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སྔོན་བརྗོད། 

༉ ང༌བཅས༌རའི༌ རྒྱལ༌ཁབ༌ཀྱི༌སྐད༌ཡིག༌དང༌ལམ༌སློལ་ རིག༌གཞུང༌ཤེས༌ཡློན༌ཚུ༌ མི༌ཉམས༌ 
གོང༌འཕེལ༌དང༌ ཉམས༌པ༌སློར༌ཆུད༌འབད༌དགོཔ༌འདི༌ ག༌ནི༌བ༌ཁག༌ཆེཝ༌ཅིག༌ལུ༌ གྱུར༌ཡློད༌མི༌དང༌ 
འཁྲིལ༌ཏེ༌ ང་བཅས་སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཤེས་རིག་
སློབ༌གྲྭའི༌རྩ༌གཞུང༌ཚུ༌ནང༌ཡང༌ རློང༌ཁའི༌སྐད༌ཡིག༌དང༌ ལམ༌སློལ༌ རིག༌གཞུང༌ཤེས༌ཡློན༌ཚུ༌གི༌ 
ནང་དློན་ཚུ་བཙུགས་ཏེ་ སློབ༌སློང༌གི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཏེ་ཡློད། 

དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སག་རྩེ་རིག་གཞུང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་དློན་ལུ་ཡང་ སྔོན་མ་ལས་ ལམ་སློལ་དང་
རིག་གཞུང་ སྐད་ཡིག་སློབ་སློང་གི་གོ་སྐབས་ཡློད་མི་དེ་ ཧེང་སྐལ་ར་ ལེགས་ཤློམ་བཟློ་ནིའི་དློན་ལུ་ 
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་སྲིད་བྱུས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲེལ་ཡློད་མཁས་མཆོག་དང་ སློབ་སློན་པ་ཚུ་
དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཞལ་འཛློམ་གནང་ཡློད་པའི་གྲོས་ཆོད་དང་ སྤྱི་ལློ་༢༠༡༤ ལློའི་ རྗོང་
ཁའི་ཆོས་ཚན་ཚློགས་ཆུང་གི་ གྲོས་ཆོད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རིག་གཞུང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་
མའི་ ཆོས་ཚན་གྱི་གྲངས་སུ་ སྙན་ངག་དེ་ཡང་ སློབ་སློང་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཚུད་ཡློད། 

སྙན་ངག་ཤེས་ན་ཚིག་རྒྱན་ལ་མི་རློངས། ཟེར་གསུངས་དློ་བཟུམ་ སྙན་ངག་འདི་ལྷབ་པ་ཅིན་ ཚིག་
རྒྱན་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་ཐློབ་སྟེ་ བཀའ་དང་བསན་བཅོས་ རྩློམ་རིག་ཚུ་གི་ དགོངས་དློན་ཚུ་ 
མ་ལུས་པར་རློགས་ཚུགས་ནི་དང་  རང་གིས་ཡང་ ཡུལ་དུས་གནས་སངས་དང་བསྟུན་པའི་ རྩློམ་
ཚུ་ ཚིག་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ཐློག་ལུ་ རྐྱབ་ཚུགས་པའི་དགོས་པ་ཚུ་ ཡློདཔ་ལས་ སྔོན་བློན་གྱི་
མཁས་པ་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ར་ གཞུང་འདི་ མནངས་ཆེན་སྦེ་བརྩིས་ཏེ་ གསན་བསམ་མཛདཔ་ཨིན་
མས།  

དེ༌འབདཝ༌ལས༌ རིག་གཞུང་གི་སློབ་སློང་འབད་མི་ འབྲུག་གི་ན་གཞློན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཡང༌ སྙན་
ངག་ལུ་བརྟེན༌ཏེ༌ ཆོས་སྐད་དང་རློང་ཁའི་ཐློག་ལུ་ ཚིག་རྒྱན་བཙུགས་ཐངས་ཀྱི་ ཡློན་ཏན་ཚུ་ ལེགས་
ཤློམ་སྦེ་ཧ་གོ་སྟེ་ ཆོས༌སྲིད༌གཉིས༌ཀྱི་བ་བ་ ག་ཅི་ལུ༌ཡང༌ ཐློགས༌ཆགས༌མི༌འབྱུང༌པར༌ 
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ལེགས༌ཤློམ༌སྦེ༌ཕག༌ཞུ༌ཚུགས་ནི༌དང༌ བཀའ༌དང༌བསན༌བཅོས༌ཀྱི༌དགོངས༌དློན༌ཚུ༌ རློགས༌ཚུགས༌ 
ནིའི་དློན་ལུ༌ སྙན་ངག་གི༌དཔེ༌དེབ༌འདི༌ ཕློགས༌སྒྲིག༌དང༌ དཔེ༌སྐྲུན༌འབད༌དེ༌ ཕུལ༌དློ༌ཡློདཔ༌ལས༌ 
དཔེ་དེབ་ཕློགས་སྒྲིག་དང་ ཞུན་དག་གནང་མི་ཡློངས་ལུ་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚློར་ཞུ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་ 
དཔེ་དེབ་དེ༌གིས༌ རིག་གཞུང་སློབ༌ཕྲུག༌ཡློངས༌ལུ༌ གོང༌ལུ༌ཞུ༌དློ༌བཟུམ༌གྱི་ཕན༌ཐློགས༌ཚུ་ སློམ༌ར༌ 
འབྱུང༌ཚུགས༌པའི༌རེ་སློན་ཞུཝ་ཨིན། 
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འགོ་བརྗོད། 
༈  ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས་བཅུ་དང་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སློགས་པ་ཡློད་པ་དེ་དག་ལས་ རིག་པའི་གནས་
གཞན་རྣམས་མ་ཤེས་ཀྱང་ སྐྱོན་ཆ་ཆེན་པློ་མེད་པ་ཡིན་མློད། ཐ་སྙད་རིག་གནས་ཀྱི་འབྲི་ཀློག་གི་ཡློན་
ཏན་དེ་དག་མ་ཤེས་ན་ ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལྟ་ཕར་ཞློག ཐ་ན་རང་གི་མི་ཚེ་
འདིའི་འགྲོ་སངས་ཡང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ནས་མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་བར་དཀའ། ཐ་སྙད་རིག་གནས་
དེ་དག་ལས་དག་ཡིག་སུམ་རགས་མ་ཤེས་ན་ ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པ་དང་ དེ་གཉིས་
ཤེས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཡང་། སྙན་ངག་གི་རིག་པ་འདི་མ་ཤེས་ན་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་སྤྱི་དང་ 
ལྷག་པར་ལམ་སློལ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྩློམ་རིག་གི་བློ་བ་མློང་ཐབས་མེད་ཅིང་། རྩློམ་ཡིག་ཚིགས་བཅད་
གཅིག་དང་ ཡང་ན་གཏང་ཡིག་ཤློག་ལེབ་གཅིག་བྲི་བ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་འབྱུང་སྲིད། དཔེར་ན་རང་
གི་སློད་ཁྱིམ་ཞིག་རྒྱབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། རྒྱུ་ཆ་ངོ་མ་འདི་ས་རློ་ཤིང་དང་ལྕགས་ལ་སློགས་པ་ཡིན་
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ནང་དུ་སྒྲ་རྒྱན། གབ་ཚིག སྐྱོན་སེལ་བཅས་བཤད་ཡློད་པའི་ནང་ནས། སྐབས་འདིར་ ལེའུ་དང་པློའི་
བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ལུས་ཀྱི་སྐོར་མདློར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་དང་ ལེའུ་བར་པ་ཆ་ཚང་། ལེའུ་གསུམ་
པའི་སྐྱོན་སེལ་བཅས་ཕློགས་བསྡེབས་སུ་བས་པ་དང་ འདི་ཡང་བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་
རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྙན་ངག་གི་འགྲེལ་པ་དཎྜིའི་དགོངས་རྒྱན་འདི་ཉིད་ གཞིར་བཞག་ཡིན་ན་ཡང་ 
ནང་གསེས་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རྣམས་མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཛད་
པའི་ཚིག་རྒྱན་རིག་པའི་སྒོ་འབྱེད་དང་ གཞུང་གཞན་ནས་ཀྱང་ཁ་སྐོང་བས་ནས་ཕློགས་བསྒྲིགས་ཞུས་
པ་ཡིན་པས། རིག་གཞུང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ གཞན་ཡང་བཤད་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་སློང་
པ་སློགས་ལའང་ཕན་ཐློགས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཡློད།   
 
 
རྩློམ་སྒྲིག་ལས་བྱེད་ཚློགས་པ། 
སློབ་གྲྭའི་རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས། 
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སྙན་ངག་གི་བསྡུས་དློན་སྙིང་པློ་གསལ་བའི་ཟླ་ཟེར་བཞུགས། 
 

༄༅།  །སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་དབུས་ནས། །ངང་དཀར་ལྡིང་བའི་སྟེང་ན། ། 
པད་དཀར་བཞད་པའི་གདན་ལ། །དར་དཀར་གསློལ་བའི་ལྷ་མློ། ། 
མིག་གིས་མཇལ་བ་མེད་ནའང་། །སེམས་ལ་ཡང་ཡང་དྲན་ཏེ། ། 

ངག་གི་གསློལ་འདེབས་ལྷང་ལྷང་། །དབངས་ཅན་ཁྱེད་ལ་འབུལ་ལློ། ། 
མཁྱེན་རབ་ནམ་མཁའི་ཀློང་ལས། །གསུང་དབངས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན། ། 

ཕག་གི་དབར་རྔས་ཕབས་ཏེ། །དད་པའི་ས་ལ་འབབ་ཤློག། 
ཅེས་པའི་ཤིས་བརྗོད་དང་ཕག་བའི་ཚིག་གིས་མདུན་དུ་བསུས་ནས་སྐབས་སུ་འབབ་པ། སྙན་ངག་ཇི་
ལྟར་རྩློམ་ཚུལ་གྱི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལས་ ལུས་རྒྱན་སྐྱོན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འདི་དག་ རིམ་པ་
བཞིན་དུ་མཚམས་སློར་དང་ས་བཅད་སྤེལ་མའི་སྒོ་ནས་ཞུ་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། 

ལུས་རྣམ་གཞག 
འདི་ལ་ཐློག་མར་སྙན་ངག་གི་ལུས་བཤད་པ་ནི། 
   ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདློད་པ་ཡི། །དློན་གྱི་རྣམ་བཅད་ཚིག་གི་ཕྲེང། ། 
ཞེས་པ་ལྟར། བརྗོད་འདློད་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་བརྗོད་བ་དེའི། དློན་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་བཅད་
ནས་དློན་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་བར་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཞེས་བ་བ་ཡིན། ཡང་ན་
སྙན་ཞིང་མཛེས་པའི་ཚིག་རྒྱན་སྣ་ཚློགས་ཀྱི་ཉམས་དློད་སའི་ཡུལ། རྗོད་བྱེད་མིང་ཚིག་ཡེ་གེ་གསུམ་
ཚློགས་པའི་རང་བཞིན་ཚིག་གི་ཕྲེང་བའམ་ངག་གི་རྒྱུན་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། 
 
ལུས་དེ་ལ་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མ་གསུམ་ལས་དང་པློ་ཚིགས་བཅད།  
ཚིགས་བཅད་ཅེས་པ་ནི། ཚིག་འབྲུ་མང་ཉུང་འདྲ་མཉམ་ཅན་གྱི་ཚིག་རྐང་བཞི་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། ཡིན་
ན་ཡང་ངག་རྒྱུན་གྱི་གཙང་མློ་བློ་ཟེ་དང་མགུར་མ་ལ་སློགས་པའི་ཚིགས་བཅད་དེ་དག་ལ་ནི་ཚིག་རྐང་
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གཉིས་ནས་དྲུག་གི་བར་འདྲ་མིན་སྣ་ཚློགས་ཡློད། དེ་བཞིན་ཚིག་གི་རྐང་པ་རེ་རེ་ལའང་ཚིག་འབྲུ་མང་
ཉུང་འདྲ་མིན་སྣ་ཚློགས་ཡློད། དེ་ཡང་གཞུང་གི་རྩ་བ་དང་། ཞལ་འདློན། ཆོ་གའི་འདློན་ཆོག་སློགས་
ལ་ཚིག་འབྲུ་བདུན་མ་དང་དགུ་མ་གཉིས་ལག་ལེན་མང་བ་དང་། དེ་མིན་པའི་ངག་རྒྱུན་གྱི་རྩློམ་རིག་
སློགས་ལ་ནི་ཚིག་འབྲུ་བཞི་མ་ལས་དགུ་མའི་བར་དུ་ཡློད་པ་དང་། ཡང་དམིགས་བསལ་རྩློམ་རིག་
ཁག་ལ་ནི་ཚིག་འབྲུ་བཅུ་གཅིག་ནས་སུམ་ཅུ་སློ་དགུ་བར་དུའང་ཡློད་པས། རང་གི་བློ་སློབས་དང་
བསྟུན་ནས་གང་འདློད་ལྟར་དུ་བྱེད་ནའང་ཆོག་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་གལ་ཆེ་ཤློས་ནི་ཚིགས་བཅད་
གཅིག་གི་ཚིག་རྐང་ཇི་ཙམ་ཡློད་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཚིག་འབྲུ་གྲངས་མཉམ་དགོས་པ་དང་། ཆ་དང་ཡ་གང་
ཡིན་ཁོད་སྙོམས་དགོས་པ་ཡིན།  
 

ཡང་ཚིགས་བཅད་འབྲི་ཐངས་ལ་དློན་གྱི་ཆ་ལས་གྲོལ་བ། རིགས། མཛློད་དང་། འདུས་པ་བཅས་རྣམ་
པ་བཞི་ཡློད། དེ་དག་ཤེས་པའི་ཐློག་ནས་ཚིགས་བཅད་བྲི་ན་བརྗོད་དློན་གོ་བདེ་བ་དང་རྗོད་ཚིག་
གསལ་པློར་ཡློང་བའི་ཁེ་ཕན་ཡློད། 
༡༽ དེ་ཡང་གྲོལ་བ་ཞེས་པ་ནི། ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་གི་ནང་དུ་བརྗོད་བའི་དངོས་པློ་དེའི་དློན་གང་ཡིན་
ཐམས་ཅད་རློགས་པར་སློན་ནུས་པ་དེ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན།  དབངས་ཅན་དགྱེས་གླུ་ལས། 

རབ་དཀར་ཆུ་སྐྱེས་རྒྱས་པའི་ལྟེ་བ་ལ། །ཚངས་པའི་བུ་མློ་ཡིད་འཕྲློག་འཇོ་སྒེག་ཅན། ། 
རྒྱུད་མང་སྒྲ་ལས་ངག་གི་དཔལ་སྟེར་བ། །དཔག་བསམ་འདློད་འཇོ་སྙིང་གི་དཔྱིད་དེར་འདུད། ། 

ཅེས་བརྗོད་བ་ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་མ་ལ་གུས་ཕག་ཕུལ་བའི་དློན་འདི་ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་གི་ནང་རློགས་པར་
བས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 
 
༢༽ རིགས་ནི་ བརྗོད་བའི་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཤློ་ལློ་ཀ་དུ་མ་ཡློད་པ་ལ། མཇུག་ཏུ་བ་ཚིག་གཅིག་གིས་
དློན་ཐམས་ཅད་གསལ་ཞིང་རློགས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། དབངས་ཅན་དགྱེས་གླུ་ལས།  

འཇམ་མཉེན་རབ་དཀར་པདྨ་ཡི། །བརན་པ་ཅི་ཡང་འཕྲློག་བྱེད་པའི། ། 
བཞིན་གྱི་ཟླ་བ་གསར་པ་འདི། །གཞན་ཡིད་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་བཞིན། །  
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འཇའ་ཚློན་འཁྱུག་འདྲའི་མིག་གི་དཀྱུས། །ཟུར་གྱིས་རིང་པློར་ལྟ་བ་ཡིས། ། 
རྣ་གོང་ཨུཏྤལ་སྔོན་པློ་ལ། །ཕྲག་དློག་བྱེད་པའི་ཆོམ་རྐུན་མ། ། 

ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་འཛུམ་པའི་ཞལ། །ཚེམས་ཕྲེང་ཟེའུ་འབྲུ་རྒོད་པ་ཅན། ། 
ཧ་རི་ཙན་དན་དྲི་བློ་བའི། །དགའ་མ་མཐློང་བས་འདློད་འཕེལ་གྱུར། ། 

ཅེས་བརྗོད་བ་འདློད་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་གིས་མཛེས་མའི་ཞལ་རས་མཐློང་ནས་འདློད་པ་སྐྱེ་བ་བསན་
པ་དང་ འདི་ཡང་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཤློ་ལློ་ཀ་གསུམ་གྱི་མཇུག་ཏུ་ “འདློད་འཕེལ་གྱུར་” ཅེས་བ་ཚིག་
གཅིག་གིས་དློན་དེ་གསལ་བ་དང་བརྗོད་བའི་དློན་རློགས་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 
༣༽ མཛློད་ནི་ ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་སྣ་ཚློགས་པ་དང། བ་ཚིག་དང་ཤློ་ལློ་ཀ་སློགས་ལ་གྲངས་
མང་ཉུང་གི་ངེས་བཟུང་མེད་པར་ བརྗོད་བ་ཡང་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་བང་མཛློད་དུ་ནློར་སྣ་ཚློགས་
སྤུངས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་  
 
དཔེར་ན། དགྱེས་གླུ་ལས། 

དྲི་མ་དང་བལ་རབ་ཏུ་དཀར། །འདློད་པའི་གདུང་བ་འཕྲློག་པར་བྱེད། ། 
མཛེས་པའི་ཆ་ཤས་མ་ལུས་གང། །ཟུར་མིག་བསིལ་ཟེར་སློས་པ་ཡིས། ། 

སྙིང་གི་ཀུནྡ་ཅི་ཡང་འཛུམ། །ཁ་ཡི་དྲི་ཞིམ་ཟླ་ཤེལ་གྱིས། ། 
རབ་དགའི་མཆུ་སྒྲོས་བརླན་པར་གྱུང། །ལང་ཚློ་རྒྱས་པའི་འདློད་པའི་ཉམས། ། 

རི་དྭགས་མཚན་མ་རྣམ་པར་ངོམ། །ཡིད་འློང་མ་འདི་ལྷའི་བུ་མློ། ། 
ཞེས་ཚིག་རྐང་དང་པློ་གཉིས་ཀྱིས་བརྗོད་བ་མཛེས་མའི་ཁ་དློག་དང། དེ་ནས་རྐང་པ་གསུམ་གྱིས་
མཛེས་མའི་མིག་དང། དེ་ནས་རྐང་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁའི་དྲི་དང། དེ་ནས་རྐང་པ་གཉིས་ཀྱིས་ལུས་སྤྱི་དང། 
རྐང་པ་ཐ་མས་འདི་ལྷའི་བུ་མློ་ཞེས་བརྗོད་བ་མཛེས་མའི་ལུས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་པློ་ལ་བསློད་པར་ཚིག་
གི་གཅོད་མཚམས་སྣ་ཚློགས་དང་ བརྗོད་བའི་ཁྱད་པར་དུ་མ་ཡློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན། 
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༤༽ འདུས་པ་ནི། བརྗོད་བའི་དངོས་པློ་གཅིག་ལ་ཤློ་ལློ་ཀ་དུ་མ་ཡློད་པ་དང་ བ་ཚིག་ཀྱང་དུ་མ་ཡློད་
པ་སྟེ་ འདིའི་ཚིག་རྒྱས་པ་ནི། སརྒས་(ལེའུ)བཅིངས་པ་སྟེ་ཚིག་ལེའུར་བས་པའི་སྙན་ངག་རྒྱས་པ་ལྟ་
བུ་སྟེ་དེ་དག་གི་ཚིག་ནི་འདུས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནློ ། །  ཚིག་ཉུང་བར་བརྗོད་པ་དཔེར་ན།  
དགྱེས་གླུ་ལས། 

ཡིད་འློང་རི་དྭགས་མིག་ཅན་གྱི། །འཇམ་ཞིང་མཉེན་པའི་ལག་པ་ཡིས། ། 
ཆུ་སྐྱེས་གསར་པའི་འདབ་མ་དག །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཕམ་བྱེད་བཞིན། ། 
སྙེམ་པའི་རད་བྱུང་རེག་བ་ཅན། །འདློད་པས་མློས་པའི་ཡིད་ཅན་གྱི། ། 
ལུས་ལ་རེག་པའི་བདེ་བ་ཡིས། །སྔོན་མེད་སྙིང་གི་བདུད་རྩིར་བས། ། 

འཛམ་བུའི་གསེར་སངས་གདུ་བུ་ལ། །སྣ་ཚློགས་རིན་ཆེན་ཕྲས་མཛེས་པའི། ། 
འདྲེན་བྱེད་ཡུལ་གྱི་དགའ་སློན་འདི། །འཇིག་རྟེན་བྱེད་པློས་བསྒྲུབས་པར་བས། ། 

ཞེས་ཤློ་ལློ་ཀ་གསུམ་གྱིས་བརྗོད་བ་མཛེས་མའི་ལག་པ་གཅིག་པུ་ལ་བ་ཚིག་གསུམ་བཞག་ནས་བརྗོད་
བའི་དློན་རློགས་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སློགས་འདིའི་བ་ཚིག་དང་ཤློ་ལློ་ཀ་ལ་གྲངས་ཀྱི་ངེས་བཟུང་མེད་དློ། །  
འདི་བཞི་གའི་མི་འདྲ་ས་ནི། རིགས་དང་འདུས་པ་གཉིས་ལ་བརྗོད་བ་གཅིག་པ་དང་ཤློ་ལློ་ཀ་དུ་མ་ཡློད་
པ་འདྲ་ཡང་ རིགས་ལ་བ་ཚིག་གཅིག་གིས་བསྡུ་བ་དང་ འདུས་པ་ལ་བ་ཚིག་དུ་མ་དགོས། མཛློད་
དང་འདུས་པ་གཉིས་ལ་ཤློ་ལློ་ཀ་དང་ བ་ཚིག་དུ་མ་ཡློད་པ་འདྲ་ཡང་ འདུས་པ་ལ་བརྗོད་བའི་ཡུལ་
གཅིག་དང་ མཛློད་ལ་བརྗོད་བའི་ཡུལ་དུ་མ་ཡློད་པ་ཡིན། 
 

ཚིག་ལྷུག་ཅེས་པ་ནི། ཚིག་གི་རྐང་པ་དང་ཚིག་འབྲུ་ཁོད་སྙོམས་མི་དགོས་པར་བརྗོད་དློན་མང་ཉུང་དང་
བསྟུན་ནས་ ཚིག་སློར་མང་ཉུང་ཡང་ རང་གི་གང་ལ་གང་འདློད་ལྟར་དུ་ བཟློས་པའི་བརྗོད་པ་ཞིག་
ཡིན།  
 

ཚིག་ལྷུག་གི་སྐབས་སུ་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་གང་ཡིན་རུང་ དེ་དག་བརྗོད་པ་གཅིག་གི་ནང་ལ་བསྐྱར་
ཟླློས་རྩ་བ་ནས་ བ་མི་རུང་། དཔེར་ན། ཞི་གཡློག་ཆོས་རྒྱུགས་ཕུལ་ནས་མཐར་འཁྱོལ་བྱུང་ནས་ལས་
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གཡློག་རྙེད། ཞེས་པ་དེར་དློན་ལ་སྐྱོན་ཆ་མེད་ཀྱང་ཚིག་གི་ཆ་ནས་ལྷག་བཅས་ཀྱི་ནས་སྒྲ་བསྐྱར་ཟླློས་
སློང་བའི་དབང་གིས་བརྗོད་པ་མི་མཛེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན།  
 

དེ་བཞིན་ཚིག་ལྷུག་གི་སྐབས་སུ་མིང་ཚིག་ཁྱད་ཚིག་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་འབྲུ་ཡ་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་དག་
ཇི་ཙམ་ཉུང་ཉུང་ལག་ལེན་འཐབ་དགོས། ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཡིན་ན་ཚིག་འབྲུ་གཅིག་ཡིན་ནའང་ཁྱད་
པར་མེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་ ཚིག་ལྷུག་གི་བརྗོད་པ་རིང་པློ་རྣམས་ལ་དློན་གྱི་གཅོད་མཚམས་དགོས་པ་
ཡིན་ཞིང་། ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་གང་དུ་ཡློད་པ་དེར་རང་བཞིན་གྱིས་གཅོད་མཚམས་འློང་བའི་དབང་
གིས་ཚིག་འབྲུ་གཅིག་ཡིན་ནའང་ཉེས་སྐྱོན་མི་འློང་ཞིང་། དེ་མིན་པའི་མིང་ཚིག་ཁྱད་ཚིག་ལ་སློགས་
པའི་ཚིག་འབྲུ་ཡ་གཅིག་ཡིན་པ་ཞིག་བརྗོད་པའི་བར་དུ་བྱུང་ན་གཅོད་མཚམས་མི་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་
འློང་བ་ཡིན། དཔེར་ན། དམངས་དབུས་སུ་ཁ་བདག་པློ་རྒྱབ་དགོས། ཞེས་པ་འདིར་ཀློག་པ་པློས་
དམངས་དང་ཁ་ ཞེས་པའི་ཚིག་གཉིས་ལ་གཅོད་མཚམས་བཟློ་དགོས་པས། གལ་ཏེ་ཀློག་པ་པློ་གསར་
པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཀློག་དུས་མི་བདེ་བའི་དཀའ་ངལ་འློང་བ་ཡིན། དེའི་ཚབ་ཏུ་ མི་དམངས་དབུས་སུ་རང་
ཁ་བདག་པློ་རྒྱབ་དགོས། ཞེས་བྲི་ན་ཀློག་པ་པློ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མི་འློང་བ་ཡིན། རྩློམ་པ་པློས་
དེ་འདྲ་བའི་རིགས་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་གནང་ན་ཀློག་སངས་ཉེས་པའི་དབང་གིས་གོ་ནློར་གང་ཡང་
ཐེབས་སྲིད། དཔེར་ན། དམག་མི་རྒྱབ་པའི་འཆིང་ཡིག ཞེས་པའི་དམག་གི་ཚིག་ལ་གཅོད་མཚམས་
བཟློ་དགོས་པ་དེ་མ་ཤེས་ན་ དམག་མི་ རྒྱབ་པའི་ འཆིང་ཡིག ཅེས་ཀློག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡློད།  
 

༈ སྤེལ་མ་ཞེས་པ་ནི། ཚིག་ལྷུག་གི་བར་དུ་སྐབས་རེས་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་ཡློད་པའི་སྙན་
རྩློམ་རིང་པློ་ཞིག་ཡིན། ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་དང་། རྒྱལ་པློ་ཀ་ལ་དབང་པློའི་རྣམ་ཐར་ལ་
སློགས་པ་དེ་དག་བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་དཔེར་མཚློན་གཙློ་བློ་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་ཐར་
དངོས་གཞི་ཚིག་ལྷུག་ནང་ལ་ཡློད་པ་དང་ རྒྱལ་པློ་དང་བཙུན་མློ། སས་དང་སས་མློ་དག་གིས་བངས་
པའི་གླུ་རྣམས་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐློག་ཏུ་བཟློས་ནས་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་པས་སློ།། 
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ཐུན་མློང་བའི་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་བཤད། 
ལེའུ་གཉིས་པ་ཐུན་མློང་བའི་རྒྱན་གྱི་དབྱེ་བ་ཞིབ་མློར་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྒྱན་སྤྱིར་བསན་པ་དང་། 
བྱེ་བག་སློ་སློར་བཤད་པའློ། ། དང་པློ་ནི།  

སྙན་ངག་མཛེས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །ཆོས་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརྗོད། ། 
དེ་ནི་ད་ལྟའང་རྣམ་རློག་སྟེ། །དེ་དག་མ་ལུས་སུས་འཆད་ནུས། ། 

འློན་ཀྱང་རྣམ་རློག་ས་བློན་ནི། །སྔོན་གྱི་སློབ་དཔློན་རྣམས་ཀྱིས་བསན། ། 
དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་ལེགས་སར་ཕྱིར། །ཡློངས་སུ་ངལ་འདི་བདག་གི་འློ། ། 

ཞེས་ཡིད་འཕྲློག་ཅིང་རྣ་བར་སྙན་པའི་ངག་གང་ཞིག བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པའི་
ལུས་སམ་ཁྱད་གཞི་དེ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ལ་ཚིག་གི་རྒྱན་ཞེས་སྔོན་རབས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་རབ་ཏུ་བརྗོད་ལ། དེ་ནི་ད་ལྟའང་སྙན་ངག་མཁན་པློའི་རློག་དཔློད་ཀྱིས་མཛེས་ཆོས་སྔར་མ་གྲགས་
པ་ཅིག་བཀོད་ཀྱང་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བས། དེ་དག་མ་ལུས་པ་སུས་ཀྱང་འཆད་པར་མི་ནུས་སློ། །འློ་ན་
གཞུང་རྩློམ་པའི་ངལ་བས་ཅི་བ་ཞེ་ན། རིགས་མཐུན་བསྡུས་པའི་སྒོ་ནས་མཚན་ཉིད་བཞག་པ། རྣམ་
རློག་བསྐྱེད་ནུས་ཀྱི་ས་བློན་ཆོས་ནི་སྔོན་གྱི་སློབ་དཔློན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསན་ལ། དེ་དག་ཉིད་ལ་
གཞན་རྣམས་འཇུག་པ་བདེ་ཕྱིར། ཚིག་འདུས་ལ་དློན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལེགས་པར་སར་བའི་ཕྱིར། 
ཡློངས་སུ་ངལ་བའི་འབད་པ་འདི་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་གིས་བསན་ཏློ། ། 
 

གཉིས་པ་བྱེ་བག་སློ་སློར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སར་ནས་བཤད་པར་དམ་བཅས། བཤད་ཚུལ་
དངོས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའློ། ། དང་པློ་ནི།  

ལམ་ནི་རྣམ་པར་དབྱེ་དློན་དུ། །རྒྱན་འགའ་ཞིག་ནི་སྔར་ཡང་བསན། ། 
ཐུན་མློང་དག་ཏུ་རྒྱན་གྱི་ནི། །རིགས་གཞན་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ། ། 

ལྷློ་ཤར་གྱི་ལམ་སློལ་གཉིས་ནི་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་དློན་གྱི་ཆེད་དུ། སར་བ་རབ་དང་སློགས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་
དུ་གྲགས་པའི་རྒྱན་འགའ་ཞིག་ནི་ལེའུ་དང་པློའི་སྐབས་སུ་སྔར་ཡང་བསན་ལ། ད་ནི་ལྷློ་པ་དང་ཤར་པ་
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དག་ཐུན་མློང་དུ་འདློད་པའི་རྒྱན་གྱི་རིགས་གཞན་རྣམས་རབ་ཏུ་བསན་པར་བའློ། ། འགྱུར་གཞན་དུ་
ཚིག་རྣམས་ཞེས་པའང་མང་བའི་དློན་དུ་བཟུང་ངོ་། ། 
གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དློན་གྱི་རྒྱན། སྒྲའི་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ནློ། ། དང་པློ་ལ་ཡང་གསུམ། མིང་
གིས་མདློར་བསན། དབྱེ་བས་རྒྱས་པར་བཤད། སྤྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའློ། ། དང་པློ་ནི།  

རང་བཞིན་བརྗོད་དང་དཔེ་དང་ནི། །གཟུགས་ཅན་གསལ་བྱེད་བསྐོར་བ་དང་། ། 
འགོག་དང་དློན་གཞན་བཀོད་པ་དང་། །ལྡློག་པ་ཅན་དང་སྲིད་པ་ཅན། ། 
བསྡུས་དང་ཕུལ་བྱུང་རབ་བཏགས་དང་། །རྒྱུ་དང་ཕྲ་མློ་ཆ་དང་རིམ། ། 

དགའ་དང་ཉམས་ལྡན་གཟི་བརྗིད་ཅན། །རྣམ་གྲངས་བརྗོད་དང་ཀུན་ཏུ་ཕན། ། 
རྒྱ་ཆེ་བསྙོན་དློར་སར་བ་དང་། །ཁྱད་པར་མཚུངས་པར་སློར་བ་དང་། ། 

འགལ་དང་སྐབས་མིན་བསློད་པ་དང་། །ཟློལ་བསློད་ངེས་པར་བསན་པ་དང་། ། 
ལྷན་ཅིག་བརྗོད་དང་ཡློངས་བརྗེས་ཤིས། །རབ་སྤེལ་དེ་ནས་དགོངས་པ་ཅན། ། 
འདི་དག་ཚིག་རྣམས་དག་གི་ནི། །རྒྱན་དུ་སྔོན་གྱི་མཁས་པས་བསན། ། 

ཞེས་མིང་དུ་བསན་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པློ་འདི་དག ཚིག་རྣམས་དག་གི་རྒྱན་དུ་རཱ་མ་ཤར་ལ་སློགས་པ་
སྔོན་གྱི་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསན་ཏློ། །  

དང་པ་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན། 
གཉིས་པ་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། རྒྱན་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་བཤད་པ། རྒྱན་གཞན་དུ་འདློད་
པ་འདིར་འདུས་ཚུལ། རྒྱན་ཕྱི་མ་གཉིས་བཤད་པ། ཟླློས་གར་གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་རྒྱན་དུ་བསན་
པའློ། ། 
དང་པློ་རྒྱན་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་བཤད་པ་ལ། དང་པློ་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། 
མཚན་ཉིད། དཔེ་སློར། དློན་བསྡུ་བའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།  

དངོས་པློ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། །གནས་སྐབས་སྣ་ཚློགས་དངོས་གསལ་བྱེད། ། 
དེ་ནི་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་སྟེ། །དང་པློའི་རྒྱན་ཡིན་རིགས་སློགས་དཔེར། ། 
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དངོས་པློ་བརྗོད་པར་བ་བ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྐྱོན་མེད་པ་གང་ལ། གནས་སྐབས་ཀྱི་རིགས་དང་། བ་
བ་དང་། ཡློན་ཏན་དང་། རས་ཏེ་ཆོས་བཞི། སློ་སློར་གཅིག་མིན་སྣ་ཚློགས་པའི་སྒོ་ནས་ཤུགས་བསན་
ཙམ་མིན་པར། དངོས་སུ་ཚིག་གི་བྱེད་པས་གསལ་བར་བྱེད་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་ཞེས་བ་སྟེ་
དང་པློའི་རྒྱན་ཡིན་ལ། དེའི་དབྱེ་བ་རིགས་ལ་སློགས་པ་དཔེར་བརྗོད་ན་ཞེས་སློ།།  
 

གཉིས་པ་དཔེ་སློར་ལ། རིགས་བརྗོད་པ་ནི། དེ་ཡང་ དུང་དཀར་པས། རིགས་སྤྱིའི་ཆོས་རྣམས་དྲང་
པློར་བརྗོད། །རིགས་ཀྱི་རང་བཞིན་བརྗོད་པར་འདློད། ། ཅེས་པ་ལྟར་རིགས་མཐུན་གྱི་དངོས་པློ་སྤྱི་ལ་
ཁྱབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས། ཁྱད་ཆོས་དེ་ལྡན་གྱི་ཁྱད་གཞི་སྤྱི་ཙམ་ཞིག་དངོས་
སུ་བརྗོད་པའི་ཤུགས་ལ་ཁྱད་གཞི་དེ་དང་མཚུངས་པའི་རིགས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་
ཡློད་པར་གོ་ནུས་པ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། མེ་ལ་ཚ་བ་དང་། ཆུ་ལ་གཤེར་བ། ཤིང་ལ་ཡལ་ག་ལློ་འདབ་
དང་ལྡན་པ་སློགས་དངོས་པློ་དེའི་ཆོས་ཉིད་དང་རང་བཞིན་གསལ་པློར་བརྗོད་པ་ཞིག་གོ། ཞེས་སློ།། 
 

མཆུ་ནི་དམར་ཞིང་གུག་པ་དང་། །གཤློག་པ་ལྗང་ཞིང་མཉེན་པ་དང་། ། 
མགྲིན་པ་ཁ་དློག་གསུམ་ཕྲེང་ཅན། །ནེ་ཙློ་འདི་དག་ཚིག་འཇམ་ལྡན། ། 

མཆུ་ཁ་དློག་དམར་ཞིང་དབྱིབས་གུག་པ་དང་། གཤློག་པ་ཁ་དློག་ལྗང་ཞིང་རེག་བ་མཉེན་པ་དང་། 
མགྲིན་པ་ཁ་དློག་དཀར་སྔོ་དམར་བའི་རི་མློ་གསུམ་གྱི་ཕྲེང་བ་ཅན་གྱི་ནེ་ཙློ་འདི་དག་ནི་ཚིག་འཇམ་པློར་
སྨྲ་བའི་སྒྲ་དང་ལྡན་ནློ། ། ཞེས་ནེ་ཙློ་སྤྱིའི་རིགས་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆོས་སྣ་ཚློགས་བརྗོད་པས་གསལ་བར་
བས་པའློ། ། 

ཕུལ་བྱུང་མཚན་དཔེ་འབར་བའི་སྐུ་མངའ་ཞིང་། །ཡང་དག་དློན་ལྡན་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་གསུང་། ། 
ཀུན་མཁྱེན་རྣམ་པར་མི་རློག་ཡེ་ཤེས་ཐུགས། །དུས་གསུམ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་འདུད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཕུན་ཚློགས་བསློད་ནམས་དཔལ་གྱི་མངོན་མཐློ་ཞིང། །རད་བྱུང་ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་རབ་ཕ་མཐའ་ཡས། ། 
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རག་ཏུ་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅན། །ཆོས་རྒྱལ་མི་ཡི་ལྷ་རྣམས་གཙུག་ཏུ་མཆོད། ། 
 

 

བ་བ་བརྗོད་པ་ནི། དེ་ཡང་ དུང་དཀར་པས། བ་བ་གཙློར་སློན་དྲང་པློའི་ངག །བ་བའི་རང་བཞིན་
བརྗོད་པར་འདློད། །ཅེས་པ་ལྟར་ཁྱད་གཞི་བྱེད་པ་པློ་དངོས་སུ་སློན་པའི་སྒོ་ནས་ དེས་བ་བ་བཟང་ངན་
གང་བས་པ་རྣམས་དྲང་པློར་བརྗོད་པ་ཞིག་ལ་ བ་བའི་རང་བཞིན་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 

མགྲིན་པའི་ནང་ནས་སྙན་སྒྲོགས་ཤིང་། །མིག་ནི་ཀུན་ཏུ་འཕྲུལ་བ་ཡི། ། 
ཕུག་རློན་རྩེ་འདློད་དགའ་མ་ལ། །ཡློངས་སུ་བསྐོར་ནས་མཆུ་དག་སློར། ། 

དེ་ཡང་མགྲིན་པའི་ནང་ནས་དབངས་གསལ་བ་མིན་པ་སྙན་པར་སྒྲོགས་ཤིང་། མློས་པའི་མིག་དམར་པློ་
ཀུན་ཏུ་གཡློ་ཞིང་འཕྲུལ་བའི་ཕུག་རློན་དག་ རྩེ་དགའི་བ་བ་རྩློམ་པར་འདློད་པས། རང་གི་དགའ་མ་
སྟེ་ཆུང་མ་ལ་ཡློངས་སུ་བསྐོར་ནས་ མཆུ་དག་ཕན་ཚུན་སློར་བ་བྱེད་ཅེས། སྒྲོགས། འཕྲུལ། བསྐོར་
ཞེས་སློགས་བ་བ་སྣ་ཚློགས་བརྗོད་པས་གསལ་བར་བས་པའློ། །   
 

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློས་སྲིད་ཞི་མཉམ་པར་གཟིགས། །བརྩེ་བས་གདུལ་བ་འདུལ་ལ་སློ་བས་དྲངས། ། 
གཞློམ་མེད་གསུང་གིས་རྣམ་གྲོལ་ལམ་སློན་པ། །གདུལ་དཀའི་ཞིང་འདི་ཡློངས་བཟུང་ཤཱ་ཀྱའི་ཏློག ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མགོན་མེད་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ཆེར་གཡློས་ནས། །ཁ་བཞིའི་ལྗོངས་འདི་འདུལ་ཞིང་གཙློ་བློར་བཟུང། ། 
སྣ་ཚློགས་འཕྲིན་ལས་བསྒྱུར་མཁས་མི་ཡི་དབང། །རིམ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་སན་ལྗོངས་ཕན་བདེ་སྒྲུབ། ། 

 

ཡློན་ཏན་བརྗོད་པ་ནི། དེ་ཡང་དུང་དཀར་པས། ཡློན་ཏན་གཙློར་སློན་དྲང་པློའི་ངག །ཡློན་ཏན་རང་
བཞིན་བརྗོད་པར་འདློད། ། ཅེས་པ་ལྟར་ཁྱད་གཞི་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་ནམ་ཁྱད་
ཆོས་གཙློ་བློར་བརྗོད་པ། དཔེར་ན། ཉི་འློད་ཕློག་པ་ལས་མེ་ཏློག་འདབ་མ་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་། ཚེར་མ་
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ཟུགས་པ་ལས་ན་ཟུག་བསྐྱེད་པར་སློན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཡློན་ཏན་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 

དགའ་མ་ཡི་ནི་རེག་པས་འདིར། །ལུས་ལ་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ་དང་། ། 
ཡིད་ནི་བདེ་བར་བྱེད་པ་དང་། །མིག་དག་ཟུམ་པར་བྱེད་ཅིང་འཇུག། 

རང་གི་དགའ་མ་བཞིན་བཟང་མ་ལ་འཁྱུད་པའི་རེག་པའི་ཡློད་ཏན་གྱིས་བདག་ལ་འདིར། ལུས་ལ་
ཆགས་པའི་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ་དང་། ཡིད་ནི་བདེ་བའི་ཚློར་བས་སིམ་པར་བྱེད་པ་དང་། མིག་གཉིས་དག་
ནི་ཕྱེད་བཙུམས་སུ་ཟུམ་པར་བྱེད་ཅིང་རྩེ་དགའི་བ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དློ། ། ཞེས་དགའ་མའི་རེག་
བ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཡློན་ཏན་སྣ་ཚློགས་བརྗོད་པས་གསལ་བར་བས་སློ། ། 
 

རྒྱལ་བ་དེ་སས་སྨྲ་བ་ཡློངས་ཀྱི་ལྷ། །འཇམ་པའི་དབངས་དེ་བསྙེན་པས་ཐློགས་མེད་ཀྱི། ། 
རློངས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་དང་བློ་ཡི་མཆོག །ཐློབ་ནས་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་འཇིགས་བལ་འགྱུར། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དབང་ཕྱུག་བརྒྱུད་འཛིན་རིམ་བློན་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ། །རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་མཛེས་པ་དེས། ། 
ནད་མུག་འཁྲུགས་རྩློད་སྐལ་ངན་རབ་ཞི་ཞིང། །ཆོས་འབློར་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ཡློན་རྣམ་པར་རྒྱས། ། 

 

རས་བརྗོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། རས་ཀྱི་དངོས་པློ་དྲང་པློར་བརྗོད། །རས་བརྗོད་རང་བཞིན་རྒྱན་
ཞེས་བ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ཁྱད་གཞི་གང་གི་ངོ་བློ་དང་ནུས་པ་གང་ཡང་མི་སློན་པར་ཁྱད་གཞི་གང་དང་
འབྲེལ་བའི་རས་ཀྱི་དངོས་པློ་ཙམ་སློན་པ་ཞིག་ལ་རས་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན།  ཞེས་སློ།། 
 

མགྲིན་སྔོན་ལག་ན་ཐློད་པ་ནི། །གནས་པ་ཟླ་བའི་ཅོད་པན་དང་། ། 
སྣུམ་ཞིང་དམར་བའི་རལ་པ་ཅན། །ཁྱུ་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་འཁྲུངས་པར་གྱུར། ། 

སྔོན་རྒྱ་མཚློ་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དུག་མགྲིན་པར་གནས་པས་སྔོན་པློར་གྱུར་ལ། ཚངས་པའི་སྟེང་
གདློང་བཅད་པའི་སྡིག་པ་སང་ཕྱིར་སློང་སྣློད་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མི་ཐློད་ནི་ལག་ན་གནས་པ་དང་། རྒྱ་མཚློ་
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ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བ་ཕྱེད་པའི་ཅོད་པན་དང་། སྣུམ་ཞིང་ཁ་དློག་དམར་བའི་རལ་པ་ཅན། ཁྱུ་མཆོག་གི་
མགོ་བློས་མཚན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཐློགས་པ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དེ་ཉིད། བསློད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་ལ་བབ་
པའི་ཚེ་འཁྲུངས་པར་གྱུར་ཏློ། ། ཞེས་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ལ་ལྡན་པའི་རས་སྣ་ཚློགས་པས་རིལ་པློའི་ངོ་བློ་
དབང་ཕྱུག་གཅིག་ཉིད་གསལ་བར་བས་སློ། ། 
 

ཤེས་རབ་རལ་གྲི་འབར་བའི་མཚློན་འཕར་ཞིང་། །ཨུཏྤལ་ལྟེ་བ་སྙོམས་ཞུགས་གླེགས་བམ་འཆང་། ། 
མཐིང་སྔོན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་བཅིངས་རིན་པློ་ཆེའི། །རྒྱན་ལྡན་བརན་པའི་འཁོར་ལློ་ཞིང་འདིའི་དཔལ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མཛེས་བརྗིད་གངས་ཀྱི་རི་བློ་ཆེ་ཞིང་མཐློ། །བསིལ་ལྡན་དལ་འགྲོའི་ཚློགས་རྣམས་གྱ་གྱུར་འབབ། ། 
རྐང་འཐུང་གཞློན་ནུ་སན་སློས་དྲི་བསུང་འཐུལ། །ཆོས་ལྡན་སྐྱེ་བློས་གང་བ་དབར་རྔའི་ལྗོངས། ། 

 

གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི།  
རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རས། །རང་བཞིན་བརྗོད་པ་འདི་འདྲ་ནི། ། 
བསན་བཅོས་ཀུན་ལ་རྒྱལ་སྲིད་ཉིད། །སྙན་ངག་ལ་ཡང་འདི་འདློད་དློ། ། 

ཞེས་སྤྱི་སྒྲ་གཅིག་གིས་མཚློན་ཏེ་རིགས་ཅན་མང་པློ་གོ་བར་བྱེད་པའི་རིགས་དང་། བ་བའི་ལས་ཀ་
བརྗོད་པར་བ་བ་དང་། དངོས་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་དང་། རང་མཚན་དུ་འཛིན་
པའི་རས་ཀྱི་དངོས་པློ་བྱེ་བག་པ་ཅིག་སློན་པ་རས་ཏེ་བཞི། དངོས་པློ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དེ་ བརྗོད་
ཚུལ་ཡང་རང་བཞིན་ལས་མ་འཁྱོག་པར་དྲང་པློར་བརྗོད་པ་འདི་འདྲ་ནི། སྒྲ་ཚད་ལ་སློགས་པའི་བསན་
བཅོས་ཆེན་པློ་ཀུན་ལ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་སྟེར་བས་རྒྱལ་པློའི་སྲིད་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དེ། སྙན་
ངག་གི་རིག་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཀྱི་དང་པློ་ལ་ཡང་འདི་འདློད་དློ་ཞེས་པའློ།།  
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གཉིས་པ་དཔེ་རྒྱན། 
གཉིས་པ་དཔེ་རྒྱན་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། དབྱེ་བ་དཔེར་བརྗོད། སྐྱོན་ཡློན་གྱི་དམིགས་ཕྱེ། 
མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་བཤད་པའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  

ཇི་ལྟར་ཇི་ཞིག་ལྟར་མཚུངས་པར། །གསལ་བར་གང་དུ་རློགས་བྱེད་པ། ། 
དེ་ནི་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ་དེའི། །སློས་པ་འདིར་ནི་རབ་བཤད་བ། ། 

མཚློན་བྱེད་དཔེའི་སྟེང་ན་ཁྱད་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་དེ། ཅི་ཞིག་ན་མཚློན་བ་དློན་གྱི་དངོས་པློ་ལ་ཡང་དེ་
ལྟར་མཚུངས་པར་གནས་པ་གསལ་བར་ངག་གི་སློར་བས་གང་དུ་རློགས་པར་བྱེད་ནུས་པ་དེ་ལ་ནི་
དཔེའི་རྒྱན་ཞེས་བ་སྟེ། དེའི་སློས་པ་དེ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་རྣམས་འདིར་ནི་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བའློ། ། དེ་
ཡང་ དུང་དཀར་པས། དཔེ་དློན་ཐ་དད་བཀོད་པ་ལས། །མཚུངས་པར་རློགས་བྱེད་དཔེ་རྒྱན་
ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་པློ་ངོ་བློ་ཐ་དད་པར་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ 
དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་རློགས་པར་བྱེད་པ་ནི་དཔེ་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། 
གཉིས་པ་དབྱེ་བ་དཔེར་བརྗོད་ནི། སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ཆོས་དཔེ་ནི། དེ་ཡང་ དུང་དཀར་
པས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་མཚུངས་པའི་ཆོས། །མཇུག་ཏུ་བཀོད་པ་ཆོས་དཔེར་འདློད། །ཅེས་པ་ལྟར་ 
དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ (ཀྱི་མིང་སྔོན་དུ་སློས་ཤིང་དེའི་རྗེས་སུ་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་སར་ཏེ་མཇུག་
ཏུ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་) ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འདྲ་བ་གཅིག་བཀོད་པའི་སྒོ་ནས་དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་
སློན་པ་ཞིག་ལ་ཆོས་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡིན། །ཞེས་སློ།། 

 
མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་མཐིལ་ནི། །ཆུ་སྐྱེས་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་དམར། ། 
ཞེས་པ་ཆོས་དཔེ་དངོས་སུ་ནི། །མཚུངས་པའི་ཆོས་དག་བསན་ཕྱིར་རློ། ། 

མཛེས་མ་ཞེས་བློད་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་ཆགས་པའི་མཐིལ་ནི། ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་
བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་དམར་བར་སྣང་ངོ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་དཔེ་སྟེ་དངོས་སུ་མཚུངས་ཆོས་ཁ་དློག་དམར་བ་
དག་བསན་པའི་ཕྱིར་རློ། ། 
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ནེའུ་སེང་གཡུ་ཡི་མཎྜལ་ཕྱིས་འདྲར་སྔོ། །མེ་ཏློག་ཕྲེང་མཛེས་སྐར་ཚློགས་བཞིན་དུ་བཀྲ། 
བུང་བའི་མགྲིན་སྒྲ་རྒྱུད་མངས་ལྟར་སྙན་པའི། །དཔྱིད་ཀྱི་དུས་འདིར་ལྷ་ཡུལ་ལྟ་བུར་མཛེས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ་ཀེ་ལ་ཤ་རིའི་ཞློལ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདུལ་ཞིང་ཁ་བཞིའི་ལྗོངས། ། 
སྐབས་གསུམ་བདག་པློའི་གྲོང་གི་ངོ་མཚར་བཞིན། །འཚེ་བལ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡློན་ཕུན་སུམ་ཚློགས། ། 

 

གཉིས་པ་དངོས་པློའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཙམ་ཞིག་ལས། །མཚུངས་ཆོས་མི་
སློན་དངོས་པློའི་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་འདྲ་བ་ཙམ་ཞིག་བརྗོད་པའི་ཤུགས་
ལས་དེ་གཉིས་ཁྱད་ཆོས་གང་གི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་གོ་ནུས་པ་ཞིག་ལ་དངོས་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡིན། ། 
ཞེས་སློ།། 

ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ནི་པདྨ་བཞིན། །མིག་དག་ཨུཏྤལ་སྔོན་པློ་བཞིན། ། 
ཞེས་པ་ཆོས་གཅིག་རློགས་བྱེད་པ། །དེ་ནི་དངོས་པློའི་དཔེ་ཉིད་དློ། ། 

མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ནི་པདྨ་གཞློན་ནུ་བཞིན་ནློ། ། མིག་གཉིས་པློ་འདི་དག་ནི་ཨུཏྤལ་སྔོན་པློ་
བཞིན་ནློ། ། ཞེས་པ་ནི་དཔེ་དློན་གྱི་དངོས་པློ་ཙམ་བཀོད་པའི་ཤུགས་ལས། མཚུངས་ཆོས་གཅིག་པར་
རློགས་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་དངོས་པློའི་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཉིད་དློ། ། 
 

འློ་མའི་ཆུ་གཏེར་དང་མཚུངས་ཞལ་དཀྱིལ་འཁོར། །སྤྱན་ཟུང་ཨུཏྤལ་མཐིང་གའི་དཔལ་འཕྲློག་དེས། ། 
བསྐྱོད་པའི་སྨིན་འཁྱོག་བུང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྟའི། །ལྷ་མློ་ཁྱོད་ནི་དཔྱིད་ཀྱི་ཕུན་ཚློགས་འདྲ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལྗོངས་འདིའི་མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་ཡི། །ཐུགས་བསྐྱེད་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ། ། 
རད་བྱུང་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་མཛད་ཕྲིན་ཀུན། །ར་བདུན་བདག་པློའི་དཔལ་དང་འགྲན་ཟླར་གྱུར། ། 
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གསུམ་པ་བཟླློག་པའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གོ་ལྡློག་ནས། །དེ་གཉིས་མཚུངས་
སློན་བཟླློག་པའི་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ སྤྱིར་དཔེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེ་ཅན་གོ་བར་བྱེད་དགོས་ཀྱང་ 
སྐབས་འདིར་དེ་དང་མི་མཐུན་པར་གོ་ལྡློག་ནས་དཔེ་ཅན་དཔེ་ཡི་ཚུལ་དང་། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཚུལ་དུ་
བས་ཏེ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཁྱད་ཆོས་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་སློན་པ་ཞིག་ལ་བཟླློག་པའི་
དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡིན།  ཞེས་སློ།། 

ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་བཞིན་པདྨ་ནི། །རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཞེས་པ། ། 
དེ་ནི་གྲགས་པ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར། །བཟླློག་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་འདློད། ། 

ལུས་ཕྲ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་པ་བཞིན་དུ་པདྨ་འདི་དག་ནི་མཛེས་པ་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏློ། ། ཞེས་པ་དེ་
ནི་འཇིག་རྟེན་ན་དཔེས་དློན་འཇལ་བར་བྱེད་པའི་གྲགས་ཚློད་ལས་བཟླློག་ནས། གདློང་དཔེ་ཅན་དེས། 
པདྨ་དཔེའི་དངོས་པློ་གཞལ་བའི་ཕྱིར། བཟླློག་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་འདློད་དློ། ། 

ས་གཞི་སྐྱོང་བ་ཁྱོད་ཀྱི་གཟི་བྱིན་བཞིན། །ཉིན་མློར་བྱེད་འདི་སྣང་བ་ཆེས་བདློ་ལ། ། 
གང་གི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་མཚུངས་གོ་ལའི་འགྲོས། །མཁའ་ལ་རིམ་པར་འཁོར་འདི་མཐློང་ངམ་ཀྱེ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལྷ་གནས་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ནི། །ལྷློ་ལྗོངས་དབུས་འགྱུར་ཚལ་གྱི་ངོ་མཚར་བཞིན། ། 
སྲིད་པའི་ཡློ་བྱེད་མཛེས་རྒུས་ཡློངས་གང་ཞིང། །དགའ་བདེའི་དཔལ་ཡློན་རག་ཏུ་རྒྱས་ཞེས་ཐློས། ། 

 
བཞི་པ་ཕན་ཚུན་གྱི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཕན་ཚུན་དུ། །འཇལ་རེས་བྱེད་པ་ཕན་ཚུན་
དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ ཐློག་མར་དཔེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེ་ཅན་གོ་བ་དང་། སར་ཡང་དཔེ་ཅན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་
དཔེ་གོ་བར་བྱེད་དེ་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཕན་ཚུན་དཔེ་ལེན་རེས་བས་ནས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་
མཚུངས་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན།  ཞེས་སློ།། 

ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་བཞིན་ཆུ་སྐྱེས་ཏེ། །ཆུ་སྐྱེས་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ། ། 
ཞེས་པ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་འཕགས་ནི། །རྗོད་པར་བྱེད་འདི་ཕན་ཚུན་དཔེ། ། 
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གཞློན་ནུ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་བཞིན་དུ་ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་འདི་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཞིག་སྟེ། པདྨ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་འདི་
ཡང་མཛེས་སློ། ། ཞེས་པ་ཕན་ཚུན་དཔེར་བང་རེས་ཀྱིས་གཉིས་ཀ་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བརྗོད་པའི་
ཚུལ་འདི་ནི། ཕན་ཚུན་གྱི་དཔེ་ཞེས་བའློ།།  
 
ཤ་བ་རཱིས་(རྔོན་པ)གཙེས་རི་སྐྱེས་བུ་མློ་བཞིན། །ཐར་པ་འདློད་རྣམས་དབེན་པའི་རི་བློར་ཏེ། ། 
འདུ་འཛིས་ཡིད་རབ་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་བཞིན། །ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི་བས་མཐའི་ཚལ་ན་བདེ། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པློའི་ངོ་མཚར་མཛད་བཟང་གིས། །སར་གནས་སེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་དམའ་འབེབས་བྱེད། ། 
བློ་བརན་རྣམས་ཀྱི་བ་དཀའི་སྤྱློད་ཚུལ་ཡང། །མི་དབང་མཆོག་གི་མཛད་ཕྲིན་རྗེས་སུ་འགྲོ། ། 
 

ལྔ་པ་ངེས་པའི་དཔེ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དཔེར་བཀོད་དེ་ལས་གཞན་མཚུངས་དཔེ། །ཡློད་པ་འགོག་བྱེད་ངེས་པའི་དཔེ། ། 
ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་དེ་ལ་འློས་པའི་དཔེ་ཞིག་བཀོད་དེ། དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་བརྗོད་པར་མ་ཟད་
དཔེ་ཅན་དེ་ཉིད་དཔེ་དེ་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་ཀྱི། དེ་ལས་གཞན་པའི་དཔེ་མེད་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ། 
ཞེས་སློ།། 

ཁྱོད་ཞལ་པདྨ་ཉིད་དང་མཚུངས། །གཞན་ནི་འགའ་ཞིག་དང་ཡང་མིན། ། 
ཞེས་པ་མཚུངས་པ་གཞན་བཟླློག་ཕྱིར། །འདི་ནི་ངེས་པ་ཉིད་ཀྱི་དཔེ། ། 

 
ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ནི་པདྨ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་མཚུངས་ཀྱི། དེ་ལས་གཞན་པའི་དཔེ་ནི་འགའ་ཞིག་དང་ཡང་
མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་མཚུངས་པའི་དངོས་པློ་གཞན་བཟླློག་པའི་ཕྱིར། འདི་འདྲ་བ་ནི་དཔེ་
གཅིག་ཁོ་ནར་ངེས་པས། ངེས་པའི་དཔེ་ཞེས་བའློ།། 

མཐའ་དང་ཟད་དུ་མེད་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །འབྱུང་བ་འཁོར་བ་འདི་ཉིད་དུག་ཅན་མཚློ། ། 
ཁོ་ནའི་རྗེས་སུ་རྐང་པ་འཇོག་པ་སྟེ། །དཔེར་འློས་གཞན་འགའ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མེད། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
རད་བྱུང་ཆོས་ལྡན་ཞི་བའི་དཔལ་ཡློན་གྱིས། །ཡློངས་སུ་ཕྱུག་པ་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང། ། 
དགའ་ལྡན་ཞིང་གི་རྗེས་སུ་རྐང་པ་འཇོག །ངོ་མཚར་དེ་མཚུངས་གཞན་ན་དམིགས་སུ་མེད། ། 

 

དྲུག་པ་ངེས་མེད་ཀྱི་དཔེ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དཔེར་བཀོད་དེ་མཚུངས་གཞན་དག་ཀྱང་། །ཡློད་ན་དཔེར་འློས་ངེས་མེད་དཔེ། ། ཞེས་པ་
ལྟར་ དཔེ་ཅན་དེར་དཔེ་གཅིག་བཀོད་དེ། དེ་དང་མཚུངས་པ་གཞན་ཡློད་ན་ཡང་དཔེ་ཅན་དེའི་དཔེར་འློས་སློ་
ཞེས་སློན་པ་ཞིག་ཡིན།  ཞེས་སློ།། 
 

རེ་ཞིག་ཁྱོད་གདློང་པདྨ་ཡི། །རྗེས་འགྲོ་གཞན་ཡང་དེ་འདྲ་བ། ། 
གལ་ཏེ་ཡློད་ན་དེ་བྱེད་འགྱུར། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ངེས་མེད་དཔེ། ། 

རེ་ཞིག་སྟེ་ཐློག་མ་ཁོ་ནར་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ནི་པདྨ་དཀར་པློ་རྒྱས་པ་འདིའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལ། གཞན་ཡང་སྲིད་པ་
འདི་ན་དེ་འདྲ་བའི་མཛེས་པ་ཅན་འགའ་ གལ་ཏེ་ཡློད་ན་ཁྱོད་གདློང་གི་དཔེ་དེ་བཞིན་བྱེད་པར་འགྱུར་རློ། ། 
ཞེས་དཔེ་གཅིག་གི་ངེས་པ་མེད་པར་གཞན་ཡང་སྲིད་པར་བརྗོད་པས། ངེས་མེད་ཀྱི་དཔེ་ཞེས་བའློ། ། 
 

རྙེད་དཀའ་བརྒྱ་ལམ་ཐློབ་ན་དློན་ཆེ་བ། །དལ་བའི་རྟེན་འདི་འཇོག་པློའི་གཙུག་རྒྱན་དང་། ། 
རེ་ཞིག་མཚན་ཉིད་མཐུན་མློད་དེ་འདྲ་བའི། །དངོས་གཞན་སྲིད་ན་མཆིས་ཀྱང་རྗེས་སུ་འགྲོ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
གཟུ་བློར་མི་གནས་ཕྲག་དློག་ལྕེ་གཉིས་ཀྱིས། །ནང་ཁུལ་འགལ་ཟླར་བྱེད་ལ་བརྩློན་པ་རྣམས། ། 
གདུག་ཅན་ལྟློ་འགྲོའི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་སྟེ། །དེ་མཚུངས་གཞན་དུ་མཆིས་ནའང་དེའི་དཔེར་འློས། ། 

 

 

བདུན་པ་བསྡུས་པའི་དཔེ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། ཕློགས་རེས་མཚུངས་མིན་གཞན་གྱིས་ཀྱང་། །མཚུངས་པར་སློན་པ་བསྡུས་པའི་དཔེ། ། 
ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་རྒྱན་དེ་ཉིད་ཁྱད་ཆོས་དེ་གཅིག་པུའི་སྒོ་ནས་དཔེ་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཙམ་མིན་པར། ཁྱད་
ཆོས་གཞན་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་ཀྱང་དཔེ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན།  ཞེས་སློ།། 
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ཁྱོད་གདློང་མཛེས་པ་ཁོ་ན་ཡིས། །ཟླ་བའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་མིན་ཏེ། ། 
དགའ་སྐྱེད་ལས་ཀྱིས་ཀྱང་ཞེས་པ། །འདི་འདྲ་བསྡུས་པའི་དཔེ་ཡང་ཡློད། ། 

ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་མཛེས་སྡུག་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནས་ཟླ་བའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་སྟེ་མཚུངས་པ་མིན་གྱི་གཞན་གྱི་ཡིད་ལ་
དགའ་བ་སྐྱེད་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱིས་ཀྱང་མཚུངས་སློ། །ཞེས་ངོ་བློའི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་མ་ཟད་ བྱེད་ལས་ཀྱི་
མཚུངས་ཆོས་ཀྱང་འདི་འདྲ་བར་བསྡུས་པ། བསྡུས་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ཡློད་དློ།།  

ལུས་ཕྲ་མ་ཁྱོད་མཚར་སྡུག་ལྡན་ཁོ་ནས། །ཐིག་ལེ་མཆོག་མའི་རྗེས་འགྲོ་མིན་ཏེ། ། 
ཀུན་གྱི་ཡིད་བསྒྱུར་འདློད་པའི་གར་མཛེས་པའི། །སྐྱེད་མློས་ཚལ་འདིར་ཤིས་པ་བསྒྲུབས་པས་ཀྱང་། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཡུལ་གྱི་མཛེས་བཀོད་ཕུལ་བྱུང་ཁོ་ན་ཡིས། །སན་ལྗོངས་འདི་ཀོ་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་དང། ། 
མཚུངས་ཞེས་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་ཐེག་མཆོག་གི །ཆོས་ཀྱི་དགའ་སློན་ཉམས་སུ་མློང་བས་ཀྱང། ། 

 

བརྒྱད་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། འདྲ་མིན་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས་གཞན། །མེད་པར་
བརྗོད་པ་ཕུལ་བྱུང་དཔེ། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་པློ་རྟེན་གཞི་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་ཡློད་པ་
ཙམ་མ་གཏློགས། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་ཅེས། དཔེ་དང་དཔེ་
ཅན་གཉིས་ལ་སྤྱིར་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡློད་ཀྱང་ སྐབས་དེར་དེ་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་
གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན།  ཞེས་སློ།། 

ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ནི་ཁྱོད་ཉིད་ལ། །མཐློང་ཞིང་ཟླ་བ་མཁའ་ལ་མཐློང་། ། 
འདི་ཉིད་ཁོ་ནས་ཐ་དད་དློ། །གཞན་མེད་ཅེས་འདི་ཕུལ་བྱུང་དཔེ། ། 

 
ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ཏེ་བཞིན་རས་ནི་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཁོ་ན་ལ་མཐློང་ཞིང་། ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་
མཐློང་སྟེ་ མཐློང་ཡུལ་མི་གཅིག་པ་འདི་ཉིད་ཁོ་ནས་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ་ གཞན་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་ཆོས་ཅི་
ཡང་མེད་དློ། །ཞེས་འབྱེད་ཆོས་མང་དུ་ཡློད་ཀྱང་མེད་པ་ལྟར་བས་ཏེ་འུད་ཀྱིས་བརྗོད་པས། ཕུལ་བྱུང་
གི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །  

ཁྱོད་ཀྱི་འདྲེན་བྱེད་དཔལ་ནི་ཁྱོད་གདློང་ལ། །མཐློང་ཞིང་ཨུཏྤལ་ནགས་ཀྱི་རྫིང་བུར་ཏེ། ། 
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གཞན་པའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཆོས་ཞིབ་མློའི་བློས། །ལན་བརྒྱར་བརགས་ཀྱང་དམིགས་སུ་ཡློད་མིན་ནློ། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
          ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏློག་(མངའ་བདག་ཁྲི་རལ)དང། ། 
          མངའ་བདག་མི་དབང་སིང་ཧེ་ཤྭ་ར་(འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག)གཉིས། ། 
        དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ལྕང་ལློ་ཡློད་མེད་ལས། །གཞན་པའི་འབྱེད་ཆོས་ཐུན་མློང་མིན་པ་ཅི། ། 
དགུ་པ་རབ་བཏགས་ཀྱི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་དེར་མ་སྙེམས་གཞན་ལ་ཡང་། །འདྲ་ཆོས་
ཡློད་ཅེས་རབ་བཏགས་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཉིད་དཔེ་ལ་ཡློད་སྙམ་པའི་ང་
རྒྱལ་ཡློད་པ་ལྟ་བུར་སྒྲོ་བཏགས་ནས། དེའི་ང་རྒྱལ་འགོག་པའི་ཆེད་དུ་དཔེ་གཞན་ཞིག་འགོད་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 

དེ་ཡི་བཞིན་དཔལ་ང་ཉིད་ལ། །ཡློད་ཅེས་ཟླ་བ་སྙེམས་མི་དགོས། ། 
པདྨ་ལ་ཡང་དེ་ཡློད་ཕྱིར། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རབ་བཏགས་དཔེ། ། 

མཛེས་མ་དེ་ཡི་བཞིན་རས་ཀྱི་དཔལ་མཐའ་དག་ནི་ང་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་ཡློད་ཀྱི་ གཞན་དག་ལ་མེད་དློ་
ཞེས་ཟླ་བ་ཁྱོད་དེ་ཙམ་དུ་སྙེམས་པ་འཆང་བའི་ང་རྒྱལ་བ་མི་དགོས་ཏེ་ པདྨ་གཞློན་ནུ་འདི་ལ་ཡང་
དཀར་བ་དང་མཛེས་པ་སློགས་ཀྱི་དཔལ་དེ་ལྟ་བུ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞེས་ཟླ་བ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རློག་པ་
མེད་ཀྱང་། ཡློད་པ་ལྟར་བཏགས་ནས་བརྗོད་པ་འདི་ནི། རབ་བཏགས་ཀྱི་དཔེའློ། ། 
 

ལུས་ཅན་མཛའ་བའི་མཐའ་ཀུན་མི་བརན་པར། །མཚློན་ཕྱིར་གློག་གི་གྱ་གྱུས་སྙེམས་མ་བྱེད། ། 
ཟླློས་གར་མཁན་པློའི་ལག་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལའང་། །གཡློ་བའི་ཆོས་དེ་ངེས་པར་མཐློང་ཕྱིར་རློ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
མི་ཡི་དབང་པློའི་རད་བྱུང་མཛད་བཟང་གི །དཔལ་ཀུན་བདག་ལ་ཡློད་ཅེས་བསམ་འཕེལ་དབང། ། 
སྙེམས་པ་མི་འཚལ་དཔག་བསམ་རྐང་འཐུང་ལའང། །གང་བསམ་འདློད་པ་འཇོ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང། ། 

 

བཅུ་པ་རད་བྱུང་གི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་དེར་ཁྱད་ཆོས་དེ་ལྡན་ན། །དཔེར་འློས་ཞེས་བརྗོད་
རད་བྱུང་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དེ་ལ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ལྡན་ན། དཔེ་ཅན་དེའི་
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དཔེར་འློས་སློ་ཞེས་དཔེ་ཅན་དེའི་དཔེར་བརག་པ་མཐའ་གཟུང་གི་སྒོ་ནས་བཀོད་དེ། དཔེ་ཅན་དེ་ལ་
དཔེ་དེས་འགྲན་ཟླ་བྱེད་མི་ནུས་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

སྨིན་ལེགས་གལ་ཏེ་པདྨ་འགའ། །རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་མིག་ལྡན་ན། ། 
ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་གྱི་དཔལ་འཛིན་ཏེ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རད་བྱུང་དཔེ། ། 

ཀྱེ་སྨིན་ལེགས་མ་ཞེས་བློད་ནས། གལ་ཏེ་མེ་ཏློག་པདྨ་འགའ་ཞིག་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་དང་བཅས་པའི་
མིག་ཟུང་གི་མཛེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ན། ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་རས་ཀྱི་དཔལ་འདི་ལྟ་བུ་འཛིན་པར་བྱེད་དེ་
མཚུངས་སློ། །ཞེས་ཡ་མཚན་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཚིག་སློར་བཀོད་པས་ འདི་ནི་རད་བྱུང་གི་དཔེ་ཞེས་
བའློ། །  

ཧ་རི་ཙནྡན་ལྗོན་པར་མཚམས་སྤྲིན་གྱིས་། །འཁྱུད་ནས་དལ་བུའི་འགྲོས་ཀྱིས་རྒྱུ་བྱེད་ལ། ། 
བློ་གསལ་ཚློགས་ལ་ལེགས་བཤད་འདློམས་ཤེས་ན། །ཚངས་པར་སྤྱློད་ལྡན་ཁྱོད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ནུབ་གླིང་འབློར་ལྡན་ཡར་ཐློན་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས། །ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་རབ་རྒྱས་ཤིང། ། 
ཆོས་ལྡན་ཡ་རབས་སྐྱེ་བློས་ཡློངས་གང་ན། །དབར་རྔའི་ལྗོངས་ཀྱི་དཔེ་ཟླར་ད་གཟློད་འློས། ། 

 

བཅུ་གཅིག་པ་རློངས་པའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཕན་ཚུན་དུ། །འཁྲུལ་བར་
སློན་པ་རློངས་པའི་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་མཐློང་བའི་ཚེ་ན་དཔེ་དང་། དཔེ་མཐློང་བའི་ཚེ་
དཔེ་ཅན་དེ་ཉིད་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྐྱེན་དང་འཁྲུལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་བསན་པའི་སྒོ་ནས་དཔེ་
དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་སློ་སློར་དབྱེ་བ་མི་འབྱེད་པར་རློངས་པའི་ཚུལ་དུ་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ལུས་ཕྲ་ཁྱོད་གདློང་རི་བློང་ཅན། །ཞེས་བརགས་ཁྱོད་གདློང་བསམ་པ་ཡིས། ། 
ཟླ་བ་ཡི་ཡང་རྗེས་སུ་སྙེགས། །ཞེས་འདི་རློངས་པའི་དཔེ་རུ་བཤད། ། 

ལུས་ཕྲ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་པ་ནི་རི་བློང་ཅན་ཞེས་ཏེ་ཟླ་བ་ཡིན་པར་བརགས་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ཡིན་པར་
བསམས་ནས་དློན་དུ་གཉེར་བའི་བློ་ཡིས་ ཟླ་བ་ཡི་ཡང་རྗེས་སུ་བསྙེགས་ཏེ་ཕྱིན་ནློ། ། ཞེས་ཡང་གི་
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སྒྲ་ནི། དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀ་ཡང་ངོ་མ་ཤེས་པར་འཁྲུལ་བ་ལྟར་བསན་པའི་ཕྱིར་ རློངས་པའི་དཔེ་
ཞེས་བ་བར་བཤད་དློ། ། 

ཡིད་འཕྲློག་ཚལ་ན་རློལ་བའི་སྒེག་འཆང་གཟུགས། །གཡློ་ལྡན་པདྨའི་སློང་བུར་རྣམ་བརགས་ནས། ། 
མཛེས་ལྡན་དགའ་མའི་རེག་པ་དློན་གཉེར་བློས། །པུཎྜ་རཱི་ཀའི་ཆུ་བར་འཁྱུད་ལ་རིངས། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
མཛེས་སྡུག་ཕུལ་བྱུང་ཐིམ་ཕུའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ། །ལྷ་ལམ་རྒྱུ་སྐར་དཀྲིགས་པའི་ཚུལ་བརགས་པས། ། 

མཚན་མློར་སྐར་ཚློགས་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲར་མཐློང་ཚེ། །རྒྱལ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྟློས་ཞེས་མཛུབ་མློ་ཀེར། ། 
 

བཅུ་གཉིས་པ་ཐེ་ཚློམ་གྱི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཆོས་མཚུངས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས། །དབྱེ་བ་
འབྱེད་མིན་ཐེ་ཚློམ་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སློ་སློ་ནས་སློས་ཏེ། 
དཔེ་ཅན་དེ་ཉིད་དང་དཔེ་གཉིས་སློ་སློར་དབྱེ་བ་གསལ་པློ་འབྱེད་མ་ནུས་པར་ཐེ་ཚློམ་ཟ་བར་བརྗོད་པའི་
ཤུགས་ལ། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

པད་ནང་བུང་བ་འཁོར་རམ་ཅི། །ཁྱོད་གདློང་ལ་མིག་གཡློ་འམ་ཅི། ། 
བདག་གི་སེམས་ནི་རྣམ་པར་གཡློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐེ་ཚློམ་དཔེ། ། 

 
འདི་ན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ཞིག་གི་སྟེང་ན། མཐློན་མཐིང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་དངོས་པློ་
འདི་དག་ནི། པདྨའི་ནང་དུ་བུང་བ་ཟུང་ཞིག་འཁོར་བ་ཡིན་ནམ། ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ལ་མིག་རྣམ་པར་གཡློ་
བའམ་ཅི་ཞིག་སྙམ་དུ་ བདག་གི་སེམས་ནི་སློམ་ཉིའི་དབང་གིས་རྣམ་པར་གཡློ་བར་གྱུར་ཏློ། ། ཞེས་
ཐེ་ཚློམ་གྱི་སྒོ་ནས་འདྲ་བར་བསྒྲུབས་པས། འདི་ནི་ཐེ་ཚློམ་གྱི་དཔེ་ཞེས་བའློ། ། 

 འདློད་དགུ་སྦྱིན་པའི་ས་བརློལ་ལྗོན་པ་ལ། །ཐུན་མཚམས་ཆུ་འཛིན་གཞློན་ནུས་མཛེས་སམ་ཅི། ། 
ཡང་ན་རྣམ་འདྲེན་ཁྱོད་སྐུ་ངུར་སྨྲིག་གིས། །འཁྱུད་པས་ལགས་སྙམ་བདག་ཡིད་འཕང་མློ་ཉུག། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
   འདློད་དགུའི་ཆར་འབེབས་བསམ་འཕེལ་དབང་པློ་ཆེ། །རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མློར་མཆོད་པའམ་མི་དབང་མཆོག། 
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ལྷློ་ལྗོངས་སྐྱེ་དགུའི་གཙུག་ན་བཞུགས་པ་སྙམ། །བདག་ནི་རྣམ་ཀུན་སློམ་ཉིའི་དབང་དུ་གྱུར། ། 
 

བཅུ་གསུམ་པ་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། འདྲ་དང་འདྲ་མིན་ཆོས་གཞན་
གྱིས། །དཔེ་དང་དབྱེ་འབྱེད་གཏན་འབེབས་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཁྱད་
ཆོས་འདྲ་བའི་སྟེང་ནས་སློ་སློར་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེད་པའི་རྗེས་སུ་ལེགས་པར་བརགས་པ་ན། དཔེ་ལ་ཡློད་
པའི་སྐྱོན་དེ་དཔེ་ཅན་ལ་མེད་པ་དང་། དཔེ་ཅན་ལ་ཡློད་པའི་ཡློན་ཏན་དེ་དཔེ་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་པར་
དེའི་སྒོ་ནས་དཔེ་ཅན་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཟླ་བ་སྐྱེངས་བྱེད་མཛེས་པ་འདི། །ཟླ་བས་ཚར་གཅོད་པདྨ་མིན། ། 
དེ་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ཉིད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གཏན་ཕེབས་དཔེ། ། 

ཅི་འདི་ན་ཟླ་བ་ཡང་སྐྱེངས་པར་བྱེད་པའི་མཛེས་པ་ཅན་ཞིག་འདུག་པ་འདི་པདྨ་ནི་མིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་
ཟླ་བས་ཚར་གཅོད་ཅིང་ཟུམ་པར་བྱེད་མློད། འདིས་ནི་ཟླ་བ་ཡང་སྐྱེངས་ཤིང་ངོ་ཚ་བར་བྱེད་ནུས་པ་དེའི་
ཕྱིར་ན། ཡིད་འློང་མ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་པ་ཉིད་དློ། ། ཞེས་པ་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ངེས་ཤིང་
ཁོང་དུ་ཆུད་པས། ཡིན་ལུགས་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་དཔེའློ།། 
སྲིད་གསུམ་མཛེས་པའི་དཔལ་ཀུན་ཟིལ་གནློན་པའི། །ཁྱོད་མཐློང་ཙམ་གྱིས་མཆོག་གི་འབས་བུ་ཡང་། ། 
བདེ་བག་སྦྱིན་ཕྱིར་ཡློངས་འདུའི་ཤིང་མིན་ཏེ། །དེས་ནི་འཁོར་བའི་ཕུན་ཚློགས་སྟེར་ནུས་ཙམ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལྷ་ཡི་རྫིང་རིང་ཕ་མཐར་མི་མངོན་ཀློང། །རྒྱུ་སྐར་བྱེ་བ་བཀྲ་བའི་མཛེས་སྡུག་ལ། ། 
འཁུ་བར་བྱེད་འདི་ཆུ་གཏེར་པད་དཀར་གྱིས། །ཁེངས་པ་མ་ལགས་ཐིམ་ཕུའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡིན། ། 

 

བཅུ་བཞི་པ་སར་བའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། གཉིས་ལས་མི་ཉུང་དློན་སར་ཞིང་། །མཚུངས་སྒྲ་
ལྡན་པ་སར་བའི་དཔེ། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་པློ་(མིང་གི་)སྒྲ་མཚུངས་པ་དང་། 
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(དློན་གྱི་)ཁྱད་ཆོས་(མཚུངས་པ་)ལྷན་ཅིག་ཏུ་སར་བའི་སྒོ་ནས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་
པར་གོ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
འདི་ལ་སྒྲ་སར་དང་དློན་སར་གཉིས་ཚང་དགོས། སྒྲ་སར་ཞེས་པ་ནི། མིང་གཅིག་གིས་དློན་གཉིས་ཀ་
ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་སྟེ། དཔེར་ན་ཉི་མའི་གཉེན་ཟེར་ན། སློན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་མེ་ཏློག་པདྨ་
གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་དང་། འཁོར་འགྲོ་ཟེར་ན། འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་དང་སྦྲང་མ་གཉིས་ཀ་འཇུག་པ་
ལྟ་བུའི་སྒྲ་སར་གྱི་ཚིག་གཅིག་དགོས་པ་དང་། དློན་སར་ཞེས་པ་ནི། དཔེ་དློན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་པའི་
ཁྱད་ཆོས་སྟེ། གོ་བདེ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཐློག་ནས་ཞུས་ན། ཉི་མའི་གཉེན་དང་འཁོར་འགྲོ་
སྐྱོང་། །ཀུན་གྱིས་མཐློང་ན་དགའ་བ་ཡིས། །ཤཱ་ཀྱའི་གཙློ་བློ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་ཉིད་
དང་མཚུངས། ། ཞེས་པ་འདིར་ཉི་མའི་གཉེན་དང་འཁོར་འགྲོ་སྐྱོང་བ་གཉིས་སྒྲ་སར་དང་། ཀུན་གྱིས་
མཐློང་ན་དགའ་བ་ཞེས་པ་དློན་སར་ཡིན་པ་ལྟ་བུའློ། ། 

བསིལ་ཟེར་ཅན་གྱི་དགྲ་ཟླ་དང་། །དཔལ་དང་ལྡན་དང་དྲི་བཟང་གིས། ། 
ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ནི་ཆུ་སྐྱེས་བཞིན། །ཞེས་པ་སར་བའི་དཔེ་རུ་བཤད། ། 

བསིལ་ཟེར་ཅན་ཟླ་བའི་མཛེས་པ་གདློང་གིས་ཕམ་པར་བྱེད་པ་དང་། པདྨ་ཟླ་བས་ཟུམ་པར་བྱེད་པའི་
ཕྱིར་གཉིས་ཀ་ཟླ་བའི་དགྲ་ཡིན་པས་སྒྲ་སར་ལ། གདློང་མཛེས་པའི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་དང་
ལྡན་པ་དང་། པདྨ་ལས་ཁྱབ་འཇུག་གི་ཆུང་མ་དཔལ་མློ་བྱུང་བས་སྒྲ་སར་བའམ། ཡང་ན་གཉིས་ཀ་
མཛེས་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པས་དློན་སར། གདློང་ཁ་དྲི་ཞིམ་པ་དང་པདྨ་དྲི་བསུང་བཟང་པློ་དང་ལྡན་
པ་དློན་སར། དེའི་དབང་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ནི་ཆུ་སྐྱེས་བཞིན་ནློ། ། ཞེས་སར་བ་གསུམ་དང་དཔེ་
གསལ་བྱེད་མཉམ་དུ་གནས་པས། སར་བའི་དཔེ་ཞེས་བཤད་དློ། ། 
དཀར་གསལ་དྲི་མས་སངས་པའི་བཞིན་རས་ཅན། །ཆགས་ལྡན་སྙིང་ལ་ཀུན་དགའ་གསར་པའི་རློ། ། 

སྦྱིན་བྱེད་ལང་ཚློའི་འཕེལ་བ་རྩློམ་པ་ཡི། །བདག་གི་གྲོགས་དེ་ཟླ་ཚེས་གསར་པ་བཞིན། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

བགྲང་ཡས་སེམས་ལྡན་སྣ་ཚློགས་ཡློངས་འདུ་ཞིང། །རྣམ་མང་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱིས་གཏམས་པ་དང། ། 
ཡིད་འློང་པདྨ་ཅན་གྱིས་མཛེས་པ་ཡི། །གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་འདི་ཟླ་བའི་མ་མར་མཚུངས། ། 
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བཅོ་ལྔ་པ་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། སྒྲ་གཅིག་གཅོད་མཚམས་མིང་གཅིག་ལ། །དློན་
གཉིས་མཚུངས་སར་མཉམ་ཉིད་དཔེ། །ཞེས་པ་ལྟར་ ཚིག་གཅིག་ལ་གཅོད་མཚམས་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་
ནས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀར་གོ་རུང་ཞིང་། དེའི་ཤུགས་ལ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀ་མཚུངས་
པར་གོ་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན།  ཞེས་སློ།། 

མཚུངས་པའི་སྒྲ་ཡི་བརྗོད་བའི་ཕྱིར། །མཉམ་ཉིད་དཔེ་དེ་ཇི་ལྟར་ན། ། 
སྐྱེད་ཚལ་ཕྲེང་འདི་བུ་མློ་བཞིན། །མཛེས་ལྡན་སཱ་ལ་ཀཱ་ན་ན། ། 

དློན་གྱི་ཆོས་མཚུངས་སྒྲ་དློན་སློར་བའི་དཔེ་དེར་མ་ཟད། བརྗོད་བ་དློན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་མེད་ཀྱང་
མཚུངས་པའི་ཆོས་སྒྲ་མཉམ་པ་ལ་བས་ཏེ་བརྗོད་པར་བ་བའི་ཕྱིར། སྒྲ་མཚུངས་སམ་སྒྲ་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་
དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ཡློད་དེ། དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སྐྱེད་མློས་ཚལ་མེ་ཏློག་དང་ནགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཅན་
འདི་ནི། བུ་མློ་གཞློན་ནུ་ལང་ཚློ་མ་བཞིན་ཏེ། སྐྱེད་མློས་ཚལ་ནི། སཱ་ལ་སློས་དཀར་གྱི་ཤིང་དང་། ཀཱ་
ན་ན་ནགས་ཏེ། སཱ་ལའི་ནགས་ཀྱི་མཛེས་ལྡན་པ། ། ཞེས་སྐད་དློད་རང་སློར་བཞག་པས་འགྲུབ་ལ། 
བུ་མློའི་ཚིག་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་དེ། ས་བཅས་པ། ཨ་ལ་ཀ་ལན་བུ། ཨཱ་ན་ན་གདློང་ཡིན་པ། 
མཚུངས་སྒྲས་མཚམས་སར་བས་གཟུགས་གཅིག་པ་སྟེ། ལན་བུར་བཅས་པའི་གདློང་མཛེས་ལྡན། ། 
ཞེས་སློ་སློའི་དློན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པར་གནས་མློད། སྒྲ་མཚུངས་པའང་མཚམས་སློར་ཡློད་མེད་གཉིས་
ཀྱིས་བཤད་དགོས་པ་དང་། སྒྲ་མཚུངས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་དློན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་ནི་ཅི་ཡང་མེད་
དློ། ། དེའི་ཕྱིར་སྒྲ་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་དཔེའློ། ། 

རྣམ་འདྲེན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བུདྡྷའི་ཞབས། །མ་དྲློས་གདེངས་ཅན་བདག་པློའི་ངོ་མཚར་བཞིན། ། 
ཕུན་ཚློགས་ཀུན་གྱི་བྱེད་པློ་དེ་དབང་ཆུའི། །རྒྱུན་མཆོག་རྣམ་བཞི་འབེབས་ལ་མཁས་པས་སློ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
སྲིད་ཞི་ལེགས་ཚློགས་བསྒྲུབ་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅན། །རྒྱལ་ཡུམ་ཕུན་ཚློགས་ངེས་དློན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན། ། 

གདེངས་ཅན་བདག་པློའི་གནས་ཀྱི་ངོ་མཚར་བཞིན། །རྣམ་དག་ཟབ་རྒྱས་གཏིང་མཐའ་མངོན་མ་ལགས། ། 
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བཅུ་དྲུག་པ་སད་པའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། མཚུངས་དཔེ་འགའ་ཡིས་སྐྱོན་བརྗོད་དེ། །དཔེ་ལ་
སློད་པ་སད་པའི་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཕློགས་འགའ་ཞིག་གི་ཆ་ནས་
མཚུངས་ཀྱང་། སྐྱོན་འགའ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་དཔེ་ཅན་ལས་དཔེ་དམན་པར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་
སློ།།  

པདྨ་རྡུལ་མང་ཟླ་བ་འཛད། །དེ་དག་ལས་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན། ། 
མཚུངས་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་བཅས། །ཞེས་པ་སད་པའི་དཔེ་རུ་འདློད། ། 

པདྨ་ནི་གེ་སར་ལས་བྱུང་བའི་རྡུལ་མང་ཞིང་ ཟླ་བ་ནི་མར་ངོ་ལ་ཆ་ཤས་བྲི་ནས་འཛད་པས། དེ་དག་
ལས་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་རས་མཚུངས་པར་མཛེས་པ་ལ། རྡུལ་གྱི་སྒྲ་སྐྱོན་ནམ་དྲི་མ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་
དེ་མང་བ་དང་ འགྲིབ་པ་མེད་པར་ཆ་ཤས་རག་ཏུ་གང་བས་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པའློ། ། ཞེས་དཔེ་
ལ་སད་པའི་སྒོ་ནས་མཚུངས་ཤིང་ལྷག་པར་སློན་པས། སད་པའི་དཔེའློ།། 

ལྷ་ཡི་རྫིང་རིང་སློང་ཡང་རིག་ཆས་དབེན། །ཆུ་གཏེར་གཏིང་ཟབ་ཡངས་པ་བ་ཚྭས་རྙོག། 
ཡློངས་འཛིན་ཁྱོད་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པའི་ཀློང་། །ཚུལ་དེས་ཇི་བཞིན་གཞལ་བ་ག་ལ་ཞིག། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
མཁའ་དབྱིངས་རྒྱུ་སྐར་དཀྲིགས་ཀྱང་འདློད་རྒུས་དབུལ། །ཆུ་གཏེར་པད་དཀར་རྒྱས་ཀྱང་ལྟློ་འགྲོའི་ཚང། ། 

དེ་དག་ཉིད་དང་ཐིམ་ཕུའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ། །མཚུངས་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་མས་འཕགས། ། 
 

བཅུ་བདུན་པ་བསྔགས་པའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཆོས་མཚུངས་དཔེ་འགའ་སྔོན་བཀོད་ནས། །དེ་དང་
མཚུངས་ཞེས་བསྔགས་པའི་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ལ་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་བསྔགས་པ་བརྗོད་
དེ། དེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་པློ་མཚུངས་པར་གོ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་གོ། ཞེས་སློ།། 
 

པདྨས་ཚངས་པའང་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད། །ཟླ་བ་བདེ་འབྱུང་གཙུག་གིས་འཛིན། ། 
དེ་དག་ཁྱོད་གདློང་མཚུངས་ཞེས་པ། །དེ་ནི་བསྔགས་པའི་དཔེར་བརྗོད་དློ། ། 

ཁྱབ་འཇུག་གི་ལྟེ་བའི་པདྨས་འཇིག་རྟེན་གྱི་མེས་པློ་ཚངས་པ་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཟླ་བ་ནི་བདེ་འབྱུང་སྟེ་
ལྷའི་ནང་ན་དབང་ཆེ་བར་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛིན་པས། ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དངོས་
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པློ་དེ་དག་ཉིད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་མཚུངས་སློ། ། ཞེས་པ་དེ་ནི་དཔེ་ལ་བསྔགས་པའི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་སློན་
པས་བསྔགས་པའི་དཔེའློ། ། 

འཆི་མེད་ལམ་གྱི་ཕློགས་ཆ་གཞལ་མི་ཕློད། །རྒྱ་མཚློ་རིན་ཆེན་ཕུང་པློ་འབྱུང་བའི་ཁུངས། ། 
དེ་དག་ཉིད་དང་འདྲེན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་སློ་རྗེ་བ་མ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཟླ་བའི་མ་མ་འདློད་འབྱུང་ནློར་བུའི་མཛློད། །འཆི་མེད་ལམ་ཡངས་མ་འདྲེས་གོ་སྐབས་འབྱེད། ། 
དེ་དག་ཉིད་དང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་ཡི། །ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་འཕྲིན་ཤིན་ཏུ་མཚུངས་པར་རློགས། ། 

 

 

བཅོ་བརྒྱད་པ་བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། སྐྱོན་ཡློན་ཇི་ལྟར་ལྡན་གྱུར་ཀྱང་། །དཔེ་དློན་
མཚུངས་ཞེས་བརྗོད་འདློད་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ལ་མཛེས་པ་སློགས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་དང་། མི་
མཛེས་པ་སློགས་སྐྱོན་དང་ཡློན་ཏན་ཇི་ལྟར་ཡློད་ཀྱང་། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་པློ་མཚུངས་ཞེས་
བརྗོད་འདློད་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡློད་ཅེས་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཡློན་ཏན་ལྡན་ནམ་སྐྱོན་འགྱུར་ཡང་། །ཟླ་བ་ཁྱོད་གདློང་མཚུངས་ཞེས་པ། ། 
བརྗོད་འདློད་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡློད། །ཅེས་པ་བརྗོད་འདློད་དཔེ་ཞེས་རིག ། 

འདི་ལྟར་བརྗོད་པས་ཡློན་ཏན་དུ་འགྱུར་རམ་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་མི་ཤེས་མློད། འློན་ཀྱང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཉ་གང་བ་འདི་དང་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་མཚུངས་སློ་ཞེས་བརྗོད་པར་འདློད་པ་ཞིག་བདག་གི་ཡིད་ལ་
ཡློད་དློ།། ཞེས་པ་བརྗོད་འདློད་ཀྱི་བསམ་པའི་དབང་གིས་མཚུངས་པར་བསན་པས་ བརྗོད་འདློད་ཀྱི་ 
དཔེ་ཞེས་བ་བར་རིག་པར་བའློ།། 

སྒྲིབ་དང་བལ་བའི་ཡློན་ཏན་གསལ་བྱེད་དམ། །གལ་ཏེ་སྐྱོན་གྱི་རྣམ་པ་འཛིན་ཀྱང་རུང་། ། 
ཁྱོད་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆེ་དང་ནམ་མཁའི་ཀློང་། །མཚུངས་ཞེས་བརྗོད་འདློད་བདག་གི་སྙིང་ལ་གནས། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
བགྲང་བ་ལྔ་ཕྲག་རེ་ཡི་འཆར་གཞི་ལ། །བརྟེན་ནས་སན་ལྗོངས་སྣློད་བཅུད་གནས་སངས་ཀུན། ། 
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ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་འཕེལ་དང་མཚུངས་སློ་ཞེས། །ཇི་ལྟར་གྱུར་ཀྱང་བརྗོད་འདློད་སྙིང་ལ་གནས། ། 
 

བཅུ་དགུ་པ་འགལ་བའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཆོས་མཚུངས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས། །འགལ་བར་
བརྗོད་པ་འགལ་བའི་དཔེ། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བཀོད་ནས། དཔེ་དེ་དག་དང་དཔེ་ཅན་
གྱི་གནས་པའམ་བརྟེན་པ་མི་འདྲ་བར་ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་ཙམ་འགལ་ཡང་ཆོས་མཚུངས་འདྲ་བ་ལ་ཁྱད་མེད་པར་
བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

འདབ་བརྒྱ་པ་དང་སློན་ཟླ་དང་། །ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་དང་གསུམ་པློ་ནི། 
ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་འགལ་ཞེས་པ། །དེ་ནི་འགལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་དློ། ། 

འདབ་བརྒྱ་པ་སྟེ་པདྨ་དང་ སློན་དུས་ཀྱི་ཟླ་བ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་རས་གསུམ་པློ་འདི་མཛེས་ཆོས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་
གཅིག་པ་ལ། ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་ཐ་དད་པས་འགལ་ཏེ་དགྲ་ཟླར་གྱུར་པས་སློ། །ཞེས་པ་དེ་ནི་གཅིག་ཐ་དད་ཀྱི་
འགལ་བར་བརྗོད་པས། འགལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་དློ། ། 

རབ་འབར་བསྐལ་པའི་ཞུགས་དང་ར་གདློང་རི། །ཁྲོ་བློའི་རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ཀྱི་རལ་ཚློགས་རྣམས། ། 
གཅིག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི། །ངང་ཚུལ་འདི་དག་འགལ་བར་བདག་སེམས་སློ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
   དཀར་ནག་ལས་ཚུལ་འཇལ་བྱེད་གཤིན་རྗེའི་སང། །གྱ་གྱུའི་རང་བཞིན་སང་བ་ཚངས་པའི་ཐིག ། 

    དྲག་གཞན་ཕློགས་སུ་མ་ལྷུང་འབྲུག་གཞུང་ཁྲིམས། །དེ་དག་མཚུངས་ཀྱང་རྣམ་པར་འགལ་བ་ཉིད། ། 
 

 

ཉི་ཤུ་པ་དགག་པའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་ཡི་སྐྱོན་འགས་མཚུངས་པའི་དཔེར། །མི་འློས་ཞེས་འགོག་
དགག་པའི་དཔེ། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ལ་ཡློད་པའི་སྐྱོན་འགའ་ཞིག་དངོས་སུ་བརྗོད་དེ་ དེས་དཔེ་ཅན་ལ་
འགྲན་ཟླ་བྱེད་མི་ནུས་པར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

དྲི་མ་ལྡན་ཞིང་བླུན་གྱུར་པ། །ཟླ་བ་ལ་ནི་ཁྱོད་གདློང་དང་། ། 
འགྲན་པའི་ནུས་པ་ནམ་ཡང་མེད། །ཅེས་པ་དགག་པའི་དཔེ་ཉིད་དློ། ། 

ནག་པློའི་ར་རིའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་ཞིང་སེམས་མེད་བླུན་པ། བེམ་པློའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཟླ་བ་འདི་ལ་ནི། 
ཁྱོད་གདློང་དྲི་མ་སངས་ཤིང་ཤེས་རིག་ལྡན་པ་འདི་ལ་འགྲན་པའི་ནུས་པ་ནམ་ཡང་མེད་དློ། ། ཞེས་མཚུངས་པ་
དགག་པའི་སྒོ་ནས་དཔེར་བཀོད་པས། དགག་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཉིད་དློ། ། 
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སད་འློས་འདམ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་རྡུལ་གྱིས་ཉམས། །མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཀུན་ལ་འདུ་བྱེད་བལ། ། 
ལྡུམ་རའི་པདྨས་མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་། །ཆ་ཙམ་མཚློན་པའི་ནུས་པ་ཡློད་མིན་ནློ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ལུགས་གཉིས་ཡློན་ཏན་འབློར་པས་རབ་སློང་ཞིང། །ཆ་ཤས་འཕེལ་དང་འགྲིབ་པའི་རང་བཞིན་ཅན། ། 
མི་བརན་ཡར་ངོ་ཟླ་བའི་གནས་སྐབས་ཀྱིས། །སན་ལྗོངས་གོང་འཕེལ་ངོ་མཚར་ག་ལ་མཚློན། ། 

 
ཉེར་གཅིག་པ་མཛེས་པའམ་ངོ་བསློད་ཀྱི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། མཚུངས་ཆོས་ཆ་ཚང་མི་ལྡན་ཀྱང་། །དཔེ་
དློན་མཚུངས་ཞེས་ངོ་བསློད་དཔེ། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དེ་དཔེ་ཅན་ལས་ཁྱད་པར་མང་དུ་ཡློད་ཀྱང་མེད་པ་ལྟར་
མཚུངས་པ་ཁོ་ན་བརྗོད་པས། དཔེ་ཅན་ལ་ངོ་བསློད་བྱེད་པའམ་མཛེས་པར་སློན་པ་ཞིག་ལ་ མཛེས་པའམ་ངོ་
བསློད་ཀྱི་དཔེ་ཞེས་བའློ། ཞེས་སློ།། 

ཁྱོད་གདློང་རི་དྭགས་མིག་གིས་མཚན། །ཟླ་བ་རི་དྭགས་ཉིད་ཀྱིས་མཚན། ། 
དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདིར་མཚུངས་ཉིད། །ཁྱད་འཕགས་མིན་ཞེས་མཛེས་པའི་དཔེ། ། 

ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ནི་རི་དྭགས་ཨེ་ན་ཡའི་མིག་གཉིས་ཀྱིས་མཚན་ལ། ཟླ་བ་ནི་རི་དྭགས་ཀྱི་གཟུགས་ཉིད་ཀྱིས་
མཚན་མློད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདིར་ཡློན་ཏན་མཚུངས་པ་ཉིད་དེ། ཟླ་བ་ལ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཆོས་གཞན་ཡློད་
པ་མིན་ནློ། །ཞེས་ཆ་ཤས་ཙམ་དང་ཆ་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་མཚུངས་པར་བས་ཏེ་མཛེས་པའི་ཕྱིར་བརྗོད་པའམ། 
ངོ་བསློད་ཀྱི་དཔེའློ།། 

འཆི་མེད་དབང་པློ་ལྟ་བྱེད་སློང་ཕྲག་གིས། །རྣམ་པར་བརྒྱན་ཅིང་ས་གཞི་སྐྱོང་བ་ཁྱོད། ། 
ཡངས་པའི་འདྲེན་བྱེད་ཟུང་ཞིག་མངའ་ཡང་དེང་། །སྐྱེ་དགུའི་སྤྱློད་མཐའ་གཟིགས་ལ་མཚུངས་པ་ཉིད། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ལྟློ་ཞལ་ཅན་ནི་འདྲེན་བྱེད་སློང་ཕྲག་བགྲད། །མཐུ་ཆེན་བ་མ་སྤྱན་གཉིས་ཟིམ་བུར་གཟིགས། ། 
དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་དགྲ། །གཟིགས་ཤིང་རྡུལ་དུ་བརླགས་པའི་ནུས་པ་མཚུངས། ། 

 

ཉེར་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་བརྗོད་པའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། མཚུངས་ཆོས་ལྡན་འདི་དཔེ་མིན་
ཞིང་། །དཔེ་ཅན་ཡིན་ཞེས་དེ་ཉིད་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་
ཤིན་ཏུ་འདྲ་ཆེས་པས་ ཐ་དད་མིན་པ་ལྟར་དུ་འཁྲུལ་ཉེན་ཡློད་པ་ཞིག་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརགས་ཤིང་དཔད་
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ནས་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲེས་པར་རང་རང་གི་གནས་ལུགས་སློ་སློར་ངེས་པ་བདེན་
པར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ། ཞེས་སློ།། 

འདི་ནི་བཞིན་ཉིད་པདྨ་མིན། །འདི་དག་བུང་བ་མ་ཡིན་མིག། 
ཅེས་པ་རྣམ་གསལ་མཚུངས་པ་ལས། །འདི་ནི་དེ་ཉིད་བརྗོད་པའི་དཔེ། ། 

དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་རས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མེ་ཏློག་པདྨ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། ། སྣུམ་ཞིང་
གཡློ་བ་འདི་དག་བུང་བ་འཁོར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་མིག་གོ། ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱིས་མཛེས་པ་རྣམ་
པ་གསལ་བར་མཚུངས་པས་ཐ་དད་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ། བརགས་ཤིང་དཔད་པས་གདློང་དང་མིག་
གི་དངོས་པློ་དེ་ཉིད་རློགས་ནས་བརྗོད་པས་འདི་ནི་དེ་ཉིད་བརྗོད་པའི་དཔེའློ། །  

འདི་ཉིད་དཔལ་ལྡན་ཤཱ་ཀྱ་སེང་གེའི་སྐུ། །ཡིན་མློད་ཡློངས་སངས་གསེར་གྱི་རྡུལ་བརྩེགས་མིན། ། 
མཚམས་སྤྲིན་གསེར་པས་བཀླུབས་མིན་ངུར་སྨིག་གི །ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་འཇེབས་པར་གསློལ་བ་ལགས། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལྡེམ་ལྡེམ་འཁྱུགས་འདི་འབྲུག་པའི་བློ་གར་ཏེ། །ལྗོན་ཤིང་ཡལ་འདབ་ཕང་ཕུང་གཡློ་བ་མིན། ། 
ལྷང་ལྷང་སྒྲོགས་འདི་གླུ་ཡི་འགྱུར་ཁུག་སྟེ། །དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མློས་དྲུག་འགྱུར་བང་བ་མིན། ། 

 

ཉེར་གསུམ་པ་ཐུན་མློང་མིན་པའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཆོས་མཚུངས་དཔེ་འགས་མཚུངས་མིན་
པས། །རང་ཉིད་དཔེར་སློན་ཐུན་མློང་མིན། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་དེ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བསྔགས་པའི་
དཔེ་འགའ་ཞིག་དངོས་སུ་བཀོད་ནས། དེས་ཀྱང་དཔེ་ཅན་དེའི་ཁྱད་ཆོས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཚློན་
མི་ནུས་པས་ན་དཔེ་ཅན་རང་ཉིད་ཁོ་ན་རང་གི་དཔེར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

ཟླ་བ་པདྨ་དག་གི་ནི། །མཛེས་པ་ལས་འདས་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་། ། 
བདག་རང་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་གྱུར། །ཞེས་པ་ཐུན་མློང་མིན་པའི་དཔེ། ། 

སྲིད་ན་མཛེས་པའི་དཔེར་བྱེད་པ་ཟླ་བ་དང་པདྨ་དག་གི་མཛེས་པ་ལས་འདས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་པ་འདི་
ལ་མཚློན་ནུས་ཀྱི་དཔེ་གཞན་མེད་པས། བདག་གམ་རང་ཉིད་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་ཏློ། ། 
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ཞེས་མཚུངས་པ་གཞན་མ་རྙེད་པས་ཐུན་མློང་བའི་དཔེ་མེད་པའི་ཕྱིར། རང་གི་དཔེར་རང་ཉིད་བཀོད་
པ་ནི། ཐུན་མློང་མིན་པའི་དཔེའམ། རྗེས་འགྲོ་མེད་པའི་རྒྱན་དུ་ཡང་བརྗོད་དློ། །  
   བྱུ་རུའི་འཁྲི་ཤིང་གསར་པའི་མཚར་སྡུག་ལས། །རྣམ་པར་འགོངས་པ་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི། ། (རློ་རྗེ་ཕག་མློ) 
   ཁྱོད་སྐུའི་དཔེ་ཟླར་འློས་པ་སྲིད་གསུམ་ན། །མེད་ཕྱིར་རང་ཉིད་མཚུངས་དཔེར་བསན་ལ་འདུད། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
རྒྱ་མཚློ་གོས་ཅན་གླིང་ཆེན་ལྔས་བསྡུས་པའི། །རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གྱི་ངོ་མཚར་ལས་འགོང་པ། ། 

དཔལ་ལྡན་དབར་རྔའི་གདུལ་ཞིང་ཁ་བཞིའི་ལྗོངས། །སྲིད་ན་མཚུངས་པ་རང་ཉིད་ཙམ་དུ་ཟད། ། 
 

ཉེར་བཞི་པ་བྱུང་མིན་གྱི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་ཡི་ཁྱད་ཆོས་ཀུན་བསྡུས་པ། །ཁྱོད་ལ་ལྡན་ཞེས་བྱུང་
མིན་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ལ་ཡློད་པའི་མཛེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་སམ་ཡློན་ཏན་གང་ཡློད་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་
བསྡུས་པ་བཞིན་དུ་དཔེ་ཅན་ལ་ལྡན་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

པདྨའི་མཛེས་པའི་སྙིང་པློ་ཀུན། །འགའ་ཞིག་དག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞིན། ། 
ཁྱོད་ཞལ་རྣམ་པར་མཛེས་ཞེས་པ། །དེ་ནི་བྱུང་མིན་དཔེ་ཞེས་རིག ། 

སྲིད་པ་འདིར་ནི་པདྨའི་མཛེས་པ་ཅི་ཡློད་པའི་སྙིང་པློ་ཀུན་ཕློགས་འགའ་ཞིག་དག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བཀོད་པ་བཞིན། 
ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་རས་འདི་ནི་རྣམ་པར་མཛེས་སློ། །ཞེས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དཔེ་ནི་སྔར་མ་བྱུང་ཞིང་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་
པའི་དཔེས་གདློང་འཇལ་བར་བྱེད་པས་ན་ བྱུང་བ་མིན་པའི་དཔེ་ཞེས་རིག་པར་བའློ། །འདི་ལ་འབྱུང་མིན་དུ་
འཆད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། བྷུ་ཡློད་པ་ལའློ་ཞེས་པའི་བྱིངས་ལ། ཀྟའི་རྐྱེན་བྱིན་པ་མ་མཐློང་བར་ཟད་དློ། །  
སྲིད་གསུམ་སྒྲ་ཡི་ཚློགས་པ་མ་ལུས་ཀུན། །གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ལྟར་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་དབངས། ། 
བདུད་སྡེའི་སྙིང་རབ་འགེམས་ཕྱིར་སྒྲོགས་དེ་ལ། །ཕག་རྒྱ་ཟིལ་གྱིས་གནློན་པའི་ལྷ་ཞེས་གྲགས། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ནློར་འཛིན་ཁྱོན་གྱི་ནགས་ཚལ་དཔལ་ཡློན་ཀུན། །མ་ལུས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་མཚར་བཞིན། ། 

ཡིད་འློང་ལྗོན་ཤིང་རྣམ་པ་སྣ་ཚློགས་པས། །ཡློངས་སུ་ཕྱུག་པ་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ཞིང། ། 
 

ཉེར་ལྔ་པ་སྲིད་པ་མིན་གྱི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་ལ་སྐྱོན་དེ་མེད་པ་ལྟར། །དཔེ་ཅན་མཚུངས་
ཞེས་སྲིད་མིན་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ལས་ཁྱད་ཆོས་དེ་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་མི་སྲིད་པ་ལྟར་ དཔེ་
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ཅན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་ཆོས་དེ་འདྲ་འབྱུང་མ་སྲིད་པ་དཔེ་དློན་གཉིས་མཚུངས་པར་སར་བ་ཞིག་གོ། ཞེས་
སློ།། 

ཟླ་བའི་གཟུགས་ལས་དུག་བཞིན་དང་། །ཙནྡན་ལས་ནི་མེ་བཞིན་དུ། ། 
ཞལ་འདི་ལས་ནི་རྩུབ་མློའི་ཚིག །ཅེས་པ་སྲིད་པ་མིན་པའི་དཔེ། ། 

ཟླ་བའི་གཟུགས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ལས་དུག་དང་། ཙནྡན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་བ་ལས་མེའི་
དངོས་པློ་འཛག་མི་སྲིད་པ་བཞིན། དམ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་འདི་ལས་རྩུབ་མློའི་ཚིག་འབྱུང་བ་ནམ་ཡང་མི་
སྲིད་དློ། ། ཞེས་དཔེ་དློན་ཀུན་ལ་རྣམ་དབྱེ་ལྔ་པ་སར་ཞིང་། འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་བསམ་པས་མཚུངས་
པར་བྱེད་པས་སྲིད་པ་མིན་པའི་དཔེའློ།།  

ཆུ་རྒྱུན་བསྲུབས་ལས་མེ་ལྕེའི་ཕྲེང་བ་དང་། །བསིལ་བྱེད་ཟླ་བས་མེ་ཆར་སློ་བ་ནི། ། 
གཞར་ཡང་སྲིད་པ་མིན་བཞིན་རྣམ་འདྲེན་རྗེའི། །ཞལ་ལས་ཉེས་བཤད་འབྱུང་བའང་ཅང་སྲིད་དམ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཆུ་ཁུར་འཛིན་ལས་བསྲེག་ཟའི་ཆར་རྒྱུན་དང། །ཤར་རིའི་རྩེ་ནས་མུན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན། ། 

རླབས་ཆེན་ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཆབ་སྲིད་ལས། །འཁྱོག་པློའི་མཛད་ཇུས་གཞར་ཡང་འབྱུང་མི་སྲིད། ། 
 

ཉེར་དྲུག་པ་མང་བའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཆོས་མཐུན་དཔེ་འགའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག །དློན་ལ་
ལྡན་ཞེས་མང་བའི་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་གོ་བའི་ཆེད་དུ་དཔེ་འགའ་
ཞིག་(གསུམ་ཡན)དངོས་སུ་བཀོད་ནས་དཔེ་དེ་རྣམས་ལ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆོས་བྱེ་བག་པ་གཅིག་དཔེ་ཅན་
ལ་ཚང་བར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཙནྡན་ཆུ་དང་ཟླ་བའི་ཟེར། །ཟླ་ཤེལ་སློགས་བཞིན་ཁྱོད་ཀྱི་ནི། ། 
རེག་པ་བསིལ་ཞེས་ཁྱད་པར་དག །གསལ་བར་བྱེད་འདི་མང་བའི་དཔེ། ། 

ཙནྡན་དང་། གངས་ཀྱི་ཆུ་དང་། ཟླ་བའི་ཟེར་དང་། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་ནློར་བུ་དང་། སློགས་ཁོངས་ནས་
ཁ་བ་དང་། ལྷློའི་རླུང་གཞློན་བཞིན་དགའ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་རེག་པ་མཆོག་འདི་ཤིན་ཏུ་བསིལ་ལློ། ། 
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ཞེས་དཔེ་གཅིག་གིས་ཀྱང་རེག་བ་བསིལ་བ་མཚློན་ནུས་མློད། དགའ་མའི་རེག་པ་བསིལ་བ་ཁྱད་པར་
འཕགས་པ་མཚློན་པ་ལ་དཔེ་མང་དུ་བཀོད་པས་ མང་བའི་དཔེའློ།། 
  ཡིད་འཕྲློག་ཁ་བ་དུང་དང་པད་རྩ་ལི། །ཟླ་འློད་ཀུནྡ་ཚལ་བཞིན་དབངས་ཅན་ལྷའི། ། 

དྲི་མེད་སྐུ་ནི་རབ་དཀར་མཛེས་པ་ཅན། །མཐློང་བར་འཚལ་ལློ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཀྱེ། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དབར་གྱི་རྔ་སྒྲ་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་དབངས། །དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་ལྷ་ཡི་རྔ་གསང་བཞིན། ། 
སན་ལྗོངས་རྣམ་པ་གསར་པའི་གྲགས་སྙན་ནི། །ཕློགས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་གསལ། ། 

 

ཉེར་བདུན་པ་རྣམ་འགྱུར་གྱི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས།  ཆོས་མཚུངས་དཔེ ་ཅན ་དཔེའི ་ནང ་
ནས། །ཕྱུང་བ་ལྟར་བརྗོད་རྣམ་འགྱུར་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་དེ་ཉིད་དཔེ་ཡི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་
ཚུལ་དུ་སློན་པའི་ཤུགས་ལ་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་པར་གོ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ། ཞེས་
སློ།། 

ལུས་ཕྲ་ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་རས་ནི། །ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་བཏློན་བཞིན། ། 
པདྨའི་ནང་ནས་ཕྱུང་བ་བཞིན། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རྣམ་འགྱུར་དཔེ། ། 

ལུས་ཕྲ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་རས་ནི་ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་ནས་ཟུར་གྱིས་བཏློན་པ་
བཞིན་དང་། པདྨ་གཞློན་ནུ་ཁ་བྱེ་མ་ཐག་པའི་ནང་ནས་གསར་དུ་ཕྱུང་བ་བཞིན་ནློ། ། ཞེས་རྣམ་

འགྱུར་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཚིག་སློར་བཀོད་པ་འདི་ནི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་དཔེའློ།།  
ཚངས་པར་སྤྱློད་ལྡན་གང་གི་བ་གོས་ནི། །ཐུན་མཚམས་སྤྲིན་གྱི་ཁོངས་ལས་དྲང་མཚུངས་ལ། ། 

ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་བསུང་ཞིམ་པློའི་ངད་ལྡང་བའང་། །སློས་ངད་ལྡན་པའི་རི་ལས་བངས་པ་བཞིན། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལྗོངས་འདིའི་མཛེས་མ་རྣམས་ཀྱི་བཞིན་རས་ནི། །ཉ་གང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་ནས་བཏློན་པ་བཞིན། ། 
མཛེས་འཛུམ་མངར་བའི་དྲི་བསུང་འཐུལ་བ་ཡང། །པདྨའི་ནང་ནས་གསར་དུ་ཕྱུངས་པ་འདྲ། ། 
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ཉེར་བརྒྱད་པ་ཕྲེང་བའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། འབྲེལ་མཚུངས་དཔེ་འགའ་སྔ་ཕྱི་རུ། །དཔེ་ཅན་ལྟར་བརྗོད་
ཕྲེང་བའི་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་མང་པློ་བཀོད་པ་དེ་ཡི་སྔ་མ་སྔ་མ་དཔེ་དང་། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་དཔེ་ཅན་དུ་
བརྗོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཕྲེང་བ་བརྒྱུད་པ་བཞིན་དུ་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

ཉི་ལ་འློད་བཞིན་ཉི་མ་ཡིས། །ཉིན་བཞིན་ཉིན་གྱིས་མཁའ་ལ་བཞིན། ། 
རྣམ་པར་གནློན་པས་ཁྱོད་ལ་དཔལ། །འཛིན་ཞེས་དེ་ནི་ཕྲེང་བའི་དཔེ། ། 

ཉི་མ་ལ་རང་གི་འློད་ཀྱིས་དཔལ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་ཉི་མས་ཉིན་པར་ལ་དང་། ཉིན་པར་གྱིས་ཀྱང་ནམ་མཁའ་ལ་
དཔལ་འཛིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཕ་རློལ་རྣམ་པར་གནློན་པས་ཀྱང་རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ལ་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་འཛིན་
ནློ། །ཞེས་སྔ་མ་རིམ་བཞིན་དཔེ་དང་། ཕྱི་མ་རིམ་བཞིན་དཔེ་ཅན་ཕྲེང་བར་སྤེལ་བས་ཕྲེང་བའི་དཔེའློ། །  

དབར་གྱི་སྤྲིན་ཚློགས་བཞིན་དུ་དེ་ཡིས་ཀྱང་། །ཆར་བཞིན་དེ་མཐུས་ས་གཞིའི་ལློ་ཏློག་བཞིན། ། 
འབྲུ་བཅུད་སྨིན་པས་སྐྱེ་བློའི་ལུས་སློབས་བཞིན། །ཀུན་ནས་རང་གྲོལ་མགོན་དེས་ཐུབ་བསན་སྤེལ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཆུ་ཁུར་གསར་པས་ཆར་བཞིན་དེ་ཡི་མཐུས། །ཞིང་ས་ཇི་བཞིན་དེ་ཡིས་ལློ་ཏློག་སྟེ། ། 

ལློ་ལེགས་འབྲུ་ཡིས་སྐྱེ་བློའི་ལུས་སློག་བཞིན། །ལུགས་གཉིས་དཔལ་གྱིས་སྐྱེ་དགུའི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ། ། 
 

ཉེར་དགུ་པ་ངག་དློན་གྱི་དཔེ་ནི། ཉེར་དགུ་པ་ངག་དློན་གྱི་དཔེ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརྗོད་དློ། ། དང་པློ་
ནི།  
གང་ཡང་ངག་དློན་ཉིད་ཀྱིས་ནི། །གལ་ཏེ་ངག་དློན་ཉེར་འཇལ་ན། ། 
ངག་དློན་དཔེ་དེ་བཞིན་སྒྲ་ནི། །གཅིག་དང་དུ་མས་དེ་རྣམ་གཉིས། །གང་ཡང་ཚིག་གི་དློན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བྱེད་
ཅན་དྲུག་ཅི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་འཇལ་བྱེད་དཔེའི་ངག་དློན་ཉིད་ཀྱིས། གཞལ་བ་དློན་གྱི་ངག་དློན་ཉེ་བར་
འཇལ་བ་ཞིག་གོ།  ངག་དློན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་ལ། བྱེད་ཅན་དྲུག་ནི། བྱེད་པློ་ལས་དང་བྱེད་ཅན་ཆེད། །འབྱུང་
ཁུངས་གཞི་རྣམས་བྱེད་ཅན་དྲུག །དྲུག་བརྒྱད་སངས་པའི་རྣམ་དབྱེའི་གཞི། ཞེས་སློ།། ངག་དློན་དཔེ་དེ་ཡང་
བཞིན་སྒྲ་གཅིག་ཡློད་པ་དང་། དུ་མ་ཡློད་པའི་དབྱེ་བས་གཉིས་སློ།། 
  
དུང་དཀར་པས། བྱེད་ཅན་གསུམ་གཉིས་གཙློར་བས་ཤིང་། །དློན་དང་དཔེ་ཡི་སློ་སློའི་ཆོས། །རིམ་བཞིན་
བཀོད་མཐར་ཐུན་མློང་གི །མཚུངས་ཆོས་གཅིག་སར་ངག་དློན་དཔེ། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་མང་པློ་ལ་དེའི་
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ཁྱད་ཆོས་ཀྱང་སློ་སློར་བཀོད་པའི་རྗེས་སུ་དེ་དང་མཚུངས་པའི་དཔེ་ཡང་རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་དང་གཉིས་པ་གཙློ་
བློར་བས་ཏེ་རིམ་པ་ལྟར་བཀོད་པའི་མཇུག་ཏུ་དཔེ་ཅན་དང་དཔེ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་བཏློན་
པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

 
བཞིན་སྒྲ་གཅིག་པའི་དཔེ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཚུངས་པར་སློན་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་བཞིན་ཞེས་པ་གཅིག་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཞེས་སློ།།   

ཁྱོད་གདློང་མིག་ནི་མི་བརན་ཞིང་། །སློ་ཡི་འློད་ཟེར་རབ་གསལ་བ། ། 
འདམ་སྐྱེས་བུང་བ་གཡློ་ལྡན་ནི། །གེ་སར་དག་གིས་མཚློན་བཞིན་མཛེས། ། 

 
ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་མཛེས་ལ། མིག་མི་བརན་པ་སྟེ་གཡློ་བ། སློའི་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་དློན་གྱི་ངག་དློན་
གསུམ་འདམ་སྐྱེས་མེ་ཏློག་པདྨ། བུང་བ་རྣམ་པར་གཡློ་བ་དང་ལྡན་པ། གེ་སར་གྱི་ཕྲེང་བས་མཚློན་པ་བཞིན་
མཛེས། ། ཞེས་དཔེའི་ངག་དློན་གསུམ་རེས་ཐད་ཀར་འཇལ་བ་ལ་བཞིན་སྒྲ་གཅིག་སྟེ། བྱེད་ཅན་ལས། ཀཻ་ས་
ར་ལ་གཉིས་པའི་གཅིག་ཚིག་ཨམ་བྱིན་པ་དང་། ལཀྵ་མཚློན་པ་དང་། མཛེས་པའི་བྷཱ་ཏི་འབྲེལ་ལློ། ། 
  

དུས་ཀྱིས་བསད་པའི་གྲོགས་ངན་ཁྲོ་གཉེར་ཅན། །དམར་བའི་སང་མིག་ཡློན་པློར་བསྐྱོད་པ་ཕལ། ། 
དབར་གྱི་སྤྲིན་མགོ་ནག་པློ་མང་གདེང་བར། །གློག་ཕྲེང་འགྱུ་བས་མཚློན་བཞིན་ཆེས་མི་སྡུག། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
སྔོ་ལྗང་ཐ་གྲུ་ཁོད་སྙོམས་ཡངས་པའི་གཞིར། །དབུས་འགྱུར་གྲོང་གི་མཛེས་བཀོད་རྣམ་བཀྲ་བ། ། 
ལྷ་ལམ་ཡངས་པློར་རྒྱུ་སྐར་བྱེ་བ་ཚློགས། །དཀྲིགས་པའི་རྣམ་བཀོད་ཇི་བཞིན་ཡིད་དུ་འློང། ། 

བཞིན་སྒྲ་དུ་མའི་དཔེ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་ཅན་སློ་སློའི་མི་འདྲའི་དཔེ། །བཀོད་པའི་བཞིན་སྒྲ་འགའ་ཞིག་
མཐར། །ཐུན་མློང་མཚུངས་ཆོས་གཅིག་སློར་བ། །དེ་ནི་བཞིན་སྒྲ་བཞིན་སྒྲ་དུ་མའི་དཔེ། ། དཔེ་ཅན་སློ་སློར་
དཔེ་མི་འདྲ་བ་རེ་བཀོད་པའི་བཞིན་སྒྲ་འགའ་ཞིག་གི་མཇུག་ཏུ་ཐུན་མློང་གི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་སར་བ་ཞིག་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 

པདྨ་ཅན་བཞིན་ལུས་ཕྲ་མ། །པདྨ་བཞིན་དུ་དེ་ཡི་གདློང་། ། 
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སྦྲང་རྩི་སྤྱློད་པས་བཞིན་དུ་ནི། །བདག་གིས་འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་རྩེས། ། 
པདྨ་ཅན་པདྨའི་ལྗོན་པ་བཞིན་ལུས་ཕྲ་མ་ཁྱོད་ཉིད་དང་ དེ་ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་བཞིན་དུ་དེའི་གདློང་དང་ སྦྲང་
རྩི་སྤྱློད་པ་སྟེ་བུང་བས་བཞིན་དུ་ནི། འདློད་ལྡན་བདག་གིས་འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་རྩེས་སློ། ཞེས་བཞིན་སྒྲ་

དུ་མ་དང་། འཐུངས་པའི་སྐད་དློད་ཡཾ་ཨཾ་མཐའ་ཅན་དང་། རྩེས་པའི་སྐད་དློད་ཨ་ར་མ་ཏ་འབྲེལ་ལློ།།  
འློ་མའི་ཆུ་གཏེར་ཇི་བཞིན་འཇོ་སྒེག་མའི། །རློལ་བའི་རླབས་བཞིན་སྨིན་མ་འཁྱོག་པློ་ཅན། ། 
ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་བཞིན་དུ་སྲེད་ལྡན་གྱིས། །ལློངས་སུ་ཉེ་བར་སྤྱློད་ཅིང་མློས་བཞིན་རྩེས། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
པད་དཀར་རྫིང་བུ་རྒྱས་བཞིན་སན་ལྗོང་འདིར། །དྭངས་བསིལ་རླབས་བཞིན་ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡློན་ལ། ། 

ངང་པའི་ཁྱུ་བཞིན་དློན་གཉེར་ལྡན་པ་རྣམས། །དགའ་བཞིན་རྣམ་པར་རློལ་པའི་འློས་སུ་གྲུབ། ། 
 

སུམ་ཅུ་པ་ཟླ་བློ་དངོས་པློའི་དཔེ་ནི།  
དངོས་པློ་འགའ་ཞིག་ཉེར་བཀོད་ནས། །དེ་ཡི་ཆོས་མཐུན་རབ་བཀོད་པ། ། 
མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རློགས་པ་ཅན། །ཟླ་བློ་དངོས་པློའི་དཔེ་ཡིན་དཔེར། ། 

བརྗོད་བའི་དངོས་པློ་འགའ་ཞིག་ཉེ་བར་བཀོད་ནས། དེའི་ཆོས་མཐུན་གྱི་དཔེ་ཞིག་ཕྱིས་རབ་ཏུ་བཀོད་
པས་དེ་གཉིས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤུགས་ལས་རློགས་པ་ཅན་དེ་ནི་ཟླ་བློ་དངོས་པློའི་དཔེ་ཞེས་བ་སྟེ། དུང་
དཀར་པས། སྔ་ཕྱིར་དློན་དང་དཔེ་བཀོད་པས། །མཉམ་རློགས་ཟླ་བློ་དངོས་པློའི་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ 
མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་དངོས་སུ་མེད་ཀྱང་དཔེ་ཅན་དང་དེའི་ཁྱད་ཆོས་སྔ་ཕྱི་གང་རུང་དུ་བཀོད་ནས། དེ་
དང་མཚུངས་པའི་དཔེ་གཞན་ཞིག་ཀྱང་དེའི་རློགས་ཟླའམ་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པའི་ཤུགས་ལས་
དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་མཉམ་དུ་གོ་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
དཔེར་བརྗོད་ན།  

རྒྱལ་པློ་རྣམས་ནི་སྐྱེས་གྱུར་ཀྱང་། །ད་ལྟ་ཁྱོད་འདྲ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ། 
ཡློངས་འདུ་དག་ལ་རྐང་འཐུང་ནི། །གཉིས་པ་ངེས་པར་ཡློད་མ་ཡིན། ། 
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སྔོན་རབས་སུ་རྒྱལ་པློ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་སྐྱེས་པར་གྱུར་ཀྱང་། སྔོན་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཁྱོད་འདྲ་བའི་
ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པློ་ནི་གཅིག་ཀྱང་མེད་ལ། ལྷའི་ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ་ལ་འགྲན་ནུས་

པའི་རྐང་པས་འཐུང་བ་སྟེ་ལྗོན་ཤིང་གཉིས་པ་ཡང་ངེས་པར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ།།  
སྲིད་པའི་ཁྱོན་ཡངས་འདི་ན་སྨྲ་བའི་དབང་། །མང་ཡང་བདག་གི་འདྲེན་པར་འགྲན་པར་སུ། ། 

སྐྱེད་ཚལ་མེ་ཏློག་ཕལ་པས་གང་གྱུར་མློད། །ཕུན་ཚློགས་ཨུ་དུམྦཱ་ར་སྐྱེ་བ་དཀོན། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་སྲིད་གཞུང་ཆེས་མང་ཡང། །ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་དཔལ་ལ་འགྲན་ནུས་དབེན། ། 
ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ་དབང་པློར་འགྲན་བཟློད་པའི། །རྐང་འཐུང་གཉིས་པ་སྲིད་འདིར་ཡློད་མ་ཡིན། ། 

 

སློ་གཅིག་པ་མཚུངས་སློར་གྱི་དཔེ་ནི།  
ལྷག་པས་དམན་པ་བ་བ་ཡི། །ཆོ་ག་གཅིག་ལ་རབ་བསྡུས་ནས། ། 
གང་སྨྲས་དེ་ནི་མཚུངས་པ་དག །སློར་བའི་དཔེ་རུ་བཤད་དེ་དཔེར། ། 
དཔེ་ལྷག་པས་དློན་དམན་པ་བ་བའི་ཆོ་ག་གཅིག་ལ་རབ་ཏུ་བསྡུས་ནས། གང་དུ་སྨྲས་པ་དེ་ནི་བ་བ་འདྲ་
བའི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་བས་པས། མཚུངས་པ་དག་སློར་བའི་དཔེ་སྟེ། དུང་དཀར་པས། དཔེ་ལྷག་
དློན་དམན་བ་བ་གཅིག །དཔེ་དློན་མཚུངས་སློན་མཚུངས་སློར་དཔེ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དཔེ་
ཅན་དུ་སློར་རྒྱུའི་དཔེ་དེའི་ཡློན་ཏན་ལྷག་ཅིང་དཔེ་ཅན་གྱི་ཡློན་ཏན་དམན་པ་ཡིན་ཀྱང་དེ་གཉིས་ཚིག་
སློར་གྱི་ནང་མཚུངས་པར་བསྡུས་ནས་སློར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་མཚུངས་སློར་གྱི་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 

དཔེར་ན།  
པུ་ལློ་མ་དགྲ་མཐློ་རིས་དང་། །ཁྱོད་ནི་ས་སྲུང་མེལ་ཚེ་བྱེད། ། 

དེ་ཡིས་དྲེགས་ལྡན་ལྷ་མིན་དང་། །ཁྱོད་ཀྱིས་མི་ཡི་བདག་པློ་འཇོམས། ། 
ལྷ་མ་ཡིན་པུ་ལློ་མ་ཞེས་པའི་དགྲ་བློ་བརྒྱ་བྱིན་ནི་མཐློ་རིས་ལྷའི་གནས་དང་། རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ནི་ས་ཆེན་པློ་འདི་
བསྲུང་བའི་ཕྱིར་མེལ་ཚེ་བྱེད་ལ། བརྒྱ་བྱིན་དེས་དྲེགས་ལྡན་ལྷ་མིན་གྱི་བདག་པློ་དང་། ཁྱོད་ཀྱིས་མིའི་བདག་པློ་
གཞན་འཇོམས་པར་བྱེད་ཅེས། རང་སྡེ་བསྲུང་ཞིང་གཞན་སྡེ་འཇོམས་པའི་བ་བ་བརྒྱ་ 
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བྱིན་དང་གཅིག་པར་བསྡུས་པའློ། །  
དཔལ་ལྡན་དཎྜ ྜཱི་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་། །མཁས་ཁྱོད་(མཁས་སངས་རྒྱས་རློ་རྗེ)ཁ་བ་ཅན་འདིར་སྙན་ངག་སྨྲ། ། 

དེས་ནི་ཕྱིར་རྒོལ་སྨྲ་བ་ངན་རྣམས་དང་། །ཁྱོད་ཀྱིས་མ་རིག་འཐིབས་བུ་ཡློངས་སུ་འདུལ། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཆུ་ཤེལ་དབང་པློ་མཁའ་ལམ་ཡངས་པློར་དང། །ལུགས་གཉིས་ཆབ་སྲིད་དབར་རྔའི་ལྗོངས་སུ་གསལ། ། 
དེ་ཡིས་ཀུ་མུད་འདབ་རྒྱ་འབྱེད་པ་དང། །སློལ་བཟང་འདི་ཡིས་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ། ། 

 

སློ་གཉིས་པ་རྒྱུའི་དཔེ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། མཚུངས་ཆོས་དེ་ཉིད་རྒྱུ་མཚན་དུ། །བཀོད་ནས་མཚུངས་སློན་རྒྱུ་ཡི་དཔེ། །ཞེས་པ་ལྟར་ 
དཔེ་ཅན་ལ་ ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆོས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་སྔོན་ལ་བཀོད་ནས། དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དང་མཚུངས་པའི་
དཔེ་རྗེས་སུ་བསན་ནས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་མཚུངས་པར་བརྗོད་པ་ལ་ཟེར་རློ།། ཞེས་སློ།། 

རྒྱལ་པློ་མཛེས་པས་ཟླ་བ་དང་། །གཟི་བྱིན་གྱིས་ནི་ཉི་མ་དང་། ། 
བརན་པས་རྒྱ་མཚློའི་རྗེས་སུ་བྱེད། །ཅེས་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་དཔེར་དྲན། ། 

རྒྱལ་པློ་མཛེས་པའི་རྒྱུས་ཟླ་བ་དང་། གཟི་བྱིན་ཆེ་བའི་རྒྱུས་ཉི་མ་དང་། ཟབ་ཅིང་བརན་པའི་རྒྱུས་རྒྱ་མཚློ་ཆེན་པློ་
གཏིང་མི་གཡློ་བའི་རྗེས་སུ་བྱེད་དློ། །ཞེས་ཧེ་ཏུ་(ཞེས་པ་ནི།)རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མཚན་དང་གཏན་ཚིགས་སློགས་དུ་མ་ལ་
འཇུག་ཀྱང་། བཀས་བཅད་འབྲིང་པློར་བཤད་པ་བཞིན་འདིར་རྒྱུ་སྟེ། མཛེས་པ་སློགས་རྒྱུ་བཀོད་ནས་མཚུངས་
པར་བསྒྲུབས་པས། རྒྱུའི་དཔེ་ཞེས་དྲན་པར་བའློ།།  

 
ཁྱོད་སྐུ་མཛེས་པས་པདྨའི་འཁྲི་ཤིང་དང་། །ཁྱོད་གསུང་སྙན་པས་རྐང་པ་དྲུག་པའི་གླུ། ། 

ཁྱོད་ཐུགས་རྣམ་པར་བཀྲ་བས་ཟ་འློག་གི །གུར་ཁྱིམ་མཚུངས་པ་ཁྱོད་ལ་བདག་དགའ་འློ། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

རྒྱལ་གཞུང་སྙན་གྲགས་ཆེ་བས་དབར་གྱི་རྔ། །ཟབ་རྒྱས་བརླིང་བས་དག་བྱེད་གཏེར་ཆེན་པློ། ། 
གོང་དུ་འཕེལ་བས་ཡར་ངོའི་ཟླ་བ་དང། །མཚུངས་པར་སྣང་བས་བདག་ཡིད་ལྷག་པར་སློ། ། 
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གསུམ་པ་སྐྱོན་ཡློན་གྱི་དམིགས་ཕྱེ་བ་ལ་གཉིས། སྤྱིར་ཡློན་ཏན་དུ་འདློད་པ་དང་། དམིགས་བསལ་སྐྱོན་དུ་བརྩི་
བའློ། ། དང་པློ་ནི།  

བློ་ལྡན་མི་དགེས་མེད་གང་ལ། །ངེས་པར་དཔེ་ཡི་སྐྱོན་དག་ནི། ། 
ཐ་དད་རགས་དང་ཚིག་ལ་མེད། །དམན་དང་ལྷག་པ་ཉིད་ལའང་མེད། ། 
མ་ནིང་འདི་འགྲོ་བུད་མེད་བཞིན། །བུད་མེད་འདི་སྨྲ་སྐྱེས་པ་བཞིན། ། 
བདག་གི་གྲོགས་འདི་སློག་རྣམས་བཞིན། །རིག་པ་རྣམས་སྒྲུབ་ནློར་བཞིན་ནློ། ། 
ས་གཞི་སྐྱོང་བ་ཁྱོད་བཞིན་དུ། །ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པློ་རྣམ་པར་མཛེས། ། 
ཚ་ཟེར་ཅན་གྱི་ནུས་པ་ལ། །མི་བདག་གཟི་ཡིས་འགོང་བར་ནུས། ། 
ཞེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས། །སྐལ་བཟང་ནམ་ཡང་གཏློང་མིན་ཉིད། ། 

སྙན་ངག་སྨྲ་བ་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་མི་དགེས་པ་མེད་པའི་ཚིག་གང་ཞིག་ལ། ངེས་པར་དཔེའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་པ་
དག་ནི། ཐ་དད་པའི་རགས་དང་། ཐ་དད་པའི་ཚིག་དང་། དཔེ་དམན་ལྷག་གི་སློར་བ་ཉིད་ལ་ཡང་མེད་དློ། །མ་
ནིང་འདིའི་འགྲོ་ཚུལ་བུད་མེད་བཞིན་དུ་མཛེས་ལ། བུད་མེད་འདིའི་སྨྲ་བ་ནི་སྐྱེས་པ་བཞིན་སློབས་པར་སྨྲའློ་ཞེས་
རགས་ཐ་དད་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་པ་དང་། བདག་གི་གྲོགས་འདི་ཚེ་རབས་དུ་མའི་སློག་རྣམས་བཞིན་ཕངས་ལ། 
རིག་པའི་གནས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་བཞིན་ནློ་ཞེས་ གཅིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་ཐ་དད་
ཀྱང་སྐྱོན་མེད་པ་དང་། ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་མིའི་རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ཉིད་བཞིན་དུ་ ལྷའི་རྒྱལ་པློ་རྣམ་པར་མཛེས་སློ་ཞེས་
དཔེ་དམན་པ་དང་། ཚ་ཟེར་ཅན་ཉི་མའི་ནུས་པ་ལ་མི་བདག་གི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་འགོང་བར་ནུས་ཞེས། དཔེ་
མཆོག་ཡིན་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་དློ། །བརྗོད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་ནི། ལེགས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་ནམ་
ཡང་གཏློང་བ་མིན་པ་ཉིད་དློ། །  
 
གཉིས་པ་དམིགས་བསལ་སྐྱོན་དུ་བརྩི་བ་ནི། 

སློར་བ་འགའ་ལ་ངག་རིགས་རྣམས། །མི་དགྱེས་པ་ཡློད་ཇི་ལྟར་ན། ། 
ངང་མློ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་དཀར། །མཚློ་རྣམས་བཞིན་དུ་མཁའ་དྲི་མེད། ། 
ཁྱི་བཞིན་དཔའ་བློ་རྗེ་ལ་གུས། །ཉི་མ་བཞིན་དུ་མེ་ཁྱེར་གསལ། ། 

འདི་འདྲ་སངས་ཏེ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །རྒྱུ་ཡང་འདིར་ནི་བསམ་པར་བློས། ། 
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ཚིག་གི་སློར་བ་འགའ་ལ་སྙན་ངག་རིག་པ་རྣམས་མི་དགེས་པ་ཡང་ཡློད་དེ། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་རྐང་པ་དང་པློ་རགས་
དང་། གཉིས་པ་ཚིག་དང་། གསུམ་པ་དཔེ་དམན་པ་དང་། བཞི་པ་དཔེ་མཆོག་སྟེ་སར་ཚུལ་འདི་འདྲ་བ་ཐློས་པ་
ཙམ་ན་ མི་མཛེས་པའི་བློ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། འདི་འདྲ་བ་སངས་ཏེ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔེ་དློན་ཕུན་སུམ་ཚློགས་
པའི་རྒྱུ་ཡང་དུས་འདིར་བསམ་པར་བློས་ཤིག་ཅེས་སློ། །  

མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་པ། 
བཞི་པ་མཚུངས་གསལ་གྱི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་འདི་དག་ཤློང་དཔང་སློགས་
ཀྱིས་སཾ་སྐྲྀ་ཏའི་སྐད་དུ་སློར་བཞག་པ་མང་ཞིང་། གྲངས་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་བས་ལ། ཕྱིས་སྒྲ་པ་སངྒྷ་
ཤྲཱིས་རློགས་པར་བསྒྱུར་ཞིང་གྲངས་ཀྱང་དྲུག་ཅུ་རྩ་ལྔར་བཤད་དེ་ཕྱི་རབས་པའི་མིག་ལྟ་བུར་གྱུར། དེ་
ལ་སྡེ་ཚན་བཞི་སྟེ། དཔེ་དློན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉེར་གཉིས། འདྲ་བའི་དློན་གསལ་བ་བཅོ་བརྒྱད། 
དཔེ་རྒྱན་གསལ་བྱེད་བཅོ་ལྔ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་སྒྲ་བཅུའློ། །དེ་དག་ལས་སྡེ་ཚན་དང་པློ་ནི།  

 
བཞིན་ལྟར་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་སྒྲ། །མཐུན་མཚུངས་ཡང་དག་མཚུངས་དང་མཉམ། ། 
ཡང་དག་གསལ་དང་ངེས་པར་གསལ། །རབ་གསལ་གཟུགས་ཀྱི་ཟླ་བློ་དང་། ། 

གཉེན་པློ་དང་ནི་དགྲ་ཟླ་དང་། །སློ་སློར་རློག་དང་འགལ་དང་འདྲ། ། 
བལྟ་བཅས་དང་ནི་བསླུ་བ་དང་། །རིགས་མཐུན་རྗེས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། ། 

 
ཞེས་ཏེ། བཞིན་དང་། ལྟར་དང་། ལྟ་བུ་དང་། ཇི་ལྟར་དང་། མཐུན་དང་། མཚུངས་དང་། ཡང་
དག་མཚུངས་དང་། མཉམ་དང་། ཡང་དག་གསལ་དང་། ངེས་པར་གསལ་དང་། རབ་ཏུ་གསལ་
དང་། གཟུགས་ཀྱི་ཟླ་བློ་དང་། གཉེན་པློ་དང་། དགྲ་ཟླ་དང་། སློ་སློར་རློག་དང་། འགལ་དང་། འདྲ་
དང་། བལྟ་དང་། བཅས་དང་། བསླུ་བ་དང་། རིགས་མཐུན་པ་དང་། རྗེས་སུ་སྨྲ་བ་རྣམས་སློ། །  
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སྡེ་ཚན་གཉིས་པ་ནི།  
གཟུགས་བརྙན་དང་ནི་སློ་སློར་སྡེབ། །གཟུགས་མཚུངས་མཉམ་དང་ཡང་དག་གཞལ། ། 
མཚན་ཉིད་མཐུན་འདྲ་མཚུངས་པ་དང་། །མཐུན་ཕློགས་དཔེར་བས་དཔེ་དང་རློག ། 

དམན་དང་ཅུང་ཟད་དམན་སློགས་དང་། །རབ་ཏུ་སྨྲ་དང་སློ་སློར་བཟླློག ། 
རིགས་མཐུན་མཉམ་བས་སྒྲ་དག་དང་། །གང་ཡང་དམན་མིན་དློན་ཅན་ཚིག ། 

ཅེས་ཏེ། གཟུགས་བརྙན་དང་། སློ་སློར་སྡེབ་དང་། གཟུགས་མཚུངས་དང་། གཟུགས་མཉམ་དང་། 
ཡང་དག་གཞལ་དང་། མཚན་ཉིད་མཐུན་དང་། མཚན་ཉིད་འདྲ་དང་། མཚན་ཉིད་མཚུངས་དང་། 
མཐུན་ཕློགས་དང་། དཔེར་བས་དང་། དཔེ་དང་། རློག་དང་། དམན་དང་། ཅུང་ཟད་དམན་དང་། 
རབ་ཏུ་སྨྲ་དང་། སློ་སློར་བཟླློག་དང་། རིགས་མཐུན་དང་། མཉམ་པར་བས་པ་སློགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་
ཆོས་ཐུན་མློང་། གྲིབ་མ་ཐུན་མློང་སློགས་ཀྱང་བསྡུས་སློ། །  
 
སྡེ་ཚན་གསུམ་པ་ནི།  

རི་བློང་མཚན་མའི་གདློང་ཅན་སློགས། །འབྲུ་མང་པློ་ཡི་ཚིག་སྡུད་དང་། ། 
འགྲན་དང་རྒྱལ་དང་སང་བ་དང་། །འཁུ་དང་མི་མཐུན་སྒྲོགས་པ་དང་། ། 
འཐབ་པ་དང་ནི་འཕ་བ་དང་། །ས་འབེབས་བྱེད་དང་སད་པ་དང་། ། 
ཅོ་འདྲི་བ་དང་འགོག་པ་དང་། །དགོད་དང་ཕྲག་དློག་མི་བཟློད་དང་། ། 

ཞེས་ཏེ། འབྲུ་མང་ཚིག་སྡུད་དང་། འགྲན་དང་། རྒྱལ་དང་། སང་བ་དང་། འཁུ་དང་། མི་མཐུན་
སྒྲོགས་པ་དང་། འཐབ་པ་དང་། འཕ་བ་དང་། ས་འབེབས་བྱེད་དང་། སད་པ་དང་། ཅོ་འདྲི་བ་དང་། 
འགོག་པ་དང་། དགོད་དང་། ཕྲག་དློག་དང་། མི་བཟློད་ཅེས་པ་རྣམས་སློ། །  
 

སྡེ་ཚན་བཞི་པ་ནི།  
དེ་ཡི་སྐལ་བཟང་འཕྲློག་བྱེད་དང་། །དེ་ཡི་མཛེས་པ་ཟུམ་བྱེད་དང་། ། 

དེ་དང་འགྲན་ལས་ཚར་གཅོད་དང་། །དེ་དང་མཚུངས་ལས་ལྷག་པར་མཛེས། ། 
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དེ་ཡི་རྗེས་སུ་རྐང་འཇོག་དང་། །དེ་ཡི་ནུས་པ་ལ་འཇུག་དང་། ། 
དེ་ཡི་རྗེས་འགྲོ་རྗེས་སུ་འཆིང་། །དེ་ཡི་ངང་ཚུལ་དེ་འགོག་དང་། ། 

དེ་ཡི་རྗེས་སུ་བྱེད་ཅེས་པའི། །སྒྲ་རྣམས་མཚུངས་པ་གསལ་བྱེད་ཡིན། ། 
ཞེས་པ་དེའི་སྐལ་བཟང་འཕྲློག་བྱེད་དང་། མཛེས་པ་ཟུམ་བྱེད་དང་། འགྲན་ལས་ཚར་གཅོད་དང་། 
མཚུངས་ལས་ལྷག་པར་མཛེས་དང་། རྗེས་སུ་རྐང་འཇོག་དང་། ནུས་པ་ལ་འཇུག་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་
འགྲོ་དང་། རྗེས་སུ་འཆིང་དང་། ངང་ཚུལ་དེ་འགོག་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་བྱེད་ཅེས་པ་རྣམས་ཏེ། སློར་
ཚུལ་གྱི་རྣམ་གསལ་དཔེར་བརྗོད་པ་ནི་ལློགས་སུ་གསལ་ལློ། ། འདིར་མ་བརྗོད་པ། ཆ་དང་། གྲོགས་
དང་། སྤུན་ཟླ་དང་། མཐློང་དང་། ཐློས་དང་། དྲན་དང་། རེག་དང་། ཕམ་དང་། སྙེག་དང་། 
འཛེགས་དང་། སེམས་པ་སློགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་འབྱུང་བའང་མཚློན་པར་ནུས་སློ། །  
 

གསུམ་པ་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན། 
༈ གསུམ་པ་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད། དཔེ་
གཟུགས་ཀྱིས་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི། 
 

ཐ་དད་སྣང་མིན་གྱུར་པ་ཡི། །དཔེ་ཉིད་ངོ་བློ་ཅན་འདློད་དཔེར། ། 
དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་མིན་པར་གཞི་མཐུན་དུ་བསྡུས་ཤིང་། གཅིག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་པར་
གྱུར་པའི་དཔེ་དེ་ཉིད་ནི། ངོ་བློ་ཅན་ནམ། གཟུགས་ཅན་ནམ། ཚུལ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་ཀྱང་འདློད་
དློ། །དུང་དཀར་པས། བརྗོད་འདློད་དློན་ཉིད་དཔེ་དེ་ཡི། །གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་གཟུགས་ཅན་

རྒྱན། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་ངོ་བློ་ཐ་དད་དུ་མ་བས་པར། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་
དློན་དེ་ཉིད་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ནི་གཟུགས་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བར་བརྗོད་པ་ཡི་ནློ། །ཞེསསློ།། 
  

གཉིས་པ་བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད་པ་རྣམ་གྲངས་ཉི་ཤུ་ལས། དང་པློ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
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དུང་དཀར་པས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་བར་གྱི། །འབྲེལ་སྒྲ་བསྡུས་པ་བསྡུས་པའི་གཟུགས། ། 
ཞེས་པ་ལྟར་ བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་བར་མཚམས་སློར་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་སྒྲ་བསྡུས་
ནས་དཔེ་ཅན་དཔེ་ཡི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན། ། 
 

དཔུང་པ་འཁྲི་ཤིང་ལག་པ་ནི། །པདྨ་སློར་མློ་ཡལ་འདབ་བློ། ། 
དཔུང་པ་འཁྲི་ཤིང་དང་། ལག་པ་པདྨ། སློར་མློ་ཡལ་འདབ་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། འདི་དག་གི་
བར་དུ། དཔུང་པའི་ཞེས་སློགས་དྲུག་སྒྲ་ཐློབ་ཀྱང་། ཀ་ལཱ་པར། གཞི་མཐུན་པ་ཡི་ཚིག་དག་
ནི། །ལས་འཛིན་བྱེད་པར་རྣམ་ཤེས་བ། ། ཞེས་ལས་འཛིན་ནམ་ཁྱད་པར་གྱི་བསྡུ་བས་རྣམ་དབྱེ་
རྣམས་བསྡུས་པའློ། །  
 

ཁྱོད་ཞལ་པདྨ་མཚར་སྡུག་འདབ་ཡངས་པ། །ཚེམས་ཕྲེང་གེ་སར་རློ་འཛིན་བུང་བ་གཡློ། ། 
ལང་ཚློ་རད་བྱུང་དཔྱིད་དཔལ་དར་བ་མློ། །དབངས་ལྡན་མཐློ་རིས་སྐྱེད་ཚལ་དེ་ཁོ་ན། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
མ་སད་རིགས་རུས་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་པ་ལས། །ལེགས་འཁྲུངས་མི་དབང་རྒྱུ་སྐར་བདག་པློ་མཆོག། 
ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་རབ་ཆ་ཤས་ཡློངས་གང་ཞིང། །ལེགས་བས་ཤར་རིའི་ཕྲག་ན་རྣམ་པར་མཛེས། ། 

གཉིས་པ་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། བར་གྱི་དྲུག་སྒྲ་མ་བསྡུས་པ། །མ་བསྡུས་པ་ཡི་
གཟུགས་ཅན་ནློ། །དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་དཔེའི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང་ངོ་བློ་དབྱེར་མེད་དུ་
འགོད་སྐབས་དཔེ་དློན་བར་གྱི་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་སྒྲ་མ་བསྡུས་པར་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཞིག་ཡིན། ། ཞེས་སློ།། 

 
ལག་པའི་འཁྲི་ཤིང་སློར་མློ་ཡི། །ཡལ་འདབ་སེན་མློའི་འློད་ཟེར་ནི། ། 
མེ་ཏློག་ཏུ་གྱུར་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ། །ཁྱེད་ནི་ངེད་ལ་མངོན་སུམ་རྒྱུ། ། 
ཞེས་པ་འདི་ནི་མ་བསྡུས་ཏེ། །སྔ་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 
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ལག་པའི་འཁྲི་ཤིང་སློར་མློ་རྣམས་ཀྱི་ཡལ་འདབ། སེན་མློའི་འློད་ཟེར་ནི་མེ་ཏློག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཛེས་མ་
དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཁྱོད་ནི། ངེད་ཀྱི་མིག་སྔར་མངོན་སུམ་དུ་རྒྱུའློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱིས་པས་མ་
བསྡུས་པ་དང་། དཔེར་བརྗོད་སྔ་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །  
 

ལུས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་འཁྱོག་པློའི་རྩེར་སྨིན་པའི། །རལ་པའི་མེ་ཏློག་ཙམ་པ་ཀ་ཡི་རྡུལ། ། 
འཐུང་འདློད་མིག་གི་བུང་བ་ཀེམ་ཀེམ་གཡློ། །རྒན་པློའི་སྐྱེད་ཚལ་འདི་ནི་ཡ་རེ་ང། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
གང་གི་མཁྱེན་དཔློད་དར་བའི་ལྷ་ལམ་ངོགས། །ཐུགས་བསྐྱེད་དགེ་བའི་ཆུ་འཛིན་རབ་དཀྲིགས་ཤིང། ། 
ཕུལ་བྱུང་མཛད་པའི་སྦྲང་ཆར་རྒྱུན་འབེབས་པས། །ཕན་བདེའི་མྱུ་གུ་རྒྱས་མཛད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། ། 

 
གསུམ་པ་བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གཉིས་པློ་
ཡི། །བར་དུ་འབྲེལ་སྒྲ་འགའ་ཞིག་ནི། །བསྡུས་ཤིང་འགའ་ཞིག་མ་བསྡུས་པ། །བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་
གཟུགས་ཅན་ནློ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་དཔེའི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་
དང་ངོ་བློ་དབྱེར་མེད་དུ་འགོད་སྐབས་དཔེ་དློན་བར་གྱི་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་སྒྲ་འགའ་ཞིག་བསྡུས་ལ་འགའ་མ་
བསྡུས་པར་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཞིག་ཡིན། ། ཞེས་སློ།། 
 

བཞིན་ཟླ་འཛུམ་པའི་ཟླ་འློད་ནི། །གཟུགས་ཅན་བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པའློ། ། 
བཞིན་རས་ཀྱི་ཟླ་བ་དྲུག་སྒྲ་ཕྱིས་ནས་བཞིན་ཟླ་ཞེས་བསྡུས་ལ། འཛུམ་པའི་ཟླ་འློད་ནི་མ་བསྡུས་པས། 
གཟུགས་ཅན་བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པ་ཞེས་བའློ། །  

རྩེ་དགའི་གཉེན་གྱུར་ཁྱོད་གདློང་པདྨ་དཀར། །སློ་ཕྲེང་གེ་སར་ཚློགས་པའི་ཚར་དངར་ལ། ། 
སྨིན་མ་འཁྱོག་པློའི་ར་ཡིག་གཉིས་པ་ཟུང་། །འདློད་པའི་སྦྲང་རྩིས་མློས་པའི་གར་བསྒྱུར་རློ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
མཉམ་མེད་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་ཆུ་ཤེལ་དབང། །ལུང་དང་རློགས་པའི་ཆ་ཀུན་ཡློངས་རློགས་ཏེ། ། 

གང་འདུལ་མཛད་ཕྲིན་བསིལ་བའི་འློད་སྣང་གིས། །སན་ལྗོངས་ཞི་བདེའི་ཀུ་མུད་འདབ་རྒྱ་བཞད། ། 
 

བཞི་པ་མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། ཆ་དང་ཆ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །གཟུགས་
བས་མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་མཐའ་
དག་ དཔེའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའམ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་མཐའ་དག་
གི་སྒོ་ནས་དཔེ་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་བཀོད་དེ། དེ་གཉིས་ཀ་བཟུང་བར་འློས་པའི་གནས་གཅིག་
མཚུངས་སུ་སློས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

སློར་མློ་དམར་བའི་འདབ་ཕྲེང་དང་། །སེན་མློའི་འློད་ཀྱི་གེ་སར་ཅན། ། 
ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་འདམ་སྐྱེས་ནི། ས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བློར་འཛིན། ། 

སློར་མློ་རབ་ཏུ་དམར་བའི་འདབ་མའི་ཕྲེང་བ་དང་། སེན་མློའི་འློད་ཀྱི་གེ་སར་གསལ་བ་ཅན། མིའི་
བདག་པློ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་འདམ་སྐྱེས་ཏེ་པདྨ་འདི་ནི་ས་གཞི་སྐྱོང་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བློར་ཅོད་པན་
གྱི་ཚུལ་དུ་འཛིན་ནློ།། དེའི་དློན་བཤད་པ།  
 
 

སློར་མློ་ལ་སློགས་འདབ་སློགས་དང་། །རྐང་པ་པདྨ་ཉིད་བས་ནས། ། 
དེ་འློས་གནས་སུ་རྣམ་བཀོད་པ། །འདི་ནི་མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 

སློར་མློ་དང་སློགས་ཀྱིས་སེན་མློའི་འློད་ནི། འདབ་མ་དང་། གེ་སར་དུ་བས་ལ། རྐང་པ་པདྨ་ཉིད་དུ་
བས་ནས། དེ་གཟུང་བར་འློས་པའི་གནས་སྤྱི་བློར་རྣམ་པར་བཀོད་པ་འདི་ནི། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་
ཅན་ཀུན་གཟུགས་སུ་བཀོད་པས། མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་ནློ།།  
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འཁྲིལ་ལྡེམ་ལུས་ཀྱི་ལྕུག་ཕྲན་ཡིད་འློང་རྩེར། །མཚར་སྡུག་རློགས་པའི་བཞིན་རས་མེ་ཏློག་འགོད། ། 
ཟུར་མིག་བུང་བ་གཞློན་ནུའི་འཕུར་ལྡིང་བཅས། །ལུས་མཆོག་ཡློངས་འདུའི་ལྗོན་པར་འཁྱུད་དེ་སུ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཐློས་བསམ་སྒོམ་པའི་འདབ་བརྒྱ་རབ་བཞད་ཅིང། །བསབ་གསུམ་གཙང་མའི་དྲི་བསུང་འཐུལ་བ་ཡི། ། 
འཕགས་ཚློགས་འདུས་སྡེ་པད་དཀར་ཕྲེང་བ་ནི། །རྣམ་གསུམ་དད་པའི་བུ་མློའི་མགུལ་རྒྱན་ཡིན། ། 

 

ལྔ་པ་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། ཆ་ཤས་གཟུགས་བས་ཆ་ཅན་ནི། །གཟུགས་སུ་མ་བས་ཆ་
ཤས་གཟུགས། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཆ་ཤས་ཁོ་ན། དཔེའི་གཟུགས་སུ་
བཀོད་པ་ལས། ཆ་ཤས་ཅན་དེ་ གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

གཏུམ་མློ་གློ་བུར་ཉིད་དུ་ནི། །ཁྱོད་གདློང་མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་གཡློ། ། 
རྔུལ་གྱི་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ཡི། །དློག་པ་མུ་ཏིག་འློད་ཅན་འཛིན། ། 

ཀྱེ་གཏུམ་མློ་ཞེས་བུད་མེད་ཁྲོ་བ་ཅན་ལ་བློད་ནས། རྐྱེན་མེད་གློ་བུར་ཉིད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་མཆུའི་ཡལ་འདབ་
འདར་ཞིང་གཡློ་ལ། རྔུལ་གྱི་ཆུའི་ཐིགས་པའི་དློག་པ་མུ་ཏིག་གི་འློད་ཅན་ཀྱང་འཛིན་ནློ། ། དེ་བཤད་པ་ནི།  

འདིར་ནི་རྔུལ་ཆུ་དློག་པར་བས། །མཆུ་ཡང་ཡལ་འདབ་ཉིད་བས་ཀྱི། ། 
གདློང་ནི་རྣམ་པ་གཞན་མ་བས། །དེ་ཕྱིར་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 

 
སྐབས་འདིར་ནི་རྔུལ་ཆུ་དློག་པ་སྟེ་འབས་བུ་དང་། མཆུ་ཡལ་འདབ་ཀྱི་གཟུགས་ཉིད་དུ་བས་ཀྱི། ཁྱད་གཞི་
གདློང་ནི་རྣམ་པ་གཞན་གྱི་གཟུགས་སུ་མ་བས་པ་དེའི་ཕྱིར་ ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་ནློ།།  
 

དཀའ་ཐུབ་ལྡན་པས་ཕྲར་གྱུར་ལག་པ་ཡི། །མཛུབ་རྩེ་པདྨའི་སྐུད་པས་ཉེར་བཟུང་བའི། ། 
ཡིད་འཕྲློག་བགྲང་ཕྲེང་མཛེས་མ་འདི་དག་ནི། །ཐར་པ་འདློད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྩེ་དགའི་གྲོགས། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
དྲང་བདེན་སྲིད་པའི་རྩ་བ་རབ་བརླིང་ཞིང། །ཕུན་ཚློགས་འབློར་པའི་ཡལ་འདབ་ཕློགས་སུ་རྒྱས། ། 
ལུང་རློགས་བསན་པའི་འབས་བུས་རབ་ཕྱུག་པ། །དབར་གྱི་རྔ་སྒྲས་མཚན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ། ། 
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དྲུག་པ་ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། དེ་ལས་ལྡློག་སྟེ་གཟུགས་སུ་བཀོད། །ཆ་ཤས་ཅན་
གྱི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་ཅན་ཁོ་ན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ལས། དཔེ་ཅན་
དེའི་ཆ་ཤས་རྣམས་གང་གི་གཟུགས་སུའང་མ་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཞིག་ལ་ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ། ། 
ཞེས་སློ།། 

གདློང་པའི་འདམ་སྐྱེས་སྨིན་འཁྱོག་ཅིང་། །རྔུལ་གྱི་ཆུ་ནི་ཟག་པ་དང་། ། 
མིག་དག་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་འདི། །མློས་པའི་གནས་སྐབས་གསལ་བར་བྱེད། ། 

ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་པའི་འདམ་སྐྱེས་ཏེ་པདྨ། སྨིན་མ་འཁྱོག་ཅིང་། རྔུལ་གྱི་ཆུ་ཐིགས་པ་ནི་ཟག་པ་དང་། མིག་དག་
ཀྱང་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་འདིས་ཆགས་པས་མློས་པའི་གནས་སྐབས་གསལ་བར་བྱེད་དློ། ། དེ་བཤད་པ་ནི།  

འདིར་ནི་གདློང་པའི་ཆ་ཤས་དག །རྣམ་འགྱུར་མ་བས་གདློང་པ་ཉིད། ། 
པདྨར་བཀོད་བས་དེས་ན་འདི། །ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 

 
འདིར་ནི་གདློང་པའི་ཆ་ཤས་སྨིན་མ་དང་ རྔུལ་ཆུ་དང་ མིག་དག་རྣམ་འགྱུར་ཏེ་གཟུགས་སུ་མ་བས་ལ། ཆ་
ཤས་ཅན་གདློང་པ་ཁོ་ན་ པདྨའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པར་བས་པ་དེས་ན་ འདི་ནི་ཆ་ཤས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་
ནློ། །  

ཁྱོད་ཐུགས་ཟག་པ་མེད་པའི་མེ་ལློང་ལ། །སྒྲིབ་པའི་ཚློགས་ཀུན་གཞར་ཡང་མི་གནས་པའི། ། 
རྣམ་རློག་མེད་ལས་སྐྱེས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱི། །རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་ལ་ལྡང་ཞིང་འཇུག ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
སན་ལྗོངས་རྒྱལ་གཞུང་དཔག་བསམ་རྐང་འཐུང་དབང། །ངོ་མཚར་སྲིད་པའི་འདློད་ཡློན་རབ་རྒྱས་ཤིང། ། 

མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་ཡློངས་སུ་ཁྱབ། །བློ་ལྡན་ཡ་རབ་སྐྱེ་བློས་བསྟེན་པའི་ཞིང། ། 
 

བདུན་པ་ཡན་ལག་གཅིག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། ཡན་ལག་གཅིག་ཙམ་གཟུགས་བས་
སློགས། །སློར་ཚུལ་འགའ་ཡང་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་གཅིག་ཁོ་ན་ དཔེ་ཡན་
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ལག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་ དཔེ་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ དཔེ་དེའི་ཡན་ལག་གང་གི་གཟུགས་
སུའང་ མ་བཀོད་པའི་རྒྱན་ལ་ ཡན་ལག་གཅིག་པའི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ།། ཞེས་སློ།། 
 

མཛེས་མ་མློས་པའི་མཁུར་ཚློས་དམར། །མིག་གི་ཨུཏྤལ་དམར་པློ་ཅན། ། 
ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་གིས་སྐྱེ་བློ་ནི། །འདིར་ཡང་དམར་བའི་རང་བཞིན་བས། ། 

མཛེས་མ་ཞེས་བློད་ནས། ཆགས་པས་མློས་པའི་མཁུར་ཚློས་དམར་ཞིང་མིག་གི་ཨུཏྤལ་དམར་པློ་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་
གདློང་འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བ་དག་གིས། ཆགས་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་བློ་འདི་ཡང་མློས་ཏེ་དམར་བའི་རང་བཞིན་
དུ་བས་སློ། །  
 

འདི་ནི་ཡན་ལག་གཅིག་གཟུགས་ཅན། །དེ་ལྟར་འདི་ནི་གཉིས་སློགས་ཀྱི། ། 
ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱང་རློགས་པར་བ། ། 

འདི་ནི་ཡན་ལག་མིག་ཁོ་ན་གཟུགས་སུ་བཀོད་པས་ཡན་ལག་གཅིག་གཟུགས་ཅན་དང་། དེ་ལྟར་འདིའི་རིགས་
ཀྱིས་ཡན་ལག་གཉིས་གསུམ་སློགས་ཀྱང་ཤུགས་ལས་རློགས་པར་བའློ། །  
(ཡན་ལག་གཅིག་གཟུགས།) 

འདྲེན་པ་ཁྱོད་གསུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །ལེགས་བཤད་སྙན་པའི་གླིང་བུ་རྒྱུད་གཅིག་པས། ། 
གདུལ་བ་རང་རང་སྐལ་བར་འཚམ་པའི་ཆོས། །སློན་པར་ནུས་པ་ཤཱ་ཀྱའི་རྒྱལ་པློ་འློ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཞི་བའི་ལམ་ལ་གོམས་པ་ཆེར་བརས་ཤིང། །ཞི་འཇམ་གསུང་གི་རྒྱུད་མངས་སྒྲེང་བ་ཅན། ། 
ཞི་བདེའི་ལམ་སློན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པློ་ཡིས། །ཞི་བའི་བསམ་སྤྱློད་ཀུན་ལ་སྐྱེ་བར་མཛད། ། 

 
(གཉིས༌པ༌ཡན༌ལག༌གཉིས༌གཟུགས༌ནི) 
དཔེ༌ཅན༌གྱི༌ཡན༌ལག་གཉིས༌ཙམ་ དཔེའི༌ཡན༌ལག༌གི༌གཟུགས༌སུ་ བཀོད་གཞན་རྣམས་གཟུགས་མ་བཀོད་
པའི་རྒྱན།  

མཛེས་པའི་སྐུ་ཡི་གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན། །མཚན་དཔེའི་མེ་ཏློག་འབར་བའི་ཆ་རེར་ཡང་། ། 
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བལྟ་བས་མི་ངོམས་ཟིལ་མངར་འབུམ་འཛག་པ། །མགོན་དེའི་བཀའ་དྲིན་ཡངས་པ་རྗེས་སུ་དྲན། ། 
 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
གཞན་ཕན་བམས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཆ་གང་ཞིང། །གཞན་ཕན་གསུང་གི་འློད་ཟེར་འབུམ་འཕྲློ་བས། ། 
གཞན་ཕན་ལམ་སློན་ཆོས་རྗེ་མཁན་ཆེན་གྱིས། །གཞན་ཕན་སེམས་མཆོག་ཀུན་གྱིས་རློགས་པར་མཛད། ། 

 
(གསུམ༌པ༌ཡན༌ལག༌གསུམ༌གཟུགས༌ནི) 
དཔེ༌ཅན༌གྱི༌ཡན༌ལག་གསུམ་ཙམ་དཔེའི༌ཡན༌ལག༌གི༌གཟུགས༌སུ༌བཀོད༌པའི༌རྒྱན། 
 

མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་དབུས་པད་ཚལ་ན། །མཛའ་བའི་གསང་གཏམ་བུང་བའི་ན་ཆུང་མ། ། 
སྙན་འགྱུར་མགྲིན་པའི་རྒྱུད་མངས་སྦྲེང་བ་འདིས། །བདག་གི་ཡིད་ནི་དབང་མེད་ཕློགས་དེར་དྲངས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཐུབ་དབང་སློབས་ཤུགས་ལྷ་ཡི་རྫིང་རིང་ནས། །དགེ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པློ་འཁྲིགས། ། 
རྣམ་དག་མཛད་བཟང་སྦྲང་ཆར་ཐ་གྲུར་ཕབ། །ཆོས་བློན་མཆོག་དེས་སྐྱེ་རྒུ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར། ། 

ལྡན་དང་མི་ལྡན་ཐ་དད་བྱེད། ། 
ཅེས་མིང་མཉམ་དུ་བསན་པའློ། ། 

 

བརྒྱད་པ་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་སློ་སློའི་ཆོས། །ཕན་ཚུན་ལྡན་པ་ལྡན་པའི་གཟུགས། ། ཞེས་པ་ལྟར་ 
དཔེ་ཅན་གང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པའམ་ལྡན་པ་དེ། དཔེའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་
གཉིས་ཀྱང་ ཕན་ཚུན་འགྲོཊ་པའམ་ལྡན་པ་ཞིག་གི་གཟུཊ་སུ་བཀོད་པ་ལ་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ། ། 
ཞེས་སློ།། 

གདློང་ནི་འཛུམ་པའི་མེ་ཏློག་འབར། །གཡློ་བའི་མིག་གི་བུང་བ་ཅན། ། 
ཞེས་པ་མེ་ཏློག་བུང་བ་དག །འགྲོགས་པས་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 
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ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་པ་ནས་འཛུམ་པའི་འློད་ཀྱི་མེ་ཏློག་འབར་བ་ལ་ གཡློ་ཞིང་འཕྲུལ་བའི་མིག་གི་བུང་བ་ལྡན་པ་ཅན་
ནློ་ཞེས་མེ་ཏློག་དང་བུང་བ་དག་འགྲོགས་པར་འློས་ཤིང་ལྡན་པས་ན་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 
  

ཁྱོད་ལུས་ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་འཁྲི་ཤིང་གི །ལང་ཚློའི་མེ་ཏློག་ཅི་ཡང་འབར་བས་ན། ། 
མྱུར་དུ་ནུ་མའི་འབས་བུ་དུད་གྱུར་ཞེས་། །ཤེས་ལྡན་འདབ་ཆགས་ཚློགས་འདི་ཅ་ཅོ་སྒྲོགས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་ཆུ་སྐྱེས་རྒྱས་པའི་རྩེར། །ནང་སྲིད་མཛད་བྱུས་པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུའི་དབུས། ། 
ཕན་བདེ་སྦྲང་རྩིའི་ཁུར་གྱིས་དུད་པ་ན། །དཔློད་ལྡན་བུང་བའི་ཚློགས་རྣམས་དགའ་བས་བྲེལ། ། 

 
དགུ་པ་ལྡན་མིན་གྱི་གཟུགས་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། གཟུགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་མི་ལྡན་པ། །མི་ལྡན་པ་ཡི་
གཟུགས་ཅན་ནློ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གང་གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གཉིས་ དཔེའི་ངོ་བློ་མི་མཐུན་པའམ་
ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་ལྡན་པའི་དངོས་པློ་གཉིས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་ མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ།། 
ཞེས་སློ།། 

གདློང་འདི་འཛུམ་གཤེར་ཟླ་འློད་དང་། །སྣུམ་པའི་མིག་གི་ཨུཏྤལ་ཅན། ། 
ཟླ་འློད་ཨུཏྤལ་མི་ལྡན་པས། །ལྡན་མིན་ཞེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 

 
ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་འདི་ཉིད་འཛུམ་དཀར་གྱི་བདུད་རྩིས་གཤེར་བའི་ཟླ་འློད་དང་། མཐིང་ཞིང་སྣུམ་པའི་མིག་གི་
ཨུཏྤལ་ཅན་དང་ལྡན་ནློ་ཞེས་ཟླ་འློད་ཀྱིས་ཨུཏྤལ་ཟུམ་པར་བྱེད་ཀྱི། མཛེས་པ་མི་ལྡན་པས་ལྡན་མིན་གྱི་གཟུགས་
ཅན་ནློ། །  
 

ཁྱོད་གདློང་ངམ་གནག་མུན་པའི་འཁོར་ས་ཆེ། །སྨིན་འཁྱོག་བསྐལ་མེས་རབ་འཁྱུད་སྤྱན་གྱི་ཉི། ། 
གཟིགས་པའི་གར་རེས་སྙིང་ལ་བདུད་རྩིའི་རློ། །སྦྱིན་ཕྱིར་དབྱིངས་ནས་ཁྲོས་དེ་ཚློགས་བདག་ལྷའློ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
དབུས་གཞུང་བཀའ་ལུང་ར་བདུན་ལྡིང་ཁང་མཛེས། །རློང་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ཆུ་ཤེལ་དབང་པློ་གསལ། ། 
ཕློགས་ཀུན་དམ་མཐུན་པདྨའི་སྐྱེད་ཚལ་རྒྱས། །ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡློན་ཀུ་མུད་དྲི་བསུང་འཐུལ། ། 

 

བཅུ་པ་མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
ཡན་ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་རྣམས། །གཟུགས་བས་གཟུགས་སུ་མ་བས་ལ། ། 
བརྟེན་པས་མི་མཉམ་པ་ཞེས་པའི། །གཟུགས་ཅན་མཛེས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། ། 

ཡན་ལག་ཅན་གདློང་ལྟ་བུ་དང་། ཡན་ལག་སྨིན་མ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་གཟུགས་སུ་བས་ལ། འགའ་ཞིག་
གཟུགས་སུ་ཅི་ཡང་མ་བས་པ་ལ་བརྟེན་པས། རྐང་པ་འཐེང་འགྲོས་ལྟ་བུར་མི་མཉམ་པ་དེ་ནི་དེའི་མིང་ཅན་ཤིན་
ཏུ་མཛེས་པ་ཡིན་ཏེ།  
དུང་དཀར་པས། ཡན་ལག་གཟུགས་སུ་བས་མ་བས། །ཅི་ལྟར་རིག་པ་འཐེང་འགྲོས་ལྟར། །སྤེལ་མར་སློར་བ་
མི་མཉམ་གཟུགས། །ཞེས་པ་ལྟར་ ཆོས་གང་གི་རྟེན་ཡན་ལག་ཅན་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དེ་
གཟུགས་ཅན་འཕར་མར་བས་ཀྱང་རུང་། བརྟེན་པ་ཡན་ལག་རྣམས་ནི་འགའ་ཞིག་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་
པར་མ་ཟད་ གཟུགས་ཅན་འཕར་མར་ཡང་བཀོད། འགའ་ཞིག་གཟུགས་སུ་གཏན་ནས་མ་བཀོད་པར། ཡན་
ལག་གམ་བརྟེན་པའི་ངོས་མི་མཉམ་པའམ། མཐློ་དམན་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་
བའློ།། དཔེར་བརྗོད་ན། ཞེས་སློ།། 

མློས་པའི་མཁུར་ཚློས་རབ་དམར་ཞིང་། །སྨིན་མའི་འཁྲི་ཤིང་གར་བྱེད་པ། ། 
ཁྱོད་གདློང་ཟླ་བ་ཡིད་སྲུབས་ཀྱིས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པློ་གཞློམ་པར་ནུས། ། 

 
ལང་ཚློས་མློས་པའི་མཁུར་ཚློས་རབ་ཏུ་དམར་ཞིང་ཞེས་ ཡན་ལག་རྐང་པ་དང་པློ་གཟུགས་སུ་ མ་བས་ལ་  
སྨིན་མ་འཁྲི་ཤིང་དང་དེ་ཡང་ གར་བྱེད་པ་པློའི་གཟུགས་སུ་བས་ཤིང་། དེ་ལྡན་གྱི་གདློང་ཟླ་བ་དང་། དེ་ཡང་
ཡིད་སྲུབས་ཏེ་འདློད་ལྷའི་གཟུགས་སུ་བས་པས། ཡན་ལག་ཡན་ལག་ཅན་གཉིས་སུ་འཕར་མར་ཡང་བས་ཏེ། 
དེས་ འཇིག་རྟེན་གསུམ་པློ་གཞློམ་པར་ནུས་ཞེས་ གཟུགས་སུ་མ་བཀོད་པས། མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན་
ནློ། །  

ལྷ་ཡི་ལྕམ་གཅིག་ཁྱོད་ཞལ་ལྟ་ན་སྡུག །ཡིད་ཙམ་བྱེ་བའི་མཆུ་སྒྲོས་པདྨའི་རླབས། ། 
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མཛེས་བྱེད་ཚེམས་ཀྱི་གེ་སར་ངང་མློའི་ཁྱུ། །དཀར་བའི་ཕུན་ཚློགས་གཅིག་ཏུ་བཀྲ་ལྡན་ནློ། ། 
 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ལུགས་མཐུན་སྲིད་ཀྱི་རྣམ་དཔློད་ཆེར་ལྡན་ཞིང། །རྣམ་དག་ལྷག་བསམ་པད་དཀར་ཟུར་མིག་གཡློ། ། 
རློང་ཁག་དཔློན་རིགས་ཆུ་སྐྱེས་ལུས་ཕྲ་མས། །ཡུལ་ཁམས་སྐྱེ་བློར་དགའ་བདེའི་དཔལ་ཀུན་སྦྱིན། ། 

 

བཅུ་གཅིག་པ་ཁྱད་པར་གྱི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དམིགས་བསལ་ཆོས་འགའ་གཟུགས་སུ་བས། །ཁྱད་པར་བཅས་པའི་གཟུགས་ཅན་
ནློ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་དངོས་པློ་དེ། དཔེ་དངོས་པློ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་
བཀོད་དེ། དེའི་དགོས་པའམ་བ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སློན་པ་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་གཟུགས་
ཅན་ཅེས་བའློ། ། ཞེས་སློ།། 
 

འཕྲློག་བྱེད་རྐང་པ་ཛ་ཧུ་ནུའི། །བུ་མློའི་ཆུ་གོས་རྩེ་ལ་བཏགས། ། 
ལྷ་མིན་དློགས་མེད་ལྷ་དགའ་བའི། །དགའ་སློན་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ། 

འཕྲློག་བྱེད་དེ་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་གི་རྐང་པ། དྲང་སློང་ཛ་ཧུ་ནུའི་བུ་མློ་གངྒཱའི་ཆུ་ གོས་སུ་བས་པ་ནི་རྐང་པ་
དེའི་རྩེ་ལ་བཏགས་ཤིང་བཀོད་པ་ན། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་འཇིགས་པའི་དློགས་པ་མེད་དློ་ཞེས། ལྷ་རྣམས་
དགའ་བའི་དགའ་སློན་དུ་བསྒྲེང་བའི་རྒྱལ་མཚན་འདི་ཉིད་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད་
པའློ། །འདི་ནི་ཁྱབ་འཇུག་གིས་ལྷ་མིན་བཅོམ་པའི་བ་དགར། མི་ཡུལ་ན་ཡློད་པའི་གངྒཱ་འདི་ཉིད་
ཞབས་བསིལ་དུ་བཞག་པའློ་ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སར་བའློ། ། དེ་བཤད་པ་ནི། 
  

གང་ཞིག་ཏློག་གི་ཁྱད་པར་གྱི། །ཚློགས་ཀྱི་གཟུགས་ནི་འདི་འདྲ་བ། ། 
དེ་ནི་རྐང་པ་ལ་བཀོད་འདི། །ཁྱད་པར་དང་བཅས་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 
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སྤྱིར་རྒྱལ་མཚན་ནམ་ཏློག་གི་ཁྱད་པར་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་མཆོག་ཏུ་གྲགས་པ་ཞིག་འགོད་པ་ལ། 
གང་ཞིག་འདིར་ཏློག་གི་ཁྱད་པར་གྱི་དངོས་པློ་ཚློགས་པའི་གཟུགས་འདི་འདྲ་བ་དེ་ནི། ཁྱབ་འཇུག་གི་
རྐང་པ་དམའ་ཤློས་དེ། ཤིན་ཏུ་མཐློ་བའི་གནས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏློག་ཏུ་བཀོད་པ་འདིས། དགོས་པའམ་
བ་བ་ལྷག་པར་འགྲུབ་པ་ནི། ཁྱད་དུ་ཐློན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཡིན་པས། ཁྱད་པར་དང་བཅས་པའི་
གཟུགས་ཅན་ནློ།།  
  

ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པློའི་རྐང་སེན་ཕློགས་ཀྱི་ནི། །དྲེགས་ལྡན་གཙུག་གི་ལ་ཐློད་གཡློ་བའི་རྩེར། ། 
བཀོད་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚན་ཆེར། །བཙུགས་པས་སྲིད་པའི་ཁྱོན་འདི་སྲུང་གྱུར་ཅིག། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ། །སན་ལྗོངས་སྐྱེ་དགུའི་དད་དམ་གོས་བཟང་བརྩེར། ། 
ལེགས་བཀོད་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི། །རྒྱལ་མཚན་ཞི་བདེའི་དཔལ་དུ་ཡུན་བརན་ཤློག། 

 

བཅུ་གཉིས་པ་འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དཔེ་དེར་སྲིད་མིན་ཁྱད་ཆོས་འགའ། །བཀོད་པ་འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 
ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་དངོས་པློ་ དཔེ་གང་རུང་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དེས་ དཔེ་དེའི་བ་
བ་མི་བྱེད་པ་དང་། དཔེ་དེས་དཔེ་ཅན་དེའི་བ་བ་མི་བྱེད་པ་སྟེ། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱིས་བ་བ་བྱེད་ཚུལ་
འགལ་བར་སློན་པ་ཞིག་ལ་འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ།། ཞེས་སློ།། 
 

པདྨ་རྣམས་ནི་མི་འཛུམ་ཞིང་། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མི་འགྲོ་བ། ། 
ཁྱོད་གདློང་ཟླ་བས་བདག་གི་ནི། །སློག་རྣམས་འཕྲློག་པ་ཉིད་དུ་འབད། ། 

པདྨ་རྣམས་ནི་མི་འཛུམ་སྟེ་ཟུམ་པར་མི་བྱེད་ལ། ནམ་མཁའི་ངོས་ལ་ཡང་མི་འགྲོ་བ། ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་གི་
ཟླ་བ་འདིས། བདག་གི་ནི་སློག་རྣམས་འཕྲློག་པའི་ཆེད་དུ་འབད་པར་བྱེད་དློ། ། དེ་བཤད་པ་ནི།  
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ཟླ་བའི་བ་བ་བ་མིན་དང་། །གཞན་གྱི་བ་བ་བ་བ་འདིར། ། 
ཡང་དག་བསན་ཏེ་དེ་ཡི་ཕྱིར། །འགལ་བ་ཞེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 

ཟླ་བའི་བ་བ་པདྨ་ཟུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་ནི་བ་བ་མིན་ཏེ་མི་བྱེད་ལ། གཞན་གྱི་སྟེ་མཚློན་
ཆའི་བ་བ་སློག་འཕྲློག་པ་འདིར་བ་བར་ཡང་དག་པར་བསན་ཏེ་དེའི་ཕྱིར། འགལ་བ་ཞེས་པའི་གཟུགས་
ཅན་ནློ། །     

འཆི་མེད་གྲོང་ནས་ངལ་བས་མ་ཕབ་ཅིང་། །དབང་ཕྱུག་རལ་པའི་ལྟློ་བར་མ་བསྐྱིལ་བ། ། 
རྣམ་འདྲེན་ཁྱོད་གསུང་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་འདིས། །གདུལ་བའི་རློངས་པ་མཐའ་དག་བཅད་ཅིང་བསྲེག། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
གླིང་བཞི་བསྐོར་བའི་ངལ་བ་མི་བསྟེན་ཞིང། །འབྱུང་བའི་མིག་ལ་གཟན་པའང་མ་གྱུར་པའི། ། 

བསན་རྒྱས་ཚློང་དང་བཟློ་གྲྭའི་ཉི་གཞློན་གྱིས། །དབུལ་ཕློངས་གདུང་བ་ཞི་ཞིང་བསིལ་བར་བྱེད། ། 
 

བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་དཔེ་དངོས་སུ། །རློགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། ཞེས་པ་
ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་དངོས་པློ་ལ་ཡློད་པའི་རང་གི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ རང་དང་ཆོས་
མཚུངས་པའི་དཔེ་གང་ཡང་རུང་བ་དག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་
བའློ། ། ཞེས་སློ།། 
 

ཁྱོད་ནི་ཟབ་པས་རྒྱ་མཚློ་སྟེ། །བརླིང་བ་ཉིད་ཀྱིས་རི་བློ་ཡིན། ། 
འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་འདློད་པ་ནི། །སྟེར་ཕྱིར་དཔག་བསམ་རྐང་འཐུང་ངོ་། ། 

མིའི་བདག་པློ་ཁྱོད་ནི་ཟབ་པས་རྒྱ་མཚློ་ཆེན་པློ་སྟེ། བརླིང་བ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་རི་བློ་མཆོག་རབ་ཡིན། 
འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་འདློད་པ་སྟེར་བའི་ཕྱིར་དཔག་བསམ་རྐང་འཐུང་སྟེ་ཤིང་ཡིན་ནློ།།  
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དེ་བཤད་པ་ནི།  
འདི་ནི་ཟབ་པ་ལ་སློགས་པའི། །རྒྱུ་རྣམས་དག་གིས་རྒྱ་མཚློ་རི། ། 

དཔག་བསམ་ཤིང་ཡང་བྱེད་པས་ན། །འདི་ནི་རྒྱུ་ཡི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 
འདིར་ཟབ་པ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་དག་གིས། རྒྱ་མཚློ་དང་། རི་དང་། དཔག་བསམ་ཤིང་དུ་ཡང་སྐྱེས་བུ་དེ་
འགོད་པར་བྱེད་པས་ན། འདི་ནི་རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན་ནློ།།  
 

ཁྱོད་ནི་ཕན་པས་སྙོམས་ཕྱིར་ཉི་མ་དང་། །བདུད་ཀྱི་ལས་ཀུན་འཇོམས་པས་དཔའ་བློ་སྟེ། ། 
འགྲོ་རྣམས་འཁོར་བར་མི་ལྷུང་འཆེལ་བའི་(ཆགས་ཞེན། རེ་བ)རྟེན། །ཡིད་ལ་རེ་བ་སྟེར་བའི་ནློར་བུའང་ལགས། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་དབར་རྔའི་རྒྱལ་གཞུང་ནི། །ཟབ་ཅིང་བརླིང་བས་ཟླ་བའི་མ་མ་དང། ། 
དགོས་འདློད་འབྱུང་བས་ལྷ་ཡི་རྐང་འཐུང་སྟེ། །བས་ཡུས་མེད་པས་རིན་ཆེན་ས་གཞིའང་ལགས། ། 

 

བཅུ་བཞི་པ་སར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དཔེ་དང་དློན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དག །སྒྲ་མཚུངས་སར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། ཞེས་པ་
ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་གཞི་དེ། དཔེ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་ དེ་གཉིས་ཀྱི་
མཚུངས་ཆོས་འགའ་སྒྲ་དང་། འགའ་ཞིག་དློན་ལ་སར་བའི་སྒོ་ནས་ དཔེ་དཔེ་ཅན་སློ་སློར་འགོད་དུ་
ཡློད་པའི་རྒྱན་ཞིག་ལ་ སར་བའི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ།། ཞེས་སློ།། 
 

གྲོགས་མློ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་པད་ནི། །རཱ་ཛ་ཧཾ་སས་ཉེར་སྤྱད་འློས། ། 
དྲི་ཞིམ་བུང་བས་དློན་གཉེར་འློས། །ཞེས་པ་སར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 

ཀྱཻ་གྲོགས་མློ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་གི་པདྨ་མཚར་སྡུག་ཅན་འདི་ནི། ཕལ་པས་སྤྱད་པར་འློས་པ་མིན་ཏེ། རཱ་ཛ་
ཧཾ་ས་ནི། མིའི་རྒྱལ་པློ་དང་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། གདློང་མི་བདག་དང་། པདྨ་
ངང་པའི་རྒྱལ་པློས་ཉེར་སྤྱད་དུ་འློས་སློ་ཞེས་སྒྲ་སར། གཉིས་ཀ་དྲི་ཞིམ་པ་ནི་བུང་བའི་ཚློགས་ཀྱིས་དློན་
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དུ་གཉེར་བར་འློས་ཞེས་དློན་སར་ཏེ། རྐང་པ་དང་པློ་གཟུགས་ཅན་དང་། ཕྱི་མ་དག་སར་བ་ལྷན་ཅིག་
པས། སར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །  

ཀྭ་ཡེ་མཛེས་མ་ཁྱོད་ལུས་ཚལ་འདི་ན། །རྙོག་བལ་པདྨ་ཅན་གྱི་ལང་ཚློ་འབར། ། 
རྩྭ་ཡི་མཛེས་སྤྱིར་ལྷན་སྐྱེས་རྡུལ་ཟ་བའི། །དགའ་བའི་རློལ་རྩེད་ཅི་ཡང་ཉམས་སུ་མློང་། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

སྤུངས་ཐིམ་འདུས་སྡེ་པདྨ་དཀར་པློའི་རྫིང། །དམར་སེར་ཁྱུ་ཚློགས་དགའ་བས་འཇུག་ཡུལ་ཏེ། ། 
རྙོགས་བལ་ཞི་བའི་དཔལ་ཡློན་ཀུན་ཚང་བས། །ལྷ་ཕྲུག་གཞློན་ནུ་རྩེ་བའི་འློས་སུའང་གྲུབ། ། 

 

གཙློ་བློ་དང་ནི་ཕལ་པ་ལ། །ཆོས་མཐུན་ཆོས་མི་མཐུན་མཐློང་བས། ། 
དཔེ་དང་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་པའི། །གཟུགས་ཅན་རྣམ་པ་གཉིས་འདློད་དཔེར། ། 

གཙློ་བློ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་དཔེ་དང་། ཕལ་པ་གདློང་གི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་དཔེ་ཅན་གྱི་སྟེང་ན། ཆོས་
མཐུན་པ་ཡང་མཐློང་བས་དཔེ་དང་། ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཡང་མཐློང་བས་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་པའི་གཟུགས་
ཅན་རྣམ་པ་གཉིས་འདློད་དེ་དཔེར་ན་ཞེས་སློ།།   
 

བཅོ་ལྔ་པ་དཔེའི་གཟུགས་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། གཟུགས་བཀོད་དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་
གཉིས། །མཚུངས་སྒྲས་གསལ་བྱེད་དཔེ་ཡི་གཟུགས། །ཞེས་པ་ལྟར་ ཕལ་པ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་གཞི་
དང་ གཙློ་བློ་དཔེའི་ཁྱད་གཞི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་མཐུན་པར་ མཚུངས་པ་
གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་བཅས་གསལ་བར་བརྗོད་ནས་ དཔེ་ཅན་དེ་དཔེའི་གཟུགས་སུ་ཡང་བཀོད་པ་
ཞིག་ལ་ དཔེའི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ།། ཞེས་སློ།། 

མློས་པས་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་ཡིས། །བཀབ་པ་བཞིན་གྱི་ཟླ་བ་འདི། ། 
འཆར་ཀའི་དམར་བ་ཕུན་ཚློགས་པའི། །ཟླ་བ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་འགྲན། ། 

འདློད་མློས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་དམར་བའི་མདངས་གསལ་བས་བཀབ་པ་བཞིན་རས་ཀྱི་ཟླ་བ་འདི། འཆར་
ཀའི་དམར་འློད་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ཟླ་བ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་འགྲན་ནློ། །ཞེས་བཏགས་པ་གདློང་ཟླ་བའི་
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གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དེས་ གཙློ་བློ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་ལ་འགྲན་ཞེས། མཚུངས་པ་གསལ་བར་བྱེད་
པའི་ཕྱིར་དཔེའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 
 
རློ་རྗེའི་འདློད་ལ་ཆགས་པས་མློས་དམར་གྱི། །རྣལ་འབློར་མ་དཔལ་ཁྱོད་སྤྱན་པདྨའི་འདབ། ། 
དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་དུ་དྲེགས་པའི་མཚློ་ལས་སྐྱེས། །དམར་བའི་ཕུན་ཚློགས་དེ་ལས་ལན་བརྒྱར་རྒྱལ། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
རྣམ་དཀར་མཁྱེན་རབ་ཆ་ཤས་ཡློངས་གང་བའི། །འབངས་ལ་བརྩེ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟླ་བ་འདི། ། 
བཅུ་དྲུག་ཆ་གང་རི་བློང་འཛིན་པ་ཡི། །དཔལ་ལ་འགྲན་པའི་ཆོ་ག་ཡློངས་སུ་རློགས། ། 
 

བཅུ་དྲུག་པ་ལྡློག་པ་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི་དཔེ་དཔེ་ཅན། །སློ་སློའི་དབྱེ་འབྱེད་ལྡློག་པའི་གཟུགས། ། ཞེས་པ་
ལྟར་ ཐློག་མར་དཔེ་ཅན་དེ་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ། དཔེ་དཔེ་ཅན་གྱི་ཁྱད་གཞི་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཚུངས་སུ་
ཡློད་པ་ལྟར་བརྗོད་ནས། སར་ཡང་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་མི་མཐུན་པར་སློ་སློར་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་བཀོད་དེ། མཚུངས་
པ་ལས་ལྡློག་པར་བརྗོད་པ་ལ་ ལྡློག་པ་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ།། ཞེས་སློ།། 
 

ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཟླ་བ་དང་། །བདག་གིས་ཁྱོད་གདློང་ཟླ་བ་འཐུངས། ། 
འདི་ནི་གང་བ་མ་ཡིན་ཡང་། །འདི་ནི་རག་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་རློགས། ། 

 
ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཉིད་འཐུངས་ལ། བདག་གིས་ནི་ཁྱོད་གདློང་གི་ཟླ་བའི་
མཛེས་པ་ངོམས་པར་འཐུངས་སློ། ། ཟླ་བ་དངོས་འདི་ནི་མར་ངོ་ལ་འགྲིབ་པས་གང་བ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ལ། གདློང་
གི་ཟླ་བ་འདི་ནི་རག་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་རློགས་པའློ། །ཞེས་ཆོས་མི་མཐུན་པ་སློ་སློར་འབྱེད་པས། ལྡློག་པ་ཅན་གྱི་
གཟུགས་ཅན་ནློ། །  
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སྦྲང་རྩིའི་བུ་ཡིས་ཆུ་སྐྱེས་བཅུད་འཐུང་ལ། །བདག་གིས་ཁྱོད་ཞལ་པདྨློའི་མཛེས་སྡུག་འཐུང་། ། 
པདྨ་དེ་ནི་གདློས་བཅས་བེམ་ཆོས་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ནི་སྣང་སློང་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཚན་རིག་མཁས་པ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་བསྐྱོད། །སན་ལྗོངས་མཁས་རྣམས་ཞི་བདེའི་ཟླ་བར་བསྐྱོད། ། 
བེམ་པློའི་ཟླ་བར་དགེ་མཚན་ཉི་ཚེ་བ། །རད་བྱུང་ཞི་བདེའི་ཟླ་བ་འགྲོ་བའི་སྐྱབས། ། 

 

 

བཅུ་བདུན་པ་འགོག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། གཟུགས་ཅན་ཉིད་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ནི། །ཁྱད་ཆོས་འགལ་བ་ཉིད་མཐློང་བས། ། 
གཟུགས་ཅན་དེ་ལ་སད་ལྟར་བརྗོད། །དེ་ནི་འགོག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། ཞེས་པ་ལྟར་དཔེ་ཅན་གྱི་
དངོས་པློ་ཞིག་ དཔེ་གང་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་དགག་བ། དེ་འགོག་བྱེད་ནི་དཔེ་ཅན་རང་གི་བ་
བའམ་ཁྱད་ཆོས་དེ། དཔེ་དང་མི་མཐུན་པར་བརྗོད་ནས། མཚུངས་པ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་ 
འགོག་པའི་གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ།། ཞེས་སློ།། 
 

མཛེས་མ་ཁྱོད་གདློང་ཟླ་བས་ནི། །འདི་ལྟར་གཞན་དག་གདུང་བྱེད་པ། 
ཟླ་བ་ཉིད་དུ་བརྗོད་མིན་ཞེས། །འདི་ནི་འགོག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 

མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་གི་ཟླ་བ་འདིས་ནི། འདི་ལྟར་འདློད་ལྡན་གཞན་དག་གདུང་བས་སྲེག་པར་བྱེད་
པས། ཟླ་བ་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཞེས། ཟླ་བ་ཡིན་པ་འགོག་པ་འདི་ནི། འགོག་པའི་

གཟུགས་ཅན་ཡིན་ནློ།།  
 

རྣམ་པར་འདྲེན་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ། །མ་ཉམས་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་ཚེས་འཛུམ་རླབས་ཀྱིས། ། 
འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག་སྙིང་ལ་བརྣག་དཀའི་མུན། །སྟེར་ཕྱིར་ཟླ་བའི་དངོས་པློར་གང་གིས་འགྲུབ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
མི་དབང་མཆོག་གི་རད་བྱུང་མཁྱེན་པའི་དཔལ། །ལུགས་གཉིས་འདབ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ཉི་གཞློན་གྱིས། ། 
གཤིས་ངན་འབྱུང་བའི་མིག་ལ་མུན་དཀྲིགས་པས། །སྣང་བྱེད་བདག་པློའི་ཐ་སྙད་འདློགས་མི་འཚལ། ། 

 

བཅོ་བརྒྱད་པ་མཉམ་འཇོག་གཟུགས་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། གཟུགས་བཀོད་དཔེ་དློན་སྐྱོན་ཅན་དུ། །མཉམ་བརྗོད་མཉམ་འཇོག་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 
ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གང་ཞིག་དཔེའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་དེས། རང་གི་ངང་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་བ་བ་
བྱེད་འློས་མིན་གྱི་སྐྱོན་དང་ བ་བའི་ཡུལ་ཉིད་ལ་ཡང་ སྐབས་གང་ཡིན་གྱི་སྐྱོན་དང་བཅས་ཏེ། མདློར་ན་ ཡུལ་
ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་སྐྱོན་ཡློད་པ་མཚུངས་པའམ་མཉམ་དུ་སློན་པ་ཞིག་ལ་མཉམ་འཇོག་གཟུགས་ཅན་ཅེས་
བའློ།། ཞེས་སློ།། 
 

གཏུམ་མློ་ཁྱོད་གདློང་ཟླ་བས་ཀྱང་། །བརྩེ་བ་མེད་པར་བདག་སྲེག་པ། ། 
བདག་གི་སྐལ་བ་ཉིད་ཀྱིའང་སྐྱོན། །ཞེས་འདི་མཉམ་འཇོག་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 

མཆོག་ཏུ་ཞི་ཡང་མཛེས་ཕུལ་ཆེ་བས་གདུང་བའི་ཕྱིར། གཏུམ་མློ་ཞེས་འབློད་དེ། ཁྱོད་གདློང་གི་ཟླ་བ་དགའ་
བར་འློས་པས་ཀྱང་ བརྩེ་བ་མེད་པར་ཆགས་པའི་མེས་བདག་སྲེག་པ་འདི་ནི། ཟླ་བའི་བྱེད་ལས་མིན་པར་མ་
ཟད། བདག་གི་སྐལ་བ་ངན་པ་ཉིད་ཀྱིའང་སྐྱོན་ནློ་ཞེས་ ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ལ་སྐྱོན་མཉམ་དུ་འཇོག་པ་འདི། 
མཉམ་འཇོག་གཟུགས་ཅན་ནློ། །  

 
མཛེས་མ་ཁྱོད་ལུས་ཧ་རི་ཙནྡན་ནའི། །འཁྲི་ཤིང་དཔྱིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ལ་ཞུགས་པས། ། 

བདག་ཡིད་བསྲེག་འདི་མཛེས་པ་ཕུལ་བྱུང་བར། །མ་ཟད་བདག་རང་འདློད་པས་གཟིར་བས་ཀྱང་། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཆོས་སྲིད་མཛད་བཟང་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་གྱིས། །བདག་གི་ལུས་སེམས་ཞི་བདེའི་རློ་མློང་བ། ། 
ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ངོ་མཚར་ཆེ་མ་ཟད། །རང་ཉིད་བདེ་འགྲོར་འཕེན་བྱེད་བཟང་བས་ཀྱང། ། 
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བཅུ་དགུ་པ་གཟུགས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དཔེ་ཅན་དེ་ཉིད་གཟུགས་གཅིག་ཏུ། །བཀོད་རྗེས་དེ་ཡང་གཞན་ཞིག་གི །གཟུགས་སུ་
བཀོད་པ་འཕར་མ་སྟེ། །གཟུགས་ཅན་གྱི་ནི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་དངོས་པློ་ཞིག་དཔེའི་
གཟུགས་སུ་བཀོད་ཅིང་། དཔེ་དེ་ཉིད་ཀྱང་དཔེ་གཞན་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་སློར་བ་ཞིག་ལ་གཟུགས་ཅན་གྱི་
གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ།། ཞེས་སློ།། 
 

ཁྱོད་གདློང་འདམ་སྐྱེས་དློ་ར་འདིར། །སྨིན་མའི་འཁྲི་ཤིང་གར་མཁན་མ། ། 
རློལ་སྒེག་དགའ་བས་གར་བྱེད་དློ། ། ཞེས་པ་གཟུགས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན། ། 

ཀྭ་ཡེ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་འདམ་སྐྱེས་ཏེ་པདྨ་དང་། དེ་ཡང་དློ་ར་སྟེ་གར་གྱི་ས་གཞིའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་འདིར་ 
སྨིན་མ་འཁྲི་ཤིང་དང་ དེ་ཡང་ གར་མཁན་མའི་གཟུགས་སུ་འཕར་མར་བཀོད་དེ། རློལ་སྒེག་དང་བཅས་ཤིང་

དགའ་བས་གར་བྱེད་དློ་ཞེས་པ་འདི་ནི། ཡིད་དུ་འློང་བ་གཟུགས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་བའློ། །  
 

གང་གི་མཁྱེན་དཔློད་ནམ་མཁའི་སྐྱེད་མློས་ཚལ། །ཤེས་བའི་རྒྱུ་སྐར་མེ་ཏློག་བཞད་ལྡན་པའི། ། 
ལེགས་བཤད་འློད་སྣང་སྦྲང་རྩིའི་ཟེགས་མ་ཙམ། །ཐློབ་པའི་བློ་གསལ་དེ་དག་སྐལ་བ་བཟང་། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

སན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ལྷུན་པློའི་ན་ཆུང་མ། །མི་དབང་སུམ་རྩེན་གྲོང་གི་དློ་ཤལ་སྤུད། ། 
ལུགས་གཉིས་ཉི་ཟླའི་རྣ་ཆས་ལེགས་བརྒྱན་ཏེ། །གཞློན་སྡེ་གསེར་རི་ཁྲོམ་ཚློགས་དབུས་སུ་མཛེས། 

 

ཉི་ཤུ་པ་བསྙོན་དློར་གྱི་གཟུགས་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དངོས་སུ་དཔེ་ཅན་དེ་ཡི་ཆོས། །གང་ཞིག་བཀོད་པའི་རྗེས་སུ་སར། །གཟུགས་དེ་
མིན་ཞེས་འགོག་བྱེད་པ། །བསྙོན་དློར་གཟུགས་ཅན་ཞེས་པར་བརྗོད། ། ཅེས་པ་ལྟར་ དཔེ་ཅན་གྱི་
དངོས་པློ་དེར། མངོན་སུམ་དུ་བསྙོན་དློར་(ཧམ་བཤད་བྱེད་) ནས་དཔེ་ཉིད་ཡིན་པར་བརྗོད་དེ། དཔེ་
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དང་ངོ་བློ་གཅིག་ཏུ་བས་ཤིང་དློན་ལ་དཔེ་ཅན་ཁྱད་འཕགས་སུ་བས་ནས་སློན་པ་ལྟ་བུ་ལ་བསྙོན་དློར་
གཟུགས་ཅན་ཅེས་བའློ། ། ཞེས་སློ།། 
 

འདི་ནི་གདློང་མིན་འདི་པདྨ། །འདི་དག་མིག་མིན་བུང་བ་འློ། ། 
འདི་རྣམས་གེ་སར་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱི་སློ་ཡི་འློད་ཟེར་མིན། ། 

མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བ་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་པ་མིན་གྱི་མེ་ཏློག་པདྨ་ཡིན་ལ། ཨུཏྤ་ལའི་རྣམ་པ་ཅན་འདི་
དག་མིག་མ་ཡིན། བུང་བ་ཡིན་ཞིང་། དཀར་བའི་ཕྲེང་བ་འདི་རྣམས་གེ་སར་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་
སློའི་འློད་ཟེར་ནི་མིན་ནློ། །  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གདློང་ལ་སློགས་པ་ཉིད་བཟླློག་སྟེ། །པདྨ་ལ་སློགས་གཟུགས་བས་པས། ། 

ཡློན་ཏན་ཁྱད་འཕགས་གསལ་བྱེད་པ། །དེ་ཉིད་བསྙོན་དློར་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 
གདློང་དང་། ལ་སློགས་པའི་མིག་དང་། སློའི་འློད་ཟེར་ཏེ། གསུམ་པློ་ཉིད་མ་ཡིན་ཞེས་བཟླློག་སྟེ། དློན་གྱི་
དངོས་པློ་ལ་བསྙོན་ནས། པདྨ་ལ་སློགས་པ་གཟུགས་སུ་རིམ་པར་བས་པས། མཛེས་ཆོས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་
འཕགས་གསལ་བར་བྱེད་པ་དེ་ཉིད། བསྙོན་དློར་གཟུགས་ཅན་ནློ། ། 
  

འདི་ནི་ཁྱོད་སྐུ་མ་ཡིན་ཡློངས་འདུའི་ཤིང་། །གསུང་མིན་དྲི་ཟའི་གླིང་བུ་བསྒྱུར་བའི་དབངས། ། 
ཁྱོད་ཐུགས་མ་ཡིན་ལྷ་ཡི་རྫིང་རིང་ཉིད། །མི་མིན་འཇམ་པའི་དབངས་དངོས་བ་མ་དྲན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

འཇིགས་རུང་རྔམ་ནག་འཁྲིགས་པའི་དུམ་བུ་དེ། །འགག་དཔུང་མ་ཡིན་སྤྲིན་ནག་འཁྲུགས་པ་སྟེ། ། 
ཚྭ་ཚྭ་འཕྲློ་འདི་མེ་མདེལ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །རབ་དམར་གློག་གི་ཞགས་པ་འཁྱུགས་པ་ལགས། ། 
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གསུམ་པ་དཔེ་གཟུགས་ཀྱིས་དློན་བསྡུ་བ་ནི།  
གཟུགས་ཅན་དཔེ་ཡི་རྣམ་རློག་རྣམས། །མཐའ་ཡློད་མ་ཡིན་དེ་ཡི་ཕྱིར། ། 
བློ་ལྡན་རྣམས་ལ་ཕློགས་ཙམ་བསན། །མ་བརྗོད་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བ། ། 

དེ་ལྟར་གཟུགས་ཅན་དང་སྔར་བསན་པ་དཔེའི་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པར་རློག་པ་རྣམས་ནི། ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བས་མཐའ་
ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཕློགས་ཙམ་ཞིག་འདིར་བསན་ལ། མ་བརྗོད་པ་
རྣམས་ནི་འདི་དག་གིས་མཚློན་ཏེ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བའློ། །  

 བཞི་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན། 
༈ བཞི་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། དབྱེ་བ་དཔེར་བརྗོད། བསབ་
ཚུལ་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  

རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རས། །ཚིག་གཅིག་ལ་ནི་གནས་པ་ཡིས། ། 
གལ་ཏེ་ངག་ཀུན་ལ་ཕན་ན། །དེ་ནི་གསལ་བྱེད་དུ་བརྗོད་དཔེར། ། 

རིགས་དང་། བ་བ་དང་། ཡློན་ཏན་དང་། རས་བཞི། ཐློག་མ་བར་མཐའ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚིག་
གཅིག་ན་གནས་པ་དེ་ཡིས། གལ་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེའི་ངག་གི་རྒྱུན་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་
བྱེད་ན། དེ་ནི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ཞེས་པར་བརྗོད་དེ་དཔེར་ན་ཞེས་སློ།།  
དུང་དཀར་པས། རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་སློགས། །རྗོད་ཚིག་ཐློག་མཐའ་བར་གང་ན། །གནས་དེས་
ཚིག་ཀུན་གསལ་བྱེད་པ། །གསལ་བྱེད་རྒྱན་དུ་འདློད་པ་ཡིན། ། ཞེས་པ་ལྟར་ དངོས་པློ་དེའི་རིགས་
དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རས་བཅས་གང་རུང་གསལ་བར་སློན་པའི་ཚིག་གཅིག་ཚིག་རྐང་གི་ཐློག་མ་དང་། 
ཐ་མ། བར་བཅས་གང་ན་གནས་པ་དེས་ཚིག་རྐང་བཞན་དག་གི་བརྗོད་དློན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་
ཡིན་ནློ།། ཞེས་སློ།། 
 

གཉིས་པ་དབྱེ་བ་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ་ལྔ། ༡༽ གནས་གསུམ་གྱི་གསལ་བྱེད། ༢༽ ཕྲེང་བའི་གསལ་
བྱེད། ༣༽ འགལ་དློན་གསལ་བྱེད། ༤༽ དློན་གཅིག་གི་གསལ་བྱེད། ༥༽ སར་བའི་གསལ་བྱེད་
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དློ། ། དང་པློ་ལ་ཡང་། ཐློག་མ་དང་། བར་དང་། མཐའི་གསལ་བྱེད་གསུམ། ཐློག་མ་ལ་ཡང་དབྱེ་
བ་བཞི་ལས།  
 
དང་པློ་རིགས་བརྗོད་ཐློག་མའི་གསལ་བྱེད་ནི།  
དུང་དཀར་པས། རིགས་སློན་ཐློག་མའི་ཚིག་གིས་གཞན། །གསལ་བྱེད་རིགས་བརྗོད་ཐློག་མའི་
གསལ། ། དངོས་པློ་དེའི་རིགས་ཅན་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཐློག་མར་སློན་པའི་ཚིག་དེས་འློག་མའི་ཚིག་
སློར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ལྷློ་ཡི་རླུང་གིས་འཁྲི་ཤིང་གི །འདབ་མ་རྙིང་པ་ལྷགས་པར་བྱེད། ། 
དུད་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཡང་། །ཁེངས་པ་གསར་དུ་འཇོམས་པར་ནུས། ། 

ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་རླུང་བསིལ་བ་དག་གིས། འཁྲི་ཤིང་གི་འདབ་མ་རྙིང་པ་རྣམས་ས་ལ་ལྷགས་པར་
བྱེད་ཅིང་། ལང་ཚློས་དུད་པའི་ལུས་ཅན་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ མཛའ་བློར་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་གསར་
དུ་འཇོམས་པར་ནུས་སློ། །ཞེས་ལྷློ་རླུང་ཞེས་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་ཐློག་མར་བརྗོད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་
བས་པའློ། །  

ལེགས་པར་བཤད་པས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད། །ཀུན་དགའི་དཔལ་ལ་རག་ཏུ་སློར་བྱེད་ཅིང་། ། 
སྐྱེ་བློ་རྣམས་ཡིད་རློངས་པའི་རབ་རིབ་ཀྱང་། །ལྷག་མ་མེད་པར་དྲུང་ནས་འབྱིན་ལ་དབང་། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

སན་ཤིང་གཞློན་ནུའི་ཚློགས་ཀྱིས་ལྷློ་ལྗོངས་འདི། །སྔོ་ལྗང་མཛེས་སྡུག་དཔལ་ལ་སློར་བྱེད་ཅིང། ། 
སློག་གི་ཆོམ་རྐུན་ནད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཡང། །ཕློགས་འདིར་ཉེ་བའི་གོ་སྐབས་རྣམ་པར་བཅོམ། ། 
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གཉིས་པ་བ་བ་ཐློག་མའི་གསལ་བྱེད་ནི། དུང་དཀར་པས། བ་ཚིག་ཐློག་མར་བཀོད་དེས་ཚིག །གཞན་
གསལ་བ་བརྗོད་ཐློག་མའི་གསལ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ བ་བ་བརྗོད་པའི་ཚིག་ཐློག་མར་བཀོད་པ་དེས་
ཚིག་རྐང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་དློན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
  

རྒྱུའློ་ཆུ་གཏེར་བཞི་ངོགས་ཀྱི། །སྐྱེད་མློས་ཚལ་དུ་སློ་ཅན་ཏེ། ། 
ཁོར་ཡུག་རི་བློའི་ཁོངས་སུ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡློན་ཏན་ཀུནྡ་དཀར། ། 

རྒྱུའློ། །ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་གི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པློ་བཞིའི་ངོགས་སམ་འགྲམ་གྱི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་དུ་སློ་ཅན་ཏེ། 
ཕློགས་ཀྱི་གླང་པློ་བརྒྱད་རྣམས་སློ། ། (གང་ཞེ་ན། འཆི་མེད་མཛློད་ལས། ས་སྲུང་བུ་དང་པདྨ་དཀར། །གཡློན་
འབྲེལ་མིག་སན་ས་ལ་དགའ། །མེ་ཏློག་སློ་ཅན་ས་ཀུན་ལ། །ཆ་མཛེས་ཕློགས་ཀྱི་གླང་པློ་བརྒྱད། ། ཅེས་སློ། །) ཁོར་
ཡུག་ལྕགས་ཀྱི་རི་བློའི་ཁོངས་སུ་ཡང་། རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡློན་ཏན་རབ་ཏུ་དཀར་བའི་གྲགས་པ་ཀུ་མུ་
དའི་འློད་ལྟ་བུ་རྣམས་སློ། །རྒྱུའློ་ཞེས་པའི་བ་བ་ཐློག་མར་བརྗོད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བྱེད་པའློ། །  

སྣང་བར་བས་སློ་མཚར་སྡུག་རློགས་པའི་བཞིན། །རྙོག་བལ་དངུལ་གྱི་མེ་ལློང་དྭངས་པར་ཏེ། ། 
བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག་ལ་འློ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

བཞད་པར་བས་སློ་ཀུ་མུཏ་འདབ་མའི་རྒྱ། །ཆུ་ཤེལ་དབང་པློ་འློད་དཀར་འཕྲློ་བས་ཏེ། ། 
རད་བྱུང་ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱིས། །སན་ལྗོངས་སྐྱེ་རྒུའི་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ཡློན་ཡང། ། 

 
གསུམ་པ་ཡློན་ཏན་ཐློག་མའི་གསལ་བྱེད་ནི། དུང་དཀར་པས། ཡློན་ཏན་ཐློག་མར་བཀོད་དེས་
ཚིག །གཞན་གསལ་ཡློན་ཏན་ཐློག་མའི་གསལ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་སློགས་
ཁྱད་ཆོས་སུ་རུང་བའི་ཡློན་ཏན་བརྗོད་པའི་ཚིག་ཐློག་མར་བཀོད་པ་དེས་ཚིག་རྐང་ལྷག་མ་གཞན་རྣམས་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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སྔོ་བསངས་ཉིད་དློ་ཕློགས་རྣམས་ནི། །དབར་སྐྱེས་སྤྲིན་གྱི་ཕྲེང་བ་ཡིས། ། 
ས་ཡང་རྩྭ་སྔོན་གསར་པ་ནི། །ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ཕྲེང་བས་སློ། ། 

སྔོ་བསངས་ཉིད་དློ། །ནམ་མཁའི་ཕློགས་རྣམས་ནི་དབར་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤྲིན་སྔོན་གྱི་ཕྲེང་བས་སློ། ། 
ས་གཞིའི་ཁྱོན་འདི་ཡང་རྩྭ་སྔོན་པློའི་མྱུ་གུ་གསལ་བ་ནི། ཤིན་ཏུ་གཞློན་ཞིང་འཇམ་པའི་ཕྲེང་བ་དག་
གིས་སློ། །གཟུགས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་ཁ་དློག་སྔོ་བསངས་ཐློག་མར་བརྗོད་པས་ ངག་ཀུན་གསལ་བར་བས་
སློ། །  

དམར་སེར་ཉིད་དློ་ཕློགས་ཀྱི་འཁོར་ལློའི་ཁྱོན། །ཐུན་མཚམས་སྤྲིན་གྱི་སྣང་བ་གསར་པས་ཏེ། ། 
འབྱུང་པློ་འཛིན་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ཕང་པར་ཡང་། །ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚན་སྦྲེང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སློ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མཛེས་སློ་བདེ་འབྱུང་གཙུག་རྒྱན་ལྷ་ལམ་ན། །དཀར་གསལ་རྒྱུ་སྐར་བྱེ་བའི་ཕྲེང་བས་ཏེ། ། 
ལུགས་གཉིས་རྒྱལ་ས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རློང་ཡང། །བཀོད་མཛེས་ཁང་བཟང་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྲེང་བས་སློ། ། 

 

བཞི་པ་རས་བརྗོད་ཐློག་མའི་གསལ་བྱེད་ནི།  
དུང་དཀར་པས། ཁྱད་རས་ཐློག་མར་བཀོད་དེས་ཚིག །གཞན་གསལ་རས་བརྗོད་ཐློག་མའི་གསལ། ། 
ཞེས་པ་ལྟར་ དངོས་པློ་གཞན་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་རས་བརྗོད་པའི་ཚིག་ཐློག་
མར་ཡློད་པ་དེས་ཚིག་རྐང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་དློན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཁྱབ་འཇུག་རྣམ་གནློན་ལ་གནས་པས། །དཱ་ནུའི་བུ་ཡི་འབློར་པ་དག ། 
གང་དུ་བཏང་ཞིང་ལྷ་རྣམས་ཀྱི། །ཕུན་ཚློགས་གང་ན་གནས་པ་བངས། ། 

ཁྱབ་འཇུག་ཕ་རློལ་རྣམ་པར་གནློན་པ་ལ་གནས་པ་དེས། དཱ་ནུ་ཞེས་པ་སྦྱིན་མའི་བུ་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་
འབློར་པ་དག གང་དུ་མིང་མི་གྲགས་པར་བཏང་ཞིང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་གང་ན་གནས་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བངས་སློ་ཞེས་ཁྱབ་འཇུག་རས་ཀྱི་ངོ་བློ་ཐློག་མར་བརྗོད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བའློ།།  
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ཆུ་བློའི་གཏེར་འདི་རླབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མང། །དུས་ལས་ཡློལ་བ་མེད་པར་འཕེན་ཞིང་བདེ། ། 

རིང་ནས་རྣ་བའི་གྲགས་འབར་དློན་མཐུན་ཚློགས། །རེ་བ་སྙིང་ལ་བཀོད་དེ་འཇུག་པའི་གནས། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མི་དབང་ཐུགས་བསྐྱེད་བཟང་པློ་ལ་གནས་པས། །ལློག་རློག་རྒོལ་བའི་དཔུང་ཚློགས་ཉེར་ཞི་ཞིང། ། 
ཕུན་ཚློགས་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་སྤྱློད་འདློད་པའི། །བློ་ལྡན་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས་རྣམ་པར་གྲོལ། ། 

 

ཞེས་པ་དང་པློའི་གསལ་བྱེད་བསན། །དེ་བཞིན་བར་དང་མཐའ་ཡི་ཡང་། ། 
ཚིག་དག་བདག་གིས་བསན་པར་བ། །དེ་དག་འགའ་ཞིག་འདི་ལྟ་སྟེ། ། 

 
ཞེས་བཤད་མ་ཐག་པས་དང་པློའི་གསལ་བྱེད་བསན། དེ་བཞིན་བར་དང་མཐའི་གསལ་བྱེད་ཡང་། ཚིག་གོང་མ་
དག་བཞིན་བདག་གིས་བསན་པར་བ་བ་ལས། དེ་དག་མཚློན་ཕྱིར་འགའ་ཞིག་བརྗོད་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་ཞེས་
མཚམས་སར་ནས།  
རིགས་བརྗོད་བར་གྱི་གསལ་བྱེད་ནི། དུང་དཀར་པས། རིགས་ཚིག་བར་དུ་བཀོད་དེས་ཚིག །གཞན་གསལ་
བར་གྱི་རིགས་བརྗོད་གསལ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ རིགས་ཅན་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་རིགས་བརྗོད་པའི་ཚིག་གཅིག་
ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བར་དུ་བཀོད་པ་དེས་གོང་འློག་གི་ཚིག་ཀུན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

གར་བྱེད་ནི་ཙུ་ལ་ཕང་དུ། །གླུ་ཡང་ལེན་ནློ་མཇུག་སྒྲོ་ཅན། ། 
དགའ་བ་རྒྱས་པའི་མིག་དག་ཀྱང་། །ཆུ་འཛིན་ལ་ནི་གཏློད་པར་བྱེད། ། 

གར་བྱེད་དློ། ། ཤིང་ནི་ཙུ་ལའི་ཕང་དུ་གླུ་ཡང་ལེན་ནློ། ། དགའ་བ་རྒྱས་པའི་མིག་དག་ཀྱང་ཆུ་འཛིན་ལ་ནི་
གཏློད་པར་བྱེད་དློ་ཞེས་པའི་བ་བ་གསུམ། བྱེད་པ་པློ། མཇུག་སྒྲོ་ཅན་ཞེས་ར་བའི་རིགས་བརྗོད་པ་བར་ན་ཡློད་
པས་གསལ་བར་བས་པའློ། །  

རྒྱུ་འབས་བང་དློར་ཚུལ་ལ་ཆེར་རློངས་ཤིང་། །འཕྲལ་སྣང་འདློད་བདེ་བསྒྲུབ་ལ་བརྐམ་ཞིང་ཆགས། ། 
སྙིགས་དུས་སྐྱེ་བློ་ངན་རྣམས་གཡློ་དང་སྒྱུས། །ངན་འགྲོའི་འབབ་སྟེགས་གཞློལ་ལ་སྙིང་པློར་སེམས། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ནན་ཏུར་བརྩློན་ཏློ་ཟབ་རྒྱས་རིག་གཞུང་ལ། །ཟུང་འབྲེལ་ཆབ་སྲིད་གནད་ཀྱང་ཁོང་ཆུབ་པའི། ། 
གསང་ཟབ་བློ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་རིག་རྩལ་གྱིས། །སན་ལྗོངས་ཐུན་མིན་སློག་གི་རྩ་བ་བཟུང། ། 

བ་བ་བརྗོད་པ་བར་གྱི་གསལ་བྱེད་ནི།  
དུང་དཀར་པས། བ་ཚིག་བར་དུ་བཀོད་པ་དེས། །གཞན་གསལ་བར་གྱི་བ་བརྗོད་གསལ། ། ཞེས་པ་
ལྟར་ བ་བ་བརྗོད་པའི་ཚིག་བར་དུ་བཀོད་པ་དེས། གོང་འློག་གི་ཚིག་ཀུན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

དྲི་བཞློན་དལ་བུས་འགྱུར་བྱེད་དེ། །ཟླ་བ་དག་ཀྱང་མེ་རུ་འགྱུར། ། 
ཙནྡན་བྱུག་པ་ལྷུང་བ་ཡང་། །མཚློན་ལྷུང་འཁྱམས་པ་རྣམས་ལའློ། ། 

དྲི་བཞློན་ཏེ་རླུང་བསིལ་བ་དལ་བུར་ལྡང་བ་ནི་འགྱུར་བྱེད་དེ་ལན་ཚྭ་དང་། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་དག་ཀྱང་མེ་
རུ་འགྱུར་ཞིང་། ཧ་རི་ཙནྡན་བདར་བའི་བྱུག་པ་ལུས་ལ་ལྷུང་བ་ཡང་། མཚློན་ལྷུང་བ་ལྟར་འདློད་
གདུང་གི་ཚློར་བ་དྲག་པློ་བསྐྱེད་པ་ནི། མགྲོན་པློ་བུད་མེད་དང་བལ་ཏེ་བྱེས་སུ་འཁྱམས་པ་རྣམས་
ལའློ། ། འགྱུར་ཞེས་པའི་བ་ཚིག་བར་ན་གནས་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བྱེད་དློ། །  
 

འདིར་སྣང་འབློར་པའི་བུན་ལློང་རྣམ་པ་མང་། །ཐར་པ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་དུག་ཏུ་འགྱུར། ། 
ལུས་ཕྲ་མ་ཚློགས་རློལ་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་། །བརྩེ་བལ་འཇིགས་རུང་གཤེད་མའི་ཚུལ་དུ་འློ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ན་ཀྲའི་གྲོང་ནི་རི་བློང་འཛིན་པས་ཏེ། །པདྨའི་སྐྱེད་ཚལ་ཉིན་འབྱེད་འློད་ཟེར་གྱིས། ། 
འཕེལ་བར་བྱེད་དློ་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་རྣམས། །གསང་ཟབ་བློ་གསལ་གཞློན་ནུའི་ཚློགས་ཀྱིས་སློ། ། 

 

ཡློན་ཏན་བར་གྱི་གསལ་བྱེད། 
བ་བའི་ཁུར་མང་བཟློད་པའི་མུ་འཁྱུད་ཀྱིས། །ལུས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་ལས་དཔང་བྲྀ་(འབས་བུ)ཤ་ཎི། ། 
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སྔོ་སྐྱར་སྣང་ངོ་གྲང་ངར་ཚ་བའི་རྒྱུན། །འཐུང་བའི་སྐྱེ་བློ་རྣམས་ཀྱི་བཞིན་རས་ཀྱང་། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

འབས་ལྡན་རྐང་འཐུང་གཞློན་ནུ་གཡློ་བའི་རྩེར། །གཞན་གསློས་བུ་མློས་དཔྱིད་དཔལ་འགུགས་པའི་དབངས། ། 
རབ་ཏུ་སྙན་ནློ་རྣམ་མང་ཡློན་ཏན་གྱི། །འབྱུང་གནས་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ལློ་རྒྱུས་ཀྱང། ། 

 

རས་བར་གྱི་གསལ་བྱེད། 
སྐྱེ་བློ་སྒེག་ཆོས་ཅན་གྱི་མགྲིན་པའི་རྒྱན། །ལག་རྩིས་མཁན་པློའི་བགྲང་བའི་ཉེར་སྤྱད་ཀྱང་། ། 
ཕྲེང་བ་ཉིད་དེ་ལྷག་པའི་ལྷ་བསྙེན་དུས། །སྙིང་པློའི་སྔགས་ཚིག་དབངས་སུ་ལེན་པའི་རས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལྷློ་ལྗོངས་སྐྱེ་བློ་རྣམས་ཀྱི་གཟབ་ཆས་དང། །གྲང་ལྷག་བསིལ་བའི་རེག་བ་སྐྱོབ་བྱེད་ཀྱང། ། 
ཁྲ་ལྡན་ཕྱུ་པ་ཉིད་དེ་འཛམ་གླིང་ནང། །ཐུན་མིན་མི་རིགས་ཁྱད་ཆོས་ངོམ་པའི་རས། ། 

 

རིགས་བརྗོད་པ་མཐའི་གསལ་བྱེད་ནི།  
དུང་དཀར་པས། རིགས་ཚིག་ཐ་མར་བཀོད་པ་དེས། །གོང་གསལ་རིགས་བརྗོད་ཐ་མའི་གསལ། །ཞེས་པ་ལྟར་ 
རིགས་ཅན་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་རིགས་བརྗོད་པའི་ཚིག་ཐ་མར་བཀོད་པ་དེས་གོང་གི་ཚིག་གཞན་གསལ་བར་བྱེད་པ་
ཞིན་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཆུ་འཛིན་གྱིས་ནི་རབ་གཏློར་ཆུ། །ཁྱིམ་གྱི་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པའི་ཚློགས། ། 
གློག་གི་ཐག་པ་གཡློ་བ་ཡང་། །མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་དག་གི་དཔུང་། ། 

ཆུ་འཛིན་ཏེ་ཆར་སྤྲིན་གྱིས་རབ་ཏུ་གཏློར་བའི་ཆུ་དང་། ཁྱིམ་དུ་འཚློ་བའི་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པ་ར་བའི་ཚློགས་གར་
བྱེད་པ་དང་ གློག་གི་ཐག་པ་ཁྱག་ཁྱུག་ཏུ་གཡློ་བ་ཡང་སྟེ། ཆགས་པའི་དྲན་པ་བསྐྱེད་པ་འདི་རྣམས་མེ་ཏློག་གཞུ་
ཅན་ཏེ་འདློད་ལྷའི་དཔུང་ཡིན་ནློ།། མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་གྱི་དཔུང་ཞེས་རིགས་ཀྱི་སྒྲ་མཐའ་ན་ཡློད་པས་ངག་ཀུན་
གསལ་བར་བྱེད་དློ། །  



   

67 
    

འགའ་ཞིག་རྩློམ་འཆད་རྩློད་པས་གཞན་རྗེས་འཛིན། །ལ་ལ་མི་སྨྲ་དབེན་པའི་ནགས་འདབ་བརྟེན། ། 
གཞན་དག་བ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལློ་ཡིས། །བསན་པ་འཛིན་པ་འདི་ཀུན་དམ་པའི་མགོན། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
རྣམ་མང་རིག་པའི་གནས་ལ་བརྩློན་པས་འཇུག །ཕུལ་བྱུང་ལྷག་བསམ་ནློར་བུའི་མཛློད་ཀྱིས་ཕྱུག །  
སྣ་ཚློགས་ལས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབ་ལ་བྲེལ། །ལྗོངས་འདིའི་དཔལ་གྱུར་གསང་ཟབ་སློབ་གྲྭ་བ། ། 

 

བ་བ་བརྗོད་པ་མཐའི་གསལ་བྱེད་ནི།  
དུང་དཀར་པས། བ་ཚིག་མཐར་གནས་གོང་གི་ཚིག །གསལ་བྱེད་བ་བརྗོད་ཐ་མའི་གསལ། ། ཞེས་
པ་ལྟར་ བ་བ་བརྗོད་པའི་ཚིག་ཐ་མར་གནས་པ་དེས་གོང་གི་ཚིག་རྣམས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 

ཁྱོད་ཀྱི་ཨུཏྤལ་རྣ་བ་ལ། །འདློད་པའི་མདའ་ནི་མདའ་སན་ལ། ། 
ངས་ཀྱང་སེམས་ནི་འཆི་བ་ལ། །གསུམ་པློ་འདི་ནི་མཉམ་དུ་བས། ། 

གཞློན་ནུ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ཨུཏྤལ་རྣ་བ་ལ་རྒྱན་དུ་དང་། འདློད་པའི་མེ་ཏློག་གི་མདའ་ནི་མདའ་བསན་ཏེ་གཞུ་
ལ་དང་། ངས་ཀྱང་སེམས་ནི་ཆགས་པས་བརྒྱལ་ཏེ། འཆི་བ་ལ་ཐུག་པའམ་བ་བ་གསུམ་པློ་ནི་མཉམ་དུ་
བས་སློ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་མཐར་ཡློད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བས་སློ།།  
 

  འབྱུང་འཁྲུགས་ནད་ཀྱི་ཟུག་རྔུས་ལུས་ཕུང་སྟེ། །རྣམ་གཡེང་ཐག་ཞགས་དམ་པློས་དེ་བཞིན་ཡིད། ། 
  གཞན་དབང་སྒྲོགས་གིས་དློན་གཉེར་རེ་བའི་གནས། །གཞན་དུ་འཆུག་པ་མེད་པར་རྣམ་པར་བསམས། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཟླ་བའི་འློད་ཀྱིས་སྦྲང་རྩིའི་ཁུར་ཅན་ཏེ། །ར་བདུན་བདག་པློའི་ཟེར་གྱིས་འབྱུང་བའི་མིག། 
རིག་སློབ་འཆད་རྩློད་རྩློམ་པའི་རྣམ་ཐར་གྱིས། །ཐློས་ཆུང་བླུན་པློའི་ཁེངས་པ་ཟུམ་པར་བྱེད། ། 
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ཡློན་ཏན་མཐའི་གསལ་བྱེད། 
དབར་སྤྲིན་ཆུ་དང་བཅས་པས་འཆི་མེད་ལམ། །རྩྭ་ལྗང་མྱུ་གུ་གསར་པས་འཛིན་མའི་ཁོང་། ། 

ལང་ཚློ་རྒས་པའི་ཚློན་གྱིས་ཁོ་བློ་ཡི། །ལུས་དང་གདློང་གི་པདྨློ་རྣམ་པར་སྔོ། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

འབས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བས་འཁྲི་ཤིང་དང། །སྦྲང་རྩིའི་ཁུར་གྱིས་པད་མའི་ཟེའུ་འབྲུ་སྟེ། ། 
སྣ་ཚློགས་རིག་གཞུང་སངས་པའི་དཔལ་ཡློན་གྱིས། །གསང་ཟབ་སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཕྱུག། 

 

རས་མཐའི་གསལ་བྱེད། 
འཐུངས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཅ་ཅོ་འཕེལ་བྱེད་ཅིང་། །སློབས་དང་གྲགས་དང་གཟི་མདངས་ཉམས་པའི་རྒྱུ། ། 

བག་མེད་རྩློད་དང་འཁྲུག་ལློང་མཐའ་དག་གི །གཞི་དང་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཆང་ཉིད་དློ། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དློ་དམ་གཟི་བརྗིད་རྒྱས་པའི་རྒྱན་ཆས་དང། །སློབ་ཕྲུག་ལུས་ལ་ཟུག་གཟེར་སློང་བྱེད་དེ། ། 
གསང་ཟབ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནང་སྒྲིག་ལམ་ཀུན། །ཚུལ་བཞིན་སྲུང་བར་བསྐུལ་མཁན་ར་ལྕག་ཡིན། ། 

 
གཉིས་པ་ཕྲེང་བའི་གསལ་བྱེད་ནི།  
དུང་དཀར་པས། སྔ་ཕྱི་རིམ་བཞིན་ཕྲེང་བ་ལྟར། །གསལ་བྱེད་ཕྲེང་བའི་གསལ་བྱེད་དློ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ 
གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་རུང་དུ་ཡློད་ཅིང་། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྔ་མ་སྔ་
མའི་རྒྱུན་ལ་ལྟློས་པའི་ཕྲེང་བ་སར་ཆགས་སུ་བརྒྱུས་པ་ལྟར་གནས་ཤིང་། དེ་ཐམས་ཅད་བ་བ་བརྗོད་པའི་ཚིག་
གཅིག་གིས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན།  
ཞེས་སློ།། 

དཀར་ཕློགས་ཀྱིས་ནི་འློད་དཀར་ཅན། །འཕེལ་བྱེད་དེ་ཡིས་མདའ་ལྔ་པ། ། 
དེས་ཀྱང་ཆགས་པ་ཆགས་པས་ཀྱང་། །ན་ཆུང་དགའ་བའི་དགའ་སློན་དཔལ། ། 

ཚེས་སློ་དཀར་པློའི་ཕློགས་ཀྱིས་ནི་འློད་དཀར་ཅན་ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་འཕེལ་ཞིང་གང་བར་བྱེད་ལ། ཟླ་བ་དེས་
མདའ་ལྔ་པ་འདློད་ལྷའི་སློབས་དང་། དེས་ཀྱང་ལང་ཚློ་ཅན་གྱི་ཆགས་པ་དང་། ཆགས་པས་ཀྱང་ན་ཆུང་གི་
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དགའ་བའི་དགའ་སློན་འཁྲིག་པའི་དཔལ་འཕེལ་བར་བྱེད་དློ། ། (མདའ་ལྔ་ནི། གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་རྒྱུད་འགྲེལ་
དུ་བམ་ཟེ་དཔལ་འཛིན་གྱིས། མློས་བྱེད་དང་། རློངས་བྱེད་དང་། འདར་བྱེད་དང་། ལྟུང་བྱེད་དང་། བརྒྱལ་
བྱེད་དེ་ལྔ་ལ་བཤད། སྣ་ཚློགས་གསལ་བར། འདློད་པའི་མདའ་ནི་ལྔ་ཡིན་ཏེ། །ཀུན་ཏུ་རློངས་བྱེད་བརྒྱལ་བར་
བྱེད། །སློ་བྱེད་རྒོད་བྱེད་སྲེད་བྱེད་དློ། ། ཞེས་དང་། ཀཱ་མ་དྷེ་ནུར། སློ་བྱེད་དང་། སྲེད་བྱེད་དང་། ཀུན་ཏུ་
རློངས་བྱེད་དང་། སྐེམ་བྱེད་དང་། འཆི་བྱེད་ལྔར་བཤད་དློ། །)  

 
དེ་བཤད་པ་ནི།  

ཞེས་པ་གསལ་བྱེད་ཡིན་ནའང་། །སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ལྟློས་པའི། ། 
ངག་གི་ཕྲེང་བ་རབ་ལྡན་ཕྱིར། །དེ་ནི་ཕྲེང་བའི་གསལ་བྱེད་དློ། ། 

ཞེས་པའི་རྒྱ་དཔེར། རྐང་པ་དང་པློའི་མཇུག་ཏུ། བྲྀ་དྷྱཻ་ཞེས་པ་འཕེལ་བྱེད་ཡིན་པས། དང་པློ་སྟེ་ཐློག་མའི་
གསལ་བྱེད་ཡིན་ནའང་། སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལྟློས་པའི་ངག་གི་ཕྲེང་བ་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་ཕྲེང་
བའི་གསལ་བྱེད་དུ་འདློད་དློ། །  
 

འཇམ་མགོན་བ་མའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་གི་བློ། །རབ་རྒྱས་དེས་ཀྱང་ལེགས་པར་བཤད་པ་སྟེ། ། 
དེས་ནི་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དེ་ཡིས་ཀྱང་། །རིས་མེད་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་ཕན་དང་བདེ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཟླ་མེད་ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱིས། །གསང་ཟབ་སློབ་གྲྭའི་ངོ་མཚར་ཅི་ཡང་འཕེལ། ། 
དེ་ཡིས་ཐུན་མིན་རིག་གཞུང་དར་བ་དང། །དེས་ཀྱང་རང་དབང་དགེ་མཚན་བརན་པར་བྱེད། ། 

 
གསུམ་པ་འགལ་དློན་གསལ་བྱེད་ནི།  
དུང་དཀར་པས། གསལ་བྱེད་གཅིག་གི་འགལ་བ་གཉིས། །མཉམ་བསན་འགལ་བའི་གསལ་བྱེད་དློ། ། ཞེས་
པ་ལྟར་ གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གཅིག་གིས་བ་བ་འགལ་བ་གཉིས་བསན་པའི་སྒོ་ནས་བརྗོད་དློན་གསལ་བར་བྱེད་
པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

རླུང་གིས་གཙུབས་པའི་ཆུ་ཐིགས་ཅན། །སྤྲིན་གྱིས་ལུས་མེད་དག་གི་ནི། ། 
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ཨ་བ་ལེ་བ་འཕེལ་བར་བྱེད། །རྡུལ་གྱི་དག་ནི་སེལ་བར་བྱེད། ། 
 

རླུང་དལ་བུ་དག་གིས་གཙུབས་པའི་ཆུ་ཐིགས་ཅན། ཆར་སྤྲིན་གྱི་ཚློགས་འདིས་ལུས་མེད་འདློད་ལྷའི་ 
ཨ་བ་ལེ་བ་ཞེན་པའམ་དྲེགས་པ་འཕེལ་བར་བྱེད་ལ། རྡུལ་གྱི་ཨ་བ་ལེ་བ། ཞེན་པ་དག་སེལ་བར་བྱེད་དློ། ། དེ་
བཤད་པ།  

འདིར་ནི་སྤྲིན་གྱི་ཚིག་དག་དང་། །ཨ་བ་ལེ་བའི་ཚིག་དག་གིས། ། 
བ་བ་འགལ་བ་སར་བ་དེ། །འགལ་བའི་དློན་གྱི་གསལ་བྱེད་དློ། ། 

འདིར་ནི་བྱེད་པ་པློ་སྤྲིན་གྱི་ཚིག་དག་དང་། ལས་སུ་གྱུར་པ་ཨ་བ་ལེ་བའི་ཚིག་དག་གིས། འཕེལ་བ་དང་། སེལ་
བའི་བ་བ་འགལ་བ་སར་བ་དེ་གསལ་བར་བས་པའློ། །  

 
གསེར་གྱི་འློད་ཆགས་མཚན་དཔེའི་དཔལ་རློགས་པ། །རྒྱལ་སྐུའི་སྣང་བརྙན་ཡིད་ལ་འཕློས་པའི་མློད། ། 
དད་སློབས་འབར་བའི་སྤུ་ལློང་ཆེར་རྒྱས་ཀྱང་། །ཆགས་དང་སྐྲག་པའི་ལུས་སྐྱེས་ཉམས་པར་བྱེད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

རིག་སློབ་མཚན་གྱི་གྲགས་སྙན་རྒྱས་པ་དང། །ཆབ་ཅིག་བློ་ལྡན་གཟུ་བློར་གནས་པ་རྣམས། ། 
དགའ་མགུ་ཡི་རངས་དཔལ་ཀུན་རབ་རྒྱས་ཀྱང། །ཕློགས་ལྷུང་སྐྱེ་བློའི་སློ་བ་ཉམས་པར་བྱེད། ། 

 
བཞི་པ་དློན་གཅིག་གསལ་བྱེད་ནི། དུང་དཀར་པས། དློན་གཅིག་དུ་མའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས། །གསལ་སློན་དློན་
གཅིག་གསལ་བྱེད་དློ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ བརྗོད་བའི་དློན་གཅིག་གི་བ་བ་གཅིག་ཚིག་གི་རྣམས་གྲངས་མང་པློའི་
སྒོ་ནས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཆུ་འཛིན་དག་གི་ཕྲེང་བ་འདིས། །ཕློགས་རྣམས་ཀྱི་ནི་གོ་སྐབས་ཕྲློགས། ། 
སྐར་མ་ཡི་ནི་ཚློགས་རྣམས་བཟུང་། །དེང་ཡང་བདག་གི་སློག་རྣམས་ལེན། ། 
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ཆུ་འཛིན་ཏེ་སྤྲིན་སྔོན་དག་གི་ཕྲེང་བ་འདིས། །ཕློགས་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བའི་གོ་སྐབས་ནི་ཕྲློགས། སྐར་མ་ཡི་ནི་
ཚློགས་རྣམས་ཀྱང་སྒྲིབས་ཏེ་བཟུང་། དེང་འདིར་ཡང་བདག་གི་ཆགས་པ་སྐྱེད་དེ་སློག་རྣམས་ཀྱང་ལེན་པར་བྱེད་
དློ། །  

དེ་བཤད་པ་ནི། 
གང་ཕྱིར་ཆུ་འཛིན་ཕྲེང་བ་ཡི། །བ་བ་གཅིག་ཉིད་གསལ་བྱེད་འདིར། ། 
དུ་མའི་སྒྲ་ཡིས་ཉེར་བངས་པ། །དེ་ཕྱིར་དློན་གཅིག་གསལ་བྱེད་དློ། ། 

གང་གི་ཕྱིར་ཆུ་འཛིན་གྱི་ཕྲེང་བ་བྱེད་པ་པློ་དེའི་བ་བ་ཆགས་པ་ལ་སློར་བ་གཅིག་ཉིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ་འདིར། 
ཕྲློགས། བཟུང་། ལེན་ཞེས་དུ་མའི་སྒྲ་ཡིས་ཉེ་བར་བངས་པ་དེའི་ཕྱིར། དློན་གཅིག་གི་གསལ་བྱེད་དློ། །  

བྱིས་བློའི་དྲི་མ་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཤེས་ཀྱང་། །ང་རྒྱལ་དབུགས་རྒོད་སློད་དུ་ཆེར་བརྩེགས་ཤིང་། ། 
གཞན་ལ་ཁྱད་གསློད་ལུད་པ་ཕློགས་བཅུར་འཕེན། །ཆོས་སང་དམ་པ་སློད་པའི་ཉེས་པ་བསྐྱེད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

རིག་པའི་གནས་ལ་མངོན་བང་ཆུབ་པ་དེས། །སྣ་ཚློགས་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབ་ལ་མི་ཐློགས་ཤིང། ། 
ཟང་ཟིང་ཡློ་བད་ཚློལ་ལ་མི་ངལ་བ། །གྲགས་སྙན་རྣ་རྒྱན་ཕློགས་ཀྱི་བུ་མློར་བྲིན། ། 

 
ལྔ་པ་སར་བའི་གསལ་བྱེད་ནི། དུང་དཀར་པས། སར་ཆོས་འདྲ་མཚུངས་གཞི་གཉིས་པློ། །འབྲེལ་བས་སར་
བའི་གསལ་བྱེད་དློ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ སར་ཆོས་རིགས་འདྲ་བ་རྣམས་སར་གཞི་གཉིས་ལ་ཐུན་མློང་དུ་སར་ནས་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

དྲི་ཡི་བཞློན་པ་ཡིད་འློང་མཐློ། །སྔོ་སངས་ཏཱ་མ་ལ་ཡི་འློད། ། 
སྤྲིན་ནི་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བྱེད་དེ། །གླང་ཆེན་འདི་དག་ས་ལའློ། ། 

བ་ཧ་ཞེས་པའི་སྒྲ་བཞློན་པ་དང་། ཐློབ་བྱེད་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། སྤྲིན་ནི་དྲིའི་བཞློན་པ་རླུང་བསིལ་བ་དང་
ལྡན་ཞིང་། གླང་པློ་གར་ཆང་གི་དྲི་ཐློབ་པའམ་སློ་བ་སྒྲ་སར། གཉིས་ཀ་ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་དཔངས་མཐློ་བ་དང་། 
ཁ་དློག་སྔོ་བསངས་ཤིང་ལྗོན་པ་ཏཱ་མ་ལའི་འློད་དང་ལྡན་པ་དློན་སར། དེ་ལས་སྤྲིན་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བར་བྱེད་
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དེ། གླང་ཆེན་འདི་དག་ནི་ས་གཞིའི་ངོས་ལའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། འདིར་ནི་ཆོས་དག་ཐ་དད་མིན། ། སྤྲིན་དང་
གླང་པློ་རྣམས་དག་ཀྱང་། །རྒྱུ་བ་ཉིད་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། །སར་བའི་དློན་གྱི་གསལ་བྱེད་དློ། ། 
འདིར་ནི་ཁྱད་གཞི་དེ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་གི་ཆོས་ཐ་དད་པ་མིན་པར་སར་ཞིང་། སྤྲིན་དང་གླང་པློའི་ཚློགས་རྣམས་
ཀྱང་རྒྱུ་བྱེད་དེ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཉིད་ཀྱིས་གསལ་བྱེད་དུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། སར་བའི་དློན་གྱི་གསལ་བྱེད་དློ། །  

 
ཁོར་ཡུག་བསུང་ཞིམ་ངད་ཀྱིས་དགར་མཛད་ཅིང་། །ཀུན་ལ་ཅི་འདློད་སློལ་བའི་དཔག་བསམ་དབང་། ། 
ལྗོན་པའི་མཆོག་དེ་ཡློངས་འདུའི་ཚལ་ནང་བརྗིད། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དེ་མློས་པ་རྒྱ་མཚློའི་ངོར། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མཛེས་ལྡན་པདྨ་ཅན་དག་ལྡེམ་ལྡེམ་འཁྱུགས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབངས་རྒྱུན་དུ་སྒྲོགས། ། 
དགའ་ལྡན་ཞིང་ནི་ལེགས་བྲིས་ལམ་ན་མཛེས། །གསང་ཟབ་སློབ་གྲྭ་སན་ལྗོངས་དབུས་འགྱུར་ཚལ། ། 

 
གསུམ་པ་བསབ་ཚུལ་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི།  

རྣམ་པ་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིས། །གསལ་བྱེད་ལ་ནི་རྣམ་རློག་པ། ། 
ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་འགྲོ་ཡི། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རློགས་པར་བ། ། 

བཤད་མ་ཐག་པའི་རྣམ་པ་འདི་ཉིད་ཁོ་ནས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ལ་ནི་རྣམ་པར་རློག་པའི་སློས་པས་ལྷག་མ་འབྱུང་
འགྱུར་རྣམས་ཀྱང་གོང་མ་དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ཡི། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་རིག་པས་དཔགས་ཏེ་རློགས་པར་
བའློ། ། 

ལྔ་པ་བསྐོར་བའི་རྒྱན། 
ལྔ་པ་བསྐོར་བ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་དབྱེ། ཕྱེ་བ་ལྟར་དཔེར་བརྗོད་
པའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ནི།  

གསལ་བྱེད་ཀྱི་ནི་གནས་ཉིད་དུ། །དློན་བསྐོར་དང་ནི་ཚིག་བསྐོར་དང་། ། 
གཉིས་ཀ་བསྐོར་བ་ཞེས་པ་ཡི། །རྒྱན་གསུམ་པློ་དག་འདློད་དེ་དཔེར། ། 
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བརྗོད་མ་ཐག་པའི་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གནས་ཐློག་མ་བར་མཐའ་གང་རུང་ཉིད་དུ་དློན་གཅིག་བཟླས་ཏེ་
བསྐོར་ཡང་ཚིག་ཐ་དད་པ་དང་ ཚིག་བཟླས་ཏེ་བསྐོར་ཡང་དློན་ཐ་དད་པ་དང་། ངག་དློན་གཉིས་ཀ་
བཟླས་ཏེ་བསྐོར་ཡང་དློན་གཅིག་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱན་གྱི་དབྱེ་བ་གསུམ་པློ་འདི་དག་སྔོན་གྱི་མཁས་
པ་རྣམས་འདློད་དེ། དཔེར་ན་ཞེས་སློ།།  
 
དུང་དཀར་པས། ཚིག་དློན་གང་རུང་གནས་གསུམ་དུ། །ཡང་ཡང་བཟླས་པ་བསྐོར་བའི་རྒྱན། ། ཞེས་
པ་ལྟར་ བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་གང་ཞིག་སློན་པའི་ཚིག་དང་ཡང་ན་དློན་གྱི་ངོ་བློའི་སྒོ་ནས་གནས་
གསུམ་གང་རུང་དུ་ཡང་བསྐོར་བསྐྱར་བསྐོར་དུ་བཟླས་ཤིང་བསྐོར་བའི་རྒྱན་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།།  
 
གཉིས་པ་ཕྱེ་བ་ལྟར་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ། དང་པློ་དློན་བསྐོར་ནི།  
དུང་དཀར་པས། མི་འདྲའི་ཚིག་གིས་དློན་གཅིག་ལ། །ཡང་ཡང་སྐོར་བ་དློན་ལ་བསྐོར། ། ཞེས་པ་ལྟར་ རྗོད་བྱེད་ཚིག་
གི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་བརྗོད་བའི་དློན་གཅིག་ཉིད་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བསྐོར་དུ་བཟླས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཀ་དམྤ་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས། །ཀུ་ཊ་ཛློཏྐྲ་མ་རབ་གསལ། ། 
ཀཱནྡལྱ་ནི་རབ་ཏུ་བྱེ། །ཀ་ཀུ་བྷ་ཡང་གྱེས་པར་གྱུར། ། 

ཤིང་ཀ་དམྤ་སྟེ་ཚློགས་ཅན་ཞེས་བ་བའི་འདབ་མ་རྣམ་པར་རྒྱས་ལ། ཀུ་ཊ་ཛ་ཞེས་པ་དུག་མློ་ཉུང་གི་ཤིང་ཨུཏྐྲ་མ་ནི་མེ་ཏློག་
ཁ་འབུས་པ་སྟེ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་གསལ་བ་དང་། ཀནྡ་ལྱ་ཞེས་པ་ཆུ་ཤིང་ནི་ཁ་རབ་ཏུ་བྱེ་ཞིང་། ཀ་ཀུ་བྷ་ཞེས་པ་ཤིང་ཨརྫུན་ཡང་
འདབ་མ་ཁ་རབ་ཏུ་གྱེས་པར་གྱུར་ཏློ། ། ཞེས་ཤིང་གི་བྱེ་བག་བཞི་པློ་དེ་དག་དློན་རྒྱས་པར་གཅིག་ཀྱང་བརྗོད་ཚུལ། རྣམ་
པར་རྒྱས། རབ་ཏུ་གསལ། རབ་ཏུ་བྱེ། གྱེས་པར་གྱུར་ཞེས་ཐ་དད་པས་བརྗོད་པས། དློན་བསྐོར་བའི་རྒྱན་ནློ། །  

ཟླ་འློད་ཟེར་གྱིས་ཀུནྡའི་གེ་སར་གསལ། །འློད་སློང་ལྡན་པས་པད་དཀར་འདབ་བརྒྱ་གྲོལ། ། 
མཛེས་མའི་ཁ་ཕྲུས་བ་ཀུ་ལ་དབྱེ་ཞིང་། །རྐང་པས་མ་ངན་མེད་པའི་མེ་ཏློག་དགོད། ། 

 
 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
དབུས་འགྱུར་ཆོས་སྡེ་བཤད་སྒྲུབ་བསན་པ་དར། །གསང་ཟབ་སློབ་གྲྭར་རིག་གཞུང་གོང་དུ་འཕེལ། ། 
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སྐྱེ་བློ་རྣམས་ནི་དད་དམ་འདུན་པ་བརས། །རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་བདེ་སྐྱིད་འབློར་པ་རྒྱས། ། 
 
གཉིས་པ་ཚིག་བསྐོར་ནི།  
དུང་དཀར་པས། མི་འདྲའི་དློན་རྣམས་ཚིག་གཅིག་ལ། །ཡང་ཡང་བཟླས་པ་ཚིག་ལ་བསྐོར། ། ཞེས་པ་ལྟར་ བརྗོད་བའི་
ནང་དློན་མི་འདྲ་བ་རྣམས་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གཅིག་ལ་ཡང་ཡང་བཟླས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

སྤྲིན་གྱི་ཕྲེང་བ་དག་གིས་ནི། །ར་བའི་ཚློགས་རྣམས་འདློད་ལྡན་བྱེད། ། 
ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཅན་གྱིས་དེང་། །ན་ཆུང་རྣམས་ཡིད་འདློད་ལྡན་བྱེད། ། 

ཆར་སྤྲིན་གྱི་ཕྲེང་བ་མཛེས་པ་དག་གིས་ནི། ར་བའི་ཚློགས་རྣམས་དགའ་བས་སྒྲ་སྒྲོག་པར་བྱེད་ལ། ཆུ་སྲིན་གྱི་མགོ་བློའི་
ཏློག་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་ཅན་གྱི་འདློད་པའི་ལྷས། དེང་གི་དུས་སུ་ན་ཆུང་གཞློན་ནུ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་འདློད་
ཆགས་དང་ལྡན་པར་བྱེད་ཅེས་པའློ།།  
 
(འདིའི་འགྱུར། ཚིག་བཟླས་པའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་ཕྱིར། གཉིས་ཀ་འདློད་ལྡན་བྱེད་དུ་བསྒྱུར་ཡང་
འགྱུར་ཐལ་ཞིང་། དེ་ལ་ལྷ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས་ར་བ་འདློད་ལྡན་དུ་བྱེད་པ་དང་། ན་ཆུང་འདློད་
ལྡན་དུ་བྱེད་པ་གཉིས་བྱེད་པློ་དང་བྱེད་གཞི་ཐ་དད་པས་དློན་མི་འདྲ་ཡང་། ཚིག་འདྲ་བ་འདློད་ལྡན་བྱེད་
ཅེས་པ་བཟླས་ཏེ་བསྐོར་བས་ན། ཚིག་བསྐོར་ཞེས་བའློ་ཞེས་པའང་མཁས་པའི་ཚིག་ཉམས་ཙམ་དུ་ཟད་
དེ། བྱེད་པློ་དང་། བྱེད་གཞི་ཐ་དད་པ་གཞིར་བཅས་མློད། དགོས་རྒྱུ་རང་། འདློད་ལྡན་བྱེད་གཉིས་
དློན་མི་འདྲ་བ་དགོས་རྒྱུ་ལ། དེ་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། ། དློན་དངོས་ནི་འདི་ལྟ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་དཔེར། 
ཨུཏྐྲཎྜ་ཡ་ཏི་ཞེས་ལན་གཉིས་བཟླས་ཀྱང་སྔ་མ་ནི། ར་བ་རྣམས་སྒྲ་སྒྲོག་པར་བྱེད་པའི་དློན་དང་། ཕྱི་
མ་ན་ཆུང་རྣམས་འདློད་པ་དང་ལྡན་པར་བྱེད་པ་སྟེ་དློན་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ལ། སྒྲའི་བརྗོད་ཚུལ་གཅིག་
པར་བས་པ་ཚིག་བསྐོར་བའི་རྒྱན་ཏེ། སྒྲ་ཇི་བཞིན་བློད་སྐད་ལ་མ་ཐློན་པའློ། །) 
 

དཀར་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་ཕྲེང་ཚློགས་ཀྱི། ། 
ཡློན་ཏན་གཟུར་གནས་བློ་ཡིས་བརྣག་པར་དཀའ། །༼བསམ་པར་དཀའ།༽ 

དཀའ་སྤྱད་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཚུལ་བཟང་པློ། ། 
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བསན་འཛིན་ཆེན་པློར་རླློམ་ཚློས་བརྣག་པར་དཀའ། ། ༼བཟློད་པར་དཀའ༽ 
 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
དབུས་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་འློག །ན་གཞློན་ཕློ་མློ་གོམ་པ་མདུན་དུ་བསྐྱོད། ། 
གོང་འཕེལ་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་ལ་བརྟེན་ནས། །གྲོང་པ་རྣམས་ཀྱང་གོམ་པ་མདུན་དུ་བསྐྱོད། ། 

 

གསུམ་པ་གཉིས་ཀ་བསྐོར་བ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕྱེད་སྔ་ཕྱི། །གཉིས་ཀར་ཡང་བཟླས་གཉིས་ཀར་བསྐོར། ། 
ཞེས་པ་ལྟར་ ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་ཕྱེད་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་བརྗོད་དློན་འདྲ་བ་གཉིས་སྒྲ་འདྲ་བའི་ཚིག་
གཅིག་ལ་བཟླས་ཤིང་བསྐོར་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཀུན་ལས་རྒྱལ་ནས་དེ་རིང་ཁྱོད། །བཙུན་མློ་རྣམས་དང་རྩེ་བར་བྱེད། ། 
ཁྱོད་ཀྱི་དགྲ་སྡེ་མཐློ་རིས་སློང་། །ལྷ་མློ་རྣམས་དང་རྩེ་བར་བྱེད། ། 

ཕློགས་ཀྱི་དགྲ་ཟླ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་ཐློབ་ནས་དེ་རིང་མིའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད། །རང་གི་བཙུན་མློའི་ཚློགས་
རྣམས་དང་རྩེ་དགའ་ལ་རློལ་བར་བྱེད་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་དགྲ་ཟླ་གཞན་སྡེ་རྣམས་ནི་གཡུལ་ངོར་ཤི་བས་མཐློ་
རིས་སུ་སློང་སྟེ། ལྷ་མློའི་ཚློགས་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་གླུ་དང་རློལ་མློས་རྩེ་བར་བྱེད་དློ་ཞེས་རང་ཕློགས་
གཞན་ཕློགས་གཉིས་ནས་དགྲ་ལས་རྒྱལ་ཚུལ་བརྗོད་པས་དློན་བསྐོར་ལ། རྒྱལ་པློ་བཙུན་མློའི་ཚློགས་
དང་རྩེ་ཞིང་རློལ་བར་བྱེད་པ་དང་། ཤི་བ་རྣམས་ལྷ་མློ་རྣམས་དང་ཚལ་སློགས་སུ་རྩེ་བར་བྱེད་པ་ཚིག་
བསྐོར་ཏེ། འདི་ནི་ཁྱད་པར་འཕགས་བསློད་ལས། ཁྲོས་པས་གཡུལ་ངོར་བསད་ན་ནི། །བདེ་འགྲོར་
འགྲོ་ཞེས་རྒྱས་པ་ཟེར། །ཞེས་དྲང་སློང་རྒྱས་པའི་གཞུང་དང་བསྟུན་པའློ། །  
 

སྲིད་པས་ཡིད་བྱུང་ཐར་པ་དློན་གཉེར་བའི། །འདུན་པས་ཁོ་བློ་དབེན་པར་བག་ཡངས་རྒྱུ། ། 
གནློད་པ་མེད་ལ་འདྲེར་མཐློང་ཁྱིམ་མཚེས་རྣམས། །དློགས་པའི་ཡུལ་མེད་རང་ཁྱིམ་བག་ཡངས་རྒྱུ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
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དགེ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་འཕེལ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས། །སན་ལྗོངས་སྐྱེ་དགུ་བདེ་བའི་ས་ལ་བཀོད། ། 
རྣམ་དཀར་བློ་གྲོས་གསལ་བའི་དྲུང་འཚློ་ཡིས། །ཉམ་ཐག་ནད་པ་བདེ་བའི་ས་ལ་བཀོད། ། 

དྲུག་པ་འགོག་པའི་རྒྱན། 
དྲུག་པ་འགོག་པའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མདློར་བསན། དབྱེ་བ་དཔེར་བརྗོད་ཀྱིས་རྒྱས་
པར་བཤད། བསབ་ཚུལ་གྱིས་དློན་བསྡུ་བའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མདློར་བསན་པ་ནི།  
 

དགའ་པ་བརྗོད་པ་འགོག་པ་སྟེ། །དུས་གསུམ་ལ་ལྟློས་རྣམ་པ་གསུམ། ། 
དེ་ལས་དེ་ཡང་དགག་བ་ཡི། །དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་ཕྱིར་མཐའ་ཡས། ། 

དགག་བའི་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ། དེ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་མ་ཡིན་མེད་མ་འགྲོ་ཞེས་མཚན་ཉིད་རྗེས་
སུ་བརྗོད་པ་དེས་མཚློན་བས་བསྒྲུབ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དགག་བ་འདས་པ། ད་ལྟ། མ་འློངས་པ་གསུམ་ལ་
ལྟློས་ནས་རྣམ་པ་གསུམ། དེ་ལས་དགག་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་དབང་གིས་འགོག་པ་ཡང་མཐའ་
ཡས་སློ། །  
དུང་དཀར་པས། དློན་དེ་དགག་བར་བས་ནས་དེ། །སྒྲུབ་ཏུ་མི་སྟེར་འགོག་པའི་རྒྱན། ། ཞེས་པ་ལྟར་ 
དགག་བའི་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་(དགག་སྒྲའི་ཕྲད་མ་མི་མིན་མེད་
སློགས) སར་བས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ། ཡང་ན་ ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དགག་བར་བས་ནས་ 
དེ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ མ་མིན། མེད། མ་འགྲོ་ལ་སློགས་པའི་དགག་སྒྲ་དངོས་ཀྱི་དློད་མཚུངས་པའི་ 
དགག་ཚིག་ཅི་རིགས་བཀོད་ནས། འགོག་པའི་ཐབས་སྣ་ཚློགས་རྗོད་པའི་རྒྱན་ལ་འགོག་རྒྱན་ཟེར་
རློ། ། ཞེས་སློ།། 
 

གཉིས་པ་དབྱེ་བ་དཔེར་བརྗོད་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ལས།  
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དང་པློ་བྱུང་བ་འགོག་པའི་རྒྱན་ནི། དུང་དཀར་པས། བྱུང་ཟིན་དློན་དེར་མིན་པའི་བློ། །སྐྱེས་པ་འགོག་
པ་འདས་པ་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ སྔར་ནས་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་ཟིན་པའི་དློན་དེར་མི་སྲིད་སྙམ་པའི་བློ་
སྐྱེས་པ་དགར་བར་བས་ནས། དེ་འགོག་པའི་ཕྱིར་དུ་རྒྱུ་མཙན་གཞན་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སློ།། 
(འདི་ལ་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་སངས་མི་འདྲ་བ་ཡློད་ཀྱང་འདིར་བློད་མཁས་པ་དང་ཁམས་འགྲེལ་གྱི་ལུགས་གཞིར་བཟུང་བ་
ཡིན། འདི་ལ་མིང་གཞན་བྱུང་བ་འགོག་པ་ཡང་ཟེར།)  

 
ལུས་མེད་ཀྱི་ནི་མེ་ཏློག་གི། །མདའ་ལྔས་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། ། 
ཞེས་པ་མི་སྲིད་ཡང་ན་ནི། །དངོས་པློའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀྲ། ། 

ལུས་མེད་དེ་འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ཀྱི་ནི། འཇམ་ཞིང་གྲངས་ཉུང་བ་མེ་ཏློག་གི་མདའ་ལྔས་འགྲོ་བ་
ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པ་མི་སྲིད་དེ། རྒྱུ་དེ་ལས་འབས་བུ་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་མི་ནུས་སློ་ཞེས་
པ་དགག་བ། དེ་འགོག་པ་ལ། ཡང་ན་ནི་དེ་འདྲ་སྲིད་དུའང་རུང་སྟེ། དངོས་པློ་རྣམས་ནུས་པ་རྣམ་
པར་བཀྲ་སྟེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རློ། ། དེ་བཤད་པ་ནི། 
 

ཞེས་པ་འདིར་ནི་རྒྱུ་སློབས་ཀྱིས། །ལུས་མེད་རྒྱལ་བར་མི་རིགས་བློ། ། 
དེ་ལྟར་གྱུར་བཀག་དེ་ཡི་ཕྱིར། །འདི་འདྲ་དེ་ནི་བྱུང་བ་འགོག། 

ཅེས་བརྗོད་མ་ཐག་པ་འདིར་ནི། དངོས་པློའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་རྒྱུའི་སློབས་ཀྱིས། ལུས་མེད་
འགྲོ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་མི་རིགས་སློ་སྙམ་པའི་བློ། སྔར་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་བཀག་པས། དེའི་ཕྱིར་
འདི་འདྲ་བ་ནི་བྱུང་བ་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ།།  
 

  མཉམ་མེད་ཐུབ་པ་མཆོག་དེས་བམས་པའི་མཚློན། །གཅིག་པུས་དཔུང་དང་སྡེར་བཅས་དྲེགས་པའི་བདུད། ། 
བཅོམ་པའི་སྔོན་བྱུང་གཏམ་འདི་འུད་པློ་ཆེ། །འློན་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
མཐུ་ཆེན་བ་མའི་ཞབས་སློར་བཀོད་ཙམ་གྱིས། །ཁ་བཞི་ལྗོངས་འདི་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ས་རུ། ། 
གྱུར་ཅེས་སྔོན་བྱུང་ལློ་རྒྱུས་བདེན་པར་དཀའ། །འློན་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་རད་པློ་ཆེ། ། 

 

གཉིས་པ་མངོན་འགྱུར་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། མངོན་སུམ་ཡུལ་གྱུར་ད་ལྟའི་དློན། །འགོག་
བྱེད་ཚིག་བརྗོད་ད་ལྟར་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ རང་གཞན་ཀུན་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་མློང་བའི་དློན་ཞིག་
དགག་བར་བས་ནས། འགོག་བྱེད་ཡུལ་དེར་བསློད་ཚིག་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་
སློ།། 

སྙན་སྒྲོག་མ་དག་ཅི་ཡི་ཕྱིར། །རྣ་བ་ལ་ནི་ཨུཏྤལ་འཇུག། 
ལས་འདི་ལ་ནི་མིག་ཟུར་དག །ཡློངས་རློགས་མིན་པར་སེམས་སམ་ཅི། ། 

ཀྱེ་སྙན་པར་སྒྲོག་མ་དག ཅིའི་ཕྱིར་རྣ་བ་ལ་ཨུཏྤ་ལའི་ཕློན་པློ་རྒྱན་དུ་འཇུག་སྟེ། དེ་བ་བའི་ལས་གཞན་
ཡིད་འཕྲློགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུར་ཁོ་ན་ལ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་མིན་པར་སེམས་སམ་ཅི་
ཞིག་ཅེས་སློ། །  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
འགའ་ཞིག་དཀར་མིན་ཨུཏྤ་ལ། །རྣ་བར་བྱེད་ལ་མཛའ་བློ་ཡིས། ། 

དེ་ལྟར་བསློད་པས་འགོག་བྱེད་པ། །འདི་ནི་མངོན་འགྱུར་འགོག་པའློ། ། 
དགའ་མ་འགའ་ཞིག་ཨུཏྤ་ལའི་ཁྱད་པར་དཀར་མིན་ཏེ་སྔོན་པློ་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་བྱེད་པ་ལ། རང་གི་མཛའ་བློས་
འགོག་བྱེད་ དེ་ལྟར་མིག་ཟུར་ལ་ངོ་བསློད་དང་བཅས་པས། དགག་བ་ཨུཏྤལ་རྣ་རྒྱན་དུ་ད་ལྟ་བྱེད་པ་འགོག་པ་
འདི་ནི། མངོན་འགྱུར་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། །  
 

རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་རང་གཟུགས་འཇམ་པའི་དབངས། །ཡེ་ཤེས་རལ་གྲིའི་ཕག་ཆ་འཕར་ནས་ཅི། ། 
འགྲོ་འདིའི་རློངས་པའི་དངོས་པློ་མཐའ་ཡས་པ། །ཁྱོད་ཞལ་མཐློང་བས་ཅིག་ཅར་གཞློམ་ནུས་སློ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
རྔམས་བརྗིད་རུ་སྒྲིག་བསན་སྲུང་དྲག་པློའི་དམག །འཕྲུལ་མཚློན་བརྡེག་པའི་ཉེར་བསློགས་འདི་ཅི་ཞིག། 
གཞན་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ། །མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་སུ་ཤེས་དེས་མི་ཆོག་གམ། ། 

 

གསུམ་པ་འབྱུང་འགྱུར་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། སྔར་བྱུང་བརྗོད་དློན་གང་ཞིག་གིས། །ཕྱིས་
འབྱུང་འགོག་བྱེད་མ་འློངས་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ སྔར་བྱུང་བའི་བརྗོད་དློན་གང་ཞིག་འགོག་བྱེད་བས་
ནས། དགག་བ་མ་འློང་པ་ན་འབྱུང་བར་ངེས་པའི་གནློད་སྐྱོན་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལ་
མིང་གཞན་འབྱུང་འགྱུར་འགོག་པའང་ཟེར། ཞེས་སློ།། 
 

ཇོ་བློ་བདེན་པར་སྨྲའློ་བདག །གཞན་དང་ཙུམྦ་ནས་འཕློས་པའི། ། 
རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱིས་དམར་མིག་གིས་ནི། །ཁྱོད་ཀྱིས་མཐློང་བར་འགྱུར་མ་ལགས། ། 

ཀྱེ་ཇོ་བློ་བདག་བདེན་པར་སྨྲའློ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས། ཁྱོད་བུད་མེད་གཞན་དང་ཙུམྦན་ཞེས་པ་ཁ་སད་
ནས་འློ་བྱེད་ཅིང་། དེ་ལས་འཕློས་པའི་རྒྱ་སྐྱེགས་ལྟར་ཆགས་པས་དམར་བར་བྱེད་པའི་མིག་གིས་ནི། 
བལྟ་བར་གྱུར་པ་བདག་མཐློང་བར་འགྱུར་བ་མ་ལགས་ཏེ། དེ་འདྲ་བ་ཁོ་མློས་མི་བཟློད་པས་དེ་མ་ཐག་
འཆི་བར་འགྱུར་བས་སློ།།  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
སྔར་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཁེངས་ལྡན་མས། །ནམ་ཞིག་འདི་ཡི་གནློད་པ་དག། 
འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་འགོག་བྱེད་པ །འདི་ནི་འབྱུང་འགྱུར་འགོག་པའློ། ། 

དགག་བའི་སྔར་ཉིད་དུ་ལང་ཚློས་ཤིན་ཏུ་ཁེངས་པ་དང་ལྡན་པའི་དགའ་མས། ནམ་ཞིག་རང་གི་མཛའ་བློ་བུད་
མེད་གཞན་དང་འགྲོགས་པའི་གནློད་པ་འབྱུང་བར་དློགས་པའི་དགག་བ་དེ། འགོག་བྱེད་རང་ཉིད་འཆི་བས་
མཐློང་བ་མིན་པ་བཀོད་དེ་འགོག་པར་བྱེད་པས། འདི་ནི་འབྱུང་འགྱུར་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། །  

 
འདྲེན་པ་མཆོག་ཁྱོད་རྙེད་དང་བཀུར་སྟི་ལ། །དགེ་སེམས་ཆེར་རླློམ་ཁོ་ནར་གདམས་པའི་བཅུད། ། 
ཕངས་མེད་ལྷུག་པར་སློལ་ན་དད་ལྡན་རྣམས། །ཡི་ཆད་མིག་གིས་ཁྱོད་ཞལ་མཐློང་མི་འགྱུར། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལེགས་ཚློགས་འདློད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར་རྒྱལ་གཞུང་གི །བཀའ་དྲིན་མི་དྲན་གྱ་གྱུའི་བསམ་སློར་ལ། ། 
ཕློགས་པ་གང་དག་བདེ་བའི་མིང་ཙམ་ཡང། །རྣ་བར་ཐློས་པའི་སྐལ་བ་དབེན་པར་འགྱུར། ། 

 

བཞི་པ་ཆོས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། དགག་བའི་ཁྱད་ཆོས་དང་འགལ་བའི། །འགོག་བྱེད་
བརྗོད་པ་ཆོས་འགོག་པ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་དགག་
བར་བས་ཏེ། དེ་འགོག་བྱེད་དུ་ཁྱད་ཆོས་དེ་དང་འགལ་བའི་ཆོས་གཞན་ཞིག་དངོས་པློ་དེར་ལྡན་པ་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བཀོད་ནས་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ལུས་ཕྲ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས། །འཇམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པ་རྫུན། ། 
གལ་ཏེ་བདེན་པར་འཇམ་པ་ན། །གློ་བུར་དུ་བདག་ཅི་ལ་གདུང་། ། 

ལུས་ཕྲ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་རེག་བ་འཇམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་སློ་ཞེས་པ་ནི་རྫུན་དུ་བས་ཏེ། གལ་
ཏེ་བདེན་པ་ཉིད་དུ་འཇམ་པ་ཞིག་ན་གློ་བུར་དུ་བདག་འདློད་མློས་ཀྱི་གདུང་བ་རྩུབ་མློས་ཅི་ལ་གདུང་
བར་བྱེད། དེ་བཤད་པ་ནི།  
 

གང་ཕྱིར་དེ་ལྟར་འདློད་ལྡན་གྱིས། །དེ་དང་འགལ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་འདིར། ། 
བུད་མེད་ལུས་ནི་འཇམ་པ་དག །འགོག་པ་འདི་ནི་ཆོས་འགོག་པའློ། ། 

གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་འདློད་ལྡན་གྱིས་འཇམ་པའི་ཆོས་དེ་དང་འགལ་བ། རྩུབ་ཅིང་གདུང་བར་བྱེད་པའི་
འགོག་བྱེད་དེས། དགག་བ་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་འཇམ་པ་དག་འགོག་པ་འདི་ནི་ཆོས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ།།  
 
སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕག་ཡངས་ཀྱིས། །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ལ་དབུགས་འབྱིན་མཛད་པ་རྫུན། ། 

གཞན་དུ་འདློད་ལྷའི་སྙིང་ལ་བཟློད་དཀའ་བའི། །མ་ངན་ཚློར་བ་དྲག་པློས་ཅི་ལ་གདུངས། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
སན་ལྗོངས་ནགས་ཀྱི་ཆུ་འཐུང་མཛེས་མ་རྣམས། །བསིལ་འཇམ་ལྡན་ཞེས་གསང་མཐློར་སྒྲོགས་པ་བརྫུན། ། 

བདེན་ན་དེ་དག་ལུས་ལ་རེག་པའི་མློད། །གདུང་བའི་རྔུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་ཅི་ཕྱིར་འཛག། 
 
ལྔ་པ་ཆོས་ཅན་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཆོས་ཅན་ཁྱད་ཆོས་ཁས་བངས་ནས། །ཆོས་ཅན་
མཐློང་འགོག་ཆོས་ཅན་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ ཆོས་ཅན་དངོས་པློ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་དངོས་སུ་ཁས་བངས་
ནས། ཁྱད་ཆོས་དེ་གང་ལ་ཡློད་པའི་ཁྱད་གཞིའི་ཆོས་ཅན་དེ་མ་མཐློང་ཞིང་མེད་ཅེས་དགག་བར་བས་
ནས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

དེ་ནི་མཛེས་སམ་མ་ཡིན་ཞེས། །རྣམ་དབྱེ་འདི་ནི་ཅི་ལས་སྐྱེས། ། 
དེར་ནི་འློད་ཙམ་གཡློ་བ་ཉིད། །མཐློང་བར་འགྱུར་གྱི་རྟེན་མ་ཡིན། ། 

བརྗོད་ཡུལ་གྱི་ལུས་ཅན་མ་དེ་ནི་མཛེས་སམ་མཛེས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་འདི་ནི་རྒྱུ་ཅི་
ལས་སྐྱེས་ཏེ། སྐྱེ་བར་མི་རིགས་སློ། ། དེ་ནི་འློད་གཡློ་བ་ཙམ་ཞིག་མཐློང་གི་རྟེན་དངོས་མ་ཡིན་པས་
ན་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཁྱད་པར་ལ་དཔློད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རློ། །  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གང་ཕྱིར་གཟུགས་ཅན་མའི་ངོ་མཚར། །བརྗོད་པར་འདློད་པས་འློད་ཅེས་པའི། ། 
ཆོས་འདི་ཁས་བངས་ཆོས་ཅན་དག །འགོག་འདི་ཆོས་ཅན་འགོག་པའློ། ། 

གང་གི་ཕྱིར་གཟུགས་ཅན་མ་དེའི་ངོ་མཚར་བརྗོད་འདློད་པས། འློད་ཙམ་གཡློ་བའི་ཆོས་མཐློང་བར་ཁས་བངས་
ལ་ཆོས་ཅན་མཛེས་པའི་ལུས་རྟེན་དེ་མ་མཐློང་བའི་ཚུལ་གྱིས་འགོག་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། །  

གཏུམ་ཆེན་ཁྲོ་བློའི་དབང་པློ་ར་མཆོག་དཔལ། །གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན་ནམ་མི་ལྡན་ཞེས། ། 
དཔག་པར་དཀའ་སྟེ་དུས་མཐའི་མེ་དཔུང་ཆེ། །འབར་བ་ཙམ་ལས་སྐུ་ཉིད་མངོན་སུམ་མིན། ། 

 
 



   

82 
    

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཕུན་གླིང་གྲོང་བརལ་གོང་འཕེལ་རྣམ་འགྱུར་ཀུན། །ཇི་ལྟར་བརྗོད་དེ་དཀར་གསལ་གློག་གི་ཕྲེང། ། 
འབུམ་ཕྲག་གྲལ་རིམ་བསར་བའི་སྣང་ཚུལ་ལས། །གཞན་པའི་དངོས་ཉིད་མཐློང་བའི་སྐབས་མ་གྱུར།  

དྲུག་པ་རྒྱུ་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། འབས་དེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་གང་ཞིག །སྔོན་བས་མེད་ཅེས་རྒྱུ་འགོག་
པའློ། །ཞེས་པ་ལྟར་ དངོས་སུ་མཐློང་བའི་འབས་བུའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འགའ་ཞིག་ཁས་བངས་ནས། རྒྱུའི་གཙློ་བློ་གང་

ཡིན་པ་དེ་བདག་རང་ཉིད་ལ་མེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
ཁྱོད་ཀྱི་མིག་དག་དམར་གྱུར་ཅིང་། །མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་གཡློ་བ་དང་། ། 
སྨིན་མ་འཁྱོག་སྟེ་དེ་ལྟ་ནའང་། །ཉེས་པ་མེད་པས་བདག་མི་འཇིགས། ། 

མཛའ་བློ་ཁྱོད་ཀྱི་མིག་དག་དམར་པློར་གྱུར་ཅིང་། མཆུ་ཡལ་འདབ་ཀྱང་རྣམ་པར་གཡློ་ལ། སྨིན་མ་
འཁྱོག་པློར་སྒྱུར་བ་སློགས་ཁྲོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བ་དེ་ལྟ་ནའང་། བུད་མེད་གཞན་དང་འགྲོགས་
པ་སློགས་ཉེས་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མེད་པས་བདག་མི་འཇིགས་སློ། །  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གང་ཕྱིར་མཛའ་མློ་མཁས་པ་ཡིས། །འཇིགས་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཡི་གཙློ། ། 
རང་གི་ཉེས་པ་འགོག་བྱེད་པ། །དེ་དག་འདིར་ནི་རྒྱུ་འགོག་པའློ། ། 

གང་གི་ཕྱིར་མཛའ་མློ་སྐྱོན་སློང་བ་ལ་མཁས་པས། བདག་པློ་ཁྲོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཤེས་ནས། འཇིགས་པ་དེ་
འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་གཙློ་བློ། རང་གི་ཉེས་པ་འགོག་བྱེད་དུ་དེ་མེད་ཅེས་དགག་པ་བརྗོད་པ་དེ་དག་ནི། འདིར་རྒྱུ་
འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། །  

ཟངས་ཞུན་ལྷག་ལྷག་ཁོལ་དང་ལྕགས་ཀྱི་གཞིར། །གཤིན་རྗེའི་ཕློ་ཉས་རྩུབ་མློའི་མཚློན་བསར་ཏེ། ། 
འཇིགས་པའི་ང་རློ་སྒྲོགས་ཀྱང་མི་དགེའི་ལས། །མ་སྤྱད་ཕྱིར་ན་བདག་སེམས་ག་ལ་གཡློ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཕན་ཚུན་རྩློད་པའི་ངར་སྐད་སྒྲོགས་པ་དང། །ཆབས་ཅིག་རས་ཚློན་སློར་བ་བཤམས་པ་ཡིན། ། 
དུས་ངན་འདིར་ཡང་སན་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན། །བསླུ་མེད་སྐྱབས་སུ་ཤེས་པས་འཇིགས་པ་མེད། ། 
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བདུན་པ་འབས་བུ་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། རྒྱུ་འགའ་ཚློགས་ཀྱང་དེར་བརྟེན་འབས། །མ་བྱུང་
མཚར་སློན་འབས་བུ་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ འབས་བུ་གང་ཞིག་འབྱུང་བར་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡློངས་སུ་ཚང་
ཡང་། ད་དུང་འབས་བུ་དེ་འགྲུབ་མེད་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

མཛའ་བློ་དག་ནི་རིང་ན་གནས། །ཆུ་འཛིན་བགྲོད་ལྡན་འདི་ནི་འློང་། ། 
ནི་ཙུ་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་མཐློང་། །བདག་ཤི་མིན་པ་འདི་ནི་ཅི། ། 

མཛའ་བློ་དག་ནི་བྱེས་ཐག་རིང་པློ་ན་གནས་པ་དང་། ཆུ་འཛིན་དཀར་པློ་གླང་ཆེན་གྱི་བགྲོད་ཚུལ་ལྡན་
པ་འདི་ནི་ཚུར་འློང་ཞིང་ ཤིང་ནི་ཙུ་ལ་ཡལ་ག་རྒྱས་པ་ཡང་མཐློང་སྟེ། འཆི་བའི་རྒྱུ་མི་ཉུང་ཡང་ལས་
ཀྱིས་བཟུང་བ་བཞིན་དུ་བདག་ཤི་བ་མིན་པ་འདི་ནི་ཅི་ཡིན།  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
དེ་རྒྱུ་ཆུ་འཛིན་བགྲོད་པ་སློགས། །མི་བཟད་པ་དག་ཉེར་བཀོད་ནས། ། 
འབས་བུ་འཆི་བ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་འབས་བུ་འགོག་པ་འློ། ། 

འཆི་བའི་རྒྱུ་ཆུ་འཛིན་བགྲོད་པ་སློགས་མི་ཟད་པའི་དངོས་པློ་དག་ཉེ་བར་བཀོད་ནས། འབས་བུ་འཆི་བ་བཟླློག་སྟེ་
མ་ཤི་བ་བསན་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་འབས་བུ་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། །  
 

ལང་ཚློ་བདློ་ལས་ལུས་མེད་ལུས་ཞུགས་ཤིང་། །ཉིན་བྱེད་དབང་པློ་འཁྲིག་པའི་ཁྱིམ་དུ་རྩེན། ། 
གཞློན་ནུ་མ་རྣམས་མངོན་འདློད་དུས་འདེབས་ཀྱང་། །ཁོ་བློས་བསབ་གཞིའི་རྒྱ་ལས་འགོང་མ་ནུས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

རང་སྲིད་འབློར་པས་མི་ངོམས་གཞན་སྡེ་ཀུན། །བན་དུ་བ་བའི་ཉེར་བསློགས་ལ་ཞུགས་ཏེ། ། 
གྱ་གྱུའི་སློར་ངན་ཕློགས་ཀུན་ཁེངས་གྱུར་ཀྱང། །སན་ལྗོངས་རང་དབང་གཙང་བའི་དཔལ་འདི་རད། ། 
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བརྒྱད་པ་རྗེས་གནང་འགོག་པའི་རྒྱན་ནི། དུང་དཀར་པས། རྗེས་གནང་ལྟར་བས་ཐབས་གཞན་གྱིས། །སྒྲུབ་ཏུ་
མི་སྟེར་རྗེས་གནང་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ རང་ཉིད་ཀྱི་གྲོགས་པློའི་འདློད་པ་དང་བསྟུན་པའི་ཚུལ་གྱིས་བ་བ་དེ་
སྒྲུབ་པར་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལྟར་བས་པ་ཏེ། བ་བ་དེ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ཐབས་གཞན་ཞིག་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་
འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་གཤེགས་པར་མཛློད། །ཁྱོད་ཀྱི་བགྲོད་པས་བདག་ལ་ནི། ། 
གདུང་བ་ཡུན་རིང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །འདི་ལ་ཁྱོད་ནི་དློགས་མི་འཚལ། ། 

བདག་པློ་ཁྱོད་གལ་ཏེ་གཤེགས་བཞེད་ན་གཤེགས་པར་མཛློད་ཅིག ཁྱོད་ཀྱི་གཞན་དུ་བགྲོད་པས་བདག་ལ་
གདུང་བ་ཡུན་རིང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། བལ་མ་ཐག་འཆི་བ་འདི་ལ་ཁྱོད་ནི་ཐེ་ཚློམ་གྱི་དློགས་པ་མི་འཚལ་
ལློ། །  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
ཞེས་པ་འཆི་བ་གསལ་བྱེད་པས། །རྗེས་གནང་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ནི། ། 

མཛའ་བློའི་བགྲོད་པ་འགོག་བྱེད་པ། །དེ་ནི་རྗེས་གནང་འགོག་པར་བརྗོད། ། 
ཅེས་པ་འདི་དགའ་མ་རང་ཉིད་འཆི་བ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཚིག་དང་ བདག་པློ་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་རྗེས་སུ་
གནང་བ་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ནས། མཛའ་བློའི་བགྲོད་པ་འགོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་རྗེས་གནང་འགོག་པའི་རྒྱན་དུ་བརྗོད་
དློ། །  

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེང་ཁྱོད་དག་པའི་ཞིང་། །དློན་དུ་གཉེར་བཞེད་མཆིས་ན་དེ་བཞིན་མཛློད། ། 
ཆུ་བུར་དང་མཚུངས་སྙིགས་མའི་ལུས་ཅན་འགའ། །བལ་བའི་གདུང་བས་ཡུན་རིང་འཚློ་མི་འགྱུར། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

རློང་ཁའི་བར་དག་འབྲི་ཀློག་ལུགས་གསར་ལ། །མི་དགྱེས་འབྲུག་པ་འགའ་ཞིག་ཅི་བདེར་མཛློད། ། 
སད་ནས་ཐུན་མློང་མིན་པའི་སྐད་ཡིག་གིས། །དབུལ་བས་རང་དབང་དགེ་མཚན་བརན་མི་འགྱུར། ། 
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དག་པ་དབང་གིས་འགོག་པ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དགེ་མཚན་ལྡན་ཀྱང་རང་དབང་ཉིད། །གཙློ་ཆེས་འགོག་བྱེད་དབང་གིས་འགོག། 
ཞེས་པ་ལྟར་ གྲོགས་པློ་སློགས་གཞན་ཕ་རློལ་པློའི་འདློད་པ་ལྟར་ན་དགེ་མཚན་མང་པློ་ལྡན་ཀྱང་། 
རང་ཉིད་ཀྱི་འདློད་པ་གཙློ་ཆེ་བར་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཚུལ་བརྗོད་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ནློར་ནི་མང་པློ་རྙེད་འགྱུར་ཞིང་། །ལམ་དུ་ཡང་ནི་བདེ་ཞིང་དགེ། 
བདག་སློག་ལ་ཡང་ཐེ་ཚློམ་མེད། །འློན་ཀྱང་མཛའ་བློ་འགྲོ་མི་བ། ། 

བྱེས་སུ་ནློར་མང་པློ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ལམ་དུ་ཡང་ནི་བགྲོད་པར་བདེ་ཞིང་དགྲ་མེད་པས་དགེ་བ་
དང་། བདག་ཉིད་ཀྱི་སློག་ལ་ཡང་ཐེ་ཚློམ་དུ་འགྱུར་བ་མེད་མློད། འློན་ཀྱང་མཛའ་བློ་ཁྱོད་གཞན་དུ་
འགྲོ་བར་མི་བའློ། །  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
མཛའ་བློ་འགྲོ་བར་སློར་བ་ཡི། །རྒྱུ་རྣམས་དག་ནི་རབ་བཤད་ནས། ། 
དབང་ཉིད་ཀྱིས་ནི་དེ་འགོག་པ། །འདི་འདྲ་དབང་གིས་འགོག་པའློ། ། 

མཛའ་བློ་འགྲོ་བ་ལ་སློར་བའི་རྒྱུ་རྣམས་དག་ནི་རབ་ཏུ་བཤད་ནས། འློན་ཀྱང་འགྲོ་བར་མི་བ་ཞེས་དབང་ཆེ་བའི་
ངག་གིས་འགོག་པའི་ཚུལ་འདི་འདྲ་བ་ནི་དབང་གིས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ།། 
 

རྣམ་པར་འདྲེན་ཁྱོད་གང་དུ་གཤེགས་པའི་ས། །གདུལ་བར་འློས་པའི་འགྲོ་བ་བསམ་མི་ཁྱབ། ། 
ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འཇུག་པའང་དེ་འདྲ་མློད། །འློན་ཀྱང་ཞིང་འདིར་རག་པར་བཞུགས་ཤིག་ཀྱེ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གྲོགས་དག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་བསྐྱོད་གྱུར་ན། །མཐློང་ཐློས་ཡློན་ཏན་དཔལ་ཀུན་རྙེད་ངེས་ཤིང། ། 
ཟང་ཟིང་སྣ་ཚློགས་འབློར་པས་ཕྱུག་གྱུར་ཀྱང། །ཆོས་ལྡན་ཞིང་འདིར་ཅིས་ཀྱང་བཞུགས་པར་འློས། ། 
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བཅུ་པ་མ་གུས་པས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། དློན་དེར་མ་གུས་གཞན་དུ་ནི། །གུས་པར་སློན་པ་མ་གུས་
འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ དགག་བ་གཞན་གྱི་འདློད་པའི་དློན་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དེ་འགོག་པའི་ཆེད་དུ་འགོག་བྱེད་མ་
གུས་པའི་ཚིག་བརྗོད་པའི་ཤུགས་ལ། རང་ཉིད་ཀྱི་འདློད་པ་ལྟར་བ་བ་སྒྲུབ་ན་གུས་སེམས་ཡློད་པར་སློན་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

བདག་ནི་གསློན་རེ་སློབས་དང་ལྡན། །ནློར་གྱི་བསམ་པ་སློབས་ལྡན་མིན། ། 
མཛའ་བློ་གཤེགས་སམ་བཞུགས་ལགས་སམ། །རང་གི་གནས་སྐབས་སློས་པ་ལགས། ། 

བདག་ནི་ཁྱེད་དང་འགྲོགས་ཏེ་གསློན་པའི་རེ་བ་སློབས་དང་ལྡན་གྱི། ནློར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་སློབས་དང་ལྡན་པ་
མིན་ནློ། ། མཛའ་བློ་གཤེགས་སམ་བཞུགས་ལགས་སམ་ཞེས་མ་གུས་པའི་ཚིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། འདིར་རང་
གི་བསམ་པའི་གནས་སྐབས་སློས་པ་ཙམ་ལགས་སློ། །  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གང་ཕྱིར་འདི་ནི་ཆགས་ལྡན་མས། །མཛའ་བློའི་བགྲོད་པ་འགོག་བྱེད་པར། ། 
མ་གུས་བཞིན་དུ་ཚིག་སློར་བས། །འདི་ནི་མ་གུས་པས་འགོག་པའློ། ། 

གང་གི་ཕྱིར་འདིར་ནི་ཆགས་ལྡན་མ་དེ་ཡིས། མཛའ་བློ་གཞན་དུ་བགྲོད་པ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་དློན་དུ། མ་
གུས་པ་བཞིན་དུ་བས་པའི་ཚིག་སློར་བ་དེ་ནི་མ་གུས་པས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ།། 
  

བདག་ནི་ཐུབ་པའི་གཅེས་ཁྲིམས་མཆོག་ཏུ་འཛིན། །དབང་པློ་གཉིས་སློར་ཆོས་ལ་དེ་ལྟ་མིན། ། 
གྲོགས་ཁྱེད་གནས་འདིར་གཟིམས་སམ་མི་གཟིམས་ཀྱང་། །རང་གི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་གླེང་བར་ཟད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པློའི་ཆབ་སྲིད་ཞི་བདེའི་དཔལ། །མགོ་རྙོགས་དམངས་གཙློའི་སྲིད་གཞུང་འཁྲུགས་རྩློད་གཞི། ། 

ཁྱེད་ཅག་གང་ལ་དགྱེས་སམ་མི་དགྱེས་རུང། །རང་གི་བསམ་ཚུལ་དྲང་པློར་གླེང་བ་ལགས། །  
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བཅུ་གཅིག་པ་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཤིས་བརྗོད་ཚིག་གིས་གསལ་བས་
ནས། །དེ་ཉིད་འགོག་བྱེད་ཤིས་པའི་འགོག། རང་གི་འདློད་བའི་དློན་ལ་སློན་པའི་ཚིག་བརྗོད་པའི་སྒོ་
ནས་རང་ཉིད་མྱུར་དུ་ཁྱེད་དང་བལ་བར་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་གསལ་བར་བྱེད་ཆེད། དངོས་སུ་
འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་མ་བརྗོད་པར་གཞན་གྱི་འདློད་པ་ལ་བསྟུན་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

མཛའ་བློ་གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་བཞུད། །ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་ནི་ཤིས་གྱུར་ཅིག། 
གང་དུ་དེར་ནི་གཤེགས་པ་དེར། །བདག་ཀྱང་སྐྱེ་བ་ཉིད་གྱུར་ཅིག། 

མཛའ་བློ་ཁྱོད་གལ་ཏེ་གཤེགས་པར་བཞེད་ན་མྱུར་དུ་བཞུད་ཅིག ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་དེ་ནི་ཞི་བའམ་ཤིས་
པར་གྱུར་ཅིག ཁྱོད་གང་དུ་གཤེགས་པའི་ས་དེར་བདག་ཀྱང་སྐྱེ་བ་འཛིན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཅིག  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
དེ་ལྟར་ཤིས་བརྗོད་ལམ་གྱིས་གང་། །རང་གི་གནས་སྐབས་གསལ་བྱེད་མློས། ། 
མཛའ་བློའི་བགྲོད་པ་འགོག་བྱེད་པ། །འདི་ནི་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་འགོག་པའློ། ། 

དེ་ལྟར་སློན་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ལམ་སློལ་གྱིས། གང་རང་ཉིད་འཆི་བའི་གནས་སྐབས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ 
མློས་ཁྱོད་གཤེགས་སར་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་ངག་གིས་མཛའ་བློའི་བགྲོད་པ་འགོག་པར་བྱེད་པ་འདི་ནི་
ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ།།  
 

ཁྱོད་ཉིད་འཚློ་བའི་ལྷག་ཀུན་ཐ་སྙད་ལ། །བསྒྲིལ་བར་བཞེད་ན་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་གྱུར་ཅིག། 
བདག་ཅག་སྙིང་པློ་དློན་ཟབ་ཚློལ་བ་རྣམས། །ཕྱི་ཕག་བགྱིས་ཏེ་དབེན་གསུམ་བསྟེན་པར་སློན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཁྱེད་རྣམས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་སྒྲིག་ལམ་ལ། །བརྩི་མེད་གང་ཤར་སྤྱད་ན་བདེ་གྱུར་ཅིག། 
བདག་ནི་ཕྱི་ཕག་བགྱི་སྟེ་དབེན་པའི་རིར། །སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེང་བར་སློན་ནློ་ཀྱེ། ། 
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བཅུ་གཉིས་པ་རྩུབ་མློས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཚིག་རྩུབ་བརྗོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས། །དློན་དེ་འགོག་
བྱེད་རྩུབ་མློས་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ དགག་བ་གཞན་གྱི་འདློད་པ་འགྲུབ་ཏུ་མི་སྟེར་བའི་ཚིག་རྩུབ་མློ་བརྗོད་
པའི་སྒོ་ནས་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

གལ་ཏེ་ཁྱོད་འགྲོ་བདེན་ཉིད་ན། །ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་པ་འགའ་ཞིག་ཚློལ། ། 
བདག་ནི་གླགས་ཚློལ་འཆི་བ་ཡིས། །དེ་རིང་ཉིད་དུ་འགོག་པར་འགྱུར། ། 

གལ་ཏེ་ཁྱོད་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་བདེན་པ་ཉིད་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་དགའ་མ་གཞན་པ་འགའ་ཞིག་འཚློལ་བར་
རིགས་ཏེ། བདག་ནི་བལ་བའི་གདུང་བས་གླགས་འཚློལ་བའི་རྒྱུ་འདིས། འཆི་བའི་གདུང་བས་དེ་རིང་ཉིད་དུ་
འཚློ་བ་འགོག་པར་འགྱུར་རློ། ། 
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གང་ཕྱིར་མཛའ་བའི་དབང་གྱུར་པས། །མཛའ་བློའི་བགྲོད་པ་འགོག་བྱེད་པ། ། 

ཚིག་རྩུབ་ཡི་གེ་སྔོན་འགྲོ་ཅན། །དེ་ནི་རྩུབ་མློས་འགོག་པའློ། ། 
གང་གི་ཕྱིར་མཛའ་བ་བརན་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་དགའ་མས། མཛའ་བློའི་བགྲོད་པ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ལ། 
ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་འཚློལ་ཞེས་ཚིག་རྩུབ་མློའི་ཡི་གེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཅན་འདི་ནི་རྩུབ་མློས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། ། 

  
མགོན་ཁྱོད་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་བདེན་ན། །ཞིང་འདིའི་བསན་པ་འཛིན་ནུས་གཞན་འགའ་ཚློལ། ། 

བདག་ཅག་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཟུང་བསྟེན་པ་ཀུན། །ལྔ་པའི་གནས་སྐབས་ཐློབ་ལས་གཞན་དུ་ཅི། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

བཞིན་བཟང་ཁྱེད་ཀྱིས་དབར་རྔའི་གཞུང་སྐད་ཀྱི། །འབྲི་ཀློག་ལམ་སློལ་འདི་ལ་མ་རངས་ན། ། 
རིགས་མཐུན་ཁྱུ་དང་སྡེབས་མཛློད་ཁོ་བློ་ནི། །གཟུར་གནས་གྲོགས་དང་འགྲོགས་ལ་གཅིག་ཏུ་གུས། ། 

 
བཅུ་གསུམ་པ་གྲོགས་ཀྱིས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། དློན་དེ་སྒྲུབ་ལ་བསྐུལ་བ་ལྟར། །བས་ 
ནས་དེ་འགོག་གྲོགས་ཀྱིས་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ ཕ་རློལ་པློར་དློན་དེ་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྐུལ་མ་ 
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གཏློང་བ་ལྟར་བས་ནས། དུས་སྐབས་འདི་ལས་ཡློལ་ན། རྗེས་སུ་ཁྱོད་ཀྱི་འདློད་པ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་མེད་པར་
སློན་པའི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་མྱུར་དུ་བཞུད། །ཕྱི་ནས་གཉེན་འདུན་འཁྲུགས་པའི་ཁས། ། 
བསྒྲགས་པའི་ཆོ་ངེ་འགྲོ་བ་ཡི། །གེགས་གྱུར་ཁྱོད་ཀྱི་རྣ་བར་འློང་། ། 

གལ་ཏེ་གཤེགས་པར་བཞེད་ན་མྱུར་དུ་བཞུད་ཅིག ཕྱི་ནས་བལ་བའི་གདུང་བས་ཁོ་མློ་ཤི་བ་ལ། གཉེན་འདུན་
རྣམ་འཁྲུགས་པའི་ཁས་བསྒྲགས་པའི་ཆོ་ངེ་དྲག་པློ། ཁྱོད་འགྲོ་བའི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་དག་རྣ་བར་འློང་བས་སྔར་

སློང་ཞིག་པའློ། །  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གང་ཕྱིར་འདིར་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ། །ཆགས་མས་གྲོགས་ཉིད་བྱེད་པ་ཡིས། ། 
མཛའ་བློའི་བགྲོད་པ་འགོག་པ་འདི། །གྲོགས་ཉིད་ཀྱིས་ནི་འགོག་པའློ། ། 

གང་གི་ཕྱིར་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཆགས་ལྡན་མས་འགྲོ་བ་ལ་གྲོགས་ཉིད་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གིས། མཛའ་
བློའི་བགྲོད་པ་འགོག་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་གྲོགས་ཀྱིས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ།། 
  
གྲོགས་ཁྱོད་ལློངས་སྤྱློད་བཞེད་ན་འདྲེན་བྱེད་ཀྱིས། །གཟིགས་ཚད་བྱི་བ་བཞིན་དུ་ལྐོག་གསློག་འཚལ། ། 
ཕྱིས་ནི་འཆི་བདག་གཏུམ་པློའི་ཤག་རྒྱུགས་ཀྱིས། །ཁབ་ཙམ་ཁྱེར་དབང་མེད་པའི་དུས་ཤིག་མཆི། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གྲོགས་ཁྱེད་རང་ལེགས་གྱོན་ཆས་མ་དགའ་ན། །མྱུར་བར་ཕུད་དེ་ཆ་ལུགས་གཞན་དུ་གྱིས། ། 
ཕྱིས་ནི་དྲང་བདེན་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ཡིས། །གཟིར་སྐད་ཁྱོད་ཀྱི་འདློད་པའི་གེགས་སུ་འགྱུར། ། 

 

བཅུ་བཞི་པ་འབད་པས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཁྱོད་ལྟར་འབད་ཀྱང་རང་འདློད་ཚིག །ཁ་
ནས་ཐལ་ཞེས་འབད་པས་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ ཕ་རློལ་པློའི་འདློད་པ་ལྟར་བརྗོད་པ་ལ་འབད་པར་
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བས་ཀྱང་། རང་གི་འདློད་པ་ལྟར་གྱི་ཚིག་ཁ་ནས་ཐལ་ཚུལ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 

བཞུད་ཅེས་ཁྱོད་དགྱེས་བརྗོད་འདློད་དེ། །བདག་ཉིད་དགའ་བར་བྱེད་པའི་ཚིག ། 
མ་གཤེགས་ཞེས་པ་ཁ་ནས་ནི། །བྱུང་བར་གྱུར་ལ་བདག་ཅི་བྱེད། ། 

མཛའ་བློ་ཁྱོད་ལ་བཞུད་ཅིག་ཅེས་ཁྱོད་དགྱེས་པའི་སད་དུ་བརྗོད་པར་འདློད་མློད་དེ་ཁོ་མློ་བདག་ཉིད་
དགའ་བར་བྱེད་པའི་ཚིག་གིས་མ་གཤེགས་ཞེས་པ་ཞིག་རང་དབང་མེད་པར་ཁ་ནས་བྱུང་བར་གྱུར་པ་
ལ། བདག་ཅི་ཞིག་བྱེད་དེ་ཐབས་མེད་དློ།། 
  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
མི་འདློད་དངོས་ལ་འབད་བས་པའི། །འབས་བུ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་བསྐྱེད་པས། ། 
དློན་མེད་ཉེ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར། །དེ་ནི་འབད་པས་འགོག་པའློ། ། 

མི་འདློད་པའི་དངོས་པློ་མཛའ་བློ་འགྲོ་བ་ལ་སློར་བ་དེ་ལ་འབད་པར་བས་པ་ན། འབས་བུ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་འགྲོ་བ་
འགོག་པ་བསྐྱེད་པས་འབད་པ་དློན་མེད་ཉེ་བར་བསན་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་འབད་པས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ།། 

  
ཁྱེད་རྣམ་དགེས་ཕྱིར་བག་ཡངས་མཛློད་ཅིག་ཅེས། །གླེང་བར་སེམས་ཀྱང་ཐུབ་པའི་བཀའ་ལྕི་བས། ། 

ཀུན་ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐློའི་སྤྱློད་པ་དག །སློང་ཞེས་ཚིག་གཞན་ཐློན་ལ་ཅི་བར་ཡློད། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཟ་ཉལ་འཆག་ལ་བརྩློན་པའི་སློབ་བུ་འགར། །བརགས་ནས་ཅི་དགར་བློས་ཞེས་བརྗོད་འདློད་ཀྱང། ། 
གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་སྙིང་ལ་སེམས་དྲག་པས། །ཡློན་ཏན་སང་བར་བརྩློན་ཞེས་ཁ་ནས་ཐལ། ། 

 
 

བཅོ་ལྔ་པ་གཞན་དབང་གིས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། གཞན་གྱི་དབང་སློང་དེ་ཉིད་ཀྱི། །དབང་
ལྟར་འདློད་ཅེས་དབང་གིས་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ བདག་ཉིད་གཞན་གྱི་དབང་དུ་སློང་བས་དེས་ཁྱོད་
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ཀྱི་འདློད་པ་ལྟར་བསྟུན་ན་བདག་ཀྱང་དེ་ལྟར་བའི། དེ་ལྟར་མིན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་འདློད་པ་ལྟར་མི་སྒྲུབ་ཅེས་
བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

སྐད་ཅིག་ལྟ་ལ་གེགས་བྱེད་པའི། །རྫི་མ་བསྐྱོད་པ་ལ་ཁྲོ་བ། ། 
ཁྱོད་ཀྱིས་མཛའ་ལ་འགྲོ་བ་སྨྲློས། །བདག་ནི་དེ་ཡི་འདློད་པ་འདློད། ། 

སྐད་ཅིག་ཙམ་ལྟ་བའི་གེགས་བྱེད་པའི་རྫི་མ་བསྐྱོད་ཅིང་ཀྲབ་པ་ལ་ཡང་། ཁྲོ་བ་འཛིན་པའི་མཛའ་བ་
ཤུགས་ཅན་ཞིག་ཁོ་མློའི་ཁོང་ན་འདུག་པ། འདི་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་ཚུལ་སྨྲློས་ཤིག །བདག་ནི་དེ་
གང་འདློད་པའི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས་དེ་དང་མཐུན་པར་འདློད་དེ། དེས་བཏང་ན་བདག་གིས་
ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བའློ།།  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གང་ཕྱིར་མཛའ་བའི་གཞན་དབང་མས། །དེ་ཡི་བགྲོད་པ་འགོག་བྱེད་པའི། ། 
དློན་འདི་ཉེ་བར་གསལ་བྱེད་ཕྱིར། །འདི་ནི་གཞན་དབང་འགོག་པའློ། ། 

གང་གི་ཕྱིར་མཛའ་བ་ཤུགས་ཆེན་པློའི་གཞན་དབང་ཅན་མས། མཛའ་བློ་དེའི་གཞན་དབང་ཁོ་ནས། བགྲོད་པ་
འགོག་པར་བྱེད་པའི་དློན་འདི་ཉིད་ཉེ་བར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་གཞན་དབང་འགོག་པའི་རྒྱན་
ནློ། ། འདི་ལ་ཚིག་རྐང་གོང་འློག་བསྣློལ་བ་ནི་འཆད་ཚུལ་མ་ཤེས་པའི་ཉེས་པས། གྱ་ཚློམས་སུ་གཞུང་དཀྲུགས་
པའློ། །  
 

བཟང་ལུང་ཁྲོ་ཕུའི་ཕློགས་ནས་བསན་པའི་ཁུར། །ལློང་ཞེས་སྤྲིང་ཡིག་དམར་པློ་ཆར་དུ་ཕབ། ། 
བདག་ལུས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་བློ་ནད་ཀྱི། །ཁྱིམ་ལགས་དེ་དང་ཁྱེད་ཉིད་བགྲོ་བར་འཚལ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

སློབ་གྲྭར་སློབ་ཁྲིད་བགྱི་བའི་དུས་སུ་ཡང། །འཆག་པར་འགྲོ་ཞེས་གང་གི་བཀའ་གྲོས་དེ། ། 
གཞུང་ལ་དད་དམ་གཙང་བའི་ལྷག་བསམ་ཞིག །ཁོ་བློར་མཆིས་པ་དེ་དང་བསྟུན་པར་འཚལ། ། 
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བཅུ་དྲུག་པ་ཐབས་ཀྱིས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། རྙེད་དཀའི་ཐབས་མང་བཀོད་བས་
ནས། །དློན་དེ་གྱིས་ཞེས་ཐབས་ཀྱིས་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ འགྲུབ་པར་དཀའ་བའི་བ་ཐབས་མང་པློ་
བཀོད་དེ་ཁྱོད་ལ་དེ་འདྲའི་བ་ཐབས་ཡློད་ན་བདག་ལ་དགོས་ཞེས་སྨྲས་པའི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 
 

མགོན་པློ་འབལ་བར་བཟློད་པར་བགྱི། །གང་གི་མིག་བསྒོས་བདག་ལ་ནི། ། 
འདློད་པས་བསྣུན་དུ་མི་མཐློང་བའི། །མཐློང་མིན་མིག་སན་བདག་ལ་སློལ། ། 

མགོན་བྱེད་པ་པློ་ལ་བློད་ནས་ཁྱོད་དང་འབལ་བའི་གདུང་བ་ནི་བདག་གིས་བཟློད་པར་བགྱི་མློད། དེའི་
འློག་ཏུ་གང་གི་མིག་ལ་བསྒོས་ཤིང་བྱུགས་པ་ཁོ་ནས། བདག་ལ་འདློད་པའི་ལྷའི་མེ་ཏློག་གི་མདས་
བསྣུན་པའི་ཡུལ་དུ་མི་མཐློང་བ། མཐློང་བ་མིན་པའི་མིག་སན་སྔོན་མེད་པ་ཞིག་བདག་ལ་སློལ་ཞིག 
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
འཚློ་བའི་ཐབས་ནི་དཀའ་བ་དག །ཉེ་བར་བཀོད་ནས་བདག་པློ་ནི། ། 

འགྲོ་བ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། །འདི་འདྲ་ཐབས་ཀྱིས་འགོག་པར་བརྗོད། ། 
མཛའ་བློ་སློང་ནས་རང་མི་འཆི་བར་འཚློ་བའི་ཐབས་རྙེད་དཀའ་བ། མིག་སན་སྔོན་མེད་ལྷུང་བའི་ཐབས་ཉེ་བར་
བཀོད་ནས། བདག་པློ་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། འདི་འདྲ་བ་ནི་ཐབས་ཀྱིས་འགོག་པའི་རྒྱན་
ཞེས་པར་བརྗོད་དློ།  

བློ་གྲོས་གཞློན་ཡང་བསན་པའི་ཁུར་ལྕི་བ། །འདེགས་པའི་གདུང་བ་རེ་ཞིག་བཟློད་པར་བགྱི། ། 
འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པ་ཀུན་གཞིལ་ཤི་བ་ཡང་། །སློང་ནུས་ལྷ་ཡི་བདུད་རྩི་ཅུང་ཞིག་སློལ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
རློང་ཁ་འབྲི་ཀློག་འཆད་ཉན་སློལ་བཟང་ལ། །ཅོ་འདྲི་ཅ་ཅོ་རེ་ཞིག་བཟློད་པར་བགྱི། ། 

རང་རྐྱང་འཕེལ་པའི་སྐད་ཡིག་འབྲི་སློལ་ཞིག །གསལ་བར་སློན་པའི་དུས་ལ་བབས་སློ་ཀྱེ། ། 
 

བཅུ་བདུན་པ་ཁྲོ་བས་འགོག་པ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། བས་དང་མ་བས་ཁྱད་ཅི་ཞེས། །ཁྲོ་ཚིག་གིས་འགོག་ཁྲོ་བས་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ 
བརྩེ་བའི་བསམ་པ་མ་བཟློད་པའི་དབང་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་འདློད་པ་ལྟར་བས་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་ཕན་
ཐློགས་མེད་པའི་ཚིག་རྩུབ་སྨྲས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཇོ་བློ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཚིག །བདག་འགྲོ་ཞེས་པ་ངེས་པར་བྱུང་། ། 
མཛའ་བ་དམན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ད། །མ་ཕྱིན་ན་ཡང་བདག་ལ་ཅི། ། 

ཇོ་བློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་ནས་བརྗོད་མི་འློས་པའི་ཚིག །བདག་གཞན་དུ་འགྲོའློ་ཞེས་པ་ཞིག་
ངེས་པར་བྱུང་ཟིན་མློད། དེ་འདྲ་སྨྲ་ནུས་པའི་མཛའ་བ་དམན་པ་སྙིང་ཐག་རིང་པློ་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས། ད་མ་
ཕྱིན་པར་བསད་ན་ཡང་། བདག་ལ་བསམ་པ་ནི་མིན་པས་ཁྱད་པར་མེད་དེ་ཅི་བ་ཞེས་སློ།། 
  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
མཛའ་བ་རྒྱས་པས་མ་བསམས་པའི། །བདག་ཉིད་ཁྲོ་བས་མཛའ་བློ་ཡི། ། 

འགྲོ་བར་རྩློམ་པ་བཟླློག་པ་གང་། །དེ་ནི་ཁྲོ་བས་འགོག་པའློ། ། 
མཛའ་བ་རྒྱས་པ་སྟེ་སྙིང་ཉེ་བས་མ་བསམས་པའི་དགའ་མས། བདག་ཉིད་ཁོང་ཁྲོ་བས་ཀོ་ལློང་གི་ཚིག་བརྗོད་
ནས། མཛའ་བློ་འགྲོ་བར་རྩློམ་པ་བཟླློག་པ་གང་དེ་ནི་ཁྲོ་བས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། །  

 
དེང་དུས་བློ་ཆུང་འགའ་ཞིག་ཟང་ཟིང་གི །ཆེད་དུ་དབང་བསྐུར་ཚློང་ལ་ཁྱི་བས་བྲེལ། ། 

ད་ཀོ་ཟབ་དློན་གདམས་པའི་ཁྲིད་འདེབས་ཀྱང་། །ཤེས་པར་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་འགྱུར། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
འགའ་ཞིག་རང་ལུགས་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་ལ། །ཐན་དུ་ལྟ་བའི་མུ་ཅོར་སྒྲོགས་སྒྲོགས་ནས། ། 
ད་ཀོ་ཟློལ་བསློད་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་བ་ལ། །སློང་པློའི་བློ་ལྡན་སུ་ཞིག་ཡིད་རློན་བྱེད། ། 

 
 

བཅོ་བརྒྱད་པ་སྙིང་རྗེས་སམ་མ་ངན་གྱིས་འགོག་པ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། བ་བར་འློས་པ་མ་བས་པར། །མ་ངན་ཚུལ་སློན་སྙིང་རྗེའི་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ 
ངེས་པར་དུ་བ་འློས་པའི་བ་བ་གང་ཡང་མ་བས་པར་རང་བཞིན་གྱིས་དུས་སྐབས་བཟང་པློ་ཤློར་བའི་
གནས་ཚུལ་མཐློང་ནས་མ་ངན་གྱི་རྣམ་པས་སྙིང་རྗེ་བའི་ཚུལ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 

མ་བསྣློམས་བུ་མློའི་རྣ་བ་ལ། །མ་བས་ཆང་ལ་མ་བཏབ་པར། ། 
ཁྱོད་ཀྱི་དགྲ་ཡི་རྫིང་ཉིད་དུ། །ཨུཏྤལ་ཟེགས་ཤིང་རྙིང་པར་གྱུར། ། 

ཨུཏྤལའི་བ་བ་དྲི་ཞིམ་བསྣློམས་པ་དང་། བུ་མློའི་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་བ་བ་དང་། ཆང་ལ་བཏབ་པ་གསུམ་
ཡིན་པ་ལ། དེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་བས་པར། ཁྱོད་ཀྱི་དགྲ་ཟླའི་རྫིང་བུ་ཉིད་དུ་ཨུཏྤལའི་མེ་ཏློག་རྣམས་
དློན་མེད་པ་ལ་ཟེགས་ཤིང་རྙིངས་པར་གྱུར་ཏློ།། 
  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
མ་ངན་བཅས་ཤིང་ཨུཏྤ་ལ། །དེ་འློས་ལས་ནི་བཟླློག་བས་ནས། ། 

མ་ངན་འློས་པའི་སྐབས་སློན་ཕྱིར། །འདི་ནི་མ་ངན་གྱིས་འགོག་པའློ། ། 
མ་ངན་དང་བཅས་པ་བཞིན་དུ། ཨུཏྤལ་ལ་དེའི་འློས་པའི་ལས་གསུམ་དགག་བ་དེ་བཟླློག་པར་བས་ནས་བཀག་
པ་འགོག་བྱེད་ཡིན་ཅིང་། དེས་རྒྱལ་པློ་གང་གི་དགྲ་ཟླ་བཅོམ་པའི་ཨུཏྤལ་ལའི་རྫིང་བུ་སློངས་པ་མ་ངན་འློས་པའི་
སྐབས་དློན་འཆད་པའི་ཕྱིར་བརྗོད་པ་འདི་ནི་མ་ངན་གྱིས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། །  

 
མཚློད་སྤྲིན་མ་སྤེལ་སྦྱིན་པའི་ཆར་མ་ཕབ། །གཉེན་འཁོར་འབངས་ལ་བསབས་མིན་རང་གིས་ཀྱང་། ། 
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སྤྱད་པར་མ་ཕློད་པུཎྱ་ནཱ་ཐའི་མཛློད། །ཡུད་ཀྱིས་སློངས་པར་གྱུར་འདིའི་སྣང་ཚུལ་གཟིགས། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཕུག་རྒྱང་རིང་བའི་རྣམ་དཔློད་ཉག་ཕྲ་ཞིང། །གཞན་ཟེར་ཅ་ཅོའི་རྗེས་སུ་བསྙེགས་བས་ནས། ། 
སན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་སངས་པའི་སྐྱེ་བློ་འགའ། །སང་མདློར་ནློར་སྲུང་གཏུམ་པློའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན། ། 

 
བཅུ་དགུ་པ་འགྱོད་པས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། སྒྲུབ་འློས་དློན་འགའ་མ་སྒྲུབ་པར། །འགྱོད་
པའི་ཚིག་སྨྲས་འགྱོད་པས་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ རང་ཉིད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་སྒྲུབ་འློས་པའི་དློན་འགའ་
ཞིག་མ་སྒྲུབ་པར་གོ་སྐབས་བཟང་པློ་ཤློར་བ་ལ་འགྱོད་པ་སྐྱེ་བའི་ཚིག་སྨྲས་པའི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

དློན་ནི་འགའ་ཡང་ཚློགས་མ་བས། །རིག་པ་འགའ་ཡང་མ་བསྒྲུབས་ཤིང་། ། 
དཀའ་ཐུབ་འགའ་ཡང་མ་བསགས་པར། །ན་ཚློད་མཐའ་དག་སློང་བར་གྱུར། ། 

དློན་ནི་ཚེ་འདི་ལ་ཕན་པ་ཚློང་དང་། ཞིང་ལས་སློགས་ཀྱིས་ནློར་ལློངས་སྤྱློད་འགའ་ཡང་ཚློགས་པར་མ་
བས་ལ། རིག་པའི་དངོས་པློ་རིག་བྱེད་བཞི་དང་། དེའི་ཡན་ལག་དྲུག་སློགས་འགའ་ཡང་མ་བསྒྲུབས་
ཤིང་། སང་བ་མ་བས་པ་དང་། དཀའ་ཐུབ་སྟེ་ལེགས་སྤྱད་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་རིམ་པ་བསློད་ནམས་
སུ་འགྱུར་བ་འགའ་ཡང་མ་བསགས་པར། ན་ཚློད་ཀྱི་རིམ་པ་མཐའ་དག་སློང་སྟེ། འཆི་བ་ལ་རེག་པ་
ཙམ་དུ་གྱུར་ཏློ།། 
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གང་ཕྱིར་འདིར་ནི་ཚེ་སློང་བས། །དློན་བསྒྲུབ་ལ་སློགས་འགོག་པ་ནི། ། 
འགྱོད་པ་གཙློ་བློར་སློན་བྱེད་པ། །དེ་ནི་འགྱོད་པས་འགོག་པའློ། ། 
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གང་གི་ཕྱིར་ན་ཚེ་སློང་ལློག་ཏུ་སློང་བས། དློན་བསྒྲུབ་པ་སློགས་གཞློན་དུས་བ་འློས་པའི་བ་བ་རྣམས་དགག་བ། 
དེ་རྣམས་མ་བས་པ་འགོག་བྱེད་དུ་བས་ནས། བསན་བ་འགྱོད་པའི་གདུང་བ་གཙློ་བློར་སློན་པར་བྱེད་པ་འདི་ནི་
འགྱོད་པས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། །  

 
ཚུལ་གནས་ཁྲིམས་ཀྱིས་ལུས་ངག་མ་བསམས་ཤིང་། །གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚློར་རང་བློ་མ་སངས་ལ། ། 
དབེན་པར་ཡང་དག་འཇོག་ལའང་མ་གོམས་པས། །གཉིས་མེད་སེངྒེར་གྱུར་པ་འཆི་ཁར་ཚློར། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

རིག་གཞུང་སང་བའི་འདུ་ཤེས་ཕྲ་གྱུར་པས། །སན་ལྗོངས་བསན་སྲིད་ལ་རྒྱར་སྨིན་པ་ཅི། ། 
རང་གི་ལྟློ་གོས་ཙམ་ཡང་ཕློངས་བཞིན་དུ། །མི་ཚེར་མཇུག་བསྡུད་མཁན་རྣམས་ཨ་རེ་སྐྱོ། ། 

 
 

ཉི་ཤུ་པ་ཐེ་ཚློམ་གྱིས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། དེ་འམ་གང་ཡིན་ཁྱད་པར་འདིས། །དེ་མིན་ཞེས་
བརྗོད་ཐེ་ཚློམ་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ འདྲ་ཆོས་དངོས་སུ་བརྗོད་མ་བརྗོད་གང་ཡང་རུང་སྟེ་འདྲ་བའི་སྒོ་
ནས་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེད་པར་ཐེ་ཚློམ་སྐྱེ་བ་ལ། ཁྱད་གཞི་གཅིག་ལ་ཡློད་ཅིང་གཅིག་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་
ཞིག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀོད་ནས་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཅི་འདི་སློན་གྱི་ཆུ་འཛིན་ནམ། །ཡང་ན་ངང་པའི་ཚློགས་སམ་ཅི། ། 
སྒྲ་ནི་རྐང་གདུབ་ཀྱིས་འདྲ་བ། །ཐློས་པས་དེ་ནི་ཆུ་འཛིན་མིན། ། 

ཅི་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཁ་དློག་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་ཅན་འདི་དག སློན་དུས་ཀྱི་ཆུ་འཛིན་དཀར་པློ ་
ལྡིང་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ངང་པའི་ཁྱུ་ཚློགས་འཕུར་ཞིང་བགྲོད་པ་ཅི་ཡིན་སྙམ་ཐེ་ཚློམ་འཛིན་པའི་
དགག་བ་དེ་འགོག་བྱེད་སྒྲ་ནི་རྐང་གདུབ་འཁྲོལ་བའི་སིལ་སིལ་འདྲ་བ་ཞིག་ཐློས་པས་དེ་ནི་ཆུ་འཛིན་མ་
ཡིན་ནློ།། 
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དེ་བཤད་པ་ནི།  
ཆོས་ནི་ངང་པ་ལ་ཡློད་ཅིང་། །སྤྲིན་གྱི་རིགས་ལ་མ་རེག་པས། ། 
གང་ཞིག་ཐེ་ཚློམ་ཟླློག་བྱེད་པ། །འདི་ནི་ཐེ་ཚློམ་འགོག་པའློ། ། 

རྒྱ་གར་དུ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་བཟུང་སྟེ། ལུས་ལ་གསེར་དངུལ་གྱི་རྐང་གདུབ་སྟེར་ཞིང་། དེས་གཞན་གྱིས་འཚེ་
བར་མི་ནུས་པའི་དབང་གིས་ཆུ་བ་རྣམས་འདུ་བས། མཚློ་དེ་མཛེས་ཤིང་ཡུལ་འཁོར་ཉམས་དགའ་བར་བྱེད་ཅེས་
གྲགས་ཏེ། རྐང་གདུབ་ཀྱི་སྒྲ་འཁྲོལ་བའི་ཆོས་འདི་ངང་པ་ལ་ཡློད་ཅིང་། ཆོས་དེས་སྤྲིན་གྱི་རིགས་ལ་མ་རེག་
པས། གང་ཞིག་ཐེ་ཚློམ་ཟླློག་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་ཐེ་ཚློམ་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། །  

 
ཅི་འདི་འབིགས་བྱེད་ངོས་ཀྱི་ཆུ་ཤིང་ངམ། །ཡང་ན་མཛེས་སྡུག་ཅན་དེའི་གཟུགས་ཀྱི་དཔལ། ། 
དལ་བུའི་འགྲོས་ཀྱིས་ཉེ་བར་རྒྱུ་བྱེད་པའི། །རྣམ་འགྱུར་མཐློང་བས་དེ་ནི་འཁྲི་ཤིང་མིན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

པདྨའི་ཚལ་ན་བུང་བ་འདུ་བ་འམ། །རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭར་ན་གཞློན་ཚློགས་སམ་ཅི། ། 
ལུང་དུ་སློན་པའི་སྒྲ་དབངས་ལྡིང་བས་ན། །སྐྱེད་མློའི་ཚལ་དུ་རྐང་དྲུག་འདུ་བ་མིན། ། 

 
ཉེར་གཅིག་པ་སར་བས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་དློན་ཐུན་མློང་ཆོས་སར་ནས། །གཟུགས་
བཀོད་དཔེ་བཀོད་སར་བའི་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ དཔེ་དང་དློན་གཉིས་ལ་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད་པའི་
མཚུངས་ཆོས་སྒྲ་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་སར་ཏེ་གཟུགས་སུ་བཀོད་པའི་དཔེ་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

བདུད་རྩིའི་བདག་ཉིད་པདྨ་ལ། །སང་ཞིང་སྣུམ་པའི་སྐར་འབས་ཅན། ། 
ཁྱོད་གདློང་ཟླ་བ་འདི་ཡློད་བཞིན། །ཟླ་བ་གཞན་གྱིས་ཅི་ཞིག་བ། ། 

གདློང་གིས་མིག་སིམ་པར་བྱེད་པས་དང་། ཟླ་བས་བསིལ་བར་བྱེད་པས་བདུད་རྩིའི་བདག་ཉིད་སྒྲ་སར། 
གདློང་གིས་པདྨའི་མཛེས་པ་ཟུམ་པ་དང་། ཟླ་བའི་ཟེར་གྱིས་པདྨ་ཟུམ་པར་བྱེད་པས་དེ་ལ་སང་བ་ཡང་
སྒྲ་སར། སྣུམ་པའི་ཏཱ་ར་ཀེ གདློང་ལ་མིག་འབས་དབུས་ཀྱི་ཆ་ཅན་དང་། ཟླ་བ་ལ་སྐར་མ་རྣམས་ཀྱི་
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འཁོར་ཅན་ཏེ། རྒྱ་སྐད་གཅིག་ལ། བློད་སྐད་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་བསྡུས་ནས་སྐར་འབས་ཅན་ཞེས་བ་སྟེ། 
ཉན་པ་དང་ཐློས་པ་གཉིས་ཀའི་སྒྲ་བསྡུས་ནས་ཉན་ཐློས་ཞེས་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་སྒྲ་སློར་བམ་གཉིས་མར་
འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། ། སྒྲ་སར་བ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱོད་གདློང་གི་ཟླ་བ་འདི་ཡློད་བཞིན་དུ་ནམ་
མཁའི་ཟླ་བ་གཞན་འདིས་ཅི་ཞིག་བ་སྟེ་དློན་མེད་དློ། །  
(འདི་ལ་པཎ་ཆེན་སངྒཱ་ཤྲཱི་སློགས་ཀྱིས། དཀར་བའི་འབས་བུ་ཅན་ཞེས་འབྲུ་གནློན་པར་མཛད་ཀྱང་། དེ་ལྟར་མིན་ཏེ། རྒྱ་
དཔེར། ཨམྲྀ་ཏཱཏྨ་ནི་པདྨཱ་ནཱཾ་དྭེཥྚ་རི་སྣི་གྡྷ་ཏཱ་ར་ཀེ་ཞེས་ དཀར་བ་དང་འབྲུའི་སྐད་དློད་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །) དེ་
བཤད་པ་ནི།  

ཕལ་པའི་ཟླ་བ་ལ་བརྟེན་པ། །དེ་མཚུངས་ཡློན་ཏན་བསྟེན་བས་ནས། ། 
གཙློ་བློའི་ཟླ་བ་འགོག་བྱེད་པ། །རྣམ་པ་དེ་ལྟར་སར་བའི་འགོག། 

ཕལ་པ་བཏགས་པའི་ཟླ་བ་གདློང་ཡིན་པས། དེ་ལ་བརྟེན་པའམ་འཇུག་པར་གཙློ་བློ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་དེ་
དང་མཚུངས་པའི་ཡློན་ཏན་གསུམ་བསན་པ་དེས་གཙློ་བློའི་ཟླ་བ་དེ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་
ནི་སར་བས་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ།། 
 
རབ་གཙང་དྲི་མས་ཡློངས་བཏང་སྔོ་བསངས་གདློང་། །གཉིས་སྐྱེས་དབང་པློའི་ཀུན་གསལ་ཡིད་འློང་མ། ། 
ཁྱོད་ཞལ་དག་པའི་མཁའ་དབྱིངས་འདི་མཐློང་བཞིན། །འདབ་ལྡན་ལམ་གྱི་ཆུ་མཐློང་དེས་ཅིས་བ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

སྣ་ཚློགས་འདློད་དགུའི་དཔལ་ཡློན་ཀུན་འབྱུང་ཞིང། །ནློར་ལྡན་བསྟི་གནས་དྲི་མའི་སྐྱོན་དང་བལ། ། 
ཐིམ་ཕུའི་གྲོང་ཁྱེར་ཟླ་བའི་མ་མ་འདི། །ཡློད་བཞིན་ཆུ་གཏེར་ཆེ་དེས་ཅི་ཞིག་བ། ། 

 

ཉེར་གཉིས་པ་དློན་གཞན་འགོག་པ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དློན་གཞན་མཚུངས་ཆོས་དངོས་བསན་ནས། །དངོས་དེའི་ཆོས་འགོག་སར་བའི་འགོག། 
ཞེས་པ་ལྟར་ ཁྱད་ཆོས་འདྲ་བའི་དློན་གཞན་ལ་ལྡན་པའི་མཚུངས་ཆོས་དངོས་སུ་བསན་ནས། དེས་དགག་
གཞིའི་དངོས་པློ་དེར་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོས་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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ཐམས་ཅད་མནན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི། །རྣམ་གནློན་ཚིམ་པ་མེད་པ་མཚར། ། 
འློན་ཀྱང་བསྲེག་ཟ་འབར་བ་ལ། །ཚིམ་པ་དག་ནི་ནམ་ཞིག་མཐློང་། ། 

རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ཀྱི་བསློད་ནམས་དང་དཔའ་རྟུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཟིལ་དུ་མནན་ཡང་། ད་དུང་རྣམ་པར་
གནློན་པས་ཚིམ་པ་མེད་པ་འདི་མཚར་ཆེའློ་ཞེས་པ་དགག་བ། །དེ་འགོག་པ་ལ། འློན་ཀྱང་བསྲེག་བ་ཟ་བ་སྟེ་མེ་
འབར་བ་ལ་ཡང་ཚིམ་པ་ནམ་ཞིག་མཐློང་སྟེ། བུད་ཤིང་ཇི་ཙམ་བསྣན་པ་དེ་ཙམ་དུ་འབར་བས་ཚིམ་པ་མེད་དློ། །  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གང་ཕྱིར་འདི་ནི་དློན་གཞན་དག །དེ་ཡི་ཆོས་མཚུངས་བསན་བས་ནས། ། 
ཡ་མཚན་རྩློམ་པ་འགོག་བྱེད་པ། །འདི་ནི་དློན་གཞན་འགོག་པའློ། ། 

གང་གི་ཕྱིར་རྣམ་པར་གནློན་པ་དེའི་ཆོས་མཚུངས་མེ་འབར་བ་ལ་ཚིམ་པ་མེད་པ་དག་བསན་པར་བས་ནས་དེས་
རྣམ་པར་གནློན་པས་མི་ཚིམ་པ་ཡ་མཚན་དུ་རྩློམ་པ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ནི་དློན་གཞན་འགོག་པའི་རྒྱན་ནློ། །  

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཞིགས་པའི་ཐུགས། །ད་དུང་ཡློན་ཏན་འཚློལ་ལ་རིངས་འདིས་ཅི། ། 
འློན་ཀྱང་མི་ཟད་ཟབ་ཡངས་ཆུ་བློའི་གཏེར། །རག་ཏུ་ཆུ་བན་མ་ལུས་སྡུད་ལ་ལྟློས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དབར་སྐྱེས་ཞིང་གི་ན་གཞློན་ཕློ་མློ་རྣམས། །རིག་པའི་གནས་ལ་ངོམས་པ་མེད་འདི་མཚར། ། 
འློན་ཀྱང་ན་ཀྲའི་གྲོང་གིས་ཀླུང་ཕྲན་ཀུན། །ཇི་ཙམ་འཐུང་ཡང་ངོམས་པ་མེད་ལ་ལྟློས། ། 

 
ཉེར་གསུམ་པ་རྒྱུས་འགོག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཁྱད་འཕགས་རྒྱུ་ཡིས་དེ་ཉིད་ལ། །བསློད་པ་མིན་བརྗོད་རྒྱུ་
ཡིས་འགོག། ཞེས་པ་ལྟར་ དགག་གཞི་བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་དེའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རྒྱུ་སློན་པར་འདློད་
ནས་དངོས་སུ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཆོས་དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་དེ་ཉིད་ལ་བསློད་པ་མིན་ཞེས་བསློད་བསྔགས་
བྱེད་ཚུལ་ཁྱད་པར་བའི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

སྦྱིན་པ་པློ་ཞེས་ནམ་ཡང་ནི། །མི་དབང་ཁྱོད་ལ་མ་བསློད་དེ། ། 
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གང་ཕྱིར་སློང་བས་ཁྱོད་ཀྱི་ནློར། །རང་གི་ཉིད་དུ་བསམས་ནས་ལེན། ། 
སྦྱིན་པ་པློ་ཞེས་དུས་ནམ་ཡང་མིའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་མ་བསློད་དེ། དེ་རྒྱུ་གང་གི་ཕྱིར་ན། སློང་བ་པློ་རྣམས་
ཀྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ནློར་དེ་ལ་རང་རང་གི་ནློར་ཡིན་པར་བསམས་ནས་ལེན་པའི་ཕྱིར་རློ། ། 

 
དེ་བཤད་པ་ནི།  

ཞེས་པ་ལ་སློགས་འགོག་པ་ནི། །རྒྱུས་འགོག་པ་ཞེས་བཤད་པ་སྟེ། ། 
ཞེས་བཤད་མ་ཐག་ལ་སློགས་པས་འགོག་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་མ་བསློད་པའི་རྒྱུ། རང་ནློར་དུ་བསམ་པ་བཀོད་ནས་
འགོག་པའི་ཕྱིར། རྒྱུས་འགོག་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དློན་སློང་བ་ལ་དགག་པ་མེད་པས་རྒྱལ་པློ་གཏློང་ཕློད་
ཆེ་བར་བསན་ནློ།། འདི་ལ་མི་བསློད་དེ་ཞེས་བྲིས་ཤིང་འབྲུ་གནློན་པ་ཡང་ཅུང་ཟད་མ་དག་པའློ།།  

 
དཔའ་ཞིང་རྟུལ་ཕློད་སྙིང་གི་སློབས་ཉིད་དུ། །གསློས་པས་ཕྱིར་རྒོལ་རྣམ་པར་གནློན་ཏློ་ཞེས། ། 

མི་བདག་ཁྱོད་ལ་བསྔགས་བརྗོད་སུ་ཞིག་བསྒྲུབ། །སྔོན་བསགས་ལེགས་པར་བས་དེའི་མཐུ་ཁོ་ན། ། 
 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
མི་དབང་མཆོག་གི་གཞན་ཕན་གསུང་བཟང་གིས། །ལྗོངས་ཀུན་བདེ་ལ་བཀོད་ཅེས་མ་བསྔགས་ཏེ། ། 
ཁྱེད་ཉིད་བདག་ཅག་སྤྱི་མཐུན་བསློད་ནམས་ལས། །གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐལ་མངོན་སུམ་སྣང་བས་སློ། ། 

 
གསུམ་པ་བསབ་ཚུལ་གྱིས་དློན་བསྡུ་བ་ནི། ཕློགས་འདི་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་རློག །གཞན་རྣམས་དག་ཀྱང་དཔག་
པར་ནུས། །བཤད་ཟིན་པའི་ཕློགས་འདི་ཉིད་ཀྱིས། འགོག་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པར་རློག་པའི་བྱེ་བག་གཞན་རྣམས་
ཀྱང་། གོམས་པའི་མཐུ་ལས་དཔག་པར་ནུས་སློ། ། 
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བདུན་པ་དློན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན། 
བདུན་པ་དློན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བཤད། དབྱེ་བ་མིང་གིས་བསན། 
སློར་བ་དཔེས་མཚློན་པའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བཤད་པ་ནི།  

གང་ཞིག་དངོས་འགའ་རབ་བཀོད་ནས། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་ནུས་པ་ཅན། ། 
དངོས་པློ་གཞན་དག་འགོད་པ་དེ། །དློན་གཞན་བཀོད་པར་ཤེས་པར་བ། ། 

ཚིག་སློར་གང་ཞིག་བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་འགའ་ཞིག་དམ་བཅའ་ལྟར་སྔོན་ལ་རབ་ཏུ་བཀོད་
ནས། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་ནུས་པ་ཅན་གྱི་དངོས་པློ་གཞན་ཁྱབ་ཆེ་བ་དག །སྤྱི་ཁྱབ་སློན་པ་ལྟར་བས་ནས་
འགོད་པ་དེ་ནི་དློན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་དུ་ཤེས་པར་བའློ། །དུང་དཀར་པས། དློན་དེ་བསྒྲུབ་བར་
སྔོན་བཀོད་ནས། །སྒྲུབ་བྱེད་རྗེས་བཀོད་དློན་གཞན་བཀོད། ། ཅེས་པ་ལྟར་ གང་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བ་
བའི་དངོས་པློ་ཞིག་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས། དེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རྗེས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ནི་
དློན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་སློ།། 
 

གཉིས་པ་དབྱེ་བ་མིང་གིས་བསན་པ་ནི།  
ཀུན་ཁྱབ་ཁྱད་པར་ལ་གནས་དང་། །སར་བ་ཅན་དང་འགལ་བ་ཅན། ། 
མི་འློས་བྱེད་དང་འློས་པའི་བདག །འློས་དང་མི་འློས་བཟླློག་པའློ། ། 
འདི་ཡི་དབྱེ་བ་དེ་ལྟ་སློགས། །སློར་བ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མཚློན། ། 

འདི་རྣམས་རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཕྱིར། །དཔེར་བརྗོད་ཕྲེང་བ་བསན་པར་བ། ། 
ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་ལ་གནས་པ་དང་། སར་བ་ཅན་དང་། འགལ་བ་ཅན་དང་། མི་འློས་
བྱེད་དང་། འློས་པའི་བདག་ཉིད་དང་། འློས་ཤིང་མི་འློས་པ་དང་། མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དབྱེ་བས་
བརྒྱད་པློ་འདི་ལ་སློགས་པ་སློར་བ་རྣམས་མཚློན་ཞིང་མཐློང་སྟེ། འདི་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གསལ་བར་
བསན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བསན་པར་བའློ་ཞེས་མཚམས་སར་ནས། གསུམ་པ་སློར་བ་
དཔེས་མཚློན་པ་ལ། 
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དང་པློ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་དློན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། དློན་ཆོས་བསྒྲུབ་བར་ཀུན་ཁྱབ་
ཀྱི། །སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་ཀུན་ཁྱབ་དློན། ། ཅེས་པ་ལྟར་ བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དློན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་
བསྒྲུབ་བར་སྔོན་དུ་བཀོད་རྗེས། དེ་དང་རིགས་འདྲ་བའི་དངོས་པློ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་དློན་ཞིག་སྒྲུབ་བྱེད་
དུ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ལེགས་ལྡན་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མིག །ཉི་མ་དང་ནི་ཟླ་བ་ཡང་། ། 
ནུབ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ལ་ལྟློས། །ངེས་པ་ལ་ནི་སུ་ཡིས་འགོང་། ། 

ལེགས་ལྡན་ཏེ་བསློད་ནམས་ཡློན་ཏན་གྱི་ཕུང་པློ། འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མིག་ལྟ་བུར་གསལ་བའི་བྱེད་པློ་ཉི་
མ་དང་ཟླ་བ་ཡང་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ལ་ལྟློས་ཤིག་ཅེས་པའི་དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི། 
སྐྱེ་བ་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་ངེས་པར་ལ་སུ་ཡིས་ཀྱང་འགོང་བར་མི་ནུས་སློ་ཞེས་པ་བརན་གཡློའི་
དངོས་པློ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པས། ཀུན་ཁྱབ་ཀྱི་དློན་གཞན་བཀོད་པའློ།།  
 

ཀྱེ་མ་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་རབས་མཚན་ལྡན་པ། །མཐའ་དག་མི་སྲུན་སྐྱེ་བློས་རྩད་ནས་ཕྱུང་། ། 
འདུས་བས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་འཇིག་པའི་ཆོས། །མཁས་ཀྱང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བར་ག་ལ་བཟློད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཨེ་མ་དབར་སྐྱེས་ཞིང་གི་སྐྱེ་བློ་རྣམས། །ཆོས་འབློར་བདེ་སྐྱིད་གོང་འཕེལ་ངོ་མཚར་འབར། ། 
སྔོན་བསགས་ལེགས་བས་ཁུར་གྱིས་ལྕི་བ་དག །བདེ་ནས་བདེ་བར་བགྲོད་པ་དངོས་པློའི་གཤིས། ། 

 
 

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཁྱད་ལྡན་བསྒྲུབ་བར་
ནུས་ལྡན་གྱི། །སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་ཁྱད་གནས་སློ། །  ཞེས་པ་ལྟར་ དངོས་པློ་སློ་སློའི་ཁྱད་པར་ལ་
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གནས་པའི་ཡློན་ཏན་ཞིག་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་རྗེས། ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་བཀོད་པ་དེ་
ནི་ཁྱད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཆུ་འཛིན་འདི་དག་ལུས་ཅན་གྱི། །ཡློངས་སུ་གདུང་བ་འཕྲློག་པར་བྱེད། ། 
བདག་ཐློབ་མིན་ནམ་ཆེན་པློ་རྣམས། །གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་སད་དུའློ། ། 

ཆུ་འཛིན་སྤྲིན་གྱི་ཚློགས་འདི་དག་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཡློངས་སུ་གདུང་བ་རྣམས་ཞི་ཞིང་འཕྲློག་པར་བྱེད་
དློ་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་རྣམས་ནི་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་
བའི་ཆེད་ཁོ་ནར་བདག་ཉིད་ཐློབ་པ་མིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་ནློ། ། ལན་ལ་མི་ལྟློས་པར་ཕན་པར་བྱེད་པ་ནི་
སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་ཁོ་ན་ལ་ཡློད་ཀྱི། གཞན་ལ་མ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་
པའློ། །འདི་དང་གོང་གི་ཀུན་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲཱིས། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་གོང་འློག་བསྒྱུར་
ནས་བཤད་པ་ནི། རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གོ་བཟླློག་པའི་སྐྱོན་ཡློད་པས་མི་ལེགས་སློ།།  
 

མགོན་ཁྱོད་རང་བདེའི་དཔལ་ལ་མ་ཆགས་པར། །གཞན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་མཛད། ། 
ཕློངས་པར་གྱུར་ཀྱང་གཞན་དློན་ལ་དགྱེས་པ། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་རང་བཞིན་ཡིན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
མཐློན་པློའི་གོ་སར་བཞུགས་པའི་དྲག་ཤློས་རྣམས། །ཉམས་ཆུང་དམའ་བར་གཟིགས་སྤྱན་མཆོག་ཏུ་ཡངས། ། 

ཇི་ཙམ་མཐློ་བ་དེ་ཙམ་གཞན་དློན་ལ། །ཞུགས་པ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལགས། ། 
 

གསུམ་པ་སློར་བ་ཅན་གྱི་དློན་གཞན་བཀོད་པ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། སྒྲུབ་བྱེད་སྒྲ་གཅིག་དློན་གཉིས་སློགས། །འཇུག་བཀོད་སར་བའི་དློན་གཞན་བཀོད། ། ཅེས་
ལྟར་ བརྗོད་པར་འདློད་པའི་བསྒྲུབ་བ་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྒྲ་གཅིག་དློན་གཉིས་སློགས་ལ་
འཇུག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་ནི། །འཇིག་རྟེན་དགའ་བ་སྐྱེད་པར་བྱེད། ། 
དཱཀྵི་ཎྱ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཀུན་གྱི་སྙིང་སྡུག་མ་ཡིན་ནམ། ། 

ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་རླུང་བསིལ་བ་དག་གིས། འཇིག་རྟེན་ན་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དགའ་བ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དློ་ཞེས་པ་
དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི། དཱཀྵི་ཎྱའི་སྒྲ། ལྷློའི་རླུང་དང་། གཡས་ཕློགས་དང་། རྗེས་སུ་མཐུན་པ་
སློགས་ལ་འཇུག་པས། གཞན་གྱི་བློ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ན། ཀུན་གྱི་སྙིང་
དུ་སྡུག་པ་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་ནློ། ། འདི་ནི་སྒྲ་གཅིག་དློན་དུ་མ་ལ་སར་རུང་བས་སར་བའི་དློན་གཞན་བཀོད་
པའློ།། 
  

ཁྱོད་ཉིད་དབེན་པའི་རི་བློར་བག་ཕེབས་པ། །འདུ་འཛིན་འཁོར་བའི་རང་བཞིན་མཁྱེན་པར་ལགས། ། 
གཉིས་སྐྱེས་དབང་ཕྱུག་དྭངས་པའི་མཁར་བགྲོད་ལ། །གྲོགས་མེད་ན་ཡང་སྐྱོ་བ་ཡློད་མ་ཡིན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གོང་མའི་ལུང་གིས་ཆེ་བའི་བྱེད་པློ་རྣམས། །ལུགས་གཉིས་མཛད་བཟང་སན་ལྗོངས་སྐྱེ་རྒུའི་དཔལ། ། 
སྣང་བའི་བདག་ཉིད་འཆི་མེད་ལམ་ཡངས་ལ། །དལ་གྱིས་རྒྱུ་བ་གླིང་བཞིའི་རྒྱན་དུ་ཆེ། ། 

 
བཞི་པ་འགལ་བའི་དློན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། སྐྱོན་ཡློན་བསྒྲུབ་བར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱང་། །དེ་
མཚུངས་བཀོད་པ་འགལ་དློན་གཞན། ། ཞེས་པ་ལྟར་ བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་དེར་སྐྱོན་དང་ཡློན་ཏན་
ཕློགས་གཉིས་ལྡན་པ་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་པའི་རྗེས་སུ། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱང་སྐྱོན་དང་ཡློན་ཏན་གྱི་ཕློགས་འགལ་བ་
ཡློད་པ་ཞིག་བཀོད་པ་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

མཚན་མློར་བྱེད་འདི་དྲི་མ་དང་། །ལྡན་ཡང་འགྲོ་བ་དགའ་བ་སྐྱེད། ། 
གཉིས་སྐྱེས་དབང་པློ་སྐྱོན་ལྡན་ཡང་། །གཞན་དག་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ནུས། ། 

མཚན་མློར་བྱེད་པ་ཟླ་བ་འདི་རྙོག་པའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་ཡང་། འགྲོ་བ་རྣམས་དགའ་ཞིང་དང་བ་སྐྱེད་པར་བྱེད་
ཅེས་དམ་བཅས་པ། དྲི་མ་དང་ལྡན་པ་དང་དགའ་བ་སྐྱེད་པ་འགལ་ལློ། ། དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། གཉིས་སྐྱེས་
དབང་པློ་ཟླ་བ་དང་བམ་ཟེའི་རྒྱལ་པློ་སློགས་ལ་འཇུག་ཀྱང་། སར་དློན་མིན་པས། འདིར་བམ་ཟེའི་རྒྱལ་པློ་སྐྱོན་
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འགའ་ཞིག་དང་ལྡན་ཡང་། རིག་བྱེད་ལ་སློགས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ནུས་སློ་འགལ་བ་ཅན་
བཀོད་པས་འགལ་བའི་དློན་གཞན་བཀོད་པའློ།།  
 

གཟུགས་དང་ལང་ཚློས་ཡློངས་དམན་བུ་སློན་རྗེས། །གངས་ཅན་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲློག། 
བེམ་པློར་གྱུར་ཀྱང་ཀུན་དགའ་སྐྱེད་བྱེད་པ། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་ཁྱད་ཆོས་མ་ཡིན་ནམ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དབར་རྔའི་གཞུང་གིས་དྲག་ཤུགས་མི་བརྟེན་ཀྱང། །དྲེགས་ལྡན་སྲིད་གཞུང་དག་གིས་གླགས་མི་རྙེད། ། 
ཉམ་ཆུང་སློག་ཆགས་རྐང་གཉིས་མི་ཡི་ལུས། །སློབས་ལྡན་སེམས་ཅན་གཞན་གྱིས་འགྲན་ཟླ་བལ། ། 

 
ལྔ་པ་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། འློས་མིན་བསྒྲུབ་བར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱང་། །འློས་མིན་
བཀོད་པ་མི་འློས་པའློ། །ཞེས་པ་ལྟར་ བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་དེར་མི་འློས་པའི་ཆོས་ཤིག་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་
ནས། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྤྱིར་མི་འློས་ཀྱང་བྱེ་བག་གི་དངོས་པློ་འགའ་ཞིག་ལ་འློས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཞེས་
སློ།། 
 

སྦྲང་རྩི་འཐུངས་པའི་མགྲིན་སྙན་ལས། །བྱུང་བ་བུང་བའི་སྒྲ་དག་ཀྱང་། ། 
རྣ་བར་རྩུབ་པ་ཉིད་འགྱུར་བ། །འདློད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་འདི་འདྲ། ། 

སྦྲང་རྩི་འཐུངས་ཏེ་མློས་པའི་མགྲིན་པ་སྙན་པློ་ལས་བྱུང་བ། བུང་བ་གཞློན་ནུའི་སྒྲ་འཇམ་པློ་དག་ཀྱང་རྣ་བའི་
ལམ་དུ་རྩུབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ། འཇམ་པ་རྩུབ་པར་མ་ཟད། བསིལ་བས་གདུང་
བར་བྱེད་པ་སློགས་འདློད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་པའམ། མློང་བའི་རང་བཞིན་ནི་འདི་འདྲ་བའློ་ཞེས་འཇམ་པའི་
དངོས་པློ་རྩུབ་པར་བྱེད་པ་མི་འློས་པས། མི་འློས་བྱེད་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་པའློ།། 
  

རྒྱལ་བས་འགྲོ་ལ་ཕན་དགོངས་བསབ་པ་རྣམས། །ཀུན་གྱི་རྩ་བ་སློ་སློར་ཐར་པ་ཞེས། ། 
གསུངས་ཀྱང་རྣ་བར་ཁབ་བསྲེགས་ལྟ་བུ་ཡི། །སྐལ་བས་ཕློངས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡིག་འདི་འདྲ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ལུགས་གཉིས་ཆབ་སྲིད་འློ་མའི་བཏུང་བ་ཡང། །ཕློགས་འཛིན་ལྕེ་གཉིས་ལྟློ་བར་དུག་ཏུ་འགྱུར། ། 
བསིལ་འཇམ་རེག་པ་དག་ཀྱང་རྩུབ་པ་སློགས། །སྡིག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མང་བར་ལས་ཀྱིས་གྲུབ། ། 

 
དྲུག་པ་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། འློས་པའི་བསྒྲུབ་བར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱང་། །དེ་མཚུངས་
བཀོད་པ་འློས་པའི་དློན། ། ཞེས་པ་ལྟར་ བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་དེར་འློས་པའི་ཆོས་ཤིག་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་
ནས། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འློས་པའི་ཆོས་གཞན་ཞིག་བཀོད་པ་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཆུ་སྐྱེས་འདབ་མའི་མལ་སན་འདིས། །བདག་གི་ལུས་འདི་གདུང་བར་བྱེད། ། 
བསྲེགས་པའི་བདག་ཉིད་སྲེག་ཟ་དང་། །འདྲ་བས་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ། 

ཆུ་སྐྱེས་ཏེ་པདྨའི་འདབ་མའི་མལ་སན་འདིས་འཇམ་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་འདློད་པ་སྐྱེད་དེ། བདག་གི་ལུས་འདི་
གདུང་ཞིང་སྲེག་པར་བྱེད་ཅེས་དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་བྱེད། དེ་ནི་རིགས་ཏེ་སྲེག་པའི་བདག་ཉིད་མེ་དང་འདྲ་ཞིང་
ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཏེ། ཁ་དློག་དམར་ཞིང་གདུང་བ་སྐྱེད་པའི་དངོས་པློར་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ།། འདི་ལ་འགྲེལ་
པ་ཕྱི་མ་རྣམས་སུ་དགག་སྒྲུབ་མང་དུ་མཛད་ཀྱང་ཕློགས་འཐེན་གྱི་ངལ་བ་བསྒྲུབ་པར་ཟད་དློ།། 
འདི་ནི་གདུང་བར་འློས་པ་བསན་པའི་ཕྱིར། འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་པའློ།། 

  
སྙིང་སྡུག་མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་སློར་གྱིས། །རེག་པ་ཙམ་གྱིས་བདག་ལུས་གདུང་བར་བྱེད། ། 
དམར་བའི་བདག་ཉིད་ཉི་མ་ལས་རྒྱལ་བས། །བྱེད་ཆོས་དེ་ལྟར་སྣང་ཡར་རིགས་པ་ལགས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པློའི་ཞལ་དཀྱིལ་མཇལ་ཙམ་གྱིས། །སྐྱེ་བློ་རྣམས་ནི་ལག་པའི་ཀུ་མུཏ་ཟུམ། ། 
གསལ་ཞིང་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་ཁྲི་གདུགས་དང། །མཚུངས་པར་སྣང་བས་བྱེད་ཆོས་དེ་ལྟར་འཐད། ། 
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བདུན་པ་འློས་ཤིང་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་པ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། གཉིས་ཀྱིས་འློས་དང་མི་འློས་གཉིས། །བསྒྲུབ་བར་བཀོད་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱང་། །རིམ་བཞིན་
སྐྱོན་ཡློན་གཉིས་ལྡན་འགོད། །འློས་ཤིང་མི་འློས་དློན་གཞན་བཀོད། ། ཅེས་པ་ལྟར་ བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་
རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱིས་འློས་པ་དང་མི་འློས་པའི་བ་བ་གཉིས་བྱེད་པ་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་
བྱེད་དུ་དངོས་པློ་ཅིག་ཤློས་དེས་བྱེད་པའི་བ་བ་དེ་དངོས་པློ་གཞན་དེས་བྱེད་མི་འློས་སློ་ཞེས་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 

བསིལ་ཟེར་ཅན་གྱིས་ཉམས་བྱེད་མློད། །དཔྱིད་ཀྱིས་བདག་ནི་ཅི་ལ་གདུང་། ། 
དྲི་མ་ཅན་གྱིས་སྤྱློད་པའི་ལས། །དག་པས་མི་འློས་པ་མིན་ནམ། ། 

དངོས་པློ་བྱེ་བག་བསིལ་ཟེར་ཅན་ཟླ་བས་ ཉམས་པར་བྱེད་པ་བདེན་མློད་ དཔྱིད་ཀྱི་དུས་དག་པའི་རང་བཞིན་
ཅན་འདིས་བདག་ཅི་ལ་གདུང་སྟེ་ གདུང་བར་མི་འློས་སློ་ཞེས་དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ། སྤྱིར་དྲི་མ་ཅན་གྱིས་
སྤྱློད་པའི་ལས་གང་ཡིན་པ་དེ། དྲི་མ་མེད་པ་དག་པའི་དངོས་པློ་བྱེད་མི་འློས་སློ་ཞེས་སྔ་མ་དངོས་པློ་བྱེ་བག་པ་

འློས་མི་འློས། ཕྱི་མ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པས། འློས་ཤིང་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་པའློ།།  
 

ཁྲོ་ལྡན་བརླང་པློའི་ཚིག་གིས་སྙིང་འབིགས་མློད། །བརྩེ་ཞིང་བཅུགས་པའི་གཏམ་གྱིས་ཅི་ལ་འབིགས། ། 
རབ་རྩུབ་མཚློན་ཆ་རྣློན་པློས་བྱེད་པའི་ལས། །འཇམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་བྱེད་འློས་སམ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཆོས་ལྡན་ཡ་རབ་ཞིང་དུ་འཇུག་འློས་ཀྱི། །ངག་སྤྱློད་ཀླ་ཀློའི་གྲོང་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་ཉུལ། ། 
འཆི་མེད་རྐང་འཐུང་དབང་པློ་བསྟེན་རིགས་ཀྱི། །གདུག་ཅན་འཁྲིལ་བའི་འཁྲི་ཤིང་བཟུང་རིགས་སམ། ། 

 
 

བརྒྱད་པ་མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། གཉིས་ཀྱིས་མི་འློས་འློས་པ་
གཉིས། །བསྒྲུབ་བར་བཀོད་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། །རིམ་བཞིན་མི་འློས་འློས་པ་འགོད། །མི་འློས་འློས་པའི་
དློན་གཞན་བཀོད། ། ཅེས་པ་ལྟར་ བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱིས་མི་འློས་པ་
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དང་འློས་པའི་བ་བ་གཉིས་བྱེད་པ་བསྒྲུབ་བར་བཀོད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དངོས་པློ་སྔ་མ་དེའི་བ་བ་དེ་
ནི་མི་འློས་པ་དང་། རྗེས་མ་དེའི་བ་བ་ནི་འློས་པ་ཡིན་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཀུ་མུད་ལྡན་ཡང་སྲེག་བྱེད་ན། །པདྨའི་འབྱུང་གནས་ཅིས་མི་བྱེད། ། 
ཟླ་བས་བཟུང་རྣམས་རྩུབ་པ་ན། །ཉི་མས་བཟུང་བ་འཇམ་མི་འགྱུར། ། 

ཀུ་མུད་ལྡན་པའི་ཚལ་ན་ཡང་སྲེག་པར་བྱེད་འློས་ན། པདྨའི་འབྱུང་གནས་སུ་སྲེག་པར་ཅིས་མི་བྱེད་དེ་
འློས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཟླ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་བས་བཟུང་བའི་རེག་བ་ཡང་རྩུབ་ན། 
ཉི་མ་ཚ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་བཟུང་བའི་དངོས་པློ་གང་ཡང་འཇམ་པར་མི་འགྱུར་རློ། ། སྔ་མ་
དངོས་པློ་བྱེ་བག་པ་གཉིས་ཀྱིས་བ་བ་མི་འློས་ཤིང་འློས་པ་སྟེ། ཕྱི་མ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་རེག་བ་འཇམ་རྩུབ་
བཀོད་ནས་བསྒྲུབས་པས། མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་ནློ།། 
 

གཞུང་ལུགས་ཤེས་རྣམས་རྙེད་དང་བཀུར་སྟིའི་ཕྱིར། །རྣམ་འགྱུར་སློན་ན་བླུན་རྣམས་ཅིས་མི་འློས། ། 
མི་ཡི་འགྲོ་བར་གྱུར་ཀྱང་དུག་ཟ་ན། །གླེན་རློངས་དུད་འགྲོས་བང་དློར་ཤེས་པར་དཀའ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དཔློད་ལྡན་འགའ་ཞིག་རློང་ཁའི་འབྲི་ཀློག་ལ། །ནེམ་ནུར་བྱེད་ན་གཞན་དག་སློས་ཅི་འཚལ། ། 
མིག་དང་ལྡན་པས་མདུན་ལམ་མི་མཐློང་ན། །ལློང་བ་གཡང་སར་ཅིའི་ཕྱིར་འཆོར་མི་འགྱུར། ། 

 

བརྒྱད་པ་ལྡློག་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། 
བརྒྱད་པ་ལྡློག་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད་པའློ། ། དང་
པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི། 
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སྒྲས་ཟིན་པའམ་རློགས་པ་ཡིས། །དངོས་པློ་གཉིས་ནི་མཚུངས་གྱུར་པ། ། 
དེར་ནི་དབྱེ་བ་བརྗོད་པ་གང་། །དེ་ནི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་བརྗོད། ། 

མཚུངས་སྒྲས་དངོས་སུ་ཟིན་པའམ་དློན་གྱི་ཤུགས་ལས་རློགས་པའི་སྒོ་ནས། བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་
གཉིས་ནི་མཚུངས་པར་གྱུར་པ་ལ། དེ་ནི་ཁྱད་པར་གྱི་དབྱེ་བ་འགས་སར་བརྗོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། 
སྔོན་དུ་མཚུངས་པ་ཕྱིས་ལྡློག་པས་ལྡློག་པ་ཅན་ནམ། འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་དུ་ཡང་བརྗོད་དློ། །  
དུང་དཀར་པས། སྒྲ་ཤུགས་སྐབས་ཐློབ་ཅི་རིགས་ཀྱིས། །དཔེ་དློན་མཚུངས་པར་གོ་བྱེད་སར། །མི་
འདྲའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ་ཡིས། །དབྱེ་བ་འབྱེད་བྱེད་ལྡློག་པ་ཅན། ། མཚུངས་པའི་སྒྲས་དངོས་སུ་ཟིན་
པའམ་དློན་གྱིས་གོ་བའི་ཤུགས་དང་སྐབས་ཐློབ་ཅི་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས། བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་གཉིས་
མཚུངས་པར་གོ་བར་བྱེད་པའི་རྗེས་སུ། སར་ཡང་དངོས་པློ་དེ་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྒོ་
ནས་སློ་སློར་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ནི་ལྡློག་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བ་བར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་སློ།། 
 

གཉིས་པ་བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ། སྒྲས་ཟིན་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། རློགས་པས་མཚུངས་པའི་
ལྡློག་པ་ཅན། འབྱེད་བྱེད་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། རིགས་མཐུན་འབྱེད་པའི་ལྡློག་ཅན་ནློ། ། དང་
པློ་ལ་ཡང་ལྔ་ལས།  
 
དང་པློ་གཅིག་གིས་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། དུ་མའི་ཆོས་མཚུངས་ཁྱད་གཅིག་གིས། །འབྱེད་
བྱེད་གཅིག་གི་ལྡློག་པ་ཅན། ། ཁྱད་གཞི་གཉིས་པློ་ཁྱད་ཆོས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་དངོས་སུ་
བརྗོད་ནས། སར་ཡང་དཔེ་དང་དློན་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གཅིག་གི་སྒོ་ནས་དཔེ་ལས་དློན་
ལློགས་སུ་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ནི་གཅིག་གི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

བརན་དང་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དང་། །ལ་ཝ་ཎྱ་སློགས་ཡློན་ཏན་གྱིས། ། 
ཁྱོད་དང་རྒྱ་མཚློ་མཚུངས་ཐ་དད། །ཁྱོད་ལུས་འདི་འདྲ་ཉིད་ཀྱིས་སློ། ། 
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བསྐྱོད་པར་མི་ནུས་པས་བརན་པ་དང་། ཁོང་ཡངས་ཤིང་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། ལཱ་ཝཎྭའི་སྒྲ། 
མཛེས་པ་དང་། ལན་ཚྭའི་རློ་དང་། ཟབ་པ་སློགས་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་པློ་མཛེས་པ་དང་། རྒྱ་མཚློ་
ལན་ཚྭའི་རློ་དང་ལྡན་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གྱིས་རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་དང་། རྒྱ་མཚློ་ཆེན་པློ་མཚུངས་པ། 
ཐ་དད་པའི་དབྱེ་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འདི་འདྲ་བ་ཉིད་ཀྱིས་སློ། །  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གཅིག་ལ་གནས་པའི་ཆོས་ཀྱིས་ནི། །གཉིས་ཀ་ལ་གནས་ཐ་དད་དག། 
རློགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། །འདི་ནི་གཅིག་གི་ལྡློག་པ་ཅན། ། 

གཅིག་ལ་གནས་པ་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྗོད་པས་གཉིས་ཀ་ལ་གནས་པའི་ཆོས་ཐ་དད་པ་ཚེགས་མེད་དུ་
རློགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་གཅིག་གི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ།། 
  
ཡིད་འཕྲློག་མངར་བའི་དྲི་ལྡན་འཇམ་ཞིང་མཉེན། །དཀར་མཛེས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གཟུགས་སྐུ་དང་། ། 

པུཎྜ་རི་ཀ་མཚུངས་མློད་ཐ་དད་པའི། །འབྱེད་ཆོས་ཆོས་སྐུ་རྣམ་འགྱུར་ལྡན་པས་སློ། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཟབ་ཅིང་བརླིང་ལ་དུས་ལས་མི་ཡློལ་བས། །གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་འདི་དང་ཆུ་གཏེར་ཆེ། ། 
མཚུངས་མེད་དཔློད་ལྡན་མཁས་པའི་མདུན་གྲོས་ལས། །བྱུང་བ་འདི་ཡིས་ཐ་དད་འབྱེད་ཆོས་ཉིད། ། 

 

གཉིས་པ་གཉིས་ཀྱི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་དློན་མཚུངས་བསན་གཉིས་ཀ་ཡི། །འབྱེད་
བྱེད་བརྗོད་པ་གཉིས་ཀྱི་ལྡློག། སློར་གཞིའི་དཔེ་དང་དློན་གཉིས་ཀྱི་མཚུངས་ཆོས་དངོས་སུ་བསན་ནས་
མཚུངས་པར་བརྗོད་པའི་རྗེས་སུ། སར་ཡང་དེ་གཉིས་ཀྱི་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་
བརྗོད་དེ་སློ་སློར་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཆུ་ཡི་ཕུང་པློ་དག་དང་ཁྱོད། །མཚམས་ལས་མི་འདའ་ཟབ་པ་སྟེ། ། 
འདི་ནི་མིག་སན་དང་མཚུངས་པ། །ཁྱོད་ནི་གསེར་གྱི་འློད་ཅན་ནློ། ། 
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ཆུའི་ཕུང་པློ་བ་ཚ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚློ་དང་། ཁྱོད་ནི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བ་སྟེ། རྒྱ་མཚློ་ཆུ་མཚམས་
དང་། ཁྱོད་བཟང་པློའི་ལུགས་ལས་མི་འདའ་བའློ། ། རྒྱ་མཚློ་གཏིང་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་བློ་དཔག་པར་
དཀའ་བས་ཟབ་པ་སྟེ་དེའི་འབྱེད་ཆོས་རྒྱ་མཚློ་འདི་ནི་མིག་སན་གྱི་ཁ་དློག་དང་མཚུངས་ལ། ཁྱོད་ནི་
སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་ལུས་གསེར་བཟང་པློའི་འློད་ཅན་ནློ། །  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གང་ཕྱིར་འདི་ནི་གཉིས་ཀ་ཡིས། །འབྱེད་བྱེད་ཡློན་ཏན་ནག་པློ་དང་། ། 
སེར་པློ་གཉིས་ཀས་ཐ་དད་བསན། །འདི་ནི་གཉིས་ཀའི་ལྡློག་པ་ཅན། ། 

གང་གི་ཕྱིར་འདིར་ནི་གཉིས་ཀའི་འབྱེད་བྱེད། ཁ་དློག་གི་ཡློན་ཏན་ནག་པློ་དང་སེར་པློ་གཉིས་ཀས་ཐ་དད་དུ་
བསན་པ་འདི་ནི་གཉིས་ཀའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ།། 
  

ལྷ་ཡི་རྔ་བློ་ཆེ་དང་མགོན་ཁྱོད་གསུངས། །སྙན་ཅིང་བརྗིད་ཆགས་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་སྟེ། ། 
དེས་ནི་སུམ་རྩེན་གནས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་། །ཁྱོད་གསུངས་ཁམས་གསུམ་གདུལ་བའི་རྣ་བར་འཇུག། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས།  
དྲང་བདེན་ཁྲིམས་ལུགས་འདི་དང་ཉིན་བྱེད་དབང། །རིས་མེད་སྤྱི་སྙོམས་འཇུག་པར་མཚུངས་མློད་ཀྱི། ། 

ར་བདུན་བདག་པློ་འློད་ཟེར་དྲྲྭ་བས་མཛེས། །སན་ལྗོངས་རྩ་ཁྲིམས་ལུགས་གཉིས་ངོ་བློ་ཚང། ། 
 
གསུམ་པ་སར་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་དློན་གཉིས་ཀར་སྒྲ་སར་ཞིང། །མཚུངས་
ལས་འབྱེད་བྱེད་སར་ཅན་ལྡློག། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དཔེ་དང་དློན་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་
(གཉིས་ལས་མི་ཉུང་) སྒྲ་སར་བའི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་བརྗོད་རྗེས། སར་ཡང་དེ་གཉིས་ཀའི་མི་འདྲ་
བའི་ཁྱད་ཆོས་དངོས་སུ་བསན་ནས་སློ་སློར་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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ཁྱོད་དང་རྒྱ་མཚློ་དུརྦཱ་རློ། །མཧཱ་སཏྭ་ཏེ་ཛཿབཅས། ། 
འདི་ཡིས་ཁྱེད་གཉིས་ཐ་དད་དེ། །དེ་ནི་ཆུ་བདག་ཁྱོད་མཁས་སློ། ། 

རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་དང་རྒྱ་མཚློ་ནི། དུརྦཱ་རཽ་ཞེས་པ། ལྡློག་དཀའ་བ་དང་། ཆུ་ངན་བ་ཚྭ་ཅན་ལ་འཇུག། མཧཱ་
སཏྭ་ནི་སྙིང་སློབས་ཆེ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཆེན་པློ་ཆུ་སྲིན་ལ་འཇུག། ཏེ་ཛཿནི་གཟི་བརྗིད་དང་། མེ་
ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ནི་གཞན་གྱིས་བཟླློག་དཀའ་ཞིང་སྙིང་སློབས་ཆེན་པློ་གཟི་བརྗིད་དང་
བཅས་པ། རྒྱ་མཚློ་ཆུ་ངན་ཞིང་སེམས་ཆེན་པློ་ཆུ་སྲིན་དང་། རྒོད་མ་ཁའི་མེ་དང་བཅས་པ་སྟེ་སྒྲ་སར་
ནས། འབྱེད་ཆོས་འདི་ཡིས་ཁྱེད་གཉིས་ཐ་དད་དེ། རྒྱ་མཚློ་དེ་ནི་ཆུ་ཡི་བདག་ཉིད་བེམ་པློ་དང་། ཁྱོད་
མཁས་ཤིང་རིག་པའི་བདག་ཉིད་དློ།། དེ་བཤད་པ་ནི། 
  

འདི་ནི་སར་བའི་ཚུལ་ལྡན་ཕྱིར། །སར་བ་ཅན་ཞེས་བཟུང་བར་མཛློད། ། 
འདི་ནི་སྒྲ་སར་བའི་ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། སར་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་བཟུང་བར་མཛློད་ཅིག།  
 
དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་ཁྱོད་དང་མི་ཡི་དབང་། །འཇིགས་བལ་གནས་ལྔར་བང་ཞིང་ལུགས་ཀུན་ཤེས། ། 

སྨྲ་མཁས་ཀྱོད་ཀྱིས་ཐུབ་པའི་བསན་པ་དང་། །མི་ཡི་དབང་ཕྱུག་དེས་ནི་རང་སྲིད་སྐྱོང་། ། 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
སྤུངས་ཐིམ་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་དང་པད་དཀར་འཛིན། །རྙོགས་བལ་དམར་སེར་ཁྱུ་མཆོག་རློལ་པའི་གནས། ། 
ཆོས་སྡེ་ཆེན་པློ་ལུང་རློགས་བསན་པའི་དཔལ། །ཟླ་བའི་མ་མ་འདློད་འབྱུང་ནློར་བུའི་མཛློད། ། 

 

འགོག་པ་ཅན་དང་གཏན་ཚིགས་ཅན། །གཉིས་པློ་དེ་ཡང་བསན་པར་བ། ། 
ཞེས་དམ་བཅས་ནས། 
 

བཞི་པ་འགོག་པའི་ལྡ ློག་པ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། དུ་མས་མཚུངས་ཀྱང་ཁྱད་གཅིག་
གིས། །མཚུངས་འགོག་འགོག་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། ། བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དཔེ་དང་དློན་གཉིས་ཆོས་མང་
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པློའི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་བརྗོད་ནས། སར་ཡང་དཔེ་ལ་ཡློད་ཅིང་དློན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་གི་
སྒོ་ནས་དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་འགོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

ལུགས་དང་ལྡན་ཞིང་བརན་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཡིན་མློད་ཀྱང་། ། 
དྲི་མ་ལྡན་པ་ཆུ་སྲིན་གནས། །ཁྱོད་ཀྱི་འགྲན་ཟླར་འགྱུར་མ་ཡིན། ། 

རྒྱལ་པློ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ལྡན་ཞིང་། བསྐྱོད་པར་མི་ནུས་པས་བརན་ལ། རིན་པློ ་ཆེ་
མང་པློ་འཛིན་པས་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་མཚློ་ཡང་དུས་ཀྱི་རླབས་དང་། མཚམས་ལས་མི་
འདའ་བ་སློགས་ལུགས་དང་ལྡན་ཞིང་། འདློམ་བདུན་ནམ་བཅུ་གཉིས་མན་ཆད་མི་གཡློ་བས་བརན་ལ། 
རིན་པློ་ཆེ་འབྱུང་བའི་གནས་ཡིན་མློད་ཀྱང་། བ་ཚྭ་ལ་སློགས་པའི་དྲི་མ་ལྡན་པ་ཆུ་སྲིན་གདུག་པའི་
གནས་དེ་ཉིད། རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ཀྱི་འགྲན་ཟླར་འགྱུར་པ་མ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་འགོག་པའི་ཚུལ་གྱིས་འབྱེད་
བྱེད་བརྗོད་པས་འགོག་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ།། 
  

མཐློན་པར་གནས་ཀྱང་དམན་པའི་ཡུལ་ལ་བམས། །དུས་ལས་མི་ཡློལ་གཞན་དློན་ལ་དགྱེས་ཀྱང་། ། 
རང་ཉིད་མི་མཐུན་ཕློགས་ལས་མ་རྒྱལ་བ། །ཉིན་མློར་བྱེད་པས་ཁྱོད་ལ་འགྲན་ནུས་མིན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

བདེ་འཁྲུགས་མྱུར་བའི་རྩལ་ཀུན་རློགས་གྱུར་ཀྱང། །ཡིན་མིན་དཔློད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་བལ་བ། ། 
འློད་རྣློན་ཅན་གྱི་འགག་དཔུང་འཇུག་པ་ལ། །འགྲན་པའི་གོ་སྐབས་ནམ་ཡང་ཡློད་མ་ཡིན། 

 

ལྔ་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། ཆོས་འགས་མཚུངས་ཀྱང་མི་འདྲའི་
ཆོས། །རགས་སུ་བཀོད་པ་གཏན་ཚིགས་ལྡློག །བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དཔེ་དང་དློན་གཉིས་ཁྱད་ཆོས་
འགའ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་བརྗོད་ནས། སར་ཡང་དཔེ་ཅན་ལ་ཡློད་པའི་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་
དེ་ཉིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀོད་ནས་དེ་གཉིས་སློ་སློར་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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རི་གླིང་རྒྱ་མཚློར་བཅས་པ་ཡི། །ས་གཞི་མཐའ་དག་འཛིན་མློད་ཀྱང་། ། 
ལག་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་རྗེར་གྱུར་ཕྱིར། །ལྷག་མ་ཅན་ནི་ཁྱོད་བས་དམན། ། 

རི་དང་། གླིང་དང་། རྒྱ་མཚློར་བཅས་པའི་ས་གཞིའི་ཁྱོན་མཐའ་དག་དཔུང་པས་འཛིན་པ་ནི། རྒྱལ་པློ་
ཁྱོད་དང་། ལྷག་མ་ཅན་གྱི་ཀླུ་བདག་ཡིན་མློད། འློན་ཀྱང་ལག་འགྲོ་སྟེ་ཀླུ་ནི་དུད་འགྲོ་ཡིན་པས་དེ་
དག་གི་རྗེ་བློར་གྱུར་པའི་ཕྱིར། ལྷག་མ་ཅན་ཀླུ་མཐའ་ཡས་དེ་ནི་ཁྱོད་ལས་དམན་ནློ། །  
སློབ་དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ནི། ཀླུ་ནློར་རྒྱས་ཞེས་འཆད་ཅིང་། ལག་འགྲོ་སྐྱེ་བློ་ངན་པ་ལའང་འཇུག་
མློད། རྒྱལ་པློ་དམ་པའི་རིགས་ཀྱི་རྗེ་བློ་ཡིན་པར་ཡང་སློན་ནློ། །འདི་ནི་རྒྱུ་མཚན་རགས་སུ་བཀོད་པའི་
ཆ་ནས་མཚུངས་པ་ལྡློག་པས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ།། 
  

འཁོར་གྱི་ནང་ན་གཟི་བརྗིད་མཚུངས་པ་མེད། །ཀུན་ལ་ཕན་པས་སྙོམས་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་ཡང་། ། 
བླུན་ཅིང་འཆར་ནུབ་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ལས་ཉི་མློར་བྱེད་པ་དམན། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཚློགས་པའི་དབུས་སུ་གཟི་བརྗིད་དཔལ་འབར་ཞིང། །ཕན་བདེ་སྤེལ་བའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཀྱང། ། 
ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་བློ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། །མི་དབང་མཆོག་ལས་ར་བདུན་བདག་པློ་དམན། ། 

 
 

དློན་བསྡུ་ཞིང་མཚམས་སར་བ་ལ།  
སྒྲ་དག་འཇུག་པ་མཚུངས་པ་ཡི། །ལྡློག་པ་ཅན་ནི་འདི་འདྲ་སྟེ། ། 

རློགས་པར་གྱུར་པས་མཚུངས་པ་ཡང་། །ཡློད་པ་དེ་ནི་རྗེས་སུ་སྒྲུབ། ། 
སྒྲ་དག་འཇུག་པའམ། སྒྲས་ཟིན་པའི་མཚུངས་པ་ལས་ལྡློག་པ་ཅན་ནི་བཤད་ཟིན་པ་འདི་འདྲ་སྟེ། ད་ནི་དློན་གྱི་
ཤུགས་ལས་རློགས་པར་གྱུར་པས་མཚུངས་པ་ལྡློག་པ་ཡང་ཡློད་པས། དེ་ནི་རྗེས་སུ་བསྒྲུབས་ཅིང་བསན་པར་
བའློ་ཞེས་སློ།།  
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གཉིས་པ་རློགས་པས་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ལ།  
དང་པ ློ ་རྟེན་གྱི་དབྱེ་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་ད ློན་ཁྱད་པར་རྟེན་གྱིས་
འབྱེད། །ཤུགས་ལས་མཚུངས་རློགས་རྟེན་གྱི་ལྡློག །བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དཔེ་དང་དློན་གྱི་ཁྱད་པར་
རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་ཤུགས་ལ་དེ་གཉིས་མཚུངས་པར་གོ་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་དང་པདྨ་སྟེ། །འདི་གཉིས་ཀྱི་ནི་ཁྱད་པར་ཡང་། ། 
པདྨ་ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། །ཁྱོད་གདློང་ཁྱོད་ལ་བརྟེན་པའློ། ། 

མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་དང་པདྨ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། པདྨ་ཆུ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་
གདློང་ནི་ཁྱོད་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་འདིའློ། ། འདིར་མཚུངས་ཆོས་མཛེས་པ་ཤུགས་ལས་རློགས་ཤིང་། 
རྟེན་ཐ་དད་པས་དབྱེ་བ་བས་ཏེ། འདི་དང་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ཕློགས་འདྲ་ཡང་དེ་ལ་ཁོ་ནས་ཞེས་དང་། 
ཐ་དད་པའི་འབྱེད་ཆོས་གཞན་མེད་ཅེས་འུད་བས་ལ། འདིར་ནི་རྟེན་ཐ་དད་བསན་པ་ཙམ་མློ། ། 

རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཁྱོད་ཀྱི་མཛློད་སྤུ་དང་། །སློན་མཚན་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་གཉིས་ཀྱི། ། 
འབྱེད་ཆོས་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་སྨིན་མཚམས་དང་། །རི་བློང་ཅན་དེ་མཁའ་ལ་གནས་པས་དབྱེ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
དབར་རྔའི་གཞུང་དང་དཔག་བསམ་རྐང་འཐུང་གཉིས། །སློ་སློར་འབྱེད་ཆོས་ལྷ་ཤིང་ལྗོན་པའི་དབང། ། 
སུམ་རྩེན་གྲོང་ན་མཛེས་ཤིང་ཆོས་སྲིད་གཞུང། །ཁ་བཞི་ལྗོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་རྣམ་པར་གསལ། ། 

 
 

གཉིས་པ་དཔེ་ལས་དཔེ་ཅན་ལྷག་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། དཔེ་ལས་དློན་ལྷག་འབྱེད་
བྱེད་སྒྲས། །མཚུངས་པར་ཤུགས་རློགས་ལྷག་པའི་ལྡློག། དློན་ལ་ཡློད་ཅིང་དཔེ་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་
འགའ་ཞིག་དངོས་སུ་བརྗོད་ནས། དེ་གཉིས་སློ་སློར་དབྱེ་བ་འབྱེད་པའི་ཤུགས་ལས་དཔེ་དློན་གཉིས་
ཁྱད་ཆོས་གཞན་དག་གི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་གོ་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།།  
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རི་དྭགས་མིག་ལ་སྨིན་སྒེག་དང་། །མློས་པའི་དམར་བས་རེག་པ་མེད། ། 
ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ནི་གཉིས་པློ་འདི། །ཡློན་ཏན་དེ་དག་ཉིད་ཀྱིས་བརྒྱན། ། 

རི་དྭགས་ཀྱི་མིག་མཛེས་པའི་དཔེར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཡང་། སྨིན་མ་རྣམ་པར་གཡློ་བའི་རློལ་སྒེག་དང་། 
ཆགས་མློས་ཀྱི་དམར་བས་རེག་པ་མེད་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་མིག་གཉིས་པློ་འདི་ནི་ཡློན་ཏན་དེ་དག་གིས་ཀྱང་
བརྒྱན་ནློ། ། ཞེས་མཚུངས་པ་ཤུགས་ལས་རློགས་སློ། །  
 

དེ་བཤད་པ།  
སྔ་མར་དབྱེ་བ་ཙམ་ཞིག་བསན། །འདིར་ནི་ལྷག་པ་ཉིད་བསན་ཏློ། ། 

དཔེར་བརྗོད་སྔ་མར་རྟེན་ཐ་དད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཙམ་ཞིག་བསན་ལ་ཕྱི་མ་འདིར་ནི་ཡློན་ཏན་ལྷག་པ་ཉིད་བསན་ཏློ།། 
 

རི་བློང་ཅན་ལ་འཛུམ་པའི་མཆུ་སྒྲོས་དང་། །རྣམ་བཀྲའི་མིག་ཟུར་གཡློ་བས་མཚན་པ་མེད། ། 
དབངས་ཀྱི་རྒྱལ་མློའི་ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །མཛེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གསེར་གྱི་ལྷུན་པློར་དགྱེས་འཛུམ་ཞལ་རས་དང། །བསན་དང་འགྲོ་བར་སན་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་མེད། ། 
མཐུ་ཆེན་བ་མའི་ཞལ་ཚབ་རྗེ་མཁན་པློར། །ཕུལ་བྱུང་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་མཛེས། ། 

 

གསུམ་པ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱང་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ལ།  
སར་ཡང་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། །གཞན་དག་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ། ། 

སར་ཡང་འབྱེད་བྱེད་ཀྱང་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་གྱི་དབྱེ་བ་གཞན་དག་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ་སྟེ། 
མཚུངས་ཆོས་འབྱེད་བྱེད་གཉིས་ཀ་སྒྲས་ཟིན་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།  
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དུང་དཀར་པས། མཚུངས་ཆོས་འབྱེད་བྱེད་གཉིས་སྒྲས་ཟིན། །ཆོས་དང་འབྱེད་བྱེད་སྒྲས་ཟིན་ལྡློག། དཔེ་དང་
དློན་གཉིས་ཀྱི་མཚུངས་ཆོས་ཚིག་ལ་དངོས་སུ་གསལ་བར་མ་ཟད། དེ་གཉིས་ཀྱི་འབྱེད་བྱེད་ཀྱང་ཚིག་ལ་དངོས་
སུ་གསལ་བའི་སྒོ་ནས་སློ་སློར་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་དང་པདྨ་དཀར། །རྒྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་སྟེ། ། 
པདྨ་ལ་ནི་བུང་བ་འཁོར། །ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ལ་མིག་རབ་གཡློ། ། 

ལུས་ཕྲ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་དང་པདྨ་དཀར་པློ་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། པདྨ་ལ་ནི་བུང་བ་
འཁོར་ཞིང་ལྡིང་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་གདློང་ལ་མིག་རབ་ཏུ་གཡློ་བ་ཙམ་ཁྱད་པར་རློ། ། དེ་ནི་མཚུངས་ཆོས་འབྱེད་བྱེད་
གཉིས་ཀ་སྒྲས་ཟིན་པར་མཚུངས་སློ། །  

 
ཕག་གི་ཡལ་འདབ་ཟུང་དང་པདྨ་དཀར། །འཇམ་མཉེན་རེག་ན་བདེ་བའི་དཔལ་ལྡན་མློད། ། 

ཕག་སློར་ལྷ་ཡི་རྒྱུད་མངས་སྒྲ་འབྱིན་ཞིང་། །པདྨར་བུང་བའི་ན་ཆུང་གླུ་ལེན་ནློ། ། 
 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
སན་གྱི་ལྗོངས་དང་འཆི་མེད་བདག་པློའི་གྲོང། །མཛེས་སྡུག་ཞི་བའི་དཔལ་ཡློན་རྒྱས་པར་མཚུངས། ། 

ལྗོངས་འདི་མི་ཡི་དབང་པློའི་གདུལ་ཞིང་སྟེ། །སུམ་རྩེན་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་ཡི་དབང་པློས་སྐྱོང། ། 
 

གཉིས་པ་མཚུངས་ཆོས་ཤུགས་དང་འབྱེད་བྱེད་སྒྲས་ཟིན་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། མཚུངས་ཆོས་མ་ཟིན་འབྱེད་བྱེད་ཆོས། །དངོས་ཟིན་དེ་ཡི་ལྡློག་པ་ཅན། །བརྗོད་པར་འདློད་
པའི་དཔེ་དང་དློན་གྱི་མཚུངས་ཆོས་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་མ་བརྗོད་ཅིང། དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པའི་འབྱེད་བྱེད་
ཀྱི་ཆོས་ཚིག་ལ་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་སློ་སློར་དབྱེ་བ་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

ཟླ་བ་འདི་ནི་མཁའ་ཡི་རྒྱན། །ངང་པ་འདི་ནི་ཆུ་ཡི་རྒྱན། ། 
མཁའ་འདི་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བ་ཅན། །ཆུ་འདི་ཀུ་མུད་རྒྱས་པ་ཅན། ། 

ཟླ་བ་འདི་ནི་ནམ་མཁའ་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཡིན་ལ། ངང་པ་འདི་ནི་ཆུའི་རྒྱན་ཡིན། དེ་བཞིན་ནམ་མཁའ་འདི་ནི་
རྒྱུ་སྐར་གྱི་ཕྲེང་བ་ཅན་དང་ ཆུ་འདི་ནི་མེ་ཏློག་ཀུ་མུད་རྒྱས་པ་ཅན་ནློ།། དེ་བཤད་པ་ནི།  
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འདིར་ནི་ཟླ་བ་ངང་པ་དག །དཀར་བ་ཉིད་སློགས་རློགས་པ་དང་། ། 

མཁའ་དང་ཆུ་ནི་དག་པར་ཡང་། །རློགས་བར་མཚུངས་པའི་དབྱེ་བ་བས། ། 
ཚིག་སློར་འདིར་ནི། ཟླ་བ་དང་ངང་པ་དག་དཀར་བ་དང་མཛེས་པ་ཤུགས་ལས་རློགས་ཤིང་། འབྱེད་བྱེད་མཁའ་
དང་ཆུའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་དངོས་སུ་བསན། དེ་བཞིན་ནམ་མཁའ་དང་ཆུ་ཡང་དག་ཅིང་སྔོ་བ་ཤུགས་ལས་དང་། 
རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བ་དང་། ཀུ་མུད་རྒྱས་པ་སྒྲས་དངོས་སུ་ཟིན་པར་བས་སློ།། 
  

དབང་པློའི་གཞུ་རིས་འཁྱོག་པློ་ནམ་མཁའི་རྒྱན། །རྣམ་བཀྲའི་ཚིག་སློར་འཁྱོག་པློ་ཡིད་ཀྱི་རྒྱན། ། 
མཁའ་འདི་དངོས་པློ་ཀུན་གྱི་གོ་འབྱེད་ཅིང་། །བདག་ཡིད་ཤེས་བ་མཐའ་དག་གཟུགས་སུ་འཛིན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

པདྨ་གཞློན་ནུ་རྫིང་བུའི་རྒྱན་ཉིད་དེ། །ན་གཞློན་ཕློ་མློ་སན་ལྗོངས་མཛེས་པའི་རྒྱན། ། 
པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་སྦྲང་རྩིའི་ཁུར་གྱིས་དུད། །གཞློན་སྐྱེས་ཕྱི་ནང་ཡློན་ཏན་དུ་མས་ཕྱུག། 

 
སྔ་མ་ལ་ནི་སྒྲ་བཅས་མཚུངས། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཐ་དད་འབྱེད། ། 

བུང་བ་མིག་ལ་སློགས་པ་མཚུངས། །དེ་ཕྱིར་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། ། 
དཔེར་སྔ་མ་ལ་རྒྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་ཞེས་སྒྲས་ཟིན་པའི་མཚུངས་པ་དང་། སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཐ་དད་
པའི་འབྱེད་ཆོས། བུང་བ་དང་མིག་སློགས་སྒྲས་མཁའ་དང་ཆུ། རྒྱུ་སྐར་དང་ཀུ་མུད་སློགས་མཚུངས་པར་བསན་
པ་དེའི་ཕྱིར། འདི་དག་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ་ཞེས་དློན་བསྡུས།  

 
བཞི་པ་རིགས་མཐུན་འབྱེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། རིགས་སུ་མཐུན་ཀྱང་ཆོས་ཐ་དད། །འབྱེད་
བྱེད་རིགས་མཐུན་ལྡློག་པ་ཅན། ། བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་དེ་ཉིད་ལ་རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་དངོས་པློ་
གཞན་དག་གི་ཁྱད་ཆོས་དང་མི་ལྡན་ཞིང་། རིགས་མཐུན་པའི་དངོས་པློ་དེ་དག་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་ཆོས་
གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་སློ་སློར་དབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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རིན་ཆེན་སྣང་བས་མི་ཕྲློགས་ཤིང་། །ཉི་མའི་འློད་ཀྱིས་མི་བཟླློག་པ། ། 
ལང་ཚློ་ལས་བྱུང་ན་ཆུང་གི །མུན་པས་ལྟ་བ་འགོག་པར་བྱེད། ། 

ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེའི་སྣང་བས་མི་ཕྲློགས་པ་སྟེ་མི་ཞི། ཉི་མའི་འློད་ཀྱིས་མི་ལྡློག་པ་སྟེ་གསལ་བར་མི་ནུས་པ། ལང་
ཚློ་དར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ན་ཆུང་གི་མུན་པ་འདིས་ནི། བང་དློར་གྱི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་འགོག་པ་སྟེ་སྒྲིབ་པར་བྱེད་
དློ། །  
                    དེ་བཤད་པ་ནི།  

མུན་པའི་རིགས་ལ་མུན་པ་འདི། ལྟ་བ་འགོག་པ་ཉིད་ཀྱིས་མཚུངས། ། 
གཞན་དག་གིས་ནི་ཐ་དད་བསན། །འདི་ནི་རིགས་མཐུན་ལྡློག་པ་ཅན། ། 

རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་མུན་པའི་རིགས་དག་ལ་ན་ཆུང་ལས་བྱུང་བའི་མུན་པ་འདི་ལྟ་བ་འགོག་པ་ཉིད་ཀྱིས་མཚུངས་
ཀྱང་། གཞན་ནློར་བུ་དང་ཉི་མའི་འློད་ཀྱིས་མི་སེལ་བ་དག་གིས་ཕྱི་ཡི་མུན་པ་དང་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་བསན་
པ་ལ་འདི་ནི་རིགས་མཐུན་འབྱེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ།། 
 

གཙང་བྱེད་འབར་བའི་ཕྲེང་བས་ཚིག་མིན་ཅིང་། །རབ་དྭངས་ཆུ་བློའི་རྒྱུན་གྱིས་མི་འདག་པ། ། 
ལང་ཤློར་བློ་ཡི་དྲི་མ་ངན་པ་འདིས། །རང་བཞིན་དགེ་བཅུའི་སྤྱློད་བཟང་ངང་གིས་བསྒྲིབས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས།   

པདྨའི་འདབ་བརྒྱ་ཟུམ་པར་མི་བྱེད་ཅིང། །ཀུ་མུད་ཚལ་ཀྱང་རྒྱས་པར་མི་བྱེད་པའི། ། 
ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པློའི་མཛད་ཕྲིན་ཟླ་གཞློན་གྱིས། །ལྗོངས་འདིའི་འགལ་རྐྱེན་མུན་པ་དྲུང་ནས་གཞིལ། ། 

 

དགུ་པ་སྲིད་པ་ཅན།  
རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བཟླློག་ནས། །གང་ཞིག་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཙམ། ། 

གང་དུ་རང་གི་ངོ་བློ་ཉིད། །སློན་པ་དེ་ནི་སྲིད་པ་ཅན། ། 
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འཇིག་རྟེན་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བཟླློག་ཅིང་བཀག་ནས་གང་ཞིག་དེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་
གཞན་ཅུང་ཟད་སློན་པའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་འབད་པས་བཀག་སྟེ། གང་དུ་རང་གི་ངོ་བློ་དངོས་པློའི་ཆོས་
གྲུབ་པ་ཉིད་སློན་པ་དེ་ནི་སྲིད་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ནློ།། 
 
དུང་དཀར་པས། ཡློངས་གྲགས་རྒྱུ་བཟླློག་མ་གྲགས་པའི། །ཕྱི་ནང་རྒྱུ་ནི་ཅུང་ཟད་དམ། །འབས་བུ་
རང་གི་ངོ་བློ་ཉིད། །སློན་པ་སྲིད་པ་ཅན་དུ་བརྗོད། ། འཇིག་རྟེན་ན་ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བཟླློག་
ཅིང་བཀག་ནས། དེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཡློད་པར་ཤུགས་ཀྱིས་བསན་པའམ། ཡང་ན་
འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བསལ་ཞིང་རྒྱུ་གཞན་གང་ལའང་མི་ལྟློས་པར་འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བློར་
གྲུབ་པ་ཙམ་སློན་པ་དེ་ནི་སྲིད་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་སློ།། 
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དང་པློར་རབ་གྲགས་ཀྱི་རྒྱུ་བཟླློག་པ་ལ་ཡང་།  
 
ཕྱིའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སློན་པའི་སྲིད་པ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། ཡློངས་གྲགས་རྒྱུ་བཀག་ཕྱི་ཡི་
རྒྱུ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་སློན་ཕྱི་སྲིད་ཅན། ། འཇིག་རྟེན་ན་ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་བཀག་
ནས། ཕྱིའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡློད་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

མ་འཐུངས་མློས་པའི་ཀ་དམྦ། །མ་ཕྱིས་དྲི་མ་མེད་པའི་མཁའ། ། 
གྲུངས་པར་མ་བས་དྭངས་པའི་ཆུ། །འགྲོ་བའི་ཡིད་ནི་འཕྲློག་པར་འགྱུར། ། 

མློས་འགྱུར་མ་འཐུངས་པར་མློས་པ་ནི་ཀ་དམྦ་སྟེ་ཆུ་བ་མཐིང་རིལ་དང་། མ་ཕྱིས་ཀྱང་དྲི་མ་མེད་པའི་
ནམ་མཁའ་དང་། ཀེ་ཏ་ཀ་སློགས་ཀྱིས་གྲུངས་པར་མ་བས་ཀྱང་དྭངས་པའི་ཆུ་དང་ལྡན་པས། འགྲོ་
བའི་ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་འཕྲློག་པར་འགྱུར་རློ།། 

ཚློན་གྱིས་མ་བསྒྱུར་མཐློན་གའི་ནེའུ་སིང་གཞིར། །མ་བཀྲམ་སྣ་ཚློགས་མེ་ཏློག་ཚློམ་བུས་མཛེས། ། 
བསྐུལ་བ་མིན་ཀྱང་བུང་བའི་མགྲིན་དབངས་ཀྱིས། །མ་འཕྲློག་ཡིད་ཀྱི་ཆོམ་རྐུན་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཚློན་གྱིས་མ་བསྒྱུར་སྔོ་ལྗང་བཟའ་ཤིང་རྣམས། །མ་བཟློས་འབས་བུའི་ཁུར་གྱིས་རྣམ་པར་དུད། ། 
མ་བཏུལ་དྲི་བསུང་མངར་མློས་ཕློགས་ཀུན་ཁྱབ། །མ་བརྐུས་ཡིད་ཀྱི་ཆོམ་རྐུན་སློན་གྱི་དཔལ། ། 

 

གཉིས་པ་ནང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སློན་པའི་སྲིད་པ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། ཡློངས་གྲགས་རྒྱུ་
བཀག་ནང་གི་རྒྱུ། །ཅུང་ཟད་སློན་པ་ནང་སྲིད་ཅན། །འཇིག་རྟེན་ན་ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བཀག་
ནས། དེ་ལས་གཞན་པའི་ནང་གི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡློད་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

སན་མ་བསྐུས་པར་དཀར་མིན་མིག །མནན་པ་མིན་པར་སྨིན་མ་དམའ། ། 
ཚློན་མ་བསྒོས་པར་དམར་བ་ནི། །མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་མཆུ་འདིའློ། ། 

མིག་སན་གྱིས་བསྐུས་པ་མིན་པར་དཀར་མིན་ཏེ་གནག་པའི་མིག་དང་། མནན་པ་མིན་པར་སྨིན་མ་ 
འབར་ཞིང་དམའ་བ་དང་། ཚློན་གྱིས་མ་བསྒོས་པར་དམར་བ་ནི་མཛེས་ལྡན་མ་ཁྱོད་ཀྱི་མཆུ་འདིའློ། །  
 

དེ་དག་བཤད་པ་ནི།  
གང་ཕྱིར་མ་འཐུངས་ལ་སློགས་སྐྱེས། །མློས་པ་ཉིད་སློགས་རྒྱུ་གཞན་ཅན། ། 
རྒྱུ་མེད་དག་ཀྱང་བརྗོད་འདློད་པ། །དེ་ཕྱིར་འདིར་ནི་འགལ་བ་མེད། ། 

གང་གི་ཕྱིར་ན། མ་འཐུངས་པ་དང་། མ་ཕྱིས་པ་སློགས་ལས་སྐྱེས་པའི་འབས་བུ་མློས་པ་དང་། དྲི་མ་མེད་པ་
སློགས་རིམ་པར་སར་བ་འདི་དག་གིས་སློར་བ་སྔ་མ་ལ་རྒྱུ་གཞན་སློན་གྱི་དུས་དང་། ཕྱི་མ་ལ་ལང་ཚློ་དར་བ་
དློན་དང་ཤུགས་ལས་རློགས་པའི་རྒྱུ་དང་བཅས་པའང་ཡིན་ལ། རབ་ཏུ་གྲགས་པའི་རྒྱུ་བཀག་པས་རྒྱུ་མེད་པ་
དག་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་བརྗོད་པར་འདློད་པདེའི་ཕྱིར་འདིར་ནི་འགལ་བ་མེད་དློ།། 
  

མ་བཀྲུས་དཀར་བའི་མདངས་འཕྲློག་གཙུག་ཕུད་དང་། །མ་བྲིས་གཉེར་མའི་རི་མློ་ཉིན་བཞིན་འཕེལ། ། 
མ་བསྡུས་པར་ཡང་སེམས་ཀྱི་འཕྲློ་འདུ་ཀུན། །ཅིག་ཅར་འདུས་པའི་ལང་ཚློ་བདག་གིས་ཐློབ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མ་བཀུག་མགོ་བློ་མདུན་དུ་འགུགས་ཤིང་ཕློགས། །གཉིད་ལ་ཡུར་བ་མེད་ཀྱང་འདྲེན་བྱེད་ཟུམ། ། 
མ་བཀག་ན་ཡང་ཅ་ཅོའི་སྨྲ་བ་བསྐྱུངས། །མ་བསྐུལ་ཆོས་ལ་བརྩློན་པའི་དད་ལྡན་རྣམས། ། 

 

གསུམ་པ་འབས་བུ་རང་གི་ངོ་བློ་ཙམ་བསན་པའི་སྲིད་པ་ཅན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། རྒྱུ་གཞན་བཀག་ནས་འབས་བུ་ཙམ། །སློན་བྱེད་འབས་སློན་སྲིད་པ་ཅན། ། འཇིག་རྟེན་ན་
ཡློངས་སུ་གྲགས་པའམ། གྲགས་པ་མིན་པའི་རྒྱུག་བཀག་སྟེ། རྒྱུ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་འབས་
བུ་རང་གི་ངོ་བློ་ཉིད་ཙམ་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

བསྒོས་པ་མེད་པར་ཁ་དྲི་ཞིམ། །བཅོས་པ་མིན་པར་ལུས་པློ་མཛེས། ། 
རྒྱུ་མེད་དག་ཏུ་ཟླ་བ་དགྲ། །རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འདློད་པ་གྲོགས། ། 

དྲི་བཟང་གི་ཆེད་དུ་བསྒོས་པ་མེད་པར་ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ནས་དྲི་ཞིམ་པློའི་ངན་ལྡང་ཞིང་། འབད་པས་བཅོས་པ་མིན་
པར་ལུས་བཟང་པློའི་ཆ་ཀུན་མཛེས་ལ། འཁོན་གྱི་རྒྱུ་མེད་པར་གདུང་ཞིང་གནློད་པའི་ཕྱིར་ཟླ་བ་ནི་དགྲ་དང་། 
མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འདློད་པའི་སྐྱེ་བློ་འདི་ནི་ཕན་པར་བྱེད་པའི་གྲོགས་ཡིན་ནློ། ། དེ་བཤད་པ་ནི། 

  
བསྒོས་པ་མེད་སློགས་ཚིག་གིས་འདིར། །རྒྱུ་ནི་དངོས་སུ་རབ་བཟླློག་ཅིང་། ། 
དྲི་ཞིམ་ཉིད་སློགས་འབས་བུ་བརྗོད། །དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་སྲིད་པ་ཅན། ། 

བསྒོས་པ་མེད། བཅོས་པ་མིན། རྒྱུ་མེད། རྒྱུ་མཚན་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས། འདིར་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ནི་དངོས་
སུ་རབ་ཏུ་བཟླློག་ཅིང་བཀག་ནས། དྲི་ཞིམ་པ། ལུས་མཛེས། ཟླ་བ་དགྲ། འདློད་པ་གྲོགས་སུ་གྱུར་པའི་འབས་
བུ་རང་གི་ངོ་བློ་ཙམ་བསན་པ་སྟེ། འདི་ལ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབད་པས་བཀག་པ་དེའི་ཕྱིར། འདི་ནི་ངོ་བློ་ཙམ་སློན་
པའི་སྲིད་པ་ཅན་ནློ།།  
 

མ་བསྐྱེད་སྲིད་པའི་འཁོར་ལློ་ཡངས་པ་འདིར། །མ་བྲིས་ལས་དང་ཉོན་མློངས་ཅིར་ཡང་བཀྲ། ། 
མ་བཏབ་བདག་འཛིན་མདུད་པ་དམ་པློ་ཡིས། །མ་བཟུང་ཐར་དུས་མེད་འདིས་སྐྱོ་བ་ལ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མ་བཅོས་རི་བག་བ་གམ་རྣམ་པར་བརྗིད། །མ་བཙུགས་སན་ཤིང་ལྗོན་པས་ཡློངས་སུ་གང། ། 
མ་བཀག་གཞན་སྡེ་འཇུག་པའི་སྐབས་མི་རྙེད། །མ་བཏེགས་བ་ན་མཐློ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ། ། 

 

བཅུ་པ་བསྡུས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན། 
བཅུ་པ་བསྡུས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མདློར་བསན། དཔེར་བརྗོད་ནས་རྒྱས་པར་
བཤད་པའློ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མདློར་བསན་པ་ནི།  
 

དངོས་པློ་འགའ་ལ་བསམ་བས་ནས། །དེ་དང་མཚུངས་པའི་དངོས་པློ་གཞན། ། 
བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྗོད་བྱེད་པ། །དེ་ནི་བསྡུས་པ་བརྗོད་པར་འདློད། ། 

བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་འགའ་ཞིག་ཡིད་ལ་བསམ་པར་བས་ནས། དེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དངོས་
པློ་གཞན་ཞིག་བརྗོད་དློན་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྗོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི། བསྡུས་པ་བརྗོད་པའི་རྒྱན་དུ་
འདློད་དེ། འདི་ལ་ཇི་སྐད་དུ། གང་དུ་དློན་དམ་སྒྲ་ཡི་དློན་དེ་ཉིད། །ཉེ་བར་མཚློན་པར་བས་ཤིང་རང་
གི་དློན། །གསལ་བར་གྱུར་པ་སྙན་ངག་ཁྱད་པར་ཏེ། །སྒྲ་ཙམ་ཞེས་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད། ། 
ཅེས་དབུས་འགྱུར་གྱི་མཁས་པ་རྣམས། སྒྲ་ཙམ་གྱི་རྒྱན་ཞེས་ཀྱང་འདློད་དློ། །  
དུང་དཀར་པས། བརྗོད་འདློད་དཔེ་ཅན་ལ་བསམས་ནས། །དེ་མཚློན་དཔེ་ཞིག་བརྗོད་པ་ཡིས། །དཔེ་
ཅན་བསྡུས་ནས་སློན་བྱེད་པ། །དེ་འདྲ་བསྡུས་བརྗོད་རྒྱན་དུ་འདློད། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དཔེ་ཅན་
དེ་ལ་བསམས་ནས། དེ་མཚློན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་དངོས་སུ་བརྗོད་དེ་དཔེ་ཅན་ཤུགས་བསན་གྱི་ཚུལ་དུ་
བསྡུས་ནས་གོ་བར་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ནི་བསྡུས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན་ཞེས་བ་བར་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་
སློ།།  
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གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྤྱི་དང་བྱེ་བག་གཉིས་ལས། དང་པློ་སྤྱིའི་བསྡུས་
བརྗོད་ནི།  

བུང་བ་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན། །པདྨ་རྒྱས་ལ་སྦྲང་རྩི་འཐུངས། ། 
དྲི་ཞིམ་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་ཡང་། །མེ་ཏློག་ཁ་མ་བྱེ་སློར་ལྟློས། ། 

བུང་བ་འགའ་ཞིག་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ། པདྨ་རྒྱས་པ་ལ་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད་འཐུངས་ལ་དེས་ཀྱང་མི་
ཚིམ་པར། དྲི་ཞིམ་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་མེ་ཏློག་ཁ་མ་བྱེ་བ་ལ་ཡང་མཆུ་སློར་བ་ལ་ལྟློས་ཤིག་ཅེས་མ་
རངས་པའི་ཚིག་བརྗོད་པའློ།། དེའི་དགོངས་པ་ནི།  
 

ཆགས་ལྡན་བུད་མེད་དར་མ་ལ། །དགའ་བའི་རྩེ་དགས་བཅིངས་པ་དག། 
བུ་མློ་འགའ་ཞིག་དག་ལ་ཡང་། །འདློད་པ་འཕེལ་བ་སློན་པར་བྱེད། ། 

ཚིག་སློར་སྔ་མ་དེ་ཡི་དློན་ཆགས་ལྡན་འགའ་ཞིག་བུད་མེད་ལང་ཚློ་དར་མ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རྩེ་
དགའི་བ་བས་བཅིངས་པ་དག། འདློད་པ་བསྟེན་མ་རན་པའི་བུ་མློ་ཆུང་ངུ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་། འདིར་
འདློད་པ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སློན་པར་བྱེད་ཅེས་པའློ།།  
 

ཕུན་ཚློགས་འབས་བུའི་ཁུར་ལྡན་རབ་མཐློར་འཕགས། །གྲིབ་བསིལ་ཁོར་ཡུག་ཡངས་པའི་ལྗོན་པ་ཆེ། ། 
རིང་དུ་བཏང་ནས་ཤིང་སྐམ་ཡལ་ག་ལ། །འགའ་ཞིག་བསིལ་བའི་དངོས་པློ་རེ་བ་མཐློང་། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

སྙེ་མའི་ཁུར་གྱིས་དུད་པ་སློན་གྱི་དཔལ། །ཡློངས་འཛིན་ཞིང་ས་གཤིན་པློར་རྒྱབ་ཕློགས་ནས། ། 
སློ་ནམ་ལས་ལ་བརྩློན་ཞེས་བླུན་པློ་འགའ། །བྱེ་མའི་ཐང་ལ་འཕྲུ་སློག་བྱེད་པ་མཐློང། ། 

 

 

གཉིས་པ་བྱེ་བག་ལ།  
ཁྱད་པར་ཅན་ཙམ་ཐ་དད་ཀྱང་། །ཁྱད་པར་རྣམ་པ་མཚུངས་པའང་ཡློད། ། 
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ཁྱད་པར་ཐ་དད་ཐ་དད་མིན། །འདི་ནི་གཞན་པ་དག་ཀྱང་ཡློད། ། 
ཁྱད་པར་ཅན་ཐ་དད་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པ་མཚུངས་པའང་ཡློད། ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་དང་། 
འདི་ལས་གཞན་པ་སྔོན་མེད་པའི་བསྡུས་བརྗོད་ཀྱང་ཡློད་ཅེས་པའི་དང་པློ།  
ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་པའི་བསྡུས་བརྗོད་ནི། དུང་དཀར་པས། ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་ཆོས་མཚུངས་
པའི། །དཔེར་བསྡུས་དེའི་བསྡུས་བརྗོད་རྒྱན། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་བསམ་བའི་དློན་དང་མཚློན་བྱེད་དཔེ་
གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་ཅིང་ཁྱད་ཆོས་མཚུངས་པའི་དཔེ་ཞིག་ལ་བསམ་བའི་དློན་བསྡུས་ནས་མཚློན་པར་བྱེད་
པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

རྩ་བརན་འབས་བུའི་ཁུར་གྱིས་ནི། །སློང་རྣམས་རག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱེད། ། 
གྲིབ་མ་སྣུམ་པའི་ལྗོན་པ་ཆེ། །འདི་ནི་བདག་གིས་ཡང་དག་ཐློབ། ། 

དཔག་བསམ་གྱི་ལྗོན་པ་རྩ་བ་བརན་ཅིང་། འབས་བུའི་ཁུར་གྱིས་སློང་བ་རྣམས་རག་ཏུ་དགའ་ཞིང་འབློར་བ་
རྒྱས་པར་བྱེད་པ། གྲིབ་མ་སང་སེང་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་སྣུམ་པའི་ལྗོན་ཤིང་ཆེན་པློ་འདི་ནི། བདག་གིས་སྐལ་བ་
ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཐློབ་ཅེས་ཏེ། བསམ་དློན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློ་རང་བཞིན་བརན་པ། སྡེ་བཞིའི་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་
ཚློགས་པའི་ཁུར་གྱིས་སློང་བ་རྣམས་རག་ཏུ་འབློར་ཞིང་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བྱེད་པ། དེའི་སྐྱབས་ཀྱི་གྲིབ་མ་སྣུམ་
པའི་སྐྱེས་བུ་མཆོག་འདི་ནི་བསློད་ནམས་དང་ལྡན་པ་དག་གི་མགོན་དུ་ཡང་དག་པར་ཐློབ་ཅེས། ཁྱད་གཞི་ལྗོན་
པ་དང་། སྐྱེས་བུ་ཐ་དད་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་པར་བསྡུས་པའློ།།  
 
འཁྲིལ་ལྡེམ་རྣམ་བཀྲ་མཛེས་པའི་ཆུ་བར་བརྟེན། །འཇམ་མཉེན་འདབ་མའི་དཔལ་རྒྱས་དྲི་བསུང་ཞིམ། ། 

གེ་སར་ཕུན་ཚློགས་པད་དཀར་སློང་བུ་འདི། །ཁོ་བློའི་ཉེར་སྤྱད་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱུ། ། 
 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
རྐྱེན་གྱིས་མི་གཡློ་བརླིང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་དྲང། །ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་ལ་གྲིབ་མའི་འཁོར་ས་ཡངས། ། 

འབས་བུས་རབ་ཕྱུག་དབུལ་བའི་གདུང་བ་སེལ། །ལྗོན་དབང་འདི་ནི་བསློད་ནམས་ཅན་གྱི་དཔལ། ། 
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གཉིས་པ་ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་བསྡུས་བརྗོད་ནི། དུང་དཀར་པས། ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་པའི་
ཆོས། །བརྗོད་ནས་བསྡུས་པ་དེའི་བསྡུས་བརྗོད། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་
ཆོས་འགའ་ཐ་དད་ཡིན་པ་དང། འགའ་ཞིག་ཐ་དད་མིན་པ་དག་བཀོད་པའི་སྒོ་ནས། བསམ་བའི་དློན་ངོ་མ་
བསྡུས་པའི་མཚློན་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཡལ་གའི་ཁྱོན་ནི་མི་ཆུང་ཞིང་། །མེ་ཏློག་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚློགས། ། 
དམ་པའི་གྲིབ་བསིལ་བརན་ལྡན་པའི། །ཤིང་འདི་བདག་གི་སྐལ་བས་རྙེད། ། 

གང་ལ་ཡལ་གའི་ཁྱོན་མི་ཆུང་བར་ཆེ་ཞིང་། མེ་ཏློག་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ཅན། དམ་པ་སྟེ་མཆོག་གི་
གྲིབ་བསིལ་གྱི་རྩ་བ་བརན་པློ་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་འདི་ནི། བདག་གི་སྐལ་བ་ཁོ་ནས་རྙེད་དློ་ཞེས་པ་ལ། (དཔང་
ཊཱིཀ་ལས་རྐང་པ་སྔ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བརྗོད་པའི་ཁྱད་པར་ནི་ཤིང་སློང་ཉིད་ལ་ཡློད་པའློ་ཞེས་འགྲེལ་པ་གཉིས་ཀས་
འཆད་དེ་བརྗོད་འདློད་ཙམ་དུ་ཟད་དློ། ། ཞེས་བཤད་ཁུངས་རྒྱ་འགྲེལ་གཉིས་ལ་ཐུག་པས་ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད་
དང་། ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་དློན། ཡུལ་དམ་པ་གཞན་ཕན་གྱི་གྲིབ་ཏུ་བསིལ་ཞིང་རང་བཞིན་བརན་པློ་དང་
ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་འདི། བདག་གི་མགོན་དུ་སྐལ་བས་རྙེད་དློ་ཞེས་ཁྱད་ཆོས་ཐ་མི་དད་པས། ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་
པའི་བསྡུས་བརྗོད་དུ་བཤད་དློ། །  
 

ལུས་གྲིམས་རྐང་པ་བརྒྱད་པའི་ཤ་ཚུགས་ཀྱིས། །དུས་ཀུན་གནློ་ལར་འགྱིང་རྔམ་རྔམ་འདྲ། ། 
དློན་གྱི་བ་བར་ཞུགས་ཚེ་བེམས་པློའི་དངོས། །དེ་འདྲར་མཚར་དུ་འཛིན་རྣམས་བྱིས་པའི་བློ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གདེངས་ཅན་བདག་པློའི་ཐློད་ནས་གནས་འཕློས་ནས། །ལྷབ་ལྷུབ་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་ལ་མངོན་གསལ་བ། ། 
ཅི་བསམ་འདློད་རྒུ་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །བསམ་འཕེལ་དབང་པློ་མཆོད་ལ་བརྩློན་པར་རིགས། ། 

 
དེ་དག་བཤད་པ་ནི།  

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་སྐྱེས་བུ་འགའ། །ལྗོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཉེ་བར་བསྔགས། ། 
ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་ལ། །ཐུན་མློང་གཞན་པ་རྣམ་པ་གཉིས། ། 
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བྱེ་བག་བཤད་ཟིན་གྱི་དཔེར་བརྗོད་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ བསམ་དློན་སྐྱེས་བུ་མཆོག་འགའ་ཞིག །བརྗོད་ཚུལ་ལྗོན་
པའི་ཚུལ་ཉིད་ཀྱིས་ཉེ་བར་བསྔགས་ལ། དེ་ཡང་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་ལ་ཐུན་མློང་དང་། ཕྱི་མའི་
ཕྱེད་སྔ་མ་ཆོས་ཐ་དད་དང་། ཕྱི་མ་ཐ་དད་མིན་པར་བས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སློ།།  
 
གསུམ་པ་སྔོན་མེད་ཀྱི་བསྡུས་བརྗོད་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དློན་ལ་མི་ལྡན་ཆོས་འགར་བསམས། །དེ་བལ་དཔེ་བརྗོད་སྔོན་མེད་བསྡུས། ། བརྗོད་པར་
འདློད་པའི་བསམ་དློན་གྱི་དངོས་པློ་དེར་མི་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་ལ་བསམས་ནས། ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་
དང་བལ་བའི་མཚློན་བ་དཔེ་བརྗོད་དེ་བསམ་དློན་ངོ་མ་སས་ནས་བསྡུས་པ་དེ་ནི་སྔོན་མེད་བསྡུས་བརྗོད་ཅེས་བ་བ་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

སྦྲུལ་ངན་འགྲོགས་པ་དང་བལ་ཞིང་། །རང་བཞིན་གྱིས་ནི་མངར་བའི་ནང་། ། 
ཀྱེ་མ་ཆུ་ཡི་གཏེར་འདི་ནི། །དུས་ཀྱིས་ཡློངས་སུ་སྐམ་པར་འགྱུར། ། 

རྒྱ་དཔེར། བྱཱ་ལ་ཞེས་པའི་སྒྲ་སྦྲུལ་དང་། སྐྱེ་བློ་ངན་པ་ལ་འཇུག་པ། གཉིས་ཀའི་སྒྲ་བསྡུས་ཏེ། སྦྲུལ་ངན་དུ་
བསྒྱུར་བ་ཡིན་ལ། སྦྲུལ་དང་འགྲོགས་ཤིང་བ་ཚྭའི་རང་བཞིན་གྱི་ཆུ་གཏེར་དེ་ལས་བཟླློག་པ། སྐྱེ་བློ་ངན་པ་དང་
བལ་བ། རང་བཞིན་མངར་བའི་ནང་གི་བསམ་པ་ཅན། ཀྱེ་མ་སྔོན་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆུའི་གཏེར་ཏེ་རྒྱ་
མཚློ་འདི་ནི། འཇིག་པའི་དུས་ཀྱིས་ཡློངས་སུ་སྐམ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་སྐྱེས་བུ། བཟང་པློ་འདའ་བ་ལ་ཡིད་
འབྱུང་བའི་ཚིག་གོ །དེ་བཤད་པ་ནི། 
  

རྒྱ་མཚློ་ལ་ནི་དེ་མཚུངས་པའི། །སྐྱེས་བུའི་ལྡློག་པ་གསལ་བྱེད་ཅིང་། ། 
སྔ་མའི་ཆོས་ནི་བཟླློག་པའི་ཕྱིར། །འདི་ནི་སྔོན་མེད་བསྡུས་པར་བརྗོད། ། 

ཁྱད་གཞི་རྒྱ་མཚློ་ལ་ནི་དེ་དང་མཚུངས་པའི་སྐྱེས་བུའི་ལྡློག་པ་གསལ་བར་བྱེད་ཅིང་། སྔ་མ་རྒྱ་མཚློའི་ཆོས་
གཉིས་ནི་བཟླློག་པའི་ཕྱིར། འདི་འདྲ་བ་ནི་སྔོན་མེད་ཀྱི་བསྡུས་བརྗོད་དློ། །  
 

ལག་འགྲོ་གདུག་པའི་འཁྲིལ་བག་མི་ལྡན་ཅིང་། །རྩུབ་མློའི་ཚེར་མ་དག་ཀྱང་མི་སྣང་བའི། ། 
རབ་བསིལ་གདུང་བ་འཕྲློག་པ་ཙནྡན་ཤིང་། །སྐལ་བ་བཟང་པློར་ལྡན་པའི་དཔལ་དུ་ཐློབ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
དུག་ཅན་ལྕེ་གཉིས་རིགས་དག་མི་གནས་ཤིང། །གྱ་གྱུའི་རླབས་ཀྱིས་ཕྲེང་བ་མི་བསྐྱོད་པ། ། 
མངར་བའི་རློ་ལྡན་ཟླ་བའི་མ་མ་འདིར། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བསྟེན་ཅིང་འཇུག་པར་རིགས། ། 

 

བཅུ་གཅིག་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན། 
བཅུ་གཅིག་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད། བསྔགས་
པས་མཇུག་བསྡུ་བའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  
 

ཁྱད་པར་གྱི་ནི་བརྗོད་འདློད་གང་། །འཇིག་རྟེན་མཚམས་ལས་བརྒལ་གྱུར་པ། ། 
ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བརྗོད་པ་འདི། །རྒྱན་གྱི་དམ་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། ། 

དངོས་པློ་དེ་ཉིད་ཁྱད་པར་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བརྗོད་འདློད་ཀྱི་བློ་གང་གིས། འཇིག་རྟེན་ན་ཇི་ལྟར་གནས་
ཚློད་ཀྱི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བར་གྱུར་པའི་ཉམས་ཀྱི་བརྗོད་ཚུལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་འདི་ནི། རྒྱན་
གྱི་དམ་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཞེས་སློ།། དུང་དཀར་པས། ཡློངས་གྲགས་ལས་བརྒལ་
འུད་ཆེན་པློས། །དློན་གྱི་ཁྱད་སློན་ཕུལ་བྱུང་རྒྱན། །བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་དེའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་
ཡློན་ཏན་འཇིག་རྟེན་ན་ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ་འུད་ཆེན་པློའི་སྒོ་ནས་བརྗོད་པ་
ཞིག་ནི་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་སློ།།  
 

གཉིས་པ་བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ། དང་པློ་ཁྱད་འཕགས་བརྗོད་པའི་ཕུལ་བྱུང་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དློན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ལས་ལྷག །དཔེ་ལ་མེད་སློན་ཁྱད་འཕགས་ཕུལ། །བརྗོད་པར་
འདློད་པའི་དློན་གྱི་དངོས་པློའི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་ལ་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

མལླི་ཀ་ཡི་ཕྲེང་ཚློགས་ཅན། །ལུས་ཀུན་ཁྱབ་པའི་ཙནྡན་གཤེར། ། 
དཀར་བའི་གོས་ཅན་སྔོན་འགྲོ་མ། །ཟླ་བའི་འློད་ལ་མཚློན་མ་ཡིན། ། 
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མལླི་ཀ་སྟེ་མེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཕྲེང་བའི་ཚློགས་ཅན། ལུས་ཀུན་ཁྱབ་པ་ཙནྡན་དཀར་པློའི་བྱུགས་པས་
གཤེར་བ། ཀཱ་ཤིའི་རས་དཀར་བའི་གོས་ཅན་ མཛའ་བློའི་སར་སྔོན་འགྲོ་མ་ཁྱོད་ནི། མཚན་མློ་ཟླ་
བའི་འློད་ལ་འདི་སྔོན་འགྲོ་མ། འདི་ཟླ་འློད་ཅེས་མཚློན་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འློ་མའི་མཚློ་ལ་ངང་མློ་
བཞིན་ནློ།། 
  
རབ་དམར་བསེ་ཡི་ཡ་ལད་ཀྱིས་བརྗིད་ཅིང་། །འཆར་ཀའི་མདངས་ལྡན་གདློང་ལག་ཁྲག་གིས་གཤེར། ། 
དམར་བའི་ཆིབས་ལྡན་རློ་རྗེ་བདུད་འདུལ་སྐུ། །བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་དབུས་ནས་མཚློན་མ་ཡིན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཕྲ་ལྡེམ་ལང་ཚློ་དར་ལ་བབ་པ་བཞིན། །དཀར་དམར་མདངས་ཆགས་དགའ་འཛུམ་རྣམ་འགྱུར་ཅན། ། 
དབར་རྔའི་ཞིང་གི་ན་ཆུང་མཛེས་མ་རྣམས། །པདྨའི་ཚལ་ནས་སློ་སློར་མཚློན་མ་ཡིན། ། 

 
དེ་བཤད་ནས་མཚམས་སར་བ།  

ཟླ་བའི་འློད་ནི་ལྷག་པ་ཉིད། །ཁྱད་འཕགས་ལྡན་བརྗོད་དེ་བཞིན་དུ། ། 
ཐེ་ཚློམ་ཕུལ་བྱུང་ལ་སློགས་ཀྱང་། །གསལ་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་བསན་པར་བ། ། 

འཇིག་རྟེན་ན་ཟླ་བའི་འློད་ནི་ཆེས་ལྷག་པ་སྟེ། མཛེས་མའི་དཀར་བ་ཁྱད་འཕགས་ལྡན་པར་བརྗོད་པའི་
ཚུལ་དེ་འདྲ་བ། ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཕུལ་བྱུང་ངོ་། ། (འདི་ལ་ལྷ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། ཟླ་བའི་འློད་
ཀྱིས་ཞེས་རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པར་བསྒྱུར་བ་ནི་དཔེའི་རྒྱན་དུ་སློང་ཞིང་། རྒྱ་དཔེར་རྣམ་དབྱེ་བདུན་པ་དངོས་སུ་ཡློད་པས་
གནློད་དློ། ། དེ་བཞིན་ཐེ་ཚློམ་ཕུལ་བྱུང་ལ་སློགས་པ་གསུམ་ཡང་གསལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་བསན་པར་བའློ། །)  
 

གཉིས་པ་ཐེ་ཚློམ་ཕུལ་བྱུང་ནི། དུང་དཀར་པས། དློན་ཆོས་འགའ་ལ་ཐེ་ཚློམ་ཞེས། །འུད་བརྗོད་ཐེ་
ཚློམ་ཕུལ་བྱུང་ངོ། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དློན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་གི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་
སློན་པར་འདློད་ནས་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ལ་ཐེ་ཚློམ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུས་འུད་ཆེན་པློའི་སྒོ་ནས་བརྗོད་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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དགའ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ནུ་མ་དང་། །དཔྱི་ཡི་བར་ན་རྐེད་པ་ནི། ། 
ཡློད་དམ་མེད་ཅེས་བདག་གི་ནི། །ཐེ་ཚློམ་ད་དུང་བཟླློག་མ་གྱུར། ། 

དགའ་མ་ཞེས་བློད་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ནུ་མ་ཟུང་དང་། དཔྱིའི་མཚང་རའི་བར་ན་རྐེད་པ་ཞིག་ནི་ཡློད་དམ་
མེད་ཅེས་བདག་གི་ཐེ་ཚློམ་ནི་ད་དུང་བཟླློག་ནུས་པར་མ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་འདི་འདྲའི་ཐེ་ཚློམ་
སྐྱེ་མི་སྲིད་ཀྱང་ རྐེད་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་སློན་ཕྱིར་བརྗོད་པ་ནི། ཐེ་ཚློམ་ཕུལ་བྱུང་ངོ་།། 
  

ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་ལམ་དུ་མ་སློང་བའི། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དློན་ཕྲ་མློ་འགའ། ། 
འཁོར་དང་མ་ངན་འདས་པའི་ཡུལ་གར་ཡང་། །ཡློད་མེད་ཅི་ཞེས་བདག་ཡིད་འཕང་མློ་ཉུག། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མ་སད་རིགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་རིམ་བློན་གྱིས། །སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་གཞུང་ལམ་ལ་མ་འདུ་བའི། ། 
སྲིད་གཞུང་ལེགས་ཆ་གཞན་ཞིག་ཕློགས་གར་ཡང། །ཡློད་མེད་ཐེ་ཚློམ་སྒྲོག་ལས་བདག་མ་གྲོལ། ། 

 
གསུམ་པ་ངེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་ནི། དུང་དཀར་པས། ངེས་རྙེད་དཀའ་ལྟར་འུད་བས་ནས། །རགས་ཀྱིས་
ངེས་རྙེད་ངེས་པ་ཕུལ། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དློན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་ལ་ངེས་རྙེད་དཀའ་བ་
ལྟར་འུད་བས་ནས། ཆོས་དེ་ཡློད་པའི་རགས་ཤིག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀོད་དེ་ངེས་ཤེས་རྙེད་པ་ལྟ་བུར་
བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ནི་ཏམྦི་ནི་ཁྱོད་ལ་ནི། །རྐེད་པ་ཡློད་ཅེས་ངེས་པར་ནུས། ། 
འློ་མ་འཛིན་པའི་ཁུར་གནས་པ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྲིད་པ་མིན། ། 

ནི་ཏམྦི་ནིའི་སྒྲ་མཚང་ར་རྒྱས་མ་ཞེས་བློད་ནས། ཁྱེད་ཀྱི་ནུ་མ་དང་དཔྱིའི་བར་ན་རྐེད་པ་ཡློད་ཅེས་ངེས་
པ་རྙེད་ནུས་ཏེ། འློ་མ་འཛིན་པ་ནུ་མའི་ཁུར་འདི་ལྟ་བུ་རྟེན་མེད་པར་གནས་པ་ནི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྲིད་
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པ་མིན་པས་སློ། །རྐེད་པ་དངོས་སུ་མ་མཐློང་ཡང་། ཡློད་པར་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་ནས་ངེས་པས། 
ངེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་ངོ་།། 

མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་དེ་ད་དུང་ཡང་། །ཤེས་བའི་ཁམས་ལ་མངོན་པར་ཆགས་སར་བའི། ། 
རྣམ་འགྱུར་མཐློང་འདིས་དློན་དུ་གཉེར་བའི་ཆོས། །ད་དུང་ངེས་པར་སྲིད་ལ་ཐེ་མི་ཚློམ། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཚློགས་སྡེ་འཁྲུགས་པའི་ཟིང་སློང་མེད་པ་དང་། །ཞི་བདེའི་རྣམ་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དེས། ། 

རྒྱལ་བརྒྱུད་གཞུང་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག །གཞན་ལ་མེད་པར་ད་གཟློད་གསལ་བར་ངེས། ། 
 

བཞི་པ་གྲགས་པ་ཕུལ་བྱུང་ནི། དུང་དཀར་པས། དློན་ཆོས་གཅིག་ལ་ཁྱད་འཕགས་པའི། །ཚད་འདས་
བསྔགས་བརྗོད་ངོ་མཚར་ཕུལ། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དློན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་གཙློ་བློར་བས་ནས། 
དེའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཡློན་ཏན་གྱི་ཚད་འདི་ཙམ་ཞེས་དཔག་པར་མི་ནུས་པ་ལྟ་བུར་འུད་ཆེན་པློའི་
སྒོ་ནས་བསྔགས་པ་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཁྱོད་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཕུང་པློ་ནི། །དཔག་ནུས་མིན་ཡང་འདིར་ཤློང་བ། ། 
ས་སྐྱོང་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ནི། །ཁོངས་དག་ཨེ་མ་ཤིན་ཏུ་ཡངས། ། 

མི་བདག་ཁྱོད་ཀྱི་ཡློན་ཏན་ལས་བྱུང་བ་སྙན་པར་གྲགས་པའི་ཕུང་པློ་ནི། གཞན་གྱིས་ཚད་དཔག་པར་
ནུས་པ་མ་ཡིན་ཡང་། ས་འློག་ས་སྟེང་ས་བའི་ཁོངས་འདིར་ཤློང་བ་ནི། ས་གཞི་སྐྱོང་བ་ཞེས་བློད་དེ་
སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་འདི་དག་ནི་ཨེ་མ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཞིག་གོ། ། ཞེས་གྲགས་པ་ཆེ་བ་སྣློད་ཀྱི་
འཇིག་རྟེན་ཡངས་པའི་ངོ་མཚར་བརྗོད་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། གྲགས་པ་ཕུལ་བྱུང་ངོ་།། 
 

རྣམ་འདྲེན་ཁྱོད་ཐུགས་བསབ་གསུམ་རིན་པློ་ཆེའི། །ཡློན་ཏན་ཕུང་པློས་མངོན་པར་ཁེངས་པའི་ལྗིད། ། 
གཡློ་མེད་འདེགས་པར་བཟློད་པའི་ནློར་འཛིན་མ། །ཆུ་གཏེར་ཀློང་དུ་མ་བྱིང་ངོ་མཚར་ཆེ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློའི་འབངས་སུ་གྱུར་པ་ཡི། །སྐྱེ་བློ་ཕློ་མློའི་སྤྱི་མཐུན་བསློད་ནམས་ཁུར། ། 

ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའང་འདེགས་པར་བཟློད་པ་ཡི། །སན་ལྗོངས་ནློར་འཛིན་སློབས་ཤུགས་རད་དུ་བྱུང། ། 
 

 

གསུམ་པ་བསྔགས་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི།  
རྒྱན་ནི་གཞན་པ་རྣམས་ལས་ཀྱང་། །ངག་གི་དབང་པློས་མཆོད་གྱུར་པ། ། 
ཕུལ་བྱུང་ཞེས་ནི་བརྗོད་པ་འདི། །གཅིག་པུ་ཉིད་ནི་དཔུང་གཉེན་བརྗོད། ། 

རྒྱན་གཞན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་རྣམས་ལ། ངག་གི་དབང་པློ་སྙན་ངག་རིག་པའི་ཚློགས་ཀྱིས་མཆོད་པ་ཕུལ་བྱུང་ཞེས་
བརྗོད་པའི་རྒྱན་འདི་གཅིག་པུ་ཉིད་ནི་དཔུང་གཉེན་ནམ་རྟེན་ཟླ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་བརྗོད་དློ། ། 

བཅུ་གཉིས་པ་རབ་རློག་གི་རྒྱན། 
 

བཅུ་གཉིས་པ་རབ་རློག་གི་རྒྱན་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད། ལློག་པར་
རློག་པ་དགག །གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་པའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  
 

སེམས་ལྡན་དག་གམ་ཅིག་ཤློས་ཀྱིས། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་གནས་པའི་ཚུལ། ། 
གང་དུ་རྣམ་གཞན་རབ་རློག་པ། །དེ་ནི་རབ་རློག་ཏུ་རིག་དཔེར། ། 

སེམས་དང་ལྡན་པ་དག་གམ། དེའི་ཅིག་ཤློས་སེམས་མེད་ཀྱི་དངོས་པློའི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྟེ། གནས་
ལུགས་ཇི་ལྟ་བར་གནས་པའི་ཚུལ་དེ་ཉིད། ཚིག་སློར་གང་དུ་དེ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་རབ་
ཏུ་རློག་ཅིང་། སྒྲོ་བཏགས་ནས་བརྗོད་པ་དེ་ནི་རབ་རློག་གི་རྒྱན་དུ་རིག་པར་བའློ། ། དུང་དཀར་པས། 
སེམས་དང་ལྡན་པའམ་སེམས་མེད་ཀྱི། །ཁྱད་ཆོས་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ལས། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྒྲོ་
བཏགས་པའི། །རབ་རློག་སྒྲ་ལྡན་རབ་རློག་རྒྱན། ། སེམས་དང་ལྡན་པའམ་སེམས་མེད་ཀྱི༌ཁྱད་ཆོས་
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དངོས་ཡློད་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དེ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་རབ་རློག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་
ལྡན་པ་ཞིག་ལ་རབ་རློག་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
  

གཉིས་པ་བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ། དང་པློ་སེམས་ལྡན་རབ་རློག་ནི། དུང་དཀར་པས། སེམས་ལྡན་
ཆོས་དངོས་གཞན་ཞིག་ཏུ། །སྒྲོ་བཏགས་སེམས་ལྡན་རབ་རློག་སྟེ། །སེམས་ལྡན་གྱི་དངོས་པློ་ཞིག་གི་
ཁྱད་ཆོས་དངོས་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དེ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་རབ་རློག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་
དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཉིན་གུང་ཉི་མས་གདུངས་པ་ཡི། །གླང་པློ་དག་ནི་མཚློར་འཇུག་པ། ། 
ཉི་མའི་ཕློགས་གྱུར་པདྨ་རྣམས། །གཞློམ་པར་འདློད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། ། 

ཉིན་མློའི་གུང་ལ་ཉི་མའི་ཟེར་གྱིས་གདུངས་པའི་གླང་པློ་ཆེ་དག་ནི། པདྨའི་མཚློར་འཇུག་པའི་དགོས་པ། 
ཉི་མ་ལ་ལན་གླན་པར་མ་ནུས་ནས། དེའི་ཕློགས་སུ་གྱུར་པའི་པདྨ་རྣམས་གཞློམ་ཞིང་བརྫི་བར་འདློད་
པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མློ། །  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
ཁྲུས་དང་བཏུང་དང་པད་རྩྭ་དག །བཟའ་ཕྱིར་ལག་ལྡན་ཆུར་འཇུག་པ། ། 

དེ་ནི་འཁོན་ལན་གླན་ཕྱིར་ཞེས། །སྙན་ངག་མཁན་གྱིས་རབ་བཏགས་བརྗོད། ། 
ཁྲུས་བ་བ་དང་། ཆུ་བཏུང་བ་དང་། པདྨའི་རྩ་བ་དག་བཟའ་བའི་ཕྱིར་དུ་ལག་ལྡན་ཏེ་གླང་པློ་ཆེ་ཆུར་འཇུག་པ་ལ། 
དེ་ནི་ཉི་མ་ལ་འཁོན་ལན་གླན་པའི་ཕྱིར་པདྨ་ཚར་གཅོད་པའློ་ཞེས་སྙན་ངག་མཁན་གྱིས་རབ་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་
བརྗོད་པ་སྟེ་སེམས་ལྡན་རབ་རློག་གོ། 
 

གངས་ལྗོངས་བསིལ་བའི་རེག་བས་དབངས་ལྷ་མློ། །གྲང་བས་ཉེན་ཏེ་ཁོ་བློའི་སྙིང་དབུས་སུ། ། 
དྲི་ཟའི་འཇིག་རྟེན་རློགས་པའི་སྙན་ཚིག་གླུ། །ལེན་པའི་ཟློལ་གྱིས་བག་ཕབ་གནས་སམ་སྙམ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
བསན་སྲུང་མཐུ་བློ་མགོན་པློ་བ་རློག་གདློང། །བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་ཚད་པས་གདུངས་གྱུར་ཏེ། ། 

དབར་རྔའི་ལྗོངས་སུ་རབ་འབམས་འཕྲིན་ལས་ཀུན། །སྒྲུབ་པའི་ཟློལ་གྱིས་བག་ཕེབས་གནས་སམ་སྙམ། ། 
 
གཉིས་པ་སེམས་མེད་རབ་རློག་ནི། དུང་དཀར་པས། སེམས་མེད་ཆོས་དེ་གཞན་ཞིག་ཏུ། །སྒྲོ་
བཏགས་སེམས་མེད་རབ་རློག་གོ །སེམས་མེད་ཀྱི་དངོས་པློ་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆོས་དངོས་ཡློད་ཇི་ལྟར་
གནས་པ་དེ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་རབ་རློག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 
 

འདི་ནི་བདག་གི་རིང་བ་དག །འགོག་བྱེད་རྣ་བའི་རྒྱན་ཞེས་ཏེ། ། 
ཁྱོད་ཀྱི་མིག་གིས་རྣ་བ་ཡི། །ཨུཏྤལ་དག་ལ་འགོང་བ་འདྲ། ། 

ཨུཏྤལ་སྔོན་པློའི་ཆུན་པློ་འདི་ནི། མིག་དག་གི་དཀྱུས་རིང་བ་དག་འགོག་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། རྣ་བའི་
རྒྱན་གྱི་ཟློལ་བཟུང་ནས་འློངས་པའློ་ཞེས་བསམས་ཏེ། མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུར་གྱིས་རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་
དག་ལ་འགོང་ཞིང་འཛིང་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པ་འདྲའློ།། 
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
མིག་ཟུར་ཆར་ནི་ལྷུང་གྱུར་པ། །མིག་གི་འློད་ཀྱིས་ཨུཏྤལ་ལ། ། 

རེག་གམ་མིན་ཡང་སྙན་ངག་མཁན། །དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བཏགས་ནས་བརྗོད། ། 
མིག་ཟུར་གྱི་ཆར་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་ཙམ་རབ་རློག་གི་ས་བློན་དུ་བས་ཏེ་མིག་གི་འློད་ཀྱིས་རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་ལ་མཛེས་
མ་མཆོག་འགས་རེག་སྲིད་པའམ། མིན་ཡང་སྙན་ངག་མཁན་གྱིས་སེམས་མེད་ཨུཏྤལ་སློགས་ལ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་
བཏགས་ནས་བརྗོད་པས་སེམས་མེད་རབ་རློག་གོ། 
 

མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་གྱི་ཡློན་ཏན་རྣམས། །བག་མེད་བཟུང་བའི་པདྨ་གཞློན་ནུའི་ཚློགས། ། 
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གང་གི་སྐྲ་ཚློགས་དག་བཅིངས་མཐློང་སྟེ། །རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་པློ་མཁའ་ལ་འཛེག་པར་ངེས། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མི་རྣམས་བསམ་སྤྱློད་ཕྱིན་ཅི་ལློག་པ་ཡིས། །འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་མཐློང་ནས། ། 
ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡློན་སྐྲག་སྟེ་སན་ལྗོངས་སུ། །སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་བར་དངོས་སུ་འབློར་པ་འདྲ། ། 

 

གསུམ་པ་བཞིན་སྒྲ་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། སེམས་མེད་དངོས་པློར་སེམས་ལྡན་ཆོས། །སྒྲོ་བཏགས་རབ་རློག་
བཞིན་སྒྲ་ཅན། ། སེམས་མེད་ཀྱི་དངོས་པློ་ཞིག་ལ་སེམས་ལྡན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བཀོད་དེ། སེམས་མེད་ཀྱི་དངོས་
པློའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་རབ་རློག་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་བཞིན་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

མུན་པ་ལུས་ལ་འབྱུག་པ་བཞིན། །མཁའ་ནི་མིག་སན་ཆར་འབེབས་བཞིན། ། 
ཞེས་འདི་ཡང་ངོ་རབ་རློག་གི །མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་། ། 

དབར་དུས་ཀྱི་ཤེ་མུན་ལ་སྐྱེས་བུའི་ལུས་མ་མཐློང་བ་དང་། ནམ་མཁའ་ངམ་ནག་པ་རབ་རློག་གི་ས་བློན་ཏེ། མུན་
པ་ནི་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ལ་འབྱུག་པར་བྱེད་པ་བཞིན། ནམ་མཁའ་འདི་ནི་མིག་སན་གྱི་ཆར་འབེབས་པ་བཞིན་ཞེས་
པ་འདི། ཡང་ངོའི་སྒྲས་སེམས་མེད་རབ་རློག་གི་བྱེ་བག་ཡིན་ཅིང་། གཞན་ཡང་རབ་རློག་གི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་
ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་།། 
 
(འདི་ལ་ལྷ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རབ་རློག་གོ་ཞེས་གསུངས་ཀྱང་། ཐུན་མློང་བའི་རྒྱན་
ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྲེ་ན། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་ཉམས། དཔང་ལློས། འདི་ནི་ལམ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་
མློང་གི་ཡློན་ཏན་ནློ་ཞེས་པས་སློ་སྙམ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མཇུག་དེ་མ་ཐག །དེ་ལྟར་རང་བཞིན་བརགས་པ་
ལས། །ལམ་འདི་གཉིས་ནི་རྣམ་པར་ཕྱེ། ། ཞེས་པ་དང་ཇི་ལྟར་སྦྲེལ། དེས་ན། མཁས་པས་བཤད་ན་ཅི་ཡང་
བདེན། ། ཞེས་པ་དེ་ལྟར་སྣང་ངོ་། །) 
 

གཡེམ་ལ་རྗེས་ཆགས་སྔོ་བསངས་མཁའི་བུ་མློ། །རྒྱུ་སྐར་དློ་ཤལ་ཐག་པ་ཆད་པའི་ཚེ། ། 
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སྐྱ་རེངས་སྣང་བ་དང་འགྲོགས་སྲིད་པའི་མིག །བགྲད་ནས་གླིང་བཞི་ཀུན་ཏུ་འཚློལ་བཞིན་རྒྱུ། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཞི་བདེའི་ངོ་མཚར་དཔལ་ལ་ལྟ་བའི་ཕྱིར། །ས་འཛིན་རྣམས་ནི་མགོ་བློ་བཏེགས་པ་བཞིན། ། 
དགའ་སྐྱིད་འཕྲིན་བཟང་གཞན་ལ་བསྒྲག་གོ་ཞེས། །དལ་འགྲོ་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་འགྲན་བཞིན་རྒྱུག། 

 

གསུམ་པ་ལློག་པར་རློག་པ་དགག་པ་ནི།  
འདིར་ནི་བཞིན་གྱི་སྒྲ་ཡིས་འགའ། །དཔེ་ཉིད་དུ་ནི་འཁྲུལ་བ་བསྐྱེད། ། 
ཏིངནྟ་མཐའ་ཡི་དཔེ་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་ཡིད་ཆེས་གསུང་བཟླས་ནས། ། 

བརྗོད་མ་ཐག་པ་འདིར་ནི་བཞིན་གྱི་སྒྲས་འགའ་ཞིག་དཔེ་ཉིད་དུ་ནི་འཁྲུལ་བ་སྐྱེད་མློད། དེ་ལུང་དང་འགལ་ཏེ། 
འབྱུག་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ལ། ལིམྦ་ཏི་དང་། ཆར་འབེབས་བཞིན་ཞེས་པ་ལ་ཝརྵ་ཏི་ཞེས། ཙནྡྲ་པ་ལྟར་ན་ཏི་ངའི་
མཐའ་ཅན་དང་། ཀ་ལཱ་པ་ལྟར་ན་ཏི་སློགས་བ་བའི་མཐའ་ཅན་ཡིན་པས་དཔེ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་ཡིན་ན་དེ་ཕན་གྱི་
རྐྱེན་སྟེར་དགོས་པས་སློ། ། ཞེས་ཙནྡྲ་གོ་མི་དང་། ཤརྦྦ་ཝར་སློགས་ཡིད་ཆེས་འློས་པའི་གསུང་ལས་བཟླས 

ནས་ཏེ། འདའ་བར་མི་རིགས་སློ།། 
 

དཔེ་དང་དཔེར་བ་ཉིད་དག་ནི། །མཚུངས་པའི་ཆོས་ལ་ལྟློས་པས་ན། ། 
འབྱུག་པ་དང་ནི་མུན་པ་ལ། །ཆོས་འདི་མཐློང་བར་གྱུར་ཏམ་ཅི། ། 

རིགས་པ་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། སྤྱིར་དཔེ་དང་དཔེར་བ་ནི་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད་པའི་མཚུངས་ཆོས་ལ་ལྟློས་པས་ན་དེ་
འདི་ལ་མེད་དེ། འབྱུག་པ་དང་ནི་མུན་པ་གཉིས་དཔེ་དློན་དུ་བྱེད་ན། དེ་གཉིས་ལ་མཚུངས་ཆོས་འདི་མཐློང་བར་
གྱུར་ཏམ་ཅི་སྟེ་མ་མཐློང་བས་སློ། ། ཡང་།  
 

གལ་ཏེ་འབྱུག་པ་ཉིད་འདློད་ན། །འབྱུག་གོ་ཞེས་པ་གཞན་པ་ཅི། ། 
དེ་ཉིད་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཡང་། །ཞེས་པ་མ་སློས་འཆད་མ་ཡིན། ། 
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གལ་ཏེ་འབྱུག་པ་བ་བའི་ངོ་བློ་རང་མཚུངས་ཆོས་སུ་འདློད་དློ་ཞེ་ན། འབྱུག་གོ་ཞེས་པ་དཔེ་མ་ཡིན་པས་བ་བ་
ལས་གཞན་པ་ཅི་ཞིག་སྟེ་ཐ་མི་དད་པས་སློ། ། ཡང་དེ་ཉིད་ཆོས་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་
སློན་པ་སྨྲ་སྲིད་ཀྱི། གཞན་དེ་ལྟར་མི་འཆད་དེ། དེ་གཉིས་ཐ་དད་པར་འཇིག་རྟེན་དང་བསན་བཅོས་ལ་གྲགས་
སློ།། ཡང་།  

གལ་ཏེ་བྱེད་པློ་དཔེ་ཡིན་ན། །བ་ཚིག་ལ་ནི་དབང་བལ་འགྱུར། ། 
རང་གི་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ། །གཞན་གྱི་ལྟློས་བར་མི་འགྱུར་རློ། ། 

གལ་ཏེ་བྱེད་པློ་མིན་པ་ཉིད་དཔེ་ཡིན་ཞེ་ན། བ་ཚིག་ཏི་ངའི་མཐའ་ཅན་ལ་དབང་དང་བལ་ཏེ་ནུས་པ་ཉམས་པས། 
རང་གི་བ་བ་འབྱུག་པའང་སྒྲུབ་མི་ནུས་ན། གཞན་དཔེ་དློན་མཚུངས་ཆོས་སློར་བའི་ལྟློས་བར་མི་འགྱུར་རློ།། 
ཡང་།  

གང་གིས་འབྱུག་པ་འདི་དང་ནི། །མུན་པ་མཚུངས་ཞེས་སྨྲ་ན་ཡང་། ། 
ལུས་ལ་ཞེས་པ་མ་འབྲེལ་ཏེ། །དེ་ཡང་ཡློན་ཏན་མཚུངས་པར་ལྟ། ། 

རྒོལ་བ་གང་གིས་འབྱུག་པ་འདི་དློན་དང་། མུན་པ་དཔེར་བས་ནས་མཚུངས་སློ་ཞེས་སྨྲ་ན་ཡང་། ལུས་ལ་ཞེས་
པ་ལས་ཀྱི་ཚིག་གིས་མ་འབྲེལ་ཏེ། དེ་ཡང་ཡློན་ཏན་མཚུངས་པར་ལྟ་དགོས་པ་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་རློ།། ཡང་།  
 

དཔེར་ན་ཁྱོད་གདློང་ཟླ་བ་བཞིན། །ཞེས་པས་མཛེས་པ་རློགས་འགྱུར་ཏེ། ། 
དེ་བཞིན་འབྱུག་པ་འདི་ལ་ནི། །འབྱུག་པ་ལས་གཞན་རློགས་མ་ཡིན། ། 

དེ་དཔེས་སྒྲུབ་པ་ལ། དཔེར་ན་ཁྱོད་གདློང་ཟླ་བ་བཞིན། ཞེས་པའི་གདློང་དང་ཟླ་བའི་མཚུངས་ཆོས་མཛེས་པ་
རློགས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་བཞིན་འབྱུག་པ་འདི་ལ་ནི། འབྱུག་པའི་ཆོས་ལས་གཞན་པའི་མུན་པ་དང་མཚུངས་
པའི་ཆོས་རློགས་རྒྱུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ།།  
 

དེ་ཕྱིར་འབྱུག་པ་འདི་དང་ནི། །མུན་པ་བྱེད་པློ་ལུས་ཀྱང་ལས། ། 
ཉེ་བར་སར་དློན་སྐྱེས་བུ་ཡིས། །དེ་ལྟར་རབ་བཏགས་ཞེས་འདློད་བ། ། 

དེ་ལྟར་ལློག་རློག་བཀག་པའི་གྲུབ་དློན་དེའི་ཕྱིར། འབྱུག་པ་འདི་དང་། མུན་པ་གཉིས་བྱེད་པ་པློ་དང་། ལུས་
ཀྱང་ལས་སུ་ཉེ་བར་སར་བའི་དློན་དེ་ལ། སྐྱེས་བུ་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པ་དེ་ཡིས། གནས་ཚུལ་ལ་དངོས་སུ་
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མུན་པ་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་མེད་ཀྱང་། གནག་ཅིང་ལུས་མི་མཐློང་བ་ལ། བརྗོད་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་བཏགས་ནས་
བརྗོད་པས། རབ་བཏགས་ཞེས་བ་བའི་རྒྱན་དུ་འདློད་པར་བ་སྟེ་དཔེ་མ་ཡིན་ནློ། །  
 

བཞི་པ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི།  
སྙམ་དང་དློགས་དང་ངེས་དང་འདྲ། །ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི། ། 
སྒྲ་ཡིས་རབ་བཏགས་གསལ་བར་བྱེད། །བཞིན་གྱི་སྒྲ་ཡང་དེ་འདྲ་བའློ། ། 

སྙམ་དང་། དློགས་དང་། ངེས་དང་། འདྲ་དང་། མིན་ནམ་དང་། སློགས་ཁོངས་ནས། རློག་གོ་དང་། 
རྣམ་པར་རློག་དང་། ཆེས་མཐློང་ངོ་། །ཇི་ལྟ་བའློ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དུ་མས་རབ་བཏགས་ཀྱི་རྒྱན་གསལ་བར་
བྱེད་ཅིང་། བཞིན་གྱི་སྒྲ་ཡང་དེ་དག་དང་འདྲའློ།། 

གངས་ལྗོངས་བསིལ་བའི་རེག་བས་དབངས་ལྷ་མློ། །གྲང་བས་ཉེན་ཏེ་ཁོ་བློའི་སྙིང་དབུས་སུ། ། 
དྲི་ཟའི་འཇིག་རྟེན་རློགས་པའི་སྙན་ཚིག་གླུ། །ལེན་པའི་ཟློལ་གྱིས་བག་ཕབ་གནས་སམ་སྙམ། ། 
གང་གི་མིག་གི་མཛེས་པ་ཕུལ་བྱུང་བ། །དབངས་ཀྱི་རྒྱལ་མློའི་མཚར་སྡུག་བང་མཛློད་ལས། ། 
བརྐུས་པའི་ཉེས་པས་སྐྲག་པའི་ཨུཏྤལ་དང་། །རི་དྭགས་རྣམས་ནི་ནགས་སུ་བློས་པར་དློགས། ། 
མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་གྱི་ཡློན་ཏན་རྣམས། །བག་མེད་བཟུང་བའི་པདྨ་གཞློན་ནུའི་ཚློགས། ། 
གང་གི་སྐྲ་ཚློགས་དག་ལ་བཅིངས་མཐློང་སྟེ། །རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་པློ་མཁའ་ལ་འཛེག་པར་ངེས། ། 
དཔྱིད་དུས་ཉི་མ་གཞློན་ནུ་ཆགས་པ་ཡི། །ལུས་དྲློད་འབར་བའི་རྡུལ་ཐིགས་ཟགས་པའི་རྒྱུན། ། 
སྨིག་རྒྱུའི་དྲྲྭ་བར་འཛིངས་ཚེ་པདྨ་རྣམས། །སློ་ཕྲེང་རབ་གསལ་དགོད་པར་བྱེད་པ་འདྲ། ། 
མིག་སན་མདློག་འཆང་སློད་ཀྱི་ཕྲ་མེན་མས། །ཉི་གཞློན་དུམ་བུར་གཏུབས་པའི་ཕྱེ་མ་ཀུན། ། 
མཁའ་ལ་གཏློར་བ་མིན་ནམ་སྐར་ཚློགས་རྣམས། །རང་རང་འློད་ཀྱི་སྣང་བ་འཕྲློ་ཞིང་འདུ། ། 
གཡེམ་ལ་རྗེས་ཆགས་སྔོ་བསངས་མཁའི་བུ་མློ། །རྒྱུ་སྐར་དློ་ཤལ་ཐག་པ་ཆད་པའི་ཚེ། ། 

སྐྱ་རེངས་སྣང་བ་དང་འགྲོགས་སྲིད་པའི་མིག །བགྲད་ནས་གླིང་བཞི་ཀུན་ཏུ་འཚློལ་བཞིན་རྒྱུ། ། 
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བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་རྒྱན། 
བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། རྒྱན་གསུམ་གྱི་བསྔགས་པ་སྤྱིར་བརྗོད། རྒྱུ་རྒྱན་དངོས་ལ་འཇུག་
པའློ། ། དང་པློ་རྒྱན་གསུམ་གྱིས་བསྔགས་པ་སྤྱིར་བརྗོད་པ་ནི།  

རྒྱུ་དང་ཕྲ་མློ་ཆ་དག་ནི། །ཚིག་རྣམས་དག་གི་རྒྱན་གྱི་མཆོག། 
ཞེས་པ་གོ་བདེའློ། །  
 

གཉིས་པ་རྒྱུ་རྒྱན་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། དཔེར་བརྗོད་ཀྱིས་སློ་སློར་
བཤད། དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  

རྒྱུ་ནི་བྱེད་པློ་ཤེས་བྱེད་དེ། །དེ་དག་རྣམ་པ་དུ་མ་དཔེར། ། 
རྒྱུའི་རྒྱན་ནི། བྱེད་པ་པློའི་རིགས་སྐྱེད་བྱེད། ཉམས་བྱེད། སྒྱུར་བྱེད་ལྟ་བུ་བྱེད་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་དེས་
རྒྱུ་བས། འབས་བུ་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལས་གོ་ཞིང་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་ངག་གི་སློར་བ་དེ་ནི་རྒྱུའི་
རྒྱན་ཏེ། དེ་དག་ནི་རྣམ་པ་དུ་མའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་དཔེར་ན་ཞེས་སློ།།  
དུང་དཀར་པས། བྱེད་པློ་ཤེས་བྱེད་དངོས་བཏགས་རྒྱུ། །ཅི་རིགས་གཙློར་སློན་རྒྱུ་ཡི་རྒྱན། ། རྒྱུས་
འབས་བུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་བྱེད་པ་པློའི་རྒྱུའམ། ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་སློགས་རྒྱུ་དངོས་དང་བཏགས་པ་བ་
གང་རུང་གཙློར་བསན་ནས། དེའི་འབས་བུ་ཤུགས་ཀྱིས་གོ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་རྒྱུ་ཡི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་
པ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་སློ།། གཞན་དག་འདི་མདློར་བསན་དུ་འཆད་པ་ནི། མདློར་བསན་གྱིས་རྒྱས་
བཤད་ལ་མ་ཁྱབ་ཅིང་། མཚན་ཉིད་ཧློར་ཁོངས་སུ་ལུས་པས་མི་འཐད་དློ། །  
 
གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་ཀྱིས་སློ་སློར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དངོས་པློའི་རྒྱུ། དངོས་མེད་ཀྱི་རྒྱུ། མཚར་
བའི་རྒྱུའློ། ། དང་པློ་ལ་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ། རྣམ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ། འཐློབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ། ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་
བཞིའློ། ། དང་པློ་ལ་ཡང་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ། ཉམས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ། རྒྱུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་དབྱེ་བཤད་དེ་
མཚམས་སར་བའློ།། 
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དང་པློ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི། དུང་དཀར་པས། དངོས་དེས་སྔར་མེད་འབས་སྐྱེད་པ། །སྐྱེད་བྱེད་འགྲུབ་
པའི་རྒྱུ་ཡི་རྒྱན། ། དངོས་པློ་དེས་རྒྱུ་བས་ནས་སྔར་མེད་པའི་འབས་བུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཞིག་དངོས་སུ་
བསན་ནས། རྒྱུ་དེས་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་ནི། །ཙནྡན་ལྗོན་པ་གསར་པ་ཡི། ། 
ཡལ་འདབ་སྐྱོད་པར་བྱེད་པ་འདིས། །ཀུན་གྱི་དགའ་བ་སྐྱེད་པར་བྱེད། ། 

ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡ་ནས་འློངས་པའི་རླུང་གིས་ནི། ཙནྡན་གྱི་ལྗོན་པ་གསར་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡལ་འདབ་
སྐྱོད་པར་བྱེད་པ་འདིས། འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་དགའ་བ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དློ། །  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་འློས་པ་ཡི། །རང་བཞིན་ཉེ་བར་སར་བ་འདི། ། 
རྒྱན་ཉིད་དུ་ནི་རབ་བསན་ཏེ། །ལྡློག་པ་ལ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས། ། 

དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་འློས་པའི་རླུང་དག་ཙནྡན་གྱི་ལྗོན་པ་ལ་བདར་བ། བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ཉེ་བར་སར་བ་
འདི་ཉིད། ཁྱད་པར་དང་བཅས་པས་རྒྱན་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བསན་ཏེ། དེ་ལས་ལྡློག་པ་དགའ་བ་ཉམས་པར་བྱེད་པ་
ཡང་དེ་དང་མཚུངས་ཏེ། རླུང་དེས་འབས་བུ་དངོས་མེད་འགའ་ཞིག་ཀྱང་བྱེད་དློ།། 
  

སྐྱེ་བློ་ཆགས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཀྱི། །ཆས་སུ་ལེགས་བཅུག་ཡན་ལག་ལྔ་རློགས་པ། ། 
ཉམས་འགྱུར་གསར་དུ་རློལ་པའི་སངས་སབས་ཅན། །ཟླློས་པའི་གར་གྱིས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་དགར་བྱེད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དུས་སུ་གང་འཚམས་དཔློད་ཤེས་བློ་གྲོས་ཀྱིས། །བཟུང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གནས་ཚུལ་དང། ། 
སྙན་དབངས་གཏློང་བ་རྒྱང་ཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས། །མཆོག་དམན་སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་ལ་སིམ་པར་སྟེར། ། 
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གཉིས་པ་ཉམས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དངོས་དེས་ཆོས་གཞན་ཉམས་བྱེད་པར་། །སློན་གང་ཉམས་བྱེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ། ། 
དངོས་པློ་དེས་རྒྱུ་བས་ནས་ཆོས་གཞན་དག་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་དངོས་སུ་བརྗོད་པས་ རྒྱུ་དངོས་པློ་
དེས་འབས་བུ་ཆོས་གཞན་ཉམས་པ་ཞིག་འགྲུབ་པར་བསན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

མ་ལ་ཡ་ཡི་ཆུ་རྒྱུན་ལ། །རེག་ཅིང་ཙནྡན་ནགས་བསྐྱོད་པ། ། 
རླུང་འདི་མགྲོན་པློ་རྣམས་དག་ནི། །ཉམས་པར་བ་ཕྱིར་ཉེ་བར་གནས། ། 

མ་ལ་ཡའི་རི་ངོས་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་རེག་ཅིང་། ཙནྡན་གྱི་ནགས་ཚལ་བསྐྱོད་པའི་དྲི་བཟང་
འཐུལ་བའི་རླུང་འདི། མགྲོན་པློ་བུད་མེད་དང་བལ་བ་རྣམས་དགའ་བ་ཉམས་ཏེ་འཆི་བར་བ་བའི་ཕྱིར་
ཉེ་བར་གནས་སློ།།  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་རླུང་གིས་ནི། །འབལ་བའི་རིམས་ལས་བྱུང་གྱུར་པ། ། 
ཡིད་འློང་ལ་སྲེད་སྐྱེ་བློ་ལ། །ཉམས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་ནུས། ། 

དེ་ལྟར་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་གྱུར་པའི་རླུང་དག་གིས། འབལ་བ་ལས་སྐྱེས་པ་ཆགས་པའི་རིམས་ལས་བྱུང་བའི་
གདུང་བ་འབར་བར་གྱུར་ཏེ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡུལ་ལ་སྲེད་པའི་སྐྱེ་བློ་ལ། དགའ་བ་ཉམས་པ་ཡང་སྒྲུབ་པར་
བྱེད་ནུས་སློ།། 
  
ལང་ཚློས་ཁེངས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐབས་དག་དང་། །འཚམས་པར་ཡློངས་བསྒྲུབས་གོས་དང་རྒྱན་དེ་ཡིས། ། 

རབ་སངས་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་གར་མཛེས་པས། །ཐར་འདློད་སྙིང་གི་དགའ་བ་ཉམས་པར་བྱེད། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མི་ཆོས་གཙང་མའི་དཔལ་ཡློན་ཀུན་ཚང་ཞིང། །ལྷ་ཆོས་དགེ་བཅུའི་ངོ་མཚར་རློགས་པ་ཡི། ། 
རད་བྱུང་དཔལ་ལྡན་དབར་རྔའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱིས། །མ་རབ་སྐྱེ་བློའི་དགའ་བ་ཉམས་པར་བྱེད། ། 
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གསུམ་པ་རྒྱུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་དབྱེ་བཤད་དེ་མཚམས་སར་བ་ནི།  
འགྲུབ་པར་བྱེད་དང་རྣམ་འགྱུར་ལ། །དེ་ཉིད་ལ་ལྟློས་རྒྱུ་ཉིད་དེ། ། 
འཐློབ་བའི་ལས་ལམ་ཕལ་ཆེར་ནི། །བ་བ་ལ་ལྟློས་རྒྱུ་ཉིད་དློ། ། 
འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དག་ནི། །བསན་ཏེ་ལྷག་མ་གཉིས་པློ་ཡི། ། 

དཔེར་བརྗོད་གཉིས་ནི་བཀོད་བས་ནས། །ཤེས་པར་བྱེད་པ་བསན་པར་བ། ། 
འགྲུབ་པར་བ་བ་སྔར་མེད་སྐྱེད་པ་རླུང་དེས་དགའ་བ་དངོས་པློར་གྱུར་པ་སྐྱེད་པ་དང་། ཉམས་པ་དངོས་མེད་
བསྐྱེད་པ་གཉིས་བྱེད། རྣམ་འགྱུར་གྱིས་སྔར་ཡློད་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་དེ་ཡང་། དེ་དག་གི་ཡུལ་སྤྱི་བྱེ་
བག་ཉིད་ལ་ལྟློས་པ་ཡིན་ཞིང་། འཐློབ་བ་ལས་ཀྱི་རྒྱུའི་ལམ་ཕལ་ཆེར་ནི། རིག་བྱེད་བཀླགས་པས་འཐློབ་བར་བ་
བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་བ་བ་ལ་ལྟློས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཕལ་ཆེར་གྱི་སྒྲས་དེ་ཁོ་ནར་ཡང་མ་ཟད་པའློ། ། འགྲུབ་བྱེད་
ཀྱི་རྒྱུའི་དབྱེ་བ་གཉིས་པློ་དག་བསན་ཟིན་ཏེ། ད་ནི་ལྷག་མ་རྣམ་པར་འགྱུར་བྱེད་དང་འཐློབ་བ་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་དཔེར་
བརྗོད་གཉིས་ནི་བཀོད་པར་བས་ནས། ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་བསན་པར་བའློ།། 
 
གཉིས་པ་རྣམ་འགྱུར་གྱི་རྒྱུ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། འགྱུར་བ་གང་ཞིག་འགྱུར་བྱེད་ཀྱིས། །བསྒྱུར་བར་སློན་པ་རྣམ་འགྱུར་རྒྱུ། ། འགྱུར་བའི་
དངོས་པློ་གང་ཞིག་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་བློའམ་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་སློན་པ་
ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ལློ་འདབ་གསར་འཁྲུངས་ནགས་ཚལ་དང་། །འདམ་སྐྱེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་རྫིང་། ། 
ཟླ་བ་རྒྱས་པ་འདློད་པ་ཡིས། །མགྲོན་པློ་ལྟ་བའི་དུག་ཏུ་བས། ། 

ལློ་འདབ་གསར་པ་འཁྲུངས་པའི་ནགས་ཚལ་དང་། འདམ་སྐྱེས་པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་རྫིང་བུ་དང་། ཟླ་བའི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་རྒྱས་པ་སྟེ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དངོས་པློ་གསུམ་བསྒྱུར་བ། སྒྱུར་བྱེད་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་འདློད་པས་
བལ་བས་ཉེན་པའི་མགྲོན་པློ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་མིག་ལ་གདུང་བར་བྱེད་པའི་དུག་ཏུ་བས་སློ།། 
  

རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་དང་རྩེ་བའི་ནགས། །ལུས་ཕྲ་མ་རྣམས་འཇོ་སྒེག་རློལ་བའི་གར། ། 
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དཔལ་དང་འབློར་པའི་སྡེ། །ངེས་འབྱུང་རྒྱས་ལ་གཤིན་རྗེའི་ཚལ་འདྲར་སྣང་། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ནམ་མཁའ་ཐགས་སུ་བཏགས་པའི་ཆོས་གོས་དང། །གསུམ་ཚུགས་ནློར་བུ་འབར་བའི་དཔུང་རགས་ཅན། ། 
མཛེས་བརྗིད་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །ཉེས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་གཤིན་རྗེའི་ཕློ་ཉར་མཐློང། ། 

 
གསུམ་པ་འཐློབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། འཐློབ་བ་གང་ཞིག་ཐློབ་བྱེད་དེས། །ཐློབ་པར་སློན་པ་འཐློབ་བའི་རྒྱུ། ། འཐློབ་བའི་འབས་བུ་
གང་ཞིག་ཐློབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐློབ་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 
  

ཁེངས་པ་གོམས་པར་བའློ་ཞེས། །གྲོགས་མློ་མཛའ་བློའི་གནས་བཀོད་ལ། ། 
བུ་མློ་སྨིན་འཁྱོག་མིག་ཡློན་གྱིས། །མཆུ་ནི་གཡློ་ཞིང་ལྟ་བར་བྱེད། ། 

ཁེངས་པ་གོམས་པ་སྟེ་ཚུགས་ཐུབ་པར་གྱིས་ལ་འདིར་འདུག་ཅིག་ཅེས། རང་གི་གྲོགས་མློ་མཛའ་བློའི་གནས་སུ་
བཀོད་པ་ལ། མཛའ་བློ་དེ་ལ་བུ་མློ་གཞན་འགའ་ཞིག་གིས། སྨིན་མ་འཁྱོག་པློའི་མིག་ཟུར་ཡློན་པློ་དང་། མཆུ་
སྒྲོས་འཛུམ་པས་ཅུང་ཟད་གཡློ་བ་དང་བཅས་ཏེ་ལྟ་བར་བྱེད་དློ། ། གྲོགས་མློའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་
ནི་ཤུགས་ལས་འཐློབ་བའི་ལས་མཛའ་བློ་དང་འགྲོགས་པའི་རྒྱུའློ། ། འདི་ལ་ཁེངས་པ་གོམས་པར་བ་བ་སྙིང་
གཏམ་གྱི་ཟློལ་དུ་སྨྲས་པ་ལ། མ་རངས་ནས་གྲོགས་མློས་ཁྲོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་འབས་བུར་ཐློབ་པ་དང་། དེ་ལ་མ་
ཉན་པར་རྣམ་འགྱུར་དེ་མཛའ་བློ་ཐློབ་པའི་རྒྱུར་བས་པ་སློགས་རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་འབྲེལ་ལློ། །  

ཕན་པར་འདློད་རྣམས་ཚེ་འདིའི་བསྒྲུབ་བ་ལ། །བསྐུལ་བའི་སྙིང་གཏམ་རྣ་བར་སློ་བྱེད་ཀྱང་། ། 
ཚློགས་གཉིས་དམ་པའི་ལམ་ལས་མི་འཁྱོག་པའི། །བསམ་དང་སློར་བའི་རི་མློ་ཅི་ཡང་བརྩམས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལྷློ་མཚམས་འབྲུག་མིར་གཉེན་སློར་དགའ་སློན་ལ། །སྤྱློད་ན་ཁྲི་ཁྲག་དངུལ་གྱི་གསློལ་རས་དེ། ། 
མི་རིགས་ནང་ཁུལ་བློ་སེམས་ཆིག་བསྒྲིལ་གྱི། །ངོ་བློ་གསལ་པློར་ཐློན་པའི་ཐབས་སུ་བཟང་། ། 
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བཞི་པ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་གཉིས།  
དང་པློ་ཕྱི་དུས་གོ་བ་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི། དུང་དཀར་པས། གང་ཞིག་བརྗོད་པས་དུས་བཞི་སློགས། །ཤེས་འགྱུར་
ཕྱི་ཡི་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ། །རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གང་ཞིག་གིས་ཕྱི་རློལ་ཡུལ་གྱི་དུས་བཞིའི་རྣམ་པ་མཚློན་པའི་རྣམ་འགྱུར་
མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚློགས་བརྗོད་པ་དེས། སྐབས་སུ་བབ་དུས་ཀྱི་ངོ་བློ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

ཉི་མ་ནུབ་གྱུར་ཟླ་བ་མཛེས། །འདབ་ཆགས་རྣམས་ནི་གནས་སུ་སློང་། ། 
ཞེས་པ་འདི་ཡང་དུས་ཀྱི་སྐབས། །གོ་བར་བྱེད་ལ་ལེགས་པ་ཉིད། ། 

ཉི་མ་ནི་ཆུ་ལྷའི་ཕློགས་སུ་ནུབ་པར་གྱུར་ཅིང་། ཟླ་བ་འློད་ཟེར་གསལ་བའི་མཛེས་པ་ངོམ་པ་དང་། འདབ་ཆགས་
བའི་རིགས་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་ཚང་གནས་སུ་ཉལ་བ་ལ་སློང་ངོ་། །རྒྱུ་བ་བའི་ངོ་བློ་དེ་ཙམ་བརྗོད་པའི་ཤུགས་
ལས། སློད་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་འཁྲུལ་མེད་དུ་གོ་ཞིང་ཤེས་པར་བྱེད་པས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཉིད་དློ།། 
  

འཛིན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྣུམ་བག་བལ་གྱུར་ཅིང་། །ཉལ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཆབ་རློམ་གུར་དུ་ཕུབ། ། 
ཉིན་བྱེད་འློད་ཟེར་ཡན་ལག་བསྐུམ་པའི་དུས། །བདག་ཀྱང་མལ་ཆུང་གྲུ་བཞིར་མཉམ་པར་འཇོག། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ནློར་འཛིན་དགའ་མར་གསེར་མདངས་འཕྲློ་བ་དང། །ཆབས་ཅིག་ས་འཛིན་རྣམས་ནི་ཁ་བའི་ཞྭ། ། 
གྱོན་ལ་བྲེལ་བའི་དུས་འདི་དབར་རྔ་བའི། །སློབ་དགེ་ཕལ་ཆེར་ལས་མེད་རང་གར་རྒྱུ། ། 

 
གཉིས་པ་ནང་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི། དུང་དཀར་པས། གང་ཞིག་བརྗོད་པས་སྐྱེས་བུའི་སེམས། །ནང་ཁྱད་རློགས་
བྱེད་ནང་ཤེས་རྒྱུ། ། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གང་ཞིག་གིས་ཕྱི་རློལ་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་
འགྱུར་སྣ་ཚློགས་པ་དངོས་སུ་བརྗོད་པ་དེས། རྣམ་འགྱུར་དེ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུའི་སེམས་ནང་གི་བསམ་བློའི་
ཁྱད་པར་རློགས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

གྲོགས་མློ་འདློད་པས་གཟིར་བའི་ཡིད། །ཟླ་བའི་ཟེར་གྱིས་མི་བཟླློག་ཅིང་། ། 
ཙནྡན་ཆུ་ཡིས་མི་བཟློད་པ། །ལུས་ཀྱི་དྲློད་ཀྱིས་ལེགས་པར་རློགས། ། 
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ཀྱེ་གྲོགས་མློ། ཁྱོད་འདློད་པས་གཟིར་བའི་ཡིད་དེ་ནི། ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་བསིལ་བས་ཀྱང་མི་བཟླློག་ཅིང་། ཧ་རི་
ཙནྡན་གྱི་ཆུ་གྲང་མློས་ཀྱང་སེལ་བར་མི་བཟློད་པ། ལུས་ཀྱི་དྲློད་འདློད་པའི་ཆོས་སུ་འབར་བ་འདིས་ལེགས་པར་
རློགས་སློ། ། དེའི་བཤད་པ་ནི། 
 

ཞེས་པའི་སློར་བ་རྣམས་ལ་ནི། །ཡིད་འློང་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་དག་མཚློན། ། 
ཞེས་པའི་ཚིག་གི་སློར་བ་འདིས་ནི་རློགས་བ་སྐྱེས་བུ་གྲོགས་མློའི་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཤེས་པར་བྱེད་དེ། དེས་ཤེས་བྱེད་
ཀྱི་རྒྱུ་དག་ལེགས་པར་མཚློན་པའློ། ། (འདིའི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱི་རྐང་པ་ཐ་མའི་མཇུག །གདུང་བར་འཛིན་ཞེས་
དང་། རློགས་པར་ས། སློགས་སུ་བསྒྱུར་མློད། འགྲེལ་པའི་རྒྱ་དཔེར། སུ་བློ་དྷི་སུ་ཛྙྱ་ར་མ་བ་ག་ལྱ་ཏེ་ཞེས་
འབྱུང་བ། ལེགས་པར་རློགས་པ་ནི་ལེགས་པར་ཤེས་ཏེ་ཀུན་རིག་པའློ་ཞེས་པར་འགྱུར། དེ་ལྟར་ན་ལུས་ཀྱི་དྲློད་
ཀྱིས་ལེགས་པར་རློགས་ཞེས་པར་འགྱུར་རློ། །ལེགས་བཤད་དློ་ཞེས་ལློ་ཙཱ་བས་གསུངས་སློ། །)  
 

གྲོགས་ཁྱོད་སྲིད་པའི་སྒྱུ་མས་ཡིད་བྱུང་བ། །འདིར་སྣང་རྩེ་འཇོའི་རློལ་པས་མི་ཁུགས་ཤིང་། ། 
མཛའ་གཅུགས་གཏམ་གྱི་སྣང་བས་མི་གསལ་བའི། །ངོ་འཛུམ་གཏིང་ནས་དཀར་བ་མིན་འདིས་རློགས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

སྣ་ཚློགས་ལྟད་མློར་གཡེང་བས་མི་བསླུ་ཞིང། །རང་དློན་གལ་ཆེ་དག་གིས་མི་ཁུག་པར། ། 
དུས་ཐློག་སློབ་གྲྭར་འབློར་བའི་ངང་ཚུལ་དེར། །བརགས་ཚེ་གྲོགས་ཁྱོད་གཞུང་ལ་དམ་ཚིག་བརན། ། 

 

གཉིས་པ་དངོས་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ།  
དངོས་མེད་རྒྱུ་ནི་ཡིད་འཕྲློག་པས། །འགའ་ཞིག་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ། ། 

དགག་པའི་སྒོ་ནས་དངོས་པློ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པས་དངོས་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་སྟེ། དེས་མཁས་
པ་རྣམས་ཡིད་འཕྲློག་པས་འགའ་ཞིག་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དམ་
བཅས་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པས་འབས་བུ་ཡློད་པ་སྐྱེད་པ། རྒྱུ་མེད་པས་འབས་བུ་ཡང་མེད་པ་སྐྱེད་པ་གཉིས་ཀྱི། 
དང་པློ་ལ་ཡང་བཞི་ལས།  
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དང་པློ་སྔ་ན་མེད་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། དུང་དཀར་པས། སྔར་མེད་རྒྱུ་དེས་འབས་བུ་གཞན། །འབྱུང་སློན་
སྔ་ནས་མེད་བྱེད་རྒྱུ། །ཐློབ་པར་རེ་བའི་འབས་བུ་དེའི་རྒྱུ་རྣམས་སྔར་མེད་པ་དེས། འབས་བུ་གཞན་
ཞིག་འབྱུང་བར་སློན་པ་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

རིག་པ་དག་ནི་མ་གོམས་དང་། །བློ་ལྡན་རྣམས་དང་མ་འགྲོགས་དང་། ། 
དབང་པློ་དག་ནི་མ་བསམས་པས། །མི་རྣམས་རབ་ཏུ་གདུང་བར་གྱུར། ། 

རིག་པའི་གནས་དག་ལ་ནི་མ་གོམས་པ་དང་ བློ་ལྡན་བསན་བཅོས་ཤེས་པ་རྣམས་དང་མ་འགྲོགས་པ་
དང་། དབང་པློ་ཡུལ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་དག་ནི་མ་བསམས་པས། མི་རྣམས་འགྱོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་
བས་རབ་ཏུ་གདུང་བར་གྱུར་ཏློ། ། རྒྱུ་སྔ་ན་བས་པ་མེད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དངོས་
པློར་གྱུར་པ་བསྐྱེད་པས། སྔ་ན་མེད་པའི་བྱེད་རྒྱུའློ།།  

མེ་ཏློག་ལམ་ལ་བགྲོད་པར་མ་བས་ཤིང་། །གཞློན་ནུ་བརླ་ཡི་འཁྲི་ཤིང་མ་བསྲུབ་ལ། ། 
ཡལ་འདབ་ལྔ་པའང་ངལ་བར་བས་མིན་པར། །དྲན་པའི་ཀ་ཆེན་འགྱེལ་འདིས་སྣང་བ་སྐྱོ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གྲོང་གསེབ་རྒྱན་པློའི་བརྟུལ་ཞུགས་མ་བཟུང་ལ། །ལྕེ་གཉིས་འཁྱུགས་པའི་རྗེས་སུའང་མ་རྒྱུག་ཅིང། ། 
སྙེ་མ་སློང་པའི་རྣམ་ཐར་མ་བསྐྱངས་པས། །ཆོས་ལྡན་ཞིང་གི་ཆོས་སྨྲའི་གྲལ་དུ་ཚུད། ། 

 

གཉིས་པ་ཞིག་ནས་མེད་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི།   
དུང་དཀར་པས། རྒྱུ་འགའ་ཞིག་པས་འབས་བུ་གཞན། །ཐློབ་སློན་ཞིག་ནས་མེད་པའི་རྒྱུ། ། སྔར་ཡློད་ཀྱི་རྒྱུ་
འགའ་ཞིག་ད་ལྟ་ཞིག་ཟིན་པའི་དབང་གིས་འབས་བུ་ཁྱད་པར་བ་གཞན་འགྲུབ་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

འདློད་པའི་གཏམ་གྱིས་མློས་པ་སློང་། །ལང་ཚློ་ཡི་ནི་རིམ་དག་ཉམས། ། 
རློངས་པ་ཟད་ཅིང་སྲེད་པ་འཕློས། །བསློད་ནམས་གནས་ལ་ཡིད་དག་བས། ། 
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སྔར་འདློད་པའི་གཏམ་གྱིས་ཀྱང་མློས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་སློང་སྟེ་ཞིག ལང་ཚློ་ལ་བབ་དུས་ཆགས་པའི་གདུང་བ་
རིམས་ནད་དུ་གྱུར་པ་ཡང་ཉམས་ཏེ་ཞིག འཁོར་བ་ལ་བདེན་གྱི་རློངས་པ་ཡང་ཟད་ཅིང་ཞིག་ཆགས་ཡུལ་མཛེས་
ལྡན་མ་ལ་སྲེད་པ་ཡང་འཕློས་ནས་ཞིག་པས། བསློད་ནམས་ཀྱི་གནས་ཞི་བ་ཆགས་བལ་གྱི་ཆོས་ལ་ཡིད་དག་
བཞག་པར་བའློ་ཞེས་སྔར་ཡློད་ཞིག་པའི་རྒྱུ་དངོས་མེད་དེས། འབས་བུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་དངོས་པློར་གྱུར་བ་བསྐྱེད་
པས། ཞིག་ནས་མེད་པའི་བྱེད་རྒྱུའློ།།  
 

སྙིང་ལ་རབ་ཆགས་དཔྱིད་ཀྱི་མཐུ་ཉམས་ཤིང་། །ལང་ཚློའི་རིམས་ལས་འབར་བའི་གདུང་བ་ཡལ། ། 
ཡུལ་གྱི་རྗེས་སུ་རྒྱུགས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་། །འགྲིབ་ཕྱིར་སད་མའི་གནས་སྐབས་ཁོ་ནར་སེམས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

སྣ་ཚློགས་ནད་ཀྱི་སྒྱུ་བ་རྩད་ནས་ཆད། །འཚློ་གོས་དབུལ་བའི་གདུང་བ་རིམ་གྱིས་ཡལ། ། 
མི་བདེའི་འཁྲུགས་རྩློད་རྣམ་པ་མཐའ་དག་ཞི། །སན་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོ་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་རློལ། ། 

 

གསུམ་པ་ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཕན་ཚུན་མི་གནས་རྒྱུ་དེས་འབས། །གཞན་
ཐློབ་ཕན་ཚུན་མེད་པའི་རྒྱུ། ། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་ལྡན་ཞིང་ཡིན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་དངོས་མེད་
ཅིག་ལས་འབས་བུ་དངོས་པློར་གྱུར་པ་གཞན་ཐློབ་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ནགས་ཚལ་འདི་དག་ཁྱིམ་མ་ཡིན། །ཆུ་ཀླུང་འདི་དག་བུད་མེད་མིན། ། 
རི་དྭགས་འདི་དག་བུ་ཚ་མིན། །དེ་ཕྱིར་བདག་གི་ཡིད་དགའློ། །  

ནགས་ཚལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་འདི་དག་སྐྱོན་གྱི་རང་བཞིན་ཁྱིམ་གྱི་གནས་མ་ཡིན་ལ། ཆུ་རླུང་འབབ་པ་
འདི་དག་གྱ་གྱུའི་སེམས་འཆང་བའི་བུད་མེད་མིན་ཅིང་། རི་དྭགས་རྒྱུ་བ་འདི་དག་ཀྱང་འཆིང་བར་བྱེད་
པའི་བུ་ཚ་མིན་ལ། དེའི་ཕྱིར་བདག་གི་ཡིད་དགའློ་ཞེས་ཆགས་བལ་འགའ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་སྟེ། 
ནགས་དང་ཁྱིམ་སློགས་ཕན་ཚུན་ཡིན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་དངོས་མེད་དེས། འབས་བུ་དགའ་བ་དངོས་པློར་
གྱུར་པ་བསྐྱེད་པས། ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བྱེད་རྒྱུའློ།།  



   

148 
    

 
མཁོ་དགུ་ཚང་བའི་དྲ་ཕད་རྒྱལ་སྲིད་མིན། །པུས་འཁྱུད་སྒོམ་ཐག་སྐོར་ཅིག་ཆུང་མའང་མིན། ། 

མཉམ་བཞག་གཉེན་འཁོར་སྐྱོང་བའི་འློག་འགྱུ་ལ། །འབམས་པ་མིན་འདིས་སྐྱིད་པའི་ཉམས་ཤིག་ཤར། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཆོས་ལྡན་ཞིང་འདི་ཀླ་ཀློའི་ཡུལ་གྲོང་མིན། །བློ་གསལ་འདུས་པ་ཆང་བཟི་ཚློགས་མ་ལགས། ། 
ཟབ་རྒྱས་ཆོས་བཤད་དློན་མེད་ཅ་ཅོའི་གཏམ། །མིན་པས་བདག་ནི་བག་ཕེབས་སློ་བ་འཕེལ། ། 

 

བཞི་པ་སངས་ནས་མེད་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། རྒྱུ་གང་སངས་པས་འབས་བུ་གཞན། །ཐློབ་བརྗོད་སངས་ནས་མེད་རྒྱུའི་རྒྱན། །རྒྱུ་གང་ཞིག་
ལ་ཡིད་འབྱུང་ནས་གཏན་དུ་སངས་པས། འབས་བུ་དངོས་པློ་གཞན་ཐློབ་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

མ་བརགས་སྤྱློད་པ་འཕགས་པ་ནི། །རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡློད་མ་ཡིན། ། 
དེ་ཕྱིར་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ནི། །ཕུན་ཚློགས་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་འཕེལ། ། 

མ་བརགས་པར་གྱ་ཚློམ་དུ་སྤྱློད་པ་སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་
གཉེན་པློས་སངས་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་འཕེལ་ལློ། །འདི་ནི་སངས་
ནས་མེད་པའི་རྒྱུ་དངོས་མེད་དེས། འབས་བུ་ཕུན་ཚློགས་འཕེལ་བ་དངོས་པློར་གྱུར་པ་བསྐྱེད་པས། སངས་ནས་
མེད་པའི་བྱེད་རྒྱུའློ།། མེད་དགག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བཞག་པའི་དབྱེ་བ་བཞིའློ།།  

 
ཟག་བཅས་འདློད་ལ་ཆགས་མློས་འཛིན་པའི་སེམས། །དགྲ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚློགས་ལ་ཡློད་མིན་པས། ། 

རྒྱུ་དེས་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ། །ཟག་མེད་ཡློན་ཏན་ཚློགས་ཀུན་ངང་གིས་འཕེལ། ། 
 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
སན་ལྗོངས་སྐྱེ་བློ་རྣམས་ནི་གཞན་འབློར་གྱི། །དཔལ་ལ་འཁུ་བའི་རྣམ་ཐར་མི་འཛིན་པའི། ། 
རྒྱུ་དེས་དེ་དག་རྣམས་ལ་ལེགས་ཚློགས་ཀྱི། །ཡློན་ཏན་གོང་དུ་འཕེལ་བ་མཐློང་ཆོས་སློ། ། 
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གཉིས་པ་རྒྱུ་དངོས་མེད་ཀྱིས་འབས་བུ་དངོས་མེད་བསྐྱེད་པ།  
དུང་དཀར་པས། རྒྱུ་ལ་དགག་ཚིག་བརྩེགས་མར་སར། །བརག་པ་མཐའ་བཟུང་ཚིག་བརྗོད་པས། །འབས་བུ་
མ་འློངས་མེད་སྐྱེད་སློན། །རྒྱུ་མེད་པས་ནི་འབས་མེད་སྐྱེད། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་རྒྱུ་དེ་ལ་དགག་ཚིག་སྔ་ཕྱི་
ཉིས་བརྩེགས་སུ་སར་ནས་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་ཚིག་བརྗོད་པས། འབས་བུ་མ་འློངས་པ་དངོས་སུ་མེད་པ་
ཞིག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

སྐྱེད་ཚལ་ས་ཧ་ཀཱ་ར་རྣམས། །སྙེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་ན། ། 
མགྲོན་པློ་རྣམས་ཀྱི་བུད་མེད་ནི། །ཏིལ་བཅས་ཁྱོར་ཆུ་སྦྱིན་བར་གྱུར། ། 

སྐྱེད་མློས་ཚལ་གྱི་ས་ཧ་ཀཱ་ར་ཞེས་པ་ཨམྲ་ཁྱད་པར་བའི་ཤིང་རྣམས་འབས་བུ་ཆགས་པ་ལ། སྙེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་
མིན་ཞེས་དགག་པ་གཉིས་འཐུད་ཀྱི་རྒྱུ་དེས་རིང་དུ་འཁྱམས་པའི་མགྲོན་པློའི་བུད་མེད་ཆགས་པས་བརྒྱལ་བ་ལ་
སྔོན་རབས་པའི་ལུགས་བཞིན་ཏིལ་དང་བཅས་པའི་ཁྱོར་ཆུ་སྦྱིན་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་འདི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡིན་
དགག་དངོས་མེད་དེས། དྲན་པ་ཉམས་པ་དངོས་མེད་བསྐྱེད་པས། བཟླློག་པ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུའློ།། 

  
ཁྱོད་ཀྱིས་ཚར་གཅོད་ཚད་མའི་ལམ་བཟང་པློར། །ལང་ཚློའི་དུས་སུ་མ་ཞུགས་པ་མིན་ན། ། 

ལུང་རིགས་བང་བའི་རླློམ་འཆང་གཉེར་མའི་རྒྱན། །འཛིན་མཁས་ཕལ་གྱིས་གླེང་བའི་སློབས་པ་བལ། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཟླ་མེད་མི་རྗེ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་འདི། །རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁོངས་སུ་མ་བཙུགས་པ་མིན་ན། ། 
བརླང་པློའི་བསམ་སློར་ལྡན་པའི་གཞན་སྡེ་ཡིས། །གཙེས་པའི་གོ་སྐབས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དབེན། ། 

 
དེ་དག་གི་དློན་བསྡུ་བ་ལ།  

ཡློད་དང་མེད་པའི་རང་བཞིན་གྱི། །འབས་བུ་སྐྱེད་པ་དག་ལ་འདིར། ། 
སྔར་མེད་ལ་སློགས་རང་བཞིན་གྱི། །དངོས་པློ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དློ། ། 
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ཡློད་པ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དང་། མེད་པ་དགག་པའི་རང་བཞིན་གྱི་འབས་བུ་སྐྱེད་པ་དག་ལ། འདིར་སྔ་ན་
མེད་པ་སློགས། མེད་པ་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱུ་ཉིད་དློ། ། འདིར་དངོས་པློ་ཞེས་དང་། གོང་དུ་དངོས་མེད་དུ་བཞག་
པ་མི་འགལ་ཏེ། དགག་ཚིག་ལ་དངོས་མེད་དུ་བཏགས་ཀྱི། དངོས་མེད་ཁོ་ནས་འབས་བུ་སྐྱེད་པ་ནི་མེད་དློ།།  

 
གསུམ་པ་མཚར་བའི་རྒྱུ་ལ་གཉིས། དབྱེ་བས་མདློར་བསན། དཔེས་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། ། དང་པློ་
ནི།  

རིང་འབས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །དེ་བཞིན་འབས་མ་ཐག་སྐྱེས་དང་། ། 
རིགས་མིན་རིགས་པ་བྱེད་ཅེས་པའི། །མཚར་བའི་རྒྱུ་རྣམས་གྲངས་མེད་དློ། ། 
འདི་དག་སློར་བའི་ལམ་རྣམས་ལ། །བརགས་པའི་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། ། 
ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དག་མཐློང་སྟེ། །དེ་ཡི་དཔེར་བརྗོད་ཇི་ལྟར་ན། ། 

དེའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྔ་མ་ནི་གོ་བར་ས་ཞིང་གྲངས་སུ་སློས་པ་དེ་དག་ཚིག་ཏུ་སར་བའི་ལམ་རྣམས་
ལ། རྒྱུ་དངོས་མིན་ཀྱང་བཏགས་པའི་ཚུལ་རྣམ་གཞག་ལ་བརྟེན་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དག་མཐློང་
སྟེ། དཔེར་བརྗོད་པ་ལས་གསལ་ལློ། །  
 

གཉིས་པ་དཔེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ལྔ་ལས།  
དང་པློ་རིང་འབས་ཀྱི་རྒྱུ་ནི། དུང་དཀར་པས། རིང་ན་གནས་པའི་རྒྱུ་གང་ལས། །འབས་བུ་སྐྱེད་སློན་
རིང་འབས་རྒྱུ། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་རྒྱུ་དེ་འབས་བུ་དང་ཐག་རིང་དུ་གནས་ཀྱང། རྒྱུ་དེའི་ནུས་
པས་འབས་བུ་དེ་རང་དབང་མེད་པར་འགྲུབ་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ལུས་ཅན་ཁྱོད་མིག་ཟུར་ཞེས་པ། །རྒྱལ་བྱེད་ལུས་མེད་དག་གི་མཚློན། ། 
གང་དེ་གཞན་ལ་རབ་འཕངས་པ། །དེ་ཡིས་བདག་གི་ཡིད་ཀྱང་བཅོམ། ། 

ཀྱེ་ལུས་ཅན་མ། ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུར་ཞེས་བཏགས་པ། འགྲོ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་ནུས་པ། ལུས་
མེད་འདློད་ལྷའི་མཚློན་ཆར་གྱུར་པ་གང་དེ། སྐྱེས་པ་གཞན་ལ་རབ་ཏུ་འཕངས་པ་དེ་ཡིས། ཆེད་དུ་མ་
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བས་པ་བདག་གི་ཡིད་ཀྱང་བཅོམ་མློ། ། ཀྱང་ཞེས་པས་དེར་ཡང་མ་ཟད་པའློ། མཚློན་ཆའི་ལས། 
གང་ལ་འཕངས་པ་འབིགས་པ་ཡིན་པ་ལ། འདིས་རིང་དུ་གནས་པ་གཞན་ཡང་བཅོམ་པ་མཚར་ཆེ་
བས། རིང་འབས་ཀྱི་རྒྱུའློ།།  
 

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་རློ་རྗེ་ཡིས། །ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚློར་འཕར་བའི་ལུང་རིགས་ཟིལ། ། 
མ་བཟློད་ཐུབ་བསན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁྲིར། ། 

འགྱིང་བའི་མཁན་སློབ་གཉིས་ཀྱང་མནལ་ཐབས་ཆག།(ས་སྐྱའི་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་མཁན་སློབ) 
 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
བསྔགས་འློས་འབུམ་གྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་གཞུང་གིས། །འབངས་ལ་བམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་མཛད་བཟང་དེས། ། 

རིང་ནས་འློང་བ་བདག་ཀྱང་འཚློ་གོས་ཀྱི། །བྲེལ་བ་མེད་པའི་གོ་འཕང་ལེགས་པར་ཐློབ། ། 
གཉིས་པ་རྒྱུ་འབས་ལྷན་ཅིག་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འབྱུང་སློན་རྒྱུ་འབས་
ལྷན་ཅིག་པ། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་གང་གི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཉིས་སྔ་ཕྱི་མེད་པར་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་

བར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

སྐྱེས་བུ་ལུས་སྐྱེས་ཀྱིས་མློས་པའི། །རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚློགས་ལྷན་ཅིག་ཉིད། ། 
བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུ་མློ་ནི། །ཡློངས་སུ་ནུབ་པའི་ན་ཚློད་སྐྱེས། ། 

སྐྱེས་བུ་ཞིག་ལུས་སྐྱེས་ཏེ་འདློད་པས་མློས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚློགས་གསལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ། བུད་
མེད་རྣམས་ལ་བུ་མློ་གཞློན་ནུ་མའི་གནས་སྐབས་ཡློངས་སུ་ནུབ་པའི་མཐར། འདློད་པ་བསྟེན་རན་གྱི་ན་ཚློད་
དར་བ་སྐྱེས་སློ། ། རྒྱུ་འབས་སྔ་ཕྱི་ཡིན་པ་ལ། དེ་གཉིས་དུས་མཉམ་པ་མཚར་བའི་ཕྱིར། རྒྱུ་འབས་ལྷན་ཅིག་
པའི་རྒྱུའློ།།  

རྣམ་འདྲེན་ངག་གི་དབང་པློས་དབངས་ལྷ་མློ། །ཡིད་ཀྱི་ཁབ་ཏུ་བག་མར་བྱིན་པ་དང་། ། 
མཉམ་དུ་སྙན་ཚིག་སློར་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱི། །ཞིང་ཁམས་མཐའ་དག་ཅིག་ཅར་སྣང་བར་གྱུར། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་ཕློགས་དང་རིས་མེད་པར། །གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་རྩློམ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། ། 
དབུལ་ཕློངས་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་གྱུར་ནས། །ཕན་བདེའི་ངོ་མཚར་ཅི་ཡང་བཞད་པར་གྱུར། ། 

 

གསུམ་པ་འབས་བུ་སྔ་བའི་རྒྱུ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། འབས་བུ་སྔོན་དང་དེ་རྗེས་རྒྱུ། །འགྲུབ་སློན་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྔ། ། སྤྱིར་འབས་
བུའི་རྗེས་སུ་རྒྱུ་འགྲུབ་པ་མི་སྲིད་ཀྱང་བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དབང་གིས་འབས་བུ་སྔོན་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་
རྒྱུ་དེ་གཞི་ནས་འབྱུང་བར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

སྔར་ཉིད་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མའི། །ཆགས་པའི་རྒྱ་མཚློ་རྒྱས་པར་གྱུར། ། 
ཕྱིས་ནས་འློད་ཟེར་རབ་འཕྲློ་བའི། །ཟླ་བ་ཡི་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར། ། 

སྔར་ཉི་མ་ནུབ་པའི་དུས་ཉིད། རི་དྭགས་མིག་ཅན་གཞློན་ནུ་མའི་ཆགས་པའི་རྒྱ་མཚློ་རྒྱས་པར་གྱུར་
ནས། ཕྱིས་ཞིག་ནས་བདུད་རྩིའི་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲློ་བའི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ་ཤར་རློ་ཞེས་
ཟླ་བ་ཤར་བས་ཆགས་པ་འཕེལ་ཞིང་། རྒྱ་མཚློ་ཕྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་གྱི་རྒྱུ་འབས་ལས་བཟླློག་པ་
མཚར་ཆེ་བས། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྔ་བའི་རྒྱུའློ།། 
  

རྡུལ་བལ་སློང་པའི་གཟུགས་མཛེས་གཞློན་ནུ་མས། །སྔར་ཉིད་འཁྱུད་དེ་སྔོན་གོམས་མཐུར་ངེས་ནས། ། 
ཟབ་ལམ་རློ་རྗེའི་རྣལ་འབློར་ཡན་ལག་དྲུག །སད་ནས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པར་བྱེད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཕློགས་ཀྱི་སྡེ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི། །གྲགས་པའི་སྒྲ་དབངས་རིང་པློའི་སྔོན་ནས་བསྒྲགས། ། 
གཞན་སྡེས་འཚེ་བ་བཟླློག་པའི་ཐབས་བྱུས་ཀུན། །ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་ཉེ་བའི་འཆར་འདིར་བསྒྲུབས། ། 
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བཞི་པ་རིགས་མིན་གྱི་རྒྱུ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། རྒྱུ་དེས་འབས་བུ་མི་འློས་པ། །གཞན་ཞིག་སྐྱེད་སློན་རིགས་མིན་རྒྱུ། ། བརྗོད་པར་འདློད་
པའི་རྒྱུ་དེས་མི་འློས་པའི་འབས་བུ་གཞན་ཞིག་ལྡློག་སྟེ་སྐྱེད་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ལྷ་གཅིག་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་གཉིས་པློ། །དམར་བའི་ཉི་གཞློན་ལ་རེག་པས། ། 
རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་ཡི། །པདྨ་ཟུམ་པར་བྱེད་པ་ཅི། ། 

ཀྱེ་ལྷ་གཅིག ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་མཐིལ་གཉིས་པློ་རབ་ཏུ་དམར་བའི་ཉི་མ་གཞློན་ནུ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་རེག་པས། མཐའི་
རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་འཚལ་བའི་ལག་པའི་པདྨློ་ཟུམ་པར་བྱེད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཉི་མ་དང་པདྨ་བཏགས་པ་ཡིན་
ཀྱང་། ཉི་མས་པདྨ་ཟུམ་པར་བྱེད་པ་མི་རིགས་ཤིང་མཚར་བས། རིགས་པ་མིན་པའི་རྒྱུའློ།། 
  

མཁས་མང་བཞེད་པའི་རྗེས་སུ་དཎྜི་ཡི། །ཚིག་རྒྱན་འཁྱོག་པློར་གྱུར་པ་མ་བཟློད་པས། ། 
ཉམ་ཆུང་རློངས་པས་གཞུང་དློན་དྲང་པློ་རུ། །བསང་བའི་དཔེར་བརྗོད་འགྲུབ་འདི་རིགས་སམ་ཅི། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དར་ཚློན་དྲྲྭ་བས་མཛེས་པའི་ལྡིང་གུར་ནང་། །ཞི་འཛུམ་དགྱེས་པའི་ཉམས་ལྡན་རྗེ་མཁན་པློའི། ། 
ཞལ་དཀྱིལ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ལ་ལ་ཞིག །མཆི་མའི་ཆར་རྒྱུན་བབ་འདི་རིགས་སམ་ཅི། ། 

 
ལྔ་པ་རིགས་པའི་རྒྱུ་ནི། དུང་དཀར་པས། རྒྱུ་དེས་འློས་པའི་འབས་བུ་གཞན། །སྐྱེ་བར་སློན་གང་རིགས་པའི་
རྒྱུ། །བརྗོད་པར་འདློད་པའི་རྒྱུ་དེས་འགྲུབ་པར་འློས་པའི་འབས་བུ་གཞན་སྐྱེ་བར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་སེན་ཟླ་བ་ཡི། །འློད་ཟེར་ཀུནྡ་དྲི་མེད་རྣམས། ། 
ས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་ཡི། །པདྨ་ཟུམ་པར་བྱེད་ལ་དབང་། ། 

ལྷ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་སེན་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པའི་ཟླ་བ་འདིའི་འློད་ཟེར་ཀུནྡ་དྲི་མ་མེད་པའི་མདངས་འཕྲློ་བ་རྣམས་ས་
སྐྱོང་བ་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་འཚལ་བའི་པདྨ་ཟུམ་པར་བྱེད་པ་ལ་དབང་ངོ་ཞེས་བཏགས་པའི་ཟླ་བས་པདྨ་
ཟུམ་པར་བྱེད་རིགས་ཤིང་མཚར་བས་ རིགས་པའི་རྒྱུའློ།། 
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སྐྱེས་ཐློབ་གསལ་བའི་བློ་དེ་དམ་པ་ཡི། །མགོན་གྱིས་ཟིན་པས་དཀའ་བའི་གནད་རྣམས་ཀུན། ། 
མུར་མུར་སུབ་སུབ་མ་ཡིན་མཐའ་ཆོད་པར། །འགྲེལ་ནུས་འདི་ཡང་རིགས་ཤིང་འློས་པ་ཉིད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

འདུས་བས་སྙིང་པློ་མེད་པའི་ཚུལ་མཐའ་དག །གསལ་བར་སློན་པའི་ཆོས་རྗེ་མཁན་པློའི་གསུང། ། 
གང་གིས་ཐློས་པས་འཁོར་བར་ཡིད་དབྱུང་ཞིང། །དད་པས་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་རིགས་ཤིང་འཐད། ། 

 
གསུམ་པ་དེ་དག་གི་འཇུག་བསྡུ་བ་ནི།  

ཞེས་པ་རྒྱུ་ཡི་རྣམ་རློག་གི །ལུགས་ནི་འདི་འདྲ་དག་ཏུ་བསན། ། 
ཞེས་པ་རྒྱུའི་རྒྱན་གྱི་རྣམ་རློག་གི་ལུགས་ནི། དབྱེ་བ་གསུམ་ནང་གསེས་དང་བཅས་པ་འདི་འདྲ་བ་དག་ཏུ་བསན་
ཟིན་ཏློ། ། 

བཅུ་བཞི་པ་ཕྲ་མློའི་རྒྱན། 
བཅུ་བཞི་པ་ཕྲ་མློའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརྗོད་དློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།  

ཟུར་དང་རྣམ་པས་མཚློན་པའི་དློན། །ཕྲ་ཕྱིར་ཕྲ་མློ་ཞེས་པར་བཤད། ། 
བློ་སྔོན་དུ་བཏང་བའི་ལུས་ཀྱི་བརའམ། །ཐབས་སམ་ཟུར་གྱིས་སློན་ཚུལ་ཕྲ་མློ་དང་། ། 

བློ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་མིན་ཡང་ནང་སེམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལུས་ཉམས་སུ་ཐློན་པའི་རྣམ་པ་ཕྲ་མློ་ལས་མཚློན་
དློན་ཤེས་ཏེ་བང་དློར་ལ་འཇུག་པ་ནི་ཕྲ་བའི་ཕྱིར། ཕྲ་མློའི་རྒྱན་ཞེས་པར་བརྗོད་དློ། ། དུང་དཀར་པས། 
ཕྱི་ནང་རྣམ་འགྱུར་བར་སློགས་ཀྱིས། །བསམ་དློན་གོ་བྱེད་ཕྲ་མློའི་རྒྱན། ། ནང་གི་བསམ་པ་འགའ་
ཞིག་ཤེས་པར་བ་བའི་དློན་དུ་བསམ་དློན་དངོས་སུ་མ་བརྗོད་པར་རྣམ་འགྱུར་དང་བར་སློགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་
སྐབས་དློན་གོ་ནུས་པ་ཞིག་ལ་ཕྲ་མློའི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་སློ།། 
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ། དང་པློ་ཟུར་གྱིས་ཕྲ་མློ་ནི། དུང་དཀར་པས། བསམ་དློན་མཚློན་བྱེད་ཕྱི་
ཡི་བརས། །གོ་བྱེད་ཟུར་གྱི་ཕྲ་མློར་འདློད། ། རང་གི་བསམ་དློན་དངོས་བརྗོད་པར་མི་ནུས་པའི་
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སྐབས་སུ། དེ་ཉིད་མཚློན་པའི་ཕྱི་ཡི་བར་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཕ་རློལ་པློར་གོ་བ་སྐྱེད་ཐབས་བྱེད་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 

 
ནམ་ཞིག་འུ་ཅག་འགྲོགས་འགྱུར་ཞེས། །ཚློགས་སུ་བརྗོད་པར་མ་བཟློད་པའི། ། 

མཛའ་བློ་རིག་ནས་བུད་མེད་ཀྱིས། །རྩེ་དགའི་པདྨ་ཟུམ་པར་བས། ། 
དུས་ནམ་ཞིག་ན་འུ་ཅག་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པར་འགྱུར་ཞེས། མང་པློའི་ཚློགས་དབུས་སུ་
བརྗོད་མ་བཟློད་པའི་མཛའ་བློའི་བསམ་པ་དེ། བུད་མེད་ཤེས་རིག་ཅན་གྱིས་རིག་ནས། རྩེ་དགའི་རྒྱན་
གྱི་པདྨ་ལག་སློར་གྱིས་ཁ་ཟུམ་པར་བས་སློ།། 
  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
ལུས་སྐྱེས་དག་གིས་གཟིར་བ་ཡི། །མཛའ་བློ་དབུགས་དབྱུང་འདློད་པ་ཡིས། ། 
པདྨ་ཟུམ་པར་བས་པ་ལས། །འདིར་ནི་མཚན་མློ་འགྲོགས་པར་བསན། ། 

ལུས་སྐྱེས་འདློད་པ་དག་གིས་གཟིར་བའི་མཛའ་བློ་དབུགས་དབྱུང་བར་འདློད་པ་ཡིས། །རྒྱན་གྱི་པདྨ་ཟུམ་པར་
བས་པའི་བརས། འདིར་ནི་པདྨ་ཟུམ་དུས་ཀྱི་མཚན་མློ་འགྲོགས་པར་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །  

 
ཚློགས་དབུས་ལང་ཚློ་རབ་རློགས་ཟླ་བཞིན་མས། །དངུལ་དཀར་དྲི་མེད་ལས་བསྒྲུབས་བཞིན་གྱི་སྣློད། ། 
མཁའ་ལ་འཕར་ཏེ་ས་གཞིར་བཙུགས་པའི་འགྲམ། །ཀུནྡའི་མེ་ཏློག་ཟུང་ཞིག་བཞག་ནས་སློང་། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཕློགས་མཐར་འཁྱམས་ཚེ་བློ་དང་ལྡན་པ་འགས། །དབར་རྔའི་ལྗོངས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ཅི་འདྲ་ཞེས། ། 
བདག་ལ་འདྲི་བར་ཁོ་བློ་འཛུམ་བཞིན་དུ། །ཆུ་སྐྱེས་འདབ་བརྒྱ་བཞད་ལ་མཛུབ་མློ་ཀེར། ། 
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གཉིས་པ་རྣམ་པའི་ཕྲ་མློ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། བསམ་དློན་མ་སློས་རྣམ་འགྱུར་གྱིས། །དློན་སློན་རྣམ་པའི་ཕྲ་མློ་འློ། ། བསམ་དློན་དངོས་
ཚིག་ལ་དངོས་སུ་མ་བརྗོད་པར་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཕྲ་མློ་ཞིག་བསན་པས་བསམ་དློན་གོ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། 

ཞེས་སློ།། 
གླུ་ཡི་མདུན་སར་ཁྱོད་ལ་མིག །གཏད་པ་དེ་གདློང་ཆུ་སྐྱེས་ལ། ། 

དམར་ཞིང་གསལ་བ་རྒྱས་པ་ཡི། །མཛེས་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བར་གྱུར། ། 
སྐྱེ་བློ་མང་པློ་གླུ་གར་གྱི་བ་བ་བརྩམས་པའི་མདུན་སར། ཁྱོད་ཉིད་ལ་མིག་ཡང་ཡང་གཏད་པ་དེའི་གདློང་གི་ཆུ་
སྐྱེས་ཏེ་པདྨ་ལ་ཁ་དློག་དམར་ཞིང་མདངས་གསལ་བ་དང་། སྤུ་ལློང་རྒྱས་པའི་མཛེས་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བར་

གྱུར་ཏེ། དེ་བཤད་པ་ནི།  
 

འདིར་ཡང་རང་བཞིན་མ་བརྗོད་པར། །དགའ་བའི་དགའ་སློན་འདློད་པ་དག། 
ངེས་པར་གནས་པ་ཉིད་གྱུར་པ། །ཕྲ་མློ་ཉིད་ལས་བརྒལ་མ་ཡིན། ། 

འདིར་ཡང་འདློད་དློན་གྱི་རང་བཞིན་དངོས་སུ་མ་བརྗོད་པར་ དགའ་བའི་དགའ་སློན་འཁྲིག་བདེ་འདློད་པའི་
སྐྱེས་ཕྲན་ཕློ་མློ་དག །དེ་ཉིད་རྣམ་པ་ཁོ་ནས་ངེས་པའི་སྒོ་ནས། མདུན་ས་དེ་ཉིད་དུ་གནས་ཏེ་འདློད་པ་སྒྲུབ་པར་

གྱུར་པ་ཡང་། ཕྲ་མློའི་རྒྱན་ཉིད་ལས་བརྒལ་བ་མ་ཡིན་ནློ།།  
(ཕྲ་མློ་འདི་འགའ་ཞིག ངག་ཏུ་ཡེ་མ་བརྗོད་པའི་སྙན་ངག་ཏུ་འདློད་ཟེར་བ་ནི་ཐ་ཆད་པའི་གཏམ་ཡིན་ལ། 

དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། གསང་སྔགས་ནང་གི་བར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཐ་སྙད་རིག་པའི་དཔེར་བཀོད་པ། རྣམ་པ་
འཆར་བདེ་བ་ལ་དགོངས་ཀྱང་། ཞྭ་དཔེ་ལཧྭམ་ལ་བཀབ་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ། སྙིང་པློ་བར་དང་རྣམ་པ་བརྗོད་
བར་བས་པའི་ཚིག་ཕྲེང་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལས། དེས་མཚློན་པའི་དློན་ནི་ངག་ཏུ་བརྗོད་ན་བར་དང་རྣམ་པས་ཅི་

ཞིག་བ། དེ་ཙམ་ལ་རྩློད་སངས་མང་མི་དགོས་སློ། །) 
 

བུད་མེད་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་མཐློང་གཞློན་ནུ་དེའི། །མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བ་དམར་བའི་བཞིན། ། 
གཡློ་མེད་ལྷ་ཡི་རྗེས་སློང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱིས། །མཐློང་ན་སྙིང་ལ་འདའ་དཀའི་དམ་ཚིག་བས། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
དཔལ་ལྡན་དབར་རྔའི་རྗེས་འཇུག་འདུས་སྡེ་རྣམས། །འཆད་རྩློད་རྩློམ་པའི་ངོ་མཚར་མཇལ་བའི་མློད། ། 
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བདག་ནི་འདྲེན་བྱེད་རྫི་མ་གྱེན་དུ་ཕློགས། །ལག་ཟུང་ཐལ་མློ་སྙིང་ཁར་ཟུམ་པར་གྱུར། ། 
 

བཅོ་ལྔ་པ་ཆའི་རྒྱན། 
བཅོ་ལྔ་པ་ཆའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། དབྱེ་བ་དཔེར་བརྗོད་པའློ། ། དང་པློ་མཚན་
ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  

ཆ་ནི་ཆ་ཡི་དངོས་པློ་དག །རང་བཞིན་ངེས་པར་གསལ་བ་སྒྲིབ། ། 
དཔེར་བརྗོད་ཉིད་ཀྱིས་འདི་ཡི་ནི། །རང་བཞིན་ངེས་པར་གསལ་བར་བ། ། 

ཆ་ནི་སྙད་ཀ་བས་པ་ཞིག་རྙེད་པའི་ཆའི་དངོས་པློའི་རང་བཞིན་མི་མཛེས་པའི་རྣམ་པ་ངེས་པར་གསལ་
བ་དེ། ཟློལ་གྱིས་སྒྲིབ་ཅིང་སྦེད་པར་བྱེད་པ་སྟེ། དཔེར་བརྗོད་པ་ཉིད་ཀྱིས་འདིའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་
གསལ་བར་བའློ།།  
 
དུང་དཀར་པས། བསྒྲིབ་བའི་དློན་གང་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱིས། །ཟློལ་དུ་ཁ་བསྒྱུར་ཆ་ཡི་རྒྱན། ། རང་གི་ངོ་བློ་
གསལ་པློར་མངོན་ཟིན་པ་དེ་ཉིད་བསྒྲིབ་པའམ་སྦེད་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་བསྒྲིབ་བའི་རྣམ་པ་དེ་དང་འདྲ་
བའི་སྒྲིབ་བྱེད་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་སས་པ་ཞིག་ལ་ཆ་ཡི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ། ཞེས་སློ།། 
 

གཉིས་པ་དབྱེ་བ་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ། ཟློལ་གྱིས་སྦེད་པའི་ཆ་དང་། ཟློལ་གྱིས་སད་དང་བསློད་པའི་
ཆའློ། །དང་པློ་ལ་ཡང་འློས་པ་དང་མི་འློས་པ་གཉིས། འློས་པའི་ཆ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། གསལ་ཟིན་འློས་པའི་བསྒྲིབ་བའི་དློན། །དེ་མཐུན་སྒྲིབ་བྱེད་འློས་པ་གཞན། །ཟློལ་
གྱིས་སྨྲས་ཏེ་སྦེད་བྱེད་པ། །འློས་པའི་ཆ་ཡི་རྒྱན་དུ་འདློད། ། དངོས་སུ་གསལ་བཞིན་པའི་བསྒྲིབ་བ་
འློས་པའི་དངོས་པློ་ཞིག་ དེ་དང་མཐུན་པའི་སྒྲིབ་བྱེད་འློས་པ་ཞིག་ཟློལ་གྱིས་སྨྲས་པའི་སྒོ་ནས་སྦེད་
པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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རྒྱལ་པློའི་བུ་མློར་ཆགས་པ་བདག །སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ་སྲུང་བ་པློས། ། 
རིག་པར་གྱུར་ལ་ཀྱེ་མ་ཚལ། །བསིལ་བའི་རླུང་ལྡན་ཡིན་པར་ཤེས། ། 

རྒྱལ་པློའི་བུ་མློ་མཛེས་ལྡན་མར་ཆགས་པ་དག་གི་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པའི་རགས་དེ། སྲུང་
བ་པློ་ཉུག་རུམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རིག་པར་གྱུར་པ་ལ། ཀྱེ་མ་ཚལ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའི་རླུང་དང་ལྡན་
པར་ཤེས་སློ་ཞེས་གྲང་བའི་སྤུ་ལློང་གི་ཟློལ་གྱིས་སྒྲིབ་པ་ནི། གཉིས་ཀས་སྤུ་ལློང་བསྐྱེད་འློས་པས་འློས་
པའི་ཆའི་རྒྱན་ནློ། །  
ཚློགས་དབུས་གསུང་རབ་དཀའ་བའི་གནས་དག་ལ། །འབེལ་མཆིད་གླེང་ཚེ་ལྡབ་ལྡིབ་སྒྲ་གཞན་དང་། ། 

གློ་འགོག་ལུད་པ་ལུ་འདི་བང་ཁོག་འཁྱམས། །རྣག་གིས་ཟློས་པའི་རང་ཉམས་ས་ནུས་སམ། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

འབྲུག་མློ་ན་ཆུང་བཞིན་རས་མཐློང་བའི་མློད། །ཆགས་པའི་རྔུལ་ཆུ་ཐིགས་པའི་སྐྱེས་བུ་འགས། ། 
ནམ་དུས་དབར་གྱི་ཚད་པ་འདི་འདྲ་ཞེས། །རས་དཀར་དུམ་བུས་ཡང་ཡང་འཕྱི་བར་བྱེད། ། 

 

གཉིས་པ་མི་འློས་པའི་ཆ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། གསལ་ཟིན་འློས་མིན་དངོས་པློ་ཞིག །སྒྲིབ་བྱེད་འློས་པའི་དངོས་གཞན་ལ། །བསྒྱུར་ནས་ཟློལ་
གྱིས་སྦེད་བྱེད་པ། །མི་འློས་པ་ཡི་ཆ་རྒྱན་ཉིད། ། མངོན་སུམ་དུ་གསལ་ཟིན་པའི་བསྒྲིབ་བའི་རང་བཞིན་མི་འློས་
པ་དེ་ཉིད་བསྒྲིབ་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ། སྒྲིབ་བྱེད་འློས་པའི་དངོས་པློ་གཞན་ཞིག་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ནས་སྦེད་པར་བྱེད་
པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཇི་ལྟར་བུ་མློ་མཐློང་ཉིད་ན། །བདག་ལ་དགའ་བའི་མཆི་མ་བྱུང་། ། 
རླུང་གིས་གཙུབས་པའི་མེ་ཏློག་གི །རྡུལ་གྱིས་བདག་མིག་སུན་ཕྱུང་ངོ་། ། 

ཇི་ལྟར་བུ་མློ་མཚར་སྡུག་ཅན་དེ་མཐློང་བ་ཙམ་ཉིད་ན། བདག་ལ་དགའ་བའི་དབང་གིས་མཆི་མ་བྱུང་བ་ལ། 
རླུང་དྲག་པློ་དག་གིས་གཙུབས་ཤིང་བསྐྱོད་པའི་མེ་ཏློག་གི་རྡུལ་གྱིས་བདག་གི་མིག་སུན་ཕྱུང་ངོ་ཞེས་རྡུལ་མིག་ལ་
ཤློར་བ་སྐད་ཀྱིས། དགའ་བས་མཆི་མ་འབྱུང་མི་འློས་པ་སྒྲིབ་པ་མི་འློས་པའི་ཆ་རྒྱན་ནློ། །  
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ཆས་བཟང་མཛེས་མའི་དབུས་སུ་དཀའ་ཐུབ་ཅན། །བཞིན་ཉམས་ལུས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་འདར་བ་ཡང་། ། 
ངེས་འབྱུང་གསར་པ་རྒྱས་པས་འཁོར་བ་ཡི། །རང་བཞིན་དྲན་པས་ལགས་མློད་གཞན་དུ་ཅི། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
འགའ་ཞིག་ཤེས་ཡློན་འགྲན་བསྡུར་རྒྱུགས་སློད་སྐབས། །མཐར་མ་འཁྱོལ་བའི་སྡུག་གིས་ངུ་བཞིན་དུ། ། 

སྔོན་ནས་ད་བར་གཞུང་གི་བཀའ་དྲིན་ཀུན། །དྲན་ཏེ་དགའ་བས་ངུས་ཞེས་དལ་བུས་གླེང་། ། 
 

ཞེས་པ་ལ་སློགས་སྐབས་སུ་ནི། །རྒྱན་འདི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་སྟེ། ། 
ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་སྐྱོན་གྱི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་སྒྲིབ་པ་ལ། རྒྱན་འདི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་སྟེ་ཞེས་པ་ལྷག་བཅས་
འློག་མ་འདྲེན་པའི་ཚིག་གོ། 
 
 
 

གཉིས་པ་ཟློལ་གྱིས་སད་དང་བསློད་པ་ནི།  
ཁ་ཅིག་ཆ་ལས་སད་པ་དང་། །བསློད་པར་བས་ལ་ཆ་ཞེས་བརྗོད། ། 

བསློད་པ་ཁོ་ནའི་ཟློལ་གྱིས་སྐྱོན་གྱི་ཆ་སྒྲིབ་པ་དང་། སད་པ་ཁོ་ནའི་ཟློལ་གྱིས་བསློད་པའི་ཆ་སྒྲིབ་པ་ལ་
ཆ་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་དློ།།  
 
དང་པློ་ཆ་ལས་སད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། བསྒྲིབ་བའི་སྐྱོན་སློགས་བསློད་པའི་ཚུལ། །བས་ཏེ་སད་
པ་ཟློལ་གྱིས་སད། ། བསྒྲིབ་བའི་སྐྱོན་ལ་སློགས་པ་སྒྲིབ་བྱེད་ཡློན་ཏན༌དུ་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་བསློད་པའི་
ཚུལ་གྱིས་དློན་ལ་སད་པར་སློང་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

གང་ཡིད་གཡུལ་གྱི་དགའ་སློན་ལ། །འདློད་པའི་དགའ་སློན་ལས་ཀྱང་ཆགས། ། 
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གཟི་ལྡན་ལང་ཚློ་ཡློན་ཏན་ཅན། །རྒྱལ་འདི་ཁྱོད་ཀྱི་བདག་པློར་འློས། ། 
གང་གི་ཡིད་གཡུལ་གྱི་དགའ་སློན་འཐབ་རྩློད་ཀྱི་བ་བ་ལ། སྲེད་ལྡན་འདློད་པའི་དགའ་སློན་སེམས་པ་
ལས་ཀྱང་ལྷག་པར་ཆགས་ལ། གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་ཞིང་ལང་ཚློ་ལ་བབ་པ་ཡློན་ཏན་གྱི་རྒྱལ་བུ་
འདི། །གཞློན་ནུ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་བདག་པློར་འློས་སློ་ཞེས་རྒྱལ་པློའི་བུ་མློ་ཁྱོ་འདམ་པ་ལ་ཕློ་ཉ་བས་སྨྲས་
པའློ།།  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
བརྩློན་འགྲུས་ཁྱད་འཕགས་བསློད་པ་འདིར། །སད་པ་ཉིད་དེ་ལློངས་སྤྱློད་ལ། ། 

རྒྱུན་དུ་སྤྱློད་འདློད་བུ་མློ་ཡི། །བསམ་པ་དག་ནི་བཟླློག་པར་ནུས། ། 
གཡུལ་ལ་སློ་བ་བརྩློན་འགྲུས་སམ་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་བསློད་པ་ནི། སྐབས་འདིར་ཆ་ཡིས་སད་པ་ཉིད་དེ། འདློད་
པའི་ལློངས་སྤྱློད་ལ་རྒྱུན་དུ་སྤྱློད་པར་འདློད་པའི་བུ་མློའི་བསམ་པ་བཟླློག་པར་ནུས་ཏེ། དེ་དང་མ་མཐུན་པས་སློ།། 
 

སྙིགས་དུས་འདྲེན་པ་མཆོག་འདིས་ལང་ཚློའི་དུས། །ཐ་སྙད་རིག་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་ལ་སངས། ། 
ནང་གི་རྣལ་འབློར་ཙམ་ལའང་མ་ཆགས་པར། །རྩློམ་འཆད་རྩློད་པའི་བ་བས་རྒྱལ་བསན་འཛིན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

རད་བྱུང་འཆད་རྩློད་རྩློམ་པའི་མཛད་པ་དང་། །དབེན་པར་ཉམས་བཞེས་གང་ལའང་མ་ཆགས་པར། ། 
ཕློགས་ཕེབས་ཁོ་ནར་བརྩློན་པའི་སྐྱེ་བུ་རྣམས། །ལྗོངས་འདིར་ཡང་ཡང་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་པར་སློན། ། 

 

གཉིས་པ་ཆ་ལས་བསློད་པ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། སྒྲིབ་བྱེད་ཟློལ་གྱིས་སད་པའི་ཤུགས། །ཡློན་ཏན་སློན་པ་བསློད་པའི་ཆ། ། བསྒྲིབ་བ་ཕ་རློལ་
པློའི་ཡློན་ཏན་འགའ་ཞིག་ལ་སྒྲིབ་བྱེད་སད་པའི་ཚིག་ བརྗོད་པའི་ཤུགས་ལ་བསློད་བསྔགས་བྱེད་པར་གོ་ནུས་པ་
ཞིག་ཡིན།  ཞེས་སློ།། 
 

གནློད་པ་རབ་གཞིལ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། །གང་གིས་སྙན་པར་སྨྲ་བ་བསབས། ། 
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སྐྱེ་བློ་འདི་ནི་བརྩེ་མེད་གཡློ། །གྲོགས་མློ་དེ་ཡིས་བདག་ལ་ཅི། ། 
རང་ལ་གནློད་པ་རབ་ཏུ་གཞིལ་ཕྱིར། གང་གིས་ངག་འཇམ་ཞིང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་འདི་བསབས་ཀྱིས། གཞན་དུ་
སྐྱེ་བློ་འདི་ནི་བདག་ལ་བརྩེ་བ་མེད་པར་མ་ཟད། གཡློ་སྒྱུའི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ། ཀྱེ་གྲོགས་མློ། དེ་འདྲའི་མཛའ་
བློས་བདག་ལ་ཅི་བ་སྟེ་དགོས་པ་མེད་དློ་ཞེས་གྲོགས་མློ་ལ་སྨྲས་པའློ། ། དེ་བཤད་པ་ནི།  
 

སྐྱེ་བློ་གྲོགས་མློས་རབ་བསན་ཁེངས། །ཆགས་ཕྱིར་བྱེད་པར་མ་ནུས་ཏེ། ། 
སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བས་ཡློན་ཏན་གང་། །སྙན་པར་སྨྲ་བ་ཉིད་ཀྱང་བསན། ། 

སྐྱེ་བློ་འདི་ལ་འདུད་པར་མ་བས་ཞེས་ གྲོགས་མློས་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཁེངས་པ་དེ་ལྟ་བུ། རང་དེ་ལ་ཆགས་པའི་
ཕྱིར་བྱེད་པར་མ་ནུས་ཏེ། སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བའི་ཟློལ་གྱིས་བསྒྲིབས་ནས་ ཡློན་ཏན་གང་ཞིག་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ཉིད་
ཀྱང་བསན་ཏེ། ཆ་ལས་བསློད་པའི་རྒྱན་ནློ།། 
  

མགོན་ཁྱོད་ཐ་སྙད་བསླུ་བའི་ཆོས་སུ་གཟིགས། །འབློར་བས་བསློད་ནམས་བ་བའི་གཞི་མི་རྩློམ། ། 
དབེན་པར་གབ་པའི་ཡང་དག་འཇོག་ཚུལ་འདིས། །ད་ནི་འགྲོ་བའི་དློན་ཀྱང་ཡལ་དུ་དློགས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གཞན་དློན་གྲོང་ཡུལ་ཉུལ་བར་མི་ནུས་ཤིང་། །ཟང་ཟིང་དཀོར་ཆས་སྡུད་ལ་སྒྱིད་ལུག་པ། ། 
རིམ་གཉིས་ལམ་ཙམ་བློས་མི་མཐློང་པ་འགའ། །སན་ལྗོངས་རི་སུལ་དག་ན་མཆིས་སློ་ལློ། ། 

 

བཅུ་དྲུག་པ་རིམ་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། 
བཅུ་དྲུག་པ་རིམ་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརྗོད་དློ། །  
དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།  

དངོས་པློ་རབ་ཏུ་བསན་པ་རྣམས། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྗེས་སློན་པ། ། 
གྲངས་དང་རིམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ། །གྲངས་བཞིན་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརྗོད། ། 
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བརྗོད་འདློད་ཀྱི་དངོས་པློ་སྔོན་ལ་རབ་ཏུ་བསན་པ་རྣམས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དློན་
རྣམས་རྗེས་སུ་སློན་ཅིང་འགོད་པ་ནི། གྲངས་རིམ་པ་ཅན་ནམ། གྲངས་བཞིན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་
བརྗོད་དློ།། 
  
དུང་དཀར་པས། བརྗོད་བའི་དློན་གྱི་གོ་རིམ་ལྟར། །དཔེ་རྣམས་བཀོད་པ་རིམ་པ་ཅན། །ཚིག་གི་
དངོས་ཟིན་ལ་བཀོད་པའི་བརྗོད་བའི་དློན་གྱི་གོ་རིམ་དང་མཐུན་པར་མཚློན་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་རྣམས་རིམ་པ་
མ་འཆོལ་བར་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།།  
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་པ་ནི།  
ཁྲུས་ལ་ཆུར་ནི་རབ་ཞུགས་མ། །ཁྱོད་ཀྱི་འཛུམ་མིག་གདློང་མཛེས་ནི། ། 
ཀུ་མུད་ཨུཏྤལ་པདྨ་ཡིས། །བརྐུས་པར་ངེས་སློ་གཟུགས་ཅན་མ། ། 

ཀྱེ་གཟུགས་ཅན་མ། ཁྲུས་ལ་མེ་ཏློག་རྫིང་བུའི་ཆུར་ཞུགས་པ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་འཛུམ་དཀར་དང་། མིག་
ཡངས་དང་། གདློང་གི་མཛེས་པ་གསུམ་ནི། ཆུ་ནང་གི་ཀུ་མུད་དང་། ཨུཏྤལ་མཐིང་ག་དང་། པདྨ་
དཀར་པློ་གསུམ་གྱིས་བརྐུས་པར་ངེས་ཏེ་དེ་དག་མཛེས་པ་རད་དུ་བྱུང་བས་ཞེས། རྫིང་བུར་ཞུགས་པ་
རབ་རློག་གི་ས་བློན་ བརྐུས་པ་དཔེ་དང་ ངེས་པར་རློགས་གསལ་བྱེད་རིམ་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ནློ།། 
 

བགྲང་བའི་ཁུར་གྱིས་ཡློངས་སུ་ངལ་གྱུར་པའི། །ལུས་ཅན་ཁྱོད་ཀྱི་མགོ་སྐྱེས་འདྲེན་བྱེད་ལུས། ། 
ཟླ་ཉི་ནམ་མཁའ་མི་ལློང་ཡློངས་བཞུ་བའི། །ཞུན་མས་བྱུགས་པར་ངེས་སློ་བགྲེས་པློ་ལགས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
མི་དབང་ཁྱོད་ཐུགས་ཟབ་ཅིང་གསུང་སྙན་བརྗིད། །མཚན་དཔེའི་གཟི་བརྗིད་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པ་རྣམས། ། 

ཆུ་གཏེར་ཆེ་དང་དབར་གྱི་རྔ་སྒྲ་ཅན། །རིན་ཆེན་ལྷུན་པློ་དག་ལས་བརྐུས་པར་ངེས། ། 
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བཅུ་བདུན་པ་དགའ་བའི་རྒྱན། 
བཅུ་བདུན་པ་དགའ་བའི་རྒྱན་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་བཅས་བསྔགས་པ་དང་། དཔེར་
བརྗོད་དང་བཅས་དབྱེ་བའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་བསྔགས་པ་ནི།  
 

དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་བརྗོད། །ཉམས་ལྡན་ཡིད་འློང་ཉམས་དང་ལྡན། ། 
གཟི་བརྗིད་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་པ་སྟེ། །དེ་གསུམ་ཁྱད་འཕགས་དག་དང་ལྡན། ། 

དགའ་བ་ནི་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་བརྗོད་པ་དང་ ཉམས་ལྡན་ནི་ཡིད་དུ་འློང་བའི་སྒེག་
སློགས་ཀྱི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་དང་ གཟི་བརྗིད་ཅན་ནི་ནང་དུ་ང་རྒྱལ་འཕེལ་བའི་ཚིག་སྟེ། དེ་གསུམ་ཀ་
ཉམས་ལས་ཕྱེ་བ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དག་དང་ལྡན་པའློ།།  
 
དུངས་དཀར་པས། ཁྱད་འཕགས་ཉམས་ལྡན་དགའ་བའི་སེམས། །དངོས་སུ་སློན་བྱེད་དགའ་བའི་
རྒྱན། །རང་ཉིད་ཀྱིས་དློན་དུ་གཉེར་བའི་ཡུལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་དེར་ཧ་ཅང་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་
མཚློན་བྱེད་ཀྱི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཞིག་ལ་དགའ་བའི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ། །   
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་དང་བཅས་དབྱེ་བ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་དངོས་ཐློབ་ཀྱི་དགའ་བའམ་རེ་བ་
དང་བཅས་པའི་དགའ་བ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དགའ་ཡུལ་དངོས་ཐློབ་དགའ་བའི་ཉམས། །སློན་བྱེད་དངོས་ཐློབ་དགའ་བའི་
རྒྱན། ། རང་ཉིད་གང་ལ་དགའ་བའི་ཡུལ་དེ་དངོས་སུ་ཐློབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ སེམས་ལ་ཁྱད་དུ་
འཕགས་པའི་དགའ་བ་སྐྱེས་ཚུལ་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

གོ་བིན་ད་ཁྱོད་ཁྱིམ་འློངས་པ། །དེང་བདག་དགའ་བ་སྐྱེས་པ་གང་། ། 
དགའ་བ་འདི་ནི་སར་ཡང་ཁྱོད། །དུས་ཀྱི་འློངས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར། ། 
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གོ་བིན་ད་ནི་གླང་རྫིའམ། ས་གཞི་ཐློབ་ཅེས་ཁྱབ་འཇུག་གི་མིང་སྟེ། ཁྱོད་ཁྱིམ་འདིར་འློངས་པས་དེང་
གི་དུས་བདག་ལ་དགའ་བ་སྐྱེས་པ་གང་ཡིན་པའི་དགའ་བ་འདི་འདྲ་བ་ནི། སར་ཡང་ཁྱོད་བསློད་
ནམས་ལ་བབ་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་འློངས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། ། དེ་བཤད་པ་ནི།  
 

དེ་འདྲའི་དགའ་བ་བི་དུ་རས། །གཞན་ལས་མིན་ཞེས་རིགས་པར་སྨྲ། ། 
དེ་ལ་གུས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །རབ་བསྟེན་འཕྲློག་བྱེད་ཤིན་ཏུ་དགེས། ། 

དེ་འདྲ་བའི་དགའ་བ་རད་དུ་བྱུང་བ། བི་དུ་ར་ཞེས་བ་བའི་རྒྱལ་པློས་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་མིན་ཞེས་
རིགས་པར་སྨྲས་ཤིང་། ལྷ་དེ་ལ་གུས་པའི་ཚིག་ཙམ་གྱིས། རབ་ཏུ་བསྟེན་བའི་ལྷ་འཕྲློག་བྱེད་དེ་ཁྱབ་
འཇུག་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་སློ། ། ཞེས་ཁྱབ་འཇུག་དངོས་ལས་ཐློབ་པས། དངོས་ཐློབ་ཀྱི་དགའ་བའི་རྒྱན་
ནློ། །  

འགྱུར་མེད་ལྷློད་པློར་གནས་པའི་གཤིས་ལེགས་པློ། །སྙིང་གི་གྲོགས་ཁྱོད་བདག་མདུན་སླེབས་པ་ཡི། ། 
དགའ་བ་འདི་ཙམ་གཞན་གྱིས་སྟེར་ནུས་སུ། །ད་དུང་ཡང་ཡང་ཕེབས་དང་སྔོན་པློ་ཏློག། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དབར་རྔའི་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་པ་ལས། །ཐློབ་པའི་དགའ་བ་རད་བྱུང་འདི་འདྲ་བ། ། 
སྟེར་ནུས་དངོས་པློ་གཞན་ཞིག་ཡློད་མིན་པས། །དེ་དང་མི་འབལ་འགྲོགས་པར་སློན་ནློ་ཀྱེ། ། 

 
 

གཉིས་པ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དགའ་བའམ་རེ་བ་མེད་པའི་དགའ་བ་ནི། དུང་དཀར་པས། དགའ་ཡུལ་
གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ལ་ཡང་། །དགའ་བའི་ཉམས་སློན་གཟུགས་བརྙན་དགའ། ། རང་ཉིད་གང་ལ་
དགའ་བའི་ཡུལ་དེའི་གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཞིག་ལ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་དགའ་བ་སྐྱེས་པའི་ཉམས་འགྱུར་
སློན་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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ཟླ་བ་ཉི་མ་རླུང་ས་མཁའ། །སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་དང་མེ་དང་ཆུ། ། 
ཞེས་པའི་གཟུགས་རྣམས་རབ་འདས་ནས། །ལྷ་ཁྱོད་ལྟ་བར་ངེད་ཀྱིས་ཅི། ། 

དབུ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ལས། དབང་ཕྱུག་ཐ་དད་པ་རྣམས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་མཆོད་སྦྱིན་
བ་བ་ནམ་མཁའ་ཉི་མ་ཟླ་བ་ཞེས་གཟུགས་གསལ་བ་བརྒྱད་དུ་རློག་ཅིང་དེ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་བར་
བྱེད་ཅེས་འབྱུང་བས་གསལ་བའི་གཟུགས་བརྒྱད་པློ་དེ་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འདས་ནས། ཕྲ་བ་དང་ཡང་
བ་སློགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྐུ་ནི། རྣལ་འབློར་པ་ཆེན་པློས་ཀྱང་རློགས་དཀའ་བའི་
ཕྱིར། ལྟ་བའི་ནུས་པ་ཐ་མལ་བ་ངེད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག།  
 

དེ་བཤད་པ།  
མངོན་སུམ་བས་པའི་ལྷ་ལ་ནི། །རྒྱལ་པློ་དགའ་བའི་གོ་ཆ་ཡིས། ། 

དགའ་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བས་གང་། །དེ་ཡང་དགའ་བར་རྗེས་རློགས་བ། ། 
ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་གཟུགས་གསལ་བ་བརྒྱད་མངོན་སུམ་དུ་བས་པ་ལ། ར་གྷུའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ། རྒྱ་དཔེ་ལ་
ལར། རཱ་ཏཱ་ཝར་ཎཿཞེས་པ་དགའ་བའི་གོ་ཆ་དང་ ཁ་ཅིག་ཏུ་ རཱ་ཛ་ཝར་ཎཿརྒྱལ་པློའི་གོ་ཆ་ཞེས་ཀྱང་འབྱུང་
བའི་རྒྱལ་པློ་དེའི་དགའ་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བས་པ་གང་ དེ་ལྟར་ཡང་དགའ་བའི་རྒྱན་དུ་རྗེས་སུ་རློགས་པར་
བ་སྟེ་ གཟུགས་བརྙན་གྱི་དགའ་བའི་རྒྱན་ནློ།། (པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲཱིས། སྒེག་ཉམས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་འདིར་དྲངས་
ནས་དབྱེ་བ་གསུམ་དུ་མཛད་ཅིང་། དེའི་དློན་བཤད་པས་སྒེག་ཉམས་ཀྱི་གོ་ཆོད་པར་མཛད་པ་ནི་ལེགས་པར་མི་
སྣང་ངོ་། །) 

ཕློགས་བཅུ་རབ་འབམས་ཞིང་གི་རྒྱལ་རྣམས་ཀུན། །མ་ལུས་འདུས་ཞལ་ཕྱེ་བའི་ཟ་མ་ཏློག། 
ཀུན་མཁྱེན་དཔག་བསམ་ཡློངས་འདུའི་དབང་པློའི་ཞལ། །ལེགས་བས་ཡངས་པའི་མིག་གིས་མངོན་སུམ་མཐློང་། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དེང་འདིར་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པློའི་མཛད་བཟང་ཀུན། །མཇལ་ཚེ་དགའ་བའི་དཔལ་ཀུན་ཉེར་ཐློབ་སྟེ། ། 
ཕློགས་བཅུའི་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་མཛད་ཚུལ་ལ། །བལྟ་བར་འདློད་པའི་རེ་བ་ཆུང་ངུར་གྱུར། ། 
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བཅོ་བརྒྱད་པ་ཉམས་ལྡན་གྱི་རྒྱན། 
 

བཅོ་བརྒྱད་པ་ཉམས་ལྡན་གྱི་རྒྱན་ནི། དུང་དཀར་པས། སྒེག་སློགས་ཉམས་བརྒྱད་གང་རུང་གི །རྣམ་
འགྱུར་སློན་པ་ཉམས་ལྡན་རྒྱན། ། སྒེག་པ་དང་དགའ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཉམས་བརྒྱད་པློ་གང་རུང་གི་
རྣམ་འགྱུར་མཚློན་པར་བྱེད་པའི་ཚིག༌རྒྱན༌ཞིག་ལ་ཉམས་ལྡན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་
སློ།།  
 

དབྱེ་བ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པློ་དགའ་བའི་འགྱུར་བ་འཕེལ་བ་སྒེག་པའི་ཉམས་ནི།  
དུང་དཀར་པས། ཁྱད་འཕགས་ཡློན་ཏན་ལྡན་པ་ཡི། །ཉམས་འགྱུར་བརྗོད་པ་སྒེག་པའི་ཉམས། ། 
གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཡློན་ཏན་ལྡན་པ་སློགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིད་
ལ་དགའ་སློས་ཁེངས་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཤར་བའི་ཚིག་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

 
ཤིའློ་ཞེས་པ་ཕ་རློལ་དུ། །གང་དང་འགྲོགས་ཆེད་བདག་འཆི་འདློད། ། 

ཨ་ཝནྟི་དེ་བདག་གིས་ནི། །སྐྱེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐློབ་ཅི་ལྟར། ། 
ཨུ་ད་ཡ་ན་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པློ། བཙུན་མློ་ཨ་ཝནྟི་སྟེ་སྲུང་བྱེད་མ་མཛེས་ཆེས་པར་ཆགས་ནས། རྒྱལ་
སྲིད་ཀྱི་བ་བ་ཤློར་བས་བློན་པློས་བཙུན་མློ་ཤི་བ་ལྟར་བས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་པློ་བཙུན་མློ་དང་ཕྲད་ཕྱིར་འཆི་
བར་བརྩམས་པ་ལ། སྙན་སྒྲོན་ཏེ་བཙུན་མློ་གཏད་པས། འཚམས་པར་སྤྱློད་ཅིང་དགའ་བས་བརྗོད་པའི་
ཚིག་སྟེ། དློན་ནི། ཤིའློ་ཞེས་པའི་བཙུན་མློ་དང་འགྲོགས་པའི་ཆེད་དུ། བདག་ཀྱང་འཆི་བར་འདློད་དློ་
ཞེས་པའི་གདུང་བ་དེ་ཙམ་ཡློད་པ་ལ། ཨ་ཝནྟི་དེ་བདག་གིས་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་ལ་ཐློབ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཅི་
ལྟར་ཏེ་རྨི་ལམ་མིན་ནམ།  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
དགའ་བ་ཉིད་ནི་སྔར་བསན་ཏེ། །དགའ་བ་སྒེག་པ་ཉིད་གྱུར་འདི། ། 
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གཟུགས་མང་དག་དང་ལྡན་པས་ན། །དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་ཉམས་ལྡན་ཚིག། 
དགའ་བ་སྐྱེས་བུའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་སྔར་བསན་ཟིན་ཏེ། བུད་མེད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་སྒེག་པའི་སྐྱེ་
གནས་ཅན་འདི་མངོན་དུ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་གཟུགས་མང་པློ་དག་དང་ལྡན་པས་ན། དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་སྒེག་པའི་
རློ་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་སྟེ། འགྲེལ་པ་འདློད་འཇོར། སྐྱེ་པ་བུད་མེད་ཕྲད་པ་ལས། །སློ་སློར་དགའ་བ་
འབྱུང་འགྱུར་བ། །དེ་ནི་སྒེག་པ་ཞེས་བར་བཤད། །དགའ་བའི་རྩེད་མློ་སློགས་ཀྱི་རྒྱུ། ། ཞེས་ཕློ་མློ་ཕྲད་པའི་
དགའ་བ་ནི་སྒེག་པའི་ཉམས་སུ་གྲུབ་བློ།། 
 

ལེགས་པར་བས་པའི་ཚློགས་རབ་རྒྱ་ཆེ་བས། །བསྐལ་པར་བསྒྲུབས་འློས་རང་སེམས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། ། 
མཚུངས་མེད་བ་མའི་དྲིན་ལས་ཚེ་འདིར་ཀར། །ཚེགས་མེད་མངོན་དུ་བས་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཕལ་གྱིས་མཐློང་ཐློས་སྐལ་བའང་མ་གྱུར་པའི། །ཆོས་ལྡན་ཞིང་འདིར་བློ་གསལ་ཚློགས་པའི་དབུས། ། 
ཟབ་རྒྱས་གཞུང་ལུགས་འཆད་རྩློད་རྩློམ་གསུམ་གར། །ཅིར་ཡང་བསྒྱུར་ལ་རང་དབང་གྱུར་འདི་ཅི། ། 

 

 

 

གཉིས་པ་ཁྲོ་བ་འཕེལ་བ་དྲག་ཤུལ་གྱི་ཉམས་ནི། དུང་དཀར་པས། ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཀྱིས་ཕྱི་རློལ་
ཏུ། །དྲག་ཤུལ་ཆེ་སློན་དྲག་ཤུལ་ཉམས། །ཁྲོ་བར་བ་བའི་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་
དང་ལྡན་པས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་དྲག་ཤུལ་ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སློན་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

གང་གི་ནག་མློ་བདག་མདུན་ནས། །སྐྲ་ནས་བཟུང་སྟེ་དྲངས་གྱུར་པ། ། 
བརན་དཀའ་སྡིག་ཅན་ཐློབ་པ་འདི། །སྐད་ཅིག་འཚློ་བར་འགྱུར་རམ་ཅི། ། 

གང་གི་སྟེ་རྒྱལ་པློ་བརན་དཀས། འཇིགས་སྡེའི་ཆུང་མ་ནག་མློ་བདག་ཉིད་ཀྱི་མདུན་ན་གནས་བཞིན་པ། 
སྐྲ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་བཟུང་སྟེ་དྲངས་ཤིང་དྲུད་པར་གྱུར་པའི་བརན་དཀའ་སྡིག་ཅན་ནམ་ཉེས་པ་ཅན་
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འཇིགས་སྡེ་བདག་གི་ལག་ཏུ་ཐློབ་པ་འདི། ད་ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཚློ་བར་འགྱུར་རམ་ཅི་སྟེ་ད་ལྟ་
ཉིད་དུ་གསད་པར་བའློ། །  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
ཅེས་པ་འཇིགས་སྡེ་དགྲ་དག་ལ། །ལྟ་བའི་ཁྲོ་བ་མཆོག་གི་མཐར། ། 
འཛེགས་པ་དྲག་པློའི་བདག་ཉིད་འགྱུར། །འདི་ནི་རློ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག། 

ཅེས་པ་ནི་སྐྱ་བསེང་བུ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་འཇིགས་སྡེས། དགྲ་བློ་བརན་དཀའི་ཐུབ་སྤྱློད་དག་ལ། མིག་དམར་འཁྱོག་
པློར་ལྟ་བའི་ཁྲོ་བ་མཆོག་སྟེ་ཆེ་བའི་མཐར་འཛེགས་པ། དྲག་པློའི་ཉམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་འདི། དྲག་
པློའི་རློ་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གོ། 

རབ་འཇིགས་བདུད་ཀྱི་མགོན་པློ་སེང་གེའི་ཞལ། །དམར་བའི་སྤྱན་གསུམ་ཡློན་པློར་ལྟ་བ་ཡི། ། 
མདུན་སར་ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་བསན་པའི་དགྲ། །སློག་རྩ་རློ་རྗེར་སློང་ཡང་ཚུགས་སམ་ཅི། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཐིམ་ཡུལ་གནས་བདག་ཇག་པ་མེ་ལེན་རྩལ། །དམར་ཟླུམ་སང་མིག་ཁྲག་གི་ཐིག་རྒྱུན་འཛག། 
རྒྱོབ་གསློད་ཀྭི་སྒྲ་དྲག་པློ་སྒྲོགས་པའི་མདུན། །འགལ་ཅན་བསན་དགྲའི་སྙིང་རྩ་ཅིས་མི་ཆད། ། 

 
 
གསུམ་པ་སློ་བ་འཕེལ་བ་དཔའ་བའི་ཉམས་ནི། དུང་དཀར་པས། ཕུན་ཚློགས་ཡློན་ཏན་ལྡན་པ་
ལས། །སློ་བ་འཕེལ་སློན་དཔའ་བའི་ཉམས། ། རང་ཉིད་ལ་ཡློད་པའི་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་ཡློན་ཏན་
གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་སེམས་ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སློ་བ་རྒྱས་པའི་ཚིག་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཞེས་སློ།། 
 

མཚློར་བཅས་ས་ལས་མ་རྒྱལ་ཞིང་། །རྣམ་མང་མཆོད་སྦྱིན་མ་བས་ལ། ། 
སློང་ལ་ནློར་རྣམས་མ་བྱིན་པར། །ས་སྐྱོང་དུ་བདག་ཅི་ལ་འགྱུར། ། 



   

169 
    

རྒྱ་མཚློ་བཞི་དང་བཅས་པའི་ས་གཞི་ལས་དཔུང་གིས་མ་རྒྱལ་ཞིང་། ར་གཙང་དང་རཱ་ཛ་སྟུ་ཡ་ཞེས་པ་
རྒྱལ་པློའི་སྒྲུབ་བྱེད་རྣམ་པ་མང་པློའི་མཆོད་སྦྱིན་ཡང་མ་བས་ལ། སློང་བ་པློ་ལ་ནློར་འདློད་པ་རྣམས་
ཀྱང་མ་བྱིན་པར། ས་སྐྱོང་བའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བདག་ཅི་ལ་གྱུར་ཏེ་བདེན་ནམ་རྫུན་ཞེས་པའློ། །  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
ཞེས་པ་སློ་བ་ཁྱད་འཕགས་དག དཔའ་བའི་ཉམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་གནས། ། 

ཉམས་ལྡན་ཉིད་དུ་ནུས་པ་ལ། །ཚིག་འདི་དག་ནི་དབང་བ་ཡིན། ། 
ཞེས་གློ་བུར་དུ་རྒྱལ་པློ་ཐློབ་པ་ལ་སློ་བ་ཁྱད་འཕགས་དག་གསལ་བ་འདི་ལྟ་བུ་དཔའ་བའི་ཉམས་ཀྱི་བདག་ཉིད་
དུ་གནས་ཏེ། ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་རློགས་ནུས་པ་ལས་ཚིག་འདི་དག་དབང་བ་ཡིན་ནློ།། 
  

ལློ་མང་བསྒྲུབས་པའི་ཁང་པར་མི་ཡིབ་ཅིང་། །རཀྵའི་ཕྲེང་གོག་ཟད་ཟད་མ་མཉེས་ལ། ། 
རལ་བའི་ཁུར་དང་ས་རའི་རྒྱན་མེད་པར། །བསན་དགྲ་མིང་ཙམ་ལྷག་མར་བས་འདི་ཅི། ། 

 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཐབས་མཁས་ཞི་འཇམ་ཚུལ་གྱིས་མ་བསླུས་ཤིང་། །དྲག་ཤུལ་དཔུང་གི་སློར་བ་བཤམས་མིན་པར། ། 
ཞབས་དྲུང་རང་ཉིད་ལྗོངས་འདིར་ཕེབས་ཙམ་གྱིས། །ལྷློ་འབྲུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པློར་གྱུར་འདི་ཅི། ། 

 

 

བཞི་པ་མ་ངན་འཕེལ་བ་སྙིང་རྗེའི་ཉམས་ནི། དུང་དཀར་པས། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་འབས་
ལ། །སྤྱློད་པར་མི་བཟློད་སྙིང་རྗེའི་ཉམས། ། སྡུག་བསྔལ་མློང་བའི་རྒྱུ་སྡིག་ཉེས་བསགས་པ་དང། 
དེའི་འབས་བུ་མི་འདློད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚློགས་ལ་སྤྱློད་པར་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་བཟློད་གླགས་མེད་
པའི་མང་ངན་གྱི་ཚིག་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།།  
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ལུས་འཇམ་གང་ལ་པདྨ་ཡི། །མལ་སན་དག་ཀྱང་རྩུབ་བྱེད་ན། ། 
ལྷ་མློ་དེ་ནི་རློ་ཁང་དག །སྲེག་ཟ་ལྡན་པར་ཅི་ལྟར་ཉལ། ། 

ལུས་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་ཅན་གང་ལ་ པདྨའི་མལ་སན་དག་ཀྱང་རྩུབ་པར་བྱེད་པ་མཛེས་མ་མིའི་ལྷ་
མློ་དེ་འདྲ་བ་ནི། བདག་པློ་ཤི་བའི་རློ་ཁང་དག་སྲེག་ཟ་མེའི་ཕུང་པློ་དམར་འུར་འུར་འབར་བ་དང་ལྷན་
ཅིག་པའི་ནང་དུ་ གནས་སྐབས་ཇི་ལྟར་ཉལ་ཏེ་བཟློད་པར་མི་ནུས་སློ། །  
 

དེ་བཤད་པ་ནི།  
ཞེས་པ་སྙིང་རྗེ་འློས་རྒྱས་ལ། །རྒྱན་ཉིད་དུ་ནི་རབ་ཏུ་བཤད། ། 

དེ་བཞིན་གཞན་ཡང་མི་སྡུག་དང་། །བཞད་གད་རད་བྱུང་འཇིགས་རུང་ངོ་། ། 
ཞེས་པ་རྒྱ་བལ་གྱི་རྒྱལ་པློ་འདས་དུས། རློ་དང་ལྷན་ཅིག་བཙུན་མློ་གསློན་པློར་བསྲེགས་པས་སྙིང་རྗེ་བ་བར་འློས་
པ། མ་ངན་གྱི་འགྱུར་བ་རྒྱས་པ་ནི་སྙིང་རྗེའི་ཉམས་རྒྱན་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བཤད་ལ།  
 

དར་ཟབ་མལ་དུ་བདེར་མནལ་རྔ་ཡབ་ཀྱིས། །བསིལ་བས་དུས་སུ་སློང་བ་མིའི་དབང་ཕྱུག། 
གཞློན་ཤ་ལྷག་པར་རྒྱས་གང་མནར་མེད་ཀྱི། །མེ་ལྕེ་འཁྲུག་པའི་ཚལ་དུ་ཇི་ལྟར་གཟིམས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དར་ཟབ་འཇམ་པའི་མལ་ན་བདེར་རློལ་བའི། །སྡེ་སྲིད་གཙང་པ་བཙུན་མློ་དང་བཅས་པ། ། 
གསློན་པློར་ཆགས་པའི་སྨྲེ་ངག་འདློན་བཞིན་དུ། །ཤུལ་རིང་ཕྱི་མའི་ལམ་ལ་ཆས་པར་གྱུར། ། 

 

དེ་བཞིན་གཞན་ཡང་མི་སྡུག་པ་དང་། བཞད་གད་དང་། རད་བྱུང་དང་། འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་ཀྱང་
ངོ་ཞེས་མཚམས་སར་ནས།  
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ལྔ་པ་སྐྱུག་བློ་བ་འཕེལ་བ་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་ནི། དུང་དཀར་པས། ཡིད་དུ་མི་འློང་དངོས་པློ་
ཡིས། །ཞེ་ལློག་སྐྱེད་བྱེད་མི་སྡུག་ཉམས། ། བརྗོད་བའི་དངོས་པློ་གང་གི་རྣམ་པ་ཡིད་དུ་མི་འློང་ཞིང་
སྐྱུག་བློ་བའི་གནས་ཚུལ་སྣ་ཚློགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེ་ལློག་པའི་ཉམས་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

རྒྱུ་མས་བརྒྱན་པའི་སྲིན་པློ་རྣམས། །མགོ་མེད་རློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། ། 
ལག་པ་སར་བས་ཁྱོད་དགྲའི་ཁྲག །འཐུང་ཞིང་འཐུང་ཞིང་གར་བྱེད་དློ། ། 

ཚིལ་བུས་དཀྲིས་པའི་རྒྱུ་མའི་ཕྲེང་བས་ལུས་ལ་བརྒྱན་པའི་སྲིན་པློ་མི་རློ་ཟ་བ་རྣམས། གཡུལ་དུ་བཅད་
དེ་མགོ་མེད་པའི་རློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལག་པའི་སྙིམ་པ་སར་བས། ཁྱོད་ཀྱི་དགྲ་བློ་བསད་པའི་བང་ཁོག་
གི་ཁྲག་རྣམས་བཅུས་ནས། འཐུང་ཞིང་འཐུང་ཞིང་མློས་པའི་གར་བྱེད་དློ། ། ཞེས་སྐྱུག་བློ་ཞིང་ཡི་
གར་མི་འློང་བས་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་རྒྱན་ནློ། །  
 

སྐྲ་བརྫེས་ཕུབ་ལྟར་རབ་གདངས་ཁ་ཡི་སྒོར། །རང་གི་ནང་ཁྲོལ་ཕྱིར་ཕྱུང་སར་ཟ་བའི། ། 
རློ་ལངས་ཚློགས་རྣམས་སེར་སྐྱའི་ཀླད་པ་དག །ལུག་ཀྱང་འཁྱམས་ཤིང་འཁྱམས་ཤིང་གར་བསྒྱུར་རློ། ། 

 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

བཟང་པློར་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕློགས་པའི་སྐྱེ་བློ་འགའ། །སང་མདློར་འཁྱམས་ཏེ་དློར་བའི་ཟས་སྙིགས་དག། 
འཚློལ་ཞིང་ཟློས་ཀྱང་མ་ཞུ་བསྐྱུགས་པ་རྣམས། །ཞིམ་ཞིམ་ཚུལ་དུ་ལྕེ་ཡིས་ལྡག་པར་བྱེད། ། 

 

དྲུག་པ་དགོད་བློ་བ་འཕེལ་བ་བཞད་གད་ཀྱི་ཉམས་ནི། དུང་དཀར་པས། བརྗོད་པའི་ཚིག་དེས་ཉན་པ་
པློར། །བཞད་གད་འཕེལ་བྱེད་བཞད་གད་ཉམས། ། ངག་ཏུ་བརྗོད་པའི་ཚིག་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉན་པ་
པློ་རྣམས་ལ་རྒོད་བློ་བའི་ཉམས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་ཚིག་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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གྲོགས་མློ་མེ་ཏློག་མ་རྙིང་མ། །ཁྱོད་ཀྱི་ནུ་མའི་ངོས་ལ་ནི། ། 
སེན་རྗེས་གསར་བ་ཆགས་པ་འདི། །སློད་གཡློགས་དག་གིས་སྒྲིབ་པར་མཛློད། ། 

གཞན་དང་རྩེ་དགར་རློལ་པས། རྒྱན་གྱི་མེ་ཏློག་རྙིང་པ་མློ་ལ། ཀྱེ་གྲོགས་མློ་མེ་ཏློག་མ་རྙིང་མ་ཞེས་
བློད་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་ནུ་མའི་ངོས་ལ་སར་མློས་འཇུས་པའི། སེན་མློའི་རྗེས་གསར་དུ་ཆགས་པ་འདི། 
སློད་གཡློགས་དག་གིས་སྒྲིབ་པར་མཛློད་ཅིག་ཅེས། སེན་རྗེས་གསལ་བའི་འགལ་བ་བཞད་གད་ཀྱི་
དློན་ཏེ། བཞད་གད་ཀྱི་ཉམས་རྒྱན་ནློ།། 
  

ཚངས་པར་སྤྱློད་ལྡན་ཁྱོད་ཉིད་བེ་རྒན་གྱི། །ལློ་མར་དགྱེས་པའི་མེ་ཏློག་ཐློས་པ་འཛིན། ། 
སེར་སྐྱར་ཁ་དློག་མཐུན་པར་རང་རིགས་ཀྱང་། །ཅོད་པན་སྒྲོ་ཐེམ་མཛེས་པས་སྒྲིབ་པར་མཛློད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ལྷློ་འབྲུག་གཞློན་ནུ་མ་རྣམས་འཛུམ་མདངས་ཀྱིས། །གྲོགས་ཁྱོད་ཡིད་དབང་འགུགས་པར་མི་ནུས་ཀྱང་། ། 
སད་ནས་ཀ་ཆེན་བསྒྲེངས་བའི་འབུར་གཟུགས་དེ། །འགེབས་ཕྱིར་དར་གྱིས་ཤམ་བུ་འདི་ལློངས་ཤིག། 

 

བདུན་པ་ངོ་མཚར་བ་འཕེལ་བ་རད་བྱུང་གི་ཉམས་ནི། དུང་དཀར་པས། སྔོན་མེད་ཁྱད་འཕགས་ཡློན་
ཏན་གྱིས། །ངོ་མཚར་སྐྱེས་སློན་རད་བྱུང་ཉམས། ། སྔོན་ཆད་འཇིག་རྟེན་འདིར་བྱུང་མ་མློང་ཞིང་མེད་
པ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཡློན་ཏན་བརྗོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཐློན་པར་
བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

དགའ་ཚལ་ལྗོན་པ་འདི་རྣམས་ཀྱི། །འདབ་མ་གསར་བ་གོས་བཟང་དང་། ། 
མེ་ཏློག་དློ་ཤལ་ལ་སློགས་རྒྱན། །ཡལ་འདབ་ཁང་པར་གྱུར་པ་མཚར། ། 

དགའ་བའི་ཚལ་གྱི་ལྗོན་པ་བཟང་པློ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ལློ་འདབ་གསར་དུ་འཁྲུངས་པ་གོས་བཟང་པློ་དང་། 
མེ་ཏློག་ནི་དློ་ཤལ་སློགས་རྒྱན་དང་། ཡལ་ག་འདབ་མ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པས་སྟེང་ནས་ཕུབ་ཅིང་། ཕློགས་
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མཚམས་བསྐོར་བས་ཁང་པར་གྱུར་པ་ཆེས་ངོ་མཚར་རློ་ཞེས་ཡ་མཚན་རད་དུ་བྱུང་བར་སློན་པས། 
རད་བྱུང་གི་ཉམས་རྒྱན་ནློ།།  

ལྷ་དང་གྲུབ་པས་བསན་འློས་དབེན་པ་འདི། །ལྷུན་སྟུག་གོར་མ་ནློར་བུའི་ཁྲི་འཕང་དང་། ། 
ཆུ་འཛིན་གདུགས་དཀར་བསེར་བུའི་རྔ་ཡབ་གཡློབ། །ཉི་ཟླའི་འློད་ཟེར་སྒྲོན་མར་གྱུར་པ་མཚར། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
འཕུར་འགྲོའི་སློབ་དཔློན་བྱིན་བརླབས་སན་ལྗོངས་འདི། །སན་སློས་གཡུ་ཡི་ནེའུ་གསིང་རྣམ་པར་བཞད། ། 
རྐང་འཐུང་གཞློན་ནུའི་ཚློགས་ཀྱིས་བསིལ་ཡབ་གཡློབ། །རང་བྱུང་བག་རི་བ་གམ་མཛེས་སྡུག་ལྡན། ། 

 

བརྒྱད་པ་འཇིགས་པ་འཕེལ་བ་འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་ནི། དུང་དཀར་པས། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུ་
གང་ལས། །སྐྲག་པའི་ཉམས་སློན་འཇིགས་རུང་ཉམས། ། ལྟ་ན་བཟློད་པར་དཀའ་ཞིང་འཇུགས་སུ་
རུང་བའི་རྒྱུ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལས་སྐྲག་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚློགས་ཐློན་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་
སློ།། 

རྩེ་མློ་དག་ལ་མེ་གནས་པ། །བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ནི་རློ་རྗེ་གང་། ། 
འདི་ནི་དྲན་ན་ལྷ་མིན་གྱི། །བུད་མེད་མངལ་ནི་ལྷུང་བར་བྱེད། ། 

རྩེ་མློ་དག་ལ་མེའི་ཚུབ་མ་མཆེད་ཅིང་འབར་བ་གནས་པ། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་ཕག་ཆ་རློ་རྗེ་རྩེ་མློ ་བརྒྱ་པ་འདི་
ནི། དྲན་པ་ན་ཡང་ལྷ་མིན་གྱི་བུད་མེད་རྣམས་ འཇིགས་པས་མངལ་གྱི་བྱིས་པ་དབང་མེད་དུ་ས་ལ་
ལྷུང་བར་བྱེད་དློ་ཞེས་ཐློས་པ་ཙམ་གྱིས་འཇིགས་པ་བསྐྱེད་པས། འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་རྒྱན་ནློ།།  
 

དུག་ཆེན་འཁྱིལ་འདྲའི་སྐུ་དང་སྲིད་པ་གསུམ། །ཁམ་དུ་བྱེད་པའི་གདངས་ཞལ་ཧ་ཧར་བཞད། ། 
མཚློན་ཆའི་ཆར་འབེབས་ཕག་རྒྱ་ཟིལ་གནློན་ལྷ། །མཐློང་ཚེ་ཁྲོ་བའི་ཚློགས་ཀུན་ལག་ཆ་འབྲུལ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསན་སྲུང་ནག་པློ་ཆེ། །རྔམས་པའི་གད་རྒྱང་ས་གསུམ་འདར་བཞིན་དུ། ། 
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འབར་བའི་སྤྱན་གསུམ་སང་མིག་བགྲད་ཙམ་གྱིས། །ཉམས་པའི་དགྲ་བློ་དློན་སྙིང་ཚལ་པར་གས། ། 
 

 

སྙན་པའི་ཉམས་ལས་ཁྱད་པར་བསན་པའི་ཕྱིར།  
སྙན་པ་གྲོང་པ་ཉིད་མིན་སྐྱེས། །བརྗོད་བ་ཡི་ནི་ཉམས་དག་བསན། ། 

འདི་ནི་ཉམས་བརྒྱད་དབང་བས་ཏེ། །ཚིག་རྣམས་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བཤད། ། 
ལེའུ་དང་པློར་སྙན་པའི་ཉམས་ནི། གྲོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྗོད་བྱེད་ཚིག་དང་། བརྗོད་བ་དློན་གྱི་
ཉམས་དག་བསན་ལ། འདིར་ནི་ཉམས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བས་ཏེ། ཚིག་རྣམས་རློ་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བཤད་
པའློ། ། གཞན་དུ། རིན་ཆེན་མཛློད་ལས། སྒེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྡུག་པ། །དྲག་ཤུལ་དགོད་དང་འཇིགས་སུ་
རུང་། །སྙིང་རྗེ་རྔམ་དང་ཞི་བ་སྟེ། །འདི་རྣམས་གར་གྱི་ཉམས་དགུའློ། ། ཞེས་དགུ་དང་། སློབ་དཔློན་ར་བྷ་
བློས། སྒེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྡུག་པ། །དགོད་དང་དྲག་ཤུལ་འཇིགས་སུ་རུང་། །སྙིང་རྗེ་རྔམ་དང་ཞི་བ་

དང་། །མཉེས་གཤིན་པ་སྟེ་ཉམས་བཅུའློ། ། ཞེས་དང་། འགའ་ཞིག ཉམས་བཞིར་བསྡུས་པའང་བཞེད་པ་
ཡློད་དློ། ། པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲཱིས། རྔམ་པའམ་མི་སྡུག་པ་ཞེས་རྣམ་གྲངས་སུ་མཛད་པ་མི་འཐད་དེ། 

དློགས.དཔློད་དུ་གསལ་ལློ། ། 

བཅུ་དགུ་པ་གཟི་བརྗིད་ཅན། 
བཅུ་དགུ་པ་གཟི་བརྗིད་ཅན་ནི། དུང་དཀར་པས། གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ང་རྒྱལ་གྱི། །ཚིག་སྨྲས་
གཟི་བརྗིད་ཅན་གྱི་རྒྱན། ། རང་ཉིད་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ལྟ་བུའི་ང་རྒྱལ་གྱི་ཚིག་སྨྲས་པས་
བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།  
 

དཔེར་བརྗོད་ནི།  
བདག་ནི་གནློད་པ་བྱེད་པློ་ཞེས། །ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ལ་འཇིགས་མ་བྱེད། ། 

བདག་གི་རལ་གྲིས་ཕྱིར་ཕློགས་རྣམས། །ནམ་ཡང་གཞློམ་པར་འདློད་མ་ཡིན། ། 
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བདག་ནི་སློག་ལ་གནློད་པ་བྱེད་པ་པློ་ཡིན་ནློ་ཞེས། ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ལ་འཇིགས་པ་འཛིན་པར་མ་
བྱེད་ཅིག་ རྒྱུ་མཚན། བདག་གི་རལ་གྲིས་ནི་ཕྱིར་ཕློགས་ཏེ་འབློས་པ་དག་ནམ་ཡང་གཞློམ་པར་འདློད་
པ་མ་ཡིན་ནློ།།  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
ཞེས་པ་སྐྱེས་བུ་དྲེགས་ལྡན་འགས། །གཡུལ་དུ་གཞན་ནི་བཀག་བས་ཏེ། ། 
གཏློང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས། །གཟི་བརྗིད་ལྡན་པར་ཤེས་པར་བ། ། 

ཞེས་པ་སྐྱེས་བུ་དཔའ་ཞིང་དྲེགས་པ་དང་ལྡན་པ་འགས། གཡུལ་དུ་གཞན་སྡེ་བཅོམ་ནས་འབློས་པ་བཀག་པ་དེ། 
ལུང་བཟང་པློས་གཏློང་བའི་ཚེ་བརྗོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་རྒྱན་ཞེས་པ་ཤེས་པར་བའློ། །  

ལུང་རིགས་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ཁོ་བའི་མདུན། །ཕྱིར་རྒོལ་ལག་ལྡན་སློང་གི་སྙིང་འགེམས་ཞེས། ། 
བག་འཁུམས་མི་འློས་ཁོ་བློའི་ཞབས་སྐྱེས་རྡུལ། །སྤྱི་བློར་བཅིང་རྣམས་སློབས་པ་མཆོག་ཏུ་དགེ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས།  

བསན་སྲུང་དྲག་དཔུང་གདློང་ལྔའི་སྡེར་ཁྱིམ་འློག །འགལ་ཅན་ཝ་སྐྱེས་ཀླད་ཁྲག་འཐློར་བ་ལ། ། 
སྙིང་རྩ་འཕར་བ་མི་འཚལ་ཚུལ་མཐུན་གྱི། །ལམ་ལ་གནས་ན་མཛའ་བཤེས་དམ་པའང་ལགས། 

ཉི་ཤུ་པ་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་པའི་རྒྱན། 
ཉི་ཤུ་པ་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརྗོད་དློ། ། དང་པློ་མཚན་
ཉིད་ནི།  

འདློད་དློན་དངོས་སུ་མ་བརྗོད་པར། །དེ་ཉིད་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར། ། 
རྣམ་པ་གཞན་དག་བརྗོད་པ་གང་། །དེ་ནི་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་པར་འདློད། ། 

འདློད་བའི་དློན་དངོས་སུ་མ་བརྗོད་པར་དེ་ཉིད་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ། ཐབས་མཁས་ཀྱི་རྣམ་པ་
གཞན་དག་བརྗོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རྣམ་གྲངས་བརྗོད་པའམ། བརྒྱུད་ནས་བརྗོད་པའི་རྒྱན་དུ་
འདློད་དློ།། 
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དུང་དཀར་པས། འདློད་དློན་འགྲུབ་སད་ཚིག་གཞན་གྱིས། །བརྗོད་པ་རྣམ་གྲངས་བརྗོད་པའི་རྒྱན། ། 
རང་ཉིད་ཀྱི་བསམ་དློན་དངོས་དེ་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་དློན་དེ་དངོས་སུ་མ་བརྗོད་པར་དློན་གོ་བར་
བྱེད་པའི་ཚིག་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་བསམ་དློན་དངོས་དེ་འགྲུབ་ཐབས་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན།  
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་ནི།  
ས་ཧ་ཀཱ་རའི་སྙེ་མ་རྣམས། །གཞན་གྱི་གསློས་འདིས་ཟ་བར་བྱེད། ། 

དེ་ནི་བདག་གིས་བཟླློག་པར་བགྱི། །ཁྱེད་གཉིས་དལ་གྱིས་འདུག་པར་མཛློད། ། 
ས་ཧ་ཀཱ་ར་སྟེ་འློ་མས་བཅུས་པའི་ཨམྲ་མཆོག་གི་སྙེ་མ་རྣམས། གཞན་བ་རློག་གིས་གསློས་པར་གྲགས་
པ་ཁུ་བྱུག་འདིས་ཟ་བར་བྱེད་ཀྱི། དེ་ནི་བདག་གིས་བཟླློག་པར་བགྱི་བས། ཁྱེད་གཉིས་གནས་འདིར་
དལ་གྱིས་འདུག་པར་མཛློད་ཅིག  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
གྲོགས་མློ་སྐྱེས་ཕྲན་ཕྲད་བས་ནས། །དེ་དག་དུས་སར་དགའ་བ་ཡིས། ། 

དགའ་སློན་སྒྲུབ་ཏུ་གཞུག་འདློད་པས། །འགའ་ཞིག་དེ་ནས་སློང་བར་གྱུར། ། 
རང་གི་གྲོགས་མློ་སྐྱེས་ཕྲན་གཞློན་ནུ་དང་ཕྲད་པར་བས་ནས། དེ་དག་དུས་ས་དེར་དགའ་བའི་དགའ་སློན་
འཁྲིག་པའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ཏུ་གཞུག་འདློད་པས། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གྲོགས་མློ་འགའ་ཞིག་ཁུ་བྱུག་བཟླློག་པའི་
ཟློལ་གྱིས་གནས་དེ་ནས་སློང་བར་གྱུར་ཏློ།། 
  

ཁོ་བློ་དབེན་པའི་ཡློན་ཏན་བལྟ་བའི་ཕྱིར། །ཞག་འགའ་རི་བློའི་སུལ་ནས་སུལ་དུ་རྒྱུ། 
གྲོགས་དག་ཡིད་འློང་ཁྱིམ་འདིར་དུས་དེ་སྲིད། །བློ་དང་བག་བརྐྱང་ལྷན་ཅིག་བཞུགས་འཚལ་ལློ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཀྭ་ཡེ་གྲོགས་ཁྱོད་ལྗོན་ཤིང་བསིལ་གྲིབ་འློག །མཛེས་མ་དེ་དང་ལྷན་དུ་རེ་ཞིག་སྒུགས། ། 
ཁོ་བློ་ཡློ་བད་འགའ་ཞིག་དློན་གཉེར་ཕྱིར། །རྒྱང་རིང་གྲོང་ཁྱེར་ཕ་ཀིར་ཡུད་ཙམ་འགྲོ། ། 
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ཉེར་གཅིག་པ་ཀུན་ཕན་གྱི་རྒྱན། 
ཉེར་གཅིག་པ་ཀུན་ཕན་གྱི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརྗོད་དློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།  

བ་བ་འགའ་ཞིག་བརྩམས་པ་ལ། །སྐལ་བ་ཡི་ནི་སློབས་ལས་ཀྱང་། ། 
དེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུན་ཚློགས་གང་། །དེ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་བརྗོད། ། 

བ་བའི་དངོས་པློ་འགའ་ཞིག་བརྩམས་པ་ལ། རང་གི་སྐལ་བའི་ཁར་ཆེའི་སློབས་ལས་ཀྱང་། དེ་སྒྲུབ་
བྱེད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ཞིག་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་གང་དེ་ནི། ཀུན་དུ་ཕན་པའི་རྒྱན་དུ་
བརྗོད་དློ།། 
  
དུང་དཀར་པས། བ་བ་རྩློམ་ཚེ་སྟེས་དབང་གིས། །རྐྱེན་གཞན་འཛློམས་སློན་ཀུན་ཕན་རྒྱན། ། རང་
གིས་བསྒྲུབ་པར་འདློད་པའི་བ་བ་དེ་རྩློམ་པ་ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ། འབད་བརྩློན་མ་བས་ཀྱང་སབས་
ལེགས་པའི་དབང་གིས་བ་བ་དེ་འགྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཞན་དག་འཛློམས་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན།  
གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་ནི།  

ཁེངས་པ་གཞློམ་ཕྱིར་དེ་ཡི་ནི། །རྐང་པ་དག་ལ་ཕག་འཚལ་བ། ། 
བདག་ལ་ཕན་ཕྱིར་སྐལ་བ་ཡི། །འབྲུག་གི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་གྱུར། ། 

ཆགས་ལྡན་ཞིག་དགའ་མས་རང་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་གཞློམ་ཕྱིར། དེའི་རྐང་པ་དག་ལ་ཕག་ 
འཚལ་བར་བརྩམ་ཚེ། བདག་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་སྐལ་བའི་སློབས་ལས་དགའ་བ་སྐྱེད་པའི་འབྲུག་གི་སྒྲ་
སྙན་པ་གློ་བུར་དུ་གྲགས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་འབྲུག་སྒྲས་འདློད་པ་འཕེལ་ཏེ། འདུད་པའི་གྲོགས་ལ་ཀུན་
ཏུ་ཕན་པར་བྱུང་བས་ཀུན་ཕན་གྱི་རྒྱན་ནློ། །  

ངན་འགྲོའི་གནས་ལུགས་ཐློས་པས་སྐྱི་གཡའ་ཞིང་། །རང་གི་ལས་ཚུལ་དྲན་པས་ཞེ་འཚེར་དུས། ། 
འདུ་བ་གློ་བུར་འཁྲུགས་པའི་ལྟར་སྣང་ནད། །ལས་སྒྲིབ་སློང་བའི་ཐབས་སུ་ལྷ་ཡིས་བྱིན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གཞུང་ལུགས་འཆད་རྩློད་རྩློམ་པའི་བ་བ་ལ། །མི་ཚེ་བསྐྱལ་བའི་ཀུན་སློང་སྐྱེས་མ་ཐག། 
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སན་ལྗོངས་བློ་གསལ་གཞློན་ནུའི་ཚློགས་དབུས་སུ། །རིག་གཞུང་སྨྲ་བའི་ཁུར་འདི་སྐལ་བས་བྱིན། ། 
 

ཉེར་གཉིས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན། 
ཉེར་གཉིས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརྗོད། མཇུག་བསྡུ་བའློ། ། དང་པློ་
མཚན་ཉིད་ནི།  

བསམ་པ་འམ་ནི་འབློར་བ་ཡི། །ཆེན་པློ་ཉིད་ནི་བ་མེད་གང་། ། 
དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞེས་པ་ཡི། །རྒྱན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད། ། 

བསམ་པའམ་འབློར་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་བ་ན་མེད་པ་གང་དུ་བརྗོད་པ་དེ་ནི། རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས་པའི་རྒྱན་དུ་
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་དློ། །དུང་དཀར་པས། བསམ་པའམ་ནི་འབློར་པའི་ཆོས། །བ་ན་མེད་
སློན་རྒྱ་ཆེའི་རྒྱན། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་བསྔགས་ཡུལ་དེའི་བསམ་པའམ་འབློར་པའི་ཁྱད་པར་
གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་སློན་པ་ཞིག་ལ་སྐབས་འདིར་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་དུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ།། 
ཞེས་སློ།།  
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་ལ་གཉིས། བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ནི། དུང་དཀར་པས། བསམ་པའི་ཁྱད་
པར་བ་མེད་ཚུལ། །བརྗོད་པ་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེའི་རྒྱན། ། བསྔགས་པར་འདློད་པའི་ཡུལ་དེའི་བསམ་
པའི་ཁྱད་ཆོས་བ་ན་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་བར་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་དེའི་བསམ་པ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ་
བའི་ཁྱད་ཆོས་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

རཱ་ཝ་ཎ་ཡི་མགོ་གཅོད་པའི། །བ་བའི་ཁུར་ཡང་བཟློད་པ་གང་། ། 
རཱ་གྷུའི་བུ་དེས་བ་མ་ཡི། །བཀའ་ལས་འདའ་བར་ནུས་མ་གྱུར། ། 

རཱ་ཝ་ཎ་ཞེས་པ་སྒྲ་སྒྲོག་གི་བུ་སྟེ། ལངྐ་མགྲིན་བཅུ་འཇིགས་རྟེན་གསུམ་བན་དུ་བས་པ་དེའི་མགོ་
གཅོད་པའི་བ་བ་ཁུར་ཆེན་པློ་ཡང་བཟློད་ནུས་པ་གང་། རཱ་གྷུ་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློ་ཤིང་ར་བཅུ་པའི་བུ་རཱ་མ་
ཎ་དེས། བ་མ་སྟེ་རང་གི་ཡབ་ཀྱིས། ཁྱོད་སཱི་ཏ་དང་བཅས་པ་རེ་ཞིག་ནགས་སུ་སློང་ལ། ནུ་བློ་བྷ་ར་ཏ་
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རྒྱལ་སྲིད་ལ་ཞློག་ཅེས་པའི་བཀའ་ལས་འདའ་མ་ནུས་པར་ནགས་སུ་སློང་ངོ་ཞེས་བཀའ་མི་འཚམས་པ་
ཡང་དང་དུ་བངས་པ་ནི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ནློ།། 
  

བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚློས་ཅི་བསྒོའི་ལས་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །འགྲོ་མང་དུས་ཀྱི་ཁ་སྒོར་འཇུག་སློབས་པ། ། 
རིག་སྔགས་འཆང་དེས་རྒྱུ་འབས་ངང་ཚུལ་ལ། །གཟིགས་ནས་བསན་དགྲ་འགའ་ཞིག་བང་གྲོལ་བཀོད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གངས་རིའི་ལྗོངས་ཀྱི་དྲེགས་ལྡན་སྡེ་སྲིད་ཀྱང་། །ཐལ་བར་བརླགས་པའི་ནུས་ལྡན་ངག་གི་དབང་། ། 
ལྗོངས་འདིར་ཉམ་ཆུང་འགྲན་ཟླར་ཚློལ་ལ་དགའ། །སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་དུ་དགོངས་ནས་བཏང་སྙོམས་བཞག། 

 
གཉིས་པ་འབློར་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི། དུང་དཀར་པས། གནས་སློགས་འབློར་པ་བ་མེད་ཆོས། །སློན་བྱེད་འབློར་པ་རྒྱ་
ཆེའི་རྒྱན། ། གནས་དང་ལུས་དང་ལློངས་སྤྱློད་སློགས་འབློར་པའི་ཁྱད་པར་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་
འགའ་ཞིག་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་དེ་ཉིད་གང་ལ་ལྡན་པའི་བདག་པློ་དེ་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་སློན་པ་
ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

རིན་ཆེན་རྩིག་པ་ལ་འཕློས་པའི། །གཟུགས་བརྙན་བརྒྱ་ཡིས་བསྐོར་གྱུར་པ། ། 
ལངྐའི་དབང་ཕྱུག་དེ་ཁོ་ན། །ཨཉྗ་ན་བུས་དཀའ་བས་ཤེས། ། 

པདྨ་རཱ་ག་དང་། མརྒད་སློགས་རིན་པློ་ཆེའི་རང་བཞིན་གྱི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་རྩིག་པ་ལ་འཕློས་ཤིང་ཤར་བའི། 
གཟུགས་བརྙན་རང་དང་འདྲ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་བསྐོར་བར་གྱུར་པ་ལས། འདི་དག་ནི་གཟུགས་བརྙན་ནློ། ། 
འདི་ནི་ལངྐའི་དབང་ཕྱུག་དེ་ཁོ་ནའློ་ཞེས་ཨཉྗ་ན་བུ་སྤྲེའུའི་རྒྱལ་པློ་ཧ་ནུ་མནྠཱ་དེས། སཱི་ཏ་འཚློལ་བར་སློང་དུས། 
དཀའ་བ་ཆེན་པློས་བརགས་ནས་ཤེས་ཀྱི། ཡུད་ཀྱིས་མ་ཤེས་སློ། ། དཔེར་བརྗོད་འདི་གཉིས་ཁྱབ་འཇུག་གི་
འཇུག་པ། རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སར་བ་སྟེ། རྒྱས་པར་ཁྱད་པར་འཕགས་བསློད་དང་། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་
གི་བསློད་འགྲེལ་སློབ་དཔློན་ཤེས་རབ་གོ་ཆས་མཛད་པ་སློགས་ལས་ཤེས་སློ།། 
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རིན་ཆེན་ཁམས་ལས་ཡློངས་གྲུབ་གཞན་མེད་ཀྱི། །ཁང་པར་རབ་དགྱེས་བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་མགོན། ། 
གཅིག་ཉིད་ཀུན་ཏུ་འཆར་ཡང་འཁྲུལ་མེད་དུ། །གང་དྲུང་ཟབ་མློའི་ཆོས་ཉན་འདུས་པའི་སྡེ། ། 

རིན་ཆེན་བྱེ་བ་ལས་སྒྲུབ་གནློ་ལ། །གཅིག་ཉིད་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི། ། 
རང་གཟུགས་དག་པའི་སྣང་བ་རབ་འབམས་སུ། །རེས་ཀྱིས་འཆར་བ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཁང་བཟང་བརྒྱ་ཕྲག་ཕྲེང་བས་ཡློངས་བསྐོར་ཅིང་། །གཞུང་ལམ་མི་མང་རིས་སུ་རྣམ་བཀྲ་བའི། ། 
དབུས་འགྱུར་གྲོང་ཁྱེར་འདི་ན་རྒྱུ་བའི་ཚེ། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱང་ལམ་ཡིག་བལྟ་ཞིང་བསྐྱོད། ། 

 
གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི།  

སྔ་མར་བསམ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །འདིར་ནི་མངོན་པར་འབློར་པས་བརླིང་། ། 
རྒྱ་ཆེ་གཉིས་པློ་འདི་དག་ཀྱང་། །གསལ་བ་རབ་ཏུ་མཚློན་པ་ཡིན། ། 

དཔེར་བརྗོད་སྔ་མར་ནི་བསམ་པ་དློག་པ་མེད་པས་བདག་ཉིད་ཆེ་བ་བསན་ལ། ཕྱི་མ་འདིར་ནི་ཁང་པ་རིན་པློ་
ཆེའི་རང་བཞིན་གྱིས་མངོན་པར་འབློར་བ་བརླིང་བ་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་བསན་ཏེ། རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་གཉིས་པློ་འདི་
དག་ཀྱང་གསལ་བར་རབ་ཏུ་མཚློན་ཅིང་བསན་པ་ཡིན་ནློ།། 
 

ཉེར་གསུམ་པ་བསྙོན་དློར་གྱི་རྒྱན། 
ཉེར་གསུམ་པ་བསྙོན་དློར་གྱི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། དབྱེ་བ་དཔེར་བརྗོད། དློན་
བསྡུ་བའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  

བསྙོན་དློར་དག་ནི་བསྙོན་བས་ནས། །དློན་གཞན་ཅུང་ཟད་སློན་པ་སྟེ། ། 
བསྙོན་དློར་དག་ནི། དངོས་པློའི་ངོ་བློ་ལ་མིན་ཞེས་བསྙོན་ནས། དློན་གཞན་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བློ་
ཅུང་ཟད་སློན་པས་སྙན་ངག་མཛེས་པར་བྱེད་པའློ།།  
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དུང་དཀར་པས། དངོས་ཡློད་དློན་དེར་དེ་མིན་ཞེས། །བསྙོན་ནས་བརྗོད་པ་བསྙོན་དློར་རྒྱན། ། 
དངོས་སུ་ཡློད་པའི་ཆོས་དེའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ངོ་བློ་སློགས་ལ་དེ་ཉིད་དངོས་མིན་པར་བརྗོད་པས་དློན་
གཞན་ཅུང་ཟད་སློན་པ་ཞིག་ལ་བསྙོན་དློར་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན། ཞེས་སློ།།  
 

གཉིས་པ་དབྱེ་བ་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ། དང་པློ་ཆོས་ལ་བསྙོན་དློར་ནི།  
དུང་དཀར་པས། ཁྱད་ཆོས་དངོས་དེ་གཞན་ཞིག་ཏུ། །བརྗོད་དེ་ཆོས་ལ་བསྙོན་དློར་ཡིན། །བརྗོད་པར་
འདློད་པའི་དངོས་པློ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཉིད་དེ་དངོས་མིན་པར་སློན་པའི་ཚིག་དེས་དློན་གཞན་ཅུང་ཟད་
གོ་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

འདློད་པ་དག་ནི་མདའ་ལྔ་པ། །མ་ཡིན་སྒྲོ་ལྡན་སློང་ཕྲག་ཡློད། ། 
འདློད་པའི་ལྷ་དག་ནི་མདའ་ལྔ་པ་ཞེས་གྲགས་ཀྱང་དེ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲོ་ལྡན་མདའ་སློང་ཕྲག་ཀྱང་ཡློད་ཀྱི། 
གཞན་དུ་སྲིད་པ་གསུམ་ལས་རྒྱལ་མི་ནུས་སློ་ཞེས་འདློད་ལྷའི་ཆོས་མདའ་ལྔ་ལ་བསྙོན་ནས། དེ་བས་
མང་བར་སློན་པ། ཆོས་ལ་བསྙོན་དློར་གྱི་རྒྱན་ནློ།། 
  

རྣམ་འདྲེན་དུས་འཁོར་ཞབས་དེའི་མཁྱེན་རབ་ནི། །གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ཆོས་ཀུན་ཇི་ལྟར་གཟིགས། ། 
ཤེས་བར་གང་སྲིད་ཚིག་དློན་མཐའ་ཡས་པ། །མཁྱེན་པས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་གྲངས་ཀྱང་བརྒལ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཆོས་རྒྱལ་མེས་པློ་སྐུ་འཁོར་ཉུང་བསྡུས་ཀྱིས། །སང་དགྲ་ཐུལ་བ་ཅི་ཞིག་འཕྲུལ་ལྡན་དག། 
འབུམ་ཕྲག་དུ་མས་གཡུལ་ངོར་ཞུགས་པར་ངེས། །གཞན་དུ་བགྲང་ཡས་དམག་ལས་ཇི་ལྟར་རྒྱལ། ། 

 

གཉིས་པ་ཡུལ་ལ་བསྙོན་དློར་ནི།  
དུང་དཀར་པས། ཡུལ་ལ་ལྟློས་ནས་རྣམ་གཞན་དུ། །འགྱུར་བར་སློན་པ་ཡུལ་ལ་བསྙོན། ། བརྗོད་པར་འདློད་
པའི་དངོས་པློ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཉིད་ཡུལ་གཞན་དང་ཕྲད་པ་ན་དེ་ལ་ལྟློས་ཏེ་དེ་ཉིད་མིན་པར་འགྱུར་བར་སློན་
པའི་སྒོ་ནས་ཁྱད་ཆོས་དངོས་དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་ལྟར་བས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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ཙནྡན་ཟླ་འློད་དལ་བུ་ཡི། །ལྷློ་ཕློགས་དྲི་ཡི་བཞློན་པ་འདི། ། 
མེ་ཡི་རང་བཞིན་སློ་བ་སྟེ། །གཞན་གྱི་ངོར་ནི་བསིལ་ཞེས་གྲགས། ། 

ཙནྡན་དང་། ཟླ་བའི་འློད་དང་། ལྷློ་ཕློགས་ཀྱི་དྲིའི་བཞློན་པ་རླུང་འདི་རྣམས་བདག་ལ་ཚ་བས་གདུང་བྱེད་ མེའི་
རང་བཞིན་སློ་བ་སྟེ་ སྐྱེ་བློ་གཞན་གྱི་ངོར་ནི་བསིལ་ཞེས་གྲགས་ཏེ་ བདེན་པར་དཀའློ།། དེ་བཤད་པ་ནི། 
  

འདློད་ལྡན་གྱིས་ནི་གཞན་ལ་དེ། །བསིལ་བར་ཁས་བངས་བདག་ཉིད་ལ། ། 
ཚ་བ་ཉིད་དུ་རབ་བསན་ཕྱིར། འདི་ནི་ཡུལ་ལ་བསྙོན་དློར་རློ། ། 

དངོས་པློ་དེ་དག་འདློད་ལྡན་གྱིས་གཞན་གྱི་ངོར་བསིལ་བར་འདློད་པ་ཁས་བངས་ཀྱང་དློན་དུ་མ་རངས་པའི་ཚིག་
གྲག་ཅེས་བསྙོན་ཏེ། དློན་གཞན་བདག་ཉིད་ལ་ཚ་བར་མངོན་སུམ་དུ་བྱུང་ཞེས་པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བསན་པའི་
ཕྱིར། འདི་ནི་དབང་ཡུལ་ལྔའི་ཡ་གྱལ། རེག་བ་བསིལ་བར་ཚ་བར་བསྙོན་དློར་བས། ཡུལ་ལ་བསྙོན་དློར་གྱི་
རྒྱན་ནློ།། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། ངག་འདི་ནི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟློས་ནས་དངོས་པློའི་ངོ་བློ་ལ་བསྙོན་གྱི་ཡུལ་
ཀུན་ལ་ལྟློས་ཏེ་མིན་པས་ན་ ཡུལ་ལ་བསྙོན་དློར་ཞེས་བ་བའློ་ཞེས་པ་ལྟར་ཡང་རུང་ངོ་།། 
 

ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་ལྷག་པའི་ལྷ་འདི་ཉིད། །མུ་སྟེགས་བྱེ་བ་སློང་གི་བློ་གྲོས་ལ། ། 
མུན་པའི་དངོས་པློ་གསར་དུ་སྦྱིན་པློ་སྟེ། །གཞན་དུ་ཤེས་རབ་གསལ་བའི་ལྷ་ཞེས་གྲགས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལྷློ་ལྗོངས་མཛེས་མའི་བཞིན་དང་མཁྲང་ཟླུམ་བརླ། །རབ་རྒྱས་ནུ་འབུར་ལྡེམ་པའི་མཚང་ར་དང་། ། 
སྣུམ་འཇམ་དྲི་ཞིམ་སྐྲ་ཡིས་བདག་ཡིད་སྲེག །གཞན་དག་དེ་ལ་འདློད་ཡློན་མཆོག་ཏུ་འཛིན། ། 

 
གསུམ་པ་རང་བཞིན་བསྙོན་དློར་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དངོས་དེའི་རང་བཞིན་གཞན་ཞིག་ཏུ། །གནས་པར་སློན་པ་རང་བཞིན་ལའློ། ། བརྗོད་པར་
འདློད་པའི་དངོས་པློ་དེའི་ངོ་བློ་དངོས་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དེ་ཁས་མ་བངས་པ་ལྟར་བས་ནས། དེའི་རང་བཞིན་
གཞན་ཞིག་ཏུ་གནས་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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བདུད་རྩི་ཟག་པའི་འློད་ཟེར་ཅན། །ཟླ་བ་ཞེས་པར་བདག་ཅག་འདློད། ། 
དློན་གྱི་བདག་ཉིད་འདི་ནི་གཞན། །དུག་ཟག་ཟེར་དང་ལྡན་པ་ཉིད། ། 

བདུད་རྩི་ཟག་པའི་འློད་ཟེར་ཅན་ཞིག་ཟླ་བ་ཞེས་པ་དེར་བདག་ཅག་འདློད་པ་ལ་ དློན་གྱི་བདག་ཉིད་ད་ལྟའི་ཟླ་
བ་འདི་ནི་དེ་ལས་གཞན་ཡིན་ཏེ། སློག་འཕྲློག་པ་དུག་ཟག་པའི་འློད་ཟེར་དང་ལྡན་པའློ། །  

དེ་བཤད་པ་ནི།  
ཞེས་པ་ཟླ་བའི་ཟླ་བ་ཉིད། །བཟླློག་ནས་དློན་གཞན་བདག་ཉིད་ནི། ། 

འདློད་པས་གཟིར་བས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། །འདི་ནི་རང་བཞིན་བསྙོན་དློར་རློ། ། 
ཞེས་པ་འདི་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱི་དངོས་པློ་དེ་ཟླ་བ་ཉིད་མིན་ཞེས་བཟླློག་ཅིང་བསྙོན་ཏེ། དློན་གཞན་
དུག་ཟག་པའི་ཟེར་ལྡན་དུ་བསན་ནས། བདག་ཉིད་འདློད་པས་གཟིར་བས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་ཟླ་བ་ཉིད་
ཟླ་བ་མིན་ཞེས་བསྙོན་པས་ རང་བཞིན་བསྙོན་དློར་གྱི་རྒྱན་ནློ།།  
 

དགའ་བ་གསར་པ་གསར་པ་འཕེལ་བྱེད་ཅིང་། །ཡིད་རྗེས་མཐུན་ལ་དགའ་བྱེད་མ་ཞེས་འབློད། ། 
བཞིན་ངན་ཙཎྜ་ལཱི་འདི་མཐློང་མ་ཐག །དབང་མེད་ཡི་ག་ལྡློག་པར་བྱེད་ལ་ལྟློས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གངས་ཀྱི་ཆུ་འཐུང་ལྷློ་འབྲུག་མཛེས་མ་རྣམས། །རེག་བ་འཇམ་ཞིང་དྲློད་འབར་ལྡན་ནློ་ལློ། ། 
བདག་ནི་དེ་ལ་བརྩེ་བར་རྩློམ་པས་ཀྱང་། །ལུས་སེམས་འདར་ཞིང་བ་སྤུ་གྱེན་དུ་ཟིང་། ། 

 

གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི།  
དཔེ་ཡི་བསྙོན་དློར་སྔར་ཉིད་དུ། །དཔེ་རྣམས་ལ་ནི་རབ་བསན་ཏེ། ། 
དེ་ཡི་བསྙོན་དློར་དབྱེ་བ་རྣམས། །མཚློན་བ་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་མཚློན། ། 

གཞན་དཔེའི་བསྙོན་དློར་ནི་སྔར་ཉིད་དློ། ། དཔེ་དློན་ཐ་དད་མིན་པའི་དཔེ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་
བསན་ཏེ། དབྱེ་བ་བཞི་པློ་དེའི་བསྙོན་དློར་གྱི་དབྱེ་བ་རྣམས་མཚློན་བ་ཚིག་གི་སློར་བ་དག་ལ་མཚློན་ཞིང་རྒྱ་ཆེར་

རློགས་པར་བའློ། །  
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ཉེར་བཞི་པ་སར་བའི་རྒྱན། 
ཉེར་བཞི་པ་སར་བའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། དཔེར་བརྗོད་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པའློ། ། དང་པློ་

མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  
སར་བ་གཟུགས་གཅིག་ལྡན་པའི་ཚིག །དུ་མའི་དློན་ཅན་ཉིད་དུ་འདློད། ། 

སར་བ་ནི་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གམ་སྒྲའི་གཟུགས་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གང་ཞིག བརྗོད་བའི་དློན་གཉིས་ལ་
སློགས་པ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འདློད་དློ། ། དུང་དཀར་པས། ཚིག་གཟུགས་གཅིག་པར་སར་བ་

ལས། །སྒྲ་དློན་གང་རུང་མཚུངས་པ་ཡིས། །ཕན་ཚུན་སར་གཞི་སར་ཆོས་དག །དུ་མའི་དློན་ཅན་སར་བའི་
རྒྱན། ། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གཟུགས་གཅིག་པར་སར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྒྲ་མཚུངས་པ་དང་དློན་མཚུངས་གང་
ཡང་རུང་བས་སར་གཞི་དང་སར་ཆོས་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ཆགས་ཤིང་དློན་དུ་མར་སར་ཆོག་པའི་རྒྱན་ཞིག་ལ་སར་

བའི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་སློ།། 
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། རྩ་བ་གཉིས་སུ་བསན། བཤད་ཟིན་དྲན་པར་བས་སློ། །ཁྱད་
པར་བདུན་དུ་དབྱེ་བའློ། དང་པློ་ནི།  

 
དེ་ཚིག་ཐ་དད་མིན་པ་དང་། །ཐ་དད་ཚིག་འདྲ་རྣམ་པ་གཉིས། ། 

ཞེས་པའི་དང་པློ་ཚིག་ཐ་དད་མིན་པའི་སར་བ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཚིག་གཟུགས་གཅིག་ཅིང་གཅོད་
མཚམས་གཅིག །ཐ་དད་མིན་པའི་སར་བའི་རྒྱན། ། ཚིག་སློར་གང་དུ་སར་གཞི་དང་སར་ཆོས་
གཟུགས་གཅིག་ཅིང་གཅོད་མཚམས་ཀྱང་གཅིག་པའི་སྒོ་ནས་སར་གཞི་མི་འདྲ་བར་ས་ཆོག་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཨུ་ད་ཡ་གནས་མཛེས་པ་ཅན། །དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཆགས་རྒྱལ་པློ་འདི། ། 
མྲྀ་དུཿཀ་ར་འཇིག་རྟེན་གྱི། །ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་འཕྲློག་པར་བྱེད། ། 
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ཅེས་རཱ་ཛཱའི་སྒྲ་ཟླ་བ་དང་ རྒྱལ་པློ་ལ་འཇུག་པ་སྒྲ་སར་ཏེ། ཁྱད་གཞི་དེའི་སྟེང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཨུ་ད་ཡའི་
སྒྲ། འཆར་བ་དང་། འབྱུང་བ་དང་། དར་བ་དང་། རྒྱས་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པས། ཟླ་བ་འཆར་བ་ལ་
གནས་པའི་མཛེས་པ་ཅན་དང་། རྒྱལ་པློ་དར་བ་ལ་གནས་པའི་མཛེས་པ་ཅན། རཀྟ་དམར་བ་དང་། 
ཆགས་པ་ལ་འཇུག མཎྜྻལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཇུག་པས། ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམར་བ་དང་། རྒྱལ་
པློ་འཁོར་འབངས་ལ་བམས་པས་ཆགས་པ། མྲྀ་དུཿཀ་ར། ཟླ་བ་ལ་འཇམ་པའི་འློད་དང་། རྒྱལ་པློ་ལ་
འཇམ་པའི་དཔ་སྟེ་ཁྲལ་རན་པར་སྡུད་པ་རྣམས་སྒྲ་སར་ཏེ། གཉིས་ཀས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཡིད་རབ་ཏུ་
འཕྲློག་པར་བྱེད་དློ་ཞེས་དློན་གཉིས་ཀ་ལ་ཚིག་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་མིན་པར་གཅིག་པས། ཚིག་ཐ་
དད་མིན་པའི་སར་བའློ།། 
 
གཉིས་སྐྱེས་ཚློགས་ཀྱི་དབུས་ན་མངོན་མཐློ་བ། །མགྲིན་སྔོན་ཅན་གྱི་གཙུག་ཕུད་ལ་གནས་པའི། ། 
ཡིད་འློང་འློད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་གསར་ཆགས་པ། །དཔལ་འདི་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་ཡི་གར་འློང་། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

བློ་ལྡན་འདུས་པའི་རྩློལ་བ་ལས་བྱུང་ཞིང་། །དྲི་བལ་དྭངས་བའི་གཞི་ལ་རྟེན་འཆའ་སྟེ། ། 
མི་མཐུན་ཕློགས་ཀུན་འཇོམས་པའི་དཔལ་མངའ་བ། །འདི་ནི་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་ཡི་གར་འློང་། ། 
 
གཉིས་པ་ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སར་བ་ནི། དུང་དཀར་པས། གཟུགས་གཅིག་གཅོད་མཚམས་མི་འདྲ་
བས། །སར་རུང་ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སར། ། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་གང་དུ་ཚིག་གཟུགས་གཅིག་ལ་གཅོད་
མཚམས་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་སར་གཞི་ཐ་དད་པ་སློ་སློར་སར་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། དེ་ཡང་ 
རྒྱ་དཔེར།  

དློ་ཥཱ་ཀ་རེ་ཎ་སམྦ་དྷྣཀྵ་ཏྲ་པ་ཐ་ཝརྟྟི་ན། རཱ་ཛྙྱཱ་པྲ་དློ་ཥློ་མ་མིཏྠམ་པྲྀ་ཡ་ཾཀིནྣ་བཱ་དྷ་ཏེ། ། 
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ཞེས་ཚིག་ཐ་དད་པ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་དབང་གིས་སྒྲའི་གཟུགས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་ཡང་། གཅོད་མཚམས་
ཀྱི་དབང་གིས་དློན་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། འགྱུར་དང་པློ།  
 

རྒྱུ་སྐར་ལམ་ལ་རབ་གནས་པ། །མཚན་མློར་བྱེད་པ་དང་བསློངས་ནས། ། 
སློད་ལ་ཡིས་ནི་བདག་འདི་ལྟར། །དགའ་བ་མེད་པར་ཅིས་མ་མནར། ། 

ནཀྵ་ཏྲ་རྒྱུ་སྐར། པ་ཐ་ལམ། ཝརྟྟི་ན་རབ་ཏུ་གནས་པ། དློ་ཥ་མཚན་མློ། ཀ་ར་བྱེད་པ་་། རཱ་ཛ་ཟླ་བ་
སྟེ། རྒྱུ་སྐར་གྱི་ལམ་ནམ་མཁའ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཟླ་བ་ཉིད་མཚན་མློར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། དེ་དང་
བསློངས་པའི་སློད་དུས་འདིས་ནི་བལ་བས་ཉེན་པ་བདག འདི་ལྟ་བུར་དགའ་བ་མེད་པར་ཅིས་མ་
མནར་ཏེ་མནར་རློ་ཞེས་པའློ།། འགྱུར་གཉིས་པ།  
 

རྒྱལ་རིགས་ལམ་ལ་མི་གནས་པ། །རྒྱལ་པློ་སྐྱོན་གྱི་འབྱུང་གནས་དང་། ། 
བསློངས་ནས་སྐྱོན་མང་དག་གིས་བདག །དགའ་མེད་འདི་ལྟར་ཅིས་མ་མནར། ། 

ཀྵ་ཏྲ་རྒྱལ་རིགས། པ་ཐ་ལམ། ཝརྟྟི་ནཱ་འཇུག་པ། དེ་དག་གི་སྔོན་དུ་དགག་པའི་ནཉ྄་བཞག རྗེས་འབྲེལ་ཕྱིས། 
དློ་ཥ་སྐྱོན། ཨཱ་ཀ་ར་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་མཚམས་སར་བ་སློགས་ཀྱིས་འགྲུབ་སྟེ། རྒྱལ་རིགས་ཀྱི་ལམ་སྟེ་

ལུགས་སློལ་བཟང་པློ་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱལ་པློ་སྐྱོན་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་བསློངས་པས་དབུལ་བ་དང་། 
ཉེར་འཚེ་སློགས་ཉེས་སྐྱོན་མང་པློ་དག་གིས་བདག་དགའ་བ་མེད་པ་ཅིས་མ་མནར་ཏེ་གདུང་བས་ཉམ་ཐག་གོ་

ཞེས་ཚིག་གི་གཟུགས་གཅིག་ལ་གཅོད་མཚམས་ཐ་དད་པས། ཐ་དད་ཚིག་འདྲ་བའི་སར་བའློ།། 
  

ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྣ་ཚློགས་ཤིང་ར་ཡིས། །བསྐྱོད་པའི་དཔལ་གྱི་འདབ་མ་ཡིད་འློང་ལ། ། 
ཡང་དང་ཡང་དུ་སྲེད་པས་འཁོར་འགྲོ་བ། །འདི་དག་རྣམས་ལ་གཏད་སློ་ཇི་ལྟར་ཡློད། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

རྣམ་དག་ངེས་ལེགས་བང་ཆུབ་མཆོག་སྒྲུབ་མི། །གནས་ཤིང་རྣམ་པ་སྣ་ཚློགས་དགའ་བའི་དཔྱིད། ། 
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འབས་བུ་སྨིན་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ཡིས། །ཡློངས་སུ་ཕྱུག་པ་ལེགས་བས་ལྡན་པའི་ཞིང་། ། 
 

གཉིས་པ་བཤད་ཟིན་དྲན་པར་བ་བ་ནི།   
དཔེ་དང་གཟུགས་ཅན་འགོག་པ་དང་། །ལྡློག་པ་ཅན་སློགས་སྤྱློད་ཡུལ་ཅན། ། 
སར་བ་གོང་དུ་བསན་ཟིན་ཏེ། །གཞན་པ་འགའ་ཞིག་བསན་པར་བ། ། 

སར་བའི་དཔེ། སར་བའི་གཟུགས་ཅན། སར་བའི་འགོག་པ། སར་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་སློགས་ལས། སར་བའི་
གསལ་བྱེད་སར་བའི་དློན་གཞན་བཀོད་པ་སྟེ། རྒྱན་གཞན་གྱི་སྤྱློད་ཡུལ་ཅན་གྱི་སར་བ་རྣམས་གོང་དུ་བསན་

ཟིན་ཏེ། གཞན་པ་འགའ་ཞིག་བསན་པར་བའློ་ཞེས་མཚམས་སར་ནས།  
 

གསུམ་པ་ཁྱད་པར་བདུན་དུ་དབྱེ་བ་ནི།  
འགའ་ཞིག་བ་བ་ཐ་དད་མིན། །གཞན་པ་བ་བ་འགལ་མིན་ཡློད། ། 

འགལ་བའི་ལས་ཅན་དག་ཀྱང་གཞན། །སར་བ་ངེས་པ་ཅན་ཡང་ཡློད། ། 
ངེས་པ་འགོག་པའི་གཟུགས་བརྗོད་དང་། །འགལ་མིན་འགལ་བ་ཅན་ཡང་སྟེ། ། 
དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི། དཔེར་བརྗོད་དག་ལས་གསལ་བར་འགྱུར། ། 

ཞེས་མིང་དུ་བསན་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དཔེར་བརྗོད་པ་དག་ལས་གསལ་བར་འགྱུར་ཏེ།  
དང་པློ་བ་བ་ཐ་དད་མིན་པའི་སར་བ་ནི།  དུང་དཀར་པས། སར་གཞི་གཉིས་ཀས་བ་བ་གཅིག །བྱེད་སློན་བ་
བ་ཐ་དད་མིན། །བརྗོད་པར་འདློད་པའི་སར་གཞི་གཉིས་ཀས་བ་བ་གཅིག་བྱེད་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་

སློ།། 
 

འཁྱོག་ཅིང་ཡིད་འློང་རང་བཞིན་ཅན། །ཆགས་པ་གསལ་བར་སློན་བྱེད་མ། ། 
མཛེས་མས་བསྐུལ་བའི་མིག་དང་ནི། །ཕློ་ཉ་མློས་ཀྱང་མཛའ་བློ་འགུགས། ། 

མིག་ཟུར་གྱིས་ལྟ་བ་འཁྱོག་པ་དང་། ཕློ་ཉ་མློའི་བསམ་པ་དང་ངག་འཁྱོག་པ་སྒྲ་སར། ཡིད་དུ་འློང་བའི་རང་
བཞིན་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་དློན་སར། རཱ་གའི་སྒྲ་མིག་ཆགས་མློས་ཀྱིས་དམར་བ་གསལ་བ་དང་། ཕློ་ཉ་མློ་དཔློན་
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མློའི་ཆགས་པ་གསལ་བར་སློན་པ་སྒྲ་སར། གཉིས་ཀ་མཛེས་མས་བསྐུལ་བར་གཅིག་ཅིང་ མཛའ་བློ་འགུགས་
པའི་བ་བ་གཅིག་བྱེད་པས། བ་བ་ཐ་དད་མིན་པའི་སར་བའློ།། 

  
རང་བཞིན་མི་བརན་གྱ་གྱུའི་བགྲོད་པ་ཅན། །ཀུན་གྱི་ཐུན་མློང་སྤྱད་བར་གྱུར་པའི་ཡུལ། ། 

དབར་གྱི་ཆུ་ཀླུང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། །ལང་ཚློ་མས་ཀྱང་སྐྱེ་བློ་ཐུར་དུ་འདྲེན། ། 
 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
བགྲོད་པ་མྱུར་ཞིང་ཁྱབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །གང་དང་འབྲེལ་བས་དགའ་བ་སྐྱེད་བྱེད་པ། ། 
ཙན་དན་ལྗོན་པར་རེག་པའི་དྲི་ཞིམ་དང་། །རྒྱང་འཕྲིན་གནས་ཚུལ་དུས་སུ་འློང་བར་བྱེད། ། 

 

གཉིས་པ་བ་བ་འགལ་མིན་གྱི་སར་བ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། སར་ཆོས་མང་པློའི་བ་བ་རྣམས། །གཞི་ལ་ལྟློས་ནས་ཐ་དད་ཀྱང། །འབས་བུ་གཅིག་གི་
གྲོགས་སུ་འགྱུར། །བ་བ་འགལ་མིན་སར་བའི་རྒྱན། ། སར་ཆོས་མི་འདྲ་བ་མང་པློའི་བ་བ་རྣམས་ཁྱད་གཞི་
ལས་ཐ་དད་ཡིན་ཀྱང་བ་བ་དེ་དག་འབས་བུ་རིགས་གཅིག་གི་གྲོགས་སུ་འགྱུར་བར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

 
ཡིད་འློང་ཆགས་པ་འཕེལ་བར་བྱེད། །འཇམ་ཞིང་མློས་པའི་གདངས་སྙན་ཅན། ། 

ཁུ་བྱུག་སྒྲ་ནི་ཐློས་བ་སྟེ། །དཀར་མིན་མིག་ཅན་འཁྱུད་བའློ། ། 
སྐྱེ་བློ་ཀུན་གྱི་ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་ ཆགས་པ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ མ་ད་ཀ་ལ་ མློས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་ སྐད་
གདངས་སྙན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་ སྐད་དང་ལུས་འཇམ་པ་དང་ལྡན་པ། ཁུ་བྱུག་གི་སྒྲ་ནི་རྣ་བར་ཐློས་བ་སྟེ་ 
དེས་འདློད་པ་སྐྱེད་ནས་དཀར་མིན་ཨུཏྤལའི་མིག་ཅན་མ་ལ་ལུས་ཀྱིས་འཁྱུད་བར་གྱུར་ཏློ། །འདིར་ཐློས་བ་དང་

འཁྱུད་བའི་བ་བ་མི་འགལ་བས། བ་བ་འགལ་མིན་གྱི་སར་བའློ།། 
  

བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དྲི་མར་གྱུར་པ་རྣམས། །དག་བྱེད་ཚད་མས་འགྲོ་བའི་ཡིད་བསིལ་བ། ། 
ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆོས་ནི་ཐློས་བས་ཏེ། །བསབ་གཞིའི་རིམ་པ་རྒྱུད་ལ་བརན་པར་བ། ། 

 



   

189 
    

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ཀུན་ལ་དགའ་བའི་དཔལ་ཀུན་སྦྱིན་བྱེད་ཅིང་། །དག་ཅིང་གཙང་བའི་གཞི་ལ་རབ་གནས་པ། ། 
ཟླ་བ་གཞློན་ནུ་མིག་ལམ་གྱུར་པ་དང་། །འབྲུག་གཞུང་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་ཡིད་ལ་དྲན། ། 

 
གསུམ་པ་འགལ་བའི་ལས་ཅན་གྱི་སར་བ་ནི།  

དུང་དཀར་པས། གཞི་ཆོས་སར་བའི་བ་བ་འགལ། །འགལ་བའི་ལས་ཅན་སར་བའི་རྒྱན། །ཁྱད་གཞི་སློ་སློར་
སྒྲ་དློན་གང་རུང་གིས་སར་རུང་བའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་སར་ནས། སར་ཡང་ཁྱད་ཆོས་དེ་ལྡན་གྱི་ཁྱད་གཞི་གཉིས་

པློ་དེའི་བ་བ་འགལ་བ་གཉིས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཆུ་མ་དང་སར་འཕེལ་བ་ཡི། །དམར་བ་རབ་ཏུ་སློན་བྱེད་ཅིང་། ། 
ཚ་ཟེར་ཅན་ནི་ནུབ་གྱུར་ཏེ། །ལུས་སྐྱེས་དག་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས། ། 

ཆུ་མ་ནི། ནུབ་ཕློགས་ཆུ་ལྡན་མ་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་དབང་པློ་ལ་འཇུག་པ་དང་། རཱ་གའི་སྒྲས། ཉི་མ་ནུབ་རིར་
སར་བའི་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་དམར་བ་དང་། མཚན་མ་ལ་སར་བས་ཆགས་པ་རབ་ཏུ་སློན་པར་བྱེད་པ། ཚ་ཟེར་
ཅན་ཉི་མ་ནི་ནུབ་པར་གྱུར་ཏེ་ལུས་སྐྱེས་འདློད་པ་དག་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས་སློ་ཞེས་ནུབ་པ་དང་རྒྱས་པའི་བ་བ་འགལ་

བས་ འགལ་བའི་ལས་ཅན་གྱི་སར་བའློ།།  
 

ལུས་ཅན་སྙིང་ལ་ཉལ་བའི་ནུས་པ་ཡིས། །ལུས་སྐྱེས་གཡློ་སློགས་འགྱུར་བ་གསལ་བྱེད་པ། ། 
འདློད་ལ་ཆགས་པ་དེ་ནི་ཡློངས་ཉམས་ནས། །ཡློན་གནས་མཆོག་ལ་དད་པ་རབ་ཏུ་འཕེལ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གཟི་བརྗིད་མཆོག་ཏུ་འབར་ཞིང་མཐློ་བའི་གཞིར། །རྣམ་པར་སྣང་བ་ར་བདུན་དབང་པློ་ཡིས། ། 
མཛེས་སྡུག་ཀུ་མུད་ཚུལ་ཀུན་བཅོམ་པ་དང་། །ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པློས་ཕན་བདེ་དར་བར་མཛད། ། 

 

བཞི་པ་ངེས་པ་ཅན་གྱི་སར་བ་ནི།  
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དུང་དཀར་པས། གཉིས་ཀར་སར་ཡང་སྐབས་དློན་འདིར། །ངེས་པར་འཇུག་སློན་ངེས་ཅན་སར། ། སར་རྒྱུའི་
ཚིག་དེ་སྤྱིར་ན་དློན་གཉིས་ཀར་འཇུག་པའིསྐབས་ཡློད་ཀྱང། སྐབས་སུ་བབ་པའི་སར་ཡུལ་དེའི་མིང་དངོས་སུ་

སློས་པ་དེས་སར་གཞི་གཞན་དག་མི་འཇུག་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

རལ་གྲི་ཉིད་ལ་ནི་སྟྲིཾ་ཤ །གཞུ་ཉིད་ལ་ནི་འཁྱོག་པློ་ཉིད། ། 
མི་དབང་འདི་ཡི་མཱརྒ་ཎ། །མདའ་རྣམས་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཡིན། ། 

ནི་སྟྲིཾ་ཤ་ནི་རལ་གྲི་དང་། ཁྲོ་བ་ལ་འཇུག འཁྱོག་པའི་སྒྲ་གཞུ་དང་། གཡློན་ཅན་ལ་འཇུག མརྒ་ཎའི་སྒྲ་མདའ་
དང་སློང་བ་ལ་འཇུག་པ་ལས། མིའི་དབང་པློ་འདི་ལ་ཁྲོ་བ་དང་གཡློན་ཅན་དང་སློང་བར་མི་དློགས་པས། རལ་

གྲི་དང་གཞུ་དང་མདར་ངེས་སློ་ཞེས་ངེས་བཟུང་བས་པས། ངེས་པ་ཅན་གྱི་སར་བའློ། །  
ཀེ་ས་ར་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཀརྜཱི་ཀས། །བརྒྱན་ཅིང་བདུད་རྩི་བརྟེན་ལས་གཉིས་སྐྱེས་ཕྲེང་། ། 
མཛེས་ལྡན་པདྨ་ཅན་གྱི་ཆོས་དེ་དག །སྙིང་སྡུག་འདི་ཡི་ལུས་ལ་ངེས་པར་གནས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

སན་ལྗོངས་ཁབ་ན་རང་བཞིན་གྱ་གྱུ་ནི། །བསིལ་ལྡན་དལ་འགྲོའི་རྒྱུན་བཟང་ཁོ་ནར་དང་། ། 
རག་ཏུ་འཁྱོག་དང་དེ་བཞིན་མརྒ་ཎ། །རྩེད་ཆས་མདའ་གཞུ་དག་ལ་ངེས་པར་གནས། ། 

 
ལྔ་པ་ངེས་པ་འགོག་པའི་སར་བ་ནི། དུང་དཀར་པས། སྒྲ་གཅིག་སྒྲ་དློན་གང་རུང་གིས། །སར་ཆོས་གཅིག་ལ་
ངེས་བསན་ནས། །སར་ཡང་དེ་ཉིད་གཞན་ལའང། །ལྡན་པར་སློན་པ་ངེས་འགོག་སར། ། རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་
གཅིག་སྐབས་དློན་གྱི་ཡུལ་དེ་ལ་ལྟློས་ཏེ་སྒྲ་དང་དློན་གང་ཡང་རུང་བའི་སྒོ་ནས་སར་གཞི་གཅིག་ཤློས་ཁོ་ན་ལ་
འཇུག་པར་ངེས་གཟུང་བས་པའི་རྗེས་སུ་ སར་ཡང་སར་ཆོས་དེ་དང་ལྡན་པའི་དངོས་པློ་གཞན་དག་ཀྱང་ཡློད་

པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཁྱོད་ཀྱིས་བསྲུངས་ལ་ཚེར་མ་ནི། །པདྨའི་ཡུ་བ་ཉིད་ལའློ། ། 
འློན་ཀྱང་ཆགས་ཅན་འཁྲིག་པ་ལ། །འཁྱུད་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལའང་མཐློང་། ། 
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ཀཎྜ་ཀའི་སྒྲ་ཚེར་མ་དང་ སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་དང་ པདྨའི་ཡུ་བའི་སྤུ་དང་ ལུས་ཀྱི་སྤུ་ལློང་རྣམས་ལ་
འཇུག་པ་ལས། རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྲུངས་པའི་ས་གཞིའི་ཁྱོན་ལ་བདག་འབས་ངན་པ་ཚེར་མ་སློགས་མེད་ལ་ 
སེམས་ཅན་མ་རུངས་པའི་འཚེ་བ་ཡང་མེད་མློད། ཀཎྜ་ཀ་ནི་པདྨའི་ཡུ་བ་ལ་ཡློད་པའི་སྤུ་ཙམ་ཞིག་གོ་ཞེས་ངེས་
བཟུང་བས་ཏེ། འློན་ཀྱང་ཆགས་ཅན་འཁྲིག་པ་ལ་ཞུགས་པ། འཁྱུད་པར་གྱུར་བའི་ལུས་ལའང་ཆགས་པའི་སྤུ་

ལློང་མཐློང་ངོ་ཞེས་ངེས་པ་དེ་འགོག་པས། ངེས་པ་འགོག་པའི་སར་བའློ། །  
  

ཕློགས་འདིར་སྲེད་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་བགྲོད་པའི། །ལུས་ཕྲ་སྐྱེ་བའི་ལམ་རབ་སྟེར་བའི་མ། ། 
འློན་ཀྱང་མ་ངེས་སྐྱེ་མེད་ཚལ་ལྡན་པའི། །སྔོ་བསངས་ནམ་མཁའི་བུ་མློ་དག་ཀྱང་མཐློང་། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཆོས་ལྡན་ཞིང་འདིར་ཟིང་ལློང་ལྡིར་བ་ནི། །དགུན་དུས་ལློ་གསར་དགའ་སློན་སྐབས་ལ་སྟེ། ། 
འློན་ཀྱང་མ་ངེས་མཛའ་བཅུག་ཕློ་མློ་རྣམས། །དབེན་པའི་མལ་ན་འདློད་བདེ་རློལ་དུས་ཀྱང་། ། 

 
དྲུག་པ་འགལ་མིན་གྱི་སར་བ་ནི།  

དུང་དཀར་པས། དློན་གྱི་སར་གཞི་སར་ཆོས་རྣམས། །དཔེ་ཡི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང། །འགལ་མེད་སློ་སློར་
རིམ་སར་བ། །འགལ་བ་མེད་པའི་སར་བའི་རྒྱན། །མཚློན་བ་དློན་གྱི་སར་གཞི་སར་ཆོས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ 
མཚློན་བྱེད་དཔེའི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང་སྒྲ་དློན་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་འགལ་བ་མེད་པར་སློ་སློར་སར་རུང་བ་

ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ས་འཛིན་ཀ་ཊ་ཀ་མང་ཞིང་། །གཟི་བརྗིད་ལྡན་པ་ངེས་པར་དར། ། 
མཁས་པ་སྐྱེ་རྒུའི་བདག་བྱུང་སྟེ། །རྗེ་བློ་ནུས་པ་འཛིན་ཡང་དེ། ། 

ས་འཛིན་རི་བློ་དང་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཀ་ཊ་ཀ་མང་བ་ནི་རི་ཞློལ་དང་། ཕློ་བང་འཁོར་མང་བ། གཟི་
བརྗིད་ལྡན་པ་ནི་ཉི་མ་དང་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆོས་ནི་ཡ་ཏློ་ད་ཡ་ངེས་པར་འཆར་བ་དང་ངེས་པར་དར་
བ། མཁས་ནི་ཚངས་པ་དང་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆོས་ནི་སྐྱེ་རྒུའི་བདག་པློ་སྟེ་སྐྱེས་སློ་ཅོག་གི་བདག་པློ་
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དང་། སྐྱེ་བློ་ཡློད་དགུའི་བདག་པློ། རྗེ་བློ་ནི་སྨིན་དྲུག་གི་བུ་དང་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆོས་ནི་ཤཀྟི་དྷ་ར་
མཚློན་ཆ་འཕང་མདུང་དང་རིག་སྔགས་སམ་སློབས་ཀྱི་ནུས་པ་འཛིན་པ་ཡང་དེ་ཡིན་ཞེས་ཡང་སྒྲས་གོང་མ་
རྣམས་བསྡུས་སློ། ཐམས་ཅད་སྒྲ་སར་བའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་མི་འགལ་བས་འགལ་མིན་གྱི་སར་བའློ། །  

པདྨའི་ཚལ་གནས་ལས་བལྟམས་རང་བྱུང་སྐུ། །འགྲོ་བའི་ཏློག་འགྱུར་འཁོར་ལློས་ཕག་ཟུང་མཛེས། ། 
འཆི་མེད་དབང་ཕྱུག་བདུད་རྩི་སློ་བའི་ལྷ། །སྟེང་འཕུར་རྒྱལ་པློས་སུམ་བརྩེགས་གྲོང་ཁྱེར་འཇིག། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ས་ཡི་དབང་པློ་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་བསྙེགས། །གསེར་གྱི་མདངས་འཛིན་ཚློགས་ཀྱིས་ཡློངས་སུ་བསྐོར། ། 
ཟུང་འབྲེལ་སྣང་བ་མཆོག་གིས་རྣམ་པར་གསལ། །རྣམ་བཞི་ཚློམ་བུས་བརྒྱན་གང་སྐྱེ་འགྲོའི་དཔལ། ། 

 
བདུན་པ་འགལ་བ་ཅན་གྱི་སར་བ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། དློན་གྱི་སར་གཞིར་སར་ཆོས་རྣམས། །ཕན་ཚུན་འགལ་བར་སར་རུང་ཞིང། །དཔེ་ཡི་སར་
གཞིར་དེ་ལྟར་དུ། །རུང་མིན་འགལ་བ་ཅན་གྱི་སར། ། མཚློན་བ་དློན་གྱི་སར་གཞི་གཅིག་ལ་དེའི་ཁྱད་ཆོས་
ཕན་ཚུན་འགལ་བ་མེད་པར་སར་རུང་ཞིང། མཚློན་བྱེད་དཔེའི་སར་གཞིར་ཁྱད་གཞི་གཅིག་ལ་སར་སྐབས་དེ་
ལྟར་དུ་བས་ན་དེའི་ཁྱད་ཆོས་དངོས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཉམས་མེད་ཡིན་ཡང་ཆོས་གཅོད་མིན། །རྒྱལ་པློ་ཡིན་ཡང་ཟད་མི་ཤེས། ། 
བདེ་བྱེད་ཡིན་ཡང་ལག་འགྲོ་མེད། །ལྷ་ཡང་བི་བུ་དྷ་མ་ཡིན། ། 

ཉམས་མེད་ནི་ཁྱབ་འཇུག་དང་ལུགས་ལས་མ་ཉམས་པའི་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆོས་བྲྀ་ཥའི་སྒྲ་ཁྱུ་མཆོག་
སྟེ་གླང་དང་བསློད་ནམས་ལ་འཇུག་པས། ཁྱབ་འཇུག་གིས་གླང་ཟློས་པར་གྲགས་པས་མི་གཅོད་པ་འགལ། 
རྒྱལ་པློ་བསློད་ནམས་རྒྱུན་མི་གཅོད་པས་མི་འགལ། གཅོད་པའང་དུམ་བུར་གཅོད་པའི་དློན་ཏེ་ཡི་གེ་མ་ནློར་བར་
བྲིའློ། ། རྒྱལ་པློ་ནི། རྒྱུ་སྐར་གཟའ་དང་བམ་ཟེ་དང་། །སན་དང་མཆོད་སྦྱིན་མཚན་མློ་རྣམས། །དེ་རྣམས་ཀུན་
གྱི་རྒྱལ་པློ་རུ། །ཟླ་བ་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོས། ། ཞེས་འདློན་པས་ཟླ་བ་དང་མིའི་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་
ཆོས་ཀྵ་ཡ་འཁྲུག་པའམ་ཟད་པའི་བྱིངས་ལ་དགག་པ་སར་བས། ཟླ་བ་ལ་ཟད་མི་ཤེས་པ་འགལ། རྒྱལ་པློ་ལ་
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ཡིད་མི་འཁྲུགས་པ་མི་འགལ། བདེ་བྱེད་ནི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆོས་ལག་འགྲོ་ནི། 
སྦྲུལ་དང་སྐྱེ་བློ་ངན་པ་སྟེ། དབང་ཕྱུག་ལ་སྦྲུལ་རྒྱན་མེད་པ་འགལ། རྒྱལ་པློ་ལ་སྐྱེ་བློ་ངན་པ་དང་མི་འགྲོགས་པ་
མི་འགལ། ལྷ་ནི་ལྷའི་འགྲོ་བ་དང་མིའི་རྒྱལ་པློ་སྟེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆོས་བི་བུ་དྷ་ནི་རྣམ་སད་མིན་དང་མཁས་
བལ་མིན་པ་སྟེ། ལྷ་ལ་རྣམ་སད་མིན་པ་འགལ། རྒྱལ་པློ་མཁས་པའི་རང་བཞིན་ལ་མཁས་བལ་མིན་པ་མི་
འགལ་ལློ།། ཡང་གི་སྒྲ་རྣམས་ སྨྲྀ་ཏིས། ཀྱང་དང་ཡང་ནི་སྡུད་པའི་ཚིག །མི་མཐུན་མཐུན་པར་སློན་པའང་
ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རློ།། 
 
ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་ཀྱང་རབ་ཆགས་ཀུན་རློག་སངས། །མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་ཡིན་ཀྱང་ལག་འགྲོར་རྩེ། ། 
ཤ་བ་ར་སྟེ་ཁྱུ་མཆོག་གཅོད་མི་བྱེད། །ལྷ་ཉིད་ཡིན་ཀྱང་འགྲོ་བར་གཏློགས་པ་མིན། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
གསལ་བྱེད་ཡིན་ཀྱང་སྒྲ་གཅན་འཇིགས་པ་མེད། །འདློད་འབྱུང་ལགས་མློད་བེམ་པློའི་རང་བཞིན་ཅན། ། 

འགུགས་པར་བྱེད་ཀྱང་རྣློན་པློའི་རྩེ་དང་བལ། །དགའ་བྱེད་ཡིན་ཏེ་ཟུར་མིག་གཡློ་མ་ལགས། ། 
 

ཉེར་ལྔ་པ་ཁྱད་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱན། 
ཉེར་ལྔ་པ་ཁྱད་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད། མ་
བཤད་པ་བསབ་པའི་ཚུལ་ལློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  
 

ཁྱད་པར་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕྱིར། །ཡློན་ཏན་རིགས་དང་བ་བ་སློགས། ། 
གང་ཞིག་མ་ཚང་ཉིད་སློན་པ། །དེ་ནི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པར་འདློད། ། 

གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕྱིར། ཡློན་ཏན་རིགས་བ་བ་རས་སློགས་དངོས་གང་
ཞིག་ལ་ཆེད་ཀྱིས་མ་ཚང་བ་ཉིད་དུ་སློན་པ་དེ་ནི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱན་དུ་འདློད་དློ། །  
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དུང་དཀར་པས། གང་དུ་ཡློན་ཏན་རིགས་ལ་སློགས། །ཁྱད་ཆོས་གཞན་འགའ་མ་ཚང་ཡང་། ། 
དམིགས་བསལ་ཁྱད་པར་ལྡན་པར་སློན། །དེ་ནི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱན། །བརྗོད་པར་འདློད་པའི་
དངོས་པློ་དེར་ཡློན་ཏན་དང་རིགས་ལ་སློགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་མ་ཚང་ཡང་རིགས་མཐུན་
གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པར་སློན་པ་ནི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ཞེས་
བ་བ་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
  

གཉིས་པ་བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ་ལྔ་ལས།  
དང་པློ་ཡློན་ཏན་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། ཡློན་ཏན་འགའ་ཞིག་ཚང་མིན་
ཡང་། །ཁྱད་འཕགས་ཡློན་ཏན་ལྡན་པར་བརྗོད། །བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་དེར་ཡློན་ཏན་གྱི་
ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་མ་ཚང་ཡང་ཁྱད་པར་བའི་ཡློན་ཏན་གཞན་ལྡན་པར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་
སློ།། 

མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་དག་གི་མཚློན། །རྩུབ་པ་མ་ཡིན་རྣློ་བའང་མིན། ། 
དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་ཡིས་ནི། །ས་གསུམ་རྣམས་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། ། 

མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་འདློད་ལྷའི་མཚློན་ནི་རྩུབ་པ་མ་ཡིན་ཅིང་། རྣློ་བའང་མིན་མློད་དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་ཡིས་
ནི་ས་གསུམ་པློ་རྣམས་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་མཚློན་ཆ་སྤྱིའི་ཡློན་ཏན་མ་ཚང་ཡང་། བྱེད་ལས་
ཆེས་ཁྱད་པར་གྱུར་པ་བསན་པས་ ཡློན་ཏན་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པའློ།། 
  

ཚངས་པར་སྤྱློད་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་བ་གོས་ནི། །མཁྲེགས་མིན་ས་བ་མ་ཡིན་མཐུག་པའང་མིན། ། 
དེ་ལྟ་ནའང་མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་གྱིས། །མཚློན་ཆར་ཇི་ཙམ་ཕབ་ཀྱང་བརྫི་མ་ལགས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཚུལ་མཐུན་ཡ་རབ་ཟེའུ་འབྲུ་ལས་བྱུང་བའི། །དབར་རྔའི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་སྦྲང་རྩི་འདི། ། 
མང་བ་མིན་ཀྱང་གཞན་སྡེའི་བུང་བ་ཀུན། །གྲོགས་སུ་ཁུག་པའི་གྲགས་སྙན་སྲིད་ན་འབར། ། 
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གཉིས་པ་རིགས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་ཚང་
ཡང་། །ཁྱད་ཆོས་དེ་དང་ལྡན་པར་བརྗོད། །བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་དེར་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
འགའ་ཞིག་མ་ཚང་ཡང་། རིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་དག་ལ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པར་བརྗོད་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

འདི་ནི་ལྷ་ཡི་བུ་མློ་མིན། །དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའང་མིན། ། 
དེ་ལྟ་མློད་ཀྱི་ཚངས་པའི་ཡང་། །དཀའ་ཐུབ་གཞློམ་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས། ། 

ཡིད་འློང་མ་འདི་ནི་ལྷའི་བུ་མློ་མིན་ཅིང་། དེའི་བྱེ་བག་དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའང་མིན་ནློ། །དེ་ལྟ་
མློད་ཀྱི་ཆགས་བལ་ཚངས་པ་ཆེན་པློའི་ཡང་དཀའ་ཐུབ་གཞློམ་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་སློ། །ལྷའི་རིགས་མ་
ཚང་ཡང་མཛེས་པ་ཁྱད་པར་བ་སློན་པས་རིགས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པའློ།།  
 
 

སྒྱུ་རྩལ་མཁན་འདི་ཧློར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་དང་། །ཀུ་ཤའི་གྲོང་ན་སྤྱློད་པའི་རིགས་མིན་ཡང་། ། 
འདི་ལ་ལང་ཚློའི་སློབས་ཅན་སྙེམས་འཆང་ཀུན། །ར་སྐྱེས་གཞློན་ནུའི་ལང་ཚློར་མངོན་པར་སློར། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཞིང་འདིར་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བུ་མློ་རྣམས། །སྐབས་གསུམ་དག་པའི་གནས་ནས་མ་འློངས་ཞིང་། ། 
དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་མིན་ན་ཡང་། །མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲློག་ལ་དབང་། ། 

 

གསུམ་པ་བ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། བ་བ་འགའ་ཡང་མ་བས་
པར། །འབས་ཐློབ་བ་བའི་ཁྱད་པར་བརྗོད། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་དེས་བ་བ་འགའ་ཞིག་
དངོས་སུ་མ་བས་ཀྱང་དེའི་འབས་བུ་ཐློབ་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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ཁྲོ་གཉེར་དག་ནི་མ་བསྡུས་ཤིང་། །སློ་ཡི་གཡློགས་ཀྱང་མ་བསྐྱོད་ལ། ། 
མིག་ཀྱང་དམར་པློར་མ་གྱུར་པར། །དགྲ་ཡི་རིགས་ནི་ཉམས་པར་བས། ། 

ཀྱེ་ཁྱོད་ཁྲོ་གཉེར་འཁྱོག་པློར་མ་བསྡུས་ཤིང་། སློའི་གཡློགས་ཏེ་མཆུ་སྒྲོས་ཀྱང་མ་བསྐྱོད་ལ། །མིག་
ཀྱང་དམར་པློར་མ་གྱུར་བར་ཡང་། དགྲའི་རིགས་ནི་རྩ་བ་ནས་ཉམས་པར་བས་སློ་ཞེས་ཁྲོ་བའི་རྣམ་
འགྱུར་མ་ཚང་བར་དགྲ་བཅོམ་པས། བ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པའློ།། 
  

མཛེས་པའི་མིག་ཟུར་འཁྱོག་པློས་མ་བཏབ་ལ། །ཡིད་འློང་འཛུམ་པའི་རླབས་ཀྱིས་མ་བསུས་ཤིང་། ། 
ཕེབས་པར་སྨྲ་བའི་གཏམ་གྱིས་བྲིད་མིན་པར། །བདག་ཡིད་དབང་མེད་འཕྲློག་མཁས་མར་སློན་ཇེ། ། 
མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཆགས་པའི་གཏམ་ལ་སློགས། །སྙིང་གྲོས་བཞིན་དུ་མང་པློ་མི་སྨྲ་ཡང་། ། 
ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ཙམ་གྱིས་བདག་ཡིད་ལ། །ཀུན་དགའ་སྐྱེད་པའི་མཛའ་བློ་དམ་པ་འདི། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
བསླུ་བྲིད་བཅོས་མའི་རྣམ་འགྱུར་མ་ངོམ་ཞིང་། །རྣློ་ངར་མཚློན་ཆའི་འཕྲུལ་འཁོར་བསྐོར་མིན་པར། ། 
ཁ་བཞིའི་ལྗོངས་ཀྱི་དྲེགས་ལྡན་རལ་པའི་རྩེར། །ཞབས་སློར་བཀོད་མཛད་མཐུ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། ། 

 

བཞི་པ་རས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། རས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་ཚང་ཡང་། །འབས་ཐློབ་
རས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བརྗོད། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་དེར་རས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་མ་ཚང་ཡང་། 

རས་ཀྱི་དངོས་པློ་དེ་དག་ལ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ལྡན་པར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཤིང་ར་མེད་ཅིང་གླང་པློའང་མེད། །ར་མེད་རྐང་ཐང་མེད་པར་ཡང་། ། 
ཟུར་མིག་ཉིད་ཀྱིས་བུད་མེད་རྣམས། །འགྲོ་བ་གསུམ་པློ་དག་ལས་རྒྱལ། ། 

ཤིང་ར་དང་། གླང་པློ་ཆེ་དང་། ར་དང་། རྐང་ཐང་གང་ཡང་མེད་པར། ཟུར་མིག་འཁྱོག་པློ་ཉིད་ཀྱིས་བུད་མེད་
རྣམས་འགྲོ་བ་གསུམ་པློ་དག་ལས་རྒྱལ་ལློ་ཞེས་རས་མ་ཚང་ཡང་འགྲོ་བ་ལས་རྒྱལ་བ་སྟེ། རས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་
པར་བརྗོད་པའློ།།  

དཔའ་བའི་དམག་དཔུང་ཡན་ལག་བཞི་མེད་ཅིང་། །ས་ཞིང་རྣློ་བའི་གོ་མཚློན་མི་ལྡན་ཡང་། ། 
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རིག་སྔགས་ཙམ་གྱིས་ཉེ་དུའི་ཚུལ་བཟུང་བའི། །དགྲ་ཚློགས་དུས་གཅིག་གཞློམ་མཁས་ཐློས་པ་དགའ། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

རྒྱང་རིང་དཔུང་སྡེ་བཅོམ་པའི་མེ་སྒྱོགས་དང་། །རང་འགུལ་འཕྲུལ་མདའི་རིགས་ཀུན་མི་ལྡན་ཀྱང་། ། 
དཔའ་བློའི་ངར་ཤུགས་ཁོ་ནས་དགྲ་དཔུང་ལས། །རབ་རྒྱལ་མི་རྗེ་ཨློན་དབང་ཕྱུག་མཚན། ། 

 

ལྔ་པ་རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། རྒྱུ་ཡི་ཁྱད་པར་མ་ཚང་ཡང་། །འབས་ཐློབ་རྒྱུ་ཡི་ཁྱད་པར་བརྗོད། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་
དངོས་པློ་དེར་རྒྱུ་ཡི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་མ་ཚང་ཡང་། རྒྱུ་ཡི་ཁྱད་པར་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་ཐློབ་པར་
བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

ཤིང་ར་འཁོར་ལློ་གཅིག་པ་དང་། །ཁ་ལློ་བ་ཉམས་ར་མི་མཉམ། ། 
དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟི་བྱིན་ཅན། །ཉི་མས་འགྲོ་བ་གསུམ་པློ་མནན། ། 

ཉི་མ་འདྲེན་པའི་ཤིང་ར་འཁོར་ལློ་གཅིག་པ་དང་། ཁ་ལློ་པ་བ་ཁྱུང་གི་ཕུ་བློ་བརླ་ཤ་ཉམས་པ། འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཤིང་
ར་མི་མཉམ་པ་བདུན་ཏེ་ཆ་མ་ཚང་བ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟི་བྱིན་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ཅན་ཉི་མས་འགྲོ་བ་གསུམ་པློ་
ཟིལ་གྱིས་མནན་ནློ།།  
དེ་བཤད་པ་ནི། གཟི་བྱིན་ཅན་ཞེས་ཁྱད་པར་ལས། །འདི་ནི་རྒྱུ་ཡི་ཁྱད་པར་བརྗོད། ། 
ཆ་དེ་དག་མ་ཚང་ཡང་། གཟི་བྱིན་ཅན་ཞེས་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལས་འགྲོ་བ་མནན་པར་བརྗོད་པས། རྒྱུའི་
ཁྱད་པར་བརྗོད་པའློ།། 
  

དཀའ་ཐུབ་གདུང་བས་ལུས་ཀྱི་མདངས་ཉམས་ཤིང་། །གྲོགས་མེད་གོ་མཚློན་ལྟ་ཅི་གོས་ཀྱང་དམན། ། 
འློན་ཀྱང་རློགས་པའི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རྗེས། །འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིར་བཅས་ཀུན་ཟིལ་གྱིས་མནན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཚན་རིག་རྗེས་སུ་སྨྲ་བ་ཆེས་ཉུང་ཞིང་། །དཔལ་འབློར་ཡར་ཐློན་རྣམ་པ་མི་ལྡན་ཡང་། ། 
ཡ་རབ་དྲང་པློའི་ཚུལ་བཟུང་སན་ལྗོངས་པ། །འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུས་སུ་སློབས་པ་མཐློ། ། 



   

198 
    

 
གསུམ་པ་མ་བཤད་པ་བསབ་ཚུལ་ནི།  

རིམ་པ་འདི་ཡིས་གཞན་གྱི་ནི། །དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྱང་བརག་པར་བ། ། 
གོང་དུ་བརྗོད་པའི་རིམ་པ་འདི་ཡིས། ཁྱད་པར་བརྗོད་ཚུལ་གཞན་གྱི་དབྱེ་བ་རྣམས་ཀྱང་ཕློགས་འདིས་བརག་
པར་བའློ། ། 

ཉེར་དྲུག་པ་མཚུངས་པར་སར་བའི་རྒྱན། 
ཉེར་དྲུག་པ་མཚུངས་པར་སར་བའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརྗོད་དློ། །དང་པློ་
མཚན་ཉིད་ནི།  

བརྗོད་འདློད་ཡློན་ཏན་ཁྱད་འཕགས་དང་། །མཚུངས་པར་བས་ནས་འགའ་ཞིག་གིས། ། 
བསློད་སད་དློན་དུ་བསྒྲགས་པ་གང་། །དེ་ནི་མཚུངས་པར་སློར་བ་བཤད། ། 

བརྗོད་པར་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི། འཕགས་མིན་གཞན་ཞིག་དང་ཡུལ་དེ་དློན་
ལ་མི་མཚུངས་ཀྱང་མཚུངས་པར་བས་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་བསློད་པ་དང་། སད་པའི་དློན་དུ་བསྒྲགས་
པ་གང་དེ་ནི། མཚུངས་པར་སར་བའི་རྒྱན་དུ་བཤད་དློ།། 
  
དུང་དཀར་པས། བརྗོད་འདློད་དངོས་པློ་འགའ་ཞིག་ནི། །མིང་ངམ་རྣམ་གྲངས་གང་རུང་གིས། །སྒྲོ་
བཏགས་མཚུངས་ཆོས་གཅིག་ཉིད་དུ། །མཚུངས་པར་སློར་བ་མཚུངས་སློར་རྒྱན། །བརྗོད་པར་འདློད་
པའི་མིང་ངམ་ རྣམ་གྲངས་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་ རིགས་མཚུངས་པར་སློར་བ་ཞིག་ལ་
མཚུངས་སློར་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་སློ།།  
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་ལ་གཉིས། དང་པློ་བསློད་པའི་མཚུངས་སློར་ནི།  
དུང་དཀར་པས། བསློད་པའི་ཡུལ་འགའ་མིང་གིས་སམ། །རྣམས་གྲངས་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་
སློར། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་བསློད་ཡུལ་འགའ་ཞིག་མིང་ངམ་རྣམ་གྲངས་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་སྒྲོ་
བཏགས་ཏེ་རིགས་མཚུངས་པར་སློར་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
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གཤིན་རྗེ་ལུས་ངན་ཆུ་ལྷ་དང་། །མིག་སློང་པ་དང་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱང་། ། 

འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ཞེས་པའི་སྒྲ། །ཡུལ་གཞན་མེད་པར་རྣམ་པར་འཛིན། ། 
གཤིན་རྗེ་ལྷློ་དང་། ལུས་ངན་བང་དང་། ཆུ་ལྷ་ནུབ་དང་། མིག་སློང་པ་བརྒྱ་བྱིན་ཤར་ཕློགས་ཀྱི་བདག་
པློ་དང་། མིའི་བདག་པློ་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱང་སྟེ། འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ཞེས་པའི་སྒྲ་འདི་ཡུལ་གཞན་ལ་འཇུག་
པ་མེད་པར་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་འཛིན་ནློ་ཞེས་སྒྲས་མཚུངས་པར་བས་པ་ནི། བསློད་པའི་
མཚུངས་སློར་རློ།། 
 

སྔོན་བློན་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་དཎྜ ྜཱིའི་ཞབས། །བློད་འདིར་འཇིགས་བལ་དབངས་ཅན་དགའ་བའི་ལྷ། ། 
ད་ལྟ་དེ་ཡི་བསན་ལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས། །སྙན་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྒྲ་འདི་རྣམ་པར་འཛིན། ། 

 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

འཆི་མེད་བདག་པློའི་ཡུལ་གྱི་རྐང་འཐུང་དབང་། །གདེངས་ཅན་བདག་པློའི་གཙུག་རྒྱན་བསམ་འཕེལ་དབང་། ། 
མི་ཡི་བདག་པློའི་རད་བྱུང་ཆབ་སྲིད་བཅས། །གསུམ་ག་ངོ་མཚར་ཕན་བདེའི་རྣམ་པར་འཛིན། ། 

 

གཉིས་པ་སད་པའི་མཚུངས་སློར་ནི།  
དུང་དཀར་པས། སད་པའི་ཡུལ་འགར་མིང་གིས་སམ། །རྣམ་གྲངས་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་སད། ། བརྗོད་པར་
འདློད་པའི་སད་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་མིང་ངམ་རྣམ་གྲངས་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་མཚུངས་པར་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་སད་པ་
ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

རི་དྭགས་མིག་དང་འགྲོགས་པ་དང་། །གློག་གི་རྩེ་དགའ་དག་དང་ནི། ། 
སྤྲིན་གྱི་རྩློམ་པའང་རང་བཞིན་གྱིས། །སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་སློ། ། 
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རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་དང་འགྲོགས་པའི་བདེ་བ་དང་། གློག་གི་རྩེ་དགའ་གཡློ་ཞིང་འགྱུ་བ་དག་དང་། སྤྲིན་གྱི་
འདུ་འགོད་རྩློམ་པ་རང་བཞིན་གྱིས་གཡློ་བའི་ཕྱིར། སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ཡང་མི་གནས་ན། ཡུན་དུ་གནས་པ་
ལྟ་ཅི་ཞེས་གཡློ་བར་སློན་པས། སད་པའི་མཚུངས་སར་གྱི་རྒྱན་ནློ། །  
 

སྐྱེ་བློའི་མིག་སྔར་འཁྱེར་ལེགས་ཚུལ་འཆོས་ཁྲིམས། །ལས་འབས་མི་བསམ་ཁ་བཤད་སྐམ་པློའི་ཆོས། ། 
སློང་པའི་ཚློན་གྱིས་ལེགས་བྲིས་དབང་པློའི་གཞུ། །མཛེས་ཀྱང་ནམ་ཞིག་སྙིང་བློའི་རང་མཚང་སློན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལྟས་ངན་ཧུ་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་འབྱུང་པློའི་བ། །ཕློགས་འཛིན་ལྕེ་གཉིས་བསྐྱོད་པ་ལྟློ་འགྲོ་དང་། ། 
བཀའ་དྲིན་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་སྐྱེ་བློ་རྣམས། །གཤིས་ངན་གོ་སའི་གྲལ་རིམ་གཅིག་མཚུངས་ལགས། ། 

 

ཉེར་བདུན་པ་འགལ་བའི་རྒྱན། 
ཉེར་བདུན་པ་འགལ་བའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད། མཇུག་བསྡུ་
བའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  
 

ཁྱད་པར་སྒྲུབ་བྱེད་སད་དུ་ནི། །གང་དུ་དངོས་པློ་འགལ་བ་རྣམས། ། 
ཡང་དག་འགྲོགས་པར་རབ་བསན་པ། །དེ་ནི་འགལ་བར་བཤད་དེ་དཔེར། ། 

ཁྱད་པར་རམ་འགལ་ཟླ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་སད་དུ་ནི། སློར་བ་གང་དུ་དངོས་པློ་བ་བ་ལ་སློགས་པ་
འགལ་བ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་འགྲོགས་པར་སློན་པ་དེ་ནི། འགལ་བའི་རྒྱན་དུ་བཤད་དེ་
དཔེར་བརྗོད་ན་ཞེས་སློ།། 
དུང་དཀར་པས། འགལ་བའི་ཆོས་འགའ་གཞི་གཅིག་ལ། །མཉམ་དུ་འགྲོགས་སློན་འགལ་བའི་
རྒྱན། །བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་གཅིག་ཉིད་ལ་འགལ་ཟླ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་པློ་མཉམ་དུ་
འགྲོགས་པར་སློན་པ་ཞིག་ལ་འགལ་བའི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ།། ཞེས་སློ།།  
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གཉིས་པ་བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ་དྲུག དང་པློ་གཞི་ཐ་དད་ཀྱིས་བ་བ་འགལ་བ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་བ་བ་འགལ། །མཉམ་དུ་འགྲོགས་སློན་དེ་ཡི་རྒྱན། །བརྗོད་པར་
འདློད་པའི་ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཀྱི་བ་བ་འགལ་བ་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོགས་པར་སློན་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་དག་ནི། །མློས་པའི་གདངས་སྙན་ཅ་ཅོ་འཕེལ། ། 
ར་བ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲ་དག་ནི། །ཡིད་འློང་དག་དང་བལ་བས་ཉམས། ། 

སློན་དུས་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་དག་ནི་དགའ་བས་མློས་པའི་གདངས་སྙན་པར་སྒྲོགས་པའི་ཅ་ཅོ་
འཕེལ་ལ། ར་བ་རྣམས་དུས་དེར་ཆར་སྤྲིན་མེད་པས་སྒྲ་དག་ནི་ཡིད་དུ་འློང་བ་སྒྲོགས་པ་དང་བལ་བས་
ཉམས་སློ་ཞེས་ངང་པ་དང་ར་བ་གཞི་ཐ་དད་འཕེལ་བ་དང་ཉམས་པའི་བ་བ་འགལ་བ་འགྲོགས་པས། 
གཞི་ཐ་དད་ཀྱིས་བ་བ་འགལ་རྒྱན་ནློ།།  
 

ཐར་པ་འདློད་རྣམས་དྲི་མེད་བསབ་གཞིའི་རྒྱུན། །སྙིང་ལ་སེམས་པས་རབ་དགའི་སྣང་བ་རྒྱས། ། 
ལུས་མེད་ཕློགས་གྱུར་ནག་པློའི་རྩ་ལག་རྣམས། །དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་རབ་སངས་མ་ངན་འཛིན། ། 

སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
རང་ལུགས་གཙློར་བཟུང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ་བའི་ཚེ། །གཟུར་གནས་བློ་དང་ལྡན་རྣམས་དགའ་བས་བྲེལ། ། 

བསམ་སློར་གྱ་གྱུ་ཕློགས་ལ་དགའ་བ་རྣམས། །མུན་པའི་ཁུང་འབུར་འཛུལ་ལ་གཅིག་ཏུ་བྲེལ། ། 
 

གཉིས་པ་གཞི་གཅིག་ཡློན་ཏན་འགལ་བ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། ཁྱད་གཞི་གཅིག་གི་ཁྱད་ཆོས་གཉིས། །འགལ་བར་སློན་པ་ཡློན་ཏན་འགལ། ། བརྗོད་པར་
འདློད་པའི་ཁྱད་གཞི་གཅིག་གི་ཁྱད་ཆོས་འགལ་བ་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོགས་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 

དབར་སྐྱེས་ཆུ་འཛིན་དག་གིས་ནི། །ནམ་མཁའ་ཡུལ་ངན་ལྟ་བུར་སྤྱློད། ། 
ཆགས་པ་ཡིས་ཀྱང་འགྲོ་བ་ཡི། །ཡིད་ནི་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་གྱུར། ། 



   

202 
    

དབར་ལས་སྐྱེས་པའི་ཆུ་འཛིན་ཆར་སྤྲིན་སྔོན་པློ་དག་གིས། དུརྡི་ནཱ་ཡ་ཏེ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཡུལ་ངན་པའམ། ཆགས་
པ་ཞིག་པ་ལྟ་བུར་སྤྱློད་ལ། ཡང་སྤྲིན་དེས་བསིལ་བས་ཆགས་པ་འཕེལ་བ་ཡིས་ཀྱང་འགྲོ་བའི་ཡིད་ནི་ཀུན་ཏུ་
ཆགས་པར་བྱེད་དློ། །འདིར་འདློད་པ་ཡློན་ཏན་དུ་བས། ཆགས་པ་དང་ཆགས་བལ་འགལ་བས། གཞི་གཅིག་
གིས་ཡློན་ཏན་འགལ་རྒྱན་ནློ། །  
 

ངེས་པར་རྣམ་བཀྲ་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ཚློགས། །ཚར་དུ་དངར་བས་ཐར་པའི་བ་བ་ཉམས། ། 
འཁྲུལ་པ་མ་བརགས་ཉམས་སུ་བདེ་བ་ཡི། །རྣམ་པར་གཡེང་བའི་ཚློགས་འདི་ཉིན་བཞིན་འཕེལ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ལུགས་གཉིས་རྒྱལ་གཞུང་དཔལ་འདི་མཐློང་བའི་མློད། །བག་མེད་སྤྱློད་པའི་འདུ་ཤེས་ཉམས་གྱུར་ཅིང་། ། 

སྒོ་གསུམ་གཡློ་ཟློལ་མེད་པར་རང་ཁོས་ཀྱི། །སྲི་ཞུ་བསྒྲུབ་ལ་སློ་བ་ཆེས་ཆེར་བརས། ། 
 

གསུམ་པ་རས་འགལ་བ་ནི། དུང་དཀར་པས། གཞི་གཅིག་སྟེང་དུ་འགལ་བའི་རས། །མང་པློ་མཉམ་
འགྲོགས་རས་འགལ་རྒྱན། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་ཁྱད་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་རས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་
འགལ་བ་ཅན་མང་པློ་མཉམ་དུ་འགྲོགས་པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

རྐེད་པ་ཕྲ་ཞིང་རློ་སད་སློམ། །མཆུ་དམར་མིག་ནི་དཀར་བ་མིན། ། 
ལྟེ་བ་དམའ་ཞིང་ནུ་མ་མཐློ། །བུད་མེད་ལུས་ཀྱིས་སུ་མ་བཅོམ། ། 

རྐེད་པ་མཆོག་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་རློ་སད་དེ་མཚང་ར་སློམ་པ་དང་། མཆུ་སྒྲོས་དམར་ཞིང་མིག་ནི་དཀར་མིན་
གནག་པ་དང་། ལྟེ་བ་ཟབ་པས་དམའ་ཞིང་ནུ་འབུར་མཐློ་བ་བུད་མེད་ལུས་ཀྱིས་སུ་ཞིག་མ་བཅོམ་སྟེ་
ཐམས་ཅད་བཅོམ་མློ་ཞེས་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཡློན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་དངོས་པློ་རས་ཡིན་པས། 
རས་འགལ་རྒྱན་ནློ།།  
 

མགོ་སྐྱེས་རབ་ཏུ་དཀར་ཞིང་བཞིན་རས་སྔོ། །ཡན་ལག་གྱོང་ཡང་མློས་བྱེད་འཁྲི་ཤིང་མཉེན། ། 
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ལུས་ཉིད་འཁྱོག་ཀྱང་རང་སེམས་དྲང་པློ་རུ། །བསང་བ་རྒན་པློའི་ལང་ཚློས་སུ་མ་བཅོམ། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཡུལ་ལྗོངས་ཡངས་ཤིང་འཕྲང་འགག་ཤིན་ཏུ་དློག །བཀོད་པ་མཛེས་ལ་བག་རི་འཇིགས་སུ་རུང་། ། 
ལྗོན་ཤིང་དྲང་ཞིང་ཆུ་བློ་གྱ་གྱུར་འབབ། །ཞིང་འདིར་ཆོས་ལྡན་པ་རྣམས་ཅི་མི་གནས། ། 

 

བཞི་པ་རས་དང་ལས་འགལ་བ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། གཞི་གཅིག་འགལ་བའི་ཆོས་མང་ལྡན། །གཞི་གཅིག་ཆོས་མང་འགལ་བའི་རྒྱན། ། བརྗོད་
པར་འདློད་པའི་ཁྱད་གཞི་གཅིག་ལ་འགལ་བ་སྣ་ཚློགས་ཅན་གྱི་ཁྱད་མང་པློ་མཉམ་དུ་འགྲོགས་པར་སློན་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 

 
པད་རྩའི་ལག་པ་ཆུ་ཤིང་བརླ། །པདྨའི་གདློང་དང་ཨུཏྤལ་མིག། 

ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས་བདག་ཅག་རྣམས། །གདུང་ནུས་མིན་ནམ་ལུས་ཅན་མ། ། 
ཀྱེ་ལུས་ཅན་མ། མཉེན་འཇམ་པད་རྩའི་ལག་པ་མཁྲང་ཟླུམ་ཆུ་ཤིང་གི་བརླ། དཀར་མཛེས་པདྨའི་གདློང་དང་། 
གནག་ཅིང་དཀྱུས་རིང་ཨུཏྤ་ལའི་མིག་སྟེ་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས། བདག་ཅག་འདློད་ལྡན་རྣམས་གདུང་བར་ནུས་
པ་མིན་ནམ་ཞེས་རས་བསིལ་བ་ཚློགས་པས་གདུང་བ་བསྐྱེད་པ། རས་དང་ལས་འགལ་རྒྱན་ནློ། །  
 

ར་བའི་མཇུག་སྒྲོའི་ཟུར་ཕུད་ཟླ་བའི་བཞིན། །པདྨའི་མཆུ་སྒྲོས་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བའི་ཚེམས། ། 
རི་དྭགས་མིག་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཕྲ་མས། །བདག་ཅག་འཁོར་བའི་མལ་དུ་ཅི་ཕྱིར་འཆིང། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལྡེམ་ལྡེམ་འཁྲི་ཤིང་ལུས་ལ་ཟླ་བའི་བཞིན། །འཛུམ་འཛུམ་པངྨའི་མཆུ་སྒྲོས་རི་དྭགས་མིག། 
ཟིམ་ཟིམ་བལྟ་བ་སན་ལྗོངས་ན་གཞློན་མས། །ལིང་ལིང་བདག་གི་སྙིང་རྩ་འཕར་བར་བྱེད། ། 

 
ལྔ་པ་གཞི་གཅིག་གིས་བ་བ་འགལ་བ་ནི། 
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དུང་དཀར་པས། བ་བ་བས་མིན་བ་བའི་ལས། །ལྡན་སློན་གཞི་གཅིག་བ་འགལ་རྒྱན། ། བརྗོད་པར་འདློད་
པའི་ཁྱད་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བ་བ་མ་བས་ཀྱང་བ་ལས་འགལ་བ་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོགས་པར་སློན་པ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། 

སྐྱེད་ཚལ་རླུང་གིས་རབ་བསྐྱོད་པའི། །ཙཱུ་ཏ་ཙམྤ་ཀ་ཡི་རྡུལ། ། 
རེག་པ་མིན་ཡང་མགྲོན་པློ་ཡི། །མིག་ལ་མཆི་མ་ཟག་པར་བྱེད། ། 

སྐྱེད་མློས་ཚལ་རླུང་གིས་རབ་ཏུ་བསྐྱོད་པའི་ཤིང་ཙཱུ་ཏ་དང་། ཙམྤ་ཀའི་མེ་ཏློག་གི་རྡུལ་དེས་རེག་པ་མིན་ཡང་། 
བལ་བས་ཉེན་པ་མགྲོན་པློའི་མིག་ལ་མཐློང་མ་ཐག་མཆི་མ་ཟག་པར་བྱེད་དློ་ཞེས་རེག་པ་བཀག་པ་དང་། མཆི་
མ་ཟག་པ་བ་བ་འགལ་བས། གཞི་གཅིག་གིས་བ་བ་འགལ་བའི་རྒྱན་ནློ། །  
 

དགུན་གྱི་གྲང་རེག་ཁ་བའི་རྡུལ་བརྩེགས་དང། །འགྲོགས་པ་མངའ་རིས་སློད་ཀྱི་རླུང་ངར་མས། ། 
ལུས་ལ་རེག་པ་མིན་ཡང་དློན་མཐུན་ཁྱུ། །བཞིན་ཉམས་བ་སྤུའི་འཁྲི་ཤིང་འདར་བར་འགྱུར། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཕུལ་བྱུང་ལུགས་གཉིས་སྒྲ་བརྒྱ་རབ་ལྡིར་བའི། །རྒྱལ་གཞུང་རིན་ཆེན་དང་པློའི་རྔ་བློ་ཆེ། ། 
བརྡུང་བ་མིན་ཀྱང་སྙན་པའི་སྒྲ་དབངས་ཆེ། །སྲིད་ཞིའི་ཁྱོན་ནས་ཡློངས་སུ་གྲགས་མིན་ནམ། ། 

 
དྲུག་པ་སར་བའི་འགལ་བ་ནི།  

དུང་དཀར་པས། འགལ་བའི་དངོས་པློ་ཚིག་ལ་སར། །སྤེལ་བའི་གཙློར་བྱེད་སར་འགལ་རྒྱན། ། 
འགལ་བ་ཅན་གྱི་དངོས་པློ་འགའ་ཞིག་སྒྲ་དློན་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ཕློགས་གཉིས་ལ་སར་རུང་བ་ཞིག་
ཡིན། ཞེས་སློ།། རྒྱ་དཔེར།  

ཀྲྀཥྞུརྫུ་ནཱ་ནུ་རཀྟཱ་པི་དྲྀཥྚིཿཀརྞ་ཝ་ལམྦི་ནཱི། ཡཱ་ཏི་བི་ཤྭ་ས་ནཱི་ཡ་ཏྭཾ་ཀ་ཀྵྼ་ཏེ་ཀ་ལ་བྷཱ་ཥི་ཎི། 
ཞེས་པའི་བློད་སྐད། འགྱུར་དང་པློ།  
སྙན་པར་སྒྲོག་མ་ཁྱོད་ཀྱི་མིག །ནག་དཀར་རྗེས་སུ་དམར་བ་ཡང་། ། 
རྣ་བ་དག་ལ་བརྟེན་པ་ནི། སུ་ཡི་ཡིད་བརན་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། 
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ཀྱེ་སྙན་པར་སྒྲོག་མ། ཁྱོད་ཀྱི་མིག་གི་འབས་བུ་ཀྲྀཥྞ་སྟེ་ནག་པ་དང་། དེ་མཐའ་ཨརྫུན་ཏེ་དཀར་བ་
དང་། ཨ་ནུ་རཀྟ་སྟེ་རྗེས་སུ་དམར་བ་ཅན་འདི་ཡང་། ཀརྞ་རྣ་བ་དག་གི་བར་ལ་བརྟེན་པ་ནི། སྐྱེ་བློ་
སུའི་ཡིད་བརན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡིད་གཡློ་བས་སློ། འདིར་ཁ་དློག་འགལ་ལློ། །  
འགྱུར་གཉིས་པ།  
སྙན་པར་སྒྲོག་མ་ནག་མློ་ཁྱོད། །སྲིད་སྒྲུབ་ལ་ནི་རྗེས་ཆགས་ཀྱང་། ། 
རྣ་ཅན་ལ་བརྟེན་ལྟ་བ་ནི། །སུ་ཡིས་ཡིད་བརན་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། 
ཀྱེ་སྙན་པར་སྒྲོག་མ་ཀྲྀཥྞ་སྟེ་ནག་མློ་ཞེས་པ། སྲིད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུང་མ་ཁྱོད་རང་གི་བདག་པློར་གྱུར་པ་
ཨརྫུན་ཏེ་སྲིད་སྒྲུབ་པས། ཨ་ནུ་རཀྟ་སྟེ་རྗེས་སུ་ཆགས་ཀྱང་ དེ་དང་མི་མཐུན་པར་འཐབ་པ་ཀརྞཎ་པ་
སྟེ་རྣ་ཅན་ལ་བརྟེན་ཅིང་བལྟ་བ་ནི་ སུས་ཀྱང་ཡིད་བརན་བ་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡིད་མི་ཆེས་སློ།། 
འདི་ནི་གཞི་སྒྲ་སར་ཞིང་། འདིར་དགྲ་ཟླ་གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པ་འགལ་བས། སར་བའི་འགལ་རྒྱན་
ནློ།།  
རློལ་བའི་གནས་སུ་རབ་འཁྲུངས་ཧ་རི་ཏ། །འཆི་མེད་བདེ་བ་བྱིན་ལ་མཐུ་ཆེ་ཡང། ། 
རེ་ཞིག་བཅུད་མི་ལྡན་པའི་དབང་གྱུར་ཚེས། །ཡིད་བརན་བྱེད་པའི་བི་བུ་དྡྷ་སུ་ཞིག། ། 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན། 
རི་སྐྱེས་བུ་མློས་ལེགས་མཚློན་དཀར་བའི་བཞིན། །གཙང་མའི་གནས་ནས་གཙང་མའི་དཔལ་འཛིན་
ཅིང་། ། 
མཛེས་འཛུམ་སས་དང་སློན་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན། །འདི་ཡིས་འདློད་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཉམས་པར་བྱེད། ། 
 
གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི།  
དེ་ལྟར་རྒྱན་འདི་རྣམ་པ་ནི། །དུ་མ་ཉིད་དུ་རབ་རློགས་བ། ། 
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བཤད་ཟིན་དེ་ལྟར་འགལ་བའི་རྒྱན་འདིའི་རྣམ་པ་ནི། ད་དུང་ཡང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཉིད་དུ་གནས་པ་རབ་
ཏུ་རློགས་པར་བའློ། །  

ཉེར་བརྒྱད་པ་སྐབས་མིན་བསློད་པའི་རྒྱན། 
ཉེར་བརྒྱད་པ་སྐབས་མིན་བསློད་པའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརྗོད་པའློ། །དང་པློ་
མཚན་ཉིད་ནི།  

སྐབས་མིན་འདློད་པས་བསློད་པ་ནི། །སྐབས་སུ་མ་བབ་བསློད་པ་ཡིན། ། 
སྐབས་སུ་བབས་པ་མིན་ཡང་རང་གི་འདློད་པ་ཁོ་ནས་གར་བབ་ཏུ་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་བསློད་པ་ནི། 
སྐབས་སུ་མ་བབ་པར་བསློད་པའི་རྒྱན་ཡིན་ནློ། །  
 
དུང་དཀར་པས། བསློད་པའི་སྐབས་མིན་འདློད་དབང་གིས། །བསློད་བས་སྐབས་མིན་བསློད་པའི་
རྒྱན། ། བསློད་བའི་ཡུལ་དེར་དངོས་དློན་ལ་བསློད་པའི་སྐབས་སུ་མ་བབས་ཀྱང་རང་གི་འདློད་པའི་
དབང་གིས་རེ་ཞིག་བསློད་པ་ལྟར་བས་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།།  
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་པ་ནི།  
 

གཞན་མི་བསྟེན་པའི་རི་དྭགས་རྣམས། །འབད་མེད་རྙེད་པར་ས་བའི་ནློར། ། 
ཆུ་དང་རྩྭ་ཡི་མྱུག་སློགས་ཀྱིས། །ནགས་རྣམས་སུ་ནི་བདེ་བར་འཚློ། ། 

གཞན་དག་ངོ་སྲུང་གིས་བསྟེན་མི་དགོས་པའི་རི་དྭགས་འདི་རྣམས། འབད་མེད་དུ་རྙེད་པར་ས་བའི་
ནློར་ཉེ་བར་མཁོ་བ། འབབ་ཆུ་བཏུང་བ་དང་། རྩྭའི་མྱུ་གུ་དང་། ཤིང་གི་ལློ་མའི་བཟའ་བས་ནགས་ཀྱི་
གནས་རྣམས་སུ་རང་དབང་དུ་སྤྱློད་ཅིང་བདེ་བར་འཚློ་བ་ནི་སྐལ་བ་བཟང་ངོ་། ། 
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དེ་བཤད་པ་ནི།  
རྒྱལ་པློའི་རྗེས་འབང་ཉོན་མློངས་པ། །ཡིད་འབྱུང་ཡིད་དང་ལྡན་པས་ནི། ། 
སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་ཉིད་དུ། །རི་དྭགས་སྤྱློད་ཚུལ་འདི་དག་བསྔགས། ། 

རྒྱལ་པློའི་རྗེས་སུ་འབངས་པའི་ཞམ་རིང་བ་བ་བ་མང་པློས་ཉོན་མློངས་པས། དེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ཞིང་། 
ཆགས་བལ་གྱི་ཡིད་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཡིས། གཏམ་གྱི་སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་ཉིད་དུ་རི་དྭགས་ཀྱི་སྤྱློད་
ཚུལ་འདི་དག་བསྔགས་པ་ཡིན་ནློ།། 
  

གཞན་སེམས་བསྲུང་བའི་ཁྲལ་མེད་རང་དབང་མེད། །དྲི་ལྡན་མེ་ཏློག་གསར་བའི་བཅུད་ཀྱིས་འཚློ། ། 
བར་སྣང་ཡངས་པློར་བདེ་བའི་སྣང་གླུས་འཁོར། །ཡིད་འློང་སྦྲང་རྩིའི་བུ་འདི་སྐྱིད་པ་ལ། ། 

 
 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཀླ་ཀློ་རྒྱུ་བ་མེད་པས་བག་ཡངས་ཤིང་། །རིགས་མཐུན་ཁྱུ་དང་འགྲོགས་ཏེ་རྩེ་དགར་རློལ། ། 
བདག་ཏུ་བཟུང་བ་མེད་པའི་རྩྭ་ཆུ་ལ། །ཅི་དགར་སྤྱློད་པའི་རི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་སྐྱིད། ། 

 

ཉེར་དགུ་པ་ཟློལ་བསློད་ཀྱི་རྒྱན། 
ཉེར་དགུ་པ་ཟློལ་བསློད་ཀྱི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན། བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད། དེའི་དློན་
བསྡུ་བའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསན་པ་ནི།  
 

གལ་ཏེ་སད་པ་བཞིན་བསློད་ནས། །སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བའི་ཡློན་ཏན་ཉིད། ། 
གང་དུ་ཉེ་བར་ཐློབ་གྱུར་པ། །འདི་ནི་ཟློལ་གྱིས་བསློད་པར་བཤད། ། 
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གལ་ཏེ་སད་པ་སྐྱོན་བརྗོད་པ་བཞིན་བས་ཏེ་བསློད་ནས། རྣམ་པ་སྐྱོན་ལྟར་སྣང་བའི་ཡློན་ཏན་གྱི་རང་
བཞིན་ཆེ་བ་ཉིད། ཚིག་སློར་གང་དུ་ཉེ་བར་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་ནི། ཟློལ་གྱིས་བསློད་པའི་རྒྱན་དུ་བཤད་
དློ། །  
དུང་དཀར་པས། བརྗོད་འདློད་དངོས་པློ་འགའ་ཞིག་ནི། །མིང་ངམ་རྣམ་གྲངས་གང་རུང་གིས། །སྒྲོ་
བཏགས་མཚུངས་ཆོས་གཅིག་ཉིད་དུ། །མཚུངས་པར་སློར་བ་མཚུངས་སློར་རྒྱན། ། བརྗོད་པར་
འདློད་པའི་དངོས་པློ་འགའ་ཞིག་མིང་ངམ་རྣམ་གྲངས་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་རིགས་
མཚུངས་པར་སློར་བ་ཞིག་ལ་མཚུངས་སློར་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན།  
 

གཉིས་པ་བྱེ་བག་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་མཐུ་ཕུན་ཚློགས་ཀྱི་ཟློལ་བསློད་ནི། དུང་
དཀར་པས། ནུས་མཐུའི་ཁྱད་བརྗོད་མ་སྙེམས་ཞེས། །སད་པ་ལྟར་བས་མཐུའི་ཟློལ་བསློད། ། བརྗོད་
པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་དེར་ནུས་མཐུའི་ཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ རྒྱུ་མཚན་དུ་
བས་ནས་ཁེངས་པ་ཡློད་པ་ལྟར་སད་ནས་ ཁྱད་ཆོས་དེ་དང་ལྡན་པའི་དངོས་པློ་གཞན་དག་ཀྱང་ཡློད་
པར་སློན་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

རཱ་མ་དཀའ་ཐུབ་པ་ཡིས་ཀྱང་། །འབྱུང་པློ་འཛིན་པ་འདི་ལས་རྒྱལ། ། 
དེ་ཉིད་རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་། །འདི་ལ་ཁྱོད་ནི་རྒྱགས་མ་མཛད། ། 

དགའ་བྱེད་རཱ་མ་ཎ་ནགས་སུ་དཀའ་ཐུབ་སྤྱློད་པ་པློ་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་ཀྱང་། འབྱུང་པློ་འཛིན་པ་སྟེ་
ས་གཞི་འདི་ལས་རྒྱལ་ན་ས་དེ་ཉིད་ལས་ སློབས་དང་དཔུང་དུ་བཅས་པའི་རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་
བ་ཐློབ་པས་འདི་ལ་ཁྱོད་ནི་རྒྱགས་པ་སྟེ་ཧ་ཅང་ང་རྒྱལ་མ་མཛད་ཅིག་ཅེས་རླློམ་སེམས་བ་རིན་མི་ཆོག་
པ་ལྟར་བས་ནས། མཐུ་ཆེ་བ་རཱ་མ་ཎ་དང་མཚུངས་པ་མཐུ་ཕུན་ཚློགས་ཀྱི་ཟློལ་བསློད་དློ། ། 
 

འཁོས་བལ་མི་འུ་ཐུང་གིས་ས་གསུམ་པློ། །མནན་ནས་སློབས་ལྡན་འཛིན་མའི་འློག་ཏུ་བཅིངས། ། 
རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་སའི་དཀྱིལ་འཁོར། །དབང་དུ་བས་པ་ཙམ་ལ་ཁེངས་མི་འཚལ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མཚློར་འཁྲུངས་བ་མའི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ར་རློ་ཡིས། །དྲེགས་ལྡན་ཆེ་དགུའི་སྙིང་རྩ་དུས་གཅིག་འདར། ། 
དེ་བཞིན་ངག་གི་དབང་པློ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །ལྷ་འདྲེ་དབང་དུ་བསྡུས་ལ་སྙེམས་ཅི་འཚལ། ། 

 

གཉིས་པ་དཔའ་བ་ཕུན་ཚློགས་ཀྱི་ཟློལ་བསློད་ནི།  
དུང་དཀར་པས། ཞུམ་མེད་ཡློན་ཏན་སད་པ་ལྟར། །བས་པ་དཔའ་བའི་ཟློལ་བསློད་རྒྱན། ། བརྗོད་པར་འདློད་
པའི་བསློད་ཡུལ་དེ་ཡི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཡློན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་སད་པ་ལྟར་བས་ནས་དློན་དངོས་སུ་
བསློད་པར་སློང་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེསས་སློ།། 
 

སྔོན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ལས་བཅད་ནས། །དཔལ་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡློངས་སུ་སྤྱློད། ། 
རྒྱལ་པློ་བུ་རམ་ཤིང་པའི་རྒྱུད། །ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ནི་རིགས་སམ་ཅི། ། 

སྔོན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཁྱབ་འཇུག་གིས་དབང་བྱེད་བཞིན་པ་ལས་བཅད་ནས། ས་གཞི་དཔལ་འབློར་ཆེན་པློ་འདི་ཁྱོད་
ཀྱིས་ཡློངས་སུ་སྤྱློད་མློད། རྒྱལ་པློ་བུ་རམ་ཤིང་པ་མཐློན་པློའི་རིགས་རྒྱུད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་རིགས་སམ་
ཅི་སྟེ་མི་རིགས་སློ་ཞེས་བ་མི་འློས་པ་ལྟར་སད་ནས། ཁྱབ་འཇུག་ལས་ཀྱང་ཕྲློགས་ན་གཞན་ལྟ་ཅི་སློས་པར་བས་
པས། དཔའ་བ་ཕུན་ཚློགས་ཀྱི་ཟློལ་བསློད་དློ།།  
 

སྨྲ་མཁས་ཁྱོད་ཀྱིས་རྒོལ་བའི་སློབས་པ་ཀུན། །འཕྲློགས་ནས་འདར་ཞིང་ཞུམ་པ་ལ་སློར་བ། ། 
ལས་འབས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་པ་མི་དམན་པའི། །ཤཱཀྱའི་སས་པློ་ཁྱོད་ཀྱིས་རིགས་སམ་ཅི། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གོས་སེར་ཅན་གྱིས་གོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཁོངས། །བསྡུས་ཏེ་བདག་གིར་བཟུང་བའི་ས་གཞི་ལས། ། 
ཁ་བཞིའི་ལྗོངས་འདི་འཕྲློག་སྟེ་དབང་བསྒྱུར་པ། །ལྷ་རིགས་དམ་པའི་མཛད་སྤྱློད་ལགས་སམ་ཅི། ། 

 
གསུམ་པ་སར་བའི་ཟློལ་བསློད་ནི།  
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དུང་དཀར་པས། སྒྲ་དློན་གང་རུང་སར་བ་ཡིས། །སད་པ་ལྟར་བས་སློར་བའི་ཟློལ། །བསློད་བའི་ཡུལ་དེར་སྒྲ་
དང་དློན་གང་རུང་སར་བའི་སྒོ་ནས་སད་པ་ལྟར་བས་ཏེ་དློན་དངོས་སུ་བསློད་པར་སློང་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཁྱོད་ཀྱི་བཙུན་མློ་ས་གཞི་ནི། །ལག་འགྲོའི་ལློངས་སྤྱློད་དག་ལ་ཆགས། ། 
ཅི་སད་ཁྱོད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་ནི། །མཆོག་གི་མཐའ་རུ་འཛེགས་པར་གྱུར། ། 

ཀྱེ་ས་སྐྱོང་བ། ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱད་བ་བཙུན་མློ་དང་ས་གཞི་འདི་དག་ནི། ལག་འགྲོ་ཀླུ་དང་སྐྱེ་བློ་ངན་པ་ལ་འཇུག་པས་
དེའི་ལློངས་སྤྱློད་དག་ལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་ཅི་སད་དེ་རྒྱུ་གང་གིས་ཁྱོད་ང་རྒྱལ་ཆེས་ཆེ་བ་མཆོག་གི་རྩེ་མཐའ་རུ་
འཛེགས་པར་གྱུར་ཅེས་མི་རིགས་པ་ལྟར་བས་ནས། དློན་དུ་བཙུན་མློ་ཀླུའི་ལློངས་སྤྱློད་ནློར་བུའི་རྒྱན་འཛིན་པ་
དང་ ས་གཞི་ཀླུའི་ལློངས་སྤྱློད་རྒྱ་མཚློ་ལ་ཆགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་དློན་བསན་པས་ སར་བའི་ཟློལ་བསློད་དློ།། 
  

ཁྱོད་ཀྱི་སློབ་ཚློགས་ངང་པའི་བུ་མློ་ཡི། །ལློངས་སྤྱློད་ཀུན་དང་ཐུན་མློང་ཉིད་གྱུར་ནས། ། 
ཅི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཞབས་བསྟེན་ལས་སྨྲ་བ་ནི། །ཆེན་པློར་གྱུར་པའི་ཁེངས་པ་འཛིན་རིགས་སམ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

གང་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་གཉིས་སྐྱེས་རྣམས། །ཀུན་གྱི་བ་ན་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་ཕྱིར། ། 
ངག་གི་དབང་པློ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །མཚུངས་པ་མེད་ཅེས་སྙེམས་པ་མཛད་རིགས་སམ། ། 

 
གསུམ་པ་དེའི་དློན་བསྡུ་བ་ནི།  

དེ་ལྟར་ཉེ་བར་མཚློན་པ་ལས། །སར་བ་ཅན་དང་གཞན་དག་གི། 
ཟློལ་གྱིས་བསློད་པའི་རྣམ་པ་རྣམས། །རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་མཐའ་དང་བལ། ། 

བརྗོད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟར་ཉེ་བར་མཚློན་པ་ལས་སར་བ་ཅན་དང་། གཞན་དག་གི་སྒོ་ནས་ཟློལ་གྱིས་བསློད་པའི་
རྣམ་པ་ནི་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་མཐའ་དང་བལ་བས། མཚློན་ཅིང་ཤེས་པར་བའློ། །  
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སུམ་ཅུ་པ་ངེས་བསན་གྱི་རྒྱན། 
སུམ་ཅུ་པ་ངེས་བསན་གྱི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརྗོད་པའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་
ནི།  

གལ་ཏེ་དློན་གཞན་འཇུག་པ་ཡིས། །དེ་དང་མཚུངས་པའི་འབས་བུ་འགའ། ། 
མཆོག་གམ་མཆོག་མིན་སློན་བྱེད་པ། །དེ་ནི་ངེས་པར་བསན་པ་ཡིན། ། 

གལ་ཏེ་བསན་བ་ལས་གཞན་པའི་དློན་གྱི་འཇུག་པ་འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པ་འགའ་ཡིས། དེ་དང་
ཕློགས་མཚུངས་པའི་འབས་བུ་འགའ་ཞིག་མཆོག་དམ་པ་དང་། མཆོག་མིན་ངན་པ་སློན་པར་བྱེད་པ་ནི་
ངེས་པར་བསན་པའི་རྒྱན་ཡིན་ནློ། །  
དུང་དཀར་པས། ངེས་པ་སློན་བྱེད་གཞན་ཞིག་གིས། །དེ་མཚུངས་མཆོག་གམ་མཆོག་མིན་དུ། །ངེས་
བསན་གསལ་བྱེད་སྒྲ་ལྡན་པས། །དློན་དངོས་མཚློན་བྱེད་ངེས་བསན་རྒྱན། ། ངེས་པ་སློན་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་
སྔོན་དུ་བཀོད་ནས་དེ་དང་མཚུངས་པའི་དློན་དངོས་མཆོག་དམན་གང་རུང་ཞིག་ལ་མཚློན་པའི་ངེས་
བསན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་ངེས་བསན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་སློ།།  
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་པ་ལ་གཉིས། དང་པློ་མཆོག་གི་ངེས་བསན་ནི། དུང་དཀར་པས། མཆོག་གི་
དློན་མཚློན་དཔེ་སྔར་བཀོད། །ངེས་བསན་སྒྲ་སར་མཆོག་ངེས་བསན། ། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དློན་
དངོས་མཚློན་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས། དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཚློན་པའི་དློན་ལ་ངེས་བསན་གསལ་བྱེད་
ཀྱི་སྒྲ་སར་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཉི་མ་འཆར་བ་ཉིད་ཀྱིས་ནི། །པདྨ་རྣམས་ལ་དཔལ་སྟེར་བྱེད། ། 
ཕུན་ཚློགས་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་དག །གྲོགས་པློ་རྗེས་འཛིན་བསན་པའི་ཕྱིར། ། 

ཉི་མ་འཆར་བ་ཉིད་ཀྱིས་པདྨ་རྣམས་ལ་དཔལ་སྟེར་བར་བྱེད་པ་ནི། ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
འབས་བུར་གྲུབ་པ་དམ་པས། གྲོགས་པློ་དག་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་བསན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནློ། ། འགྱུར་
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ཁྱད། རྐང་པ་གཉིས་པ་ཉིད་བཞི་པར་བས་པའི་ལུགས་ལའང་བཤད་ཚུལ་མི་འགལ་བ་དློགས་དཔློད་དུ་
གསལ་ལློ།།  

ངག་ལ་ངག་གི་དཔལ་སྟེར་དབངས་ལྷ་མློའི། །ཕང་པར་རབ་མཛེས་ཤེལ་གྱི་ཏམྦུ་ར། ། 
སེན་མློས་བཏབ་བསྐྱོད་ཡིད་འློང་སྙན་སྒྲོགས་པ། །བརྩེ་བས་ཡློངས་བསྐུལ་ཆོས་དློན་སྨྲ་བ་མཚློན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དཀར་གསལ་རི་བློང་འཛིན་པའི་འཛུམ་ཟེར་གྱིས། །མཛེས་ལྡན་ཀུ་མུད་སྐྱེད་ཚལ་རྒྱས་པ་ཡང་། ། 
རད་བྱུང་ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱིས། །སན་ལྗོངས་སྐྱེ་དགུའི་བདེ་སྐྱིད་རྒྱས་པར་མཚློན། ། 

 

གཉིས་པ་མཆོག་དམན་ངེས་བསན་ནི།  
དུང་དཀར་པས། མཆོག་མིན་དཔེ་བཀོད་དློན་མཚློན་པའི། །སྒྲ་སར་མཆོག་མིན་ངེས་བསན་རྒྱན། ། མཆོག་ཏུ་
གྱུར་པ་མ་ཡིན་པའི་དློན་མཚློན་བྱེད་ཀྱི་དཔེ་སྔོན་དུ་བཀོད་ནས། དེས་མཚློན་པའི་དློན་ལ་ངེས་བསན་གསལ་བྱེད་
ཀྱི་སྒྲ་སར་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 
 

ཟླ་བའི་ཟེར་གྱིས་རེག་པ་ན། །མུན་པའི་ཕྲེང་བ་ནུབ་པར་གྱུར། ། 
འཕྲལ་ལ་རྒྱལ་པློ་དང་འགལ་རྣམས། །ངན་པའི་མཐར་གྱུར་གསལ་བར་བྱེད། ། 

ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་གྱིས་རེག་པ་ན་མུན་པའི་ཕྲེང་བ་ནུབ་པར་གྱུར་པ་ནི། འཕྲལ་ལ་རྒྱལ་པློ་དང་འགལ་བ་རྣམས། 
གནས་སྐབས་ངན་པའི་མཐར་འགྱུར་བ་གསལ་བར་བྱེད་པའློ་ཞེས་སྐྱེ་བློ་ངན་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་བསན་པས། 
མཆོག་མིན་ངེས་བསན་ནློ།།  

ལང་ཚློ་ལྡན་མ་དེ་ཡི་བང་གི་གཞིར། །རབ་རྒྱས་ནུ་མའི་ཤེལ་བུམ་ཟུང་མཛེས་པ། ། 
ས་ཞིང་མཁྲེགས་པས་གང་གི་དབང་གྱུར་ལ། །ནམ་ཞིག་སྙིང་ཉིད་ས་བ་ངེས་པར་སློན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ར་བདུན་བདག་པློའི་ཟེར་མདངས་འཕྲློ་བ་ན། །འབྱུང་པློའི་བ་རྣམས་ལློང་བར་གྱུར་པ་ནི། ། 
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དྲང་པློའི་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས། །འགལ་ཅན་མུན་པའི་གནས་སུ་བཀོད་པར་སློན། ། 
 

སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པའི་རྒྱན། 
སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པ་ལ་ མཚན་ཉིད་མཉམ་དུ་བཤད། དཔེར་བརྗོད་ཀྱིས་སློ་སློར་ཕྱེ་
བའློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་མཉམ་དུ་བཤད་པ་ནི།  
 

ཡློན་ཏན་ལས་རྣམས་ལྷན་ཅིག་གི །དངོས་པློ་བརྗོད་པ་ལྷན་ཅིག་བརྗོད། ། 
ཡློན་ཏན་དང་ ལས་རྣམས་ལྷན་ཅིག་པའི་དངོས་པློ་བརྗོད་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ནློ། །དུང་
དཀར་པས་ ཡློན་ཏན་ལས་སློགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འགྲོགས་སློན་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པའི་རྒྱན། ། བརྗོད་
པར་འདློད་དཔའི་དངོས་པློ་དེའི་ཡློན་ཏན་དང་བ་བ་སློགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚློགས་པའི་དངོས་པློ་གཞན་
དང་མཉམ་དུ་བརྗོད་པ་ཞིག་ལ་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ཞེས་བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་སློ།། 
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་ལ་གསུམ། དང་པློ་ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། གང་གི་ཡློན་ཏན་དངོས་གཞན་དང་། །ལྷན་བརྗོད་ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརྗོད། ། 
བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དློན་གང་གི་ཡློན་ཏན་འགའ་ཞིག་དེ་དང་མཚུངས་པའི་དངོས་པློ་གཞན་དང་ལྷན་
ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་པ་ལྟར་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ད་ནི་མཚན་མློ་འདི་དག་རྣམས། །བདག་གི་དབུགས་དང་ལྷན་ཅིག་རིང་། ། 
ཟླ་བའི་རྒྱན་ལྡན་མ་རྣམས་ཀྱང་། །བདག་ལུས་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱ། ། 

འདློད་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་ ད་ནི་བལ་བས་ཉེན་པའི་མཚན་མློའི་ཐུན་གསུམ་པློ་འདི་དག་རྣམས་ནི། 
བདག་གི་ཤུགས་རིང་འབྱིན་པའི་དབུགས་དང་ལྷན་ཅིག་རིང་ལ། ཟླ་བའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ནམ་མཁའ་
སྔོ་བསངས་མའི་ཕློགས་རྣམས་ཀྱང་། གདུང་བས་ཉམས་པ་བདག་གི་ལུས་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱའློ། ། 
ཞེས་རིང་བ་དང་སྐྱ་བ་ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པའློ། །ལྷ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། ཡིད་སྲུབས་ཀྱི་
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ལློངས་སྤྱློད་རྒྱས་པ་ཡློན་ཏན་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཀྱང་། བལ་བས་ཉེན་པ་ལ་འདློད་པའི་ལློངས་སྤྱློད་
རྒྱས་པ་ག་ལ་ཞིག་སྟེ། བཞེད་པ་སྔ་མ་ལེགས་སློ།།  
 

ལང་ཚློའི་དཔལ་ལས་བྱུང་བའི་གཟི་མདངས་དང་། །ཡིད་འློང་པདྨ་གཞློན་ནུ་ལྷན་ཅིག་མཛེས། ། 
གང་གི་བློ་དང་སློབས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། །དྲི་བཟང་ཁང་པའི་ཆུ་བ་ལྷན་ཅིག་བཀྲ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ལུགས་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཆབ་སྲིད་དང། །ལྷན་ཅིག་རི་བློང་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ། ། 
རད་བྱུང་ཞི་བདེའི་ལམ་སློལ་བཟང་པློ་དང། །རབ་དཀར་ཀུ་མུད་སྐྱེད་ཚལ་མཉམ་དུ་མཛེས། ། 

 
བ་བ་ཐ་དད་པ་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པ་ནི། དུང་དཀར་པས། གང་དང་བ་བ་ཐ་དད་པའི། །དངོས་པློ་མཉམ་བརྗོད་དེ་
ཡི་རྒྱན། །བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་གང་དང་བ་བ་ཐ་དད་པའི་དངོས་པློ་གཞན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལྟར་
བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
  

མགྲོན་པློ་རྣམས་ཀྱི་རློངས་པ་དང་། །ལྷན་ཅིག་ཙཱུ་ཏའི་དློག་པ་རྒྱས། ། 
དེ་དག་མཆི་མ་དང་མཉམ་དུ། །མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་དག་འབབ། ། 

 
མགྲོན་པློ་རྣམས་ཀྱི་ཆགས་མློས་ཀྱིས་རློངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཤིང་ཙཱུ་ཏའི་དློག་པ་སྟེ་སྙེ་མ་རྒྱས་ལ། དེ་དག་གི་
མཆི་མའི་རྒྱུན་དང་མཉམ་དུ་མ་ལ་ཡའི་རླུང་བསིལ་བ་དག་འབབ་བློ། ། ཞེས་རྒྱས་པ་དང་འབབ་པ་བ་བ་ལྷན་
ཅིག་བརྗོད་པའི་རྒྱན་ནློ། །  
 

ཀྱེ་མ་འབྱུང་འཁྲུགས་ནད་ཀྱི་ཟུག་རྔུ་དང་། །ལྷན་ཅིག་རུས་ཚིགས་མདུད་པ་རྣམས་པར་རྒྱས། ། 
ལུས་ཀྱི་ཉམས་བག་གཟི་མདངས་ཚློགས་རྣམས་དང་། །རློངས་པའི་གྲོགས་པློ་ཉིད་ནི་མཉམ་དུ་ཡལ། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
གོང་འཕེལ་རྒྱ་བསྐྱེད་འཆར་གཞིའི་ལས་འགུལ་དང། །ལྷན་ཅིག་ཆུ་ཁུར་འཛིན་པའི་ཕུང་པློ་རྒྱུག། 
སན་ལྗོངས་ཡར་ཐློན་རྣམ་པ་གསར་པའི་སྒྲ། །གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མློའི་གསུང་དང་མཉམ་དུ་ལྡིར། ། 

 
གསུམ་པ་བ་བ་གཅིག་པའི་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པ་ནི།  
དུང་དཀར་པས། ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་བ་བ་གཅིག །ལྷན་བརྗོད་བ་བ་གཅིག་པའི་རྒྱན། ། བརྗོད་པར་འདློད་པའི་
ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བ་བ་གཅིག་མཉམ་དུ་ཚློགས་པ་ལྟར་བས་ནས་ཐུན་མློང་གི་བ་བ་སློན་བྱེད་ཀྱི་
ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

ཁུ་བྱུག་སྒྲོགས་པའི་སྐལ་བཟང་དང་། །ནགས་ཀྱི་རླུང་ནི་དྲི་བཟང་དང་། ། 
དཔྱིད་ཉིན་སྐྱེ་བློའི་ཀུན་དགའ་རྣམས། །ལྷན་ཅིག་དག་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར། ། 

 
ཁུ་བྱུག་གི་སྐད་སྒྲོགས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་དང་། ནགས་ཀྱི་རླུང་ནི་དྲི་བཟང་བ་དང་། དཔྱིད་ཀའི་ཉིན་མློ་སྐྱེ་བློ་
ཀུན་གྱི་དགའ་བ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་དག་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བ་བ་གཅིག་པའི་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པའི་རྒྱན་
ནློ།།  

སྲིད་པའི་སྐྱོན་གྱིས་རབ་བསྐྱེད་སྐྱོ་བ་དང་། །ཐར་པའི་ཡློན་ཏན་དྲན་པའི་དད་པ་དང་། ། 
དེ་རྒྱུ་དགེ་ལ་འདུན་པའི་བརྩློན་འགྲུས་ཏེ། །གསུམ་པློ་འདི་ནི་ལྷན་ཅིག་འཕེལ་བར་གྱུར། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པློའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྲིན་དང། །ལྷློ་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ཡློན་དང། ། 
ཡར་ངོར་ཕློགས་པ་རི་བློང་འཛིན་པ་སྟེ། །ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་གོང་འཕེལ་གྱུར། ། 

ཡང་།  
དེ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པ་ཡི། །དཔེར་བརྗོད་འགའ་ཞིག་འདིར་བས་ཏེ། ། 
ཡློངས་སུ་བརྗེས་པའི་རང་བཞིན་ཡང་། །ངེས་པར་བསན་པ་ཅུང་ཟད་བ། ། 
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དེ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་བརྗོད་པའི་དཔེར་བརྗོད་འགའ་ཞིག་འདིར་བས་པས་མཚློན་པར་བ་སྟེ། ད་ནི་ཡློངས་སུ་བརྗེས་
པའི་རང་བཞིན་ཡང་ངེས་པར་བསན་པ་ཅུང་ཟད་བའློ་ཞེས་མཚམས་སར་བའློ། །  
 

སློ་གཉིས་པ་ཡློངས་བརྗེས་ཀྱི་རྒྱན། 
སློ་གཉིས་པ་ཡློངས་བརྗེས་ཀྱི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་བཤད་པ། དཔེར་བརྗོད་པའློ། ། དང་པློ་
མཚན་ཉིད་མཉམ་དུ་བཤད་པ་ནི།  

དློན་རྣམས་བསྣློལ་བ་གང་ཡིན་པ། །ཡློངས་བརྗེས་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་དཔེར། ། 
དློན་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་བརྗོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཡློངས་བརྗེས་ཀྱི་རྒྱན་ཡིན་ཏེ་དེ་
དག་དཔེར་ན་ཞེས་སློ།།  
དུང་དཀར་པས། བརྗོད་འདློད་ཡློན་ཏན་ལས་ལ་སློགས། །ཕན་ཚུན་བསྣློལ་བ་ཡློངས་བརྗེས་རྒྱན། ། 
བརྗོད་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་གང་གི་ཡློན་ཏན་དང་བ་བ་སློགས་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་ནས་བརྗེས་པ་ལྟ་
བུར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་བརྗོད་པ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། དཔེར་བརྗོད་ནི།  
 

ས་སྤྱློད་རྣམས་ལ་མཚློན་བསྣུན་པ། །སྟེར་བྱེད་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་ཡིས། ། 
དེ་དག་གྲགས་པ་ཀུ་མུད་དཀར། །ཡུན་རིང་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ཕྲློགས། ། 

ས་ལ་སྤྱློད་པའི་དགྲ་ཟླ་རྣམས་ལ་མཚློན་བསྣུན་ཏེ་འཆི་བ་སྟེར་བར་བྱེད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་ཕློགས་ལས་
རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་ཡིས། རྒྱལ་པློ་དེ་དག་གི་གྲགས་པ་ཀུ་མུད་ལྟར་དཀར་བ་ཡུན་རིང་པློ་དག་ཏུ་
བསྒྲུབས་པ་རྣམས་ཕྲློགས་ཤིང་བངས་སློ་ཞེས་སྟེར་བ་དང་ཕྲློགས་པ་བརྗེས་པས། ཡློངས་བརྗེས་ཀྱི་རྒྱན་
ནློ། །  

སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་ཁྱོད་ཀྱིས་འགྲོ་རྣམས་ལ། །ཕན་དང་བདེ་བའི་དངོས་པློ་ཀུན་སལ་ནས། ། 
དེ་དག་ཀུན་གྱི་ཡིད་ཀྱི་དབང་པློ་ནི། །ལྷག་མ་མེད་པར་ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་ཕྲློགས། ། 
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སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 
ངག་གི་དབང་པློས་ཙན་དན་བཀོད་ཞིང་འདིར། །མགོན་མེད་རྣམས་ལ་ཕན་བདེ་ལེགས་བསལ་ནས། ། 

ལྷློང་ལྗོངས་སྐྱེ་བློ་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་ནི། །ཅིག་ཅར་འཕྲློག་པའི་གྲགས་སྙན་ས་གསུམ་ཁྱབ། ། 
 

སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན། 
སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དཔེར་བརྗོད་དློ། ། དང་པློ་
མཚན་ཉིད་ནི།  

མངོན་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་ལ། །སློན་པ་ཤིས་པ་ཞེས་བ་དཔེར། ། 
མངོན་པར་འདློད་བའི་དངོས་པློ་ལ་སློན་པའི་ཚིག་སློར་ནི་ཤིས་པའམ། ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱན་ཞེས་
བའློ། །དུང་དཀར་པས། མངོན་འདློད་དངོས་པློ་སྲུང་སྒྲུབ་ཕྱིར། །གེགས་མེད་སློན་པ་ཤིས་བརྗོད་
རྒྱན། །རང་ཉིད་ཀྱིས་མངོན་པར་འདློད་པའི་དངོས་པློ་དེ་སྲུང་བའམ་ཐློབ་པའི་ཕྱིར་དུ། འདློད་བའི་དློན་
དེ་གེགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་འཆའ་བའི་སློན་ཚིག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།།  
 

གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་པ་ནི། ། 
ངག་ཡིད་སྤྱློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི། །སྣང་བ་དམ་པས་ཁྱེད་ལ་སྲུངས། ། 

ངག་གིས་བརྗོད་པར་བ་བ་དང་། ཡིད་ཀྱིས་བརག་བའི་སྤྱློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རག་པ་
དམ་པས་ཁྱེད་ལ་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་སློན་ཅིང་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིག་རིགས་གཞན་ཡང་ངོ་།། 
 

སྨྲ་བསམ་བརྗོད་པའི་ཡུལ་འདས་ཟུང་འཇུག་གི །ཡེ་ཤེས་རང་གཟུགས་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཡང་། ། 
རིས་མེད་འགྲོ་བའི་སྣང་ངོར་དེ་སྙེད་སྐུས། །རྗེས་འཛིན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚློས་ཁྱོད་ལ་སྲུངས། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

མཚན་འཛིན་སློས་ཀུན་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཀློང། །འགག་མེད་ཅིར་ཡང་ཤར་བའི་རློལ་གར་ཆེ། ། 
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འཕློ་བལ་རློ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་ངག་གི་དབང། །མཐུ་ཆེན་བ་མས་སན་ལྗོངས་འགྲོ་འདི་སྲུངས། ། 
 

གཉིས་པ་རྒྱན་གཞན་དུ་འདློད་པ་འདུས་ཚུལ་ནི།  
རྗེས་འགྲོ་མེད་དང་ཐེ་ཚློམ་ཅན། །དག་ནི་དཔེར་རྣམས་ཉིད་ལ་བསན། ། 

དཔེ་ཡི་གཟུགས་ཅན་དག་ཀྱང་འདིར། །གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་ངེས་པར་བསྒྲགས། ། 
རབ་རློག་ཆ་ཤས་འདི་ཡང་ནི། །རབ་རློག་དག་གི་དབྱེ་བ་ཉིད། ། 

འདིར་འགའ་ཞིག་རྗེས་འགྲོ་མེད་པ་དང་། ཐེ་ཚློམ་ཅན་དང་། དཔེའི་གཟུགས་དང་། རབ་རློག་ཆ་ཤས་ཀྱི་རྒྱན་
རྣམས་འདིར་མ་འདུས་སློ་ཞེ་ན། རྗེས་འགྲོ་མེད་པ་ནི། ཟླ་བ་པདྨ་དག་གི་ནི། ། ཞེས་ཐུན་མློང་མིན་པའི་དཔེ་
དང་། ཐེ་ཚློམ་ཅན་ནི། པད་ནང་བུང་བ་འཁོར་རམ་ཅི། ། ཞེས་དཔེ་རྣམས་ཉིད་ལ་བསན་ཅིང་། དཔེའི་

གཟུགས་ཅན་ནི། མློས་པས་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་ཡིས། ། ཞེས་སློགས་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་ངེས་པར་བསྒྲགས་
ཟིན་ལ། རབ་རློག་ཆ་ཤས་འདི་ཡང་རབ་རློག་གི་དབྱེ་བ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པས་འདིར་མ་འདུས་པ་མེད་

དློ། ། 
 

སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་རབ་སྤེལ་གྱི་རྒྱན། 
གསུམ་པ་རྒྱན་ཕྱི་མ་གཉིས་བཤད་པ་ལ། སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་པ་རབ་སྤེལ་གྱི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། 
དཔེར་བརྗོད། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དློ། ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།  

ཐ་དད་རྒྱན་རྣམས་བསྲེས་པ་ནི། །སྤེལ་མ་དག་ཏུ་བརྗོད་པ་སྟེ། ། 
ཡན་ལག་ཡན་ལག་ཅན་དངོས་ཀྱི། །སྐབས་དང་ཐམས་ཅད་སློབས་མཚུངས་ཉིད། ། 

ཅེས་པས་ལུགས་གཉིས་སྤེལ་མ་ཡི། །རྒྱན་དག་ལ་ནི་མཚློན་པར་བ། ། 
ཐ་དད་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཞེས་མང་ཚིག་གི་ནུས་པས། རྒྱན་གསུམ་ལ་སློགས་པ་བསྲེས་པ་སློར་བ་གཅིག་
ལ་གནས་པ་ནི་སྤེལ་མ་དག་ཏུ་བརྗོད་དེ། ཡན་ལག་སྒྲུབ་བྱེད་ཕན་འདློགས་བྱེད། ཡན་ལག་ཅན་
བསྒྲུབ་བ་ཕན་གདགས་བའི་དངོས་པློར་གནས་པར་ལྟློས་པ་དང་བཅས་པའི་སྐབས་དང་ རྒྱན་ཐམས་



   

219 
    

ཅད་ལྟློས་རེས་མེད་པར་རང་དབང་ཅན་གྱི་སློབས་མཚུངས་པ་ཉིད་དློ། །ཞེས་པས་ལུགས་གཉིས་སྤེལ་
མའི་རྒྱན་དག་ལ་མཚློན་པར་བའློ།།  
དུང་དཀར་པས། རྣམ་པ་མི་འདྲའི་རྒྱན་གཉིས་ཡན། །མཉམ་དུ་བསྲེས་པ་རབ་སྤེལ་རྒྱན། ། ཚིག་
སློར་དེར་བརྗོད་བའི་དློན་གྱི་བརྗོད་ཚུལ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་རྒྱན་གཉིས་ཡན་ཆད་མཉམ་དུ་བསྲེས་པ་
ཞིག་ལ་རབ་སྤེལ་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ། ། ཞེས་སློ།། 
 
(འདིར་པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲཱིས། ཐ་དད་རྒྱན་རྣམས་ཞེས་པས་བསྲེ་བའི་རྒྱན་ངོས་བཟུང་བ་ཡིན་ཞེས་དང་། 
རྒྱན་གཉིས་བསྲེས་ཀྱང་རབ་སྤེལ་དུ་བཞེད་པ་དུ་མ་ཡློད་མློད། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེའི་བཞེད་པ། རྒྱན་
གཉིས་བསྲེས་པ་ནི། གང་གཙློ་ཆེ་བའི་མིང་གི་ཐློག་མས་གཉིས་ཀ་བསློམས་ནས་བརྗོད་པ་སྟེ། དཔེར་
ན། དཀར་ནག་ཅེས་དང་། སེར་སྐྱ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། བསྙོན་དློར་གྱི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
ཡང་རྒྱན་གསུམ་ཕན་ཆད་ཆ་མཉམ་པ་ལ་རབ་སྤེལ་ཞེས་བརྗོད་དེ། དཔེར་ན་ཁ་དློག་གསུམ་ཚློགས་
ཕན་ཆོད་ཁྲ་བློ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ལེགས་བཤད་དློ། །) 
 
གཉིས་པ་དཔེར་བརྗོད་ནི།  
དང་པློ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གྱི་རབ་སྤེལ་ནི། དུང་དཀར་པས། བསྲེ་བའི་རྒྱན་རྣམས་ཕན་ཚུན་
ལྟློས། །གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་རབ་སྤེལ་རྒྱན། ། ཚིག་སློར་དེར་བསྲེ་བའི་རྒྱན་རྣམས་རང་ཚུགས་མ་
ཡིན་པར་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟློས་པའི་སྒོ་ནས་སྤེལ་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

མཛེས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་གྱི་དཔལ། །པདྨ་དག་གིས་འགོག་པར་བྱེད། ། 
མཛློད་དང་ཡུ་བ་ཕུན་ཚློགས་པ། །འདི་ལ་བ་དཀའ་ཅི་ཞིག་ཡློད། ། 

ཀྱེ་མཛེས་མ། ཁྱོད་ཀྱི་བཞིན་རས་ཀྱི་དཔལ་མཛེས་པ་ནི། མེ་ཏློག་པདྨ་དག་གིས་འགོག་པར་བྱེད། 
ཅེས་བསྒྲུབ་བ་ཡན་ལག་ཅན་དུ་གནས་པ་དཔེ་རྒྱན། ཀོ་ཤའི་སྒྲ་པདྨའི་སྙིང་པློ་དང་བང་མཛློད་ལ་འཇུག 
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དཎྜྻ་པདྨའི་ཡུ་བ་དང་། དམག་གི་དཔུང་ལ་འཇུག་པས་སྒྲ་སར་བ། པདྨའི་སྙིང་པློ་ཡུ་བར་བཅས་
པའམ། མཛློད་དང་དཔུང་དུ་བཅས་པ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པའི་དངོས་པློ་འདི་ལ་བ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡློད་
ཅེས་སྒྲུབ་བྱེད་ནུས་པ་ཅན་ཡན་ལག་ཉིད་དུ་གནས་པ། དློན་གཞན་བཀོད་པ་སར་བ་དང་བཅས་པའློ།། 
  

པད་མ་གཞློན་ནུའི་དཔལ་འཕྲློག་དབངས་ཅན་ལྷའི། །བཞིན་རས་མ་བྲིས་མཚན་དཔེའི་རི་མློ་ཅན། ། 
ཡིད་འཕྲློག་ཀེ་ས་རས་མཚན་འཇིག་རྟེན་གྱི། །ཀུན་དགའ་སྐྱེད་པ་ལྷན་སྐྱེས་རང་བཞིན་ཡིན། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

པདྨ་གཞློན་ནུའི་མཛེས་སྡུག་དཔལ་ཡློན་ཀུན། །རབ་འཕྲློག་སན་ལྗོངས་མཛེས་མའི་བཞིན་རས་ནི། ། 
ཆ་རློགས་མ་བྲིས་རི་མློས་ལེགས་མཚན་པས། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་དགའ་སྐྱེད་ཚལ་ཆོས་ཉིད་ཡིན། ། 

 

སློབས་མཚུངས་རབ་སྤེལ་ནི།  
རློགས་ས་བར་དགོངས་ནས་གཞུང་འདིའི་རྩ་བར་དཔེར་བརྗོད་ཟུར་དུ་མ་མཛད་ཀྱང་། རྒྱན་འདིའི་ངོ་བློ་ནི། 
རྒྱན་སྔ་མ་ལྟར། བསྲེ་བའམ་སྤེལ་བའི་རྒྱན་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟློས་པ་ཅན་ལ་མ་ཡིན་པར། ཚིག་
སློ་སློས་དློན་རེ་རེ་སློན་པས། ཕན་ཚུན་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པར། སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་རང་དབང་སློབས་མཚུངས་སུ་
གནས་པར་སློན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟེར། ། དེ་ཡང་ དུང་དཀར་པས། བསྲེ་བའི་རྒྱན་རྣམས་རང་དབང་
དུ། །སྤེལ་བ་སློབས་མཚུངས་རབ་སྤེལ་ཡིན། །ཚིག་སློར་གང་དུ་བསྲེ་བའི་རྒྱན་དེ་རྣམས་དློ་མཉམ་རང་ཚུགས་
སུ་གནས་པའི་སྒོ་ནས་སྤེལ་བ་ཞིག་ཡིན། ཞེས་སློ།། 
 

མུན་པ་ལུས་ལ་བྱུག་པ་བཞིན། །མཁའ་ནི་མིག་སན་ཆར་འབེབས་བཞིན། ། 
གཡློག་པློ་ངན་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །མིག་ནི་འབས་བུ་མེད་པར་སློང་། ། 

མུན་པ་ནི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་བྱུགས་པ་བཞིན་དུ་དང། ནམ་མཁའ་ནི་མིག་སན་གྱི་ཆར་པ་འབབ་པ་བཞིན་དུ་
བྱེད་དློ། ། ངན་པའི་གཡློག་པློ་བཞིན་དུ། མིག་དག་དངོས་པློ་འཛིན་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་སློང་ངོ། ། ཚིག་
བཅད་འདིར་མར་ངོའི་ཚེས་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཚན་མློའི་གནས་སྐབས་ཤིག་བརྗོད་པ་ཡིན། ཚིགས་བཅད་ཕྱེད་
སྔ་མ་ལ་རབ་རློག་གི་རྒྱན་གཉིས་དང། །ཕྱེད་ཕྱི་མ་ནི་དཔེ་རྒྱན་ཡིན། དེ་དག་ཕན་ཚུན་ལྟློས་པ་མེད་པར་རང་
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དབང་བའི་གཟུགས་སུ་གནས་པས་ན། སློབས་མཚུངས་ཀྱི་རབ་སྤེལ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། (ཤྲི་རྭ་མ་ཙནྡྲ་
མིཤྲིའི་འགྲེལ་པ་ལས་སློ། །) 

ཞི་བའི་དབྱིངས་ལས་དྲག་པློར་ཁྲོས་པའི་སྐུ། །རལ་པའི་ནགས་སུ་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ལྔ། ། 
ཐློད་སྐམ་ཟིལ་གྱིས་མ་བློས་པར་འདུས་པ། །དཔལ་གྱི་མགོན་པློས་དགྲ་བགེགས་ལྷན་ཅིག་ཐུལ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

སུམ་རྩེན་ཁབ་ཀྱི་རྗེས་འགྲོ་སན་ལྗོངས་སུ། །ལུགས་གཉིས་ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས། ། 
བདེ་སྐྱིད་རློགས་ལྡན་གཉིས་པ་མགྲོན་དུ་ཁུག །ཆབ་སྲིད་རི་དབང་རྩ་བ་བརན་པར་སློན། ། 

 
གསུམ་པ་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད།  

རང་བཞིན་བརྗོད་དང་འཁྱོགས་བརྗོད་ཅེས། །ངག་གི་རང་བཞིན་ཐ་དད་གཉིས། ། 
འཁྱོག་པློར་བརྗོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕལ་ཆེར་སར་བས་དཔལ་རྒྱས་བྱེད། ། 

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་འབྲེལ་བས་དློན་གཞན་བཀོད་ཀྱི། སར་བས་ཅི་བ་ཞེ་ན། སྤྱིར་བརྗོད་ཚུལ་ལ། རང་བཞིན་
ཇི་ལྟ་བར་བརྗོད་པ་དང་། རྣམ་པ་གཞན་དུ་བས་པའི་འཁྱོག་བརྗོད་ཅེས། ངག་གི་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བློ་ཐ་དད་
པ་གཉིས་སུ་གནས་པ་ལས། འཁྱོག་པློར་བརྗོད་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕལ་ཆེར་སར་བ་ཁོ་ནས་མཛེས་པའི་
དཔལ་རྒྱས་པར་བྱེད་པས་སློ། །  
 

སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན། 
སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་པ་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ལ་གཉིས། རྒྱུ་དང་ངོ་བློས་ཁྱད་གཞི་མདློར་བསན། དེ་ཉིད་ཁྱད་ཆོས་

བཞིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། ། དང་པློ་རྒྱུ་དང་ངོ་བློས་ཁྱད་གཞི་མདློར་བསན་པ་ནི།  
སྙན་ངག་མཁན་བསམ་དགོངས་པ་སྟེ། །སྙན་ངག་གྲུབ་པར་གང་གནས་པ། ། 
རྒྱུན་གྱི་ཡུལ་ལ་ཡློད་ཡློན་ཏན། །དེ་ནི་དགོངས་པ་ཅན་ཞེས་བརྗོད། ། 

རྒྱུ་ནི། སྙན་ངག་མཁན་གྱིས་དེའི་ཚིག་གི་རྒྱུན་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ནི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ནི། སྙན་
ངག་གི་རྒྱུན་དེ་གྲུབ་པར་གྱུར་གྱི་བར་དུ་གང་ལ་གནས་པའི་བསམ་པ་དེ་ཡང་ཉི་ཚེ་བ་མ་ཡིན་པ། ངོ་བློ་ནི། 
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བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཡུལ་ལ་ཡློད་པའི་ཡློན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར། དེ་ནི་དགོངས་པ་ཅན་ཞེས་
བརྗོད་དློ། །  
(སློབ་དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས། འདི་གཞུང་གི་རྒྱུན་ལ་ཡློད་པ་ཡིན་པས། ཚིགས་བཅད་གཅིག་དང་
གཉིས་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཡློད་པ་ཡིན་པ་བསལ་ལློ་ཞེས་དང་། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། འདི་ནི་རྒྱན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡང་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། དང་པློ་དང། བར་དང་། ཐ་མ་རྣམས་སུ་རྒྱུན་ལ་རྗེས་སུ་འཇུག་པའློ་ཞེས་
གསལ་ཞིང་རློགས་པར་གསུངས་ཀྱང་། མི་ཉན་པར་ཤློ་ཀ་རེ་ཙམ་གྱིས་རྒྱན་འདི་དང་ནང་གི་དེ་ཉིད་མཉམ་དུ་
སློན་པར་བྱེད་དློ། ། 
 
དེ་ཡང་ དུང་དཀར་པས། ཆོས་བཞིའི་བསམ་པའི་དབང་བས་ནས། །སར་བའི་སྙན་ངག་དགོངས་པ་ཅན། ། 
༡ རྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ཆགས་ཤིང་། ༢ སྐབས་སུ་མ་བབ་པའི་ཚིག་རློས་མ་བསྒྲིབས་པ། ༣ 
ཉམས་སྣ་ཚློགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྗོད་ཀྱང་དློན་དེར་འབབ་པ། ༤ དློན་ཟབ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཚིག་གིས་གསལ་པློར་
མཚློན་ནུས་པ་སྟེ་ཁྱད་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྙན་ངག་མཁན་གྱིས་བསམ་པས་སར་བ་ཞིག་ལ་དགོངས་
པ་ཅན་གྱི་རྒྱན་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནློ། ། 
 

མེ་ལློང་དང་མཚུངས་མེ་ལློང་གཞུང་ལུགས་ལས། །མཁས་པའི་གསུང་བཞིན་མཁས་པའི་གོ་འཕང་དག། 
མངོན་གྱུར་ཕྱིར་ན་མངོན་གྱུར་ང་རྒྱལ་དག །སངས་ཏེ་ལློག་རློག་སངས་ནས་འདི་བརྩམས་སློ། ། 

 
སློབ་དཔློན་པདྨ་རིག་འཛིན་གྱིས། 

དབྱུག་པའི་སྙན་ཚིག་གཞུང་ལ་འདྲིས་ཕྱིར་དུ། །མཁས་མང་ལེགས་བཤད་ཁོ་ནར་དཔང་བཅོས་ནས། ། 
དློན་རྒྱན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་དཔེར་བརྗོད་འདིས། །བློ་གསར་དློན་གཉེར་འགའ་ལའང་ཕན་སྲིད་སྙམ། ། 

 
གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ཁྱད་ཆོས་བཞིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

དངོས་པློ་ཡི་ནི་ཚིག་རྣམས་ཀུན། །ཕན་ཚུན་ཕན་པར་བྱེད་ཉིད་ཅན། ། 
དློན་དང་བལ་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས། །མ་བས་གནས་སུ་བསྔགས་པ་དང་། ། 
བརྗོད་རིམ་སློབས་ལས་དངོས་པློ་ནི། །ཟབ་མློ་དག་ཀྱང་གསལ་བ་སྟེ། །  
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དེ་ཀུན་དགོངས་པའི་དབང་གྱུར་ཕྱིར། །དེ་དག་དགོངས་པ་ཅན་ཞེས་རིག། 
ཁྱད་པར་དང་པློ། བསན་བཅོས་ཀྱི་དངོས་པློ་དེའི་ཚིག་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་ཕན་ཚུན་ཕན་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དེ། ལྟློས་
ཤིང་འབྲེལ་བ་ཅན་ནློ། ། ཁྱད་པར་གཉིས་པ། དགོས་དློན་དང་བལ་བ་ཉེར་མཁོ་མེད་པའི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་
རྣམས་མ་བས་སློ། ། ཁྱད་པར་གསུམ་པ། དངོས་པློ་གང་ཡིན་པའི་གནས་སུ་སྟེ་སྐབས་དང་དུས་ལ་བབ་པར་
བསྔགས་པའློ། ། ཁྱད་པར་བཞི་པ། བརྗོད་པའི་རིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སློབས་སམ་ཤུགས་ལས། དངོས་པློ་ཟབ་མློ་
རློགས་པར་དཀའ་བ་དག་ཀྱང་གསལ་ནུས་པ་སྟེ། བཞི་པློ་འདི་དག་རྒྱུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་རིགས་མ་རིགས་འབྱེད་པ་
ཡིད་ཀྱི་འབས་བུ་ཡིན་ལ། དེ་ཀུན་ཀྱང་དགོངས་པ་སྟེ། བསམ་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། དེ་དག་དགོངས་པ་
ཅན་ཞེས་པའི་རྒྱན་དུ་རིག་པར་བའློ། །    
 

གསུམ་པ་རྒྱན་སྤྱིའི་མཇུག་བསྡུ། 
གསུམ་པ་རྒྱན་སྤྱིའི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། 

རྒྱ་ཆེ་མཐའ་ཡས་རབ་བསྡུས་ཚད་དུ་གྱུར་པ་ཡི། ། 
རྒྱན་རྣམས་དག་གི་ལམ་འདི་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་ཕྱེ། ། 

བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་ཡློངས་སུ་གནས་པ་ཡི། ། 
ཁྱད་པར་རྣམས་ནི་གོམས་པ་ཉིད་ཀྱིས་དབྱེ་བར་ནུས། ། 

རྒྱ་ཆེ་བ་མཚན་ཉིད་དང་མཚློན་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་མློད། སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའི་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྡུས་
པ་དློན་གྱི་རྒྱན་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཞེས་ཚད་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱན་རྣམས་ངག་གི་ལམ་སློལ་འདི་ཉིད་ནི་དབྱུག་པ་
ཅན་ཁོ་བློས་རྣམ་པར་ཕྱེ་ལ། དེ་ལས་སློས་པ་བརྗོད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་ཡློངས་སུ་གནས་པའི་
ཁྱད་པར་དེ་སྙེད་རྣམས་ནི། ལམ་འདིར་གོམས་ཤིང་འདྲིས་པ་ཉིད་ཀྱིས་དབྱེ་བར་ནུས་སློ་ཞེས་པའི་དློན་
ཏློ། །སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང་ལས། དློན་གྱི་རྒྱན་གྱི་ཡློངས་སུ་དཔད་པ་སྟེ་ལེའུ་གཉིས་པའི་དློན ་ཇི་ལྟར་
རིགས་པ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །    །། 
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སྐྱོན་སེལ་བཅུ་བཤད་པ། 
སྤྱི་དློན་གསུམ་པ་ཞར་ལ་སྐྱོན་སེལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པར་གཉིས། མདློར་བསན། རྒྱས་བཤད་དློ། །  
དང་པློ་ནི།  

དློན་ཉམས་དློན་འགལ་དློན་གཅིག་པ། །ཐེ་ཚློམ་ཅན་དང་རིམ་པ་ཉམས། ། 
སྒྲ་ཉམས་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་དང་། །སྡེབ་སློར་ཉམས་དང་མཚམས་སློར་བལ། ། 

ཡུལ་དུས་སྒྱུ་རྩལ་འཇིག་རྟེན་དང་། །ལུང་རིགས་དག་དང་འགལ་བ་སྟེ། ། 
སྐྱོན་བཅུ་དེ་དག་སྙན་ངག་ལ། །སྙན་ངག་མཁན་གྱིས་སང་བར་བ། ། 

དློན་ཉམས་དང་། དློན་འགལ་དང་། དློན་གཅིག་དང་། ཐེ་ཚློམ་ཅན་དང་། རིམ་པ་ཉམས་པ་དང་། 
སྒྲ་ཉམས་པ་དང་། གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་དང་། སྡེབ་སློར་ཉམས་པ་དང་། མཚམས་སློར་བལ་བ་
དང་། ཡུལ་དུས། སྒྱུ་རྩལ། འཇིག་རྟེན། ལུང་། རིགས་པ་དང་འགལ་བ་དྲུག་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་
སྐྱོན་བཅུ་པློ་དེ་དག་སྙན་ངག་གི་སློར་བ་ལ་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སང་བར་བའློ། ། 

དམ་བཅའ་གཏན་ཚིགས་དཔེ་ཉམས་པ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་སྐྱོན་མིན་ནམ། ། 
ཕལ་ཆེར་དཔད་པར་དཀའ་བ་ཉིད། །སློར་བ་དེ་ཡི་འབས་བུ་ཅི། ། 

གཞན་ཡང་དམ་བཅའ་ཉམས་པ། གཏན་ཚིགས་ཉམས་པ། དཔེ་ཉམས་པ་ཞེས་པ་འདི་གསུམ་ཡང་
སྐྱོན་མིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་དག་རློག་གེ་ལས། ལམ་འདི་ལ་མ་གྲགས་པས་ཕལ་ཆེར་དཔད་དཀའ་བ་ཉིད་
ཀྱི་ཕྱིར། སློར་བ་དེའི་འབས་བུ་ནི་ཅི་སྟེ་དགོས་པ་འགའ་ཡང་མེད་དློ། ། 
 

གཉིས་པ་ལ་བཅུ་ལས། དང་པློ་དློན་ཉམས་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརྗོད། དམིགས་བསལ་གསུམ། 
མཚན་ཉིད་ནི།  
 

ཚློགས་པའི་དློན་གྱིས་སློངས་པ་གང་། །དེ་ནི་དློན་ཉམས་ཞེས་པར་འདློད། ། 
མློས་པ་སློན་པ་བྱིས་པ་ཡི། །བརྗོད་ལས་གཞན་པ་དེ་སྐྱོན་ནློ། ། 
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ཚིག་ཚློགས་པའི་རང་བཞིན་ལ་དློན་གྱིས་སློངས་པ། སེའུ་བཅུ་པའི་ངག་བཞིན་གྱུར་པ་དེ་ནི་དློན་ཉམས་
ཞེས་པར་འདློད་དེ། ཆང་གིས་མློས་པ་དང་། གདློན་གྱིས་སློ་བ་དང་། བསམ་པ་མ་བྱེ་བའི་བྱིས་པའི་
བརྗོད་པ་ལས། གཞན་བསམ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱེས་བུས་བརྗོད་པར་བས་ན་དེ་སྐྱོན་ཡིན་ནློ། །  
དཔེར་བརྗོད་ནི།  
 

འདི་ནི་རྒྱ་མཚློ་འཐུང་བྱེད་དེ། །བདག་ནི་དེ་རིང་རྒས་པས་གཟིར། ། 
སྤྲིན་འདི་རབ་ཏུ་སྒྲོག་བྱེད་དེ། །འཕྲློག་བྱེད་ས་སྲུང་དག་ལ་དགའ། ། 

སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་རྒྱ་མཚློ་འཐུང་བར་བྱེད་དེ། བདག་ནི་དེ་རིང་རྒས་པའི་གདུང་བས་གཟིར་ལ། སྤྲིན་འདི་
ཡང་འབྲུག་གི་སྒྲ་རབ་ཏུ་སྒྲོག་པར་བྱེད་ཅིང་། འཕྲློག་བྱེད་དེ་བརྒྱ་བྱིན་ནི་གླང་པློ་ཆེ་ས་སྲུང་དག་ལ་
དགའློ། ། ངག་དེ་ཙམ་ཚློགས་ཀྱང་འབྲེལ་ལྡན་གྱི་བརྗོད་དློན་བསན་རྒྱུ་མེད་པས་སློ།། 

ཆུ་བློ་འདི་རྣམས་ཐུར་དུ་མགྱོགས་པར་རྒྱུག །བེམ་པློའི་དངོས་ཀུན་རྣམ་རློག་གྱ་གྱུ་མེད། ། 
སློན་ཀ་ཟླ་བའི་རང་འློད་ལྷག་པར་གསལ། །ཁོ་བློ་སྙིང་ལ་ཉལ་བའི་བདེ་བ་འདློད། ། 

 

དམིགས་བསལ་ནི།  
 
འདི་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པས། མངོན་པར་བརྗོད་ལ་སད་མིན་ཏེ། ། 
གཞན་དུ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས། །སྙན་ངག་མཁན་པློ་སུ་ཞིག་སློར། ། 

འདི་ལྟ་བུ་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་སློན་པ་ལྟ་བུས་མངོན་པར་བརྗོད་པ་ན། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་
ཉམས་འདློན་པ་ལ་ནི་སད་པར་བ་བ་མིན་ཏེ། གཞན་དུ་འབྲེལ་མེད་པའི་ཚིག་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་སྙན་
ངག་མཁན་པློ་སུ་ཞིག་སློར་ཏེ་མི་སློར་རློ།། 
 

གཉིས་པ་དློན་འགལ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརྗོད། དམིགས་བསལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ནི།  
 

ངག་གཅིག་གིས་ནི་རབ་སར་ལ། །སྔ་མས་ཕྱི་མ་གཞན་འཇོམས་པ། 
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འགལ་བའི་དློན་ཅན་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན། །དློན་འགལ་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརྗོད། ། 
ངག་གི་རྒྱུན་གཅིག་གིས་རབ་ཏུ་སར་བ་གང་ཞིག སྔ་མའི་ནུས་པས་ཕྱི་མ་གཞན་འཇོམས་པ་ནི། 
འགལ་བའི་དློན་ཅན་ཉིད་ཀྱི་སྐྱོན་ཏེ། དློན་འགལ་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརྗོད་དློ།།  
 

དཔེར་བརྗོད་ནི།  
 

དགྲ་རིགས་མཐའ་དག་འཇོམས་པ་དང་། །སྣ་ཚློགས་ཁུར་འདི་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག། 
འབྱུང་པློ་ཀུན་ལ་བརྩེ་བ་ཅན། །ཁྱོད་ལ་དགྲ་ནི་སུ་ཡང་མེད། ། 

དགྲའི་རིགས་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་དང་། སྣ་ཚློགས་པའི་ཁུར་དང་ལྡན་པའི་ས་ཆེན་པློ་འདི་
ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག འབྱུང་པློ་སྟེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྩེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པློ་ཁྱོད་ལ། 
གནློད་སེམས་འཆང་བའི་དགྲ་ནི་སུ་ཡང་མེད་དློ་ཞེས་དགྲ་འཇོམས་པ་དང་། ཀུན་ལ་བརྩེ་བ་འགལ། 
དགྲ་འཇོམས་པ་དང་། དགྲ་སུ་ཡང་མེད་པ་འགལ་བས་དློན་འགལ་ལློ།། 
 

རྙེད་བཀུར་ནློར་བུའི་ཁྲིར་འཁོད་ཕློགས་དང་གླིང་། །ཀུན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འབློར་པས་མི་ངོམས་པ། ། 
རྒྱལ་ཁྱོད་ཆོག་ཤེས་ག་བུར་འཐུལ་བའི་དྲིས། །འདུ་འཛི་བདུད་ཀྱི་འཆིང་བ་རིང་དུ་བཏང་། ། 

 

དམིགས་བསལ་ལ། སྐབས་བསན་པ་དང་། དཔེར་བརྗོད་པའློ། ། དང་པློ་ནི།  
མངོན་པར་ཆགས་ལྡན་སེམས་ལ་ནི། སྐབས་དེ་འགའ་ཞིག་ཡློད་པས་ན། ། 
གང་ལ་འགལ་བའི་དློན་ཅན་གྱི། །ཚིག་ཀྱང་མངོན་པར་འདློད་པར་འགྱུར། ། 

བུད་མེད་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ལ་ནི་རང་དབང་མེད་པས། མུ་ཅོར་དུ་སྨྲ་བའི་
སྐབས་དེ་འདྲའང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པས་ན། གང་དེ་ལ་འགལ་བའི་དློན་ཅན་གྱི་ཚིག་ཀྱང་མངོན་པར་
འདློད་པར་འགྱུར་རློ། ། དཔེར་བརྗོད་ནི།  
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གཞན་གྱི་བུད་མེད་ལ་སྲེད་པ། །འཕགས་པ་དག་ནི་ག་ལ་རིགས། ། 
དེ་ཡི་སློ་སྒྲིབ་གཡློ་བ་དག །བདག་ནི་ནམ་ཞིག་འཐུང་འགྱུར་རམ། ། 

གཞན་གྱི་བུད་མེད་ལ་སྲེད་ཅིང་ཆགས་པ་ནི་ཡ་རབས་འཕགས་པའི་རིགས་ཅན་དག་གིས་ག་ལ་རིགས། 
ཡིད་འློང་མ་དེའི་སློ་སྒྲིབ་སྟེ་མཆུ་སྒྲོས་གཡློ་བའི་སྦྲང་རྩི་ཞིམ་པློ་བདག་གིས་ནམ་ཞིག་འཐུང་བར་འགྱུར་
རམ་ཞེས་བཏགས་ཏེ་བརྗོད་འཕྲློར་ཆགས་པས་དབང་མེད་དུ་ཚིག་འགལ་བ་འཐློན་པ་སྟེ། ཆགས་པ་
ཕུལ་བྱུང་སློན་པས་སྐྱོན་མེད་དློ།། 
 
འདློད་ལྡན་སྒེག་མློའི་གཟུགས་གསར་དབང་པློའི་གཞུ། །མཛེས་ཀྱང་འཇིག་པའི་ཆོས་ལ་སུ་ཞིག་
ཆགས། ། 
  ཡིད་འློང་སྐྱེ་མཆེད་རློགས་པའི་བཞིན་བཟང་མ། །ནམ་ཞིག་མིག་གི་བདུད་རྩིར་འཐུང་འགྱུར་
རམ། ། 
 

གསུམ་པ་དློན་གཅིག་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརྗོད། དམིགས་བསལ་ལློ། །མཚན་ཉིད་ནི།  
 

དློན་ཉིད་དམ་ནི་སྒྲ་ལ་ཡང་། ཁྱད་པར་མེད་པ་སྔར་བརྗོད་པ། ། 
གལ་ཏེ་སར་ཡང་རབ་བསྒྲགས་པ། །དེ་ནི་དློན་གཅིག་པར་འདློད་དཔེར། ། 

བརྗོད་བའི་དློན་ནམ་སྒྲ་ལ་དགོས་པ་ཁྱད་པར་བ་མེད་པར་སྔར་བརྗོད་པ་ཉིད་གལ་ཏེ་སར་ཡང་རབ་ཏུ་
བསྒྲགས་པ་དེ་ནི་དློན་གཅིག་པའི་སྐྱོན་ཡིན་པར་འདློད་དེ། དཔེར་བརྗོད་ནི།  

 
སྲེད་པ་སྲེད་བྱེད་བུ་མློ་རྣམས། །དེ་ཡི་ལན་བུའི་འློད་ཟེར་ཅན། ། 
ཆུ་འཛིན་གློག་དང་ལྡན་པ་དང་། །ཟབ་མློ་སྒྲ་སྒྲོགས་འདི་དག་གོ། 

བུ་མློའི་སྲེད་པ་ནི་ཆགས་པ། དེ་ལ་སྲེད་པར་བྱེད་པ་བུ་མློ་རྣམས། དེའི་ལན་བུའི་འློད་ཟེར་ཅན་ཆུ་
འཛིན་ཏེ་སྤྲིན་སྔོན་པློ། གློག་དང་ལྡན་པ་ཡང་སྤྲིན་ཟབ་མློ་སྒྲ་སྒྲོག་པ་ཡང་སྟེ་སྲེད་པ་དེའི་རྒྱུ་འདི་དག་གོ། 
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འདིར་སྲེད་པ་དང་སྲེད་བྱེད་གཉིས་དློན་གཅིག ཆུ་འཛིན། གློག་ལྡན། ཟབ་མློ་སྒྲ་སྒྲོག་པ་རྣམས་ཀྱང་
སྤྲིན་དུ་གཅིག་པས། དློན་གཅིག་གི་སྐྱོན་ནློ།། 
 

སར་སྐྱེས་ལྗོན་ཤིང་སློང་པློ་གེལ་བའི་རྩེར། །སྙན་པའི་གླུ་དང་དབངས་ཀྱི་འགྱུར་ཁུགས་ཅན། ། 
འདབ་ལྡན་དཔྱིད་ཀྱི་ཕློ་ཉ་ཀོ་ཀི་ལ། །སྔོ་ལྗང་འདབ་གཤློག་སྒྲོ་ཚློགས་ངོམ་བཞིན་རྒྱུ། ། 

 

དམིགས་བསལ་ལ། སྐབས་བསན་པ་དང་། དཔེར་བརྗོད་པའློ། ། དང་པློ་ནི།  
རྗེས་སུ་བརྩེ་སློགས་ཁྱད་པར་ལས། །གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་བརྗོད་འདློད་ན། ། 
ཡང་བརྗོད་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་དེ། །འདི་ནི་རྒྱན་དུ་རིགས་པ་ཡིན། ། 

རྗེས་སུ་བརྩེ་བ་དང་། སློགས་ཁོངས་ནས་ངོ་མཚར་བ། ཁྲོ་བ་དགའ་བ་སྟེ། ཁྱད་པར་བ་ལས་འགའ་ཞིག་བརྗོད་
པར་འདློད་ན། སར་ཡང་བརྗོད་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་དེ། བརྒྱད་སློང་འགྲེལ་ཆེན་ལས། ངོ་མཚར་བ་དང་རྩློད་པ་
དང་། །ཁྲོ་དང་ཞུམ་དང་ངེས་བཟུང་དང་། །དད་དང་དགའ་བ་རྣམས་ལ་ནི། །ཚིག་གཅིག་ལན་གཉིས་འབྱུང་བ་
ཡིན། །ཞེས་འདི་འདྲ་བ་ནི་རྒྱན་དུ་རིགས་པ་ཡིན་ནློ། །  

དཔེར་བརྗོད་ནི།  
 
འདློད་པ་སྐབས་མིན་འཁོན་པ་ཡིས། །བུད་མེད་མཆོག་དེ་བཅོམ་པར་གྱུར། ། 
ཡན་ལག་ཀུན་མཛེས་བཅོམ་པར་གྱུར། །འཇམ་པར་སྒྲོག་མ་བཅོམ་པར་གྱུར། ། 

འདློད་པ་སྐབས་མིན་ཏེ་རྒྱུ་མེད་དུ་འཁོན་ཞིང་དགྲར་གྱུར་པས། མཛེས་མ་བུད་མེད་ཀྱི་མཆོག་དེ་བཅོམ་པར་གྱུར་
ཏློ། །ཡན་ལག་ཀུན་ལ་མཛེས་པ་སྟེ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏློ། །ངག་འཇམ་པློར་སྒྲོག་པ་སྟེ་བཅོམ་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་
བརྩེ་བའི་དབང་གིས་ཡང་ཡང་བཟླས་པ་ལྟ་བུ་སྐྱོན་མེད་དློ།། 
 
ཐར་པ་འདློད་པས་ཡིད་དྲངས་དབེན་པའི་ནགས། །ལྷ་དང་གྲུབ་པས་བསྟེན་ཏེ་ཡིད་ལ་དྲན། ། 
བག་ཕེབས་ལྗོན་པའི་གྲིབ་བསིལ་ཡིད་ལ་དྲན། །གཙང་མའི་ཆབ་རྒྱུན་བདེར་འབབ་ཡིད་ལ་དྲན། ། 
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བཞི་པ་ཐེ་ཚློམ་ཅན་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརྗོད། དམིགས་བསལ་ལློ། །མཚན་ཉིད་ནི།  
 

ངེས་པའི་དློན་དུ་རབ་སར་བའི། །ཚིག་རྣམས་ཉིད་ཀྱིས་གལ་ཏེ་ན། ། 
ཐེ་ཚློམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་ན་འདི། །ཐེ་ཚློམ་ཅན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརྗོད། ། 

བརྗོད་དློན་ངེས་ཤིང་རློགས་པའི་དློན་དུ་རབ་ཏུ་སར་བའི་ཚིག་རྣམས་ཉིད་ཀྱིས། གལ་ཏེ་ཐེ་ཚློམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་ན། 
ཐེ་ཚློམ་ཅན་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརྗོད་དློ། །དཔེར་བརྗོད་ནི།  
 

རེ་འདློད་དགའ་བ་ལྟ་བ་ཡི། །རློ་ལ་མིག་གཡློ་གྲོགས་མློ་དག། 
རྒྱང་ན་འདུག་པའི་མ་མ་འདིས། །འདི་འདྲ་ལྟ་བར་བཟློད་མ་ཡིན། ། 

འཁྲིག་པའི་ལློངས་སྤྱློད་རེ་ཞིང་འདློད་པའི་དགའ་བ་དག་ལ་ཆགས་པའམ། མཛའ་བློ་ལྟ་བའི་རློ་ལ་མིག་ཟུར་
གཡློ་བའི་གྲོགས་མློ་དང་མཛའ་བློ་དག རྒྱང་ངམ་ཉེ་བ་ན་འདུག་པའི་མ་མ་འདིས་ཀྱང་། ཁྱེད་གཉིས་ཀྱི་སྤྱློད་
ཚུལ་བག་མེད་པ་འདི་འདྲ་བ་བལྟ་བར་བཟློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །རྒྱ་དཔེར། པྲི་ཡ་དགའ་མ་དང་། ཡིད་ཀྱི་འདློད་
པ་དང་། མཛའ་བློ་ལ་འཇུག་པས་ཐེ་ཚློམ་བསྐྱེད་ཅིང་། ཨཱ་རཱ་ཏ་རྒྱང་རིང་བ་དང་། ཉེ་བ་ལའང་འཇུག འདིས་
ཞེས་པའང་། ཨ་སློ་ལས་བསྒྲུབས་པས་མངོན་གྱུར། ལྐོག་གྱུར་གང་ལའང་འཇུག་པའི་ཐེ་ཚློམ་ཅན་གྱི་སྐྱོན་ནློ།། 
 
སྐྱེས་མློས་ཚལ་ནང་སྦྲང་རྩིའི་ཕློ་ཉ་འདི། །འདབ་མ་རབ་རྒྱས་ཡན་ལག་རྣམ་འགྱུར་གྱི། ། 
མངོན་འདློད་བསབ་པ་སྟེར་མློད་དེ་རང་ཉིད། །སློག་དང་བཅས་པ་ཡིན་མིན་ཆ་མ་འཚལ། ། 
 
དམིགས་བསལ་ལ། སྐབས་བསན་པ། དཔེར་བརྗོད་པ། དློན་བཤད་པའློ། ། དང་པློ་ནི།  
 

འདི་འདྲ་ཐེ་ཚློམ་སད་ཉིད་དུ། །གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་སར་ན། ། 
དེ་ནི་རྒྱན་ཉིད་དུ་འགྱུར་གྱི། །དེ་ལ་སྐྱོན་མེད་འདི་ལྟ་སྟེ། ། 

སློར་བ་འདི་འདྲ་བ་ཐེ་ཚློམ་སྐྱེད་པའི་སད་ཉིད་དུ་གལ་ཏེ་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་སར་ན། དེ་ནི་ཚིག་གི་རྒྱན་ཉིད་དུ་
འགྱུར་གྱི། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྐྱོན་མེད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་བརྗོད་ནི།  
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མ་སད་དེ་ནི་ལུས་སྐྱེས་ཀྱི། །འཇིགས་པས་གཟིར་ཞིང་རྩུབ་མློ་ཡི། ། 
དུས་ཉིད་ཀྱིས་ནི་བཟུང་བ་མཐློང་། བདག་ཅག་ཁྱོད་ལ་རེ་བ་ཅི། ། 

མ་སད་པ་སྟེ་སྐྱོན་མེད་པའི་ལང་ཚློ་མ་དེ་ནི། ལུས་སྐྱེས་འདློད་པའི་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པས་གཟིར་ཞིང་། རྩུབ་མློ་
འཆི་བའི་དུས་ཉིད་ཀྱིས་གཟུང་བར་མཐློང་སྟེ། ད་ནི་བདག་ཅག་མཛའ་བློ་ཁྱོད་ལ་རེ་བ་མེད་དློ་ཞེས་སམ། ཡང་
ན། ལུས་མིན་སྐྱེས་ཞེས་ཏེ། ཕྱི་རློལ་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚ་གདུང་རྩུབ་མློས་གཟུང་ཞེས་པར་ཐེ་ཚློམ་བསྐྱེད་
པའློ། ། དློན་བཤད་པ་ནི།  

འདློད་པས་གཟིར་རམ་ཚ་བས་གདུང་། །ཞེས་པ་ངེས་མེད་བྱེད་པའི་ཚིག། 
རྩེད་འཇོས་སྐྱེས་བུ་འཁྲུག་པར་ནི། །བ་ཕྱིར་ཕློ་ཉ་མློས་སྨྲས་སློ། ། 

དེ་ལྟ་བུ་འདློད་པས་གཟིར་རམ་སློས་ཀའི་ཚ་བས་གདུང་ཞེས། ངེས་མེད་ཐེ་ཚློམ་ཅན་དུ་བྱེད་པའི་ཚིག རྩེད་
འཇོའི་སྒོ་ནས་སྐྱེས་བུ་ཡིད་འཁྲུགས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་ཕློ་ཉ་མློས་སྨྲས་སློ། ། 
ཡི་གེ་ཁཿ ཞེས་འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་ཡི། །རང་བཞིན་རླུང་དག་འགྲོ་འློང་ལས་བྱེད་པའི། ། 
གཉིས་སྐྱེས་འདི་དག་འགྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་གྱིས། །མི་རག་གཡློ་བའི་རང་བཞིན་མཚློན་པར་བས། ། 
 

ལྔ་པ་རིམ་པ་ཉམས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརྗོད། དམིགས་བསལ་ལློ། །མཚན་ཉིད་ནི། 
  

མདློར་བསན་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་དློན། །གལ་ཏེ་རྗེས་བསན་མ་བས་ན། ། 
རིམ་པ་ཉམས་པར་མངོན་བརྗོད་པའི། །སྐྱོན་དུ་དེ་ནི་བཤད་དེ་དཔེར། ། 

མདློར་བསན་པའི་གོ་རིམ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་དློན་གྱི་གོ་རིམ་གང་ཡིན་རྗེས་སུ་བསན་པར་མ་བས་
ན། རིམ་པ་ཉམས་ཞེས་མངོན་པར་བརྗོད་པའི་སྐྱོད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་བརྗོད་ནི། 
  

འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་པ་དང་། །སྤྲུལ་དང་འཇིག་རྒྱུ་མ་སྐྱེས་པ། ། 
བདེ་འབྱུང་སྲེད་མེད་ཆུ་སྐྱེས་ཀྱི། །སྐྱེ་གནས་ཅན་གྱིས་ཁྱེད་རྣམས་སྲུངས། ། 
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འགྲོ་བ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་དུ་གནས་པ་དང་། སྤྲུལ་ཞིང་སྐྱེ་བ་དང་། སྡུད་ཅིང་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། མ་
སྐྱེས་པ་བདེ་འབྱུང་སྟེ་དབང་ཕྱུག་དང་། སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ཁྱབ་འཇུག་དང་། ཆུ་སྐྱེས་པདྨའི་སྐྱེ་གནས་
ཅན་ཚངས་པ་གསུམ་གྱིས་ཁྱེད་རྣམས་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་གནས་པའི་རྒྱུ་ཁྱབ་འཇུག་དང་། སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་
ཚངས་པ་དང་། སྡུད་པའི་རྒྱུ་བདེ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ཁུངས་སུ་བཤད་པའི་རིམ་པ་འཁྲུགས་པའློ།། 
 
བདུད་འདུལ་ཐུབ་པའི་དབང་དེས་གདུལ་བ་ཡི། །མློས་པ་མཆོག་དམན་འབྲིང་པློའི་ལམ་གསུམ་དུ། ། 
འཚམ་པའི་བསབ་བ་སློ་སློར་ཐར་པ་དང་། །བང་སེམས་སྔགས་ཀྱི་འདུལ་བ་དེ་དེ་བསན། ། 
 

དམིགས་བསལ་ལ། སྐབས་བསན་པ་དང་། དཔེར་བརྗོད་པའློ། ། དང་པློ་ནི།  
འབྲེལ་བ་ངེས་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུར། །གང་ཡང་གལ་ཏེ་འབད་བས་ན། ། 
རིམ་པ་འདས་ཀྱང་སྐྱོན་མིན་པར། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་སྨྲ་སྟེ་དཔེར། ། 

དློན་གྱི་འབྲེལ་བ་རློགས་ཤིང་ངེས་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུར། གང་དེ་འདྲ་བར་ཡང་གལ་ཏེ་འབད་པར་བས་ནས། རིམ་
པ་འདས་ཀྱང་སྐྱོན་མིན་པར་མཁས་པ་རྣམས་སྨྲ་བ་སྟེ། དཔེར་བརྗོད་ནི།  
 

གཉེན་གཏློང་བ་དང་ལུས་གཏློང་དང་། །ཡུལ་གཏློང་ཞེས་པ་གསུམ་པློ་ལ། ། 
དང་པློ་མཐའ་མ་ཉོན་མློངས་རིང་། །བར་པ་སྐད་ཅིག་གདུང་བའློ། ། 

གཉེན་གཏློང་བ་དེ་དང་བལ་བ་དང་། ལུས་གཏློང་བ་འཆི་བ་དང་། ཡུལ་གཏློང་བ་འདུག་གནས་འདློར་བ་གསུམ་
གྱི། དང་པློ་དང་མཐའ་མ་ནི་ཉོན་མློངས་པའི་གདུང་བ་རིང་སྟེ་ཇི་སྲིད་འཚློ་དང་། བར་པ་ལུས་གཏློང་བ་ནི་སྐད་
ཅིག་ཙམ་གདུང་བའློ་ཞེས་གདུང་བ་རིང་ཐུང་གི་འབྲེལ་བ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་དློ།། 
གང་ཞིག་མཐློ་རིས་ཐར་པ་མངོན་འདློད་ཕྱིར། །སྦྱིན་ཚུལ་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བསློད་ནམས་ཀྱི། ། 
ཐློག་མཐའ་ཡློནན་ཏན་ཁྱད་པར་གཞན་སྒྲུབ་ཀྱང་། །བར་མ་ཁོ་ན་དལ་འབློར་རྟེན་གྱི་རྒྱུ། ། 
 
དྲུག་པ་སྒྲ་ཉམས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརྗོད། དམིགས་བསལ་གསུམ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི།  

མཚློན་བ་མཚན་ཉིད་ལམ་མ་མཚློན། །ཚིག་སློར་མཆོག་མིན་འདློད་པ་ནི། ། 
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སྒྲ་ཉམས་ཡིན་ཏེ་མཆོག་རྣམས་དག །འདློད་པ་ཉིད་ནི་སྐྱོན་མ་ཡིན། ། 
མཚློན་བའི་དློན་དང་མཚན་ཉིད་སྒྲའི་རྗེས་སུ་བསན་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་གི་ལམ་མ་མཚློན་ཏེ། སྒྲའི་བསན་བཅོས་
དང་འགལ་ཞིང་། སྐྱེས་བུ་མཆོག་མིན་བླུན་པློ་དག་འདློད་པ་ནི་སྒྲ་ཉམས་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་འདློད་
པའི་སློར་བ་ཉིད་ནི་སྐྱོན་མ་ཡིན་ནློ། ། དཔེར་བརྗོད་ནི།  
 

ས་གཞི་རྒྱ་མཚློ་སྐ་རགས་ཅན། །རྒྱལ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་དཔུང་པས་སྲུངས། ། 
ཞེས་པ་ཤེས་འདློད་མེད་པས་ན། །ཚིག་འདི་ལ་ནི་ཉམས་ཡློད་མིན། ། 

ས་གཞི་རྒྱ་མཚློ་ཆེན་པློ་བཞིས་བསྐོར་བས་སྐ་རགས་ཅན་ཏེ། དེ་ཉིད་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁྱོད་ཀྱི་དཔུང་པས་སྲུངས་
ཤིག་ཅེས་བརྗོད་པར་འདློད་ཀྱང་། རྒྱ་དཔེར། ཤ་ཀྭ་རི་སྐ་རགས། དེའི་རྐྱེན་གྱི་མཐའ་ཅན་ཏེ། ཙནྡྲ་པར། པྲཾ་
དང་ཨུ་དང་རི་ཏ་ལས། ཞེས་ཀ་པའི་རྐྱེན་བྱིན་པས། ཤ་ཀྭ་རི་ཀ་ཞེས་འབྱུང་ཡང་། དེ་མེད་པ་དང་། མ་ཧཱ་རཱ་
ཛན྄་རྒྱལ་ཆེན་ཞེས་ཁྱད་པར་རམ། ལས་འཛིན་གྱི་བསྡུ་བའི་མཐར། ཙནྡྲ་པར། ཚིག་སྡུད་ཀྱི་མཐའློ། ། ཞེས་
སྤྱིར་བཏང་ནས། ས་ཁི་དང་ཨ་ཧན྄་དང་རཱ་ཛན྄་རྣམས་ཀྱི་ཊཙའློ། ཞེས་ཊཙའི་རྐྱེན་བྱིན་ཏེ། རཱ་ཛ་ཞེས་འབྱུང་བ་
དེ་ལྟར་མ་བས་པ་དང་། བྷ་ཝནྟ་ཁྱོད་ཞེས་པ་ལ་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་བྱིན་ནས་བྷ་ཝ་ཏཿ ཁྱོད་ཀྱི་ཞེས་པ་ལ། བཞི་
པ་བྱིན་པས་བྷ་ཝ་ཏེ། ཁྱོད་ལ་ཞེས་དང་། བཱ་ཧུ་དཔུང་པས་ཞེས་གསུམ་པ་སར་ཏེ། བ་ཧུ་བྷིཿའབྱུང་བ་ལ། དང་
པློ་སི་བྱིན་པས། བཱ་ཧུ་དཔུང་པ་ཞེས་རྐྱེན་གྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལློག་པ་ཇི་ལྟ་བར་བསྒྱུར་བས། བློད་སྐད། རྒྱལ་ཆེན་
ཁྱོད་ལ་དཔུང་པས་སྲུངས། །ཞེས་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་ཚིག ཤེས་འདློད་མེད་པ་སྐྱོན་ཅན་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཉམས་འགྱུར་
ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ།། 
 
སན་ཤར་སྒོ་བཟང་མ་ཁྱོད་དློ་རའི་རྒྱན། །སག་ཤར་ཡློངས་ཀྱི་སྙིང་སྡུག་བུ་མློའི་གཙློ། ། 
རྒྱང་གླུ་བདེ་བར་འཁྱུག་པའི་གླུ་གཞས་ཀྱིས། །ལྷ་ཡུལ་མཛེས་མའི་ཁེངས་པ་འཕྲློགས་ཀྱིས་དློགས། ། 
 
དམིགས་བསལ་ལ། དཔེར་བརྗོད། སྐྱོན་མེད་སྒྲུབ་ཚུལ་གཉིས། དཔེར་བརྗོད་ནི།  

ལྷློ་ཡི་རི་ལས་ཉེར་བཏུད་པའི། །རླུང་གིས་ཙཱུ་ཏའི་རྐང་འཐུང་ནི། ། 
ཡལ་འདབ་རློལ་པར་བསྐྱོད་པ་ཡིས། །མྱུ་གུ་མཛེས་དང་ལྡན་པར་བྱེད། ། 
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ལྷློ་ཡི་རི་བློ་མ་ལ་ཡ་ལས་ཉེ་བར་བཏུད་དེ་འློངས་པའི་རླུང་གིས། ཙཱུ་ཏའི་རྐང་འཐུང་སྟེ་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་རློལ་
བར་བསྐྱོད་པས། མྱུ་གུའི་ཚློགས་རྣམས་མཛེས་པ་ཅན་དུ་བྱེད་དློ། ། 
 
སྐྱོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི།  

ཞེས་སློགས་བསན་བཅོས་བདག་ཉིད་ཆེ། །ལྟ་ལ་གཡེལ་བའི་སེམས་ལྡན་ལ། ། 
སྒྲ་ཉམས་བཞིན་དུ་སྣང་མློད་ཀྱི། །སྐལ་བཟང་ནམ་ཡང་གཏློང་མ་ཡིན། ། 

ལྷློ་ལ་ཞེས་སློགས་སྒྲའི་བསན་བཅོས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ལྟ་བ་ལ་གཡེལ་བ་སེམས་དང་ལྡན་པ་ལ་སྒྲ་ཉམས་པ་
བཞིན་སྣང་མློད་ཀྱི། ལྷློ་ཡི་རི་ལ་ཞེས་ཐློག་མར་བདུན་པ་དང་། དེ་ལས་འློངས་པའི་དློན་གྱིས་ཕྱི་ནས་ལྔ་པ་ཐློབ་
པ། ཀ་ལཱ་པའི་མིང་ལེར། དེ་རྣམས་ཀྱི་གཉིས་ཐློབ་པ་ལ་ཕ་རློལ་ལློ་ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་སྐལ་བ་བཟང་པློ་ནམ་
ཡང་གཏློང་བ་མ་ཡིན་ནློ། ། 
རྩེ་དགའི་ས་གཞིར་ལུས་ཕྲ་མཚར་སྡུག་ཅན། །ཁྱོད་མཐློང་མིག་ལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་པ། ། 
གཞན་ཡིད་འཕྲློག་པའི་བ་བ་ཡློངས་རློགས་འདི། །རྒྱན་དང་གོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བྱུང་མིན། ། 
 

བདུན་པ་ངལ་གསློའི་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརྗོད། དམིགས་བསལ་གསུམ། 
མཚན་ཉིད་ནི།  
 

ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་ངེས་པའི་གནས། །ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་ངལ་བསློར་རིགས། ། 
དེ་ཉམས་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་སྟེ། །ཉན་པློ་དགའ་མིན་བསྐྱེད་དེ་དཔེར། ། 

ཐ་སྙད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ལ་གྲགས་པའི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་སྡེབ་སློར་ཡློད་པས། སློད་དམ་ངལ་བསློ་
ངེས་པའི་གནས་ཡློད་དེ། ཚིག་གི་གཅོད་མཚམས་སུ་ངལ་བསློ་བ་རིགས་ལ། དེ་ཉམས་ནས་མིང་ཚིག་
གི་ཐློག་མའམ་དབུས་སུ་ངལ་བསློ་བ་ནི་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་སྟེ། ཉན་པློ་དགའ་བ་མིན་པ་བསྐྱེད་
དེ། དཔེར་བརྗོད་ནི།  
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བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དག་བརྗོད་པའི་ཆོ་ག་རློ་ཉམས་མེད་ལ་འདིར། ། 
མཆོག་རྣམས་དང་འགྲོགས་མི་དབང་ཉི་མའི་རིགས་འདིས་ལྟ་བྱེད་ཅེས་སློགས་སྐྱོན། ། 

བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་ཆོ་ག་ནི་གླུ་དང་གར། དེ་ལ་སྙན་པའི་རློ་དང་སྒེག་
སློགས་ཀྱི་ཉམས་མེད་པ་ལ། སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་དང་འགྲོགས་པའི་མི་དབང་ཉི་མའི་རིགས་རྒྱུད་
ལས་བྱུང་བ་འདིས་ཀྱང་ལྟ་བར་བྱེད་དློ་ཞེས་སློགས་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ།  
 
རྒྱ་དཔེར། 
སྟྲཱི་ཎཱཾ་སཾ་གཱི་ཏ་བི་དྷི་མ་ཡ་མཱ་དི་ཏྱ་བཾ་ཤློ་ན་རེནྡྲཿ པ་ཤྱ་ཏྱ་ཏ་ཀླིཥྚ་ར་ས་མི་ཧ་ཤིཥྚྷྱཻར་མེ་ཏྱཱ་དི་དུཥྚཾ། ། 

འདིའི་སྡེབ་སློར་ནི། མ་ཝ་ན་སུ་ར་ར་ཝ་རྣམས་མཚློ་དུས་འཇིག་རྟེན་དལ་འགྲོ་ཅན་ཞེས་དང་པློར་མཚློ་
སྟེ། ཡི་གེ་བཞི་པ་དང་། དེ་ནས་དུས་ཏེ་དྲུག་པ་དང་། དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་ཞེས་བདུན་པའི་མིང་མཐའ་
ཁོ་ནར་ངལ་བསློ་དགོས་ཀྱང་། འདིར་སཾ་གཱི་ཏཱི་གཱི་དང་ཏཱི་མཚམས་མིང་གི་དབུས་སུ་ངལ་བསློས་ཤིང་། 
ཨཱ་དི་ཏྱའི་ཨ་དང་དེའི་དབུས་སུ་དང་བི་ཤ་མིང་དབུས་སུ་ངལ་བསློས་པ་སློགས་གཅོད་མཚམས་ཉམས་
པའི་སྐྱོན་ནློ། ། 
རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་གྱུར་དབངས་ཅན་ལྷ་མློ། །མཛེས་སྡུག་དཔལ་ཕུན་ཚློགས་པ་གང་དེ་ཡི། ། 
ཕག་སློར་གྱིས་བསྣུན་ཏམྦུ་ར་དབངས་ཀྱི། །ཐློས་པ་འཛིན་བདུད་རྩི་ཡི་ཁེངས་པར་མཛློད། ། 
 
དམིགས་བསལ་ནི།  

བ་དང་བ་མིན་མ་ཚང་མེད་ལ་ལུགས་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ལྟ་བྱེད་ཅིང་། ། 
མི་བདག་འདི་ཡི་དབང་གྱུར་ས་འཛིན་ཞེས་པ་དེ་ལྟར་སློར་བ་ཡློད། ། 

བ་བ་དང་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་སང་བང་མ་ཚང་བ་མེད་པ་རློགས་པར་བྱེད་པ་ལ། རྣམ་པར་དག་པའི་
ལུགས་ཉིད་ཀྱིས་ལྟ་བར་བྱེད་ཅིང་། མི་བདག་རྒྱལ་པློ་འདི་ཡི་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ས་གཞི་འཛིན་པར་
བྱེད། ཅེས་པ་འདི་ལའང་མིང་དབུས་སུ་ངལ་བསློ་བ་སར་བ་ཡློད་དེ། རྒྱ་དཔེར།  
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ཀཱརྱཱ་ཀཱརྱཱནྱ་ཡ་ཡ་མ་བི་ཀ་ལཱ་ནྱཱ་ག་མེ་ནཻ་བ་པ་ཤྱན྄། །བཤྱཱ་མུརྦི་བ་ཧ་ཏི་ནྲི་པ་ཨི་ཏྱསྟི་ཅྷྱཻ་བཾ་པྲ་ཡློ་གཿ  
ཞེས་པའི་ཀཱརྱཱ་ཎི་ཞེས་པའི་ཡ་ཡིག་ལ་བཅད་པ་སྐྱོན་མིན་ནམ་ཞེ་ན།  
 

ཇི་ལྟར་ཚིག་མཐའ་ཕྱིས་པ་ལ། །ལྷག་མ་ཚིག་ཉིད་དུ་ངེས་པ། ། 
དེ་བཞིན་མཚམས་སློར་རྣམ་འགྱུར་མཐའ། །ཚིག་ཉིད་ཅེས་ནི་བརྗོད་པ་ཡིན། ། 

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན། རགས་དང་རྣམ་དབྱེའི་དབང་གིས་ཚིག་མཐའ་ཕྱིས་པ་ལ་ལྷག་མ་མཚན་ཉིད་དུ་ངེས་
པ་དང་། དེ་བཞིན་མཚམས་སློར་རྣམ་འགྱུར་གྱི་མཐའ་ཡང་ཚིག་ཡིན་ནློ་ཞེས་བར་སློད་པ་རྣམས་བརྗོད་
དློ། ། བ་མིན་ནམ་ཞེས་པའི་ཨ་ཀཱ་རྞམིང་གི་ཆ་དང་། ཎི་རྣམ་དབྱེའི་བར་དུ་བཅད་པ་སྐྱོན་མིན་ཏེ། 
ཀཱརྱཱ་ཎྱ་ཞེས་པ་མཚམས་སློར་གྱིས་གྲུབ་པའློ།། 
 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྣ་བར་རྩུབ། །སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་མི་སློར་ཏེ། ། 
རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་གྱི། །ཏློག་གིས་ཆུ་འཛིན་བསྐུལ་ཞེས་འདིའློ། ། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་བརྗོད་མི་བདེ་བ་དང་། རྣ་བར་རྩུབ་པས་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་མི་སློར་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་
པློ་དེའི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ཆེས་མཐློ་བའི་ཏློག་གིས། ཆུ་འཛིན་སྤྲིན་གྱི་ཚློགས་རྣམས་བསྐུལ་
ཞིང་བསྐྱོད་པར་བས་སློ་ཞེས་པའི་རྒྱ་དཔེར། དྷྭ་ཛི་ནཱི་ ཏ་སྱ་  ར་ཛྙཿཀེ་ ཏུ་དས་ཛ་ལ་དེ་ཏྱ་དཿ 
ཞེས་ཀེ་ཏུའི་ཀེ་ཉིད་རྐང་པའི་མཐའ་ལ་ཡློད་ཅིང་། བདུན་པའི་ཚིག་མཐའ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཀྱང་
བརྗོད་མི་བདེ་བ་བཞིན་ནློ།། 
 

དུས་གསུམ་གཤེགས་ཡུམ་རློ་རྗེ་དབངས་ལྷ་མློ། །མཚན་དཔེ་རབ་རློགས་མཛེས་པའི་ཕག་སློར་གྱིས། ། 
འགྱིང་ཞིང་བསྒྱུར་བའི་དྲི་ཟའི་པི་ཝང་སྒྲས། །ཐློས་འཛིན་བདུད་རྩིའི་ཁེངས་པར་འགྱིད་འཚལ་ལློ། ། 

 
བརྒྱད་པ་སྡེབ་སློར་ཉམས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརྗོད་དློ། ། མཚན་ཉིད་ནི།  
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གང་དུ་ཡི་གེ་ལྷག་ཆད་དང་། །ལྕི་ཡང་ཇི་ལྟ་བཞིན་མི་གནས། ། 
དེ་ནི་སྡེབ་སློར་ཉམས་པ་སྟེ། །སྐྱོན་འདི་ཤིན་ཏུ་སད་པའློ། ། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་གནས་གང་དུ་ཡི་གེ་ཆད་ལྷག་དང་། ལྕི་ཡང་སྡེབ་སློར་གྱི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་མི་གནས་པ། དེ་ནི་སྡེབ་སློར་ཉམས་པ་སྟེ། སྐྱོན་འདི་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཉམས་པས་ཤིན་ཏུ་སད་
བར་གྱུར་པ་སྟེ། འདི་ལ་དམིགས་བསལ་ཀྱང་མེད་དློ། །  
དཔེར་བརྗོད་ནི།  

ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་རབ་བསིལ་བས། །རེག་ཅེས་ཡི་གེ་ཉུང་བ་ཉིད། ། 
ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་ལློ་འདབ་གསར་པ་རྣམས། སྣུམ་ཞེས་ཡི་གེ་ལྷག་པའློ། ། 

ཡི་གེ་བརྒྱད་པ་རྗེས་སྔགས་ཀྱི་སྡེབ་སློར་ལ། ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་རབ་བསིལ་བས་ རེག་ཅེས་པ་ལ་རྒྱ་
དཔེར་ཡི་གེ་བདུན་ལས་མེད་པས་ཆད་པ་དང་ ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་ལློ་འདབ་གསར་བ་རྣམས། སྣུམ་ཞེས་པ་
ལ་ཡི་གེ་དགུ་ཡློད་པས་ལྷག་པ་བློད་སྐད་ལའང་གསལ་བར་ཡློད་དློ། ། 

འདློད་པས་མདའ་རྣློན་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ལ། །རྣམ་པར་འཕང་ཞེས་ལྕི་བ་ཇི་བཞིན་མིན། ། 
མཛེས་པའི་མིག་ཅན་དག་ལ་མློས་བྱེད་ཀྱི། །མདའ་རྣློན་ལྷུང་ཞེས་ཡང་བ་ཇི་བཞིན་མིན། ། 

འདློད་པའི་ལྷས་མེ་ཏློག་གི་མདའ་རྣློན་པློ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་ལ་རྣམ་པར་འཕངས་སློ་ཞེས་དང་། 
མཛེས་པའི་མིག་ཅན་མ་དག་ལ་མློས་བྱེད་འདློད་ལྷའི་མདའ་རྣློན་པློ་ལྷུང་བར་གྱུར་ཅེས་སྡེབ་སློར་ཉེ་
དབང་རློ་རྗེ་ལ། དང་པློའི་ཡི་གེ་ཡང་བ་དགོས་རྒྱུ་ལྕི་བ་བྱུང་ལ། ཕྱི་མའི་ཡི་གེ་གཉིས་པ་ལྕི་བ་དགོས་རྒྱུ་
ལ་ཡང་བ་བྱུང་བས། དེ་དག་ཇི་བཞིན་མིན་པ་སྟེ་དེ་བཞི་སྡེབ་སློར་ཉམས་པའི་དཔེའློ།། 
 
ཟིན་མེད་འདིར་སྣང་འཁྲུལ་པའི་བ་བྱེད་མང་། །རྒྱ་མཚློ་ཆུ་ཡི་གཉེར་མ་ལྟ་བུར། ། 
འཛད་མེད་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་རྣམ་འཕེལ་ལ། །བཏང་ནས་ཞི་བའི་ནགས་འགྲོ་དེ་འདྲ་བསྔགས་འློས། ། 
 

དགུ་པ་མཚམས་སློར་ཉམས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརྗོད། དམིགས་བསལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་
ནི།  
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བསྡུས་པ་བརྗོད་པར་མི་འདློད་ཅེས། །ཚིག་ལ་མཚམས་སློར་མེད་པ་དང་། ། 
ཡ་ཕྱིས་ལ་སློགས་རྒྱུ་མེད་པ། །དེ་ནི་མཚམས་སློར་བལ་ཞེས་བསན། ། 

བསྡུས་པ་མཚམས་སར་བ་བརྗོད་པར་མི་འདློད། ཚིག་སློ་སློར་གསལ་བར་བའློ་ཞེས། མཚམས་སློར་
ཐློབ་ཀྱང་མེད་པ་བས་པ་དང་། ཨེ་ཨ་ཡ་རུ་བསྒྱུར་བའི་ཡ་ཕྱིས་པའི་རྗེས་ལ་སློགས། རང་བཞིན་ལ་
འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར། མཚམས་སློར་ཐློབ་པར་མ་བས་ན། མཚམས་སློར་བལ་བའི་སྐྱོན་དུ་
བསན་ནློ། ། དཔེར་བརྗོད་ནི།  

མཁའ་དང་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡང་། །རླུང་ནི་དལ་བུར་རྒྱུ་བ་ཡི། ། 
བུད་མེད་འགྲམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །རྔུལ་གྱི་ཆུ་རྒྱས་སེལ་བར་བྱེད། ། 

ནམ་མཁའ་དང་བདག་གི་ཡིད་འཕྲློག་པ་ལ་ཡང་རླུང་དེ་ནི་དལ་བུར་རྒྱུ་བ་དེས། བུད་མེད་ཀྱི་འགྲམ་
པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཆགས་གདུང་གི་རྔུལ་ཆུ་རྒྱས་པ་སེལ་བར་བྱེད་དློ། །  
རྒྱ་དཔེར། ཙ་ར་ཏཱ་ཞེས་པ་དང་། དེའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཨངྒ་ན་ཞེས་འབྱུང་བ། ཙནྡྲ་པར། ཨཀྲའི་ཨ་ཀྲ་མ་
རིང་པློའློ་ཞེས་དང་། ཀ་ལཱ་པར་མཚུངས་འདྲ་བའི་ཚློགས་མཚམས་སློར་ཐློབ་ཀྱང་མ་བས་པ་ལྟ་བུ་ནི ། 
མཚམས་སློར་ཉམས་པའློ།། 

བསློད་ནམས་མཐུ་ལས་ཛ་ཡ་ཨི་ཤྭ་ར། །ཆེན་པློའི་དཔལ་གྱིས་གསེར་ལྡན་དགའ་མའི་ཁྱོན། ། 
མ་ལུས་དགེ་བ་རྣམ་བཅུའི་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི། །ཕག་རྒྱས་འདེབས་ཏེ་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་པ། ། 

 

དམིགས་བསལ་ནི།  
དགའ་མ་གྲང་བའི་དགུན་མཚན་འདིར། །བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་འདློད་པ་ནི། ། 
ལྡློག་པར་འགྱུར་ཞེས་འདི་འདྲ་བ། །མཁས་པས་སྐྱོན་དུ་རིག་མི་བ། ། 

དགའ་མ་ཞེས་འབློད་ནས་ཤིན་ཏུ་གྲང་བའི་དགུན་གྱི་མཚན་མློ་འདིར། བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་ཆགས་པའི་
སེམས་ཀྱི་འདློད་པ་ནི། མྱུར་དུ་ལྡློག་པར་འགྱུར་རློ། །  
མཚན་མློ་འདི་ལ་ཞེས་པའི་ཨཱ་སུ་ར་ཏྲི་ཥི་ཏེ་སློགས་ཀྱི་ཨཱ་དང་། ཚིགས་བཅད་སྔ་མའི་མཇུག་གི་ཨི་ལྟ་
བུ་མཚམས་མ་སར་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་དེ་ཉིས་ཤད་ཀྱིས་ཆོད་པ་དང་། ཚིགས་བཅད་ཕྱེད་སྔ་ཕྱིའི་བར་དུའང་
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རྐྱང་ཤད་ཀྱིས་ཆོད་པས་མཚམས་སློར་གྱི་གནས་མིན་པས། འདི་འདྲ་མཁས་པས་ཉམས་པའི་སྐྱོན་དུ་
རིག་པར་མི་བྱེད་དློ།། 
འགྲོ་བའི་དློན་གཟིགས་རྒྱལ་རྣམས་མཐུ་སློབས་གཟུགས། །གསང་བའི་བདག་པློའི་རྣམ་སྤྲུལ་ཀུ་མཱ་
ར། །ཨིནྡྲ་པ་རིའི་མདངས་འློད་འཕྲློག་ཁྱོད་ཀྱིས། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་མཛློད། ། 
 

བཅུ་པ་ཡུལ་འགལ་སློགས་ཀྱི་སྐྱོན་ལ། འགལ་བ་དྲུག་མཚན་ཉིད། སློ་སློར་དཔེར་བརྗོད། དམིགས་
བསལ་སྐྱོན་མེད་དློ།། འགལ་བ་དྲུག་གི་མཚན་ཉིན་ནི།  
 

རི་ནགས་ཡུལ་འཁོར་ལ་སློགས་ཡུལ། །ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ལ་སློགས་དུས། ། 
འདློད་པའི་དློན་ལ་བརྟེན་པ་ཡི། །གར་དང་གླུ་སློགས་སྒྱུ་རྩལ་ཏེ། ། 
འབྱུང་པློ་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་བའི། །འཇུག་པ་འཇིག་རྟེན་མིང་ཅན་ནློ། ། 

རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་རིག་བདག་ཉིད། །ཐློས་བཅས་གསུངས་པ་ལུང་ཉིད་དེ། ། 
སྙན་ངག་མཁན་པློ་བག་མེད་པས། །དེ་དེར་ཇི་ལྟར་གྲགས་པ་བཞིན། ། 
མིན་པ་གལ་ཏེ་རབ་ཞུགས་ན། །འདི་ནི་ཡུལ་སློགས་འགལ་ཞེས་བརྗོད། ། 

 
མ་ལ་ཡ་སློགས་རི། ཀ་ལིངྐ་སློགས་ནགས། ལྷློ་ཕློགས་སློགས་ཡུལ་འཁོར། གཞན་ཡང་ཆུ་བློ་དང་
འབྱུང་ཁུངས་སློགས་ནི་ཡུལ། ཉིན་མཚན་དང་། ནམ་ཟླ་དུས་དྲུག་སློགས་དུས། འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་
ལྔ་དང་། ནློར་ནི་དློན་ཏེ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་གར་དང་གླུ་དང་རློལ་མློ་ནི་སྒྱུ་རྩལ། འབྱུང་པློ་རྒྱུ་བ་སེམས་
ཅན། མི་རྒྱུ་བ་འབྱུང་བ་བེམས་པློའི་འཇུག་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིང་ཅན་ནློ།། རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་ཏེ་
རློག་གེའི་བསན་བཅོས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དློ།། ལུང་ནི་ཐློས་པ་རིག་བྱེད་དང་བཅས་པ་སྟེ། སྙན་ངག་མཁན་
པློ་ཤེས་རླློམ་བག་མེད་འགས་དེ་དང་དེར་ཇི་ལྟར་གྲགས་པ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ན། 
དེ་ནི་ཡུལ་སློགས་དང་འགལ་བ་ཞེས་པའི་སྐྱོན་དུ་རབ་ཏུ་བརྗོད་དློ། ། 
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སློ་སློའི་དཔེར་བརྗོད་ལ། དང་པློ་ཡུལ་འགལ་ནི།  
ག་བུར་རྐང་འཐུང་ལ་རེག་པའི། །མ་ལ་ཡ་རླུང་དྲི་བཟང་ཅན། ། 
ཀ་ལིངྐ་ཡི་ནགས་སྐྱེས་པའི། །གླང་པློ་དག་ནི་རི་དྭགས་རིགས། ། 

ཙློ་ལ་ཀ་བེ་རི་ངོགས་པ། །ཨ་ག་རུ་ནི་ནག་པློས་སྔོ། ། 
ཞེས་པ་ཡུལ་དང་འགལ་བ་ཡི། །ཚིག་གི་འཇུག་པ་འདི་འདྲ་སྟེ། ། 

ག་བུར་གྱི་རྐང་འཐུང་སྟེ་ཤིང་ལ་རེག་པའི་རི་བློ་མ་ལ་ཡའི་རླུང་འདི་དྲི་བཟང་པློ་ཅན་ནློ། །དེ་ན་ག་བུར་
གྱི་ཤིང་མེད་པས་རིའི་གནས་ལུགས་འགལ་ལློ། ། ཀ་ལིངྐའི་ནགས་སུ་སྐྱེས་པའི་གླང་པློ་དག་ནི་རི་
དྭགས་ཀྱི་རིགས་སློ། །དེའི་གླང་པློ་བྷ་དྲའི་རིགས་ཡིན་པས་ནགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འགལ་ལློ། ། ལྷློ་
ཕློགས་ཙློ་ལི་ཆུ་ཀླུང་ཀ་ཝེ་རིའི་འགྲམ་ངོགས་ཨ་ཀ་རུ་ནག་པློའི་ལྗོན་པས་སྔོའློ། ། དེར་ཨ་ག་རུའི་ཤིང་
མེད་པས་ལྗོངས་དང་ཆུ་ཀླུང་གི་གནས་ལུགས་འགལ་ལློ་ཞེས་སློགས་ཡུལ་དང་འགལ་བའི་ཚིག་གི་
འཇུག་པ་འདི་འདྲ་བའློ། །  
(འདིར་པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲཱིས། འློ་ན་ཙནྡན་ཡློད་པས་ཅི་བ་སྙམ་ན། ཙནྡན་ཀུན་ལ་ག་བུར་འབྱུང་བ་མ་
ཡིན་ཏེ། ག་བུར་འབྱུང་བ་ནི་ཧ་རི་ཙནྡན་གཅིག་པློར་ངེས་སློ་གསུངས་པ་མི་བདེན་ཏེ། འཆི་མེད་མཛློད་
ཀྱི་རྒྱ་དཔེར། ཏཻ་ལ་པརྞི་གོ་ཤིར རྵཿཧ་རིཥྕནྡན། ཞེས་པ། ཏིལ་འདབ་ཅན་དང་ས་མཆོག་དང་། །ཧ་རི་
ཙནྡན་ཞེས་པར་འགྱུར་ལ། དེའི་འགྲེལ་པ་འདློད་འཇོ་ལས། ཙནྡན་དཀར་པློ་ལ་མིང་གསུམ་གསུམ་སྟེ། 
ཏིལ་པརྞི་ཀ ཏིལ་མར་འདབ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་ཙནྡན་རི་བློ་མ་ལ་ཡའི་ཕློགས་གཅིག་ནས་འབྱུང་བའློ། ། 
གོ་ཤིརྵཿས་མཆོག་གམ་བ་ལང་མགོ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། བ་ལང་མགོ་ཡི་རྣམ་པ་ཅན། །མ་ལ་ཡ་ཡི་ཕློགས་
སུ་སྐྱེ། ། ཞེས་པའློ། ། ཧ་རི་ཥཙནྡན། ཞེས་པ་ལ་ཧ་རི་ནི་སལ་བ་སྟེ། དེའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་རི་བློ་
ཞིག་ལ་སྐྱེས་པས་ཧ་རི་ཙནྡན་ཞེས་བའློ་ཞེས་དང་། སྦྲུལ་གྱི་སྙིང་པློ་ནི་སྦྲུལ་རྣམས་ཉིན་པར་ཚ་བས་
གདུངས་པའི་ཚེ། དེ་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་གནས་པས་སྦྲུལ་གྱི་སྙིང་པློ་ལྟར་བྱུང་བས། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་
ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། ག་བུར་ནི་ཙནྡན་ལས་མི་འབྱུང་སྟེ། འདི་ཐད་རྒྱ་དཔེར། ཀཏྤཱུར་པཱ་ད་པཱ་
མར། ཞེས་ཀཏྤཱུ་ར་ཞེས་པའི་ཤིང་ལས་འབྱུང་བར་གསལ་པློར་བཤད་ལ། དེ་ཡང་འགྲེལ་པ་འདློད་འཇོ་
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ལས། ཀཏྤཱུར། ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ག་བུར་ཏེ། ཀྲྀ་པུ་ནུས་པ་ལ། ཨཱུ་ར་རྐྱེན་དུ་བས་པའློ་ཞེས་པ་
ནུས་ལྡན་གྱི་ཤིང་ཞེས་བའློ། ། ཡང་དཔང་ཊཱིཀ་ཏུ། དེ་བཞིན་རྗེ་བཙུན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་
གི་བསློད་པ་བརྒྱ་པར། པད་སྐྱེས་རལ་པའི་ནགས་ཉལ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཞབས་སེན་སེངྒེ་དེས་
ཁྱེད་སྲུངས། ། ཞེས་དང་། སྐྱེས་རབས་ལས། ནགས་ཕུག་སེངྒེས་སྲུངས་པའི་རི་དྭགས་བཞིན། ། 
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེངྒེ་ནགས་ལ་གནས་པ་ལ། གངས་ལ་ཡློད་པར་འཆད་པ་ཡང་རི་དང་འགལ་
བས་གསུངས་མློད། སེངྒེ་ལ་རིགས་དུ་མ་ཡློད་དེ། གངས་ལ་གནས་པ་དང་། ནགས་ལ་གནས་པ་
དང་། འདམ་སེང་དུ་གྲགས་པ་དང་། སེང་གེ་རྐང་པ་བརྒྱད་པ་ཡང་སྟེ། བྷཱ་ར་ཏར། རྐང་པ་བརྒྱད་པ་
གྱེན་མིག་ཅན། །ཤ་ར་བྷ་ནི་ནགས་ལ་སྤྱློད། སེང་གེ་འཇོམས་པར་ཡང་དག་འགྲོ །ཐུབ་པ་དེར་ནི་ངེས་
པར་ཞུགས། ། ཞེས་ཏེ། དེ་ལ་ཤ་ར་བྷ་ཡང་ཟེར་རློ། །  
སྤྲིན་ཆེན་པློའི་མདློ་ལས། ཡང་དེའི་ཚེ་གངས་ཀྱི་རི་ལ་གནས་པའི་སེངྒེའི་རྒྱལ་པློ་རིན་ཆེན་པདྨ་ཞེས་བ་
བའི་སེངྒེའི་རྒྱལ་པློ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞེས་དང་། རྒྱ་ཆེར་རློལ་པའི་མདློར། གངས་ཀྱི་
རི་བློའི་ངོས་ལས་སེངྒེའི་ཕྲུ་གུ་དག་འློངས་ཏེ་ཞེས་སློགས་ཡུལ་དང་འགལ་ལློ་མི་གསུང་གྲང་། །) 

ལྷ་མློན་ནགས་ཀྱི་འབློང་བུ་ར་སྔོན་དང་། །བང་ཕློགས་ཁ་བའི་རིར་རྒྱུ་གླང་ཆེན་གཉིས། ། 
བཻ་དརྦྷ་ཡི་ཚིང་ཁྲའི་ནགས་ཁྲོད་ན། །ཛ་ཏིའི་མེ་ཏློག་མཛེས་པའི་དཔལ་ལ་ཆགས། ། 

 

གཉིས་པ་དུས་འགལ་ནི།  
པདྨ་ཅན་ནི་མཚན་མློ་རྒྱས། །ཉིན་པར་ཀུ་མུད་ལྡན་པ་གསལ། ། 
དཔྱིད་ནི་ནི་ཙཱུ་ལ་རབ་རྒྱས། །སློས་ཀ་དག་ནི་སྤྲིན་གྱིས་གཏིབས། ། 
ངང་པའི་སྒྲ་ནི་དབར་སྙན་འློས། །སློན་ནི་ར་བ་མློས་པ་སྟེ། ། 

དགུན་སློད་ཉི་མ་དྲི་མ་མེད། །དགུན་ནི་ཙནྡན་བསྔགས་པར་འློས། ། 
ཞེས་པ་འདི་འདྲ་དུས་དང་ནི། །འགལ་བའི་ལུགས་དང་བསན་པ་ཡིན། ། 

པདྨ་ཅན་ཏེ་ཉི་མ་ནི་མཚན་མློ་རྒྱས་ཤིང་། ཉིན་པར་ཀུ་མུད་ལྡན་པ་སྟེ་ཟླ་བ་འློད་གསལ་བ་དང་། 
དཔྱིད་དུས་སུ་ཤིང་ནི་ཙཱུ་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ལ། སློས་ཀ་དག་ནི་ཆར་སྤྲིན་སྟུག་པློས་གཏིབས་ཤིང་། ངང་
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པའི་སྒྲ་ནི་དབར་དུས་སུ་སྙན་པར་འློས་སློ། ། སློན་འབྲུག་སྒྲ་མེད་དུས་སུ་ར་བ་དགའ་བས་མློས་པ་སྟེ། 
དགུན་སློན་སྤྲིན་དང་རྡུལ་གྱི་དུས་ཉི་མ་ལ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་དགུན་བསིལ་བའི་དུས་ནི་ཙནྡན་ལ་
བསྔགས་པར་འློས་ཞེས་པ་འདི་འདྲ་དུས་དང་འགལ་བའི་ལུགས་དག་བསན་པ་ཡིན་ནློ།། 
  

མཚན་གུང་ཉི་མའི་ཟེར་གྱིས་ཡློངས་སྨིན་པའི། །དགུན་གྱི་པདྨ་ཡིད་འློང་གེ་སར་ཅན། ། 
སློས་ཀའི་ལྗོན་ཤིང་འབས་བུ་ལ་འཁུ་ཡང་། །དབར་དུས་ཟླ་འློད་དྭངས་པས་ཟིལ་གྱིས་མནན། ། 

གསུམ་པ་སྒྱུ་རྩལ་དང་འགལ་བ་ནི།  
སྒྱུ་རྩལ་དག་དང་འགལ་བའི་ལམ། །ཅུང་ཟད་བསན་པར་བ་སྟེ་དཔེར། ། 
དཔའ་བ་སྒེག་པ་དག་གི་དངོས། །གནས་བཅས་ཁྲོ་བ་ཡ་མཚན་ནློ། ། 
དབངས་བདུན་རློགས་པ་འདི་དག་ནི། །ཐ་དད་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག། 

འདི་ལྟར་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་བཞིར། །འགལ་བ་ལེགས་པར་རློགས་པར་བ། ། 
སྒྱུ་རྩལ་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་ལས། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་གསལ་བར་འགྱུར། ། 

སྒྱུ་རྩལ་དག་དང་འགལ་བའི་ལམ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་བསན་པར་བ་སྟེ། དཔེར་ན། དཔའ་བ་དང་སྒེག་པའི་
ཉམས་དག་གི་དངོས་པློར་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་བཅས་ན་རིམ་པས་ཁྲོ་བ་
དང་། ཡ་མཚན་ཏེ་ངོ་མཚར་བའློ་ཞེས་པ་འདི་ལ། དཔའ་བ་དང་སྒེག་པའི་འགྱུར་བ་ནི་སློ་བ་དང་
དགའ་བ་ཡིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་མ་བརྗོད་པ་སྒྱུ་རྩལ་དང་འགལ་ལློ། །  
དབངས་ནི་དྲང་སློང་། ས་འཛིན། དྲུག་སྐྱེས། བར་མ། བློ་གསལ། ལྔ་པ། འཁོར་ཉན་བདུན་རློགས་
པར་ཚང་བའམ། འདི་དག་གང་རུང་ཐ་དད་པ་སློ་སློའི་ལམ་རང་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དང་མཐུན་པར་
རབ་ཏུ་འཇུག་སྟེ། སྔོན་གྱི་གཙུག་ལག་ལས། རྩེད་མློ་རླློམ་པར་བང་བ་ནི། །ལྔ་པ་དང་ནི་བར་མའི་
དབངས། །དཔའ་བློ་དྲག་པློ་ངོ་མཚར་དུ། །དྲུག་སྐྱེས་ཁྱུ་མཆོག་དེ་བཞིན་ནློ ། ། ས་འཛིན་པ་དང་
འཁོར་ཉན་དབངས། །སྙིང་རྗེའི་རློ་ལ་བང་བར་བ། །འཐབ་མློ་འཇིགས་དང་བཅས་པ་ལ། །བློ་གསལ་
དབངས་ནི་བང་བར་བ། ། ཞེས་འཇུག་ཡུལ་དང་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་དབངས་འབྲེལ་དགོས་པས། སྙིང་རྗེའི་
ཡུལ་ལ་བློ་གསལ་གྱི་དབངས་ལྟ་བུ་སྒྱུ་རྩལ་དང་འགལ་བས། འདི་ལྟར་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་
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འགལ་བ་ལེགས་པར་རློགས་པར་བའློ། ། དེ་དག་གི་གྲངས་ནི་སྔར་བརྗོད་ཟིན་ལ། སྒྱུ་རྩལ་ཡློངས་སུ་
བཅད་པ་ལེའུ་བཞི་ཡློད་པ་སློབ་དཔློན་འདི་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་ལས་དེའི་རང་བཞིན་གསལ་བར་འགྱུར་
རློ། ། 
དྲག་ཤུལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་གར་གྱི་རློལ། །དགོད་ཅིང་རྩེ་བའི་འགྱུར་བ་རྣམ་འཕེལ་བའི། ། 
མགྲིན་པར་གླུ་ཡི་ངེས་པ་ལྔ་པ་དང་། །བར་མའི་དབངས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་ཡིད་འཕྲློག་བྱེད། ། 
 

བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་དང་འགལ་བ་ནི།  
གླང་པློ་དག་ནི་རལ་པ་གཡློ། །ར་ཡི་རྭ་ནི་རྣློ་བ་ཡིན། ། 

ཨེ་རཎྜ་འདི་སྙིང་པློས་ལྕི། །སེང་ལྡེང་ལྗོན་པ་སྙིང་པློ་མེད། ། 
ཅེས་པ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་པ། །ཉིད་དང་འགལ་བ་ཀུན་གྱིས་སད། ། 

གླང་པློ་ཆེ་དག་ནི་རལ་བ་གཡློ་ཞིང་། ར་ཡི་རྭ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣློ་བ་ཡིན་ལ། ཤིང་ཨེ་རཎྜ་འདི་ནི་སྙིང་པློས་
ལྕི་བ་དང་། སེང་ལྡེང་ལྗོན་པ་ལ་སྙིང་པློ་མེད་ཅེས་བརྗོད་པ་འདི་འདྲ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྲགས་ཚློད་དང་
འགལ་བ་ཉིད་དེ། མཁས་བླུན་ཀུན་གྱིས་སད་པར་བ་བའློ། །  
(དཔང་ཊཱིཀ་ལས། དེ་བཞིན་སེངྒེ་ལ་གཡུ་རལ་ཡློད་དློ་ཞེས་པའང་སྟེ། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་དུ་སེངྒེའི་སྐྲ་སེར་སྐྱར་
གསུངས་པས་སློ་ཞེས་པའང་། སྔ་མ་བཞིན་སེངྒེ་ལ་རིགས་མང་བས། སྐྲ་ཡང་གཅིག་ལས་སེར་སྐྱ་བཤད་པས་ཐམས་ཅད་
ལ་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་ནློ། །)  

མུན་པའི་ཁ་དློག་འཛིན་པ་ཁ་བའི་རིར། གདློང་ལྔ་ལྡན་པའི་སྔོ་སངས་རྭ་རྣློ་བས། ། 
བ་ལང་མཆེ་བ་བཅག་པའི་སྒྲ་བློ་ཆེ། །འློན་པའི་རྣ་བས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐློས། ། 

 

ལྔ་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། 
རིགས་པ་ཞེས་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི། །རིགས་པ་དང་འགལ་བསན་པར་བ། ། 
རིགས་པ་ཞེས་བ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རིགས་པ་སྟེ། དེ་དང་འགལ་བའི་ཚུལ་བསན་པར་བའློ་ཞེས་དམ་
བཅས་ནས། དཔེར་བརྗོད་ལ་ནང་པ་དང་། ཕྱི་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི།  
བདེ་གཤེགས་འདུས་བས་འཇིག་པར་ནི། །གསུངས་པ་བདེན་མློད་དེ་ལྟ་ནའང་། ། 
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ཙ་ཀོ་ར་ཡི་མིག་ཅན་མ། །བདག་གི་སྙིང་ལ་ད་དུང་གནས། ། 
བདེ་བར་གཤེགས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རག་པའློ་ཞེས་འཇིག་པར་
གསུངས་པ་བདེན་མློད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བ་ཙ་ཀོ་རའི་མིག་ཅན་མ་དེ་ནི། བདག་གི་སྙིང་ལ་ད་དུང་རག་
པར་གནས་སློ་ཞེས་པ་ནང་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་ལློ། ། 
ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་པར། །མདློ་རྒྱུད་ཀུན་ནས་ལན་མང་གསུངས་མློད་
ཀྱང་། །མཚར་སྡུག་སྙིང་པློ་བྱིན་པའི་སྨིན་ལེགས་མའི། །ལུས་སྐྱེས་རེག་པའི་མཆོག་འདི་ཤིན་ཏུ་
བདེ། ། 
 
 

གཉིས་པ་ནི།  
སེར་སྐྱས་གནས་ལ་ཡློད་པ་ཉིད། །རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཉེ་བར་བརྗོད། ། 
མེད་པ་ཉིད་ནི་བདག་ཅག་གིས། །རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་མཐློང་གང་ཕྱིར། ། 
རིགས་པ་དག་དང་འགལ་བ་ཡི། །ལུགས་འདི་ཀུན་ཏུ་བལྟ་བར་བ། ། 
དྲང་སློང་སེར་སྐྱའི་སློབ་མ་གྲངས་ཅན་པ་དག སྔར་ནས་དངོས་པློ་གནས་ལ་ཡློད་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་
འགྱུར་རློ་ཞེས་ཉེ་བར་བརྗོད་མློད། མི་བདེན་ཏེ། སྔར་མེད་པ་ཉིད་ནི་བདག་ཅིག་གིས་ཕྱིས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་
བར་མཐློང་བ་གང་གི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ནི་གྲངས་ཅན་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་བས། ལུགས་འདི་དག་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བལྟ་བར་བ་བའློ།། 
 
སྲིད་པའི་དྲི་མ་བཅིལ་སད་འཇུག་ངོགས་སུ། །དག་བྱེད་ཁྲུས་ཀྱི་རིལ་བ་སྦྲེང་བརྩློན་མློད། ། 
ལུས་ཉིད་བཀྲུས་ལས་རང་སེམས་དག་པའི་ངོས། །འབྱུང་བ་མིན་པར་བདག་ཡིད་མངོན་སུམ་
མཐློང་། ། 
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དྲུག་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་ནི།  
དེ་ནས་ལུང་དང་འགལ་བ་ཡི། །འཇུག་པ་དག་ནི་བསན་པར་བ། ། 
ཞེས་དམ་བཅས་ནས། དཔེར་བརྗོད་ལ། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ལུང་འགལ་དང་། རིག་བྱེད་བཀླག་པའི་ལུང་
དང་འགལ་བའློ། ། དང་པློ་ནི།  
མེ་ནི་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཡང་། །བུ་སྐྱེས་བམ་ཟེ་མ་ཉམས་པའི། ། 
སྤྱློད་པས་བརྒྱན་པ་འདི་དག་ནི། །བཻཤྭ་ན་རཱི་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད། ། 
རིག་བྱེད་ལས་གང་མེ་བཞག་པ་བུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བཻ་ཤྭ་ན་རཱི་ལ་མཆོད་སྦྱིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དློ་ཞེས་ཏེ་
རང་སྐྱེས་དུས་ཀྱི་མེ་དེའི་རྒྱུན་བཞག་ནས། དེ་ལ་མཆོད་སྦྱིན་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱང་། མེ་བཞག་པ་མ་ཡིན་
ཞིང་། བུ་སྐྱེས་པའི་བམ་ཟེ་མ་ཉམས་པའི་སྤྱློད་པས་བརྒྱན་པ་འདི་དག བཻ་ཤྭ་ན་རཱི་ནི་མེའི་མིང་། དེ་ལ་
མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་དློ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ལུང་དང་འགལ་ལློ།། 
 
གཉིས་པ་ནི།  
འདི་ནི་ཆོ་ག་མ་བས་ཀྱང་། །བ་མ་དག་ལ་རིག་བྱེད་བཀླག། 
རང་བཞིན་དག་པའི་ཤེལ་དག་ནི། །འདུ་བྱེད་གཞན་ལ་ལྟློས་པ་མེད། ། 
རིག་བྱེད་དུ་ཆོ་ག་བས་ཏེ་རིག་བྱེད་རྣམས་བཀླག་པར་བའློ་ཞེས་འབྱུང་ཡང་སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་རིག་བྱེད་
ལས་བྱུང་བའི་ཆོ་གའི་ཁྱད་པར་མ་བས་ཀྱང་། བ་མའི་བཀའ་ལས་སྲིད་སྲུང་ལ་སློགས་པའི་རིག་བྱེད་
བཀླགས་སློ། ། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད། རང་བཞིན་གྱིས་དག་པའི་ཤེལ་དང་ནློར་བུ་དག་ནི་བདར་ཞིང་དབྱི་བ་
སློགས་འདུ་བྱེད་གཞན་ལ་ལྟློས་པ་མེད་དློ་ཞེས་པ་ནི་རིག་བྱེད་བཀླགས་པའི་ལུང་འགལ་ལློ།། 
 
(མཆོད་སྦྱིན་དང་རིག་བྱེད་བཀླག་པའི་ལུང་དང་འགལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་དངོས་སུ་གསུངས་མེད་ཀྱང་
དེས་མཚློན་པའི་ནང་པའི་ལུང་དང་འགལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ལ་གཉིས་ལས་དང་པློ་འདུལ་ལུང་དང་
འགལ་བའི་སྐྱོན།) 
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ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བསམ་པས་བཟུང་མིན་པར། །སྡེ་ལྔ་བསབ་བའི་ཕྲ་ཞིབ་རྣམ་ཕྱེ་ནས། ། 
སྐྱོན་བལ་ཚངས་པར་སྤྱློད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དཔལ་ལ་རང་གིར་སྤྱློད། ། 
(གཉིས་པ་མདློ་ལུང་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན།) 
རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབྱུང་ཆོས་ལ་མ་རག་པར་། གློ་བུར་གྲུབ་པའི་སྤྱློད་ཚུལ་ངེས་མེད་སློན། ། 
སྐས་ལ་རིམ་གྱིས་འཛེགས་མིན་མཐློར་བྱེད་བ། །ཡངས་པའི་མཁའ་ལ་ཐློག་བབས་ལྟ་བུར་སྤྱློད། ། 
 
གཉིས་པ་དམིགས་བསལ་ལ་སྐབས་བསན་པ་དང་། དཔེར་བརྗོད་པའློ། ། དང་པློ་ནི།  
སྐྱོན་ནི་མཐའ་དག་འདི་ལ་ཡང་། །རེས་འགའ་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པས། ། 
སྐྱོན་གྱི་གྲངས་ལས་རབ་འདས་ནས། །ཡློན་ཏན་ལམ་ནི་རྣམ་པར་འཛིན། ། 
འགལ་བ་དྲུག་གི་སྐྱོན་མཐའ་དག་འདི་ལ་ཡང་། རེས་འགའ་སྟེ་སྐབས་སུ་སྙན་ངག་མཁས་པས་གར་
བབ་ཏུ་སར་ཤེས་ན་སྐྱོན་གྱི་གྲངས་ལས་རབ་ཏུ་འདས། མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་གྱི་ལམ་ནི་རྣམ་པར་
འཛིན་པའློ། ། 
དཔེར་བརྗོད་ལ། དང་པློ་ཡུལ་འགལ་གྱི་དམིགས་བསལ་ནི།  
རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་མཐུ་ཡིས་ནི། །དེ་ཡི་སྐྱེད་ཚལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི། ། 
ལྗོན་པ་ཡལ་འདབ་གོས་དམར་དང་། །ལྡན་པ་དག་ནི་གནས་སུ་གྱུར། ། 
རྒྱལ་པློ་དེའི་བསློད་ནམས་ཀྱི་མཐུས། དེའི་སྐྱེད་མློས་ཚལ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཡློངས་འདུའི་ལྗོན་པ་ཡལ་
འདབ་གོས་དམར་པློ་དང་ལྡན་པ་དག་གི་གནས་སུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་མི་ཡུལ་དུ་ལྷའི་ཤིང་བྱུང་བ་འགལ་
ཡང་། རྒྱལ་པློའི་བསློད་ནམས་འཆད་དུས་མི་འགལ་ལློ།། 
 
ཕག་ན་པདྨློ་ཅན་གཤེགས་དམལ་བའི་གནས། །བུང་བའི་ཚློགས་ཆེན་རབ་དཀྲིགས་འཇམ་པའི་སྒྲ། ། 
སྒྲོགས་པ་པདྨློའི་རྫིང་བུ་ཡིད་འློང་གིས། །ཡློངས་བསྟེན་ཆར་ཟིམ་དལ་གྱི་འབབ་པར་གྱུར། ། 
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གཉིས་པ་དུས་འགལ་གྱི་དམིགས་བསལ།  
རྒྱལ་པློ་འཇིག་པ་གསལ་བྱེད་པ། །ཀ་དམྤ་ཡི་རྡུལ་དང་འགྲོགས། ། 
འདབ་བདུན་ལས་འཁྲུངས་སྐྱོད་བྱེད་ཅིང་། །དྲག་པློ་ཡི་ནི་རླུང་དག་རྒྱུ། ། 
རྒྱལ་པློ་འཇིག་པ་སྟེ་འཆི་བའི་དུས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ཤིང་ཀ་དམྤའི་མེ་ཏློག་རྡུལ་དང་འགྲོགས་
པའི་འདབ་མ་བདུན་པའི་ཤིང་ལས་འཁྲུངས་པའི་མེ་ཏློག་སྐྱོད་པར་བྱེད་ཅིང་རྩུབ་ཅིང་དྲག་པློའི་རླུང་དག་
ཀྱང་རྒྱུའློ། ཀ་དམྤའི་མེ་ཏློག་དབར་དང་། འདབ་མ་བདུན་པའི་མེ་ཏློག་སློན་འབྱུང་བ་ལྷན་ཅིག་དུས་
འགལ་ཡང་། ལྟས་ངན་པ་སློན་དུས་མི་འགལ་ལློ།། 
 
ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བུདྡྷའི་ཞབས། །ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བར་གཞློལ་ལ་མངོན་ཕློགས་ཚེ། ། 
དགུན་དུས་ཁ་བའི་རྡུལ་ཟགས་དང་འགྲོགས་པའི། །མེ་ཏློག་གསར་དུ་དགོད་པའི་ངོ་མཚར་མཐློང་། ། 
 
གསུམ་པ་སྒྱུ་རྩལ་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ།  
ཁྱོགས་ཀྱིས་རབ་བསྐུལ་སྐྲག་པ་ཡི། །སྐྱེ་བློ་བུད་མེད་ཁས་བརྗོད་གླུ། ། 
སབས་མི་མཉམ་པས་འདློད་ལྡན་གྱི། །ཆགས་པ་དག་ནི་འཕེལ་བར་བྱེད། ། 
ཁྱོགས་ཏེ་འདློ་ལི་བསྐྱོད་པ་མྱུར་བས་རབ་ཏུ་བསྐུལ་བས་སྐྲག་པའི་སྐྱེ་བློ་དང་། ལྷན་ཅིག་པའི་བུད་མེད་
ཀྱི་ཁས་བརྗོད་པའི་གླུ་མྱུར་བ་དང་། བར་མ་སློགས་སབས་མི་མཉམ་པས་ཀྱང་། འདློད་ལྡན་གྱི་ཆགས་
པ་དག་འཕེལ་བར་བྱེད་དློ། ། སྤྱིར་གླུ་སབས་མི་མཉམ་པ་རྣ་བར་རྩུབ་ཅིང་མི་སྙན་ཀྱང་། ཆགས་པ་
ཕུལ་བྱུང་སློན་པ་ལ་མི་འགལ་ལློ།། 
 
ལང་ཚློའི་ཆང་གིས་རབ་མློས་གོ་རིམ་དག །འཁྲུགས་ཤིང་སང་སབས་བལ་བ་གྲོང་ཁྱེར་མའི། ། 
གྱི་ནར་སྤྱློད་པའི་གླུ་དང་གར་གྱིས་ཀྱང་། །ཆགས་པར་ལྡ་ན་པའི་ཡི་ག་འགུགས་པར་བྱེད། ། 
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བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ།  
ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་རབ་བསིལ་བས། བསྲེག་བ་འཛིན་པ་འདློད་ལྡན་ནི། ། 
བུད་མེད་དང་བལ་ཉོན་མློངས་ཀྱིས། །འཁྲུགས་པ་འདི་ཡིས་རྩི་བར་བྱེད། ། 
ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་བསིལ་བས་བསྲེག་བ་འཛིན་པ་མེ་ཉིད་དུ་འདློད་ལྡན་བུད་མེད་དང་བལ་བའི་
ཉོན་མློངས་ཀྱིས་སེམས་འཁྲུགས་པ་འདི་ཡིས་རྩི་བར་བྱེད་དློ། །ཟླ་བ་བསིལ་བར་མེར་འཛིན་པ་འཇིག་
རྟེན་དང་འགལ་ཡང་། བལ་བས་ཉེན་པའི་འདློད་ལྡན་ལ་ནི་མི་འགལ་ལློ།། 
 
རྒྱལ་སྐུའི་འློད་ཟེར་ཕློགས་ཀྱི་མཐར་འཕྲློ་བས། །རེག་ཙམ་ཉིད་ནས་ས་འློག་མུན་པའི་ཀླུ། ། 
ལློང་བ་ཡིས་ཀྱང་མཚན་དཔེའི་དཔལ་མཐློང་ཞིང་། །རློངས་པའི་བློ་ཡིས་ཚེ་རབས་དྲན་པ་ཐློབ། ། 
 
ལྔ་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ།  
གཞལ་བ་ཡིན་ཡང་གཞལ་བ་མིན། །ཆ་ལྡན་ཡིན་ཡང་ཆ་བཅས་མིན། ། 
གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཡང་གཅིག་ཉིད་མིན། །སྣ་ཚློགས་གཟུགས་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ། ། 
གསལ་བའི་གཟུགས་སུ་སྣང་ཞིང་རྗེས་དཔག་ཚད་མས་རློགས་པས་གཞལ་བ་ཡིན་ཡང་། མངོན་སུམ་
གྱི་ཡུལ་མིན་པས་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ས་ལ་སློགས་པ་ཇི་སྙེད་པའི་གཟུགས་ཡིན་པས་ཆ་ལྡན་
ཡིན་ཡང་། དམ་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བློ་ཆ་དང་བལ་བས་ཆ་བཅས་མིན་ནློ། ། རག་པའི་གཟུགས་
གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཀྱང་འགྱུར་བ་སྣ་ཚློགས་ཡློད་པས་གཅིག་ཉིད་མིན་པའློ། དེ་ལྟར་སྣ་ཚློགས་པའི་
གཟུགས་ཅན་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། ། གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འགལ་བ་དུ་མ་ཚློགས་
པ་རིགས་པ་དང་འགལ་ཡང་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་དུ་མི་འགལ་ལློ།། 
 
སློས་དང་བལ་ཡང་སློས་པ་རད་བྱུང་གང་། འབད་རྩློལ་མེད་བཞིན་འབད་པ་ཀུན་སློན་པ། ། 
གཅིག་ཉིད་ཁོ་ན་སྣ་ཚློགས་གཟུགས་སློར་ཡང་། །འཆར་བ་རྒྱལ་སྐུའི་གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ། ། 
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དྲུག་པ་ལུང་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ།  
སྐྱ་སེང་བུ་ལྔ་དག་གི་ནི། །ཆུང་མ་ལྔ་ལེན་བུ་མློ་སྟེ། ། 
དག་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར། །འདི་འདྲ་ལྷ་ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་དློ། ། 
རྒྱལ་པློ་སྐྱ་བསེང་གི་བུར་གྲགས་པ་ལྔ་ནི། འཐབ་བརན་ཆོས་ཀྱི་བུ། འཇིག་སྡེ་རླུང་གི་བུ། སྲིད་སྒྲུབ་
དབང་པློའི་བུ། རིགས་མེད་དང་ལྷར་བཅས་གཉིས་སྐར་མ་ཐ་སྐར་བུའི་བུ་ཡིན་པས། དེ་དག་ཐུན་མློང་
གི་ཆུང་མ་རྒྱལ་པློ་ལྔ་ལེན་གྱི་བུ་མློ་དྲྲཽ་པ་དཱི་ཞེས་བ་བ་སྟེ། རིགས་མི་གཅིག་པའི་སྐྱེས་པ་དུ་མ་ཡློད་ཀྱང་
འཆོལ་བའི་སྐྱོན་གྱིས་དག་པ་བདག་པློའི་བརྟུལ་ཞུགས་མ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་འདྲ་བ་ནི་
ལྷའི་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་མཐུ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཏེ་ཁྱད་པར་འཕགས་བསློད་ལས། སྐྱ་བསེང་བུ་ནི་བརྗོད་བས་
ན། །བསློད་ནམས་འགྱུར་ཞེས་སློ་སློར་སྨྲ། །གང་ཞིག་བགྲོད་མིན་བགྲོད་བྱེད་པ། །དེ་རྣམས་ཁྱོད་ནི་
བསན་ལ་སད། ། ཅེས་པའི་ལུང་དང་འགལ་ཡང་ལྷའི་མཐུ་གསལ་བས་མི་འགལ་ལློ།། 
  
བཅོས་མའི་འཆིང་བ་ཀུན་ལས་ངེས་གྲོལ་ཕྱིར། །བང་དང་དློར་བའི་རྒྱུ་འབས་འགའ་མ་གཟིགས། ། 
སྤྱློད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་གར་གྱིས་རློལ། །འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་ཆེན་རྒྱ་མཚློར་བདག་དང་ངོ། ། 
 
སྤྱིའི་དློན་བསྡུ་བ་ནི། 
སྒྲ་དློན་རྒྱན་ནི་བཀྲ་བ་དང་། །བ་ས་བ་དཀའ་དག་གི་ལམ། ། 
སྙན་ངག་རྣམས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་སྐྱོན། །དེ་ལྟར་མདློར་བསྡུས་རྣམ་པར་ཕྱེ། ། 
སྒྲ་དང་དློན་གྱི་ལུས་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་མས་བཀྲ་བ་དང་། བ་ས་བ་དང་བ་དཀའ་
བས་བསྡུས་པའི་ལམ་སློལ། སྙན་ངག་རྣམས་ཀྱི་ཡློན་ཏན་དང་སྐྱོན་གྱི་ཚུལ་དམ་བཅས་པ་དེ་ལྟར་
མདློར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞིག་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའློ། །   ། ། 
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མཇུག་བསྡུ། 
རྩ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་དེ་ལྟར་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ནི།  
སྒྲུབ་བྱེད་བསན་པའི་ལམ་འདིས་སྐྱོན་དང་ཡློན་ཏན་དག། 
རབ་ཏུ་རློགས་པའི་བློ་ཅན་སྐལ་བཟང་དབང་གྱུར་པའི། ། 
ཚིག་དང་མངོན་པར་འགྲོགས་བས་ཆང་མིག་མ་དག་དང་། ། 
ལང་ཚློ་ཅན་བཞིན་དགའ་དང་གྲགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། ། 
སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག་བསན་པའི་ལམ་འདིས་སང་བ་སྐྱོན་དང་བང་བ་ཡློན་
ཏན་དག་རབ་ཏུ་རློགས་པའི་བློ་ཅན། སྐལ་བ་བཟང་པློའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་རྩློམ་པའི་ཚིག་ཙམ་དང་
མངོན་པར་འགྲོགས་པར་བས་པ་ཡང་ཆང་མིག་མ་དེ་མིག་ཟི་ཟི་བློས་ཟིམ་བུར་ལྟ་བའི་མཛེས་མ་དག་
དང་། ལང་ཚློ་ཅན་གསར་དུ་འགྲོགས་པ་བཞིན་སྙིང་ལ་དགའ་བ་དང་། གྲགས་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་
ཀླས་པ་ཐློབ་ལ། མཐར་ཐུག་ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཏེ། བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་ནས་
ཡློན་ཏན་དང་སྙན་པར་གྲགས་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང་
ལས་བ་དཀའ་བའི་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའི་དློན་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། ། 
སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་དབྱུག་པ་ཅན་གྱིས་མཛད་པ་རློགས་སློ། ། ཞེས་མཛད་པ་པློ་
དང་ཇི་ལྟར་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་བང་རློགས་པར་བའློ། །               ། ། 
 
ལེགས་བཤད་དབངས་སུ་ཉེར་འབབ་ཚངས་པའི་མཚློ། །ཉམས་བརྒྱད་གར་གྱི་རླབས་ཕྲེང་གཡློ་བའི་
དབུས། ། 
སྒྲ་དབངས་རྒྱ་མཚློའི་ལྷ་མློ་རང་བྱུང་བ། །དུས་འདིར་བདག་གི་སྙིང་གི་དགའ་མར་གྱུར། ། 
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མེ་ལློང་དུ། །ཤེས་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སློང་བའི་ཆོས་མཛློད་ལས། ། 
ངག་གི་དབང་པློ་སངས་རྒྱས་སྟེར་བ་ལ། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་རློ་རྗེ་འཆང་བའི་ལྷ། ། 
སས་མཆོག་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ལྔར། །ཆོས་དཀར་དྲི་མེད་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བཞད་པས། ། 
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རྒོལ་ངན་ཆུ་སྲིན་འཇོམས་དང་རློངས་པའི་རིམས། །འཕྲློག་པའི་བྱེད་པློ་ཟླ་མེད་དུས་འཁོར་ཞབས། ། 
དེ་དག་གསུང་རྒྱུན་ལེགས་བཤད་རྡུལ་རེར་ཡང་། །སྔོན་རབས་ཚད་མའི་བཞེད་པ་རྡུལ་སྙེད་དུ། ། 
འཆར་བའི་བཤད་སློལ་སྔོན་མེད་གངྒཱ་ཆེ། །ཐློས་འཛིན་འདི་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་པློས་འཐུང་། ། 
དྲན་དབང་སྔ་མའི་རྣམ་བཤད་རིན་པློ་ཆེའི། །བཞེད་དགོངས་ཡང་དག་འདུས་པའི་རང་གཟུགས་
ཤེལ། ། 
རྙོག་པའི་རབ་རིབ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ཡང་། ཕྱིས་ནས་གཟིགས་མློར་མཉན་དུ་མཚར་བར་བཀོད། ། 
མཁས་རླློམས་སག་མའི་མེ་ཏློག་འབར་གྱུར་པའི། །ཡིན་རླློམ་ལེགས་བཤད་སྦྲང་རྩིས་ཁ་མཛེས་ཀྱང་། ། 
ཚིག་དློན་མངར་བའི་རློ་བཅུད་མང་མ་ཐག །ཡིད་ལ་འཁྲུལ་བའི་དངོས་པློ་བསྐྱེད་མཐློང་ནས། ། 
བརྗོད་དློན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་ཚློན་རིས་སུ། །གསལ་བའི་རྒྱན་མང་མཛེས་བཀྲ་དབང་པློའི་གཞུ། ། 
མ་འདྲེས་རྣམ་དཔློད་རྒྱུད་ཀྱིས་འགུགས་པ་ལ། །མཁས་པའི་སྲིད་སྒྲུབ་གཉིས་པ་འདིར་འློངས་བཞིན། ། 
རིག་པའི་རྒྱལ་མློ་འཆི་མེད་དབངས་ལྡན་མས། །མངོན་པར་བརྗོད་པའི་ཚིག་རེར་དུས་གསུམ་གྱི། ། 
ཤེས་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རློགས་པའི་མེ་ལློང་ལ། །ལེགས་པར་བཤད་པའི་བྱི་དློར་འབུམ་གྱིས་གཙང་། ། 
དེ་ལྟའི་རློངས་མུན་འཕྲློག་ནུས་སྣང་བའི་གཏེར། །སྙན་པའི་ངག་གི་རིག་བྱེད་དྲི་ཟ་ཡི། ། 
འཇིག་རྟེན་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་གླུ་ལེན་པས། །སྲིད་པ་གསུམ་འདི་རག་ཏུ་ཤིས་གྱུར་ཅིག། 
ཤེས་བ་ཕ་མཐའ་མེད་པའི་ལང་ཚློ་ཡི། །ཁེངས་པ་བསྙོལ་བའི་རྣམ་དཔློད་མིག་གི་དཀྱུས། ། 
རིང་པློ་དུས་གསུམ་མཐའ་ལ་རེག་ཀྱང་རང་། །གཏན་དུ་བདེ་བའི་ལློངས་ལ་སྤྱློད་གྱུར་ཅིག། 
གཞན་ལ་ཕན་པའི་རང་བཞིན་མི་གཏློང་ཡློན་ཏན་དྲི་བཟང་ཚློགས་ཀྱི་གཏེར། ། 
རླབས་ཆེན་བང་ཆུབ་སྤྱློད་པའི་ཡལ་ག་ཕློགས་ཀྱི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས། ། 
ཡང་དག་བསམ་པ་ཆེན་པློའི་ལློ་འདབ་གྲངས་མེད་འགྲོ་ལ་བསིལ་སྦྱིན་པ། ། 
བ་ན་མེད་པའི་ས་མཆོག་ལྗོན་ཤིང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་དཔལ་ཐློབ་ཤློག། 
དེ་ལྟར་ལེའུ་གསུམ་དང་ཤློ་ཀ་ཕྱེད་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་གི་བདག་ཉིད། སྙན་ངག་གི་བསན་བཅོས་ཆེན་པློ་
མེ་ལློང་གི་བཤད་སར་དཎྜྻྜཱིའི་དགོངས་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་ས་གསུམ་འགྲན་ཟླ་དང་བལ་བ་དཔལ་
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འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་བཀའ་འཕྲིན་ཡིད་
བཞིན་ནློར་བུའི་ཅོད་པན་ཆེས་ལྕི་བ་སྤྱི་བློར་འགོད་པ་དང་ལྷན་ཅིག ཞབས་དྲུང་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་
ཀྱི་བཀའ་ངག་ནན་ཏན་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་མཚལ་མིག་ནས་སྡེ་བ་རིན་པློ་ཆེ་ར་མགྲིན་དབང་ཕྱུག་དང་། 
རང་གི་ཉེ་བར་གནས་པ་པད་དཀར་དབང་པློས་རེ་མློས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་ཡང་བསྐུལ་མ་བཏབ་སྟེ། བང་
ཕློགས་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་སྙན་ངག་མཁན་བློད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷས་
རང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ས་ཕློ་རའི་ལློ་ས་གའི་ཉ་བ་རྒྱལ་བའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་ཚེས་ལ། 
རྒྱལ་བུ་དཔལ་གྱི་སྟེང་འགྲོའི་རི་ཁྲོད་དུ་ལུས་རྣམ་གཞག་རློགས་པའི་བར་གྱི་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་ཕྱེ་ཞིང་
གོ་བདེར་བ་ཕྱིར་ལྷག་མ་ངག་འདློམས་པས་འབྲུ་འཁྲུལ་མེད་དུ་མནན་ནས། ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་
པློ་ཆེའི་རྒྱན་ཕྲེང་ཕུན་སུམ་ཚློགས་པ་འདི་ཉིད་ཚར་དུ་དངར་བའི་མཐུ་ལས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་
ཕློགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག།      ། །  
སྔོན་བློན་ཆོས་ཀྱི་གདེངས་ཀ་སློང་ལྡན་པའི། །ལློ་པཎ་ཀླུ་ཡི་དབང་པློས་ཡློངས་བཟུང་འཕྲིན། ། 
རིག་བྱེད་སྙན་ངག་ནློར་བུའི་མེ་ལློང་ངོས། །ཤེས་བ་ཀུན་གྱི་གཟུགས་མཚར་རག་ཏུ་འཆར། ། 
མཁས་རྣམས་མངོན་པར་བཞེད་པ་ཐུན་མློང་བའི། །རྒྱན་ཕྲེང་ཚར་དུ་དངར་བའི་རིན་ཆེན་མང་། ། 
དློག་པ་མེད་པར་རང་བློའི་ཁྱིམ་ཡངས་པློར། །ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་སད་བུར་གཅིག་ཏུ་འཁྲིལ། ། 
དཔང་གྱུར་མཁས་པའི་ཆར་སྤྲིན་གྱིས་བཏང་བའི། །དུས་ངན་སློན་གྱི་ལང་ཚློ་དར་བབ་དུས། ། 
ཚིག་ཚློགས་ལློ་མའི་སྦུབས་སུ་འདློད་བའི་འབས། །འཕན་པར་དློགས་པས་དློན་གྱི་སྙིང་པློ་བཏུས། ། 
དེ་ཕྱིར་ལྷག་བསམ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་དུང་། །བརྗོད་དློན་ཟབ་མློའི་ལྟློ་བ་མ་རྙོངས་ཤིང་། ། 
གསལ་འདུས་ཚིག་གི་སློར་བ་རད་བྱུང་བས། །འགྲོ་ཡིད་རློངས་པའི་རིམས་ནད་ཅིས་མི་ཕྲློགས། ། 
འདིར་འབད་ལེགས་བས་སཱ་ལ་ཀ་པའི་དྲིས། །གཟུར་གནས་མཁས་པའི་ཕློགས་ཀྱི་གླང་པློ་ཀུན། ། 
བློས་པའི་ལེགས་བཤད་བུང་བ་འགྲམ་པའི་རྔ། །སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་དཔྱིད་དུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག། 
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་འཁོར་ལློ་ཀུན་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕྱིན་རང་བཞིན། ། 
ཟབ་མློ་སློང་པའི་རེག་བ་ཕུལ་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་མློ་མིག་ཡངས་མ། ། 
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སྙན་པའི་རློ་ལྡན་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མང་ཕང་པར་འཛེགས་པའི་རྣམ་རློལ་གྱིས། ། 
ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་མངོན་པར་འདློད་འཇོའི་དབངས་ལྡན་མ་དེར་སར་བཏུད་ནས། ། 
སྲིད་ཞིར་ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཀུན། །ཡང་དག་སྐྱེ་བའི་རིག་པ་སྙན་པའི་ངག། 
ཉིན་མློའི་སྣང་བ་མཆོག་དང་མ་འགྲོགས་པའི། །མཁས་ཚུལ་སྦྲང་རྩིའི་དགའ་སློན་སུ་ཡིས་སྟེར། ། 
གཞུང་ལུགས་ཉི་མའི་ཟེར་གྱིས་ལྡློངས་པའི་མིག །ཚུལ་མིན་མུན་པས་གསལ་བ་འབྱུང་པློའི་བ། ། 
ཉིན་ཡང་མཚན་མློའི་ལམ་ཆེན་ནས་འགྲོ་བ། རིག་པའི་མཆོག་ཏུ་རླློམས་ལ་གད་མློ་ཤློར། ། 
ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་བློ་གྲོས་ཁྱིམ་ཡངས་པློར། །དབངས་ཅན་བག་མར་བངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་གླུ། ། 
རད་བྱུང་རྩེད་འཇོ་ཉམས་མློང་དྲན་ལམ་དུ། །དཀའ་བའི་གནས་ཀུན་རྨི་ལམ་རི་མློ་བཞིན། ། 
འཁྲུལ་པའི་མུན་པ་ལས་གྲོལ་དེ་ཉིད་འློད། །སྣང་བ་རབ་ཏུ་འབམས་པའི་ལེགས་བཤད་རྒྱུན། ། 
བཟང་པློའི་སྐལ་བ་མཆོག་ཏུ་ན་དར་བས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་མུན་པ་བལ་སྙམ་བྱེད། ། 
སྙན་པའི་རློ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚློགས་ཆེ་བའི། །གཏེར་རྒྱ་གྲོལ་བ་མགྲིན་པའི་བང་མཛློད་ལས། ། 
ཉམས་ལྡན་ཚིག་གི་འབློར་པ་མཐའ་ཡས་པ། །ཟད་མི་ཤེས་པར་སློལ་བའི་སྒོ་ཕྱེ་ནས། ། 
སྙན་ཅིང་ཟབ་མློའི་སྒྲ་ལྡན་གང་ཚིག་གི །རྒྱུད་མང་འཁྱོག་ཅིང་ཡིད་འློང་མཛེས་པའི་གཞུ། ། 
མཁས་ཀུན་མངོན་པར་འདློད་པའི་མེ་ཏློག་མདས། ། 
ཁེངས་འདི་རྣམ་དཔློད་འཕྲུལ་གྱིས་བདུང་བར་བགྱི། ། 
 


