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༄༅། །སརྦ་ཏོ་དིངྨཧཱ་བི་ཛ་ཡ་མཉྫུ་ནཱ་ཐོ་བྷཱུ་མི་པཱཎ ྜྲཿཔཎི་ཏཱ་ནནྡ་དྷཱ་ཛ་ཤ་ཤི་བྷ་དྲ་པཱ་ད་སྱ་པྲ་ཝ་ཙ་ནཾ་པུསྟ་ཀོ་དི་
ཏཱི་ཡཱ་བཾ་པྲ་མ་ཎ་ཡུཀྟ་ནི་དྷི་རྣཱ་མ་ཤཱ་ས ་བི་ཧ་ར་ཏི་སྨ།།  
༄༅། །ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆེན་པོ་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་
དཔལ་བཟང་པོའ་ིཞབས་ཀི་གསུང་རབ་གེགས་བམ་གིས་པ་ལས་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བའི་
བསྟན་བཅོས་བཞུགས་སོ།།  
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མ་ཎ་ཡུག་ཏ་ནི་དྷི། བོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་
གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་པ། །འགོ་ཀུན་
དགེ་ལེགས་སྒྲུབ་པའི་ཐུགས་རེ་ཅན། །བསམ་ཡས་ཕིན་ལས་མཛད་པའི་སྟོབས་མངའ་བ། །འཇམ་མགོན་བླ་
མའི་ཞབས་ལ་མགོས་ཕག་འཚལ། །བློ་གོས་སྤྱི་གཙུག་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་རྒྱན་གིས་སྤྲས། །བདེན་གིས་རོ་
འཛིན་སྟོང་ིད་ཕུད་སྒྲའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་། །མཁེན་བརེའི་ལྟ་ཟེར་ཕས་རོལ་སྐྱེ་བོས་མི་བཟོད་པ། །བློ་གསལ་རྒྱ་
མཚོའི་རྒྱན་གྱུར་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་དབང་རྒྱལ། །གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་མཁས་པའི་རྒྱུ་སྐར་བྱེ་བ་བརྒྱས། །དཔལ་
ལྡན་གགས་པའི་གསུང་རབ་པདོ་ཁ་ཕེ་མོད། །གང་བློའ་ིི་འོད་སྣང་བས་མ་ཁབ་དེ་སིད་དུ། །གཞུང་ལུགས་
དགོངས་དོན་གེ་སར་སིང་པོ་གསལ་མ་ནུས། །ཆོས་ཀི་གགས་པའི་བཞེད་གཞུང་ཇི་ལྟ་བར། །བློ་གོས་གསལ་
བའི་མིག་གིས་ལེགས་མཐོང་ནས། །ཤེས་ལྡན་གཟུ་བོར་གནས་པ་དོན་གེར་བ། །གཞན་ལ་བརེ་བའི་བསམ་
པས་འདི་བཤད་དོ། །ཡུལ་གི་མཚན་ིད་བློས་རིག་བྱ། །དོན་སྤྱི་དང་ནི་མེད་སྣང་གིས། །ཡུལ་ཡིན་ཞེ་ན་དེ་
འཛིན་གི། །ཤེས་པ་གིས་པོ་འཁྲུལ་པར་འགལ། །ཡུལ་ཡོད་ན་ཡང་ཐག་པ་ལ། །སྦྲུལ་འཛིན་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་
ཞེ་ན། །ཁར་འཛིན་ཡུལ་ཡོད་ཕིར་མ་འཁྲུལ། ཡུལ་མེད་པས་ན་སྦྲུལ་འཛིན་འཁྲུལ། །སྣང་ཡུལ་གིས་པོ་ཤེས་
པ་ལས། །ཐ་དད་ཡིན་ན་ཡུལ་རུང་བར། །གནས་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ཀང་། །མཐོང་འགྱུར་བུམ་པ་ལ་
སོགས་བཞིན། །དོན་ིད་ཡིན་ཡང་ལུས་ཀི་ནང་། །མི་མཐོང་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་སྣང་གིས། །བདག་ལ་རྟག་ཏུ་
འབེལ་པའི་ཕིར། གཞན་གི་རྟོགས་པ་མེད་ཅེ་ན། །ནང་གི་ལུས་ནི་ཡུལ་རུང་མིན། །དེས་ན་རང་གིས་ཀང་མི་
མཐོང་། །རང་དང་རྟག་ཏུ་འབེལ་པས་ན། །གིས་པོའང་ཡུལ་རུང་མིན་ཞེ་ན། །རང་བློ་ཁོ་ན་དང་འབེལ་
ཕིར། །བརོད་ཀང་གཞན་གིས་རྟོགས་མི་འགྱུར། །རང་རང་བློ་དང་འབེལ་པའི་ཕིར། །བརོད་པས་དེ་ིད་རྟོགས་
ཤེ་ན། །གང་ཟག་གིས་ཀི་བརོད་བྱའི་དོན། །སོ་སོ་ཡིན་ཕིར་སོར་མི་ནུས། །གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་ཡོད་
པའི། །སེམས་ཀི་རམ་པ་གིས་འདྲ་བས། །འདྲ་བ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་ལ། །ཐ་སད་སོར་ཕིར་མི་འགལ་ན། །རང་



2   ས་སྐྱ་པཎི་ཏ། 

ལ་ཤར་ན་རང་ཡུལ་ཡིན། །མ་ཤར་ན་ནི་དེ་ཡུལ་མིན། །དེས་ན་ཐ་དད་གཟུང་བ་ལ། །གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ག་ལ་
སིད། །ཐ་དད་ཡིན་ཡང་ཡུལ་གཅིག་ཏུ། །འཁྲུལ་པའི་སོ་ནས་འཛིན་ཞེ་ན། །གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་འཁྲུལ་པའི་
ཕིར། །གཟུང་ཡུལ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན། །རིགས་པས་བརྟགས་ན་མེད་བཞིན་དུ། །ད་དུང་ཕལ་ཆེར་ཡུལ་དུ་
ཞེན། །སོར་མོའ་ིརེ་མོས་བསྟན་པ་ན། །ནམ་མཁའ་མཐོང་ཞེས་བླུན་པོ་འཁྲུལ། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པའོ། །གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅིག་ཁོ་ན། །ཡུལ་གིས་བཞེད་པས་གནོད་ཅེ་ན། །འཇུག་ཚུལ་སོ་ནས་
རང་སྤྱི་གིས། །མེད་པའང་གཞལ་བྱར་མཚུངས་ཤེ་ན། །དེ་ལ་ཡུལ་གི་དགོས་ནུས་མེད། །སྐྲ་སོགས་སྣང་བ་
བློ་ིད་ཡིན། །སྐྲར་སྣང་དོན་ལ་གྲུབ་པ་མེད། །དེ་ནི་དངོས་པོར་ཡོད་མེད་ཅེས། །རྟོག་པས་དཔོད་ན་སྤྱི་མཚན་
ཡིན། །དངོས་མེད་ 
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༼༣༽ 
གིས་པོ་རང་རིག་གི །ཤུགས་ལ་གྲུབ་པས་བསལ་ཞེ་ན། །འཁྲུལ་ཤེས་གིས་ལ་ཡུལ་མེད་ཅིང་། །རང་རིག་
གིས་ནི་མོང་བའི་ཕིར། །ཤེས་པ་ིད་ཡིན་དེ་ཡང་ནི། །མེད་པ་འཛིན་ཕིར་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན། །རང་མཚན་མིན་
པའི་ཡུལ་མེད་ན། དངོས་མེད་གཞལ་བྱར་འགལ་ཞེ་ན། །དགག་བྱ་དངོས་པོར་ཡོད་མེད་ཅེས། །གྲུབ་པའི་ཕིར་
ན་འགལ་བ་མེད། །ཕི་ཡི་གཟུང་ཡུལ་མཁས་པས་བཀག །ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་འདིར་མི་སིད། །དེས་ན་
གཞལ་བྱ་གཅིག་ིད་ཀང་། །མི་འཐད་ཅེས་ནི་འགའ་ཞིག་སྨྲ། །ངོ་བོ་ིད་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །གཙོ་བོ་རྡུལ་
དང་རམ་རིག་དང་། །རྟེན་འབེལ་ཡིན་ཞེས་གྲུབ་པའི་མཐའ། །ཐ་དད་རང་གཞན་སེ་པ་འདོད། །ཆོད་པ་མིན་ཕིར་
རམ་ཤེས་མིན། །དབང་པོ་རྟེན་བཅས་ལྟ་བྱེད་ལོ། །བེམ་པོ་ཡིན་ཕིར་ལྟ་བྱེད་མིན། །དུས་མམ་པ་ལ་འབེལ་པ་
མེད། །ཡུལ་དང་རམ་ཤེས་དུས་མམ་ནི། །གཟུང་འཛིན་ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ། །དུས་མམ་ཕིར་ན་འབེལ་
པ་མེད། །རྒྱུ་མེད་པ་ལ་རམ་ཤེས་འགལ། །སྐད་ཅིག་སྔ་མའི་ཡུལ་རྒྱུ་ཡིན། །དུས་མམ་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ཞེ་
ན། །ཡུལ་ལས་སྐྱེས་ཕིར་རམ་ཤེས་གྲུབ། །དེ་ལ་དུས་མམ་དགོས་པ་མེད། །ཡུལ་དང་དབང་པོ་ཡིད་ལ་
བྱེད། །དེ་ལས་སྐྱེས་པ་རམ་ཤེས་ཡིན། །ཟས་སོགས་བུ་ཡི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། །ཕ་མའི་གཟུགས་བཞིན་ཡུལ་འདྲར་
སྐྱེ། །དེས་ན་ཡུལ་ལ་འབས་བུ་གིས། །བློ་ཡང་ཚུལ་གིས་ཡིན་པར་འདོད། །གཅིག་དང་དུ་མ་བལ་བའི་
ཕིར། །དོན་མེད་དེས་ན་རམ་པའང་མེད། །ཀུན་རོབ་འཇིག་རྟེན་གགས་པ་ལ། །བརྟེན་ན་ཚད་མའི་རམ་གཞག་
འགལ། །གསལ་དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ 
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༼༤༽ 
པས་འགྲུབ། །ལྷན་ཅིག་དམིགས་ལ་གཞན་མི་སིད། །རས་གཞན་ཡིན་ན་རྟགས་མི་སིད། །ཟླ་གིས་སྣང་བཞིན་
སྔོ་འཛིན་ཡང་། །གཞན་ལ་མཐའ་གཞན་བཀག་པས་ཁེགས། །སེམས་རྒྱུན་ཡན་ལག་ཅན་དང་མཚུངས། །སྐད་
ཅིག་རྡུལ་གི་ཆ་ཤས་བཞིན། །དེས་ན་སྐད་ཅིག་གསུམ་བདག་ཕིར། །གཅིག་དང་དུ་མ་བལ་ཞེས་ཟེར། །སྐད་
ཅིག་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཕིར། །སྐད་ཅིག་གཅིག་པ་མི་སིད་འགྱུར། །སྐད་ཅིག་གཅིག་པ་མི་སིད་ན། །གསུམ་
གི་བདག་ིད་ཡིན་པ་མས། །རགས་པ་ཅིག་ཆར་བསྐོར་བས་ན། །དབུས་ཀི་རྡུལ་ཕན་ཆ་བཅས་
འགྱུར། །དུས་གསུམ་ཅིག་ཆར་མི་སྐྱེ་བས། །ད་ལྟའི་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་ཡིན། །དོན་དུ་སྣང་བ་བློ་ིད་ཡིན། །སྣང་
བ་དེ་ིད་ཕི་ན་མེད། །བག་ཆགས་བརྟན་དང་མི་བརྟན་ལས། །བདེན་དང་བརྫུན་པའི་རམ་གཞག་བྱེད། །ཇི་སིད་
ཕི་རོལ་ཁས་ལེན་པ། །དེ་སིད་རྒྱུ་ལ་གཟུང་ཡུལ་ཟེར། །ཤེས་བྱ་ནང་གིར་ཞུགས་པ་ན། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་
གྲུབ་པ་མེད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འོ། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་ཡུལ་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་
པ་སྟེ་དང་པོའ།ོ།  ༈  །།བློ་ཡི་མཚན་ིད་རིག་པ་ཡིན། །ཡུལ་སོགས་སོ་ནས་དུ་མར་འགྱུར། །ཤེས་པའི་སོ་ནས་
རང་རིག་གཅིག །ཡིད་དཔོད་སྣང་ལ་མ་ངེས་དང་། །བཅད་ཤེས་ལོག་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་ལྔ། །ཡིད་དཔོད་རྟགས་ལ་
གཏན་མི་ལྟོས། །དམ་བཅའ་ཙམ་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་འགྱུར། །རྟགས་ལ་ལྟོས་ན་ཡང་དག་གམ། །ལྟར་སྣང་གསུམ་
ལས་འདའ་བ་མེད། །རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཡིད་དཔོད་གིས། །ལྟར་སྣང་གསུམ་དུ་མི་འདུ་ན། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་
སྣང་ 
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༼༥༽ 
བཞི་པར་འགྱུར། །ཡིད་དཔོད་ལྟར་སྣང་མ་ཡིན་ན། །ཚད་མ་གསུམ་པ་སིད་པར་འགྱུར། །བདེན་པ་ངེས་ཀང་
ཚད་མིན་ན། །རེས་སུ་དཔག་པའང་མིན་པར་འགྱུར། །ངེས་ཀང་སྒྲོ་འདོགས་མི་གཅོད་ན། །གནོད་བྱ་གནོད་
བྱེད་མིན་པར་འགྱུར། །ངེས་པ་མེད་ཀང་བདེན་བརྫུན་དང་། །སོམ་ིའི་བློ་གསུམ་མི་འགལ་ན། །ངེས་པ་མེད་ན་
ཡིད་དཔོད་མས། །གིས་སུ་འགྱུར་ན་ཐེ་ཚོམ་དཀའ། །ཡང་ན་བདེན་པའི་ཡིད་དཔོད་ལྟར། །ལོག་པའི་ཡིད་
དཔོད་ཅིས་མི་འཐད། །འདོད་ན་ཡིད་དཔོད་བདེན་པ་མས། །མིན་ན་སྔ་མའང་མིན་པར་མཚུངས། །གིས་
ཀར་དོགས་ན་ཐེ་ཚོམ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སིད་ན་གངས་ངེས་འཇིག །ལོག་ཤེས་ཡིན་ན་ཡིད་དཔོད་ཀང་། །ཚད་
མ་ིད་འགྱུར་མཚུངས་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཡི། །ཡིད་དཔོད་བདེན་ན་ཀུན་བདེན་འགྱུར། །གལ་
ཏེ་ལོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །ཡིད་དཔོད་ཡིན་ན་གཞུང་དང་འགལ། །རང་གཞན་སེ་པའི་ལུང་ལས་རྟོགས། །བློ་
རིགས་བཞིར་འདུས་ཡིད་དཔོད་མིན། །གལ་ཏེ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ། །ཚད་མ་མིན་ན་མངོན་སུམ་ཀུན། །ཚད་
མར་མིན་འགྱུར་མངོན་སུམ་ལ། །ངེས་པ་ིད་ནི་བཀག་ཕིར་རོ། བཅད་ཤེས་རིགས་པས་མཐའ་བཅད་ན། །མ་
རྟོགས་པ་དང་ལོག་རྟོག་དང་། །ཡང་ན་ཚད་མ་ིད་འགྱུར་གི། །དེ་ལས་གཞན་པའི་བློ་མི་སིད། །མངོན་སུམ་
རྟོག་བལ་ད་ལྟར་བ། །བཅད་ཤེས་འདས་པ་དྲན་པ་ཡིན། །ཡུལ་དུས་འཛིན་སྟངས་འགལ་བ་ལ། །གཞི་མཐུན་པ་
ནི་ག་ལ་སིད། །རིགས་རྒྱུན་འཛིན་པ་མངོན་སུམ་སྟེ། རེས་ཤེས་བཅད་ཤེས་ཡིན་ཞེ་ན། །རིགས་ 
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༼༦༽ 
ནི་མངོན་སུམ་ཡུལ་མ་ཡིན། །མཐོང་བའི་དོན་ལ་རེས་ཤེས་མེད། །འགལ་བའི་ཕིར་ན་གཞི་མཐུན་མེད། །མངོན་
སུམ་ཡིན་ཕིར་དྲན་པ་མིན། །རིགས་ནི་དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་འགལ། །མཐོང་བ་སྔ་ཕི་ཁད་པར་མེད། །ངེས་པ་
ཡོད་ན་མངོན་སུམ་མིན། །འདྲ་བར་འཛིན་པ་རྟོག་པ་ཡིན། །དེས་ན་མངོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དང་། །གཞི་མཐུན་
རིགས་པ་ཤེས་པས་བཀག །ཅེས་བྱ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཡུལ་དང་དབང་པོའ་ིརྡུལ་ཕ་
རབ། །ཚོགས་པའི་སྐད་ཅིག་ཇི་སེད་ཀིས། །མོང་བའི་རམ་ཤེས་གང་བསྐྱེད་པ། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ་ིམངོན་སུམ་
ཡིན། །གངས་ཀི་དབྱེ་བསྡུ་ཇི་སེད་པ། །རིགས་ཀི་དབྱེ་བས་བྱས་པ་ཡིན། །ནང་གི་དབྱེ་བསྡུ་ཇི་སེད་པ། །དེ་ཡི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་བཞེད། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །མི་བསླུ་མ་གྲུབ་ཚད་མ་མིན། །མ་
རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐེ་ཚོམ་སྟེ། །ཚད་མའི་འགལ་ཟླ་རམ་པ་གསུམ། །འཇུག་ཚུལ་སོ་ནས་ཕེ་བ་ཡིན། །ངོ་བོའ་ིསོ་
ནས་བསྡུ་ན་གཅིག །དེ་དང་དེ་མིན་འཛིན་པས་སྟོང་། །མ་རྟོགས་པ་ཡིན་དབྱེ་ན་གསུམ། །མ་ཞུགས་པ་དང་མ་
རོགས་དང་། །རོགས་པར་གྱུར་ཀང་མ་རེད་པའོ། །དེ་འཛིན་པ་ལ་དེ་མིན་གིས། །གནོད་པ་ལོག་ཤེས་དབྱེ་ན་
གིས། །རྟོག་པ་དང་ནི་རྟོག་མེད་དེ། །སོ་སོར་ཕེ་ན་རམ་པ་ལྔ། །དེ་འཛིན་ན་ཡང་དེ་མིན་སིད། །ཐེ་ཚོམ་ིད་
ཡིན་དབྱེ་ན་གིས། །མངོན་དུ་གྱུར་དང་བག་ལ་ལ། །ཆ་མམ་པ་དང་ཤས་ཆེར་འཛིན། །ཚད་མའི་ཤེས་པ་
གིས་པོ་ཡང་། །རང་རིག་ 
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༼༧༽ 
ཚད་མ་ཁོ་ནར་འདུས། །ཚད་མ་མིན་པ་གསུམ་པོ་ཡང་། །མ་རྟོགས་པ་ལས་དོན་གཞན་མིན། །ཞེས་བྱ་བ་བསྡུ་
བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་བློ་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་གིས་
པའོ།།  ༈  །།རང་མཚན་འཛིན་པ་རྟོག་མེད་དེ། །སྤྱི་འཛིན་པ་ནི་རྟོག་པ་ཡིན། །དེ་ལ་རང་མཚན་དངོས་པོ་
སྟེ། །སྤྱི་ནི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མེད། །རས་དང་ལྡོག་པ་སྤྱི་བྱེ་བག །སྒྲུབ་དང་གཞན་སེལ་རྟོག་མི་རྟོག །གཞན་
དག་རམ་གཞག་གཞན་དུ་འཆད། །ཁོ་བོ་གཞུང་བཞིན་འཆད་པར་འདོད། །རེས་དཔག་དངོས་པོར་མི་འཛིན་
པས། །དེ་ལ་རས་ཆོས་འཐད་མ་ཡིན། །སེལ་བ་ཡིན་ཕིར་རེས་དཔག་ནི། །ལྡོག་པའི་སོ་ནས་གྲུབ་པར་
བཞེད། །གཞན་དང་རང་གི་དངོས་པོ་ལས། །ལྡོག་པར་བྱེད་པ་སྤྱི་བྱེ་བག །ཐད་ཀ་དང་ནི་གོང་མ་ཡི། །སྤྱི་དང་
བྱེ་བག་གིས་གིས་ཡོད། །ཐད་ཀའི་བྱེ་བག་རས་ཐ་དད། །གོང་མའི་བྱེ་བག་གཅིག་པ་བཀག །ཁ་ཅིག་ཐ་དད་
ཡིན་ཞེས་ཟེར། །ཐ་དད་སྣང་རུང་མེད་པས་ཁེགས། །ཁ་ཅིག་རས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར། །རས་གཅིག་ན་ཡང་
སྣང་རུང་མིན། །ཡུལ་དུས་རམ་པ་འགལ་བ་ཡི། །བྱེ་བག་སྤྱི་གཅིག་དང་འབེལ་ན། །སྐྱེ་འཇིག་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་
འགྱུར། །མིན་ན་གཅིག་ལ་ཆ་གིས་འགལ། །སྤྱི་དང་བྱེ་བག་རས་གཅིག་ན། །ཡན་ལག་ཅན་ཡང་ཇི་ལྟར་
དགག །དབང་པོའང་རྟོག་བཅས་ིད་དུ་ཐལ། །འགལ་བ་ཀུན་ཀང་རས་གཅིག་འགྱུར། །བྱེ་བག་རེ་རེ་དང་
འབེལ་པའི། །སྤྱི་ཡང་དུ་མ་ཡོད་ཅེ་ན། །མཚན་ིད་མི་འགྲུབ་དགག་སྒྲུབ་ཀི། །རམ་པར་གཞག་པའང་འཇིག་
པར་འགྱུར། ། 
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༼༨༽ 
མཚན་ིད་མཚུངས་པའི་སྤྱི་གཅིག་དང་། །བྱེ་བག་རས་གཅིག་ཡིན་ནོ་ལོ། །མཚུངས་པ་རྟོག་པས་སར་བ་
ཡིན། །རྟོག་པའི་བློ་ཆོས་དོན་ལ་མེད། །དོན་ལ་འདྲ་བ་ཡོད་ན་ནི། །སྔོན་མེད་མཐོང་ནའང་འདྲ་བར་
འགྱུར། །མཚུངས་ལ་དངོས་པོ་གཅིག་མི་སིད། །གཅིག་མ་ཡིན་ལ་སྤྱི་སྒྲ་མེད། །བློ་ལ་སྤྱི་གཅིག་མ་ཤར་
ན། །མཚུངས་པར་རྟོགས་ཀང་སྤྱིར་མི་རུང་། །ཕོགས་རེ་འདྲ་བ་ཀུན་ལ་ཡོད། །ཐམས་ཅད་འདྲ་བ་གང་ནའང་
མེད། །རིགས་པའི་རྒྱལ་པོས་གསུངས་པ་ཡི། །རམ་གཞག་དང་ཡང་འགལ་བར་སྣང་། །དེ་མིན་རང་བཞིན་ལས་
ལྡོག་པ། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་གྲུབ་པ་དེ། །སེལ་བའི་སྤྱི་ཡིན་རང་མཚན་དུ། །འཁྲུལ་པ་དེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་
བྱེད། །གལ་ཏེ་དོན་ལ་སྤྱི་མེད་ན། །གཞན་སེལ་སྒྲོ་བཏགས་དངོས་མེད་ལ། །གྲུབ་ཀང་དོན་དང་མ་འབེལ་
ཕིར། །ཐ་སད་ཐམས་ཅད་འཇིག་ཅེ་ན། །དོན་དང་སེལ་བ་གཅིག་ིད་དུ། །འཁྲུལ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་
ན། །རང་གི་མཚན་ིད་ཐོབ་པ་ཙམ། །ཚད་མ་ཡིན་ཕིར་འཐད་པ་ཡིན། །ཐ་དད་སྤྱི་འདོད་འུག་ཕྲུག་པ། །རས་
གཅིག་ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ། །གངས་ཅན་པ་རམས་དེ་རེས་འབང་། །སེལ་བར་འདོད་པ་མཁས་པའི་
ལུགས། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་སྤྱི་དང་བྱེ་བག་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་
བྱེད་པ་སྟེ་གསུམ་པའོ།།  ༈  །།རྟོག་མེད་སྣང་བའི་སོ་ནས་འཇུག །སྒྲ་རྟོག་ཐམས་ཅད་གཞན་སེལ་ཡིན། །དེ་
དག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་པའི། །དབྱེ་བས་གིས་གིས་རམ་པ་བཞི། །དོན་ལ་གནས་པའི་དངོས་པོ་
རམས། །གཅིག་ལ་དུ་མ་མི་སིད་ཅིང་། །དུ་མ་གཅིག་ཏུ་གནས་མི་སིད། །གཅིག་ལ་གསལ་དང་ 
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༼༩༽ 
མི་གསལ་མེད། །མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་དོན་བཞིན་སྣང་། །གཅིག་ལ་ཐ་དད་སྣང་བ་མེད། །ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་
སྣང་མི་སིད། །སྣང་བས་འཇུག་ལ་རེས་འཇོག་མེད། །ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་ཡི། །སྟོབས་ཀིས་དབང་ཤེས་
སྐྱེས་པས་ན། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་པའི་ཕིར། །བློ་དོན་ཕན་ཚུན་འཆོལ་བ་མེད། །དེས་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་
ཡང་། །རྟོག་མེད་ཡིན་ཕིར་ངེས་མི་དགོས། །མངོན་སུམ་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། །ིད་ཀིས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་
ཡིན། །དེ་འམ་གཞན་གི་སྟོབས་ིད་ལས། །ངེས་པའི་དབང་གིས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད། །སྔོན་པོའ་ིལྡོག་པ་ངེས་པ་
ནི། །རྟོག་པ་ཡིན་ཕིར་གཞན་སེལ་ཡིན། །འཁྲུལ་ནས་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཐོབ། །ནང་དུ་རང་རིག་ཚད་མར་
འདོད། །གང་ལ་ངེས་པ་ཡོད་པ་དེས། །སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ངེས་པ་དང་ནི་སྒྲོ་འདོགས་
ཡིད། །གིས་ཀ་སེལ་བས་འཇུག་པའི་ཕིར། །དེ་དག་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ཞེས། །རིགས་པ་མཁེན་པས་
གསུངས་པ་ཡིན། །སྒྲ་རྟོག་སྣང་བས་འཇལ་ན་ནི། །དགག་སྒྲུབ་ཅིག་ཆར་རྟོགས་པར་འགྱུར། །གཅིག་ལ་དུ་མར་
བཏགས་ན་ཡང་། །རམ་གངས་ཡིན་གི་ཐ་དད་མིན། །ལྡོག་པས་འབྱེད་ན་སེལ་བ་ལ། །དངོས་པོའ་ིམིང་གིས་
བཏགས་པར་ཟད། །དེ་ལ་སྣང་བར་རོམ་པ་འཁྲུལ། །དངོས་འགལ་བཅད་ནས་འཇུག་པ་ནི། །གཞན་སེལ་ཡུལ་
ཅན་ཡིན་པར་བཞེད། །བརྟགས་ཕིར་སེལ་བ་དངོས་ཡུལ་མེད། །འཁྲུལ་པའི་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་
ཡིན། །རང་མཚན་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ། །སེལ་བའི་འཛིན་སྟངས་མུ་བཞི་སིད། །བྱ་དང་མཚན་ིད་གཅིག་པ་
ལ། །བག་ཆགས་སྟོབས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ། །ཐ་དད་མཚུངས་ལ་འབས་བུའི་ 
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༼༡༠༽ 
བློ། །གཅིག་དང་ཐ་དད་འགལ་ཞེ་ན། །རམ་ཤེས་དང་ནི་སྨན་བཞིན་དུ། །ཐ་དད་ཡིན་ཡང་ཁད་པར་ཡོད། །ཐ་དད་
རམས་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི། །བྱ་བ་ཕོགས་གཅིག་རྟོགས་པར་འགྱུར། །གཞན་སེལ་སྤྱོད་ཡུལ་ཐ་དད་
པས། །གཅིག་ལའང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་རུང་། །སྒྲ་དང་རྟོག་པའི་འཇུག་ཚུལ་ལྟར། །དོན་ལ་ཐ་དད་ིད་དུ་
ཞེན། །གཅིག་ལ་གཅིག་ཏུ་མ་གཏོགས་༼རྟོགས་༽པ། །རྟོགས་པར་བྱ་ཕིར་རམ་པར་དབྱེ། །ཡོད་དང་མེད་པར་
འཛིན་པ་ཡི། །སོ་ནས་གཞན་སེལ་རམ་པ་གིས། །སྒྲ་དང་བློ་ཡི་དབྱེ་བ་ཡིས། །ཡོད་མེད་དེ་ཡང་གིས་གིས་
ཡིན། །གཞན་སེལ་བློ་ཡི་འཇུག་ཚུལ་ཡིན། །བེམ་པོའ་ིདོན་ལ་གཞན་སེལ་མེད། །དོན་གི་གཞན་སེལ་རང་
མཚན་ཕིར། །སྣང་ཡུལ་འགྱུར་གི་སེལ་བ་མས། །སྣང་བའང་དོན་ལ་ཡོད་པར་མཚུངས། །འདོད་ན་ལོང་བ་
རྒྱུན་ཆད་འགྱུར། །དངོས་པོའ་ིགཞན་སེལ་དངོས་མེད་གཅོད། །སྣང་བ་དང་ནི་མི་སྣང་བ། །ཡུལ་གི་སོ་ནས་
དབྱེ་ན་གིས། །རང་གི་མཚན་ིད་སྣང་བ་ལ། །རེས་ཀི་ངེས་ཤེས་ཇི་སེད་པ། །སྒྲ་དང་རྟོག་པས་ཕེ་བས་
ན། །སེལ་བ་ཆ་ཡི་ཡུལ་དུ་འགྱུར། །རང་གི་མཚན་ིད་མི་སྣང་བ། །རྟགས་ལ་ལྟོས་པའམ་མ་ལྟོས་ཀང་། །སྒྲ་
དང་རྟོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས། །ངེས་པ་དེ་ཡང་གཞན་སེལ་ཡིན། །བདེན་དང་མི་བདེན་མཐའ་གིས་པ། །རྟོག་
པའི་འཇུག་ཚུལ་རམ་པ་གསུམ། །མེད་པ་གཞན་སེལ་ཡོད་པ་གཅོད། །དགག་བྱ་ཡོད་དང་མེད་པ་ཡི། །སོ་ནས་
སེལ་བ་རམ་པ་གིས། །དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཡོད་མིན་པས། །ངོ་བོ་མེད་པས་ཤེས་བྱ་མིན། །དེས་ན་དངོས་པོ་
བསལ་བ་ལ། །དངོས་མེད་ཅེས་ནི་བཏགས་པར་ཟད། །དངོས་པོ་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་ནི། །དངོས་པོ་མེད་ལ་ལྟོས་མི་
དགོས། །དངོས་མེད་རྒྱུ་ཡིས་མ་བསྐྱེད་པས། །དངོས་པོ་ 



ཚད་མ་རིགས་གཏེར།   11 

༼༡༡༽ 
བཀག་ནས་བློ་ངོར་སྒྲུབ། །རི་བོང་རྭ་སོགས་མེད་མོད་ཀི། །འདུས་མ་བྱས་དང་འཁྲུལ་ཡུལ་གིས། །དེར་སྣང་
བ་ཡི་སྟོབས་ིད་ལས། །དེ་ཡུལ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅེ་ན། །དེར་སྣང་བ་དེ་ཤེས་པ་ཡིན། །ཕིར་འདོད་ཚད་མས་
གཞལ་མི་ནུས། །དེས་ན་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་དང་། །འཁྲུལ་ཡུལ་གིས་ལ་ཚད་མ་མེད། །ནམ་མཁའ་མེད་ན་
འཇིག་རྟེན་དང་། །བསྟན་བཅོས་གིས་དང་འགལ་ཞེ་ན། །རང་མཚན་མེད་ཕིར་མངོན་སུམ་མིན། །འབེལ་པ་
མེད་ཕིར་རེས་དཔག་མེད། །དེས་ན་ནམ་མཁའ་ཡོད་དོ་ཞེས། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་ལ་ཚད་མ་མེད། །སྔོན་པོར་སྣང་
བ་ཁ་དོག་ཡིན། །བུ་ག་གཟུགས་མ་མཐོང་བ་ཡིན། །དེས་ན་རྒྱན་དང་བུ་ག་ཡི། །ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའི་སྒྲུབ་
བྱེད་མིན། །འདུས་མ་བྱས་རམས་མ་གྲུབ་ན། །རྟག་པར་བཤད་པ་འགལ་ཞེ་ན། །མུ་སྟེགས་བྱེད་དང་ན་ཐོས་
ཀི། །རྟག་སྨྲ་གིས་པོ་རྟག་པར་འདོད། །ཆོས་ཀི་གགས་པས་མི་རྟག་པ། །ལོག་ལ་རྟག་པའི་ཐ་སད་
འདོགས། །དབང་ཤེས་ལྐུགས་པ་མིག་ཅན་འདྲ། །རྟོག་པ་ལོང་བ་སྨྲ་མཁས་འདྲ། །རང་རིག་དབང་པོ་ཚང་བ་
ཡིས། །གིས་པོ་དེ་ཡི་བརྡ་སྤྲོད་བྱེད། །ཅེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།  །།སྤྱི་མེད་ཕིར་ན་དེ་
ཡི་སྒྲ། །རྒྱུ་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། །བརོད་འདོད་དབང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། །སྒྲ་རམས་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པ་
མེད། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཆོས་ཆོས་ཅན། །བརོད་པ་དོན་མེད་འགྱུར་ཞེ་ན། །དོན་གི་ངོ་བོ་གཅིག་ིད་ལ། །བརོད་
འདོད་སྟོབས་ཀིས་སྒྲ་གིས་སར། །དངོས་འགལ་གཅོད་པ་གཞན་སེལ་སྒྲ། །དེ་ནི་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའི་ཕིར། ། 
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༼༡༢༽ 
གཅིག་མ་གྲུབ་པས་གིས་ཀ་མེད། །དེས་ན་གཞན་སེལ་མི་སིད་ལོ། །ཁེད་ཀང་དངོས་འགལ་མི་གཅོད་ན། །དེ་
ཡི་ངོ་བོ་རྟོགས་མི་སིད། །གཅོད་ན་འགལ་ཟླ་མ་རྟོགས་པས། །ཐ་སད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར། །དངོས་
འགལ་བསལ་ནས་དངོས་པོ་དེ། །མི་སྒྲུབ་འོན་ཀང་གཅིག་མཐོང་བས། །དེ་ལ་བརྡ་བྱེད་ཐ་སད་ཀི། །དུས་ནའང་
དེ་ིད་རྟོགས་ཤེ་ན། །བརྡ་ཡི་དུས་ན་ཤིང་མ་ཡིན། །མ་བཀག་ན་ནི་ཤིང་མི་འགྲུབ། །གལ་ཏེ་བཀག་ན་ཤིང་
འགྲུབ་མོད། །འོན་ཀང་དེ་ནི་གཞན་སེལ་ཡིན། །ཡལ་ག་ལོ་མ་ལྡན་མཐོང་ནས། །དེ་ལ་ཤིང་གི་བརྡ་བྱེད་
པས། །བརྡ་དེ་རིགས་ལ་སོར་བར་བྱེད། །རིགས་ནི་གཞན་སེལ་ལས་གཞན་མིན། །གཞན་ལས་བཟློག་ནས་
དེར་འཇུག་ཕིར། །ཚིག་ཀུན་ངེས་གཟུང་སིང་པོ་ཅན། །ཤེས་བྱ་སོགས་སྒྲ་གཅད་བྱ་མེད། །དེ་ལ་རམ་གཅད་
འགལ་ཞེ་ན། །དེ་ལས་གཞན་དངོས་མེད་ན་ཡང་། །བཏགས་པའི་སོ་ནས་རམ་གཅད་ཡོད། །གལ་ཏེ་ཁེད་ཀི་
ལྡོག་པ་དེ། །དངོས་པོ་ཡིན་ན་སྤྱི་དང་མཚུངས། །དངོས་མེད་ཡིན་ན་དགོས་ནུས་མེད། །དེས་ན་ལྡོག་པ་མི་
དགོས་ལོ། །འདི་ལ་བོད་རམས་ཕལ་ཆེར་ནི། །དངོས་པོའ་ིལྡོག་པ་དངོས་པོར་འདོད། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་སྤྱི་ཡི་
སྐྱོན། །བརོད་པ་འདི་ནི་གདོན་པ་དཀའ། །ཤིང་མིན་ལས་ལྡོག་དངོས་པོ་དེ། །ཤ་པ་ཡིན་ན་གཞན་ཤིང་
མིན། །གཞན་ཤིང་ཡིན་ན་ཤ་པ་མིན། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་གཞན་མིན་ཕིར། །ཆོས་ཀི་གགས་པའི་གཞུང་བཟུང་
ནས། །བདག་ིད་ཆེན་པོའ་ིརིགས་པ་འགོག །ནགས་ལ་གནས་པའི་སྤྲེ་འུ་དག །ལོན་པའི་ཤིང་ལ་མི་གཙང་
འཐོར། །ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། ། 
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༼༡༣༽ 
ལྡོག་པ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ཅིང་། །བློ་ཡི་འཇུག་ཚུལ་དཔད་པ་ན། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། །གཞན་
སེལ་ལ་ནི་སྐྱོན་འདི་མེད། །དེས་ན་སྒྲ་གཅིག་བརོད་ན་ཡང་། །དགག་སྒྲུབ་ནུས་པ་རམ་གིས་ཡོད། །ཆོས་
གིས་གཅིག་པ་མི་སིད་ཅིང་། །ལྡོག་པ་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པས། །ལྡོག་པ་བརོད་པ་ིད་ཀིས་ན། །ལྡོག་པའི་དངོས་
པོ་གྲུབ་པར་གསུངས། །ཐ་དད་རམས་ལ་སྤྱི་མེད་ན། །ཨུཏྤལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ། །ཆོས་རམས་གཅིག་ལ་མི་
འདུ་བས། །གཞི་མཐུན་མེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། །སྔོ་ལས་ཨུཏྤལ་གཞན་མིན་ཡང་། །སེལ་བའི་དབྱེ་བསྡུས་རྟོག་
པའི་ངོར། །གཞི་མཐུན་ིད་འགྱུར་རང་མཚན་ལ། །འཇུག་ཕིར་དབང་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་མིན། །སྒྲུབ་དང་གཞན་
སེལ་རམ་དག་གི །མིག་དང་བློ་གོས་གསལ་ལྡན་པ། །རྟོག་གེ་པ་དེ་ཤེས་བྱ་ཡི། །དེ་ིད་ལྟ་བ་ཀུན་མཁེན་
འདྲ། །ཞེས་བྱ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་
སེལ་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་བཞི་པའོ།།  ༈  །།བུམ་པ་ལ་སོགས་དོན་རང་མཚན། །བརོད་བྱ་ཡིན་ཞེས་
འགའ་ཞིག་སྨྲ། །རང་མཚན་སོ་སོར་ངེས་པ་ནི། །མཐའ་ཡས་ཕིར་ན་བརྡ་མི་ནུས། །ཐ་སད་བྱེད་པའི་ཚེ་ན་
ཡང་། །དང་པོའ་ིརང་མཚན་རེད་པར་དཀའ། །འདས་དང་མ་འོངས་བརོད་བྱ་མིན། །དེ་ལ་རང་མཚན་མེད་ཕིར་
རོ། །སྒྲ་ཡི་རང་མཚན་ིད་བརོད་ན། །མིག་དབང་ལ་སོགས་དགོས་མེད་འགྱུར། །དོན་ལ་འབེལ་པ་མེད་པའི་
ཕིར། །དབང་པོས་འབེལ་པ་འཛིན་མི་སིད། །དེ་ཡིས་འདི་ཞེས་སེལ་བ་ནི། །དཔོད་པ་ཡིན་ཕིར་གཞན་སེལ་ 
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༼༡༤༽ 
ཡིན། །དང་པོ་འབེལ་པ་བྱེད་པའི་ཚེ། །རང་གི་མཚན་ིད་བསྟན་ན་ཡང་། །བརྡ་ནི་སྤྱི་ལ་སོར་བྱེད་དེ། །ཐ་སད་
དོན་དུ་འདོགས་ཕིར་རོ། །དབང་པོས་སྒྲ་དང་འདྲེས་པའི་དོན། །འཛིན་ན་བརྡ་མེད་ཀང་རྟོགས་འགྱུར། །དབང་
པོའ་ིསོ་ལ་རེས་འབངས་ཡིད། །མཐོང་སོར་འདྲེས་པ་རྟོག་མེད་འདྲ། །གཞན་དུ་མཐོང་རྟོག་ཡུལ་ཐ་དད། །ཡིན་
ཕིར་དོན་རྟོགས་མི་སིད་ལོ། །རྟོག་བཅས་རྟོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །འཇུག་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཅིག་ཆར་འཇུག །རིམ་
གིས་འཇུག་ཀང་མྱུར་བ་ལ། །བླུན་པོ་རམས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་ཞེན། །ཤེས་པ་རང་གི་མཚན་ིད་ཡིན། དེས་ན་དེ་
ལ་བརྡར་མི་རུང་། །སྒྲ་ཡིས་གསལ་བར་མི་བརོད་ཀི། །རིགས་སྤྱི་བརོད་ཕིར་སྐྱོན་མེད་ན། །དོན་ལ་སྤྱི་མེད་
ཡོད་ན་ཡང་། །དེ་ལ་སར་བ་དགོས་ནུས་མེད། །སྤྱི་དང་འབེལ་པའི་རང་མཚན་ལ། །སར་བས་རང་མཚན་གོ་
ཞེ་ན། །དགོས་ནུས་མེད་པའི་སྤྱི་བོར་ལ། །རང་གི་མཚན་ིད་དངོས་ལ་སོར། །གལ་ཏེ་རང་མཚན་མཐའ་ཡས་
ཕིར། །མི་ནུས་ཤེ་ན་འདི་ལའང་མཚུངས། །གངས་ཅན་པ་དང་ན་ཐོས་གིས། །སྒྲ་དོན་དངོས་ཀི་བརོད་བྱར་
འདོད། །མི་ལྡན་འདུ་བྱེད་ལ་སར་བས། །འབེལ་མེད་གཟུགས་ལ་ཇི་ལྟར་རྟོགས། །བུམ་པ་ཞེས་ནི་བརོད་པ་
ལས། །འབེལ་མེད་བ་ལང་མི་རྟོགས་བཞིན། །འབེལ་པ་མེད་ཀང་འདྲ་བ་ལ། །འཁྲུལ་ནས་དོན་ལ་འཇུག་ཅེ་
ན། །འདྲ་བས་འཁྲུལ་ན་ཡུལ་དང་དུས། །རེས་འགའ་འཁྲུལ་གིས་ཀུན་ཏུ་མིན། །འདི་ནི་རྟག་ཏུ་འཁྲུལ་འགྱུར་
བས། །འདྲ་བའི་སོ་ནས་འཁྲུལ་པ་མིན། །བརྡ་ལས་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ཡིན། །འཆད་དང་འཇུག་པའི་གང་ཟག་
གི །དབྱེ་བས་གིས་གིས་རམ་པ་བཞི། ། 
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༼༡༥༽ 
འཆད་ཚེ་རམ་པར་ཕེ་བས་མཁས། །འཇུག་ཚེ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པས་ཐོབ། །དོན་དང་ཤེས་པ་རང་མཚན་
ཡིན། །སྤྱི་འདོད་གིས་པོ་མེད་པ་ཡིན། །དེ་བཞི་བརོད་བྱ་མ་ཡིན་པས། །དམ་པའི་དོན་དུ་བརོད་བྱ་
མེད། །རྟོག་པ་ངོ་བོས་འཁྲུལ་པ་ལ། །སྒྲ་ཡི་དོན་གི་གཟུགས་བརན་ཤར། །དེ་ལ་ཕི་རོལ་དོན་དུ་ཞེན། །དེ་ནི་སྒྲ་
ཡི་བརོད་བྱར་བཏགས། །འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་གོམས་པ་ཡིས། །བརྡ་ཡི་དུས་ན་བསེས་ནས་སར། །ཐ་སད་
དུས་ནའང་དེ་ལྟར་གོ །དེ་ཕིར་འཁྲུལ་ཡང་བདེན་པར་འཐད། །སྒྲ་དོན་གཞན་ལས་ལྡོག་ན་ནི། །དངོས་པོ་བརོད་
བྱར་འགྱུར་ཞེ་ན། །དམ་པའི་དོན་ལ་མི་ལྡོག་ཀང་། །ལྡོག་པར་སྣང་བ་འཁྲུལ་པ་ཡིན། །སྤྱི་ནི་འཁྲུལ་པར་མི་
འདོད་པས། །དེས་ན་དེ་དག་ག་ལ་མཚུངས། །རྟོག་པའི་གཟུགས་བརན་བརོད་ན་ནི། །ཤེས་པ་བརོད་བྱར་
འགྱུར་ཞེ་ན། །རང་མཚན་ལྡོག་པ་བརོད་བྱ་མིན། །འཁྲུལ་པས་བཏགས་པ་དངོས་མེད་ཡིན། །དེས་ན་རྟོག་པའི་
གཟུགས་བརན་ལ། །འཇིག་རྟེན་གཞུག་ཕིར་སར་བར་ཟད། །སེལ་བའི་སྤྱི་ལ་བརྡ་སོར་ན། །ལྡན་པ་མིན་དང་
མཚུངས་ཤེ་ན། །དོན་སྤྱི་གལ་ཏེ་རས་གྲུབ་ན། །ཁོད་བདེན་འོན་ཀང་དངོས་མེད་ཡིན། །དེ་ཕིར་སེལ་བ་ཡུལ་
མེད་ཅེས། །ཤེས་ན་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་མེད། །བརོད་བྱ་མེད་ན་འཁྲུལ་པ་གསོག །ཡིན་ཕིར་ཐ་སད་འཇིག་ཅེ་
ན། །འཁྲུལ་པའི་སོ་ནས་རང་མཚན་ལ། །འཇུག་ཕིར་ཐ་སད་འཐད་པ་ཡིན། །ཆད་བྱས་འབེལ་པ་གོ་བ་
ལ། །འཁྲུལ་པའི་འབེལ་པ་མི་དགོས་སོ། །རང་མཚན་དང་ནི་དོན་སྤྱི་དང་། །གིས་པོ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་
སྟེ། །གསུམ་པོ་གང་ལ་ཆད་བྱས་ཀང་། །འཁྲུལ་པ་མེད་ན་བརྡ་མི་འབྱོར། །འདིར་ནི་ 
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༼༡༦༽ 
རང་མཚན་གཟུགས་བརན་གིས། །གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར། །རན་པོ་རམས་ཀིས་བརྡ་ཆད་
བྱེད། །འཁྲུལ་ནས་དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར། །སྒྲ་ཡི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་མེད། །ཞེན་པའི་བརོད་བྱ་རང་མཚན་
ཡིན། །འབེལ་པ་འཁྲུལ་པས་བྱས་ན་ཡང་། །འཇུག་པའི་སྐྱེས་བུ་བསླུ་བ་མེད། །ཅེས་བྱ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་
སུ་བཅད་པའོ། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱེད་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་ལྔ་
པའོ།།  ༈  །།དགག་དང་སྒྲུབ་པ་ཇི་སེད་པ། །འགལ་འབེལ་ིད་ལ་ལྟོས་པས་ན། །ཚད་མའི་མཚན་ིད་དཔོད་པ་
ཡི། །སྔོན་དུ་འགལ་འབེལ་དཔད་པར་བྱ། །ཆོས་གིས་གཅིག་པ་མི་སིད་ཅིང་། །གཅིག་ལ་འབེལ་པ་མི་སིད་
པས། །རང་རང་ངོ་བོ་ལ་གནས་པའི། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འབེལ་མེད་ཡིན། །དངོས་མེད་ལ་ཡང་དངོས་
འབེལ་ནི། །ཡོད་ཅེས་བླུན་པོ་འགའ་ཞིག་སྨྲ། །དངོས་མེད་ངོ་བོ་མེད་པ་ལ། །འབེལ་པ་ཡོད་ན་དངོས་པོར་
འགྱུར། །ཆོས་གང་ཆོས་གཞན་མི་འདོར་བ། །འབེལ་པ་རམས་ཀི་སྤྱི་མཚན་ཏེ། །དངོས་པོ་འདྲེ་བ་མེད་ཕིར་
དང་། །དངོས་མེད་ངོ་བོ་མེད་ཕིར་མེད། །བདག་གཅིག་པ་ལ་ཆོས་གིས་མེད། །ཆོས་གིས་མེད་ལ་འབེལ་མི་
སིད། །དེས་ན་བྱས་དང་མི་རྟག་པ། །དོན་གི་སྟེང་ན་འབེལ་པ་མེད། །གལ་ཏེ་བྱས་དང་མི་རྟག་པའི། །ལྡོག་པ་སྒྲ་
ལ་མ་གྲུབ་ན། །ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་པ་མི་སིད་པས། །དོན་ལ་བདག་གཅིག་འབེལ་ཞེ་ན། །རས་གཅིག་དོན་མཐུན་
ལྡོག་པ་རམས། །དོན་ལ་ཡོད་ན་ལྡོག་པ་ན། །མ་འབེལ་རྟགས་མིན་འབེལ་ན་ཡང་། །རམ་གངས་པ་འམ་འབས་
བུར་འགྱུར། ། 
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༼༡༧༽ 
སྔ་ཕི་མིན་ལ་དེ་བྱུང་མེད། །སྔ་ཕི་ཡོད་ན་གང་རུང་མེད། །དེས་ན་དངོས་དང་དངོས་མེད་ལ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་
འབེལ་པ་མེད། །འགགས་པ་དང་ནི་སྐྱེས་པ་ལ། །སོར་བའི་འབེལ་པ་ཡོད་ཅེ་ན། །སོར་འབེལ་རྟག་ན་དངོས་པོ་
མིན། །མི་རྟག་ན་ནི་ཐུག་མེད་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་མ་ལྟོས་པའི། །མེ་དུད་འབེལ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། །རྐྱང་པ་རེ་
རེ་མཐོང་བས་ཀང་། །གིས་ཀའི་འབེལ་པ་ངེས་པར་འགྱུར། །རྒྱུ་འབས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་ཕན། འདོགས་
ཕིར་འབེལ་པ་མི་འགལ་ན། །རྒྱུ་འབས་དངོས་པོ་དངོས་མེད་ལ། །ཕན་བྱ་ཕན་བྱེད་འཐད་པ་དཀའ། །མེད་ན་མི་
འབྱུང་འབེལ་ཡིན་ན། །གཡས་གཡོན་སོགས་ཀང་འབེལ་པར་འགྱུར། །དོན་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི། །འབེལ་
པ་རས་ལྡོག་བཏགས་པས་ཁེགས། །རང་གི་མཚན་ིད་འབེལ་མེད་ཀང་། །རྒྱུ་འབས་རིགས་ལ་འབེལ་ཞེ་
ན། །རིགས་དེ་རྒྱུ་འབས་ིད་ཡིན་ན། །སྔར་གི་སྐྱོན་ལས་འདའ་བ་མེད། །དེ་ལས་གཞན་པའི་རིགས་ཡོད་
ན། །སྤྱི་ཡི་སྐབས་སུ་བཀག་ཟིན་ཏོ། །འདིས་ནི་ལྡན་དང་འདུ་བ་དང་། །ཁད་པར་དང་ནི་ཁད་པར་ཅན། །བྱེད་
དང་ཕད་པ་ལ་སོགས་པ། །འབེལ་པར་འདོད་པ་བཀག་པ་ཡིན། །འཁར་གཞོང་ལ་ནི་རྒྱ་ཤུག་བརྟེན། །དེ་ནི་ལྡན་
པའི་འབེལ་ཞེས་ཟེར། །རྟག་པའི་རྟེན་ལ་མི་རྟག་པ། །འབེལ་པ་འཕོད་པ་འདུ་ཞེས་གགས། །བྱས་དང་མི་རྟག་ལ་
སོགས་པ། །དོན་གཅིག་ལ་ནི་འདུ་ཞེས་སྨྲ། །ཐ་དད་གཞན་གིས་གཞན་གོ་བ། །ཁད་པར་བྱེད་ཆོས་འབེལ་ཞེས་
འདོད། །འགགས་པའི་རྒྱུ་དང་ད་ལྟར་གི། །འབས་བུ་འབེལ་པ་སོར་འབེལ་ལོ། །བདག་དང་བྱ་བ་རམ་གིས་
ལ། །བྱེད་པའི་འབེལ་པ་ཡོད་དོ་ལོ། ། 
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༼༡༨༽ 
མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ལ། །ཕད་པའི་འབེལ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། །རེ་ཁོལ་ཁོ་ཤུག་ལ་སོགས་ཀང་། །འབེལ་
པ་ཡིན་ཞེས་རོངས་པ་སྨྲ། །དོན་ལ་འབེལ་པ་འདོད་པ་ནི། །གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་པས་ཁེགས། །ལྡན་པ་
སོགས་ལའང་གཞན་སེལ་གིས། །སེལ་ན་གོ་བྱེད་ཡིན་ཞེ་ན། །ལྡན་པ་ཅན་སོགས་གནོད་བྱེད་ཡོད། །གནོད་
བྱེད་མེད་ན་གིས་པོར་འདུས། །༼ཇི་ལྟར་གནོད་པ་ཡོད་ཅེ་ན། །གཞན་ཡང་གངས་ཅན་འདོད་པ་ཡི། །ལྕགས་
གོང་དང་ནི་མེ་བཞིན་དུ། །འདྲེས་པ་རམས་དབྱེར་མེད་ཅེ་ན། །ཆོས་ཀི་གགས་པས་བོར་བ་ཡི། །ངན་རྟོག་ཕལ་
ཆེར་བླུན་པོ་ལེན།༽ །སྐྱུགས་སྨན་བཏང་ནས་སྐྱུགས་པ་ལ། །ཁི་ལས་གཞན་པ་སུ་ཞིག་ཟ། །བར་སྐབས་ཀི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །རམ་རྟོག་ཡུལ་ལ་འཇིག་རྟེན་གི། །ཐ་སད་བཞིན་དུ་དབྱེ་བསྡུ་དང་། །སྔ་ཕི་རྟོག་པས་
སེལ་བ་ཡིས། །འཇུག་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཕིར་འབེལ་པར་འཐད། །བྱས་དང་མི་རྟག་བློས་སེལ་བ། །དོན་ལ་གྲུབ་ན་
དོན་འབེལ་ཡིན། །དོན་ལ་དེ་དག་མ་གྲུབ་ན། །དོན་གི་སྒྲུབ་བྱེད་མིན་ཞེ་ན། །བརྟགས་པ་དོན་ལ་འཇུག་པ་
དང་། །མི་འཇུག་པ་སྟེ་རམ་པ་གིས། །འཇུག་པས་འཇུག་ཡུལ་ཐོབ་པ་ན། །འབེལ་པ་ིད་དེ་ཅིག་ཤོས་
མིན། །མེད་ན་མི་འབྱུང་དུ་བ་ལ། །མེད་ན་དེ་ནི་རྒྱུ་མེད་འགྱུར། །ཡོད་ན་དེ་ིད་དངོས་པོ་ཡི། །འབེལ་པ་ིད་དུ་
འགྱུར་ཞེ་ན། །དོན་གི་དུ་བ་མེ་མེད་ན། །མི་འབྱུང་བ་ཙམ་ཡོད་མོད་ཀང་། །སྔ་ཕི་བཟུང་ནས་སེལ་བ་ནི། །རྟོག་
པ་མིན་པས་སེལ་མི་ནུས། །མཚན་ིད་དང་ནི་མཚོན་བྱ་དང་། །སྤྱི་དང་བྱེ་བག་འབེལ་པ་ཡང་། །འཁྲུལ་པས་
དངོས་པོ་གཅིག་ 
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༼༡༩༽ 
ིད་དུ། །བརྟགས་པས་འགྲུབ་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །གང་ཡོད་དེ་འཇིག་བུམ་པ་བཞིན། །སྒྲ་ཡང་ཡོད་ཅེས་རང་
བཞིན་རྟགས། །སྐྱེས་པ་ཁོ་ན་འཇིག་པ་ཡིན། །དེ་ལ་འཇིག་བྱེད་གཞན་མི་དགོས། །འཇིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་
ཕིར། །ལྟོས་མེད་འདི་ནི་མ་གྲུབ་ལོ། །འཇིག་པར་བྱ་རྒྱུའི་དངོས་པོ་དང་། །ཞིག་པ་དངོས་མེད་གིས་ཀ་
ལ། །འཇིག་པའི་སྒྲ་དོན་འཇུག་མོད་ཀི། །གིས་ཀ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མི་དགོས། །བུམ་འཇིག་དངོས་མེད་རྒྱུ་མི་
ལྟོས། །དངོས་ནའང་རང་གྲུབ་རྒྱུ་ཅི་དགོས། །གཞན་རྒྱུས་བྱས་པས་དེ་མི་འཇིག །དེས་ན་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་
གྲུབ། །འཇིག་པ་དངོས་མེད་རྒྱུས་བྱེད་ཅེས། །སྨྲ་ན་ལྟོས་མེད་ཤུགས་ལས་གྲུབ། །དངོས་མེད་རྒྱུ་ཡིས་བྱེད་པ་
དང་། །རྒྱུ་ཡིས་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་པ། །དོན་མཚུངས་དཔེར་ན་མེད་པ་ལ། །ལྟ་དང་བལྟ་རྒྱུ་མེད་པ་བཞིན། །ཚོགས་
པ་ཚང་ཡང་མྱུ་གུ་བཞིན། །ལྟོས་མེད་འདི་ཡང་མ་ངེས་ལོ། །ཚོགས་པ་དེ་དག་འགྱུར་བ་ལ། །ལྟོས་པའི་ཕིར་ན་
མ་ངེས་མིན། །བྱས་པའང་དུས་ལ་ལྟོས་ཤེ་ན། །དུས་ལ་ལྟོས་ན་བྱས་པ་དེ། །འགྱུར་ན་འཇིག་པ་ལྟོས་མེད་
གྲུབ། །མི་འགྱུར་སྔར་བཞིན་འཇིག་མེད་གནས། །ཚོགས་པ་འགྱུར་མེད་གཅིག་ཡིན་པས། །གཏན་ཚིགས་འདི་
ནི་མ་གྲུབ་ལོ། །ཚོགས་པས་ཕི་ནས་བསྐྱེད་པ་ལྟར། །གཅིག་ཕིར་དང་པོ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར། །གཅིག་ིད་ན་
ཡང་གེགས་ཡོད་ཕིར། །མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པར་མི་ངེས་ན། །གེགས་ཅན་གེགས་མེད་ཐ་དད་ཕིར། །གཅིག་ཏུ་འདོད་
ཀང་གིས་སུ་འགྱུར། །ནས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་སཱ་ལུ་ཡི། །མྱུ་གུ་བསྐྱེད་ལ་ལྟོས་མོད་ཀང་། །སཱ་ལུས་མྱུ་གུ་མི་
བསྐྱེད་པས། །གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་མ་ངེས་ལོ། །སཱ་ལུའི་ས་བོན་ལ་ལྟོས་ཕིར། །ལྟོས་ 
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༼༢༠༽ 
མེད་ཡིན་པའི་རྟགས་མ་གྲུབ། །བྱས་ཡོད་སྐད་ཅིག་འཇིག་པ་མིན། །འཇིག་པའི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ཤེ་ན། །མྱུ་གུ་རང་
རང་རྒྱུ་ལ་ལྟོས། །དངོས་འཇིག་རྒྱུ་གཞན་ལ་མི་ལྟོས། །འཇིག་པ་དངོས་མེད་རྒྱུ་མི་དགོས། །དེས་ན་འཇིག་བྱེད་
གཞན་མི་དགོས། །དངོས་འགལ་རས་གཅིག་འགྱུར་བ་དང་། །དེ་ིད་གཞན་དུ་མི་འཐད་དང་། །ཐོགས་བཅས་
ཐོགས་མེད་མཚུངས་པ་ཡི། །ཐལ་བ་གསུམ་གིས་འདིར་མི་འགོག །བྱ་རོག་དཀར་པོ་སིད་པ་ལྟར། །དངོས་པོ་
རྟག་པ་མི་འགལ་ཟེར། །རྟགས་དེས་དོན་བྱེད་མི་ནུས་ན། །དངོས་མེད་ཡིན་ཕིར་དོན་ལ་མཐུན། །ནུས་དེ་
འགྱུར་ན་རྟག་པ་མས། །འགྱུར་བ་མེད་ན་བྱེད་པ་འགལ། །གང་གང་བྱེད་མིན་དེ་དངོས་མེད། །མཁའ་བཞིན་
རྟག་པའང་བྱེད་པས་སྟོང་། །ཆོས་ཅན་རྟག་པའི་གཞན་སེལ་ཡིན། །དངོས་པོ་བཀག་ིད་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས། །ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཟེར། །དགག་བྱ་འཛིན་པ་སྐྱེ་མི་དགོས། །ལ་ལ་རྟོག་མོང་གཅིག་
ཡིན་ལོ། །ལོག་རྟོག་ིད་ཀང་མི་སིད་འགྱུར། །དེས་ན་སྐད་ཅིག་གིས་སྟོང་ལ། །དོན་བྱེད་འགོག་པའི་རྟགས་
ཀིས་གྲུབ། །རང་བཞིན་རྟག་ཀང་གནས་སྐབས་རམས། །འགྱུར་ཕིར་དོན་བྱེད་འཐད་ཅེ་ན། །གིས་པོ་གཅིག་ན་
ཆོས་གིས་འགལ། །ཐ་དད་ཡིན་ན་བྱེད་པ་འགལ། །སྐད་ཅིག་འཇིག་པ་མེད་ན་ཡང་། །རགས་པའི་འགྱུར་བ་
ཡོད་ཅེ་ན། །དང་པོ་སྐད་ཅིག་མི་འཇིག་ན། །རགས་པའི་འགྱུར་བ་ག་ལ་སིད། །དོན་བྱེད་ནུས་པ་བཀག་པ་
ལ། །དངོས་པོ་མེད་པས་ཁབ་པ་འགྲུབ། །གནོད་པ་ཅན་གི་ལམ་སོང་དུ། །ལྟོས་མེད་འཆད་པ་དགོངས་པ་
མིན། །དེས་ན་ལོག་རྟོག་རམ་གིས་ཀི། །གེན་པོར་གཏན་ཚིགས་རམ་གིས་གསུངས། ། 
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༼༢༡༽ 
རྒྱུ་འབས་ཕྲུགས་ལྔས་ངེས་ཞེས་ཟེར། །ཧ་ཅང་ཐལ་ཕིར་འདི་མི་འཐད། །རྒྱུ་འབས་ཕན་འདོགས་བྱ་བྱེད་
ཡིན། །རྒྱུ་ཡང་ེར་ལེན་ལྷན་ཅིག་བྱེད། །དེ་ཡང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི །སོ་ནས་ཕྲུགས་གསུམ་རམ་པ་
གིས། །མཚན་ིད་མི་འགྲུབ་ཧ་ཅང་ཐལ། །གཞན་དུ་འཁྲུལ་པས་འདིར་མི་གནོད། །གང་དག་རྒྱུ་མིན་ལས་
སྐྱེས་པ། །དེ་ནི་དེ་ཡི་འབས་བུ་མིན། །རམ་པ་འདྲ་བས་འཁྲུལ་པ་ལ། །དེ་ཡི་མིང་གིས་བཏགས་པར་ཟད། །རྡོ་
དང་ཤིང་སོགས་མེ་རྒྱུ་མིན། །མེ་རྒྱུ་མེ་ཡི་རྡུལ་ཕན་ཡིན། །རྡུལ་ཕན་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་རྒྱུ། །རྡོ་ཤིང་སོགས་
ཡིན་དབང་པོ་བཞིན། །ཡང་ན་སྔོན་དང་ཕི་མ་ཡི། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཐ་དད་ཡོད། །མེ་དང་དུ་བས་བསྐྱེད་པ་
ཡི། །འབས་བུ་དུ་བའི་ཁད་པར་བཞིན། །རང་མཚན་དང་ནི་སྒྲ་དོན་གིས། །འབེལ་པའི་མཚན་གཞིར་མི་འཐད་
པས། །སྒྲ་ཡི་དོན་ལ་རང་མཚན་དུ། །འཁྲུལ་པའི་གཞན་སེལ་ཁོ་ན་ཡིན། །བདེ་བྱེད་དགའ་བ་དཔོད་པ་
ཡིས། །འབེལ་པ་ངེས་པར་བྱེད་ཅེས་གག །ི་འོག་པ་རམས་ཚད་མ་ཡིས། །འབེལ་པ་ངེས་པར་བྱེད་པར་
འདོད། །ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་བསྐྱེད་པ་ཡི། །གཞན་སེལ་ངེས་པའི་བདག་ིད་ཅན། །འཁྲུལ་པས་དངོས་པོ་
གཅིག་ིད་དུ། །རྟོག་དཔོད་དེ་ཡིས་འབེལ་པ་ངེས། །དངོས་པོའ་ིདོན་ལ་འབེལ་པ་མེད། །འབེལ་པ་གིས་ཀང་
སྒྲོ་བཏགས་ཡིན། །སྒྲ་ཡི་དོན་ལ་རང་མཚན་དུ། །འཁྲུལ་པས་འབེལ་པའི་རྟོག་པ་སྐྱེ། །ཞེས་བྱ་བ་བསྡུ་བའི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་འབེལ་པ་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་དྲུག་
པའོ།།  ༈  །།ཆོས་གང་གང་ལ་གནོད་བྱེད་པ། །དེ་ནི་དེ་ཡི་འགལ་ཟླ་ཡིན། ། 
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༼༢༢༽ 
འགལ་ཟླ་དངོས་པོ་དངོས་མེད་ཀི། །ཡུལ་གི་དབྱེ་བ་ལ་ལྟོས་ནས། །ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དག་དང་། །ཕན་ཚུན་
སྤངས་འགལ་གིས་སུ་བཞེད། །ལྷན་ཅིག་མི་གནས་གནོད་བྱེད་དུ། །འདོད་པ་དཔད་ན་འཐད་མ་ཡིན། །དེས་ན་
གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་གིས། །རྒྱུ་འབས་བཞིན་དུ་ཐ་དད་ཡིན། །གང་གིས་གནོད་བྱ་ནུས་མེད་དུ། །བསྐྱེད་པའི་
རྒྱུ་ལ་གནོད་བྱེད་ཟེར། །ལྷན་ཅིག་མི་གནས་ཇི་སེད་པ། །དངོས་པོ་གནོད་བྱེད་གིས་ལ་འཇུག །དེ་ཡང་རྒྱུན་
མིན་སྐད་ཅིག་མིན། །བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་ཡིན་ཕིར་རོ། །སྐད་ཅིག་མི་འགལ་རྒྱུན་མ་གྲུབ། །དེས་ན་འགལ་འདི་
མི་འཐད་ལོ། །སྐད་ཅིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས། །སྔོན་མེད་ཕི་མ་ཕི་མ་སྐྱེ། །དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པ། །ཟློག་པར་
བྱེད་ལ་ེས་པ་མེད། །རྡུལ་ཕན་འགལ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །གནས་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ། །མི་གནས་ན་ནི་
གཅིག་བཅོམ་པས། །རྒྱུ་འབས་དུས་མམ་འགྱུར་ཞེ་ན། །ལ་ལ་ེ་བར་ཞ་བར་འདོད། །ཁ་ཅིག་ཕད་ནས་བསྒྱུར་
བར་འདོད། །འགའ་ཞིག་ཕད་པ་མེད་པར་འདོད། །རྟག་སྨྲ་དེ་དག་འཁྲུལ་པ་ཡིན། །ལྷན་ཅིག་གནས་ན་འགལ་བ་
མས། །བསྒྱུར་ན་རྟག་པར་འདོད་པ་འགལ། །དེས་ན་རྡུལ་ཕན་ལས་རྡུལ་ཕན། །ནུས་མེད་སྐྱེ་ཕིར་འགལ་བ་
མེད། །ལ་ལ་བྱ་རོགས་སྐད་ཅིག་གསུམ། །འགའ་ཞིག་ཡུན་རིང་འགོགས་ཞེས་ཟེར། །ཡུན་རིང་འགོགས་པའི་
ལྷན་ཅིག་ཏུ། །མི་གནས་པ་དེ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཕད་དང་ནུས་མེད་སྐྱེས་པ་དེ། །སྐད་ཅིག་གསུམ་ལ་དོན་འགལ་
ལྡོག །ངེས་པ་སྐྱེས་པས་སྒྲོ་འདོགས་ཕིས། །མི་སྐྱེ་བ་ནི་བློ་ཡི་ཡིན། །སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཆ་མེད་ན། །རགས་
པའི་རྒྱུན་རམས་མེད་པར་འགྱུར། །ཆ་ཤས་ཡོད་ན་ཐུག་ 
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༼༢༣༽ 
མེད་པས། །གསུམ་ལ་ལྡོག་པ་དཀའ་ཞེ་ན། །སྐད་ཅིག་ལ་ནི་ཆ་ཤས་མེད། །རྒྱུན་ཡང་སྐད་ཅིག་སྐྱེས་ཙམ་
ཡིན། །རྡུལ་དང་སྐད་ཅིག་མི་མཚུངས་པས། །གསུམ་པ་ིད་ལ་ལྡོག་པ་ཡིན། །གང་རེག་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་
དེས། །ནུས་ཅན་བསྐྱེད་དམ་ནུས་མེད་བསྐྱེད། །གིས་ཀ་ལྟར་ཡང་ཚ་རེག་ལ། །དགོས་ནུས་མེད་པར་འགྱུར་
ཞེ་ན། །གང་རེག་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་དེ། །སྐད་ཅིག་གིས་པའི་ེར་ལེན་ཡིན། །ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་གང་དང་
གང་། །ཕད་པ་དེ་ཡིས་འབས་བུ་འབྱིན། །སྤང་བྱའི་ངོ་བོའམ་ས་བོན་སྤོང་། །གིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་
ཟེར། །ས་བོན་སྤོང་བའི་གེན་པོའང་ཡོད། །ངེས་པས་སྒྲོ་འདོགས་གིས་ཀ་མིན། །འབེལ་པ་བཞིན་དུ་འགལ་
བ་ཡང་། །དངོས་པོའ་ིདོན་ལ་གྲུབ་པ་མེད། །རམ་པར་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་ནས། །འགལ་བ་ིད་དུ་རམ་པར་
བཞག །སྣང་དང་མི་སྣང་མ་གཏོགས་པ། །འགལ་བ་ངེས་བྱེད་གཞན་ཡོད་མིན། །གང་རེག་འགོག་ལ་མེ་ཙམ་
ནི། །མ་ངེས་སྟོབས་ལྡན་མི་འགྲུབ་ལོ། །ཁ་ཅིག་སྟོབས་ལྡན་འགོག་ཅེས་ཟེར། །རང་གི་ངོ་བོ་མེ་ཙམ་
ཡིན། །ཆོས་གང་ཆོས་གཞན་གིས་དབེན་པ། །ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། །དབྱེ་ན་དངོས་འགལ་
བརྒྱུད་འགལ་གིས། །བརྒྱུད་འགལ་ལ་ཡང་རམ་གིས་འདོད། །རས་དང་ལྡོག་པ་འགལ་བ་ཡི། །སོ་ནས་
གིས་གིས་རམ་པ་དྲུག །ཆོས་གཞན་དབེན་པ་འགལ་ཡིན་ན། །འབེལ་པ་རམས་ཀང་འགལ་བར་
འགྱུར། །འདོད་ན་འགལ་བ་འགོག་པ་དང་། །འབེལ་ན་སྒྲུབ་པའི་རམ་གཞག་འཇིག །ཐ་དད་འབེལ་ལམ་མ་
འབེལ་ཡང་། །ངོ་བོ་ཡིན་པ་འགོག་ཅེ་ན། །འགལ་བ་དམིགས་པས་འགོག་པའི་ཕིར། ། 
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༼༢༤༽ 
སྣང་རུང་མེད་པ་ནུས་མེད་འགྱུར། །ཐ་དད་འགལ་བར་གསུངས་པ་ནི། །བཏགས་པ་བ་ཡིན་འབེལ་པ་
བཞིན། །རྒྱུ་དང་ཤེས་པའི་དབྱེ་བ་ཡིས། །ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་གཞག་བྱེད། །ཐ་དད་ཕན་གནོད་འབེལ་དང་
འགལ། །གིས་ཀ་མིན་ན་ཐ་དད་ཙམ། །རང་མིན་འགོག་པ་དངོས་འགལ་ཡིན། །བརྒྱུད་འགལ་རང་མིན་ཁབ་
བྱེད་འགོག །སྔོ་སོགས་འགལ་གིས་མིན་མི་ཁེགས། །ཤེ་ན་སྤངས་ཡིན་འགལ་བ་མིན། །ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་
གཅིག་པ་བཀག །དེ་ཡིན་དེ་མ་ཡིན་གིས་འགོག །ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་པོ་གིས། །ཡིན་པ་སྣང་རུང་
མེད་པས་ཁེགས། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་འགལ་བ་བརྟག་པའི་རབ་
ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་བདུན་པའོ།།  ༈  །།ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཆོས་གསུམ་གིས། །ཁབ་ཕིར་དེ་ཡི་རམ་གཞག་
བཤད། །མཚན་ིད་གོ་བྱེད་དོན་གི་ཆོས། །མཚོན་བྱ་གོ་བྱ་བློ་ཡི་ཆོས། །མཚན་གཞི་གོ་བྱ་རྟེན་གི་ཆོས། །དེ་
དག་རམ་པར་གཞག་འཇོག་ཡིན། །ཆོས་གསུམ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དགོས། །མེད་ན་ཐམས་ཅད་འཆོལ་བར་
འགྱུར། །མཚན་ིད་རས་ཡོད་ལ་མཚན་ིད། །མི་དགོས་དགོས་ན་ཐུག་མེད་ཟེར། །ཁ་ཅིག་དོན་ལ་མི་དགོས་
ཀང་། །ཐ་སད་ལ་དགོས་གཞན་དག་ནི། །དོན་ལའང་དགོས་ཟེར་མཚོན་བྱ་ཡང་། །དེ་འདྲ་རྟགས་བཞིན་ཐུག་
མེད་ཟེར། །རམ་འཇོག་རྒྱུ་ནི་མ་ངེས་པར། །རམ་གཞག་འབས་བུ་ངེས་ན་ནི། །མཚན་ིད་དགོས་པ་མེད་པར་
འགྱུར། །མ་ངེས་ན་ནི་ཐུག་མེད་འཇིག །རྟགས་ཀི་མཚན་གཞིས་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན། །སྒྲུབ་ཕིར་ཐུག་མེད་སྐྱོན་
མེད་ན། །ཚུལ་གསུམ་ལོག་ཤལ་མ་ངེས་ཀང་། །བྱས་ 
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༼༢༥༽ 
དང་དཀར་ཟལ་ངེས་ཙམ་གིས། །མི་རྟག་བ་ལང་རྟོགས་པར་འགྱུར། །ཐ་སད་ལ་ཡང་ཞེན་རུང་ཞིག །མེད་ན་དེ་
ནི་ཤེས་བྱ་མིན། །ཡོད་ན་དེ་ིད་ཕི་མ་ཡི། །མཚན་ིད་ཡིན་ཞེས་ལ་ལ་འདོད། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡལ་ག་
ལའང་། །ཡལ་ག་མེད་ན་ཤིང་མ་ཡིན། །ཡལ་ག་ཡོད་ན་ཤིང་ལ་ཡང་། །མཚན་ིད་ཐུག་པ་མེད་པར་
འགྱུར། །ཡལ་ག་ལ་ནི་ཡལ་ག་གཞན། །མེད་ཀང་ཡལ་ག་དེ་ིད་ཀིས། །ཙནྡན་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ། །བསྒྲུབ་
ཕིར་ཐུག་མེད་མི་དགོས་ན། །ཐ་སད་གིས་པ་མེད་ན་ཡང་། །ཐ་སད་དེ་ིད་མཚན་ིད་ཀིས། །ཤེས་བྱའི་ངོ་
བོར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། །ཐ་སད་ཐུག་མེད་ག་ལ་དགོས། །བརྡ་དོན་འབེལ་པར་ནམ་རྟོགས་པ། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་ཐ་སད་
གྲུབ། །རྟགས་དང་མཚན་ིད་གིས་ཀ་ལ། །སྤྱི་དང་བྱེ་བག་གིས་གིས་ཡིན། །གིས་ཀའང་སོར་བ་གསུམ་
པར་ཐུག །བཞི་པ་ཕན་ཆད་དགོས་ནུས་མེད། །ཚུལ་གསུམ་ཚུལ་གསུམ་མེད་ན་རྟགས། །མི་འགྱུར་ཡོད་ན་
ཐུག་མེད་ལོ། །ཚུལ་གསུམ་དུ་བ་ཁོ་ནའི་ཆོས། །དབྱེར་མེད་ཡིན་གིས་ཆོས་གཞན་མེད། །འདི་ཡི་མཚན་ིད་
ཐུག་མེད་དུ། །ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡང་བསལ་བ་ཡིན། །ལ་ལ་མཚོན་བྱ་རམ་འཇོག་ཟེར། །གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་
མཚུངས་ཕིར་མིན། །འགའ་ཞིག་ཆོས་གསུམ་ཚང་བར་འདོད། །མཚོན་བྱ་ལྟོས་ཕིར་འདི་མི་འཐད། །དངོས་
འགལ་གཅོད་པའི་དོན་ལྡོག་ཡིན། །མཚན་ིད་དེ་ཡི་སྐྱོན་བསྡུ་ན། །གསུམ་ཞེས་བྱང་ཕོགས་པ་རམས་
འདོད། །སོར་བ་བཀོད་ནས་སྐྱོན་བརི་ན། །དོན་ལྡོག་གཞན་འགྱུར་མེད་པར་འགྱུར། །མ་བཀོད་པ་ལ་སྐྱོན་སོར་
ན། །མཚན་གཞི་མི་གནས་དོན་མེད་འགྱུར། །འདི་དག་སྐྱོན་དུ་འཐད་ན་ནི། ། 
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༼༢༦༽ 
མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཅིས་མི་བཞེད། །མ་ཁབ་ཁབ་ཆེས་མི་སིད་གསུམ། །མཚན་ིད་ཀི་ནི་སྤྱི་སྐྱོན་
ཡིན། །སྒྲ་དང་དོན་གི་རམ་གཅོད་ཀུན། །གསུམ་པོ་འདི་ལས་གཞན་ཡོད་མིན། །མཚན་གཞིར་བཀོད་དང་མ་
བཀོད་དང་། །མཚན་ིད་མི་སིད་པ་ཡི་གཞིར། །མཚོན་བྱ་ཁེགས་དང་མི་ཁེགས་ཞེས། །རོད་པ་གིས་ཀིས་
འདིར་མི་གནོད། །ཁ་ཅིག་མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་ཟེར། །ཐ་སད་མཚོན་བྱའི་མཚན་གཞིར་འདོད། །མཚོན་
བྱ་མིང་གིས་ཁད་པར་དུ། །བྱས་ཕིར་མཚན་ིད་མཐོང་བ་ཡི། །དབང་ཤེས་རྟོག་བཅས་ིད་འགྱུར་ཞིང་། །དོན་
གྲུབ་རས་ཡོད་དག་ཏུའང་འགྱུར། །བརྡ་ལ་འཇུག་པ་ཐ་སད་དུ། །གསུངས་ཕིར་མཚོན་བྱའི་མཚན་གཞི་
མིན། །རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒྲ་ཤེས་ནི། །མཚོན་བྱ་ིད་ཡིན་དེ་ཡི་གཞི། །རྒྱུ་མཚན་ིད་ལ་བརྡ་སར་བའོ། །དེ་
ལྟར་རྟོགས་ནས་སོ་གསུམ་ནི། །འཇུག་པ་དེ་ཡི་ཐ་སད་ཡིན། །དོན་ལ་ལྟོས་པའི་མིང་ཡིན་པས། །བཏགས་ཡོད་
ིད་ཡིན་དངོས་པོ་ལ། །མ་གྲུབ་ཕིར་ན་སྒྲོ་བཏགས་ཡིན། །མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་མ་ཡིན་ན། །རང་བཞིན་
རྟགས་སུ་མི་འཐད་ལོ། །སྒྲ་ཡི་དོན་ལ་གཅིག་ིད་དུ། །འཁྲུལ་པས་ཐ་སད་སོར་བ་ནི། །འཇིག་རྟེན་དོན་ལ་མི་
སླུའི་ཕིར། །གགས་པའི་རེས་དཔག་ག་ལ་འགལ། །མཚན་ིད་བརྟེན་པ་མཚན་གཞི་ཡིན། །མཚན་ིད་པ་དང་
བཏགས་པ་གིས། །འགའ་ཞིག་ཆོས་གསུམ་རང་ལྡོག་ནི། །རང་གི་རམ་པ་འཆར་རུང་ཟེར། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་
ཆོས་གསུམ་པོ། །རྟོག་མེད་ཡུལ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །དེས་ན་སྣང་བའི་ལྡོག་པ་ནི། །ཆོས་གསུམ་ིད་མིན་སེལ་
བ་ཡི། །ཆོས་གསུམ་གི་ནི་རང་ལྡོག་ལ། །སྒྲུབ་དང་དགག་ 
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༼༢༧༽ 
པ་གིས་ཀ་ཡོད། །མཚན་མཚོན་རང་བཞིན་འབེལ་པ་ཡིན། །མཚན་གཞི་ཕལ་ཆེར་གནས་སྐབས་
འབེལ། །འཁྲུལ་པས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ིད། །མོང་བས་མཚན་མཚོན་འབེལ་པ་འགྲུབ། །མཚན་གཞི་དང་ནི་
མཚོན་བྱ་ཡི། །འབེལ་པ་མཁས་པས་མཐོང་བས་དྲན། །རོངས་པ་ལ་ནི་བརྡ་དྲན་པའི། །ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་རེས་
དཔག་དགོས། །གསུམ་པོ་དེ་ལ་སྤྱི་དང་ནི། །སོར་བ་འདིར་གཏོགས་གིས་གིས་དྲུག །བཟློག་ལའང་དྲུག་
ལས་མཚན་ིད་དང་། །མཚན་གཞིའི་ཆ་གིས་སྐྱོན་མེད་སིད། །སོར་བ་འདིར་གཏོགས་མཚན་ིད་དེ། །གཞི་
མཚོན་གིས་ལ་ཁེགས་ན་ནི། །མཚན་གཞི་ལོག་ཤལ་ཁེགས་པར་འགྱུར། །མ་ཁེགས་ན་ནི་ཁབ་ཆེས་
ཟེར། །དོན་ལྡོག་ལ་ཁབ་རང་ལྡོག་ལ། །མ་ཁབ་པས་ན་ེས་པ་མེད། །མཚོན་བྱ་འགལ་དང་ཐ་སད་
ཁེགས། །དངོས་འགལ་གཞི་མཚོན་རོད་པ་མེད། །དེས་ན་ལ་ལར་འགལ་བ་དང་། །མཚུངས་པར་མངོན་པའི་
སོར་བ་སིད། །མཚན་མཚོན་གངས་མམ་ངོ་བོ་གཅིག །རས་ཡོད་བཏགས་ཡོད་ིད་དུ་ངེས། །མཚན་མཚོན་
དོན་ལ་གཅིག་པ་དང་། །ཐ་དད་གངས་མི་མམ་པ་འཁྲུལ། །དེ་དག་ཕན་ཚུན་བཟློག་པ་ཡི། །རམ་པར་གཞག་
པས་འདིར་མི་གནོད། །མི་སླུ་མ་ཤེས་དོན་གསལ་གིས། །རམ་གངས་པ་འམ་ཕེ་སྟེ་སྨྲ། །མཚན་ིད་གིས་
ཀིས་འཇོག་ན་ནི། །མཚོན་བྱ་དེ་ཡང་གིས་སུ་འགྱུར། །མཚན་མཚོན་གིས་སུ་འདོད་ན་ཡང་། །སྤྱི་མཚན་
གཅིག་པ་མི་སིད་འགྱུར། །མ་ཁབ་གཅོད་ཚུལ་འདིར་མི་འཐད། །གིས་སུ་འབྱེད་པ་དགོངས་པ་མིན། །མི་
དགོས་མ་ཁབ་མི་སིད་གསུམ། །བདེན་པའི་དོན་རྟོགས་འདོད་ན་ཡོད། །མི་སླུ་མ་ཤེས་ 
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༼༢༨༽ 
དོན་གསལ་གིས། །རང་མཚན་རྟོགས་པར་དོན་ལ་མཐུན། །ཐ་སད་པ་དང་དོན་དམ་པ། །གིས་ཀ་ལ་ཡང་
གིས་པོ་འཇུག །མི་སླུ་ལས་དང་བྱེད་པོ་དང་། །བྱ་བ་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཅན། །དངོས་མེད་འཇལ་ལ་མ་
ཁབ་ཅིང་། །ེ་བར་བསླད་ལ་ཁབ་ཆེས་ལོ། །རང་མཚན་ཡོད་མེད་དཔོད་ཕིར་འཐད། །ེ་བར་བསླད་པ་བསླུ་
བར་བཤད། །ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན། །ངེས་པའི་འགལ་ཟླ་སྒྲོ་འདོགས་ཡིན། །དེ་ཡི་མཚན་ིད་
གནས་ལུགས་ལས། །མཐའ་གཞན་དུ་རྟོག་དབྱེ་ན་གིས། །རྟོག་པ་ལོག་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་མོ། །མ་རྟོགས་པ་ལས་
གོ་བུར་དུ། །རྟོགས་པས་སྒྲོ་འདོགས་མ་བཅད་ལོ། །རེས་དཔག་སྣང་བས་མི་འཇུག་པས། །སེལ་བ་ིད་ཡིན་དེ་
ཡི་ཡུལ། །མེ་མེད་གཞན་དང་མཚུངས་པ་རུ། །འཛིན་ཕིར་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་བཞེད། །ངེས་པ་དང་ནི་སྒྲོ་
འདོགས་གིས། །ཡུལ་དང་ངོ་བོ་དུས་གསུམ་ལ། །གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་པ་ཡི། །རོད་པ་གསུམ་གིས་
འདིར་མི་གནོད། །ངེས་དང་སྒྲོ་འདོགས་ཞེན་ཡུལ་གཅིག །ཞེན་སྟངས་ཐ་དད་ཕིར་ན་སེལ། །ཚད་མ་མིན་ལ་
ཡང་དག་བཀག །ཡང་དག་ཕེ་ནས་འཆད་པ་འཁྲུལ། །དེས་ན་ཡང་དག་ཤེས་པ་ིད། །ཚད་མ་ཡིན་ཕིར་དབྱེ་
གཞིར་འཐད། །དབྱེ་ན་མངོན་སུམ་རེས་དཔག་གིས། །དེ་དག་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟག །ཚད་མ་གིས་ཀ་
དངོས་པོ་ིད། །ཡིན་ཕིར་གཅིག་པ་བཀག་པ་མིན། །ཡུལ་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་ལ། །ལྟོས་ནས་གཅིག་དང་ཐ་
དད་མིན། །དེས་ན་བློ་ཡི་ངོ་བོར་གཅིག །ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་དད་ཡིན། །རེས་དཔག་ཡུལ་མིན་རང་རིག་
དང་། །གཅིག་ཕིར་བརད་པའི་སྐྱོན་ལས་གོལ། །གཞལ་ 



ཚད་མ་རིགས་གཏེར།   29 

༼༢༩༽ 
བྱ་གིས་ཕིར་ཚད་མ་གིས། །དེ་ལས་གངས་གཞན་བཀག་ཕིར་རོ། །མིང་ལ་བཤད་འཇུག་རམ་པ་
གིས། །དེ་ལ་བཤད་འཇུག་འགལ་བ་དང་། །མི་འགལ་འགལ་ཞིང་མི་འགལ་བའི། །རམ་པར་དབྱེ་བ་རམ་པ་
བཞི། །དེ་དག་མིང་དང་རིགས་ཀི་སྒྲ། །མཁས་པ་རམས་ཀིས་གིས་སུ་ཕེ། །ཡུལ་དུས་རམ་པ་འཁྲུལ་པའི་
ཆ། །མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་པ་ཡོད། །རང་མཚན་མེད་ཕིར་མངོན་སུམ་མིན། །རྟགས་ལས་ངེས་ན་རེས་
དཔག་སིད། །ཁ་དོག་འཛིན་པ་རེག་བྱ་ལ། །མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་ལ་ལ་སྨྲ། །སྐྱེ་མཆེད་རམ་དབྱེ་མ་ཤེས་
པས། །རྒྱུ་ཆོས་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་འཁྲུལ། །རྟོག་པ་ཡུལ་དུས་རམ་པ་ལ། །འཁྲུལ་པས་མངོན་སུམ་འགོག་
ཅེས་ཟེར། །རྟོག་པ་འཁྲུལ་ཡང་དབང་ཤེས་ལ། །མི་སྒྲིབ་སྔོ་འཛིན་ཚད་མ་བཞིན། །འགའ་ཞིག་ཡིན་མིན་
མཚུངས་ཞེས་ཟེར། །མཚུངས་མིན་ཡུལ་ཐ་དད་ཕིར་རོ། །ནོར་བུའི་འོད་ལས་ནོར་བུ་ིད། །རྟོགས་པ་རེས་
དཔག་མིན་ཞེ་ན། །སཱ་ལུའི་མྱུ་གུས་སཱ་ལུ་སོགས། །འབས་རྟགས་ཕལ་ཆེར་འཁྲུལ་པར་འགྱུར། །རྟགས་དང་
བསྒྲུབ་བྱ་འཁྲུལ་ན་ཡང་། །དོན་དང་ཆ་ལ་ཚད་མ་ཟེར། །དེ་ལྟའི་རྟགས་ལ་ཚུལ་གསུམ་མེད། །གྲུབ་ལ་རྟགས་ཀི་
ཁད་པར་མེད། །ཚད་མ་དེ་དག་ངེས་པ་ནི། །རང་གཞན་གང་ལས་རྟོགས་ཤེ་ན། །ལ་ལ་རང་ལས་ངེས་པར་
འདོད། །འགའ་ཞིག་གཞན་ལས་ངེས་ཞེས་ཟེར། །དེ་དག་གིས་ཀས་རིགས་པ་དང་། །རིགས་པ་སྨྲ་བའི་བཞེད་
པ་དོར། །དོན་རིག་གིས་དང་རང་རིག་དང་། །རེས་སུ་དཔག་པ་རང་ལས་ངེས། །དང་པོ་པ་དང་ཡིད་མ་
གཏད། །འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་རམས་གཞན་ལས་ངེས། །དོན་བྱེད་པ་དང་གོམས་པ་ཅན། །རེས་སུ་ 
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༼༣༠༽ 
དཔག་པས་ངེས་པར་བྱེད། །ཁ་ཅིག་ཡུལ་དང་ངོ་བོ་ལ། །བརྟགས་ནས་གཞན་ངེས་མི་སིད་ཟེར། །དེ་དག་གིས་
ནི་མངོན་སུམ་དང་། །རྟོག་པའི་བྱེད་པ་འདྲེས་པར་ཟད། །སྣང་བ་དངོས་པོའ་ིཡུལ་ཅན་ཡིན། །སེལ་བ་ལ་ནི་
དགག་སྒྲུབ་གིས། །དགག་པ་སྒྲུབ་པ་སྤོང་བ་དང་། །མི་སྤོང་བ་ཡི་སོ་ནས་གིས། །ཁ་ཅིག་དངོས་ཤུགས་སོ་
ནས་ཀང་། །སྒྲུབ་པ་དང་ནི་འགོག་ཅེས་ཟེར། །རེས་དཔག་ཤུགས་རྟོགས་ིད་དུ་འགྱུར། །མིན་ན་ཚད་མ་གསུམ་
པར་འགྱུར། །དོན་དང་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དང་། །ཡོད་པའི་དབྱེ་བས་གིས་གིས་བཞི། །དགག་པ་དེ་ིད་བཟློག་
པ་བཞི། །དགག་སྒྲུབ་དེ་ཡང་ཚད་མས་འགྲུབ། །ཤུགས་ལས་རྟོགས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། །བྱེད་པའམ་རེས་
དཔག་ིད་ལ་དགོངས། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་མཚན་ིད་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་བརྒྱད་
པའོ།།  ༈  །།མོང་བས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་འཁྲུལ། །མངོན་སུམ་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། །རྟོག་པ་སྒྲ་དོན་འཛིན་
པ་ཡིན། །མ་འཁྲུལ་པ་དེ་རམ་པ་བཞི། །ཡུལ་དང་རྟེན་དང་གང་ཟག་གི །སོ་ནས་མངོན་སུམ་རམ་པར་
དབྱེ། །མངོན་སུམ་བཞི་པོ་མདོ་སེའི་ལུགས། །བྱེ་བག་སྨྲ་གསུམ་རམ་རིག་གིས། །ཕེ་ནས་མཚན་ིད་འཇོག་
པ་འཁྲུལ། །དེས་ན་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པའོ། །དབང་པོ་ཡུལ་ལ་འཛིན་ནུས་ཏེ། །རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངེས་པས་
འགྲུབ། །གསལ་བར་སྣང་བས་རྟོག་མེད་འགྲུབ། །རང་མཚན་འཛིན་ཕིར་འཁྲུལ་པ་མེད། །དབང་པོ་ཐུན་མོང་
མིན་རྒྱུའི་ཕིར། །དབང་ཤེས་ཡིན་ཏེ་རྔ་སྒྲ་བཞིན། །ཡུལ་དང་དབང་ཤེས་རམ་གིས་ཀི། །དེ་མ་ཐག་ལས་སྐྱེས་
པ་ཡིད། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འཁྲུལ་པའི། །ཤེས་པ་ 
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༼༣༡༽ 
ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཡིན། །ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དུ་མ་ཡང་། །དབང་ཤེས་བཞིན་དུ་རང་རིག་གཅིག །འཁྲུལ་པ་
མེད་ཕིར་ཚད་མ་ཡིན། །རྒྱུན་མེད་ཕིར་ན་ངེས་མི་ནུས། །དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དབང་སྐྱེ། །དེས་ན་
དབང་ཤེས་རྒྱུན་བཅས་ཡིན། །ཡིད་དབང་ལས་ནི་ཡིད་དབང་མིན། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་དེ་རྒྱུན་མེད། །སྤེལ་མ་དང་
ནི་རྒྱུན་གི་མཐའ། །གིས་ཀ་ལ་ཡང་གནོད་བྱེད་ཡོད། །དེས་ན་དབང་པོ་དབང་ཤེས་ཀི། །རྒྱུ་ཡིན་ཡིད་ཀི་རྐྱེན་
དུ་འགྱུར། །རང་རིག་ཡིན་ཕིར་རྒྱུད་གཞན་མེད། །དེས་ན་མངོན་སུམ་འགོས་གསུམ་པ། །ཡུལ་གཞན་འཛིན་
དང་དབང་པོ་ལ། །ལྟོས་ཕིར་འདི་ལ་སྐྱོན་གིས་མེད། །རང་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་ནི། །མངོན་སུམ་ཡིན་པར་མཁས་
རམས་བཞེད། །རང་སྐྱེ་སྔོན་མེད་སྐྱེ་བ་ཡིན། །རང་རིག་བེམ་པོ་བཟློག་ཙམ་ཡིན། །དེས་ན་རང་རིག་རང་སྐྱེ་
གིས། །མཚུངས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་མ་ཡིན། །ཕེ་ནས་མཚན་ིད་འཇོག་པར་འཁྲུལ། །བསོམ་བྱུང་འཁྲུལ་
མེད་མངོན་སུམ་སྟེ། །འཁྲུལ་པ་ཅན་རམས་ལྟར་སྣང་ཡིན། །འཕགས་པ་གསུམ་གི་མངོན་སུམ་གསུམ། །སློབ་
དང་མི་སློབ་སོ་ནས་ལྔ། །དེ་དག་སྣང་བཅས་སྣང་མེད་ཀི། །དབྱེ་བས་གིས་གིས་རམ་པ་བཅུ། །ཐབས་དང་
ཤེས་རབ་ལེགས་སངས་པ། །ཕན་ཚུན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱུར་པས། །ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པའི། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་
པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཚེ་གསུམ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་དང་ནི། །གངས་མེད་གསུམ་གིས་དེ་མཐར་ཕིན། །ཐབས་ཞན་
པས་ན་རམ་གོལ་གིས། །བག་ཆགས་བཅས་ཕིར་སྟོན་པ་མིན། །ཐབས་ལ་གོམས་པས་དངོས་ཀུན་
གསལ། །བག་ཆགས་སྤངས་ཕིར་ཀུན་མཁེན་ཡིན། །བཅད་ཤེས་དང་ནི་ངེས་པ་ 
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༼༣༢༽ 
གིས། །རྟོག་པ་ཡིན་ཕིར་མངོན་སུམ་མིན། །དེས་ན་རལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཀུན། །མངོན་སུམ་ཡིན་ཕིར་ཚད་
མར་གྲུབ། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ་ིཚད་མ་ནི། །ངེས་པ་ིད་ལས་འཇུག་ལྡོག་བྱེད། །འཕགས་པ་རྟོག་པ་བལ་བ་
རམས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱེད་པར་གསུངས། །བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཡེ་ཤེས་ཅན། །དེ་ཡི་མཁེན་པ་དཔག་མི་
ནུས། །ཚིག་གི་ཁད་པར་ངེས་གྱུར་ན། །སྔོན་བྱུང་བ་ཡང་དཔག་པར་ནུས། །གོམས་པ་རོགས་ནས་དེ་གསལ་
བ། །མཐའ་གཞན་བཀག་པའི་ངེས་པས་འགྲུབ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་རྟེན་བརྟེན་པ། །རིག་པའི་ཐོག་མཐའ་རམ་པ་
གིས། །མེ་དང་སྒྲོན་མ་དཔེར་བྱས་ནས། །མངོན་སུམ་ིད་ཀིས་འགྲུབ་ཅེས་ཟེར། །ཐུག་མེད་རང་རིག་གིས་
མི་འགྲུབ། །མེ་དང་སྒྲོན་མ་དཔེར་མི་རུང་། །སེམས་ལས་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི། །རྟགས་ཀིས་སྔོན་མཐའ་ཐུག་
མེད་འགྲུབ། །རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པའི། །རྟགས་ཀིས་ཕི་མཐའ་ཐུག་མེད་འགྲུབ། །ལས་དང་ལུས་
སེམས་འཁོར་བའི་རྒྱུ། །གིས་པོ་སྤང་ཕིར་དཀའ་སྤྱོད་ཟེར། །མི་ནུས་མི་ཕན་མི་དགོས་པས། །ལས་དང་ལུས་
འཛད་ལམ་མ་ཡིན། །སྐྱེ་རྒྱུ་མ་རིག་དེ་ལས་ཀང་། །ོན་མོངས་ལས་དང་འཁོར་བ་འབྱུང་། །སྐྱེ་མཆེད་འདི་ལས་
སྐྱེ་མཆེད་གཞན། །དེ་ཡི་བཟང་ངན་ལས་ཀིས་བྱེད། །བྱམས་སོགས་བདག་དང་མི་འགལ་ཕིར། །འཁོར་བའི་ར་
བ་གཅོད་ནུས་མིན། །བདག་མེད་བདག་དང་འགལ་བས་ན། །བདག་མེད་མཐོང་བས་དེ་སུན་འབྱིན། །ས་བོན་
ཐོག་མ་ཡོད་མིན་ཡང་། །མེས་བསེགས་པ་ན་ཕི་མཐའ་མཐོང་། །དེ་བཞིན་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ཀང་། །བདག་
མེད་མཐོང་ན་ཕི་མཐའ་འགྲུབ། །གསལ་བ་བསྐྱེད་ལ་རྒྱུ་ཚང་ཞིང་། །གེགས་མེད་ཕིར་ན་བསྐྱེད་པར་
ངེས། །འཇིག་སོགས་ 
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༼༣༣༽ 
གོམས་ལས་གསལ་སྣང་དང་། །གཟུང་འཛིན་མེད་ཕིར་འཁྲུལ་མེད་འགྲུབ། །མི་ནུས་མི་ཤེས་མི་བརྟན་
ཕིར། །སྤངས་པའི་གོལ་བ་མེད་ཅེ་ན། །རང་བཞིན་མིན་ཕིར་ཐབས་ཡོད་ཕིར། །རྒྱུ་སྤོང་ཕིར་ན་རམ་གོལ་
འཐད། །མཆོངས་དང་ཆུ་དང་གསེར་གི་དཔེས། །གོམས་པ་སིད་པ་མིན་ཞེ་ན། །འབད་ལ་ལྟོས་ཕིར་མི་བརྟན་
ཕིར། །སླར་འབྱུང་བསྐྱེད་ཕིར་དཔེར་མི་རུང་། །སྟོང་ིད་སིང་རེ་གོམས་པ་ལས། །དེ་ཡི་ངང་དུ་འགྱུར་སིད་
མོད། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཐའ་མེད་ཕིར། །ཀུན་མཁེན་བསྒྲུབ་པ་དཀའ་ཞེས་ཟེར། །གཙོ་བོའ་ིདོན་ལ་མི་སླུ་
བ། །ཀུན་མཁེན་ཡིན་ཏེ་ཀུན་ཚོགས་བཞིན། །དགོས་པའི་དོན་ཀུན་ཤེས་པ་ལ། །མཁས་རམས་ཐམས་ཅད་
མཁེན་ཞེས་ཟེར། །ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་ན་པ་ལ། །བ་ལང་མེད་ཀང་སྐྱོན་མ་ཡིན། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་
སུ་བཅད་དོ། །ཡང་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གྲུབ་པ་ཡིན། །བསྐལ་པའི་བར་དུ་བརོད་
རྒྱུ་ཡང་། །མེ་ལོང་ནང་དུ་ཅིག་ཆར་འཆར། །དེ་བཞིན་ཤེས་བྱ་མཐའ་མེད་པ། །མཁེན་པའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་
གིས་མཁེན། །བར་སྐབས་སུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་
ིད་དུ་འདོད། །དེ་ལ་རྟོག་པ་རྟོག་མེད་གིས། །རྟོག་མེད་ལ་ཡང་ཡིད་དབང་གིས། །རྟོག་པ་གསུམ་ཡིན་དྲུག་
བཤད་པ། །ལོག་རྟོག་བཟློག་ཕིར་ཕེ་སྟེ་གསུངས། །ལྟ་དང་ངེས་པ་ཚད་འབས་དང་། །ཕད་དང་དོན་རྟོགས་ཚད་
འབས་འདོད། །ཁད་པར་ཁད་པར་ཅན་དེར་སྨྲ། །ལ་ལ་དབང་ཤེས་ཚད་འབས་འདོད། །དེས་ན་རམ་པར་གཞག་
འཇོག་གི །རྒྱུ་འབས་ 
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༼༣༤༽ 
ིད་ལ་ཚད་འབས་བཞེད། །དེ་ལ་རང་རིག་ཚད་འབས་ནི། །རམ་གཞག་གྲུབ་མཐའ་ཕལ་ཆེར་མཐུན། །དོན་
རིག་སྨྲ་བ་རང་རང་གི །གྲུབ་མཐའི་སྟོབས་ཀིས་ཚད་འབས་འཇོག །མེ་ཡི་རང་མཚན་གཞལ་བྱ་ལ། །དུ་བ་ལས་
བྱུང་གཞན་སེལ་བློ། །ཚད་མ་ིད་ཡིན་དེ་རྟོགས་པ། །འབས་བུ་ཡིན་ཞེས་མཁས་རམས་བཞེད། །མེ་སྣང་བག་
ཆགས་སིང་པོ་ལས། །དུ་བར་སྣང་བའི་བག་ཆགས་སྐྱེ། །དེས་ན་སྐྱེས་བུ་མི་སླུ་བ། །རེས་དཔག་ཡིན་ཞེས་
མཁས་རམས་བཞེད། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་མངོན་སུམ་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་དགུ་
པའོ།།  ༈  །།རེས་དཔག་རམ་གིས་རང་དོན་ནི། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡིན། །ཕོགས་ནི་ཆོས་
དང་ཆོས་ཅན་གི། །ཚོགས་པ་བརོད་ལ་དངོས་མིང་ཡིན། །དེ་ཡི་ཕོགས་རེས་ཟིན་པའི་ཕིར། །ཡ་གལ་གིས་
ལ་བཏགས་ནས་འཇུག །བརོད་པར་འདོད་པས་སྔོན་སར་བ། །དེ་ིད་གོ་བ་དངོས་མིང་ཡིན། །དེ་བརྟེན་རྒྱུ་
མཚན་འགའ་ལས་གཞན། །རྟོག་པས་བཏགས་པ་མིང་དུ་འདོད། །ཚོགས་དོན་ལ་ནི་ཕོགས་ཀི་སྒྲ། །མཁས་པ་
རམས་ལ་གདོད་ནས་གྲུབ། །བཏགས་པ་ལ་ནི་འདྲ་བ་དང་། །འབེལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལ་ལྟོས། །ཆོས་ལ་
བསྒྲུབ་བྱར་མིང་བཏགས་པ། །འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ། །ལོག་པར་རྟོག་པ་སྤང་ཕིར་རམ། །སེབ་
སོར་ངོར་བྱས་བཏགས་པ་ཡིན། །ཆོས་ཅན་བརོད་ན་འཁྲུལ་གཞི་ཡོད། །མཐའ་རམས་བཀག་ན་ཡུན་རིང་
འགོར། །དངོས་མིང་བརོད་ན་སེབ་སོར་མས། །བདེ་བླག་རྟོགས་ཕིར་ཕོགས་ཞེས་གསུངས། །ཕོགས་དང་
ཆོས་ཅན་མཚུངས་ཤེ་ན། །གགས་པའི་སོ་ནས་ཁད་པར་ཡོད། །ཆོས་ 
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༼༣༥༽ 
དང་འབེལ་པའི་ཕོགས་ཀི་སྒྲ། །རོད་གཞི་ིད་ཡིན་ལག་ལྡན་བཞིན། །ཆོས་དང་འབེལ་ཡང་ཆོས་ཅན་
སྒྲས། །ངེས་པར་མི་ནུས་མགོ་ལྡན་བཞིན། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་
ིད། །མ་ཡིན་མཚན་ིད་མེད་ཕིར་རོ། །དཔག་གཞིར་བཟུང་བ་ཤེས་འདོད་ཡིན། །དེ་ལ་གྲུབ་པ་ཕོགས་ཆོས་
སོ། །བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལྡན་མི་ལྡན་ལ། །མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ཞེས་ཟེར། །ཕོགས་གིས་དངོས་
འགལ་དུ་བསམས་ནས། །ཕུང་གསུམ་བྱུང་བར་དོགས་པ་ལ། །ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པ་འགའ། །རས་ལྡོག་
རམ་པར་ཕེ་སྟེ་སྨྲ། །རས་ཆོས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལྡན། །ལྡོག་ཆོས་རང་ལྡོག་རྟེན་ཞེས་ཟེར། །རས་ལྡོག་ཇི་ལྟར་
ཕེ་ན་ཡང་། །ཕོགས་གིས་ིད་དུ་ངེས་མི་ནུས། །གིས་ལ་འཇུག་པའི་རས་ལྡོག་ཀང་། །མཁས་པ་རམས་ལ་
གྲུབ་པར་མཐོང་། །དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་ན་ནི། །ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པར་འགྱུར། །བློ་ངོར་དགག་སྒྲུབ་
བྱེད་ན་ནི། །ཡོད་མེད་མ་ངེས་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཤེས་འདོད་ཕོགས་སུ་མི་འདོད་ཕིར། །ལྟོས་གཞི་དང་པོ་མེད་
པར་འགྱུར། །ལྟོས་གཞི་དང་པོ་མི་འདོད་ན། །འདི་ལ་ཕོགས་ཆོས་མཚན་ིད་དཀའ། །ལྟོས་གཞི་དང་པོ་ཕོགས་
གིས་སུ། །ངེས་ན་ལྟོས་གཞི་གཞན་གིས་ཀི། །ཡོད་མེད་ངེས་པའི་འགོ་ལྡོག་ཀང་། །བརོད་པ་རབ་ཏུ་དཀའ་
བ་ཡིན། །ཕོགས་ཆོས་དང་ནི་ཕོགས་གིས་པོ། །གཅིག་ལ་ལྡོག་པས་འབྱེད་ན་ནི། །རྟགས་ཀུན་ཕོགས་སུ་ལྷུང་
འགྱུར་བས། །གཏན་ཚིགས་མ་ངེས་ག་ལ་སིད། ༼།ཚོགས་དོན་མཐུན་ཕོགས་ིད་ཡིན་ན། །དེ་ཡི་ཡན་ལག་
དེ་ལྡན་ིད།༽ །ཤེས་བྱ་ཕོགས་གིས་ངེས་པ་དང་། ། 
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༼༣༦༽ 
ལྟོས་གཞི་གསུམ་དུ་འདོད་པ་འགལ། །ལྟོས་གཞི་གིས་སུ་འདོད་ན་ནི། །དེ་ལྟོས་རྟགས་ཀང་ཚུལ་གིས་
འགྱུར། །མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གིས་སུ། །ངེས་པ་སློབ་དཔོན་མི་བཞེད་དོ། །རས་ལྡོག་སོ་སོར་ཕེ་
བ་ཡིས། །རེས་སུ་འཇུག་ན་ཐ་སད་འཇིག །རང་ལྡོག་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡི། །ཚུལ་འདི་བརྟགས་ན་སིང་པོ་
མེད། །ཕོགས་གིས་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་ཕིར། །དགག་སྒྲུབ་རམ་གཞག་འཇིག་ཅེ་ན། །དགག་སྒྲུབ་ཕོགས་
ཀིས་བྱེད་པ་མིན། །ཚད་མའི་འགལ་འབེལ་ངེས་པས་འགྲུབ། །རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་འབེལ་སྟོབས་ཀིས། །ཡོད་
མེད་ངེས་པ་རེས་འགོ་ལྡོག །ཕོགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀི་སྤྱིས། །མཚུངས་དང་མི་མཚུངས་ཕོགས་གིས་
ཡིན། །མཐུན་ཡུལ་ཕོགས་ཀང་བཏགས་པ་བས། །གཞན་སེལ་ིད་ཡིན་གིས་པོ་མིན། །འདི་ལ་གཞན་གི་
ཀླན་ཀ་མེད། །གཞུང་གི་དགོངས་པའང་འདི་ིད་ཡིན། །རས་ནི་དངོས་པོ་ལས་གཞན་མིན། །གཞན་སེལ་ལས་
གཞན་ལྡོག་པ་མེད། །དེས་ན་རས་ལྡོག་གཅིག་ིད་དུ། །འཁྲུལ་པ་ིད་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱེད། །ཡོད་མེད་གིས་
ཀ་ལ་བརྟེན་ནས། །སྒྲ་དོན་གསུམ་གིས་ཆོས་གིས་སྒྲུབ། །དུ་བའི་རྟགས་ལས་སྐྱ་བོའ་ིརས། །ཚུལ་གསུམ་
རྟགས་ལ་ཤེས་བྱ་ཙམ། །མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གིས་སུ། །དཔད་ན་ཚད་མ་འཇིག་ཅེ་ན། །དུ་བ་དང་
ནི་ཚུལ་གསུམ་གི། །གཞན་སེལ་གིས་པོ་སྐྱ་བོ་དང་། །ཤེས་བྱ་གིས་ཀི་ལོག་པ་དང་། །ལྡོག་པ་གིས་ལ་
འབེལ་ཕིར་འཐད། །ལྡོག་འགོག་ཆོས་རྟགས་ཕོགས་གིས་ཀི། །རོད་པ་བཞི་ཡི་གཞན་ལན་འཁྲུལ། །མེད་
དགག་ཐ་སད་མེད་དགག་དང་། །སྤྱི་ལྡོག་ཕུང་གསུམ་ཡིན་ཕིར་འཐད། །ཇི་སེད་རྟགས་སུ་བཀོད་གྱུར་པ། ། 



ཚད་མ་རིགས་གཏེར།   37 

༼༣༧༽ 
དེ་སེད་ཕོགས་གསུམ་ལ་ལྟོས་པས། །དངོས་སུ་གང་རུང་མ་ཚང་ཡང་། །ལྟོས་གཞི་ིད་དུ་འདོད་པ་
ཡིན། །དགག་སྒྲུབ་སེལ་བས་བྱེད་འདི་ལ། །རས་ལྡོག་ཕེ་ནས་ཕོགས་གིས་སུ། །རོད་པའི་ེས་པས་མི་
གནོད་དེ། །ཚད་མའི་ཡུལ་ལ་མཁས་ཕིར་རོ། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཚུལ་གཅིག་ནས་ནི་དྲུག་
གི་བར། །ི་ཚེའི་ཚུལ་གཞན་འདོད་པ་འཁྲུལ། །ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་འབེལ་པ་ངེས། །གཏན་ཚིགས་མཚན་
ིད་སྐྱོན་མེད་ཡིན། ༼།ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ཚུལ་དང་པོ།༽ །ཚུལ་གིས་པ་དང་རེས་འགོ་ཡིས། །ལྡོག་པ་
འཕེན་པའི་སྐྱོན་གིས་མེད། །ངེས་རུང་རྟགས་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཕིར། །ངེས་པ་རྟགས་ཡིན་གོ་བྱེད་ཕིར། །འདི་ལ་
གཞན་གི་ཀླན་ཀ་མེད། །ཁ་ཅིག་རོད་གཞིས་ཁད་པར་དུ། །བྱས་པ་རྟགས་ཀི་མཚན་གཞིར་འདོད། །མི་ལྡན་
གཅོད་པ་རོད་གཞི་ཡིས། །ཡིན་ན་ཡུ་བུ་རོད་པ་མེད། །གཞན་ལྡན་གཅོད་ན་རེས་འགོ་མེད། །བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
ཀང་དེ་དང་འདྲ། །རྟགས་ཀི་མཚན་གཞི་གཞན་སེལ་ཡིན། །འདི་ལ་གཞན་གི་ཀླན་ཀ་མེད། །མཚན་ིད་དེ་དང་
ལྡན་པ་ཡི། །གཏན་ཚིགས་དབྱེ་སོས་དུ་མར་འགྱུར། །ཆོས་ཀི་གགས་པས་སོར་བ་ཡི། །སོ་ནས་གསུམ་དུ་ངེས་
པར་མཛད། །དགག་བྱ་འགོག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །ངོ་བོ་མི་དམིགས་པ་ལ་བཞི། །འགལ་བ་དམིགས་པ་རམ་
པ་གིས། །ཚ་རེག་སྐོར་བཞིས་གང་རེག་བཞི། །བཀག་པས་སོར་བ་བཅུ་དྲུག་ཟེར། །ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མེ་
མིན་ཞིང་། །རྒྱུན་མེད་ཕིར་ན་འགོག་མི་ནུས། །གཞུང་ལས་རམ་གཞག་མང་བཤད་ཀང་། །འགོག་ནུས་སྔ་མ་
བཅུ་གིས་ཡིན། །ཕན་ཚུན་སྤངས་པ་དངོས་ལ་ནི། །རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ཡོད་ 
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༼༣༨༽ 
མ་ཡིན། །དེ་ཡི་ཁད་པར་བྱས་པ་ནི། །ཁབ་བྱེད་འགལ་བ་དམིགས་པ་ཡིན། །ཚད་མས་གནོད་པའི་འགལ་བ་
ཡང་། །ཁབ་བྱེད་འགལ་བ་དམིགས་པར་འདུས། །དངོས་འབེལ་བཀག་ཟིན་ལྷན་ཅིག་ན། །མི་གནས་ཚོགས་
པས་བསྐྱེད་པ་འཁྲུལ། །འབེལ་ཡུལ་ལོག་པས་འབེལ་ཆོས་ིད། །ལྡོག་པས་བཟློག་འབེལ་བློ་ངོར་གྲུབ། །ཡིན་
པ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་རང་བཞིན་རྟགས། །དེ་ཡི་ཆ་མཐུན་ཁོངས་སུ་བསྡུ། །གཅིག་
ཕིར་ཐ་དད་སྐྱོན་མི་འགོ །ཡོད་པ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །དེ་བྱུང་བ་ལ་འབས་བུའི་རྟགས། །དེ་དང་ཆ་
མཐུན་ཁོངས་སུ་བསྡུ། །ཐ་དད་སྒྲུབ་ཕིར་སྐྱོན་ལས་གོལ། །ཁ་ཅིག་འབེལ་བ་མུ་དགུ་ལ། །གོ་བྱེད་འབེལ་བ་
བཞི་ཡོད་ལོ། །འདི་ནི་རམ་གཞག་འགལ་བ་དང་། །གཞུང་གི་དགོངས་པར་འཐད་མ་ཡིན། །ཁད་པར་བྱ་བྱེད་
འབེལ་བ་ཡི། །སྟོབས་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བ་མིན། །དེ་ཡི་ངོ་བོའམ་དོན་གཞན་གི། །འབེལ་བའི་སྟོབས་ཀིས་
རྟོགས་པར་ཟད། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །རྟགས་གང་ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་པ། །ཕོགས་ལ་
རྟགས་མེད་མ་གྲུབ་པ། །ཕོགས་ཆོས་དོན་ནམ་བློ་ངོ་ལ། །མི་གནས་མ་གྲུབ་པ་ིད་ཡིན། །ཕོགས་རེའམ་རོལ་
བ་རམ་གིས་ལ། །མ་གྲུབ་རམ་པར་ཕེ་སྟེ་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །མ་ངེས་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་
པའི་རྟགས། །ཕོགས་མིན་གཞན་ལ་མ་གྲུབ་པ། །ཐུན་མོང་མ་ཡིན་དབྱེ་ན་བཞི། །ཕོགས་ལས་གཞན་འཇུག་
ཐུན་མོང་བ། །དབྱེ་ན་དངོས་དང་ལྷག་ལྡན་གིས། །གིས་ཀ་ལ་མཐོང་བཟློག་མི་ཆོད། །ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་
མཐུན་ཕོགས་མཐོང་། །མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ 
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༼༣༩༽ 
བའོ། །མི་མཐུན་ཕོགས་མཐོང་མཐུན་ཕོགས་ལ། །མ་མཐོང་འགལ་བའི་ལྷག་ལྡན་ཡིན། །རྟགས་གྲུབ་བཟློག་
པས་ཁབ་ན་འགལ། །མི་དམིགས་རང་བཞིན་གཏན་ཚིགས་སུ། །བསྡུས་པས་འགལ་བ་གིས་ིད་
ཡིན། །བཙལ་མ་ཐག་བྱུང་མི་རྟག་འབས། །རྟག་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཕིར་འགལ། །མི་རྟག་འགྱུར་ཕིར་འདི་མི་
མཚུངས། །དེ་འདྲ་འགྱུར་མེད་ལ་མི་འཐད། །མི་དམིགས་གསུམ་པར་འབྱེད་ན་ནི། །དེ་བཟློག་འགལ་བའང་
གསུམ་དུ་འགྱུར། །འགའ་ཞིག་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི། །དབྱེ་བས་འགལ་བ་བཞི་ཞེས་ཟེར། །དངོས་ཤུགས་
ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི། །འགལ་བ་བརོད་འདོད་སྟོབས་ཀིས་ཡིན། །ཡང་དག་ལ་ཡང་མཚུངས་ཤེ་ན། །བྱེད་པ་
ཆུང་ཕིར་བཏང་སོམས་མཛད། །ཞེ་འདོད་དང་ནི་སྨྲས་པ་གིས། །བསྒྲུབ་བྱ་ིད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། །གཞན་
དོན་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་སོགས། །འགལ་བ་གསུམ་པ་འདིར་མི་བཞེད། །མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་ངེས་པ་
ཡིས། །རྟགས་སུ་བཀོད་པ་བཞི་རུ་ངེས། །རྟགས་སུ་བཀོད་པ་བཞི་པོ་ལ། །ནུས་པ་དེ་ཡང་རམ་བཞི་
ཡོད། །མདོ་ལས་མཚན་ིད་ལྔ་ལྡན་གསུངས། །བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་རིགས་པའི་སོར། །འདི་ལ་མ་ཁབ་ཁབ་
ཆེས་དང་། །རྟགས་ལ་མཚུངས་པའི་རོད་པ་མེད། །བསྒྲུབ་བྱ་མཚན་གཞི་དངོས་པོའམ། །བཏགས་པར་ཕེ་སྟེ་
སྒྲུབ་པ་འཁྲུལ། །སྒྲ་ཡི་དོན་ལ་རང་མཚན་དུ། །འཁྲུལ་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་གཞི་ཡིན། །འདི་ལ་དངོས་པོ་དངོས་
མེད་དུ། །སྒྲུབ་ལ་རོད་པའི་གོ་སྐབས་མེད། །བསལ་བ་ཕོགས་དང་འགལ་བ་གྲུབ། །ལྔ་པོ་བཞི་རུ་བསྡུས་ཏེ་
བཤད། །ཡུལ་གི་སོ་ནས་རེས་དཔག་ལ། །ཕེ་སྟེ་བསལ་བ་བཞི་རུ་གསུངས། །མངོན་སུམ་རེས་ 
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༼༤༠༽ 
དཔག་དངོས་སྟོབས་ཀི། །ཚད་ཡིན་ཁས་བླངས་གགས་པ་གིས། །སྒྲོ་བཏགས་ཡིན་ཕིར་ཁོངས་སུ་
སྡུད། །རེས་དཔག་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་ལའང་། །བསལ་བ་གིས་པོ་འཇུག་ཅེ་ན། །ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་
ལས་གཞན་མིན། །རུང་བ་མངོན་སུམ་གིས་མི་འགྲུབ། །དམ་བཅས་ིད་ནས་མོང་བ་དང་། །འགལ་བ་མངོན་
སུམ་བསལ་བ་ཡིན། །ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་དང་། །དམ་བཅས་འགལ་ན་རྟགས་བསལ་
ཡིན། །ཡིད་ཆེས་ཚིག་དང་དམ་བཅས་པ། །འགལ་བ་ཁས་བླངས་བསལ་བ་ཡིན། །དེ་ལ་ཁས་བླངས་རང་ཚིག་
གིས། །གཞན་དག་ལུང་དང་རང་ཚིག་ཟེར། །སློབ་དཔོན་ངག་གི་དབྱེ་བར་བཞེད། །ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་
གིས་ཀ་ཡང་། །དཔེ་གཅིག་གིས་བསྟན་རིགས་པའི་སོར། །ལུང་ལ་དཔེར་བརོད་གཞན་དུ་གསུངས། །གཞལ་
བྱ་གིས་ལ་ཚད་མ་གིས། །བསྐལ་པའི་དོན་ལ་རང་ཚིག་གིས། །མི་གནོད་གསུང་རབ་ངེད་ཀི་ལུང་། །རེས་
སུ་དཔག་པར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས། །དེས་ན་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ལུང་། །ཚད་མ་ིད་ཡིན་མ་གྲུབ་ན། །རང་གི་
ཚིག་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། །གེགས་བྱེད་ིད་དུ་བཞེད་པ་ཡིན། །ལུང་དུ་གགས་ཚད་ཚད་མ་མིན། །ཚད་
མས་གྲུབ་པ་དེ་ལུང་ཡིན། །ཁས་བླངས་ནས་ནི་དཔོད་པ་བླུན། །དཔད་ནས་ཁས་ལེན་མཛངས་པའི་
ལུགས། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་དོ། །ལུང་གཞན་འགལ་བའང་དེར་འགྱུར་ལོ། །ཆགས་སོགས་ཆོས་
མིན་ཆགས་བལ་སོགས། །ཆོས་སུ་ཆད་ལྟ་མིན་རམས་འཆད། །ཁྲུས་དང་ཆགས་སོགས་རྒྱུ་མི་འགལ། །དེ་
ལྟའི་གཞུང་རམས་ལུང་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་རང་ཚིག་བསྟན་བཅོས་ཀི། །གེགས་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡིན་ལ། །དེ་
ནི་ 
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༼༤༡༽ 
བསྒྲུབ་བྱ་སྐྱོན་མེད་ིད། །ཡིན་ཕིར་ཕོགས་སྐྱོན་མིན་ཞེ་ན། །གེགས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པ་ཡི། །སོ་ནས་སྐྱོན་དུ་
སོང་བ་མིན། །ཚིག་དེས་བསྒྲུབ་བྱ་མི་འགྲུབ་པའི། །སོ་ནས་སྐྱོན་དུ་འཇོག་པ་ཡིན། །དམ་བཅས་རང་གི་བསམ་
པ་སྟོན། །འགལ་བ་འདུས་ན་དམ་བཅའ་འཇིག །དེས་ན་བརོད་པ་སྐྱོན་ཅན་གིས། །རོད་པའི་སྐབས་སུ་ཕམ་པ་
བསྐྱེད། །དམ་བཅས་ིད་ན་འཇིག་རྟེན་དང་། །འགལ་བ་གགས་པས་བསལ་བ་ཡིན། །བརྡ་སྤྲོད་པ་དག་སྒྲ་དོན་
ལ། །དངོས་འབེལ་འདོད་པ་སྔར་བཀག་ཅིང་། །བརོད་འདོད་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡང་། །བསྒྲུབས་ཟིན་དེས་ན་
གགས་པའང་འགྲུབ། །ཡོད་པའི་རྟགས་ཀིས་རི་བོང་ཅན། །ཟླ་བ་ཡིན་པ་འགོག་པ་ལ། །འདི་ལ་དཔེ་མེད་ཡོད་
རམས་ལ། །སྒྲ་ཀུན་བརོད་དུ་རུང་ཕིར་རོ། །སྒྲ་ཡི་དོན་གི་ཡོད་པ་ལ། །ཟླ་བར་རུང་ཕིར་འགལ་བ་ཡིན། །འཇིག་
རྟེན་སྤྱོད་པའི་སྒྲ་ལས་བྱུང་། །དེ་ིད་གགས་པ་ཡིན་པར་བཞེད། །དེ་ཡང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ། །རུང་ཕིར་
གགས་པས་ཀུན་ལ་ཁབ། །མ་གགས་པ་ལ་གགས་པའི་སྒྲ། །འཇིག་རྟེན་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་
རུང་བ་ལ། །གགས་པའི་སྒྲ་མཛད་འཚེད་པ་བཞིན། །གགས་རུང་དོན་ལ་གྲུབ་ན་ཡང་། །བརྡ་དང་བརོད་འདོད་
ལ་བརྟེན་པའི། །སྒྲ་གྲུབ་ན་ནི་གྲུབ་བོ་ཞེས། །བསྟན་ཕིར་སྒྲ་བྱུང་གགས་པ་གསུངས། །གགས་པའི་རེས་དཔག་
གིས་འགྲུབ་པས། །འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་མི་སིད་ལོ། །གགས་པ་དངོས་པོས་བསྐྱེད་ན་ནི། །རེས་དཔག་བཞིན་དུ་
ཡུལ་ངེས་འགྱུར། །བརོད་འདོད་དབང་གིས་སར་བ་ལ། །སྒྲ་རམས་གང་ལའང་མི་འཇུག་མེད། །དེས་ན་ཀུན་ལ་
འཇུག་པ་ཡི། །གགས་པ་ཡུལ་འདིར་མི་ 
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༼༤༢༽ 
འཇུག་ཅེས། །བརོད་པའི་དཔེ་གཞན་རེད་དཀའ་བས། །ཐུན་མོང་ིད་མིན་མན་བྱ་བཞིན། །སྤྱི་མཚན་འཆད་
པའི་སྐབས་ཡིན་པས། །རི་བོང་ཅན་ལ་དཔེར་མཛད་ནས། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་བསྟན། །ད་ཏིག་ཤིང་མིན་
སོགས་ལའང་མཚུངས། །ག་པུར་དང་ནི་དངུལ་སོགས་ལ། །ཟླ་བའི་སྒྲ་ནི་གཞན་དུ་གགས། །དེ་ིད་དཔེར་
བྱས་བསིལ་ཟེར་ཅན། །ཟླ་བར་གྲུབ་པར་ཐུན་མོང་རྟགས། །བརྡ་ལ་འཇུག་རམས་ཐུན་མོང་བ། །གཅིག་ལ་གྲུབ་
ན་ཀུན་ལ་འགྲུབ། །འདི་ནི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཡིན། །གགས་པ་འགོག་ན་ཁེད་ཀིའང་འཇིག །དེས་ན་འདོད་
པས་སར་བའི་བརྡ། །ཀུན་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བཞིན་དུ། །འགོག་ན་འཇིག་རྟེན་གིས་གནོད་པས། །གགས་པ་དག་
དང་འགལ་བར་དགོངས། །ལ་ལ་བརྡ་དང་ཐ་སད་ཀི། །གགས་པ་གིས་སུ་འབྱེད་པ་ཡོད། །ཐ་སད་འདི་ཡི་
སྐབས་དོན་མིན། །མཚན་ིད་དེ་འདྲ་སྔར་བཀག་ཟིན། །དངོས་དང་ཞེན་པའི་བརོད་རུང་གིས། །བརྡ་ཡི་གགས་
པ་གིས་ཞེས་ཟེར། །འཆད་ན་གིས་སུ་ཡོད་མོད་ཀི། །འཇུག་པའི་ཚེ་ན་རམ་དབྱེ་མེད། །དེས་ན་བཤད་ཚུལ་
རམ་པ་གིས། །དངོས་དང་ཞེན་པར་འཆད་པ་འཁྲུལ། །སྔ་མས་སྒྲ་བྱུང་གགས་པ་ལ། །རེས་དཔག་མེད་ཕིར་མི་
ཁེགས་པའམ། །ཡང་ན་དེ་ལ་འགལ་ཟླ་མེད། །དེས་ན་ངེས་ཕིར་གནོད་བྱེད་ཡིན། །ཕི་མ་གགས་པའི་རེས་
དཔག་ལས། །ཡུལ་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ཡིན། །དེ་ལྟར་ཤེས་ན་གགས་པ་ཡི། །བསལ་བ་མཁས་པའི་དགོངས་
པ་འགྲུབ། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་རང་དོན་རེས་དཔག་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་བཅུ་པའོ།།  ༈  །། 
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༼༤༣༽ 
གཞན་དོན་རེས་དཔག་རང་ིད་ཀིས། །མཐོང་བ་གཞན་ལ་སྟོན་པའི་ངག །རོལ་དང་ཕིར་རོལ་དཔང་པོ་
གསུམ། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་བརྡ་སྤྲོད་པའོ། །རོལ་བ་གིས་ལ་སྐྱོན་ཡོན་གིས། །ཚར་གཅད་པ་དང་རེས་
འཛིན་འཇུག །དེ་ལྟར་སྟོན་ན་རྒྱལ་ཕམ་ཡོད། །མིན་ན་གིས་ཀ་མེད་པར་གསུངས། །བརྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུས་
ཚར་གཅད་ཀང་། །དེ་ལ་རྒྱལ་ཕམ་མི་བཞེད་དོ། །འཕོག་དང་སིན་པས་འཇིག་རྟེན་པ། །ཚར་གཅད་པ་དང་རེས་
འཛིན་འདོད། །གྲུབ་མཐའ་བླང་དོར་བྱེད་པ་ལ། །དམ་པའི་ཚར་གཅད་རེས་འཛིན་འདོད། །ཚར་གཅད་གིས་
ལས་ཕེ་བའི་བཞི། །རིགས་པ་མཁེན་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། །རོལ་བ་ལ་ནི་གསུམ་གིས་དྲུག །ཕིར་རོལ་ལ་
ཡང་གསུམ་གིས་དྲུག །དཔང་པོ་ལ་གསུམ་ཀུན་ལ་གཅིག །གངས་ཅན་པ་རམས་བཅུ་དྲུག་འདོད། །ཚར་
གཅད་ཡིན་ན་སྔ་མར་འདུས། །མིན་ན་ཚར་གཅད་ིད་མ་ཡིན། །དཔང་པོ་ལ་ནི་ཚར་གཅད་མེད། །ཅི་ནས་བྱེད་
ན་ཧ་ཅང་ཐལ། །དམ་བཅའ་ལ་གནོད་དམ་བཅའ་གཞན། །དམ་བཅའ་འགལ་དང་དམ་བཅའ་སེལ། །གཏན་
ཚིགས་གཞན་དང་དོན་གཞན་དང་། །དོན་མེད་པ་དང་དོན་མི་ཤེས། །དོན་བལ་དུས་ལ་མ་བབ་དང་། །མ་ཚང་
ལྷག་དང་ཡང་བརོད་དང་། །རེས་སུ་མི་སྨྲ་མི་ཤེས་དང་། །སྤོབས་པ་མེད་དང་རམ་གཡེང་དང་། །འདོད་པ་ཁས་
ལེན་བརལ་བརྟག་འདོར། །རེས་སུ་སོར་མེད་ལ་སོར་དང་། །གྲུབ་མཐའ་མས་དང་རྟགས་ལྟར་སྣང་། །ཐུབ་པ་
རྐང་མིག་གིས་བཤད་པའི། །ཚར་གཅད་ི་ཤུ་ར་གིས་ཡིན། །དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་གགས་པ་ཡིས། །འགའ་ཞིག་
ཚར་གཅད་མིན་པར་ 
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༼༤༤༽ 
བཤད། །ཚར་གཅད་ཡིན་ན་གིས་པོར་སྡུད། །དམ་བཅའ་ལ་གནོད་ཚར་གཅད་ནི། །སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མིན་
བརོད་ཡིན། །དམ་བཅའ་གཞན་པའི་ཚར་གཅད་ནི། །སུན་འབྱིན་ཤེས་ན་མ་ངེས་འདུས། །དམ་བཅའ་རྟགས་
སོགས་འགལ་བ་ནི། །དམ་བཅའ་བརོད་ན་ལྷག་པའི་སྐྱོན། །མ་བརོད་རྟགས་ཀི་སྐྱོན་གསུམ་འགྱུར། །རྟགས་ལ་
སྐྱོན་མེད་ཚར་གཅད་མིན། །དམ་བཅའ་སེལ་བ་མ་ངེས་འདུས། །ཚར་གཅད་གིས་པ་དོན་མེད་ཡིན། །གཏན་
ཚིགས་གཞན་པ་ངག་རོགས་ན། །མ་ངེས་མ་རོགས་ཚར་གཅད་མིན། །དོན་གཞན་རོལ་བ་མ་ངེས་པས། །ཚར་
གཅད་ཕིར་རོལ་སྐྱོན་མིན་པ། །བརོད་པའི་སོ་ནས་ཚར་གཅད་ཀི། །དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚར་གཅད་མིན། །དོན་
མེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡི། །ཡན་ལག་མིན་བརོད་ལས་གཞན་མིན། །དོན་མི་ཤེས་པ་དོན་མེད་འདྲ། །སྒྲུབ་པའི་ཡན་
ལག་མིན་པར་འདུས། །དོན་ལྡན་གསུམ་བརོད་ཕིར་རོལ་གིས། །མ་རྟོགས་རོལ་བ་ཚར་གཅད་མིན། །དོན་བལ་
བསོན་ཚིག་མ་འབེལ་བ། །སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མིན་པར་འདུས། །དུས་ལ་མ་བབ་གོ་རིམ་བཟློག །དེ་ལས་གོ་ན་
ཚར་གཅད་མིན། །དོན་མི་གོ་ན་སྒྲུབ་པ་ཡི། །ཡན་ལག་མིན་པར་བརོད་པར་འདུས། །མ་ཚང་ཡན་ལག་གིས་
པའི་སྐྱོན། །དམ་བཅའ་མེད་སོགས་ཚར་གཅད་མིན། །ལྷག་བརོད་སྒྲུབ་བྱེད་མིན་པར་འདུས། །ཁེད་ཀི་ལུགས་
ལ་ཚར་གཅད་མིན། །ཡང་བརོད་སྒྲ་ཟློས་སྐྱོན་མ་ཡིན། །དོན་ཟློས་སྒྲུབ་བྱེད་མིན་པར་འདུས། །དེ་ཡང་སྒྲུབ་
པའི་ངག་ལ་ཡིན། །གཏམ་རྒྱུད་རྒྱས་ལ་འདི་སྐྱོན་མིན། །རེས་སུ་མི་སྨྲ་ཕིར་རོལ་གིས། །རོལ་བའི་ངག་ཀུན་མ་
བརོད་པ། །སྐྱོན་མིན་དགོས་པ་མ་བརོད་ན། ། 
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༼༤༥༽ 
སྤོབས་པ་མེད་པའི་ནང་དུ་འདུས། ༼།ཁེད་ཀང་ཚར་གཅད་དེར་འགྱུར་མོད།༽ །དོན་མི་ཤེས་པ་ཕིར་རོལ་
ནི། །སྤོབས་པ་མེད་ལས་གཞན་དུ་མིན། །མི་སྤོབས་ཡན་ལག་མི་བརོད་པའམ། །སྐྱོན་མི་བརོད་པའི་ཁོངས་སུ་
འདུས། །རམ་གཡེང་དྲང་པོ་ཚར་གཅད་མིན། །གཡོན་ཅན་སྤོབས་པ་མེད་པར་འདུས། །འདོད་པ་ཁས་ལེན་
ཤེས་མི་ཤེས། །རིམ་བཞིན་མ་ངེས་སྐྱོན་མི་བརོད། །བརལ་བརྟག་འདོར་བ་རོལ་བ་གིས། །སྤོབས་པ་མེད་
པའི་ནང་དུ་འདུས། །རེས་སུ་སོར་མེད་ལ་སོར་བའང་། །སྤོབས་པ་མེད་པ་ལས་གཞན་མིན། །གྲུབ་མཐའ་མས་
པ་སྒྲུབ་པ་ཡི། །ཡན་ལག་མི་བརོད་པ་ིད་ཡིན། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཚར་གཅད་གནས། །དཔེར་ན་ལྟག་
ཆོད་བརོད་པ་བཞིན། །ཕད་དང་མ་ཕད་གཏན་ཚིགས་དང་། །རྟག་དང་མ་སྨྲས་མ་སྐྱེས་དང་། །འབས་བུ་ཆོས་
མཐུན་མི་མཐུན་དང་། །རམ་རྟོག་ཁད་མེད་དམིགས་པ་དང་། །ཐེ་ཚོམ་དོན་གོ་ཐལ་འགྱུར་རམས། །ཀུན་ལས་
བཏུས་ཡིན་རིགས་བརྟག་ལས། །འཕེལ་འགིབ་བརོད་དང་མ་བརོད་དང་། །རིགས་པ་དང་ནི་སོ་སོའ་ི
དཔེ། །བསྒྲུབ་བྱ་མི་རྟག་རབ་བྱེད་དང་། །དུས་འདས་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ནི། །ི་ཤུ་ར་བཞི་ཕོགས་གང་
གིས། །བཀག་ཕིར་གགས་པས་བཏང་སོམས་མཛད། །ལྟག་ཆོད་འདི་དག་མ་ཤེས་ན། །གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་
འཆད་པ་ཡི། །ཕོགས་སྔ་ཕལ་ཆེར་མི་རྟོགས་པས། །ཕོགས་ཙམ་ཕེ་སྟེ་བཤད་པ་ཡིན། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་
སུ་བཅད་དོ། །གང་ཟག་གསུམ་ལ་བརོད་ཚུལ་དྲུག །ཚུལ་གསུམ་སྟོན་པ་སྒྲུབ་པའི་ངག །ཡན་ལག་ལྔ་ལ་དམ་
བཅའ་དང་། །ེར་སོར་མཇུག་སྡུད་གསུམ་པོ་ 
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༼༤༦༽ 
ལྷག །སྤྱི་ཁབ་མ་ཚང་ཕིར་མི་འཐད། །ཡན་ལག་གིས་ལའང་གསུམ་པ་དང་། །ལྔ་པ་སར་ན་དམ་བཅའ་
འདྲེན། །གལ་ཏེ་དམ་བཅའ་མ་བརོད་ན། །ངག་མ་རོགས་ཕིར་དྲི་དགོས་འགྱུར། །བླུན་པོ་ལ་ནི་ཉུང་རྒྱས་
སར། །གིས་པོ་སྔ་ཕི་ཁད་པར་མེད། །མཐའ་རྟེན་རོགས་པའི་ཚིག་ཏུ་སར། །མཁས་པ་ལ་ནི་གཏན་ཚིགས་
ིད། །ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ཚིག་བསྡུ་བ། །ཟླས་དབྱེར་བཤད་ན་འགལ་ཞེས་ཟེར། །གསུམ་པ་དེ་ཡི་སྐྱེས་བུ་
ཡི། །བསྡུ་བ་ཡིན་ཕིར་འགལ་བ་མེད། །འབས་བུའི་རེས་དཔག་བསྐྱེད་པ་ཡིན། །སྒྲུབ་བྱེད་ཡན་ལག་མ་ཡིན་
པ། །བཀོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་ཡིན། །དོན་བློ་སྒྲ་ཡི་དབྱེ་བ་ཡིས། །ལྟར་སྣང་དེ་ཡང་རམ་པ་གསུམ། །སྐྱོན་
བརོད་སོ་ནས་ལོག་རྟོག་སེལ། །ཡུལ་དང་ངོ་བོ་བརོད་ཚུལ་གིས། །དབྱེ་བས་སུན་འབྱིན་རམ་པ་གསུམ། །ལྟར་
སྣང་སྐྱོན་ལ་སྐྱོན་མི་བརོད། །མུ་སྟེགས་བྱེད་དང་བོད་འགའ་ཞིག །གངས་ངེས་བྱེད་མོད་དེ་མི་འཐད། །སྐྱོན་མི་
བརོད་དང་སྐྱོན་མིན་བརོད། །གིས་ཡིན་དབྱེ་བས་བསམ་མི་ཁབ། །བརོད་པའི་ཚུལ་ལ་རང་རྒྱུད་དང་། །ཐལ་
འགྱུར་གིས་ཡིན་རང་རྒྱུད་བཤད། །ཐལ་འགྱུར་བཞི་ལས་བཅུ་བཞི་ཞེས། །གངས་ཅན་པ་དག་དེ་ལྟར་
འདོད། །བཟློག་པར་ནུས་དང་མི་ནུས་ལས། །ཡང་དག་ལྟར་སྣང་བདུན་བདུན་ཡིན། །དྲུག་དང་ཕེད་ཀིས་མི་
འཕེན་ལ། །བདུན་པའི་ཕེད་ཀིས་འཕེན་ཞེས་ཟེར། །རང་རྒྱུད་ལ་ཡང་མཚུངས་ཕིར་དང་། །རྟགས་མེད་ཁབ་པ་
འགལ་ཕིར་དང་། །ལྟག་ཆོད་ངེས་པ་མི་རུང་ཕིར། །ཐལ་འགྱུར་བཞིར་དབྱེ་མི་འཐད་དོ། །མ་གྲུབ་གིས་སུ་ཕེ་
བ་ལྷག །འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་ 
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༼༤༧༽ 
ལྟར་སྣང་ཆད། །རྟགས་མེད་ཁབ་པ་གྲུབ་པ་འཁྲུལ། །དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞི་མིན། །འདོད་པ་བརོད་ནས་
མི་འདོད་སྒྲུབ། །སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་གསུམ་ལྡན། །དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ངག་མིན་ཡང་། །བཟློག་ན་སྒྲུབ་
པའི་མཚན་ིད་ཡོད། །ཁ་ཅིག་ཐལ་བའི་ཆོས་བཟློག་པས། །སྒྲུབ་པའི་ངག་ིད་འཕེན་ཞེས་ཟེར། །ཐལ་བའི་
ངག་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི། །ཕོགས་ཆོས་འཕེན་ན་སོར་བ་འཇིག །ཐལ་བའི་ངག་ལས་རང་རྒྱུད་ཀི། །དོན་འཕེན་ཇི་
ལྟར་བཟློག་བཞིན་མིན། །ཡང་དག་ཐལ་བ་བཟློག་མི་འཕེན། །རང་བཞིན་འབས་བུ་མཚན་ིད་དེ། །མི་དམིགས་
གསུམ་གིས་སྒྲུབ་མི་འཕེན། །ལྷག་མ་ཡང་དག་གཏན་ཚིགས་ཀུན། །སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པར་ཤེས་པར་
བྱ། །བཟློག་པས་རང་རིགས་འཕེན་པ་བཞི། །གཞན་རིགས་འཕེན་པ་བཅུ་བཞི་ཡོད། །འདོད་བརོད་མི་འདོད་
སྒྲུབ་པ་མེད། །ཁས་བླངས་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ནི། །གཏན་ཚིགས་བཞི་པ་སིད་པར་འགྱུར། །ཁས་བླངས་
རྟགས་སུ་མི་རུང་ན། །ཐལ་བས་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་ལོ། །གཞན་གིས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་ལ། །ཐལ་བས་སྒྲུབ་པ་
སྐྱོན་ཡོད་མིན། །ཐལ་འགྱུར་ལན་ནི་སོ་གསུམ་ཞེས། །ཁ་བ་ཅན་པ་དེ་སྐད་སྨྲ། །འགལ་དང་མ་ངེས་གཅིག་ཏུ་
འགྱུར། །འདོད་ན་ལྟར་སྣང་གིས་སུ་འགྱུར། །དེ་མཐར་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཀུན། །མ་གྲུབ་གཅིག་ཏུ་འདུ་
བར་འགྱུར། །མ་གྲུབ་གིས་སུ་འབྱེད་ན་མཚུངས། །ཡང་ན་འགལ་ལ་དེ་འཁྲུལ་འགྱུར། །དེས་ན་མཁས་པས་
ཐལ་འགྱུར་ལན། །རམ་པར་ཐར་པའི་སོ་བཞིས་གདབ། །ལན་གིས་བཟློག་པར་མི་ནུས་ན། །དེ་ཡི་རེས་འབང་
དམ་པའི་ལུགས། །དེ་ལྟར་ 
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༼༤༨༽ 
སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་གི། །རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གང་གིས་ཤེས། །མཁས་པ་དེ་ནི་རོགས་པ་ཡི། །སངས་
རྒྱས་རམས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་བརྟག་པའི་རབ་
ཏུ་བྱེད་པ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ།།  །།སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བ་རམས་སུ་ཡང་དང་ཡང་། །མཁས་པ་མཁས་པ་རམས་ལ་སྔོན་
སངས་པས། །ཚེ་འདིར་ལན་རེ་ཟུང་རེ་ཐོས་ཙམ་གིས། །གཞུང་ལུས་ཀུན་ཤེས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་
དཔལ། །ཕོགས་ལས་རམ་རྒྱལ་ཕོགས་གང་གགས་པའི་གཞུང་། །མདོ་དང་རམ་འགེལ་དེ་འགེལ་དང་བཅས་
རམས། །ལེགས་པར་རྟོགས་ཤིང་རྟོག་གེའི་ཚུལ་ཤེས་ནས། །ཡང་དག་རིགས་མཆོག་རིགས་པའི་གཏེར་འདི་
བསྒྲུབས། །ཐུབ་པ་སེར་སྐྱ་རྐང་མིག་པ་དང་འུག་པའི་བུ། །མཁའ་གོས་ཅན་དང་ཚུ་རོལ་མཛེས་པའི་གཞུང་
འཛིན་པ། །ཐོས་སྒྲོགས་པ་དང་གངས་རིའི་ཁོད་གནས་སྨྲ་རམས་ཀི། །རྟོག་གེ་ངན་འཇོམས་བསྟན་བཅོས་ཆེན་
པོ་འདི་བྱས་སོ། །བློ་ཡི་ནུས་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་ལེགས་བཤད་སིང་པོ་མ་རེད་ཅིང་། །ིན་དང་མཚན་དུ་
འབད་པ་བྱས་ཀང་གཞུང་ལུགས་ཕོགས་རེ་དཔིས་མ་ཕིན། །རྟག་ཏུ་བརོན་པས་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབས་ཀང་
སངས་རྒྱས་དགེས་པའི་ལམ་ལས་གོལ། །སིགས་དུས་སྐྱེ་བོ་ཆོག་ཤེས་རམས་ཀང་ལེགས་པར་སོམས་ལ་
མཁས་པ་བསྟེན། །སེ་བདུན་རིགས་པའི་དེ་ིད་འདི་ཡིན་ཞེས། །རན་པོའ་ིལུགས་ངན་དོར་ནས་ངས་འདི་
བཤད། །རིགས་པ་མཁེན་པ་དེ་དག་འདི་བཞེད་མོད། །ལན་མང་ཐོས་ཀང་བླུན་པོའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་མིན། །ལེགས་
པར་བཤད་པས་བློ་གོས་མིག་ཕེ་ནས། །ཤེས་བྱའི་དེ་ིད་ཇི་བཞིན་ 
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༼༤༩༽ 
ལེགས་བསྟན་པའི། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ིད། །ཐོབ་ནས་འགོ་བ་ཀུན་གི་སྐྱབས་གྱུར་
ཅིག །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་འདི་ནི། ཡུལ་བྱང་ཕོགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ། སྒྲ་
དང་། ཚད་མ་དང་། སེབ་སོར་དང་། སན་ངག་དང་། ཚིག་གི་རྒྱན་དང་། མིང་གི་མངོན་བརོད་དང་ཐ་སད་ཀི་
གཙུག་ལག་རམས་ལེགས་པར་ཤེས་པས། འཆད་པ་དང་། རོམ་པ་དང་། རོད་པའི་ཡུལ་ལ་སྤོབས་པ་དགེ་བ་
ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་དང་སེ་བདུན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་། ལུང་དང་། རིགས་པ་དང་། མན་
ངག་གི་ཚུལ་མཐའ་དག་ལ་བློའ་ིསྣང་བ་ཐོབ་པ། ཤཱཀའི་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་
བྱ་བས། སེབ་སོར་སྤངས་ནས་གོ་བདེ་བར་བཀོལ་ཏེ། དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སར་བའོ།།  །། ༈ །བལ་
ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 


