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དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རོམ་སྒིག་བས་
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ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱོན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་ལད་དང་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་སོར་

འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།
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བའི་དབང་གིས་ཞིབ་སྡུར་བེད་སྐབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕི་དང་དཔེ་གཞི་གཞན་གི་

ཤོག་གྲངས་དང་མདུན་རྒྱབ་ཡིག་ཕྲེང་སོགས་གསལ་ཁ་འདོན་མ་ཐུབ་པ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་ནའང་

ཕིས་སུ་དཔེ་བསྡུར་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་

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

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སྣང་བ་

དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གྲངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གྲངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བརྡ་སྤོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕྲད་སྦྱོར་སྟངས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

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

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། སྐུ་

འབུམ། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བླ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། མཐའ་

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

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

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

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལག་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

བླ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕིའི་ཤོག་གྲངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་

ཡིག་ནོར་བསྒབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གྲངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བླ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གྲངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སྟོན་གི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །རྒྱས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་

ལྲེའུར་བྱས་པ་བཞུགས་སོ། ། 

༼རང་དོན་རྲེས་དཔག་གྱི་ལྲེའུ།༽

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མཱ་ཎ་བར་ཏཱི་ཀ་ཀཱ་རི་ཀཱ། བོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལོ། ། རོག་པའི་དྲྭ་བ་རྣམ་བསལ་ཞིང་། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་

བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་འོད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྲོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །སྐྱེ་བོ་

ཕལ་ཆེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤིང་ཤེས་རབ་རལ་མེད་པས་ན་ལེགས་བཤད་

རྣམས། །དོན་དུ་མི་གཉེར་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཕྲག་དོག་དྲི་མ་དག་གིས་སང་བར་

ཡང་། །ཡོངས་གྱུར་དེས་ན་བདག་ལ་འདི་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ཞེས་བསམ་

པའང་མེད། །སེམས་ནི་ཡུན་རིང་ལེགས་བཤད་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་བསྐྱེད་ཕིར་

འདི་ལ་དགའ་བ་སྐྱེས། ། 

ཕོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁབ་པ་ཡི། །གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་

ཉིད། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞན། །རྒྱུ་

ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག །མེད་ན་མི་འབྱུང་འབས་བུ་ནི། །གཏན་ཚིགས་རང་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

བཞིན་ཡོད་ཙམ་དང་། །འབེལ་བ་ཅན་གི་ངོ་བོ་ཡང་། །ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་

པ། །མེད་ལ་མི་འཇུག་འབས་བུ་ཅན། །གཏན་ཚིགས་བེ་བག་ལ་ལྟོས་ནས། །འགའ་

ཞིག་མེད་ཤེས་འབས་བུ་ཅན། །འགལ་དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་

བལྟར་རུང་བའི། །བདག་ཉིད་དག་ནི་མ་གྲུབ་པ། །མེད་དོན་ཅན་མི་དམིགས་རྣམ་

བཞི། །དེ་དང་འགའ་བ་ཡི་ནི་རྒྱུ། །དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་དེ། །རྒྱུ་མཚན་

དག་ནི་འགལ་བ་ཉིད། །མེད་ན་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །འགལ་འབས་ལ་ཡང་ཡུལ་

དང་ནི། །དུས་ལ་སོགས་ལ་ལྟོས་པར་འདོད། །གཞན་དུ་འཁྲུལ་འགྱུར་མི་གྲང་

བ། །སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་ཐལ་བ་བཞིན། །རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་སྐྱེ་བར། །རེས་སུ་

དཔོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དོན་གཞན་ལ་ནི་མི་ལྟོས་ཕིར། །དེ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་

བརོད། །ཚོགས་པའི་འབས་བུ་ནུས་པ་རྣམས། །འགྱུར་བ་དང་འབེལ་འབས་བུ་

ལ། །མ་ངེས་པ་ནི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །གེགས་བེད་པ་དག་སིད་ཕིར་རོ། །ཚོགས་པ་

གཅིག་ལ་རག་ལུས་པའི། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རོས་རོགས་པ། །རྒྱུ་ཆོས་རེས་

སུ་དཔག་པ་སྟེ། །དུ་བས་བུད་ཤིང་འགྱུར་བ་བཞིན། །ནུས་པ་འཇུག་པ་མེད་པར་

ནི། །རོ་མེད་དེ་ཉིད་གཞན་གི་རྒྱུ། །དེ་ལྟར་འདས་དུས་གཅིག་རྣམས་རོགས། །དེ་

ནི་འབས་བུའི་རགས་ལས་སྐྱེས། །རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་ནི། །རེས་སུ་དཔོག་

པ་གང་ཡིན་དེ། །ལག་མ་དང་ལྡན་ནུས་མེད་ཕིར། །ལུས་ལས་འདོད་ཆགས་རེས་

དཔོག་བཞིན། །མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ། །ཙམ་གིས་འབས་སྤི་མཐོང་བ་

ལས། །གཏན་ཚིགས་ཤེས་པ་ཚད་ལྟར་སྣང་། །ཚིག་ལས་ཆགས་ཅན་ལ་སོགས་

བཞིན། །མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ། །ཙམ་གིས་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

མིན། །འཁྲུལ་པར་སིད་པ་ཅན་ཉིད་ཕིར། །ཕྲུ་བའི་འབས་ནི་ཚོས་པ་བཞིན། །གང་

ཞིག་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས། །ལྡོག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་བེད་པ། །དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་རྒྱུ་ཡིན་

ཕིར། །དེ་ལ་ལག་མ་ལྡན་ཞེས་བརོད། །གཏན་ཚིགས་ཀི་ནི་ཚུལ་གསུམ་

ལའང་། །དེ་ཡིས་མ་གྲུབ་བཟློག་དོན་དང་། །འཁྲུལ་པ་ཅན་གི་གཉེན་པོར་ནི། །ངེས་

པ་བརོད་པར་མཛད་པ་ཡིན། །འཁྲུལ་པ་ཅན་གི་གཉེན་པོར་ནི། །མི་མཐུན་ཆོས་

བརོད་གང་ཡིན་པ། །གལ་ཏེ་མ་མཐོང་འབས་ཅན་དེ། །དེ་མ་སོས་ཀང་རོགས་པར་

འགྱུར། །མེད་ཅེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་ཀང་། །དེ་མེད་ཁོ་ན་མིན་གལ་ཏེ། །ཇི་ལྟར་

མེད་རིགས་དེ་བརོད་ན། །དེ་ཚེ་མེད་ཅེས་བ་བར་རོགས། །གལ་ཏེ་མ་མཐོང་བས་

ལྡོག་འགྱུར། །ཅི་སྟེ་ལག་ལྡན་འཁྲུལ་ཅན་ཡིན། །ལྡོག་པ་ཅན་ཡང་གཏན་ཚིགས་

འགྱུར། །མ་གྲུབ་སྦྱར་བ་བརོད་བ་མིན། །ཁད་པར་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡི། །གཏན་

ཚིགས་སུ་འགྱུར་མ་མཐོང་ཕིར། །ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་ཅེ་ན། །ད་ནི་མ་མཐོང་

ལས་མེད་མིན། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་གཞན་ལ་ཡང་། །ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་

སིད། །མ་མཐོང་ཕིར་རེག་མཐོང་བ་ལ། །མི་ལྡན་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན། །ཡུལ་ལ་

སོགས་པའི་ཁད་པར་ལས། །རྫས་ལ་ནུས་པ་ཐ་དད་སྣང་། །དེ་ལ་གཅིག་མཐོང་

གཞན་ལ་དེ། །ཡོད་པར་ངེས་པ་རིགས་མ་ཡིན། །བདག་དང་ས་ལ་ཤེས་ཡོད་

སོགས། །མེད་པར་རབ་སྒྲུབ་བེད་མིན་པའི། །མ་དམིཌ་གང་ཡིན་དེ་ཁོ་ན། །གཏན་

ཚིགས་མེད་སྒྲུབ་ཡིན་ནམ་ཅི། །དེའི་ཕིར་དེ་ཙམ་དང་འབེལ་བའི། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

ངོ་བོ་ཉིད། །ལྡོག་པར་འགྱུར་བའམ་རྒྱུ་ཡིས་ནི། །འབས་བུ་འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་

ཕིར། །དེ་ལྟ་མིན་ན་གཅིག་ལོག་པས། །ཇི་ལྟར་གཞན་ནི་ལྡོག་པར་འགྱུར། །མི་ལ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ར་མི་བདོག་ཅེས་ཏེ། །ཕྱུགས་ཀང་བདོག་པ་མིན་ནམ་ཅི། །དེ་བཞིན་གཅིག་ཅིག་ཉེ་

བའི་ཕིར། །གཞན་ནི་ཇི་ལྟར་ཉེ་བར་འགྱུར། །མི་ལ་ཕྱུགས་ནི་བདོག་ཅེས་ཏེ། །དེ་

བཞིན་ར་ཡང་བདོག་གམ་ཅི། །དེ་ཕིར་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེ་ལ། །ངེས་པར་འདི་ལ་

གཞི་མི་འདོད། །དེ་དག་མེད་ནའང་དེ་མེད་ཅེས། །བརོད་པ་ལས་ཀང་དེ་རོགས་

ཕིར། །དཔེ་ལ་དེ་ཡི་ངོ་བོ་དང་། །རྒྱུ་དངོས་དེ་དག་མི་ཤེས་ལ། །སྟོན་ཏེ་མཁས་པ་

རྣམས་ལ་ནི། །གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་བརོད་པར་ཟད། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འབེལ་

ཤེས་ན། །གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པས། །དོན་གིས་གོ་བས་ཅིག་ཤོས་

ལ། །དྲན་པ་ཡང་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་དག །མེད་པས་

འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཡང་། །གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ་དམིགས་པར་ནི། །རིགས་ལྡན་

དེ་མི་དམིགས་པ་ཡང་། །དེ་ལྟར་མི་དམིགས་འདི་རྣམ་གསུམ། །བཤད་ཀང་རྣམ་

པ་དུ་མ་སྟེ། །དེ་དང་དེ་འགལ་ལ་སོགས་པ། །མ་རོགས་རོགས་དབེའི་སྦྱོར་སྒོ་

ནས། །རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངོས་པོ་འམ། །རང་བཞིན་ངེས་པར་བེད་པ་ལས། །མེད་

ན་མི་འབྱུང་ངེས་པ་སྟེ། །མ་མཐོང་ལས་མིན་མཐོང་ལས་མིན། །གཞན་དུ་གཞན་ནི་

གཞན་དག་དང་། །ངེས་པར་ཡོད་པའི་ངེས་པ་གང་། །དོན་གཞན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་

ཆོས། །ཡིན་ན་གོས་ལ་ཚོན་བཞིན་ནོ། །ཆོས་དོན་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །ཡིན་

པར་གྱུར་ན་དེ་གཞན་ཉིད། །ཕིས་འབྱུང་ཕིར་ན་རྒྱུ་ཉིད་མིན། །འབས་བུ་ན་ཡང་ག་

ལ་ངེས། །མེ་ཡི་འབས་བུ་དུ་བ་སྟེ། །འབས་བུའི་ཆོས་ཀི་རེས་འཇུག་ཕིར། །དེ་མེད་

པར་ནི་དེ་ཡོད་ན། །རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ལས་འདས་འགྱུར། །རྒྱུ་མེད་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་

ཕིར། །རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འགྱུར། །དངོས་པོ་རྣམས་ནི་རེས་འགའ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཞིག །འབྱུང་བ་ལྟོས་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བརྒྱ་བིན་སྤི་བོ་མེའི། །རང་བཞིན་

ཡིན་ན་དེ་ཉིད་མེ། །འོན་ཏེ་དེ་མེའི་རང་བཞིན་མིན། །ཇི་ལྟར་དེ་ལས་དུ་བ་

འབྱུང་། །དུ་བའི་རྒྱུ་ཡི་རང་བཞིན་མེ། །དེ་ཡི་ནུས་པའི་བེ་བག་ལྡན། །དུ་བ་དུ་བའི་

རྒྱུ་མིན་ལས། །འབྱུང་ན་དེ་ནི་རྒྱུ་མེད་འགྱུར། །རེས་སུ་འགྲོ་དང་ལྡོག་པ་ལས། །གང་

ཞིག་གང་གི་རེས་འགྲོར་མཐོང་། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་དེ་རྒྱུ་ཅན། །དེ་ཕིར་མི་མཐུན་

ལས་མི་འབྱུང་། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །རང་བཞིན་ལ་ཡང་མེད་མི་

འབྱུང་། །ཡོད་པ་ཙམ་དང་འབེལ་བ་ཡིན། །དེ་མེད་ན་ནི་ཡོད་པའི་བདག །མེད་

འགྱུར་ཐ་དད་མེད་ཕིར་རོ། །གང་ཕིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས། །རང་རང་ངོ་བོ་

ལ་གནས་ཕིར། །མཐུན་དངོས་གཞན་གི་དངོས་དག་ལས། །ལྡོག་པ་ལ་ནི་བརེན་པ་

ཅན། །དེ་ཕིར་གང་དང་གང་ལས་དོན། །ལྡོག་པ་དེ་ཡི་རྒྱུ་ཅན་གི། །རིགས་དབེ་དེ་

ཡི་ཁད་པར་གིས། །རོགས་འགྱུར་བ་དག་རབ་ཏུ་བེད། །དེ་ཕིར་ཁད་པར་གང་ཞིག་

ཆོས། །གང་གིས་གོ་བར་འགྱུར་བ་དེ། དེ་ལས་གཞན་གིས་ནུས་མ་ཡིན། །དེས་ན་

ཐ་དད་རྣམ་པར་གནས། །དོན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་གཅིག །བདག་ཉིད་མངོན་སུམ་ཡིན་

པ་ལ། །ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་བརག་བ་གང་། །མ་མཐོང་ཆ་གཞན་ཅི་ཞིག་

ཡོད། །གཟུགས་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་ལས། །ཉ་ཕིས་ལ་དངུལ་རྣམ་པ་

ལྟར། །གལ་ཏེ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། །ཡོན་ཏན་གཞན་སྦྱོར་མི་བེད་ན། །དེ་

ཕིར་དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཡིས། །ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་བ་ཉིད། །འཁྲུལ་པས་

ངེས་པར་མི་བེད་པས། །སྒྲུབ་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་དངོས། །འཛིན་ན་ཆོས་གཅིག་ངེས་གྱུར་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

པས། །ཆོས་ཀུན་འཛིན་ཏེ་སེལ་བ་ལ། །ཉེས་པ་འདི་ནི་ཐལ་མི་འགྱུར། །དེ་ཕིར་དེ་

ལྟར་རགས་སེལ་བའི། །ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བསྒགས། །གཞན་དུ་ཆོས་ཅན་

གྲུབ་གྱུར་ན། །དེ་ལས་མ་གྲུབ་གཞན་ཅི་ཡོད། །མཐོང་བ་འགའ་ལའང་ཤེས་པ་

གང་། །སྤི་ཡི་དོན་ཅན་རྣམ་རོག་པ། །གཞན་གི་ཆ་སྒོ་མ་བཏགས་པ། །དེ་ཙམ་སེལ་

བའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན། །ངེས་པ་དང་ནི་སྒོ་འདོགས་ཡིད། །གནོད་བ་གནོད་བེད་ངོ་

བོའི་ཕིར། །འདི་ནི་སྒོ་འདོགས་དབེན་པ་ལ། །འཇུག་ཅེས་བ་བར་ཤེས་པ་ཡིན། །ཆ་

ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་བསལ་ཕིར་ན་ངེས་པ་དང་། །སྒ་ཡང་དེ་སྙེད་ཁོ་

ན་ངེས། །དེ་དག་སྤོད་ཡུལ་ཐ་དད་ཅན། །གཞན་དུ་དངོས་པོ་གཅིག་པུ་པ། །སྒའམ་

བློ་གཅིག་གིས་ཁབ་ན། །གཞན་ཡུལ་མ་ཡིན་དེ་ཡི་ཕིར། །རྣམ་གྲངས་པ་ནི་ཉིད་དུ་

འགྱུར། །གང་གི་ལྟར་ན་བློས་ཁད་པར། །སྣ་ཚོགས་ཅན་དོན་ཐ་དད་འཛིན། །ཁད་

པར་སྣ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི། །ཡན་ལག་ནུས་ལས་དབེར་མེད་པའི། །བདག་ཉིད་

བདག་ཉིད་ཀུན་བཟུང་ན། །ཕན་བའི་བེ་བག་གང་མ་ངེས། །དེ་དག་བདག་ཉིད་ལ་

འབེལ་ཕིར། །གཅིག་ཤེས་ན་ནི་གཉིས་ཀ་བཟུང་། །ཆོས་ཕན་ནུས་རྣམས་ཐ་དད་

ན། །དེ་དག་དེའི་ཅི་ཡིན་གལ་ཏེ། །དེ་ཡིས་དེ་དག་ལ་ཕན་མེད། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཐུག་

མེད་འགྱུར། །གཅིག་ལ་ཕན་བེད་བཟུང་ན་ནི། །དེ་ལ་མཐོང་ན་མ་མཐོང་བ། །ཕན་

པའམ་གཞན་མིན་དེ་ཡི་ཕིར། །དེ་བཟུང་ན་ནི་ཐམས་ཅད་བཟུང་། །གལ་ཏེ་འཁྲུལ་

པ་བཟློག་པའི་ཕིར། །བཟུང་བ་ལ་ཡང་གཞན་འདོད་ན། །དེ་ནི་རྣམ་གཅོད་ཡུལ་ཅན་

གྲུབ། །དེ་ལས་གཞན་པའང་དེ་དང་འདྲ། །སྒོ་འདོགས་མེད་པའི་ཡུལ་ལ་ནི། །འཇུག་

ཕིར་གཞན་ཡང་ངོ་བོ་གང་། ངེས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་ངེས་པ། །དེ་ནི་དེ་ཡུལ་ཇི་ལྟར་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཡིན། །ཁད་པར་ཆ་ཤས་རྣམ་སངས་པ། །མངོན་སུམ་གིས་ནི་བཟུང་བ་

ལའང་། །ཁད་པར་གང་ལ་རོགས་པ་ཡི། །རྐེན་ཡོད་དེ་ནི་རོགས་པར་འགྱུར། །དེ་

ལའང་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་དང་། །གཞན་ལས་ལོག་པ་ཞེས་བ་བའི། །སྒ་དང་ངེས་

པ་ཉིད་དག་ནི། །བརྡ་ཡི་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན། །གཉིས་ཀས་གཅིག་ཅིག་བརོད་མོད་

ཀི། །བརོད་བའི་ཤན་གི་ཁད་པར་གིས། །རྣམ་དབེ་ཐ་དད་འབེད་པ་ཡིས། །ཐ་དད་

དོན་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བེད། །ཁད་པར་གཞན་ནི་སོང་བ་དང་། །མི་སོང་བ་དག་དེ་

གཉིས་ཀི། །བརྡ་ཡི་བེ་བག་རོགས་པ་པོའི། །འདོད་པའི་རེས་སུ་བེད་པའི་

གཞི། །ཀུན་ལའང་རྫས་དང་དངོས་བརོད་པའི། །སྒ་ཡི་ཁད་པར་འདི་ཉིད་དོ། །དེ་

ཕིར་དེ་དག་བརོད་བ་ལ། །ཁད་པར་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དོན་དེ་ཤེས་པར་

བེད་འདོད་པས། །དེ་ལ་ཕན་པའམ་བེད་ལྡན་ནམ། །གལ་ཏེ་གཞན་གིས་བརོད་ཀང་

རུང་། །དེ་ལས་ཁད་པར་གཞན་མེད་དོ། །དེ་ཕིར་གཞན་སེལ་ཡུལ་ལ་ནི། །དེ་ལྡན་

ཕོགས་ལ་བརོད་པ་བསལ། །རིགས་དང་དེ་དང་ལྡན་པ་དག །ཐ་དད་ཉིད་ན་ཉེས་

པར་འགྱུར། །གང་དག་གི་ཚིག་དངོས་པོའི་དབང་། །ལྷུར་བརོད་བརོད་འདོད་མི་

བརེན་པ། །དེ་དག་ལ་ནི་དྲུག་པ་དང་། །ཚིག་དབེ་ལ་སོགས་ཀན་ཀ་རིགས། །ཕི་

རོལ་དོན་ལ་མི་ལྟོས་པའི། །ཚིག་གང་སྨྲ་བོས་ཇི་ལྟ་བུར། །རོད་བེད་ཉིད་དུ་ངེས་

བེད་པ། །དེ་དེ་བཞིན་དུ་རོད་བེད་ཡིན། །བཙུན་མོ་རྣམས་གྲོང་དྲུག་ལ་སོགས། ཐ་

དད་དངོས་མིན་བཞག་པའམ། །ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་མཁའ་ཉིད་ཅེས། །བ་བ་འདི་

ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། །ཐ་དད་དངོས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས། །དོན་གཅིག་ཏུ་ནི་སྣང་བའི་

བློ། །གང་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིས། །གཞན་གི་ངོ་བོ་སྒིབ་བེད་པ། །སྒིབ་བེད་དེས་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

བདག་ཐ་དད་ཀང་། །ཐ་དད་པ་ཉིད་བསྒིབས་པ་ཡིས། །དངོས་རྣམས་ངོ་བོ་འགའ་

ཞིག་གིས། །ཐ་དད་མིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། །དེ་ལ་བསམ་པའི་དབང་གིས་ན། །སྤི་

ཡོད་པར་ནི་རབ་ཏུ་བསྒགས། །དེ་ཡིས་ཇི་ལྟར་ཀུན་བརགས་པ། །དེ་ནི་དམ་པའི་

དོན་དུ་མེད། །གསལ་བ་རྣམས་ནི་རེས་མི་འགྲོ། །རེས་འགྲོ་གཞན་ནི་སྣང་བ་

མེད། །ཤེས་ལས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ། །ཇི་ལྟར་དོན་གཞན་འབང་བར་འགྱུར། །དེས་

ན་དོན་ལ་བདག་གཅིག་ཏུ། །འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་འདི་ལོག་པ། །མིང་དོན་གང་ལྡན་

ཕན་ཚུན་དུ། །ཐ་དད་འདི་ཡི་ས་བོན་ཡིན། །གཅིག་རོགས་དོན་ཤེས་ལ་སོགས་

པ། །དོན་གཅིག་སྒྲུབ་ལ་འགའ་ཞིག་ནི། །ཐ་དད་ཡིན་ཡང་རང་བཞིན་གིས། །ངེས་

ཏེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་བཞིན། །དཔེར་སན་ཁ་ཅིག་ཐ་དད་ཀང་། །ལན་ཅིག་པའམ་

སོ་སོ་ཡིས། །རིམས་ལ་སོགས་པ་ཞི་བེད་པར། །མཐོང་གི་གཞན་གིས་མ་ཡིན་

བཞིན། །ཁད་པར་མེད་ཕིར་སྤིས་མ་ཡིན། །དེ་དག་ཞིང་སོགས་ཐ་དད་ཀང་། །ཁད་

པར་མེད་པར་ཐལ་འགྱུར་ཕིར། །བརན་པས་ཕན་འདོགས་མེད་ཕིར་ཡང་། །རང་

བཞིན་དེ་འཛིན་རྣམ་རོག་བློ། །དོན་མེད་ཀང་དེ་དོན་ཅན་འདྲ། །དེ་ཡི་འབས་ཅན་

མིན་དོན་ལས། །ཐ་དད་མཐར་ཐུག་སྐྱེ་བ་གང་ ། །དེ་ལ་ངོ་བོ་ཕི་རོལ་དང་། །གཅིག་

ལྟ་གཞན་ལས་ལོག་ལྟ་བུར། །སྣང་བ་གང་ཡིན་བརག་པ་ཡི། །ཡན་ལག་མེད་ཕིར་

དེ་ཉིད་མིན། །ཤེས་ལ་ཡོད་པའི་དོན་དེ་རྣམས། །འདི་ལྟར་ལྡོག་པའི་ངོ་བོ་

ཅན། །དེས་ན་ཐ་དད་མིན་ལྟ་བུར། །དེ་ཉིད་གཞན་ལས་ལོག་པར་ཡང་། །སྣང་སྟེ་

དེ་ལ་སྤི་དང་ནི། །གཞི་མཐུན་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དག་གི །ཤེས་པ་དང་ནི་བརོད་པ་

ཡི། །ཐ་སྙད་ནོར་དོན་ཅན་རྒྱས་བེད། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་དེ་ཀུན་ཀང་། །ཕན་ཚུན་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

མེད་ལ་བརེན་པ་སྟེ། །དེས་ན་གཞན་སེལ་ཡུལ་ཅན་དང་། །གང་ལ་དངོས་དང་

འབེལ་ཡོད་པ། །དངོས་པོ་རེད་པའི་རེན་ཡིན་ཏེ། །རེས་དཔག་ཇི་སྐད་བཤད་ཇི་

བཞིན། །འཁྲུལ་པར་འདྲ་ཡང་གཞན་ལས་མིན། །མར་མེའི་འོད་ལས་ནོར་བུ་

བཞིན། །དེ་ལ་དུ་མའང་འབས་གཅིག་ཅན། །དེ་འབས་ཅན་མིན་གཞན་རེན་

ཅན། །བརོད་དང་ཤེས་པས་གཅིག་ཉིད་དུ། །ཐ་སྙད་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བེད། །དེ་

བཞིན་གཅིག་ཀང་དུ་མ་བེད། །དེ་དངོས་ཡོངས་སུ་བསྟན་པའི་ཕིར། །དེ་འབས་

ཅན་མིན་དོན་ལས་ནི། །ཐ་དད་པས་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཤེས། །སྒ་དོན་འདི་དང་གཞི་

མཐུན་ཉིད། །ཡོད་པ་མིན་ཡང་ཇི་ལྟ་བུར། །གྲགས་པ་བཞིན་དུ་བརོད་པ་སྟེ། དངོས་

ལ་འདི་ནི་མི་སིད་དོ། །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རྣམ་གཞག་དང་། །ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་ཅི་

འདྲ། །དེ་ཉིད་དོན་ནི་མ་བརགས་པར། །འཇིག་རེན་ཇི་ལྟར་གྲགས་དེ་ལ། །དེ་

བཞིན་ཁོ་ནར་བརེན་ནས་ནི། །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ཀུན་བཞག་པ། །དམ་པའི་དོན་ལ་

འཇུག་བའི་ཕིར། །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བས་པ་ཡིན། །དམ་པའི་དོན་གི་དོན་

རྣམས་ནི། །རང་གིས་འདྲེ་དང་ཐ་དད་མེད། །དེ་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་། །དུ་མ་བློ་

ཡིས་བསད་པ་ཡིན། །དེ་སྤི་ཁད་པར་ཞེས་བ་བའི། །བེ་བག་འདི་ནི་བློ་དོན་ལ། །དེ་

ཉིད་ལ་གཞན་ལས་ལྡོག་པས། །ཆོས་ཀི་བེ་བག་རབ་ཏུ་བརག །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་

རོག་པ་ལ། །དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཉམས་པའི་ཕིར། །ཁད་པར་སྤི་དང་འདྲེས་པ་

འདིར། །རང་གི་མཚན་ཉིད་གཟུང་བ་མིན། །དེ་ནི་སྤི་དང་ཁད་པར་གི། །རྣམ་

སོགས་ཅིར་ཡང་གཟུང་བ་མིན། །བེ་བག་ཁད་པར་མང་པོ་རྣམས། །དེ་གཅིག་ལ་

ནི་མི་རུང་ཕིར། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་ཀུན་ལས་ལོག །དེ་དེ་བཞིན་དུ་རོགས་བེད་པའི། །སྒ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཡོད་མ་ཡིན་རོག་པ་ཡང་། །སྤི་ཉིད་དུ་ནི་འཇུག་ཕིར་རོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།། 

 སྒ་རྣམས་ཀིས་ནི་བརྡར་བཏགས་སྟོན། །དེ་ནི་ཐ་སྙད་ཆེད་དུ་བས། །དེ་ཚེ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་མེད། །དེས་ན་དེ་ལ་བརྡར་མ་ཡིན། །ཅི་ནས་སྐྱེས་བུ་དོན་བེད་

པར། །ནུས་པ་ཤེས་ནས་དེ་བསྒྲུབ་ཕིར། །འཇུག་པར་འགྱུར་ཞེས་དོན་རྣམས་

ལ། །རོད་པར་བེད་པ་སྦྱོར་བར་བེད། །དེ་ལ་རིགས་དོན་བེད་རུང་མིན། །དེ་ལྡན་

ནུས་པ་དེ་ཡང་ནི། །ཅི་ཕིར་དངོས་སུ་སྦྱོར་མི་བེད། །གལ་ཏེ་མཐའ་ཡས་ཕིར་འདི་

མཚུངས། །དེ་བེད་དེ་བེད་མ་ཡིན་ལས། །ལོག་པར་མཚུངས་ལ་ཅིས་མ་བས། །དེ་

ལྡན་ཉེས་མཚུངས་ཕིར་ཞེ་ན། །བླ་སྟེ་རིགས་གཞན་མི་དགོས་སོ། །དེ་ལས་གཞན་

པ་ཡོངས་སངས་ནས། །འཇུག་འགྱུར་ཞེས་ཀང་སྒ་བརོད་དེ། །དེ་ཡིས་དེ་དག་

རྣམས་ལས་འདི། །མི་གཅོད་ན་ནི་དེ་ཇི་ལྟར། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་རྣམ་གཅོད་ཡོད། །སྒ་

རྣམས་དགོས་པ་དེ་ཙམ་དུ། །ཟད་པ་མིན་ནམ་ཁེད་ལ་དེར། །སྤི་གཞན་གིས་ནི་ཅི་

ཞིག་བ། །གསལ་བ་རྣམས་ནི་ཐ་དད་ཀང་། །བ་བ་དེ་དང་དེ་བེད་པའི། །དོན་རྣམས་

མཐོང་ནས་གཞན་མཐོང་ཡང་། །དེ་ལས་གཞན་དང་བལ་བ་ཡི། །ཡུལ་ཅན་གི་ནི་

སྒ་རྣམས་ཀིས། །ལན་ཅིག་སྦྱར་ནས་ངོ་ཤེས་བེད། །གཞན་གི་ལྟར་ནའང་བློ་དེ་

ནི། །སྤི་ནི་འབའ་ཞིག་ཉིད་ལས་མིན། །རག་ཏུ་དེ་ཙམ་རྣམ་ཤེས་ན། །གསལ་བ་མི་

ཤེས་ཐལ་འགྱུར་ཕིར། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་ནམ་ཡང་ནི། །དེ་ལྡན་འབེལ་པ་མ་བཟུང་

ཕིར། །དེ་དང་ལྡན་ངེས་མི་འགྱུར་བས། །དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཐ་སྙད་འདོགས། །གལ་ཏེ་

དངོས་གཅིག་གྲོགས་བེད་པའི། །གསལ་རྣམས་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཞེ་ན། །དངོས་པོ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

གཅིག་དེས་དེ་རྣམས་ཀི། །ཐ་དད་པ་ཉིད་སེལ་ཏམ་ཅི། །ཐ་དད་ཕིར་ཡང་དེ་རྣམས་

ལ། །གཅིག་གི་རྣམ་ཤེས་རྒྱུར་མི་འདོད། །གལ་ཏེ་དུ་མའང་གཅིག་ལྟོས་ནས། །ཐ་

དད་མིན་བློ་སྐྱེད་ཅེ་ན། །དེ་དག་སོ་སོ་མེད་པར་ཡང་། །དེ་གཅིག་གིས་ཀང་བསྐྱེད་

བ་བའི། །བློ་ལ་དེ་རྣམས་ནུས་མེད་ཕིར། །བློ་ཡིས་འཛིན་པ་མེད་པ་ཡིན། །སྔོ་

སོགས་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ། །ནུས་པ་སོ་སོར་མཐོང་བའི་ཕིར། །ཚོགས་ལའང་

ནུས་གྲུབ་གསལ་བ་ལ། །ཇི་ལྟར་ཡང་ནི་དེ་ལྟར་མིན། །གལ་ཏེ་དེ་དག་གང་རུང་

ལ། །ལྟོས་ནས་དེས་ནུས་འབའ་ཞིག་མིན། །དེ་དག་དེ་གཅིག་ལ་ཕན་ན། །ཇི་ལྟར་

བློ་གཅིག་ཉིད་ལ་མིན། །འདི་དེ་རྣམས་ཀི་འབས་བུར་འགྱུར། །ཕན་འདོགས་གང་

ཡིན་སྐྱེད་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཐ་དད་མིན་སྣང་བློ། །ཐ་དད་རྣམས་ལས་མི་འདོད་

ན། །བློ་ཡི་སྣང་བ་ཐ་དད་དེ། །དེ་དག་མཚུངས་ཞེས་འཛིན་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་

མཚུངས་ན་ནི། །ཇི་ལྟར་ཐ་དད་བློས་གཟུང་བ། །འབས་བུ་གཅིག་འདྲ་དེ་དག་

གི །འབས་བློ་དེ་ཡང་ཐ་དད་དོ། །ཞེ་ན་གཅིག་ཏུ་རོགས་རྒྱུའི་ཕིར། །བློ་ནི་ཐ་དད་

མེད་པ་ཡིན། །བློ་གཅིག་རྒྱུ་ཡི་དངོས་པོ་ཡིས། །གསལ་བ་རྣམས་ཀང་ཐ་མི་

དད། །དེ་ཡང་དེ་འབས་ཅན་མིན་བལ། །དེ་ལས་གཞན་པ་རེས་འགྲོ་བའི། །དངོས་

མ་མཐོང་ཕིར་བཀག་ཕིར་ཡང་། །བརྡ་ནི་དེ་རིག་དོན་ཅན་ཡིན། །དེ་བེད་མིན་ལ་

དེ་བེད་དང་། །འདྲ་བའི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ཅན། །དངོས་པོ་ཐ་དད་དངོས་ཙམ་གི། །ས་

བོན་ཅན་དོན་མེད་པའི་བློ། །སྐྱེད་པར་བེད་པའང་དེ་མི་བེད། །ཡོངས་སངས་ཡན་

ལག་ངོ་བོའི་ཕིར། །དངོས་པོ་ཐ་དད་རེན་ཅན་ཕིར། །དོན་ལ་མི་བསླུ་ཡོད་པར་

འདོད། །དེ་ཕིར་གཞན་སེལ་ཡུལ་ཅན་ཏེ། །དེ་བེད་བརེན་པའི་ངོ་བོའི་ཕིར། །ཤིང་



  12  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

མ་ཡིན་ལས་ལྡོག་པ་ཡིས། །ཤིང་དོན་འཛིན་ན་གཉིས་པོ་དག །ཕན་ཚུན་བརེན་

པས་གཅིག་འཛིན་པ། །མེད་ན་གཉིས་ཀ་མི་འཛིན་འགྱུར། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་བརྡར་

བཏགས་པ། །མི་སིད་དོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་སྨྲ། །དེ་དག་གིས་ནི་བརྡར་འདོགས་

ལ། །ཤིང་མིན་རྣམ་པར་གཅོད་དམ་མིན། །གལ་ཏེ་རྣམ་གཅོད་ཤིང་གི་དོན། །འཛིན་

པ་མེད་ན་ཇི་ལྟར་ཤེས། །བརྡ་ལས་དེ་དག་མི་སེལ་ན། །ཐ་སྙད་འདོགས་པར་བེད་

པ་རྣམས། །དེ་ཡོངས་སངས་ནས་འཇུག་པར་ནི། །མི་འགྱུར་ཤིང་གི་ཁད་པར་

བཞིན། །གལ་ཏེ་གཞན་བཀག་མི་སྒྲུབ་པར། །མདུན་གནས་གཅིག་ཅིག་རབ་བསྟན་

ནས། །འདི་ཤིང་ཡིན་ཞེས་བརྡ་བེད་ལ། །ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་། །དེ་

རོགས་འགྱུར་ལ་དེ་ཡི་ཕིར། །ཉེས་པ་འདི་ནི་མེད་སྙམ་ན། །འདི་ཡང་ཤིང་ཡིན་འདི་

ཁོ་ན། །ཞེས་བའི་ཐལ་བ་ལྡོག་པ་མེད། །གཅིག་རོགས་ཞེས་བའི་ཤེས་པ་

ནི། །གཅིག་ལ་གནས་པའི་རོགས་པ་པོས། །དེ་དང་དེ་མིན་རྒྱུ་དོན་རྣམས། །བདག་

ཉིད་རྣམ་པར་འབེད་པར་བེད། །བློ་དེ་ལ་ནི་ཡོད་པའི་དངོས། །བློ་རྒྱུ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་

དང་། །རྒྱུ་མིན་ངོ་བོ་བལ་བ་དང་། །ངོ་བོ་གཅིག་འདྲར་བདག་ཉིད་ཀིས། །ཐ་དད་

པར་ནི་ཤེས་འགྱུར་བར། །ཐ་དད་པ་ལ་སྐད་སྦྱོར་ཏེ། །དེ་ལས་དེ་རོགས་འགྱུར་བའི་

བློ། །འཁྲུལ་པས་དངོས་པོ་གཅིག་ལྟར་རོགས། །བློ་དོན་འགའ་ལས་རྣམ་བཟློག་

ནས། །དོན་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་བའི་ཕིར། །སྒ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བེད་དེ། །དེ་དོན་

ངེས་པར་གཟུང་ཕིར་རོ། །གཞན་དུ་སྦྱོར་བ་དོན་མེད་འགྱུར། །དེས་ན་ཤེས་བ་ལ་

སོགས་ཚིག །ཐ་སྙད་དུ་ནི་འཇོག་རྣམས་ལ། །རྣམ་པར་གཅོད་པ་འགའ་ཞིག་

ཡོད། །གང་ཞིག་གང་ལས་ཐ་དད་པ། །དེ་རྣམ་བཟློག་ནས་དེ་དག་ལས། །ཐ་དད་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཁད་པར་མཚུངས་པའི་རྒྱུ། །རྣམ་པ་སྣང་བ་ཅན་ལ་འགོད། །དེ་ཉིད་གཞན་ལས་

ལྡོག་པ་ཡིས། །དངོས་པོ་དེ་ཡི་ཆ་འགའ་ཞིག །རོགས་འགྱུར་ཞེས་པས་རབ་ཏུ་

བཤད། །འདི་ལའང་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་མེད། །སྒ་རྣམས་ལས་དེ་རོགས་ཉིད་

ཀིས། །གཞན་བཟློག་རོགས་འགྱུར་དེ་ལ་ནི། །འགའ་ཡིས་ཁད་པར་དུ་བས་

པ། །རོགས་པར་འགྱུར་བ་གཞན་འགའ་མེད། །སྒ་གཉིས་བེད་པའང་མ་ཡིན་

ཏེ། །ཕན་ཚུན་ཡོད་པ་མིན་ཕིར་འདི། །དངོས་མེད་དངོས་པོ་ལྡན་ཉིད་དུ། །མཐོང་

བ་བློ་ཡིས་བསད་པ་ཡིན། །དེ་ཉིད་ཕིར་འདི་དོན་དམ་མིན། །གཞན་དུ་དངོས་པོ་

ལས་ལྡོག་པ། །དངོས་པོར་མི་འགྱུར་འདི་འདི་ལས། །ཐ་དད་ཅེས་ནི་བརོད་ཕིར་

རོ། །འདྲེས་པའི་དོན་གཅིག་གཅོད་པ་ན། །སྒའམ་རགས་ནི་གཅིག་པུ་ཡིས། །བ་

བེད་དེ་ལ་བཅད་པ་ཡི། །དངོས་པོའི་བརོད་བ་ཅིའང་མེད། །གང་གིས་རོད་པར་བེད་

པ་ལས། །མ་ལུས་པར་ནི་རོགས་འགྱུར་བ། །དངོས་པོའི་ནུས་པ་ཡིན་དེས་

ན། །འབས་བུ་དུ་མ་རེན་གཅིག་འགྱུར། །རྣམ་གཅོད་གཅིག་གཅིག་སྟོན་པ་

ན། །གང་ཚེ་གཞན་མི་སོང་བར་གནས། །དེས་ནི་དེ་ཁབ་གཅིག་པུའང་སྣང་། །དེ་

ཚེ་བློ་ཡི་ངོར་བས་ནས། །གཞི་མཐུན་པ་ནི་ཉིད་དུ་འགྱུར། །སྒ་ནི་རྣམ་གཅོད་བེད་

པ་ན། །དངོས་པོའི་ཆོས་ལ་རེག་འགྱུར་བ། །དེ་ནི་དེ་ལ་ཡོད་ཅེས་བའོ། །དངོས་པོ་

གཅིག་ནི་རོད་བེད་མིན། །བློ་ལ་སྣང་མིན་སྣང་རུང་ལ། །དངོས་པོ་མེད་པས་ངེས་

ཕིར་རོ། །དེ་ཕིར་གཞན་སེལ་ཡུལ་ཅན་གི། །སྒ་རྣམས་དང་ནི་བློ་ཉིད་ཀང་། །སྤི་

ཡི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན་ཏེ། །དངོས་ལ་དེ་དག་མི་སིད་ཕིར། །དངོས་པོའི་ངོ་བོ་གཅིག་

ཉིད་ཕིར། །ངོ་བོ་ཐ་དད་བློ་གང་ལས། །གཅིག་ནི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི །དོན་གཅིག་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

སྤོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན། །ཐ་དད་གྱུར་ན་དབེར་མེད་པའི། །ཐ་སྙད་དག་ཀང་རྒྱུ་མེད་

འགྱུར། །ལྡོག་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། །ཐལ་འགྱུར་ཉེས་པ་དེ་དག་མེད། །དེ་ཡི་

འབས་བུ་ཡོངས་བསྟན་ཕིར། །ཐ་དད་འབས་བུ་གཅིག་དག་ལ། །རྒན་པོས་སྒ་

གཅིག་བརྡར་བས་པ། །དེ་ཡི་འབས་བུ་མེད་པ་ཅན། །ལྡོག་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཅན་

ཡིན། །ཐ་དད་པ་དག་བསྟན་པ་ནི། །དཀའ་དང་མི་ནུས་འབས་མེད་ཕིར། །དངོས་

པོ་ལ་མིན་དངོས་པོ་ཀུན། །རང་རང་ངོ་བོ་ལ་གནས་ཕིར། །ཁ་བོ་ཡི་ནི་ངོ་བོ་

གང་། །དེ་ནི་སེར་སྐྱ་ལ་ཡོད་མིན། །དེ་འབས་ཅན་མིན་ལས་བཟློག་པ། །གཉིས་ཀ་

ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན། །དོན་ལ་ཐ་དད་མེད་པར་ཡང་། །སྒ་ཡི་ཐ་དད་མི་རིགས་

སོ། །དེ་ཕིར་དེ་འབས་འདོད་ན་ཡང་། །དེ་འབས་མེད་ལས་ཐ་དད་ཉིད། །དཔེར་ན་

མིག་ལ་སོགས་པས་གཟུགས། །རྣམ་ཤེས་གཅིག་གི་འབས་བུ་ཅན། །གང་ཕིར་

ཁད་པར་མེད་འབས་དེ། །སྟོན་པ་དག་ནི་སིད་པར་འགྱུར། །འགའ་ཞིག་ཅིག་ཅར་

ཀུན་རོགས་ཕིར། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་ཐ་དད། །སྤི་ནི་མེད་དུ་ཟིན་ན་ཡང་། །བརྡ་ལས་

བྱུང་བ་བསྙད་པར་བ། །གལ་ཏེ་གཅིག་གནས་པ་ཡི་ཕིར། །མང་པོ་དག་ལའང་

མཉན་པ་གཅིག །གནས་པ་རེན་ནམ་གསལ་བ་ཡིན། །དེ་ལྟར་དེ་ལ་མི་རིགས་

སོ། །རག་ལ་ཕན་འདོགས་མེད་པའི་ཕིར། །རེན་མིན་ལྟུང་བའི་ཚུལ་ཅན་གི། །རྒྱ་

ཤུག་སོགས་ལའང་དེ་ཡི་ཡུལ། །སྐྱེད་པ་འཁར་གཞོང་སོགས་པས་ནུས། །དེ་ཡང་

དེ་ལ་མི་སིད་དོ། །དེ་མེད་ན་ཡང་གནས་པའི་ཕིར། །གནས་མིན་དེ་ཡང་མི་རིགས་

ཏེ། །ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་པ་ཡི། །རྣམ་པར་དཔོད་པས་མི་རིགས་ཉིད། །བདག་ལ་

རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་རུང་བའི། །དོན་དུ་གཞན་གི་ངོར་བེད་གང་། །གསལ་བ་ཡིན་ལ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

རུང་ཉིད་ཀི། །བེད་པ་པོ་ཡང་རྒྱུ་རུ་འདོད། །འདི་ནི་སྔ་ནས་རུང་ཉིད་ན། །དེ་ལ་

ལྟོས་པ་མི་རུང་སྟེ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕིར་དེ་ནི། །སྤི་ལྡན་པ་ལས་གང་ལས་

ཡིན། །མིག་སན་སོགས་བཞིན་གསལ་བ་ལས། །དབང་པོའང་འདུ་བེད་མ་ཡིན་

ཏེ། །དེ་ནི་ཡོད་མེད་དུས་དག་ལ། །རོགས་པ་ཐ་དད་མེད་ཕིར་རོ། །རིགས་རྣམས་

ཀི་ནི་གསལ་བེད་ཀང་། །གལ་ཏེ་རིགས་དང་ལྡན་འདོད་ན། །སྒོན་མེ་ལ་སོགས་

གསལ་བེད་ནི། །བ་ལང་ཉིད་སོགས་དེ་ལྡན་འཐོབ། །གང་དག་རིགས་ནི་གསལ་བ་

ལས། །གཞན་ནམ་གཞན་མིན་ཡོད་ཉིད་དེའི། །སྔོན་མེད་གསལ་བ་རྣམས་ལ་

ནི། །སྤི་ཡི་བློ་གྲོས་ཇི་ལྟར་ཡིན། །གཅིག་ལ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ནི། །གཞན་ལ་མཐོང་

བ་མི་སིད་ཕིར། །གཞན་ཉིད་མིན་ན་རེས་འགྲོ་མེད། །གཞན་ཉིད་ན་ཡང་རེན་མིན་

ཕིར། །མི་འགྲོ་དེ་ན་ཡོད་པའང་མིན། །ཕིས་ཡོད་ཆ་དང་ལྡན་པའང་མིན། །རེན་སྔ་

མ་ནི་ཡོངས་མི་འདོར། །ཀེ་མ་ཕོངས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན། །གཞན་ལ་གནས་པར་གྱུར་

པ་ནི། །རང་གི་གནས་ལས་མི་གཡོ་ཞིང་། །དེ་ལས་གནས་གཞན་སྐྱེ་བ་ལ། །གནས་

ན་ཤིན་ཏུ་རིགས་པར་ལྡན། །གང་ན་དངོས་དེ་གནས་གྱུར་པ། །དེར་ནི་འབེལ་

པའང་མ་ཡིན་ལ། །དེ་དག་ཡུལ་ཅན་ལ་ཁབ་པ། །ཅི་ག་དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ། །གལ་

ཏེ་ཀུན་ན་རིགས་ཡོད་ན། །གཅིག་ཏུ་གསལ་བས་དེ་གསལ་ཉིད། །ཐ་དད་མེད་ཕིར་

ཀུན་ཏུ་མཐོང་། །དེ་ཡང་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མིན། །གསལ་བེད་རོགས་པ་མ་ཡིན་

ན། །གསལ་བ་ཡང་དག་རོགས་པ་མིན། །སྤི་དང་དེ་དང་ལྡན་པ་དག །ཅི་ཡི་ཕིར་

ན་བཟློག་པར་འདོད། །ཐ་དད་མེད་དོན་མེད་པར་ཡང། །འཚེད་པ་པོ་སོགས་བརོད་

པ་ཡིན། །ཐ་དད་ཕིར་ན་ལས་རྒྱུ་མིན། །འདི་ཡི་རིགས་མིན་ལས་འབེལ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཕིར། །མཉན་པ་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཕིར། །ལས་ཀང་གནས་པ་ཡོད་མ་

ཡིན། །འབེལ་པ་མེད་ཕིར་སྒ་ཡི་རྒྱུ། །སྤི་ཡིན་མི་རིགས་མིན་པ་མིན། །ཧ་ཅང་ཐལ་

ཕིར་ལས་མེད་ནའང་། །ཤེས་བརོད་དག་གི་མ་ཡིན་ཏེ། །རྒྱུ་མཚན་ཅན་མིན་ཐོབ་

ཕིར་རོ། །རེས་འགྲོ་མེད་ཕིར་ནུས་པའང་མིན། །གལ་ཏེ་འཚེད་པོ་ཉིད་སོགས་

སྤི། །དང་པོ་ཉིད་དུ་དེ་ཡོད་སོགས། །བཞིན་དུ་གསལ་འགྱུར་མིན་ན་ནི། །ཁད་པར་

མེད་ཕིར་ཕིས་མི་འགྱུར། །བ་བས་ཕན་འདོགས་ལྟོས་གསལ་བེད། །ཡིན་ན་འགྱུར་

མེད་ལྟོས་པ་མེད། །འདི་ནི་ཕུལ་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ཕིར་བ་གང་

ལས། །ཐ་དད་མཚུངས་པ་ཡིན་ན་རིགས། །ཉེ་བ་གང་གིས་འགའ་ཞིག་ལ། །རབ་

འཇུག་གཞན་ལ་མིན་དེ་ཉིད། །སྒ་དང་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལྡོག་པ་

སངས་པ་ཡི། །དངོས་པོའི་རེས་འགྲོ་གཞན་མེད་ན། །གཅིག་གི་འབས་བུ་གཞན་

ཕིར་མིན། །ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་ཕིར་ཞེ་ན། །གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་ཡིས། །དུ་མ་

འབས་བུ་གཅིག་བེད་ན། །བདག་ཉིད་གཅིག་ལའང་དེ་ཡོད་ཕིར། །ལན་ཅིག་བེད་

པ་དོན་མེད་འགྱུར། །ཐ་དད་མེད་པའི་ངོ་བོ་དེ། །མི་འགྲོ་ཁད་པར་རྣམས་ངེས་

བལ། །གཅིག་དང་བལ་ན་འབས་མེད་ཕིར། །བེ་བག་རྣམས་ལས་དེ་དག་

འབྱུང་། །དོན་བེད་ནུས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །དེ་ཡང་

རེས་འགྲོ་མེད་གང་ཞིག །རེས་འགྲོ་དེ་ལས་འབས་མི་འབྱུང་། །དེས་ན་བདག་ཉིད་

ཐ་དད་ཀང་། །འགའ་ཞིག་རྒྱུ་ཡིན་གཞན་པ་མིན། །རང་བཞིན་འདི་ཡིན་ཐ་དད་

པ། །མེད་ན་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་འཇིག་འགྱུར། །དེ་ལས་ཐ་དད་པས་དེ་ལྟར། །མི་འགྱུར་

ཞེ་ན་གཅིག་འཇིག་ཚེ། །བདག་གནས་ན་ནི་དེ་ཡི་མིན། །དེས་ན་སྤི་ཁད་བློར་མི་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

འགྱུར། །ལྡོག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཕིར། །གནས་དང་མི་གནས་རོག་པ་མིན། །སྤི་ཡི་

བློ་ཡང་བསད་པ་ཡིན། །དེ་ཕིར་སུན་དབྱུང་པ་ཡང་མེད། །དེ་ཡི་སྐྱེད་བེད་ངོ་བོ་

གང་། །དེ་ལས་གཞན་པས་ཇི་ལྟར་སྐྱེད། །ཐ་དད་ཁད་པར་ཉིད་སྐྱེད་བེད། །དེ་ལ་

ཐ་དད་མིན་པའང་ཡོད། །ཅེ་ན་དེས་དེ་སྐྱེད་མིན་བརོད། །སྣང་བའང་གཞན་ལ་མི་

བརེན་པས། །ཐ་དད་བེད་ཡིན་དེ་ཉིད་དོན། །དེ་ནི་གཞན་ལས་ལོག་པ་ཡིན། །དེ་ནི་

རྒྱུ་དང་འབས་བུར་བཤད། །དེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་འདོད། །དེ་ནི་བླང་དོར་འབས་

ཅན་པས། །སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་ཐ་དད་མེད་ཁད་མེད། །ན་

ཡང་ཐམས་ཅད་ཀུན་སྒྲུབ་མིན། །དེ་བཞིན་ཐ་དད་ཁད་མེད་ནའང་། །ཐམས་ཅད་

ཀུན་གི་སྒྲུབ་བེད་མིན། །ཐ་དད་ན་ཡང་དངོས་པོ་ཡི། །ཆོས་ཉིད་ཀིས་འགའ་བེད་

པོར་འགྱུར། །ཐ་དད་མེད་ནའང་གཅིག་ཉིད་ཀི། །བེད་དང་མི་བེད་འགལ་བར་

འགྱུར། །ཐ་དད་ཡོད་དེའི་ཕིར་བ་མེད། །ཅེ་ན་ལན་ཅིག་བེད་མི་བེད། །འོན་ཏེ་རིམ་

བཞིན་བེད་པོ་ཉིད། །དེ་ཅི་དངོས་དེ་ཉིད་ཀི་འམ། །དེ་ལྡན་དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་ནི། །ཐ་

དད་ཐ་དད་མེད་འགྱུར་བའམ། །འདྲ་དང་མི་འདྲའི་བདག་ཉིད་ཅན། །རྣམ་གྲངས་

ཕན་ཚུན་ཐ་དད་འགྱུར། །དེ་ཡང་ཐ་དད་འགྱུར་ཞེ་ན། །བདག་ཉིད་གང་གིས་དེ་དག་

གི །ཁད་པར་སྤི་ཞེས་བ་བ་དེ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ཐ་དད་ན། །ཐ་དད་ཉིད་འགྱུར་དེ་ལྟ་

ནའང་། །ཇི་ལྟར་བུམ་སོགས་ཕན་ཚུན་བཞིན། །སྤི་དང་ཁད་པར་དུ་འདོད་

པའང་། །སྤི་དང་ཁད་པར་ཅན་མི་འགྱུར། །གང་གི་བདག་ཉིད་མདུན་བས་

ནས། །བསྒྲུབ་བ་དེ་འབས་འདོད་པ་ཅན། །སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར། །དེ་

རེན་ཐ་དད་ཐ་དད་མེད། །དཔད་བ་རང་བདག་ཉིད་ཐ་དད། །ལྡོག་པ་མཚུངས་པ་འདི་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

དག་ནི། །ཡོད་ཉིད་དངོས་པོ་རེས་འགྲོ་མེད། །འཇུག་པ་ལ་སོགས་ཐལ་འགྱུར་

ཕིར། །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་འཛེམ་མེད་པ། །མུན་སྤྲུལ་གང་ཅིའང་རུང་སྨྲ་བ། །དེ་དག་

ཀང་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །མཐའ་གཅིག་པ་ནི་སིད་ཕིར་རོ། །ཐམས་ཅད་གཉིས་ཀའི་

ངོ་བོ་ཉིད། །དེ་ཡི་ཁད་པར་བསལ་བའི་ཕིར། །ཞོ་འཐུང་ཞེས་ནི་བསྐུལ་བ་ན། །ཅི་

ཕིར་རྔ་མོ་ལ་མི་རྒྱུག །འོན་ཏེ་ཕུལ་བྱུང་འགའ་ཞིག་ཡོད། །གང་གིས་ཁད་པར་

འཇུག་འགྱུར་ན། །དེ་ཉིད་ཞོ་ཡིན་དེ་གཞན་ལ། །མེད་ཕིར་གཉིས་ཀ་མིན་གཞན་

ཡིན། །ཐམས་ཅད་ཀུན་བདག་ཉིད་ཡིན་ན། །བློ་སྒ་ཐ་དད་པར་མི་འགྱུར། །ཐ་དད་

བསྡུས་པར་སྨྲ་བ་ལ། །དེ་མེད་ཕིར་ན་མི་སིད་འགྱུར། །དངོས་མེད་ངོ་བོ་མེད་པའི་

ཕིར། །ངོ་བོ་བརོད་པ་དཔད་བ་ཉིད། །མ་ཡིན་སྒ་ནི་དེ་དག་ཉིད། །རྣམ་གཅོད་རོད་

པར་བེད་པར་གྲུབ། །རང་བཞིན་ཁད་པར་བེ་བག་ལ། །ལྟོས་པའམ་འོན་ཏེ་འབའ་

ཞིག་པ། །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་བརོད་དེ། །འཇིག་ལ་འབས་དང་ཡོད་ཉིད་

བཞིན། །གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་རང་བཞིན། །ཡོད་པ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་བ་

མིན། །ཁད་པར་རེས་འགྲོ་མེད་པ་ནི། །གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བ་དག་ལས་

ཉམས། །ཡོད་པའི་ཁད་པར་ཙམ་དུ་ནི། །བསྒྲུབ་བ་སྤི་ཡི་ཆོས་ཅན་ལ། །དོན་འགའ་

ཞིག་ཡང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། འདི་འདྲ་བ་ཡང་བཀག་པ་མེད། །ཁད་པར་བསྒྲུབ་བར་

བཟུང་ན་འདིར། །གཏན་ཚིགས་རེས་འགྲོ་མེད་ཅན་འགྱུར། །ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

ན་དེ། །ཁད་པར་དག་ནི་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར། །དེ་ཡི་ཁད་པར་གཟུང་མེད་

པར། །དངོས་པོ་ཙམ་ནི་སྒྲུབ་པ་ན། །དེ་ཙམ་ཁབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་ཡི། །རེས་སུ་འགྲོ་

བ་ཉམས་པ་མེད། །མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡོད་ཆོས་མེད། །གཉིས་ཀ་ལ་བརེན་འཁྲུལ་པ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཅན། །མེད་པའི་ཆོས་ནི་འགལ་ཡིན་ན། །ཡོད་དེ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར། །རང་

བཞིན་སྒྲུབ་པ་གོ་བེད་ཡིན། །དེ་ལ་ཁབ་བེད་ངེས་པ་ཡི། །རང་བཞིན་ངེས་པ་གོ་བ་

ཡིན། །འདི་ལྡོག་པ་ན་དེ་ལྡོག་བེད། །དཔེར་ན་མི་རག་ཉིད་བས་པའམ། །མ་བས་

པས་ན་མི་འཇིག་བཞིན། །རྒྱུ་མེད་ཕིར་ན་འཇིག་པ་ནི། །རང་གི་ངོ་བོས་རེས་འབེལ་

ཉིད། །དངོས་པོ་ལྟོས་དང་བཅས་རྣམས་ནི། །ངེས་པར་འགྱུར་བ་མེད་པར་

མཐོང་། །དེ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། །འགའ་ཞིག་ལ་ནི་མི་སིད་འགྱུར། །དེས་ན་

འབས་གནས་མེད་པའི་ཕིར། །འཇིག་པ་རྒྱུ་ལྡན་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི་

ཐམས་ཅད་དག །འཁྲུལ་པ་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན། །དེ་རྒྱུ་ནུས་པ་མེད་ཕིར་

ཡང་། །འདི་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འགྱུར། །གང་ལ་འགྱུར་ཞེས་བ་དེ་ལས། །གཞན་

ལའང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འགྱུར། །དེས་ན་དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་གི། །རེས་སུ་དཔོག་

གང་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །འབས་དང་ངོ་བོ་དེ་དག་ལས། །རང་བསྒྲུབ་བ་ལ་འབེལ་ངེས་

ཕིར། །འཇུག་པ་བློ་སྔོན་ཅན་ཉིད་ཕིར། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་མི་དམིགས་ན། །འཇུག་པར་

མི་བེད་ཅེས་བ་བས། །མི་དམིགས་པ་ནི་ཚད་མར་བཤད། །བསྟན་བཅོས་སྐབས་

དང་འབེལ་མེད་དང་། །དོན་རྣམས་དབང་པོ་ལས་འདས་པ། །རགས་མེད་པ་ཅན་

དེ་རྣམས་ནི། །མི་དམིགས་ཕིར་ན་ཇི་ལྟར་མེད། །ཡོད་མེད་ངེས་པའི་འབས་ཅན་

མིན། །ཕིར་ན་ཚད་མ་ཉིད་མི་འགྱུར། །རགས་ཀི་ཕུལ་བྱུང་ཡོད་པ་ཅན། །ལ་ལ་

ཚད་མ་དག་ཏུ་འགྱུར། །རང་བཞིན་ཤེས་བེད་མི་ཤེས་ལ། །རིགས་པ་འདི་ནི་བརོད་

པ་ཡིན། །རྒྱུ་མི་ཤེས་ན་འབས་བུ་ནི། །མེད་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད། །དོན་གི་རང་

བཞིན་རགས་ཅན་ལ། །རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་ཡང་ཡིན། །གལ་ཏེ་གཏན་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཚིགས་འགའ་ཞིག་གིས། །དེ་མེད་པར་ནི་རོགས་པར་འགྱུར། །སྣང་རུང་མཐོང་བ་

མེད་པའི་རྒྱུ། །མི་སིད་པར་ནི་གྱུར་པ་ན། །སྣང་རུང་དངོས་པོ་མ་དམིགས་

པའི། །དངོས་པོ་མེད་པ་རོགས་པར་འགྱུར། །འགལ་བའི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་

ཡང་། །དེ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བེད་ཕིར། །དེ་དང་འགལ་བ་དམིགས་པ་ནི། །མེད་པ་

ཉིད་དུ་ངེས་པར་འགྱུར། །ཐོག་མེད་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི། །རྣམ་པར་རོག་

པས་ཡོངས་བསྒྲུབས་པ། །ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ལ་བརེན་པ། །སྒ་དོན་ཆོས་ནི་རྣམ་

པ་གསུམ། །དེ་དངོས་ཉེར་ལེན་མེད་པ་ཅན། །སྒྲུབ་ལ་དེ་མི་དམིགས་པ་ནི། །དེ་

ལྟར་གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་ནི། །མེད་པ་མ་ཡིན་སྒ་སྦྱོར་ཕིར། །དོན་དམ་གཅིག་ཏུ་

འཇུག་ཉིད་ཅན། །མཐོང་བའི་བེ་བག་ཐ་དད་པའི། །དོན་རྣམས་ལ་ནི་སྒ་རྣམས་

ནི། །རྒྱུ་མེད་ཅན་འཇུག་མི་འགྱུར་དང་། །འདས་དང་མ་སྐྱེས་པ་ལ་ཡང་། །ཚིག་

འགའ་ཞིག་ཀང་བརྫུན་པ་ཡི། །དོན་ཅན་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཕིར། །དེ་དག་བློ་དོན་

ཡུལ་ཅན་འདོད། །སྒ་དོན་བསྙོན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ། །ཆོས་ཀི་རེན་ནི་བསལ་བའི་

ཕིར། །ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བར་མི་འགྱུར་ལ། །ཡན་གར་ཆོས་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན། །སྒ་

དོན་བསྙོན་པ་མེད་རྣམས་ཀིས། །ཡོད་མེད་ཕོགས་ཀི་བེ་བག་གིས། །དངོས་པོ་

ཉིད་ནི་དཔད་བ་སྟེ། །འདི་ལ་འབས་འབྱུང་རག་ལས་ཕིར། །དོན་བེད་ནུས་པ་མ་

ཡིན་ལ། །དོན་གཉེར་བརག་པས་ཅི་ཞིག་བ། །མ་ནིང་གཟུགས་བཟང་མི་བཟང་

ཞེས། །འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བརགས་ཅི་ཕན། །རོག་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཉིད་

ཀིས། །སྒ་ཡི་དོན་ནི་བརགས་པ་ཡིན། །དངོས་རེན་མ་གྲུབ་འདི་ཆོས་སུ། །རིགས་

པ་སྨྲ་བས་གསུངས་པ་ཡིན། །སྒ་རྣམས་དངོས་དང་ལན་ཅིག་ཏུ། །མེད་ན་མི་འབྱུང་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཉིད་མེད་ཕིར། །དེ་ལས་དོན་གྲུབ་མིན་དེ་དག །སྨྲ་བའི་བསམ་པ་སྟོན་པར་

བེད། །ཡིད་ཆེས་ཚིག་ནི་མི་སླུ་པའི། །སྤི་ལས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད། །འབེལ་པ་

དང་ནི་རེས་མཐུན་ཐབས། །སྐྱེས་བུའི་དོན་ནི་རོད་བེད་དག །ཡོངས་བརགས་དབང་

དུ་བས་ཡིན་གི། །དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་བས་མིན། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་

པོ་ཡི། །དོན་དེ་དག་ལ་མངོན་སུམ་དང་། །རེས་སུ་དཔག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་

ཀང་། །གནོད་མེད་འདི་ཡི་མི་སླུ་བའོ། །ཡིད་ཆེས་ཚིག་ནི་མི་བསླུ་བའི། །སྤི་ལས་

འདི་ཡུལ་ལོག་གྱུར་ནའང་། །གོ་སྐབས་མེད་པའི་ཕིར་བློ་ནི། །རེས་སུ་དཔག་པ་

ཉིད་དུ་གསུངས། །བླང་དང་དོར་བའི་དེ་ཉིད་ནི། །ཐབས་བཅས་རབ་ཏུ་ངེས་པ་

ཡིས། །གཙོ་བོའི་དོན་ལ་མི་བསླུའི་ཕིར། །གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། །སྐྱེས་

བུ་ཕུལ་བྱུང་ལ་ལྟོས་པ། །ཇི་བཞིན་དོན་དུ་གཞན་གིས་ཤེས། །གལ་ཏེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་དེ། །ཤེས་པར་ནུས་ན་དོན་འདི་འདོད། །འདི་ནི་འདི་ལྟའམ་མིན་ནོ་ཞེས། །གཞན་

ལ་སྐྱོན་ལྡན་སྐྱོན་མེད་པའམ། །ཚད་མ་རྣམས་ནི་རེད་དཀའི་ཕིར། །རོགས་དཀའ་

ཞེས་ནི་གཞན་གིས་ཤེས། །འགྲིབ་དང་ཕུལ་བྱུང་བརེན་པ་ཀུན། །མི་མཐུན་ཕོགས་

དང་བཅས་ཉིད་ཕིར། །དེ་གོམས་པ་ལས་བདག་འགྱུར་བས། །ལ་ལ་ཟག་པ་ཟད་

པར་འགྱུར། །འཚེ་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དོན། །ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ཕིན་ལོག་གིས། །འབད་

དུ་ཟིན་ཀང་མི་བཟློག་སྟེ། །བློ་ནི་དེ་ཕོགས་འཛིན་ཕིར་རོ། །ཉེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དག །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །དེ་མ་རིག་དེ་དེར་ཆགས་པ། །དེ་

ལས་ཞེ་སང་ལ་སོགས་འབྱུང་། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་ཉེས་རྣམས་ཀི། །རྒྱུ་ནི་གཏི་མུག་

ཡིན་པར་གསུངས། །གཞན་ལས་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་སྟེ། །དེ་སངས་པ་ན་སོང་



  22  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཕིར་རོ། །ཚིག་རྣམས་ལོག་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ། །ཉེས་རྣམས་སྐྱེས་བུ་ལ་བརེན་

ཕིར། །སྐྱེས་བུས་མ་བས་བདེན་དོན་ཅན། །ཞེས་ནི་ལ་ལ་རོད་པར་བེད། །ཚིག་

རྣམས་བདེན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ། །ཡོན་ཏན་སྐྱེས་བུ་ལ་བརེན་ཕིར། །སྐྱེས་བུས་མ་བས་

ལོག་པའི་དོན། །ཅིས་མིན་ཞེས་ནི་གཞན་དག་བརོད། །དོན་ཤེས་བེད་པ་དག་གི་

རྒྱུ། །བརྡ་ནི་སྐྱེས་བུ་ལ་བརེན་པས། །ཚིག་རྣམས་སྐྱེས་བུས་བས་མིན་ཡང་། །དེ་

ཕིར་ལོག་པ་ཉིད་དུ་སིད། །འབེལ་པ་སྐྱེས་བུས་བས་མིན་ན། །བརྡ་རིག་མེད་པར་

རོགས་པར་འགྱུར། །བརྡ་ལས་དེ་ནི་གསལ་ཡིན་ན། །བརགས་པ་གཞན་དག་ནུས་

མེད་འགྱུར། །ཚིག་རྣམས་དོན་གཅིག་ལ་ངེས་ན། །དོན་གཞན་རོགས་པར་མི་

འགྱུར་རོ། །དོན་དུ་མ་དང་མངོན་འབེལ་ན། །འགལ་བ་གསལ་བར་བེད་པ་

ཡིན། །སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་ཀང་། །ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་དོན་མེད་འགྱུར། །ཐ་

དད་རྣམས་ལ་འབེལ་པ་ཡང་། །རྣམ་པར་བཞག་ཕིར་གཏན་ཚིགས་བརོད། །སྐྱེས་

བུས་ལེགས་པར་མ་བས་པ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དོན་མེད་འགྱུར། །ལེགས་བས་ཁས་

ལེན་ན་འདི་ནི། །དངོས་སུ་གང་ཆེན་ཁྲུས་འདྲར་འགྱུར། །འབེལ་པ་ཅན་རྣམས་མི་

རག་ཕིར། །འབེལ་པ་ལ་རག་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་དོན་དང་སྒ་ཡི་དེ། །སྐྱེས་བུའི་

བློ་ཡིས་ལེགས་པར་བས། །དོན་དང་ལན་ཅིག་སྐྱེས་ན་ནི། །སྒ་རྣམས་ལ་ནི་རང་

བཞིན་དག །རྣམ་པར་བཟློག་པར་མི་རིགས་སོ། །རྣམ་བརགས་འབེལ་ལ་ཉེས་འདི་

མེད། །གལ་ཏེ་རེན་འདི་འཇིག་ན་ཡང་། །འཇིག་མིན་རག་ཕིར་རིགས་དང་

འདྲ། །རག་རྣམས་ལ་བརེན་ནུས་པ་གང་། །གང་གིས་དེ་རེན་འདོད་པ་ཡིན། །ཤེས་

པ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡི། །ལན་ཅིག་བེད་རྒྱུ་རྣམས་ཚོགས་ན། །དེ་སྐྱེད་པར་ནི་རུང་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཉིད་ཕིར། །རིགས་པ་ཤེས་པས་བུམ་སོགས་ཀང་། །སྐྱེ་བ་ལ་ནི་གསལ་བར་

འདོད། །འགྱུར་བ་མེད་རྣམས་ཁད་མེད་པས། །གསལ་བེད་རང་གི་དོན་ཅི་

བས། །གང་ཕིར་དེས་དེ་གསལ་བར་འདོད། །འབེལ་པ་དངོས་པོ་ཉིད་གྱུར་

མོད། །ཐ་དད་ཕིར་བློ་སྣ་ཚོགས་འགྱུར། །དེ་ལས་ཐ་དད་མིན་དེ་ཉིད། །འདི་ལས་

གཞན་དངོས་ཡོད་མ་ཡིན། །དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཕིར། །འབེལ་པ་རོག་པས་

བས་པ་ཡིན། །ཡོད་རྫས་གཞན་ལ་རག་ལུས་པའམ། །གཞན་གི་འབེལ་པར་ཇི་

ལྟར་འགྱུར། །ཡི་གེ་དོན་མེད་ཅན་འགྱུར་ཞིང་། །ཚིག་སོགས་ཀུན་བརགས་དངོས་

མེད་ལ། །དངོས་པོ་ཡི་ནི་འབེལ་པ་འདི། །ཇི་ལྟ་བུར་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར། །བེད་

པ་པོ་རྣམས་མི་དྲན་ཕིར། །སྐྱེས་བུས་མ་བས་ཀང་འདོད་ལོ། །འདི་ལའང་རེས་སུ་

བརོད་པ་ཡོད། །དེས་ན་ངན་པའི་མུན་པས་ཁབ། །ཇི་ལྟར་སྐྱེས་བུ་འདི་གཞན་

ལས། །མ་ཐོས་པར་ནི་ཡི་གེ་དང་། །ཚིག་བཀོད་པ་ནི་བརོད་ནུས་མེད། །དེ་ལྟར་

གཞན་ལའང་འགའ་ཞིག་སྨྲ། །སེལ་བ་ཡི་ནི་གཞུང་གཞན་ཡང་། །མན་ངག་ལས་

གཞན་གཞན་དག་གིས། །འདོན་པ་གང་མཐོང་གང་གིས་ན། །དེ་ཡང་དེ་ལྟར་རེས་

མི་དཔོག །རིགས་གང་གང་ལས་གྲུབ་པ་དེ། །ཁད་པར་མེད་དེ་མེ་ཤིང་བཞིན། །རྒྱུ་

མ་མཐོང་བ་ཅན་གཞན་ཡང་། །དེ་ལས་འགྱུར་བར་ཡང་དག་ཤེས། །དེ་ལ་འབས་

མཚུངས་མཐོང་བའི་ཕིར། །ཁད་པར་དག་ནི་མ་བསྟན་པར། །གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་

སྤོས་པ་གང་། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཅན། །རྣམ་ཀུན་ཐོག་མེད་གྲུབ་གྱུར་

མོད། །དེ་ལྟར་སྐྱེས་མིན་རེན་ཅན་མིན། །དེ་ཕིར་སྐྱེས་བུས་མ་བས་ཉིད། །གཞན་

ཡང་མི་ལ་མི་བརེན་འགྱུར། །ཀ་ཀོ་ལ་སོགས་ཐ་སྙད་དང་། །མེད་པར་སྨྲ་བའི་ཚིག་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

རྣམས་ཀང་། །ཐོག་མེད་ཕིར་ན་དེ་བཞིན་འགྱུར། །སྔོན་འདུས་བས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

ཕིར། །དེ་འདྲའི་སྐྱེས་བུས་མ་བས་ཉིད། །གྲུབ་ནའང་ཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །དོན་

ནི་འདུ་བེད་ཁད་པར་རྣམས། །མཐོང་ཕིར་ཐེ་ཚོམ་དག་ཀང་ཡིན། །ཡིག་རྣམས་

གཞན་དང་ཁད་མེད་ཕིར། །སྒྲུབ་པར་བེད་ན་འབས་ཅིར་འགྱུར། །ངག་ནི་ཡི་གེ་

ལས་ཐ་དད། །ཡོད་པ་མིན་ཏེ་མ་དམིགས་ཕིར། །ཡན་ལག་དུ་མའི་བདག་ཉིད་

ཡིན། །དེ་རྣམས་ཐ་དད་དོན་མེད་ཉིད། །དེ་དངོས་ཅན་མིན་དེ་དངོས་ཅན། །བརགས་

པ་སེང་གེ་ཉིད་སོགས་བཞིན། །རེ་རེ་དོན་བཅས་ཉིད་ཡིན་ནའང་། །དུ་མ་ཉིད་

བཏགས་ལོག་པ་ཡིན། །ཡན་ལག་གཅིག་ནི་རོགས་པས་ཀང་། །ངག་གི་དོན་དག་

རོགས་པར་འགྱུར། །ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་རོགས་པ་ནའང་། །དུས་ཀི་ཁད་པར་མི་

རུང་ངོ་། །གཅིག་ཉིད་ན་ཡང་ཐ་དད་མེད། །རིམ་གིས་རོགས་པ་མི་སིད་ཕིར། །མི་

རག་ན་ནི་རོལ་བྱུང་ཕིར། །དེ་ཅི་སྐྱེས་བུས་བས་པ་མིན། །རག་ཉིད་ཡིན་ཡང་རག་

པར་ནི། །དམིགས་འགྱུར་སྒིབ་གཡོགས་མེད་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལན་ཅིག་བེད་

འགའ་ཞིག །མ་ཚང་ཐོས་པ་མིན་ཞེ་ན། །ཅིས་ཀང་གཞན་ལྟོས་ཡིན་ས་སྟེ། །ངེས་

པ་དག་ནི་འགལ་བ་ཡིན། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ཁབ་བེད་མིན། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་

དམིགས་མི་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཁབ་ན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཅིག་ཅར་དམིགས་པ་དག་

ཏུ་འགྱུར། །འདུས་བས་དམིགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། །འགྱུར་མེད་གང་གིས་འདུ་བེད་

འགྱུར། །དབང་པོ་ལེགས་པར་བས་གྱུར་ན། །དེས་ཀང་མ་ལུས་ཐོས་པར་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་ལེགས་བས་ཁད་པར་ལས། །ཐ་དད་ཕིར་དོན་གཅིག་ངེས་

ཡིན། །སྒ་ཡི་ཚོགས་པ་དུ་མ་ཡི། །ཅ་ཅོ་ཇི་ལྟར་ཐོས་པར་འགྱུར། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་སྒ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཡན་གར། །ཐོས་འགྱུར་རོད་བེད་མ་ཡིན་ན། །སྒ་ལས་ཐ་དད་ཡོད་དོ་ཞེས། །འདི་

ལ་ཤིན་ཏུ་ཆེས་དད་བ། །སྒ་གཞན་དག་ནི་གནས་པ་ན། །རོད་བེད་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་

ཡིན། །ཡང་ན་ནུས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། །ཇི་ལྟར་ཐ་དད་སྒ་རོགས་འགྱུར། །ཉེས་པ་

གང་དང་གང་གིས་ཀང་། །སྒ་ཙམ་རོད་བེད་མི་འདོད་པ། །སྒ་ཙམ་དག་གིས་གསལ་

བ་ན། །ཇི་ལྟར་རོད་བེད་ལ་དེ་མེད། །གལ་ཏེ་ཡི་གེ་རིམ་པ་དག །ཡིག་རྣམས་ཐ་

དད་མེད་ཕིར་མིན། །དེ་དག་རྣམ་པར་གཞག་པའང་མེད། །གོ་རིམས་གཞན་ནི་

འགལ་ཕིར་རོ། །ཁབ་དང་རག་པར་བརོད་པའི་ཕིར། །ཡུལ་དང་དུས་ཀི་གོ་རིམས་

མེད། །མི་རག་ཁབ་བེད་མ་ཡིན་པའི། །སྐྱོན་ཡང་སྔར་ནི་བརོད་པ་ཡིན། །གསལ་

བའི་རིམ་པའང་ངག་མིན་ཏེ། །རག་ལ་གསལ་བ་བསལ་ཕིར་རོ། །བེད་པ་རྣམས་

ཀི་བ་ཉིད་ལས། །དེ་གྲུབ་ཕིར་ན་འབས་ཉིད་ཡིན། །གྲུབ་པའི་དོན་ལ་རང་ཤེས་

པས། །གཞན་བློའི་རྒྱུ་ནི་གསལ་བེད་འདོད། །དཔེར་ན་སྒོན་བཞིན་གཞན་དུ་

ནའང་། །བེད་པོ་ལས་འདི་ཁད་པར་ཅི།  །བེད་པ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་པ་ཡི། །བ་བ་

ལས་ནི་ངེས་པར་ཡང་། །དམིགས་ཕིར་འབས་བུ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །གསལ་བེད་ལ་དེ་

མི་སིད་ཕིར། །གལ་ཏེ་ཁེད་ཀི་དེ་ངོ་བོའི། །སྒིབ་བེད་བལ་བ་གསལ་ཡིན་ན། །ཅི་

ཕིར་མེད་པ་ལ་བེད་པའི། །ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་དེ་རུང་འགྱུར། །སྒ་དང་ཁད་པར་མེད་

པའི་ཕིར། །གཞན་དག་ཀང་གསལ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཁས་ལེན་

ན། །རྒྱུ་རྣམས་ཀུན་ནི་དོན་མེད་ཉིད། །ངོ་ཤེས་པ་དང་ཡོད་སྦྱོར་སོགས། །གང་ཡིན་

སྒྲུབ་བེད་འདོད་ན་ནི། །དཔེ་མེད་ཅན་ཡིན་དངོས་རྣམས་ནི། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་

འཇིག་ཕིར་རོ། །རགས་ངན་གཞན་ཡང་སུན་དབྱུང་བ། །བློ་ནི་སྐྱེས་བུའི་རེན་ཅན་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

མིན། །ཁས་བླངས་མངོན་སུམ་གྲགས་པ་དང་། །རེས་སུ་དཔག་པས་ཅིག་ཅར་

གནོད། །ཡི་གེ་རྣམས་ལས་ཐ་དད་པའི། །རིམ་པའང་གསལ་བར་དཔད་ཟིན་ཏོ། །དེ་

ནི་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་ན། །ཇི་ལྟར་སྐྱེས་བུའི་རེན་ཅན་མིན། །འཇིག་པ་ཡོད་ཙམ་

འབེལ་པ་ཅན། །ཉིད་ཕིར་སྒ་ནི་མི་རག་ཉིད། །མེ་ལས་དོན་གཞན་གྱུར་པ་དག །སྐྱེ་

ན་འཇིག་པ་མེད་པའི་ཕིར། །ཤིང་ནི་མཐོང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེ་ཉིད་འདི་ཡི་འཇིག་

ཅེ་ན། །ཇི་ལྟར་གཞན་ནི་གཞན་འཇིག་འགྱུར། །བླ་སྟེ་ཅི་ཕིར་ཤིང་མི་སྣང་། །དེས་

གཟུང་ཕིར་མིན་ཞེ་ན་མིན། །གང་ཕིར་དེ་ཡིས་མི་སྒིབ་ཏེ། །སྐྱེ་ཕིར་འཇིག་པ་

འཇིག་ཅན་འགྱུར། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤིང་མཐོང་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གསོད་བེད་བསད་

པ་ན། །ནག་པ་སར་འབྱུང་མིན་ཇི་བཞིན། །འདི་ལའང་དེ་བཞིན་ཡིན་ཞེ་ན། །གསོད་

བེད་བསད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །འཇིག་པ་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་ན། །ཤིང་ཉིད་འཇིག་པ་

ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེ་མེད་ཕིར་ན་རྒྱུ་མིན་ཉིད། །འདི་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་པའང་

མེད། །འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་ཅན་ཡིན་ནའང་། །རག་ཕིར་དངོས་པོ་འཇིག་པ་དག །ལན་

ཅིག་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། །མེད་པ་རག་ཉིད་གང་ལས་ཡིན། །མེད་ལ་དངོས་

འཇིག་མེད་ཉིད་ཀི། །ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མི་རུང་སྟེ། །གང་ཕིར་དངོས་པོ་འཇིག་པ་

ཡིས། །འཇིག་པ་དག་ནི་མི་འདོད་དོ། །དངོས་འཇིག་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་ཕིར། །དེ་

ཤེས་དོན་དུ་སེམས་ཀིས་ནི། །དེ་ཡི་ཐ་དད་སྒོ་བཏགས་ནས། །གནས་སྐབས་དེ་རྒྱུ་

མེད་ཅན་བཤད། །མེད་པ་རང་ཉིད་ལས་ཡོད་ནའང་། །རྣམ་རོག་འདི་ནི་མཚུངས་

ཤེ་ན། །དེ་ཡི་ཅུང་ཟད་འགྱུར་མེད་དེ། །མེད་པར་གྱུར་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། །ཡོད་ལ་

རྣམ་རོག་འདི་འགྱུར་ཏེ། །བསྒྲུབ་པ་དངོས་དང་འབེལ་ཕིར་རོ། །མེད་པ་ཡིན་ཞེས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

གསུངས་པ་ནི། །དངོས་པོ་མིན་ཞེས་བ་བའང་ཡིན། །གལ་ཏེ་བ་བ་ཅུང་ཟད་

ཅིག །ཡོད་ན་གཞན་ལ་ལྟོས་འགྱུར་གི། དངོས་གང་ཅུང་ཟད་མི་བེད་ལ། །ཅི་སྟེ་

འགའ་ཞིག་གིས་ལྟོས་འགྱུར། །དེས་ནི་རྒྱུ་མེད་ཅན་ཡིན་ནའང་། མ་སྐྱེས་པ་ལས་

འཇིག་འགྱུར་ཕིར། །ཡོད་པ་ཉིད་དང་འཇིག་ཡིན་སྐྱོན། །ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བསལ་བ་

ཡིན། །ཇི་ལྟར་སྐྱེ་ལྡན་འགའ་ཞིག་ཉིད། །ཐོགས་བཅས་ཉིད་འདོད་དེ་བཞིན་

དུ། །ཡོད་རྣམས་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན། །སྐྱེ་ལྡན་མིན་པ་མིན་ཅེ་ན། །རྒྱུ་ཡི་

རང་བཞིན་ངེས་པ་ལས། །འབས་བུའི་རང་བཞིན་ངེས་པ་སྟེ། །ཐ་དད་རྒྱུ་རྣམས་

མེད་ཉིད་ཕིར། །མི་རག་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད། །དེ་ཕིར་དེ་རྣམས་འབེལ་པ་ཡང་། །རག་

པ་ཉིད་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །སྒ་ཡི་ནུས་པའང་སྔར་བཤད་པའི། །འབེལ་པའི་སྐྱོན་

གིས་བསལ་བ་ཡིན། །སྐྱེས་བུས་མ་བས་ཞེས་བ་ཉིད། །ཇི་བཞིན་དོན་ཤེས་སྒྲུབ་

བེད་མིན། །སྐྱེས་བུའི་ཉེས་པས་སྐྱོན་མེད་པའི། །མེ་སོགས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

མཐོང་། །དེ་ནི་མ་བས་པར་འདོད་ན། །ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུར་མི་འགྱུར། །རག་པ་

དག་ལ་དངོས་ནུས་པ། །འགའ་ཡང་སྐྱེ་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །རྣམ་རོག་བག་ཆགས་

ལས་བྱུང་བའི། །སྒོ་བཏགས་སྤོད་ཡུལ་ཅན་བློ་དག །འགའ་ཞིག་དེ་ལས་སྐྱེ་འགྱུར་

གི། །དོན་གི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་བས་དག་ལོག་ཉིད་དུ། །མཐོང་ཉིད་

ཕིར་ན་མ་བས་པའི། །ཚིག་ནི་བདེན་དོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། །བཟློག་པས་འགལ་བ་ཁབ་

ཕིར་རོ། །མེད་ཕིར་གཏན་ཚིགས་མ་བསྟན་ནའང་། །དེ་ནི་ཡོད་པར་དོགས་འགྱུར་

ཏེ། །དངོས་པོ་འགལ་བ་དག་ལ་ཡང་། །ཁབ་པར་བེད་པ་མཐོང་ཕིར་རོ། །ཀུན་ལ་

མེད་པ་མི་དམིགས་པས། །མི་འགྲུབ་ཅེས་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །མེད་པ་ཉིད་ནི་མ་གྲུབ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ན། །ལྡོག་པ་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ། །གལ་ཏེ་རེས་འགྲོ་ལྡོག་པ་དང་། །བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

ཅན་ལ་ཡོད་ཉིད། །དེ་ངེས་འབས་ཅན་ཤེས་པ་ཡིས། །གྲུབ་པར་གྱུར་ན་སྒྲུབ་བེད་

ཡིན། །གང་ལ་བསྒྲུབ་བའི་མི་མཐུན་ཕོགས། །བཟློག་པ་ཉིད་བརོད་དེ་ཉིད་ནི། །འདི་

ཡི་ཆོས་མཐུན་འགྱུར་ངེས་ན། །གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་རེས་འགྲོ་ཅན། །འགའ་

ཡིས་བརྡ་བས་ཉིད་ཡིན་ན། །སྔགས་རྣམས་འབས་བུ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །ཅི་སྟེ་དངོས་

པོའི་ནུས་ཡིན་ན། །ཁད་པར་མེད་ཕིར་གཞན་ལའང་འགྱུར། །དོན་གཞན་ཉིད་དུ་

གྱུར་པ་ཡི། །བཀོད་པའང་སྔར་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །དེ་དོན་རག་ཏུ་འགྲུབ་འགྱུར་

ཏེ། །ལྟོས་པ་ཡིན་ན་ནུས་མེད་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དངོས་ནུས་དེ་འདྲ་ན། །དེ་ནི་ཀུན་

གི་སྒྲུབ་བེད་འགྱུར། །ལེགས་བས་མིན་ཕིར་བེད་པ་པོའི། །ཁད་པར་ལ་ཡང་ལྟོས་

མི་རུང་། །དངོས་པོ་འདུས་བས་པ་ཡི་ཡང་། །དངོས་པོའི་ཐ་དད་ཐ་དད་བེད། །བེད་

པོའི་ཁད་པར་ལས་ནུས་པ། །ངེས་པ་མ་ཡིན་བརྡ་ལས་འགྱུར། །ཁད་པར་བར་མེད་

ཅན་ཡིན་ན། །ཅི་ཞིག་བེད་ནས་བེད་པོར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མངོན་གསལ་སྦྱོར་ཡིན་

ན། །དེ་ནི་གོང་དུ་བསལ་ཟིན་ཏོ། །གང་ལས་བློ་དེ་གསལ་ཡིན་ལ། །དེ་ནི་འབས་

བུར་གལ་ཏེ་སྦྱོར། །སྨྲ་བ་པོ་གསལ་རྒྱུ་ཡིན་པས། །ཉན་པ་པོ་ཡང་འབས་འབེལ་

འགྱུར། །མངོན་པར་གསལ་མིན་སྒ་དག་གི །བེད་པ་རྣམས་ཀི་སྦྱོར་བའམ། །ཡིད་

ཀི་བཟླས་པ་དོན་མེད་འགྱུར། །སྒ་ནི་རྣ་བའི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན། །བརྒྱུད་པས་དེ་ལས་

བསྐྱེད་ཉིད་ཕིར། །བློ་དེའང་གསལ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། །གལ་ཏེ་དོན་ཅན་ཡིན་མི་

འགྲུབ། །རོག་པའི་རེས་སུ་འགྲོ་ཕིར་རོ། །རང་དང་སྤི་ཡི་རང་བཞིན་རྣམས། །ངོ་བོ་

གཅིག་ཏུ་བརོད་འདོད་ནས། །བརྡ་བེད་རྣམས་ཀིས་བརོད་པའི་ཕིར། །མི་འགལ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

དངོས་པོ་ལ་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་གོ་རིམས་མེད་ན་ནི། །རོ་དང་མཚོ་ཞེས་ཐོས་པ་

ལས། །འབས་ཐ་དད་མེད་འགྱུར་ཞེ་ན། །དེ་ནི་སྐྱེས་བུའི་རེན་ཅན་ཡོད། །ཡི་གེ་ཀུན་

སོང་ཤེས་པ་ལས། །སྐྱེས་ལ་ཤེས་ལས་སྒ་སྐྱེའོ། །དེ་ཡི་ཁད་པར་ཅན་དེ་ནི། །རྣ་

བས་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཤེས་དེས་བསྐྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཅན། །དེ་ཐོས་མྱུར་

མིན་ཐོས་པ་ཅན། །དེ་དྲན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནི། །ཕིས་ནི་བདག་ཉིད་ལ་དྲན་བེད། །དེ་

ནི་རྒྱུ་དང་འཛིན་སེམས་ཀི། །ཡིག་རྣམས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཡི། །གོ་རིམས་དག་ནི་

ཡིན་ཞེས་བརོད། །དེ་དག་སྐྱེས་བུས་བས་པ་ཉིད། །དེ་ཕིར་ཡི་གེའི་ངོ་བོ་དེ། །ཚིག་

དང་ཚིག་ལས་གཞན་ཉིད་དེ། །བེད་པོའི་འདུ་བེད་ལས་ཐ་དད། །ལན་ཅིག་འབས་

བུས་ཁད་པར་བེད། །ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་གོ་རིམས་དེའང་། །སེལ་བར་བེད་ལ་འཇུག་

ཡིན་ཏེ། །འདོད་དང་མི་འགལ་གྲུབ་ཅན་གི། །གོ་རིམས་གནས་པ་འགལ་ཕིར་

རོ། །སྐྱེས་བུ་དང་ནི་ཡེ་གེ་རྣམས། །རྒྱུ་འབས་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། །ཡི་གེའི་རིམ་

ཀུན་སྐྱེས་བུ་ལས། །མེ་དང་ཤིང་གི་རིགས་པ་བཞིན། །ཤེས་མཐུ་དག་གིས་སྔགས་

ཞེས་པའི། །གོ་རིམས་བེད་ཚུལ་ཅན་སྐྱེས་བུ། །ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉིད་གྲུབ་

སྟེ། །གཞན་ལ་དེ་དག་མེད་ཕིར་རོ། །གང་ཡང་རྒྱུད་རིག་འགའ་ཞིག་གིས། །གསང་

སྔགས་འགའ་ཞིག་བེད་འགྱུར་བ། །དེ་དག་གི་དེ་གཙོ་བོའི་མཐུ། །དེས་བཤད་

རིགས་པ་འཇུག་ཕིར་རོ། །འབས་བུ་འདོད་པས་སྔགས་རྣམས་ནི། །བས་དང་སྐྱེས་

བུས་བས་བརོད་བ། །སྐྱེས་བུ་ནུས་མེད་སྒྲུབ་བེད་ནི། །འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་བསལ་བ་

ཡིན། །བློ་དབང་སྨྲ་དང་སྐྱེས་བུ་ཉིད། །ལ་སོགས་སྒྲུབ་བེད་གང་བརོད་པ། །ཚད་

ལྟར་སྣང་ཡིན་ལག་ལྡན་པས། །ཇི་བཞིན་དོན་རོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྒ་ནི་ཁོ་བོས་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

འདི་དོན་དང་། །འདི་དོན་མིན་ཞེས་རོད་མི་བེད། །སྐྱེས་བུས་དོན་འདི་བརགས་པ་

སྟེ། །དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ལྡན། །དེ་གཅིག་དེ་ཉིད་རིག་གཞན་

མིན། །ཁད་པར་ཡང་ནི་སུ་ཡིས་བས། །དེ་བཞིན་སྐྱེས་ཉིད་རྣམ་འགས་ཀང་། །ཁེད་

ཅི་ཤེས་ལྡན་འགའ་མི་འདོད། །གལ་ཏེ་གང་ཚིག་ཚད་མ་ཡིས། །མི་སླུ་དེ་དོན་རིག་

ཡིན་ན། །ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་རྣམས་ལ། །ཚད་མ་ཡོད་པ་སིད་མ་ཡིན། །གང་གི་

ཚིག་ནི་ཚད་མ་ཡིས། །མི་སླུ་དེ་ཡིས་བས་པའི་ཚིག །དེ་ལུང་ཞེས་ཐོབ་དེ་ཡི་

ཕིར། །སྐྱེས་བུས་བས་མིན་དོན་མེད་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དོན། །ལུང་

མེད་པར་ནི་ཤེས་སིད་ན། །དབང་པོ་ལས་འདས་དོན་རིག་འགའ། །ཡོད་དོ་ཞེས་ནི་

མངོན་འདོད་འགྱུར། །བདག་ཉིད་འདོད་ཆགས་སོགས་ལྡན་པའམ། །གཞན་ལས་

རིག་བེད་དོན་རིག་མིན། །རིག་བེད་རིག་པར་བེད་མིན་ན། །རིག་བེད་དོན་ནི་གང་

ལས་རོགས། །དེས་ན་མཐོ་རིས་འདོད་མེ་ལ། །སྦྱིན་སེག་སྦྱིན་ཞེས་ཐོས་པ་

ལས། །ཁི་ཤ་ཟ་ཞེས་བ་བ་དེ། །དོན་མིན་ཞེས་འདི་ཚད་མ་གང་། །འཇིག་རེན་ཚིག་

རབ་གྲགས་ཤེ་ན། །དེ་ལ་སྣ་ཚོགས་དོན་ཅན་སྒའི། །གང་གི་དོན་འདི་རྣམ་དབེ་

བ། །དབང་པོ་ལས་འདས་དོན་མཐོང་གང་། །གྲགས་མིན་དོན་བརོད་མཐོ་རིས་

གང་། །ལ་མོ་ལ་སོགས་སྒ་མཐོང་ངོ་། །དེ་འདྲའི་སྒ་གཞན་དག་ལ་ནི། །དེ་འདྲའི་

རྣམ་རོག་ཉིད་དུ་འགྱུར། །གྲགས་པ་དག་ཀང་མི་རྣམས་ཚིག །དེ་ཡང་ཚད་མར་མི་

འདོད་ན། །སར་ཡང་དེ་ལས་དོན་རོགས་པ། །སང་འདོད་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། །གལ་

ཏེ་གྲགས་པ་ལས་འགལ་བའི། །རོགས་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། །རབ་གྲགས་ཚད་མ་

ཉིད་མིན་ཕིར། །དེར་འཛིན་པ་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། །གྲགས་པ་ཉིད་ཀི་སྒ་དོན་གི། །ངེས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ལ་དོགས་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། །གང་ཕིར་དེ་ལ་སྒ་རྣམས་དོན། །སྣ་ཚོགས་འཇུག་པ་

ཅན་ཉིད་མཐོང་། །ངེས་བེད་མ་མཐོང་པ་དག་གིས། །སྣ་ཚོགས་ནུས་ཅན་སྒ་རང་

ཉིད། །ངེས་པར་དོགས་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །གཞན་དུ་མི་སིད་མེད་ཕིར་རོ། །འགའ་

ཞིག་ལམ་ནི་འདི་ཡིན་ཞེས། །སོང་དུམ་འདི་ནི་སྨྲ་འགྱུར་ཞེས། །གཞན་ནི་བདག་

ཉིད་སྨྲ་དེ་ལྟར། །དེ་དག་བེ་བག་བརག་པར་གིས། །ཐམས་ཅད་ལ་རུང་དོན་གཅིག་

གི །གསལ་བེད་ངེས་པ་གང་ལས་ཡིན། །བརོད་འདོད་ངེས་པ་མ་གཏོགས་

པ། །གང་གིས་དབང་པོ་ལས་འདས་ཤེས། །བརོད་འདོད་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

ཞིང་། །བརྡ་ནི་དེ་ཡི་གསལ་བེད་ཡིན། །དེ་ནི་སྐྱེས་མིན་ལ་མེད་ན། །དེ་དོན་གཅིག་

ཅན་དེ་གང་ལས། །རང་བཞིན་གིས་ནི་ངེས་ཡིན་ན། །གཞན་ལ་དེས་ཀང་མི་རུང་

ངོ་། །བརྡ་ཡང་དོན་མེད་ཅན་ཉིད་འགྱུར། །བརྡ་ལས་རང་བཞིན་ཁད་པར་

གི། །གསལ་བའི་ངེས་པ་གང་ལས་ཡིན། །གང་ལ་འདོད་པ་རང་རྒྱུད་པ། །དེ་ལ་

ངེས་པ་ཞེས་བ་གང་། །དེས་ན་བརྡ་ནི་རུང་བ་ཉིད། །འདོད་པ་ཁོ་ན་གསལ་མི་

འགྱུར། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ    །གང་ཕིར་རིག་བེད་ཕོགས་

གཅིག་ཕིར། །གཞན་ཡང་དེ་འདྲ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། །མེས་གྲང་བཟློག་ངག་བདེན་པ་

བཞིན། །དེ་སྐད་གཞན་དག་ཟེར་རོ་ལོ། །རོ་འདྲ་ངོ་བོ་མཚུངས་ཉིད་ཕིར། །སྣོད་

གཅིག་ལ་ཡང་ཚོས་པ་བཞིན། །ལག་ལྡན་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཉིད་ཕིར། །རིག་པ་ཤེས་

པས་འདི་འདྲ་བཀག །སྐྱེས་བུ་རག་པ་བེད་པོ་ཉིད། །དངོས་རྣམས་རག་དང་དབང་

པོ་འདས། །དབང་པོས་གཟུང་བ་དང་དངོས་རྣམས། །རྒྱུ་དང་གནས་འཇིག་མི་

མཉམ་དང་། །གཞན་ཡང་ཚད་མ་རྣམ་གཉིས་ཀིས། །རྣམ་པར་བསལ་བའི་སྤོད་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཡུལ་ལམ། །ལུང་ལ་ལྟོས་པ་རེས་དཔག་དང་། །འགལ་བ་དག་ནི་རོད་བེད་

པ། །འགལ་བ་ཀུན་ཏུ་མ་བསལ་ཞིང་། །བསྟན་བཅོས་དོན་ཡང་མ་བསྟན་ལ། །དེ་

བདེན་དོན་བཅས་ཁས་ལེན་པ། །གཡེམ་མ་མུ་ཅོར་གིས་རྒྱལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་

ཚད་གྲུབ་ན། །འོ་ན་འདི་ལ་ཚད་མིན་ཅི། །སྐྱེས་བུ་མང་དུ་སྨྲ་བ་ལ། །བདེན་པའི་

དོན་གཅིག་མེད་པ་མིན། །རོད་པ་པོ་ལ་སྒ་གནས་པས། །འདི་དངོས་རང་བཞིན་

ནམ་འབས་མིན། །འདི་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་པས་ཀང་། །འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡོད་མ་

ཡིན། །རོད་བེད་རྣམས་ཀིས་འཇུག་པ་ནི། ། །བརོད་བ་མཐོང་བས་བེད་ཅེ་ན། །ཕན་

ཚུན་དག་ནི་འགལ་བའི་དོན། །དེ་ནི་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དེས་ན་ལུང་དང་

དངོས་པོ་རྣམས། །རོག་པ་པོ་ཡི་རྣམ་འགའ་ཡང་། །མེད་ན་མི་འབྱུང་མི་འགྲུབ་

ན། །དེ་ལས་དོན་གང་ངེས་པ་ཡིན། །དེ་ཕིར་དེ་ནི་ལོག་ན་ཡང་། །དངོས་པོ་མེད་

པར་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །དེས་ན་མེད་ངེས་འབས་བུ་ཅན། །མི་དམིགས་པས་ནི་མི་

འགྲུབ་བོ། །རིག་བེད་ཚད་མ་དང་ནི་འགའ་བེད་སྨྲ། །ཁྲུས་ལས་ཆོས་འདོད་དང་ནི་

རིགས་སྨྲས་དྲེགས། །སིག་པ་གཞོམ་ཕིར་གདུང་བ་རོམ་ཞེས་པ། །བླུན་པོ་ཤེས་

རབ་འཆལ་བའི་རགས་ལྔ་ཡིན། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལས་

རང་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་སྟེ་ལེའུ་དང་པོའོ།། །།

༼ཚད་མ་གྲུབ་པའྱི་ལྲེའུ།༽

ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། ། ༈ དོན་བེད་ནུས་པར་གནས་པ་ནི། །མི་

སླུ་སྒ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་། །མངོན་པར་འདོད་པ་སྟོན་ཕིར་རོ། །སྨྲ་བ་པོ་ཡི་བེད་པའི་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཡུལ། །དོན་གང་བློ་ལ་རབ་གསལ་བ། །དེ་ལ་སྒ་ནི་ཚད་མ་ཉིད། །དོན་གི་དེ་ཉིད་

རྒྱུ་ཅན་མིན། །གཟུང་བ་འཛིན་ཕིར་ཀུན་རྫོབ་ནི། །མི་འདོད་བློ་ནི་ཚད་མ་ཉིད། །བླང་

དང་དོར་བའི་དངོས་པོ་ཡི། །འཇུག་ལ་དེ་གཙོ་ཡིན་ཕིར་དང་། །ཡུལ་རྣམ་ཅན་ནི་

ཐ་དད་པས། །བློ་ཡི་རོགས་པ་ཐ་དད་ཕིར། །དེ་ཡོད་ན་འདི་ཡོད་ཕིར་རོ། ། ༈ རང་

ལས་རང་གི་ངོ་བོ་རོགས། །ཐ་སྙད་ལས་ནི་ཚད་མ་ཉིད། །བསྟན་བཅོས་རོངས་པ་

ཟློག་བེད་ཡིན། ། ༈ མ་ཤེས་དོན་གི་གསལ་བེད་ཀང་། ། ༈ རང་གི་ངོ་བོ་རོགས་

འོག་ཏུ། །སྤི་ཡི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐོབ། །རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་ཤེས་པ། །ཤེས་པ་

གང་ཡིན་ཞེས་དགོངས་ཕིར། །རང་གི་མཚན་ཉིད་དཔད་ཕིར་རོ། ། ༈ དེ་ལྡན་

བཅོམ་ལྡན་ཚད་མ་ཉིད། །མ་སྐྱེས་པ་ནི་བཟློག་དོན་དུ། །གྱུར་པ་ཉིད་གསུངས་དེ་

ཡི་ཕིར། །སྒྲུབ་བེད་ལ་ལྟོས་ཚད་ཡིན་རིགས། ། ༈ ཚད་མ་རག་པ་ཉིད་ཡོད་

མིན། །དངོས་ཡོད་རོགས་པ་ཚད་ཕིར་དང་། །ཤེས་བ་མི་རག་པ་ཉིད་ཀིས། །དེ་ནི་

མི་བརན་ཉིད་ཕིར་རོ། ། ༈ རིམ་བཞིན་སྐྱེ་བ་ཅན་དག་ནི། །རག་ལས་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་

ཕིར། །ལྟོས་པ་མི་རུང་པ་ཡི་ཕིར། །རྣམ་འགས་ཕན་གདགས་བ་མིན་ཕིར། །མི་

རག་ན་ཡང་ཚད་མེད་ཉིད། ། ༈ སོད་འཇུག་དབིབས་ཀི་ཁད་པར་དང་། །དོན་བེད་

པ་ལ་སོགས་པ་དག །འདོད་པ་གྲུབ་པའམ་དཔེ་མ་གྲུབ། །ཡང་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཡིན། ། ༈ བིན་རླབས་ཡོད་མེད་རེས་འཇུག་ཅན། །དབིབས་སོགས་ཅི་འདྲ་རབ་

གྲུབ་པ། །དེ་ལས་རེས་སུ་དཔོག་གང་ཡིན། །དེ་ནི་རིགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། ༈ ཐ་

དད་དངོས་ལ་རབ་གྲུབ་པ། །སྒ་མཚུངས་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར། །རེས་དཔོག་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། །སྐྱ་བོའི་རྫས་ལས་མེ་བཞིན་ནོ། ། ༈ དེ་ལྟ་མིན་ན་རྫ་མཁན་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

གིས། །བུམ་པ་ལ་སོགས་འཇིམ་པ་ཡི། །རྣམ་འགྱུར་འགའ་ཞིག་བེད་པའི་

ཕིར། །གྲོག་མཁར་ཡང་དེས་བས་གྲུབ་འགྱུར། ། 

༈ བསྒྲུབ་བའི་རེས་འགྲོ་ཕིར་འབས་བུ། །སྤིས་ཀང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

ལ། །འབེལ་པ་ཅན་ཉིད་ཐ་དད་ཕིར། །ཐ་དད་སྐྱོན་བརོད་འབས་མཚུངས་

འདོད། ། ༈ རིགས་ཀི་ཁད་པར་ལ་གྲུབ་པ། །སྒ་ཡི་སྤི་ནི་མཐོང་བ་ལས། །སྒྲུབ་བེད་

མི་རིགས་ངག་ལ་སོགས། །གོ་ཉིད་ཕིར་ན་རྭ་ཅན་བཞིན། ། ༈ བརོད་པར་འདོད་

པའི་གཞན་དབང་ཕིར། །སྒ་རྣམས་གང་ལའང་མེད་མ་ཡིན། །དེ་ཡོད་པས་ནི་དོན་

གྲུབ་ན། །ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་ཐམས་ཅད་གྲུབ། ། ༈ འདིས་ནི་སེར་སྐྱ་ལ་སོགས་

ཀི། །མི་རག་སོགས་ཕིར་ཡང་སེམས་མེད། །སོགས་དང་ཤུན་པ་བཤུས་ན་

ནི། །འཆི་ཕིར་སེམས་ལྡན་དཔད་པ་ཡིན། ། ༈ དངོས་པོའི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་ན། །ཚུལ་

འདི་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་ཀང་། །ཁད་པར་གནོད་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། །སྒ་ཡི་ནམ་མཁའ་ལ་

བརེན་བཞིན། །སྒ་མ་གྲུབ་ཀང་དངོས་པོ་ནི། །གྲུབ་ན་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་

དཔེར། །འུག་པ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པས། །ལུས་སོགས་སྒྲུབ་བེད་བཤད་པ་

བཞིན། །དེ་ཉིད་འཁྲུལ་ལ་སོགས་ཡིན་ན། །སྒ་ནི་འཁྲུལ་པ་མེད་ན་ཡང་། །སྒྲུབ་

བེད་སྐྱོན་ལྡན་ཤེས་བ་སྟེ། །དངོས་ལས་དངོས་པོ་གྲུབ་ཕིར་རོ། །འགྲོ་བའི་ཕིར་དང་

ལག་ལྡན་ཕིར། །རྭ་ཅན་གང་པོ་ཞེས་སྒྲུབ་བེད། །འདི་ཡི་སྒ་ཡི་བརོད་བ་

ནི། །གྲགས་པ་ཡིན་གིས་བརོད་འདོད་མིན། ། ༈ ཇི་ལྟར་དངོས་དེ་རྒྱུ་ཡིན་པ། །དེ་

ལྟ་དེ་ཉིད་གང་གི་ཚེ། །རྒྱུ་མིན་གང་གིས་དེ་ནི་རྒྱུར། །འདོད་ལ་རྒྱུ་མ་ཡིན་མི་

འདོད། ། ༈ མཚོན་དང་སན་སོགས་འབེལ་པ་ལས། །ནག་པའི་ར་དང་འདྲུབས་ཡིན་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ན། །འབེལ་མེད་སོང་དུམ་ཅི་ཡི་ཕིར། །རྒྱུ་ཉིད་དུ་ནི་རོག་མི་བེད། ། ༈ རང་བཞིན་

ཁད་པར་མེད་པར་ནི། །བེད་པར་ཡང་ནི་མི་རུང་ངོ་། །རག་ལ་ལྡོག་པ་མེད་པའི་

ཕིར། །ནུས་པ་ཉིད་ཀང་རོགས་པར་དཀའ། ། ༈ གང་དག་ཡོད་ན་གང་འགྱུར་

ཉིད། །དེ་དག་ལས་གཞན་དེ་ཡི་རྒྱུ། །རོག་པ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ལ། །རྒྱུ་རྣམས་

ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར། ། ༈ མྱུ་གུ་སྐྱེད་ལ་ས་ལ་སོགས། །རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་

གྱུར་ནས་ནི། །རྒྱུ་ཡིན་དེ་ལེགས་བས་པ་ན། །དེ་ཡི་ཁད་པར་མཐོང་ཕིར་རོ། །གལ་

ཏེ་ཇི་ལྟར་ཡུལ་དབང་པོ། །ཚོགས་པ་ཁད་མེད་བློ་རྒྱུ་ཡིན། །དེ་ལྟར་འདི་ཡིན་ཞེ་ན་

མིན། །དེ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་ཕིར་རོ། །སོ་སོ་སོ་སོར་ནུས་མེད་རྣམས། །རང་བཞིན་

ཁད་པར་མེད་པས་ན། །ཚོགས་ཀང་ནུས་པ་མེད་འགྱུར་བས། །དེ་ཕིར་ཁད་པར་

གྲུབ་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་ཕིར་སོ་སོར་གང་ནུས་མེད། །ཚོགས་ན་ཡོན་ཏན་སིད་འགྱུར་

བ། །དེ་དག་རྒྱུ་ཡིན་དབང་ཕྱུག་སོགས། །མ་ཡིན་ཁད་པར་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ ཚད་མ་ལོག་གྱུར་དོན་ཤེས་ཡིན། །དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། །ནན་

ཏན་བེད་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་ནི་ཁ་ཅིག་རབ་ཏུ་བརོད། ། ༈ མི་ཤེས་སྟོན་པར་

བེད་པ་ལ། །འཁྲུལ་པར་དོགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས། །དེས་བཤད་ནན་ཏན་བ་བའི་

ཕིར། །ཤེས་ལྡན་འགའ་ཞིག་ཚོལ་བར་བེད། །དེ་ཕིར་དེ་ཡིས་བསྒྲུབ་བ་རུ། །གྱུར་

པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་དཔད་བའི། །འདི་ཡིས་སིན་བུའི་གྲངས་མཁེན་པ། །ངེད་ལ་

འགར་ཡང་ཉེར་མཁོ་མེད། །བླང་དང་དོར་བའི་དེ་ཉིད་ནི། །ཐབས་དང་བཅས་པ་

རིག་མཛད་པ། །གང་དེ་ཚད་མ་ཉིད་འདོད་ཀི། །ཐམས་ཅད་རིག་མཛད་མ་ཡིན་

ནོ། །རིང་པོ་མཐོང་བའམ་མིན་ཡང་རུང་། །འདོད་པའི་དེ་ཉིད་མཐོང་བ་ཡིན། །གལ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཏེ་རིང་མཐོང་ཚད་ཡིན་ན། །ཚུར་ཤོག་བ་རྒོད་བསྟེན་པར་གིས། ། ༈ སྒྲུབ་བེད་

ཐུགས་རེ་གོམས་ལས་དེ། ། ༈ བློ་ནི་ལུས་ལ་བརེན་པའི་ཕིར། །གོམས་པས་གྲུབ་

པ་མེད་ཅེ་ན། །མ་ཡིན་རེན་ནི་བཀག་ཕིར་རོ། ། 

༈ སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ལེན་པ་ན། །འབྱུང་རྔུབ་དབང་པོ་བློ་དག་ནི། །རང་གི་

རིགས་ལ་ལྟོས་མེད་ཅན། །ལུས་ཉིད་འབའ་ཞིག་ལས་སྐྱེ་མིན། །ཧ་ཅང་ཐལ་ཕིར་

མཚམས་སྦྱོར་བར། །ནུས་ལྡན་མཐོང་བ་གང་དེ་ལ། །ཅི་ཞིག་ཡོད་འགྱུར་གང་མེད་

པ། །གང་གིས་ཕི་ནས་མཚམས་སྦྱོར་མེད། ། ༈ གང་དུ་དྲོད་གཤེར་ལ་སོགས་

པ། །སྐྱེ་བོ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བའི། །ས་སོགས་ཆ་དེ་འགའ་ཡང་མེད། །དེ་ཕིར་

ཐམས་ཅད་ས་བོན་བདག །དེ་ཕིར་དབང་སོགས་རང་རིགས་ལ། །ལྟོས་པ་མེད་པར་

འབྱུང་ཡིན་ན། །ཇི་ལྟར་གཅིག་ནི་ཡོངས་འགྱུར་བཞིན། །ཀུན་འགྱུར་ཁད་པར་མེད་

ཕིར་རོ། ། 

༈ དབང་རྣམས་རེ་རེ་ལ་གནོད་ན། །ཡིད་བློ་ལ་གནོད་ཡོད་མ་ཡིན། །འདི་

འགྱུར་ན་ནི་དེ་དག་ཀང་། །འགྱུར་བ་དག་ཏུ་མཐོང་བ་ཡིན། །དེ་ཕིར་བློ་གནས་པ་

ཡི་རེན། །བློ་ཉིད་ལ་ནི་བརེན་པ་འགའ། །དབང་པོ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ། །དེ་ཕིར་

བློ་ལས་དབང་པོ་ཡིན། །དེ་འདྲའི་འཕེན་བེད་ཡོད་གྱུར་ན། །ཕིས་ཀང་དེ་འདྲར་

འགྱུར་བ་ཡིན། ། ༈ དེ་ཡི་ཤེས་པས་ཕན་འདོགས་ཕིར། །ཡིད་ནི་ལུས་ལ་བརེན་

པར་བཤད། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་མེད་པར་བློ། །མ་ཡིན་དེ་ཡང་དེ་མེད་པར། །དེ་

ལྟའང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཉིད་པས། །དེ་ཕིར་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཅན་ཡིན། ། ༈ རིམ་ཅན་མིན་

ལས་རིམ་ཅན་མིན། །ཁད་པར་ཅན་མིན་ལྟོས་པའང་མེད། །ལུས་ལས་རིམ་གིས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

བློ་འགྱུར་ན། །དེའི་ཡང་རིམ་པ་གསལ་བར་བེད། །སྐད་ཅིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ནི། །སྐད་

ཅིག་རེ་རེ་སྔོན་མེད་དེའི་། །རྒྱུ་ཡིན་དེ་ཡི་ཕིར་ན་རྒྱུ། །ཐམས་ཅད་ཚེ་ན་མཐོང་བ་

ཉིད། ། ༈ ཐ་མའི་སེམས་ནི་སེམས་གཞན་དང་། །མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ་འགལ་ཅི་

ཡོད། ། ༈ དགྲ་བཅོམ་སེམས་གང་ཡིན་དེ་ཡང་། །གང་ལས་མཚམས་སྦྱོར་མེད་

པར་འདོད། །ཚད་མས་མ་གྲུབ་དོན་ཅན་གི། །གྲུབ་མཐའི་རེས་སུ་འབང་ངམ་

ཅི། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་རྒྱུ་བལ་ཕིར་ན། །དེ་ཉིད་འདིར་ནི་ཅིས་མ་བརོད། ། ༈ དེ་བློ་

བཞིན་དུ་འཛིན་འགྱུར་ཕིར། །དབང་པོ་བཅས་ལས་ཡིད་ཤེས་མིན། །ཤེས་སྐྱེད་

ནུས་པ་ཐ་དད་ཕིར། །ཀུན་ལས་ཀང་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། 

༈ སེམས་མེད་ཉིད་ཕིར་གཞན་ལས་མིན། ། ༈ རྒྱུ་གཅིག་ཕིར་ན་ལན་ཅིག་

གནས། །དབང་བཞིན་གཟུགས་དང་རོ་བཞིན་ནོ། ། ༈ དོན་གི་སྒོ་ནས་འགྱུར་བ་

ཡིན། ། ༈ རག་ཏུ་དེ་ཡི་རེས་འཇུག་ཕིར། །གང་ཞིག་ཡོད་པས་ཕན་འདོགས་

བེད། །དེ་རྒྱུ་དེ་ཕིར་བདུན་པ་དང་། །སྐྱེས་ཕིར་ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། ། ༈ འགའ་

ཞིག་ཚེ་ན་སེམས་རྒྱུན་ལ། །ཕན་འདོགས་བེད་པའང་ཡིན་ས་སྟེ། །བུམ་སོགས་ལ་

ནི་མེ་སོགས་བཞིན། །དེ་ཙམ་གིས་ནི་ལྡོག་པ་མིན། ། ༈ ལུས་ནི་གནས་པ་ཉིད་ན་

སེམས། །ལྡོག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། ། ༈ དེ་ཡོད་ཡོད་དང་དབང་གྱུར་

ཕིར། །དེ་ལས་འབྱུང་རྡུབ་དེ་མ་ཡིན། །རླུང་འབིན་པ་དང་འདྲེན་པ་ནི། །འབད་རོལ་

མེད་པར་གང་ལས་ཡིན། །དེ་དག་ཕུལ་བྱུང་འགྲིབ་པ་ལས། །ཕུལ་བྱུང་འགྲིབ་པ་

ཐོབ་པར་འགྱུར། །དེ་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བ་མཚུངས། ། ༈ སེམས་རྒྱུ་ཡིན་ན་མཚུངས་

མ་ཡིན། །གནས་པའི་འཕེན་བེད་གཞན་དག་ཀང་། །གང་ཕིར་རྒྱུ་ནི་ཡིན་པར་
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འདོད། ། ༈ གལ་ཏེ་སོང་བུ་ལ་སོགས་བཞིན། །ཉེས་པས་མི་མཐུན་ལུས་རྒྱུ་

མིན། ། ༈ ཤི་བས་ཉེས་པ་ཉམས་གྱུར་ཚེ། །སར་ཡང་འཚོ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར། ། ༈ གལ་

ཏེ་མེ་ནི་ལྡོག་ན་ཡང་། །ཤིང་གི་འགྱུར་བ་མི་ལྡོག་བཞིན། །དེ་ནི་ལྡོག་པ་མེད་ཅེ་

ན། ། ༈ མ་ཡིན་གསོ་སྦྱོར་ཡོད་ཕིར་རོ། ། ༈ སར་མི་འབྱུང་བར་འགའ་ཞིག་ནི། །ལ་

ལར་འགྱུར་བ་སྐྱེད་པར་བེད། །འགའ་ཞིག་ལྡོག་པ་ཡིན་ཕིར་དཔེར། །ཤིང་དང་

གསེར་ལ་མེ་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ཆུང་ཡང་ལྡོག་པ་མིན། །སར་ལྡོག་རུང་བར་འགྱུར་

བས་གང་། །དེ་ནི་སར་ཡང་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །གསེར་གི་ས་བ་ཉིད་བཞིན་ནོ། །ཅུང་

ཟད་གསོ་བ་མིན་བརོད་པ། །འཆོས་བེད་རེད་པར་དཀའ་ཕིར་རམ། །ཚེ་ཟད་ཕིར་

རོ་ཉེས་འབའ་ཞིག །ཡིན་ན་གསོ་མིན་མེད་པ་ཉིད། ། ༈ ཤི་བའི་དུག་སོགས་ལྡོག་

ཕིར་རམ། །དེ་ཡི་སོས་ཟིན་བཅད་ལས་ཀང་། །འགྱུར་བའི་རྒྱུ་དང་བལ་བས་ན། །དེ་

ཅིས་སར་ཡང་འཚོ་མི་འགྱུར། ། ༈ ཉེར་ལེན་འགྱུར་བ་མེད་པར་ནི། །ཉེར་ལེན་ཅན་

དག་འགྱུར་བར་ནི། །བེད་པར་མི་ནུས་དཔེར་འཇིམ་པ། །འགྱུར་བ་མེད་པར་བུམ་

སོགས་བཞིན། །དངོས་གང་འགྱུར་བ་མེད་པར་ནི། །དངོས་པོ་གང་ཞིག་རྣམ་འགྱུར་

པ། །དེ་དེའི་ཉེར་ལེན་མི་རིགས་ཏེ། །བ་གང་བ་མེན་ལ་སོགས་བཞིན། །སེམས་

དང་ལུས་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། ། ༈ དེ་རྒྱུ་ལན་ཅིག་བེད་པ་ལས། །སྐྱེ་བའི་འབས་བུ་

ལན་ཅིག་གནས། །མེ་དང་ཟངས་མའི་ཞུ་ཉིད་བཞིན། ། ༈ ཡོད་མེད་དག་ལ་རེན་

མེད་ཕིར། །མ་ཡིན་ཡོད་པའི་གནས་རྒྱུ་ནི། །རེན་ཡིན་ཞེ་ན་འདི་རེན་མེད། །གནས་

པ་པོ་ལས་གཞན་མིན་ཕིར། །གཞན་ཡིན་ན་ཡང་དེ་རྒྱུ་ཉིད། །དེས་ནི་དངོས་པོ་ཅི་

ཞིག་བས། །འཇིག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དེ་འཇིག་རྒྱུ་ལས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

འདོད། །དེ་ལའང་ཐལ་བ་མཚུངས་པ་ཡིན། །གནས་པའི་རྒྱུས་ཀང་ཅི་ཞིག་

བས། །གལ་ཏེ་འཇིག་རྒྱུ་ཕྲད་བར་དུ། །དེས་གནས་འཇིག་པ་དངོས་ཆོས་

ཉིད། །ཡོད་པ་འདི་གནོད་མེད་པའི་ཕིར། །གནས་པའི་རྒྱུས་ནི་ཅི་ཞིག་བ། ། ༈ གལ་

ཏེ་དཔེར་ན་ཆུ་སོགས་ཀི། །རེན་བཞིན་ཞེ་ན་འདི་ལའང་མཚུངས། །དངོས་རྣམས་

སྐད་ཅིག་རེ་རེར་ནི། །འཇིག་ན་དངོས་རྒྱུན་དེ་ལྟ་བུར། །སྐྱེ་རྒྱུ་ཡིན་ཕིར་དེ་རེན་

ཡིན། །དེ་ལྟ་མིན་ན་རིགས་མ་ཡིན། །འབོ་བ་ཡི་ནི་གེགས་བེད་ཕིར། །ཆུ་སོགས་

ཀི་ནི་རེན་འགྱུར་གི། །འགྲོ་བ་མེད་ཅན་ཡོན་ཏན་སྤི། །ལས་རྣམས་ལ་ནི་རེན་ཅི་

དགོས། །འདིས་ནི་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་དང་། །འཕྲོད་པ་འདུ་བ་ཅན་རྒྱུ་དང་། །རིགས་

ལ་སོགས་པ་རྣམ་གནས་ཉིད། །རེན་མེད་ཕིར་ན་བསལ་བ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་

གཞན་ལས་དངོས་འཇིག་ན། །དེ་ཡི་གནས་རྒྱུས་ཅི་ཞིག་བ། །དེ་གཞན་མེད་པར་

འཇིག་ན་ཡང་། །གནས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ནུས་མེད་ཡིན། །རེན་བཅས་ཐམས་ཅད་

གནས་ལྡན་དང་། །སྐྱེ་བ་ཅན་ཀུན་རེན་བཅས་ཡིན། །དེ་ཕིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

ནི། །འགའ་ཞིག་ཚེ་ནའང་འཇིག་མི་འགྱུར། །གལ་ཏེ་རང་འཇིག་ངང་ཚུལ་

བདག །ཡིན་ན་དེ་གནས་བེད་གཞན་གང་། །གལ་ཏེ་རང་འཇིག་ངང་ཚུལ་

བདག །མིན་ན་དེ་གནས་བེད་གཞན་གང་། ། ༈ ལུས་ཀི་ཕུལ་བྱུང་འགྲིབ་མེད་

པར། །བློ་ཡི་བེད་པའི་ཁད་པར་གིས། །ཤེས་རབ་ལ་སོགས་ཕུལ་བྱུང་

དང་། །འགྲིབ་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན། །འདི་ནི་མར་མེའི་འོད་ལ་སོགས། །རེན་པ་

རྣམས་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། ། ༈ དེ་ལས་ཀང་འདི་ཁད་འགྱུར་ཏེ། །སེམས་ལ་ཕན་

འདོགས་མེད་པར་མིན། །འགའ་ཚེ་ཆགས་སོགས་རྒྱས་སོགས་ཀིས། །འཕེལ་བ་
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བདེ་སྡུག་ལས་སྐྱེས་ཡིན། །དེ་ཡང་ཁམས་སྙོམས་ལ་སོགས་པ། །ནང་གི་དོན་ནི་

ཉེ་བ་ལས། ། ༈ འདིས་ནི་འདུས་པ་ལ་སོགས་པས། །དྲན་པ་ཉམས་སོགས་བཤད་

པ་ཡིན། །ནང་དོན་ཁད་པར་ལས་སྐྱེས་པའི། །བློས་ནི་འགྱུར་བར་བེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ དཔེར་རྒྱུད་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ལ། །སྟག་ཉིད་དང་ནི་ཁག་ལ་

སོགས། །ཐོས་པ་དང་ནི་མཐོང་བ་ལས། །རོངས་པ་ལ་སོགས་འབྱུང་འགྱུར་

བཞིན། ། ༈ དེ་ཕིར་ངེས་པར་གང་ཉིད་ཀི། །འདུ་བེད་ཀི་ནི་རེས་འཇུག་

པའི། །སེམས་ནི་དེ་མེད་མི་འབྱུང་བ། །དེ་ཕིར་སེམས་ལ་བརེན་པ་ཡིན། ། ༈ ཇི་

ལྟར་སེམས་ལ་བརེན་བས་ནས། །ཐོས་སོགས་འདུ་བེད་སེམས་ལ་ནི། །དུས་

གསལ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར། །དེ་ལྟར་ལུས་ལའང་ཡོན་ཏན་འགྱུར། ། ༈ བདག་ལ་

ཆགས་པ་དང་ལྡན་པས། །སེམས་ཅན་གཞན་གིས་བཀྲི་མིན་པར། །བདེ་སྡུག་དོར་

ཐོབ་འདོད་པས་ན། །དམན་པའི་གནས་ནི་ཡོངས་སུ་ལེན། །སྡུག་བསྔལ་ཕིན་ཅི་

ལོག་བློ་དང་། །སེད་པ་ཀུན་ནས་འཆིང་བ་ནི། །སྐྱེ་རྒྱུ་གང་ལ་དེ་མེད་པ། །དེ་ནི་སྐྱེ་

བར་མི་འགྱུར་རོ། ། ༈ གལ་ཏེ་འགྲོ་འོང་མ་མཐོང་ན། །དབང་པོ་མི་གསལ་ཕིར་མ་

མཐོང་། །དཔེར་ན་མིག་མི་གསལ་བ་ཡིས། །དུ་བ་ཆུང་ངུ་མི་མཐོང་བཞིན། །ལུས་

ཅན་ཡིན་ཡང་ཕྲ་བའི་ཕིར། །འགའ་ཞིག་ལ་ལར་ཐོགས་མེད་དེ། །ཆུ་བཞིན་གསེར་

ལ་དངུལ་ཆུ་བཞིན། །མ་མཐོང་ཕིར་ན་མེད་པ་མིན། ། ༈ ལག་སོགས་གཡོ་ན་

ཐམས་ཅད་དག །གཡོ་བར་འགྱུར་ཕིར་འགལ་བ་ཅན། །ལས་ནི་གཅིག་ལ་མི་རུང་

ཕིར། །གཞན་དུ་ཐ་དད་གྲུབ་པར་འགྱུར། །གཅིག་བསྒིབས་པ་ན་ཐམས་ཅད་

དག །བསྒིབས་པར་འགྱུར་བའམ་མ་བསྒིབས་ན། །མཐོང་འགྱུར་གཅིག་ཚོན་གིས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

བསྒྱུར་ན། །བསྒྱུར་བའམ་མ་བསྒྱུར་རོགས་པར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་ཚོགས་པ་གཅིག་

ཡོད་མིན། ། ༈ དུ་མ་ཉིད་ན་སྔ་མ་བཞིན། །ཁད་མེད་ཕིར་དང་ཕྲ་རབ་ཕིར། །རོགས་

མིན་ཞེ་ན་ཁད་མེད་པར། །མ་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ནི། །དབང་ཡུལ་དེ་ཕིར་

རྡུལ་ཕྲན་མིན། ། ༈ འདིས་ནི་སྒིབ་བེད་ལ་སོགས་པ། །མེད་པ་དག་ཀང་བསལ་བ་

ཡིན། ། ༈ དངུལ་ཆུ་གསེར་དང་འདྲེས་པའམ། །རྡོ་ཚན་ལ་སོགས་ཇི་ལྟར་

སྣང་། །དབང་སོགས་སོ་སོར་ནུས་མེད་རྣམས། །རོགས་པ་དག་ནི་ཇི་ལྟར་

ཡིན། །ལྡན་ལས་ཞེ་ན་འདིར་ཐལ་མཚུངས། ། ༈ གལ་ཏེ་གསེར་དང་དངུལ་ཆུ་

ནི། །ལྡན་པས་སྣང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། །རེན་མཐོང་མེད་པར་གང་ལས་རོགས། །རོ་

གཟུགས་ལ་སོགས་ལྡན་པར་འགལ། །གལ་ཏེ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས། །འདོད་ན་

བློ་ཐ་དད་པར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་འཕྲེང་རིང་ཞེས་བར་འགྱུར། །དེ་ལྡན་རང་གི་ངོ་བོ་

དང་། །བརོད་པ་དག་ལས་ཐ་དད་པར། །གྲངས་ལྡན་ལས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ངོ་བོ་

བློ་ལ་མི་སྣང་ངོ་། ། 

༈ སྒ་ཤེས་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའི། །རེས་འབང་རྣམ་རོག་བཏགས་དོན་

ཅན། །དཔེར་ན་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ། །ཞིག་དང་མ་སྐྱེས་དག་ལ་

བཞིན། ། ༈ གལ་ཏེ་འདིར་ནི་བཏགས་འདོད་ན། །རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་དེ་འདོད་

པ། །དེ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ། །དེ་དག་གི་རྒྱུས་ཅིས་མི་འདོད། །གལ་ཏེ་

ཀུན་ལ་ཉེར་བཏགས་མིན། །ཐ་དད་ཁད་པར་གཙོ་བོ་ཞེས། །བ་ཉིད་གང་ལས་

ཐ་དད་པ། །མེད་ལ་ཐ་དད་དོན་མེད་ན། །དོན་གཞན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མིན་

ཡང་། །དཀར་ལ་སོགས་པ་གྲངས་སོགས་དང་། །ལྡན་པའི་སྒ་ནི་རྣམ་གྲངས་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

མིན། །གལ་ཏེ ་དེ ་ལའང་དོན་གཞན་ན། །ཡོན་ཏན་རྫས་ནི ་ཁད་མེད་

འགྱུར། ། ༈ དོན་གཞན་མིན་ཡང་ལྡོག་པ་ཡི། །དབེ་བས་ཐ་དད་པ་ཡིན་

ཏེ། །ལས་རྫས་མིན་པའི་སྒ་བཞིན་ནོ། ། ༈ དངོས་པོ་བརོད་པའི་སྒ་རྣམས་

ཀིས། །གྲངས་སོགས་དེ་དང་ལྡན་པ་ལས། །ཐ་དད་བཞིན་དུ་བསྟན་གང་

དེའང་། །ཆོས་གཞན་ཁད་པར་བེད་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་ཙམ་ཤེས་པར་འདོད་པ་

ལ། །གཞན་ཀུན་འཕངས་པ་མེད་པར་ནི། །ལ་ལར་སོར་མོའི་ལྡན་པ་ཞེས། །ཐ་

དད་ཆོས་བཞིན་རོད་པར་བེད། །དོན་གཅིག་བརོད་ཀང་ཐམས་ཅད་ནི། །འཕེན་

ཕིར་སོར་མོ་ལྡན་འགྱུར་ཞེས། །ཆོས་ཅན་བརོད་པར་གྲགས་ཡིན་ཏེ། །དེ་ལྟར་

བརྡར་ནི་བས་པ་ཡིན། ། 

༈ གཟུགས་སོགས་ནུས་པའི་ཁད་པར་ནི། །སོང་བས་དེ་མཚུངས་འབས་བུ་

ཡི། །རྒྱུ་མིན་པ་ནི་རྣམ་གཅོད་ལ། །བུམ་པའི་སྒ་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར། །དེས་ན་

བུམ་པ་གཟུགས་སོ་ཞེས། །གཞི་གཅིག་པ་ཅན་སྒ་མ་ཡིན། །དེས་ན་འདི་ནི་རིགས་

དང་ནི། །ཚོགས་པ་བརོད་པའི་ཁད་པར་ཡིན། །དེ་སྤི་ཡན་ལག་ཏུ་བས་ཏེ། །བུམ་

པ་ཡི་ནི་གཟུགས་ཞེས་སོགས། །དེ་ནུས་ཁད་པར་སྟོན་པར་བེད། ། ༈ ཕོགས་

འདིས་གཞན་ལའང་བརོད་པར་བ། ། ༈ མ་ལུས་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི། །ཡན་ལག་

གཅིག་དང་བལ་ནའང་མིན། ། ༈ རེ་རེའི་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་ནའང་། །ཅིག་ཅར་མང་

པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར། ། ༈ དུ་མ་ཉིད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། །འབྱུང་རྔུབ་དག་ནི་ངེས་

བེད་མིན། ། ༈ གཅིག་ཉིད་ན་ཡང་མང་གསལ་འགྱུར། །དེ་རྒྱུ་རག་ཏུ་ཉེ་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་དུ་མའི་རྒྱུ་མིན་ན། །རིམ་གིས་ཀང་མིན་ཁད་མེད་ཕིར། །དབུགས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

གཅིག་ལ་ཡང་དོན་དུ་མ། །འཛིན་ཕིར་དེ་ལས་ངེས་མ་ཡིན། །དུ་མ་བློ་གཅིག་གིས་

ཤེས་ན། །དེ་ནི་ཅིག་ཅར་ཉིད་འགྱུར་ཏེ། །འགལ་བ་མེད་ཕིར་རིམ་གིས་ཀང་། །མི་

འགྱུར་ཁད་པར་མེད་ཕིར་རོ། ། ༈ རང་རིགས་མིན་པའི་དུས་ཅན་གི། །དབུགས་ཀི་

སྐད་ཅིག་མང་པོ་དག །གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་སེམས་ཉིད་ཀི། །རྒྱུ་ཡིན་པར་ནི་རོགས་

བེད་ན། །གོ་རིམས་ལྡན་པའི་རྒྱུ་མེད་པར། །དེ་དག་རིམ་ལྡན་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །རང་

རིགས་སྔ་མ་རྒྱུ་ཉིད་ན། །དང་པོ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་མ་

ཡིན། །དབུགས་འབྱུང་ཐ་དད་ཡུལ་ཅན་ཕིར། །ཡོད་ཀང་དུ་མ་ཉིད་དུ་ངེས། །དེ་

ཕིར་བློ་ནི་ཅིག་ཅར་སྐྱེ། ། ༈ གལ་ཏེ་དུ་མའང་གཅིག་དུས་ཅན། །སེམས་གཅིག་གི་

ནི་རྒྱུ་ཡིན་ན། །དབུགས་རྒྱུ་ཞན་པ་ལ་སོགས་སུ། །གཅིག་མ་ཚང་ནའང་མི་འབྱུང་

འགྱུར། །ཅི་སྟེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་རྒྱུ་ཡིན། །ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཁད་ཡོད་འགྱུར། །གང་ཞིག་

གང་གི་ཐ་དད་ལས། །ཐ་དད་མིན་དེ་དེ་འབས་མིན། ། 

༈ རྣམ་ཤེས་ནུས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། །གཅིག་ནི་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །རྣམ་

ཤེས་དོན་གཞན་ཆགས་པ་ཡིས། །ནུས་མེད་དོན་གཞན་མི་འཛིན་ཕིར། ། ༈ གལ་

ཏེ་ལུས་ལས་ཅིག་ཅར་བློ། །སྐྱེས་ཤིང་ཕིས་ནི་རང་རིགས་ལས། །ངེས་ན་ལུས་ཀི་

ནུས་པ་ནི། །ཅི་ཡི་ཕིར་ན་ལྡོག་པ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་ལུས་ནི་ལྡོག་པ་ན། །རེན་མིན་

ཕིར་ན་སེམས་འབའ་ཞིག །གནས་འགྱུར་ཞེ་ན་གལ་ཏེ་དེའི། །རྒྱུ་འཇུག་ཐོབ་ཕིར་

སེམས་ཀི་རྒྱུན། །གནས་རྒྱུ་ཡན་ལག་མི་འགྱུར་ན། །ཚེ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

ལྔ། །ལུས་གཞན་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན། ། ༈ དེ་ཡི་ཡན་ལག་དངོས་པོ་དང་། །རྒྱུ་

ཉིད་འགོག་ལ་མི་དམིགས་པ། །ངེས་བེད་མིན་པར་རབ་ཏུ་བཤད། ། ༈ དབང་
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སོགས་ཀང་ནི་ལག་ལྡན་ཡིན། །དབང་པོ་སྔ་མ་རང་རིགས་ལ། །ནུས་པ་དག་ནི་

མཐོང་བ་ཡིན། །འགྱུར་བ་མཐོང་ཕིར་གཞན་དང་གཞན། །སྐྱེ་བ་དག་ཀང་འགྲུབ་པ་

ཉིད། །གལ་ཏེ་ལུས་ལས་དེ་སྐྱེ་ན། །སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །སེམས་ལས་

ཞེ་ན་ལུས་གཞན་ཡང་། །འདི་ཉིད་ལས་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །དེས་ན་རྒྱུ་དང་བལ་

བའི་ཕིར། །ཐ་མ་ཡི་ནི་སེམས་རྣམས་ཀུན། །མཚམས་སྦྱོར་མེད་པ་མིན་དེའི་

ཕིར། །དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་བེད་ལག་ལྡན་འདོད། ། 

༈ གོམས་ལས་ཁད་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། །མཆོངས་དང་ཆུ་ཡི་དྲོད་བཞིན་

དུ། །རང་བཞིན་ལས་འདས་མིན་ཞེ་ན། ། ༈ བས་དེ་གལ་ཏེ་སར་ཡང་ནི། །འབད་

རོལ་ལ་ནི་ལྟོས་འགྱུར་རམ། །རེན་མི་བརན་པ་ཉིད་འགྱུར་ན། །ཁད་པར་དག་ནི་མི་

འཕེལ་ན། །རང་བཞིན་དེ་འདྲའང་མ་ཡིན་ཏེ། ། ༈ དེ་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་པ་

རྣམས། །ཁད་པར་ཕི་མ་དག་ལ་ནི། །སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་ཕིར་དང་། །རག་ཏུ་

རེན་གནས་མ་ཡིན་ཕིར། །ཁད་པར་འཕེལ་ཡང་རང་བཞིན་ཉིད། །མིན་ཕིར་གང་

ཚེ་བས་གྱུར་པ། །ཡང་རོལ་ལ་ལྟོས་མི་འགྱུར་ན། །རོལ་གཞན་ཁད་པར་བེད་པར་

འགྱུར། ། ༈ སེམས་ལ་བརེ་སོགས་གོམས་སྐྱེ་བ། །རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་འགྱུར་

ཏེ། །མེ་ལ་སོགས་པས་ཤིང་དག་དང་། །དངུལ་ཆུ་དང་ནི་གསེར་སོགས་

བཞིན། །དེ་ཕིར་དེ་དག་ལས་སྐྱེས་ཏེ། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐྱེས་ཡོན་ཏན་ཡིན། །དེས་ན་

རོལ་བ་ཕི་མ་དང་། །ཕི་མ་ཁད་པར་བེད་པ་ཡིན། ། ༈ གང་ཕིར་རིགས་མཐུན་སྔ་

མ་ཡི། །ས་བོན་ལས་ནི་འཕེལ་བ་ཅན། །བརེ་བ་ལ་སོགས་བློ་དེ་དག །གོམས་པར་

གྱུར་ན་གང་ལ་གནས། ། ༈ དེ་ལྟར་མཆོངས་ཉིད་ལས་མཆོངས་མིན། །དེ་རྒྱུ་
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སྟོབས་དང་འབད་རོལ་དག །ནུས་པ་ངེས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །མཆོངས་པ་ངེས་པའི་

བདག་ཉིད་ཡིན། །དེ་ནི་དང་པོ་ཕིས་ཉིད་དུ། །མཆོངས་མིན་ལུས་མི་མཐུན་པའི་

ཕིར། །རོལ་བས་རིམ་གིས་མི་མཐུན་པ། །བསལ་ན་རང་སྟོབས་ཉིད་དུ་

གནས། ། ༈ བརེ་རང་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ། །གལ་ཏེ་རང་ས་བོན་རྒྱུ་ཅན། །མི་

མཐུན་ཕོགས་ཀིས་གནོད་མེད་ན། །སེམས་ལ་དེ་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར། །འདི་ལྟར་

གོམས་པ་སྔ་མ་དང་། །སྔ་མའི་སེམས་ཆོས་བརེ་བ་དང་། །ཆགས་བལ་བློ་སོགས་

གཞན་དག་གི །གསལ་བ་ཡི་ནི་ར་བ་ཡིན། །གོམས་ལས་བརེ་བའི་བདག་ཉིད་

དེ། །ཆགས་བལ་ཆགས་དང་ཡིད་ལོག་བཞིན། ། 

༈ བརེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་པའི་ཕིར། །ཐབས་རྣམས་ལ་ནི་མངོན་སྦྱོར་

མཛད། །ཐབས་བྱུང་དེ་རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པ། །དེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། ། ༈ ལུང་

དང་རིགས་པས་རྣམ་དཔོད་པ། །སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་གིས། །སྡུག་བསྔལ་

རྒྱུ་དང་དེ་མི་རག །ལ་སོགས་རང་བཞིན་རོག་པར་མཛད། །གང་ཕིར་དེ་ལྟར་རྒྱུ་

གནས་ན། །འབས་ལྡོག་གཟིགས་པ་མེད་ཕིར་རོ། །དེ་རྒྱུ་གཞོམ་ཕིར་དེ་ཡི་ནི། །མི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་བརག་པ་མཛད། །རྒྱུ་ཡི་ངོ་བོ་རོགས་པའི་ཕིར། །དེ་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཀང་ངེས་འགྱུར། །བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་བས་པ། །འདུས་བས་སྤོད་

ཡུལ་ཅན་ཆགས་ནི། །རྒྱུ་ཡིན་དེ་ཡི་གནོད་བེད་ནི། །བདག་མེད་མཐོང་བ་འགལ་

བ་ཡིན། ། ༈ རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་མང་པོ། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་གོམས་པ་ལས། །དེ་

ལ་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དག །རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེས་ན་ཐུགས་ཀང་

གསལ་བའི་ཕིར། །རྒྱུ་ཡི་བག་ཆགས་སངས་པ་ཡིན། །ཐུབ་ཆེན་གཞན་དོན་འཇུག་
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ཅན་གི། །བསེ་རུ་ལ་སོགས་ཁད་འདི་ཡིན། །དེ་དོན་ཕིར་ན་ཐབས་གོམས་པ། །དེ་

ཉིད་སྟོན་པ་ཡིན་པར་འདོད། ། ༈ གྲུབ་ལས་དང་པོ་འབྱུང་བའི་ཕིར། །གཉིས་པོ་འདི་

ནི་རྒྱུ་རུ་བཤད། ། ༈ རྒྱུ་སངས་ཡོན་ཏན་གསུམ་བདེ་གཤེགས། །ཉིད་ཡིན་སྡུག་

བསྔལ་རེན་མིན་ཕིར། །ལེགས་ཡིན་དེ་ནི་བདག་མེད་པ། །མཐོང་བའམ་སྤོར་བ་

ལས་ཡིན་ནོ། ། ༈ སྐྱེ་དང་སྐྱོན་ནི་ཀུན་འབྱུང་དག །སར་ཡང་ལྡོག་ཅེས་བཤད་པ་

ཡིན། །བདག་ལྟའི་ས་བོན་སངས་པའི་ཕིར། །སར་མི་གཤེགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་

བདེན་ཐ་དད་བདག་ཉིད་ཀིས། ། ༈ ལུས་ངག་སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན། །ཉོན་

མོངས་མེད་དང་ནད་མེད་དང་། །ལམ་བཤད་མི་གསལ་ཉིད་ལུས་ཡིན། །གོམས་

ཕིར་མ་ལུས་སངས་པ་ཉིད། ། 

༈ ཁ་ཅིག་སྨྲ་སོགས་ཕིར་ན་སྐྱོན། །ཟད་མིན་ཞེས་ཟེར་འདི་ལྡོག་ལ། །ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བ་དེ་ཕིར་འཁྲུལ། ། ༈ རག་ཉིད་ཕིར་རམ་ཐབས་མེད་ཕིར། །ཡང་ན་ཐབས་

ནི་མི་ཤེས་ཕིར། །སྐྱོན་རྣམས་མི་ཟད་པ་ཉིད་ཅེས། །བ་བར་ཡོངས་སུ་རོག་གྲང་

ན། །རྒྱུ་ཡོད་ཕིར་དང་རྒྱུ་ཡི་ནི། །གཉེན་པོ་གོམས་པས་ཟད་ཕིར་དང་། །རྒྱུ་ཡི་རང་

བཞིན་ཤེས་པ་ཡིས། །དེ་ཤེས་པ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན། ། ༈ སྐྱོབ་པ་ཉིད་གཟིགས་ལམ་

གསུངས་པ། །འབས་མེད་ཕིར་ན་བརྫུན་མི་གསུང་། །ཐུགས་བརེ་ལྡན་ཕིར་རོམ་

ཀུན་ཡང་། །གཞན་གི་དོན་དུ་སྤོར་ཕིར་རོ། །དེ་ཕིར་ཚད་ཡིན་ཡང་ན་སྐྱོབ། །བདེན་

པ་བཞི་ནི་སྟོན་མཛད་པའོ། ། ༈ སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བ་ཅན་ཕུང་པོ། ། ༈ གོམས་

ལས་འདོད་ཆགས་སོགས་གསལ་བ། །མཐོང་ཕིར་འདོད་རྒྱལ་ཉིད་མིན་ཏེ། །རྒྱུ་

མེད་སྐྱེ་བ་འགལ་ཕིར་རོ། ། ༈ འཁྲུལ་ཕིར་རླུང་སོགས་ཆོས་མ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

རང་བཞིན་འདྲེས་པའི་ཕིར། །སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན་དེ་ཡི་ཆོས། །དེ་ལས་གཞན་ཡང་ཅིས་

མ་མཐོང་། །ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མཚུངས་པར་ནི། །ཐལ་ཕིར་ཀུན་གི་ཆོས་མ་

ཡིན། །གཟུགས་སོགས་བཞིན་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། །གལ་ཏེ་དེ་ལའང་ཁད་པར་

ཅན། །ལས་རྣམས་བདག་པོ་མ་ཡིན་ན། །དེར་ཡང་རོད་པ་མཚུངས་པ་

ཡིན། །ཆགས་སོགས་རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཆོས་ཡིན་པར་ཡང་འདོད་ན་

གོ །ནུས་མེད་རང་བཞིན་མེད་པས་ན། །འབས་བུ་མི་མཚུངས་གང་ལས་

ཡིན། །སྐྱོན་རྣམས་ཁད་པར་ཡོད་ན་ཡང་། །ཁད་པར་མེད་ཕིར་མ་གྲུབ་ཉིད། །མ་

ཡིན་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བ་ཡིས། །འགྱུར་ཕིར་ཀུན་ལས་སྐྱེ་བའང་མིན། ། 

༈ རྒྱུ་ནི་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་ན། །འབས་བུ་འགྲིབ་པར་མི་རུང་སྟེ། །ཚ་བ་

སོགས་བཞིན་ཆགས་སོགས་ཀི། །འགྱུར་བ་བདེ་སྡུག་ལས་སྐྱེས་ཡིན། ། ༈ ཆ་མི་

མཉམ་སྐྱེས་སྡུག་བསྔལ་གིས། །གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་མི་སྐྱེད་ན། ། ༈ ཅིས་སྐྱེད་

སྨྲོས་ཤིག་ཆ་མཉམ་ལས། །ཁུ་འཕེལ་དེ་ལས་འདོད་ཆགས་ཡིན། ། ༈ ཆ་མི་མཉམ་

ལའང་ཆགས་ཅན་མཐོང་། །གཞན་ནི་ཆ་མཉམ་ན་ཡང་མིན། །གཞན་ནི་ཟད་ནས་

ཁག་འཛག་ཀང་། །བུད་མེད་གཅིག་ལ་ཁུ་ངེས་མེད། །དེ་གཅིག་ལ་ཆགས་དྲག་མི་

འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་ཀང་ཡན་ལག །མ་ཡིན་ཀུན་མ་ངེས་ཕིར་

རོ། །ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའང་ཡིན། །ཡོན་ཏན་མི་འཛིན་པ་ལའང་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་འཛིན་དེ་ཡང་། །ཡན་ལག་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་

ཀིས། །ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་ཅན་འགྱུར་ཏེ། །རྒྱུ་ལ་ཁད་པར་མེད་ཕིར་རོ། ། ༈ གནས་

སྐབས་གང་ལ་ཆགས་ཅན་འདོད། །དེ་འདྲ་ཞེ་སང་ཅན་མི་འགྱུར། །དེ་གཉིས་ངོ་བོ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

མི་མཚུངས་ཕིར། །འདི་ལ་ངེས་པར་མཐོང་བའང་མེད། ། ༈ གང་གི་འདོད་ཆགས་

ལ་སོགས་པ། །རིགས་མཐུན་བག་ཆགས་ཁད་པར་ལ། །རག་ལས་པས་ནི་འཇུག་

འགྱུར་བ། །དེ་ལ་སྐྱོན་འདིར་ཐལ་བ་མེད། ། ༈ འདིས་ནི་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཉིད་

བཀག །རེན་ཡང་བཀག་པ་ཉིད་ཕིར་རོ། ། 

༈ དཀར་པོ་ལ་སོགས་ས་སོགས་ལ། །བརེན་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་རེན་

སྒ་ཡང་རྒྱུ་དོན་ནམ། །ཡང་ན་རང་གི་རེན་དག་དང་། །དབེར་མེད་པར་ནི་གནས་

པའི་ཕིར། །རེན་ཡིན་གཞན་དུ་འཐད་མ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་མྱོས་སོགས་ནུས་པ་

བཞིན། །དབེར་ཡོད་ཅེ་ན་དངོས་པོ་ལས། །ནུས་པ་དོན་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན། །དངོས་

པོ་འཇིག་འགྱུར་རེན་ཚང་བར། །གནས་ན་བརེན་པ་འཇིག་པ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་

མཚུངས་ཞེ་ན་མིན། །སྣང་བ་ཐ་དད་ཅན་རོགས་པས། །འབྱུང་སེམས་ཐ་དད་ཉིད་

ཕིར་རོ། །ཇི་སིད་ལུས་ནི་འགྱུར་བར་དུ། །གཟུགས་སོགས་བཞིན་དུ་ཡིད་ངོ་

བོ། །མཚུངས་འགྱུར་རྣམ་པར་རོག་པ་ནི། །དོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་ཉིད་

གང་། ། ༈ གང་ཚེ་ལུས་ལ་ལྟོས་མེད་པར། །ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་

གིས། །བག་ཆགས་སད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ། །དེས་ན་འགའ་ཞིག་ལས་འགའ་

ཡིན། ། ༈ རྣམ་ཤེས་མིན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི། །ཉེར་ལེན་མིན་པའི་ཕིར་ཡང་

འགྲུབ། ། ༈ གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི། །རྣམ་ཤེས་ནུས་ལྡན་ཕིར་འདོད་

ན། །ར་སོགས་རེ་ན་གང་ཆེན་བརྒྱ། །སྔོན་ཚེ་མ་མཐོང་ཡོད་དོ་ཞེས། །དེ་སྐད་

གྲངས་ཅན་ཕྱུགས་ལས་གཞན། །ངོ་ཚར་བཅས་པ་སུ་བརོད་རོལ། །རྒྱུ་ནི་ལན་

བརྒྱར་རྣམ་ཕེ་ཡང་། །ངོ་བོ་གང་ཞིག་སྣང་གྱུར་པའི། །ངོ་བོ་དེ་ནི་སྔར་མི་སྣང་། །ཇི་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ལྟར་དེ་ནི་ཡོད་པར་འགྱུར། ། ༈ སྔ་ན་མེད་པ་འབྱུང་བ་ལས། །ཆགས་སོགས་ངེས་

མེད་ཐལ་བར་འགྱུར། ། ༈ འབྱུང་བའི་བདག་ལས་མ་འདས་ཕིར། །གལ་ཏེ་ཀུན་

ཆགས་སོགས་ལྡན་ན། །ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མཚུངས་པར་འགྱུར། ། ༈ གལ་

ཏེ་འབྱུང་ཁད་ལས་ཡིན་ན། །འབྱུང་རྣམས་སོག་ཆགས་ཁད་མེད་ཀང་། །ཁད་པར་

འདི་རེན་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཕུལ་བྱུང་འགྲིབ་པ་བཞིན། །དེ་ཡོད་པ་ལས་དེ་མེད་

འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་ཆགས་སོགས་ཐ་དད་ཀང་། །རྒྱུ་མཚུངས་བདག་ཉིད་མི་ལྡོག་

ཕིར། །མིན་ན་བདག་ཉིད་འདྲ་རྒྱུའི་ཕིར། །ཀུན་ལ་འདོད་ཆགས་འདྲ་བར་

འགྱུར། །མཚུངས་བདག་ལས་བྱུང་བ་ལང་གི །ཤེས་པའམ་འདིར་ཡང་ས་སོགས་

ལ། །སོག་ཆགས་ཉིད་སོགས་ཁད་པར་གི། །རིམ་པ་ལ་ལར་ཡོད་མ་ཡིན། ། ༈ དྲོ་

རིམ་ཁད་པར་ཡོད་ན་ཡང་། །དྲོ་མེད་མེ་འགའ་ཡོད་མིན་པ། །དེ་བཞིན་འདིར་ཡང་

ཞེ་ན་མིན། །དྲོ་ལས་མེ་གཞན་བཀག་ཕིར་རོ། །གང་ཞིག་གཞན་ཡོད་ཡོན་ཏན་

ནི། །ཁད་པར་རིམ་པ་དང་ལྡན་པ། །དེ་དག་དེ་ཡི་ཁད་པར་ནི། །ལ་ལར་འཆད་

འགྱུར་དཀར་སོགས་བཞིན། ། ༈ གཟུགས་སོགས་བཞིན་དུ་ངེས་མིན་ཏེ། །དེ་དག་

འབྱུང་དང་དབེར་མེད་ཕིར། །གལ་ཏེ་དེ་མཚུངས་ཤེ་ན་མིན། །ཆགས་སོགས་ལན་

ཅིག་སྐྱེས་ཐལ་ཕིར། །རྣམ་པར་བརགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་ཕིར། །ཡུལ་ཡང་ངེས་བེད་

མ་ཡིན་ནོ། ། 

༈ སྐལ་མཉམ་རྒྱུ་དང་བལ་བའི་ཕིར། །ཆགས་སོགས་ངེས་པ་མེད་པའམ། །རྒྱུ་

ནི་ཉེ་ཕིར་བློ་རྣམས་ཀུན། །ཐམས་ཅད་ཀུན་ཚེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། ༈ དེ་ནི་རེས་འགའ་

དམིགས་པའི་ཕིར། །མི་རག་ཉེས་པའི་རེན་ཕིར་དང་། །རྒྱུ་དབང་ཕིར་ཡང་སྡུག་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

བསྔལ་ཡིན། ། ༈ བདག་མིན་བིན་གིས་བརླབས་པའང་མིན། ། ༈ རྒྱུ་མིན་བིན་གིས་

རློབ་པ་མིན། ། ༈ རག་པ་ཇི་ལྟར་སྐྱེད་བེད་ཡིན། །དེ་ཕིར་གཅིག་ལས་དུ་མ་ནི། །དུས་

ཐ་དད་པར་སྐྱེ་མི་འགྱུར། །རྒྱུ་གཞན་དག་ནི་ཚོགས་ན་ཡང་། །འབས་བུ་སྐྱེ་བ་མེད་

པའི་ཕིར། །རྒྱུ་གཞན་རེས་སུ་དཔོག་འགྱུར་ན། །དེ་ནི་རག་རྣམས་ལ་ཡོད་

མིན། ། ༈ རེས་འགའ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ན། །སྡུག་བསྔལ་ཉིད་རྒྱུ་བཅས་ཉིད་གྲུབ། །རྒྱུ་

མེད་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་ཕིར། །རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འགྱུར། ། ༈ ཇི་ལྟར་ཚེར་

མ་ལ་སོགས་ཀི། །རྣོ་བ་ཉིད་སོགས་རྒྱུ་མེད་པ། །དེ་ལྟར་འདི་དག་རྒྱུ་མེད་

འགྱུར། །ཞེས་ནི་ཁ་ཅིག་རབ་ཏུ་བརོད། །གང་ཡོད་ཉིད་ནའང་གང་སྐྱེ་བའམ། །གང་

འགྱུར་ན་ཡང་རྣམ་འགྱུར་བ། །དེ་ནི་དེ་རྒྱུ་རབ་ཏུ་བརོད། །དེ་ནི་དེ་རྣམས་ལ་ཡང་

ཡོད། ། ༈ རེག་པ་གཟུགས་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ཕིར། །མཐོང་བ་ལ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན། ། ༈ རག་

རྣམས་བཀག་ཕིར་དབང་ཕྱུག་ལ། །སོགས་པ་ལས་ཀང་སིད་མིན་ཏེ། །ནུས་མེད་

ཕིར་རོ་དེ་ཡི་ཕིར། །སིད་འདོད་རྒྱུ་ཡིན་གང་གི་ཕིར། །མི་རྣམས་ཡུལ་གི་ཁད་པར་

ནི། །ཡོངས་འཛིན་དེ་ཐོབ་བསམ་པས་བས། ། ༈ དེ་ནི་སིད་འདོད་གང་ཕིར་

ཡང་། །སོག་ཆགས་བདེ་སྡུག་ཐོབ་པ་དང་། །འདོར་འདོད་འཇུག་པ་དེ་དག་

ནི། །འདོད་དང་འཇིག་སེད་ཡིན་པར་འདོད། །བདག་ཏུ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་

ལས། །བདེ་མིན་བདེ་བར་འདུ་ཤེས་པས། །ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་འགྱུར་བ། །དེ་ཕིར་

སེད་པ་སིད་རེན་ཡིན། ། ༈ ཆགས་བལ་སྐྱེ་བ་མ་མཐོང་ཕིར། །ཞེས་ནི་སོབ་དཔོན་

རྣམས་ཀིས་གསུངས། །ལུས་མེད་ཆགས་པ་མ་མཐོང་ཕིར། །ལུས་ལས་ཀང་ནི་

འདོད་ཆགས་འབྱུང་། །རྒྱུ་མཚན་ཁས་བླངས་ཕིར་ན་འདོད། །ཉེར་ལེན་ཉིད་ནི་བསལ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

བ་ཡིན། །རིགས་འདི་རེས་སུ་འདོད་ན་ནི། །རང་ཉིད་རང་འདོད་ལ་གནོད་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་སྐྱེ་ལ་ཆགས་མཐོང་ཕིར། །སྐྱེ་དང་ལན་ཅིག་འབྱུང་ཞེ་ན། །སྐལ་

མཉམ་སྐྱེ་ཕིར་སྔར་གྲུབ་ཡིན། ། ༈ མི་ཤེས་སིད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། །མ་བརོད་སེད་

པ་ཉིད་བཤད་པ། །རྒྱུན་ནི་འཕེན་པར་བེད་ཕིར་དང་། །དེ་མ་ཐག་ཕིར་ལས་ཀང་

མིན། །དེ་ཡོད་ན་ཡོད་མེད་ཕིར་རོ། ། ༈ དེ་ནི་གཏན་དུ་བ་མིན་ཏེ། །རྒྱུ་ལ་གེགས་

སོགས་སིད་ཕིར་རོ། ། ༈ འཁོར་ཕིར་ཐར་པ་མེད་ཅེ་ན། །མ་ཡིན་འདོད་དང་མ་གྲུབ་

ཕིར། ། ༈ ཇི་སིད་བདག་ཆགས་མ་བཅོམ་ཞིང་། །དེ་ནི་ཡོངས་སུ་གདུང་འགྱུར་

བ། །དེ་སིད་སྡུག་བསྔལ་སྒོ་བཏགས་ནས། །རང་བཞིན་དུ་ནི་གནས་པ་མེད། །གྲོལ་

བ་པོ་ནི་མེད་ན་ཡང་། །ལོག་པར་སྒོ་འདོགས་གཞོམ་ཕིར་བརོན། ། ༈ འདོད་ཆགས་

བལ་བའི་གནས་པ་ནི། །བརེ་བའམ་ཡང་ན་ལས་ཀིས་ཡིན། །འཕངས་ལས་ལྡོག་

མེད་འདོད་ཕིར་རོ། ། ༈ སིད་པའི་སེད་ལས་རྣམ་བརྒལ་བའི། །ལས་གཞན་འཕེན་

ནུས་མ་ཡིན་ཏེ། །ལན་ཅིག་བེད་པ་ཟད་ཕིར་རོ། ། 

༈ སྡུག་བསྔལ་ཤེས་ལ་འགལ་མེད་པས། །འདུ་བེད་སྔ་མ་འཇུག་པ་ཅན། །དངོས་

ཆོས་བརེ་བ་སྐྱེ་བ་དེ། །སེམས་ཅན་རེས་འབེལ་ཅན་མ་ཡིན། །དེ་བདག་མིན་པའི་

ཆོས་ལ་ནི། །བདག་གཞན་སྒོ་འདོགས་པ་ལས་ཆགས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་རིག་ཙམ་

ལས་ནི། །བརེ་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། །གཏི་མུག་ཉེས་པའི་ར་བ་སྟེ། །དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་འཛིན་པ་ཡིན། །དེ་མེད་ཉེས་རྒྱུ་ལས་ཁོ་མིན། །དེས་ན་བརེ་བ་ཉེས་མེད་

འདོད། ། ༈ གྲོལ་མེད་མ་ཡིན་མངོན་འདུ་བེད། །ཟད་ནས་གཞན་མཚམས་མི་སྦྱོར་

ཕིར། །འདུ་བེད་ནུས་པ་མ་ཟད་ན། །གང་དེ་གནས་པ་ཉེས་མེད་ཉིད། །སྙིད་རེ་དམན་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

པ་ཉིད་ཕིར་ཡང་། །གནས་པའི་འབད་རོལ་ཆེན་པོ་མེད། །གང་དག་བརེ་བ་ཆེན་པོ་

པ། །གཞན་གི་ངོར་ནི་བཞུགས་པ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བལ་

ཕིར། །ལམ་དང་པོར་ནི་སིད་མེད་འགྱུར། །ལན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མ་སངས་ཕིར། །སངས་

ནའང་སིད་པ་ག་ལ་ཡོད། ། ༈ བདེ་བར་གྱུར་པའམ་སྡུག་བསྔལ་བར། །མ་གྱུར་ཅིག་

ཅེས་འདོད་པ་ན། །ངའ་ོསྙམ་པའི་བློ་གང་དེ། །སེམས་ཅན་ལ་ལྟ་ལན་ཅིག་སྐྱེས། ། ༈ ང་

ཞེས་མཐོང་བ་མེད་པར་ནི། །འགའ་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་མ་ཡིན། །བདག་ལ་སེད་

པ་མེད་པར་ཡང་། །བདེ་བ་འདོད་པས་མངོན་རྒྱུག་མིན། ། ༈ སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་

ཉིད་ནི། །འཆིང་ཡིན་རག་ལ་དེ་གང་ལས། །སྡུག་བསྔལ་མི་སྐྱེ་རྒྱུ་ཉིད་ནི། །ཐར་ཡིན་

རག་ལ་དེ་གང་ལས། ། ༈ མི་རག་ཉིད་དུ་བརོད་མེད་གང་། །དེ་ནི་འགའ་ཡིའང་རྒྱུ་མ་

ཡིན། །བརོད་བ་མིན་ལའང་བཅིངས་དང་ཐར། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་

གི་རང་བཞིན་འཇིག་མེད་པ། །དེ་ལ་མཁས་རྣམས་རག་ཅེས་བརོད། །དེས་ན་ངོ་ཚའི་

ལྟ་བ་འདི། །སོངས་ལ་དེ་ནི་རག་པར་སོས། ། ༈ བཤད་ཟིན་ལམ་དེ་གོམས་པ་

ལས། །གནས་གྱུར་གལ་ཏེ་གནས་གྱུར་ཀང་། །ལམ་བཞིན་སྐྱོན་ནི་འབྱུང་ཞེ་ན། །མ་

ཡིན་ནུས་པ་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ རྣམ་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་པ་ཡི་ཆོས། །ཇི་ལྟར་ཡོད་དེ་འཛིན་པ་དང་། །ཡོད་

པ་ཡི་ནི་བདག་ཉིད་དེ། །འདི་ཡིས་སྐྱེད་པར་བེད་པའང་ཡིན། །རང་བཞིན་འདི་ཡིན་

འདི་ལས་དེ། །རྐེན་གཞན་གིས་ནི་གོལ་འགྱུར་ཞིང་། །ལྡོག་པ་ཡང་ནི་རྐེན་ལ་

ལྟོས། །མི་བརན་སྦྲུལ་གི་བློ་བཞིན་ནོ། །སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཏེ། །དྲི་

མ་རྣམས་ནི་གོ་བུར་བ། །དེ་ཕིར་སྔར་ཡང་ནུས་མེད་རྣམས། །དེ་བདག་གྱུར་ལ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཕིས་ནུས་མེད། ། ༈ ནུས་ཡོད་ན་ཡང་གནོད་པ་ཅན། །སྐྱེད་ནུས་སྙིང་པོ་ཅན་དངོས་

ལ། །ཡུན་དུ་གནས་ནུས་ཡོད་མིན་ཏེ། །ས་རློན་ལ་ནི་མེ་བཞིན་ནོ། ། ༈ འཚེ་བ་

མེད་དང་ཡང་དག་དོན། །རང་བཞིན་ལ་ནི་ཕིན་ལོག་གིས། །འབད་དུ་ཟིན་ཀང་མི་

ཟློག་ཏེ། །བློ་ནི་དེ་ཕོགས་འཛིན་ཕིར་རོ། ། 

༈ བདག་འཛིན་རྒྱུ་གཅིག་ཅན་ཉིད་དང་། །རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངོས་པོའི་

ཕིར། །འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་ཕན་ཚུན་དུ། །ཐ་དད་ན་ཡང་གནོད་མ་ཡིན། །བམས་

སོགས་རོངས་དང་འགལ་མེད་ཕིར། །ཤིན་ཏུ་ཉེས་པ་ཚར་གཅོད་མིན། ། ༈ ཉེས་

ཀུན་དེ་ཡི་ར་བ་ཅན། །དེ་ཡང་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཡིན། ། ༈ རིག་པའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཕིར་དང་། །སེམས་བྱུང་ཉིད་ཀིས་དམིགས་པའི་ཕིར། །ལོག་པར་དམིགས་

ཉིད་མ་རིག་པར། །གསུངས་ཕིར་གཞན་ནི་རིགས་མ་ཡིན། །འགལ་བ་གང་ཡིན་

འདིར་བཤད་བ། ། ༈ སྟོང་ཉིད་ལྟ་དང་དེ་འགལ་ཕིར། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཉེས་ཀུན་

དང་། །འགལ་བར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། ། ༈ ཟད་མིན་སོག་ཆགས་ཆོས་ཉིད་

ཕིར། །གཟུགས་སོགས་བཞིན་མིན་མ་གྲུབ་ཕིར། །གཉེན་པོའི་ཕོགས་དང་འབེལ་

བ་ན། །ལྡོག་པ་དག་ཀང་མཐོང་ཕིར་རོ། ། 

༈ ཉེས་པ་རྣམ་པར་འགགས་པ་ནི། །ས་བཞིན་སར་ཡང་སྐྱེ་མེད་དེ། །དེ་བདག་

ཉིད་ཀིས་འབལ་མེད་དང་། །ཐལ་བ་བཞིན་དུ་མ་ངེས་ཕིར། ། ༈ གང་ཞིག་བདག་

མཐོང་དེ་ལ་ནི། །ང་ཞེས་རག་ཏུ་ཞེན་པར་འགྱུར། །ཞེན་པས་བདེ་ལ་སེད་འགྱུར་

ཏེ། །སེད་པས་སྐྱོན་རྣམས་སྒིབ་པར་བེད། །ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡོངས་སེད་པ། །ང་

ཡི་ཞེས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ལེན། །དེས་ན་བདག་ལ་མངོན་ཆགས་པ། །དེ་སིད་དེ་ནི་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

འཁོར་བར་འགྱུར། །བདག་ཡོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་

དང་སང་། །འདི་དག་དང་ནི་ཡོངས་འབེལ་ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་

འགྱུར། ། ༈ ངེས་པར་བདག་ལ་ཆགས་པ་ནི། །བདག་གི་ལ་ཆགས་མི་འབལ་

ཞིང་། །ཉེས་མེད་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་། །བལ་བའི་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ། 

༈ གལ་ཏེ་ཆགས་པ་སྐྱོན་བཅས་ན། །དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་དེ་སོང་འགྱུར། །འདི་

ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མེད་པར་ནི། །དེ་སོང་བར་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཡོན་ཏན་སྐྱོན་དང་རེས་

འབེལ་བའི། །འདོད་དང་སང་སོགས་སོང་བ་ནི། །དེ་དག་ཡུལ་ལ་མ་མཐོང་

བས། །ཡིན་གི་ཕི་ཚུལ་དག་གིས་མིན། །ཆགས་ཡོན་ཏན་གིས་ཆགས་མིན་གི། །དོན་

གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡིན། །མ་ཚང་མེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ནི། །འབས་བུ་གང་གིས་ཟློག་

པར་བེད། ། ༈ ཆགས་ལ་སྐྱོན་ཡང་གང་ཞིག་མཐོང་། །གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་རེན་ཞེ་

ན། །དེ་ལྟའང་འདི་ལ་ཆགས་བལ་མིན། །བདག་གིར་མཐོང་ཕིར་དཔེར་བདག་

བཞིན། །གལ་ཏེ་དེ་མེད་བདག་སྡུག་བསྔལ། །རྒྱུ་མིན་དེ་ཡང་དེ་དང་འདྲ། །དེ་ལྟར་

གཉིས་ཀའང་སྐྱོན་མེད་པ། །དེ་ཕིར་གཉིས་ལ་ཆགས་བལ་མིན། ། ༈ གལ་ཏེ་སྦྲུལ་

བཟུང་ཡན་ལག་བཞིན། །སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པས་སོང་འགྱུར་ན། །བདག་གི་བ་བློ་

བཅོམ་པས་འདི། །འདོར་བ་ཡིན་གི་བཟློག་ལ་མིན། །དབང་པོ་ལ་སོགས་ལོངས་སྤོད་

ཀི། །རེན་ཉིད་དུ་ནི་བཟུང་བ་ལ། །རང་བློ་གང་གིས་བཟློག་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལ་ཆགས་

བལ་དེ་གང་ལས། །ལུས་ལས་བོག་པའི་སྐྲ་སོགས་ལ། །ཡིད་བྱུང་བློ་ནི་སྐྱེ་འགྱུར་

ཞིང་། །གཞན་ལ་ཞེན་བཅས་སྐྱེ་འགྱུར་བ། །ཐམས་ཅད་ཀི་ནི་མངོན་སུམ་ཡིན། །དེ་

ལ་འདུ་སོགས་འབེལ་བ་ལས། །རང་གི་བློ་ནི་སྐྱེ་འགྱུར་བའི། །འབེལ་དེ་དེ་བཞིན་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཉིད་གནས་ཕིར། །མཐོང་དུ་ཟིན་ཀང་སོང་མི་འགྱུར། །འདུ་བ་ལ་སོགས་མེད་ན་

ཡང་། །ཕན་འདོགས་ཉིད་ནི་ཀུན་ལ་ཡོད། ། 

༈ སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་ཕིར་སོར་མོ་བཞིན། །རང་གི་བློ་ནི་མི་འགྱུར་

ན། །གཅིག་ཏུ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་མིན། །ཕལ་ཆེར་དུག་བཅས་ཟས་བཞིན་ནོ། །ཁད་

པར་ཅན་བདེ་ལ་ཆགས་པས། །དེ་འགལ་བ་ལ་ཆགས་བལ་འགྱུར། །ཁད་པར་ཅན་

བདེ་ལ་སེད་པས། །བདེ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོངས་སུ་སོང་། །བསམ་མེད་བདག་ལ་ཆགས་

པ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་རེད་བཞིན་ལ་འཇུག་སྟེ། །བུད་མེད་དག་ནི་མ་རེད་པར། །དུད་

འགྲོ་ལ་འདོད་སྤོད་མཐོང་བཞིན། ། ༈ བདག་ནི་འདོད་པ་གང་ཡིན་ཏེ། །ཇི་ལྟར་དེ་

ནི་འཇིག་པར་འདོད། །མྱོང་བ་དང་ནི་ཐ་སྙད་དང་། །ཡོད་ཏན་ཀུན་གི་རེན་ལོག་

པ། །ཇི་ལྟར་ཞེན་པ་ཡིན་འདོད་དེ། །ཞེན་པའི་རང་བཞིན་དེ་འདྲ་མིན། །རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་བདག་འཛིན་ནི། །བདག་ལ་ཆགས་པ་བརན་པར་བེད། །དེ་ནི་བདག་གིར་ཞེན་

པ་ཡི། །ས་བོན་གནས་སྐབས་དེ་ཉིད་གནས། །བརོན་ཡང་ཡོན་ཏན་ཆ་བརེན་

ནས། །འཇུག་ལྡན་བདག་གི་བ་ལ་ནི། །ཆགས་བལ་གེགས་བེད་པ་ཉིད་དང་། །དེ་

ཡི་སྐྱོན་ཡང་སྒིབ་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་བདག་ལའང་ཆགས་བལ་ན། །ད་ནི་ཆགས་

བལ་གང་ཡིན་མེད། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་བདག་འདོར་བ། །སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པ་དོན་

མེད་འགྱུར། ། ༈ དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་བསྒོམས་པས་ཀང་། །སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ནི་རྣམ་

ཤེས་བེད། །དེ་ནི་སྔར་ཡང་མངོན་སུམ་ཉིད། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆགས་བལ་མེད། །གལ་

ཏེ་དེ་ལ་ཉེས་པ་ཡིས། །སྐད་ཅིག་དེ་ཡི་བློ་ལྡོག་ཀང་། །དེ་ལ་ཆགས་བལ་མི་འགྱུར་

ཏེ། །འདོད་ལྡན་བུད་མེད་གཞན་ལ་བཞིན། །བླང་དང་དོར་བའི་ཁད་ཡོད་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ན། །གཅིག་ལས་བྱུང་བའི་ཆགས་གང་ཡིན། །དེ་ཉིད་རྣམ་གྲངས་ཀིས་བསྐྱེད་

ཚེ། །ཆགས་པ་ཀུན་གི་ས་བོན་ཡིན། ། ༈ སྐྱོན་མེད་ཡུལ་ཅན་ཆགས་པ་དང་། །སྒྲུབ་

བེད་ཀང་ནི་སྐྱོན་མེད་ཡིན། །འགྲོ་བའང་དེ་ཙམ་ཉིད་ཡིན་ན། །ད་ནི་གང་ལ་ཆགས་

བལ་འགྱུར། །དེར་དེ་སྐྱོན་བཅས་ཀང་ཡིན་ན། །དེ་ནི་བདག་ལའང་མཚུངས་པ་

ཡིན། །དེར་དེའི་སྐྱོན་ལ་ཆགས་བལ་མེད། །ད་ནི་གང་ལ་དེ་ཆགས་བལ། ། ༈ ཡོན་

ཏན་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བའི། །ཞེན་པ་ཉེས་པ་མཐོང་བས་འཇིག །དེ་ལྟར་དབང་

སོགས་ལ་དེ་མིན། །བིས་སོགས་ལ་ཡང་མཐོང་ཕིར་དང་། །སྐྱོན་ལྡན་ལ་ཡང་ཡོད་

ཕིར་དང་། །ཡོན་ཏན་ལྡན་ཡང་གཞན་དག་ལ། །མེད་ཕིར་འདས་པ་ལ་སོགས་

པ། །བདག་གི་བ་ལ་མེད་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཕིར་ན་བདག་གི་བའི། །བློ་རྒྱུའང་ཡོན་

ཏན་མཐོང་བས་མིན། །དེ་ཕིར་ཡོན་ཏན་མིན་མཐོང་བས། །དེ་ཡང་སོང་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །གཞན་ཡང་ཡོད་མིན་ཡོན་ཏན་ནི། །སྒོ་འདོཌ་ཆགས་པས་དེར་ཡང་

མཐོང་། །དེས་ན་དེ་རྒྱུ་གནོད་མེད་ཅན། །བསྒྲུབས་པས་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་གནོད། ། 

༈ མཆོག་གཞན་དོན་དུ་གཉེར་ཕིར་དང་། །སྐྱེ་འཇིག་བློ་ཅན་ཉིད་ཀི་

ཕིར། །སྐྱེ་བོ་འདི་ཡིས་དབང་སོགས་ལས། །བདག་ནི་ཐ་དད་གྱུར་པར་ཤེས། །དེ་

ཕིར་གཅིག་ཉིད་མཐོང་བས་ཀང་། །ཆགས་མིན་བདག་ལ་ཆགས་པ་དེ། །དམིགས་

པའི་ནང་གི་ཡན་ལག་ལ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རེས་ཆགས་འགྱུར། །གང་ཞིག་ད་ལྟར་

སྡུག་བསྔལ་བས། །ཡིད་འབྱུང་དེ་འདྲ་སང་ཡིན་གི། །ཆགས་བལ་མ་ཡིན་དེ་ཚེ་

ཡང་། །ཆགས་ཡོད་སྐབས་གཞན་ཚོལ་ཕིར་རོ། །ཞེ་སང་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཅན་

ཕིར། །དེ་ནི་དེ་སིད་ཙམ་དུ་གནས། །དེ་ལོག་ན་ནི་རང་ཉིད་ཀི། །རང་བཞིན་ཉིད་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ལ་སར་བརེན་འགྱུར། ། ༈ བླང་དང་དོར་བ་སངས་པའི་ཕིར། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་

མཉམ་སྙོམས་ཅན། །ཙནྡན་སྟེའུ་མཚུངས་པ་ལ། །ཆགས་བལ་ཞེས་ནི་བརོད་པ་

ཡིན། ། ༈ འདུ་བེད་སྡུག་བསྔལ་ལ་དགོངས་ནས། །སྡུག་བསྔལ་བསྒོམ་པར་

གསུངས་པ་ཡིན། །དེད་ཀི་དེ་ཡང་རྐེན་ལས་སྐྱེས། །དེ་ནི་བདག་མེད་ལྟ་བརེན་

ཡིན། །སྟོང་ཉིད་ལྟ་བས་གྲོལ་བར་འགྱུར། །སྒོམ་པ་ལག་མ་དེ་དོན་ཡིན། །དེ་ཕིར་

མི་རག་ལས་སྡུག་བསྔལ། །སྡུག་བསྔལ་ལས་ནི་བདག་མེད་གསུངས། ། ༈ ཆགས་

བལ་མིན་དང་སེད་ལྡན་དང་། །རོམ་པ་ཀུན་ལ་བརེན་པ་དེ། །ཉོན་མོངས་ལས་ལས་

གྲོལ་མ་ཡིན། །དེ་འང་འཁོར་བ་པ་ཞེས་བ། ། 

༈ བདག་གི་ཉིད་ནི་མི་འདོད་ན། །དེ་ཡི་ཟ་བ་པོ་ཡང་མེད། །བ་དང་ལོངས་

སྤོད་མཚན་ཉིད་ཅན། །དེ་ཚེ་དེ་ཡི་བདག་ཀང་མེད། ། ༈ དེ་ཕིར་གྲོལ་འདོད་ཐོག་

མེད་པའི། །རྒྱུ་ཅན་རིགས་མཐུན་ས་བོན་ལས། །བྱུང་བའི་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་

དག །ར་བ་ཉིད་ནས་དབྱུང་བར་གིས། ། ༈ ལུང་ནི་དེ་ལྟའི་དངོས་ཡིན་པའི། །རྒྱུ་མ་

མཐོང་བ་རྣམས་ལ་ནི། །ལུང་ཙམ་གིས་ནི་གྲོལ་བར་ཡང་། །སྨྲ་བ་ཡོངས་སུ་མགུ་

བེད་མིན། ། ༈ ས་བོན་སོགས་གྲུབ་ཆོ་ག་ནི། །སྐྱེས་བུ་མི་སྐྱེད་པར་ནུས་

མིན། །ཏིལ་མར་བསྐུས་དང་མེས་བསེགས་སོགས། །ལས་ཀང་གྲོལ་བར་ཐལ་ཕིར་

རོ། ། ༈ སྔར་ལི་བ་དག་ཕིས་ཡང་ཕིར། །སིག་པ་བཅོམ་པར་བས་པ་མིན། །འདི་

ཡི་ལི་ཉིད་མེད་འགྱུར་གི། །ལུས་ཅན་མིན་ཕིར་སིག་ལི་མིན། ། ༈ ལོག་ཤེས་དང་

ནི་དེ་ལས་བྱུང་། །སེད་པ་སེམས་པའི་དབང་དག་གིས། །དམན་གནས་འགྲོ་བ་སྐྱེ་

བ་ཡིན། །དེ་ཕིར་དེ་བཅད་འགྲོ་མི་འགྱུར། །དེ་ཙམ་ལས་ནི་འབྱུང་བའི་ཕིར། །སྐྱེ་
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ལ་དེ་དག་ཉིད་ནུས་ཡིན། །སེམས་པ་དེ་དག་རང་ཉིད་ལས། །ཡིན་ཕིར་སྐྱེ་རྒྱུ་

ཉམས་པ་མེད། ། ༈ འགྲོ་དང་རོགས་རེན་བེད་པ་ཡིན། །དེ་ནི་མ་མཐོང་བ་ལས་

འགྱུར། །མ་མཐོང་ཞིག་ཕིར་འགྲོ་བ་མེད། །དེས་ན་འདུ་བེད་སེམས་པ་མིན། །ཡོད་

དང་མེད་པའི་རེས་འཇུག་ཕིར། །བེད་པ་སྐྱེད་ལ་བློ་ཡི་ནི། །ནུས་མཐོང་གཞན་གིས་

མ་ཡིན་ན། །དེ་ཡོད་དེ་དག་ཅིས་མི་འགྲོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ནུས་མེད་ན། །དབང་

སོགས་བས་མ་ཐག་དེ་དག །སེམས་པའི་དབང་གིས་འཛིན་དང་འཇུག །གཡེང་དང་

འགོག་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཅི་སྟེ་དེ་ཚེ་བློ་མེད་ཕིར། །མི་འགྱུར་དྲི་མ་རྣམས་ཀི་

བློ། །མཚམས་སྦྱོར་དེ་རྣམས་ནུས་མེད་ན། །གསོན་པ་ཉིད་ནའང་ནུས་མེད་

འགྱུར། །གཉེན་པོ་དང་ནི་རང་གི་ཕོགས། །འཕེལ་ན་འགྲིབ་དང་འཕེལ་བའི་

ཕིར། །ཉེས་རྒྱུན་རང་གི་ས་བོན་ཅན། །དབང་བསྐུར་བ་ལས་ལྡོག་པ་མེད། ། ༈ རག་

པ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། །རིམ་གིས་སྐྱེད་པར་བེད་པ་དང་། །བེད་དང་མི་བེད་པ་

དག་ནི། །འདྲ་བའི་བདག་ཉིད་བེད་པ་འགལ། །རྒྱུ་དང་འབས་བུའང་གཅིག་པར་

འགྱུར། །དེ་དག་དེ་ལས་ཐ་དད་ན། །བེད་པོ་ཟ་བོ་ཉམས་པར་འགྱུར། །ནུས་པ་ཡང་

ནི་འགྲུབ་མ་ཡིན། །གཞན་གིས་དྲན་དང་ལོངས་སྤོད་སོགས། །ཐལ་བ་གནོད་བེད་

མ་ཡིན་ཏེ། །འགའི་ཡང་དྲན་པ་མེད་པའི་ཕིར། །དེས་ན་མྱོང་ལས་དྲན་པ་

འབྱུང་། ། ༈ བདེན་པ་བཞི་ལ་བརེན་པ་དང་། །བདེ་དང་ང་དང་ངའི་ཞེས་

སོགས། །ཡང་དག་མིན་པ་རྣམ་བཅུ་དྲུག །སྒོ་བཏགས་ནས་ནི་ཡོངས་སུ་སེད། །དེ་

ཉིད་ལ་ནི་དེ་འགལ་དོན། །དེ་ཉིད་རྣམ་པ་རེས་རོགས་ཅན། །ལེགས་བསྒོམས་ཡང་

དག་ལྟ་བ་ཡིས། །སེད་པ་རེས་འབང་བཅས་འཇོམས་བེད། ། ༈ ལས་དང་ལུས་ངག་
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གནས་ན་ཡང་། །གཅིག་མེད་ཕིར་ན་རྒྱུ་གསུམ་ཅན། །སྐྱེ་བ་སིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ས་

བོན་མེད་པར་མྱུ་གུ་བཞིན། །ལས་དང་ལུས་ངག་སོང་མིན་ཏེ། །གཉེན་པོ་དག་ནི་

མེད་ཕིར་དང་། །ནུས་མེད་ཕིར་རོ་སེད་པ་ནི། །ཡོད་ན་སར་ཡང་འབྱུང་ཕིར་རོ། །

གཉིས་ཟད་དོན་དུ་འབད་ན་ཡང་། །ལས་ཟད་དུབ་པ་དོན་མེད་ཡིན། །འབས་བུ་

སྣ་ཚོགས་མཐོང་བའི་ཕིར། །ལས་རྣམས་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ། །རེས་དཔོག་དེས་ན་

དཀའ་ཐུབ་ཀི། །ཉོན་མོངས་དངོས་གཅིག་གིས་མི་འཛད། །རྣམ་འགས་དེ་བསྐྱེད་

འབས་བུ་ནི། །ཆུང་འགྱུར་རིགས་མི་མཐུན་ཅན་མིན། ། ༈ འབས་བུ་ཉམས་སུ་མྱོང་

བ་ནི། །ཅི་སྟེ་དཀའ་ཐུབ་ནུས་པ་ཡིས། །ནུས་པ་འདྲེས་པ་ཟད་པ་ན། །ཉོན་མོངས་ཆ་

འགའ་སོང་བའམ། །ཉོན་མོངས་མེད་པར་ཀུན་སང་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དཀའ་ཐུབ་ཉོན་

མོངས་ལས། །གཞན་འདོད་ཉོན་མོངས་ཉིད་ཅེ་ན། །དེ་ནི་ལས་འབས་ཡིན་ཕིར་

འདིས། །ནུས་པ་འདྲེས་སོགས་འགྱུར་མ་ཡིན། །སྐྱེ་འདོད་ཉེས་པ་བཅོམ་པའི་

ཕིར། །གང་ཡང་སྐྱོན་རྣམས་འགོག་བེད་པ། །དེས་བསྐྱེད་ལས་ལ་ནུས་འགྱུར་

གི། །ཇི་ལྟར་བས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར། །ལས་ལས་ཉེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །སྐྱོན་ལྡན་

བེད་འགྱུར་བཟློག་ལས་མིན། །ལོག་པའི་རྣམ་རོག་མེད་པར་ནི། །བདེ་བ་ལས་ཀང་

འདོད་མི་འགྱུར། ། ༈ སྐྱོབ་ལས་དེ་ཉིད་དང་བརན་དང་། །མ་ལུས་ཁད་པར་མཁེན་

པར་གྲུབ། །གཤེགས་པ་རོགས་པའི་དོན་ཕིར་ཏེ། །དེ་ཕིར་ཕི་རོལ་པ་དང་སོབ། །མི་

སོབ་ལས་ལག་དེ་ཡི་ཕིར། །གཞན་དོན་མཁེན་སྦྱོར་དེ་སྟོན་པ། ། ༈ དེ་ལས་བརེ་ཡིན་

གཞན་དོན་ངོར། །དོན་གྲུབ་མཛད་པ་མི་འདོར་ཕིར། ། ༈ བརེ་བས་ལེགས་དང་ཡེ་

ཤེས་ལས། །བདེན་པ་གསུངས་མཛད་སྒྲུབ་བེད་བཅས། །དེ་གསུང་བར་ཡང་མངོན་
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སྦྱོར་ལྡན། །གང་ཕིར་དེས་ན་ཚད་མ་ཉིད། ། ༈ དེ་ལྟའི་དངོས་སྟོན་བསྟོད་པ་ནི། །དེ་

ཡི་བསྟན་པ་ཉིད་ལས་ནི། །ཚད་མའི་དེ་ཉིད་གྲུབ་དོན་དེ། །རེས་སུ་དཔག་པ་མ་

བཟློག་ཕིར། །ཅུང་ཟད་སྐྱེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །གང་དེ་ཐམས་ཅད་འགག་ཆོས་

ཅན། །ཞེས་སོགས་རྣམ་པ་དུ་མར་ནི། །འདི་ཡི་སྦྱོར་བའང་མཐོང་ཕིར་རོ། །མེད་ན་

མི་འབྱུང་མཚན་ཉིད་ཅན། །རགས་ནི་རེས་དཔག་རེན་ཡིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བས་གཏན་

ཚིགས་ཁབ་པ་ནི། །བསྟན་ཕིར་དེ་ཡང་གསལ་བར་བཤད། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་

ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་བ་ཞེས་བ་བ་ལེའུ་གཉིས་པའ།ོ། །།

༼མངོན་སུམ་གྱི་ལྲེའུ།༽

༈ གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མའང་གཉིས། ། ༈ དོན་བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་

ཕིར། །སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་དོན་མིན་ཏེ། །དོན་དུ་མོས་པ་མེད་ཕིར་རོ། ། ༈ འདྲ་དང་

མི་འདྲ་ཉིད་ཕིར་དང་། །སྒ་ཡི་ཡུལ་དང་ཡུལ་མིན་ཕིར། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་པ་

ན། །བློ་ནི་ཡོད་དང་མེད་ཕིར་རོ། ། ༈ དོན་དམ་དོན་བེད་ནུས་པ་གང་། །དེ་འདིར་

དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །གཞན་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་པ་སྟེ། །དེ་དག་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་

བཤད། ། ༈ གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ནུས་མེད་ན། །ས་བོན་སོགས་ནི་མྱུག་སོགས་

ལ། །ནུས་མཐོང་གལ་ཏེ་དེ་ཀུན་རྫོབ། །འདོད་ན་ཅི་སྟེ་དེ་ལྟར་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་

ཀུན་ལ་དེ་ཡོད་ན། །སྤི་ཡི་མཚན་ཉིད་རེས་འགྲོ་ལྡོག །བློ་ལ་མ་མཐོང་ཕིར་མིན་

ཏེ། །མིག་དང་གཟུགས་སོགས་བློ་བཞིན་ནོ། །དེས་ནི་བརྡ་དང་རོལ་བ་སོགས། །ནང་

གི་ཡན་ལག་རེས་འཇུག་ཕིར། །བུམ་པ་འདེགས་དང་སྤི་དང་ནི། །གྲངས་སོགས་བློ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ནི་བཤད་པ་ཡིན། ། ༈ སྐྲ་ཤད་སོགས་ནི་སྤི་མིན་ཏེ། །དོན་དུ་ཞེན་པ་མེད་ཕིར་

རོ། ། ༈ ཤེས་བར་འཛིན་ཕིར་མེད་པ་ལ། །ཉེས་པ་དག་ཏུ་ཐལ་མི་འགྱུར། །དེ་དག་

གི་ཡང་དེ་ལྟའི་དངོས། །བཀག་མེད་གསལ་བར་སྣང་བ་ཉིད། །ཤེས་པའི་ངོ་བོའི་དོན་

ཉིད་ཕིར། །སྐྲ་སོགས་ཞེས་བའི་བློ་དག་ནི། །སྤི་ཡི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། །སྐྲར་

སྣང་དོན་མེད་ཅན་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྤི་ནི་ཤེས་ངོ་བོའི། །དོན་ཉིད་ཡིན་ན་ཐལ་བར་

འགྱུར། །དེ་ལྟར་འདོད་ཕིར་སྐྱོན་ཡོད་མིན། །དོན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་སྤི། །ཀུན་ལ་ངོ་བོ་

མཚུངས་ཕིར་དང་། །དེ་ལྡོག་པ་ལ་བརེན་ཕིར་རོ། ། 

༈ བརོད་བ་ཉིད་ཕིར་དེ་དངོས་མིན། །དབང་སོགས་འབས་བཅས་ཉིད་ཕིར་

རོ། ། ༈ མིང་སོགས་བརོད་ན་འཆད་པོ་དང་། །ཉན་པོ་བརོད་བ་རེས་འབེལ་

ཅན། །མིང་སོགས་འབེལ་པ་མེད་པ་ཅན། ། ༈ དོན་ལ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་

རོ། ། ༈ གལ་ཏེ་དོན་ལ་ཚུལ་འདྲ་ལས། །འཁྲུལ་འཇུག་འགྱུར་ན་དུས་ཀུན་

དང་། །ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་མིན་ཤེས་པ་ལ། །མཚུངས་མིན་རྣམ་པ་དེ་འདྲའི་བློ། །སྐྱེ་

ཕིར་གཞན་ལ་དེ་མེད་དེ། །ཕི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་བ་ཡི། །བློ་ནི་ཁས་ལེན་མེད་ཕིར་

རོ། ། ༈ ཁས་ལེན་ན་ཡང་རྣམ་ཤེས་ལས། །ཐ་དད་པ་ན་ཚད་ཅན་མིན། །ལྡོག་པ་

གྲུབ་པ་མེད་ཕིར་རོ། ། ༈ ཤེས་ཀུན་དོན་ལྡན་ཕིར་ཞེ་ན། །འཐད་མིན་རི་སོགས་

རྣམ་གཞན་དུ། །མཐོང་ཕིར་འདུ་བེད་ལས་ཀང་མིན། །སྔོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་ཕིར་

རོ། །ཐོགས་མེད་ཕིར་ན་སྔོ་སོགས་མིན། །རུང་ཡུལ་གནས་པས་མི་ཤེས་པ། །རང་

ཉིད་ཤེས་ཕིར་དེ་ཤེས་ཡིན། །དེས་ནི་མིང་སོགས་བརོད་པ་ཡིན། ། ༈ མིག་ལ་

སོགས་པའི་བློ་འདོད་པ། །དེ་ཉིད་དོན་ལྡན་གང་གིས་འདོད། །གལ་ཏེ་དོན་ནུས་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

མཐོང་ཕིར་ན། །གཞན་པ་དོན་མེད་ཅན་ཐོབ་འགྱུར། ། ༈ འབེལ་མེད་ན་ཡང་འཇུག་

མི་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་དོན་དང་འབེལ་ལྡན་ན། །འདས་དང་མ་འོངས་བརོད་བ་

མིན། །དོན་དང་དེ་ནི་ཟད་ཕིར་རོ། ། 

༈ སྒ་ཡིས་སྤི་ནི་བརོད་པའི་ཕིར། །གལ་ཏེ་ཐལ་བར་མི་འདོད་ན། །དེ་མིན་

སྤི་ནི་ཡན་གར་བ། །བརོད་མེད་ཕིར་རོ་བརོད་ན་ཡང་། །དེ་མཚུངས་མིན་དང་

གསལ་བ་མིན། །དེས་ན་རག་ཏུ་དམིགས་འགྱུར་ཏེ། །རག་ཉིད་ཕིར་རོ་གལ་ཏེ་

ཡང་། །གསལ་ལས་མངོན་སུམ་ལ་གསལ་ཡིན། །བདག་ལ་ཤེས་པ་སྐྱེད་པ་

ན། །ནུས་པ་གང་དེ་ནུས་ཉིད་ཡིན། །གལ་ཏེ་འགའ་ཚེ་ནུས་མེད་ན། །དེ་ནི་ཀུན་ཚེ་

ནུས་མེད་འགྱུར། །དེ་ཡིས་ནུས་པའམ་ནུས་མེད་པ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གང་གནས་

པ། །རག་ཕིར་བཅོས་སུ་ཡོད་མིན་ན། །དེ་ཟད་བ་ཕིར་ནུས་པ་གང་། ། ༈ སྤི་ཡི་

རྣམ་པར་ཤེས་དེ་དང་། །རེས་འབེལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི། །རྣམ་པའི་ཆ་ནི་རྣམ་

ངེས་གང་། །དེ་ནི་དེ་ལ་གང་གིས་སྤྲུལ། ། ༈ གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ཤེས་དོན་

ཉིད། །ཕིར་ན་དབང་པོ་དོན་མེད་མིན། །དེ་དངོས་གཅིག་ཕིར་སྒ་སོགས་ལས། །ཐ་

དད་སྣང་བློ་གང་ལས་ཡིན། ། ༈ རིགས་ལྡན་རིགས་མིན་གང་གི་ཕིར། །གསལ་

བའི་ངོ་བོ་གཞན་རེན་མེད། །གལ་ཏེ་ཐ་དད་གྲུབ་ཅེ་ན། །ལྟོས་ཕིར་འབས་བུ་ཉིད་དུ་

བརོད། །རང་གི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕིར། །འབས་བུ་རག་ལས་མེད་པར་ཡང་། །རོག་

པ་ཡིན་ནི་འབེལ་པར་བེད། །འབས་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་ཅི་ཞིག །གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་

དེ་འབེལ་མེད། །དེ་ཕིར་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ། ། ༈ མེད་པ་རིགས་སུ་ཐལ་མི་

འགྱུར། །དེ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ། 
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

༈ དེ་ཕིར་ངོ་བོ་ལ་བརེན་ནས། །ངོ་བོ་མེད་པའི་རིགས་བརགས་པ། །ཁད་པར་

དེ་ལ་འཇུག་དོན་ཅན། །སྒ་རྣམས་ཀིས་ནི་རབ་ཏུ་བསྟན། །དེ་ལ་ངོ་བོར་སྣང་

བའམ། །དོན་ལ་དེ་ཉིད་དུ་འཛིན་པ། །གང་དེ་འཁྲུལ་པ་ཐོག་མེད་པའི། །དུས་ཅན་

མཐོང་གོམས་ཀིས་སྤྲུལ་ཡིན། །དོན་རྣམས་ཀི་ནི་སྤི་གང་ཡིན། །གཞན་ལས་ལོག་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །སྒ་འདི་དག་གིས་གང་བརོད་པ། །དེ་ལ་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་

མེད། །ངོ་བོ་མེད་ཅན་སྤི་བློ་ལ། །སྤི་ཉིད་དུ་ནི་མཐོང་ཕིར་དང་། །དོན་ལ་འཁྲུལ་པའམ་

མེད་པ་ནི། །སྤིར་འདོད་དེ་ཡང་བསད་ཕིར་དང་། །དེ་ཉིད་དུ་ན་དོན་དངོས་སུ། །མེད་

ཕིར་ངོ་བོ་ཅན་མ་ཡིན། །ངོ་བོ་མེད་པས་བརོད་བ་མིན། ། ༈ གལ་ཏེ་བརོད་བ་འགའ་

ཞིག་ལས། །དངོས་འདོད་དངོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡང་། །བརོད་བ་མིན་པ་ཉིད་མ་

ཡིན། །ཉེར་ལེན་ཐ་དད་ཕིར་གཞན་དུ། །བརོད་པར་བ་མིན་ཉེར་བརགས་

ཕིར། ། ༈ འདས་པ་དང་ནི་མ་འངོས་པའི། །དོན་ལའང་སྤི་ཡི་རྒྱུ་ཅན་གི། །མཉན་པ་

དག་ནི་འཇུག་འགྱུར་ན། །ཡོད་པ་མེད་ཆོས་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་ཉེར་བཏགས་

ལས་དེ་འདོད། །གང་ཞིག་སྣམ་སོགས་ལ་མེད་ལ། །ད་ལྟར་བ་ཡི་བུམ་པ་ཡི། །དངོས་

མེད་དང་ནི་ཉེ་བ་གང་། །བློ་ནི་འཁྲུལ་པ་མེད་འཇུག་པ། །རག་ཏུ་དངོས་དང་སྒོ་

འདོགས་ལ། །སེང་གེ་བམ་ཟེའི་ཁེའུ་ལ། །དེ་ལྟར་བརོད་པའང་འཇིག་རེན་ཡོད། །དོན་

མེད་ན་ཡང་འགྲོ་བ་ཡིས། །གང་ལ་གྲགས་པས་སྒ་བཀོད་པ། །དེ་ལ་དེ་དངོས་དེ་

མཚུངས་ཕིར། །འཁྲུལ་རོག་ཅན་གཞན་ཕལ་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་ནུས་མེད་

ལ། །མེད་ཅེའམ་རོག་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ནུས་ལའང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི། །མཉན་

པ་སྐྱེ་བོས་བས་པ་ཡིན། ། ༈ ཞིག་ལ་སྒ་ལས་བློ་ཇི་འདྲ། །སྣང་བ་དེ་འདྲ་མ་ཞིག་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ལའང་། །རྣ་བ་ལ་སོགས་རྣམ་པར་ཤེས། །དོན་ཡོད་ཅན་ལ་དེ་དག་མེད། ། ༈ སྤི་ཙམ་

འཛིན་པར་བེད་པའི་ཕིར། །སེམས་གཉིས་དག་ནི་མཚུངས་པ་ཡིན། །དེ་འབའ་ཞིག་

ནི་འཛིན་བེད་པ། །སྔར་ནི་རྣམ་པར་བཟློག་ཟིན་ཏོ། ། 

༈ ཕན་ཚུན་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ནི། །ཁད་མེད་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ངོ་བོ་ཉིད་

གཉིས་ཡོད་ན་ཡང་། །དེ་དངོས་གཅིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དེ་དག་མཚུངས་

པ་ཡི། །དངོས་དེ་དེ་དག་ལས་གཞན་ཉིད། །དེ་དག་གི་ཞེས་འབེལ་མེད་འགྱུར། །ལྡོག་

པ་ལ་ནི་སུན་དབྱུང་མེད། །དེ་ཕིར་མཚུངས་ཉིད་སྤི་འདི་ལ། །དངོས་པོ་མེད་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན། ། ༈ དེ་འབས་ཤེ་ན་དུ་མ་དང་། །འཇིག་འགྱུར་དེ་ཡང་འདོད་མ་

ཡིན། །འཇིག་པ་དངོས་པོ་ཙམ་དང་ནི། །རེས་འབེལ་ཕིར་ན་རག་ཉིད་མིན། །རིགས་

རྣམས་འབས་བུ་མིན་ཕིར་ན། །མ་འབེལ་བ་དང་དངོས་མེད་འགྱུར། ། ༈ དངོས་པོའི་

སྟོབས་ཀིས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །ཤེས་པ་གང་དེ་བརྡ་དག་ལ། །ལྟོས་པ་མ་ཡིན་སྤི་ཡི་

ནི། །བློ་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་མེད། ། ༈ དངོས་གཉིས་མཐོང་ལ་བློ་འགའ་ཞིག །བརྡ་མེད་

ན་ཡང་ཐ་དད་མེད། །རེས་སུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་དེ། །དོན་ཉེ་བ་དང་འབེལ་བ་

ཡིན། །ཇི་ལྟར་རིགས་མེད་ཤེས་པ་ཡི། །འབས་ཅན་མིག་སོགས་ཉེ་འདོད་

བཞིན། །གང་གིས་རྣམ་པར་ཕེ་པ་ཡིས། །རིགས་ཀང་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན། ། ༈ རྣམ་

པ་འགས་ཀང་རྣམ་ཤེས་ལ། །དེ་དངོས་སྣང་བ་མེད་ཕིར་རོ།།

༈ གཟུགས་ཅན་ཡིན་ཕིར་དབང་རྣམས་ལ། །གལ་ཏེ་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་ན། །དེ་

ལུས་སྣང་འགྱུར་རིགས་རྣམས་ནི། །མ་ཡིན་ཡན་གར་མཐོང་མིན་ཕིར། །གསལ་

འཛིན་ཚེ་ནའང་དེ་སྒ་དང་། །ངོ་བོ་ལས་གཞན་སྣང་བ་མེད། ། ༈ དེ་ཕིར་དེ་ནི་ཤེས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཙམ་གི། །དོན་བེད་པར་ཡང་མི་རུང་ངོ་། །དེ་མི་རུང་ཕིར་རང་བཞིན་མེད། །དེ་ནི་

དངོས་མེད་མཚན་ཉིད་ཡིན། ། ༈ ཇི་སྐད་བཤད་ལས་བཟློག་གང་ཡིན། །དེ་ནི་རང་

གི་མཚན་ཉིད་འདོད། ། ༈ དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཀ་ལ། །བརེན་ཕིར་སྤི་

དེའང་རྣམ་པ་གསུམ། ། ༈ གལ་ཏེ་དངོས་བརེན་དངོས་འབེལ་ཕིར། །དངོས་པོ་

ཤེས་འགྱུར་ཞེ་ན་མིན། །ལན་བཏབ་ཕིར་དང་འདས་སོགས་ལ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་

མཐོང་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དངོས་ཆོས་ཉིད་ཉམས་ན། །དངོས་པོར་འཛིན་པ་སྔོན་འགྲོ་

ཅན། །དེ་ཤེས་ཡིན་ཕིར་ཉེས་འདི་མེད། ། ༈ རང་གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་གཞལ་

བ། །ཡོད་མེད་ཉིད་དུ་དཔོད་རྣམས་ཀིས། །དོན་བ་དེ་ལས་གྲུབ་ཕིར་རོ། ། ༈ དེ་ནི་

རང་གཞན་ངོ་བོ་ཡིས། །རོགས་ཕིར་གཞལ་བ་གཉིས་སུ་བཞེད། །ཇི་བཞིན་མངོན་

ཞེན་མིན་པའི་ཕིར། །གཉིས་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་བཞེད། ། ༈ གལ་ཏེ་གཞན་གི་

ངོ་བོས་ནི། །རོགས་ན་འཁྲུལ་པ་ཚད་མ་མིན། །བསམ་པ་ལ་ནི་བསླུ་མེད་

ཕིར། །འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཡང་ཚད་མ་ཉིད། །རྣམ་གཞན་གིས་ཀང་རོགས་པ་

མཐོང་། །ཕོགས་འདི་ལ་ནི་ལན་བཏབ་ཟིན། །ནོར་བུ་སྒོན་མེའི་འོད་དག་ལ། །ནོར་

བུའི་བློ་ཡིས་མངོན་རྒྱུག་པ། །ལོག་པའི་ཤེས་པར་ཁད་མེད་ཀང་། །ཇི་ལྟར་དོན་

བེད་ལ་ཁད་ཡོད། །དེ་ལྟར་ཇི་བཞིན་དོན་མེད་ནའང་། །རེས་དཔག་དང་ནི་དེར་སྣང་

དག །དོན་བེད་པ་དང་རེས་འབེལ་པས། །ཚད་མ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག ༈ །གང་

ལ་དོན་གི་ནུས་པ་ལས། །རེས་འགྲོ་ལྡོག་པ་ཅན་གི་བློ། །དེ་ལ་འཛིན་པ་རང་དབང་

ཅན། ། ༈ དེ་ལས་གཞན་དངོས་དབང་པོ་འདས། །མ་མཐོང་བདག་ཉིད་ངོ་བོ་

དེ། །རོག་བའི་རེན་ནི་དོན་གཞན་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་རེན་དང་འབེལ་ཅན། །ཡིན་
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ན་དེ་ཚེ་གོ་བེད་ཉིད། །དེ་ཚེ་གོ་བེད་རེས་འགྲོ་བ། །སྤི་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རོགས། །དེས་

ན་ལོག་གྱུར་དོན་ཐམས་ཅད། །ཁད་པར་དུ་ནི་རོགས་མི་འགྱུར། ། ༈ འབེལ་པ་ཅན་

གི་ཆོས་ལས་ནི། །ཆོས་ཅན་ལ་རོགས་སྐྱེ་བ་གང་། །དེ་ནི་རེས་དཔག་ལོག་གྱུར་

གི། །སྒྲུབ་བེད་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན། ། ༈ མངོན་སུམ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་

ལས། །གཞལ་བ་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་གཞལ་བ་གཉིས་ཉིད་ཀིས། །ཚད་

མ་གཉིས་སུ་བཞེད་པ་དང་། །གཞལ་བ་གཉིས་ནི་མཐོང་བའི་ཕིར། །གསུམ་གཅིག་

གྲངས་ནི་བསལ་བ་ཡིན། ། ༈ མེད་པ་གཞལ་བ་མ་ཡིན་ཕིར། །གཅིག་ཉིད་ཅེ་ན་ཁོ་

བོའང་འདོད། ། ༈ མེད་པའང་ངེས་ཕིར་གཞལ་བ་ནི། །མིན་ལ་མ་ངེས་པ་ཉིད་

དམ། །དེ་ངེས་ཚད་མ་གཉིས་པ་ཉིད། །མེད་ལ་དབང་སྐྱེས་བློ་མིན་ཏེ། །དོན་གི་

སྟོབས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། །དོན་གི་ནུས་ལ་ལྟོས་མེད་ན། །བར་ཆོད་ལ་སོགས་

ཡོད་ན་ཡང་། །དབང་སྐྱེས་བློ་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ཉིད་ལྡོག་

ལས། །མེད་པར་ངེས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། །འགལ་བའམ་དེ་ཉིད་ལྡོག་པ་དང་། །རེས་འགྲོ་

ཅན་གི་རགས་ཡིན་ནོ། ། ༈ གཞན་སེམས་དག་ནི་རོགས་ཕིར་ཡང་། །ཚད་མ་

གཉིས་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན། །སྨྲ་སོགས་ལ་ནི་འཇུག་པའི་ཕིར། །དེ་ཡི་ངོ་བོ་ངེས་པར་

གྲུབ། །བསླུ་མེད་ཕིར་དེ་ཚད་མ་ཉིད། ། ༈ གལ་ཏེ་ལ་ལ་དག་ཏུ་ནི། །འཁྲུལ་ཕིར་

ཡིད་བརན་མེད་ཅེ་ན། །རགས་ལོག་མཐོང་ཕིར་དེ་དེ་འདྲ། ། ༈ གང་ལས་འགའ་ཚེ་

དངོས་འགའ་ལ། །དེ་ཡི་རོགས་པ་གྲུབ་གྱུར་པ། །དེ་ནི་དེ་ལས་སྐྱེས་པའམ། །དེ་ཡི་

ངོ་བོར་གདོན་མི་ཟ། །རང་གི་རྒྱུའམ་ངོ་བོ་དག །མེད་པར་དོན་ནི་སིད་མིན་པ། །དེ་

དག་རང་བཞིན་མཐོང་གང་ཡིན། །དེ་ཉིད་གཞན་དུའང་མཚན་ཉིད་ཡིན། ། ༈ ལྟར་
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རུང་རང་གི་ངོ་བོའམ། །རང་རྒྱུ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་གཞན་དག །ཡོད་པར་སྣང་བ་མེད་ན་

ནི། །དེ་དང་ལྡན་པའང་ཅི་ལྟར་ཡོད། ། 

༈ སྤི་ཡི་བློ་ནི་ཚད་མིན་ན། །མེད་པ་ཐོབ་འགྱུར་ཕ་རོལ་གི། །དངོས་བཞིན་

གལ་ཏེ་དབང་རྣམས་ཀིས། །དུས་གཞན་དུ་ནི་རོགས་ཤེ་ན། །དེ་མིན་དབང་དང་

ནུས་སོགས་ལ། །དབང་སྐྱེས་བློ་ནི་མི་སིད་ཕིར། །མེད་པ་རོགས་པ་ཡིན་ན་

ནི། །བློ་དང་སྐྱེ་བ་རྒྱུ་མེད་འགྱུར། །རྣམ་རོག་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ན། །རང་གི་མཚན་

ཉིད་ལ་མངོན་སུམ། །རྣམ་རོག་མེད་པར་སྤི་འཛིན་མིན། །དེ་ཕིར་དེ་ལ་རེས་དཔག་

ཉིད། ། ༈ གཞལ་བ་ངེས་ན་ཁ་དོག་ནི། །མི་རག་ཉིད་དུ་རོགས་མི་འགྱུར། །དེ་བློ་

ཚད་མ་གཞན་འགྱུར་ཏེ། །རགས་མེད་པར་ནི་ཡོད་ཕིར་རོ། །ཁད་པར་མཐོང་ལ་

རགས་དང་ནི། །འབེལ་བ་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། །དེ་ནི་ཚད་མ་གཞན་ཡིན་

ནོ། །གཞལ་བ་མང་ཕིར་ཚད་མ་རྣམས། །མང་པོ་ཉིད་དམ་གཅིག་ལ་ཡང་། །དུ་མ་

ཉིད་ནི་འཇུག་ཕིར་ཏེ། །གཅིག་གསུམ་གྲངས་ཀང་སེལ་མི་འགྱུར། །དཔེར་ན་ཁད་

པར་མཐོང་བ་བཞིན། །ཡུལ་ངེས་པ་ནི་མེད་ཕིར་དང་། །གཞལ་བ་གཞན་ནི་ཡོད་

ཕིར་རོ། ། 

༈ སྐྱོན་འདིར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །ཁ་དོག་སྤི་ལ་སྦྱོར་ཕིར་རོ། ། ༈ དངོས་

མེད་ངོ་བོ་མིན་དེ་ཉིད། །དེ་ལྟར་གྲུབ་པས་བསྒྲུབ་ཕིར་རོ། ། ༈ གཞན་ལས་གཞན་

གྲུབ་མིན་ཞེ་ན། །མིན་ཏེ་དེ་ཉིད་གྲུབ་ཕིར་རོ། །  ༈ དངོས་གང་ཅི་ལྟ་བུར་གྱུར་

པ། །དེ་འདྲ་དེ་ནི་རགས་སེམས་ཀི། །རྒྱུ་ཡིན་དེ་ལས་དེ་ལྟ་ཡི། །དངོས་ལ་དེས་

བསྐྱེད་རགས་ཅན་བློ། །དེ་ལྟར་རགས་དང་རགས་ཅན་བློ། །བརྒྱུད་པ་ཡིས་ནི་
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དངོས་པོ་ལ། །འབེལ་ཕིར་དེར་སྣང་བ་ཡིས་ནི། །སྟོང་ཡང་སླུ་བེད་ཉིད་མ་

ཡིན། ། ༈ དེ་ཡི་ངོ་བོས་སྟོང་དེ་དག །དེ་ཡི་ངོ་བོར་ཞེན་པའི་ཕིར། །དེ་དངོས་སླུ་

བེད་ཉིད་མིན་ཡང་། །འཁྲུལ་པར་རྣམ་གཞག་བས་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་ཕིར་དངོས་པོ་

རོགས་བ་ལ། །ཁབ་བེད་དེ་ཡི་ངོ་བོའམ། །རྒྱུ་དག་ཁབ་པར་བ་སེམས་ཀི། །རྒྱུ་

མཚན་དེ་ཡང་དེ་བློའི་ཡིན། ། ༈ དགག་པ་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་དམིགས་པ་

ལས་འགྲུབ་པ་ཡིན། །ཚད་མས་གྲུབ་པར་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །དོན་ཀིས་བཟློག་པ་ཉིད་

ལས་ཡིན། ། ༈ དགག་ལ་དེའམ་དེ་རྒྱུ་དང་། །འགལ་བར་བརོད་པ་མཐོང་གང་

ཡིན། །དེ་ཡང་དེ་ཡི་ཚད་མ་ཉིད། །མེད་པ་འཕེན་པར་བེད་པ་ཡིན། ། ༈ གཞན་དུ་

དངོས་གཅིག་ཡོད་བརོད་པས། །གཞན་མེད་དེ་ནི་གང་ལས་རོགས། །འགལ་ཕིར་

ཞེ་ན་དེ་ཉིད་ཀང་། །ཅིས་འགྲུབ་ལན་ཅིག་མི་གནས་ཕིར། །ཞེ་ན་དེ་ཡང་གང་ལས་

འདོད། །སྣང་བ་མཐོང་མེད་ཕིར་ཞེ་ན། །དེ་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་རང་

སྒས་བརོད་ན་ཡང་། །དེ་ཉིད་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །གང་ལ་དེ་ནི་ཚན་མིན་

དེས། །དགག་པ་རྣམ་ཀུན་བརོད་བ་མིན། ། ༈ དེས་ན་དེ་དང་འགལ་དོན་

གི། །འབས་བུ་བརོད་པ་བཤད་པ་ཡིན། །ཀུན་ལ་སྦྱོར་བ་ཐ་དད་ཉིད། །ཡིན་གི་དོན་

ལ་ཐ་དད་མེད། ། ༈ འགལ་དང་དེ་ནི་ཐབས་བཅས་པ། །གྲུབ་དང་བཀག་པ་མེད་

པར་ནི། །དགག་ལ་ཚད་སྨྲ་གང་ཡིན་དེ། །རིགས་པའི་རེས་འབང་ཅན་མིན་ཏེ། །སྨྲ་

ལ་སོགས་པས་ཀུན་མཁེན་དང་། །འཇིན་རེན་གཞན་སོགས་མེད་སྒྲུབ་བཞིན། ། 

༈ དབང་པོ་ལས་འདས་དོན་རྣམས་དང་། །འགལ་བ་གྲུབ་པ་མེད་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་སྨྲ་པོ་རིག་ཡིན་ན། །གནོད་བ་གནོད་བེད་ངོ་བོ་གང་། །དེ་འདྲ་མི་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

དམིགས་ཕིར་ཞེ་ན། །དེ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་བརོད། །མི་དམིགས་པ་ནི་དེ་ལྟ་

བུ། །ངེས་བེད་མིན་པར་རབ་ཏུ་བརོད། །དེ་ཕིར་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ། །ཡོད་མེད་

ངེས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། ། ༈ འགལ་དེ་ཆོས་ནི་ཐ་དད་དམ། །ཐ་དད་མེད་ལ་རབ་སྦྱོར་

ཏེ། །ཁ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། །མེ་དང་སྐྱེ་ལ་ཡོད་གནོད་བཞིན། ། ༈ ཇི་ལྟར་

དངོས་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་འདོད། །དེ་བཞིན་དངོས་ཉིད་

རང་ལྡོག་ན། །དངོས་རྣམས་ལྡོག་པར་བེད་པ་ཡིན། ། ༈ དེས་ནི་རོག་པས་སྦྱར་བའི་

ཆོས། །ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་དག་ལས། །གང་རུང་ཉིད་སོགས་བསལ་

ཡིན་ཏེ། །ཅི་ཡང་རུང་ལ་སིད་ཕིར་རོ། ། ༈ དེ་ལའང་ཁབ་པར་བེད་པའི་ཆོས། །ཁབ་

བ་ལྡོག་པའི་གོ་བེད་འདོད། །གལ་ཏེ་རང་གི་ལྡོག་པ་ནི། །རྣམ་འགར་ཡོངས་སུ་

བཅད་ནའོ། ། ༈ མེད་པ་ལ་ནི་དེ་ཉིད་ཀི། །ཚད་མེད་རགས་སུ་བརོད་གང་ཡིན། །དེ་

ནི་ཤིན་ཏུ་རོངས་དོན་ཏེ། །གནག་རྫི་མོ་བར་གྲགས་ཕིར་རོ། ། ༈ མི་དམིགས་པ་ནི་

འདི་ཙམ་ཞིག །མེད་ལ་ངེས་པའི་འབས་ཅན་ཡིན། །དེ་ཡང་སྣང་བར་འདོད་པ་

ཡི། །རྒྱུའམ་རང་བཞིན་སྣང་མེད་ཉིད། ། ༈ རེས་སུ་དཔག་པས་མི་རག་

སོགས། །འཛིན་པ་ལ་ནི་ཚུལ་འདིར་འདོད། །གཞན་དུ་གཟུང་བ་འཛིན་པའི་

ཕིར། །ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་མ་ཡིན། །དངོས་ལས་མི་རག་གཞན་དུ་མེད། །དེ་ཡང་

དབང་པོ་ལས་སྔར་གྲུབ། ། ༈ དུ་མའི་དངོས་དེ་བརོད་བ་མིན། །རོག་པས་བསྐྱེད་

ཆོས་བརོད་བ་ཡིན། ། ༈ སྤི་ཡི་རེན་ནི་གྲུབ་པ་ན། །སྤི་དེ་ཉིད་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན། །དེ་

མ་གྲུབ་ན་དེ་ལྟར་དེ། །རབ་ཏུ་གྲུབ་ཕིར་རེས་དཔོག་ཡིན། ། ༈ འདྲ་བ་གཞན་ནི་

ཡོད་པའི་ཕིར། །ལ་ལར་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་ཏེ། །འཁྲུལ་ཕིར་སྒོང་གི་ཐ་དད་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

བཞིན། །ཐ་དད་མཐོང་བ་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ འདི་ལྟར་རགས་མེད་བིས་པར་གི། །སྐྱེ་བོས་ཕིས་འབྱུང་བ་དང་

ནི། །འབེལ་མེད་མར་མེ་ལ་སོགས་ཀི། །འཇིག་པ་མཐོང་བས་ཡོངས་གཅོད་

ཉིད། ། ༈ ནུས་པ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དུ། །གྱུར་ཀང་དེ་མ་ཐག་མེད་པས། །འབས་

བུ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། །རོངས་གྱུར་ངེས་གསལ་མེད་ཕིར་རོ། ། ༈ དེ་ཉིད་

བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་ནི། །རེས་སུ་དཔག་པ་བརོད་པ་ཡིན། ། ༈ བློ་གྲོས་ཆེན་པོས་

མཐོང་ཉིད་ལས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་བེད། ། ༈ ཐམས་ཅད་ལས་ནི་ལྡོག་

པ་ཡིས། ཐ་དད་མེད་དོན་དེ་ལ་ནི། །ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་བློ་དང་། །ཇི་ལྟར་

བརྡར་བཏགས་པ་ཡི་སྒ། །ཐ་དད་རེན་ཅན་བཞིན་འཇུག་འགྱུར། ། ༈ འཁྲུལ་རྒྱུ་མེད་

ན་དེ་ཡིས་ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རང་དང་ནི། །རེས་སུ་མཐུན་པའི་བློ་སྐྱེད་

བེད། ། ༈ ཡང་ན་འདིར་ནི་མི་དམིགས་པའི། །རགས་ལས་འཇིག་པ་གྲུབ་པ་

ཡིན། །སྔར་བྱུང་དངོས་པོ་མེད་གྱུར་པ། །མི་རག་ཅེས་ནི་བརོད་པ་ཡིན། ། ༈ གང་

གི་མཐའ་གཉིས་ཆོད་ཡོད་པའམ། །འབེལ་པ་བརོད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །མི་རག་

ཉིད་ཀི་སྒ་ཡིན་པ། །དེ་མཐའ་དེ་དག་གང་ལ་བརོད། ། ༈ གལ་ཏེ་སྔ་ཕིར་མེད་ཡིན་

ན། །དེ་ཉིད་མི་རག་ཅིས་མ་ཡིན། །དྲུག་པ་སོགས་སྦྱོར་མི་རུང་ཕིར། །ཞེ་ན་མཐའ་

ལ་དེ་ཅི་ལྟར། །ཡོད་ཉིད་དང་འབེལ་རག་པའི་ཕིར། །མཐའ་ཡིས་ཁད་པར་འགྱུར་

བ་མིན། ། ༈ གལ་ཏེ་རྒྱུ་འབས་མཐའ་ཡིན་ན། །ཁད་པར་མེད་པ་ཉིད་འགྱུར་

ཏེ། །འབེལ་མེད་ཕིར་རོ་དེ་ཡིས་ནི། །དངོས་པོ་སྔར་མེད་འདོད་མིན་པས། །དེ་ལ་

དེ་ཡིས་ཁད་པར་ཅན། །བརོད་པ་དེ་ཡང་མི་འགྲུབ་ཕིར། །ཡོད་པ་ཉིད་དང་རང་རྒྱུ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

དང་། །འབེལ་བེད་ཕིར་ན་རྒྱུ་ཞེས་གྲག །ཡོད་ཉིད་དེ་དང་འབེལ་དེ་ཡང་། །རག་ན་

འ་ོན་འདི་འབས་གང་། །གང་ཞིག་མེད་པ་དེ་བེད་ན། །དངོས་པོ་སྔར་མེད་ལྡན་མིན་

ཏེ། །འབེལ་པ་ཁས་ལེན་མེད་ཕིར་རོ། །དེ་ཕིར་རིལ་འདི་རག་པར་འགྱུར། ། ༈ དེ་

ཕིར་མེད་དོན་སྒོ་འདོགས་པ། །བརོད་བ་ཐ་དད་ཅན་བློ་ནི། །ཐ་དད་མེད་དོན་མངོན་

འདོད་ཅན། །སྒ་ལའང་ལྡོག་པའི་རེན་ཡིན་ནོ། ། 

༈ སྐད་ཅིག་སོ་སོར་ཐ་དད་ཕིར། །ཁད་པར་ངོ་ཤེས་མ་ཡིན་ནོ། །མཐོང་དང་

མཚུངས་པར་དེ་འཛིན་ཕིར། །ཁད་པར་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཀང་མིན། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་

ཉིད་དཔེ་ཡིན་པའི། །ཕིར་ན་སྤི་འཛིན་མིན་ཞེ་ན། །དཔེ་ཉིད་ཡིན་ཕིར་གྲུབ་དེ་

ལ། །ཚད་མ་གཞན་གིས་ཅི་ཞིག་བ། །གལ་ཏེ་བརེད་ཕིར་སྐྱོན་མེད་ན། །དེ་ཉིད་

ཕིར་ན་དཔེ་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་མཐོང་ལ་དེ་དངོས་ནི། །ཚད་མས་གྲུབ་ན་དངོས་

གཞན་ལ། །དེ་ཉིད་སྒོ་འདོགས་ཕིན་ཅི་ལོག །དེས་གྲུབ་ཚད་ཅན་ཉིད་མ་

ཡིན། །མངོན་སུམ་ཅིག་ཤོས་གཅིག་ཡིན་ཕིར། །གཅིག་གྲུབ་པ་ན་གཉིས་ཀ་

གྲུབ། ། ༈ གཞན་དང་མཚམས་ནི་སྦྱོར་བ་ཡི། །ཞེན་པ་མཁས་པས་དྲན་པར་

ཤེས། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་རགས་ལ་ལྟོས་ཕིར། །དྲན་མིན་མ་ཡིན་འཁྲུལ་ཕིར་རོ། ། 

༈ མངོན་སུམ་རོག་དང་བལ་བ་ནི། །མངོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །ཀུན་གི་རྣམ་རོག་མིང་རེན་ཅན། །སོ་སོ་རང་གིས་རིག་བ་ཡིན། །ཐམས་

ཅད་ལས་ནི་སེམས་བསྡུས་ནས། །ནང་གི་བདག་ཉིད་གཡོ་མེད་པར། །གནས་

ནའང་མིག་གིས་གཟུགས་དག་ནི། །མཐོང་བའི་བློ་དེ་དབང་སྐྱེས་ཡིན། །སར་ཡང་

ཅུང་ཟད་རྣམ་རོག་ན། །ཁོ་བོའི་རྣམ་རོག་འདི་འདྲར་གྱུར། །ཅེས་རིག་སྔར་བཤད་
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གནས་སྐབས་ཀི། །དབང་པོའི་རོགས་པ་ལ་མེད་དོ། ། ༈ གཅིག་ཏུ་མཐོང་བའི་ཁད་

པར་ནི། །གཞན་འགའ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་མི་འགྱུར། །དེ་ལས་སྤི་གཞན་ཐ་དད་

པ། །ཡོད་མིན་ཐ་དད་བློ་མེད་ཕིར། །དེ་ཕིར་དབང་པོ་ལས་སྐྱེས་བློ། །ཐམས་ཅད་

ཁད་པར་ཡུལ་ཅན་ཡིན། །ཁད་པར་རྣམས་ལ་སྒ་དག་ནི། །འཇུག་པ་སིད་པ་ཡོད་

མིན་ཏེ། །ཁད་པར་རེས་འགྲོ་མེད་པས་ན། །བརྡ་འཇུག་པ་ནི་མེད་ཕིར་རོ། །སྒ་

རྣམས་ཡུལ་ཡང་གང་དེ་ཉིད། །དེ་རྣམས་ཉིད་ནི་སྦྱོར་བར་བེད། །དེའི་འདི་ཞེས་ནི་

འབེལ་པ་ལ། །དོན་སྣང་བ་ནི་གང་ཡིན་པ། །དེ་དག་ཉིད་ནི་འབེལ་ཡིན་ན། །དེ་ནི་

དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་མིན། །དེ་ཚེ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡི། །དོན་སྣང་བ་ནི་མེད་ཕིར་

རོ། །ཤེས་སྣང་ཐ་དད་པ་ཡིས་ནི། །དོན་རྣམས་ཁད་པར་བེད་པ་ཡིན། །མིག་ལ་

དོན་སྣང་བ་ན་ཡང་། །འདི་ཞེས་གཞན་གིས་བསྟན་པ་གང་། །དེ་ཉིད་སྒ་ཡིས་སྦྱོར་

བེད་ཀི། །དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོའི་བ་བ་མེད་པ་ལ། །གཞན་

ངག་ཙམ་གིས་སྣང་མེད་ཕིར། །འབེལ་བ་མ་བས་ཅན་མིན་ཏེ། །རང་ཉིད་ཤེས་པར་

ཐལ་ཕིར་རོ། ། 

༈ རོག་བཅས་རོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །ཅིག་ཅར་དུ་ནི་འཇུག་ཕིར་

རམ། །འཇུག་པ་མྱུར་ཕིར་བླུན་པོ་དག །དེ་དག་ལ་ནི་གཅིག་ཏུ་ཞེན། ། ༈ གལ་ཏེ་

རྣམ་རོག་གིས་བཅད་པས། །མཐོང་བ་རྒྱུན་ཆད་འགྱུར་ཞེ་ན། །གཞན་གིའང་རིགས་

ནི་ཐ་དད་པའི། །རྣམ་པར་རོག་ཚེ་ཇི་ལྟར་མིན། ། ༈ གལ་ཏེ་མགལ་མེ་མཐོང་བ་

བཞིན། །དངོས་ཕོགས་སྟོབས་དང་ལྡན་འདོད་ན། །དེ་ནི་གཞན་ལའང་མཚུངས་པ་

ཡིན། ། ༈ ཡི་གེའང་ཅིག་ཅར་ཐོས་པར་འགྱུར། །འདིར་དོན་ཀུན་དང་ཅིག་ཅར་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

དུ། །འདུས་ཅན་དབང་རྣམས་ཡོད་པ་ན། །ལྔ་པོ་རྣམས་ཀིས་ཆོད་ན་ཡང་། །ཆོད་

མེད་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་བློ། །གང་དེ་མིང་གི་མཐར་ཐུག་པའི། །ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་

དང་འདྲེས་ཕིར། །ཆོད་པར་སྣང་བ་དེ་ངོ་་མཚར། །དེ་ཕིར་བློ་ནི་ཅིག་ཅར་

འགྱུར། །སྣང་བ་ལ་ཡང་ཁད་མེད་ན། །བར་བཅས་བར་མེད་ཇི་ལྟར་ཡིན། །ཡིད་ཀི་

རོག་པ་འབའ་ཞིག་ལའང་། །ལམ་དུ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། 

༈ ལ་ལར་ཀུན་ཏུ་ཆགས་སེམས་ཅན། །དོན་ཉེ་
1
བ་ལའང་འཛིན་མེད་

གང་། །ཆགས་པས་གཞན་བསྐྱེད་ནུས་ཉམས་ཕིར། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་རོད་འདི་

ཡོད། ། ༈ མགལ་མེ་ལ་སོགས་མྱུར་འཇུག་པའི། །རེས་སུ་འགྲོ་བས་གནོད་པ་

ཅན། །མིག་ལས་འཁོར་ལོར་འཁྲུལ་སྐྱེ་ཡི། །དེ་མཐོང་མཚམས་སྦྱོར་ལས་མ་

ཡིན། ། ༈ ལ་ལ་དབང་སྐྱེས་ལ་སོགས་ཕིར། །བིས་པའི་བློ་བཞིན་རོག་མེད་

དང་། །བིས་པའི་རོག་མེད་ཉིད་ཀི་རྒྱུ། །བརྡ་ཉམས་པ་ཉིད་ཡིན་སྨྲ་བ། །དེ་དག་གི་

ནི་རོག་མེད་ཕིར། །བིས་པའི་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །བརྡ་ཡི་རྒྱུ་དང་བལ་བའི་

ཕིར། །དེ་ནི་ཕིས་ཀང་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བརྡ་ལ་མ་བང་
2
བའི། །ཡིད་ཡོད་དེས་

ན་དེ་འདོད་ན། །དེ་བཞིན་དབང་སྐྱེས་ལ་ཡང་འགྱུར། །འདི་འདྲ་འདི་ཡང་ལག་ལྡན་

ཡིན། །བིས་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་གང་ཡིན། །དེ་ཉིད་འདིར་ཡང་བརོད་བ་སྟེ། །དབང་

པོའི་བློ་ནི་མཚུངས་ཕིར་རོ། ། 

༈ འདིས་ནི་མྱོང་སོགས་བཤད་པ་ཡིན། ། ༈ ཁད་པར་དང་ནི་ཁད་པར་

གཞི། །འབེལ་དང་འཇིག་རེན་གཞུང་ལུགས་ནི། །བཟུང་ནས་དེ་དག་སོམ་བས་

1 ཉ་

2 བད་
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ཏེ། །དེ་ལྟར་རོགས་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །དཔེར་དབྱུག་ཅན་བཞིན་རིགས་སོགས་

ཀི། །བེ་བག་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། །དེ་ལྡན་སྦྱོར་བ་ཡོད་མིན་པ། །དེས་ན་འདི་

ལ་རོག་པའང་མེད། ། ༈ རེས་འགྲོ་ཅན་གི་རྣམ་ཤེས་གང་། །དེ་ཡང་སྒ་དང་གསལ་

བར་སྣང་། །ཁ་དོག་དབིབས་ཡིག་རྣམ་པ་ཡིས། །སྟོང་པ་བ་ལང་ཉིད་དུ་

བརོད། ། ༈ དེ་ཉིད་མཚུངས་པ་ཉིད་ཡིན་ཀང་། །མིག་གི་ཡུལ་ལ་མཐོང་མེད་

དེ། །སྣང་བ་གཉིས་ནི་མེད་ཕིར་རོ། །བློ་ཐ་དད་པའང་རེད་པར་དཀའ། ། ༈ དབང་

པོས་འཕྲོད་འདུ་འཛིན་མེད་ཕིར། །འབེལ་པ་མཐོང་བ་མེད་པར་གནས། ། ༈ སྣལ་

མ་འདི་ལ་སྣམ་བུ་ཞེས། །སྒ་འདི་དག་ཀང་རང་གིས་བས། །བ་ལང་ལ་རྭ་ཞེས་

འཇིག་རེན། །རྭ་ལ་བ་ལང་འཇིག་རེན་མིན། །བ་ལང་ཞེས་བ་ཡན་ལག་ནི། །ལག་

མ་རྣམ་བཅད་དམིགས་མེད་ཕིར། ། ༈ སྣལ་མ་དེ་རྣམས་ཀི་སྣམ་བུ། །འདི་ཞེས་

སྣལ་མ་འདུས་བས་ལས། །ཕིས་འབྱུང་འབས་བུར་བརོད་ཡིན་གི། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་

དུས་གཅིག་མིན། །འགའ་ཡིས་རྒྱུ་སྒོ་བཏགས་པའམ། །སྒ་མི་རེན་ནི་སྟོན་པ་ན། 

སྣལ་མ་གཅིག་ནི་བཀར་བས་ལ། །འབས་ལ་སྣལ་མ་ཞེས་འཇུག་འགྱུར། །ཕན་

གདགས་ཕན་འདོགས་བེད་ཉིད་དམ། །རྣམ་པར་ཆད་མེད་སྣང་བ་ཉིད། །འཁྲུལ་

མེད་ཅན་ཤེས་དང་པོ་ཡི། །བརྡ་ལ་སྤོད་ཡུལ་གང་ཡིན་དངོས། ། ༈ དངོས་པོ་ལས་

ནི་ཐ་དད་ཅན། །རིགས་སོགས་ལ་ནི་རེས་དཔག་མེད། །དབྱུག་པ་ཅན་སོགས་

ཐམས་ཅད་ལའང་། །ཀུན་རྫོབ་པ་ལས་ཐ་སྙད་འདོགས། ། 

༈ དངོས་པོ་ཁང་བཟང་འཕྲེང་སོགས་ཀི། །སྒ་ཡང་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་

མིན། ། ༈ གལ་ཏེ་ཁང་པ་ལྡན་ཡིན་ན། །དེ་འཕྲེང་དེ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

རིགས་ཡིན་ཁང་གཅིག་ཀང་། །ཤིང་བཞིན་འཕྲེང་ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར། །འཕྲེང་

མང་པོ་ལ་དེ་ཡི་སྒ། །ཅི་ལྟར་རིགས་ལ་རིགས་མེད་ཕིར། ། ༈ ཕྲེང་སོགས་ལ་ནི་

ཆེན་པོ་སོགས། །ཉེར་བརགས་ལས་འདོད་གང་ཡིན་པ། །དངོས་དང་ཁད་མེད་རྣམ་

ཤེས་ཀི། །གཟུང་བ་ཉིད་ཕིར་ཉེར་བརགས་མིན། ། ༈ དངོས་སུ་མངོན་པར་འདོད་

པ་ལའང་། །རྒྱུ་གཞན་མིན་པ་ཉིད་དེ་མཚུངས། །དྲུག་རྣམས་ལ་ནི་ཚིག་དོན་སྒ། །རྒྱུ་

གཞན་གང་ལ་ལྟོས་པར་མཐོང་། ། ༈ ཇི་ལྟར་གྲགས་ལས་གྲུབ་གང་ཡིན། །དངོས་

དང་དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། །གང་ལ་དེ་སྐད་བརོད་ཕལ་པ། །དངོས་ལ་དངོས་

མེད་བཏགས་ཕིར་རོ། ། ༈ གྲགས་པ་བརྡ་ཡི་རེས་འགྲོ་ཅན། །དེ་ཡང་བརོད་འདོད་

རེས་འགྲོ་ཅན། །ཐ་སྙད་དོན་དུ་བས་པ་སྟེ། །སེབ་སྦྱོར་མིང་དང་སྒ་ཆ་བཞིན། ། ༈ ཐ་

དད་ཀང་གང་དངོས་ཆོས་ཀིས། །དེ་འདྲའི་རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་ཡི་ནི། །དོན་དེ་དག་ལ་

ཤེས་པ་དེས། །དེ་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་པར་

ནི། །རོགས་ལ་ཤེས་པའང་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཕིར་དེ་འབས་མེད་བལ་བ། །རེས་འགྲོ་

དངོས་གཅིག་ཡོད་མ་ཡིན། །དངོས་རྣམས་ལ་ཡོད་དེ་ཡི་ཕིར། །དངོས་ལ་མཉན་བ་

དེ་མཐའ་ཅན། །ཕིར་རོལ་ནུས་པ་རྣམ་གཅོད་ལ། །རེག་པ་མེད་ཀང་སྒ་དེ་ནི། །རྣམ་

པར་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་ནི། །དེ་ཡི་མཐར་ཐུག་རྣམས་དང་འབེལ། །དེས་ན་

གཞན་སེལ་མཐར་ཐུག་ཕིར། །མཉན་པ་གཞན་སེལ་བེད་པར་བརོད། ། ༈ ལྡོག་པ་

བཞིན་དུ་སྒ་དག་ལས། །ཤེས་ལ་གཞན་གི་གཟུགས་བརན་སྣང་། །གང་དེའང་དོན་

གི་བདག་ཉིད་མིན། །དེ་འཁྲུལ་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་ཡིན། །དེ་ནི་མཉན་པས་

བརོད་པ་ན། །དོན་གི་ཆ་གང་རོགས་པར་འགྱུར། །དེ་མ་རོགས་ན་དེ་དོན་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཅན། །བརྡ་བེད་པ་ནི་དོན་མེད་འགྱུར། །སྒས་དོན་ཆ་ནི་ཅི་བརོད་ཅེས། །དེ་ལ་

གཞན་སེལ་བརོད་པར་བ། །རྣམ་པ་དེ་ཡང་དོན་ལ་མེད། །དེ་བརོད་ཅི་ལྟར་དོན་

བརེན་ཡིན། །རེས་འགྲོ་ཅན་སྒས་རེས་འགྲོ་ཅན། །དོན་གི་འབས་ཡིན་མཐོང་གོམས་

པས། །སྤྲུལ་དེའང་རེས་འགྲོ་མེད་པ་ཅན། །བློ་ལས་ཐ་དད་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ དེ་དངོས་སྒོ་བཏགས་རོགས་པ་ཡིས། །གཞན་ལས་བཟློག་པ་རོགས་ཕིར་

ཡང་། །སྒ་དོན་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་ཅེས། །བརོད་པ་ལ་ནི་འགལ་བ་མེད། །ཤེས་པ་སྒ་

ཡིས་ངེས་སྤྲུལ་པ། །དེ་དག་ལོག་པར་སྣང་བ་ཉིད། །དོན་གི་ཆ་ལ་འདི་རེས་

འགྲོ། །དེ་ལྟར་མཉན་པ་གཞན་སེལ་བེད། །དེ་ཕིར་བརྡ་ཡི་དུས་ན་ཡང་། །རང་ཉིད་

མཐོང་བའི་འབས་བུ་ཅན། །བསྟན་པའི་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཕིར། །གཞན་སེལ་སྒ་

དང་འབེལ་པར་འགྱུར། །གཞན་དུ་མ་མཐོང་ལ་ལྟོས་དང་། །ལ་ལར་དེ་མཐོང་ལ་

ལྟོས་ཕིར། །གཞན་སེལ་སྒ་དང་འབེལ་འགྱུར་གི། །དེ་ནི་དངོས་ལ་མི་རུང་ངོ་། ། 

༈ དེ་ཕིར་རིགས་སོགས་དེ་ལྡན་ནི། །ཡོད་མིན་དོན་དང་དེ་དག་ལ། །མཉན་

པ་འབེལ་མིན་གཞན་ལས་ནི། །ལྡོག་པ་ཉིད་ལ་སྒ་སྦྱོར་ཕིར། ། ༈ བརྡ་དྲན་པ་ཡི་

རྒྱུ་ཅན་གི། །མཐོང་བ་སེ་བེད་བདག་ཉིད་ཅན། །སྔ་ཕི་འཛིན་པས་སྟོང་པ་ཡི། །མིག་

ཤེས་ལ་ནི་དེ་ཅི་ལྟར། ། ༈ གཞན་ལ་འཇུག་སེམས་ཅན་གི་ཡང་། །མིག་གིས་

གཟུགས་དག་མཐོང་གྱུར་པ། །དེར་ནི་གསལ་བར་དེ་ཡི་བརྡ། །མི་འཛིན་དེས་

བསྐྱེད་རོག་པའང་མེད། ། ༈ གང་ལ་སྒ་ནི་ངེས་འགོད་པ། །དེ་ལ་རོག་པ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར། །དེས་ན་དབང་སྐྱེས་འདོད་པ་ཡིས། །འཇུག་འགྱུར་ཕིར་རོལ་མཐོང་མི་

འགྱུར། ། ༈ གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཞེས་མཐོང་བ་ན། །དེ་བློ་ཞེས་ནི་ཇི་ལྟར་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

མཐོང་། །དེ་ཡི་ཉམས་སུ་མྱོང་བའང་ཡོད། །དེ་ནི་རོག་མེད་ཅི་ལྟར་ཡིན། ། ༈ དེ་

ཉིད་ཀིས་མྱོང་ཡིན་ན་ནི། །རོག་གཉིས་ཅིག་ཅར་མཐོང་བ་མེད། ། ༈ དེས་ནི་དུས་

མཚུངས་རྣམ་པར་ཤེས། །གཞན་གིས་མྱོང་བ་བསྟན་པ་ཡིན། ། ༈ འདས་པ་ལ་ནི་

དྲན་པར་འགྱུར། །མྱོང་བ་མེད་ལ་དེ་ཅི་ལྟར། ། ༈ རང་བློའི་བློ་དང་གཞན་གི་

བློ། །ཡོངས་གཅོད་ངོ་བོ་གཅིག་པར་འགྱུར། ། ༈ དོན་རིག་འདས་པ་དཔེ་དག་

དང་། །བལ་ཞིང་རགས་ནི་ཡོད་མིན་ཏེ། །ཅིས་གྲུབ་གང་ཕིར་དེ་ལ་ནི། །མངོན་

སུམ་མ་ཡིན་རགས་ཅན་མིན། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་ཡི་ངོ་བོར་ནི། །སྣང་ཅན་དེ་མ་ཐག་

པའི་བློས། །གཟུགས་སོགས་བཞིན་དུ་འཛིན་འགྱུར་ན། །སྔ་བློ་དེ་ནི་འཛིན་མི་

འགྱུར། ། ༈ ཇི་ལྟར་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི། །རྣམ་ཤེས་ཉམས་མྱོང་དེ་རོག་མེད། །དེ་

བཞིན་བརྡ་བ་མི་ནུས་པ། །གཞན་ཡང་རོག་པ་མེད་པར་འགྱུར། ། ༈ སྤི་བརོད་ངང་

ཚུལ་ཅན་སྒ་དང་། །རོག་པའང་དེ་དང་དོན་གཅིག་ན། །རོག་པ་མེད་པ་མེད་ན་

ནི། །ཁད་པར་གང་གིས་རོགས་པར་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་རོག་མེད་འགའ་ཞིག་

ཀང་། །ཡོད་ན་དེ་དང་མཚུངས་རྒྱུ་ཅན། །ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་འབས་བདག་

ཉིད། །ཐ་དད་རྒྱུ་ཐ་དད་ལས་ཡིན། ། ༈ ཕི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་མེད་པར། །བརྡ་དྲན་

པ་ལས་སྦྱོར་བ་ཡིན། །དེ་བཞིན་བརྡ་ལ་ལྟོས་མེད་པར། །དངོས་ནུས་ཉིད་ལས་

མིག་བློར་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་གཟུགས་ནི་བརྡ་དྲན་ལ། །ལྟོས་ནས་དབང་པོའི་བློ་

དག་ལ། །ནུས་འགྱུར་ལྟོས་མེད་མ་ཡིན་ན། །རགས་བཞིན་དྲན་པ་ཉིད་ལ་

འགྱུར། །དེ་ནི་དེ་འབེལ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། །དྲན་ལས་དབང་བློ་འགྱུར་བའམ་མིན། །དེ་

ལས་དུས་གཞན་དུ་ཡང་འགྱུར། །ལ་ལར་རྣམ་གཡེང་སིད་ཕིར་རོ། ། 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

༈ གལ་ཏེ་རིམ་གིས་གཉིས་རྒྱུ་ཡིན། །ཐ་དད་མེད་ཕིར་སྔར་ཉིད་

འགྱུར། །དབང་པོའི་བློ་རྒྱུ་གཞན་ཡིན་ན། །དེ་ལ་དྲན་པ་དོན་མེད་འགྱུར། །བརྡ་དྲན་

ཇི་ལྟར་བརྡར་བཏགས་པ། །གྲུབ་པའི་དོན་དུ་འདོད་པ་དང་། །ཁད་པར་བརྡར་

བཏགས་མེད་འཛིན་ན། །དེ་ལ་དྲན་པ་དོན་ཅི་ཡོད། ། ༈ སྤི་ཙམ་འཛིན་པ་ཡིན་ན་

ནི། །ཁད་པར་ལ་ལྟོས་མི་རུང་ངོ་། ། ༈ དེ་ཕིར་མིག་དང་གཟུགས་དག་ལ། །བརེན་

ནས་མིག་བློ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ཤེས་བསྐྱེད་ལ། །དབང་པོ་

བཞིན་དུ་ཡུལ་ནུས་ཡིན། །འོ་ན་ཅི་ཕིར་གཉིས་རག་ལས། །སྐྱེ་བ་དེ་ནི་དེས་མི་

བརོད། ། ༈ གོ་བར་བེད་པ་ཉིད་མཐོང་ནས། །ཐ་སྙད་ངེས་པར་སྦྱར་བ་ཡིན། །དབང་

པོའི་ཐ་སྙད་ལ་དེ་ཡོད། །སྦྱར་བར་བ་བའང་དེ་ཆོས་ཡིན། །དེ་ཕིར་ཐ་སྙད་འདི་ལ་

ནི། །སྦྱར་བ་རང་བཞིན་རགས་ཡིན་ཏེ། །ཁབ་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ནི། །ལོག་

པའི་ཕིར་ནི་ལྡོག་པར་འགྱུར། ། ༈ བསགས་པ་དག་ནི་ཚོགས་པ་ཡིན། །དེ་སྤི་དེ་

ལ་དབང་པོའི་བློ། །སྤི་བློ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡང་། །རྣམ་པར་རོག་དང་རེས་སུ་

འབེལ། །དོན་གཞན་དང་ནི་མངོན་འབེལ་ཕིར། །རྡུལ་ཕྲན་གཞན་གང་སྐྱེ་འགྱུར་

བ། །དེ་དག་བསགས་བཤད་དེ་དག་ནི། །ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན། ། ༈ རྡུལ་

ཕྲན་གཞན་དག་མེད་པར་ནི། །རྡུལ་ཕྲན་ཁད་པར་དེ་ཡང་མེད། །ཤེས་དེ་གཅིག་ལ་

ངེས་མིན་ཕིར། །སྤི་ཡི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད། ། 

༈ གལ་ཏེ་སྐྱེ་མཆེད་གཅིག་ཡིན་ཡང་། །ཅིག་ཅར་དུ་མ་འཛིན་མ་

ཡིན། ། ༈ ཏིལ་སོགས་ཐ་དད་ལ་ཇི་ལྟར། །ཅིག་ཅར་འཛིན་པར་སྣང་བ་

ཡིན། ། ༈ འདི་ལ་མགོགས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །རིམ་བཞིན་འབབ་པ་དེ་ཉིད་ལ། །ཇི་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ལྟར་རིམ་མིན་འཛིན་མི་འགྱུར། །བློ་རྣམས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་། །དུས་མཚུངས་

ཅི་ལྟར་དེ་དག་ལ། །འགའ་ཞིག་རིམ་མིན་སྣང་བ་དང་། །གཞན་ནི་རིམ་ལྡན་སྣང་

བར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་དོན་ཀུན་འཛིན་པ་ལ། །འདི་ནི་རིམ་མིན་ཐལ་བར་

འགྱུར། ། ༈ ཕེ་མ་ལེབ་ཁ་ལ་སོགས་གཟུགས། །དུ་མའང་ཅི་ལྟར་སྣང་བར་

འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་སྣ་ཚོགས་དེ་གཅིག་ན། །དེ་བས་ཆེས་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ། །སྣ་

ཚོགས་གཅིག་པའི་རང་བཞིན་མིན། །དཔེར་ན་ནོར་བུའི་གཟུགས་དེ་བཞིན། ། ༈ སྔོ་

སོགས་རྣམ་པར་དབེ་བ་ནི། །སྣམ་ཁ་ལ་སོགས་དག་ལའང་མཚུངས། །གལ་ཏེ་དེ་

ལ་ཡན་ལག་གཟུགས། །འབའ་ཞིག་དེ་ལྟར་མཐོང་ཞེ་ན། །གལ་ཏེ་སྔོ་སོགས་

སངས་པ་ཡི། །ཁ་བོ་གཞན་མཐོང་ངོ་མཚར་རོ། །དུས་དང་དོན་གི་རྣམ་པ་

ནི། །མཚུངས་པར་རོགས་པའི་བློ་དག་ལས། །གཅིག་ནི་རིམ་ལྡན་དོན་མང་

དང་། །གཅིག་ནི་རིམ་མིན་དོན་གཅིག་གིས། ། ༈ བློ་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ངོ་བོའི་

ཕིར། །དོན་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ངོ་བོ་ཉིད། །གལ་ཏེ་དེ་རྒྱུ་མིན་ཞེ་ན། །ཐ་དད་བཞག་

འདི་གང་གིས་འགྲུབ། ། ༈ རིགས་མི་མཐུན་རྣམས་རོམ་མེད་ཕིར། །རི་མོ་སོགས་

བློ་སྣ་ཚོགས་མིན། །གཟུགས་མེད་ཕིར་ལྡན་སྣ་ཚོགས་མིན། །ཉེ་བར་བརགས་ལ་

བརེན་པའང་མིན། །རེ་རེ་སྣ་ཚོགས་མིན་ཕིར་རོ། ། ༈ རིམ་བཞིན་དུ་ནི་བཟུང་བ་

ལ། །སྣ་ཚོགས་བློ་ཡིས་བསེས་མིན་ཏེ། །གཅིག་གིས་དུ་མ་མི་འཛིན་ཕིར། ། ༈ དེ་

ཕིར་གཅིག་དོན་དུ་མ་ཅན། །གང་ཕིར་དོན་གཅིག་རོག་པ་ནའང་། །གཞན་དག་

མཐོང་བ་དེ་ཕིར་ཡང་། །རོག་པ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན། ། ༈ སྣ་ཚོགས་སྣང་ཅན་

དོན་རྣམས་ལ། །གལ་ཏེ་གཅིག་ཉིད་མི་རིགས་ན། །རེ་ཞིག་གཅིག་པུའི་བློ་དེ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཉིད། །སྣ་ཚོགས་སུ་ནི་ཅི་ལྟར་སྣང་། ། ༈ ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དོན་བསམ་པ། །དེ་ལྟར་དེ་

ལྟར་རྣམ་འབེལ་ཞེས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གང་གསུངས་པ། །དེ་ནི་དངོས་

སྟོབས་འོངས་པ་ཡིན། །གཅིག་ལ་སྣ་ཚོགས་དེ་ཅིར་འགྱུར། །བློ་དེ་ལ་ཡང་མི་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དོན་རྣམས་བདག་ཉིད་འདིར། །འདོད་ན་དེ་ལ་ངས་ཅི་བ། ། ༈ དེ་

ཕིར་དོན་དང་ཤེས་པ་ལ། །རགས་སྣང་ཡོད་མིན་དེ་བདག་ཉིད། །གཅིག་ལ་བཀག་

པ་ཉིད་ཕིར་དང་། །མང་པོ་ལ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། ། ༈ ཡོངས་གཅོད་ནང་ཡིན་ཕི་

རོལ་ལྟར། །གནས་པ་འདི་ནི་ཆ་གཞན་ཡིན། །ཐ་དད་མེད་ཅན་ཤེས་པ་ཡི། །ཐ་དད་

སྣང་བ་བསད་པ་ཉིད། །དེ་ལ་གཅིག་ནི་མེད་པས་ཀང་། །གཉིས་ཀའང་ཉམས་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན། ། ༈ དེ་ཕིར་གཉིས་སྟོང་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དེ་ཡིའང་དེ་ཉིད་

ཡིན། ། ༈ དངོས་རྣམས་ཐ་དད་གནས་པ་འདི། །དེ་ཐ་དད་ལ་བརེན་པ་ཡིན། །དེ་ནི་

བསད་པ་ཉིད་ཡིན་ན། །དེ་དག་ཐ་དད་ཀང་བསད་འགྱུར། ། ༈ གཟུང་དང་འཛིན་

པའི་རྣམ་པ་ལས། །མཚན་ཉིད་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དེས་ན་མཚན་ཉིད་སྟོང་

པའི་ཕིར། །རང་བཞིན་མེད་པར་རབ་ཏུ་བཤད། ། ༈ ཕུང་པོ་ལ་སོགས་བེ་བག་

གིས། །མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་བེད་པ་ཡི། །ཁད་པར་ཅན་དེའང་དེ་ཉིད་མིན། །དེས་

ཀང་དེ་དག་མཚན་ཉིད་བལ། ། ༈ མ་རིག་གིས་བསད་བདག་ཉིད་ལ། །ཇི་ལྟའི་རང་

རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས། །རྣམ་རིག་དེ་བཞིན་མིན་རྣམ་པ། །སྐྱེ་འགྱུར་རབ་རིབ་ལ་

སོགས་བཞིན། །ཕ་རོལ་མཐོང་མིན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །དེ་ཉིད་དེ་ནི་རིག་མ་

ཡིན། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་བསད་པ་དག །མེད་ན་དེ་ནི་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ དེས་དེ་ཉིད་དོན་བཏང་སྙོམས་ཅན། །གང་ཆེན་གཟིགས་སྟངས་ཉིད་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

མཛད་ནས། །འཇིག་རེན་ཐུགས་ནི་འགའ་ཞིག་གིས། །ཕི་རོལ་དཔོད་ལ་འཇུག་

པར་མཛད། ། ༈ ཤེས་པ་སྔོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ། །ཤེས་པའི་ཁད་པར་གཞན་རེན་

མེད། །མཐོང་ནུས་མ་ཡིན་དེ་ཡི་ཚེ། །རྣམ་དབེ་དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཤེས་

གང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ། །དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་མྱོང་བ་ཡིན། །དེ་ལྟར་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་

ནི། །སྣ་ཚོགས་གཅིག་གི་ངོ་བོར་འགྱུར། ། ༈ རས་སོགས་གཟུགས་ནི་གཅིག་ཡིན་

ན། །དེ་བཞིན་རྣམ་དབེ་མེད་པར་འགྱུར། ། ༈ ཐ་དད་ཅན་ནི་རྣམ་བསལ་བ། །ཐ་

དད་མེད་པ་གཞན་མཐོང་མེད། །གལ་ཏེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་བཞིན། །ཁད་པར་

སྐྱེས་གྱུར་མང་པོ་དག །ཅིག་ཅར་བློ་ཡི་རྒྱུར་འགྱུར་ཡང་། །འགལ་བ་དག་ནི་ཅི་

ཞིག་ཡོད། །རྒྱུ་ཡི་དངོས་པོ་མ་གཏོགས་པ། །གཟུང་བ་ཞེས་བ་གཞན་ཅིའང་

མེད། །དེ་ལ་བློ་ནི་གང་དུ་སྣང་། །དེ་ནི་དེ་ཡི་གཟུང་བར་བརོད། ། ༈ ཇི་ལྟར་རང་

གི་ཡན་ལག་བཅས། །ཅིག་ཅར་ཡན་ལག་ཅན་བཟུང་ཡིན། །ལོག་ཤལ་སོགས་

མཐོང་མེད་པར་ནི། །བ་གང་ཤེས་པ་མཐོང་བ་མེད། ། 

༈ གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་གཙོ་བོ་དག །ཅིག་ཅར་རོགས་པར་འདོད་ན་ཡང་། །ཅིག་

ཅར་ཡན་ལག་རྫོགས་འཛིན་མིན། །ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་ལྡན་པའང་མིན། །ཁད་པར་

དང་ནི་ཁད་པར་ཅན། །བརོད་པར་འདོད་པའི་གཞན་དབང་ཕིར། །ཡན་ལག་ཉིད་དུ་

ཉེར་བཟུང་གང་། །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་དེ་འཛིན་འགྱུར། ། ༈ རང་གི་དངོས་པོ་གཞན་དག་

ལས། །ཐ་དད་མེད་ཕིར་ཡོན་ཏན་སོགས། །ཐ་དད་བེད་པའང་མ་བཟུང་ཕིར། །གཞན་

གཞན་མཐོང་ཡང་བློ་གཅིག་འགྱུར། ། ༈ ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་ཁད་པར་ནི། །གཟུང་

ཕིར་དུ་མ་རོགས་འགྱུར་ན། །འགྱུར་མོད་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་། །འདི་དག་གི་འབེལ་
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འཚོལ་བར་འགྱུར། ། 

༈ སྒ་སོགས་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ཕིར། །ཅིག་ཅར་དུ་མ་འཛིན་པར་གྲུབ། །བཀོད་

པ་ཅན་ནི་མ་བཟུང་བར། །བཀོད་པ་འཛིན་པ་མི་རུང་ཕིར། ། ༈ ཆོས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལས་ལྡོག་པ། །གང་དང་གང་ལས་ལོག་དེ་ལས། །ཐ་དད་བརགས་པའི་ཐ་དད་

ཅན། །དེ་ནི་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད། །བརགས་པའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ། །སྣ་ཚོགས་

སྣང་བ་དེ་དག་ནི། །རོག་པ་མེད་སེམས་སྣ་ཚོགས་མིན། །རེས་འགའ་བ་ཡི་སྤོད་

ཡུལ་མིན། ། ༈ གལ་ཏེ་དཀར་སོགས་ཡོད་གྱུར་ཀང་། །དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་ཅི་

འདྲ་བ། །དེ་ནི་སྒ་ཡིས་བརོད་མིན་ཏེ། །ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་ཕིར། ། ༈ བློ་

རྣམས་དོན་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཡང་། །རེན་སྣ་ཚོགས་པས་དེར་འགྱུར་ན། །ད་ནི་རྣ་བ་

ལ་སོགས་སེམས། །ཐ་དད་དོན་ཅན་དེ་གང་ལས། །སེམས་ཀི་རེན་ནི་གཞན་དང་

གཞན། །སྐྱེས་སུ་ཆུག་ཀང་གཅིག་ཉིད་ཀི། །དངོས་དེ་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་

སུ། །སྣང་བ་དེ་ནི་གང་ལས་ཡིན། ། ༈ མཐོང་བ་རོགས་པ་མེད་པར་ནི། །བརོད་དང་

རྣམ་རོག་འཇུག་པའི་ཕིར། །མཐོང་ལས་བ་གང་ལ་སོགས་པའི། །ངོ་ཤེས་པ་ནི་

བཟློག་པ་ཡིན། །བ་ལང་ལ་སོགས་མཐོང་བ་ལ། །རིགས་སོགས་བརོད་དང་རྣམ་

རོག་དག །རེས་སུ་འགྲོ་ལས་རེས་དཔོགས་གང་། །དེ་ཡང་འདི་ཡིས་སུན་ཕྱུང་

ངོ་། །མཐོང་བ་ཐ་དད་ཉིད་ཡིན་ཡང་། །ངོ་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡི། །རྣམ་རོག་གཅིག་

ནི་རང་བཞིན་གིས། །བེད་པ་ཡིན་ཞེས་བརོད་ཟིན་ཏོ། ། ༈ སྔར་མྱོང་བ་ནི་འཛིན་པ་

ན། །ཡིད་ནི་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན། །མ་མཐོང་འཛིན་ན་ལོང་བ་ལ། །སོགས་པ་ཡིས་

ཀང་དོན་མཐོང་འགྱུར། ། ༈ སྐད་ཅིག་ཉིད་ཕིར་འདས་པ་ཡི། །དོན་མཐོང་ཡོད་པ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

མ་ཡིན་ཞིང་། །སྐད་ཅིག་མིན་ན་མཚན་ཉིད་ནི། །ཁད་པར་བཅས་པ་བརོད་བར་

འགྱུར། །བ་བ་བསྒྲུབས་ཅན་ལས་ལ་ནི། །ཁད་པར་ཅུང་ཟད་མི་བེད་ལ། །དབང་པོ་

ཅན་ནམ་གཞན་དག་ནི། །སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ཇི་ལྟར་འདོད། །དངོས་པོ་དེ་ལས་སྐྱེ་

བའི་བློའང་། །ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར། །གཞན་གིས་ཁད་པར་བ་

མིན་ན། །དེ་ལ་ལྟོས་པ་འགལ་ཕིར་རོ། ། 

༈ དེ་ཕིར་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས། །དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་བྱུང་ཅན། །ཡིད་

ནི་ཡུལ་གཞན་ཉིད་འཛིན་བེད། །དེ་ཕིར་ལོང་བས་མཐོང་བ་མིན། ། ༈ རང་དོན་

རེས་འགྲོའི་དོན་ལྟོས་ཅན། །དབང་སྐྱེས་བློ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཕིར་འདི་གཞན་

འཛིན་ན་ཡང་། །ངེས་པ་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་དང་བེད་དུས་མཚུངས་

མེད་ཅན། །རང་ཤེས་དུས་ཅན་དོན་དག་ནི། །ཅི་ལྟར་དབང་པོའི་ཤེས་པ་ཡི། །ལན་

ཅིག་བེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ། ༈ མེད་པ་སྔར་ནུས་མེད་ཕིར་དང་། །ཕིས་ཀང་ཉེ་བར་

མི་སྦྱོར་ཕིར། །རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྔར་ཡོད་ཡིན། །དེ་ཕིར་རང་བློ་བཅས་དོན་

མིན། ། ༈ དུས་ཐ་དད་པས་ཇི་ལྟར་འཛིན། །ཞེ་ན་རིགས་པ་ཤེས་པ་ཡིས། །ཤེས་

པའི་རྣམ་པ་འཇོག་ནུས་པའི། །རྒྱུ་ཉིད་ལ་ནི་གཟུང་བར་ཤེས། ། ༈ རྒྱུ་དུ་མ་ཉིད་

ཡོད་ན་ཡང་། །འབས་བུ་རེས་བེད་སྐྱེ་བ་གང་། །དེ་ནི་དེ་ཡི་ངོ་བོ་དེ། །བཞག་དང་

གཟུང་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །བདེ་སོགས་བདག་ཉིད་གཞན་མི་བརེན། །བརྡ་བེད་

པར་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་དེ་དག་རང་རིག་ནི། །བརོད་དང་རེས་འབེལ་ཅན་མ་

ཡིན། ། ༈ གཞན་ཡང་རིག་བེད་མིན་དེ་དག །རང་གི་ངོ་བོ་ཅི་ལྟར་རིག །དོན་

གཅིག་ལ་བརེན་རྣམ་ཤེས་ཀི། །རིག་བ་ཡིན་ཞེས་འགའ་ཞིག་ཟེར། ། ༈ དེ་དང་དེ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

མིན་རང་བཞིན་ཅན། །དེ་དང་དེ་མིན་དངོས་རྒྱུས་བསྐྱེད། ། ༈ རྣམ་ཤེས་རྒྱུ་ལས་

གཞན་མིན་སྐྱེས། །བདེ་སོགས་དེ་ཅིས་ཤེས་མ་ཡིན། ། 

༈ དོན་བཅས་དབང་པོ་རུང་བ་དང་། །བདག་ཉིད་ཇི་ལྟའི་སེམས་ཡོད་

ན། །བདེ་བ་ལ་སོགས་སྐྱེ་བར་མཐོང་། །ཡིད་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་

དག་མེད་དང་ཡོད་པ་ན། །འགའ་ལ་བདེ་ལ་སོགས་དང་བློ། །སྐྱེ་དང་མི་སྐྱེ་མཐོང་

དེའི་ཕིར། །དེ་ལས་དེ་སྐྱེ་གཞན་ལས་མིན། ། ༈ དེ་དག་ཉིད་ཀི་ཁད་པར་

ལས། །བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་ཐ་དད་ཡིན། །དཔེར་ན་བློ་དེ་ཉིད་ཀི་ནི། །གསལ་དང་

མི་གསལ་ཐེ་ཚོམ་བཞིན། ། ༈ དོན་གང་ཉེ་བས་བློ་དང་ནི། །བདེ་སོགས་དེ་དག་སྐྱེ་

འགྱུར་བ། །དེ་བོར་ནས་ནི་བདེ་སོགས་ཉིད། །དེས་ནི་ཅི་ལྟར་རོགས་པར་

འགྱུར། ། ༈ རིམ་གིས་འཛིན་ན་དེ་མྱོང་བ། །རྣམ་ཆད་མེད་པར་སྣང་མི་

འགྱུར། །མགོགས་ཕིར་ཞེ་ན་དེ་མཚུངས་ཕིར། །མྱོང་བ་མེད་པར་ཅིས་མ་

ཡིན། ། ༈ གཅིག་གིས་གཉིས་ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ། །དབང་པོའི་སེམས་ནི་ངེས་ཕིར་

དང་། །བདེ་སོགས་མེད་ཀང་དོན་དག་ལས། །སྐྱེ་ཕིར་དེ་ནུས་གྲུབ་མེད་

ཕིར། ། ༈ གཉིས་ཀིས་སོ་སོ་སོ་སོར་ཡང་། །ནུས་པ་ཡིན་ན་སྔོ་སོགས་

བཞིན། །བདེ་སོགས་འབའ་ཞིག་འཛིན་པར་འགྱུར། །དེ་རྒྱུའི་དོན་ནི་མ་བཟུང་

བར། །དེ་མྱོང་བར་ནི་མི་རིགས་སོ། ། 

༈ དོན་དང་ལན་ཅིག་ཉིད་འཛིན་ན། །བདེ་སོགས་ཀི་ནི་ནུས་པ་ཅི། །གང་

ཕིར་དེས་བསྐྱེད་བློ་མི་འདོད། ། ༈ དོན་མེད་པར་ནི་བདེ་ལ་སོགས། །མིག་སོགས་

རྣམས་ཀིས་མྱོང་ན་ནི། །གཟུགས་སོགས་བུད་མེད་སོགས་ཁད་པར། །ནམ་ཡང་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

མིག་གིས་མི་འཛིན་འགྱུར། །ནང་གི་ཡན་ལག་ནུས་པའི་དོན། །ཡོད་ན་ཕིར་རོལ་

མཐོང་མི་འགྱུར། ། ༈ དོན་འཛིན་ན་ནི་དེ་ལས་སྐྱེས། །བདེ་བ་ལ་སོགས་མྱོང་མི་

འགྱུར། ། ༈ ཡུལ་དེ་དང་ནི་དེ་ཡོད་ལས། །བློ་ནི་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་ན་ནི། །ཅིག་ཅར་དོན་

ནི་ཡོད་པ་ན། །བདེ་སྡུག་དག་ནི་རིག་པར་འགྱུར། ། ༈ ནང་གི་ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་

ཡང་། །ཡོད་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་འབྱུང་། །གཅིག་པོ་དེ་ནི་འགལ་བ་ཡི། །ཉེར་

ལེན་མིན་པར་འདོད་ཅེ་ན། ། ༈ གང་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི། །མི་ཤེས་པ་ཡི་ཉེར་

ལེན་རྒྱུ། ། ༈ བདག་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཡིན་ན། །དེ་ནི་འགལ་བ་དག་ལའང་

མཐོང་། །དཔེར་ན་སྣང་གཅིག་མཚན་རྒྱུ་དང་། །དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོ་

དག །གཟུགས་མཐོང་བ་དང་མི་མཐུན་དང་། །མཐུན་པ་ཅིག་ཅར་བེད་པ་

བཞིན། ། ༈ དེ་ཕིར་བདེ་སོགས་རང་ཉིད་ལ། །འཕོས་པའི་དོན་ནི་སྣང་བ་དང་། །དེ་

མྱོང་ཕིར་ན་འཇིག་རེན་འདོགས། །ཕི་རོལ་དོན་ནི་དངོས་སུ་མིན། །རང་བདག་རིག་

བེད་འདི་དག་ནི། །དོན་ལས་སྐྱེས་པ་ཙམ་དུ་ཟད། །དོན་གི་བདག་ཉིད་དེ་དག་

གི །རང་གི་བདག་གྱུར་དེས་མྱོང་ཡིན། །དེས་ན་དོན་མྱོང་བར་བཤད་དེ། །དམིགས་

པ་ཉིད་ནི་དེར་སྣང་བའོ། ། ༈ འགའ་ཞིག་བདེ་སོགས་ཕི་རོལ་ན། །གནས་ཉིད་དང་

ནི་སེམས་མེད་དང་། །གཟུང་བར་སྨྲ་སྟེ་དེ་ཡི་ཡང་། །ཅིག་ཅར་གཉིས་འཛིན་མི་

རིགས་སོ། ། 

༈ སྔོ་སོགས་རང་བཞིན་བདེ་སོགས་དང་། །གཅིག་ཕིར་ཅིག་ཅར་འཛིན་ཞེ་

ན། །ཐ་དད་སྣང་ཅན་སེམས་ཀིས་ནི། །གཟུང་དེ་ཅི་ལྟར་ཐ་མི་དད། ། ༈ ཕི་དེར་ཁད་

པར་ཡོད་མིན་ཡང་། །གོམས་པ་ཡི་ནི་ཁད་པར་ལས། །བློ་ལ་དགའ་དང་ཡོངས་སུ་
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གདུང་། །ཁད་པར་དུ་ནི་མི་འགྱུར་རོ། ། ༈ གལ་ཏེ་བློ་ཡང་བདེ་སོགས་ཀི། །བདག་

ཉིད་ཡིན་པས་མི་འགལ་ན། །ད་ནི་ཕི་དེ་བདེ་སོགས་ཀི། །བདག་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཅི་

ལྟར་རོགས། །གལ་ཏེ་རིགས་ནི་ཐ་དད་དག །གཟུང་འཛིན་མིན་ན་སྐྱེས་བུ་ནི། །ཀུན་

གི་འཛིན་བེད་མི་འགྱུར་ཏེ། །དེས་ན་ཟ་བ་པོ་ཉིད་ཉམས། །འདིས་ནི་རྒྱུ་དང་འབས་

བུ་བསལ། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་ཉིད་མེད་ཕིར། །ཡོད་

ན་དེ་ནི་གཞན་ལའང་འགྱུར། ། ༈ དེ་ཕིར་དེ་ནི་ནང་ཉིད་དང་། །མྱང་བ་ཉིད་ཕིར་

སེམས་ཡིན་ནོ། །གང་གི་རང་བཞིན་མྱོང་བ་ཡིན། །དེ་ནི་དེ་ཡིས་མྱོང་མ་

ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་རང་བཞིན་མིན་པ། །མྱོང་བས་བློ་གནས་དེ་རིག་ན། ། ༈ མངོན་

སུམ་དྲན་པའི་རྣམ་པ་ཅན། །མྱོང་བ་མ་གཏོགས་འདི་བློ་གང་། །དེ་དང་དེ་དོན་ལ་

བརེན་ནས། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་སོགས་མྱོང་བ། །གཅིག་ཉིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་

མཐོང་གི །བར་དུ་གཞན་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། ། 

༈ ལགས་གོང་དང་ནི་མེ་བཞིན་དུ། །འདྲེས་པས་རྣམ་དབེར་མེད་ཅེ་ན། །དེ་

ལྟ་ཡིན་ན་དངོས་ཀུན་ལ། །ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་བཞག་ཉམས། །ཐ་དད་མེད་མྱོང་

གཅིག་ཡིན་ན། །དེ་ལྟར་གང་མིན་དེ་ཐ་དད། །ཅན་གྲུབ་འདི་སྒྲུབ་བེད་མིན་ན། །ཐ་

དད་སྒྲུབ་བེད་འགྲུབ་མ་ཡིན། །སྡུག་བསྔལ་དཀར་སོགས་ཐ་དད་སྣང་། །ཐ་དད་མ་

ཡིན་བློ་མྱོང་ནི། །ཐ་དད་མེད་སྣང་ཐ་དད་ན། །ཐ་དད་ཐ་དད་མེད་རེན་ཅི། ། ༈ གཅིག་

ཚེ་གསལ་བས་བསྒིབས་ན་ཡང་། །སེམས་ཀི་ཁད་པར་རྒྱུན་དག་ལ། །ཐ་དད་པར་

ནི་མཐོང་པའི་ཕིར། །ཐ་དད་རྣམ་བཞག་གྲུབ་པ་ཡིན། ། ༈ རྣལ་འབོར་ཤེས་པ་སྔར་

བཤད་པ། །དེ་དག་གི་དེ་བསྒོམས་བྱུང་ཡི། །རོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་
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བས། །གསལ་བ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་ཡིན། ། ༈ འདོད་འཇིགས་མྱ་ངན་གིས་བརླམས་

དང་། །རྐུན་པོ་རི་སོགས་ཀིས་བསད་པས། །མདུན་ན་གནས་པ་བཞིན་དུ་ནི། །ཡང་

དག་མིན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། ། ༈ རྣམ་པར་རོག་དང་རེས་འབེལ་ནི། །དོན་གསལ་

སྣང་བ་ཅན་མ་ཡིན། ། ༈ རི་ལམ་ན་ཡང་དྲན་པ་དེ། །དེ་འདྲའི་དོན་ལྡན་མིན་པར་

དྲན། ། ༈ མི་གཙང་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས། །ཡང་དག་མིན་པའང་བསྒོམས་པ་

ཡིན། །སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་པ་རོག་མེད་དང་། །གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་དུ་མཐོང་། །དེ་

ཕིར་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །གང་གང་ཤིན་ཏུ་བསྒོམས་གྱུར་པ། །བསྒོམས་པ་

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ན། །དེ་གསལ་མི་རོག་བློ་འབས་ཅན། ། ༈ དེ་ལ་སྔར་བཤད་

དངོས་པོ་བཞིན། །བསླུ་བ་མེད་ཅན་གང་ཡིན་དེ། །བསྒོམས་བྱུང་མངོན་སུམ་ཚད་

མར་འདོད། །ལག་མ་ཉེ་བར་བསད་པ་ཡིན། ། ༈ ཤེས་གང་གང་ལ་སྒ་དོན་

འཛིན། །དེ་ནི་དེ་ལ་རོག་པ་ཡིན། །རང་གི་ངོ་བོ་སྒ་དོན་མིན། །དེ་ཕིར་དེ་ལ་ཀུན་

མངོན་སུམ། ། ༈ མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་བཞི། །རོག་པའི་ཤེས་པ་རྣམ་གསུམ་

དང་། །རེན་བསད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན། །རོག་པ་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། ། ༈ དབང་

སྐྱེས་མིན་པར་གྲུབ་དོན་དུ། །གཉིས་བཤད་འཁྲུལ་པ་མཐོང་ཕིར་རོ། །རེས་དཔག་

སོགས་གྲུབ་བརོད་པ་ནི། །སྔ་མ་གཉིས་ཉིད་བསྒྲུབ་ཕིར་རོ། ། 

༈ བརྡ་རེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ། །སྒོ་འདོགས་རྣམ་པར་རོག་པ་

དག །མངོན་སུམ་ཉེར་འཇུག་ཅན་ཉིད་ཕིར། །འགའ་ཚེ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

ནོ། ། ༈ ཇི་ལྟར་ལོག་ཏུ་གྱུར་དོན་ཅན། །དྲན་པ་ལ་སོགས་རོག་པ་འདི། །བརྡ་ལ་

ལྟོས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །མངོན་སུམ་དོན་ལ་འཛིན་མི་བེད། །དེ་ལྟར་ཉམས་མྱོང་
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དྲན་མེད་པར། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ། །ཤེས་ཡོད་མིན་པས་དེ་ཡང་

ནི། །མངོན་སུམ་ལས་ནི་ཡོངས་ཉམས་འགྱུར། ། ༈ འདིར་ནི་བཞི་པ་དམིགས་

བསལ་ཏེ། །དེ་ནི་ཉེར་གནོད་ལས་སྐྱེས་བརོད།  །དེ་ལ་རབ་རིབ་འབའ་ཞིག་

ནི། །ཉེར་གནོད་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་ཡང་ཡིད་ཀི་ཞེས་ཁ་ཅིག ༈ །སྔོ་

དང་ཟླ་གཉིས་ལ་སོགས་བློའི། །དབང་པོའང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བ་བའི། །གཞུང་འདི་དང་

ནི་དེ་དག་འགལ། ། ༈ གལ་ཏེ་བརྒྱུད་པས་རྒྱུ་ཡིན་ན། །དབང་པོའི་ཤེས་པའི་སྤོད་

ཡུལ་དག །དཔད་པ་འདི་ལ་ཡིད་ཀི་ནི། །སྐབས་སུ་ཅི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡིན། ། ༈ དབང་

རེན་གང་ཡིན་གལ་ཏེ་གང་། །དབང་པོ་ཡོད་མེད་རེས་འཇུག་ཅན། །དེ་མཚུངས་

གལ་ཏེ་འགྱུར་ལྡན་ན། །དེ་འདི་ཉིད་ན་ཅིའི་ཕིར་འགོག ༈ །འདིར་ཡང་སྦྲུལ་སོགས་

འཁྲུལ་པ་བཞིན། །དབང་པོའི་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ལྡོག་འགྱུར་དབང་པོའི་

བསད་པ་ནི། །ལོག་ཀང་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་བཞིན་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་

ནི། །བརོད་པ་དག་གིས་འགའ་ཚེ་འཇོག །མཐོང་བ་དྲན་ལ་ལྟོས་འགྱུར་

ཞིང་། །ཡོངས་སུ་གསལ་བར་སྣང་མི་འགྱུར། ། ༈ གཉིད་ལོག་པའམ་སད་པ་

ན། །གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་བློ་གང་། །དེ་ནི་རོག་མེད་གཉིས་གར་ཡང་། །དེ་ལྟ་

མིན་ན་རོག་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་ཕིར་དེ་རོག་མེད་ན་ཡང་། །ཚད་མ་ཉིད་ནི་བཀག་པ་

སྟེ། །བསླུ་བའི་ཕིར་རོ་དེ་དོན་དུའང་། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་

བཤད། ། ༈ བ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅེས་ཏེ། །ལས་ཀུན་གི་ནི་སྒྲུབ་བེད་དག །ཐམས་

ཅད་མ་ཡིན་གང་ལས་འབས། །གང་ཡིན་དེ་ནི་དེ་སྒྲུབ་བེད། ། ༈ དེ་ལ་ཉམས་མྱོང་

ཙམ་དུ་ནི། །འདྲ་བའི་བདག་ཅན་ཤེས་པ་ནི། །གང་གི་ལས་ནི་སོ་སོ་ལ། །རྣམ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

འབེད་དེ་བདག་འགྱུར་བ་ཡིན། ། ༈ བདག་ཉིད་འགྱུར་མིན་རྒྱུ་དག་ལ། །ཐ་དད་ཡོད་

ཀང་ཐ་དད་ཀི། །ལས་ལ་ཐ་དད་མེད་པ་འདི། །ཐ་དད་པར་ནི་ངེས་བེད་མིན། ། ༈ དེ་

ཕིར་འདི་བདག་ཐ་དད་པ། །གང་ལས་འདི་འདིའི་རོགས་པ་ཞེས། །བེད་པ་ཡི་ནི་

ལས་ངེས་ཏེ། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་ཅན་དུ་གྲུབ། ། ༈ རྣམ་འགས་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་

ནི། །ཐ་དད་པར་ནི་བེད་ན་ཡང་། །འདི་ནི་དོན་དང་འབེལ་བེད་པ། །དོན་གི་ངོ་བོ་

ལས་གཞན་མིན། ། ༈ དེ་ཕིར་གཞལ་བ་རོགས་པ་ཡི། །སྒྲུབ་བེད་གཞལ་བའི་རང་

བཞིན་ཉིད། །སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡིན་ན་དེ་ནི། །དེ་ལས་དང་འབེལ་མི་འགྲུབ་བོ། ། 

༈ དེ་ཡང་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ཡིན། །དེས་ན་འབས་བུ་དོན་གཞན་མིན། ། ༈ དེ་

ཡི་བདག་ཉིད་འཛིན་པ་དེ། །དོན་རོགས་པ་ཡི་བདག་ཉིད་ཀི། །བེད་པས་རང་གི་

ལས་ལ་ནི། །བེད་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། །བདག་ཉིད་བེད་པོ་མིན་ན་

ཡང་། །དེ་ཡི་དབང་གིས་དེར་བཞག་ཕིར། །དཔེར་ན་འབས་བུ་རྒྱུ་རྣམས་

ཀི། །བདག་ཉིད་འདྲ་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར། །བ་བ་ལྡན་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་། །འཇིག་

རེན་རྒྱུ་གཟུགས་འཛིན་ཞེས་བརོད། ། ༈ དེ་ཕིར་མཐོང་དང་དབང་འབེལ་དང་། །ཁད་

པར་གི་ནི་བློ་དེ་དག །བ་བ་ལ་ནི་ཆོད་པའི་ཕིར། །ཚད་མ་ཉིད་དུ་མི་འདོད་དོ། །བ་

བ་ལ་ནི་བེད་པ་རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་སྦྱོར་ན་ཡང་། །ཐ་མའི་ཐ་དད་བེད་གང་

དེ། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་དམ་པར་འདོད། ། ༈ ཀུན་གི་མཚུངས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། །འདི་

འདྲ་དབང་པོ་ལ་ཡོད་མིན། །དེ་ཐ་དད་ཀང་ཐ་དད་མེད། །འདིའི་འདི་ཞེས་བ་དེ་གང་

ལས། །འདིས་ནི་ལག་མ་བཤད་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་དངོས་མེད་ན་ཁད་པར་གི། །བློ་

ཡང་ཐ་དད་མེད་འགྱུར་ཏེ། །བློ་གཞན་དག་ཀང་དེ་བཞིན་ནོ། །བ་བ་དང་ནི་སྒྲུབ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

བེད་གཉིས། །ཡུལ་ཐ་དད་པའང་མི་འདོད་དོ། །དོན་གཅིག་ཡིན་ན་གཉིས་དོན་

མེད། །རིམ་བཞིན་འབྱུང་བ་མེད་པར་འགྱུར། །བློ་ནི་ཅིག་ཅར་འབྱུང་འགྱུར་

ན། །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་མེད་པར་འགྱུར། ། 

༈ དེ་རྣམ་གཞག་ལ་བརེན་ནས་ནི། །ཆ་དག་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཞག ། བདག་

ཉིད་ཀུན་གིས་འབེལ་ན་ཡང་། །ཆོས་འགའ་ཞིག་ནི་རོགས་འགྱུར་བའི། །ངེས་པ་དེར་

ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། །འབེལ་པ་བེ་བག་མེད་ཕིར་རོ། །དེ་ཐ་དད་མེད་ཀང་གང་ལས། །ཐ་

དད་དེ་འདིའི་ཚད་མ་ཉིད། ། ༈ འདུས་བས་ལས་ནི་མིན་དེའི་དངོས། །མེད་ན་དེ་ཡང་

བཞག་མེད་ཕིར། ། ༈ གལ་ཏེ་བ་བེད་གཅིག་ཡིན་པར། །འགལ་ལོ་ཞེ་ན་མི་བདེན་

ཏེ། །ཆོས་ཐ་དད་པ་ཁས་ལེན་ཕིར། །དངོས་སུ་ཐ་དད་མེད་པར་འདོད། །བ་བ་བེད་

པའི་ཐ་སྙད་དག །ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་གནས། ། ༈ ཐ་དད་འདོད་པའི་དངོས་

རྣམས་ལ། །སྒོ་འདོགས་པས་ནི་འཇུག་ཕིར་རོ། ། 

༈ དོན་རིག་གང་ཡིན་སོ་སོར་རིག །མངོན་སུམ་གང་ཡིན་འདི་ཉིད་དོ། །དེ་

ནི་གང་གིས་དོན་རིག་ཡིན། །དེ་འདྲ་ལས་ཡིན་འཁྲུལ་པར་འགྱུར། །འོན་ཏེ་འདི་

མྱོང་དེ་གང་ལས། །འདི་ནི་དེ་ཉིད་རྣམ་དཔོད་ཡིན། ། ༈ རྡུལ་ཕྲན་དེ་དག་གང་གིས་

ན། །རགས་པར་སྣང་བ་དེ་འདྲར་བེད། །དེ་ཕིར་དེ་ནི་དོན་དངོས་མིན། ། ༈ ཡིན་

ཡང་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡིན་པས། །དེ་མྱོང་བ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད། །སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ནུས་

མ་ཡིན། ། ༈ དེ་འདྲ་བ་དང་དེ་ལས་བྱུང་། །གལ་ཏེ་མྱོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། །དོན་

མཚུངས་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས། །མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་མྱོང་འགྱུར། ། ༈ འདི་

མཐོང་འདི་ཐོས་ཞེས་བ་བར། །གང་ལ་བློ་ནི་ངེས་པ་དེ། །དེས་མྱོང་ཡིན་ན་གང་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

གིས་དེ། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་འདོད་པ། །སྣང་དང་མཐོང་བ་དེ་དག་གི །ཉེ་བ་དེ་

ཉིད་དཔད་བ་ཡིན། །དེ་དག་འབེལ་པ་ལ་བརེན་ནས། །ལྟ་བ་པོ་ཡི་ངེས་དེ་

ཡིན། ། ༈ དེ་ཡི་མྱོང་དེ་བདག་ཉིད་དེ། །དེ་ཡང་གཞན་འགའ་ཞིག་གི་མིན། །མངོན་

སུམ་སོ་སོར་རིག་བ་ཡིན། དེ་ཡིན་དེ་ནི་བདག་ཉིད་ཡིན། །དེས་ན་ཉམས་མྱོང་བ་

གཞན་མེད། །དེ་ལའང་མྱོང་བ་གཞན་ཡོད་མིན། །དེར་ཡང་བརད་པ་མཚུངས་ཕིར་

ཏེ། །དེ་ནི་རང་ཉིད་གསལ་བ་ཡིན། ། ༈ དེ་ཡི་དངོས་དེ་སྔོ་སོགས་ཕིར། །རང་

བཞིན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའང་དེ། །རང་གི་ངོ་བོ་མྱོང་གྱུར་ཀང་། །སྔོ་སོགས་མྱོང་

བར་སྣང་བ་ཡིན། ། ༈ ཇི་ལྟར་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ཕིར། །གསལ་བེད་རབ་ཏུ་གསལ་

བ་ན། །རང་གི་ངོ་བོ་གསལ་བེད་འདོད། །དེ་ལྟར་བློ་བདག་རིག་ཅན་ཡིན། ། ༈ དེ་

ཡི་རིག་བ་དོན་གཞན་ན། །ཚོར་བ་ཚོར་བེད་འཐད་པར་དཀའ། ། ༈ རིག་བ་རིག་

བེད་རྣམ་པ་མེད། །སྐྲ་སོགས་ཤེས་པའི་ཐ་དད་བཞིན། །གང་ཚེ་གཟུང་འཛིན་རྣམ་

ཕེ་བའི། །མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་བསད་པ་ཅན། །ཇི་ལྟར་འཁྲུལ་པས་མཐོང་གྱུར་

པ། །དེ་ལྟར་འདི་རྣམ་གཞག་བས་པ། །དེ་ཚེ་གཟུང་དང་འཛིན་པ་ཡི། །མཚན་ཉིད་

ལ་ནི་བརད་བ་མིན། ། ༈ དེས་ན་གཞན་རིག་མེད་པའི་ཕིར། །རང་རིག་འབས་བུ་

ཡིན་པར་འདོད། ། ༈ གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་མྱོང་གྱུར་ན། །ཉེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅི་ཡང་

མེད། །ཕི་རོལ་དོན་ནི་མྱོང་གྱུར་པ། །འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་ཅི་བརོད་འགྱུར། །གལ་ཏེ་

བློ་ནི་དེ་རྣམ་ཅན། །རྣམ་པ་རེས་ཞུགས་ཅན་དེ་ཡོད། །དེ་ནི་ཕིའམ་གཞན་ལས་

ཤེས། །འདི་ནི་དཔད་པར་རིགས་པ་ཡིན། །མཐོང་བའི་ཁད་པར་དང་བལ་བ། །མི་

འཛིན་དེ་འཛིན་ན་འཛིན་ཕིར། །སྔོན་པོར་སྣང་བ་མཐོང་བ་ཡིན། །ཕི་རོལ་ཡན་གར་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

དོན་ཡོད་མིན། ། ༈ འདིར་འགའ་ཞིག་ནི་འགའ་ཞིག་གི །བག་ཆགས་རབ་ཏུ་སད་

བེད་པ། །དེ་ཕིར་བློ་ནི་རྣམ་ངེས་ཀི། །ཕི་རོལ་དོན་ལྟོས་མ་ཡིན་ནོ། ། 

༈ དེ་ཕིར་གཅིག་ལ་ཚུལ་གཉིས་ཡོད། །གང་ཕིར་དེ་ལྟར་མྱོང་བ་དང་། །དྲན་

པས་འདི་ཡི་རྣམ་པ་གཉིས། །མྱོང་བ་ཉིད་ནི་འབས་བུ་ཡིན། ། ༈ གང་ཚེ་རྣམ་རིག་

རྒྱུ་ཡི་ཡུལ། །གཞན་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ། །དེ་ཡི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ། །དེ་

ནི་དེ་ལྟར་མྱོང་བ་ཡིན། ། ༈ གང་ཚེ་ཤེས་ཆ་དོན་དུ་ནི། །བཞག་ཕིར་ཤེས་པ་ཡུལ་

བཅས་པ། །དེ་ཚེ་བདག་ཉིད་ཉམས་མྱོང་གང་། །དེ་ཉིད་དོན་དུ་རྣམ་པར་

ངེས། ། ༈ གལ་ཏེ་འདི་བདག་འདོད་རྣམ་དང་། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་མྱོང་གྱུར་

ན། །འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་དེས་ཀང་། །དོན་རིག་པ་ནི་འགྱུར་བ་མིན། །ཕི་རོལ་

དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་མྱོང་ཉིད་དེ། །ངེས་པའི་བདག་ཉིད་རང་ངོ་

བོས། །མ་ཡིན་དུ་མའི་བདག་སྐྱོན་ཕིར། ། ༈ ཁས་བླངས་ན་ཡང་གཉིས་པོ་དག །ཐ་

དད་པར་ནི་མྱོང་མི་འགྱུར། ། ༈ མ་མཐོང་བསྒིབས་ཕིར་མིན་ཞེ་ན། །དོན་གི་དབང་

གིས་རོགས་མི་འགྱུར། །དུ་མའི་བདག་ཉིད་དངོས་དེ་ལ། །གཅིག་གི་བདག་ཏུ་

མཐོང་བེད་པ། །མ་མཐོང་བ་དེ་ཅི་ལྟར་ན། །དོན་མཐོང་བེད་པར་འགྱུར་པ་

ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་འདོད་དང་མི་འདོད་པར། །སྣང་བ་རོག་ཡིན་དོན་བློ་མིན། །དེ་

ལའང་འཆི་ལྟས་ལ་སོགས་པར། །མཚམས་སྦྱོར་མེད་སེམས་མཐོང་བ་ཡིན། ། ༈ དེ་

ཕིར་ཕི་རོལ་གཞལ་བ་ལའང་། །རང་ཉིད་ཉམས་མྱོང་འབས་ཡིན་རིགས། །གང་

ཕིར་ཇི་ལྟར་འདི་རང་བཞིན། །དེ་ལྟར་དོན་ནི་རྣམ་པར་ངེས། ། ༈ དེའི་ཚེ་དོན་སྣང་

འདི་ཉིད་ནི། །ཚད་ཡིན་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་ནི། །དོན་གཞན་མིན་ཕིར་ཕི་རོལ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ལ། །འཛིན་བདག་ལྟོས་པར་བ་བ་མིན། །གང་ཕིར་ཇི་ལྟར་དོན་བདག་དེ། །ཤེས་

ལ་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུར། །འདི་ནི་དེ་ལྟར་གནས་སོ་ཞེས། །ངེས་བེད་བདག་ཉིད་

རིག་པ་ཡིན། །དེ་ཕིར་དེ་ཉིད་དོན་རིག་འདོད། །འདི་ལྟར་དོན་བདག་སྣང་མ་

ཡིན། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་བློ་ལ་ནི། །གནས་དོན་དེ་ཡི་བ་བ་དེ། །གང་ཕིར་ཇི་ལྟར་དོན་

དེ་ནི། །གནས་པ་དེ་ལྟར་དེ་རབ་གསལ། ། ༈ དོན་འཇོག་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་

ཕིར། །རང་རིག་ཡིན་ཡང་དོན་རིག་འདོད། །དེ་ཕིར་ཡུལ་ཐ་དད་པའང་མིན། །རང་

གི་ངོ་བོ་དཔོད་པ་ན། །རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་པར་བཤད། །དོན་རིག་དེ་བདག་

ཉིད་ཕིར་རོ། ། 

༈ དེ་དང་འདྲ་བའམ་གཞན་འདྲའང་རུང་། །ཤེས་པ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན། །རྒྱུ་

ནི་དོན་ཡང་ཡིན་པས་ན། །དོན་ནི་གཞལ་བ་ཉིད་དུ་འདོད། ། ༈ ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་

འགའ་ཞིག་ལྟར། །དོན་དངོས་མེད་པར་སྣང་ཅན་དེ། །ཇི་ལྟར་དོན་འཛིན་ཞེ་ན་

བདེན། །དེ་འདྲ་ངས་ཀང་མི་ཤེས་སོ། ། ༈ བློ་བདག་རྣམ་པར་དབེར་མེད་

ཀང་། །མཐོང་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་རྣམས་ཀིས། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་མྱོང་བ་དག །ཐ་

དད་ལྡན་བཞིན་རོགས་པར་འགྱུར། །དཔེར་ན་དབང་པོ་སྔགས་སོགས་

ཀིས། །བསད་པ་རྣམས་ལ་འཇིམ་དུམ་སོགས། །དེ་ཡི་གཟུགས་དང་བལ་བ་

ཡང་། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་མ་བསད་མིག་ཅན་གིས། །དེ་ལྟར་

མཐོང་བ་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ དཔེར་ན་ཐག་རིང་མྱ་ངམ་ན། །ཆུང་ངུ་ཆེན་པོར་སྣང་བ་བཞིན། །གཟུང་

བ་འཛིན་པ་རིག་པ་དག །ཡོད་པ་མིན་ཡང་གཞལ་བ་དང་། །འཇལ་བེད་འབས་
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བུར་གནས་པ་འདི། །ཇི་ལྟར་རེས་སུ་སྣང་བཞིན་བས། ། ༈ དེ་ལྟ་མིན་ན་སྣ་ཚོགས་

ཀི། །ངོ་བོར་སྣང་ཅན་དངོས་གཅིག་ལ། །རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་བདེན་འགྱུར་ཏེ། །གཅིག་

པ་ཉིད་དེ་ཉམས་ཕིར་རོ། །གཞན་ལ་གཞན་ཉིད་ཉམས་ཕིར་དང་། །རང་བཞིན་

མཐོང་མེད་ཕིར་གཅིག་མིན། །བློ་དངོས་ཐ་དད་མེད་མཐོང་ཕིར། །ཐ་དད་མེད་པར་

ངེས་པར་འགྱུར། །གང་གིས་དངོས་པོ་རྣམ་དཔད་ན། །དེ་ཉིད་དུ་ན་དེ་དངོས་

མེད། །གང་གི་ཕིར་ན་དེ་དག་ལ། །གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་མེད། ། ༈ ཆོས་

མཐུན་པ་ཉིད་མཐོང་བ་ལས། །དེ་བདག་མིན་ལ་དེ་བདག་ཏུ། །ཞེན་པས་འཇིག་རེན་

པ་དག་གི །འཁྲུལ་སྐྱེ་འདི་ལ་དེ་མེད་དེ། །འགྲོ་བ་འདི་ལ་དེ་བདག་ཉིད། །གཅིག་

ཀང་མཐོང་བ་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ ནང་གི་བསད་པ་ལས་བྱུང་གང་། །དེ་ནི་ཉེས་པ་ལས་བྱུང་བས། །རང་

བཞིན་གིས་ནི་ཕིན་ལོག་ཏུ། །སྣང་བ་ཅན་འདིའང་ཡོད་པ་ཡིན། །ཆོས་མཐུན་མཐོང་

སོགས་ཅན་ཉིད་ལ། །ལྟོས་མེད་རབ་རིབ་ལ་སོགས་བཞིན། ། ༈ དེ་ལ་བློ་ནི་ཡོངས་

གཅོད་པ། །འཛིན་པའི་རྣམ་པར་འདོད་པ་དེ། །དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ཕིར་བདག་

རིག །དེ་ཕིར་དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །དཔེར་ན་འདོད་ཆགས་སོགས་མྱོང་

བཞིན། །རང་བདག་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་ན། །གཞལ་བ་འཇལ་བེད་འབས་གནས་

པ། །འདི་ནི་ཀུན་ལ་སྦྱར་བར་བ། །དེ་ལའང་ཉམས་མྱོང་བདག་ཉིད་ཕིར། །དེ་དག་

རང་བདག་མྱོང་བར་རུང་། །དེ་ལྟར་རུང་ཉིད་དེ་ཚད་བདག །གཞལ་བ་རང་རིག་

འབས་བུ་ཡིན། ། ༈ བདག་ལ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཞེས། །ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་

བདག་ཉིད་དེ། །རུང་ཉིད་ཅེས་བ་ཚད་མ་དང་། །རང་རིག་ཅེས་ནི་རབ་ཏུ་
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བཤད། ། ༈ ཡུལ་རྣམས་ལས་ནི་བྱུང་པ་ཡི། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དག །དེ་

ལས་གཞན་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཡང་། །རྣམ་འགས་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་འགྱུར། ། ༈ དཔེར་ན་

ཟས་དང་དུས་ལ་སོགས། །བུ་སྐྱེ་བ་ཡི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། །དེ་ནི་ཕ་མ་གཅིག་གི་

གཟུགས། །འཛིན་འགྱུར་གཞན་འགའི་མ་ཡིན་བཞིན། །དེ་ལས་གཞན་དང་ཡུལ་

དག་ནི། །དེ་རྒྱུ་ཉིད་དུ་མཚུངས་ན་ཡང་། །དེ་ཆས་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་འདོད་དེ། །དེ་མེད་

པར་ནི་དེར་མི་འགྱུར། ། 

༈ དོན་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ལ་ནི། །དོན་རྣམ་མེད་པར་དོགས་ན་

ཡང་། །འདས་པའི་དོན་ནི་འཛིན་པ་ལ། །ཚུལ་གཉིས་རང་རིག་གྲུབ་པ་ཡིན། ། ༈ སྔོ་

སོགས་ཐ་དད་ཅན་སྣང་ཕིར། །དེ་ལྡན་མིན་རིགས་དོན་མ་ཡིན། །རིགས་དེའང་མི་

རག་མི་འགྱུར་ཞིང་། །རག་ནའང་ཇི་ལྟར་སྐྱེད་བེད་ཡིན། ། ༈ མིང་སོགས་སྔར་ནི་

བཀག་ཟིན་ཏོ། ། ༈ ཚུལ་འདི་དོན་ལྡན་མ་ཡིན་ཏེ། །འདོད་པ་ཙམ་དང་རེས་འབེལ་

ཕིར། །དོན་གི་ནུས་པ་གྲུབ་མ་ཡིན། ། ༈ རྣམ་པ་འདི་འདྲའི་ཤེས་པ་ནི། །དྲན་ཡིན་

དེ་ཡང་མྱོང་ལས་བྱུང་། །དེ་ཡང་དོན་རྣམ་སྟོང་ན་དེ། །དེ་ནི་ཅི་ལྟར་དེ་ལྡན་

འགྱུར། །དེ་ཚེ་མེད་ཕིར་དོན་ལས་མིན། །དེ་ལྟར་མྱོང་ལའང་དེར་འགྱུར་རོ། ། 

༈ རྣམ་པ་དེ་ནི་དོན་གི་མིན། །གསལ་བའི་རྣམ་པས་དབེན་ཕིར་རོ། ། ༈ རྣམ་པ་

དེ་ནི་ཐ་དད་ན། །གཞན་གིས་དེ་བཞིན་རོགས་པར་འགྱུར། ། ༈ བདག་ལ་རག་ཏུ་

འབེལ་ཡིན་ན། །བརོད་ཀང་རོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རེ་རེ་དག་དང་འབེལ་ན་

ནི། །མཚམས་སྦྱོར་བར་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །དོན་གཅིག་མངོན་ཞེན་བདག་ཉིད་

ཅན། །འཆད་པོ་ཉན་པོའི་སེམས་དག་གི །གལ་ཏེ་འདྲ་ལས་དེ་གཅིག་པར། །ཐ་སྙད་
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ཡོད་ན་དེར་སྣང་མིན། །ཐ་དད་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟར་གཟུང་། །དེ་ཚེ་བློ་དོན་མེད་ཅན་

འགྱུར། ། ༈ ཉམས་མྱོང་རྣམ་ཤེས་དེ་ཡང་ནི། །ཆ་གཉིས་ལ་ནི་བརེན་གྱུར་བ། །རྣམ་

པ་གཅིག་གིས་ཁད་པར་ཅན། །དེ་ཤེས་པ་ཡིས་དམིགས་པར་འགྱུར། །གཞན་དུ་དེ་

རྣམ་ཅན་མིན་ན། །ཅི་ལྟར་ཤེས་ལ་གནས་པར་འགྱུར། །འདི་ལྟར་ཕི་མ་ཕི་མ་

ཡི། །ཤེས་པ་རྣམ་གཅིག་ལག་པ་ཉིད། །དོན་གི་ངོ་བོས་རྣམ་གཉིས་དང་། །བདག་གི་

རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ། །གཉིས་པ་དེ་ནི་གསུམ་པ་ཡི། །ཤེས་པ་ཡིས་ནི་རོག་པར་

འགྱུར། ། ༈ དོན་འབས་ཉིད་ཀིས་ཤེས་དྲན་ན། །དོན་དྲན་ཕིར་ན་འཁྲུལ་པ་

ཡིས། །གལ་ཏེ་སེ་ན་སྣང་བ་དང་། །ཡིད་བེད་ལ་ཡང་དེར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་

འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །རྒྱུ་དང་ལན་ཅིག་འཛིན་པར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་རྫ་མཁན་

ལ་སོགས་པ། །མེད་པར་བུམ་པ་དྲན་མི་འགྱུར། ། ༈ ཁད་པར་གང་ལས་ཤེས་པ་

ནི། །དོན་དང་འདྲེ་བ་བསྟེན་པ་དེ། །འདྲ་བ་ལས་གཞན་ཅིར་འགྱུར་ཏེ། །མཚེ་མ་

སོགས་ལ་མཐོང་ཕིར་རོ། ། ༈ དང་པོའི་རང་བཞིན་གཉིས་མིན་ན། །གཉིས་པའི་རང་

བཞིན་གཅིག་ལ་ནི། །རྣམ་གནས་ངེས་པར་འཛིན་པ་ཡི། །སེམས་ཀིས་འབེད་པར་

འགྱུར་མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་སྔོ་སོགས་ངོ་བོ་རུ། །མདུན་ན་གནས་པར་གྱུར་པའི་

བློ། །དོན་སེ་བ་དང་འབེལ་བ་ཅན། །བློ་གཉིས་པས་ནི་དམིགས་པར་འགྱུར། །གཞན་

དུ་དང་པོ་གཅིག་པུ་ཉིད། །དོན་ལས་བྱུང་ཕིར་འབེལ་འགྱུར་གི། །སྔ་མའི་དོན་དང་

འབེལ་མཐོང་མེད། །ཤེས་པ་ཕི་མ་ཕི་མ་མིན། ། ༈ ངེས་པར་བློ་དང་ལན་ཅིག་

ཏུ། །ཅིག་ཅར་དུ་ནི་མྱོང་འགྱུར་བའི། །ཡུལ་ནི་དེ་ལས་གཞན་ཉིད་དུ། །རྣམ་གང་གིས་

ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་པས་ཟླ་བ་གཉིས། །མེད་པར་ཐ་དད་མཐོང་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

བ་བཞིན། །སྔོ་སེར་ཐ་དད་དག་ལ་ནི། །མྱོང་བའི་ངེས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །མྱོང་བ་མེད་

པར་དོན་འགའ་འམ། །དོན་མེད་པ་ཡི་མྱོང་པ་ཡང་། །མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་མཐོང་

བ། །དེས་ན་དེ་དག་ཐ་དད་མིན། །དེ་ཕིར་ཤེས་དུས་སྣང་བ་ཡི། །དོན་ནི་ཤེས་ལས་

གཞན་མིན་པ། །བཟློག་པར་རབ་ཏུ་དཀའ་བ་ཉིད། ། ༈ རྒྱུ་གཞན་དག་ནི་ཡོད་ན་

ཡང་། །དབང་པོའི་བློ་རྣམས་མེད་པའི་ཕིར། །ཐ་དད་རྒྱུ་ནི་རེས་དཔོག་འགྱུར། །གལ་

ཏེ་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག །རྐེན་ལས་ངེས་པར་མི་སྨྲ་ནའ།ོ ། 

༈ ས་བོན་ལས་ནི་མྱུག་སྐྱེ་དང་། །དུ་བ་ལས་མེ་གྲུབ་པ་ཞེས། །དེ་འདྲ་ཕི་

རོལ་དོན་རེན་ཅན། །བེད་པོ་ཤེས་བེད་གནས་པ་གང་། ། ༈ དེ་ཡང་གལ་ཏེ་དེའི་ངོ་

བོར། །སྣང་བ་དེ་ལྟར་ངེས་འབེལ་བའི། །བློ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་བེད་ན། །འགལ་

བ་དག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད། ། ༈ དུ་བ་མེས་བསྐྱེད་འགྱུར་བ་མིན། །དེ་ཕིར་འབས་ལས་

རྒྱུ་རོགས་མིན། །དེ་རྒྱུ་དག་ནི་ཡིན་ན་ཡང་། །གང་ལས་ངེས་པར་རོག་པར་

འགྱུར། ། ༈ དེ་ལའང་དུ་བར་སྣང་བའི་བློས། །བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པ་

ཅན། །མེར་སྣང་བ་ཡི་བློ་ཉིད་ནི། །རོགས་འགྱུར་མེ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ། །སེམས་རྒྱུད་

དེར་རུང་བག་ཆགས་ཀི། །སྙིང་པོ་ཅན་ཉིད་དུ་བར་ནི། །སྣང་བའི་བློ་དག་གསལ་

བེད་པ། །དེས་ན་མེ་ལས་དུ་བ་ཡིན། ། ༈ མཁས་པ་རྣམས་ལ་བརོད་འདི་ཡོད། །ཕི་

རོལ་ལ་ནི་བརེན་ནས་སུ། །ཚུལ་གཉིས་བརོད་ཡིན་དེ་ཡང་ནི། །ལན་ཅིག་མྱོང་བའི་

ངེས་པས་འགྲུབ། ། ༈ དབང་པོའི་ཁད་པར་གིས་གསལ་དང་། །མི་གསལ་འདྲེན་མ་

ལ་སོགས་པ། །སྣང་བ་ཐ་དད་འཛིན་པ་ཡི། །ཤེས་པ་དོན་གཅིག་ལ་དམིགས་

སོ། །དེ་དོན་ལ་དེར་སྣང་མིན་ན། །དོན་གི་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ཕིར། །དེ་ཡི་དོན་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཅན་ཡིད་ཀུན་ནི། །རང་བཞིན་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། ༈ དོན་ལ་བརེན་ནས་

འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་ཡི་ངོ་བོའི་རེས་བེད་པ། །དེ་ནི་གཞན་འགའ་ཞིག་ལས་

ཀང་། །ཆ་འགའ་ཡིས་ནི་ཐ་དད་འགྱུར། །འདི་ལྟར་ཕ་ལ་བརེན་ནས་བུ། །ཕ་དེ་ཡི་

ནི་གཟུགས་ཡིན་ཡང་། །འགའ་ཞིག་ལས་ནི་ཆ་འགའ་ཡིས། །ཐ་དད་པར་ནི་

དམིགས་པ་ཡིན། ། ༈ མར་མེ་ལ་སོགས་དཀིལ་འཁོར་ནི། །ར་བའི་མདོངས་ཀི་

རྣམ་པ་ཅན། །སྔོ་དང་དམར་དང་མདངས་གསལ་བར། །མིག་མི་གསལ་བས་མཐོང་

བར་འགྱུར། །དེ་དེ་ཕི་རོལ་དངོས་ཡིན་ན། །དབང་པོ་གསལ་ལ་ཅི་ནུས་མེད། ། 

༈ ཡང་དག་མཐོང་ན་དེ་མཐོང་བ། །དབང་པོ་ཉམས་པའང་ཇི་ལྟར་

ཡིན། །རབ་རིབ་ཀིས་སྦྱངས་གསལ་བའི་མིག །དབང་པོ་ལས་འདས་མཐོང་དེ་

ལ། །གཞན་གིས་མཐོང་བའི་དོན་དེ་ཡང་། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་གསལ་མ་ཡིན། ། ༈ སྣང་

དབང་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལས། །གཞན་ནི་གཅིག་གི་ནུས་རོགས་པ། །དེས་ན་གཞན་

ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན། །རྒྱུ་མིན་ཡུལ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན། །གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་བློ་རྒྱུ་ཡིན། །ཇི་

ལྟར་མར་མེ་ལ་ལྟོས་འགྱུར། །མར་མེ་ཙམ་གིས་ཡོད་པའི་ཕིར། །གཉིས་ཀ་དག་

ཀང་རྒྱུ་མ་ཡིན། ། ༈ ཉེ་རིང་ལ་སོགས་ཁད་པར་གིས། །གསལ་དང་མི་གསལ་མི་

རུང་ངོ་། ། ༈ གལ་ཏེ་སྣང་ཁད་ལས་དེར་འགྱུར། །དེ་ནི་ཆོད་དང་མ་ཆོད་དག །མཐོང་

ངམ་མི་མཐོང་མཚུངས་པར་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་སྣང་བ་མི་གསལ་བས། །དེ་ཆ་ཕྲ་

མོ་འགའ་ཞིག་ནི། །མ་མཐོང་དེ་ཕིར་ཐ་དད་ན། །ཕི་རོལ་དོན་གཅིག་མཐོང་བ་

དང་། །མི་མཐོང་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན། །ཕྲ་རྡུལ་དུ་མ་ཐ་དད་མཐོང་། །མི་མཐོང་ཐ་

དད་གང་ལས་ཡིན། །གལ་ཏེ་སྣང་བ་གསལ་མི་གསལ། །ཁད་པར་གིས་བློ་ཐ་དད་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ན། །གཞན་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་མེད། །གང་ལས་ཐ་དད་པར་སྣང་འགྱུར། ། ༈ སྣང་

བ་དེ་ཡང་ཅིས་མི་གསལ། །སྒིབ་ཕིར་དེ་འདིར་ཅིས་མ་ཡིན། །སབ་ཕིར་སྣང་བའང་

དེ་ལྟ་ཉིད། །གཞན་དུ་སབ་མིན་ཡོད་པ་ཉིད། །ཤིན་ཏུ་ཉེ་ལ་སྣང་བ་ནི། །ཆེར་

གསལ་དེ་ཡང་སྣང་བར་འགྱུར། ། 

༈ གལ་ཏེ་དེར་ཡང་མཐོང་མེད་ལ། །བརེན་ནས་གཟུགས་གཞན་འབྱུང་

འགྱུར་ན། །དེ་དག་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་དུ། །བསྒིབ་འགྱུར་དེ་ཕིར་སྣང་བ་ནི། །སྒིབ་

བེད་དེ་ལ་གཅིག་སྣང་འགྱུར། །དེ་མ་བསྒིབས་ན་ཅིག་ཅར་ནི། །གསལ་དང་མི་

གསལ་རང་བཞིན་དག །མཐོང་འགྱུར་མཐོང་མེད་ཀིས་གཅིག་བསྒིབས། །གང་

གིས་དོན་དང་དོན་མིན་མེད། །དེ་ལ་མ་མཐོང་བས་ཅི་བེད། ། ༈ དེ་ཕིར་དོན་བརེན་

སྐྱེས་གྱུར་པའི། །མྱོང་བ་ཇི་ལྟའི་རྒྱུ་བཞིན་དུ། །རྣམ་པ་ཐ་དད་འཛིན་བེད་དེ། །ལག་

མ་བློ་ངན་ལུགས་ངན་ཡིན། ། ༈ ཤེས་པ་སྒ་དང་མར་མེ་རྣམས། །མངོན་སུམ་དང་

ནི་ཅིག་ཤོས་ཀི། །སྐྱེད་བེད་ཉིད་ཀིས་སྔ་མ་ཡི། །སྐད་ཅིག་རྣམས་ནི་ཞིག་པའི་

ཕིར། །གང་གིས་ཤེས་ལ་མེད་གསལ་འགྱུར། ། ༈ ཕན་འདོགས་བེད་པ་མ་ཡིན་

གཞན། །གསལ་ན་དོན་ཀུན་གསལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དེ་རྒྱུ་ལས་ངེས་

ན། །ཤེས་ལ་རོག་པ་འདི་ཡང་མེད། ། ༈ ངེས་བས་ཤེས་ལ་དེ་མེད་ཀང་། །དོན་དུ་

སྣང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །དེ་གསལ་བ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ལན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དོན་

གཞན་ནི། །ཕན་འདོགས་མིན་ཕིར་རྣམ་མི་བེད། །ཤེས་ལ་རང་གི་རྣམ་པ་

ཡིས། །རྣམ་བེད་མིན་གསལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། ༈ བརན་གང་རྡོ་རེ་རྡོ་སོགས་

ཀི། །དོན་ཡང་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་ཕིར། །འགྲོ་བ་ཀུན་གི་ཤེས་པ་ནི། །ཅིག་ཅར་
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རང་ཉིད་སྐྱེད་པར་འགྱུར། ། 

༈ ལན་ཅིག་བེད་པས་ཕན་འདོགས་ཕིར། །འདི་ཡི་དེ་དག་རིམ་འབྱུང་

ན། །སྐད་ཅིག་སོ་སོར་གཞན་ཡིན་བརོད། །འདིར་ཡང་སྐྱོན་ནི་སྔར་བཞིན་

ནོ། ། ༈ དེ་བདག་ཉིད་ཀིས་མྱོང་བ་ལ། །བརད་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་དོན་

རང་བཞིན་ཉིད་མ་གྲུབ། །དེ་ཡང་ཡང་དག་དྲན་ལས་གྲུབ། ། ༈ རང་སྤོད་ཡུལ་གིས་

ཕེ་མེད་ཅིང་། །ཐ་དད་པར་མྱོང་མེད་དེ་ལ། །འདི་ནི་འདི་ལྟའམ་འདི་ལྟར་ནི། །མིན་

ཞེས་ཐ་དད་འདི་མེད་འགྱུར། །ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཙམ་གིས་ནི། །ཐ་དད་འགའ་ཞིག་

རྣམ་འབེད་མིན། །ཐ་དད་གསལ་བ་མེད་པ་ལ། །རྣམ་འབེད་བློ་མེད་མཚེ་སོགས་

བཞིན། ། ༈ ཚུལ་གཉིས་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་ཀང་། །རང་རིག་ཕལ་ཆེར་གྲུབ་པ་

ཡིན། །རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་སྣང་བ། །དེ་ཚེ་མྱོང་བར་གྲུབ་ཕིར་རོ། ། ༈ དེ་དངོས་

ཅན་གི་བློ་ཡིས་ནི། །ཤེས་འགགས་ཇི་ལྟར་མྱོང་བ་ཡིན། །དེས་རང་ངོ་བོའང་མྱོང་

མེད་ཕིར། །ཉམས་མྱོང་མ་ལུས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །དོན་དུ་སྣང་བ་དང་ལྡན་

ཤེས། །དེ་ནི་ཕི་རོལ་མངོན་ཕོགས་སྣང་། །བློ་ལ་འཛིན་པར་བེད་པའི་བློ། །རག་ཏུ་

བདག་ལ་ནང་མངོན་ཕོགས། །ཡུལ་གང་གི་ནི་སྣང་བ་གང་། །དེས་དེ་མྱོང་མིན་

ཞེས་པའང་འཐོབ། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་དང་འདྲ་བ་ལས། །མྱོང་གཞན་ཅི་ཡོད་ཅེས་འདོད་

ན། །འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་དུ། །མྱོང་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་

བློ་འདྲ་དེ་མྱོང་ན། །དེ་ནི་འདྲ་ལས་མྱོང་མ་ཡིན། །དེ་ཡི་མྱོང་དེ་རང་ཉིད་དེ། །དེ་ནི་

འདྲ་བའི་རྒྱུ་ཅན་མིན། ། ༈ བ་བ་ལས་ཀི་རྣམ་གཞག་གི །འདི་ནི་འཇིག་རེན་ན་རྒྱུར་

འགྱུར། །རང་གི་ངོ་བོའི་རང་བཞིན་དེའི། །མྱོང་བ་སྒོ་འདོགས་འཁྲུལ་པ་ལས། །སྔོ་
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སོགས་མྱོང་བར་གྲགས་ཡིན་གི། །གཞན་གི་བདག་ཉིད་མྱོང་ལས་མིན། །བློ་ནི་སྔོ་

སོགས་དངོས་ཡིན་ན། །ཕི་རོལ་དོན་ལ་ཚད་མ་གང་། །བློ་ནི་སྔོ་སོགས་དངོས་མིན་

ན། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་དོན་མྱོང་ཡིན། ། ༈ གང་ཚེ་མྱོང་བའི་བདག་ཉིད་ནི། །འདྲ་བའི་

རྒྱུ་ཅན་མ་ཡིན་ན། །འདི་དེ་རང་ཉིད་གྲུབ་པས་ན། །དོན་གིས་ཅི་ཞིག་ཉེ་བར་

སྒྲུབ། ། ༈ བདག་ཉིད་ཀུན་གིས་འདྲ་ན་ནི། །ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཉིད་མིན་འགྱུར། །ཆ་

འགའ་ཞིག་གིས་མཚུངས་ན་ནི། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀིས་མྱོང་འགྱུར། ། 

༈ ཇི་ལྟར་སྔོ་སོགས་ངོ་བོའི་ཕིར། །སྔོ་སོགས་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་

འདོད། །དེ་བཞིན་ཉམས་མྱོང་ངོ་བོའི་ཕིར། །དེ་ཡང་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་

འགྱུར། ། ༈ ཉམས་མྱོང་ཉམས་སུ་མྱོང་ངོ་ཞེས། །དོན་བཞིན་དུ་ནི་ངེས་མིན་པ། །དེ་

ཕིར་ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན། །དོན་ལའང་དེ་ནི་རག་ཏུ་མེད། །ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་

ན། །མྱོང་ལ་མེད་པའང་ཅི་ཡི་ཕིར། ། ༈ གཞན་ཡང་དཀར་སོགས་མཐོང་བ་

ན། །དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བ་ཡི། །རང་བཞིན་རིག་པ་གསལ་བ་

ནི། །སྐྱེས་པའི་སྣང་བ་འདི་གང་ཡིན། །དེ་ཅི་དཀར་སོགས་མངོན་གསལ་

ལས། །གཞན་དངོས་འོན་ཏེ་བདག་གྱུར་ཡིན། ། ༈ གཞན་དངོས་ཡིན་ན་གསལ་བ་

ནི། །གསལ་མིན་ཅི་ལྟར་དཀར་གསལ་འགྱུར། །ཤེས་པ་གསལ་ཡིན་དེ་གསལ་

མིན། །འགྲོ་བ་མ་ལུས་གསལ་མ་ཡིན། །གསལ་བ་གསལ་གཞན་གིས་གསལ་

ནའང་། །ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་འགྱུར་ཕིར། ། ༈ མཐོང་དང་འབེལ་པ་ཤེས་མེད་

པ། །ཅི་ལྟར་དེ་ཡིས་ཁད་པར་འགྱུར། །གང་ཕིར་གཉིས་ལས་གཅིག་རོགས་

ཚེ། །གཉིས་པ་མཐོང་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །གཉིས་དག་འབེལ་པར་མཐོང་བ་ན། །མཐོང་
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ཞེས་བ་བར་ངེས་པར་འགྱུར། ། 

༈ གང་གིས་མཐོང་བ་འདྲ་བ་ནི། །སེམས་གཞན་གིས་ནི་མཐོང་གྱུར་པ། །དེ་

ལ་མཐོང་ཞེས་བརོད་ཅེ་ན། །འདི་འདྲ་བས་ན་རང་རིག་གྲུབ། །ཅི་སྟེ་རང་དངོས་མི་

རིག་ན། །ཅི་ལྟར་གཞན་གི་ངོ་བོ་རིག །འདྲ་བ་ལས་ནི་མྱོང་ཞེས་པའང་། །སྔར་ཉིད་

རྣམ་པར་བསལ་བ་ཡིན། ། ༈ མཐོང་བ་དག་ནི་འདྲར་འཛིན་ན། །དོན་ནི་སྔར་མཐོང་

ཡོད་མིན་བས། །ཅི་ལྟར་དེ་ནི་མཐོང་བ་དང་། །འདྲ་བ་ཡིན་པར་དེས་ངེས་

འགྱུར། །འདྲ་བ་ཉིད་ཀང་མི་འདོད་པ། །གང་ཡིན་དེ་ལ་གཉིས་མཐོང་མེད། །དེ་ཚེ་

དོན་དང་ཤེས་པ་ཞེས། །དེ་དག་སོས་སུ་ག་ལ་ཡོད། ། ༈ ཅི་སྟེ་རང་དངོས་འོ་ན་

དེ། །རང་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར། །གང་ཕིར་དེ་མི་གསལ་ན་ནི། །དོན་མི་

གསལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། ༈ བདག་རིག་མིན་པའི་ཕོགས་དག་ལ། །དོན་ཀུན་

མཐོང་མེད་འདི་ཡིན་ནི། །བློ་ནི་མངོན་སུམ་མིན་སྨྲ་བ། །གང་ཡིན་དེ་ལའང་ལན་

བཏབ་པོ། ། ༈ རེན་དམིགས་གོམས་པའི་ཁད་པར་ལས། །ཐ་དད་པར་ནི་འཇུག་པ་

ཅན། །བདེ་སྡུག་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི། །ཁད་པར་མངོན་སུམ་དེ་དག་ནི། །བློ་

ཉིད་དེ་ལས་ཐ་དད་གཞན། །དེ་ཤེས་གང་ཡིན་ཅུང་ཟད་ཀང་། །རོགས་མེད༈གཞན་

གིས་རིག་ཡིན་ན། །གཞན་གིས་ཀང་ནི་དེ་སྤོད་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་དེས་བསྐྱེད་པ་

དང་དེར། །སྣང་བའི་བློ་རིག་གཞན་མིན་ན། །དམིགས་པར་བེད་པ་གཞན་ལ་

ཡང་། །གཉིས་འདི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོད། ། ༈ ཅི་སྟེ་དེ་ལས་སྐྱེས་མིན་ཞིང་། །དེར་

སྣང་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ན། །བློ་དེ་ཡུལ་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར། །དེ་མ་བཟུང་ན་སྤི་དག་

ཀང་། །མི་འཛིན་དེ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་། །དངོས་མིན་ཞེས་ཀང་སྔར་བཤད་དོ། ། ༈ དེ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཕིར་དོན་སྣང་བ་དེ་ནི། །བློ་དེ་ལས་གཞན་མིན་དེས་ན། །མངོན་སུམ་དང་ནི་བདག་

རིག་གྲུབ། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་ལ་འཛིན་བེད་ཀང་། །མངོན་སུམ་ཉིད་ནི་མིན་ཞེ་ན། །དོན་

མཚུངས་ཐ་དད་དེ་གང་ལས། ། ༈ མ་མཐོང་དོན་གཅིག་ལྡན་སོགས་ཀིས། །གལ་

ཏེ་མྱོང་བ་ངེས་ཡིན་ན། །གཞན་ནི་རྣམ་ཀུན་འཛིན་མི་འགྱུར། །མྱོང་བའི་དབེ་བའང་

བསལ་ཟིན་ཏོ། ། 

༈ གང་དག་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གིས། །གཞན་གི་བདེ་བ་ལ་སོགས་

པ། །མྱོང་ལ་ཉམས་མྱོང་མཚུངས་པས་ན། །དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གདུང་བར་

འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་ཡུལ་དབང་འདུས་མེད་པས། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ནི། །དེ་དག་ལ་ནི་སྐྱེ་མིན་ན། །སྡུག་བསྔལ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཉིད་

ནི། །སྡུག་བསྔལ་མྱོང་མིན་འོན་ཀང་ནི། །སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་

ཡིན། ། ༈ སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་མྱོང་མིན་པར། །གདུང་དང་ཕན་འདོགས་རྒྱུ་

མ་ཡིན། །གང་ཚེ་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གི། །རང་གི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ནི། །གདུང་

ཡིན་དེ་དམིགས་ཤེས་མིན་པ། །དེ་ཚེ་དེ་ལྟར་ཐལ་མི་འགྱུར། །དེས་ན་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི། །དམིགས་མྱོང་དག་ནི་ཐ་དད་ཡིན། །དོན་དང་འདྲ་བ་དམིགས་

པ་ཏེ། །རང་ཉིད་གསལ་བ་བདག་མྱོང་ཡིན། ། ༈ གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་མེད་

པས་ན། །བློ་ནི་རགས་ལས་རོགས་པར་འགྱུར། ། ༈ དེ་ཡང་དབང་པོ་དོན་ནམ་

བློ། །ཡང་ན་ཡིད་བེད་སྔ་མར་འགྱུར། །རྒྱུ་འབས་ཚོགས་པ་འདི་དག་

ལས། །འབེལ་པ་ཅན་གཞན་ཡོད་མིན་ཏེ། །ནུས་པ་མཐོང་བ་མེད་ཕིར་རོ། །དེ་

ལ་འཁྲུལ་ཕིར་དབང་པོ་མིན། །དོན་ཡང་དེ་བཞིན་བློ་ཡིད་བེད། །ཤེས་ཡིན་དེ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཡང་མ་གྲུབ་ཉིད། །མ་གྲུབ་པ་ནི་རགས་ཉིད་མིན། ། ༈ གལ་ཏེ་དོན་གསལ་

རགས་ཡིན་པར། །འདོད་ན་དེ་ཉིད་ཤེས་མིན་ནམ། །འདིས་ནི་གསལ་གྱུར་

དོན་གསལ་ཏེ། །གསལ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་མིན་ན། །དེ་ཡིས་གསལ་འགྱུར་མི་

ངེས་ཕིར། ། ༈ འོན་ཏེ་གསལ་དེ་དོན་ཉིད་ཀི། །ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ཡིན་

འདོད་ན། །སྐྱེ་བ་དང་ནི་འཇིག་མེད་པའི། །དོན་ལ་ཁད་པར་འགའ་ཡང་

མེད། །དེ་འདོད་ན་ཡང་ཤེས་སོ་སོར། །སྐད་ཅིག་འཇིག་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར། ། ༈ དེ་ཡང་ཤེས་པའམ་ཤེས་མ་གྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་ཤེས་པ་རགས་ཡིན་

ན། །ཤེས་པར་ཡོངས་སུ་བཅད་མེད་པར། །དེས་ཤེས་ཞེས་བ་དེ་གང་

ལས། ། ༈ ཤེས་གྱུར་ཉིད་དུ་བཅད་མེད་ཀང་། །དེ་ནི་ཅི་ལྟར་གོ་བེད་

ཡིན། །མཐོང་བ་མཐོང་གྱུར་མིན་གཞན་གྱུར། །མཐོང་གྱུར་འགར་ཡང་མཐོང་

འགྱུར་མེད། །ཁད་པར་དེ་གཞན་མཐོང་བ་ལའང་། །ཡོད་ཕིར་རང་བློ་རོགས་

པར་འགྱུར། ། ༈ དེ་ཕིར་རང་ཆོས་ལྟོས་མེད་ཅན། །དོན་ཆོས་ཡན་གར་བ་

ལས་ནི། །བློ་ནི་རེས་སུ་དཔོག་མ་ཡིན། ། 

༈ བློ་རགས་མངོན་སུམ་གང་ཡིན་པ། །རང་ཆོས་རང་བློ་ལས་གཞན་

ཅི། །རྒྱུ་མཚུངས་པ་ལས་སྐྱེས་པ་དེ། །བློ་ལས་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན། །གཞན་སྐྱེས་

དེ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཅན། ། ༈ གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ནི་ལྔ་པོ་དང་། །དབང་པོ་དང་ནི་

དམིགས་པ་དག །མ་གཏོགས་དེ་ཡི་འབས་བུ་གཞན། །ཉེ་བར་མཚོན་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་གཉིས་ནི་དབང་པོ་འདས། །དོན་ལྔ་དག་ལ་གཟུགས་མཐོང་ལས། །སྐྱེས་

པ་གཞན་དུ་སིད་བལ་བ། །གང་ཡིན་གཅིག་ཀང་རོགས་པ་མེད། །དེ་ལྟར་ཤེས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

མེད་གང་ཡིན་དེ། །རགས་ཞེས་བ་བ་བབ་ཆོལ་ཡིན། ། ༈ རགས་ཡོད་ན་ཡང་དེ་

དང་ནི། །ལན་ཅིག་འབེལ་པ་མཐོང་མེད་པར། །ཅི་ལྟར་རོགས་འགྱུར་རགས་དག་

ནི། །མ་མཐོང་བ་ཡི་གསལ་བེད་མིན། ། ༈ རགས་དེ་ཉིད་ལས་སྔར་དེ་ནི། །གྲུབ་

པ་ཉིད་དུ་བརོད་ན་ནི། །དེ་ལ་ཡང་ནི་དཔེ་གཞན་ཞིག །བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཕིར་ཐུག་

མེད་འགྱུར། ། ༈ དེ་ཕིར་བློ་ལས་དོན་གྲུབ་ཀི། །དོན་ལས་ཇི་ལྟར་ཡང་དེ་མིན། །དེ་

མ་གྲུབ་པར་དོན་རང་ཉིད། །རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ མངོན་སུམ་བློ་དང་དེ་ལས་ནི། །བརོད་དང་གཡོ་འགུལ་སོགས་མཐོང་

ནས། །གཞན་སེམས་རེས་དཔག་མི་འགྱུར་ཏེ། །བདག་ལ་འབེལ་པ་མཐོང་མེད་

ཕིར། ། ༈ ཡིད་ཀི་བློ་ལ་དོན་གི་རགས། །རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོད་མིན་ཕིར། ། ༈ ཁོད་

ཀི་བློ་ནི་བློ་གཞན་གིས། །ཅི་ལྟར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར། །གསལ་མིན་བདག་

ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། །གསལ་བ་གསལ་བེད་གང་ལས་ཡིན། ། ༈ ཡུལ་ནི་ཅི་ལྟར་

གསལ་བ་ཡིན། །གསལ་ལ་ངོ་བོ་འཕོ་ཕིར་རོ། །གསལ་དེའང་དེ་ཡི་ངོ་བོ་

ཉིད། །རང་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན། ། ༈ དེ་ལྟར་བློ་ལ་བློ་འདོད་ན། །བློ་ནི་རང་

ཉིད་རིག་པར་གྲུབ། །དེ་ལྟ་མིན་ན་ཡུལ་ཡང་ནི། །བློ་དང་ལན་ཅིག་ཆོས་མཚུངས་

ཉིད། ། ༈ དེའི་ཕིར་ངེད་ཀི་བློ་རང་ཉིད། །གསལ་བའི་ངོ་བོས་རབ་གསལ་

ཞིང་། །གཞན་དེར་ངོ་བོ་འཕོ་བ་ཡིས། །གསལ་བ་ན་ནི་རབ་གསལ་ཉིད། །འདྲ་བ་

ཡིན་ཡང་དེ་ཡིས་ནི། །བློ་གཞན་རབ་ཏུ་གསལ་མི་འདོད། །རང་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་

ཕིར་དོན། །དེ་ཡི་ངོ་བོས་རབ་གསལ་ཡིན། ། ༈ དཔེར་སྒོན་གཉིས་བཞིན་མར་མེ་

དང་། །བུམ་པ་དག་ཀང་དེར་བརེན་ནས། །གསལ་བ་གསལ་བེད་ངོ་བོ་ཡིས། །ཐ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

སྙད་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད། ། ༈ ཡུལ་དང་དབང་པོ་ཙམ་གིས་ནི། །མཐོང་ཞེས་བ་

བར་ངེས་མ་ཡིན། །དེས་ན་གང་ལས་འདིར་འགྱུར་བ། །གཞན་དེའང་མཐོང་བར་

གདོན་མི་ཟ། ། ༈ དྲན་པ་ལས་ཀང་བདག་རིག་གྲུབ། ། ༈ ཤེས་པ་གཞན་གིས་རིག་

ན་ནི། །རིང་སོགས་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །ཡུན་རིང་གནས་པ་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ གནས་ན་གོ་རིམ་མེད་པས་ན། །བློ་ལ་ཅིག་ཅར་སྣང་བའི་ཕིར། །ཡི་གེ་

རིམ་མེད་རིང་མི་འགྱུར། །ཕན་ཚུན་འདྲེ་བ་མེད་པ་ཡི། །ཡིག་ཆ་རིམ་ལྡན་ཅི་ལྟར་

ན། །རིམ་མེད་པ་ནི་སྐྱེད་པར་བེད། ། ༈ སྔ་མ་མཐའ་ཡི་བར་གནས་ན། །འོག་ཏུ་སྒ་

ནི་འཕེལ་བར་འགྱུར། །རིམ་མིན་འཛིན་ཕིར་ཐ་མར་ནི། །རིམ་ལྡན་བློ་ཡང་མེད་

པར་འགྱུར། ། ༈ དེ་འོག་ཡུལ་ནི་གནས་མེད་ཕིར། །བློ་ནི་རང་ཉིད་གནས་མ་

ཡིན། །རང་ཉིད་གནས་ན་ཕིས་ཀང་དེ། །མི་འཇིག་ཁད་པར་མེད་ཕིར་རོ། །ཡི་གེ་

རིམ་མེད་ཅིག་ཅར་ནི། །སྐྱེས་པ་ལ་ཡང་སྐྱོན་འདི་ཡོད། ། ༈ ལན་ཅིག་བརལ་སྐྱེས་

ཕིར་རོལ་བ། །ཕི་མ་ཕི་མ་དོན་མེད་འགྱུར། །ཡི་གེ་རྣམས་ནི་གསལ་བ་

ལའང་། །སྐྱོན་འདི་རེས་སུ་གནས་པ་ཉིད། ། ༈ དུ་མ་ཡིས་ནི་དེ་འཛིན་ན། །ཐ་མའི་

བློ་གང་དེ་མྱོང་ལ། །དེ་ཡང་རིང་པོར་འཛིན་མིན་པ། །དེས་ན་རིང་བློ་དྲན་མི་

འགྱུར། ། ༈ བློ་རྣམས་སོ་སོ་ཐ་དད་དུ། །མྱོང་ན་དེ་སྒ་ཐོས་པ་ནི། །ཆོད་པ་མེད་པར་

སྣང་མི་འགྱུར། ། ༈ སྦྱོར་བར་བེད་པའང་བསལ་བ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཆོད་པ་མཐོང་

ཡང་འདི། །རྣམ་ཆད་མེད་པར་འཁྲུལ་འགྱུར་ན། །ཐུང་དུ་གཉིས་ནི་བརོད་ན་

ཡང་། །རྣམ་ཆད་མེད་པར་འཁྲུལ་པར་འགྱུར། ། ༈ དབང་པོས་རྣམ་བཅད་མཐོང་ན་

ཡང་། །དབང་པོ་ལས་ཆད་མེད་སྒོ་འདོགས། །མི་རུང་དབང་པོའི་བློ་རྣམས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཀུན། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ་ཕིར་རོ། ། ༈ ཡི་གེའི་བདག་ཉིད་ཀུན་མཐའ་ཡང་། །མིག་

འཛུམས་ཚད་དུ་གནས་པ་ཡིན། །དེ་ཡང་རིམ་གིས་རྡུལ་ཕྲན་ནི། །དུ་མ་དག་དང་

འབེལ་པས་རྫོགས། །རྡུལ་གཅིག་བསྒེས་དུས་ཆུང་བ་ཡི། །མཐར་ཐུག་དུས་ཀང་

སྐད་ཅིག་འདོད། །བློ་ཡང་སྐད་ཅིག་དེ་ཡི་ཕིར། །ཡི་གེ་རིམ་གིས་རོགས་པར་

འགྱུར། །དེ་ཕིར་ཡི་གེ་གཟུགས་སོགས་ལ། །བློ་གཞན་གིས་ནི་ཆོད་ན་ཡང་། །ཆོད་

པ་མེད་པར་སྣང་བ་ཅན། །ཐམས་ཅད་ལོག་པའི་དོན་ཅན་འགྱུར། ། ༈ དབང་པོའི་

འཁྲུལ་པ་ལས་གཞན་དུ། །དངོས་པོ་རྣམས་ནི་སྦྱོར་བེད་བ། །ཐ་དད་མཚོན་མེད་

འཁྲུལ་པ་ཅན། །དྲན་ཡིན་དེ་ནི་རྣམ་རོག་ཅན། །བརོད་དང་རེས་འབེལ་དེ་ལ་

ནི། །གསལ་བར་སྣང་ཉིད་ག་ལ་ཞིག །དབང་བོས་གཟུང་ལ་སྒ་སྦྱོར་བ། །ཡོད་པ་

མིན་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། 

༈ དབང་པོས་ཆོད་པ་མཐོང་ན་ཡང་། །གལ་ཏེ་རོག་པས་སྦྱོར་བེད་ན། །དོན་

དང་དེ་ཡི་མྱོང་བ་ནི། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྣང་བ་དག །རིགས་དམ་གནོད་པ་ཅན་

མེད་ན། །ཆོད་པ་ཞེས་བ་དེ་གང་ལས། ། ༈ གལ་ཏེ་བློ་ནུས་ངེས་པའི་ཕིར། །ཞེ་ན་

དེ་ནི་གང་ལས་འདོད། །ཅིག་ཅར་བློ་མཐོང་མེད་ཕིར་ན། །དེ་ཉིད་འདི་ལྟར་དཔད་

བ་ཡིན། ། ༈ དེ་རྣམས་རིགས་མཐུན་པ་ཉིད་ལ། །ནུས་པ་ངེས་པར་གྱུར་པ་

ཡིན། །འདི་ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས། །རིམ་གིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་

རོགས། ། ༈ འདིས་ནི་གང་ཞིག་མཐོང་དོན་ལ། །ངོ་ཤེས་བེད་པའི་རོག་པ་

དག །གསལ་བར་སྣང་བས་མངོན་སུམ་དུ། །རོག་པ་དེ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན། ། ༈ སྐྲ་

དང་སྒོང་དང་མར་མེ་སོགས། །ཐ་དད་རོགས་པ་དག་ལ་ཡང་། །གསལ་སྣང་ཡོད་



  108  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཕིར་དེ་འདྲའི་བློ། །ཅི་ལྟར་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་ངོ་ཤེས་པ་ལས་

ནི། །ཡིག་སོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད། །སྔོན་མྱོང་དྲན་ལས་དེ་ཡི་ཆོས། །སྒོ་

འདོགས་མེད་པར་དེ་ཉིད་ནི། །འདི་ཞེས་བ་བར་ཤེས་པ་མེད། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་

དབང་སྐྱེས་ཡིན། ། ༈ དོན་དང་ཤེས་པ་མྱོང་བ་དག །ཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་འདོད་

མིན་ཞིང་། །དོན་དང་ཤེས་པའི་སྣང་བ་དག །སོ་སོར་རོགས་པའང་ཡོད་མ་

ཡིན། །དོན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་ཤེས་དང་། །ཕི་རོལ་གི་ནི་དོན་འབའ་ཞིག །བློ་རྣམ་

གཅིག་གིས་གཟུང་མིན་ཏེ། །ཐ་དད་མེད་པར་ཐལ་ཕིར་རོ། །ལེགས་པར་རོགས་

པའི་ཁད་པར་གིས། །མྱོང་བ་ལེགས་པར་རོགས་མེད་པའི། །དོན་དང་དོན་ཤེས་

གང་དེ་དག །ཕི་ནས་ཇི་ལྟར་སོ་སོར་དྲན། ། 

༈ དོན་དང་དོན་གི་ཡིད་དག་གི །མྱོང་བ་རིམ་བཞིན་སྐྱེ་བ་ལའང་། །སྣང་བ་

སྣ་ཚོགས་པ་ཉིད་ཀི། །བརད་པའི་སྐྱོན་འདི་གདོན་པར་དཀའ། །འདི་ལྟ་སྔོན་པོ་ལ་

སོགས་པའི། །རྣམ་གཅིག་ཉིད་དམ་མྱོང་བ་གཅིག །རོགས་ཀི་སྔོན་པོར་སྣང་བ་

ནི། །མྱོང་ལ་མྱོང་བ་གཞན་མ་ཡིན། ། ༈ ཤེས་པ་གཞན་གིས་རེས་མྱོང་

བར། །འགྱུར་བ་དེ་ལའང་དྲན་པ་མཐོང་། །དེ་ནི་གང་གིས་མྱོང་བ་ཡིན། །གལ་ཏེ་

དེ་ཡང་གཞན་གིས་ན། །ཤེས་རིག་ཕྲེང་བ་རེས་འབེལ་ཅན། །འདི་སྐྱེད་དོན་ནི་གང་

ཞིག་ཡིན། །གལ་ཏེ་སྔ་བློ་དེ་ཉིད་ན། །ཡུལ་གཞན་ལ་ནི་འཕོ་མི་འགྱུར། ། ༈ གཟུང་

བའི་མཚན་ཉིད་ཀིར་གྱུར་པ། །ཉེ་བར་སྐྱེད་བེད་བློ་དེ་དག །མི་འཛིན་པར་ནི་ཤེས་

ཕི་མ། །ཅི་ལྟར་གཞན་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། ། ༈ བདག་ལ་ཤེས་བསྐྱེད་རང་བཞིན་

དུ། །ངེས་པའི་ནང་གི་ཡན་ལག་ནི། །དེ་དག་ལ་གཞན་ཕི་ཡི་ནི། །ཡན་ལག་གང་
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གི་གེགས་བེད་འགྱུར། ། 

༈ ཕི་རོལ་དོན་ནི་ཉེ་བས་ཀང་། །དེ་ལ་གེགས་བེད་ནུས་མ་ཡིན། །གཞན་

དུ་ཡུལ་ནི་ཉེ་བ་ན། །འགས་ཀང་བློ་མྱོང་མི་འགྱུར་རོ། །དོན་དེ་མིན་པའི་གནས་

སྐབས་འགའ། །ཡོད་མིན་དེས་ན་ར་བ་ནི། །མེད་ན་བློ་ཡི་དྲན་པ་ཡང་། །མེད་ཕིར་

འདོད་པ་ཨ་རེ་མཛེས། ། ༈ འདས་སོགས་རྣམ་རོག་གང་དག་ལ། །དོན་ཉེ་བ་ནི་

ཡོད་མིན་ལ། །འཕོ་བའི་རྒྱུ་ནི་མེད་པའི་ཕིར། །དོན་ལ་དཔོད་པ་མི་སིད་

འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་བདག་ལ་ཤེས་སྐྱེས་པའི། །ནུས་པ་རིམ་གིས་ཟད་པ་ན། །ཡུལ་

གཞན་ལ་ནི་འཕོ་འགྱུར་ན། ། ༈ དོན་བློ་དེ་ནི་གང་ལས་ཡིན། །སྔར་གི་བློ་ནི་ནུས་

ཟད་ན། །དོན་ལ་འཕོ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །བློ་སྔོན་མེད་པར་བློ་མ་ཡིན། །དོན་གཞན་

ཆགས་ཤེས་ནུས་ཉམས་ན། །ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་མ་རོགས་ཕིར། ། ༈ ཅིག་ཅར་རིགས་

མི་མཐུན་སྐྱེ་ཡང་། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་སེམས་གཅིག་གིས། །ནུས་པ་ཉམས་པར་

བས་པའི་ཕིར། །ཀུན་གཞི་ལས་གཞན་འབྱུང་བ་མིན། །དེ་ལྟ་མིན་ན་ཡིད་འཇུག་

ནི། །མཚུངས་ལ་ཡིད་གཞན་ལྟོས་མི་འགྱུར། །ཡིད་ཤེས་རིམ་བཞིན་སྐྱེ་བས་

ཀང་། །ལྟོས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། ། ༈ ཡིད་གཅིག་ཡིན་ཕིར་གཞན་ལ་

ནི། །ཆགས་པ་གཞན་ལ་མི་འགྲོའི་ཕིར། །ཤེས་གཞན་མི་སྐྱེ་ཞེ་ན་མིན། །ལ་ལར་

ཅིག་ཅར་འབྱུང་ཕིར་རོ། །འཇུག་པ་མཚུངས་ལ་མཚུངས་པའི་ཕིར། །ཐམས་ཅད་ཚེ་

གཞན་རོགས་མི་འགྱུར། ། ༈ བདག་ཡིད་ལྡན་པ་ཙམ་ལས་ནི། །སྐྱེ་ནའང་ཅིག་ཅར་

སྐྱེ་བར་འགྱུར། གཅིག་ལས་བ་བ་གཅིག་ཡིན་ནའང་། །ཅི་ལྟར་མར་མེ་དུ་མས་

མཐོང་། །རིམ་གིས་ཀང་ནུས་མེད་འགྱུར་ཏེ། །ཕིས་ཀང་བེ་བག་མེད་ཕིར་
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རོ། །འདིས་ལུས་སྐྱེས་བུ་བཤད་པ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་འདུ་བེད་ལས་དེས་ན། །དེ་

ཕིས་གང་ལས་བློ་ཉིད་ལས། །ཞེ་ན་ཡིན་མོད་འདོད་པ་ཉིད། ། ༈ གཟུང་ལ་གཟུང་

ཉིད་སྐྱེད་བེད་ལས། །གཞན་མིན་སྐྱེད་བེད་ཉིད་མཚན་ཉིད། །སྣང་བ་གཟུང་བ་མ་

ཡིན་མེད། །ཆ་མེད་པ་ལ་ཕྲ་སོགས་མེད། ། ༈ གཟུང་བའི་ནུས་པ་ཉམས་འགྱུར་

གི། །སྐྱེད་བེད་བདག་ཉིད་གཞན་མིན་ན། །གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ལ་

ནི། །གཟུང་ལས་སྐྱེད་བེད་གཞན་མེད་དེ། །གཟུགས་སོགས་དེ་ལྟ་མིན་པར་ནི། །བློ་

ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་མེད། གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ལས་འདི་ཡི། །དེ་དངོས་

ངེས་པ་གཞན་ཅི་ཡོད། །བློ་ལའང་དེ་ཡོད་དེ་ཡི་ཕིར། །དེ་ཡང་དེ་ཉིད་དུ་རྣམ་

གནས། །འཛིན་པ་ཡི་ནི་ཉེར་ལེན་དང་། །མྱོང་བ་སེམས་ཀི་གཟུང་མཚན་

ཉིད། ། ༈ གཟུགས་སོགས་དང་ནི་སེམས་དེ་ལྟར། །གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་དཔོད་

པ་འདི། །མ་དག་བློ་ཅན་ལ་ཡིན་གི། །རྣལ་འབོར་རོགས་པ་བསམ་མི་ཁབ། ། 

༈ དེ་ལ་ཕྲ་སོགས་ངོ་བོ་ཡིས། །གཟུང་བ་གཟུང་མིན་ཉིད་འགྱུར་

ན། །གཟུགས་སོགས་བློ་ལ་སྔར་མེད་གང་། །ཕིས་སྐྱེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད། ། ༈ དེ་

ཕིར་རང་བློ་འཛིན་འགྱུར་ན། །དེ་མ་ཐག་པའི་རྒྱུ་ཡི་སེམས། །གང་ཡིན་དེ་ཉིད་

འཛིན་འགྱུར་བ། །དེས་ན་དོན་གཞན་རོགས་མི་འགྱུར། ། ༈ ནུས་པ་དུ་མ་གཅིག་

མེད་ཀང་། །དངོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་འབས། །གཅིག་དང་དུ་མ་བེད་ཅེས་

བརོད། །གལ་ཏེ་གཅིག་ལས་དུ་མ་མིན། །མ་ཡིན་འགའ་ཞིག་གཅིག་ལས་

གཅིག །འབས་བུ་ཚོགས་པ་དག་ལས་བྱུང་། །གཅིག་ཀང་ཚོགས་པ་གཉིས་འགྱུར་

ཕིར། །དེ་ནི་དུ་མ་བེད་ཅེས་བརོད། ། ༈ གལ་ཏེ་བློ་གཞན་དོན་དང་ནི། །རྣམ་ཤེས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

སྔ་མ་འཛིན་འགྱུར་ན། །སྔ་ཕིར་སྣང་བ་ཅན་ཉིད་ཕིར། །དཔོད་པ་ལ་སོགས་དོན་

གཅིག་ལ། །རག་ཏུ་རིམ་གིས་མཐོང་བ་ཡི། །བརོད་ཉིད་རིམ་མིན་ཉིད་འགྱུར་

ཞིང་། །གཅིག་ཀང་གཉིས་གཉིས་སྣང་བར་འགྱུར། །བདག་དང་དེ་རིག་སྣང་བའི་

ཕིར། ། ༈ གལ་ཏེ་ཡུལ་གཞན་འཕོ་བ་ན། །ཐ་མ་ཉམས་སུ་མྱོང་མིན་ན། །གཞན་

གིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་བཞིན། །ཐམས་ཅད་མྱོང་མེད་ཐལ་བར་འགྱུར། ། ༈ གལ་

ཏེ་བདག་མྱོང་མངོན་སུམ་ཡིན། །གཞན་གིས་མྱོང་འགྱུར་མ་ཡིན་ན། །གང་གིས་དེ་

སྐད་བརོད་འགྱུར་བ། །བདག་གིས་མྱོང་དེ་གང་ལས་གྲུབ། །གསལ་རྒྱུ་མ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་གི། །གསལ་བར་འདོད་པའི་གསལ་བ་མིན། །གལ་ཏེ་གསལ་བར་མ་གྲུབ་

ཀང་། །གསལ་ན་འགྲོ་འདི་གསལ་བར་འགྱུར། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་

བས་པ་ལས་མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ།། །།

༼གཞན་དོན་གྱི་ལྲེའུ།༽

གཞན་ལ་བསྟན་པར་བ་ཉིད་ཕིར། །བདག་མཐོང་མིན་ཡང་གཞན་དག་

གིས། །མཐོང་བ་སྒྲུབ་བེད་ཅེས་ཁ་ཅིག །དེ་སང་ཕིར་བདག་མཐོང་བའི་ཚིག ། ༈ 

ཡོངས་བརགས་ཡོངས་སུ་ལེན་པའི་ཕིར། །རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ལ་ཚིག །ཚད་

མ་ཉིད་དུ་འདོད་མ་ཡིན། །དེར་ནི་རེས་དཔག་འཇུག་མི་འགྱུར། ། ༈ ལུང་ལ་གནོད་

ཕིར་གཞན་ལ་ནི། །སྒྲུབ་བེད་བརོད་ཕིར་དེ་ཡི་ཚེ། །དེ་ནི་ཚད་མིན་དེ་བས་

ན། །དེས་གྲུབ་མ་ལུས་གྲུབ་མ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་ལུང་དེ་ལྡན་ལ་གྲུབ། །ཅེ་ན་གང་

གི་ལུང་གང་ཡིན། །ཚད་མས་གནོད་པར་གྱུར་པ་ཡི། །ལུང་དེ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

ཡིན། ། ༈ དེ་དང་འགལ་བ་ཁས་ལེན་པ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དེ་ལས་

གཞན་པ་ཁས་ལེན་ན། །དེ་དོར་ཡན་ལག་ཚད་མ་མིན། ། ༈ རང་རོགས་གང་ལས་

བྱུང་གྱུར་པ། །སྒྲུབ་བེད་དེ་ནི་ཅིས་མ་བརོད། །རིགས་པ་གང་གིས་ལུང་འཛིན་

པ། །དེ་ནི་འདིས་ཀང་ཅིས་མི་འཛིན། ། ༈ སྔར་ནི་སྒྲུབ་བེད་གང་དག་གིས། །ཐ་

མལ་པར་གྱུར་རོགས་པ་དང་། །དབང་པོ་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་དེ་དག །དེའི་དོན་ནུས་

ཤེས་ལ་ནུས་ཡིན། །གང་ཡང་འབེལ་པ་རྣམ་ཆད་ཅན། །སྤིས་ཀང་སྤོད་ཡུལ་མ་

ཡིན་པའི། །དོན་དེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བ་དང་། །སྒྲུབ་བེད་དཔོད་པ་ཅུང་ཟད་

མེད། ། ༈ སྐྱེས་བུའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་ནི། །དེ་ཉིད་དེ་ཉིད་མིན་འཇོག་

ན། །གཏན་ཚིགས་དེར་སྣང་མེད་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ནི་དངོས་རེན་མིན་ཕིར་རོ། ། 

༈ དོན་ཡོད་ཤེས་ལ་ལྟོས་བཅས་ཡིན། །མེད་པ་ཤེས་པས་སྒྲུབ་བེད་

མིན། །ཡོད་ཀང་དངོས་དང་འབེལ་མེད་པའི། །རོགས་པ་རོགས་པ་མེད་དང་

མཚུངས། ། ༈ རང་བཞིན་དང་ནི་འབས་བུའམ། །སྣང་བ་མཐོང་བ་མེད་ཉིད་

རགས། །འབེལ་དེ་དངོས་ལ་གྲུབ་ཡིན་ན། །རང་ལ་ཅི་ཡི་ཕིར་མ་གྲུབ། །གཞན་

གིས་ཀང་གཞན་ལས་རོགས་པར། །མི་རིགས་གཞན་གིས་བརགས་པ་ཡིས། །ཐལ་

བ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་འབེལ་ཕིར། །གཅིག་མེད་ན་གཞན་དགག་ཕིར་ཡིན། ། ༈ དོན་

སོས་དེ་ནི་སྒ་དག་དང་། །རོག་པས་སྒོ་བཏགས་བདག་ཉིད་ཅན། །རགས་ཉིད་མིན་

པར་སྒྲུབ་དོན་ཏེ། །དོན་ལས་དོན་ནི་གྲུབ་ཕིར་རོ། ། 

༈ རོག་དང་ལུང་དག་བེད་པ་པོའི། །འདོད་པ་ཙམ་དང་རེས་འབེལ་

དང་། །དངོས་ལས་གཞན་དུ་སིད་པའི་ཕིར། །བཏགས་པ་དག་ནི་འཁྲུལ་པ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཡིན། ། ༈ དོན་གིས་དོན་རོགས་ཕིར་དོན་ལ། །ཕོགས་དང་གཏན་ཚིགས་བརོད་

ནུས་མེད། །དེས་ན་དེ་དག་རང་ཉིད་ལས། །སྒྲུབ་པར་བེད་པར་གནས་མ་

ཡིན། ། ༈ ཕོགས་ཀི་ཚིག་ནི་སྨྲ་བ་པོའི། །བསམ་པ་སྟོན་པར་བེད་པ་ན། །ཚད་ཡིན་

དེ་ལས་ཐེ་ཚོམ་དག །སྐྱེ་ཕིར་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མིན། །བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བརོད་པ་

ཡིས། །བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་ནུས་པ་མེད། ། ༈ གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་རང་ཉིད་

ལ། །ནུས་པ་མེད་ཀང་ནུས་སྟོན་བེད། ། ༈ གཏན་ཚིགས་དོན་གི་ཡུལ་ཉིད་

ཀིས། །ནུས་མེད་དེ་ནི་བརོད་པར་བཤད། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་ལའང་ནུས་ཡོད་

དེ། །གཏན་ཚིགས་ཚིག་ནི་འཇུག་ཕིར་ན། །དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་གིས་ཤེས་པར། །འདོད་

པའི་སྐབས་ལ་བརེན་པ་ཡིན། །མི་མཐུན་ཕོགས་ཁས་ལེན་ན་ཡང་། །དེ་མཚུངས་

ཕིར་ན་ཐུག་མེད་འགྱུར། ། ༈ ནང་གི་ཡན་ལག་ནུས་པ་ནི། །ཚུལ་གསུམ་དག་ལ་

ཡང་དག་གནས། །དེ་ལ་དྲན་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། །དེ་ཉིད་ཚིག་ལ་ཡང་དག་

གནས། ། ༈ གལ་ཏེ་ཡུལ་བསྟན་མེད་པར་ནི། །གཏན་ཚིགས་འཇུག་པ་མེད་པའི་

ཕིར། །ཡུལ་བསྟན་པ་དག་ཉིད་ལས་ནི། །ནུས་པ་སྒྲུབ་པར་འདོད་ཅེ་ན། ། ༈ ཁབ་

སྔོན་ཅན་ལ་དེ་མེད་ཀང་། །སྒ་ནི་བས་ཡིན་འདི་འདྲ་ཀུན། །མི་རག་ཅེས་ནི་བརོད་

པས་ཀང་། །དོན་གིས་དེ་ནི་འཇིག་བློར་འགྱུར་། །ཕོགས་བསྟན་པ་ནི་མེད་ན་

ཡང་། །འགྲུབ་པ་ལ་ནི་གེགས་མེད་ཕིར། །གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་རུང་བ་ཉིད། །མ་

བསྟན་མ་ཚང་ཡིན་པར་བརོད། ། 

༈ བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅས་ནའང་། །སྨྲ་དེ་ལ་སྤོན་འཐད་མིན་ཏེ། །སྒྲུབ་

བེད་དབང་དུ་བས་ཉིད་ཀིས། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཐལ་མིན་ཕིར། ། ༈ ཁད་
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པར་མེད་པར་བརོད་ན་ཡང་། །རིགས་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་འགྱུར་ཏེ། །གཞན་དུ་སྒྲུབ་

བ་བརོད་པ་ཀུན། །དམ་བཅའ་བར་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གྲུབ་བརོད་སྒྲུབ་

བེད་ཕིར། །གཞན་དག་ལ་ཡང་སྐྱོན་མེད་ན། །ད་ནི་བསྒྲུབ་བ་བསྟན་པ་དག །ཅི་

ལྟར་སྒྲུབ་བེད་ཡན་ལག་ཡིན། ། ༈ ལྟར་སྣང་བཅས་སོགས་བཀོད་པ་དང་། །གཞན་

ནི་འབེལ་མེད་བཞད་གད་དེ། །འདི་ལྟར་དེ་ནི་རིགས་པ་ཉིད། །མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བཤད་ཟིན་ཏོ། ། 

༈ སྒྲུབ་བརོད་རོགས་པའི་དོན་ཅན་ཉིད། །ཡིན་ཡང་རོངས་མེད་ཕིར་མཚན་

ཉིད། །ངོ་བོ་ཚིག་ཕྲད་བདག་ཉིད་འདོད། །ཚིག་གིས་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་བཞི། །མ་

གྲུབ་སྒྲུབ་བེད་མིན་དོན་བརོད། །རྒོལ་བས་ཁས་བླངས་པ་བཟུང་ངོ་། ། ༈ མ་བརོད་

ན་ཡང་འདོད་པས་ཁབ། །བདག་གི་དོན་བཞིན་བསྒྲུབ་བར་འདོད། ། ༈ གཞན་

འདོད་ཐམས་ཅད་བཟློག་ན་ཡང་། །འགྲེལ་པར་བདག་ཉིད་སྒ་བཤད་པ། །དོགས་

པའི་གནས་ནི་བཟློག་པ་སྟེ། །འདི་ནི་དེ་དོན་བས་པ་ཡིན། །དེ་ནི་ལྟོས་ནས་ཆོས་

དག་དང་། །ཆོས་ཅན་ཁད་པར་ཡིན་པར་བརོད། ། ༈ མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པ་

ནི། །སྐབས་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། ། ༈ དེ་དཔེར་རེས་འགྲོ་མེད་པ་

ཡིན། །སྐྱོན་ཡང་ཇི་སྐད་བདག་གཞན་ན། །དེ་མ་གྲུབ་ཅེས་བཤད་བཞིན་ཏེ། །དེར་

ནི་འདོད་ལ་གནོད་བེད་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་གང་ལ་རོད་པ་ཡི། །སྒྲུབ་བཀོད་དེ་བསྒྲུབ་

བ་མིན་ན། །བསྒྲུབ་བ་ཅི་ཡིན་གཞན་དུ་ན། །མི་འདོད་པའམ་འབས་མེད་

འགྱུར། །འདིས་ནི་གཉིས་བཅས་སྦྱོར་བ་ལ། །རེས་འགྲོ་མེད་དང་འགལ་བ་

དག །བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཅི་སྟེ་ཡང་། །བསྒྲུབ་པར་བ་བ་སྤིར་འདོད་ན། །དེ་ཉིད་དོན་
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གཞན་མེད་པའི་ཕིར། །ལུས་མི་འགྱུར་ན་གྲུབ་མ་ཡིན། །བརོད་བས་སྟོང་པ་བརོད་

རྣམས་ཀི། །འདི་དེ་མི་ཤེས་ཀིས་བསད་ཡིན། ། ༈ སྒ་དང་བུམ་པའི་ཁད་པར་

གིས། །རོག་ན་འཇིག་ལའང་མཚུངས་ཤེ་ན། །མ་ཡིན་འཇིག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །སྒ་

ནི་དེ་ལྟར་གྲུབ་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དོན་གཞན་ཡོད་གྱུར་ན། །བུམ་པའང་དེ་དང་

ལྡན་པར་འགྱུར། ། 

༈  མི་རག་སྒ་ཡི་ཁད་པར་ཅན། །རེས་འགྲོ་མེད་ན་མ་འབེལ་བ། །བཟློག་

ཕིར་མ་ཡིན་མི་ལྡན་དང་། །གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་རྣམ་པ་གཉིས། །མི་ལྡན་གཅོད་

ཕིར་གཞན་དང་ནི། །རེས་འགྲོ་མེད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །དེ་སྤི་བསྒྲུབ་པར་བ་ཡིན་

པས། །གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་མ་ཡིན། ། ༈ ཆོས་ཅན་ཁད་པར་ཅན་དེ་ནི། །རེས་འགྲོ་

མེད་པའི་སྐྱོན་ལྡན་མིན། །འདིས་ནི་ཆོས་ཅན་ཆོས་དག་གིས། །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་

ཁད་པར་ཅན། །འགོག་པ་དག་ནི་བསལ་ཡིན་ཏེ། །ཆོས་ཅན་དེ་ལྟར་མི་བསྒྲུབ་

ཕིར། །ཆོས་ཅན་ལ་ནི་ཚོགས་པ་དག །བསལ་བ་འགལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །གང་ཕིར་

དེ་ལྟར་སྒྲུབ་འདོད་མིན། །འདིར་ཆོས་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་བ་ཡིན། ། ༈ ཆོས་ཅན་

གཅིག་ལ་བསྟན་བཅོས་ལས། །ཆོས་རྣམས་དུ་མ་རྣམ་བཞག་ཀང་། །བདག་ཉིད་

འདོད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཞེས། །བདག་ཉིད་ཀི་ནི་སྒ་སོས་སོ། ། 

༈ གལ་ཏེ་བསྟན་བཅོས་ཁས་བླངས་ཕིར། །ཐམས་ཅད་བཟུང་བས་དེ་

གཅིག་ལ། །རབ་ཏུ་གནོད་ནའང་གཏན་ཚིགས་དང་། །དམ་བཅའ་བ་དག་སྐྱོན་

འགྱུར་ན། ། ༈ སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན། །དྲི་ཟའི་ཡོན་ཏན་བཟློག་པའི་ཕིར། །གཏན་

ཚིགས་འགལ་འགྱུར་སྐབས་མིན་ཕིར། །མིན་ན་དེ་ནི་གཞན་ལའང་མཚུངས། །ཅི་



  116  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

སྟེ་ཆོས་ཅན་འདིར་སྐབས་ཡིན། །དེ་ལ་བསྟན་བཅོས་དོན་གནོད་ཉིད། །ཆོས་ཅན་

ཆོས་སོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀིས། །ཅི་སྟེ་རྒོལ་འདོད་ཡིན་བརོད་ན། །གནས་སྐབས་

འགའ་ཡིས་འདོད་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་རོགས་པ་ཡང་དེ་དག་གིས། །ནན་གིས་ཁོད་

འདི་འདོད་ཅེས་པ། །གསལ་བར་དབང་ཕྱུག་སྤོད་པ་ཡིན། །འབས་བུའི་རགས་ཅན་

མིན་བརོད་དེ། །འཁྲུལ་པ་ཡིས་ནི་གནོད་པར་འགྱུར། ། ༈ མེད་ན་མི་འབྱུང་མིན་

དོན་ལ། །གནོད་ཀང་གཞན་ལ་ཅི་ཞིག་གནོད། ། ༈ རེས་དཔག་རང་གི་སྤོད་ཡུལ་

ལ། །ལུང་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་བཤད། །དེས་གྲུབ་དེ་ནི་ལེགས་པར་གྲུབ། །དེ་ཚེ་

བསྟན་བཅོས་ལྟོས་མ་ཡིན། ། ༈ དེ་ཚེ་རོད་དོར་འགྱུར་ཞེ་ན། །དེ་ཚེ་ཁས་བླངས་

མེད་ཕིར་མིན། །འདི་ནི་ཁས་ལེན་ཐབས་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཚེ་ཡོད་ཀང་ཡན་ལག་

མིན། ། ༈ དེ་ལྟར་ཡུལ་གཉིས་རྣམ་དག་ན། །དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་ཡོངས་འཛིན་

པར། །འདོད་པའི་དུས་ཡིན་དེ་ཡི་ཚེ། །བསྟན་བཅོས་ཀིས་ནི་གནོད་པར་

འགྱུར། །དེས་གྲུབ་དོན་ལ་དེ་དང་ནི། །འགལ་བར་སེམས་པ་མི་རུང་ཕིར། །གནས་

གསུམ་པར་ནི་འཕོ་བ་ན། །བསྟན་བཅོས་ལེན་པ་རིགས་ལྡན་ཡིན། །དེར་ཡང་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ནི། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ལ་གནོད་ཉིད། །སང་བར་བ་ཡི་གཞན་

མིན་ཏེ། །ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་ཕིར་རོ། ། 

༈ དཔད་པ་ཀུན་ལ་བསྟན་བཅོས་དག །བཟུང་ཞེས་ལུགས་འདི་གང་གིས་

བས། །ད་ནི་གྲུབ་མཐའ་མེད་རྣམས་ཀིས། །དུ་བས་མེ་ནི་རོགས་མི་འགྱུར། །སྐྱེ་བོ་

རིང་བུར་སྐྱེས་གྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ཉེས་པ་མ་མཐོང་ལ། །གྲུབ་མཐའ་མི་བཟད་

གདོན་འདི་ནི། །ཀེ་མ་སུ་ཡིས་བསྒོས་པ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་དཔེ་ལ་བསྟན་བཅོས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཀུན། །སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གཅིག་ཉིད་ལ། །བསྟན་པ་སྒྲུབ་བེད་འགྱུར་ཞེ་ན། །འདི་ནི་

འཇིག་རེན་འདས་ལུགས་ཡིན། །འབེལ་མེད་ཆོས་ནི་མ་གྲུབ་པས། །མ་གྲུབ་པར་

ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དེ་གྲུབ་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་བརོད། །གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ལྡན་ཇི་ལྟར་

ཡིན། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ནི་མ་ལུས་པ། །དཔེར་བླངས་མེད་པ་ཁོ་ནར་ནི། །སྐྱེ་བོས་

ཚིག་དང་དུད་སོགས་ལས། །སེམས་ལྡན་མེ་སོགས་རེས་དཔོག་བེད། ། ༈ མི་

འཁྲུལ་པས་ན་རང་བཞིན་དང་། །རྒྱུ་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དོན། །འགའ་ཡི་སྨྲ་བ་

ལ་གནོད་པས། །ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ལྡོག་མ་ཡིན། །དེ་ནི་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡི། །དོན་

དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར། །རོགས་པ་གཞན་དག་གཏན་ཚིགས་དེས། །ཅི་ལྟར་

རོགས་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། ། ༈ གཏན་ཚིགས་བརོད་དམ་མ་བརོད་ཀང་། །འགལ་

ན་རྒོལ་བས་འདིར་ཅི་བས། །དེས་བརོད་ཉེས་པས་བསྟན་བཅོས་ལ། །གནོད་བེད་

དུ་ནི་དེ་སྐྱེས་མིན། །གནོད་བེད་བརོད་ཕིར་སྐྱོན་ཞེ་ན། །གལ་ཏེ་མ་བརོད་ན་དེ་

ཅི། །གནོད་པ་མིན་ནམ་མི་རིགས་བེད། །མིན་ཏེ་ཅིས་ན་སྐྱོན་ཅན་ཡིན། ། ༈ གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་གཞན་དག་ལ། །རང་འདོད་ཉིད་ནི་སྒྲུབ་བེད་ཕིར། །དོན་མེད་

བརོད་པས་སྐྱོན་འགྱུར་ན། །དེ་སྒྲུབ་ཕིར་ན་འདིར་མ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་བསྟན་

བཅོས་ལ་ལར་འགའ། །རིགས་མིན་པས་ན་རིགས་སྨྲ་བ། །གཞན་པ་དག་ཀང་

འགོག་བེད་ཅེས། །བ་བ་རྒྱལ་རིགས་ལུགས་ཡིན་ནོ། །དོན་ཀུན་མཚུངས་པར་བས་

ནས་ནི། །སྒྲུབ་བེད་བརོད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །དེས་ན་ཀུན་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་དང་། །སྒྲུབ་

བེད་རྣམ་གཞག་འདི་ཉམས་འགྱུར། ། ༈ ཆོས་ཅན་གཅིག་ལ་འགལ་བ་དག །མི་

རུང་ཕིར་ན་འགལ་ངེས་ལ། །གནོད་འགྱུར་འདིར་ནི་དེ་འདྲ་བའི། །འགལ་བ་ཡོད་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

༈ དེ་དག་གནོད་བ་གནོད་བེད་ནི། །མིན་ཡང་བསྟན་བཅོས་དོན་སད་

ཕིར། །འབེལ་པ་མེད་ཀང་གནོད་ཅེ་ན། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀིས་གནོད་

འགྱུར། །འབེལ་ཡོད་དེས་ན་དེ་ཉིད་ལ། །གནོད་འགྱུར་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། །རགས་

ཀུན་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ། །སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དཔད་ཕིར་རོ། །མེད་ན་བསྒྲུབ་བ་མི་

འབྱུང་བའི། །འབེལ་པ་དེ་ནི་འདིར་རོགས་མེད། །འདིར་ནི་བསྟན་བཅོས་གནོད་

འབའ་ཞིག །སྐྱོན་ཡིན་དེ་གཞན་བས་ལའང་མཚུངས། ། ༈ གལ་ཏེ་བསྟན་བཅོས་

ཁས་བླངས་ཕིར། །བསྟན་བཅོས་མཐོང་བ་མ་ལུས་བསྒྲུབ། ། ༈ དཔེ་དང་གཏན་

ཚིགས་མ་གྲུབ་སྨྲ། །དམ་བཅའ་བར་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བེད་ཉིད་

བརོད་པ། །མ་ཡིན་འདོད་པ་སོས་ཕིར་ན། །བསྒྲུབ་བར་རིགས་པས་ཐོབ་པ་

ནི། །ཚིག་ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་འདོད་བསྒྲུབ་བ་མིན་ཞེ་ན། །རྒོལ་བ་མི་

འདོད་ཆོས་གཞན་ཡང་། །བསྒྲུབ་མིན་དེ་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་བ། །མིན་ལ་གནོད་པས་ཅི་

ཞིག་འགལ། ། ༈ ཕོགས་མཚན་ཕིར་རོལ་དོན་ཅན་ཡིན། །རང་ཉིད་སྒ་ཡང་དོན་

མེད་འགྱུར། ། ༈ བསྟན་བཅོས་འདོད་འཇུག་དོན་ཞེ་ན། །འ་ོན་དོགས་འདི་གང་ལས་

ཡིན། །དེ་ནི་ཚད་མས་བཀག་མེད་ན། །འཛིན་པ་གང་གིས་བཟློག་པར་ནུས། །གལ་

ཏེ་ཚད་མས་བཀག་ན་ཡང་། །ཚིག་ལས་གང་གིས་འཇུག་པར་འགྱུར། །དེ་དག་

སྔར་ཡང་གྲུབ་མཐའ་ནི། །རང་གི་འདོད་པ་ཉིད་ཀིས་འཛིན། །དེ་ནི་ཕིས་ཀང་ཇི་

ཞིག་ལྟར། །གཞན་འཛིན་པ་ཡིན་ཅིས་མི་ཐོབ། ། ༈ འདོད་གནོད་མེད་དང་བསྒྲུབ་

བ་མིན། །ཐུག་པ་མེད་པར་བསྟན་པས་ན། །ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའི་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཕིར། །འདིར་ནི་རང་ཉིད་སྒ་མཛད་དོ། ། 

༈ གཞུང་ལུགས་ཀིས་བས་ཁད་པར་དག །ཡོངས་སུ་སངས་ནས་རབ་

གྲགས་པའི། །ཆོས་ཅན་དག་ནི་གཟུང་དོན་དུ། །གཞན་ནི་རང་ཉིད་སྒ་བརོད་

ཟེར། ། ༈ དཔད་པ་ཉིད་ཀི་སྐབས་ཀིས་ནི། །རབ་གྲགས་རེན་ནི་གྲུབ་གྱུར་ཏེ། །རང་

འདོད་བརགས་པའི་ཁད་པར་ཅན། །དངོས་པོ་རྣམས་རོད་མེད་ཕིར་རོ། ། ༈ ཅི་སྟེ་

གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ཡིས། །ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་མིན་བརོད་ན། །རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

བསྟན་པ། །ཞེས་བ་འདི་ཉིད་ཀིས་དེ་རོགས། །གྲུབ་དང་སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོར་ནི། །བསྟན་

པ་དག་ནི་ཡོད་ཡིན་ན། །བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཞེས། །བ་བ་འདི་ནི་འབས་ལྡན་

འགྱུར། ། ༈ རེས་སུ་དཔག་པ་སྤི་ཡི་ནི། །ཡུལ་ཅན་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན། །འདིར་

ནི་དེ་སྐད་མ་བསྟན་ཀང་། །ཕོགས་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། ། ༈ གལ་ཏེ་ཆོས་

ཅན་བསྒྲུབ་བར་བས། །དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་དེ་མི་ནུས། །ཅི་ཕིར་རགས་རེས་འགྲོ་

མེད་ཕིར། །འདི་དེ་དག་གི་སྐྱོན་མིན་ནམ། །ཡན་ལག་ཕི་མ་ལ་ལྟོས་པ། །ཕོགས་

སྐྱོན་འདོད་མིན་དེ་ལྟ་ནའང་། །གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་ཉེས་པ་ཡང་། །ཕོགས་ཀི་

སྐྱོན་དུ་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། །ཐམས་ཅད་ཕོགས་ལ་གནོད་ཕིར་རོ། །དེ་ཕིར་དེ་ཙམ་དང་

འབེལ་བ། །ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་འདོད་གཞན་མིན་ཏེ། །མངོན་སུམ་ལ་སོགས་འགལ་བ་

བཞིན། ། ༈ རྒྱུ་སོགས་མཚན་ཉིད་བསལ་བ་ལ། །ལྟོས་པ་མེད་པར་མ་ཁབ་

དང་། །ལྡོག་པ་དག་ནི་སང་བའི་ཕིར། །ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ཡིན། །རང་

ཉིད་ཚིག་ཕྲད་ངོ་བོའི་སྒ། །མ་བསལ་བ་དང་བཅས་པ་དག །ལྡོག་པ་སེལ་བར་བེད་

པ་ཡིན། །འདོད་སྒས་མ་ཁབ་སེལ་བར་བེད། ། ༈ བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་ཕོགས་
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མཚན་ཉིད། །དེ་རྣམས་ལ་ནི་ཕོགས་ཉིད་མེད། །བསལ་བ་གནོད་དང་ལག་མ་

ལ། །མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ རང་ཉིད་འདོད་པ་བརོད་པ་ཡིས། །ངེས་བཟུང་དོན་ནི་རོགས་ན་

ཡང་། །བེད་པའི་མཐའ་དང་འབེལ་བའི་ཕིར། །དུས་གཞན་གཅོད་ཕིར་བཤད་པ་

ཡིན། །འདོད་རྐེན་འདིར་ནི་ཡན་ལག་མིན། །འདོད་པར་གྱུར་པའི་ཚིག་དག་

ལ། །ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་དེ་ཡིས་ནི། །གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་ལ་སོགས་འགོག །རོད་

བེད་མིན་ཕིར་ཡང་མི་རིགས། །དེས་ན་རང་ཉིད་བདག་ཉིད་འདོད། །བསྟན་བཅོས་

ཀུན་ལ་ལྟོས་མེད་པར། །དེ་འདོད་པ་ནི་བསྒྲུབ་བ་ཉིད། །དེས་ན་མི་འདོད་དང་

འབེལ་བའི། །འདོད་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་ན། །ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ལ་གནོད་མེད་

ཕིར། །ཕོགས་དང་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་མེད་ཉིད། ། ༈ ཁས་བླངས་དེ་ཡང་ཚད་མ་

ནི། །དག་གིས་བཀག་མེད་ཡིན་པར་འདོད། །གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ལ་བརོད་

ཕིར། །བསལ་བ་གཏན་ཚིགས་རེན་མ་ཡིན། ། ༈ རེས་སུ་དཔག་པའི་དབེ་བ་

ཡིས། །གནོད་པ་དེ་ནི་རྣམ་བཞིར་བཤད། །དེ་ལ་ཁས་བླངས་འབས་རགས་

ཏེ། །འགྲོ་ལ་གྲགས་པ་རང་བཞིན་རགས། ། ༈ ཡང་དག་ངེས་ལྡན་བརོད་འདོད་

པ། །བདག་གཞན་ཡིད་ཆེས་མཚུངས་པ་ཡི། །ཕིར་ན་རང་གི་ཚིག་དང་ནི། །བསྟན་

བཅོས་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན། ། ༈ ཇི་ལྟར་བདག་ནི་ཚད་མིན་ན། །ཚིག་ནི་འཇུག་

པར་མི་འགྱུར་བ། །དེ་བཞིན་བསྟན་བཅོས་མི་བརེན་ན། །དེར་གྲགས་དོན་ལ་དཔོད་

པ་ཡང་། །མཚུངས་པར་བསྟན་ཕིར་བསྟན་བཅོས་དེའི། །སྐབས་རེན་ཉིད་ལ་གནོད་

བེད་ཅེས། །དོན་འདི་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་འདི། །རང་གི་ཚིག་དང་ལན་ཅིག་
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བཤད། ། ༈ དེས་ན་འདི་ལ་དཔེ་དག་ཀང་། །མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་

ཡིན། །ཚད་མ་རྣམས་ནི་ཡོད་མིན་ན། །བསྟན་བཅོས་ཚིག་མི་རུང་ཕིར་རོ། །རང་

ཚིག་འགལ་ལ་གསལ་བའི་དཔེ། །ལུང་ལ་ཕོགས་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན། །དེ་ལ་མ་

འོངས་པ་ན་ཆོས། །བདེ་བ་མི་འགྲུབ་ཅེས་བ་ཡིན། ། ༈ དེ་ལ་བརེན་མིན་དངོས་པོ་

ལ། །བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བརོད་ན་ཡང་། །གནོད་པ་མ་ཡིན་གཉིས་པོ་

དག །ནུས་པ་མཚུངས་ཕིར་གེགས་བེད་འགྱུར། །དཔེར་ན་རང་གི་ཚིག་བཞིན་

ཏེ། །དེ་ཡང་དེ་ཚེ་རང་ཚིག་བདག །དེ་དག་གང་ལ་ཚད་མ་ཡོད། །དེ་ནི་གཞན་ལ་

གནོད་བེད་འགྱུར། །དེ་ལྟ་མིན་ན་རིགས་བལ་གི། །དམ་བཅའ་ནུས་པ་མཚུངས་པ་

ཡིས། །དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་དོན་ཅན་གི། །རེས་དཔག་ལ་ནི་ཇི་ལྟར་གནོད། །ལུང་

རྣམས་ཚད་མ་ཡིན་པ་ནི། །སྔར་ཉིད་རྣམ་པར་བཟློག་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་ཡི་ཕིར་ན་

ཁས་བླངས་ནས། །དཔོད་པ་དག་ལ་སྐྱོན་འདི་འདོད། ། 

༈ དེས་ན་གནོད་ཕིར་རེས་དཔག་ལས། །ཁས་བླངས་ཕི་རོལ་གྱུར་མིན་

ཡང་། །ཡུལ་གི་ཁད་པར་བསྟན་པ་ཡི། །ཕིར་ན་ཐ་དད་བས་པ་ཡིན། །དེ་ལྟ་མིན་

ན་ཐལ་ཆེས་པའམ། །ལོགས་ཤིག་བས་པ་དོན་མེད་འགྱུར། ། ༈ རང་གི་ཚིག་ཀང་

ཐ་དད་པ། །ཚིག་ཙམ་བརོད་ལ་གེགས་བེད་ཡིན། ། ༈ དེ་ཡིས་བསྟན་བཅོས་ཚད་

མར་ནི། །ཁས་བླངས་ཕིར་ན་དངོས་ཀུན་ལ། །གནོད་བེད་ཅེ་ན་གལ་ཏེ་དེ། །མི་

འདོད་གནོད་བེད་ཡིན་ནམ་ཅི། །རང་ཚིག་འགལ་ན་རང་ཚིག་དང་། །བསྟན་བཅོས་

འགལ་ཐ་དད་མེད་འགྱུར། །སྐྱེས་བུའི་འདོད་པས་བས་ན་འདི། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་

པའི་ཚད་མ་ཉིད། ། ༈ དེས་ན་རབ་གྲགས་དོན་དག་ལ། །བསྟན་བཅོས་དོར་ནའང་
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ཉེས་པ་མེད། །ལོག་གྱུར་དག་ལ་བསྟན་བཅོས་ནི། །མི་འདོད་དཔོད་པ་ཉིད་མི་

འཇུག ། ༈ འདི་ལ་བརག་པ་ཕལ་ཆེར་ནི། འགལ་བ་བརོད་ཡིན་འདི་ལྟ་སྟེ། །ཆགས་

སོགས་ཆོས་མིན་ར་བ་དང་། །ཁྲུས་ཀིས་ཆོས་མིན་འགྱུར་བའོ། ། 

༈ མཐོང་དང་མ་མཐོང་བ་དག་ལ། །རིགས་པས་གྲུབ་དང་རང་ཚིག་

གིས། །གནོད་མེད་བསྟན་བཅོས་གང་ཡིན་དེ། །བཟུང་བར་བ་ཕིར་དཔོད་འཇུག་

འགྱུར། ། ༈ སྐྱེས་བུའི་འདོད་དང་རེས་འབེལ་བ། །འདོད་སྒའི་བརོད་བ་ཉིད་དོན་

ལ། །བཀག་མེད་ཕིར་ན་གནོད་མེད་དག །སྐྱེ་བོ་རྣམས་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཡིན། །ཐ་

སྙད་ལས་ནི་སྐྱེས་པ་ཡི། །ཆོས་དེ་གྲགས་པའི་སྒ་ཡིས་བརོད། །མངོན་སུམ་སོགས་

ཀི་གཞལ་བ་ཡང་། །འཇལ་བེད་སྒ་སྒོ་བཏགས་ནས་བརོད། ། ༈ དེ་ལ་བརེན་ནས་

འབྱུང་བ་ཅན། །འདོད་པས་འཇུག་ཕིར་དགག་མེད་པ། །བས་དང་མ་བས་པ་རྣམས་

སུ། །སྣ་ཚོགས་རང་བཞིན་ཉིད་ཀིས་རུང་། །དོན་ཙམ་དང་ནི་རེས་འབེལ་

ཅན། །བྱུང་བའམ་ནི་འབྱུང་འགྱུར་བ། །སྒ་ཡི་རུང་པ་ཉིད་དེ་ཡིས། །མི་མཐུན་པ་

དག་གནོད་པར་འགྱུར། ། ༈ གྲགས་པ་མེད་ཀང་དངོས་པོ་ལ། །རུང་ཉིད་དེ་ཡི་

སྟོབས་ཉིད་ལས། །དེ་ལ་སྒ་ཀུན་འབེལ་དེས་ན། །དེ་ལ་དེ་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན། །གཞན་

དུ་འདིར་ནི་གནོད་པ་ཡི། །གཏན་ཚིགས་ཐུན་མིན་ཉིད་མི་འགྱུར། ། ༈ དེ་འགོག་

རེས་དཔག་ལས་འགྱུར་ཏེ། །སྒ་དོན་ལ་དབང་འཇུག་མེད་ཕིར། ། ༈ གང་ལ་ཡོད་

རེས་འགྲོ་མེད་དེ། །རགས་རྣམས་ཐུན་མོང་མིན་ཉིད་ཅེས། །དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་

དཔེར་བརོད་པ། །འབས་བུ་དང་ནི་ལྡན་པར་འདོད། ། ༈ སྒ་ནི་བརྡ་ལ་བརེན་པ་

ཅན། །དེ་ཡང་འདོད་ཙམ་བརེན་པ་ཡིན། །སྒ་ཡིས་གྲུབ་པ་མི་འགྲུབ་མིན། །དེ་ལྟར་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་གསུངས། ། ༈ རེས་སུ་དཔག་པས་བསྒྲུབ་རྣམས་ལ། །འགལ་བ་

འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན། །མེད་པར་སྟོན་ཡིན་དེ་ལྟ་བུའོ། །གྲགས་པའི་རེས་དཔོག་

ཡིན་ཕིར་རོ། ། 

༈ ཡང་ན་འཇིག་རེན་བརོད་པ་ལ། །རེས་དཔག་མེད་པར་བརོད་པ་

ཡིན། །དེས་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས། །གྲགས་པ་ཐ་དད་ཡུལ་ཅན་ཉིད། །དེས་ན་

དངོས་རྣམས་ཡོད་མེད་པའི། །རེས་སུ་འཇུག་ཅན་རེས་དཔག་ལས། །ཐ་དད་དེ་

དབང་མི་འཇུག་པ། །དེ་འདོད་ལས་སྐྱེས་ཡིན་ཞེས་བསྟན། ། ༈ རི་བོང་ཅན་ཟླར་

མི་འདོད་པ། །དེ་གྲགས་གང་ཞིག་འདོད་པར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་དེ་ལ་དཔེ་མེད་

ཅན། །དེ་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་འདོད། ། ༈ དཔེ་འདི་ཉིད་དབང་བས་ནས་ནི། །དེ་སྐད་

བཤད་མིན་མཚན་ཉིད་ཕིར། །དེ་བཞིན་ད་ཏིག་ཤིང་མིན་ཞེས། །བརོད་པ་ལ་ཡང་

གནོད་ཕིར་རོ། །འདིར་ཡང་ག་བུར་དངུལ་སོགས་ལ། །འཇིག་རེན་ན་ནི་མཐོང་བའི་

ཕིར། །བརྡ་ལས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ལ། །ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉིད་ཀང་ཅི། ། ༈ གལ་

ཏེ་ལ་ལར་དེ་གྲུབ་ན། །དེ་ནི་དངོས་སྟོབས་ལས་གྲུབ་ཡིན། །གྲགས་གྲུབ་ཁས་ལེན་

རི་བོང་ཅན། །མ་ཡིན་པ་ལའང་བཟློག་མེད་ཕིར། །དངོས་པོ་ལ་ནི་གྲུབ་པ་དེ། །རི་

བོང་ཅན་ལའང་བཟློག་པ་མེད། །དངོས་དེ་མེད་ན་རི་ཅན་ལ། །བཟློག་ཀང་ཉེས་པ་

ཡོད་མ་ཡིན། ། ༈ དེའི་ཕིར་དངོས་ངེས་མེད་བརྡ་ཅན། །སྒ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་

རྣམས་ཀི། །རུང་བ་དོན་རྣམས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །འདོད་ལ་གེགས་བེད་མེད་ཕིར་རོ། ། 

༈ གལ་ཏེ་ལ་ལར་དེ་གྲུབ་ན། །དེ་ནི་དངོས་སྟོབས་ལས་གྲུབ་ཡིན། །གྲགས་

པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན། །རི་བོང་ཅན་ལའང་བཟློག་མེད་ཕིར། ། ༈ རུང་བ་ཉིད་



  124  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

དེ་འགོག་པ་ལ། །བརྡ་འགོག་མེད་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི། །གྲགས་པ་ཞེས་བའི་རེས་སུ་

དཔག །རུང་བ་ཡུལ་ཅན་གིས་གནོད་བེད།། ༈ འདིས་ནི་བརྡ་རེས་འཇུག་པ་

ཡི། །སྒ་རྣམས་ལ་ནི་དོན་ངེས་པ། །ཡོད་མིན་ཅེས་བརོད་དེ་དག་རྣམས། །དེར་

འགོག་པ་ནི་འགལ་བ་ཡིན། ། ༈ དེས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་སྒ་ཡི། །དོན་ནམ་སྒ་རྣམས་

ཀི་ནི་དོན། །དོན་དམ་པ་ཉིད་འགོག་པ་ལ། །གནོད་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན། ༈ 

དེས་ན་ཡུལ་གི་ཁད་པར་ནི། །བསྟན་ཕིར་གྲགས་པ་རེས་དཔག་ལས། །ཕི་རོལ་

གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཡང་། །ཐ་དད་བས་ཡིན་སྔ་མ་བཞིན། ། ༈ གྲུབ་པ་ཐ་དད་བཤད་པ་

ལ། །དགོས་པ་བསྟན་ཕིར་འདི་གཉིས་ནི། །རྒྱུ་དང་བཅས་པར་རབ་བརོད་

དེ། །མངོན་སུམ་རེས་དཔག་གནོད་ལ་མིན། ། ༈ མངོན་སུམ་གིས་གནོད་འདི་ལ་

ཡང་། །སྒ་ནི་དུ་མའི་དངོས་ཉིད་དུ། །གྲགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཞིག །སྣ་ཚོགས་

སུ་ནི་སྣང་བ་ཡི། །བློ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། །ཉན་ལ་གཉིས་མེད་སྣང་གྱུར་པ། །དེ་

དོན་དོན་བཤད་འདི་ཉིད་ནི། །སོང་ན་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་འགྱུར། །ངོ་བོ་དེ་ཉིད་

དེ་ལ་དོན། །ལག་མ་ལྡོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །སྤི་ནི་དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཡིན། །དེ་

ཕིར་དེ་དབང་སྤོད་ཡུལ་མིན། ། ༈ དེས་ན་སྤི་ཡི་ཆོས་རྣམས་ནི། །མངོན་སུམ་མིན་

པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། །སོང་ཡང་གནོད་པ་ཡོད་མིན་ཞེས། །མཉན་བ་སོས་པས་

བསྟན་པ་ཡིན། །རྣམ་ཀུན་བརོད་བའི་དངོས་མིན་ཕིར། །གྲུབ་པས་དེ་ལ་བརེན་ཕིར་

དང་། །དེ་ཡི་སྟོབས་ཀིས་གནོད་པའི་ཕིར། །མཉན་བས་དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་

བཤད། །ཀུན་ཏུ་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀི། །བསྒྲུབ་བར་འདོད་པའི་ཆོས་གང་

ཡིན། །ཆོས་དེ་ལྡན་ལ་གནོད་འགྱུར་གི། །ཆོས་གཞན་གི་ནི་ཆོས་ཅན་མིན། །གཞན་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

དུ་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་ནི། །གནོད་ཀང་འདི་ལ་ཅི་ཞིག་བཀག ༈ །དོན་འདི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་རོགས་ཀང་། །རང་གི་ཆོས་ཅན་སོས་པས་ནི། །ཆོས་ཅན་ལ་ནི་གནོད་

པས་ཀང་། །གནོད་འགྱུར་ཞེས་ནི་གྲུབ་དོན་ཏེ། །རེན་ནི་འགལ་བར་གྱུར་པ་

ཡིས། །དེ་བརེན་པ་ནི་འགལ་བའི་ཕིར། །གཞན་དུ་དེ་ལྟའི་རྣམ་ཅན་ཆོས། །བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར། །དེ་གནོད་ཉིད་ཡིན་པར་སེམས་པ། །དེས་ན་རང་གི་

ཆོས་ཅན་སོས། ། 

༈ འདི་ཡང་དོན་གིས་གྲུབ་མིན་ནམ། །བདེན་དེ་འགའ་ཞིག་ཆོས་ཅན་

ནི། །འབའ་ཞིག་བཀག་པ་ལ་ཡང་ནི། །སྐྱོན་དང་ལྡན་པར་ཁས་ལེན་ཏོ། །དཔེར་ན་

མཁའ་སོགས་གཞན་དག་གིས། །སྔོན་མེད་རང་བཞིན་སྐྱེད་མེད་མིན། །ཅིག་ཅར་

སྒ་སོགས་རྒྱུ་མིན་ཕིར། །ཞེས་བཤད་པ་ལ་སུན་འབིན་པ། །དེ་བཞིན་མཁའ་

སོགས་ཆོས་ཅན་གི། །ངོ་བོའང་དངོས་མེད་ཅེས་བརོད་བཞིན། ། ༈ དེ་ལྟར་འདོད་

པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ། །གནོད་པ་འགའ་ཡང་མེད་པ་ཉིད། ། ༈ འདིས་ནི་གཉིས་ཀ་

བསྒྲུབ་བ་ཉིད། །ཡིན་ན་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་གང་། །བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་འགོག་

པས། །དེ་ལ་གནོད་ཅེས་བསྟན་པ་ཡིན། །དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་ཆོས་ཅན་ཡང་། །བསྒྲུབ་བ་

ཉིད་ཕིར་འབའ་ཞིག་མིན། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་འདིར་གནོད། །ཅིག་ཅར་སྒ་སོགས་

རྒྱུ་མིན་ཕིར། །བདེ་སོགས་གཞན་གིས་བསྐྱེད་ནུས་མིན། །མ་ཡིན་ཞེས་བ་སྔ་མ་

བཞིན། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་གཏན་ཚིགས་ནི། །དེས་ན་འགལ་བར་འགྱུར་བ་ཉིད། །རིམ་

བཞིན་བེད་དང་མི་རག་ཉིད། །འགལ་བ་མེད་ཕིར་མི་མཐུན་ཕོགས། །ལྡོག་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བས་ན། །འདི་ནི་ལག་ལྡན་ཁད་པར་འདོད། ། 
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

༈ གང་ཕིར་རང་ཉིད་འདོད་པའི་ཆོས། །བསྒྲུབ་བ་དེ་ཕིར་དེ་རེན་ནི། །གནོད་

ཡིན་འབའ་ཞིག་པ་ཉིད་དམ། །གཞན་རེན་ལ་མིན་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །རང་ཉིད་སྒ་

ཡིས་ཆོས་གཞན་ལ། །གནོད་པས་གནོད་མིན་ཞེས་སྟན་པ། །དེ་བཞིན་རང་གི་

ཆོས་ཅན་གིས། །ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་ཞེས་བརོད། ། ༈ སྒྲུབ་བེད་སྐྱོན་ནི་ཐམས་

ཅད་ཀིས། །ཕོགས་ཉིད་ལ་ནི་གནོད་འགྱུར་བ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དམ་བཅའ་བ། །ཙམ་

དང་འབེལ་པ་ཕོགས་སྐྱོན་ཡིན། །ཡན་ལག་ཕི་མ་ལ་ལྟོས་སྐྱོན། །གང་ཡིན་དེ་ནི་དེ་

ཉིད་དང་། །རེས་འབེལ་ཞེས་བཤད་དེ་ཡི་ཕིར། །རེན་སོགས་མ་གྲུབ་ཕོགས་སྐྱོན་

མིན། ། ༈ འདིས་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་གྱུར་པ་ཡི། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་

དང་། །ཆོས་ཅན་རང་གི་ངོ་བོ་ལ། །གནོད་པ་དག་ནི་བསྟན་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་ལ་དོན་

ནི་བསྟན་པ་ཡི། །དོན་དུ་དཔེ་ནི་ཕོགས་ཙམ་བརོད། ། ༈ ལྡན་དོན་རྫས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཅན། །མཐོང་བ་ལ་བརེན་གཞན་ཡོད་ཡིན། །མ་མཐོང་ཁད་པར་ཅན་མིན་

ལ། །དམ་བཅའ་བ་ལ་དགོས་པ་མེད། །མ་མཐོང་བ་ལ་འབས་མེད་པ། །མཐོང་ནས་

ཡན་ལག་ཅན་སྒྲུབ་འདོད། །ཁད་པར་ཅན་མིན་གཞན་ཡོད་ནི། །སྒྲུབ་ན་གྲུབ་པ་

སྒྲུབ་པ་ཉིད། ། ༈ གལ་ཏེ་འདི་ལི་འོག་འགྲོར་འགྱུར། །སང་ནི་དམའ་བ་དག་ཏུ་

འགྱུར། །དེས་ན་ཡོན་ཏན་བ་མེད་པ། །དེ་ཕིར་འདུ་བ་ཅན་རྒྱུ་མིན། །དེ་ཕིར་འབས་

བུ་ངོ་བོ་དག །མཐོང་བ་མེད་ཕིར་དེ་མཐོང་མིན། །དེས་ན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ། །ཁད་

པར་གཞན་ལ་གནོད་བེད་ཡིན། ། ༈ ཕྲ་མོ་ནས་བརམས་རྫས་འཕྲེང་དག །གཅལ་

ཉིད་ཕིར་ན་རྫས་གཞན་གི། །ལི་ཉིད་མི་རོགས་རས་བལ་གི། །འདབ་བཞག་བཞིན་

ཞེས་གཞན་དག་ཟེར། ། ༈ དེ་ཡི་ཅིག་ཅར་ལྡན་པ་དང་། །སོ་སོར་ལྡན་པའི་རྡུལ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཚོགས་དག །སོ་སོར་ལན་ཅིག་གཅལ་བ་ན། །དེ་ཕིར་ལིད་ནི་ཐ་དད་འགྱུར། །མ་

ཤ་ལ་སོགས་རིམ་པ་ཡིས། །གྲངས་མཚུངས་པ་ནི་མི་རུང་ངོ་། ། ༈ གལ་ཏེ་ཡུངས་

ཀར་ནས་བརམས་ཏེ། །ཚོགས་ཆེན་གོང་ནས་གང་དུ་ནི། །འཕེལ་ལྡན་འབས་བུའི་

ཕྲེང་བ་ཡི། །ལི་བ་རོགས་པ་མ་ཡིན་ན། །ཡུངས་ཀར་བར་གི་ལིད་དག་ཀང་། །ཆུང་

ངུ་ཤིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་བས། །འབས་བུའི་ལིད་ནི་མི་རོགས་ཕིར། །དེ་ཡི་རྒྱུ་ཉིད་

གཞལ་བར་འགྱུར། ། 

༈ དོན་དེ་མཐོང་མེད་རས་འདབ་བཞིན། །དེ་ཡི་འབས་བུའང་རོགས་པ་

མེད། ། ༈ ལིད་ཉིད་རོགས་མེད་བཞིན་དུ་དེའི། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་མེད་

ཕིར། །མ་ཤ་ལ་སོགས་ལག་ཡོད་མིན། །དམའ་མེད་དེ་ནི་ཉེར་མཚོན་ཏེ། །གཟུགས་

སོགས་ལག་དང་ལག་ཅི་བཞིན། །རང་གི་དབང་པོས་མཐོང་མེད་ཕིར། ། ༈ ཁས་

བླངས་རང་གི་ཚིགས་སོགས་ཀིས། །གནོད་པ་དག་ནི་སིད་པས་ན། །ཇི་སྐད་

བཤད་པའི་ཕོགས་ཀིས་ནི། །དཔེར་བརོད་གཞན་ཡང་རོགས་པར་བ། ། ༈ བ་བ་

དུས་གསུམ་ཡུལ་ཅན་ཕིར། །དེ་ལྟའི་བདག་མིན་གཞན་དག་ལ། །དེ་ལྟར་བཀོད་དེ་

དེ་ཡི་ཚེ། །མི་འདོད་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར། ། ༈ ཤེས་བེད་སྐབས་ཀི་མ་གྲུབ་

པ། །ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བེད་པ་ཡིན། །དེ་ཕིར་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་སྒ། །འདོད་

པའི་ཁད་པར་ལ་བརེན་མིན། །དེས་ན་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་དག །མ་གྲུབ་དཔེར་

ནི་བས་པ་ཡིན། །གཞན་དུ་རི་བོང་རྭ་ལ་སོགས། །མ་གྲུབ་ཀུན་ཀང་བསྒྲུབ་བར་

འགྱུར། ། ༈ ཐམས་ཅད་རྣམ་འགས་མ་གྲུབ་ཕིར། །དེས་ན་ལས་ལ་སོགས་པ་

ཡིན། །ཁད་པར་ཉེ་བར་བཀོད་པ་ཡི། །ལན་གིས་རྣམ་འབེད་ནུས་མ་ཡིན། །སྔར་
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མ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཕིར། །བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཅེས་རུང་མིན། །གང་གིས་

ཁས་བླངས་མཚན་ཉིད་འགྱུར། །དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་མཚུངས། ། ༈ ཚོགས་པ་

བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་ནའང་། །གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་ཁད་པར་ཅན། །བསྒྲུབ་བ་དེ་ཚེ་

གཏན་ཚིགས་དང་། །དཔེ་ཡི་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་འགྱུར། ། 

༈ མི་སིད་ཕིར་ན་བསྒྲུབ་བའི་སྒ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་

འདོད། །བསྟན་བཅོས་ཅི་བ་ཅི་རིགས་པར། །རང་ཉིད་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་

མིན། ། ༈ སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཉིད་ལས། །དོན་དེ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་

རོགས། །གཏན་ཚིགས་སོགས་མཚན་གིས་ཁབ་ཕིར། །སྒྲུབ་པར་བེད་ལ་དོགས་

པའང་མེད། །སྔར་དེས་གཟུང་ན་དེ་ཡིས་ནི། །དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་བརོད་དོན་

མེད། ། ༈ དེ་ཕིར་ཤུགས་ཀིས་དེར་བརོད་པས། །ཁབ་པའི་འབས་ཅན་ཡིན་པར་

རོགས། ། ༈ འགལ་བ་འདོད་དང་འབེལ་མེད་དེ། །ཕན་མེད་ལན་ཅིག་མི་གནས་

པ། ། ༈ དེ་ལྟ་ན་ནི་རགས་ཀི་སྐྱོན། །ཐམས་ཅད་དམ་བཅའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར། །ཕོགས་

སྐྱོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ནི། །མ་ཡིན་ཞེས་ཀང་བསྟན་ཟིན་ཏོ། ། ༈ འདོད་པ་མེད་ན་

མ་གྲུབ་ཡིན། ། ༈ མི་རག་གཏན་ཚིགས་དང་ལྡན་པས། །སྒ་ལ་དེ་ལྟར་རོད་བེད་

ན། །དེ་ལྟར་དེ་ནི་བཟློག་པར་འགྱུར། །འདི་ལ་དཔེ་བསྟན་པ་ཉིད་ལས། །དོན་

གཞན་ཅི་ཞིག་མཐོང་བ་ཡོད། ། ༈ ཁད་པར་ལ་ནི་གཞན་བརོད་ནས། །སྤི་ནི་རེས་

སུ་འཇུག་པས་ན། །དེ་ཁབ་མ་ཡིན་སྤི་རེས་སུ། །འཇུག་ལ་འབས་བུའང་ཅི་ཞིག་

ཡོད། །དེ་ཕིར་སྒ་ལ་གནས་པ་ཡི། །མི་རག་ཉིད་ཀིས་སེལ་ཞེས་གསུངས། ། ༈ ཡུལ་

གཞན་ལ་ནི་འགལ་སྨྲ་བས། །སྒ་ནི་གཞན་དུ་བརོད་པ་ཡིན། །སྤི་ནི་ཁད་པར་མི་
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སོང་ཕིར། །དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

༈ དཔེར་ན་སྐབས་འགར་ཤིང་ཤ་པ། །ཉིད་ནི་ཤིང་མིན་ཞེས་པ་

བཞིན། །ཐམས་ཅད་མཉན་པ་གཅིག་ཉིད་ལ། །འཇུག་པ་འགོག་འགྱུར་དེ་ཙམ་

གིས། །ཐམས་ཅད་མིན་མིན་ཁད་པར་ཀུན། །དེ་མེད་ན་དེ་མེད་འགྱུར་

ཕིར། ། ༈ ཤེས་བ་ཤེས་བེད་ཐ་དད་ཕིར། །ཆོས་ཅན་གཏན་ཚིགས་དངོས་གྱུར་

ནི། །ཤེས་བེད་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་ཕིར། །ཆོས་ཅན་རང་སྒྲུབ་བེད་མ་གྲུབ། ། ༈ དངོས་

པོ་ཀུན་ལ་ཆོས་དང་ནི། །ཆོས་ཅན་རྣམ་དབེ་མེད་པའི་ཕིར། །ཀུན་ལ་ཉེས་མཚུངས་

ཤེ་ན་མིན། །ལྡོག་པ་ཁད་པར་ཡོད་ཕིར་རོ། ། ༈ དོན་དམ་པར་ནི་རྣམ་དཔོད་

ན། །དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་མ་གྲུབ་ཕིར། །ཀུན་རྫོབ་པ་ཡི་དངོས་རྣམས་ལ། །དེ་ཉིད་གཞན་

ཉིད་འགོག་པར་འགྱུར། ། ༈ དཔག་བ་དཔོག་པར་བེད་པ་ཡི། །དོན་གི་ཐ་སྙད་

གནས་པ་འདི། །ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་ཐ་དད་ལ། །བརེན་ནས་རྣམ་པར་བརག་པ་

ཡིན། ། ༈ བདག་ཉིད་ཅི་ལྟའི་ཐ་དད་ཀི། །མཐར་ཐུག་ཤེས་ལ་ཐ་དད་པར། །ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་སྣང་གྱུར་པ། དེ་ནི་ཐ་སྙད་རེན་ཡིན་ནོ། ། 

༈ འདི་ནི་ཐ་སྙད་ཀིས་བཞག་པ། །ཐ་དད་བློ་དང་འབེལ་མེད་ཅན། །ཆོས་ཅན་དེ་

ཉིད་སྒྲུབ་བེད་དུ། །བས་པ་དེས་ན་མ་གྲུབ་བསྟན། ། ༈ དེས་ན་བེ་བག་སྤི་ཆོས་

ཐ། །དད་ཕིར་རགས་དང་རགས་ཅན་ཉིད། །དཔེར་ན་རོལ་བྱུང་ཉིད་ཀི་ཕིར། །རོལ་

བྱུང་སྒ་ནི་མི་རག་བཞིན། ། ༈ ཕོགས་ཡན་ལག་ནའང་གནོད་མེད་ཕིར། །ཆོས་ཅན་

ཐ་དད་མ་གྲུབ་མིན། །དཔེར་ན་གོང་བུ་རྭ་ཅན་འདི། །རྭ་ཅན་ཉིད་ཕིར་ར་མིན་

བཞིན། ། ༈ ཡང་ན་དེ་རོགས་ནས་ལྡོག་ཕིར། །བསྒྲུབ་བའི་དུས་སུ་ཡན་ལག་



  130  

དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

མིན། ། ༈ ཆོས་ཐ་དད་ཕིར་ཁད་པར་ཡང་། །དམ་བཅའི་དོན་དུ་འཐད་མ་

ཡིན། ། ༈ གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་དོན། །བདེ་བར་བཟུང་བ་གྲུབ་བའི་

ཕིར། །ཕོགས་ཆོས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཡིས། །མདོར་བསྡུས་པ་ནི་གསུངས་པ་

ཡིན། ། ༈ ཆོས་གི་ཚིག་ཕྲད་ཐ་དད་པར། །བེད་པས་མི་ལྡན་གཞན་ལྡན་པ། །ཤིན་

ཏུ་མི་སིད་རྣམ་གཅོད་བེད། །ཁད་པར་ཁད་པར་ཅན་དག་དང་། །བ་བ་དག་ནི་ལན་

ཅིག་བརོད། །དེ་སྦྱར་མེད་ཀང་བརོད་འདོད་ལས། །དེ་དོན་ཉིད་ནི་རོགས་པར་

འགྱུར། །གང་ཕིར་ངག་འབས་རྣམ་གཅོད་ཕིར། །དཔེར་ན་ནག་པ་འཕོང་སྐྱེན་

པའམ། །སིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་ཞེས་པའམ། །སྔོན་པོ་མཚོ་སྐྱེས་འགྱུར་ཞེས་

བཞིན། །དེར་ཡང་ཟླ་བོ་རྣམ་གཅོད་པ། །དོན་རྣམས་ལ་ནི་རོགས་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟར་

གྲགས་དང་ནུས་པ་དང་། །སྒ་ནི་བརོད་འདོད་རེས་འབང་ཕིར། །དེས་ན་མི་ལྡན་རྣམ་

གཅོད་པས། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ཡིན། །དེ་ཡི་ཁད་པར་ཅན་གི་ཆོས། །རེས་

འགྲོ་མེད་པའི་སྐྱོན་རེན་མིན། ། ༈ རང་བཞིན་འབས་བུ་གྲུབ་དོན་དུ། །གཏན་ཚིགས་

གཉིས་དང་ལྡོག་པ་གཉིས། །རོད་ཕིར་ཁད་པར་སྤི་དག་སྟེ། །ལག་མ་ལྡོག་པའི་སྒྲུབ་

བེད་ཡིན། ། ༈ རང་བཞིན་ཉིད་ལས་གཞན་གིས་ནི། །གོ་བ་ལ་ཁབ་ཡོད་མིན་ཏེ། །རྒྱུ་

ནི་འཁྲུལ་པ་སིད་ཕིར་རོ། །དེ་ཕིར་འབས་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག ། ༈ སྔར་ཡོད་པ་ཡི་

ཤེས་པ་ནི། །རལ་མ་ཐག་བྱུང་ངེས་མིན་ཏེ། །སྒིབ་བེད་དབང་པོ་སྒ་ལ་དེ། །རྣམ་ཀུན་

ཉེར་སྦྱོར་མིན་ཕིར་རོ། །ལྟོས་པ་མེད་པར་འགའ་ཞིག་ཚེ། །འབས་མི་བེད་པ་འགལ་

བའི་ཕིར། །ཤེས་པ་འདི་འདྲ་རེས་འགའ་བའི། །འབས་བུར་གྲུབ་པས་དེ་རགས་

ཡིན། ། ༈ འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་རང་བཞིན་ཉིད། །གྲུབ་ཀང་ཐ་དད་བས་པ་ནི། །འབས་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

དང་ལན་ཅིག་བསྟན་པ་ན། །ཐམས་ཅད་དེ་འདྲར་ཤེས་མི་འགྱུར། ། ༈ རེས་སུ་དཔག་

པར་བཤད་ཟིན་དོན། །གཏན་ཚིགས་བརོད་བས་རོགས་དོན་དུ། །རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཙམ་

བཤད་དེ། །མཚན་ཉིད་ལ་ནི་ཐ་དད་མེད། ། ༈ དེས་འདིར་འབས་བུའི་རགས་ཀིས་

ནི། །རང་བཞིན་ཕོགས་གཅིག་བརེན་པའི་བཤད། །དེས་ན་རོལ་ལས་གསལ་བ་

དང་། །སྐྱེ་བ་འདྲ་བར་དཔེར་བརོད་དོ། ། 

༈ ཡོད་པ་གང་མེད་མི་འབྱུང་བའམ། །རང་བདག་རྣམ་དབེར་མེད་ཅན་

གང་། །དེ་ནི་དེ་དང་འཁྲུལ་མི་འགྱུར། །ཞེས་བའི་དོན་དུ་འདིར་རབ་ཕེ། ། ༈ ལྡན་

པ་ཅན་སོགས་གང་དག་ལ། །དེ་འདྲའི་འབེལ་པ་ཡོད་མིན་པ། །དེ་དག་འཁྲུལ་པ་

སིད་པའི་ཕིར། །གཏན་ཚིགས་མིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། །འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་

ན་ཡང་། །དེ་ཉིད་རོགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན། །ངེས་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་ཡིན། །ངེས་

པ་མེད་པ་སྒྲུབ་བེད་མིན། ། ༈ ལྡོག་པ་ཉིད་ནི་ངེས་པ་ཉིད། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ཡིན་

པར་བརོད། །དེ་ཡང་འབེལ་པ་མེད་ལ་མེད། །དེ་ཉིད་ཕིར་ན་རེས་འགྲོ་གནས། །རང་

གི་བདག་གམ་རྒྱུ་དངོས་ནི། །གྲུབ་ན་ལྡོག་པ་གྲུབ་འགྱུར་བ། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་ཁད་

པར་ནི། །ལྡོག་མེད་རེས་འགྲོའང་ཡོད་མ་ཡིན། ། ༈ མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་བརེན་

ནས། །ལྡོག་པའང་འབའ་ཞིག་ཅན་དུ་བཤད། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་མ་ངེས་པ། །གཞན་དུ་

གོ་བར་བེད་པར་འགྱུར། ། 

༈ གལ་ཏེ་བདག་ནི་ལྡོག་པ་ཡིས། །སོག་སོགས་དག་ནི་ལྡོག་འགྱུར་

ན། །སོགས་སོགས་མེད་པས་བདག་མེད་ལ། །ཁབ་འགྱུར་དེ་ཡང་ཡོད་མ་

ཡིན། །གཞན་ལྡོག་པར་ནི་གྱུར་པ་ཡིས། །གཞན་ལྡོག་པར་ནི་མི་རུང་ཕིར། ། ༈ དེ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

བདག་དེ་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། །གལ་ཏེ་བདག་ནི་དམིགས་པས་ན། །དེ་དམིགས་རོགས་

པ་མེད་པར་ཡང་། །མ་རོགས་ན་འདི་གྲུབ་པར་འགྱུར། །ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་

ལ། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་དེ་གྲུབ་མེད། །གཞན་ལ་མཐོང་མེད་ངོ་བོ་ཅན། །བུམ་

སོགས་ལ་མེད་ཅེས་གང་ལས། །ལྡོག་པ་ཤེས་པ་མེད་པ་ཡི། །ལྡོག་པའི་ཁབ་པའང་

ཅི་ལྟར་ཡིན། ། ༈ སོག་སོགས་ལ་ལར་མཐོང་བ་ཡིས། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བདག་

མཐོང་ན། །ཡོད་མེད་ཉིད་ནི་རོགས་པར་འགྱུར། ། ༈ རྒྱུ་གང་ཞིག་ནི་མེད་པ་

ཡིས། །བུམ་པ་ལ་སོགས་མཐོང་མེད་པ། །ལུས་ལའང་གལ་ཏེ་དེ་མེད་ན། །ལུས་

ལ་མེད་པར་རིགས་པ་ཡིན། ། ༈ གལ་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཆོས་མཐུན་ཕིར། །ཐ་དད་པར་

ཡང་དེར་རོག་ན། །གཞལ་བ་ཉིད་ཕིར་བུམ་སོགས་རྣམས། །བདག་དང་བཅས་པར་

ཅིས་མི་དཔོག །མི་འདོད་ཅེ་ན་ཚད་མ་ཉིད། །འདོད་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །དེ་མེད་

པར་ནི་དངོས་པོ་དང་། །དངོས་མེད་རྣམ་བཞག་གང་གིས་ནུས། ། ༈ སོག་དང་མིག་

འབེད་ལ་སོགས་ནི། །དྲན་འདོད་རོལ་བ་ལས་སྐྱེས་ཡིན། །དེ་དག་ཡུལ་དབང་བློ་

ལས་བྱུང་། །དེ་ཡང་ཕན་ཚུན་རྐེན་ལ་ནི། །ལྟོས་པ་རང་གི་རིགས་ལས་བྱུང་། །དེ་

ཙམ་ལས་ནི་བདག་དངོས་འདི། །རེས་འགྲོ་ལྡོག་པ་ལ་བརེན་ཡིན། །གཞན་དུ་རོག་

ན་ཐུག་པ་མེད། ། ༈ འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཀིས་མཉན་བ་དང་། །སོག་སོགས་འདི་ནི་

མཚུངས་པར་འགྱུར། ། ༈ མ་ཡིན་ལྡོག་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་། །འདི་ནི་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། །ཅི་ལྟར་བསྒྲུབ་མིན་ཉིད་ལས་དེ། །ལྡོག་མིན་འོ་ན་དོན་གིས་དེ། །བསྒྲུབ་

བའི་རེས་འཇུག་མིན་དེ་ལྟར། །བརོད་འགྱུར་དེ་ནི་གཞན་ལའང་མཚུངས། ། 

༈ སྒྲུབ་མིན་ཉིད་ལས་རྣམ་བཅད་ཅེས། །བསྒྲུབ་བ་ལ་གནས་བརོད་པ་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཡིན། །དེ་ཉིད་ཕིར་ན་དོན་གོ་བས། །གཅིག་གིས་གཉིས་ཀ་བསྟན་པར་བརོད། །དེ་

ཕིར་རེས་འགྲོ་མེད་པ་ལས། །འདི་འདྲའི་མི་འཁྲུལ་གྲུབ་མ་ཡིན། །བཀག་པ་འགོག་

པར་བེད་པ་ནི། །བསྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཅི་འདྲ་ཞིག ༈ །བསྒྲུབ་བ་མེད་ལས་ལྡོག་

མེད་པ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་མིན་ཉིད་ལ་མེད། ། ༈ མེད་ཅེས་ལྡོག་པ་དེ་ཉིད་ནི། །ཅི་

ལྟར་མེད་ལས་ལྡོག་པར་འདོད། །ལྡོག་པ་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན། །དངོས་ཡོད་མེད་

ནའང་ཡོད་ཡིན་ལ། །དངོས་པོ་མེད་པའང་ཡོད་མིན་ཞེས། །བླུན་པོ་ཡི་ནི་དཔོད་ལ་

ལྟོས། ། ༈ གལ་ཏེ་དེ་ལས་ལྡོག་མེད་ན། །གཏན་ཚིགས་འཇུག་པར་འདོད་དམ་

ཅི། །དེ་ཡང་མིན་ན་ལྡོག་བཀག་ནི། །འདི་ཉིད་ཡིན་ན་ཅི་སྟེ་འགོག །སྒྲུབ་དང་

དགག་པ་མ་གཏོགས་པར། །སྒ་ལས་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད་གཞན། །ཡོད་མིན་དེ་ཡང་

མེད་པ་ལས། །མེད་ཕིར་འདིར་ནི་མི་སྨྲ་ཐོབ། ། ༈ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དགག་པ་

མེད། །དེ་ནི་མེད་ལའང་ཡོད་མ་ཡིན། །རིགས་པ་འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་ལ། །དགག་པའི་

དོན་ནི་མེད་པར་འགྱུར། ། ༈ གལ་ཏེ་ཡུལ་དུས་འགོག་ཅེ་ན། །ཅི་ལྟར་དེ་ཡོད་དེ་

ལྟར་ནི། །མི་འགོག་ཅི་ལྟར་དེ་མེད་པ། །དེ་ལྟར་ཡང་ནི་འགོག་མི་འགྱུར། ། ༈ དེ་

ཕིར་དངོས་དངོས་མེད་རེན་ཅན། །ཕི་རོལ་རེན་མིན་སྒ་དོན་ལ། །བརེན་ནས་འདིར་

ནི་སྒྲུབ་པ་དང་། །དགག་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་པ་ཡིན། ། ༈ དེ་འདྲ་མེད་ནའང་ཆོས་

ཅན་དེ། །དེ་དག་དང་ནི་འབེལ་བར་སྣང་། །དེ་ཡང་སྒ་འཇུག་པ་ཉིད་ལས། །ཡོད་

ཅེས་ཐ་སྙད་རེན་པར་འདོད། ། ༈ དེ་ལྟ་མིན་ན་དོན་རྣམས་ཀི། །ཆོས་གཅིག་

བསྒྲུབས་སམ་བཀག་པ་ན། །བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པ་དང་། །བཀག་འགྱུར་

བདག་ཐ་དད་མེད་ཕིར། །ཐ་དད་ཡིན་ན་གཞན་དང་གཞན། །བཀག་པ་དང་ནི་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

བསྒྲུབས་པ་བཞིན། །བསྒྲུབ་པ་དང་ནི་དགག་པ་དག །ཆོས་ཅན་གཅིག་ལ་འདུ་མི་

འགྱུར། ། ༈ སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཀི་གཞིར་གྱུར་པ། །ཆོས་ཅན་གཅིག་གི་དབང་བས་

ཏེ། །གཅིག་སྒྲུབ་པ་ན་དེ་བརེན་དང་། །གཞན་རྣམས་བཏང་སྙོམས་ལྟ་བུ་

དང་། །འགོག་ན་དེ་ཡིས་དབེན་པ་དང་། །དེ་ལས་གཞན་ལ་ལྟོས་ལྟ་བུར། ། ༈ མེད་

པ་ཡི་ནི་དོན་ཅན་གི། །ཐ་སྙད་ཇི་ལྟར་བློས་བསྟན་པ། །དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་མ་བརག་

པར། །ཐ་དད་དོན་རེན་ཁས་ལེན་པ། །ཐོག་མེད་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི། །འཇིག་

རེན་དོན་ལ་གནོད་མི་འགྱུར། ། 

༈ དེ་འབས་ཅན་དང་དེ་འབས་མེད། །དེ་དེ་ལས་ཐ་དད་དོན་གཅིག །ཐ་དད་

རེན་ཅན་འཕེལ་བ་དང་། །འགྲིབ་པ་ལྟ་བུར་བེད་པ་ཡི། །བསད་པ་དེ་དང་དེ་དག་

གིས། །འབེལ་པ་འགའ་ལས་དེ་ལྡན་ཉིད། །མིན་ཡང་མཐོང་བས་སྦྱོར་དེས་ན། །དེ་

དག་བསད་པའང་ཤེས་མ་ཡིན། ། ༈ ཡོད་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་འཇུག་པའི་ཕིར། །དེ་མེད་

མ་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་འགྱུར། །ཁས་བླངས་ཚད་མ་མིན་པ་ལས། །མེད་པ་ཉིད་ཀང་

རིགས་མ་ཡིན། ། ༈ མེད་ལས་ལྡོག་པ་མེད་ན་ཡང་། །མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་ཐེ་

ཚོམ་ཟ། །དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཕིར་ཏེ། །མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པར་ཡང་། །ཕུང་

པོ་གཉིས་ལས་གཅིག་ལ་ནི། །ངེས་པར་གྲུབ་ན་གཞན་ལས་ནི། །ལྡོག་གྲུབ་མ་

མཐོང་བ་ཡིན་ཡང། །མཐོང་མེད་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ། །གསལ་ལ་ཁབ་བེད་མ་ཡིན་

ཡང་། །དེ་ཡི་རིགས་གྱུར་དོན་ཡོད་པས། །མ་མཐོང་བས་འགར་ངེས་མེད་

དེ། །མཁེགས་པ་མཚོན་གིས་མི་ཆོད་བཞིན། ། ༈ ཡོད་ལ་འགལ་བ་མ་མཐོང་

ན། །ཐེ་ཚོམ་གང་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །དེ་ཡང་ལ་ལར་དེ་འབས་དང་། །བདག་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

ཏུ་ངེས་ལས་གཞན་ཅི་ཡོད། །དེས་ན་བདག་མེད་པ་ལས་ཀང་། །འདི་ནི་ལྡོག་པར་

ཐེ་ཚོམ་ཟ། ། ༈ ལྡོག་ཏུ་ཆུག་པ་དེ་ལྟ་ནའང་། །བདག་མེད་མེད་ལས་བདག་མི་

འགྱུར། །གང་གིས་དེ་ནི་ལྡོག་མེད་ལ། །ངེས་པར་དངོས་པོར་འདོད་མ་ཡིན། །དཔེར་

ན་སོག་སོགས་མཐུན་ཕོགས་ལ། །ལྡོག་པ་མེད་ཀང་ཡོད་མིན་བཞིན། ། 

༈ གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་མཐུན་ཕོགས་ལས། །ལྡོག་མེད་དེ་རྒྱུས་རེས་འགྲོ་

ཅན། །རེས་འགྲོ་ཅན་མིན་ལྡོག་མིན་ན། །བདག་མེད་མ་ཡིན་བདག་བཅས་

མིན། ། ༈ འཇུག་ལ་གང་གི་རང་བདག་ཉིད། །གང་མེད་མི་འབྱུང་ཅན་གྲུབ་པ། །དེ་

ཕིར་དེ་ཉིད་ལྡོག་བེད་དེ། །འཇུག་པ་ན་ཡང་འཇུག་བེད་ཡིན། ། ༈ མེད་ན་མི་འབྱུང་

དེ་ཡང་ནི། །བསྒྲུབ་པར་བེད་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན། ། ༈ འབས་བུ་མཐོང་དང་མ་མཐོང་

བ། །དེ་དག་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉིད། ། ༈ དེ་ཡོད་ན་ཡོད་དེས་མེད་ཕིར། །དོན་གཞན་

རོགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ན། །དེ་དག་མེད་པར་མི་སིད་

ཕིར། ། ༈ འབས་བུའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་རྣམས། །རྒྱུ་རྣམས་ལས་ནི་བྱུང་བའི་

ཕིར། །དེ་དག་མེད་པར་གཞན་ལས་བྱུང་། །ཅི་ལྟར་དེས་བསྐྱེད་རང་བཞིན་

ཡིན། །ཚོགས་པའི་ནུས་པ་ཐ་དད་ཕིར། །དངོས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ངོ་བོ་ཉིད། །གལ་

ཏེ་ཐ་དད་བེད་མིན་ན། །འགྲོ་འདི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར། ། ༈ འདི་ཐ་དད་བེད་ཐ་དད་

བེད། །མིན་ན་རང་བཞིན་གཅིག་ཉིད་ཉམས། །གཅིག་ནི་རང་བཞིན་དུ་མ་ན། །མེ་

དང་མེ་མིན་རང་བཞིན་གཉིས། །དེས་ན་གཞན་ནི་དེ་བསྐྱེད་པའི། །རང་བཞིན་ཡིན་

ན་དེ་དེ་ཉིད། །དེ་བསྐྱེད་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ན། །དེ་ནི་དེ་ལས་ཅི་ལྟར་འབྱུང་། ། ༈ དེ་

ལྟར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག །ཕན་ཚུན་རང་བཞིན་ངེས་པ་ཉིད། །དེས་ན་རང་བཞིན་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

མཐོང་བ་བཞིན། །འབས་མཐོང་ན་ཡང་དེ་རོགས་འགྱུར། ། ༈ ཆུ་དང་འོ་མ་རུལ་

འགྱུར་བཞིན། །དུ་མ་ལས་གཅིག་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ། 

༈ གཤེར་ནུས་གང་ལས་རུལ་འགྱུར་ཏེ། །གཉི་གའང་གཅིག་ཉིད་ཅི་འདི་

ནི། །ཐ་དད་གཅིག་པའི་བདག་ཉིད་དམ། །ཐ་དད་གཤེར་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡིན། །རང་

རང་ངོ་བོ་ལ་གནས་ཕིར། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཅན་གི་བློ། །ཐ་དད་མེད་ཕིར་གཅིག་

ཅེས་བརོད། ། ༈ དེ་བཞིན་མེ་ནི་ཐ་དད་ཀང་། །ཆ་གང་གིས་ནི་མེར་རོགས་

པའི། །རེན་ཡིན་དེས་ནི་དུ་བསྐྱེད་པ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་རོགས་པ་ཡིན། །མེར་ཤེས་

ཡན་ལག་གཞན་ལས་ནི། །ལྟོས་པ་ཉིད་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། །དུ་བ་དེ་ལ་འཁྲུལ་

མེད་ཅན། །དེ་ལྟར་འབས་གཞན་དེ་བཞིན་འགྲུབ། ། ༈ དུ་བ་བུད་ཤིང་འགྱུར་བ་

ཡི། །ཡན་ལག་རེན་ལ་མེར་འཇོག་ཕིར། །གལ་ཏེ་མེ་མིན་དེ་དུ་མིན། །གལ་ཏེ་དེ་

དུ་མེ་དེ་ཉིད། ། ༈ ཅི་ལྟར་རང་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ནས། །རང་བཞིན་མེད་ན་མི་འབྱུང་

བར། །ཤེས་བ་འཇིག་དང་བས་པ་ཉིད། །གོང་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་བཞིན་ནོ། ། 

༈ ལྡོག་ཅན་མཚུངས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར། །མཉན་བ་ཉིད་ནི་བརོད་མཛད་

ལས། །གཏན་ཚིགས་མིན་ཉིད་རོགས་པ་ཡི། །ཚུལ་འདིས་ཐམས་ཅད་དཔག་པར་

བ། ། ༈ རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལྡོག་ཉིད་ཀིས། །དོན་ལྡོག་པར་ནི་བརོད་པ་ལས། །མི་དམིགས་

དཔེ་ནི་གྲུབ་པའི་ཕིར། །ཐ་དད་པར་ནི་མ་བཤད་དོ། ། ༈ དེ་ལའང་སྐྱེས་བུ་མཐོང་མེད་

ལས། །སོག་སོགས་ལྡོག་པ་མེད་པའི་ཕིར། །གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཤད་

པས། །བལྟར་རུང་དོན་ལ་དེ་ཞེས་བསྟན། །འདིས་ནི་དངོས་ལའང་དངོས་པོའི་

ཆ། །ཁས་བླངས་མེད་པར་དགག་པ་ཉིད། །སྒྲུབ་བེད་སྔ་མ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

སྒྲུབ་པར་བེད་ཕིར་རོ། ། ༈ དེ་ལ་དམིགས་རུང་རྣམས་ཀི་ནི། །ཡོད་པ་དམིགས་པ་

ལས་གཞན་མིན། །དེ་ཕིར་མི་ཤེས་ཤེས་བའི་ཕིར། །མི་དམིགས་དཔེ་གཅིག་བཞེད་

པ་ཡིན། ། ༈ ཡུལ་མེད་ཕིར་དེར་ཡུལ་ཅན་ནི། །ཤེས་བརོད་ཐེ་ཚོམ་འགོག་འགྱུར་ཏེ། 

།དཔེར་ན་སེག་པར་བེད་མིན་ཕིར། །མེ་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་བཞིན། ། 

༈ དམིགས་སུ་རུང་བའི་མེད་པ་ནི། །མི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་མ་

ཡིན། །དེ་ཕིར་དེ་ཡོད་པ་ལས་དེའི། །རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཤེས་སྒྲུབ། །སྣང་བ་མ་

མཐོང་ན་མེད་ཅེས། །བ་བའི་ཐ་སྙད་འདི་གྲུབ་པས། །དེ་འབས་ཡིན་ཡང་དེ་ལས་

ནི། །བློ་སྒ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འགྲུབ། ། ༈ ཡུལ་ཡོད་ན་ཡང་རོངས་པས་

འདིར། །གཞན་དག་རེས་སུ་མི་བརོད་པ། །གྲུབ་པ་དང་ནི་ཆོས་མཐུན་ལས། །བརྡ་

དྲན་བེད་པ་འབའ་ཞིག་གོ ། ༈ ཅི་ལྟར་མཐོང་དང་མ་མཐོང་ལས། །རྒྱུ་དང་འབས་

ཉིད་སྒྲུབ་བཞིན་ཏེ། །དེ་གཉིས་ལ་ནི་འབས་སོགས་སྒ། །ཐ་སྙད་དོན་དུ་བཀོད་པ་

ཡིན། ། ༈ རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་བསྒྲུབས་པས་ན། །འདི་ནི་རང་བཞིན་ནང་འདུས་

ཕིར། །གཏན་ཚིགས་རབ་དབེ་བཤད་པ་ལས། །ཐ་དད་པར་ནི་དཔེར་མ་

བསྟན། ། ༈ གཅིག་དམིགས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ལས། །འདི་ནི་དམིགས་སོ་ཞེས་

བའམ། །མ་དམིགས་སོ་ཞེས་རོག་ཅན་གི། །བློ་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། ། ༈ མྱོང་

བ་ཁད་པར་ཅན་ཉིད་ལས། །དོན་རྣམས་ཁད་པར་ཅན་དུ་རོགས། །དེ་ལྟའི་བདག་

ཉིད་ཅན་མྱོང་ནི། །འདི་ནི་ཐ་དད་བློ་རྒྱུ་ཡིན། །དེ་ཕིར་བློ་དབེ་རང་ཉིད་ལས། །གྲུབ་

འགྱུར་དེ་དག་གིས་དེའི་དོན། །དེ་ལྟ་མིན་ན་ཐུག་མེད་ཕིར། །འགའ་ཡང་ཐ་དད་

གྲུབ་མི་འགྱུར། ། ༈ རང་བཞིན་ཁད་པར་ཅན་མྱོང་ལས། །གཞན་བསལ་བ་ནི་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

གཞན་མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་དེ་མི་དམིགས་པ་ཡང་། །དེ་ལས་ཁད་པར་ཅན་དམིགས་

ཉིད། ། ༈ དེས་ན་མི་དམིགས་པ་འདི་ནི། །རང་ཉིད་མངོན་སུམ་ལས་རོགས་

པས། །རང་ཉིད་ཙམ་གིས་འཇུག་པ་ཅན། །དེ་མེད་རྣམ་གཞག་གོ་བེད་

ཡིན། ། ༈ གཞན་དུ་དོན་གི་མེད་པ་ཉིད། །མི་དམིགས་པ་ལས་རོགས་པར་

འགྱུར། །གཞན་གིས་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད། །ཡིན་པའི་ཕིར་ན་ཐུག་མེད་འགྱུར། ། 

༈ མི་སྣང་ངེས་པ་མི་རུང་ཕིར། །གཞན་དུ་གཞག་པ་འགོག་འགྱུར་

དཔེར། །སེམས་ཅན་གཞན་ལ་རགས་མེད་པའི། །རྣམ་རོག་ལ་སོགས་མི་འགྲུབ་

བཞིན། ། ༈ འབས་བུ་ངེས་མེད་ཅན་འདིས་ནི། །ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་མ་

ཡིན། ། ༈ ངེས་པ་སྒྲུབ་ཕིར་གཏན་ཚིགས་ལ། །དང་པོའི་དབང་དུ་བས་པ་

ཡིན། ། ༈ རང་གི་སྦྱོར་བ་དག་ལ་དེའི། །རང་གི་ངོ་བོའི་སྦྱོར་བའམ། །དོན་ལ་གནོད་

བེད་ངོ་བོ་སྟེ། །ཡོད་ན་ཡོད་པས་མེད་ཕིར་རམ། །ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གྲུབ་ཕིར་

ཏེ། །བརན་དངོས་དང་ནི་འཇིག་པ་བཞིན། །ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་ཕིར་

ཡང་། །ངེས་གྱུར་དང་ནི་ལྟོས་བཅས་བཞིན། ། ༈ རྒྱུ་གཞན་ལས་སྐྱེ་ཉེ་བར་

ནི། །གདོན་མི་ཟ་བར་ག་ལ་ཡོད། ། ༈ དངོས་པོའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཡིན་ན། །བརྒྱུད་

པའི་དུབ་པས་ཅི་ཞིག་བ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་དེས་འཇིག་པ་གཞན། །བསྐྱེད་པས་དེ་ནི་

འཇིག་འགྱུར་ན། །དངོས་པོ་དེ་ཉིད་འཇིག་པ་ཡི། །ངང་དུ་བསྐྱེད་ན་ཅི་ཞིག་

འགྱུར། །དེ་ནི་བདག་ཉིད་གྲུབ་གྱུར་ན། །བདག་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་པ་

གང་། །བདག་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་མིན་ན། །དེ་ཡི་ལྟོས་བ་གང་ཅི་ཞིག ། ༈ ལྟོས་

མེད་དངོས་པོ་ནམ་ཡང་ནི། །དེ་ལྟ་མིན་པར་ཅི་ལྟར་འགྱུར། །དཔེར་ན་དེ་ཉིད་
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རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། ༼རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ལེའུ།༽

འཇིག་ཀ་མར། །སོད་ལ་བརེན་པར་མི་འདོད་བཞིན། ། ༈ ལྟོས་པ་མེད་ན་སྐད་ཅིག་

ཀང་། །དངོས་པོ་ཡོད་མིན་འགྱུར་ཞེ་ན། །དེ་ལྟར་གྱུར་དེ་དངོས་ཉིད་ཡིན། །དངོས་

མེད་དེ་ལྟར་ཅི་ལྟར་འགྱུར། ། ༈ གང་དག་དེ་ཡོད་གཞན་ལྟོས་མེད། །དེ་དག་དེ་ཡོད་

ལ་དེ་ཡིན། །འབས་བུའི་ལས་ལ་གེགས་བེད་པ། །མེད་པ་ཅན་གི་ཚོགས་པ་

བཞིན། ། ༈ བློ་ཡི་ནུས་པ་ཆུང་བ་མེད་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་རོགས་

མེད་ཅན། །བརོན་འགྲུས་ཤིན་ཏུ་ལག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་མཆོག་གི་

དེཉིད་མཐོང་མེད་ལྡན། །འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་མཚུངས་པར་ལེགས་བཤད་སར་འཛིན་

བེད་པ་མི་རེད་པ་ཅན་ཁོ་བོའི་གཞུང་། །རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་ཆུ་བོ་བཞིན་དུ་རང་གི་ལུས་

ལ་ཐིམ་ཞིང་ནུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། 

༈ ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་རྣམ་པར་འབེད་མཁས་ལྟ་བ་ངན་པའི་ཚང་ཚིང་

སེག །འཕགས་པ་ཉིད་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཡང་དག་རིགས་པའི་ལམ་སྟོན་

པ། །གཞུང་ལུགས་ཉིན་བེད་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ལྡན་བློ་ངན་ཉི་སང་འཇིགས་པ་

སོང་། །དེ་ལྟ་མོད་ཀི་བློ་མིག་རྣམ་དག་མཁས་པའི་པདོ་རྒྱས་བེད་ཡིན། །ཚད་མ་

རྣམ་འགྲེལ་ལས་གཞན་གི་དོན་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སྟེ་ལེའུ་བཞི་པའོ།། །།

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་འདི་ནི། ཡུལ་ལོ་ཕོགས་ཀི་རྒྱུད་

དུ་བྱུང་བ་གཞུང་ལུགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་པར་འཇུག་པ་སྙན་

པའི་གྲགས་པས་སའི་སྟེང་མ་ལུས་པར་ཁབ་པ་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་མཁས་པ་ཆེན་

པོ་དཔལ་ཆོས་ཀི་གྲགས་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།

ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་ཆེན་པོ་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་དང་།བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་དགེ་
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དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས།

སོང་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀིས་བསྒྱུར་བའོ། །དུས་ཕིས་སའི་སྟེང་ན་འགྲན་ཟླ་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བའི་མཁས་པ་བསོད་སྙོམས་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀ་ཤྲི་བྷ་དྲ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་དང་། ཤཱཀའི་དགེ་སོང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་

ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།
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པར་བྱང་སོན་ཚིག

རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ།། 

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌།། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི།། 

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

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

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ།། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ།། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་

ཤཱཀ་སེང་གེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་

ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་

རབ་རྣམས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལ་འང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་

བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།།
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