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མློ་གྲོགས་མེདན྄། །ལྷློ་འབྲས་མ་ལྗོངས་ཀྱི་ནགས་ནང། །ང་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མློ་སྒུག་
སློད་ཡི། །ཁྱོད་ཁྲུང་ཁྲུང་དགའ་རློགས་ང་འཚློལ་ད།།

4)

སན་ཆུང་།
ཏེ།

ཁྱོད་ཞ་ཞ་ཟླ་བའི་བཟློ་དབྱིབས།

།དཀརཔློ་འློད་ཟེར་གཏན་གཏན་མེདཔ་ལས།

1

།དུས་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་གྱུར་
།ང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་དགའ་

རློགས།

།ཁྱོད་ཞ་ཞ་ཟླཝ་གིས་མི་ལྕོགས།

།ལྷློ་འབྲས་མ་ལྗོངས་ཀྱི་ཁུ་བྱུག།ཁྱོད་

ནམ་ཕུགས་དུས་ཀྱིས་ལེན་ཏེ། །གསུང་སྙན་པ་བསྒྱུར་ནི་ཟེར་རུང་། །ནམ་སློ་ཁར་མ་

གཏློགས་མེདཔ་ལས། །ང་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མློའི་དགའ་རློགས། །ཁྱོད་ཁུ་བྱུག་སྔོནམློ་
གིས་མི་ལྕོགས།།

5)

སྟག ་ཤར།
རུང་།

ང་ཞ་ཞ་ཟླ་བའི་བཟློ་དབྱིབས།

།དུས་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་

།ཡར་སྐར་ཚློགས་ཡློངས་ཀྱི་རྒྱལཔློ་ཨིན།

།ཁྱོད་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་ཆ་

རློགས། །ང་ཞ་ཞ་ཟླཝ་གིས་འབད་ཚུགས། །ལྷློ་འབྲས་མ་ལྗོངས་ཀྱི་ཁུ་བྱུག །ནམ་
སློ་ཁ་མ་གཏློགས་མེད་རུང་།

།གསུང་སྙན་པ་མཆོད་པའི་བྱ་ཨིན།

།ཁྱོད་ཁྲུང་ཁྲུང་

དཀར་མློའི་རེ་བ། །ང་ཁུ་བྱུག་སྔོནམློ་གིས་བསྐང་གེ།།

6)

སན་ཆུང་།
སྟེ།

ང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་གཏན་རྐྱང།
།མར་འགྲོ་བའི་མུན་པ་སེལཝ་ད།

།གནས་གླིང་བཞི་སྐོར་ར་རྐྱབ་
།ང་འློད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དགོཔ་

ལས། །རྒྱལཔློ་ཞ་ཞ་ཟླ་བར་འློད་མེདན྄། །དགུང་ས་སྨུག་རྒྱབ་ར་སློདཔ་དྲག །ང་
ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མློ་འཕུར་ས། །ཡར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལུ་ལྡིངས་ཏེ། །ལ་གངས་

རིའི་རྩེ་མློ་སྐོརཝ་ད། །ང་ཤློག་སྒྲོའི་ཡང་རལ་དགོཔ་ལས། །གསུང་མཆོད་པའི་བྱ་ལུ་
རལ་མེདན། །ལྷློ་འབྲས་མ་ལྗོངས་ར་སློདཔ་དྲག།

7)

སྟག ་ཤར། ཡར་གངས་ལས་བབས་པའི་ཆུ་མློ། །ཁྱོད་གངས་ལུ་འཁྱིལ་ས་མེདཔ་
ལས། །མ་བབས་རང་དབང་མེད་པར། །ལུང་པའི་མདའ་ལུ་འབབ་ཚེ། །གྲོགས་ར་
ཆུ་ང་དང་བསློམ་དགོ།
རློགས་ཏེ།

།ཡར་ཚངས་སས་ལྷ་ཡི་བུ་མློ།

།མ་འཁོར་རང་དབང་མེད་པར།

ཚེ། །གྲོགས་སྟག་ཤར་ང་དང་བསློམ་དགོ།།

2

།ཁྱོད་ལྷ་ལུ་ལུང་བསྟན་

།འཇིག་རྟེན་འཁོར་བར་འཁོར་

8)

སན་ཆུང་།

ང་གངས་ཀྱི་གཙང་ཆབ་སྔོན་མློ།

།མར་ལུང་པའི་མདའ་ལུ་བབས་

ཏེ། །གྲོགས་མི་བསློམ་མནློ་སར་བསློམ་དགོན྄། །ཆུ་ཧློག་མ་ཅན་གྱི་ར་ཆུ། །ལམ་
ཟར་དང་ཟུར་ལུ་ཨེབ་སྟེ།
འཛློམས་ཏེ་འགྱོ་ནི།
འཁོར་ཏེ།

།ཁམས་དྭངས་བའི་སྒྲུབ་ཆུ་སན་ཆུ།

།ཡར་ཚངས་སས་ལྷ་ཡི་བུ་མློ།

།རང་སྦུག་ལུ་

།ན་འཇིག་རྟེན་འཁོར་བར་

།གྲོགས་མི་བསློམ་མནློ་སར་བསློམ་དགོན྄།

།མི་བྱ་སློད་ངན་པའི་སྟག་

ཤར། །ཡུལ་ཟར་དང་ཟུར་ལུ་བཞག་སྟེ། །གཞི་ཀུན་སློད་ལེགས་པའི་ཚློ་མ། །རང་
གཅིག་ཁར་བསློམས་ཏེ་སློད་ནི།།

9)

སྟག ་ཤར།
སློད།

ཡར་གངས་ལུ་ཆགས་པའི་ཁ་བ།

།ཁྱོད་གཏན་རྐྱང་ཁཝ་སྦེ་མི་

།དུས་ནམ་ཅིག་བྱཱར་ནམ་ཚེསཔ་ད།

།ཁཝ་དངོས་མེད་ཆུ་ལུ་འགྱུར་

དགོ། །མར་ལྡུམ་ར་ནང་གི་མེ་ཏློག །ཁྱོད་གཏན་རྐྱང ་ཤར་ཏེ་མི་སློད། །དུས་ནམ་
ཅིག་དགུན་ནམ་ཚེསཔ་ད། །ཤིང་མེ་ཏློག་ར་ལས་ཡལ་དགོ། །ནཱ་གཡུས་བཟང་ཁྲ་
མློའི་སན་ཆུང་།

།ཁྱོད་གཏན་རྐྱང་མི་སྦེ་མི་སློད།

།དུས་ནམ་ཅིག་འཆི་བདག་འློང་

སན་ཆུང་།

ནམ་བྱཱར་གི་དུས་ལུ་འབབ་ཚེ།

།ཡར་གངས་དཀར་རི་བློའི་རྩེ་

ཚེ། །ཁྱོད་སན་ཆུང་ཚེ་ལས་འདས་དགོ།།

10)

ལུ།

།རློགས་འཁྱེག་གི་རློ་ཡང་ཞུཝ་མས།

།ང་ཁ་བ་མ་བཞུ་ཐབས་མེད།

།ནམ་

དགུན་གྱི་དུས་ལུ་འབབ་ཚེ། །མར་སྐྱེད་ཚལ་ནགས་ཀྱི་དབུས་སུ། །རློགས་ཤིང་ཆེན་
སློང་པློ་སྐམ་མས།

།ང་མེ་ཏློག་མ་ཡལ་ཐབས་མེད།

།རང་ཤི་བའི་དུས་ལུ་འབབ་

ཚེ། །ཡར་རི་ཁྲོད་དབེན་པའི་གནས་ལུ། །རློགས་མཚན་ལྡན་བམ་ཡང་གཤགསཔ་
མས། །ང་སན་ཆུང་མ་ཤི་ཐབས་མེད།།
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11)

སྟག ་ཤར།
དགོན྄།

ཁྱོད་ལ་ལུང་གོམ་གྱིས་འཇལ་ཏེ།
།ཐག་ཐུང་བའི་བྱག་ལམ་སྤངས་ཏེ།

།གནས་ཙ་རི་གནས་སྐོར་རྐྱབ་
།འགྲོ་བདེ་བའི་སྐོར་ལམ་འཚློལ་

དགོ། །ཁྱོད་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྟློན་ཏེ། །རང་མི་ཚེ་དགའ་སློ་བསྒྱུར་དགོན྄། །རྒྱུ་
ཕྱུག་པའི་སྟག་ཤར་སྤངས་ཏེ། །སེམས་དགའ་བའི་མི་དང་བསློམ་དགོ།།

12)

སན་ཆུང་། ཙ་རི་གནས་སྐོར་རྐྱབ་དགོན྄། །གོམ་གྱི་ལློ་རྒྱུས་མ་སླབ། །རྟ་དང་སྣུམ་
འཁོར་བཞག་སྟེ།
དགོན྄།

།གནམ་གྲུ་ནང་ལུ་འགྱོ་ནི།

།མི་ཚེ་དགའ་སློ་བསྒྱུར་

།ཐབས་ཤེས་ལློ་རྒྱུས་མ་སླབ། །འཛམ་གླིང་ཕྱུགཔློ་ཡང་བཀོ་སྟེ། །རྣམ་

ཐློས་སས་དང་བསློམ་ནི།།

13)

སྟག ་ཤར། ཤིང་འབྲས་མང་པློའི་སྦུག་ལས། །པགས་ཀོ་ས་བར་བལྟ་སྟེ། །སྟར་གོ་
མིན་དགོ་མ་གསུངས།

།ནང་རས་ཧམ་བར་མི་འདྲ།

།ལཱ་རིགས་སྣ་ཚློགས་ནང་

ལས། །ལཱ་ཁག་ཡློད་པར་བལྟ་སྟེ། །དགེ་བ་མི་འབད་མ་གསུངས། །ཕྱི་མར་འབྲས་
བུ་མི་འདྲ། །མི་མང་འཛློམས་པའི་སྦུག་ལས། །ཁ་གདློང་ཞན་པར་བལྟ་སྟེ། །ང་ལུ་
མིན་དགོ་མ་གསུངས། །སེམས་ཀྱི་བརྩེ་བ་མི་འདྲ།།

14)

སན་ཆུང་། མ་གཞི་སྟར་གོའི་ནང་རས། །ཟཝ་ད་ཧམ་བར་ཡློད་རུང་། །སྟར་གོ་ལ་
ལུ་དཀྲུམ་ད།

།ནང་རས་རུལ་རུལཝ་ཐློནམ་ཨིན།

།དཀར་པློ་དགེ་བའི་འབྲས་

བུ། །བདེ་བ་ཡློད་ཟེར་བཤད་རུང་། །དགེ་བ་འབད་བའི་སྐབས་སུ། །འབད་ཐངས་
རྣམ་པར་དག་དགོ།

།སྟག་ཤར་གཞློན་པའི་ཁ་ལས།

།བརྩེ་བ་ལེ་ཤ་བཤད་

རུང་། །ལ་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ད། །ཁོང་ནག་རས་ནག་ཐློནམ་ཨིན།།

15)

སྟག ་ཤར། ཡིད་འློང་སན་ཆུང་བུ་མློ། །སེམས་ཀྱི་རྣམ་རྟློག་མ་མང་། །སེམས་ཀྱི་
རྣམ་རྟློག་མང་ན།

།མི་ཚེ་ཐུང་ཀུ་ཅིག་ནང་།
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།གཉེན་གྲོགས་མ་འཐློབ་མ་

ཚད། །སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་དཀྲུགས་ཏེ། །སྡུག་བསྔལ་མློང་པའི་གཞི་ཨིན། །ད་ལྟློའི་
མི་ཚེ་འདི་ནང་།

།བདེ་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ག་ར།

ལས། །སྔ་མའི་ལས་དང་བསྟུན་དགོ།།

16)

།དབང་ཚད་རང་ལུ་མེདཔ་

སན་ཆུང་། རྒྱ་ཚད་པའི་ནང་ལུ་སློདཔ་ད། །བཀབ་གོ་ལ་བྱིན་མི་ཡློད་རུང་། །བློད་ཁ་
བ་ཅན་ལུ་ལྷློད་ཚེ། །རང་རྐང་མར་ལྷམ་ཅུང་དགོཔ་ལས། །ང་ལྷམ་ཅུང་ལེགས་ཤློམ་
ཉོ་དགོ།
རུང་།

།གཞློནམ་ལང་ཚློ་རྒྱས་པའི་དུས་སུ།
།ལློ་ན་ཚློད་རྒས་པར་འགྱུར་ཚེ།

།ཐུགས་བྱམས་བརྩེ་སྐྱེད་མི་ཡློད་

།སེམས་མཐུན་པའི་གཉེན་གྲོགས་དགོཔ་

ལས། །ང་གཉེན་གྲོགས་ལེགས་ཤློམ་འཚློལ་དགོ།།

17)

སྟག ་ཤར། ཁྱོད་སེམས་ཁར་དྲན་རིགས་དྲན་ཚེ། །གཉེན་གྲོགས་ལེགས་ཤློམ་ཨིན་
མས།
ལློ།

།ཁ་ལས་འཐློན་རིགས་འཐློན་ཚེ།
།གཉེན་གྲོགས་ལེགས་ཤློམ་ཟེརཝ་ད།

སྟག་ཤར་རང་ཡང།

།གཉེན་གྲོགས་ལེགས་ཤློམ་དགོ་
།ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་བརྩི་ནི།

།བྱད་ངོ་གཞན་གྱི་དཔེ་ཨིན།

།མ་གཞི་

།ཡློན་ཏན་མཁས་པའི་མཆོག་

ཨིན། །རྒྱུ་ནློར་སྦྱིན་པའི་བདགཔློ་ཨིན། །དེ་ལས་ལྷག་པའི་ལེགས་ཤློམ། །ལློགས་
སུ་དགོཔ་ཅིག་འདུག་ག།

18)

སན་ཆུང་། ཕྱི་བྱད་ངོ་ལེགས་པ་ཙམ་གྱིས། །མི་ལེགས་པའི་གྲངས་སུ་མི་ཚུད། །མི་
ལེགས་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་དགོན྄།

།ནང་མནློ་བའི་བསམ་པ་ལེགས་དགོ།

།གཞི་

ཡློན་ཏན་མཁས་པ་ཙམ་གྱིས། །མི་མཁས་པའི་གྲངས་སུ་མི་ཚུད། །མི་མཁས་པའི་
གྲངས་སུ་ཚུད་དགོན྄། །ཕམ་བཟང་པློའི་བསླབ་བྱ་འཐློབ་དགོ། །ཕྱི་རྒྱུ་ནློར་ཡློད་པ་
ཙམ་གྱིས།

།མི་ཕྱུག་པའི་གྲངས་སུ་མི་ཚུད།

དགོན྄། །ནང་སེམས་ཀྱི་འདློད་པ་ཆུང་དགོ།།
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།མི་ཕྱུག་པའི་གྲངས་སུ་ཚུད་

19)

སྟག ་ཤར། བྱ་ཡི་ཐང་དཀར་རྒོད་པློ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཤློག་སྒྲོ་བརྒྱངས་ཏེ། །ཧི་མ་ལ་
ཡའི་གངས་རི། །དྲློ་ལམ་ཅིག་ལུ་བསྐོར་རུང་། །གངས་ཆེན་ཏི་སེ་སྐོར་ཚེ། །ངལ་

འཚློའི་ཆགས་ས་དགོཔ་ལས། །ཆགས་སའི་གནས་ཅིག་ཡློད་ག །མཛེས་ལྡན་ཡིད་
འཕློག་ལྷ་མློ། །ཁྱོད་ཀྱིས་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་ཏེ། །གཞློན་ནུ་ལང་ཚློའི་དཔལ་ལ། །སློད་
པའི་དུས་ཅིག་ཤར་རུང་། །ནམ་ཅིག་འཇིག་རྟེན་རློམ་ཚེ། །མཐུན་པའི་གྲོགས་ཅིག་
དགོཔ་ལས། །ཆགས་པའི་ཡུལ་ཅིག་ཡློད་ག།

20)

སན་ཆུང་། ཟམ་རང་གིས་ཆགས་པའི་ཆགས་ཡུལ། །སྒརཔ་ཁྱོད་ལུ་བཤད་དེ་མི་
སླབ། །སྒརཔ་ཁྱོད་ལུ་བཤད་དེ་སླབན྄། །ཁྱོད་བློ་ཁ་ཆུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས། །སེམས་

རྣམ་རྟློག་རི་དེ་ལངས་ཏེ། །ལུས་རྣལ་འབྱློརམློ་གསིགཔ་དེས་བསིག་འློང་། །ཁ་བློན་
ཆོས་ལྷགཔ་དེས་ལྷག་འློང་། །ཐུགས་དྲན་མེད་ངང་ལུ་བརྒྱལ་འློང་།།

21)

སྟག ་ཤར། གླིང་ཀ་སྟློད་ཀྱི་རློ་ཕུ། །སྔར་ལས་ད་ལྟློ་ཚུན་ཚློད། །བྱང་ལས་རླུང་ཆེན་
འཕུར་རུང་།

།སྐད་ཅིག་ཙམ་ཅིག་མ་གཡློ།

།གནམ་ལས་གནམ་ལྕགས་བུད་

རུང་། །ཟུར་ཆ་ཙམ་ཅིག་མ་བློག །ས་ལས་ས་ཆུ་ཐློན་རུང་། །ཕར་བཤུད་ཚུར་བཤུད་
མ་རྐྱབ། །དཔེ་རློ་ཕུ་འདི་དང་འདྲཝ་ཅིག །ང་སྟག་ཤར་གཞློནམ་ཡང་ཨིན་ཁོ་རེ།།

22)

སན་ཆུང་། གངས་ཀྱི་ཆུ་དཀར་མེ་ཏློག །ཤར་སུ་གངས་ལུ་ཨིནམ་ལས། །གངས་
ཀྱི་བསིལ་ཟེར་མ་གཏློགས།
ཆེན།

།རྒྱ་ཡི་ཚ་བ་མི་འཕློད།

།བཞུགས་ས་དབེན་པར་ཨིནམ་ལས།

།རི་ཁྲོད་དབེན་པའི་སྒོམ་
།དབེན་པའི་ཡློན་ཏན་མ་

གཏློགས། །ཁྲོམ་གྱི་འདུ་འཛི་མི་ཐེག །འབྲུག་ལུ་སྐྱེས་པའི་སན་ཆུང་། །གཡློག་གི་

གོ་སྐབས་དཀོནམ་ལས། །ཕན་ཐློགས་ཅན་ལུ་མ་གཏློགས། །གཡློ་སྒྱུ་ཅན་ལུ་མི་
དགའ།།
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23)

སྟག ་ཤར། གངས་ཀྱི་ཆུ་དཀར་མེ་ཏློག །རྒྱ་ཡི་ཚ་བ་མ་འཕློདན྄། །གཏན་རྐྱང་ཁྱོད་
ལུ་འཁོར་མི། །གཡུ་སྦྲང་བུང་བ་ང་གིས། །ཤློག་སྒྲོ་ཐབ་ཐབ་འབད་དེ། སྐྱི་སེར་རླུང་

མ་གཏང་གེ། །རི་ཁྲོད་དབེན་པའི་སྒོམ་ཆེན། །ཁྲོམ་གྱི་འདུ་འཛི་མ་ཐེགན྄། །མགོན་
སྐྱབས་ཁྱོད་ལུ་འཚློལ་མི།

།འཇིག་རྟེན་ཁྱིམ་པ་ང་གིས།

།འཚློ་བའི་ཡློ་བྱད་སྦྱར་

ཏེ། །དཀའ་ངལ་མེདཔ་ཅིག་བཟློ་གེ། །འབྲུག་ལུ་སྐྱེས་པའི་སན་ཆུང་། །གཡློ་སྒྱུ་
ཅན་ལུ་མ་དགའན྄།

།བློ་སེམས་ཁྱོད་ལུ་ཆགས་མི།

།སྟག་ཤར་གཞློན་པ་ང་

གིས། །རང་སེམས་དྲང་པློའི་སྒོ་ལས། །བརྩེ་གདུང་བྱམས་སྐྱོང་བསྐྱེད་གེ།།

24)

སན་ཆུང། རྒྱ་ལས་འཐློན་མི་ཤིང་ཐློག །ཕྱི་ལས་པགས་ཀོ་ཚློ་རུང། །ནང་ན་ཧློ་
མདློག་འློངམ་ཨིན།
རུང་།

།ནང་འདྲེན་འབད་བའི་ཟ་འཐུང་།

།དུག་རས་བླུགས་ཏེ་འློངམ་ཨིན།

།ཁ་ལུ་ཟཝ་ད་ཞིམ་

།མི་ཁྲོམ་འཛློམས་སའི་སྟག་ཤར།

།ཁ་

ལས་ཚིག་སྐམ་ཧན་རུང་། །ནང་ན་གདུག་དྲག་འློང མ་ཨིན།།

25)

སྟག ་ཤར། ཕ་གཞི་གསེར་གྱི་ཞིང་ཁར། །ལློ་ཐློག་ལེགས་ག་མི་ལེགས། །བྱཱར་ནམ་
ཆརཔ་དང་འཁྲིལ་དགོ།

།ས་སྟེང་མིའི་ལུང་པར།

།དགའ་སྐྱིད་འབྱུང་ག་མི་

བྱུང། །ཚེ་སྔོན་ལས་དང་འཁྲིལ་དགོ། །སན་ཆུང་བུ་མློའི་སྒོ་ཁར། །གཉེན་གྲོགས་
ལེགས་ག་མི་ལེགས། །སན་ཆུང་རང་དང་འཁྲིལ་དགོ།།

26)

སན་ཆུང་།

མ་དག་འཁོར་བའི་རང་བཞིན།

།ཉོན་མློངས་དུག་ལྔའི་ཚང་

ནང། །སྐྱེས་ཚད་བུ་ལུ་མི་འགྱུར། །བསམ་ཚད་ལག་ལུ་མི་འཁོར། །ལཱ་དང་བྱ་བ་
ཐམས་ཅད།

།གཞན་གྱི་ལན་དང་འཁྲིལ་དགོན྄།

།དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་

པློ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་དང་། །བཟློད་པ་ག་ལུ་བསྒོམ་ནི།།
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27)

སྟག ་ཤར།

སྤུ་མ་གཞི་ཁྱོད་ལུ་བདེན་པ་ཡློད།

།མར་ཤིང་ཐློག་ལྡུམ་ར་ནང་ལུ་

ཡང། །ཤིང་ཡློད་ཚད་རློག་མ་བཏགས་མི་སྲིད། །དུས་ད་རེས་རློག་མ་མ་བཏགས་
རུང་། །རཝ་ལུད་དང་ཆུ་གིས་བརྒྱན་པའི་ཚེ། །ཁོ་རློག་མ་མ་བཏགས་རང་བཏགས་
ཨིན།

།དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་ཅིག

།ཁྱེད་གཡུས་ཀྱི་སན་ཆུང་བུམློ་ཚུ་

ཡང་།

།དུས་ལན་ཅིག་བྱ་བ་འཛློལ་སློང་རུང་།

།སྒརཔ་བཟློད་པའི་ཕར་ཕྱིན་སྒོམ་

པའི་ཚེ། །ཁྱོད་བློ་སེམས་མ་འགྱུར་རང་འགྱུར་ཨིན།།

28)

སན་ཆུང། སློག་ཆགས་ཐིབ་ལ་ཚུ་གིས། །མར་མེའི་མེ་གུ་མཆོང་ཚེ། །སླློབ་དཔློན་
དཀོན་གཉེར་མཆོག་གིས།
རྟགས་ཡིན།

།སྐྱོབ་པའི་ཐབས་ཤེས་མཛདཔ་ད། །སྙིང་རྗེ་ཡློད་པའི་

།སན་ཆུང་བུ་མློ་ཚུ་གིས།

།ལཱ་དང་བྱ་བ་འཛློལ་ཚེ།

།སྟག་ཤར་བློ་

སྟློབས་ཅན་གྱིས། །བཅོ་ནིའི་ཐབས་ཤེས་སྒྲིགཔ་ད། །ཧུམ་ཆ་ཡློད་པའི་རྟགས་ཡིན།།

29)

སྟག ་ཤར།
ཡང་།

ཕར་མེ་ཏློག་ལྡུམ་ར་ནང་ལུ།

།སེམས་དགའ་བའི་དབྱངས་དང་གཅིག་ཁར།

འཁྲབ་སྟེ།

།བྲློཝ་ཞིམ་པའི་སྦྱང་ཁུ་ལེནམ་ད།

།རློགས་སེར་སྦྱངམ་ཕློ་མློ་ཚུ་
།ལུས་སྐྱིད་པའི་གཤློག་སྒྲོ་

།ན་ཁང་བཟང་ཁྲ་མློའི་སྦུག་

ལུ། །རང་སྟག་ཤར་སན་ཆུང་གཉིས་ཡང་། །སེམས་དགའ་བའི་གཏམ་དང་གཅིག་
ཁར། །ལུས་སྐྱིད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟློན་ཏེ། །ད་བཟའ་ཚང་གཅིག་ཁར་བསློམ་གེ།།

30)

སན་ཆུང། སྤང་གཤློང་བདེ་མློའི་ནང་ལུ། །རྩྭ་ཆུ་རྩེ་ཁ་རྒྱས་ཏེ། །ཤ་བ་མློ་རློ་རང་
ལུ།

།འཁྱམ་སའི་ས་གོ་སྐྱིད་རུང་།

།རང་དང་མཉམ་པའི་བརྩེ་རློགས། །ཤ་བ་ཕློ་

ཅིག་མེད་ན། །སྟློང་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡློད་ལློ། །དཔེ་སྟློན་དེ་དང་འདྲ་བར། །གཡུས་
བཟང་ཁྲ་མློའི་སྦུག་ལུ།

།ལློངས་སློད་ཕུན་སུམ་འཚློགས་ཏེ།

།སན་ཆུང་བུ་མློ་རང་

ལུ། །སློད་སའི་གཞི་གནས་དགའ་རུང་། །རང་དང་མཉམ་པའི་བརྩེ་རློགས། །སྟག་
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ཤར་གཞློནམ་ཅིག་མེད་ན། །སྟློང་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡློདཔ་ལས། །ད་འབདན྄་སན་
ཆུང་ང་ཡང་། །ཕུགས་ཀྱི་བློ་ཐག་བཅད་དེ། །ཁྱོད་དང་གཅིག་ཁར་བསློམ་ནི།། །།
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ཁ༽ ཕློ་ མློ་ གཉིས་སེམས་མཐུན་པའི་ཞློར་ཁར་དློག ས་གཅོད་འབད་བའི་བློ་ ཟེ།

1)

སྟག ་ཤར།

མར་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚློའི་འགྲམ་ལུ།

།བྱ་ལེགས་པའི་ཀ་ལ་པིང་

ཀ། །གསུང་ཅིའུ་ཅིའུ་སྐད་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ། །ང་ངང་པ་གདློང་ལས་འཁོར་ཚེ། །རློགས་

ཁུ་བྱུག་རྒྱབ་ལས་མེད་ག །ཡར་གངས་དཀར་རི་བློའི་རྩེ་ལུ། །ཁྱོད་སྟློབས་རལ་རྒྱས་
པའི་སེང་གེ།

།གསུང་ང་རློའི་སྒྲ་ཅིག་འཕང་སྟེ།

།ང་སེང་ཕྲུག་གདློང་ལས་འཁོར་

ཚེ། །རློགས་སྟག་ཕྲུག་རྒྱབ་ལས་མེད་ག།

2)

སན་ཆུང་།

མར་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚློའི་འགྲམ་ལུ།

།དུས་གཏན་རྐྱང་ངང་པ་ཁྱོད་

ཀྱིས། །ཕར་པདྨའི་སྐྱེད་ཚལ་ནང་ལས། །རློ་མངར་བའི་སྦྲང་རྩི་ལེན་ཏེ། །བྱ་ཀ་ལ་པིང་
ཀ་ང་ལུ།
འཚློལ།
ཀྱིས།

།སེམས་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བྱིན་ཚུགསན྄།

།ང་ཁུ་བྱུག་རྒྱབ་ལས་མི་

།ཡར་གངས་དཀར་རི་བློའི་རྩེ་ལུ།

།དུས་གཏན་རྐྱང་སེང་ཕྲུག་ཁྱོད་

།མར་ལུང་པའི་ཕུ་དང་མདའ་ལས།

།ཕློཝ་འགྲང་པའི་ཟས་ཅིག་ལེན་

ཏེ། །གྲོགས་རི་དྭགས་རྒྱལ་མློ་ང་ལུ། །སེམས་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བྱིན་ཚུགསན྄། །ང་
སྟག་ཕྲུག་རྒྱབ་ལས་མི་འཚློལ།།

3)

སྟག ་ཤར། ལ་རློ་ཀྱོང་ལ་མློར་ལྷློད་ཚེ། །ཡར་མཆོད་རྟེན་བརྒྱ་དང་ར་བརྒྱད། །རང་
དངོས་སུ་གདློང་སྐོར་རྐྱབ་ད། །སེམས་ལན་ཅིག་དད་པ་བསྐྱེད་རུང་། །ལ་འདི་ལས་
ཕར་ཕར་ལྟ་ཚེ།
འདི།
གདུང་།

།རི་ནློར་བུ་འདྲ་བའི་རྩེ་ལུ།

།དགོནམ་རྟ་ལློག་དཔལ་གྱི་དགོནམ་

།བམ་ཞབས་དྲུང་ཡློངས་ཀྱི་གདན་ས།
།རྟེན་ཀུན་གྱི་གཙློ་བློར་བཞུགསཔ་ལས།

།དཔལ་མ་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་
།ཁྱོད་སེམས་ལུ་རང་དབང་མེད་

པར། །དད་མློས་པའི་ཕག་ཅིག་འཚལཝ་ད། །ང་རློ་ཀྱོང་ལ་མློའི་མཆོད་རྟེན། །ལུས་
སྐུ་དཀར་ས་ལུ་མི་ཤློར་ག།
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4)

སན་ཆུང་། ཁྱོད་རློ་ཀྱོང་ལ་མློའི་མཆོད་རྟེན། །ནང་གཟུངས་གཞུག་བྱིན་རླབས་ཆེཝ་
ལས། །ལུས་སྐུ་དཀར་ས་ལུ་མི་ཤློར། །ལུས་སྐུ་དཀར་ས་ལུ་ཤློརན྄། །དགོནམ་རྟ་

ལློག་དཔལ་གྱི་ཕློགས་སུ། །དཔལ་མ་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་མདུན། །ངས་རྩེ་ཅིག་གསློལ་
བ་བཏབ་སྟེ། །གནམ་ཡི་ལས་ཁ་བ་ཕབ་སྦེ། །ཁྱོད་སྐུ་དཀར་ཁ་སྐོང་འདྲློན་གེ།།

5)

སྟག ་ཤར།

ལ་རློ་ཀྱོང་ལ་མློའི་མཆོད་རྟེན།

།ནང་གཟུངས་གཞུག་བྱིན་རླབས་

ཆེཝ། །ཁྱོད་དམན་ཆུང་བུམློ་གིས་ཤེས་པས། །ཕྱི་སྐུ་དཀར་ཁཝ་གིས་འདྲློན་ཏེ། །འློད་
གསལ་བའི་དཀར་བཀྱག་དྭངས་རུང་།
དངོས་མེད་ཆུ་ལུ་འགྱུར་ཏེ།

།དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཤརཝ་ད།

།ང་མཆོད་རྟེན་འཁྲུལ་སྣང་ལངས་ཚེ།

།ཁཝ་

།བུམློ་ཁྱོད་ལས་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཡློད་ག།

6)

སན་ཆུང་། ང་ཤིང་ཆེན་སློང་པློའི་རྩེ་ལུ། །ཁྱོད་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མློ་འཁོར་ཚེ། །ང་ཤིང་ཆེན་
ཡལ་འདབ་བརྐྱངས་ཏེ།

།སེམས་དགའ་བའི་བསུ་བ་འབད་ནི།

།ཤིང་མེ་ཏློག་ཟེའུ་

འབྲུ་རྒྱས་ཏེ། །ཟས་ཞིམ་པའི་འབྲས་བུ་ཚློཔ་ད། །ཡིད་འཚིམ་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནི།།

7)

སྟག ་ཤར། ཁྱོད་ཤིང་ཆེན་སློང་པློའི་རྩེ་ལུ། །ང་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མློ་འཁོར་ཚེ། །སེམས་
དགའ་བའི་བསུ་བ་འབད་དེ།

།ཡིད་འཚིམ་པའི་མཆོད་པ་ཟེརཝ་ད།

།སློ་འཕེལ་བའི་

ཉམས་ཅིག་ཤརཝ་མས། །དེ་ཨིན་རུང་འཕལ་འཕལ་བྱང་ལས། །རྐྱེན་ངན་པའི་རླུང་
ཆེན་འཕུརཝ་ད། །ཁྱོད་ཤིང་ཆེན་ཡློམ་ཡློམ་སྤར་ཏེ། །ང་ཁུ་བྱུག་ས་ལུ་མི་སྤུད་ག།

8)

སན་ཆུང་།

ཁྱོད་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མློ་དགའཝ་ད།

།ང་ཤིང་ཆེན་སློང་པློར་ཆགས་

སློད། །ཤིང་མེ་ཏློག་འབྲས་བུ་རློགས་ཏེ། །ནང་ལློ་འདབ་རྙིང་པར་འགྱུར་ཚེ། །ཁྱོད་ཁུ་

བྱུག་དམ་ཚིག་མེད་པར། །གྲོགས་ཤིང་ཆེན་སློང་པློའི་རྩེ་ལུ། །དྲི་ངན་པའི་ཆབ་གསང་
བཏང་སྟེ། །ཕློགས་གཞན་ཁར་འཕུར་འགྲོ་བརམྶ་ན། །ཁྱོད་ས་ཁར་མ་སྤུད་རང་སྤུད།།
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9)

སྟག ་ཤར། ཁྱོད་ཤིང་ཆེན་སློང་པློའི་རྩེ་ལུ། །ང་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མློ་ཡློད་རུང་། །ཤིང་ཡལ་
ག་ལློ་འདབ་བར་ལས། །བྱིའུ་གཞན་གྱི་ཚང་ཀོ་བཅརཝ་ད། །ང་ཁུ་བྱུག་ཤིང་ཆེན་ཁྱོད་
གུ།

།དྲི་ངན་པའི་ཆབ་གསང་བཏང་སྟེ།

།རང་དགའ་བའི་ས་ཕློ གས་གཞན་

ཁར། །འཕུར་མ་འགྱོ་བྱ་ཐབས་མིན་འདུག།

10)

སན་ཆུང་།
གིས།

བུམློ་སེར་ཤློག་མེ་ཏློག་ཅིག་ལུ།

།བུ་སེར་སྦྱངམ་སྙམ་ཆུང་ཅིག་

།གཞི་བདག་ཏུ་བཟུང་གེ་ཟེརཝ་ད།

།སྦྱངམ་ཁྱོད་ལུ་དབང་ཚད་མིན་

འདུག །ལས་ལྡུམ་ར་གཉེརཔ་དང་འཁྲིལ་ཏེ། །གནས་མཆོད་བཤམས་ཁྲ་མློར་འགྱོ་
དགོ།།

11)

སྟག ་ཤར།
ལས།

བུམློ་སེར་ཤློག་མེ་ཏློག་ཁྱོད་ཀྱི།
།བུ་སེར་སྦྱངམ་སྙམ་ཆུང་ང་གིས།

།སེམས་དམ་ཚིག་ཟེའུ་འབྲུ་མགུ་
།མཐའ་རྟེན་པའི་རྐང་དྲུག་བརྐྱངས་

ཏེ། །ལུས་འཚློ་བའི་སྦྲང་རྩི་ལེནམ་ད། །ལས་ལྡུམ་ར་གཉེརཔ་གི་བར་ལས། །རྐྱེན་
ཨབ་སྦྱངམ་གཞན་གྱིས་དཀྲོགས་ཚེ། །གཞི་བདག་ཏུ་བཟུང་རུང་དློན་ཆུང་།།

12)

སན་ཆུང་། བུ་སེར་སྦྱངམ་སྙམ་ཆུང་ཁྱོད་ཀྱིས། །ཁྱོསམ་ཕག་མཇལ་འབག་ནིའི་ཚབ་
མ། །ལུས་ཤློག་སྒྲོ་ཟུང་ཅིག་འབག་སྟེ། །ང་སེར་ཤློག་མེ་ཏློག་མགུ་ལས། །སེམས་
དགའ་བའི་སྦྲང་རྩི་ངོམས་ད།

།སྐད་ཛིར་ཛིར་སྐད་ཅིག་རྐྱབ་ན།

།ང་མེ་ཏློག་ལྡུམ་ར་

ནང་ལས། །ཡར་མཆོད་བཤམས་ཁྲ་མློ་སློང་སྟེ། །རློགས་མཆོད་གནསཔ་བསང་མཆོད་
གནངམ་ད། །ཁྱོད་སེར་སྦྱངམ་དུ་སྐམ་རྐྱབ་བཅུག་གེ།།

13)

སྟག ་ཤར།
གིས།

བུམློ་མེ་ཏློག་ལན་ཅིག་གསན་གནང་།

།ཁྱོསམ་ཕག་མཇལ་འབག་ནི་མེད་རུང་།
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།བུ་སྟག་ཤར་སེར་སྦྱངམ་ང་

།སྐད་ཛིར་ཛིར་དབྱངས་ཀྱི་མཆོད་

པ། །ཡར་སྟེང་ཕློགས་ལྷ་ལུ་ཕུལ་ཏེ། །ལྷ་བརྒྱ་བྱིན་དགྱེས་པའི་གསློལ་ར། །མར་ཟིམ་
ཟིམ་སྦྲང་ཆར་ཞུ་སྟེ། །ཁྱོད་མེ་ཏློག་རྩེ་ཁ་རྒྱས་བཅུག་ནི།།

14)

སན་ཆུང་།
རུང་།

གནས་ལ་ཕྱི་གངས་ཀྱི་ར་བར།
།མར་འཁོར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལས།

།བམ་རྗེ་བཙུན་ཟས་གོས་ཆད་
།གྲོགས་ཡློན་བདག་རེ་བ་མིན་

འདུག །ནང་གཡུས་བཟང་ཁྲ་མློའི་དང་ར། །ང་སན་ཆུང་ཐབས་ཤེས་སྡུག་རུང་། །ཁྱོད་
སང་ཁྱི་ལྟློགས་པའི་ཁ་ལས། །ཟས་ཨ་ཁམ་རེ་ཆེ་མི་བསྐྱེད།།

15)

སྟག ་ཤར།

སྔོན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། །སེམས་བཟློད་པ་སྒོམ་པའི་

ཕན་ཡློན། །ལན་དཔག་ཏུ་མེདཔ་ཅིག་གསུངསམ་ལས། །ཁྱོད་ཆོས་ལུ་དད་པ་ཡློད་
ན།

།ཐུགས་བཟློད་པའི་སྒོམ་ཅིག་གནང་སྟེ།

།ང་སྟག་ཤར་འཁོར་བའི་སེམས་

ཅན།

།འཕལ་གཉེན་གྲོགས་བཏུབ་སྦེ་བཞག་གནང་།

།མཇུག་ཐར་པའི་ལམ་ལུ་

དྲངས་གནང་།།

16)

སན་ཆུང་།
རུང་།

ནམ་དགུན་སུ་ཚད་པའི་ས་ཁར།

།ཁམས་འཕློད་པའི་ས་གནས་མེནམ་ལས།

།རློ་མངར་བའི་རྩྭ་ལྕུག་ཡློད་

།ཞློལཔ་གཡག་གིས་ཟ་བར་མི་

འགྱོ། །དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་འདྲཝ་ཅིག །ནང་བཟློད་པ་དགེ་བའི་མཆོག་ཨིནམ། །ང་
སན་ཆུང་བུམློ་གིས་ཤེས་རུང་། །ཁྱོད་བཟློད་པའི་ཡུལ་ཅིག་མེནམ་ལས། །ང་བཟློད་པ་
སྒོམ་རུང་དློན་ཆུང་།།

17)

སྟག ་ཤར། ཨ་ཁོ་རེ་སན་ཆུང་བུ་མློ། །ཁྱོད་སྔར་ལས་ད་ལྟློ་ཚུན་ཚློད། །ཆོས་དམ་ཆོས་
རྣ་བར་གོ་རུང་། །ནང་ཉམས་སུ་ལེན་ལེན་མ་འདྲ། །དཔལ་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་
ཁབ། །གཞི་ལྟ་བ་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས། །དེ་དམིགས་ཡུལ་ཚུལ་བཞིན་འགྲུབ་
དགོན྄། །གཙློ་བློ་ནང་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་དགོ།།
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18)

སན་ཆུང་།
འཛློམས།

ལེན་དགོན྄།

ཕྱི་ཀ་ཆེན་བཞི་གིས་བསྡུས་པའི།

།ནང་ལྟ་བ་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་

།དེ་དམིགས་ཡུལ་ཚུལ་བཞིན་འགྲུབ་པར།

།གཙློབློ་ནང་ཆོས་ཉམས་སུ་

།ཆོས་ནང་པའི་ལྟ་བ་ངོ་མ།

།ནློར་གཞི་གནས་ཁང་གསུམ་སྤངས་

ཏེ། །གནས་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་དགོ། །བློ་དབུ་མའི་ལྟ་བར་སྦྱངས་ཏེ། །རྒྱུད་ཞི་
བའི་དབྱིངས་སུ་བཞག་དགོ།།

19)

སྟག ་ཤར།

ཁྱོད་སན་ཆུང་རིག་པའི་རལ་གྲི།

།འབློད་དཔའ་བློའི་ལག་པར་ལྷློདཔ་

ལས། །བློ་འཁྲུལ་བའི་ཚལ་མ་བརམ་སྟེ། །གོ་བདེ་བའི་ལམ་ཅིག་བསལ་གེ། །གཞི་
དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛློམས་ཟེར་རུང་། །ཕྱི་དཔལ་འབྱློར་གོང་འཕེལ་དློན་ལུ། །བློ་ཚན་

རིག་འཕྲུལ་རིག་ཚློང་རིག །ཐབས་མཁས་པའི་ཤེས་ཡློན་སྦྱངས་དགོ། །ནང་སེམས་
ཀྱི་ཞི་བདེའི་དློན་ལུ།
ལྷབ་དགོ།

།བྱམས་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི།

།མཐར་ལག་ལེན་དངོས་གུ་ལྷློདཔ་ད།

།གཞི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཚུ་

།ལཱ་དྲང་ཐིག་རྐྱབ་སྟེ་མཛད་

ན། །ནང་དགའ་སྐྱིད་ལས་ཀྱིས་འབྱུང་དགོ།།

20)

སན་ཆུང་།

སྦྱངམ་ཛིར་ཛིར་སྦྱང་མའི་སྦྲང་རྩི།

།སྦྱང་ཁོ་ར་གཅིག་སྦེ་འཐུངམ་

བ། །ཟས་གཞན་དང་བསྒྱེཝ་ད་ཞིམ་མས། །དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་འདྲཝ་ཅིག །ང་
གཡུས་ཀྱི་སན་ཆུང་བུམློ་འདི།

།རང་མློ་རློག་རྐྱངམ་སྦེ་སློདཔ་བ། །སྒརཔ་ཁྱོད་དང་

འཕདཔ་ད་དགའཝ་མས། །ད་ང་བཅས་གཉིས་ཀྱི་མི་ཚེ། །གཞི་གཅིག་ཁར་བསློམ་
རུང་བསློམ་གེ།།

21)

སྟག ་ཤར།

གནམ་ཡས་ལས་ཆར་ཆུ་འབབ་ད།

།མར་ཤིང་ཐློག་ལློ་འདབ་སྦྱག་

རུང་། །དུས་གཏན་རྐྱང་ཤིང་གུ་སློད་མི། །གནསཔློ་ས་དང་སྤྲེའུ་ཚུ་དགའ་ག །བུ་ངེ་
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སེམས་ཁྱོད་ལུ་ཆགསཔ་ད། །བུམློ་ཁྱོད་ཀྱིས་གྲོགས་སྦེ་བཞག་རུང་། །དུས་གཏན་རྐྱང་
ཁྱོད་དང་སློད་མི། །དྲིན་ཆེ་བའི་ཕམ་ཚུ་དགའ་ག།

22)

སན་ཆུང་།
ཏེ།

གནམ་ཡས་ལས་ཆར་ཆུ་འབབ་ད།

།ཟས་ཞིམ་པའི་འབྲས་བུ་བཏགས་ན།

།མར་ཤིང་ཐློག་ལློ་འདབ་རྒྱགས་
།དུས་གཏན་རྐྱང་ཤིང་ཁར་སློད་

མི། །གནསཔློ་ས་དང་སྤྲེའུ་ཚུ་སེམས་དགའ། །བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་ཆགསཔ་ད། །བུམློ་
ང་གིས་གྲོགས་སྦེ་བསྟེན་ཏེ། །དགའཝ་ཕུན་སུམ་ཚློགསཔ་སྦེ་སློད་ན། །དྲིན་ཆེ་བའི་
ཕམ་ཚུ་སེམས་དགའ།།

23)

སྟག ་ཤར།
རུང་།

ནང་ཤིང་ཐློག་ལློ་འདབ་རྒྱགས་ཏེ། །ཟས་ཞིམ་པའི་འབྲས་བུ་བཏགས་

།གནསཔློ་ས་དང་སྤྲེའུ་གི་བར་ལས།

།མགྱོནམ་བྱ་དང་བྱིའུ་ཚུ་འཁོརཝ་

ད། །ཤིང་རང་བཞིན་མ་འགྱུར་སློད་གནང་། །ང་ཁྱོད་ཀྱི་གྲོགས་སྦེ་སློང་སྟེ། །དགའཝ་
ཕུན་སུམ་ཚློགསཔ་སྦེ་སློད་རུང་།

།དྲིན་ཆེ་བའི་ཕམ་གྱི་བར་ལས།

།གྲོགས་ངོ ་ཤེས་

འདྲིས་ཤེས་འཁོརཝ་ད། །བུམློ་བློ་སེམས་མ་འགྱུར་སློད་གནང་།།

24)

སན་ཆུང་།

གནམ་ཡས་ལས་གནམ་ལྕགས་མ་བུདན྄།

།ས་མས་ལས་ས་ཆུ་མི་

འཐློན། །ཕུ་ཡས་ལས་བྱཱར་ཆར་མ་རྐྱབན྄། །མདའ་མས་ལས་ས་རུད་མི་ཆད། །ཆུ་རྐ་
ལས་ཧུ་མ་མ་སླློངན྄། །མར་ཨོམ་ཆུ་བཙློག་པ་མི་ཞུགས། །ཤིང་མགུ་ལས་པད་ཅ་མ་
བཏློགན྄། །མར་ར་བ་ར་ཏློ་མི་སྐམ།།

25)

སྟག ་ཤར། ཡུམ་ཨ་མའི་ཟས་ལུ་བྲློཝ་འདུག །བུམློ་ཁྱོད་ཀྱི་བློ་ལུ་བཅུད་འདུག །ཁྱོད་
བུད་མེད་ཤེས་རབ་རང་བཞིན། །སྔོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་ནུག །ཨིན་

རུང་དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ། །ས་མས་ལས་འབྱུང་ཁམས་མ་འཁྲུགསན྄། །གནམ་ཡས་ལས་
གནམ་ལྕགས་མི་བུད། །མདའ་མས་ལས་ས་སྨུག་མ་སྤུརན྄། །ཕུ་ཡས་ལས་བྱཱར་ཆར་
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མི་རྐྱབ། །ཕར་ནགས་ལས་རི་དྭགས་མ་འཁོརན྄། །ཆུ་རྐ་ལས་ཧུ་མ་མི་ལློངས། །ཤིང་
སློང་པློ་སེར་བཀྱག་མ་བཏངན྄། །ཡར་མགུ་ལས་པད་ཅ་མི་བཏློག།

26)

སན་ཆུང།
ལས།

ཡར་གངས་ཀྱི་རྩེ་མློར་འཛེག་དགོན྄། །དམའཝ་གངས་ཀྱི་ར་བའི་གྱེན་

།རྐངམ་གཡས་གཡློན་ཟུང་འཇུག་འགྲིགས་ཏེ།

།མཐའ་བརྟེན་པའི་གོམ་པ་

བཙུགས་དགོ། །སེམས་མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་འཐློབ་དགོན྄། །འཕལ་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱང་
པའི་སྐབས་ལས། །ལཱ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་འགྲིགས་ཏེ། །ཚློགས་རློགས་པའི་བྱ་བ་
བརམ་དགོ།

།ནང་འཇིག་རྟེན་མཐར་ལུ་བཀལ་དགོན྄།

བསྟེན་དགོ།

།དཔེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ།

སྐབས་ལས།

།སྐྱེབློ་ཕློ་མློ་ཟུང་འཇུག་འགྲིགས་ཏེ།

།དུས་ན་ཚློད་གཞློན་པའི་

།ཕུགས་བཙན་པའི་དམ་ཚིག་

།ད་སེམས་མཐུན་ང་བཅས་གཉིས་

ཡང་། །ལློ་ན་ཚློད་གཞློན་པའི་བསྒང་ལས། །དགའཝ་ཕུན་སུམ་ཚློགས་སྦེ་བསློམས་
ཏེ། །ནང་འཇིག་རྟེན་མི་ཚེ་སྐྱོང་གེ།།
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ག༽

མཁན་པློ་ དང་རློམ་སྒྲིགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་བྱུང་རབས་ལློ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་
བའི་བློ་ཟེ།

1)

མཁན་པློ། ས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི། །ཡུལ་ཆགས་པའི་ཆགས་ཐློ་ལྷ་
ཡུལ་འདྲ། །མི་བྱུང་པའི་བྱུང་རབས་ལྷ་དང་འདྲ། །ཆོས་ཐེག་ཆེན་མདློ་སྔགས་ཡློངས་
རློགས་དར། །ལམ་ལུགས་སློལ་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་མཐུན། །ཁྱོད་ཨིང་ལིཤ་མཁས་
པའི་རློམ་སྒྲིགཔ་གིས། །གཏམ་དེ་ཚུ་རྣ་བར་གོ་ཡི་ག །སེམས་ཁོག་པའི་ཧིང་ལུ་དྲན་
ཡི་ག།

2)

རློམ ་སྒྲིགཔ། ནང་ཆོས་མཁས་པའི་མཁན་པློ་གིས། །ས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང། །སྔོན་ཡུལ་དང་མི་གི་ཆགས་ཚུལ་ཚུ། །ཡར་ལྷ་དང་འདྲ་ཟེར་གསུང་ཤེས་
རུང།

།ད་འདྲ་འདྲ་ཟེར་བ་མི་བཏུབ་པས།

།འདྲན྄་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་གནང་

དགོ། །ཆོས་དམ་ཆོས་མདློ་སྔགས་དར་ལུགས་དང་། །ལམ་ལུགས་སློལ་སྔར་གྱི་འགྲོ་

ལུགས་ཡང་། །ཁུངས་ཆོས་དང་མཐུན་ཟེར་གསུངས་རུང་ར། །དེ་མཐུན་པའི་མཐུན་
ལུགས་བཤད་དགོ་པས། །གཏམ་དེ་ཚུ་གོང་འློག་བསྒྲིག་མ་ཚུགསན྄། །ཁྱོད་འདྲ་འདྲ་
མཐུན་མཐུན་གྱངས་མང་རུང་། །དློན་སྟློང་པའི་ཚིག་སྐམ་རླུང་དང་འདྲ།།

3)

མཁན་པློ།

ད་ཁྱོད་ཀྱི་རེ་བ་ལྟར་དུ།

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལྗོངས་འདི།

།དློན་གནད་འགག་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན། །ནཱ་
།སྔོན་བསྐལ་པ་ཆགས་པའི་དུས་ལས།

།ས་

དབྱིབས་དང་ཁ་མདློག་བཀོད་རིས། །ཡར་ལྷ་ཡི་ཞིང་བཀོད་འདྲ་བར། །རྒྱལཝ་གོང་
མ་ཚུ་གིས་གསུངས་ནུག །འཕལ་རང་གིས་དཔྱད་དེ་བལྟ་རུང་། །ཡར་ལྷ་ཡུལ་ཟེར་
བའི་དློན་ཡང་། །གཙློབློ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་གནས་ཨིན། །དེ་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
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ཡང།

།བྱེལཝ་དམག་འཁྲུག་མུ་གེ་མེད་པར།

།ནང་མི་སེར་ཞི་བདེ་མློངམ་

ལས། །དཔེ་ལྷ་ཡི་ཡུལ་ར་འདྲ་དློ།།

4)

རློམ ་སྒྲིགཔ། ནཱ་ཡློན་ཏན་མཁས་པའི་མཁན་པློ་མཆོག །གཞི་ནང་པའི་ལྟ་བ་བཟུང་
སློད་དེ། །ཕྱི་སླློབ་སྦྱློང་ལྟ་བཤལ་སྦྱློང་བརར་ནང། །སྟབས་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་མ་ཐློབ ་
ས།

།ནང་ཡློངས་འབྲེལ་རྒྱང་མཐློང་ཡིག་ཆ་ཚུ།

།ལྷག་གཟིགས་པའི་ཐུགས་འདློད་

ཡློད་རུང་ར། །རང་སྐད་ཡིག་ཨིང་ལིཤ་མ་མཁྱེནམ་ལས། །རློགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
གྱི་ཞི་བདེ་དང་།

།ཡུལ་ཆགས་པའི་ཆགས་ཚུལ་མ་གསན་པར།

ཆ་བཞག་ཡློད།

།ད་ཡང་བསྐྱར་མཁན་པློས་འཕློ་མཐུད་དེ།

།ཐུགས་རང་རིག་

རང་གིས་བསམས་ཏེ་གིས། །ཡར་ལྷ་ཡུལ་འདྲ་ཟེར་སླབ་མེན་ན། །དེ་ཨིན་རུང་ནཱ་ལུ་

།ས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང། །མི་བྱུང་པའི་བྱུང་རབས་བཤད་གསུང་གནང།།

5)

མཁན་པློ།
ལུ།

དཔའ།

མི་བྱུང་པའི་བྱུང་རབས་བཤད་དགོན྄།

།བཅུད་དང་པློ་དུད་འགྲོ་ཆགས་དུས།

།ལུས་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་བ་བངས་ཏེ།

།སྔོན་ཚེ་ལློ་བརྒྱད་ཁྲི་ནང་

།རྟེན་འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

།ཐུགས་བྱང་ཆུབ་སློད་པའི་གནས་

ཨིན། །བར་ཚེ་ལློ་བཞི་ཁྲིའི་ནང་ལས། །དུས་མར་འགྲིབ་སྐབས་ཀྱི་ཆ་ལུ། །ས་འདི་
ནང་གནས་པའི་སེམས་ཅན།
འགྲོ་བ་བྱུང་སྟེ།

།ཐུགས་བྱང་ཆུབ་སློད་མི་མངམ་ལས།

།ཡུལ་ཁ་ཁྲ་མློན་པའི་མིང་ཐློགས།

།མི་ཞེས་བའི་

།དེ་མ་ཚད་དུས་ཚློད་དེའི་

སྐབས། །སྐྱབས་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། །རྒྱལཔློ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་ལ་སློགས། །སྐུ་
མཐློ་བའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ། །གནས་བྱང་ཆུབ་སློད་པའི་ས་ཆ། །ཡུལ་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་
ཨིནམ་ལས།

།སྐབས་དེ་དུས་སློད་པའི་ཕག་ཤུལ།

།དུས་ད་ལྟློ་དངོས་སུ་མཇལ་

ཚུགས། །ཡང་ཚེ་ལློ་ཉིས་ཁྲིའི་སྐབས་ལུ། །མགོན་འློད་སྲུང་ཆེན་པློའི་སན་སྔར། །སྤྱིར་
ཆོས་སྐྱོང་ཡློངས་ཀྱི་བདག་པློ། སྒོས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང། །དཔལ་ཡེ ་
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ཤེས་མགོན་པློ་མཆོག་ཡང། །ཐུགས་བྱང་ཆུབ་ཕློགས་སུ་གཡློ་སྟེ། །མགོན་རང་གི་
གདུལ་བྱ་སྐྱོང་དུས།

།གནས་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཆགས་སར།

།དུས་རྒྱུན་དུ་

བཞུགས་ཁང་བཅགས་ཏེ། །འཁོར་མློན་པ་ནག་པློ་བརྒྱ་སློགས། །ཡར་འདྲེན་པའི་ལློ་
རྒྱུས་ཆ་ཚང། །མདློ་མཛད་བརྒྱའི་སྐྱེ་རབས་ཚུ་དང། །ལྷློ་འབྲུག་པའི་ཆོས་འབྱུང་དག་
ལས།

།ལུང་གསལ་ཞིང་གསལ་བ་ཡློདཔ་ལས།

།དེ་ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཚུ་

གིས། །གོཝ་ཁ་གསལ་སྦེ་ར་ཤེས་དགོ།།

6)

རློམ ་སྒྲིགཔ།

དུས་ད་རེས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི། །མཁསཔ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་

ཞིབ་འཚློལཔ་དང་། །དེབ་བྱུང་རབས་འབྲི་མིའི་རློམ་སྒྲིགཔ་གིས། །འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
འདིའི་མི་རིགས་རྣམས། །སྔོན་རྒྱ་གར་ཡུལ་ཁམས་ཆགས་པ་དང་། །ཕྱིས་བློད་ཀྱིས་
རྒྱ་དམག་སླློག་པ་ལས།

།ཡུལ་འདི་ནང་གཞི་སྒར་ཆགས་སློད་དེ།

།འབྲུགཔ་མི་

རིགས་དེ་ལས་བྱུང་ལློ་ཟེར། །ཡང་ཡིག་ཆ་ཡློངས་འབྲེལ་སྣ་ཚློགས་ནང་། །འབྲུགཔ་
མི་རིགས་བློད་ལས་དར་ནུག་ལློ།

།ཕར་སློག་པའི་རིགས་ལས་མཆེད་ནུག་

ལློ། །གཏམ་དེ་ཚུ་ཁྱོད་ཀྱི་བཤད་ཚུལ་དང་། །དློན་མཐུན་པའི་གནད་ལུ་བབས་ནུག་ག།

7)

མཁན་པློ།

ཟིམ་ཟིམ་ཆར་པའི་རྐྱབ་ཐངས།

།ཆར་པའི་ཆར་རློག་ཆུང་སྟེ།

།རྐྱབ་

རློགས་ཆོདཔ་ཅིག་མེད་རུང་། །འབབ་པའི་ཡུན་ཐག་རིངམ་ད། །གཟུགས་ཁའི་གོ་ལ་
སྦངམ་ཨིན། །གདློན་འདྲེ་གཙང་གཙང་བཙན་བཙན། །གདློན་པའི་གནློད་ཚབས་ཆུང་
སྟེ། །གདློན་རློགས་ཆོདཔ་ཅིག་མེད་རུང་། །གདློན་པའི་ཡུན་ཐག་རིངམ་ད། །ནད་
པའི་ན་ཚ་ལློདཔ་ཨིན།

།ཞིབ་འཚློལ་ཕ་མ་ཕྱེ་མ།

།ལུང་དང་རིག་པ་དཀོན་

ཏེ། །དཔྱད་རློགས་ཆོདཔ་ཅིག་མེད་རུང་། །བྲི་བཞག་བཤད་བཞག་མངམ་ད། །ཆ་
འཇོག་འབད་མི་ཐློནམ་ཨིན།

།ངེ་གི་བཤད་ཚུལ་ལྟར་ན།

།ང་བཅས་འབྲུག་པའི་མི་

རིགས། །ཕྱི་ལས་དར་དརཝ་མེན་པར། །ཕྱི་ཁའི་མི་རིགས་ཚུ་ཡང་། །འབྲུག་ལས་
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དར་བའི་སྐབས་སྲིད།

།གང་ཡིན་ཟེར་ན་འབྲུག་ལུ།

།ཆོས་རྒྱལ་དྲི་མེད་ཀུན་

ལྡན། །བྱང་ཆུབ་སློད་པའི་ནམ་དུས། །བློད་དང་ཁ་ཆེ་བལ་ཡུལ། །རྒྱ་མཚློའི་གཤམ་
མར་ཨིན་པ།

།རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་གྲུབ་ཡློད།

།ཨིན་རུང་འབྲུག་པའི་ལུང་

ཕློགས། །མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཡློདཔ་ལས། །དེ་དང་བསྟུན་པའི་མི་རིགས། །བྱུང་ཚུལ་སློ་
སློ་བཤད་ཆོག།རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ། །གཙློ་ཕལ་ཕྱེ་ན་མ་གཏློགས། །མི་རིགས་
བྱུང་ཚུལ་གཅིག་གིས། །འབྲུག་མི་ག་ར་མི་གབ། །ངེ་གི་བཤད་ཚུལ་དེ་ཡང་། །འབྲུག་
གི་དབུས་གཞུང་ལྟེ་བ།

།ཐེད་ཐིམ་གཉིས་ཀྱི་མི་རིགས།

།གཙློ་ཅན་ཚུ་ལུ་བཤད་

དློ། །དེ་དང་འདྲ་བར་གཞན་གྱི། །བཤད་སློལ་སྣ་ཚློགས་ཚུ་ཡང་། །མི་རིགས་ལ་ལར་
མཐུན་སྲིད།།

8)

རློམ ་སྒྲིགཔ།

མི་རིགས་བྱུང་བའི་བྱུང་ཚུལ་འདི།

།རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ནང་ཕར་ར་

བཞག །ཐ་ན་གཡུས་སྒོ་ཅིག་ནང་ཡང་། །མི་རིགས་བྱུང་ཚུལ་སློ་སློ་ཡློད། །དེ་ལས་
བརྟེན་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི།
བཟུམ་སྦེ་ར།
དབྱེ།

།མི་རིགས་བྱུང་ཚུལ་བཤད་དགོ་ན།

།དང་པ་ལུང་ཕློགས་ཕྱེ་ཞིནམ་ལས།

།ནང་གསེས་རྣམས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ཡང་།

།ཁྱོད་ཀྱིས་གསུང་དློ་

།དེ་གི་ནང་གསེས་སློ་སློ་

།གཙློ་ཕལ་གསར་རྙིང་ཕྱེ་སྟེ་

གིས། །གཙློབློ་དང་རྙིང་པ་གཞིར་བཟུང་ནས། །ལུང་རིག་ཚད་མར་བརྟེན་ན་ནི། །ཐློག་
མའི་མི་རིགས་བྱུང་ཚུལ་ཤེས། །དེ་མིན་གཏམ་རྒྱུད་ཐློར་བུ་དང་། །མི་དམངས་འཕད་
ཚད་ཐམས་ཅད་ཀྱི།
བཤད་པར་དཀའ།
ཡློད།

།ཁྲག་དང་རུས་པའི་རྒྱུན་བརྟག་པས།
།དེ་གི་སྐོར་ལས་ང་གིས་ཡང་།

།ད་རུང་ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲུག་ལུང་པར།

སྐོར། །ཁུངས་ཅིག་གཟང་ན་མི་དྲག་ག།
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།ཐུན་མློང་བྱུང་རབས་
།ཁྱོད་ལུ་ཆ་འཇོག་སྦློམ་ར་

།དམ་ཆོས་མདློ་སྔགས་དར་ཚུལ་

9)

མཁན་པློ།

ས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་།

།ཆོས་མདློ་སྔགས་ཡློངས་

རློགས་དར་ཚུལ་ཡང་། །སྤྱིར་འབྲུག་ལུ་དམ་ཆོས་ཕེབས་པའི་དུས། །འགོ་དུས་རབས་
བདུན་པ་བརྒྱད་པ་མེན། །སྔོན་ཚེ་ལློ་བཞི་ཁྲི་མར་འགྲིབ་ནང། །མགོན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་
སྐུ་གོང་མ།

།རྒྱལཔློ་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་བྱློན་ཏེ་གིས།

།ལམ་བྱང་ཆུབ་སློད་པའི་ཞིང་

ཨིནམ་ལས།

།དུས་དེ་ནང་འབྲེལ་ཡློད་མི་རྣམས་ལུ།

།སྐྱབས་སླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་

རྣམ་གསུམ་དང་། །ལས་དགེ་སྡིག་བང་དློར་རྣམ་གཞག་ཚུ། །ཐུགས་བརྩེ་བའི་ངོ་སློད་
གནང་བར་ངེས། །ཕྱིས་ཚེ་ལློ་བརྒྱ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་། །མགོན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་སངས་
རྒྱས་ནས། །ཞག་བདུན་ཕག་བཞི་པར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །གནས་སྟློང་གསུམ་རིང་དུ་
འཆགས་པའི་ཚེ།

།བྱང་འློད་གསལ་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་སློགས།

།སྐུ་དངོས་ཀྱིས་

ཞབས་སྐོར་བྱློན་ཡློདཔ་ལས། །དུས་དེ་ཚེ་སན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ཡང་། །ཁོང་ཕེབས་
ནས་བྱིན་གྱི་བརླབས་པར་རིག
ལུ།

།ཕྱིས་དུས་རབས་བདུན་པའི་བར་མཚམས་

།རྒྱལཔློ་སློང་བཙན་སྒམ་པློ་བྱློན་ཏེ་གིས།

བཞེངས།

གནས་བྱློན།

།རྟེན་བཟང་པློའི་ལྷ་ཁང་རྣམ་གཉིས་

།ཡང་ལྷག་པར་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་ནང།

།བམ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་

།སྐུ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ས་ལྷག་མ་མེད་པར་བྱིན་

གྱིས་བརླབས། །ཡུལ་སྦས་གནས་གཏེར་ཁའི་གླིང་དུ་བསྒྱུར། །ཆོས་མདློ་སྔགས་ཟུང་
གི་སློལ་འབྱེད་གནང། །ཆོས་དར་བའི་དར་འགོ་དེ་ལས་བཙུགས། །དུས་དེ་ལས་རིམ་
བཞིན་རྒྱ་བློད་ཀྱི། །བམ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་མང་རབས་ཅིག །ཕློགས་ཤར་ནུབ་
སྡེ་བཞི་ཁག་ལུ་ཕེབས། །རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་ཕག་རྟེན་བཏབ། །གསུང་མདློ་

དང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར། །དེ་ཨིན་རུང་ཟིང་འཁྲུག་རྒྱ་ཆེ་སྟེ། །ཆོས་དམ་ཆོས་
དར་ཁྱབ་ཆེས་མ་བྱུང། །གཙློ་ཆེ་བ་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པར། །འཕགསཔ་སན་
རས་གཟིགས་དང་གུ་རུ་གཉིས། །ཐུགས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག །ནཱ་
འབྲུག་མི་ཡློངས་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་དངོས།

།ཕ་དྲིན་ཅན་བ་མ་རིན་པློ་ཆེ།
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།དཔལ་ངག་

དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཚན། །ཡབ་པདྨ་འབྱུང་གནས་རང་ཉིད་དང། །མགོནཔློ་
ལྕམ་དྲལ་གསུམ་གྱི་ལུང་བསྟན་ལྟར། །ལྷློ་མློན་པའི་ཡུལ་ལུ་བྱློན་ཞིནམ་ལས། །ར་
ལུང་མེད་རྣམས་ལུ་ལུང་ཅིག་བཏགས།
བཙུགས།

།ལྷློ་ཁྲིམས་མེད་རྣམས་ལུ་ཁྲིམས་ཅིག་

།ལུགས་ཁ་ཐློར་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདུས།

།རྟེན་རློང་གཞི་ཁག་དང་

དགོན་སྡེ་བཞེངས། །མགོན་སྐྱབས་ཡུལ་འཕགས་པའི་སྡེ་ཡང་བཙུགས། །གཞི་ཐློས་
བསམ་འབད་སའི་ཆོས་གྲྭ་བཙུགས།

།སྒོམ་ཉམས་སུ་ལེན་སའི་སྒྲུབ་སྡེ་

བཙུགས། །སྐྱེབློ་ལས་འཕློ་ཅན་རྣམས་ཆོས་སྒོར་དྲངས། །མི་ཕལ་པ་རྣམས་ལ་དབང་
ལུང་བསྩལ། །ཡུལ་མཐའ་ཟུར་རྣམས་ལ་ཆོས་རྔ་བསྒྲགས། །དགྲ་མ་རུངས་ཐམས་
ཅད་ཆམ་ལ་ཕབ། །ཡུལ་འདི་གི་མིང་ཡང་འབྲུག་ཟེར་བཏགས། །འདིར་གནས་པའི་
མི་ཡང་འབྲུག་པ་ཟེར།

།མདློར་བསྡུས་ན་འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཡིས།

སྔགས་ཡློངས་རློགས་སྤེལ་བའི་ཁར།
ཏེ།

།ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་སློལ་བཙུགས་

།དུས་ད་ལྟློ་ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཚུ།

འདི། །ཁོང་མཚན་ལྡན་བ་མའི་སྐུ་དྲིན་ཨིན།།

10)

།ཆོས་མདློ་

།སེམས་དགའ་སློའི་ངང་ལུ་སློད་མི་

རློམ ་སྒྲིགཔ། ཕ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །མི་བྱུང་བའི་བྱུང་རབས་ལློ ་
རྒྱུས་དང་།

།ཆོས་མདློ་སྔགས་དར་བའི་དར་ཚུལ་སློགས།

།གཞན་རློམ་སྒྲིགཔ་ག་

གིས་བྲི་རུང་བྲི། །ལྗགས་བདེ་བའི་ཞལ་ལས་བཤད་རུང་བཤད། །དངཔློ་ཞིབ་འཚློལ་
མཐིལ་ཕྱིན་མ་མཛད་པར།

།གཞི་ཡར་བྱུང་མར་བྱུང་གྱངས་མང་བའི།

ལློག་ཐློས་ལློག་ཟུར་བཅོས་ཏེ།

།རང་ག་ཤེས་ག་མནློ་བསྒྲགས་པ་ཅིན།

།གཏམ་གོ་
།སྤྱིར་རང་

དབང་ལུང་པའི་གཟི་བརྗིད་དང་། །སྒོས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ངོ་རྟགས་ཚུ། །དློན་
རང་བཞིན ་ཤུགས་ཀྱིས་ཉམས་ཉེན་འདུག
ཡང།

།དུས་ད་ལྟློ་མཁན་པློའི་བཤད་སློལ་འདི།
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།ང་རློམ་སྒྲིགཔ་རིག་པ་ཆུང་ན་
།ནང་ཁུངས་དང་དགོས་པ་ལེ་ཤ་

གོ། །ད་ཡང་བསྐྱར་ཁྱོད་ཀྱིས་རིམ་པ་བཞིན། །ལམ་ལུགས་སློལ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་
སྐོར། །དློན་མདློར་བསྡུས་ཅིག་སྦེ་གསུང་གནང་ད།།

11)

མཁན་པློ། ལམ་ལུགས་སློལ་ཆོས་དང་མཐུན་ཚུལ་ཡང་། །གཙློ་བློ་འབྲུག་གི་མངའ་
བདག་རིམ་བྱློན་རྣམས།
ལས།

།འཕགསཔ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དངོས་ཨིནམ་

།ནང་ཆབ་སྲིད་ག་ར་ཆོས་དང་མཐུན།

།སྐྱབས་གྲྭ་ཚང་ཆོས་སྡེའི་བ་སླློབ་

རྣམས། །ཐུགས་བརྩེ་བའི་འགྲོ་དློན་རྒྱ་ཆེཝ་ལས། །ལྟདམློ་དུས་སྟློན་མཛད་རིམ་ཆོས་
དང་མཐུན།

།གོངམ་བློན་པློ་འཐུས་མི་དྲག་ཤློས་རྣམས།

།ཐུགས་ནང་པའི་ལྟ་བར་

བརློན་པ་ལས། །གཞུང་སྐྱོང་བའི་འཆར་གཞི་ཆོས་དང་མཐུན། །འབངས་མི་སེར་དད་
མློས ་ཤུགས་ཆེཝ་ལས། །བྱཝ་སློད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་མཐུན། །ཁག་དབྱེ་སྟེ་
ཞུ་ན་འབྲུག་མི་ཚུ།

།ཟས་ཟ་བའི་ཟ་ཐངས་ཆོས་དང་མཐུན།

།གོས་གྱོན་པའི་གྱོན་

ཐངས་ཆོས་དང་མཐུན། །ལམ་འགྱོ་བའི་འགྱོ་ཐངས་ཆོས་དང་མཐུན། །བློ་སླབ་པའི་
སླབ་ཐངས་ཆོས་དང་མཐུན། །ཡར་ལློང་པའི་ལློང་ཐངས་ཆོས་དང་མཐུན། །མར་སློད་

པའི་སློད་ཐངས་ཆོས་དང་མཐུན། །ད་དེ་ཚུ་ག་ར་ཞུ་མི་ཚར། །ལློག་སློད་ལློང་ཡློདཔ་ད་
གསལ་ཞུ་གེ།།

12)

རློམ ་སྒྲིགཔ།
གིས།

ལུགས་སློལ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཅིན།

།གཡློ་སྒྱུ་མགུ་སྐོར་ངན་ལྷད་འབད།

།ད་རེས་འབྲུག་མི་ལ་ལུ་

།སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཨརཝ་ར་

རྐུ། །བཞེས་སྒོ་ཤ་ཆང་སྣ་ཚློགས་སློད། །གྱོན་ཆས་ཕྱེད་ཀ་རྐྱབ་སྟེ་གྱོན། །གོངམ་དང་
རྒན་པར་བརྩི་བཀུར་མེད།
དྲིན་ལན་མེད།
ལྟར་སྤང།

།རང་གི་གཉེན་ལུ་བརྩེ་གདུང་མེད།

།ཕ་མའི་ཆོས་ལུགས་རྒྱབ་ཁར་བསྐྱུར།

།ངན་པའི་བྱ་སློད་མདུན་དུ་གཟང།

23

།བམ་དང་ཕ་མར་

།བཟང་པློའི་སྔར་སློལ་དུག་

།བྱིན་ཅན་གཡང་ནློར་ཕྱི་ཁར་

བཙློང། །ཨ་རློགས་རྫུན་མ་ནང་ན་ཉོ། །རང་གི་སྐད་ཡིག་སྣང་མེད་བསྐྱུར། །གཞན་
གྱི་སྐད་ཡིག་གཙློ་བློར་བཟུང། །དེ་ཚུ་ཆོས་དང་མཐུན་མས་ག།

13)

མཁན་པློ། གཡློ་སྒྱུ་མགུ་སྐོར་ངན་ལྷད་འབད་བ་ཅིན། །མི་ངོ་དེ་ཚུ་སྡིག་ཅན་ཡིན་པའི་
རྟགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཨར་རྐུན་འབད་བ་ཅིན། །མི་ངོ་དེ་ཚུ་བདུད་སྤྲུལ་ཡིན་
པའི་རྟགས། །ཟ་འཐུང ་ཤ་ཆང་སྣ་ཚློགས་སློད་པ་ཅིན། །མི་ངོ་དེ་ཚུ་འབྱུང་པློ་ཡིན་པའི་
རྟགས།

།གྱོན་ཆས་ཕྱེད་ཀ་རྐྱབ་སྟེ་གྱོན་པ་ཅིན།

།མི་ངོ་དེ་ཚུ་ངོ་ཚ་བྲལ་བའི་

རྟགས། །གོངམ་དང་རྒན་པར་བརྩི་བཀུར་མེད་པ་ཅིན། །མི་ངོ་དེ་ཚུ་སྒྲིག་ཁྲིམས་མེད་
པའི་རྟགས། །རང་གི་གཉེན་ལུ་བརྩེ་གདུང་མེད་པ་ཅིན། །མི་ངོ་དེ་ཚུ་དགྲ་བློ་ཡིན་པའི་
རྟགས།

།བམ་དང་ཕ་མར་དྲིན་ལན་མེད་པ་ཅིན།

རྟགས།

།ཕ་མའི་ཆོས་ལུགས་རྒྱབ་ཁར་བསྐྱུར་བ་ཅིན།

པའི་རྟགས།

།མི་ངོ་དེ་ཚུ་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་
།མི་ངོ་དེ་ཚུ་ཕྱི་རློལཔ་ཡིན་

།བཟང་པློའི་སྔར་སློལ་དུག་ལྟར་སྤང་པ་ཅིན།

།མི་ངོ་དེ་ཚུ་ངན་པ་ཡིན་

པའི་རྟགས། །ངན་པའི་བྱ་སློད་མདུན་དུ་གཟང་པ་ཅིན། །མི་ངོ་དེ་ཚུ་ཕལ་པ་ཡིན་པའི་

རྟགས། །བྱིན་ཅན་གཡང་ནློར་ཕྱི་ཁར་བཙློང་པ་ཅིན། །མི་ངོ་དེ་ཚུ་སྦྱིན་འབྲས་མེད་པའི་
རྟགས།
རྟགས།

།ཨ་རློགས་རྫུན་མ་ནང་ན་ཉོ་བ་ཅིན།
།རང་གི་སྐད་ཡིག་སྣང་མེད་བསྐྱུར་བ་ཅིན།

།མི་ངོ་དེ་ཚུ་སང་ཀར་ཐལ་བའི་
།མི་ངོ་དེ་ཚུ་མནློ་རྒྱ་ཆུང་བའི་

རྟགས། །གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་གཙློ་བློར་བཟུང་པ་ཅིན། །མི་ངོ་དེ་ཚུ་ངོ་རྟགས་འབྱང་
པའི་རྟགས།།

14)

རློམ ་སྒྲིགཔ། མཁན་པློས་གསུངས་མི་འདི་ལུ། །བདེན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འདུག །ཨིན་
རུང་མཁན་པློས་གོང་ལས།

།ང་བཅས་འབྲུག་ཡུལ་ལུང་པར། །དམ་ཆོས་དར་ཚུལ་

སྐོར་ལས། །ལློ་རྒྱུས་བཤད་པའི་སྐབས་ལུ། །དང་པ་བྱུང་བའི་བྱུང་ཐངས། །གཉིས་པ་
དར་བའི་དར་ཐངས།

།གསུམ་པ་སྤེལ་བའི་སྤེལ་ཐངས།

24

།རིམ་པ་སློ་སློ་ཡློད་

རུང་།

།གཙློ་བློ་འབྲུག་མི་ཡློངས་ལུ།

།བཀའ་དྲིན་བ་ན་མེད་པ། །ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་

རྒྱལ་པློ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་དང་། །སན་ལྗོངས་ཞིང་གི་ལྷ་སྐལ། །ངག་དབང་
རྣམ་རྒྱལ་ཨིན་མས།
གིས།

།ཨིན་རུང་ད་ལྟློ་འབྲུག་པའི།

།བ་མ་རྣམ་པ་གཉིས་ལུ།

།མི་སེར་མང་རབས་ཅིག་

།ཕག་མཆོད་ཕུལ་ནི་ཕར་བཞག

།ཐ་ན་གུ་རུའི་

གསློལ་འདེབས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཅིག་དང་། །ཞབས་དྲུང་མཆོག་གི་གསློལ་
འདེབས། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཅིག་ར། །ཞལ་ལས་འཐློན་ནི་མེདཔ་ལས། །དེ་ཚུ་
ག་ཅིའི་སྐྱོན་སློ།།

15)

མཁན་པློ། ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ། །དམ་ཆོས་དར་ཚུལ་སྐོར་ལས། །བཀའ་དྲིན་
ཆེ་བའི་ཆེ་ཤློས།

།ཨོ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེ་དང་།

།ཞབས་དྲུང་རྣམ་གཉིས་ཨིན་

རུང་། །འབྲུག་པའི་མི་སེར་མང་ཤློས། །དེ་ཡི་ར་ཁུངས་མ་ཆོད། །ལ་ལུ་ར་ཁུངས་ཆོད་
རུང་། །ཆགས་སང་རྒྱུད་ལུ་སྐྱེས་ཏེ། །བ་མ་ཡབ་སས་རྣམ་གཉིས། །ངོབློ་གཅིག་ཨིན་
པར་མ་ཤེས། །སྐྱོན་ཆ་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ། །ནང་རྟེན་རང་ལུ་ཡློད་རུང་། །མཆོད་ཡུལ་

གཞན་ལས་བརྙ་མི། །བསམ་དང་རྒྱས་ཀྱིས་མ་ཁྱབ། །དེ་ཚུ་ད་ལྟློ་གོང་ལས། །གོ་
བར་ལེགས་ཤློམ་སློད་དེ།

།རང་ཡུལ་ལུང་པའི་དབུ་ལྷ།

།རང་ངོ་ཤེསཔ་ཅིག་མ་

བཟློན྄། །མ་འློངས་མི་རབས་ཚུ་གིས། །ཕག་ཤུལ་མེད་པའི་མཆོད་ཡུལ། །སླུ་འབྲིད་
ཅན་གྱི་དཀོན་མཆོག

།ལུང་ཕློགས་མཐའ་དབུས་མེད་པར།

འདུག་གོ།།

25

།བཀང་བའི་ཉེན་ཁ་

ང༽

རློང ་སླློབ ་དང་ཨིང་སླློབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་རློང ་ཁའི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་
བའི་བློ་ཟེ།

1)

རློང ་སླློབ། སྤྱིར་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ནང་ན་ལུ། །ས་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏི་འབད་རུང་ར། །ཡུལ་
རང་གི་སྔར་སློལ་བཟང་པློའི་གཅིག

།དློན་ལྷག་པར་རང་གི་ཆོས་ལུགས་

གཉིས། །སྔོན་ཕ་མའི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་གསུམ། །ནང་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་རང་
བཙན་གྱི།
འདི།

།གཞི་ངོ་རྟགས་ཀུན་གྱི་གཙློ་བློ་ཡིན།

།དེ་ཐམས་ཅད་རྟེན་སའི་ར་ཏློ་

།མཐར་སྐད་ཡིག་མ་གཏློགས་གཞན་ཅིག་མེད།

།ཤིང་ར་ཏློ་མེད་ན་སློང་པློ་

མེད།

།རཝ་སློང་པློ་མེད་ན་ཞལ་ལག་མེད།

།ཡར་ཞལ་ལག་མེད་ན་ལློ་འདབ་

མེད།

།མགུ་ལློ་འདབ་མེད་ན་མེ་ཏློག་མེད།

།བཅུད་མེ་ཏློག་མེད་ན་འབྲས་བུ་

མེད།

།དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་ཅིག

།རྟེན་སྐད་ཡིག་མེད་ན་རིག་གཞུང་

མེད།

།གཞི་རིག་གཞུང་མེད་ན་ལམ་སློལ་མེད།

།ནང་ལམ་སློལ་མེད་ན་ངོ་རྟགས་

མེད། །དློན་ངོ་རྟགས་མེད་ན་རང་དབང་མེད། །དེ་ཨིང་སླློབ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤེས་ཅི་ག།

2)

ཨིང་སླློབ ། ཆུ་ལུ་རྐ་ཅིག་མེད་ན། །འཐུང་པའི་འཐུང་རློགས་མི་ཆོད། །རི་ལུ་རི་མགུ་
མེད་ན། །འཛེག་པའི་འཛེག་རློགས་མི་ཆོད། །སྐད་ལུ་བྱུང་རབས་མེད་ན། །ལྷབ་པའི་
ལྷབ་རློགས་མི་ཆོད།

།རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ།

།དང་པ་རློང་སླློབ་ཁྱོད་

ཀྱིས། །འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག །རློང་ཁ་སྒྲ་དག་སྤུས་དག །ཐློག་མ་བྱུང་
པའི་བྱུང་རབས།

།བར་དུ་དར་བའི་དར་སློལ།

།ཐ་མར་གནས་པའི་གནས་

ཐངས། །ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་གསུང་གནང།།

3)

རློང ་སླློབ། རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཡིག་རློང་ཁ། །ཐློག་མ་བྱུང་པའི་བྱུང་རབས། །ཁ་གསལ་
རྐྱབ་སྟེ་བཤད་ན།

།དུས་རབས་རབ་བྱུང་ཕར་བཞག

26

།འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་

རྣམས། །ཚེ་ལློ་བཞི་ཁྲིའི་སྐབས་ལས། །ད་ལྟློའི་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པ། །སངས་རྒྱས་
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ། །བྱང་ཆུབ་སློད་པའི་ནམ་དུས། །རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་སས། །དྲི་མེད་
ཀུན་ལྡན་ཞེས་པའི། །སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཚེ། །རྒྱལ་སས་ཡབ་ཀྱིས་སང་ནས། །སྲིད་
ལས་ཕྱིར་དབྱུང་བཏང་དུས།
དང་།

།འབྲུག་ཡུལ་སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ། །བྱློན་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཚུ་

།ད་རུང་འཛམ་བུ་གླིང་ལུ།

།མི་རྣམས་འཚློ་བའི་ཚེ་ཚད།

།ཉི་ཁྲི་གནས་པའི་

སྐབས་ལུ། །འློད་སྲུང་ཆེན་པློའི་སན་སྔར། །ཆོས་སྐྱོང་ཡློངས་ཀྱི་བདག་པློ། །དཔལ་
ལྡན་འབྲུག་པའི་བཀའ་སྲུང། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པློ་མཆོག་གིས། །བྱང་ཆུབ་ཕློགས་སུ་
གཡློ་སྟེ། །ཚེ་ལློ་བརྒྱ་པའི་བསྟན་པ། །སྲུང་བར་དམ་བཅའ་བཞེས་ནས། །རང་གི་
གདུལ་བྱ་སྐྱོང་དུས།

།སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཆགས་སར།

།རྒྱུན་དུ་བཞུགས་ཁང་

བཅགས་ཏེ། །མློན་པ་ནག་པློ་བརྒྱ་སློགས། །བསྐྱངས་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཆ་ཚང། །མཛད་
བརྒྱའི་སྐྱེ་རབས་ཚུ་དང་། །ལྷློ་འབྲུག་ཆོས་འབྱུང་དག་ལས། །ཚིག་དློན་གསལ་བ་མ་
ཚད། །སྤུངས་ཐང་ཁའི་ཕློགས་སུ། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པློའི་གནས་དང་། །དྲི་མེད་ཀུན་
ལྡན་མཆོག་གིས།

།བྱང་ཆུབ་སློད་པའི་གནའ་ཤུལ།

།དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡློདཔ་

ལས། །ལློ་རྒྱུས་བདེན་པར་གྲུབ་ཡློད། །དེ་གིས་གོ་རྒྱུ་ངོ་མ། །འཛམ་གླིང་མི་ཡི་ཚེ་
ཚད། །བཞི་ཁྲི་ཉིས་ཁྲིའི་སྐབས་ལས། །སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་མི་འདུག །མི་རིགས་ཡློད་
ན་དེ་རྣམས།

།ཕན་ཚུན་གོ་བར་སློད་པའི།

།ངག་གི་བརྗོད་པ་ཡློད་དགོ། །ངག་གི་

བརྗོད་པ་ཡློད་ན། །ཁ་སྐད་ཟེར་བ་དེ་ཨིན། །ཁ་སྐད་ཡློད་པའི་བསྒང་ལས། །ཐ་སྙད་
མིང་དང་ཚིག་ཡློད། །མིང་དང་ཚིག་ཚུ་ཡློད་ན། །ཕྱི་རློལ་ཕལ་པའི་ཡི་གེ། །རི་མློའི་
གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ།

།དངོས་སུ་བྱུང་སྟེ་མེད་རུང་།

།སུམ་རྟགས་བར་སྦྱློར་ལམ་

ལུགས། །འཇུག་ཚུལ ་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་སྟེ། །ནང་དློན་གཙློ་བློའི་ཡེ་གེ། །དློན་གྱི་ངོ་
བློར་གནས་ཡློད། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ། །རྒྱལ་ཡློངས་ཁ་སྐད་རློང་ཁ། །ད་ལྟློ་
ཡློད་མི་འདི་དང། །ཆ་ཚང་འདྲ་བ་མེད་རུང་། །དེ་ཡི་གཞི་ར་ངོ་མ། །སྤུངས་ཐང་ཁ་ལུ་
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བྱུང་པར།

།མངོན་རྗེས་ཚད་མར་གྲུབ་ལས།

།གཟུར་གནས་མཁས་པས་དཔྱད་

ན། །ཐློག་མ་བྱུང་པའི་བྱུང་རབས། །རྙིང་པའི་རྙིང་ཤློས་ཡིན་པར། །ཐེ་ཚློམ་སྤུ་ཙམ་
མིན་འདུག།

4)

ཨིང་སླློབ། ད་ལྟློ་རློང་སླློབ་ཁྱོད་ཀྱིས། །རྒྱལ་ཡློངས་ཁ་སྐད་རློང་ཁ། །ཐློག་མ་བྱུང་པའི་
བྱུང་རབས། །རབ་དང་རིམ་པ་བསྒྲིགས་ཏེ། །ར་གསལ་ཁུངས་གསལ་རྐྱབ་ཚེ། །ང་
ཡང་ཡིད་ཆེས་འདྲློངས་ཅི།

།ཨིན་རུང་ད་རིས་ནངས་པ།

།རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་

ལས། །རློམ་སྒྲིགཔ་མང་ཤློས་ཅིག་གིས། །རློང་ཁའི་ཁ་སྐད་བྱུང་ཚུལ། །བློད་ལས་
ཨིན་ཟེར་བཤདཔ་ད།

།རང་ཡང་རྣམ་རྟློག་ལངམ་མས།

།དེ་ལུ་རློང་སླློབ་ཁྱོད་

ཀྱིས། །ཁུངས་ཅིག་ལློགས་སུ་བཀལ་གནང་།།

5)

རློང ་སླློབ། དློན་ཚན་དེ་སྦེ་བཤད་མི། །ཕྱི་ཁའི་མི་རིགས་ཡིན་ན། །ཁོང་ར་ག་བཤད་གུ་
བཤད། །ནང་གི་མི་རིགས་ཡིན་ན། །དང་པ་ལུང་རིག་ཐློག་ལས། །གོ་ལློག་ཐློས་ལློག་
མེན་པར།

།ཀླད་པའི་བསམ་ཐག་དཀྲོལ་ཏེ།

།ཞིབ་འཚློལ་མཐིལ་ཕྱིན་མཛད་

གནང་། །གཉིས་པ་དློན་ཚན་དེ་ཚུ། །གཞན་ལུ་མ་བཤདཔ་ཅིག་ལས། །ཉིན་མ་དུས་

ཚློད་མེད་རུང་། །ཕྱི་རུ་གཟིམ་ཁང་ནང་ལུ། །མལ་ཆ་མགུ་ལུ་བཀལ་ཏེ། །འཕལ་དང་
ཕུགས་ཀྱི་མནློ་བསམ།

།སྦློམ་སྦེ་བཏང་སྟེ་བཤད་དགོ།

།དེ་མེན་རློང་སླློབ་ང་

ཡང་། །སེམས་ཁར་ཚ་རྒོད་ལང་དློ། །གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་གིས། །གོང་ལུ་བཤད་དློ་
བཟུམ་སྦེ། །དེ་བསྒང་འཛམ་བུ་གླིང་ལུ། །འགྲོ་བ་མི་ཡི་ཚེ་ཚད། །བཞི་ཁྲི་ཉིས་ཁྲིའི་
སྐབས་ལུ།

།བློད་དང་བལ་ཡུལ་ཁ་ཆེར།

།མི་རིགས་ཆགས་ནི་ཕར་བཞག

།ས་

ཆགས་ཡློངས་རློགས་ཁོ་ར། །རྒྱ་མཚློའི་འགྲམ་ལུ་ཡིན་པར། །བློད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་ཚུ་
ནང། །ལློ་རྒྱུས་ལེ་ཤ་གསུངས་ནུག །དེ་གིས་མ་ཚད་གཞན་ཡང་། །བློད་ཀྱི་ཡི་གུ་
འདི་ར། །ཚེ་ལློ་བརྒྱ་པའི་སྐབས་ཀྱི། །དུས་རབས་བདུན་པ་ནང་ལུ། །ཐུ་མིས་མཛད་
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པར་གྲགསཔ་ལས།

།དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཟིགས་ད། །མ་གཞི་བློད་ཀྱི་ཡི་གུ། །ཐུ་

མིས་མཛད་པའི་སྐོར་ལ།

།རྙོག་དྲག་ལེ་ཤ་ཡློདཔ་ལས།

།ཡང་ཡང་ཞིབ་ཆ་ཕྱེ་

ན། །རློང་ཁ་བློད་ལས་མེན་པར། །བློད་སྐད་འབྲུག་ལས་དར་སྲིད།།

6)

ཨིང་སླློབ ། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང། །རྒྱལ་ཡློངས་ཁ་སྐད་རློང་ཁ། །ཐློག་མ་
བྱུང་པའི་བྱུང་རབས།

།ཁུངས་ལུང་སྦྲགས་ཏེ་ཤེས་ཅི།

།ད་རུང་རིམ་པ་བཞིན་

དུ། །བར་དུ་དར་བའི་དར་སློལ། །ཁ་གསལ་སྦེ་ར་གསུང་གནང།།

7)

རློང ་སླློབ། རྒྱལ་ཡློངས་ཁ་སྐད་རློང་ཁ། །བར་དུ་དར་བའི་དར་སློལ། །ཁ་གསལ་རྐྱབ་
སྟེ་བཤད་ན། །གོང་ལུ་ཞུ་དློཝ་བཟུམ་སྦེ། །ཁ་སྐད་གཞི་ར་ངོ་མ། །འཛམ་གླིང་མིའི་ཚེ་
ཚད།

།བཞི་ཁྲི་ཉིས་ཁྲིའི་སྐབས་ལས།

གཡུས་ཀྱི་ཁ་སྐད།

།སྤུངས་ཐང་ཁའི་ཕློགས་སུ།

།རིམ་པར་གཡུས་སྒོ་དེ་ཁའི།

།བྱུང་པའི་

།མི་དང་གཞི་གནས་ཁང་

གསུམ། །གྱངས་ཁ་མང་སུ་འཕེལཝ་ད། །ཁ་སྐད་སླབ་མིའི་གྲངས་ཡང་། །མང་སུ་
མང་སུ་བྱུང་ནུག །དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། །སྤུངས་ཐང་ཁའི་མི་ཚུ། །བྱཱར་ནམ་དྲློད་

ཀྱིས་ཚ་ཏེ། །ཐིམ་ཕུ་ལུང་པར་སྤློ་སློད། །དགུན་ནམ་བསིལ་གྱིས་གྱང་སྟེ། །སྤུངས་
ཐང་ཁ་ལུ་ལློག་སློད།
ཡང།

།མདློར་ན་འབྲུག་པའི་དབུས་གཞུང། །ཆེ་བ་ཐེད་ཐིམ་གཉིས་

།དང་ཕུའི་དུས་སུ་ཡིན་ན། །མི་རིགས་གཅིག་དང་སྐད་གཅིག །ལྷག་པར་

འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་། །དུས་རབས་བཅུ་བདུན་ནང་ལུ། །ཞབས་དྲུང་བྱློན་ཞིནམ་ན་
ལས། །ཡུལ་དེའི་གདུལ་བྱ་སྐྱེ་འགྲོ། །ཁྲིམས་མེད་ལུང་མེད་རྣམས་ལུ། །སྙིང་རྗེའི་རྦ་
རླབས་འཕློས་ཏེ།

།གདན་ས་སྤུངས་ན་ཁ་ལུ།

།ལུགས་གཉིས་བསྟན་པ་དབུ་

བཙུགས། །ལུང་ཕློགས་སློ་སློ་ནང་ལུ། །སྐུ་ཚབ་གསུང་ཚབ་བསྐོས་ཏེ། །ཆོས་སྲིད་
འཁོར་ལློ་བསྒྱུར་ཚེ།
དཔྱད་རུང་།

།དྲིལ་བསྒྲགས་བར་སྐུལ་ལ་སློགས།

།མེད་ཐབས་མེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན།
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།ཕག་འགན་གང་ལས་

།སྐད་ཡིག་ངེས་པར་དགོཔ་

ལས། །དེ་བསྒང་ཉེ་འཁོར་གཡུས་ཚན། །སྤུངས་ན་ཁ་ཡི་སྐད་འདི། །དང་པ་ཆོས་དང་
མཐུན་པ། །གཉིས་པ་བྱུང་པའི་རྙིང་ཤློས། །གསུམ་པ་འབྲེལ་ལམ་ཉེ་བའི། །རྒྱུ་མཚན་

ལ་སློགས་གཟིགས་ཏེ། །གདམ་ཁ་གནང་གནངམ་ཨིན་པ། །རྗེས་དཔག་ཚད་མས་
རྟློགས་ཐུབ། །ད་རུང་དེ་གིས་མ་ཚད། །གདམ་ཁ་མཛད་པའི་མཛད་ཐངས། །མཛད་
རྣམ་གསུང་འབུམ་ཚུ་ནང་། །དངོས་སུ་གསུངས་ཏེ་མེད་རུང། །ཕག་ཤུལ་གཞན་གྱི་
མཛད་ཐངས།

།རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཇལཝ་ད།

།སྤྱིར་གྱིས་འབྲུག་པའི་ལུགས་

དང། །ལྷག་པར་ཞབས་དྲུང་མཆོག་གིས། །ཕག་ལཱ་ག་ཅི་མཛད་རུང། །འཕལ་དང་
ཕུགས་ཀྱི་དློན་ལུ།

།རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཚུ་དང།

།རྨི་ ལམ་བཟང་པློ་འགྲིགས་

དགོ། །དེ་ལས་མཐའ་མའི་མཐར་ཐུག །མགོན་པློ་ལྕམ་དྲལ་གསུམ་ལུ། །སྙན་གསན་
ཕབ་སྟེ་མ་གཏློགས། །མཛད་པའི་མཛད་སློལ་མིན་འདུག །རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་
ཏེ། །རློང་ཁ་དར་ལུགས་བཟང་ནུག །ཤུལ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། །བམ་དང་སྡེ་པ་
ཚུ་གིས།
ལས།

།རྒྱུན་སྐྱོང་མཛད་པའི་མཐའ་མར།

།ཆབ་སྲིད་རྒྱས་པའི་སྟབས་ཀྱིས།

གསུམ་པའི་སྐུ་ངོར།

།རྒྱལ་བརྒྱུད་བྱློན་པའི་སྐབས་

།དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་མ་ཚད།

།གནམ་ལློ་གཅིག་སྟློང་དགུ་བརྒྱ།

།འབྲུག་རྒྱལ་

།བདུན་ཅུ་དློན་གཅིག་ནང་

ལུ། །འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚློགས་དབུས་སུ། །འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་ཁ་སྐད། །རློང་ཁ་ཨིན་
པར་བསྒྲགས་ཏེ། །དར་ཁྱབ་ཆེན་པློ་བྱུང་ནུག །དུས་ཚློད་ད་རེས་འབད་རུང་། །འབྲུག་
གི་སྤྱི་ནློར་དམ་པ། །མངའ་བདག་ཡབ་སས་གཉིས་ཀྱིས། །བཀའ་ཤློག་ཡང་བསྐྱར་
གནང་སྟེ།

།འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དློན་ལུ།

རིག་ལམ་ལུགས་ནང་ཡང་།

།ཡིག་ཚང་གནང་པའི་ཁ་ལུ།

།རློང་ཁའི་ཆོས་ཚན་བཙུགས་ཏེ།

།ཤེས་

།རློང་ཁ་དར་བའི་

མཛད་རྣམ། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པློ་བསྐྱངས་ནུག །དེ་སྦེ་མཛད་མི་འདི་ཡང་། །ང་རའི་
བསམ་བློར་ཡིན་ན།

།ཁོང་ནི་སྐུ་ཚེ་སྔོན་ལས།

།བསློད་ནམས་ཆེན་པློ་བསགས་

པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པ། །ད་ལྟ་ཆོས་ལྡན་ཞིང་ལུ། །མི་གི་རྒྱལ་པློར་
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སྤྲུལ་ཏེ། །བྱློན་བྱློནམ་ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས། །ཁོང་གི་ཐུགས་བཞེད་ཚུ་དང་། །མཛད་
རྣམ་རིམ་པ་ག་ར། །འཕལ་དང་ཕུགས་ཀྱི་དློན་ལུ། །དགོས་པ་ཆེན་པློ་ཡློད་པར། །ང་
བཅས་མི་སེར་ཚུ་གིས།

།སྙིང་གི་རུས་པར་བསམས་ཏེ།

།རློང་ཁ་ལག་ལེན་ཐློག་

ལས། །མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ།།

8)

ཨིང་སླློབ ། ནགས་ཚལ་ནང་གི་ཤ་མུ། །ཟ་བཏུབ་མ་བཏུབ་ཕྱེ་སྟེ། །ཟ་བཏུབ་ཨིན་
པའི་རིགས་ཚུ།
ཏེ།

།མིང་ཅིག་བཏགས་ཏེ་མ་ཟན྄།

།དུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡློད་ལློ།

།ཤུལ་ལས་གཞན་དང་འཛློལ་

།རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ།

།ཤ་མུ་ཟ་བཏུབ་ག་

ར། །དློན་དང་མཐུན་པའི་མིང་འདུག །དཔེ་གཏམ་དེ་དང་འདྲཝ་སྦེ། །རྒྱལ་ཡློངས་ཁ་
སྐད་འདི་ཡང།

།རློང་ཁ་ཟེར་བའི་མིང་འདི།

།བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་

ག །བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་ན། །ང་ལུ་ཨ་ཙི་གསུང་གནང།།

9)

རློང ་སླློབ ། རྒྱལ་ཡློངས་ཁ་སྐད་འདི་ལུ། །རློང་ཁ་ཟེར་བའི་མིང་འདི། །དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་སྦློམ་ཡློད། །དེ་ཡང་དང་ཕུ་འབྲུག་ལུ། །ཞབས་དྲུང་རིན་པློ་ཆེ་གིས། །ལུགས་
གཉིས་བསྟན་པ་བཙུགས་ཏེ། །ཕག་ལཱ་གནང་སའི་ལྟེ་བ། །སྤུངས་ཐིམ་གཉིས་ཀྱིས་

གཙློས་པའི། །རློང་གཞི་ཁག་ལུ་ཨིནམ་ལས། །དུས་ཚློད་དེ་ལས་བཟུང་སྟེ། །རློང་
གཞི་ཁག་ལུ་བཞུགས་མི།
རྣམས་ཀྱི།

།བ་སླློབ་དགེ་འདུན་ཡློངས་དང་།

།སྡེ་སྲིད་རློང་དཔློན་

།དུས་རྒྱུན་གོ་བར་སློད་པའི། །ཁ་སྐད་ངོ་མ་ཅིག་སྦེ། །རྟགས་དང་རྟེན་

འབྲེལ་འགྲིགས་ཏེ། །ངོས་འཛིན་གནང་བ་མ་ཚད། །དེ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། །དུས་
ཚློད་ཡུན་རིང་བར་དུ།
བཞུགས་ནུག
ཏེ།

།རྗེས་འཇུག་བ་དཔློན་ཡློངས་ཀྱིས།

།ཤུལ་ལས་འབྲུག་པའི་མི་སེར།

།རྒྱལ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱློན་ཚེ།

།རྒྱུན་སྐྱོང་གནང་སྟེ་

།བསློད་བདེ་བསློད་ནམས་འབར་

།མི་དབང་ཡབ་སས་རྣམས་ཀྱིས། །ཆབ་སྲིད་

འཁོར་ལློ་བསྒྱུར་ས། །ལྟེ་བ་རློང་གཞིའི་ནང་ལུ། །ཁ་སྐད་འདི་ཡི་ཐློག་ལས། །གནང་
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སྟེ་སྐུ་དྲིན་བསྐྱངས་ཡློད།

།རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ།

།དང་ཕུ་སྔ་དང་རྒྱས་

ལས། །ཁ་སྐད་འདི་ཡི་མིང་ལུ། །རློང་ཁ་ཨིན་པའི་ལློ་རྒྱུས། །ཡློངས་སུ་གྲགས་ཏེ་མེད་

རུང་། །རློང་གཞི་ཁག་ལུ་ཡློད་པའི། །ཁ་སྐད་ངོ་མ་ཨིན་པར། །ཐེ་ཚློམ་མེད་པའི་ངང་
ལས། །མི་དབང་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ། །འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་མཆོག་གིས། །ཁ་
སྐད་འདི་ཡི་མིང་ལུ།

།རློང་ཁ་ཟེར་བའི་དྲིལ་བསྒྲགས།

།འཛམ་གླིང་ཡློངས་ལུ་

གནངམ་ལས། །ཁོང་གི་མཛད་རྣམ་ཚུ་ལུ། །རྒྱུ་མཚན་བརྒྱ་ཕག་སྟློང་ཕག།

10)

ཨིང་སླློབ ། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡློངས་སྐད་ཀྱི། །མིང་ལུ་རློང་ཁ་ཟེར་བ། །བཏགས་པའི་
རྒྱབ་ཁུངས་བཟང་རུང།

།ཁ་སྐད་འདི་ལུ་བྱིན་རླབས།

།ཡློད་པའི་ཡློད་ཚུལ་ཤེས་

ན། །ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས། །སློ་བ་དང་འདློད་བསྐྱེད་དེ། །ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་
མནློཝ་ལས། །དེ་གི་སྐོར་ལས་གསུང་གནང།།

11)

རློང ་སླློབ། རློང་ཁའི་ཁ་སྐད་འདི་ལུ། །བྱིན་རླབས་ག་ཅི་མེད་པར། །དང་པ་མིང་ཚིག་
ཕལ་ཆེར།

།ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དང་མཐུནམ་ལས། །དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད། །ཧ་

ལམ་དེ་ནང་ཚང་ཡློད།
ལས།

།གཉིས་པ་བྱུང་བའི་བྱུང་རབས།

།གོ་བར་འཕློད་པའི་ཚིག་སྦྱློར།

།རྙིང་པའི་རྙིང་ཤློས་ཨིནམ་

།མ་ལང་ལངམ་སྦེ་ཚང་ཡློད།

།གསུམ་པ་

གདམ་ཁ་དང་པ། །ཞབས་དྲུང་མཆོག་གིས་གནངམ་ལས། །རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་
བཟང་པློ། །བསྒྲིགས་པའི་ཁ་སྐད་མཆོག་གྱུར། །བཞི་པ་གཏན་རྐྱང་རློང་ནང། །དགེ་
འདུན་ཡློངས་ཀྱིས་གསུངམ་ལས། །ཞུན་དག་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི། །ཁ་སྐད་སྒྲ་དག་
སྤུས་དག །ལྔ་པ་ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་མི། །གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ངག་ཨིན། །དེ་ནང་སྲིད་ཀྱི་ཐ་
སྙད། །ཆད་ལུས་མེད་པར་ཚང་ཡློད། །དྲུག་པ་དཀོན་མཆོག་བཞུགས་ཁང་། །རློང་གི་
མིང་དང་མཐུནམ་ལས།

།རྒྱབ་རྟེན་མིང་གི་གཟི་བརྗིད།

།དེ་ལས་ལྷག་པ་མིན་

འདུག།བདུན་པ་མིང་གནས་གནང་མི། །འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ཨིནམ་ལས། །དློན་གྱི་
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མིང་གནས་གསློལ་མཁན། །མཆོག་གི་མཆོག་རབ་དམ་པ། །བརྒྱད་པ་དེ་ལས་བརྟེན་
ཏེ། །རང་དབང་ངོ་རྟགས་སྟློནམ་ལས། །མཐུ་སྟློབས་ཅན་གྱི་སྲུང་མ། །རློང་ཁ་འདི་

ལས་གཞན་མེད། །དགུ་པ་དེ་གི་སྒོ་ལས། །སྔར་སློལ་ཉམས་སྲུང་འབདཝ་ལས། །ཕ་
མ་བཟང་པློའི་བྱ་ར། །རློང་ཁ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། །བཅུ་པ་རློང་ཁའི་ཐློག་ལས། །མི་
ཚེའི་འཚློ་བ་སྐྱོངམ་ལས། །སྙིང་རྗེ་ཆེ་བའི་དྲིན་ཅན། །དེ་ལས་ལྷགཔ་ཅིག་མིན་འདུག།

12)

ཨིང་སླློབ། འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ། །ལུང་ཕློགས་མ་འདྲཝ་རེ་ནང་། །ཁ་སྐད་མ་
འདྲཝ་རེ་སྦེ། །ཡློངས་བསློམས་ཁ་སྐད་གྱངས་ཁ། །ཉི་ཤུ་ལྷགཔ་ཅིག་ཡློད་རུང་། །ལ་
ལུ་འབྲློག་སྐད་ཕལ་སྐད།

།ལ་ལུ་ཟུར་སྐད་ཕྱི་སྐད།

།དེ་ཚུའི་གྲས་ལས་ཁ་

སྐད། །དྲག་ཤློས་ལེགས་ཤློས་བཟང་ཤློས། །རློང་ཁ་འདི་ར་ཨིན་པས། །ཨིན་རུང་ད་
རིས་ནངས་པ། །དཔྱད་རྒྱ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱིས། །རིག་པའི་ཀླད་ར་བསམས་ཏེ། །རང་
ཕློགས་ཞེན་པའི་སྟློབས་ལས། །རྒྱལ་ཡློངས་ཁ་སྐད་འདི་བ། །རང་གི་གཡུས་ཀྱི་སྐད་
དང། །ཕྱི་རྒྱལ་ཨིང་ལིཤ་སྐད་འདི། །དྲག་པའི་རློངས་གཏམ་བཤདཔ་མས། །དེ་ལུ་
རློང་སླློབ་ཁྱོད་ཀྱིས། །བསླབ་བྱ་ག་ཅི་ཡློད་ག།

13)

རློང ་སླློབ །

སྔོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལུ།

བསློམས།

།གྲངས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་དང།

།སྐད་གཞི་ར་མ་འདྲཝ་ཡློངས་
།གཙློ་ཆེ་བ་སྐད་རིགས་ཆེན་

པློ། །གྲངས་བཞི་སྦེ་བརྩི་སློལ་ཡློད་རུང་། །མགོན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མཆོག་གིས། །ཆོས་
འཁོར་ལློ་རྣམ་གསུམ་བསྐོར་ཚེ། །སྐད་བཟང་ངན་དབྱེ་བར་གཟིགས་ཏེ། །ནང་ལེགས་
སྦྱར་སྐད་ནང་གནང་ནུག །བློད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་ཡང། །ཡུལ་སྟློད་སད་བར་

གསུམ་ནང་ལུ། །སྐད་མ་འདྲཝ་སྣ་ཁག་མང་རུང་། །བམ་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་ཡློངས་
ཀྱིས།

།ཆོས་ལེགས་བཤད་དམ་ཆོས་གསུང་ཚེ།

གསུངས་ནུག

།ནང་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང།
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།ཡུལ་དབུས་གཙང་སྐད་ནང་
།ཡུལ་སློ་སློའི་ཁ་སྐད་མང་

ཡང། །བམ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དང་། །རྒྱལཔློ་ཡབ་སས་རིམ་བྱློན་རྣམས་
ཀྱིས།

།ནང་ཆོས་སྲིད་ཟུང་གི་ཕག་ལཱ།

།སྐད་རློང་ཁའི་ཐློག་ལུ་གནང་ནུག

།དེ་ང་

བཅས་མི་སེར་ཚུ་གིས། །དློན་རྒྱུ་མཚན་ཆེ་བར་བསམས་ཏེ། །བློ་རྣམ་དཔྱློད་རིག་པའི་
སྒོ་ལས། །གཏམ་དྲང་ཐིག་བཏབ་སྟེ་བཤད་དགོ།།

14)

ཨིང་སླློབ། ཤིང་ས་ཁར་བཙུགས་པ་ཧ་མི་ལས། །དེ་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་ཐངས་ཧ་གོ་དགོ། །མི་
ཕྱི་རྒྱལ་འགྱོ་བ་ཧ་མི་ལས། །ཁོ་སློད་པའི་སློད་ཐངས་ཧ་གོ་དགོ། །གཏམ་ཆོས་བཤད་
རྐྱབ་པ་ཧ་མི་ལས། །དློན་ཉམས་སུ་ལེན་ཐངས་ཧ་གོ་དགོ། །སྐད་རློང་ཁ་བརྩི་བ་ཧ་མི་
ལས།
གིས།

།དེ་གནས་པའི་གནས་ཐངས་ཧ་གོ་དགོ།

།ད་རློང་ཁའི་སྐད་ཡིག་ལམ་ལུགས་ཚུ།

།དཔེ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བལྟ་སྟེ་

།མཐར་གནས་པའི་གནས་ཐངས་

བཤད་གནང་ད།།

15)

རློང ་སླློབ ། ད་ལྟློའི་དུས་ཚློད་ནང་ལུ། །རློང་ཁ་གནས་པའི་གནས་ཐངས། །ང་རའི་
ཤེས་ཤེསཔ་ཙམ་ཅིག །ཁྱོད་ལུ་བཤད་དེ་སླབ་ན། །དང་པ་སླློབ་གྲྭ་ནང་ལུ། །རློང་ཁ་
ལྷབ་ནིའི་ཐུན་ཚན།

།དཀོན་མཆོག་གསུམ་བ་དཀོན་པས།

།གཉིས་པ་མི་སྡེ་ནང་

ལུ། །རློང་ཁར་སློ་བ་སྐྱེད་མི། །ཉི་མའི་སྐརམ་བ་ཉུང་མས། །གསུམ་པ་ཡིག་ཚང་ཁག་
ལུ། །རློང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་མི། །རེ་ཙ་གཉིས་ཙ་ཨིན་པས། །བཞི་པ་ཁྲོམ་ཁའི་མི་
སྡེ། །རློང་ཁ་སླབ་མི་མང་ཤློས། །སླ་བསྲེ་རྐྱབ་སྟེ་སླབ་མས། །ལྔ་པ་རློམ་སྒྲིགཔ་ཚུ་
གིས། །རློང་ཁའི་ཚིག་མཛློད་བར་སྦྱློར། །ཞིབ་འཚློལ་ཞུན་དག་དཀོན་པས། །དྲུག་པ་
ཚློང་ཁང་ཚུ་ནང།

།རློང་ཁ་མགུ་མཇུག་དཀྲུགས་དཀྲུགསཔ། །དཔེ་དེབ་རག་རློག་

མང་མས། །བདུན་པ་འབྲུག་མི་མང་ཤློས། །རློང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་མེད་པར། །ཕྱེད་ཏ་ཀོ་ཏ་
མང་དློ། །བརྒྱད་པ་གཞུང་སྒེར་གཡློག་ནང་། །རློང་ཁ་ཤེས་མིའི་ས་སྟློང། །རིན་ཆེན་
གསེར་བ་དཀོན་པས། །དགུ་པ་གཞློན་སྐྱེ་ཚུ་གིས། །རློང་ཁ་མི་ཤེས་ཟེར་བ། །དཔའ་
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ཉམས་བསྐྱེད་དེ་སླབ་དློ།

།བཅུ་པ་འགོ་དཔློན་རྣམས་ཀྱིས།

།གསུང་བཤད་གསལ་

བཤད་དེ་ཚུ། །རློང་ཁ་མེད་པར་སྐྱོ་དློ།།

16)

ཨིང་སླློབ། རློང་ཁའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལས། །དཀའ་ངལ་ལེ་ཤ་ཡློད་རུང་། །ལ་ལུ་
ཅིག་གིས་སླབ་ཚེ། །རློང་ཁའི་བྲི་ལྷག་འདི་ལུ། །དཀའ་ངལ་བྱུང་པ་མ་གཏློགས། །ཁ་
སྐད་སླབ་ནིའི་ཐད་ཁར།

།དང་ཕུའི་དུས་དང་ཕདཔ་ད།

།ཡར་རྒྱས་སློང་སྟེ་ཡློད་

ལློ། །དེ་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ངོས་ལེན། །ག་དེ་སྦེ་ར་ཡློད་གོ།།

17)

རློང ་སླློབ། རློང་ཁ་སླབ་ནིའི་ཐད་ཁར། །དང་ཕུའི་དུས་དང་ཕདཔ་ད། །ཡར་རྒྱས་སློང་
པའི་ལློ་རྒྱུས།

།སླབ་མི་ལེ་ཤ་ཡློད་རུང་།

ཡར་རྒྱས་མེད་པར།

།དེ་ཚུ་ལེགས་པར་དཔྱད་ན།

།རྒྱལ་ཁབ་

།དཀའ་ལས་ཚ་བའི་སྐབས་དང་། །མི་རླློབ ས་ཉུང་པའི་སྐབས་

ཀྱི། །གནས་ཚད་སྐྱོ་དྲག་དེ་དང་། །ད་ལྟློ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ། །མི་རླློབ ས་མང་པའི་ཁ་
ལུ།

།གློག་རིག་རྒྱང་མཐློང་རྒྱང་བསྒྲགས།

།བརྒྱུད་འཕྲིན་གློག་བརྙན་ལ་

སློགས། །མཐུན་རྐྱེན་གོང་འཕེལ་སློང་སྟེ། །ཡར་རྒྱས་ཐལ་བའི་སྐབས་ཀྱི། །གནས་
སྟངས་གསར་རྙིང་གཉིས་ལུ།
གནས།

།ཁྱད་པར་ཕྱེ་ཕྱེཝ་ཨིནམ་ལས།

།ཤར་ཕློགས་ལྷློ་ཕློགས་ཚུ་ནང།

ཕློགས་རློང་ཁག་ནང་ལུ།

།དེ་ལུ་འབྲུག་གི་ས་

།གཏམ་འདི་བདེན་པ་ཡློད་རུང་། །ནུབ་

།རློང་ཁ་སླབ་ནིའི་ཐད་ཁར།

།ཉམས་ཆག་སྦློམ་ར་བྱུང་

ཡློད། །ད་རུང་དེ་གིས་མ་ཚད། །སྔོན་མ་ཡློད་པའི་རློང་ཁ། །སྒྲ་དག་སྤུས་དག་ཨིན་
རུང་། །ད་རེས་ཡློད་པའི་རློང་ཁ། །མགུ་མཇུག་གོང་འློག་དཀྲུགས་དཀྲུགསཔ། །སྔོན་
མ་རློང་ཁའི་སྐད་ལུ།

།དློ་འགྲན་འབད་མི་མེད་རུང་།

ཀྱིས། །རློང་ཁའི་བྱང་ཕད་རྐྱབ་དློ།།
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།ད་རེས་ཨིང་སློགས་སྐད་

18)

ཨིང་སླློབ། རློང་ཁའི་སྐད་ཡིག་འདི་ལུ། །རྗོད་སྒྲ་སླབ་པའི་སླབ་ཐངས། །སྤུངས་ཐིམ་
གཉིས་ཀྱིས་གཙློས་པའི། །དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ཁག་གིས། །གསུང་པའི་གསུང་ཐངས་
ཅིག་དང་།

།ཤར་ལྷློའི་རློང་ཁག་ཚུ་དང་།

།ནུབ་ཕློགས་རློང་ཁག་གཞན་

གྱིས། །གསུང་པའི་གསུང་ཐངས་ཅིག་འདུག །རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཐངས་དེ་གཉིས། །དག་
དང་མ་དག་སྐོར་གྱི། །རྣམ་གཞག་ཕྱེ་སྟེ་གསུང་གནང།།

19)

རློང ་སླློབ། རློང་ཁའི་སྐད་ཡིག་འདི་ལུ། །རྗོད་སྒྲའི་རྣམ་གཞག་ཤེས་དགོཔ། །གནམ་
མེད་ས་མེད་ཁག་ཆེ། །དེ་མིན་ད་རིས་ནངས་པ། །རློང་ཁའི་མིང་ཚིག་ག་ར། །རྗོད་སྒྲ་
ཕྱི་འགྱུར་སླབ་སྟེ། །གོ་དློན་འཕློད་པར་དཀའ་བས། །རྗོད་སྒྲ་ངོ་མ་ཤེས་དགོན྄། །དང་
པ་དབྱངས་གསལ་གཉིས་ཀྱི།

།ཡི་གུ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི།

།སྐྱེ་གནས་བྱེད་རློལ་ལྷབ་

དགོ། །གཉིས་པ་ཡི་གུའི་མཚན་རྟགས། །ཕློ་མློ་མ་ནིང་ཕྱེ་སྟེ། །སྒྲ་གདངས་དྲག་ཞན་
ཕྱེ་དགོ།

།གསུམ་པ་གསལ་བྱེད་རྐྱང་པའི།

།སྒྲ་གདངས་ལྷག་ཐངས་ཤེས་

དགོ། །དཔེར་ན་གསལ་བྱེད་ག་ང་། །ཇ་ཉ་ད་ན་བ་མ། །ཙ་ཛ་ཞ་ཟ་ཡ་ལུ། །དགའ་
མངའ་འཇའ་གཉའ་མདའ་གནའ།

།འབའ་དམའ་ས་མཛའ་གཞའ་བཟའ།

།གཡའ་

ཟེར་སླབ་མི་དེ་ཚུ། །རློང་ཁ་ནློར་བ་ཨིན་པས། །བཞི་པ་སྔོན་འཇུག་ཞུགས་པའི། །སྒྲ་
གདངས་ལྷག་ཐངས ་ཤེས་དགོ། །དཔེར་ན་དགའ་མངའ་གཉའ་སློགས། །ག་ང་ཉ་ཟེར་
སླབ་ན།

།རློང་ཁ་ནློར་བ་ཨིན་མས།

།ལྔ་པ་བརྩེགས་འདློགས་ཡློད་པའི།

།སྒྲ་

གདངས་ལྷག་ཐངས་ཤེས་དགོ། །དཔེར་ན་ལྔ་སྣ་རྙ་ར། །གྱ་བྱ་མང་གྲ་བ་མྲར། །རྐྱང་
སྒྲ་ང་ན་ཉ་མ། །འཕུལ་སྒྲ་འགྱ་འབྱ་དམང་འགྲ། །ནློར་སྒྲ་ལ་དང་མ་ར། །ཞེས་པ་རློང་
ཁ་ནློར་བ།

།དྲུག་པ་རྗེས་འཇུག་ཞུགས་པའི།

།སྒྲ་གདངས་ལྷག་ཐངས་ཤེས་

དགོ། །རྗེས་འཇུག་བཅུ་པློ་རང་སློའི། །མིང་གཞིའི་སྒྲ་དང་བསྟུན་ཏེ། །འགྱུར་ཐངས་
སློ་སློ་ཡློདཔ་ལས།

།ག་ར་གཅིག་མཚུངས་མི་འགྱོ།
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།ལྷག་པར་རྗེས་འཇུག་བཅུ་

ལས། །ད་ན་ལ་ས་བཞི་གིས། །མིང་གཞི་ལ་ལའི་སྟེང་དུ། །འགྱུར་བ་ཆེན་པློ་བཟློཝ་
ཨིན། །དཔེར་ན་ཀྱལ་རྐྱན་རྐྱལ་རྣམས། །ཀེལ་ཀེན་ཀེལ་ཞེས་ལྷག་དགོ། །དེ་མིན་
ཅེལ་ཅེན་ཅེལ་ཟེར།

།ལྷག་ན་རློང་ཁ་ནློར་བ།

།དེ་བཞིན་ཁྱད་འཁྱལ་གྱད་

རྣམས། །ཁེད་ཁེལ་གེད་ཟེར་ལྷག་དགོ། །དེ་མིན་ཆེད་ཆེལ་དད་ཟེར། །ལྷག་ན་རློང་ཁ་
ནློར་བ།

།བརྒྱད་རྒྱན་རྒྱལ་སྒྱེལ་རྒྱས་རྣམས།

།འགེད་འགེན་འགེལ་འགེལ་འགེས་

ཞེས། །ལྷག་ན་རློང་ཁ་ངོ་མ། །དེ་མིན་འདད་འདན་འདལ་འདལ། །འདས་ཟེར་ལྷག་
ན་ནློར་བ། །སྐྱིད་དཀྱུས་སྐྱེས་སྐྱོན་སྐྱོད་སྐྱེལ། །རློང་ཁ་ངོ་མའི་ལྷག་ཐངས། །ཀིད་ཀུས་
ཀེས་ཀོན་ཀོད་ཀེལ། །དེ་མིན་ཅིད་ཅུས་ཅེས་ཅོན། །ཅོད་ཅེལ་ཟེར་ན་ནློར་བ། །ཀྱིས་
ཁྱུད་ཁྱུན་ཁྱོད་འཁྱོལ་རྣམས།

།ཀིས་ཁུད་ཁུན་ཁོད་ཁོལ་ཞེས།

།ལྷག་ན་རློང་ཁ་ངོ་

མ། །དེ་མིན་ཅིས་ཆུད་ཆུན་ཆོད། །ཆོལ་ཟེར་ལྷག་ན་ནློར་བ། །བགྱིད་འགྱོད་གྱོན་རྒྱུན་
རྒྱུད་རྣམས། །བགིད་འགོད་གོན་འགུན་འགུད་ཅེས། །ལྷག་ན་རློང་ཁ་ངོ་མ། །དེ་མིན་
འཇིད་འཇོད་ཇོན་འཇུན། །འཇུད་ཟེར་ལྷག་ན་ནློར་བ། །ལྷག་ཐངས་དབྱེ་བ་དེ་ཚུ། །ང་
བཅས་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས།

།ལེགས་ཤློམ་སྦེ་ར་མཁྱེན་དགོ།

།དེ་མིན་རློང་ཁའི་རྗོད་

སྒྲ། །ལྟློ་ཚློད་སྒྱེསཝ་དེས་སྒྱེས་ཏེ། །ཏན་ཏན་ར་ལས་མིན་འདུག།

20)

ཨིང་སླློབ ། སྐད་ཡིག་ག་ཅི་འབད་རུང། །མི་རིགས་རང་རང་སློ་སློའི། །ལུང་པའི་
གོམས་གཤིས་ཚུ་དང་།
ལས།

།ཕམ་དང་བ་སླློབ་གྲོགས་ཀྱིས།

།སླབ་ཐངས་བཅའ་ཐངས་མང་རུང་།

།སླློབ་སྟློན་འབྲེལ་བ་ཚུ་

།མཐར་ཐུག་ཕུགས་སུ་གཏུགས་

ན། །ལམ་ལུགས་དངོས་དང་མཐུན་པའི། །གཞི་ར་གཅིག་གུ་གནས་དགོ། །དེ་མིན་

རློང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ། །ངོ་མ་རྫུན་མ་ག་ར། །རེ་རེས་ཁུངས་རེ་བཀལ་ཏེ། །མ་འདྲཝ་ལེ་
ཤ་འཐློན་དློ། །རློང་སླློབ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་ན། །རློང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་ངོ་མ། །ཐུག་ས་ག་ལུ་
ཐུག་ནི། །ཁ་གསལ་རྐྱབ་སྟེ་གསུང་གནང།།

37

21)

རློང ་སླློབ །
རུང་།

གཙང་ཆུའི་གཡས་དང་གཡློན་ལས།

།རྐ་མགོ་ངོ་མ་ཐུག་ས།

།རློང་ཆུའི་སློམ་རློགས་མང་

།གངས་ཀྱི་ར་བར་ཐུག་དགོ།

།དེ་མིན་ར་ཆུ་འདམ་

ཆུ། །ཆུ་ཕན་ཡིན་པར་རྟློགས་ཚུགས། །ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཟུར་ལས། །གྲུབ་མཐའི་དབྱེ་

ཁག་མང་རུང། །ཆོས་རྒྱུན་ངོ་མ་བྱུང་ས། །སྟློན་པའི་གསུང་ལས་བྱུང་དགོ། །དེ་མིན་
ཡི་ཤུ་ཧིན་དྷུ།

།ཕྱི་པ་ཡིན་པར་རྟློགས་ཚུགས།

ཐངས་ཟུར་ཆག་མང་རུང།

།རློང་ཁ་ངོ་མའི་བར་ལས།

།རྗོད་སྒྲ་ངོ་མ་ཐུག་ས།

།སླབ་

།སྒྲ་གཞུང་རིག་གནས་སྐོར་

དང་། །དེ་ཡི་ལྷན་ཐབས་ར་བ། །སྔར་ལས་ད་ལྟློ་ཚུན་ཚློད། །རློང་ཁ་རྒྱུན་འཛིན་ལྟེ་
བ།

།ལག་ལེན་འཐབ་མི་རྙིང་ཤློས།

།སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་གཉིས་དང་།

།ཐེད་ཐིམ་

གཉིས་ནང་བཞུགས་མི། །ཕ་མ་རྒན་རབས་ཚུ་ལུ། །གཞི་ར་བཅོལ་ཏེ་ཐུག་དགོ། །

22)

ཨིང་སླློབ །

རློང་ཁའི་སྐད་ཡིག་འདི་དང་།

།བློད་ཀྱི་ཆོས་སྐད་གཉིས་ཀྱི།

།ཡིག་

གཟུགས་འདྲ་བའི་ཁ་ལུ། །ཐ་སྙད་ཕལ་ཆེར་འདྲཝ་ལས། །སྒྲ་རིག་སྦྱློར་ཐངས་ལམ་
ལུགས། །མ་མཐུནམ་མེདཔ་སྦེ་མཐློང་ཅི། །རློང་ཁ་ཆོས་སྐད་གཉིས་པློ། །མཐུན་པའི་
འབྲེལ་བ་ཡློད་ན། །ཆོས་སྐད་ངོ་མའི་རྗོད་སྒྲ། །ག་དེ་སྦེ་ར་ཡློད་ག །དེ་དང་རློང་ཁའི་
རྗོད་སྒྲ། །མཐུན་པའི་མཐུན་ཕློགས་གསུང་གནང།།

23)

རློང ་སླློབ ། སྤྱིར་བཏང་རློང་ཁ་བྱུང་ས། །གོང་དུ་བཤད་དློ་བཟུམ་སྦེ། །ཡར་དང་མར་
ལས་མེན་པར།
རུང་།

།སྤུངས་ཐང་ཁའི་ཕློགས་སུ།

།ཤུལ་ལས་བློད་ཀྱི་བ་མ།

།རིམ་གྱིས་དར་དརཝ་ཨིན་

།མཁས་གྲུབ་ལེ་ཤ་ཅིག་ར།

།འབྲུག་ལུ་བྱློན་ཏེ་

བཞུགསཔ་ལས། །ཆོས་སྐད་གཞི་མར་བཅོལ་བའི། །ཐ་སྙད་ལེ་ཤ་དར་ནུག །ལྷག་

པར་དབུས་གཙང་ཕློགས་ལས། །སངས་རྒྱས་དབློན་གྱི་སླློབ་མ། །ཕ་ཇོ་འབྲུག་སྒོམ་
མཆོག་དང་། །ངག་ཆོས་འབྲུག་ཀུན་ལ་སློགས། །གཙང་པའི་བ་མ་ཚུ་གིས། །ཐེད་
ཐིམ་གཉིས་ཀྱི་ཕློགས་སུ།

།ཡུན་རིང་བཞུགས་པའི་མཐའ་མར།
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།འཁྲུངས་ཡུལ་

དབུས་གཙང་ནང་གསེས།

།སེ་བ་བྱང་ཆུབ་གླིང་གི།

།ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་

རྒྱལ། །འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་ཕེབས་ནུག །དེ་ལས་ཞབས་དྲུང་མཆོག་གིས། །གྲྭ་ཚང་
དགེ་འདུན་བཙུགས་དུས། །བློད་ཡུལ་གཙང་གི་མཁན་ཆེན། །འཇམ་དབྱངས་དཔལ་

ལྡན་རྒྱ་མཚློས། །བཀའ་ཁྲིད་གནང་སྟེ་བཞུགས་ནུག །འབྲུག་གི་བ་མ་ལ་ལས། །ར་
ལུང་སློགས་ལུ་བྱློན་ཏེ།

།སྐུ་ཡློན་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ།

།སྤུངས་ཐིམ་གཉིས་ནང་

བཞུགས་ནུག །ལློ་རྒྱུས་དེ་ཚུ་མཇལཝ་ད། །སྤུངས་ཐིམ་གཉིས་ལུ་དར་བའི། །རློང་
ཁའི་རྗོད་སྒྲ་འདི་ཡང་། །ཆོས་སྐད་སྒྲ་གདངས་དག་ཤློས། །དབུས་གཙང་ཕློགས་ཀྱི་
སྐད་དང་།

།མཐུན་པའི་རྟགས་མཚན་སྟློནམ་མས།

།ད་རེས་དངོས་སུ་དཔྱད་

རུང་། །བློད་མི་གཙང་པ་ཚུ་གིས། །ཚིག་གི་རྗོད་སྒྲ་སླབ་ཚེ། །སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ནང་
གི། །རྗོད་སྒྲ་དག་པ་རྣམས་དང་། །དབྱེ་བ་ར་ལས་མིན་འདུག །མ་གཞི་ཆོས་སྐད་ལུ་
ཡང་། །རྗོད་སྒྲ་དག་པའི་དག་ཤློས། །དབུས་གཙང་བཞག་སྟེ་འབད་རུང། །རྗོད་སྒྲ་
མ་འདྲཝ་སླབ་མི།

།ནང་གསེས་བསྡུས་ཏེ་བརྩི་ན།

།སད་དུ་མདློ་ཁམས་ཚུ་

དང་། །སྟློད་དུ་མངའ་རིསཔ་མ་ཚད། །མཐའ་ཟུར་འབྲློག་སྡེ་གྱངས་མང་།།

24)

ཨིང་སླློབ །

ང་གིས་ནེ་སྦེ་ལྟཝ་ད། །འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ལུགས་ལུ། །སྐད་ཡིག་ག་ཅི་

འབད་རུང་། །རྗོད་སྒྲ་སླབ་པའི་སླབ་ཐངས། །དབང་ཆ་རང་ལུ་ཡློདཔ་ལས། །རྗོད་སྒྲ་
དག་དང་མ་དག །དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མེད་པར། །རང་གི་ཁའི་གོམས་དང་། །རྣ་
བར་ག་ཅི་གོཝ་ཅིག །ག་ཚུད་སླབ་རུང་བཏུབ་ལས། །དེ་ལུ་ཨིན་ཅི་མིན་ཅི། །རྗོད་སྒྲ་
དེ་དང་དེ་ཟེར། །བཤད་པའི་དགོས་པ་འདུག་ག།

25)

རློང ་སླློབ།མ་གཞི་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ། །སྐད་ཡིག་ག་ཅི་འབད་རུང། །ཁུངས་དང་ལྡན་
པའི་རྗོད་སྒྲ། །གཏན་འབེབས་རེ་རེ་ཡློད་རུང་། །ད་རིས་ནངས་པའི་དུས་ལུ། །རྗོད་སྒྲ་
ཕྱི་འགྱུར་སླབ་རུང་། །ངོ་ཚ་བསྐྱེད་ནི་ཕར་བཞག །སྣང་དག་གང་ཡང་མིན་ནུག །རློང་
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ཁའི་རྗོད་སྒྲ་འདི་ཡང་།

།འཛློལ་ལམ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལས།

།འཛློལ་དློ་བཟུམ་སྦེ་

མཇལཝ་མས། །དེ་ཡང་འཛློལ་ལམ་དང་པློ། །རང་ཉིད་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས། །ཕམ་
དང་སླློབ་དཔློན་ཚུ་དང་།
གོམས་ཏེ།

།མཐའ་འཁོར་འབྲེལ་ཡློད་རྣམས་ཀྱིས།

།ཤུལ་ལས་ངོ་མ་ལྷབ་རུང་།

།རྗོད་སྒྲ་ག་སླབ་

།སྔར་གྱི་གོམས་ཤུགས་འདི་གིས།

།བཅོ་

ཐབས་མེད་པར་འཛློལཝ་མས། །འཛློལ་ལམ་གཉིས་པའི་ཐད་ཁར། །སྒྲ་གཞུང་རིག་
གནས་སྐོར་ལ།

།སྐུ་ཡློན་ཆུང་བའི་སྟློབས་དང་།

།ཡང་ན་སྦྱངས་སྦྱངསམ་མེད་

པར། །རྗོད་སྒྲའི་ཐློབ་ལམ་རྣམ་གཞག །ཞིབ་ཆ་རང་གིས་མ་ཤེས། །ཆགས་སང་གཙློ་
བློར་བཟུང་སྟེ། །དློན་མེད་ང་རྒྱལ་ཐློག་ལས། །ངེ་གི་ལུང་པར་འདི་སླབ། །ངེ་གི་བམ་
གིས་འདི་གསུང།

།ངེ་གི་ཕམ་གིས་འདི་བརྗོད།

།སླློབ་དཔློན་ཚུ་གིས་འདི་

སྟློན། །ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང། །རློགས་ནི་མེདཔ་ཅིག་བཀོད་དེ། །སྒྲ་རིག་
མཁས་པའི་མི་དང་།

།རྗོད་སྒྲ་དག་པའི་རྗེས་སུ།

།འཇུག་འདློད་ར་ལས་མེད་

པར། །འཛློལ་མི་མང་སུ་མཐློངམ་མས།།

26)

ཨིང་སླློབ། རློང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་འདི་ལུ། །དག་དང་མ་དག་སྐོར་གྱི། །རྣམ་གཞག་ཕྱེས་ཏེ་
ཤེས་དགོཔ། །ངེས་བདེན་ཅིག་ར་ཨིན་པས། །ད་རུང་རྗོད་སྒྲ་བཟུམ་སྦེ། །རློང་ཁའི་
ཡིག་སྡེབ་འདི་ཡང་།

།གཅིག་མཚུངས་ར་ལས་མེད་པར།

།ལ་ལུ་དློན་དང་མ་

མཐུན། །ལ་ལུ་སླབ་ཐངས་མ་འགྲིགས། །ལ་ལུ་མགུ་མཇུག་སློར་སློརཝ། །ལ་ལུ་
དུས་གསུམ་འགལ་བ། །ལ་ལུ་སློས་སློས་བཏགས་བཏགསཔ། །མདློར་ན་ཡིག་སྡེབ་
མང་ཤློས། །འློས་འབབ་ཡློདཔ་ཅིག་མེདཔ་ལས། །དེ་ཚུའི་སྐོར་ལས་གསུང་གནང།།

27)

རློང ་སླློབ །
ལས།

རློང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་འདི་ཡང་།

།མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིནམ་

།མིང་ཚིག་རང་རང་སློ་སློའི། །ཡིག་སྡེབ་གཏན་འབེབས་བཟློཝ་ད། །ཞིབ་

འཚློལ་མཐིལ་ཕྱིན་མེད་པར། །རློམ་སྒྲིགཔ་དག་པ་ཅིག་གིས། །ག་ཤེས་གུ་ཤེས་ཅིག་
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དང་།

།ག་མནློ་གུ་མནློ་ཅིག་སྦེ།

།ཐག་བཅད་མཛད་དེ་བརམ་ནི། །ཡང་ན་མཁས་

པའི་མིང་དང་། །དབང་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། །རློང་ཁའི་ཡིག་སྡེབ་བཟློ་ཚེ། །སྐད་
ཡིག་དཀྲུགས་པའི་གཞི་ལས། །ཕན་ཐློགས་གཞན་ཅིག་མ་མཐློང །།

28)

ཨིང་སླློབ། རློང་ཁའི་ཤེས་ཡློན་ལྷབ་སྟེ། །འཕལ་དང་ཕུགས་ཀྱི་དློན་ལུ། །ཕན་ཐློགས་
ག་ཅི་ཡློད་ག། །མཁན་པློ་མཆོག་གིས་གསུང་གནང།།

29)

རློང ་སླློབ། རློང་ཁའི་ཤེས་ཡློན་ལྷབ་ན། །འཕལ་དང་ཕུགས་ཀྱི་དློན་ལུ། །ཕན་ཐློགས་
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། །ད་ལྟློ་འཕལ་གྱི་ཕན་ཐློགས། །དཀོན་མཆོག་ངོས་འཛིན་འབད་
ཚུགས། །ལྷ་འདྲེ་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཚུགས། །དགེ་སྡིག་སྤང་བང་ཤེས་ཚུགས། །བསམ་སློད་
བཟང་པློར་གནས་ཚུགས།
གཏང་ཚུགས།

།གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སློད་ཚུགས།

།བཟང་ངན་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས།

།ཁ་ཐུན་དགེ་སྦྱློར་

།དློན་གྱི་སྙིང་པློ་རྟློགས་

ཚུགས།

།རང་གི་ངོ་རྟགས་སྟློན་ཚུགས།

།སྔར་སློལ་བདག་འཛིན་འཐབ་

ཚུགས།

།སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་ཤེས་ཚུགས།

།གོང་མའི་ཐུགས་འདློད་འགྲུབ་

ཚུགས། །ཕ་མའི་རེ་བ་བསྐང་ཚུགས། །ཐ་དང་དམ་ཚིག་བསྟེན་ཚུགས། །རང་ངོ་རང་
གིས་སྟློན་ཚུགས།
ད།

།གཉིས་པ་ཕུགས་ཀྱི་ཕན་ཐློགས།

།གཟུགས་ཀྱི་སྟློབས་ཤུགས་ཉམས་ལས།

།ན་ཚློད་རྒན་རྒན་ཐལཝ་

།དབང་པློ་སྒོ་ལྔ་བསྒྲིབས་ཏེ། །ལཱ་

གཡློག་རང་གིས་མ་ལྕོགས། །ཁ་ཤུགས་དབང་ཤུགས་ཉམས་བཞིན། །ཁང་པའི་གི་
བར་ལུས་ཚེ། །རློང་ཁའི་ཤེས་ཡློན་ཐློག་ལས། །དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་བསྒྲུབ་ཚུགས། །ཕྱི་
མ་བྱང་ཆུབ་འཐློབ་ཚུགས།།

30)

ཨིང་སླློབ ། རློང་ཁའི་ཤེས་ཡློན་འདི་ལུ། །ཨིང་ལིཤ་ཤེས་ཡློན་བཟུམ་སྦེ། །མི་ཚེ་ཐུང་
ཀུ་ཅིག་གི། །འཚློ་བ་བསྐྱལ་ནིའི་དློན་ལུ། །ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་ཡློད་པའི། །འཕལ་
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སྐད་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར།

།འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་དློན་ལུ།

།བ་ན་མེད་པའི་ཕན་

ཐློགས། །བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་ཡློདཔ་ལས། །དུས་ཚློད་ད་ལས་ཕར་ལུ། །ཨིང་ལིཤ་
སླློབ་དཔློན་ང་ཡང་། །རློང་ཁའི་ཤེས་ཡློན་སྦྱངས་ཏེ། །འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་དློན་ལུ། །གྲ་
སྒྲིག་རྐྱབ་སྟེ་སློད་ནི།།

31)

རློང ་སླློབ ། གངས་མཐློ་བ་ཇོ་མློ་ལྷ་རི། །ཁྱོད་མཐློ་བའི་གྲངས་སུ་ཚུད་རུང་། །ཡར་
མཐློ་བ་གངས་རིའི་རྩེ་ལུ།

།ཁཝ་དཀར་པློའི་བལ་འདབ་མེད་ན།

།ཁྱོད་གངས་ཆེན་

གཞན་གྱི་སྦུག་ལུ། །ངོ་ཚ་བའི་གཞི་ཅིག་ཨིན་པས། །ཕ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་

ཁབ། །རློགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲངས་སུ་ཚུད་རུང་། །ས་འདི་ནང་གནས་པའི་མི་སེར། །རང་
རློང་ཁའི་སྐད་ཡིག་མ་ཤེསན྄། །རློགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སྦུག་ལུ། །ངོ་ཚ་བའི་གཞི་
ཅིག་ཨིནམ་ལས།
གསུམ།
བཞེས་ཏེ།

།ཁྱེད་ཨིང་ལིཤ་ཤེས་ཡློན་ཅན་གྱི། །ནང་འབྲུག་མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་

།ཕྱི་ཕན་ཐློགས་རྐྱངམ་གཅིག་མེན་པར།

།དློན་ཐུགས་བསམ་འཐེབ་ཅིག་

།ཆོས་རློང་ཁའི་ཤེས་ཡློན་སྦྱངས་གནང།

།ད་རློང་སླློབ་ངེ་གི་ཧློངས་

ལས། །ལགཔ་གཉིས་ཀྱིས་གཅིག་སྦེ་བཟློ་སྟེ། །སེམས་ཧིང་ལས་གསློལ་བ་བཏབ་
གེ།། །།
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སླར་སྨྲས་པ།
༉

གནམ་ལློ་སྤྱི་ལློ་ཉིས་སྟློང་བཅོ་ལྔ་ཡི།

།རང་ཟླ་དགུ་པའི་དུས་བཟང་གནམ་གང་

ལུ། །འབྲུག་གི་སྤྱི་ནློར་རྒྱལ་རབས་བཞི་པ་མཆོག །དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་བཞེས་པའི་འཁྲུངས་
སྟློན་ཨིན།

།ཉིནམ་དེ་འབྲུག་མི་ཀུན་ལུ་ར་ཅན་དང།

།ངོ་མཚར་དགའ་སློ་ཅན་གྱི་དུས་

ཨིནམ་ལས། །རློང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚློགས་ཡིག་ཚང་གིས། །སྐལ་བཟང་ཉིན་མ་བརྩི་
སྲུང་ཞུ་དློན་ལུ། །དང་ཕུའི་སློལ་དང་མཐུན་པའི་བློ་ཟེ་གསརཔ། །དེབ་མིང་སྔར་སློལ་བཏེག་
པའི་ཀ་བ་འདི། །ལས་བྱེདཔ་རྟག་ལློག་ཀུན་བཟང་རློ་རྗེ་གིས། །ངལ་བ་ཆེན་པློའི་སྒོ་ལས་
བརམས་བརམས་ཨིན།

།དེ་ནང་དློན་ཚན་དྲང་གཏམ་གནད་འགག་ཅན།

སྐད་དང་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་རབས་སློགས།

།རྒྱལ་ཡློངས་

།སྔར་གྱི་ལློ་རྒྱུས་བཤད་དེ་ཡློད་མི་ཚུ། །བཀའ་དང་

བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་བཏློན་བཏློནམ་ཨིན།

།ཨིན་རུང་རང་ཉིད་འཕགས་པ་མེན་པའི་

ཁར། །རིག་གཞུང་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་གདེང་ཚད་དང་། །ཁ་སྐམ་སྐོར་གཏམ་བཤད་པའི་
ཡློན་ཏན་སློགས། །ཁྱད་ཆོས་གང་ཡང་ཚང་སྟེ་མེདཔ་ལས་བརྟེན། །དེབ་འདིར་ཚིག་དང་
དློན་གྱི་ནློར་འཁྲུལ་དང་།

།གཞན་གྱི་སེམས་ཁར་ཕློག་པའི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ།

གཟུར་གནས་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།

།ག་ཅི་ཡློད་རུང་

།སྙིང་རྗེའི་སྒོ་ནས་བཟློད་གསློལ་བཞེས་གནང་

ཞུ། །དེབ་འདི་བྲིས་པའི་དགེ་བ་གང་ཐློབ་ཀྱིས། །འབྲུག་མི་ཡློངས་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་

ཕམ། །མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་བཞི་པའི་སྐུ་ཚེ་འདི། །བརྒྱ་དང་སྟློང་གི་ཡུན་ལུ་བཞུགས་གྱུར་
ཅིག །གཞན་ཡང་ཕམ་གྱིས་གཙློས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །གནས་སྐབས་འཁོར་བའི་
སྡུག་ལས་ཐར་བ་དང། །མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པློའི་གོ་འཕང་ལུ། །ལྷག་མ་གཅིག་ཙམ་
མ་ལུས་ཐློབ་གྱུར་ཅིག།

།།
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