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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

སྤིར་གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་གསུང་ཚུལ་ནི། ལློ་ཕློགས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་མཆློད་རེན་

དང༌། ནུབ་ཕློགས་ཨཽ་ཌི་ཡཱ་ནའི་གིང་སློགས་སུ་འབས་བུ་གསང་སྔགས་རློ་རེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་ཆེན་

རྣམ་པ་བཞི་གསུངས་པ་དེ་ཡང་འགེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འློད་ལས། ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཉིན་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསློར་

ཞིང་ཐེག་པ་གསུམ་སློན་པར་མཛད་དེ། བཅུ་གཉིས་པ་ནག་པའི་ཉ་ལ་ཤྲི་དྷ་ཎ་ཀ་ཊ་ཀར་ཆློས་

དབིངས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་གི་དཀིལ་འཁློར་གསུངས་སློ། །

སློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བ་རློད་ཕུང་པློའི་རིར་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་གསུངས་པ་དང་དུས་མཉམ་

དུ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་གསུངས་པ་དེ་ཡང་། དུས་འཁློར་ར་རྒྱུད་ལས། 

སློན་པས་བ་རློད་ཕུང་པློ་རུ། །ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་ཚུལ་བསན། །མཆློད་རེན་དཔལ་ལྡན་འབས་

སྤུངས་སུ། །དེ་བཞིན་གསང་སྔགས་ཚུལ་གསུངས་པ། །ཞེས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་ར་རྒྱུད་ཐློག་མར་གསུངས་སའི་གནས་རྒྱ་གར་ལློ་ཕློགས་དཔལ་གི་རི་

དང་ཉེ་བའི་གནས་ལེགས་སྦྱར་སད་ལ་ཤི་ཌྷ་ཎ་ཀ་ཊ་ཀ་དང་། དེང་གི་མིང་གཞན་ལ་ཨ་མར་བ་ཏི་

ཞེས་བ་བ་དང་། བློད་སད་དུ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཞེས་བ་བའི་མཆློད་རེན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན། 

མཆློད་རེན་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་རབ་བདུན་ལས་ཚེ་ལློ་གསུམ་ཁིའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་གསེར་

ཐུབ་ཀི་སབས་སུ་མུ་གེས་ཉམ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་ཕིར་དྲང་སློང་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་

རྣལ་འབློར་བ་ཞིག་གིས་ཉིན་ལམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སར་འབས་སློ་བའི་ཆར་བ་བང་རིམ་གསུམ་ཙམ་

ཕབ་པས། དེའི་ཕུད་ལྟ་བུར་རྫུ་འཕྲུལ་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀིས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བཞེངས་པའི་འབས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དཀར་སྤུངས་པའི་མཆློད་རེན་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཆློས་དབིངས་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་དང༌། 

དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བཞུགས་པར་དཔལ་ལྡན་འབས་

སྤུངས་མཆློད་རེན་དུ་ལྕགས་ཕློ་འབྲུག་གི་ལློ་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་གནས་དེར་བློན་ཏེ། ཞལ་ཤར་དུ་

མངློན་པར་ཕློགས་ནས་བཞུགས་སློ། །རྒྱལ་པློ་ཟླ་བ་བཟང་པློས་རྒྱལ་སིད་བསྐྱངས་ནས་ལློ་དགུ་

བཅུ་ར་དགུ་ལློན་པ་ན། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་ཕྲན་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གིས་

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་

ཅད་ཀི་རློ་རེའི་ཚིག་མ་ལུས་པར་གསལ་བ་སངས་རྒྱས་རིན་པློ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏློག་ཁ་འབེད་པ་བསན་

དུ་གསློལ་ཞེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། ཤམྦྷ་ལའི་གདུལ་བ་རྣམས་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་གཟིགས་

ནས། རློ་རེའི་ཚིག་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པ་ར་བའི་རྒྱུད་མཆློག་གི་དང་པློའི་སངས་རྒྱས་སློང་

ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ཡང་དག་པར་བསན་ཏློ། །

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་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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། སླར་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་

སློགས་པའི་འཁློར་མང་བློ་ལ་གསུངས་སློ། །

དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཆློས་སློར་ནི། སློན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་རློ་རེ་འཆང་

གིས་དཔལ་གསང་བའི་བདག་པློ་ཕག་ན་རློ་རེ་ལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་དབང་དང་རྒྱུད་ཡློངས་སུ་

རློགས་པ་གནང༌ཞིང་། གསང་བའི་བདག་པློ་ཕག་ན་རློ་རེས་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་ལ་གནང༌། དེས་

དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། དེས་དཔལ་ཤ་བ་རི། དེས་གྲུབ་ཆེན་ལཱུ་ཨི་པ། དེས་རྒྱལ་

པློ་དྷ་རི་ཀ་པ། དེས་སླློབ་དཔློན་རློ་རེ་དྲིལ་བུ་པ། དེས་གྲུབ་ཆེན་རུས་སྦལ་ཞབས། དེས་གྲུབ་ཆེན་

ཛཱ་ལན་དྷ་ར། དེས་གྲུབ་ཆེན་ནག་པློ་སྤློད་པ། དེས་གྲུབ་ཆེན་གསང་བ་པ། དེས་གྲུབ་ཆེན་རྣམ་

རྒྱལ། དེས་གྲུབ་ཆེན་ཏ་ཻལློ་པ། དེས་པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པ། དེས་ཕམ་མཐིང་པ་སྐུ་མཆེད། དེས་གློག་སྐྱ་

ཤེས་རབ་བརེགས། དེས་མལ་ལློ་ཙཱ་བ་བློ་གློས་གགས། དེས་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སིང་པློ། དེས་རེ་

བཙུན་བསློད་ནམས་རེ་མློ། དེས་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན། དེས་ཆློས་རེ་ས་པཎི་ཏ། དེས་



  viii  

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

རྒྱལ་སས་བསློད་ནམས་སེང་གེ །དེས་སླློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་འབུམ། དེས་མཆློག་ལྡན་ལེགས་

པའི་བློ་གློས། དེས་བ་མ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ །དེས་བུ་སློན་རིན་ཆེན་གྲུབ། དེས་ཁྱུང་པློ་ལས་པ་

གཞློན་ནུ་བསློད་ནམས། དེ་ལས་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་དངློས་སུ་གསན།

ཕི་ལློ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་པས་བཏུས་

བསྒིགས་བས།



  ix  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བློད་གངས་ཅན་གི་ལློངས་སུ་སྔློན་བློན་མཁས་པའི་དབང་པློ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བློད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནློར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕྲག་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་མློང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགློགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤློད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པློ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལག་འཕྲློས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགློ་ཉེར་ཡློད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདིའི་བློད་མི་ཞིག་ལ་

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

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

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

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡློད།

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

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

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

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

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

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

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

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

བ་གཞན་ཡང་ལག་སློན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡློད།



  x  

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

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

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

མཆན་བཀློད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡློད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

མཆན་བིས་མེད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་བདེ་མཆོག་ཉུང་ངུ་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 

རྒྱ་གར་སད་དུ། ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ཤྲི་ལ་གྷུ་སཾ་ཝ་ར་ནཱ་མ། བློད་སད་དུ། རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་

པློ་བདེ་མཆློག་ཉུང་ངུ་ཞེས་བ་བ། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལློ། །

༼དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པའི་ལེའུ།༽

དེ ་ནས་གསང་བ་བཤད་པར་བ། །མདློར་བསྡུས་པ་སེ ་རྒྱས་པར་

མིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡང་དག་སྦྱློར། །འདློད་པའི་དློན་ཀུན་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །བ་མ་

ལས་ཀང་བ་མ་སེ། །མཁའ་འགློ་མ་ཡི་དྲ་བ་སློམ། །གསང་བ་མཆློག་གི་དགེས་པ་

ན། །ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རག་ཏུ་བཞུགས། །མཁའ་འགློ་ཀུན་དངློས་སེམས་དཔའ་

ནི། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བའི་མཆློག །འདི་ནི་རང་འབྱུང་བཅློམ་ལྡན་

དཔའ། །མཁའ་འགློ་དྲ་བའི་སློམ་པ་ཡིན། །སྒ་ཡི་ཚུལ་ལས་ངེས་འབྱུང་རྣམས། །དམ་

ཚིག་སྤློད་པའི་སྤློད་ཡུལ་ཡིན། །འཇིག་རེན་གསུམ་དུ་རེད་དཀའ་བ། །ཐློག་མ་

དབུས་མཐར་ཡང་དག་གནས། །བསྲུབ་བ་སྲུབ་བེད་ཡང་དག་སྦྱར། །ཇི་ལྟ་བ་ནི་དེ་

བཞིན་དུ། །སྔགས་བཟླས་བསམ་གཏན་ལ་སློགས་ལྡན། །སྦྱློར་ཉིད་ཆློ་གའི་ཡེ་

ཤེས་ནི། །རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་མཉན་པར་བགིས། །དབུགས་འབིན་བར་མ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

མཆློག་དག་དང༌། །དྲི་ཡི་ཆུ་དང་བཅས་པས་ཀང༌། །རྣལ་འབློར་པས་དུས་ཁྱད་པར་

དུ། །རིགས་ལྡན་རག་ཏུ་མཆློད་པར་བ། །ཕློ་ཉ་ལན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་མ། །མཆློག་དང་

འབིང་དང་ཐ་མ་སེ། །ཡིད་ནི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ཡིས། །འདློད་པ་ཡི་ནི་དངློས་གྲུབ་

བ། །རང་རས་ཐིག་ལེས་སངས་རྒྱས་དང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆློད་པར་

བ། །མཐློང་བ་དང་ནི་རེག་པ་དང༌། །ཐློས་པ་འམ་ནི་དྲན་པ་ཡིས། །སིག་པ་ཀུན་ལས་

གློལ་འགྱུར་བ། །དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །རྣལ་འབློར་པ་ཉིད་བསློད་ནམས་

མཆློག །དག་བེད་སིག་པ་འཇློམས་བེད་པ། །གསང་སྔགས་བཟླས་དང་བསམ་

གཏན་དང༌། །བདེ་བས་ཀང་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །དམ་ཚིག་རག་ཏུ་བསྐྱང་བར་

བ། །ཤིན་ཏུ་མཉམ་བཞག་སྒྲུབ་པ་པློས། །དམ་ཚིག་ཉམས་པས་དཀིལ་འཁློར་

དུ། །དབང་བསྐུར་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་མི་འགྱུར། །སྦྲང་རི་མར་དང་ག་པུར་

བཅས། །ཙནྡན་དམར་པློ་དང་སྦྱར་བ། །ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་བཞག་བ་ནི། །ཐམས་ཅད་

རློར་མཚན་མཚན་མ་འཛིན། །མིང་མེད་མཐེ་བློང་རེ་སྦྱར་བས། །རྣལ་འབློར་རིག་

པས་རག་ཏུ་སྤད། །མངས་པས་ཞི་བའི་བཏུང་བ་བཞིན། །དངློས་གྲུབ་རག་པ་ཐློབ་

པར་འགྱུར། །འདི་ནི་མི་འཆི་བཅུ་ཕེད་འགྱུར། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འཇུག་བེད་

ཡིན། །མཆློད་བཞི་དཔའ་བློ་ཆེན་པློ་ནི། །ཡིད་ལ་འདློད་པ་བེད་པ་སེ། །དབང་

གཉིས་སློམས་པར་འཇུག་པ་ཡི། །སློམས་པར་ཞུགས་པའང་དེ་ཉིད་འཛིན། །ལ་དང་

མི་ཡི་བདེ་བ་ནི། །བསྡུས་བས་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཡིས། །དེ་ལྟ་བུར་ནི་བེད་པ་ཡི། །བཅུ་

དྲུག་ཆར་ནི་མི་ཕློད་དློ། །རི་བློ་ཚང་ཚིང་སྨན་ལློངས་སམ། །ཆུ་བློ་ཆེ་རྣམས་ངློགས་

དག་དང༌། །གདློད་ནས་གྲུབ་པའི་དུར་ཁློད་དུ། །དེར་ནི་དཀིལ་འཁློར་བི་བར་
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བ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པའི་ལེའུ་སེ་

དང་པློའ ློ། །   ། །

༼འཁློར་ལློ་མཆློད་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེར་ནི་ལྕི་བ་མ་ལྷུང་བས། །དཀིལ་འཁློར་ས་ནི་ཉེ་བར་བྱུག །དུར་ཁློད་ཐལ་

བར་ལྡན་པ་དང༌། །བདུད་རི་ལྔ་དང་བཅས་པ་ཡིས། །དཀིལ་འཁློར་ས་ནི་ཉེར་བྱུགས་

ཏེ། །དེར་ནི་དཀིལ་འཁློར་ཡང་དག་རམ། །གནས་དེ་རུ་ནི་བསྒློམས་པ་ཡིས། །དུར་

ཁློད་དུ་ནི་ཀུན་ཏུ་བརག །རློ་བསེགས་སློལ་བའི་ཕེ་མ་དང༌། །དུར་ཁློད་སློ་ཕག་ལྡན་

པ་ཡི། །དཀིལ་འཁློར་བཟང་པློ་བི་བར་བ། །སླློབ་དཔློན་དགེ་བའི་མཚན་ཉིད་

ཅན། །ཡང་དག་ཤེས་ཤིང་རྒྱུད་ཤེས་པ། །དཔལ་ལྡན་ཁག་འཐུང་གསང་སྔགས་

ཤེས། །ཁློ་མེད་གཙང་ཞིང་མཁས་པ་དང༌། །སྦྱློར་ཤེས་ཡེ་ཤེས་ཕ་རློལ་འགློ། །ཐློད་

པས་སྤི་བློར་རྒྱན་བས་ཤིང༌། །ཡན་ལག་ཐལ་བས་བྱུགས་པ་དང༌། །གུག་སྐྱེད་དག་

གིས་ལུས་རྒྱན་ཅིང༌། །རུས་པའི་ཕྲེང་ལ་སློགས་པས་རྒྱན། །དུམ་གཅིག་སྤི་བློར་

རྒྱན་པ་དང༌། །རུས་པའི་ཕྲེང་བ་རྣམ་པར་འཕང༌། །ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནི་ལག་ན་གནས། །བདག་

ཉིད་ཁག་འཐུང་དཔལ་བས་ནས། །དེ་འློག་ཁག་འཐུང་དཔལ་དྲན་བ། །འཁློར་ལློ་འདི་

ནི་སིང་གར་དགློད། །བདག་ཉིད་དེ་ལྟར་གློ་དགློས་ནས། །ར་བ་རྣམས་ནི་ཕློགས་སུ་

དགློད། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་གློ་བགློས་ནས། །འློག་ཏུ་ཡང་ནི་མཚོན་ཆ་དགློད། །འཁློར་

ལློ་མཚོན་ཆའི་ཕྲེང་བ་དག །སེང་དུ་མདའ་ཡི་དྲ་བ་ཉིད། །སླར་ཡང་བདག་ཉིད་མཁའ་

སྤློད་དུ། །གུར་བས་དེ་ནི་གློ་ཆར་འགྱུར། །དེ་ལྟར་གློ་ཆ་དེ་བགློས་ན། །སུམ་ཅུ་པས་

ཀང་མི་ཕེད་དློ། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་རབ་བསྲུངས་ཤིང༌། །སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་རྣམ་
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རྒྱན་ནས། །དངློས་གྲུབ་ཆེན་པློ་རབ་སེར་བའི། །དཀིལ་འཁློར་འཇིགས་པ་བི་བར་

བ། །དེ་ནས་སེམས་མེད་སད་བུ་འམ། །རུ་དྷི་ར་ནི་ཆེན་པློས་བརླན། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་

གློང་ཁྱེར་མཆློག །དཀིལ་འཁློར་འཇིགས་པ་ཐིག་གདབ་བ། །ཁྲུ་གང་ཁྲུ་བཞིའམ་ཁྲུ་

བརྒྱད་པ། །སྒློ་བཞི་ཀུན་ནས་ཟུར་བཞི་པ། །ར་བབས་བཞི་ཡིས་རྣམ་པར་

རྒྱན། །སྔགས་པས་ཉིས་འགྱུར་རྣམ་པར་སྤད། །མཁའ་འགློ་དྲ་བའི་བདེ་མཆློག་

མཆློད། །དེ་ཡི་དབུས་སུ་པད་ནི། །འདབ་བཅས་ལྟེ་བར་འབར་དང་བཅས། །གེ་སར་

ཡང་དག་ལྡན་པར་གཞག །ལྟེ་བར་དགློད་བ་དཔའ་བློ་ནི། །འཇིགས་བེད་ཀང་ནི་

འཇིགས་པར་མཛད། །མདངས་དང་ལྡན་ཞིང་རབ་ཏུ་འབར། །ཧ་ཧ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆེར་

བཞད། །ཐློད་པའི་ཕྲེང་བའི་རྒྱན་དང་ལྡན། །བཟང་པློ་སྤན་གསུམ་ཞལ་བཞི་

མངའ། །གང་པློའི་ལྤགས་པ་རྣམ་པར་བགློས། །སྨིན་མ་བཟང་པློ་རློ་རེ་དབེས། །ཕག་

ན་ཁ་ཊྭཱཾ་མི་ཐློད་བསྣམས། །བརྒྱ་ཕེད་ཕྲེང་བས་རྣམ་པར་རྒྱན། །དེ་མདུན་གནས་པའི་

ལ་མློ་ནི། །རློ་རེ་ཕག་མློ་རབ་འཇིགས་མ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཆེ་ལ་ཕློགས། །སྤན་

གསུམ་དྲག་པློའི་གཟུགས་ཅན་ཡིན། །ཀ་པཱ་ལ་ནི་ཨནྟྲས་བཀང༌། །ཁ་ནས་རུ་དྷི་ར་

འཛག་ཅིང༌། །ལ་དང་ལ་མིན་མིར་བཅས་པ། །ཕློགས་ཀུན་ཏུ་ནི་སིགས་མཛུབ་

བེད། །མཁའ་འགློ་མ་ནི་ཉི་ཤུ་བཞི། །ཕག་མློ་ཡི་ནི་རིགས་ལས་བྱུང༌། །ཕློགས་དང་

ཕློགས་ཀི་མཚམས་རྣམས་དང༌། །འཁློར་ལློའི་དབུས་སུ་མཆློད་པར་བ། །དེ་བཞིན་

འདིར་ནི་དཔའ་བློ་ཡང༌། །འཁློར་ལློར་ཡང་དག་གནས་པ་མཆློད། །སྒྲུབ་པློ་གལ་ཏེ་

དངློས་གྲུབ་འདློད། །གཉིས་མེད་དཔའ་བློ་མཆློད་པར་བ། །དེ་ནས་སུམ་པ་བ་བ་

ནི། །ར་བ་ནག་པློ་ལ་སློགས་མེད། །མུ་ཏིག་གསེར་དང་རིན་ཆེན་དང༌། །བི་རུ་
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དངུལ་དང་ཟངས་མ་སེ། །བཟའ་བ་ཀུན་གིས་ལེགས་བཀང་བའི། །སྣློད་ནི་སེང་དུ་

བཞག་པར་བ། །མགིན་པ་སླད་བུས་དཀི་བ་དང༌། །ཁ་ནི་འདབ་མས་བརྒྱན་པར་

བ། །གློས་ཟུང་གིས་ནི་ལེགས་བཀིས་པ། །བརྒྱད་ནི་སྒློ་རུ་རྣམ་པར་དགློད། །གློས་

ཟུང་གིས་ནི་ལེགས་དཀིས་པའི། །བུམ་པ་དགུ་པ་དབུས་སུ་བཞག །གསེར་རམ་

དངུལ་ལམ་རིན་ཆེན་ནམ། །མུ་ཏིག་རྣམས་ཀིས་མཛེས་པར་བ། །དཀིལ་འཁློར་

ཀུན་ཏུ་རིན་ཆེན་དང༌། །གསེར་གིས་མཛེས་པར་སྤས་པར་བ། །གློང་མཆློག་ཡིད་

འློང་ཆློད་ན་ནི། །གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བདག་ཉིད་ཀུན་ནས་ཞལ་ལ་ནི། །དྲི་

ཡི་ཆུ་ཡིས་ལེགས་པར་གདབ། །གལ་ཏེ་དངློས་གྲུབ་མཆློག་འདློད་ན། །མར་མེ་

བརྒྱ་ནི་དབུལ་བར་བ། །ནམ་མཁའི་མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་ནི། །ཡིད་ཀིས་ཐམས་

ཅད་སེང་དུ་དགློད། །ས་སེང་མཁའ་འགློ་མ་གང་ཡིན། །དཀིལ་འཁློར་ཀུན་ཏུ་དགློད་

པར་བ། །གང་ཡང་ས་འློག་མཁའ་འགློ་མ། །དེ་ནི་ས་འློག་རྣམས་སུ་དགློད། །མ་མློ་

ཐམས་ཅད་ཕློགས་དང་ནི། །ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་དགློད་པར་བ། །གལ་ཏེ་

དངློས་གྲུབ་མཆློག་འདློད་ན། །དྲི་དང་མེ་ཏློག་དེ་བཞིན་སློས། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་དེ་

བཞིན་མཆློད། །མར་མེ་བརྒྱ་ཡང་དབུལ་བ་ཞིང༌། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀིལ་འཁློར་

གནས། །དཔའ་བློ་རྣལ་འབློར་མ་རྣམས་མཆློད། །རྒྱལ་མཚན་དམར་དང་དེ་བཞིན་

སེར། །དཀར་དང་ནག་དང་སེར་སྐྱ་དང༌། །མེ་ཏློག་ཕྲེང་བ་དུ་མ་དང༌། །དེ་བཞིན་

གློས་ནི་སྣ་ཚོགས་དང༌། །བ་རེ་དང་ནི་ཡློལ་བ་དག །མཛེས་པ་ཇི་ལྟ་དེ་བཞིན་

ཏེ། །དེ་བཞིན་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་ཡིས། །རབ་མཉམ་བཞག་སེ་མཆློད་པར་

བ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་འཁློར་ལློ་མཆློད་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

སེ་གཉིས་པའློ། །   ། །

༼ཡློན་ཏན་དང་བཅས་པའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་སྒྲུབ་པློས་དངློས་ཀུན་གིས། །དང་པློར་སླློབ་དཔློན་མཉེས་པར་

བ། །གྲུབ་འདློད་བཞིན་དུ་མཉམ་གཞག་པས། །ཅི་ནུས་པས་ནི་བ་མ་མཆློད། །དྲིལ་

བུ་སྒ་ལྡན་སྦྱངས་པ་དང༌། །མེ་ཏློག་སློས་རྣམས་ཀིས་རྒྱན་ཅིང༌། །ཤིན་ཏུ་སྒ་སན་དྲིལ་

བུ་དཀློལ། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིས་རྔ་བརྡུང་ཞིང༌། །ཧ་ཧ་ཞེས་ནི་བརློད་པར་བ། །དེ་ལྟར་ཆློ་

ག་བཞིན་དཀིལ་འཁློར། །འདློད་པ་ཀུན་ལྡན་མཆློད་ནས་ནི། །བུ་སྡུག་དེ་དག་གདློང་

པ་ལ། །དར་རས་ལེགས་པར་བཀབ་ནས་སུ། །ཐལ་མློ་མེ་ཏློག་གིས་བཀང་སེ། །ཡང་

དག་པར་ནི་ཞུགས་པ་དག །སྒྲུབ་པློ་ཤིན་ཏུ་མཉམ་གཞག་པས། །དེ་ནས་བསློར་བ་

བས་ནས་ནི། །བློ་བཟང་ཡིད་ནི་མཉམ་གཞག་པ། །ཕློ་བང་ཉམས་དགར་གཞུག་པར་

བ། །ལློ་ཡི་ཕློགས་སུ་ལུས་བསེན་ལ། །ཐལ་མློའི་མེ་ཏློག་དེ་ནས་དློར། །དཀིལ་འཁློར་

སེང་དུ་དློར་བར་བ། །གང་དུ་མེ་ཏློག་དེ་ལྟུང་བ། །ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀའི་གནས་སློགས་

བསེན། །དེ་ཡི་རིགས་ནི་རྣམ་བསན་ཏེ། །དེ་ནི་རིགས་དེའི་མིང་འགྱུར་བར། །སླློབ་

དཔློན་གིས་ནི་མིང་བསན་ཏློ། །དེ་ནས་སླློབ་དཔློན་ལེགས་པར་ནི། །མཉམ་པར་

གཞག་སེ་ཕག་རྒྱ་མཆློད། །དེ་ནས་སླློབ་མ་ཕི་དེ་ཉློན། །ལས་ནི་ཡང་དག་སྤད་པར་

བ། །མཚལ་ཆེན་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་ཡིས། །དེ་རྣམས་སུ་ནི་ཐིག་ལེ་བ། །སླློབ་མ་

ཡི་ནི་གདློང་ཕེ་ལ། །དེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་བསན་པར་བ། །ལ་གང་གི་ནི་གནས་གང་

ཡིན། །དེར་ནི་ཡང་དག་བསན་པར་བ། །སླློབ་དཔློན་དང་བཅས་ཕློ་བང་ལ། །དེ་ནས་

སླློབ་མས་རབ་བཏུད་ནས། །ཕིར་ཡང་གཡློན་ནས་བརམས་པ་ཡིས། །དེ་ནས་བསློར་
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

བ་བས་ནས་ནི། །དཀིལ་འཁློར་དང་ནི་བ་མ་ལ། །ཇི་བཞིན་ཆློ་གས་ཕག་བའློ། །དེ་

ནས་བ་མ་དག་ལ་ཡློན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་དབུལ། །གསེར་ནི་

བརྒྱ་སློང་དབུལ་བ་དང༌། །རིན་ཆེན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །རས་ནི་ཟུང་གྱུར་བརྒྱ་

ཉིད་དང༌། །གང་པློ་ར་དང་ཡུལ་འཁློར་དང༌། །རྣ་རྒྱན་འམ་ནི་གདུབ་བུ་དང༌། །མགུལ་

གདུབ་སློར་གདུབ་དམ་པ་དང༌། །གསེར་ལས་བས་པའི་མཆློད་ཕིར་ཐློགས། །ཆུང་

མ་བཟང་དང་བུ་མློ་ཉིད། །བན་ཕློ་བན་མློ་སིང་མློ་རྣམས། །ཕག་བཙལ་ནས་ནི་དབུལ་

བར་བ། །ཇི་སད་གསུངས་བཞིན་སླློབ་མ་ནི། །བློ་དང་ལྡན་པས་བ་མ་ལ། །དངློས་པློ་

ཀུན་གིས་བདག་ཉིད་ནི། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་དབུལ་བར་བ། །དེང་ནས་བརམས་ཏེ་བན་

དུ་བདག །ཁྱེད་ལ་བདག་གིས་ཕུལ་བ་ལགས། །དེ་ནས་སྒྲུབ་པློས་རབ་ངེས་པར། །དེ་

ལྟར་ཆློ་ག་བས་ན་ནི། །དེ་ནས་དེ་ལ་མཁའ་འགློ་མ། །རྣལ་འབློར་མ་མློ་རྣམས་མཉེས་

འགྱུར། །མཁའ་འགློ་མ་དང་ལཱ་མཱ་དང༌། །ཁཎ་རློ་ཧེ་གཟུགས་ཅན་མ། །སྒྲུབ་པློ་མཁའ་

འགློ་མ་ལན་ཅིག །དེ་དང་རྣམ་སྤློད་ཀུན་ཏུ་འགློ། །ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པློ་དེ་ཡི་ནི། །ཅི་

བགི་བེད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །རྣལ་འབློར་འདི་ནི་སྒྲུབ་འགྱུར་ན། །འཇིག་རེན་གསུམ་

དུ་མི་བཟླློགས་ཤིང་། །མི་སྣང་ཕུག་དང་ནམ་མཁར་རྒྱུ། །རྐང་མགློགས་དེ་བཞིན་

བཅུད་ཀིས་ལེན། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡི་འདློད་ཙམ་གིས། །རག་པར་རྒྱུན་དུ་བསྐྱེད་པར་

འགྱུར། །གཟུགས་ནི་དུ་མ་བེད་པ་དང༌། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་འགློ་བར་འགྱུར། །མཁའ་

འགློ་རྣམས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ། །སད་ཅིག་དེ་ལ་སྦྱློར་བསྐྱེད་དེ། །འགློ་བ་རྣམས་ཀང་

ངེས་པར་གནློན། །ལན་ཅིག་བལྟས་པས་རྣལ་འབློར་པས། །སྔགས་པ་དཀིལ་འཁློར་

མ་མཐློང་བར། །གང་ཞིག་རྣལ་འབློར་པ་ཉིད་འདློད། །མཁའ་ལ་ཁུ་ཚུར་གིས་བརེག་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

དང༌། །སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་ནི་འཐུང་དང་མཚུངས། །རྣལ་འབློར་འདི་ནི་མཆློག་རབ་

དང༌། །སྦྱློར་བ་ཀུན་གི་དམ་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་རག་ཏུ་འདློད་གྱུར་པ། །ལ་དང་ལ་མིན་

མི་རྣམས་ཏེ། །འདི་དག་ཟིལ་གིས་གནློན་པར་འགྱུར། །རྒྱུད་འདི་རུ་ནི་དབང་བསྐུར་

བས། །ཐམས་ཅད་ཀི་ནི་སྒྲུབ་པ་པློ། །དགློད་དང་ལྟ་དང་ལག་འཛིན་གིས། །འཁྱུད་དང་

གཉིས་སྤད་ལ་སློགས་ལ། །དབང་བསྐུར་བར་ནི་གྱུར་པ་ཡིན། །ཐམས་ཅད་རྒྱུད་ལས་

དམ་པ་འློ། །འདི་ནི་ལ་མི་ཟིལ་གནློན་འགློ། །དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་འམ་སློམ་པའམ། །གསང་

བའམ་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ལས། །དཀིལ་འཁློར་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་པློ་འདི། །མ་བྱུང་

འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །བཤད་དང་མ་བཤད་གང་ཅིའང་རུང༌། །དེ་ཀུན་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་

གནས། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ཡློན་ཏན་དང་བཅས་པའི་དབང་

བསྐུར་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་གསུམ་པའློ། །   ། །

༼དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབློར་མ་གཉིས་སུ་མེད་པར་དགློད་པའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་ནི། །གནས་ན་རྣམ་པར་འགིང་བ་སེ། །བརློན་

ཆེན་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་མ་དང༌། །སློབས་ཆེན་མ་དང་རབ་དཔའ་མློ། །འཁློར་ལློའི་གློ་

ཆ་ཆང་འཚོང་མ། །ཁཎ་རློ་ཧེ་འཁློར་ལློའི་ཤུགས། །བ་གདློང་མ་དང་ར་རྣ་མློ། །ཤིན་

ཏུ་བཟང་མློ་ལང་ལ་མློ། །ཆང་འཐུང་མ་དང་རླུང་ཤུགས་མ། །དེ་བཞིན་འཇིག་བེད་

ཆེན་མློ་དང༌། །ས་བསྲུངས་མ་དང་ཤིང་གིབ་མ། །ལང་ཀའི་དབང་ཕྱུག་མེའུ་ཐུང་

མ། །དཔའ་བློའི་བློ་མ་སྣ་ཆེན་མ། །འློད་ལྡན་མ་དང་གཏུམ་མིག་མ། །རབ་གཏུམ་མ་སེ་

སྒྲུབ་བེད་པའི། །མཁའ་འགློ་མ་ནི་ཉི་ཤུ་བཞི། །འདི་དག་སྔློན་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ཡིན། །རང་

མིང་བརློད་པའི་སྔགས་ལ་ནི། །མཐར་ནི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྦྱར་ཏེ། །རྣལ་འབློར་རབ་མཆློག་



  9  

བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

འདི་མཐློང་ན། །མེ་སེ་གཞན་དག་སློག་མར་མཚུངས། །ༀ་ནི་ཀུན་ལ་གསལ་བེད་

དེ། །གྲུབ་སློལ་འདློད་པ་ཐམས་ཅད་བེད། །དཔའ་བློ་ཉིད་འགྱུར་གྲུབ་པ་ནི། །ཁྱིམ་དུ་

དཀིལ་འཁློར་མཐློང་བ་ཡིན། །དེ་ནས་དེ་རག་བསྒློམ་པར་བ། །དངློས་གྲུབ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་གསུངས་བཞིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་དཔའ་བློ་དང་

རྣལ་འབློར་མ་གཉིས་སུ་མེད་པར་དགློད་པའི་ལེའུ་སེ་བཞི་པའློ། །   ། །

༼ར་བའི་སྔགས་ཡི་གེ་བཏུ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཆློས་འབྱུང་བར། །སྣ་ཚོགས་ལྟེ་བར་མི་ཤིགས་དགེ 

།སྔགས་པས་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བི། །ཆློས་ཀུན་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བར་བ། །འདིར་སྔགས་

ཚིག་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མཉམ་བས་ནས། །སེ་ཚན་ལ་ནི་ཡློངས་བསློམས་

པ། །བཞི་བཞིར་རུ་ནི་ཤེས་བས་ལ། །ཐུབ་པ་མཆློག་གི་རེ་མིག་ལ། །དེར་གནས་

དཔའ་བློ་བཏུ་བར་བ། །འདློད་དློན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བེད་པའློ། །བཞི་པའི་ལྔ་པ་གང་

ཡིན་དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ཡང་ལྔ་པ་དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །དང་པློའི་གསུམ་པ་

གང་ཡིན་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་ལ། །བཞི་པའི་དང་པློ་གང་ཡིན་དང༌། །མཐར་

གནས་པ་ཡི་བཞི་པ་གང་། །དེ་ཉིད་ཀི་ནི་གཉིས་པ་གང་། །སུམ་ཅུ་པ་ནི་ཡང་དག་

བང༌། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ་ཉིད། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལེགས་བསྡུས་ལ། །དེ་བཞིན་

བརྒྱ་ཡི་ཕེད་ཕེད་ཀང༌། །དེ་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་བཟུང་། །དང་པློའི་དང་པློ་ཉིད་

དག་དང༌། །མཐར་གནས་བ་ཡི་གསུམ་པ་དང༌། །དང་པློ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །སུམ་

ཅུ་ར་གཉིས་ཉིད་དག་དང༌། །བཞི་པ་ཡི་ནི་ལྔ་པ་དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ཡང་བཞི་པ་

དང༌། །མཐར་གནས་པ་ཡི་དང་པློ་གང་། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །གསུམ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

པའི་དང་པློ་གང་ཡིན་དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ཡང་ལྔ་པ་དང༌། །དང་པློ་ཡི་ཡང་དང་པློ་

དང༌། །དེ་བཞིན་བཅུ་གཅིག་པ་ཉིད་དང༌། །དེ་བཞིན་མཁས་པས་བཅུ་དྲུག་

པ། །གསུམ་པའི་དང་པློ་གང་ཡིན་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ། །བཞི་པའི་གསུམ་

པ་གང་ཡིན་དང༌། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་གཉིས་པ་ཉིད། །དང་པློའི་དང་པློ་གང་ཡིན་དང༌། །དེ་

བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་པ། །ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པ་ཡང་ངློ༌། །དང་པློ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་

དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ཡང་བཞི་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་བང༌། །བཅློ་ལྔ་པ་ནི་

ཉིད་དག་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པ། །དང་པློའི་གཉིས་པ་གང་ཡིན་དང༌། །དེ་

བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ། །ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང༌། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་ཐ་མ་ཉིད། །སུམ་

ཅུ་ར་གཉིས་པ་ཉིད་དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་

དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་གསུམ་པ་དང༌། །གཞན་ཡང་ཉི་ཤུ་ར་

བདུན་པ། །ཨནྟསྠ་ཡི་དང་པློ་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ། །ཨནྟསྠ་ཡི་གཉིས་

པ་དང༌། །དེ་བཞིན་ཡང་ནི་སུམ་ཅུ་པ། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་དང་པློ་དང༌། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་དང་པློ་

ཉིད། །དེ་བཞིན་ཡི་གེ་བ་ཉིད་དང༌། །བཞི་པའི་དང་པློ་གང་ཡིན་དང༌། ཨུཥྨའི་དང་པློ་

གང་ཡིན་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པ། །དང་པློའི་གཉིས་པ་གང་ཡིན་

དང༌། །གསུམ་པའི་དང་པློ་ཉིད་དག་དང༌། །དང་པློའི་གསུམ་པ་གང་ཡིན་དང༌། །བཞི་

པའི་བཞི་པ་གང་ཡིན་དང༌། །ཨནྟསྠ་ཡི་གཉིས་པ་དང༌། །གསུམ་པ་ཡི་ཡང་ལྔ་པ་

དང༌། །ཡི་གེ་བ་ནི་དེ་ནས་བང༌། །དང་པློ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །དེ་ནས་བརྒྱད་པ་ཉིད་

དག་དང༌། །བཞི་པའི་ལྔ་པ་ཉིད་དག་ཡིན། །ལྔ་པ་ཡི་ཡང་ལྔ་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་

ར་བདུན་པ། །བཞི་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །སླར་ཡང་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་པ། །དེ་བཞིན་ཉི་
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ཤུ་ར་དྲུག་པ། །ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡང་དག་བང༌། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཉིད་དག་དང༌། །བཞི་

པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་ལྔ་པ་དང༌། །བཞི་པ་ཡི་ཡང་ལྔ་པ་དང༌། །དང་པློའི་

དང་པློ་ཉིད་དག་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་པ། །ཨནྟསྠ་ཡི་བཞི་པ་དང༌། །དེ་

བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པ། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་གཉིས་པ་ཉིད། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་

པའློ། །དང་པློའི་དང་པློ་ཉིད་དང་ནི། །མཐར་གནས་པ་ཡི་གཉིས་པ་ཉིད། །གཉིས་པ་

ཡི་ནི་དང་པློ་ཉིད། །དྲུག་པ་ཡི་ཡང་གཉིས་པའློ། །དང་པློ་ཡི་ནི་དང་པློ་དང༌། །མཐར་

གནས་གཉིས་པ་དེ་བཞིན་ཏེ། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་དང་པློ་དང༌། །བདུན་པ་ཡི་ནི་གཉིས་

པ་དང༌། །དྲུག་པ་ཡི་ཡང་གསུམ་པ་དང༌། །བཞི་པ་ཡི་ཡང་ལྔ་པ་ལ། །བཞི་པ་ཡིས་ནི་

སྦྱར་བར་བ། །མཐར་གནས་པ་ཡི་བཞི་པ་དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ཡང་ལྔ་པ་ལ། །བཞི་པ་

ཡིས་ནི་གདན་དུ་བ། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་དང་པློ་ལ། །འློག་ཏུ་མེ་ཡིག་གདན་དང་ལྡན། །ཨུཥྨ་

ཥ་ཡི་གསུམ་དེ་བཞིན། །མཐར་གནས་པ་ཡི་དང་པློ་ཡང༌། །བཞི་པ་ཡི་ནི་དང་པློ་

ཉིད། །མེ་ཡིས་གདན་དུ་བས་པའློ། །བདུན་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །དྲུག་པ་ཡི་ཡང་

དང་པློ་གང༌། །ཀ་ཤར་གགས་པའི་དང་པློ་བཟུང་། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །མཐར་

གནས་པ་ཡི་དང་པློ་གང༌། །དེ་བཞིན་ཡང་ནི་རིལ་པློ་ཉིད། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་

དང༌། །བདུན་པ་ཡི་ཡང་དང་པློ་དང༌། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་བཞི་པ་བཟུང་། །བདུན་པ་ཡི་ནི་

བཞི་པ་ལ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཕེ་བ་དག །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་བཞི་པ་ཉིད། །འློད་བེད་གདན་

དུ་བས་པའློ། །བདུན་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་ལ། །འློག་ཏུ་ཡང་ནི་མེ་ཡི་གདན། །ཚེག་དྲག་

དང་ནི་ཡང་དག་ལྡན། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་གཉིས་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་གཉིས་པ་

ཉིད། །དྲུག་པ་ཡི་ནི་གཉིས་ཉིད་དང༌། །དེ་བཞིན་བཅུ་གཅིག་པར་ནི་ངེས། །སླར་ཡང་
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ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་བཟུང་། །གསུམ་པ་ཡི་ནི་དང་པློ་དང༌། །བཞི་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་

དང༌། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་བཞི་པ་ཉིད། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །བདུན་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་

དང༌། །ཉི་ཤུ་གཅིག་པ་དེ་ནས་བཏུ། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་དང་པློ་དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་དང་

པློར་ངེས། །གཉིས་ལས་དྲུག་པའི་ཡི་གེའློ། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་ཀ་

ཤར་གགས་ཉིད་དང༌། །ཉི་ཤུ་བཞི་པ་དེ་ནས་བཏུ། །སླར་ཡང་རིལ་པློ་ཇི་བཞིན་

དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་གསུམ་པ་དང༌། །མཐར་གནས་པ་ཡི་

གཉིས་པ་ཉིད། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །སླར་ཡང་འློད་བེད་སྦྱིན་པར་བ། །ཡི་གེ་ཉི་

ཤུའི་འློག་ཏུ་ནི། །བཅུ་དྲུག་པ་ནི་གདན་དུ་བ། །འློག་ཏུ་མེ་ཡིས་གསལ་བས་ལ། །ལྔ་

པ་ཡི་ནི་ལྔ་པ་དང༌། །མཐར་གནས་པ་ཡི་གསུམ་པ་དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་

དང༌། །དྲུག་པ་ཡི་ཡང་གསུམ་པ་དང༌། །མཐར་གནས་པ་ཡི་བཞི་པ་དང༌། །ཉི་ཤུ་ལྔ་

པས་ཁྱད་པར་དབེ། །བཞི་པ་ཡི་ནི་ལྔ་པ་དང༌། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་ལ། །ཉི་མའི་

བུ་ཡིས་ཁྱད་པར་དབེ། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་བཞི་པ་དང༌། །འློག་ཏུ་བཅློ་ལྔ་པ་ཡི་གདན། །དང་

པློ་ཡི་ཡང་གསུམ་པ་དང༌། །དེ་ནས་མེ་ཡིས་གདན་དུ་བ། །བདུན་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་

དང༌། །འློག་ཏུ་བཅློ་ལྔ་པ་ཡི་གདན། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་གསུམ་པ་ཉིད། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་དང་པློ་

ལ། །བཅུ་དྲུག་པ་ཡིས་གདན་དུའློ། །དེ་ནས་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ་བང༌། །བཞི་པ་ཡི་ནི་དང་

པློ་དང༌། །མཐར་གནས་པ་ཡི་གསུམ་པ་དང༌། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །བཞི་

པ་ཡི་ནི་དང་པློ་དང༌། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །གསུམ་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །དང་

པློ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་གསུམ་པ་ཉིད། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་

པ། །འློད་བེད་མཉམ་པར་མནན་པའློ། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །བཞི་པ་ཡི་ནི་དང་
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པློ་དང༌། །གསུམ་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་ལ། །མེ་ཡིས་སེང་ནས་གསལ་བར་བ། །མཐར་

གནས་པ་ཡི་དང་པློར་གསུངས། །དེ་ནས་ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག་འློག།།གསུམ་པ་ཡི་ནི་

གསུམ་པ་དང༌། །སྤི་བློར་མེ་ཡི་ཡི་གེས་མཚན། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ཉིད། །དང་

པློ་ཡི་ནི་དང་པློ་དང༌། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་དང་པློ་དང༌། །གསུམ་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་ལ། །བཅུ་

གསུམ་པ་ཡིས་མནན་པའློ། །དང་པློའི་དང་པློ་དེ་བཞིན་ཏེ། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་དང་པློ་

དང༌། །གསུམ་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་ཡི། །སེང་དུ་བཅུ་གསུམ་པ་ཉིད་དང༌། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་

བཞི་པ་ལ། །ཉི་ཤུ་བདུན་པས་གདན་དུ་བ། །ཡ་ཡིག་བརྒྱད་པའི་ས་བློན་ལ། །འློད་

བེད་ཀིས་ནི་གསལ་བས་པ། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་ལ། །བཅློ་ལྔ་པ་ཡིས་གདན་

དུ་བ། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་ལ། །གསུམ་པའི་ལྔ་པ་ལ་ནི་སྐྱློན། །ཀ་ཤའི་ས་བློན་

བཏུས་ནས་ནི། །ཉི་ཤུ་ལྔ་པས་གདན་དུ་བ། །རིལ་པློ་མཛེས་པ་བཏུས་ནས་ནི། །ཡི་

གེ་མ་ཡིས་གདན་དུ་བ། །ཨུཥྨ་ཥ་ཡི་བཞི་པ་ཉིད། །བདུན་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །ཡ་

ཚོགས་བརྒྱད་པའི་ས་བློན་དང༌། །དེ་བཞིན་སུམ་ཅུ་གསུམ་པར་ངེས། །ལྔ་པའི་བདག་

ཉིད་ཡློངས་བཏུས་ལ། །ཡང་ནི་དེ་ལ་གཉིས་པར་ངེས། །གཉིས་པ་ཡི་ནི་དང་པློ་

དང༌། །མཐར་གནས་པ་ཡི་གསུམ་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པ། །དྲུག་པ་

ཡི་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །བདུན་པ་ཡི་ནི་བཞི་པ་དང༌། །དྲུག་པའི་གསུམ་པ་དེ་བཞིན་

ཏེ། །ལྔ་པ་ཡི་ནི་གསུམ་པ་སེ། །གཉིས་གཉིས་རྐང་པ་བཞི་ཡིན་ནློ། །རིག་པའི་རྒྱལ་

པློའི་གསང་སྔགས་ཏེ། །བ་བ་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་པའློ། །འདི་ལས་ཤིན་ཏུ་མཆློག་

གྱུར་པ། །འཇིག་རེན་གསུམ་ན་ཡློད་མིན་ཏེ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྔགས་ཤེས་ན། །མེ་སེ་

གཞན་དག་སློགས་མ་འདྲ། །ར་བའི་སྔགས་སུ་རབ་ཏུ་གགས། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་
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ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ར་བའི་སྔགས་ཡི་གེ་བཏུ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ལྔ་པའློ། །   ། །

༼དཔའ་བློ་དྲུག་གི་གློ་ཆ་བཏུ་བའི་ལེའུ།༽

གཞན་ཡང་ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་གཉིས། །སིང་པློ་ཉེ་སིང་ཡི་གེ་བདུན། །ཡ་ཚོགས་

བརྒྱད་པའི་ས་བློན་དང༌། །དེ་བཞིན་གུག་སྐྱེད་བཅུ་གཉིས་ཀི། །ཡི་གེ་བར་མ་དློར་

བས་ལ། །ཡན་ལག་དྲུག་ནི་ཧེ་རུ་ཀ །དཔའ་བློ་དྲུག་དང་མཉམ་སྦྱློར་བ། །ཡི་གེ་རེ་

རེར་ཡང་དག་གནས། །ༀ་ན་མཿ སྭཱཧཱ་བཽ་ཥཊ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྒྲུབ་

པློས་སིང་པློར་ཤེས་པར་བ། །དང་པློ་སིང་ཀ་ཉིད་དུ་སེ། །གཉིས་པ་སྤི་བློར་ཤེས་པར་

བ། །གསུམ་པ་སྤི་གཙུག་དག་ཏུ་སྦྱར། །བཞི་པ་གློ་ཆ་ཉིད་དུ་ཡིན། །ལྔ་པ་མིག་ཏུ་

གྱུར་པ་སེ། །དྲུག་པ་མཚོན་ཆ་ཞེས་བར་འདློད། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་

པ་ལས་དཔའ་བློ་དྲུག་གི་གློ་ཆ་བཏུ་བའི་ལེའུ་སེ་དྲུག་པའློ། །   ། །

༼སྔགས་བཏུ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་དབངས་ཡིག་བཅུ་གསུམ་ཉིད། །ཡི་གེ་གཉིས་པ་དག་དང་

སྦྱར། །དབངས་ཡིག་བཅུ་གཅིག་ཡང་དག་ལྡན། །ཡི་གེ་དྲུག་པར་བརྒྱན་པར་

བ། །དབངས་ཀི་བཞི་པ་ཉིད་ཀང་ནི། །ཡི་གེ་བདུན་པ་ཉིད་དང་སྦྱར། །དབངས་ཡིག་

བཅུ་གཅིག་པ་ཉིད་ནི། །མཁས་པས་ཡི་གེ་བརྒྱད་དང་སྦྱར། །དབངས་ཡིག་གཉིས་

པ་དང་ལྡན་པར། །ཡི་གེ་དགུ་པས་བརྒྱན་པར་བ། །དབངས་ཀི་ཡི་གེ་གཉིས་པ་

ཉིད། །ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས་པ་དང་སྦྱར། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པར་ལྡན་པ་ནི། །ཡི་གེ་

ཉི་ཤུ་གཅིག་པར་བཟུང་། །མཁས་པས་ཡི་གེ་བཅུ་བཞི་པ། །ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་བ་དང་



  15  

བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

སྦྱར། །དབངས་ཀི་གསུམ་པ་ཉིད་དག་ནི། །ཡི་གེ་བཅློ་ལྔ་པ་དང་སྦྱར། །དབངས་

ཡིག་བཅློ་ལྔར་ཡང་དག་ལྡན། །ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག་པ་མཛེས་བ། །དབངས་ཡིག་གསུམ་

དང་ལྡན་པ་ཡི། །ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་པ་རུ་འདློད། །དབངས་ཀི་གཉིས་པ་ཉིད་དག་

ནི། །ཡི་གེ་བཅློ་ལྔ་པ་རུ་སྦྱར། །དབངས་ཡིག་གི་ནི་གཉིས་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་

གཅིག་པར་སྦྱར། །དབངས་ཡིག་ལྔ་པ་ཉིད་དང་ནི། །ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་གསུམ་པར་

སྦྱར། །དབངས་ཡིག་བཅུ་གསུམ་པ་ཉིད་ནི། །ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་བཞི་པར་སྦྱར། །སེ་ཚན་

དང་པློ་བངས་ནས་ནི། །ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པར་སྦྱར། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་དང་ལྡན་

པ། །ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་གྱུར། །ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པ་ཉིད་དག་ནི། །དབངས་ཡིག་བཅློ་ལྔ་

པ་དང་སྦྱར། །གསུམ་པའི་དང་པློ་ཡང་དག་ལྡན། །འློག་མའི་ཆ་ནི་མེ་དང་བཅས། །དེ་

བཞིན་དབངས་ཡིག་གཉིས་པར་སྦྱར། །ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་པའློ། །ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ར་

གཅིག་པ། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་དག་དང་སྦྱར། །ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་

པ། །དབངས་ཡིག་བཅུ་གསུམ་པ་དང་སྦྱར། །ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ། །ཉི་མར་

ཡང་དག་ལྡན་པར་བ། །དབངས་ཡིག་བཞི་པ་ཉིད་དང་ནི། །ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་བཞིར་ལྡན་

པ། །འདློད་པའི་དློན་ཀུན་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །དབངས་ཡིག་ལྔ་པ་ཉིད་དག་ནི། །སུམ་ཅུ་

བདུན་པར་ཡང་དག་ལྡན། །མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །སུམ་ཅུ་བརྒྱད་པ་

འདི་དག་ནི། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་དང་སྦྱར་བ། །ལ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་

ནི། །འདི་ཉིད་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བཞི་བཅུ་ར་གཉིས་པ་ཉིད་ལ། །འློག་གི་ཆར་

ནི་སྒྲུབ་པ་པློ། །མེ་དང་སྦྱར་བ་བས་པ་ཉིད། །བཞི་བཅུ་གཉིས་པ་ཉིད་དག་

ནི། །དབངས་ཡིག་ལྔ་པ་ཉིད་དང་སྦྱར། །ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་ལྔ་པ་ནི། །དབངས་ཀི་ཡི་གེ་
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གཉིས་པར་སྦྱར། །དབངས་ཡིག་ལྔ་པ་ཉིད་དག་ཀང༌། །བཞི་བཅུ་ར་དྲུག་པ་ལྡན་

པ། །དཔའ་བློ་ཐམས་ཅད་རབ་མཆློད་ཡིན། །བཞི་བཅུ་ར་བདུན་པ་ཉིད་ནི། །དབངས་

ཡིག་གཉིས་པ་དང་སྦྱར་བ། །འདི་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་མཆློག །དེ་བཞིན་ལྔ་བཅུ་ར་

གཅིག་པ། །དབངས་ཡིག་ལྔ་པ་ཉིད་དག་གིས། །མཛེས་པ་མཆློག་ནི་ཡིན་པར་

འདློད། །ལྔ་བཅུ་ར་གཉིས་པ་ཉིད་ནི། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་དང་སྦྱར་བ། །ལ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བེད་ནི། །འདི་ཉིད་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དེ་བཞིན་ལྔ་བཅུ་

ར་གསུམ་པ། །དབངས་ཡིག་བཅུ་གསུམ་པ་དང་སྦྱར། །ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་

པ། །དབངས་ཡིག་དྲུག་པ་དང་ཡང་སྦྱར། །དག་རྣམས་ངེས་པར་གསློད་བེད་

ཡིན། །ཨནྟསྠ་ཡི་བཞི་པ་དང༌། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པར་སྦྱར་བར་བ། །དེ་བཞིན་

བཅློ་ལྔ་པ་དང་སྦྱར། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་ར་དགུར་

འགྱུར། །ཡི་གེ་དྲུག་ཅུ་ར་གཅིག་ཉིད། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་དག་དང་སྦྱར། །འདི་

ཉིད་མཆློག་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །དེ་བཞིན་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་པ། །དབངས་ཡིག་

གསུམ་པར་སྦྱར་བ་ནི། །མཁའ་འགློ་མ་ཡི་མཆློག་ཏུ་འདློད། །ཡི་གེ་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་

ཉིད། །དབངས་ཡིག་བཅུ་གཅིག་ཡང་དག་ལྡན། །མཛེས་པའི་ཡི་གེ་ཀུན་མཆློད་

ཉིད། །དེ་བཞིན་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་པ། །རློ་རེ་སེམས་དཔས་ཕེ་བ་དག །ས་བློན་འདི་ནི་ལ་

རས་མཆློག །སྒྲུབ་སྦྱིན་ཐར་པ་སྦྱིན་ཆེན་པློ། །ཡི་གེ་དྲུག་ཅུ་ར་དྲུག་པ། །དབངས་

ཡིག་གསུམ་པ་དང་ཡང་སྦྱར། །བ་བ་ཀུན་ལ་སྒྲུབ་སྦྱིན་པར། །དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་གསུངས། །ཡི་གེ་དྲུག་ཅུ་ར་བདུན་པ། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པར་

ཡང་དག་ལྡན། །རྣལ་འབློར་མ་ཡི་བ་བ་ཀུན། །འདི་ཉིད་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དྲུག་
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ཅུ་བརྒྱད་པ་ཉིད་ལ་ཡང༌། །དེར་ནི་ཡི་གེ་པ་སྦྱར་བ། །ས་བློན་ཡི་གེ་འདི་ཡི་ནི། །འློག་

གི་ཆར་ནི་བརག་པར་བ། །ཡི་གེ་བདུན་ཅུ་ར་གཅིག་པ། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པར་

ཡང་དག་སྦྱར། །ཡི་གེ་ཀུན་ལ་མཛེས་པ་ནི། །འདི་ཉིད་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བདུན་

ཅུ་ར་བཞི་པ་ཉིད་ནི། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པར་སྦྱར་བ་དག །གདློད་ནས་གྲུབ་པ་

ཡིན་པར་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞལ་ནས་གསུངས། །ཡི་གེ་བདུན་ཅུ་ལྔ་པ་

ཉིད། །མ་མློ་དྲུག་པ་དང་ལྡན་པ། །འདི་ནི་རྣལ་འབློར་རབ་མཆློག་སེ། །བ་བ་ཀུན་ལ་

དམ་པ་ཡིན། །བདུན་ཅུ་ར་དྲུག་པ་ཉིད་ནི། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་དང་ལྡན་

ཞིང༌། །ཉི་མ་ཡིས་ནི་དབེ་བ་སེ། །ཡི་གེ་པ་ནི་དེར་སྦྱར་བ། །མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་

གཞན་ཡློད་མིན། །ཡི་གེ་བདུན་ཅུ་ར་བདུན་པ། །དེར་ནི་དྷ་དང་སྦྱར་བར་བ། །ས་བློན་

འདི་ནི་རས་ཀི་མཆློག །མཁའ་འགློ་མ་ཡི་མཛེས་པར་འདློད། །བདུན་ཅུ་ར་བརྒྱད་པ་

ཉིད་ནི། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། །ས་བློན་འདི་ནི་མཆློག་བཟང་

པློ། །རྒྱུ་ཡི་མཆློག་ནི་ཡིན་པར་འདློད། །ཡི་གེ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་པ། །བཞི་པའི་

མཐའ་ཡི་ཁྱད་པར་གིས། །གདློད་ནས་གྲུབ་བེད་འདི་ཡིན་ཏེ། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་ལ་

འཇུག་བེད་པའློ། །ཡི་གེ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས་པ། །དབངས་ཡིག་གཉིས་པ་དང་སྦྱར་

བ། །མ་མློ་རྣམས་ལས་ལྔ་པ་ཉིད། །དེ་བཞིན་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཅུ་བརྒྱད། །མ་མློ་དག་ལས་

ལྔ་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་པ། །མ་མློ་རྣམས་ལས་ལྔ་པ་ཉིད། །དེ་བཞིན་ཡི་

གེ་དགུ་བཅུ་པ། །མ་མློ་དག་ལས་ལྔ་པ་དང༌། །ཡི་གེ་དགུ་ཅུ་ར་གཅིག་པ། །མ་མློ་

རྣམས་ལས་གཉིས་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་པ། །དབངས་དག་ལས་ནི་གཉིས་

པ་དང༌། །ཡི་གེ་དགུ་བཅུ་ར་དགུ་པ། །གདུག་པ་རྣམས་ནི་སྐྲག་བེད་ཅིང༌། །སྔགས་པ་
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རྣམས་ལ་བདེ་འབྱུང་བེད། །དབངས་རྣམས་ཀི་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཡི་གེ་གཉིས་པར་

ཡང་དག་ལྡན། །དབངས་ལས་བཅུ་གསུམ་པ་ཉིད་དང༌། །ཡི་གེ་ལྔ་པར་ཡང་དག་

ལྡན། །གདུག་པ་རྣམས་ནི་ཟད་བེད་ཅིང༌། །མཁའ་འགློ་རྣམས་ཀི་བདེ་འབབ་

པའློ། །དབངས་རྣམས་ལས་ནི་བཅུ་བཞི་ཉིད། །ཡི་གེ་བརྒྱད་པར་ཡང་དག་ལྡན། །བཅློ་

ལྔ་པ་ཡི་གདན་དུ་བ། །དབངས་དག་ལས་ནི་བཅུ་བཞི་པ། །ཡི་གེ་དགུ་པར་ཡང་དག་

ལྡན། །སྤི་བློར་ཐིག་ལེས་མཚན་པའློ། །སྒྲུབ་པློ་མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་ནི། །ཁྱད་པར་

དུ་ནི་དགའ་བེད་པའློ། །དབངས་རྣམས་ལས་ནི་བཅུ་གཅིག་པ། །བཅུ་གཉིས་པ་ཡི་

ཡང་དག་ལྡན། །སྤི་བློར་ཐིག་ལེས་མཚན་པའློ། །འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་བེད་

ཅིང༌། །སྒྲུབ་པློ་རྣམས་ལ་ཕན་འབྱུང་བའློ། །བཅུ་གཅིག་པར་ནི་ཡང་དག་ལྡན། །ཡི་གེ་

བཅུ་གསུམ་པ་ཉིད་ལ། །ཐིག་ལེས་རྣམ་པར་རྒྱན་པའློ། །འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་སྐྲག་

བེད་ཅིང༌། །སྒྲུབ་པློ་རྣམས་ལ་ཕན་འབྱུང་བའློ། །དབངས་རྣམས་ལས་ནི་ལྔ་པ་

ཉིད། །ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་གཉིས་པར་ལྡན། །དབངས་རྣམས་ལས་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །ཡི་

གེ་སུམ་ཅུ་གསུམ་པར་ལྡན། །དབངས་ཀི་གཉིས་པ་ཉིད་དང་ནི། །ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་བཞི་

པར་ལྡན། །དབངས་རྣམས་ལས་ནི་གཉིས་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་དྲུག་པར་

ལྡན། །ཐློག་མའི་གཉིས་པར་ཡང་དག་ལྡན། །ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པ། །དབངས་

ལས་གསུམ་པར་ཡང་དག་ལྡན། །ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་པ་ལའློ། །མ་མློའི་བཅུ་གཅིག་ཡང་

དག་ལྡན། །ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་ར་གཅིག་པ། །དབངས་དག་ལས་ནི་གསུམ་པ་ཉིད། །ཡི་

གེ་བཞི་བཅུ་གཉིས་པར་ལྡན། །དབངས་དག་ལས་ནི་གསུམ་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་

བཞི་པར་ལྡན། །མ་མློ་ལས་ནི་གཉིས་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་བརྒྱད་པར་
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ལྡན། །དབངས་དག་ལས་ནི་གཉིས་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་དགུ་པར་ལྡན། །མ་མློ་

ལས་ནི་ལྔ་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་གསུམ་པར་ལྡན། །ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞི་པ། །ཐིག་

ལེས་ཀང་ནི་རྣམ་རྒྱན་པའློ། །ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་ར་ལྔ་པ། །སྤི་བློར་ཐིག་ལེས་མཚན་པ་

ལ། །དབངས་ཀི་གཉིས་པར་སྦྱར་བའློ། །ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་པ། །སྤི་བློར་ཐིག་

ལེས་མནན་པའློ། །དབངས་རྣམས་ལས་ནི་གཉིས་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་ར་བརྒྱད་

པ། །མ་མློ་ལས་ནི་གཉིས་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་དྲུག་ཅུ་ལྔ་པ་ལའློ། །མ་མློ་ལས་ནི་གཉིས་པ་

ཉིད། །ཡི་གེ་དྲུག་ཅུ་བརྒྱད་པར་ལྡན། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགུགས་བེད་

ཅིང༌། །སྒྲུབ་པློ་རྣམས་ལ་དཔལ་སྦྱིན་པའློ། །མ་མློ་ལས་ནི་བཞི་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་བདུན་

ཅུ་གཅིག་པར་ལྡན། །ཐིག་ལེས་ཀང་ནི་རྣམ་པར་རྒྱན། །མ་མློའི་ལས་ནི་བཞི་པ་

ཉིད། །ཡི་གེ་བདུན་ཅུ་གཉིས་པར་ལྡན། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་བེད་པ། །ཐིག་

ལེ་ཡིས་ནི་མཉམ་པར་མནན། །དབངས་ཀི་བཅུ་བཞི་པར་ངེས་ལྡན། །ཡི་གེ་བདུན་ཅུ་

ར་གསུམ་པའློ། །མ་མློ་ལས་ནི་བཅུ་བཞི་པ། །ཡི་གེ་བདུན་ཅུ་བཞི་པར་ལྡན། །དེ་

བཞིན་ཐིག་ལེས་རྣམ་རྒྱན་པའློ། །དབངས་རྣམས་ལས་ནི་གཉིས་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་

བདུན་ཅུ་ལྔ་པར་ལྡན། །མ་མློ་ལས་ནི་གཉིས་པ་ཉིད། །ཡི་གེ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་པར་

ལྡན། །སེང་དུ་ཐིག་ལེས་མཚན་པའློ། །མ་མློ་ལས་ནི་བཞི་པ་དང༌། །ཡི་གེ་བདུན་ཅུ་ར་

དགུ་པ། །སྤི་བློར་ཐིག་ལེས་མནན་པའློ། །དབངས་རྣམས་ལས་ནི་དྲུག་པ་ཉིད། །ར་ཡི་

རྒྱལ་པློ་བསྐྱེད་པ་ལ། །ཐིག་ལེ་ནཱ་དས་རྣམ་རྒྱན་པ། །དབངས་རྣམས་ལས་ནི་གསུམ་

པ་ཉིད། །ཡི་གེ་བཅུ་དྲུག་ལྡན་པའློ། །ཡི་གེའི་གངས་ནི་བརྒྱ་ཡི་སེང༌། །དགུ་བཅུ་དང་

ནི་ར་བརྒྱད་དློ། །འདི་ནི་རེ་མིག་ལས་བཏུས་པ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མགློན་པློ་ཡི། །ར་
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བའི་སྔགས་མཆློག་དུ་ཤེས་བ། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་གནས་ཡིན་ཞིང༌། །མཁའ་

འགློའི་སིང་ནི་འཇློམས་པ་ཡིན། །དཔལ་ལྡན་ཁག་འཐུང་ལ་རིག་རྒྱལ། །བཀགས་

པས་གྲུབ་པ་དློན་ཡློད་པ། །ཡི་གེ་ༀ་ནི་དང་པློ་སེ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ནི་མཐའ་མར་སྦྱར། །ར་

བའི་སྔགས་ཏེ་སྔགས་འདི་ནི། །སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་བེད་ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་

ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་སྔགས་བཏུ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བདུན་པའློ། །   ། །

༼གློ་བཟླག་པའི་སིང་པློ་དང་རྣལ་འབློར་མ་དྲུག་གི་སྔགས་ 

བཏུ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀི། །དཔའ་བློ་ཐམས་ཅད་མཉམ་སྦྱློར་བ། །མཁའ་

འགློ་མ་ཡི་དྲ་བ་ཡི། །འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་ཡིན་པར་འདློད། །ཧཱ་སྭཱ་རཾ་བ་སཾ་ལ་ཛཱ་ནི་

ཀི་ཌཱ་ཕཊ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཀཾ་རུ་རུ་ཧེ་ཧེ་བཛྲ་ཤྲི་ༀ། །རིག་པའི་རྒྱལ་པློའི་སིང་པློ་ནི། །མ་བྱུང་

འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཊཕ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧ་ཧ་ཧྲིཿༀ། །ཡི་གེ་བཾ་དང་ཡཾ་དང་ནི། །ཡི་གེ་མཾ་

དང་ཧྲ�་ཉིད་དང༌། །ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ཅེས་བཤད་པ་ནི། །རྣལ་འབློར་མ་ནི་དྲུག་ཏུ་

བཤད། །ༀ་བཛྲ་བཻ་རློ་ཙ་ནཱི་ཡེ་སྭཱཧཱ། མཁའ་འགློ་མ་ཡི་རིག་པ་ཆེ། །མ་བྱུང་འབྱུང་

བར་མི་འགྱུར་རློ། །ས་སེངས་ན་ནི་རིན་ཆེན་བཞི། །ཕྲེང་བའི་སྔགས་ནི་དམ་པ་

ཡིན། །མཁའ་འགློ་མ་ཡི་རིག་པ་ཆེ། །རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་ཧེ་རུ་ཀ །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་

ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་གློ་བཟླག་པའི་སིང་པློ་དང་རྣལ་འབློར་མ་དྲུག་གི་སྔགས་བཏུ་

བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བརྒྱད་པའློ། །   ། །
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༼ར་བའི་སྔགས་ཀི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ར་བའི་གསང་སྔགས་ཀི། །ལས་མཆློག་གློ་རིམ་ཇི་བཞིན་དུ། །དེ་ནི་

རྣམ་པར་བཤད་པར་བ། །འཇིག་རེན་གསུམ་གང་ཅི་ཡློད་རྣམས། །ཐམས་ཅད་སད་

ཅིག་གིས་གྲུབ་པར། །ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བེད་པའློ། །ལ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཀླུ་

ཐམས་ཅད་དང༌། གནློད་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་དང༌། དྲི་ཟ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱེ་གནས་ཐམས་

ཅད་དྲན་པ་ཙམ་གིས་གསློད་པར་བེད་དློ། །སྤིན་ཐམས་ཅད་འཐློར་བ་དང༌། ཆར་

འབེབས་པར་བེད་པ་དང༌། ཟླློག་པར་བེད་པའློ། །རྒྱ་མཚོ་སེམ་པར་བེད་དློ། །ཆུ་བློ་

རྒྱུན་ཕློགས་ལ་བཟླློག་ཏེ་འབབ་པར་སློན་ཏློ། །དབང་པློ་ཟླློག་པར་བེད་དློ། །གསང་

སྔགས་འདི་བཟླས་བརློད་འབུམ་བས་པས་ས་གཡློ་བར་བེད་པ་དང༌། ཤིང་ལ་

འཛེགས་ཏེ་གང་དུ་འདློད་པ་དེར་འགློ་བར་བེད་དློ། །སྔགས་ཐམས་ཅད་འཕྲློག་པར་

བེད་པ་དང༌། དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འཕྲློག་པར་བེད་དློ། །ཁག་འདྲེན་པར་བེད་པ་

དང༌། །སླར་ཡང་གཏློང་བར་བེད་དློ། །གཟུགས་བརྒྱ་སློང་ཕྲག་དུ་མར་བེད་

དློ། །འདློད་ན་སྣང་བར་བེད་ཅིང་འདློད་ན་མི་སྣང་བར་བེད་དློ། །ཁང་བཟང་དང་ཤིང་

གི་རེ་མློ་ལ་སློགས་པ་ཕེ་མར་བེད་དློ། །དུག་བདུད་རིར་བེད་པ་དང༌། བདུད་རི་

ཡང་དུག་ཏུ་བེད་དློ། །ཟླ་བ་ཆུར་བེད་པ་དང་ཆུ་ཟླ་བར་བེད་དློ། །དྲི་ཐམས་ཅད་

འཕྲློག་པར་བེད་དློ། །གང་དུ་འདློད་པ་དེར་འཕློ་བར་བེད་དློ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་

གདློང་དང༌། འགློ་བ་འབིན་པར་བས་པ་ཞི་བ་འདུས་པའི་ལ་མློ་དང་གང་ཞིག་ཀུན་

ཏུ་སྤློད་པའི་མིའི་མཆློག་དེའི་ལག་མཐིལ་ན་ཡློད་པའི་དཔལ་གང་གིས་ཀང་མི་

འཕྲློག་པར་འགྱུར་རློ། །རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཆློ་ག་དང་ལྡན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཀི་འབས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བུ་ཐམས་ཅད་སལ་པར་འགྱུར་རློ། །དྲན་པ་ཙམ་གིས་གསློད་པར་བེད་པ་དང༌། མི་

སྐྱེད་པར་བེད་དློ། །ས་འློག་རྣམ་པར་གཤེགས་པར་བེད་པ་དང་། སེར་བ་ཡང་

བཟླློག་པར་བེད་དེ་དྲན་པ་ཙམ་གིས་གློག་སྐྱེད་པར་བེད་དློ། །ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་

གཟུགས་བརན་གར་བེད་དུ་འཇུག་གློ །གང་གིས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་མིང་ནས་བཟུང་

སེ་ལམ་གཅིག་བཟླས་ན་དེའི་མློད་ལ་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །ས་མ་ལུས་པ་རྣམས་ལ་

ལློངས་སྤློད་པར་འགྱུར་རློ། །འདློད་ན་སྡུད་པར་འགྱུར་རློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་འདི་

ལ་ནི་བརྟུལ་ཞུགས་མི་དགློས། སྤློད་པ་དང་བསྙུང་བ་མི་དགློས་ཏེ། །རློག་པའི་བ་བ་

ཆློ་ག་འདིས་ཅི་འདློད་པའི་ལས་རྣམས་བའློ། །གལ་ཏེ་ཁློས་པས་ལན་གཅིག་བཟླས་

ན་བེ་བ་གསློད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞི་བས་བཟླས་ན་འཚོ་བར་བེད་དློ། །དུར་ཁློད་ཀི་

སློལ་བ་ལ་ལན་གཅིག་བཟླས་པས་གང་ལ་བསྣུན་པ་དེའི་མློད་ལ་ལྟུང་བར་བེད་

དློ། །ཐལ་བ་ལ་ཡློངས་སུ་བཟླས་ཏེ་གང་ལ་བསྣུན་ན་དེའི་མློད་ལ་ཤ་ཟས་བཟུང་

བར་འགྱུར་རློ། །དུར་ཁློད་ཀི་སློལ་བ་ལ་ལན་གཅིག་བཟླས་ན་སྦང་ལེབ་ལ་སློགས་

པ་ལ་མཚན་མ་གང་གི་མིང་བིས་པ་དེ་གདློན་ཆེན་པློས་བཟུང་བར་འགྱུར་རློ། །ཨ་

ཏི་མུ་ག་ཏའི་ལྕུག་མ་ལ་ལན་གཅིག་བཟླས་ནས་གང་ལ་བསྣུན་པ་དེ་དེའི་མློད་ལ་

རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་འློང་བར་འགྱུར་རློ། །བསེག་མ་ལ་ལན་གཅིག་བཟླས་ཏེ་གང་

ལ་བརེགས་པ་དེ་རེངས་པར་འགྱུར་རློ། །གང་དུ་འདློད་པ་དེར་འགློ་བར་འགྱུར་

རློ། །གུ་གུལ་གི་བདུག་པ་ལ་ལན་གཅིག་བཟླས་ཏེ་སློས་སུ་སྦྱར་ན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་འབེབས་པར་འགྱུར་རློ། །ལག་པ་ལ་ལན་གཅིག་བཟླས་ཏེ་བཀབ་ན་

ནག་པློས་ཟིན་པའི་དུག་གསློས་པར་བེད་དློ། །མཁའ་འགློས་རྒྱས་བཏབ་པ་ལ་ལན་
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

གཅིག་བཟླས་པའི་ཆུས་ཏེ་གཏློང་བར་བེད་དློ། །ཀཱ་ར་བི་རའི་ལྕུགས་མ་ལ་ལན་

གཅིག་བཟླས་པས་མངལ་གང་དུ་འདློད་པ་དེར་འཕློ་བར་འགྱུར་རློ། །ཧེ་རུ་ཀ་

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ནི། །མི་ཤེས་དངློས་གྲུབ་མངློན་འདློད་པ། །དེ་ནི་ཕུབ་མ་རྡུང་བ་

སེ། །གསང་སྔགས་འདི་ནི་མེད་པ་རུ། །དངློས་གྲུབ་དང་ནི་བདེ་བ་དག །མི་ཡིས་

ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །གསང་སྔགས་འདི་ནི་མི་ཤེས་པར། །རྣལ་འབློར་པ་ནི་

མངློན་འདློད་པ། །དེ་ཡི་ངལ་བ་དློན་མེད་དེ། །འབས་བུ་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །གསང་སྔགས་འདི་ནི་འདློད་སྤློད་པའི། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་བེད་

ཡིན། །སྒྲུབ་པློ་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་དག །བདེར་གཤེགས་གསུངས་པ་འདི་ཤེས་

པ། །བཟའ་བཏུང་ལ་སློགས་ཙ་རུ་ཡི། །བཟའ་དང་བཏུང་བའི་རློ་སློགས་པ། །དངློས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ར་བའི་

སྔགས་ཀི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་དགུ་པའློ། །   ། །

༼སྐུ་གསུམ་གྲུབ་པའི་སིང་པློའི་སྔགས་ཀི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་སྐུ་གསུམ་བཤད་པར་བ། །ཁག་འཐུང་དཔལ་གཉིས་མེད་སྦྱློར་

བས། །གང་གིས་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །འདིར་ནི་གྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །སྐུ་གསུམ་

པློ་ནི་བཤད་པར་བ། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡི་ལུས་ཅན་དུ། །གང་ཚེ་སྒྲུབ་པ་པློ་འགྱུར་བ། །དེ་

ལྟར་ལེགས་སེམས་གྱུར་པ་ལ། །དེ་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ང་སྨྲའློ། །ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་

ལུས་ཅན་དུ། །གང་ཚེ་སྒྲུབ་པ་པློ་འགྱུར་བ། །དེ་ནས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ། །ལློངས་

སྤློད་རློགས་པར་ང་རབ་སྨྲ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་ལུས་ཅན་དུ། །གང་ཚེ་སྒྲུབ་པ་པློ་འགྱུར་

བ། །དེ་ཚེ་སེམས་དེ་རེ་གཅིག་ལ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུར་ཡང་ང་སྨྲ་སེ། །ཡེ་ཤེས་ལློངས་
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སྤློད་རློགས་དང་སྤྲུལ། །ཡང་དག་ཐློབ་པར་གདློན་མི་ཟ། །བདག་ཉིད་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀར་

ནི། །འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །གསང་སྔགས་འདི་ཡི་སིང་པློ་ནི། །གསང་

བ་བཤད་ཀི་སྒྲུབ་པློ་ཉློན། །སིང་པློ་བཟླས་པས་དཔག་ཚད་བེ་བ་འཕགས་པ་འགྱུར་

ཞིང་འགློ་དང་འློང་བར་འགྱུར་རློ། །གཟུགས་སློང་ཕྲག་དུ་མར་བེད་དློ། །ཁང་བཟང་

དང་ཤིང་དང་ཁྱིམ་ལ་འཛེགས་ཏེ་མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་དང་ལན་ཅིག་དཔག་ཚད་བེ་

བའི་བར་དུ་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །ནམ་མཁའ་ལ་འགློ་ཞིང་འློང་བ་ལས་གཞན་དུ་མི་

འགྱུར་རློ། །འདློད་ན་སྣང་བར་འགྱུར་ཞིང་འདློད་ན་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རློ། །འདློད་ན་

བིས་པ་དང༌། རན་པློ་དང༌། དར་ལ་བབ་པའི་གཟུགས་འཛིན་པར་འགྱུར་རློ། །འདློད་

ན་གང་པློ་ཆེ་དང༌། མ་ཧེ་དང༌། བ་མེན་དང༌། སག་དང༌། སེངེ་དང༌། ཁྱུ་མཆློག་དང༌། 

བི་ལ་དང༌། “1རྔ་མློའི་གཟུགས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དང༌། འདློད་ན་རྨ་བ་དང༌། ཁྱིམ་

བ་དང༌། ངང་བ་དང༌། ངུར་བ་དང༌། ཆུ་སྐྱར་དང༌། འུག་པ་དང༌། ཁ་དང༌། བ་རློད་དང༌། 

བ་རློག་གི་གཟུགས་འཛིན་པར་འགྱུར་རློ། །གང་འདློད་པ་དེའི་གཟུགས་སུ་བེད་

དློ། །ཚིག་འཕྲློག་པ་དང༌། མཐློང་བ་འཕྲློག་པ་དང༌། ཉན་པ་འཕྲློག་པ་དང༌། སྣ་བ་འཕྲློག་

པ་དང༌། ལྕེ་འཕྲློག་པར་བེད་དློ། །གང་གི་འདློད་པ་དེའི་ཁག་འདྲེན་པར་བེད་པའམ། 

རེངས་པར་བེད་དློ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་སྐུ་གསུམ་གྲུབ་པའི་

སིང་པློའི་སྔགས་ཀི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་པའློ། །   ། །

༼སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་སྒྲུབ་པ་པློས། །སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་བར་འབྱུང་བ། །གང་གིས་

1 [སེ། ༢༢༢བ༢ན།   རི་བློང་དང་།]
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བསེན་པ་ཙམ་གིས་ནི། །མྱུར་དུ་དངློས་གྲུབ་ལ་འཇུག་པའློ། །དངློས་གྲུབ་ཐློབ་འགྱུར་

བཤད་པར་བ། །སྐྱེས་བུ་གང་ཞིག་རྡུལ་གི་དྲི་ཞིམ་པར་གྱུར་པ་དང༌། བདེན་པར་སྨྲ་

བ་དང༌། ཡུན་རིང་པློར་མིག་མི་འཛུམས་པ་དང་། ཁློ་བ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཁ་

ནས་དབུགས་དྲི་ཞིམ་པར་འབྱུང་བ་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་བདུན་དུ་མིའི་སྐྱེ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་

ནློ། །གིབ་མ་བདུན་པ་བ་ངང་བའི་འགློས་ཅན་སིང་རེ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་དེ་

བསན་ན་དེའི་སིང་ག་ན་རློ་ཙ་ན་ཡློད་དེ། །དེ་བངས་ལ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་སིང་པློའི་

སྔགས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟླས་ནས་ཐིག་ལེ་བས་ན་སེང་དུ་ལྡིང་བར་འགྱུར་ཞིང་དཔག་

ཚད་བེ་བར་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་བསན་པ་ཙམ་གིས་འཇིག་རེན་གསུམ་གི་ཡེ་

ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར་རློ། །དཔག་ཚད་བེ་བ་ལྔ་བཅུར་ཉིན་ཞག་གཅིག་གིས་འགློ་ཞིང་

འློང་བར་འགྱུར་རློ། །ལའི་ལུས་ཀང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་སིང་པློ་

གང་ཞིག་ཤེས་པ་དེ་གང་དང་གང་འདློད་པ་དེ་དང་དེ་སེར་བར་འགྱུར་རློ། །དཔལ་ཧེ་

རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་

གཅིག་པའློ། །   ། །

༼ཉེ་བའི་སིང་པློའི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཉེ་བའི་སིང་པློ་ནི། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འཇུག་བེད་ཅིང༌། །འཇིག་

རེན་གསུམ་འགྱུར་གང་ཅུང་ཟད། །དེ་ཀུན་སད་ཅིག་གིས་འགྲུབ་བཤད། །ཊཕ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཧ་ཧ་ཧྲིཿ ༀ། །འདི་ནི་སིང་པློའི་ཉེ་བའི་སིང་པློའ ློ། །གསང་སྔགས་འདི་འབུམ་བཟླས་

པས་འཇིག་རེན་གསུམ་ཡང་གཡློ་བར་བེད་དློ། །ལ་དང༌། ལ་མ་ཡིན་དང༌། གནློད་

སྦྱིན་དང༌། སིན་པློ་དང༌། ཀླུ་དང༌། དྲི་ཟ་དང༌། མི་འམ་ཅི་རྣམས་འགུགས་པར་བེད་
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དློ། །རྒྱ་མཚོ་དང༌། འབབ་ཆུ་དང༌། མཚེའུ་ལ་སློགས་པ་སེམས་པའམ། གནློན་པར་

བེད་དློ། །གང་དུ་བཟླས་པའི་གནས་དེར་མཁའ་འགློ་མ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་པློའི་

མངག་གཞུག་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །འདིས་ཆུ་ལ་ཡློངས་སུ་བཟླས་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀི་

མིག་བཀྲུས་ན་སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ། །ཚེ་ཟད་པ་ཡང་འཆི་བ་

བཞིན་དུ་སྣང་བ་དང༌། ཚེ་རིང་བ་གསློན་པར་སྣང་བར་འགྱུར་རློ། །མིག་ལ་མངློན་

པར་བསྔགས་ནས་གང་ལ་བལྟས་པ་དེ་གནློན་པར་འགྱུར་རློ། །དཔའ་བློ་ཤི་བའི་རྐང་

མཐིལ་གི་ལྤགས་པ་བངས་ཏེ། མིའི་ཁག་དང་བཏགས་ཏེ་རྣ་བའི་མིག་སྨན་དང་ཐློད་

པར་བཅུག་ལ་ལྡློང་རློས་དང༌། གིའུ་ཝང་དང༌། གུར་གུམ་དང༌། ཁག་དང་བསྣློལ་ཏེ་

གིབ་མ་ལ་བསམས་ལ་ལྕགས་གསུམ་གིས་དཀིས་པར་བ་སེ། ཡང་དེ་ལག་པར་

གནས་པ་སར་མ་རྒྱལ་ལ་བ་བ་ཡང་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཞལ་དུ་བཅུག་ལ་ལག་པ་

གཡློན་པས་ཁ་བཀབ་སེ། །ཡང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟླས་ན་དེ་དེའི་མློད་ལ་མི་སྣང་བར་

འགྱུར་ཞིང་གིབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མཐློང་བར་མི་འགྱུར་ན། 

ས་སེང་གི་མི་རྣམས་ཀིས་ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས། །དེ་བཞིན་དུ་ཁ་ལས་བཏློན་ན་ནི་

སྣང་པར་འགྱུར་རློ། །རྒྱུད་འདིར་མཁའ་སྤློད་གྲུབ་པའི་རིལ་བུ་འདི་ནི་དཔའ་བློ་རང་

ཉིད་ཀིས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་སིང་པློའི་ཉེ་བའི་སིང་བློའི་སྔགས་

འདིས་མཛུབ་མློའི་རེས་མགློའི་ཐློད་པའི་ཤ་མེད་པར་བས་ལ་མཉེས་ན་དེའི་ཕྲག་

འདྲེན་པར་བེད་དློ། །གཡློན་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མཉེས་པས་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར་

རློ། །མངློན་པར་བཟླས་ཏེ་མགློའི་ཐློད་པར་ཁུ་ཚུར་བསྣུན་ན་གང་གི་མིང་ནས་སྨློས་ཏེ་

བས་པ་དེའི་ཀད་པ་འགས་པར་འགྱུར་རློ། །གསང་སྔགས་རེས་སུ་དྲན་ལ་ཐློད་པའློ་
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མས་བཀང་ན་ཉེ་བར་ཞི་བར་འགྱུར་རློ། །གིའུ་ཝང་ལ་བཟླས་ཏེ་ཐིག་ལེ་བས་ན་གང་

ལ་བལྟས་པ་དེ་རྒྱས་བཏབ་པར་འགྱུར་རློ། །མཛུབ་མློ་ལ་ཡློངས་སུ་བཟླས་ཏེ་གང་ལ་

བསིགས་མཛུབ་བས་པ་དེ་དེའི་མློད་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རློ། །སྔགས་བཟླས་ནས་རྐང་

པ་ས་ལ་བསྣུན་ན་གང་གི་མིང་ནས་སྨློས་པ་དེ་དེའི་མློད་ལ་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །ཆུ་

ལ་བཟླས་ཏེ་ས་ལ་གཏློར་ན་སླར་འཚོ་བར་འགྱུར་རློ། །གསང་སྔགས་བཟླས་པའི་

མཛུབ་མློའི་རེ་མློས་སློང་ལ་ཡང་བསིགས་མཛུབ་བས་ན་བལྟས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་

གནློན་པར་འགྱུར་རློ། །ཚིག་གིས་ནི་གློལ་བར་འགྱུར་རློ། །རྨེ་ཤ་ཅན་གི་ཐལ་བ་ལ་

བཟླས་བརློད་བརྒྱ་བས་ཏེ་སེམས་ཅན་གང་རེས་སུ་དྲན་པ་དེ་ལ་བསྣུན་པ་དེའི་

གཟུགས་འཛིན་པར་འགྱུར་རློ། །སྦྱིན་སེག་གི་མེའི་ཐལ་བ་ལ་བཟླས་བརློད་བརྒྱ་

བས་ཏེ་གང་ལ་བསྣུན་པ་དེ་ལྟ་ཉིད་ཀིས་མི་མཐློང་ངློ༌། །ཆུ་ལ་བཟླས་པས་གཏློར་ན་

སླར་སྣང་བར་འགྱུར་རློ། །ཐློད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཁ་སྦྱར་བཅིངས་ལ་དབུགས་མི་འཕིན་

པར་གང་གི་མིང་ནས་བཟླས་པ་དེ་སྨློ་བར་འགྱུར་རློ། །སྐྱེ་བློ་སློང་ཡང་སྐྱློ་བར་འགྱུར་

རློ། །ཡིད་ཀིས་གློལ་བར་འགྱུར་རློ། །གང་གི་མིང་ནས་སྨློས་ཏེ་གཙུག་ཕུད་ལ་ལན་

བཅུ་བཟླས་ཏེ་མདུད་ན་མཁའ་འགློ་མ་ཐམས་ཅད་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །ཁང་སློང་དུ་

སློང་སེ་ལན་བརྒྱ་བཟླས་ནས་སྤི་བློར་བཅིངས་ལ་མིག་བགད་དེ་ཇི་སིད་དུ་བཟླས་པ་

དེ་སིད་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རློ། །དཀློལ་ན་སྣང་བར་འགྱུར་རློ། །བསེག་མ་ལ་མངློན་

པར་བཟླས་ཏེ་སེང་དང་འློག་དང་ཕློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་གཏློར་ན་ལ་དང༌ལ་མ་

ཡིན་དང༌། གནློད་སྦྱིན་དང༌། སིན་པློ་དང༌། དྲི་ཟ་དང་། མི་འམ་ཅི་དང༌། ལྟློ་འཕེ་ཆེན་

པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཆིང་བར་འགྱུར་རློ། །མཁའ་འགློ་མའི་སྦྱློར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་
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འཕྲློག་པར་འགྱུར་རློ། །སན་དང་མལ་ཁི་ལ་སྐྱེས་པ་དང་། བུད་མེད་འདུ་བ་ལ་

བལྟས་ཏེ་སྔགས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟླས་ན་འབྱུར་བར་འགྱུར་རློ། །ཡིད་ཀིས་ནི་གློལ་

བར་འགྱུར་རློ། །གློ་མློག་དང་བཅས་པ་ལ་ཡློངས་སུ་བཟླས་ཏེ་ཆུ་བློར་བཅུག་ནས་

བློར་ན་ཕློགས་ལས་བཟླློག་སེ་འབབ་པར་འགྱུར་རློ། །གློ་མློག་དང་བཅས་པ་དེ་ཉིད་

ཀིས་དཔའ་རླབས་གནློན་པར་འགྱུར་རློ། །ཡིད་ཀིས་ནི་བཟླློག་པར་འགྱུར་

རློ། །སྔགས་བཟླས་ཏེ་སེང་དུ་བལྟས་བཞིན་དུ་སློང་བཟླས་ན། ཆར་ཆེན་པློ་གཅློད་

པར་འགྱུར་རློ། །གཞན་གི་དཔུང་མངློན་དུ་ཕློགས་ན་བཟླས་བརློད་སློང་བས་ཏེ་ཕ་

ཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་ན་མཚོན་ཆ་བརྒྱས་བསྣུན་ཀང་གནློད་པའི་ཚོར་བ་འབྱུང་བར་མི་

འགྱུར་ཞིང་མཚོན་གིས་ཀང་ཆློད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །རློ་རེའི་ལུས་ཅན་དུ་འགྱུར་

རློ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ཉེ་བའི་སིང་པློའི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་

ལེའུ་སེ་བཅུ་གཉིས་པའློ། །   ། །

༼གློ་ཆའི་སྔགས་གི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གློ་ཆའི་ལས་རྣམས་ནི། །འཇིག་རེན་གསུམ་ན་གང་ཡློད་པ། །ཡིད་ལ་

འདློད་པ་དེ་དག་ཀུན། །གློ་རིམ་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བ། །དེ་ལ་གློ་ཆ་ཟླློས་བཞིན་དུ་

ཡང་ལམ་དུ་ཞུགས་ན་རྐུན་མ་དང་སག་གིས་འཇིགས་པར་མི་འགྱུར་བའམ། མི་སྣང་

བར་འགྱུར་རློ། །གློ་ཆ་ཟླློས་བཞིན་དུ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་གི་བུད་མེད་ཀི་གནས་སུ་

ཞུགས་ན་ཡང་མི་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་འདློད་པ་དེ་བངས་ཏེ་འགློ་བར་འགྱུར་

རློ། །ལ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་མཐློང་ངློ༌། །གློ་ཆའི་སྔགས་བརྒྱ་ཟླློས་པའི་ལག་པས་གང་

ལ་རེག་པ་དེ་མདུང་བཞིན་དུ་རེངས་པར་འགྱུར་རློ། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པས་ཀང་མི་
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གཡློའློ། །སྔགས་ཟླློས་པའི་རྐང་པས་བསྣུན་ན། ཐར་པར་འགྱུར་རློ། །རང་གི་ཁག་ལ་

ལན་གསུམ་བཟླས་ནས་ཐིག་ལེ་བས་ལ་གང་དང་ལན་ཅིག་སྨྲ་བ་དང༌། གང་གིས་

མཐློང་ཞིང་གང་མཐློང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁག་འདྲེན་པར་བེད། གང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཁློ་

བ་དང་བཅས་པས་ལན་སློང་བཟླས་ན་ཐམས་ཅད་ལ་རིམས་ཀིས་བཏབ་པར་འགྱུར་

རློ། །ཆུ་ལ་ལན་ལྔ་བཟླས་ཏེ་གཏློར་ན་སླར་འཚོ་བར་འགྱུར་རློ། །གང་གི་གདློང་ལ་

བལྟས་ཏེ་བཟླས་པ་དེའི་ཚིག་འཕྲློག་པར་འགྱུར་རློ། །འབབ་ཆུའི་འགམ་དང་ལྟེང་ཀར་

གནས་ཏེ་སློང་བཟླས་ན་ཆུའི་སེང་དུ་གནས་ཏེ། ཐང་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཆུ་ལ་ཡང་

དེ་བཞིན་དུ་འགློའ ློ། །ཆུ་ལ་ཞུགས་ན་ཆུ་བློའམ་རྒྱ་མཚོ་ཡང་གནས་སློ། །ལག་པ་

གཉིས་དྲིལ་ཕིས་བས་ལ་ལན་སློང་བཟླས་ན་རྣལ་འབློར་མ་རྣམས་དབང་དུ་འགྱུར་

རློ། །རྣལ་འབློར་མ་ནི་སྣ་ཚོགས་གཟུགས། །མཁའ་འགློ་དེ་བཞིན་ལཱ་མ་དང༌། །ཁཎ་

རློ་ཧེེ་དེ་བཞིན་ཏེ། །གཟུགས་ཅན་མ་རུ་རབ་གགས་པ། །དེ་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་

འབློར་མ། །དེ་ཀུན་དེ་ཡི་དབང་དུ་འགྱུར། །སར་མ་རྒྱལ་གི་སྦྱློར་བས་རས་བས་

ལ། །དེ་གློན་པའི་ལུས་ཀིས་རྣལ་འབློར་མ་མཉམ་པར་བཞག་པས་སློང་ཕྲག་བཅུ་

བཟླས་ན་དེའི་འློག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་གློན་པའི་ལུས་ཀིས་དཔག་ཚད་སློང་

གི་བར་དུ་ནམ་མཁར་མི་སྣང་བར་འགྱུར་རློ། །གང་དུ་འདློད་པ་དེར་འགློ་བར་འགྱུར་

རློ། །དེའི་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པའི་ས་རྣམས་སུ་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །སེང་གི་རྒྱུད་

དུ་འགློ་བར་འགྱུར་རློ། །དབང་པློ་གང་དང་གང་ལམ་གྱུར། །དེ་དང་དེ་ཡི་རང་བཞིན་

འགློ། །མཆློག་ཏུ་མཉམ་བཞག་སྦྱློར་པ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་རང་བཞིན་

འགྱུར། །ཤིང་ཡློངས་འདུའི་ཁུ་བཅུད་བངས་ལ་བཟླས་བརློད་སློང་བས་ཏེ་གང་ཐིག་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ལེ་བས་པ་དེ་ཤིང་དུ་འགྱུར་རློ། །ཆུ་ལ་ལན་བདུན་བཟླས་པས་གཏློར་ན་འདི་ནི་

སླར་འཚོ་བར་འགྱུར་རློ། །གང་པློ་ཆེའི་རྐང་མཐིལ་དང་བསྒྲུབ་བའི་རྡུལ་བངས་ཏེ་

བཟླས་བརློད་སློང་བཟླས་ནས་གང་ལ་བསྣུན་ན་དེ་གང་པློ་ཆེར་འགྱུར་རློ། །དཔལ་

ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་གློ་ཆའི་སྔགས་གི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་

གསུམ་པའློ། །   ། །

༼དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་བློང་བུའི་རྣམ་པར་མཛད་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

བློང་བུའི་རྣམ་པའི་རྣལ་འབློར་བདག །ཡིད་ཀི་ཤུགས་ནི་བཟླློག་བའི་

ཕིར། །གང་གིས་སྒྲུབ་པློ་འགྲུབ་པ་ཡི། །སྒྲུབ་པ་དེ་ནས་བཤད་པར་བ། །མཁའ་འགློ་

དེ་བཞིན་ལཱ་མ་དང༌། །ཁཎ་རློ་ཧེ་འདློད་གཟུགས་ཅན། །བློང་བུའི་རྣམ་པ་ཁག་འཛག་

ཞལ། །མཁའ་འགློ་རེ་གསུམ་ལག་ན་ཐློགས། །བསྒྲུབས་ན་ཚ་ཚད་པ་དང་ནི། །ཚེ་རིང་

བ་ཡང་སྣང་བ་ཡིན། །འདིར་ནི་བློང་བུའི་རྣལ་འབློར་བདག །དེ་བཞིན་བློང་བུར་མཐློང་

བ་ཡིན། །གང་པློ་ཉིད་དུ་སྔློན་དུ་ཡང༌། །མཐློང་སེ་གང་པློའི་གཟུགས་ཅན་ཡིན། །གང་

དང་གང་གི་སྐྱེ་བ་གང༌། །སྔློན་གི་སྐྱེ་བར་གྱུར་བ་དག །དེ་དང་དེ་ཡི་གཟུགས་སྣང་

བར། །རྣལ་འབློར་པས་ནི་འདིར་མཐློང་འགྱུར། །སྔློན་ནས་སྐྱེ་བ་བདུན་དུ་ནི། །གྲུབ་

པ་སེར་བ་ཡློད་གྱུར་ན། །དེ་ཡིས་གཏློར་མའི་བ་བ་དག །བས་ནས་སྒྲུབ་པས་འགྲུབ་

པར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཕྲག་ནི། །སེང་གི་སེང་དུ་སད་ཅིག་འགློ། །འདི་

ནི་རྣལ་འབློར་སྔགས་མཆློག་གཙོ། །མཁའ་འགློ་མ་ཡི་སྦྱློར་གྲུབ་བེད། །རྣལ་འབློར་

མཚན་མས་གང་ཟླློས་པ། །ཟླ་བ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །དེ་ནི་གསང་བའི་

རྒྱུད་འདི་ཡི། །སྔགས་ཀི་སིང་པློ་དགེ་བ་ཡིན། །དེ་ཉིད་མཆློག་ཤེས་གང་དེ་
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

འདིར། །རྣལ་འབློར་བ་རུ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །མཁའ་འགློ་དྲ་བའི་སློམ་པར་ནི། །དེ་དག་

ཐམས་ཅད་བརློད་པ་ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་དཔལ་ཧེ་རུ་

ཀ་བློང་བུའི་རྣམ་པར་མཛད་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་བཞི་པའློ། །   ། །

༼ཡི་གེའི་བརའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་སློམ་པ་རྣམས་ལ་ནི། །གང་ཞིག་བརར་གྱུར་ཤེས་པ་དག །དེ་ཉིད་

ཀིས་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བཤད་པར་བ། །ཌ་ཞེས་བ་བ་སྐྱེས་བུར་

བཤད། །ཌཱི་ཞེས་བ་བ་བུད་མེད་ཡིན། །བཱུ་ཞེས་བ་བ་གནློན་པ་ཡིན། །སུ་ཞེས་བ་བ་

ཟ་བ་ཡིན། །མ་ཞེས་བ་བ་མ་རུ་བཤད། །ཡཱ་ཞེས་བ་བ་ཆུང་མ་ཡིན། །བྷི་ཞེས་སིང་མློ་

དེ་བཞིན་ཏེ། བི་ཞེས་བ་བ་མཛའ་མློར་བཤད། །ལུ་ཞེས་བ་བ་བུ་མློ་ཡིན། །ཤྲི་ཞེས་

ཁག་ཏུ་ཤེས་པར་བ། །སློ་ཞེས་ཞི་བའི་བཏུང་བ་ཡིན། །བེ་ཞེས་དེ་བཞིན་བཏུང་བ་

སེ། །ཧེ་ཞེས་བ་བ་དེ་བཞིན་ཤ། །བྷ་ཞེས་བ་བ་ཟ་བ་ཡིན། །བྷུ་ཞེས་བ་བ་འདྲེས་པ་

ཡིན། །པཱི་ཞེས་དུར་ཁློད་དེ་བཞིན་ཏེ། །དྷུ་ཞེས་བ་བ་རློ་རུ་ཤེས། །དྷི་ཞེས་རྣལ་འབློར་

མ་རུ་བཤད། །ག་ཞེས་དེ་བཞིན་ལཱ་མ་ཡིན། །སི་ཞེས་བ་བ་གཟུགས་ཅན་མ། །ཀུ་

ཞེས་དེ་བཞིན་མཁའ་འགློ་མ། །ཧ་ནི་ཁཎྚ་རློ་ཧི་ཉིད། །ཛ་ཞེས་བ་བ་བིན་པ་གཉིས། །ཀ་

ཞེས་བ་བ་དཔུང་པར་བཟུང་། །བྷ་ཞེས་བ་བ་གསློང་པློར་སྨྲ། །སྭ་ཞེས་ལེགས་འློངས་

བ་བ་ཡིན། །མི་ཞེས་བ་བ་ཉ་ཡིན་ལ། །བ་ཞེས་བ་བ་ཟ་བ་ཡིན། །པ་ཞེས་བ་བ་བཏུང་

བ་བཏུང༌། །གྷ་ནི་བགློད་དང་བགློད་མིན་ཡིན། །ཀ་ཞེས་བ་བ་འདློད་པ་ཡིན། །ས་ཞེས་

བ་བ་གཞན་མི་འགློ། ར་ཞེས་བ་བ་ཁྱློ་མེད་མློ། །དུ་ཞེས་བ་བ་སྤློད་ངན་མློ། །སུ་ཞེས་

བ་བ་སལ་བཟང་མ། །ན་ཞེས་བ་བ་སལ་ངན་མ། །ས་ཞེས་བ་བ་དམ་ཚིག་ཅན། །ཨ་
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ཞེས་བ་བ་དམ་ཚིག་མེད། །ཨ་ཞེས་བ་བ་འློངས་པ་ཡིན། །ན་ཞེས་བ་བ་མ་འློངས་

ཡིན། །སློ་ཞེས་བ་བ་ཆགས་པ་ཡིན། །འདི་དག་ནི་ཡི་གེ་རེ་རེའི་བར་ཡིན་

ཏེ། །དཔའ་བློ་དང་སིང་མློར་འདུ་ཤེས་པར་བེད་པ། གུས་པ་དང་མི་གུས་པ་ལ་སྦྱིན་

པར་བ་བ་དམ་ཚིག་གི་མཆློག་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཕན་འདློགས་པར་བེད་པ་སེ་གུས་པ་

ལ་སྦྱིན་པར་བའློ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ཡི་གེའི་བརའི་ཆློ་

གའི་ལེའུ་སེ་བཅློ་ལྔ་པའློ། །   ། །

༼རྣལ་འབློར་མའི་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་བརག་པའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་སལ་ལྡན་སལ་ལྡན་མིན། །མདློར་བསྡུས་ནས་ནི་རབ་བཤད་བ། །དམ་

ཚིག་མདློག་ལ་གནས་པ་སེ། །སལ་ལྡན་ཡིད་འློང་ཕན་འདློགས་བེད། །གུས་པ་ཉིད་

ལ་རབ་སྦྱིན་བ། །དེ་ནས་རིགས་ཀི་དབེ་བཟུང་ན། །དཔའ་དང་གཉིས་མེད་རྣལ་

འབློར་མ། །གང་གིས་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །སྒྲུབ་པློ་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་འགྱུར་

བའློ། །བུད་མེད་བདེ་ར་ལྟར་དཀར་གང༌། །པདའི་འདབ་ལྟར་དཀྱུས་རིང་མིག །རག་

ཏུ་གློས་ནི་དཀར་ལ་དགའ། །ཙནྡན་སར་བའི་དྲི་དང་ལྡན། །བདེ་གཤེགས་པ་འདུས་

ཉིད་ལ་དགའ། །དེ་རིགས་རུས་བྱུང་ཤེས་པ་བ། །བུད་གང་བཙོ་མའི་གསེར་འདྲ་

ཞིང༌། །དམར་དང་སེར་བའི་གློས་ལ་དགའ། །ཛཱ་ཏི་རམ་པའི་དྲི་དང་ལྡན། །དེ་ནི་དཔའ་

བློའི་རེས་འགློར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཨུཏྤལ་ལྟར་སྔློ་བསངས། །གློས་ནི་སྔློན་པློ་འཛིན་

ལ་དགའ། །ཨུཏྤལ་སྔློན་པློར་སྣང་བའི་དྲི། །དེ་ནི་དཔའ་བློ་དྲན་རེས་འགློ། །བུད་མེད་

གང་ཞིག་མཛེས་མ་སེ། །ལྤགས་པ་པད་དཀར་འདབ་འདྲ་མ། །རག་ཏུ་པདའི་ར་བའི་

དྲི། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་དཔའ་བློའི་བློ། །དམར་ཞིང་དཀར་བའི་བུད་མེད་གང༌། །གཟུགས་
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བཟང་ཁ་ནི་དམར་བ་དང༌། །མ་ལི་ཀ་དང་ཨུཏྤལ་དྲི། །དེ་ནི་རློ་རེའི་རིགས་བྱུང་

ཡིན། །སེར་ཞིང་ལང་བའི་བུད་མེད་གང༌། །གློས་ནི་དཀར་པློ་འཆང་བར་དགའ། །མགློ་

ལ་མེ་ཏློག་དྲི་དང་ལྡན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་རིགས་རེས་འགློ་ཡིན། །བུད་མེད་གང་

ཞིག་ཁ་དློག་དམར། །དེ་ཡི་མདློག་གི་གློས་འཆང་ཞིང༌། །རག་ཏུ་ག་བུར་དྲི་དང་

ལྡན། །རྣམ་སྣང་རིགས་ཀི་རེས་འགློ་ཡིན། །རྣལ་འབློར་མ་ཡི་རིགས་རྣམས་ནི། །དེ་

ལྟར་བདུན་པློ་ངས་བཤད་པ། །གཡློན་པའི་ཀུན་སྤློད་ལ་རག་དགའ། །འདི་དག་རང་

རྒྱའི་མདློག་གིས་ཁྱབ། །རིགས་ཀི་རིག་པའི་ཡི་གེ་ཡང༌། །རིགས་ཀི་རེས་སུ་འདིར་

འགྱུར་བ། །འདི་ལ་ཁ་དློག་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །རང་གི་ཕག་རྒྱ་འཆིང་བ་དང༌། །རང་

རིགས་ལས་བྱུང་ཚིག་ཏུ་སྨྲ། །གཡློན་ནས་འགློ་བའི་བུད་མེད་གང༌། །རྣལ་འབློར་མ་

ལའང་གཡློན་ལ་བརག །སད་ནི་ཆེན་པློར་རབ་སྨྲ་བ། །གཡློན་ནས་བལྟ་བས་རྣམ་པར་

ལྟ། །བུད་མེད་རྣམས་མཐློང་རབ་སྨྲ་བ། །དེ་ནི་དམ་ཚིག་ལྡན་པར་བཤད། །བུད་མེད་

རྣམས་གང་གསློལ་བཏབ་བེད། །རིགས་ཀི་ས་བློན་རབ་ཏུ་སྨྲ། །རིགས་ཀི་བ་བ་མི་

འདློར་ཞིང༌། །རང་གི་བསན་བཅློས་གསུང་པ་སྐྱློང༌། །རང་གི་རིགས་ཀི་རིག་པ་

ཟླློས། །དེ་ནི་དམ་ཚིག་ལྡན་པར་བརློད། །ཕག་འཚལ་བ་ནི་གང་འཆིང་བ། །གཡློན་

པའི་ལུས་ཀིས་རག་ཏུ་འདུད། །ལ་མློ་རྣམས་དང་ཀུན་སྨྲ་བ། །དེ་ནི་ངེས་པར་བདེན་

པར་འགློ། །མཐེ་བློང་གཡློན་པས་ས་ལ་ནི། །རྐང་པས་རི་མློ་འབི་བེད་ཅིང༌། །མགློ་ནི་

དཀྲུག་པར་བེད་པ་སེ། །ཟུར་གིས་ལྟ་ཞིང་ལག་གཡློན་གིས། །སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་ཁྱད་པར་

དུ། །དེ་ཡི་རང་རིག་དྲན་པའློ། །མཁུར་བའམ་སྒློས་ཀློ་དག་དང་ནི། །སྣ་དག་དུ་ནི་སློར་

མློ་སློན། །ཟུར་གིས་ལྟ་ཞིང་ལན་གཅིག་སྔགས། །བཟླས་ནས་རིག་ལ་རྣམ་པར་
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ལྟ། །བདེན་པར་འགློ་བའི་རྣམ་འབློར་མ། །ངེས་པ་དམ་ཚིག་ཅན་ཡིན་ནློ། །དཔལ་ཧེ་

རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་རྣལ་འབློར་མའི་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་བརག་པའི་

ལེའུ་སེ་བཅུ་དྲུག་པའློ། །   ། །

༼རྣལ་འབློར་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཟུགས་ཡློངས་སུ་བརེ་བ་དང་ཕག་མཚན་

དང་ཕག་རྒྱ་བསན་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་རེད་དཀའ་རྣལ་འབློར་མ། །དེ་བཞིན་མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་ཀི། །བདུད་

རི་རྣམས་ལ་ཡང་དག་འབྱུང༌། །ཡ་མི་ནའི་དང་སྐྲག་བེད་མ། །ནགས་ཚལ་མ་དང་དེ་

བཞིན་འཇིགས། །གཟུགས་ཀུན་སྤློད་མ་མཛེས་མ་དག །བྷ་སུ་ར་མཁའ་འགློ་རྣམས་

བདུན། །བསྡུས་མ་རང་མཚན་ཉིད་འདིར་བཤད། །གཟུགས་ཅན་མ་དང་ཙུམ་བི་ཀ 

།ལཱ་མ་ཡློངས་གྱུར་བིས་བཅས་མློ། །མི་ལྡློག་ཨེ་ཧི་ཀ་ལ་མློ། །མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་

བདུན་དུ་བཤད། །མངློན་པར་ཞེན་པས་ལྟ་བ་དང༌། །སྨིན་མ་འདེགས་པར་གར་བེད་

ཅིང༌། །སྔློན་གི་གཟུགས་ནི་སྡུད་བེད་གང༌། །ཕིས་ནི་འཇིག་པར་བེད་པ་ཡིན། །དེ་ནི་

གཟུགས་ཅན་མར་ཤེས་བ། །དཔའ་བློ་གཉིས་མེད་བསན་པར་བ། །དྲུང་པ་འམ་ཡང་

ན་མི་དྲུང་པ། །བིས་པ་འཁྱུད་ཅིང་ཙུམ་པ་ན། །དེ་ནི་ཙུམི་ཀིར་ཞེས་བ། །མཁའ་འགློ་

སིག་པ་འཇློམས་མ་ཡིན། །ཟུར་ལྟ་གདློང་ལ་ཁློ་གཉེར་ལྡན། །སྨིན་མ་སྒྱུར་ཞིང་

བསིགས་མཛུབ་དང༌། །དབུགས་འབིན་འཇིགས་པར་བེད་གང་ཡིན། །འདི་ནི་གཞན་

ཡང་དབུགས་མི་འབིན། །འཇིགས་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ལཱ་མ་ཡིན་པར་

བསན། །ཕག་དང་དྲེད་དང་བི་ལ་དང༌། །ལྕེ་སྦྱང་རིགས་དང་ར་དག་དང༌། །ཐམས་ཅད་

དེར་ནི་འཇིགས་བེད་པ། །ཡློངས་སུ་གྱུར་པར་དེ་བཤད་དློ། །ཤིན་ཏུ་དགའ་བས་
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དགློད་པ་དང༌། །སློང་ནས་སླར་ཡང་མི་ལྡློག་པ། །རེས་སུ་ཆགས་པས་གསློལ་བར་

འདློད། །ཁཎ་རློ་ཧིར་དེ་བཤད་དློ། །ཡིད་ནི་བྱུང་བས་ལག་པ་འམ། །བློང་བ་འམ་ནི་

རྐང་པས་སམ། །གློ་ས་མཐའ་འམ་ཡང་ན་ཤིང་དག་གིས། །དེས་རེག་པ་ནི་འཚོ་མི་

འགྱུར། །མི་ལྡློག་པར་ནི་ཤེས་བ་སེ། །བསྒྲུབ་བ་མིན་པར་དེ་ལ་བརློད། །དགློད་སྨྲ་

རྒྱུ་མེད་པ་རུ་ནི། །དུ་ཞིང་རབ་ཏུ་ཁློས་པ་སེ། །དེ་ནི་ཨེ་ཧི་ཀར་དྲན་བ། །ལ་མློ་

གསློང་པློར་སྨྲ་བ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་པ་དང་རག་ཏུ་སྨྲ། །དེ་ཉིད་རློ་རེའི་རིགས་ལས་

བྱུང༌། །མཁའ་འགློ་མ་ཡི་རིགས་ཕག་རྒྱ། །དཔའ་བློས་བསེན་ཕིར་མཚོན་པར་

བ། །ཐློད་པ་དག་ས་མཆེ་བ་དང༌། །འཁློར་ལློ་རློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །རལ་གི་ཀུན་

ཏུ་སྐྲག་བེད་ཉིད། །དུང་དང་བརྒྱད་དུ་ཤེས་པར་བ། །རིགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡིན་པར་

བཤད། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་རྣལ་འབློར་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་

གཟུགས་ཡློངས་སུ་བརེ་བ་དང་ཕག་མཚན་དང་ཕག་རྒྱ་བསན་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་

སེ་བཅུ་བདུན་པའློ། །   ། །

༼རྣལ་འབློར་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁ་དློག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌མཚན་མའི་ངེས་

པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བ་བ། །མཁའ་འགློ་མཆློག་གི་གློ་འཕང་ནི། །གང་

གིས་ཡང་དག་ཤེས་པ་ཡིས། །མཁའ་འགློའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའློ། །དམར་ཞིང་

སེར་བའི་བུད་མེད་གང༌། །པདའི་དྲི་ནི་རྣམ་པར་གཏློང་། །ལྟ་སངས་རང་བཞིན་ཞི་བ་

དང༌། །ཞེན་པར་ལྟ་བའི་རེས་འགློ་བ། །བུད་མེད་གང་ཞིག་སེར་མློ་དམར། །དེ་བཞིན་

སྐྱེ་བློ་ཀུན་ལ་བརེ། །ཁྱིམ་དུ་པད་འདྲི་བ་ནི། །པད་གར་དབང་རིགས་བྱུང་ཡིན། །སྨིན་
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མའི་དབུས་ན་རེ་གསུམ་ཡློད། །ལུས་ཀི་མདློག་ནི་སྐྱ་བསངས་དང༌། །རག་ཏུ་རློ་རེ་

རིགས་སྒློམ་པ། །གང་གི་ཁྱིམ་དུ་རློ་རེ་འདྲི། །རག་པར་མཆློད་པ་བེད་པ་ཡི། །མཁའ་

འགློ་མ་དེ་དཔལ་ལྡན་ནི། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་རིགས་བྱུང་ཡིན། །གང་གི་དཔལ་བར་རེ་

གསུམ་ནི། །མདུང་ཐུང་དག་ཀང་སྣང་གྱུར་ཞིང་། །མིག་དམར་མདློག་ནི་དམར་སེར་

ཡང༌། །དེ་བཞིན་རྐང་པ་ལག་པ་དམར། །ར་སྐྱེས་ཁྱིམ་བ་དག་ལ་ཡང༌། །རག་ཏུ་ཡིད་

ན་དགར་གྱུར་ཅིང༌། །དེ་ཡི་ཁྱིམ་དུ་རློ་རེའི་མཚན། །རག་ཏུ་གང་ཞིག་མཆློད་བེད་

པ། །ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀའི་གཟུགས་ལག་བྱུང༌། །མཁའ་འགློ་ཡིན་པར་གདློན་མི་ཟ། །འཁློར་

ལློ་གང་གི་དཔྲལ་བ་འམ། །ལག་པར་ཡང་ནི་སྣང་གྱུར་པ། །སྤིན་སྔློན་དག་དང་འདྲ་བ་

སེ། །རག་ཏུ་དཔྲལ་བར་དར་འཆིང་བ། །སལ་པ་ཆེན་པློར་ཀུན་ཚོགས་ཤིང༌། །མཆློག་

ཏུ་བདེ་བ་གང་ཡིན་དང༌། །ཁྱིམ་དུ་འཁློར་ལློ་འདྲི་བེད་ཅིང༌། །རག་ཏུ་དེ་ལ་མཆློད་བེད་

པ། །རློ་རེ་བག་མློའི་རིགས་བྱུང་བའི། །མཁའ་འགློ་མ་ཡི་སློབས་ཀིས་དྲེགས། །གང་

ཞིག་སྨིན་མ་སྣག་འདྲ་ཞིང༌། །སློ་ནི་དཀར་ཞིང་མཐློ་བ་དང༌། །གཡློན་པ་རག་ཏུ་མ་

རུངས་པ། །སིང་སློབས་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དང༌། །རག་ཏུ་ཁྲུས་ལ་དགའ་བ་དང༌། །མང་

དུ་སྨྲ་བར་མི་བེད་ཅིང༌། །ཁྱིམ་དུ་རློ་རེ་འདྲི་བ་དང༌། །རག་ཏུ་དགེ་བས་མཆློད་བེད་

པ། །རློ་རེ་ཕག་མློའི་རིགས་བྱུང་བ། །སློང་ཕྲག་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། །སེར་ཞིང་

གསེར་གི་མདློག་འདྲར་སྣང༌། །མིག་མི་གཡློ་ཞིང་ཁ་སྤུ་སེར། །རློ་རེ་གང་གི་དཔྲལ་བ་

འམ། །ལག་པར་ཡང་ནི་སྣང་གྱུར་པ། །རག་ཏུ་རྒྱལ་སིད་དག་ལ་གནས། །སེམས་ཤིང་

བདེན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། །མཱ་ལི་ཀ་ཡི་དྲི་བྱུང་ཞིང༌། །གང་གི་ཁྱིམ་དུ་རློ་རེ་ནི། །རག་ཏུ་

འདྲི་ཞིང་ཆེར་མཆློད་པ། །ཁཎ་རློ་ཧིའི་རིགས་ལས་བྱུང༌། །རྣལ་འབློར་མ་ཡི་དབང་
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ཕག་མཆློག །གང་ཞིག་རག་པར་ཤ་ལ་དགའ། །སེམ་ཞིང་སྨིན་མ་ནག་པློའི་

མདློག །དཔྲལ་བར་མདུང་རེ་ལྟ་བུ་ཡློད། །གན་ཞིག་གདུག་པའི་ལས་ལ་དགའ། །རག་

ཏུ་དུར་ཁློད་དག་ཏུ་འགློ། །འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་རློག་མེད་དེ། །གང་གི་དཔྲལ་བར་ཐིག་

ལེ་དང༌། །ཁྱིམ་དུ་ཐད་པ་འདྲི་ཞིང་མཆློད། །དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ་དེ་ཡི། །མཁའ་འགློའི་

རིགས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། །སིན་གི་མདློག་འདྲའི་བུད་མེད་གང༌། །སློ་ནི་མི་མཉམ་

པར་གནས་ཤིང༌། །རག་ཏུ་གཏུག་པའི་ལས་ལ་དགའ། །གཡློན་གི་མཆེ་བ་གཙིགས་

པ་དག །དེ་ཡི་ཁྱིམ་དུ་དག་ས་ནི། །འདྲི་ཞིང་རག་ཏུ་མཆློད་བེད་པ། །རྣམ་པར་འདྲེན་

པའི་རིགས་བྱུང་བའི། །མཁའ་འགློ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །མཁའ་འགློ་མ་ནི་ཚོགས་

འདི་དག། །ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས་ལས་བྱུང༌། །སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། །གསང་

བའི་མཚན་ཉིད་སྤྲུལ་པ་ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་རྣལ་འབློར་

མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁ་དློག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌མཚན་མའི་ངེས་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་

བཅློ་བརྒྱད་པའློ། །   ། །

༼རྣལ་འབློར་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་རྒྱའི་ལན་བསན་པའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་བ་བ། །ལཱ་མ་ཡི་ནི་ཁྱད་པར་དུ། །སྒྲུབ་པློ་གང་གིས་

ཡན་ལག་གི །ཆ་ཤས་ཡང་དག་པར་ཤེས་པའློ། །གང་གི་བཞིན་ནི་ཡློངས་རྒྱས་

པར། །ཀུན་ནས་ཟླུམ་པློར་སྣང་གྱུར་ཞིང་། །ཁ་ཡི་སྨ་ར་རག་པར་ཡློད། །སྤུ་དང་སྨིན་

མ་རིང་བ་དང༌། །གློས་བཟང་གཙང་ཞིང་ཞི་བ་དང་། །མི་གཡློ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་

དང༌། །རག་ཏུ་དམ་པའི་ཆློས་ལ་དགའ། །དེ་ནི་དཔའ་བློའི་སིང་མློར་བཤད། །པདའི་

ཕག་རྒྱ་སྦྱིན་བ་བ། །ཡང་ན་རུས་སྦལ་ཕག་རྒྱ་བ། །ལྤགས་པ་རིལ་བ་སྤི་བླུགས་
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ཉིད། །ཕག་རྒྱའི་ལན་དུ་བརློད་པ་ཡིན། །དེ་ནི་ཚེས་བཅུའི་དུས་ཚིགས་ལ། །ཁྱིམ་དུ་

པད་འདྲི་བར་འགྱུར། །ལཱ་མའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་ནི། །མཚན་ཉིད་གྱུར་པ་འདི་དག་

ཡིན། །མཆུ་གཉིས་བློློ་ཞིང་མིག་དཀྱུས་རིང༌། མིག་ནི་དམར་ཞིང་སེར་སྐྱར་

གནས། །ཕྱུག་ཅིང་སལ་བཟང་ཕན་ཡློན་ཅན། །དཀར་ཞིང་ཙམ་པ་ལྟ་བུར་སྣང༌། །ཤིན་

ཏུ་རིང་མིན་ཐུང་བའང་མིན། །སྣ་ཚོགས་པ་ཡི་གློས་ལ་དགའ། །དཔྲལ་བར་རི་མློ་

གསུམ་ཡློད་ཅིང༌། །མཚམས་ན་གེན་དུ་བསེན་པ་ལས། །དགློད་ཅིང་དགའ་བ་ཉིད་

དག་དང༌། །ལམ་ནི་རྣམ་པར་གནློན་ཅིང་གནས། །གཡུལ་དུ་འཆི་བ་རྣམས་ཀི་

ནི། །གཏམ་དག་ལ་ནི་རག་ཏུ་དགའ། །དེ་ལྟར་རབ་དྲེགས་མཐློང་ནས་ནི། །མདུང་གི་

ཕག་བ་བསན་པར་བ། །རྐང་པ་གཡློན་པ་བསྐུམ་པ་ཡི། །གར་ཉིད་ཀང་ནི་བསན་པར་

བ། །གཡློན་པ་དག་ནས་ཡློངས་བཟླློག་པ། །ཕག་རྒྱའི་ལན་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །བཅུ་

བཞི་དང་ནི་ཚེས་བརྒྱད་ནི། །དེ་ཡི་དུས་ཚིགས་ཡིན་པར་བཤད། །ཁྱིམ་དུ་མདུང་རེ་

གསུམ་པ་ཡང༌། །བིས་ནས་དེ་ནི་རག་ཏུ་མཆློག །འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ལྔ་མ་ཡི། 

མཚན་ཉིད་གྱུར་པ་འདི་དག་ཡིན། །གང་གིས་ཁུར་ཚོས་དག་ཏུ་ནི། །ཁུང་བུར་སྣང་

བའང་གནས་གྱུར་ཅིང༌། །དེ་བཞིན་རག་ཏུ་དམར་ཞིང་སེར། །མིག་ནི་ལང་སེར་དག་

ཏུ་སྣང༌། །སྐྲ་ནི་དེ་བཞིན་འཁྱིལ་པ་དང༌། །མགློ་དང་དཔྲལ་བར་དར་བཅིངས་

སྣང༌། །རི་མློ་གཅིག་པར་རབ་ཏུ་གནས། །དེ་བཞིན་མགིན་པ་རིང་བ་དང༌། །རག་ཏུ་

གློས་དམར་ལ་དགའ་ཞིང༌། །དགློད་ཅིང་གླུ་ནི་ལེན་པ་ཉིད། །གློ་བུར་དུ་ནི་ཁློ་བ་

དང༌། །སེམས་ནི་རྣམ་པར་གཡློ་བ་དང༌། །རློད་པ་ལ་ནི་དགའ་བ་སེ། །འདི་འདྲའི་རབ་

དྲེགས་མཐློང་ནས་ནི། །མདུང་གི་ཕག་རྒྱ་རབ་སྦྱིན་བ། །གཉིས་པ་ཉིད་ནི་འབད་པ་
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ཡིས། །དྲིལ་བུའི་ཕག་རྒྱ་རབ་སྦྱིན་བ། །གཡློན་གི་ཕློགས་སུ་བཟླློག་པ་ཡིན། །ཕག་

རྒྱའི་ལན་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །ཐུང་ཞིང་བིན་པ་སྒློམ་པ་དང༌། །རག་ཏུ་གློས་སེར་ལ་

དགའ་ཞིང༌། །ཕྲག་པ་དག་ནས་གློས་ཀང་འཕང༌། །དེ་འདྲའི་བུད་མེད་མཐློང་ནས་

ནི། །འཁློར་ལློའི་ཕག་རྒྱ་བསན་བ་ཞིང༌། །འབད་པ་ཡིས་ནི་གཉིས་པ་ཡང༌། །དུང་

གི་ཕག་རྒྱ་བསན་པར་བ། །གཡློན་ནས་ཡློངས་སུ་བཟླློག་པ་ནི། །ཕག་རྒྱའི་ལན་ནི་

ཡིན་པར་བཤད། །བཅུ་བཞི་དེ་ཡི་དུས་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཡི་ཁྱིམ་དུ་རློ་རེ་འབི། །ཤྲི་ཧེ་

རུ་ཀ་ལཱ་མ་ཡི། །མཚན་ཉིད་གྱུར་པ་འདི་དག་ཡིན། །ལུས་ཀུན་ལ་ནི་བ་སྤུ་

ཡློད། །མིག་ནི་ནག་ཅིང་སེར་བ་དང༌། །སློམ་ཞིང་རྣམ་འགྱུར་མི་བཟད་པ། །བཞིན་

འཕེལ་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཆེ་ལ། །གསུངས་པ་བློ་ཞིང་ཁ་དློག་གནག །མིག་ཟླུམ་སྣ་ནི་

ཉམས་པ་དང༌། །རག་ཏུ་གླུ་ལ་མཁས་པ་དང༌། །སྤིན་གི་མདློག་ཅན་ཡིད་འཕྲློག་པ། 

འདི་འདྲའི་རབ་དྲེགས་མཐློང་ནས་ནི། །གླུ་ཡི་ཕག་རྒྱ་བསན་པར་བ། །གཉིས་པ་

ཡང་ནི་འབད་པ་ཡིས། །མདུང་གི་ཕག་རྒྱ་བསན་པར་བ། །གཡློན་ནས་ཡློངས་སུ་

བཟླློག་པ་ནི། །ཕག་རྒྱའི་ལན་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །དེ་ཡི་དུས་ཚིགས་བཅུ་གཅིག་

སེ། །ཁྱིམ་དུ་མཆེ་བ་འདྲི་བར་བེད། །རློ་རེ་ཕག་མློ་ལཱ་མ་ཡི། །མཚན་ཉིད་གྱུར་པ་

འདི་དག་ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་རྣལ་འབློར་མ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཕག་རྒྱའི་ལན་བསན་པའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་དགུ་པའློ། །   ། །

༼རྣལ་འབློར་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལག་པའི་ཕག་རྒྱའི་བརའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བ་བ། །ལག་པ་གཡློན་གི་བར་རྣམས་ནི། །གང་

གིས་ཤེས་པས་ཡང་དག་བཤད། །མིང་སིང་དུ་ནི་དེ་བཞིན་འགྱུར། །གང་གིས་ལག་
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གཡློན་སློན་པ་ནི། །གསློང་པློར་སྨྲ་ཞེས་སློན་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་སིན་ལག་སློན་པ་

ནི། །གསློང་པློར་སྨྲ་བའི་ལན་འགྱུར་ཡིན། །གང་ཞིག་ལྟློ་བ་རེབས་པ་ནི། །བདག་ཉིད་

བཀེས་པར་སློན་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་དཔྲལ་པ་སློན་པ་ནི། །ནམ་མཁའ་ལས་ནི་ཕློངས་

ཞེས་པའི། །གང་ཞིག་ཁར་ནི་སློར་མློ་འཇུག །ཟློས་ཟིན་ཞེས་ནི་སྨྲ་བ་ཡིན། །གང་ཞིག་

ལྕེ་ནི་བསྐྱློད་པ་དག །ཟའློ་ཞེས་ནི་སྨྲ་བ་ཡིན། །གང་ཞིག་པུས་མློ་ལ་རེག་པ། །ངལ་ལློ་

ཞེས་ནི་སློན་པ་ནི། །གང་ཞིག་སློར་མློའི་རེ་ལ་རེག །ངལ་སློགས་ཞེས་ནི་སྨྲ་བ་

ཡིན། །གན་ཞིག་སློ་ནི་འཆའ་བེད་པ། །བཟའ་ཡིས་ཞེས་ནི་སློན་པ་ཡི། །གང་ཞིག་ཁློ་

གཉེར་སློན་པ་ནི། །བཅིངས་སློ་ཞེས་ནི་སློན་པ་ཡི། །གང་ཞིག་མཁའ་ལྡིང་སློན་པ་

ནི། །གློལ་ལློ་ཞེས་ནི་སློན་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་ཁུ་ཚུར་སློན་པ་ནི། །དེ་ལ་པ་ཏིའི་སློ་

བསན་བ། །རྣམ་པར་འགྱུར་བ་བལྟས་ནས་ནི། །གང་ཞིག་སྒ་ནི་སློན་པ་ཡི། །ཁ་ཊྭཱཾ་ག་

ནི་དེ་ལ་བསན། །གང་ཞིག་ཡན་ལག་བསྐྱློད་པ་དང༌། །དེ་ལ་མཆེ་བ་གཉིས་བསན་

བ། །གང་ཞིག་ལག་པས་ལག་པ་སློན། །གཏློར་མ་ཟ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡིན། །གང་ཞིག་ལག་

པ་གཡས་པ་སློན། །དེ་ལྟར་གིས་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡིན། །གང་ཞིག་རྣ་བ་ལ་རེག་པ། །གནས་

པར་བ་ཞེས་སློན་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་སེན་མློས་སེན་མློ་རེག །ཤི་ཡིས་ཁྱེར་ཞེས་སྨྲ་

བ་ཡིན། །གང་ཞིག་ས་འདི་དཀིལ་འཁློར་དུ། །དེ་རིང་འཇུག་ཅེས་སྨྲ་བ་ཡིན། །གང་

ཞིག་ནུ་མ་ལ་རེག་པ། །བདག་གི་བུ་ནི་སྲུང་ཞེས་བ། །གང་ཞིག་གཡློན་མཐེས་ས་ལ་

འདྲི། །བ་མའི་སྐྱེ་བློས་ང་བསྲུངས་སྨྲ། །གང་ཞིག་མིག་ནི་རྣམ་འཛུམ་བེད། །དེ་ལྟར་

བློས་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡིན། །གང་ཞིག་ཚིགས་ལ་རེག་པ་ནི། །བདེ་བར་ཉལ་ཞེས་སྨྲ་བ་

ཡིན། །ཕློ་ཉ་མློ་ནི་གང་ཡང་རུང༌། །དེ་དག་ཀུན་གིས་ཡང་དག་སྤད། །དཔལ་ཧེ་རུ་
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ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་རྣལ་འབློར་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལག་པའི་ཕག་རྒྱའི་བརའི་

ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ཉི་ཤུ་བའློ། །   ། །

༼ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གསང་བ་ཆེན་པློ་ཡི། །ལྟ་བ་ང་ཡིས་བཤད་པར་བ། །བུད་མེད་སྤི་

གཙུག་རེག་བེད་པ། །མགློ་བློ་དེ་ལ་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་དཔྲལ་བ་སློན་པ་

ནི། །དེ་ལ་མཁུར་ཚོས་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་སློ་ནི་སློན་པ་ན། །དེ་ལ་ལྕེ་ནི་བསན་

པར་བ། །གང་ཞིག་མཆུ་ནི་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་ཀློ་སློ་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་

མགིན་པ་སློན་བེད་པ། །ལྟློ་ནི་དེ་ལ་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་ལག་པ་སློན་བེད་

པ། །དེ་ལ་དཔུང་པ་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་སུམ་རྐེད་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་རྒྱབ་ནི་

བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་ནུ་མ་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་ཀློ་སློ་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་

ལྟློ་བ་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་ལྟེ་བ་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་གསང་བ་སློན་བེད་པ། །དེ་

ལ་ལིང་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་བརླ་ནི་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་འཕློངས་ནི་བསན་པར་

བ། །གང་ཞིག་པུས་མློ་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་བིན་པ་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་རྐང་པ་

སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་རྐང་མཐིལ་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་སློར་ཚིགས་སློན་བེད་

པ། །དེ་ལ་སློར་མློ་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་ས་ནི་སློན་པ་ན། །དེ་ལ་ནམ་མཁའ་

བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་ནམ་མཁའ་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་ཉི་མ་བསན་པར་བ། །གང་

ཞིག་འབབ་ཆུ་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་རྒྱ་མཚོ་བསན་པར་བ། །འདི་དག་མཁའ་འགློ་མ་

ཡི་ནི། །ལུས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །འདི་དག་རག་བསན་གསང་བ་སེ། །ཡང་དག་

སློན་པར་འགློ་བར་འགྱུར། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ཡན་ལག་གི་
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མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་པའློ། །   ། །

༼ཁྱད་པར་གི་ཕག་རྒྱའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་པར་བ། །ཡན་ལག་ཕག་རྒྱའི་ཆློ་ག་བཞིན། །གང་

ཞིག་ཤེས་པས་མིང་པློའམ། །སིད་མློར་ཐེ་ཚོམ་མེད་འགྱུར་བའློ། །སློར་མློ་གཅིག་ནི་

སློན་པ་ཡིས། །ལེགས་པར་འློངས་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡིན། །སློར་མློ་གཉིས་ནི་བསན་པ་

ཡིས། །ལེགས་འློངས་ལན་ནི་སྨྲ་བ་ཡིན། །འདི་ནི་རྣལ་འབློར་མ་ཀུན་གི། །ཡན་ལག་

ཕག་རྒྱར་རབ་ཏུ་བཤད། །གཡློན་གི་གུང་མློ་བརྐྱང་བ་ལ། །ཅུང་ཟད་མཛུབ་མློ་བཀུམ་

པ་ནི། །མིག་གི་ཕག་རྒྱར་ཤེས་པར་བ། །སྔགས་པས་དེ་ལ་དེ་བསན་ཏེ། །དློ་མློད་ཇི་

སིད་འཚོ་བའི་བར། །དབང་དུ་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །གང་ཞིག་གུང་མློ་སློན་བེད་

པ། །དེ་ལ་མཛུབ་མློ་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་སིན་ལག་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་ལྕེ་ནི་

བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་པ་ཏིའི་ས་སློན་པ། །དེ་ལ་མདུན་ནི་བསན་པར་བ། །གང་

ཞིག་སྤི་བློ་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་མཚམས་ཀི་མཐའ་བསན་བ། །གང་ཞིག་ས་ནི་སློན་

བེད་པ། །དེ་ལ་མཁའ་ནི་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་ཁློ་གཉེར་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་

མཚམས་ཀི་མཐའ་བསན་བ། །གང་ཞིག་སློ་ནི་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་མཆུ་ནི་བསན་པར་

བ། །གང་ཞིག་མགིན་པ་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་ཁ་ནི་བསན་པར་བ། །གང་ཞིག་དཔྲལ་

བ་སློན་བེད་པ། །དེ་ལ་མིག་ནི་བསན་པར་བ། །འདི་ནི་རྣལ་འབློར་མ་ཀུན་གི། །རིམ་

བཞིན་ཡན་ལག་ཕག་རྒྱ་ཡིན། །འདི་དག་རག་བསེན་གསང་བ་པ། །ཡང་དག་ལྟ་བར་

འགློ་བར་འགྱུར། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ཁྱད་པར་གི་ཕག་རྒྱའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ཉི་ཤུ་གཉིས་པའློ། །   ། །
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༼མཁའ་འགློ་མའི་ཁྱད་པར་གི་མཚན་མའི་ཕག་རྒྱའི་ 

མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་བ་བ། །མཁའ་འགློ་མ་ཡི་རྣམ་རློལ་པ། །གང་གིས་

རིག་ནས་རིང་ནས་ཀང༌། །དཔའ་བློ་དཔའ་མློའི་སིང་མློ་རུའློ། །དམ་ཚིག་ཅན་གང་

རེས་ཆགས་པ། །དཔའ་བློའི་ལློངས་སྤློད་ས་གཞི་ཡིན། །གཞི་ནི་ས་གཞིར་བས་ནས་

སུ། །རྣལ་འབློར་པ་ཡི་སློམ་པ་མཆློད། །འདི་དག་རྣལ་འབློར་མ་རྣམས་ཀི། །གློ་བཟླློག་

པ་ཡིས་ལྟ་བ་ནི། །བཞིན་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད། །བདེ་བ་རག་པ་སྨིན་མ་གཡློ། །སྣ་

ཚོགས་མྱུར་དུ་ཤེས་བ་བ། །དེ་བཞིན་མཁའ་འགློ་ལས་བྱུང་བའློ། །རྣམ་འགྱུར་བསློར་

བར་ཤེས་བ་སེ། །རི་མློ་གསུམ་པ་ཡློངས་སུ་ཟླུམ། །མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་ངེས་འགློ་

བའི། །དེ་ཡི་མཚན་མ་ཀུན་ཤེས་བ། །གློ་བུར་རྣམ་པར་བཟླློག་འགྱུར་ཏེ། །སྔར་བཞིན་

གདློང་ནི་འཇིག་གྱུར་པ། །རྣམ་པ་དེ་ལྟ་དེ་ཡི་ནི། །གང་གི་རློ་རེ་ལྟ་བུར་གསལ། །སྒ་ནི་

ཁུ་བྱུག་སད་ལྟ་བུར། །མཆློག་ཏུ་གསལ་བར་དེའི་དེ་ཉིད། །འདི་ཡི་མཚན་མ་ཁྱིམ་དུ་

ནི། །རློ་རེ་ལྟ་བུར་མེ་ལློང་བཅས། །གཉིས་པར་ཡང་ནི་གྱུར་པ་ཡང༌། །རལ་གི་འདྲ་

བར་མེ་ལློང་བཅས། །རྒྱལ་མཚན་མདུང་འདྲར་རག་ཏུ་འབྱུང༌། །མེ་ལློང་ཁ་སྦྱར་བར་

ཤེས་བ། །མཚན་མར་བས་པའི་གཟུགས་རྣམས་ནི། །མདློར་བསྡུས་རྣམ་པར་ཤེས་

བ་སེ། །མཚན་ཉིད་འདི་དག་དང་ལྡན་པ། །མཁའ་འགློ་མ་མཆློག་ཡིན་ཞེས་བ། །དཔལ་

ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་མཁའ་འགློ་མའི་ཁྱད་པར་གི་མཚན་མའི་ཕག་

རྒྱའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་པའློ། །   ། །
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༼སེ་བཞིའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀི་བརའི་ཚིག་གི་བརར་ 

བཏགས་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་སད་བརའ་རྣམས་ནི། །སྒྲུབ་པློ་ལ་འདིར་བཤད་བ་བ། །གང་

གིས་མིང་པློའམ་སིང་མློ་ནི། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཤེས་འགྱུར་བའློ། །པློ་ཏང་གི་ཞེས་

བ་བ་ནི་གསློང་པློར་སྨྲ་བའློ། །པྲ་ཏི་པློ་ཏང་གི་ཞེས་བ་བ་ནི་གསློང་པློར་སྨྲ་བའི་ལན་

ནློ། །ག་མུ་ཞེས་བ་བ་འགློའ ློ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡིན་ནློ། །ལུམ་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་འློང་ངློ་ཞེས་

བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཧཾ་ཞེས་བ་བ་ནི་གློང་ཁྱེར་ཞེས་སྨྲ་བའི་ལན་ནློ། །ཙ་ཏུ་ཀ་ཞེས་

བ་བ་ནི་ཟུང་ཅིག་ཅེས་སྨྲ་བ་ཡིན་ནློ། །བི་རཱ་ཎ་ཞེས་བ་བ་ནི་སིང་ཉིད་དློ། །མཱ་ར་ཎ་

ཞེས་བ་བ་ནི་སྨྲ་ངན་ནློ། །ཀརི་ཀ་ནི་དྲིལ་བུའློ། །ཀ་ར་ནང་ནི་ཕག་པའི་ཟ་བའློ། །ཤ་

བ་ཎ་ནི་རྣ་བའློ། །ཨ་མྲ�་ཏ་ནཾ་ནི་བདུད་རིའི་གནས་སློ། །ས་མཱ་ག་མཱ་ནི་མིའློ། །ཏཱ་ཡི་ཀ་

ནི་མཁའ་འགློ་མའློ། །ན་ར་ཀཾ་ནི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །ཨ་མུ་ཀཾ་ནི་དུར་ཁློད་དློ། །ཀཱ་ཁི་

ལ་ནི་སྒློའ ློ། །ཤྭ་ས་ནཾ་ནི་བམ་ཟེའི་རིགས་སློ། །པ་རི་དི་ནི་རྒྱལ་རིགས་སློ། །བི་ར་ཏི་

ནི་རེ་རིགས་སློ། །ཀླུ་ར་ནི་དམངས་རིགས་སློ། །ཨནྟ་སྠ་ནི་སྨེ་ཤ་ཅན་ནློ། །པ་ཤུ་ལི་

ཀ་ནི་ཁྱིམ་མློ། །བྷ་ག་ན་ནི་མཁའ་འགློ་མའློ། །མེ་ད་ཀ་ནི་ཆུའློ། །ག�་ཧ་དེ་ནི་ཕག་རྒྱས་

འདེབས་པའློ། །ལྕེ་སློ་ལ་རེག་པ་ནི་བདག་ཅག་ལྟློགས་སློ། །ཞེས་སློན་པའློ། །གནྜ་པ་

སི་ནི་སེད་པའློ། །ཀུན་ཏ་ནི་གནས་ཆེ་གེ་མློ་ནས་འློངས་ཞེས་བའློ། །ཀི་ར་ཎ་ནི་མེ་

ཏློག་གློ །ཏུལ་པ་ནི་དགློད་པའློ། །”རི་1ནི་སློའ ློ། །ནི་རློ་དྷ་ནི་ཆར་འབབ་བཟླློག་

པའློ། །ཏི་པ་ཏི་ནི་ཞུ་བའློ། །དུར་ཡུ་ནི་ཕི་རློལ་ལློ། །དུ་པ་ཏི་ཡ་ནི་སྤིན་ནློ། །སཱ་ནུ་ནི་

1 [སེ་དགེ་༢༣༠ན།  ང་རློ་]
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རི་བློའ ློ། །ས་རི་ཏ་ནི་འབབ་ཆུའློ། །ཨངྒུ་ལི་ནི་ཡན་ལག་གློ །བ་ད་ན་ནི་གདློང་ངློ༌། །རཱ་

ཛཱ་ཀ་ནི་ལྕེའློ། །ཨ་ད་ན་ནི་སློའ ློ། །པཾ་ཀི་ནི་རྒྱལ་མཚན་ནློ། །ཚཱ་ནྡློ་ནི་ཕྲེང་བའློ། །ཙ་

ལ་ནི་རླུང་ངློ༌། །པྲ་བ་ཧ་ནི་གྲུའློ། །པ་ཤུ་ནི་རི་དྭགས་སློ། །ཡ་ཏི་ནི་དཀིལ་འཁློར་

རློ། །སྭ་སཾ་ནི་བཞི་མདློའ ློ། །ཕལ་གུ་ཤཾ་ནི་སྐྱེ་བའློ། །མ་ཧཱ་ཀཱ་རམ་ནི་ཕྱུགས་ཆེན་

པློའ ློ། །ག་ནི་ར་སྐྱེས་སློ། །ནཱ་ཞེས་བ་བ་ནི་མིའློ། །གློ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཁྱུ་མཆློག་གློ །མ་

ཞེས་བ་བ་ནི་མ་ཧེའློ། །བྷ་ནི་ཟ་བའློ། །ཧ་རྣམས་གངས་སློ། །ཨ་པྤ་ཀ་ནི་རྒྱལ་པློའི་

སྐྱེས་བུའློ། །བང་ལ་རེག་པ་ནི་ནགས་ན་གནས་པའློ། ཁ་ལ་རེག་པ་ནི་ཟློས་སློ་ཞེས་

པའློ། །སློ་ལ་རེག་པ་ནི་ངློམས་སློ་ཞེས་པའློ། །ཧློ་ཞེས་པ་ནི་རྣམ་གངས་ཏེ་ཁ་ཅིག་

ཏུའློ། །ཧི་ནི་ངློ་ཚའློ། །སློང་པ་ལ་རེག་པ་ནི་མེད་དློ་ཞེས་པའློ། །བརླ་ལ་རེག་པ་ནི་མི་

ཐུན་གིས་ཤིག་པའློ། །སེང་ཉིད་ནི་དེ་བཞིན་ནློ་ཞེས་པའློ། །ཨེ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་འློག་

ན་མེད་པའློ། །ཕག་རྒྱ་དང་ཕག་རྒྱའི་ལན་གསང་བའི་བར་ཉིད་དེ་དཔའ་བློས་

གསུངས་པ་སེ་བཞིའི་མཚན་ཉིད་དློ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་སེ་

བཞིའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀི་བརའི་ཚིག་གི་བརར་བཏགས་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་

ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པའློ། །   ། །

༼ར་བའི་སྔགས་ཀི་གསང་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་དློན་ཀུན་འདློད་པ་ཡི། །སྦས་པ་བརྒྱད་མཐར་སྦྱར་བ་སེ། །མློས་པ་

དམན་པའི་སེམས་ཅན་དག །རྨློངས་ཤིང་མི་ཤེས་སེམས་ལྡན་ལའློ། །དེ་ལ་དཔའ་བློ་

དང་རྣལ་འབློར་མ་རྣམས་ཀི་གསལ་བར་གསུངས་པའི་གསང་སྔགས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། 

ༀ་ན་མློ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཝི་རི་ཤཱ་ཡ། མཧཱ་ཀལྤ་ཨགི་སཾ་ནི་བྷ་ལ། ཛ་ནཱ་མ་ཀུ་ཊློཏྐ་ཊཱ་ཡ། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

དཾཥྚ་ཀ་རཱ་ལློ་ག་བྷི་ཥ་ཎ་མུ་ཁཱ་ཡ། །ས་ཧ་ས་བྷུ་ཛ་བྷ་སུ་རཱ་ཡ། པ་ར་ཤུ་པཱ་ཤློ་དྱ་ཏ་

ཤཱུ་ལ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དྷ་རི་ཎེ། བྱཱ་གྷཱ་ཛི་ནཱ་མ་ར་དྷ་རཱ་ཡ། མཧཱ་དྷུ་མྦྲཱནྡྷ་ཀཱ་ར་ཝ་པུཥཱ་ཡ། ཀ་

ར་ཀ་ར། ཀུ་རུ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཏ་ས་ཡ་ཏ་ས་ཡ། ཀློ་བྷ་ཡ་ཀློ་བྷ་ཡ། ཧ໌་ཧ໌། ཧཿ ཧཿ ཕ້་ཕ້། 

ཕཊ་ཕཊ། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། བྷ་ཀ་བྷ་ཀ། བ་ས་རུ་དྷི་རཱ་ནྟྲ་མཱ་ལཱ་བ་ལམི་ནེ། ག�ཧྣ་

ག�ཧྣ། སཔྟ་པཱ་ཏཱ་ལ་ག་ཏ་བྷུ་ཛཾ་ག །སརྦ་མྦཱ།ཏརྫྫ་ཡ་ཏརྫྫ་ཡ། ཨཱ་ཀཌྜྷྱ་ཨཱ་ཀཌྜྷྱ། ཧྲ່་ཧྲ່། 

ཛྞ໌་ཛྞ໌། ཀྵྨཱཾ་ཀྵྨཱཾ། ཧཱཾ་ཧཱཾ། ཧ່ཱ་ཧ່ཱ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཀི་ལི་ཀི་ལི། སི་ལི་སི་ལི། ཧི་ལི་ཧི་ལི། དྷི་ལི་དྷི་

ལི། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཕཊ་ཕཊ། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ར་བའི་སྔགས་ཀི་

གསང་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པའློ། །   ། །

༼སླློབ་མ་ཡློངས་སུ་བརག་པ་དང་སློམ་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་འཇིག་རེན་ནི། །གསུམ་པློ་དག་ན་ཡློད་མིན་པའི། །ཤྲི་ཧེ་

རུ་ཀའི་སྔགས་ཤེས་ན། །གསང་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་འདློར་བའློ། །ལུགས་

འབྱུང་ལུགས་ལས་ལྡློག་པ་ཡིས། །ཕློ་ཉ་རྣམས་ནི་ཡང་དག་གནས། །འློག་དང་སེང་

གི་དངློས་གྲུབ་སེར། །བདག་གི་ཕློ་ཉ་མློ་ཀུན་འགློ། །ཕློ་ཉ་མློ་དེ་དློན་ཀུན་སེང༌། །མཐློང་

དང་དེ་བཞིན་རེག་པ་དང༌། །ཙུཾ་པ་ན་དང་རག་པར་འཁྱུད། །རྣལ་འབློར་གནས་ཀི་ཁྱད་

པར་ཉིད། །ཇི་སེད་རྣལ་འབློར་ཚོགས་རྣམས་ནི། །ཐམས་ཅད་དངློས་གྲུབ་བེད་པར་

བཤད། །བདེན་དངློས་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་བ་སེ། །གཞན་དུ་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །མ་

དང་སིང་མློ་བུ་མློ་དང༌། །ཆུང་མ་ཕློ་ཉ་མློ་གནས་ལ། །གང་ལ་རག་ཏུ་སྔགས་སྦྱིན་

པ། །དེ་ཡི་དེ་ཉིད་ཆློ་ག་བཤད། །དེ་ནས་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་དུ་ནི། །རེད་དཀའི་དམ་ཚིག་

ང་ཡིས་བཤད། །སྐྱེས་པ་བུད་མེད་གཡློན་ནས་འགློ། །འདློད་པའི་དངློས་གྲུབ་སེར་
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

བར་བེད། །ཁྱིམ་དང་ཞིང་དུ་རྣམ་གནས་པ། །ཤིན་ཏུ་རིང་ཡང་ཤེས་པར་འགྱུར། །ཧེ་

རུ་ཀ་དཔལ་རྣལ་འབློར་མཆློག །སླློབ་དཔློན་རྣལ་འབློར་མ་ཉིད་ཡིན། །རྒྱུད་འདི་རུ་

ནི་སྒྲུབ་པ་པློ། །ལེགས་པར་གྱུར་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །བརས་མི་བ་ཞིང་སང་མི་བ། །ནུས་

པ་ཡིས་ནི་མཆློད་པར་བ། །ཀཱ་ཀའི་གདློང་སློགས་བརྒྱད་པློ་ནི། །གློལ་དང་དད་པ་

འཕེལ་བེད་པ། །རག་པར་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ། །དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་སྐྱློང་བར་

བེད། །ལ་མློ་གཞན་ཡང་ཀུན་སྦྱློར་བ། །རྣམ་པར་རྨློངས་པས་འདློད་པ་མིན། །གཉིས་

སུ་མེད་དང་ཐློགས་མེད་མིན། །དམ་ཚིག་སྤློད་པ་སྤད་བ་བ། །བུད་མེད་དབང་ཕྱུག་

ལེགས་པར་སྦྱློར། །ཚངས་སྤློད་དེ་བཞིན་བསམ་གཏན་དེ། །ཁློ་མེད་སྦུབས་སུ་ཀུན་

ཏུ་སྤློད། །འདི་བརྒྱུད་དམ་ཚིག་ཀུན་སྤློད་ཡིན། །སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་གནས་པ་ཡི། །སྒྲུབ་པ་

པློས་ནི་རག་ཤེས་བ། །རྒྱུད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཐུན་མློང་སེ། །རྒྱུ་མེད་པར་ནི་གཞློམ་

མི་བ། །དད་པ་ཉིད་ཀིས་བང་བ་ཡི། །མིག་དང་ལག་པས་མ་ཡིན་ནློ། །གསང་བ་འདི་

ནི་མི་བསན་ཅིང༌། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་བསན་པར་བ། །བློ་ལྡན་མཐེའུ་ཆུང་བསྐྱློད་པ་

ནི། །ཕློ་ཉ་མློ་རྣམས་ཡང་དག་གནས། །ངག་དང་མ་དག་འདྲེས་པ་སེ། །སྒྲུབ་པ་པློ་ནི་

གསུམ་དུ་གནས། །མཉེས་བེད་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། །གསལ་བེད་ཡློན་ཏན་ལྡན་

པའི་མི། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་སླློབ་མ་ཡློངས་སུ་བརག་པ་དང་

སློམ་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པའློ། །   ། །

༼སྤློད་པ་དང༌བརྟུལ་ཞུགས་དང༌མཆློད་པ་དང༌གཏློར་མའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་དཔའ་བློའི་སྤློད་བརྟུལ་ཞུགས། །རྣལ་འབློར་མ་ཀུན་རབ་སྒྲུབ་

པ། །མཚན་ཉིད་དབེ་བ་ཤེས་བས་ནས། །དངློས་སྒྲུབ་མྱུར་དུ་འཇུག་བེད་ནི། །གློང་
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དང་གློང་དུ་དེ་སློང་ནས། །ཕློ་ཉའི་གཟུགས་ནི་མཚོན་པར་བ། །ཕློ་ཉ་རལ་གིའི་སློ་འདྲ་

ཞིང༌། །དག་བེད་བསློད་ནམས་འཕེལ་བེད་ཡིན། །དེ་བཞིན་ཕློ་ཉ་ལེགས་འགློགས་

པས། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིས་དངློས་གྲུབ་འཐློབ། །བཟླས་བརློད་བསམ་གཏན་མཆློད་མེད་

པར། །མྱུར་པ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་པློ། །མཆློད་

པ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །འདི ནས་གཞན་པའི་མཆློད་མེད་དེ། །དེ་ལྟར་བསན་བཅློས་

ངེས་པ་ཡིན། །ཕློ་ཉའི་ལམ་ལ་དགའ་རྣམས་ཀི། །སྒྲུབ་པ་པློ་ནི་དངློས་གྲུབ་

བརློན། །རིགས་སྔགས་ཕག་རྒྱར་ཡང་དག་ལྡན། །ཙ་རུ་རག་ཏུ་བཟའ་བར་བ། །སྒྲུབ་

པློ་ཤིན་ཏུ་མཉམ་གཞག་པས། །རིགས་རྣམས་ཀུན་ལ་སྤད་པར་བ། །བཟའ་མིན་པར་

ནི་མི་བརག་གློ །དེ་ཉིད་དབེར་མེད་དེ་ཡིས་ནི། །ཕློ་ཉ་མློ་ནི་གཉིས་བསྒྲུབ་བ། །དངློས་

གྲུབ་ཆློ་ག་ལ་སྤད་ཚེ། །ཕློ་ཉ་གཅིག་པུ་ཁློ་ན་ཡིན། །རང་དགའ་ཉིད་དང་དངློས་གྲུབ་

ནི། །སྒྲུབ་པ་དག་དང་ཉེ་བ་སེ། །བ་མ་བརྒྱུད་རིམ་གིས་ཐློབ་པའི། །དབང་བསྐུར་བས་

ནི་སྔགས་ལེགས་ལྡན། །ཕློ་ཉ་རྣམས་སུ་ཡང་དག་བཤད། །ཕག་རྒྱར་ལེགས་སྦྱློར་

ངང་ཚུལ་ཅན། །ལེགས་རློགས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུ་སྐྱེས་པའློ། །ནང་བར་སྔར་ལངས་སེམས་

བདག་ཉིད། །ལུས་ལ་ཐམས་ཅད་བས་ནས་ནི། །ཡན་ལག་ལས་འདས་མཚོན་ཆ་

རྣམས། །ལུས་ལ་གནས་པ་ཀུན་ཏུ་སྤད། །ལུས་ནི་དག་བེད་བས་ནས་སུ། །རག་ཏུ་

སྔགས་ནི་བརློད་ནས་སུ། །རྣལ་འབློར་གནས་རྣམས་ངེས་བསན་ཅིང༌། །མཚོན་ཆ་

རྣམས་ནི་བསྒློམ་མི་བ། །དམ་ཚིག་ཅན་ལ་ཁློ་མི་བ། །མངློན་པར་བརློན་ལས་འདའ་

མི་བ། །དེ་དང་ལན་ཅིག་བདེ་བར་བ། །གློལ་བའི་དློན་དང་བདེ་དློན་དུ། །དམ་ཚིག་

སྤློད་པ་ཉིད་དུ་བ། །རྣམ་འཕྲུལ་སེམས་པ་ལས་གློལ་ཞིང༌། །མཚན་མློ་རག་པར་
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གཅེར་བུར་སེ། །གནག་དང་དམར་བར་རག་ཏུ་འགྱུར། །སློག་ཆགས་ཡན་ལག་ན་

བཟར་གློན། །བདེ་བ་འདློད་པས་བདེ་བསྐྱེད་བ། །མཆིད་ཕིར་ཐློགས་ནི་ཡློངས་

སངས་ལ། །གཙང་སྦྲ་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀར་གནས། །ཕག་རྒྱ་ལྔ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྒྲུབ་པ་

པློ་ཡིས་དངློས་གྲུབ་བརློན། །མགུལ་རྒྱན་གདུ་བུ་རྣ་རྒྱན་དང༌། །སྤི་བློར་ནློར་བུས་

རྣམ་པར་རྒྱན། །མཆློད་ཕིར་ཐློགས་དང་ཐལ་བ་དང༌། །དུས་ཀུན་ཏུ་ནི་རྣམ་པར་

གནས། །མཚན་མློ་རག་པར་གསལ་བ་ཞིང༌། །ཉིན་པར་གསང་བ་ཉིད་དུ་བ། །དབེ་

བའི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་སླས། །རབ་ཏུ་ཞི་ཞིང་ངལ་བ་ཐུལ། །གཙང་སྒ་གསུམ་དུ་ཤེས་

བ་ཞིང༌། །རང་གི་རྒྱུན་བཞིན་རྣམ་པར་གནས། །རིགས་དང་རིགས་མིན་ངློར་མི་

བལྟ། །སྤི་གཙུག་ལ་སློགས་བཅིངས་པ་སངས། །ཕློ་ཉ་གཙང་སྦྲ་དྲང་པློ་ཡིན། །གཉིས་

པ་ཞི་བ་ཡིན་པར་འདློད། །ཟས་གཅིག་ཏུ་ནི་ཟ་བ་དང༌། །གཙང་སྦྲ་གསུམ་པ་ཡིན་པར་

བཤད། །རྣལ་འབློར་པ་ཡིས་རག་པར་རུ། །གཙང་སྦྲ་འདི་དག་རག་ཏུ་བསྐྱང༌། །གཙང་

མ་དག་པའི་རིམ་ཐློབ་ན། །དངློས་གྲུབ་གང་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེ་ཉིད་བསྡུས་

ལས་གང་གསུངས་དང༌། །དེ་བཞིན་བདེ་མཆློག་ལས་གང་གསུངས། །གསང་བའི་

རྒྱུད་ལས་ཡང་དག་བཤད། །དེ་བཞིན་དཔལ་མཆློག་དང་པློ་དང༌། །རློ་རེ་འཇིགས་

བེད་རྒྱུད་དུ་ནི། །བཟླས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་སློགས་འགྲུབ་སེ། །དེ་འདིར་བསམ་

གཏན་ཙམ་གིས་ནི། །སྔགས་པས་སད་ཅིག་གིས་འགྲུབ་འགྱུར། །རྣལ་འབློར་ལམ་ལ་

དགའ་རྣམས་ཀིས། །འདི་ནི་གཙང་སྦྲའི་སྦྱློད་པར་བཤད། །གཙང་སྦྲའི་བསློད་ནམས་

གང་གྱུར་པ། །སྨྲ་བར་ནུས་པར་འློས་མ་ཡིན། །སྒྲུབ་པློའི་ཡློན་ཏན་རྒྱ་ཆེན་པློ། །ཁ་

ཅིག་གིས་ནི་སྨྲ་བ་འམ། །གདློང་གཅིག་གཅིག་གིས་བརློད་དེ་ཅི། །སློང་ཕྲག་བརྒྱ་ཡི་
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གདློང་གྱུར་མིན། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རྣམ་པར་དག་པའི་མཚན་ཉིད་

ཀུན། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡི་བདེ་བའི་ཆུ། །གཉིས་མེད་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཉིད། །གཉིས་མེད་

སྦྱློར་བས་རེག་པ་ནི། །དག་བེད་སིག་པ་འཇློམས་བེད་པ། །རེག་པ་དང་ནི་སྨྲ་བས་

ཀང༌། །སིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གློལ་འགྱུར། །ལུས་དག་པ་ལ་སྐྱློན་མེད་པའི། །མི་མཆློག་

ཀུན་ནས་སྤློད་བེད་པ། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་སེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་

ཐློབ་པློ། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སྐྱེ་

ཞིང༌། །ཆློས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པློར་འགྱུར། །དེ་ལྟར་རག་ཏུ་མཆློད་བས་ནས། །གུས་

པ་ཡིས་ནི་གཏློར་མ་སྦྱིན། །རང་འདློད་ལས་ལ་རྣལ་འབློར་པས། །ཆློ་ག་ཇི་བཞིན་སྦྱིན་

པར་བ། །མར་གི་ངློ་ཡི་ཚེས་བཅུ་དང༌། །ཟླ་བ་ཡར་ངློའི་གང་གྱུར་ལ། །མྱུར་དུ་འབད་

པས་མཆློད་བ་སེ། །རློ་རེ་ཕག་མློ་མློས་བེད་ཤ་རྣམས་ཀིས། །སྐྱེ་བློ་གུས་པས་དེ་རྣམས་

མཆློད་བས་པས། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མངློན་དགར་གྱུར་པ་ལ། །གང་ཕིར་དེ་རྣམས་ལག་

ན་མཆློག་གི་རྣམས། །མགུ་བའི་ཐུགས་ཀིས་མཆློག་ནི་སློལ་འགྱུར་ཏེ། །དེ་རྣམས་ལག་

གནས་མཆློག་གིས་བ། །མཚན་མློ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གཏློར་མ། །སྐྲ་གློལ་གཅེར་བུར་

གྱུར་པས་སྦྱིན། །ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀའི་བདག་ཉིད་དུ། །སྦྱློར་དེས་མ་མློ་རྣམས་མཉེས་

འགྱུར། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་སྤློད་པ་དང༌བརྟུལ་ཞུགས་

དང༌མཆློད་པ་དང༌གཏློར་མའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་པའློ། །   ། །

༼ནང་གི་སྦྱིན་སེག་དང༌རིགས་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

གང་ཡང་ལེགས་མཆློད་རྣམ་དག་དངློས། །མ་ངན་འདས་འབྱུང་དཔའ་བློ་

སེ། །བདག་ཉིད་མཆློད་པ་དེ་ཡིས་ནི། །སངས་རྒྱས་སློགས་ཀུན་མཆློད་པ་
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

ཡིན། །དཔའ་བློ་ཀུན་དང་རྣལ་འབློར་མ། །བརན་པ་སྔློན་འགློའི་གཡློ་བ་སེ། །ཞི་བའི་

འདུས་པས་ལེགས་གནས་པའི། །སྤུན་དང་དཔའ་བློ་མཆློད་པར་བ། །སྤུན་དང་བུ་དང་

ལན་ཅིག་ཏུ། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ། །སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཉིད་དག་

དང༌། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་བསན་མི་བ། །དག་བེད་ཟས་ལ་བཟའ་བར་བ། །རག་ཏུ་དམ་

ཚིག་སྤློད་བས་པ། །གསང་སྔགས་སུ་ལའང་སྦྱིན་ནི་བ། །མན་ངག་ཉམས་པར་སྦྱིན་

མི་བ། །དམ་ཚིག་གནས་ལ་དློན་ཇི་བཞིན། །མན་ངག་གནས་ཀང་སྦྱིན་པར་བ། །ཕློ་

ཉ་མ་གཏློགས་གཞན་དག་ལ། །འདློད་ལ་རྨློངས་པས་འགློ་མི་བེད། །ཕློ་ཉ་ལ་རག་ཞེན་

ཐར་པ། །འདའ་བ་ཡིས་ཀང་ལློངས་སྤློད་བ། །སྐྱེ་གནས་དམན་དང་གཅིག་ཤློས་

ལའང༌། །བསེན་བཀུར་ཉིད་ནི་བ་བ་མིན། །མ་དང་སིང་མློ་བུ་མློ་དང༌། །ཆུང་མ་ཕློ་ཉ་

མློ་ཉིད་གནས། །དཀའ་ཐུབ་ངེས་པར་ཟད་པར་འགྱུར། །འཁློར་ལློའམ་དེ་བཞིན་གྲུབ་

པ་ལ། །མཆློད་ལ་ལན་ཅིག་དགུག་པར་བ། །དེ་ལྟར་རས་ནི་རྣམ་ངེས་ཡིན། །འཇིག་

རེན་ལ་རག་གཡློན་ནས་སྤློད། །རྐང་པ་གཡློན་པ་སྔློན་དུ་འདློར། །ལག་པ་གཡློན་པ་

ཡློངས་སུ་བསྒྱུར། །གཡློན་གི་སྤློད་པས་རབ་མཆློད་བེད། །གཡློན་པས་འཁྱུད་པ་

ཙམ་དང་ནི། །གཡློན་པ་ཡིས་ནི་མཆློད་ཅིང་ཟ། །བརྟུལ་ཞུགས་མ་ཉམས་བརྟུལ་

ཞུགས་རློགས། །སྒྲུབ་པ་པློ་ནི་བ་བ་བརློན། །དམ་ཚིག་རིགས་ལ་སྤློད་པ་

དང༌། །གཅིག་ཏུ་ཟས་ལ་སྤློད་པར་བེད། །རིགས་ལྔ་ལ་ནི་ཀུན་སྤློད་པ། །རིགས་

བཞིར་རབ་ཏུ་བརག་པར་བ། །རིགས་གཅིག་ལ་ནི་ཀུན་སྤློད་པ། །རྣལ་འབློར་གྲུབ་པ་

རབ་ཏུ་མཆློད། །བ་ལང་ཤ་དང་ར་ཤ་དང༌། །ཁྱི་ཤ་དག་དང་བ་དག་གིས། །དཀིལ་

འཁློར་གྲུ་གསུམ་བས་ནས་ནི། །སངས་རྒྱས་དག་ཀང་ངེས་པར་འཇིག །ཕག་རྒྱ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

སྔགས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །དཔའ་བློ་རྣམས་ཀི་ཟས་དེ་བཞིན། །ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀའི་སྤྲུལ་

པ་བ། །ཉེས་སྤློད་བསན་བཅློས་ཀུན་རྣམས་སངས། །རག་པ་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་ནི། །ལས་

རྣམས་ཀུན་ལ་སྲུང་བ་དང༌། །བགེགས་མེད་ཇི་བཞིན་དེ་སྒྲུབ་པ། །འདིར་ནི་འགར་

ཡང་འགྲུབ་མ་ཡིན། །དེ་ཡི་ཕློ་ཉ་མ་མཆློག་བཟང༌། །ལན་ཅིག་བརློན་པར་ལྡན་པ་

ཡིན། །ཀུན་ནས་ཆགས་དགའི་ལེགས་སྦྱློར་བས། །རྣལ་འབློར་རས་ཀི་རྣམ་འབེད་

ཉིད། །བ་མའི་མན་ངག་ལ་ཆགས་པ། །དེ་ནི་དློན་ནློར་སྦྱིན་དང་མཚུངས། །དཔལ་ཧེ་

རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ནང་གི་སྦྱིན་སེག་དང༌རིགས་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་

ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པའློ། །   ། །

༼ཕློ་ཉའི་མཚན་ཉིད་དང༌ནུས་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་བསན་པ་ནི། །ཕློ་ཉའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་བ་བ། །གང་གིས་

ཡང་དག་ཤེས་འགྱུར་བ། །མཁའ་འགློའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའློ། །མིང་པློ་དང་ནི་ཕ་

དང་ཡང༌། །བདག་པློ་ཉིད་དུ་སད་ཅིག་བཤད། །ལྕེ་སྦློམ་མིག་ནི་དམར་སེར་ལ། །རྩུབ་

ཅིང་སྤུ་ནི་དམར་སེར་ཡིན། །ཐུན་མློང་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དང༌། །བཟླས་དང་

བརྟུལ་ཞུགས་ལ་རག་དགའ། །དྲན་པ་དང་ནི་ཡང་དག་ལྡན། །ཕློ་ཉ་མློ་སློགས་གློ་

འཕང་བཅས། །མཁའ་འགློ་མ་མཆློག་ཉི་ཤུ་བཞི། །སྤློད་དང་གློལ་བའི་འབས་རབ་

སེ། །ར་བའི་སྔགས་ནི་རག་ཏུ་ཟླློས། །འདློད་པའི་དློན་ཀུན་སྒྲུབ་བེད་པ། །བདུད་ཀུན་

རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་འཇིག་རེན་གསུམ། །རྣལ་འབློར་རློལ་པའི་

འབས་རབ་སེར། །གསང་སྔགས་འདི་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན། །སྔགས་དང་ཕག་རྒྱར་

ཡང་དག་ལྡན། །སྒྲུབ་པ་པློ་ནི་དངློས་གྲུབ་བརློན། །ཕག་རྒྱ་དང་བལ་གསང་སགས་
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ཏེ། །ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཇི་སིད་དྲློ་བའི་བ་བ་དག། །མངློན་པར་

བརློན་པར་རློགས་པར་བ། །འདློད་པའི་དློན་ཀུན་སྒྲུབ་བེད་པའི། །རྣལ་འབློར་ཆེ་ལ་

གང་ཞིག་སང༌། །ཁྱི་ཡི་སྐྱེ་གནས་བརྒྱར་སྐྱེས་ཏེ། །རྨེ་ཤ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར། །དཔེར་ན་ལ་ལ་མར་འདློད་པས། །འབད་པས་ཆུ་ནི་བསྲུབས་གྱུར་ཀང༌། །མར་

སར་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་གི། །ལུས་ཉློན་མློངས་པ་ཁློ་ནར་ཟད། །འཛིན་ཅིང་མཆློད་

པར་བེད་པ་ནི། །འཚོ་བའི་ཐབས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི། །རྣལ་འབློར་གཞན་ལ་བསེན་པ་

ནི། །གཞན་དུ་དེ་བཞིན་དློན་མེད་འགྱུར། །རྣལ་འབློར་ཆེ་མཆློག་དཔའ་བློ་ནི། །ཡུལ་

ཕློགས་གང་ན་གནས་གྱུར་པ། །རིགས་ངན་ཀ་ཀློ་ཡིན་ན་ཡང༌། །ཡུལ་དེ་ཡློངས་སུ་

བརགས་པ་སེ། །སེམས་ཅན་ཡློངས་སུ་གཟུང་བའི་རྒྱུར། །དེ་རུ་ང་ནི་བརག་པར་

གནས། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ཕློ་ཉའི་མཚན་ཉིད་དང༌ནུས་པའི་

གནས་སབས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་པའློ། །   ། །

༼ར་རྔ་བཅིང་པའི་སྔགས་བཏུ་བའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བ་བ། །ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའི་དགློད་པ་སེ། །གང་གིས་

ཤེས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །མྱུར་དུ་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་བེད་པའློ། །ས་ཡི་ཆ་ནི་མཉམ་ཡིད་

འློང༌། །ཙནྡན་གིས་ནི་ཉེ་བར་བྱུག །དྲི་བཟང་དྲི་ལྡན་ས་ལ་ནི། །མེ་ཏློག་སིལ་མ་གཅལ་

བཀམ་ཞིང༌། །མར་མེའི་ཕྲེང་བ་ཡང་དག་དཀིགས། །བདག་གི་ཐམས་ཅད་བས་ནས་

ནི། །ཕློགས་བཅིང་པ་ནི་བས་ནས་སུ། །དེ་ནས་ར་རྔ་བཅིང་བ་སེ། །རི་མློ་དགུ་པ་ཡློངས་

སུ་ཟླུམ། །ཟླུམ་པློའི་རི་མློ་དགུ་བ་སེ། །ཡི་གེ་ཕི་མློ་མཉམ་བིས་ལ། །ཤིན་ཏུ་མཉམ་གཞག་

དགློད་པར་བ། །དེར་གནས་པ་ལས་དཔའ་བློ་ནི། །འདློད་པའི་དློན་ཀུན་སྒྲུབ་བེད་
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བཏུ། །ལུགས་སུ་འབྱུང་དང་ལྡློག་པ་ཡི། །དབངས་དང་ཡ་ིག་ེསྒྲུབ་པ་པློས། །གངས་ད་ེདག་

ནི་ནང་ཆུད་པར། །དགེ་བ་ཐུབ་པས་བས་ནས་ནི། །རེ་མིག་སུམ་ཅུ་གཉིས་པ་བང༌། །ལྔ་

པ་ཡིས་ནི་ཁྱད་པར་བ། །བརྒྱ་ཕེད་ཕེད་པ་ཡང་དག་བང༌། །ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པ་ཡིས་ཕེ། །རེ་

མིག་སུམ་ཅུ་དྲུག་པ་བང༌། །གསུམ་པ་ཡིས་ནི་ཁྱད་པར་དབེ། །དེ་ནས་སུམ་ཅུ་གཉིས་པ་

བང༌། །ལྔ་པ་ཡིས་ནི་ཁྱད་པར་བ། །དེ་ནས་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ་གཟུང༌། །ཉི་ཤུ་བཞི་པ་དག་དང་

སྦྱར། །སུམ་ཅུ་གསུམ་པ་ཡང་དག་བངས། །རེ་མིག་བཅློ་ལྔ་པ་ཡིར་ལྡན། །ལྔ་པ་དག་དང་

ཡང་དག་བཅས། །མཛེས་པའི་མཆློག་ནི་ཡིན་པར་འདློད། །རེ་མིག་བཅུ་དགུ་པ་བཟུང་

བ། །མེ་ཡི་བུ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །རེ་མིག་གསུམ་པས་ཕེ་བའློ། །ཡ་ཚོགས་བརྒྱད་པའི་

ས་བློན་ལ། །རེ་མིག་སུམ་ཅུ་དྲུག་པ་དང༌། །ཡང་དག་ལྡན་པའི་ཡི་གེར་གྱུར། །སླར་ཡང་

ཚིག་ན་ིད་ེདག་ཉིད། །འདློད་པའ་ིདློན་ཀུན་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །ད་ེནས་རང་འབྱུང་བངས་ནས་

ནི། །རེ་མིག་ལས་ནི་ལྔ་པར་སྦྱར། །སྤི་བློར་ནཱ་ད་ཐིག་ལེར་སྦྱར། །དློན་ཀུན་སྒྲུབ་ཅེས་བ་

བ་ཡི། །ཚིག་ནི་གཉིས་པ་ཡིན་པར་བཤད། །རེ་མིག་བཅུ་དགུ་པ་ཉིད་ལ། །ཉི་ཤུ་ར་བདུན་

པ་ཡིས་ཕེ། །གསུམ་པ་དག་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སུམ་ཅུ་གསུམ་པ་ལེགས་བངས་ཏེ། །ར་ེ

མིག་གི་ནི་གཉིས་པར་སྦྱར། །ཉི་ཤུ་པ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །མཛེས་པའི་མཆློག་ནི་ཡིན་

པར་འདློད། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ་ཉིད། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ་ཡིན། །ལན་གཉིས་

བཟླས་པའི་ཚིག་ཏུ་ནི། །ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་སེ་བཏུ། །དེ་ནས་གློ་རིམས་བཟླློག་

པས་བཟུང་། །ར་ེམིག་ལས་ན་ིདང་པློ་ཉིད། །བཞ་ིཔའ་ིམཐའ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ད་ེབཞིན་

བཅློ་ལྔ་བ་དང་བཅས། །ཆློས་དློན་འདློད་དང་ཐར་པ་ཡི། །ཚིག་ནི་གསུམ་པ་ཡིན་པར་

བཤད། །རེ་མིག་གཉིས་པའི་ས་བློན་དང༌། །རེ་མིག་སུམ་ཅུ་དྲུག་པ་ཉིད། །དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་
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དྲུག་པ་ཡང༌། །སུམ་ཅུ་གསུམ་པ་ཡང་དག་བང༌། །རེ་མིག་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིར་ལྡན། །རེ་

མིག་ལས་ནི་བཅུ་པ་ཉིད། །གློ་རིམ་བཟླློག་པས་སྒྲུབ་པློས་བང༌། །རེ་མིག་ལས་ནི་བཅུ་

དགུ་པ། །རེ་མིག་ཉི་ཤུ་གསུམ་པ་ལ། །རེ་མིག་གཉིས་པར་ཡང་དག་ལྡན། །སེང་དུ་ཐིག་

ལེས་རྣམ་པར་རྒྱན། །ད་ེནས་ཆུ་ཡིས་ས་བློན་གཟུང༌། །བརྒྱད་པ་ཡང་ན་ིད་ེབཞིན་ཏེ། །མ་ེ

ཡི་བུ་ཡིས་ཁྱད་པར་དབེ། །ཡི་གེ་ཧཱུཾ་གིས་མཐའ་རུ་སྦྱར། །འདི་ནི་ཁམས་གསུམ་རྒྱལ་

ཞེས་བའི། །སྔགས་ཚིག་བཞི་ཡིས་རྣམ་རྒྱན་པའི། །ༀ་ནི་ཀུན་ལ་གསལ་བེད་ཡིན། །ཧཱུཾ་

དང་ཕཊ་ནི་མཐར་རུ་སྦྱར། །རིག་རྒྱལ་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་སྔགས། །འདི་ནི་མ་བྱུང་

འབྱུང་མི་འགྱུར། །དེ་ཉིད་བསྡུས་དང་དཔལ་མཆློག་དང༌། །བདེ་མཆློག་རློ་རེ་འཇིགས་

བེད་པ། །ཁློ་བློ་བཞི་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སད་ཅིག་གིས་ནི་སྐུ་བརྒྱད་འགྱུར། །བདེ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་སྲུང་དློན་དུ། །གདུག་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་གིས། །འདི་ནི་རེད་པ་ཙམ་

གིས་ཀང༌། །བརག་མི་དགློས་པར་འཆི་བར་འགྱུར། །འཁློར་ལློའི་སྦྱློར་བདག་ཉིད་ཀིས་

བཟླ། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་འབས་བསྐྱེད་པའློ། །ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ག�ཧྣ་ག�ཧྣ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། “ག�་ནཾ་ག�ཧྣ་པ་ཡ།1ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧློ། བིདྱཱ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་

ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ར་རྔ་བཅིང་པའི་སྔགས་བཏུ་བའི་ལེའུ་སེ་སུམ་ཅུ་པའློ། །   ། །

༼བཟའ་བ་དང་སྤིན་སེག་དང་གཏློར་མའི་བ་བ་ལ་ལག་པའི་ 

བརའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཤ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀི། །འཛིན་བེད་རློ་རེ་བསྐྱེད་ཡིན་བཤད། །འདི་ནི་

གདུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །འཇིགས་བེད་མི་བཟད་པར་བཤད་དློ། །འདི་ལྟར་ཁྱི་དང་

1 [སེ་དགེ་༢༣༤   བ༥ ག�ཧྞཱ་པ་ཡ་ག�ཧྞཱ་པ་ཡ]
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཕག་གི་ཤ །ཟངས་ཀི་གཙུག་ཕུད་ཅན་དེ་བཞིན། །མངློན་སྤློད་ཀི་ནི་བ་བ་ལ། །གཟའ་

དང་སྦྱིན་བསེག་གཏློར་མ་བ། །བ་བ་རྣམ་སྤློད་མེད་པར་བ། །མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་

གྲུབ་ཅིང༌། །རྒྱལ་སིད་ཐམས་ཅད་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །དུང་དང་ཉ་ཕིས་མུ་ཏིག་གི། །རྒྱུ་

མཚན་གསུམ་པློ་འབྱུང་བ་ཡིས། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡི་ལུས་ཅན་གི། །ཐློད་པ་ལ་ནི་སུ་ཞིག་

སྨློད། །དཔའ་བློ་ཐློད་པའི་ཕྲེང་བ་ཅན། །ཟླ་བ་ཕེད་པས་རྒྱན་དུ་བས། །རྣམ་པ་དེ་ལྟར་

གྱུར་པ་ཉིད། །དཔའ་བློའི་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པར་བཤད། །བར་ནི་ལྔ་པློ་བསན་པ་

དག །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡི་ལག་གཡློན་གིས། །འདི་ནི་དཔའ་བློའི་གནས་ཡིན་ཏེ། །བར་རྣམས་

ཀི་ནི་རབ་འཇུག་པའློ། །ཁམས་གསུམ་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་དང༌། །འགློ་ཀུན་གཡློན་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་མཐེ་བློར་བཞུགས། །ལྕུག་མར་དེ་བཞིན་རྣམ་སྣང་

མཛད། །གློ་ཆའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུར། །གཙོ་བློར་པད་གར་མཛད་དེ། །”བརན་1པར་

དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ནི། །”རང་གསློལ་2པ་ཡི་དཔའ་བློ་བཞུགས། །མཐེའུ་ཆུང་ལ་

ནི་མཁའ་སིང་པློ། །མི་ཟད་སྐུ་དང་ལྡན་པ་ཉིད། །སེན་མློའི་ངློས་ནི་ར་མགིན་གི། །གནས་

སུ་གྱུར་པར་བཤད་པ་ཡིན། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་དཔའ་བློ་ནི། །གཡློན་པ་ལས་ཟུང་

རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །ལག་མཐིལ་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི། །ཕག་མློའི་འདས་པ་དགའ་བེད་ཡིན། །རྒྱབ་

ཏུ་ཤིན་ཏུ་ངེས་བས་ནས། །བདག་ཉིད་ལྔ་པློ་བསན་པར་བ། །འདི་དག་ལག་ཏུ་དགློད་

པ་སེ། །མཛའ་བ་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཡིན། །རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་ཆློ་ག་ཡིས། །དཔའ་བློ་

དམ་པ་མཆློད་པར་བ། །ས་ནི་སྤན་ཞེས་བ་བར་བཤད། །ཆུ་ཁམས་མཱ་མ་ཀཱི་རུ་

བརློད། །མེ་ནི་གློས་དཀར་མློར་བཤད་དེ། །རླུང་ནི་སྒློལ་མར་རབ་ཏུ་བརློད། །ཙུམ་པི་

1 [བསེ་དགེ་༢༣༥་ན༢ བསན]

2 [སེ་དགེ་༢༣༥་ན ༢ རབ་སློལ]
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

ཀ་ནི་སློང་པ་སེ། །དེ་བཞིན་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་ཡིན། །དབུས་སུ་དཔའ་བློ་ཀུན་གི་

གནས། །མཁས་པས་རྒྱབ་ཏུ་གཤེགས་སུ་གསློལ། །གསང་བ་འདི་ནི་མི་བཤད་

ཅིང༌། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་སྦ་བར་བ། །དེ་ལྟར་བར་བ་དཔའ་བློ་རྣམས། །གཅིག་ཏུ་ཟས་

ལ་བརམ་པར་བ། །དཔའ་བློ་ཐམས་ཅད་མཉམ་སྦྱློར་བ། །མཁའ་འགློ་དྲ་བའི་བདེ་

མཆློག་ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་བཟའ་བ་དང་སྦྱིན་སེག་དང་

གཏློར་མའི་བ་བ་ལ་ལག་པའི་བརའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་པའློ། །   ། །

༼དུད་འགློ་ཕྱུགས་དང་རློ་ལངས་སྒྲུབ་པ་དང༌བསྐྱེད་པའི་ 

རིམ་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བ་བ། །བཟའ་དང་སློན་མློ་འདུས་པ་སེ། །ཡང་དག་

ཆློ་ག་གང་གིས་ནི། །དངློས་གྲུབ་མྱུར་དུ་རབ་འཇུག་པའློ། །ཕྱུགས་རྣམས་ཀི་ནི་

དགུག་པ་ཉིད། །སྒྲུབ་པློས་སྔར་བསན་རིམ་པ་འདིས། །ཕྱུགས་རྣམས་དང་ནི་དེ་བཞིན་

ལྔ། །བློང་བུ་རུས་སྦལ་མི་རྔ་མློ། །ལྕེ་སྤང་ར་ལ་སློགས་རྣམས་ཀིས། །དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་

པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ། །ཕྱུགས་འདི་དག་ནི་སྒྲུབ་ཡན་ལག །རིགས་རྣམས་ལས་ནི་

རིགས་མཆློག་ཕྱུགས། །རྐང་བཞི་རྣམས་ལས་གང་པློར་བརློད། །འདབ་ཆགས་

རྣམས་ལས་དང་པློ་ཉིད། །དུད་འགློ་རྣམས་ལས་དུད་འགློ་ཕྱུགས། །ལ་རྣམས་ལས་ནི་

མཆུ་གཡློ་བ། །རྣམ་པ་དེ་ལྟར་བརློད་པ་སེ། །དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་དཀིལ་འཁློར་

དུ། །ཕྱུགས་དེ་དག་ནི་རྣམ་པར་བཤད། །ཁྭ་དང་ཆུ་སྐྱར་ལྕེ་སྤང་དང༌། །སྐྱེ་གཉིས་བློན་

པློ་ཆེན་པློ་དང༌། །ཁྲུང་ཁྲུང་བཞད་དང་ཀ་དམ་པ། །བཟའ་དང་སྦྱིན་སེག་གཏློར་བ་

བས། །འདློད་པ་དག་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཁྱི་ནག་པློ་ཡི་འློ་ཐུག་ནི། །མ་ཤའི་འབས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ནི་ནག་པློར་ལྡན། །འདློད་པས་དློགས་པ་མེད་པ་རུ། །ཇི་སིད་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀི་

བར། །རློ་ཡི་ཁར་ནི་སྦྱིན་སེག་བ། །དེ་ནས་ཡི་དྭགས་ལངས་ནས་ནི། །སྒྲུབ་པློ་དེ་ལ་

འདི་བེད་དེ། །ཅི་བགི་ཞེས་ནི་སྨྲ་འགྱུར་ཞིང༌། །ས་འློག་ལས་སམ་རལ་གི་འམ། །ཚར་

གཅློད་ཕན་འདློགས་ཉིད་དག་དང༌། །རིལ་བུ་མིག་སྨན་གཏེར་རྣམས་སམ། །རྐང་

མགློགས་དག་གམ་བཅུད་ཀིས་ལེན། །དངློས་འདི་དེ་བཞིན་གཅིག་བིན་ནས། །འགློ་

བར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མིན། །སེང་དུ་འློག་ཏུ་ཕློ་ཉ་འགྲུབ། །རྒྱུད་འདིར་ཐེ་ཚོམ་མེད་

པ་ཡིན། །བ་ལང་གནས་དང་ལྡིང་པ་ཉིད། །ལག་མ་སམ་པློ་ར་དེ་ནས། །བདེ་བ་ཆེན་

པློའི་ངློ་བློར་བ། །ཡང་ན་རུས་སྦལ་དག་གིའློ། །འདི་དེ་དངློས་གྲུབ་སྦྱིན་འགྱུར་

ཞིང༌། །ཕག་བཞི་པ་དང་ཞལ་བཞི་པ། །ཇི་སིད་ཕག་ནི་འབུམ་གི་བར། །སྐུ་ནི་དཀར་

བའི་ཁློ་བློ་ཆེ། །དེ་ནས་དྲག་ཤུལ་གཟུགས་འཆང་བ། །རློ་རེ་ཕག་མློ་ལ་གཟིགས་

པ། །དེ་ཡི་སྐུ་མདློག་མཚོན་ཆ་འཆང༌། །དཔའ་བློ་ཐློད་པའི་ཕྲེང་བ་ཅན། །སྐུ་ལ་ཐལ་

བས་ཉེ་བར་བྱུགས། །རལ་པའི་ཅློད་པན་མདུང་དང་ལྡན། །ཕག་རྒྱ་ཡིས་ནི་སྐུ་ལ་

རྒྱན། །ཞལ་གི་མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་གཙིགས། །ཡི་དྭགས་ཆེན་པློ་གདན་དུ་བ། །སྒྲུབ་པ་

པློ་ཡིས་དུས་རག་ཏུ། །སྔགས་དེ་ཤེས་ནས་བསྒློམ་པར་བ། །དེ་ལྟའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་

འཕགས་པས། །འདློད་པ་ཡི་ནི་དངློས་གྲུབ་འགྱུར། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་

བརློད་པ་ལས་དུད་འགློ་ཕྱུགས་དང་རློ་ལངས་སྒྲུབ་པ་དང༌བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་ཆློ་

གའི་ལེའུ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པའློ། །   ། །

༼གསང་བའི་མཆློད་པ་དང་བསེན་བཀུར་གི་མཆློད་པའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་སྒྲུབ་པློའི་མཆློག་ཀུན་ནི། །སྦྱློར་བ་ཀུན་ལ་མེད་པའློ། །བཟའ་དང་
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

བཅའ་དང་ཉ་ཤ་སློགས། །ནུས་པ་ཇི་བཞིན་བ་བ་སེ། །མེད་པར་གྱུར་ཀང་བཟའ་བ་

ནི། །ལྔ་པློ་ཉིད་དུ་བ་བ་ཡིན། །བཟའ་དང་བཅའ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ། །རག་ཏུ་མཚན་མློ་ཉིད་དུ་

བ། །དེ་ནས་ཕློ་ཉ་རབ་སྦྱིན་ཞིང༌། །ཁྱད་པར་དུ་ནི་སྒྲུབ་པ་པློ། །རང་གི་སང་དུ་མགློ་

བཞག་ལ། །དཔའ་བློ་གཉིས་མེད་རབ་ཏུ་མཆློད། །མ་འམ་ཡང་ན་སིང་མློ་འམ། །ནུ་

མློའམ་ཡང་ན་ཆུང་མ་གཉེན། །རྣམ་པ་འདི་ལྟའི་ཆློ་ག་ཡིས། །བཅིངས་པ་ལས་ནི་རབ་

གློལ་བ། །དེ་ནས་སྔགས་འདི་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ། །ཇི་སིད་འབྱུང་བ་ཡློད་པར་

དུའློ། །སླློབ་དཔློན་ལུས་སུ་ལེགས་གནས་ཏེ། །སྒྲུབ་པ་པློ་ལས་མཆློད་པ་ལེན། །དཔའ་

བློ་རྣམས་ཀི་སན་དག་དང༌། །ཕག་རྒྱ་ཉིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །སྒྲུབ་པློ་ཤིན་ཏུ་མཉམ་

བཞག་པས། །གླུ་དང་གར་ལ་སློགས་པ་བ། །ཇི་སིད་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །རྣལ་

འབློར་ཡེ་ཤེས་ཞེན་མ་གྱུར། །དེ་སིད་འཁློར་བར་འཁློར་འགྱུར་ཞིང༌། །སྡུག་བསྔལ་

མ་ངན་གིས་གཡེངས་འགྱུར། །དངློས་པློ་ཀུན་གིས་སྒྲུབ་པ་པློས། །དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་

མཆློད་པར་བ། །མཆློད་པས་མཆློད་པར་འདློད་པ་སེ། །བརས་པ་ཡིས་ནི་ངེས་པར་

སེག །རྣལ་འབློར་རྒྱུད་དུ་མི་རྣམས་ཀི། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་པློ་འགྲུབ། །རབ་ཏུ་

འབད་པས་མཆློད་པར་བ། །ཕི་ནས་དཔའ་བློ་རྣམས་ཀིས་ནི། །དཔའ་བློ་ཉིད་ལ་སྤད་

པར་བ། །དེ་ལྟར་མཆློད་བས་དེ་ནས་ནི། །ས་འློག་སྒྲུབ་པློ་ལངས་པ་དང༌། །ཞི་བ་ཉིད་

དང་རྒྱས་པ་དང༌། །དཔའ་དང་དགུག་པ་དག་དང་ནི། །བསད་དང་བསྐྲད་པ་ལ་སློགས་

དང༌། །རྨུགས་དང་རེངས་པ་དེ་བཞིན་ཏེ། །དབེ་བ་ཉིད་དང་ཚར་བཅད་དང༌། །ལས་

ཀི་དངློས་སྒྲུབ་མཆློད་པར་བ། །གང་ཅིའང་རུང་པའི་ལས་གྱུར་ལ། །ཉློན་མི་རྨློངས་

པར་འགྲུབ་འགྱུར་ཏེ། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་པློའི། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

པར་འགྱུར། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་གསང་བའི་མཆློད་པ་དང་

བསེན་བཀུར་གི་མཆློད་པའི་ལེའུ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའློ། །   ། །

༼ཕློ་ཉ་མློའི་སྦྱིན་སེག་དང་། ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་མཁའ་འགློ་མ་དྲ་བའི། །འཁློར་ལློ་ཞེས་པའི་ཆློ་ག་རྒྱས། །ལས་

གང་ཅི་ཡང་དེ་མྱུར་བར། །སྒྲུབ་པ་པློ་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དཔའ་བློ་ཀུན་དང་རྣལ་

འབློར་མ། །པདའི་ལྟེ་བར་ངེས་པར་སྦྱར། །སྨིན་མའི་དབུས་སུ་གཞུག་པར་

བ། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་གནས་དེ་བཞིན། །དཔའ་བློའི་འཆློལ་བར་བས་ཆགས་

པར། །བཟའ་བ་ཡང་ནི་དེ་ནས་སེག །གློ་མཱཾ་ས་དང་རུ་དྷི་ར། །འབད་པས་བསེག་

བ་ལྔ་དག་བ། །དེ་ནས་འབར་བའི་བིན་ས་ལ། །སེག་བླུགས་དགུ་ནི་སྦྱིན་པར་

བ། །འབར་ཕྲེང་རྒྱ་མཚོ་བལྟ་བར་བ། །ཀུན་ནས་སྒློ་ཡི་འཁློར་ལློ་ཉིད། །དཔའ་

བློའི་དབང་པློ་ཞལ་བཞི་པ། །དཔའ་བློ་དཔའ་མློའི་གནས་དེ་བཞིན། །འདབ་ལ་ཕློ་

ཉ་མློ་བཞི་ཡིན། །དཔའ་བློ་ཀུན་དང་གཉིས་མེད་བདེ། །ཆློ་ག་ཇི་བཞིན་རྣམ་པ་

ཡིས། །ཁཎྚ་རློ་ཧེ་ཕི་རློལ་ནི། །རང་གི་གཟུགས་སུ་རྣམ་ཞུགས་པ། །འཁློར་ལློའི་

དབུས་སུ་བལྟ་བར་བ། །འཁློར་ལློ་འདི་དག་གསལ་བར་ནི། །རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་བ། །རིག་པའི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་དེ་བཞིན། །མདློར་བསྡུས་ནས་ནི་གསུངས་

པ་ཡིན། །ཕློ་ཉ་གཉིས་མེད་སྦྱློར་བའི་བདག །འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་

མེད། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ཕློ་ཉ་མློའི་སྦྱིན་སེག་དང་། ལས་

ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་བཞི་པའློ། །   ། །
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༼གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལས་དང་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ 

བསླུ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ལས་ཀི་རབ་མཆློག་ནི། །ཇི་བཞིན་རིམ་གིས་མཚོན་པ་སེ། །མཆློད་

པ་གཉིས་མེད་སྦྱློར་བའི་བདག །ལས་ནི་སློ་སློར་སྦྱར་བར་བ། །གང་དག་རབ་གྲུབ་

བེད་པའི་སྔགས། །དེ་ཡི་དབེ་བ་རིམ་བཞིན་བཤད། །ཁ་དློག་ཕློ་ཉ་སློགས་སྔགས་

གང༌། །མདའ་ཡི་ཤུགས་ཀིས་ཡློངས་སུ་འཁློར། །ཕན་ཚུན་མདུད་རྒྱུད་དཔའ་བློ་

ནི། །ཡུལ་ཉིད་ཀིས་ནི་ཕེ་བའློ། །ས་བློན་ཕྲེང་བས་དེ་ནས་བཟུང༌། །ཧཱུཾ་ནི་མཐར་རུ་

གནས་པ་ཡིན། །བསྒྲུབ་བ་འགློག་པར་གྱུར་པ་ནི། །གློམ་པ་གཅིག་ཀང་མི་འགློ་

འློ། །ཁ་སྦྱར་སྦྱར་བར་གྱུར་པ་དང༌། །རློ་རེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་བཅིངས་པས། །རློ་རེ་དབེ་བ་

ཉིད་དང་ནི། །དེ་བཞིན་བུང་བ་ལྟར་འཁློར་བ། །ལྕགས་ཀྱུ་ཉིད་ཀིས་དགུག་པ་

དང༌། །གཏུན་ཤིང་གིས་བསྐྱློད་དེ་བཞིན་ཏེ། །རློ་རེ་ཉིད་ཀིས་འདེབས་པར་

བཤད། །དབུག་ལ་མདས་ནི་སྦྱར་བ་སེ། །དུས་མིན་འཆི་བ་བསླུ་བ་ལ། །ཡན་ལག་ཁ་

ཊྭཱཾ་ག་དང་སྦྱར། །ཐློད་པའི་མཆློད་ཡློན་སྣློད་དུ་ནི། །ཞལ་དུ་མཚོན་ཆ་ངེས་པར་

སྦྱར། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ལས་དང་དུས་

མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་བསླུ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པའློ། །   ། །

༼དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་དང་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཕག་རྒྱའི་མཆློད་ཆེན་དང༌། །སྔགས་ཀི་དགློད་པ་རབ་ཏུ་

གགས། །མྱུར་དུ་དངློས་གྲུབ་བེད་པར་ནི། །ཕག་རྒྱའི་མཆློད་འདི་ཐེ་ཚོམ་

མེད། །མཚན་མ་གཉིས་ལ་སྔགས་སྦྱར་ཏེ། །མཁའ་འགློ་དཔའ་བློ་གཉིས་མེད་
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པ། །སིང་པློ་རྣམས་ཀིས་དེ་བཞིན་དུ། །སྔགས་པས་མཁའ་འགློ་མ་ལ་སྦྱར། །བློ་ལྡན་

མཁའ་འགློ་མ་བསྲུ་བ། །དག་པའི་ལུས་ནི་རང་འདློད་པ། །དཔའ་བློ་མཆློད་པ་རྣམས་

བས་ནས། །ལས་ནི་འབད་པ་ཉིད་ཀིས་བ། །རྣམ་དབེ་རང་དགས་སྔགས་པ་ནི། །ཕིན་

ཅི་ལློག་ཏུ་ངེས་པར་སྦྱར། །ཚར་གཅློད་ཕན་འདློགས་དློན་རྣམས་ལ། །ལས་ཀི་དངློས་

པློར་རྣམ་པར་སྒློམ། །དེ་ཉིད་དབེ་བར་ཕེ་ནས་ནི། །ར་ཡི་ལམ་དུ་སྦྱར་བར་བ། །རབ་

ཏུ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱློར་དློན་ལ། །འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་ལ་དང་ནི། །ལ་མིན་མིར་བཅས་བསྒྲུབ་

པར་བ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་དང་

ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་པའློ། །   ། །

༼ནང་གི་བདག་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བ་བ། །གཟུགས་ནི་གནློན་པའི་ཆློ་ག་སེ། །ཕན་ཚུན་

སྦྱར་བའི་གསང་སྔགས་ནི། །མཁའ་འགློ་མ་དང་གཅིག་ཏུ་སྦྱར། །བཟའ་བ་ཟློས་མིང་དེ་

ནས་ནི། །བཟླས་པའི་མཐར་ནི་སྐྱུག་པར་བ། །མཚན་མློ་བདུན་ནི་རློགས་པ་

དང༌། །བཟའ་དང་བཏུང་བ་དག་ལ་སྦྱར། །འདི་ཡིས་ཇི་སིད་འཚོ་ཡི་བར། །དབང་དུ་

འགློ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །སེར་སྐྱའི་མར་ནི་འཐུངས་ནས་སུ། །བཟླས་པའི་མཐར་ནི་སྐྱུག་

པར་བ། །དེ་ཡིས་རང་གི་གདློང་བསྐུས་ནས། །གལ་ཏེ་རག་ཏུ་ཁློས་གྱུར་པ། །མཐློང་བ་

ཙམ་གིས་དབང་དུ་འགྱུར། །ཏིལ་མར་སཱ་ལུ་བཏགས་པ་དང༌། །ལྡན་པས་ལུས་ནི་

བསྐུས་གྱུར་ཅིང༌། །སྣུམ་ཁུར་སྔགས་པས་བས་ནས་ནི། །བཟའ་བ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་

སྦྱར། །གལ་ཏེ་ལས་འདི་མ་བཏང་ན། །ཇི་སིད་འཚོ་བར་རག་དབང་འགྱུར། །ཏིལ་ནག་

དག་ནི་ཟློས་ནས་སུ། །སེ་ཚེར་བཅས་པ་སྐྱུགས་པ་དང༌། །རུ་ར་བཤང་བ་དང་ལྡན་
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པ། །ལས་སྐྱེས་ལྟློ་བའི་སིན་བུ་ནི། །རང་གི་ཁག་དང་བཏགས་ནས་ནི། །རང་གི་ཁུ་བ་

ཉིད་དང་སྦྱར། །བཟའ་བཏུང་མིག་སྨན་གློས་ལ་ནི། །བྱུག་པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་སྦྱར། །འདི་

ཡིས་ཇི་སིད་འཚོ་ཡི་བར། །དབང་དུ་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟ། །བ་ལང་ཤ་སེག་སྦྱིན་

སེག་ནི། །ཁག་གིས་བསྐུས་ན་ལ་རྣམས་ནི། །དེ་མློད་དབང་དུ་འགྱུར་བ་འམ། །གལ་ཏེ་

མ་འློངས་འཆི་བར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་དེ་ཡི་མདུན་དུ་ནི། །བསྒློམས་ནས་མཁས་པས་

སྦྱིན་བསེག་བ། །སྦྱིན་བསེག་མཐར་ནི་གཏློར་མ་བ། །ཁམས་གསུམ་སད་ཅིག་གིས་

འགུགས་པ། །མཚན་བདུན་གིས་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །འཇིག་རེན་གསུམ་ན་རེད་

དཀའ་བའི། །དམ་ཚིག་སྤློད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། །རག་ཏུ་རང་སྔགས་སྦས་པ་

ཡིས། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་གསང་བར་བ། །སྦས་དློན་རེད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །སལ་བ་

དམན་པས་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །བསློད་ནམས་ཆུང་བའི་སྒྲུབ་པློས་ཀང༌། །ང་མཉེས་བས་

པས་རེད་པར་འགྱུར། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཀི་

དབང་དུ་བ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པའློ། །   ། །

༼རྣལ་འབློར་མའི་སྒྲུབ་པའི་ས་དང་གསང་བའི་དཔའ་བློའི་ 

གནས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་བར་ནི་མཁའ་འགློ་མའི། །ལུས་ཀི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་དང༌། །དབང་

པློའི་ཡན་ལག་དབེ་བ་ནི། གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དེ་གྲུབ་འགྱུར། །དཔའ་བློའི་དབང་ཕྱུག་

མི་བི་ཞིང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྦ་བར་བ། །གང་གི་ཐད་དུའང་མི་གདློན་ཏེ། །གཡློན་པའི་

ཀུན་སྤློད་སྒྲུབ་པ་པློས། །གསང་བའི་མཚན་ཉིད་མཁའ་འགློ་ཡི། །སྔགས་རྣམས་བག་

མེད་པས་འདློད་ན། །དེ་ལ་ང་ནི་མི་བལྟ་སེ། །མཁའ་འགློ་སློང་ཕྲག་དུ་མ་ཡིས། །ངན་
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པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ཟ། །དམ་ཚིག་འཇློམས་ཤིང་ངན་སྤློད་དེ། །བམ་ཟེ་གསློད་པར་

ཐེ་ཚོམ་མེད། །སིག་སྤློད་རྨློངས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ལུས་གྱུར་ངན་པའི་བདག་ཉིད་

དེ། །མཁའ་འགློ་མ་ཡིས་ཟློས་གྱུར་ཀང༌། །དེ་ལ་ང་ནི་སྐྱློབ་མི་བེད། །གསང་བ་པ་ཡི་

ནང་ན་ནི། །སྒྲུབ་པློ་དེ་ནི་ཕྱུགས་དང་འདྲ། །བ་མ་དམ་ཚིག་ལ་འཁུ་བ། །སངས་རྒྱས་

འཇིག་རེན་དེ་ལས་ལྷུང༌། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལྟ་དཀའི་རྒྱུད། །གང་ཞིག་སྲུང་བར་བེད་

པ་ནི། །མཁའ་འགློ་མར་བཅས་དགེ་སློང་ཞེས། །དེ་ལ་ང་ནི་རེས་སུ་འཛིན། །བ་མ་ལ་

ནི་བསེན་བཀུར་བེད། །གསློང་པློར་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ། །མཁའ་འགློ་མ་ལ་རག་

དགའ་བ། །དེ་ལ་དངློས་གྲུབ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །སྒྲུབ་པ་པློ་ནི་དཔའ་ཉིད་

འགྱུར། །ཁམས་གསུམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་བདག །སྒྲུབ་པློ་དཔའ་བློ་ཉིད་འདློད་

པ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་མཆློད་པར་འགྱུར། །དེ་ནི་རྣལ་འབློར་ལ་རབ་འཇུག །ཡང་དག་

སྦྱིན་པའང་རིག་པར་འགྱུར། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན། །སླློབ་དཔློན་དཔའ་

བློ་མཐློང་གྱུར་ན། །མཐློང་ཞིང་མཐློང་ཞིང་ཀུན་ཏུ་དགའ། །སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་སྔགས་འདི་

ཡིས། །དཔའ་བློའི་ར་བའི་གསང་སྔགས་མཆློག །ལན་བདུན་དུ་ནི་བརློད་པར་

བ། །རབ་སྔགས་ཧཱུཾ་ལ་སློགས་པས་ཕེ། །དེ་རྣམས་འབད་དེ་ཕག་བས་ན། །སངས་

རྒྱས་ལ་སློགས་ཐམས་ཅད་མཆློད། །རག་པ་ཉིད་དུ་དཔའ་ཆེན་དང༌། །རློལ་པར་ལྡན་

པ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་གནས་ཕག་མློ། །ང་དང་དཔའ་བློ་རྣལ་འབློར་

མ། །ཕློ་ཉ་རྣམས་དང་ལན་ཅིག་བཅས། །དེ་དང་གང་ཞིག་ལེགས་སྐྱེས་པ། །སློག་

ཆགས་བསློད་ནམས་མཐློང་བ་ཡིན། །འབབ་ཆུའི་འགམ་དང་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །རི་བློ་

དང་ནི་བཞི་མདློ་དང༌། །ལྟེང་ཀ་དང་མི་ཁློན་པ་མཚེའུ། །ཁང་སློང་དང་ནི་ལམ་སང་
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དག །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་མཁའ་འགློ་མ། །ཀུན་ཏུ་ཞེན་པར་ལྟ་ལ་གནས། །འཇིགས་པ་

ཆེན་པློ་དུར་ཁློད་དུ། །མཁའ་སྤློད་དེ་བཞིན་ས་འློག་དང༌། །རློ་ལངས་ཀང་ནི་དུ་མ་

ཞིག །འཇིགས་པའི་གཟུགས་དང་སློབས་ཆེན་པློས། །དེ་དག་ལན་ཅིག་དཔའ་བློ་

ཆེ། །ཅི་བདེ་བར་ནི་རློལ་པར་མཛད། །རི་སུལ་ཚང་ཚིང་གསང་བ་དང༌། །རྣལ་འབློར་

མ་དང་གསང་བའི་མི། །ཕློགས་ནི་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ། །སྒྲུབ་པ་པློ་དང་ས་སེང་

རློལ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་རྣལ་འབློར་མའི་སྒྲུབ་པའི་ས་དང་

གསང་བའི་དཔའ་བློའི་གནས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་བརྒྱད་པའློ། །   ། །

༼བལྟ་བ་དང་ཧ་ཧར་དགློད་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབློར་ཆེ། །སྔགས་ཀི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་དགློད། །དེ་

ནས་འདི་ལ་ཡང་དག་མཐློང༌། །གསློལ་བར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟ། །འཇིགས་པའི་

སྒ་ནི་རྣམ་མང་པློ། །མི་བཟད་མཁའ་འགློ་འཇིགས་བེད་པ། །དཔའ་བློ་འཇིགས་པར་

གྱུར་ན་ནི། །སྐྲག་ཅིང་རྣམ་པར་འབེད་པར་བེད། །གལ་ཏེ་དཔའ་བློ་མི་འཇིགས་

ན། །ལག་པ་གཡློན་པས་བཟུང་ནས་ནི། །རང་གི་གནས་སུ་ཁྱེར་ནས་སུ། །མཁའ་

འགློ་མ་ནི་དེ་དག་དང༌། །རག་ཏུ་མངློན་པར་རེ་བེད་དེ། །བདེ་བ་ཅན་གི་གནས་འགློ་

འགྱུར། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གུས་འདློད་པས། །མཁའ་ལ་འགློ་བའི་གནས་སུ་

ཁྱེར། །སྒྲུབ་པ་པློ་ནི་སྔགས་ལུས་ཅན། །འཁློར་བར་འཆི་དང་ར་བ་མེད། །དཔལ་ཧེ་

རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་བལྟ་བ་དང་ཧ་ཧར་དགློད་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་

སུམ་ཅུ་ར་དགུ་པའློ། །   ། །
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༼རིགས་ལྔ་པློ་དབང་དུ་བ་བ་དང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ 

བསེན་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

ད་ནི་རབ་ཏུ་བཤད་བ་བ། །གང་གིས་ས་སེངས་དབང་དུ་འགྱུར། །དཔའ་

བློའི་སྔགས་ཀི་ཟླ་བ་ཡིན། །རྣལ་འབློར་ཆློ་ག་གནས་པས་འགྲུབ། །སྒློན་མ་མློས་

བེད་བཅས་པ་དང༌། །ཉ་ཡི་ཤ་དང་ལྡན་པར་ནི། །དཔའ་དབང་གནས་སབས་ཐམས་

ཅད་དུ། །ཉི་མ་བདུན་གིས་སྒྲུབ་པ་པློའི། །མཚན་མློའི་སྦྱིན་སེག་བེད་ལ་

གཞློལ། །དངློས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་གསློལ་བར་འགྱུར། །བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད་ལྡན་ཉིད་

ཀིས། །ཐུན་གསུམ་དུ་ནི་སྒྲུབ་བེད་ན། །རྒྱལ་པློ་དཔུང་དང་བཅས་པར་ནི། །ཉིན་

བདུན་གིས་ནི་དབང་དུ་འགྱུར། །ཕེད་ཀིས་དཔའ་བློ་བློན་པློ་སེ། །དེ་ཡི་ཕེད་ཀིས་

བློན་པློ་ཡི། །རྒྱལ་ཕྲན་ལ་ནི་སུམ་ཅུ་གཉིས། །སེག་པའི་རིམ་གིས་སྦྱིན་བསེག་

བ། །ཉི་ཤུས་བམ་ཟེ་ཉིད་ལ་ནི། །ཉི་མ་བདུན་གིས་སྦྱིན་བསེག་བ། །དེ་བཞིན་རྒྱལ་

རིགས་དག་ལ་བདུན། །སྦྱིན་སེག་ལྔ་པློ་རེ་རིགས་ལ། །རྨང་རིགས་ལ་ནི་སྦྱིན་སེག་

གསུམ། །ཐ་མ་ལ་ནི་སྦྱིན་སེག་གཅིག །དེ་ལྟར་དཔའ་བློས་རིགས་རིམ་གིས། །ཟླ་

བ་གཅིག་ནི་ཡང་དག་སྤད། །སྔགས་ཀི་ནུས་པ་སྒྲུབ་པ་པློས། །འགློ་བ་ཐམས་ཅད་

དགུག་པར་བ། །དཔའ་བློས་ཆློ་ག་སྔ་མ་ཡིས། །འདློད་པས་བསེན་ན་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །ས་སེངས་འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག་བཞིན། །དཔལ་ལྡན་སལ་བ་བཟང་པློར་

འགྱུར། །སྒྲུབ་པློ་མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་ཀི། །ཡིད་འློང་འགྱུར་བར་གདློན་མི་

ཟ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་རིགས་ལྔ་པློ་དབང་དུ་བ་བ་དང་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པློ་བསེན་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཞི་བཅུ་པའློ། །   ། །



  67  

བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

༼ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་དགློད་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ལས་ཀི་མཆློག་རབ་ནི། །གང་གིས་ཤེས་ན་སྒྲུབ་པ་པློས། །དབང་དང་

དགུག་དང་དབེ་བ་དང༌། །བསད་དང་བསྐྲད་པ་ལ་སློགས་དང༌། །རྨུགས་དང་རེངས་

པར་བ་བ་དང༌། །རྨློངས་དང་དེ་བཞིན་ཕུར་བུས་གདབ། །ཚིག་འཕྲློག་ལྐུགས་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། །འློན་དང་དེ་བཞིན་ལློང་བ་དང༌། །མ་ནིང་ཉིད་དུ་བ་བ་དང༌། །གཟུགས་

ནི་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བ་སེ། །ལས་ཆེན་བཅུ་གཉིས་འདི་དག་ནི། །རག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་པློ་

ཡིས་བསྒྲུབས། །དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་ནི། །དྲན་པ་འགྲུབ་འགྱུར་གདློན་མི་

ཟ། །ཐམས་ཅད་བ་མའི་གནས་ལ་སློགས། །མཁའ་འགློ་མས་ནི་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། །ཡེ་

ཤེས་ལྡན་པའི་རང་སྐྱེ་གནས། །ཡུལ་དང་ཡུལ་དུ་མངློན་པར་སྐྱེ། །རློ་རེ་དཀིལ་འཁློར་

གཙོ་མློ་ཡིན། །དེ་རྣམས་མཁའ་འགློ་མ་རུ་བཤད། །ཀུ་ལུ་ཏ་དང་དགློན་པློ་

དང༌། །སིནྡྷུའི་ཡུལ་དང་གློང་ཁྱེར་དབང༌། །གསེར་གི་གིང་དང་ས་ཽརཥྚ། །དེ་བཞིན་ལ་

ཡི་ཁྱིམ་དང་ནི། །ཡི་དྭགས་གློང་དང་ཁ་བའི་གནས། །ཀཱཉིའམ་ལཱཾ་པ་ཀ་ཡི་ཡུལ། །ཀ་

ལིངྐ་དང་ཀློ་ས་ལ། །ཏི་ཤ་ཀུ་ནེ་ཨ་ཽཏེ་དང༌། །ཀཱ་མ་རུ་པ་མཱ་ལ་ཝ། །ལ་མློའི་མཁར་དང་

རཱ་མའི་དབང༌། །གློ་ད་བ་རི་ཨར་བུ་ཏར། །ཨུ་དྱན་ཛཱ་ལནྡྷ་ར་དང༌། །པུ་ལའི་ར་མ་ལ་

ཡ་སློགས། །ཡུལ་འདི་དག་གི་བུ་མློ་གང༌། །དཔའ་བློ་གཉིས་མེད་རྣལ་འབློར་མ། །དེ་

ཀུན་འདློད་པའི་གཟུགས་ཅན་ཏེ། །ཡིད་ཀི་ཤུགས་ཀིས་འཇུག་པ་ཡིན། །རྣལ་འབློར་

མ་དྲུག་ཀུ་ལུ་ཏར། །མ་ངན་ཡུལ་ན་མ་མློ་རྣམས། །སིནྡྷུའི་ཡུལ་ན་ལཱ་མ་སེ། །རིགས་

ཀི་གཙོ་མློ་ན་ག་རེར། །ལཱཾ་པ་ཀ་དང་སརཽ་ཥྚར། །རིགས་ཀི་ལ་མློ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །ཡི་

དྭགས་གློང་དང་ནག་ཆེན་པློར། །མཁའ་འགློ་རུ་པི་ཀ་རུ་བཅས། །ཁ་བ་རི་དང་ཀཱཉིར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ནི། །བིས་བཅས་མ་རུ་བཤད་པ་སེ། །པཱཉ་ལ་ཡི་ཡུལ་དག་ན། །ཁྱིམ་གི་ལ་མློ་ཀ་

ལིངྐར། །བརྟུལ་བཞུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །ཀློ་ས་ལར་ནི་ཤ་ཟ་བ། །ཡི་

དྭགས་གློང་དུ་དེ་བཞིན་དུ། །རློ་རེ་མཁའ་འགློ་སྦློམ་དབང་ཕྱུག །ཏི་ཤ་ཀུ་ནེར་དུམ་

སྐྱེས་མ། །པུ་ལིར་མ་ལ་ཡ་དེ་བཞིན། །གསེར་རིར་སྨེ་ཤ་ཅན་རིགས་སྐྱེས། །བུད་

མེད་སློང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཅིག །ལག་མ་གཞན་དག་ཇི་སིད་པ། །དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་

ནི། །འཁློར་ལློའི་རྣལ་འབློར་མ་ཡིན་ནློ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྦྱློར་བ་ཆེ། །དེ་ཡི་དཀིལ་

འཁློར་གཙོ་མློ་ཡིན། །མཁའ་འགློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་འདིས། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་འཇིག་རེན་

གསུམ། །འགློ་བ་ཀུན་ནི་འདི་ཡིས་ཁྱབ། །མཁའ་འགློ་མ་ཡི་དམ་ཚིག་འདི། །སྤྲུལ་པ་

སྒློམ་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །བསམ་གཏན་ལ་སློགས་གང་ཅིའང་རུང༌། །ས་སེངས་ན་ནི་

རློགས་འགྱུར་བའློ། །གཡློན་གི་སྤློད་པ་གཅེར་བུ་ཡིན། །མཚན་མློ་རག་ཏུ་མཉམ་

བཞག་པས། །སྐྱེས་པའམ་གལ་ཏེ་གཡློན་པ་ཀུན། །རྣལ་འབློར་མ་ཀུན་དཔའ་བློ་

འགློ། །ཕག་རྒྱ་གར་གི་མཆློད་པ་ཡིས། །རང་འབྱུང་རག་ཏུ་མཆློད་ན་ནི། །མ་ལུས་

ལུས་པ་མེད་གྲུབ་ཅིང༌། །གཡློན་པའི་མཆློད་པ་ལ་རབ་འཇུག །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་

པར་བརློད་པ་ལས་ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་དགློད་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་

བཞི་བཅུ་ར་གཅིག་པའློ། །   ། །

༼བཞད་པའི་སྔགས་དང་མཁའ་འགློ་མའི་གཟུགས་ཀི་ 

སྒྱུ་མའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་དཔའ་བློ་མེ་ཏློག་ཆུ། །འཐུངས་ནས་སྔགས་འདི་རེས་དྲན་བ། །རག་ཏུ་

འདི་ལྟར་བ་བ་ཉིད། །ཕག་རྒྱ་ལན་ཅིག་སྒྲུབ་པ་པློས། །མཚན་མློ་རག་ཏུ་ཤ་བཟའ་
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བ། །སྔགས་འདི་ཉིད་ཀིས་ལན་གསུམ་བསྔགས། །མྱུར་དུ་བདེ་བ་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །འཐུངས་དང་དེ་བཞིན་བིན་པ་དང༌། །རེག་ནས་བཞག་ན་གཙོ་མློ་ཆེ། །བདེན་

པས་ཚངས་པར་སྤློད་པ་དང༌། །ཐློག་མར་བཞད་པའི་ཕག་རྒྱ་ཡིས། །བལྟ་བའི་

བསེམས་པ་གགས་ལྡན་པ། །མཚན་མློའང་དེ་བཞིན་ཉིན་མློ་ནི། །འདིས་ནི་བཞད་པ་

དག་ཏུ་བ། །གཟུགས་དང་ལས་ཀི་གསང་བ་གང༌། །ཇི་ལྟར་གནས་པ་དཔའ་བློ་

ཉློན། །རག་ཏུ་དེ་ཡི་མཆི་མ་འབྱུང༌། །དད་པས་དེ་ཡི་སྤུ་ཡང་ལྡང༌། །རློ་རེ་ལ་ནི་འགློམ་

མི་བེད། །དེ་བཞིན་གཅེར་བུས་མཆློད་པ་སེ། །འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་

ཀི། །ཕག་རྒྱའི་ཚོགས་ཀི་རིམ་པ་ཉིད། །དབུགས་འབིན་བསྐུལ་དང་དགློད་པ་

དང༌། །སྒེག་པའི་གར་ནི་ངློ་མཚར་བས། །སྣ་ཚོགས་གང་དག་མདུན་བེད་ཅིང༌། །ཕག་

རྒྱ་སྔགས་ནི་རེས་དྲན་བ། །ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ་རྣམ་བརྒྱད་བཞད། །སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་

མཆློག་ཏུ་དགའ། །ཧཱ་ཧཱ་ཞེས་བ་འདི་ཉེ་བར། །རག་ཏུ་མཆི་མ་འབྱུང་བ་དང༌། །དེ་ཉིད་

ཀིས་དེ་དགར་འགྱུར་ཞིང༌། །བསམ་གཏན་གི་སྔགས་ལེགས་པར་སྦྱློར། །གཙོ་མློ་

རྣམས་དང་དཔའ་བློ་ནི། །སྤུ་ལྡང་བ་དང་ལན་ཅིག་བདེ། །རློ་རེ་འགློམ་པར་མི་བ་

བ། །གཡློན་པས་ཡློངས་སུ་བརགས་པ་ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་

ལས་བཞད་པའི་སྔགས་དང་མཁའ་འགློ་མའི་གཟུགས་ཀི་སྒྱུ་མའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་

བཞི་བཅུ་ར་གཉིས་པའློ། །   ། །

༼ཉེ་བའི་སིང་པློའི་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་སྤན་རས་རིགས་བཤད་དེ། །དཔའ་བློ་དང་ནི་གཉིས་མེད་མི། །གནས་

ཀི་དབེ་བ་ཆློ་ག་ཤེས། །སྒློམ་ལ་རག་ཏུ་མངློན་དགའ་བའློ། །ལམ་གི་བཞི་མདློའམ་
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ཁྱིམ་དག་གམ། །དཔའ་བློའི་གནས་དང་རི་བློར་ནི། །མཁའ་འགློ་མ་ཡིས་དམ་ཚིག་

གནས། །རིང་པློ་ནས་ཀང་གཟིགས་པར་འགྱུར། །ཕག་རྒྱས་གཅེར་བུ་མཆློད་པ་

ཡི། །ལག་པས་གློ་འཕང་དམ་པ་སེ། །གློས་ཉིད་ཀིས་ནི་བཀབ་པའམ་གཞན། །འདློད་

པ་རྣམས་ཀིས་གློས་མི་འགྱུར། །དེ་བཞིན་སྒ་གློལ་གཙོར་གྱུར་པས། །ལས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་བརམ་པར་བ། །ར་བའི་སྔགས་དང་དེ་བཞིན་གཞན། །ཕློགས་བཅིང་བར་

ནི་འཇུག་པ་ཡིས། །ལ་དང་ལ་ཡི་ཚོགས་ཀིས་ཀང༌། །མ་མཐློང་བར་ནི་མཆློད་པར་

གིས། །སིམ་པ་མེ་ཏློག་གིས་བཀང་སེ། །མཁའ་ལ་སྤློད་ལ་གེན་དུ་མཐློར། །མེ་ཏློག་

དེ་དག་མ་ལྷུང་ཞིང༌། །མེ་ཏློག་ས་ལ་མ་མཐློང་ན། །གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནས་

དང༌། །མཁའ་ལ་འགློ་བ་སློང་ཕྲག་གི །གནས་ལ་དབང་ནི་བེད་པར་འགྱུར། །ངག་གི་

དབང་ཕྱུག་མ་རྣམས་དང༌། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འགུགས་པར་འགྱུར། །ལ་དང་ལ་ཡི་

གཏམ་ཤེས་ཤིང༌། །རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བཞིན་དུ་འློ། །སར་མའི་རྒྱུ་བ་ཤེས་པར་

འགྱུར། །གློང་དང་གློང་དང་དེ་བཞིན་དགློན། །གློང་ཁྱེར་དང་ནི་བཞི་མདློ་དང༌། །ཤིང་

གཅིག་དང་ནི་དཔའ་བློའི་ཁྱིམ། །རི་རེ་དང་ནི་མཚན་དྲུང་དུ། །སིང་པློའི་ཉེ་སིང་རག་

དྲན་ན། །ལ་དང་མི་ཡིས་མཐློང་མི་འགྱུར། །དེ་བས་ཡུལ་ཕློགས་འདི་དག་ཏུ། །སྒྲུབ་

པ་པློ་ནི་རག་ཏུ་གནས། །ཡི་གེ་བདུན་གི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཤིང་རེར་ཁ་དློག་དམར་

བསམས་ནས། །མྱུར་དུ་ལྷུང་བ་མི་ཕེད་པར། །ས་རྣམས་ཀང་ནི་གཞན་དུ་

མིན། །བདག་གི་ལུས་ལ་རྣམ་བཀློད་དེ། །ས་ལ་ཀུ་ཤའི་སན་དུ་ཉལ། །ཡི་གེ་བདུན་

གིས་བདག་ཉིད་སྔགས། །བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ནི་ཉིད་དུ་བཟླས། །རྨི་ལམ་དུ་ནི་བ་བ་

ཀུན། །ཡིད་ལ་འདློད་པ་སློན་པར་འགྱུར། །དུས་མིན་འཆི་དང་བཅློམ་དང་ཉམས། །བ་
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བ་ཀུན་ཏུ་གང་གྱུར་དང༌། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གཞན་དག་ཀང༌། །ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་

དག་ཏུ་སློན། །དེ་བཞིན་སྔགས་བཟླས་རལ་གི་ཆུ། །མཐེ་བློང་མར་མེ་མེ་ལློང་

ལ། །སྔགས་པ་བདག་ཉིད་རག་རྣལ་འབློར། །པྲ་སེ་ན་ནི་འབེབས་པར་བེད། །བསྒློམས་

ནས་ལན་བདུན་བཟླས་བརློད་པས། །དགེ་དང་མི་དགེ་སློན་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་

དཔའ་བློའི་ཡི་གེ་བདུན། །སྔགས་དགློད་དབེ་བ་ཉིད་ཀིས་ཏེ། །ཉི་མའི་དབུས་སུ་

བསམས་ནས་ནི། །སློང་གི་བར་དུ་བཟླས་པར་བ། །ཤེལ་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་ནི། །ནད་

ཀིས་གདུངས་ལ་བསན་པར་བ། །མཐློང་བ་ཙམ་གི་མློད་ལ་ནི། །ནད་ཀུན་འཇིགས་

པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ནད་ལས་རྣམ་པར་གློལ་འགྱུར་ན། །སློན་ཁའི་དུས་ཀི་ཟླ་བ་

འདྲ། །ཟླ་བའི་དབུས་སུ་རྣམ་བཀློད་ཅིང༌། །ལག་པ་གཡློན་པར་འཁློར་ལློ་ཉིད། །ཡི་གེ་

ཤེལ་གི་མདློག་ལྟར་སྣང༌། །ནད་རྣམས་ཀུན་ལ་དགློད་པར་བ། །རིམས་དང་གདློན་

སློགས་བརློད་བེད་དང༌། །གཟེར་སློགས་ཀུན་དང་མཛེ་ཅན་དང༌། །དུག་གིས་ཟིན་

སློགས་ནད་རྣམས་དང༌། །ནད་ཀུན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ནི། །ཟླ་གཟུགས་ཡི་གེ་

བསམས་ནས་ནི། །ཕློགས་བཅུར་རྣམ་པར་འབེར་བར་འགྱུར། །མཚན་མློ་གསང་བ་

ལ་གནས་ཏེ། །གློ་མཱཾ་ས་ནི་མངར་གསུམ་བཏགས། །ཡིག་བདུན་གསང་སྔགས་ཤེས་

པ་དང༌། །སློང་ཕྲག་བརྒྱད་དུ་སྦྱིན་སེག་བས། །སྔགས་པ་ནང་པར་དུས་སུ་

ནི། །གསེར་སང་སློང་ནི་རེད་པར་འགྱུར། །སྦྱིན་སེག་སློང་ཕྲག་བཅུ་ཡིས་ནི། །ཡུལ་

འཁློར་དམ་པ་རེད་པར་འགྱུར། །ཡང་ན་གསང་སྔགས་རྒྱལ་པློ་ནི། །གནས་ནི་གང་དུ་

བསམ་པ་དང༌། །དེ་དང་དེར་ནི་དེ་ཡི་ཚེ། །སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟ། །དཀར་

པློ་ཡིས་ནི་ཞི་བར་འགྱུར། །ནག་པློས་སད་ཅིག་དག་གིས་བསློད། །དམར་པློས་དབང་
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དུ་འགྱུར་བ་སེ། །འཕྲལ་དུ་ངེས་པར་འགུགས་པར་འགྱུར། །སེར་པློས་ཐམས་ཅད་

གནློན་འགྱུར་ཏེ། །འདི་ནི་བསན་བཅློས་ངེས་པ་ཡིན། །སེར་པློས་དཔུང་ནི་གནློན་པ་

དང༌། །གྲུ་དང་འཁྲུལ་འཁློར་གང་པློ་གནློན། །དཀར་པློ་བསམ་པ་ཙམ་གིས་ནི། །འཆི་

བ་ངེས་པར་གློལ་བར་འགྱུར། །སྤྲུལ་ཆེན་བརྒྱ་ཡིས་ཟིན་པ་ནི། །དེ་ཡང་མྱུར་དུ་གློ་

བར་བེད། །དུག་གིས་བརྒྱལ་བ་རྣམས་མཐློང་ནས། །རབ་ཏུ་སད་པས་སད་པར་

འགྱུར། །རིམས་དང་གདློན་དང་བརེད་བེད་ནི། །ལག་པ་མཐློང་བས་འཇིགས་པར་

འགྱུར། །གཡུལ་གི་དུས་སུ་ཁུ་ཚུར་བཅིངས། །ཡིད་ལ་རག་ཏུ་ཟླློས་བེད་ན། །ཁུ་ཚུར་

མ་བཀློལ་དེ་སིད་དུ། །བ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་འགྱུར། །དག་བློ་གལ་ཏེ་ལག་ན་

ནི། །མཚོན་ཆ་འཕར་བར་བེད་པ་ཡང༌། །ཇི་སིད་ཁུ་ཚུར་མ་བཀློལ་པར། །མཚོན་ཆ་

གཏློང་བར་མི་ནུས་སློ། །གཞན་ཡང་བ་བ་ཐམས་ཅད་ནི། །དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་

བེད། །འབས་བུ་མེ་ཏློག་འདབ་མ་དང༌། །སློ་རི་དེ་བཞིན་ཟས་རྣམས་ལ། །ལུས་ཀི་

སྦྱློར་བ་དང་པློ་སེ། །དེ་བཞིན་གཉིས་པ་ནུས་པ་ཡིན། །གསུམ་པ་དག་ནི་ངག་ཉིད་

དློ། །བཞི་པ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །སྔགས་ཀི་རྒྱལ་པློས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ས་

བཞི་ཤིང་དང་བཅས་པ་དང༌། །རྒྱ་མཚོ་སེ་རགས་བཏགས་དེ་ལ། །འདིར་ནི་འགྲུབ་

པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཁམས་གསུམ་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་བར། །དམློད་འདེབས་ཕན་

འདློགས་ནུས་པ་ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་ཉེ་བའི་སིང་པློའི་

ལས་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཞི་བཅུ་ར་གསུམ་པའློ། །   ། །

༼རྣལ་འབློར་མ་དྲུག་གི་ཡི་གེ་བདུན་གི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཕློ་ཉ་ལ་བསེན་ཏེ། །ཡི་གེ་བདུན་པ་དང་ལྡན་པ། །གང་དུ་ལས་ལ་
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ཡང་དག་བརམས། །དེ་ཡི་མློད་ལ་མྱུར་དུ་འགྲུབ། །ཡི་གེ་བདུན་པའི་ཆློ་ག་

ཡིས། །རྣལ་འབློར་མ་དྲུག་རྣམ་པར་དགློད། །འཁློར་ལློར་ལེགས་པར་གནས་པ་

དྲུག །རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་ཆློ་ག་ཡིས། །གཡློན་པ་ཉིད་དུ་བསྐུལ་དང་བཅས། །གང་གིས་

གཟུང་འཛིན་བསམས་ནས་ནི། །ཁ་ནས་གསང་སྔགས་རྒྱལ་པློ་ཟླློས། །གང་ལ་ལག་

པ་དེ་བསན་པ། །དེ་ནི་ངེས་པར་འགུགས་པར་འགྱུར། །ཙནྡན་དམར་པློའི་རྡུལ་དང་

ནི། །དེ་བཞིན་སེ་ཚེ་ལན་ཚྭ་དང༌། །བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་རྐང་རེས་ལ། །གཅིག་ཏུ་

བས་ནས་བརག་པར་བ། །ལག་པ་གཉིས་ཀིས་མཉེས་ནས་ནི། །རྣལ་འབློར་མ་ལ་

སྦྱིན་བསེག་བ། །མཚན་མློ་མེ་ཤ་ཅན་མེ་འམ། །དུར་ཁློད་མེ་ལ་ཕེ་མ་སེག །བསྒྲུབ་

པར་བ་ལ་མངློན་ཕློགས་ཏེ། །སྦྱློར་བ་འདི་ནི་བརམ་པར་བ། །ཇི་སིད་བརྒྱ་ཡི་བར་

དུ་བཟླས། །དེས་ནི་ངེས་པར་འགུགས་པར་འགྱུར། །བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་བདག་ཉིད་

དང༌། །ནློར་དང་སྐྱེ་བློ་དབང་དུ་འགྱུར། །སྦྱློར་བ་འདི་ནི་གྲུབ་པ་སེ། །གཞན་དུ་ན་ནི་

ང་མི་སྨྲ། །རྡུལ་དེ་ཉིད་ནི་བངས་ནས་སུ། །ལྕགས་ཕེ་དང་ནི་རྣམ་པར་བསེས། །དུར་

ཁློད་རས་ལ་བཏུམས་ནས་ནི། །ལན་བདུན་བཟླས་ལ་བཞི་མདློ་རུ། །སློར་བརྒྱད་

ཙམ་དུ་ས་བརྐློས་ནས། །དག་ཡི་མིང་དང་བཅས་པར་ནི། །གང་གི་མིང་སྨློས་སྦས་

འགྱུར་བ། །དེ་ནི་མྱུར་དུ་གནློན་པར་འགྱུར། །ཕེ་མ་དེ་ཉིད་བཟླས་ནས་སུ། །འབད་

དེ་བ་ཡི་འློ་མ་ཡིས། །དེ་ནི་སླར་ཡང་གསློས་གྱུར་ན། །འགྲུབ་པ་ཉིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་

མེད། །ཕེ་མ་དེ་ནི་བངས་ནས་ནི། །མློས་བེད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་རུ། །དེ་ནི་དུར་ཁློད་

རས་ཀིས་བཅིངས། །དག་ཡི་མིང་ཡང་བི་བར་བ། །བཟླས་བརློད་ལན་བརྒྱ་བས་

ནས་ནི། །དུར་ཁློད་དུ་ནི་ངེས་སྦས་ན། །བསྒྲུབ་བ་སྨློ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །བཏློན་པ་



  74  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཉིད་ཀིས་ཐར་པར་འགྱུར། །བཏློན་ནས་བ་ཡི་འློ་མ་ཡིས། །འབད་པས་དེ་བཞིན་

བཀྲུ་བར་བ། །སླར་ཡང་གསློ་བ་དེ་དག་ནི། །འགྲུབ་པ་ཉིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དཔལ་

ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་རྣལ་འབློར་མ་དྲུག་གི་ཡི་གེ་བདུན་གི་ལས་ཀི་

ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཞི་བཅུ་ར་བཞི་པའློ། །   ། །

༼རྣལ་འབློར་མ་དྲུག་དང་ཚིག་གི་དངློས་གྲུབ་ལུང་བསན་པའི་ 

ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ལས་ཀི་རབ་མཆློག་ནི། །ངག་གི་དངློས་གྲུབ་བེད་པའློ། །ཀཱ་ར་བི་རའི་

མེ་ཏློག་དམར། །བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ནི་བངས་ནས་སུ། །འབད་དེ་བ་ཡི་འློ་མ་དང༌། །བཟླས་

བརློད་བརྒྱ་ཡང་བ་བ་ཡིན། །ལན་རེ་བཟླས་པའི་མེ་ཏློག་གིས། །ལིང་ཀའི་སྤི་བློར་

བསྣུན་པར་བ། །དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མཉམ་གཞག་པས། །ཉི་མ་བདུན་དུ་བ་བ་ཡིན། །དེ་

ནས་ཉིན་ཞག་བཅུ་གཅིག་པར། །མེ་ཏློག་དག་ནི་བངས་ནས་སུ། །ཆུ་བློ་ཆེན་པློར་

སློང་ནས་ནི། །རེ་རེ་ནས་ནི་ཆུ་ལ་དློར། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་རིམ་བཞིན་དུ། །ལན་རེ་

བཟླས་ནས་རབ་ཏུ་བ། །ཆུ་བློར་མེ་ཏློག་ཐ་མ་ནི། །རྒྱུན་ལས་བཟླློག་སེ་རབ་འབབ་

ན། །ཆུ་དང་བཅས་པར་བངས་ནས་ནི། །སློས་མ་རེག་པར་དེ་འཐུངས་ན། །གསང་

བའི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །སྒྲུབ་པློའི་ཚིག་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་སྐྱེ་གནས་

རྒྱ་བཅིངས་ལ། །བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླས་ནས་ནི། །སྔགས་པ་བསྒྲུབ་བར་མངློན་

ཕློགས་ན། །བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ལྟློ་བར་གནས། །དེ་ལ་ཡིད་ཀི་གནས་བཞིན་དུ། །བློ་

ལྡན་ཐུན་གསུམ་མཐེའུ་ཆུང་བསྐྱློད། །བམ་ཟེ་གསློད་པ་དག་གིས་ཀང༌། །ཞག་བདུན་

བརྒྱ་བིན་སློགས་ངེས་འགུགས། །ཙནྡན་དམར་པློའི་རྡུལ་ལས་ནི། །བསྒྲུབ་པར་བ་
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

བའི་གཟུགས་བས་ལ། །ཚ་བ་གསུམ་གིས་ལུས་ལ་བསྐུ། །པྲ་ཚིལ་གིས་ཀང་རབ་ཏུ་

བྱུག །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡི་གསང་གནས་སུ། །ཟངས་མའི་ཁབ་ཀིས་ཕུག་ནས་ནི། །སེང་ལྡེང་

མདག་མེ་དུ་མེད་ལ། །མཁས་པས་ཉི་མ་བདུན་དུ་བསློ། །ལན་བརྒྱ་བཟླས་ཏེ་བཟླས་

པའི་མཐའ། །མི་ཡི་བདག་པློ་མདུན་ན་འདློན། །བཙུན་མློའི་འཁློར་དང་བཅས་པ་

ནི། །ངེས་པར་འགུགས་པར་བེད་པ་ཡིན། །མི་ཡི་བདག་པློ་འཁློར་བཅས་པ། །གློ་གའི་

འདབ་མར་བི་བ་བ། །གི་ཝང་དག་གིས་བིས་ནས་ནི། །མིང་དང་སེལ་ནས་གང་ལ་

ནི། །མངློན་པར་ཕློགས་ཏེ་བརྒྱ་བཟླས་ནས། །སེང་ལྡེང་མེ་ལ་དེ་གདུངས་ཤིང༌། །དུར་

ཁློད་མེ་སེང་སྒྲུབ་ཕིར་བཤད། །ཇི་སིད་པྲ་ཚིལ་མ་ཞུ་བར། །བསློས་པར་གྱུར་ན་རྒྱལ་

པློ་ནི། །འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་དང་བཅས་པར་ཡང༌། །ངེས་པར་འགུགས་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན། །བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་རྐང་རེས་ལས། །ཙནྡན་དམར་པློ་ཉིད་དང་ནི། །དུར་ཁློད་

ལག་མ་ཐལ་བས་སྤློས། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིས་གཅིག་བསྡུས་ལ། །སེང་ལྡེང་མེ་ནི་དུ་མེད་

ལ། །རབ་ཏུ་འབད་པས་བསློ་བར་བ། །རྡུལ་དེ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་ནི། །མཉེས་ནས་

སྦྱིན་སེག་བས་ནས་ནི། །ཇི་སིད་དུ་ནི་བསེགས་པས་འགྲུབ། །རྡུལ་དེ་བངས་ནས་མ་

ཡེངས་པར། །དབུགས་མི་འབིན་པར་སྦས་ན་ནི། །བརྒྱལ་ཞིང་སེམས་དང་བལ་འདྲ་

ལ། །མློས་ཤིང་སྨློན་རྨློངས་པ་ཉིད་དང༌། །རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་འློངས་ནས་ནི། །སྒྲུབ་

པ་པློ་ཡི་སེང་དུ་ལྷུང༌། །ཕྱུགས་སམ་ཡང་ན་ཕློ་ཉ་མློ། །མཁས་པ་ཡིས་ནི་དབེ་བ་

ཡིན། །དེ་ནས་ལས་ཀི་ཕློ་ཉ་མློར། །བ་བ་འདི་ནི་འཛིན་པ་ཉིད། །ཀཱ་ར་བི་རའི་ལྕུག་མ་

ནི། །རླན་བཅས་དཔུང་པའི་ཚད་མཉམ་བངས། །འབར་འགྱུར་རློ་བསེགས་མེ་ལ་

དློར། །ཇི་སིད་དེ་ནི་མ་ཚིག་པ། །མྱུར་དུ་སློང་སེ་དེ་བངས་ལ། །རིག་པ་ལན་བདུན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བཟླས་ནས་ནི། །གང་ཞིག་བཟླས་ཏེ་བསློར་ན་ནི། །དེ་ནི་དེ་ཡི་སད་ཅིག་ལ། །སྐྱེས་

པ་འམ་བུད་མེད་རང་གཟུགས་ཅན། །རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་འློངས་པར་འགྱུར། །ཀཱ་

ར་བི་རའི་མེ་ཏློག་དམར། །བརྒྱ་བཟླས་རྒྱལ་གིས་སྦྱློར་པ་ལས། །སྒྲུབ་པློས་གི་ཝང་

གིས་ཕྱུགས་ལ། །མེ་ཏློག་ཆུ་ལ་གནས་པ་ལ། །ཆུ་བློ་ཆེན་པློར་ཞུགས་ནས་ནི། །ལྟེ་

བ་མན་ཆློད་ཆུར་བཅུག་སེ། །ལག་པ་སྦྱར་བའི་དབུས་གནས་ལ། །རིག་པ་སློང་དུ་

བཟླས་ནས་ནི། །ལག་པ་གཉིས་ཀིས་ཕེར་བངས་ཏེ། །ཆུ་དང་བཅས་པར་བཏུང་

བར་བ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་བློ་དེ་ཡིས། །ཚིག་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །རྒྱལ་

པློའམ་རྒྱལ་པློའི་ཆུང་མ་ནི། །ཡིད་ཀིས་ངེས་པར་འགུགས་པར་འགྱུར། །ལར་

བཅས་ལ་མི་མི་རྣམས་ནི། །མྱུར་དུ་དབང་དུ་བེད་པར་འགྱུར། །ཁློས་པས་ཚིག་

གིས་གསློད་འགྱུར་ཞིང༌། །དབེ་དང་བསྐྲད་པ་ཉིད་ཀིས་དབེ། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡི་ཚིག་

ཉིད་ཀིས། །ཚར་གཅློད་པར་ནི་བེད་པར་འགྱུར། །ཚིག་ཙམ་གིས་ནི་ཆུ་བློ་

དང༌། །ཤིང་ར་འཁྲུལ་འཁློར་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །གང་པློ་ར་དང་དེ་བཞིན་སྤིན། །སྐྱེས་

བུའམ་ཡང་ན་བ་ཡང་གནློན། །ཡིད་ཀིས་ཡིད་ལ་གང་འདློད་པ། །ཚིག་གིས་ཐམས་

ཅད་བེད་པར་འགྱུར། །དགུག་པ་ཡི་ནི་སྦྱློར་བ་དག །བུད་མེད་ཐམས་ཅད་རྨློངས་

བེད་པ། །ཀཱ་ར་བི་རའི་མེ་ཏློག་ནི། །དམར་པློ་ཡང་དག་བངས་ནས་སུ། །རིག་པ་

ལན་བརྒྱ་བཟླས་པ་དག །སྐྱེ་གནས་དབུས་སུ་གཞུག་པར་བ། །མེ་ཏློག་དེ་ནི་ཁ་

སྦྱར་བས། །གསང་བའི་གནས་སུ་ངེས་པར་སྦྱར། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྣལ་

འབློར་ལྡན། །སྔགས་པས་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བཟླས། །སྐྱེ་གནས་དབུས་ཀི་མེ་ཏློག་

དང༌། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིས་གཅིག་བངས་ལ། །མེ་ཏློག་གིས་ནི་གང་བསྣུན་པ། །དེ་ནི་
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

མདློ་ལ་དབང་དུ་འགྱུར། །བརྒྱལ་ཞིང་སེམས་དང་བལ་བ་ཡང༌། །ཡན་ལག་ཚིགས་

ཀུན་གཞན་དབང་སེ། །མངློན་འགྱུར་སེམས་ནི་བཟླློག་པ་རུ། །སད་ཅིག་གིས་ནི་

དབང་དུ་བེད། །འདི་ནི་ཡིད་ཆེས་དངློས་གྲུབ་སེ། །དློན་ཡློད་དབང་དུ་བེད་པ་

ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་རྣལ་འབློར་མ་དྲུག་དང་ཚིག་གི་

དངློས་གྲུབ་ལུང་བསན་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཞི་བཅུ་ར་ལྔ་པའློ། །   ། །

༼ཡི་གེ་ཧ་ལྔའི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཡི་གེ་ཧ་ལྔ་ནི། །ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བེད་པ། །གང་ཞིག་

ཤེས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །མྱུར་དུ་དངློས་གྲུབ་རབ་འཇུག་པའློ། །ཧཾ་ཧཽ་ཧློ་ཧེ་ཧ། ཡི་གེ་

ཧ་ལྔ་ལག་པ་ཡིས། །བསྐུལ་དང་ལྡན་པས་མཉེས་ནས་ནི། །ཁ་ནས་ཀང་ནི་ཁག་

འཛག་ཅིང༌། །དག་བློ་དེ་ཡི་མློད་ལ་འཆི། །རང་གི་ཁག་ནི་ཐློད་གནས་པ། །སིན་ལག་

གིས་ཁག་མཉེ་བར་བ། །ཇི་སིད་བསམས་ཀི་བར་དུ་སེ། །དེས་ནི་བསྒྲུབ་བ་རྣམ་པར་

འཇིག །གལ་ཏེ་ཁློ་བ་འབར་བ་དང༌། །མིག་དམར་བ་ཡིས་བཟླས་ན་ནི། །དཔུང་

ཚོགས་བཞློན་པར་བཅས་པ་ཡིས། །རྒྱལ་པློ་མྱུར་དུ་འཆི་བར་བེད། །བི་ལ་དང་ནི་

ནེའུ་ལེ་དང༌། །ཁྭ་དང་ཝ་དང་ཆུ་སྐྱར་ནི། །མཁའ་འགློ་མ་ལ་སློབས་ཅན་སྦྱར། །འདི་

དག་མྱུར་དུ་གྲུབ་ཡིན་པར། །རྒྱུད་འདི་ལ་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད། །རི་བློང་ལ་སློགས་སྤུ་ལས་

ནི། །སད་བུ་བས་ཏེ་ལན་སློང་བཟླས། །གང་གིས་མགུལ་དུ་བཅིངས་གྱུར་པ། །དེ་ནི་

དེ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །ལག་པར་བཟླས་བརློད་སློང་བས་ཏེ། །ཀཱ་ར་བི་རའི་མེ་ཏློག་

དང༌། །ཡི་གེ་རེ་རེ་མངློན་བཟླས་ལ། །སྦྲུམ་མ་ལ་ནི་རེག་གྱུར་ན། །མངལ་ནི་རྣམ་པར་

འཕློ་འགྱུར་ཏེ། །བཏང་ན་ཐར་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །གང་ལ་སིགས་མཛུབ་བས་ཏེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

འཆི། །སླར་ཡང་འཚོ་བར་བེད་པ་ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་

ཡི་གེ་ཧ་ལྔའི་ལས་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཞི་བཅུ་ར་དྲུག་པའློ། །   ། །

༼སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁའ་འགློ་མའི་སྔགས་ཀི་ 

ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་ཡང་དག་བཤད་བ་བ། །མཁའ་འགློ་ཀུན་གི་སིང་པློ་སེ། །འདི་ནི་བརློད་

པ་ཙམ་གིས་ཀང༌། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་བེད་ཡིན། །དེ་ནས་མཁའ་འགློ་

མའི་རིག་པ་ཆེན་པློ་བཟླས་ན་རིགས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །རག་

ཏུ་བཟླས་བརློད་བས་པས་ནི་དཔལ་ཆེན་པློ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་རློ། །མི་རུས་ཀི་རྒྱུ་ལ་

ཕུར་བུ་སློར་དྲུག་པ་བས་ལ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་མངློན་པར་བཟླས་ནས་གང་གི་སྒློར་སྦས་

པ་དེའི་རིགས་བརྒྱུད་རྣམས་གཅློད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞིང་དང༌ར་བ་དང༌མ་ཧེ་དང༌གང་

པློ་ཆེ་དང༌། རའི་གནས་སུ་བརྐློས་ཏེ་སྦས་ན་ཐམས་ཅད་སྦས་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་

རྒྱལ་པློའམ་རྒྱལ་པློའི་བློན་པློ་དབང་དུ་བ་བར་འདློད་ན། རྒྱལ་པློའི་སྒློར་ས་ལས་བས་

པའི་གཟུགས་བརན་སློར་བརྒྱད་པ་བས་ལ། མཁས་པས་བཞག་ནས་ཉིན་ཞག་དང་

པློ་ལ་མ་ཏུ་ལུང་ཀའི་མེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་རྣམས་དང་ཀ་སུ་མ་བསེས་པས་སྦྱིན་

སེག་བརྒྱ་སློང་བས་ན་དེ་དབང་དུ་འགྱུར་རློ། །སྔགས་འདི་ཉིད་ཀིས་དགུག་པ་དང༌། 

སེམ་པ་དང༌། རྨློངས་པ་དང༌། ཚིག་འཕྲློག་པ་དང༌། ལློང་བར་བེད་པ་དང༌། དིག་པ་

ཉིད་དང༌། སླར་གཏློང་བར་བེད་དློ། །དེ་ནས་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དུ་བ་བར་འདློད་ན་

སྐྱེས་པའི་རློའི་མེ་ཏློག་དང༌། ཀ་ག་ཨན་དི་ཀའི་འབས་བུ་དང༌། ཁྭའི་སེན་མློ་དང༌། 

རྐང་པའི་འློག་ག་ལྤགས་པ་ཆ་མཉམ་པར་བས་ལ་རི་བློང་གི་ཁག་དང་བཏགས་ཏེ་
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

རིལ་བུ་བཅུ་གཅིག་བས་ལ་གིབ་མ་ལ་སམ་མློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཞག་བཟང་པློ་ལ་ལག་

པས་བཅིངས་ཏེ་ཉི་མ་གཉིས་པ་ལ་གང་གི་སྤི་བློར་ཕེ་མ་བཞག་པ་དེ་བུད་མེད་དུ་

འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་སྐྱེས་པ་ཁྱིར་བ་བར་འདློད་ན་གནམ་ལྕགས་ནེའུ་ལེའི་མགློ་བློར་

བཞག་ལ་མཚན་མློ་བདུན་གི་བར་དུ་བརྒྱ་སློང་སྦྱིན་སེག་བས་ལ་ཉིན་ཞག་བརྒྱད་པ་

ལ་གུར་གུམ་དང་མཉམ་པློར་སྦྱར་ཏེ། །ལན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་མངློན་པར་བཟླས་ནས་

ཕེ་མའི་སྦྱིན་སེག་བས་ལ་དེའི་ཐལ་བ་གང་གི་སྤི་བློར་བཞག་པ་དེ་ཁྱིར་འགྱུར་

རློ། །སླར་གསློ་བ་ནི་མཚན་མློའི་དུས་སུ་མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་ལ་མཆློད་པ་ཆེན་པློ་

བས་ཏེ་གཏློར་མ་བིན་ན་དེའི་འློག་ཏུ་རྣལ་མར་འགྱུར་རློ། །རས་རས་མ་ཡིན་པར་བ་

བར་འདློད་ན། གསེར་གི་འབས་བུ་སྦྱིན་སེག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བས་ན་རས་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་རློ། །ཨ་རུ་རའི་སྦྱིན་སེག་བས་ན་རྣལ་མར་འགྱུར་རློ། །དེ་ནས་སྨློ་བར་བ་

བར་འདློད་ན་བ་ཆེན་པློའི་གནས་ཀི་སྦྱིན་སེག་བས་ན་ཉི་མ་བདུན་པ་ལ་སྨློ་བར་

འགྱུར་རློ། །སླར་བཟླློག་པ་ནི། འབས་ཀི་ཕུབ་མའི་སྦྱིན་སེག་བས་ན་ཞི་བར་འགྱུར་

རློ། །བི་ལའི་སྤུ་ཟླ་བ་གཟས་ཟིན་པའི་ཚེ་བསྡུས་ལ་གང་གི་མིང་ནས་སྨློས་ནས་

སྔགས་ཀི་སྦྱིན་སེག་བས་ནས་ཐལ་བ་དེ་གང་གི་སྤི་བློར་བཞག་པ་དེ་བི་ལར་འགྱུར་

རློ། །སླར་བཟླས་ན་རྣམ་པར་ཞི་བར་འགྱུར་རློ། །བ་རློག་གི་རྒྱུས་པ་ལ་སད་བུ་བས་

པ་བཟུང་ལ་མངློན་པར་བཟླས་ཏེ་གང་གི་མགུལ་དུ་བཅིངས་པ་དེ་བ་རློག་ཏུ་འགྱུར་

རློ། །གང་དང་གང་གི་རྒྱུས་པས་སད་བུ་བས་པ་ལ་མངློན་པར་བཟླས་ཏེ་མགུལ་དུ་

བཅིངས་པ་དེ་དེ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁྭ་དང༌། ཐི་བ་དང༌། རྨ་བ་དང༌། 

ཆུ་སྐྱར་དང༌། འུག་པ་དང༌། ཁ་དང༌བ་རློད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་པར་འགྱུར་རློ། །བ་
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ལང་གི་སྤུ་ལ་སད་བུ་བས་ལ་ལན་བརྒྱད་བརྒྱ་བཟླས་བརློད་བས་ཏེ་མགུལ་དུ་

བཅིངས་ན་དེ་བ་ལང་དུ་འགྱུར་རློ། །རྐང་བཞི་པ་ལ་སློགས་པ་གང་དང་གང་གི་སྤུ་

ལས་སད་བུ་བས་ལ་མངློན་པར་བཟླས་ཏེ་མགུལ་དུ་བཏགས་ན་དེ་དེའི་གཟུགས་

འཛིན་པར་འགྱུར་རློ། །བཀློལ་ན་ཐར་པར་འགྱུར་རློ། །འབས་སློ་བ་ལ་བཟླས་ལ་ནློར་

གི་བདག་པློ་ཆེན་པློའི་ཁྱིམ་དུ་བཅུག་ལ་ལག་མས་བདག་ཉིད་དང་དབང་བསྐུར་ན་

མཚན་བདུན་གིས་སློ་བ་ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་འགྱུར་རློ། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་

པར་བརློད་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁའ་འགློ་མའི་སྔགས་ཀི་ལས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཞི་བཅུ་ར་བདུན་པའློ། །   ། །

༼དཔའ་བློ་དང་མཁའ་འགློ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་གསང་བའི་ 

དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བ་བ། །མཁའ་འགློ་ཀུན་གི་དགེ་གང་བའི། །སིང་

པློ་རྣལ་འབློར་མ་ཀུན་གི། །འདློད་དློན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བེད་པའློ། །གང་ཞིག་དྲན་པ་

ཙམ་གིས་ནི། །འཇིག་རེན་གསུམ་པློ་གཡློ་བེད་ཅིང༌། །རེས་སུ་དྲན་པ་ཙམ་གིས་

ཀང༌། །ཡང་དག་དངློས་གྲུབ་རིམ་གིས་སློ། །ཧཱ་སྭཱ་ཊཕ་ཧཱུཾ་ཧུཾ་ཡེ་ནི་རྞྞབ་ཛྲབ་ཡེ་ནཱི་

ཀི་ཌཱ་བུདྡྷ་རྦས་ༀ། །སྔགས་འདི་བཀགས་པས་གྲུབ་པ་སེ། །ལས་རྣམས་ཀུན་བེད་

དགེ་བ་ཡིན། །མཁའ་འགློ་རྣལ་འབློར་མ་རྣམས་དང༌། །ཁཎ་རློ་ཧི ་ལཱ་མ་

སློགས། །མཁའ་འགློ་མ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྔགས་ནི་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་

གགས། །ས་འློག་ཡང་ན་མཐློ་རིས་སམ། །དེ་བཞིན་མི་ཡུལ་དག་ཏུ་ཡང༌། །ལས་ནི་

གང་དག་ཡློད་པ་དག །སྔགས་ཀིས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་བེད་
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དགེ་བ་ཡིན། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རབ་སློལ་བ། །འདི་ལས་ཤིན་ཏུ་མཆློག་གྱུར་

མེད། །འཇིག་རེན་གསུམ་ན་ཅི་ཡང་མེད། །གང་ཕིར་འདི་ནི་བ་མེད་དེ། །ལས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །མཁའ་འགློ་མ་ནི་ཀུན་གི་གནས། །མདློར་བཤད་

རྒྱས་པར་མ་ཡིན་ནློ། །མེ་ཏློག་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀི། །རི་བློ་བཟང་པློ་བི་བ་

ཞིང༌། །དེ་ཡི་སེང་དུ་རག་བསྒློམ་པ། །མཁའ་འགློ་དེ་བཞིན་ལཱ་མ་དང༌། །ཁཎ་རློ་ཧི་

རྣལ་འབློར་མ། །དཔའ་བློ་རྣམས་ཀི་དཔའ་བློ་ཉིད། །ཧ་ཧ་ཧེ་ཧེ་ཞེས་བ་བ། །དཔའ་

བློ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡི། །མཁའ་འགློ་དྲ་བའི་བདེ་མཆློག་ཡིན། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམ་

སྣང་མཛད། །དེ་བཞིན་པད་གར་དབང་དང༌། །ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་དང༌ནི། །མཁའ་སིང་

དང་ནི་ར་མགིན་ཉིད། །རིན་ཆེན་རློ་རེ་སློབས་པློ་ཆེ། །མིག་མི་བཟང་དང་འཇིགས་

བེད་དང༌། །རློ་རེ་བཟང་དང་རབ་བཟང་དང༌། །རློ་རེ་ཧཱུཾ་མཛད་དཔའ་ཆེན་པློ། །དེ་

བཞིན་རློ་རེ་རལ་པ་ཅན། །མྱུ་གུ་ཅན་དང་རློ་རེའི་ལུས། །རློ་རེ་འློད་ནི་ཉིད་དག་

དང༌། །འློད་དཔག་མེད་དང་ལ་ཡི་དག། །དེ་བཞིན་མཆེ་བ་རྣམ་གཙིགས་དང༌། །ཀེང་

རུས་ཀེང་རུས་ཆེན་པློ་དང༌། །ཐློད་པའི་དུམ་བུ་ལ་སློགས་པ། །དཔའ་བློ་ཉི་ཤུ་ར་

བཞི་ཡིས། །འགློ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། །དཔའ་བློ་རྣམས་དང་མཁའ་འགློ་

ཉིད། །རྣལ་འབློར་མ་ནི་རབ་གཏུམ་སློགས། །བ་བ་ཀུན་ལ་སྒྲུབ་པ་པློས། །འཁློར་

བར་ཞུགས་པར་བལྟ་བར་བ། །གྲུབ་འདློད་ཤིན་ཏུ་མཉམ་གཞག་པས། །འཁློར་ལློའི་

བདག་ཉིད་རག་ཏུ་སྒློམ། །སྔར་བཤད་པ་ཡི་ཆློ་ག་ཡིས། །མཁའ་འགློ་དྲ་བའི་བདེ་

མཆློག་བརློད། །འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་གྲུབ་ཀུན་གནས། །དེ་བཞིན་དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་

བཞི། །འདི ་ནི ་སངས་རྒྱས་བེ་བ་དང༌། །དཔའ་བློ ་བེ ་བས་ལེགས་པར་
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གསུངས། །མཁའ་འགློ་མ་ནི་རེ་རེ་ཡི། །འཁློར་ནི་བེ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར། །རྣལ་འབློར་

མ་ནི་མཁའ་འགློ་ཉིད། །གཟུགས་ཅན་མ་དང་དུམ་སྐྱེས་མ། །དེ་བཞིན་ལཱ་མ་ལ་

སློགས་ནི། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་བེད་དགེ་བ་ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་

པ་ལས་དཔའ་བློ་དང་མཁའ་འགློ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་གསང་བའི་དཀིལ་འཁློར་

གི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཞི་བཅུ་ར་བརྒྱད་པའློ། །   ། །

༼སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་གཟུགས་ཡློངས་སུ་ 

བརེ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བ་བ། །ཇི་བཞིན་ཆློ་གས་ཕྱུགས་བསྒྲུབ་བ། །གང་

གིས་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །མྱུར་དུ་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བའློ། །སྔགས་པས་

འབས་ཀི་ཕེ་མ་ལས། །རིམ་བཞིན་དུ་ནི་ཕྱུགས་གཟུགས་བ། །མི་དང་རུས་སྦལ་རྔ་

མློ་དང༌། །བློང་བུ་སྤང་ཀི་ར་ལ་སློགས། །དེ་ལྟར་སྣ་ཚོགས་ཕག་དག་སེ། །ཕྱུགས་འདི་

དག་ཏུ་ཤེས་པར་བ། །མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་དང༌། །འདི་རྣམས་ལས་ནི་བཤད་

པར་བ། །སྐྱེ་བ་གཅིག་དང་སྐྱེ་བ་གཉིས། །གསུམ་མམ་བཞི་འམ་ལྔ་ཉིད་དམ། །སྐྱེ་བ་

དྲུག་དང་བདུན་གྱུར་པ། །ཕྱུགས་རྣམས་སུ་ནི་གདློན་མི་ཟ། །གང་གིས་ཁ་ཡི་དྲི་ཞིམ་

ཞིང༌། །མིག་མི་འཛུམ་པར་རྣམ་པར་བལྟ། །བདེན་པར་སྨྲ་ཞིང་མཐློང་ན་དགའ། །རག་

ཏུ་དམ་ཆློས་དགར་འགྱུར་ཞིང༌། །རང་གི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དང༌། །ལུས་ཀི་དྲི་ནི་རག་ཏུ་

ཞིམ། །མཚན་ཉིད་འདི་དག་ལྡན་པར་ནི། །སྐྱེ་བ་བདུན་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན། །འདི་ནི་ཟློས་

པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལ་ཡི་གཟུགས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །བསྣམས་པའམ་རེག་པ་ཙམ་

གིས་སམ། །གང་གིས་ཐིག་ལེ་བེད་པ་སེ། །མློད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་སེ། །འདི་ནི་
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རང་དགའི་གཟུགས་འཆང་འགྱུར། །དེ་ཡི་སིང་གའི་རློ་ཙ་ནའི། །མཁས་པ་ཡིས་ནི་

བངས་ནས་ནི། །སིང་པློའི་སྔགས་ནི་བཟླས་ནས་སུ། །དེ་ཡི་ཐིག་ལེ་བ་བ་

ཡིན། །སེམས་ཅན་གང་དང་གང་གི་ནི། །གཟུགས་སུ་བེད་པར་འདློད་པ་ན། །དེ་དང་

དེ་ཡི་གཟུགས་སུ་ནི། །ཐིག་ལེས་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །མཁས་པས་ཤིང་ལ་ཁུ་

བ་ནི། །རློ་ཙ་ནར་བཅས་བངས་ནས་སུ། །དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བས་ནས་ནི། །དེ་

གཟུགས་འགྱུར་བ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཕྱུགས་ཉིད་ཀི་ནི་བ་སྤུ་ཡིས། །ལག་པ་སྤི་བློར་

བཅིང་བར་བ། །དེ་ཡི་ཡན་ལག་ལྔར་ལྡན་ཞིང༌། །དེ་ཡི་སྤུ་དང་རྣམ་བསེས་ལ། །ལག་

པ་སྤི་བློར་བཅིངས་ན་ནི། །དེ་ཡི་གཟུགས་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །རྣལ་འབློར་པ་ནི་

བསྒློམས་ཤིང་ཟླློས། །མི་རྣམས་ནུས་པ་ལྡན་ཡིན་ཡང༌། །དཀའ་ཞིང་ཉློན་མློངས་ལ་

དགའ་བ། །དངློས་གྲུབ་ལམ་ནི་འགློག་པ་ཡིན། །གང་པློ་ར་དང་བློང་བུ་དང༌། །རུས་

སྦལ་རྔ་མློ་ཕག་དང་ཝ། །ཁྭ་དང་འུག་སློགས་བ་རློད་དང༌། །ཁྲུང་ཁྲུང་ཁ་དང་ས་ར་

ལ། །གཟུགས་བཟང་བ་དང་གཟུགས་ངན་དང༌། །ལ་ཡི་གཟུགས་སུ་དེ་འགྱུར་

རློ། །རྣལ་འབློར་དཔའ་ཆེན་རང་དགའི་གཟུགས། །སྐྱེ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་

མེད། །འདི་བས་ཤིན་ཏུ་མཆློག་གྲུབ་པ། །འཇིག་རེན་གསུམ་ན་ཡློད་མ་ཡིན། །དཔལ་

ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་སྐྱེ་བ་བདུན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་གཟུགས་

ཡློངས་སུ་བརེ་བའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་བཞི་བཅུ་ར་དགུ་པའློ། །   ། །

༼དབང་གི་སྦྱིན་སེག་དང་གནས་ལ་སློགས་པའི་ས་བསན་པའི་ 

ཆློ་གའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་སྦྱིན་སེག་ཆློ་ག་ནི། །ངེས་པར་དབང་དུ་བེད་འགྱུར་བ། །ཡང་དག་ཆློ་
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ག་གང་གིས་ནི། །མྱུར་དུ་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་འགྱུར་བཤད། །གློ་མཱཾ་ས་ནི་མློས་བེད་

བསེ། །ལག་པ་གཡློན་པས་སྦྱིན་སེག་བས། །སངས་རྒྱས་ཀང་ནི་དབང་འགྱུར་

ན། །ཕྲན་ཚེགས་མི་ནི་སྨློས་ཅི་དགློས། །ཁ་ཆུ་སློ་ཤིང་དག་དང་ནི། །དེ་བཞིན་རང་གི་

ལུས་བརེས་པ། །མློས་བེད་མི་དང་བཅས་པ་ཡིས། །ཁམས་གསུམ་པློ་ནི་དབང་དུ་

འགྱུར། །ཟླ་མཚན་གི་ནི་ཁག་དང་ནི། །ཟློས་ནས་རླློན་པའི་ཟས་དག་དང༌། །མི་ཡི་སྐྲ་

དང་ལྡན་པ་ཡིས། །མདློ་ལ་འགུགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །རང་གི་ལུས་ལས་སྐྱུགས་

པའམ། །མཁས་པས་རང་སྐྲས་སྦྱིན་སེག་བ། །ནིམ་པའི་ཤིང་ལ་རབ་སྦྱར་ནས། །མློད་

ལ་དབེ་བར་འགྱུར་པ་ཡིན། །མཉམ་པར་གཞག་པས་དྷ་དུར་མེ། །ཉུངས་མར་མཚན་

དེར་བསྒེས་པ་ཡི། །བ་རློག་གཤློག་པས་སྦྱིན་བསེག་བས། །འཕྲལ་དུ་འཆི་བའམ་

སྐྲློད་པར་འགྱུར། །ཉལ་དང་མ་ཉལ་འདུག་པ་འམ། །ཟས་དང་སྦྱློར་བ་སློགས་རྣམས་

ལའང༌། །མཁས་པས་རག་ཏུ་ཟླློ་བེད་ན། །དེ་ལ་བགེགས་ནི་ཡློད་མ་ཡིན། །ཝ་ཡི་ཤ་

ཡིས་སེག་བླུགས་བརྒྱས། །ཡང་དག་བསེགས་བླུགས་བེད་པའི་མི། །དེ་ནི་ཟླ་བ་

གསུམ་རེས་ལ། །རིགས་ཀི་དབུལ་བ་འཇིག་པར་འགྱུར། །ཤ་ཆེན་དག་གིས་ལ་ལ་

ཞིག །མློས་བེད་ལྡན་པས་སྦྱིན་སེག་བེད། །བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་ནི། །སྒྲུབ་པ་པློ་

ནི་ཐུན་གསུམ་བེད། །མ་ལུས་ས་རྣམས་སྤློད་པ་དང༌། །ཟླ་བ་དྲུག་གིས་དབང་དུ་

འགྱུར། །ཚིམ་འགྱུར་མཁའ་འགློ་མ་དེ་ལ། །རྒྱལ་སིད་སེར་བར་གདློན་མི་ཟ། །ལ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་བསྒློམས་ནས་ནི། །ཐུན་གཉིས་བར་དུ་སྦྱིན་སེག་བས། །རང་གི་

ལུས་ནི་དེ་ཉིད་ཀིས། །མཁའ་ལ་འགློ་བ་ཉིད་ཐློབ་འགྱུར། །གློ་ཡུ་བ་ཡི་ཤ་ཆང་

གིས། །ཕི་དང་ནང་གི་སྦྱིན་བསེག་བ། །མྱུར་དུ་དེ་ཡི་ལག་ཏུ་འགྱུར། །དངློས་གྲུབ་
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ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འཇུག །སྔགས་ཀི་བཟླས་བརློད་མཚན་མ་བཟླས། །ཡུལ་འཁློར་

ཡང་ནི་འགུགས་པར་བེད། །དེ་ལྟར་ཉན་རེ་བས་ན་ནི། །རྒྱལ་པློ་ཉིད་དུ་དེ་བེད་

འགྱུར། །འདི་ལས་རབ་མཆློག་གཞན་དག་ནི། །འཇིག་རེན་གསུམ་ན་ཡློད་མ་

ཡིན། །རྣལ་འབློར་ཆེན་པློ་རང་དགས་འཆི། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ནི་འཛིན་ཅིང་

རློལ། །བིལ་བ་དེ་བཞིན་བ་ལ་ཤ །ཨུ་དུམ་བ་ར་ཉིད་དག་ནི། །སྦྱིན་སེག་འབུམ་བས་

མྱུར་དུ་ནི། །ནློར་གི་བདག་པློ་ཆེན་པློར་འགྱུར། །གློ་མཱཾ་ས་དང་མློས་བེད་བསེ། །རྒྱལ་

སིད་འདློད་པས་སྦྱིན་བསེག་བ། །རྣལ་འབློར་དབང་ཕྱུག་མཉེས་བས་ན། །དབུལ་པློ་

ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། །གློ་མ་ཡུ་ནི་བསེག་བས་པས། །ཅི་བདེ་བར་ནི་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །གློ་མ་ཡུ་ཡིས་སྦྱིན་སེག་གིས། །མྱུར་དུ་ནློར་བདག་མཉམ་པར་

འགྱུར། །བརྟུལ་ཞུགས་གཙང་སྦྲ་མེད་ན་ཡང༌། །བསན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །ལག་པའི་ཚེ་དང་ཀུཥྨ་ཎཾ། །མུད་ག་མ་ཤ་ཙ་ན་ཀ །སྦྲང་རི་གཙིགས་མ་སེ་ཚེ་

དང༌། །ཁྱིམ་གི་ཏ་མ་ལ་འདབ་བངས། །ཁ་བཅིངས་པར་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཅི་རུང་

སྤློད་པའི་རྣལ་འབློར་པ། །གང་དུ་དགའ་བ་དེར་གནས་སློ། །དེ་ནས་གཞན་ཡང་

བཤད་བ་བ། །རྣལ་འབློར་མ་ཡི་ས་དང་གནས། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྒྱུ་ཡན་ལག །ཐམས་

ཅད་བརན་གཡློའི་བདག་ཉིད་ཅན། །གནས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས། །དེ་བཞིན་ཉེ་

གནས་དྲི་མ་མེད། །ཞིང་འདིར་འློད་བེད་ཤེས་པར་བ། །ཉེ་བའི་ཞིང་ནི་འློད་འཕྲློ་

བ། །ཚནྡློ་ཧ་ནི་མངློན་འགྱུར་ཞིང༌། །ཉེ་བའི་ཚནྡློ་སྤད་དཀའ་བ། །འདུས་པ་རིང་དུ་

སློང་བ་ཡིན། །ཉེ་བར་འདུས་པ་མི་གཡློ་བ། །དུར་ཁློད་ལེགས་པའི་བློ་གློས་ཉིད། །ཉེ་

བའི་དུར་ཁློད་ཆློས་ཀི་སྤིན། །ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་གཞུང་སྤློད་པ་ཡི། །འདི་ནི་ནང་གི་བདག་
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ཉིད་ས། །ཕ་རློལ་ཕིན་བཅུ་ས་རྣམས་ནི། །རྣལ་འབློར་མ་ཡི་བར་ཡི་སད། །མཐློ་རིས་

ས་སེང་ས་འློག་ཏུ། །དཔའ་བློའི་ཡན་ལག་བརན་གཡློའི་བདག །པུ་ལཱིར་ལ་སློགས་

གང་བསན་པ། །ཕི་ནང་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གནས། །དཔལ་ལྡན་ཁག་འཐུང་རྒྱལ་པློ་

ཆེ། །འདློད་པ་ཀུན་གི་དབང་ཕྱུག་གཙོ། །ཀུན་ཏུ་ཕག་དང་ཞབས་ལྡན་ཞིང༌། །ཐམས་

ཅད་དུ་ནི་སྤན་ཞལ་དབུ། །ཀུན་ཏུ་ཐློས་ལྡན་འཇིག་རེན་ན། །ཐམས་ཅད་གཡློགས་ཏེ་

རྣམ་པར་བཞུགས། །དེ་ནས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་བ་བ། །བསམ་གཏན་ལྡན་པའི་

སེམས་ཀིས་ཏེ། །སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། །གསང་བ་འདི་ཉིད་གསུངས་པ་

ཡིན། །དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ལས་དབང་གི་སྦྱིན་སེག་དང་གནས་ལ་

སློགས་པའི་ས་བསན་པའི་ཆློ་གའི་ལེའུ་སེ་ལྔ་བཅུ་པའློ། །   ། །

༼དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ཞེས་བ་བ་རྣལ་འབློར་མ་ 

ཆེན་མློའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ལེའུ།༽

དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བ་བ། །མན་ངག་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་སེ། །དཔའ་

བློའི་བར་ཡི་སད་དུ་ན། །ང་ཡིས་རྒྱུད་དུ་སྦས་པ་ཡིན། །གློས་དང་ཕག་རྒྱ་ལྔ་ལ་

སློགས། །ཤེས་རབ་ཡན་ལག་ཕུར་བུ་དྲ། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཞེས་བརློད་པ། །རྒྱུ་ལ་སློགས་

སློང་སྔློན་འགློ་བ། །འཇུག་པ་སྒ་ལ་སློགས་པ་ནས། །ཇི་སིད་བསྡུས་པའི་སྦྱློར་ལྡན་

པ། །བདུད་རི་ཚིམ་བེད་མ་ངན་འདས། །ལག་པའི་མཆློད་པའི་དབང་བསྐུར་བ། །གློ་

ཆ་ཆེན་པློས་ཡང་དག་སྲུང༌། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་གིས་མཆློད་པར་བ། །དེ་ལྟར་དེ་

ཉིད་བཅུ་བཞི་ནི། །མདློར་བསྡུས་ནས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །མི་མཆློག་གང་ཞིག་ཀུན་

སྤློད་པ། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་བདག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་འཐློབ་
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ཅིང༌། །སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བར་བདེ་གཤེགས་ཀི། །རིགས་སྐྱེས་རྒྱལ་པློ་ཆློས་ལྡན་འགྱུར། །ཇི་

ལྟར་སྔློན་བསགས་སིག་པ་ཡི། །མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དམན་པ་སེ། །གང་ཞིག་འདི་

ནི་རག་སྒློམ་པ། །ས་ལ་འདློད་པ་ཀུན་དབང་ཕྱུག །དཔེར་ན་མར་གིས་གང་བའི་

སྣློད། །མེ་ཡི་དབུས་སུ་བཞག་ན་ནི། །མར་གསར་སེང་དུ་ཞུ་འགྱུར་ཞིང༌། །སྣློད་ཀི་དྲི་

མ་འཇིག་པར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཤྲི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི། །མཚན་གིས་སིག་པ་འཇིག་པར་

འགྱུར། །བསམ་གཏན་སེམས་དཔའ་ཙམ་གིས་སམ། །ཀློག་ཅིང་ཁ་ཏློན་བིས་པ་

ཡིས། །མཐློ་རིས་ལློངས་སྤློད་ཐློབ་འགྱུར་བ། །ཡང་ན་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་

འཐློབ། །རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་འཕློ་བའི་ཚེ། །ཁག་འཐུང་དཔལ་སློགས་རྣལ་འབློར་

མ། །ལག་ན་མེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་ཐློགས། རྒྱལ་མཚན་བ་དན་སྣ་ཚོགས་དང༌། །རློལ་

མློའི་སྒ་ནི་སྣ་ཚོགས་དང༌། །སྣ་ཚོགས་གླུ་ཡི་མཆློད་པ་ཡིས། །འཆི་བ་ཞེས་བ་རྣམ་

རློག་འདི། །མཁའ་སྤློད་གནས་སུ་འཁིད་པར་བེད། །དེ་འདྲའི་དཔའ་ཆེན་རྣལ་འབློར་

མ། །ས་སེངས་ན་ནི་རེད་པར་དཀའ། །དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀའི་རྒྱུད་ཆེན། །གང་ཞིག་

ཤེས་ནས་མ་དད་པ། །དབུལ་པློ་སྡུག་བསྔལ་གིས་གདུངས་པར། །དེ་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང་

བར་འགྱུར། །མགུལ་རྒྱན་གདུ་བུ་དཔུང་རྒྱན་དང༌། །རྣ་རྒྱན་ཚངས་པའི་སྐུད་པ་

དང༌། །དློ་ཤལ་མགློ་ཡི་ཕྲེང་བ་དང༌། །ས་རགས་སིལ་སིལ་སྒ་སྒློགས་པ། །རི་སེངས་

སྣ་ཚོགས་པད་ཡི། །ལྟེ་བར་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སྐྱེས། །དཀར་མློ་བདག་པློ་རྣམ་གནློན་

ཅིང༌། །རློ་རེ་དྲིལ་བུས་སྐུ་ལ་འཁྱུད། །ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་ཕེད་ལྡན་པའི། །དཔའ་བློ་རྣལ་

འབློར་མ་ཚོགས་དང༌། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྒྱལ་པློ་ཆེའི། །གློ་འཕང་མཆློག་ནི་བསྒློམ་

པར་བ། །དཔའ་བློ་ཀུན་དང་རྣལ་འབློར་མའི། །འཁློར་བཅས་དབུས་སུ་སྦྱློར་ལྡན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

པ། །ཐམས་ཅད་དགེས་ཤིང་གཉིས་མེད་གྱུར། །འབིན་དང་སྡུད་པར་མཛད་པ་

ཡིན། །མློས་པ་དུ་མའི་སེམས་ཅན་ལ། །སྤློད་པ་སྣ་ཚོགས་སློན་མཛད་དེ། །སྣ་ཚོགས་

ཚུལ་གིས་གདུལ་བ་བ། །ཐབས་ནི་སྣ་ཚོགས་སློན་པ་ཡིན། །ཟབ་མློའི་ཆློས་ནི་སློན་

པ་ལ། །གལ་ཏེ་མློས་པར་མ་གྱུར་ཀང༌། །སྨློད་པ་དག་ཏུ་མི་བ་སེ། །ཆློས་ཉིད་བསམ་

མི་ཁྱབ་དྲན་བ། །གང་གིས་འདིར་བདག་ཡུལ་མིན་པ། །གང་གིས་ཆློས་ཉིད་མི་ཤེས་

ཡིན། །རློགས་སངས་རྒྱས་དང་དེའི་སས་ནི། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་

མཁྱེན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བྱུང་གྱུར་ཏམ། །མ་བྱུང་ན་ཡང་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བསམ་

མི་ཁྱབ་པའི་ཆློས་ཉིད་ནི། །འཕེལ་འགིབ་སངས་པས་གནས་པ་ཡིན། །དེ་ལྟར་རྣམ་

པར་བཞག་ནས་ཀང༌། །འཇིག་རེན་པ་ཀུན་ཡློང་མི་སྨད། །དེ་ཡི་བགློད་པ་བསམ་ཡས་

ཤིང༌། །སངས་རྒྱས་རློལ་བ་བསམ་མི་ཁྱབ། །མདློ་སེ་བ་བ་སྤློད་པ་རྣམས། །རྣལ་

འབློར་གསང་མཐའི་དབེ་བ་ཉིད། །སེམས་ཅན་མློས་པ་འཇུག་པ་རྣམས། །དེ་དང་དེ་

ལ་དགའ་བ་བཞིན། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་འབུམ་པའི་ནང་ནས་ཕྱུང་བ་

གྲུབ་པའི་རློག་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ། ངློ་མཚར་དང་བཅས་པར་བེད་པ། བསན་བཅློས་

ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློ། དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔའ་བློ་ཆེན་པློ་བཀགས་པས་གྲུབ་པ། 

གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་ཐུབ་པ། གདློད་ནས་གྲུབ་པའི་བ་མ་ཡིན་ནློ། །དཔལ་ཧེ་རུ་

ཀའི་ངེས་པར་བརློད་པ་ཞེས་བ་བ་རྣལ་འབློར་མ་ཆེན་མློའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལས་

ལེའུ་ལྔ་བཅུ་གཅིག་པ་རློགས་སློ། །   ། །

གགས་པ་ཡིད་འློང་རྒྱལ་མཚན་མཐློ་ལྡན་པའི། །རིན་ཆེན་དང་མཚུངས་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་

ཡི། །མཁས་པ་པད་ཀ་རའི་ཞལ་སྔར་ནི། །རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཁ་ཆེའི་དཔེ་ལས་བསྒྱུར། །ལག་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་དྲི་ཡིས་བསྒློས་གྱུར་ཅིང༌། །དྲི་མེད་བཀའ་དློན་འཐད་པ་དང་བཅས་པར། །རློགས་
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བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད།

པ་དང་ལྡན་གགས་པའི་ཞལ་སྔར་ནི། །སྒ་སྒྱུར་དགེ་སླློང་པྲ་ཛྙཱ་ཀཱི་རི་དང༌། །མར་པ་སྒ་སྒྱུར་ཆློས་ཀི་

དབང་ཕྱུག་གིས། །མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་ཡུལ་དབུས་ཀི་བ་མ་ནཱ་རློ་བའི་ཕག་དཔེ་དང་

གཏུགས་པའློ། །
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པར་བང་སྨློན་ཚིག

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

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

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

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

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

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

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

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

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

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

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

ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སྨློན་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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