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རྣམ་ཐར་རྣམས་སུ་སོབ་དཔོན་འདིས་ཆོས་སྒ་ལན་གསུམ་བསྒགས་པར་གསུངས་ལ། སོན་

པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་སོབ་དཔོན་འདི་དགུང་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་བཞུགས་ཟེར་བ་དང་། སུམ་བརྒྱ་

བཞུགས་ཟེར་བའི་བཤད་སོལ་གཉིས་ཡོད་ཀང་དེ་གཉིས་ཀ་ལོ་ཕེད་ལོ་གཅིག་ཏུ་བརིས་པའི་

ལུགས་ཡིན་པར་རེ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་དུ་གསུངས། 

སོབ་དཔོན་འདིས་མཛད་པའི་བསན་བཅོས་ལ། དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་སོགས་མདོ་སྔགས་

རིག་གནས་སོགས་ཀི་སྐོར་མང་ཞིང་། བོད་ཀི་གོང་མ་ཁི་སོང་ལྡེ་བཙན་གི་སྐབས་སུ་བོད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་བ་བསན་འགྱུར་གི་ནང་དུ་ཡོད། སོབ་མ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཤཱཀ་མི་ཏྲ་དང་། ནཱ་ག་བོ་དི། ཨཱརྱ་

དེ་ཝ། མ་ཏངི་པ། སངས་རྒྱས་བསྐངས། ལེགས་ལྡན་འབེད། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་སོགས་མང་དུ་

བྱུང་ངོ་།



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤེལ་གི་མཆོད་རེན་གི་ཕེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རེའི་སཱ་ལའི་སྨན་ལོངས་སུ། 

ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་ཡོད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་སོགས་ཀིས་

མང་པོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁོད་དུ་ཆེས་མཐའ་མཇུག་

གི་གཟིམས་མལ་བསེན་ལ་ཉེ་བ་སོགས་ཀིས་དེ་དག་མྱུར་སྐོབ་དང་། གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུ་ནི་འཕིས་

མེད་ན་སྔ་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་རིགས་བསམ་ཡོད་གང་མང་ཞིག་གིས་དེ་དག་བསྐར་

དཔར་དང་། དེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སོགས་ཀིས་འགེམས་སེལ་དང་། སྲུང་སྐོབ་ལ་རེམ་བཞིན་པ་

ནི་དགའ་འོས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལེགས་སོ་འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་ནོ།། 

ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་

དེའི་བ་སོག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐོབ་བེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀི་འོས་

འགན་ཡིན་ན། བསམ་བོའི་རྒྱགས་ཕེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དེ་དག་ནི། ཤེས་རིག་

གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བ་སོག་ཀང་ཡིན་ནོ། །སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་

ལས་ཀང་། ཤེར་ཕིན་གི་གེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད། ཡི་གེར་འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་སོགས་

ཀི་ཕན་ཡོན་ནི་སོང་གསུམ་ནོར་གིས་བཀང་སེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་

བས་ཀང་། བསོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་སོགས་ཀིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དག་ཡི་

གེར་འབྲི་བ་དང་། འབྲིར་བཅུག་པ་དག་གི་ཕན་ཡོན་དང་དགེ་མཚན་ཀང་མཚོན་ལ། དོན་གནད་ཀང་

གོ་ཐུབ་བོ།། 



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

  v  

༸ གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆེན་པོ་དང་འདུ་ཁང་རིག་

པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དེ་ཙམ་དགའ་བོ་མེད། སྐུ་ཆེན་པོ་བཞེངས་རུང་དེས་གསུང་ནི་མི་འབོན། དེ་ལས་དཔེ་

ཆ་མང་པོ་དཔར་བསྐྲུན་གིས་འགེམས་སེལ་བས་ན་བཟང་། ཞེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་གནང་བ་སོགས་

ཀིས། གྲྭ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདིའི་ཡབ་མེས་གོང་མ་དག་གི་ཤུལ་བཞག་དེ་

དག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་། གནས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་སོགས་དང་། རང་རིགས་ལ་ཞབས་

འདེགས་ཕན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་དགོངས་ཏེ། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་དྲ་ཚིགས་སྒོ་འབེད་དང་། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་གསར་འཛུགས་བས་པ་ལགས་ན། འདི་ག་རོམ་

སྒིག་ཁང་གིས་ཀང་གཙོ་བོ་བཀའ་བསན་གཉིས་ཀིས་མཚོན། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའི་ཆོས་

བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བོད་ཀི་མཁས་དབང་དག་གི་བཀའ་རོམ་གི་གེགས་བམ་དག །པར་

བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་དང་། ཞོར་དུ་གཞན་གི་ཤེས་རིག་ནང་འདྲེན། དེང་རབས་ཀི་རོམ་པ་པོ་རྒན་

གཞོན་དབེར་མེད་ཀི་བརམས་ཆོས་ཀང་པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་གི་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འདི་

གཉེར་བ་ཡིན། 

སྤིར་སོབ་གཉེར་པ་མང་ཤོས་ཤིག་དེབ་གཟུགས་ལ་མོས་པ་ཆེ་བ་དང་། དེབ་གཟུགས་

ཀང་གང་མང་ཞིག་པར་བསྐྲུན་བས་ཏེ་ཐོན་གིན་ཡོད་ལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔེ་རིང་ལྟ་ཀོག་བེད་

མཁན་ཇེ་ཉུང་དང་། པར་ཤིང་གི་སྤོད་སྒོ་ཡང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པས། པར་ཤིང་མང་པོ་

ཞིག་མཛོད་ཕུགས་སུ་ས་རྡུལ་གི་ཁོད་དུ་གཟིམས་འགོ་རོམ་བཞིན་ཡོད།

ལག་པར་དུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་བར་འཕིན་གི་དུས་རབས་འདིར་འོད་རླབས་ཀི་

འགོས་དང་འགོགས་ཏེ། ཚན་རལ་གི་ཤེས་རིག་རབ་ཏུ་དར་བས། མི་རྣམས་ཀི་བོ་ངོར་མི་ཤོང་བའི་

དངོས་གཟུགས་གང་མང་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ལ་ཐོབ་

ཤོར་དང་། ཕམ་ཉེས་འབྱུང་གིན་ཡོད་པའང་ཆོས་ཉིད་ཡིན། དཔེར་ན།  eBook གམ་གོག་རྡུལ་

འཕྲུལ་དེབ་ཀི་བཟོ་རལ་འདི་དར་བས། གཟིགས་པ་པོ་དག་ལ་ཀོག་བདེ་བ་དང་། སྤོད་བདེ་བ། 

གཞུང་ཚན་འཚོལ་ས་བ། འཁེར་བདེ་བ་སོགས་ཀིས་མི་རྣམས་ཀི་ཡིད་དབང་བཀུག་སེ། འཕྲུལ་དེབ་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

  vi  
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༄༅། །དབུ་མ་ར་བའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བ་བ་

བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་ཛྙཱ་ནཱ་མ་མཱུ་ལ་མ་དྷྱཱ་མ་ཀ་ཀཱ་རི་ཀ བོད་སྐད་དུ། དབུ་མ་ར་

བའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བ། 

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་གིས་རེན་ཅིང་

འབྲེལ་པར་འབྱུང་། །འགག་པ་མེད་པ་སྐེ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་རག་མེད་པ། །འོང་

བ་མེད་པ་འགོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། །སོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བསན་

པ༑ །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བདག་

ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །དངོས་པོ་གང་

དག་གང་ན་ཡང་། །སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །

༼རབ་བེད་དང་པོ་རྐེན་བརག་པ།༽

༈ རྐེན་རྣམ་བཞི་སེ་རྒྱུ་དང་ནི། །དམིགས་པ་དང་ནི་དེ་མ་ཐག །བདག་པོ་ཡང་



དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།
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ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། །རྐེན་ལྔ་པ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི། །རྐེན་

ལ་སོགས་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །བདག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་མིན་ན། །གཞན་དངོས་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །བ་བ་རྐེན་དང་ལྡན་མ་ཡིན། །རྐེན་དང་མི་ལྡན་བ་བ་མེད། །བ་བ་མི་ལྡན་

རྐེན་མ་ཡིན། །བ་བ་ལྡན་ཡོད་འོན་ཏེ་ན། །འདི་དག་ལ་བརེན་སྐེ་བས་ན། །དེ་ཕིར་འདི་

དག་རྐེན་ཅེས་གག །ཇི་སིད་མི་སྐེ་དེ་སིད་དུ། །འདི་དག་རྐེན་མིན་ཇི་ལྟར་མིན། །མེད་

དམ་ཡོད་པའི་དོན་ལ་ཡང་། །རྐེན་ནི་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །མེད་ན་གང་གི་རྐེན་དུ་

འགྱུར། །ཡོད་ན་རྐེན་གིས་ཅི་ཞིག་བ། །གང་ཚེ་ཆོས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །མེད་དང་ཡོད་

མེད་མི་འགྲུབ་པ། །ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་ཞེས་བ། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་མི་རིགས་སོ། །ཡོད་

པའི་ཆོས་འདི་དམིགས་པ་ནི། །མེད་པ་ཁོ་ན་ཉེ་བར་བསན། །ཅི་སེ་ཆོས་ནི་དམིགས་

མེད་ན། །དམིགས་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཆོས་རྣམས་སྐེས་པ་མ་ཡིན་ན། །འགག་

པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ཕིར་དེ་མ་ཐག་མི་རིགས། །འགགས་ན་རྐེན་ཡང་གང་

ཞིག་ཡིན། །དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་རྣམས་ཀི། །ཡོད་པ་གང་ཕིར་ཡོད་མིན་ན། །འདི་

ཡོད་པས་ན་འདི་འབྱུང་ཞེས། །བ་བ་འདི་ནི་འཐད་མ་ཡིན། །རྐེན་རྣམས་སོ་སོ་འདུས་

པ་ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་མེད་པ་ཉིད། །རྐེན་རྣམས་ལ་ནི་གང་མེད་པ། །དེ་ནི་རྐེན་ལས་

ཇི་ལྟར་སྐེ། །ཅི་སེ་དེ་ནི་མེད་པར་ཡང་། །རྐེན་དེ་དག་ལས་སྐེ་འགྱུར་ན། །རྐེན་མ་ཡིན་

པ་དག་ལས་ཀང་། །ཅི་ཡི་ཕིར་ན་སྐེ་མི་འགྱུར། །འབྲས་བུ་རྐེན་གི་རང་བཞིན་ན། །རྐེན་

རྣམས་བདག་གི་རང་བཞིན་མིན། །བདག་དངོས་མིན་ལས་འབྲས་བུ་གང་། །དེ་ནི་ཇི་

ལྟར་རྐེན་རང་བཞིན། །དེ་ཕིར་རྐེན་གི་རང་བཞིན་མིན། །རྐེན་མིན་རང་བཞིན་འབྲས་

བུ་ནི། །ཡོད་མིན་འབྲས་བུ་མེད་པས་ན། །རྐེན་མིན་རྐེན་དུ་ག་ལ་འགྱུར། །



༼རབ་བེད་གཉིས་པ་འགོ་བ་དང་འོང་བ་བརག་པ།༽
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རྐེན་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། །རབ་ཏུ་བེད་པ་དང་པོ་འོ།།    །།

༼རབ་བེད་གཉིས་པ་འགོ་བ་དང་འོང་བ་བརག་པ།༽

༈ རེ་ཞིག་སོང་ལ་མི་འགོ་སེ། །མ་སོང་བ་ལའང་འགོ་བ་མིན། །སོང་དང་མ་

སོང་མ་གཏོགས་པར། །བགོམ་པ་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ན་གཡོ་བ་དེ་ན་

འགོ། །དེ་ཡང་གང་གི་བགོམ་པ་ལ། །གཡོ་བ་སོང་མིན་མ་སོང་མིན། །དེ་ཕིར་བགོམ་

ལ་འགོ་བ་ཡོད། །བགོམ་ལ་འགོ་བ་ཡིན་པར་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་འཐད་པར་འགྱུར། །གང་

ཚེ་འགོ་བ་མེད་པ་ཡི། །བགོམ་པ་འཐད་པ་མེད་ཕིར་རོ། །གང་གི་བགོམ་པ་ལ་འགོ་

བ༑ །དེ་ཡི་བགོམ་ལ་འགོ་མེད་པར། །ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་གང་གི་ཕིར། །བགོམ་ལ་འགོ་

བ་ཡིན་ཕིར་རོ། །བགོམ་ལ་འགོ་བ་ཡོད་ན་ནི། །འགོ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། །གང་

གིས་དེ་བགོམ་འགྱུར་བ་དང་། །དེ་ལ་འགོ་བ་གང་ཡིན་པའོ། །འགོ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་

འགྱུར་ན། །འགོ་བ་པོ་ཡང་གཉིས་སུ་འགྱུར། །གང་ཕིར་འགོ་པོ་མེད་པར་ནི། །འགོ་བ་

འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཕིར། །གལ་ཏེ་འགོ་པོ་མེད་གྱུར་ན། །འགོ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་

ཏེ༑ །འགོ་བ་མེད་ན་འགོ་བ་པོ། །ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། །རེ་ཞིག་འགོ་པོ་མི་འགོ་

སེ༑ །འགོ་བ་པོ་མིན་འགོ་བ་མིན། །འགོ་པོ་འགོ་པོ་མིན་ལས་གཞན། །གསུམ་པ་གང་

ཞིག་འགོ་བར་འགྱུར། །གང་ཚེ་འགོ་བ་མེད་པར་ནི། །འགོ་པོ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་

ན༑ །རེ་ཞིག་འགོ་པོ་འགོའ་ོཞེས། །ཇི་ལྟར་འཐད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །གང་གི་ཕོགས་ལ་

འགོ་བ་པོ། །འགོ་བ་དེ་ལ་འགོ་མེད་པ། །འགོ་པོ་ཡིན་པར་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། །འགོ་པོ་འགོ་

བར་འདོད་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་འགོ་པོ་འགོ་གྱུར་ན། །འགོ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་འགྱུར་
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ཏེ༑ །གང་གིས་འགོ་པོར་མངོན་པ་དང་། །འགོ་པོར་གྱུར་ནས་གང་འགོ་བའོ། །སོང་ལ་

འགོ་བའི་རོམ་མེད་དེ། །མ་སོང་བ་ལའང་འགོ་རོམ་མེད། །བགོམ་ལ་རོམ་པ་ཡོད་མིན་

ན༑ །གང་དུ་འགོ་བ་རོམ་པར་བེད། །འགོ་བ་རོམ་པའི་སྔ་རོལ་ན། །གང་དུ་འགོ་བ་རོམ་

འགྱུར་བ། །བགོམ་པ་མེད་ཅིང་སོང་བ་མེད། །མ་སོང་འགོ་བ་ག་ལ་ཡོད། །འགོ་རོམ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །སང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ན། །སོང་བ་ཅི་ཞིག་བགོམ་པ་ཅི། །མ་

སོང་ཅི་ཞིག་རྣམ་པར་བརག །རེ་ཞིག་འགོ་པོ་མི་སོད་དེ། །འགོ་བ་པོ་ནི་སོད་པ་

མིན། །འགོ་པོ་འགོ་པོ་མིན་ལས་གཞན། །གསུམ་པ་གང་ཞིག་སོད་པར་འགྱུར། །གང་

ཚེ་འགོ་བ་མེད་པར་ནི། །འགོ་པོ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ན། །རེ་ཞིག་འགོ་པོ་སོད་དོ་

ཞེས། །ཇི་ལྟར་འཐད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །བགོམ་ལམ་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །སོང་དང་

མ་སོང་ལས་ཀང་མིན། །འགོ་བ་དང་ནི་འཇུག་པ་དང་། །ལྡོག་པ་ཡང་ནི་འགོ་དང་

མཚུངས། །འགོ་བ་དེ་དང་འགོ་བ་པོ། །དེ་ཉིད་ཅེས་ཀང་བར་མི་རུང་། །འགོ་བ་དང་ནི་

འགོ་བ་པོ། །གཞན་ཉིད་ཅེས་ཀང་བར་མི་རུང་། །གལ་ཏེ་འགོ་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ཉིད་

འགོ་པོ་ཡིན་གྱུར་ན། །བེད་པ་པོ་དང་ལས་ཉིད་ཀང་། །གཅིག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་འགོ་དང་འགོ་བ་པོ། །གཞན་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་བརག་ན། །འགོ་བོ་མེད་

པའི་འགོ་བ་དག །འགོ་བ་མེད་པའི་འགོ་བོར་འགྱུར། །གང་དག་དངོས་པོ་གཅིག་པ་

དང་། །དངོས་པོ་གཞན་པ་ཉིད་དུ་ནི། །གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡོད་མིན་ན། །དེ་གཉིས་གྲུབ་

པ་ཇི་ལྟར་ཡོད། །འགོ་བ་གང་གིས་འགོ་བོར་མངོན། །འགོ་བ་དེ་ནི་དེ་འགོ་མིན། །གང་

ཕིར་འགོ་བའི་སྔ་རོལ་མེད། །གང་ཞིག་གང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར། འགོ་བ་གང་གི་འགོ་

བོར་མངོན། །དེ་ལས་གཞན་པ་དེ་འགོ་མིན། །གང་ཕིར་འགོ་བོ་གཅིག་པུ་ལ། །འགོ་བ་
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གཉིས་སུ་མི་འཐད་དོ། །འགོ་བོ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ནི། །འགོ་རྣམ་གསུམ་དུ་འགོ་མི་

བ༑ །མ་ཡིན་པར་ནི་གྱུར་དེ་ཡང་། །འགོ་རྣམ་གསུམ་དུ་འགོ་མི་བེད། །ཡིན་དང་མ་ཡིན་

གྱུར་པ་ཡང་། །འགོ་རྣམ་གསུམ་དུ་འགོ་མི་བེད། །དེ་ཕིར་འགོ་དང་འགོ་བོ་དང་། །བགོད་

པར་བ་བའང་ཡོད་མ་ཡིན། །

འགོ་བ་དང་འོང་བ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་གཉིས་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་གསུམ་པ་དབང་པོ་བརག་པ།༽

༈ ལྟ་དང་ཉན་དང་སོམ་པ་དང་། །མྱོང་བར་བེད་དང་རེག་བེད་ཡིད། །དབང་པོ་

དྲུག་སེ་དེ་དག་གི །སྤོད་ཡུལ་བལྟ་བར་བ་ལ་སོགས། །ལྟ་དེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ནི། །དེ་

ལ་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ཉིད། །གང་ཞིག་བདག་ལ་མི་ལྟ་བ། །དེ་དག་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་ལྟ། །ལྟ་

བ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །མེ་ཡི་དཔེས་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །སོང་དང་མ་སོང་བསྒོམ་

པ་ཡིས། །དེ་ནི་ལྟ་བཅས་ལན་བཏབ་བོ། །གང་ཚེ་ཅུང་ཟད་མི་ལྟ་བ། །ལྟ་བར་བེད་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ལྟ་བས་ལྟ་བར་བེད་ཅེས་བར། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འགྱུར། །ལྟ་བ་ལྟ་

ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། །ལྟ་བ་མིན་པ་མི་ལྟ་ཉིད། ལྟ་བ་ཉིད་ཀིས་ལྟ་བ་པོའང་། །རྣམ་པར་

བཤད་པར་ཤེས་པར་བ། །མ་སངས་ལྟ་པོ་ཡོད་མིན་ཏེ། །ལྟ་བ་སངས་པར་གྱུར་ཀང་

ངོ་། །ལྟོ་པོ་མེད་ན་བལྟ་བ་དང་། །ལྟ་བ་དེ་དག་ག་ལ་ཡོད། །བལྟ་བ་ལྟ་བ་མེད་པའི་

ཕིར། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་བཞི། །ཡོད་མིན་ཉེ་བར་ལེན་ལ་སོགས། །ཇི་ལྟ་

བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །ལྟ་བས་ཉན་དང་སོམ་པ་དང་། །མྱོང་བར་བེད་དང་རེག་བེད་

ཡིད། །ཉན་པ་པོ་དང་མཉན་ལ་སོགས། །རྣམ་པར་བཤད་པར་ཤེས་པར་བ། །
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དབང་པོ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་གསུམ་པའོ།།   །།

༼རབ་བེད་བཞི་པ་ཕུང་པོ་བརག་པ།༽

༈ གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་ནི་མ་གཏོགས་པར། །གཟུགས་ནི་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་

རོ༑ །གཟུགས་ཞེས་བ་བ་མ་གཏོགས་པར། །གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་ཡང་མི་སང་

ངོ་། །གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་ནི་མ་གཏོགས་པར། །གཟུགས་ན་གཟུགས་ནི་རྒྱུ་མེད་པར། །ཐལ་

བར་གྱུར་ཏེ་དོན་གང་ཡང་། །རྒྱུ་མེད་པ་ནི་གང་ནའང་མེད། །གལ་ཏེ་གཟུགས་ནི་མ་

གཏོགས་པར། །གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི། །འབྲས་བུ་མེད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་

ཏེ༑ །འབྲས་བུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མེད་དོ། །གཟུགས་ཡོད་ན་ཡང་གཟུགས་ཀི་ནི། །རྒྱུ་ཡང་

འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཉིད། །གཟུགས་མེད་ན་ཡང་གཟུགས་ཀི་ནི། །རྒྱུ་ཡང་འཐད་པར་

མི་འགྱུར་ཉིད། །རྒྱུ་མེད་པ་ཡི་གཟུགས་དག་ནི། །འཐད་པར་མི་རུང་རུང་མིན་ཉིད། །དེ་

ཕིར་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་རོག །འགའ་ཡང་རྣམ་པར་བརག་མི་བ། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་

འདྲ་བ་ཞེས། །བ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་མི་འདྲ་ཞེས། །བ་བའང་

འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཚོར་དང་འདུ་ཤེས་འདུ་བེད་དང་། །སེམས་དང་དངོས་པོ་ཐམས་

ཅད་ཀང་། །རྣམ་པ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །གཟུགས་ཉིད་ཀིས་ནི་རིམ་པ་

མཚུངས། །སོང་པ་ཉིད་ཀིས་བརད་བས་ཏེ། །གང་ཞིག་ལན་འདེབས་སྨྲ་བེད་པ། །དེ་

ཡིས་ཐམས་ཅད་ལན་བཏབ་མིན། །བསྒྲུབ་པར་ཡ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །སོང་པ་

ཉིད་ཀིས་བཤད་བས་ཚེ། །གང་ཞིག་སྐོན་འདོགས་སྨྲ་བེད་པ། །དེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་

སྐོན་བཏགས་མིན། །བསྒྲུབ་པར་བ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །



༼རབ་ཏུ་བེད་པ་ལྔ་པ་ཁམས་བརག་པ།༽
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ཕུང་པོ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞི་པའོ།།    །།

༼རབ་ཏུ་བེད་པ་ལྔ་པ་ཁམས་བརག་པ།༽

༈ ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་སྔ་རོལ་ན། །ནམ་མཁའ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་

ཏེ་མཚན་ལས་སྔ་གྱུར་ན། །མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །མཚན་ཉིད་མེད་

པའི་དངོས་པོ་ནི། །འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །མཚན་ཉིད་མེད་པའི་དངོས་

མེད་ན། །མཚན་ཉིད་གང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར། །མཚན་ཉིད་མེད་པ་མཚན་ཉིད་

ནི༑ །མི་འཇུག་མཚན་ཉིད་བཅས་ལ་མིན། །མཚན་བཅས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་

ལས། །གཞན་ལའང་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་མ་ཡིན་

ན༑ །མཚན་གཞི་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མཚན་གཞི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ན། །མཚན་

ཉིད་ཀང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་མཚན་གཞི་ཡོད་མིན་ཏེ། །མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་ཉིད་

མ་ཡིན། །མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་མ་གཏོགས་པའི། །དངོས་པོ་ཡང་ནི་ཡོད་མ་

ཡིན། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །དངོས་མེད་གང་གི་ཡིན་པར་འགྱུར། །དངོས་དང་

དངོས་མེད་མི་མཐུན་ཆོས། །གང་གིས་དངོས་དང་དངོས་མེད་ཤེས། །དེ་ཕིར་ནམ་

མཁའ་དངོས་པོ་མིན། །དངོས་མེད་མ་ཡིན་མཚན་གཞི་མིན། །མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་

ཁམས་ལྔ་པོ། །གཞན་གང་དག་ཀང་ནམ་མཁའ་མཚུངས། །བོ་ཆུང་གང་དག་དངོས་

རྣམས་ལ། །ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་ཉིད་དུ། །ལྟ་བ་དེ་ནི་བལྟ་བ་བ། །ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞི་མི་

མཐོང་། །

ཁམས་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ལྔ་པའོ།།    །།



དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།
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༼རབ་བེད་དྲུག་པ་འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་བརག་པ།༽

༈ གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་སྔ་རོལ་ན། །འདོད་ཆགས་མེད་པའི་ཆགས་ཡོད་

ན༑ །དེ་ལ་བརན་ནས་འདོད་ཆགས་ཡོད། །ཆགས་ཡོད་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་

འགྱུར། །ཆགས་པ་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ནའང་། །འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར། །ཆགས་པ་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་ནི། །ཡོད་དམ་མེད་ཀང་རིམ་པ་

མཚུངས། །འདོད་ཆགས་དང་ནི་ཆགས་པ་དག །ལན་ཅིག་ཉིད་དུ་སྐེ་མི་རིགས། །འདི་

ལྟར་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག །ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །གཅིག་ཉིད་

ལན་ཅིག་ཉིད་མེད་དེ། །དེ་ཉིད་དེ་དང་ལན་ཅིག་མིན། །ཅི་སེ་ཐ་དད་ཉིད་ཡིན་ན། །ལན་

ཅིག་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གཅིག་པུ་ལན་ཅིག་ན། །གོགས་མེད་པ་ཡང་དེ་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐ་དད་ལན་ཅིག་ན། །གོགས་མེད་པར་ཡང་དེར་འགྱུར་རོ། །གལ་

ཏེ་ཐ་དད་ལན་ཅིག་ན། །ཅི་གོ་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག །ཐ་དད་ཉིད་དུ་གྲུབ་གྱུར་

རམ། །དེས་ན་དེ་གཉིས་ལན་ཅིག་འགྱུར། །གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག །ཐ་

དད་ཉིད་དུ་གྲུབ་གྱུར་ན། །དེ་དག་ལན་ཅིག་ཉིད་དུ་ནི། །ཅི་ཡི་ཕིར་ན་ཡོངས་སུ་རོག །ཐ་

དད་གྲུབ་པར་མ་གྱུར་པས། །དེ་ཕིར་ལན་ཅིག་འདོད་བེད་ན། །ལན་ཅིག་རབ་ཏུ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། །ཐ་དད་ཉིད་དུ་ཡང་འདོད་དམ། །ཐ་དད་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་པས། །ལན་ཅིག་

དངོས་པོ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཐ་དད་དངོས་པོ་གང་ཡོད་ན། །ལན་ཅིག་དངོས་པོར་འདོད་

པར་བེད། །དེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག །ལན་ཅིག་ལན་ཅིག་མིན་མི་

འགྲུབ། །འདོད་ཆགས་བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ལན་ཅིག་ལན་ཅིག་མིན་མི་

འགྲུབ། །



༼རབ་བེད་བདུན་པ་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་བརག་པ།༽

  9  

འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་དྲུག་

པའོ།། །།

༼རབ་བེད་བདུན་པ་སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་བརག་པ།༽

༈ གལ་ཏེ་སྐེ་བ་འདུས་བས་ན། །དེ་ལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཅི་སེ་

སྐེ་བ་འདུས་མ་བས། །ཇི་ལྟར་འདུས་བས་མཚན་ཉིད་ཡིན། །སྐེ་ལ་སོགས་གསུམ་སོ་

སོ་ཡིས། །འདུས་བས་མཚན་ཉིད་བ་བར་ནི། །ནུས་མིན་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་

ཏུ༑ །འདུས་པ་ཡང་ནི་ཇི་ལྟར་རུང་། །སྐེ་དང་གནས་དང་འཇིག་རྣམས་ལ། །འདུས་བས་

མཚན་ཉིད་གཞན་ཞིག་ནི། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ཐུག་མེད་འགྱུར། །མེད་ན་དེ་དག་འདུས་

བས་མིན། །སྐེ་བའི་སྐེ་བས་ར་བ་ཡི། །སྐེ་བ་འབའ་ཞིག་སྐེད་པར་བེད། །ར་བའི་སྐེ་

བས་སྐེ་བ་ཡི། །སྐེ་བའང་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་སྐེ་བའི་སྐེས། །ར་

བའི་སྐེ་བ་སྐེད་བེད་ན། །ཁོད་ཀི་ར་བས་མ་བསྐེད་དེས། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་སྐེད་པར་

བེད། །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་ར་བ་ཡིས། །བསྐེད་པ་དེ་ཡིས་ར་སྐེད་ན། །དེས་མ་བསྐེད་པའི་

ར་བ་དེས། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་སྐེད་པར་བེད། །གལ་ཏེ་མ་སྐེས་པ་དེ་ཡིས། །དེ་སྐེད་པར་ནི་

བེད་ནུས་ན། །ཁོད་ཀི་སྐེ་བཞིན་པ་དེ་ཡིས། །དེ་སྐེད་པར་ནི་འདོད་ལ་རག །ཇི་ལྟར་

མར་མེ་རང་དང་གཞན། །སང་བར་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། །སྐེ་བའང་རང་དང་གཞན་གི་

དངོས། །གཉིས་ཀ་སྐེད་པར་བེད་ཡིན་ན། །མར་མེ་དང་ནི་གང་དག་ན། །དེ་འདུག་པ་ན་

མུན་པ་མེད། །མར་མེས་ཅི་ཞིག་སང་བར་བེད། །མུན་པ་སེལ་བས་སང་བེད་

ཡིན། །གང་ཚེ་མར་མེ་སྐེ་བཞིན་པ། །མུན་པ་དང་ནི་ཕད་མེད་ན། །ཇི་ལྟར་མར་མེ་སྐེ་
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བཞིན་པས། །མུན་པ་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན། །མར་མེ་ཕད་པ་མེད་པར་ཡང་། །གལ་ཏེ་

མུན་པ་སེལ་བེད་ན། །འཇིག་རེན་ཀུན་ན་གནས་པའི་མུན། །འདི་ན་གནས་པ་ངེས་

སེལ་འགྱུར། །མར་མེ་རང་དང་གཞན་གི་དངོས། །གལ་ཏེ་སང་བར་བེད་འགྱུར་

ན༑ །མུན་པའང་རང་དང་གཞན་གི་དངོས། །སྒིབ་པར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །སྐེ་བ་

འདི་ནི་མ་སྐེས་པས། །རང་གི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟར་སྐེད། །ཅི་སེ་སྐེས་པས་སྐེད་བེད་

ན༑ །སྐེས་ན་ཅི་ཞིག་བསྐེད་དུ་ཡོད། །སྐེས་དང་མ་སྐེས་སྐེ་བཞིན་པ། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་

མི་སྐེད་པ། །དེ་ནི་སོང་དང་མ་སོང་དང་། །བགོམ་པས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡིན། །གང་

ཚེ་སྐེ་བ་ཡོད་པ་ན། །སྐེ་བཞིན་འདི་འབྱུང་མེད་པའི་ཚེ། །ཇི་ལྟར་སྐེ་ལ་བརེན་ནས་

ནི༑ །སྐེ་བཞིན་ཞེས་ནི་བརོད་པར་བ། །རེན་ཅིང་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་ཞི། །དེ་ཕིར་སྐེ་བཞིན་ཉིད་དང་ནི། །སྐེ་བ་ཡང་ནི་ཞི་བ་ཉིད། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་

མ་སྐེས་པ། །འགའ་ཞིག་གང་ན་ཡོད་གྱུར་ན། །དེ་ནི་སྐེ་འགྱུར་དངོས་པོ་དེ། །མེད་ན་ཅི་

ཞིག་སྐེ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སྐེ་བ་དེ་ཡིས་ནི། །སྐེ་བཞིན་པ་ནི་སྐེད་བེད་ན། །སྐེ་བ་དེ་

ནི་སྐེ་བ་ལྟ། །གང་ཞིག་གིས་ནི་སྐེད་པར་བེད། །གལ་ཏེ་སྐེ་བ་གཞན་ཞིག་གིས། །དེ་

སྐེད་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར། །ཅི་སེ་སྐེ་བ་མེད་སྐེ་ན། །ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་སྐེ་བར་

འགྱུར། །རེ་ཞིག་ཡོད་དང་མེད་པ་ཡང་། །སྐེ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །ཡོད་མེད་

ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ཞེས། །གོང་དུ་བསན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་འགག་བཞིན་ཉིད་ལ་

ནི༑ །སྐེ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཞིག་འགག་བཞིན་མ་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དངོས་

པོར་མི་འཐད་དོ། །དངོས་པོ་གནས་པ་མི་གནས་ཏེ། །དངོས་པོ་མི་གནས་གནས་པ་

མིན། །གནས་བཞིན་པ་ཡང་མི་གནས་ཏེ། །མ་སྐེས་གང་ཞིག་གནས་པར་
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འགྱུར། །དངོས་པོ་འགག་བཞིན་ཉིད་ལ་ནི། །གནས་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་

ཞིག་འགག་བཞིན་མ་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དངོས་པོར་མི་འཐད་དོ། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

དུས་ཀུན་ཏུ། །རྒ་དང་འཆི་བའི་ཆོས་ཡིན་ན། །གང་དག་རྒ་དང་འཆི་མེད་པར། །གནས་

པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡོད། །གནས་པ་གནས་པ་གཞན་དང་ནི། །དེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་

གནས་མི་རིགས། །ཇི་ལྟར་སྐེ་བ་རང་དང་ནི། །གཞན་གིས་བསྐེད་པ་མ་ཡིན་

བཞིན། །འགགས་པ་འགག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །མ་འགགས་པ་ཡང་འགག་མི་

འགྱུར། །འགག་བཞིན་པ་ཡང་དེ་བཞིན་མིན། །མ་སྐེས་གང་ཞིག་འགག་པར་

འགྱུར། །རེ་ཞིག་དངོས་པོ་གནས་པ་ལ། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་

མི་གནས་པ་ལ་ཡང་། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གནས་སྐབས་དེ་ཡིས་

གནས་སྐབས་ནི། །དེ་ཉིད་འགག་པ་ཉིད་མི་འགྱུར། །གནས་སྐབས་གཞན་གིས་གནས་

སྐབས་ནི། །གཞན་ཡང་འགག་པ་ཉིད་མི་འགྱུར། །གང་ཚེ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཀི༑ །སྐེ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བ། །དེ་ཚེ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །འགག་པ་འཐད་

པར་མི་འགྱུར་རོ། །རེ་ཞིག་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ལ། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་

རོ༑ །གཅིག་ཉིད་ན་ནི་དངོས་པོ་དང་། །དངོས་པོ་མེད་པ་འཐད་པ་མེད། །དངོས་པོ་མེད་

པར་གྱུར་པ་ལའང་། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མགོ་གཉིས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་

ནི༑ །གཅད་དུ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །འགག་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀིས། །ཡོད་མིན་

འགག་པ་གཞན་གིས་མིན། །ཇི་ལྟར་སྐེ་བ་རང་དང་ནི། །གཞན་གིས་སྐེད་པ་མ་ཡིན་

བཞིན། །སྐེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དང་། །མ་གྲུབ་ཕིར་ན་འདུས་བས་མེད། །འདུས་

བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །རི་ལམ་ཇི་བཞིན་སྒྱུ་མ་
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བཞིན། །དྲི་ཟའི་གོང་ཁེར་ཇི་བཞིན་དུ། །དེ་བཞིན་སྐེ་དང་དེ་བཞིན་གནས། །དེ་བཞིན་

དུ་ནི་འཇིག་པ་གསུངས། །

སྐེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བདུན་

པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་བརྒྱད་པ་བེད་པ་པོ་དང་ལས་བརག་པ།༽

༈ བེད་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དེ། །ལས་སུ་གྱུར་པ་མི་བེད་དོ། །བེད་པ་མ་ཡིན་

གྱུར་པ་ཡང་། །ལས་སུ་མ་གྱུར་མི་བེད་དོ། །ཡིན་པར་གྱུར་ལ་བ་བ་མེད། །བེད་པོ་མེད་

པའི་ལས་སུའང་འགྱུར། །ཡིན་པར་འགྱུར་ལ་བ་བ་མེད། །ལས་མེད་བེད་པ་པོར་ཡང་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་བེད་པོར་མ་གྱུར་པ། །ལས་སུ་མ་གྱུར་བེད་ན་ནི། །ལས་ལ་རྒྱུ་ནི་མེད་

པར་འགྱུར། །བེད་པ་པོ་ཡང་རྒྱུ་མེད་འགྱུར། །རྒྱུ་མེད་ན་ནི་འབྲས་བུ་དང་། །རྒྱུ་ཡང་

འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་མེད་ན་ནི་བ་བ་དང་། །བེད་པ་པོ་དང་བེད་མི་རིགས། །བ་

བ་ལ་སོགས་མི་རིགས་ན། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ཡོད་མ་ཡིན། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་

མེད་ན་ནི། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་མེད། །འབྲས་བུ་མེད་ན་ཐར་པ་དང་། །མཐོ་

རིས་འགྱུར་བའི་ལམ་མི་འཐད། །བ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་། །དོན་མེད་ཉིད་དུ་ཐལ་

བར་འགྱུར། །བེད་པ་པོར་གྱུར་མ་གྱུར་པ། །གྱུར་མ་གྱུར་དེ་མི་བེད་དེ། །ཡིན་དང་མ་

ཡིན་གྱུར་ཅིག་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བས་ག་ལ་ཡོད། །བེད་པ་པོར་ནི་གྱུར་པ་

ཡིས། །མ་གྱུར་ལས་ནི་མི་བེད་དེ། །མ་གྱུར་པས་ཀང་གྱུར་མི་བེད། །འདིར་ཡང་སྐོན་

དེར་ཐལ་བར་འགྱུར། །བེད་པ་པོར་ནི་གྱུར་པ་དང་། །བཅས་པ་ལས་ནི་མ་གྱུར་



༼རབ་བེད་དགུ་པ་སྔ་རོལ་ན་གནས་པ་བརག་པ།༽
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དང་། །གྱུར་མ་གྱུར་པ་མི་བེད་དེ། །གཏན་ཚིགས་གོང་དུ་བསན་ཕིར་རོ། །བེད་པ་པོར་

ནི་མ་གྱུར་པས། །ལས་ནི་གྱུར་དང་བཅས་པ་དང་། །གྱུར་མ་གྱུར་པ་མི་བེད་དེ། །གཏན་

ཚིགས་གོང་དུ་བསན་ཕིར་རོ། །བེད་པ་པོར་གྱུར་མ་གྱུར་ནི། །ལས་སུ་གྱུར་དང་མ་

གྱུར་པ། །མི་བེད་འདི་ཡང་གཏན་ཚིགས་ནི། །གོང་དུ་བསན་པས་ཤེས་པར་བ། །བེད་

པ་པོ་ལས་བརེན་བས་ཤིང་། །ལས་ཀི་བེད་པོ་དེ་ཉིད་ལ། །བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་

གཏོགས་པ། །འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །དེ་བཞིན་ཉེར་ལེན་ཤེས་པར་བ། །ལས་

དང་བེད་པོ་བསལ་ཕིར་རོ། །བེད་པ་པོ་དང་ལས་དག་གིས། །དངོས་པོ་ལག་མ་ཤེས་

པར་བ། །

བེད་པ་པོ་དང་ལས་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བརྒྱད་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་དགུ་པ་སྔ་རོལ་ན་གནས་པ་བརག་པ།༽

༈ ལྟ་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚོར་སོགས་དང་ཡང་དབང་བས་པ། །གང་

གི་ཡིན་པ་དེ་དག་གི །སྔ་རོལ་དེ་ཡོད་ཁ་ཅིག་སྨྲ། །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །ལྟ་བ་

ལ་སོགས་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་དེ་དག་སྔ་རོལ་ན། །དངོས་པོ་གནས་པ་དེ་ཡོད་

དོ༑ །ལྟ་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚོར་བ་ལ་སོགས་ཉིད་ཀི་ནི། །སྔ་རོལ་དངོས་པོ་

གང་གནས་པ། །དེ་ནི་གང་གིས་གདགས་པར་བ། །ལྟ་བ་ལ་སོགས་མེད་པར་

ཡང་། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་གནས་གྱུར་ན། །དེ་མེད་པར་ཡང་དེ་དག་ནི། །ཡོད་པར་འགྱུར་

བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅི་ཡིས་གང་ཞིག་གསལ་བར་བེད། །གང་གིས་ཅི་ཞིག་གསལ་

བར་བེད། །ཅི་མེད་གང་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། །གང་མེད་ཅི་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། །ལྟ་ལ་སོགས་



དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།
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པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྔ་རོལ་གང་ཞིག་ཡོད་པ་མིན། །ལྟ་སོགས་ནང་ནས་གཞན་ཞིག་

གིས། །གཞན་གི་ཚེ་ན་གསལ་བར་བེད། །ལྟ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྔ་རོལ་

གལ་ཏེ་ཡོད་མིན་ན། །ལྟ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ཡི། །སྔ་རོལ་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡོད། །ལྟ་པོ་དེ་

ཉིད་ཉན་པོ་དེ། །གལ་ཏེ་ཚོར་བོའང་དེ་ཉིད་ན། །རེ་རེའི་སྔ་རོལ་ཡོད་གྱུར་ན། །དེ་ནི་དེ་

ལྟར་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་ལྟ་པོ་གཞན་ཉིད་ལ། །ཉན་པ་པོ་གཞན་ཚོར་གཞན་ན། །ལྟ་

པོ་ཡོད་ཚེ་ཉན་པོར་འགྱུར། །བདག་ཀང་མང་པོ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ལྟ་དང་ཉན་ལ་སོགས་

པ་དང་། །ཚོར་བ་དག་ལ་སོགས་པ་ཡང་། །གང་ལས་འགྱུར་བའི་འབྱུང་དེ་ལའང་། །དེ་

ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་དང་ཉན་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཚོར་བ་དག་ལ་སོགས་པ་

ཡང་། །གང་གི་ཡིན་པ་གལ་ཏེ་མེད། །དེ་དག་ཀང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་ཞིག་ལྟ་ལ་

སོགས་པ་ཡི། །སྔ་རོལ་ད་ལྟ་ཕི་ན་མེད། །དེ་ལ་ཡོད་དོ་མེད་དོ་ཞེས། །རོག་པ་དག་ནི་

ལྡོག་པར་འགྱུར། །

སྔ་རོལ་ན་གནས་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་དགུ་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་བཅུ་པ་མེ་དང་བུད་ཤིང་བརག་པ།༽

༈ བུད་ཤིང་གང་དེ་མ་ཡིན་ན། །བེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །གལ་ཏེ་

ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ན། །ཤིང་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །རག་ཏུ་འབར་བ་ཉིད་

དུ་འགྱུར། །འབར་བེད་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་ཞིང་། །རོམ་པ་དོན་མེད་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེ་

ལྟ་ཡིན་ན་ལས་ཀང་མེད། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། །འབར་བར་བེད་རྒྱུ་ལས་

མི་འབྱུང་། །རག་ཏུ་འབར་བ་ཡིན་ན་ནི། །རོམ་པ་དོན་མེད་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེ་ལ་གལ་



༼རབ་བེད་བཅུ་པ་མེ་དང་བུད་ཤིང་བརག་པ།༽
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ཏེ་འདི་སྙམ་དུ། །སེག་བཞིན་བུད་ཤིང་ཡིན་སེམས་ན། །གང་ཚེ་དེ་ཙམ་དེ་ཡིན་

ན༑ །གང་གིས་བུད་ཤིང་དེ་སེག་བེད། །གཞན་ཕིར་མི་ཕད་ཕད་མེད་ན། །སེག་པར་མི་

འགྱུར་མི་སེག་ན། །འཆི་བར་མི་འགྱུར་མི་འཆི་ན། །རང་རགས་དང་ཡང་ལྡན་པར་

གནས། །ཇི་ལྟར་བུད་མེད་སྐེས་པ་དང་། །སྐེས་པའང་བུད་མེད་ཕད་པ་བཞིན། །གལ་

ཏེ་ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ན། །ཤིང་དང་ཕད་དུ་རུང་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མེ་དང་ཤིང་

དག་ནི། །གཅིག་གིས་གཅིག་ནི་བསལ་གྱུར་ན། །ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ཉིད་ཡིན་

ཡང་། །ཤིང་དང་ཕད་པར་འདོད་ལ་རག །གལ་ཏེ་ཤིང་ལྟོས་མེ་ཡིན་ལ། །གལ་ཏེ་མེ་

ལྟོས་ཤིང་ཡིན་ན། །གང་ལྟོས་མེད་དང་ཤིང་འགྱུར་བ། །དང་པོར་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་

ཡིན། །གལ་ཏེ་ཤིང་ལྟོས་མེ་ཡིན་ན། །མེ་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར། །བུད་པར་བ་བའི་

ཤིང་ལ་ཡང་། །མེ་མེད་པར་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་གང་ལྟོས་འགྲུབ། །དེ་

ཉིད་ལ་ཡང་ལྟོས་ནས་ནི། །ལྟོས་བ་གང་ཡིན་དེ་འགྲུབ་ན། །གང་ལ་ལྟོས་ནས་གང་ཞིག་

འགྲུབ། །དངོས་པོ་ལྟོས་གྲུབ་གང་ཡིན་པ། །དེ་མ་གྲུབ་ནི་ཇི་ལྟར་ལྟོས། །ཅི་སེ་གྲུབ་པ་

ལྟོས་ཤེ་ན། །དེ་ནི་ལྟོས་པར་མི་རིགས་སོ། །ཤིང་ལ་ལྟོས་པའི་མེ་མེད་དེ། །ཤིང་ལ་མ་

ལྟོས་མེ་ཡང་མེད། །མེ་ལ་ལྟོས་པའི་ཤིང་མེད་དེ། །མེ་ལ་མ་ལྟོས་ཤིང་ཡང་མེད། །མེ་

ནི་གཞན་ལས་མི་འོང་སེ། །ཤིང་ལའང་མེ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་བཞིན་ཤིང་གི་ལག་མ་

ནི༑ །སོང་དང་མ་སོང་བགོམ་པས་བསན། །ཤིང་ཉིད་མེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། །ཤིང་ལས་

གཞན་ལ་མེ་ཡང་མེད། །མེ་ནི་ཤིང་དང་ལྡན་མ་ཡིན། །མེ་ལ་ཤིང་མེད་དེར་དེ་མེད། །མེ་

དང་ཤིང་གིས་བདག་དང་ནི། །ཉེ་བར་ལེན་པའི་རིམ་པ་ཀུན། །བུམ་སམ་སོགས་དང་

ལན་ཅིག་ཏུ། །མ་ལུས་པར་ནི་རྣམ་པར་བཤད། །གང་དག་བདག་དང་དངོས་པོ་
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རྣམས། །དེ་བཅས་ཉིད་དང་ཐ་དད་པར། །སོན་པ་དེ་དག་བསན་དོན་ལ། །མཁས་སོ་

སྙམ་དུ་མི་སེམས་སོ། །

མེ་དང་བུད་ཤིང་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་བཅུ་གཅིག་པ་སྔོན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་བརག་པ།༽

༈ སྔོན་མཐའ་མངོན་ནམ་ཞེས་ཞུས་ཚེ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་མིན་ཞེས་

གསུངས། །འཁོར་བ་ཐོག་མ་མཐའ་མེད་དེ། །དེ་ལ་སྔོན་མེད་ཕི་མ་མེད། །གང་ལ་ཐོག་

མེད་མཐའ་མེད་པར། །དེ་ལ་དབུས་ནི་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ཕིར་དེ་ལ་སྔ་ཕི་དང་། །ལན་ཅིག་

རིམ་པ་མི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་སྐེ་བ་སྔ་གྱུར་ལ། །རྒ་ཤི་ཕི་མ་ཡིན་ན་ནི། །སྐེ་བ་རྒ་ཤི་

མེད་པ་དང་། །མ་ཤི་བར་ཡང་སྐེ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སྐེ་བ་ཕི་འགྱུར་ལ། །རྒ་ཤི་སྔ་

བ་ཡིན་ན་ནི། །སྐེ་བ་མེད་པའི་རྒ་ཤི་ནི། །རྒྱུ་མེད་པར་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །སྐེ་བ་དང་ནི་

རྒ་ཤི་དག །ལན་ཅིག་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །སྐེ་བཞིན་པ་ན་འཆི་འགྱུར་ཞིང་། །གཉིས་ཀ་

རྒྱུ་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར། །གང་ལ་སྔ་ཕི་ལན་ཅིག་གི །རིམ་པ་དེ་དག་མི་སིད་པའི། །སྐེ་

བ་དེ་དང་རྒ་ཤི་དེ། །ཅི་ཡི་ཕིར་ན་སོ་བར་བེད། །འཁོར་བ་འབའ་ཞིག་སྔོན་གི་

མཐའ། །ཡོད་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀི། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཉིད་དང་ནི། །མཚན་ཉིད་དང་

ནི་མཚན་གཞི་ཉིད། །ཚོར་དང་ཚོར་པོ་ཉིད་དང་ནི། །དོན་ཡོད་གང་དག་ཅི་ཡང་

རུང་། །དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་ཡང་། །སྔོན་གི་མཐའ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །

སྔོན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་གཅིག་

པའོ།།    །།
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༼རབ་བེད་བཅུ་གཉིས་པ་བདག་གིས་བས་པ་དང་གཞན་གིས་བས་པ་བརག་པ།༽

༈ ཁ་ཅིག་་ག་བསྔལ་བདག་གིས་བས། །གཞན་གིས་བས་དང་གཉི་གས་

བས། །རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འབྱུང་བར་འདོད། །དེ་ནི་བ་བར་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་བདག་

གིས་བས་གྱུར་ན། །དེ་ཕིར་བརེན་ནས་འབྱུང་མི་འགྱུར། །གང་ཕིར་ཕུང་པོ་འདི་དག་

ལ༑ །བརེན་ནས་ཕུང་པོ་དེ་དག་འབྱུང་། །གལ་ཏེ་འདི་ལས་དེ་གཞན་ཞིང་། །གལ་ཏེ་དེ་

ལས་འདི་གཞན་ན། །་ག་བསྔལ་གཞན་གིས་བས་འགྱུར་ཞིང་། །གཞན་དེ་དག་གིས་

དེ་བས་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གང་ཟག་བདག་གིས་ནི། །་ག་བསྔལ་བས་ན་གང་བདག་

གིས། །་ག་བསྔལ་བས་པའི་གང་ཟག་ནི། །་ག་བསྔལ་མ་གཏོགས་གང་ཞིག་

ཡིན། །གལ་ཏེ་གང་ཟག་གཞན་ལས་ནི། །་ག་བསྔལ་འབྱུང་ན་གཞན་ཞིག་གིས། །་ག་

བསྔལ་དེ་བས་གང་སྦྱིན་དེ། །་ག་བསྔལ་མ་གཏོགས་དེ་ལྟར་རུང་། །གལ་ཏེ་གང་ཟག་

གཞན་་ག་བསྔལ། །འབྱུང་ན་གང་གིས་དེ་བས་ནས། །གཞན་ལ་སེར་བའི་གང་ཟག་

གཞན། །་ག་བསྔལ་མ་གཏོགས་གང་ཞིག་ཡིན། །བདག་གིས་བས་པར་མ་གྲུབ་

པས། །་ག་བསྔལ་གཞན་གིས་ག་ལ་བས། །གཞན་གིས་་ག་བསྔལ་གང་བེད་

པ༑ །དེ་ནི་དེ་ཡི་བདག་བས་འགྱུར། །རེ་ཞིག་་ག་བསྔལ་བདག་བས་མིན། །དེ་ཉིད་

ཀིས་ནི་དེ་མ་བས། །གལ་ཏེ་གཞན་བདག་མ་བས་ན། །་ག་བསྔལ་གཞན་བས་ག་ལ་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་རེ་རེས་བས་གྱུར་ན། །་ག་བསྔལ་གཉིས་ཀས་བས་པར་

འགྱུར། །བདག་གིས་མ་བས་གཞན་མ་བས། །་ག་བསྔལ་རྒྱུ་མེད་ག་ལ་འགྱུར། །་ག་

བསྔལ་འབའ་ཞིག་རྣམ་པ་བཞི། །ཡོད་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀི། །ཕི་རོལ་དངོས་པོ་དག་

ལ་ཡང་། །རྣམ་པ་བཞི་པོ་ཡོད་མ་ཡིན། །
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བདག་གིས་བས་པ་དང་གཞན་གིས་བས་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་

བེད་པ་བཅུ་གཉིས་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་བཅུ་གསུམ་པ་འདུ་བེད་བརག་པ།༽

༈ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་གང་ཞིག །སླུ་བ་དེ་ནི་བརྫུན་ཞེས་

གསུངས། །འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སླུ་བའི་ཆོས། །དེས་ན་དེ་དག་བརྫུན་པ་ཡིན། །གལ་

ཏེ་སླུ་ཆོས་གང་ཡིན་པ། །དེ་བརྫུན་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་སླུ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་

གསུངས་པ། །སོང་ཉིད་ཡོངས་སུ་བསན་པ་ཡིན། །དངོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

དེ༑ །གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སང་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་མེད། །གང་ཕིར་དངོས་

རྣམས་སོང་པ་ཉིད། །གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ན། །གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན། །གལ་

ཏེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་ན། །གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཇི་ལྟར་རུང་། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་གཞན་འགྱུར་

མེད། །གཞན་ཉིད་ལ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་ཕིར་གཞོན་ནུ་མི་རྒ་སེ། །གང་ཕིར་རྒས་

པའང་མི་རྒའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་གཞན་འགྱུར་ན། །འོ་མ་ཉིད་ནི་ཞོར་འགྱུར་རོ། །འོ་མ་

ལས་གཞན་གང་ཞིག་ནི། །ཞོ་ཡི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སོང་མིན་ཅུང་

ཟད་ཡོད། །སོང་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། །མི་སོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ན། །སོང་པ་

ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སོང་པ་ཉིད། །ལྟ་ཀུན་ངེས་པར་འབྱུང་

བར་གསུངས། །གང་དག་སོང་པ་ཉིད་ལྟ་བ། །དེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་གསུངས། །

འདུ་བེད་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་གསུམ་པའོ།།    །།



༼རབ་བེད་བཅུ་བཞི་པ་ཕད་པ་བརག་པ།༽
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༼རབ་བེད་བཅུ་བཞི་པ་ཕད་པ་བརག་པ།༽

༈ བལྟ་བ་ལྟ་བ་ལྟ་བ་པོ། །གསུམ་པོ་དེ་དག་གཉིས་གཉིས་དང་། །ཐམས་ཅད་

ཀང་ནི་ཕན་ཚུན་དུ། །ཕད་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་བཞིན་འདོད་ཆགས་ཆགས་

པ་དང་། །ཆགས་པར་བ་བ་ཉོན་མོངས་པ། །ལག་མ་རྣམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཀི། །ལག་

མའང་རྣམ་པ་གསུམ་ཉིད་ཀིས། །གཞན་དང་གཞན་དུ་ཕད་འགྱུར་ན། །གང་ཕིར་བལྟ་

བ་ལ་སོགས་ལ། །གཞན་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕིར་ཕད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །བལྟ་

བ་ལ་སོགས་འབའ་ཞིག་ལ། །གཞན་ཉིད་མེད་པར་མ་ཟད་ཀི། །གང་ཡང་གང་དང་ལན་

ཅིག་ཏུ། །གཞན་པ་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དོ། །གཞན་ནི་གཞན་ལ་བརེན་ཏེ་གཞན། །གཞན་

མེད་པར་གཞན་གཞན་མི་འགྱུར། །གང་ལ་བརེན་ཏེ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་

མི་འཐད། །གལ་ཏེ་གཞན་ནི་གཞན་ལས་གཞན། །དེ་ཚེ་གཞན་མེད་པར་གཞན་

འགྱུར། །གཞན་མེད་པར་ནི་གཞན་འགྱུར་བ། །ཡོད་མིན་དེ་ཡི་ཕིར་ན་མེད། །གཞན་

ཉིད་གཞན་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །གཞན་མ་ཡིན་ལའང་ཡོད་མ་ཡིན། །གཞན་ཉིད་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ན། །གཞན་ནམ་དེ་ཉིད་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ནི་དེ་དང་ཕད་པ་མེད། །གཞན་དང་

གཞན་ཡང་ཕད་མི་འགྱུར། །ཕད་བཞིན་པ་དང་ཕད་པ་དང་། །ཕད་པ་པོ་ཡང་ཡོད་མ་

ཡིན། །

ཕད་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་བཞི་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་བཅོ་ལྔ་པ་རང་བཞིན་བརག་པ།༽

༈ རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་ནི། །འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་



དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།
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རྐེན་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །རང་བཞིན་བས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །རང་བཞིན་བས་པ་ཅན་

ཞེས་བར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་རུང་བར་འགྱུར། །རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་

དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡིན། །རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གཞན་གི་

དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད། །གཞན་གི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ནི། །གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡིན་

ཞེས་བརོད། །རང་བཞིན་དང་ནི་གཞན་དངོས་དག །མ་གཏོགས་དངོས་པོ་ག་ལ་

ཡོད། །རང་བཞིན་དང་ནི་དངོས་པོ་དག །ཡོད་ན་དངོས་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་

དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན། །དངོས་མེད་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་གཞན་དུ་གྱུར་

པ་ནི། །དངོས་མེད་ཡིན་པར་སྐེ་བོ་སྨྲ། །གང་དག་རང་བཞིན་གཞན་དངོས་

དང་། །དངོས་དང་དངོས་མེད་ཉིད་ལྟ་བ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །དེ་ཉིད་

མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མཁེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་

ཡི༑ །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་དང་། །མེད་པ་གཉིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད། །གལ་

ཏེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན། །དེ་ནི་མེད་ཉིད་མི་འགྱུར་རོ། །རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་

པ་ནི། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གཞན་དུ་

འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན། །རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། །གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་

རུང་། །ཡོད་ཅེས་བ་བ་རག་པར་འཛིན། །མེད་ཅེས་བ་བ་ཆད་པར་ལྟ། །དེ་ཕིར་ཡོད་

དང་མེད་པ་ལ། །མཁས་པས་གནས་པར་མི་བའོ། །གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

པ༑ །དེ་ནི་མེད་པ་མིན་པས་རག །སྔོན་བྱུང་ད་ལྟར་མེད་ཅེས་པ། །

དེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །རང་བཞིན་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་

བེད་པ་བཅོ་ལྔ་པའོ།།    །།



༼རབ་བེད་བཅུ་དྲུག་པ་བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་བརག་པ།༽
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༼རབ་བེད་བཅུ་དྲུག་པ་བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་བརག་པ།༽

༈ གལ་ཏེ་འདུ་བེད་འཁོར་ཞེ་ན། །དེ་དག་རག་ན་མི་འཁོར་ཏེ། །མི་རག་ན་ཡང་

འཁོར་མི་འགྱུར། །སེམས་ཅན་ལ་ཡང་རིམ་འདི་མཚུངས། །གལ་ཏེ་གང་ཟག་འཁོར་ཞེ་

ན༑ །ཕུང་པོ་སྐེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་པ། །དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔས་བཙལ་ན། །མེད་ན་གང་

ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར། །ཉེ་བར་ལེན་ནས་ཉེར་ལེན་བར། །འཁོར་ན་སིད་པ་མེད་པར་

འགྱུར། །སིད་མེད་ཉེ་བར་ལེན་མེད་ན། །དེ་གང་ཅི་ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར། །འདུ་བེད་

མྱ་ངན་འདའ་བར་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་མི་འཐད་དོ། །སེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདའ་བར་

ཡང་། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་འཐད་མི་འགྱུར། །སྐེ་འཇིག་ཆོས་ཅན་འདུ་བེད་རྣམས། །མི་

འཆིང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །སྔ་མ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཡང་། །མི་འཆིང་གོལ་བར་

མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཉེ་བར་ལེན་འཆིང་ན། །ཉེ་བར་ལེན་བཅས་འཆིང་མི་འགྱུར། །ཉེ་

བར་ལེན་མེད་མི་འཆིང་སེ། །གནས་སྐབས་གང་ཞིག་འཆིང་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་

བཅིང་བའི་སྔ་རོལ་ན། །འཆིང་བ་ཡོད་ན་འཆིང་ལ་རག །དེ་ཡང་མེད་དེ་ལག་མ་

ནི༑ །སོང་དང་མ་སོང་བགོམ་པས་བསན། །རེ་ཞིག་བཅིངས་པ་མི་གོལ་ཏེ། །མ་

བཅིངས་པ་ཡང་གོལ་མི་འགྱུར། །བཅིངས་པ་གོལ་བཞིན་ཡིན་འགྱུར་ན། །བཅིངས་

དང་གོལ་བ་དུས་གཅིག་འགྱུར། །བདག་ནི་ལེན་མེད་མྱ་ངན་འདའ། །མྱང་འདས་བདག་

གིར་འགྱུར་རོ་ཞེས། །དེ་ལྟར་གང་དག་འཛིན་དེ་ཡི། །ཉེར་ལེན་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་

ཡིན། །གང་ལ་མྱ་ངན་འདས་བསྐེད་མེད། །འཁོར་བ་བསལ་བའང་ཡོད་མིན་པ། །དེ་ལ་

འཁོར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །མྱ་ངན་འདས་པའང་ཅི་ཞིག་བརག །

བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་དྲུག་
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པའོ།།   །།

༼རབ་བེད་བཅུ་བདུན་པ་ལས་བརག་པ།༽

༈ བདག་ཉིད་ལེགས་པར་སོམ་པ་དང་། །གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་བམས་

སེམས་གང་། །དེ་ཆོས་དེ་ནི་འདི་གཞན་དུ། །འབྲས་བུ་དག་གི་ས་བོན་ཡིན། །དྲང་སོང་

མཆོག་གིས་ལས་རྣམས་ནི། །སེམས་པ་དང་ནི་བསམ་པར་གསུངས། །ལས་དེ་བདག་

གི་བེ་བྲག་ནི། །རྣམ་པ་དུ་མར་ཡོངས་སུ་བསྒགས། །དེ་ལ་ལས་གང་སེམས་པ་

ཞེས། །གསུངས་པ་དེ་ནི་ཡིད་ཀིར་འདོད། །བསམས་པ་ཞེས་ནི་གང་གསུངས་པ། །དེ་

ནི་ལུས་དང་ངག་གིར་ཡིན། །ངག་དང་བསྐོད་དང་མི་སོང་བའི། །རྣམ་རིག་བེད་མིན་

ཞེས་བ་གང་། །སོང་བའི་རྣམ་རིག་བེད་མིན་པ། །གཞན་དག་ཀང་ནི་དེ་བཞིན་

འདོར། །ལོངས་སྤོད་ལས་བྱུང་བསོད་ནམས་དང་། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་ཚུལ་དེ་

བཞིན། །སེམས་པ་དང་ནི་ཆོས་དེ་བདུན། །ལས་སུ་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡིན། །གལ་

ཏེ་སྨིན་པའི་དུས་བར་དུ། །གནས་ན་ལས་དེ་རག་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་འགགས་ན་

འགག་གྱུར་པ། །ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་སྐེད་པར་འགྱུར། །མྱུ་གུ་ལ་སོགས་རྒྱུན་གང་ནི། །ས་

བོན་ལས་ནི་མངོན་པར་འབྱུང་། །དེ་ལས་འབྲས་བུ་ས་བོན་ནི། །མེད་ན་དེ་ཡང་འབྱུང་

མི་འགྱུར། །གང་ཕིར་ས་བོན་ལས་རྒྱུན་དང་། །རྒྱུན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་

ཞིང་། །ས་བོན་འབྲས་བུའི་སྔོན་འགོ་བ། །དེ་ཕིར་ཆད་མིན་རག་མ་ཡིན། །སེམས་ཀི་

རྒྱུན་ནི་གང་ཡིན་པ། །སེམས་ལས་མངོན་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེ་ལས་འབྲས་བུ་

སེམས་ལྟ་ཞིག །མེད་ན་དེ་ཡང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །གང་ཕིར་སེམས་ལས་རྒྱུན་དང་
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ནི༑ །རྒྱུན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། །ལས་ནི་འབྲས་བུའི་སྔོན་འགོ་བ། །དེ་

ཕིར་ཆད་མིན་རག་མ་ཡིན། །དཀར་པོའི་ལས་ཀི་ལམ་བཅུ་པོ། །ཆོས་སྒྲུབ་པ་ཡི་

ཐབས་ཡིན་ཏེ། །ཆོས་ཀི་འབྲས་བུ་འདི་གཞན་དུ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་

ལྔའོ། །གལ་ཏེ་བརག་པ་དེར་འགྱུར་ན། །ཉེས་པ་ཆེན་པོ་མང་པོར་འགྱུར། །དེ་ལྟ་བས་

ན་བརག་པ་དེ། །འདིར་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་རང་རྒྱལ་

དང་། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་གང་གསུངས་པའི། །བརག་པ་གང་ཞིག་འདིར་འཐད་པ། །དེ་

ནི་རབ་ཏུ་བརོད་པར་བ། །ཇི་ལྟར་དབང་རྒྱ་དེ་བཞིན་ཆུད། །མི་ཟད་ལས་ནི་བུ་ལོན་

བཞིན། །དེ་ནི་ཁམས་ལས་རྣམ་པ་བཞི། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་ལུང་མ་བསན། །སོང་བས་

སང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །བསྒོམ་པས་སང་བ་ཉིད་ཀང་ཡིན། །དེ་ཕིར་ཆུད་མི་ཟ་བ་

ཡིས། །ལས་ཀི་འབྲས་བུ་སྐེད་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སོང་བས་སང་བ་དང་། །ལས་འཕོ་

བ་ཡིས་འཇིག་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་ལས་འཇིག་ལ་སོགས་པའི། །སྐོན་རྣམས་སུ་ནི་ཐལ་

བར་འགྱུར། །ཁམས་མཚུངས་ལས་ནི་ཆ་མཚུངས་དང་། །ཆ་མི་མཚུངས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི། །དེ་ནི་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚེ། །གཅིག་པོ་ཁོ་ན་སྐེ་བར་འགྱུར། །མཐོང་

བའི་ཆོས་ལ་རྣམ་གཉིས་པོ། །ཀུན་གི་ལས་དང་ལས་ཀི་དེ། །ཐ་དད་པར་ནི་སྐེ་འགྱུར་

ཞིང་། །རྣམ་པར་སྨིན་ཀང་གནས་པ་ཡིན། །དེ་ནི་འབྲས་བུ་འཕོ་བ་དང་། །ཤི་བར་གྱུར་

ན་འགག་པར་འགྱུར། །དེ་ཡི་རྣམ་དབེ་ཟག་མེད་དང་། །ཟག་དང་བཅས་པར་ཤེས་པར་

བ༑ །སོང་པ་ཉིད་དང་ཚད་མེད་དང་། །འཁོར་བ་དང་ནི་རག་པ་མིན། །ལས་རྣམས་ཆུད་

མི་ཟ་བའི་ཆོས། །སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་བསན་པ་ཡིན། །གང་ཕིར་ལས་ནི་སྐེ་བ་

མེད། །འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་དེའི་ཕིར། །གང་ཕིར་དེ་ནི་མ་སྐེས་པ། །དེ་ཕིར་ཆུད་



དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

  24  

ཟར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད། །རག་པར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་

མེད། །ལས་ནི་བས་པ་མ་ཡིན་འགྱུར། །རག་ལ་བ་བ་མེད་ཕིར་རོ། །ཅི་སེ་ལས་ནི་མ་

བས་ན། །མ་བས་པ་དང་ཕད་འཇིགས་འགྱུར། །ཚངས་སྤོད་གནས་པ་མ་ཡིན་

པའང་། །དེ་ལ་སྐོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ཉིད་དང་ཡང་། །འགལ་

བར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བསོད་ནམས་དང་ནི་སིག་བེད་པའི། །རྣམ་པར་དབེ་

བའང་འཐད་མི་འབྱུང་། །དེ་ནི་རྣམ་སྨིན་སྨིན་གྱུར་པ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམ་སྨིན་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི། །གང་ཕིར་ལས་གནས་དེ་ཡི་ཕིར། །ལས་འདི་

ཉོན་མོངས་བདག་ཉིད་ལ། །ཉོན་མོངས་དེ་དག་ཡང་དག་མིན། །གལ་ཏེ་ཉོན་མོངས་

ཡང་དག་མིན། །ལས་ནི་ཡང་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་

ནི༑ །ལུས་རྣམས་ཀི་ནི་རྐེན་དུ་བསན། །གལ་ཏེ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ། །དེ་སོང་ལུས་

ལ་ཇི་ལྟར་བརོད། །མ་རིག་བསྒིབས་པའི་སྐེ་བོ་གང་། །སེད་ལྡན་དེ་མི་ཟ་བ་པོ། །དེ་

ཡང་བེད་ལས་གཞན་མིན་ཞིང་། །དེ་ཉིད་དེ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕིར་ན་ལས་འདི་

ནི༑ །རྐེན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། །རྐེན་མིན་ལས་བྱུང་ཡོད་མིན་པ། །དེ་ཕིར་བེད་

པ་པོ་ཡང་མེད། །གལ་ཏེ་ལས་དང་བེད་མེད་ན། །ལས་སྐེས་འབྲས་བུ་ག་ལ་ཡོད། །ཅི་

སེ་འབྲས་བུ་ཡོད་མིན་ན། །ཟ་བ་པོ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། །ཇི་ལྟར་སོན་པས་སྤྲུལ་པ་ནི། །རྫུ་

འཕྲུལ་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་སྤྲུལ་ཞིང་། །སྤྲུལ་པ་དེ་ཡང་སྤྲུལ་པ་ན། །སར་ཡང་གཞན་ནི་

སྤྲུལ་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་བེད་པོ་དེ་ལས་གང་། །བས་པའང་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་པ་

བཞིན། །དཔེར་ན་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་གཞན་ཞིག །སྤྲུལ་པ་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཉོན་

མོངས་ལས་དང་ལུས་རྣམས་དང་། །བེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་དང་། །དྲི་ཟའི་གོང་ཁེར་
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ལྟ་བུ་དང་། །སྨིག་རྒྱུ་རི་ལམ་འདྲ་བ་ཡིན། །

ལས་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་བདུན་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་བཅོ་བརྒྱད་པ་བདག་དང་ཆོས་བརག་པ།༽

༈ གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་ན། །སྐེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་

ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །བདག་དང་བདག་གི་ཞི་བའི་

ཕིར། །ངར་འཛིན་ང་ཡིར་འཛིན་མེད་འགྱུར། །ངར་འཛིན་ང་ཡིར་འཛིན་མེད་གང་། །དེ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ངར་འཛིན་ང་ཡིར་འཛིན་མེད་པར། །གང་གིས་མཐོང་བས་མི་

མཐོང་ངོ་། །ནང་དང་ཕི་རོལ་ཉིད་དག་ལ། །བདག་དང་བདག་གི་སྙམ་ཟད་ན། །ཉེ་བར་

ལེན་པ་འགག་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་ཟད་པས་ན་སྐེ་བ་ཟད། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་ཟད་པས་

ཐར། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་རོག་ལས། །དེ་དག་སོས་ལས་སོས་པ་ནི། །སོང་པ་

ཉིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར། །བདག་གོ་ཞེས་ཀང་བཏགས་གྱུར་ཅིང་། །བདག་མེད་

ཅེས་ཀང་བསན་པར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བདག་དང་ནི། །བདག་མེད་

འགའ་མེད་ཅེས་ཀང་བསན། །བརོད་པར་བ་བ་ལྡོག་པ་སེ། །སེམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ལྡོག་

པས་སོ། །མ་སྐེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་དང་

མཚུངས། །ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཉིད། །ཡང་

དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན། །དེ་ནི་སངས་རྒྱས་རེས་བསན་པའོ། །གཞན་ལས་ཤེས་

མིན་ཞི་བ་དང་། །སོས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་སོས་པ། །རྣམ་རོག་མེད་དོན་ཐ་དད་མེད། །དེ་
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ནི་དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་དོ། །གང་ལ་བརེན་ཏེ་གང་འབྱུང་བ། །དེ་ནི་རེ་ཞིག་དེ་ཉིད་

མིན། །དེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡིན་ཕིར། །དེ་ཕིར་ཆད་མིན་རག་མ་ཡིན། །སངས་

རྒྱས་འཇིག་རེན་མགོན་རྣམས་ཀི། །བསན་པ་བདུད་རིར་གྱུར་པ་དེ། །དོན་གཅིག་མ་

ཡིན་ཐ་དད་མིན། །ཆད་པ་མ་ཡིན་རག་མ་ཡིན། །རོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མ་བྱུང་

ཞིང་། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་ཟད་གྱུར་ཀང་། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི། །སོན་པ་

མེད་ལས་རབ་ཏུ་སྐེ། །

བདག་དང་ཆོས་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅོ་བརྒྱད་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་བཅུ་དགུ་པ་དུས་བརག་པ།༽

༈ ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འོངས་པ། །གལ་ཏེ་འདས་ལ་ལྟོས་གྱུར་ན། །ད་ལྟར་བྱུང་

དང་མ་འོངས་པ། །འདས་པའི་དུས་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འོངས་

པ༑ །གལ་ཏེ་དེ་ན་མེད་གྱུར་ན། །ད་ལྟར་བྱུང་དང་མ་འོངས་པ། །ཇི་ལྟར་དེ་ལ་ལྟོས་པར་

འགྱུར། །འདས་པ་ལ་ནི་མ་ལྟོས་པར། །དེ་གཉིས་གྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་ད་ལྟར་

བྱུང་བ་དང་། །མ་འོངས་དུས་ཀང་ཡོད་མ་ཡིན། །རིམ་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་ཉིད་ཀིས། །ལག་

མ་གཉིས་པོ་བསོར་བ་དང་། །མཆོག་དང་ཐ་མ་འབྲིང་ལ་སོགས། །གཅིག་ལ་སོགས་

པའང་ཤེས་པར་བ། །མི་གནས་དུས་ནི་འཛིན་མི་བེད། །གང་ཞིག་གཟུང་བར་བ་བའི་

དུས། །གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །མ་བཟུང་དུས་ནི་ཇི་ལྟར་གདགས། །གལ་ཏེ་

དུས་ནི་དངོས་བརེན་ཏེ། །དངོས་མེད་དུས་ནི་ག་ལ་ཡོད། །དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་

མིན་ན། །དུས་ལྟ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །



༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་པ་ཚོགས་པ་བརག་པ།༽
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དུས་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཅུ་དགུ་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་པ་ཚོགས་པ་བརག་པ།༽

༈ གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རྐེན་རྣམས་ཀི། །ཚོགས་པ་ཉིད་ལས་སྐེ་འགྱུར་ཞིང་། །ཚོགས་

ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་ནི། །ཇི་ལྟར་ཚོགས་པ་ཉིད་ལས་སྐེ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རྐེན་རྣམས་

ཀི༑ །ཚོགས་པ་ཉིད་ལས་སྐེ་འགྱུར་ཞིང་། །ཚོགས་ལ་འབྲས་བུ་མེད་ན་ནི། །ཇི་ལྟར་

ཚོགས་པ་ཉིད་ལས་སྐེ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རྐེན་རྣམས་ཀི། །ཚོགས་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་

ནི༑ །ཚོགས་ལ་གཟུང་དུ་ཡོད་རིགས་ན། །ཚོགས་པ་ཉིད་ལ་གཟུང་དུ་མེད། །གལ་ཏེ་

རྒྱུ་དང་རྐེན་རྣམས་ཀི། །ཚོགས་ལ་འབྲས་བུ་མེད་ན་ནི། །རྒྱུ་རྣམས་དང་ནི་རྐེན་དག་

ཀང་། །རྒྱུ་རྐེན་མ་ཡིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་རྒྱུས་ནི་འབྲས་བུ་ལ། །རྒྱུ་བིན་

ནས་ནི་འགག་འགྱུར་ན། །གང་བིན་པ་དང་གང་འགགས་པའི། །རྒྱུ་ཡི་བདག་ཉིད་

གཉིས་སུ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་རྒྱུས་ནི་འབྲས་བུ་ལ། །རྒྱུ་མ་བིན་པར་འགག་འགྱུར་

ན༑ །རྒྱུ་འགགས་ནས་ནི་སྐེས་པ་ཡི། །འབྲས་བུ་དེ་དག་རྒྱུ་མེད་འགྱུར། །གལ་ཏེ་

ཚོགས་དང་ལན་ཅིག་ཏུ། །འབྲས་བུ་ཡང་ནི་སྐེ་འགྱུར་ན། །སྐེད་པར་བེད་དང་བསྐེད་བ་

གང་། །དུས་གཅིག་པར་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཚོགས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ། །འབྲས་

བུ་སྐེས་པར་གྱུར་ན་ནི། །རྒྱུ་དང་རྐེན་རྣམས་མེད་པ་ཡི། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་མེད་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་འགགས་འབྲས་བུ་ན། །རྒྱུ་ནི་ཀུན་ཏུ་འཕོ་བར་འགྱུར། །སྔོན་སྐེས་

པ་ཡི་རྒྱུ་ཡང་ནི། །ཡང་སྐེ་བར་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར། །འགགས་པ་ནུབ་པར་གྱུར་པ་

ཡིས། །འབྲས་བུ་སྐེས་པ་ཇི་ལྟར་སྐེད། །འབྲས་བུ་དང་ནི་འབྲལ་བའི་རྒྱུ། །གནས་པས་



དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།
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ཀང་ནི་ཇི་ལྟར་སྐེད། །ཅི་སེ་རྒྱུ་འབྲས་མ་འབྲེལ་ན། །འབྲས་བུ་གང་ཞིག་སྐེད་པར་

བེད། །རྒྱུས་ནི་མཐོང་དང་མ་མཐོང་བར། །འབྲས་བུ་སྐེད་པར་མི་བེད་དོ། །འབྲས་བུ་

འདས་པ་རྒྱུ་འདས་དང་། །མ་སྐེས་པ་དང་སྐེས་པ་དང་། །ལན་ཅིག་ཕད་པར་འགྱུར་བ་

ནི༑ །ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་སྐེས་པ་རྒྱུ་མ་སྐེས། །འདས་པ་དང་ནི་

སྐེས་པ་དང་། །ལན་ཅིག་ཕད་པར་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་

བུ་མ་སྐེས་རྒྱུ་སྐེས་དང་། །མ་སྐེས་པ་དང་འདས་པ་དང་། །ལན་ཅིག་ཕད་པར་འགྱུར་

བ་ནི། །ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཕད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །རྒྱུས་ནི་འབྲས་བུ་ཇི་

ལྟར་སྐེད། །ཕད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། །རྒྱུས་ནི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་སྐེད། །གལ་ཏེ་

འབྲས་བུས་སོང་པའི་རྒྱུས། །ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་སྐེད་པར་བེད། །གལ་ཏེ་འབྲས་བུས་མི་

སོང་རྒྱུས། །ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་སྐེད་པར་བེད། །འབྲས་བུ་མི་སོང་སྐེ་མི་འགྱུར། །མི་སོང་

འགག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །མི་སོང་དེ་ནི་མ་འགགས་དང་། །མ་སྐེས་པར་ཡང་འགྱུར་བ་

ཡིན། །སོང་པ་ཇི་ལྟར་སྐེ་འགྱུར་ཞིང་། །སོང་པ་ཇི་ལྟར་འགག་པར་འགྱུར། །སོང་པ་དེ་

ཡང་མ་འགགས་དང་། །མ་སྐེས་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་

ཉིད་དུ། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་ཉིད་དུ། །ནམ་ཡང་

འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ཉིད་ན། །བསྐེད་བ་སྐེད་བེད་གཅིག་

ཏུ་འགྱུར། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་ཉིད་ན། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མིན་མཚུངས་པར་

འགྱུར། །འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་ན། །རྒྱུས་ནི་ཅི་ཞིག་སྐེད་པར་བེད། །འབྲས་བུ་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་ན། །རྒྱུས་ནི་ཅི་ཞིག་སྐེད་པར་བེད། །སྐེད་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་ན། །རྒྱུ་ཉིད་

འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་ཉིད་འཐད་པ་ཡོད་མིན་ན། །འབྲས་བུ་གང་གི་ཡིན་པར་



༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརག་པ།༽
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འགྱུར། །རྒྱུ་རྣམས་དང་ནི་རྐེན་དག་གི །ཚོགས་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡིས་ནི། །བདག་གིས་

བདག་ཉིད་མི་སྐེད་ན། །འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་སྐེད་པར་བེད། །དེ་ཕིར་ཚོགས་པས་བས་པ་

མེད། །ཚོགས་མིན་བས་པའི་འབྲས་བུ་མེད། །འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །རྐེན་གི་

ཚོགས་པ་ག་ལ་ཡོད། །

ཚོགས་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཉི་ཤུ་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་གཅིག་པ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརག་པ།༽

༈ འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མེད་པར་རམ། །ལན་ཅིག་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །འབྱུང་བ་

འཇིག་པ་མེད་པར་རམ། །ལན་ཅིག་ཡོད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མེད་པར་

ནི༑ །ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །སྐེ་བ་མེད་པར་འཆི་བར་འགྱུར། །འཇིག་པ་འབྱུང་

བ་མེད་པར་མེད། །འཇིག་པ་འབྱུང་དང་ལན་ཅིག་ཏུ། །ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར། །འཆི་བ་སྐེ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ། །ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འབྱུང་བ་འཇིག་

པ་མེད་པར་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །དངོས་པོ་རྣམས་ལ་མི་རག་ཉིད། །ནམ་

ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྱུང་བ་འཇིག་དང་ལན་ཅིག་ཏུ། །ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་

འགྱུར། །སྐེ་བ་འཆི་དང་དུས་གཅིག་ཏུ། །ཡོད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་ཕན་

ཚུན་ལན་ཅིག་གམ། །ཕན་ཚུན་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར། །གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་

དག་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད། །ཟད་ལ་འབྱུང་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །མ་ཟད་པ་ལའང་འབྱུང་བ་

མེད། །ཟད་ལ་འཇིག་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །མ་ཟད་པ་ལའང་འཇིག་པ་མེད། །དངོས་པོ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པར། །འབྱུང་དང་འཇིག་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །འབྱུང་དང་འཇིག་པ་མེད་པར་
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ནི༑ །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སོང་ལ་འབྱུང་དང་འཇིག་པ་དག །འཐད་པ་ཉིད་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །མི་སོང་པ་ལའང་འབྱུང་འཇིག་དག །འཐད་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འབྱུང་བ་

དང་ནི་འཇིག་པ་དག །གཅིག་པ་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དོ། །འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་

དག །གཞན་ཉིད་དུ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག །མཐོང་ངོ་སྙམ་

དུ་ཁོད་སེམས་ན། །འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག །གཏི་མུག་ཉིད་ཀིས་མཐོང་བ་

ཡིན། །དངོས་པོ་དངོས་ལས་མི་སྐེ་སེ། །དངོས་པོ་དངོས་མེད་ལས་མི་སྐེ། །དངོས་མེད་

དངོས་མེད་མི་སྐེ་སེ། །དངོས་མེད་དངོས་ལས་མི་སྐེའོ། །དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་སྐེ་

སེ༑ །གཞན་ལས་སྐེ་བ་ཉིད་མ་ཡིན། །བདག་དང་གཞན་ལས་སྐེ་བ་ནི། །ཡོད་མིན་ཇི་

ལྟར་སྐེ་བར་འགྱུར། །དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ན། །རག་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་

ནི༑ །ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་དངོས་དེ་ནི། །རག་དང་མི་རག་འགྱུར་ཕིར་རོ། །དངོས་པོ་ཡོད་

པར་ཁས་བངས་ཀང་། །ཆད་པར་མི་འགྱུར་རག་མི་འགྱུར། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཡི་འབྱུང་

འཇིག་གི །རྒྱུན་དེ་སིད་པ་ཡིན་ཕིར་རོ། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཡི་འབྱུང་འཇིག་གི །རྒྱུན་དེ་

སིད་པ་ཡིན་འགྱུར་ན། །འཇིག་ལ་ཡང་སྐེ་མེད་པའི་ཕིར། །རྒྱུ་ནི་ཆད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར། །དངོས་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་ན། །དངོས་མེད་འགྱུར་བར་མི་རིགས་སོ། །མྱ་ངན་

འདས་པའི་དུས་ན་ཆད། །སིད་རྒྱུན་རབ་ཏུ་ཞི་ཕིར་རོ། །ཐ་མ་འགགས་པར་གྱུར་པ་

ན༑ །སིད་པ་དང་པོ་རིགས་མི་འགྱུར། །ཐ་མ་འགགས་པར་མ་གྱུར་ཚེ། །སིད་པ་དང་པོ་

རིགས་མི་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཐ་མ་འགག་བཞིན་ན། །དང་པོ་སྐེ་བར་འགྱུར་ན་ནི། །འགག་

བཞིན་པ་ནི་གཅིག་འགྱུར་ཞིང་། །སྐེ་བཞིན་པ་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་འགག་

བཞིན་སྐེ་བཞིན་དག །ལན་ཅིག་ཏུ་ཡང་རིགས་མིན་ན། །ཕུང་པོ་གང་ལ་འཆི་འགྱུར་
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བ༑ །དེ་ལ་སྐེ་བ་འབྱུང་འགྱུར་རམ། །དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་དག་ཏུ་ཡང་། །སིད་པའི་རྒྱུན་

ནི་མི་རིགས་ན། །དུས་གསུམ་དག་ཏུ་གང་མེད་པ། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་སིད་པའི་རྒྱུན། །

འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཉི་ཤུ་གཅིག་

པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་གཉིས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརག་པ།༽

༈ ཕུང་མིན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་མིན། །དེ་ལ་ཕུང་མེད་དེ་དེར་མེད། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཕུང་ལྡན་མིན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན། །གལ་ཏེ་སངས་

རྒྱས་ཕུང་པོ་ལ། །བརེན་ནས་རང་བཞིན་ལས་ཡོད་མིན། །རང་བཞིན་ལས་ནི་གང་མེད་

པ༑ །དེ་གཞན་དངོས་ལས་ག་ལ་ཡོད། །གང་ཞིག་གཞན་གི་དངོས་བརེན་ནས། །དེ་

བདག་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དོ། །གང་ཞིག་བདག་ཉིད་མེད་པ་དེ། །ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོད་མིན་ན། །གཞན་དངོས་ཡོད་པར་ཇི་

ལྟར་འགྱུར། །རང་བཞིན་དང་ནི་གཞན་དངོས་དག །མ་གཏོགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་དེ་

གང་། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་མ་བརེན་པར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འགའ་ཡོད་ན། །དེ་ནི་ད་

གདོད་རེན་འགྱུར་ཞིང་། །བརེན་ནས་དེ་ནས་འགྱུར་ལ་རག །ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརེན་

པར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འགའ་ཡང་མེད། །གང་ཞིག་མ་བརེན་ཡོད་མིན་ན། །དེས་

ནི་ཇི་ལྟར་ཉེར་ལེན་འགྱུར། །ཉེ་བར་བངས་པ་མ་ཡིན་པ། །ཉེ་བར་ལེན་པར་ཅིས་མི་

འགྱུར། །ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ་ཡི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཅི་ཡང་མེད། །རྣམ་པ་ལྔས་

ནི་བཙལ་བས་ན། །གང་ཞིག་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་དུ། །མེད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
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དེ༑ །ཉེ་བར་ལེན་པས་ཇི་ལྟར་གདགས། །གང་ཞིག་ཉེ་བར་བང་བ་དེ། །དེ་ནི་རང་བཞིན་

ལས་ཡོད་མིན། །བདག་གི་དངོས་ལས་གང་མེད་པ། །དེ་གཞན་དངོས་ལས་ཡོད་རེ་

སྐན། །དེ་ལྟར་ཉེར་བང་ཉེར་ལེན་པོ། །རྣམ་པ་ཀུན་གིས་སོང་པ་ཡིན། །སོང་པས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་སོང་པ། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་འདོགས་པར་འགྱུར། །སོང་ངོ་ཞེས་ཀང་མི་

བརོད་དེ། །མི་སོང་ཞེས་ཀང་མི་བ་ཞིང་། །གཉིས་དང་གཉིས་མིན་མི་བ་སེ། །གདགས་

པའི་དོན་དུ་བརོད་པར་བ། །རག་དང་མི་རག་ལ་སོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་ག་ལ་

ཡོད། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་ལ་སོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་ག་ལ་ཡོད། །གང་གིས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་ཡོད་ཅེས། །འཛིན་པ་སྟུག་པོ་བཟུང་གྱུར་པ། །དེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་པ་

ལ༑ །མེད་ཅེས་རྣམ་རོག་རོག་པར་བེད། །རང་བཞིན་གིས་ནི་སོང་དེ་ལ། །སངས་རྒྱས་

མྱ་ངན་འདས་ནས་ནི། །ཡོད་དོ་ཞེའམ་མེད་དོ་ཞེས། །བསམ་པ་འཐད་པ་ཉིད་མི་

འགྱུར། །གང་དག་སངས་རྒྱས་སོས་འདས་ཤིང་། །ཟད་པ་མེད་ལ་སོས་བེད་པ། །སོས་

པས་ཉམས་པ་དེ་ཀུན་གིས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་མི་འགྱུར། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་གང་། །དེ་ནི་འགོ་འདིའི་རང་བཞིན་ཡིན། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རང་བཞིན་མེད། །འགོ་བ་འདི་ཡི་རང་བཞིན་མེད། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཉི་ཤུ་གཉིས་

པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་གསུམ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་བརག་པ།༽

༈ འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་རྣམས། །ཀུན་ཏུ་རོག་ལས་འབྱུང་བར་



༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་གསུམ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་བརག་པ།༽
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གསུངས། །་ག་དང་མི་་ག་ཕིན་ཅི་ལོག །བརེན་པ་ཉིད་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་། །གང་

དག་་ག་དང་མི་་ག་དང་། །ཕིན་ཅི་ལོག་ལས་བརན་འབྱུང་བ། །དེ་དག་རང་བཞིན་

ལས་མེད་དེ། །དེ་ཕིར་ཉོན་མོངས་ཡང་དག་མེད། །བདག་གི་ཡོད་ཉིད་མེད་ཉིད་ནི། །ཇི་

ལྟ་བུར་ཡང་གྲུབ་པ་མེད། །དེ་མེད་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀི་ནི། །ཡོད་ཉིད་མེད་ཉིད་ཇི་

ལྟར་འགྲུབ། །ཉོན་མོངས་དེ་དག་གང་གི་ཡིན། །དེ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །འགའ་

མེད་པར་ནི་གང་གི་ཡང་། །ཉོན་མོངས་པ་དག་ཡོད་མ་ཡིན། །རང་ལུས་ལྟ་བཞིན་ཉོན་

མོངས་རྣམས། །ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་རྣམ་ལྔར་མེད། །རང་ལུས་ལྟ་བཞིན་ཉོན་མོངས་

ཅན། །ཉོན་མོངས་པ་ལ་རྣམ་ལྔར་མེད། །་ག་དང་མི་་ག་ཕིན་ཅི་ལོག །རང་བཞིན་

ལས་ནི་ཡོད་མིན་ན། །་ག་དང་མི་་ག་ཕིན་ཅི་ལོག །བརེན་ནས་ཉོན་མོངས་གང་དག་

ཡིན། །གཟུགས་སྒ་རོ་དང་རེག་པ་དང་། །དྲི་དང་ཆོས་དག་རྣམ་དྲུག་ནི། །གཞི་སེ་

འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་དང་། །གཏི་མུག་གི་ནི་ཡིན་པར་བརགས། །གཟུགས་སྒ་རོ་དང་

རེག་པ་དང་། །དྲི་དང་ཆོས་དག་འབའ་ཞིག་སེ། །དྲི་ཟའི་གོང་ཁེར་ལྟ་བུ་དང་། །སྨིག་རྒྱུ་

རི་ལམ་འདྲ་བ་ཡིན། །སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་ལྟ་བུ་དང་། །གཟུགས་བརྙན་འདྲ་བ་དེ་དག་

ལ༑ །་ག་པ་དང་ནི་མི་་ག་པ། །འབྱུང་བར་ཡང་ནི་ག་ལ་འགྱུར། །གང་ལ་བརེན་ནས་

་ག་པ་ཞེས། །གདགས་པར་བ་བ་མི་་ག་པ། །་ག་ལ་མི་ལྟོས་ཡོད་མིན་པས། །དེ་

ཕིར་་ག་པ་འཐད་མ་ཡིན། །གང་ལ་བརེན་ནས་མི་་ག་པར། །གདགས་པར་བ་བ་

་ག་པ་ནི། །མི་་ག་མི་ལྟོས་ཡོད་མིན་པས། །དེ་ཕིར་མི་་ག་འཐད་མ་ཡིན། །་ག་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །མི་་ག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ན༑ །ཞེ་སང་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མི་རག་རག་པ་ཞེས། །དེ་ལྟར་འཛིན་པ་



དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།
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ལོག་ཡིན་ན། །སོང་ལ་མི་རག་ཡོད་མིན་པས། །འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་ལོག་པ་ཡིན། །གལ་

ཏེ་མི་རག་རག་གོ་ཞེས། །དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལོག་ཡིན་ན། །སོང་ལ་མི་རག་པའོ་

ཞེས། །འཛིན་པའང་ཇི་ལྟར་ལོག་མ་ཡིན། །གང་གིས་འཛིན་དང་འཛིན་གང་

དང་། །འཛིན་པ་པོ་དང་གང་གཟུང་བ། །ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་སེ། །དེ་ཕིར་འཛིན་པ་

ཡོད་མ་ཡིན། །ལོག་པའམ་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ནི། །འཛིན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །གང་ལ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཡོད་ཅིང་། །གང་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་ཡོད། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་

ལ༑ །ཕིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་དེ། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་ལ། །ཕིན་ཅི་ལོག་དག་མི་

སིད་དེ། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་བཞིན་ལ། །ཕིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་དེ། །གང་ལ་ཕིན་

ཅི་ལོག་སིད་པ། །བདག་ཉིད་ཀིས་ནི་རྣམ་པར་དཔོད། །ཕིན་ཅི་ལོག་རྣམས་མ་སྐེས་

ན༑ །ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཕིན་ཅི་ལོག་རྣམས་སྐེ་མེད་ན། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཅན་

ག་ལ་ཡོད། །དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་སྐེ་སེ། །གཞན་ལས་སྐེ་བ་ཉིད་མ་ཡིན། །བདག་

དང་གཞན་ལས་ཀང་མིན་ན། །ཕིན་ཅི་ལོག་ཅན་ག་ལ་ཡོད། །གལ་ཏེ་བདག་དང་གཙང་

བ་དང་། །རག་དང་བདེ་བ་ཡོད་ན་ནི། །བདག་དང་གཙང་དང་རག་པ་དང་། །བདེ་བ་ཕིན་

ཅི་ལོག་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་བདག་དང་གཙང་བ་དང་། །རག་དང་བདེ་བ་མེད་ན་

ནི༑ །བདག་མེད་མི་གཙང་མི་རག་དང་། །་ག་བསྔལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕིན་

ཅི་ལོག་འགགས་པས། །མ་རིག་པ་ནི་འགག་པར་འགྱུར། །མ་རིག་འགགས་པར་གྱུར་

ན་ནི། །འདུ་བེད་ལ་སོགས་འགག་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ལ་ལའི་ཉོན་མོངས་པ། །གང་

དག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་སོང་བར་འགྱུར། །ཡོད་པ་སུ་ཞིག་སོང་

བར་བེད། །གལ་ཏེ་ལ་ལའི་ཉོན་མོངས་པ། །གང་དག་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན། །ཇི་ལྟ་
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བུར་ན་སོང་བར་འགྱུར། །མེད་པ་སུ་ཞིག་སོང་བར་བེད། །

ཕིན་ཅི་ལོག་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཉི་ཤུ་གསུམ་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་བཞི་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བརག་པ།༽

༈ གལ་ཏེ་འདི་དག་ཀུན་སོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །འཕགས་

པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། །ཁོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །འཕགས་པའི་

བདེན་པ་བཞི་མེད་པས། །ཡོངས་སུ་ཤེས་དང་སོང་བ་དང་། །སྒོམ་དང་མངོན་དུ་བ་བ་

དག །འཐད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །འབྲས་བུ་བཞི་

ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །འབྲས་བུ་མེད་ན་འབྲས་གནས་མེད། །ཞུགས་པ་དག་ཀང་ཡོད་མ་

ཡིན། །གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་གང་ཟག་བརྒྱད། །དེ་དག་མེད་ན་དགེ་འདུན་མེད། །འཕགས་

པའི་བདེན་རྣམས་མེད་པའི་ཕིར། །དམ་པའི་ཆོས་ཀང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཆོས་དང་དགེ་

འདུན་ཡོད་མིན་ན། །སངས་རྒྱས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། །དེ་སྐད་སོང་པ་ཉིད་སྨྲ་

ན༑ །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གནོད་པ་ནི། །བེད་ཅིང་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་དང་། །ཆོས་མ་

ཡིན་པ་ཆོས་ཉིད་དང་། །འཇིག་རེན་པ་ཡི་ཐ་སྙད་ནི། །ཀུན་ལའང་གནོད་པ་བེད་པ་

ཡིན། །དེ་ལ་བཤད་པ་ཁོད་ཀིས་ནི། །སོང་ཉིད་དགོས་དང་སོང་ཉིད་དང་། །སོང་ཉིད་

དོན་ནི་མ་རོགས་པས། །དེ་ཕིར་དེ་ལྟར་གནོད་པ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆོས་

བསན་པ། །བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །འཇིག་རེན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་

དང་། །དམ་པའི་དོན་གི་བདེན་པའོ། །གང་དག་བདེན་པ་དེ་གཉིས་ཀི། །རྣམ་དབེ་རྣམ་

པར་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ནི། །ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་རྣམ་མི་ཤེས། །ཐ་
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སྙད་ལ་ནི་མ་བརེན་པར། །དམ་པའི་དོན་ནི་བསན་མི་ནུས། །དམ་པའི་དོན་ནི་མ་རོགས་

པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །སོང་པ་ཉིད་ལ་བལྟ་ཉེས་ན། །ཤེས་རབ་ཆུང་

རྣམས་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་སྦྲུལ་ལ་གཟུང་ཉེས་དང་། །རིག་སྔགས་ཉེས་པར་

བསྒྲུབས་པ་བཞིན། །དེ་ཕིར་ཞན་པས་ཆོས་འདི་ཡི། །གཏིང་རོགས་དཀའ་བར་མཁེན་

གྱུར་ནས། །ཐུབ་པའི་ཐུགས་ནི་ཆོས་བསན་ལས། །རབ་ཏུ་ལོག་པར་གྱུར་པ་

ཡིན། །སྐོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ནི། །སོང་ལ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པས། །ཁོད་ནི་སོང་ཉིད་

སོང་བེད་པ། །གང་དེ་ང་ལ་མི་འཐད་དོ། །གང་ལ་སོང་པ་ཉིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་

རུང་བར་འགྱུར། །གང་ལ་སོང་ཉིད་མི་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མི་འགྱུར། །ཁོད་

ནི་རང་གི་སྐོན་རྣམས་ནི། །ང་ལ་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བེད་པ། །ར་ལ་མངོན་པར་ཞོན་བཞིན་

དུ༑ །ར་ཉིད་བརེད་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་ལས། །ཡོད་

པར་རེས་སུ་ལྟ་བེད་ན། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་རྣམས། །རྒྱུ་རྐེན་མེད་པར་ཁོད་

ལྟའོ། །འབྲས་བུ་དང་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དང་། །བེད་པ་པོ་དང་བེད་དང་བ། །སྐེ་བ་དང་ནི་འགག་

པ་དང་། །འབྲས་བུ་ལ་ཡང་གནོད་པ་བེད། །རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནི་

སོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་བརེན་ནས་གདགས་པ་སེ། །དེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་

ནོ༑ །གང་ཕིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕིར་སོང་

པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདི་ཀུན་མི་སོང་ན། །འབྱུང་

བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། །ཁོད་ལ་མེད་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར། །རེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་མ་ཡིན་ན། །་ག་བསྔལ་ཡོད་པར་ག་ལ་

འགྱུར། །མི་རག་་ག་བསྔལ་གསུངས་པ་དེ། །རང་བཞིན་ཉིད་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །རང་
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བཞིན་ལས་ནི་ཡོད་ཡིན་ན། །ཅི་ཞིག་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་སོང་ཉིད་

གནོད་བེད་ལ། །ཀུན་འབྱུང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །་ག་བསྔལ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

ན༑ །འགོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་གིས་ནི་ཡོངས་གནས་ཕིར། །འགོག་ལ་

གནོད་པ་བེད་པ་ཡིན། །ལམ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི། །སྒོམ་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་

རོ༑ །ཅི་སེ་ལམ་དེ་བསྒོམ་བ་ན། །ཁོད་ཀི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་ཚེ་་ག་

བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང་། །འགོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །ལམ་གི་་ག་བསྔལ་འགོག་པ་

ནི༑ །གང་ཞིག་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཉིད་ཀིས་ནི། །ཡོངས་

སུ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ན། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཡོངས་ཤེས་འགྱུར། །རང་བཞིན་གནས་པ་མ་

ཡིན་ནམ། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཁོད་ཉིད་ཀི། །སང་དང་མངོན་དུ་བ་བ་དང་། །བསྒོམ་དང་

འབྲས་བུ་བཞི་དག་ཀང་། །ཡོངས་ཤེས་བཞིན་དུ་མི་རུང་ངོ་། །རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་

འཛིན་པ་ཡིས། །འབྲས་བུ་རང་བཞིན་ཉིད་ཀིས་ནི། །ཐོབ་པ་མིན་པ་གང་ཡིན་དེ། །ཇི་

ལྟར་འཐོབ་པར་ནུས་པར་འགྱུར། །འབྲས་བུ་མེད་ན་འབྲས་གནས་མེད། །ཞུགས་པ་

དག་ཀང་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་སྐེས་བུ་གང་ཟག་བརྒྱད། །དེ་དག་མེད་ན་དགེ་འདུན་

མེད། །འཕགས་པའི་བདེན་རྣམས་མེད་པའི་ཕིར། །དམ་པའི་ཆོས་ཀང་ཡོད་མ་

ཡིན། །ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཡོད་མིན་ན། །སངས་རྒྱས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཁོད་

ཀིས་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ལ། །མ་བརེན་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཁོད་ཀིས་བང་

ཆུབ་སངས་རྒྱས་ལ། །མ་བརེན་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཁོད་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད་

ཀིས་ནི། །སངས་རྒྱས་མིན་པ་གང་ཡིན་དེས། །བང་ཆུབ་སྤོད་ལ་བང་ཆུབ་

ཕིར། །བརལ་ཀང་བང་ཆུབ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །འགའ་ཡང་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པ། །ནམ་
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ཡང་བེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །མི་སོང་བ་ལ་ཅི་ཞིག་བ། །རང་བཞིན་ལ་ནི་བ་བ་

མེད། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་མེད་པར་ཡང་། །འབྲས་བུ་ཁོད་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཆོས་

དང་ཆོས་མིན་རྒྱུས་བྱུང་བའི། །འབྲས་བུ་ཁོད་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་

རྒྱུས་བྱུང་བའི། །འབྲས་བུ་གལ་ཏེ་ཁོད་ལ་ཡོད། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ལས་བྱུང་

བའི། །འབྲས་བུ་ཅི་ཕིར་སོང་མ་ཡིན། །རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡི། །སོང་པ་ཉིད་

ལ་གནོད་བེད་གང་། །འཇིག་རེན་པ་ཡི་ཐ་སྙད་ནི། །ཀུན་ལ་གནོད་པ་བེད་པ་ཡིན། །སོང་

པ་ཉིད་ལ་གནོད་བེད་ན། །བ་བ་ཅི་ཡང་མེད་འགྱུར་ཞིང་། །རོམ་པ་མེད་པ་བ་བར་

འགྱུར། །མི་བེད་པ་ཡང་བེད་པོར་འགྱུར། །རང་བཞིན་ཡོད་ན་འགོ་བ་རྣམས། །མ་སྐེས་

པ་དང་མ་འགགས་དང་། །ཐེར་ཟུག་ཏུ་ནི་གནས་འགྱུར་ཞིང་། །གནས་སྐབས་ས་

ཚོགས་བྲལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སོང་པ་ཡོད་མིན་ན། །མ་ཐོབ་ཐོབ་པར་བ་བ་

དང་། །་ག་བསྔལ་མཐར་བེད་ལས་དང་ནི། །ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སོང་བའང་

མེད། །གང་གིས་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་། །མཐོང་བ་དེ་ནི་་ག་བསྔལ་དང་། །ཀུན་

འབྱུང་དང་ནི་འགོག་པ་དང་། །ལམ་ཉིད་དེ་དག་མཐོང་བ་ཡིན། །

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཉི་ཤུ་བཞི་

པའོ།།  །།

༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བརག་པ།༽

༈ གལ་ཏེ་འདི་དག་ཀུན་སོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །གང་ཞིག་

སོང་དང་འགགས་པ་ལས། །མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར་བར་འདོད། །གལ་ཏེ་འདི་ཀུན་མི་
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སོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །གང་ཞིག་སོང་དང་འགགས་པ་ལས། །མྱ་

ངན་འདའ་བར་འགྱུར་བར་འདོད། །སངས་པ་མེད་པ་ཐོབ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་རག་

མེད་པ། །འགག་པ་མེད་པ་སྐེ་མེད་པ། །དེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་པར་བརོད། །རེ་ཞིག་མྱ་

ངན་འདས་དངོས་མིན། །རྒ་ཤིའི་མཚན་ཉིད་ཐལ་བར་འགྱུར། །རྒ་དང་འཆི་བ་མེད་པ་

ཡི༑ །དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་

འདུས་བས་འགྱུར། །དངོས་པོ་འདུས་བས་མ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་ན་ཡོད་མ་

ཡིན། །གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་ན། །ཇི་ལྟར་མྱང་འདས་དེ་བརེན་མིན། །དངོས་པོ་

བརེན་ནས་མ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་

མིན། །དངོས་མེད་ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར། །གང་ལ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་མིན། །དེ་ལ་

དངོས་མེད་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་དངོས་མིན། །ཇི་ལྟར་མྱང་འདས་དེ་

བརེན་མིན། །གང་ཞིག་བརེན་ནས་མ་ཡིན་པའི། །དངོས་མེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོང་

བ་དང་ནི་འགོ་བའི་དངོས། །བརེན་ཏམ་རྒྱུར་བས་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་བརེན་མིན་རྒྱུར་

བས་མིན། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཡིན་པར་བསན། །འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག །སང་

བར་སོན་པས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་ཕིར་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་མིན་དངོས་མེད་

མིན་པར་རིགས། །གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡིན་

ན༑ །དངོས་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག །ཐལ་བར་འགྱུར་ན་དེ་མི་རིགས། །གལ་ཏེ་མྱ་

ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡིན་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་མ་བརེན་

མིན། །དེ་གཉིས་བརེན་ནས་ཡིན་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་དབང་

དངོས་མེད་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །མྱ་ངན་འདས་པ་འདུས་མ་བས། །དངོས་དང་དངོས་མེད་
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འདུས་བས་ཡིན། །ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་འདས་པ་ལ། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཡོད་

དེ༑ །དེ་གཉིས་གཅིག་ལ་ཡོད་མིན་ཏེ། །སང་བ་དང་ནི་མུན་པ་བཞིན། །དངོས་མིན་

དངོས་པོ་མེད་མིན་པ། །མྱ་ངན་འདས་པར་གང་སོན་པ། །དངོས་པོ་མེད་དང་དངོས་པོ་

དག །གྲུབ་ན་དེ་ནི་གྲུབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངོས་མིན་དངོས་

པོ་མེད་མིན་ན། །དངོས་མིན་དངོས་པོ་མེད་མིན་ཞེས། །གང་ཞིག་གིས་ནི་དེ་མངོན་

བེད། །བཅོམ་ལྡན་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་ནས། །ཡོད་པར་མི་མངོན་དེ་བཞིན་དུ། །མེད་དོ་

ཞེ་འམ་གཉིས་པ་དང་། །གིས་མིན་ཞེས་ཀང་མི་མངོན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་པར་

གྱུར་ན་ཡང་། །ཡོད་པར་མི་མངོན་དེ་བཞིན་དུ། །མེད་དོ་ཞེ་འམ་གཉིས་ཀ་དང་། །གཉིས་

མིན་ཞེས་ཀང་མི་མངོན་ནོ། །འཁོར་བ་མྱ་ངན་འདས་པ་ལས། །ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་

མ་ཡིན། །མྱ་ངན་འདས་པ་འཁོར་བ་ལས། །ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །མྱ་ངན་

འདས་མཐའ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་འཁོར་བའི་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །དེ་གཉིས་ཁད་པར་ཅུང་

ཟད་ནི། །ཤིན་ཏུ་ཕ་བའང་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་འདས་ཕན་ཆད་མཐའ་སོགས་དང་། །རག་

ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་དག །མྱ་ངན་འདས་དང་ཕི་མཐའ་དང་། །སྔོན་གི་མཐའ་ལ་བརེན་

པ་ཡིན། །དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ལ། །མཐའ་ཡོད་ཅི་ཞིག་མཐའ་མེད་ཅི། །མཐའ་

དང་མཐའ་མེད་ཅི་ཞིག་ཡིན། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་མིན་པ་ཅི། །དེ་ཉིད་ཅི་ཞིག་གཞན་

ཅི་ཡིན། །རག་པ་ཅི་ཞིག་མི་རག་ཅི། །རག་དང་མི་རག་གཉིས་ཀ་ཅི། །གཉིས་པ་མིན་པ་

ཅི་ཞིག་ཡིན། །དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེར་ཞི་ཞིང་། །སོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བ་སེ། །སངས་

རྒྱས་ཀིས་ནི་གང་དུ་ཡང་། །སུ་ལའང་ཆོས་འགའ་མ་བསན་ཏོ། །

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཉི་ཤུ་ལྔ་པའོ།།    །།



༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ་སིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བརག་པ།༽
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༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་དྲུག་པ་སིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བརག་པ།༽

༈ མ་རིག་བསྒིབས་པས་ཡང་སིད་ཕིར། །འདུ་བེད་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་

དག །མངོན་པར་འདུ་བེད་གང་ཡིན་པའི། །ལས་དེ་དག་གིས་འགོ་བར་འགོ །འདུ་བེད་

རྐེན་ཅན་རྣམ་པར་ཤེས། །འགོ་བ་རྣམས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཞུགས་འགྱུར་ན། །མིང་དང་གཟུགས་ནི་ཆགས་པར་འགྱུར། །མིང་དང་གཟུགས་ནི་

ཆགས་གྱུར་ན། །སྐེ་མཆེད་དྲུག་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །སྐེ་མཆེད་དྲུག་ལ་བརེན་ནས་

ནི༑ །རིག་པ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར། །མིང་དང་གཟུགས་དང་དྲན་བེད་ལ། །བརེན་

ནས་སྐེ་བ་ཁོ་ན་སེ། །དེ་ལྟར་མིང་དང་གཟུགས་བརེན་ནས། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེ་བར་

འགྱུར། །མིག་དང་གཟུགས་དང་རྣམ་པར་ཤེས། །གསུམ་པོ་འདུས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་

ནི་རེག་པའོ་རེག་དེ་ལས། །ཚོར་བ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཚོར་བའི་རྐེན་གིས་

སེད་པ་སེ། །ཚོར་བའི་དོན་དུ་སེད་པར་འགྱུར། །སེད་པར་གྱུར་ན་ཉེ་བར་ལེན། །རྣམ་

པ་བཞི་པོ་ཉེར་ལེན་འགྱུར། །ཉེར་ལེན་ཡོད་ན་ལེན་པ་པོའི། །སིད་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཉེ་བར་ལེན་མེད་ན། །གོལ་བར་འགྱུར་ཏེ་སིད་མི་འགྱུར། །སིད་པ་དེ་

ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ། །སིད་པ་ལས་ནི་སྐེ་བར་འགྱུར། །རྒ་ཤི་དང་ནི་མྱ་ངན་དང་། །སྨྲེ་

སྔགས་འདོན་བཅས་་ག་བསྔལ་དང་། །ཡིད་མི་བདེ་དང་འཁྲུག་པ་རྣམས། །དེ་དག་སྐེ་

ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །དེ་ལྟར་་ག་བསྔལ་ཕུང་པོ་ནི། །འབའ་ཞིག་པ་འདི་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །འཁོར་བའི་ར་བ་འདུ་བེད་དེ། །དེ་ཕིར་མཁས་རྣམས་འདུ་མི་བེད། །དེ་ཕིར་

མི་མཁས་བེད་པོ་ཡིན། །མཁས་མིན་དེ་ཉིད་མཐོང་ཕིར་རོ། །མ་རིག་འགགས་པར་

གྱུར་ན་ནི། །འདུ་བེད་རྣམས་ཀང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །མ་རིག་འགག་པར་འགྱུར་བ་



དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།
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ནི༑ །ཤེས་པས་དེ་ཉིད་བསྒོམས་པས་སོ། །དེ་དང་དེ་ནི་འགགས་གྱུར་པས། །དེ་དང་དེ་

ནི་མངོན་མི་འབྱུང་། །་ག་བསྔལ་ཕུང་པོ་འབའ་ཞིག་པ། །དེ་ནི་དེ་ལྟར་ཡང་དག་

འགག །

སིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཉི་ཤུ་

དྲུག་པའོ།།    །།

༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་བདུན་པ་ལྟ་བ་བརག་པ།༽

༈ འདས་དུས་བྱུང་མ་བྱུང་ཞེས་དང་། །འཇིག་རེན་རག་པ་ལ་སོགས་པར། །ལྟ་

བ་གང་ཡིན་དེ་དག་ནི། །སྔོན་གི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡིན། །མ་འོངས་དུས་གཞན་འབྱུང་

འགྱུར་དང་། །མི་འབྱུང་འཇིག་རེན་མཐའ་སོགས་པར། །ལྟ་བ་གང་ཡིན་དེ་དག་ནི། །ཕི་

མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡིན། །འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་གྱུར་ཅེས། །བ་བ་དེ་ནི་མི་འཐད་

དོ༑ །སྔོན་ཚེ་རྣམས་སུ་གང་བྱུང་བ། །དེ་ཉིད་འདི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་བདག་ཏུ་

འགྱུར་སྙམ་ན། །ཉེ་བར་ལེན་པ་ཐ་དད་འགྱུར། །ཉེ་བར་ལེན་པ་མ་གཏོགས་པར། །ཁོད་

ཀི་བདག་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། །ཉེ་བར་ལེན་པ་མ་གཏོགས་པའི། །བདག་ཡོད་མ་ཡིན་

བས་པའི་ཚེ། །ཉེ་བར་ལེན་ཉིད་བདག་ཡིན་ན། །ཁོད་ཀི་བདག་ནི་མེད་པ་ཡིན། །ཉེ་

བར་ལེན་ཉིད་བདག་མ་ཡིན། །དེ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་ཡིན། །ཉེ་བར་བང་བ་ཇི་ལྟ་

བུར། །ཉེ་བར་ལེན་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར། །བདག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལས། །གཞན་དུ་

འཐད་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་གཞན་ན་ལེན་མེད་པར། །གཟུང་ཡོད་རིགས་ན་གཟུང་

དུ་མེད། །དེ་ལྟར་ལེན་ལས་གཞན་མ་ཡིན། །དེ་ནི་ཉེར་ལེན་ཉིད་ཀང་མིན། །བདག་ནི་



༼རབ་བེད་ཉི་ཤུ་བདུན་པ་ལྟ་བ་བརག་པ།༽

  43  

ཉེ་བར་ལེན་མེད་མིན། །མེད་པ་ཉིད་དུའང་དེ་མ་ངེས། །འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་

ཞེས། །བ་བ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དོ། །སྔོན་ཚེ་རྣམས་སུ་གང་བྱུང་བ། །དེ་ལས་འདི་གཞན་

མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདི་ནི་གཞན་གྱུར་ན། །དེ་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དེ་

བཞིན་དེ་ནི་གནས་འགྱུར་ཞིང་། །དེར་མ་ཤི་བར་སྐེ་བར་འགྱུར། །ཆད་དང་ལས་

རྣམས་ཆུད་ཟ་དང་། །གཞན་གིས་བས་པའི་ལས་རྣམས་ནི། །གཞན་གིས་སོ་སོར་མྱོང་

བ་དང་། །དེ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །མ་བྱུང་བ་ལས་འབྱུང་མིན་ཏེ། །འདི་ལ་

སྐོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །བདག་ནི་བས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །འབྱུང་བའམ་རྒྱུ་མེད་

ཅན་དུ་འགྱུར། །དེ་ལྟར་བདག་བྱུང་བདག་མ་བྱུང་། །གཉིས་ཀ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་

པར། །འདས་ལ་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་དག་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མ་འོངས་དུས་གཞན་

འབྱུང་འགྱུར་དང་། །འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཞེས་བ་བར། །ལྟ་བ་གང་ཡིན་དེ་དག་

ནི༑ །འདས་པའི་དུས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ལ་དེ་མི་དེ་ན། །དེ་ལྟ་ན་ནི་རག་

པར་འགྱུར། །ལ་ནི་མ་སྐེས་ཉིད་འགྱུར་ཏེ། །རག་ལ་སྐེ་བ་མེད་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལ་

ལས་མི་གཞན་ན། །དེ་ལྟ་ན་ནི་མི་རག་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ལ་མི་གཞན་ཡིན་ན། །རྒྱུད་ནི་

འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕོགས་གཅིག་ལ་ཡིན་ལ། །ཕོགས་གཅིག་མི་ནི་ཡིན་

གྱུར་ན། །རག་དང་མི་རག་འགྱུར་བ་ཡིན། །དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རག་

དང་མི་རག་པ། །གཉིས་ཀ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་ནི། །རག་པ་མ་ཡིན་མི་རག་མིན། །འགྲུབ་

པར་འགྱུར་བར་འདོད་ལ་རག །གལ་ཏེ་གང་ཞིག་གང་ནས་གང་། །འོང་ཞིང་གང་དུའང་

འགོ་འགྱུར་ན། །དེ་ཕིར་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་པར། །འགྱུར་ན་དེ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་

ཏེ་རག་པ་འགའ་མེད་ན། །མི་རག་གང་ཞིག་ཡིན་པར་འགྱུར། །རག་པ་དང་ནི་མི་རག་
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དང་། །དེ་གཉིས་བསལ་བར་གྱུར་པའོ། །གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་མཐའ་ཡོད་ན། །འཇིག་རེན་

ཕ་རོལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་མཐའ་མེད་ན། །འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་ཇི་ལྟར་

འགྱུར། །གང་ཕིར་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀི་རྒྱུན། །འདི་ནི་མར་མེའི་འོད་དང་མཚུངས། །དེ་

ཕིར་མཐའ་ཡོད་ཉིད་དང་ནི། །མཐའ་མེད་ཉིད་ཀང་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་སྔ་མ་འཇིག་

འགྱུར་ཞིང་། །ཕུང་པོ་འདི་ལ་བརེན་བས་ནས། །ཕུང་པོ་དེ་ནི་མི་འབྱུང་ན། །དེས་ན་

འཇིག་རེན་མཐའ་ཡོད་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སྔ་མ་མི་འཇིག་ཅིང་། །ཕུང་པོ་འདི་ལ་བརེན་

བས་ནས། །ཕུང་པོ་དེ་ནི་མི་འབྱུང་ན། །དེས་ན་འཇིག་རེན་མཐའ་མེད་འགྱུར། །གལ་ཏེ་

ཕོགས་གཅིག་མཐའ་ཡོད་ལ། །ཕོགས་གཅིག་མཐའ་ནི་མེད་འགྱུར་ན། །འཇིག་རེན་

མཐའ་ཡོད་མཐའ་མེད་འགྱུར། །དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཉེར་ལེན་

པོའི། །ཕོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་འགྱུར་ལ། །ཕོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་མི་

འགྱུར། །དེ་ལྟར་དེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཉེར་བང་བ། །ཕོགས་གཅིག་རྣམ་

པར་འཇིག་འགྱུར་ལ། །ཕོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་མི་འགྱུར། །དེ་ལྟར་དེ་ཡང་མི་

རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་མཐའ་ཡོད་མཐའ་མེད་པ། །གཉིས་ཀ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་ནི། །མཐའ་

ཡོད་མ་ཡིན་མཐའ་མེད་མིན། །འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ལ་རག །ཡང་ན་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་དག །སོང་ཕིར་རག་ལ་སོགས་ལྟ་བ། །གང་དག་གང་དུ་གང་ལ་ནི། །ཅི་

ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

ལྟ་བ་བརག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཉི་ཤུ་བདུན་པའོ།།    །།



༼མཛད་བང་།༽

  45  

༼མཛད་བང་།༽

༈ གང་གིས་ཐུགས་བརེ་ཉེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སང་བའི་

ཕིར། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་སོན་མཛད་པ། །ག་ཽཏམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དབུ་མ་ར་བའི་

ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་མངོན་པ་རྣམ་པར་

གཞག་པ། དོན་དམ་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཡང་དག་པར་སོན་པ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་ཚུལ་གསལ་བར་བེད་པ། སོབ་དཔོན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མི་

འཕོགས་པའི་མཁེན་རབ་དང་ཐུགས་རེར་ལྡན་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ་བ་

ན་མེད་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་བེད་པ། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ནས། བདེ་བ་

ཅན་གི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པ། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དང་བའི་འོད་ཅེས་བ་བར། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཅེས་བ་བར་འགྱུར་བས་མཛད་པ་

རོགས་སོ།།  །།

༼འགྱུར་བང་།༽

༈ དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལ་བཙན་པོའི་

བཀའ་ལུང་གིས། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་པ། ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་དང་། ཞུ་ཆེན་གི་

ལོཙྪ་བ་དགེ་སོང་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། 

འདི་ལ་རབ་ཏུ་བེད་པ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན། ཤོ་ཀ་བཞི་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ར་དགུ་ཡོད། བམ་པོ་

ནི་ཕེད་དང་གཉིས་སུ་བས་སོ། སད་ཀིས་ཁ་ཆེའི་གོང་ཁེར་དཔེ་མེད་ཀི་དབུས། 

གཙུག་ལག་ཁང་རིན་ཆེན་སྦས་པའི་དབུས་སུ། ཁ་ཆེའི་མཁན་པོ་ཧ་སུ་མ་ཏི་དང་། 
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བོད་ཀི་སྒ་བསྒྱུར་གི་ལོ་ཙྪ་བ་པ་ཚབ་ཉི་མ་གགས་ཀིས་མིའི་བདག་པོ་འཕགས་པ་ལའི་

སྐུ་རིང་ལ་འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་བ་དང་བསྟུན་ནས་བཅོས་པའོ།།  །།

སད་ཀིས་ར་ས་འཕྲུལ་སང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཀ་ན་

ཀ་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཞུ་ཆེན་བགིས་པའོ།།  །། 



པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །
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