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༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ས་བཾ། བོད་སྐད་དུ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསོད་པ།  

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞྱིག་ཀུན་དུ་མ་ཤེས་ན། །སྱིད་པ་གསུམ་
དུ་རྣམ་འཁོར་བ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ངེས་གནས་པའྱི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །གང་ཞྱིག་
འཁོར་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །དེ་ྱིད་སྦྱང་བ་བས་པ་ལས། །དག་པ་དེ་ྱིད་མྱ་ངན་འདས། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་དེ་ྱིད་
དོ། །ཇྱི་ལྟར་འོ་མ་དང་འདེས་པས། །མར་གྱི་སྱིང་པོ་མྱི་སྣང་བ། །དེ་བཞྱིན་ོན་མོངས་དང་འདེས་པས། །ཆོས་
ཀྱི་དབྱིངས་ཀང་མྱི་མཐོང་ངོ་། །ཇྱི་ལྟར་འོ་མ་རྣམ་སྦྱངས་པས། །མར་གྱི་སྱིང་པོ་དྱི་མེད་འགྱུར། །དེ་བཞྱིན་ོན་
མོངས་རྣམ་སྦྱངས་པས། །ཆོས་དབྱིངས་ཤྱིན་ཏུ་དྱི་མེད་འགྱུར། །ཇྱི་ལྟར་མར་མེ་བུམ་ནང་གནས། །ཅུང་ཞྱིག་
སྣང་བར་མྱི་འགྱུར་བ། །དེ་བཞྱིན་ོན་མོངས་བུམ་ནང་གནས། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀང་མྱི་མཐོང་ངོ་། །ཕྱོགས་ནྱི་
གང་དང་གང་དག་ནས། །བུམ་པ་བུ་ག་བཏོད་གྱུར་པ། །དེ་དང་དེ་ཡྱི་ཕྱོགས་ྱིད་ནས། །འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
འབྱུང་བར་འགྱུར། །གང་ཚེ་ཏྱིང་འཛིན་རོ་རེ་ཡྱིས། །བུམ་པ་དེ་ནྱི་བཅག་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་དེ་ནྱི་ནམ་མཁའ་
ཡྱི། །མཐར་ཐུག་བར་དུ་སྣང་བར་བེད། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་སེ་མ་ཡྱིན། །ནམ་ཡང་འགག་པར་འགྱུར་བ་
མེད། །དུས་རྣམས་ཀུན་དུ་ོན་མོངས་མེད། །ཐོག་མ་བར་མཐར་དྱི་མ་བྲལ། །ཇྱི་ལྟར་རྱིན་ཆེན་བཻཌཱུརྻ། །དུས་
རྣམས་ཀུན་དུ་འོད་གསལ་ཡང་། །རོ་ཡྱི་ནང་ན་གནས་གྱུར་ན། །དེ་ཡྱི་འོད་ནྱི་གསལ་མ་ཡྱིན། །དེ་བཞྱིན་ོན་
མོངས་ཀྱིས་བསྱིབས་པའྱི། །ཆོས་དབྱིངས་ཤྱིན་ཏུ་དྱི་མེད་པའང་། །འཁོར་བར་འོད་ནྱི་གསལ་མ་ཡྱིན། །མྱ་ངན་
འདས་ན་འོད་གསལ་འགྱུར། །ཁམས་ཡོད་ན་ནྱི་ལས་བས་པས། །ས་ལེ་སྦྲམ་དག་མཐོང་བར་འགྱུར། །ཁམས་
མེད་ན་ནྱི་ལས་བས་ན། །ོན་མོངས་འབའ་ཞྱིག་བསེད་པར་ཟད། །ཇྱི་ལྟར་སྦུན་པས་གཡོགས་གྱུར་པས། །སོ་
བ་འབྲས་བུར་མྱི་འདོད་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ོན་མོངས་ཀྱིས་གཡོགས་པས། །དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཞེས་མྱི་བརྟག །ཇྱི་
ལྟར་སྦུན་པ་ལས་གོལ་ན། །འབྲས་ྱིད་སྣང་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ོན་མོངས་ལས་གོལ་ན། །ཆོས་ཀྱི་
སྐུ་ྱིད་རབ་ཏུ་གསལ། །ཆུ་ཤྱིང་སྱིང་པོ་མེད་དོ་ཞེས། །འཇྱིག་རྟེན་ན་ནྱི་དཔེར་བེད་ཀང་། །དེ་ཡྱི་འབྲས་བུ་སྱིང་
པོ་ྱིད། །མངར་པོ་ཟ་བར་བེད་པ་ལྟར། །སྱིང་པོ་མེད་པའྱི་འཁོར་བ་ལས། །ོན་མོངས་གཟེབ་དང་བྲལ་གྱུར་
ན། །དེ་ཡྱི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ྱིད། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་བདུད་རྱིར་འགྱུར། །དེ་བཞྱིན་ས་བོན་ཐམས་ཅད་



2   ཀླུ་སྒྲུབ། 

ལས། །རྒྱུ་དང་འད་བའྱི་འབྲས་བུ་འབྱུང་། །ས་བོན་མེད་པར་འབྲས་ཡོད་པར། །ཤེས་ལྡན་གང་གྱིས་སྒྲུབ་པར་
ནུས། །ས་བོན་གྱུར་པ་ཁམས་དེ་ྱིད། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྟེན་དུ་འདོད། །རྱིམ་གྱིས་སྦྱངས་པར་གྱུར་པ་
ལས། །སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དྱི་མེད་ྱི་མ་ཟླ་བ་ཡང་། །སྱིན་དང་ཁུག་རྣ་དུ་བ་དང་། །ས་
གཅན་གདོང་དང་རྡུལ་ལ་སོགས། །སྱིབ་པ་ལྔ་ཡྱིས་བསྱིབས་པར་གྱུར། །དེ་བཞྱིན་འོད་གསལ་བ་ཡྱི་
སེམས། །འདོད་དང་གནོད་སེམས་ལེ་ལོ་དང་། །རོད་པ་དང་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་སེ། །སྱིབ་པ་ལྔ་ཡྱིས་བསྱིབས་པར་
གྱུར། །ཇྱི་ལྟར་མེ་ཡྱིས་དག་པའྱི་གོས། །སྣ་ཚོགས་དྱི་མས་དྱི་མ་ཅན། །ཇྱི་ལྟརཾ་མེ་ཡྱི་ནང་བཅུག་ན། །དྱི་མ་ཚིག་
འགྱུར་གོས་མྱིན་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་འོད་གསལ་བ་ཡྱི་སེམས། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྱི་མ་ཅན། །ཡེ་ཤེས་མེ་
ཡྱིས་ོན་མོངས་བསེག །དེ་ྱིད་འོད་གསལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོང་པ་ྱིད་ནྱི་སོན་པའྱི་མདོ། །རྒྱལ་བས་ཇྱི་སེད་
གསུངས་པ་གང་། །དེ་དག་ཀུན་གྱིས་ོན་མོངས་ལྡོག །ཁམས་དེ་མས་པར་བེད་མ་ཡྱིན། །ས་ཡྱི་དཀྱིལ་ན་
ཡོད་པའྱི་ཆུ། །དྱི་མ་མེད་པར་གནས་པ་ལྟར། །ོན་མོངས་ནང་ན་ཡེ་ཤེས་ཡང་། །དེ་བཞྱིན་དྱི་མ་མེད་པར་
གནས། །ཆོས་དབྱིངས་གང་ཕྱྱིར་བདག་མ་ཡྱིན། །བུད་མེད་མ་ཡྱིན་སེས་པའང་མྱིན། །གཟུང་བ་ཀུན་ལས་རྣམ་
གོལ་བ། །ཇྱི་ལྟར་བདག་ཅེས་བརྟག་པར་བ། །ཆགས་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་ཀུན་ལ། །བུད་མེད་སེས་པ་དམྱིགས་མ་
ཡྱིན། །འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ལྡོངས་གདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །བུད་མེད་སེས་པ་ཞེས་རབ་བསན། །མྱི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་
སོང་པ་ཞེས། །བ་བ་གསུམ་པོས་སེམས་སྦྱོང་བེད། །མཆོག་ཏུ་སེམས་ནྱི་སྦྱོང་བེད་པའྱི། །ཆོས་ནྱི་རང་བཞྱིན་
མེད་པ་ཡྱིན། །ཇྱི་ལྟར་སྦྲུམ་མའྱི་ལྟོ་ན་བུ། །ཡོད་ཀང་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་པ། །དེ་བཞྱིན་ོན་མོངས་ཀྱིས་གཡོགས་
པའྱི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀང་མཐོང་མ་ཡྱིན། །བདག་དང་བདག་གྱི་རྣམ་རྟོག་དང་། །མྱིང་གྱི་འདུ་ཤེས་རྒྱུ་མཚན་
གྱིས། །རྣམ་རྟོག་བཞྱི་པོ་འབྱུང་བ་ཡང་། །འབྱུང་དང་འབྱུང་ལས་གྱུར་པས་སོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སོན་
ལམ་ཡང་། །སྣང་བ་མེད་ཅྱིང་མཚན་ྱིད་མེད། །སོ་སོར་རང་རྱིག་སྦྱོར་ལྡན་ྱིད། །སངས་རྒྱས་རྟག་པའྱི་ཆོས་
ྱིད་ཅན། །ཇྱི་ལྟར་རྱི་བོང་མགོ་ཡྱི་རྭ། །བརྟགས་པ་ྱིད་དེ་མེད་པ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་
ཀང་། །བརྟགས་པ་ྱིད་དེ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིས། །གླང་གྱི་རྭ་ཡང་དམྱིགས་མ་ཡྱིན། །ཇྱི་
ལྟར་སྔོན་བཞྱིན་ཕྱྱིས་དེ་བཞྱིན། །དེ་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བརྟག་པར་བ། །བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་གྱུར་པ་དང་། །བརྟེན་
ནས་འགག་པར་འགྱུར་བས་ན། །གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ན། །བྱིས་པ་ཇྱི་ལྟར་རྟོག་པར་བེད། །རྱི་བོང་བ་
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གླང་རྭ་ཡྱི་དཔེས། །ཇྱི་ལྟར་བདེ་གཤེགས་ཆོས་རྣམས་ྱིད། །དབུ་མ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད། །ཇྱི་ལྟར་ྱི་ཟླ་སྐར་
མའྱི་གཟུགས། །དང་བའྱི་སྣོད་ཀྱི་ཆུ་ནང་དུ། །གཟུགས་བརྙན་མཐོང་བར་གྱུར་པ་ལྟར། །མཚན་ྱིད་རོགས་
པའང་དེ་དང་འད། །ཐོག་མ་བར་དང་མཐར་དགེ་བ། །བསླུ་བ་མེད་ཅྱིང་བརྟན་པ་ཡྱི། །གང་ཞྱིག་དེ་ལྟར་བདག་
མེད་པའང་། །ཇྱི་ལྟར་བདག་དང་བདག་གྱིར་བརྟག །ཇྱི་ལྟར་སོ་གའྱི་དུས་སུ་ཆུ། །དོ་འོ་ཞེས་ནྱི་རོད་པར་
བེད། །དེ་ྱིད་གང་བའྱི་དུས་སུ་ནྱི། །གང་ངོ་ཞེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན། །ོན་མོངས་དྲྭ་བས་གཡོགས་པ་
ནྱི། །སེམས་ཅན་ཞེས་ནྱི་བརོད་པར་བ། །དེ་ྱིད་ོན་མོངས་བྲལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་ཞེས་ནྱི་བརོད་པར་
བ། །མྱིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ནྱི། །དྱི་མ་མེད་པའྱི་སྣང་བ་འབྱུང་། །སེ་མེད་འགག་པ་མེད་ྱིད་
ལས། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་རབ་ཏུ་ཤེས། །ས་དང་རྣ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཤེས་པ་
གསུམ། །མཚན་ྱིད་མེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །རྟོག་དང་བཅས་པས་ཐོས་པར་འགྱུར། །སྣ་དང་དྱི་ལ་བརྟེན་
ནས་སྣོམ། །དེ་ནྱི་གཟུགས་སུ་མེད་པའྱི་དཔེས། །དེ་བཞྱིན་སྣ་ཡྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་རྟོག་
པར་བེད། །ལེ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་སོང་པ་ྱིད། །རོ་ཡྱི་ཁམས་ཀང་དབེན་པ་སེ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་
ཡྱིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་མེད་པ། །དག་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། །རེག་བའྱི་རེན་གྱི་མཚན་ྱིད་
དང་། །རེན་དག་ལས་ནྱི་གོལ་གྱུར་པ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཞེས་བརོད་པར་བ། །ཡྱིད་གཙོར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་
རྣམས་ལ། །རྟོག་དང་བརྟག་པ་རྣམ་སྤངས་ནས། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ྱིད། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་
བསོམ་པར་བ། །མཐོང་དང་ཐོས་དང་བསྣམས་པ་དང་། །མྱངས་དང་རེག་པར་གྱུར་པ་དང་། །ཆོས་རྣམས་དེ་
ལྟར་རྣལ་འབོར་པས། །ཤེས་ན་མཚན་ྱིད་རོགས་པ་ཡྱིན། །མྱིག་དང་རྣ་བ་སྣ་དག་དང་། །ལེ་དང་ལུས་དང་དེ་
བཞྱིན་ཡྱིད། །སེ་མཆེད་དྲུག་པོ་རྣམ་དག་པ། །འདྱི་ྱིད་དེ་ྱིད་མཚན་ྱིད་དོ། །སེམས་ྱིད་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་
མཐོང་། །ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་རྟེན་འཇྱིག་རྟེན་འདས། །བདག་ཏུ་འཛིན་ལས་འཁོར་བ་སེ། །སོ་སོར་རྱིག་ན་དེ་ྱིད་
དོ། །འདོད་ཆགས་ཟད་པས་མྱ་ངན་འདས། །ཞེ་སྡང་གཏྱི་མུག་ཟད་པ་དང་། །དེ་དག་འགགས་པ་སངས་རྒྱས་
ྱིད། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་སབས་ྱིད་དོ། །ཤེས་དང་མྱི་ཤེས་པ་དག་ལས། །ལུས་འདྱི་ྱིད་ལ་ཐམས་ཅད་
དེ། །རང་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་བཅྱིངས། །བདག་ྱིད་ཤེས་ན་གོལ་བར་འགྱུར། །བང་ཆུབ་རྱིང་མྱིན་ེ་བ་
མྱིན། །འགོ་མྱིན་འོང་བ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། །ོན་མོངས་གཟེབ་གྱུར་འདྱི་ྱིད་ལ། །མཐོང་བ་དང་ནྱི་མ་མཐོང་
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ཡྱིན། །ཤེས་རབ་མར་མེ་ལ་གནས་ནས། །མཆོག་ཏུ་ཞྱི་བར་གྱུར་པ་ཡྱིས། །བདག་ལ་བརྟགས་པས་གནས་བ་
ཞེས། །མདོ་སྡེའྱི་ཚོགས་ལས་གསུངས་པ་ལགས། །སོབས་བཅུའྱི་སོབས་ཀྱིས་བྱིས་པ་རྣམས། །བྱིན་རླབས་ཟླ་
བ་ཚེས་པ་བཞྱིན། །ོན་མོངས་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་གྱིས། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་མྱི་མཐོང་ངོ་། །ཇྱི་ལྟར་ཡྱི་
དྭགས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། །རྒྱ་མཚོ་སྐམས་པར་མཐོང་བ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་མྱི་ཤེས་པས་བསྱིབས་པས། །སངས་
རྒྱས་རྣམས་ནྱི་མེད་པར་བརྟགས། །དམན་དང་བསོད་ནམས་དམན་པ་ལ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཅྱི་བགྱིར་
མཆྱིས། །ཇྱི་ལྟར་མུས་ལོང་ལག་པ་རུ། །རྱིན་ཆེན་མཆོག་ནྱི་བཞག་པ་འད། །སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་བས་
རྣམས་ལ། །འོད་ཀྱིས་གསལ་ཞྱིང་དཔལ་ལྡན་པའྱི། །སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་མཚན་འབར་བ། །སངས་རྒྱས་དེ་ཡྱི་
མདུན་ན་གནས། །མགོན་པོ་དེ་ཡྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུས། །བསྐལ་པ་མང་པོར་བཞུགས་ནས་ཀང་། །གདུལ་བ་
རྣམས་ནྱི་གདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །དབྱིངས་ྱིད་ཐ་དད་གྱུར་པ་ལགས། །སེམས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་ངེས་རྟོགས་ནས། །དེར་
ནྱི་ཤེས་པ་འཇུག་པར་གྱུར། །སོ་སོ་རང་རྱིག་རྣམ་དག་ན། །ས་རྣམས་དེ་ཡྱི་བདག་ྱིད་གནས། །དབང་ཕྱུག་
ཆེན་པོའ་ིགནས་མཆོག་དང་། །འོག་མྱིན་ྱིད་དེ་རྣམ་མཛེས་པ། །ཤེས་པ་གསུམ་པོ་གཅྱིག་ྱིད་དུ། །འདེས་
པར་གྱུར་ལ་བདག་སྨྲ་འོ། །བྱིས་པའྱི་ནང་ན་ཡོངས་མཁེན་དང་། །འཕགས་པའྱི་ནང་ན་སྣ་ཚོགས་ྱིད། །དབང་
ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །བསྐལ་པའྱི་ཚེ་ཡྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན། །ཕྱྱི་རོལ་སེམས་ཅན་ཁམས་ཀྱི་ཡང་། །དཔག་ཏུ་
མེད་པའྱི་བསྐལ་པར་ནྱི། །ཚེ་ཡང་གང་གྱིས་བསྲུངས་གྱུར་ཅྱིང་། །སོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་སོག་གནས་པའྱི། །རྒྱུ་
གང་མྱི་ཟད་པ་དེ་ྱིད། །གང་གྱི་འབྲས་བུ་མྱི་ཟད་གང་། །སྣང་བ་མེད་པའྱི་བེ་བྲག་གྱིས། །ཤེས་རབ་དོན་དུ་རབ་
ཏུ་འཇུག །བང་ཆུབ་རྱིང་བར་མྱི་བསམ་ཞྱིང་། །ེ་བར་ཡང་ནྱི་བསམ་མྱི་བ། །ཡུལ་དྲུག་སྣང་བ་མེད་པར་
ནྱི། །ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་རྱིག་གྱུར་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་འོ་མ་དང་འདེས་ཆུ། །སྣོད་གཅྱིག་ན་ནྱི་གནས་པ་ལས། །ངང་
པ་འོ་མ་འཐུང་བེད་ཅྱིང་། །ཆུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་དེ་བཞྱིན་གནས། །དེ་བཞྱིན་ོན་མོངས་ཀྱིས་གཡོགས་ནས། །ཡེ་ཤེས་
ལུས་འདྱིར་གཅྱིག་གནས་ཀང་། །རྣལ་འབོར་པ་ཡྱིས་ཡེ་ཤེས་ལེན། །མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་འདོར་བར་བེད། །བདག་
དང་བདག་གྱི་ཞེས་འཛིན་པས། །ཇྱི་སྱིད་ཕྱྱི་རོལ་རྣམ་བརྟགས་པ། །བདག་མེད་རྣམ་པ་གྱིས་མཐོང་ན། །སྱིད་
པའྱི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །གང་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་འདས། །གཙང་བ་རྟག་པ་དགེ་བའྱི་གཞྱི། །གང་
ཕྱྱིར་གྱིས་ནྱི་བྱིས་པས་བརྟགས། །དེ་ཡྱི་གྱིས་མེད་རྣལ་འབོར་གནས། །དཀའ་སོད་སྣ་ཚོགས་སྦྱྱིན་པ་
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དང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་སེམས་ཅན་དོན་སྡུད་དང་། །སེམས་ཅན་ཕན་བེད་བཟོད་པ་སེ། །གསུམ་པོ་འདྱིས་ནྱི་
ཁམས་རྒྱས་འགྱུར། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་བརོན་འགྲུས་དང་། །བསམ་གཏན་ལ་སེམས་འཇུག་པ་དང་། །རྟག་
ཏུ་ཤེས་རབ་བསན་པ་སེ། །འདྱི་ཡང་བང་ཆུབ་རྒྱས་བེད་ཡྱིན། །ཐབས་དང་བཅས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། །སོན་
ལམ་རྣམ་པར་སྦྱངས་པ་དང་། །སོབས་ལ་ངེས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ཁམས་རྒྱས་བེད་པའྱི་ཆོས་བཞྱི་འོ། །བང་
ཆུབ་སེམས་ཕྱག་མྱི་བ་ཞེས། །སྨྲ་བ་ངན་པར་སྨྲ་བ་སེ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་བྱུང་བར། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་
འབྱུང་མ་ཡྱིན། །བུར་ཤྱིང་ས་བོན་ལ་སྡང་གང་། །ཁ་ར་སྦྱང་པར་འདོད་པ་དེས། །བུར་ཤྱིང་ས་བོན་མེད་པར་
ནྱི། །ཁ་ར་འབྱུང་བར་འགྱུར་མ་ཡྱིན། །བུར་ཤྱིང་ས་བོན་གང་བསྲུངས་ནས། །ེ་བར་གནས་ཤྱིང་བསྒྲུབས་པ་
ལས། །བུ་རམ་ཁ་ར་ཧྭགས་རྣམས་ནྱི། །དེ་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྱི་རབ་བསྲུངས་
ནས། །ེ་བར་གནས་ཤྱིང་བསྒྲུབས་པ་ལས། །དག་བཅོམ་རེན་རྟོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས། །དེ་ལས་སེ་ཞྱིང་
འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཇྱི་ལྟར་སཱ་ལུའྱི་ས་བོན་སོགས། །ཞྱིང་པས་སྲུང་བར་བེད་པ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ཐེག་མཆོག་
མོས་རྣམས་ལའང་། །འདེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྲུང་བར་མཛད། །ཇྱི་ལྟར་མར་ངོའ་ིབཅུ་བཞྱི་ལ། །ཟླ་བ་ཅུང་ཟད་
མཐོང་བ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ཐེག་མཆོག་མོས་རྣམས་ལའང་། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནྱི་ཅུང་ཟད་མཐོང་། །ཇྱི་ལྟར་ཚེས་
པའྱི་ཟླ་བ་ལ། །སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་རྒྱས་པར་མཐོང་། །དེ་བཞྱིན་ས་ལ་ཞུགས་རྣམས་ཀང་། །རྱིམ་གྱིས་རྱིམ་
གྱིས་འཕེལ་བར་མཐོང་། །ཇྱི་ལྟར་ཡར་ངོའ་ིབཅོ་ལྔ་ལ། །ཟླ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ས་ཡྱི་
མཐར་ཐུག་ན། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་རོགས་ཤྱིང་གསལ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །རྟག་ཏུ་མོས་པ་
བརྟན་པོ་ཡྱིས། །སེམས་དེ་ཡང་དག་སེད་བས་ནས། །ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པར་ཡང་ཡང་འབྱུང་། །ནག་པོའ་ིགཞྱི་ནྱི་
ཡོངས་སྤངས་ནས། །དཀར་པོའ་ིགཞྱི་ནྱི་རབ་བཟུང་བས། །དེ་ཚེ་དེ་ནྱི་ངེས་རྟོགས་པ། །དགའ་བ་ཞེས་ནྱི་མངོན་
པར་བརོད། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པའྱི། །དྱི་མས་རྟག་ཏུ་དྱི་མ་ཅན། །དྱི་མ་མེད་པར་གང་དག་
པ། །དྱི་མ་མེད་ཅེས་བརོད་པ་ཡྱིན། །ོན་མོངས་དྲྭ་བ་རབ་འགགས་ནས། །དྱི་མེད་ཤེས་རབ་རབ་གསལ་
བས། །ཚད་མེད་པ་ཡྱི་མུན་པ་དག །སེལ་བར་བེད་པས་འོད་བེད་པའོ། །རྟག་ཏུ་དག་པའྱི་འོད་ཀྱིས་
གསལ། །འདུ་འཛི་རྣམ་པར་སྤངས་པ་ཡྱི། །ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་རབ་བསྐོར་བས། །ས་དེ་འོད་འཕྲོ་ཅན་དུ་
འདོད། །རྱིག་དང་སྒྱུ་རལ་བཟོ་གནས་ཀུན། །བསམ་གཏན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ྱིད། །ོན་མོངས་ཤྱིན་ཏུ་སྦྱང་
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དཀའ་ལས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་སྦྱང་དཀར་འདོད། །བང་ཆུབ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དང་། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཀུན་
བསྡུ་བ་དང་། །སེ་དང་འཇྱིག་པ་ཟད་པ་ལ། །ས་དེ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་འདོད། །འཁོར་ལོའ་ིབཀོད་པ་རྣམ་ཀུན་
དུ། །འོད་ཀྱི་དྲྭ་བས་རེ་བ་དང་། །འཁོར་བའྱི་མཚོ་ཡྱི་འདམ་རལ་བས། །དེ་ལ་རྱིང་དུ་སོང་ཞེས་བ། །སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་ངེས་འདྱི་བཟུང་ཞྱིང་། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་པ་དང་། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་གྱུར་
པ། །བདུད་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་མྱི་གཡོས་པའོ། །སོ་སོ་ཡང་དག་རྱིག་ཀུན་ལ། །ཆོས་སོན་པ་ཡྱི་འབེལ་བའྱི་
གཏམ། །རྣལ་འབོར་པ་དེ་མཐར་སོན་པས། །ས་དེ་ལེགས་པའྱི་བོ་གོས་འདོད། །ཡེ་ཤེས་རང་བཞྱིན་འདྱི་ཡྱི་
སྐུ། །དྱི་མེད་ནམ་མཁའ་དང་མམ་པ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་འཛིན་པ་ལས། །ཆོས་ཀྱི་སྱིན་ནྱི་ཀུན་དུ་
འབྱུང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་གནས། །སོད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡོངས་འཛིན་པ། །གནས་ནྱི་ཡོངས་སུ་
གྱུར་པ་དེ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡྱིན། །བག་ཆགས་ལས་གོལ་བསམ་མྱི་ཁབ། །འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་
བསམ་དུ་ཡོད། །ཁོད་ནྱི་ཀུན་དུ་བསམ་མྱི་ཁབ། །གང་གྱིས་ཁོད་ནྱི་ཤེས་པར་ནུས། །ངག་གྱི་སོད་ཡུལ་ཀུན་
ལས་འདས། །དབང་པོ་ཀུན་གྱི་སོད་ཡུལ་མྱིན། །ཡྱིད་ཀྱི་ཤེས་པས་རྟོགས་བ་བ། །གང་ཡང་རུང་ལ་ཕྱག་
འཚལ་བསོད། །རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ལུགས་ྱིད་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་སས་པོ་གགས་ཆེན་རྣམས། །ཆོས་ཀྱི་
སྱིན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཆོས་ྱིད་སོང་པ་མཐོང་གྱུར་ནས། །གང་ཚེ་སེམས་ནྱི་རབ་བཀྲུས་པས། །འཁོར་བའྱི་
གཟེབ་ལས་འདས་གྱུར་ནས། །པདྨ་ཆེན་པོའ་ིརང་བཞྱིན་གྱི། །སན་ལ་དེ་ནྱི་རབ་གནས་འགྱུར། །འདབ་མ་རྱིན་
ཆེན་དུ་མའྱི་འོད། །འདོད་པར་བ་བའྱི་ཟེ་འབྲུ་ཅན། །པདྨ་བེ་བ་དུ་མ་ཡྱིས། །རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཡོངས་སུ་
བསྐོར། །སོབས་བཅུ་པོ་ཡྱིས་ཡོངས་སུ་གང་། །མྱི་འཇྱིགས་པ་ཡྱིས་གང་དག་ངོམས། །བསམ་མྱི་ཁབ་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ཆོས། །སོས་མེད་རྣམས་ལས་མས་མྱི་མངའ། །ལེགས་པར་སད་པའྱི་ལམ་ཀུན་གྱིས། །བསོད་
ནམས་ཡེ་ཤེས་རབ་བསགས་པའྱི། །ཟླ་བ་་ལ་སྐར་མ་ཡྱིས། །འཁོར་དུ་རྣམ་པ་ཀུན་གྱིས་བསྐོར། །སངས་
རྒྱས་ཕྱག་གྱི་ྱི་མ་དེར། །དྱི་མེད་རྱིན་ཆེན་འབར་འགྱུར་ཏེ། །སས་ཀྱི་ཐུ་བོར་དབང་བསྐུར་བས། །དབང་བསྐུར་
བ་ནྱི་ཀུན་དུ་སོལ། །རྣལ་འབོར་ཆེན་པོ་དེར་གནས་ནས། །རྨོངས་པས་དམན་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་རྣམས། །སྡུག་
བསྔལ་གྱིས་གཡེངས་འཇྱིགས་པ་ལ། །ལྷ་ཡྱི་སན་གྱིས་གཟྱིགས་གྱུར་ནས། །དེ་ཡྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་
རྣམས། །འབད་པ་མེད་པར་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །རྨོངས་པའྱི་མུན་པར་ཞུགས་དེ་ཡྱི། །སོ་རྣམས་འབེད་པར་མཛད་



ཆོས་དབྱིངས་བསོད་པ།   7 

པ་ཡྱིན། །ལྷག་བཅས་མྱ་ངན་འདས་པ་རྣམས། །ལྷག་མེད་མྱ་ངན་འདས་པར་འདོད། །འདྱིར་ནྱི་མྱ་ངན་འདས་པ་
ྱིད། །དྱི་མ་མེད་པར་སེམས་གྱུར་པའོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དངོས་མེད་པའྱི། །ངོ་བོ་དེ་ཡང་དེ་སོད་ཡུལ། །དེ་
མཐོང་བང་ཆུབ་སེམས་དབང་པོ། །ཤྱིན་ཏུ་དྱི་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །དྱི་མ་མེད་པའྱི་ཆོས་སྐུ་ལ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་
གནས་གྱུར་ནས། །སྣ་ཚོགས་ནོར་བུ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །དེ་ལས་སེམས་ཅན་དོན་རབ་མཛད། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་
བསོད་པ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་རོགས་སོ།།  །།རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཀྲྀཥྞ་པཎྱི་ཏ་དང་། ལོ་
ཙཱ་བ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱལ་བས་བསྒྱུར་བའོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 

 


