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༄༅། །རྩོད་པ་བཟྩོག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྩོ།།  

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བི་གྲ་ཧ་བྱ་བརྟ་ནི་ཀཱ་རི་ཀཱ་ནཱ་མ། བྩོད་སྐད་དུ། རྩོད་པ་བཟྩོག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་
པ་ཞེས་བྱ་བ། འཇམ་དཔལ་གཞྩོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །རང་
བཞིན་ཀུན་ལ་ཡྩོད་མིན་ན། །ཁྩོད་ཀི་ཚིག་ཀང་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་བཟྩོག་པར་མི་ནུས་སྩོ། །འྩོན་ཏེ་
ཚིག་དེ་རང་བཞིན་བཅས། །ཁྩོད་ཀི་དམ་བཅའ་སྔ་མ་མས། །མི་འདྲ་ིད་དེ་དེ་ཡིན་ན། །ཁད་པར་གཏན་
ཚིགས་བརྩོད་པར་གིས། །དེ་སྒྲ་མ་འབྱིན་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས། །ཁྩོད་བྩོ་སེམས་ན་དེ་མི་འཐད། །འདི་ལ་སྒྲ་ནི་ཡྩོད་པ་
ཡིས། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཟྩོག་ཡིན། །འགྩོག་པའི་འགྩོག་པའང་དེ་ལྟ་ཞེས། །འདྩོད་ན་དེ་ཡང་བཟང་མིན་
ཏེ། །ཁྩོད་ཀི་དམ་བཅའི་མཚན་ིད་ལས། །དེ་ལྟར་སྩོན་ཡྩོད་ངེད་ལ་མེད། །རེ་ཞིག་གལ་ཏེ་མངྩོན་སུམ་
གིས། །དངྩོས་རྣམས་དམིགས་ནས་ཟྩོག་བྱེད་པ། །གང་གིས་དངྩོས་རྣམས་དམིགས་འགྱུར་པ། །མངྩོན་སུམ་དེ་
ནི་མེད་པ་ཡིན། །རེས་དཔག་ལུང་དང་དཔེར་འཇལ་དང་། །རེས་དཔག་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། །དཔེས་
བསྒྲུབ་བྱ་བའི་དྩོན་གང་ཡིན། །མངྩོན་སུམ་གིས་ནི་ལན་བཏབ་བྩོ། །སེ་བྩོ་ཆྩོས་ཀི་གནས་སྐབས་མཁས། །དགེ་
བ་དག་གི་ཆྩོས་རྣམས་ལ། །དགེ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ནི། །སེམས་ཤིང་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་། །གང་དག་
ངེས་པར་འབྱིན་པའི་ཆྩོས། །ཆྩོས་ཀི་གནས་སྐབས་གསུངས་དེ་རྣམས། །ངེས་པར་འབྱིན་པའི་རང་བཞིན་
ིད། །རང་བཞིན་ངེས་འབྱིན་མིན་ལ་སྩོགས། །གལ་ཏེ་ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་མེད་ཅེས་བྱ་
བ་ཡིན། །མིང་ཡང་དེ་བཞིན་མེད་འགྱུར་ཞིང་། །གཞི་མེད་མིང་ནི་མེད་ཕྱིར་རྩོ། །འྩོན་ཏེ་རང་བཞིན་ཡྩོད་མྩོད་
ཀི། །དེ་ནི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་མེད་ན། །དེ་ཕྱིར་ཆྩོས་རྣམས་སྤངས་པ་ཡི། །རང་བཞིན་གང་དེ་བསྟན་པར་
རིགས། །གང་ཕྱིར་ཁིམ་ན་བུམ་པ་མེད། །ཅེས་བྱའི་འགྩོག་པ་ཡྩོད་ིད་ལ། །མཐྩོང་བ་དེ་ཕྱིར་ཁྩོད་ཀི་
ཡང་། །འགྩོག་འདི་ཡྩོད་ལ་རང་བཞིན་ཡིན། །ཅི་སྟེ་རང་བཞིན་དེ་མེད་ན། །ཁྩོད་ཀི་ཚིག་འདིས་ཅི་ཞིག་
དགག །ཚིག་མེད་པར་ཡང་མེད་པ་ཡི། །འགྩོག་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་སིག་རྒྱུ་ལ། །ཇི་
ལྟར་ཆུ་ཞེས་ལྩོག་འཛིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཁྩོད་ཀིས་ཡྩོད་མིན་ལ། །ལྩོག་པར་འཛིན་པ་འགྩོག་བྱེད་ན། །དེ་ལྟ་ན་
ནི་འཛིན་པ་དང་། །གཟུང་དང་དེ་ཡི་འཛིན་པྩོ་དང་། །འགྩོག་དང་འགྩོག་བྱ་འགྩོག་པ་པྩོ། །དེ་དྲུག་ཡྩོད་པ་མ་
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ཡིན་ནམ། །ཅི་སྟེ་འཛིན་པ་ཡྩོད་མིན་ཞིང་། །གཟུང་མེད་འཛིན་པ་པྩོ་མེད་ན། །འྩོ་ན་འགྩོག་དང་དགག་བྱ་
དང་། །འགྩོག་པ་པྩོ་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་འགྩོག་དང་དགག་བྱ་དང་། །འགྩོག་པ་པྩོ་ཡང་ཡྩོད་མིན་
ན། །དངྩོས་པྩོ་ཀུན་དང་དེ་རྣམས་ཀི། །རང་བཞིན་ིད་ཀང་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཁེད་ལ་གཏན་ཚིགས་མི་འགྲུབ་
སྟེ། །རང་བཞིན་མེད་ཕྱིར་ཁྩོད་ཀི་རྟགས། །གལ་ཏེ་ཡྩོད་དེ་ཁྩོད་དྩོན་དེ། །གཏན་ཚིགས་མེད་ཕྱིར་འགྲུབ་མི་
འཐད། །ཁྩོད་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ཡང་། །རང་བཞིན་བཟྩོག་པ་གྲུབ་ཡིན་ན། །ང་ལའང་གཏན་ཚིགས་
མེད་པ་ནི། །རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་ིད་དུ་འགྲུབ། །ཅི་སྟེ་གཏན་ཚིགས་ཡྩོད་ན་དངྩོས། །རང་བཞིན་མེད་ཅེས་བྱ་མི་
འཐད། །སིད་ན་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡི། །དངྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ལ་རང་བཞིན་ཡྩོད་མིན་
པའི། །འགྩོག་པ་གལ་ཏེ་སྔ་འགྱུར་ཞིང་། །དགག་བྱ་ཕྱི་ཞེས་འཐད་མིན་ལ། །ཕྱིས་དང་ཅིག་ཅར་ཡང་མི་
འཐད། །གལ་ཏེ་ངའི་ཚིག་རྒྱུ་རེན་དང་། །ཚོགས་དངྩོས་སྩོ་སྩོ་ལ་ཡང་མེད། །འྩོ་ན་དངྩོས་རྣམས་སྟྩོང་གྲུབ་
སྟེ། །རང་བཞིན་མེད་པ་ིད་ཕྱིར་རྩོ། །རྟེན་རྣམས་འབྱུང་བའི་དངྩོས་རྣམས་གང་། །དེ་ནི་སྟྩོང་ིད་ཅེས་བརྩོད་
དེ། །གང་ཞིག་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་དེ། །རང་བཞིན་མེད་པ་ིད་ཡིན་ནྩོ། །སྤྲུལ་པ་ཡིས་ནི་སྤྲུལ་པ་དང་། །སྒྱུ་མ་
ཡིས་ནི་སེས་བུ་ཡི། །སྒྱུ་མས་ཕྱུང་ལ་འགྩོག་བྱེད་ལྟར། །འགྩོག་པ་འདི་ཡང་དེ་བཞིན་འགྱུར། །ང་ཡི་ཚིག་དེ་
རང་བཞིན་མེད། །དེ་ཕྱིར་ང་ཡི་ཕྱྩོགས་མམ་ལ། །མི་འདྲ་ིད་ཀང་མེད་པས་ན། །གཏན་ཚིགས་ཁད་པར་
བརྩོད་མི་བྱ། །སྒྲ་མ་འབྱིན་བྱ་བཞིན་ཞེ་ན། །ཁྩོད་ཀིས་གང་བརམས་དཔེ་འདི་མིན། །དེ་ནི་སྒྲ་ཡིས་སྒྲ་བཟྩོག་
ལ། །འདིར་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་ིད་ཀིས། །ཅི་སྟེ་རང་བཞིན་མེད་པ་བཟྩོག །རང་
བཞིན་མེད་པ་ིད་ལྩོག་ན། །རང་བཞིན་ིད་དུ་རབ་འགྲུབ་འགྱུར། །ཡང་ན་ཁ་ཅིག་སྤྲུལ་པ་ཡི། །བུད་མེད་ལ་ནི་
བུད་མེད་སྙམ། །ལྩོག་འཛིན་འབྱུང་ལ་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །འགྩོག་བྱེད་དེ་ནི་དེ་ལྟ་ཡིན། །ཡང་ན་རྟགས་འདི་བསྒྲུབ་
བྱ་དང་། །མཚུངས་ཏེ་གང་ཕྱིར་སྒྲ་ཡྩོད་མིན། །ཐ་སྙད་ཁས་ནི་མ་བངས་པར། །ངེད་ཅག་འཆད་པར་མི་བྱེད་
དྩོ། །གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡྩོད། །དེས་ན་ང་ལ་སྩོན་དེ་ཡྩོད། །ང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ལ་
སྩོན་མེད་ཁྩོ་ན་ཡིན། །གལ་ཏེ་མངྩོན་སུམ་ལ་སྩོགས་པའི། །དྩོན་གིས་འགའ་ཞིག་དམིགས་ན་ནི། །བསྒྲུབ་
པའམ་བཟྩོག་པར་བྱ་ན་དེ། །མེད་ཕྱིར་ང་ལ་ཀླན་ཀ་མེད། །གལ་ཏེ་ཁྩོད་ཀི་དྩོན་དེ་རྣམས། །ཚད་མ་ིད་ཀིས་
རབ་བསྒྲུབས་ན། །ཁྩོད་ཀིས་ཚད་མ་དེ་རྣམས་ཀང་། །ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་སྩོས། །གལ་ཏེ་ཚད་མ་གཞན་
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རྣམས་ཀིས། །གྲུབ་བྩོ་སྙམ་ན་ཐུག་པ་མེད། །དེ་ཡང་དང་པྩོ་འགྲུབ་མིན་ལ། །བར་མ་མིན་ཞིང་ཐ་མའང་
མིན། །འྩོན་ཏེ་ཚད་མ་མེད་པར་ཡང་། །དེ་རྣམས་གྲུབ་ན་སྨྲ་བ་མས། །མི་འདྲ་ིད་དེ་དེ་ཡིན་ན། །གཏན་
ཚིགས་ཁད་པར་སྨྲ་བར་གིས། །ཇི་ལྟར་མེ་ཡིས་གཞན་བདག་ིད། །གསལ་བྱེད་དེ་བཞིན་རང་བདག་
ལྟར། །དེ་བཞིན་ཚད་མ་རྣམས་ཀང་ནི། །རང་བཞིན་བདག་ིད་སྒྲུབ་ཅེ་ན། །སྨྲས་པ་དེ་ནི་མི་མཐུན་ཏེ། །མུན་
ཁུང་ནང་གི་བུམ་པ་བཞིན། །དེ་ལ་མི་དམིགས་མ་མཐྩོང་བས། །མེ་ནི་རང་ིད་གསལ་བྱེད་མིན། །གལ་ཏེ་ཁེད་
ཀི་ཚིག་གིས་ནི། །མེ་ཡིས་རང་བདག་གསལ་བྱེད་ན། །འྩོ་ན་མེ་ཡིས་གཞན་བཞིན་དུ། །རང་ིད་སེག་པའང་
བྱེད་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཁྩོད་ཀི་ཚིག་གིས་ནི། །མེ་ཡིས་རང་གཞན་གསལ་བྱེད་ན། །མེ་བཞིན་དུ་ནི་མུན་པ་
ཡང་། །རང་གཞན་བདག་ིད་སྒྲིབ་པར་འགྱུར། །འབར་བྱེད་དང་ནི་གང་གཞན་ན། །མེ་འདུག་པ་ན་མུན་པ་
མེད། །གསལ་བྱེད་དེ་ནི་མུན་སེལ་ན། །ཇི་ལྟར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། །མེ་འབྱུང་ིད་ན་གསལ་བྱེད་
པ། །ཡང་དག་མིན་པར་སྨྲ་བ་སྟེ། །མེ་འབྱུང་ིད་ན་མུན་པ་དང་། །ཕྲད་པ་མེད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན། །ཡང་ན་མེ་དང་མ་
ཕྲད་ཀང་། །མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་ན་ནི། །འདི་ན་ཡྩོད་པ་གང་ཡིན་པ། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་གི་མུན་སེལ་
འགྱུར། །གལ་ཏེ་རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ། །གཞལ་བྱ་རྣམས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར། །ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་གྲུབ་འགྱུར་
འདི། །རང་གྲུབ་གཞན་ལ་ལྟྩོས་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་གཞལ་བྱའི་དྩོན་རྣམས་ལ། །མ་ལྟྩོས་ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་གྲུབ། །དེ་
ལྟར་ཚད་མ་འདི་རྣམས་ནི། །གང་གིའང་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཏེ་ལྟྩོས་ནས་དེ་རྣམས་འགྲུབ། །འདྩོད་ན་
དེ་ལ་སྩོན་ཅིར་འགྱུར། །མ་གྲུབ་གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་པས། །གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཡྩོད་དེ་
གཞལ་བྱ་ལ། །ལྟྩོས་ནས་ཚད་མ་འགྲུབ་ཡིན་ན། །ཚད་མ་རྣམས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར། །གཞལ་བར་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་
འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཚད་མ་རྣམས་ལ་ནི། །མ་ལྟྩོས་པར་ཡང་གཞལ་བྱ་འགྲུབ། །གང་ཕྱིར་དེ་དག་དེ་འགྲུབ་
ན། །ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་འགྲུབ་པས་ཅི། །ཅི་སྟེ་ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་རྣམས། །གཞལ་བྱ་རྣམས་ལ་ལྟྩོས་ནས་འགྲུབ། །དེ་
ལྟར་ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་དང་། །གཞལ་བྱ་ངེས་པར་ལྩོག་པར་འགྱུར། །འྩོན་ཏེ་ཁྩོད་ཀིས་ཚད་གྲུབ་པས། །གཞལ་
བར་བྱ་བ་འགྲུབ་འགྱུར་ལ། །གཞལ་བྱ་གྲུབ་པས་ཚད་བསྒྲུབས་ན། །ཁྩོད་ཀིས་གིས་ཀའང་འགྲུབ་མི་
འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཚད་མ་གཞལ་བྱ་འགྲུབ། །གཞལ་བྱ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་ཀང་། །དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཡིན་
ན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གཞལ་བྱས་ཚད་མ་གྲུབ། །ཚད་མ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་
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ཀང་། །དེ་དག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཡིན་ན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཕ་ཡིས་བུ་བསེད་བྱ། །གལ་
ཏེ་བུ་དེ་ིད་ཀིས་ཀང་། །ཅི་སྟེ་ཕ་དེ་བསེད་བྱ་ན། །དེས་ན་གང་གིས་གང་བསེད་སྨྲྩོས། །དེ་དག་གིས་ཀའང་ཕ་
དང་བུའི། །མཚན་ིད་འཛིན་པས་དེ་ཡི་ཕྱིར། །དེ་ལ་ཁྩོ་བྩོ་ཐེ་ཚོམ་གྱུར། །དེ་ལས་ཕ་གང་བུ་གང་སྨྲྩོས། །ཚད་
མ་རྣམས་ནི་རང་ིད་ཀིས། །འགྲུབ་མིན་ཕན་ཚུན་གིས་མིན་པའམ། །ཚད་མ་གཞན་གིས་མ་ཡིན་ལ། །གཞལ་
བྱས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །ཆྩོས་ཀི་གནས་སྐབས་རབ་མཁས་པ། །དགེ་བ་ཡིས་ནི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི། །དགེ་བའི་
ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་གང་། །དེ་ལྟར་རབ་ཕྱེ་བརྩོད་བྱ་ཡིན། །གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི། །རང་བཞིན་
འགའ་ཞིག་བརྟེན་སེ་བ། །དེ་ནི་གཞན་དྩོན་དེ་ལྟ་ན། །རང་གི་ངྩོ་བྩོར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །འྩོན་ཏེ་དགེ་བའི་ཆྩོས་
རྣམས་ཀིས། །རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དེ་འགའ་ལའང་། །མ་བརྟེན་སེ་ན་དེ་ལྟ་ནའང་། །ཚངས་པར་སྩོད་པ་གནས་མི་
འགྱུར། །རྒྱུ་མི་ལན་པ་རྟག་པའི་ཕྱིར། །ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྟག་པར་འགྱུར། །ཆྩོས་དང་ཆྩོས་མ་ཡིན་མེད་
ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཐ་སྙད་མེད། །མི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསྟན། །ངེས་འབྱིན་སྩོགས་ལའང་སྩོན་དེ་
བཞིན། །དེ་བས་ཁྩོད་ཀི་འདུས་བྱས་ཀུན། །འདུས་མ་བྱས་པ་ིད་དུ་འགྱུར། །གང་ཞིག་རང་བཞིན་བཅས་པ་
ཞེས། །མི་དེ་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་ལ། །དེ་ལྟར་ཁྩོད་ཀིས་ལན་བཏབ་ཀི། །ང་ཡི་མིང་ཡྩོད་མི་སྨྲ་འྩོ། །མིང་མེད་ཅེས་བྱ་
གང་ཡིན་འདི། །ཅི་དེ་ཡྩོད་པའམ་མེད་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཡྩོད་དམ་མེད་ཀང་རུང་། །ཁྩོད་ཀིས་སྨྲས་པའང་
གིས་ཀའང་མས། །དངྩོས་པྩོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྟྩོང་པ་ིད་ནི་སྔར་བསྟན་པས། །དེ་ཕྱིར་དམ་བཅས་
མེད་པར་ཡང་། །ཀླན་ཀ་གང་ཡིན་དེ་ཚོལ་བྱེད། །འྩོན་ཏེ་རང་བཞིན་ཞིག་ཡྩོད་ལ། །དེ་ནི་ཆྩོས་ལ་མེད་དྩོ་
ཞེས། །དྩོགས་འདི་རིགས་པ་མ་ཡིན་མྩོད། །དྩོགས་པ་དེ་ནི་ཁྩོད་ཀིས་བྱས། །གལ་ཏེ་ཡྩོད་ིད་འགྩོག་ཡིན་
ན། །འྩོ་ན་སྟྩོང་ིད་རབ་འགྲུབ་སྟེ། །དངྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་ིད་ལ། །ཁྩོད་ནི་འགྩོག་པར་བྱེད་པས་
སྩོ། །སྟྩོང་ིད་གང་ལ་ཁྩོད་འགྩོག་པའི། །སྟྩོང་ིད་དེ་ཡང་མེད་ཡིན་ན། །འྩོ་ན་ཡྩོད་པ་འགྩོག་ཡིན་ཞེས། །སྨྲས་
པ་དེ་མས་མ་ཡིན་ནམ། །དགག་བྱ་ཅི་ཡང་མེད་པས་ན། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་འགྩོག་གྩོ །དེ་ཕྱིར་འགྩོག་པ་བྱེད་དྩོ་
ཞེས། །ཡང་དག་མིན་ཏེ་ཁྩོད་ཀིས་སྨྲས། །ཚིག་མེད་པར་ཡང་མེད་པ་ཡི། །འགྩོག་ཚིག་མི་འགྲུབ་མིན་ཞེ་
ན། །དེ་ལ་ཚིག་ནི་མེད་ཅེས་པར། །གྩོ་བར་བྱེད་ཀི་སེ་སེལ་མིན། །སིག་རྒྱུ་དཔེ་ལ་ཁྩོད་ཀིས་ཀང་། །རྩོད་པ་
ཆེན་པྩོ་སྨྲས་པ་གང་། །དེ་ཡང་ཅི་ནས་དཔེ་དེ་འཐད། །གཏན་ལ་དབབ་པ་མན་པར་གིས། །གལ་ཏེ་འཛིན་དེ་



རྩོད་བཟྩོག།   5 

རང་བཞིན་ཡྩོད། །བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །འཛིན་པ་གང་ཞིག་བརྟེན་འབྱུང་བ། །དེ་ིད་སྟྩོང་ིད་མ་
ཡིན་ནམ། །གལ་ཏེ་འཛིན་པ་རང་བཞིན་ཡྩོད། །འཛིན་པ་དེ་ལ་སུ་ཡིས་བཟྩོག །ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་ཚུལ་དེ་
བཞིན། །དེ་ཕྱིར་ཀླན་ཀ་དེ་མེད་དྩོ། །སིག་རྒྱུའི་དཔེས་བཟྩོག་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ། །སྔར་སྨྲས་གང་ཡིན་དེ་དང་
ནི། །སྔ་མས་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཡི། །ལན་བཏབ་གྱུར་ཏེ་མཚུངས་ཕྱིར་རྩོ། །དུས་གསུམ་གཏན་ཚིགས་གང་
ཡིན་སྔར། །ལན་བཏབ་ིད་དུ་མཚུངས་ཕྱིར་རྩོ། །དུས་གསུམ་ཆེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ནི། །སྟྩོང་ིད་སྨྲ་བ་རྣམས་
ལ་རུང་། །གང་ལ་སྟྩོང་པ་ིད་སིད་པ། །དེ་ལ་དྩོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་སིད། །གང་ལ་སྟྩོང་ིད་མི་སིད་པ། །དེ་ལ་
ཅི་ཡང་མི་སིད་དྩོ། །གང་ཞིག་སྟྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དག །དབུ་མའི་ལམ་དུ་དྩོན་གཅིག་པར། །གསུང་མཆྩོག་
མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །རྩོད་པ་བཟྩོག་པའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ་
བ། སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རྩོགས་སྩོ།།  །།རྒྱ་གར་གི་མཁན་པྩོ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་
དང་། བྩོད་ཀི་ལྩོ་ཙྪ་བ་ཀ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་བསྒྱུར་པ་ལ། སད་ཀིས་ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་ཛ་ཡ་ཨ་ནནྟ་དང་། 
ལྩོཙྪ་བ་ཁུ་མདྩོ་སེ་དཔལ་གིས་བསྒྱུར་པའྩོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྩོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 
 


