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རོད། །རོམ་པའྱི་སོར་ཚུལ་སན་པོ་ལྷུང་ལྷུང་ས། །མཁེན་ཡངས་མཁའ་ལས་འབབ་པ་མ་རྱིག་ན། །དུག་ཅན་བུ་རྣམས་
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ལོངས་སུ་བདག །སེས་དང་བླ་མའྱི་བཞུགས་གནས་ནྱི། །ལྷ་མྱིའྱི་ཡུལ་ལྟར་ཐག་རྱིང་ཡང་། །གདུལ་བར་གཟྱིགས་ཤྱིང་
བཀུག་པ་བཞྱིན། །དེ་ལྟ་མྱིན་ན་སེ་ཚན་ཁྱུར། །འདྲེས་ནས་འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། །སང་ཤས་ལངས་པའྱི་སྤུ་སྡུག་
གྱིས། །ཚེ་འདྱིའྱི་ཆགས་ཚོན་འཛིན་པར་དེས། །འུར་སོབ་ས་རེས་འབང་བ་ཡྱི། །མདོངས་མཐའ་ཅན་དང་རྱིས་མ་
མཐུན། །གཅྱིག་པུའྱི་མདུན་ཐབས་གཤོག་པ་ཟུང་། །བསོད་ཅྱིང་ཞབས་ཀྱི་པདོར་སེབ། །བོད་ར ེ་ལྷ་ཡྱི་ཕོ་བང་
ཆེའྱི། །མདུན་སའྱི་གོ་སབས་འཕོག་པ་བཞྱིན། །རྣམ་མང་འདུས་པའྱི་སར་ཚོགས་ལ། །ཆོས་སྱིན་དཔེ་མཁྱུད་མེད་པར་
སྩལ། །བཤད་ཡམས་སྦུན་པ་འཕྱར་བ་ལས། །དོན་འབས་སྱིང་པོ་མེད་མང་ཡང་། །འདྱིར་ནྱི་གསུང་རྒྱུན་ཨ་མྲའྱི་
འབྲུ། །བཏུས་ཤྱིང་གཞན་ལ་སྱིན་ཡང་སོ། །ཞེས་སན་པའྱི་ཚིག་སོར་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ལྷའྱི་སྱིལ་སན་ཡན་ལག་ལྔ་པའྱི་
དབངས་ཀྱི་ས་ལས་དྲངས་པའྱི་རོལ་མོས་སབས་ཐོབ་ཀྱི་བྱུང་བ་བརོད་པས་དཔྱོད་ལྡན་གྱི་ཡྱིད་འཕོག་པར་བ་བ་སོན་དུ་
བཏང་ནས། དམ་པའྱི་ཆོས་ཉན་པ་པོས་ཐོས་དོན་ལྐུགས་པའྱི་རྨྱི་ལམ་ལྟར་ས་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འདྲ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། །ལུང་དང་
ཁྱིད་སོལ་གྱི་རྣམ་གངས་ཐོབ་ལོ་ཙམ་པོར་མ་སོང་ལ། །སོད་ཀྱི་སོན་གསུམ་སངས་པའྱི་ཡྱིད་དང་རྣ་བར་གསུང་རྒྱུན་ཉེ་
བར་སྱིམ་པོ་ཐོབ་སྟེ་སྱིང་ལ་ཡང་དག་པར་གཅགས་པས་ཚིག་དོན་མྱི་བསྐྱུད་པ་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱིས་ན། །དད་པ་གསུམ་དང་
ལྡན་པའྱི་བུ་སོབ་མདོ་ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱི་ཐོས་པའྱི་སྱིམ་པས་བཏུངས་པའྱི་ལྟ་སོམ་སོད་པ་དང་རེས་སུ་
འབེལ་བའྱི་བསབ་བ་བླང་དོར་འཇུག་ལྡོག་གྱི་ཞལ་གདམས་འགའ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱི་གེ་རྱིས་སུ་བྱི་བར་བ་སྟེ།།  འདྱིར་བླ་
མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཞལ་ནས། །འོ་སོལ་སྱིང་ནས་ཆོས་རང་ཞྱིག་བེད་ན། འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་པ་དེ་དྲན་དགོས། དེ་དྲན་ན་འཁོར་
བ་ལས་བློ་རང་དབང་མེད་པར་ལོག་པ་ཞྱིག་འོང་བ་ཡྱིན། འཆྱི་བ་སྱིང་ཟུག་གྱི་དགོན་པ་ན། །ཞེན་པ་རང་ལོག་གྱི་སྒྲུབ་པ་
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པོ། །ཚེ་འདྱི་བློས་བཏང་གྱི་སྐུ་མཚམས་བཅད་ནས། །འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་མྱི་དང་མཇལ་ཕད་མེད། །ཅེས་པ་དེ་
ཡོང་། །ལས་འབས་དྲན་ན་སང་བླང་ཚུལ་བཞྱིན་བེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་། །འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་བསམས་ནས་འཁྱི་བ་
བཙན་ཐབས་སུ་ཆོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་། །དེ་ཡང་ཆོས་རང་བེད་བསམ་པའྱི་དང་པོའ་ིབསམ་པ་མ་འགྱུར་བ་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། 
དང་པོའ་ིབསམ་པ་དེ་ནམ་འཆྱིའྱི་ཆའྱི་བར་དུ་བྱུང་ན་ཆོས་པ་རབ་གཅྱིག་དེ་ལ་ཡོང་། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟླ་རེ་ཟླ་གཉྱིས་དང་
ལོ་རེ་ལོ་གཉྱིས་ལ་བ་བ་ཐོངས་པ་དང་སྱིང་རུས་ཆེ་ཡང་ཕོ་སེས་ཆེན་པོ་མྱི་རྒྱག །ཆོས་པ་བ་བ་དེ་ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་
པ་ཞྱིག་རང་དགོས། ཆོས་མགོ་གཙང་སྱིང་གྱིས་ཐོན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་འཕལ་ཐུགས་དམ་བཟང་བཟང་མོ་ཞྱིག་མེད་ཀང་
ཆོས་པའྱི་རབ་དེ་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐུགས་དམ་མཐོ་མཐོ་མ་དང་གོལ་གོལ་མ་འདོད་པའྱི་སོད་པ་འཁྲུལ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ཆ་ལེ་ཆོ་ལེ་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བེད་མཁན་དེ་འདྲ་བཟོད་གསུངས། ཐུགས་དམ་བཟང་པོ་ཡོད་བཞྱིན་
མཐོ་ས་ཆེ་ན་གཡང་ས་ཆེ་བ་ཡྱིན་པས། རྒྱུ་འབས་ལ་སང་བླང་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བེད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། ངན་ལན་
བཟང་གྱིས་འཇལ་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། །བླ་མའྱི་སྐུ་དྲྱིན་དྲན་པས་ཅྱི་གསུང་དང་དུ་ལེན་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། བ་བ་
གང་ལ་ཡང་ངོ་ལོག་མེད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་ནས་ཕུལ་གང་ཚུན་ལ་རྱི་བཞག་དང་གསོག་
འཇོག་བེད། རང་ལ་རྒྱལ་ཁ་འདོད། གཏམ་སན་འདོད། །བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་རང་ལ་བྱུང་ན་བསམ། ངན་པ་ཐམས་ཅད་
གཞན་ལ་བགོ་གང་ཐུབ་བེད། ཚིག་རེན་བག་རེ་ལ་ཡང་བདེ་སྡུག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པ་དེ་འདྲ་ཐུགས་དམ་ཁས་ལེན་
ཙམ་བཟང་རུང་། རྒྱུད་ལ་མ་སེས་པའྱི་གོ་བ་ཡྱིན་མོད། དེ་འདྲས་དགེ་སོར་གར་ཡང་མྱི་སེབ་གསུངས། ཡང་ཁེད་རྣམས་
ལ་ཆོས་མ་ཤོད་བ་བ་དེ་བསམ་པ་ངན་པ་མྱིན། ཁེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དགེ་སོར་གཡེང་བས་ཁེར་དོགས་པ་ཡྱིན། ང་ལ་ནྱི་
ཁེད་རྣམས་འཚོ་བས་འཕོངས་དོགས་དང་། ཆོས་མགོ་མ་ཐོན་དོགས། ཐུགས་དམ་མ་འཕེལ་དོགས་རང་ཁོ་ན་ལས་མྱི་
འདུག །རྨྱི་ལམ་ཚུན་ཆད་དུ་ཁེད་རྣམས་ཐུགས་དམ་འཕེལ་བ་དང་། ཆོས་མགོ་ཐོན་པའྱི་སྨོན་ལམ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ལྟོ་
འཚོལ་བ་ལ་གཡེངས་ནས་དགེ་སོར་འཕེལ་པོ་མ་བྱུང་དོགས་ཁོ་ན་ཡོང་ཞྱིང་འདུག །བླ་མ་སས་ན་རང་གྱི་དགེ་སོར་
གཡེང་བས་ཁེར། ཚེ་འདྱིར་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཉེ་བ་དེ་རླུང་ལ་བསྐུར་ནས། སོབ་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་དགེ་སོར་ཕན་བུ་སེས་
ཀང་ཀུན་མྱི་ལྷོགས། །སོབ་མ་ལ་ཡང་བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་ལ་མོས་གུས་ཆེ་བ་ཞྱིག་དགོས། བླ་མ་ཡང་ལས་ཟྱིན་
སེས་བུ་ཞྱིག་དགོས་ཏེ་དཀོན་གསུངས། ཆོས་མཛད་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་བ་བླ་མ་བེད་དགོས་བྱུང་འདུག་ཟེར་བས། ཁོང་གྲྭ་
ཚང་གྱི་སོབ་དཔོན་མཛད་པ་ཡྱིན་པས་སགས་ལ་སྐུ་ཡོན་ནྱི་ཡོད་འགལ་བ་མེད། གཞན་སོམ་ཆེན་པའྱི་བླ་མ་སས་ན་ཕུང་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན། སྐུ་དཔར་ལ་མྱི་འབྱི་དགུ་འབྱི་བས་པས། འབྱི་འབྱི་ལ་མྱི་འཆར་དགུ་འཆར་ཡོང་གྱི་འདུག་པས་ཐོགས་
མར་རང་རྒྱུད་འདུལ་བ་གལ་ཆེ་བར་འདུག་གསུངས། བདག་མཆེད་གོགས་སྟོད་ནས་སྐུ་གཞོགས་སུ་སེབ་དུས། དགེ་
སོར་གྱི་བསབ་བ་མང་པོ་མཛད། ད་ཆོས་དགོས་པ་རྣམས་སང་གནངས་ནས་ཡོད། ཆོས་གོལ་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་ནག་རྱི་
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བོ་རེ་ལྔར་སོང་། གངས་ཏྱི་སེ་ནས་རྒྱ་ནག་རྱི་བོ་རེ་ལྔའྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་ལ་འབེལ་པ་གཞོག །སྨོན་ལམ་ཐོབ་མཛོད་
འགོ་དོན་དེ་རང་ཆེ་བ་ཡྱིན། མ་འོངས་པ་ན་འཁོར་དུ་འདུ་བའྱི་རྟེན་འབེལ་ཡོད། ས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ལྟོ་ཟ་ཡྱིན་
བསད་ན་མྱི་གཅྱིག་པོ་དེ་ཀ་མྱིན་པ་གཞན་ལ་འབེལ་བ་མྱི་ཐོགས། །རྒྱལ་ཁམས་རྣམས་སུ་ཕྱྱིན་ན་སྟེར་བ་དང་དད་པ་
བེད་པ་ལ་བཟང་འབེལ་དང་། སྨད་པ་དང་བརྡུངས་བཏག་བེད་མཁན་ལ་ངན་འབེལ་ཐོགས་པས་འབེལ་བ་ཁད་མེད་པ་
ཡྱིན། གནམ་ཀ་བ་མེད་པའྱི་འོག་རོལ་ཏུ། བན་ས་ཐག་མེད་པ་གར་སོང་བདེ། ཟེར་བའྱི་སྱིད་པོ་དེ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ལར་
ཁེད་རྣམས་ལ་སྟབས་གང་བདེ་དང་། སོ་གང་གསོད་དང་། ཐུགས་དམ་གང་འཕེལ་དང་། གང་སྱིད་སྱིད་བསབས་ན། དེ་
ལ་མྱི་ཉན་པར་དཀའ་ལས་གང་ཆེ་ཞྱིག་སྒྲུབ་མཁན་རང་མང་བར་འདུག །ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནོར་མ་བསག །སྟེར་མཁན་
བྱུང་ན་བསོ་བ་སྨོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་ཐོབ་ལ་སང་པོ་འདྲ་ལ་བྱིན། འདྱི་བླ་མ་ལ་འབུལ་བསམ་པ་བྱུང་ན་བླ་མ་བཞུགས་པའྱི་
ཕྱོགས་སུ་གཏོར་ཐོང་། ཡང་ན་མེ་ལ་བསེག ཡང་ན་ཆུ་ལ་སྐྱུར། རོད་ཚང་པས། མེ་གོས་དཀར་མོ་དང་། ཆུ་མཱ་མ་ཀྱི་
ཡང་བླ་མ་ཡྱིན་གསུངས། དེ་ལྟ་བུ་མྱི་ཤེས་༼ཤྱིས༽པའྱི་དར་ཁ་ཚུན་བེམ་དུག་དབག་ཏུ་བརྫངས། ནོར་དངོས་པོ་ཆེ་བ་
ཞྱིག་རེད་ན་བླ་མ་ལ་འབུལ་རྱིས་བས། ཕྱག་ཏུ་མ་ཐེངས་བར་དུ་སྟོར་རླག་བྱུང་དོགས་སྡུག་བསལ་བེད། དགེ་སོར་ནྱི་དེ་
ཀའྱི་དབང་དུ་ཤོར། བླ་མ་ལ་ཕུལ་བའྱི་དགེ་རས་དགེ་སོར་ཆག་པ་ཀུན་མྱི་ལྷོགས། སང་བ་ཚོགས་ལམ་ཡྱིན་པ་ལ། སྱིན་
པ་ལོགས་སུ་གཏོང་བ་འདྱི། རང་གསང་ཐབས་ཀྱིས་ཆོད་པས་ལན། ཞེས་གྱིང་རས་གསུངས་པ་ཡྱིན། ཁེད་ཁམས་ལ་
འགོ་མཁན་ཚོས་ཁམས་སད་ཐོར་ཐོར་བས། ག་པ་འདྲ་ཁྱིད། རྟ་དྲེལ་ཁ་ཤས་ལ་ཇ་དང་དངོས་པོ་བཀལ་ནས་འདྱིར་སེབ་
ན། མཆེད་གོགས་འགའ་དང་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་ཁོད་ཡག་པོ་ཡྱིན། འཕྱིན་ལས་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་བསྟོད་
ར་གཏོང་མཁན་འདྲ་ཡོང་སྟེ། ང་ནྱི་དེ་ལ་དགའ་ཚོར་ཡེ་མེད། ང་ནྱི་དེ་ལས་རང་དགེ་ཚུལ་དགེ་སོང་གང་ཡྱིན་ཀང་འདྲ། 
ནག་ཆང་གྱིས་སོན་མ་བྱུང་པ་བས། དགེ་སོར་འཕེལ་མ་འཕེལ་གང་ཡྱིན་ཀང་རུང་། ཆོས་མགོ་གཙང་སང་བ་ཐོན་ནས་
བ་བཏང་རང་ཞྱིག་བས་བྱུང་ན། དེ་ལ་དགའ་བ་ཡྱིན། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་འདྱི་སད་གསུངས། ངས་གཏན་དུ་གང་
ཕན་གྱི་བསམ་མནོ་བཏང་། ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་ཆོས་ལས་གཞན་མ་རེད། གསུངས་པས། བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་དང་། བསྟན་
པའྱི་མྱིག་རེན། མཆེད་གོགས་ཀྱི་མགོ་འདོན་ཚང་མ་དེས་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏེ་བཀའ་བཅུ་པ་
བམས་ཆོས་པ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་བསམས་ནས། བཅོམ་ལྡན་སྱིང་རེ་མ་ཟྱིན་ཐུན་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཟེར་
ནས། ཁོང་རང་གྱི་དགེ་སོར་གཡེང་བར་སྐུར་བའྱི་སད་ཆ་བྱུང་། ཁེད་རང་སྒྲུབ་པ་བེད་མཁན་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་པ་རང་ཁག་
ཆེ། བསྒྲུབ་པ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་ཡང་དེ་ཀ་ཕན། དགེ་སོར་གཡེལ་བའྱི་འཆད་ཉན་དེ་འདྲ། རང་
ལམ་ལས་མྱི་འཁོག་མ་ཤེས་ན། ལས་འཆད་ཉན་སྨར་ཡང་འགོ་དོན་མྱིན། ཞེས་དཔལ་འབྲུག་པས་གསུངས་སོ། །གཞུང་
བཤད་པ་མཁན་དང་། ཐོས་བསམ་གྱི་གྲྭ་ཚང་འདྲ་ཡྱིན་ན་དེ་ཀ་ལུགས་གཅྱིག་ཡྱིན། དགེ་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་འབུལ་
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སྡུད། བསྟན་པ་ལ་བསམས་ནས་དགེ་སོར་བཅག་ནས། བ་བ་འདྱི་དང་འདྱི་བས་ཟེར་མཁན་ཡོང་གྱིན་འདུག་སྟེ། ཕྱྱིས་
ནས་དངོས་པོ་ཕན་བུ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི་ཟད། ན་སོ་རས། དགེ་སོར་ནྱི་གཡེང་བས་ཁེར། སེམས་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ནྱི་མེད། ལྟོ་
གོས་ཀྱིས་འཕོངས་ནས་སར་གྱི་བས་པའྱི་ཡུས་ཀྱིས་བླ་མའྱི་རར་འགོ། དེར་རང་གྱི་བློ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན། བླ་
མ་ལ་ཐུགས་སོན་མེད་དེ། ལས་ས་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཡག་པོ་མ་བས་ཟེར་ཞྱིང་། ཁ་གཏོང་རང་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་
ཡྱིན་གསུངས། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ནྱི་བླ་མས་ཅྱི་གསུང་གྱི་བཀའ་བསྒྲུབ་པ་མྱིན་པ་གཞན་གང་ཡང་བེད་རྒྱུ་མེད་པས། 
དྲུག་དྲུག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གྱི་རྣམ་ཐར་སོབ་པ་ལགས་ཤྱིང་། ན་སོ་རས་ཀྱིན་རེ་བཙུན་དུ་སོང་བ་ཞྱིག་བེད་རྱིས་ལགས་
ཞུས་པས། དེ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས། ཁབ་བང་མྱིག་འོལ་བ་ཁབ་ལ་བསེབ་ཏུ་མེད་པ་ལྟར། ཆོས་པ་བ་བ་ཚེ་འདྱི་པ་དང་མྱི་འདྲེ་
བ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། བླ་མས་ཅྱི་གསུངས་བསྒྲུབ་ན། དམ་པའྱི་ཆོས་རང་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་མོད། དེ་མ་ཡྱིན་པར་
རང་དགེ་སོར་འཕེལ་བའྱི་སང་ལ་བང་ཆེན་ལ་རྒྱུག་ཟེར་བའམ། ནོར་ཚོལ་ཤོག་བ་བ་སོགས་དགེ་སོར་གྱི་གཡེང་བར་
འགོ་བར་གསུངས་ན་རེ་ཞྱིག་བཞག་པས་ཆོག་གསུངས། ངས་དྲུག་དྲུག་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་པོ་བྱིས་ནས་སར་ཉམས་ལེན་
བེད་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་། འདྱི་སྟབས་བདེ་ལ་ཐུགས་དམ་འཕེལ། བ་བཏང་གྱི་རྣམ་ཐར་བཟང་བ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། 
དུས་རྒྱུན་དུ་གྲུབ་མཐའྱི་ཀུན་སོང་མ་བེད། སྱིན་བདག་གྱི་ངོ་མ་འཛིན། སོམ་མ་དང་བློ་ས་མ་བསྟུན། ཉ་མ་ལ་དག་སང་མ་
ཆེ་བ་བ་དེ་ལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཉན་མཁན་དཀོན་པོ་ལས་མྱི་འདུག །མྱི་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ལམ་དུ་
སོང་ན། ཡེ་བས་ཆོག་ཁུ་བས་ཆོག་ཟེར་མཁན་འོང་གྱིན་འདུག་སྟེ། དེ་ལམ་དུ་སོང་མ་སོང་ཡང་མྱི་ཤེས། དམ་སེལ་
འཇུག་པ་མང་། རེ་རས་ཆུང་པ་འདྲ་བ་ལ་ཡང་ཡར་ཀླུངས་སོར་ལྡེམ་དུ་འོ་བརྒྱལ་བྱུང་བ་མ་ཐོས་སམ། བོད་དུ་ཆགས་
ལམ་མགོ་ཐོན་པ་ཉྱིན་མོའ་ིསར་བ་བས་ཀང་དཀོན། རྣལ་འབོར་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་འགན་པར་འདུག་སྟེ། སྟག་གྱིས་
མཆོངས་སར་ཝས་མཆོངས་ན་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཁེད་རྣམས་ཀྱི་ཟབ་ལམ་ལ་ཁག་མ་འདོགས་པར་དགེ་ཚུལ་དགེ་སོང་
གང་ཡྱིན་གྱི་བསབ་བ་གཙང་སྱིང་གྱིས་མགོ་ཐོན་པ་བྱུང་ན། སང་པོ་ང་དང་བློ་ཁ་མཐུན་པས། དེ་ལ་དགའ་ཚོར་ཆེ་བ་
ཡྱིན། དེང་སང་སེ་བོ་རྣམ་རྟོག་རགས་པས་ཐེག་དམན་དང་བསྟུན་པའྱི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་བློ་ས་མ་ཁྱིད་ན། བློར་ཤོང་བ་
དཀའ་ཞྱིང་། གསང་སགས་བབ་ཆོལ་དུ་འགོ་བས་སོད་པ་ཞྱིབ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ་གསུངས། གསུང་མགུར་དུ་ཡང་། ཕོ་
ཉའྱི་ལམ་གསང་རེད་ན་ཡང་། །ཉན་ཐོས་བཞྱིན་དུ་སོད་པ་འདྱི། །ཟས་གཙང་སས་དེའྱི་དྲྱིན་བསབ་ཡྱིན། །གསུངས་པས་
དགོངས་འཚལ། ཡང་རེའྱི་ཞལ་ནས་གོས་བེམ་པོ་གོན་བ་བ་དེ་བསྒྲུབ་ས་ལ་དག་ཉུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་པས། གང་ལེགས་
དང་གང་མཛེས་རང་བསྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་མྱིན། གོས་བེམ་པོ་གོན་པ་སོད་པ་རྱིང་དུ་གཏོང་ཕྱྱིར་མྱིན། གོས་བེམ་པོ་ལ་བ་
བཏང་གྱིས་སེམས་ཁུར་ཡོད། གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལར་བེམ་པོ་འདྱི་དུས་ཕྱྱིས་ཆོས་བོས་བེད་པ་དང་། བེམ་པོ་གོན་པ་
མཉམ་དུ་བེད་པ་འདྱི་འདྲ་ཡང་རྔན་ཆེན་ཡྱིན་པར་འདུག །ཁོ་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པོ་གཅྱིག་པུ་རང་དྲག་པ་བྱུང་། ཁོ་པ་ན་རེ། 
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བདག་གྱི་དགེ་སོར་འདྱིས་བེམ་པོ་ཚེམ་ཨེ་རན་ཟེར་དུ་བྱུང་། གཞན་རྣམས་ཐུགས་དམ་ལ་རོལ་བ་མྱི་བེད་པར། ཀ་པཱ་ལ་
དང་བེམ་པོ་ལ་རོལ་བ་བེད་པ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། རྟོགས་ལྡན་གྱི་གཟུགས་བརན་གྱིས་ཕོ་སེས་མྱི་བརྒྱག བེམ་པོ་གོན་ནས་
རམ་པ་སོང་བ་སུས་ཀང་ཡོང་སྟེ། དེ་ལ་གནད་འདྱི་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན། རང་གྱིས་སོང་བ་དང་གཞན་ལ་སྟེར་བ་དང་
བརྒྱ་རྒྱབ་ལག་འགེད་པ་དང་། ཞེས་པ་འདྱི་ཆོས་རེ་རྒྱ་རས་ཀྱི་གསུང་ཡྱིན་གསུངས། ཤེལ་གོང་ཆོས་མཛད་ཀུན་དགའ་
རྒྱ་མཚོས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངོ་འཕོད་པ། མཚན་ཉྱིད་ངོ་འཕོད་པ། ངོ་བོ་ངོ་འཕོད་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག་པ་ཅྱི་ཚུགས་
ལགས་ཞུ་བར། རང་བཞྱིན་ངོ་འཕོད་པ་བ་བ་དེ་གསལ་སྱིང་ངེ་རེན་ནེ་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན། མཚན་ཉྱིད་ས་ཚོགས་སུ་འཆར་བ་
སེམས་ཡྱིན་པར་འདུག་བསམ་པ་དེ་ཡྱིན། ངོ་བོ་ངོ་འཕོད་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་ཡྱིན་གསུངས། ཡང་བདག་གྱིས། 
སོས་བལ་མེད་པའྱི་སྟོང་སྱིས་༼རྫྱིས༽ཁེར། ཟེར་བ་ཅྱི་ཙུགས་ལགས་ཞུས་པས། དེ་སྟོང་ཉྱིད་སྱིང་རེ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་མ་
རྟོགས་པར། སྟོང་པ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་རྟོགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་འདུག །དགེ་སྱིག་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པར་
འདུག་བསམས་ནས། དགེ་སྱིག་འཆོལ་པར་སད་དོགས་ཡོད་གསུངས། སོམ་ཆེན་སྟོང་ལྟ་ཧད་པོར་གོལ། ཟེར་བ་ཡང་དེ་
ཀ་ལགས་སམ་ཞུས་པས། དེ་ཀ་ཡྱིན་གསུངས། དེ་གང་གྱིས་སེལ་ཞུས་པས། དེ་ལ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་
རྟོགས་དགོས་པ་ཡྱིན་གསུངས། ཡང་བདག་གྱིས། ཉམས་མོང་གནས་ཆ་སད་ཅྱིག་མེད། མཐོ་དམན་བག་ཆགས་ས་
ཚོགས་སོངས། གསུངས་པ་དེ་སོས་བལ་ནས་རོ་གཅྱིག་ཏུ་ན་འཕར་ནས་ཡོང་བ་ལགས་སམ་ཞུས་པས། དེ་སོས་བལ་
ནས་རོ་གཅྱིག་ཏུ་འཕར་སྱིང་འདོད་པ་ཡྱིན་གསུངས། རོ་གཅྱིག་འདྲེས་པའྱི་རྦ་ལ་གཡེངས། བ་བ་འདྱིར་ཡོང་བ་ལགས་
སམ་ཞུས་པས། དེ་འདྱིར་ཡོང་བ་ཡྱིན། འཆར་སོ་ས་ཚོགས་འཆར་བ་དེ་ལ་སར་ཡྱིན་ན་དྲན་པས་གོལ་རྒྱུ་ཡོང་ལ། 
འདྱིར་དྲན་པ་རང་འཆར་སོར་ལངས་པས་གོལ་རྒྱུ་མྱི་ཡོང་། འཆར་སོ་དེ་སོན་དུ་སོང་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་། བག་ཆགས་ཟད་
སྱིང་འདོད་པ་ཡྱིན། བག་ཆགས་འདག་པར་ཤེས་དགོས། འདག་པའྱི་གནད་རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་ཡོངས་པས་
སོ། །རེས་ང་ལ་སོམ་ཡེ་མྱི་འདུག་གར་སོང་ན་སམ་པ་དང་། རེས་ན་ང་རང་བསོམ་མེད་ཡྱིན་པར་འདུག་བསམ་པའྱི་མཐོ་
དམན་ས་ཚོགས་ཡོད་ཚོད་དུ་འདུག །འདྱིའྱི་སབས་སུ། སོམ་མེད་འཆལ་པ་དམ་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ན། མ་ཡེངས་སངས་
རྒྱས་ལམ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཅྱི། ཞེས་པས་བསོམ་མེད་ཡེངས་མེད་ཤེས་དགོས་གསུངས། ལར་འདྱི་ཙམ་ནས་རྟེན་འབེལ་
གྱི་ཆོས་སད་དགོས་ཞེས་གོང་མ་རྣམས་གསུངས་སོ། །རྟེན་འབེལ་ཅྱི་ཙུགས་བསྱིག་ཞུས་པས། རྟེན་འབེལ་སད་ཅྱིག་
མའྱི་འདོར་ལེན་ཤེས་དགོས་པ་འདྲ། སོན་འབྱི་ཁུང་སོབ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་གཞོགས་སུ་ཡོན་ཆབ་ལ་ཁ་ཆེ་བཏབ་པ་ཉེ་
གནས་ཀྱི་གྱི་ཆུང་གྱིས་དཀྲུགས་པས། སོབ་པའྱི་ཞལ་ནས། རྟེན་འབེལ་འཆུགས། ད་ལྟ་འཁོར་གྱིས་ནང་དུ་འཁྲུག་པ་
ཡོང་པ་ཡོད་གསུངས། དེ་མ་ཁད་འཁྲུག་པ་བྱུང་བར་འདུག །ད་ལྟ་དཔའ་དམ་བཏོན་ནས་དཀྲུགས་ཀང་འཁྲུག་པ་མྱི་ཡོང་། 
རྒྱུ་མཚན་རྟོགས་ལྡན་དུ་མ་སོང་བས་ལན། རྟོགས་ལྡན་རྣམས་ལ་འཕལ་མ་འཕལ་མར་སྨྱིན། བ་བ་ཡྱིན་གསུངས། ཡང་
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རེའྱི་ཞལ་ནས། རྟེན་འབེལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་ཉྱིད། རྟེན་འབེལ་གྱི་བློན་པོ་འདུན་པ། རྟེན་འབེལ་གྱི་མངའ་འབངས་རྒྱུ་འབས། 
རྟེན་འབེལ་གྱི་བ་བ་རང་སོང་གཟོ་པ། རྟེན་འབེལ་གྱི་འབས་བུ་འཕལ་སྨྱིན་ཡྱིན་གསུངས། ཡང་ཞལ་ས་ནས། རྟེན་འབེལ་
འཆུགས་ནའང་ཕྱྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཡྱིན། དེ་གང་ཡྱིན་ན། ཡྱིད་ལ་ཞེ་སང་རམ་པ་དེས་ངག་ཏུ་རྒྱོབ་གསོད་ཀྱི་ས། ལུས་
ཀྱི་གསང་སོར་རྣམས་འཆུགས་པ་ཡྱིན། ཡང་ཡྱིད་ལ་དད་པ་ལྟ་བུ་ལྷང་སེས་པ་ངག་ཏུ་སབས་སུ་མཆྱིའོ་ཟེར། ལུས་ཀྱིས་
ཕྱག་དང་སོར་བ་ལྟ་བུ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་མོད་གསུངས། བསྟན་འཛིན་གྱི་སེས་བུ་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ན་ཇྱི་ལྟར་
བེད་ཞུས་པས། ཚེའྱི་རྱིག་འཛིན་བརེས་པའྱི་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་དང་། ཚེ་དཔག་མེད་སོགས་ཚེའྱི་ལྷ་རྣམས་འབུལ་བ་ཡྱིན། 
ལར་སོབ་མ་རྣམས་དམ་ཚིག་གཙང་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་ན། བླ་མའྱི་བརྟན་བཞུགས་དེ་ལས་ཟབ་པ་མེད་གསུངས། ཡང་
བདག་གྱིས། སོམ་ཆེན་པ་རྣམས་སང་བ་སེམས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་རོད་པར་འདུག་པ་ཅྱི་ཙུགས་ལགས་ཞུས་པས། ལྷྷྭམ་ལྷྷྭམ་
མཁན་མྱིན་གསུངས། སང་བ་དང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ཁེར་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལགས་ཞུས་པས། བྱི་བ་ལ་བཟོད་པ་བསོམས་པས་
གནོད་པ་མྱི་བེད་པར་འདུག་པ་དེ་ཀ་ཡྱིན་མོད་གསུངས། ཡང་བདག་གྱིས། སོམ་ཆེན་པ་འབའ་ཞྱིག་ཟུང་འཇུག་འཆོས་
ཤེས་དགོས་ཟེར་ཞྱིང་འདུག་པས། བདག་གྱི་གོ་བ་ལ་ནྱི། གདོད་ནས་ཟུང་འཇུག་ཡྱིན་པར་ངོ་ཤེས་པ་མྱིན་པ། ཟུང་
འཇུག་ལ་གཉྱིས་སེབས་ནས་འཆོས་པ་ཞྱིག་ཤེས་མ་བྱུང་བས་ཅྱི་ཙུགས་ལགས་ཞུས་པས། དེ་ཀ་ཙུགས་ཡྱིན། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཟུང་འཇུག་ལས་མ་འདས་པ་ཡྱིན། སང་བ་དང་སྟོང་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡོད་པས་སང་སྟོང་ཟུང་འཇུག །རྱིག་པ་
དང་སྟོང་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡོངས་པས་རྱིག་སྟོང་འཇུག སང་བ་དང་རྱིག་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཡོད་པས་སང་རྱིག་ཟུང་འཇུག་
ཟེར་བ་ཡྱིན་གསུངས། རྟོགས་ལྡན་མྱི་ཕམ་བསམ་འགྲུབ་ལ། སོམ་ཆེན་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། ཁེད་ཚོ་ཤ་མྱི་ཟ་ཆང་མྱི་འཐུང་
བར་འདུག་པ། ཁེད་རྣམས་ཐེག་དམན་པ་ཡྱིན་ནམ། མར་པ་ལོ་ཙ་ནྱི་ཤ་ཟ་ཆང་འཐུང་། ཁེད་ཚོ་མྱི་འཐུང་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཅྱི་ཡྱིན་ཟེར་བར། ཁོང་པས། མར་པ་ལོ་ཙ་བླ་མ་སྐུ་དྲྱིན་ཅན་ཡྱིན་ཡང་ཁོང་གྱི་ཚ་བོར་དྭགས་པོ་ལྷ་རེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་བོན་
འདུག །དེས་གང་བསབས་ལ་ངེད་བུ་བརྒྱུད་རྣམས་ཉན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་བས་པས། དྭགས་པོས་གང་གསུངས་ཟེར་
བས། དྭགས་པོས། སྱིག་ཟས་ཁ་བོའ་ིཤ་དང་གཅྱིག །མོས་བེད་སེར་མོའ་ིཆང་དང་གཉྱིས། བློ་འདྲྱིད་ན་ཆུང་གཞོན་དང་
གསུམ། འདྱི་གསུམ་ཆོས་པའྱི་བཙན་དུག་ཡྱིན། ཆོས་གཤའ་མ་ཞྱིག་བེད་ན་འདྱི་གསུམ་སངས། གསུངས་འདུག་བས་ཞུ་
བར། དེ་དེ་ཙུགས་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་ཆ་ལེ་ཆོ་ལེ་བེད་སྱིང་འདོད་ནས་མར་པ་ལ་སྨོས་པར་འདུག་སྟེ། སྟག་གྱིས་མཆོངས་
སར་ཝས་མཆོངས་ན་སེད་པ་འབུད་པ་ལས་མྱི་ཡོང་། ལར་མྱི་དེ་རྱིགས་དང་བསོངས་པ་ཙམ་གྱིས་རང་རེ་བློ་ལད་འགོ་བ་
ཡྱིན། ཚེ་རྱིང་ཐུང་གང་ཡྱིན་རུང་ཆོས་མགོ་གཙང་སྱིང་གྱིས་ཐོན་ན་དེ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ཡྱིན་གསུངས། ཡང་། སོད་ཡུལ་
གྱི་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སབས་ཤྱིག །བེམ་རྱིག་ཕལ་ལ་དབྱིངས་རྱིག་བསེ། ཟེར་བ་འདྱི། དབྱིངས་རྱིག་འདྲེས་འགོ་ཡྱི་འདུག་
གམ་ལྟོས་ཤོག་གསུང་བར། ལ་རས་ནམ་མཁའ་དང་སེམས་འདྲེ་ཡྱི་འདུག །ལ་རེས་མྱི་འདྲེ་བ་འདུག་ཞུ་བར། ནམ་མཁའ་
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དང་སེམས་འདྲེ་ཡྱི་འདུག་ན། སེམས་མེད་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག་གམ། ང་ནྱི་མྱི་འདྲེ་བར་གདའ་གསུངས། ཡང་སྐུ་གཞོགས་
སུ་ཁྱིད་གསར་པ་ཞྱིག་དྲྱི་བ་འབུལ་བར། ཁོད་ཀྱིས་སྱིང་རུས་བས་སམ་གསུངས། ཆེན་པོ་རང་མ་བྱུང་ཞུ་བར། བེད་
དགོས། སྱིང་རུས་སུས་བས་དང་། མོས་གུས་སུ་ཆེ་ལ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སེ་དཔོན་ནམ། དགེ་
བཤེས་སམ། ཕྱུག་པོ་འབུལ་བ་མང་པོ་བས་པ་སོགས་ལ་གལ་ཆེ་བས་ནས་ཐུགས་དམ་ཡོང་བར་བས། སང་པོ་ལ་གལ་
ཆུང་བས་ནས་མྱི་ཡོང་བ་བེད་རྒྱུ་མེད། ཁེད་རང་རྣམས་ཀང་སྡུག་ཤོས་ཀྱིས་དྲག་ཤོས་མྱི་བེད་པའྱི་ཁག་མྱི་ཐེག །མོས་
གུས་སུ་ཆེ། གསོལ་འདེབས་སུ་རེམ་དེ་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་གསུང་། ཡང་བདག་གྱིས། རྱིན་པོ་ཆེ་བག་སྟོད་པ་ཉྱིན་ཞག་བདུན་
གྱི་བར་དུ་སང་མེད་དུ་བཞུགས་པ། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་གྱིབ་ཀྱི་བསྙུང་བ་ཡྱིན་པར་བེད་ཀྱི་འདུག་པ། བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
དྲུང་དུ་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཞུས་པས། དེ་ཡགས་པོ་ཡྱིན། ཁོང་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོར་ངེས། རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ་ལ་ཡང་
བྱུངའདུག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་འདྱིར་ས་གོང་བཤད་པས། ཁོང་ཚོ་ལ་རེས་ཀྱིས་ཡང་དགོན་པ་ལ་དེ་འདྲ་ཡོང་མ་ཐད་ཟེར་ནས། 
ཞྱི་གནས་འགོག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དུ་སེམས་པར་འདུག་སྟེ། དེ་འདྲ་གར་ཡྱིན། རེ་མོན་རེ་བ་ལ་ཡང་གཡམ་སོམ་དཀར་
པོར་བསོམ་མེད་ཀྱི་རྟོགས་པ་འཁྲུངས་ཞེས་པའྱི་དུས་ཞག་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་བར་འདུག །དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་ཟེར་བར་འདུག །ཉམས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གཉྱིས་དབེ་བ་ཕྱེད་དགོས་པར་འདུག་
གསུང་། ཡང་ལན་ཅྱིག་ཁྱིད་གསར་པ་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་འབུལ་གྱི་འདུག་པས། བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཞལ་ནས། ལར་ཁེད་ཀྱི་
བསམ་བློ་དེ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་གསུངས་པར། བདག་གྱིས་རླུང་རོ་རེའྱི་བཟླས་པ་འདྱི་བདེ་པོ་ཞྱིག་སོང་ཤེས་ན། ཕྱྱིས་རྱི་
ཁོད་གཅྱིག་ཏུ་འཚོ་ཆས་ཁེར་མཚམས་བས་ནས་ཉམས་ལེན་བེད་དགོས་བསམ་གྱིན་འདུག་ལགས་ཞུ་བར། རེའྱི་ཞལ་
ནས། ཆོས་སྱིང་ནས་རང་བེད་ན་འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་པ་དྲན་དགོས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རྣམས་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་མ་འོངས་པའྱི་སྔུན་མ་
བསུ་བས་ཀང་མྱི་ཉན་པར་འདུག་པ། མ་འོངས་པའྱི་སྔུན་བསུ་བ་ཡང་འཆྱི་བ་མ་དྲན་པས་ལན་པ་ཡྱིན། སོམ་ཆེན་པ་བ་
བ་བློ་ས་ཐུང་དགོས་པ་ཡྱིན། ཞག་བཅུ་ཙམ་ལྡང་པའྱི་ལྟོ་ཡོད་ནའང་། འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་མ་ཡེངས་པ་བེད་དགོས། དེ་མ་བས་
ན་ཞག་བཅུ་པོའ་ིརྱིང་ལ་འཆྱིའམ་ཅྱི། དོ་ནུབ་ཡང་མྱི་འཆྱི་བའྱི་གདེངས་ནྱི་མྱི་འདུག་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དུས་རྒྱུན་དུ་དགོས་
པ་ཡྱིན། ཁེད་རྣམས་ལ་བླ་མས་མྱི་འཆྱི་གསུངས་སམ། ཡྱི་དམ་ལྷས་ལུང་བསྟན་བྱུང་ངམ། ཁེད་རྣམས་ནྱི་ཕྱྱི་ཚིས་ཁོ་ན་
ལྡྱིང་བ་ཞྱིག་འདུག་པ། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་བས་ནའང་། རྟོགས་ལྡན་རྱིང་པ་འདྱི་ཚོས་ནྱི་བརེད་པ་ཡྱིན་པ་འདྲ། ལར་ཆོས་
སྱིང་ནས་བེད་ན། ཆོས་ཞུ་བ་དང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དོགས་པ་ཆོད་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་ཆོས་ཞུས་ནས། ད་ཕྱྱིས་ཉམས་ལེན་བེད་དགོས་བསམ་པའྱི་མྱི་དེ་ལ་ལེ་ལོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན། དེ་
འདྲས་མྱི་ཡོང་། ཚིག་ཁྱིད་བློ་ལ་འཇགས་པ་ཟེར་མཁན་འདུག་སྟེ། དེ་ཀས་ཐུས་ན་ཁྱིད་དཔེ་གཟུང་པས་ཆོག་མོད། བླ་མ་
བསྟེན་ནས་ཅྱི་བེད། རབ་ཏུ་ནྱི་རྟོགས་པ་ཤར་བ་ཞྱིག་དགོས། མཐའ་ནའང་ཉམས་མོང་ཐོན་པ་ཞྱིག་མ་བྱུངན། ངའྱི་རར་
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ཡོངས་ཤན་འདྲ་གསུངས། ཡང་ཁྱིད་གསར་པ་ཞྱིག་གྱིས། བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལགས། སོམ་ཁས་ལེན་མཐོ་ལ་དངོས་པོ་ཕན་
བུ་ཙམ་ལའང་སེར་ས་དང་། ཚིག་གྱི་རེན་བག་རེ་ཙམ་ཡང་མྱི་ཐེག་པར་ངོ་གདོང་དམ་ཆྱིལ་བེད་ཀྱིན། ངན་ལན་ངན་གྱིས་
འཇལ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག་པ་ཙུགས་ལགས་ཞུ་བས། དེ་གང་ཟག་གྱི་རྒྱུད་ཚོད་མྱི་ཤེས་པས་ལབ་པ་དཀའ་ཡང་། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པའྱི་གཉེན་པོར་གསུངས་པ་ཡྱིན་མོད། ཉཉོན་མོངས་པ་ཁ་མ་བྱི་བའྱི་ཆོས་པ་དེ་འདྲ་ལ། དམ་པས། 
ཉཉོན་མོངས་སེས་ཚེ་གཉེན་པོས་མ་སེབ་ན། །ཆོས་ཀྱི་དགོས་པ་སྟོར་རོ་དྱིང་ར་རྱི་བ། །གསུང་བ་དེ་ཡྱིན། ལར་ཁས་ལེན་
ཆུང་ངེ་བ་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་འདོར་ལེན་བེད་མཁན་བྱུང་ན་དེ་ཀ་དགའ་བ་འདྲ་གསུང་། ཡང་དགེ་སོང་དཀར་པོ་བ་བ་སྦས་
པའྱི་རྣལ་འབོར་པ་ཞྱིག་ལ། རྟོགས་ལྡན་པ་ཆོས་སད་མང་པོ་ཤེས་པ་ཞྱིག་གྱིས། ཉཉོན་མོངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་གཅྱིག་གམ་
མྱི་གཅྱིག་དྲྱིས་པས། ཉཉོན་མོངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་གཅྱིག །ཁེད་ལ་མྱི་གཅྱིག་པ་ཞྱིག་འདུག་གམ་བས་པས། སོད་ཀྱིས་སྤུ་
རྱིས་མ་ཕྱེད་པ་ཡྱིན་པར་འདུག །ཉོན་མོངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཅྱིག་དོགས་མེད་ཟེར་བར། འོ་ན་ཁོད་ལ་སེམས་གཉྱིས་ཡོད་
དམ། ང་ལ་ནྱི་སེམས་གཅྱིག་ལས་མེད་བས་པས། གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་བས། ཆུ་དང་འཁག་པ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་བས་པས། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་བས། འཁག་པ་དེ་ཉོན་མོངས་པ་ཡྱིན། ཆུ་དེ་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་བས་པས། རེ་
ཞྱིག་དེ་ཀ་གྱིས། ཁོད་ཀྱི་དེ་ཡྱིན་མདོག་ཁ་པོ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། གཞན་ལ་དྲྱི་དགོས་པར་འདུག་ཟེར། ཞེས་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་
བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དྲུང་དུ་ཞུ་བས། ཁོད་ཀྱི་དེ་ཙུགས་ཡྱིན་གསུང་ཐུགས་ཤྱིན་ཏུ་དགེས་པར་བྱུང་། ཡང་ཤེལ་གོང་ཆོས་
མཛད་ངག་དབང་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་ལ། དཀོན་གཉེར་བ་ཟླ་བོ་ཚོས། ངོ་ཚ་མེད་པའྱི་སང་པོར་སོང་འདུག་སྱིང་རེ་
བསམ་པ་བས་འདུག །དེའྱི་ལན་དུ་ཁོ་རང་གྱིས་ཀང་ཚིགས་བཅད་འགའ་ཞྱིག་བཏབ། བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེར་རྒྱུ་མཚན་
རྣམས་ཕུལ་བས་འདྱི་གསུང་། རེ་མྱི་ལ་དང་བུ་མོ་སྤུན་བདུན་པོ། །སྱིང་ཕར་རེ་ཚུར་རེའྱི་མདུད་ཁ་བས། །གཏམ་དེ་སད་
ཐོས་པས་བདེན་བསམས་ནས། །ང་ཕྱོགས་མེད་དུ་ལས་འབེལ་འཇོག་ཏུ་འགོ། །ཟེར་བ་ཡྱིན་མོད་གསུང་། ཡང་རྟོགས་
ལྡན་པ་འགའ་ཞྱིག་ཆོས་སད་དུ། སོམ་ངོ་བོ་མཐོང་ནས་དྲན་པས་ཟྱིན་པའྱི་རྱིང་ལ་བང་འདས་ཡྱིན་ལ། དྲན་པས་མ་ཟྱིན་ན་
འཁོར་བ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག་པས་ཅྱི་ཙུགས་ལགས་ཞུས་པས། དེ་འདྲའྱི་ཆོས་སད་ལ་བར་ཆད་མེད། ངོ་བོ་མ་མཐོང་པར་
འོལ་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན། ངོ་བོ་མཐོང་བའྱི་མྱིས་དེ་འདྲའྱི་ཆོས་སད་ཁེར་མྱི་ཡོང་། དཔེར་ན་ཚེས་གསུམ་གྱི་ཟླ་བ་དེ་ཟླ་བ་
ཡྱིན་ཏེ། ད་དུང་ཉ་མ་གང་། དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ། ངོ་བོ་མྱི་འགྱུར་ཀང་རལ་མ་རྫོགས་པ་ཡྱིན། དམ་པ་སངས་རྒྱས་ལ་སོབ་མ་
ཞྱིག་གྱིས། སེམས་ར་བ་ཆོད་ནས་འཁོར་བར་ཨེ་འཁམ་ཞུས་པས། དམ་པས། སོ་ཕུར་མདོ་པ་ཞྱིག་གྱི་ར་བ་བཏོན་ནས་
རོ་ལེབ་སྟེང་དུ་བཞག་སྟེ་འདྱི་སེའམ་གསུང་། རེ་མྱི་ལས། ཤེས་སྱིབ་སོན་ལ་སངས་ནས་ཉོན་སྱིབ་རེས་ལ་སང་གསུང་བ་
ཡང་། མ་རྱིག་པ་སོན་ལ་སངས་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན། རོད་ཚང་པས་ཀང་དེ་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་པར་འདུག་གསུང་། ལར་
སང་གཞྱི་སོང་བེད་ཡོད་རྱིང་ལ་་ཉོན་སྱིབ་དང་ཤེས་སྱིབ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པས། རེ་རྒྱ་རས་ཀྱིས། སྱིབ་གཉྱིས་ལྕགས་ཟད་
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བརར་ཟད་དུ་བཞེད་པ་ཡང་དེ་ཡྱིན་ལ། སང་གཞྱི་སོང་བེད་ཡོད་ཀྱི་རྱིང་ལ་སོབ་པའྱི་ལམ་དུ་བཞག་པ་ཡང་དེའོ། །ལར་
སོམ་ཆེན་པ་བ་བ་ཁ་གཟུང་ཚུགས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། ཉམས་མོང་དང་ཡོན་ཏན་སེས་ཀང་གསང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
དགོས་པ་ཡྱིན། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མངོན་ཤེས་ཕན་བུའམ། རྨྱི་ལམ་ལན་འགའ་ཞྱིག་ཐེངས་པ་བྱུང་བའམ། ཡོན་ཏན་ཕན་བུ་
ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡང་། དེ་མྱིས་མ་ཚོར་དོགས་རྱིག་ཟུར་ཚུན་ཆད་ལ་བཤད་པས་མྱི་ཡོང་། གསང་ཚུགས་ན་ཡོན་ཏན་
ཞྱིག་ཡོང་པ་ཡྱིན་ཏེ་དཀའ་བར་འདུག །ལར་ཆོས་སད་ལ་ལན་མ་ཐེབས་ན་ངོ་ཚ་བསམ་པ་དེ་ཆོས་བརྒྱད་ཡྱིན་མོད། དེ་
འདག་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན། རྟོགས་ལྡན་ལྷ་བཙུན་པའྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་གྱིས། ང་རྒྱལ་ཁམས་སུ་འགོ་བ་ལ་ཆོས་སད་ཅྱིག་སོབ་
པར་ཞུ་ཞུས་པས། དེ་ཀ་བས་པས་ཆོག །སགས་གཅྱིག་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཅྱིག་ཤེས་དགོས་གསུང་། དེ་སོབ་པ་ཞུ་ཞུས་
པས། སགས་ནྱི་མྱི་ཤེས་གྱིས། ཕྱག་རྒྱ་མྱི་ལག་པ་ཡུག་ཡུག་གྱིས་གསུངས་པར་འདུག །རྟོགས་ལྡན་པ་ལ་རེས་ཆོས་
སད་བེད་རྒྱུ་ཡྱི་གེར་བྱིས་ནས། སོབ་པར་ཞུ་དང་ཟེར་མཁན་ཡོང་གྱིན་འདུག་པ་ལ། ངས་ཡྱི་གེ་བྱིས་པས་མྱི་ལང་། མྱིས་
ཚུར་གང་ཟེར་གྱི་ཚིག་ལ་ལན་ཐོབ་ཐོབས། མྱི་ཤེས་ན་སགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་གྱིས་གསུང་ཡང་རྟོགས་ལྡན་པ་འགའ་ཞྱིག་
གྱིས་ཆོས་སད་བསར་ནས། བླ་མ་ལ་རེས་ཀྱིས་གཅེར་བ་ལྟ་གཅེར་འཇོག་ཤེས་དགོས་གསུང་། ལ་རེས་ནྱི། ཞྱི་གནས་
རྒྱ་མཚོ་མེར་བ་ལ། །ལྷག་མཐོང་ཉ་མོ་འཁྱུག་པ་འདྲ། །དགོས་གསུང་། ལ་རེས་བདག་པོ་མེད་པ་ཞྱིག་དགོས་གསུང་ཞྱིང་
འདུག་ཞུས་པས། འོ་ན་ཁེད་ཀྱིས་བླ་མས་གང་གསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ངའྱི་བླ་མས་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་དགོས་
གསུང་གྱི་འདུག་གྱིས་དང་། གོ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་དེ་ཀས་ཆོག་པ་ཡྱིན། ལར་མྱི་ཤེས་བཞྱིན་དུ་ཆོས་སད་བེད་པ་འདྱི་
རྣམས། རང་གྱི་ཁ་ནས་གང་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལབས་ཚར་བ་བས་ནས། དེའྱི་རྒྱབ་སོར་དུ་ངེད་ཀྱི་བླ་མ་གསུང་བ་ཡྱིན་ཟེར་བ་
དེ་འདྲ། བླ་མའྱི་ཞབས་འདྲེན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཏེ་མ་གོ་བར་འདུག་པ་གསུངས་ནས། བཀའ་བཀོན་ཉཤྱིན་ཏུ་ལྕྱི་བར་བྱུང་། 
ཡང་རེའྱི་ཞལ་ནས། སོས་བལ་གྱི་དུས་རེས་ཤེས་དེ་སྒྱུ་མར་ཡང་འཆར་ལ། རེས་ཐ་མལ་གྱི་རྟོག་པར་ཡང་ཡོད། ཨ་
འཐས་ཡད་ཡུད་འབྱུང་བ། སོས་བལ་གཤའ་མར་རྟོགས་པའྱི་རེས་ཤེས་དེས། ངན་སོང་དུ་ཁྱིད་མྱི་ནུས། ངོ་བོ་མཐོང་ཙམ་
ཡྱིན་ཀང་ལེ་ལོ་ཆེ་ན་སེ་བ་བདུན་ནས་སངས་རྒྱ། འོན་ཀང་དུད་འགོས་བར་མ་ཆོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཞེས་རོད་ཚང་པས་
གསུང་ལོ། །སོས་བལ་རྟོགས་པའྱི་རྟགས་ལ་སེ་ར་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསལ་ར་བ་ནས་བལ་བ་ཞྱིག་དགོས་པར་འདུག་
གསུང་། ཡང་བདག་མཆེད་གོགས་གཉྱིས་ལ་གཟྱིགས་ནས། ཁེད་ཀྱིས་བལྟས་ན་སོས་བལ་གྱི་ངོ་བོའ་ིསྟེང་ན། རེས་ཤེས་
ཀྱི་ས་བོན་ཡོད་དམ་མེད་གསུང་། བདག་གྱིས་མེད་ཞུས་པས། ཆོས་མཛད་ལ་ཡོད་དམ་གསུང་། ཡོད་ཟེར་དགོས་པ་འདྲ་
ཞུ་བས། འོ་དེ་ཀ་བས་པས་ཆོས་སད་ཕམ་ཡོང་བ་ཡྱིན། གཞྱི་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ནས། 
ཁོད་ས་བོན་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཙུགས་ཡྱིན། ཁོད་ལྟར་ན་རྣམ་རྟོག་རེ་ལ་ས་བོན་རེ་ཡོད་དགོས་པར་འདུག་སྟེ། དེ་འདྲ་མ་
ཡྱིན། འཁྲུལ་པ་ཞེས་སམ་ཉེས་པ་རྣམས་ནྱི་གོ་བུར་པ་ཞེས་པས་གོ་བུར་ཡྱིན་མོད་གསུང་ཡང་། དྲྱིལ་བུ་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་
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ནས། དྲྱིལ་བུ་འདྱི་ལ་ས་མགོ་མཇུག་གང་དུ་འདུག །ས་དྲྱིལ་བུའྱི་མགོ་མཇུག་འདྱི་ནས་བྱུང་བ་བ་མེད་མོད་ཀང་། སེས་
བུའྱི་རོལ་བས་དཀོལ་བས་རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན། ས་དེ་ཐྱིམ་དུས་ཀང་འདྱིར་ཐྱིམ་བ་བ་མེད་
གསུང་། སར་དཀོལ་ནས་འོ་ན་ས་དེ་སར་གྱི་དེ་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ན་མྱིན། སར་གྱི་དེ་འདྲ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན། ས་དེ་གོ་བུར་
བ་ཡྱིན། ཆོས་སད་འདྱི་སང་བ་སྟོང་པར་ངོ་སོད་པའམ། འཁོར་བ་གོ་བུར་དུ་ངོ་སད་པའྱི་སབས་ཀྱི་ཆོས་སད་ཡྱིན། གོང་
གྱི་ས་བཞྱིན་དུ་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྟོག་པ་གང་སེས་ཀང་། སར་གྱི་དེ་བལྡབས་ནས་ཡོང་བ་མྱིན། དེ་འདྲ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
ཡྱིན། ཉཉོན་མོངས་པའྱི་རྟོག་པ་དེ་ཟད་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས། ཡང་བདག་གྱིས། སོ་སོ་སེ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཉོན་མོངས་
པའྱི་རྟོག་པ་དེས་ས་བོན་བས་ནས་སར་འཕེལ་དུ་འཇུག་པ་འདྲ་ཞུས་པས། དེ་ཙུགས་ཡྱིན། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་
གཉྱིས་རྒྱུ་འབས་སུ་འོང་ཚུལ་རྟེན་འབེལ་དུ་ཞྱིབ་པར་བཤད་ཡོད། སོ་སོ་སེ་བོ་རྣམས་རྟོག་པ་དེའྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་
ལས་གསོག་པ་ཡྱིན། རྟོགས་ལྡན་པ་རྣམས་རེན་དང་བསེས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་བཙན་ཐབས་སུ་འཇོམས་པ་ཡྱིན་
གསུངས། རྟོགས་ལྡན་པ་ལ་རེས་སངས་རྒྱས་རྟེན་འབེལ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཆོས་སད་ལ་མྱི་འཆམ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་པ་ཙུགས་
ལགས་ཞུས་པས། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་འབེལ་ཡྱིན་མྱི་ཟེར། ཐུགས་རེ་རྟེན་འབེལ་དུ་ནྱི་འཆར། གཟུགས་སྐུ་རྣམ་
གཉྱིས་རྟེན་འབེལ་ཡྱིན་གསུངས། སོམ་ཆེན་པ་ལ་རེས་ཐུགས་དམ་ངོ་བོ་མཐོང་ནས་ཟླ་རེ་ཟླ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ཙམ་བརླག་
ནས་མ་བྱུང་ཞུ་ཞྱིང་འདུག་པས། དེ་འདྲ་ཅྱི་ཙུགས་ལགས་ཞུས་པས། དེ་འདྲ་ལ་ཧ་ལས་མྱི་དགོས། རེ་བཙུན་མཻ་ཏྱི་པ་ལྟ་
བུ་དང་། དྭགས་པོ་ལྷ་རེ་ལྟ་བུ་ལའང་། དགེ་སོར་མ་བྱུང་བའྱི་སད་ཆ་འདུག་པ། དེ་ལ་བརླག་པ་དང་དོར་བ་ཟེར་བ་ཡུལ་
སད་དུ་འདུག །དོན་ལ་རོལ་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་བརེད་པ་ཡྱིན། རྒྱལ་བ་རོད་ཚང་པས། དད་ཟས་ནམ་རེས་ཞག་གསུམ་གྱི་
བར་དགེ་སོར་འགྱིབ་པར་འདུག་གསུང་བ་དང་གཅྱིག །དེ་རྱིགས་ལ་སོམ་དོར་རེན་གྱིས་འཚོལ་བ་བ་ཡྱིན་པས། མོས་
གུས་ལྟ་བུའྱི་རེན་དང་ཕད་ན་སར་ཡོང་བ་ཡྱིན། རེ་གཅྱིག་གྱི་གནས་པ་རྣམ་གཡེང་གྱིས་ཤོར་ན་སར་མྱི་ཡོང་། དང་པོ་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཟེར། ཕྱྱིན་ཆད་དགེ་སོར་མ་ཎྱི་ལ་མཛད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གསུང་། ཡང་བདག་གྱིས་དགེ་སོར་ངོ་བོ་
མཐོང་ནས་ལམ་མཐར་མ་ཕྱྱིན་པ་ཞྱིག་འཕོ་བ་བས་ན། དེས་སར་སེ་བ་ལེན་དགོས་སམ་མྱི་དགོས་ཞུས་པས། གང་ཟག་
དེས་ལོངས་སྐུའྱི་འཕོ་བ་བས་ཀང་ཆོས་སྐུའྱི་འཕོ་བར་འགོ། དག་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྱིང་པ་
རྣམས་ལ་ཆོས་ཞུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་ཀུན་ཏུ་འགོ། ལམ་གྱི་ལྷག་མ་དེར་སངས་ནས་ཆོས་སྐུར་འཚང་རྒྱ། འཕོ་བ་
གཞན་རྣམས་མཐོ་རྱིས་སུ་ངལ་བསོ་ཙམ་ཡྱིན། སར་ལས་འབས་མོང་དགོས། གོང་མ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་
བསམ་བཞྱིན་དུ་སེ་བ་ལེན་པའྱི་དབང་ཡོད་པ་སོགས་བཤད་པ་ཀུན་མཐུན་པར་འདུག་གསུང་། ཡང་ཤེལ་གོལ་ཆོས་
མཛད་ཀྱིས། འཁྲུལ་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་གོ་བ་ཐེབས་པས། འཁོར་བ་ལ་ཁྱུར་མྱིད་དང་སངས་རྒྱས་ལ་ཉྱིང་ཁུགས་
བས་གསུང་བའྱི་གོ་བ་ཅྱི་ཙུགས་ལགས་ཞུ་བས། འདྱི་དཔལ་ལྷ་གདོང་བའྱི་གསུང་བའྱི། རྣམ་རྟོག་སོམ་དུ་ཤར་བ་ལ་ཟེར་
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བ་ཡྱིན་པར་འདུག །གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནྱི་དེ་ཀའྱི་མཉམ་གཞག་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན་གསུང་། ཡང་བདག་གྱིས། 
འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མཐའ་ཡོད་ལགས་སམ་ཞུས་པས། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད། ཐ་མ་ཡོད་གསུང་། གཞྱི་དུས་ཀྱི་སངས་
རྒྱས་དང་། འབས་དུས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཁད་ཅྱི་ཡོད་ཞུས་པས། ངོ་བོ་ལ་ཁད་མེད་དེ་ཐུགས་རེ་ལ་ཁད་ཡོད། གསུངས། 
དེ་གང་ལགས་ཞུས་པས། གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ཐེབས་མ་ཐེབས་ཡྱིན་གསུང་། ཡང་གྲྭ་ཚང་གྱི་བཙུན་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་
ཁྱིད་ཞུ་བས་པས། ཐ་སད་པ་འགའ་རེས། ཁོད་རང་ཁྱིད་སོང་པ་ལས་སོབ་གཉེར་རྒྱག་པ་ཁེ་ཆེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་
འདྱི་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་ཡྱིན། བསལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསག་པ་ཞྱིག་དགོས་ཟེར་བས། གངས་མེད་
གསུམ་དགོས་ན་དགོས་བཞྱིན་དུ་ད་རེས་མགོ་འཛུག་པ་ཡྱིན་བས་ཞུ་བར། རེའྱི་ཞལ་ནས། དེ་ཙུགས་ཡྱིན་ད་རེས་མགོ་
མ་བཙུགས་ན་ཕྱྱིས་ནས་མྱིར་སེ་འམ་ཅྱི་ཆ་གསུང་། ཡང་བདག་ཆུ་བར་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སབས་ཤྱིག་འཚོ་བ་
ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་ལ། ཟ་རྒྱུ་ཕན་བུ་ཡོད་ཀང་ཕོ་བ་འགོངས་མྱི་ཤེས་པ་བྱུང་། རྒྱལ་གྱི་ཤྱི་རྱིར་བཞུགས་མཁན་སྱིན་བདག་གྱི་
ཕོགས་བཞེས་མྱི་རྣམས་དང་། མཚོ་སོ་ནས་ལྕམ་སྱིང་ཡང་། ཡབ་གཞྱིས་འབོར་པ་ཅན་གྱི་འཁྱིས་རང་ཡྱིན་རུང་
བརྒྱགས་ཆད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱོགས་གཞན་དུ་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་འཕོངས་པར་བྱུང་གདའ་བས། ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེས་གེང་། དེ་ནས་རེ་ཞྱིག་ན་རོལ་བ་ཆེར་མ་དགོས་པར་ཐམས་ཅད་ལ་བརྒྱགས་འབོལ་པོ་
བྱུང་བས། མྱི་རྣམས་ཀྱིས་སར་ནྱི་རོལ་བ་བས་རུང་མ་རེད་པར་ཡོད་པ་ལ། ད་ནྱི་རོལ་བ་མ་བས་ཀང་བརྒྱགས་འབོལ་པོ་
འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོང་བ་རྟེན་འབེལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ་ཞེས་གེང་། དེར་མ་འགངས་པར་དབུས་ཕྱོགས་ནས་བ་བལ་བ་འགའ་རེ་
སེབ་བྱུང་བས། བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་དཔོན་སོབ་རྣམས་ཀྱིས་དཀའ་ཐུབ་དང་བཅུད་ལེན་མཛད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཟེར་བས། ངེད་
རྣམས་ཀྱི་བརྒྱག་ཆད་པ་དང་། བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་དཔོན་སོབ་ཀྱིས་གསོལ་བ་མ་བཞེས་པ་ཟླ་དུས་འགྱིག་པར་འདུག །ཕྱྱིས་
ངེད་རྣམས་ལ་བརྒྱགས་འབོལ་པོ་བྱུང་བ་དང་། གསོལ་བ་ཕན་བུ་བཞེས་པ་དུས་ཚེས་མཐུན་པར་བྱུང་བས། ལོངས་སོད་
ཀྱི་རྟེན་འབེལ་བླ་མ་ལ་སྱིག་ཤེས་དགོས་པར་འདུག་ཅེས་ཀུན་གྱིས་གེང་ངོ་། །འདྱི་བཞྱིན་རོད་ཚང་པས་ཀང་། བཤོས་
མོ་ཆེ་འདྱི་ལ་ལོངས་སོད་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་ཡོད་གསུང་བ་དང་། སོན་དུས་རྒྱ་གར་དུ་གྲུབ་ཆེན་ཞྱིག་གྱིས་འཚོ་བ་ན་མ་
གཅྱིག་ཆག་པས་གོང་ཁེར་དུ་མུ་གེ་བྱུང་བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཀང་འདུག་གོ། །དེ་ནས་བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཆུ་བོ་རྱིར་བཞུགས་
པའྱི་སབས། བདག་མཆེད་གོགས་རྣམས་སན་སར་ཕྱྱིན་པས། རེའྱི་ཞལ་ནས། དེ་རྱིང་ངའྱི་གདན་བཞེས་དེ་ཚོགས་
འཁོར་དུ་བརྫྱིས་ལ་ཁེར་ཤོག་གསུངས། དེ་ནས་ཚོགས་བྱིན་རླབས་རྒྱས་པ་མཛད། འོ་རང་ཉྱིད་ལྷར་ཤེས་པས་ཚོགས་
འཁོར་ཟོ་ཞྱིག །སང་དེ་ཚོད་ཚུན་སུ་ལའང་རེ་མྱི་དགོས་པ་དེ་སྱིད་པོ་ཡྱིན་གསུང་། ལྟོ་དུས་རེ་ལས་མ་ཟ་གསུངས་བའྱི་
དགོས་པ་ཅན་ཡྱིན་པར་འདུག་བསམ་པ་བྱུང་། གཞན་ཡང་སྱིས་སྨེ་བ་དང་འཚོ་བ་འབོར་ས་བའྱི་རྟེན་འབེལ་མང་དུ་
གནང་བྱུང་བ་ཡྱི་གེ་ལོགས་སུ་བཏབ། དེ་ནས་བདག་མཆེད་གོགས་སར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ད་ནས་བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་
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ཁད་མེད་ཀང་། བདག་བ་བལ་བ་རྣམས་ལ་བརྒྱགས་འབོལ་བའྱི་ཁད་ཡོང་བར་འདུག་པས། གསོལ་བ་བཞེས་པར་ཞུ་
ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། རེའྱི་ཞལ་ནས། སོམ་ཆེན་པ་གཉེན་པོ་ངན་པ་འགའ་ཞྱིག །ལྟོ་ཕྱྱིར་བེལ་ནས་དགེ་སོར་
གཡེང་བར་འདུག་པས། དེ་རྣམས་ལ་ཕན་རེ་དང་མྱིག་ལྟོས་འཇོག་འཇོག་ལ་བས་པ་ཡྱིན། ཁེད་ཚོའྱི་བརྒྱགས་འབོལ་
བར་ཡོང་འདུག་ན་ཁེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བློ་འདོད་དང་བསྟུན་པས་ཆོག་གསུངས། ངག་དབང་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་
ཆུ་བར་ནས་སེབ་དུས། ཁོད་ཀྱི་དགེ་སོར་ཅྱི་ཙུགས་བྱུང་གསུང་། ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཞུས་པས། ཁེད་རང་འབྲུག་བང་ཆུབ་
སྱིངས་སུ་འབས་ཚ་འདྱི་ཐོང་། ངེད་ལ་ཕྱྱི་ཆུ་བར་བ་རྣམས་ཀྱི་ཨར་སྟོན་ཡྱིན་ནོ་གྱིས། ས་རོ་འབུངས་ལ་སོས་དེ་ནས་
ཕྱྱིར་ལོག་ཤོག །དགེ་སོར་ལ་གསལ་ཁ་ཞྱིག་ཡོང་གསུང་། དེ་ཀ་བཞྱིན་བས་པ། ཞག་གསུམ་གྱི་རྱིང་སར་དང་མྱི་འདྲ་
བའྱི་གཉྱིད་འཐུག་གྱི་འོད་གསལ་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཟྱིན་པས། རེའྱི་ཞལ་ནས། འོ་མཉམ་བཞག་གཤའ་མ་རང་དེ་ལ་ཟེར། དེ་
སོལ་དུ་ཆུག་དགོས་གསུང་། ཡང་བདག་གྱིས། གོ་ཡུལ་གྱི་དྲྱི་བ་འགའ་ཞྱིག་ཞུས་པས། སོམ་ཆེན་པ་བ་བ་དེ་ཁ་གཟུང་
ཚུགས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། ཉམས་མོངས་ཚང་མ་ཡྱི་གེར་འབྱི་མྱི་བཏུབ་འཕོངས་གསུངས་ནས་མ་གནང་། ཡང་རེའྱི་
ཞལ་ནས། ལར་ཆོས་སྱིང་ནས་རང་བེད་ན། མྱི་ལ་རས་པ་དང་། རོད་ཚང་པའྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིན་སོབ། དམན་པའྱི་ས་
གཟུང་། ཧྲུལ་པོའ་ིགོས་གོན། ཕ་ཚན་དང་ཁ་དྲག་སོང་། གཉེན་འདུན་གྱི་ཐག་པ་ཆོད། མཉམ་གོགས་གོང་དུ་ཁུར། མྱི་
མེད་ལུང་སྟོང་དུ་རྱི་དྭགས་བཞྱིན་དུ་སོད། འགོ་དོན་སྨོན་ལམ་རང་ཆེ་བས་རྟོག་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ཐོབ། དེ་ནས་ཁ་ནང་དུ་ལོག་ལ་རང་འདོད་ཟད་དམ་ལྟོས་དང་། རང་འདོད་ཟད་འདུག་ན་འགོ་དོན་བས་ཆོག །དེའྱི་བར་
རྱིངས་མྱི་དགོས་གསུངས་སོ། །རེ་བཙུན་བླ་མའྱི་ཞལ་གདམས་བྱིན་རླབས་མདའ། །སོད་ལྡན་སོབ་མར་བསྣུན་པས་ངར་
འཛིན་བསད། །ཆོས་བརྒྱད་རང་སར་དག་པས་བཟང་འདོད་ཟད། །ཚེ་འདྱིར་མྱི་སོབ་ལམ་འགོ་ཨ་ལ་ལ། །ཞེས་རོ་རེ་
འཆང་མྱིའྱི་སང་བརན་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་རེ་བཙུན་ངག་དབང་བཟང་པོའ་ིཞལ་གདམས་ཚོགས་ཆོས་སུ་ཕེབས་པའྱི་ཐོར་བུ་བ་
འགའ་ཞྱིག །རེ་བཙུན་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཞབས་ལ་སྱི་བོས་གཏུགས་ཤྱིང་། བྱིན་རླབས་འཕོ་བའྱི་དབང་ཐོབ་པའྱི་ཀུ་ས་ལྱིའྱི་སང་
པོ་མདོ་ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས། རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བང་གོང་རྱི་དཀར་པོའ་ིརེར། །རྒྱལ་ཕུར་གྱི་འགྲུབ་སོར་ལ་ཡྱི་
གེར་བཀོད་པའོ།།   །། དཀར་ཕྱོགས་ཉ་རྒྱས་ཤྱིས་པའྱི་འགྲུབ་སོར་ལ། །བླ་མའྱི་གསུང་བཞྱིན་ཡྱི་གེར་བཀོད་འདྱིའྱི་
དགེས། །གངས་མེད་དྲྱིན་གྱིས་བསངས་པའྱི་མ་རན་རྣམས། །ཚེ་འདྱིར་མྱི་སོབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོགཉ །  །།མངྒ་
ལཾ།།  །། 
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       ༄༅། །ཡང་དག་དྲན་པའྱི་དྲྱིས་ལན་བཞུགས་སོ།།    

༄༅། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལ་སྟོད་ལ་འདུག་སབས་ཤྱིག །རལ་སོང་དང་དྲན་ཤེས་ཀྱི་
ངང་ནས་ཤར་བ་རྣམས་ནྱི་མཉམ་བཞག་ཏུ་བསྡུ་ཆོག་པར་འདུག་ལ། དྲན་པ་བརེད་རྒྱུ་འདྱི་ཡོད་གཅྱིག་མེད་ཀང་ཡེངས་
ཐབས་ཀྱི་རྟོག་པར་འགོ་ལ། དེ་ངོ་ཤེས་པ་དང་རང་དབང་དུ་བེད་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་པས། མ་བདེ་ནས་རྟོགས་ལྡན་འགའ་ལ་
ཞུས་པ། བས་དང་འཆར་སོ་མཉམ་བཞག་བལ་ཐོབ་མེད། །བྱུང་བ་རེས་ཐོབ་བལ་མེད་ཐོབ་པ་འདུག །དོགས་ཀང་སྤུ་
རྱིས་འབེད་པར་མ་ནུས་བལ། །མཁས་གྲུབ་མཁེན་རྒྱར་དགོངས་རྣམས་དོགས་གཅོད་ཞུ། །ཞེས་ཞུས་ཀང་། ལ་ལ་ནྱི་
ཐོབ་རྒྱུ་འདུག་ན་བལ་རྒྱུ་ཡོད་པས་མྱི་འཐད་གསུངས། ལ་ལས། རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའྱི་གསུང་ལ། བལ་རྒྱུ་མེད་ལ་ཐོབ་
རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ནྱི་མ་བྱུང་། ཕྱྱིས་སྨར་
ཁམས་སུ་འདུག་སབས་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་བས་སས་པ།  ངེས་ཤེས་ཁ་འཛིན་བལ་བ་ཡྱི། །རོལ་མེད་དྲན་པ་ཡུག་གཅྱིག་
ལ། །བལ་བའྱི་དོགས་པ་ག་ལ་ཡོད། །ཤེས་བཞྱིན་རེས་འཇོག་ཡོད་གྱུར་ན། །ཡང་དག་དྲན་པར་སོང་མ་སོང་། །བལ་
མེད་ཐོབ་པ་ཡོད་པའང་འདོད། །བལ་བ་མེད་པ་དྲན་པ་ལ། །ཐོབ་པ་ཡོད་པ་ཤེས་བཞྱིན་ཡྱིན། །གཞན་པའྱི་དོགས་པ་
འདུག་པ་ན། །བསོམས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཕོ་སོ་བཟང་། །ཟེར་བ་བས་སོ། །དང་པོའ་ིརོ་རེ་གནས་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབ་
པའྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་བཞུགས་སོ། །ཐོགས་མེད་བག་ཆགས་འཁྲུལ་པའྱི་རྫུན་ཚིག་རྣམས། །རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་མེ་
ཡྱིས་བསེག་བས་ནས། །འགོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་མཛད་པའྱི། །སབས་མགོན་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་ལ་གུས་
ཕྱག་འཚལ། །གསན་དང་རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤ ེས་རྣལ་འབོར་པ། །སེ་མེད་གདོད་མའྱི་གནས་ཚུལ་འཁྲུལ་མེད་
ལ། །འགག་མེད་རྟོག་པའྱི་འཆར་སོ་གོ་བུར་པའྱི། །དྲྱི་མ་ཡུལ་དུ་བཟུང་བས་སང་བ་འཁྲུལ། །གཞྱི་དེ་འཁོར་བར་
འཁམས་ཀང་འཁྲུལ་མ་མོང་། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀང་དེ་ལས་གཞན་མྱིན་ཅེས། །གསུངས་དེ་དགོངས་པ་ཅན་ནམ་
དགོངས་མྱིན་ཡྱིན། །གོ་བུར་དྲྱི་མའྱི་བྱུང་ས་གང་དུ་འདུག །སང་བ་ཡུལ་དུ་འཛིན་མཁན་སུ་ཡྱི་བས། །འཁྲུལ་གོལ་མྱིང་
དུ་འདོགས་མཁན་གང་དུ་སོང་། །གཞྱི་དེ་འཁྲུལ་མེད་རང་སོ་ཚུགས་གྱུར་ན། །སང་བའྱི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པ་ཅང་ཡོད་
དམ། །ལེགས་པར་གསུངས་དང་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབོར་རྣམས། །ཞེས་ལ་སྟོད་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་མ་རྟོགས་ལྡན་རྣམས་ལ་
ཞུས་ཀང་། བློ་དང་མཐུན་པའྱི་ལན་འདེབས་མཁན་མ་བྱུང་བས། རང་གྱི་གོ་ཚོད་རྣམས་བརོད་པར་བས་ན་བླ་མ་མཁའ་
འགོའ་ིཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞྱིང་། འགལ་འབེལ་ནོར་འཁྲུལ་འདུག་ན་མཁེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བསལ་དུ་
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གསོལ། ཨེ་མ་དང་པོའ་ིརོ་རེ་ཞེས་གདོད་མའྱི་མགོན་པོ་དེའྱི་གནས་ཚུལ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་དུ་ཁུམས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་སེ་འགག་
རྟག་ཆད་མཐའ་དབུས་ཞེས་ས་བསམ་ཤེས་བརོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤྱིང་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་མ་
གྲུབ་པ། རྒྱུ་ཡྱིས་མ་བསེད་པས་རེན་གྱིས་མྱི་འཇྱིག་པ། འཁོར་བར་འཁམས་ཤེས་མྱིང་དུ་བཏགས་པའྱི་དུས་ཀང་ངན་དུ་
མ་སོང་བ། རྫོགས་སངས་རྒྱས་པའྱི་མཚན་གསོལ་བའྱི་དུས་ཀང་བཟང་དུ་མ་སོང་བ། སང་བ་དང་འགོགས་ཆེ་འཁྲུལ་
གོལ་གྱི་བདག་པོ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ས་མཁན་དུ་འདུག་ཀང་། ས་ལམ་
གྱི་སོ་བཏགས་དང་བལ་བས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་མཚན་དུ་བཏགས་པར་གདའོ། །མ་འགག་པར་ཅྱིར་ཡང་སང་ཡང་
སང་དུས་དེ་ཁ་ནས་ངོ་བོས་སྟོང་པས་མ་སེས་པ། ཆད་པའྱི་མཐའ་དང་བལ་བས་ཅྱིར་ཡང་སང་ཡང་། རྟག་པའྱི་མཐའ་དང་
བལ་བས་རང་བཞྱིན་མ་གྲུབ་པ། མཐའ་དང་དབུས་སུ་འདྱིར་གནས་ཤེས་བརོད་དུ་མྱི་བཏུབ་པ། དཔེར་ན་ཤེལ་དྭངས་མ་
ཚོན་གྱི་སྟེང་དུ་བཞག་ན་ཚོན་གང་ཡྱིན་གྱིས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་ཀང་། ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པའྱི་དུས་ཀང་ཤེལ་ལ་ཁ་དོག་གྱིས་
གོས་པ་མེད་པ་བཞྱིན་དུ། འཁོར་བར་འཁམས་པའྱི་དུས་ཀང་འཁོར་བས་གོས་མ་མོང་བས་དྲྱི་མས་མ་གོས་པ། དྲྱི་མས་
གོས་མ་མོང་བས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀང་དྲྱི་མ་དང་འབལ་རྒྱུ་མེད་པ་ནྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དོན་ལ་དྲྱི་མ་ཞེས་ཀང་
གྲུབ་མ་མོང་བ་ཞྱིག་གོ། །སང་ཚུལ་དུ་གོ་བུར་གྱི་དྲྱི་མ་དང་འགོགས་ཚེ་འཁྲུལ་པའྱི་བྱུང་ས་འམ་བདག་པོར་འདུག་པས། 
འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གྱིས་བར་གྱི་འཆད་པ་པོ་བེད་པ་པོར་བྱུང་བས་ཀུན་གཞྱི་
ཞེས་མྱིང་དུ་ཐོགས་པ། ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་དུས་ཐབས་ས་ཚོགས་དང་དྲན་པ་ཕ་རགས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་ཀང་། 
དོན་བློའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པས་བློ་དང་བལ་བ་དེ་ཀ་འབས་བུའམ་སངས་རྒྱས་ཤེས་མྱིང་དུ་ཐོགས་པར་འདུག་པས་
སངས་རྒྱས་ཀང་བཟང་དུ་མ་སོང་བའོ། །དོན་དུ་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ལ་བློས་བས་ཀྱིས་མ་རེག་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུར་འདུག་
གོ། །ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་བ་བ་ཡང་ག་ཤེད་གཅྱིག་ན་མྱི་འདུག་པས། ད་ལྟའྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་སང་བ་ས་ཚོགས་སུ་བཀ་ཧྱིག་
ཧྱིག་པ་འདྱི་ཀ་རང་དུ་རང་ངོ་ཤེས་པ་ལས་འབས་བུ་ཕྱྱིས་ནས་འཚོལ་མྱི་དགོས་པར་འདུག་པ། ཞེས་ཐ་སད་སངས་པའྱི་
ཀུ་སུ་ལུའྱི་བསོམ་ཆེན་པ་མདོ་ཁམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སང་པོ་དེས་རེ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བླ་བང་དུ་བྱིས་པའོ།།  །། 

                  གསོ་ཕུག་རོད་ཚང་དུ། རྱིག་པའྱི་ཁེའུ་ཆུང་གྱིས་ཞུས་ལན་བཞུགས་སོ།།  

སབས་ཤྱིག་རེན་སེས་ཀྱི་རྟོག་པས་བསངས་པའྱི་རེས་ཤེས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཕན་བུ་རེ་ཡང་། དག་གཉེན་གྱི་
ཆགས་སང་དུ་ཀྱུར་ཀྱུར་འགོ་བས་རྒྱུད་འཁྲུགས་ལ་དེས་བསད་པའྱི་ནད་རོ་སར་ངོས་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཕན་བུ་ཚུན་ཡང་སོང་། 
རླུང་དང་རྨྱིས་ལྟས་ཀང་ལོག །ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བཞྱི་འཁྲུགས་པའྱི་ན་ཚ་ཡང་བཟོད་གག་མེད་པ་ཉ་བེ་ཚན་ལ་བསྐྱུར་བ་
ཙམ་གྱི་ཉམས་སང་དང་བདེ་བ་ཁོལ་བུར་སེ་ཞྱིང་། དེས་ཟུག་ཀང་སྡུག་བསལ་དུ་འཆར་བས་ཤྱིན་ཏུ་མ་བདེ་བའྱི་ངང་
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ནས། ཀུན་རྟོག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་འགའ་ལ་ཡྱིད་འཕེང་ཚེ་ཁེའུ་ཆུང་རྒྱུ་བཟང་ལ་ཅུང་ཟད་ཁོ་ཉམས་ཅན་ཞྱིག་བྱུང་ནས། 
བདེན་པ་དེ་རྣལ་འབོར་པ་ཁེད་བདེན། རྫུན་པའང་ཁེད་རྫུན་ཏེ་དོན་སུས་གོ། དེང་སང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཆོས་སོར་ཞུགས་པ་
རྣམས་ཀང་ཁག་ཆོས་ལ་བཞག་ནས། བསྒྲུབ་བ་ཚེ་འདྱི་ཁོ་ནར་བེད་ཀྱིན་འདུག །འཆྱི་བ་ནྱི་ཡྱིད་ཡུལ་དུ་ཡང་མྱི་སེམས། 
དོན་མེད་ཀྱི་བ་བ་ལ་དགའ། མགོ་ཆུང་། ཀད་པ་ས། ལྟོ་གདུང་ཆེ། རྐུ་ཕོག་རེམ། གཡོ་སྒྱུ་ཚུལ་འཆོས་མཁས། ཕོ་ཤོག་
ཆེ། འཕྱོར་ལ་དགའ། གསར་འགོགས་ཆེ། ཁ་བསླུས་མཁས། ཕྱྱི་ཐག་ཐུང་། ས་མཆུ་མང་། ཚིག་མྱི་བརྟན། འབར་ཤ་ཚ། 
མངོན་ལོག་ཆེ། དད་པ་ཆུང་། རང་མཐོང་ཆེ། བ་བེད་མང་། སོད་མྱི་ཚུགས། གཞན་སོན་བརྟག །རང་སོན་སྦ། ཤ་ཚ་
བས་གོས་བཏབ་ན། ཞེ་མཁུན་པའྱི་ཚིག་ས། བསླུ་ཚིག་འཛུམ་གྱིས་བསུས་ན་ཕན་འདོགས་པར་གོ། གོ་སྱིང་གཏོད་རེས་
སུ་འབང་། ཚིག་ལ་ཉན། ཆོས་མཐུན་མཐོང་ན་ཁད་གསོད་མཁས། ལོག་རྟོག་བསོམ། བདུད་ཁེར་མཐོང་ན་འཛུམ་གྱིས་
བསུ། ཟས་ནོར་སྟོབ། དེ་སེམས་སྲུང་། རྣམ་ཐར་ལེགས་པར་མངོན། མཚར་གཏམ་དུ་གེང་། རང་ཆོས་པའྱི་བཟང་ཤོས་
སུ་འདོད་ལ། སོད་པའྱི་ངན་ཤོས་སད། ངས་བས་ཀྱི་ཁེངས་དྲེགས་ང་བདེན་གྱི་ཨུ་ཚུགས། འགོད་མེད་ཀྱི་སྡུག་ཡུས་ང་ཆེ་
བར་འདུག་སྟེ་མ་མགུ། སོམ་ཆེན་པ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཀང་འདོད། རྟོགས་པ་མཐོ་མཐོ་མ་ཞྱིག་ནྱི་རེ། རོ་རུས་ནྱི་མྱི་སོད། 
སྱིད་ཆོས་ཤྱིག་ལ་བློ་རེ་གཏོད་ཀྱིན། དཀའ་སད་སྡུག་བསྒུར་སོགས་བས་རྒྱུ་བ་དང་། དགོས་ཚུལ་མཁས་པ། གཞན་
རྣམས་ཆོས་དང་མཐུན་མ་མཐུན་གྱིས་དཔྱད་རེས་ནྱི་མཁས། རང་ཆོས་དང་བསྟུན་པའྱི་བློ་ཙམ་ཡང་མྱི་སྱིད་པའྱི་སོམ་
ཆེན་པ་དང་མེད་པར་འདུག་སྟེ་ཡྱིད་མ་རངས། ཞུས་ན་ཁོང་པ་མྱི་དགའ་བར་གདའ་ཡང་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་འབུལ་ལོ་ཞེས་
འདྱི་སད་དོ། །ཀཻ་མ་ཀེ་མ་སལ་ལྡན་རྣལ་འབོར་པ། །དེང་སང་སོམ་ཆེན་ཕལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ། །བརྟག་ན་ཡྱི་མུག་བལྟས་
ན་འདྱི་ལྟར་མཐོང་། །འདྱི་ཕྱྱིའྱི་རེ་ལྟོས་རེ་ལས་མེད་པ་ལ། །བཀའ་བཞྱིན་མྱི་སྒྲུབ་རང་འདོད་མ་ཁེངས་ཚེ། །མོས་གུས་
ལོག་རྟོག་གསོལ་འདེབས་འབར་ཤ་ཚ། །མནར་མེད་དམལ་བའྱི་བུད་ཤྱིང་ཨ་རྫྱི་རྫྱི། །དབང་བཞྱིའྱི་སོར་ཞུགས་ཐུན་
བཞྱིའྱི་རྣལ་འབོར་ལ། །བརོན་པ་ལྟ་ཞོག་གོགས་ཀྱི་སོན་མཚང་བརྟག  །དག་སང་འབོངས་དུས་མེད་པ་འདྱི་ཁས་
ལན། །ཉམས་ལེན་གནད་རྣམས་དྲན་པར་འདྲྱིལ་བ་ལ། །འཚོ་སོང་མྱི་ནུས་ཐོས་ལོའ་ིདཔེ་རུལ་བསག །ཡོང་བའྱི་སོ་བོར་
མེད་པའྱི་སང་ཁ་རུ། །ཁ་གདངས་མྱིག་བགད་འཁམས་འདྱི་ཅྱི་འཚོལ་ན། །རང་ལ་ཡོད་པའྱི་ནོར་བུ་རྱིན་ཆེན་
འདྱིས། །དགོས་འདོད་ཡྱིད་བཞྱིན་འབྱུང་བ་ཟོང་བས་ནས། །སང་ཟན་པྱི་ཝང་རོག་པོར་བཙོངས་ཟྱིན་འདུག །བསག་པ་
ཆགས་སང་ལོག་རྟོག་བུན་བསེད་མཁན། །དམ་ཆོས་བཤོལ་ནས་ལྟོ་གོས་བསྒྲུབ་འདུག་ཀང་། །མྱི་ཚེ་འབོར་དུས་མེད་
པས་བློ་མ་བདེ། །དེ་སོགས་བརོད་ན་ད་རུང་འགའ་འདུག་ཀང་། །ཁེའུ་ཆུང་ང་རང་ཆོས་དང་བསྟུན་ན་བསམ། །ཟེར་ཞྱིང་
གར་སྟབས་མཐོན་དམན་ས་ཚོགས་པ་བེད་འདུག་པར་འདྱི་སས།  །ཁེའུ་ཆུང་རྒྱུ་བཟང་བཞྱིན་བསྡུས་ཁོ་ཚ ིག་
མཁན། །ཁོད་ས་སང་ཚུལ་མཐུན་པས་མཚར་ཡང་མཚར། །ཡང་ཡང་འདྱིར་ཡོང་གཞན་སོན་བརོད་པ་དེ། །དོན་དང་
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མཐུན་ནམ་ཡང་ན་ཟོལ་ཚིག་ཡྱིན། །རྣམ་འགྱུར་མཐོན་དམན་འདྱི་འདྲ་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར། །ཞེས་སས་པ་ཁེའུས་འདྱི་སད་དོ། །རྒྱུ་
བཟང་གཤྱིས་ལུགས་བཞྱིན་བསྡུས་རེན་ལས་སེས། །ཁོ་ཚིག་སང་ཚུལ་བསྟུན་པའྱི་ཟོལ་མེད་ཡྱིན། །གར་སྟབས་མཐོན་
དམན་བག་ཆགས་ལྷག་མར་འདུག །གཏྱིང་ནས་ངོ་ལོག་བས་པ་མ་ལགས་ཀང་། །འགོགས་ཡུན་རྱིང་བས་ཡང་ཡང་
མཇལ་བ་ལགས། །ཀུན་རྫོབ་གཏན་ལ་ཕེབས་ན་ཐམས་ཅད་རྫུན། །ཟེར་ནས་མྱི་སང་བར་གྱུར་ཏོ། །ཡང་དལ་ཅྱིག་ནས་
ཡྱིད་ལ་མེད་པར་ཁེའུ་ཆུང་ས་མ་ལས་བཞྱིན་མདངས་གསལ་བ། མྱིག་ར་དམར་ལ་མྱིག་འཕངས་མཐོ་བ། ས་ལྕེ་བདེ་ལ་
དོན་དུ་འདྲྱིལ་བ། ཁོང་ལྷོད་ལ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ནས། རྣལ་འབོར་པ་ཁེད་དེ་ཙམ་ཐུགས་ཞུམ་མ་མཛད་དང་འདྱི་
སོར་ན་མྱི་མང་པོ་འདུག་པས། རྣལ་འབོར་པ་ཁེད་ཀྱི་ཐུགས་དང་མཐུན་པ་བེད་མཁན་ཡོད་འགོ་བས་ངས་བལྟའོ་ཞེས་
འདྱི་སད་དོ། །ཀཻ་ཀེ་འདྱི་ན་མྱི་གཟུགས་འགའ་སང་བར། །མཆེད་གོས་འཚལ་ལོ་ལ་འུར་ཚུར་ཤོག་དང་། །འདྱི་པའྱི་ཁོད་
དུ་དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་འདྱི། །དོན་མེད་ཡེངས་མ་ལམ་ལ་མྱི་བཟད་པར། །གཏན་དོན་ཐར་པ་སྒྲུབ་མཁན་ཨེ་ཡོད་
ཀཻ། །བླ་མ་ལ་གུས་དད་བརོན་ཤེས་ལྡན་པའྱི། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་བསག་པ་སུ་ཡོད་ཀཻ། །འདྱིར་སང་མཆྱིལ་
སབ་བཞྱིན་དུ་བོར་ནས་སུ། །གོང་མའྱི་བཞུགས་གནས་རྱི་ཁོད་ལུང་སྟོང་དུ། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་ཁུར་བེད་ངེས་
པའྱི། །མྱིག་འཕངས་གེན་ལ་འདེགས་པ་སུ་ཡོད་ཀཻ། །བླ་མའྱི་དྲྱིན་ལས་རེད་པའྱི་གནས་ལུགས་ཀྱི། །བཞུགས་ཚུལ་རང་
ངོ་ཕྱོགས་ཙམ་ཕྱེད་དུས་འདྱིར། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་སོང་བ་ཡྱི། །བག་ཆགས་བྱི་དོར་བེད་མཁན་ཨེ་ཡོད་
ཀཻ། །སྱིད་སྡུག་ལམ་ཁེར་སྡུད་པོ་གསུམ་དྲྱིལ་ལ། །ཁ་ཙམ་མ་ཡྱིན་སྱིང་ནས་སོབ་པ་ཡྱིས། །ཅྱིག་ཆོག་རྒྱལ་ས་འཛིན་
མཁན་ཡོད་དམ་ཀཻ། །དེ་ལྟར་ཡོད་ན་ཡར་བོན་སལ་ལྡན་རྣམས། །ཟེར་གྱིན་ཉམས་དགའ་བའྱི་གར་རེ་བ་ལ་སས་པ། 
ཁེའུ་ཆུང་བཞྱིན་ལེགས་ས་མཁས་དོན་གསལ་བ། །ཁོད་ཉྱིད་སུ་ཞྱིག་ཕ་མ་འདུག་ཡུལ་གང་། །ང་དང་ནམ་འཕད་འདྱི་
ལྟར་གུས་པ་ཅྱི། །གར་སྟབས་འདྱི་ལྟར་བེད་པ་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར། །ཞེས་སས་པས། ཁེའུ་ཆུང་ན་རེ། ང་ཡྱི་ཕ་མ་འདུག་ཡུལ་
གཉེན་ཚན་སོགས། །རྣལ་འབོར་ཁེད་རང་ཐུགས་རྒྱུས་ཞྱིབ་པ་དེ། །ཁེད་དང་སར་ནས་འདྲྱིས་པས་གུས་པ་ཡྱིན། །གར་
སྟབས་ཉམས་ཀྱི་རོལ་རེད་འབུལ་བ་ལགས། །ཟེར་ནས་མྱི་སང་བར་གྱུར་ཏོ།།   །།མངྒ་ལཾ།  བྷ་ཝནྟུ། 
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            ༄༅། །དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གསུང་ངག་རོ་རེའྱི་ 

                         ཚིག་རྐང་བཞྱི་པའྱི་གོ་དོན་གསལ་བེད་ 

                                     བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ། མ་འདྲྱིས་པའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་བམས་པའྱི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པོས་རྱིས་མེད་པའྱི་སེ་དགུ་རྣམས་
གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སོར་བཅུག་ནས་རྣམ་གོལ་གྱི་འབས་བུ་ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་སྟེར་བར་མཛད་པའྱི་འདྲེན་མཆོག་
ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་གྱི་ནོར་བུ་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་སེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
མགོན་པོ་གང་གྱི་ཞབས་ཀྱི་པདོ་དམ་པ་ལ་འབལ་བ་མེད་པར་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞྱིང་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །རེ་བཙུན་
ཆེན་པོ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་རོ་རེའྱི་གསུང་རེ་རེ་ལ་ཡང་གང་ཟག་དབང་པོ་མཆོག་དམན་བར་མ་གསུམ་གྱི་རང་རང་གྱི་རྒྱུད་ཚོད་
དང་མཐུན་པའྱི་གོ་བས་ཉམས་སུ་བླངས་པས་དོན་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་རོ་རེའྱི་གསུང་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་
ཞྱིག་བཞུགས་ཀང་ཐམས་ཅད་ནྱི་བདག་ལྟ་བུའྱི་བློ་གོས་ཆེས་དམན་པའྱི་སོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་མོད་ཀང་། རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་
ནོད་པའྱི་སོབ་མའྱི་གངས་སུ་གཏོགས་པས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆོས་སལ་དུ་རོ་རེའྱི་ཚིག་རྐང་བཞྱི་པ་འདྱི་ལ་རང་གྱིས་བློ་ཚོད་
དང་བསྟུན་པའྱི་གོ་བ་ཞྱིག་ལེན་པར་སོ་བས་བླ་མ་དང་ཌཱ་ཀྱིའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །དེ་ལ་རེ་བཙུན་
ཆེན་པོ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་གསུངས། ཆེན་པོ་གསུམ་གྱིས་མ་རེགས་པའྱི་རྟོགས་པའྱི་ངེས་བརོད་ལས། ལྟ་བར་གྱུར་པའྱི་ར་རྱི་
ཐམས་ཅད་དང་། །རྣམ་བལ་སེམས་ཉྱིད་མེ་ལོང་ཆེས་དྭངས་པ། །ཤེས་བའྱི་ཆོས་ཀུན་བཀ་བའྱི་གཟྱིགས་མོ་ཆེ། །སྟག་
ལུང་ཐང་པ་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་འདུད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་དང་པོ་ལྟ་བར་གྱུར་པའྱི་ར་རྱི་ཐམས་ཅད་དང་། ཞེས་པ་ནྱི་
ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་ཞེ་འཛིན་སོགས་མྱིང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པའྱི་བློས་བས་ཀྱི་ལྟ་བ་མཐའ་དག་གོ། །ཚིག་ཏུ་བརོད་པའྱི་ལྟ་བ་
ཙམ་བཟང་ཡང་འཇྱིག་པས་ད་དུང་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟ་བ་མ་རྟོགས་ཏེ། མཚན་བརོད་ལས། ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་སངས་པ་
སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྱི་རྣལ་འབོར་བཞྱིའྱི་ཉམས་ལེན་གྱིས་དབང་དུ་བས་ན་རེ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་མཚན་
མ་དང་བཅས་པའྱི་ཉམས་ལེན་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས། བློ་ཡུལ་དུའང་བལྟ་བ་ལྟ་བེད་གཅྱིག་རང་བདེ་བ་ཡོང་ཞྱིང་དྲན་པ་ཡང་
རོལ་བས་ཁོ་ནའོ། ། 

གཉྱིས་པ་རྣམ་བལ། ཞེས་པས། གནས་ལུགས་ནྱི་བློ་ལས་འདས་པས་བལྟ་བ་དང་ལྟ་བེད་གཉྱིས་སུ་མེད་པས་ཡུལ་ཡུལ་
ཅན་གྱིས་འཛིན་པ་དག་པ། དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་ས་བསམ་ཤེས་བརོད་ཀྱིས་ཡུལ་ལས་འདས་པ། རྒྱ་གར་
ཡང་མ་ཆད། རྱིས་གར་ཡང་མ་ལྷུང་། སོ་གར་ཡང་མ་འགགས། ཕུགས་གར་ཡང་མ་གཏད། ཕྱོགས་གར་ཡང་མ་
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གཏོགས། དཔེ་གང་གྱིས་ཀང་མྱི་མཚོན་པ། གཤྱིས་སམ་བབས་ཀྱིས་གནས་ལུགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཞྱིང་དབུས་སུ་
འཛིན་པ་ཙམ་ཡང་སངས་པའྱི་མ་བཅོས་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་སོ་མ་རང་ག །ལྷུག་པ་ག་མ་ཉམས་པ་མདོག་མ་འགྱུར་བ་འདྱི་
ཀ་ཡེ་ནས་སོས་པའྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་ཡུལ་མེད་རང་རྱིག་རང་གསལ་དུ་གནས་པ་འདྱི་ལ་ཆེན་པོ་གསུམ་
སོགས་གང་གྱིས་ཀང་མ་རེག་ལ། མྱིང་དེ་དག་ཅྱི་ཙམ་དུ་བཏགས་ཀང་སེམས་ཉྱིད་མངོན་པར་རྟོགས་ན་མྱིང་ཚིག་དེ་
དག་དང་འབེལ་མེད་པ་ནྱི་ཉམས་སུ་མོང་པས་གྲུབ་པ་འདྱི་ཁའོ། །འདྱི་རྣལ་འབོར་བཞྱིའྱི་སོས་བལ་ཡྱིན་ཏེ། སོས་བལ་ནྱི་
སེམས་ངོ་བོ་སོས་པའྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཞྱིང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉྱིས་སུ་མེད་པར་རང་ངོ་ཤེས་པས་འཁོར་འདས་
གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱབ་གེས་སང་བ་སེམས་སུ་གོ་སེམས་ཉྱིད་སྟོང་པར་རྟོགས་པས། འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་དང་
མ་འབེལ་ན་གོལ་ས་ཆེ་བའོ། །སེམས་ཉྱིད་མེ་ལོང་ཆེས་དྭངས་པར། །ཞེས་པ་ནྱི། དཔེར་ན་མེ་ལོང་གཡའ་མེད་པའྱི་
དྭངས་པ་ཞྱིག་ཏུ་གཟུགས་བརན་གང་བསྟན་ཐམས་ཅད་འཆར་ཞྱིང་། ཤར་དུས་ཀང་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་སུ་སང་ཙམ་མ་
གཏོགས་དེ་དང་དེར་འཛིན་མེད་པ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་སེམས་ཉྱིད་ཉོན་མོངས་པའྱི་དྲྱི་མས་མ་གོས་པ་རང་གྱི་རྱིག་པ་དེའྱི་
མདངས་འགགས་མེད་དུ་ཅྱིར་ཡང་འཆར་ཏེ། ཤར་དུས་དེ་ཁོ་ནས་ངོ་བོས་སྟོང་པས་དགག་སྒྲུབ་དང་སང་བླངས་མ་
དགོས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས། དེ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
གོམས་ཤྱིང་འདྲྱིས་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་ལ་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་རྒྱལ་བ་གོང་མ་དག་གྱིས་གསུངས་ལས། རྟོགས་པ་ཤར་བའྱི་
གང་ཟག་གྱིས། །མ་བསོམ་ན་ནྱི་ལས་ཐབས་ཚར། །སོ་ནམ་ཟྱིན་ནས་ཉལ་ལ་བསད། །ཅེས་གསུངས་པས། མྱི་སོམ་སྟེ་
འོ་ན་བདག་པོ་ཡེ་མེད་པར་འཇོག་གམ་ཞེ་ན། བདག་པོ་ཡེ་མེད་པར་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་མ་ཡེངས་ཙམ་དུ་སོངས་དགོས། 
སོམ་པ་ལ་སོན་ཅྱི་ཡོང་སམ་ན་སེམས་ལ་ལྷན་པ་བཏབ་པ་རུ་སོང་བས། སོམ་པ་ཤེས་པ་ཕྱྱི་མ་ཡྱིས། །སེམས་ལ་ལྷན་པ་
གདབ་ཏུ་མེད། །གསུངས་པས་སོ། །མ་ཡེངས་ཙམ་ཞྱིག་མེད་ན་ལམ་གྱིས་ས་མཚམས་ཡེ་མྱི་ཕྱེས་པས། སོམ་མེད་
ཡེངས་མེད་འདྱི་ཀ་ཁག་ཆེ་ཞྱིང་། བསོམ་དུ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པ་ལ། ཡེངས་སུ་སད་ཅྱིག་ཀང་མེད་པའྱི་གནད་དེ་ཤེས་
དགོས་པར་གདའ་འོ། ། 

གསུམ་པར། ཤེས་བའྱི་ཆོས་ཀུན་བཀ་བའྱི་གཟྱིགས་མོ་ཆེ། །ཞེས་པ་ནྱི། རང་རལ་འགག་མེད་ཀྱི་འཆར་སོ་དེ་ལ་
གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གྱི་བར་གྱི་ཤེས་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འཆར་བས་གཟྱིགས་མོ་ཆེ་ཞེས་གགས་ཤྱིང་། མཚན་
བརོད་ལས་ཀང་། བརོད་པ་ཀུན་གྱིས་རྒྱུ་ཡྱི་མཆོག །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་ཤེས་བའྱི་ཆོས་ལ་གཟྱིགས་མོ་བལྟ་
ཁེར་ཇྱི་ལྟ་བུ་བེད་ཅེ་ན། སང་བ་ས་ཚོགས་ཇྱི་ལྟར་སང་ཡང་སང་དུས་སུ་ངོ་བོས་སྟོངས་པས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉྱིས་
འཛིན་ཞྱིག་ཅྱིང་སང་ཐོག་ཏུ་རང་ངོ་ཤེས་ནས། སང་ཐོག་ཏུ་སེམས་ཀྱི་འདུག་ཚུལ་རྱིག་པས་སང་བའྱི་ཕྱོགས་སངས་མ་
དགོས་ཤྱིང་། སང་མཁན་དེ་ཁ་ས་ཚོགས་སུ་འཆར་བར་རྟོགས་ན་ས་ཚོགས་སུ་ལྷག་གེ་བ་དེ་དག་རང་རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་
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སུ་འདུག་པས། སེམས་ཐོག་ཏུ་སང་བའྱི་འཆར་ཚུལ་རྟོགས་ཤྱིང་། གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུའྱི་རོལ་པའམ་རང་རལ་
ཡྱིན་པས་འཆར་སོ་མང་བཞྱིན་རྱིག་པ་རལ་ཆེ་ཞྱིང་། ཤྱིང་མང་བཞྱིན་མེ་ཆེ་བ་དང་འདྲ་བའོ། །འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནད་ཤེས་ན་
རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུ། ཉཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་འདས་དབེར་མེད། འདྱི་མཉམ་བཞག་གོ། །འདྱི་རེས་ཐོབ་བོ་ཞེས་སོར་
ལེར་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་མྱི་དགོས་པར་ཕྱོགས་བལ་དུ་རང་ངོ་ཤེས་པས། ཉམས་ལེན་དང་ནམ་དུ་འབལ་མྱི་ཤེས་པའྱི་གནད་
གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བསོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་འོང་ཚོད་དུ་འདུག་ཅྱིང་། རྣལ་འབོར་བཞྱིའྱི་དབང་དུ་བས་ན་
འདྱི་རོ་གཅྱིག་གྱི་སབས་ཡྱིན་ཏེ། རོ་གཅྱིག་ནྱི་སང་བ་སེམས་གཟུགས་སུ་ཐག་ཆོད། འཆར་སོ་རྣམས་རྱིག་པའྱི་རང་རལ་
དུ་ཤེས་པས་སང་བླང་མ་དགོས། སང་ཐོག་ཏུ་རང་ངོ་ཤེས་ཤྱིང་ཅྱི་བ་བ་གཏུབ། ཉམས་རལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་འབོངས་པས་
རྣམ་རྟོག་གྱིས་སྱིན་ཐག་ཆོད། དྲན་འཛིན་གྱི་རོལ་བ་མ་དགོས་པས་ཐ་མལ་དུ་ཁེ་སེ་འགོ། སྟོང་ཉྱིད་རྒྱུ་འབས་སུ་ཤར་
བས་བླང་དོར་ལ་མཁས། རོལ་མེད་ཡང་དག་གྱི་དྲན་པ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་སོང་བས་རེས་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་པ་དག །རྣམ་མཁེན་
རྒྱན་དུ་ཐོགས་པས་བས་ཚད་ཆོས་སུ་འགོ་བའྱི་གནད་ཤེས། ཟག་མེད་ཀྱི་མངོན་ཤེས་འཆར། མནལ་འོད་གསལ་དུ་ཚུད་
པས་རྨྱི་ལམ་དབང་དུ་འདུས་ཤྱིང་འཛིན་པ་མྱི་འོང་བའོ། ། 

བཞྱི་པར། སྟག་ལུང་ཐང་པ་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་འདུད། །ཅེས་པ་ནྱི། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་
པར་མཐོང་ཞྱིང་ལམ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་འདྱི་ནྱི། བླ་མ་བརྒྱུད་པ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཁོ་ན་ལས་གཞན་དུ་མྱིན་པས་ཇྱི་
སྱིད་ཀྱི་བར་དུ་གཉྱིས་སུ་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །གཉྱིས་སུ་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་བ་དེ་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་
ན་རང་གྱི་རྱིག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་འདྱི། ལེགས་མཐོང་གང་ཡྱིན་འདྱིར་ཕྱག་ཡྱིན། །གསུངས་བས་བླ་མ་དང་རང་སེམས་དབེར་
མེད་དུ་རྟོགས་ན་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཉམས་མོང་དང་རྟོགས་པ་སོགས་མེད་ཅྱིང་། དེ་ལ་གོམས་འདྲྱིས་
བརྟན་པ་ཐོབ་ཅྱིང་། མོང་བ་དག་པ་ལས་གཞན་པའྱི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་བ་བ་ཞྱིག་ག་ཤེད་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་ཚོད་དུ་མྱི་
འདུག་པས། འདྱི་རྣལ་འབོར་བཞྱིའྱི་སོམ་མེད་དུ་ངེས་ཏེ། བསོམ་མེད་ནྱི། བསོམ་བ་སོམ་བེད་དང་བལ། མོང་བ་མོང་
བེད་དང་བལ། བློ་ཟད་ཆོས་ཟད་ལ་སོང་བས་ལམ་གྱི་འཇུག་པ་ཆད། ཤེས་སྱིབ་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ཡང་དག་པས་རོ་རེ་འཛིན་
པའྱི་སའོ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའྱི་གསུང་ངག་རོ་རེའྱི་ཚིག་རྐང་བཞྱི་པའྱི་གོ་དོན་གསལ་བར་བས་པ་འདྱི་ཡང་། 
སབས་གནས་རེ་བཙུན་ཟུང་གྱིས་གསུང་ལ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཞྱིང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གོ་བའྱི་རྱི་མོས་གསལ་བ་བས་པ་འདྱི་ནྱི། 
ཀུ་སུ་ལུའྱི་སོམ་ཆེན་པ་མདོ་ཁམས་རྱི་བོ་ཆེ་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་དཔལ་ཆེན་ཆུ་བོ་རྱིའྱི་རེ་མོར་ཡྱི་གེར་བཀོད་
པའོ།།    །། 
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                ༄༅། །བསྙུང་གནས་བརྒྱུད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །འཕགས་པ་ཐུགས་རེའྱི་དབང་ཕྱུག་སན་རས་གཟྱིགས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་མ་དཔལ་མོའ་ིཞབས། །བམས་
དང་སྱིང་རེའྱི་གཏེར་ཆེ་ཡེ་ཤེས་བཟང་། །ཟླ་བ་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྟོང་ཉྱིད་སྱིང་རེའྱི་མངའ་བདག་
པེ་ཉ་པ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ཕག་གྲུ་པ། །བདེ་
གཤེགས་རྱིན་ཆེན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རཏྣ་ནཱ་ཐ་སངས་རྒྱས་ཡར་བོན་རེ། །སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་
ཨུ་རྒྱན་མགོན། །རྒྱལ་བའྱི་མཚན་ཅན་རཏྣ་ཀ་ར་དང་། །གགས་པའྱི་མཚན་ཅན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རེ་བཙུན་
མྱི་གཡོ་མགོན་དང་ཀུན་སངས་པ། །འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་པད་རྒྱལ་པོའ་ིཞབས། །མཚོ་སེས་རོ་རེ་ཀུན་དགའ་བཀ་
ཤྱིས་ར ེ། །མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསྙུང་བར་གནས་པས་ས ོ་གསུམ་གཙང་བས་
ཤྱིང་། །བམས་དང་སྱིང་རེ་བང་ཆུབ་སེམས་རྒྱས་ཏེ། །ཆོ་གའྱི་དེ་ཉྱིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ལས། །ཚེ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་
འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་ཀརྨ་ཤཱ་ས་ཝརྡྡྷའྱི་ངོར། སོམ་ལས་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བྱིས་པའོ།།  །།    

                    བསྙུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཕན་བདེ་སང་ཆེན་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།།  

 
  ན་མོ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡ། །ཕན་བདེའྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་ཁུངས། །འགོ་རྒྱུད་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་འབས་ཞྱི་
མཛད་པ། །ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའྱི་ཕྱིན་ལས་ཅན། །འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྟག་ལུང་ཐང་པར་འདུད། །བསྙུང་
གནས་ཆོ་ག་ཟླ་བའྱི་བདུད་རྱིའྱི་བཅུད། །ཐར་འདོད་ཀུ་མུཏ་ཚལ་དུ་ལྷུང་བའྱི་མཐུས། །རྣམ་གོལ་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའྱི་
དཔལ་ཐོབ་པ། །བདག་བློ་ནམ་མཁའྱི་མཛོད་དུ་གསོལ་འདྱིའོ། །དེ་ཡང་ས་ག་ཆེན་པོའ་ིཚེས་གཅྱིག་གམ། བརྒྱད་དམ། 
བཅུ་བཞྱི་ལ་ས་དྲོའ་ིདུས་སུ་ཁྲུས་བས། རྟེན་གསུམ་མཆོད་སྱིན་གྱིས་ཕུ་དུད་དུ་བས་པའྱི་དྲུང་དུ་ནངས་ཀྱི་དང་པོར་གསོ་
སོང་བླང་བར་བ་སྟེ། ཇྱི་ལྟར་སོན་གྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྟ་ཅང་
ཤེས་ལྟ་བུ། གང་པོ་ཆེན་པོ། བ་བ་བས་ཤྱིང་བེད་པ་བས་པ། ཁུར་བོར་བ། བདག་གྱི་དོན་རེས་སུ་ཐོབ་པ། སྱིད་པ་ཀུན་
ཏུ་སོར་བ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ཡང་དག་པའྱི་བཀའ་ལེགས་པར་གོལ་བའྱི་ཐུགས་ལེགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ཤེས་རབ་
ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཕན་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གོལ་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
མུ་གེ་མེད་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ནད་མེད་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་རྟོགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་གསོ་སོང་ངེས་པར་
བླངས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། བདག་མྱིང་འདྱི་ཞེས་བགྱིས་པས་ཀང་དུས་འདྱི་ནས་གཟུང་སྟེ། ཇྱི་སྱིད་སང་ཉྱི་མ་མ་ཤར་གྱི་བར་
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དུ། གསོ་སོང་ངེས་པར་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བགྱིའོ། །དེང་ནས་སོག་གཅོད་མྱི་བ་ཞྱིང་། །གཞན་གྱི་ནོར་ཡང་བླང་མྱི་
བ། །འཁྱིག་པའྱི་ཆོས་ཀང་མྱི་སད་ཅྱིང་། །རྫུན་གྱི་ཚིག་ཀང་མྱི་སའོ། །སོན་ནྱི་མང་པོ་ཉེར་བསྟན་པའྱི། །ཆང་ནྱི་ཡོངས་
སུ་སང་བར་བ། །ཁྱི་སྟན་ཆེ་མཐོ་མྱི་བ་ཞྱིང་། །དེ་བཞྱིན་དུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟས། །དྲྱི་དང་ཕེང་བ་དང་ནྱི་རྒྱན། །གར་དང་
གླུ་སོགས་སང་པར་བ། །ཇྱི་ལྟར་དག་བཅོམ་རྟག་ཏུ་ནྱི། །སོག་གཅོད་ལ་སོགས་མྱི་བེད་ལྟར། །དེ་ལྟར་སོག་གཅོད་ལ་
སོགས་སངས། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །སྡུག་བསལ་མང་དཀྲུགས་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྱིད་པའྱི་མཚོ་ལས་
སོལ་བར་ཤོག །ཅེས་ལན་གསུམ་བརོད། ཨོཾ་ཨ་མོ་གྷ་ཤཱྱི་ལ། སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར། བྷ་ར་བྷ་ར། མ་ཧཱ་ཤུདྡྷཿསཏྭཱ། པད་བྱི་བྷཱུ་ཥྱི་ཏ་
བྷཱུ་ཛ། དྷ་ར་དྷ་ར། ས་མནྟ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀྱི་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཉེར་གཅྱིག་བརོད། དེ་ནས་བསྒྲུབས་པའྱི་མཎྜལ་དྲྱི་ཞྱིམ་པོས་བྱུགས་
པའྱི་སྟེང་དུ་པད་འདབ་བརྒྱད་ཕྱོགས་ཚོན་ལྟེ་བ་དཀར་པོ་བྱིས། དེའྱི་མཐའ་མཆོད་པས་བསོར། གཏོར་མ་གཅྱིག་བཤམས། བུམ་པ་གཟུངས་
རྱིང་གྱིས་བགེགས་བསྐྲད་པ་བཞག །དེ་ལྟར་གྲུབ་ནས་སབས་འགོ་སེམས་བསེད་བས་ཏེ། ཨོཾ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྡྷཿསྭ་བྷཱ་ཝ་
ཤུདོཉཧཾ། སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྱི་ངང་ལས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ས་གཞྱི་མཚན་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྱི་
གཞལ་མེད་ཁང་པར་བདག་ཉྱིད་སད་ཅྱིག་གྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོར་གསལ་བའྱི་ཐུགས་ཀར་ཨ་ལས་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
གྱི་སྟེང་དུ་ཧྱིྡྷཿཡྱིག་ལས་འོད་འཕོས། བླ་མ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དབེར་མེད་པ་ལ་རྱིགས་བཞྱིའྱི་སངས་རྒྱས་དང་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསོར་བ་སན་དྲངས་ཏེ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཁྱི་པད་དང་ཟླ་བས་མཛེས་པ་
ལ་བཞུགས་པར་གྱུར། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྱི་སྐུ། །རོ་རེ་འཛིན་པའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ར་
བ་སྟེ། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དུས་གསུམ་བདེ་བར་་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འགོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་
ལ་སན་རས་གཟྱིགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁབ་པའྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཞལ། །གཟྱི་བརྱིད་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །སོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་ཅན། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱི་འགོ་ལ་
གཟྱིགས། །སན་རས་གཟྱིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་དུ་དབེར་མེད་ཀང་། །གཟུགས་སྐུ་འཇའ་
ཚོན་བཞྱིན་དུ་སོ་སོར་གསལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརེས་པ། །རྱིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །རང་གྱི་སྱིང་གའྱི་ས་བོན་ལས་སོས་པའྱི་ལྷ་མོ་མཆོད་རྫས་ཐོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་གྱུར། །ཨོཾ་བཛྲ་
པུཥེ་ཨྡྷཿཧཱུྃ། དྷཱུ་པེ༌༌ ་ཨ་ལོ་ཀེ༌༌་ གནེ༌༌ ནེཝྱི་དཾ༌༌ ཤཔྟ་ཨ་ཧཱུྃ། རོ་རེ་འཛིན་སོགས་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ནྱི་དུས་
གསུམ་དབང་གྱུར་པས། །སོམ་པ་གསུམ་དང་འགལ་བ་རྣམས། །རབ་ཏུ་འགོད་པས་བཤགས་པར་བགྱི། །གང་ཡང་
བདག་གྱི་དུས་ཀུན་དུ། །སྱིག་པ་བགྱིས་པ་གང་གྱུར་པ། །སྐྲག་པས་རྨྱི་འདྲར་བཤགས་བགྱིད་ཅྱིང་། །དེང་ནས་བརམས་
ཏེ་ཡོང་མྱི་བགྱིད། །དགེ་བ་རྣམས་ལ་རེས་ཡྱི་རང་། །འཁོར་ལོ་བསོར་བསྐུལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སངས་རྒྱས་བང་
ཆུབ་ཡྱིད་ཀྱིས་གཟུང་། །ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་བསོ། །སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅྱིག །སྡུག་བསལ་དག་
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དང་བལ་གྱུར་ཅྱིག །ནམ་ཡང་བདེ་མེད་མ་གྱུར་ཅྱིག །བཏང་སོམས་ཆེན་པོར་གནས་གྱུར་ཅྱིག །ཨོཾ་སྭ་བྷ་ཝ༌༌ ཨོཾ་ཤཱུ་ནྱ་
ཏཱ༌༌ གཟུང་འཛིན་གཉྱིས་བསྡུས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའྱི་ངང་ལས། པཾ་ལས་ས་ཚོགས་པད་
འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྱིས་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། རང་གྱི་སེམས་ཉྱིད་ཡྱི་གེ་ཧྱིྡྷཿདཀར་པོ་དེ་ལས་འདོ་
ཟེར་འཕོས། འཕགས་པ་མཆོད་ཅྱིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བས། ཚུར་འདུས་པས་པད་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཧྱིྡྷཿམཚན་པར་
གྱུར། དེ་ལས་སར་ཡང་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ལྟ་བུའྱི་འོད་འཕོས། ཕྱོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ཐམས་ཅད་སན་དྲངས། ས་བོན་དང་ཕྱག་མཚན་ལ་ཐྱིམ་ཞྱིང་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བདག་ཉྱིད་འཕགས་པ་སན་
རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་ར་ཞལ་དང་སྐུ་ལུས་སྟོན་ཀའྱི་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་ཞྱིང་འོད་འཕོས་པ། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ་ཞྱི་
ཞྱིང་འཛུམ་ལ་སེག་པའྱི་ཉམས་ཅན། ར་ཞལ་གྱི་གཡས་དང་གཡོན་དུ་ལང་ཁུ་དང་དམར་པོ། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་དབུས་
ལང་གཡས་དམར་གཡོན་དཀར་བ། རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་དབུས་དམར་གཡས་དཀར་གཡོན་ལང་བ། དེའྱི་སྟེང་དུ་ཁོ་ཞལ་
ནག་པོ་སན་གསུམ་པ་ཁོ་གཉེར་བསྡུས་ཤྱིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། དེའྱི་སྟེང་དུ་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཞལ་དམར་པོ། གཙུག་ཏོར་ཅན་
ཏེ་ཁོ་ཞལ་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཞྱི་ཞྱིང་ལྟ་བས་མྱི་ངོམས་པར་མཛེས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །ར་བའྱི་ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱི་དང་
པོ་གཉྱིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སར་བ། གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བགང་ཕེང་དང་པད། གསུམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཆོག་སྱིན་
དང་སྱི་བླུགས། བཞྱི་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་དང་མདའ་གཞུ། ལྷག་མའྱི་ཕྱག་དགུ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ར་གཉྱིས་མཆོག་
སྱིན་མཛད་པ་སྟེ། ཕྱག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐྱིལ་དུའང་སན་རེ་རེ་མངའ་བའོ། །ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྒྱན་ས་ཚོགས་པས་
མཛེས་པར་སས་ཤྱིང་། དབུ་སྐྲ་རལ་པའྱི་ཐོར་ཙུགས་ལ་དར་དཀར་པོའ་ིཅོད་པན་གཡོ་བ། རྱི་དྭགས་ཨེ་ནྱ་ཡའྱི་ལྤགས་
པའྱི་ནུ་ཁེབས་དང་ཀ་ཤའྱི་རས་གཙང་གྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན། མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀྱིས་དཔལ་འབར་བ། ཀུན་ནས་དང་
བའྱི་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་རབ་ཏུ་འཕོ་བར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨྡྷཿཧཱུྃ། དེའྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཡྱི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་ཞྱིང་། ཐུགས་
ཀར་ཟླ་གདན་ལ་གནས་པའྱི་ཧྱིྡྷཿཡྱིག་དཀར་པོའ་ིའོད་ཟེར་གྱི་སང་བས་པོ་ཊ་ལ་ནས་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་
དབང་ཕྱུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་སན་དྲངས། ཨརཾ་ནས་    ཤཔྟ་པྲ་ཏཱྱིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སོན་གྱིས་མ་གོས་༌༌སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། 
ཛྡྷཿཧཱུྃ་བཱུྃ་ཧོྡྷཿ གཉྱིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཧྱིྡྷཿལས་འོད་འཕོས་པས། རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་སན་དྲངས་
པའྱི་ཡུམ་བཞྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྱིས་གང་བའྱི་བུམ་པའྱི་ཆུས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་ཞྱིང་དྲྱི་མ་དག །ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་
ལུད་པས་སྱི་གཙུག་ཏུ་བླ་མའྱི་ངོ་བོ་འོད་དཔག་མེད། དཔྲལ་བར་མྱི་བསོད་པ། རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་རྱིན་འབྱུང་། རྣ་ལྟག་
གཡོན་དུ་དོན་གྲུབ། ལྟག་པར་རྣམ་སང་གྱིས་དབུ་རྒྱན་པར་གྱུར། །ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའྱི་སྟེང་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྱི་ངོ་
བོ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མཚོན་གང་བ། དེའྱི་ཐུགས་ཀར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧྱིྡྷཿཡྱིག་དཀར་པོ་ལས་འོད་འཕོས། 
འགོ་བའྱི་སྱིབ་པ་སངས། ཚུར་འདུས་ཏེ་ཧྱིྡྷཿལ་ཐྱིམ་པར་གྱུར། །ན་མོ་རཏྣ་ཏ་ཡཱ་ཡ། ན་མ་ཨརྱ་ཛྙཱ་ན་སཱ་ག་ར་བཻ་རོ་ཙ་ན། 
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བ་ཡཱུ་ཧ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ། སཾ་མཀཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མྡྷཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བོ། ཨརྷད་བྡྷཿ སཾ་མཀཾ་བུདེ་བྡྷཿ ན་མ་
ཨརྱ་ཝ་ལོ་ཀྱི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷྱི་སཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་སཏྭ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎྱི་ཀ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་དྷ་ར་དྷ་ར། དྷྱི་རྱི་དྷྱི་རྱི། དྷཱུ་རུ་དྷཱུ་
རུ། ཨེཊེ་ཝྱིཊེ། ཙ་ལེ་ཙ་ལེ། པྲ་ཙ་ལེ་པྲ་ཙ་ལེ། ཀུ་སུ་མེ། ཀུ་སུ་མ་ཝ་རེ། ཨྱི་ལྱི་མྱི་ལྱི། ཙིཏྱི་ཛྭ་ལ་མཱ་པ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། །ཞེས་
གཟུངས་རྱིང་གྱིས་ས་དྲངས་ནས། ཏདྱ་ཐཱ་ཕྱྱིན་གྱིས་གཟུངས་ཐུང་བཟླའོ། །དེ་ནས་མདུན་བསེད་ནྱི། ཨོཾ་སྭ་བྷ་ཝས་སངས། རང་གྱི་
ཐུགས་ཀའྱི་ཧྱིྡྷཿལས་འཕོས་པའྱི་བྷཾ་ཡྱིག་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྱིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའྱི་
གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྱི་སོ་བཞྱི་རྟ་བབ་དང་བཅས་པའྱི་དབུས་སུ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཁྱིའྱི་སྟེང་དུ། པཾ་ལས་ས་ཚོགས་པད་
འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྱིས་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྱིྡྷཿཡྱིག་དཀར་པོ་དེ་ལས ་འ ོད་ཟེར་འཕོས། 
འཕགས་པ་མཆོད་ཅྱིང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བས། ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་ར་
ཞལ་དང་སྐུ་ལུས་སྟོན་ཀའྱི་ཟླ་བ་དང་ལྟར་དཀར་ཞྱིང་འོད་འཕོས་པ། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ་ཞྱི་ཞྱིང་འཛུམ་ལ་སེག་པའྱི་
ཉམས་ཅན། ར་ཞལ་གྱི་གཡས་དང་གཡོན་དུ་ལང་ཁུ་དང་དམར་པོ། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་དབུས་ལང་གཡས་དམར་གཡོན་
དཀར་བ། རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་དབུས་དམར་གཡས་དཀར་གཡོན་ལང་བ། དེའྱི་སྟེང་དུ་ཁོ་ཞལ་ནག་པོ་སན་གསུམ་པ་ཁོ་
གཉེར་བསྡུས་ཤྱིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། དེའྱི་སྟེང་དུ་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཞལ་དམར་པོ། གཙུག་ཏོར་ཅན་ཏེ་ཁོ་ཞལ་ལས་གཞན་པ་
ཐམས་ཅད་ནྱི་ཞྱི་ཞྱིང་ལྟ་བས་མྱི་ངོམས་པར་མཛེས་པ་ཤ་སྟག་གོ། །ར་བའྱི་ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོ་གཉྱིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་
མོ་སར་བ། གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བགང་ཕེང་དང་པད། གསུམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཆོག་སྱིན་དང་སྱི་བླུགས། བཞྱི་པ་
གཉྱིས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་དང་མདའ་གཞུ། ལྷག་མའྱི་ཕྱག་དགུ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ར་གཉྱིས་མཆོག་ས ྱིན་མཛད་པ་སྟེ། ཕྱག་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐྱིལ་དུའང་སན་རེ་རེ་མངའ་བའོ། །ནོར་བུ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྒྱན་ས་ཚོགས་པས་མཛེས་པར་སས་ཤྱིང་། དབུ་
སྐྲ་རལ་པའྱི་ཐོར་ཙུགས་ལ་དར་དཀར་པོའ་ིཅོད་པན་གཡོ་བ། རྱི་དྭགས་ཨེ་ནྱ་ཡའྱི་ལྤགས་པའྱི་ནུ་ཁེབས་དང་ཀ་ཤྱིའྱི་
རས་གཙང་གྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན། མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀྱིས་དཔལ་འབར་བ། ཀུན་ནས་དང་བའྱི་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་རབ་ཏུ་
འཕོ་བར་གྱུར། ཤར་དུ་ཧཱུྃ་ལས་མྱི་བསོད་པ་སོན་པོ་ས་གནོན་དང་མཉམ་བཞག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། ལྷོར་ཏཾ་ལས་རྱིན་ཆེན་
འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ་མཆོག་སྱིན་དང་། ནུབ་ཏུ་ཨོཾ་ལས་རྣམ་པར་སང་མཛད་དཀར་པོ་བང་ཆུབ་མཆོག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། 
བང་དུ་ཨ་ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལང་ཁུ་སབས་སྱིན་དང་མཉམ་བཞག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། ཐམས་ཅད་ཀང་དར་གྱི་ན་བཟའ་
དང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པ་རོ་རེ་སྱིལ་མོ་ཀྲུང་གྱིས་པད་ཟླ་ལ་བཞུགས་པའོ། །ཨོཾ་ཨྡྷཿཧཱུྃ། གཙོ་བོའ་ིགནས་
གསུམ་དུ་ཡྱི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་ཞྱིང་། ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་གནས་པའྱི་ཧྱིྡྷཿཡྱིག་དཀར་པོའ་ིའོད་ཟེར་གྱི་སང་བས་
པོ་ཊ་ལ་ནས་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་སན་དྲངས། ཨརཾ་ནས  ཤཔྟ་པྲ་ཏཱྱིཙྪ་ཡེ་སྭཱཧཱ། 
སོན་གྱིས་མ་གོས་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཛྡྷཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོྡྷཿ གཉྱིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། །ཚོགས་ཞྱིང་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། མཎྜལ་
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རྒྱས་པར་འབུལ་ལོ། །རང་དང་མདུན་བསེད་ཀྱིས་གཙོ་བོའ་ིཕྱག་མཛུབ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན་བབ་པས་བུམ་པ་
ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར། ཞེས་གཟུངས་རྱིང་ཐུང་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་བཟླའོ། །དེ་ནས་བདག་བསེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་བསེད་ཀྱི་
གཙོ་བོའ་ིཐུགས་ཀར་ཐྱིམ་ཞྱིང་། རང་གྱི་སྱི་བོར་དགེ་སོང་མ་དཔལ་མོ་བཞུགས་ནས་ངོ་ཆེན་མཛད་པར་གྱུར།།  །། རྒྱ་
གར་སད་དུ། ཨརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀེ་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་བྷྱིཀྵུ་ཤྱི་ནེ་རེསྟོ་ཏ་ནཱ་མ། །བོད་སད་དུ། འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་
ཕྱུག་ལ་དགེ་སོང་མ་དཔལ་མོས་བསྟོད་པ་ཞེས་བ་བ། ཨོཾ་འཇྱིག་རྟེན་མགོན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཇྱིག་རྟེན་བླ་མ་
སྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟོད་པ་པོ། །ལྷ་ཡྱི་གཙོ་བོ་བདུད་དང་ཚངས་པས་བསྟོད་པ་པོ། །ཐུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཆོག་བསྟོད་པས་
གྲུབ་པར་མཛད་པ་པོ། །འཇྱིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་གཤེགས་དཔག་མེད་སྐུ་སྟེ་སྐུ་
བཟང་འཛིན་པ་པོ། །བདེ་གཤེགས་སང་མཐའ་ཡས་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་འཛིན་པ་པོ། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྱིན་ཡྱི་དྭགས་
བཀེས་བསོམ་སེལ་བ་པོ། །ཕྱག་གཡོན་གསེར་གྱི་པདས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་པོ། །དྲྱི་ཞྱིམ་རལ་བའྱི་ཕེང་བ་དམར་སེར་
འཁྱུག་པ་པོ། །ཞལ་རེས་རྒྱས་པ་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་མཛེས་པ་པོ། །སན་གྱི་པད་མཆོག་ཏུ་བཟང་ཞྱིང་ཡངས་པ་པོ། །ཁ་བ་དུང་
ལྟར་རྣམ་དཀར་དྲྱི་ངད་ལྡན་པ་པོ། །དྲྱི་མེད་འོད་ཆགས་མུ་ཏྱིག་ཚོམ་བུ་འཛིན་པ་པོ། །མཛེས་པའྱི་འོད་ཟེར་ས་རེངས་
དམར་པོས་བརྒྱན་པ་པོ། །པདའྱི་མཚོ་ལྟར་ཕྱག་ནྱི་དངར་བར་བས་པ་པོ། །སྟོན་ཀའྱི་སྱིན་གྱིས་མདོག་དང་ལྡན་ཞྱིང་
གཞོན་པ་པོ། །རྱིན་ཆེན་མང་པོས་དཔུང་པ་གཉྱིས་ནྱི་བརྒྱན་པ་པོ། །ལོ་མའྱི་མཆོག་ལྟར་ཕྱག་མཐྱིལ་གཞོན་ཞྱིང་འཇམ་
པ་པོ། །རྱི་དྭགས་ལྤགས་པས་ནུ་མ་གཡོན་པ་བཀབ་པ་པོ། །སན་ཆ་གདུབ་བུའྱི་སེག་ཅྱིང་རྒྱན་རྣམས་འཆང་བ་པོ། །དྲྱི་
མ་མེད་པའྱི་པདོ་མཆོག་ལ་གནས་པ་པོ། །ལྟེ་བའྱི་ངོས་ནྱི་པདའྱི་འདབ་ལྟར་འཇམ་པ་པོ། །གསེར་གྱི་ས་རགས་མཆོག་
ལ་ནོར་བུས་སས་པ་པོ། །སྟ་ཟུར་དཀྱིས་པའྱི་རས་བཟང་ཤམ་ཐབས་འཛིན་པ་པོ། །ཐུབ་པའྱི་མཁེན་མཆོག་མཚོ་ཆེན་ཕ་
རོལ་ཕྱྱིན་པ་པོ། །མཆོག་བརེས་བསོད་ནམས་མང་པོ་ཉེ་བར་བསགས་པ་པོ། །རྟག་ཏུ་བདེ་བའྱི་འབྱུང་གནས་ར་ནད་
སེལ་བ་པོ། །གསུམ་མཐར་མཛད་ཅྱིང་མཁའ་སོད་སོད་པ་སྟོན་པ་པོ། །ལུས་ཅན་མཆོག་སྟེ་བདུད་དཔུང་འཁྲུག་ལས་
རྒྱལ་པ་པོ། །གསེར་གྱི་རྐང་གདུབ་ས་ཡྱིས་ཞབས་ཡྱིད་འོང་བ་པོ། །ཚངས་པའྱི་གནས་པ་བཞྱི་ཡྱིས་སེན་པར་མཛད་པ་
པོ། །ངང་པའྱི་འགོས་འདྲ་གང་ཆེན་དྲེགས་ལྟར་གཤེགས་པ་པོ། །ཡོངས་རྫོགས་ཉེ་བར་བསགས་ཤྱིང་བསྟན་པ་གཉེར་བ་
པོ། །འོ་མའྱི་མཚོ་དང་ཆུའྱི་མཚོ་ལས་སོལ་བ་པོ། །གང་ཞྱིག་རྟག་ཏུ་ཐོ་རངས་ལངས་ནས་གུས་པ་ཡྱིས། །སན་རས་
གཟྱིགས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡྱིད་ལ་སེམས་བེད་ཅྱིང་། །བསྟོད་པའྱི་མཆོག་འདྱི་དག་ཅྱིང་གསལ་བར་འདོན་བགྱི་ན། །དེ་ནྱི་
སེས་པའམ་ནྱི་བུད་མེད་ཡྱིན་ཀང་རུང་། །འཇྱིག་རྟེན་འདྱིའམ་མ་འོངས་སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །འཇྱིག་རྟེན་འཇྱིག་རྟེན་
ལས་འདས་དགོས་པ་ཀུན་གྲུབ་འགྱུར། །ཨརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀྱི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ་བྷྱིཀྵུ་ཤྱི་ནེ་རེས་ལྱི་ཁར་ཤྱིང་འཕེལ་གྱི་མདུན་དུ་
བསྟོད་པ་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།   །།བསྟན་པ་བསྟན་འཛིན་ཡུན་རྱིང་གནས་པ་དང་། །བདག་སོགས་འགོ་རྣམས་བང་
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ཆུབ་སེམས་འབོངས་ཤྱིང་། །ཞྱི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཏྱིང་འཛིན་རབ་ཐོབ་ནས། །ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་
རློབས། །ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ྾། ཨོཾ་ཨྡྷཿཧཱུྃགསུམ། ཁ་དོག་དྲྱི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་གཏོར་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྱིས་རྒྱ་
མཚོ་འདྱི་ཉཉྱིད་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་
དྷ་ར་དྷ་ར་ན་ས་མཱ་པ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལ། ཨ་ཀཱ་རོ་བཏགས་པས་ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། སེ་ཞྱིང་སེ་བ་སོགས། བང་ཆུབ་སེམས་
མཆོག་རྱིན་པོ་ཆེ་སོགས། དེ་ནས་མེ་ལོང་ལ་ལྷ་ཡྱི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལ་བུམ་པ་གཞན་གྱིས་ཆུས་བཀྲུ་ཞྱིང་། འགོ་བའྱི་སོན་མེ་
སན་རས་གཟྱིགས་མགོན་ལ། །དྲྱི་ཞྱིམ་བདུད་རྱིས་ཁྲུས་མཆོག་འདྱི་གསོལ་བས། །འགོ་བའྱི་སྱིབ་གཉྱིས་དྲྱི་མ་རྣམས་
བསལ་ནས། །དྲྱི་བལ་སྐུ་གསུམ་བརེས་པའྱི་བཀ་ཤ ྱིས་ཤ ོག  །ཅེས་བརོད་དོ། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་དགོངས་སུ་
གསོལ། །བདག་ཅག་བྱིང་རོད་དབང་གྱུར་པས། །ཏྱིང་འཛིན་མྱི་གསལ་སགས་ཉམས་དང་། །གཙང་སྦྲ་ཆུང་སོགས་
བཟོད་པར་གསོལ། །ཨོཾ་པད་སཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས། པད་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭཱ་ཨྡྷཿ ཨོཾ་མ་ཎྱི་པདེ་ཧཱུྃ། བཅོམ་ལྡན་མདུན་
གྱི་ནམ་མཁར་བོན་པའྱི་མཆོག་སྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལས་བབ་པའྱི་བདུད་རྱིས་བཀྲུས་པས།་རང་གྱིས་སྱིབ་པ་གསུམ་དག་
ཅྱིང་མཐར་ཡང་རང་གྱི་སྱི་བོར་ཐྱིམ་པར་གྱུར། ཐུགས་རེ་ཕྱག་ན་པད་ཡྱི། །ཡྱིད་ཀྱི་པད་ཁ་ཕྱེ་ནས། །རྱིན་པོ་ཆེ་ལྟར་
གཤེགས་ནས་ཀང་། །ཚུར་སོན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མུ། །ཞེས་བརོད་པས། མདུན་བསེད་གཤེགས་པས་མོས་ཤ ྱིང་ཚོམ་བུ་
བསྡུའོ། །རང་ཉྱིད་ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་པའྱི་འཕགས་པར་གསལ་བར་གྱུར། །དགེ་བ་འདྱི་ཡྱིས་མྱུར་དུ་བདག །ཐུགས་
རེ་ཆེན་པོ་འགྱུར་གྱུར་ནས། །སོགས། དེ་ལྟར་ས་ག་ཆེན་པོ་ནས་བརམས་ཏེ་བདུན་ནམ་བཅུ་བཞྱི་སོགས་ལ་སོར་བ། བརྒྱད་དམ་བཅོ་ལྔ་
སོགས་ལ་དངོས་གཞྱི། བཅུའམ་བཅུ་དྲུག་ལྟ་བུ་ལ་རེས་ཆོག་བེད་པའྱི་སོར་བ་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཉྱིན་རེ་ཚར་གསུམ་རེ་བེད། གསོ་
སོང་ནྱི། ཆོ་ག་ཚར་དང་པོ་མ་གཏོགས་ཕྱྱི་མ་གཉྱིས་ལ་ལེན་མྱི་དགོས། སོར་བའྱི་ཉྱིན་དཀར་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའྱི་ཟས་སྟན་གཅྱིག་བ། ཕྱྱི་
དྲོའ་ིཇ་དང་བུ་རམ་དར་བ་ལྟ་བུ་བསྟེན་དུ་རུང་། ངག་བཅད་མྱི་བེད་ཀང་ངག་འཁལ་སངས། དངོས་གཞྱིའྱི་ཉྱིན་ངག་བཅད་དམ་པར་བེད། 
ཟས་སོམ་ཐྱིགས་པ་ཙམ་ཡང་མྱི་བསྟེན་པའྱི་བསྙུང་བར་གནས་པར་བ། དཀར་ཕྱོགས་ཀྱིས་བསེན་པ་བེད་ན་དངོས་གཞྱི་ཐམས་ཅད་དམ། ཐ་
ན་ཡང་བཅོ་ལྔ་ལ་ངག་ཏུ་མྱི་བརོད་པར་ཡྱིད་ཀྱིས་ཆོ་ག་བ། སོར་དངོས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མཚམས་སུ་བཟླས་པ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་འབད། 
བམས་སྱིང་རེ་དང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སངས། རེས་ཆོག་གྱི་ཞོགས་པ་གསོ་སོང་ལེན་མྱི་ལེན་རང་གྱིས་བློ་དང་སར། གཏང་རགས་ཀྱི་ཚུལ་
དུ་ཆོ་ག་ཚར་གཅྱིག་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བ་ཞྱིང་མཐར་ཉེར་བསྡུ་བའོ། །དེ་ལྟར་ས་གའྱི་ཟླ་བ་ནས་ཐོགས་མ་གཟུང་བའམ་ས་ག་ལ་ཐ་མ་
ཕོག་པར་བས། ཚེས་གཅྱིག་ནས་བཅོ་ལྔའྱི་དཀར་ཕྱོགས་བརྒྱད་པོ་བར་མ་ཆད་དུ་སོར་དངོས་སེལ་བའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་བེད། མར་ངོ་བརྒྱད་པོ་ལ་
མྱི་ནུས་ན་སོར་བ་ཁོ་ནའམ་ངལ་གསོ་བའོ། །འདྱིའྱི་བདག་འཇུག་བླངས་པ་ནྱི། སྟེགས་བུར། རྡུལ་ཚོན་གྱིས་པད་འདབ་བཞྱི་ལྷ་མཚན་ཅན་
བྱིས་པའམ། མཎྜལ་ཚོམ་བུ་ལྔ་པའམ། རས་བྱིས་དགམ། བུམ་པ་ལྔའམ་གཉྱིས་དང་མཆོད་གཏོར་བཤམས། རང་ཉྱིད་མངོན་རྟོགས་ལྟར་
བདག་བསེད་བསོམ། དམྱིགས་རྟེན་སྭ་བྷཱ་ཝས་སངས། སྟོང་པའྱི་ངང་ལས་པད་ཟླའྱི་སྟེང་། །དབུས་སུ་ལྷ་མོ་དམར་མོ་
ཡྱིས། །ཕྱག་གཡོན་རཱ་གའྱི་བུམ་པ་བསམས། །ཤར་དུ་ལྷ་མོ་དཀར་མོ་ཡྱི། །ཕྱག་གཡོན་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་བསམས། །ལྷོ་
རུ་ལྷ་མོ་སེར་མོ་ཡྱི། །ཕྱག་གཡོན་གསེར་གྱི་བུམ་པ་བསམས། །ནུབ་ཏུ་ལྷ་མོ་མཐྱིང་ག་ཡྱི། །ཕྱག་གཡོན་ལྕགས་ཀྱི་
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བུམ་པ་བསམས། །བང་དུ་ལྷ་མོ་ལང་གུ་ཡྱི། །ཕྱག་གཡོན་གཡུ་ཡྱི་བུམ་པ་བསམས། །ཀུན་ཀང་ཕྱག་གཡས་ཌཱ་མ་
རུ། །དར་གྱི་རྱིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨྡྷཿཧཱུྃ་གྱིས་མཚན། །ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་འ ོད་ཟེར་
གྱིས། །ཡེ་ཤ ེས་སེམས་དཔའ་སན་དྲངས་ཏེ། །དམ་ཚིག་པ་དང་དབེར་མེད་གྱུར། །སར་ཡང་དབང་ལྷ་སན་དྲངས་
ཏེ། །དབང་བསྐུར་རྱིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ནྱི། །རྣམ་ལྔ་སོ་སོར་རྒྱས་བཏབ་གྱུར། །ཅེས་དམྱིགས་ནས་གཟུངས་རྱིང་བཟླའོ། །རྣམ་
རྒྱལ་བུམ་པ་བསང་སངས། སྟོང་པའྱི་ངང་ལས་པད་ཟླའྱི་སྟེང་། །བུམ་པ་བཅུད་དང་རྒྱན་ལྡན་ནང་། །དབུས་སུ་སོགས་གོང་ལྟར་
རྒྱས་བཏབ་གྱུར། །བཟླས་པ་ཅྱི་རྱིགས་བས་ནས། ལྷ་རྣམས་ཞུ་བའྱི་བདུད་རྱིར་གྱུར། །མཎྜལ་ཕུལ་ནས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་
ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སབས་མཆྱི། །སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །གསུམ། 
ཁོད་ནྱི་མགོན་པོ་ཐུགས་རེ་ཅན། །ཀུན་ལ་ཁབ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་སོལ་མཛད་པ། །བདག་སོགས་
བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་བཞུགས་པའྱི་ལྷ་མོ་དམར་མོའ་ི
ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྱི་ངོ་བོ་ལྷ་མོ་དེ་འདྲ་བ་གཉྱིས་པ་འཕོས་པས་སྱི་བོ་ནས་ཞུགས། སྱིང་གའྱི་དབུས་སུ་
ཐྱིག་ལེ་དམར་པོའ་ིརྣམ་པར་གྱུར་པ་ལ། པད་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་པད་རཱ་གའྱི་བུམ་པ་གསུང་གྱི་
བདུད་རྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར། ཇྱི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་  པད་ཨ་བྷྱི་ཥྱིཉྩ་ཧྱིྡྷཿ ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་དབང་བསྐུར་
བས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྱི་བོར་དབུ་བརྒྱན། འདོད་ཆགས་ཀྱི་དྲྱི་མ་དག །འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། སོ་སོར་
རྟོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་གྱུར་ཏོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་
ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའྱི་ལྷ་མོ་དཀར་མོའ་ིཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྱི་ངོ་བོ་ལྷ་མོ་དེ་འདྲ་བ་གཉྱིས་པ་འཕོས་
པས་སྱི་བོ་ནས་ཞུགས། སྱིང་གའྱི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོའ་ིརྣམ་པར་གྱུར་པ་ལ། རྣམ་སང་སན་རས་གཟྱིགས་
ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཤེལ་བུམ་སྐུའྱི་བདུད་རྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར། ཇྱི་ལྟར་སོགས། བུད་ཨ་བྷྱི་ཥྱིཉྩ་ཨོཾ། ཞེས་
གསུངས་ཤྱིང་དབང་བསྐུར་བས་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྱིས་སྱི་བོར་དབུ་བརྒྱན། གཏྱི་མུག་གྱི་དྲྱི་མ་དག །གཟུགས་ཀྱི་
ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀྱི་བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་བཞག་
པར་གྱུར་ཏོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའྱི་ལྷ་མོ་སེར་མོའ་ིཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྱི་ངོ་བོ་ལྷ་
མོ་དེ་འདྲ་བ་གཉྱིས་པ་འཕོས་པས་སྱི་བོ་ནས་ཞུགས། སྱིང་ཁའྱི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཐྱིག་ལེ་སེར་པོའ་ིརྣམ་པར་གྱུར་པ་ལ། 
རྱིན་འབྱུང་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་གསེར་བུམ་ཡོན་ཏན་གྱི་བདུད་རྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར། ཇྱི་
ལྟར་བལྟམས༌༌༌༌། རཏྣ་ཨ་བྷྱི་ཥྱིཉྩ་ཏཾ། ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་དབང་བསྐུར་བས་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱིས་སྱི་བོར་དབུ་
བརྒྱན། ང་རྒྱལ་གྱི་དྲྱི་མ་དག །ཚོར་བའྱི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས། རྱིན་ཆེན་འབྱུང་
ལྡན་གྱི་བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་གྱུར། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའྱི་ལྷ་མོ་མཐྱིང་ཁའྱི་ཐུགས་ཀ་
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ནས། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྱི་ངོ་བོ་ལྷ་མོ་དེ་འདྲ་བ་གཉྱིས་པ་འཕོས་པས་སྱི་བོ་ནས་ཞུགས། སྱིང་ཁའྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་
ཐྱིག་ལེ་སོན་པོའ་ིརྣམ་པར་གྱུར་པ་ལ་ མྱི་བསོད་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ལྕགས་བུམ་ཐུགས་ཀྱི་
བདུད་རྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར། ཇྱི་ལྟར་བལྟམས༌༌༌༌། བཛྲ་ཨ་བྷྱི་ཥྱིཉྩ་ཧཱུྃ། ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་དབང་བསྐུར་བས་མྱི་
བསོད་པས་སྱི་བོར་དབུ་བརྒྱན། ཞེ་སང་དྲྱི་མ་དག །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཕུང་པོ་གནས་གྱུར། མེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་
མངོན་དུ་བས། མྱི་བསོད་པའྱི་བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་གྱུར། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བང་ཕྱོགས་སུ་བཞུགས་པའྱི་ལྷ་
མོ་ལང་གུའྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྱི་ངོ་བོ་ལྷ་མོ་དེ་འདྲ་བ་གཉྱིས་པ་འཕོས་པས་སྱི་བོ་ནས་ཞུགས། སྱིང་
ཁའྱི་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ཐྱིག་ལེ་ལང་གུའྱི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ལ། དོན་གྲུབ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་
གཡུ་ཡྱི་བུམ་པ་ཕྱིན་ལས་ཀྱི་བདུད་རྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར། ཇྱི་ལྟར་བལྟམས༌༌༌༌། ཀརྨ་ཨ་བྷྱི་ཥྱིཉྩ་ཨྡྷཿ ཅེས་
གསུངས་ཤྱིང་དབང་བསྐུར་བས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་སྱི་བོར་དབུ་བརྒྱན། ཕག་དོག་གྱི་དྲྱི་མ་དག །འདུ་བེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་
གནས་གྱུར། བ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བས། དོན་ཡོད་གྲུབ་པའྱི་བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་གྱུར། །ཐྱིག་ལེ་
རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ཞྱིང་འདྲེས་པས་འོད་ཕུང་དུ་གྱུར། དེ་ཡང་ཡྱི་གེ་ཧྱིྡྷཿདཀར་པོ་འོད་ཟེར་འཕོ་བར་གྱུར། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་
པ་བདག་ཉྱིད་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་ཕྱུག་ར་ཞལ་དང་སྐུ་ལུས་སྟོན་ཀའྱི་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་ཞྱིང་འོད་འཕོས་
པ། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ་ཞྱི་ཞྱིང་འཛུམ་ལ་སེག་པའྱི་ཉམས་ཅན། ར་ཞལ་གྱི་གཡས་དང་གཡོན་དུ་ལང་ཁུ་དང་དམར་པོ། 
རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་དབུས་ལང་གཡས་དམར་གཡོན་དཀར་བ། རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་དབུས་དམར་གཡས་དཀར་གཡོན་
ལང་བ། དེའྱི་སྟེང་དུ་ཁོ་ཞལ་ནག་པོ་སན་གསུམ་པ་ཁོ་གཉེར་བསྡུས་ཤྱིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། དེའྱི་སྟེང་དུ་སྤྲུལ་སྐུའྱི་
ཞལ་དམར་པོ། གཙུག་ཏོར་ཅན་ཏེ་ཁོ་ཞལ་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ཞྱི་ཞྱིང་ལྟ་བས་མྱི་ངོམས་པར་མཛེས་པ་ཤ་སྟག་
གོ། །ར་བའྱི་ཕྱག་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོ་གཉྱིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སར་བ། གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བགང་ཕེང་དང་པད། 
གསུམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཆོག་སྱིན་དང་སྱི་བླུགས། བཞྱི་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་འཁོར་ལོ་དང་མདའ་གཞུ། ལྷག་མའྱི་ཕྱག་དགུ་
བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ར་གཉྱིས་མཆོག་སྱིན་མཛད་པ་སྟེ། ཕྱག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐྱིལ་དུའང་སན་རེ་རེ་མངའ་བའོ། །ནོར་བུ་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྒྱན་ས་ཚོགས་པས་མཛེས་པར་སས་ཤྱིང་། དབུ་སྐྲ་རལ་པའྱི་ཐོར་ཙུགས་ལ་དར་དཀར་པོའ་ིཅོད་པན་གཡོ་
བ། རྱི་དྭགས་ཨེ་ནྱ་ཡའྱི་ལྤགས་པའྱི་ནུ་ཁེབས་དང་ཀ་ཤའྱི་རས་གཙང་གྱིས་ཤམ་ཐབས་ཅན། མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀྱིས་
དཔལ་འབར་བ། ཀུན་ནས་དང་བའྱི་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་རབ་ཏུ་འཕོ་བར་གྱུར་པའྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་
གནས་པའྱི་ཧྱིྡྷཿཡྱིག་དཀར་པོས་མཐའ་སགས་ཀྱིས་བསོར་བར་གྱུར། །གཟུངས་རྱིང་ལན་གསུམ་དང་། བཅོམ་ལྡན་བདག་
གྱི༌༌༌ བཅོམ་ལྡན་འདྱི་ལ༌༌༌ ཞེས་བརོད་ཅྱིང་བཀ་ཤྱིས་རྒྱས་པར་བའོ། །རྱིས་མེད་འགོ་ལ་ཐུགས་རེས་སང་བ་ཆེ། །སོ་མཁས་སན་རས་
གཟྱིགས་དབང་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས། །བསྙུང་བར་གནས་པའྱི་ཆོ་ག་དང་འབེལ་བ། །ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀྱི་དཔལ་མོའ་ིཞལ་གྱི་ལུང་། །བང་ཆུབ་སེམས་
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དཔའ་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །དཔལ་ལྡན་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལ་གདམས་ཤྱིང་། །དེ་ཡྱིས་གངས་ཅན་མགོན་པོ་སྟག་ལུང་པར། །སྩལ་བའྱི་མན་
ངག་ཇྱི་བཞྱིན་བཀོད་ཟྱིན་ཏོ། །ལྷག་བསམ་གོརྱི་ཥ་ཡྱི་སོང་པོ་ལས། །ལེགས་བཤད་ག་བུར་བཟང་པོ་ཕྱུང་བ་འདྱི། །ཡྱིད་ཅན་སྱིབ་གསུམ་ཚ་
གདུངས་ཀྱིས་མནར་བ། །སེལ་བེད་བདུད་རྱི་དམ་པར་ཅྱིས་མྱི་འགྱུར། །འཕགས་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས་དང་འབེལ་བའྱི་བསྙུང་
གནས། ཕན་བདེའྱི་སང་ཆེན་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ཡང་། དད་ཤེས་ཏྱིང་འཛིན་གྱི་ནོར་ཅན་རྱི་བོ་ཆེ་པ་ངག་དབང་བསྟན་འཕེན་གྱིས་བསྐུལ་བའྱི་
ངོར། དགེ་སོང་མ་དཔལ་མོས་མཛད་པའྱི་རྒྱ་གཞུང་དང་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོའ་ིརོ་རེའྱི་གསུང་ར་བར་བགྱིས་ཤྱིང་། 
དེར་མྱི་གསལ་བ་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གཞན་ནས་ཀང་ཁ་བཀང་སྟེ། བང་སྟག་ལུང་པ་དགེ་སོང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཀུན་དགའ་རྱིན་ཆེན་
དཔལ་བཟང་པོས་དགེ་བེད་ཀྱི་ལོ་སོན་གྱི་ཉ་བའྱི་དམར་པོའ་ིཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་ལ་ཡང་དགོན་རྡུལ་བལ་གྱི་གནས་སུ་སར་བ་འདྱིས། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕན་བདེན་ཉེར་འཚོར་ཕྱོགས་དུས་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྱིགཉ  །།  རེ་ཀརྨ་བསྟན་
འཕེལ་གསུང་འབུམ་ཅ་པའྱི་མཇུག་གོ། །། 
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༄༅། །རེ་བཙུན་བླ་མ་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སྩལ་བའྱི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་པའྱི་དབུ་ཕྱོགས་
ལགས་སོ། ། 

༄༅། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྣམས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་ཏེ། བདག་གྱི་སྨོན་ལམ་ལ་ཐུགས་གཏད་ནས། སྨོན་
ལམ་གྱི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་སྨྱིན་ཅྱིང་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སེམས་གཞན་དུ་མ་
ཡེངས་ཤྱིང་ཚིག་ས་དག་པར་བེད་པ་གནད་དོ། །རྒྱལ་ཀུན་ཕྱིན་ལས ་གཅྱིག ་གྱུར་པ། །རེ་བཙུན་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་
དང་། །མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པའྱི་དཔལ། །བརྒྱུད་པར་ལྡན་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་དང་འགོ་ཚོགས་མ་ལུས་
པའྱི། །སེ་བ་འདྱི་ནས་ཚེ་རབས་སུ། །འཁོར་ལོ་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ལུས། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །མཐོང་
ཐོས་དྲན་དང་རེག་པས་ཀང་། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམས་འཇྱིག་ཅྱིང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་སྩོལ་ནུས་པའྱི། །དགེ་
བའྱི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པར་ཤོག །སོང་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡྱི། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཉེས་པའྱི་རོས་མས་དབེན། །ལྷ་
མྱིའྱི་བསོད་ནམས་ཞྱིང་གྱུར་པའྱི། །སོ་སོར་ཐར་སོམ་རྒྱུད་ལྡན་ཤོག །མཁའ་མཉམ་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །རྫོགས་སངས་
གོ་འཕང་འགོད་པའྱི་སད། །རྣམ་དཀར་ངོམས་པ་མེད་རོམ་པ། །བང་ཆུབ་སེམས་སོམ་རྒྱུད་ལྡན་ཤོག །སང་སྱིད་ལྷ་
སགས་བདེ་ཆེན་དུ། །གཟོད་ནས་གྲུབ་པར་ངོ་འཕོད་ནས། །ཚེ་འདྱིར་ཧེ་རུ་ཀར་ཆུབ་པ། །རྱིག་འཛིན་སགས་སོམ་རྒྱུད་
ལྡན་ཤོག །མདོར་ན་སོམ་པ་རྣམ་གསུམ་པོ། །སྱིག་སོང་དགེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། །གནད་གཅྱིག་ངེས་པའྱི་གསང་རྟོགས་
ནས། །བཀའ་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྱིན་པོ་ཆེ། །སང་པོའ་ིབསམ་དོན་འགྲུབ་པར་
ཤོག །འཚོ་བ་དྲུག་ཕུལ་གདན་གཅྱིག་གྱིས། །ལྷག་མས་ངན་ལོང་འཚོ་བར་ཤོག །ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདུས་མྱིན་
པའྱི། །ཤ་ཆང་བདག་མདུན་མེད་པར་ཤ ོག །ཁྱིམ་པའྱི་གལ་ཆེན་མྱི་འགྱིམ་ཞྱིང་། །ཆོས་བརྒྱད་ཁྱི་ལ་མྱི་འདུག་
ཤོག །གཞན་སོན་མཚང་ནས་མྱི་འབྲུ་ཞྱིང་། །རང་སོན་ཁག་ངན་འདོན་པར་ཤ ོག  །བདག་ཉྱིད་ཁོང་ཁོ་མ ྱི་ལྡང་
ཞྱིང་། །འཁོར་ལ་བཀའ་བཀོན་མྱི་བེད་ཤོག །མོ་མའྱི་མྱིག་ལྟོས་མྱི་བགྱིད་ཅྱིང་། །གྲུབ་མཐའྱི་ཕྱོགས་ཞེན་སོང་བར་
ཤོག །མྱི་རྟག་འཆྱི་བ་དྲན་པ་དང་། །ངེས་འབྱུང་སོ་ཤས་སེ་བར་ཤོག །མོས་གུས་དག་སང་འབོངས་པ་དང་། །ཀུན་ལ་
ལས་འབས་ཐོབ་པར་ཤོག །བས་ཤྱིང་བསགས་པའྱི་དགེ་ཚོགས་རྣམས། །འགོ་བ་ཀུན་ལ་སྨྱིན་པར་ཤོག །བདག་གྱི་དུས་
གསུམ་བསགས་པའྱི་དགེ་བ་ཡྱིས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དལ་འབོར་ལུས་ཐོབ་ནས། །ཐེག་ཆེན་གསང་སགས་སྟོན་པའྱི་བླ་
མ་དང་། །མཇལ་ཏེ་རང་སེམས་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པར་ཤོག །ཚེ་འདྱིར་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཅྱིག །ཐོབ་ནས་མཁའ་
མཉམ་འགོ་བ་རྣམས། །རོ་རེའྱི་ས་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །བཀའ་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་འཁོངས་པར་ཤོག །འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་
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རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཆོས་ཕྱྱིར་སོག་ལ་འཕོངས་པ་མེད་པའྱི་མཐུས། །ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤ ེས་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་བརེས་
ནས། །མཐུ་སྟོབས་ཆེན་པོས་གཞན་དོན་བེད་པར་ཤོག །བདག་གྱི་དུས་གསུམ་བས་བེད་འགྱུར། །ལེགས་བས་བསོད་
ནམས་ཅྱི་མཆྱིས་པ། །ནམ་མཁའྱི་མཐའ་མཉམ་འཕེལ་གྱུར་ཏེ།། གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ཐེབས་པར་ཤོག །རང་རྱིག་ལྷན་
ཅྱིག་སེས་པའྱི་སྐུ། །འོད་གསལ་རང་ངོ་ཤེས་པ་འདྱི། །རེས་ཤེས་རྟོག་པས་མ་བསྱིབ་པར། །འགོ་བ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བར་
ཤོག །རོལ་མེད་ཡང་དག་དྲན་པའྱི་རྒྱུན། །འགོ་འདུག་སོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་
དང་། །སྱིང་རེ་རལ་དུ་འཆར་བར་ཤོག །རང་འདོད་སངས་པས་གཞན་དོན་གྱིས། །གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་འཁོངས་པ་
དང་། །རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱྱིར། །སོ་དུབ་མེད་པར་བསྟེན་པར་ཤོག །བདག་གྱི་བས་དང་བེད་འགྱུར་དགེ་བ་
རྣམས། །འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས་པས་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་ཁབ་སྟེ། །འགོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་དེ་སྨྱིན་ནས། །ཀུན་ཀང་ཐེག་
ཆེན་འཕགས་པའྱི་ས་ཐོབ་ཤོག །འགོ་ལ་ཕན་བདེ་མཐའ་དག་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི། །ཚུལ་ནས་བཤད་སྒྲུབ་སེ་རྣམས་དར་བ་
དང་། །བསྟན་འཛིན་སེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཞབས་བརྟན་ཅྱིང་། །མཁའ་མཉམ་བདེ་བའྱི་དཔལ་ལ་སོད་པར་ཤོག །དཀོན་
མཆོག་ཀུན་འདུས་ངོ་བོ་བླ་མ་ཡྱི། །ཐུགས་བསེད་སྨོན་ལམ་བདེན་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རེ་བཙུན་བླ་མ་བཞད་པ་རོ་རེ་
ཡྱི། །རྣམ་ཐར་ཅྱི་བཞྱིན་བདག་གྱིས་འཁོངས་གྱུར་ཅྱིག །དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །བདག་གྱི་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །རེ་བཙུན་བླ་མའྱི་བཞེད་པའྱི་དོན་རྣམས་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གྱི་
འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །བདག་ནྱི་འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཐམས་ཅད་དུ། །དགེ་བའྱི་བཤེས་རྣམས་གཙུག་གྱི་རྒྱན་བཀོད་
ཅྱིང་། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སོམ་ལ་རབ་འབད་ནས། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་བར་ཤོག །འཁོར་བའྱི་
ཉེས་དམྱིགས་མ་ལུས་ཁོང་ཆུད་ནས། །ཐར་འདོད་བང་ཆུབ་རྒྱུ་ལ་འབད་པ་ལ། །བར་ཆད་ཞྱི་ཞྱིང་རྟག་ཏུ་བརོན་པ་
ཡྱི། །བསམ་པའྱི་དོན་ཀུན་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །བླ་མེད་བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེད་ཅྱིང་། །སྱིན་སོགས་
ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་ལ་ལེགས་བསབས་ནས། །སོ་གསུམ་གཞན་དོན་འབའ་ཞྱིག་སོར་བ་ཡྱིས། །རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་བདག་
གྱི་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །རེ་བཙུན་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཕྱིན་ལས་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པའྱི་བན་གཡོག་ཏུ། །སད་
ཅྱིག་རེ་རེར་ས་ཚོགས་གཟུགས་འཆར་བས། །བཞེད་པའྱི་དོན་རྣམས་འབད་མེད་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་
བརེ་བས་དགོངས་མཛོད་ཅྱིག །གང་ཞྱིག་བདག་ལ་དད་མོས་གུས་ལྡན་ཞྱིང་། །གསོལ་འདེབས་མཆོད་བསྟོད་རེ་ལྟོས་
བཅས་རྣམས་ཀྱི། །རྒྱུ་འབས་དགེ་བའྱི་དགེ་ར་འཕེལ་རྒྱས་ནས། །རྣམ་མཁེན་ཚེ་འདྱིར་མྱུར་འགྲུབ་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག །གང་
ཞྱིག་བདག་ལ་སྨད་ཅྱིང་གཤེ་བསྐུར་འདེབས། །བསམ་སོར་ངན་པས་གནོད་པའྱི་ལས་རོམ་ལ། །རྒྱུ་འབས་མྱི་དགེའྱི་རྣམ་
སྨྱིན་མྱི་འབྱུང་བར། །དེ་ཉྱིད་ཕན་བདེ་རྣམ་མཁེན་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་གངས་ཅན་བོད་ཁམས་
ཀྱི། །བསྟན་འཛིན་བཤེས་གཉེན་ཐམས་ཅད་ཞབས་བརྟན་ཞྱིང་། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་བསོར་བར་གསོལ་བ་
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འདེབས། །ཆོས་བཞྱིན་སོང་བའྱི་རྒྱལ་སྱིད་དར་གྱུར་ཅྱིག །བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། །ཡོངས་
འཛིན་མཐུ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བཞྱིན་དུ། །དམ་ཅན་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོས་དཔུང་བསེད་ལ། །མཐའ་འཁོབ་ཀ་ཀོའ་ིགནོད་པ་
བཟློག་གྱུར་ཅྱིག །ནད་མེད་ཚ ེ་དང་ལོངས་སོད་འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས། །དུས་འཁྲུག་ཆོམ་པོའ་ིའཇྱིགས་པ་མེད་པར་
བདེ། །ཕན་ཚུན་བམས་པའྱི་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ནས། །སེ་དགུའྱི་གཏན་བདེ་གོང་དུ་འཕེལ་གྱུར་ཅྱིག །སངས་རྒྱས་
བདེན་ཅྱིང་དམ་ཆོས་བདེན་པ་དང་། །དགེ་འདུན་བདེན་ཅྱིང་མཆོག་གསུམ་བདེན་པ་དང་། །བླ་མ་ཡྱི་དམ་མཁའ་འགོ་
བདེན་པའྱི་མཐུས། །བདག་གྱི་སྨོན་ལམ་མཆོག་འདྱི་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིགཉ །།དགེ་བའྱི་ར་བ་འདྱིས་བདག་གྱི་དུས་གསུམ་གྱི་
དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་སྨྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག །སྨོན་ལམ་གྱི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་སྨྱིན་ཅྱིང་འགྲུབ་
པར་གྱུར་ཅྱིག །དེ་དག་ཀང་རྒྱ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །དུས་
གསུམ་ཤ ེས་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག  །ཡུན་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་པར་གྱུར་
ཅྱིག །ལས་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་ཆེན་པོ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་བར་གྱུར་ཅྱིག །མདོར་ན་དགེ་བའྱི་ར་བ་འདྱི་བདག་བླ་མ་
བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ། ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས། མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་། ཆོས་མཛད་གྲུབ་ཐོབ་རྟོགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ། 
དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་དང་། ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་སྐུ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །གསུང་མཉམ་
པར་གྱུར་ཅྱིག །ཐུགས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཡོན་ཏན་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཕྱིན་ལས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །སྐུ་ཚེ་
ཞྱིང་ཁམས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །མཛད་པ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །རྣམ་འཕྲུལ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཤེས་རབ་མཉམ་
པར་གྱུར་ཅྱིག །སོབས་པ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ནུས་མཐུ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཡེ་ཤེས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཐུགས་
རེ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །རྫུ་འཕྲུལ་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །མངོན་ཤེས་མཉམ་པར་གྱུར་ཅྱིག །འགོ་དོན་མཉམ་པར་གྱུར་
ཅྱིག །མངྒ་ལཾ།། །། 

                       སེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནང་བའྱི་བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་རྣམས་བཞུགས། 

རྒྱལ་ཀུན་ཕྱིན་ལས་གཅྱིག་གྱུར་པ། །རེ་བཙུན་སྟག་ལུང་ཐང་པ་དང་། །མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་གགས་པའྱི་དཔལ། །བརྒྱུད་
པར་ལྡན་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་ཞེས་བ་བདག །སེ་བ་འདྱི་ནས་ཚེ་རབས་སུ། །འཁོར་ལོ་བཞྱི་དང་
ལྡན་པའྱི་ལུས། །ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །མཐོང་ཐོས་དྲན་དང་རེག་པས་ཀང་། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་རྣམ་
འཇྱིག་ཅྱིང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་སྩོལ་ནུས་པའྱི། །དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པར་ཤོག །སོང་བདུན་འཁོར་དང་
བཅས་པ་ཡྱི། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཉེས་པའྱི་རོག་མས་དབེན། །ལྷ་མྱིའྱི་བསོད་ནམས་ཞྱིང་གྱུར་པ། །སོ་སོར་ཐར་སོམ་རྒྱུད་ལྡན་
ཤོག །མཁའ་མཉམ་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །རྫོགས་སངས་གོ་འཕང་འགོད་པའྱི་སད། །རྣམ་དཀར་ངོམས་པ་མེད་རོམ་
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པ། །བང་ཆུབ་སེམས་སོམ་རྒྱུད་ལྡན་ཤོག །སང་སྱིད་ལྷ་སགས་བདེ་ཆེན་དུ། །གཟོད་ནས་གྲུབ་པ་ངོ་འཕོད་ནས། །ཚེ་
འདྱིར་ཧེ་རུ་ཀར་ཆུབ་པ། །རྱིག་འཛིན་སགས་སོམ་རྒྱུད་ལྡན་ཤོག །མདོར་ན་སོམ་པ་རྣམ་གསུམ་པོ། །སྱིག་སོང་དགེ་བ་
སྒྲུབ་ཐབས་སུ། །གནད་གཅྱིག་ངེས་པའྱི་གསང་རྟོགས་ནས། །བཀའ་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་པ་འདྱི་ཡང་། 
ཉམས་ཁྱིད་ཀྱིས་བསངས་པའྱི་སོབ་བུ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་བསྐུལ་བའྱི་ངོར། སྟག་ལུང་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བྱིས་པའོ།། །། 
བསམ་འཕེལ་དབང་གྱི་རྒྱལ་པོའ་ིདཔེར་མྱིན་པའྱི། །བཀའ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་རྟེན་མཆོག་རྨད་བྱུང་རྣམས། །སྱིན་འདྱི་
རེར་སོན་མཆོད་སྱིན་ཉྱིད་དུ་བས། །དེ་ཕྱྱིར་བདག་ཀང་བསྟན་པའྱི་བ་བ་རོམ། །མངྒ་ལཾ། ། 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྱིང་པོ་སྟག་ལུང་པའྱི། །ཆོས་དང་གང་ཟག་ཁོ་ན་ཅོད་པན་དུ། །གང་དུ་འགོ་སོད་བ་བ་ཅྱི་བེད་
ཀང་། །རྟག་པར་བསྐྱུད་པར་མེད་པས་བསྟེན་པར་གྱིས། །ཕྱྱི་ཚུལ་འདུལ་བའྱི་ཀུན་སོད་ཞྱི་དུལ་བསྟེན། །རྱིས་མེད་མ་
རན་འགོ་ལ་སེམས་གསུམ་བསེད། །སོ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་རྱིམ་དག་པས། །ལུང་རྟོགས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱུད་ལ་
གནས་པར་གྱིས། །གནས་དང་ཡོ་བད་མངོན་ཞེན་ཆ་བསྐྱུངས་ཏེ། །མཐའ་གཉྱིས་སངས་པ་དབེན་གསུམ་གཙང་བདེའྱི་
འགོས། །ཀུན་དང་མཐུན་ཞྱིང་གང་གྱི་འདམ་བཅྱིངས་པས། །དལ་འབོར་ཐོབ་འདྱི་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱིས། །ཅེས་པ་འདྱི་
ཡང་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་བསྐུལ་ནས། སྟག་ལུང་པ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བྱིས་ཏེ་བྱིན་པའོ།། །།ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་བདེ་སྱིད་
ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཚེ་རྱིང་ནད་མེད་སངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ལྡན། །ཆོས་ལ་འབད་པས་མཐར་ཐུག་རྫོགས་སངས་
ཀྱི། །གོ་འཕང་དམ་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་ཞྭ་དམར་བ་དྲུག་པས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།བདེན་པ་ཆེན་པོའ་ིཞུས་
པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཚེ་རྱིང་ནད་མེད་དཔལ་དང་གགས་པ་འཕེལ། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་དྲྱི་མ་རྣམ་པར་དག །ཚེ་
དང་སྒྲུབ་པ་མཉམ་པའྱི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །ཉོན་མོངས་ཅྱི་ལྟར་ཤར་ཡང་ངོ་བོས་སྟོང་། །སེ་འགགས་གནས་པ་བལ་བ་སྐུ་
གསུམ་བདག །དགེ་སོན་རང་སར་གོལ་བ་ལམ་གྱི་རེན། །ཕྱག་ཆེན་མཐའ་རུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤོག །ཞྭ་དམར་བ་དྲུག་པ་
གར་དབང་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས་སྨོན་ལམ་གནང་བ།།   །།་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །བཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་
མོས་གུས་ཕུལ་ནས་ཀང་། །ཆད་མེད་རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། །ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་བྱིན་རླབས་འབར་གྱུར་
ཅྱིག །ཚེ་འདྱིའྱི་སང་བ་སྒྱུ་མའྱི་རོལ་པ་ལ། །སྒྱུ་མར་ཤེས་པས་སང་བླང་རེ་དོགས་ལས། །རབ་ཏུ་འདས་ནས་ཆོས་བརྒྱད་
མགོ་སོམས་བས། །ཀརྨ་བསྟན་འཕེན་ཞེན་ལོག་མཐར་ཕྱྱིན་ཤོག །བདག་རྒྱུད་རློམ་སེམས་རེད་བཀུར་ཆགས་སངས་
ནས། །གཞན་རྒྱུད་དངོས་དང་རྒྱུད་པའྱི་ཆོས་ཕྱོགས་ལ། །སོར་བའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་བསངས་ཏེ། །ཀརྨ་བསྟན་
འཕེལ་འགོ་དོན་མཐར་ཕྱྱིན་ཤོག །མདོར་ན་འཁོར་བའྱི་རྫུན་མཚང་གཏྱིབ་པ་དང་། །རང་གོལ་ཡེ་ཤེས་ནང་ནས་ཤར་བ་
དང་། །ཐུགས་རེ་བཟོད་མེད་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ཡྱི། །དྭགས་རྒྱུད་བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་བླ་མ་ཀརྨ་བསྟན་
འཕེལ་ལ་བདེན་ཚིག་སྨོན་པར་སེལ་བ། དགེ་སོང་ཕྱོགས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གྱིས་རྱི་བོ་ཆེའྱི་གནས་སུ་བྱིས།།   །། 
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ཕན་བདེའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་མཆོག །དགེ་བའྱི་ངང་ཚུལ་རང་དང་གཞན་རྒྱུད་ལ། །ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་ནྱི་
འཕེལ་བེད་པ། །ཀརྨ་པ་ཡྱི་མཛད་པའྱི་རེས་འགོ་ཤོག །ཅེས་པ་རྒྱལ་ཚབ་རྱིན་པོ་ཆེ་གགས་པ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་གནང་
བའོ།།   །།རྫོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀརྨ་པས། །སྱིབ་མེད་ཐུགས་རེའྱི་སན་རྒྱང་གྱིས། །ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གཟྱིགས་
མཛོད་ལ། །བར་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་
པ་དང་། །དད་པའྱི་ར་བ་བརྟན་པ་ཡྱིས། །བྱིན་རླབས་ལོ་འབས་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིག །མཁའ་མཉམ་ཕ་མའྱི་དོན་ཕྱྱིར་དུ། །རང་
གཞན་དོན་གཉྱིས་མཐར་ཕྱྱིན་ཏེ། །འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་སེམ་པ་དང་། །བཀ་ཤྱིས་དགེ་ལེགས་གོང་འཕེལ་ཤོག །ཅེས་ཀརྨ་
བསྟན་འཕེལ་ལ་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།   །། 

 

                       ༄༅། །བུམ་བསྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་འབེབས་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །བདག་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕོས། འོག་མྱིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བང་། ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན། གྲུ་
འཛིན་གྱི་རྱི་བོ་སོགས། ཕྱོགས་བཅུ་རྒྱལ་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ནས། དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། ཡྱི་དམ་ལྷ་ཚོགས། 
སངས་རྒྱས་བང་སེམས། མཆེད་གོགས་ཆོས་མཛད། མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
མདུན་གྱིས་ནམ་མཁར་སན་དྲངས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ། ཞེས་རོལ་མོ་དང་བཅས་འདྱི་སད་དོ། །འོག་མྱིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བང་
ནས། །བཅོམ་ལྡན་རོ་རེ་འཆང་དབང་ལ། །འདུས་པའྱི་སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་དང་། །དཀར་བརྒྱུད་བླ་མ་རྒྱ་མཚོ་
ཡྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་ལ་བྱིན་ཕོབ་ཅྱིག །བསྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་དབང་བཞྱི་བསྐུར། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་
སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ཅན་ཞྱིང་ཁམས་ནས། །བཅོམ་ལྡན་སང་བ་མཐའ་ཡས་
ལ། །ཕྱོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དང་། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་ལ་བྱིན་ཕོབ་
ཅྱིག །བསྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་དབང་བཞྱི་བསྐུར། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་
སྩོལ། །རང་སང་དག་པའྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །མཆེད་གོགས་རོ་རེ་སྤུན་ཚོགས་དང་། །བསྟན་འཛིན་སེས་བུ་དམ་པ་
ནས། །ཆོས་མཛད་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་ལ་བྱིན་ཕོབ་ཅྱིག །བསྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་དབང་བཞྱི་
བསྐུར། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསལ་པར་ལེགས་སད་སྨོན་ལམ་
གཟུགས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་ཕོ་བང་ནས། །ཡྱི་དམ་ཞྱི་ཁོའ་ིལྷ་ཚོགས་དང་། །དམ་ལྡན་མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་
གྱིས། །དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་ལ་བྱིན་ཕོབ་ཅྱིག །བསྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་དབང་བཞྱི་བསྐུར། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་
སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བྱིན་ཆེན་ངོ་མཚར་མཆོག་གྱི་གནས། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕོ་བང་
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འདྱིར། །འདུས་པ་རོ་རེ་སྤུན་ཚོགས་ཀྱི། །བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེད་ནས། །བསེད་རྫོགས་ལྷ་སགས་ཟུང་འཇུག་
དང་། །ཡྱི་གེ་དྲུག་པའྱི་འབྲུག་ས་ཡྱི། །ཕྱིན་ལས་བཞྱི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས། །འགོ་དོན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ཤོག །ཨེ་མ་
དཀར་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་གྱིས། །ཐུགས་རེ་བྱིན་རླབས་ཀོང་རོལ་བས། །འབེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཅྱིས་མྱི་འབྱུང་། །དེས་ན་
བསྒྲུབ་བརྒྱུད་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཞེས་འབྲུག་པ་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་གགས་པ་དེས་སོ།།   །། 

 
                 ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང་འབེལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སེ་བདུན་རྱིལ་བུའྱི་ 

                                བུམ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ལྷན་ཐབས་ཆེན་མོ་བཞུགས་སོ།། 

  ན་མོ་ལ ོ་ཀ ེ་ཤྭ་ར་ཡ། །འགོ་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རེ་ཆ ེན་པོ་
སྟེ། །གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཕྱག་ན་པད་ཅན། །དཔག་མེད་བསལ་པའྱི་སོན་རོལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས། །རྱིན་ཆེན་སྱིང་པོ་
འཇྱིག་རྟེན་བོན་པའྱི་ཚེ། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྒྱལ་རྱིབས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས། །བུའྱི་ཐུ་བོ་མྱིག་མྱི་འཛུམ་ཞེས་པས། །སེམས་
ཅན་སྡུག་བསལ་མང་པོས་གཟྱིར་མཐོང་ནས། །བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེད་ཐོག་མར་བརམས། །དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པས་ལེགས་སོའ་ིབསགས་པར་བཅས། །ཁོད་མྱིང་སན་རས་གཟྱིགས་ཞེས་མཚན་དུ་གསོལ། །དཔག་མེད་
འགོ་རྣམས་བང་ཆུབ་སར་བཀོད་ཀང་། །ཉུང་བར་མ་གྱུར་ནམ་ཡང་འཕེལ་སྟོབས་ལ། །ཐུགས་ངལ་སྱིད་ལུགས་རྣམ་
པའྱི་དཔའ་ཁུམ་ཚེ། །སན་ཆབ་མཚོར་འཁྱིལ་དབུ་སྟོང་གས་པ་ལ། །སང་མཐའ་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་བཟུང་
ནས། །དབུ་སྟོང་བཅུ་གཅྱིག་ཞལ་དང་སན་ཆབ་མཚོར། །སོལ་མ་གཉྱིས་སང་སྱིང་རེའྱི་སྒྱུ་མའྱི་འཕྲུལ། །བསལ་བཟང་
སོན་མེ་སྟོང་དང་དེ་ནང་ནས། །སྱིགས་མ་ལྔ་པའྱི་སེམས་ཅན་འདུལ་དཀའ་ལ། །སངས་རྒྱས་གཞན་རྣམས་བརེ་བ་གོད་
ཚུལ་ཚེ། །ལྷག་པར་བརེ་བས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་བོན། །ཆོས་འཁོར་རྱིམ་གསུམ་བླ་མེད་བདུད་རྱིའྱི་མཚོར། །ངོམས་པར་
འཐུང་མཁས་པད་དཀར་པོ་ནས། །ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡོངས་གགས་ཀུ་ས་ལའྱི། །དགེ་བའྱི་བཤེས་དང་མ་ངེས་སྤྲུལ་
གཟུགས་ཀྱིས། །འགོ་བའྱི་དོན་ལ་སོ་དུབ་མེད་པར་བརོན། །རང་རང་མོས་པ་དང་འཚམས་ཆོས་འཁོར་གྱི། །སལ་ལྡན་
ཚེ་གཅྱིག་སངས་རྒྱས་སར་བཀོད་པས། །འོག་མྱིན་གནས་ཀང་དོག་པོར་བས་སམ་པ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་
མྱིན་ན་སུ། །དེ་ཉྱིད་བླ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷར་སྒྲུབ་པའྱི། །ཐབས་མཆོག་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པའྱི། །ལཀྱི་ཀ་རྱིའྱི་མན་
ངག་དང་འབེལ་པར། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་རྱིང་ལུགས་ལས་འོངས་པའྱི། །འཕགས་པ་ཡྱི་གེ་དྲུག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་
ཐབས། །གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང་འབེལ་བའྱི་དམ་རྫས་ཀྱི། །སེ་བདུན་རྱིལ་བུ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས་ནྱི། །རྒྱུད་ནས་བཤད་
པའྱི་གནས་ཆེན་གྲུབ་གནས་སོགས། །དབེན་ཞྱིང་ཉམས་དགའ་བསམ་གཏན་ཚེར་མ་མེད། །མཐུན་རེན་འཛོམ་ཞྱིང་
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བསྒྲུབ་པར་ས་བ་ཡྱི། །བཀ་ཤྱིས་དགེ་མཚན་ལྡན་པའྱི་སྒྲུབ་ཁང་དུ། །དཀྱིལ་འཁོར་བཅའ་གཞྱི་རང་གཞུང་ལྟར་ལས་
སམ། །སོས་པར་དགའ་ན་སྒྲུབ་ཁོག་ཆེན་མོ་ལྟར། །ལྡྱིང་ཁྱི་ཡོལ་བ་བླ་བེ་སན་གཟྱིགས་སོགས། །འབོར་ཚོགས་དང་
བསྟུན་མཛེས་ཤྱིང་གཙང་བས་བརྒྱན། །དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་བཞུགས། །ཕྱིན་ལས་བཞྱི་སྒྲུབ་དང་
འབེལ་ཕྱོགས་བཞྱི་རུ། །དཀར་སེར་དམར་སོའ་ིབུམ་པ་བཅུད་ལྡན་བཤམས། །སྐུ་རྟེན་བྱིན་རླབས་ལྡན་པའྱི་རྱིས་འབུར་
དང་། །གསུང་རྟེན་ཡྱིག་འབྲུ་ཐུགས་རྟེན་མེ་ལོང་བཤམས། །བུམ་པ་ལྷ་རྫས་གོས་བཟང་ན་བཟའ་དང་། །ཚོན་ལྔ་ལྡན་
པའྱི་གཟུངས་ཐག་ཕྱོགས་བཞྱིར་བཀམ། །ལས་བཞྱིའྱི་གཟུངས་ཐག་ཤར་ཕྱོགས་དག་ལའོ། །སེང་ལྡྱིང་ཕུར་བུ་ཁྲུ་གང་
ཚད་ལྡན་ལ། །རྟ་མགྱིན་དུ་གསལ་རབས་གནས་བརྟན་བཞུགས་ཅན། །སྒྲུབ་པའྱི་བར་ཆད་སྲུང་ཞྱིང་མྱི་འབྱུང་
བའྱི། །ཕྱིན་ལས་འདོད་གསོལ་དང་བཅས་དབང་ལྡན་གཞུགས། །འདྱི་ཡྱི་ཆོས་བདག་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའྱི། །རྟེན་
འཛུགས་གཏོར་འབུལ་བསྟོད་ཅྱིང་འདོད་དོན་གསོལ། །སྒྲུབ་པའྱི་ཁུར་འཛིན་གཙོ་བོར་བསགས་འོས་དེས། །རབ་ཀྱི་བླ་
མ་ལྷའྱི་ཞལ་མཐོང་ཞྱིང་། །མོས་གུས་ལྟེམས་རང་མེད་པའྱི་རྣལ་འབོར་པ། །མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཁད་པར་
འཕགས། །དེ་ལྟ་མྱིན་ཀང་བླ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷར། །ཁ་ཞེ་མེད་པར་མོས་འདུན་ལ་གནས་ཤྱིང་། །བླ་མ་ལྷའྱི་དབང་ཐོབ་དམ་
ཚིག་ལྡན། །བསྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱྱིན་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱག་ལེན་གོམས། །གཙང་སྦྲ་ཆེ་ཞྱིང་དུས་ཚོད་མཁས་པ་ཡྱི། །སྒྲུབ་
གོགས་རྱིགས་དང་ལྟ་སོད་མཐུན་ངེས་པའྱི། །དམ་ཚིག་འཆྱིང་བ་མྱི་གོད་གོགས་དང་བཅས། །ལྷ་མྱིར་མཁོ་བའྱི་ཡོ་བད་
འཛོམས་པ་ནས། །གཟའ་སར་དུས་སོར་ཀུན་སོང་ལེགས་དང་སད། །གུས་པའྱི་གཡོག་བཅས་མཚམས་ཀྱི་བཅད་རྒྱ་
བསམས། །སོ་དྲུང་ཐོ་འཛུགས་མལ་གདན་ལེགས་པར་བཤམས། །སབས་སེམས་བདག་བསེད་བཟླས་པའྱི་བར་སོང་
ནས། །མདུན་བསེད་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞྱིན་པདའྱི་བར། །ཡྱི་གེ་དྲུག་པའྱི་རྱིགས་སགས་ཇྱི་བཞྱིན་ནོ།།   དངོས་
གཞྱི་བུམ་ཆོག་ནྱི། ལས་བཞྱི་དང་འབེལ་ན་བུམ་པ་རྣམས་དང་། གཅྱིག་ཡྱིན་ན་བུམ་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཞེས་བརོད།།  ཨོཾ་
སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་སརྦ་དྷར་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདོཉཧཾ། བུམ་པ་རྣམས་མྱི་དམྱིགས་པ་སྟོང་པ་ཉྱིད་དུ་གྱུར། དེའྱི་མདངས་བཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་
ལས། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བུམ་པ་དབུས་དང་ཤར་དཀར་བ། ལྷོ་སེར། ནུབ་དམར། བང་མཐྱིང་ཁ་མཚན་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་
སུ་རྫོགས་པའྱི་ནང་ཡངས་པའྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྱི་འོག་གྱི་ཆར། བུམ་རྫས་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བུམ་དུ་དབུས་སུ་ཧྱིྡྷཿཡྱིག་
དཀར་པོ་ལ་མདུན་ནས་ཧྱིྡྷཿསོ་སེར་དམར་ལང་གྱིས་བསོར་བ། ཤར་གྱི་བུམ་པ་ནས་གཡས་སོར་གྱི་ཧྱིྡྷཿཡྱིག་དཀར་སེར་
དམར་མཐྱིང་ལས་འོད་འཕོས། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་མཆོད་བྱིན་རླབས་བསྡུས། 
ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ས་ཚོགས་པད་དང་ཟླ་བ་ས་བོན་གྱིས་མཚན་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཙོ་བམ་གྱི་དབུས་
སུ་བླ་མ་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བསྱིལ་ཟེར་བེད་པའྱི་སྱིང་པོ་ལྟ་བུ་ནས། གཙོ་འཁོར་གསུམ་གཞུང་བཞྱིན་བསེད། དེའྱི་
མདུན་དུ་མྱི་བསོད་སན་རས་གཟྱིགས་སོན་པོ། གཡས་སུ་རྱིན་འབྱུང་སན་རས་གཟྱིགས་སེར་པོ། རྒྱབ་ཏུ་པད་སན་རས་
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གཟྱིགས་དམར་པོ། གཡོན་དུ་དོན་གྲུབ་སན་རས་གཟྱིགས་ལང་ཁུ་རྣམས་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་གཙོ་བོ་དང་མཐུན་པའྱི་
ཕྱག་གཡོན་པད་རང་རང་གྱི་མདོག་མཚུངས་བསམས་པའོ། །ཤར་གྱི་བུམ་པར་རྣམ་སང་སན་རས་གཟྱིགས་ཡབ་ཡུམ་
དཀར་པོ། ལྷོར་རྱིན་འབྱུང་སན་རས་གཟྱིགས་ཡབ་ཡུམ་སེར་པོ། ནུབ་ཏུ་པད་སན་རས་གཟྱིགས་ཡབ་ཡུམ་དམར་པོ། 
བང་དུ་མྱི་བསོད་སན་རས་གཟྱིགས་ཡབ་ཡུམ་མཐྱིང་ཁ། ཡབ་རྣམས་རོ་རེ་དང་དྲྱིལ་བུ་འཛིན་པས་ཡུམ་གྱི་ཐོད་ཐོགས་པ་
ལ་འཁྱུད་པ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་བཞྱིན་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་འོད་ཟེར་གྱི་ཕེང་བ་འཁྱིགས་པའྱི་ཀོང་ན་རོ་
རེ་སྱིལ་མོ་ཀྲུང་གྱི་བཞུགས་པའོ། །དམྱིགས་བསལ་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྱིལ་བུའྱི་གངས་དང་མཉམ་པའྱི་ལྷ་བསོམ་པར་
གསུངས། གཙོ་འཁོར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱི་བོར་ཨོཾ། མགྱིན་པར་ཨྡྷཿ སྱིང་གར་ཧཾ། དེ་ལས་འོད་འཕོས་རང་བཞྱིན་གྱི་
གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་སན་དྲངས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ།།  ཧཾ་འགོ་མགོན་ཐུགས་རེའྱི་སན་ལྡན་རྣམས། །ཆོས་སྐུ་སོས་དང་བལ་
བ་ལ། །གཟུགས་སྐུའྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་ནས་ཀང་། །འགོ་བའྱི་དོན་ཕྱྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ན་
བཞུགས་པ་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །དཀྱིལ་འཁོར་མངའ་བདག་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །བརེ་བའྱི་
ཐུགས་རེས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཡྱི། །ལོངས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་ལ། །འགོ་དོན་མཛད་པའྱི་
བཅོམ་ལྡན་འདས། །རོ་རེ་འཆང་ཆེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བླ་མ་རྱིན་ཆེན་གཙུག་གྱི་རྒྱན། །འགོ་བའྱི་དོན་མཛད་དེད་
དཔོན་མཆོག །ཐུགས་རེས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའྱི་ཕྱྱིར། །གནས་འདྱི་བརེ་བས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཛྡྷཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོྡྷཿ སན་
དྲངས་པ་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་དང་གཉྱིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཁའྱི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་
འཕོས། དབང་གྱི་ལྷ་རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་སན་དྲངས། དེ་རྣམས་ཀྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བུམ་པ་བདུད་རྱིས་གང་བས་
བུམ་བསེད་ཀྱི་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲྱི་མ་དག །ཆུ་ལྷག་མ་སྱི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་
རྱིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར།།   མགོན་པོ་འདྱིར་ནྱི་བོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་
བསོད་ནམས་སལ་བར་ལྡན། །བདག་གྱི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀང་། །འདྱི་ཉྱིད་དུ་ནྱི་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཇྱི་ལྟར་
བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་དག་པ་ལྷ་ཡྱི་ཆུ། །དག་པ་ཡྱིས་ནྱི་སྐུ་ཁྲུས་
གསོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྱི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྱི་ཡེ་ཧཾ། །བདག་དང་འགོ་ལ་ཐུགས་བརེའྱི་ཕྱྱིར། །ཉྱིད་ཀྱི་རྫུ་
འཕྲུལ་མཐུ་ཡྱིས་ནྱི། །ཇྱི་སྱིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་ན། །དེ་སྱིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །པད་ཀ་མ་ལ་ཡ་
སཾ། །ཕྱག་འཚལ་བ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྱི་སྐུ་ནས། །བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོའ་ིབར། མཆོད་རྫས་
བྱིན་རླབས་ནྱི། ཨོཾ་མ་ཎྱི་པདེ་ཧཾ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྡྷཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདོཉཧཾ། །མཆོད་རྫས་རྣམས་མྱི་དམྱིགས་པ་སྟོང་
པ་ཉྱིད་དུ་གྱུར། །དེའྱི་མདངས་ཨ་ལས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སོད་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཨོཾ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞུ་བ་ལས་
བྱུང་བའྱི་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག །བདུག་སོས། སང་གསལ། དྲྱི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་
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མཆོད་སྱིན་གྱི་ཕུང་པོ་རབ་འབམས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར། །ཨོཾ་ཨྡྷཿབཛྲ་པུཥེ་ཧཾ། ཨོཾ་ཨྡྷཿབཛྲ་དྷུ་པེ་ཧཾ། ཨོཾ་
ཨྡྷཿབཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཧཾ། ཨོཾ་ཨྡྷཿབཛྲ་གནེ་ཧཾ། ཨོཾ་ཨྡྷཿབཛྲ་ནཻ་ཝྱི་ད་ཧཾ། ཨོཾ་ཨྡྷཿབཛྲ་ཤཔྟ་ཧཾ། མཆོད་པ་ནྱི། བླ་བེ་གཞལ་མེད་
ཁང་དང་གདུགས་རྒྱལ་མཚན་སོགས་གཞུང་བཞྱིན་ལས། ཨོཾ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་སར་བ་ཙམ་མོ། །བསྟོད་པ་ནྱི། གང་གྱི་
དྲྱིན་གྱི་བདེ་ཆ ེན་ཉྱིད། །སད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བླ་མ་རྱིན་ཆེན་ལྟ་བུའྱི་སྐུ། །རོ་ར ེ་ཅན་ཞབས་པད་
འདུད། །དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འགོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སན་རས་གཟྱིགས། །ནམ་
མཁའ་ལྟ་བུར་ཁབ་པའྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཞལ། །གཟྱི་བརྱིད་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཕྱག་སྟོང་འཁོར་ལོས་
བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་། །སན་སྟོང་སལ་པ་བཟང་པོས་སངས་རྒྱས་སྟོང་། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེ་སྟ ོན་
པའྱི། །བཙུན་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སོན་གྱི་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་
དབུ་ལ་བརྒྱན། །ཐུགས་རེས་སན་གྱིས་འགོ་ལ་གཟྱིགས། །སན་རས་གཟྱིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཆོས་དབྱིངས་
རྣམ་དག་དྲྱི་མ་མེད། །ཟླ་བའྱི་འོད་ལྡན་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ། །གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཡྱིད་འོངས་སྐུ། །ཡྱིག་དྲུག་རྱིག་མར་ཕྱག་
འཚལ་བསྟོད། །མཐའ་ཡས་འོད་འབར་གསེར་མདོག་ཅན། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ཆེན་པོ་ལྟར། །སེམས་ཅན་རེ་བ་སོང་
མཛད་པའྱི། །ནོར་བུ་འཛིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སོ་ན་པོ་བསྟོད་ཀང་བེད། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་དུ་དབེར་མེད་
ཀང་། །གཟུགས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་བཞྱིན་དུ་སོ་སོར་གསལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརེས་པའྱི། །རྱིགས་
ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཧཾ་སེས་མཆོག་ཁེད་ཀྱི་སངས་པ་དང་ནས་ལྷའྱི་གོ་རྱིམ་དང་མཐུན་པར་
བསྟོད།།  དེ་ནས་སགས་བསང་བའྱི་དུས། བདག་གྱི་ཐུགས་ཀའྱི་སགས་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྱིལ་ཏེ་སོང་བུམ་ནང་གྱི་
རྱིགས་ལྔ་རྣམས་ལ་ཐྱིམ་པས། དེ་དག་གྱིས་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་ཕྱིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་
པས་སེམས་ཅན་ཐུལ་ཏེ་སན་རས་གཟྱིགས་རང་དུ་སོང་། སར་འདུས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་འོད་
ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ལྷ་རང་རང་ལ་ཐྱིམ་པར་མོས། ཐུན་འཇོག་ཁར་བུམ་ནང་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་
རྱིར་ཞུ་ཁོལ་ཞྱིང་ལུད་པར་བསམ་མོ། །ཕྱིན་ལས་བཞྱི་སྒྲུབ་ཞལ་ལས་ཤེས། །ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནྱི། 
ཨོཾ་མ་ཎྱི་པདེ་ཧཾ། །གཏོར་རྫས་སྭ་བྷཱ་ཝས་སངས། སྟོང་པའྱི་མདངས་ཨོཾ་ལས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སོད་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ནང་
དུ། གཏོར་རྫས་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཟག་མེད་བདུད་རྱིའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨྡྷཿཧཾ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། 
ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ལགས་འོད་ཟེར་གྱི་སྦུ་གུ་ཅན་གྱིས་གསོལ་བས་ཚིམས་ཤྱིང་མཉེས་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་
ས་པ་རྱི་ཝཱ་རེ་ཨྱི་དམ་བ་ལྱིང་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྱི་ཁཱ་ཧྱི། ཞེས་པས་ལན་གསུམ་མམ་ལྔས་ཕུལ་ལ་འདོད་དོན་གསོལ་བ་
འདེབས། མཆོད་བསྟོད་བསྡུས་པ་བེད་ལ་གཏོར་མགོན་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས། རང་སན་རས་
གཟྱིགས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་སོད་ལམ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་མཐར་བསོ་བ་སྨོན་ལམ་བཀ་ཤྱིས་སོགས།  རྒྱས་
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བསྡུས་སབས་དང་སར་བར་བའོ། །ཡྱིག་དྲུག་དུང་ཕྱུར་ལྟ་བུའྱི་བླ་སྒྲུབ་ཙམ་ཡྱིན་ན། བུམ་པ་གཅྱིག་རང་ལ་བརྟེན་པའྱི་
གཙོ་འཁོར་ལྔའྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གནང་བ་འདྱི་རང་ལས་གཞན་པ་མྱི་དགོས་སོ།།   བླ་མ་རང་
སེམས་འདྲེས་པ་ཡྱི། །བློ་ཆེན་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབོར་པས། །རང་མདངས་འགོག་མེད་རྣམ་འགྱུར་གྱི། །བསམ་འཕེལ་
དབང་ཤེས་ཀུན་སང་མཚོར། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྱི་འགོ་འདུལ་གཟུགས། །རང་རང་མོས་པ་དང་འཚམས་པར། །ཞྱི་ཁོ་རབ་
འབམས་སང་ཚུལ་གྱིས། །འཕལ་ཡུན་དགེ་ལ་སོར་བེད་པས། །བསྱིག་མའྱི་རེས་ཟློས་མྱིན་ནོ་ཞེས། །ཕྱོགས་འཛིན་
གཟྱིགས་པས་མྱི་བསད་འཚལ། །ལྷ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཉྱིད་པས། །གཅྱིག་འགྲུབ་པས་ནྱི་ཀུན་ཞལ་མཐོང་། །ལམ་
ཁེར་བདེ་བ་གནད་དུ་འདྲྱིལ། །ཏྱིང་འཛིན་བརྟན་ན་ལམ་རྟགས་མྱུར། །སྨོན་དམྱིགས་བཟང་པོའ་ིཁ་བསྒྱུར་གནད། །དེ་
སད་སས་སོ་འཐད་ལྡན་གཟྱིགས།།   །།དེ་ལྟར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་དང་འབེལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སེ་བདུན་རྱིལ་
བུའྱི་བསྒྲུབ་ཐབས་ཕྱིན་ལས་བཞྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་དང་འབེལ་བའྱི་ལྷན་ཐབས་འདྱི། བླ་མ་དང་ལྷ་ལ་མྱི་ཕྱེད་པའྱི་དད་པ་ཐོབ་པའྱི་འབྲུག་པའྱི་
སོབ་བུ་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་གགས་པ་དེས་གྲུབ་གནས་མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་དུ་བུམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱག་ལེན་མཛད་པའྱི་དུས་ཡྱི་
གེར་བཀོད་པ་འདྱིས། སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་
གྱུར་ཅྱིགཉ །ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་བསོད་ནམས་བཟང་པོའ།ོ།     །། 

 
                 ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིཞལ་གདམས་ཀྱིས་རྱིན་པོ་ཆེ་ནོར་བུའྱི་ཕེང་བ་བཞུགས་སོ།།  

 ན་མོ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡ། །པོ་ཊ་ལའྱི་ཇྱི་རན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ངེས་རྒྱུར། འོ་སོལ་སོམ་ཆེན་པའྱི་བ་སོད་ཐམས་ཅད་
མ་ཡེངས་པའྱི་ངང་ནས་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་གལ་དུ་ཆེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ལྷག་པར་སྱིན་སོགས་དྲུག་དང་སོ་གསུམ་གྱི་དགེ་
སོར། ཅྱི་བེད་ཀང་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ནས་སོས་བཅས་རྣམས་དགེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བའྱི་བར་ཀུན་རྟོག་གཞན་
གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་ཞྱིག་དགོས་གལ་དུ་ཆེ་བས། ཐོར་ཐུན་དང་པོས་སབས་སེམས་རོར་སེམས་སོམ་བཟླས་བླ་མའྱི་རྣལ་
འབོར་གྱིས་བར་སྱི་མཐུན་གྲུབ་ནས། སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་བདག་བསེད་མངོན་རྟོགས་ལྟར་བསོམ། སགས་འདྲེན་པའྱི་
ཚེ་ཧ་ཅང་མགོགས་དྲག་ན་ཟུར་ཉམས་དོགས་དང་། བུལ་དྲག་ན་གངས་མྱི་འགོ་བས་ས་སོས་ཐོན་པ་ནས་བླ་མཆོད་
མཁས་པས་ཀོག་འདོན་པ་ལྟར་དུ་ཡེངས་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་བསང་། མ་དག་པ་དང་སེམས་གཞན་དུ་ཡེངས་ནས་བརྒྱ་སྟོང་
ཁྱི་འབུམ་བཟླས་པ་ལས། དག་ཅྱིང་མ་ཡེངས་པར་རེ་རེ་བགང་བ་དགའ། ཡྱིག་དྲུག་ལན་གཅྱིག་བགང་བའྱི་ཕན་ཡོན་དང་
འཕེལ་སྟོབས་ལ་བསམ་ན་སྱིང་ཡོད་ཀྱི་མྱི་སུ་དལ་བར་སོད་ཕོད་ལས་མེད་དོ། །སགས་འཁོར་ཡོང་ཚེ་བདག་བསེད་
བཟླས་པའྱི་བར་གྲུབ་ནས་མདུན་གྱི་སགས་འཁོར་རྣམས་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སངས། སྟོང་པའྱི་ངང་ལས་སེང་ཁྱི་པད་
ཟླའྱི་སྟེང་དུ་སགས་འཁོར་རྣམས་རྱིམ་པས་གསལ་འདེབས་དེ་ཡང་འཁོར་དུས་གཡས་བསོར་དང་། བཀོད་ཚེ་གཡོན་
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བསོར་དུ་འགོད། ན་མོ་བུད་ཡས་གསོལ་བ་འདེབས། ཐོར་ཐུན་དང་པོར་ཨ་ལྱི་ཀཱ་ལྱི་དང་རྟེན་འབེལ་སྱིང་པོ་རྣམས་ཉེར་
གཅྱིག་རེ་བགང་བས་ཉྱིན་གང་གྱིས་བཟླས་པ་ས་བརོད་རྣམས་དོན་དང་ལྡན་ཞྱིང་ཕན་ཡོན་ཆེའོ།  །བདག་བསེད་ཀྱི་
ཐུགས་ཀའྱི་སགས་ཕེང་ལས་འོད་འཕོས། མདུན་གྱི་སགས་ཕེང་རྣམས་ལ་ཕོག་དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕོས་བླ་
མ་ཡྱི་དམ་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གསུང་གྱི་བྱིན་རླབས་རྣམས་གསང་སགས་རྱིགས་
སགས་གཟུངས་སགས་ཡྱིག་འབྲུའྱི་རྣམ་པར་སན་དྲངས་སགས་ཕེང་ལ་ཐྱིམ་སགས་ཕེང་རྣམས་ནུས་པ་བྱིན་རླབས་དང་
ལྡན་པར་བསམ། སགས་ཕེང་གཡས་སུ་འཁོར་བའྱི་འོད་ཟེར་སོ་བསྡུ་ལ་རྱིག་པ་གཏད་ཅྱིང་ཡྱིག་དྲུག་འདྲེན། སབས་
སབས་སུ་སགས་ཕེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལས་ཀྱི་སྱིབ་པ་རྒྱུན་བཅད། སངས་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་བས། ནུས་པ་བསྡུས་ཏེ་སགས་ཕེང་ལ་ཐྱིམ་པར་བསམ། ཐུན་དྲུག་སོགས་སྱིག་འདོན་གྱིས་
སབས་ཚོར། བདག་བསེད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀའྱི་སགས་ཕེང་ལས་འོད་འཕོས། མདུན་གྱི་སགས་ཕེང་རྣམས་ལ་ཕོག་པས། 
དེ་དག་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིགོ་འཕང་ལ་
བཀོད། དམལ་བ་ཚ་གང་གྱི་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ། ལྕགས་བསེག་ལ་སོགས་པའྱི་ས་གཞྱི་རྣམས་གནས་གྱུར་མྱི་བསོད་
སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པར་མོས། འོད་ཟེར་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་གནས་སུ་འཕོས་བཀེས་སོམ་གྱི་སྡུག་བསལ་
ལས་གོལ། ས་གཞྱི་རྣམས་ཨརྨོ་ཎྱི་ཀའྱི་རོ་ལེབས་མནན་ན་ནེམ་བེད་ཅྱིང་བཏེགས་ན་འཕར་བེད་པར་གྱུར། ཉཉོན་མོངས་
པ་སེར་སའྱི་སྱིབ་པ་དག །རྱིན་འབྱུང་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པར་མོས། འོད་ཟེར་དུད་འགོའ་ིགནས་སུ་
འཕོས། གེན་ལྐུགས་བཀོལ་སོད་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ཟ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ། ས་གཞྱི་ཐམས་ཅད་རྱིན་པོ་ཆེ་འོད་
འབར་བར་གྱུར། ཉཉོན་མོངས་པ་གཏྱི་མུག་གྱི་སྱིབ་པ་དག །རྣམ་སང་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པས་མོས། 
འོད་ཟེར་མྱིའྱི་འཇྱིག་རྟེན་དུ་འཕོས། སེ་ར་ན་འཆྱི་དང་འདུ་བེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ། ས་གཞྱི་ཐམས་ཅད་རྱིན་པོ་ཆེ་
གསེར་དུ་གྱུར། ཉཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྱིབ་པ་དག །པད་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པས་མོས། 
འོད་ཟེར་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་གནས་སུ་འཕོས། འཐབ་རོད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ། ཉཉོན་མོངས་པ་ཕག་དོག་གྱི་སྱིབ་པ་
དག །དོན་གྲུབ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སུ་མོས། འོད་ཟེར་ལྷ་ཡྱི་གནས་སུ་འཕོས། འཆྱི་འཕོ་ལྟུང་བེད་ཀྱི་སྡུག་
བསལ་ལས་གོལ། ཉཉོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ་གྱི་སྱིབ་པ་དག །རྱིགས་རྣམས་ཀུན་གྱིས་ཁབ་བདག་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་
པོའ་ིགོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་མོས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་རྟོག་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་སད་གསངས་མཐོན་
པོས་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་བགང་ཞྱིང་སོ་སོའ་ིམཐར། སྨོན་ལམ་འདེབས། གཤྱིན་པོ་རེས་འཛིན་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་དེས་
གཙོས་པའྱི་བར་སྱིད་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་ཕོག་པས། སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྐུར་གྱུར་པར་མོས་ནས། རྱིག་པ་གཏད་
ཅྱིང་རྱིགས་དྲུག་གནས་སོང་གྱི་གཟུངས་སགས་འདྲེན། མཐར་བར་དོའ་ིསེམས་ཅན་རྣམས་འཇྱིགས་སྐྲག་གྱི་སྡུག་བསལ་
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ལས་གོལ་ནས་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སོད་རྫོགས་པའྱི་སྐུར་སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་བརོད། གོང་མ་རྣམས་ལ་
དམལ་བ་ཚ་གང་གྱི་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སང་གྱི་སྱིབ་པ་དག་སྟེ་མྱི་བསོད་སན་རས་གཟྱིགས་
ཀྱིས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག །དེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱི་དྭགས་བཀེས་སོམ་གྱི་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ། ཉཉོན་མོངས་པ་སེར་
སའྱི། རྱིན་འབྱུང་སན་རས྾། དུད་འགོ་གེན་ལྐུག་བཀོལ་སོད་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ཟ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ལས྾། ཉཉོན་མོངས་པ་
གཏྱི་མུག་གྱི྾། རྣམ་སང་སན་རས་གཟྱིགས྾། མྱི་རྣམས་འདུ་བེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལས྾། ཉཉ ོན་མོངས་པ་འདོད་
ཆགས྾། པད་སན་རས་྾། ལྷ་མ་ཡྱིན་འཐབ་རོད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལས྾། ཉཉོན་མོངས་པ་ཕ་དོགས྾། དོན་གྲུབ་སན྾། 
ལྷ་འཆྱི་འཕོ་ལྟུང་བེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལས྾། ཉཉོན་མོངས་པ་ང་རྒྱལ྾། རྱིགས་ཀུན་ཁབ་བདག་རོ་རེ་འཆང་གྱི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་བརོད། སན་རས་གཟྱིགས་རྱིགས་ལྔ་རྣམས་ཕྱག་གཡོན་གྱི་པད། སོ་སོའ་ིསྐུ་མདོག་དང་
མཚུངས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་གཞུགས་ཚུལ་ཐམས་ཅད་བདག་བསེད་ཇྱི་ལྟ་བའོ། །སང་སྱིད་ཐུགས་རེ་
ཆེན་པོའ་ིསྐུར་བསོམ་པ་ནྱི། ཞྱིང་སོང་བུམ་དབང་གྱི་དམ་ཚིག་གང་ལའང་བསགས་པ་དེའོ། །རྟོགས་ལྡན་རྱིག་པའྱི་རལ་
སངས་རྣམ་འགྱུར་ལས། །གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ངོ་མཚར་བ། །དེ་ནྱི་ཟུང་འཇུག་རྟོགས་པའྱི་ཁད་ཆོས་
ལོ། །གཞན་ལ་མ་གགས་ཀུན་མཁེན་འབྲུག་པའྱི་གཏམ། །དེ་སད་སོས་དལ་བསད་པའྱི་ཁ་རོད་ལགས།།      །།  
 
ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཡྱི་གེ་དྲུག་པའྱི་བསོམ་བཟླས་ལ་འཇུག་
པར་བའོ། །སམ་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་སོགས་གསུམ། ཚད་མེད་བཞྱི་རྒྱུད་དང་འདྲེ་ངེས་ཤེས་གསུམ། 
སྭ་བྷ་ཝས་སྟོང་པར་སངས། སྟོང་པའྱི་ངང་ལས་པད་དང་ཟླ་བའྱི་གདན་ལ། རང་ཉྱིད་སད་ཅྱིག་གྱི་འཕགས་པ་འཇྱིག་རྟེན་
དབང་ཕྱུག་བསྱིལ་ཟེར་བེད་པའྱི་སྱིང་པོ་ལྟ་བུ་ཞལ་གཅྱིག་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱི་ཞྱིང་འཛུམ་པ། རལ་པའྱི་ཟུར་ཕུད་འོད་དཔག་ཏུ་
མེད་པས་བརྒྱན་ཅྱིང་། ཕྱག་བཞྱིའྱི་དང་པོ་གཉྱིས་ཐལ་མོ་སར་བ་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོ་ཀུན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་གནས་
པ། གཡས་ཀྱི་གཉྱིས་པ་ན་བགང་ཕེང་། གཡོན་གྱི་གཉྱིས་པ་ན་པད་དཀར་པོ་བསམས་པ། ལྷ་རྫས་དང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རྒྱན་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་ཀུན་ད་འབར་བ་ལྟ་བུས་འོད་ཟེར་གྱི་ཀོང་ན་རོ་རེ་སྱིལ་མོ་ཀྲུང་གྱི་བཞུགས་པའྱི་ཐུགས་ཀར་
ཟླ་བ་ལ་གནས་པའྱི་ཧྱིྡྷཿཡྱིག་དཀར་པོ་ཚེག་དྲགས་དང་བཅས་པའྱི་མཐའ་སོར་དུ། ཨོཾ་མ་ཎྱི་པདེ་ཧཾ་ཞེས་པའྱི་སགས་ཕེང་
གྱིས་བསོར་བར་གསལ་འདེབས། དེའྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་
རྣམས་རང་དང་འདྲ་བའྱི་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོར་གསལ་འདེབས་པ་ནྱི། སང་བ་སྐུའྱི་འཁེར་སོ། གཟུངས་
སགས་ཡྱི་གེ་དྲུག་པ་ས་དག་པར་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཉམ་དུ་འདྲེན་པར་མོས་པ་ནྱི་གགས་སྟོང་གསུང་གྱི་
འཁེར་སོ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་རང་མདངས་འགོག་མེད་ལྷ་སགས་
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ཀྱི་རོལ་པར་ངེས་པ་ནྱི། དྲན་རྟོག་ཐུགས་ཀྱི་ཁེར་སོ། ཁེར་སོ་གསུམ་དང་མ་བལ་བའྱི་ངང་ནས་རྱིག་པ་ཧུར་ཕྱུངས། 
སབས་སབས་སུ་འོད་ཟེར་གྱི་སོ་བསྡུ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ནྱི་དགེ་སོར་གྱི་རལ་སོང་བོགས་འདོན་དུ་ཤེས་པར་བ། ཐུན་
འཇོག་ཁར་སོད་བཅུད་རྣམས་རང་ལ་བསྡུས་ཏེ་ཅུང་ཞྱིག་མཉམ་པར་འཇོག །ཀུན་རྟོག་གཞན་མ་སེས་པའྱི་གོང་དུ་དགེ་
བ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསོ་བ་ནྱི་རྒྱུན་གྱི་ཕྱག་ལེན་ནོ། །འཁོར་གསུམ་ཡང་དག་དམ་ཡེས་དབེར་མེད་ལ། །སན་འདྲེན་མཆོད་
བསྟོད་ཆད་སམ་མྱི་དགོངས་འཚལ། །གཟུང་འཛིན་ཀུན་བལ་ཡང་དག་དྲན་པའྱི་རྒྱུན། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་དགེས་པའྱི་
མཆོད་སྱིན་ལགས། 

                            ཕྱིན་ལས་བཞྱི་སྒྲུབས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་བཀའ་རྒྱ་མའོ། ། 

གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡ་ན་མོ། འདྱི་ཡྱིས་བཞྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ལ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གསང་འདུས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ཆོས་རྒྱལ་
སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིསྒྲུབ་སོར་གྱི་ཞལ་གདམས་ཚིག་གྱི་ན་ཡམ་ཙམ་མ་གཏོགས་བླ་མ་བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱིན་ལས་བཞྱི་
སྒྲུབས་དང་སན་རས་གཟྱིགས་རྱིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་མཚན་སྱིག་མ་ཡོད་མེད་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་མཐུན་
འདུག །སགས་འདྲེན་པའྱི་ཚེ་ཡང་ཡྱི་གེ་དྲུག་པ་ལ་ཕན་བཏགས་པ་ལས་སགས་ཡྱིན་པས་དགོས་པ་དང་། ལས་བཞྱིའྱི་
ཞྱི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་མཐུན་གྱིས་མཆོད་པ་འོད་ཟེར་གྱི་སོ་བསྡུ་སོགས་ལམ་ཟབ་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་བཞྱི་དང་ཚུལ་མཐུན་
འདུག་པས་དེ་ཀ་རང་ལེགས་པར་མངོན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་བཅའ་གཞྱི་སྒྲུབས་ཁོག་ཆེན་པོ་ལྟར་གྱིས་སོས་པ་དང་། 
སབས་སབས་སུ་རོལ་མོ་དང་བཅས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསོར་ཞྱིང་བྱིན་དབབས་པ་ནྱི། རྱིག་པ་ངར་ཐོན་པས་སོ་སེམས་
འཕེལ་བའྱི་རེན་བེད་འཕལ་གྱི་རྱིག་པ་དང་སོར་བ་ལ་རག་པའོ། །ད་ལྟའྱི་འོ་སོལ་གྱི་སྒྲུབ་གནས་འདྱི་ན་སོན་ཆོས་རྒྱལ་
མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གྱིས་གནས་ཆེན་གྱི་བསགས་པ་མཛད་ཅེས་ཐོས་ལ་དེར་མ་ཟད། རྱིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་
གནས་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་སྒྲུབ་གནས་སུ་སྦས་ཡུལ་དགོན་པར་ལུང་བསྟན་པའྱི་རྣམ་གངས་ལ་ཐེམ་ཡོད་དང་ཐེམ་མེད་དུ་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱི་མར་ཡང་གཏོགས་ལ། སྨར་ཚང་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་སེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབས་གནས་ཀྱི་ཕྱྱི་མོ་རང་
ཡང་གནས་འདྱི་ཀ་ཡྱིན་འདུག་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའོ།།  ཐུན་གྱིས་དུས་ཐོ་རངས་བུམ་པའྱི་རྣམ་སང་སན་རས་
གཟྱིགས་ཡབ་ཡུམ་ལ། ལས་མཐུན་གྱིས་མཆོད་སྱིན་ཡྱིད་ཀྱི་སྤྲུལ་ནས་འབུལ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
སྱིག་སྱིབ་སྡུག་བསལ་མ་ལུས་པ་ཞྱི་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབས། རང་རྣམ་སང་སན་རས་གཟྱིགས་
ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་སགས་ཕེང་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྱིལ་ཏེ་སོང་བ་བུམ་
ནང་གྱིས་ལྷ་ཡྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་སགས་ཕེང་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་
གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བེད་པ་སྨན་གྱི་བུ་མོ་ལྟ་བུ་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱིག་སྱིབ་ཉེ་བར་འཚེ་བའྱི་
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རྱིགས་ཐམས་ཅད་བསལ། ཞྱི་བའྱི་ལས་ལ་མངའ་བརེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནུས་པ་བསྡུས་ཏེ་སགས་ཕེང་ལ་ཐྱིམ། 
བདག་ཉྱིད་ཞྱི་བའྱི་ལས་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་བསམ་ལ་སགས་ཁྱི་ཕག་སོགས་སབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ནས་བཟླས་
སོ། །མཐར་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་རྫས་ལ་ཐྱིམ་པས་ཟག་པ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྱིར་ཞུ། ཁོལ་ཞྱིང་ལུད་པར་བསམ་
ལ་མཉམ་པར་འཇོག །མཐར་དགེ་བ་བསོ། ས་དྲོའ་ིརྱིན་འབྱུང་སན་རས་གཟྱིགས་ཡབ་ཡུམ་ལ་ལས་མཐུན་གྱིས་མཆོད་
པ་ཡྱིད་ཀྱི་ཕུལ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབོར་པ་སྟོབས་མངའ་ཐང་སྟེ། 
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། རང་རྱིན་འབྱུང་སན་རས་གཟྱིགས་
ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་སགས་ཕེང་ལས་འོད་ཟེར་སེར་པོ་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྱིལ་ཏེ་སོང་བ་བུམ་
ནང་གྱིས་ལྷ་ཡྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་སགས་ཕེང་ལས་འོད་ཟེར་རྒྱལ་མཚན་
རེའྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟ་བུར་འཕོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བས། རྒྱས་པའྱི་ལས་ལ་མངའ་བརེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནུས་པ་བསྡུས་ཏེ་སགས་ཕེང་ལ་ཐྱིམ་
པས་བདག་ཉྱིད་རྒྱས་པའྱི་ལས་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་བསམ་ལ་བཟླས་པ་སོགས་སར་བཞྱིན་ནོ། །དགུང་མོ་པད་སན་
རས་གཟྱིགས་ཡབ་ཡུམ་ལ་ལས་མཐུན་གྱིས་མཆོད་པ། ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་
བ་བཏབ། རང་སང་མཐའ་སན་རས་གཟྱིགས་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའྱི་ཐུགས་ཁའྱི་ས་བོན་སགས་ཕེང་ལས་འོད་ཟེར་
དམར་པོ་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྱིལ་ཏེ་སོང་བ་བུམ་ནང་གྱི་ལྷའྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ས་
བོན་སགས་ཕེང་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའ་ིལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུར་འཕོས། ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
སྱིང་ལ་བཏབ། བདག་གྱི་མདུན་དུ་བཅྱིངས་ཏེ་བོར་བས་ཅྱི་བསོ་བ་ཉན་པ་དབང་དུ་འདུས་པར་བསམ་མོ། །ཁད་པར་
དབང་གྱི་ས་ལས་ལ་མངའ་བརེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནུས་པ་བསྡུས་ཏེ་སགས་ཕེང་ལ་ཐྱིམ། བདག་ཉྱིད་དབང་གྱི་ལས་ལ་
མཐུ་དང་ལྡན་པར་བསམ་གཞན་སར་དང་འདྲའོ།། 

 སོད་ཀྱི་དུས་མྱི་བསོད་སན་རས་གཟྱིགས་ཡབ་ཡུམ་ལ་ལས་མཐུན་གྱིས་མཆོད། གདུག་པ་ཅན་ཚར་གཅོད་པར་མཛད་
དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། རང་མྱི་བསོད་སན་རས་གཟྱིགས་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་སགས་
ཕེང་ལས་འོད་ཟེར་ནག་པོ་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྱིལ་ཏེ་སོང་བ་བུམ་ནང་གྱིས་ལྷ་ཡྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་
ཏེ། ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་སགས་ཕེང་ལས་འདོ་ཟེར་ནག་པོ་སྤུ་གྱི་ཅན་གྱི་རླུང་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕོས། བསལ་བར་འོས་
པའྱི་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་དུམ་བུ་དུམ་བུར་གཏོང་སྟེ་མཐར་རྡུལ་དུ་རླག །དྲག་པོའ་ིལས་ལ་མངའ་བརེས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནུས་མཐུ་བསྡུས་ཏེ་སགས་ཕེང་ལ་ཐྱིམ་པས་བདག་ཉྱིད་དྲག་པོའ་ིལས་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་བསམ། 
གཞན་སར་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བླ་མ་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བསྒྲུབས་ནས། ཕྱིན་ལས་གང་འདོད་ལ་སར་བ་ཡང་ལམ་
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ཟབ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིབསོམ་བཟླས་དང་ཕྱིན་ལས་བཞྱིའྱི་ཞལ་གདམས་ཀྱི་རྱིམ་པ་འདྱི་
རྣམས། འདྱིར་སང་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ཞྱིང་ཕྱྱི་མའྱི་དོན་ཆེན་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པ་དག་ལ་ཕན་པའྱི་ཆེད་དུ་འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་འཇྱིག་
རྟེན་ཡོངས་ལ་གགས་པ་དེས་གྲུབ་གནས་ཆེན་པོ་མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་གྱིས་བུམ་སྒྲུབ་པ་སྟེང་འོག་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དུ་
སར་བའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་མྱི་ཕམ་ཀུན་བཟང་ངོ་།།  །། 

               ༄༅། །ལམ་ཟབ་སྱིང་གྱི་ནོར་བུའྱི་ཉམས་ལེན་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། །པད་རཱ་གའྱི་མདོག་མཚུངས་གཞལ་ཡས་ཁང་། །སྱིབ་མེད་དབང་པོའ་ིགཞུ་ལྟར་རབ་
བཀའྱི་དབུས། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །འཁྲུངས་པའྱི་པད་སོང་རེ་མོར་ཉྱི་ཟླའྱི་སྟེང་། །སབས་
གནས་ཀུན་འདུས་རེ་བཙུན་ལྷ་རེ་བ། །བལྟ་བས་མྱི་ངོམས་རབ་ཏུ་བརྱིད་པའྱི་སྐུ། །འཛུམ་པའྱི་བཞྱིན་རས་མོས་པའྱི་བུ་
ལ་གཟྱིགས། །ཐུགས་རེའྱི་ཞགས་པས་རྱིས་མེད་ཐབས་ཀྱིས་འཛིན། །སལ་བར་འཚམས་པའྱི་ལམ་གྱིས་སྨྱིན་བས་
ནས། །མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདྱིར་སྟེར་མཛད་པའྱི། །ཐུགས་རེ་འགན་ཟླ་བལ་བའྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། །རེ་བཙུན་བླ་མ་
མཆོག་དེ་རྟག་པར་བཞུགས། །འབལ་བ་མེད་དོ་ཐུགས་ཡྱིད་གཅྱིག་ཏུ་འདྲེས། །གཞན་དུ་མྱི་ཚོལ་ལྷུན་གྲུབ་གདོད་མའྱི་
གཤྱིས། །གཉྱིས་སུ་མྱི་འཛིན་གནས་ལུགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །རང་བཞྱིན་ཤེས་པས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད། །རང་
རྱིག་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་ངོས་ཀྱི་ཨ་ཁུ་ཞེན་ལོག་མཐར་ཕྱྱིན་ཞེས་པ་ཐ་སད་ཚིག་གྱིས་དབེན་པའྱི་
རྟོགས་ལྡན་དེའྱི་ངོར་བགྱིས་པའོ།།   །། 

           ཕྱག་ཆེན་བརྒྱུད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་ས་གཞྱི་བྱིན་རླབས་མ་བཞུགས་སོ།། 

   ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། །གནས་གདོད་ནས་དག་པའྱི་འ ོག་མྱིན་དུ། །མགོན་རྱིགས་བརྒྱའྱི་དབང་ཕྱུག་བཅོམ་ལྡན་
འདས། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་
དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཤར་ཟ་ཧོར་ནོར་བུའྱི་དགོན་པ་རུ། །རྣལ་འབོར་དབང་
ཕྱུག་ཏྱིལྱི་པར། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་
མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བང་པུཥ་ཧྱི་རའྱི་དགོན་པ་རུ། །རེ་བཙུན་
དཔལ་ལྡན་ནཱ་རོ་པར། །བདག་མོས་གུས་སོགས་ཤམ་བུ་ཀུན་འདྲེའོ། །ལྷོ་གོ་བོ་ལུང་གྱི་དགོན་པ་རུ། །ས་བསྒྱུར་ཆེན་པོ་
ལོ་ཙ་བར། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་
རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ནུབ་ལ་ཕྱྱི་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ། །དབང་ཕྱུག་མྱི་ལ་
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རས་པ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་
རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཤར་དྭགས་ལྷ་དཔལ་གྱི་སམ་པོ་རུ། །མགོན་པོ་ཟླ་
འོད་གཞོན་ནུ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་
མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་མཐར་ར་ཀུན་བཟང་ནགས་ཁོད་
དུ། །བདེ་གཤེགས་ཁམས་པ་རོར་རྒྱལ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་
འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་ས་ཕུ་
ཆོས་ལུང་གྱི་དགོན་པ་རུ། །གྲུབ་ཐོབ་གྱིང་ཆེན་རས་པ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་
པའྱི་གནས་འདྱིར་བ ྱིན་ག ྱིས་རླ ོབས། །མ ྱི་མཐུན་ར ེན་དང་བར་ཆད་ས ོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མ ོང་དངོས་གྲུབ་
སྩོལ། །འབྲུག་དང་ར་ལུང་དགོན་པ་རུ། །འགོ་མགོན་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་
འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་
དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་སྟག་རྱི་གངས་ཀྱི་ར་བ་རུ། །དབོན་རས་དར་མ་སེངྒེ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་
གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་
མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གདན་ས་ཡ་བཞྱིའྱི་བཞུགས་གནས་སུ། །ཆོས་རེ་གཞོན་ནུ་སེང་གེ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་
གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བ ྱིན་གྱིས་རླ ོབས། །མྱི་མཐུན་ར ེན་དང་བར་ཆད་
སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་ཡང་དགོན་རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བང་དུ། །བང་སེམས་ཉྱི་མ་སེང་གེ་ལ། ། 
བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་
ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་བར་འབོག་རོར་གྱིང་གྱི་དགོན་པ་རུ། །ཆོས་རེ་རོ་རེ་གྱིང་པ་
ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་
དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་སོས་ས་དཔལ་གྱི་གཟྱིམས་ཁང་དུ། །མཚན་ལྡན་
སོས་ས་པ་ཆེན་པོ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་
རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ཁྱི་
ཡངས་པ་རུ། །དྲྱིན་ཆེན་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་
གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་
ཟབ་ཡངས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཕུག་པ་རུ། །འཇམ་དབངས་ཀུན་དགའ་སེངྒེ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་
འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་
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དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་གཞན་ཕན་གྱི་སེད་ཚལ་ཡངས་པ་རུ། །དྲྱིན་ཅན་བཛྲ་རཏྣ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་
གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་
མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་ཟབ་གསལ་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བ་རུ། །འཇམ་དབངས་བློ་གོས་སེངྒེ་ལ། ། བདག་མོས་
གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་
སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་གངས་ཅན་གྱི་ལྟེ་བ་གངས་བཟངས་སུ། །མཉམ་མེད་མཁེན་བརེ་
རྟོགས་ལྡན་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་
མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་རང་བྱུང་ལྷན་སེས་ཀྱི་ཕོ་བང་
དུ། །འཇམ་དབངས་ཡེ་ཤེས་རྱིན་ཆེན་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་
འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་མཉམ་
ཉྱིད་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡངས་པ་རུ། །གྲུབ་ཆེན་བློ་གོས་མཆོག་ལྡན་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་
ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་
སྩོལ། །གནས་རང་རྱིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕོ་བང་དུ། །དྲྱིན་ཅན་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་
འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་
དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་གྱི་ཕོ་བང་དུ། །འཁྲུལ་ཞྱིག་ནམ་མཁའྱི་རྣལ་འབོར་ལ། ། བདག་མོས་
གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་
སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་ཕྱོགས་བལ་གྱི་ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་རུ། །མཚུངས་མེད་རྒྱལ་
དབང་ཆོས་རེ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་
མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་སྟོང་ཉྱིད་སྱིང་རེའྱི་ཕོ་བང་དུ། །ངག་
དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་
རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་ལྷན་སེས་ཟབ་ཡངས་ཀྱི་
ཕུག་པ་རུ། །འཇམ་དབངས་ཆོས་ཀྱི་གགས་པ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་
གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་
བདེ་ཆེན་འབྲུག་རྒྱལ་གྱི་དགོན་པ་རུ། །ཀུན་སངས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་
འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་
དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་ཕྱིན་ལས་མཁའ་ཁབ་ཀྱི་ཕོ་བང་དུ། །ཀུན་མཁེན་ངག་དབང་ནོར་བུ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་
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གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བ ྱིན་གྱིས་རླ ོབས། །མྱི་མཐུན་ར ེན་དང་བར་ཆད་
སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་གར་བཞུགས་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བང་དུ། །མཐུ་ཆེན་རོ་རེ་འཛིན་པ་ལ། ། 
བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་
ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་གཟྱིམས་སྱིལ་རྒྱལ་མཚན་རེ་མོ་རུ། །དྲན་ཆོག་ངག་དབང་
བཟང་པོ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་
མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་སྱི་གཙུག་ཉྱི་ཟླའྱི་གདན་སྟེངས་
སུ། །ཡབ་དྲྱིན་ཅན་ར་བའྱི་བླ་མ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་
གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་མཆོག་ངེས་པ་ལྔ་
ལྡན་དུ། །ཡྱི་དམ་ཞྱི་ཁོའ་ིལྷ་ཚོགས་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་
བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་
ཡུལ་མཆོག་ཏུ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགོའ་ིཚོགས་རྣམས་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་
པའྱི་གནས་འདྱིར་བ ྱིན་ག ྱིས་རླ ོབས། །མ ྱི་མཐུན་ར ེན་དང་བར་ཆད་ས ོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མ ོང་དངོས་གྲུབ་
སྩོལ། །གནས་རང་སང་དག་པའྱི་གཞལ་ཡས་སུ། །མཆེད་གོགས་རོ་རེ་སྤུན་ཚོགས་ལ། ། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་
གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་
མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གནས་བསྱིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁོད་དུ། །ཆོས་སོང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ལ། ། བདག་མོས་གུས་
གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །སྒྲུབ་པའྱི་གནས་འདྱིར་བ ྱིན་གྱིས་རླ ོབས། །མྱི་མཐུན་ར ེན་དང་བར་ཆད་
སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྒྱལ་བའྱི་སན་སར་ཞལ་བཞེས་ལྟར། །སྒྲུབ་གནས་འདྱི་ཡྱི་སྲུང་མ་
མཛོད། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སེས་པོ། །སན་མྱི་བཟང་དང་རྣམ་ཐོས་
སས། །རྒྱལ་ཆེན་སེ་བཞྱིས་ཕྱོགས་རྣམས་སྲུངས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །ཡུལ་ཕྱོགས་འདྱི་ལ་བདེ་
ལེགས་མཛོད། །ལྷ་སྨན་བཀ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་མཆེད། །དགེ་བསེན་རོ་རེ་ཀུན་སོབས་སོགས། །དཀར་ཕྱོགས་སོང་བ་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས། །བླ་མ་བརྒྱུད་པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་དུ། །སྒྲུབ་གནས་འདྱི་ཡྱི་སྲུང་མ་མཛོད། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་
སོལ། །ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་སོང་གོགས་མཛོད། །འགོ་ལ་ཕན་བདེ་མཐའ་དག་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི། །ཚུལ་གནས་བཤད་
སྒྲུབ་སེ་རྣམས་དར་བ་དང་། །བསྟན་འཛིན་སེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཞབས་བརྟན་ཅྱིང་། མཁའ་མཉམ་བདེ་བའྱི་དཔལ་ལ་སོད་
པར་ཤོག །གནས་འདྱིར་ཉྱིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉྱིན་མའྱི་གུང་ལ་གནས་བདེ་ལེགས། །ཉྱིན་མཚན་
རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་བདེ་ལེགས་སྩོལ། །མྱི་འགྱུར་ལྷུན་པོ་སྐུ་ཡྱིས་བཀ་ཤྱིས་ཤོག །ཅེས་
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སོགས་བརོད། བླ་མ་ཡྱི་དམ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་སོགས་ལ་གསོལ་འདེབས། ས་འདུལ་བྱིན་རླབས་དབབ་པ་འདྱི་ནྱི། 
ངེད་རང་གྱི་ཟླ་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་བ་མཆེད་གོགས་རྣམས་ཀྱིས་བཞུགས་གནས་བསམ་གཏན་ཁང་བུ་གསར་པ་
བཞེང་སའྱི་ས་གཞྱི་བྱིན་རླབས་སུ་བྱིས་པའོ།།  །། 

                         བློ་སོང་བླ་མ་བརྒྱུད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།།   

 སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་རེ་བཙུན་བམས་མགོན་དང་། །ཐོགས་མེད་དབྱིག་གཉེན་གོལ་སེ་རྣམ་གོལ་སེ། །གུ་ཎ་མྱི་ཊ་སེང་
བཟང་གང་བ་ས ེལ། །ཀུ་ས་ལ ྱི་གཉྱིས་གསེར་ག ྱིང་ཨ་ཏྱི་ཤར། །གསོལ་བ་འདེབས་ས ོ་ཐུགས་ར ེའ ྱི་སན་གྱིས་
གཟྱིགས། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤ ྱིག ་བདག་སོགས་འགོ་རྣམས་ཀྱི། །བམས་པས་བདག་བདེ་གཞན་ལ་སྟེར་ནུས་
ཤྱིང་། །སྱིང་རེས་གཞན་གྱི་དུྡྷཿཁ་དང་ལེན་པའྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་སེས་ཉམས་མེད་འཕེལ་གྱུར་ནས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་
དང་ཐུགས་རེ་མཉམ་གྱུར་ཅྱིག །འབོམ་སྟོན་རྱིན་ཆེན་གསལ་དང་ཤ་ར་བ། །འཆད་ཁ་བ་དང་སེ་སྱིལ་ལྷ་སྱིལ་བ། །ལྷ་
ལྡྱིང་བ་དང་དེ་སས་སངས་རྒྱས་དབོན། །ཡོན་དཔལ་བདེ་བ་དཔལ་དང་ཀ་བཞྱི་པར། ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་
རེའྱི་སན་གྱིས་གཟྱིགས། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤྱིགབདག་སོགས་འགོ་རྣམས་ཀྱི། །བམས་པས་བདག་བདེ་གཞན་ལ་སྟེར་
ནུས་ཤྱིང་། །སྱིང་རེས་གཞན་གྱི་དུྡྷཿཁ་དང་ལེན་པའྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་སེས་ཉམས་མེད་འཕེལ་གྱུར་ནས། །རྒྱལ་བ་
རྣམས་དང་ཐུགས་རེ་མཉམ་གྱུར་ཅྱིག །བསོད་གགས་ཐོགས་མེད་དཔལ་ཡེ་བསོད་ནམས་བཟང་། །ཞྱིག་མོ་རང་གོལ་
སྙུགས་ལ་པཎ་ཆེན་དང་། །གཙུག་ལག་ཕེང་བ་རྣམ་རྒྱལ་རྱིན་ཆེན་དཔལ། །ངག་གྱི་དབང་པོའ་ིམཚན་གཉྱིས་རེ་བླ་
མར། ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་གཟྱིགས། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤྱིག་བདག་སོགས་འགོ་རྣམས་
ཀྱི། །བམས་པས་བདག་བདེ་གཞན་ལ་སྟེར་ནུས་ཤྱིང་། །སྱིང་རེས་གཞན་གྱི་དུྡྷཿཁ་དང་ལེན་པའྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་
ས ེས ་ཉ མ ས ་མ ེད ་འ ཕ ེལ ་གྱུ ར ་ན ས །  །རྒྱ ལ ་བ ་རྣ མ ས ་ད ང ་ཐུ ག ས ་ར ེ་མ ཉ མ ་གྱུ ར ་ཅ ྱིག ཉ   ། ། 
 
                           ས་མྱི་སན་པའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།།  

  ཚེ་དཔག་མེད་དང་དག་བཅོམ་བློ་གོས་དཔལ། །ཧ་མུ་ཙནྟ་དར་མ་གགས་པ་དང་། །མངའ་རྱིས་སགས་འཆང་རྣམས་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས། །འགོ་རྣམས་ཡང་དག་ལམ་ལ་དགོད་བའྱི་ཕྱྱིར། །བདག་ལ་འཆྱི་མེད་ཚེ་ཡྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡེ་
ཤེས་རྒྱལ་པོ་སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གགས། །ཛྙཱ་ན་སྱིདྱི་སངས་རྒྱས་གགས་པ་དང་། །རོ་རེ་རྱིན་ཆེན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས། །འགོ་རྣམས་ཡང་དག་ལམ་ལ་དགོད་བའྱི་ཕྱྱིར། །བདག་ལ་འཆྱི་མེད་ཚེ་ཡྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དཔལ་ལྡན་
གགས་པ་གཞོན་ནུ་བློ་གོས་དང་། །ཤཱཀ་མཆོག་གཞོན་ནུ་ཆོས་གྲུབ་ཀུན་དགའྱི་མཚན། །ལྷ་དབང་གགས་པ་རྣམས་ལ་
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གསོལ་བ་འདེབས། །འག ོ་རྣམས་ཡང་དག་ལམ་ལ ་དགོད ་བའྱི་ཕྱ ྱིར། །བདག་ལ་འཆྱི་མ ེད་ཚ ེ་ཡ ྱི་དངོས་གྲུབ་
སྩོལ། །དགའ་བཞྱིས་རྒྱུད་བལྟམས་ལྷན་སེས་ཡེ་ཤེས་རྟོགས། །འཆྱི་མེད་དབང་པོའ་ིཚེའྱི་རྱིག་འཛིན་བརེས། །གྲུབ་ཐོབ་
ཆེན་པོ་ལྷ་དབང་གགས་པ་ཡྱིས། །རེས་བཟུང་ར་བའྱི་བླ་མར་ གསོལ་བ་འདེབས། །འགོ་རྣམས་ཡང་དག་ལམ་ལ་དགོད་
བའྱི་ཕྱྱིར། །བདག་ལ་འཆྱི་མེད་ཚེ་ཡྱི་རྱིག་འཛིན་སྩོལ།།  །། 

                            སོལ་དཀར་བརྒྱུད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་ནྱི།།   

 དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀའྱི་ཏོག །འཕགས་མ་སོལ་མ་གསེར་གྱིང་པ། །ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་འབོམ་སྟོན་པར། །གསོལ་བ་
འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་ཉེར་གཟྱིགས་
ནས། །འཆྱི་བདག་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། །ཚེ་འདྱིར་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཚུལ་ཁྱིམས་འབར་དང་སེ་པའྱི་
ཞབས། །འཛམ་གྱིང་གགས་པ་རོ་རེ་རྒྱལ། །དཔལ་ལྡན་སྟག་ལུང་ཐང་པ་ལ། ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་
རློབས། །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་ཉེར་གཟྱིགས་ནས། །འཆྱི་བདག་བདུད་ལས་
རྒྱལ་བ་དང་། །ཚེ་འདྱིར་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བ་ལམ་པ་དང་ཚལ་བའྱི་ཞབས། །སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་གཞོན་བུདྡྷཱྱི་
མཚན། །བླ་མ་བསོད་ནམས་རོ་རེ་ལ། ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་ཉེར་གཟྱིགས་ནས། །འཆྱི་བདག་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། །ཚེ་འདྱིར་མཆོག་གྱི་དངོས་
གྲུབ་སྩོལ། །བློ་གོས་མཚན་ཅན་སྨོན་མཐའ་ཡས། །བློ་གོས་ཆོས་རྒྱལ་ངག་གྱི་དབང་། །མྱི་ཕམ་པད་དཀར་པོ་ལ། ། 
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་ཉེར་
གཟྱིགས་ནས། །འཆྱི་བདག་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། །ཚེ་འདྱིར་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རོ་རེ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་
མགོན། །ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་བཟང་པོའ་ིམཚན། །དྲྱིན་ཅན་ར་བའྱི་བླ་མ་ལ། ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་
རློབས། །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་ཉེར་གཟྱིགས་ནས། །འཆྱི་བདག་བདུད་ལས་
རྒྱལ་བ་དང་། །ཚེ་འདྱིར་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དགེ་སོང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའྱི་ངོར་བགྱིས་པའོ།།  །། 
 
                       གསང་སོད་བཀའ་རྒྱ་མའྱི་གསོལ་འདེབས་ནྱི།།   

 འོག་མྱིན་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་གནས། །རང་སང་དག་པའྱི་གཞལ་ཡས་སུ། །རོ་རེ་འཆང་ཆེན་རོད་ཚང་པ། །རྣམ་
འགྱུར་འགོ་མགོན་སེ་མེད་ཞང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །ལྷ་འདྲེར་བལྟས་པའྱི་ཕ་མ་རྣམས། །ཡྱི་
དམ་བླ་མའྱི་ངོ་བོ་ལ། །ཐེ་ཚོམ་བལ་བའྱི་མོས་གུས་ཀྱིས། །སང་སྱིད་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པ་རུ། །ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་བྱིན་གྱིས་
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རློབས། །ཡང་དགོན་ཆོས་རེ་སན་ས་བ། །རྱིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་འབའ་ར་བ། །ནམ་མཁའ་སེངྒེ་ཡེ་ཤེས་མཚན། །བང་
ཆུབ་བློ་གོས་རྒྱལ་དབང་རེ། ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །ལྷ་འདྲེར་བལྟས་པའྱི་ཕ་མ་རྣམས། །ཡྱི་དམ་
བླ་མའྱི་ངོ་བོ་ལ། །ཐེ་ཚོམ་བལ་བའྱི་མོས་གུས་ཀྱིས། །སང་སྱིད་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པ་རུ། །ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་བྱིན་གྱིས་
རློབས། །ངག་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཆོས་ཀྱི་གགས། །སྒྱུ་མའྱི་གར་མཁན་པད་དཀར། །ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ངག་གྱི་
དབང་། །དེ་སས་རེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །ལྷ་འདྲེར་བལྟས་པའྱི་ཕ་མ་
རྣམས། །ཡྱི་དམ་བླ་མའྱི་ངོ་བོ་ལ། །ཐེ་ཚོམ་བལ་བའྱི་མོས་གུས་ཀྱིས། །སང་སྱིད་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པ་རུ། །ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་
བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པ་འདྱི་རང་གྱི་མོས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པའྱི་བརེད་ཐོར། འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་འཇྱིག་རྟེན་
ཡོངས་ལ་གགས་པ་དེས་བྱིས་པའོ།།  །། 

          རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཡབ་སས་ལ་བསྟོད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།།  

 འཛམ་གྱིང་ཐུབ་བསྟན་ཉྱིན་མོར་བེད་པའྱི་མགོན། །རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པ་ཞྭ་ནག་ཅོད་པན་ཅན། །མཐའ་ཡས་འགོ་བ་འདྲེན་
པའྱི་དེད་དཔོན་མཆོག །དབང་ཕྱུག་རོ་རེའྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རེའྱི་རྣམ་རོལ་
ནྱི། །གངས་ཅན་ལོངས་འདྱིར་སྐྱུ་རའྱི་གདུང་རྱིགས་རེར། །ཞྭ་དམར་ཅོད་པན་འཛིན་པ་སེ་དགུའྱི་མགོན། །ཆོས་ཀྱི་
དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཞད་པ་རོ་རེའྱི་སན་སར་སན་བརྒྱུད་ཀྱི། །གདམས་པའྱི་བཅུད་འཐུང་སྨྱིན་
གོལ་ལ་གོམས་པས། །འཇའ་ལུས་མཆོག་བརེས་སྤྲུལ་སྐུས་འགོ་དོན་མཛད། །གགས་པ་དོན་གྲུབ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྱིན་ལས་པར། །རོད་མེད་ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་ཀརྨ་པ། །ཆོས་དབྱིངས་རོ་རེ་
ཞེས་གགས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའྱི། །ཞབས་པད་སལ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅྱིག །དེ་ལྟར་བསྟོད་པའྱི་རབ་དཀར་དགེ་བའྱི་
མཐུས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རེན་ཀུན་ཞྱི་ནས། །མ་ལུས་རྣམ་
མཁེན་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་དགེ་སོང་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱི་རང་ཉྱིད་མོས་པའྱི་གསོལ་འདེབས་སུ་བགྱིས་
པའོ།།  །། 
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 ༄༅། །བླ་མ་ཡྱི་དམ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་སོགས་ཀྱི་གཏོར་བསོས་དང་།ཀུ་ས་ལའི་མཆོད་ཕེང་།  

༄༅། །ཨོཾ་ཕྱྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཉྱིད་གཏོར་གཞོང་དུ། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དངོས་ཀུན་གཏོར་མའྱི་རྫས། །རང་བྱུང་
གཏུམ་མོའ་ིཐབས་ཤེས་མེ་རླུང་གྱིས། །སངས་རྟོགས་སྦར་བས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྱིར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨྡྷཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོྡྷཿཧྱིྡྷཿ ཧཱུྃ་རང་
ཉྱིད་གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུབ་འཁོར་ལོ་སོམ། །ལྷན་སེས་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་གྱིས། །ར་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་དང་
ཡྱི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་འཁོར་བཅས་གཏོར་མའྱི་མགོན། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སན་དྲངས་དེ་དག་
གྱིས། །ལགས་ལས་འོད་ཟེར་སྦུ་གུ་གཏོར་མར་ཟུག །གསོལ་བས་དགེས་དགུས་རོ་མཆོག་ལྡན་པར་གྱུར། །ཧཱུྃ། རོ་རེ་
འཆང་ཆེན་ཏྱིལྱི་ནཱ་རོ་དང་། །མར་པ་མྱི་ལ་སམ་པོ་མཐའ་ར་བ། །མངྒ་ལ་ཤྱི་རེ་བཙུན་གགས་པ་དཔལ། །ས་ཕུ་པ་དང་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་སོགས། །ར་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ལ། །དམ་རྫས་བདུད་རྱིའྱི་གཏོར་མ་འདྱི་འབུལ་
བས། །བྱིན་རླབས་མཆོག་གྱི་ཆར་རྒྱུན་དབབ་ཏུ་གསོལ། །ཧཱུྃ་ལྷག་པའྱི་ལྷ་མཆོག་སོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་ནས། །འཁོར་ལོ་ལྔ་
ཡྱི་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་དང་། །ཀེ་ར ོར་གདན་བཞྱི་མཱ་ཡ་ཐོད་པར་བཅས། །རོ་རེ་བདུད་རྱི་ཧཾ་མཛད་དུས་འཁོར་
ལོ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་གཤྱིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག །གསར་རྱིང་ཞྱི་ཁོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །དམ་རྫས་བདུད་རྱིའྱི་
གཏོར་མ་འདྱི་འབུལ་བས། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་གྱི་ཆར་རྒྱུན་དབབ་ཏུ་གསོལ། །ཕྱྱི་དང་ནང་གྱི་ཡུལ་མཆོག་ཉྱི་ཤུ་
བཞྱི། །སུམ་ཅུ་གཉྱིས་དང་ར་བདུན་ལ་གནས་པ། །བར་ཆད་སེལ་ཞྱིང་བུ་བཞྱིན་སོང་མཛད་པ། །དམ་ལྡན་སོང་བའྱི་
མཁའ་འགོ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །དམ་རྫས་བདུད་རྱིའྱི་གཏོར་མ་འདྱི་འབུལ་བས། །དམ་ལྡན་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་
ཀྱིས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རེན་ཀུན་སོལ་ལ། །མཐུན་རེན་གེགས་མེད་ཡྱིད་བཞྱིན་སྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །ཧཾ་རྒྱལ་བ་
ཀུན་གྱི་ཕྱིན་ལས་དྲག་པོའ་ིསྟོབས། །མ་རུངས་འདུལ་མཛད་ནག་པོ་ཕྱག་བཞྱི་པ། །གྱི་གུག་མ་དང་དུད་སོལ་ལྷ་མོ་
སོགས། །ལྕམ་དྲལ་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའྱི་ཚོགས་བཅས་ལ། །དམ་རྫས་བདུད་རྱིའྱི་གཏོར་མ་འདྱི་འབུལ་བས། །བསྟན་པ་
རྱིན་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །སྒྲུབ་པོའ་ིབར་ཆད་སོལ་ལ་མཐུན་རེན་བསྒྲུབ། །ཡྱིད་ལ་བསམ་དགུ་སད་ཅྱིག་
འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཧྱིྡྷཿ གནོད་སྱིན་དབང་པོ་གཞན་གྱིས་མྱི་ཐུབ་པ། །བཙུན་མོ་སས་དང་བློན་པོ་འབངས་སུ་
བཅས། །སྨོན་ལམ་དབང་གྱི་གང་ལ་གང་འདུལ་ཚུལ། །བམས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྱིན་པའྱི་གནས་ལ་མཁས། །རྣམ་བཞྱིའྱི་
འཁོར་གྱིས་གྱི་དབུལ་བ་སེལ་བགྱིད་པའྱི། །སྱིན་བདག་ནོར་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །དམ་རྫས་བདུད་རྱིའྱི་གཏོར་མ་
འདྱི་འབུལ་བས། །བདག་སོགས་ཚེ་གཅྱིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཆོས་མཐུན་འཚོ་བ་ཡྱིད་བཞྱིན་བསྒྲུབ་ཏུ་
གསོལ། །ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་བརོད། བོ། ལྷ་སྨན་བཀ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མ། །མཐྱིང་གྱི་ཞལ་བཟང་མྱི་གཡོ་བློ་
བཟང་དང་། །ཅོད་པན་མགྱིན་བཟང་གཏང་དཀར་འགོ་བཟང་སོགས། །སྒྲུབ་མཆོག་སོང་མ་དཔོན་གཡོག་འཁོར་བཅས་
ལ། །དམ་རྫས་བདུད་རྱིའྱི་གཏོར་མ་འདྱི་འབུལ་བས། །འགལ་རེན་བར་ཆད་སོལ་ལ་མཐུན་རེན་བསྒྲུབ། །ཡྱིད་ལ་བསམ་
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ཀུན་སད་ཅྱིག་འགྲུབ་པར་མཛོད། །གཙང་རྱིས་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་དང་། །བསྟན་མ་བཅུ་གཉྱིས་དགེ་བསེན་ཉྱི་ཤུ་
གཅྱིག །ཁད་པར་དགེ་བསེན་རོ་རེ་ཀུན་སོབ་སོགས། །དཀར་ཕྱོགས་སོང་བའྱི་ཡུལ་ལྷ་གཞྱི་བདག་ལ། །དམ་རྫས་བདུད་
རྱིའྱི་གཏོར་མ་འདྱི་འབུལ་བས། །འགལ་རེན་ཞྱི་ཞྱིང་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བསྟོད་པ་ནྱི། གང་གྱི་དྲྱིན་གྱིས་
བདེ་ཆེན་ཉྱིད། །སད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བླ་མ་རྱིན་ཆེན་ལྟ་བུའྱི་སྐུ། །རོ་རེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །བསལ་
པར་ལེགས་སད་སྨོན་ལམ་མཐུས། །དེང་འདྱིར་ལྷག་པའྱི་ལྷར་གྱུར་པའྱི། །དཔལ་ལྡན་ཁག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀ །ཡྱི་དམ་
ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ར་དང་ཞྱིང་ལ་གནས་གྱུར་ཅྱིང་། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ། །དམ་ཚིག་ཅན་
རྣམས་སོང་མཛད་པའྱི། །མཁའ་འགོའ་ིཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སངས་རྒྱས་སན་སར་ཁས་བླངས་ཤྱིང་། །ཧཾ་དང་
ཕཊ་ཀྱི་འབྲུག་ས་ཡྱིས། །བར་ཆད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་མཛད་པའྱི། །ཆོས་སོང་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཚེ་
གཅྱིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་འཚོ་བ་ཡྱི། །ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་སྟེར་མཛད་པའྱི། །ནོར་ལྷའྱི་
ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ནུ་ལྡན་ཀུན་གྱི་གཙོ་མོ་བཅོམ་ལྡན་མ། །ཕྱྱི་ལྟར་དུར་ཁོད་འཇྱིག་རྟེན་ཌཱ་ཀྱིའྱི་ཚུལ། །ནང་
ལྟར་རྱིགས་ལྔའྱི་མཁའ་འགོ་དམ་ཚིག་ཅན། །གསང་ཡུམ་བདེ་སྟེར་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་བསྟོད། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྱི་
བཀའ་སྲུང་ཆེ། །སས་ཡུམ་ཕྱྱི་བློན་ནང་བློན་བཅས། །དག་བགེགས་འདུལ་བའྱི་མཐུ་རལ་ཅན། །ལྷ་བཙན་འཁོར་དང་
བཅས་ལ་བསྟོད། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྱིས། །བསྟན་བསྲུང་མངའ་གསོལ་གཉེར་གཏད་པའྱི། །བཀའ་སོད་
དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བསྟོད་དོ་བཅོལ་བའྱི་འཕྱིན་ལས་སྒྲུབ། །མངྒ་ལཾ།།   །། 

                                        ཀུ་སུ་ལུའྱི་མཆོད་ཕེང་བཞུགས་སོ།།  

  རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་བླ་མ་ལ། །བདག་སོགས་ནམ་མཁའ་མཉམ་པའྱི་འགོ་ཚོགས་ཀྱིས། །སོ་གསུམ་
གསུམ་པ་ཆེན་པོའ་ིཕྱག་བགྱིའོ། །མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདྱིར་སྩལ་དུ་གསོལ། །འགོ་བ་གང་ཞྱིག་གྱིས་བླ་མ་དཀོན་
མཆོག་མཆོད་པའྱི་བློ་དང་ལྡན་ཀང་། ལོངས་སོད་དང་དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱིས་འཕོངས་པ་དག་གྱིས་ཆག་མེད་དམ། ཡང་
ན་གསོ་སོང་ལེན་པ་དང་། དུས་བཟང་རྣམས་སུ་ནངས་པར་ཁྲུས་དང་། གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པར་བས་ཏེ། གནས་ཁང་
དབེན་པ་ཡྱིད་དུ་འོངས་པའྱི་མེ་ཏོག་གྱི་ཚལ་ལ་སོགས་པར་ཕྱྱིན་ནས། དཀོན་མཆོག་གྱིས་རྟེན་དྲུང་ངམ། ཡང་ན་མདུན་
གྱིས་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་བཞུགས་པར་མོས་པས་ཆུ་གཙང་ལ་སོགས་མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་ཅྱི་འབོར་
བཤམས་ཏེ། གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་ཚིག་དོན་ལ་སེམས་རེ་གཅྱིག་པས་ལུས་ཀྱིས་ཕྱག་དང་། ངག་གྱིས་མ་ནམ་བཞྱི་
སོར་དང་། ཡྱིད་ཀྱིས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོའ་ིསེམས་བསེད་ཅྱིང་། འདྱི་སད་བརོད་པར་བའོ།།   དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་
སས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །འགོ་ལ་བརེ་དགོངས་དངོས་འབོར་ཡྱིད་སྤྲུལ་པའྱི། །མཆོད་སྱིན་འདྱི་དག་བདག་གྱི་
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འབུལ་གྱིས་བཞེས། །བདག་ནྱི་འབོར་པར་མྱི་ལྡན་དབུལ་འཕོངས་པས། །མཆོད་པའྱི་ནོར་འགའ་བདག་ལ་ཅང་མ་
མཆྱིས། །དེས་ན་གཞན་དོན་དགོངས་པའྱི་མགོན་ཉྱིད་ཀྱི། །འགོ་བའྱི་དོན་སད་ཉྱིད་ཀྱི་མཐུས་བཞེས་ཤྱིག །དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དེ་སས་ལ། །རྱིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོ་སོས་ཀྱི་ཆུས། །ཡྱིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་
ནྱི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའྱི་གོས། །གཙང་ལ་དྲྱི་རབ་བགོས་
པས་སྐུ་ཕྱྱིའོ། །དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའྱི། །ན་བཟའ་ཤྱིན་ཏུ་དྲྱི་ཞྱིམ་དམ་པ་འབུལ། །འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་དང་
འཇྱིག་རྟེན་གཞན་དག་གྱིས། །མེ་ཏོག་བདུག་སོས་སང་གསལ་དྲྱི་མཆོག་དང་། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་མཆོད་པའྱི་
རྫས། །ལྷ་མྱིའྱི་ལོངས་སོད་རྣམས་དང་རང་བཞྱིན་གནས། །ངོ་མཚར་སད་དུ་འོས་པ་དེ་དག་ཀུན། །བློ་ཡྱིས་བླངས་འདྱིར་
རྒྱལ་བ་སས་བཅས་མཆོད། །བདག་གྱིས་ལུས་དང་ལོངས་སོད་ཐམས་ཅད་དང་། །མཁའ་དང་མཉམ་པའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་
པ། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་འབངས་སུ་འབུལ་ལགས་ན། །བརེ་བའྱི་ཐུགས་རེས་འདྱི་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །བདག་
སོགས་མ་རྱིག་དུག་གསུམ་དབང་གྱུར་པས། །མྱི་དགེ་བཅུ་སོགས་སྱིག་པའྱི་ལས་བགྱིས་རྣམས། །རབ་གནོང་འགོད་
པས་བཤགས་སོ་སན་ཆད་སོམ། །འགོ་ཀུན་དགེ་ལ་བདག་ནྱི་རེས་ཡྱི་རང་། །ཐེག་མཆོག་ཆོས་འཁོར་བསོར་ཞྱིང་
བཞུགས་པར་གསོལ། །དུས་གསུམ་དགེ་དེས་མར་གྱུར་འགོ་རྣམས་ཀྱིས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དལ་འབོར་ལུས་ཐོབ་
ནས། །ཐེག་ཆེན་གསང་སགས་སྟོན་པའྱི་བླ་མ་དང་། །མཇལ་ཏེ་རང་སེམས་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པར་ཤོགཉ  །རྨོངས་པ་
རང་འདྲའྱི་བློ་དང་བསྟུན་པ་ཡྱིས། །གོང་མའྱི་གསུངས་ལས་འོས་སེབས་སྱིག་པ་འདྱིས། །ཆོས་ཀྱིས་སན་ལྡན་ཐུགས་
དང་འགལ་སྱིད་ན། །ཆོས་དབྱིངས་སེ་མེད་ངང་དེར་བཟོད་པར་གསོལ། །ཞེས་པ་འདྱི་ཡང་ཚིག་གྱིས་དབེན་པ་འགའྱི་བསྐུལ་
ངོར་ལྟས། །འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་གགས་པ་དེས་བགྱིས་སོ།།   །། 
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             དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་གགས་པ་དེ་ཉྱིད་ 

                                  ཀྱི་ཡང་དག་ལཾ་ཡྱིག་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བདག་ཉྱིད་དཔལ་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གནས་ཚུལ་ཆོས་
དབྱིངས་སོས་བལ་ལས། །ཐུགས་རེའྱི་རོལ་རེད་གདུལ་བའྱི་ངོར། །རང་རང་སལ་བ་དང་འཚམས་པར། །གང་འདུལ་
དེར་སྟོན་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུས། །མཁའ་ཁབ་འགོ་བའྱི་དོན་མཛད་པའྱི། །སབས་གནས་མཆོག་དེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །རྒྱལ་བའྱི་
ཐུགས་རེས་ཀུན་ཁབ་པས། །སོར་ལེར་གཙང་བར་མྱི་རྱིགས་ཀང་། །བདག་ཅག་མོས་པ་དང་འཚམ་པར། །ཐོས་དང་
མཆེད་པོ་འགའ་ཞྱིག་ལ། །ཞུས་ངོར་གནང་དང་ཐོལ་བྱུང་གསུངས། །དགོངས་པ་ཅན་དང་དགོངས་མྱིན་སོགས། །ཞལ་
གྱི་གདམས་པ་མང་བཞུགས་ལས། །མཆེད་གོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་དང་། །རང་ཉྱིད་དྲན་པ་གསོ་ཕྱྱིར་དུ། །འགའ་
ཞྱིག་ཡྱི་གེར་བཀོད་པ་ལ། །བླ་མ་མཁའ་འགོས་གནང་བ་སྩོལ། །དེ་ལ་ལྷར་བཅས་འགོ་བ་མ་ལུས་པའྱི། །གཙུག་རྒྱན་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལྷ་རེ་བ་ཞེས་རོ་རེ་འཆང་མྱིའྱི་སང་བརན་དུ་སྤྲུལ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱིས་སས་དམ་པ་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། བདག་ཅག་འགོ་བ་མ་ལུས་པའྱི། སབས་གནས་འགན་ཟླ་དང་བལ་བའྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་དབང་
གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉྱིས་བདེ་བླག་ཏུ་སྩོལ་བའྱི། རེ་བཙུན་བླ་མ་དགེ་སོང་
རྣལ་འབོར་སོད་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་འདྱི་ཉྱིད་དགུང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན་པ་ནས་སོང་བ་བསམ་
གཏན་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་སྟེ་རྱི་ཁོད་དང་། འདག་སར་དང་། གནས་ཆེན་དང་། ཕྱོགས་བལ་གྱིས་རྒྱལ་ཁམས་
རྣམས་སུ། རྣལ་འབོར་གྱིས་སོད་པ་བསངས་པའྱི་དུས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བོགས་ཐོན་ཚུལ་གྱི་ཉམས་མགུར་དང་། ཕ་ཡུལ་
མདོ་ཁམས་སུ་བོན་དུས་མ་ཉེས་པའྱི་ཁ་ཡོགས་ཆེན་པོས་སང་སྱིད་ཐམས་ཅད་དགར་ལངས་པས་འགལ་རེན་གོགས་སུ་
ཤར་ཚུལ་དང་། སོབ་མ་སོ་སོའ་ིརྒྱུད་ཚོད་དང་འཚམས་པར་གནང་བ་མང་དུ་བཞུགས་པ་ལས། འདྱིར་ཉམས་དབངས་
འཐོར་བུ་འགའ་དང་། ཁམས་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྣམས་ལས། ཐོག་མར་དཔལ་ཆུ་བོ་རྱིའྱི་རྒྱ་རས་ཕུག་
པར་བཞུགས་པའྱི་དུས་མེ་ཏོག་མཆོད་ཟླའྱི་དུས་ཆེན་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཡུལ་པའྱི་མྱི་ས་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉྱིན་མཚན་ཁོར་
ཡུག་ཏུ་གླུ་ལེན་བོ་འཁབ་བེད་ཅྱིང་འདུག་པས། ཁེད་རྣམས་དེ་ཙམ་གྱི་བློ་བདེ་ན་ང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བློ་མྱི་བདེ་སམ་ནས་མགུར་
འདྱི་བག ྱིས ་ས ོ། །ན་མ ོ་བླ་མ་བཀའ་དྲ ྱིན་ཅན་ལ་གས ོལ་བ་འདེབས། །སང་པ ོས་ར ྱི་ཁ ོད་ཐུབ་པར་བ ྱིན་ག ྱིས ་
རློབས། །དཔལ་དེ་རྱིང་བཀ་ཤྱིས་ཡར་གྱིས་ངོ་། །དུས་ཁད་པར་ཅན་གྱིས་ཚེས་བཅུ་ལ། །ཡབ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱིས་སྐུ་
དྲྱིན་དྲན་པའྱི་ཕྱྱིར། །གསོལ་འདེབས་གླུ་བོའ་ིམཆོད་པ་འབུལ། །ཨེ་མ་བདག་ནྱི་སལ་བ་བཟང་། །ཐག་རྱིང་གྱིས་ས་ནས་
འོངས་པས་འཚེངས། །ཡུལ་དབུས་ཀྱི་དམ་ཆོས་སྨྱིན་སར་སེབ། །བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་བཟང་དགུ་མཇལ། །བཀའ་དྲྱིན་ཆོས་
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འབེལ་ཕྱག་དབང་དང་། །སྨ ོན་ལམ་བཟང་པོས་འབེལ་པ་ཐོབས། །ར ེ་ངག་དབང་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞབས་ལ་
གཏུགས། །སན་རྒྱུད་ཀྱི་གདམ་ངག་ཟབ་དགུ་ཐོབ། །ཁད་པར་ཀུན་མཁེན་འབྲུག་པ་ཞེས། །མྱི་ཕམ་པད་དཀར་ཐུགས་
ཀྱིས་སས། །བུ་བརྒྱའྱི་ནང་གྱིས་གོ་ཆོད་པོ། །རེ་ལྷ་རེ་རྟོགས་ལྡན་ཞེས་གགས་པའྱི། །མཚན་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་བ་སྤུ་
གཡོས། །གདོང་མཆྱི་མས་གང་བའྱི་མོས་གུས་སེས། །རེ་ཁོང་དང་མཇལ་བར་སྱིད་དམ་སམ། །ལམ་རྱིང་གྱིས་དཀའ་
ཚེགས་མ་དྲན་པར། །རེ་ཡྱིད་ལ་བས་ཏེ་སན་སར་ཕྱྱིན། །ཞལ་རས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཇལ་བའྱི་མོད། །ཕ་བུ་ལྟ་བུའྱི་
གདུང་སེམས་བྱུང་། །འདྱི་རྨྱི་ལམ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་སྱིད་ན། །བདག་འདྱི་ལས་དགའ་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་དམ་སམ། །དེད་དཔོན་
སོབ་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་པར་འདུག །སེམས་ཉྱིད་རང་ངོ་རང་གྱིས་ཤེས། །ཐག་ཆོད་ངེས་ཤེས་ནང་ནས་རེད། །འཁོར་
འདས་འཁྲུག་པའྱི་ཕོ་ཤན་ཕྱེད། །ད་ནྱི་བས་པ་དོན་དང་ལྡན། །ད་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་ལོན། །གོགས་རྟོགས་ལྡན་སུ་
དང་ཕད་གྱུར་ཀང་། །དོན་འདྱི་ལས་གཏུགས་ས་ཞྱིག་མེད་དོ་སམ། །བདག་དེ་ཕྱྱིར་བློ་སེམས་བདེ་བ་ལགས། །བློ་བདེ་
ཁོང་ཆུད་ཀྱི་མགུར་མ་འདྱི། །གནས་ཆེན་དཔལ་གྱི་ཆུ་བོ་རྱིར། །ཁམས་པ་བསྟན་འཕེལ་ཞེས་པས་བླངས། །དགེ་བས་མ་
རན་སེམས་ཅན་རྣམས། །བློ་བདེ་ཁོང་དུ་ཚུད་པར་ཤོག །ཅེས་དང་། རེ་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གུ་རུ་
རཏྣས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁེད་མྱི་ཕམ་བསྟན་འཛིན་གགས་པ་ཡྱིས། །བསན་དྲྱི་རྨེད་ཡང་ཡང་བསར་བ་ལ། །སང་
བདག་གྱིས་གནས་ཚུལ་དབངས་སུ་ལེན། །ཐུགས་མ་ཡེངས་དར་གཅྱིག་གསན་པར་ཞུ། །རེ་རོ་རེ་འཆང་ནས་ད་ལྟའྱི་
བར། །ཁོང་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་རེ་བཙུན་རྒྱ་མཚོ་དེའྱི། །ཐུགས་རེ་དང་བྱིན་རླབས་གཅྱིག་བསྡུས་པ། །ཕ་ངག་དབང་བཟང་
པོ་མྱི་ཟེར་རམ། །ཡབ་རེ་བཙུན་ཁོང་གྱིས་ཐུགས་རེའྱི་མཐུས། །ང་མདོ་ཁམས་ཀྱི་སང་པོ་བསྟན་འཕེལ་དང་། །དཔོན་
སོབ་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར། །དུས་སད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་འབལ་བ་མེད། །བདག་དེ་ཕྱྱིར་མྱི་བདེའྱི་དོགས་མ་
མཆྱིས། །ད་གཏན་དུ་བདེ་བའྱི་རྣལ་འབོར་ལགས། །གནས་སབས་ཀང་བདེ་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་གདའ། །འབྱུང་བ་ཆ་སོམས་
སྒྱུ་ལུས་བདེ། །ཟླ་མེད་གཅྱིག་པུའྱི་ས་བཅད་བདེ། །ཉམས་ལེན་སང་བའྱི་སྟེང་དུ་བདེ། །འཆར་སོ་མང་ན་ལྷག་པར་
བདེ། །འཚོ་བ་གང་བྱུང་བསྟེན་པས་བདེ། །རོལ་སྒྲུབས་གཡེང་བ་མ་དགོས་བདེ། །གོས་སུ་བེམ་ཧྲུལ་གོན་པས་
བདེ། །འཕྱོར་པོའ་ིསྒྲུབ་བློ་མེད་པས་བདེ། །ཆོག་ཤེས་གཏེར་དང་འཕད་པས་བདེ། །ནོར་ལ་གསོག་འཇོག་མ་དགོས་
བདེ། །སང་སྱིད་ཕ་མར་ཤེས་པར་བདེ། །དག་ལ་ཞེ་སང་མ་དགོས་བདེ། །ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་གོ་བས་བདེ། །གཉེན་ལ་
ཞེན་པ་མེད་པས་བདེ། །བདེ་བ་བཅུ་བཞྱིའྱི་དབངས་ཆུང་འདྱི། །ཆོས་རེ་མཇལ་བའྱི་ཕྱག་རྟེན་མཛོད། །བསྙུན་དྲྱི་མེད་
མཛད་པའྱི་བ་དགའ་མཛོད། །མཐུན་རེན་བཟང་པོའ་ིབདབ་ལན་མཛོད། །རེ་བཀའ་དྲྱིན་འཁོར་མེད་ཀྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། །སང་
རྱི་ཁོད་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་སས་སོ། །ཡང་ཕ་ཡུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཏམ་ཐོས་པས། ཕ་མེས་བཟང་པོའ་ིབུ་
རྒྱུད་ལ་ཕོ་མ་སེས་ཟེར་ཙ། ལྷ་ཐུར་གྱིས་ཚ་བོ་འདྲ་འོང་བར་སྱིད་པ། ཕ་མེས་ཀྱིས་བསགས་པའྱི་ནོར་རྫས་རྣམས་མེད་
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པོར་བཏང་བས་ཕ་ཤུལ་ཡང་མ་ཟྱིན། ཡང་ན་དྲག་འདུལ། ཡང་ན་གཉེན་སོངས། ཡང་ན་ཆོས་བེད་ཀང་ཀརྨ་པའྱི་སར་ལྟ་
བུའྱི་ལྟོ་གོས་རེད་ས་གཅྱིག་ཏུ་ཡྱིན་ཀང་མ་བསད་པར། ད་ཀུན་དབུས་གཙང་ཕྱོགས་ཡ་གྱི་ཤེད་དུ་རྒྱབ་ཏུ་གོས་ཤྱིག་ཀང་
མེད་པའྱི་ས་མཐར་འཁམས་པའྱི་སང་པོ་རང་དུ་སོང་ཡོད་པར་འདུག །ཟེར་ནས་རང་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་ནག །མྱི་
དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་སོ་དཀར། བར་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔེ་འདྲེན་བེད་ཅྱིང་འདུག་ཟེར་བས་ཨ་མཚར་པོ་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་
ལ་འདྱི་འདྲའྱི་མཐོང་སང་སྱིད་པར་གདའ། མ་རྟོགས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྱིང་རེ་རེ་ལ། རང་གྱིས་བླ་མ་དེ་རྣམས་
བཀའ་དྲྱིན་རེ་ཆེ། ད་ནྱི་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་སྒྲུབ་པ་ཚུལ་བཞྱིན་མྱི་བེད་རེ་སམ་པའྱི་མོད་ལ་སས་པ། ཕ་བཀའ་དྲྱིན་འཁོར་
མེད་ཀྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། །སང་སྱིང་རེ་འབོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཨ་མཚར་པོ་ཤ་ཚ་གོ་ལོག་གྱིས་གཏམ། །ཁེད་གཏན་
ཚིགས་ཅན་རྣམས་ཚུར་གསོན་དང་། །མྱི་བདག་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཅུང་ཞྱིག་བརོད། །དོན་དགོས་ཆེད་ཅྱི་འདུག་སེམས་
ལ་ཟུང་། །ང་མ་རྟོགས་བྱིས་པ་དམུས་ལོང་ཞྱིག །ནོར་བསྒྲུབ་ཕྱྱིར་དབུས་གཙང་གྱིས་ཕྱོགས་སུ་ཕྱྱིན། །ནོར་འདོད་དགུ་
འཛོམ་པའྱི་རེ་དང་མཇལ། །ང་མ་རྟོགས་དབུལ་བས་ནོར་འདོད་ཞུས། །ཕ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཞལ་ས་ནས། །མྱི་ཁོད་
རང་ནོར་དུ་འདུག་པ་གསུངས། །དེར་བྱིན་རླབས་ཚིག་གྱིས་བར་སར་བས། །སོན་ཐོགས་མེད་ནས་འགོགས་པའྱི་ལྷན་
སེས་ལས། །ཡུལ་གཞན་ནས་འཚོལ་དུ་མྱི་འདུག་པས། །དབུལ་པོའ་ིཁྱིམ་གྱིས་སེད་པུ་དེ། །རྱིན་ཆེན་གསེར་དུ་ངོ་སད་
ལྟར། །རྟོགས་པས་གདོད་ནས་རྣམ་དག་པའྱི། །ཡེ་ཤ ེས་སན་ལྡན་རྣལ་འབོར་པ། །མྱིང་རང་དུ་འདུག་པ་དེ་ནས་
ཤེས། །ཁམས་ཕྲུག་གཅྱིག་དབུས་གཙང་ཕྱྱིན་པ་ལ། །ནོར་ནོམ་པ་ང་རང་ཆེའོ་སམ། །དེ་གོ་བར་འདུག་གམ་ཁོམ་པ་
ཀུན། །མྱི་བདག་གྱི་གཏན་ནོར་དེ་ལ་བེད། །ངས་སྡུག་སོགས་ཀྱི་སེར་ས་མ་བས་པས། །འཛད་མེད་དགོས་འདོད་ཀྱི་
གཏེར་དང་ཕད། །དབུལ་ཕོངས་སོགས་གར་སོང་གྱི་ཆ་མ་མཆྱིས། །ཁེད་ཅག་གསོག་འཇོག་གྱིས་ལྷུས་འདེད་དེ། །དཔེ་
བྱིས་པའྱི་བེ་མའྱི་མཁར་བཞྱིན་དུ། །ལས་ཟྱིན་འབས་སུ་དགོས་ཆེད་ཅྱི་འདུག་ལྟོས། །ད་གཏན་ནོར་ཞྱིག་བསྒྲུབ་ན་མྱི་
འཐད་དམ། །ཞེས་དང་། ང་ཡབ་མེས་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་གདན་ས་རུ། །ངེད་རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་
པས། །རང་གཞན་དོན་གཉྱིས་ད་རེས་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཕ་ཤུལ་མ་ཟྱིན་ནོར་དང་ཟེར་བ་མཚར། །ཚེ་འདྱིར་དགོས་པའྱི་སན་
གགས་ནོར་རྫས་དང་། །ལོ་བརྒྱའྱི་སོད་རྱིས་ཕྱྱི་ཚིས་བསྒྲུབ་ལགས་ཀང་། །འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་ཅེས་པའྱི་ས་བོ་ཆེ། །ས་ཕྱྱི་
ནམ་འོང་ཚོད་འཛིན་མྱི་འདུག་པས། །ཕ་ཤུལ་མ་ཟྱིན་ནོར་མེད་སང་པོ་ང་། །ད་ལྟ་ཤྱི་ཡང་འགོད་དགོས་མྱི་འདུག་
གོ། །སན་གགས་ནོར་བཅས་ཕ་ཤུལ་འཛིན་ས ེམས་རྣམས། །དམལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་འཇྱིགས་པ་མ་ཐོས་
སམ། །བཟུར་མེད་འཕང་དེར་ནམ་ཡང་འགོ་དགོས་ན། །ཆོས་རྒྱལ་ཁོང་དང་ལོག་འདུན་ཅང་ཨེ་བྱུང་། །དེ་མ་ཡྱིན་ན་
དལ་བར་སོད་ཕོད་དམ། །སྡུག་བསལ་རྒྱུ་འབས་མཉམ་དུ་སོད་བེད་པའྱི། །རང་གཞན་སྡུག་པའྱི་གསོག་འཇོག་ཤོལ་
མཛོད་ལ། །འདྱི་ཕྱྱི་བདེ་ཞྱིང་གཏན་དུ་སྱིད་པ་ཡྱིས། །གཏན་དོན་ད་རེས་བསྒྲུབ་ན་མྱི་འཐད་དམ། །ཟེར་བ་བས་སོ། །དེ་
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ནས་ལྷམ་རོལ་གྱིས་རྒྱལ་ཁམས་ལྟ་བར་སྟོད་ཕྱོགས་ལ་ཕྱྱིན་པས། གོ་བ་དང་ཉམས་མོང་བཟང་པོ་ནམ་མཁའ་མགུལ་དུ་
གོན་ཞྱིང་སོ་སགས་སུ་སར་མ་ཙིག་ཙིག་པ་བྱུང་ནས་རློམ་ཞེན་གྱིས་ཕྱེ་འཐོར་བྱུང་ཚད་འགམ་པས། མཉམ་བཞག་ཏྱིང་
འཛིན་གཡེལ་ནས་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཆགས་སང་སེ་བས་ཁས་ལེན་བཟང་ལ་ཉམས་ལེན་ཞན་པའྱི་ཀུན་རྟོག་གྱིས་རྦ་ལ་གཡེང་
བ་བྱུང་ཞྱིང་རེས་ཉམས་མོང་རྣམས་དག་ནས་རང་གཤྱིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ལོག་པ་ཡང་བྱུང་བས་ཞུས་པ།  གཏན་གྱི་སབས་
གཅྱིག་རེ་བཙུན་དྲུང་དུ། །བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་དོན་འདྱི་བཞྱིན། །ངེས་ཤེས་དྲན་པའྱི་ཁ་འཛིན་བལ་བའྱི། །དྲན་མེད་ཡོངས་
ཤེས་ཡུག་གཅྱིག་འདུག་པས། །ཕ་རེས་ཟྱིན་སམ་བློ་སེམས་བདེ་བྱུང་། །མཚན་དུས་བག་ཆགས་རྨྱི་ལམ་འཆར་
སོ། །སོན་ཆད་ཟྱིན་སངས་སེལ་ཐུབ་མཆོག་བཟུང་། །བར་དུ་འཛིན་མེད་རང་གོལ་སམ་ཡང་། །བཟང་ན་མཆོག་འཛིན་
ངན་ན་ཅུང་སང་། །ད་ལྟའྱི་རྨྱི་ལམ་འཆར་སོ་རྣམས་ནྱི། །ཕྱྱི་དུས་མ་ལུས་ལེགས་ཉེས་ཤེས་ཀང་། །ཆགས་སང་བལ་བས་
འཛིན་མེད་རང་གོལ། །སོན་དུས་གཉྱིས་འཐུག་དགེ་སོར་བྱུང་བ། །ངེས་ཤེས་ཆེ་བ་མ་བྱུང་ཚོར་ཡོད། །ད་ལྟའྱི་གཉྱིད་
འཐུག་དགེ་སོར་བྱུང་ཞེས། །ངེས་ཤེས་ཆུང་ཞྱིང་མ་བྱུང་ཞེས་ཀང་། །ཞུ་ངོ་མ་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱིས། །སོབ་བུ་བདག་ལ་
ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ནས། །འདྱིར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་དང་། །ཞེས་བགྱིས་སོ། །ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་རེ་
བཙུན་ངག་དབང་བཟང་། །རྱིས་མེད་འགོ་ལ་ཡང་དག་ལམ་སྟོན་པའྱི། །ཐུགས་རེ་འགན་ཟླ་བལ་བའྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། །བདག་
སོགས་རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁེད་གསོན་དང་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབོར་པ། །བདག་ཐོས་པའྱི་མཐའ་རྒྱ་
མ་བཅད་པས། །མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཞུ་མྱི་ཤེས། །སྱིང་རུས་དང་སྡུག་སན་མྱི་བདོག་པས། །ས་འདྱིར་སོམ་གྱི་ལོ་
གངས་རྱི་རྒྱུ་མེད། །ལུས་བད་ཆྱིངས་སང་དུ་མ་ཆུད་པས། །དུ་སོགས་རྟགས་བཅུའྱི་མཐོང་ཚུལ་མེད། །འོན་ཀང་སོན་
བསགས་ཨེན་ཙམ་མཐུས། །རེ་ངག་གྱི་དབང་པོའ་ིཞབས་ལ་ཐུག །སྱིང་ཐག་པ་ནས་རེ་གཅྱིག་གསོལ་བ་བཏབ། །རེས་
སན་རྒྱུད་གདམས་པའྱི་ཟབ་གདན་གནང་། །ཅྱི་གསུངས་ལ་ཚད་བཟུང་ཉམས་བླངས་པས། །ལམ་དྲོད་རྟགས་ཀྱི་གྲུབ་
རྟགས་མ་ཐོན་ཀང་། །གནས་ལུགས་ལ་ཕྱོགས་མགོ་ཕྱེད་ཙམ་གོ། །དེ་གོ་བས་རྒྱས་བཀབ་མ་ལགས་པའྱི། །སེམས་
གནས་པ་དང་འགྱུ་བ་རྱིག་པ་གསུམ། །གོ་བ་དང་ཉམས་མོང་རྟོག་པ་སོགས། །ཚན་ཚན་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་འདྲྱིལ་བ་
ལ། །དེར་ཕྱག་ཆེན་ཞེས་མྱིང་དུ་བཏགས་ཚོད་འདུག །སང་བ་འདྱི་སེམས་གཟུགས་སུ་ཐག་ཆོད་ཅྱིང་། །ར་བལ་གྱི་
འཆར་སོ་ས་ཚོགས་པ། །རལ་སོང་དུ་སོང་ན་སོབ་པའྱི་ལམ། །གནད་རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་ཡུག་གཅྱིག་ལ། །མཉམ་
རེས་ཞེས་རྱིས་སུ་འབེད་མ་དགོས། །སང་ཙམ་གྱི་རྣམ་པ་མ་འགགས་ཀང་། །དེར་འཛིན་གྱི་མཚན་མ་བལ་བ་ལ། །ལམ་
མཐར་ཕྱྱིན་ཞེས་མྱིང་དུ་བཏགས་སམ་སམ། །བདག་བླུན་རྨོངས་ཀྱིས་གོ་ཡུལ་དེ་ལགས་པས། །ཁེད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་
དགོངས་པར་འཐད་དམ་གཟྱིགས། །ཞེས་ཆོས་རེ་འབྲུག་ཆེན་པ་ཞེས་པའྱི་མཁས་གྲུབ་རྟོགས་པའྱི་མངའ་བདག་དེའྱི་དྲུང་དུ་ཕུལ་
བའོ།།  །།དེ་ནས་བྱིན་གྱི་སོ་བདེའྱི་ཕུག་པ་ཞྱིག་ཏུ་བསོམས་པས་ཁམས་འདུས་དང་ལྟོགས་གེགས་དང་བྱི་བའྱི་དམག་ཚོགས་ཀྱིས་ཉྱིན་
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མཚན་ཀུན་ཏུ་འཚོ་ཆས་ཕོག་པར་ཟོན་བས་ཀང་མ་ལོངས་པས་འདྱི་བགྱིས་སོ།།   ཕ་བཀའ་དྲྱིན་དྲན་ནོ་ངག་དབང་བཟང་། །མ་རན་
ཐུགས་རེས་བསབ་ཏུ་གསོལ། །ཡུལ་མདོ་ཁམས་ཀྱི་སང་པོ་བསྟན་འཕེལ་ང་། །བྱིན་ཆུ་བར་གྱི་གནས་སུ་སོམ་དུ་
འོངས། །དེར་འཚོ་ཆས་ཀྱིས་འཕོངས་པས་མྱི་ཡུལ་བསེག །ཁོང་ཕྱུག་པོ་རྣམས་ལ་ནན་གྱིས་བསངས། །བླ་མ་མྱི་ཆེན་ལ་
སྐུ་ངོ་ཞུས། །ཁས་ཉེན་གྱི་མྱི་ལ་འུ་ལགས་བཀོལ། །ལམ་རྱིང་གྱི་དཀའ་ཚེགས་ཁད་དུ་བསད། །གོགས་བརོན་འགྲུས་
ལྡན་པས་རམ་པར་བཏགས། །ལར་སོང་ཡུལ་དུ་དཀོན་པའྱི་སད་ཆ་དང་། །ལམ་བར་གྱི་དཀའ་ཚེགས་ཀུན་བསམས་
ཤྱིང་། །འདྱི་བག་མེད་དུ་སད་ན་མྱི་རུང་བས། །ལུས་འཚོ་ཙམ་སྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱི་དམ་བས། །ཁེད་བྱི་བ་རྣམས་ཁར་སང་
ནས་བྱུང་ན་ཡང་། །ཐབས་དུ་མས་མ་བྱིན་གྱི་དགོས་པ་དེ། །ཁེད་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དྲྱིན་ཅན་མ་རན་འགའ། །སེམས་རང་
སོ་མ་ཐུབ་བྱི་བར་སེས། །དེར་ཟས་སོམ་གྱིས་ཉེན་པས་འདྱིར་ལྷགས་པ། །ཁོང་སེམས་དཔའ་རྣམས་མགོ་ལུས་ཀང་
གཏོད་ནུས་ན། །བསམ་ཤེས་ཆོས་བེད་ཀྱི་མ་ངེས་ཀང་། །ཕྱེ་དོར་གང་སྱིན་པར་མ་ནུས་ན། །ཆོས་བས་ནས་གོ་བའྱི་
དོན་གོ་ཆུང་། །ཁེད་འདྱིར་ཚོགས་ཀྱིས་བྱི་བ་མ་སྨད་དང་། །གཞན་འདྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱི་བ་ཀུན་བོས་ལ། །རམ་པ་ཅྱི་འདོད་
ཀྱིས་དགེས་བཞྱིན་སོད། །མྱི་ཁོ་བོའ་ིལྷག་བསམ་དག་པའྱི་མཐུས། །ཁེད་འདྱིར་ཚོགས་ཀྱི་བྱི་བ་མ་སྨད་དང་། །སྱིར་མ་
རན་འགོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྡུག་བསལ་འཁོར་བའྱི་གནས་ནས་མྱུར་སོལ་ནས། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་
ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་རམ་པ་བདག་མེད་དུ་བོར་བས་གནོད་པ་མ་བས་སོ། །ཡང་ཐོལ་བྱུང་དུ་སས་པ། སབས་གནས་
བསླུ་མེད་གཅྱིག་བསམ་ནས། །ངག་གྱི་དབང་པོ་དེ་བཙལ་བས། །གཏན་དོན་སད་ཅྱིག་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི། །རང་བཞྱིན་
ཡོངས་ཤེས་དང་མཇལ་བྱུང་། །སེ་བའྱི་སྡུག་བསལ་ལ་བསམས་ནས། །སེ་མེད་གཉུག་མ་ལ་སངས་པས། །འདུལ་ངོར་
སྤྲུལ་སྐུ་འདྲ་སང་ཡང་། །སྱིད་པའྱི་ཆགས་སང་དེར་མྱི་འདུག །རས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཐོས་ནས། །ཐག་ཆོད་རོ་རུས་
རང་གཏུགས་པས། །སྐྲ་དཀར་གཉེར་མ་འདྲས་སེབས་ཀང་། །ང་ལ་བསེས་རྒུད་ནྱི་མྱི་འདུག །ན་བ་འོང་ངོ་རང་བསམས་
ནས། །འབྱུང་བ་རོ་སོམས་ལ་སངས་པས། །འབྱུང་འཁྲུག་ཟུག་གཟེར་འདྲ་ལྡངས་ཀང་། །ན་ཚ་ཆོས་ཉྱིད་དུ་གོལ་
འདུག །འཆྱི་བ་ནམ་འ ོང་རང་བསམས་ནས། །དམ་པའྱི་ལྷ་ཆོས་ལ་འབད་པས། །འབྱུང་འདུས་གཡར་པོ་དེ་ཞྱིག་
ཀང། །འདས་གོང་འཆྱི་བ་ལས་སོལ་འདུག །ཅེས་སོ། །སྱིང་ཉཉེ་ཤ་ཚ་ཡྱི་གོགས་ལ། །ལེགས་སྒྲུབ་ཉེས་སོངས་ཀྱིས་
བསམ་པས། །ཡྱིན་ལུགས་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་ཞུས་ཀང་། །ཞུ་མཁན་ཕྱོགས་འདོད་དུ་གཟྱིགས་སམ། །ཁོ་འཁྲུག་ཁམས་
འདུས་ཀྱི་མཎྜལ། །ཞུས་ཀང་གསན་དགོངས་ནྱི་མྱི་མཛད། །སོ་གསུམ་དགོངས་ལེན་དུ་དྲྱིལ་ནས། །རང་འདོད་རྒྱང་རྱིང་
དུ་བོར་ཡང་། །ས་མེད་སན་དཀར་གྱིས་གནང་སྱིན། །ཡྱི་མུག་རང་སྡུག་ཏུ་འདུག་ཀང་། །སོན་ལས་སྱིག་སྱིབ་ཀྱི་ཕྱགས་
ཤྱིང་། །རང་རང་བློ་འདོད་དང་བསྟུན་ནས། །ཤྱིང་གཞོག་ངོས་ལྷན་ལྟར་བས་ན། །འཕལ་བདེ་སོ་གསོད་དུ་འདུག་
ཀང་། །ཤེས་བཞྱིན་སྱིབ་པ་ལ་འཇྱིགས་འདུག །སྱིབ་མེད་གཞན་དོན་དུ་བསམས་ནས། །དགེ་སོར་ངོ་འཛིན་དུ་དྲྱིལ་
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ཡང་། །མགུ་མེད་རང་སྡུག་ལས་མྱི་འདུག །ངོ་སོད་སོབ་དཔོན་འདྲ་མང་ཡང་། །སུན་མེད་མྱི་རུལ་ལ་གཟྱིགས་དང་། 
ཞེས་ཀང་རན་ཆེན་འདོད་པས་ཤོར་རོ། །དེ་ནས་ལ་སྟོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་འོངས་པས་རྟོགས་ལྡན་གྱི་འདུས་པ་མང་པོས། གུ་
ཡངས་ཀྱི་སོད་པ་སོང་ལུགས་མང་དུ་གེང་བས་རང་ཉམས་དང་བསྟུན་ནས་སས་པ། སོམ་གསུམ་ལྡན་པའྱི་དགེ་སོང་སོམ་
ཆེན་པས། །ཁ་ཁ་མུ་ཁར་བདེ་བའྱི་རལ་སངས་པ། །གསང་སགས་བླ་མེད་སྱིང་པོའ་ིཉམས་ལེན་ཀང་། །བློ་ཆུང་གདུལ་
དཀའྱི་སེ་བོ་ཉོན་མོངས་རགས། །བློ་དང་འཚམས་པའྱི་སོད་པ་མ་བསྟན་ན། །བདག་ལ་བརྟེན་པའྱི་གཞན་སྱིག་གསོག་
ཉེན་འདུག །ཤ་ཆང་གང་བྱུང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདྱི། །རོར་དཀར་མྱི་སངས་དབྱིངས་སུ་དག་གྱུར་ཅྱིག །བཟའ་བཏུང་
ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་ཤེས་ན་ཡང་། །ཆོ་གར་ལྟོས་པའྱི་སེ་བོ་ཕལ་ཆེར་འགས། །མྱིག་ལྟོས་གོང་མར་རློམ་ནས་བབས་
འཆོལ་སད། །དེས་ཀང་བདག་བརྟེན་གཞན་སྱིག་གསོག་ཉེན་འདུག །གང་ཤར་མངོན་ལོག་མེད་པའྱི་སོད་པ་དེ། །བང་
སེམས་འཕགས་པའྱི་རྣམ་ཐར་ལགས་ན་ཡང་། །དམུས་ལོང་མང་བས་སོན་ཡོན་ཕྱེད་པར་དཀའ། །ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ཡང་
སོན་དུ་མཐོང་བ་ཡོད། །སོད་ལམ་བག་ཡོད་བེད་འདྱི་ཟབ་པར་གོ། །བྱུང་ཚད་ཟོས་ཤ ྱིང་ཉལ་ཚད་གཉྱིད་ལོག་
ཅྱིང་། །ཁས་ལེན་གོང་མའྱི་དགོངས་པར་བས་ན་ཡང་། །མདང་སུམ་རྨྱི་ལམ་འཁྲུལ་ལུགས་འདྱི་མཐོང་བས། །དཀའ་སད་
སྡུག་བསྒུར་རྱི་ལ་འཇུག་སྱིང་འདོད། །ཐར་འདོད་གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་མ་ལགས་སམ། །ཆོས་བས་ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་
མ་སོང་ན། །ཐོ་ཅོའ་ིསོད་པས་སངས་རྒྱས་ཅུང་ཨེ་འགྲུབ། །དེས་ན་བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར་སོང་བ་ལགས། །ཟེར་བ་བས་
སོ། །བླ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལ། །སྱིང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅྱིག་ཨང་། །རེད་དཀའ་འཇྱིག་སའྱི་སྒྱུ་ལུས་
ལ། །ལོངས་ཡོད་ཕྱྱི་རྱིས་མ་བེད་ཨང་། །སན་རྒྱུད་གདམས་ངག་ཟབ་དགུ་རྣམས། །ཉམས་ལེན་ལ་ཕྱྱི་དུས་མ་འཇོག་
ཨང་། །གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་མཐོང་དུས་སུ། །རྟགས་བཅུའྱི་ཉམས་ལ་མ་ཞེན་ཨང་། །ཡང་དག་གྱི་དྲན་པ་སོང་
དུས་སུ། །སེམས་འཛིན་ལ་སྡུག་བསྒུར་མ་བེད་ཨང་། །མཉམ་རེས་ཀྱི་འཕང་ལས་སོལ་དུས་སུ། །གནས་འགྱུ་ལ་གདམ་
ཁ་མ་བེད་ཨང་། །སོམ་བློའ་ིའཛིན་པ་བལ་དུས་སུ། །ཐ་མལ་གྱི་འཕང་ལ་མ་རྡུག་ཨང་། །དྲན་པ་ཡེངས་མེད་དུ་གནས་ན་
ཡང་། །སང་ཐོག་ཏུ་ཉམས་རལ་སོང་ཅྱིག་ཨང་། །རྨྱི་ལམ་འཛིན་མེད་དུ་གོལ་དུས་སུ། །སེལ་བསྒྱུར་འཛིན་སོད་ལ་མ་
ཞེན་ཨང་། །འོད་གསལ་གྱི་དྲན་འཛིན་བལ་དུས་སུ། །བཟང་པོ་ཞྱིག་སྒྲུབ་བློ་མ་སེམས་ཨང་། །མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་
སྟོན་ནུས་ཀང་། །རློམ་ཞེན་གྱི་ང་རྒྱལ་མ་བེད་ཨང་། །ཀུན་མཐུན་གྱི་ལེགས་ཁ་བརོད་དུས་སུ། །བཟང་འདོད་ཀྱི་ཕྱེ་
གཏོར་མ་འགམ་ཨང་། །ཉམ་གཉྱིས་ཀྱི་གོགས་དང་འགོགས་དུས་སུ། །ཕག་དོག་གྱིས་གཞན་སོན་མ་ལྟ་ཨང་། །དག་
སང་ཕྱོགས་མེད་དུ་སོང་དུས་སུ། །གྲུབ་མཐའ་ཡྱིས་ཀུན་སོང་མ་བེད་ཨང་། །གུ་ཡངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་ལྟ་དུས་སུ། །སྱིད་
འདོད་ཀྱི་ངོ་སྲུང་མ་བེད་ཨང་། །ཚེ་གཅྱིག་གྱིས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་དུས་འདྱིར། །སོས་དལ་གྱི་དབང་དུ་མ་གཏོང་
ཨང་། །འདྱིར་སང་གྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །སྱིང་ནས་སྒྲུབ་བློ་མ་བེད་ཨང་། །འཕལ་ཆོས་མཐུན་འདྲ་ཡང་འཆྱིང་བའྱི་
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སོག །མྱི་ཚེ་སྡུག་ཟད་ལ་ཐོང་ཅྱིག་ཨང་། །འཕལ་གནས་སོས་བདེ་ལ་སྒྲུབ་པར་འཇུག །གཏན་དོན་ཞྱིག་ད་རེས་སྒྲུབ་
ཅྱིག་ཨང་། །ཞེས་བག་སྟོད་དུ་མཆེད་གོགས་སོབ་དཔོན་པ་ལ་གདམས་པ་ལགས།།   །།མ་ཡེངས་རང་ངོ་ཤེས་པའྱི་
མཉམ་བཞག་དེའྱི། །རེས་ཐོབ་བག་ཆགས་ས་ཚོགས་འཆར་སོ་ལ། །གཉྱིས་འཛིན་མཚན་མ་བལ་བའྱི་ལྟད་མོ་
ལྟོས། །གང་ཤར་སོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བ་བ་ཡྱིན། །ཐེ་ཚོམ་མྱི་དགོས་རྣམ་རྟོག་སོམ་ཤར་ཟེར། །རྒྱ་འབམས་འཁྲུལ་པའྱི་
རང་འགོས་མ་ལགས་པའྱི། །དྲན་མེད་རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་ལམ་གྱིས་མཆོག །ངེས་ཤེས་ཁ་འཛིན་བལ་འདྱི་ཟབ་པར་
གོ། །ཞེས་སོ། །ཁབ་བདག་དང་པོའ་ིམགོན་པོ་རོ་རེ་འཆང་། །གངས་ཅན་ལོངས་འདྱིར་ངུར་སྱིག་རྒྱལ་མཚན་
འཛིན། །བདག་སོགས་གདུལ་བའྱི་སང་ངོར་ངག་གྱི་དབང་། །ཁོ་བོའ་ིསབས་གནས་མཆོག་དེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །གསན་
དང་མཆེད་གོགས་དྲུང་འཚོ་སོབ་དཔོན་པ། །བདག་ལ་ཉམས་མོང་རྟོགས་པ་མྱི་འདོག་ཀང་། །ཐུག་སར་ཐུག་པའྱི་སྱིང་
གཏམ་འགའ་ཞྱིག་ཡོང་། །གོགས་པོ་དག་སང་ཅན་ལ་མྱི་སྦ་བཤད། །རེད་དཀའ་འཇྱིག་ས་ལས་འབས་ཀུན་བསམས་
ནས། །ད་རེས་མྱི་ལུས་དོན་ལྡན་སྒྲུབ་འདོད་ན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་བླ་མ་ལ། །ཁ་ཙམ་མྱིན་པའྱི་སྱིང་ནས་
གསོལ་བ་ཐོབ། །རྟེན་འབེལ་འགྱིག་པས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་ངེས། །བསོམ་ཡུན་རྱིང་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྒྱུད་པ་
མྱིན། །མོས་པས་བློ་གཏད་ཆོལ་དང་སལ་བ་ཅན། །རེ་གཅྱིག་མ་ཡེངས་ཏྱིང་འཛིན་སོམ་པ་དེ། །རྟགས་བཅུའྱི་ལྟད་མོ་ལྟ་
ན་དགོས་པ་ཡྱིན། །སོམ་མཁན་རང་ངོ་ཤེས་ནས་དགོས་རྒྱུ་མེད། །ཉམས་ལེན་སོམ་མེད་ཡེངས་མེད་འདྱི་རང་ཡྱིན། །མྱི་
རྟོག་དོན་གཉེར་རྣམ་རྟོག་བཀག་པ་དེ། །སང་གཉེན་གངས་འཕོང་སོང་ན་དགོས་པ་ཡྱིན། །རྣམ་རྟོག་སོམ་དུ་ཤར་ནས་
དགོས་རྒྱུ་མེད། །ཉམས་ལེན་གང་ཤར་རྒྱ་ཡན་ཀོད་པ་ཡྱིན། །མ་ཡེངས་དྲན་པ་གཞུ་བརྡུང་འདྲ་བ་དེ། །སོམ་བློའ་ིརྟོག་པ་
ཡོད་རྱིང་དགོས་པ་ཡྱིན། །ངེས་ཤེས་ཁ་འཛིན་བལ་ནས་དགོས་རྒྱུ་མེད། །ཉམས་ལེན་ཟད་པའྱི་ཐ་མལ་ཁེ་སེ་བ། །འོན་
ཀང་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་ཡོད་ཀྱི་རྱིང་། །ཟུང་འཇུག་ཉམས་ལེན་བོགས་འདོན་རལ་སོང་མཛོད། །ཅེས་བག་སྟོད་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་
བང་དུ་གདམས་པའོ།།   །།དེ་ནས་ཐོས་བློ་དོན་དུ་གཉེར་ནས་དབུས་སུ་འོང་བའྱི་ཀུན་སོང་གྱིས་བསམ་པ་ལ་བརྟག་ཚེ་
སས་པ།།  ཆོས་ཐོས་ལོ་དང་བས་ལོ་བྱུང་ལོ་ལ། །བློ་གདེང་ཁེལ་གྱི་གཏད་སོ་འདུག་གམ་ལྟོས། །ཚེ་སྟོང་ཟད་བེད་དོན་
མྱི་འདུག་པས། །ད་སྒྲུབ་ལ་འབུང་ན་མྱི་འཐད་དམ། །ས་སྟེང་མྱི་རྣམས་འཁོར་འདུས་ཤྱིང་། །ཆོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཉན་
བཤད་བས་ན་ཡང་། །འཁོར་འདུས་པ་སྨྱིན་ཅྱིང་མ་གོལ་ན། །མྱིང་བརྒྱུད་རྱིམ་དུ་ཆུང་ལ་འབས་བུ་རེ། །དེ་བས་ཐོས་ལོ་
འདྱི་བསྐྱུངས་ནས་སུ། །དོན་ཆྱིག་དྲྱིལ་བསྒྲུབ་ན་མྱི་འཐད་དམ། །རང་ཆགས་སང་གྱིས་སོགས་དང་མ་བལ་བར། །མྱི་
གཞན་མའྱི་འདྲེན་མཆོག་འོང་རེ་ཡང་། །བ་བོ་ལ་ས་ལུའྱི་འབྲུ་མྱི་སྨྱིན། །སོབ་མ་མགོ་བསོར་གྱི་གཞན་ཕན་ལས། །འགོ་
དོན་དུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་། །ཚེ་འདྱིར་འཚང་རྒྱ་ན་མྱི་འཐད་དམ། །ཟེར་བ་བས་ནས་དབེན་གནས་བསེགས་སོ།།  
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གནས་གསུམ་ལ་སོགས་གོང་མའྱི་གདན་ས་རུ། །རྣམ་ཐར་སོབ་ཕྱྱིར་དབེན་པར་ཕྱྱིན་ན་ཡང་། །སུག་འགོས་བེལ་ཞྱིང་ལྟོ་
ཕྱྱིར་གཡེང་བ་དེས། །མཉམ་གཞག་བསམ་གཏན་ཡྱིད་སྨོན་ཙམ་དུ་ལས། །དབེན་པའྱི་མཆོག་དེ་ཚོང་དུས་སང་སོ་
རུ། །ཆགས་སང་བལ་བའྱི་རང་སར་བསད་པ་ད ེས། །མཉམ་བཞག་བསམ་གཏན་འཕ ེལ ་ཞ ྱིང་བང་ས ེམས་
འབོངས། །རེས་ཐོབ་འཛིན་བལ་རྣམ་མཁེན་ལྟད་མོ་མཐོང་། །འཇྱིགས་རུང་དུར་ཁོད་བས་མཐའ་ལ་སོགས་སུ། །རང་
ལུས་འཇྱིགས་པའྱི་ལྷ་རུ་བསོམ་བས་ཏེ། །ཧཾ་ཕཊ་ས་ཡྱིས་ལྷ་མ་སྱིན་བརྡུངས་ཀང་། །སེངྒེའྱི་དག་ཡ་རྒྱ་མཚོ་ནས་རེད་
ལྟར། །རང་ཉྱིད་འཇྱིགས་གཟུགས་བསྟན་ཅྱིང་གཞན་ཕྱོགས་རྔམས། །གདོན་བགེགས་ར་བ་རང་ཕྱོགས་འདུག་མཐོང་
ནས། །ར་གདར་སེམས་ལ་བཅད་ཅྱིང་ཐེར་ལ་བཏོན། །དུག་གསུམ་སྟེང་དུ་རྱིག་པའྱི་སོད་པ་བེད། །རོ་སོམས་དེ་ཁར་
འདུག་གོ་རྣལ་འབོར་བ། །དབེན་པའྱི་གནས་སུ་འདག་སར་མཚམས་བཅད་ནས། །དཀའ་ཐུབ་བཅུད་ལེན་སྡུག་སྒུར་
བཙུགས་ན་ཡང་། །ཁ་ཟས་འཁྱི་བ་ཆོད་པ་གཤྱིས་ཀྱི་དཀའ། །དཀོར་ཆུང་སོན་བསགས་དགེ་ལ་ཕན་སྱིད་ཀང་། །ཡྱི་
དྭགས་སོན་བསུའྱི་བག་ཆགས་འཇོག་པ་ལས། །རོལ་མེད་གང་བྱུང་ཁ་ཟས་གྱི་ན་ཙམ། །ཆགས་ཞེན་མེད་པར་བསྟེན་
ཅྱིང་ཕྱོགས་མེད་དུ། །རོ་སོམས་ལྡོམ་བུའྱི་སོད་པ་སོང་སྱིང་འདོད། །ཅེས་སས་ཏེ་ཆ་ལུགས་ངེས་མེད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁམས་
ལ་ཕྱྱིན། བར་སྨད་ཀྱི་ཇོ་བོ་བྱིའུ་རར་སོར་མྱི་མང་པོ་འདུག་པའྱི་ཁོད་དུ་དབེན་པ་བསྟེན་ཅྱིང་ཡོད་པས། ཉྱིན་གཅྱིག་བཙུན་
པ་གཅྱིག་བྱུང་ནས་ཁེད་ལ་ཇ་འཚོང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་རྱིན་ལ་ནས་སད་ནས་ཉོ་བ་ཡྱིན། ཡང་ཡང་དུ་ཟེར་ཡང་ངག་མཚམས་
ལ་ཡོད་པས་ས་ནྱི་མ་བཏུབ། བསམ་བློར་མྱི་འདྱི་ལ་ཅྱི་བྱུང་ངམ། ང་ལ་ནོར་ནྱི་མེད། ལྟོ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སད་པ་འདྱི་ཀ་ཡྱིན་
པ་ལ། ཚོང་གྱི་རེ་བ་བེད་པ་འདྱི་ཅྱིས་ཉེས། འོ་ན་ངས་ལུས་ཀྱི་བདག་འཛིན་མ་ཐོངས་པས་སར་གྱི་བེམ་པོའ་ིནང་རེན་
ཐེག་ཙམ་གོན་པ་འདྱིས་ལན་ནམ། གཞན་ཁེལ་པོ་ནྱི་རྒྱུག་པའྱི་འགོའ་ིབྱིན་རླབས་སོད་ཀྱིས་རས་ཁུག་ཆུང་ངུ་འདྱི་དང་། 
གཏོར་ཆ་གཏོར་ཁུག་འདྱི་ཀ་ཡྱིན། ཐང་ཁུག་སྟོང་པ་དང་ཐོད་ཕོར་ནྱི་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བ་འདྱི་ཡྱིན་པས་ཁོ་ཡྱིད་ཆེས་འགོ་
བསམས་ནས་ཆས་ཀ་རྣམས་བསྟན་པས་བཙུན་པ་ལོག་སོང་། དེ་ནས་ཞག་འགའ་སོང་བ་དང་། མྱི་གཞོན་པ་རྫྱི་ཕྱར་
གོན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་ཁེད་ལ་ཇ་འཚོང་རྒྱུ་ཡོད་འདུག་པ་རྱིན་ལ་མར་ནས་གང་དགོས་སད་པས། ངེད་ལ་འཚོང་རོགས་
གྱིས་ཟེར་ནན་གྱིས་བསད་སོང་བས། ངེད་ལ་ཇ་འདུག་སུས་ཟེར་བས་པས་ཆེ་གེ་མོ་ཀུན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་བེད་ཅྱིང་འདུག་
པས། ཉམས་དགའ་ལ་རོད་བོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བས་འདྱི་སས་སོ།།  ཕ་ཐུགས་རེས་ཟུངས་ཤྱིག་ངག་དབང་བཟང་། །སང་བ་
བ་ཐོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ངས་ལུས་ཀྱི་བདག་འཛིན་མ་ཐོངས་པས། །ལུས་འཚོ་ཙམ་གྱི་ཁ་ཟས་གྱི་ན་
དང་། །གོས་བགོ་བ་གཅེར་བུ་མྱིན་ཙམ་གོན། །བར་སྨད་ཀྱི་ཇོ་བོ་འབྱིའུ་རར། །ཡྱིད་རེ་གཅྱིག་གྱི་བསམ་གཏན་བསོམ་
པ་ལ། །ཟོང་ཇ་ལ་བས་པའྱི་ཚོང་དཔོན་ཞྱིག །ས་དེ་རུ་འདུག་ཅེས་ཀུན་གྱིས་གེང་། །ཁོད་དེ་ཕྱྱིར་ཁོ་བོའ་ིརར་འོངས་
ནས། །ནོར་གང་འདོད་སད་ཀྱིས་ཇ་ཚོང་ལོ། །དེས་དབང་མེད་དུ་ཁོ་བོ་རོད་སྱིང་འདོད། །ཁོད་བསམས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་
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རྣམས་སོའམ་ཅྱི། །ཁལ་དབྱུག་པ་ལ་བས་པའྱི་རེ་མོ་རུ། །མེ་ཁུག་དང་གཏོར་ཆ་གཏོར་ཁུག་གསུམ། །དེ་ཕག་པ་རུ་
བཀལ་ནས་སས་བཞུགས་རྫོགས། །ཐང་སྟོང་དང་ཐོད་ཕོར་ལག་ཁེར་ནས། །ནང་ནུབ་གོང་ཁེར་གྱི་སོ་རྣམས་
རྡུང་། །ཟས་མྱི་ལ་རེ་བའྱི་སང་པོ་ལ། །ཚོང་ཡོད་དམ་འགྱུས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གེན། །ང་བསམ་བློ་ཞྱིག་ཐོངས་དང་མཚར་ཡང་
མཚར། །ཁེད་ཅྱིས་ཀང་ཚོང་ཞྱིག་མཛད་དགོངས་ན། །དུས་གཏན་དུ་དགོས་པ་དམ་པའྱི་ནོར། །ཁོང་བཙན་པོའ་ིདབང་ཆ་
མྱི་འགོས་ཤྱིང་། །ཨར་ཇག་གྱིས་ཕོག་ཀང་མྱི་ཚུགས་པའྱི། །ཁེ་གགས་དང་ཟས་ནོར་འཛོམས་པ་ཞྱིག །མྱི་ཁོ་བོ་ལ་ཡོད་
པར་གཟྱིགས་ལགས་སམ། །ཚོང་ཟོག་ཏུ་འཆྱི་བ་དྲན་པ་དང་། །ཞེན་ལོག་མོས་གུས་བློ་བཏང་དགོས། །དེ་བདོག་གམ་
བར་ཡུལ་གྱི་ལྷ་མྱི་ཀུན། །དེ་ཡོད་ན་འཛད་མེད་ཀྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་གཏེར། །ནོར་དགོས་དགུ་ཞྱིག་ཁོ་བ ོ་ལ་ཡོད་དོ་
ཨང་། །ཚེ་འདྱིར་སང་གྱི་ཟས་ནོར་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ། །དེ་སད་ན་སོན་བསགས་ཀྱི་བསོད་ནམས་འཛད། །ཕྱྱིས་ངན་སོང་
གསུམ་དུ་སྡུག་བསལ་མོང་། །ཁོད་བསམ་ཤེས་དོན་གོའ་ིམྱི་ཡོད་ན། །དུས་ད་རེས་འཁོར་འདས་ཀྱི་རེ་ཚོང་མཛོད། །ཟེར་
བ་བས་པས། ཁེད་ཤྱིན་ཏུ་ཐུགས་བདེན། ཁེད་ལ་ཚོང་ཡོད་དམ་དྲྱིས་པ་རང་གྱི་ངེད་རང་རྣམ་འབེད་ཆུང་། ད་བཟོད་པར་
གསོལ་ཟེར་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཚོང་ལ་མར་ཁེར་འདུག་པ་བྱིན་ནས་བླ་མ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་བརོད་ཅྱིང་ཤྱིན་ཏུ་དད་པ་གྱུར་
ཏོ།།  

 དེ་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་བསྐུལ་འདེབས་འདྱི་བས་སོ། །ཕ་བཀའ་དྲྱིན་འཁོར་མེད་ཀྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། །འབལ་མེད་སྱི་གཙུག་རྒྱན་
དུ་བཞུགས། །དྲྱིན་འཁོར་ཐབས་མེད་དེ་སྒྲུབ་པས་མཇལ། །ཐུགས་རེའྱི་ལྕགས་ཀྱུས་གཟུང་དུ་གསོལ། །མྱི་བདག་གྱི་བ་
སོད་འདྱི་ཡྱི་རེ་མུག །དུས་ནམ་འཆྱི་ཆ་མེད་ཀྱིས་མྱི་ཚེ་ལ། །སར་ཕན་སོམས་ལས་ཀྱི་སུམ་ཉྱིས་སོང་། །སྱིང་རུས་དང་
སྡུག་སན་བརེད་པ་གཟོད་ཚོར། །ད་བརོན་འགྲུས་ལྕགས་ཀྱིས་མ་བསྐུལ་ན། །བསམ་པ་ལམ་དུ་ལུས་ཚེ་འགོད་ཀང་
འཕྱྱིས། །ད་རང་སེམས་འདྱི་དང་སོ་མ་ཚུགས་པར། །ཕ་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིན། །རྱི་ན་བུན་ཅན་ལ་མྱི་
སོམ་རེ། །ཆུང་མོན་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་སོར་ཞུགས་པ་ནས། །གནས་མྱི་མེད་ལུང་སྟོང་གྱི་རྱི་ཁོད་དུ། །ཚེ་བློས་གཏོང་གྱི་ཆོས་
ཤྱིག་བེད་བསམས་ཀང་། །སར་ལྟོ་གོས་དང་ཞྱི་བདེ་དོན་གཉེར་བས། །ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་ཞྱིག་མ་འགྲུབ་ད་བར་
ལུས། །གང་བྱུང་སྟབས་བདེ་བརེད་པ་ད་གཟོད་ཚོར། །ད་རང་སོད་ལ་ངེས་ཤེས་མ་བྱུང་རྱིང་། །ཕ་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀྱི་
རྣམ་ཐར་བཞྱིན། །ཚེ་བློས་གཏོང་གྱི་རྱི་ཁོད་མྱི་འགྱིམ་རེ། །ངས་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་ལ་གོང་ཁུར་ནས། །ཡབ་བཀའ་
བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱྱི་རེས་སེག་བསམས་ཀང་། །ཟས་ཞྱིམ་མངར་དང་མང་པོའ་ིསེད་པར་ཆགས། །དཀའ་ཐུབ་ཆུ་འཐུང་བརེད་པ་
ད་གཟོད་ཚོར། །ད་ཞེན་པ་ཞྱིག་ནང་ནས་མ་ལོག་པར། །ཕ་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིན། །དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་
སྡུག་བསྒུར་མྱི་འཛུག་རྱི། །ང་མྱི་ཁྱུ་ནས་བུད་པའྱི་ཕོ་ཚུགས་ཀྱིས། །རང་དབང་བདག་གྱིས་འདུས་པ་ཡྱི། །ས་ཐག་རང་
མགོར་དཀྱིས་ཤྱིག་བེད་བསམས་ཀང་། །མྱི་གཞན་ཟེར་གྱིས་ཚིག་ཕྱྱིར་འབེང་འབེང་ནས། །དོན་ཕན་མེད་བསམ་རྒྱ་
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བས་པ་དེས། །ཉམས་ལེན་གཡེང་བས་ཁེར་བ་ད་གཟོད་ཚོར། །ད་རེན་ངན་འདྱི་གོགས་སུ་མ་ཤར་བར། །རང་སོད་
མཐུན་གྱི་གོགས་པོ་མ་ལགས་པའྱི། །གཞན་ཅྱི་དགུའྱི་ངོ་སྲུང་འདྱི་མྱི་བཤོལ་རེ། །ལར་ནྱི་བས་པའྱི་ལས་ལ་ཟྱིན་དུས་
མེད། །བར་མེད་ལྷུག་པར་བཞག་པའྱི་དུས་སུ་ཡང་། །བ་བེད་རྣམ་གཡེང་མང་པོའ་ིཀུན་རྟོག་དེས། །ཉམས་ལེན་རང་སོ་
ཤོར་བ་ད་གཟོད་ཚོར། །ད་ཆགས་སང་གྱི་དག་བོ་མ་ཐུལ་བར། །ཕ་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིན། །གནས་མྱི་
མེད་ཀྱི་ལུང་པར་མྱི་སོམ་རེ། །སྱིང་རུས་སྡུག་བསན་ཕོ་ཚུགས་གོ་བར་ལུས། །སོམས་ལས་ལེ་ལོ་སོས་དལ་ལག་ཏུ་
ལོན། །དང་པོའ་ིབསམ་བློ་བརེད་པ་ད་གཟོད་ཚོར། །ད་རང་སེམས་ལ་རང་ཉྱིད་མ་མགུ་བར། །ཕ་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀྱི་
རྣམ་ཐར་བཞྱིན། །ང་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་མྱི་འགྱིམ་རེ། །རེ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མྱི་གཟུགས་ཅན། །བདག་
རྣམ་མཁེན་གྱི་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པར། །བདུད་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་གཡེང་བར་མ་སྐུར་བར། །ཕ་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀྱི་རྣམ་
ཐར་བཞྱིན། །སང་རྱི་ཁོད་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་རང་ཉྱིད་དང་པོར་ཆོས་སོར་ཞུགས་དུས་ཀྱི་མནོ་བསམ་བཞྱིན་མ་བྱུང་
བས། རང་སོད་ལ་ཡྱི་མུག་ནས་སར་བས་ཀྱི་ལེ་ལོ་ལ་འགོད་པ་དང་། ད་ཕྱྱིན་སོག་ལ་ཐུག་ཀང་ཆོས་རང་མྱི་བེད་རེའྱི་ཡྱི་དམ་དུ་བཅས་པ་
འདྱི་བར་སྨད་ཇོ་བོའ་ིབེའུ་རར། མདོ་ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་སས་པའོ།།   །། 

ཡང་གནས་དེར་གོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ། སང་ཆུང་མྱི་རྟོག་ཏྱིང་འཛིན་མྱི་བརོན་ཀང་། །སང་བཅས་རང་བཞྱིན་བརྒྱད་ཅུའྱི་རྟོག་
པ་འགགས། །སང་མེད་ཐ་མལ་ཤེས་པ་རང་སོ་ཚུགས། །གཞྱི་བེས་གར་སོད་ཆོམ་རྐུན་དག་མྱི་ལྡང་། །རྣལ་འབོར་ཆེན་
པོ་འདྱི་ལ་མྱི་འདོགས་སམ། །ཞེས་ཟེར་བ་བས་སོ། །རེ་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་ངག་གྱི་དབང་པོ་ལ། །ཡྱིད་རེ་གཅྱིག་གདུང་བས་
གསོལ་བ་འདེབས། །ཕ་ཁེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་འཁོངས་པ་དང་། །ལོངས་མེད་རྒྱུད་ལ་སེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁར་ཚེ་
གཅྱིག་གྱིས་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ལོ་སད། །དོན་ལོང་ཡོད་ཀྱི་བློ་གོས་རྒྱས་རྒྱས་པོ། །གོགས་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གསན་
མཛོད་དང་། །མྱི་བདག་གྱིས་བསམ་ཚོད་ཚིག་གསུམ་ཞུ། །དོན་འཐད་པར་འདུག་ན་ཉམས་སུ་ལོང་། །རེད་ཀར་འཇྱིག་
སའྱི་སྒྱུ་ལུས་ལ། །བསམས་ཤྱིང་སྱིང་པོ་མྱི་ལེན་པར། །དོན་མེད་འདྱིར་སང་གྱི་བ་བཞག་ལ། །ཚེ་སྟོང་ཟད་བེད་པ་འདྱི་
ཅྱི་བསམ་ན། །འདྱིར་དགོས་ཙམ་གྱིས་བཞག་ན་མྱི་འཐད་དམ། །ལར་དམ་ཆོས་དང་མཇལ་བའྱི་དཀའ་ལས་ལ། །བསམ་
ཞྱིང་དོན་དུ་མྱི་གཉེར་བར། །གོ་ནས་མཐའ་རུ་མྱི་འདོན་ཅྱིང་། །བསབ་ནས་ཉམས་སུ་མྱི་ལེན་འདྱི་ཅྱི་བསམ་ཨང་། །མྱི་
ལའྱི་རྣམ་ཐར་སོང་ན་མྱི་འཐད་དམ། །ཐོག་མེད་ཀྱི་འཁྲུལ་ཡུན་རྱིང་ལུགས་ལ། །བསམ་ཞྱིང་ཡེངས་མེད་དུ་མྱི་སོམ་
པར། །གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་མཐོང་དུས་འདྱིར། །འཁྲུལ་པའྱི་རེས་སུ་འབང་བ་འདྱི་ཅྱི་བསམས་ཨང་། །དོན་མེད་
བསམ་རྒྱ་སོང་ན་མྱི་འཐད་དམ། །གོང་ནས་རེ་དཔོན་གྱིས་གཉའ་ནོན་དང་། །འོག་ན་འཁོར་གཡོག་གྱིས་སོང་བན་
གྱིས། །རང་དབང་གཞན་ལ་ཤོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་དེས། །གུ་ཡངས་ཟོས་བདེར་སྨོན་པའྱི་དཀའ་ལས་ལ། །བསམ་ཞྱིང་
རང་དབང་དུ་བདག་འདུས་ཙ། །ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་མྱི་སོམ་ཅྱི་བསམ་ཨང་། །ཚེ་འདྱིའྱི་གགས་འདོད་སང་ན་མྱི་འཐད་
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དམ། །རེ་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་གྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། །བདག་ལོང་མེད་རྒྱུད་ལ་སེས་ནས་སུ། །སྒྲུབ་པ་མཐའ་རུ་ཕྱྱིན་པ་
དང་། །གནས་རྱི་ཁོད་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་རང་ཉྱིད་ལ་གོས་འདེབས་སུ་གནས་ཆེན་ཙྭ་རྱི་ཏའྱི་ལྷ་མོ་ཟམ་གདོང་དུ་
བསོམ་པའྱི་དུས་བགྱིས་པའོ།།  །། 

ར་བལ་ཁེའུ་ཆུང་སོ་མ་ཤ ོར་བར། །ཅྱིར་སང་སྟེང་དུ་ཟློས་གར་སྒྱུར་ཞྱིང་། །ཚོགས་དྲུག་སྟེང་དུ་མ་བཅོས་གོད་
དང་། །འཁྲུལ་པའྱི་ཕུ་ཐག་དེ་གར་ཆོད་འདུག །རེན་སེས་རྟོག་པའྱི་རེས་སུ་འབང་ནས། །རྒྱ་འབམ་འཁྲུལ་པས་ལས་ཀུན་
གསོག་བཞྱིན། །ཉམས་རལ་སོང་ཞེས་རལ་རྒྱུག་ས་བའྱི། །རང་མགོ་རང་གྱིས་གཡོགས་དེ་མྱིན་ནོ། །མ་ཡེངས་དྲན་པའྱི་
རྒྱང་སོ་འཛུག་ཅྱིང་། །ཉྱིན་མཚན་མེད་པར་སོམ་ཁ་འབུད་དང་། །སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་ཁ་སད་ཆེ་ཡང་། །རང་སེམས་
རང་སོ་ཚུགས་དེར་འདུག་གོ། །ཞེས་ཤུགས་བྱུང་དུའོ། །མྱི་རྟོག་དོན་གཉེར་རྣམ་རྟོག་བཀག་ནས་མ་ཡེངས་རེ་གཅྱིག་
མཉམ་པར་བཞག་པས་བདེ་གསལ་ཉམས་ཀྱིས་ཀུན་རྟོག་མགོ་བོ་མནན། །དུ་མའྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཤེས་ནས་སོས་པའྱི་
མཐའ་བལ་བག་ཆགས་རང་མདངས་བསོམ་དུ་ཤར་བས་སོས་བཅས་ཐམས་ཅད་རལ་དུ་སོང་། །ཆོས་དྲེད་ཁེད་རམ་
དཀོར་གྱིས་ཚིག་ན་སོས་བཅས་ཀྱིས་སུན་སེམས་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་ཀུན་སངས་ནས་དབེན་པ་བསྟེན་ལ་དགའ། །རྨྱི་
ལམ་འཛིན་སོང་སོལ་མ་ཚུད་ཀང་སྒྱུ་ལུས་འ ོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གོམས་འདྱིས་དོན་འགྲུབ་པར་ཐེ་མྱི་ཙོམ་མམ་
སམ། །ཞེས་ལོ་རོའ་ིརོ་རེའྱི་གྱིང་དུ་གོ་བར་ཤར་བས་སས་པའོ།།  །།དེ་ནས་འབྱི་ནང་ཀ་མ་རུ་པ་མཇལ་དུ་ཕྱྱིན་པས་སོ་ལྷགས་
པའྱི་དུས་དང་འགྱིག་པས་སོ་སད་མྱི་ཤེས་པར་གཅྱིག་པུར་ཕྱྱིན་ན་གནོད་པ་ཆེན་པོ་སེལ་ལོ་ཞེས་ཀུན་གྱིས་སོག་ཅྱིང་། 
ཨ་ནེ་གཅྱིག་གྱིས་སེལ་མ་བས་པས། ད་དུང་ལུས་ཀྱི་བདག་འཛིན་མ་ཐོངས་པར་འདུག་སམ། ཡྱི་མུག་ལ་རོད་ཀང་བོ་བ་
ཞྱིག་བྱུང་བས་སས་པ། ཀེ་མ་ཀུན་རྫོབ་ཆོས་ལ་ཅྱིར་ཡང་སང་བས། །སྱིད་མཐའ་མ་ཁེགས་ཁ་ཚོན་ཆོད་པར་དཀའ་
ན། །ཐག་ཆོད་བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་པའྱི་རྣལ་འབོར་པས་ནྱི། །ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་བོན་ཀང་བསྙུན་མྱི་འདྲྱི་ཞྱིང་། །གང་ཆེན་
སོན་པ་བྱུང་ཡང་ལམ་མྱི་བཟུར་བར། །ན་དགའ་ཤྱི་སྱིད་མྱི་འདོད་བྱུང་ན་དགའ་བས། །ཐོག་རྫྱིས་བེད་ཅེས་གཉན་ཁོད་
འགྱིམ་བཞྱིན་པར་ཡང་། །ཚ་ལམ་མ་བགོད་དཔུང་སེལ་བཙུན་མར་བཅོལ་བས། །ཁ་པོ་ལག་ཏུ་ལོན་པར་འདུག་གམ་
ལྟོས། །ཞེས་དང་། རེ་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་གྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ། །འགོ་བ་
འདྲེན་མཛད་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཅན། །ཕ་རེ་བཙུན་ཆེན་པོར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཚིག་སན་པའྱི་ས ེབ་ས ོར་མ ྱི་ཤ ེས་
ཤྱིང་། །དབངས་སན་པའྱི་གེ་འགྱུར་མྱི་བདོག་ཀང་། །ཡྱིད་དགའ་ཞྱིང་སྱིད་པའྱི་དབངས་ཆུང་འདྱི། །ཡབ་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་
ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །ཁེད་འདྱིར་བཞུགས་ལྷ་མྱི་སན་གསན་འཚལ། །ངས་ཐ་སད་ཚིག་སྒུམ་མ་བཏུས་ཤྱིང་། །ཟབ་
ཟབ་ཟྱིན་རྱིས་མ་བསག་པར། །ཡྱིད་རེ་གཅྱིག་རེ་ལ་གསོལ་བཏབ་པས། །དོན་ཡྱིན་ལུགས་གནད་གཅྱིག ་ནང་ནས་
རེད། །དཔོན་སོབ་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་པར་གདའ། །རེ་རོ་རེ་འཆང་ནས་ད་ལྟའྱི་བར། །བརྒྱུད་ལྡན་གྱི་གདམ་ངག་བར་
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མ་ཆད། །དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའྱི་དབང་། །དོན་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོགས་ལྡན་བླ་མ་ལ། །རེ་གཅྱིག་ཏུ་གསོལ་བ་
བཏབ་ལས་ཐོབ། །དེ་ཕྱྱིར་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལོན། །སར་བོན་གྱི་པད་འབྱུང་གནས་སོགས། །རྒྱ་བོད་ཀྱི་
མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཡྱིས། །ཐུགས་མཁེན་བརེའྱི་ཟབ་གནད་མ་ལུས་པ། །རེ་བཙུན་ལ་བློ་གཏད་བས་པས་རྟོགས། །དེ་ཕྱྱིར་
མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་ལོན། །ཡབ་རེ་བཙུན་བླ་མའྱི་དགོངས་པའྱི་མཐྱིལ། །དོན་ཟབ་ཞྱི་སོས་བལ་འདུས་མ་
བས། །གནད་འཆུག་པ་མེད་པའྱི་གདེང་ཚད་དེ། །བློ་བླ་མ་རེ་ལ་བཀལ་བས་རྟོགས། །ངས་དེ་ཕྱྱིར་བླ་མའྱི་དགོངས་པ་
ལོན། །ད་མ་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་ལ་གངས་མེད་ཀང་། མ་གོ་ཡྱི་དོན་གཅྱིག་མེད་དམ་སམ། །གཅྱིག་ཤེས་ཀུན་གོལ་འདྱི་བླ་མའྱི་
དྲྱིན། །དྲྱིན་ལན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཞེས་འབྱི་ནང་ཀ་མ་རུ་པར་བགྱིས་པའོ།།  །།བོད་དབུས་གཙང་པའྱི་
བཙུན་པ་རྣམས་ནྱི་མྱི་ཆོས་དང་དགོངས་ལེན་མཁས་པས་ལྟོ་དུས་རེ་ཙམ་ལ་ཡང་། ཕའྱི་ཕ་དང་མའྱི་མ་ཚང་མ་ལ་ཕྱག་
འབུལ་དང་། ཞེས་ཐོགས་མེད་དུ་ལྕོག་ཅྱིང་འདུག་ནའང་། ངེད་རང་ནྱི་སེ་སས་མ་ཁོགས་པ་དང་། སྒྱུ་བ་ངན་པའྱི་སྟབས་
ཀྱིས། བླ་མ་དང་མཆེད་གོགས་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་ལ་ཆེད་གཉེར་གྱིས་ཕྱག་འབུལ་ཡང་མ་ལྕོག་ཅྱིང་། ངེད་རང་མྱི་ཁྱུ་
ནས་ཐོན་ནས་རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་དུ་སོང་བ་ལ་སྐུ་གགས་ཡྱིན་པར་འདུག་ཟེར་ནས་དེ་ཙམ་གྱི་ཞུང་ཞུང་བེད་དགོས་
པའྱི་དོན་ཀང་མྱི་འདུག་སམ་ནས་ཁ་རོག་པར་བསད་པས། མྱི་ལ་རོགས་ཟླ་བོ་རྣམས་ལ་ཁེད་ཚོའྱི་ནང་ནས་སྐུ་གགས་ཅྱི་
འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན། མྱི་ཆེན་པོ་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་ཕྱག་མྱི་བེད་པ་འདུག་པས་ཟེར་ནས་རད་གཅོད་བེད་ཅྱིང་འདུག་ཟེར་བས། 
ཁེད་རང་རྣམས་དཔོན་པོ་ཡྱིན་ཀང་ང་ལ་ནྱི་ཁད་མྱི་འདུག །ང་རེ་ནྱི་མྱི་རེ། ཞེད་ནྱི་མྱི་ཞེད། ཁོད་དཔོན་པོ་ཡྱིན་པར་
འདུག་སྟེ། ང་རང་ལ་ཡང་ཡྱིན་ཚུལ་ཅྱིག་ཡོད་སམ་ནས་སས་པ། གནས་ལུགས་རང་ས་ཟྱིན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ངའྱི། །བློན་པོ་
དྲན་ཤེས་འདུན་པ་ལྡན་པ་ཁོས། །ཉམས་མོང་ཤེས་རབ་ལྡན་པའྱི་མཚོན་ཐོགས་ནས། །དུག་ལྔའྱི་དག་བོ་ཆོས་ཉྱིད་ཀོང་
དུ་བསད། །དཔའ་བོ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའྱི་ཁོམ་ཐོགས་ཆོད། །སང་བཅས་རང་བཞྱིན་བརྒྱད་ཅུའྱི་རྟོག་པ་རྣམས། །ར་
བལ་རྱིག་པའྱི་ངང་དེར་དབང་བསྡུས་ནས། །ཆགས་སང་རང་སར་དག་པའྱི་འུ་ལག་བཀོལ། །བཙན་པོ་ཁེལ་གཞུང་ཆེ་
བའྱི་ཁོམ་ཐོགས་ཆོད། །གནས་ལུགས་གདོད་མའྱི་རང་ཞལ་མཐོང་བ་འདྱིས། །བུད་བ་བ་གཞན་ནས་བཙལ་མ་
དགོས། །འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ལ་ང་མྱི་རེ། །དེ་ཕྱྱིར་བླ་མ་མ་གཏོགས་སབས་མྱི་ཞུ། །འཁྲུལ་པའྱི་ངོ་ན་འཁོར་
འདས་ཆོས་སང་ཡང་། །གཉྱིས་འཛིན་བལ་བས་འཁོར་བ་ངས་མ་མཐོང་། །མནར་མེད་ངན་སོང་སོགས་ལ་ང་མྱི་
དོགས། །དེ་ཕྱྱིར་རབ་རྩུབ་མང་པོ་ཅྱི་ལ་བེད། །དཔོན་གཡོག་གཉེན་འདུན་མཛའ་བཤེས་ང་ལ་མེད། །ས་སྟེང་འཛམ་གྱིང་
མྱི་རྣམས་ང་ཡྱི་གོགས། །བཟའ་བཏུང་གནས་མལ་མཐུན་རེན་ཁོད་པར་སོར། །མྱི་ཆེན་སེ་དཔོན་ངོ་འཛིན་ཅྱི་ལ་
བེད། །ཕྱག་བར་འོས་པ་བླ་མ་དམ་པ་ཡྱིན། །འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ན་ཆེ་བཙན་གགས་ཆེ་ཡང་། །ཟས་གོས་རེའམ་ཡུལ་
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མཁར་ཤོར་དོགས་མེད། །རེ་དོགས་བལ་བའྱི་རྣལ་འབོར་ཅྱི་བས་སྱིད། །ཅེས་སོ་བོད་མཚམས་ཀྱི་སྒྲུབ་སེ་ཐར་པ་གྱིང་དུ་ཁམས་
པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་སོ།།  ། 

ལ་སྟོད་ལྷོར་སྱིན་བདག་བས་པ་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་བུ་སོས་སུ་རེ་ནས་ཞག་འགའ་སོད་དགོས་ཚུལ་ལ་ནན་ཏན་བས་ཚེ་
སས་པ། ཁོ་བོ་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་མཆོད་གནས་པས། །ཀུན་ལ་རྱིས་མེད་རོ་མཉམ་མ་གཏོགས་པ། །གཅྱིག་ལ་ངོ་
འཛིན་བས་པས་ག་ལ་ལོངས། །ཞལ་རྣམས་བསོད་ནམས་འབོར་པས་ཕྱུག་དུས་འདྱིར། །དད་དང་མོས་པས་དཀོན་
མཆོག་མ་མཆོད་ན། །ང་རྒྱལ་ཁ་ལེན་རེ་བའྱི་མཆོད་སྱིན་དེ། །ས་བོན་ཉམས་པས་མྱུ་གུ་སྨྱིན་པ་དཀའ། །དེ་བས་དད་དང་
སྱིང་རེ་ལྡན་པ་ཡྱིས། །དཀོན་མཆོག་མཆོད་ཅྱིང་སྱིན་པ་བྱིན་ན་ལེགས། །ཞེས་ཟེར་བ་བས་ནས་དབེན་པའྱི་རྱི་ཁོད་ལ་
ཆས་སོ།།  །།དེ་ནས་བླ་མ་རྣམས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཞབས་ཏོག་གྱིས་མཉེས་པས། ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སོ་ཕྱེས་ཏེ་སྱིང་པོ་སོར་
པའྱི་གདམས་ངག་གྱིས་བློ་གོས་བུམ་པ་བལྟམས། མཆེད་གོགས་འགའ་དང་བཅས་ཁམས་ཕྱོགས་ལ་ཡོང་། མ་རན་ཡོད་
པའྱི་འབོག་སེ་རྣམས་ལ་བསོད་སོམས་བས་ཀང་མ་རན་སོགས་སུས་ཀང་ངོ་མ་ཤེས། སར་གྱི་ཕ་གཞྱིས་འབོར་ལྡན་དུ་
ཡོད་པ་རྣམས་སྟོང་། ཕ་ཆེན་དང་གཉེན་འདུན་ཕལ་ཆེར་དགར་ལངས། རེ་བཙུན་ཕ་ཡུལ་དུ་སེབས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
སོང་བས། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་བ་བ་ལ་སྱིང་པོ་མེད་པའྱི་ངོ་སོད་དུ་ངེས་ཚེ། ཕ་རེ་བཙུན་ཆེན་པོར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །སང་རྱི་
ཁོད་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ང་ཕ་ཡུལ་གྱི་འཁྱི་བ་མ་ཆོད་པས། །ས་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་འདྱིར་སོར་གྱིས་
འཁོར། །དེར་རྟག་བརྟན་དུ་བཟུང་བ་དངོས་པོའ་ིཆོས། །མྱི་རྟག་ཅྱིང་འགྱུར་བའྱི་སོབ་དཔོན་མཐོང་། །སར་འདྲྱིས་ཀྱི་
མཛའ་བོས་ངོ་མྱི་ཤེས། །ཨ་མས་ཀང་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐེ་ཙོམ་བེད། །ཚེ་ས་ཕྱྱི་དྲན་ཀང་ལུས་བརེས་འདྲ། །དེ་མྱི་རྟག་སྟོན་
པའྱི་སོབ་དཔོན་ཅྱིག །འདྱི་བསམས་ཤྱིང་དབེན་པའྱི་རྱི་ཁོད་དུ། །ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་མྱི་བེད་རེ། །ནོར་བསག་
མཐར་མཛད་པ་ཆོས་ཉྱིད་པས། །ཁོང་ཕྱུག་པོ་ཡོན་བདག་ས་མཐར་འཁམས། །ལྷ་ཐུར་གྱི་ཤུལ་རེས་འདྱི་མཐོང་བཞྱིན་
དུ། །གནས་ངེས་མེད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་མྱི་འགྱིམ་རེ། །རང་ནུས་དུས་ཀྱི་ཨ་ཁུ་ཨ་པོས་ཀང་། །མ་ནུས་ཙ་དག་བོའ་ིཐོག་མར་
ལངས། །ཁེལ་མེད་ཀྱི་གཉེན་འདུན་འདྱི་མཐོང་བཞྱིན་དུ། །གནས་ངེས་མེད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་མྱི་འགྱིམ་རེ། །རྨོངས་ཞེན་གྱིས་
སྱིད་པས་འདྱིར་འཁོར་ནས། །དྲྱིན་ཐོབ་ཀྱི་བླ་མའྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། །སོ་གསུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་སམ་ཡང་། །སོན་
བསགས་ཀྱི་འཕོངས་པས་རྔོ་མ་ཐོག །འདྱིར་སང་གྱི་མཐུན་འཇུག་མ་གྲུབ་ཀང་། །དྲྱིན་ལན་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་མཆོད་པ་
འབུལ། །ཡབ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤུལ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །དྲན་ཤེས་བཞྱིན་ལས་མ་གཡོས་གསོལ་འདེབས་རེམ། །བོགས་
མོས་གུས་ཀྱིས་འདོན་པ་གདམ་ངག་ཟབ། །འདྱིས་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་ངེས་ལ། །ནམ་མཁའ་ལ་འདོམ་གྱིས་
འཇལ་བ་དང་། །ཀུན་ཁབ་ལ་སོར་ལེར་བཟུང་བས་ནས། །གནད་མཛུབ་ཚུགས་སུ་བསྟན་པ་བློར་མ་ཤོང་། །འདྱིས་
གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལ་ཅྱི་ལྟར་སོར། །དེ་བས་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་དུ། །ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་མྱི་བེད་
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རེ། །མཁའ་ཁབ་ཀྱི་མ་རན་འགོ་དྲུག་ལ། །རྱིས་མེད་ཀྱི་སོང་བན་མ་གཏོགས་པ། །ཆགས་སང་དུ་འཛིན་པའྱི་བློ་མེད་
ཀང་། །ལྟོས་བཅས་ཀྱི་མྱི་ལ་ཅུང་བརེ་བས། །བག་ཆགས་ཀྱི་ལྷག་མ་ཡྱིན་པར་གོ། །ཆགས་སང་འདྱི་མཁའ་ལྟར་མ་དག་
པར། །གནས་ངེས་མེད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་མྱི་འགྱིམ་རེ། །ཟེར་བ་བས་སོ།།  །། 

ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། འཛམ་གྱིང་བང་ཕྱོགས་སེས་པའྱི། །རྱི་ཁོད་སོམ་ཆེན་རྣམས་ལ། །སྱིང་གཏམ་གོས་སུ་བསྐུར་
བ། །ཀུན་གྱིས་ཡྱིད་ལ་ཞོག་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །མྱི་ལུས་ཐོབ་པ་མང་ཡང་། །དལ་འབོར་འཛོམ་པ་
དཀོན་ནོ། །ད་ལམ་རྟེན་འབེལ་འཛོམ་དུས། །འཆྱི་བ་སྱིང་དུ་ཟུག་པས། །ལོངས་མེད་རྒྱུད་ལ་ཁོལ་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་
གཏམ་ཟབ་པོ། །བསྟན་པའྱི་སོ་རུ་ཞུགས་ཀང་། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་པ་དཀོན་ནོ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་མཇལ་
དུས། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་ཚོལ་ལ། །ངེས་དོན་ལམ་ལ་ཞུགས་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །རྒྱུད་ལྡན་གདམ་ངག་
མང་ཡང་། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་དཀོན་ནོ། །དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་རེད་ཚེ། །སོ་གསུམ་བན་དུ་ཕུལ་ལ། །ཅྱི་བསོ་ཉམས་
སུ་ལོངས་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །ཟབ་མོའ་ིདབང་བསྐུར་མང་ཡང་། །ཡེ་ཤེས་ངོས་ཟྱིན་དཀོན་ནོ། །འཕོ་
བའྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་ཚེ། །མོས་གུས་སངས་སུ་ཆུད་པས། །གནས་ལུགས་རང་ཞལ་ལྟོས་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་
ཟབ་བོ། །ཟབ་ཟབ་ཟྱིན་རྱིས་མང་ཡང་། །རང་རྒྱུད་ཐུལ་བ་དཀོན་ནོ། །གང་ཤེས་རྒྱུད་རང་སོར་ལ། །ཁས་བླངས་ལག་ཏུ་
ལོན་པས། །བརམ་པ་མཐའ་རུ་སོལ་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །མཛའ་དུས་མཐུན་གོགས་མང་ཡང་། །ཆོས་
མཐུན་གོགས་པོ་དཀོན་ནོ། །བཟང་པོའ་ིའཁྱི་ཤྱིང་རེད་ཚེ། །ཕག་དོག་འགན་སེམས་སངས་ལ། །བཙན་ས་ཟྱིན་ཟྱིན་
བསྟེན་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །དབེན་པའྱི་རྱི་ཁོད་མང་ཡང་། །མཐུན་རེན་འཛོམ་པ་དཀོན་ནོ། །གཡེང་བ་
ཆུང་བའྱི་ས་དེར། །བརྟན་པ་ཐོབ་ཐོབ་བསོམ་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །ཏྱིང་འཛིན་སོམས་པ་མང་ཡང་། །བདེ་
གསལ་ཉམས་ལྡན་དཀོན་ནོ། །རྟགས་བཅུའྱི་རྱི་ལ་མ་འབར། །གནས་འགྱུའྱི་ར་བ་ཆོད་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་
པོ། །སེམས་ངོ་ཤེས་པ་མང་ཡང་། །རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་དཀོན་ནོ། །ཐག་ཆོད་རོ་རུས་གཏུགས་ལ། །ཐེ་ཚོམ་སོ་
འདོགས་ཆོད་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །གང་ཤར་སོང་བ་མང་ཡང་། །རྣམ་རྟོག་བསོམ་ཤར་དཀོན་ནོ། །དགག་
སྒྲུབ་སངས་བླང་བལ་བས། །འཛིན་མེད་རྒྱུ་ཡན་ཀོད་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །རོལ་མེད་དྲན་པ་མང་
ཡང་། །ཡང་དག་དྲན་པ་དཀོན་ནོ། །དྲན་ཤེས་གཡོ་མེད་ངང་ནས། །བླང་དོར་ཞྱིབ་ཐྱིག་མཛོད་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་
ཟབ་པོ། །བསོམ་མེད་འདྲ་བ་མང་ཡོང་། །མོང་བ་དག་པ་དཀོན་ནོ། །ཆགས་སང་བག་ཆགས་ཟད་ཚེ། །བསྡུ་བཞྱིའྱི་འགོ་
དོན་གྱིས་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །ལང་ལོང་འཁོར་མང་འདུས་ཀང་། །སོད་ལྡན་སོབ་མ་དཀོན་ནོ། །ཞེན་
མེད་ལས་འབེལ་ཞོག་ལ། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་པ་སོང་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །བ་བ་བཏང་བ་མང་ཡང་། །ཞེན་
པ་ལོག་པ་དཀོན་ནོ། །འཚོ་བ་འཕལ་ཕྱྱིད་གྱིས་ལ། །ནོར་རྫས་གཉེར་ཁ་སོང་དང་། །ཁོ་བོའ་ིསྱིང་གཏམ་ཟབ་པོ། །ཞེས་
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པ་འདྱི་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་གནས་འགྱུའྱི་ར་བདར་མ་ཆོད་པར་སེམས་ངོ་ཤེས་པར་རློམ་པའྱི་བསོམ་ཆེན་པ་སྱིག་སོང་
དགེ་སྒྲུབ་རང་སེམས་འདུལ་མྱི་དགོས་པར། ཚེ་འདྱིར་སང་འབའ་ཞྱིག་དོན་དུ་གཉེར་ཆོག་པ་མང་པོ་མཐོང་བས་རང་ལ་
ཉན་དུ་རེ་བ་རྣམས་ལའོ།།   །།དེ་ནས་སྨར་ཁམས་སང་སོར་དུ་ཆོས་སོད་ཀྱིས་གཞན་ཕན་དང་། འཚོ་ཆས་ཀྱིས་རང་
ཕན་བྱུང་བས་དགེ་སོར་འཕེལ་དུ་རེ་ཡང་། ཟླ་གོགས་རྣམས་ཀང་དོན་མེད་ཀྱིས་རྣམ་འགྱུར་དང་། ཁམ་འདུས་ཀྱིས་རང་
སེམས་བརླངས་ལ། མ་ཉེས་པའྱི་ཁ་ཡོག་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྱིག་པས་བདག་ལ་བརྟེན་པའྱི་གཞན་སྱིག་
བསགས་པའྱི་འདུ་ཚོགས་གང་ཆེའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་བ་བ་འགྲུབ་པ་ཡང་དཀའ་བས། དཀར་བརྒྱུད་གོང་མའྱི་རྣམ་
ཐར་སོབ་ནས་མྱི་མེད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་དབེན་པར་སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞྱིག་དོན་དུ་གཉེར་བསམས་ཀང་རན་ཆེན་འཇོག་མ་ཐུབ་པས། 
བླ་མའྱི་གསུང་དྲན་ནས་ལུང་བསྟན་དུས་སུ་བབ་པར་ཤེས་ཚེ།།  ཡབ་ཐུགས་རེའྱི་བདག་ཉྱིད་ལྷ་རེ་བ། །སང་བདག་ལ་
ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །རེན་དྲག་པོ་ལམ་དུ་སོངས་པ་དང་། །གནས་རྱི་ཁོད་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་ངེས་རོ་རེའྱི་གསུངས། །འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལུང་བསྟན་ཐམས་ཅད་པ། །མངོན་སུམ་དུ་བསྩལ་བ་ཡྱིད་
བཞག་མེད། །རྨྱི་ལམ་དུ་ལུང་སྟོན་རེ་བ་ཨ། །ཚེ་འདྱིར་དགོས་ཀྱི་འཁྱི་བ་རྦད་བཅད་ནས། །གོང་ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་ཁུར་
བ་ལ། །གནས་མྱི་མེད་ཀྱི་ལུང་པར་མྱི་བསོམ་པར། །མཐུན་འཇུག་གྱི་གོང་མཐར་འཁམས་པ་ཨ། །ཕོ་ཚུགས་ཀྱི་ས་ཐག་
བཟུང་བས་ནས། །འཁྱིས་མེད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ། །རང་སོད་མཐུན་གྱི་གོགས་པོ་མ་ལགས་པའྱི། །གཞན་ཅྱི་
དགུའྱི་ངོ་སྲུང་བེད་པ་ཨ། །བ་བཏང་གྱི་རྣམ་ཐར་ཡྱིད་སྨོན་ལུས། །ཕྱྱི་ཚིས་ཀྱི་སོད་གབ་ཞེ་ལ་བཞག །ཟྱིན་མེད་ཀྱི་བ་བ་
སྒྲུབ་ལ་དགའ། །ཚེ་བློས་བཏང་བེད་པའྱི་ཁ་ཐབས་ཨ། །ཨ་དང་ནྱི་ཨ་དང་བས་པ་དེ། །མོང་ཚོར་གྱིས་ཐོན་པས་ཨ་རེ་
བདེན། །ཁོང་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་དེ་ཁར་འདུག །ཁ་ནང་དུ་ལོག་དང་ཨ་ལ་ལ། །དེ་ལམ་དུ་ཁེར་དང་རོད་རེ་བོ། །ཟེར་བ་བས་
སོ།།  །།ཡབ་ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་ལྷ་རེ་བ། །སང་ཉམས་ཐག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །གདོན་ཆགས་སང་
གྱི་སོག་འདྱི་འགོལ་བ་དང་། །གནས་རྱི་ཁོད་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སར་གཞན་སོན་གྱི་བ་ར་བལྟས་བལྟས་
པས། །རང་སོན་གྱི་ཁག་རྒྱུན་སེམ་མ་ཐུབ། །ད་བཅོས་མྱིན་གྱི་བླ་མར་མ་ཤར་ཡང་། །བཅོས་མའྱི་དག་སང་མྱི་སོང་
རེ། །སར་དེ་དགོས་ཀྱི་མནོ་བསམ་བཏང་བཏང་ཡང་། །འདྱི་དགོས་ཀྱི་རྫས་རྣམས་འཛོམས་མ་ཐུབ། །ད་ཞེན་པ་ཞྱིག་
ནང་ནས་མ་ལོག་ཀང་། །རྫས་དངོས་པོའ་ིགསོག་འཇོག་མྱི་བཤོལ་རེ། །སར་དེ་བེད་ཀྱི་བློ་རྒྱ་བཀམ་བཀམ་ནས། །འདྱི་
བས་ཀྱི་བ་བ་ཚར་དུས་མེད། །ད་གྲུབ་མཐའྱི་ཕྱོགས་ཞེན་མ་འཕོང་ཡང་། །གནས་ངེས་མེད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་མྱི་འགྱིམ་
རེ། །སར་མཐུན་འཇུག་གྱི་ངོ་སྲུང་བས་བས་པས། །རང་རྱིག་གྱི་ཁེའུ་ཆུང་མགུ་མ་ཐུབ། །ད་གཅྱིག་པུར་གྱི་རྱི་ལ་མ་ཟུག་
ཀང་། །མགུ་མེད་ཀྱི་ངོ་སྲུང་མྱི་བཤོལ་རེ། །ཞེས་སས་སོ།།   །།རེ་བཀའ་དྲྱིན་དུ་ཆེའོ་ལྷ་རེ་ཡྱི་རྟོགས་ལྡན། །ངེད་སོན་
བསགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཆེན་དུ་འདུག་པས། །སབས་མཚུངས་མེད་ཀྱི་རེ་བཙུན་ཁེད་རང་དང་མཇལ་བྱུང་། །ད་
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འབལ་མེད་ཀྱི་གདེང་ཚད་རང་སེམས་ལ་རེད་དོ། །དེ་བསམ་བཞྱིན་དུ་བླ་མའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རང་དྲན་ནོ། །དེས་བཀའ་བཞྱིན་
དུ་སྒྲུབ་པ་ལག་ལེན་དུ་འགེལ་སམ། །ཚེ་འདྱིར་སང་གྱི་སྒྲུབ་བློའ་ིའདུན་པ་དང་བལ་བས། །རེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དག་བོ་
གར་སོང་གྱི་ཆ་མེད། །གདོན་རང་འདོད་ཀྱི་ཁོང་སྐྲན་ར་ཆད་དུ་སོང་བས། །ཁོང་ཕག་དོག་གྱི་ཚེར་མ་དགེ་སོར་གྱི་
གསལ་འདེབས། །རང་ལྟོ་གོས་དང་གནས་མལ་གང་བྱུང་ལ་བརྟེན་པས། །སོག་སེར་སའྱི་གསོག་འཇོག་འཆྱིང་བེད་དང་
བལ་སོང་། །འཁོར་ལང་ལོང་དུ་འདུས་པ་བསམས་ཡས་སུ་སང་ཡང་། །ཕ་རེ་བཙུན་གྱི་གདུལ་བ་ཁོ་ན་རུ་ཤ ེས་
པས། །དེས་རློམ་ཞེན་གྱི་དག་བོ་གར་སོང་གྱི་ཆ་མེད། །འཁོར་བསག་རྒྱབ་དང་བསྟུན་པའྱི་ལེགས་ཕྱོགས་ལ་སར་
བས། །དེར་རྒྱུད་ཚོད་དང་མཐུན་པའྱི་ཡོན་ཏན་འདྲ་སེ་འདུག །གཞན་གདུལ་ངོ་དང་བསྟུན་པའྱི་རྣམ་ཐར་འདྲ་བསྟན་
པས། །བདུད་དམ་སེལ་གྱི་དག་བོ་ར་ཆད་དུ་ལང་སོང་། །མཚར་གང་ཟག་གཅྱིག་སྟེང་དུ་མྱི་འཛོམ་པའྱི་རྣམ་ཐར། །རང་
རྟོགས་ཚུལ་དང་སང་ཚུལ་འགའ་རེ་ཞྱིག་འདུག་ཀང་། །ཁོང་བློ་ཆུང་པོའ་ིདོན་སྱིང་ཚལ་པ་རུ་འགས་དོགས། །ཡབ་རེ་
བཙུན་ལ་དགེས་པའྱི་མཆོད་པ་རུ་འབུལ་ལོ། །ཚིག་ཟུར་སྨོས་ཤྱིག་བརོད་ན་འདྱི་ཀ་ཙམ་སམ་མོ། །ཐག་གཅྱིག་ཅར་དུ་
རྟོགས་པའྱི་ཕུ་ཐག་འདྲ་ཆོད་ཀང་། །ཉམས་མོང་བ་རྣམས་ཐོད་བརལ་གྱི་མཐོ་དམན་དུ་འཆར་ལ། །དེ་བརྟན་པ་ཐོབ་ཚུལ་
ནྱི་རྱིམ་སེས་ཀྱིས་བསྟན་པས། །དོན་འཐད་ལྡན་ནམ་སོ་འདོགས་རྟོགས་ལྡན་ལ་འདུག་གམ། །ཚིག་དེ་སད་ས་བ་པོ་
འབྲུག་པ་ཡྱི་སོབ་བུ། །ས་མདོ་ཁམས་སུ་སེས་པའྱི་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་སས་སོ།།  །།གཞན་སོན་གེང་བའྱི་ས་ལྕེ་བདེ་བ་
འདྱི་དགའ་བོས་ད་འདུག་སྟེ། །རང་སོན་ངན་པ་གཞན་གྱིས་ཁེལ་བ་འདྱི་སོ་རང་དྲག་གོ། །དེ་དགོས་མང་པོའ་ིམནོ་བསམ་
གཏོང་བ་འདྱི་བདེན་པོས་ད་འདུག་སྟེ། འདྱི་དགོས་རྫས་ལ་འཛོམ་དུས་མེད་པ་འདྱི་སོ་རང་དྲག་གོ། །འདྱི་བེད་མང་པོའ་ི
བློ་རྒྱ་ཆེ་བ་འདྱི་བོད་པོས་ད་འདུག་སྟེ། །འདྱི་བས་ལས་ལ་ཟྱིན་དུས་མེད་པ་འདྱི་སོ་རང་དྲག་གོ། །འོང་འོང་མང་པོའ་ིཁས་
ལེན་བེད་པ་འདྱི་ས་པོས་ད་འདུག་སྟེ། །བརམ་པ་མཐར་འདོན་ལག་ལེན་དུ་དཀོན་པ་འདྱི་སོ་རང་དྲག་གོ། །བས་བས་
མང་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་བཤད་པ་འདྱི་བདེན་མདོག་ཅྱིག་འདུག་སྟེ། །བྱུང་བའྱི་ལག་རེས་འདྱི་ཡོད་རང་མེད་པ་འདྱི་སོ་རང་དྲག་
གོ། །གནས་ལུགས་རྟོགས་པའྱི་རྦད་རོག་སོག་པ་འདྱི་དགའ་པོས་ད་འདུག་སྟེ། །ཉོན་མོངས་སེས་ཚེ་ཁ་ཡན་དུ་ཤོར་བ་
འདྱི་སོ་རང་དྲག་གོ། །རྒྱུ་འབས་ཤེས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་གེང་བ་འདྱི་དགའ་པོས་ད་འདུག་སྟེ། །དགེ་སྱིག་བླང་དོར་འཆོལ་པ་
རུ་སོད་པ་འདྱི་སོ་རང་དྲག་གོ། །བ་བ་ཐེངས་དུས་གཅེར་རྒྱུག་བེད་པ་འདྱི་དགའ་པོས་ད་འདུག་སྟེ། །བེད་རྒྱུ་བྱུང་དུས་
རྒྱལ་ཁེ་འདོད་པ་འདྱི་སོ་རང་དྲག་གོ། །རང་འདོད་ཁེངས་ཚེ་དག་སང་ཆེ་བ་འདྱི་དགའ་པོས་ད་འདུག་སྟེ། །མཐོ་དམན་
བྱུང་དུས་ལོག་ལྟ་སོམ་པ་འདྱི་སོ་རང་དྲག་གོ། །བློ་ཁ་མཐུན་དུས་སྱིང་གཏམ་ཤོད་པ་འདྱི་དགའ་པོས་ད་འདུག་སྟེ། །ཕན་
ཚུན་གེས་ཚེ་དག་ལ་ཤོད་ལ་འདྱི་སོ་རང་དྲག་གོ། །དད་གུས་འཛོམས་དུས་མཆོད་སྱིན་བེད་པ་འདྱི་དགའ་པོས་ད་འདུག་
སྟེ། །ངོ་སོ་ངས་བས་བཟང་ལན་འདོད་པ་འདྱི་སོ་རང་དྲག་གོ། །བསམ་གཞྱིག་ཐོང་ན་ཚེ་འདྱི་བློ་ཡྱིས་བཏང་བ་ལས་བ་



71 
 

ཐབས་ཅྱི་ཡོད། །དབེན་གནས་འགྱིམ་ཞྱིང་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་སོང་བ་ལ་ཡྱིད་སྨོན་བའོ། །ཞེས་རང་སོན་ལྟ་བའྱི་མེ་ལོང་
དུ་བས་ཀང་ཟུར་ཟ་འདྲ་བ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་གོ།།  །།རེ་བཙུན་བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དབང་མཆོག་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་
འབོར་པས། །གཅྱིག་ཆོག་གྱི་རྒྱལ་ས་འཛིན་འཛོད་ན། །འདྱི་ལྟར་དགོངས་འཚལ་རྟོགས་ལྡན་རྣམས། །བག་ཆགས་སང་
བ་ས་ཚོགས་ཀྱིས། །རོ་ལ་མ་མོང་རང་སོ་ཟུངས། །དད་དང་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས། །རོ་ལ་མ་མོང་རང་སོ་
ཟུངས། །བམས་དང་སྱིང་རེ་གཞན་ཕན་གྱིས། །རོ་ལ་མ་མོང་རང་སོ་ཟུངས། །གྲུབ་མཐའྱི་ཁ་འཛིན་སེ་སོང་གྱིས། །རོ་ལ་
མ་མོང་རང་སོ་ཟུངས། །ཟས་གོས་གནས་མལ་མཐུན་གོགས་ཀྱིས། །རོ་ལ་མ་མོང་རང་སོ་ཟུངས། །ལོངས་སོད་བཀུར་
ཏྱི་སན་གགས་ཀྱིས། །རོ་ལ་མ་མོང་རང་སོ་ཟུངས། །ཐམས་ཅད་རྫུན་གྱི་ཟློས་གར་ལ། །རྟག་པར་མ་འཛིན་རང་སོ་
ཟུངས། །མཐའ་གཉྱིས་བལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལ། །རྱིས་སུ་མ་གཅོད་རྣལ་འབོར་པ། །དེ་སད་མཆེད་པོས་བསྐུལ་བའྱི་ངོར། ཀུ་
ས་ལྱི་ཡྱིས་སོམ་ཆེན་པ། །ཁམས་པ་བསྟན་འཕེལ་ཞེས་པས་སས།།  །།མདུན་མའྱི་གཙོ་བོ་བླ་མ་ལ། །སོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་
བས་ནས། །མོས་གུས་ཅྱི་མཛད་ལེགས་པར་ལྟོས། །གདམ་ངག་ཅྱི་གསུང་ཚད་མར་ཟུངས། །ཉམས་ལེན་དྲན་འདུན་
འབལ་མེད་སོངས། །ཞབས་ཏོག་སོ་གསུམ་ཆོས་བཞྱིན་སོད། །དྲན་འདུན་སོ་པ་རྒྱུན་དུ་ཞོག །ཚེ་འདྱིའྱི་འཁྱི་བ་རྦད་ཀྱིས་
ཆོད། །འདྱིར་སང་སྒྲུབ་དང་བློ་མ་བསྟུན། །ངག་སང་རྱིས་མེད་ཀུན་ལ་སོང་། །རང་ཚུགས་ཟུངས་ལ་ཕྱོགས་འཛིན་
སོངས། །ས་ཐག་ཟུངས་ལ་ཀུན་དང་བསྟུན། །ཕེབས་པར་འགོགས་པའྱི་སྱིང་མ་རྐུ། །མཉམ་གཉྱིས་འགོགས་དུས་དམན་
ས་ཟུངས། །ཕག་དོག་འགན་སེམས་གཏན་ནས་སངས། །ནུས་པ་རེད་ཀང་ཁེངས་སེམས་སྐྱུངས། །གོང་པའྱི་འདྲེ་རྡུང་
གཏན་ནས་སངས། །ཕྱོགས་རྱིས་མེད་ན་ཐམས་ཅད་གོགས། །བསོམ་མར་དག་སང་ཆེ་བ་མྱིན། །མངོན་ལོག་མེད་ན་
སོད་པ་རབ། །དཀོན་མཆོག་ཁེལ་དོགས་ངོ་ཚར་སོམ། །ཆོས་དང་མཐུན་ན་རྣམ་ཐར་རབ། །བག་ཆགས་ལྡང་ན་རོ་མ་
མོང་། །ཕན་སེམས་ཡོད་ན་གང་བས་ཆོས། །འགོ་དོན་ལོག་ཏུ་སྨོན་ལམ་ཐོབ། །ཀུན་མཐུན་ལེགས་ཁ་བརོད་ན་
ཡང་། །ང་རྒྱལ་ཕྱེ་འཐོར་ཡེ་མ་འགམ། །རོལ་མེད་ཟས་ནོར་ཆར་བབ་ཀང་། །ཞེན་པས་གསོག་འཇོག་གཏན་ནས་
སོངས། །གཡེང་བར་འགོ་བའྱི་དགོན་གནས་སངས། །ཞེན་པ་མེད་ན་ཅྱི་བས་བདེ། །འདུས་ས་མང་ལ་ལས་འབེལ་
ཞོག །ཆོས་བཞྱིན་སོད་པ་སོབ་མར་ཟུངས། །ཟང་ཟྱིང་ཕུལ་བའྱི་དགེ་ར་བསོས། །ངོ་སྲུང་རེ་ན་ཐབས་ཀྱིས་བོལ། །དྲག་
ཞན་ཀུན་ལ་རྱིས་མེད་སོང་། །བློ་ལྟོས་བཅས་ལ་སྱིང་མ་རྱིང་། །ཞེས་རང་གྱི་སོབ་བུ་རྣམས་ལ་སྨར་ཁམས་སང་དུ་
གདམས་པའོ།།   །།དེ་ནས་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་ལ་འགོ་བར་ཆས་པས། །སང་རེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་བགས་ཆགས་ཀྱིས་ནད་རོ་
ཨེན་ཙམ་ལངས་ཚེ། ཕ་ཐུགས་རེས་རང་གཟྱིགས་དང་ལྷ་རེ་ཡྱི་རྟོགས་ལྡན། །ངས་མནོ་ཤེས་ཀྱི་དུས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་
དུ། །བློ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་དྲྱིལ་བསམ་སྒྲུབ་པ་རང་ཡྱིན་ཀང་། །ཚེ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་བག་ཆགས་སྟོབས་ཆེན་དུ་འདུག་
པས། །སར་ལས་སྟོབས་ཀྱི་རེན་ཕྱྱིར་ད་བར་དུ་ལུས་སོང་། །དེ་རང་སེམས་ལ་ཁེལ་ཡང་སོབ་དཔོན་གཅྱིག་བྱུང་ངོ་། །ད་
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དམྱིགས་ལྟོས་ཀྱི་བ་ས་རས་ཆེན་འདྲར་བསམས་པས། །རེ་ཁེད་རང་དང་ཐུགས་རེ་མཉམ་གྱུར་གྱི་བར་དུ། །རེན་བར་
ཆད་ལས་སོབ་ཅྱིག་བླ་མ་ཡྱི་དཀོན་མཆོག །མྱི་རང་ངོས་ཀྱི་འདུན་མ་ཅྱི་བས་ཀྱི་ལེགས་ཀང་། །གཞན་སང་ཚུལ་དང་
བསྟུན་པའྱི་སོད་ཚུལ་ཞྱིག་མེད་ན། །ཁོང་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་བློ་ཆུང་ཨ་ཙ་རང་མ་ན། །སྦྲང་མྱིག་ལྟོས་ཀྱི་བ་ས་ཟླ་འོད་ཀྱི་
གཞོན་ནུ། །ཡབ་ཁེད་རང་དང་ཐུགས་རེ་མཉམ་གྱུར་གྱི་བར་དུ། །རེན་བར་ཆད་ལས་སོབ་ཅྱིག་བླ་མ་ཡྱི་དཀོན་
མཆོག །ལར་བག་ཆགས་ཀྱི་སང་རེན་འགོས་མཚམས་སུ་མཁས་པས། །སེམས་ཅོལ་ཆུང་པོའ་ིམདངས་ལ་ཅྱི་འོང་གྱི་ཆ་
མེད། །དེར་གཉེན་པོའ་ིལྟགས་ཚན་དགོས་མེད་ཀྱིས་བ་ཡྱིན། །ཡབ་རེ་བཙུན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཁོ་ན་ལ་སོབ་སམ། །ཕ་ཁེད་
རང་དང་ཐུགས་རེ་མཉམ་གྱུར་གྱི་བར་དུ། །རེན་བར་ཆད་ལས་སོབ་ཅྱིག་བླ་མ་ཡྱི་དཀོན་མཆོག །མྱི་ང་རང་གྱིས་ས་ཐག་
ང་རང་གྱིས་བཟུང་ནས། །གོས་མདུན་མ་ཡྱི་ཞུ་ས་བླ་མ་རང་བ་ཡྱིན། །ཁོང་ཆོས་མཛད་ཀྱི་མྱིག་ལྟོས་བ་ཉན་ཞྱིག་སམ་
ཡང་། །སར་དགོས་མེད་ཀྱི་ལོང་གཏམ་ཁོ་ན་ལ་འབམས་སོང་། །ད་མྱིག་ལྟོས་ཀྱི་བ་ས་ཨཽཊྱན་པར་བ་ཡྱིན། །རེ་ཁེད་
རང་དང་ཐུགས་རེ་མཉམ་གྱུར་གྱི་བར་དུ། །རེན་བར་ཆད་ལས་སོབ་ཅྱིག་བླ་མ་ཡྱི་དཀོན་མཆོག །ཅེས་པ་འདྱི་གཙང་
གཤྱིས་སུ་སས་སོ།།  །།ཡང་རེ་ཞྱིག་གྱི་དུས་རྨྱི་ལམ་གྱི་བར་ལ་ཡྱིད་ངེས་པས་འདྱི་སད་ལོ། །ནམ་འཆྱི་ངེས་པ་མེད་པའྱི་
མྱི་ཚེ་ལ། །འདྱིར་དགོས་སོ་ཚིས་མ་ལུས་ཀུན་བོར་ནས། །རེ་གཅྱིག་དམ་ཆོས་དོན་དུ་མྱི་གཉེར་བར། །ད་ནས་ཕྱྱིས་ཀྱི་
ལོ་གངས་རྱིས་གདབ་མཁན། །འཆྱི་བ་ཐོག་བབས་བྱུང་ཚེ་མྱི་འགོད་དམ། །བསམ་མནོ་ནང་དུ་ཁུག་དང་མདོ་ཁམས་
པ། །ཆོག་ཤེས་ཁེངས་དུས་མེད་པའྱི་བང་མཛོད་དེ། །འཕལ་ཕྱྱིད་དགོས་མེད་རྫས་ཀྱིས་མྱི་འགེངས་པར། །དེ་བེད་འདྱི་
དགོས་བ་བའྱི་ལྷུས་འདྱིང་མཁན། །བསམ་པ་ལམ་དུ་ལུས་ཚེ་མྱི་འགོད་དམ། །བསམ་མནོ་ནང་དུ་ཁུག་དང་མདོ་ཁམས་
པ། །སྒྱུ་མ་རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུའྱི་འདུས་བས་ལ། །གང་སང་འཛིན་མེད་ཐད་ཀར་མྱི་སོད་པར། །ཆགས་སང་ང་རྱིས་གཅོད་པའྱི་
རྟག་འཛིན་མཁན། །དངོས་པོས་རང་ཚུལ་སྟོན་ཚེ་མྱི་འགོད་དམ། །བསམ་མནོ་ནང་དུ་ཁུག་དང་མདོ་ཁམས་པ། །ཞེས་
རང་ལ་གོས་འདེབས་སུ་བགྱིས་པའོ། །བམས་པ་རྱིས་མེད་ཀྱི་ཕན་སེམས་དང་། །འདོད་པ་ཁོང་བཅུག་གྱི་གཞན་ཕན་
གཉྱིས། །དེ་འདྲ་ལ་འདྲ་མྱིན་གྱི་ནོར་དོགས་འདུག །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགོ་འམ་ལྟོས། །དེ་དགོངས་སམ་བ་བཏང་
གྱི་རྣལ་འབོར་པ། །ཀུན་རྟོག་ལམ་ཁེར་གྱི་ཟློག་བསོམ་དང་། །ཆོས་བརྒྱད་རོ་ལངས་ཀྱི་འུར་ཞོག་གཉྱིས། །དེ་འདྲ་ལ་
འདྲ་མྱིན་གྱི་ནོར་དོགས་འདུག །ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་འགོའམ་ལྟོས། །དེ་དགོངས་སམ་བ་བཏང་གྱི་རྣལ་འབོར་
པ། །གང་སང་འཛིན་མེད་ཀྱི་རོ་སོམས་དང་། །འདོད་པ་ཁོང་བཅུག་གྱི་དམར་ངམ་གཉྱིས། །དེ་འདྲ་ལ་འདྲ་མྱིན་གྱི་ནོར་
དོགས་འདུག །རེ་དོགས་ཀྱི་རྟོག་འཛིན་འདུག་གམ་ལྟོས། །དེ་དགོངས་སམ་བ་བཏང་གྱི་རྣལ་འབོར་པ། །ཞེས་རོ་དང་
ནད་ལ་སང་ཞྱིང་གོས་དང་ཐོད་ཕོར་ལ་དགའ་བའྱི་གཏམ་ཐོས་པས་འབའ་ཆུ་ཁར་སས་པའོ།། །།བླ་མ་མཁེན་ནོ་ལྷ་རེའྱི་
རྟོགས་ལྡན། །ཐུགས་རེས་ཟུངས་ཤྱིག་དད་ལྡན་བུ་ཚ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་དང་རྱི་ཁོད་ཐུབ་པར། །ལམ་མཁན་གཞན་
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མེད་ཕ་རོད་ཆོས་རེ། །གསན་པ་རང་ཞུ་དང་རོ་རེའྱི་སྤུན་ཚོགས། །རྣམ་ཐར་ཞྱིག་བདག་གོ་རྣམ་གངས་ནྱི་མང་
པོ། །གནས་ཆེན་འདྲར་བསོམས་ཀང་ངོ་འཛིན་དང་རྣམ་གཡེང་། །རྒྱལ་ཁམས་ལ་ཕྱྱིན་ཀང་ལྷྷྭམ་སྐྲད་ཀྱི་ཟ་འདྲེ། །རན་
ཆེན་གྱི་ཤེས་འདོད་ད་བར་དུ་བས་ཀང་། །ངོ་སྲུང་གྱིས་མགུ་བའྱི་གོགས་པོ་ནྱི་དཀོན་འདུག །གཞན་དོན་ལ་བཏགས་
ནས་ཆོས་བཤད་འདྲ་བས་ཀང་། །བློ་ཁ་དང་མཐུན་པའྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི་མྱི་བེད། །དེ་དོན་དུ་བསམས་ནས་ལྟོ་གོས་ཀྱི་
ཕྱྱིར་དུ། །དགོས་མེད་ཀྱི་ངོ་འཛིན་རྣམ་གཡེང་འདྱི་སོ་དྲག །རེ་བཙུན་གྱི་དྲུང་དུ་ཟོས་བདེ་ཡྱི་དུས་སུ། །འདྱི་བགྱིས་ཀྱི་
ཁས་ལེན་ཁེས་པོ་རུ་ཁུར་བ། །སྒྲུབ་བློ་ཡྱི་འདུན་པ་འབལ་མེད་དུ་ཡོད་ཀང་། །འདྱི་དགོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ཁོ་ན་ལ་ཤོར་
ནས། །དགོས་ངེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཚུགས་ཕྱྱི་དུས་སུ་ལུས་སོང་། །མྱི་རྟག་དང་དགོས་མེད་འདུས་པ་བཤད་ཀང་། །རྟག་རྱིས་ཀྱི་
ཕྱྱི་ཚིས་ལག་ལེན་དུ་འགེལ་འདུག །དགོས་མེད་ཀྱི་ཁ་པོ་ཞེན་ལོག་ལ་ཆེ་ཡང་། །ཡྱིད་འདོད་འཕད་ཙ་ཞེན་པ་ནྱི་སེས་
འདུག །བླ་མ་དང་མཆེད་ག ོགས་ཁད་མེད་གཅྱིག་བསམས་ཀང་། །སང་རེན་གྱིས་ཆགས་སང་བག་རེ་ནྱི་ཡ ོང་
འདུག །དངོས་འབོར་གྱིས་མཆོད་པ་རྱིས་མེད་གཅྱིག་བསམས་ཀང་། །བས་ཤེས་ཀྱི་དྲྱིན་བཟོར་དངོས་པོ་འདྱི་དགའ་
འདུག །འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་མདུན་གོས་འཆུག་མེད་དུ་ཟྱིན་ཀང་། །དགོས་མེད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དོན་མེད་དུ་སྟོན་འདུག །ཡྱི་
ཡང་ནྱི་མུག་ལ་སོ་ཡང་ནྱི་སོ་དྲག །དེ་ཕན་གྱི་བ་བ་དེ་ལྟར་དུ་སོང་ཡང་། །ད་ན་སི་༼ད་ནས་སིད༽ལག་ལེན་ཆོས་བཞྱིན་
དུ་སོད་སམ། །ཚིག་སན་དང་རྒྱུད་འཇམ་དུལ་ཞྱིང་དུ་བསྟེན་ལ། །མྱིག་ལྟོས་ཀྱི་བ་ས་ལོ་རོད་ལ་མོས་པའྱི། །བཟང་སོད་
ལ་དགའ་བའྱི་རོ་རེའྱི་སྤུན་ཚོགས། །ཚེ་འདྱི་བློས་གཏོང་གྱི་གོགས་པོ་འདྲ་བདོག་གམ། །བློ་གོས་དང་ལྟ་སོད་བསྟུན་པ་ལ་
དགའ་ཞྱིང་། །ཁས་ལེན་གྱི་ཚིག་དོན་ལག་ལེན་དུ་འགེལ་བའྱི། །བཟང་པོའ་ིའཁྱི་ཤྱིང་བརྟན་པོ་འདྲ་བདོག་གམ། །འབོན་
པ་རང་ཞུ་དང་མྱི་མེད་ཀྱི་ལུང་པར། །བསོམ་བརྫུ་ཞྱིག་བའོ་གོང་མ་ཡྱི་རྣམ་ཐར། །སྱིད་ཅྱིག་རང་བདོག་གོ་སྡུག་བསལ་
ཀུན་མེད་པས། །བླ་མ་རང་མཉེས་སོ་རྣམ་ཐར་དེ་ལ། །ཡང་ཡང་རང་བརྟགས་ཀྱིན་མདུན་མ་དེ་བཟང་པོ། །འཕལ་
ཕུགས་ཀུན་སྱིད་དོ་བླ་མ་ཡྱི་དགོངས་རེ། །ཞེས་འབའ་གོང་མོ་ཆེར་རྣམ་གཡེང་ལ་ཡྱིད་སོ་ནས་སས་པའོ།།  །།ཆོས་དང་
ཆོས་དང་ཟེར་བ་དེ། །བས་དང་བས་པ་རེ་ས་བས། །བས་ཡུས་བྱུང་བའྱི་རློམ་ཞེན་གྱིས། །ཕྱེ་འཐོར་འགམ་ནས་ལོ་
འགའ་སོང་། །ལྟོས་སེ་པ་ཡྱི་རྟོགས་ལྡན་ལ། །རྣལ་འབོར་པ་ཞེས་བསགས་བས་ཚེ། །གཞན་སོན་བཅོས་པས་རང་སོན་
མཐོང་། །བ་བེད་ཆོས་ལྟར་བཅོས་རྣམས་ཀང་། །ཕལ་ཆེར་ཆོས་བརྒྱད་སྦུན་པར་གོ། །ཉོན་མོངས་ཁ་རྒྱལ་འགོ་ལ་
ཉེ། །ལྟ་བསོམ་བཟང་པོའ་ིཞེ་འདོད་ཀྱིས། །ཚིག་ལ་བརེགས་པས་སྟོན་པ་ཤོར། །མཉམ་རེས་འདྲེས་པའྱི་ཞེ་འདོད་
ཀྱིས། །ཁ་ཡན་ཀོད་པས་རྒྱ་ཡན་ཤོར། །ཀུན་རྟོག་ལམ་ཁེར་ཞེ་འདོད་ཀྱིས།།རོ་ལ་མོང་བས་རང་རྒྱུད་ཤོར། །རོ་སོམས་
ལྡོམ་བུའྱི་ཞེ་འདོད་ཀྱིས། །རྒྱལ་ཁམས་སོར་བས་གཡེང་བར་ཤོར། །དབེན་པ་བསྟེན་པའྱི་ཞེ་འདོད་ཀྱིས། །སར་དགོན་
བས་པས་ཆགས་སང་འཕེལ། །རན་ཆེན་བེད་པའྱི་ཞེ་འདོད་ཀྱིས། །ཟླ་གོགས་བསྟེན་པས་ཞེ་བ་སུན། །བ་རོལ་བལ་བའྱི་
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ཞེ་འདོད་ཀྱིས། །ཁ་རོག་བསད་པས་དྲེད་པོར་ཤོར། །ངོ་སྲུང་གཡེང་བས་འཇྱིགས་པ་ཡྱིས། །དཀའ་ཐུབ་བས་པས་བློ་
ཆུང་དངངས། །གཞན་ཕན་བང་སེམས་ཞེ་འདོད་ཀྱིས། །ཆོས་བཤད་བས་པས་ཁེ་ཉེན་མཐོང་། །ཤེས་མེད་འཆད་པའྱི་
རྣམ་གཡེང་ལས། །ས་བོན་འདེབས་པ་ཟབ་པར་གོ། །ཞེན་པའྱི་འཁྱི་བ་མ་ཆོད་པའྱི། །ཡྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིད་སོང་བ་
དེས། །ཆོས་དང་ཆོས་མཛད་གསེང་བར་དུ། །ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བཞག་ཐམས་ཅད་ཤོང་། །བས་པ་ལས་ནྱི་བེད་དགོས་
མང་། །ཟྱིན་དུས་མེད་པས་སང་བ་སོ། །ཆོས་བརྒྱད་སངས་ན་ཟྱིན་པར་གོ། །ཉ ོན་མོངས་གཉེན་པོར་འགོ་བའྱི་
ཆོས། །ཉམས་འོག་ཚུད་ཚུན་ར་བ་ཟྱིན། །བ་བེད་རེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ཀས་ཆོག་པའྱི་གནད་གཅྱིག་རྱིག །བང་
མཛོད་ཆོག་ཤེས་ནོར་གྱིས་འགེངས། །ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་གནད་གཅྱིག་རྱིག །མྱི་རྣམས་ཅྱི་ལྟར་ཟེར་ཡང་རུང་། །རང་
སེམས་རང་གྱིས་མ་ཁེལ་བའྱི། །དཀོན་མཆོག་དཔང་འཛུགས་ཆོས་རང་བེད། །སྡུག་རྱིལ་ཤྱི་ཡང་འགོད་པ་མེད། །བླ་མ་
མཉེས་པའྱི་གནད་གཅྱིག་རྱིག །དབེན་གནས་མཐུན་རེན་འཛོམ་པ་དཀོན། །དེ་བས་རེན་ངན་གོགས་ཤར་ཡྱིན། །འབྱུང་
འཁྲུག་ན་ཚ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ལྷུན་འགྲུབ་གནས་འདྱིར་རྣལ་འབོར་བསོམ། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་རེར་ཉེ་རྱིང་མྱི་
མངའ་ཡང་། །ཉམས་ཆུང་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་ལ་བརེ་བའྱི་ཚུལ། །བསམ་སོར་ཆོས་བཞྱིན་ཁོ་ནར་སོད་པས་ལན། །འཁོར་
ལ་གཉྱིས་ཁད་ཆགས་སང་མྱི་དགོངས་འཚལ། །ཁོང་ཆོས་མཛད་ཕལ་མོས་མྱི་འདོད་པའྱི། །རེན་ངན་གྱི་རླུང་འཚུབ་ས་
ཚོགས་ལ། །རོ་མཉམ་གྱི་ལྟད་མོ་བལྟས་གྱུར་ན། །བདུད་བེ་བ་སྟོང་གྱིས་གག་མྱི་རེད། །དེ་ཅལ་རྒྱུག་གྱི་ས་རེས་མ་
ལགས་པར། །རང་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པས་ངེས་ཤེས་རེད། །རེན་བར་ཆད་ལས་རྒྱལ་ལོ་ལྷ་གསོལ་རན། །ལྷ་གསོལ་ལོ་
མཆོད་དོ་དཔལ་འབྲུག་པ། །ཞེས་སོ། །དེ་ནས་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་བླ་མའྱི་ཐུགས་རེར་གོ་བས་བསྟོད་པ་གཅྱིག་རོམ་
སྱིང་འདོད་ཀང་བསྟོད་སྨད་ཀྱིས་ཡུལ་ཞྱིག་མ་རེད་པས་འདྱི་བགྱིས་པ་ལགས།།  །།གོས་མདུན་མའྱི་གཙོ་བོ་བླ་མ་
ལ། །མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་སེམས་འབལ་མེད་པས། །གང་བྱུང་ཀུན་ཐུགས་རེའྱི་རོལ་པར་ཤེས། །བཟང་ངན་ལ་སང་
བླངས་བ་མ་དགོས། །དེ་ལ་ལ་གདེང་ཞྱིག་རེད་པ་དེས། །རེན་ངན་ཀུན་དགེ་བའྱི་བཤེས་སུ་བྱུང་། །ཁ་སང་གྱི་འོ་དོད་
སྦུན་པར་གོ། །གསོལ་འདེབས་ཀང་འདྱི་ཁས་བགྱིས་པ་ལགས། །རྣམ་གངས་ལས་འདས་པའྱི་ཇྱི་ལྟའྱི་དོན། །མངོན་གྱུར་
གྱི་གནས་ལུགས་མངོན་མཛད་པའྱི། །ཐུགས་རེ་ཡྱི་རྟེན་འབེལ་གདུལ་བའྱི་ངོར། །སལ་བ་དང་འཚམ་པའྱི་སང་ཚུལ་
ལས། །ཚིག་སོན་ལ་འགལ་འབེལ་རོད་པ་ཡྱི། །ཕྱོགས་མཐའ་རུ་འཛིན་པའྱི་བསྟོད་སྨད་གཅྱིག །བ་ཡུལ་དང་བལ་བས་
ཁབ་བདལ་བ། །རང་སེམས་དང་ཐ་དད་མ་ཕྱེད་ཀང་། །མོས་གུས་ཀྱི་ཆེ་བ་རྱིས་སུ་བས། །ཤབ་ཤུབ་ཀྱི་ངོས་བསྟོད་སྦུན་
པར་གོ། །བསྟོད་པ་ཡང་འདྱི་ཁས་བགྱིས་པ་ལགས། །ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་པའྱི། །རྣམ་འཕྲུལ་ཀུན་ལྷ་
སགས་ཀྱི་རོལ་པར་གོ། །རྱིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཞལ་འདྱི་མཐོང་བས། །རྣམ་གངས་ཀྱི་བསེན་བསྒྲུབ་བེད་མ་ཤེས། །དཀྱིལ་
ཆོག་གྱི་གོ་རྱིམ་སྦུན་པར་གོ། །ལྷ་ཞལ་ཡང་འདྱི་ཁས་བགྱིས་པ་ལགས། །རྣམ་འགྱུར་ལས་སང་བའྱི་མཆོད་ཡུལ་
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ལ། །རྣམ་ཀུན་གྱི་མཆོད་རྫས་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །རྣམ་དག་གྱི་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྱིན་ལས། །རྣམ་གངས་ཀྱི་མཆོད་ཤོམ་
བ་མ་ཤེས། །བདག་འཛིན་གྱི་མཆོད་རྫས་སྦུན་པར་གོ། །སྒྲུབ་མཆོད་ཀང་འདྱི་ཁས་བགྱིས་པ་ལགས། །ཞེས་སོ།།  །།དེ་
ནས་སྱིན་བདག་རྣམས་དང་ཕྱོགས་ཞེན་ཅན་འགའ་ཡྱི་སང་ཚུལ་མཐོང་བས་རེན་བས་ཏེ་གནས་ལ་ཞེན་པ་སེས་པའྱི་ཚེ་
སོན་བསག་མང་པོའ་ིམཐུ་ལས་རེད་པ་ཡྱི། །དལ་འབོར་འདྱི་རང་ནམ་འབོར་ཆ་མེད་བཞྱིན། །ཡུལ་དགོན་གནས་གཞྱིར་
འཛིན་པའྱི་བློ་སེ་བས། །གྲུབ་མཐའྱི་ཕྱོགས་ཞེན་སངས་ན་རན་ནས་གདའ། །གཞྱི་དགོན་བདག་འཛིན་མ་བེད་མདོ་
ཁམས་པ། །དེ་རྱིང་ཁོ་ནར་རྟག་པའྱི་གདེང་མེད་ཀང་། །བ་བཞག་ཚེ་འདྱིའྱི་སོ་ཚིག་ཁོ་ན་བས། །གཏན་དོན་ཡལ་བར་
འདོར་རམ་སྱིང་མེད་པོ། །ཚེ་འདྱིའྱི་འཁྱི་བ་གཅོད་ན་རན་ནས་གདའ། །ཕྱོགས་མེད་རྱི་ཁོད་འགྱིམ་ཞྱིག་མདོ་ཁམས་
པ། །དངོས་པོས་རང་ཚུལ་སྟོན་པ་ཆོས་ཉྱིད་པས། །འཆྱི་བ་ཐོག་བབས་འབྱུང་ངེས་དུས་ཚོད་མེད། །བསམ་པ་ལམ་དུ་
ལུས་ཚེ་འགོད་ཀང་འཕྱྱིས། །རེ་གཅྱིག་སྒྲུབ་ལ་བརོན་ན་རན་ནས་གདའ། །མྱི་མེད་ལུང་པར་བསོམ་ཞྱིག་མདོ་ཁམས་
པ། །ཟས་ནོར་འབོར་དུས་དགོས་མེད་མ་དྲན་ན། །རེད་པས་དབེན་ཚེ་བ་བཏང་ཀ་མེད་ཡྱིན། །ལྟོ་གོས་འཕལ་ཕྱྱིད་བློ་
ཕུགས་སང་གཏད་པའྱི། །མྱི་ཚེ་སྡུག་ཟད་བེད་ན་རན་ནས་གདའ། །ཁ་དང་ཞེ་ཕུགས་བསྟུན་ཅྱིག་མདོ་ཁམས་པ། །ཕ་
རོལ་འཚེ་དུས་བཟོད་པ་མྱི་བསོམ་ཞྱིང་། །ཉོན་མོངས་སེས་ཚེ་གཉེན་པོ་མྱི་བསྟེན་ན། །ཟོས་བདེའྱི་ཁ་བཤད་དེ་ཡང་ཁམ་
གཏམ་ཡྱིན། །སྡུག་བསལ་དང་ལེན་བེད་ན་རན་ནས་གདའ། །ཁོང་བདེན་རྒྱན་དུ་ཐོགས་ཤྱིག་མདོ་ཁམས་པ། །དུས་དང་
རྱིས་མེད་གཞན་ཕན་མྱི་སྒྲུབ་ན། །མཛའ་བཤེས་གཉེན་འདུན་སོང་ན་འགོ་དོན་མྱིན། །དག་ཟུན་ཆགས་སང་འཛིན་པས་
མ་བསད་པར། །རྱིས་མེད་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་ན་རན་ནས་གདའ། །རང་འདོད་ཁོང་སན་མ་འཛུད་མདོ་ཁམས་པ། །ཞེས་
དང་། ཀེ་མ་ཕག་དོག་ཚེར་མ་རྣོ། །ཀྱི་ཧུད་ལོག་རྟོག་གཡང་ས་ཆེ། །ཅེ་རེ་བལྟས་པའྱི་ལོང་བ་རྣམས། །སྱིང་རེ་རེ་སྟེ་བ་
ཐབས་མེད། །ང་དད་དལ་འབོར་འཛོམ་དུས་འདྱིར། །གཏན་གྱི་སོ་ནམ་བེད་པ་ལས། །ཚེ་འདྱིའྱི་སང་བས་མྱིག་བྱིད་
པའྱི། །སོས་དལ་སོད་པ་ཅྱི་ལ་ཕོད། །ང་དང་བ་དང་རྱི་དྭགས་གསུམ། །འགོ་འདུག་ཟླ་གོགས་གནས་མལ་མཐུན། །ཁ་
ཟས་དོན་གཉེར་ཙམ་ཞྱིག་ལས། །གསོག་འཇོག་བ་བའྱི་རྱིགས་མ་ཡྱིན། །ང་དང་ལྷ་དང་དྲང་སོང་གསུམ། །སྱིག་མེད་
དཀར་གསུམ་ཁ་ཟས་ལས། །ཤ་ཆང་བག་མེད་ཅྱི་ལ་སད། །བྱུང་ཚད་ཟ་བའྱི་བློ་མྱི་བདོག །ང་དང་བླ་མ་སངས་རྒྱས་
ལ། །ཡང་དག་ལམ་དུ་འགོ་བ་ཡྱི། །འགོ་ལ་ཅྱི་ཕན་བེད་པ་ལས། །རང་འདོད་སྒྲུབ་པའྱི་འདུན་པ་མེད། །ང་ཡྱི་རྣམ་ཐར་
འདྱི་མྱིན་པའྱི། །མ་བཅོས་ལྷུག་པའྱི་སོང་འགོས་ལ། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་རོལ་མོ་ཞྱིག །བདོག་ཀང་སྟོན་པའྱི་སབས་མ་
ཕྱེད། །ས་གཏད་བས་པའྱི་གནས་སོར་ལ། །ངལ་དུབ་ལ་ཆུ་མ་བརལ་ཞྱིང་། །སང་ཚུལ་ས་མཐའ་མ་བསོར་བས། །ཀུན་
བརྟག་རྟ ེན་ཞལ་མ་མཐོང་ཡང་། །རང་བབས་བཞག་པས་ས ེམས་མཐའ་ཆ ོད། །ར ྱིས ་མ ེད་ལྷ ་ཞལ་ཁ ོ་བ ོས ་
མཐོང་། །གནས་ཚུལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ། །སང་ཚུལ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་སོགས། །འགའ་འགའ་བདོག་ཀང་གོ་
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མཁན་མེད། །གཞན་ཕན་བསམ་པ་ཁོ་ན་བས། །ཡུལ་ཕྱོགས་འདྱི་རུ་སང་བས་ཀང་། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་འདོད་གཅྱིག་མ་
རེད། །དོན་མེད་ས་མཐར་འཁམས་དགོས་ཅྱི། །ཡངས་པའྱི་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་དག་ཏུ། །སལ་ལྡན་རེས་སུ་འཛིན་ཕྱྱིར་
འག ོ། །བས་ཏེ་སྟ ོད་ཕྱ ོགས་ལ་ཆས་སོ།།  །།བ་བཏང་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས། །ཕ་ཡུལ་དྲན་པས་བྱུང་ཚུལ་
རྣམས། །ཞྱིབ་བསད་དོན་སྱིང་ལྕགས་ཀང་རྡུལ། །བསམ་ཤེས་གཞན་དག་སྨོས་ཅྱི་འཚལ། །དེས་ན་བསྐུལ་ངོར་ཟུར་
སྨོས་འདྱིས། །ཙ་ན་ཀ་ཡྱི་འབྲུ་འདྲ་བའྱི། །བྱིས་པ་ངལ་བསོའ་ིབསྟྱི་གནས་མཛོད། །འཇྱིག་རྟེན་འདྱིར་གནས་མགྱིན་
གཅྱིག་ཏུ། །གསོལ་འདེབས་འབྲུག་ས་ཆེར་སོགས་ཚེ། །དབང་མེད་རང་རྒྱུད་འཁོལ་བ་ངེས། །སེང་གེའྱི་ས་ཆེན་འདྱི་
བསགས་སོ། །ཀེ་མ་ཀྱི་ཧུད་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཅན། །སོན་ཚེ་བདག་གྱིས་ལས་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བགྱིས། །ཡད་ཡུད་འདྱི་
ལྟར་འབྱུང་བ་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར། །རེས་འགའ་སང་སྱིད་ཀུན་གྱིས་མཆོད་བསྟོད་སམ། །འོས་པ་མྱིན་ངེས་ཡོན་ཏན་བསགས་པ་
བརོད། །འདུས་པའྱི་འཁོར་མངས་བཀའ་ཉན་ཆོས་བཞྱིན་སོད། །རྒྱལ་བསྟན་ཉྱིན་མོར་ནུས་སམ་སོ་བ་བསེད། །རེས་
འགའ་ཤ་བཙོན་ཉྱིན་ཚེའྱི་འདུ་ཤེས་ལས། །ཐར་འདོད་རེ་བ་ཟད་དེ་སང་ཚད་དག། །གསོད་གཅོད་རྒྱོབ་སོད་འཇྱིགས་སད་
ཆེར་སོག་པའྱི། །སོག་གྱི་གཤེད་མ་ལཾ་ཁའྱི་རོ་བཞྱིན་སོང་། །གསོད་པའྱི་སོར་བ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྱུང་སམ་དངངས། །དབུགས་
ཆད་དལ་བུས་འཆྱི་ལ་ཡྱིད་སྨོན་ཤོར། །ག་གེར་ཆགས་སང་འཇྱིགས་པས་བོས་ན་ཡང་། །ཆེ་གེ་མོ་འདྲས་མདུན་ནས་
གཞྱི་ལེན་གཟབས། །སོན་དུས་མཛའ་བོ་གཉེན་འདུན་དགར་ལངས་བོས། །དགའ་བསོངས་གོགས་པོ་དེར་གྱུར་མདུན་
འགོས་བརམས། །སོབ་རེའྱི་སབས་ཀང་ཡད་ཡུད་ཐེ་ཙོམ་ཅན། །བརེ་ཡང་ནུས་མེད་འཁོར་བའྱི་སབས་མ་ཕྱེད། །དགས་
འཕྱ་གཉེན་དུ་འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་གྱིས་ཁེལ། །སང་ཚད་མྱི་སྡུག་ཐོས་ཚད་འཇྱིགས་པའྱི་དག། །འདྱི་འདྲ་དངོས་གྲུབ་ཡྱིན་
ཀང་ཧ་ཅང་ཆེས། །ཉམས་ཐག་ང་རོས་ཡང་ཡང་བོས་ན་ཡང་། །ད་དུང་དཀོན་མཆོག་སན་གྱིས་མ་གསན་ནམ། །ཞེས་
སོགས་སེ་སགས་འོ་དོད་བོས་པའྱི་ཚེ། །སབས་གནས་རེ་བཙུན་བླ་མའྱི་ཐུགས་རེས་འཕྲུལ། །ཀུན་དགའྱི་གཏམ་གྱིས་
དབུགས་དབྱུང་གསུམ་པ་བས། །འཚོ་ཆས་མགུ་བའྱི་ཕྱིན་གྱི་སེམས་གསོས་ཀྱིས། །སོ་གསུམ་དགེ་སོར་རྣལ་དུ་ཕེབས་
སུ་བཅོལ། །གཅྱིག་ལ་དྲྱིན་ཆེ་ལན་བློན་བརེད་ཐབས་མེད། །འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་རྣམ་མཁེན་གོ་འཕང་བར། །ལམ་མཆོག་
སྟོན་པའྱི་ཡོངས་འཛིན་བེད་པར་སྨོན། །ནང་གྱི་ཉམས་མོང་ཕལ་ཆེར་དེ་དང་མཚུངས། །ཡད་ཡུད་ཆེ་བའྱི་ངང་ལ་མ་ཚོར་
བར། །དེར་འཛིན་བག་ཆགས་ལྷག་ཕལ་དབྱིངས་སུ་ཐྱིམ། །ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མའྱི་རོལ་རེད་མངོན་དུ་གྱུར། །དྷར་ཟུང་བཞྱི་
སོད་པའྱི་གནས་ཀྱིས་དབེན། །ཆགས་སང་སྱིད་ལན་འཇུག་པ་བཅད་ཀྱི་དོགས། །ཡ་ངའྱི་ཡྱི་མུག་བྱུང་ཡང་བྱུང་དྲྱིན་
ཆོག །རེན་ངན་གོགས་ཤར་འམ་དེ་འདྱི་མྱིན་ནཾ། །ཞེས་ཟེར་བ་བས་སོ།།  །། 

ཡང་རྒྱ་ནག་ངོས་ནས་བོན་པའྱི་མཆེད་པོའ་ིགཞྱི་ལེན་དུ། ཡབ་རེ་བཙུན་ཆེན་པོར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཁེད་ཤུལ་རྱིང་ནས་
བོན་པའྱི་མཆེད་པོ་ལ། །ཚིག་ཁ་གསག་གྱི་ངོ་འཇོ་མ་ལགས་པའྱི། །དོན་ཡྱིན་ལུགས་ཀྱི་སྱིང་གཏམ་གོས་སུ་འབུལ། །ཕ་
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བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ལས། །རེན་འདྱི་འདྲའྱི་དངོས་གྲུབ་ངོ་མཚར་ཆེ། །འདྱི་འབད་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་འབྱུང་བ་
ལ། །ང་སང་བླང་བེད་ན་བདུད་ཀྱིས་བསླུས། །རང་ཨ་ལ་ལ་ལའོ་ངོ་མཚར་ཆེ། །འདྱི་སྒྲུབ་ལ་བརོན་པའྱི་གཉེན་པོ་
ཞྱིག །ས་སེ་འཛུགས་པའྱི་བརྟོད་ཕུར་ཞྱིག །སོ་གསུམ་བཙུན་པའྱི་ཆོས་ཁྱིམས་གཅྱིག །བློ་ས་ཐུང་བའྱི་བསྐུལ་མ་
ཞྱིག །ཞེན་པ་ལོག་པའྱི་སོབ་དཔོན་གཅྱིག །བ་བ་ཐེངས་པའྱི་གོགས་པོ་ཞྱིག །དཀོར་ཆུང་རྣམ་གཡེང་མེད་པ་ཞྱིག །ངོ་
སྲུང་ལོག་འཚོ་མེད་པ་ཞྱིག །སྡུག་བསལ་གཡར་པོ་མེད་པ་ཞྱིག །སོས་དལ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག །དག་གཉེན་ཆགས་
སང་མེད་པ་ཞྱིག །སེམས་བསེད་སྨོན་ལམ་བསྐུལ་མ་ཞྱིག །བཟོད་པ་སོམ་པའྱི་སོབ་དཔོན་གཅྱིག །ཆོས་པ་གཞལ་བའྱི་
བེ་སང་ཞྱིག །རྣལ་འབོར་རྟོགས་པའྱི་བོགས་འདོན་ཞྱིག །སྒྱུ་མ་འབོངས་པའྱི་སོབ་དཔོན་གཅྱིག །ལས་ངན་འདག་པའྱི་
འཁྲུད་མ་ཞྱིག །བར་ཆད་སེལ་བའྱི་ཆོས་སོང་ཞྱིག །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབོར་རྒྱས་བེད་གཅྱིག །འབྲུག་སད་འཇྱིག་རྟེན་
ཁབ་པ་ཞྱིག །ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སོམས་སྨན་མཆོག་གཅྱིག །གནད་འདྱི་ལས་ཟབ་པ་འདུག་རེ་ཤེ། །འདྱི་འདྲའྱི་གདམ་ངག་
ངོ་མཚར་ཅན། །ཁམས་པ་མྱིན་པ་སུ་ཡྱིས་ཤ ེས། །བཀའ་དྲྱིན་ཅན་དུ་ཅྱིས་མྱི་ར ྱི། །རེན་ངན་གོགས་སུ་ཤར་བ་
འདྱི། །ཆོས་རེ་འབྲུག་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཡ ྱིན། །ངོ་མཚར་ཅན་དུ་ཅྱིས་མྱི་བེད། །འབྲུག་པའྱི་རོ་ས ོམས་གཡེར་པོ་
ཆེའྱི། །ཆོས་ལ་སོད་པ་མང་ན་ཡང་། །རོ་མཉམ་ལག་ཏུ་ལོན་པ་འདྱི། །ཨ་ཁུ་ཁམས་པའྱི་སྐུ་དྲྱིན་ཡྱིན། །སངས་རྒྱས་
ལམ་དུ་སོང་བས་འཚེངས། །ཆོས་མགོ་ཐོན་པ་ཁོང་པའྱི་དྲྱིན། །དེས་ན་སང་བློ་ག་ལ་བེད། །མཆེད་གོགས་ཐུགས་
གསོས་དེ་ལ་མཛོད། །བཟའ་མེད་ཀུན་གྱིས་བརས་པ་འདྱི། །ཡང་དག་ལམ་གྱི་འཕང་སེལ་ཡྱིན། །དགེ་སོར་མྱི་འཕེལ་
དོགས་མ་དགོས། །གཞན་པའྱི་བསྒྲུབ་བ་གང་ཡང་མེད། །དེས་ན་ཐུགས་ཀོད་བཞུགས་པར་ཞུ། །ཞེས་སོ།།   །།ཡང་
བསོམ་ཆེན་འགའ་ཡྱི་ཁྱིད་ཚུལ་དང་། རྟོགས་ལྡན་འགའ་ཡྱི་སོད་ཚུལ་དང་། རང་རང་གནས་སོར་བེད་ཚུལ་དང་། ས་སྨད་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་གཟུགས་འགའ་ཡྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཀང་འདུག་པས་སས་པ། ཐོས་ཆུང་བླ་མའྱི་གདམ་ངག་གནད་མེད་
ལ། །མཁོས་ཆུང་སོབ་མས་སེམས་འཛིན་སྡུག་བསྒུར་ཀང་། །བློ་བསེད་འོང་དུས་མེད་དེར་སེམས་མ་ཤོར། །བསོམ་ཆེན་
མྱིང་དུ་སན་ཡང་སྱིད་པ་སྐྱུར། །དེས་ན་ཡོངས་གགས་གནད་ཅན་བཙལ་བ་ལགས། །བློ་རེ་ཟ་འགོ་སང་ཆོག་ལ་གཏད་
པའྱི། །འགོ་བདུད་རྐང་ལ་བབས་པའྱི་སང་མཉོག་ཅན། །ལྟོ་ཕྱྱིར་གནམ་རྱིབ་པོ་ལ་སེམས་མ་ཤོར། །གནས་སོར་མྱིང་དུ་
སན་ཡང་སྱིད་པ་སྐྱུར། །དེས་ན་དབེན་གནས་དཀའ་ཐུབ་བསྟེན་པ་ལགས། །བདག་འཛིན་འཁྲུལ་པའྱི་བེ་ཁ་མ་བྱི་
ཡང་། །གནས་ལུགས་རྟོགས་པའྱི་རྦད་སོག་ཆེར་སོགས་པའྱི། །ཐོ་ཅོའ་ིརྱིང་ཧལ་མཁན་ལ་སེམས་མ་ཤོར། །འཁྲུལ་ཞྱིག་
མྱིང་དུ་སན་ཡང་སྱིད་པ་སྐྱུར། །དེས་ན་སོ་གསུམ་བག་ཡོད་བགྱིས་པ་ལགས། །འདྱི་གོན་ཟླུམ་ཁེར་འཇོལ་འགོས་ཁ་
གསག་གྱིས། །གོབས་སོར་བརྒྱ་བཤྱིག་སྟོང་འགུགས་རེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །གསང་སགས་ནོར་དུ་འཚོང་ལ་སེམས་མ་
ཤོར། །གཞན་ཕན་མྱིང་དུ་སན་ཡང་སྱིད་པ་སྐྱུར། །དེས་ན་གདམས་ངག་དུས་དང་བསྟུན་པ་ལགས། །ཆགས་སང་དབང་
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གྱིས་ཡུལ་དགོན་གནས་གཞྱི་ལ། །ད་རེས་དཔུང་གྱིས་ཕག་དོག་རོད་པ་འཛུགས། །རྒྱལ་བསྟན་འཁྲུག་པས་འཛིན་དེར་
སེམས་མ་ཤོར། །བསྟན་དོན་མྱིང་དུ་སན་ཡང་སྱིད་པ་སྐྱུར། །དེས་ན་རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་བལ་འགྱིམ་པ་ལགས། །སེར་
གཟུགས་ཨར་ཉམས་ཡ་སོད་གསོག་བྲུན་མཁན། །མཁན་སོབ་གྱིབ་ཚོད་གལ་མགོ་སེགས་ཙ་དྲན། །ཁེ་ཚོང་བན་བཞྱིན་
རྒྱུག་དེར་སེམས་མ་ཤོར། །དགེ་སོང་མྱིང་དུ་སན་ཡང་སྱིད་པ་སྐྱུར། །དེས་ན་རྒྱལ་གསུངས་ཁྱིམས་གནས་བགྱིས་པ་
ལགས། །བརྟག་ན་སྱིད་སྐྱུར་དྲུག་གྱིས་དབངས་ཆུང་འདྱི། །ཆོས་གཟུགས་འགའ་ཡྱི་སང་ཚུལ་མཐོང་བ་དང་། །རྣམ་ཐར་
ཐོས་པས་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་པ། །ཐུབ་དབང་སོ་བ་སེས་དགོས་བླངས་པ་ཡྱིན། །ཅེས་སོ། །དེ་ནས་ཕྱོགས་ཐག་རྱིང་འགའ་
རེ་ནས་ཆོས་བེད་འདོད་མང་བས། ཁོད་ཤོག་དང་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འོང་ངེས་ཟེར་བས་
སེམས་འགོ་འདོད་ཙག་ཙག་འདུག་ཚེ་སས་པ།།    

  དུས་གསུམ་མཁེན་པའྱི་རེ་བཙུན་བླ་མ་དེས། །དུས་འཚམས་རྱིས་མེད་འགོ་ལ་ཆོས་འཁོར་གྱི། །དུས་བབས་གནས་
ལུགས་རང་ཞལ་སྟོན་མཛད་པའྱི། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་རེས་བཟུང་ཡང་། །རང་བཞན་རྒྱུད་ཚོད་དུས་དང་
སབས་ཐོབ་སོགས། །དུས་གསུམ་རྟོག་དཔྱོད་མྱི་བེད་ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱི། །ཕྱྱིར་བལྟས་གཞན་སོན་བཅོས་པའྱི་ཚོད་མེད་
པོར། །ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ཤྱིག་རེ་བཙུན་བཟང་པོའ་ིམཚན། །དང་པོར་ཐོས་བསམ་སོམ་ལ་མ་བརོན་པར། །ཟོས་
བདེའྱི་ཅྱི་དགར་སོད་དེས་འདུས་པ་ལ། །ཚིག་གསུམ་དཔེ་ཁེར་མ་ཡྱི་ཆོས་བཤད་ཀྱིས། །ལུང་རྟོགས་བསྟན་འཛིན་རེ་
བའྱི་ཚོད་མེད་པོར། །ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ཤྱིག་རེ་བཙུན་བཟང་པོའ་ིམཚན། །ར་ཐྱིག་རླུང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་མེད་
ཅྱིང་། །རླུང་སེམས་ལུས་གསུམ་ལས་ལ་མ་བརོན་པར། །གཞན་ལ་ན་རོའ་ིཆོས་དྲུག་སྟོན་རྒྱུ་བ། །འདུས་པར་གྲུབ་ཐོབ་
རེ་བའྱི་ཚོད་མེད་པོར། །ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ཤྱིག་རེ་བཙུན་བཟང་པོའ་ིམཚན། །རང་གྱི་ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་མྱི་
ཁུར། །གཞན་ལ་དཀའ་ཐུབ་བཅུད་ལེན་གཏམ་སན་སོག །ཁ་པོ་དཔེ་ལ་ལུས་པ་མ་ཚོར་བར། །ལྟོ་གོས་གོང་ཁུར་རེ་བའྱི་
ཚོད་མེད་པོར། །ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ཤྱིག་རེ་བཙུན་བཟང་པོའ་ིམཚན། །རང་གྱི་ལྷག་ནོར་གཏོང་བར་མྱི་ནུས་
ཀང་། །རེད་པས་དབེན་ཚེ་བ་བལ་འུད་ཁེར་ནས། །གཞན་ལ་དགོས་མེད་ཆོག་ཤེས་ཆོས་བཤད་ཀྱིས། །ཞེན་ལོག་བ་
བཏང་རེ་བའྱི་ཚོད་མེད་པོར། །ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ཤྱིག་རེ་བཙུན་བཟང་པོའ་ིམཚན། །ག་གེ་མོ་རུ་ཆེ་གེའྱི་གཏམ་བོད་
ཀང་། །སོབ་དཔོན་མང་བས་ཟོས་བདེར་ཡྱིད་སྨོན་གྱི། །གང་དགའ་སྟབས་བདེར་སོད་དེ་མ་དྲན་པར། །ཅོལ་ཆུང་རེན་
ཁར་རྒྱུག་པའྱི་ཚོད་མེད་པོ། །ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ཤྱིག་རེ་བཙུན་བཟང་པོའ་ིམཚན། །ལར་ནྱི་ཆོས་དང་འཇྱིག་རྟེན་གང་
ལ་ཡང་། །རང་གྱིས་བས་ཤྱིང་བྱུང་བའྱི་ཕོ་ཚོད་གཅྱིག །མེད་པར་རྒྱུས་མེད་སྡུན་དུ་གཏམ་ས་ཡང་། །འདྱི་ཕྱྱིའྱི་ཕུན་
ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་ཅྱི་ལྟར་སམ། །དེས་ན་ཆ་མེད་རྒྱུས་གཏམ་མ་ས་བར། །རང་གྱི་ཆོས་སོད་ཐོ་ཕྱྱིར་འཁོར་རྣམས་
ལ། །ཚིག་དོན་འབེལ་པའྱི་བསབ་བ་བས་ན་འཐད། །རང་ཚོད་རང་གྱིས་ཟུང་ཨང་མདོ་ཁམས་པ། །མྱི་མང་ཁ་ལ་ཏྱིག་
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ཏྱིག་ཅྱི་ཡང་མེད། །ཁྱི་རན་གཏད་མེད་ཀུ་ཆོ་གར་ཆེར་རྒྱུག །བཟང་རློམ་ཕྱེ་འཐོར་འགམ་ན་བདུད་ཀྱིས་བསླུ། །དུས་ཀུན་
དཀོན་མཆོག་དཔང་འཛུགས་ཆོས་རང་མཛོད། །རང་སེམས་རང་གྱིས་མ་ཁེལ་བ་བ་ཞྱིག །གྱིས་དང་ངན་སས་རྒྱ་གད་
བཏད་ཀང་རུང་། །དུས་གསུམ་བདེར་གཤེགས་མཉེས་པའྱི་གནད་གཅྱིག་འདུག །དེས་ན་རང་སེམས་དཔང་འཛུགས་
གནད་དུ་ཆེ། །ཞེས་སོ།།      

ཡང་ནོར་ཕྱུག་པོར་བསག་སེམས་ལ་གོས་འདེབས་འདྱི་བས་སོ།།  མཚན་ཉྱིད་ཀུན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས། །འདྲེན་
མཆོག་མཚུངས་བལ་རྱིན་པོ་ཆེ། །སབས་གཅྱིག་བསླུ་མེད་འབྲུག་པའྱི་སས། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་བསབ་ཏུ་
གསོལ། །ད་དུས་བསལ་པའྱི་སྱིགས་མ་འདྱི། །འཆྱི་བས་འཇྱིགས་པའྱི་བློ་སེས་ནས། །མྱུར་ལམ་འཚོལ་བའྱི་སེམས་
ཡོད་ཀང་། །འདྲ་ལ་འདྲ་མྱིན་མང་བ་འདྱིས། །དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ངོས་མ་ཟྱིན། །ཐེག་ཆེན་གསང་སགས་སོར་
ཞུགས་ནས། །བསབ་ཅྱིང་བསྒྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་ཡང་། །ཕྱྱི་དུས་ལུས་པས་སྱིང་མ་དགའ། །རྱི་དྭགས་སྨྱིག་རྒྱུ་བདའ་
བའམ། །རབ་རྱིབ་ཅན་གྱིས་མཐོང་བ་ལྟར། །དེ་མ་ཡྱིན་ལ་དེར་འཛིན་གྱི། །རང་ངོ་མ་ཤེས་ཨ་ཐང་ཆད། །བླ་མ་མང་ཡང་
མཚན་ལྡན་དཀོན། །སོད་ལྡན་སྨྱིན་ཅྱིང་མ་གོལ་ན། །བཟང་བརྫུའྱི་ཆོས་བཤད་ཉན་ཞྱིང་རེང་། །རྣམ་གངས་མང་པོས་ཞེ་
བ་སུན། །ལྟ་བ་མང་ཡང་རྟོགས་པ་དཀོན། །གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མ་མཐོང་ན། །འཁོར་འདས་ཕོ་ཤན་མྱི་ཕྱེད་
པས། །ཁ་ལྟ་སམ་པོས་ཞེ་བ་སུན། །སོམ་པ་མང་ཡང་གོམས་པ་དཀོན། །བདག་འཛིན་བེ་ཁ་མ་བྱི་བའྱི། །ལོ་གངས་
བརྱིས་པས་སུ་ལ་ཕན། །གནད་མེད་ཉམས་ལེན་ཞེ་བ་སུན། །སོད་པ་མང་ཡང་དུས་ཤེས་དཀོན། །སང་བླང་དུས་ཚོད་
མཁས་པ་ཡ ྱིས། །རྣམ་མཁེན་རྒྱུ་རུ་མ་ས ོང་ན། །ཐོ་ཅ ོའ་ིར ྱིང་ཧལ་ཞེ་བ་སུན། །འབས་བུ་མང་ཡང་གཏད་ས ོ་
ཞྱིག །ཆགས་སང་བློ་འཁྱིས་ཟད་པ་དཀོན། །རྱི་བོ་གསེར་བསོམས་སུ་ལ་ཕན། །བཟང་འདོད་ཅན་དེ་ཞེ་བ་སུན། །ལར་
ནྱི་ཆོས་རང་བེད་འདོད་མྱིས། །བླ་མས་ཅྱི་གསུངས་དང་ལེན་གྱི། །ཚེ་འདྱིའྱི་འཁྱི་བ་རྦད་བཅད་ནས། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་
གོང་ཁུར་བའྱི། །དབེན་གནས་རྱི་ཁོད་མྱི་འགྱིམ་ན། །སངས་རྒྱས་ཡྱིད་སྨོན་ཡྱིན་ཡྱིན་འདྲར། །འདུག་ཀང་མཁོས་ཁས་
ནུས་མ་ཐོན། །རྱིས་མེད་མ་རན་འགོ་རྣམས་ལ། །ཕན་སེམས་འདོག་ཀང་ཉན་པར་དཀོན། །ཐོ་ཕྱྱིར་བྱུང་པ་ཕ་ཆེར་
ཡང་། །ཆོས་བཞྱིན་གཅུར་ན་འབོས་ལམ་འཚོལ། །འདྱི་སང་བསྒྲུབ་ན་མགུ་འདུག་ཀང་། །སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་འགོ་
དཀའ་ནས། །ཞེ་བ་སུན་པས་བཞག་པ་ལགས། །དོན་གཉྱིས་འགྲུབ་པའྱི་དུས་བྱུང་ན། །བདག་ཀང་ཆེ་ཐབས་ཅྱིས་མྱི་
སྒྲུབ།།   

དཔལ་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ་ན་མོ། །མ་རྱིག་དབང་གྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རེས་འབངས་ནས། །དེ་མ་ཡྱིན་ལ་དེར་འཛིན་ཞེན་པ་
ཡྱིས། །འཇའ་ཚོན་འཛིན་འདོད་བྱིས་པའྱི་འགོ་རྣམས་ལ། །ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ཤ ྱིག་ཀུན་མཁེན་འབྲུག་པའྱི་
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སས། །སོན་བསག་བསོད་ནམས་མཐུ་ལས་རེད་པ་ཡྱི། །དལ་འབོར་ཆོས་བཅུ་ཚང་བའྱི་མྱི་ལུས་འདྱིས། །སྱིང་པོ་ལེན་
སོ་བློ་གོས་ལྡན་པའྱི་མྱི། །སང་རོད་ཕོ་ཚོད་ཅན་ལ་ཕྱིན་བསྐུར་བར། །རྟོག་དཔྱོད་མཛོད་དང་ཆོས་དང་མཇལ་ཡང་
སྱིད། །སང་ཚུལ་ཆོས་རྣམས་སད་ཅྱིག་མྱི་རྟག་འགྱུར། །རང་རང་ཚེ་ཡང་ཅྱི་ཙམ་མྱི་ཤེས་པས། །འདོད་ཡོན་ཚེ་འདྱིའྱི་
སང་བས་མྱིག་བྱིད་ཀང་། །སད་ཀྱིན་ངོམས་མེད་སེད་པ་འཕེལ་བའྱི་རྒྱུ། །དེས་ན་གང་བྱུང་ཆོག་ཤེས་ནོར་བསྟེན་
ནས། །གཏན་དོན་ད་རེས་སྒྲུབ་ན་གྲུང་པོ་ཡྱིན། །མཛའ་འདུས་གཉེན་གོགས་ཚོང་འདུས་མགོན་པོ་འདྲ། །འདུས་པ་འབལ་
དེས་སད་ཅྱིག་ངོ་ཤེས་ལ། །རྨྱི་ལམ་བུ་ཤྱིའྱི་སྡུག་བསལ་བེད་པ་ལས། །འབེལ་བ་ད་ལྟ་གཅོད་ན་གྲུང་པོ་ཡྱིན། །ནོར་རྫས་
གཉེར་ཀ་རྨྱི་ལམ་གཏེར་རེད་མཚུངས། །ཞེན་པས་སྱིང་དུ་བཅུག་ཀང་རང་དབང་མེད། །དེས་ན་ལོངས་སོད་འབོར་པས་
ཕྱུག་དུས་འདྱིར། །ཕྱྱི་མའྱི་བརྒྱག་ཕྱེ་གབས་སུ་མ་ཚུད་ན། །གཉྱིད་སད་ལག་སྟོང་སར་མོ་བསམ་དང་མཚུངས། །གང་
འབོར་མཆོད་སྱིན་བེད་ན་གྲུང་པོ་ཡྱིན། །སན་གགས་ཚེ་འདྱིའྱི་གཏམ་ལ་ཡྱིད་དགའ་བས། །ཆགས་སང་ཕག་དོག་འགན་
སེམས་ཁོ་ན་ལ། །ལུས་སོག་འཕོངས་མེད་བཏང་བའྱི་སྱིང་ཁམས་ཅན། །མནར་མེད་དམལ་བའྱི་སྡུག་བསལ་མ་ཐོས་
སམ། །གཏོང་ཕོད་ཆོས་ཕྱྱིར་ནུས་ན་གྲུང་པོ་ཡྱིན། །སོན་ཆད་མྱི་དགེའྱི་ལས་བས་འགོད་བཤགས་དང་། །ཕྱྱིས་ནས་
སོམ་སེམས་བརྟན་པོས་སོག་བཞྱིན་སྲུང་། །ཚེ་གཞུག་དམ་ཆོས་འཚོལ་བའྱི་བློ་གོས་ཀྱིས། །མྱི་ཚེ་ཐུན་དུ་གཅོད་ཤེས་
གྲུང་པོ་ཡྱིན། །ཆོས་ལ་རྱིས་མེད་སུས་བརམས་རྒྱལ་བར་གོ། །སབས་གནས་བླ་མའྱི་འདམ་ཁ་མ་ནོར་བར། །མཚན་
ཉྱིད་ལྡན་པའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་བཙལ་ནས། །མྱིག་འཕང་ཡར་ལ་འདེགས་ན་གྲུང་པོ་ཡྱིན། །གནས་ལུགས་རང་བཞྱིན་
ཡོངས་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེའྱི། །དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདྱིར་ཐོབ་འདོད་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས། །ཡང་དག་དྲན་པའྱི་རང་རལ་མོས་གུས་
ཆེས། །ལག་ལེན་ཆོས་བཞྱིན་སོད་ན་གྲུང་པོ་ཡྱིན། །ཕ་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ནས་ཕྱོགས་བལ་གྱིས། །དབེན་གནས་
རྣམས་སུ་ལྟོ་གོས་གོང་ཁུར་ནས། །མ་རན་དོན་ཕྱྱིར་སྨོན་ལམ་ཁུར་ཁེར་ཏེ། །ཚེ་དང་སྒྲུབ་པ་སམས་ན་གྲུང་པོ་
ཡྱིན། །བཙུན་པ་ཆོས་ཤེས་ཟེར་བ་མང་ན་ཡང་། །ཆོས་དང་ཤེས་རྒྱུད་གང་འདྲེས་དེ་རང་མཁས། །ཕོ་གྲུང་མོ་གྲུང་ཟེར་བ་
མང་ན་ཡང་། །སྱིག་སོང་དགེ་སྒྲུབ་སུས་བེད་དེ་རང་གྲུང་། །བསོད་ནམས་འདྱི་ཆེ་བ་བ་མང་ན་ཡང་། །གནས་ལུགས་
རང་ངོ་སུས་ཤེས་དེ་རང་ཆེ། །དེ་སད་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞེས། །འཇྱིག་རྟེན་འདྱིར་གནས་མགྱིན་གཅྱིག་
བསགས་འ ོས་པ། །འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་གགས་འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་དེས། །འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་འདྱིའྱི་རྱི་བོ་ཆེན་པོ་
ནས། །ང་གྲུང་སམ་པའྱི་སལ་ལྡན་རྣམས་ལ་སས། །ཞེས་སོ།།  །།ཉྱིན་གཅྱིག་ཤོག་བུ་ཁ་དྲས་འཛིན་བརྡུལ་གྲུབ་པ་
ལེགས་ལ་མང་བ་ཡོད་ནའང་། ཤོག་རས་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ལ་ཡྱི་གེ་གཅྱིག་ཐོག་གཉྱིས་བརེགས་ཀྱི་མྱི་ཤོང་བཞྱིན་བྱི་ཞྱིང་
འདུག་པས་སས་པ། འཕགས་པ་མར་མང་བ་དང་གཅྱིག །ཁོ་བོ་དཔེ་མང་བ་དང་གཉྱིས། །ཁེད་ཅག་ནོར་མང་བ་དང་
གསུམ། །འབོར་ཞྱིང་ངོམས་མེད་སད་མྱི་ཕོད། །ལེགས་རྣམས་ཕུགས་སྱིས་གཏེར་དུ་སྦས། །ངན་དགུས་རང་གཞན་
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ལོངས་སོད་བེད། །ནམ་ཞྱིག་དབུགས་ཆད་ཤྱི་བའྱི་དུས། །བསགས་པ་ཁེར་ངེས་ཕན་པོ་འོང་། །རྣམ་སྨྱིན་ཁེས་པོ་གཉའ་
བར་སེབས། །ཁུར་རོགས་མེད་པས་ཁོད་ལ་ཕན། །ད་དུང་གསོག་འཇོག་སེར་ས་ཡྱིས། །མྱི་དགེའྱི་ལས་ལ་མྱི་སོད་དམ། 
ཞེས་རང་གཞན་འགའ་ལའོ།།  །།ཡང་ན་ཚ་ལ་སོགས་པའྱི་རེན་ངན་ཐམས་ཅད་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དུ་བྱུང་གསུངས་
པ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ལགས་ཞུས་པས། སེ་བར་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་མཉེས་བས་པས། །དེང་འདྱིར་བརེ་བའྱི་ཐུགས་
རེས་དུས་ཀུན་ཏུ། །བར་ཆད་བདུད་ལས་སོབ་དེ་བཟང་པོའ་ིམཚན། །དྲན་ཆོག་བློ་བདེས་བསང་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་
ལགས། །འབྱུང་འཁྲུག་གྱི་ན་ཚ་རྱིན་པ ོ་ཆ ེས། །འདྱིར་སང་སྒྲུབ་པའྱི་བླ ོ་ག ོས་ཕོག  །བླ་མ་མྱི་འཚོལ་དབང་མ་
བྱུང་། །ཆོས་དང་ཕད་པ་དེ་ཀས་ལན། །འཆད་འདོད་བླ་མ་རྱིན་པ ོ་ཆ ེས། །གཞན་ས ོན་བཅོས་པས་རང་ས ོན་
མཐོང་། །ཆོས་དང་མྱི་བསྟུན་དབང་མ་བྱུང་། །སོ་གསུམ་བཙུན་པ་དེ་ཀས་ལན། །གཞྱི་མེད་བསྐུར་འདེབས་རྱིན་པོ་
ཆེས། །དབེན་གནས་བསྟེན་པར་བགས་ཀྱི་སོ། །སྒྲུབ་ལ་མྱི་བརོན་དབང་མ་བྱུང་། །སོད་ཚུགས་ཐུབ་པ་དེ་ཀས་
ལན། །ནོར་སེད་གསོག་འཇོག་རྱིན་པོ་ཆེས། །འབོར་ཞྱིང་ངོམས་མེད་འདྱི་དགོས་འཕེལ། །བ་བ་མྱི་བཏང་དབང་མ་
བྱུང་། །འཕལ་ཕྱྱིར་བེད་པ་དེ་ཀས་ལན། །ལྟོ་ཕྱྱིར་ངོ་འཛིན་རོན་པོ་ཆེས། །བསྟུན་ཅྱིང་མགུ་མེད་རེ་འཁར་མང་། །ལྟོག་
བསྒུར་མྱི་འཛུགས་དབང་མ་བྱུང་། །དཀའ་ཐུབ་བེད་པ་དེ་ཀས་ལན། །བར་ཆད་རེན་ངན་རྱིན་པོ་ཆེས། །གསོད་གཅོད་
རྒྱོབ་སོད་འཇྱིགས་སད་ཀྱིས། །བློ་ས་མྱི་ཐུང་དབང་མ་བྱུང་། །ཆོས་ལ་བརོན་པ་དེ་ཀས་ལན། །ཕྱོགས་རྱིས་དཔོན་ཞེན་
རྱིན་པ ོ་ཆ ེས། །ཕ་ཡུལ་དྲན་པས་ས ོ་བ་ས ེས། །འཁྱི་བ་མ ྱི་གཅོད་དབང་མ་བྱུང་། །གང་བདེར་འཕྱོ་བ་དེ་ཀས་
ལན། །གཏད་མེད་ཡད་ཡུད་རྱིན་པོ་ཆེས། །སྱིད་གསུམ་ངོ་སོད་ནན་གྱིས་བཏབ། །སྒྱུ་མ་མྱི་འབོངས་དབང་མ་
བྱུང་། །མངོན་ཞེན་ཆུང་བ་དེ་ཀས་ལན། །ད་ནྱི་ཆོས་མགོ་ཐོན་ནས་སམ། །རེན་ངན་གོགས་སུ་ཤར་ཞེས་པའྱི། །གཏམ་
སན་པོ་འདྱི་ལ་མྱི་ཟེར་རམ། །རེན་བར་ཆད་ལས་རྒྱལ་ལོ་ལྷ་གསོལ་རན། །ལྷ་གསོལ་ལོ་རང་མཆོད་དོ་དཔལ་འབྲུག་
པ། །ཞེས་སོ། །དཀར་བརྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་བཞད་མོ་འཆོར་བའྱི་དགེ་སོར་འཕེལ་བ་བྱུང་གསུངས་པར་འདུག་ཟེར་བ་དེ་
ཇྱི་ལྟར་ལགས་ཞུས་པས། 

  ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། ཕ་བླ་མ་དེ་མཆོད་དོ་ལྷ་རེ་བ། །བདག་རེས་འཇུག་གྱི་ལྟོས་ས་གཞན་མེད་དོ། །ངས་ཁ་སང་གྱིས་
བླ་མ་མ་བསླུས་པར། །ངག་གསུང་གྱི་གདམ་ངག་རྒྱུད་དང་སར། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་འབལ་མེད་བསྟེན། །མོས་གུས་
ཀྱི་ཆོག་པའྱི་གནད་ཀ་རྱིག །གསོལ་འདེབས་ལ་མྱི་བརོན་དབང་མ་བྱུང་། །སོན་ཡོན་གྱི་ཞེ་འཛིན་ཐེར་ལ་བཏོན། །ཤེས་
བཞྱིན་གྱི་གོགས་པོ་སོ་པར་བསོས། །ངར་འཛིན་གྱི་འགོང་པོ་མལ་དུ་བསད། །ཆགས་སང་གྱི་དག་བོ་ལས་ཐབས་
བཤོལ། །རེ་དོགས་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྨང་ནས་བཤྱིག །བདག་འཛིན་གྱི་ཞེན་ཐག་ངོ་བོས་བཅད། །ཞུ་གཏུགས་ནྱི་རྟོགས་
ལྡན་དངོས་ལ་བས། །དག་གཏེར་ནྱི་གནས་ལུགས་སྟེང་དུ་བྱུང་། །ཐག་ཆོད་ནྱི་རང་ངོ་ཤེས་ན་འདུག །གནས་ལུགས་ལ་
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སང་བླང་མ་རེད་ཀང་། །འདྱིར་སང་ལ་དོ་གལ་མ་བས་པས། །བ་སོད་ཀུན་ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་སོང་། །དངོས་འཛིན་
གྱི་ཞེན་པ་དབང་མེད་འོག །ཉམས་རལ་ནྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་སངས། །འགལ་རེན་རྣམས་མཐུན་རེན་གྱི་མཆོག་ཏུ་
བྱུང་། །མཐུན་རེན་ལ་གཉེན་པོས་བཅོས་མ་དགོས། །གཞན་དོན་ལ་ཞེ་འདོད་མ་བས་ཀང་། །རང་བབས་ཀྱིས་འགོ་ཕན་
ཞོར་ལ་བྱུང་། །ལྟོས་བཅས་ཀང་ཆོས་བཞྱིན་སོད་པ་འགའ། །དོན་དེ་ཀས་དཀར་བརྒྱུད་རྣམས་བཞད་མོ་ཤོར། །གཞན་
དངོས་འཛིན་གྱི་ཞེན་ཐག་མ་ཆོད་པར། །བདེན་གཉྱིས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་འཆད་མཁས་ཀང་། །ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་མ་
སོང་ན། །ཡབ་ཀུན་མཁེན་རྣམས་ཁེལ་བས་བཞད་ཀང་སྱིད། །དེ་ཉམས་དགའ་ཙམ་དུ་སས་པ་ལགས། །ཀུན་ཁབ་ལ་
ཕྱོགས་ལྷུང་བྱུང་གྱུར་ན། །མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཉམས་རལ་གནང་བ་དང་། །དབྱིངས་ཆོས་ཉྱིད་ངང་དུ་བཟོད་པར་
གསོལ། །ཞེས་སོ། །ཡང་དབེན་གནས་བཀ་ཤྱིས་ཆོས་ཕྱུག་དུ་འདུག་པའྱི་སབས། ཆོས་སོར་ཞུགས་ནས་ད་བར་བ་བ་
དང་བེད་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་བགྱིས་ཡོད་དམ་སམ་ནས་བལྟས་ཚེ་སས་པ།།  དག་སང་དེ་ཆོས་མཛད་རྱིས་མེད་ལ་སངས་
ནས། །གསོལ་བ་དེ་མཚན་ཉྱིད་ཀུན་ལྡན་ལ་བཏབ་པས། །བྱིན་རླབས་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་དང་མཇལ་འདུག །དྲྱིན་
ལན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཆོད་པ་རང་འབུལ་ལོ། །ངོ་སོད་དེ་ལྷ་རེ་རྟོགས་ལྡན་གྱིས་མཛད་ཀང་། །རོ་རུས་ནྱི་ཨ་ཁུ་ཁམས་པས་
རང་གཏུག་འདུག །གདམ་ངག་དེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་རང་ཟབ་ཀང་། །བོགས་འདོན་ལ་ཨ་ཁུ་ཁམས་པ་རང་འཛམ་
འདུག །འཛིན་ཞེན་དེ་ཕྱོགས་མེད་རྱི་ཁོད་དུ་བཅད་ཀང་། །འཁྱི་བ་དེ་སེས་པའྱི་ཕ་ཡུལ་ནས་ཆོད་འདུག །བ་བ་དེ་དབུས་
གཙང་རུ་བཞྱི་རུ་ཐོངས་ཀང་། །ཞེན་པ་ནྱི་མདོ་ཁམས་སང་དྲུག་ཏུ་ལོག་འདུག །སྒྱུ་ལུས་དེ་རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་ལ་
སངས་ཀང་། །སྒྱུ་མ་ནྱི་མདོ་ཁམས་སང་དྲུག་ཏུ་འབོངས་འདུག །གསང་སོད་དེ་ལ་སྟོད་ཚོ་བཞྱི་རུ་འགྱིམས་ཀང་། །ཚར་
སོང་དེ་མདོ་ཁམས་སང་དྲུག་ཏུ་འགྱིག་འདུག །སྒྲུབ་གནས་དེ་ལ་ཕྱྱི་ཆུ་བར་ལ་བས་ཀང་། །རྒྱལ་ས་དེ་མདོ་ཁམས་སང་
དྲུག་ནས་ཐོབ་འདུག །རྦད་རོག་དེ་དབུས་གཙང་མངའ་རྱིས་སུ་ཆེ་ཡང་། །ལག་ཐོག་ཏུ་མདོ་ཁམས་སང་དྲུག་ནས་ལོན་
འདུག །ཕན་སེམས་དེ་རྱིས་མ་རན་ལ་བས་ཀང་། །ཕན་ཐོགས་ནྱི་དད་ལྡན་སོབ་མ་ལ་ཆེ་འདུག །ཅེས་དང་། །ཡང་
གནས་དེ་ཉྱིད་དུ་འདུག་པའྱི་སབས་དཀར་བརྒྱུད་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་ལྟར་མྱི་མེད་ལུང་སྟོང་འགྱིམས་པའྱི་སོབས་པ་རེད་
ཀང་། ལོག་བསྐུར་གྱིས་སྱིག་གསོག་པ་ལ་འཛིགས་ཚེ་སས་པ། རེ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་མྱི་གཟུགས་ཅན། །སང་
ཉམས་ཐག་གྱི་འོ་དོད་གསན་དུ་གསོལ། །བདག་མོན་ཤེས་ཀྱི་དུས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར། །ཚེ་འདྱིར་སང་གྱི་འཁྱི་བ་རྦད་
བཅས་ནས། །གོང་ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་ཁུར་བས་ཏེ། །གནས་མྱི་མེད་ཀྱི་ལུང་པར་སོམ་སམ་ཡང་། །རེན་ལོག་སྐུར་གྱི་
སང་རྒྱ་དམ་པ་འདྱིས། །བདག་དབང་མེད་ཀྱི་གོང་ལྟགས་དགོན་པར་ལུས། །ད་རེན་ངན་གྱི་བར་ཆད་མྱི་འབྱུང་
བར། །མེས་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱྱི་རེས་སེབས་པ་ཞྱིག །ཡབ་ཁེད་རང་ལ་རེའོ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །རྫུན་ཁ་སད་དུ་འདུག་
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གམ་མཁེན་པས་དགོངས། །ཕ་ཐུགས་རེ་ནྱི་ཆེའོ་ཅྱིས་མྱི་གཟྱིགས། །བདག་རེས་འཇུག་ལ་རེ་ལྟོས་གཞན་མེད་དོ། །ཞེས་
དང་།   

 ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། སེ་སར་སེས་པ་སེར་ཐོགས་རྒྱལ་པོའ་ིརྱིགས་སུ་སེས་པ་དེ་དགའ་རང་དགའ་སྟེ། དབང་མེད་ཝ་
སེས་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་རེ་བ་འདྱི་སོ་རང་སོ་དྲག །ད་དུང་སེར་བསད་གཡུ་རལ་ངོམ་ས་གངས་རྱིའྱི་ལོགས་འདྲར་
བསམས་པས། །བུ་ཡུག་དག་རུ་མྱི་ལྡང་བ་ཞྱིག་བླ་མས་བ་རོགས་མཛོད་དང་། །སེ་སར་སེས་པ་འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པོའ་ི
རྱིགས་སུ་སེས་པ་དེ་དགའ་རང་དགའ་སྟེ། །དབང་མེད་ཁྱིམ་བ་དེ་ཕོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་རེ་བ་འདྱི་སོ་རང་སོ་དྲག །ད་
དུང་བ་ཚང་བརྟན་ས་བག་དམར་མཐོན་པོ་འདྲ་ཞྱིག་བསམས་པས། །གཤོག་དྲུག་རླབས་ཀྱིས་གནམ་འཕང་སོད་པ་ཞྱིག་
བླ་མས་བ་རོགས་མཛོད་དང་། །སེ་སར་སེས་པ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་གཅེས་ཕྲུག་ཏུ་སེས་པ་དེ་དགའ་རང་དགའ་
སྟེ། །དབང་མེད་གོང་ལྟགས་དགོན་པར་སོ་གཏོད་ལོག་ཉལ་བེད་པ་འདྱི་སོ་རང་སོ་དྲག །ད་དུང་ཉམས་རལ་སོང་སར་
ཕྱོགས་བལ་རྱི་ཁོད་ལ་ཞེ་འདོད་ཅྱིག་འདུག་པས། །རོ་སོམས་ལྡོམ་བུས་རྒྱལ་ཁམས་ལྟད་མོར་བལྟ་ཆོག་པ་ཞྱིག་བླ་མས་
བ་རོགས་མཛོད། །བསམས་བསམས་བསམས་པ་དེ་རྱི་ཁོད་གནས་ཆེན་རྣམས་འགྱིམ་ཞྱིང་། །དཀའ་ཐུབ་འཚོ་བར་
བསྟེན་པའྱི་མྱིག་འཕང་ཡར་འདེགས་ཤྱིག་བསམས་ཀང་། །དབང་མེད་དད་ལྡན་འབོར་པའྱི་མེ་མདག་འགམ་ཞྱིང་སོད་པ་
འདྱི་སོ་རང་སོ་དྲག །ད་དུང་ལྟོ་གོས་འཕལ་ཕྱྱིད་བསྟེན་ཅྱིང་དཀར་བརྒྱུད་གོང་མའྱི་ཕྱྱི་རེས་སེབས་པ་ཞྱིག་བླ་མས་བ་
རོགས་མཛོད་དང་། །ཞེས་རྒྱང་ཡགས་རྱི་ཁོད་དུ་འདུག་སབས་སས་པའོ།།  །།ངེད་རང་དཔོན་སོབ་ལ་ཆོས་གོས་ཤམ་
ཐབས་སོགས་མེད་པ་འདྱི་ལ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ལབ་པར་འདུག །དོན་ལ་ཡང་བདེན་པ་འདྲ། ཕལ་ཆེར་དགེ་ཚུལ་སོང་རང་
དུ་འདུག་པ་ལ་ཞུས་པས། དེ་ཁོང་ཚོ་ལོས་བདེན་ཏེ། སྱིར་འོ་སོལ་སོང་བ་བསམ་གཏན་པའྱི་ལུགས་སུ་སོང་བས་རྣམ་
གཡེངས་ཆེ་དོགས་ཀྱི་རོལ་བ་རང་ནྱི་མ་བས། རོལ་མེད་དུ་ནྱི་མ་བྱུང་། བསམས་པ་དགེ་ན་དེ་ཀས་འཐུས་སམ་སམ་པ་
ཡྱིན། གོས་ལ་ཁད་སོད་བས་པ་ལྟ་གར་ཡྱིན། རྟོགས་ལྡན་ཨ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཟེར་བའྱི་བ་བཏང་གྱི་གཟུགས་བརན་དད་
ཐོ་ཅོ་བེད་པ་དེ་འདྲ་རང་ལ་ལྟ་ཞེ་འདོད་མེད། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་མྱིག་རྒྱན་ལ་རབ་བྱུང་ཆས་རང་དགའ་མོད་དེ། 
ཆོས་གོས་རང་གཙོ་བོར་བས་ཀང་ཕལ་ཆེར་འདྱི་ལྟར་དུའང་འགོ་ཉེན་འདུག་པ་ཞེས།   འདྲ་ཆོས་དབྱིབས་མཛེས་རྣམ་
གསུམ་བོགས་ལེགས་དང་། །འདྱིང་གོན་ཟླུམ་ཁེར་ནེམ་འགོས་ཁ་གསག་གྱིས། །མཆོད་སྱིན་བརྒྱ་བཤྱིག་སྟོང་འགུགས་
ནོར་ཉམས་ཀྱི། །ཆས་འཛོམས་འཕྱོར་པོའ་ིཁྱུ་རུ་མ་ཚུད་ཀང་། །འདྱིར་སང་རྒྱབ་སྐྱུར་ལྟོ་གོས་འཕལ་ཕྱྱིད་དང་། །སྱིག་
སོང་དགེ་སྒྲུབ་རང་སེམས་འདུལ་བ་འདྱི། །ཁྱིམས་ལ་འགལ་མྱིན་རྒྱལ་དབང་མཉེས་སམ་སམ། །དེས་ན་རང་སེས་ཕྱྱིར་
འབུད་མྱི་རྱིག་ཙམ། །འདུག་ཀང་སང་ཚུལ་མ་མཐུན་བདེན་ཤས་ཁ། །རོལ་མེད་བྱུང་ན་ངེད་རང་རྣམས་ཀང་ནྱི། །ཟས་
གོས་གནས་མལ་ལ་སོགས་འཕལ་དགོས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་འགོ་ན་གང་འོས་བརྟག །གཡེངས་པར་མ་སོང་
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ཞེན་པས་མ་བཅྱིངས་ན། །རྣམ་གསུམ་གོས་ལ་བདག་རང་དད་པ་ཆེ། །བང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་འབལ་སེམས་
མེད། །རེས་འཇུག་རྣམས་ཀང་བསབ་གསུམ་མྱིག་ལྡན་པའྱི། །ངུར་སྱིག་བགོ་བའྱི་དགེ་སོང་རང་དུ་སྨོན། །རང་སེམས་
རང་གྱིས་མ་ཁེལ་ཁྱིམས་བསྲུང་ན། །གང་ལྟར་བས་ཀང་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་གདའ། །ཁེད་རང་རྣམས་ཀང་དེ་ལྟར་
ཐུགས་ལ་ཞོག །ཅེས་སས་སོ།།  དེ་དེ་ལྟར་ལགས་ན་ཡང་། ངེད་རང་ཡོན་བདག་དྲག་ཞན་ལ་ཁད་མེད་པ་ཞྱིག་ལས་མྱི་
འོང་བ་འདྱིས་དྲག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་མགུ་བའྱི་གཏམ་འདྱི་ལྟར་བེད་ཀྱིན་ཡོད་འདུག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པས།  ཡབ་
དཀར་བརྒྱུད་བླ་མའྱི་རེས་ཞུགས་ནས། །ཚེ་བློས་བཏང་ལྷ་ཆོས་བེད་པ་ལ། །རོལ་མེད་དུ་ཟས་གོས་བྱུང་ན་རབ། །དེ་
མྱིན་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་ལྟོག་བསྒུར་འཛུགས། །ངོ་སྲུང་གྱི་མཐུན་འཇུག་ངས་མྱི་ལྕོག །དྲྱིན་རྱིས་ཀྱི་སྡུག་ཡུས་ཁུར་དོན་
མེད། །དག་གཉེན་གྱི་ཆགས་སང་ཅྱི་ལ་བེད། །ང་དེ་ཕྱྱིར་རྱི་ཁོད་འགྱིམ་པ་ལགས། །ཞེས་སས་སོ།།  །།འགན་བལ་
དྭགས་པོ་དཀར་བརྒྱུད་འདྱི་ནྱི། །བརྒྱུད་པའྱི་སོལ་ཁ་ཁད་པར་འཕགས་གགས་ཨེ་ཁོ། །སྒྲུབ་རྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་
འདྱི་ནྱི། །དོན་རྒྱུད་རྟོགས་པའྱི་མངའ་བདག་ཡྱིན་གགས་ཨེ་ཁོ། །མཉམ་མེད་ལྷ་རེ་རྟོགས་ལྡན་ཁོང་ནྱི། །བྱིན་རླབས་
ཐུགས་རེའྱི་གཏེར་མཛོད་ཡྱིན་གགས་ཨེ་ཁོ། །རྣལ་འབོར་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་ཁོ་ལ། །མོས་གུས་རྟོགས་པའྱི་བཀའ་
བབས་ཡོང་གགས་ཨེ་ཁོ། །རེས་འཇུག་མཆེད་གོགས་རྣམས་ཚོ་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་དང་། །མྱིས་སྨོན་རང་སྱིད་བ་བ་དེ་
ནྱི་ཡོང་གགས་ཨེ་ཁོ། །སོ་གསུམ་བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་འབུང་ན། །ཚོགས་སོག་དེ་ལས་ལྷག་ཉེན་མེད་གགས་ཨེ་
ཁོ། །དམན་ས་ཟུང་ཞྱིང་དག་སང་ཆེ་ན། །དམ་ཚིག་དེ་ལས་གཙང་ཉེན་མེད་གགས་ཨེ་ཁོ། །དགེ་འདུན་སྱི་ལས་ཆོས་སུ་
མཐོང་ན། །སྱིབ་སོང་དེ་ལས་ལྷག་ཉེན་མེད་གགས་ཨེ་ཁོ། །གཉེན་འདུན་ཟས་ནོར་དག་རུ་མཐོང་ན། །གཉེན་པོ་དེ་ལས་
ལྷག་ཉེན་མེད་གགས་ཨེ་ཁོ། །རང་སེམས་གཤྱིས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་མཐོང་ན། །ངོ་ཤེས་དེ་ལས་ལྷག་ཉེན་མེད་གགས་ཨེ་
ཁོ། །གོ་སྱིང་དཔྲལ་གསུམ་བླ་མར་གཏད་ན། །འགོ་དགོན་དེ་ལས་ལྷག་ཉེན་མེད་གགས་ཨེ་ཁོ། །ཞེས་དགེ་རན་ཀརྨ་
ཆོས་མཆོག་མཆེད་གོགས་རྣམས་དགེ་འདུན་སྱི་ལས་ཀྱི་བསམ་པ་ལ་མགུ་བས་ཉྱིན་ཕུག་ལྷ་བག་ཡོངས་རྫོང་ནས་སས་
པའོ།།   །།ཕ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ངེས་རྱིན་པོ་ཆེ། །བདག་རེ་ལྟོས་བཅས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །དེ་ཕན་གྱི་བ་བཞག་
ཕལ་ཆེར་ཀང་། །དགོས་མེད་ལ་དགོས་དོན་ལྟར་བཅོས་ནས། །ཕན་མེད་ཀྱི་བ་མང་དེ་ཙམ་ཞྱིག །མ་འགྲུབ་ཀྱིན་སུན་
མེད་ཡང་ཡང་བརམས། །མྱི་ཚེ་རྱིང་ཁོམ་མེད་ཀྱི་བ་དགོས་རྣམས། །བས་ཀྱིན་དུ་འཕེལ་བས་བློ་མ་བདེ། །ལོ་གངས་ནྱི་
མ་ཚོར་རས་ལ་ཉེ། །སྐྲ་དཀར་དང་གཉེར་མའང་སེབས་ཀྱིན་གདའ། ཆོས་ཕྱྱིར་དུ་འདུས་པའྱི་འཁོར་རྣམས་ལ། །འཆད་
ཉན་དང་ཉམས་ལེན་ཕྱྱི་བཞག་ནས། །འཕལ་གང་གྱི་མྱིག་ཉེའྱི་ལས་བཀོལ་བས། །ཆོས་གཟུགས་ཀྱི་འདུས་པ་མང་
ལགས་ཀང་། །མདོ་མེད་ཀྱི་བ་བར་འཁམས་པ་དེས། །མྱི་ཚེ་སྟོང་ཟད་དུ་འགོ་ཉེན་འདུག །དེ་བདེན་རྫུན་རང་གྱི་སེམས་
ལ་དྲྱིས། །ཆོས་སྱིང་ནས་མཛད་ན་རན་ནས་གདའ། །ཞེས་དང་།།   
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རེ་སྒྱུ་མའྱི་གར་མཁན་རྱིན་པོ་ཆེ། །འབང་སྒྱུ་མས་བསླུས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །དངོས་མེད་ཀྱི་ཀུན་རྟོག་དགར་
ལངས་ནས། །རེ་དོགས་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་གཡུལ་བཤམས་པས། །ངར་འཛིན་གྱི་སྱིད་སེ་རྒྱལ་འདོད་འདྱིས། །ཀུན་
རྨོངས་ཀྱི་བརོན་རར་མྱི་ཚུད་པར། །གཟུང་འཛིན་གྱི་ལྕགས་སོག་འགོལ་བ་ཞྱིགཉ །ཡབ་ཁེད་རང་ལ་རེའོ་ལྷ་རེ་བ། །ཆུང་
བྱིས་པ་མནོ་ཤས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར། །བློ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་དྲྱིལ་བསམ་ཆོས་ཡྱིན་ཅྱིང་། །ཚེ་བློས་བཏད་ལ་མྱིག་འཕང་ཡར་
འདེགས་པའྱི། །ཡྱིད་གོ་ཆ་རུ་བགོས་པ་འགའ་ཡོད་ཀང་། །ཕལ་ཆེར་རེན་དབང་གྱི་བ་བློར་འབམས། །བསམ་དོན་གྱི་ལྷ་
ཆོས་འགྲུབ་པ་ཞྱིག །ཡབ་ཁེད་རང་ལ་རེའོ་ཐུགས་རེ་ཅན། །ལར་ཅོལ་ཆུང་གྱི་བློ་འདྱི་རེན་ཁར་ཡང་། །སང་རེན་གྱི་གར་
སོད་ཆ་མྱི་འདུག །སར་གཞན་སོད་དང་རང་སེམས་བསྟུན་བསྟུན་ནས། །ཁོང་ཅྱི་དགུ་ཡྱི་ངོ་སྲུང་བགྱིས་ལགས་
ཀང་། །གཅྱིག་བཟུང་གཉྱིས་ཤོར་ལ་ལུས་སེམས་སངས་། །ད་གཅྱིག་ཆོག་གྱི་རྒྱལ་ས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག །ཡབ་ཁེད་རང་ལ་
རེའོ་ཐུགས་རེ་ཅན། །ཞེས་ལྷ་བག་ཡོངས་རྫོགས་སུ་བགྱིས་པའོ།།  །།རོད་མེད་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྱིན་ཆེན། །བྱིན་རླབས་
རྟགས་མཚན་དུ་བཟང་ངོ་། །མཉམ་མེད་ལྷ་རེའྱི་རྟོགས་ལྡན། །བློ་གཏད་འཆུག་མེད་དུ་འདུག་པས། །རྣལ་འབོར་ཀརྨ་ཡྱི་
བསྟན་འཕེལ། །བློ་བདེའྱི་རྒྱང་གླུ་འདྱི་ཐེན་ནོ། །ར་བལ་རྱིག་པ་ཡྱི་རང་མདངས། །བླ་མའྱི་མོས་གུས་སུ་ཆེའོ། །འགག་
མེད་རྟེན་འབེལ་གྱི་རོལ་རེད། །སེམས་བསེད་སྨོན་ལམ་ལ་ཤར་རོ། །བཅོས་མྱིན་རང་བབས་ཀྱི་སོད་འགོས། །དོན་
གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་གཅྱིག་འདུག་གོ། །བཀ་ཤྱིས་ལྷ་བག་གྱི་ཡོངས་རྫོང་། །སྒྲུབ་གནས་ཁད་འཕགས་སུ་འདུག་པས། །བ་
བཏང་མཆེད་གོགས་ཀྱི་སྤུན་ཚོ། །མྱིག་འཕང་ཡར་འདེགས་ཤྱིག་མཛོད་ཅྱིག །དུས་ངན་སང་བ་ཡྱི་བདེ་ཤོས། །འབྲུག་
པའྱི་གཅེས་ཕྲུག་ལ་འདུག་པས། །སྒྲུབ་རྒྱུད་རྒྱལ་མཚན་རང་འཛིན་ཅྱིང་། །རྒྱངས་གླུའྱི་མཆོད་པ་དེ་འབུལ་ལོ། །ཞེས་
གནས་དེ་ཉྱིད་དུ་བགྱིས་པའོ། །དེ་ནས་ཟང་ཟྱིང་གྱི་ལོངས་སོད་དང་མྱི་ས་ཇེ་མང་། ཐབས་ཁ་དང་འདུ་ལོངས་ཇེ་ཆེ། ཚོང་
ཁེ་དང་བུ་ལོན་ཇེ་མཁས་སུ་སོང་བས། སོམ་ཆེན་རྣམས་ཀང་གསག་དང་གཞོག་སོང་སུ་མཁས་ལ་ཕོ་སོ། སེམས་གཡོ་
སྒྱུ་དང་ཚུལ་འཆོས་སུ་ཆེ་ལ་ཞེ་འདོད་བེད། མཆེད་གོགས་ཕན་ཚུན་རྣམས་ཀང་རེ་འཁང་དང་སྨད་ར་ཇེ་མང་དུ་སོང་བས། 
དག་སང་དང་ཞེན་ལོག་ཇེ་ཆུང་དུ་འགོ་བ་ལས་འོས་ཅྱི། ལེ་ལོ་དང་སོམས་ལས་ཇེ་ཆེར་སོང་བས། སྱིང་རུས་དང་སྡུག་
བསན་ཇེ་ཆུང་ལས་འོས་ཅྱི། དུག་གསུམ་ཁ་རྒྱལ་བས་རང་མཐོང་དང་སེག་ཆོས་ཇེ་ཆེ། ས་འདོད་དང་ཤེས་སང་ཇེ་ཆེ། ཟ་
སེམས་དང་ཞྱིམ་ལྟོ་ཇེ་ཆེར་སོང་བས་རྐུ་ཕོག་ཀང་ཞོར་བྱུང་ལས་འོས་ཅྱི། མདོར་ན་ལྟར་སང་དམ་པའྱི་ཆོས་སུ་བཅོས་
པའྱི་བློ་རེ་ཚེ་འདྱིར་སང་གྱི་སན་གགས་དང་བདེ་སྱིད་ཁོ་ནར་གཏོད་བཞྱིན་པར་ཆོས་པ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཀང་འདོད་པར་
གདའ། སེམ་ཡང་སེམས་པར་འདུག །རེ་ནྱི་རེ་བར་འདུག་པ་ལ། ཆོས་ནས་གསུངས་པའྱི་སང་བླང་ནྱི་མྱི་འདོད་པར་
འདུག །བརྣབ་སེམས་བེད་ས་ནྱི་སྱི་ནོར་དང་སྱི་རྫས། དག་སང་སོང་ས་ནྱི་སྱིན་བདག་དང་སོམ་མ། རང་སོན་ལྟ་བའྱི་བློ་
རེ་ཙམ་ཡང་ཅྱི་ལ་སྱིད། གཞན་སོན་མཛུབ་མོས་འབྲུ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཁ་མགོ་ཤུབ་ཕུད་པ་ལྟར་འགོ་ཡྱིན་འདུག །ཕོ་རུས་ནྱི་
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ཕག་དོག་སུ་ཆེ་བཟང་རྒྱུ་བ། འགན་སེམས་ནྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ། ཆོས་ནྱི་ཐོས་ལོ་དོན་གཉེར། ཉམས་ལེན་
ནྱི་ཁ་ཡེངས་མྱིག་ཡེངས། ཆོས་ཚུགས་ནྱི་གལ་མགོ་སུ་མཐོ། ལྟ་སད་ནྱི་ཚིག་རོད་མ། བློ་ལྟོས་ནྱི་གར་འགོ་ཆ་མེད། མྱི་
གཞྱི་ནྱི་ཡབ་བེ་ཡོབ་བེ། ཟས་ནོར་ལ་ཤག་གེ་ཤོག་གེ། རྒྱུས་མེད་ཀྱི་མདུན་ཁར་སེབས་དུས་བ་བ་ཐོང་ཐོང་པོ། དགོས་པ་
མེད་མེད་པོའ་ིཇོ་བཟད། དཀའ་སད་སྱིང་རུས་སོགས་དགོས་ཚུལ་དང་བས་རྒྱུ། མགོ་སོར་ཞྱི་མ་ཞྱིག་ཐང་ན་ཕ་མ་དང་
མཆོད་འོས་ཀང་བསླུ་བ་ལ་ཡ་མྱི་ང་། ཞེན་ལོག །བློས་གཏོང་། འཁྲུལ་ཞྱིག །ཇོ་བཟད། རྟོགས་ལྡན། དགེ་སོང་སོགས་
ཀྱི་མྱིང་གང་སན་གྱི་གལ་དུ་ཚུད་པ་ཞྱིག་ནྱི་འདོད་པར་འདུག །དེ་དག་གྱི་སངས་བླངས་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ནྱི་ཁ་
ནས་ཀང་གེང་མྱི་དགོས་པར་འདུག །ཤ་ཚ་བའྱི་ཁ་ད་སྱིང་ནས་བས་ན་ཞེ་འགས་པ་ལས་འོས་མྱི་འདུག །རང་རང་གྱི་
འདོད་ཐོག་ཏུ་གཏོང་རུང་ནྱི། རྐུན་གཙོ་ཇག་དཔོན། མྱི་དགེ་བཅུའྱི་བླ་མ་ལས་འདའ་ས་མྱི་འདུག །དེས་ནྱི་རང་གཞན་མང་
པོ་བསླུ་བར་མཐོང་བས་བགྱིས་པའོ།།  །།ཡབ་ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་ལྷ་རེ་བ། །འབངས་ལྟོས་བཅས་ཐུགས་རེས་
གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །མེས་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་འཁོངས་པ་ཞྱིག །ཕ་ཁེད་རང་ལ་རེའོ་ཐུགས་རེ་ཅན། །བདག་མོས་
ཤེས་ཀྱི་དུས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར། །ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་ཞྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་བློ་ཡོད་ཀང་། །སོན་ཆད་རེན་དབང་གྱིས་བ་བློར་
འབམས། །སྱིར་རེད་དཀའྱི་དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །དུས་གཏན་དོན་གཅྱིག་ད་རེས་མ་བསྒྲུབ་ན། །ཕྱྱིས་ཡང་ཡང་
དུ་འབོར་པ་དཀའ་ཞེས་ཐོས། །དེ་ནམ་འཆྱི་ངེས་མེད་གཅྱིག་ལགས་སོ་སད། །དོན་དེ་ཕྱྱིར་སྱིང་ནས་ལྷ་ཆོས་ཤྱིག་
དྲན། །ཚེ་འདྱིར་སང་མདུན་ཐབས་གར་འགོར་རྒྱུག །ལྟོ་གོས་ལ་རྱིས་གདབ་ང་མྱི་བེད། །ངོ་སྲུང་གྱི་མཐུན་འཇུག་ངས་མྱི་
ལྕོག །རེ་དོགས་ཀྱི་རྒྱ་དར་འཐག་དོན་མེད། །ཁེད་ཐོ་ཕྱྱིར་དུ་འཁོར་བའྱི་ཆོས་མཛད་རྣམས། །ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་རྣམ་ཐར་
སོང་དགོས་ན། །མྱི་ང་དང་བློ་ཁ་མཐུན་པར་ངེས། །གཞན་ཁ་འཇམ་གྱི་ལྷ་ཆོས་དྲན་ཟེར་ཡང་། །གདྱིང་རྩུབ་ཀྱི་འདྱིར་
སང་དོན་གཉེར་མཁན། །ལྟོ་གོས་ཀྱིས་བསངས་ན་རེ་འཁངས་མང་། །ཆོས་བཞྱིན་དུ་གཅུར་ན་འབོས་ལམ་ཚོལ། །ང་
རྒྱལ་གྱི་རྱི་བོ་མཐོར་འཛེགས་ནས། །ཕག་དོག་གྱིས་གཞན་སོན་བལྟ་དགའ་བས། །གྲྭ་ཚང་གྱི་དཀྲུགས་ཤྱིང་བེད་པ་
མང་། །སེར་གཟུགས་ཀྱི་ཁམ་འདུས་གར་འགོར་རྒྱུག །དད་རྫས་ལ་གསོག་འཇོག་བས་པ་དེས། །ཆོས་བེད་ཀྱི་འཚོ་བ་
སོར་སམ་ཡང་། །གཤྱིས་ངན་གྱི་མ་རབ་མང་ཚོགས་པས། །བ་བཏང་ལ་རྐུན་ཟོན་གྱིས་མེལ་རེ་གལ། །དེ་མེད་མེད་ཀྱི་
ཆགས་སང་བསག་པར་གོ། །ང་དོན་གྱི་བ་བཞག་ཀུན་སྐྱུར་ནས་སུ། །གནས་ངེས་མེད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་འགྱིམ་པ་དང་། །ཆོས་
མཐུན་ལ་བསབ་བ་གང་ཕན་བེད། །ཅེས་དང་།།  འཆྱི་བ་སྱིང་དུ་ཟུག་པ་ན། །འདྱིར་སང་ཡ་གར་ཅྱི་ལ་འོང་། །ཞེན་པ་མྱི་
ལོག་དབང་ཅྱི་ཡོད། །བེད་རྒྱུ་ཆོས་ལས་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག །ཤ་ཆང་ཞྱིམ་ལྟོ་གང་དགར་རྒྱུག །དཀའ་ཐུབ་བཀེན་ཟས་བ་བལ་
ལྟོ། །ཐེར་ཕྲུག་འཇམ་ལེགས་གང་དགར་རྒྱུག །བློ་བདེ་མེ་འབར་བ་བལ་གོས། །མཁར་ཁང་ཡུལ་ཞྱིང་གང་དགར་
རྒྱུག །ངེས་མེད་རྱི་ཁོད་ཕ་མེས་གནས། །བང་མཛོད་སོ་ལྕགས་གང་དགར་རྒྱུག །དྲྭ་ཆུང་ཟུར་གསུམ་རྒྱབ་ཏུ་མཛེས། །རྟ་
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དྲེལ་ཁལ་མ་གང་དགར་རྒྱུག །ཆུ་རྟ་ཁྱི་སྲུང་ལག་ཏུ་ཁེར། །རྒྱ་དཀར་འབས་ཤེལ་གང་དགར་རྒྱུག །སོང་བཟེད་ཀུན་ཤོང་
ཕོར་ཐང་མཆོག །ངོ་འཛིན་མཐུན་འཇུག་གང་དགར་རྒྱུག །སྱིན་བདག་ཕྱོགས་རྱིས་མེད་འདྱི་བཟང་། །ཕྱྱི་ཚིས་ལྷུས་
འདྱིང་གང་དགར་རྒྱུག །འཕལ་ཕྱྱིད་གདོང་དེད་ཞེ་བློ་བདེ། །ཕ་ཚན་གཉེན་འདུན་གང་དགར་རྒྱུག །ཕྱོགས་རྱིས་ཆགས་
སང་སུ་དགས་ཁེར། །ང་ཁ་ཞེ་མེད་དོ་ཆོས་རང་བསམས། །ཚེ་བློས་བཏང་ལ་མྱིག་འཕང་ཡར་འདེགས་ལས། །ཁོང་ལྟར་
སང་གྱི་ཆོས་ཚུགས་སུ་མཐོ་ལ། །སྱིང་ནས་ཀྱི་ཞེ་འདོད་བེད་རྱི་ཨང་། །ཁེད་ཆོས་ཕྱྱིར་དུ་འདུས་ཟེར་མཆེད་གོགས་
རྣམས། །ཚེ་དོན་ལྡན་གྱི་བ་བ་མཛད་དགོངས་ན། །མལ་བདེ་ལྟོ་སྣུམ་ལ་མ་སེམས་པར། །མྱི་ང་ཕྱྱིར་འབང་རྣམས་ང་ལ་
ཉཉོན། །ཆོས་གཟུགས་བརན་གྱི་ནམ་ཕུགས་མྱི་ཐུབ་པས། །བློ་གདེངས་ཁེལ་གྱི་གཏད་སོ་ཅྱི་འདུག་ལྟོས། །རྒྱུད་ལྷ་ཆོས་
དང་མཐུན་ངེས་ཞུ་གཏུག་མཛོད། །ཐོས་བསམས་ལ་ནོམ་པ་ཚུལ་བཞྱིན་ལོངས། །གཞན་ཐོས་ལོ་དོན་གཉེར་གྱི་ཆོས་
གཟུགས་རྣམས། །གཉྱིས་མེད་ཀྱི་སེང་ནག་མ་བེད་པར། །རང་གང་འདོད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུག་ཤར་ཐོང་། །འཁོར་མེད་ཀྱི་
གཡར་ཁལ་ངས་མ ྱི་འད ོད། །དག ོས་མ ེད་ཀ ྱི་སྡུག་འཐབ་ཞ ེ་བ་སུན།  །རང་གང་མནོའ་ིདུས་འདྱིར་ཅ ྱི་དག ེས ་
མཛོད། །ག ོགས་ཆ ོས ་མཐུན་བྱུང་ན་ཨ་ལ་ལ། །ཞ ེས ་ཡང་དབ ེན་བསམ་འགྲུབ་ཆ ོས ་འཕ ེལ་ག ྱིང་དུ་བག ྱིས ་
པའོ།།   །།གཤྱིས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་གངས་རྱི་མཐོན་པོ་ན། །རྣམ་འགྱུར་གྱི་དར་སེང་དཀར་མོ་ང་། །ཤེས་བཞྱིན་གྱི་གཡུ་
རལ་ངོམ་ཕྱྱིར་དུ། །འཁོར་འདས་ཀྱི་རོལ་རེད་ས་ཚོགས་ཀང་། །ལྷུན་གྲུབ་ལས་གཡོ་ས་མྱི་འདུག་འདྱི། །དུ་མ་རོ་གཅྱིག་
གྱི་གནས་ཚུལ་ལོ། །རོ་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་མའྱི་རོལ་པ་རུ། །ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་སྱིག་པ་ལ། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་
བོན་ཞེས་བླ་མས་གསུངས། །སོད་ལྡན་གྱི་སོབ་མ་ཡོང་སྱིད་ན། །འདྱི་མོས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཐེ་མྱི་ཙོམ། །གཞན་ཁ་མཁས་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་བ་དང་། །བསོམ་ཡུས་ཀྱི་ལོ་གངས་བརྱི་ན་ཡང་། །དྲེགས་པ་ལུས་བསྒྱུར་གྱི་རྟོགས་མྱི་སྱིད། །དེ་བྱིན་
རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་པས་ལན། །ཁེད་འདྱིར་ཚོགས་ཀྱི་སོམ་ཆེན་མཆེད་གོགས་རྣམས། །བློ་རེ་གཉྱིས་ཀྱི་བ་བེད་མ་
མང་བར། །ཡྱིད་ཆྱིག་དྲྱིལ་མོས་གུས་ལ་གྱིས་ཤ ྱིག་ཨང་། །ཞེས་པ་འདྱི་ཡང་གནས་དེ་ཉྱིད་དུ་བགྱིས་པ་ལགས་
སོ།།   །།ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། །གནས་གུ་ཡངས་ཕྱོགས་བལ་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །སེམས་ལས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབོར་བློ་
བདེ་པོས། །མེས་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སོང་བ་ན། །རོལ་མེད་ཀྱི་འགོ་ཕན་ཞོར་ལ་འབྱུང་། །ཁོད་ཕྱོགས་རྱིས་ཀྱི་
བརྟོད་ཕུར་མ་འཛུགས་པར། །ཕྱོགས་མེད་དུ་ལྡོམ་བུ་གྱིས་ཤྱིག་ཨང་། །སར་དེ་བས་ལ་ཟྱིན་མེད་ངེས་བཞྱིན་དུ། །ང་
མདོ་མེད་ཀྱི་བ་མང་མ་རོམ ་པར། །ཚེ་བློས་བཏང་ལ་མྱིག་འཕང་ཡར་འདེགས་པའྱི། །གནས་ངེས་མེད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་
འགྱིམས་ཤྱིག་དང་། །སལ་ལྡན་དང་སོད་ལྡན་དབང་མེད་འདུ། །འབེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གཅྱིག་ཐེ་མྱི་ཙོམ། །ལར་ལྟར་སང་
གྱི་ཆོས་གཟུགས་ཚུགས་མཐོ་ཡང་། །དེ་བརྟག་ན་གཉྱིས་བསླུས་ཀྱི་རང་ཕུང་ལས། །བློ་གདེང་ཁེལ་གྱི་གཏད་སོ་མེད་
མེད་འདྲ། །དོན་ངེས་ཀང་སྒྲུབ་རྒྱུད་རྣམ་ཐར་སོངས། །ཁོད་ཆེ་རློམས་ཀྱི་དྲེགས་འདོད་མ་སེམས་པར། །ཚེ་བློས་བཏང་
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ལ་མྱིག་འཕང་བསྟོད་ཅྱིག་ཨང་། །མྱིས་སྨོན་རང་སྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དེ། །ཚེ་བླ ོས་བཏང་ལས་གཞན་པ་ངས་མ་
མཐོང་། །དཔལ་འབྲུག་པའྱི་དཀར་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་ལ། །བློ་ཆྱིག་དྲྱིལ་དུ་མགོ་ཕྱོགས་གཏད་པས་ཆོག །མྱི་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་
རྫུན་པའྱི་གཏམ། །རང་བསླུ་མེད་ཀྱི་གདེང་ཚད་རེད་པས་སོ། །ཞེས་པ་འདྱི་དགེ་སོང་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་བ་རྒྱུ་བྱུང་
བའྱི་བེད་ལས་སུ་ཞྭ་གོས་གདན་གསུམ་སོགས་ལ་ཐུགས་གསལ་སང་ཞུགས་པར་ནྱི་མྱི་སྱིད་དམ་སམ་ནས། འབྲུག་པའྱི་
སོབ་བུ་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་གགས་པ་དེས་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སུ་བགྱིས་པའོ།།    །།རེ་ཆོས་ཀྱི་སན་ལྡན་
རྱིན་པོ་ཆེ། །འབངས་རྣམ་གཡེང་ཅན་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །དུས་གཏན་གྱི་རེ་ལྟོས་ཁེད་ཁོ་ན། །དེ་ཚིག་ཙམ་ཨེ་
འདུག་ཐུགས་ཀྱིས་མཁེན། །བདག་མནོ་ཤེས་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར། །མེས་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བ་རེས་སེབས་པ་ཡྱིས། །ཆོས་
ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་བློ་ཡ ོད་ཀང་། །དང་པོར་བདག་དབང་གཞན་ཁེར་བས། །ཁོང་ཉྱི་ཟླའྱི་དྲུང་དུ་མུན་ནང་
འཁམ། །གཟུགས་བན་མ་ཧོར་འདྲར་ལོ་འགའ་ལས། །རྒྱལ་བསྟན་ལ་བསེན་པར་རྫོགས་ན་ཡང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི་ཉེས་
བས་འདམ་ནང་བྱིངས། །མཚན་ཉྱིད་ཀུན་ལྡན་གྱི་རེ་མཇལ་ནས། གནས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་འགོ་ཕྱེད་ན་ཡང་། །སྱིང་
རུས་ཀྱི་མ་ཁོགས་སོམས་ལས་ཆེ། །ཟ་འགོ་ལ་དགའ་བས་ལྟོ་ཕྱྱིར་འཁམས། །ཟླ་དགེའྱི་ཆགས་སང་ལོང་གཏམ་
འཕེལ། །གྲུབ་ཐོབ་དང་འཁྲུལ་ཞྱིག་གྱི་གཏམ་སན་ལ། །གསལ་སང་རང་ཞུགས་པས་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི། །མྱིག་ངོ་རུ་གང་
མཛེས་རྣམ་ཐར་གྱིས། །ཐོ་ཅོ་ཡྱི་སོད་པར་ཕལ་ཆེར་འབམས། །གནས་སོར་སོགས་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་ན་ཡང་། །ཉམས་ལེན་
ནྱི་རང་སོ་ཐུབ་དུས་མེད། །རང་མགོ་ལ་རང་གཡོགས་འགའ་འགའ་བས། །མདོ་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་འདྱིར་ཀུན་མཐུན་
གྱིས། །བསྟོད་བསགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མང་བ་དེས། །ལམ་ཁེར་གྱི་སོད་པ་རང་བོན་མ། །དེ་རེན་དང་མྱི་བསེའྱི་
དབང་མ་བྱུང་། །གཞན་འཁོར་མཁན་མེད་པས་རྣམ་གཡེང་ཆུང་། །ཟས་བཟའ་རྒྱུ་མེད་པས་དཀོར་གྱིབ་མེད། །མྱི་བམས་
མཁན་མེད་པས་སེམས་སལ་མེད། །ཁོང་ཡོན་བདག་མེད་པས་ངོ་སྲུང་མེད། །ནོར་གསོག་འཇོག་མེད་པས་སེར་ས་
མེད། །གནས་བདག་བཟུང་མེད་པས་ཆགས་སང་མེད། །གཉེན་ཉེ་རྱིང་མེད་པས་དག་ཟུན་མེད། །གོགས་སོས་མཛའ་
མེད་པས་ཕྱོགས་རྱིས་མེད། །སང་དག་བོས་འཕྱ་ལ་གཉེན་དུ་བས། །འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་མྱི་ཁྱུར་ཚུད་རེ་མེད། །རེན་ངན་
གོགས་ཤར་གྱི་དངོས་གྲུབ་དེས། །ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སོམས་ནྱི་རང་བོན་མ། །འདྱིས་དོན་ཆེན་གྱི་བ་བ་འགྲུབ་ངེས་
ལ། །ལྟོ་གོས་ཀྱི་གདུང་སེམས་མེད་བཞྱིན་དུ། །གནས་གོང་ལྟགས་ཀྱི་དགོན་པར་སོབ་ཆུང་དྲན། །དེར་སན་གགས་དང་
འཁོར་མཁན་མང་བཞྱིན་དུ། །བ་སོད་ནྱི་ཆོས་དང་ཇེ་འགངས་ཐལ། །ཟེར་ཟེར་དང་ལབ་ལོབ་ཇེ་ཇེ་མང་། །སྡུག་བསལ་
གྱི་གཡར་པོའང་ཐེགས་ཚད་སང་། །འདྱི་བོར་ནས་སེམས་དཔའྱི་སོད་དང་འགལ། །ང་སྱིད་སྡུག་ལ་འདམ་ཁ་མྱི་བེད་
པ། །སྱིར་ཆོས་མཛད་ཡོངས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཡྱིན། །སོས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་ཁད་ཆོས་ལགས། །ད་རང་དོན་དུ་ཞྱི་བདེ་
ང་མྱི་སྒྲུབ། །གཞན་དོན་ལ་སྱིང་རེའྱི་ཁུར་ཁེར་ནས། །ཕ་བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར་སོང་ལགས་སོ། །ཞེས་སས་སོ།།   །།ཤར་
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མདོ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཁོལ་ཉམས་དགའ་བ། །ཡུལ་ཉྱིན་ཕུག་བཀ་ཤྱིས་ལྷག་བག་ཅེས། །གནས་བག་དྲོ་བྱིན་ཆགས་བཙན་
ཞྱིང་དབེན། །ཉམས་གྱིབ་ཀྱིས་འབག་གཙོག་མ་ཕོགས་པས། །འཕལ་རྱིག་པ་དྭངས་ཤྱིང་བར་ཆད་མེད། །ཆུ་ཤྱིང་གྱི་
འབོར་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ངོ་འཛིན་གྱི་རྣམ་གཡེངས་མྱི་དགོས་པར། །ཆོས་བེད་ཀྱི་འཚོ་བ་བ་རོལ་ས། །ཟས་དཀོར་
མེད་ལ་བཅུད་ཆེ་རོ་མངར་བ། །ཁོང་ས་བདག་རྒྱལ་པོའ་ིམཁལ་ཚིལ་ཞེས། །མྱི་བསམ་ཤེས་ཀྱི་ལོངས་སོད་ཟད་པ་
མེད། །གཞན་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་རྫས་ཀང་དེར་རང་འཛོམས། །སེམས་རྣམ་གཡེང་གྱི་ཁོལ་པོ་མྱི་དགོས་པས། །འཕལ་ཟོས་
བདེའྱི་དགེ་སོར་དེ་རང་འཕེལ། །ཁྱིམས་ལྡན་གྱི་མྱིག་ལྟོས་ལེགས་པ་དེས། །ཆོས་བེད་ཀྱི་བཞུགས་གནས་འགན་ཟླ་
བལ། །བསམ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་གནས་དེ་ཡ་མཚན་ཆེ། །ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་གོ་བ་རེད་པ་ལ། །འཕལ་དགེ་སོར་གྱི་བེ་ཁ་
འགེངས་འདོད་ན། །གནས་དེ་རུ་བོན་ལ་ཡེངས་མེད་བསོམ། །མཚན་ལྡན་གྱི་རེ་ལ་བློ་བཀལ་ནས། །གསོལ་འདེབས་ལ་
སོ་གོགས་བཅོལ་བ་ན། །གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་མཐོང་ངེས་ཡྱིན། །དེ་བདེན་རྫུན་ལག་ཏུ་བླངས་ན་གསལ། །ཟ་ཧོར་
གྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་ཞྱིང་སྱིད། །སང་ཡུལ་གྱི་འབོར་པས་ཕྱུག་པའྱི་གྱིང་། །རེ་བཙུན་གྱི་སྒྲུབ་གནས་གསེར་རྱི་ནས། །མདོ་
ཁམས་ཀྱི་སང་པོས་དེ་སད་ལོ། །ཞེས་གདམས་སོ།།  །།ཉྱིན་ཕུག་ཏུ་མཚམས་ཀྱི་བཅད་རྒྱ་མྱི་རྱིང་བ་ཞྱིག་ལ་འདུག་
སབས། སྟོང་དཔོན་ཆུ་བར་བའྱི་སེ་པ་ཁུ་དབོན་ངེད་རང་ལ་ཕད་བཞེད་ཀྱིས་ཕེབས་འདུག་ཀང་། བཅད་རྒྱ་གསན་ཚེ་
གསུང་འཕྱིན་དང་ཚོགས་སོག་དཔོན་གཡོག་འཁོར་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུར་བྱུང་བས་འདྱི་བགྱིས།།  གུ་རུ་ན་མོ། ཕ་
བླ་མ་དེ་བསམ་ཀྱིན་བཀའ་དྲྱིན་དྲན། །དྲྱིན་འཁོར་ཐབས་སུ་དཀའ་ཡང་སྒྲུབ་པས་འཇལ། །ཡབ་རེ་བཙུན་གྱི་བཞེད་དོན་
འགྲུབ་པ་ཞྱིག །མགོན་ཁེད་རང་ལ་རེའོ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །སྱིར་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་ལ། །སོས་སྒྲུབ་
རྒྱུད་འདྱིའྱི་ཕྱག་སོལ་རྱིན་ཐང་ཆེ། །ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་ཆོས་འདྱི་འཕལ་ཕུགས་སྱིད། །ཁོང་མྱི་ཆེན་གྱི་ངོ་འཛུམ་སྲུང་མ་
དགོས། །དད་ལྡན་རྣམས་ཚོགས་སོག་སོར་སེལ་ཡང་། །ཁ་ལན་གྱི་རེ་ལྟོས་མྱི་སེམས་པས། །སྱིན་བདག་གྱི་མཆོད་
སྱིན་དྲྱི་མེད་མཆོག །འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་ནྱི་ཡ ོན་སོང་གྱི་རབ། །།འདྱི་བསམ་ཀྱིན་དུ་བས་པའྱི་ལས་ལ་
འཚེངས། །བུ་རེས་འཇུག་སྒྲུབ་རྒྱུད་འདྱིའྱི་རྣམ་ཐར་སོང་། །ཞེས་དང་། ཡང་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བརྟག་ཚེ་སས་པ། སོན་ཆད་
ཆེ་སར་མ་སེབས་པས། །དམའ་མོར་ལྷུང་དོགས་མེད་འདྱི་བདེ། །མྱི་ཆེན་བ་རེའྱི་ལྟོས་མེད་པས། །ཕྱོགས་རྱིས་ཟུག་
རྔུས་དབེན་འདྱི་སྱིད། །ཕྱུག་པོའ་ིརྱིགས་སུ་མ་སེས་པས། །འདུ་བེད་སྡུག་བསལ་ཆུང་འདྱི་བདེ། །ཟ་ལང་ཟོས་ཚོར་མྱི་ཆེ་
བས། །གང་བྱུང་འཕལ་ཕྱྱིང་བེད་འདྱི་སྱིད། །སོ་དྲག་བརོན་འགྲུས་མ་འཛོམ་པས། །འཇམ་ལེགས་སྒྲུབ་བློ་མེད་འདྱི་
བདེ། །བེམ་ཧྲུལ་རོ་རས་ཁྱི་ཐུལ་སོགས། །གང་སོབ་རོལ་སྒྲུབ་ས་བས་སྱིད། །ཕྱོགས་རྱིས་བརྟོད་ཕུར་མྱི་དམ་
པས། །ངེས་མེད་རྱི་ཁོད་འགྱིམ་འདྱི་བདེ། །སང་བ་གདོང་དེད་གང་བདེར་འཕྱོ། །གཅྱིག་གྱི་ངེས་པས་མ་བཅྱིངས་
སྱིད། །ལར་ནྱི་འབྲུག་པའྱི་བུ་རྒྱུད་འདྱི། །གང་ལྟར་བས་ཀང་སྱིད་པར་གདའ། །དེ་ཀུན་བླ་མ་རེའྱི་དྲྱིན། །ང་རེ་དགའ་རེ་
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སྱིད་སང་པོ་རྒྱལ། །ཞེས་ལྷ་བག་ཡོངས་རྫོངས་སུ་མཚམས་ལ་འདུག་ཚེ་གཞན་གྱི་ངོ་སྲུང་དང་། མཐུན་འཇུག་བ་མ་
དགོས་པས་སྱིད་དུ་རང་ཚོར་ནས་སས་པའོ།།  །།ཡང་རྱི་བོ་ཆེ་ནས་བཀའ་བཀོན་ལ་ཉེ་བའྱི་སྱིང་ཡྱིག་དང་། མྱི་ས་ཡང་
ཡང་དུ་བྱུང་བར་དོན་མེད་འགའ་ཡང་མ་བཟོད་པའྱི་གཏམ་བེད་ཀྱིན་འདུག་ན་ཡང་། བསམ་བློར་ཡུལ་མཐོ་ས་རྣམས་
ཀྱིས་གསན་པ་ཡང་མེད་མོད། ཁོང་དཔོན་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ན་ང་རང་ལ་གཟྱིགས་ཕྱོགས་ལོག་པ་འདྱི་ཙམ་མཛད་
མ་ཐང་བར་འདུག་ཀང་། གྲུབ་མཐའྱི་ཁ་འཛིན་པ་འགའ་རེའྱི་ཕྱག་སོལ་ལ་འདུག་པས་ཡྱིན་ཡོང་སམ་པ་ལས། ཁོང་ཁོ་མྱི་
ཡ ོང་བའྱི་ཁར་རུས་ཞེན་ལ་ངར་ཐོན་པ་ལྟར་དུ་འདུག་པས་འདྱི་བགྱིས་ས ོ།།   །།རེ་ཉ ེ་རྱིང་མ ེད་པའྱི་ཐུགས་རེ་
ཅན། །ཕྱོགས་རྱིས་མྱི་མངའ་ཀུན་ལ་བམས། །དག་གཉེན་མེད་པར་བསྡུ་བཞྱིས་སོང་། །ཕ་འགོ་བའྱི་མགོན་མཆོག་དུས་
འདྱིར་དྲན། །ཁོང་དཔའ་བོས་གདོང་སྨས་རྒྱན་དུ་མཐོང་། །ངེད་དེ་བཞྱིན་ཕྱོགས་ཞེན་རྒྱན་དུ་མཐོང་། །དེ་ཙམ་ནྱི་གཞུང་
བཟང་བ་བ་ལས། །ཆགས་སང་གྱི་ལས་བསག་སར་མ་ཚོར། །མཁའ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དུ་སེམས་བསེད་ནས། །དཔོན་ཞེན་གྱི་
རྒྱལ་འདོད་འབལ་མེད་པ། །འདྱི་ཕན་སེམས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལས་གོར་མ་ཆག །དེ་རྱིས་མེད་དུ་བྱུང་ན་དགའ་བ་ལ། །ཆགས་
སང་ནྱི་འདྱི་ཙམ་མ་ཐང་སམ། །མཐོས་དོགས་ཀྱི་རོགས་འཛུགས་ཟོལ་མེད་པ། །ཡང་ཡང་དུ་བསར་ཀང་མྱི་ཁོ་བ། །འདྱི་
བཟོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལས་གོར་མ་ཆག །དེ་ཕྱོགས་མེད་ལ་བྱུང་ན་དགའ་བ་ལ། །རྨོངས་ཞེན་ནྱི་འདྱི་ཙམ་མ་ཐང་
སམ། །ཁོང་ཀུན་ཀང་ཕྱོགས་ཞེན་ཆེས་སོ་ཟེར། །མྱི་ང་རང་ནྱི་དེ་ཁ་ལེགས་སོ་སམ། །དོན་ལག་ཡོད་དུ་བས་པས་དེ་
ཁར་འདུག །ད ོན་འདྱིས་ཀང་གདམ་ངག་ས ོར་གཅྱིག་ཐལ། །ད་དུང་ཡང་ས ོ་སུན་མ ེད་མ ེད་འདྲ། །ཞེས་སས་
སོ།།    །།ཡང་གནས་དེ་ཉྱིད་དུ་བླ་མ་སྱིང་ལ་ཡང་ཡང་དུ་འདོད་པས་འདྱི་བགྱིས། ཕ་བླ་མ་དེ་བསམ་ཀྱིན་ཡང་ཡང་
དྲན། །ཡྱིད་མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་ཤུགས་གཏྱིང་ནས་གཡོས། །རེ་ཆོས་སྐུ་དང་འདུ་འབལ་མ་མཆྱིས་ཀང་། །ཡབ་གཟུགས་
སྐུའྱི་སང་བརན་དེ་ཡང་ཡང་དྲན། །དེ་དྲན་ཀྱིན་དུ་མོས་གུས་ཇེ་ཆེར་ཐལ། །དེ་དྲན་ཀྱིན་དུ་གདུང་ཤུགས་མྱི་འཕེལ་
རྒྱུས། །ཕ་ཁེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དེ་རྱིན་ཐང་ཆེ། །རེ་འདོད་ཡོན་གྱི་ཁོད་དུ་དངུལ་ཆུ་འདྲ། །དེས་རེས་འཇུག་ལ་འདྱིར་སང་
སོབ་མ་དྲན། །ཁོང་ཕག་དོག་གྱི་ཚེར་མ་བདེ་ཆེན་དུ་ཤར། །དེས་ངན་ལན་དུ་བཟང་གྱི་གཏང་རགས་སེལ། །འདྱི་བསམ་
ཀྱིན་དུ་མོས་གུས་ཇེ་ཆེར་ཐལ། །རེའྱི་བཀའ་བཀོན་ལྟར་སང་བའྱི་ངོ་སོད་དེས། །ཕྱོགས་འཛིན་གྱི་ཞེན་ཐག་དབང་མེད་
བཅད། །འདྱིས་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་བོས་ལས་ཐབས་བཤོལ། །ཚེ་འདྱིར་སང་དང་རྒྱབ་གེས་དེ་ཁས་ལན། །དེ་བསམ་
ཀྱིན་དུ་མོས་གུས་ཇེ་ཆེར་འཕེལ། །གཞན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཚད་བཟུང་ཅྱི། །སྱི་མཐུན་དུ་སང་ཚུལ་ཕྱོགས་འགན་
ཙམ། །སར་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས། །སོན་མཇལ་རེ་ཡོད་དུས་དང་ད་མ་འདྲ། །དེ་བསམ་ཀྱིན་དུ་མོས་གུས་
ཇེ་ཆེར་འཕེལ། །འདྱིས་ཕྱོགས་རྱིས་ཀྱི་ཁ་འཛིན་མ་ལགས་པར། །སང་བློ་ཆད་ཀྱིས་མཇལ་ཀྱིན་ངོ་མཚར་ཆེ། །དེ་
བསམ་ཀྱིན་དུ་མོས་གུས་ཇེ་ཆེར་འཕེལ། །ཆོས་ཚིག་བཤད་ཀྱི་ཟོལ་འཇོག་མ་ལགས་པར། །དོན་ལག་ལེན་གྱི་འཕང་ལ་
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བདར་བ་དེས། །ད་སོམ་བྱུང་གྱི་ཡོན་ཏན་སེ་ཙ་ན། །ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཤན་འབེད་སུ་ལ་ཞུ། །དེ་བསམ་ཀྱིན་དུ་མོས་གུས་
ཇེ་ཆེར་འཕེལ། །ཉམས་ཡྱིད་བེད་ཀྱི་ཐམ་ཐུམ་ཀུན་འདྲེས་ནས། །བློ་འདས་ཀྱི་ཐ་མལ་ཤེས་པ་དེའྱི། །གནས་ལུགས་ཀྱི་
རང་ཞལ་མཐོང་ཙ་ན། །འདྱིས་ཐག་ཆོད་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་སུ་ལ་བེད། །དེ་བསམ་ཀྱིན་དུ་མོས་གུས་ཇེ་ཆེར་འཕེལ། །གཉྱིས་
མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་ལགས་ཀང་། །ཟུང་འཇུག་གྱི་ཉམས་རལ་མ་འབོངས་ན། །བློ་ཡར་སེད་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་མྱི་འཆར་
བས། །ད་སོམ་ཆེ་གྱི་བོགས་འདོན་སུ་ལ་ཞུ། །དེ་བསམ་ཀྱིན་དུ་མོས་གུས་ཇེ་ཆེར་འཕེལ། །བློ་ཉམས་མོང་གྱི་ཞེ་འདོད་
ཀུན་བལ་ནས། །སེམས་ལས་མེད་ཀྱི་མལ་དུ་ཆུད་ལགས་ཀང་། །བུ་ཡོན་ཏན་གྱི་རལ་ཁ་རྫོགས་ཙ་ན། །ད་སངས་རྒྱས་
དང་མཉམ་གཏམ་སུ་ལ་བེད། །དེ་བསམ་ཀྱིན་དུ་མོས་གུས་ཇེ་ཆེར་འཕེལ། །དེ་བསམ་ཀྱིན་དུ་གདུང་ཤུགས་མྱི་འཕེལ་
རྒྱུས། །སར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་ད་མ་འདྲ། །ང་བསམ་བཞྱིན་དུ་རེ་བཙུན་སྱིང་ནས་དྲན། །བདག་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་མོས་པའྱི་
སང་ངོ་རུ། །མཆོག་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཞྱིག་མྱུར་དུ་སྩོལ། །སང་མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་དབངས་གསན་ལགས་སམ། །ཞེས་བོས་
སོ།།    མཚམས་བཅད་རྒྱ་དམ་པ་ཞྱིག་བའམ་སམ་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་ལོག་གེ་བ་ཞྱིག་འདུག་པའྱི་ཀུན་སོང་ལ་བརྟག་པས། ད་
ལོ་སེག་ཡྱིན་པས་བར་ཆད་འདྲ་བྱུང་དོགས་ཡོད་དོ་སམ་པ་ཞྱིག་འདུག་ཚེ་སས་པ།།     ཨེ་མ་སྨྱིག་རྒྱུའྱི་རྒྱ་མཚོ་
ཆེར། །ལྷུང་བའྱི་བྱིས་རྣམས་ཨ་ཐང་ཆད། །ཐོག་མེད་དེ་ནས་ད་བར་འཁོར། །འཁྲུལ་པར་བདེན་ཞེན་འོ་རེ་བརྒྱལ། །ཐར་
མེད་དུས་འདྱིར་ཡྱི་རེ་མུག །མ་རྟོགས་སེམས་ཅན་བདེན་མོད་ཀྱི། །ཕྱོགས་རེ་རྟོགས་ཟེར་ཆོས་མཛད་རྣམས། །རྫུན་
མཚང་རྱིག་ནས་འདྱི་ཙམ་གྱི། །བདེན་ཞེན་མཛད་པ་ཅྱིས་ཉེས་སམ། །དེ་བས་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབོར་པས། །ཆོས་ཉྱིད་
མངོན་སུམ་དོན་གཟྱིགས་ནས། །སེ་འཆྱི་འདུས་བས་མྱི་རྟག་སོགས། །རེ་དོགས་འདྱི་ཙམ་མཛད་མ་ཐང་། །མ་སེས་པ་
ལ་སུ་ཞྱིག་འཆྱི། །འདུས་པ་མེད་ན་གང་དང་འབལ། །གཉུག་མར་རྒྱུན་ཆད་མྱི་སྱིད་པས། །མྱི་རྟག་བ་བ་ཅྱི་ལ་
ཟེར། །དེས་ན་ཉྱིང་འཁྲུལ་མཛད་མ་ཐང་། །འདྱི་ལྟར་སང་བ་དང་དངོས་པོའ་ིཆོས། །འཁྲུལ་པས་བསད་པའྱི་བག་ཆགས་
ཙམ། །དེར་འཛིན་ཞེན་པ་མཛད་མྱི་འཚལ། །སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པའྱི་རྟ་གང་གྱི། །སང་བས་མཁན་པོ་བསླུ་མྱི་སྱིད། །དེས་ན་
གནས་ལུགས་རྱིས་སུ་ཆེ། །རེ་དོགས་མེད་ན་ཅྱི་བས་བདེ། །ཀུན་རྫོབ་སང་ཚུལ་ཁད་མྱི་གསོད། །འདུག་ན་དྲག་སགས་
རྱིས་སུ་ཆེ། །རྫུན་ཕུབ་བཤྱིགས་པའྱི་གདམས་པའ།ོ །ཞེས་སོ།།  །།ཕ་རོད་ཆོས་རེ་ལྷ་རེའྱི་རྟོགས་ལྡན། །རེས་འཇུག་བུ་
ལ་བརེ་བས་རང་གཟྱིགས་དང་། །གང་ལ་བསམས་ཀང་སྱིང་པོ་ནྱི་མྱི་འདུག །ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་ཆོས་རང་གཅྱིག་དགོས་
འདུག །མ་ཚོར་ངང་ལ་ལོ་གངས་ནྱི་འགའ་སོང་། །རན་རོགས་སྐྲ་དཀར་གཉེར་མ་ཡང་སེབས་ཟྱིན། །བས་པའྱི་ལས་ཀང་
ཕལ་ཆེར་ནྱི་དོན་མེད། །སར་དགོན་རན་ཆེན་ཞེ་འདོད་དུ་སོང་ངམ། །ཆོས་བཞྱིན་དུ་གཅུར་ན་བོས་ལམ་རང་ཚོལ་
འདུག །ལྟར་སང་གྱི་ཆོས་གཟུགས་མྱིག་ལམ་དུ་མཛེས་ཀང་། །བརྟག་ཀྱིན་དུ་སད་ཚེ་དོན་མེད་ཀྱི་བསླུ་བྱིད། །ཟང་ཟྱིང་
གྱི་འབོར་ཚོགས་ཁ་ལན་དུ་བསེབས་ཀང་། །མགུ་མེད་ཀྱི་རྣམ་གཡེང་ཁོལ་པོ་ལས་མྱི་འདུག །ཆོས་གཟུགས་ལྟར་སང་
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བའྱི་བན་བཙུན་འདྲ་འགའ་ཡང་། །གཏན་དོན་དང་སྦང་ཟན་བརེ་བ་ལས་མྱི་འདུག །མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཇྱི་བཞྱིན་ལྟར་
འཆད་ཀ ྱིན། །རང་རྒྱུད་ཀ ྱི་ཉོན་མ ོངས་ནྱི་ཁ་རྒྱལ་དུ་གཏོང་འདུག  །བདག་མེད་ཀ ྱི་ཆ ོས་ལ་ལ ོངས་སོད་དུ་བ ེད་
བཞྱིན། །བདག་འཛིན་ནྱི་མགོ་བོའ་ིཐོད་བཞྱིན་དུ་ངོམས་འདུག །གཅེས་སས་ཀྱིས་བསངས་པའྱི་འཁོར་སོབ་རྣམས་
ཀང་། །འདྱིར་སང་དང་ཕད་ཚེ་དེ་ཙུག་ལས་མ་མཐོང་། །ད་ནྱི་རང་བསམ་བཞྱིན་ཚེ་གཞུག་གྱི་རྱིང་ལ། །མཁོ་ངེས་ཀྱི་ཡོ་
བད་བག་རེམ་རེ་བསྟན་ནས། །ངེས་མེད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་སོས་ཀྱིན་དུ་འགོ་བས། །ཆོས་སྱིན་དང་ལས་འབེལ་རྱིས་མེད་ལ་
བའོ། །བླ་མ་རེའྱི་བཞེད་དོན་འགྲུབ་པ་ཞྱིག་སྨོན་པས། །སང་ཆུང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་བདེན་པས་ཇྱི་ལྟར་སྨོན་པ་དེ་
བཞྱིན་དུ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་རང་གཞན་འགའྱི་བློ་རེ་དང་སོད་འགོས་མཐོང་ཐོས་སུ་གྱུར་ཚེ་སེ་གཤྱིས་ཀྱི་རྒྱ་ར་ན་ཐང་དུ་
སས་པའོ།། །།ཡང་སོམ་ཆེན་འགས་གནས་ལུགས་དང་འཁྲུལ་ལུགས་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། ལས་རྒྱུ་འབས་དང་རྟེན་འབེལ་གྱི་
རྒྱུ་རེན་སོགས་ལ་ཞྱིབ་ཐྱིག་ཆེ་ཆེ་འདྲ་ལ། ལག་ལེན་དུ་རྒྱབ་འཛོལ་ལས་མ་མཐོང་བས་འདྱི་བགྱིས་སོ། །གདོད་ནས་
རྣམ་དག་གྱི་སེམས་ཉྱིད་འདྱི། །དྲྱི་མ་ཡེ་བལ་དུ་རྟོགས་པ་དེས། །འཁོར་འདས་ལ་བཟང་ངན་བེད་མ་ཤེས། །དོན་སྱི་ལ་
སངས་རྒྱས་མ་རེ་ཨང་། །ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་སྤུ་རུས་སུ་དགོས་ཕྱེས། །ཐ་སད་ཀྱི་བསབ་སངས་ངས་མ་བས། །དོན་མེད་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁ་ཁོད་ལ་སྟེར། །མྱི་ང་ནྱི་ལྷ་གསོལ་བ་རེ་རན། །ལྷ་གསོལ་ལོ་རང་མཆོད་དོ་དཔལ་འབྲུག་པ། །ཞེས་དང་། བསྟན་
པའྱི་སོ་རུ་མ་ཞུགས་ན། །མྱི་ལུས་ཐོབ་པས་ཅྱི་ལ་ཕན། །གཞན་གནོད་བསམ་སོར་མྱི་སོང་ན། །ཆོས་སོར་ཞུགས་པས་
ཅྱི་ལ་ཕན། །སོང་བདུན་ཁྱིམས་ལ་མྱི་གནས་ན། །བསེན་པར་རྫོགས་ཟེར་ཅྱི་ལ་ཕན། །ཕན་སེམས་རྱིས་མེད་མ་སེས་
ན། །མཛའ་ག ོགས་སོང་བས་ཅྱི་ལ་ཕན། །ཡ ོངས་གྲུབ་ལྷ་སགས་མ་ཤ ེས་ན། །བསྒྱུར་བསོམ་མང་བས་ཅ ྱི་ལ་
ཕན། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་མྱི་འཚོལ་ན། །ཕྱོགས་ཞེན་སོབ་དཔོན་ཅྱི་ལ་ཕན། །མོས་གུས་སང་དུ་མ་ཚུད་ན། །མ་གུས་ཚེའྱི་
ཨ་དགུས་ཅྱི་ལ་ཕན། །ཅྱི་གསུངས་བཀའ་བཞྱིན་མྱི་སྒྲུབ་ན། །འཁོར་སོབ་མང་བས་ཅྱི་ལ་ཕན། །བློ་ཐག་རང་གྱིས་གཅོད་
པ་ན། །དགོངས་པ་ཞུས་པས་ཅྱི་ལ་ཕན། །བློ་རེ་ཚེ་འདྱིར་གཏོད་པ་ན། །གོས་ལོག་ཧྲུལ་བས་ཅྱི་ལ་ཕན། །སོ་གསུམ་
རྣམ་གཡེང་མྱི་སང་ན། །རྱི་ཁོད་འགྱིམས་པས་ཅྱི་ལ་ཕན། །ཅྱི་དགུའྱི་ངོ་སྲུང་བེད་པ་ན། །ཕ་ཡུལ་སངས་པས་ཅྱི་ལ་
ཕན། །གདམ་པའྱི་ཟབ་གནད་མྱི་འཚོལ་ན། །ཐོས་ལོ་མང་པོས་ཅྱི་ལ་ཕན། །ཐོས་དོན་ཉམས་ལེན་མྱི་བརོན་ན། །འཆད་
ཉན་དམར་བས་ཅྱི་ལ་ཕན། །ད་ནྱི་བསམ་བཞྱིན་བླ་མ་དྲན། །བརྒྱུད་པའྱི་སོལ་ཁ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག །ཕ་ཁེད་རང་ལ་རེའོ་ཐུགས་
རེ་ཅན། །སང་རྱི་ཁོད་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་སས་སོ། །ཡང་རོད་ཚང་བག་ཏུ་མཚམས་ལ་འདུག་ཚེ།།  གུ་རུ་
ན་མོ། ལར་རང་བསམ་ན་དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་ད་རེས་མ་བསྒྲུབས་ན། །ཕྱྱིས་ནས་ལས་
དབང་བཙན་ནོ་གར་འཁམས་ཨང་། །མྱི་ལུས་དོན་ལྡན་བེད་ན་རན་ནས་གདའ། །གཏན་གྱི་སབས་གཅྱིག་རེ་བཙུན་རྱིན་
ཆེན་གྱི། །བཀའ་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་མ་བསྒྲུབས་རྒྱུ་མཐུན་གྱིས། །འབས་བུ་མངོན་དུ་གསལ་བ་འདྱི་མཐོང་བཞྱིན། །ད་དུང་
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རེས་ཆོད་ནུས་པའྱི་སྱིང་ཁམས་ཅན། །བླ་མའྱི་བཀའ་སྒྲུབ་སེམས་ན་རན་ནས་གདའ། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་པར་དམ་བཅས་
འཁོར་རྣམས་ཀང་། །ལྟོ་ཕྱྱིར་གནམ་རྱིབ་གོང་མཐར་འཁམས་སེམས་ལས། །དཀའ་སད་སྡུག་བསྒུར་རྱི་ལ་འཛུགས་སམ་
པའྱི། །མྱིག་འཕང་གེན་ལ་འདེགས་པ་འགའ་མ་མཐོང་། །གཅྱིག་པུར་སྒྲུབ་ལ་བརོན་ན་རན་ནས་གདའ། །དང་པོར་ངག་
འཇམ་དད་མོས་གུས་ལྡན་པས། །སོ་གསུམ་བན་ཕུལ་ཅྱི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་པར། །ཁས་བླངས་དམ་དུ་བཅས་ཀང་རེན་
རེས་བརེས། །འཁོར་མང་དཀྲུགས་ཉཤྱིང་བེད་འདྱིས་མྱི་སོའམ། །ལུས་སེམས་དབེན་པ་བསྟེན་ན་རན་ནས་གདའ། །ཕན་
དུ་རེ་ནས་ཚིག་གྱིས་དོན་བཀོལ་ན། །གནད་ལ་བབས་ཚེ་བཞྱིན་གྱི་སེར་སྱིན་གཡོ། །ཤངས་ཀྱི་དུང་ས་ཧཾ་སའྱི་དྲག་སེར་
གྱིས། །དགེ་བའྱི་ལོ་ཐོག་འཇོམས་འདྱིས་མྱི་འཇྱིགས་སམ། །དབེན་པར་རང་རྒྱུད་འདུལ་ན་རན་ནས་གདའ། །སར་
དགོན་ཟེར་བའྱི་འར་འུར་སབ་སོབ་འདྱི། །མྱིག་ངོར་མཛེས་ཀང་སྒྲུབ་རྒྱུད་རྱིན་ཆེན་འདྱིའྱི། །ཕྱག་སོལ་ཉམས་པས་རང་
གཞན་ལྟོས་བཅས་འགའྱི། །བས་པ་མདོ་མེད་མྱི་ཚེ་སྟོང་ཟད་འདྱིས། །ད་དུང་སོ་སུན་མེད་པའྱི་སྱིང་རུལ་པོ། །གོང་མའྱི་
རྣམ་ཐར་སོང་ན་རན་ནས་གདའ། །རྣམ་གཡེང་འཇྱིགས་ཚེ་ལྟོ་གོས་ལ་སོགས་པ། །འདྱིས་འཚོ་འདྱི་ཙམ་དགོས་ལ་འདྱི་
ཕན་ནས། །བག་མེད་འདུག་སམ་ཟོལ་མེད་སས་པ་ན། །དེ་ལྟར་ལགས་ཀང་འདྱི་ལྟར་བེད་ཅེས་པའྱི། །ཕན་ཚུན་བསོ་
བའྱི་རྣམ་གཡེང་ཁོལ་པོ་ལ། །སོ་སུན་མེད་པར་ད་དུང་འབམས་ལགས་སམ། །ས་ཐག་རང་མགོར་དཀྱི་ན་རན་ནས་
གདའ། །བརྟག་ཅྱིང་དཔྱད་ཚེ་ད་ལྟའྱི་བ་སོད་འདྱིས། །ལྟར་སང་ཆོས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་ཕབ། །བློ་ར་འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་
ལས་མ་འཕགས་པའྱི། །མྱི་འགྲུབ་ཀུན་རྟོག་འདྱིས་བསླུས་ཆ་མེད་དམ། །རང་ཚ ོད་རང་གྱི་བཟུང་ན་རན་ནས་
གདའ། །ཉན་མཁན་མེད་བཞྱིན་ཁ་ད་འཛུད་དགོས་འདྱི། །རན་ཆེན་ལན་པ་ད་དུང་མ་ཚོར་རམ། །ཅྱི་ལ་བསམས་ཀང་ད་
ལྟའྱི་རྣམ་ཐར་ལ། །ང་ནྱི་སེམས་ཡྱིད་མ་ཤོར་གཏྱིང་ནས་ཁེལ། །བློ་ཡང་མ་ཕེབས་སྱིང་ཡང་ཕྱ་མ་ཕྱོ། །གཉྱིད་ཀང་མ་
ཟྱིན་ཤེས་པ་ཡུལ་ཕྱྱིར་རྒྱུག །བསོམ་ནྱི་བོར་ཟྱིན་ཉྱིན་ནུབ་འཁྲུལ་པའྱི་ཀོང་། །མོང་འདོད་ཀང་ཟད་དུས་གསུམ་འདྱི་ཁ་
རད། །བ་བློའ་ིའདུན་པ་ཡང་ནྱི་གར་མྱི་སང་། །བ་རྒྱུ་འདྱི་ཡོད་གཅྱིག་ཀང་ཡེ་མ་མཐོང་། །ཅྱི་དྲག་ཅྱི་དྲག་བླ་མ་རྱིན་པོ་
ཆེ། །སང་པོ་སྱིང་རླུང་ལངས་པའྱི་འཆོལ་གཏམ་འདྱི། །རེ་བཙུན་སན་ལ་གཟན་ཀང་མ་ཐུབ་ཤོར། །ཀ་མེད་སར་དགོན་
བས་པའྱི་ཉམས་དབངས་རྣམས། །སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་བས་ཚེ་དྲན་སོས་སོ། །ཞེས་སས་པའོ།།  ཡང་ལོ་གངས་ལོན་
པ་སོགས་ཀྱི་ངེས་འབྱུང་སོ་ཤས་དགའ་རབ་ཡོད་རྱིས་ཡྱིན་རུང་། གནས་དགོན་ནོར་རྫས་ཡུལ་རེན་ཟླ་གོགས་སོགས་ཀྱི་
བེད་པས་འདྱིར་སང་མཐུན་འཇུག་གྱི་ཆགས་སང་ཨེན་རེ་འདུག་པས་རང་ལ་གོས་འདེབས་འདྱི་བགྱིས་སོ།།  །།རེ་བླ་མ་
དམ་པ་སྐུ་དྲྱིན་ཅན། །འབངས་རེ་བས་བསླུས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །ད་སོམས་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་མྱི་འབམས་
པར། །གནས་རྱི་ཁོད་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཞན་ཤྱི་བ་དང་འཆྱི་བ་ཐམས་ཅད་མཐོང་། །གོ་བུར་གྱི་འཆྱི་རེན་
མང་བས་ན། །བློ་གདེང་ཁེལ་གྱི་དམ་ཆོས་རན་པར་གོ། །རང་ལོངས་ཡོད་ཀྱི་བསླུས་པ་མ་ཚོར་འདུག །སན་གགས་ནྱི་
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ལུང་སྟོང་བག་ཆ་འདྲ། །བསྟོད་ཚིག་ལ་ཆགས་ཞེན་མྱི་རྱིག་པས། །ཟུར་ལེགས་ཉེས་ལ་རོད་པ་ཅྱིས་ལན་ན། །ད་རམ་
གཏོར་གྱིས་བསླུས་པ་སར་མ་ཚོར། །ནོར་ཆགས་ཞེན་གྱི་གསོག་འཇོག་ཟུར་རྔུའྱི་རྒྱུ། །རྫས་དག་འདྲེའྱི་གཡབ་མོས་མྱིག་
བྱིད་ནས། །དེ་བྱུང་འདྱི་དགོས་བསོ་བགང་གྱིས། །ང་སེར་སས་བཅྱིངས་པ་སར་མ་ཚོར། །ས་བདག་བཟུང་གྱི་ཡུལ་
དགོན་རོད་པའྱི་གཞྱི། །ཁང་བཟང་གྱི་འཛིན་བེལ་ཆགས་ཞེན་འཕེལ། །དེ་བས་ངེས་མེད་ཀྱི་འཕྱོ་བོ་སམ། །གནས་དགོན་
གྱི་འཛིན་སེམས་ད་དུང་འདུག །རང་གནས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་མ་ཟྱིན་པར། །འཁོར་མྱིང་གྱི་ཚོགས་དཔོན་ཁེ་ཉེན་
ཆེ། །མྱི་ཉན་ལ་ཁ་ད་འཛུད་པ་ལས། །ཚེ་བློས་བཏང་ལ་མྱིག་འཕང་བསྟོད་ན་སམ། །ང་ཕན་གཟུགས་ཀྱིས་བསླུས་པ་མ་
ཚོར་འདུག །ཕ་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རེ་ཅན། །བདག་རྣམ་གཡེང་རེན་དབང་མྱི་འབམས་པར། །རེ་ཁེད་ཀྱི་གཞན་དོན་
འགྲུབ་པ་དང་། །གནས་རྱི་ཁོད་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་སས་སོ། །གོ་རྫོང་དུ་མཚམས་ལ་འདུག་སབས། གྲྭ་
མང་རྣམས་རྫ་རྒྱུད་དུ་ཡོད་སར་སན་རྣམ་བཀ་བ་ཞྱིག་བྱུང་རྱིགས་མྱི་འདུག་ནས་འགོ་སོད་ཇྱི་ལྟར་བེད་འདྲྱི་བར་བྱུང་ཚེ། 
རེ་བླ་མ་དམ་པ་སྐུ་དྲྱིན་ཅན། །འབངས་རེ་བས་བསླུས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །མེས་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱྱི་རེས་བསེགས་
པ་ལ། །ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་རྣམ་ཐར་མེད་ཀ་མེད། །དེ་སོན་ཆད་རེན་དབང་གྱི་མྱིག་ཉེས་ཤོར། །ད་དུས་བབ་ཀྱི་སོབ་དཔོན་
སྐུ་དྲྱིན་ཅན། །རོལ་མེད་དུ་འབོན་འདྱི་གོ་ལགས་སམ། །ཁལ་ཡོ་ཐོག་ཏུ་རྫོགས་པར་མ་ཤེས་ན། །ད་དུང་རེ་དོགས་ཀྱི་
ཨར་ཇག་མང་། །སར་ཕྱོགས་རྱིས་ཀྱི་བརྟོད་ཕུར་མ་ཚུད་འཚེངས། །ད་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁམས་སོས་ཀྱིན་བདེ། །བློ་
རེ་དོགས་ཀྱི་རྒྱ་དར་འཐག་དོན་མེད། །སེམས་ལས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབོར་གར་ཡང་སྱིད། །ཕྱོགས་རྱིས་ཀྱི་མ་བཅད་ཐམས་
ཅད་གོགས། །དེ་གོ་འམ་བ་བཏང་གྱི་རྣལ་འབོར་རྣམས། །དོན་ངེས་ཀང་དངོས་འཛིན་གྱི་ཞེན་པ་ཆུང་། །ད་ཇྱི་ལྟར་བས་
ཀང་ཆོག་པར་འདུག །ཅེས་དང་། མཚར།།  འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་གངས་ཀྱི་འབྲུག་ས་ཅན། །ཁོང་ཕལ་མོའ་ིསན་རྣར་འཛུལ་
དཀའ་བའྱི། །ར་ཕྱར་རྱིན་ཆེན་གྱི་སར་ཆས་འདྱི། །བཀོད་ན་དགོས་པའྱི་རྒྱན་དུ་མཛེས། །འཕལ་དབེན་གསུམ་གྱི་གོགས་
པོར་ངོ་མཚར་བ། །མཐུན་རེན་གྱི་དགོས་ཆ་བསྒྲུབ་པར་ས། །འགོ་ན་གཡག་རན་གྱི་རྒྱབ་ཏུ་འདུས། །འཆྱིང་ཐག་གྱི་སོག་
ཀང་མྱི་ཡོང་ཞྱིང་། །གར་འདོད་དུ་འགོ་སོད་སྟབས་བདེ་པོ། །འདྱི་བསམ་བཞྱིན་བས་པའྱི་ལས་ལ་འཚེངས། །ཟས་དཀའ་
ཐུབ་ལ་བློ་གདེངས་འགེལ་བ་ནས། །འཕལ་གང་བྱུང་ལ་སྱི་ཐུབ་ཐབས་མཁས་པོས། །གནས་མྱི་མེད་ཀྱི་ལུང་པར་སོད་
ཚུགས་ན། །གཏན་དོན་གྱིས་བདེ་སྱིད་ངོ་མཚར་བར། །ལུས་འདྱི་ཐོགས་ནས་བསྒྲུབ་ལ་དཀའ་རྒྱུ་ཅྱི། །གཞན་ཕལ་མོ་ཆེ་
ལ་ཡྱིད་སྨོན་ཙམ། །རང་འཇུག་སོ་ལེགས་པས་ས་བར་གདའ། །དེ་གོའམ་ཐར་འདོད་ཀྱི་བུ་སོབ་རྣམས། །གང་རེག་གྱི་
འཇྱིགས་སོབ་བེམ་ཧྲུལ་ལ། །དབྱིབས་ཁ་དོག་གྱིས་མཛེས་ལམ་དགོས་གལ་ཆུང་། །ཕོ་ནོར་མེད་ཀྱི་སང་པོ་དག་དང་
བལ། །ཁོང་ཨར་ཇག་ཀུན་ཇྱི་ལྟར་དགེས་དགེས་མཛོད། །རང་ཕྱོགས་རྱིས་གདོན་གྱིས་མ་བསླུས་ན། །མྱི་སུ་དང་
འགོགས་ཀང་མཐུན་པའྱི་གོགས། །ཆགས་ཞེན་གྱི་འཆྱིང་ཐག་སུ་དགའ་ཁེར། །ད་བསམ་བཞྱིན་བ་བཏང་གྱི་རྣམ་ཐར་
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ལ། །ཁ་ཚིག་ཙམ་མྱིན་ནོ་དད་པར་བྱུང་། །མྱི་ངེད་ལ་ལྟོས་པའྱི་རེས་འཇུག་རྣམས། །དུས་ད་ནས་མྱིག་འཕང་ཡར་
འདེགས་ཀྱིས། །རང་ཕ་པད་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱྱི་རེས་སོགས། །བུ་སྱིད་དོ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་སོལ་ཁ་འཛིན། །སྡུག་བསལ་
གྱིས་གཡར་ཁལ་བོར་བས་འཚེངས། །རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་མཆོད་གནས་གུ་ཡངས་པོའ།ི །འབེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གཅྱིག་འབྱུང་
ངེས་ཡྱིན། །ད་སྱིན་རྐོང་དུ་ལག་མགོ་མ་འཛུད་ཨང་། །ཟེར་བ་བས་སོ།།   །།མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་དུ་མཚམས་ཀྱི་བཅད་རྒྱ་
ལ་འདུག་སབས། འོ་སོལ་བ་བཏང་གྱི་རྣམ་ཐར་མ་འཁོངས་པར་ནོར་རྫས་ཀྱི་གཉེར་ཁ་ཆེར་འདུག་ཅེས་གཤེ་སྐུར་བཟང་
པོའ་ིགསོལ་འདེབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོས་ཚེ། ཁ་ནང་དུ་ལོག་ནས་རང་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་ཞུ་དག་བས་ཏེ་སས་པ། མེས་བཞད་པ་
རོ་རེའྱི་རྣམ་ཐར་དེ། །སང་ཁ་ཙམ་མྱིན་པར་སྱིང་ནས་དྲན། །ཕ་བླ་མའྱི་བཞེད་དོན་འགྲུབ་པ་ཞྱིག །ལྷ་དཀོན་མཆོག་ལ་རེ་
ཡོ་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །ང་མནོ་ཤེས་ཀྱི་བསམ་ལུས་འཕོད་པ་ནས། །ངེས་དོན་གྱི་ཚིག་དོན་མ་གཏོགས་པ། །ཐ་སད་ལ་
བསོ་བགངས་བ་སེམས་མེད། །ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་ཆོས་ལ་ཡྱིད་སྨོན་ཆེ། །དེས་ཕྱོགས་འཛིན་གྱི་སོབ་དཔོན་མ་ལགས་
པའྱི། །ཕྱོགས་བལ་གྱི་རེ་བཙུན་འགའ་དང་མཇལ། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཆོད་སོང་འབྲུག་པ་རེད། །སན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམ་
ངག་ཟབ་དགུ་ཐོབ། །དེར་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱྱི་རེས་མ་འབང་བར། །དོན་ཡྱིན་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་རོ་རུས་གཏུག །ཉམས་
མོང་གྱིས་རྱི་ལ་མ་འབར་བར། །ཉམས་རལ་གྱི་ཕྱོགས་འཛིན་ཐེར་ལ་བཏོན། །ཟུང་འཇུག་གྱི་ལམ་ལས་གཡོས་པ་
མེད། །གོགས་རྟོགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱིན་ང་རེ་བོད། །མོས་གུས་ཀྱི་བླ་མ་བསྟེན་པའྱི་ཚེ། །ཅྱི་གསུངས་དང་ལེན་གྱི་གོ་ཆ་
བརྟེན། །ཅྱི་མཛད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལེགས་པར་མཐོང་། །མངོན་ལོག་གྱི་མཆོད་འོས་བསླུ་མ་མོང་། །གོགས་མོས་གུས་ཅན་
ཚོགས་པའྱི་རེ་མོར་ཕྱྱིན། །ཡྱི་དམ་དང་མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་ལ། །བསེན་བསྒྲུབ་ཀྱི་བས་ཡུས་མྱི་བདོག་ཀང་། །ར་ལྟུང་
ལ་གནོང་འགོད་མྱི་འདུག་པས། །གང་དགོས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་ཡྱིད་བཞྱིན་སྒྲུབ། །གོགས་དམ་ཚིག་ཅན་ཚོགས་ཀྱིན་ང་རེ་
བོད། །འཕལ་དགོས་ལ་བ་བཏང་མ་འགྲུབ་ཀང་།།རང་དོན་དུ་གསོག་འཇོག་བས་པ་མེད། །ཞེན་ལོག་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་
མ་ཉམས་པས། །གོགས་བ་བཏང་ཚོགས་ཀྱིན་ང་རེ་བོད།།  ཞེས་ཀང་སོས།། ཀེ་མ་ད་དུས་སྱིགས་མའྱི་མྱི་རྱིགས་
འགར། །བསམ་ཚེ་སེམས་ཡྱིད་མ་ཤོར་སོ་བ་སེ། །རང་གྱི་མ་ནུས་སྡུག་ཐག་ཆད་པའྱི་དུས། །དད་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལག་
བཟང་འདན་རར་སོལ། །འདྲྱིས་འགོགས་མཐའ་མཐུན་གཏམ་གྱིས་བདག་བྱིད་ཀང་། །ཁྱི་རན་སེན་ཟན་མཐོང་ཚེ་འགྱིལ་
ལུ་འདྲ། །རེ་ཆེ་རགས་འགྱུར་མཆེ་གཟེང་ངར་དང་མཚུངས། །འོན་ཀང་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཁས་བླང་མྱིས། །གཞན་
ཕན་བསམ་སོར་ཕན་འདོགས་རྒྱུན་མྱི་གཅོད། །ཅེས་དང་། གཏམ་གསར་པ་རེ་ཐོས་ཀྱིན་འདྱིར་སང་ལ། །ཚིག་ཁ་ཙམ་དུ་
མྱིན་པར་སོ་བ་སེས། །གདོན་ཕྱོགས་རྱིས་ཀྱི་ཕུང་འདྲེའྱི་སྟོང་གཟུགས་ལ། །ཆགས་སང་གྱི་དག་གཉེན་གཟུང་འདྱི་
མཚར། །དངོས་མེད་དུ་ངེས་བཞྱིན་ཀུན་རྟོག་འདྱིས། །ལུས་སེམས་ལ་ཟུག་རྔུ་འབྱུང་འདྱི་མཚར། །དེར་གཉེན་པོའ་ི
བསྟེན་སེམས་བྱུང་ན་ནོར། །རང་བབས་ཀང་ངང་དེར་འཛིན་མེད་ཀོད། །ཅེས་སས་སོ།།  །། 
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           ༄༅། །བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བཟང་པོའ་ིགསུང་སོས་ལུང་བསྟན་གྱི་སོར་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །རྱིགས་བརྒྱའྱི་ཁབ་བདག་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་། །གངས་ཅན་འགོ་བའྱི་སབས་གཅྱིག་མྱི་ལ་རེའྱི། །ཞབས་རྡུལ་
སྱི་བོས་མཆོད་པའྱི་སམ་པོ་པས། །ལྟར་སང་འགྲུབ་ཚུལ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་རྣ་བས་ཉན་པའྱི་ཚུལ་
གཟྱིགས་ནས། །ཞྱིང་ཁམས་གཞན་དང་ཞྱིང་འདྱིར་མཆོག་སྤྲུལ་ནྱི། །བསྟན་པའྱི་གསལ་བེད་ངག་གྱི་དབང་པོ་དེས། །མ་
རྟོགས་རྟོགས་ཡུས་ཅན་གྱིས་བསོམ་ཆེན་འགས། །རང་ཉཉྱིད་བཙན་ས་ཟྱིན་པར་མ་གྱུར་ཀང་། །གཞན་མྱིའྱི་སོབ་དཔོན་
བེད་པར་རྱིངས་མཐོང་ནས། །ཇྱི་ལྟའྱི་དོན་གཟྱིགས་ཤེས་རབ་རལ་གྱི་ཡྱིས། །ངར་འཛིན་འགོང་པོའ་ིདཔུང་ཚོགས་རད་
ནས་བཅད། །སོད་ལྡན་སོབ་མ་ཚེ་གཅྱིག་སངས་རྒྱས་སར། །བཀོད་པས་འོག་མྱིན་གནས་ཀང་དོག་པོར་སོང་། །ཚུལ་
འདྱི་དྲན་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་འཛིན་ལས། །གང་ཤར་བསོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་གགས་ཀང་། །ཡང་དག་དྲན་པས་རང་
སོ་མ་ཐུབ་ན། །མྱིག་ནང་སྤུ་རྡུལ་གནས་ཚང་མྱི་ཤོང་མཚུངས། །དེས་ན་བར་ཆད་མེད་ལམ་རྱིས་སུ་ཆེ། །ཞེས་བདག་
ཅག་འགོ་བ་མུ་མཐའ་མ་མཆྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་གྱི་ནོར་བུར་གྱུར་ཅྱིང་། ས་གསུམ་ན་འགན་ཟླས་དབེན་པའྱི་རོ་རེ་
འཆང་མྱིའྱི་ཤ་ཚུགས་འཛིན་པ། མཚན་བརོད་པར་དཀའ་བའྱི་བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་བཟང་པོའ་ིཞབས་དྲུང་དུ། 
བདག་མཆེད་གོགས་སོགས་སྟོད་ཕྱོགས་ནས་འོངས་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་རྟོགས་ལྡན་གྱིས་འདུས་པ་མང་རབས་
ཚོགས་པའྱི་སབས་ཤྱིག །སབས་འགོས་པ་རྣམས་ལ་བསེ་འཕོའ་ིཡྱིག་ཆ་གསར་རྱིང་། ཨཽཌྷྱན་བསེན་བསྒྲུབ། རོ་སོམས་
ཆེན་མོ། ངེས་པ་ཅན་བཀའ་དྲྱིན་དུ་སྩལ། མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་དབང་། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞྱི་པའྱི་དབང་བཞྱི་རྫོགས། 
བཀ་ཤྱིས་ཚེ་རྱིང་མའྱི་བཀའ་གཏད། ཁྱིད་གསར་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅྱིག་སེས་སོར་ཉམས་ཁྱིད་དུ་གནང་། 
གཞན་ཡང་ཕག་གྲུ་བཀའ་འབུམ་སོགས་ཀྱི་ལུང་དང་། དབང་ཁྱིད་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་མང་པོ་བཀའ་དྲྱིན་དུ་སྩལ་བས་གནས་
ལུགས་མངོན་གྱུར་པའྱི་རྟོགས་ལྡན་པ་གསར་པ་མང་པོ་བྱུང་ཞྱིང་། རྱིང་པ་རྣམས་ལའང་བོགས་ཆེན་པོ་ཐོན་པ་བྱུང་བས། 
རེའྱི་ཞལ་ནས། ད་ལོ་ངེད་རང་བསོམ་ལོ་ལེགས། འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ན་ཁོ་བོས་ཉྱིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཆོས་རང་ཤོད་སྱིང་
འདོད་པ་ཡྱིན། གཡེང་བ་བས་པ་དོན་དང་ལྡན་གསུངས་ཏེ་ཐུགས་ཤྱིན་ཏུ་དགེས། དེའྱི་སབས་གྲྭ་པ་གསར་རྱིང་གྱི་འདུས་
པ་མང་ཞྱིང་སོད་གནས་ངེས་པ་ཅན་ཞྱིག་མེད་པས་སྱིན་བདག་རྣམས་དང་། མཆེད་གོགས་བསམ་པ་ཆེ་བ་འགའ་ཞྱིག་
གྱིས་ངེད་རང་རྣམས་ལ་བསོམ་གྲྭའྱི་གྲྭ་ཚང་ཞྱིག་མ་བས་ན་སྐུ་ནས་བསེས་པ་ཚོ་ཡང་འབོན་པ་འོ་བརྒྱལ་ཞྱིང་། ཁྱིད་
གསར་པ་རྣམས་ཀང་གཡེང་བར་འདུག་པས། རན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁུར་འཁུར་ནས་སྒྲུབ་སེ་ཞྱིག་འཛུགས་པ་དྲག་ཅེས་
གེང་བས། རེའྱི་ཞལ་ནས། རང་རེ་ཚོ་གནས་ངེས་མེད་མ་གཏོགས་བདག་བཟུང་ཅན་གཏན་ནས་མྱི་བེད། ཆགས་སང་
ཅན་གྱིས་གནས་དང་གོགས་བསྟེན་ན་ངེད་རང་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་འདྱིར་སང་དང་འདྲེས་ནས་སངས་
རྒྱས་ཡྱིད་སྨོན་དུ་ལུས་ཉེན་འདུག །ད་ལྟ་བོས་ན་ཐར། བསེགས་ན་སེབ། བཟུང་ན་ཟྱིན། མ་ལེ་ལ་སོ་བརྒྱབ་ན་རེས་འོང་
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བའྱི་དུས་འདྱིར། རེ་གཅྱིག་གྱི་སྒྲུབ་པ་མྱི་བེད་པར་འཆར་སོ་གང་བྱུང་གྱིས་རོ་མོང་ནས་རེས་སུ་འབང་ན་སྱིན་རྐོང་ནང་དུ་
ལག་མགོ་ཚུད་པ་ལ་ཚེགས་མེད། ཁེད་རང་རྣམས་ཀང་རང་རང་གྱི་དགེ་སོར་གང་འཕེལ་བས་ནས་རང་མགོ་རང་གྱི་
འདོན་པ་མྱིན་པ་རེ་ཞྱིག་ལ་གཞན་གྱི་ཁག་མེད། འགོ་དོན་གྱི་ར་བ་སེམས་བསེད་སྨོན་ལམ་ཡྱིན་པས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་
མཛོད། མྱིག་ལྟོས་དེ་མྱི་ལ་རས་པ་རང་ལ་བེད་དགོས་པ་ཡྱིན། མྱི་ལ་རས་པས་དགོན་པ་འདེབས་པ་དང་། གཙུག་ལག་
ཁང་དང་། རྟེན་བཞེངས་པ་དང་། སྒྲུབ་སེ་རྒྱག་པ་སོགས་གང་ཡང་བས་པ་མེད། སྒྲུབས་པ་ཁོ་ན་ལ་འབུངས་པས་ཚེ་
གཅྱིག་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ཡྱིན། ངེད་རང་རྣམས་ཀང་དེ་ཀ་འདྲ་ཞྱིག་བེད་བསམ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན། སར་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྟོད་
སྨད་ཀྱིས་སྒྲུབ་སེ་ཕན་བུ་འདྱི་རྣམས་ཀང་གཞྱི་རོད་པ་ཅན་དུ་མྱི་འདུག་པས་ལོ་ཤས་ཙམ་ལ་རྒྱལ་ཁམས་མྱི་ཕེར་བའྱི་
རྱིགས་བཞུགས་སུ་བཅུག་ན་ལྟོ་ཡྱི་གཡེང་བ་ཆུང་ཞྱིང་། སྱིན་བདག་རྣམས་ཀང་ཚོགས་རྫོགས་པར་འདུག་བསམས་
ནས། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་སད་བས་པ་མ་གཏོགས་ཆེད་གཉེར་གྱི་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་མེད་པས་ཀུན་གྱིས་ཡྱིད་ལ་
ཞོག །ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་ཁུར་འཁུར་ནས་གསར་པ་རྣམས་ཐུགས་དམ་བེད་དུ་འཇུག་པའྱི་བསམ་པ་དེ་ངོ་མཚར་ཆེ་སྟེ། 
སར་དཀར་ལས་དེ་ཙམ་གྱིས་བསྒྲུབ་པའྱི་མཉམ་གཞག་དེ་གཡེང་བར་བསྐུར་ནས་མེད་པོར་བཏང་ཚར་བ་དང་གསར་པ་
ལ་ཐུགས་དམ་འོང་དམ་ཅྱི་ཆ། ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ལ་ད་བླ་མ་ལ་ཆོས་དང་འཇྱིག་རྟེན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཕྱིན་ལས་
དང་ལོངས་སོད་ཆེན་པོ་བས། གྲྭ་པ་གང་མང་བསགས། སྒྲུབ་སེ་དང་དགོན་པ་གང་མང་བས་ནས། ལྟར་སང་ཆོས་ཚུལ་
འཛིན་པའྱི་བློ་རེ་འདྱིར་སང་གྱི་ཆེ་ཐབས་ཁོ་ན་ལ་གཏོད་པ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། དེ་འདྲ་བར་ཆད་ཀྱི་ས་མགོགས་ཡྱིན། །ཆོས་
ཚུལ་བཞྱིན་བེད་མཁན་བྱུང་ན་མང་མྱི་དགོས། །སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་དེས་འཛིན་པ་ཡྱིན། །དེ་མྱིན་ཁེད་རྣམས་ལ་ལས་
ས་དང་གཡེང་བར་བཀོལ་ན་དགེ་སོར་མ་བྱུང་དོགས་པས། ཆུ་བུམ་པ་གང་འཆུ་བ་ཙམ་གྱིས་གཡོག་ལ་བཀོལ་མ་མོང་བ་
ཁེད་རང་རྟོགས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ལ་གསལ་བ་དེ་ཁ་ཡྱིན། ལར་ངས་རེ་མྱི་ལ་དང་རོད་ཚང་པ་རྣམས་ལ་མྱིག་
ཡར་ལྟ་བས་ནས། སོབ་མ་ལ་དཔྲལ་རྔོ་འདོག་མ་མོང་། རང་རང་གྱིས་བློ་འདོད་དང་བསྟུན་ནས་ཆོས་སྱིང་ནས་བེད་
མཁན་ལ་དེ་ཁ་དང་མཐུན་པའྱི་བསབ་དོན་བས། གཞན་རྣམས་ལའང་རང་རང་གྱི་བློ་འདོད་གང་འདུག་དང་བསྟུན་པའྱི་
ལེགས་ཕྱོགས་སྟོན་པ་མ་གཏོགས། ཆེད་གཉེར་གྱི་འདྱི་བསྒྲུབ་དགོས་བས་པ་མེད། ཁེད་རྣམས་ཀྱི་ད་བླ་མས་ཅྱི་
གསུངས་སྒྲུབ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སན་པོ་རང་ཞྱིག་བྱུང་སྟེ། ལབ་པ་ལ་ཉན་མཁན་དཀོན་པོ་ལས་མྱི་
འདུག །ངས་གང་ཅྱི་གསུངས་བེད་ན་ཆོས་གྱིས་ཟེར་བ་ཡྱིན་མོད། གཞན་ང་ལ་འདྱིར་སང་གྱིས་སྒྲུབ་དགོས་ཅྱི་ཡང་མེད། 
ཁེད་རང་རྣམས་ཀང་བླ་མ་ཆེན་པོའ་ིདཔོན་པོའམ། སྐུ་སེ་ཡ ྱིན་ཟེར་ནས་དེ་དང་དེའྱི་རྒྱུད་པ་འཛིན་དགོས་ནྱི་མྱི་
འདུག །རང་གང་བདེ་གང་སྱིད་བས་ཆོག་ཙ་ན། གང་སྡུག་ཅྱིག་ལ་ཧབ་ཐོབ་མ་རྒྱགས་པར་ཧབ་ཐོབ་རྒྱག་ན་དཔལ་ནམ་
མཁའ་ལྡྱིང་ལ་རྒྱོབ་མཛོད། ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་འབྲུག་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་བསམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ངས་
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གྲུབ་མཐའྱི་ཕྱོགས་ཞེན་འདྱི་སོང་ནས་མྱི་མེད་ལུང་སྟོང་དུ། དཀར་བརྒྱུད་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་བཞྱིན་བསྒྲུབ་པ་བས་ན་
བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་དེ་ཀ་ཆེ་བར་འདུག་ཀང་། སར་གྱི་བསམ་བློ་རོ་མར་ཐལ་གསུངས་ནས་ཞེ་
མནའ་མཛད་པ་དེ་ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་མ་གསན་པ་ཨེ་ཡྱིན། གསུང་དེ་ལ་ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་བས་ན། འབྲུག་པའྱི་
བསྟན་པ་དང་ངའྱི་ཞབས་ཏོག་ལའང་དེ་ཀ་འགོ་བ་ཡྱིན། ལར་ཁེད་རྣམས་ཞབས་ཏོག་ཆེ་ཤོས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཞབས་ཏོག་
བས་ཆོག་ཙ་ན། སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་བེད་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཆོས་མ་གོ་བའྱི་རྟགས་ཆེན་པོ་ཡྱིན་གསུངས་ནས། 
གསུང་ལ་ཉན་པ་རྣམས་ལ་མྱི་འཚམས་པ་འཕལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་མང་པོ་དང་། ཁེད་རྣམས་ཀྱི་འོ་ན་བླ་མ་རང་གྱིས་
གསུངས་ལ་རས་ཀྱིན་རྱི་ཁོད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་གསུངས་པ་འདུག་ན། ཁེད་རང་སེ་པའྱི་གཞྱིས་ཀར་སོད་པར་འདུག་
བསམས་ན། དེ་ཁེད་རྣམས་ལོས་བདེན་ཏེ། ང་འདྱིར་སེ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཀར་སོར་སོར་བསད་པ་འདྱི་ཁེད་
རྣམས་ཀྱིས་ལྟོ་ཕན་བུ་འདྱི་ལ་བལྟས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན། དེ་མྱིན་ང་འདྱིར་ས་དྲོ་ཞྱིག་ཀང་མྱི་སོད། ད་དུང་ཡང་སོད་
དགོས་བསམ་པ་ཡེ་མེད། ཆོས་པའྱི་སོད་ས་སེ་པའྱི་གཞྱིས་ཀ་མྱིན་པ་ལོས་ཤེས་ཏེ། ཆོས་ཤོད་རྱིང་གྱིས་ལྟོ་འཚོལ་བའྱི་
གཡེང་བ་མ་དགོས་ན། ཁེད་རྣམས་དགེ་སོར་འཕེལ་བར་ཡོང་བསམས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན། ངས་སེ་པ་དང་མྱི་ཆེན་གྱིས་
ངོ་འཛིན་བས། ལས་ས་བ་འདྲ་ཞྱིག་བས་ནས་དངོས་པོ་ཕན་བུ་ཙམ་བྱུང་ན་ཡང་ཚགས་བས་པ་འདྱི། ཞག་ཉ་མྱིག་ཙམ་
ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ཟངས་གང་འཐུང་བའྱི་དཔེས། ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་ཚུལ་བཞྱིན་བེད་ལ་རེ་ནས་དེའྱི་ཁེ་ལ་བལྟས་
ནས་བས་པ་ཡྱིན། གཞན་ང་མྱི་ཆེན་གྱི་ངོ་སྲུང་དགོས་མེད། འདྱིར་སང་གྱིས་ཆེ་ཐབས་བསྒྲུབ་ན་ངས་ཀང་འདྱི་ལས་དྲག་
པ་ཞྱིག་འགྲུབ་ཚོད་འདུག་སྟེ། དེ་འདྲ་ལ་དགོས་པ་མེད་ཁེད་ལས་ས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀང་དངོས་པོ་ཕན་བུ་གང་ཡོད་
རྣམས་ཚོད་འདྲ་གྱིས་ལ་ཆོས་བེད་མཁན་ལ་ཕོགས་སྱིན། གཞན་ངེད་རང་ལ་ནོར་གསོག་འཇོག་གྱིས་དགོས་པ་མེད། ང་
ལ་ནྱི་ཤྱི་ཡང་དགོངས་རྫོགས་དང་། རྟེན་བཞེང་དང་། སྐུ་མཆོད་སོགས་ཡེ་མྱི་དགོས། དེའྱི་ཚབ་ད་ལྟ་ནས་ཆོས་བེད་ལ་
ཞབས་ཏོག་གྱིས་དང་དེ་ཀ་དགའ་བ་ཡྱིན། ང་ནྱི་འཕལ་བྱུང་འཕལ་དག་མྱིན་པ་ཤྱི་ནའང་། ཆོས་རེ་ལྷ་རེ་བ་ཤྱི་བར་འདུག་
སྟེ། ཤུལ་དུ་ཤོ་གང་རྱི་བའྱི་ནོར་དངོས་པོ་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་ན་དགའ། ལར་ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་སེ་རྒྱག །ཅོག་
གྲྭ་འཛུག་བསམས་ནས་སོ་སོ་མ་མཛད་ཀྱིན་འདུག་སྟེ་དེའྱི་ཁུར་འཁུར་དགོས་པ་བྱུང་ན་སྱིད་པོ་ཡེ་མྱི་ཡོང་། ཕ་བོང་འོག་
ཏུ་དར་ཤམ་ཚུད་ཟེར་ཙ་ན་རང་གང་མནོ་བས་མྱི་ཆོག་པར། མྱིའྱི་སྡུག་བསལ་ཡང་རང་གྱིས་མོང་བ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། 
དང་པོ་ད་དྲག་ཤོས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་འཛུམ་འཛུམ་བས། འདན་ཤྱིག་ཧད་ཧད་བས། ཁ་ལེབ་མོར་བཏང་
ནས། ལག་པ་ཟུར་ལ་ཁེར། ཕྱག་རྟེན་དུ་ཞོ་བླུ་རེ་ཙམ་ཁེར། མྱིག་ས་རེར་ཕབས་ཀྱིན་ཞུམ་ཞུམ་གྱིས་དགོངས་ལེན་གང་
མཁས་བས་ནས། ང་ཆོས་སྱིང་ནས་རང་དྲན་པ་ཡྱིན་པས་ང་ལ་ཕོགས་དགོས་ཟེར་ཡོང་། ཕོགས་བྱིན་མྱི་གལ་དུ་བཙུད་
ཚར་ཚ། །ཁོས་རན་མགོ་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་རབས་སོན་འདུག་རབས། །མཆེད་གོགས་ཀྱིས་སོན་ཡོན་བརྟགས་ནས་གྲྭ་
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ཚང་གྱིས་དཀྲུགས་ཤྱིང་བས་ཡོང་། དེ་བྱུང་ཙ་ན་ངས་ཁོ་ལ་བཟང་དེ་ཁ་ཙམ་བས་པས། ཁོས་ང་ལ་ངན་འདྱི་ཙམ་བེད་མ་
ཐང་བསམས་ནས་རེས་ཤེས་ལངས། རྒྱུད་འཁྲུགས་ནས་དེར་འགན་འཁུར་འཇོག་སྱིང་འདོད་ཀང་འཇོག་ནྱི་མྱི་ཐུབ་པས། 
བླ་མའྱི་གསུང་དྲན་པ་ཞྱིག་དེ་དུས་འོང་སྟེ་འཕྱྱིས་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་ད་ལྟ་ས་ཡངས་སར་ཡོད་པ་དོག་སར་མ་འཚངས་མཛོད། 
འདྱིར་སས་པ།།  དུས་གསུམ་སན་ལྡན་ཐུགས་རེའྱི་བདག །གུ་རུ་རཏྣས་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །འདྱི་འདྲའྱི་ལུང་བསྟན་
ཐོབ་བཞྱིན་དུ། །རྒྱལ་བའྱི་གསུང་ལ་རེས་ཆོད་ཀྱིས། །སར་དགོན་དྲན་པས་མ་འོངས་པའྱི། །འབྱུང་འགྱུར་འཆུག་མེད་
ལག་ཏུ་ལོན། །ངེས་ཤེས་མྱི་སེའྱི་དབང་མྱི་འདུག །བློ་སེད་འཕལ་ནས་འཕལ་དུ་བསབ། །བ་བཏང་སྱིད་ལ་ཡྱིད་སྨོན་
ཤོར། །ཐུགས་ལ་ཞོག་དང་རེས་འཇུག་རྣམས། །གཞན་དོན་རླབས་ཆེན་དུས་བྱུང་ན། །ཞྱི་བདེ་དོན་གཉེར་ཅྱི་ལ་
བེད། །ཅེས་སས་སོ། །ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་གྲྭ་ཚང་འཛུགས་པ་སོགས་མྱི་འགྲུབ་ཀུན་རྟོག་གྱི་རྱི་མོ་བས་དུས་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་
ཟྱིན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཡྱིན་ཤས་ཁ་སྟེ། ངས་ནྱི་དེ་ལ་རེས་ཤེས་ཟེར། རོ་གཅྱིག་འདྲེས་པའྱི་རྦ་ལ་གཡེང་ཟེར་བའྱི་
འཁོར་ས་ཡང་འདྱིར་ཡོང་བ་ཡྱིན་གསུངས། དེ་ལ་འདྲེས་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལགས་ཞུས་པས། དེ་ལ་འདྲེས་ཚུལ་ནྱི། གཞན་
རྣམས་མཉམ་གཞག་དང་རེས་ཐོབ་འདྲེས་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་འདུག་སྟེ། ངས་གོ་བ་འདྱི་ལྟར་དུ་བླངས། མཉམ་བཞག་
དང་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ཁད་པར་མྱི་འདུག་པས་འདྲེས་འདྲེས་པ་ཡྱིན་མོད། མཉམ་རེས་གཉྱིས་རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་སོ་སོ་
ལ་འདྲེས་པའྱི་དོགས་པ་གར་ཡོད། རེས་ཐོབ་དང་རེས་ཤེས་འདྲེས་པའྱི་རྦ་ལ་གཡེང་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་མགོ་འཁོར་ན་དགེ་
སོར་ལ་སེད་མྱི་ཡོང་། དོན་ལ་རྱིག་པ་དབྱིངས་སུ་ཐྱིམ་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། དོན་རྱིག་པ་
དབྱིངས་སུ་ཐྱིམ་པ་ཟེར། ཁོང་དབུ་ཕྱག་པའྱི་སད་ལ་གཉྱིས་མེད་ལོ། །དོན་ལ་སང་མེད་འོད་གསལ་ལམ། །འགྱུར་མེད་
བདེ་ཆེན་དུ་འགོ་དགོས་རང་དབང་མ་འདུས་པར་བ་སོ་ལྷགས་པས་ཁེར་བ་བཞྱིན། །རླུང་ཤར་ནས་བྱུང་དུས་ནུབ་ན་
ཁེར། །དེ་བཞྱིན་ལྷགས་པ་གང་བྱུང་གྱིས་ཕྱོགས་སུ་ཁེར་ན་རྫས་བ་སོ་ཡྱིན་པར་ཡང་ངོ་ཤེས། འཁེར་མཁན་ལྷགས་པ་
ཡྱིན་པར་གོ་བཞྱིན་དུ་འཁེར་བཅུག་ན་མྱི་ཡོང་། བདག་ཉྱིད་གཞན་དབང་དུ་ཤོར་བ་ཟེར། དེས་རྟེན་འབེལ་འཆུག་པ་ཡྱིན། 
ཁ་ཕྱྱིར་བལྟས་ནས་མྱིས་གང་ཟེར་གྱིས་རེས་སུ་འབོང་བས་མྱི་ཡོང་། ཉ་ཆུ་ལ་འཕྱོ་བ་ཁོ་རང་གྱིས་དཔལ་རལ་ངོམས་པ་
ཡྱིན་རུང་། ཉ་ཆུས་མ་ཁེར་བ་ཞྱིག་དགོས། མཚོ་འཁྲུགས་རྦ་ཀོང་ཙམ་བྱུང་ཡང་ཆུ་འབབ་ཕྱོགས་སུ་ཉ་མ་ཁེར་བར་ཉ་མོ་
རང་སོ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དགོས། རྟེན་འབེལ་གཅྱིག་ཆོག་མའྱི་རྒྱལ་ས་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཡང་རྱིག་པ་རང་སོ་ཐུབ་མ་ཐུབ་ལ་ཟེར་
བ་ཡྱིན་གསུངས། འདྱིར་སས་པ།།   ཕ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་རེ་བ། །བདག་རེས་འཇུག་རྣམས་ཐུགས་རེས་
གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །བསོམ་མཉམ་རེས་ཀྱི་འཕང་རྣམས་བསལ་བ་དང་། །དྲན་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་
གསོལ། །ལར་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་མ་ཟྱིན་དྲན་པ་དེ། །ཚོགས་དྲུག་གྱིས་སྟེང་དུ་རྒྱ་ཡན་ཀོད། །ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་རང་རལ་
ཡྱིན་སོགས་ཤྱིང་། །སར་གོམས་བག་ཆགས་ཀྱི་རོ་ལ་མོང་། །ཆགས་སང་གྱིས་བེ་ཁ་ཅྱི་ལ་བྱི། །བསོམ་ཆེན་གྱི་འཁོར་
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ས་ཞྱིག་དེ་ན་གདའ། །ཕྱྱི་བལྟས་ཀྱི་ཁས་ལེན་མཐོ་ན་ཡང་། །ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་འགོ་འམ་ལྟོས། །བསོམ་རོ་
གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པའྱི་རྱིས་ལ་རྒྱོབ། །ཅེས་སོ། །ཡང་ལ་སྟོད་ཀྱི་རྟོགས་ལྡན་པ་རང་གྱིས་ཉམས་ལེན་གཞན་ལ་ཤོད་ཅྱིང་། 
གཞན་གྱིས་ཆོས་སད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པས། སྐུ་གཞོགས་སུ་ཁོ་རང་ཉམས་མོང་ཙམ་མྱིན་པའྱི་འགའ་
རེ་ཞུ་བས། རེའྱི་ཞལ་ནས། ཁོད་ལ་དེ་སད་ཟེར་མཁན་སུ་ཡྱིན། སར་ཡང་དེ་ཀ་བས་པས་དགེ་སོར་ལ་རག་གོགས་མ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་མོད། ད་ངའྱི་རར་མ་སོད་ད་ལྟ་རང་རྒྱུག་གསུངས་ནས་ཞག་འགའ་སྐུ་གཞོགས་སུ་མ་བཏང་། ངེད་རྣམས་ལ་
ཁོར་གང་ཟེར་གྱིན་འདུག །དད་པ་ལོག་པར་འདུག་གམ། ཐུགས་དམ་སོང་གྱིན་ཨེ་འདུག་གསུངས་པ། ཐུགས་དམ་སོང་
གྱིན་འདུག །དད་པ་མ་ལོག་པར་གདའ་ཞུས་པས། འོ་ན་ད་དུང་དགོངས་པ་ལོག་འདུག །ཕྱག་འབུལ་མྱི་འོང་བར་འདུག་
གྱིས་གསུངས། དེ་ནས་ཞག་འགའ་ནས་ཁོང་སྐུ་གཞོགས་སུ་བྱུང་བས།  རེའྱི་ཞལ་ནས་ཁེད་ཐུགས་དམ་འཕེལ་པོ་བྱུང་
ངམ་གསུངས་པས། ཨ་འོ་བྱུང་ཞེས་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཞུས་པས། དྲང་པོར་བཤད་དགོས་པ་ཡྱིན། དྲང་པོར་མ་བཤད་ན་ང་
ལ་མངོན་ཤེས་ནྱི་མེད། དགེ་སོར་གྱིས་བོགས་འདོན་མྱི་ཤེས་པར་གདའ། ངས་བལྟས་ན་ཁེད་ཀྱིས་དགེ་སོར་དེ་འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་མྱི་འདུག་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདུག །གསུངས་ནས་ཁོང་གྱིས་དུས་གསུམ་གྱིས་རྟོག་པ་འོག་འགྱུར་བཏང་བ་རྣམས་ཕྱི་
བསན་མེད་པར་བཀའ་བཀོད་ཕེབས་པས། བསམ་བློ་དེ་ཀ་འདྲ་ཡོང་གྱིན་འདུག་ཀང་དྲན་པས་ཟྱིན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་རེའྱི་
བཀའ་ཕེབས་པ་ལྟར། ཁོ་རང་ལ་བྱུང་བ་ཞུ་དག་ཕེར་བ་བྱུང་བས། རེའྱི་ཞལ་ནས། དྲན་པས་ཟྱིན་ཞན་འདྲ། ཁོད་ཀྱིས་དེ་
བས་ལྷག་པའྱི་དགེ་སོར་ཨ་ཏོ་ཡོད་ཀང་རྟེན་འབེལ་འཆུག་པས་ཟན་གོང་གེན་ལ་མྱི་འགྱིལ་བ། བསོམ་ཆེན་ཐུར་དུ་འགྱིལ་
བར་ཟེར། དུས་རྒྱུན་དུ་ལྟོའ་ིཕྱྱིར་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་། ཆོས་སྱིང་ནས་འདོད་ན་ཡང་ཡུལ་ག་གེ་མོར་བླ་མ་ཆེ་གེ་མོས་ཆོས་
འཆད་ཀྱིན་ཡོད་འདུག་པས། དེ་ཞུ་ཟེར་ནས་བླ་མ་འཚོལ་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་། དེར་ཡང་ཆོས་འདོད་པ་བཞྱིན་མྱི་
ཡོང་། བླ་མའྱི་དགོངས་པ་མྱི་ལོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་གང་གྱིས་ལན་ན་རྟེན་འབེལ་བསྱིག་མ་ཤེས་པར་ཁ་ཕྱྱིར་
བལྟས་ནས་འཆར་སོའ་ིརོ་མོང་བ་དེས་ལན་པ་ཡྱིན་གསུངས། ཚུལ་འདྱི་བ་བེད་དྲན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་གམ། །རྣལ་འབོར་
བར་ཆད་ཅན་གྱི་ལམ་ཟེར། །འདྱིར་སས་པ། ཞེན་པའྱི་འཁྱི་བ་མ་ཆོད་པའྱི། །ཡྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིད་སོང་བ་འདྱིས། །ཆོས་
དང་ཆོས་མཛད་གསེང་བར་དུ། །ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བཞག་ཐམས་ཅད་ཤོད། །བས་པ་ལས་ནྱི་བེད་དགོས་མང་། །ཟྱིན་དུས་
མེད་པས་སང་བ་སོ། །ཅམ་གྱིས་བཞག་ན་ཟྱིན་པར་གོ། །མྱི་ལ་རས་པ་མྱི་ཟེར་རྒྱུས། །ཁོང་ནྱི་བ་བཏང་ཡྱིན་ཚོད་
འདུག །བསྡུ་བཞྱིའྱི་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་གང་། །ཞེན་པ་མེད་ན་ཅྱི་བས་བདེ། །ཆོས་མཛད་ཕལ་དང་བསྟུན་ཀང་
ཆོག །སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་གང་སོང་ཟབ། །ཅེས་སོ། །ངག་དབང་ཆོས་སབས་གགས་པས། རྟེན་ལ་བགེགས་ཞུགས་པ་
ལ་རྱིག་པ་གཏད་པས་ཆོག་ལགས་སམ་ཞུ་བས། དེ་ཀས་ཆོག་བགེགས་བསྐྲོད་པར་མ་ཟད་རབ་ཏུ་གནས་པ་ལ་རྱིག་པ་
ར ེ་གཅ ྱིག་ཏུ་མ་ཡ ེངས་པར་གཏད་པ་ད ེ་རབ་གནས་ཀ ྱི་མཆ ོག་ཡ ྱིན།  བསེན་རྫ ོགས་རྟ ོགས་ལྡན་རྣལ་འབ ོར་
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པས། །གཟྱིགས་པས་རབ་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར། །གསུངས་པས་སོ། །ངས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་སྐུ་འདྱི་ལ་ཆོ་ག་ལ་
བརྟེན་པའྱི་རབ་གནས་མ་བས། རྟོགས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བེད་དུ་བཅུག་པས། ཁོང་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱིས་རྨྱི་ལམ་བཟུང་ནས་
བདེ་བ་ཅན་དང་མངོན་དགའ་སོགས་སུ་རྟེན་གདན་དྲངས་ནས་རབ་གནས་ཞུས་པར་གདའ། ཚུལ་འདྱི་ཟབ་མོ་སང་བའྱི་
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནམ་དྲན་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནམ། རྣལ་འབོར་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཟེར། དྲན་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་དང་། བ་བེད་དྲན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་གཉྱིས། །འདྲ་འདྲ་ལ་ནོར་དོགས་ཡོད། །བདེན་རྫུན་ལག་ཏུ་བླངས་ནས་
གསལ། །གསུངས་སོ། །རེ་བཙུན་བླ་མའྱི་ཞལ་གདམས། གགས་འདོད་ཀྱི་མཎྜལ་གྱིས་བསྐུལ་ནས། ཚོགས་ཆོས་སུ་
ཕེབས་པ་ཐོར་བུ་བ་འགའ་ཞྱིག །རེ་བཙུན་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་དྲྱིན་གྱི་ལེགས་པར་ངོམས་པའྱི་ཀུ་སུ་ལུའྱི་སོམ་ཆེན་མདོ་
ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བདུད་སེ་ཕམ་པར་མཛད་པའྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའ་ིདཀར་ཕྱོགས་
ལ། རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བང་གོང་དཀར་རེར་ཡྱི་གེར་བཀོད་ཅྱིང་། ཞུ་དག་མཚམས་འཇུག་རྣམས་ཟྱིལ་གནོན་གྱི་ལོ་ལ་དཔལ་རྱི་
བོ་ཆེར་བགྱིས་པ་འདྱིས་སྱིང་པོའ་ིབསྟན་པ་ཕྱོགས་མཐར་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྱིགཉ  ། 

               རེ་བླ་མའྱི་ཞུས་ལན་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་བཞུགས་སོ།།  

 གུ་རུ་ན་མོ། །ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས། །བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལགས། །དྲྱི་བ་འགའ་ཞྱིག་གདའ་བ་ཞུ་རུང་ངམ་ཟེར་
བ་ལ། ཁེད་རང་ལ་གང་ཤར་བ་དྲྱིས་ཤྱིག་གསུངས་པས། ལགས། ད་ལྟའྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་ངང་གྱི་བསེད་རྱིམ་འདྱི་
ལས་རྫོགས་རྱིམ་ཟུར་དུ་མ་རེད་ལགས་པ་ཅྱི་རེ་ངན་ཞུ་བ་ལ། བསེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ལ་ཐ་དད་ཅྱི་ཡོད་གསུངས། རང་
དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་གསལ་ནས་སགས་མཉམ་དུ་ཟླ་བ་དང་། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྱི་བོར་བླ་མ་
བསོམས་ནས་གསོལ་བ་མཉམ་པོར་འདེབས་བསོམ་རུང་ངམ་ཞུ་བ་ལ། དེ་ལྷག་པར་ལེགས། བུམ་དབང་གྱིས་ཉམས་
ལེན་ཡང་ཡྱིན་ཅྱིས་ཀང་རུང་གསུང་། འོ་ན་ཐམས་ཅད་ལྷར་གསལ་ནས་མཆོད་བསྟོད་སུས་བེད་ཞུ་བ། མཆོད་བ་མཆོད་
བེད་གཉྱིས་མེད་དེ་ཀ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་གྱི་མཆོད་པ་ཡྱིན་མོད་གསུང་། འཛིན་པ་མེད་པའྱི་སང་བ་གང་ཤར་བཟོ་
མ་ཉམས་པ་འདྱིས་སོམ་གྱི་གོ་ཨེ་ཆོད། འདྱི་དཀའ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ན་ཞུ་བས། གང་ཤར་སོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་དེ་ཀ་
བསངས་པས་ཆོག་གསུང་། འོ་ན་འདྱི་བསངས་པས་མྱི་སུན་ཞྱིང་བོད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་བས། དེ་ཙུགས་ཡྱིན་གསུང་། 
སྐུ་གསུམ་བས་ཀང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ལས་མྱི་འདུག །མྱིང་ཐ་དད་འདུག་པ་ཅྱི་རེད་བསམ་པ་བྱུང་ཞུ་བས། ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་
མྱིང་ཐ་དད་གདུལ་བའྱི་ངོར་ཡྱིན། གདུལ་བ་བང་སེམས་ཀྱིས་ངོར་འདུལ་བེད་ལོངས་སྐུ། གདུལ་བ་སོ་སེའྱི་ངོར་འདུལ་
བེད་སྤྲུལ་སྐུ། དེ་ཡང་ཆོས་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་པས། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་བཞྱིན། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕོ་བ་
དང་། །སོགས་གསུང་པ་ཡྱིན་མོད་གསུང་། བདག་གྱིས་བླ་མ་བཟང་པོ་ཞྱིག་གྱི་བྱིན་རླབས་རྟེན་ཡོད་པ་ལ་སེམས་
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ཆགས་ཆགས་ཞེན་ཞེན་འདྲ་བ་འདུག །གཞན་རྒྱུ་དངོས་པོ་ལ་ཞེན་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག །དེས་ཨེ་འཆྱིང་ཞུ་བར། དེ་ཡྱིན་
པ་དད་པ་ཡྱིན་རེ་ཞྱིག་དེ་ཙམ་གྱིས་སོན་མེད་ཀང་། དད་པ་མོས་གུས་སྱིང་རེ་རྣམས་ཀང་ལམ་དུ་ཁེར་བའྱི་གནང་རོ་
སོམས་ཀྱི་ལུགས་དང་། རྟེན་འབེལ་གྱི་ལུགས་གཉྱིས་ཡོད། རེས་སོར་ཤེས་ཡོང་གསུང་། ཁར་ཉྱིན་གྱི་སོམ་བཟང་པོ་དེ་
རང་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པར་འདུག །ད་ལྟའྱི་འདྱི་ས་མའྱི་སང་བ་དེ་ཀ་རེད་པས་འདྱི་སོན་ལ་མྱི་ཤེས་པ་ཅྱི་ཡྱིན་བསམ་པ་
བྱུང་། འདྱི་ཤེས་ནས། ད་བར་ལ་ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་བ་མྱི་འདུག །དུས་གསུམ་མྱི་འདུག །དཀོར་སྱིབ་ཀྱིས་རེས་ཤེས་དུ་མ་
ཙམ་འོང་བ་དེ་རེས་ན་རྟོག་པ་སན་སྤུན་འཕོ་བ་ཙུགས་བེད། རེས་ན་སར་གྱི་ཞྱི་གནས་འདྲ་བ་དྲན་མེད་ཅམ་མེ་བ་ཡོང་གྱི་
འདུག །ནུབ་མོ་གཉྱིད་འཐུམ་པ་དེ་ཅྱི་ཡྱིན་མ་ཤེས། གསེར་འགྱུར་རྱི་ཡྱི་རྣམ་པ་ཟེར་བའྱི་དཔེ་འདྱི་ལ་སར་བཏུབ་བམ་ཞུ་
བར། རེས་ཤེས་དུམ་ཙམ་དང་གཉྱིད་འཐུག་དུས་མྱི་སེབ་པ་བསོམ་ཡུན་ཐུང་པས་ལན། ད་སྱིང་རུས་ཀྱིས་ཞོར་ཐེག་ན་
ཡོང་། དཔེ་སར་བཏུབ། ལྕགས་མེས་བསེག་པ་ལ་གྲུབ་པའྱི་དངུལ་ཆུ་གསེར་འགྱུར་རྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་རེག་ཙམ་བས་
མ་ཐག་ལྕགས་དེ་གསེར་དུ་འགྱུར། །དཔེ་དེ་ནྱི་རྟོག་པ་དྲན་པའྱི་མེས་སངས་པ་རང་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་རྱིས་ཟྱིན་མ་ཐག་
རྱིག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། དེ་ནས་གསེར་དེ་སར་ལྕགས་སུ་འགྱུར་མྱི་སྱིད། དེ་བཞྱིན་རྱིག་པའྱི་ངོ་བོ་འགྱུར་མྱི་སྱིད་དེ། 
འཇམ་དཔལ་གྱི་ལྟ་བ་མདོ་བསྟན་ལས། ཇྱི་ལྟར་རོ་ཡྱིས་ཕུགས་པའྱི་ཟངས། །སར་ཡང་ཟངས་སུ་འགྱུར་བ་མེད། །དེ་
བཞྱིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཕུགས་སེམས། །སར་ཡང་ཕུགས་སུ་འགྱུར་བ་མེད། །གསུང་། འོ་ན་རེས་ཤེས་འདྱི་འོང་མ་ཐང་ཞུ་
བར། དེ་སར་གྱི་བག་ཆགས་ཙམ་ཡྱིན། ངོ་བོ་མྱི་འགྱུར་ཀང་གསེར་གཡའ་ཡོད་པ་ལ་བཙོ་སངས་དང་བཟོ་བས་པས་
ལེགས་པོ་འབྱུང་བ་དང་འདྲ་བར། བག་ཆགས་ཀྱི་གཡའ་སང་བ་དང་། གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་དུ་ལྷ་སྐུའྱི་བཟོ་དང་རལ་
སོང་དགོས། དེ་ཡང་ལྷ་མང་པོ་བསོམས་པས་ཆོག་གསུང་། གསེར་འགྱུར་རྱི་ཡྱིས་རྣམ་པ་མཆོག་ལྟ་བུ། །ཞེས་སེམས་
བསེད་ལ་སར་བ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་བར། དེ་ལྟར་ཡྱིན་འདྱི་དོན་དམ་སེམས་བསེད་ཡྱིན་མོད། ཁེད་ཀྱིས་ཆོས་གོ་
འདུག །ད་རོ་སོམས་དང་རྟེན་འབེལ་གྱི་ཁྱིད་མྱི་འགང་བར་ཡོང་། ལར་ཆོས་བཤད་ཚད་ལ་ཡོང་པས་ཆོག །དགོངས་པ་
ཞུ་མྱི་དགོས་གསུང་ངོ་།།  །། 

                 རེ་བཙུན་ངག་དབང་བཟང་པོས་གནང་བའྱི་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ།།   

གུར་གུམ་མདངས་ཅན་མཚན་བཟང་ལྡན་པའྱི་སྐུ། །འཆང་བའྱི་ཕྱག་གཉྱིས་གེགས་བམ་རལ་གྱི་འཛིན། །རྱིན་ཆེན་རྒྱན་
ལྡན་ལྷ་རྫས་དར་གྱིས་བཀླུབས། །རོལ་པའྱི་སྟབས་ཀྱིས་སེངྒེའྱི་སྟང་བཞུགས་པའྱི། །འཇམ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེར་དབེར་མེད་ཀང་། །ཐ་དད་གདུལ་བའྱི་མོས་པ་བཞྱིན། །གང་འདུལ་དེར་སྟོན་བཀའ་
བརྒྱུད་ཀྱི། །བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། །ཡེངས་པ་མེད་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱིས། །དྲན་པའྱི་ར་བར་བཅུག་ཙ་
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ན། །བདེ་གསལ་མྱི་རྟོག་ཉམས་དང་ལྡན། །ཟག་བཅས་མངོན་ཤེས་ཕ་མོ་འཆར། །རེ་གཅྱིག་རྣལ་འབོར་དེ་ལ་ཟེར། །བླ་
མའྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པའྱི་དུས། །སར་གྱི་ཉམས་མོང་ཧྲུལ་གྱི་འཇྱིག །སེམས་ཉྱིད་རང་ངོ་རང་གྱི་ཤེས། །ཐག་ཆོད་ངེས་
ཤེས་ནང་ནས་རེད། །སོས་བལ་རྣལ་འབོར་ཡྱིན་པར་ངེས། །རྱིག་པ་ར་བལ་རྟོགས་པའྱི་ཚེ། །ཉམས་ལེན་སང་བའྱི་སྟེང་
དུ་བདེ། །འགགས་མེད་འཆར་སོ་རྒྱན་དུ་ཐོགས། །སང་རྱིག་འདུ་འབལ་མ་མཆྱིས་པས། །རོ་གཅྱིག་སོབ་པའྱི་ཟུང་འཇུག་
ལོ། །བསོམ་དུ་མེད་པའྱི་རྣལ་འབོར་ལ། །བདག་གྱིས་གོ་ཚོད་འདྱི་ལྟར་ཤར། །སང་བ་འཁོར་བ་ཉོན་མོངས་ཟད། །སོང་
བེད་གཉེན་པོ་ཤེས་སྱིབ་དག །ཡེ་ཤེས་གཉྱིས་མེད་ཚུལ་འཆང་བ། །ཤེས་དང་ཤེས་བ་གཅྱིག་པའྱི་དབྱིངས། །ཡེ་ཤེས་
མྱིག་གཅྱིག་དྲྱི་མ་མེད། །ཐམས་ཅད་མཁེན་གཟྱིགས་གོ་འཕང་ཡྱིན། །བདག་གྱི་གོ་བའྱི་རྱི་མོ་ལ། །ནོར་འཁྲུལ་མཆྱིས་ན་
བཟོད་པར་མཛོད། །ཅེས་ཁམས་རྱི་བོ་ཆེ་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་བསྐུལ་བའྱི་ངོར་བགྱིས་པའོ།།  །། 

གཏན་དོན་ཐར་པ་གྲུབ་པའྱི་རྣལ་འབོར་པ། །ཆོས་བརྒྱད་ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བཞག་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར། །མྱི་རྟག་འཆྱི་བ་སོགས་ལ་
བརོན་འགྲུས་བསེད། །སྱིར་སང་སྒྱུ་མར་ཤེས་པས་ཞེན་འཛིན་བཟློག །ཉམས་རྟོགས་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པས་ཟུང་འཇུག་
རྟོགས། །བཟང་ངན་ལས་འབེལ་ཐོགས་པས་གདུལ་བར་འགྱུར། །ཐེ་ཚོམ་སོ་འདོགས་ཆོད་པས་སང་བླངས་བལ། །གང་
ཤར་བསོམ་དུ་ངེས་པས་གཟུང་དྲན་དག །མ་དག་འཆར་སོ་ཟད་ན་རོ་གཅྱིག་རབ། །ཐལ་བྱུང་སྟོང་པ་འདྱི་དུས་རེས་ཤེས་
ལོ། །མཉམ་རེས་མེད་ན་བསོམ་མེད་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཞེས་དང་། ཚེ་འདྱིར་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་གཅྱིག །ཐོབ་ནས་
མཁའ་མཉམ་འགོ་བ་རྣམས། །རོ་རེའྱི་ས་ལ་འགོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །དཀར་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་འཁོངས་པར་ཤོག །ཅེས་རྟོགས་ལྡན་
ཁམས་པ་དགེ་སོང་ལ་སད་བཀ་ཤྱིས་ལོངས་སུ་གདམས་པའོ།།  །། 

སང་བ་ལ་ཞེན་པས་ཁ་ཕྱྱིར་བལྟས། །སར་གོམས་ཀྱི་བག་ཆགས་སོང་པའྱི་དུས། །ཉམས་མོང་ལ་གནས་ཆ་སད་ཅྱིག་
མེད། །ཞེན་འཛིན་དང་འཛིན་མེད་ས་ཚོགས་འཆར། །འདྲེས་པའྱི་རྦ་ལ་གཡེངས་ཤེས་ཟེར། །རོ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་སུ་
འབྱུང་ཞེས་གསུངས། །འགའ་ཞྱིག་གྱི་གོག་པོ་རོ་སྱིལ་བེད། །ལ་ལ་ཞྱིག་དེ་ཉྱིད་རལ་དུ་རློམ། །ཉམས་ལེན་ལ་རྡུག་ནས་
བསོམ་སུན་སེ། །ངན་ལང་གྱིས་ཤེས་པ་མ་ཆུན་པས། །བག་ཆགས་ཀྱི་ས་བོན་རུལ་མ་ནུས། །རྟོགས་ལྡན་གྱི་འཁོར་ས་
ཞྱིག་དེ་ན་གདའ། །གོགས་ཉམས་ཅན་ཡོད་ན་དེ་རུ་དགོས། །རལ་དུ་འཆར་ལུགས་ཅྱི་ལྟ་བུ་སམ་ན། །ཕྱྱི་སང་ཡུལ་སང་
སྟོང་སྒྱུ་མར་རྟོགས། །སེམས་འགྱུ་བ་དངོས་མེད་རང་དབང་ཐོབ། །བར་ཟུང་འཇུག་མཁའ་ལ་མདུང་སོར་ཤེས། །ཞེན་
འཛིན་དང་བལ་བས་བཀག་མ་དགོས། །ངན་གོམས་ཀྱི་བག་ཆགས་བསོམ་དུ་འཆར། །འཁོར་ཡུག་ཏུ་བཏང་ན་མེད་ཀ་
མེད། །ཡུལ་སེམས་གཟུགས་ཡྱིན་ནོ་དག་སང་སོང་། །འོ་ན་འདྱི་ག་ཙམ་ཚུན་ཡོད་ཅེ་ན། །མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་པ་
སྟེ། །སོབ་པའྱི་ཟུང་འཇུག་གྱི་རྱིང་ལ་ཡོད། །སོམ་ལམ་པའྱི་སོང་གཞྱི་སོང་བེད་ལོ། །འདྱི་བགྱིས་ཀྱི་བསབ་བ་མང་མྱི་
དགོས། །ལུས་འདྱི་ཐོག་ནས་གཏན་དོན་སྒྲུབ་པ་གཅེས། །མྱི་ང་ལ་ཉན་ན་དེ་ཙམ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། བདག་གྱིས་བས་
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དང་བེད་འགྱུར་དགེ་བ་རྣམས། །འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས་པས་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་ཁབ་སྟེ། །འགོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་དེ་སྨྱིན་
ནས། །ཀུན་ཀང་ཐ ེག ་ཆ ེན་འཕགས་པའ ྱི་ས ་ཐ ོབ ་ཤ ོག  །ཅེས ་མདོ་ཁམས་ལ་ཆས་པ་རྣམས་ལ་གདམས་པའ ོ།།   །། 
ལར་འདྲྱིས་མེད་མྱི་དང་འགོག་འགོག་ནས། །ཤ་ཉེ་སོས་མཛའ་བརེད་དེ་ཐལ། །རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་འགྱིམ་འགྱིམ་
ནས། །སེས་པའྱི་ཕ་ཡུལ་བརེད་དེ་ཐལ། །དགོས་མེད་ཞེན་ལོག་བསྟེན་བསྟེན་ནས། །ཟང་ཟྱིང་ནོར་རྫས་བརེད་དེ་
ཐལ། །ཡེངས་མེད་དྲན་པ་བརྟེན་བརྟེན་ནས། །སོས་བཅས་རྣམ་གཡེང་བརེད་དེ་ཐལ། །གཏན་དོན་ཐར་པ་བསྒྲུབ་བསྒྲུབ་
ནས། །ཚེ་འདྱིའྱི་མདུན་མ་བརེད་དེ་ཐལ། །ལར་འདུས་བས་ཆོས་འདྱི་དགོས་པ་ཆུང་། །ཁེད་མདུན་མ་བས་ཀྱི་བསྟན་པ་
ཟུངས། །ཞེས་ཡྱི་གེའྱི་རྟེན་སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་གྱི་འཕེལ་གདུང་ལ་རྒྱ་ལྡན། རྟ་ལོ་ཧོར་ཟླ་བདུན་པའྱི་ཚེས་ཉེར་གཅྱིག་ལ་གཙང་སྟོད་ལྷུན་
པོ་རེ་ནས་ཕུལ་བ་དགེ།།  །། 

མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཡོངས་གགས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་དཔལ་འབྲུག་པ། །མྱི་བདག་གྱིས་སྱི་བོའ་ིརྒྱན་གཅྱིག་
པུ། །འབལ་མེད་དུ་བཞུགས་པས་བློ་སེམས་བདེ། །ཁེད་རྟོགས་ལྡན་གྱི་དགེ་སོར་བཟང་བའྱི་གཏམ། །ས་འདྱིར་ཡང་
ཐོས་པས་བདག་ས ེམས་དགའ། །ལ ོངས་ས ོད་ཀ ྱི་ས ེས་ལན ་མ་མཆྱིས་པས། །གླུ་འདྱི་ལ་ད་རེས་ཀ ྱི་རྟ ེན་ལན་
མཛོད། །མྱིག་ཡར་བལྟས་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་ལ། །དུས་གཏན་གྱི་མདུན་མའྱི་བློ་ཕུགས་གཏོད། །འཕལ་དམའ་ས་ཟྱིན་
པས་མྱི་ཀུན་བམས། །ས་གར་ཡང་སོས་མཛའ་མེད་དེ་སྱིད། །གོས་ཆགས་ཞེན་མེད་པའྱི་བེམ་པོ་ལ། །འཕལ་ཁ་དོག་གྱི་
དབེ་བ་མ་དགོས་ཤྱིང་། །ཁོང་ཆོམ་པོས་ཕོག་དོགས་འཇྱིགས་པ་མེད། །བློ་གཉྱིས་འཛིན་འཕང་ལས་ཐར་དེ་སྱིད། །ཟས་
སྟོན་པའྱི་བཀའ་སོལ་ལྡོམ་བུ་དང་། །མ་མཁའ་འགོའ་ིདམ་རྫས་བཅུད་ལེན་འདྱིས། །ངོ་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་ངང་གྱི་
ཞྱི། །གསོག་འཇོག་གྱི་རྣམ་གཡེང་མེད་དེ་སྱིད། །སེམས་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའྱི་གདེང་ཚད་ཀྱི། །འཕལ་འདྱིར་སང་སྒྱུ་མའྱི་
རོལ་པར་འཆར། །ཁོང་ས་བདག་བོན་ཀང་སྙུན་མྱི་འདྲྱི། །ལམ་གང་ཤར་སང་བླངས་མེད་དེ་སྱིད། །དབངས་ཆུང་སྱིད་པ་
རྣམ་བཞྱི་འདྱི། །མྱི་ཁོ་བོ་བློ་ཁ་རྫོགས་ནས་བླངས། །ཆོས་སྱིང་ནས་བེད་ཚོ་སེམས་ལ་ཞོག །ཅེས་གདམས། ཤེར་སྱིང་
ལས། དྲྱི་མ་མེད་པ། དྲྱི་མ་དང་བལ་བ་མེད་པ། ཞེས་གསུངས། འཁོར་བར་འཁམས་དུས་ཀང་དྲྱི་མས་གོས་པ་མེད། ངོ་
བོ་རྟོགས་དུས་དྲྱི་མ་བལ་བའང་མེད། ཅེས་འདྱི་ཕྱྱི་ནས་གོ་བ་རེད། འགོ་དོན་ནྱི་མདོ་ཁམས་རང་ཆེ་བ་ཡོང་། འདྱི་ན་ཡར་
འབོན་འདོད་ན་བོན་པས་ཆོག །རང་ཉྱིད་བཙན་ས་ཟྱིན་ནས་གཞན་དོན་མྱི་བེད་ན་གཞན་བ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད། སེམས་ཅད་མགུ་
བ་མ་གཏོགས་པར། །རྒྱལ་བ་མཉེས་པའྱི་ཐབས་གཞན་མེད། །ཅེས་དང་། དྭགས་པོ་ལྷ་རེས། གཞན་ཕན་གྱི་སྱིང་རེ་ཞེན་
མ ེད་འདྱི། །ཐབས་ཀ ྱི་མཆོག་ཏུ་ར ྱིར་ག ྱིས་གཟུང་། །གསུངས་འདུག  །ནོར་རྫས་རྱི་ཙམ་མདུན་དུ་སྤུངས་བྱུང་
ཡང་། །གཅན་གཟན་གྱི་མདུན་དུ་རྩྭ་བཞག་པ་བཞྱིན་ཆགས་མེད་ཞེན་མེད་ལ་འཆྱིང་རྒྱུ་གར་ཡོད། ཆོས་སབས་འགོ་
སེམས་བསེད་དང་། ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ས་དྲངས་མཐར་གནས་འགྱུ་རོ་ཤེས་ན་དེས་ཆོག །གྲྭ་རྒྱུན་བརྫང་འདོད་ནའང་རེ་
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གཉྱིས་རྫངས་མཛོད། གཞྱི་གཟུང་གྱི་དགོན་པ་མ་འདེབས། ཆགས་ཞེན་མེད་པའྱི་རྱི་ཁོད་ཁོ་ན་མྱི་ལ་རས་པའྱི་རྣམ་ཐར་
ཡྱིན་མོད། བག་སྟོད་པ་གསོད་མྱི་རྣམས་ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་འགོད་པ་སེས་འདུག་ན་བཤགས་པ་ལོངས་མཛོད།།   ཨེ་མ་
སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱི་ན། །ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་བེད་པ་ཉྱིན་སར་ཙམ། །ལྟར་སང་གྱིས་ཚུལ་འཆོས་ལྷག་པར་དར། །དེ་བས་
བ་བཏང་གྱི་རྣལ་འབོར་ལ། །ཡྱིད་སྨོན་གྱི་དད་ལྡན་མང་མཆྱིས་མོད། །དེ་ལའང་འཕལ་སོད་འདྱི་ལྟར་དགོངས། །དག་
སང་ཀུན་ལ་ཆེ་བ་དང་། །ས་ཐག་གཞན་ལ་མ་ཤོར་བ། །འགོ་ལ་ཅྱི་ཕན་བེད་པ་དང་། །གཡེང་བའྱི་རླུང་གྱིས་མ་ཁེར་
བར། །ཟང་ཟྱིང་སྱིན་པར་གཏོང་བ་ལ། །གསོག་འཇོག་སེར་སས་མ་བཅྱིངས་པ། །ཆོས་ཀྱིས་འབེལ་པ་ཐོགས་པ་
ལས། །ཉེ་འབེལ་དཀོར་ལ་མྱི་སར་བ། །རང་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་མཁས་ཀང་། །གཞན་ལ་རོད་འཛུགས་མྱི་བེད་
པ། །འདྱི་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་ཞུ། །ལར་སས་པ་གཏམ་ཡྱིན། །བྱིས་པ་ཡྱི་གེ་ཡྱིན། །ཤེས་བ་ལ་ཆོད་དུས་
མེད། །ད་རེས་གཏན་དོན་བསྒྲུབས་མཛོད། །བདག་གྱི་བསམ་རྒྱུ་དེ་ཀ་ཡྱིན། །ཞེས་ཁམས་རྱི་བོ་ཆེར་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་
ལ་སྱིེངས་པའོ།།  །། 

སོམ་ཆེན་པ་རད་པོ་ལ་འདྱི་བགྱིས་ཀྱི་བསབ་བ་མང་པོ་ཅྱི་བེད། ཆོས་གཞན་དོན་ལས་བེད་རྒྱུ་མེད་ཀང་། འཁོར་སོབ་
དང་གནས་ལ་ཆགས་ཞེན་མ་མཛད། དུས་ངན་གྱི་མྱི་དང་བློ་བསྟུན་ན་རང་དགེ་སོར་འཆག་ལ། ཁོང་ཚོས་བསབ་པ་ལ་ནྱི་
མྱི་ཉན་པས་ཚིག་པ་ཟ། གནས་འདྱི་ངེད་དབང་བ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སྱིག་པ་གསོག །ངེས་མེད་ཀྱི་རྱི་ཁོད་སོས་ན་བདེ། ཞེན་
ཆགས་ཆུང་། ནོར་གསོག་འཇོག་གྱི་སེམས་ཁལ་སེ། རང་གཞན་གཉྱིས་ཀ་ཕུང་བས་མཆོད་པ་དང་སྱིན་པར་ཐོང་། སེར་
ཁྱིམ་པའྱི་གཞྱི་བཏྱིང་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་པས། རྟོགས་ལྡན་དང་སོམ་མ་ཐ་དད་དུ་གཞོག་མཛོད། དགེ་སོར་གྱི་སོང་
ལུགས་སོགས་ནྱི་སར་ནས་ཞུས་པ་དེ་རང་ཡྱིན། ད་ནྱི་ན་སོ་རས། ཡྱི་གེ་འདྲྱི་འདྲྱི་མང་པོ་མྱི་ནུས་པར་འདུག །ངག་གྱི་
དབང་ཕྱུག་དམ་པས་རེས་གཟུང་ནས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་འཕེལ་བར་མངའ་གསོལ་བ། །ཆོས་ཉྱིད་མངོན་སུམ་
གཟྱིགས་པའྱི་མདོ་ཁམས་པ། །རེ་བཙུན་བླ་མ་ལོ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །བདག་ནྱི་འདྱི་ནས་གཟུང་སྟེ་ཐམས་ཅད་
དུ། །དགེ་བའྱི་བཤེས་རྣམས་གཙུག་གྱི་རྒྱན་བཀོད་ཅྱིང་། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སོམ་ལ་རབ་འབད་ནས། །བཤད་
བསྒྲུབ་བསྟན་པ་འཛིན་སོངས་སེལ་བར་ཤོག །འཁོར་བའྱི་ཉེས་དམྱིགས་མ་ལུས་ཁོང་ཚུད་ནས། །ཐར་འདོད་བང་ཆུབ་རྒྱུ་
ལ་འབད་པ་ལ། །བར་ཆད་ཞྱི་ཞྱིང་རྟག་ཏུ་བརོན་པ་ཡྱི། །བསམ་པའྱི་དོན་ཀུན་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །བླ་མེད་བང་
ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེད་ཅྱིང་། །སྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་ལ་ལེགས་བསབས་ནས། །སོ་གསུམ་གཞན་དོན་འབའ་
ཞྱིག་སོར་བ་ཡྱི། །རྫོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་བདག་གྱིས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདྱི་མདོ་ཁམས་པ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྱི་གསལ་
བེད་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་བསྐུལ་བའྱི་ངོར་བགྱིས་པའོ།།   །།ད་རེས་ལ་ཕྱྱི་ཆུ་བར་དང་། །ཙྭ་རྱི་སམ་པོ་སོགས་ལ་འབོན་པའྱི་
ཁེད་རྣལ་འབོར་པ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་འདུག་པ་ངེད་རང་གྱི་ཟླ་ལ་བཞུགས་པའྱི་མཆེད་གོགས་དྲག་ཤོས་སུ་འདུག །ངོས་ཀྱིས་
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ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཕ་རོ་རེ་འཛིན་པའྱི་གདུལ་བའྱི་འཕོ་མ་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱིས་ཐུགས་ནས། རང་
གྱིས་ཁ་འདོན་དགེ་སོར་ཐམས་ཅད་གཡེང་བ་ལ་བསྐུར། ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་དོན་བསྒྲུབ་གདའ་བས་འདྱི་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་
བཞུགས་པར་ཞུ། རྟོགས་པ་རོ་རུས་ཐུག་པ་ཨ་ཐོ་བྱུང་འདུག །ད་རོལ་མེད་ཡང་དག་གྱི་དྲན་པ་དང་མ་བལ་བའྱི་ངང་ནས། 
གནས་ཆེན་དང་རྱི་ཁོད་རྣམས་སུ་བླ་མ་དང་བསྟན་པའྱི་ཞབས་ཏོག་དང་། མ་གྱུར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བློས། གསོལ་འདེབས་ཀྱི་གཞྱི་གཟུང་། གཏོར་མ་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་མཐའ་བརྒྱན། དག་སང་། 
མོས་གུས། ཞེན་ལོག །བློས་བཏང་། དམའ་ས་འཛིན་པ། སོད་ཚུགས་ཐུབ་པའྱི་ངོས་ནས་རང་གྱིས་ཁས་བླངས་པའྱི་སོམ་
པ་དང་། དམ་བཅའ་མ་ཉམས་པ་རེ་མཛོད། སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱིར་གཞན་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་དཀའ་བར་འདུག་པས། མྱི་ཡྱི་
འགོ་དོན་ལ་མ་སས། ལྷ་འདྲེའྱི་དོན་མཛད་པས་ཆོག །ཚེ་རབས་གཞན་དུ་འགོ་དོན་རླབས་ཅན། འགྲུབ་པའྱི་སྨོན་ལམ་
མཛད་པར་ཞུ། འགོ་དོན་ཤོགས་དེ་རང་ཆེ། གཞན་ཕན་ལྟར་སང་འདྱིས་དགེ་སོར་རླུང་ལ་བསྐུར་གྱི་འདུག་གོ། །བདག་
ཀང་མཁོས་མེད་ཀྱི་བླ་མ་འདྱི་འགོད་པ་ལས་མ་བྱུང་། ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཚེ་གང་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་མཛོད། འབྱིང་ལོ་ཉྱི་ཤུ་
ར་གཅྱིག་གྱིས་རྱིངས། ཐ་མའང་ད་ལོ་ནས་གཟུང་ལོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་མཛད་པར་ཞུ། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་
བསྟན་པ་དེས་འཛིན་ཅྱིང་དར་བ་ཡྱིན་པས་ཁེད་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དགེ་བར་གྱུར་ཅྱིག་མངྒ་
ལཾ།།  །། 

 
           དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རོ་རེའྱི་གསུང་སྐུ་རགས་ 

                          ཆའྱི་འགེལ་པ་མཐོང་བ་དོན་གསལ་བཞུགས་སོ།། 

  དྲྱི་མེད་རྣམ་དག་རང་བཞྱིན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །མངོན་མཛད་སེ་མེད་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་བཞྱིན། །འགགས་མེད་ཐུགས་
རེའྱི་རོལ་རེད་གདུལ་བའྱི་ངོར། །སང་མཛད་ངག་གྱི་དབང་པོར་ཕྱག་བགྱིའོ། །ཁོད་གསུང་གདམས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་
ཡས་ལས། །ཟབ་གནད་སྱིང་པོར་དྲྱིལ་བ་སྐུ་རགས་མའྱི། །རོ་རེའྱི་གསུང་འདྱིའྱི་དོན་ལ་རྟོག་པར་རྱིག །དེ་ཡང་ས་དྲོ་
ཞྱིག །རེ་བླ་མ་མཉམ་མེད་ལྷ་རེ་བ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྱིད་ཆོས་སེ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་པོའ་ིགཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གཟྱིམ་ཆུང་ཤར་མའྱི་
མདོའ་ིཉྱི་མཐོང་ན། འཁོར་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབོར་དབང་ཕྱུག་གྱིས་འདུས་པ་རྒྱུ་སར་ཚོགས་པ་ལྟ་བུའྱི་དབུས་སུ། སྐུ་དྲང་
པོར་བསང་སྟེ་ལྷག་གེ་ལྷང་ངེ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་ནས།༼སབས་འདྱིར་མཆན་འདྲ་མྱིན་མང་ཙམ་འདུག་ཀང་གང་དུ་མཐུད་
དགོས་མྱིན་ཆ་མ་འཚལ་བས་རང་སོར་བཞག་ནས་བྱིས་མེད།༽ གང་ལ་གང་འཚམས་ཟབ་རྒྱས་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་
རྣམས་སྦ་གསང་མེད་པར་ལྷུག་པར་གནང་བཞྱིན་པར། སྐུ་རགས་སྦྲགས་ནས་གདམས་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་འདྱི་སན་དྲངས་ཏེ་
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འདྱི་ལ་ཁེད་རང་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་གོ་ཡང་རུང་། ང་རང་ནྱི་དཔེ་མེད་ཡྱིན་པའྱི་རྱིས་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་འཛུམ་པ་དང་བཅས་པས་
སྩལ་བ་ནྱི། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་དོན་དམ་གཏན་ལ་མྱི་ཕེབ་སྟེ། ཁོ་ཡྱི་མདུན་ན་དོན་དམ་མེད་པས་སོ། །དོན་དམ་གྱིས་ཀུན་རྫོབ་
གཏན་ལ་ཕེབ་སྟེ། མེད་བཞྱིན་དུ་སང་བས་སོ། །ཇྱི་སྱིད་འགྱུར་བ་ཡོད་ཀྱི་བར། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་འབེལ་པར་
གནས། །སེམས་ཀྱི་འགྱུར་མེད་ཐོབ་ནས་ནྱི། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་འབེལ་པ་མེད། །དཔེ་འདྱི་བརེད་པར་འཕོངས་ནས་
བྱིས། །ཞེས་པ་འདྱི་བྱུང་བས། དེ་འཕལ་རང་ལ་གོ་བ་ལོན་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བས། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་ཙམ་ལས་མ་བདེ། 
མཆོག་གོགས་གཞན་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་དགོངས་ནྱི་མ་ཤེས། ཕྱྱིས་ཁམས་སུ་སེབ་རྟྱིང་། བླ་མ་དང་གསུང་རྣམས་དྲན་པས། 
རོ་རེའྱི་གསུང་འདྱི་ལ་གོ་བ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཞྱིག་ལོན་ནས། རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཆོག་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པ་
ཞྱིག་བྱུང་ཚེ། བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཕྱོགས་འགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་རེ་བ་འདྱི་ལྟར་གོ། །ལར་རྒྱུད་ཚིག་ཤྱིན་ཏུ་
ལོག་གྱུ་གྱི་ཟབ་གནད་རོ་རེའྱི་གསུང་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་གང་ཟག་གྱི་བློ་ཁད་ཀྱིས། གསུང་གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་གསུང་མོད་ཀང་། །དུ་
མ་ཉྱིད་དུ་སོ་སོར་གོ། །གསུངས་པ་ལྟར་དུ། གོ་ཚུལ་ཐ་དད་འོང་བ་ལས་འོས་ཅྱི། ད་ལམ་བདག་རང་གྱིས་གོ་ཚུལ་ཅུང་
ཟད་གཅྱིག་མཆན་བུར་བྱི་བས་ནོར་འཁྲུལ་ལྷག་ཆད་ཆོས་བདག་མཁའ་འགོ་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞྱིང་། མཆེད་གོགས་
རྣལ་འབོར་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་མྱི་བཀོན་པར་ནོར་འཁྲུལ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་སེལ་བར་ཞུ། དེ་ལ་
ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་དོན་དམ་གཏན་ལ་མྱི་ཕེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། ཀུན་རྫོབ་ནྱི་མ་རྱིག་པས་ཁ་བཏགས་བས་ཚད་དེ། རྟེན་འབེལ་
བཅུ་གཉྱིས་ལུགས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་འཁྲུལ་སང་ཇེ་རགས་སུ་སོང་བའྱི་གཟུགས་སང་ཁོ་ནར་བདེན་འཛིན་ལ།  ཨ་
འཐས་ཞེན་པའྱི་རང་གཟུགས་ལས། དོན་དུ་འཛིན་རྒྱུའྱི་འདྱི་བ་བ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་མེད་པའྱི་སྟོང་གཟུགས་ཁོ་ན་དེ་ལ་
བདེན་པར་བཟུང་ནས་རེས་སུ་འབང་བ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་སྟེ། དེའྱི་བེད་ལས་འཁྲུལ་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་སད་པས་མཐའ་མེད་དུ་
གགས་པ་དེའོ། །ཁོ་ཡྱི་མདུན་ན་དོན་དམ་མེད་པས་སོ། །ཞེས་པས། འཁྲུལ་པར་སང་བའྱི་དུས་དེར་དོན་དམ་ཡེ་མེད་
པོར་སོང་ངམ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཁྲུལ་གཞྱི་དེ་ཀ་དོན་དམ་ལས་མ་འདས་ཀང་། རང་ངོ་མ་ཤེས་པས་འཁྲུལ་སང་གྱིས་
རེས་སུ་འབང་བས་ཁོ་ཡྱིས་མདུན་དུ་དོན་དམ་མ་བྱུང་། དེར་སང་བའྱི་དུས་དངོས་འཛིན་གྱི་ཨ་འཐས་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་
རེས་དཔག་གྱིས་ཅྱི་ཙམ་གཏན་ལ་ཕེབས་ཀང་སྟོང་རང་ཞྱིག་ལས་མ་བྱུང་བས་སོ། །དོན་དམ་གྱི་ཀུན་རྫོབ་གཏན་ལ་
ཕེབས་ཏེ། མེད་བཞྱིན་དུ་མདུན་དུ་སང་བས་སོ། །ཞེས་པས། དོན་དམ་བ་བ་ནྱི་གདོད་མའྱི་གནས་ལུགས་སེ་མེད་དམ། 
ཆོས་དབྱིངས་སམ། ཆོས་སྐུ། ཀ་དག །སོས་བལ། དང་པོའ་ིརོ་རེ། རོ་རེ་སེམས་དཔའ། སྟོང་ཉྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པོ་ཅན་
སོགས་མྱིང་ཇྱི་ལྟར་བཏགས་ཀང་འདྲ། དོན་དུ་སེམས་སེམས་བ་བའྱི་མྱི་དྲན་དགུ་དྲན་བེད་མཁན་འདྱི་ཀ་ལས་མ་འདས་
སོ། །འདྱི་ཁ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པར་འཁྲུལ་སང་གྱིས་རེས་སུ་འབང་བས་འཁོར་བ་སད། རང་ངོ་ཤེས་ནས་འཁྲུལ་པའྱི་
མཚངས་རྱིག་པ་ནྱི་མང་འདས་ཏེ། བརྟག་གཉྱིས་ཀྱི་ལུང་དོན། འདྱི་ཉྱིད་འཁོར་བ་ཞེས་བ་སྟེ། འདྱི་ཉྱིད་མང་འདས་པའང་
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ཡྱིན། དང་། རྨོངས་ཕྱྱིར་འཁོར་བའྱི་གཟུགས་ཅན་ལ། །རྨོངས་མེད་འཁོར་བ་དག་པ་སྟེ། །འཁོར་བ་སངས་ནས་གཞན་དུ་
ནྱི། །མ་ངན་འདས་པ་རྟོགས་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་ས་མ་ནྱི་འཁྲུལ་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་དང་། རྨོངས་པ་མེད་པས་གནས་
ལུགས་ཕྱག་ཆེན་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་སྟེ། འཁོར་འདས་དབེར་མེད་དེ་ཀ་ངོ་ཤེས་པ་ལ། རང་ངོ་ཤེས་པ་ཟེར་བ་ཡྱིན་གྱི། 
དེ་ཀས་བདེན་གཉྱིས་དབེར་མེད་གཏན་ལ་ཕེབས་པས། དོན་དམ་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་ཀུན་རྫོབ་མེད་བཞྱིན་དུ་སང་བ་
རང་ཤུགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕེབས་འགོ་བ་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་མོད། དཔེར་ན་ཉྱི་མ་གཏན་ལ་ཕེབས་ན་ཉྱི་མའྱི་འོད་རང་ཤུགས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ལྟ་བུ། འོ་ན་འདྱིར་སང་བའྱི་ཀུན་རྫོབ་འདྱིས་ལས་ཅྱི་བེད་ས་མ་དང་ཁད་ཅྱིས་འབེད་ཅེ་ན། ས་མ་
ནྱི་མ་རྱིག་པས་ཁ་བཏགས་བས་པས་འཁྲུལ་པའྱི་རང་འགོས་དེས་འཁོར་བ་བསེད་པས་དེ་ལ་ལོག་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་ཟེར། 
ཕྱྱི་མ་གནས་ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་པའྱི་དྲན་པའྱི་རང་མདངས་སུ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་སོ་ཅོག་ཐམས་ཅད་སང་ཡང་རང་
བཞྱིན་ཤེས་པས་གང་ཤར་འཛིན་མེད་རང་གོལ་གྱི་གནད་དེས་འཁྲུལ་སང་གྱིས་བག་ཆགས་འཛད་ལ། གཟུགས་སྐུའྱི་ས་
བོན་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་རྣམས་ངེས་མེད་ནང་ནས་འཆར། ངེས་ཅན་སྱིག་པས་འགྲུབ་བོ་སམ་མོ། །ཇྱི་
སྱིད་འགྱུར་བ་ཡོད་ཀྱི་བར། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་འབེལ་པར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པས། འགྱུར་རྒྱུ་དང་འགྱུར་ལུགས་
ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ངོ་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་ཞྱིག་རྟོགས་ནས་ནམ་མཁའ་ལས་སྟོངས་སུ་མྱི་འགོ། ཆུ་ལས་ས་རུ་མྱི་འགོ་བས་ངོ་བོ་ལ་
འགྱུར་རྒྱུ་མེད། དཔེར་ན་ཚེས་གསུམ་གྱི་ཟླ་བ་དང་། བུ་ཆུང་སེས་མ་ཐག་པས་མཚོན། རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་སང་རྟོགས་
སོན་དག་ཡོན་ཏན་རྫོགས་རྒྱུ་ཡོད་པས་འགྱུར་བའྱི་ཐ་སན་བས་པ་ཡྱིན་མོད། ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་དང་། བུ་ཆུང་ནར་སོན་པ་
རལ་རྫོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གོང་མ་རྣམས་རྟོགས་པ་ཤྱིང་དང་འདྲ། ཉམས་མོང་སེའུ་དང་འདྲ་གསུངས་པའྱི་དོན་ཡང་རྟོགས་
པ་ལ་འགྱུར་རྒྱུ་མེད་ཀང་། ཉམས་མོང་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ས་ཚོགས་སྟོན་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན། ཇྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་ནས་འགྱུར་
བ་མྱི་འཐད་ལ། འགྱུར་བ་འོང་ནས་ཇྱི་ལྟ་བ་མ་རྟོགས་སམ་སམ་ན་བདེན་ཏེ་མྱི་སོན། རྒྱུ་མཚན། སོ་སོ་སེ་བོ་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལོག །བདེན་པ་མཐོང་བས་བཟློག་པ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཇྱི་ལྟ་བ། །ཞེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
རྣམས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀང་། རྣ་གངས་པའྱི་དོན་དམ་བདེན་པར་བཞག་ལ། ཇྱི་ལྟ་བ་ངོ་མ་ནྱི་སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་གཟྱིགས་པ་ཁོ་ནའོ། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་འབེལ་པར་ཡོང་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ངོ་བོ་མཐོང་ནས་མྱི་འགྱུར་བ་ས་མ་
བཤད་པ་ལྟར་དང་། རྣམ་པར་ཉམས་མོང་མཐོན་དམན་དང་། འགྱུར་ལྡོག་རྟོགས་པ་དང་ཤྱིང་གྱི་དཔེ་ལྟར་སོ་སོར་གོང་
མ་རྣམས་ཀྱིས། ངོ་བོ་མཐོང་། མ་མཐོང་། རལ་རྫོགས་མ་རྫོགས།ཡོན་ཏན་སེས་མ་སེས་རྣམས་རྣལ་འབོར་བཞྱིར་ཕྱེ་བ་
དང་། བཞྱི་གསུམ་བཅུ་གཉྱིས། བཞྱི་བཞྱི་བཅུ་དྲུག་སོགས་སུ་གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་འབྱིང་ཐ་མ་དང་བསྟུན་ནས་ཞྱིབ་
མོར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་། རྣམ་པའྱི་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་ལ་གསུངས་པ་ལས་ངོ་བོ་ས་བསམ་བརོད་མེད་ལ་ཀུན་མཁེན་
ཚིག་གྱིས་དབུལ་ཟེར་བ་ལས་བརོད་མ་ཤེས། ལབ་ལོབ་བྱུང་ཚད་ཐམས་ཅད་རྣམ་པའྱི་སོ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བས། ཚོགས་
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ལམ་ནས་བཟུང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་མ་ཕྱྱིན་གྱི་བར་གྱི་ལབ་ལོབ་ཀྱི་མྱིང་ཚིག་ཡྱི་གེར་བྱིས་པ། ད་ལྟ་པོ་ཏྱི་བགང་གྱིས་
མྱི་ལངས་པ་འདྱི་རྣམས་བྱུང་བ་ཡྱིན་མོད། སོམ་ཆེན་པ་རད་པོ་ཚོ་ལ་ཡང་རྟོགས་ཚུལ་གྱིས་སོ་ནས་གཉྱིས་འཛིན་མེད་
ཀང་། ཉམས་ལེན་དུ་མྱི་སོབ་པའྱི་སར་མ་ཕྱྱིན་བར་དུ་གཉྱིས་སང་གྱིས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ཕ་མོ་ཞྱིག་བྱུང་བས། བ་
རན་མ་དང་མ་བལ་བར་ཐེམ་པ་ལ་གཙང་དུས་མེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ལས་ཆེ་སམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ངོ་ཞེས་རང་དཔེ་འགེབ་པའྱི་ཁ་
ཚོན་ནྱི་མྱི་གཅོད། སེམས་ཀྱི་འགྱུར་མེད་ཐོབ་ནས་ནྱི། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་འབེལ་པ་མེད་གསུངས་པ་ནྱི། གཉྱིས་སང་
གྱིས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ཡང་སངས་པས་སང་བའྱི་བུད་ཤྱིང་ཟད་ནས། སོང་བེད་ཀྱི་མེ་ཟད་པ་ལྟ་བུར་
སོང་ནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་འབེལ་པ་མ་བྱུང་། མྱི་ཤེས་པའྱི་དྲྱི་མ་དང་བལ་ཏེ། སོན་དག །ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་
རང་འགོས་ཁོ་ན་ལས་མ་གཡོས་པས་ཐུགས་རེ་རྟེན་འབེལ་དུ་འཆར། འབད་མེད་ཀྱི་འགོ་དོན་རྣམས་སྟོན་ཀའྱི་འབས་བུ་
ལྟར་གང་ལ་གང་འདུལ་གདུལ་བའྱི་མོས་པ་དང་འཚམས་པར་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་རླབས་
པོ་ཆེ་རོལ་མེད་ཀྱིས་འགྲུབ་བ་བ་དེ་བྱུང་ངོ་སམ་མོ། །དཔེ་འདྱི་བརེད་པར་འཕོངས་ནས་བྱིས། ཞེས་པ་ནྱི། ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་
པས་ལོག་གྱུར་གྱི་གནས་རྣམས་གོ་བར་དཀའ་བས། འདྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དོ་གལ་གྱི་ཉམས་ལེན་དང་སར་བར་རྱིགས་
སོ། །ཞེས་པར་གོ་ལགས། ཞེས་བླ་མ་དམ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་པདོ་ལ་སྱི་བོས་མཆོད་ཅྱིང་། གདམས་ངག་གྱི་བདུད་
རྱིས་མོས་པའྱི་འཆོལ་གཏམ་དུ་མདོ་ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་མེ་འབྲུག་ཧོར་ཟླ་བཅུ་པའྱི་དཀར་ཕྱོགས་ལ་སྒྲུབ་
སེ་ཆོས་འཕེལ་གྱིང་དུ་བྱིས་པའོ། །ཆོས་ཉྱིད་དོན་དམ་སྟོན་མཛད་པའྱི། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བླ་མ་ལ། །བློ་གཏད་གསོལ་
བཏབ་དགོས་འདོད་འབྱུང་། །འཁྲུལ་སང་མ་སངས་རང་སར་གོལ། །ཀུན་རྫོབ་རྫུན་ཕུག་དབང་མེད་རྱིབས། །མོས་གུས་
དཀར་པོ་གཅྱིག་ཐུབ་ལ། །སང་པོས་གདེང་ཚད་རེད་པ་ལགས། །མདོ་རྒྱུད་བསྟན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་དང་། །མན་ངག་ཟབ་
བསྡུས་ཙམ་ཉན་ཀང་། །བསེད་རྱིམ་བླ་མའྱི་རྣལ་འབོར་ལ། །གསོལ་འདེབས་སགས་ཀྱིས་ས་སོག་ཅྱིང་། །རྫོགས་རྱིམ་ཐ་
མལ་ཤེས་པ་ཉྱིད། །མ་བཅོས་སོ་མར་འཇོག་པ་ལས། །འཁྲུལ་པ་འཇྱིག་ཐབས་གཞན་མ་མཐོང་། །ལག་ལེན་དོན་དུ་
འདྲྱིལ་བར་ཡང་། །འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ན་མངོན་དུ་གྱུར། །དེས་ན་སས་སོས་ཀུན་བོར་ནས། །མོས་གུས་རྱིས་སུ་བས་པ་
ལགས། །ཨུ་ཚུགས་ཆེ་སམ་མྱི་དགོངས་འཚལ། །ཕྱོགས་ཞེན་བས་པ་མ་ལགས་ཀང་། །ཡྱིན་ལུགས་གོ་བའྱི་སོན་དུ་
གདའ། །ཡུལ་མེད་ཀྱི་ཁེའུ་ཆུང་གོགས་མེད་ངས། །ཡུལ་སང་ལ་མཛའ་བོར་བཟུང་བས་བསླུས། །བློ་གཏད་གཅྱིག་བས་
པས་བཙོན་རར་ཚུད། །གཟུང་འཛིན་གྱི་གོགས་པོས་ལྕགས་སོགས་བརྒྱབ། །བདག་འཛིན་གྱི་བརྟོད་ཕུར་དམ་པོར་
བཏགས། །ལྷ་བཟང་དང་འདྲེ་ངན་གཉྱིས་བཟོས་ནས། །རེ་དོགས་ཀྱིས་ཐག་པས་མ་ཚོར་བཅྱིངས། །བདག་གཞན་དང་
དག་གཉེན་ས་ཚ ོགས་པའྱི། །འཁྲུལ་ཚོགས་ཀུན་རྟོག་ག ྱི་རྦ་ལ་བསྐྱུར། །སྡུག་བསལ་དང་ཉམས་ཐག་དེ་ཙམ་
ཞྱིག །བསམ་བཞྱིན་དུ་ཡང་སང་བཞྱིན་འཇྱིགས། །ཀེ་མ་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྱིང་རེ་བས་བཟོད་གག་
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མེད་ལགས་ཀང་། །རང་ལས་སུ་འདུག་པས་ཐབས་མ་རེད། །དོན་ཕྱོགས་འགོ་ཕྱེད་པའྱི་བསམ་ཤེས་རྣམས། །ཡང་ད་
དུང་བཙོན་ར་འདྱིར་སོད་དམ། །སང་ཁ་ཙམ་མྱིན་པར་གཏྱིང་ནས་འཇྱིགས། །གནས་འདྱི་ནས་འབོས་ན་རན་ནས་
གདའ། །ཧེ་ཧེ་ལགས་འབོས་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་བེད། །ཁེད་མ་འབོས་འབོས་མཁན་རང་ལ་དྲྱིས། །ད་རང་ངོ་ལྟོས་དང་རང་
སར་གོལ། །མ་རྟོགས་ན་མཚན་ལྡན་བླ་མ་ཚོལ། །ཞེས་པ་འདྱི་ཡང་གནས་དེ་ཉྱིད་དུ་བྱིས་པའོ།།   །། 

 

༄༅། །ཌཱ་ཀྱི་གསང་བ་ཕུག་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉམས་ཤར་གྱི་སོར་རྣམས་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །ཇྱི་ལྟའྱི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་པས། །ཇྱི་སེད་མཁེན་པའྱི་རལ་སང་ལ། །ཇྱི་ལྟར་རྒྱལ་བས་གསུང་བཞྱིན་
དུ། །ཇྱི་བཞྱིན་འགོ་བའྱི་དོན་མཛད་པའྱི། །ཇྱི་ལྟའྱི་རྟོགས་ལྡན་དེར་བཏུད་ནས། །ཇྱི་ལྟར་གསུང་བཞྱིན་ཉམས་བླངས་
པས། །ཇྱི་ལྟའྱི་དོན་ལ་གོ་ཚུལ་ཞྱིག །ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་གཟྱིགས་འདྱི་ན་གོ། །བླ་མ་རང་སེམས་དབེར་མེད་པས། །མཆོད་
བསྟོད་བག་ཆགས་བྱི་དོར་ལས། །རོ་ཤྱིང་འཇྱིམ་པའྱི་མོས་རྟེན་ལ། །གཟུང་འཛིན་མཆོད་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བེད། །སང་སྱིད་
བླ་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཁབ་བདལ་ཆེན་པོར་རོ་གཅྱིག་ལ། །གཉྱིས་སུ་མེད་པར་འཇོག་པ་ལས། །བཅོས་མའྱི་དག་
སང་སུ་ལ་སོང་། །སང་བ་དཀར་དམར་འཇའ་ཚོན་འདྲ། །ལོངས་སོད་རྨྱི་ལམ་གཏེར་རེད་ཀྱི། །བག་ཆགས་ལྷག་མ་དེར་
འཛིན་། །ཉྱིང་འཁྲུལ་བེད་འདྱི་རོད་རེ་བོ། །མ་རྟོགས་དངོས་འཛིན་བེད་པ་བདེན། །གནས་ལུགས་རྟོགས་ནས་དངོས་
ཞེན་མཚར། །དྲན་མེད་འཁྲུལ་པས་ལས་བསགས་ཀང་། །དྲན་ཤེས་ལྡན་པས་ལས་བསག་མཚར། །ཐོལ་སེས་རྟོག་པའྱི་
རེས་འབང་ན། །དྲན་པ་སོ་ཤ ོར་ཡེངས་ན་ཐང་། །སེ་མེད་གཉུག་མའྱི་རང་རལ་ལ། །དྲན་ཡེངས་འདམ་ཁ་འ ོང་བ་
མཚར། །ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་གང་ལ་ཡང་། །མ་ཤེས་བར་དུ་སོབ་ལུགས་ཀྱི། །ཤེས་ནས་ཉམས་སུ་མྱི་ལེན་མཚར། །མྱི་
ལ་རས་པ་མྱི་ཟེར་རྒྱུའྱི། །ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་གང་ལ་ཡང་། །གོ་བར་མ་བཞག་ཉམས་སུ་བླངས། །གང་བརམས་མཐའ་རུ་
བཏོན་པ་དེས། །རྱིས་མེད་ཀུན་གྱིས་སྨོན་པར་གདའ། །དེ་གོ་བར་ཤར་བས་སས་པ་ཡྱིན། །དོན་ལག་ཏུ་བླངས་ན་ཨ་ལ་
ལ། །ཟེར་བ་བས་སོ།།  དེ་ནས་ཀང་དེར་འཛིན་ཆེར་མེད་པའྱི་སན་སྤུན་གྱི་རྣམ་འགྱུར་འགའ་རེ་བྱུང་ནས། བར་མེད་ལ་
བེད་བློའ་ིརྐུན་བུ་སེབ་ལ་ཉེ་བས། སས་པ། བག་ཆགས་ཀྱི་མཇལ་ཁ་རང་བོན་མ། །ས་ཚོགས་སུ་གཟུགས་ལེགས་བཀའ་
མཛེས་འདྱིས། །རྣམ་འགྱུར་གྱི་རོལ་རེད་མཁས་མཁས་མོ། །འདྱི་མེད་ཀང་ནྱི་ཆོག་སྟེ་ཕྱྱི་ཐག་རྱིང་། །ལྷན་སེས་ཀྱི་
མཇལ་ཁ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་གཤྱིས། །བར་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལས་མེད་འདྱིས། །ཤེས་བཞྱིན་གྱི་རང་རལ་ངོམས་པ་
ལ། །གཡོ་མེད་གཅྱིག་རེ་ཡང་རྣམ་འགྱུར་མངས་ཟེར་བ་བས་སོ། །དེ་ནས་སབས་ཤྱིག་སང་ཡུལ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་
མེད་བཞྱིན་དུ་སང་བ་ཁོ་ནར་འདུག་པས། སང་ཡང་རྫུན་ངེས་པ་འདྱི་ལ། ན་བུན་གསེབ་ཏུ་འགོ་བ་ལྟར། ཐོགས་མེད་དུ་
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བསོད་པས་ཆོག་ངེས་སོ་སམ་ནས་རེག་པར་འདོད་ལ་ས་ཞྱིང་འཁེགས་པ་ལ་མ་བདེན་པའྱི་ཉམས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་བས་
སས་པ། བདེན་མྱིན་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སང་ཚུལ་འདྱི། །གཞྱི་མེད་གཅྱིག་ལགས་ཏེ་སང་རྒྱས་བཅྱིངས། །རྫུན་མྱིན་གནས་
ལུགས་ཀྱི་ལྟད་མོ་འདྱི། །ལྟ་མཁན་རང་རྟོགས་པས་རང་སར་གོལ། །ཐ་དད་ལྟར་སས་ཀང་ཐ་དད་མྱིན། །བདེན་གཉྱིས་
ཀྱི་རྣམ་བཞག་བདེན་རྫུན་བལ། །རྒྱུས་མེད་ལ་རྒྱུས་གཏམ་གྱི་དགོས་པ་ཅྱི། །རྟོགས་འདོད་རྣམས་བླ་མ་བསྟེན་དང་
གསལ། །ཟེར་བ་བས་སོ། །འདྱིར་སས་པ། ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོས་ཤེས་བ་ཆོས་ཀྱི་སོ་འདོགས་ལེགས་བཅད་ནས། །ཐོས་
དོན་བསམ་པས་བདེན་གཉྱིས་རྣམ་བཞག་མ་འདྲེས་སོ་སོར་སྟོན། །ཤེས་བེད་གཏན་ལ་འབེབ་ཕྱྱིར་མྱི་རྟོག་ཏྱིང་འཛིན་ལ་
བརོན་ཞེས། ཆས་འཛོམ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་འགའ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དེ་ལྟར་ན། ཀུན་རྟོག་རྦ་ལ་གཡེང་འདྱི་ཉོན་མོངས་གཉེན་
པོར་འགོ་བ་མཚར། ཞེས་དང་། མཉམ་བཞག་བསམ་གཏན་མྱི་བརྟན་པས། །རྨྱི་ལམ་ཉམས་རལ་མ་འབོངས་
ཤྱིང་། །ཡོན་ཏན་བཤད་ཚོད་མ་སེས་ཀང་། །བླ་མ་རེ་བཙུན་སངས་རྒྱས་ལ། །མོས་གུས་སང་དུ་ཚུད་པ་དེས། །དངོས་
འཛིན་ཞེན་པ་དབང་མེད་ལོག །འདྱིར་སང་བསྒྲུབ་པའྱི་བློ་དང་བལ། །ད་ནྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ཡྱིས། །བར་ཆད་བདུད་
ལ་རྒྱལ་ལོ་སམ། །ས་ལེན་བག་ཆགས་དྲུང་ནས་ཐོན། །འཇྱིག་རྟེན་ཕལ་དང་མ་མཐུན་ཀང་། །སང་པོས་ལྟ་གསོལ་བ་རེ་
རན། །གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ཐེབས། །དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་ཨ་ལ་ལ། །ཟེར་བ་བས་སོ། །ཡང་སས་པ། 
མཚན་ཉྱིད་ལྡན་པའྱི་རེ་བཙུན་ལ། །མོས་གུས་སང་དུ་ཚུད་པ་དེས། །གང་བྱུང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོར་གོ། །རེན་སང་བཟང་
ངན་གོགས་སུ་ཤར། །བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་མཇལ། །གཉྱིས་སུ་མེད་པར་ཕྱག་བས་པས། །རྣམ་མཁེན་ལྟད་མོ་རྒྱན་དུ་
ཆེ། །བློ་ལྟོས་བཅས་ལ་རྟོགས་པ་ཤར། །ལག་ལེན་མ་ནོར་ཆོས་སུ་སོང་། །རྒྱུ་མཐུན་འབས་བུ་རེས་འཇུག་གུས། །ཡོན་
ཏན་བཤད་ཚོད་མ་ལུས་པས། །མྱུར་ལམ་ཟབ་པ་ལག་ཏུ་ལོན། །འདྱིར་སང་སྒྲུབ་ལ་མྱི་བརོན་པས། །འདྱི་ངོས་ཕྱོགས་ལ་
མ་བྱིམ་ཡང་། །རང་འདོད་འཁྱི་བ་མྱི་བདོག་ཅྱིང་། །བློ་བདེ་ཁོང་དུ་ཚུད་པ་དེས། །ཕྱོགས་ཞེན་སོག་གྱིས་མ་བཅྱིངས་
པའྱི། །སལ་ལྡན་འགའ་ལ་ཕན་ནམ་སམ། །ཟེར་བ་བས་སོ། །གོས་ཕུགས་བླ་མ་རེ་ལ་ཞུས། །ཚེ་འདྱིའྱི་མདུན་མ་རྒྱབ་ཏུ་
བསྐྱུར། །ལག་ལེན་ཆོས་བཞྱིན་སོད་པ་དེས། །གཏན་ཆོས་ལེགས་པའྱི་རྨང་གཞྱི་ཐྱིང་། །དོན་དེས་བ་སོད་གང་ལྟར་
ཡང་། །ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་སོང་། །སྐུ་དྲྱིན་ཆེ་འོ་གུ་རུ་རེ། །ལར་སེ་ཤྱི་བར་དོའ་ིགནས་སབས་སུ། །སྱིད་པ་
བར་དོའ་ིའཇྱིགས་སྐྲགས་ཀྱིས། །སྡུག་བསལ་ལོ་གསུམ་བར་དུ་མོང་། །དེ་དྲན་ཙམ་ཡང་བསམ་བཞྱིན་འཇྱིགས། །སྒྱུ་མ་
རྨྱི་ལམ་བར་དོ་གསུམ། །གདན་ཐོག་གཅྱིག་ཏུ་ཉམས་འོག་ཚུད། །ད་ནམ་ཞྱིག་ཐོས་པའྱི་ལམ་བསོད་ཀང་། །འཇྱིགས་
པའྱི་ས་དང་ཡ་ངའྱི་འཕང་། །དེ་ལས་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་སམ་མེད། །དེས་ཀང་རྣལ་འབོར་བློ་སེམས་བདེ། །བློ་བདེ་བ་བླ་
མའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཡྱིན། །ལན་སྒྲུབས་པས་མཇལ་ལོ་རེ་བླ་མ། །ཞེས་སས་སོ།།  །། 

            ༄༅། །རྟོགས་ལྡན་བླ་མའྱི་གསུང་ངག་བདུད་རྱིའྱི་ཆར་རྒྱུན་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། ། 
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གུ་རུ་ན་མོ། བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞྱིང་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །བརེ་བ་ཆེན་པོའ་ིརེས་འཇུག་རྣམས་བྱིན་
གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སབས་ཤྱིག་བསམ་བློར་རྱི་ཁོད་འགྱིམ་ནས་ད་བར་གྱི་བ་བ་རྣམས། ཆོས་སུ་སོང་མ་སོང་ཇྱི་
ལྟར་བྱུང་ཡོད་དམ་སམ་བལྟས་པས། ཀེ་མ་སོམ་ཆེན་པའྱི་མལ་སར་ཀུན་རྟོག་གྱིས་ཚེར་མ་ལངས་པས་སོད་མ་ཚུགས། 
ཀུན་གཞྱིའྱི་ཤོག་བུ་སང་རེན་གྱིས་འགོང་པོས་ཁེར་བས་རང་དབང་མེད་པར་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་འཁམས། གྲུབ་ཐོབ་
དང་འཁྲུལ་ཞྱིག་གྱིས་མྱིང་སན་པོ་ཞྱིག་ལ་གསལ་སང་ཞུགས་པས། ཐོ་ཅོ་དང་རྱིང་ཧལ་གྱི་སོད་པ་མཚར་མཚར་གྱིས་
བཞད་གད་གང་འཕེལ་ཞྱིག་ལ་ཕོ་རོ་བས་པས། ཐེག་དམན་གྱི་སྲུང་སོམ་ཕལ་ཆེར་ཁད་དུ་བསད་པ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་། 
གནས་སོར་ལ་བཏགས་པའྱི་ཟླ་འགའ་ཟས་འཚོལ་གྱིས་ཡ་རྱི་མ་རྱི་ལ་བེལ་བས། གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་སོ་ཚུགས་དུས་
མེད་པ་ཞྱིག་བས། ཆོས་སད་བག་ཕྱེ་ལས་ཞྱིབ་ལ། ཉམས་ལེན་རྟ་རན་གྱི་ཁོང་པའྱི་ཆག་བྱུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་བས། རེས་
ཤེས་ཀྱི་འཛིན་པ་ཁ་མ་བྱི་བར་ཆགས་སང་རྨོངས་གསུམ་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་བ་འདྲ་ཞྱིག་ལས་མ་བྱུང་། རབ་རྩུབ་ཀྱི་བ་
བེད་མང་པས་ཟླ་གོགས་ཀྱི་དགེ་སོར་ཡང་གཡེང་བར་བསྐུར། ཅྱི་ཡང་བས་ལ་གང་ལའང་མ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་འོང་རྒྱུ་ལ། བླ་
མས་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་ནས། ཁམས་ལུང་པར་རེན་ངན་གྱིས་རླུང་པོ་ལངས་པས་ལོག་སྐུར་གྱིས་སང་རྒྱ་དམ་པོར་
ཚུད་དེ། ལོ་ལྔའྱི་བར་ལ་རེ་དོགས་རྒྱ་དར་བཞྱིན་དུ་བཏགས། དམན་ས་རྒྱ་ཟམ་བཞྱིན་དུ་བཟུང་། སོ་གསུམ་རྒྱ་མདུད་
བཞྱིན་དུ་བསམས། དོག་ཅུམ་མེ། ལྟོགས་ཧང་ངེ། ཞེད་ཙག་གེ་བསད་པས། ངོ་སྲུང་གྱིས་ཐག་པ་ཕྱྱི་ནས་ཆད། ངར་
འཛིན་གྱིས་འགོང་པོ་མལ་དུ་བསད། བློ་ཁེལ་བ་ནྱི་བླ་མ་མྱིན་པ་མ་བྱུང་། ལས་སུ་བ་བ་ལ་ནྱི་ཆོས་ལས་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་
གཅྱིག་པ་ངོ་མ་ཤེས་པར་དབེན་གནས་ཀྱི་རྱི་ཁོད་གཅྱིག་བཙལ་བས། མཁོས་མེད་ཀྱི་བླ་ཆུང་ཞྱིག་བྱུང་། དད་ཅན་གྱི་ཕྱེ་
འཐོར་འགམ་པས། ཟོ་གསོད་ཀྱི་དགེ་སོར་མྱི་འཕེལ་བར། མྱི་ས་དང་ཡ་རྱི་མ་རྱིའྱི་གཏམ་འཕེལ་བ་ཞྱིག་ལས་མ་བྱུང་
བས། སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་ཕྱོགས་བལ་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་འགོ་བར་སེམས་ཀང་ད་དུང་སང་རྒྱ་དམ་པར་འདུག་
པས་ཐབས་མ་བྱུང་། རང་གྱི་དགེ་སོར་ལ་བལྟས་ན་ཡང་། ད་དུང་ལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཀང་རྟོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག །གོ་རྒྱུ་
ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཀང་མོང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག །སྒྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཀང་འགྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་པས་འདྱི་བགྱིས། སབས་
གནས་བསླུ་མེད་ཁད་ལས། །རེ་ལྟོས་གཉྱིས་པ་མེད་པས། །རེས་འཇུག་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤྱིག །ཕ་རོད་ཆོས་རེ་མཁེན་
ནོ། །འདུ་འཛིའྱི་རྣམ་གཡེང་ཆེ་བས། །ཉྱིན་ནུབ་འཁྲུལ་ཕྱྱིར་འཆོར་ཡང་། །སོ་གསུམ་ལས་མེད་འདྱི་ལ། །ཉམས་ལེན་
བེད་ས་མ་རེད། །ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་བསེན་ཡང་། །ཉམས་མོང་ན་བུན་ཡར་བས། །ཤར་གོལ་དུས་མཉམ་འདྱི་ལ། །བཟང་
ངན་སངས་བླངས་མ་རེད། །འཇར་ཉལ་འཁྱིས་མེད་འདྱི་ལ། །ཞེ་འདོད་སྒྲུབ་བློ་མེད་ཀང་། །གཟུང་འཛིན་ཞེན་པ་བལ་
བས། །སང་པོ་ཞེ་བློ་བདེ་ཙམ། །ཞེས་དང་། ཉལ་བས་ཆོག་པའྱི་བློ་གདེང་གཅྱིག་དང་མྱི་འདུག་ཀང་། །འཇར་ཉལ་
འཁྱིས་མེད་འདྱི་ལ་ཉམས་ལེན་མྱི་བེད་རྒྱུས། །ལོངས་ཀང་དྲན་འཛིན་རོལ་བའྱི་ལག་ས་མ་རེད་པས། །སོམ་མེད་དྲེད་
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པོར་ཤོར་ལ་བླ་མས་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །གཉྱིད་དང་འོད་གསལ་འདྲེས་པའྱི་སྤུ་རྱིས་ཤྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ཅྱིང་། །བག་
ཆགས་འཁྲུལ་པའྱི་རྣལ་ལམ་དེ་ལ་རང་དབང་མ་ཐོབ་ཀང་། །བ་ལམ་རེས་མེད་འདྱི་ལ་གོལ་བའྱི་གདེང་ཞྱིག་རེད། །གཏྱི་
མུག་རོ་ཉལ་མཁན་ལ་བླ་མས་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །སྱིད་འདོད་རེ་བ་ཟད་པའྱི་བ་བཏང་ཞྱིག་ནྱི་མ་བྱུང་ཡང་། །སྡུག་
དོགས་སེར་སའྱི་གསོག་འཇོག་བ་སེམས་མྱི་འདུག་པས། །འཕལ་ཕྱྱིད་གདོང་དེད་འདྱི་ལ་བློ་བདེའྱི་གདེང་ཞྱིག་
རེད། །ལས་མ་ནུས་པའྱི་སང་ཆུང་ང་ལ་བླ་མས་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །ཤེས་སོ། །ཡང་སས་པ། མོང་འདོད་གཅྱིག་ཡོད་
པ་ཆ་མེད་བོར། །ཉམས་མོང་ལ་རྣམ་འགྱུར་ད་དུང་འདུག །ཞེ་འདོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བློའ་ིརྣམ་གཡེང་ཞྱིག །ཐོལ་སེས་དང་བསོང་
བ་ཁད་ཀྱིས་བྱི། །རོལ་མེད་དུ་འགྲུབ་ན་བླང་དོར་ལ། །ཡྱིད་སྨོན་གྱི་ཞེ་འདོད་ད་དུང་འདུག །སྱིད་འདོད་ཀྱི་རེ་བས་མ་
བསླུས་ཀང་། །མཐུན་རེན་ལ་སྱིད་ཆགས་ད་དུང་འདུག །ལྟོས་བཅས་ལ་ཉེ་རྱིང་མྱི་སེམས་ཀང་། །ཤ་ཁག་གྱི་སོས་མཛའ་
ད་དུང་འདུག །ཆོས་མཛད་ལ་ཕྱོགས་རྱིས་མྱི་སེམས་ཀང་། །ཕྱོགས་གཞན་གྱི་ཁ་འཛིན་ད་དུང་འདུག །མ་རན་རྣམས་ཉེ་
རྱིང་མྱི་སེམས་ཀང་། །དཔོན་ཞེན་གྱི་རྒྱལ་འདོད་ད་དུང་འདུག །སྱིན་བདག་ལ་ཕྱོགས་རྱིས་མྱི་སེམས་ཀང་། །བས་ཤེས་
ལ་དྲྱིན་གཟོ་ད་དུང་འདུག །འཛིན་ཞེན་གྱི་གཡའ་དང་བལ་སམ་ཡང་། །ཞྱིང་ས་ལ་ཕྱོགས་རྱིས་ད་དུང་འདུག །ཐུགས་
འདོད་ལ་གཅེས་སས་འབྱུང་ལུགས་འདྱིས། །ཐེམ་པ་ལ་གཙང་དུས་ནམ་འོང་སམ། །ལུས་འདྱི་ཐོག་ནས་གཏན་དོན་
འགྲུབ་པ་ཞྱིག །ཕ་ཁེད་རང་ལ་རེའོ་ལྷ་རེ་བ། །བདག་རེས་འཇུག་ལ་རེ་ལྟོས་གཞན་མ་མཆྱིས། །དེ་ཁ་ཙམ་དུ་ཨེ་འདུག་
བརེ་བས་གཟྱིགས། །ཞེས་སས་སོ།།    

        ༄༅། །མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་དུ་གསུང་པའྱི་ཟབ་གནད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཁར་ཕོག་སར་ཕོག་གྱི་ 

                                       སོར་རྣམས་བཞུགས་སོ། །  

 གུ་རུ་ན་མ ོ། རྟོགས་ལྡན་བླ་མའྱི་གསུང་རྒྱུན་བདུད་ར ྱིའ ྱི་མཚོ། །སན་ངགས་སྱིག་མའྱི་ར ེས་ཟླ ོས་མ་ལགས་
པར། །ཤུགས་འབྱུང་ཁར་ཕོག་སར་ཕོག་གསུངས་པ་འགའ། །འདྱི་རུ་བཀོད་པས་རོ་བཅུད་ངོམས་མེད་པར། །སལ་ལྡན་
སོབ་མའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གསོལ་མཛོད་དང་། །མོང་བཞྱིན་དགའ་བའྱི་སེམས་བསྒྱུར་མྱི་འདུག་གམ། །ཞེས་བརོད་ནས། 
ཡབ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་རེ་བ། །འབངས་ལོ་གངས་ཀྱིས་གཅོས་པའྱི་འཆལ་གཏམ་འདྱི། །ཁར་ཕོག་སར་ཕོག་ཏུ་
ཁ་ནས་ཤོར། །མ་མཁའ་འགོས་ཀོ་ལོང་མྱི་མཛད་ཞུ། །ཡུལ་ཌཱ་ཀྱིའྱི་འདུན་ས་ཁུག་ཆུང་འདྱི། །སོན་བོན་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་
མཆོད་ཡོན་དུས། །གྲུབ་གནས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བསགས་མཛད་པས། །དཔལ་བསམ་ཡས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་བཀོད་དོ་སད། །ཕྱྱིས་
བོན་གྱི་སེས་ཆེན་དུ་མ་ཡྱི། །མཆོག་ཐུན་མོང་གྱི་དངོས་གྲུབ་བརེས་པའྱི་ས། །ཁད་པར་དུ་སྨར་ཚང་དཀར་བརྒྱུད་
ཀྱིས། །སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་ཕྱྱི་མྱི་འདྱི་ཁ་རང་། །གང་དགོས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །དཔལ་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་གྱིས་
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བསྒྲུབས་པ་ནྱི། །དམ་ལྡན་གྱི་བུ་ལ་དངོས་སུ་གསལ། །དམ་མེད་ཀྱི་སོག་ལ་ཧབ་ཤར་རྒྱུག །ཕྱྱིས་དར་གྱི་བསྟན་པའྱི་
ཐོག་མ་ནས། །མྱི་ཤྱིག་པ་རོ་རེའྱི་རྫོང་ཞེས་གགས། །གནས་འདྱི་རུ་བསོམ་པའྱི་སོབ་རྒྱུད་རྣམས། །མོས་གུས་ཀྱི་གསལ་
ཁ་མ་ལོག་ན། །དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཅྱིས་མྱི་འཇུག །བསྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ངེས་ཡྱིན། །ས་འདྱི་རུ་སས་
པའྱི་འཆོལ་ཚིག་འགའྱི། །དོན་གོ་ན་གྲུབ་མེས་ཀྱི་དགོངས་པར་བསེགས། །མ་གོ་རན་པོའ་ིགཅོས་གཏམ་ལགས། །ཞེས་
དང་། སང་གགས་རྣམས་བླ་མར་ཤར་ཙ་ན། །ཕྱོགས་འཛིན་གྱི་གསོལ་འདེབས་བ་མ་དགོས། །བ་སོད་ཀུན་ཕྱིན་ལས་
རལ་དུ་ཤར། །བཟླས་བརོད་ཀང་གསོལ་འདེབས་ལགས་པར་གདའ། །ལྷག་བསོམས་ཀང་བླ་མའྱི་རྣལ་འབོར་
ལགས། །འདོད་ཡོན་གྱི་ལོངས་སོད་མཆོད་པའྱི་རྫས། །འབེལ་ཚད་ཀྱི་འགོ་བ་དོན་ལྡན་འདྱི། །ཕྱིན་ལས་ཀྱི་གཤོག་རྒྱང་
ལགས་སོ་ཨང་། །རེ་བླ་མ་དམ་པ་སྐུ་དྲྱིན་ཅན། །འབངས་རེས་འཇུག་བཅས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །རྒྱུད་དམ་པའྱི་
ཆོས་དང་འདྲེས་མ་འདྲེས། །ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ཕོ་ཤན་འབེད་འདྱིས་མཚར། །རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་ཀྱི་ཁེའུ་ཆུང་
ང་། །ན་ཚོད་ཀྱི་ལུས་རལ་རྫོགས་ལགས་ཀང་། །རང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་སེས་པས། །ཉྱིན་ནུབ་ཀུན་འཁྲུལ་པ་རྒྱ་
འབམས་ལ། །ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་སོང་འདྱི་མཚར། །ཡྱིད་སྨོན་གྱི་ཞེ་འདོད་མེད་ལུགས་འདྱིས། །ཆོས་ཟད་སར་
འཁོལ་ནྱི་མ ྱིན་ལས་ཆེ། །ཐེ་ཚ ོམ་ཡང་མྱི་འདུག་འདྱི་ཁ་རང་། །མཚམས་ལུགས་ཀྱི་བཅད་རྒྱར་བསད་ལགས་
ཀང་། །སོས་བཅས་ཀྱི་བསོ་བསང་བ་མ་འདོད། །སོས་མེད་ལ་འཚོ་སོང་བེད་མ་ཤེས། །འདྱི་བདེན་རྫུན་རེ་བཙུན་ཁེད་
རང་མཁེན། །ཅེས་སས་སོ། །མཚར་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་དྲུག་དྲུག་ལོར། །ཚེ་འདྱི་ཡྱི་འདོད་ལ་མ་ཆགས་པར། །ངེས་
པའྱི་དོན་ལ་གོམས་འདྲྱིས་བས། །མཉམ་རེས་ཉྱིན་མཚན་རེས་འཇོག་སོགས། །འདམ་ཁའྱི་ཞེ་འདོད་ཅྱི་ལ་ཡོང་། །མོང་
འདོད་ཟད་ནས་ལོ་འགའ་སོང་། །ད་དུང་དབང་མེད་ཡུལ་ཕྱྱིར་འཁམ། །འཛིན་མེད་སང་བའྱི་འཆར་སོ་འདྱིས། །འཁོར་
བར་འཁྱིད་པར་མྱི་ནུས་ཀང་། །བ་བེད་དྲན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་ཟེར། །རྣལ་འབོར་བར་ཆད་ལམ་དུ་ངེས། །ཡོན་ཏན་སེ་བའྱི་
གེགས་ཆེན་པོ། །འདྱི་ཡྱིས་བས་པར་ངེས་ཐག་གཅོད། །འདྱི་དོན་ར་བ་གཅོད་དགོངས་ན། །རལ་ལྡན་རྱིག་པ་ཤུབ་ཐོན་
ཚེ། །སང་བ་རྱིག་པའྱི་རལ་དུ་ཤར། །སང་རྱིག་གཉྱིས་ལ་འདུ་འབལ་མེད། །ཤར་ཚད་དྲན་པའྱི་རང་རལ་བས། །གང་
ཤར་བསོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟེར། །ངེས་མེད་རྟེན་འབེལ་ནང་ནས་འཆར། །འཁོར་འདས་ཆོས་ལ་བློ་གོས་རྒྱས། །མགྱིན་
པའྱི་ར་ཁ་བེ་བ་ཡྱི། །ཉམས་དབངས་རོམ་ལ་བོད་ཁ་རེད། །གཅྱིག་ཤེས་ཀུན་གོལ་རལ་དུ་རློམ། །ལམ་ཁེར་གནད་ཀྱིས་
མ་ཟྱིན་པས། །རྟོག་དཔྱོད་ཤེས་པའྱི་རེས་སུ་འབེང་། །རྟོགས་ལྡན་ཉམས་རལ་སོང་བ་ལ། །རང་རལ་ཆེས་པས་བར་ས་
འབམས། །ས་ཟྱིན་དཀའ་བ་དེས་ལན་སམ། །སོམ་ལམ་པའྱི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་དུས། །འཕོ་བས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་
ཀྱི། །འདྱི་དུས་རེས་ཤེས་འཁྲུལ་པའྱི་གཟུགས། །རེས་སང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར། །སང་བ་གཉེན་པོ་བརྟན་དུ་མེད། །དབར་
སོས་མཚོ་དཀྱིལ་འཁག་པ་འདྲ། །གཉྱིས་འཛིན་ཞྱིག་ཚེ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི། །རྫུན་ཕུག་རྱིབ་ཀང་སང་ཚུལ་གྱིས། །ཡང་དག་ལྟ་
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བར་ལས་འབེལ་གྱི། །སྒྱུ་མའྱི་མཁན་པོ་སྒྱུར་སང་གྱི། །དངོས་འཛིན་ཞགས་པས་བཅྱིང་ལ་ཉེ། །རྟེན་འབེལ་སྒྱུ་མའྱི་རོལ་
རེད་ཀང་། །འཛིན་པར་སོང་ན་ཇྱི་ལྟར་སམ། །འཛིན་པ་གཅོད་པའྱི་ཐབས་མཁས་ཀང་། །གཉྱིས་སང་ཅན་དང་བསྟུན་པ་
འདྱིས། །གཉྱིས་བརྫུ་གཉྱིད་ཤོར་དཔེ་བཞྱིན་དུ། །ཟུང་འཇུག་སང་བའྱི་ཕྱོགས་ཆ་གཟུང་། །བག་ཆགས་ཆོམ་དུས་མེད་པ་
འདྱིས། །འདྱིར་འཚང་རྒྱ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སམ། །གཞན་པའྱི་དགོས་པ་འདུག་པ་ན། །བཀའ་གསལ་གནང་མཛོད་རྟོགས་ལྡན་
རྣམས། །ཞེས་ཀང་སས་སོ། །མཚན་ཉྱིད་ཀུན་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས། །རྒྱང་རྱིང་ནས་བསེགས་བཙལ་བས་འཚེངས་
སོ། །བློ་ལྟོས་གཅྱིག་དྲྱིལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། །ནམ་གཞག་གཏན་གྱི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་འདུག །ཐུགས་རེའྱི་ཉྱི་རན་
མཁའ་ལ་ཤར་བས། །དད་པའྱི་ཞྱིང་ས་དབང་མེད་དྲོས་སང་། །སོད་ལྡན་ས་བོན་རྱིམ་པར་འདེབས་ཀྱིན། །རྨོ་རྐོའ་ི
གསོལ་འདེབས་བརོན་པར་གྱིས་དང་། །བྱིན་རླབས་སྦྲང་ཆར་དུས་སུ་འབབ་འདྱིས། །སེ་འགོའ་ིལོ་ཐོག་རྱི་བཅུད་སྨྱིན་
ངེས། །རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབེ་བསླུ་བ་མེད་པས། །མེས་པོ་དཀར་བརྒྱུད་བསྟན་པ་དར་ངེས། །རྣལ་འབོར་རྟོགས་པའྱི་རྒྱལ་
ས་ཟྱིན་འདྱིས། །སྒྲུབ་རྒྱུད་རྟོགས་ལྡན་མཚོ་ཆེན་རྒྱས་དེས། །མོས་གུས་དག་སང་དམ་ཚིག་ལྡན་འདྱིས། །མཁའ་འགོ་
ཆོས་སོང་སྱིན་དཔུང་འདུ་ངེས། །བསེན་བསྒྲུབས་མཆོད་བསྟོད་རྒྱུན་ལྡན་བེད་འདྱིས། །བསྟན་དག་དམ་ཉམས་རྡུལ་དུ་
བརླག་ངེས། །ཕྱུག་འདོད་ནོར་རྫས་སྒྲུབ་བློ་མེད་འདྱིས། །དགོས་དགུ་ཐམས་ཅད་ཆར་དུ་འབབ་ངེས། །ཁ་ལན་མགོན་
སོང་ཕོ་ཤོག་མེད་འདྱིས། །དད་ལྡན་རེ་ཆེ་མགུ་དཀའ་ཉུང་ངེས། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་སྨོན་ལམ་བརོན་འདྱིས། །འགོ་
དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགྲུབ་ངེས། །ཤ་ཆང་འདོད་ཡོན་བག་མེད་སངས་འདྱིས། །བསྟན་པའྱི་མྱིག་རེན་ཚུལ་ཁྱིམས་
གཙང་ངེས། །རྱི་ཁོད་དབེན་པར་སོད་སེམས་བརྟན་འདྱིས། །རེས་འཇུག་སྒྲུབ་ལ་བརོན་པར་འབྱུང་ངེས། །ཕོ་སོ་གགས་
ཀྱི་མྱི་ཞྱིག་མྱིན་ལགས་ཀང་། །དོན་ཆོས་ལྡན་གྱི་བ་བར་བརོན་པ་དེས། །ད་བསམ་བཞྱིན་དུ་རང་དྲྱིན་རང་ལ་ཆེ། །དེ་
གཞྱིག་བཞྱིན་དུ་བས་པའྱི་ལས་ལ་འཚེངས། །བུ་རེས་འཇུག་གྱི་བ་བཏང་མཆེད་གོགས་རྣམས། །ཕ་མྱི་རན་གྱི་ཕྱྱི་བཞྱིན་
ཡར་བོན་དང་། །རང་ཕ་པད་ཚོས་སྱིད་པའྱི་གླུ་ཞྱིག་ལེན། །རང་ཕ་པད་ཚོས་ཉམས་དགའྱི་བོ་ཞྱིག་བརྡུངས། །རང་ཕ་
པད་ཚོས་དཀར་བརྒྱུད་རྣམ་ཐར་སོང་། །རང་ཕ་པད་ཚོས་སྒྲུབ་རྒྱུད་སོལ་ཁ་བཟུང་། །རང་ཕ་པད་ཚོས་འགོ་ལ་ཕན་དོན་
སྒྲུབས། །རང་ཕ་པད་ཚོ་དགའ་བའྱི་ནམ་ལངས་སོ། །རང་ཕ་པད་ལ་སྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར། །ད་ལྷ་གསོལ་གཅྱིག་བ་ཡོ་རན་
ནས་སང་། །ལྷ་གསོལ་ལོ་རང་མཆོད་དོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ཀྱི་ཀྱི་ཀཱྱི་ཡ། ལྷ་རྒྱལ་ལོ་ལྷ་རྒྱལ་ལོ། །ལྷ་རྒྱལ་ལོ་ཟེར་
བ་བས་སོ།།   །།  

 ཁོ་བོ་ཐ་སད་ཀྱིས་དབེན་པས། དགེ་སོང་ལྭ་བའྱི་གོས་ཅན་པ། །བྷཱུ་སུ་ཀུ་ཡྱི་ཚུལ་ཅན་གྱི། །དཀའ་ཐུབ་བརྟུལ་ཞུགས་
ནོར་འཛིན་ཅྱིང་། །རྱིགས་མཐུན་འཁོར་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ། །གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཁུར་ཁེར་ནས། །དབེན་པའྱི་རྱི་
ཁོད་ཕྱོགས་མེད་དུ། །དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་རེ་ཞྱིང་། །འོས་བབས་དེ་ཙམ་ཡྱིན་པ་ལ། །རེས་འཇུག་སགས་པའྱི་
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ཁུར་ལྡན་པས། །བསྟན་བསྲུང་ལས་ལ་བརོན་ལྡན་པར། །སེ་རོག་འཛིན་པའྱི་བླ་ཆེན་ལྟར། །ས་ཚོགས་འཁོར་དང་
འགོགས་འདྱི་མཚར། །མྱི་རྣམས་སོམ་ཉྱིས་གཡེང་བར་ལྡན། །འོན་ཀང་སོ་གསུམ་བཏང་སོམས་དང་། །དོན་མེད་ལས་
ལ་མྱི་ཡེངས་པར། །བསེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་རལ་སོང་སྟེ། །མཆོག་སྒྲུབ་ཡྱི་དམ་ཆོས་སོངས་ལ། །གསོལ་འདེབས་
སགས་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། །གང་འདོད་འཕྱིན་ལས་འདོད་གསོལ་བས། །རང་དོན་རྟོགས་པའྱི་རྒྱལ་ས་ཟྱིན། །གཞན་
དོན་དྲག་པོའ་ིཕྱིན་ལས་ཀྱི། །མ་རུངས་ལས་ངན་སྱིག་ལ་རྔམ། །ངན་སོང་བསྒྲུབ་པའྱི་དྲེགས་པ་ཅན། །བསྟན་པའྱི་རུ་ཏ་
བསལ་བེད་དེ། །རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འདྲེན། །ཕུང་པོས་དམ་ཅན་ཆོས་སོང་མཆོད། །ཚེ་བསོད་རྣལ་འབོར་
གསོས་སུ་བླངས། །འབས་བུ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་། །ཞེས་བསྟན་སྲུང་གྲྭ་ཚང་བ་རྣམས་ལ་གདམས་པའོ།།  །།   
ཉེས་མེད་ལ་ཉེས་པར་བསག་བསགས་པའྱི། །འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་སོད་དང་མྱི་མཐུན་འདྱི། །ཡྱིན་ལུགས་ལ་དཔང་པོར་བས་
བས་ནས། །འདྱིར་སང་ལ་དོ་གལ་མ་ཤེས་པར། །བློ་ཚད་ཀྱིས་བདེན་གཏམ་བས་པས་ལན། །རང་འདོད་ཀྱི་གོབས་སོར་
ཁོང་བཅུག་ནས། །ཁ་སང་གྱི་གཞན་སེམས་བྱིད་མཁས་པས། །ཁ་འཇམ་གྱི་མགོ་སོར་གཏོང་མ་དྲན། །དེ་དྲན་ན་ངེས་
ཀང་ཤེས་ཐང་ཡང་། །ད་ན་སོ་རས་པས་ཞོག་ལ་ཐོང་། །ཟེར་བ་བས་སོ།།  །།  

  རླུང་ཞོན་གྱི་རྣམ་ཤེས་འཁམས་པོ་ང་། །ཡེ་ཤ ེས་སུ་རང་ངོ་འཕོད་ནའང་། །རང་ཚུལ་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཤས་ཆུང་
བས། །འཕྱེའོ་ཞྱིག་བག་ཆགས་རྟ་ལ་ཞོན། །ཆ་མེད་དུ་ཡུལ་ཕྱྱིར་ཀུན་འཁམས་པས། །གནས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཟྱིན་མ་
ཐུབ། །ར་ཆད་དུ་སོང་བས་ལན་ནམ་ཅྱི། །འཁྲུལ་འགོས་དེ་ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་སོང་། །དོན་འདྱི་ཡང་མྱི་སྱིད་སྱིད་པ་
མཚར། །ཞེས་སོ། །བསེན་བསྒྲུབ་ཚད་དུ་མ་འཁོལ་ཡང་། །བསྟན་པའྱི་སྱི་དོན་ཡྱིན་དང་གཅྱིག །མ་ཉེས་དཔངས་
འཛུགས་ཕེར་དང་གཉྱིས། །སོམ་པ་དམ་ཚིག་གཙང་དང་གསུམ། །དྭངས་མའྱི་སོག་གནད་ཟྱིན་དང་བཞྱི། །ལས་སོར་
ཐབས་ལ་མཁས་དང་ལྔས། །མངོན་སོད་ལས་རྣམས་བརམས་འོས་སམ། །གཞན་པའྱི་ལས་སོར་ཨ་རྫྱི་ཚི། །མཐུན་ཆེན་
གཞན་རྣམས་དགོངས་པར་རྱིགས། །ཞེས་སོ།།  །། 
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         ༄༅། །དྲྱིས་ལན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་བཞུགས་པའྱི་དབུ་ཕྱོགས་ལགས་སོ། ། 

༄༅། །གུ་རུ་རཏྣ་ན་མོ། རྣལ་འབོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ། རེ་མྱི་ཕམ་བློ་གོས་ཀྱི་བཀའ་ལས། རེ་བླ་མའྱི་
ཞལ་གདམས་སྱིང་པོ་མཆོག་གྱི་བདུད་རྱིར། །རྟོགས་པ་འཆར་ལུགས་རྱིམ་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་ཀང་དེང་སང་འགའ་
ཞྱིག་གྱིས་ས་མཚམས་མྱི་འབེད་པར་རྟོགས་པ་ཤར་ཟེར་བའྱི་མྱིང་གཅྱིག་ཏུ་བཏང་ནས། སོས་བལ་ཆུང་འབྱིང་ཙམ་གྱི་
དུས་སུའང་། ཏྱིལྱི་པ་དང་། དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་འགེབས་ཐུབ་ན་མ་ཐུབ་བེད་མཁན་འདུག་པར། རང་རེའྱི་གོ་ཚོད་
ཀྱི་ས་མཚམས་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱེ་བར་དགོངས་པ་མ་ལོན་པའྱི་སོན་ཅན་དུ་འདུག་ན། ཞྱིབ་གསེང་གྱི་གོ་དོན་འདྱི་བཞྱིན་ཞེས་
པའྱི་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁོད་ཀྱིས་ཀང་དགོས་ཞེས་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་སྱིང་པོ་འདྱི་ལྟར་རོ། །ཁམས་གསུམ་ཆོས་
ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རེ་བཙུན་ལྷ་རེ་བ་ཆེན་པོ་མཁེན་ནོ། །རེས་འཇུག་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།  དེ་ཡང་། རེ་བླ་མའྱི་ཞལ་
གདམས་སྱིང་པོ་མཆོག་གྱི་བདུད་རྱི་རུ་གང་ཟག་སལ་བ་དང་ལྡན་པ། བླ་མ་དམ་པས་ཟྱིན་པ། བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྟོགས་
པ་འཆར་བ་ཞྱིག །སར་གྱི་ལས་ངན་གྱི་རྒྱུ་འབས་འབྱུང་ངམ་མྱི་འབྱུང་། འདག་ན་ཇྱི་ལྟར་འདག་ཅེས་ཞུས་པའྱི་ལན། དེ་
ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་ལ་ཚེ་འདྱི་རང་དུ་ནད་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཁམས་འདུས་སོགས་ཐ་ན་རྨྱི་ལམ་ངན་པ་ཙམ་གྱིས་
ཀང་། བསལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས་བསག་པའྱི་སྱིག་སྱིག་འདག་པར་གསུངས་པས། དགེ་སོར་དེ་ཡྱི་སོན་དུ་སོང་ཅྱི་
བྱུང་ཡང་དེར་སྨྱིན་གྲུབ། ལར་ངོ་བོ་རྟོགས་ནས། ཏྱིལྱིས། ཀེ་ཧོ་བསལ་པ་སྟོང་དུ་བསག་པའྱི་མུན་པ་ཡང་། །སོན་མ་ཆུང་
ངུ་ཞྱིག་གྱིས་སེལ་བར་བེད། །དེ་བཞྱིན་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་སད་ཅྱིག་གྱིས། །བསལ་པར་བསག་པའྱི་མ་རྱིག་སྱིག་
སྱིབ་བསེག །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། མྱི་ལ་རས་པས་ཟྭ་གསོལ་བས་དེར་འབུ་ཤྱི་བའྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པས་ལོ་རས་ལ་ཤྱིག་
ནད་བྱུང་བ་དང་། རོད་ཚང་པས་སེ་བ་མང་པོའ་ིསོན་རོལ་ཏུ། མ་དང་སྱིང་མོ་ལ་དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་སྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་
སྨྱིན་པས་ཤྱིག་ནད་དང་། རྟ་གཅྱིག་གྱི་རྐང་པ་བཅག་པའྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པས་ཞབས་བསྙུང་བ་དང་། ཕག་གྲུ་སེའུར་སེས་
པའྱི་དུས་ན། རོ་བསྱིལ་བ་དུག་སྦྲུལ་གྱི་སལ་པར་ཕོག་པའྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པས། ཕག་གྲུ་སྐུ་སྟོད་བསྙུང་བ་དང་། ཀླུ་གྲུབ་
ཀྱིས་བཞུགས་གདན་ཀུ་ཤ་བརྔས་པའྱི་ཁོད་དུ་འབུའྱི་རྐེ་བཅད་པས། ཕྱྱིས་མགུལ་རལ་གྱིས་མ་ཆོད་པར་རྩྭ་ཀུ་ཤས་ཆོད་
པར་གསུངས་པ་རྣམས། འགལ་བ་ཇྱི་ལྟར་འདུམ་ན། སྱིར་སེམས་ཅན་ངན་སོང་གསུམ་དུ་མ་ལྟུང་བར། མྱི་ལུས་ཐོབ་པ་
ཙམ་ལའང་ལས་སྱིབ་ཤྱིན་ཏུ་སབ་པ་དགེ་བའྱི་མཐུ་ཆེ་བ་ཞྱིག་དགོས་པ་དང་། ཁད་པར་ཆོས་སོར་ཞུགས་ནས། བླ་མའྱི་
བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྟོབས་ཀྱི་རྟོགས་པ་འཆར་དུ་རུང་བའྱི་སལ་ལྡན་དེ་ལས་སྱིབ་སབ་ཅྱིང་བསོད་ནམས་ཆེས་ཆེ་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཅས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་དཔེར་ན། ཉྱི་མ་ཤར་བས་མུན་པ་སངས་པ་ཁ་ཚོན་གཅོད་ཀང་། ཉྱི་མ་ཡང་སྱིན་སབ་
བུ་དང་འཐུག་པོ་དང་། རྱི་ཀླུངས་ཐམས་ཅད་ན་བུན་གྱིས་ཁེབས་པ་སོགས་ཉྱིན་མོའ་ིམུན་པའྱི་རྣམ་པའང་སབ་འཐུགས་
མངས་པོ་འདུག་པོ་ལྟར། ཆོས་ཉྱིད་མཐོང་བ་ལ་སྱིབ་ནུས་ཀྱི་ལས་རགས་པ་རྣམས་དག་ཀང་། ཉྱིན་མོའ་ིམུན་པའྱི་དཔེར་
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མཚོན་པའྱི་ལས་ཕ་བ་ཅུང་ཟད་ལུས་པ་རྣམས། རྒྱུད་དག་པ་ལ་བག་ལ་ཉལ་དུ་གནས་མ་ནུས་པར། དར་དཀར་གྱི་སེ་
མོག་ལྟར་གསལ་བར་སྨྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རེ་བཙུན་ཏྱིལྱི་པས། དཔེར་ན། བསལ་སྟོང་བསགས་པའྱི་མུན་པ་ཡང་སོགས་
གོང་གྱི་ལུང་དང་། རྱི་རབ་གསེར་གྱི་ལོགས་ལ་བ་གནས་པ། །བ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་བོར་ནས་གསེར་དུ་སང་། །སེ་བོ་གང་
གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་རྟོགས་པ། །འཁོར་བའྱི་རང་བཞྱིན་བོར་ནས་བདེ་བ་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་རྟོགས་པ་འཆར་
ལུགས་ལ། གང་ཟག་རབ་འབྱིང་ཐ་མ་གསུམ་ཞལ་གདམས་དེ་ཉྱིད་དུ་གསུངས་པའྱི་གཅྱིག་ཆར་བ་རྟོགས་གོལ་དུས་
གཅྱིག་ཏུ་སོང་བ་དེ་ལ་སེགས་དགོས་ཤྱིང་། དེ་མྱིན་བསལ་པ་སྟོང་བསག་གྱིས་མུན་པ་སོན་མེ་ཆུང་དུས་སེལ་ཡང་། 
སོན་མེ་ཤྱི་ན་སར་མུན་པར་འགྱུར་བ་དང་། གསེར་རྱིའྱི་བ་ཡང་གནས་འཕོས་ན་གསེར་དུ་མྱི་སང་བ་ལྟར། སོས་བལ་
ཆུང་འབྱིང་ཙམ་གྱི་དུས་ན་རེས་ཤེས་ཀྱི་ལས་བསག་ན་ཨ་འཐས་ཀྱི། རྒྱུ་འབས་དང་། རང་སའྱི་དགེ་སོར་དང་མ་བལ་
བའྱི་ངང་ནས་བསག་ན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་བས། ལུང་དེ་རྣམས་སོས་བལ་ཆུང་འབྱིང་གྱི་རེས་ཤེས་ཀྱི་ལས་
མྱི་བསག་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རེ་རྒྱ་རས་ཀྱི། རྟོགས་པ་མཐོ་ཡང་མྱི་ཕན་པར། །དགེ་སྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་ལག་རེས་
འདྱི། །སེམས་ཅན་དུས་ན་ནམས་ཀང་སྟེ། །བདེ་སྡུག་གཉྱིས་སུ་སྨྱིན་པ་ཡྱིན། །རྣལ་འབོར་དུས་ན་ཡོན་ཏན་གྱི། །འཕེལ་
འགྱིབ་དགེ་སྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་འབེད། །འབས་བུའྱི་དུས་སུ་ཤོར་གོལ་འོང་། །འགོ་དོན་ཕྱིན་ལས་ཆེ་ཆུང་ཡོང་། །དེ་ཐ་སད་
ཚིག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། །རྟོགས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་མོང་བས་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཡང་རང་སའྱི་དགེ་སོར་དང་མ་
བལ་བའྱི་ངང་ནས་བསགས་པའྱི་ལས་དེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུས་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་ཞེས་ཡང་ཐོས་བས་ཀང་། དཔེར་ན་ད་ལྟའྱི་སྒྱུ་
མར་ཤེས་པའྱི་མེ་ནང་དུ་ལག་པ་བཅུག་པས་ཚིག་གྱིན་འདུག་ན། དམལ་བའྱི་མེ་དེ་དང་མཚུངས་པས། དྲན་ཤེས་ཀྱིས་
ཆོས་ཁྱིམས་པས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་བསྱིག་དགོས་ཏེ། རོད་ཚང་པས། སང་བ་རང་སེམས་རྒྱ་ཤོག་ལ། །འཁོར་
འདས་གཉྱིས་ཀྱི་སེམས་རྱིས་གསལ། །འཁོར་བ་སུབས་ནས་མོང་འདས་བྱི། །ཞེས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་གྱི་ལྟ་བ་
མདོར་བསྟན་ལས། །ཇྱི་ལྟར་རྱི་ཡྱིས་ཕུག་པའྱི་ཟངས། །སར་ཡང་ཟངས་སུ་འགྱུར་བ་མེད། །དེ་བཞྱིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཕུག་
སེམས། །སར་ཡང་ཕུག་ཏུ་གྱུར་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པས། སོས་བལ་གྱི་ངོ་བོ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་རྟོགས་གོལ་དུས་
གཅྱིག་ཏུ་མ་སོང་ཡང་། སེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ལ་འཚང་རྒྱ་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་འདོད་ན་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་ར་ལྟུང་
མ་ཕོག་པ་ཞྱིག་དགོས་པར་གསུངས་པས། རེས་ཤེས་ཀྱི་ལས་མྱི་གསོག་པའྱི་ལུང་དུ་ནྱི་མ་སོང་ངོ་། །ཡང་དམ་པ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི། སོ་ཕུར་མང་བའྱི་ར་བ་བཏོན་ནས་རོ་ལེབ་སྟེང་དུ་བཞག་པ་དེ་སར་མྱི་སེ་བ་བཞྱིན་དུ། སེམས་ར་བ་ཆོད་ནས་
འཁོར་བར་མྱི་འཁམས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་། རྟོགས་གོལ་དུས་གཅྱིག་ལ་སོང་བ་ལ་དགོངས་ཀྱི། དེ་མྱིན་དཔེར་ན་སོ་
ཕུར་མང་ར་བ་བཏོན་པ་དེ། སར་དྲོད་གཤེར་འཛོམ་སར་བཏབ་ན་མྱི་སེ་བའྱི་ངེས་པ་མེད་པ་ལྟར། སེམས་ར་བ་ལན་ཅྱིག་
ཆོད་ཀང་རེས་ཤེས་འཁྲུལ་པས་ལས་བསགས་ན། རེ་ཞྱིག་འཁོར་བར་མྱི་འཁམས་པའྱི་ངེས་པ་མེད་ཅྱིང་། སོ་ཕུར་མང་
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རོ་རང་གྱིས་སྟེང་དུ་བསམ་ཐག་བཅད་ན་སར་མྱི་སེ་བ་ལྟར། སེམས་ར་བ་ཆོད་པ་དྲན་ཡེངས་མེད་པར་བསངས་པས་རང་
སོ་ཟྱིན་ནས་འཁོར་བར་མྱི་འཁམས་པ་ཡང་། རེ་བཙུན་ཏྱིལྱིས། སང་བ་རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་འདྱི། །སེ་བ་མེད་པར་མ་
རྟོགས་པར། །ཚོགས་གཉྱིས་ཤྱིང་རྟའྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །འབལ་བར་མ་བེད་ནཱ་རོ་པ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ལུང་འདྱི་ཡང་
འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སོས་བལ་གྱི་ངོ་བོ་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་སར་ནས། ཚོགས་བསགས་མྱི་དགོས་པར་འདོད་པའང་རེ་རེ་ཙམ་
མཐོང་བས། དེ་ནྱི་ང་སོམ་ཆེན་སྟོང་ལྟ་ཧད་པོར་གོལ་བ་དང་། སོས་བལ་མེད་པའྱི་སྟོང་རྫྱིས་ཁེར་བ་བའྱི་གོལ་ས་ཡྱིན་ཏེ། 
དེ་ལས་ཟློག་པ་རྒྱལ་བ་རོད་ཚང་པས། རོ་གཅྱིག་རྟོགས་ནས་ཉམས་ལེན་རྟེན་འབེལ་ཡྱིན། རོ་གཅྱིག་རྟོགས་ནས་ཉམས་
ལེན་བློས་བས་ཡྱིན། རོ་གཅྱིག་རྟོགས་ནས་ཉམས་ལེན་ཀུན་རྫོབ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པས། ཏྱིལྱི་པའྱི་གསུང་དེ་ནྱི་གཉྱིས་
སང་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ་ཚོགས་གཉྱིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གསོག་དགོས་པའྱི་དོན། ཡང་མདོ་ལས། སྟོང་པ་ཉྱིད་ཀྱི་རྱི་ཡྱིས་ཟྱིན་
གྱུར་ན། །དུག་ལ་སགས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་པའྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཡྱིན། རྣམ་རྟོག་དང་ཉོན་མོངས་པ་སྟོང་
ཉྱིད་དུ་རྟོགས་ནས་འཛིན་པ་མྱི་འཇུག །དེས་ལས་མྱི་བསག་པ་ལ་དགོངས་ཀྱི། འོ་ན་དགེ་བ་འཛིན་མེད་ཀྱིས་ཀང་ལས་
མྱི་བསག་གམ་ཞེ་ན། འགོ་བའྱི་མགོན་པོ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས་ཞལ་གདམས་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་དུ། སང་བ་སྒྱུ་
མར་ཁས་བླངས་ན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་འབས་བུ་མྱི་འོང་དུ་རེ་བ་དང་། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འབས་བུ་འོང་དུ་རེ་བ་འདྱི་
གཉྱིས་ཀང་བེ་མའྱི་སང་ཡུར་ཞེས་པའྱི་དོན་ཏེ། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འདྲེས་ན་འོང་དུ་རེ་བ་ནྱི་བློ་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་
བསེད་དང་བསོ་བས་ཟྱིན་པས་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱིས་བར་དུ་དགེ་བ་མྱི་འཛད་པས། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་
ཀང་། །གཞན་སང་ལ་གཟུགས་སྐུ་གཉྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར།  རྒྱུ་འབས་སྟོང་ཉྱིད་དུ་རྟོགས་ཀང་སྟོང་ཉྱིད་རྒྱུ་འབས་སུ་ཤར་
བའྱི་རྟེན་འབེལ་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་བཀའ་ཕེབས་གནང་བར། རད་པོས་ཞུས་ལེན་ཕུལ་བ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་རོ། །མཆོག་
གཟྱིགས་མཉམ་མེད་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཡྱི། །གསུང་གཅྱིག་ལ་ནྱི་དུ་མའྱི་གོ་ཚུལ་ཏེ། །སོ་སོར་འབྱུང་ངེས་ཕྱོགས་འཛིན་
འདྱིའོ་ཞེས། །བརོད་པར་དཀའ་ཡང་མཚུངས་བལ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱིས། །ཅོ་འདྲྱིའྱི་བཀའ་ལུང་གསེར་གྱི་ཅོད་པན་ལྱི། །དྭངས་
སུ་བླངས་ཕྱྱིར་རན་པོའ་ིགོ་ཚུལ་ཙམ། །ཞུ་འདྱི་མཁེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པར་རྱིག་ལགས། །རེ་བླ་མའྱི་གསུངས་
སྱིང་པོ་མཆོག་གྱི་བདུད་རྱིས་དྲྱི་བ་པོ་ཁ་གཡར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། གུ་རུ་རང་ཞུས་ལྟ་བུར་འདུག་པས་གོ་མོང་རྟོགས་
གསུམ་ལས་འབས་སོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་ཐྱིག །རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་ཕེབས་ཇྱི་ལྟ་བ་དེར་འདུག་པས། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ལབ་
ལོབ་མང་ན་བློ་ཆུང་འགོ་འཁོར་བ་ལས་མྱི་ཡོང་བས། ཀུན་དགའ་བོས་རབ་རྩུབ་ཀྱི་དཔེར་མཚུངས། འོན་ཀང་འོ་སོལ་གྱི་
སབས་མཆོག་འགན་ཟླ་དང་བལ་བའྱི། རེ་བཙུན་ལྷ་རེ་བ་ཆེན་པོ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་གསུང་མགུར་ཉམས་དབངས་རྣལ་འབོར་
བཞྱི་ཡྱིས་མཚམས་ངོས་གཟུང་གང་དང་གང་ལའང་། གཞན་ལས་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་ལྟ་བུར་འདུག་པས། མོང་རྟོགས་
ཀྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་ན། ལྟ་བ་མཐོས་དྲག་གྱིས་སོད་པས་ར་ཆད་ལོ་མ་སམ་མེད་ཀྱི་སང་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་
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འོང་ཉེན་འདུག །ར་བ་ཆད་པ་འདྱི་ལ་གོ་བ་ལེན་ཚུལ་མྱི་གཅྱིག་པ་འགའ་རེ་འོང་གྱིན་ཡོད་ཉེན་འདུག་པས། ཕ་དམ་པས་
སོ་ཕུར་མོང་ར་བ་བཅད་ནས་རོ་ཐོག་ཏུ་བཞག་ནས་འདྱི་སེའམ་གསུངས་པ་དེ་དཔེར་བརོད་ཙམ་དུ་ངེས་ལ། དོན་དུ་
སངས་གཉེན་བས་ནས་ས་རེས་སོང་པོ་བཅད་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་མྱི་འདོད། དཔེར་ན་ཐག་རྱིང་གྱིས་སད་ཆ་དོ་གལ་ཅན་གཅྱིག་
ཐོས་ཚེ། འདྱི་ཟེར་མེད་པའྱི་ཅལ་སོག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བདེན་རྫུན་གྱིས་ཐག་ཆོད་མ་བྱུང་པ་དེ་ལ། བློ་དང་ལྡན་པའྱི་མྱིས་
སད་ཆ་དེའྱི་རྱིམ་གྱིས་དཔྱད་པས། མྱི་འདྱིས་མཐོང་ནས་བཤད་པར་འདུག་པས་བདེན་པར་འདུག་ངེས་སོ། །ཤེས་ཐོས་
པས་ཐེ་ཚོམ་བལ་བ་བཞྱིན་དུ། གཞྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་འཁྲུལ་པ་མྱི་མངའ་ཡང་། སང་ཆ་བདག་ཏུ་བཟུང་ཚེ་འཁྲུལ་བས། 
དེའྱི་ར་བ་ཆོད་ན་དེ་ཀ་གནས་ལུགས་ཡྱིན་པས། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་རྫུན་ཕུག་རྱིབས་པའང་དེ་ཀའོ། །དོན་ལ་རྟེན་འབེལ་བཅུ་
གཉྱིས་ལུགས་འབྱུང་གྱི་ར་བ་མ་རྱིག་པའྱི་རང་འགོས་དེ་ལ་དཔྱད་པས། ངེས་པར་འཁོར་བར་འཁམས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་
སོན་ཅན་ཐྱིག་ལེ་ནག་པོ་ཞེས་དང་། འཁྲུལ་ལུགས་ཀྱི་ར་བ་ཆོད་པ་དེ་ལ་ངེས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་སོན་མེད་
ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་ཞེས་གསུངས་པས། འཁོར་འདས་ཀྱི་རྒྱབ་གེས་པ་འདྱི་ཀ་ཡྱིན་པ་ལ། འདྱི་ནས་འཁོར་བ་ལ་ཕྱྱི་ཕྱག་
བས་ཏེ། ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོའ་ིརང་འགོས་ཀྱི་ལམ་ལས་མ་འཁོགས་པའྱི། ཉམས་ལེན་ཁ་ལྟར་མ་སོང་བ་ཞྱིག་དགོས་གལ་
ཆེ་བར་འདུག་པ་ལགས། དོན་ལ་གནས་འགྱུས་ར་བ་གཅོད་པ་ལྷག་མཐོང་ངོས་བཟུང་ནས་རྱིག་ཐོག་ཏུ་འདྲྱིལ་ཚེ། རྱིག་
མཁན་དེ་ལ་སེ་འགགས་གནས་གསུམ་གཅྱིག་ཐ་དད་དབྱིབས་ཁ་དོག་སོགས་འདྱི་ལྟར་ཞེས་མཚན་མའྱི་སོ་འདོགས་མ་
རེད་པས་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའོ། །འདྱི་ཀ་བག་ཆགས་ཀྱིས་གཟུགས་བརན་ས་ཚོགས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར་ཡང་། 
རང་བཞྱིན་སྟོང་པ་ལས་མ་འདས་པས་དུ་མ་རོ་གཅྱིག་ཏུ་རྟོགས། ཞེས་པའྱི་ས་ཆེ་བ་ལ་སོ་རྱིང་བ་མཚན་མཐོ་ལ་སན་པ་
དེ་ཡང་འདྱི་ཀ་ཡྱིན་པས། རེ་བླ་མས་དུ་མ་རོ་གཅྱིག་རྟོགས་ན་རྟོགས་པ་ཤར་གསུངས་པའང་འདྱི་ཀའོ། །རྫོགས་ཆེན་
པའྱི་ལྟ་བ་ལྷ་མེད་འདྲེ་མེད་དང་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་འོང་བས་ར་རོག་ཕེད་རོགའང་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་ལ། སོས་བལ་གྱི་སྟོང་ཉམས་
ཀྱིས་རེས་སུ་འབང་ན་ལས་རྒྱུ་འབས་མྱི་གསལ་བས། ཇྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་ཀང་ཇྱི་སེད་པའྱི་ས་བོན་རུལ་བས། དོན་དམ་ངོ་
ཤེས་ཀང་ཀུན་རྫོབ་ངོ་མ་ཤེས་ན་གོལ་ལམ་ལས་འོས་ཅྱི། ལས་འབས་མྱི་གསལ་བའང་སྟོང་ཉམས་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་
བས་ལན་པས། དོན་ལ་ལས་འབས་མྱི་བདེན་པར་ཤེས་ཀང་བསླུ་བ་མེད་པས་བདེན་པར་བལྟ་བའྱི་ལག་ལེན་ལ་སོབ་
དགོས་པ་ནྱི། དགེ་སྱིག་ལས་འབས་བསླུ་མེད་རེས་སུ་འབངས། །བེད་པ་པོ་ཡྱིས་ལུས་སེམས་སྟེང་ཉྱིད་ལས། །གཞན་དུ་
མྱི་སྨྱིན་དེ་ཕྱྱིར་བླངས་དོར་རྣམས། །སོག་ལ་བསོས་ནས་སྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གསུངས་པ་ལགས་མོད། སྟོང་
ཉྱིད་གཤའ་མ་ཞྱིག་རྟོགས་ནས་དངོས་འཛིན་གྱི་ཞེན་པ་རང་ལོགས་སུ་སོང་བ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་རྒྱུར་འདུག་པས། རེ་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆེན་པོས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཤེས་པ་ལ་དེང་སང་ཞན་ཞན་པོ་ཞྱིག་བེད་ཀྱིན་
འདུག་སྟེ། དེ་རྟོགས་པ་ལའང་ལས་ས་པོ་མེད། འདྱི་ལྟར་སང་གགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞྱིང་བདག་མེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་
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རྟོགས་དགོས། དེ་རྟོགས་ན་ནོར་དངོས་པོ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བས་ཀང་རྱིས་ཆེ་བ་འདྱི་འོང་མ་ཐང་།  ཞེས་
གསུངས་པས་ཀང་ཤེས་སོ། །ལས་འབས་བསགས་ལུགས་དང་སྨྱིན་ལུགས་ལ་ཨ་འཐས་དང་སྒྱུ་མ་དང་སྟོང་པར་
བསགས་ནའང་སྨྱིན་ལུགས་ཀང་དེ་ལྟར་འབྱུང་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱི་མ་ལའང་དར་ཕོན་ལྕགས་བསེག་གྱི་ས་གཞྱིར་
བརབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་ནྱི་ངེས་པར་འབྱུང་གསུངས་འདུག་པ་ལགས། སེམས་བསེད་ཀྱི་སབས་སུ་གཞན་དོན་དུ་འགྱུར་ན་
བསད་སོགས་བཞྱི་ཡང་དག་པར་འགྱུར་བས། དེད་དཔོན་སྱིང་རེ་ཆེན་པོས་ཞང་པོ་མྱི་ནག་མདུང་ཐུང་ཅན་བསད་པས་
བསལ་པ་འབུམ་གྱིས་ཚོགས་རྫོགས་པར་གསུངས་ཀང་། ལས་འབས་བསླུ་མེད་ལ་སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་ཞབས་ལ་སེང་
ལྡེང་གྱི་ཚེར་མ་ཟུག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཕག་གྲུ་ལོ་རོད་སོགས་ལའང་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་ཨན་ཙམ་རེ་བྱུང་འདུག་
པས་མཐོ་ས་ཆེ་བཞྱིན་ལག་ལེན་ཡང་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ནས་བླངས་དོར་ལ་མཁས་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དགོས་གལ་ཆེ་བར་
འདུག་སེམས་པར་ཤར་ལགས། སེ་འགགས་གནས་གསུམ་བལ་ཚུལ་ལའང་། ས་ར་ཧ་ཆེན་པོས། དངོས་པོར་བལྟ་བ་
མཁའ་ལྟར་རབ་དག་ཅྱིང་། །དངོས་པོ་རྣམས་སངས་ཕྱྱིས་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་སེ། །གདོད་ནས་སེ་མེད་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་
ལ། །དེ་རྱིང་བླ་མ་མགོན་པོས་བསྟན་པས་རྟོགས། །ཞེས་དང་།་ཐམས་ཅད་དེའྱི་རོལ་པར་དགོངས་ནས། སྟེང་དང་འོག་
དང་ཕྱོགས་བཅུ་རུ། །གང་གང་མཐོང་བ་དེ་དེ་ཉྱིད། །དེ་རྱིང་མགོན་པོ་ད་ལྟ་འཁྲུལ་པ་ཆད། །ད་ནྱི་སུ་ལའང་འདྲྱི་བར་མྱི་
བའོ། །གསུངས་པ་དེ་ཀ་རང་གོ་བདེ་བར་འདུག་ལགས། རྣལ་འབོར་བཞྱིའྱི་སེ་ཚུལ་ས་མཚམས་འབེད་ལུགས་འདྲ་ལ་
འདྲ་མྱིན་མང་ཞྱིག་འོང་གྱིན་འདུག་པས། ངེས་པར་འདྱིའོ་ཞེས་ས་ཚོད་མ་ཟྱིན། རྱིམ་གྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ནས་
ཉམས་མོང་གྱིས་སྤུ་རྱིས་འབེད་པའྱི་རྣལ་འབོར་བཞྱི་ལ་རེ་གཅྱིག་ཆུང་འབྱིང་ཆེན་པོ། སོས་བལ་ཆུང་འབྱིང་ཆེན་པོ་
སོགས་གསུངས་ཀང་རེ་གཅྱིག་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། སོས་བལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ངེས་མེད་དུ་འོང་གྱིན་འདུག་པས་རང་ལུགས། རེ་བླ་
མའྱི་ས་མཚམས་འབེད་ལུགས་ནྱི་རེ་གཅྱིག་རྒྱ་ཆེ་བས། རེ་ཕག་གྲུས་གསུངས་པའྱི་སོས་བལ་འབྱིང་པོ་མན་ཆད་རེ་
གཅྱིག་གྱིས་ཁོང་དུ་འདུས་པ་སྟེ། རྣམ་རྟོག་ངོས་བཟུང་ནས་ཡལ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་ཕྱྱིས་ཆོས་སྐུར་མྱི་འདོད་གསུངས་ནས། 
སངས་གཉེན་གངས་འཕོད་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་རེ་གཅྱིག་གྱིས་ཁོང་དུ་འདུ་བ་དང་། རེ་ཕག་གྲུས་རྟོག་པ་ཅུང་ཞྱིག་ངོས་
བཟུང་ནས། གོལ་དགོས་ཀང་སོས་བལ་འབྱིང་པོར་བཞག་པས་ཁད་ཅུང་ཟད་བྱུང་། དྲན་པས་ཟྱིན་ནས་གནས་ན་མཉམ་
གཞག་དང་། འགྱུས་ན་རེས་ཐོབ་ཏུ་བཞག་པས། སོས་བལ་ལ་དྲན་མ་དྲན་ཞེས་དྲན་པས་མ་ཟྱིན་པར་གནས་ན་མྱི་རྟོག་
ལུང་མ་བསྟན་དང་། འགྱུས་ན་འཁྲུལ་པའྱི་རེས་ཤེས་སུ་བཞག་པས་སོས་བལ་མཉམ་རེས་འབེ། རེས་ཐོབ་ལམ་དུ་སོངས་
ནས། མཉམ་རེས་འདྲེས་པས་རོ་གཅྱིག་གྱི་ཉམས་ལེན་དུ་བཞག་འདུག་པས་ཁད་དེའོ་སམ། སང་བའྱི་སྟེང་དུ་སོད་ཚུགས་
ཐུབ་ནས། རེས་ཐོབ་ལ་རལ་སོང་བའྱི་ལམ་ཁེར་འདྱི། རེ་བླ་མ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཁད་པར་གྱི་ཆོས་སུ་ངེས་སོ། །གཞན་དུ་དཀར་
བརྒྱུད་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་འདྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རང་རོལ་དུ་མཉམ་རེས་འདྲེས་པ་ཁོ་ན་ལས་རེས་ཐོབ་ཏུ་རལ་
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སོང་བའྱི་ལམ་ཁེར་གྱིས་ཁྱིད་ཚུལ་འདྱི་ཆེར་མ་བྱུང་། འདྱི་ལ་ལྷག་མཐོང་ངོས་བཟུང་ན་རོ་གཅྱིག་གྱི་རྣལ་འབོར་བསོམ་པ་
ཞེས་བས་ཀང་ཆོག་པར་འདུག་པས་ཡ་མཚན་སམ། རྟོགས་པ་འཆར་ལུགས་ལ། རྱིམ་གྱིས་ཐོད་བརལ་གཅྱིག་ཆར་བ་
དང་གསུམ་གསུངས་ཀང་། རྱིམ་གྱིས་པ་རང་ལའང་གོ་མོང་རྟོགས་གསུམ་ལ་ཁེར་ཁ་ཆེ་ཆུང་འོང་གྱིས་འདུག་པས་
ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ནས་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་ཚོད་མྱི་ཟྱིན། ཐོད་བརལ་
བ་གཅྱིག་ཆར་བ་དང་རྟོགས་ཁམས་གཅྱིག་ཀང་། ལམ་བརྟན་མྱི་བརྟན་གྱིས་ཁད་འབེད་པར་གསུངས་ཤྱིང་། དེང་སང་
གྱི་སབས་ཀང་། ཐོད་བརལ་བའྱི་རྟོགས་པ་འཆར་ལུགས་ཀྱི་སོམ་ཆེན་བ་མངས་རབ་ཡོང་གྱིན་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་
ཀང་། དེ་ལ་རྟོགས་ཁམས་ཆེ་ཆུང་ཉམས་མོང་སེ་ཚུལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ཚུལ་སོགས་གཅྱིག་ལ་མྱི་གཅྱིག་དང་འདྲ་ལ་མྱི་འདྲ་
མྱིན་ས་ཚོགས་ཤྱིག་འོང་གྱིན་འདུག་པས། ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱིས་འདྱིའོ་ཞེས་ཁ་ཚོན་གཅོད་པའང་དཀའ་བ་ཙམ་དུ་མཐོང་། 
ལར་གོ་མོང་རྟོགས་གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་འདྲྱིལ་བའྱི་ངེས་པ་གཅྱིག་མ་རེད་ན། དོན་སྱི་གོ་བ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་རྟོགས་པའྱི་རྦད་
ཁམས་བཤད་ཀང་ཐག་རྱིང་གྱིས་སད་ཆ་དང་མཚུངས་པས། ཐག་ཆོད་ཀྱི་ངེས་ཤེས་མྱི་རེད། སེ་རྒྱབ་མངས་ཀྱིས་སད་ཆ་
བཤད་པ་འདྲའོ། །བསོམ་ཉམས་ཀྱི་གོ་ར་ནས་ཐོན་པ་ཞྱིག་ལ་མོས་གུས་ཞེན་ལོག་སོགས་ཀྱིས་བདག་པོ་དང་མ་བལ་བ་
ནས། རྟོགས་པ་མཐར་འདོན་གྱི་སོད་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་གལ་དུ་འདུག་ཀང་། དེང་སང་བརྒྱུད་པ་འདྱིའྱི་རེས་
འཇུག་གྱི་སོམ་ཆེན་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་བཀའ་བབས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་འཆར་བ་ནྱི་ས་བར་འདུག་ཀང་། མཐར་འདོན་གྱི་
བདག་པོ་མཛད་མཁན་ནྱི་ཅུང་ཞྱིག་དཀོན་པ་འདྲའོ། །སོམ་སེས་བདག་པོ་མེད་པ་ནྱི། །ཕྱུག་པོ་རླུང་གྱིས་ཁེར་བ་
འདྲ། །སེངྒེ་ཁྱི་ཡྱིས་ཟླ་ལ་འཁམས། །ནོར་བུ་རྱིན་ཆེན་འདམ་དུ་བྱིངས། །དེས་ན་བསོམ་ལ་བདག་པོ་དགོས་གསུངས་
འདུག་པས། བསོམ་ལ་བདག་པོ་དགོས་པའྱི་དོན་ཏེ། དེ་ཡང་ར་བ་གཅྱིག་པོ་ཐག་ཆོད་ནས། ཡན་ལག་བཞྱི་པོ་ཕྱོགས་སུ་
བརྒྱངས། རྱི་དྭགས་ཉལ་སར་ཕུར་པ་འདེབས་གསུངས་པ་འདྱི་ལ་ཕྱྱི་ནང་གསང་གསུ་གྱི་གནད་མ་འཆུར་པར་མཐར་
འདོན་དགོས་པའྱི་གསུང་དུ་འདུག་པ་ལགས། ཞེས་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་གྱི་མཚམས་ཁང་
ནས་ཕུལ་བ་འདྱིས་བསྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་
རྱིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་པའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་དགེ་སོང་བཟང་པོའ།ོ།  །། 
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༄༅། །བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཞལ་གདམས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་རྱིམ་པ་ཐོགས་མའྱི་སོར་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །གདོད་ནས་རྣམ་དག་མ་བཅོས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རང་བཞྱིན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བས། །གང་འདུལ་དེར་
སྟོན་ས་ཚོགས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུས། །རྱིས་མེད་འགོ་ལ་རང་རང་སལ་བ་དང་། །འཚམས་པའྱི་ལམ་གྱི་དོན་བཟང་སྩོལ་མཛད་
པའྱི། །ཡོངས་འཛིན་རེ་བཙུན་མཆོག་དེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །དེས་གསུངས་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་བདུད་རྱིའྱི་བཅུད། །དང་པས་
འཐུང་ན་འཁོར་བའྱི་གཅོང་རྱིང་རྣམས། །དྲུང་ནས་འབྱིན་བེད་བདུད་རྱིའྱི་དགའ་སྟོན་འདྱི། །ངོམས་པར་འཐུང་དང་སལ་
ལྡན་རྣམས་ཚོ་ཀེ། །ཞེས་བརོད་ནས། བདག་ཅག་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སབས་གནས་དམ་པར་གྱུར་པ། དཔལ་འབྲུག་པ་
རྱིན་པོ་ཆེ་དགེ་སོང་རྣལ་འབོར་སོད་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་སྩལ་
བའྱི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་རྱིམ་པ་འགའ་ཞྱིག་འདྱིར་བདག་གྱི་ཡྱི་གེར་དགོད་ན། བླ་མ་དང་ཌཱ་ཀྱིའྱི་
ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བར་མཛད་དུ་གསོལ།།   དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་རེའྱི་ཟློས་གར་ནྱི། །སོབ་དཔོན་ཚུལ་བཟུང་
རྱིས་མེད་གདུལ་བ་ལ། །གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟའྱི་དོན་ལ་མཛུབ་ཚུགས་སྟོན། །འདྲེན་མཆོག་ངག་དབང་བཟང་པོར་གུས་
ཕྱག་འཚལ། །ཐ་སད་ཚིག་ལ་མཁས་པའྱི་སོ་འདོགས་བཅད། །ཐོས་དོན་བསམ་པས་གཏན་ལ་འབེབ་བེད་ཅྱིང་། །ཚེ་
འདྱིར་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་དོན་གཉེར་ན། །མཁས་པའྱི་དོན་དང་ལྡན་ནོ་འདྱི་བཞྱིན་འཚལ། །རང་ལུས་ལྷག་པའྱི་ལྷར་
གསལ་སྱི་གཙུག་ཏུ། །པད་ཟླ་ཉྱི་བརེགས་པའྱི་གདན་སྟེང་སུ། །སབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དེ། །སངས་
རྒྱས་དངོས་བལྟ་སྱིང་ནས་འོ་དོད་འབོད། །རེ་ལྟོས་གཉྱིས་པ་མྱི་འཚོལ་བློ་ལྟོས་བཅའ། །བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་སེམས་དབེར་
མེད་འདྲེས། །དེའྱི་ངང་ནས་མ་བཅོས་སོ་མར་བཞག །མྱི་སོད་འཕོ་ན་ངོས་འཛིན་རང་སར་བཞག །འདུན་པ་གཙོར་སྟོན་
དྲན་པས་ཡེངས་མེད་འཛིན། །འཕོ་རོད་མང་ན་འཛིན་མེད་ལྷ ོད་ཀྱིས་ཀོད། །རྟོག་པ་ངོས་མ་ཟྱིན་ན་ག ྱིམ་གྱིས་
སྱིམ། །རྒྱུན་དུ་སོག་ཕོན་ཐག་པ་བཅད་ལྟར་བཞག །ཉམས་མོང་བཟང་ཞྱིང་རྟགས་བཅུའྱི་ཉམས་འཕེལ་ཡང་། །འཛིན་
ཞེན་མྱི་བེད་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་སོངས། །ཉམས་མོང་ཞན་ཅྱིང་འཕོ་རོད་མང་བ་དང་། །སྱིང་མྱི་དགའ་སོགས་ལས་ཉོན་སོང་
གྱུར་ན། །སོན་དུ་མ་བལྟ་ལས་ཉོན་འཛད་པས་དགའ། །ཡུན་རྱིང་རྟོག་མེད་ཞྱི་བར་གནས་གྱུར་ན། །རྟོག་རགས་བསོམ་
པའྱི་རྣམ་ཐར་བསམ། །འཕལ་ཕྱྱིད་གདོང་དེད་འདྱི་དམ་བཅའ་མཆོག །ཕྱྱི་ཚིས་ཀྱི་མནོ་བསམ་མྱི་སེལ་བར། །དགེ་སོར་
སོང་དུ་འཛུད་པ་དེ་ལྟར་ལགས། །བུ་ཁོད་ཀང་དོ་གཅྱིག་གྱི་འཕལ་ཕྱྱིད་གྱིས། །རྱིས་མེད་ཀྱི་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་ཙ་ན། །ཡབ་
རེ་བཙུན་ཆེན་པོའ་ིརྣམ་ཐར་བསམ། །སེམས་བསེད་སྨོན་ལམ་འདྱི་དམ་བཅའ་མཆོག །སོ་གསུམ་གྱི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་པ་
དང་། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་འདེབས་པ་དེ་ལྟར་ལགས། །བུ་ཁོད་ཀང་སེམས་བསེད་སྨོན་ལམ་འབོད། །ལར་དུས་ངན་
གྱི་མྱི་རྣམས་ལོག་རྟོག་རགས། །ཆོས་ལྡན་གྱི་རྣམ་ཐར་བློར་མྱི་ཤོངས། །ཕན་ངེས་ཀྱི་གཏམ་ལ་ཉན་མཁན་དཀོན། །ཚུལ་
འཆོས་ཀྱི་གཉྱིས་ཕུང་བསྒྲུབ་མཁན་མང་། །ཆོས་བེད་ཀྱི་ལྟོ་གོས་སད་ལམ་དཀའ། །ཕྱོགས་ཞེན་གྱིས་ཚེར་མ་ཟུག་དུས་
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སུ། །བཟོད་པ་ཁོང་བདེན་གྱི་གཉེན་པོ་བསྟེན། །མཉམ་གཉྱིས་གོགས་དང་འགོགས་ཙ་ན། །ཕག་དོག་འགན་སེམས་ལ་
ཞེ་ཟོན་མཛོད། །ཁོང་གཞན་མའྱི་སན་གགས་ཐོས་ཙ་ན། །རང་དམའ་དོགས་ཀྱི་བསམ་ངན་མ་བསོམས་ཤྱིག །རང་ཆོས་
མཐུན་གྱི་བསྒྲུབ་ཚུགས་བཟུང་དུས་སུ། །མྱི་ཀུན་མཐུན་གྱིས་ལེགས་ཁ་བརོད་ན་ཡང་། །རློམ་ཞེན་གྱིས་ཕྱེ་འཐོར་མ་
འགམ་ཞྱིག །བསྟོད་སྨད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་བག་ཆ་འདྲ། །གགས་སྟོང་དུ་ཤེས་ན་འཆྱིང་དོན་མེད། །མཛེས་སྡུག་གྱིས་ཁ་
དོག་འཇའ་ཚོན་འདྲ། །སང་སྟོང་དུ་ཤེས་ན་འཆྱིང་དོན་མེད། །ས་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་སོ་རྦ་རླབས་འདྲ། །རང་རལ་དུ་ཤེས་ན་
འཆྱིང་དོན་མེད། །བུ་རང་སེམས་རང་གྱིས་མ་ཁེལ་བའྱི། །ཚེ་བློས་བཏང་གྱིས་རྣམ་ཐར་སོབ་ཅྱིག་ཨང་། །ཞེས་ཕྱིན་ལས་
ལྷུན་གྲུབ་ལ་གདམས་པའོ།།  དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་དབེར་མེད་བླ་མ་ལ། །སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོའ་ིཕྱག་
བགྱིའོ། །བསབ་གསུམ་རྣམ་དག་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟའྱི་དོན། །དད་པ་གསུམ་ལྡན་སོབ་བུས་རྟོགས་གྱུར་ཅྱིག །ཁེད་དགེ་
སོང་གྱིས་བློ་རེའྱི་གཏད་ཕྱོགས་ལ། །སང་རྣམ་གཡེང་ཅན་ཡང་སོ་བ་སེ། །ལར་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་ཆོས་དང་བསྟུན། །ད་
འདྱི་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་ཞུ། །རེད་དཀའ་འཇྱིག་ས་བསམ་ན། །ལེ་ལོའ་ིབདུད་ལས་རྒྱལ་ལོ་དགེ་སོང་། །འགོ་
དྲུག་ཕ་མར་ཤེས་ན། །བམས་སང་འབྱུང་དོན་མེད་དོ་དགེ་སོང་། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་བརྟན་ན། །གང་བས་འགོ་དོན་
ཡྱིན་ནོ་དགེ་སོང་། །མྱིག་འཕང་ཡར་ལ་བཏེགས་ན། །བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར་འཁོང་ངོ་དགེ་སོང་། །མོས་གུས་སངས་སུ་ཚུད་
ན། །ཡོན་ཏན་གོང་དུ་འཕེལ་ལོ་དགེ་སོང་། །ཅྱི་གསུངས་བཀའ་བསྒྲུབ་བེད་ན། །གདམས་པའྱི་ཟབ་ཤོས་ཡྱིན་ནོ་དགེ་
སོང་། །ལྟོས་མེད་སྒྲུབ་ཚུགས་བཟུང་ན། །དཀར་བརྒྱུད་གདན་ས་ཟྱིན་ནོ་དགེ་སོང་། །ལྟོག་སྒུར་རྱི་ལ་ནུས་ན། །ངོ་སྲུང་
དགོས་དོན་མེད་དོ་དགེ་སོང་། །དགོས་མེད་ཞེན་ལོག་བསྟེན་ན། །ལོངས་སོད་གཏེར་དང་ཕད་དོ་དགེ་སོང་། །ཆོས་
བརྒྱད་སང་ཤས་མེད་ན། །རྣམ་མཁེན་ལམ་ལ་མྱུར་རོ་དགེ་སོང་། །སྡུག་བསལ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་ན། །བདེ་ཆེན་རྒྱུན་ཆད་
མེད་དོ་དགེ་སོང་། །གྲུབ་མཐའྱི་ཕྱོགས་ཞེན་མེད་ན། ཐམས་ཅད་གོགས་སུ་འགྱུར་རོ་དགེ་སོང་། །རང་འདོད་ཁོང་སྐྲན་
མེད་ན། །ཀུན་དང་མཐུན་པར་ངེས་ས ོ་དགེ་ས ོང་། །རྟག་ཏུ་དམན་ས་ཟྱིན་ན། །སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མ ེད་དོ་དག ེ་
སོང་། །གནས་ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་ན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ནོ་དགེ་སོང་། །དོན་མེད་རྣམ་གཡེང་སང་ན། །དགེ་སོར་
རང་སོར་ཟྱིན་ནོ་དགེ་སོང་། །འཁྱིས་མེད་སྨོན་ལམ་འདེབས་ན། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ཡྱིན་ནོ་དགེ་སོང་། །ཞེས་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལ་གདམས་སོ།།   འོག་མྱིན་ཆོས་དབྱིངས་པའྱི་སྟོན་པ། །ཚུལ་ཁྱིམས་རྱིན་ཆེན་གྱིས་མཛེས་པའྱི། །བསབ་
གསུམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཚུལ་ཅན། །ངག་གྱི་དབང་པོ་དེ་མཁེན་ནོ། །མྱི་ལུས་དལ་འབོར་དུ་འཛོམ་ཞྱིང་། །གཞོན་ནུར་དམ་
ཆོས་དང་མཇལ་ལ། །ངེས་དོན་གདམ་ངག་ལ་མོས་པའྱི། །རེས་འཇུག་བུ་སོབ་རྣམས་སོབ་ཅྱིག །མ་ཡེངས་མྱི་བསོམ་
པའྱི་ངང་ནས། །གང་ཤར་སང་བླང་དང་བལ་ཡང་། །ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བེད་རྣམས་སྐྱུར་ལ། །འཛིན་མེད་རང་གོལ་གྱི་ངང་
ནས། །སེམས་བསེད་སྨོན་ལམ་གྱིས་བརྒྱན་དང་། །མོས་གུས་གསོལ་འདེབས་ལ་བརོན་པའྱི། །ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་བེད་ལ་
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སོབ་དང་། །བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །འདྱིར་སང་དོན་གཉེར་གྱི་མྱི་དང་། །བལྟ་སོད་རྣམ་ཐར་རྣམས་མ་
བསྟུན། །མྱིག་འཕངས་ཡར་འདེགས་ཀྱིས་བསམ་པས། །ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་ལ་གོང་ཁུར། །གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་
སོབ་དང་། །འདྱི་ཕྱྱི་བདེ་ལེགས་རྣམས་འབྱུང་ངོ་། །ཚུལ་ཁྱིམས་ངོ་ཚའྱི་རྒྱན་ཅན་ལ། །འཆལ་བའྱི་དྲྱི་མས་གོས་མྱི་
འགྱུར། །བཟོད་པར་ཁོང་བདེན་རྒྱན་ཡོད་ན། །ཞེ་སང་དག་བོས་གག་མྱི་རེད། །གཡེང་བ་མེད་ན་དགེ་སོར་འཕེལ། །བ་
མང་པོ་ལ་དེ་ལྟར་མྱིན། །ཁ་རོག་བསད་ན་གཏམ་ངན་མེད། །ས་མང་པོ་ལ་དེ་ལྟར་མྱིན། །འཕལ་ཕྱྱིད་ཤེས་ན་ཞེ་བློ་
བདེ། །བསོག་གུ་བ་ལ་དེ་ལྟར་མྱིན། །བསམ་པ་ཟོས་ན་ཟས་ལ་ས། །ལྟོ་གདུང་ཅན་ལ་དེ་ལྟར་མྱིན། །དམན་ས་ཟྱིན་ན་
ཀུན་དང་མཐུན། །ཕག་དོག་ཅན་ལ་དེ་ལྟར་མྱིན། །བ་བ་ཐོངས་ན་སྱིད་འགོས་ཚུགས། །སྱིད་འདོད་ཅན་ལ་དེ་ལྟར་
མྱིན། །ལར་ཐམས་ཅད་ཅམ་གྱིས་མ་བཞག་ན། །འདྱིར་དགོས་མང་བས་འཛོམ་དུས་མེད། །དང་པོའ་ིབ་བས་ནམ་འཆྱིའྱི་
བར། །བརེད་མེད་གྱིས་དང་ཆོས་འགོ་ཐོན། །དེ་སེམས་ལ་ཞོག་དང་གདམས་ངག་ཟབ། །ཅེས་ཀེ་རོར་བ་ཚུལ་ཁྱིམས་
རྱིན་ཆེན་ལ་གདམས་པའོ།།  སབས་གནས་བསླུ་མེད་རེ་བཙུན་ཁེད་རང་ལས། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་ཡོངས་འཛིན་གཞན་
མེད་དོ། །ཁ་ཙམ་མྱིན་པར་སྱིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །རེས་འཇུག་ལྟོས་བཅས་བུ་རྣམས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁེད་
གསན་དང་དགེ་སོང་བསོམ་ཆེན་པ། །ལར་རེད་དཀའ་འཇྱིག་སའྱི་དལ་འབོར་འདྱི། །སྟོང་ཟད་དུ་སོང་ན་མྱི་རུང་
བས། །ཁེད་འདྱིར་སང་གྱིས་མཐུན་འཇུག་མྱི་བེད་པར། །ཚེ་བློས་བཏང་གྱིས་གོ་ཆ་བགོ་བ་ལེགས། །སྱིར་ནམ་འཚོའྱི་
བར་དུ་ཆོས་དང་བསྟུན། །སོས་བསབ་གསུམ་རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས། །ངན་པ་ལངས་ཤོར་གྱིས་རེས་མ་
འབེང་། །མྱིག་འཕངས་ཡར་འདེགས་ལ་ཞེ་དམ་གྱིས། །མ་རབ་སོད་ངན་ལ་དཔེ་མ་འདྲེན། །མོས་གུས་ལ་རྟོག་ང་གྱིས་
སེལ་མ་གཞུག །སྱིང་རེ་ལ་རང་འདོད་ཀྱིས་སྐྲན་མ་འཛུད། །དག་སང་ལ་ཁ་འཇམ་གཡོ་མ་བསོར། །བློས་བཏང་ལ་སྱིད་
འདོད་སོག་མ་རྒྱག །གོང་ལྟགས་སུ་ཡོན་བདག་ངོ་མ་འཛིན། །བསོམ་མ་དང་དག་སང་བློ་མ་བསྟུན། །གཉྱིས་ཚོགས་
ཀྱིས་གཞན་སོན་མཚང་མ་གེང་། །ཐབས་མཁས་ཀྱི་རང་སོན་གཏེར་མ་སྦ། །དཀོན་མཆོག་དཔང་འཛུགས་ཀྱིས་ཆོས་
དང་བསྟུན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དཀའ་བསོས་ཀང་། །དོན་དེ་ལས་ཟབ་པ་ངས་མ་མཐོང་། །བུ་ཁོད་ཀང་དེ་ལྟར་
ཐུགས་ལ་ཞོག །ཅེས་དགེ་ས ོང་ཀརྨ་དགེ་བ་ལ་གདམས་པའ ོ།།  སབས་བསླུ་མེད་ཀྱི་དཀར་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་
ལ། །འབངས་རྣམ་མཁེན་གྱི་བར་དུ་བློ་ལྟོས་བཅའ། །དེ་རྨོངས་ཞེན་གྱི་ཕྱོགས་རྱིས་མ་ལགས་ཀང་། །ཁོང་བྱིན་རླབས་
ཀྱི་ཚན་ཁ་ཆེ་བར་མངོན། །ཁོད་དལ་འབོར་འདྱི་དོན་ལྡན་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །མྱི་ཁོ་བོའ་ིངག་བཞྱིན་བསྒྲུབ་དགོངས་
ན། །དོན་འདྱི་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་ཞུ། །སྱིར་དལ་འབོར་གྱི་མྱི་ལུས་ཐོབ་པ་དཀོན། །སོས་མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་
རེད་པ་དཀའ། །ཆོས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་འགོ་བ་ཡྱི། །སན་རྒྱུད་ཀྱི་གདམས་ངག་འཆང་ཉན་ཡང་། །དུས་དེང་སང་
ཉྱིན་མོའ་ིསར་མ་འདྲ། །ཚིག་དོན་ཐོག་ཏུ་སོར་བའྱི་ཉམས་ལེན་ཡང་། །མྱི་སལ་ལྡན་འགའ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ། །ཁོང་
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ཕལ་མོ་ཆེ་ཡྱི་བློར་མྱི་ཤོང་། །ཆོས་གཟུགས་བརན་ལ་མྱི་ཚེ་སེལ་བ་མང་། །ཁེད་སྱིང་ནས་ཀྱི་དམ་ཆོས་མཛད་དགོངས་
ན། །ཚེ་འདྱིར་སྱིད་ལ་བློ་རེ་མ་གཏོད་པར། །འཕལ་ཕྱྱིད་གདོང་དེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སོབ། །གསོག་འཇོག་འཛིན་པ་རྩྭ་བཞྱིན་
དོར། །གཉེན་འདུན་གྱི་གདུང་སེམས་རད་ནས་ཆོད། །ཕྱོགས་རྱིས་ཀྱི་ཆགས་སང་མ་བསག་པར། །རྱིས་མེད་ལ་དག་
སང་སོང་བ་གནད། །མཆེད་གོགས་ལ་ཆོས་མཐུན་གྱིས་བསབ་བ་གྱིས། །སོ་གསུམ་གྱིས་བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་
འབུངས། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་པས། །རྒྱུ་འབས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་རྱི་བ་སོགས། །རྣམ་རྟོག་ལ་བཟོ་རྒྱ་
ལེགས་སུ་ཚུད། །རྨྱི་ལམ་དང་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པར། །མངོན་ཤེས་དང་གྲུབ་རྟགས་སྟོན་ནུས་ཀང་། །དགའ་རློམ་
དང་མཆོག་འཛིན་མ་ཆེ་བར། །འཛིན་མེད་དུ་སྒྱུ་མའྱི་ལམ་ཁེར་མཛོད། །ལར་སྱིད་ཐེག་སྡུག་ཐུབ་ཅྱིག་གནད་དུ་
ཆེ། །ཆོས་རེན་ཐོག་ཏུ་འདུག་ན་ཡོད་ངེས་ཡྱིན། །ད་ཞེན་ལོག་དང་བསོམ་ཡུན་ཤྱི་དང་སོམས། །གནད་དེ་ལས་ཟབ་པ་
གཞན་མྱི་དགོས། །ཞེས་དགེ་རན་ཀརྨ་ཆོས་མཆོག་ལ་གདམས་པའོ།།  ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཡ། རང་མོས་པའྱི་རེ་ལ་
གསོལ་བ་ཐོབ། །དེས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་བསྟེན། །ལུས་
གནད་དང་ལྟ་སྟངས་སོལ་དུ་ཚུད། །དེར་འཕོ་རོད་མངས་ན་ལྷོད་ཀྱིས་ཀོད། །ཡང་ཡེངས་པར་སེན་ན་གྱིམ་གྱིས་
སྱིམ། །རྒྱུན་དུ་ཡེངས་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་ཞོག །བདེ་སྡུག་ལ་གདམ་ཁ་བེད་མྱི་དགོས། །གང་ཤར་ལ་བསོམ་གྱི་ངོ་ཐྱི་
གྱིས། །སྡུག་བསལ་རྣམས་ལས་ངན་འཛད་པས་དགའ། །སང་བློ་མྱི་བེད་དང་དུ་བླངས། །སོན་ལས་སོང་ལ་མེད་ཀ་
མེད། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་འདྱི་ཀ་ལ། །སོམ་མྱིན་གྱི་དོགས་པ་བེད་མྱི་དགོས། །སོམ་མཁན་ལས་གཞན་པའྱི་སོམ་མྱི་
འཚོལ། །གནས་ལུགས་ཀང་དེ་ཀའྱི་རང་གཤྱིས་ཡྱིན། །སྱིག་སོང་དགེ་བསྒྲུབ་ལ་ལག་ལེན་མཛོད། །ཁས་བླངས་ཀྱི་དམ་
ཚིག་མ་ཉམས་བསྲུངས། །འདྱིར་སང་གྱི་མདུན་མ་རླུང་ལ་སྐུར། །འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་ཐུན་བཞྱི་བསོམ། །དེ་རྒྱུད་ལ་སེས་ངེས་
ཀྱི་ནན་ཏན་མཛོད། །རོགས་མེད་དུ་བསམ་གཏན་ཁང་བུར་བསོམ། །སོ་གོགས་སུ་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་སོམས། །ལར་
གཡེང་བ་མེད་ན་དགེ་སོར་འཕེལ། །ད་ལམ་གྱི་གསལ་འདེབས་དེ་ལ་མཛོད། །དེ་ཐུགས་ལ་ཞོག་མཛོད་དགེ་སོང་
པ། །ཞེས་དགེ་སོང་ཀརྨ་ཆོས་འབོར་ལ་གདམས་པའོ།།   ཕ་རེ་བཙུན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་རེས་འཇུག་
བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སྱིར་དལ་འབོར་གྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །ཚེ་དོན་ལྡན་གྱི་བ་བ་མ་བསྒྲུབ་ན། །ཕྱྱིས་
ཡང་ཡང་དུ་འབོར་བར་དཀའོ་སད། །དེ་བསམས་ཀྱིན་སྱིང་ནས་ལྷ་ཆོས་ལ། །ཚིག་རང་དུ་མ་ལུས་པའྱི་ཉམས་ལེན་
འཚལ། །གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་མཐོང་བའྱི་བུ། །བར་མེད་ཀྱི་གནད་མཚང་རྱིག་ནས་སར། །བ་བེད་ཀྱིས་རྣམ་
གངས་མ་མང་བར། །རོལ་མེད་ཡང་དག་གྱི་དྲན་པ་སོངས། །རྟེན་འབེལ་གྱི་འཆར་སོ་འགག་མེད་ལ། །གཟུང་འཛིན་གྱི་
ཐག་པས་མ་འདོགས་པར། །ཞེན་མེད་དུ་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ཐོབ། །སོ་གསུམ་གྱི་བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་ཀང་། །སར་ཕན་
གྱི་བ་བཞག་འགའ་ཆོས་སུ་སོང་། །ད་དུང་ཡང་རང་འདོད་ཀྱི་འཁྱི་བ་ཆོད། །དད་རྫས་རྣམས་ཆུད་ཟོས་མ་སོང་
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བར། །ཆོས་མཛད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་པ་ལེགས། །ཁ་གསག་དང་གཞོག་སོང་ལ་སོགས་པའྱི། །ལོག་འཚོ་དུ་
གསུངས་ལ་ཞེ་ཟོན་འཚལ། །བ་བཞག་རྣམས་བླ་མར་ཞུ་བ་དང་། །ཅྱི་གསུང་དང་ལེན་གྱི་གོ་ཆ་གོན། །བླ་མ་དང་འཁོར་
གྱི་རྣམ་ཐར་བསྟུན། །ངན་པ་ནྱི་ལང་ཅན་མྱི་གཏོང་བར། །འཇམ་འདུལ་གྱིས་ཆོས་བཞྱིན་སོལ་དུ་བཙུད། །གསར་པ་ལ་ཁ་
ད་རོགས་དན་སོགས། །ཕྱེ་འཐོར་གྱིས་བག་ཕེབས་གནས་སུ་བ། །ཆོས་སྱིང་ནས་སུ་བེད་དམ་བརྟག་ཀྱིན་དཔྱད། །ཚུལ་
མཐུན་དུ་འདུག་ན་གཅེས་པར་སོངས། །དེ་མྱིན་ན་ཡང་སུན་འབྱིན་བེད་དོན་མེད། །གང་འདོད་ཀྱི་གནས་སུ་ཅྱི་དགར་
རྫངས། །ནོར་ཡོད་ལ་ཁ་བསླུས་འདྱིངས་པ་དང་། །ནོར་མེད་ལ་བརས་ཆོས་བེད་པ་གཉྱིས། །ཚུལ་མྱིན་དུ་འདུག་པས་
ཤེས་པར་གྱིས། །མྱི་ནོར་དུ་འདུག་ན་སོང་བ་གཅེས། །ནོར་གསོག་འཇོག་ཏུ་བས་པའྱི་སྱི་རྫས་ཀང་། །གཟུང་འཛིན་གྱི་
ཞེན་པ་བེད་དོན་མེད། །ལར་བསམ་པའྱི་བཟོ་རྒྱ་ལེགས་པ་ན། །གང་ལྟར་བས་ཀང་ཆོས་སུ་འགོ། །ཆེད་གཉེར་གྱིས་
སྡུག་སྒུར་བེད་མྱི་དགོས། །ལས་ཆོས་སུ་སོང་བ་ཞྱིག་གནད་དུ་ཆེ། །དེ་ཐུགས་ལ་བཞུགས་དང་མ་འོངས་པའྱི། །ལེགས་
ཚོགས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་ཞོར་ལ་འགྱིག །ཅེས་ངག་དབང་ཕྱིན་ལས་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པའོ།།  རྱིགས་ཀུན་ཁབ་བདག་
འགོ་བའྱི་སབས་གཅྱིག་པུ། །ཀུན་གྱི་བསགས་འོས་རོད་མེད་དགེ་བའྱི་བཤེས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་སན་ལྡན་རྱིན་པོ་
ཆེ། །ཁོ་བོའ་ིསབས་གནས་མཆོག་དེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །ཁེད་འདྱིར་སང་གྱི་མདུན་མ་རྒྱབ་སྐྱུར་ནས། །ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་
དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་བེད་པའྱི། །མྱིག་ཡར་འདེགས་ཀྱི་ཡྱི་དམ་ལེན་པ་དེས། །སང་གོ་བ་དགའ་བས་འདྱི་སད་ལོ། །སྱིར་
ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་འདྱིར། །ཡུན་རྱིང་དུ་བྱིང་བས་འོ་བརྒྱལ་ཡང་། །འབོས་བློ་དང་ཐར་དུས་ད་རེས་
ཙམ། །ཡྱིན་ངེས་སུ་འདུག་པས་ངོ་མཚར་ཆེ། །ད་རྟེན་འབེལ་གྱི་ལག་ལེན་མ་འཆོལ་བར། །གཞྱི་སོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་
སོག་བཞྱིན་བསྲུངས། །མཚན་ལྡན་གྱིས་བླ་མ་འབལ་མེད་བསྟེན། །ཅྱི་གསུངས་དང་ལེན་གྱི་གོ་ཆ་གོན། །མོས་གུས་ལ་
ལྡེམ་རང་མེད་པར་གནང་། །ཕ་མེས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་རྱི་ཁོད་དུ། །ས་ཐག་མགོ་དཀྱིས་ཀྱི་རང་ཚུགས་ཟུངས། །རང་
དོན་ཆགས་སང་ལ་ཛ་རྡུང་ག ྱིས། །ས ྱིད་འདོད་ས ོས་དལ་ལ་དག་བོར་ལྟ ོས། །ངན་པ་ལངས་ཤ ོར་ག ྱི་ར ེས་མ་
འབང་། །འདྱིར་སང་དོན་གཉེར་དང་བློ་མ་བསྟུན། །གོགས་མེད་དུ་ཁྱིམ་པའྱི་གོ་མ་འགྱིམ། །ཟུ་འདོད་ཀྱི་གོང་ལྟགས་
དགོན་མ་འཛིན། །རང་རྒྱལ་གྱིས་གཞན་སོན་མཚང་མ་འབྲུ། །རོལ་མེད་ཟས་ནོར་ཆར་བབས་ཀང་། །གསོག་འཇོག་གྱི་
འཛིན་པ་རྩྭ་བཞྱིན་དོར། །ངོ་སྲུང་དུ་རེ་ན་བསེ་འབག་གོན། །བཟང་འདོད་ཀྱི་ཕྱེ་འཐོར་མ་འགམ་པར། །གཅྱིག་ཆོག་གྱིས་
རྒྱལ་ས་ཟྱིན་ངེས་གྱིས། །རོལ་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་འབལ་མེད་བསྟེན། །བདེ་སྱིད་ལ་བསྒྲུབ་བློ་མ་བེད་པར། །སྡུག་བསལ་དང་
ལེན་གྱི་ག ོ་ཆ་གོན། །ཞེན་ཆགས་ན་ལ ོག་ནོན་གྱིས་བཟློག་བསོམ་གྱིས། །དགོས་མེད་ཀྱི་དྲག་སགས་རྒྱུན་དུ་
བགངས། །ཆེ་བ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལོངས། །གཞན་དོན་དུ་སེམས་བསེད་སྨོན་ལམ་ཐོབ། །ཆོས་བེད་པར་ངེས་ན་ཡྱིད་
ལ་ཞོག །ཅེས་པ་འདྱི་བསོད་ནམས་རྱིན་ཆེན་ལ་ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་བསྒྲུབ་པ་བེད་པའྱི་བ་དགའ་ལ་བྱིན་པའོ།།  སབས་
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ཀུན་འདུས་ཀྱི་རེ་བཙུན་རྱིན་ཆེན་ལ། །འབངས་སྱིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ལགས་ཀྱིས། །རེན་མྱི་མཐུན་པའྱི་བར་ཆད་
ཀུན་ཞྱི་ནས། །མཆོག་རྣམ་མཁེན་གྱི་ས་ལ་སེལ་དུ་གསོལ། །ཁེད་བན་རན་ལ་བསབ་བ་མང་མྱི་དགོས། །ད་འདྱི་བཞྱིན་
ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་ཞུ། །ཚེ་གཞུག་གྱི་ལྷག་མ་ཅྱི་འདུག་ལ། །མོས་གུས་འགྱུར་མེད་ཀྱི་གསོལ་བ་ཐོབ། །དཀར་པོ་
གཅྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ། །འདྱིར་སང་གྱིས་གཉེན་འདུན་ནོར་རྫས་སོགས། །གང་ལའང་ཆགས་ཞེན་བེད་དོན་
མེད། །གར་འགོ་བར་སོང་ལ་ཅྱི་དགའ་གྱིས། །འོ་སོལ་དང་དེ་ལ་འབེལ་པ་མེད། །ནམ་ཞྱིག་འབྱུང་བཞྱིའྱི་གཏད་ལེན་
ཚེ། །གནས་པ་ལ་འདུག་གམ་འཕོ་བ་སོགས། །རབ་རྩུབ་ཀྱི་རྣམ་གངས་བེད་དོན་མེད། །སབས་གནས་ཀྱི་བླ་མ་སྱི་བོར་
བསོམ། །ཡེངས་མེད་དྲན་པའྱི་མཆོད་པ་ཕུལ། །བླ་མ་རང་སེམས་དབེར་མེད་པའྱི། །ངང་ལ་རང་བབ་ཀོད་ལ་ཞོག །ཆོས་
སྐུའྱི་ལམ་ཁེར་དེ་ལ་ཟེར། །གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ལ། །སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི། །ཡེངས་མེད་ངང་ནས་
འདེབས་པ་གནད། །སྨོན་ལམ་རང་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སྟེ། །འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་སེ་དང་སེ་བ་རུ། །སབས་གནས་རེ་བཙུན་བླ་མ་
ཡབ་སས་དང་། །སད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་འབལ་བ་མེད་པ་དང་། །ཅྱི་གསུང་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་མོས་གུས་ཀྱིས། །སོ་
གསུམ་བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་བེད་པའྱི། །ཕྱིན་ལས་བསྒྲུབ་པའྱི་གཡོག་པོར་བདག་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་བན་རན་བསོད་
ནམས་ཡེ་ཤེས་ལ་གདམས་པའོ།།  དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་རེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །བློ་རེ་གཅྱིག་དྲྱིལ་སྱིང་ནས་གསོལ་
འདེབས་ཀྱིས། །བདག་དང་ལྟོས་བཅས་འགོ་རྣམས་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །ཁེད་དགེ་སོང་གྱི་ཐུགས་ལ་ངེས་རྒྱུའྱི་
གཏམ། །མྱི་ང་རང་གྱི་བློ་ཚོད་བསྟན་འདྱི་གསོན། །ལར་དལ་འབོར་གྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །དུས་གཏན་དོན་ད་
རེས་མ་བསྒྲུབ་ན། །ཕྱྱིས་ཡང་ཡང་འབོར་བར་དཀའ་ཚོད་འདུག །དེ་རེད་དཀའ་འཇྱིག་ས་འགལ་རེན་མང་། །ཆུ་སྦུར་
ལྟར་ནམ་ཡལ་ཆ་མེད་པས། །ཁོད་ལོང་ཡོད་ཀྱིས་ཕྱྱི་ཚིས་མ་བསྒྲུབ་པར། །མྱི་ལུས་དོན་ལྡན་གཅྱིག་ད་རེས་རེམ། །དེར་
སང་རེན་གྱི་དག་བོ་འགོས་འཚམ་མཁས། །ཁ་ཡེངས་མྱིག་བྱིད་ལ་མ་འབམས་པར། །རང་སེམས་ཀྱི་དྲན་པ་སོ་པར་
ཞོག །མ་ཡེངས་མྱི་བསོམ་ལས་གཞན་མྱིན་ཀང་། །སད་ཅྱིག་མ་ཡྱི་རྟེན་འབེལ་རྱི་བ་གནད། །ལག་ལེན་དུ་རྒྱུ་འབས་ཕ་
ཞྱིབ་མཛོད། །ཆེ་བ་རྣམ་གསུམ་རྒྱུད་དང་སོར། །སྱིད་ཆོས་ཟོས་བདེ་ལ་དག་བོར་ལྟོས། །བསམ་གཏན་དགེ་འཕེལ་དུ་
སོད་ཚུགས་ཟུངས། །ལར་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་ཆོས་རང་མཛོད། །གནད་དེ་ལས་ཟབ་པ་གཞན་མེད་པས། །ད་ལམ་གྱི་
གསལ་འདེབས་དེ་ཙམ་ལགས། །ཞེས་དགེ་སོང་ཀརྨ་དཔལ་དབང་ལ་གདམས་པའོ།།   དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་སྱི་
གཟུགས། །འགོ་བའྱི་སང་ངོར་ཤར་ཚེ། །བླ་མ་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག །སན་རས་གཟྱིགས་མགོན་ཁོད་ལ། །སྱིང་ནས་འོ་
དོད་འབོད་དོ། །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་གཟྱིགས་དང་། །སང་ཚུལ་ཀུན་རྫོབ་ཆོས་
འདྱི། །སད་ཅྱིག་མྱི་རྟག་འགྱུར་བས། །བློ་གཏད་གདེང་ཁེལ་མྱི་འདུག །ནམ་འཆྱི་ངེས་མེད་འདྱི་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་
གྱིས་གཟྱིགས་དང་། །མ་རྱིག་འཁྲུལ་པའྱི་དབང་གྱིས། །དེ་མྱིན་དེར་འཛིན་ཞེན་པས། །དག་གཉེན་ང་རྱིས་དབང་
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གྱིས། །མྱི་ལུས་སུན་འབྱིན་མཁན་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་གཟྱིགས་དང་། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་བསྟེན་ནས། །ཐོས་
བསམ་བསོམ་ལ་འབད་ཀང་། །ཚོད་ཆེའྱི་རྱིས་གདབ་མང་བས། །བློ་ཐག་ཆོད་དུས་མེད་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་
གཟྱིགས་དང་། །གནས་ལུགས་ཕྱོགས་འགོ་ཕྱེད་ཀང་། །དོན་མེད་བ་བར་བེལ་བས། །བཙན་ས་ཟྱིན་དུས་མེད་པའྱི། །བ་
བློའ་ིངང་རྱིང་པོ་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་གཟྱིགས་དང་། །ད་ཕན་དེ་ལྟར་བས་པས། །སྱིད་སྒུག་སྡུག་བསལ་བསེད་
ཀང་། །ལྟོ་ས་གོས་ལོག་ཧྲུལ་བའྱི། །ཡ་ཐ་མ་ཐར་འབམས་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་གཟྱིགས་དང་། །ཁེད་དལ་འབོར་
གྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །དོན་ཆེན་གྱི་བ་བ་བེད་དགོངས་ན། །ཀུན་དགའ་མདོ་ཤོར་ལ་མ་འབམས་པར། །མྱིག་ཡར་
བལྟ་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་སོམས། །གཉེན་འདུན་གྱི་ཐག་པ་རྦད་ཀྱིས་ཆོད། །འདྱིར་སང་གྱི་མདུན་མ་རླུང་ལ་སྐུར། །རྒྱལ་
བསྟན་ལ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་ན། །མྱི་ཁོམ་པར་སེས་དང་ཁད་མེད་པས། །བསབ་གསུམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཚུལ་ཁྱིམས་
བསྲུང་། །བ་བློ་ལ་ཚེ་གཞུག་མ་ཟད་པར། །ཐག་ཆོད་ཀྱི་མྱི་ཚེ་ཆོས་ལ་སོལ། །མྱིས་སྨོན་དང་རང་སྱིད་གཅྱིག་འབྱུང་ངེས་
ཡྱིན། །ཞེས་དབོན་པོ་མ་ཎྱི་བ་ལ་གདམས་པའོ།།  རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་རེས་འཇུག་བྱིན་གྱིས་
བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སོན་བསག་བཟང་པོས་མཚམས་སར་བའྱི། །མཚན་ལྡན་བླ་མའྱི་རེས་བཟུང་ནས། །དཔོན་སོབ་རྟེན་
འབེལ་འགྱིག་པ་ཡྱི། །ལམ་མཆོག་བླ་མའྱི་མོས་གུས་ལ། །ལྡེམ་རང་མེད་པའྱི་ཉམས་ལེན་འཚལ། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
དེ་ལས་འབྱུང་། །གཤྱིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་བརོད་མེད་ལ། །རྣམ་འགྱུར་སང་བ་ས་ཚོགས་ཤར། །ངོ་མ་ཤེས་པས་དེ་མྱིན་
ལ། །དེར་བཟུང་ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་དུ་བཅད། །ཆགས་སང་རེས་འབང་འཁྲུལ་པར་བཏགས། །བདེན་གྲུབ་ཞེན་པས་འཁོར་
བར་འཁམས། །སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་དེ་ལས་སོད། །དེ་ལ་འཁྲུལ་ལུགས་ཕྱག་ཆེ་ཟེར། །དེ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་པ་
ན། །འཁོར་བར་ཁྱུད་མྱིད་རྒྱག་ཅེས་པའྱི། །གཏམ་གྱིས་རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབོར་རྣམས། །སངས་རྒྱས་ཉེ་འགུགས་བས་
ཤེས་གགས། །སྟོང་པས་ས་ཚོགས་རོལ་རེད་བེད། །དེ་ཉྱིད་དེ་ཡྱི་ངོ་བོར་གཅྱིག །དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་འབལ་མྱི་
ཤེས། །དེ་དོན་རྟོགས་ན་རྣལ་འབོར་པ། །ཡྱིན་ཞེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །རྟོགས་པ་ཤར་བའྱི་རྣལ་འབོར་
པས། །སོམ་གྱི་ལྷན་པ་འདེབས་མྱི་དགོས། །སེ་བོའ་ིདུས་ཀྱི་ཤེས་པ་དེའྱི། །ཡྱིན་ལུགས་ཤེས་པ་ཆོས་སྐུ་ཟེར། །བཅོས་
མས་བཟང་པོ་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད། །མ་ཡེངས་མྱི་བསོམ་རང་བབས་འཇོག །མཉམ་པར་བཞག་ཅེས་དེ་ལ་ཟེར། །སང་བ་སྟོང་
པར་ཤེས་པ་ན། །དངོས་འཛིན་ཞེན་པ་སེ་མྱི་སྱིད། །ཆགས་སང་རང་སར་གོལ་བར་འགྱུར། །ལྟོ་གོས་བཟང་ངན་ལ་
སོགས་པ། །གང་ལའང་ཞེན་པ་སེ་མྱི་སྱིད། །ད་ཚིག་ཏུ་མ་ལུས་པའྱི་ལག་ལེན་མཛོད། །གེགས་སེལ་ཀང་དེ་ལས་གཞན་
མྱི་དགོས། །ཞེས་ངག་དབང་བདུད་རྱི་དགའ་བའྱི་དགེ་སོར་གསལ་འདེབས་སུ་བྱིས་ཏེ་བྱིན་པའོ།།  སབས་གནས་ཀུན་
འདུས་རེ་བཙུན་ལ། །སྱིང་ནས་གུས་པས་ཕྱག་བགྱིའོ། །བདག་སོགས་རེས་འཇུག་ལྟོས་བཅས་རྣམས། །ཐུགས་རེའྱི་
ལྕགས་ཀྱུས་གཟུང་དུ་གསོལ། །ཁོད་གོ་ཤེས་ལྡན་པའྱི་བླང་དོར་གྱི། །སྤུ་རྱིས་འབེད་ནས་མཁས་པར་འདུག །གོ་བ་ལག་
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ཏུ་མ་བླངས་ན། །སང་པོས་རྒྱལ་སྱིད་རློམས་དང་མཚུངས། །དགོས་ཁར་སྟོངས་པས་ཡྱིད་སྨོན་ཙམ། །དེས་ན་རྟེན་
འབེལ་འཛོམ་དུས་འདྱིར། །བླ་མ་བསྟེན་ན་མྱི་འཐད་དམ། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱི། །རེད་དཀའ་འཇྱིག་ས་
ཡྱིན་ཞེས་ཐོས། །དེ་ཡང་ནམ་འཆྱི་ངེས་མེད་ལོ། །དེས་ན་རྟེན་འབེལ་འཛོམ་དུས་འདྱིར། །དག་ལེ་ལོ་འདྱི་ལ་ཞེ་ཟོན་
འཚལ། །ནོར་རྫས་རྩྭ ་ཁའྱི་ཟྱིལ་པ་འདྲ། །ད་ལྟ་འབོར་ཡང་རྟག་མྱི་ཐུབ། །བདག་བསག་གཞན་གྱིས་སད་ཅེས་
ཐོས། །དེས་ན་རང་དབང་ཐོབ་དུས་འདྱིར། །མཆོད་སྱིན་བས་ན་མྱི་འཐད་དམ། །གཉེན་འདུན་ཚོང་འདུས་གནས་མགོན་
འདྲ། །ད་ལྟ་འདུས་ཀང་སོ་སོར་གེས། །ནམ་ཡང་འབལ་བར་ངེས་པ་ལ། །གདུངས་སེམས་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བ་ན། །རང་
གཞན་འཚེངས་པ་མྱི་འཐད་དམ། །ཕྱྱི་མར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ལས། །ད་ལྟར་འཁྲུལ་ཞྱིག་རང་བོན་ལ། །ཆོས་ལ་མོས་
པ་རེད་དུས་འདྱིར། །དབེན་པ་བསྟེན་ན་མྱི་འཐད་དམ། །ལར་འདུས་བས་དངོས་པོའ་ིཆོས་ཉྱིད་འདྱི། །བརྟག་ཅྱིང་དཔྱད་
ན་ཚུགས་མྱི་ཐུབ། །སྱིང་པོ་མེད་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་ལ། །སྱིང་པོར་བཟུང་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ། །ཁེད་བླང་དོར་གྱི་དབེ་བ་
ཕྱེད་དུས་འདྱིར། །མདོ་མེད་ལ་ཚེ་གཞུག་མ་གཟད་པར། །ཆོས་སྱིང་ནས་བེད་ན་གྲུང་པོར་གདའ། །ཕན་དེ་ལས་ཆེ་བ་
ངས་མ་མཐོང་། །དེ་ཐུགས་ལ་བཞག་ན་དོན་དང་ལྡན། །ཅེས་ཀརྨ་དཔལ་འབོར་ལ་གདམས་པའོ།།  ན་མོ་གུ་རུ་སརྦ་
བུད་བོ་དྷྱི་ས་ཏྭ་ཡ། དཔལ་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གོང་མའྱི་རེས་འཇུག་ཆོས་བཞྱིན་སོད་སེམས་
པའྱི། །ཐར་འདོད་སོབ་བུས་འདྱི་བཞྱིན་ངེས་འཚལ་ལོ། །བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པར་ལྡན་པའྱི་བླ་མ་ལ། །ཁ་ཙམ་ཡྱིན་པར་
སྱིང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ། །རེ་ལྟོས་གཉྱིས་པ་མེད་པར་བློ་ཐག་ཆོད། །ཅྱི་གསུངས་དང་ལེན་བེད་པའྱི་གོ་ཆ་གོན། །མོས་
གུས་སུ་ཆེ་དེ་ཡྱིས་རྒྱུད་པ་འཛིན། །དམ་ཚིག་གཙང་ན་མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་འདུ། །བར་ཆད་བདུད་ལས་རྒྱལ་བར་ཐེ་མྱི་
ཚོམ། །བླ་མ་མཉེས་ན་ཡོན་ཏན་ཤུགས་ཀྱིས་འགོ། །དག་སང་ཅན་ལ་མཆེད་ལྕམ་ཀུན་གྱིས་བརྱི། །སྱིང་རེ་ཕན་སེམས་
ཡོད་ན་མ ྱི་ཀུན་འདུ། །རང་འདོད་གཡོ་སྒྱུ་མེད་ན་ཀུན་གྱིས་བཀུར། །འདྱིར་སང་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་ན་སྱིད་འགོས་
ཚུགས། །རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐེབས་ན་བྱིན་རླབས་འཇུག །བྱིན་རླབས་ཞུགས་ན་རྟོགས་པ་ངང་གྱིས་འཆར། །རྟོགས་པ་
ཤར་ན་ཐུགས་ཡྱིད་གཅྱིག་འདྲེས་ཟེར། །དེ་ནས་རེ་དང་འདུ་འབལ་ག་ལ་ཡོད། །རྟོགས་པ་ཤར་བ་བས་ཀང་བལྟ་བ་
དང་། །ལྟ་བེད་དབེར་མེད་གཅྱིག་པའྱི་ལྟ་མཁན་དེའྱི། །གནས་ལུགས་སེ་འགག་རྟག་ཆད་མཐའ་དབུས་དང་། །ཁ་དོག་
དབྱིབས་སོགས་སོས་པ་དང་བལ་བར། །མཁན་པོ་རང་གྱིས་རྱིག་ན་རྟོགས་པ་ཟེར། །དེ་ནས་བསོམས་ཚད་སེམས་ཀྱི་
ལྷན་པ་ཡྱིན། །རྡུལ་ཙམ་མྱི་བསོམ་ཡེངས་ཀང་མྱི་འཇུག་པར། །རྒྱ་ཡན་རྒྱུན་འཚོས་སྱིག་སོང་དགེ་བསྒྲུབ་སོགས། །ཚུལ་
མྱིན་སོང་ཞྱིང་ཚུལ་བཞྱིན་ལམ་ལ་སོབ། །རྟེན་འབེལ་སད་ཅྱིག་མ་ཡྱི་ལག་ལེན་གཟོབ། །འབྲུག་པའྱི་ཆེ་བ་རྣམ་གསུམ་
རྱིས་སུ་བེད། །དབེན་གནས་རྣམས་སུ་དཀའ་སད་སྱིང་སྟོབས་ཀྱིས། །དཀར་བརྒྱུད་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་ཉམས་སུ་
ལོངས། །དེ་ལྟར་བས་ན་ང་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་དགའ། །རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་མཉེས། །ཞེས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་



131 
 

ལ་གདམས་པའོ།།  དྲྱིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ་རེ་བཙུན་ལ། །མོས་གུས་ལྟེམ་རང་མྱི་འདུག་ན། །དགེ་སོར་མ་འཕེལ་ཅྱི་ལ་
ཟེར། །རོལ་མེད་ཡང་དག་དྲན་པ་ལ། །བདེ་སྡུག་སང་བླངས་ཅྱི་ལ་དགོས། །འཛིན་པ་མ་ཞུགས་རང་སྟོང་ཡྱིན། །བདེ་
ཞྱིང་གསལ་ཡང་ངོ་བོས་སྟོངས། །རྩུབ་ཅྱིང་ཉོག་ཀང་ངོ་བོས་སྟོང་། །མོ་གཤམ་བུ་ལ་རོད་ཞན་མེད། །འདམ་ཁ་བྱུང་ན་
བློ་འདས་མྱིན། །གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ལ། །སེམས་བསེད་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པ། །བདེན་གཉྱིས་དབེར་
མེད་ཉམས་ལེན་ཟེར། །སོས་པ་ཉྱིད་ཀང་སོས་མེད་དོ། །ཞེས་ཚུལ་ཁྱིམས་རྱིན་ཆེན་ལ་གདམས་པའོ།།  དཀོན་མཆོག་
གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རན་པོ་ལ་གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་དགོས་ན་འདྱི་བཞྱིན་ངེས་འཚལ། ནམ་འཆྱི་ཆ་མེད་
སོམ་ལ་སོ་ས་ཐུང་དུ་ཆུག །རེ་ས་བླ་མ་ཡྱིན་གྱིས་སྱིང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ། །ཉམས་ལེན་དྲན་པ་ཡྱིན་གྱིས་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་
ལྟར་སོང་། །གང་ཤར་རང་རལ་ཡྱིན་གྱིས་རྟོག་ངན་རེས་མ་འབངས། །མཁའ་ཁབ་ཕ་མ་ཡྱིན་གྱིས་དག་གཉེན་རྱིས་མ་
གཅོད། །ལག་ལེན་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པས་སྱིག་སོང་དགེ་བསྒྲུབ་གྱིས། །ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ཡྱིན་གྱིས་ཆགས་སང་རེས་མ་
འབང་། །ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བས་བསྡུས་སོ་ཆོས་བརྒྱུད་རླུང་ལ་སྐུར། །རང་མགོ་རང་གཡོགས་མ་བེད་འཆྱི་ཁར་འགོད་ཀང་
འཕྱྱིས། །གཞན་མགོ་རྫུན་གྱིས་མ་སོར་རང་ཉྱིད་བསླུས་པ་ཡྱིན། །གོང་ཆོག་འདྲེ་རྡུང་མ་བེད་ངར་འཛིན་འགོང་པོ་
ཐུལ། །རང་སེམས་དཔང་དུ་ཚུགས་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་ངེས་མཛོད། །རང་རྒྱུད་ཆོས་དང་ཨེ་མཐུན་ཞུ་དག་ཡང་ཡང་
གྱིས། །གདམས་ངག་དེ་རང་ཟབ་པོ་མ་བརེད་ཐུགས་ལ་ཞོག །སྨོན་ལམ་དག་པས་ཡང་ཡང་ཕད་པར་ངེས། །ད་ལམ་
འགོ་རྫོངས་དེ་ཙམ་མཛད་པར་ཞུ། །ཞེས་རྟོགས་ལྡན་བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གདམས་པའོ།།  འདྱི་ཕྱྱིའྱི་གཏན་གྱི་
སབས་གཅྱིག་རེ་བླ་མ། །མ་ལུས་འགོ་བའྱི་དེད་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་རེ། །རོད་མེད་ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་དགེ་བའྱི་
བཤེས། །རེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་དེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །མྱི་ཁེད་ལ་ཞལ་གདམས་ཤྱིག་དགོས་པ་ན། །མ་རན་འགོ་ལ་སེམས་
གསུམ་བསེད། །རང་ལུས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོར་བསོམ། །རྱིགས་བདག་བླ་མ་སྱི་བོའ་ིགཙུག །གསོལ་འདེབས་ཡྱི་གེ་དྲུག་
པ་བག ོང་། །འདྲེན་མཁན་རང་ང ོ་ཤ ེས ་པ་ན། ཐུགས་ར ེ་ཆ ེན་པ ོ་ད ེ་ལ ་ཟ ེར། །ད ེ་གཞན་དུ་མ་འཚ ོལ ་རང་ག ྱི་
སེམས། །ཡེངས་པ་མེད་པའྱི་མཆོད་པ་ཕུལ། །གང་ཤར་འཛིན་མེད་མཇལ་ཁ་ཞུས། །བོགས་འདོན་རེ་ལ་གསོལ་བ་
ཐོབས། །འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་ཐུན་བཞྱིར་བསོམ། །ལག་ལེན་སྱིག་སོང་དགེ་སྒྲུབ་བགྱིས། །ཅྱི་བེད་མངོན་ལོག་མེད་པར་
གནད། །རང་སེམས་དཔང་དུ་འཛུགས་པར་གནད། །རང་རྒྱུད་ཆོས་དང་ཞུ་དག་གྱིས། །ད་ལམ་གྱི་འགོ་རྫོང་དེ་ལ་
མཛོད། །ཅེས་རྟོགས་ལྡན་པ་ནག་རོ་དེ་ལ་གདམས་པའོ།།   རྱིས་མེད་རྱིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །ས་ཚོགས་
སྤྲུལ་པས་འགོ་བའྱི་དོན་མཛད་པའྱི། །འགན་བལ་དྭགས་པོའ་ིདཀར་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་གྱིས། །སྱིང་པོའ་ིབསྟན་འཛིན་
མཆོག་དེ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །ཁེད་དང་པོར་ཚུལ་མྱིན་གྱིས་དབང་བས་ཀང་། །དེར་འདྲེན་བེད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་མཆོག་རེད་
པས། །ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་ལ་སོབ་པའྱི་སོབས་པ་རེད། །དེ་སོན་གྱི་ལས་འཕོ་ཡོད་པར་གོ། །ཡབ་རེ་བཙུན་ཆེན་པོས་རེས་
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སུ་བཟུང་། །བསྟན་ར་སོ་ཐར་གྱི་བསབ་བ་ཕོག །བང་ཆུབ་སེམས་བསེད་ཀྱི་སོར་བཅུག་ནས། །གསང་སགས་སྨྱིན་གོལ་
ལམ་གྱི་ཆོས་སོ་ཕྱེས། །གོལ་ལམ་གྱི་ལུང་བསྟན་རེས་གནང་ཙམ། །མྱི་ཁོ་བོ་ལ་གནང་ནས་རབ་གྱུར་ན། །སྒྲུབ་པ་དང་དེ་
མྱིན་ལས་ས་སོགས། །གང་འོས་ཀྱི་བ་བར་བཀོལ་ཞྱིང་གསུངས། །རེ་ཡྱི་བཀའ་ལུང་གསེར་གྱི་ཅོད་པན་ལྱི། །ཁེད་སྒྲུབ་
པ་དང་སྱི་ལས་གང་ཕྱྱིར་འང་། །ཀུན་སོང་གྱི་བཟོ་རྒྱ་ལེགས་པ་གནང་། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་སོ་པར་ཞོག །རང་གྲུབ་
མཐའ་ཕྱོགས་ཞེན་མ་འཕོངས་ཀང་། །གཞན་ཕྱོགས་རྱིས་ཀྱིས་ཆགས་སང་མ་བསག་པར། །ཁ་འཇམ་ཚུལ་འཆོས་ཀྱིས་
གཞན་སེམས་སྲུང་། །སོ་གསུམ་གྱིས་ཞབས་ཏོག་གང་སྒྲུབ་ཀང་། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་མ་སོང་ན། །རྨོངས་ཞེན་གྱི་
རབ་རྩུབ་ཟག་པའྱི་རྒྱུ། །དེ་བས་ཕྱོགས་མེད་ཀྱི་ལྡོམ་བུ་དགའ། །འཆྱི་ཁར་འགོད་མེད་གཅྱིག་ཅྱིས་ཀང་མཛོད། །ཅེས་
ས ེང་ག ེ་དཀར་པ ོ་བ ་དག ེ་ས ོང་ངག་དབང་བསྟན་པ་ལ ་གདམས་པའ ོ།།  ཡབ་ར ེ་བཙུན་ཆ ེན་པ ོར་གས ོལ ་བ ་
འདེབས། །བདག་རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་བསབ་ཏུ་གསོལ། །ཁེད་མནོ་ཤེས་ནས་ཆོས་བློ་ཆེའོ་སད། །ཕྱོགས་བལ་གྱི་
བླ་མ་བསྟེན་པ་དང་། །སན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་ངག་སོམ་པ་ལེགས། །འཆྱི་བོད་གདེང་ཚད་ཅྱི་འདུག་པ། །ཁ་ནང་དུ་ལོག་
ལ་སོམ་དང་ཀཻ། །ད་གཏད་མེད་ཀྱི་ཡ་ཐ་མ་ཐ་ལ། །དལ་འབོར་གྱི་ཚེ་གཞུག་མ་གཟད་པར། །གནས་རྱི་ཁོད་ཀྱི་དགོན་
པར་སོད་ཚུགས་ཟུངས། །ཐོས་དོན་གྱི་གདམས་ངག་ཉམས་སུ་ལོངས། །འཆྱིམེད་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིད་མ་ཐོབ་ཀང་། །འགོད་
མེད་ཀྱི་ལས་ཅྱིག་ནམ་ཡང་མཛོད། །ཅེས་འོད་གསལ་རོ་རེ་ལ་གདམས་པའོ།།  ཀརྨ་ལེགས་པ་དལ་འབོར་དོན་ལྡན་
ཅྱིག །ད་ལམ་ལུས་ཐོག་འདྱི་ནས་ཅྱི་འོང་ལྟོས། །མྱིག་འཕང་ཡར་ཐེག་ངན་པའྱི་དཔེ་མ་འདྲེན། །བསམ་བློ་ནང་དུ་ཁུག་ལ་
ཕན་ངེས་བསྒྲུབ། །ཅེས་གདམས་པའོ།།  བླ་མ་རེ་བཙུན་སངས་རྒྱས་ལ། །སྱིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་རེ་
ཅན། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །བར་ཆད་མེད་པར་ལམ་ས་དྲོངས། །ལར་རང་བསམ་ན་རང་གཞན་
འགའྱི། །བ་སོད་མཐོང་བས་ཡྱིད་རེ་མུག །འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་མ་དྲན་ན། །མྱི་ལུས་ཐོབ་ཀང་ཅྱི་ལ་ཕན། །ར་བཞྱི་ཆང་ལྔ་མྱི་
སྲུང་ན། །དྲེགས་པ་ལུས་བསྒྱུར་ཅྱི་ལ་ཕན། །མྱི་དགེ་བཅུ་པོ་མྱི་སོང་ན། །ཆོས་སོར་ཞུགས་པས་ཅྱི་ལ་ཕན། །འགོ་ལ་ཅྱི་
ཕན་མྱི་བསྒྲུབ་ན། །སེམས་བསེད་ཞུས་པས་ཅྱི་ལ་ཕན། །སང་སྱིད་ལྷ་རུ་མ་ཤེས་ན། །དབང་བསྐུར་ཞུས་པས་ཅྱི་ལ་
ཕན། །ཡེངས་མེད་དྲན་པ་མྱི་སོང་ན། །རྫོགས་རྱིམ་བསོམས་པས་ཅྱི་ལ་ཕན། །གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མ་མཐོང་
ན། །ཕྱོགས་འཛིན་ལྟ་བས་ཅྱི་ལ་ཕན། །ཕ་ཡུལ་འཁྱི་བ་མྱི་གཅོད་ན། །རྒྱལ་ཁམས་འགྱིམ་པས་ཅྱི་ལ་ཕན། །ཞེན་པ་
གཏྱིང་ནས་མ་ལོག་ན། །གོས་ལོག་ཧྲུལ་བས་ཅྱི་ལ་ཕན། །སྱིད་སྡུག་ཐད་ཀར་མྱི་གཅོད་ན། །ལྟོ་ཕྱྱིར་ལྡོམ་པས་ཅྱི་ལ་
ཕན། །བླ་མ་ཅྱི་མཉེས་མྱི་བེད་ན། །སྒྲུབ་པ་བས་པས་ཅྱི་ལ་ཕན། །རེ་ཡྱི་གསུང་ལ་མྱི་ཉན་ན། །ཞལ་གདམས་བྱིས་པས་
ཅྱི་ལ་ཕན། །ཐུགས་ཡྱིད་གཅུག་ཏུ་མ་འདྲེས་ན། །མཐོང་སར་ངོས་དགའ་ཅྱི་ལ་ཕན། །མོས་གུས་སངས་སུ་མ་ཚུད་
ན། །མགུ་ཚེའྱི་ཨ་དགུས་ཅྱི་ལ་ཕན། །ཅྱི་དགུའྱི་ངོ་སྲུང་དགོས་པ་ན། །ས་ཐག་མགོར་དཀྱིས་ཅྱི་ལ་ཕན། །ཁོད་ལྐུགས་པ་
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ཕྱེ་འཐོར་མ་འགམས་པར། །ཉན་ན་བླ་མའྱི་བཀའ་ལ་ཉོན། །བསྒྲུབ་ན་རེ་ཡྱི་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ། །འགོ་ན་མྱི་མེད་ཀྱི་ལུང་
པར་སོང་། །བེད་ན་དམ་པའྱི་ལྷ་ཆོས་གྱིས། །ཞེས་རྟོགས་ལྡན་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྟན་འཛིན་སོགས་གོ་བར་འོས་པ་རྣམས་
ལ་ལྷ་བག་ཡོངས་རྫོངས་ནས་འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་དེས་སོ།།   འདྱི་ཕྱྱིའྱི་གཏན་གྱི་སབས་གནས་ཞུ་ས། །མཚན་ལྡན་བླ་
མ་འདྱི་ལགས་སོ་སད་པས། །སོ་གསུམ་ཆྱིག་དྲྱིལ་བློ་གཏད་ཆོལ་དང་། །ཕུན་ཚོགས་རྟེན་འབེལ་དེ་ལས་འབྱུང་
ངོ་། །ཁེད་ད་ལྟར་སེམས་ཆུང་གྱི་སར་སུར་ལ། །ཆོས་བློ་ཡང་འགལ་མེད་ཡོད་ཙམ་མཐོང་། །ད་བླ་མ་མཆེད་གོགས་
ཀྱིས་རྱི་ཙ་ན། །ཁེངས་སེམས་ཀྱི་ང་བཟང་མ་བསོམས་པར། །རང་དམན་ས་ཟུངས་དང་ཀུན་གྱིས་བཀུར། །རང་འདོད་
ཆུང་ན་ཀུན་དང་མཐུན། །ཁ་སས་ཉུང་ན་མྱི་ཁ་བམས། །སོད་ཚུགས་ཐུབ་ན་དགེ་སོར་འཕེལ། །རབ་རྩུབ་ཉུང་ན་ཆོས་
འགོ་ཐོན། །སྱི་སེམས་ཆེ་ན་ཀུན་གྱིས་སྨོན། །ཡེངས་མེད་བསོམས་ན་ཉམས་མོང་སེ། །རང་ངོ་ཤ ེས་ན་དོན་ཆེན་
འགྲུབ། །རང་བབས་བཞག་ན་ཉམས་ལེན་ཟབ། །འཛིན་པ་མེད་ན་ལམ་ཁེར་ཡྱིན། །བློ་ཕུགས་སང་གཏད་སྐུ་སོ་
གསོད། །སོམ་ཡུན་ཤྱི་དང་མཉམ་ན་ལེགས། །དེ་སད་སས་པ་ཐུགས་ལ་ཞོག །ཆོས་དང་མཐུན་ན་ང་དང་མཐུན། །ཞེས་
དགེ་སོང་ཀརྨ་ཤེས་རབ་ལ་གདམས་པའོ།། 

   འདྱི་ཕྱྱིའྱི་གཏན་གྱི་སབས་གནས་ཞུ་ས། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་འདྱི་གར་འདུག་པས། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་མོས་གུས་ཡོད་
ན། །མངོན་ལོག་མེད་པའྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་དང་། །དལ་འབོར་ཚང་བའྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན། །བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྟེན་
དུ་མཁོ་བས། །ནམ་འཆྱི་ངེས་མེད་དེ་ལ་སོམས་ཤིག །བརོན་འགྲུས་དྲག་པོས་དགེ་སོར་རེམ་དང་། །གཉེན་འདུན་ནོར་
རྫས་ཕ་ཚན་ཁས་དྲག །འདྱིར་སང་མཁན་ལ་བསྒྲུབ་བར་མེད་ཀང་། ཆགས་ཞེན་བྱུང་ན་འཁོར་བར་འཁམས་པས། །ཕ་
ཡུལ་འཁྱི་བ་བཅད་ན་ལེགས་སོ། །ཟ་དགའ་འཐུང་སྱིད་ལྟོ་གདུང་ཆེ་ཞྱིང་། །ཡ་ཐ་མ་ཐའྱི་ལབ་ལོབ་མང་ན། །མྱི་ཚེར་
བསངས ་ཀང་འབོར་དུས་མེད་ཅྱིང་། །ཀུན་གྱིས་སང་བས་བག་ཡོད་གྱིས་ཨང་། །ག་ལེ་གྱུ་ལེའྱི་འགོ་འདུག་མང་
ན། །མཉམ་གཞག་བསམ་གཏན་རླུང་གྱིས་འཁེར་བས། །གར་བབས་ས་རུ་སོད་ཚུགས་བཟུང་ཞྱིང་། །ཡེངས་མེད་དྲན་
པའྱི་སོ་པ་ཞོག་དང་། །དམན་ས་ཟྱིན་ཅྱིང་ཀུན་དང་མཐུན་ན། །དམ་ཚིག་གཙང་ཞྱིང་བླ་མ་མཉེས་པས། །ཆོས་དང་མཐུན་
པའྱི་རྣམ་ཐར་སོབ་ཅྱིག །ཞལ་གདམས་ཞུས་ནས་ཚིག་གྱི་དོན་ལ། །བསམས་ཤྱིང་གཞྱིགས་པས་ལག་ཏུ་བླངས་
ན། །འདྱི་ཕྱྱིར་བདེ་བའྱི་གདམས་པ་བདོག་པས། །སྱིང་དུ་འཆོང་ལ་ལག་ཏུ་ལོངས་མཛོད། །ཅེས་མ་ཎྱི་བ་གགས་པ་བསྟན་
འཛིན་ལ་གདམས་པའོ།།  

 སབས་མཆོག་བསླུ་མེད་ངག་གྱི་དབང་པོ་ལ་ན་མོ། །མདོ་རྒྱུད་རྒྱལ་བའྱི་གསུངས་དང་ཞུས་བཞྱིན་དུ། །ཁེད་ཚུལ་ལྟ་
སོད་རྣམ་ཐར་མཆོག་ཏུ་མཛེས། །དོན་དེས་བདག་སོགས་རེས་འཇུག་སལ་བར་ལྡན། །དེས་ན་བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར་རྱིན་ཐང་
ཆེའྱི། །ཟླ་བལ་དེ་ལ་བདག་སོགས་ཅྱིས་མྱི་སོབ། །འཇུག་པར་སོ་རྣམས་འདྱི་བཞྱིན་ངེས་འཚལ་ལོ། །ད་ལམ་བརྒྱ་ལ་
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ལན་ཅྱིག་མྱི་ལུས་འདྱི། །རེད་དཀའ་འཇྱིག་ས་ལས་འབས་ཡྱིད་ཆེས་པས། །དོན་ཆུང་ཚེ་འདྱིའྱི་བ་མང་མ་རོམས་
པར། །སད་ཅྱིག་ཡེངས་མེད་བརོན་འགྲུས་དྲག་པོ་ཡྱིས། །བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པར་ལྡན་པའྱི་སན་བརྒྱུད་རྣམས། །ཐོས་
ལོར་མ་འཇོག་དབེན་པའྱི་རྱི་ཁོད་དུ། །དཀར་བརྒྱུད་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་དྲན་གྱིས་ལ། །དཀའ་སད་སྱིང་སྟོབས་ཆེན་པོས་
ཉམས་སུ་ལོངས། །ཆོས་སོར་ཞུགས་ཀང་ཆོས་བཞྱིན་མ་སད་ན། །ཆོས་གཟུགས་ཙམ་ནྱི་ཁེ་ཉེན་ཆ་མྱི་ཆོད། །ཆོས་བས་
ཉཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་མ་སོང་ན། །བསྒྲུབ་ཚུགས་སད་ཀང་བང་སྟོང་སོ་ལྕགས་ཡྱིན། །དེས་ན་གདམས་པའྱི་ར་བ་གནད་
ནས་ཟུངས། །ལྟ་བ་ཟེར་ཡང་ལྟ་རྒྱུའྱི་དངོས་པོས་དབེན། །ལྟ་མཁན་རང་ངོ་ཤེས་ན་བལྟ་བ་དང་། །ལྟ་བེད་དབེར་མེད་
འདྲེས་པས་རྟོགས་པ་ལོ། །ཁས་ལེན་བལ་བའྱི་ལྟ་བ་དེ་ལ་ཟེར། །དེ་ཉྱིད་ཡེངས་མེད་རྒྱུན་གྱི་བ་ར་བས། །གང་སང་
འཛིན་མེད་རང་གོལ་ངང་ལ་འཚོ། །དེ་ལ་བསོམ་པ་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ། །སངས་བླངས་མེད་ཀང་ཚུལ་དང་ཚུལ་མྱིན་
པའྱི། །རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབེལ་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བར་བརྱི། །སད་ཅྱིག་མ་ཡྱི་གནད་ལ་མ་རྨོངས་པའྱི། །ལག་ལེན་ཆོས་བཞྱིན་བེད་
པ་སོད་པའྱི་མཆོག །དེས་ན་ལྟ་སོད་ཟུང་དུ་ཚུད་པ་གནད། །སྡུག་བསྒུར་ཚུགས་པའྱི་ཆོས་པ་མང་མཐོང་ཡང་། །ཕྱེ་གཏོར་
ཁགས་པའྱི་ཆོས་པ་བརྒྱ་ལ་ཙམ། །དེས་ན་སྱིད་སྡུག་རོ་སོམས་ལག་ལེན་ཟབ། །སེམས་ངོ་མཐོང་ཙམ་སོམ་ཆེན་མང་
ལགས་ཀང་། །རོ་རུས་ཐུག་པའྱི་རྟོགས་ལྡན་དཀོན་པར་མཐོང་། །དེས་ན་ཞུ་དག་རྟོགས་ལྡན་དྲུང་དུ་མཛོད། །ཁ་ཚོན་
གཅོད་པའྱི་ཆོས་པ་འགའ་མཐོང་ཡང་། །བརམས་པ་མཐར་ཐོན་དེ་ནྱི་དཀོན་པར་གདའ། །དེས་ན་ཚེ་དང་རྱི་སོམས་སོད་
ཚུགས་གཅེས། །ཁ་ཐག་རྱིང་པོའ་ིཚིག་གྱིས་མགོ་བོ་འཁོར། །ཚེ་འདྱི་བློས་བཏང་ནུས་ན་དེ་རང་ཡྱིན། །དེས་ཀང་ཡྱིད་
སྨོན་བེད་ས་དེ་རང་ཡྱིན། །རྒྱལ་བ་གོང་མ་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་མཉེས། །དེ་ལྟར་ཐུགས་ལ་ཞོག་དང་ཕ་ཡྱི་བུ། །ཆོས་རང་
ནུས་ན་ང་ནྱི་དེ་རང་འདོད། །དགོས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་རྱིམ་ངང་ཁད་ཀྱིས་བེད། །ད་ལམ་འགོ་རྫང་དེ་ལ་མཛད་པར་
ཞུ། །ཞེས་དགེ་སོང་མཆེད་གོགས་ལ་གདམས་པའོ།།  བསོད་ནམས་བཟང་པོ་རྟོགས་ལྡན་མཛད་དགོངས་ན། །སྱིད་
འདོད་མ་ཆེ་དཀའ་སད་སྡུག་བསན་བསེད། །ས་འདོད་ཟ་འདོད་འགོ་འདོད་མ་ཆེ་བར། །རེ་བའྱི་སེམས་ལ་དོགས་པས་
མགོ་བོ་ཆག །དོགས་པའྱི་སྟེང་དུ་ཐོག་རྫྱིས་ནུས་པར་མཛོད། །བཏང་སོམས་འདྲ་བའྱི་སོམས་ལས་བློ་བྱིད་མཁས། །ད་
རེས་འདྱི་བསྒྲུབ་ཕྱྱིས་ནས་དམ་ཆོས་ལ། །བརོན་པར་སེམས་ཀང་ཡ་ཐ་མ་ཐ་ལ། །དོན་མེད་ཚེ་གཞུག་ཟད་པ་མང་མཐོང་
བས། །ངོ་འཛིན་རྣམ་གཡེངས་ཁུར་པོ་རྒྱངས་བོར་ལ། །ད་ལྟར་ཉན་ན་དབེན་གནས་རྱི་ཁོད་འགྱིམ། །ལྟོ་སྣུམ་མྱི་གཙང་
སོན་མའྱི་ཁ་ཟས་ལ། །ལེགས་པར་བསམ་ན་ཞག་གཅྱིག་མགོན་པོར་འདུག །གཏན་དོན་ཡལ་བར་བོར་ནས་སྒྲུབ་ནུས་
སམ། །ཇོ་བཟང་འབྱུང་མེད་མ་བེད་རང་མགོ་ཐོན། །ཞེས་གདམས་སོ།། ཡབ་ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་ལྷ་རེ་བ། །སང་
ཉམས་ཐག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །གདོན་ཆགས་སང་གྱི་སོག་འདྱི་འགོལ་བ་དང་། །གནས་རྱི་ཁོད་ཟྱིན་པར་
བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཆོས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་འགོ་བ་ཞྱིག །ཡབ་ཁེད་རང་ལ་རེའོ་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །སེམས་
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གནས་པ་དང་འགྱུར་བ་རྱིག་པ་གསུམ། །གོ་བ་དང་ཉམས་མོང་རྟོགས་པ་སོགས། །ཚན་ཚན་རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་འདྲྱིལ་བ་
ལ། །གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་པ་ཟེར། །ཉམས་ལེན་ནྱི་མ་ཡེངས་མྱི་བསོམ་ཡྱིན། །གང་ཤར་ལ་སང་བླངས་བལ་
བར་གོ། །བོགས་འདོན་ནྱི་མོས་གུས་ཁོ་ན་ཟབ། །གཉན་ས་དང་རྱི་ཁོད་འགྱིམ་པ་ལ། །རེ་དོགས་ཀྱི་རྐུན་བུ་མ་ཞུགས་
པར། །གཉྱིས་མེད་ལ་ཕོ་ཚུགས་ཐུབ་ངོས་ནས། །སྱིང་རེ་དང་སྨོན་ལམ་རྱིས་སུ་ཆེ། །བར་ཆད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་བྱུང་ཙ་
ན། །འདྲེར་འཛིན་གྱི་རྟོག་པའྱི་རང་ཞལ་ལྟོས། །ར་གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་ཕྱྱི་ཤར་བའྱི། །རྣམ་རྟོག་གྱི་ཉེར་ལེན་འདྱི་ཁོ་
ན། །འདྲེ་སེམས་དངོས་སུ་ཤེས་ན་རང་སར་གོལ། །དེ་གོར་འདུག་གམ་དགེ་སོང་པ། །ལར་བསོམས་རྟགས་སུ་ཉོན་
མོངས་ཆུང་བ་ཡྱིན། །མཁས་རྟགས་སུ་སྱིག་ལ་འཛེམ་པ་ཡྱིན། །ཆོད་ཚད་ནྱི་རྨྱི་ལམ་འཛིན་པས་ཤེས། །ཆོས་ཚུལ་ནྱི་
རྟགས་དང་སོད་པས་སྟོན། །ཉམས་ལེན་ལ་ཡྱི་གེ་མང་མྱི་དགས། །ཤེས་རྒྱུད་དང་ཐ་དད་སོང་པ་ན། །ཟྱིན་བྱིས་ཀྱི་ཁེས་
པོས་བེད་རྒྱུ་མེད། །ཚི་འདྱི་ཕྱྱིའྱི་བདེ་ལེགས་མ་ལུས་པ། །རེ་བླ་མའྱི་དྲྱིན་ལས་འབྱུང་གསུངས་པས། །མོས་གུས་ལ་ལྡེམ་
རང་མེད་པ་ཞྱིག །དོ་གལ་དུ་ཆེའ ོ་དགེ་སོང་པ། །སོམ་ཆེན་རྱི་ཚུགས་ཐུབ་འདོད་ན། །ཚེ་འདྱིའྱི་འཁྱི་བ་རྦད་བཅད་
ནས། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་ཁུར་དགོས། །ཁེ་དྲག་སྐྱུངས་ཤྱིག་དགེ་སོང་པ། །གནས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་
ནྱི། །གོ་མོང་གཅྱིག་ཏུ་སོང་ན་ཡྱིན། །ལྟ་བ་རྟོགས་པ་དེ་ལ་ཟེར། །སོ་འདོགས་ཆོད་ཅྱིག་དགེ་སོང་པ། །གཉན་ས་དུར་
ཁོད་འགྱིམ་པ་དེ། །རང་གཞན་དོན་གཉྱིས་བསྒྲུབ་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །ཚེ་འདྱིའྱི་མདུན་མ་རྒྱབ་བོར་ལ། །སེམས་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་
དགེ་སོང་པ། །གྲུབ་མཐའྱི་དབེ་བ་གངས་མང་ཡང་། །མཐར་ཐུག་ངེས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་འབབ། །གསོལ་བ་མཚན་ཉྱིད་ལྡན་
ལ་ཐོབ། །ཕྱོགས་རྱིས་མ་ཆེ་དགེ་སོང་པ། །བསྟན་པའྱི་སོ་རུ་འཇུག་བེད་པའྱི། །དང་པོའ་ིསོབ་དཔོན་ཡང་དྲྱིན་
པས། །སང་བློ་བྱུང་ན་བདུད་ཀྱིས་བསླུས། །དག་སང་སོང་ཅྱིག་དགེ་སོང་པ། །ཅྱི་བསམ་ལམ་དུ་འགོ་བ་ལ། །ཅྱི་བེད་བླ་
མའྱི་བཀའ་བསྒྲུབ་དགོས། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་གདེང་ཡོད་ན། །དགོས་འདོད་འབྱུང་ངོ་དགེ་སོང་པ། །ཞེས་གདམས་པའོ།།  
རེ་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་འགོ་བའྱི་མགོན། །རེས་འཇུག་གྱི་བུ་སོབ་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །ད་གཉེན་པོ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་
པ་ཞྱིག །ཕ་ཁེད་རང་ལ་རེ་འོ་ཐུགས་རེ་ཅན། །ཁོད་རང་འདོད་ཀྱི་བེ་ཁ་མ་ཁེངས་པས། །གེན་སོད་ཀྱི་རབ་རྩུབ་མང་བ་
དེས། །བླ་མ་མཆེད་གོགས་ཀྱི་སན་ལམ་དུ། །ཚུལ་མྱིན་གྱི་རྣམ་གངས་འགའ་རེ་ཞྱིག །མ་ཚོར་གྱི་ངང་ནས་ཤོར་བ་
ལ། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་འགོད་སེམས་ཀྱི། །སྟོབས་བཞྱིས་བཤགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས། །ད་ཕྱྱིན་ཆད་ཀྱི་སོམ་སེམས་བརྟན་
པོ་ལ། །གཉེན་པོའ་ིརྟགས་མཚན་མ་ཆུང་ཨང་། །རང་ཆོས་མཐུན་སོད་པས་འདའ་བ་ན། །ཚེ་འདྱི་ཕྱྱིའྱི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པ་
ཡྱིན། །གཉོམ་ཆུང་གྱིས་ཆོས་མགོ་འདོན་པ་ན། །མྱི་ང་དང་བློ་ཁ་མཐུན་པ་ཡྱིན། །གཞན་མངོན་ལོག་མཁན་ལ་སེམས་མ་
ཤོར། །ཆོས་གཟུགས་ཀྱི་དུག་ཐུམ་གར་འགོར་རྒྱུག །སེར་གཟུགས་ཀྱི་ཁམ་དཔོན་རྣ་བ་ཚ། །འགོ་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་
འདེབས་པ་དགའ། །ཁེད་བསོམ་མེད་ངང་ནས་ཡེངས་མེད་ཀྱི། །སོ་པས་རང་སེམས་རྟག་ཏུ་སྲུང་། །མྱི་དགེའྱི་ཕྱོགས་ནྱི་
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ཕ་ཡང་སོང་། །དགེ་བ་བོད་བསེད་འབྲུག་པ་ཡྱི། །ཆེ་བ་རྣམ་གསུམ་རྒྱུད་དང་སོར། །ཞེས་གདམས་པའོ།། རེ་འབེལ་ཚད་
དོན་ལྡན་རྱིན་པོ་ཆེ། །མཚན་ཐོས་པས་འཁོར་བའྱི་འཇྱིགས་ལས་སོབ། །འདྱི་བསམས་ཀྱིན་མོས་གུས་ཀྱི་གདུངས་
ཤུགས་འཕེལ། །སང་གསོལ་འདེབས་ལ་བརོན་པ་དེ་ལྟར་ལགས། །ཁེད་དད་ལྡན་གྱི་ཡོན་བདག་བཟང་རན་པོ། །རང་
དཔོན་སོབ་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་སར་ནས་འགྱིག །དེ་སྨོན་ལམ་གྱི་བཟང་འབེལ་ཡོད་པར་ངེས། །ད་འདྱི་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་
བཞུགས་པར་ཞུ། །མྱི་ཆོས་ཀྱི་མདུན་མར་མཁས་ན་ཡང་། །མདོ་མེད་ཀྱི་ལས་ལ་མ་འབམས་པར། །མྱི་ཚེ་ཐུན་དུ་གཅོད་
ཤེས་པ། །དེ་ཕོ་ཚོད་དང་གཏན་ཚིག་ཆེ་བར་གོ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་བསག་པ་བཟང་བར་གོ། །བློ་གོས་དང་མདུན་མ་
ལེགས་པར་གོ། །མྱི་རང་མགོ་ཆོས་ཀྱིས་འདོན་པ་འདྱི། །དོན་རང་དྲྱིན་རང་ལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། །ད་ཚེ་གཞུག་གྱི་ལྷག་མ་ཅྱི་
འདུག་ལ། །བློ་ངན་ལང་གྱི་དབང་དུ་མ་གཏོང་བར། །སེམས་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཞེན་པ་ཅྱི་ཕལ་མཛོད། །རེ་བླ་མ་ལ་གསོལ་
བ་ཡང་ཡང་ཐོབ། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་བསྟེན། །སྱིག་སང་དགེ་བསྒྲུབ་ལ་ལག་ལེན་མཛོད། །སྱིང་རེ་
ཕན་སེམས་ལ་རལ་སོང་མཛོད། །བཟླས་པ་དང་སྨོན་ལམ་གང་ལ་ཡང་། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་ངོས་ནས་དག་པ་གནད། །ད་
ལམ་གྱི་གསལ་འདེབས་དེ་ལ་མཛོད། །ང་རྣལ་འབོར་རྒྱལ་ཁམས་གང་བདེར་སོད། །རྣམ་དཀར་གྱི་འབེལ་པ་རྱིས་མེད་
འཇོག །སལ་ལྡན་དང་སོད་ལྡན་རེས་སུ་འཛིན། །ཁོད་མོས་གུས་ལ་ལྡེམ་རང་མ་བྱུང་ན། །རང་དཔོན་སོབ་ལ་འབལ་བ་
ག་ན་ཡོད། །དུས་ཡང་ཡང་དུ་མཇལ་བའྱི་སྨོན་ལམ་བེད། །ཅེས་གཙོ་རན་མགོ་བོ་ཚེ་མགོན་ལ་གདམས་པའོ།།   རྒྱལ་
བའྱི་ཐུགས་རེའྱི་རང་གཟུགས་ནྱི། །གདུལ་བའྱི་མོས་པ་དང་འཚམ་པར། །ས་ཚོགས་སྤྲུལ་པས་འགོ་བ་ཡྱི། །དོན་མཛད་
བླ་མ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ། །བདག་སོགས་རེས་འཇུག་བུ་སོབ་ལ། །རེ་ལྟོས་གཉྱིས་པ་མ་མཆྱིས་པས། །བརེ་ཆེན་ཁོད་ཀྱིས་
ཉེར་དགོངས་ནས། །བར་ཆད་བདུད་ལས་བསབ་ཏུ་གསོལ། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་གྱི་དོན་ཆེན་
མ ྱི་བསྒྲུབ་ན། །མ ྱི་ཁ ོམ་པ་ཡང་ད ེ་ལས་ཅ ྱི། །དེས་ན་ཚ ེ་གཞུག ་ཅྱི་འདུག་རྱིང་། །ས ྱིར་ག ྱི་ས ོ་གསུམ་ཆོས་དང་
བསྟུན། །ས ོས་སུ་ར ོལ་མ ེད་དྲན་པ་ཡ ྱི། །རང་མདངས་བླ་མའྱི་མ ོས་གུས་ལ། །ལྟ ེམ་རང་མེད་པར་གས ོལ་བ་
ཐོབས། །དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་འབྱུང་། །ཚོགས་དྲུག་སང་བ་ས་ཚོགས་ལ། །དེར་འཛིན་ཞེན་པ་མ་ཞུགས་
པའྱི། །འཛིན་མེད་རང་གོལ་ཉམས་ལེན་མཛོད། །གང་ཤར་སངས་བླང་མྱི་དགོས་པའྱི། །གནད་ཀ་དེ་ལ་ཐུག་པ་
ཡྱིན། །དེར་འཛིན་ཞེན་པས་རོ་མོང་ནས། །ཆགས་སང་ལས་ལ་སོད་བཞྱིན་པར། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ཁེར་
ཞེས། །མ་མཐོང་ཅལ་རྒྱུག་ས་བ་རྣམས། །རང་གཞན་བསླུ་བའྱི་སད་ཁ་ཡྱིན། །མྱི་དགེའྱི་ལས་ལ་སོད་བཞྱིན་པར། །བདེ་
འགོ་ཐར་པ་རེ་བ་རྣམས། །ཨ་ཙ་མ་སྟེ་བ་ཐབས་མེད། །མྱི་དགེ་ཕ་ཡང་འཛེམ་ཞྱིག་ཨང་། །དགེ་བ་ཕྱོགས་མེད་སྒྲུབ་པ་
ལ། །ཁ་ལན་ར ེ་ལྟ ོས ་མ ྱི་བ ེད ་པར། །མ ་རན་ད ོན་ཕྱ ྱིར་ར ྱིས ་མ ེད་གཏ ོང་། །འབས་བུ་རྣམ་མཁ ེན་ཐ ོབ ་ཕྱ ྱིར་
བསོ། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་སྨོན་ལམ་འདེབས། །རང་ཞྱི་བདེ་དོན་གཉེར་མྱི་སེམས་པར། །དགེ་འདུན་སྱི་སེམས་ལ་
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སོགས་པ། །སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་འགོ་བ་ཡྱི། །བ་བ་གང་འ ོས་ཚུལ་བཞྱིན་བསྒྲུབ། །འགོ་དོན་རྟེན་འབེལ་དེ་ལས་
འབྱུང་། །བསམ་པའྱི་བཟོ་རྒྱ་ལེགས་པ་ན། །གང་ལྟར་བས་ཀང་ཆ ོས་སུ་འགོ། །དེ་ལས་བཟློག་ན་ཆོས་ཟེར་
ཡང་། །སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་འགོ་བ་དཀའ། །དེས་ན་དོན་ཆེན་བ་བ་ལ། །དཀའ་ཡང་དང་དུ་བླང་བར་བ། །དེ་སད་ཞུས་པ་
ཐུགས་ལ་ཞོག །ཚུལ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་མཛོད་དོན་དང་ལྡན། །ད་ལམ་གསལ་འདེབས་དེ་ཙམ་ལགས། །ཞེས་དབངས་དཔོན་
དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕུལ་བའོ།།  བུ་ཆུང་བཙུན་ཆུང་སྐུ་གཟུགས་ཆུང་ཆུང་ནས། །ངན་གཡོ་ངན་གདྱིང་ངན་དྲེད་
འདྱི་ཙམ་ཞྱིག །འོང་བར་མ་ཐང་དགའ་ཡང་ཨེ་དགའ་ན། །དེ་ལྟར་སོང་ན་ད་ལྟ་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཐོས་བསམ་བསོམ་པའྱི་
ལས་ལ་བརོན་གྱུར་ན། །ནམ་བཞག་གཏན་གྱི་དོན་དུ་དགའ་འོ་སམ། །དགེ་སོར་ཡར་འཕེལ་བློ་སེད་ཅང་མེད་པར། །བློ་
དྲེད་ཁེར་བའྱི་ཁོ་ངོ་ལྕགས་ཐོད་ཁོད། །འདྱི་འདྲ་ག་ན་སྱིད་པ་འདུག་གམ་ལྟོས། །ཤེས་དྲུངས་མཆོད་དཔོན་པ་ལ་གདམས་
པའོ།།   དཀོན་མཆོག་བླ་མར་བློ་ཁེལ་ན། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱིས་ཚུགས་མྱི་སྱིད། །ན་ཚ་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་
པའྱི། །རེན་ངན་རླུང་འཚུབ་ས་ཚོགས་པ། །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའྱི་ས་ལྟས་ཡྱིན། །དངོས་གྲུབ་སང་བློ་ཅྱི་ལ་བེད། །ཇྱི་
ལྟར་ཆ ེ་བཞྱིན་དངོས་གྲུབ་ཆ ེ། །ཟས་གོས་མ་འབོར་བརས་ཆོས་ས ོགས། །གཞན་གྱིས་སངས་བར་འདོད་པ་
རྣམས། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་པའྱི་བླང་བར་འདུག །དཔེར་ན་མྱི་གཙང་ཕུང་པོ་ཞྱིག །རང་མཐུས་ཕྱགས་དགོས་གལ་བ་
ལ། །གཞན་གྱིས་གཙང་བར་བས་པ་ན། །མྱི་འདོད་བ་བ་ཅྱི་ལ་འོང་། །གཉེན་པོས་སངས་པའྱི་དོ་གལ་ལ། །རང་བོན་བྱུང་
ན་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཡེངས་མེད་དྲན་པའྱི་རྒྱུན་ལམ་ལ། །བདེ་སྡུག་རྣམ་པ་ཅྱིར་ཤར་ཡང་། །ཆགས་སང་རེས་འབང་བེད་
དོན་མེད། །གང་ཤར་འཛིན་མེད་ཐད་ཀར་འཇོག །དུག་གསུམ་རྟོག་པའྱི་རེས་འབང་ན། །འབས་བུ་སྡུག་བསལ་འབྱུང་
གསུངས་པས། །ཚུལ་དང་ཚུལ་མྱིན་ཕྱེད་པ་གནད། །ལར་བསམ་པའྱི་བཟོ་རྒྱ་ལེགས་པ་ན། །གང་ལྟར་བས་ཀང་ཆོས་སུ་
འགོ། །ཐུགས་ལ་ཞོག་མཛོད་དགེ་སོང་པ། །ཞེས་གདམས་པའོ།།  དཀོན་མཆོག་བླ་མར་བློ་གཏད་ཚོལ། །ཁ་ཞེ་མེད་
པའྱི་གསོལ་འདེབས་འཚལ། །དྲན་པ་ཡེངས་མེད་མཆོད་པར་འབུལ། །རང་བཞྱིན་ཤེས་ན་རེ་དང་མཇལ། །བག་ཆགས་
ངན་པའྱི་དབ་མ་གཏོང་། །རེ་ལ་གསོལ་བ་མ་ཐེབས་ན། །སོམ་ཉམས་བཟང་ཡང་ཉུངས་མའྱི་གཡོས། །དེས་ན་མོས་གུས་
རྱིས་སུ་ཆེ། །ལྟེམ་རང་མ་མཛད་དགེ་སོང་པ། །འཆྱི་བ་མྱི་རྟག་ཐུན་བཞྱིར་བསོམ། །རྒྱུད་ལ་སེས་ན་དམ་ཆོས་ས། །ཚེ་
འདྱིའྱི་འཁྱི་བ་རད་ནས་ཆོད། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་ཁུར་མཛོད། །ནད་རོ་ལྡང་ན་བཟློག་སོམ་མཛོད། །བསམ་པའྱི་བཟོ་
རྒྱ་ལེགས་པ་ན། །གང་ལྟར་བས་ཀང་ཆོས་ལ་ས། །དེ་ལས་བཟློག་ན་ཆོས་ལྟར་ཡང་། །ལམ་དུ་འགོ་བ་བརྒྱ་ལ་
འགའ། །དེས་ན་རྣམ་རྟོག་བཟོ་རྒྱ་གཟོབ། །ཐུགས་ལ་ཞོག་མཛོད་དགེ་སོང་པ། །ཞེས་དགེ་སོང་བཟོད་པ་ལ་ཐུགས་དམ་
གསལ་འདེབས་སུ་བྱིས་པའོ།།  རེ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་འགོ་བའྱི་དཔལ། །བདག་སོབ་མར་བཅས་པའྱི་རེས་འཇུག་
རྣམས། །གཟུགས་བརན་གྱིས་ཆོས་གོ་མྱི་གཅོད་པར། །ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དྲྱི་མ་ཡེ་བལ་



138 
 

གྱི་གནས་ཚུལ་དེ། །རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ཏུ་རྟོགས་པ་ལ། །གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་མཐོང་བ་ཟེར། །སེམས་ངོ་ཤེས་
ཀྱི་རྟོགས་ལྡན་ལགས་སོ་སད། །དེས་ནྱི་དམྱིགས་གཏད་ཀྱི་མཚན་འཛིན་ཞྱིག །མ་ཡེངས་མྱི་བསོམ་གྱིས་རང་བབས་
སོང་། །རོལ་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་དེ་ལ་ཟེར། །བོགས་འདོན་ལ་བླ་མའྱི་མོས་གུས་ཟབ། །རྣམ་གཡེངས་ནྱི་བློས་བཏང་བས་ན་
ཆུང་། །སྐུ་སོ་ནྱི་ངོ་ཤ ེས་ཉུང་ན་གསོད། །ལག་ལེན་ནྱི་ས ྱིག་སང་དགེ་སྒྲུབ་ཟབ། །སོད་པ་ནྱི་ཆོས་དང་མཐུན་ན་
ལེགས། །ངེས་འབྱུང་ནྱི་འཆྱི་བ་དྲན་ན་སེ། །ངེས་ཤ ེས་ནྱི་རོ་རུས་ཐུག་ན་འ ོང་། ཐེ་ཚོམ་ནྱི་ས ོ་འདོགས་ཆོད་ན་
མེད། །ཅེས་དང་། མཁའ་ཁབ་དྲྱིན་ཆེན་མ་རན་ལ། །ཤ་ཁག་སོས་མཛར་ཆགས་ནས་ཅྱི། །དྲྱིན་ལན་ཆོས་ཀྱིས་འཇལ་བ་
ལ། །ཐར་པའྱི་སོག་ར་གཅོད་ནས་ཅྱི། །བློ་གཏད་བླ་མ་བཟང་བ་ལ། །ས་ཐག་གཞན་ལ་སྐུར་ནས་ཅྱི། །བློ་ཐག་རང་གྱི་
གཅོད་པ་ལ། །མདུན་གོས་གཞན་ལ་འདྲྱི་ནས་ཅྱི། །བསམ་རྒྱུ་ཆོས་ལས་མེད་པ་ལ། །དོན་མེད་ལས་ལ་འབམ་ནས་
ཅྱི། །གདན་ས་རྱི་ཁོད་ཡྱིན་པ་ལ། །གོང་ལྟགས་དགོན་པར་འབར་ནས་ཅྱི། །ཆོས་མཐུན་ཕན་འདོགས་རྱིས་མེད་
ལ། །ཡོན་བདག་གོ་ཕུགས་འགྱིམ་ནས་ཅྱི། །དེ་ཙམ་ཚིག་གྱིས་མ་ཁོལ་ན། །ལབ་ལོབ་མང་པོའ་ིཁ་ལ་མེད། །བསམ་པ་
བཟང་བའྱི་སྱིང་གཏམ་འདྱི། །དགེ་སོང་ཀུན་དགའྱི་ཐུགས་ལ་ཞོག །ད་ལམ་གསལ་འདེབས་དེ་ལ་མཛོད། །ཅེས་གདམས་
པའོ།། ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། གཞྱི་ཡྱི་གནས་ལུགས་གཟྱིགས་པ་ན། །དེ་ལ་ལྟ་བ་རྟོགས་པ་ཟེར། །རོལ་མེད་ཡང་དག་དྲན་
པ་སོངས། །དྲན་མེད་འཁྲུལ་པར་མ་ཤོར་ན། །གནས་འགྱུའྱི་གདམ་ཁ་འོང་དོན་མེད། །ཆུ་དང་རླབས་ལས་གཞན་མྱིན་
པས། །དུས་གསུམ་རྱིག་པ་གཅྱིག་གྱི་ངང་། །དེས་ན་ཚོགས་དྲུག་སང་བ་ཡྱི། །སྟེང་དུ་མ་བཅོས་རྒྱ་ཡན་ཀོང་། །འཛིན་
མེད་རང་གོལ་གནད་དུ་ཆེ། །ཞེས་དང་། སྦལ་སྤུའྱི་ཐག་པས་མོ་གཤམ་བུ་བཅྱིངས་ནས། །སྨྱིག་རྒྱུའྱི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བར་
རང་སྟོབས་ཀྱིས། །ཐོན་པ་མྱིན་ཞ ྱིང་གཞན་གྱིའང་འདོན་དཀའ་བ། །མཚན་ལྡན་གུ་རུའྱི་དྲྱིན་ལས་གཞན་མྱིན་
པས། །དེས་ན་བླ་མའྱི་མོས་གུས་རྱིས་སུ་ཆེ། །ཞེས་དགེ་སོང་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སུ་བགྱིས་པའོ།།  
དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་རེ་བླ་མ། །མྱི་འབལ་སྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་བཞུགས། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་ཉེར་གཟྱིགས་
ནས། །རེས་འཇུག་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཁེད་ལ་བསབ་དོན་དགོས་པ་ན། །འདྱི་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་
ཞུ། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་ད་རེས་མ་བསྒྲུབ་ན། །ཕྱྱིས་ནས་འབོར་བ་དཀའ་ཞེས་ཐོས། །དེ་
ཕྱྱིར་དམ་པའྱི་ལྷ་ཆོས་མཛོད། །ཚེ་འདྱིའྱི་ཕུན་ཚོགས་བདུད་ཀྱི་ལས། །འབོར་སྟོབས་ཆེ་བཞྱིན་ངན་སོང་རྒྱུ། །དེས་ན་
འཆྱིང་བེད་མེད་དུས་འདྱིར། །བློ་ཐག་བཅད་ན་མྱི་འཐད་དམ། །མྱིས་སྨོན་རང་སྱིད་བ་བའྱི་གཏམ། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་
ལས་གཞན་ལ་མྱིན། །དེས་ན་ཐར་འདོད་སོབ་བུ་ཡྱིས། །དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་སོད་པར་ཤོག །ཅེས་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་ལ་
གདམས་པའོ།།  ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། བལྟ་རྒྱུ་དང་ལྟ་མཁན་དབེར་མེད་པའྱི། །གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ངོ་ཤ ེས་པ་
ན། །གཉྱིས་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་མྱིང་དུ་བཏགས། །ཁས་ལེན་དང་བལ་བས་བློ་འདས་སོ། །ཁེད་ལྟ་བ་གཅྱིག་བཞེད་ན་དེ་ལ་
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མཛོད། །ཡེང་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་གང་ཤར་ལ། །སང་བླངས་ཀྱི་ལྷན་པ་མྱི་གདབ་པར། །རྒྱ་ཡན་དུ་ཀོད་ན་རྒྱུན་དུ་
འཚོ། །དབེན་གསུམ་གྱི་རྱི་ལ་ལས་མེད་ཉལ། །ཁོད་བསོམ་པ་ཞྱིག་འདོད་ན་དེ་ལ་མཛོད། །དག་སང་ལ་ཕྱོགས་རྱིས་
མེད་པ་གནད། །གསོལ་བ་ནྱི་མཚན་ཉྱིད་ལྡན་ལ་ཐོབ། །ལག་ལེན་ནྱི་སྟོན་པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ། །ཡབ་དཀར་བརྒྱུད་
ཀྱི་རྣམ་ཐར་སོང་བ་ལགས། །ཁེད་སོད་པ་ཞྱིག་བཞེད་ན་དེ་ལྟར་མཛོད། །ལར་དལ་འབོར་འདྱི་དོན་ལྡན་བཞེད་པ་
ན། །མདོ་མེད་ཀྱི་ལས་ལ་མ་འབམས་པར། །བློ་ཆྱིག་དྲྱིལ་དུ་ཡེངས་མེད་དྲན་པ་སོང་། །གོང་ལྟོ་གོས་ལ་ཁུར་བར་བློ་
ཐག་ཆོད། །མྱི་ངས་ཟེར་ལ་གསན་ན་དེ་ལྟར་ལགས། །ཞེས་དགེ་སོང་ཀཻ་རོ་རེ་ལ་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སུ་བགྱིས་
པའོ།།  དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བླ་མ་ལ། །འདྱི་ཕྱྱིའྱི་མདུན་གོས་ཀྱི་ཞུ་ས་གྱིས། །ཅྱི་གསུང་དང་ལེན་གྱིས་བཀའ་
བསྒྲུབ་ན། །གཏན་དོན་གྱི་མདུན་གོས་འཆུག་མྱི་སྱིད། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་བསྟེན། །གང་ཤར་ལ་སང་
བླངས་མེད་ན་ཡང་། །དུག་གསུམ་གྱི་ཀུན་རྟོག་རེས་མ་འབང་། །བང་ཆུབ་སེམས་གཉྱིས་ལ་ཉམས་རལ་སོང་། །རྟེན་
འབེལ་གྱི་སྱིག་དུས་མ་འཆུག་ན། །གང་བསམ་གྱི་འབས་བུ་འགྲུབ་ངེས་ཡྱིན། །ཁོད་གཏན་དོན་དང་སྦང་ཟན་མ་བརེ་
བར། །ལུས་འདྱི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ཅྱིག་ཨང་། །ཞེས་བློ་གོས་བཟང་པོའ་ིསོ་གོགས་སུ་གདམས་པའོ།།  
ཐུགས་རེ་ཆོས་འཕེལ་ཆོས་བཞྱིན་བེད་འདོད་ན། །ཡེངས་མེད་ངང་ནས་རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །རང་འཁྱིས་མེད་པར་དགེ་
འདུན་སྱི་ལས་ལ། །སོ་གསུམ་འབད་པས་ཞབས་ཏོག་འཛོལ་མེད་བསྒྲུབ། །སབས་ཐོབ་བསྟུན་པའྱི་དབེན་པར་འདག་
སར་བསོམ། །གང་ལྟར་བས་ཀང་ཆོས་སུ་འགོ་བ་གནད། །ཅེས་གདམས་པའོ།།  ཕ་རེ་བཙུན་ཆེན་པོར་གུས་ཕྱག་
འཚལ། །བདག་རེས་འཇུག་བཅས་རྣམས་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །ཁོད་བསབ་པའྱི་ཚིག་ལ་ཉན་པ་དང་། །ཚེ་དོན་ལྡན་བ་བ་
བེད་སམ་ན། །འདྱིར་སང་མདུན་མ་རླུང་ལ་སྐུར། །ངན་པ་ལང་ཤོར་གྱི་རེས་མ་འབང་། །མྱིག་འཕངས་ཡར་འདེགས་ལ་
ཞེ་དམ་གྱིས། །བླ་མ་ཅྱི་མཉེས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ། །མངོན་ལོགས་ཀྱིས་རང་རྒྱུད་ཆུད་མ་གསན། །མཆེད་གོགས་ལ་
སོན་གྱི་སོ་མ་འདོགས། །དམ་ཚིག་སོམ་པ་སོག་བཞྱིན་སྲུང་། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་འདུན་རྒྱུན་དུ་བསྟེན། །རང་དོན་
ཆགས་སང་ལ་ཛ་རྡུང་གྱིས། །གཞན་དོན་དུ་སེམས་བསེད་སྨོན་ལམ་ཐོབ། །ལར་སོ་གསུམ་ཆོས་དང་བསྟུན་པ་
གཅེས། །མྱི་ངས་ཟེར་ལ་ཉན་ན་དེ་ལྟར་ཡྱིན། །དོན་རང་དོན་ལགས་སོ་ཐུགས་ལ་ཞོག །ཅེས་གདམས་སོ།། རེ་དུས་
གསུམ་གྱི་འགོ་མགོན་རྱིན་ཆེན་ལ། །བདག་སྱིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ལགས་ཀྱིས། །སང་རེས་འཇུག་བཅས་པའྱི་བུ་
སོབ་ལ། །དུས་གཏན་གྱི་རེ་ས་གཞན་མེད་པས། །ལྟོས་བཅས་ཀྱི་སྱིད་སྡུག་ཁེད་རང་མཁེན། །གནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི
ནགས་ཀྱི་ཁོད། །ཡང་དབེན་དུ་བཙལ་བས་བསམ་པ་འགྲུབ། །ཆོས་སོད་ཀྱི་དགེ་བ་འཕེལ་བའྱི་གྱིང་། །ཀུན་བཟང་གྱི་ཕོ་
བང་ཉམས་དགའ་བར། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀ ྱི་རྒྱལ་མཚན་རྱིན་ཆ ེན་འདྱིས། །ཆ ོས་ས ོད་ཀ ྱི་དག ེ་བར་ས ེམས་ཤ ོར་
ཡང་། །ཕྱོགས་ཞེན་གྱིས་བཅྱིངས་ནྱི་འདྱིར་མྱི་འབོན། །ང་ཆེ་དང་ང་བཟང་གྱི་རུ་རྱིང་པོ། །ཆེ་རློམ་གྱི་དྲེགས་ཅན་འདྱིར་
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མྱི་ཤོང་། །དེ་ཟོས་དང་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ལང་ཆེན་པོ། །ལྟོ་གོས་ལ་སེམས་པ་འདྱིར་མྱི་ཆགས། །ཟོ་གསོད་དུ་ལོག་ཉལ་
འདོད་པ་ཡྱི། །མྱི་ལས་མ་ནུས་ནྱི་འདྱིར་མྱི་འཇོག །ཉམས་ཆུང་ཆོས་རང་སོད་སེམས་པའྱི། །ཁ་ཞེ་མཐུན་པའྱི་རྱི་ཁོད་
པ། །འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤ ེས་ལྡན་པའྱི་བུ། །བདག་སེམས་མགུ་བར་སྲུང་སམ་པ། །བློ་གཏད་འཆུག་མེད་ཡོད་པ་
རྣམས། །འདྱི་རུ་བཞུགས་པའྱི་ཐུགས་འདུན་མཛོད། །གསོལ་བ་ན་བཟའ་བརྟེན་ཐུབ་ཙམ། །དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེས་
ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་། །འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་སུ་དགའ་ཁེར། །ངོ་སྲུང་ཁ་ལན་འདྱིར་མྱི་མཁོ། །འབོར་ལྡན་དད་པའྱི་
ཚོགས་སོག་ལ། །འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡྱི། །སྨོན་ལམ་བཟང་པོའ་ིགདབ་ལན་མཛོད། །དེ་ཁས་འཐུས་ན་དེ་
ཁ་ལགས། །མྱི་འཐུས་པ་རྣམས་ཕྱྱིས་མ་འབོན། །ང་ནྱི་བསེ་འབག་གོན་པ་ཡྱིན། །མྱི་ཁྱུར་བསེགས་སེམས་བདག་ལ་
མེད། །འཐབ་འགན་གཞན་དང་མཛད་པར་ཞུ། །ང་ནྱི་མཁོས་ཆུང་བྷུ་སུ་ཀུ། །ཐབ་ཤོམ་མགོན་སོང་ཡེ་མྱི་ཤེས། །གཞན་
ལའང་དེ་སད་གསུང་རོགས་མཛོད། །སྐུ་ཚེ་རྱིང་ལ་སྐུ་ཁམས་བཟང་། །སང་པོས་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་འདེབས། །དེ་ལྟར་
གསུངས་ཤྱིང་དགོངས་པ་ན། །ང་དང་བློ་ཁ་མཐུན་ངེས་ལགས། །བར་ཆད་བདུད་ལས་རྒྱལ་ལོ་བུ། །དེ་ལས་ཟབ་པའྱི་
གེགས་སེལ་མེད། །ཐུགས་ལ་ཞོག་ཨང་སལ་ལྡན་རྣམས། །ཞེས་གནས་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་དབུས་བག་རུས་སྦལ་འདྲ་བའྱི་སྟེང་
གྱི་ཅོག་དཀར་ཤེལ་གྱི་གཞལ་མེད་ཁང་བར་བགྱིས་པའོ།།  གདུལ་བའྱི་སལ་བ་དང་འཚམས་པར། །དམ་ཆོས་དགའ་
སྟོན་འགེད་མཁས་པའྱི། །སྟོན་པ་གཉྱིས་པར་གགས་པ་ཡྱི། །རེ་བཙུན་བླ་མར་ཕྱག་བགྱིའོ། །མྱི་དགེ་འཁོར་བཅས་
ཡོངས་སངས་ནས། །སོམ་སེམས་བརྟན་པོས་སོག་བཞྱིན་སྲུང་། །དགེ་བ་ཕྱོགས་མེད་སེལ་བརོན་པའྱི། །མཐུན་པའྱི་
དམ་ཚིག་འབལ་མེད་མཛོད། །བླ་མ་དམ་པ་བསྟེན་ཙ་ན། །མོས་གུས་སངས་སུ་ཚུད་པ་གནད། །རང་འདོད་བེ་ཁ་མ་
ཁེངས་ཛ། །ལོག་ལྟའྱི་དུག་སོང་འཕེལ་དོགས་ཡོད། །སོ་གསུམ་གཞན་དོན་སྒྲུབ་ཙ་ན། །བང་ཆུབ་སེམས་བསེད་བརྟན་
པ་གནད། །འཁོར་ངན་ལོག་སྒྲུབ་བྱུང་ཙ་ན། །སེམས་བསེད་འཆོར་ས་ཡོད་པ་ཡྱིན། །དབེན་པར་བསྒྲུབ་ལ་བརོན་ཙ་
ན། །འདོད་ཡོན་འཁྱི་བ་ཆོད་པ་གནད། །སྱིད་འདོད་ཁོང་བསན ་ཞུགས་པ་ན། །རྣམ་གཡེང་རླུང་གྱིས་འཁེར་ཉེན་
ཡོད། །རྟེན་འབེལ་སྱིག་དུས་མ་འཆོལ་བར། །རང་སའྱི་དུས་ལྟར་གཙོ་བོར་ཟུངས། །སོད་ལམ་དུས་ཚོད་མཁས་པ་
ན། །ཀུན་གྱི་དཔལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཧྱིལ་གྱིས་དྲྱིལ་ན་བླ་མ་ཡྱིན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ། །ལྡེམ་རང་མེད་
ན་དགོས་འདོད་ཀྱི། །མྱི་ཟད་གཏེར་དང་ཕད་པར་ངེས། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དེ་ལས་འབྱུང་། །བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དེ་
ཡྱིས་སེལ། །མོས་གུས་དཀར་པོ་གཅྱིག་ཐུབ་ཀྱིས། །གནད་ནས་ཟུངས་ཤྱིག་སལ་ལྡན་རྣམས། །དེ་སད་སས་པ་ཐུགས་
ལ་ཞོག །འདྱི་ཕྱྱིའྱི་བདེ་ལེགས་འབྱུང་ངེས་ལགས། །ཞེས་རྟེན་འབེལ་སྱིག་དུས་བཞྱིའྱི་གདམས་པ། དཀོན་མཆོག་རྱིན་
ཆེན་ཞེས་པའྱི་དབོན་པོ་ལ་ཉམས་ལེན་གྱི་དོན་དུ་བྱིས་པའོ།།  ཚུལ་ཁྱིས་བཟང་པོས་སར་གྱི་ཞལ་གདམས་གནང་བ་ནྱི་
སོན་མཚང་འདོན་པར་འདུག །ད་ཡོན་ཏན་གྱི་ཞལ་གདམས་ཤྱིག་གནང་བར་ཞུ་ཟེར་བས། ད་ལྟ་ལོ་ཆུང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་
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པོའ་ིཆོས་ལ་སོད་ཆོག་པ་འདྱི་ཁེད་རང་རྣམས་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་ཡྱིན། ང་ནྱི་ཆོས་འཚོལ་བར་དཀའ་ལས་བྱུང་ཚུལ་ཞྱིག་
ཡོད། རྫུན་རང་ཡང་འབུམ་ཙམ་ཞྱིག་བེད་དགོས་བྱུང་། ད་ཁེད་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་མཐའ་འཁོངས་ན་རབ་རང་ཡོང་བས་
སོད་ལམ་རྣམ་བཞྱི་ད་ལྟ་ལས་མ་ཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དང་། ཞལ་གདམས་དེ་ཟབ་བོ། །གཏན་གྱི་སབས་གཅྱིག་བླ་མ་
རེ། །ཡང་ཡང་ངེས་སོ་ཐུགས་རེ་ཆེ། །སང་པོའ་ིམདུན་མ་ཅྱི་འོས་པ། །ཁེད་རང་མཁེན་ནོ་བརེ་བས་གཟྱིགས། །ང་མནོ་
ཤེས་དྲན་ནས་ད་ལྟའྱི་བར། །ཐག་ཆོད་ཆོས་ལ་བས་པ་ལས། །ཁྱིམ་སོར་སྒྲུབ་སེམས་སེས་མ་དྲན། །བསོད་ནམས་
བསག་པས་དལ་འབོར་ཐོབ། །ཐེ་ཙོམ་སེས་པའྱི་ཕ་ཡུལ་ཕམ། །དམ་ཆོས་དར་ཡང་རང་སལ་དམན། །སེར་གཟུགས་
ཆོས་གོ་གཅོད་པ་ལས། །འཆད་ཉན་རྣལ་མའྱི་སབས་མ་ཕྱེ། །སྨྱིན་བེད་དབང་གྱིས་སོར་ཞུགས་ཀང་། །བསེད་རྫོགས་
བཟླས་བརོད་བ་བས་དབེན། །བྱིས་ཐྱིག་རྒྱུད་བཤད་གྲྭར་མ་ཚུད། །བཙུན་གཟུགས་རང་རྒྱུད་མ་ཐུལ་བས། །སང་བླངས་
འཆོལ་བར་ལོ་འགའ་སད། །མྱི་ཚེ་ཡེངས་ལམ་ཟད་ཚོར་ཡང་། །གཞན་དབང་བཙན་པ་དེ་བསམ་ཀྱིན། །ད་ལྟའྱི་ཁེད་
ཅག་ལོ་གཞོན་ནས། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་ལོངས་སོད་ཅྱིང་། །ངེས་དོན་ལམ་ལ་གོམས་འདྲྱིས་པ། །བསོད་ནམས་ལྷག་
པར་བསག་གོ་སམ། །ལས་འཕོ་སལ་བར་ལྡན་ནོ་སམ། །མྱི་ལུས་ཁ་རེ་ཆེའོ་སམ། །བསམ་བཞྱིན་འཚེངས་སོ་སོམ་
གཞོན་རྣམས། །ད་ཆོས་ལས་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པ་མཛོད། །ཅེས་བུ་ཆུང་སོམ་གཞོན་རྣམས་ལ་གདམས་པའོ།།  ཟླ་
གོགས་ཕལ་ཆེར་བསམ་གཏན་ས་བ་ཡྱིན། །འདོད་པའྱི་གཟུགས་ལས་བསམ་བཟང་མཚན་གསོལ་བས། །དགོས་དགོས་
ཡོང་ཡོང་འདྲ་བའྱི་བློ་གོས་ཀྱིས། །ཡྱིན་ཡྱིན་འགྲུབ་འགྲུབ་འདྲ་བ་མང་བརམས་ནས། །སོ་གསུམ་དལ་མེད་རྣམ་གཡེང་
ཁོལ་པོར་བཙུད། །བ་བེད་མང་བས་མྱིས་འཕྱ་རང་སྡུག་ལས། །ས་ཟྱིན་མྱི་ཡོང་རྣམ་སྨྱིན་འཆྱི་ཁར་འགོད། །དེས་ན་
འཇྱིག་རྟེན་འདྱིར་དགོས་ཀུན་བོར་ལ། །བླ་མའྱི་བཀའ་བསྒྲུབ་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་མཛོད། །ཅེས་དང་། དྲྱི་མ་ཡེ་བལ་ལ་
སང་རྒྱུ་ཅྱི། །གཉྱིས་ཆོས་ཀྱིས་ཕ་མ་འཛུད་དོན་མེད། །རང་བབས་ཀྱི་ངང་ལ་ལས་མེད་ཞོག །རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ཏུ་
རྟོགས་ན་གསལ། །དེ་ཐུགས་ལ་ཞོག་མཛོད་དོན་དང་ལྡན། །ཞེས་དབོན་པོ་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་ལ་གདམས་སོ།།  
སབས་གནས་བསླུ་མེད་རེ་བླ་མ། །འབལ་མེད་སྱི་བོའ་ིགཙུག་ཏུ་སོམ། །དྲན་པ་ཡེངས་མེད་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཅྱི་གསུང་
བཀའ་སྒྲུབ་ཡྱི་དམ་ལོངས། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །ད་ལམ་ཆོས་བཞྱིན་མ་སོད་ན། །ཡང་ཡང་ཐོབ་པར་
དཀའ་བས་སོམ། །མདོ་མེད་མ་བེད་སྱིང་པོ་ལོངས། །ལས་འབས་བསླུ་མེད་རེས་སུ་འབང་། །རྒྱུ་འབས་བླང་དོར་ཕ་ཞྱིབ་
གྱིས། །བདེ་སྱིད་ས་བོན་སོན་སོང་ཡྱིན། །བསམས་ཚད་ཐོག་ཁེལ་མྱི་ཡོང་བས། །བ་མང་རོམ་སེམས་འགྱུ་འཕོ་
ཆོད། །བློས་བཏང་བས་ན་སྐུ་སོ་གསོད། །ཆོས་དང་མཐུན་ན་ཀུན་གྱིས་བཀུར། །སན་གགས་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་
འཕེལ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསོར་ཞུགས་ནས། །བསམ་སོར་གཞན་དོན་མྱི་བསྒྲུབ་ན། །མྱིས་འཕྱ་རང་འགོད་མཚང་དུ་
ཆེ། །དང་པོའ་ིབསམ་བློ་ནམ་འཚོའྱི་བར། །བརེད་པར་འཕོང་སོ་ཐུགས་ལ་ཞོག །ཅེས་དང་། འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་
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རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རེན་ཀུན་ཞྱི་ནས། །ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་བཟུང་
སྟེ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིགནས་ལུགས་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་སྩལ་བའོ།།   འགོ་བའྱི་སབས་གཅྱིག་རེ་བླ་
མ། །མྱི་འབལ་སྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་བཞུགས། །རེས་འཇུག་བུ་སོབ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིསན་རས་
གཟྱིགས། །ཁེད་དང་དཔོན་རྱིགས་སུ་སེས་ན་ཡང་། །ཁྱིམ་གྱི་བ་བར་མ་ཆགས་པར། །དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་ཞབས་
བསྟེན་ནས། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་སེམས་ངོ་མཚར་ཆེ། །ད་འདྱི་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་ཞུ། །དལ་འབོར་འཛོམ་པའྱི་
མྱི་ལུས་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་མ་བསྒྲུབས་ན། །འདྱིར་སང་འབོར་སྟོབས་ཆེ་ན་ཡང་། །སྱིང་པོ་མེད་པར་མངོན་དུ་
གྱུར། །དེས་ཀང་ཆོས་དང་མཇལ་བས་འཚེངས། །ད་བློ་ཐག་བཅད་པའྱི་བ་བཏང་ལས། །འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའྱི་གཉེན་པོ་
གཅེས། །འདྱིར་སང་སྒྲུབ་པའྱི་བློ་བྱུང་ན། །སོན་ཚེའྱི་སྒྱུ་མའྱི་སོབ་དཔོན་སོམ། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་རྱིན་ཆེན་ལ། །ལྟེམ་
རང་མེད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་འཚལ། །འདྱི་ཕྱྱིའྱི་དགེ་ལེགས་དེ་ལས་འབྱུང་། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་
སོང་། །ཡ ོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན། །ཚོགས་དྲུག་སང་བའྱི་བསླུ་བྱིད་ལ། །བདེན་ཞ ེན་འཛིན་པའྱི་ར ེས་མ་
འབེང་། །གང་ཤར་སྟོང་བའྱི་རང་མདངས་ལ། །ཆུ་དང་རླབས་ལས་གཞན་མ་སེམས། །གསལ་འགྱིབ་བདེ་སྡུག་ཇྱི་ལྟར་
ཡང་། །སང་བླངས་དགག་སྒྲུབ་མཛད་མྱི་འཚལ། །གང་ཤར་སོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས། །གཞན་དུ་མྱིན་ནོ་ཕ་ཡྱི་
བུ། །བཟང་རེན་ཕྱེ་འཐོར་མ་འགམས་ན། །རྣམ་གཡེང་བར་ཆད་འབྱུང་དོན་མེད། །དོན་མ ེད་བ་བཞག་མ་མང་
བར། །ལུས་འདྱི་ཡྱི་ཐོག་ནས་གཏན་དོན་བསྒྲུབ། །ཅེས་སེ་པ་ནག་གུར་བ་ལ་གསལ་འདེབས་སུ་ཕུལ།།  སོ་གསུམ་རེ་
ལ་བློ་བཀལ་ནས། །ཁ་ཞེ་མེད་པར་གསོལ་བཏབ་ན། །རེ་དོགས་མེད་པའྱི་དོན་རྟོགས་པ། །རྒྱུ་འབས་བསླུ་མེད་ངོ་མཚར་
ཆེ། །དལ་འབོར་དོན་ལྡན་བེད་པ་ལ། །ཐག་ཆོད་ཐེ་ཚོམ་བལ་བ་འདྱིས། །འཆྱི་ཁར་བོད་པའྱི་རྟོགས་ལྡན་ཞྱིག །ཡོང་
བར་ངེས་སོ་བློ་འཕང་བསྟོད། །རོལ་མེད་ཡང་དག་དྲན་པ་འདྱིས། །འབལ་མེད་ཞལ་འདྲྱིས་ཐོགས་པར་མཛོད། །བདེ་
སྡུག་རྣམ་འགྱུར་ཇྱི་ལྟར་ཡང་། །སང་བླངས་མེད་པར་ལམ་དུ་ཁེར། །བཞྱི་སོམ་གནད་ཀྱི་གདམས་ངག་རྣམས། །གོ་བར་
མ་འཇོག་རྒྱུད་ཐོག་ཁོལ། །གཅྱིག་ཆོག་རྒྱལ་ས་ཟུངས་ཤྱིག་ཨང་། །མྱི་གཞྱི་བརྟན་ལ་བ་བེད་ཉུང་། །མཐོ་སར་སེབ་
བཞྱིན་དམའ་ས་བཟུང་། །བློ་ཐག་ཆོད་པའྱི་རྣམ་ཐར་འདྱིས། །གང་བརམས་མཐའ་རུ་ཐོན་པར་ངེས། །ཕ་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་
སྐྱུར་ནུས་པས། །སྡུག་བསལ་ཁུར་དང་བལ་བས་འཚེངས། །བདེ་ཆེན་ཐང་ལ་ཁ་ཡན་འཕྱོ། །ཨ་མའྱི་དྲྱིན་ལན་ཆོས་ཀྱིས་
འཇལ། །ཕ་སལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་མཆོག །ཕ་གཞྱིས་རྱི་ཁོད་ངེས་མེད་བཟང་། །ནོར་རྫས་ཆགས་མེད་ཞེན་བལ་
ལགས། །མྱི་ཚེ་སྡུག་ཟད་གཏོང་བསམ་པའྱི། །དང་པོའ་ིབསམ་བློ་མ་བརེད་ཨང་། །ལར་རང་སེམས་ཆོས་དང་ཞུ་ཐྱིག་
ལ། །དག་ཐེར་རོ་རུས་ཐུག་པར་མཛོད། །སོད་ལམ་བག་ཡོད་ཚུལ་མཐུན་རེམ། །ད་ལམ་དེ་ཙམ་གསལ་འདེབས་
འཚལ། །ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་བཟང་། །ཞེས་ཞེན་ལོག་ཡེ་ཤེས་རྱིན་ཆེན་བ་བའྱི་རྟོགས་ལྡན་ལ་གདམས་པའོ།།  བསླུ་
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མེད་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་ལ། །ནམ་བཞག་གཏན་གྱིས་སབས་ཞུས་ནས། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་ལ། །ཉ
ལྟེམ ་རང་མེད་པའྱི་ཉམས་ལེན་འཚལ། །སོ་གསུམ་དཀོན་མཆོག་ཞབས་ཏོག་ལ། །སོ་དུབ་མེད་པར་ལུས་ངག་
བསོལ། །རང་འདོད་ཁོང་བསན་མ་ཚུད་ན། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་དེ་ཀས་ཐེབས། །ཡང་དག་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་
ནས། །རྟེན་འབེལ་སད་ཅྱིག་འདོར་ལེན་གཟབ། །རང་གཞན་འཕལ་ཕུགས་བ་སོད་རྣམས། །སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་འགོ་བ་
གནད། །རེ་ཡ ྱིས་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་ལས། །བླ་སྒྲུབ་བ་བ་གཞན་མྱི་དགོས། །དགེ་འདུན་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པ་
ལས། །ལུས་ཀྱི་སྱིབ་སོང་གཞན་པ་ཅྱི། །ངག་འཇམ་ཞེ་ས་ལྡན་པ་ཡྱིས། །དགེ་འདུན་འདུན་པ་བསྟན་པ་གནད། །ཁྱིམས་
གོགས་ཚུལ་མཐུན་མྱི་བདོག་པར། །ཁྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་འགོ་སོད་སངས། །མང་པོའ་ིགོགས་དང་འགོགས་པ་ལ། ཐེགས་པ་
ས་གཞྱི་ལྟ་བུར་གྱིས། །ས་མང་ཉེས་པའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པས། །དོན་མེད་གཞན་སོན་བརོད་སོགས་སང་། །གཟུང་འཛིན་
འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། །ཞེན་འཛིན་འཐས་པའྱི་བ་སོད་སོང་། །ཕྱོགས་རྱིས་ཟུག་རྔུའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། །རང་སོད་ཆོས་
དང་བསྟུན་ལགས་ཀང་། །གཞན་ཕྱོགས་སྨོད་པའྱི་སོད་ལོག་སོང་། །ཀུན་ལ་དག་སང་སོང་ཞྱིག་ཨང་། །ད་ལམ་གསལ་
འདེབས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག །སྱི་སེམས་ཆེ་བའྱི་བ་དགའ་ལ། །ཟོལ་མེད་སས་སོ་ཐུགས་ལ་ཞོག །ཅེས་བསོད་ནམས་རབ་
འཕེལ་ལ་གདམས་པའ ོ།།  བ་བཏང་ཆོས་མཛད་དགེ་བློ་ཆེ་བ་ནས། །དབུ་མཛད་ཞབས་ཏོག་སྱི་ས ེམས་ཆེ་བ་
སོགས། །ཀུན་གྱིས་བསགས་འོས་འདུག་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ད་དུང་སར་ལས་མ་གཡོས་མྱིག་འཕང་བསྟོད། །རང་འདོད་
མ་འཁྱིས་བླ་མའྱི་བ་བ་ལ། །སོ་གསུམ་བསོལ་ན་འདྱི་ཕྱྱིའྱི་དགོས་དོན་འགྲུབ། །རྒྱུ་འབས་བླང་དོར་མཁས་ན་སངས་རྒྱས་
ལམ་དུ་འགོ། །དགེ་སོར་རེན་དང་བསེས་ན་དབེན་པར་ཡར་ལྡན་འོང་། །ང་རྒྱལ་རང་འདོད་ཆུང་ན་ཉེ་རྱིང་ཀུན་དང་
མཐུན། །ལྟོགས་ལ་ཟ་འདོད་ཆེ་ན་གོགས་ཀྱི་མྱིག་ལྟོས་ལད། །བླ་མའྱི་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་སེམས་ངོ་མཚར་ཤྱིན་ཏུ་
ཆེ། །ད་ལན་ཡྱིག་ལན་བསབ་བ་དེ་ལ་མཛོད། །ཅེས་གདམས་སོ།།   བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་བྱིན་རླབས་
དང་། །བདག་གྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །ཀརྨ་དཔག་བསམ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཡྱི། །བར་ཆད་བདུད་
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །ད་འདྱི་བཞྱིན་ཏུགས་ལ་བཞག་པར་ཞུ། །ན་ཚ་དང་ཁམས་འདུས་ལ་སོགས་པའྱི། །ལས་
ཉཉོན་གྱི་ས་བོན་སོང་དུས་སུ། །སྡུག་བསལ་ལ་སང་བློ་མ་བེད་པར། །ལས་ངན་གྱི་འཁྲུད་མོར་ཤེས་པ་གྱིས། །སང་བ་
དགར་ལངས་ཀྱི་རེ་དོགས་ལ། །རང་སེམས་དཔང་འཛུགས་ཀྱིས་དམན་ས་ཟུངས། །བཟོད་པར་ཁོང་བདེན་གྱིས་རྒྱན་
བཏགས་ན། །བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ས་འདྲེན་ཡྱིན། །དེ་ཐུགས་ལ་བཞུགས་དང་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །ད་ལམ་གྱི་གསལ་
འདེབས་མདོར་བསྡུས་སོ།143།ཞྱིབ་རྒྱས་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་འབུལ་བ་ལགས། །ཞེས་དགེ་སོང་ཀརྨ་དཔག་བསམ་ལ་
གདམས་པའོ།།    དལ་འབོར་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་མ་བསྒྲུབས་ན། །མྱི་ཁོམ་པ་དང་ཁད་པར་
ཅྱི། །དེས་ན་ཚེ་གཅྱིག་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ། །ཡོངས་འཛིན་རེ་བཙུན་བླ་མ་དེའྱི། །ཞབས་པད་སྱི་བོས་མཆོད་པའྱི་
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མྱིས། །འདྱིར་སང་དོན་དུ་གཉེར་བ་ན། །སེང་ཕྲུག་བརྫུས་པའྱི་ཝ་སྦྲེ་ལགས། །དེས་ན་སྱིད་འདོད་དོན་གཉེར་སང་། །སོང་
བ་བསམ་གཏན་ཁྱུར་ཞུགས་ནས། །ས ོ་གསུམ་དབ ེན་པ་མ ་བསྟ ེན་ན། །རྣམ་གཡ ེང་ས ་བས་བསམ་གཏན་
དཀྲུགས། །དེས་ན་འདུ་འཛི་རྣམ་གཡེང་སོང་། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་མ་བསང་ན། །གོ་བས་ཉོན་མོངས་ཆོམ་པ་
མྱིན། །དེས་ན་ཡང་དག་དྲན་པ་ལ། །འབལ་མེད་ཞལ་འདྲྱིས་ཐོགས་པར་མཛོད། །དེ་ཙམ་མཆེད་པོའ་ིགསལ་འདེབས་
སུ། །རན་ཡུས་ཅན་དེས་ཕུལ་བ་ལགས། །ཞེས་དང་། སྨོན་ལམ་ནྱི། སབས་མཆོག་འགན་བལ་ངག་གྱི་དབང་པོ་ལ། །སོ་
གསུམ་ཆྱིག་དྲྱིལ་བློ་གཏད་བས་པའྱི་མཐུས། །མཆེད་གོགས་དགེ་སོང་ཤཱཀ་འཇམ་དབངས་ཀྱི། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་
འགལ་རེན་ཞྱི་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་སོ།།  ཕ་རོད་ཆོས་རེ་ལྷ་རེ་བ། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །བར་ཆད་
མེད་པར་ལམ་ས་དྲོངས། །སས་པའྱི་ཚིག་ལ་ཉན་པའྱི་མྱིས། །ཅྱི་གསུང་དང་ལེན་སྒྲུབ་པར་ངེས། །མྱི་ཉན་ཁ་ད་འཛུད་པ་
ལ། །ཤེས་ལྡན་ཁེལ་ཡང་འདྱི་ཙམ་ས། །འཚམས་དང་རྒྱལ་ཁམས་ལྟ་བ་སོགས། །ལེགས་ཕྱོགས་དགེ་བའྱི་བ་སོད་
ལ། །ཐོག་མར་ཀུན་སོང་བསམ་པ་བརྟག །འདྱིར་སང་ཆོས་དང་མ་འགལ་ཞྱིང་། །གོང་འོག་དོན་དུ་སེམས་བསེད་
ནས། །བླ་མའྱི་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་ན། །བས་ཚད་སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་འགོ། །གེགས་དང་བར་ཆད་དེ་ལ་མེད། །དེ་ལས་
བཟློག་ན་དོན་མེད་ལས། །བརམས་ཀང་བུལ་མེད་བར་ཆད་མང་། །དེ་ཕྱྱི་རྨོད་གཞྱི་ལེགས་དང་སོད། །ཡོན་ཏན་ར་བ་བླ་
མ་ལ། །ལོག་ལྟའྱི་མཆོད་པ་མ་འབུལ་བར། །སོ་གསུམ་ཆྱིག་དྲྱིལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་གཞན་མྱི་
དགོས། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །ལེགས་ཚོགས་རྟེན་འབེལ་ཞེན་མེད་སྱིག །དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་མ་
ནོར་བར། །ཤེས་རབ་མྱིག་གྱིས་ཕྱེད་པར་གྱིས། །ཉམས་མོང་བཟང་པོ་མ་འདོད་པར། །བདེ་སྡུག་གང་བྱུང་རེན་དང་
བསེས། །འགོ་འདོད་ཟ་འདོད་མ་ཆེ་བར། །དམ་བཅའྱི་སྟེང་དུ་ཚུགས་པ་ཡྱིས། །ཤྱི་ནུས་ཐོག་འགེལ་ས་སེ་ཚུགས། །ཐུན་
དྲུག་གསོལ་འདེབས་བརོན་པ་ན། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉྱིས་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་། །ད་ལམ་གསལ་འདེབས་དེ་ཙམ་
ཞྱིག །སེམས་ལ་ཞོག་མཛོད་དོན་དང་ལྡན། །ཞེས་ཀརྨ་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་མཚམས་ལོ་གསུམ་མ་བེད་པར་ཁས་བླངས་
པའྱི་བ་དགར་གདམས་སོ།།   སབས་གནས་རེ་བཙུན་རྱིན་པོ་ཆེ། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །བར་
ཆད་མ ེད་པར་ལམ་ས་དྲ ོངས། །རྣམ་མཁ ེན་ས ་ལ ་ས ེལ ་དུ་གས ོལ། །ཁ ེད་དམ ་རྫས་བདུད་ར ྱིས ་ལུས་འཚ ོ་
ཞྱིང་། །མཚམས་ཀྱིས་བཅད་རྒྱ་དམ་པ་ནས། །བླ་མ་ཆོས་སྐུའྱི་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཐུགས་དམ་ངོ་ཏྱི་མཛད་པ་ལེགས། །བླ་མ་
རང་སེམས་དབེར་མེད་པས། །གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཐོང་བ་ན། །བླ་མ་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པ་ཟེར། །དེ་གཞན་དུ་མ་
འཚོལ་སེམས་ལ་ལྟོས། །ལྟོས་ཤྱིག་ཅེས་པ་ཚིག་ཡྱིན་གྱིས། །བལྟ་རྒྱུ་ལྟ་མཁན་གཉྱིས་མེད་པས། །བཅོས་མྱིན་རང་བབ་
ངང་ལ་ཞོག །མྱི་སོད་འཕོ་ན་རང་ཞལ་ལྟོས། །ཚོགས་དྲུག་སང་བའྱི་རོ་མ་མོང་། །འཛིན་མེད་རང་གོལ་གནད་དུ་
ཆེ། །ལར་བར་མེད་སོས་བལ་དོན་རྟོགས་ནས། །བ་བེད་རྣམ་གངས་མང་བ་ན། །ཡོད་པའྱི་སོ་བར་མེད་པ་ཡྱི། །སང་
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མདོར་དོན་གཉེར་འཁམས་དང་མཚུངས། །ནོར་བུ་རེད་ནས་འཆྱིང་བུ་སྒྲུབ། །གང་པོ་རེད་ནས་གང་རེས་ཚོལ། །བློ་བལ་
རྱིག་ནས་བློས་བས་སྒྲུབ། །ངོ་བོ་མཐོང་ནས་བདག་པོ་མེད། །དེ་སོགས་དཔེ་དོན་གངས་མང་བས། །ཁེད་བླ་མེད་བང་
ཆུབ་སྒྲུབ་བཞེད་ན། །སེལ་རྱིས་དང་རྫས་ཀྱི་རྣམ་གངས་ལ། །རྣམ་མཁེན་གྱི་རྒྱུ་སོགས་མ་སེམས་ཨང་། །ཤྱིང་རྱིས་དང་
བ་སྤུ་བྱིའུ་སྤུ་ལ། །རང་གཞན་གྱི་དོན་ཆེ་མ་སེམས་ཨང་། །ཟབ་ཟབ་ཀྱི་ཨྱི་ཐྱི་མཚལ་མགོ་མའྱི། །གདམས་ངག་གྱི་ཟྱིན་
རྱིས་ཁེས་པོ་ཡང་། །ཤེས་རྒྱུད་དང་ཐ་དད་སོང་བ་ན། །ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོ་མྱི་འགོ་བས། །ཆོས་མདོ་མེད་ལ་མྱི་ཚེ་
མ་སེལ་བར། །རོལ་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་འབལ་མེད་སོང་། །འདྱིར་སང་གྱི་མདུན་མ་རླུང་ལ་སྐུར། །གཟུང་འཛིན་གྱི་ཀུན་རྟོག་
བཟོ་ལེགས་པོས། །འཁོར་འདས་ཀྱི་བློ་གོས་རྒྱས་ན་ཡང་། །སོན་བསགས་ཀྱི་འཕེན་པ་གཙོ་ཆེ་བས། །དེས་ལག་ཏུ་ལོན་
པ་སྱིད་མཐའ་ཙམ། །དེ་བས་དགོས་མེད་ཀྱི་དྲག་སགས་བགང་། །རང་དོན་དུ་ཆོས་སྐུའྱི་རྒྱལ་ས་ཟུངས། །གཞན་དོན་དུ་
གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ཐོབ། །ལག་ལེན་དུ་སྱིག་སང་དགེ་སྒྲུབ་མཛོད། །ས་ཐག་ནྱི་རང་མགོར་དཀྱིས་གསུངས་
པས། །ཡོན་བདག་གྱི་ངོ་སྲུང་བོར་ལ་ཐོང་། །དོན་ཆེན་གྱི་བ་བ་ད་རེས་རེམ། །ཞེས་མཁའ་ལ་སོད་པའྱི་རྱིག་འཛིན་གང་
དེའྱི་དབོན་སགས་འཆང་པད་དབང་དྲག་གྱིས་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སུ་ཕུལ་བའོ།།  སབས་མཆོག་བླ་མ་རྱིན་པོ་
ཆེ། །རེས་འཇུག་བུ་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །ཚེ་འདྱིའྱི་འཁྱི་བ་ཆོད་པ་དང་། །བདུད་ཀྱིས་བར་ཆད་བཟློག་ཏུ་
གསོལ། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་མ་བསྒྲུབས་ན། །མྱི་ཁོམ་པ་དང་ཅྱིས་མྱི་འདྲ། །དེས་
ན་སྒྲུབ་ལ་བརོན་པར་མཛོད། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །བླ་མ་རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །བདེ་སྱིད་སྒྲུབ་བློ་
མ་སེམས་པར། །གང་བྱུང་ཐུགས་རེར་ཤེས་པར་གྱིས། །བློ་གཏད་འགྱུར་བ་མྱི་འདུག་ན། །གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་
གཞན་མྱི་དགོས། །རེ་ལ་གསོལ་འདེབས་གཅྱིག་པུས་ཆོག །རབ་རྩུབ་མང་ན་རྣག་འབུར་བཅའ། །ལྷོད་དེ་བསད་ན་བདེ་
ཆེན་ངང་། །བ་བ་ཐོང་ན་སྱིད་མགོས་ཚུགས། །ཞེ་འདོད་མེད་ན་ཅྱི་བས་བདེ། །ད་ལམ་དེ་ཙམ་གསལ་འདེབས་
མཛོད། །ཅེས་ངག་དབང་དགེ་བ་ལ་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སུ་བགྱིས་པའོ།།   །། 
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༄༅། །དབོན་པོ་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་སོགས་ལ་གནང་བའྱི་དྲྱིས་ལན་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །དཔལ་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ་ན་མོ། དབོན་པོ་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་མཚམས་ཀྱིས་བཅད་རྒྱ་ལ་བཞུགས་
སབས། དགེ་སོར་གྱི་དྲྱི་བ་འགའ་ཞྱིག་བྱུང་བར་ལན་འདེབས་སུ། །ཐ་མ་གྱིས་ཤེས་པ་དེ་ཀའྱི་རང་བཞྱིན་སྟོང་པར་འདུག་
པ་དེ་ལ་སེ་མེད་ཆོས་སྐུ་ཟེར་བ་ཡྱིན། དེ་སྟོང་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཆར་སོ་ས་ཚོགས་སུ་འཆར་བ་ལ་འགགས་
མེད་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་བ་ཡྱིན། དེ་གཉྱིས་འབལ་མྱི་ཤེས་པ་ལ་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སོད་རྫོགས་སྐུ་ཟེར་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མྱི་
དགོས་ཏེ་རོད་ཚང་པ་ཆེན་པོས། སེ་བོ་ཙ་ནའྱི་ཤེས་པ་དེ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ་འདུག་པ་ལ། །བླ་མས་བསྟན་ཀང་མ་དགོས་
པར། །རང་གྱིས་ཤེས་སུ་གཤའ་བ་ལ། །འོན་ཀང་བླ་མ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ། །གསུངས་པ་ཡྱིན་མོད། ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ལས་
བཟང་བ་ཞྱིག་འདུག་ན་བློས་བས་ཡྱིན་མོད། དེ་ལ་རྒྱལ་དབང་རེས། བློས་བས་ཀྱི་ལྟ་བ་བཟང་ཡང་འཇྱིག །བློ་འདས་ལ་
ལྟ་བའྱི་མྱིང་ཡང་མེད། །བལྟ་བ་དང་ལྟ་བེད་གཉྱིས་མེད་པའྱི། །ངེས་པ་འདྱི་བླ་མའྱི་དྲྱིན་ལས་རེད། །གསུངས་པ་ཡྱིན། 
རང་ངོ་ཤེས་པ་དེའྱི་རྒྱུན་ཉྱིན་པར་འབལ་མེད་དུ་བྱུང་བ་རབ་ཡྱིན། མཚན་མོ་གསལ་སང་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ཡང་། ཉྱིན་
མོའ་ིཤུགས་ཤྱིག་མ་ཚོར་བར་རྒྱག་གྱིན་ཡོད། ཐེ་ཚོམ་མྱི་དགོས། སྱིང་རུས་ཀྱིས་ཁོགས་ན་མཚན་མོ་སེབ་ཡོང་། ཁད་
པར་དུ་སེམས་ཙ་ཙ་ཁྲུག་ཁྲུག་པའྱི་སེམས་སོང་བྱུང་ན་དགའ། བོག་དེ་ཀ་ཆེ། གེག་སེལ་བོགས་འདོན་བླ་མ་ལ་བློ་བཀལ་
ནས། གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་གཞན་གང་ཡང་མེད་པས་དགོངས་འཚལ། ཞེས་དབོན་པོ་དཀོན་མཆོག་རྱིན་
ཆེན་ལ་གདམས་པའོ།།  །།ཕ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་རེ་བ། །བདག་རེས་འཇུག་བཅས་པའྱི་བུ་སོབ་ཀྱི། །རེ་ཁེད་ཀྱིས་
རྣམ་ཐར་འཁོངས་པ་ཞྱིག །ཡབ་ཁེད་རང་ལ་རེ་འོ་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །བུས་དྲྱིས་པའྱི་ལན་ལ་འོས་པའྱི་ཚིག །སག་སྤུག་
གྱིས་སོམ་ཡོར་མ་ལགས་པའྱི། །ལག་ལེན་གྱིས་འཕང་ལ་བལྟར་རྣམས་ཀྱིས། །གསུངས་རྒྱུན་དང་བསྟུན་འདྱི་གསན་
པར་རྱིགས། །དེ་ལ། སར་བདེ་གསལ་གྱི་ཉམས་མོང་བཞྱིན་མྱི་ཡོང་བ་དེ། ཉམས་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་མོད། ཉམས་མོང་དེ་ལ་
རྟོགས་པར་རློམ་ན་གོལ་ས་ཡྱིན་པས། རེ་ཡྱིས་བྱིན་རླབས་མ་ཞུགས་ན། བསོམ་ཉམས་བཟང་ཡང་ཡུངས་མའྱི་
གཡོས། །དེ་ཕྱྱིར་གསོལ་འདེབས་རྱིས་སུ་ཆེ། །གསུངས་པའྱི་དོན། བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་ནས་གནས་ལུགས་
མངོན་གྱུར་གྱིས་རྟོགས་པ་འཆར་བའྱི་དོན་ལ་དགོངས་ནས་སར་གྱི་ཉམས་མོང་ཧྲུལ་གྱིས་ཞྱིག །སེམས་ཉྱིད་རང་ངོ་རང་
གྱིས་ཉཤེས། །ཐག་ཆོད་ངེས་ཤེས་གཏྱིང་ནས་སེ། །སོགས་གསུངས་པ་ཡྱིན་མོད། དུག་གསུམ་གྱིས་རྟོག་པ་བཀ་རམ་
གྱིས་ཡོད་པ་དེ། བག་ཆགས་སོང་སྱིང་འདོད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་བསོམ་ཉམས་ཀྱིས་གོ་ར་ནས་ཐོན་པ་ཟེར། སེམས་ངོ་མ་
ཤེས་པའྱི་སོམ་ཆེན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འཁྲུལ་རྟོག་དེས་ལས་བསག །སོང་མྱི་བདེ་བས་ཅྱི་དྲག་ལ་རྒྱ་བ་འོངས། རྣམ་རྟོག་
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གྱིས་རང་བཞྱིན་ཤེས་ནས་དེ་ཉྱིད་རལ་དུ་འགོ་བས། རྒྱལ་དབང་རེས། རྣམ་རྟོག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་གྱུར་ན། །གང་ཤར་
ཚོ་ཆོས་སྐུར་ཁོ་ལོ་ལོ། །གསུངས་པ་འདྱི་ལ་དགོངས། དུ་མ་རོ་གཅྱིག་བ་བ་ཡང་འདྱི་ཁ་ཡྱིན་པས། རེ་སོབ་པས། རོ་
གཅྱིག་མ་རྟོགས་པ་ལ་དགེ་སོར་གྱིས་ངོ་ཐྱི་མྱི་བེད་གསུངས་པ་འདྱི་ཁའོ། །དོན་ལ་སོས་བལ་མྱིང་དུ་འདོགས་པ་གཤྱིས་
ཀྱིས་བཞུགས་ཚུལ། དེ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་རྟོགས་པ་ཞེས་འབོད་ལ། བསོམ་དགོས་བསམ་པའྱི་འདུན་པ་ཡོད་རྱིང་བཟུང་
དྲན་ལས་མ་འདས་པས་ངོ་ཐོག་ཏུ་མྱི་འདོད། བསོམ་བློ་མེད་ཀང་དུག་གསུམ་གྱིས་རྟོག་པས་ལས་བསག་ནས་རེས་ཤེས་
ཟེར། འཛིན་མེད་དུ་གོལ་ན་རེས་ཐོབ་ཏུ་བེད། མཚན་མོའ་ིརྨྱི་ལམ་དུ་འཇྱིགས་སྐྲག་གྱི་སང་བ་ནམ་བྱུང་དགེ་སོར་གྱིས་
ཟྱིན་པའང་དགའ་མོར་བེད། དབེན་གསུམ་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཆུ་བོ་རྒྱུན་གྱིས་རྣལ་འབོར་བྱུང་ན་རབ་ཡྱིན་མོད། ཆེད་གཉེར་
གྱིས་སྡུག་བསྒུར་ཅྱི་ལ་མཁོ་ལས་མེད་དེ། འདྱིའྱི་སབས་སུ་རྟོགས་ལྡན་དང་བེམ་པོའ་ིསག་ཏུ་ཧང་སང་འདྲ་བྱུང་ཉེན་ཆེའོ་
གཟོབས་ཤྱིག །ད་ལྟའྱི་རྱིག་པ་འདྱི་ལས་གཞན་ནས་འཚོལ་དུ་མེད་པས། དུག་གསུམ་རྱིག་པ་གཅྱིག་པའྱི་ངང་། །གནས་
འགྱུ་གཉྱིས་ལ་བདམ་ཁ་མེད། །ཡ་བལ་དོགས་པ་གཏྱིང་ནས་སངས། །སོགས་གསུངས་པ་ཡྱིན་མོད། སེམས་གཟུང་
འཛིན་དང་བལ་བ་ཞྱིག་རྒྱུན་དུ་བྱུང་ཕྱྱིས་རྣམ་གངས་པའྱི་བ་བེད་མང་པོས་ཅྱི་བེད། དེ་མ་བྱུང་ཕྱྱིས་བ་བེད་ཀྱི་རྣམ་གངས་
མང་པོ་བས་རུང་དོན་སྟོར་ཚར་བས་འོ་བརྒྱལ་ལོ་ཨང་། རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པས། འཆྱི་བ་སྱིང་ཟུག་གྱི་དགོན་པ་
ན། །ཞེན་པ་རང་ལོག་གྱི་རྣལ་འབོར་པས། །ཚེ་འདྱི་བློས་བཏང་གྱིས་སྐུ་མཚམས་བསམས། །འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་
མྱི་དང་ཕད་མཇལ་མེད། །གསུངས་པ་ཡྱིན་མོད། བླ་མས་ཅྱི་གསུངས་དང་ལེན་གྱི་གོ་ཆ་བརྟན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན། བླ་བསྒྲུབ་
དང་འདག་སར་སོགས་གང་གྱིས་ཀང་དོ་ཟླ་མྱིན། ཐག་རང་གྱིས་འདོད་ཐོག་ཏུ་གཅོད་ནས་གོས་བླ་མ་ལ་འདྲྱི་བ་སད་བས་
ཀང་། ཐུགས་ཀྱི་ཁེལ་བ་ལས་གཞན་འོས་མེད་དོ། །དགེ་སོར་རེན་ཐོག་ཏུ་རེས་འཇོག་ཡོང་བ་དེ་གཉེན་པོས་མ་འཆུན་
ཅྱིང་སོལ་དུ་མ་ཚུད་པས་ལན། ངོ་བོ་མྱི་འགྱུར་ཀང་རྣམ་པའྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཡོང་བས། རྟོགས་པ་ཤྱིང་དང་འདྲ། ཉམས་མོང་
སེའུ་དང་འདྲ། ཞེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་འདུག་པ། བ་ལམ་རེས་མེད། ཤར་གོལ་དུས་མཉམ། ཡང་དག་གྱི་དྲན་
པ་རྣམས་དོན་གཅྱིག་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན། རེས་ཤེས་འཛིན་པའྱི་ཡོ་ལང་དུ་སོང་ནས་དགེ་སོར་གྱི་གོ་བ་དགའ་མོ་
ཡོད་ཀང་། མྱི་ཤུལ་དུ་ཁྱི་རེས་དོད་བ་བ་དེར་སོང་ངོ་། །ལར་རམ་གཏོར་མོང་ནས་བར་ཆད་ཡོང་ཟྱིན་ཡོང་ངོ་ཟེར་བའྱི་བ་
བ་ཡྱིན། བར་ཆད་བྱུང་ཚད་བླ་མའྱི་བཀའ་ལ་མ་བརྱིས་པས་ལན། ཅྱི་གསུངས་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་པའྱི་མྱི་ལ། བར་ཆད་
ཀྱི་ཚུགས་ཀྱི་སྱིད་པས་གོ་ཆ་བརྟན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། ད་ལྟའྱི་བསམ་བློ་དང་སོད་ལམ་འདྱི་མ་བརེད་པར་གྱིས་དང་། བར་
ཆད་ཀྱི་རེན་དབང་དུ་འཆོར་དགོས་མྱི་དགས། ཞེ་འདོད་ཀྱི་གསལ་སང་ཞུགས་ནས་གང་གྱིས་ཀང་འཆྱིང་། ཞེན་ལོག་གྱི་
སོད་ཚུག་ཐུབ་ན་གང་སུ་ལ་ཡང་ཡྱིད་སྨོན་དགོས་དོན་མྱི་འདུག་པས་ཐུགས་ལ་བཞུགས་མཛོད། བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར་འཁོང་
ན་འདྱི་ཕྱྱིའྱི་དགོས་པ་འགྲུབ། སྱིང་རེ་ཕན་སེམས་ཡོད་ན་འགོ་ཕན་ཞོར་ལ་འབྱུང་། །དད་འདོད་ཁོང་བསན་མེད་ན་གཞན་
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དང་མཁོན་མྱི་སྱིད། །རང་སོན་རང་གྱིས་ལྟོས་དང་འཇུག་མཁན་གཞན་མྱི་དགོས། །རང་མཐོང་རང་རྱིས་ཆེ་ན་གང་
བརམ་བསྐུར་འདེབས་རྒྱུ། །སེར་སའྱི་གསོག་འཇོག་བརམ་ན་རྫས་ལ་འཛོམ་དུས་མེད། །གང་བྱུང་འཕལ་ཕྱྱིད་ཤེས་ན་
ཕྱུག་པོ་རྒྱུ་མྱི་འཆད། །གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་སོམ་ལ་མྱིག་འཕང་ཡར་འདེགས་མཛོད། །བསབ་བ་དོན་ཐོག་ཕོབ་དང་བསམ་
ད ོན ་ཡ ྱིད ་བ ཞ ྱིན ་འ གྲུ བ །  །ཅ ེས ་ད ག ེ་ས ོང ་སྒྲུ བ ་པ ་བ ་བླ ོ་ག ོས ་བ ཟ ང ་པ ོའ ་ིདྲ ྱིས ་ལ ན ་དུ ་ག ད མ ས ་པ འ ོ། །   ། ། 
སྨན་བསོམ་དགེ་སོར་འཕེལ་པོ་བྱུང་རྱིགས་སུ་འདུག་པས་གོ་བཅད། དགེ་སོར་དངས་ཆ་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་
ལུགས་དང་མཚན་ཉྱིད་འདྱི་ལྟར་དུ་འདུག །དེ་ལྟར་ཡྱིན་འདུག་པ་སོགས་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་གོ་བ། དེ་ལ་རྟེན་འབེལ་ཤར་
བ་ཟེར། ངེས་མེད་རྟེན་འབེལ་ནང་ནས་ཤར་བ་ཡང་དེ་ཡྱིན། འོན་ཀང་འཆར་སོ་དེའྱི་རེས་སུ་འབང་ནས་རོ་མོང་ན། རྟོག་
དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་པར་སོང་ནས། རང་སོ་ཚུགས་དུས་མྱི་ཡོང་པས། སབས་འདྱིའྱི་གོལ་ས་ཡྱིན། རྟེན་འབེལ་སད་ཅྱིག་མའྱི་
ལག་ལེན་གཟབ་པ་གལ་ཆེ། བར་ཆད་དང་དངོས་གྲུབ་འཐབ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པས། ངོས་ཟྱིན་པ་དོ་གལ་ཆེ་ཡོ། ཐུགས་ལ་
བཞུགས་པར་མཛོད། ཅེས་མཚམས་ཁང་ནས་གདམས་སོ།།  །། 

བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ལྟར་ལགས། བསོམ་རྒྱུ་མ་རེད་དམྱིགས་གཏད་མཚན་
མ་བལ་གསུངས་པ། གནས་ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་པའྱི་རྣལ་འབོར་པས་བསོམ་ནས་ཅྱི་བེད། སོམ་པ་ཤེས་པ་ཕྱྱི་མ་ཡྱིན། 
སེམས་ལ་ལྷན་པ་གདབ་ཏུ་མེད་གསུངས་པས། སོམ་ཚད་སེམས་ལ་ལྷན་པ་བཏབ་པ་རུ་འགོ་བས། མ་ཡེངས་ཙམ་ལས་
སོམ་མྱི་འཚལ། །དམྱིགས་གཏད་ཡོད་ན་གནས་ལུགས་མྱིན་མོད། རྒྱལ་དབང་རེས། བློས་བས་ཀྱི་ལྟ་བ་བཟང་ཡང་
འཇྱིག །བློ་འདས་ལས་ལྟ་བའྱི་མྱིང་ཡང་མེད། །བལྟ་བ་དང་ལྟ་བེད་གཉྱིས་མེད་པའྱི། །ངེས་པ་འདྱི་བླ་མའྱི་དྲྱིན་ལས་རེད་
གསུངས་པས་སོ། །ཡེངས་ས་མ་རེད་རྱི་མོ་མཐའ་དག་གསལ་གསུངས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱིམ་དྲག་པས་ལན། མ་ཡེངས་མྱི་
བསོམ་རང་བབ་འཇོག་པ་དེའྱི་རང་མདངས་ཚོགས་དྲུག་གྱི་སང་བ་གང་ཤར་ཡང་དེར་འཛིན་མ་ཞུགས་ནས། གང་ཤར་
སོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟེར། དེ་ཀ་སོང་བ་ལགས་མོད། འཕེལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ངོ་བོས་སྟོང་། །འགྱིབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་རྣམ་པ་དུ་
མར་འཆར་གསུངས། །སྟོང་པ་ལ་འཕེལ་འགྱིབ་གར་ཡོད། སེ་བ་མྱི་འདུག་དངོས་འཛིན་ཡུལ་ལས་འདས། །འགགས་
པར་མྱི་འདུག་བར་སང་རླུང་གྱི་རལ། །གནས་པར་མྱི་འདུག་ཆུའྱི་རྱི་མོར་མཚུངས་གསུངས་པ། སྟོང་པ་ལ་སེ་འགགས་
གནས་གསུམ་འདྱི་ལྟར་ཞེས་སུས་རད་ཆོད། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིངོ་བོ་གང་ལ་ངོས་འཛིན་གསུངས་པ། སེ་འགགས་གནས་
གསུམ་དང་བལ་བའྱི་རང་གཤྱིས་དེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་མོད། ཐབས་སྡུག་ངས་སོམ་ཤོར་ནས་ཞག་འགའ་སོང་
གསུང་པ། ཤོར་རྒྱུ་འདུག་ནས་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོང་ངེས་པས། སྟོང་པ་ལ་ཤོར་ཐོབ་ཅྱི་འདུག་ལྟོས་དང་གསལ། ཅེས་བསོད་ནམས་
རྱིན་ཆེན་གྱི་དྲྱིས་ལན་དུ་གདམས་སོ།།   །། 
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དཀར་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་ལས། སོད་མཛད་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ། །བློ་གཏད་གསོལ་འདེབས་རེས་འཇུག་
བུས། །ཉམས་རལ་ཕྱོགས་མེད་སོང་རན་ལོ། །ས་ཚོགས་རྣམ་པ་ཀུན་སང་ཡང་། །རང་བཞྱིན་སྟོང་པས་རྣམ་ཀུན་
གྱིས། །སྟོང་གཟུགས་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་ལགས། །འབལ་མེད་ཤེས་ན་ཟུང་དུ་ཆུག །དེ་ཀ་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཐུགས། །རང་
གྱི་སེམས་ལས་གཞན་མྱིན་པས། །སང་གགས་བླ་མར་ཤར་ཞེས་སོ། །ཆོས་སོང་དེའྱི་རོལ་རེད་པས། །བླ་མ་མགོན་པོ་
དབེར་མེད་ཟེར། །ཕྱིན་ལས་མྱི་དགེའྱི་རྒྱུ་འབས་བརླག །རང་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་རང་མདངས་ལས། །མདུན་དུ་བསེད་ཀང་
གཉྱིས་མེད་དོ། །དྲན་པ་གཅྱིག་པའྱི་རང་གཤྱིས་དང་། །གཡོ་མེད་ས་ཚོགས་འཆར་བ་ལ། །དགགས་བསྒྲུབ་མྱི་བ་རང་
རལ་དེ། །སང་བ་བསོམ་དུ་ཤར་བ་ལགས། །གང་ཤར་བསོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་། །དེ་ཀ་ལས་གཞན་ངོས་མ་
མཐོང་། །ཡྱིན་ལུགས་ཤེས་བཞྱིན་དེ་དེ་ཉྱིད། །ཡྱིན་བཞྱིན་ལམ་ཁེར་རྟེན་འབེལ་གནད། །བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞལ་ལས་
སོ། །ཞེས་དགེ་འདུན་བཟང་གྱིས་དྲྱིས་ལན་དུ་གདམས་པའོ།།  །།གཉྱིས་སང་གཅྱིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ན། །ཟུང་འཇུག་ལྟ་བ་
རྟོགས་པ་ཟེར། །དུས་གསུམ་རྱིག་པ་གཅྱིག་གྱི་ངང་། །འདྱི་ཕྱྱིའྱི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པ་ལགས། །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་སང་
ཚུལ་ཞྱིག །གཏན་ལ་ཕེབས་འདོད་སེམས་པ་ན། །བསོམ་ལ་ལྷན་པ་བཏབ་པར་སོང་། །གང་པོ་རེད་ནས་དེ་ཚོལ་
ཕྱྱིར། །དེ་རེས་བཙལ་བའྱི་དགོས་པ་ཅྱི། །གནས་ལུགས་བཅོས་མྱིན་དོན་གོ་ན། །དེ་ཀ་བློ་ལས་འདས་པ་ཡྱིན། །ངོ་བོ་
མཐོང་བའྱི་སད་དུ་ཆེ། །ཡྱིན་ལུགས་གཏན་ལ་ཕེབས་པའང་། །རེས་ཐོབ་རྟེན་འབེལ་མ་བསྱིག་ན། །ཐབས་ཤེས་ཡ་བལ་
བྱུང་དོགས་ཡོད། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་འདེབས་པ་གནད། །ཉམས་མོང་ཅན་
གྱི་མཆེད་པོ་དང་། །གོ་བསྡུར་བས་ན་ཡར་སེད་འབྱུང་། །བསྒྲུབ་ཚུགས་བཟང་བའྱི་བ་དགའ་ལ། །ད་ལམ་གསལ་
འདེབས་དེ་ཙམ་མཛོད། །ཅེས་ཀརྨ་ཚོགས་བསག་གྱི་དྲྱིས་ལན་དུ་གདམས་པའོ།།  །། 

རྟོགས་ལྡན་ངག་དབང་འཇྱིགས་མེད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་འཕོད་དོན་དེ་ལྟར་ཡང་། བདེན་རྫུན་ཁ་ཚོད་གཅོད་མ་ཤེས། །ཕྱྱི་ན་དམག་
ཁེར་སེ་འཁྲུག་གྱི། །ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་འོ་རེ་བརྒྱལ། །འདུག་ཀང་མཐུ་དང་སྟོབས་ཀྱིས་དབེན། །ནང་དུ་འབྱུང་འཁྲུག་
ནད་ཀྱིས་གཙེས། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་པའྱི་བ་བལ་རྣམས། །སད་འདོགས་མང་བའྱི་རྣམ་གངས་ཀྱི། །ལ་ལ་གནས་བལ་
གཞན་ཡུལ་སྐྱུར། །ལ་ལ་ཟས་གོས་རེད་པས་དབེན། །ལ་ལ་དགོས་ཚུལ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། །ཁེར་ཤོག་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་
གྱིས། །ཉམ་ཆུང་འགོ་ལ་མཆུ་སེར་བདར། །ལས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་གདངས་ཤྱིང་། །མཆེ་གཙིགས་སོག་ལ་རོལ་
བའྱི་ཚེ། །མྱི་མངོན་དབྱིངས་ནས་གཟྱིགས་སམ་ཅྱི། །བར་འབེད་བཟང་བས་གནས་སབས་བདེ། །མཐར་ཐུག་ཚོད་ནྱི་
སུས་མྱི་ཟྱིན། །ཁེད་རང་སོ་གསུམ་ལྷོད་ཀྱིས་ཀོད། །དབེན་གསུམ་མལ་དུ་སྱིད་ཉལ་མཛོད། །བསམ་གཏན་ཚེར་མས་
དབེན་ནོ་བུ། །ཐུགས་ལ་ཞོག་མཛོད་ཨ་ལ་ལ། །དེ་སད་མྱི་ཤྱིག་རོར་རྫོང་གྱི། །ཉྱི་འོད་སྱིད་པའྱི་ཕོ་བང་ནས། །དམ་རྫས་
ཐུམ་ལ་རྟག་འབར་སེངས།།  །།དྲྱི་བ་པོ་འདྱི་བཞྱིན་དགོངས་འཚལ། མ་ཡེངས་པའྱི་ངང་ནས་རྣམ་རྟོག་ཕ་མོ་ཕན་བུ་ལ་
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གཉྱིས་གསུམ་ནས་ངོས་འཛིན་གྱིན་འཇོག་དགོས་པ་དེ། རྣམ་རྟོག་ངོས་འཛིན་འདོད་ཀྱིས་ཤེས་པ་སྱིམ་དྲག་པས་ལན། 
རྣམ་རྟོག་བསོམ་དུ་མ་ཤར་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་རྣམ་རྟོག་གང་སེས་ཀང་དེ་ཀ་ངོས་བཟུང་ནས་ཡུལ་སང་གྱི་སྟེང་དུ་རལ་སོང་བ་
གནད་དུ་ཆེ། ཕ་ཐྱིག་གྱི་རྣལ་འབོར་ལ་གནས་ཐུབ་པ་དེ་དགའ་མོ་ཡྱིན། རང་དབང་འདུས་པའྱི་ངང་ནས་ལྷོད་ཀྱིས་ཀོད་པ་
གནད་དུ་ཆེ། སང་བ་དགར་ལངས་ཀྱིས་རྟོག་པ་དེ་དང་པོ་ནས་ངོས་ཟྱིན་ན་རབ། གཉྱིས་གསུམ་ཕན་ཆོད་ནས་ལས་
བསག་དོགས་ཡོད་པས། ཟབ་མོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལམ་ཁེར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་དང་དག་ཐུལ་བ་དང་མནངས་སུམ་པ་མཉམ་དུ་
འོང་བས་དོ་གལ་ཆེའ ོ། །དོ་གལ་ཆེའོ། །དོ་གལ་ཆེ་ཡོ། ཞེས་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་དྲྱིས་ལས་དུ་གདམས་པའོ།།  །། 
མ་རྱིག་དུག་གསུམ་གྱིས་མནར་བའྱི། །མ་རན་འགོ་ལ་རྱིས་མེད་པར། །བམས་དང་སྱིང་རེའྱི་རྒྱུད་སོང་ནས། །དད་དང་
མོས་པའྱི་ཕྱག་རྟེན་གྱིས། །སྨན་པའྱི་རྒྱལ་པོ་མཉེས་བེད་པས། །བྱིན་རླབས་འཕོ་བའྱི་སྨན་སོར་བཏང་། །རང་བཞྱིན་
ཤེས་ནས་ནད་ངོས་ཟྱིན། །ཟ་འདོད་བཅོས་ལོག་བེད་པར། །འཛིན་མེད་རང་བབ་ངང་ལ་ཞོག །ནད་རོ་ལྡང་ཚེ་རང་ཞལ་
ལྟོས། །རེས་ཆོད་ཡེངས་མེད་དུ་ཆོང་ནས། །ཆགས་སང་གཉྱིས་པོར་ཛ་རྡུངས་ཀྱིས། །ཞེས་དང་། རྱིག་པ་ཅོལ་ཆུང་སང་
རེན་བྱིད་མཁས་པས། །དེ་མ་ཡྱིན་ལ་དེར་འཛིན་རེས་འབང་ནས། །གོ་ཡུལ་མང་པོའ་ིལབ་ལོབ་ས་མཁས་ཀང་། །ཆོས་
དང་ཤེས་རྒྱུད་མ་འདྲེས་སང་བ་སོ། །ཚེ་འདྱི་དགོས་མེད་གོ་བ་ངོ་མཚར་ཡང་། །ངེས་འབྱུང་སེ་མ་ཡག་དང་མ་ནོར་
གནད། །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་དཔེ་དོན་གྱིས། །གོ་བ་འདྱི་ལོན་མ་བྱུང་བས། །ད་ལམ་དངོས་ལན་མ་ཐུབ་ཀང་། །ཚིག་དོན་
འབེལ་ཚེ་ཁད་རྱིམ་གྱི། །ཉམས་བསྡུར་གསལ་འདེབས་འབུལ་ལུགས་ཞུ། །དེ་སད་འཚོ་མཛད་དབང་པོ་ལ། །དྲྱིས་ལན་
ལགས་སོ་ཐུགས་དགེས་མཛོད།།   

                            འདྲེན་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཞལ་གདམས་ཚིག་ལྷུག་མ་བཞུགས་སོ།། 

 རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །དང་བས་ཕྱག་འཚལ་དད་པས་བསྟོད། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྱིན་ཆེན་གྱི། །རོ་རེའྱི་
གསུངས་ལ་ཚད་བལ་ཀང་། །ཀུན་གྱིས་ཐོས་པར་དཀའ་སམ་པས། །དད་ལྡན་སོབ་མས་བསྐུལ་ངོར་དང་། །ཐུགས་རེའྱི་
ཤུགས་འབྱུང་མདོ་ཙམ་ཞྱིག །བདག་གྱིས་ཡྱི་གེར་དགོད་པ་ལ། །བླ་མ་མཁའ་འགོས་གནང་བ་སྩོལ། །ཞེས་བརོད་ནས། 
གསུངས་དྲྱི་མ་མེད་པ་ཐོས་པས་གོལ་བ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་འདྱིར་བྱི་བར་བ་བའྱི་དང་པོར། བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རེས་འཇུག་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །བསྒྲུབ་པ་བ་སྱིན་པ་རྱིན་ཆེན་ཁོད་བསབ་དོན་གྱི་ཡྱི་
གེ་མ་བྱུང་བ་ལ་སེམས་ཕམ་པོ་བྱུང་འདུག་ནའང་། ངོས་ཀྱི་བསབ་བ་ཁ་དལ་མེད་དུ་བས་ཀང་། ངེད་རང་གྱི་མདུན་ཁར་
ལེགས་སོ་བརོད་པ་ཙམ་ལས་མངོན་ལོག་མེད་པའྱི་བ་སོད་རང་སེམས་དཔང་དུ་འཛུག་ཕེར་བ་ཞྱིག་བེད་མཁན་དཀོན་
པར་འདུག་པས་བཞག་པ་ལགས་མོད། ད་བ་སོད་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་བསབ་དོན་ལ་ཁེད་རྣམས་གསན་ན་ངེད་རང་གྱི་
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ཟླ་ལ་ཡོད་པའྱི་མཆེད་གོགས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཆོས་བེད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་བསབ་དོན་ཁད་མེད་པས་འདྱི་བཞྱིན་
ཐུགས་ལ་ཞོག་མཛོད། སྱིར་ཆོས་ཆོས་ཟེར་བ་འདྱི་བཀའ་རྒྱ་ཆེ་ལུང་གངས་མང་བས་ཐ་སད་ཤེས་བའྱི་མཐའ་ལ་ཆོད་
དཀའ་བས། རང་ཆོས་གང་གྱིས་སོར་ཞུགས་ཀང་། དེ་ཁ་ལག་ལེན་དུ་འདྲྱིལ་བ་རང་ཞྱིག་ཁག་ཆེ། དེར་ཡང་རྣམ་གངས་
མང་ན་ཅྱི་ཡང་བས་ལ་གང་ལའང་མ་ཟྱིན་པ་ཡང་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་བས། ཉཉོན་མོངས་པའྱི་གཉེན་པོར་འགོ་བའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ལ་
སྱིང་པོར་འདྲྱིལ་བ་གནད་ཆེ། སྱིར་དཀར་བརྒྱུད་རྱིན་པོ་ཆེ། ཁད་པར་དུ་ཡང་བསྒྲུབ་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་རེས་
འཇུགངོས་མ་འདྱི་ཆོས་ཀྱི་ལག་ལེན་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་རྟོགས་པ་སམ་པོ་ལུགས། མན་ངག་རས་ཆུང་ལུགས། 
རྟེན་འབེལ་ཁོ་བོ་ལུགས་དང་གསུམ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་གདམས་ངག་སོང་པོ་གསུམ་བསྱིལ་བ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུད་
འདྱིའྱི་གཞུང་ལམ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། རྟེན་འབེལ་གྱི་ལག་ལེན་མ་འཆུག་པ་འདྱི་རང་གནད་དུ་ཆེ། དེ་ཡང་སྱིག་དུས་བཞྱི་མ་
འཆོལ་བར་སྱིག་དགོས། དེ་ལ་གཞྱི་སོམ་པ་དམ་ཚིག་གྱི་རྟེན་འབེལ་བ་བ། ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་ལག་ལེན་དུ་སོབ་དགོས། བླ་མའྱི་དྲུང་དུ་མོས་གུས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་སྱིག་དགོས། བསྒྲུབ་པ་བེད་པའྱི་དུས་
འཇྱིག་རྟེན་བློས་བཏང་གྱིས་རྟེན་འབེལ་སྱིག་དགོས། དེ་ལ་སྱིར་དལ་འབོར་ཚང་བའྱི་མྱི་ལུས་ཐོབ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་མཇལ། བླ་མ་དམ་པས་རེས་སུ་བཟུང་བའྱི་དུས་འདྱིར་དལ་འབོར་ལ་སྱིང་པོ་ལེན་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སྐྲ་བེགས་པ་དང་གོས་ལོག་བཟང་པོ་གོན་རྒྱུ་རེད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕོ་སེས་རྒྱགས་པ་སད་བེད་ཅྱིང་འདུག་སྟེ། 
ཕོ་སེས་ཨེ་རྒྱགས་རང་མྱི་ཤེས་པར་གདའ། ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་ཞྱིག་བེད་ན་ཆོས་སོར་ཞུགས་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག་སྟེ་
ཤེས་པར་བེད་དགོས། ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག་སྟེ་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས། ཉམས་སུ་བླང་བ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག་སྟེ་
རྟགས་དང་མཚན་མ་ཐོན་པ་ཞྱིག་དགོས། རྟགས་མཚན་ཙམ་གྱིས་ཀང་མྱི་ཆོག་སྟེ་རྟོགས་པ་ཤར་དགོས། རྟོགས་པ་ཡང་
ཤར་བ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག་སྟེ། བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་ཆོས་ཉྱིད་ཟད་སར་འཁོལ་བ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུར་འདུག །དེ་ལ་གནས་
ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་ནས་འདུན་མའྱི་རྨང་གཞྱི་ཐེངས་པ་ཡྱིན་པས་མཐར་འདོན་པ་ཙམ་མྱིན་པ་གཞན་བ་རྒྱུ་ཆེར་མེད་མོད་
ཀང་། འགའ་ཞྱིག་ནྱི་དགེ་སོར་ཁ་ཡན་དུ་སོངས་ཤེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་དགེ་སོར་གྱིས་བློ་ཁ་ཁེངས་ཏེ་དེ་ནས་དགེ་
སོར་ལ་བདག་པོ་ཡེ་མེད་པར་ཁ་ཡེངས་མྱིག་ཡེངས་ལ་གཏོང་བར་འདུག་སྟེ་དྲན་པ་སོ་ཤོར་བས་སེད་མྱི་འོང་ཞྱིང་བྱུང་
ཚོར་གྱི་རེས་སུ་འབང་ན། སེམས་གཟུང་འཛིན་གྱི་དབང་དུ་སོང་ནས་བ་སོད་འཇྱིག་རྟེན་པ་དང་ཁད་མེད་འགོ་ཉེན་ཆེ། 
ལ་ལ་ནྱི་ནོར་བུ་རང་ལ་ཡོད་པ་བོར་ནས་འཆྱིང་བུ་བསྒྲུབ་པའྱི་དཔེས། གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ངོ་སོང་བ་བཤོལ་ནས་
བཟླས་པའམ་སོབ་གཉེར་སོགས་མཁས་འདོད་དང་གགས་འདོད་བསྒྲུབ་མཁན་མང་བ་ཞྱིག་འོང་གྱིན་འདུག་སྟེ།  དེ་
རྣམས་ཀྱིས་ད་དུང་ཆོས་གཤའ་མ་ཞྱིག་མ་གོ་བར་གདའ། ཆོས་གཤའ་མ་གཅྱིག་བེད་ན་ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བཞག་རྣམས་བློས་
ལྱིངས་ཀྱིས་སྐྱུར་དགོས་པར་གདའ། ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་ཆོས་ཤྱིག་ནུས་ན་དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལ་ཚེགས་
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མེད། རང་བཙན་ས་མ་ཟྱིན་བར་དུ་གཞན་དོན་ལ་སེམས་བསེད་དང་སྨོན་ལམ་རང་ཟབ། གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་འདེབས་
པ་དང་སྨོན་ལམ་ཡྱིན་པས་ཡེངས་མེད་ཀྱི་ངང་ནས་ས་དག་པར་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ། རང་བཙན་ས་ཟྱིན་ནས་འགོ་དོན་བས་ན་
མཚན་ཉྱིད་པ་འོང་བ་ཡྱིན། དེ་བར་ལྷ་འདྲེའྱི་འགོ་དོན་བེད་པ་ཡྱིན། བཙན་ས་ཟྱིན་པ་བ་བ་དགེ་སོར་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་
ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན། དེ་ཚུན་ལ་ད་ལྟའྱི་འདྱི་ཁ་མཐར་འདོན་དགོས། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་རྟ་ལ་ཞོན་ཡེངས་མེད་ 

འདྱི་ནས་མ་དཔེ་ཁ གསལ་བས་སད་ནས་འབྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ། ༼དཔེ་རྱིང་མ་དཔེ་ནང་དུའང་འདྱི་བཞྱིན་གསལ།༽ 

རེ་བླ་མ་དམ་པ་སྐུ་དྲྱིན་ཅན། །འབངས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་མདུན་མ་ཁེད་རང་མཁེན། །བར་ཆད་ཀྱི་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་
དང་། །རེན་ལམ་དུ་སོངས་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བུ་གནས་ཚུལ་གྱི་ལྟ་བ་ཐག་ཆོད་ཀང་། །སོས་དལ་དུ་ཉལ་བས་ལམ་
མྱི་ཆོད། །ཀུན་མཁེན་རྟེན་འབེལ་མ་བསྱིགས་ན། །ཉན་རང་གྱིས་གསེབ་ལམ་འགྱིམ་དོགས་ཡོད། །བོགས་རླུང་དང་
གསང་སོད་ཆེ་གསུངས་པས། །ཁོད་སོ་གསུམ་དགེ་སོར་སང་དུ་ཚུད། །སོས་གཏུམ་མོ་རས་ཀྱིས་ཆེ་ཁད་ཐོབ། །གེགས་
མ་བྱུང་གོང་ནས་ས ེལ་བ་གནད། །ལམ་བླ་མའྱི་མ ོས་གུས་ཀུན་ལ་ཤ ྱིས། །ལར་ཆ ོས་དང་མཐུན་ན་ས ྱིད་མགོ་
ཚུགས། །གནས་གོགས་དང་མཐུན་རེན་གང་ལ་ཡང་། །ཡྱིད་གདུང་སེམས་ལྡན་ཚེ་ཞེན་པ་སྐྱུངས། །དེར་སངས་བློ་བྱུང་
ན་ས་སེ་ཚུགས། །རྟེན་འབེལ་གྱི་ལམ་ཁེར་བརེད་དུ་འཕང་། །བུ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པར་མྱིག་འཕང་བསྟོད། །ཕ་བཞད་
པ་རོ་རེའྱི་རྣམ་ཐར་སོང་། །མྱི་ཁོ་བོའ་ིཡྱིད་སྨོན་དེ་རང་ཡྱིན། །ཁེད་གནས་ཆེན་དང་ཕད་པའྱི་བ་དགའ་མཛོད། །ཅེས་
དང་། ཞྱིག་པོ་ཕྱིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་པ། །གནས་མཆོག་ཛོ་རྒྱལ་རྱི་ཐྱིའྱི་རེར། །དབེན་པ་བསྟེན་ཕྱྱིར་ཕེབས་པ་ནས། །མེས་
པོ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །རྣམ་ཐར་སོང་བ་བློ་སོ་བ། །སོ་གསུམ་ལས་མེད་བཞུགས་ལས་ཆེ། །ཁོ་བོ་ཆོས་ལྡན་གོགས་
དང་བཅས། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་ལས་མ་གཡོས་པར། །ཡངས་པའྱི་རྒྱལ་ཁམས་ངེས་མེད་དུ། །ཆགས་མེད་ཞེན་བལ་རྒྱུ་
སེམས་ལས། །ད་ལྟ་དབེན་གནས་གོ་རྫོང་བསྟེན། །འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་དོན་གོ་ཡང་། །བདེན་གཉྱིས་ཁད་གསོད་
མྱི་རྱིག་པས། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་འདེབས་ལ་སོགས། །སོས་བཅས་ལ་ཡང་བརོན་པར་བདོག །ད་ལམ་ཆེད་དུ་སོས་
དོན་ལ། །མོས་གུས་དཀར་པོ་གཅྱིག་ཐུབ་ལ། །ལྟེམ་རང་མེད་པར་བློ་འགེལ་གནད། །དེ་ལ་བར་ཆད་ཀྱིས་མྱི་
ཚུགས། །ཡ ོན་ཏན་ཡར་ངོའ་ིཟླ་ལྟར་འཕེལ། །འདྱིར་སང་སྒྲུབ་བློ་མ ེད་པའྱི་བུས། །མདུན་མ་རེ་ལ་གསོལ་བ་
ཐོབ། །གནས་གོགས་གང་བྱུང་ལམ་ཁེར་ལས། །གཅྱིག་གྱི་ངེས་པས་མྱི་འཆྱིང་འཚལ། །ཕ་ཡུལ་བདུད་ཀྱི་བཙོན་ར་
དང་། །ཧ་ཅང་ཉེ་ན་ཆགས་སང་འགོ། །གཉེན་འདུན་བདུད་ཀྱི་ཤོལ་འདེབས་དང་། །ཧ་ཅང་ཉེ་ན་ཟུག་རྔུ་ལྡང་། །སན་
གགས་བདུད་ཀྱི་ཕྱེ་གཏོར་ལ། །ཧ་ཅང་སོ་ན་རེན་དབང་འཆོར། །སྱིད་འདོད་བདུད་ཀྱི་མགོ་སོར་ལ། །ཧ་ཅང་ཆེ་ན་འཆྱི་
ཁར་འགོད། །དེ་སོགས་བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ལ། །རྱིག་པས་བརྟགས་ཀྱིན་སང་པ་ན། །དཔའ་བོ་བདུད་ལས་རྒྱག་ལ་
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ཞེས་པའྱི། །གཏན་གྱིས་རང་གཞན་འཚེང་བར་འགྱུར། །དེ་སད་སས་པ་ཐུགས་ལ་ཞོག །ད་ལམ་ཡྱི་གེའྱི་རྟེན་དུ་
ནྱི། །རྒྱུན་རྱིང་འགོགས་པའྱི་སོ་དང་བཅས། །དགེ་བའྱི་དུས་སུ་བྱིས་པའོ།།  །།གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ན་མོ། བློ་གདེང་ཁེལ་
གྱི་བསླུ་མེད་རྱིན་པོ་ཆེ། །བདག་རེས་འཇུག་བཅས་ལ་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །ཕྱྱིར་བལྟས་ཀྱི་རྐང་རེས་མྱི་འདེང་བར། །ཁ་
ནང་དུ་ལོག་ཤེས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བུ་བློ་བཟང་གྱིས་ཡྱིག་ཚོགས་འཕོད་ན་ཡང་། །བརྒྱད་སྟོང་ལ་འགེལ་ཆེན་རོམ་མ་
ཁོམ། །ཡྱིག་དྲུག་གྱིས་འབུལ་བ་ཕྱག་བེད་བཟང་། །ད་དུང་ཡང་ཡྱིག་དྲུག་གྱི་དགེ་བསྐུལ་མཛོད། །དེ་དོན་དུ་དམ་རྫས་
ཁད་འཕགས་པའྱི། །མོང་གོལ་ལ་རྟག་འབོར་བསྐུར་བ་འདྱི། །ངོ་སྲུང་གྱི་མཐོ་ཁ་འགྱིམ་རྒྱུ་མྱིན། །རྱིས་མེད་ལ་འབེལ་བ་
འདོགས་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། རེ་བླ་མའྱི་རྣམ་ཐར་ལས་སང་ཡྱིན། །བཟང་འདོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཚོགས་གཡེང་བའྱི་རྒྱུ། །ཕྱྱི་
ཚུལ་ནྱི་ཀུན་གསལ་འདྱི་ཀ་རང་། །ངོ་ལོག་གྱི་ཞེ་གནོང་མྱི་དགོས་ཙམ། །ནང་སོད་ནྱི་སོ་གསུམ་ལས་མེད་ལ། །རྒྱུ་འབས་
ལ་ཁད་གས ོད་མ་བྱུང་ཙམ། །གསང་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡ ོངས་ཤ ེས་ལ། །གཟུང་འཛིན་ག ྱི་ཐག་པ་མ་བཏགས་
ཙམ། །གཞན་ཕན་ལ་རང་འཁྱིས་མ་ཞུགས་པས། །སུ་དགོས་ལ་ཕན་འདོགས་རྣམ་ཐར་ལགས། །དེ་བེད་ཀྱི་བློ་གོས་
བཀག་ལེགས་དེས། །འདྱི་དགོས་ཀྱི་མཐའ་ལ་ཆོད་དུས་མེད། །མྱི་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མ་མཆྱིས་པས། །ཁ་ནང་དུ་ལོག་ལ་མནོ་
བསམ་ཐོང་། །སར་དགོན་སོགས་བ་བཞག་གང་ལ་ཡང་། །ཕྱོགས་གཅྱིག་གྱི་ངེས་པས་བཅྱིང་བས་ན། །སྡུག་བསལ་གྱི་
བཙོན་བུར་འཇུག་འདོད་ཡ ྱིན། །ད ེ་བས་འཆ ྱིང་མ ེད་ཀ ྱི་འཕལ་ཕྱ ྱིད་ནས། །ཉམས་ལ ེན་ག ྱི་བ ེ་ཁ་འག ེངས་པ་
གནད། །དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་ལུས་ཆུད་མྱི་གསན་ཅྱིང་། །འདོད་ཡོན་ལ་འགོ་ཡན་མྱི་སོད་པར། །ཁས་བླངས་ཀྱི་དམ་བཅའ་
མཐའ་རུ་སོལ། །གགས་འདོད་ཀྱི་བ་བཏང་ཆོས་བརྒྱད་སོག །དེ་བས་དད་ལྡན་ཚོགས་སོགས་ལ། །ཞེན་མེད་ཀྱི་ཚོགས་
གཉྱིས་སེལ་མཁས་དགའ། །ཤེས་ལྡན་ལ་དགོས་པའྱི་སོབ་གཉེར་ཚུད། །གཏྱི་ཐུག་ལ་འཆྱི་དྲན་བསྐུལ་འདེབས་
ནས། །ཞེན་ལོག་གྱི་སྒྲུབ་ཚུགས་གང་ཟྱིན་གྱིས། །དད་ལྡན་གྱི་ཡུལ་དེ་རྒྱུན་མ་རྱིང་། །རང་འདྲྱིས་མེད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་
བཟང་འབེལ་ཞོག །ཁལ་གཡག་ལ་གསོ་སད་གཅེས་སས་གྱིས། །སར་ལྟོག་དྲྱིལ་བསད་ལ་སྨོན་ལམ་ཐོབ། །ཁག་ཚོད་
ཀྱི་ཁུར་པོ་རན་ཚོད་ཁོལ། །སར་སྡུག་དྲྱིལ་བསད་རྣམས་སྱིང་རེ་རེ། །ཞེས་དང་། གཞྱི་ནྱི་བདེར་གཤེགས་སྱིང་པོ་
ཞེས། །སེ་འགོ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་གནས། །ལམ་ནྱི་ཆོས་སོ་ཅོག་ལ་བེད། །འབས་བུ་གཞྱི་ཐོག་ལོག་པ་ལ། །གཞྱི་འབས་
རང་བཞྱིན་དབེར་མེད་ཅེས། །རྟོགས་ལྡན་རྣམས་ལ་མཚར་བའྱི་གཏམ། །དཀར་བརྒྱུད་བླ་མའྱི་གཞུང་ལམ་ཡྱིན། །རང་
སེམས་རྟོགས་འདོད་ལྟ་བ་ན། །ལྟ་བའྱི་མྱིང་དུ་ཐོག་པ་ཡྱིན། །བློས་བས་ཀྱི་ལྟ་བ་བཟང་ཡང་འཇྱིག །ལྟ་མཁན་རང་ངོ་
ཤེས་པ་ནས། །གནས་ལུགས་རྟོགས་པའྱི་ལྟ་བ་ཟེར། །བློ་འདས་ས་བསམ་བརོད་བལ་ལོ། །དེ་རྒྱུན་ལ་མ་ཡེངས་མྱི་སོམ་
སོང་། །བསོམ་པ་མྱིང་དུ་བརྟག་པ་ཙམ། །དྲན་ཤ ེས་འབལ་མེད་ངང་ཉྱིད་ནས། །ས ྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་ལ་
བསབ། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་སྨོན་ལམ་འདེབས། །ཉམས་རལ་སོང་བས་སོད་པ་ཟེར། །དེ་མང་འདོད་ན་དཔེ་ཆ་
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ལྟོས། །ག ེག་ས ེལ་ངར་འཛིན་འགོང་པ ོ་ཐུལ། །བ ོགས་འདོན་ས ྱིད་སྡུག་ལམ་དུ་ཁ ེར། །ཀུན་གྱི་གཙོ་བ ོ་བླ་མ་
ཡྱིན། །འབལ་མེད་སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་དུ་བསོམ། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་གསོལ་བ་ཐོབ། །མངོན་ལོག་མེད་པའྱི་ཞབས་ཏོག་
བསྒྲུབ། །ཅྱི་གསུངས་བཀའ་བསྒྲུབ་གོ་ཆ་བརྟན། །དེ་ལྟར་བས་ན་འདྱིར་སྱིད་ལ། །ཕྱྱི་མའྱི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་ངེས་ཡྱིན། །དེ་
ཙམ་ཡྱིག་དྲུག་བ་དགའ་མཛོད། །ཅེས་བློ་གོས་བཟང་པོས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་འབུལ་བར་ཡྱིག་དྲུག་དུང་ཕྱུར་བརྒྱ་ཕག་ལྔ་
ཡར་ལྡན་བྱུང་བའྱི་བ་དགར་གདམས་པའོ།།  །། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་རེ་བླ་མར། །སོ་གསུམ་གུས་པས་བློ་བཀལ་ནས། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་
ལ། །ལྟེམ་རང་མེད་པའྱི་ཉམས་ལེན་འཚལ། །དགེ་སོང་དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་སྒྲུབ་དགོངས་
ན། །ལྟར་སང་ཆོས་ལ་མ་སེམས་པར། །སྱིང་པོའ་ིདོན་ལ་དྲྱིལ་ཅྱིག་ཨང་། །ཡེངས་མེད་དྲན་པའྱི་རང་རལ་ལ། །འཁོར་
འདས་རྣམ་པར་ས་ཚ ོགས་འཆར། །འཛ ིན་པ་མ་ཞུགས་རང་སྟ ོང་ཡ ྱིན། །བླངས་དོར་གཉེན་པ ོས ་བཅོས་མ ྱི་
འཚལ། །ཚོགས་དྲུག་སང་བ་བཀག་མེད་ན། །གང་ཤར་བསོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན། །ཕུན་ཚོགས་རྟེན་འབེལ་ཤུགས་
ཀྱིས་འཆར། །བཞྱི་སོམ་གནད་ལ་མ་རྨོངས་ཨང་། །གཅྱིག་ཆོག་རྒྱལ་ས་མ་ཟྱིན་ན། །བག་ཆགས་སང་རེན་བྱིད་མཁས་
པས། །ཚེ་འདྱིའྱི་སོག་ཏུ་ཚུད་ཉེན་ཡོད། །དང་པོའ་ིབསམ་བློ་མ་བརེད་ཨང་། །གཟུང་འཛིན་ཐག་པ་མ་ཆད་ན། །ཆོས་
བརྒྱད་རྦ་ལ་གཡེང་གཡེང་ནས། །འཆྱི་ཁར་ཝ་སད་ཤོར་ཉཉེན་ཡོད། །ཞེན་ལོག་མཐའ་རུ་སོལ་ཅྱིག་ཨང་། །སྱིད་འདོད་
མགོ་བོ་མ་བཅག་ན། །འཕལ་ཕྱྱིད་ལྟོ་ཕྱྱིར་ལྡོམ་ལྡོམ་ནས། །སང་ཁ་རྒྱུན་དུ་ཁེར་ཉེན་ཡོད། །ལྟོ་གོས་གོང་ཁུར་གྱིས་ཤྱིག་
ཨང་། །ལར་འདུས་བས་ཆོས་ལ་ཡྱིད་གཏད་མེད། །བློ་བདེ་ཁོང་དུ་མ་ཚུད་ན། །ཚུགས་ལེགས་བང་སྟོང་སོ་ལྕགས་
ཡྱིན། །སོམ་ཡུན་ཤྱི་དང་སོམས་ཤྱིག་ཨང་། །དེ་སད་དགེ་སོང་གསང་སགས་ལ། །སྱིང་གཏམ་གོས་སུ་བཏབ་པ་
འདྱི། །ཐུགས་ལ་ཞོག་དང་དགོས་དོན་ཆེ། །བདེན་རྫུན་ལག་ཏུ་བླངས་ན་གསལ། །ཞེས་གདམས་པའོ།།  །།དལ་འབོར་
མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་བསྒྲུབ་འདོད་ན། །ཚེ་འདྱིའྱི་འགྱུ་འཕོ་རྦད་ཀྱིས་ཆོད། །མཚན་ལྡན་རེ་ལ་
གསོལ་བ་ཐོབ། །ཚོགས་དྲུག་སང་བའྱི་རོ་མ་མོང་། །དམན་ས་གཟུང་ལ་དག་སང་སོང་། །སྱིད་འདོད་སྐྱུར་ལ་འཕལ་ཕྱྱིད་
སོམ། །ས་མཐའ་བསོར་བས་ལུས་སྱིབ་དག །སོན་པ་གྱི་ཐོགས་ཡན་མ་འཛུད། །དེ་སད་སས་པ་ཐུགས་ལ་ཞོག །ཅེས་ངག་
དབང་འཇྱིགས་མེད་གགས་པ་ལ་གདམས་སོ།།  །། 

དགེ་སོང་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་བའྱི། །ཡྱི་གེ་རྟེན་བཅས་ཉམས་མེད་འཕོད། །གནས་ཚང་འདུ་ཆ་མ་སོམས་པའྱི། །སྙུན་གྱི་སྐུ་
ཁམས་མ་བདེ་ན། །འཕལ་རེན་གཅྱིག་པུའྱི་བེད་ལས་མྱིན། །ཆགས་སང་སོན་སོང་ལས་ངན་སོང་། །དགེ་བློའ་ིཡོན་ཏན་
ཚེ་འདྱིར་སྨྱིན། །སྡུག་བསལ་ལས་ངན་འཛད་པས་དགའ། །སང་བློ་མྱི་བེད་དགའ་བ་བསོམ། །འཇྱིག་རྟེན་ཁམས་འདྱིར་
མཐོང་ཐོས་དང་། །རང་འདྲའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་བ། །ཇྱི་སེད་ཡོད་པ་དེ་དག་གྱིས། །ནད་གདོན་སྱིག་སྱིབ་སྡུག་
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བསལ་སོགས། །ལུས་སེམས་ཟུག་རྔུའྱི་རྒྱུ་འབས་བཅས། །དེ་དག་བདག་ལ་སྨྱིན་གྱུར་ཅྱིག །བདག་གྱི་དུས་གསུམ་བདེ་
དགེ་སོགས། །ལེགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཅྱི་མཆྱིས་པ། །དེ་དག་མ་རན་འགོ་ལ་སྱིན། །བདག་ལས་གཞན་གཅེས་བང་ཆུབ་
སེམས། །གཏོང་ལེན་ཚུལ་གྱིས་ཡང་ཡང་བསོམ། །རྒྱུད་ལ་སེས་ན་དོན་ཆེན་གྱི། །རང་གཞན་འཚེངས་བའྱི་གཞྱི་རྟེན་
ཡྱིན། །ནད་དང་སྡུག་བསལ་གཏམ་ངན་སོགས། །སོན་ལས་སོང་ལ་མེད་ཐབས་མེད། །སྡུག་བསལ་དང་ལེན་གོ་ཆ་
གནད། །ཡེངས་མེད་དྲན་པའྱི་རང་མདངས་ལ། །བླ་མ་དམ་པ་ཤར་བ་ན། །མོས་གུས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟེར། །དཀར་པོ་
གཅ ྱིག་ཐུབ་གས ོལ་འདེབས་གནད། །གནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ད ེ་ལ་འདུས། །རབ་རྩུབ་མང་པ ོའ་ིདག ོས་པ་
མེད། །གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་དེ་རང་ཟབ། །ཀུན་ལ་མཚན་ལྡན་གུ་རུ་ཤྱིས། །དེ་ཙམ་ད་ལམ་ཐུགས་བཞུགས་
ནས། །ལམ་ཁེར་གསལ་འདེབས་མཛད་པར་འཚལ། །ཞེས་གོ་རྫོངས་ཡངས་པ་ཅན་ནས་གདམས་པའོ།།  །།ཁོད་སོན་
བག་མེད་དབང་སོང་ནས། །སོ་གསུམ་སོད་ལམ་མ་མཁས་པས། །བླ་མའྱི་ཐུགས་དང་འགལ་དོགས་པའྱི། །སྡུག་བསལ་
གྱི་ཁང་བུར་ཚུད་སད་པ། །དེ་བདེན་ན་ཕྱྱིས་ནས་བག་ཡོད་ཀྱི། །ཅྱི་གསུངས་དང་ལེན་གྱིས་གོ་བསོས་ནས། །རེ་བཙུན་
གྱི་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་ན་ཐོང་། །ངས་རང་འདོད་ཀྱི་བེ་ཁ་མ་ཁེངས་པས། །འཁོར་ལ་བརེ་ས ེམས་འདོར་སམ་
མེད། །འཁོར་རང་ཚོད་མ་ཟྱིན་བསེད་རྱིམ་ལ། །གསལ་སང་ཞུགས་པའྱི་རང་འདོད་ཀྱི། །འདྱི་ཕྱྱི་གཉྱིས་མེད་གཅྱིག་བེད་
མཐོང་ནས། །བརེ་སེམས་ཀྱིས་ཆོས་བཞྱིན་གཅུར་བ་ལགས། །རེ་བླ་མ་ལ་དག་རུ་མ་འཛིན་ཨང་། །མཆོག་ཐེག་ཆེན་
ཐེམ་སས་མཉམ་འཛེགས་སྤུན། །སོན་ཅན་དུ་སང་བློ་སེས་པ་དེ། །སྱིག་གོགས་ཀྱི་དབང་དུ་འགོ་འདོད་ཡྱིན། །འབལ་
སེམས་སངས་ལ་དག་སང་སངས། །ལར་དོན་ཆེན་གྱི་བ་བ་བསྒྲུབ་འདོད་ན། །བློ་རེ་གཉྱིས་ཀྱིས་རབ་རྩུབ་མ་མང་
བར། །དོན་གཅྱིག་དྲྱིལ་དུ་རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །ཅེས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ལ་གདམས་སོ།།   །། 
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  ༄༅། །བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཞལ་གདམས་ཐོར་བུའྱི་རྱིམ་པ་མཆོག་གྱི་དགའ་སྟོན་ 

                             བཞུགས་པའྱི་དབུ་ཕྱོགས་ལགས་སོ།།  །། 

༄༅། །བསྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་འབྲུག་པ་རེའྱི། །ཡབ་སས་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །དེས་
གསུངས་སོབ་མའྱི་རྒྱུད་ཚོད་ཁམས་དབང་གྱིས། །མོས་པ་དང་འཚམས་བཀའྱི་བདུད་རྱིའྱི་བཅུད། །ཞལ་གྱི་གདམས་པ་
འཐུང་བཞྱིན་མངར་བ་ཡ ྱི། །ར ོ་བཅུད་ལྡན་པའྱི་དགའ་སྟ ོན་འདྱི་ན་ག ོ། །ཚ ིག་ཤུན་མ་ས ེམས་དོན་ག ྱི་ས ྱིང་པ ོ་
ལོངས། །བདག་མེད་མྱི་རྱིག་རང་རང་གཅེས་པར་གཟུང་། །ཞེས་བརོད་ནས། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞལ་གདམས་
ཐོར་བུའྱི་རྱིམ་པ་འགའ་ཞྱིག་འདུག་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྱིག་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་རོ།། །།མེས་དཀར་བརྒྱུད་ཐུགས་
རེའྱི་དབར་མཚོ་རྒྱས་ཟྱིན། །བུ་ཚ་མོས་གུས་ལམ་དུ་ཡོང་བ་ལེགས་འདུག །ད་ལྟེམ་རང་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་
ཀྱིན། །རོ་བཅུད་ལྡན་པའྱི་བདུད་རྱིར་སོད་ཅྱིག་གོ། །གནས་ལུགས་རྟོགས་པའྱི་དྲྱི་བ་དོན་དང་ལྡན། །ལམ་ཁེར་གནད་
ཀྱིས་ཟྱིན་པ་རྱིས་སུ་ཆེ། །ངེས་མེད་རྟེན་འབེལ་ནང་ནས་ཤར་བའྱི་མདངས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་གད་མཚང་རང་རྱིག་
པའྱི། །ཉམས་རྟོགས་གླུ་དབངས་ལེན་འདོད་སོ་བ་བསེད། །དེ་རེས་འབང་ན་རྟོག་དཔྱོད་ཤེས་པར་འགོ། །འཛིན་པ་
ཞུགས་པས་ཡོན་ཏན་སེ་སོ་བཀག །ཉམས་རལ་ས་རྒྱ་ཆོད་པས་ས་མཁས་ཀང་། །ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་མྱི་འགོ་ས་ཟྱིན་
དཀའ། །དེ་ལ་གང་ཤར་འཛིན་མེད་ལག་ལེན་ཟབ། །བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་འཐབ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པས། །ཀུན་ལ་དགོས་
མེད་དྲག་སགས་ཛ་རྡུང་ཟབ། །ཕྱེ་འཐོར་འགམ་འདོད་བྱུང་ན་བདུད་ཀྱིས་བསླུས། །དྲན་རྒྱ་ཆེ་ལ་བློ་སོ་མང་ཡང་
བས། །མཚན་ལྡན་བླ་མའྱི་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་དང་ཟབ། །ཟབ་གསུམ་ལྡན་པའྱི་དྲྱིས་ལན་མདོར་བསྡུས་འདྱི། །སགས་
འཆང་བསོད་ནམས་རབ་འཕེལ་ཉམས་བཞེས་མཛོད། །ཅེས་གདམས་སོ། ། 

བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པ་ན། །གནས་ལུགས་རང་ངོ་དབང་མེད་མཐོང་། །ཀུན་རྫོབ་རྫུན་ཕུག་རྱིབ་པ་དེས། །དྲན་པ་
སོམ་དུ་ཤར་གྱུར་ན། །གང་ཤར་སོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས། །མ་ཡེངས་མྱི་བསོམ་རང་བབས་སོང་། །འཛིན་པ་མེད་ན་
ལམ་ཁེར་ཡྱིན། །མྱི་དགེའྱི་འོལ་ཁ་དགེ་བར་སྒྱུར། །དེ་ལ་རྟེན་འབེལ་མྱིང་དུ་བཏག །དེ་ཁ་གཡོ་མེད་སོལ་ཚུད་ན། །དམ་
ཚིག་ལྡན་ཞེས་དེ་ལ་འདོགས། །དགེ་དང་མྱི་དགེའྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས། །གང་ལྟར་ཤར་རུང་རང་བཞྱིན་ནྱི། །ཆོས་སྐུར་
གཅྱིག་པས་སང་བླང་བལ། །འོན་ཀང་མྱི་དགེའྱི་རྟོག་པ་ཡྱིས། །རེས་སུ་འབང་ན་འཁོར་བ་བསེད། །དགེ་བ་གཟུགས་
སྐུའྱི་ས་བོན་དུ། །སྨོན་ལམ་བཟང་པོའ་ིཁ་ལོ་བསྒྱུར། །བརྒྱུད་པའྱི་སོལ་ཁ་འཛིན་པ་ཟེར། །ལར་ནྱི་དམྱིགས་གཏད་མཚན་
འཛིན་གྱིས། །ཕ་བསྒྱུར་ཚུར་བསྒྱུར་ལ་སོགས་པའྱི། བ་བློའ་ིབེད་འདོད་གང་བྱུང་ན། །སང་གཞྱི་སོང་བེད་ལམ་དུ་
བཞག །ཇྱི་ལྟའྱི་དོན་ལ་ས་བརོད་མེད། །ཀུན་མཁེན་ཚིག་གྱིས་དབུལ་བ་ལ། །ལབ་ལོབ་སོ་འདོགས་བེད་དོན་ཅྱི། །ཚོལ་
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རྒྱུ་ཚོལ་མཁན་འདྲེས་པ་དེས། །ཁས་ལེན་བལ་བའྱི་ལྟ་བ་ཟེར། །དེ་ཁ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ།ོ །ཞེས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་
ལ་དྲྱིས་ལན་དུ་གདམས་པའོ།།  །།ཐུགས་རེའྱི་བྱིན་ལྡན་རེ་བླ་མ། །རེས་འཇུག་བྱིས་སྦ་མགོ་དཀར་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་
སན་གྱིས་ཉེར་གཟྱིགས་ནས། །འཆྱི་ཁར་སད་ངན་མྱི་འཆོར་བར། །དཔའ་སད་ཐོན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ད་འདྱི་
བཞྱིན་དགོངས་མཛོད་རྟོགས་ལྡན་རྣམས། །གཤྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྟོང་པ་དེ། །མངོན་དུ་གྱུར་ལ་ཆོས་སྐུ་ཟེར། །འདྱི་
ལྟར་སང་གགས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །རྫུན་ཕུགས་དབང་མེད་དེ་ཀས་རྱིབ། །སྟོང་པ་ཅང་མེད་མ་ཡྱིན་པས། །རང་མདངས་
སང་བའྱི་འཆར་སོ་ལ། །ས་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུར་འཇོག་པ་ཡྱིན། །དེ་གཉྱིས་འབལ་མེད་དོན་རྟོགས་ན། །ཟུང་འཇུག་བ་བ་
ལོགས་ན་མེད། །གང་ཤར་སོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །ཁ་ཡན་སོད་ཆོག་དེ་ཀས་ལན། །འགྱུ་བ་དངོས་མེད་སེར་བུ་
འདྲ། །འཛིན་པ་མ་ཞུགས་རང་སྟོང་ཡྱིན། །རྣམ་རྟོག་བཙོན་དུ་བཟུང་དགོས་ཅྱི། །ཞེན་མེད་ལས་འབས་ཕ་ཞྱིབ་ལ། །བླང་
དོར་རྒྱུ་རེན་རྟེན་འབེལ་གནད། །དུས་ཚོད་སོད་དུས་མ་འཁྲུལ་བར། །སོ་གསུམ་བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབས། །འགོ་
དོན་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བ ོན་ཐོབ། །ཟས་གོས་འཕལ་ཕྱྱིད་ཁོ་ནར་ས ོམས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་གཅེས་པར་
ཟུངས། །རང་འཁྱིས་མ་ཞུགས་གང་བས་ཆོས། །སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་འགོ་བ་ལགས། །ཞལ་གདམས་གསལ་འདེབས་དེ་
ལ་མཛོད། །ཅེས་སགས་འཆང་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལའོ།།  །།ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་བཞྱིན། །སྱིང་རེའྱི་
རོལ་རེད་གདུལ་བའྱི་ངོར། །ཞྱི་དང་ཁོ་བོའ་ིརྣམ་འགྱུར་གྱིས། །མ་རུངས་དྲེགས་ལྡན་ཚར་གཅོད་ཕྱྱིར། །འཕྱིན་ལས་འགོ་
འདུལ་བླ་མ་ལ། །སོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་བགྱིའོ། །བམས་དང་སྱིང་རེའྱི་ཀུན་བསང་བའྱི། །བསྒྲུབ་པར་ལྟེམ་རང་མེད་
པ་ནས། །ཡྱི་དམ་བསེན་བསྒྲུབ་ཚད་དུ་སོལ། །གྲུབ་པའྱི་རྟགས་མཚན་ཐོན་ན་ཡང་། །ང་རྒྱལ་རློམ་སེམས་མེད་པ་
གནད། །ནུས་པ་དཔག་མེད་ཡོད་ན་ཡང་། །སས་སྲུང་འདྲེ་རྡུང་གཏན་ནས་སངས། །བར་ཆད་རྱིན་གྱིས་ཉོ་ཉན་
ཡོད། །བསྟན་པའྱི་སྱི་དག་མ་གཏོགས་པར། །མཐུ་ངོམས་མནན་སེག་མ་བེད་ཨང་། །སྱིང་རེས་འགོ་འདུལ་མ་གོ་
ན། །ལས་ཀྱི་གཤྱིན་རེར་སེ་ཉེན་ཡོད། །ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིས། །རང་མདངས་ལྷ་སགས་རོལ་རེད་ཀྱི། །ཕྱིན་
ལས་རྣམ་བཞྱིས་འགོ་འདུལ་བའྱི། །གནད་ཀ་ཤེས་ན་གང་བས་ཆོས། །རང་འདོད་ཁོང་དུ་འཚང་བ་ཡྱི། །བཅོས་མའྱི་ག་
གྱུས་མཛེས་ལམ་ནྱི། །མྱིང་རྣར་སན་ཡང་གཉྱིས་ཕུང་མཁན། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་། །བླ་མ་མཉེས་ན་སྒྲུབ་
པའྱི་མཆོག །དེ་ལས་བཟློག་ན་དོན་མེད་ལམ། །དེས་ན་ཅྱི་གསུང་བཀའ་བསྒྲུབ་ཀྱིས། །གོ་ཆ་བརྟན་ན་མྱི་འཐད་དམ། །དེ་
སད་མགོན་ཁང་དབུ་མཛད་ལ། །ཞལ་གདམས་དགོས་ཟེར་འོས་བབས་སམ། །ཐུགས་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཉམས་བཞེས་
མཛོད། །ཅེས་བསོད་ནམས་ལེགས་པ་ལ་གདམས་པའོ།།  །། 

འཕགས་ཡུལ་སྱིང་པ ོ་ས ོར་བ་ཡ ྱི། །བ ྱིན་རླབས་འཕོ་བའ ྱི་དབང་མཆོག་རྒྱུན། །ཐ ོབ་ལ་མ་ཉམས་བདུད་ར ྱིའ ྱི་
མཚོར། །འཐུང་ན་ངོམས་དེའྱི་འབྲུག་པར་བསགས། །དེའྱི་རེས་འཇུག་བསམ་གཏན་པ། །ལ་བའྱི་གོས་ཅན་སོང་བ་
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པའྱི། །ཚུལ་ཅན་དབེན་གསུམ་ལ་དགའ་བའྱི། །ཏྱིང་འཛིན་ལ་གཞོལ་བསམ་པའྱི་གཟུགས། །ལྟ་སྟངས་འབས་བུའྱི་ཁུར་
ལྡན་པའྱི། །དངོས་གྲུབ་གཉྱིས་ལ་མ་རྨོངས་ཀང་། །ང་ཡྱིར་འཛིན་ན་གོལ་བའྱི་ལམ། །ལས་ངན་སོང་བའྱི་རྒྱུ་མཐུན་
གཟུགས། །བདེ་སྡུག་རྣམ་པའྱི་རོལ་རེད་ལ། །དགའ་སོའ་ིའདོད་ཐོག་ལམ་དུ་ཁེར། །དུག་ལྔས་རང་རྟོགས་ངོམ་པའྱི་
དུས། །ཟབ་མོ་ལྔ་ལྡན་རྟེན་འབེལ་བསྱིག །འགོ་དོན་དག་ཅྱིང་ལྷུན་འགྲུབ་འབྱུང་། །སྨོན་ལམ་བཟང་པོའ་ིཁ་བསྒྱུར་
དེ། །གཞན་དོན་འགྲུབ་པའྱི་ས་བོན་ཡྱིན། །སོ་གསུམ་བླ་མའྱི་བན་གྱིད་པའྱི། །དམ་བཅའ་བརྟན་འདྱིས་རྟེན་འབེལ་
གནད། །འཆུག་མེད་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་ངེས། །ཟས་ནོར་ཕད་ལ་སར་མ་ཆགས། །ད་དུང་ཞེན་ལོག་མཐའ་རུ་སོལ། །བ་
བློ་བེད་འདོད་སར་མྱི་ཆེ། །ད་དུང་གཉོམ་ཆུང་ཆོས་འགོ་ཐོན། །སེག་ཆོས་འཕྱོར་ལ་སར་མྱི་དགའ། །ད་དུང་གོས་ཧྲུལ་
དམན་ཆ་ཟུངས། །ད་ནྱི་རམ་གཏོར་མ་འགམ་པར། །དབང་མེད་རྒྱུ་འབས་རོལ་བྱུང་ཚེ། །གཞན་ཕན་ཞེན་མེད་ལས་
འབེལ་གཞོག །ཚིག་ལམ་སྦུན་པས་མ་བསྱིབས་པའྱི། །དོན་རྒྱུད་རྟོགས་པའྱི་ངོ་སོད་ཐོབ། །མོས་གུས་དཀར་པོ་གཅྱིག་
ཐུབ་ཀྱི། །འཆུག་མེད་ལམ་དེར་རང་གཞན་འགྱིམ། །དེ་ལྟར་བས་ན་འདྱིར་སྱིད་ལ། །ཕྱྱི་མའྱི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་ངེས་
ཡ ྱིན །  །ད ེ་ས ད ་སས ་པ ་ཡ ྱིད ་ལ ་ཞ ོག  །ཅ ེས ་སྦས ་པའ ྱི་གྲུ བ ་བར ེས ་དག ེ་འདུན ་ར ྱིན ་ཆ ེན ་ལ ་གདམས ་པའ ོ།།   །། 
ཡབ་དཀར་བརྒྱུད་བླ་མའྱི་རེས་ཞུགས་པའྱི། །སོམ་གཞོན་གྱི་བུ་ལ་འདྱི་སད་ལོ། །སོན་བསག་གྱི་ལས་འཕོས་ཆོས་དང་
ཕད། །སྱིང་རུས་ཀྱི་བཅད་ཁམས་མྱི་ཆུང་བས། །རོ་སོམས་ཀྱི་སོད་པར་བག་ཆགས་བཟང་། །ཐབས་ལམ་གྱི་རླུང་རོལ་
བསོམ་བསན་ཆེ། །གནས་ལུགས་ཀང་རང་ཞལ་མཐོང་ཙམ་འདུག །དེ་སར་ཕན་གྱི་ལས་ལ་མགུ་བའྱི་གཏམ། །ད་ཕྱྱིན་
ཆད་ཀྱི་བ་འོས་འདྱི་ལྟར་སམ། །མཚན་ལྡན་གྱི་རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །ཅྱི་གསུང་དང་ལེན་གོ་ཆ་གོན། །མོས་གུས་ལ་
ལྟེམ་རང་མེད་པར་གནད། །སྱི་སེམས་ལ་བློས་བཏང་བས་ནས་ལོངས། །རང་འདོད་ལ་གཅེས་སས་མ་ཆེ་ཨང་། །སེས་
ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཆེ་ནའང་། །ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་རྫུན་ཕུགས་རྱིབ་པའྱི་བུས། །ཐ་སད་ལ་བསོ་བསང་མྱི་འོས་ཀང་། །ཐབས་
ཤེས་ལ་རེས་བོར་མྱི་རྱིག་ཕྱྱིར། །དགོས་གལ་གྱི་སོབ་གཉེར་གཞོན་རྱིང་གྱིས། །སོབ་ཆུང་གྱི་གོ་སར་སེགས་སྱིད་
ན། །རྟོགས་རན་ནས་སོབ་གཉེར་གོ་ལོག་གསུངས། །ནོར་རྫས་ལ་འཕོངས་པས་མ་བསངས་ཀང་། །འདོད་ཡོན་ལ་མགོ་
ཡན་མྱི་སོད་པར། །དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་མྱིག་འཕང་བསྟོད་པ་དེ། །མེས་དཀར་བརྒྱུད་ཡོངས་ཀྱི་ཕྱག་སོལ་ཡྱིན། །སྒྲུབ་རྒྱུད་
ཀྱི་ཆེ་བ་རྣམ་གསུམ་པོའ།ི །ཕྱག་ལེན་ལ་མྱི་འཕང་བསྟོད་ལགས་ཀང་། །བསོམ་མ་ལ་དག་སང་ཆེ་བ་མྱིན། །རྣམ་རྟོག་གྱི་
རང་བཞྱིན་ཤེས་པ་ནས། །གང་ཤར་ལ་སང་བླངས་མྱི་དགོས་ཀང་། །ཀུན་རྟོག་ལ་བཟོ་རྒྱ་མཁས་པ་ནས། །དོན་གཉྱིས་
ཀྱི་ས་བོན་རྟེན་འབེལ་བསྱིག །བཟང་རློམ་གྱི་རམ་གཏོར་ཡེ་མ་འགམ། །སས་སྲུང་དང་འདྲེ་འདུལ་བ་དྲན་ནས། །བར་
ཆད་ལ་རྱིན་ལྷག་འཇལ་འདོད་ཡྱིན། །ཕ་ཡུལ་དང་གཉེན་འདུན་བློ་བཀམ་ནས། །ཆགས་སང་གྱི་བརྟོད་ཕུར་ཐེབ་འདོད་
ཡྱིན། །གསོག་འཇོག་དང་ཐབ་ཤོམ་བ་མནོ་ནས། །རྣམ་གཡེང་གྱི་ཁོལ་པོར་འཇུག་འདོད་ཡྱིན། །སོབ་ཆུང་གྱི་སྡུག་
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གཟར་མ་ཆེ་བར། །ཚེ་གཅྱིག་གྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ངེས་གྱིས། །དགོས་འདོད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཕྱེའོ་བུ། །ཚིག་དེ་སད་སས་པ་
སེམས་ལ་ཞོག །དོན་གོ་འཆུག་མེད་པར་རྒྱུད་དང་སོར། །ཞེས་གགས་པ་རྱིན་ཆེན་ལ་གདམས་པའོ།།  །།ལྷར་བཅས་
འགོ་བའྱི་སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ། །བདག་སོགས་བློ་ལྟོས་བཅས་པའྱི་བུ་སོབ་ལ། །ཐུགས་རེའྱི་སན་གྱིས་གཡེལ་མེད་
གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །བར་ཆད་མེད་པར་དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་སྩོལ། །བུ་དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་ཐོབ་དུས་འདྱིར། །གཏན་
དོན་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། །དང་པོའ་ིབསམ་བློ་མ་བརེད་པར། །ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་ཆོས་དང་བསྟུན། །མཚན་ལྡན་རེ་ལ་
གསོལ་བ་ཐོབ། །ཅྱི་གསུང་བཀའ་བསྒྲུབ་ཡྱི་དམ་ལོང་། །ཅྱི་མཛད་ལེགས་པར་ལྟོས་དང་ཡྱིན། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་
འབལ་མེད་བརྟེན། །ཀུན་སོང་བསམ་པའྱི་བཟོ་རྒྱ་གཟོབ། །རྟེན་འབེལ་ཟབ་མོའ་ིགནད་ནས་ཟུངས། །སད་ཅྱིག་འཆུག་
འགྱིག་ལེགས་པར་རྱིས། །སྱིག་དུས་མ་འཆོལ་དུས་ཚོད་བསྟུན། །རྣམ་རྟོག་བཟོ་རྒྱ་མཁས་པ་ན། །མྱི་དགེའྱི་འོལ་ཁ་དགེ་
བར་འགྱུར། །ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་གསོས་སུ་བཟང་། །བག་ཆགས་ལངས་ཤོར་རེས་མ་འབང་། །གཉེན་པོ་བཟང་ལ་གྲུབ་
ཐོབ་ཟེར། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་སྨོན་ལམ་ཐོབ། །ལམ་ཁེར་མཁས་ན་གདུལ་བ་དག །ཆགས་ཞེན་མེད་ན་བ་བཏང་
ཡྱིན། ཆེད་དུ་གོས་ལོག་ཧྲུལ་མྱི་དགོས། །རང་འདོད་མེད་ན་གཞན་དོན་ས། །ཆེད་དུ་རྣམ་གཡེང་བསྒྲུབ་མྱི་དགོས། །སྱི་
སེམས་ཆེ་ན་ཀུན་གྱིས་རྱི། །ཆེད་དུ་སོས་མཛའ་ཚོལ་མྱི་དགོས། །དམ་ཚིག་གཙང་ན་མཁའ་འགོ་འདུ། །ཆེད་དུ་མཚམས་
བསྒྲུབ་བ་མྱི་དགོས། །བསེན་བསྒྲུབ་རེམ་ན་ཕྱིན་ལས་མྱུར། །ཆེད་དུ་ལས་སོར་བ་མྱི་དགོས། །བླ་མ་མཉེས་ན་ཅྱི་བསམ་
འགྲུབ། །ཆེད་དུ་ལུས་སེམས་བེལ་མྱི་དགོས། །དེ་སོགས་སས་པ་ཐུགས་ལ་ཞོག །ཅེས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གདམས་
པའོ།།   །།ཆེ་མཁས་ཀྱི་མཐོ་ཁ་མྱི་འགྱིམ་པར། །དོན་རྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའྱི་དབང་། །མོས་གུས་ཀྱི་རྟོགས་འདྱི་ངོ་
མཚར་ཆེ། །དོན་རང་ངོ་རང་ཤེས་འདྱི་ཁར་འདུག །དེར་ངེས་ཤེས་འདུག་གམ་དད་པ་ཅན། །ལུགས་འབྱུང་གྱི་འཁྲུལ་
ལུགས་ཕྱག་ཆེན་ལ། །སོན་ཅན་གྱི་ཐྱིག་ལེ་ནག་པོར་འབོད། །དོན་རང་བཞྱིན་ཤེས་ནས་རྒྱབ་གེས་རན། །གནས་ལུགས་
ཀྱི་རང་མདངས་འཁོར་འདས་ཆོས། །ས་ཚོགས་སུ་སང་ཡང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག  །སོན་མེད་ཀྱི་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་
ལོ། །ལུགས་ཟློག་དེ་འཁོར་བའྱི་བག་ཆགས་སོང་། །ལམ་ཁེར་ནྱི་ཚོགས་དྲུག་འཛིན་མེད་དགོས། །གང་ཤར་ལས་
གཞན་པའྱི་བསོམ་མྱི་འཚོལ། །ཉོན་མོངས་ལ་ཟབ་མོ་ལྔ་ལྡན་གནད། །རེ་དོགས་ལ་བོད་ཀྱི་དྲག་སགས་བགང་། །འདྱིར་
སང་གྱི་བསྒྲུབ་བློ་འབྱུང་དོན་མེད། །ང་བཟང་གྱི་རང་རྱིས་ཅྱི་ལ་ཡོད། །འགོ་དོན་ས་བོན་སྨོན་ལམ་ཡྱིན། །ངག་ས་འདོད་
མ ེད་འདྱི་བར་ཆད་ཆུང་། །བུ་བླ་མའྱི་བཀའ་བཞྱིན་མ་གཏོགས་པ། །གཞན་བསྒྲུབ་འདོད་མ ེད་ན་ཐུགས་ཡྱིད་
འདྲེས། །ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་དེ་ཁས་འགྱིགས། །མྱིས་སྨོན་རང་སྱིད་གཅྱིག་འབྱུང་བ་ལགས། །ཁོད་ངག་
མཚམས་དམ་པའྱི་བ་དགའ་མཛོད། །ཅེས་དགེ་འདུན་བཟང་ལ་གདམས་པའོ།། །། 
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བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱིན་རླབས་ལམ། །དེ་བླ་མའྱི་མོས་གུས་མ་ལགས་པའྱི། །ཡྱིག་ས་དང་བསྟུན་ནས་འདྲ་བསྡུར་
ཡང་། །ཞུ་དག་ཅྱིག་ཐུབ་པ་ངས་མ་མཐོང་། །མནོ་བསམ་གྱིས་ཚིག་དོན་འདྲ་བསེབ་ཀང་། །ཉོན་མོངས་ཀྱི་གཉེན་པོར་
འགོ་མྱི་སྱིད། །དེ་བེད་ཀྱི་བློ་རྒྱ་བཀམ་པ་དེས། །དེ་དགོས་ཀྱི་བ་བར་ཟྱིན་དུས་མེད། །ཡྱིན་ལུགས་ལྟར་རེ་བའྱི་འཛིན་
ཞེན་དེས། །གཅྱིག་ཆོག་གྱི་རྒྱལ་ས་འཆོར་ལ་ཉེ། །ཞེན་འདོད་ཀུན་བལ་གྱི་རྒྱུན་བསང་ན། །མྱི་འདོད་བཞྱིན་འདོད་དགུ་
ཆར་ལྟར་བབས། །དེ་དབང་མེད་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་ལགས་པར་གདའ། །གེགས་སེལ་ལ་སྡུག་བསལ་ལམ་དུ་ཁེར། །བོགས་
འདོན་ནྱི་རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །ཅྱི་གསུང་དང་ལེན་གྱི་གོ་བཙན་ན། །ཉོན་མོངས་ཀྱིས་མདའ་ལྔས་ཚུགས་མྱི་སྱིད། །དེ་གོ་
འམ་བསོམ་གཞོན་བ་བློ་ཅན། །ཞེས་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་ལ་གདམས་པའོ།། །།ཐུགས་རེའྱི་བྱིན་ལྡན་དཀར་བརྒྱུད་བླ་
མ་ལས། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་ལམ་མཁན་གཞན་མྱི་འཚོལ། །བློ་གཏད་ཐུབ་པའྱི་མཚན་ལྡན་རྱིན་པོ་ཆེ། །བདག་སོགས་
སོབ་འབངས་བཅས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །ལས་འཕོ་ལྡན་པས་བྱིས་སྦའྱི་དུས་ཉྱིད་ནས། །བསྟན་པའྱི་སོར་ཞུགས་
ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་མོས། །ངེས་དོན་ལམ་ཞུགས་སངས་པའྱི་གྲྭར་བསེགས་ཤྱིང་། །བླ་མའྱི་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་སེམས་བློ་
གོས་པ། །དང་པོའ་ིབསམ་བློ་མ་བརེད་འདྱི་བཞྱིན་འཚལ། །གཏན་དོན་ཐར་པའྱི་གོ་འཕང་བསེག་འདོད་ན། །འདྱིར་སང་
ཟས་ནོར་གཉེན་འདུན་རྩྭ་བཞྱིན་དོར། །ཁས་བླངས་བཅས་པའྱི་ཁྱིམས་རྣམས་ཕ་ཞྱིབ་ཀྱི། །ལག་ལེན་ཆོས་བཞྱིན་ཁོ་ནས་
འདའ་བར་གྱིས། །རེའྱི་བཀའ་སྒྲུབ་ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་སོངས། །ལ་འུར་འདོད་ཐག་མ་ཉེ་གསོལ་འདེབས་རེམ། །ཕན་
གྱིས་མཆོང་ས་མེད་དོ་བསོམ་ཡུན་བསྱིངས། །བདེ་གསལ་ཉམས་ལ་འདོད་འདུན་མ་ཆེ་བར། །ཐ་མལ་ཤེས་པའྱི་རང་
བབས་འཛིན་མེད་སོང་། །གནས་ལུགས་བ་རོལ་བལ་བའྱི་རང་མདངས་སུ། །འགགས་མེད་ལྷ་སགས་ཟུང་འཇུག་རོལ་
རེད་ཀྱི། །བསེན་བསྒྲུབ་བསྟན་སྲུངས་གཟུགས་སྐུའྱི་ཉམས་རལ་སོངས། །བག་ཆགས་སང་རེན་རྟོག་པའྱི་རོ་མྱི་
མོང་། །ས་བཅད་འཛིན་མེད་རང་སོ་ཐུབ་པར་གྱིས། །རང་འདོད་རྐུན་བུས་འཚེ་ཡོ་བསྟན་ལ་སེམས། །ཞྱི་བདེ་དོན་
གཉེར་མ་འདོད་སོ་གསུམ་རོལ། །ཐུབ་ཞབས་ཀུན་ཏུ་སྨོན་ལམ་འབེལ་ཆགས་ཐོབ། །ཞལ་གདམས་ལགས་སོ་བསླུ་མེད་
ཕན་ཚིག་ཡྱིན། །ཅེས་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་གདམས་སོ།།   །། 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཐུགས་རེའྱི་སྱི་གཟུགས་རྱིན་པོ་ཆེ། །རེ་བཙུན་ངག་གྱི་དབང་པོ་ལ། །རྣམ་
མཁེན་བར་དུ་སབས་ཞུས་པས། །རེས་འཇུག་བུ་སོབ་རྒྱུད་པར་བཅས། །བར་ཆད་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནས། །མཁའ་
མཉམ་འགོ་བའྱི་སབས་མཆོག་ཏུ། །དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །གཞྱིའྱི་གནས་ཚུལ་སོས་དང་བལ། །རང་
མདངས་ས་ཚོགས་གཟུགས་བརན་ལ། །དེར་འཛིན་ཞེན་པས་མ་བསད་པར། །རང་བཞྱིན་ཆོས་སྐུར་ཤེས་གྱུར་ན། །ཟུང་
འཇུག་རྟོགས་ཤེས་བསགས་དེའོ། །རྟོགས་ཟྱིན་གོམས་པར་མ་བས་ན། །ཡོན་ཏན་ལུས་རལ་མྱི་རྫོགས་པས། །ཡེངས་
མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །སྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་ལ་སོབས། །སོ་གསུམ་རེའྱི་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབས། །བས་ཤ་
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བས་ཡུས་ཆུང་བར་གྱིས། །མ་རན་འགོ་ལ་སེམས་གསུམ་བསེད། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་དཔག་མེད་ཐོབ། །ལུས་ངག་
ཆོས་སོད་རྒྱུན་མ་གཅོད། །བསྟན་པའྱི་སྱི་དོན་མ་ལགས་པའྱི། །མཐུ་དང་ངན་སགས་རྫས་མ་བསག །རྱིག་གནས་ཡོན་
ཏན་ཀུན་ལྡན་ཀང་། །ང་རྒྱལ་རློམ་ཞེན་གཏན་ནས་སང་། །རེད་བཀུར་གགས་པས་བརྒྱན་ལགས་ཀང་། །ནོར་རྫས་
གསོག་འཇོག་རྩྭ་བཞྱིན་དོར། །བསེན་བསྒྲུབ་མཐུ་ནུས་ལྡན་ན་ཡང་། །གོང་པའྱི་འདྲེ་འདུལ་ཡེ་མ་བེད། །རང་ཉྱིད་ཆེ་བའྱི་
སར་བསེབས་ཀང་། །གཞན་ལ་བརས་ཆོས་སང་བས་ནས། །མཆེད་གོགས་གཙུག་གྱི་རྒྱན་དུ་བཀུར། །བསགས་འོས་
ཡོན་ཏན་ལྡན་འདུག་ཀང་། །བསོམ་མར་དག་སང་ཆེ་བ་མྱིན། །བུད་མེད་རྱིགས་དང་འདྲྱིས་མ་འཚོལ། །མཉམ་འགོགས་
སངས་ལ་རྒྱང་རྱིང་བསེད། །བསོམ་ལ་རེས་འཇོག་མྱི་འདུག་ཀང་། །སོད་གནས་རྱི་ཁོད་དབེན་སར་གྱིས། །ཤ་ཆང་
བཟའ་བཏུང་ཅྱི་ལ་བེད། །ཁ་ཟས་བག་ཡོད་སྱི་ཐུབ་གྱིས། །སོབ་ཆུང་སྡུག་གཟེར་མ་ཆེ་བར། །མཚན་ཉྱིད་ལྡན་ལྡན་སྒྲུབ་
ཚུགས་ཟུངས། །ཀུན་ལ་དག་སང་རྱིས་མེད་ནས། །གསོལ་བ་མཚན་ཉྱིད་ལྡན་ལ་ཐོབ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་གང་ཕན་
ནས། །རང་གཞན་སྒྲུབ་ལ་ནན་ཏན་བསྐུལ། །ཡྱིག་ས་བསགས་ལ་འབས་བུ་དཀོན། །ཆོས་དང་ཤེས་རྒྱུད་འདྲེས་ངེས་
ནས། །ལུགས་གཉྱིས་བ་བ་གང་ལ་ཡང་། །ཞེན་མེད་སྒྱུ་མའྱི་རོལ་རེད་གནང་། །རང་འདོད་མ་བས་ཀུན་དང་མཐུན། །སྱི་
ས ེམས་ཆ ེ་ལ ་འཕལ་ཕུགས་ཀ ྱི། །རྟ ེན་འབ ེལ ་བ ེད་ལས་བསམ་མ ྱི་ཁབ། །བས ྱིག ་དུས་བཞ ྱི་ལ ་འཁྲུལ་མ ེད་
དགོས། །བསབ་པའྱི་ཚིག་ལ་བུལ་མེད་མཛོད། །ད་ལམ་བློ་གསལ་ཁ་མ་འདྱི། །བརེད་པར་འཕོངས་སོ་རྒྱུད་དང་
སོར། །ཞེས་མྱི་ཕམ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པའོ།།   །། 

ར ེ་ཉ ེ་ར ྱིང་མ ེད་པའ ྱི་ཐུགས་ར ེ་ཅན། །ཀུན་ལ ་ས ོམས་པའ ྱི་ར ྱིན་པ ོ་ཆ ེ། །བུ་ས ོམ ་གཞ ོན་རྣམས་ལ་བ ྱིན་ག ྱིས ་
རློབས། །གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་སྟོན་དུ་གསོལ། །ཁོད་ཡྱིག་རྱིས་སོགས་བ་བེད་གང་ལ་ཡང་། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་
འདུན་འབལ་མེད་ནས། །ཤེས་བཞྱིན་གྱི་བ་ར་ཡང་ཡང་ལྟོས། །རྱིག་གཏད་ལ་དྲན་མེད་མ་འཐས་པར། །རང་བབས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ལས་ཀུན་བསྒྲུབས། །སབས་སབས་སུ་ངལ་བསོའ་ིམཉམ་གཞག་སོངས། །མཚན་ལྡན་གྱི་རེ་ལ་གུས་འདུན་
བསེད། །ཡྱིག་ཚིག་གྱི་གཞན་ཕན་འགྲུབ་པར་སོམས། །སུན་ཉམས་ཀྱི་དུབ་ཚེ་སེམས་བསེད་བསོམ། །ལོག་རྟོག་གྱི་
རེས་སུ་མ་འབང་བར། །དགེ་སོར་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཞྱིག་བུ། །བ་སོད་ཀུན་ཆོས་སུ་མ་སོང་ན། །སྡུག་བསལ་གྱི་ཁང་
བུར་ཚུད་དོགས་ཡོད། །སྱི་སེམས་ལ་བློ་འཕང་བསྟོད་ཅྱིག་གོ། །ཧ་ཅང་རང་སུན་ཚེ་ངལ་བསོ་གཟབ། །ལར་རྣམ་རྟོག་གྱི་
བཟོ་རྒྱ་ལེགས་ཉེས་པ། །བཅྱིང་གོལ་གྱི་བློ་ཁད་ཆེ་བས་ན། །གུ་ཡངས་ནས་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པ་གནད། །ད་ལམ་གྱི་
གསལ་འདེབས་དེ་ལ་མཛོད། །ཅེས་དྲུང་ཡྱིག་པ་རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཕེལ་ལ་གདམས་པའོ།།   །།མཚན་ལྡན་བླ་མ་རྱིན་
ཆེན་ལ། །གཅྱིག་དྲྱིལ་གསོལ་བ་འདེབས་ནུས་བུས། །སོ་གསུམ་ཞབས་ཏོག་ཡུས་མེད་ན། །གནས་ལུགས་རང་ཞལ་
ཅྱིས་མྱི་མཐོང་། །གཅྱིག་ཆོག་རྒྱལ་ས་འཛིན་པ་ལ། །གང་སང་ཟུང་འཇུག་ལམ་ཡངས་ནས། །འཛིན་མེད་མལ་དུ་སོད་
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ཚུགས་ན། །དཔལ་གྱི་རྱི་ལ་དར་ཆེན་འཕྱར། །མྱི་འདོད་འདོད་དགུ་ཆར་དུ་བབས། །དབང་མེད་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པར་
ངེས། །འོལ་ཚོད་དཔྱད་གཏམ་མ་ལགས་པར། །ལག་ཏུ་ལོན་པའྱི་འཆལ་ཚིག་ལགས། །བདེན་རྫུན་ཉམས་སུ་བླང་ན་
གསལ། །དཀོན་མཆོག་བཀ་ཤྱིས་ཀྱིས་གསལ་འདེབས་མཛོད། །སྱི་སེམས་ཆེ་བའྱི་བ་དགའ་ལགས། །ཞེས་གདམས་
སོ།།  །། 

མཚན་ལྡན་བླ་མ་མཇལ་བ་དེ། །བསོད་ནམས་བསག་པ་ཆེ་རྟགས་ཡྱིན། །སྱིང་པོའ་ིདོན་ལ་མོས་པ་དེ། །ལས་འཕོ་སལ་
བ་ལྡན་རྟགས་ཡྱིན། །ཆོས་ལ་འདོགས་འགྱུར་མེད་པ་དེ། །བསག་པ་མཐའ་རུ་འདོན་རྟགས་ཡྱིན། །གཏན་དོན་ཐར་པ་
བསྒྲུབས་པ་ལ། །འདྱི་བཞྱིན་ངེས་འཚལ་ཕ་ཡྱི་བུ། །མ་རན་འགོ་ལ་སེམས་གསུམ་བསེད། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་སྨོན་
ལམ་ཐོབ། །ཡྱི་དམ་བསེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་བསོམ། །སྱིང་པོའ་ིབཟླས་བརོད་གསལ་དག་བསོང་། །མཚན་ལྡན་རེ་ལ་
གསོལ་བ་ཐོབ། །ཅྱི་གསུང་དྭངས་ལེན་གོ་ཆ་བརྟན། །སོ་གསུམ་གུས་པས་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ། །ཚེ་འདྱིའྱི་འདོད་འདུན་
རྒྱང་རྱིང་དོར། །ཆགས་སང་གཉྱིས་ལ་ཛ་རྡུང་གྱིས། །རེ་དོགས་གཉྱིས་པོར་ཐོག་རྫྱིས་ཐོང་། །རང་མཐོང་བྱུང་ཚེ་རང་
ཞལ་ལྟོས། །ཕན་སེམས་ཕན་འདོགས་སར་མུ་གྱིས། །ཕྱིན་ལས་གཤོག་རྒྱང་བསག་པ་རབ། །འདོད་ཐག་མ་ཉེ་གཉུག་
བསྱིང་འཚལ། །དེ་སད་སས་པ་སེམས་ལ་ཞོག །ཅེས་སངས་རྒྱས་རྱིན་ཆེན་ལ་ཕན་སེམས་ཆེ་བའྱི་བ་དགར་གདམས་
པའོ།།   །།གུ་རུ་ན་མོ། ལྷ་རེ་འཁོར་བའྱི་གཅོང་རྱིང་གྱི། །ར་བ་བསེད་བེད་མ་རྱིག་པའྱི། །གཏྱི་མུག་གེན་པའྱི་རང་
མདངས་ཀྱི། །སང་བ་ཡུལ་དུ་བཅད་པ་ཡྱིས། །ས་ཚོགས་གཟུགས་ལ་ཆགས་སང་བས། །འཁྲུལ་སང་འཁོར་བའྱི་ལས་
རྣམས་བསེད། །ཕུང་མཁན་དེ་ཉྱིད་སེད་མེད་དུ། །རང་ངོ་ཤེས་ན་འདུ་བེད་ཀྱི། །སང་བར་བདག་པོ་མྱི་འབྱུང་བས། །ཀུན་
རྫོབ་རྫུན་ཕུག་རྱིབ་ཅེས་གསུངས། །འདྱི་དོན་གོ་ན་རྟོགས་ལྡན་ལོ། །སོ་གསུམ་དབེན་གསུམ་མལ་དུ་ཉལ། །ཡེངས་མེད་
དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །སྨོན་ལམ་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ཐོབ། །བག་ཆགས་ནད་རོ་ལྡང་གྱུར་ན། །བདག་མེད་བོར་
ལ་ལས་མེད་ཉོལ། །ཕ་ཡུལ་འཁྱི་བ་ཆོད་པའྱི་མྱི། །གང་ལྟར་བས་ཀང་སེམས་ལས་ཆུང་། །ཆགས་སང་ཁྱི་རན་གར་
འགོར་རྒྱུག །བ་བལ་རྒྱབ་ཡན་བློ་བདེ་པོ། །བླ་མ་རེ་དང་འབལ་བ་མེད། །ལྟོ་གོས་འཕལ་ཕྱྱིད་སྐུ་སོ་གསོད། །མྱིག་
འཕང་ཡར་ལ་བསྟོད་ཅྱིག་ཨང་། །དེ་སད་ཀརྨ་བློ་གོས་ལ། །བ་བཏང་བས་པའྱི་བ་དགའ་ལགས། །གཏན་དོན་ད་རེས་
བསྒྲུབས་པ་གནད། །ཅེས་གདམས་སོ།།   །། 

དགེ་སོང་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་བ། །འདྱི་ཙམ་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་རྱིག །ལར་ནྱི་དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་
དོན་ཐར་ལམ་འཛེགས་པ་གཅེས། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་རྱིན་ཆེན་ལ། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་དང་། །ལྟེམ་རང་
མེད་པའྱི་མོས་གུས་གནང་། །ཅྱི་བསམ་ཐམས་ཅད་དེ་ཡྱིས་འགྲུབ། །ར་བ་གཅྱིག་པོ་ཐག་ཆོད་ཀང་། །དྲན་པའྱི་བྱི་དོར་མ་
བས་ན། །འཁྲུལ་པའྱི་དབ་དང་མྱི་འབལ་བས། །གཅྱིག་ཆོག་གྱི་རྒྱལ་ས་ཟྱིན་པར་མཛོད། །གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའྱི་རེས་
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འབང་ནས། །ཆགས་སང་སོག་གྱིས་འཆྱིང་ཉེན་ཡོད། །ཟན་སོང་གེན་འདྲྱིལ་ཡོང་བ་ལ། །འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་དགོས་པ་
ལགས། །ཞྱི་འདོད་སྒྲུབ་བློའ་ིརེས་འབང་ནས། །རྟོག་པ་བཟང་ངན་གཉྱིས་ཀས་འཆྱིང་། །བོད་ཀྱི་དྲག་སགས་རྒྱུན་དུ་
བསང་། །འཕལ་ཕྱྱིད་ཤེས་ན་སྐུ་སོ་གསོད། །ད་ལམ་གསལ་འདེབས་དེ་ཙམ་ལགས། །ཞེས་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་བསྒྲུབ་སེ་ལ་
ཆས་ཚེ་གདམས་པའོ།།   །། 

དཀོན་མཆོག་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །བར་ཆད་མེད་པར་ལམ་ས་
དྲོངས། །འདྱི་ཕྱྱིའྱི་སབས་གནས་ཁེད་རང་མཁེན། །བུ་འདྱི་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་རྱིག །སབས་གནས་བསླུ་མེད་
བླ་མ་ལ། །ལྟེམ་རང་མེད་པར་གསོལ་བ་ཐོབ། །བར་ཆད་མེད་པའྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག །གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་གཞན་
མྱི་དགོས། །མོས་གུས་དཀར་པོ་གཅྱིག་ཐུབ་ཟེར། །བློ་གཏད་ལྱིང་སྐྱུར་བས་པས་ཆོག །རོལ་མེད་དྲན་པ་འབལ་མེད་
སོངས། །དེ་ཀ་ལམ་གྱི་དངོས་གཞྱི་ཡྱིན། །གནས་ལུགས་རང་ངོ་ཤ ེས་པའྱི་མྱིས། །རྣམ་རྟོག་བཀག་ནས་སུ་ཞྱིག་
སྒྲུབ། །གང་ཤར་བསོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན། །རྒྱུ་འབས་ཕ་ཞྱིབ་ཞོར་ལས་འབྱུ་། །མ་དག་འཆར་སོ་སོང་གྱུར་
ན། །འཛིན་མེད་རང་གོལ་གནད་དུ་ཆེ། །ནམ་མཁར་བ་ལམ་དོད་པ་མེད། །འདྱིར་སང་སྒྲུབ་དང་བློ་མ་བསྟུན། །ལྟོ་རྒྱབ་
ངན་ངོན་འཕལ་ཕྱྱིད་གྱིས། །གནས་དང་ཟླ་གོགས་ངེས་མེད་དགའ། །སང་བ་གདོང་དེད་ཉམས་རལ་སོངས། །ཕ་ཡུལ་
འཁྱི་བ་རྦད་ཀྱིས་ཆོད། །རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་གཏན་ཡུལ་བཟང་། །འགོ་སོད་རྱི་ཁོད་དབེན་སར་གྱིས། །འདྱི་རུ་འོང་
ན་ནམ་འདོད་བོན། །ཕྱོགས་གཅྱིག་ཏུ་དོག་བ་མྱི་དགོས། །ཆོས་དང་མཐུན་ན་ང་དང་མཐུན། །ད་ལམ་འགོ་རྫངས་དེ་ཙམ་
མཛོད། །ཅེས་ཀརྨ་ལེགས་པ་གསང་སོད་ལ་ཆས་པའྱི་ཚེ་གདམས་པའོ།།   །།རེ་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་གྱི་རྱིན་པོ་
ཆེ། །བདག་སོབ་མར་བཅས་པའྱི་རེས་འཇུག་རྣམས། །ལོག་རྟོག་གྱི་སྟོང་སྦོས་མྱི་ཡོང་བར། །ཆོས་རེན་དང་འདྲེ་བ་ཞྱིག་
ཐུགས་རེས་ཟུངས། །གཤྱིས་སེ་མེད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་མ་ཤོར་བཞྱིན། །མདངས་ལྷ་སགས་ཀྱི་རོལ་རེད་མ་ཤེས་ན། །དོན་ཟུང་
འཇུག་གྱི་ཕ་མཐར་མྱི་སོན་པས། །ཐབས་ཁད་དུ་གསོད་ལ་ཞེ་ཟོན་འཚལ། །གནས་ཚུལ་གྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་ལགས་
ཀང་། །སང་ཚུལ་ལ་བླང་དོར་མ་ཤེས་ན། །ལམ་གོལ་ས་ཅན་ལས་མ་འདས་པས། །བུ་རྟེན་འབེལ་གྱི་ལག་ལེན་གནད་
ནས་ཟུངས། །ལས་མེད་དུ་ཉལ་འདོད་སྱིད་འདོད་འདྱིས། །གཞན་དོན་གྱི་རྟེན་འབེལ་མ་འགྱིག་ན། །རྟོགས་ལྡན་གྱི་ཕོ་
རྱིང་བྱུང་དོགས་ཡོད། །རྒྱུད་ཐ་མལ་དུ་ལུས་སམ་ལྟ་རྟོག་མཛོད། །ང་བདེན་གྱི་ཨུ་ཚུགས་ཆེ་དང་གཅྱིག །ངས་བས་ཀྱི་
ཁོང་ཡུས་ཆེ་དང་གཉྱིས། །འགོད་མེད་ཀྱི་ཐག་ཆོད་ཆེ་དང་གསུམ། །ལང་པ་བཅོས་མེད་ཡོང་དོགས་ཡོད། །འཕལ་སོད་
མྱི་དང་བསྟུན་པ་ནས། །ས་ཐག་རང་མགོར་དཀྱིབ་གནད། །རང་ཉྱིད་དམན་ས་ཟྱིན་པ་ནས། །གཞན་ལ་ཕན་སེམས་ཆེ་
བར་མཛོད། །ཅེས་འཁྲུལ་ཞྱིག་ཕྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལ་འགོ་རྫོངས་སུ་གདམས་པའོ།།  །། 
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བསླུ་བ་མེད་པའྱི་འབྲུག་པ་ཡབ་སས། །ནམ་བཞག་གཏན་གྱི་སབས་སུ་བཟང་པོ། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་བློ་ལྟོས་འཆོས་
ལ། །ངོ་ལོག་མེད་པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་ཅྱིག །ཐོག་མར་རང་སོན་རང་གྱིས་བརྟག་ལ། །བག་ཆགས་ངན་པ་གནད་ལ་
དབབ་ཅྱིང་། །ཆོས་དང་ཨེ་མཐུན་ཞུ་དག་ཡང་ཡང་། །ནོར་འཁྲུལ་མེད་པའྱི་ལྟ་རྟོག་གཅེས་སོ། །རང་གྱི་སེམས་ལ་དབང་
པོ་ཕེར་ཚེ། །མ་རན་འགོ་ལ་སེམས་གསུམ་ངང་ནས། །སྱིག་སོང་དགེ་སྒྲུབ་ལུས་ངག་དགེ་བསྐུལ། །རང་འདོད་མ་འཁྱིས་
གཞན་ཕན་གཅེས་སོ། །རང་དང་འགོག་པའྱི་གོགས་དང་འཁོར་ལ། །ཚེ་འདྱིའྱི་སང་ཤས་མདོ་མེད་ཡྱིན་པས། །གྲུབ་ཐོབ་
གོང་མར་མྱིག་འཕང་འདེགས་ཀྱིན། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་ཁུར་གཅེས་སོ། །གོང་ལྟག་དགོན་པར་བབ་འཆོལ་སོད་
ཅྱིག །ལྟོ་ཕྱྱིར་གནམ་རྱིབ་མྱིག་ལྟོས་ལད་པའྱི། །གྲྭ་ཡོན་མང་ཡང་བདུད་ཀྱི་བསླུ་བྱིད། །གཅྱིག་པུར་དབེན་པར་འབོས་
ཐབས་གཅེས་སོ། །དོན་ཆེན་ཕྱྱིར་མྱིན་སེར་སའྱི་གསོག་འཇོག །ལུས་སེམས་བཅྱིངས་པའྱི་ཞགས་པ་ནག་པོ། །རྱིང་དུ་
བོར་ལ་འཕལ་ཕྱྱིད་ངོས་ནས། །རྱི་ཁོད་དབེན་པར་སོད་ཚུགས་གཅེས་སོ། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ངོས་
ནས། །གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན། །ཡར་གྲུས་མྱིན་པའྱི་ཆུ་བོའ་ིགཞུང་བཞྱིན། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་
བོན་རེམ་འདེབས་གཅེས་སོ། །གཅེས་པ་བརྒྱད་ཀྱི་དབངས་ཆུང་འདྱི། །བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་འགོ་ཉརྫོངས ་
ལགས། །འདྱི་རྒྱུད་དང་འདྲེས་ངེས་ལག་ཏུ་ལོང་། །དོན་དགོས་ཆེད་ཞག་རེས་གསལ་དུ་འགོ། །ཞེས་གདམས་པའོ།།   །། 
རེ་བླ་མ་དམ་པ་སྐུ་དྲྱིན་ཅན། །འབངས་རེས་འཇུག་བཅས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །བདུད་འཇྱིག་རྟེན་རེན་དབང་མྱི་
འཆོར་བར། །ཡབ་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱྱི་རེས་སེབ་པར་སྨོན། །བུ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ལ་མྱིག་འཕང་ཡར་འདེགས་ཀྱི། །སོ་གསུམ་གྱི་
དམ་བཅའ་ངོ་མཚར་ཆེ། །དེ་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པའྱི་འཆུག་མེད་མཛོད། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་
ནས། །ཀུན་སོང་གྱི་བསམ་པ་གཟབ་པ་གནད། །ངེས་མེད་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་ཤར་ཙ་ན། །རྟོག་དཔྱོད་ཀྱི་འཛིན་པས་བསླུ་ཉེན་
ཡོད། །ཆགས་སང་གྱི་རྟོག་པ་སེས་པ་དང་། །རེ་དོགས་ཀྱི་ཞགས་པས་ཟྱིན་པ་ན། །དགོས་མེད་ཀྱི་དྲག་སགས་བགང་བ་
དང་། །ཞེན་མེད་ཀྱི་ལམ་ཁེར་མཁེན་པར་མཛོད། །ལར་ད་ལྟའྱི་བསམ་པ་ནམ་འཚོའྱི་བར། །བརེད་མེད་མཛོད་ཨང་དོ་
གལ་ཆེ། །ད་ལམ་དགེ་སོར་གྱི་གསལ་འདེབས་འདྱི། །ཁེད་ཡྱི་དམ་ལེན་པའྱི་བ་དགའ་མཛོད། །ཅེས་ངག་དབང་ཉྱི་མ་ལ་
གདམས་པའོ།།   །།ཉམས་རྟོགས་ཟུང་དུ་ཚུད་པའྱི་ལམ་བགོད ་པས། །སངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རོལ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་
ནས། །མཉམ་རེས་རྱིས་མེད་རང་བབས་ཆོས་བཞྱིན་ལས། །གཡོ་བ་མྱི་མངའ་མཚན་ལྡན་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ། །གནས་
ལུགས་རྟོགས་པའྱི་གོ་མོང་ས་ཚིག་རྣམས། །དོན་དང་འབེལ་ཆགས་སོད་པས་མ་བསླུས་ན། །རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབོར་བ་
བའྱི་མཚན་དོན་ལྡན། །འདྱིར་སང་འཛིན་ཞེན་ཆོས་འདྱི་བསླུ་བྱིད་མཁས། །ཅོལ་ཆུང་རམ་གཏོར་མ་འགམ་རང་ཞལ་
ལྟོས། །སོ་གསུམ་བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་མ་ལགས་པའྱི། །རང་འདོད་ཚང་ནང་སོམ་གྱིས་གདུངས་སམ་ལྟོས། །གང་བྱུང་
ཐུག་སད་ལམ་ཁེར་མ་ལགས་པའྱི། །སྱིད་འདོད་ཞྱི་བདེའྱི་རྐུན་བུ་ཨེ་འདུག་ལྟོས། །གནས་ལུགས་རྟོགས་དེས་ཀུན་རྫོབ་
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རྫུན་ཕུག་རྱིབ། །ང་བདག་འགོང་པོའ་ིགདོན་གྱིས་བསླུས་སམ་ལྟོས། །རང་འདོད་མེད་པའྱི་སྨོན་ལམ་ས་དག་ཅྱིང་། །ཀུན་
རྟོག་གཞན་དབང་མ་ཤོར་དག་བརོན་པ། །གཞན་དོན་འགོ་ཕན་འབྱུང་བའྱི་ས་བོན་ཡྱིན། །རྣམ་གཡེང་བདུད་རེས་འབང་
ནས་ཅྱི་ཞྱིག་བེད། །དེ་སད་སས་པ་བུལ་ཡོང་ལག་ཏུ་ལོང་། །ཞལ་གྱི་གདམས་པ་དེ་སད་ལགས་སོ་བུ། །ཞེས་དགེ་འདུན་
ཕུན་ཚོགས་ལ་གདམས་པའོ།།   །། 

བློ་གཏད་ཀྱི་ཤེས་རྒྱུད་མྱི་བསླུ་བའྱི། །དཔལ་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་མ་ལགས་པའྱི། །རྱིག་བདག་གྱི་ཅོད་པན་གཞན་མ་
མཆྱིས། །སང་རེས་འཇུག་བཅས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །ཁོད་འཆྱི་བ་སྱིང་དུ་ཟུག་པའྱི་མྱིས། །འདྱིར་སང་གྱི་འཛིན་
ཞེན་འཕལ་བཅད་ནས། །དྲྱིན་ཅན་གྱི་ཕ་མ་གསོན་སྐྱུར་བས། །འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཁྱིམ་ཐབ་རྒྱང་རྱིང་བོར། །ཚེ་བློས་བཏང་
གྱི་ཆོས་ལ་མྱིག་འཕང་བསྟོད། །བ་བལ་གྱི་སོང་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ། །བློ་གཅྱིག་དྲྱིལ་གྱི་སོབ་པར་ཐག་ཆོད་བས། །དེ་
ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་བརེད་པར་འཕོངས། །ད་འདྱི་བཞྱིན་ལགས་སོ་སེམས་ལ་ཞོག །སྱིར་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་ཆོས་དང་
བསྟུན། །མཚན་ལྡན་གྱི་རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །ཕུ་ཚོགས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་ས་
ཚོགས་བསྱིག །གནས་ཚུལ་གྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་ལགས་ཀང་། །སང་ཚུལ་གྱི་རྒྱུ་འབས་ཁད་མ་གསོད། །དགེ་སྱིག་ལ་བླང་
དོར་ཕ་ཞྱིབ་གྱིས། །གཞན་དོན་དུ་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ཐོབ། །སས་སྲུང་དང་འདྲེ་འདུལ་བ་དོན་མེད། །མ་རན་ལ་རྱིས་
མེད་བང་སེམས་བསོམ། །རྨྱི་ལམ་དང་འོལ་ཚོད་བཤད་ན་བསླུ། །དད་ཅན་གྱི་ཕྱེ་འཐོར་འགམ་ན་བསླུ། །ངོ་སྲུང་གྱི་རྣམ་
གཡེང་འདོད་ན་བསླུ། །ང་རྒྱལ་གྱི་རང་མཐོང་ཆེ་ན་བསླུ། །སོབ་ཆུང་གྱི་སྡུག་གཟེར་ཆེས་ན་བསླུ། །ནོར་རྫས་ལ་རང་
འདོད་ཆེས་ན་བསླུ། །ཉ་མ་ལ་དག་སང་ཆེས་ན་བསླུ། །བསོམ་མ་དང་བློ་ས་བསྟུན་ན་བསླུ། །གོང་ལྟག་ཏུ་སྱིད་ཆོས་
བསྒྲུབ་ན་བསླུ། །སམ་གོས་ཀྱི་འཕྱོས་ཆས་བསྒྲུབ་ན་བསླུ། །འདོད་ཡོན་ལ་དགའ་གདུང་སེད་ན་བསླུ། །མཆེད་གོགས་ལ་
ཉེ་རྱིང་ཆེ་ན་བསླུ། །བསླུ་བྱིད་ཀྱི་དག་ཚོགས་བཅུ་གཉྱིས་ལ། །ཁ་སང་གྱི་སོ་ཟྱིན་འབལ་མེད་འཚལ། །སྱི་སེམས་ལ་བློས་
བཏང་མ་བེད་པར། །བསྒྲུབ་བ་ནྱི་བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་ཡྱིན། །མོས་གུས་ལ་ལྟེམ་རང་མ་བྱུང་ན། །ཅྱི་བསམ་གྱི་དགོས་
འདོད་འགྲུབ་པོ་བུ། །ད་ལམ་གྱི་གསལ་འདེབས་དེ་ལ་མཛོད། །ཅེས་གགས་པ་རྣམ་རྒྱལ་བ་ལ་ཤ་ཚའྱི་གོས་སུ་གདམས་
པའོ།།  །།ཁོད་གཏན་དོན་གྱི་བང་ཆུབ་སྒྲུབས་སེམས་ན། །བ་མང་གྱི་བེད་བློ་མ་སེམས་པར། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་
འབལ་མེད་ནས། །རྒྱུ་འབས་ལ་བླང་དོར་ཞྱིབ་ཐྱིག་མཛོད། །གནས་རྱི་ཁོད་ཀྱི་དགོན་པར་སོད་ཚུགས་ཟུངས། །ད་རེས་
ཀྱི་གསལ་འདེབས་དེ་ཙམ་ལགས། །ཞེས་དཀར་བརྒྱུད་དར་རྒྱས་ལ་གདམས་པའོ།།    །། 

བསླུ་བ་མེད་དེས་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་ལ། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་བློ་ལྟོས་གཞན་མ་འཚོལ། །བསླུ་བར་ངེས་སོ་འདྱིར་
སང་ཆེ་ཐབས་ལ། །དགའ་གདུང་མ་ཆེ་ཞེན་ལོག་རྱི་ལ་བསོམ། །འདུས་པ་འབལ་དེས་ཚོང་དུས་གནས་མགོན་འདྲ། །ཉེ་
གདུང་མ་ཆེ་འབེལ་པ་གོང་ནས་ཆོད། །བསག་པ་ལུས་ངེས་ནམ་འཆྱི་ཆ་མེད་ལ། །ལྟོ་གོས་འཕལ་ཕྱྱིད་མྱི་ཚེ་སྡུག་ཟད་
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ཐོང་། །དོ་གལ་ཆེ་དེས་མོས་གུས་གསོལ་འདེབས་ལ། །ལྟེམ་རང་མ་བེད་སོལ་དུ་ཚུད་པར་མཛོད། །ས་ཆོད་ཆེ་ངེས་
རོལ་མེད་དྲན་འདུན་ནས། །ལང་ཤོར་མ་བཏང་བག་ཆགས་བྱི་དོར་མཛོད། །ལས་ངན་འཛད་ངེས་ལུས་སེམས་སྡུག་
བསལ་ཚེ། །སང་བློ་མ་སེམས་དང་ལེན་གོ་ཆ་བསོས། །རྫུན་པར་ངེས་སོ་བག་ཆགས་རྨྱི་ལམ་ལ། །བདེན་འཛིན་མ་ཆེ་
སྒྱུ་མའྱི་སོབ་དཔོན་སོམས། །གཏན་དོན་ངེས་སོ་རྒྱུ་འབས་ཕ་མོ་ནས། །བླང་དོར་མཛོད་ཅྱིག་ལས་འབས་བསླུ་མེད་
ཡྱིན། །ཞེས་ཟུར་མང་དབོན་པོ་ཀརྨ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སུ་ཕུལ་བའོ།།   །། 

རེ་བླ་མ་དམ་པ་སྐུ་དྲྱིན་ཅན། །འབས་ལྟོ་ཕྱྱིར་འཁམ་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །ཁོད་སས་པའྱི་ཚིག་ལ་ཕན་སེམས་
ན། །ལང་ཤོར་གྱི་རང་རྒྱུད་ཆོས་བཞྱིན་གཅུར། །མོད་མེད་ཀྱིས་ས་མཐར་མ་འཁམ་པར། །གནས་མྱི་མེད་ཀྱི་ལུང་པར་
སོད་ཚུགས་ཟུངས། །ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །རྒྱུ་འབས་ལ་བླངས་དོར་ཞྱིབ་མོར་མཛོད། །མངོན་
ལོག་གྱི་རང་མགོ་མ་གཡོགས་པར། །ཁ་ཞེ་མཐུན་ངེས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་འཚལ། །ཅེས་དེ་ལ་གདམས་པའོ།།   །།བླ་མ་སང་བ་
མཐའ་ཡས་པའྱི། །ཉེར་གནས་ནམ་མཁའ་མགུལ་གོན་ལ། །ཟོལ་མེད་ཕན་སེམས་འདྱི་ལྟར་ཤར། །ངར་འཛིན་གནད་ལ་
དབབ་པར་རྱིག །གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཐོང་བ་ན། །བཟང་འདོད་བློ་རྱིག་འབྱུང་དོན་མེད། །འཕྱོར་ལ་མ་དགའ་ཉེར་
གནས་པ། །ཉམས་མོང་བཟད་སམ་རློམ་ཞེན་དེ། །ད་མ་རྱིགས་སུ་མ་སོང་ངམ། །གནས་ལུགས་དོན་ལ་བཟང་ངན་
གྱི། །བདག་གཞན་བཅོས་པ་ངས་མ་མཐོང་། །ངའོ་སམ་པའྱི་རྟག་ཚུགས་འདྱི། །ངར་འཛིན་འགོང་པོས་མ་རློམ་
སམ། །ཞ ེ་འདོད་མ ེད་པའྱི་རང་ཚུལ་ལ། །རང་ས་ཟ ྱིན་པ་ཅ ྱིས་ཀང་དག ོས། །གཏད་མ ེད་རླུང་འཁ ེར་ངས་མ ྱི་
འདོད། །རྟོགས་ལྡན་རྟོགས་པས་མ་བཅྱིང་པར། །ཕྱོགས་འཛིན་བལ་བའྱི་གུ་ཡངས་ནས། །སོད་ལམ་ཆོས་སུ་འགོ་བ་
ཞྱིག །རང་བབ་བྱུང་ན་ཤུགས་འབྱུང་གྱི། །སོད་པས་རྣལ་འབོར་འཆྱིང་མྱི་སྱིད། །ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་
འགོ། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་སྨོན་ལམ་ལ། །ཚིག་དག་དོན་གསལ་ཡེངས་མེད་ནས། །དཔག་མེད་ཐོབ་དང་འགོ་ཕན་
འབྱུང་། །ལྟོ་གདུང་མ་ཆེ་དཀའ་ཐུབ་གྱིས། །རང་རྱིས་མ་ཆེ་དམན་ས་ཟུངས། །བ་བེད་མ་མང་རང་སར་སོད། །འགོ་
འདོད་བེད་འདོད་མ་ཆེ་བར། །ཆོས་ལྡན་སོད་ལམ་ཟུང་ཐུབ་གྱིས། །ད་ལམ་དེ་ཙམ་གསལ་འདེབས་མཛོད། །ཅེས་བསོད་
ནམས་དགེ་བ་ལ་གདམས་པའ ོ།།   །།བསླུ་བ་མེད་པའྱི་རྟོགས་ལྡན་བླ་མར། །བློ་སྱིང་གཏོད་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་
དང་། །གནས་ལུགས་རྟོགས་པའྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་འོང་། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་ཁུར་བེད་ཀྱིན། །རྱི་ཁོད་དབེན་པར་
སོད་ཚུགས་ཟུངས་དང་། །བདེ་གསལ་མྱི་རྟོག་ཉམས་མོང་སེ་ཡོང་། །གང་ཤར་རྟོགས་པའྱི་རང་ངོ་ལྟ་ཞྱིང་། །མ་བཅོས་
ལྷུག་པར་མཉམ་པར་ཞོག་དང་། །ཉོན་མོངས་ཀུན་རྟོག་ཟྱིལ་གྱིས་ནོན་ཡོང་། །བག་ཆགས་ངན་པའྱི་ལང་ཤོར་སྐྱུར་
ལ། །བང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཉམས་རལ་སོངས་དང་། །ཐེག་ཆེན་བང་ཆུབ་སེམས་གཉྱིས་འབོངས་ཡོང་། །གནས་འགྱུ་རྱིག་
གསུམ་རལ་དར་གཅོད་ཅྱིང་། །མ་བཅོས་རྣལ་མའྱི་ལམ་ལ་སོངས་དང་། །རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་དེ་དང་མཇལ་
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ཡོང་། །དོན་འབེལ་འཛོམ་པའྱི་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ། །ཡེངས་མེད་ངང་ནས་རྒྱུན་དུ་ཐོབ་དང་། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་འགོ་
དོན་འགྲུབ་ཡོང་། །ཞེས་ཀརྨ་ཆོས་བཟང་ལ་གདམས་པའོ།།   །། 

སབས་གནས་བསླུ་མེད་མཚན་ལྡན་བླ་མ་ལ། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་མོས་གུས་གསོལ་འདེབས་འཚལ། །ཅྱི་གསུང་བཀའ་
བཞྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་གོ་ཆ་ནས། །ལག་ལེན་ཆོས་བཞྱིན་སོད་ན་བླ་མ་མཉེས། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ངང་བརྟན་
པའྱི། །ཕ་རགས་རྟོག་པར་དགག་བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་ཀང་། །བག་ཆགས་ངན་པའྱི་རོ་ལ་ཆགས་ཞེན་སངས། །གནས་
འགྱུའྱི་རང་བཞྱིན་དྲན་པའྱི་ངོར་གཅྱིག་ན། །གང་ཤར་དྲན་པའྱི་རང་མདངས་ལགས་པས་སོ། །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཉམས་
མོང་འཚོལ་མྱི་དགོས། །རྒྱ་ཡན་ཀོད་ཅྱིང་མ་ཡེངས་རྒྱང་འཚོས་མཛོད། །མ་འོངས་འགོ་དོན་འགྲུབ་པའྱི་ས་བོན་
དུ། །ཚིག་གསལ་དོན་བཟང་སངས་རྒྱས་མཆོག་འགྲུབ་པའྱི། །སྨོན་ལམ་ཁུར་ཁེར་ཚེ་འདྱིའྱི་འདོད་འདུན་སྐྱུངས། །ལྟོ་
གོས་འཕལ་ཕྱྱིད་དབེན་པར་ས་སེ་ཚུགས། །ཞེས་དགེ་སོང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་གདམས་པའོ།།   །། 

སབས་གནས་མཆ ོག ་གྱུར་བླ་མ་ལ། །ས ོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་བག ྱིའ ོ། །ར ེས ་འཇུག་བུ་ལ་ཐུགས ་ར ེས ་
གཟྱིགས། །བསོམ་མཉམ་རེས་འདྲེ་བའྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཁེད་དམ་བཅའ་འབུལ་བ་ངོ་མཚར་ཆེ། །དེ་གཉེན་པོས་མཐའ་
རུ་འཐོན་མཛོད་ལ། །ད་འདྱི་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་འཇོག་པར་འཚལ། །མཚན་ལྡན་གྱི་རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་
མོས་གུས་ནས། །མངོན་ལོག་མེད་པར་ཆོས་དང་བསྟུན། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །མ་བཅོས་རང་
བབས་ཀོད་པ་ལས། །བླང་དོར་དགག་སྒྲུབ་མྱི་འཚལ་ཡང་། །བག་ཆགས་ངན་རྟོག་རེས་མ་འབང་། །སོམ་མཁན་རང་ངོ་
ཤེས་གྱུར་ན། །ཐམས་ཅད་དེའྱི་རོལ་པར་འཆར། །ལེགས་ཚོགས་རྟེན་འབེལ་དུས་བསྟུན་བསྱིག །ཚེ་འདྱིའྱི་མདུན་མ་
རྱིང་དུ་བོར། །གཉེན་བཤེས་བརེ་གདུང་རྩྭ་བཞྱིན་དོར། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་ཁུར་ཐོང་། །སྒྲུབ་ཁང་ནང་དུ་བེད་མ་
མང་། །སོ་གསུམ་དབེན་གསུམ་མལ་དུ་སོད། །བ་བློ་མང་པོའ་ིའཆར་སོ་ཡྱི། །རེ་བར་དགོས་མེད་ས་རྡུང་ཐོང་། །དོགས་
པར་ཅྱི་ཡོང་སོན་བསུ་བས། །ཆགས་སང་གཉྱིས་པོ་ཐད་ཀར་ཆོད། །འགང་ལྟོགས་སོམ་པའྱི་ཁ་ཟས་ལ། །དུས་བབ་
བསེད་རྱིམ་བརྟན་པས་སོད། །དུས་མྱིན་ཟ་འདོད་རྟེན་འབེལ་བཟློག །ཟོས་ན་སོམ་ཆེན་ཐུར་དུ་འགྱིལ། །སང་སེམས་
བརྟན་ན་དགོས་དགུ་འབྱུང་། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་སྨོན་ལམ་ཡྱིན། །མཐར་ཐུག་སྨོན་ལམ་འབེལ་བཟང་བའྱི། །ཚིག་
ཉུང་དོན་བཟང་ཡེངས་མེད་ནས། །དག་གསལ་ཚིག་གསུམ་མཚོན་པར་ཐོབ། །དགེ་འདུན་སྱི་ས ེམས་སར་མུ་
ལས། །སྨན་སོམ་ཅྱི་གསུང་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ། །རང་འདོད་ཁེངས་པར་མ་གྱུར་ཀང་། །རེན་ཁར་མ་ཤོར་གཉེན་པོ་
བརྟན། །ལར་ཆོས་དང་མཐུན་ན་ང་དང་མཐུན། །ད་ལམ་གསལ་འདེབས་དེ་ཙམ་མཛོད། །ཅེས་དགེ་སོང་སངས་རྒྱས་ལ་
གདམས་པའོ།།  །།མྱི་གཡོ་བ་ཁོད་མ་ཡོ་བར། །སོ་གསུམ་དྲང་པོས་སེམས་ལ་ལྟོས། །ལྟ་མཁན་རང་བཞྱིན་ཤེས་པ་
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ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མྱིང་དུ་འདོགས། །ཡེང་མེད་ངོས་ནས་བ་ར་གྱིས། །ཀུན་སོང་བསམ་པའྱི་བཟོ་རྒྱ་གཟོབ། །བླ་མ་རེ་
ལ་གསོལ་འདེབས་འཚལ། །ཐུགས་ཡྱིད་འདྲེ་ན་ཅྱི་བསམ་འགྲུབ། །ཅེས་གདམས་སོ།།   །། 

བསླུ་མེད་མཚན་ལྡན་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་ནས་ཐོབ། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །རྒྱུ་
འབས་བླང་དོར་ཕ་ཞྱིབ་གྱིས། །བསེད་རྱིམ་ལྷའྱི་རྣལ་འབོར་གྱི། །རང་བཞྱིན་ཆོས་སྐུར་ངོ་ཤེས་ན། །རྫོགས་རྱིམ་བསམ་
གཏན་ལོགས་ན་མེད། །བསེད་རྫོགས་ཟུང་དུ་ཆུག་པ་གནད། །ཡ་བལ་བསོམས་ཀང་ངལ་བའྱི་རྒྱུ། །ཆོས་རྣམས་དགོས་
དོན་གཅྱིག་པུ་བ། །ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་འགོ་གལ་ཆེ། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་འདྱི་ཐོག་ནས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་མ་
འགྲུབ་ན། །ཚེ་འདྱིས་དཔལ་འབོར་རྒྱས་ཀང་བསླུ། །འཆྱི་ཁར་སད་ངན་འཆོར་བས་ན། །རང་དྲྱིན་རང་ལ་ཆེ་བ་
ཞྱིག །དགོས་གལ་ཆེ་ཡོ་ཐུགས་ལ་གཞོག །ད་ལམ་གསལ་འདེབས་དེ་ཙམ་ལགས། །ཕྱྱིས་ནས་ཆོས་བཞྱིན་སོད་སེམས་
ཚེ། །ཕད་པར་འདོད་ན་དེ་བསྟུན་བོན། །ཅེས་དཔོན་མོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གདམས་པའོ།།   །། 

དཀོན་མཆོག་བླ་མར་གསོལ་བ་ཐོབས། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་མོས་གུས་གྱིས། །ངོ་ལོག་མེད་པར་ཆོས་དང་བསྟུན། །ཡེང་
མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །གང་ཤར་རང་ཞལ་ལྟ་བ་གནང་། །ཀུན་རྟོག་ངན་པའྱི་རེས་མ་འབང་། །མ་རན་དོན་
ཕྱྱིར་སེམས་གསུམ་བསེད། །འགོ་ལ་ཕན་པའྱི་སྨོན་ལམ་ཐོབས། །ཚེ་འདྱིའྱི་འདོད་འདུན་རྒྱང་སྐྱུར་ཐོང་། །རྱི་ཁོད་དབེན་
པར་སོད་ཚུགས་ཟུངས། །ཆགས་སང་གཉྱིས་པོ་ཛ་རྡུང་གྱིས། །དེ་ལྟར་བས་ན་འདྱིར་སྱིད་ལ། །ཕྱྱི་མའྱི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་
ངེས་ཡྱིན། །ད་ལམ་དེ་ཙམ་གསལ་འདེབས་ལགས། །ཞེས་ཡེ་ཤེས་སན་ལ་གདམས་པའོ།། །། 

བསླུ་མེད་ཀྱི་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ། །རྣམ་མཁེན་གྱི་བར་དུ་བློ་ལྟོས་བཅས། །དེ་ཀ་ལ་འཆུག་མེད་གདེང་ཚད་
རེད། །བླང་དོར་གྱི་རེས་བོར་མ་བས་འཚེངས། །ངེས་འབྱུང་གྱི་ཆོས་ལ་བློ་ཐག་བཅད། །བློ་འཕང་གྱི་སོང་བའྱི་གྲྭར་
བསེགས་པས། །རྟོགས་ལྡན་གྱི་རེ་བཙུན་བསྟེན་ལས་རེད། །གནས་ལུགས་ཀྱི་ཕྱོགས་འགོ་ཕྱེད་དུས་འདྱིར། །མདོ་མེད་
ཀྱི་འདྱིར་སང་བ་བཞག་ལ། །ཞེན་ཆགས་ཀྱི་གོགས་དབང་མ་གཏོང་བར། །ཞེན་ལོག་གྱི་མྱིག་འཕང་སྟོད་ཅྱིག་
ཨང་། །མཁའ་མཉམ་གྱི་མ་རན་རྱིས་མེད་ལ། །ཤ་ཁག་གྱི་སོས་མཛར་ཆགས་དོན་མེད། །དམ་ཆོས་ལ་བར་ཆད་རོམ་
སྱིད་ན། །ཕ་མ་དང་གཉེན་འདུན་བདུད་སྤྲུལ་ཡྱིན། །སྱིད་ཆོས་ལ་གསལ་སང་མ་ཞུགས་ཨང་། །སྡུག་སྒུར་ལ་བློ་རེ་
གཏད་པའྱི་མྱི། །བདེ་སྱིད་ཀྱི་ས་རྒྱས་འབྱུང་རྟགས་ཡྱིན། །བ་བློ་དང་བེད་འདོད་ཆེ་བའྱི་མྱིས། །རྟེན་འབེལ་གྱི་ལག་ལེན་
མ་ཤེས་ན། །བསྒྲུབ་ཚད་ཀྱི་འབས་བུ་གྱི་ནར་འཁམས། །གང་ཤར་ལ་འཛིན་མེད་རང་ཞལ་ལྟོས། །རེ་དོགས་ན་བོད་ཀྱི་
དྲག་སགས་བགང་། །རོལ་མེད་ཀྱི་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །རྒྱུ་འབས་ལ་བླང་དོར་ཚུལ་བཞྱིན་གྱིས། །གོགས་མེད་
ལ་ཁྱིམ་པའྱི་གོ་མ་འགྱིམ། །ད་ལམ་གྱི་འགོ་རྫོངས་དེ་ཙམ་ལགས། །ཞེས་མགོན་པོ་རོ་རེ་ལ་གདམས་པའོ།།   །། 
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བླ་མེད་ཡང་དག་ལམ་སྟོན་པའྱི། །བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་སྱི་བོས་འདུད། །སོ་གསུམ་ཆྱིག་དྲྱིལ་བློ་གཏད་པས། །རེས་འཇུག་
བུ་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་འདྱི་ཐོབ་ནས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་མ་འགྲུབ་ན། །འདྱིར་སང་ལྟོ་གོས་
གཏམ་དགའ་བས། །ཆེན་པོའ་ིགལ་གྱུར་བསེགས་ལགས་ཀང་། །འདྱིར་སྡུག་འཆྱི་ཁར་སད་ངན་འཆོར། །ཕྱྱི་མ་གར་
འཁམ་ཆ་མེད་པས། །ཕྱྱི་ལྡྱིར་ནང་སྟོང་རྣམ་སྨྱིན་འཇྱིགས། །ཚུལ་དེར་ཐར་ཚད་འབོས་པར་རྱིག །སྒྲུབ་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་
རེས་ཞུགས་ནས། །གནས་ལུགས་ཕྱོགས་འགོ་ཕྱེད་དུས་འདྱིར། །མཉམ་རེས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ནས། །རྟེན་འབེལ་
དུས་བསྟུན་མ་སྱིག་ན། །སོམ་ཆེན་ལག་རྡུམ་བག་འཛེགས་འདྲ། །དོན་གཉྱིས་འགྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་རྨོངས། །དེས་ན་
ཤེས་ལྡན་ཉམས་རལ་སོངས། །རང་འདོད་ཆགས་སང་ཛ་རྡུང་གྱིས། །རེ་དོགས་གཉྱིས་པོ་ཐད་ཀར་ཆོད། །བོད་ཀྱི་དྲག་
སགས་རྒྱུན་དུ་བགང་། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །སྨོན་ལམ་ཚིག་གསལ་དོན་བཟང་ཐོབ། །དྲྱིན་ཐོབ་བླ་
མའྱི་ཞབས་ཏོག་ལ། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་སོ་གསུམ་འབུངས། །ཅྱི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་དང་བླངས་ན། །འདྱིར་སྱིད་ཕྱྱི་མའྱི་དོན་
ཆེན་འགྲུབ། །ཅེས་གསེར་མདོག་དབོན་པོ་བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་གདམས་པའོ།།  །། 

བསླུ་བ་མེད་ངེས་དཀོན་མཆོག་བླ་མར། །ཁ་ཞེ་མེད་པའྱི་བློ་ལྟོས་བཅས་ནས། །རྣམ་མཁེན་བར་གྱི་ལམ་མཁན་ཞུས་
པས། །ནམ་བཞག་གཏན་གྱི་མདུན་མར་ལེགས་སོ། །གནས་ལུགས་གཤྱིས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་རྟོགས་ནས། །མ་ཡེངས་
དྲན་པའྱི་རྒྱུན་ལམ་སོང་ཞྱིང་། །གང་སང་འཛིན་མེད་ངང་ལ་བཞག་པས། །ཉོན་མོངས་དག་བོའ་ིལས་ཐབས་བཤོལ་
ཡོང་། །ལྟོ་གོས་གཏམ་སོགས་ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བར། །རོལ་མེད་བྱུང་ཡང་འཛིན་ཆགས་སྐྱུང་ཞྱིང་། །ལྷག་པའྱི་ནོར་རྫས་རླུང་
ལ་བསྐུར་ནས། །འཕལ་བདེ་ཕུགས་སྱིད་རྣམ་ཐར་གཙང་ངོ་། །དུག་གསུམ་ནད་རོའ་ིལྡང་དུབ་བེད་ན། །རེ་བར་དགོས་
མེད་ས་རྡུང་གཏོང་ཞྱིང་། །དོགས་པར་ཅྱི་ཡོང་ཐོག་རྫྱིས་བས་པས། །ཀུན་རྫོབ་རྫུན་ཕུག་རང་སར་ཞྱིག་ཡོང་། །མ་རན་
འགོ་ལ་སེམས་གསུམ་བསེད་ནས། །སྨོན་ལམ་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་འདེབས་ཤྱིང་། །རེ་ལྟོས་བཅས་ལ་ཆོས་མཐུན་
བསབ་ན། །དོན་གཉྱིས་བང་ཆུབ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཡོང་། །གནས་ལུགས་དོན་ལ་མོས་པའྱི་འཁོར་ལ། །ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བར་
དགོས་པ་མེད་ཅྱིང་། །མཚན་ལྡན་རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་དང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིརང་ཞལ་མཐོང་ཡོང་། །སྱིན་བདག་གྲྭ་
རྱིས་འགོགས་ཡུན་དགོས་ལ། །ཧ་ཅང་མཛའ་དང་མཁོན་པ་སངས་ནས། །མཛའ་མེད་མཁོན་མེད་རྣམ་ཐར་སོབས་
དང་། །སུ་དང་འགོགས་ཀང་འཕལ་ཕུགས་བདེ་ཡོང་། །སས་སྲུང་འདྲེ་འདུལ་གོང་ཆོག་འབམས་ན། །ད་ལམ་གལ་ཆེའྱི་
ངང་ལ་ཤོར་ནས། །སྱིན་བདག་གོ་ཕུག་དུར་སར་འབྱུང་དོགས། །བསེ་འབག་འཐུགས་པའྱི་ཁ་འཇམ་གཅེས་སོ། །བས་
ཡུས་ཅན་གྱི་སྱིན་བདག་རྣམས་ལ། །སྱིང་ནས་བརེ་བས་སྱིག་ལས་ཟློག་ཐབས། །འཕལ་ཡུན་བདེ་བའྱི་ཐབས་ལ་སོར་
ཞྱིང་། །སྨོན་ལམ་བཟང་པོའ་ིསེམས་ཁུར་གཅེས་སོ། །ཞེས་དགེ་སོང་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སུ་གདམས་
པའོ།།  །། 
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རེ་བདུད་བཞྱིའྱི་གཡུལ་ལས་རབ་རྒྱལ་བའྱི། །ཕ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོར་གུས་བཏུད་ནས། །རེན་གང་བྱུང་རང་ཞལ་
བལྟས་པ་དེས། །ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་རྫུན་ཕུགས་དབང་མེད་རྱིབ། །གཉྱིས་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་མ་ཆོམ་དེས། །གཉྱིས་སང་གྱི་
གཟུགས་ལ་ལྷ་འདྲེར་གཟུང་། །རེ་དོགས་ཀྱི་འཕང་ལ་མ་ཐར་དེའྱི། །རང་ངོ་ཞྱིག་ལྟོས་དང་མཚར་ཡང་མཚར། །རེ་བ་ལ་
དོགས་པའྱི་བང་ཆེན་ཐོང་། །དོགས་པ་ཞྱིག་འདུག་ཚེ་བདག་འཛིན་བོར། །གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་གཡོ་མེད་
ནས། །བླ་མ་ལ་བློ་གཏད་ཆོལ་ཞྱིག་ཨང་། །བདུད་བེ་བ་སྟོང་གྱིས་གག་མྱི་རེད། །དེ་བདེན་རྫུན་ལག་ཏུ་ལོངས་དང་
གསལ། །རྫུན་ལོབ་བཤད་བེད་པའྱི་བརྒྱུད་པ་མྱིན། །ལག་ལེན་གྱི་འཕང་ལ་བདར་བས་སོ། །ཞེས་སྱི་སེམས་པ་སངས་རྒྱས་
བཟང་པོ་ལ་གདམས་པའོ།།   །། 

བསླུ་བ་མེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་ཐུགས་རེ་མ་གཡེལ། །བློ་ལྟོས་གཞན་མེད་ཕ་རོད་ཆོས་
རེ། །སོབ་འབངས་བར་ཆད་བདུད་ལས་སོབ་ཅྱིག །རེད་དཀའ་དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་ཐོབ་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་སྒྲུབ་
ལས་གཞན་པའྱི། །འདྱིར་སང་ཆོས་བརྒྱད་སང་ཤས་གཞོམ་མཛོད། །རབ་རྩུབ་བློ་སའྱི་རྣམ་གཡེང་མང་པོས། །བླ་མའྱི་
བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་ལས་གཞན་པའྱི། །གོགས་སྟོབས་བསྒྱུར་བའྱི་མ་རབས་མྱིག་ལྟོས། །ཆོས་འགལ་སོད་པའྱི་དག་
ཚོགས་ཐུལ་ནས། །ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་པའྱི་གཡོག་པོར་གྱུར་ཅྱིག །ཅྱི་བསམ་འགྲུབ་པའྱི་རྟེན་འབེལ་ལགས་སོ། །སེ་མེད་
གདོད་མའྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་ན། །རློམ་ཞེན་འཇུག་པའྱི་གདགས་གཞྱི་ཨེ་འདུག །བཟང་འདོད་འཛིན་པའྱི་གཡའ་དང་
བལ་བས། །མཆོག་འབྱིང་དམན་གསུམ་སྱི་བོས་མཆོད་ཅྱིག །ཆེ་ས་འཛིན་འདོད་མཐོར་སེགས་ཆེས་ན། །གཤེ་སྐུར་ཉོ་
བའྱི་རྱིན་ཐང་ཚང་བས། །མཐོང་ཐོས་ཀུན་གྱིས་དག་བཞྱིན་སང་ཡོང་། །སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བརེ་བས་སོངས་ཤྱིག །སྱི་
སེམས་ཆེ་ན་ཀུན་ཡྱིད་འོང་བས། །ཀུན་དང་མཐུན་ཅྱིང་ཀུན་གྱིས་བཀུར་རོ། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་སྨོན་ལམ་འདེབས་
ཤྱིང་། །ཀུན་གྱི་བན་བཞྱིན་གུས་འདུན་གཅེས་སོ། །ནོར་འདོད་ཆེས་ན་ཀུན་དང་འགས་ལ། །རང་རྒྱུད་སེར་སའྱི་སོག་
གྱིས་བཅྱིངས་ནས། །འཕལ་ཡུན་སྡུག་བསལ་ཁོལ་པོར་འགྱུར་བས། །ཆགས་འཛིན་མེད་པའྱི་བ་བཏང་སྱིད་དོ། །དེ་སད་
སས་པ་སེམས་ལ་ཞོག་དང་། །དགོས་དོན་ཅྱི་འདུག་ཕྱྱིས་ནས་གསལ་ལོ། །རང་འདོད་ཟད་ནས་ཅྱི་བས་དམ་ཆོས། །ཅྱི་
བསམ་འགྲུབ་པའྱི་རྟེན་འབེལ་ལགས་སོ། །ཞེས་བམས་མདུན་བསྟན་པ་སྱི་ཆོས་པའྱི་སོབ་དཔོན་ལ་གདམས་སོ།།  །། 

སབས་གནས་བསླུ་མ ེད་དཀ ོན་མཆོག་གསུམ་ག ྱི་དངོས།  །གདུལ་བའྱི་མ ོས་ང ོར་ས་ཚ ོགས་གཟུགས་འཆར་
བའྱི། །མཚུངས་མེད་རེ་བཙུན་མཆོག་དེར་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བདག་སོགས་རེས་འཇུག་བཅས་པར་གསོལ་འདེབས་ན། །ཕ་
རེས་བུ་ཡྱིས་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དགེ་སོང་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོར་མཆེད་གོགས་ནྱི། །དུས་ངན་ད་ལྟའྱི་ཆོས་གཟུགས་
ཕལ་མོ་ལ། །ལ ེགས་པར་མ་ས ེམས་མྱི་ལུས་སུན་འབྱིན་མཁན། །ས ོན་བརྟག་སྐུར་འདེབས་མ་བེད་ཐད་ཀར་
ཞོག །བསམ་གཞྱིག་ཐོང་ལ་རང་མགོ་ཆོས་ཀྱིས་ཐོན། །གཞན་དོན་བེད་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀུན་སོང་ལྟོས། །ཚེ་འདྱིའྱི་ཀུན་སོང་
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ཞུགས་ཚེ་དུག་བཞྱིན་སངས། །འཕལ་ཕུགས་བརྟག་པའྱི་རྣམ་མཁེན་རྒྱུར་འགོ་ན། །ཞྱི་བདེ་མ་སེམས་བསབ་བ་ཆོས་
མཐུན་གྱིས། །འདྱིར་སང་ཞེ་ལ་བཞག་པའྱི་ཆོས་གཟུགས་ལ། །ཁོ་བར་མྱི་རྱིག་ཐབས་ཀྱིས་རྒྱང་བསྱིང་མཛོད། །བཀའ་
བཞྱིན་སྒྲུབ་ལ་ཤ་ཚ་གོ་ལོག་སངས། །འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་དག་དང་གང་ཁོལ་མཛོད། །དད་རྫས་བྱུང་ཚེ་རང་གཞན་
མ ྱི་བས ེག ་པར། །ཚ ོད་ན་བག་ཡ ོད་སད་ཅ ྱིང་རྣམ་གཡ ེང་སྐྱུང་།  །ཞ ེན་པའྱི་གས ོག་འཇ ོག ་ད ེར་ཡང་ཞ ེ་ཟ ོན་
མཛོད། །གོགས་འཁོར་སྱིན་བདག་ང་རྱིས་ཕྱོགས་ཆ་ལ། །ཆགས་སང་འཇུག་ཚེ་ཞྱི་འཛིན་འཕལ་གཅོད་ནས། །རང་ཉྱིད་
དབེན་གསུམ་བསྟེན་པ་གནད་དུ་ཆེ། །ཕན་སེམས་ཡོད་ན་འགོ་དོན་ཞོར་ལ་འབྱུང་། །ཆེད་དུ་རྣམ་གཡེང་མྱི་དགོས་སྨོན་
ལམ་ཐོབ། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ཡྱིན་ཞེས་བླ་མས་གསུངས། །ཞེས་གདམས་སོ།།  །། 

རྒྱལ་བ་བམས་པའྱི་ཉེར་གནས་པས། །སྱིད་ཞུས་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་རྣམས། །འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བ་
དེ། །བསོད་ནམས་ཡོངས་ཀྱི་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན། །ད་དུང་བསམ་སོར་ལྷད་མེད་ནས། །རང་གཞན་དོན་ཕྱྱིར་མཆོད་པའྱི་
རྫས། །བསོད་ནམས་འབོར་ལྡན་བྱུང་བ་རྣམས། །ཆུད་ཟོས་མེད་པའྱི་ལག་ལེན་དང་། །ཡེངས་མེད་དྲན་པའྱི་རལ་སོང་
དུ། །ཡྱིག་དྲུག་དགེ་བསྐུལ་སྨོན་ལམ་སོགས། །རང་འཁྱིས་མེད་པའྱི་བ་སོད་གཅེས། །རང་དང་འགོགས་པའྱི་གོགས་
རྱིགས་ལ། །འཇམ་ཞྱིང་རན་པའྱི་བསབ་ཚིག་རྣམས། །ཆོས་ལྡན་ལམ་དུ་འགོ་བ་གནང་། །དེ་རུ་མྱི་གོ་ཆོད་བྱུང་
ནས། །བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་མཆོག་ཏུ་གྱུར། །བཟའ་བཏུང་ལུས་འཚོ་ཙམ་ཞྱིག་དགོས། །ཧ་ཅང་བག་མེད་སྐྱུགས་བོའ་ི
གནས། །བློ་ཆོས་དང་མཐུན་ན་ང་དང་མཐུན། །ད་ལམ་དེ་ཙམ་གསལ་འདེབས་མཛོད། །ཅེས་རྒྱལ་བ་བམས་པའྱི་ཞབས་ཏོག་
པ་དགེ་འདུན་བཟང་ལ་གདམས་པའོ།།  །། 

རེ་བཙུན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལས། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་རེ་ལྟོས་མེད། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་
ལ། །བར་ཆད་མེད་པར་བསབ་ཏུ་གསོལ། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་སྒྲུབ་འདོད་
མྱིས། །སྱིད་སྡུག་འདམ་ཁ་མྱི་སེམས་པར། །ཚེ་འདྱིས་བ་བཞག་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར། །ནད་དང་སྡུག་བསལ་གཏམ་ངན་
ལ། །སོང་བློ་མ་བེད་ལམ་དུ་ཁེར། །ལས་ངན་འཁྲུད་མར་དང་དུ་བླངས། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །བླ་མ་
རེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཅྱི་གསུང་དང་ལེན་གོ་ཅ་གོན། །མངོན་ལོག་མེད་པའྱི་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབས། །སོམ་པ་དམ་ཚིག་
སོག་བཞྱིན་སྲུངས། །རྒྱུ་འབས་ཕ་ཞྱིབ་བླང་དོར་བརོན། །ཕ་ཡུལ་གཉེན་དང་ཆགས་ཞེན་སྐྱུངས། །ཁྱིམས་གོགས་བཟང་
དང་རྟག་ཏུ་འགོགས། །བླ་མ་གཉྱིས་པའྱི་འདུ་ཤེས་བསེད། །ཆོས་མཐུན་བསབ་ཚིག་དང་ལེན་ཉམ། །འདྱིར་སང་མཁན་
དང་རྒྱངརྱིང་བསེད། །གོགས་ངན་བྱུར་གྱི་གཉའ་ཤྱིང་སངས། །བསོམ་མར་དག་སང་ཆེ་བ་མྱིན། །ཁྱིམ་པ་དག་དང་
འདྲྱིས་མ་འཚོལ། །བ་མང་པོ་དང་བློ་མ་བསྟུན། །ལྟོ་གདུང་ཅན་དང་ཐབ་མ་སེ། །སྱི་སེམས་དག་སང་མཁན་དང་
འགོགས། །དགེ་ས ོར་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་པར། །བ་མང་མ་རོམ་གཅྱིག་དྲྱིལ་གནང་། །རོ་རུས་བླ་མ་བསྟེན་དུས་
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གཏུག །འགོ་དོན་ལོག་ཏུ་སྨོན་ལམ་ཐོབ། །ཕྱེ་འཐོར་རྱིགས་ལ་དགའ་གདུང་སངས། །ཆགས་སང་གཉྱིས་ལ་ཛ་རྡུང་
ཐོང་། །དགོས་མེད་དྲག་སགས་དགོས་དུས་བགངས། །བ་བ་ཞེན་པ་ཡོད་རྱིང་ཐོང་། །རྟེན་འབེལ་སྱིག་དུས་ཤེས་པར་
གྱིས། །ཞེས་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལ་གདམས་སོ།།  །། 

སབས་མཆོག་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་འབལ་མེད་བསྟེན། །དྲྱིན་ཅན་མཚན་ལྡན་གུ་རུ་
རེ། །གསོལ་བ་སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་ནས་ཐོབ། །མོས་གུས་ལྟེམ་རང་མེད་པར་གནང་། །བསོམ་ཆེན་རྒྱལ་དབང་ལྷུན་གྲུབ་
ལ། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྱི་སྒྲུབ་ཚུགས་རེ། །དབེན་གནས་རྱི་ཁོད་འགྱིམས་ཤྱིག་ཨང་། །སྱིད་འདོད་རེ་བ་མ་བསད་
ན། །སྡུག་བསལ་སོག་དང་འབལ་མྱི་སྱིད། །ལྟོ་གདུང་ཆེ་ན་ས་ཟྱིན་དཀའ། །འཕལ་ཕྱྱིད་གདོང་དེད་སྱིད་དོ་ཨང་། །འདྱིར་
སང་སྒྲུབ་སེམས་བདུད་ཀྱིས་བསྡུས། །གཉེན་འདུན་བརེ་གདུང་མ་ཆེ་བར། །ནོར་རྫས་གསོག་འཇོག་རྩྭ་བཞྱིན་བོར། །ཕ་
ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་ཅྱིག་ཨང་། །རྣམ་གཡེང་འདོད་ནས་དགེ་སོར་འབོར། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །གང་
ཤར་འཛིན་མེད་རང་འགོས་སོངས། །རེ་དོགས་ཐེར་ལ་ཐོན་ཅྱིག་ཨང་། །ནུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྡན་ན་ཡང་། །གོང་པའྱི་
འདྲེ་རྡུང་མ་བེད་པར། །མ་རན་འགོ་ལ་རྱིས་མེད་པའྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་གཉྱིས་སོངས་ཤྱིག་ཨང་། །དད་ཅན་ཕྱེ་འཐོར་
མ་འགམ་པར། །ཁྱིམ་པ་དག་དང་འདྲྱིས་བཤེས་སངས། །འགོ་དོན་ལོག་ཏུ་སྨོན་ལམ་ཐོབ། །བསོམ་མར་དག་སང་མ་ཆེ་
ཨང་། །ཨང་དྲུག་ཉམས་ཀྱི་བསབ་བ་འདྱི། །སྱིང་ནས་བརེ་བའྱི་བུ་ལ་གདམས། །འགོ་རྫོངས་ལགས་སོ་དགེས་པར་
མཛོད། །ཕྱྱིས་ནས་ངོ་གདོང་མཐོ་བར་བོན། །ཅེས་སོ།། །།ཡབ་ཐུགས་རེའྱི་མངའ་བདག་རྱིན་པོ་ཆེ། །སང་རེས་འཇུག་
ལྟོས་བཅས་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །ནོར་དངོས་འཛིན་ཞེན་པས་མྱི་འཆྱིང་བར། །ཞེན་ལོག་གྱི་རྣམ་ཐར་འཁོངས་པ་
ཞྱིག །རེ་ཁེད་རང་ལ་རེའོ་ཐུགས་རེ་ཅན། །ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་སོག་དང་མ་བལ་བའྱི། །མྱིང་འཁྲུལ་ཞྱིག་བསན་ཡང་ཐོབ་བརྫུ་
ཡྱིན། །དོན་དེས་ཀང་རང་སེམས་རང་སོང་ལ། །ཁ་ཚིག་ཙམ་མྱིན་པར་ལྟ་རྟོག་མཛོད། །གཉེན་འདུན་གྱི་ཞེན་ཆགས་མ་
འཕོངས་ན། །ཕ་ཡུལ་གྱི་འཁྱི་བ་བཅད་ཟེར་ཡང་། །ཝ་བསག་རུལ་བསམས་ཚེ་གལ་སོར་འཁོར། །ཕྱོགས་རྱིས་ཀྱི་
ལྕགས་སུ་ཆུག་ཉེན་འདུག །ལྟོ་གསོལ་ཞེན་པ་ཆུང་ཟེར་ཡང་། །སྱིད་འདོད་ཀྱི་མགོ་བོ་མ་ཆོག་ན། །གསོག་འཇོག་གྱི་
རྣམ་གཡེང་མྱི་སོང་བར། །གཙང་པོ་ལ་ཐར་ཀང་ཡུར་ཆུ་འཐོག །དོན་དེས་ཀང་མནོ་བསམ་ལེགས་པར་ཐོངས། །ཞེན་
མེད་ཀྱི་སྱིང་རེ་འབལ་མེད་ན། །ཞེན་འཛིན་གྱི་རྣམ་གཡེང་ཅྱི་ལ་དགས། །གཞན་ཕན་གྱི་འགོ་དོན་ཞོར་ལ་འབྱུང་། །རྱིས་
མེད་ལ་ལས་འབེལ་འཇོག་པ་ལགས། །དེ་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལམ་གསལ་འདེབས་མཛོད། །ཅེས་འཁྲུལ་ཞྱིག་ཕྱིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལ་
གདམས་པའོ།།  །། 

རེ་བཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རེ་ཅན། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །བར་ཆད་མེད་པར་ལམ་ས་དྲོངས། །དམ་
ཆོས་མཐའ་རུ་ཕྱྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྒྱུ་རེན་རྟེན་འབེལ་འཛོམ་པ་ཡྱི། །དགེ་སོར་གོ་མོང་རབ་འདུག་ཀང་། །བ་
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བློ་བེད་འདོད་ཆེ་ལུགས་འདྱིས། །དགེ་སོར་རླུང་ལ་སྐུར་གྱི་དོགས། །བསོམ་ལ་བདག་པོ་དགོས་པ་ཡྱིན། །ད་ས་འདོད་
འགོ་འདོད་མ་ཆེ་བར། །དབེན་གསུམ་མལ་དུ་ཚུགས་པར་གྱིས། །གང་ཤར་འཛིན་མེད་རང་ཞལ་ལྟོས། །ཚེ་འདྱིའྱི་འདོད་
འདུན་རང་དུ་སངས། །ཆགས་སང་གཉྱིས་ལ་ཛ་རྡུང་ཐོངས། །རེ་དོགས་གཉྱིས་ལ་ཐོག་རྫྱིས་གྱིས། །སྱིད་སྡུག་གཉྱིས་ལ་
བདམ་ཁ་སངས། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་ཁུར་ཐོངས། །རྱི་ཁོད་དབེན་པར་སོད་ཚུགས་ཟུངས། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་
སྨོན་ལམ་ཐོབ། །ཆེ་བ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལོངས། །དེ་སད་བས་ན་འདྱིར་སྱིད་ལ། །ཕྱྱི་མའྱི་དོན་ཆེན་འགྲུབ་ངེས་
ཡྱིན། །ད་ལམ་འགོ་རྫོངས་དེ་ཙམ་ལགས། །ཞེས་ཤཱཀ་རྱིན་ཆེན་ལ་གདམས་པའོ།།  །། 

བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་བའྱི་བླ་མ་ལ། །ལྟེམ་རང་མེད་པར་གསོལ་བ་ཐོབ། །མངོན་ལོག་མེད་པའྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ། །འབལ་བ་
མེད་པ་སྱིང་དུ་བསོམས། །ཅྱི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཆོས་དང་བསྟུན། །ཕ་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་བོར་བའྱི་མྱིས། །གཞན་ཡུལ་ཆགས་
སང་བསག་དོན་ཅྱི། །རྱི་ཁོད་དབེན་དགུར་སོད་ཚུགས་ཟུངས། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་ཁུར་ཐོངས། །ཡེངས་མེད་དྲན་
འདུན་འབལ་མེད་ནས། །གང་ཤར་འཛིན་མེད་རང་ཞལ་ལྟོས། །ཆགས་སང་གཉྱིས་ལ་ཛ་རྡུང་གྱིས། །རེ་དོགས་གཉྱིས་
ལ་ཐོག་རྫྱིས་ཐོངས། །འགོ་དོན་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་ཐོབ། །འབྲུག་པའྱི་ཆེ་བ་རྣམ་གསུམ་ལ། །མྱིག་འཕང་ཡར་འདེགས་
ལག་ལེན་གྱིས། །འདྱིར་སང་མཁན་དང་བློ་མ་བསྟུན། །བླ་མའྱི་གདམ་ངག་མ་བརེད་པར། །ཕད་པར་སེམས་ཚེ་ནམ་
ཡྱིན་ཤོག །ངོ་གདོང་ས་བོའ་ིཕྱག་རྟེན་གནང་། །ཞེས་ཤཱཀ་རྱིགས་དབང་ལ་གདམས་སོ།།  །།བུ་ཆུང་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ་
ཁོད། །རྟེན་འབེལ་འགོས་ཀྱིས་རེ་ཞྱིག་སོང་། །དོན་མེད་ས་མཐར་འཁམ་ནས་ཅྱི། །བླ་མ་དྲན་ཚེ་འདྱི་རུ་ཤོག །ཅེས་
གདམས་སོ།།   །། 

རེ་བཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རེ་ཅན། །རེས་འཇུག་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སྱི་སེམས་ཅན་གྱི་བསོམ་ཆེན་ལ། །ཕན་ཐོག་
ངེས་པའྱི་བསབ་ཚིག་ནྱི། །སྱིར་ཡང་ཐམས་ཅད་འདུས་བས་ལ། །སོས་ལམ་རང་ཉྱིད་ཚེ་གཞུག་གྱིས། །ལྷག་མར་སོད་
པའྱི་སབས་སེབ་པས། །འདྱིར་སང་མདུན་གོས་སེམས་དོན་མེད། །ཡང་དག་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །བླ་མ་རེ་ལ་
གསོལ་བ་ཐོབ། །ཆགས་སང་འཛིན་པའྱི་རེས་མ་འབང་། །ནད་རོ་ལྡང་ན་བཙན་ཆོད་ཐོངས། །རང་དོན་གསོག་འཇོག་རྩྭ་
བཞྱིན་དོར། །སེར་སའྱི་ཁྱི་རྐུན་རྒྱང་རྱིང་བསྐྲད། །གོགས་ལ་ཆགས་མེད་འཕལ་ཕྱྱིེད་སོབ། །ངོ་གཅྱིག་ངང་ནས་དགེ་
སོར་གྱིས། །བེ་ཁ་ཅྱི་ཁེངས་བཙན་ས་སེགས། །དད་ལྡན་ཚོགས་སོགས་སེལ་རྣམས་ལ། །སྨོན་ལམ་བཟང་པོའ་ིཁ་ལན་
ཐོབ། །འཇྱིག་རྟེན་རེ་ན་ཐབས་ཀྱིས་བོལ། །དགོས་མེད་མ་ཟེར་ཞེན་མེད་གྱིས། །དད་ཅན་ཕྱེ་འཐོར་བྱུང་སྱིད་ན། །རང་གྱི་
ཡོན་ཏན་སོགས་ལ་དྲྱིས། །གཞན་མགོ་མ་བསོར་རང་ལ་སྱིག །གཞན་ནོར་ལེན་མེད་ཐོབ་རྒྱལ་མྱིན། །མྱིག་ལ་བྱི་དོར་
གཏོང་བ་གནང་། །ཤུལ་དུ་རེས་དྲན་མེད་པ་གནད། །དག་ལ་སོ་པ་འཇོག་པ་གནད། །འགོ་དོན་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་
གནད། །རང་དོན་ཆགས་ཞེན་མེད་པ་གནད། །བས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་དགོས་པའྱི་དོན། །ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་ཨེ་སོང་
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ལྟོས། །ལབ་ལོབ་མང་བའྱི་སོ་ལ་མེད། །དེ་སད་སངས་རྒྱས་བཟང་པོ་ལ། །བརེ་བས་གདམས་སོ་སེམས་ལ་ཞོག །སྒྲུབ་
པ་པོ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་གོ་རྫོང་དུ་མཚམས་ལོ་གསུམ་མ་གཏོང་རྱིང་གྱི་ཉམས་ལེན་སོས་བཅས་སོས་མེད་བས་ཚུལ་
དང་། དགེ་སོར་ལ་བོགས་ཐོན་ལུགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་མྱི་ཉུང་ཙམ་ཡྱི་གེར་བྱིས་ནས་འདུག་པར་དངོས་ལེན་ཞྱིབ་རྒྱས་ནྱི་ཡྱི་
གེས་འཇྱིགས་པས་བཞག །མདོར་བསྡུས་སས་པ།།  སྨོན་ལམ་ཐོན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ནད་ནྱི་སྨན་གྱིས་བཅོས་པ་
ལགས། །སྨན་ནད་དུ་སོང་ན་བཅོས་ཐབས་དཀའ། །མ་སྦོས་མ་སྦོས་རང་ཞལ་ལྟོས། །སྐྲ་བཀྲུ་ཆོས་བེད་བདག་དོན་
ཡྱིན། །གཞན་ལ་བས་ཡུས་དྲྱིན་རྱིས་མེད། །བས་པ་མྱི་གཙོ་ལག་རེས་གཙོ། །ད་ལམ་དེ་ཙམ་ཐུགས་ལ་བཞུགས། །ཞེས་
གདམས་སོ།།  །། 

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སན་རས་གཟྱིགས། །འགོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །མྱི་རན་ང་ཡྱི་འདྱི་ཕྱྱི་བར། །བློ་ལྟོས་
བཅས་སོ་འཕགས་མཆོག་ལགས། །ཡེངས་མེད་ངང་ནས་ཡྱིག་དྲུག་འདྲེན། །འདྲེན་མཁན་རང་སེམས་དངོས་མེད་
འདྱི། །རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་དང་དབེར་མ་ཕྱེད། །ཐུགས་རེ་ཆེ་འོ་ང་རེ་འཚེངས། །བུ་ནོར་སོ་ཚིས་མ་བས་པས། །མཚན་
ལྡན་བླ་མ་རེ་དང་མཇལ། །བློ་ལྟོས་བཅས་པའྱི་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །འདྱི་ཕྱྱིར་འཚེངས་སོ་སྱིད་པ་ལ། །ཁོད་དེ་སད་ཟེར་
གྱིན་ཡྱིག་དྲུག་བགང་། །ཞེས་ཇོ་རན་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་ལ་གདམས་པའོ།།   །། 

བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་བསག་པའྱི་གཟུགས། །དལ་འབོར་དོན་ཆེན་བསྒྲུབ་པའྱི་མྱིས། །དབེན་གསུམ་མལ་དུ་ཚུགས་
ཐུབ་པའྱི། །དག་སང་འབོངས་པའྱི་ཚེ་མཚམས་པས། །གསུང་ཕྱིན་འཕོད་ལན་འདྱི་ཙམ་སམ། །གནས་ལུགས་རང་
བཞྱིན་ཡོངས་ཤེས་པས། །རང་མདངས་འགོག་མེད་རོལ་རེད་ལས། །སང་ཚུལ་རྣམ་འགྱུར་གཏན་ཕེབས་ཐོས། །དཀའ་
ཐུབ་ནོར་ཅན་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི། །སོ་གསུམ་དགེ་སོར་སང་ཚུད་པའྱི། །རྣམ་ཐར་ཡ་མཚན་བསགས་འོས་མཆོག །རེས་
སུ་ཡྱི་རང་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཆོས་མཐུན་བཞེད་པའྱི་དོན་རྣམས་ཀུན། །གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱི། །འགོ་དོན་ཕྱོགས་
མཐར་རྒྱས་པ་དང་། །སྐུ་ཚེ་མཐའ་རུ་ཕྱྱིན་པར་ཤོག །ཅེས་རྟེན་འདུས་ཐུམ་ལ་རྟགས་འབར་རོ་རེ་རྫོང་ནས་ཕུལ།།   བསླུ་
མེད་དཀོན་མཆོག་བླ་མ་ལས། །རེ་ལྟོས་གཉྱིས་པ་མ་མཆྱིས་པས། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །བར་
ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁོད་བ་བློའ་ིམདུན་མ་བཟང་ལ་མགུ། །དང་པོའ་ིབསམ་བློ་མ་བརེད་པར། །ནམ་འཚོའྱི་
བར་དུ་མཐའ་ར་སོལ། །གཉེན་པོའ་ིརྟགས་མཚན་བཟང་བ་གནང་། །ཉམས་མོང་བཟང་ལ་རློམ་ཞེན་དང་། །བས་ཡུན་ང་
རྒྱལ་སངས་པ་གནད། །རྱི་ཁོད་ངེས་མེད་སོད་ཚུགས་བཟུང་། །འདོད་ཡོན་ཞེ་འདོད་བདུད་ཡྱིན་སངས། །ཆོས་བརྒྱད་
མགོ་བོ་མ་སོམས་ན། །བས་ཚད་ཆོས་སུ་འགོ་བ་དཀའ། །འདོད་པའྱི་ཁོང་བསན་དུག་བཞྱིན་སངས། །མངོན་ལོག་མེད་
པ་གདམ་ངག་ཟབ། །ད་ལམ་དེ་ཙམ་འགོ་རྫངས་མཛོད། །ཅེས་དཀོན་མཆོག་བཟང་ལ་གདམས་པའོ།།  །།རས་པ་ཆོས་
མཐུན་འདུག་པའྱི་གཏམ། །སར་ཕན་ཐོས་པས་མགུ་བའྱི་ཚིག །འདྱི་བཞྱིན་སེམས་ལ་འཇོག་གལ་ཆེ། །ཡེངས་མེད་དྲན་
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འདུན་འབལ་མེད་ནས། །བླ་མ་རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །ལག་ལེན་རྒྱུ་འབས་ཕ་ཞྱིབ་རྱིས། །ཚེ་འདྱིའྱི་འདོད་འདུན་རྩྭ་བཞྱིན་
དོར། །རེ་དོག་གཉྱིས་ལ་གཉེན་པོ་ཐོངས། །ཆོས་མཐུན་གོགས་དང་ལྟ་སོད་བསྟུན། །ནག་ཆང་སོད་པའྱི་ཕྱོགས་མ་
འཁོར། །མྱིག་འཕང་ཡར་འདེགས་སྒྲུབ་ཚུག་ཟུངས། །ལར་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་ཆོས་དང་བསྟུན། །ཅེས་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་
གྲུབ་ལ་གདམས་པའོ།།  །།བླ་མ་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ། །སོ་གསུམ་དྭངས་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །དལ་འབོར་དོན་ལྡན་
བསྒྲུབ་པ་ལེགས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་ཕྱིན་ལས་པ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སན་རས་གཟྱིགས། །ཡྱི་དམ་གཟུང་བ་ངོ་མཚར་
ཆེ། །གཟུངས་སགས་ཡྱི་གེ་དྲུག་པ་ཡྱི། །ཕན་ཡོན་བསགས་པ་བརོད་ལས་འདས། །ཡེང་མེད་ངང་ནས་དག་པ་
གནད། །སྨོན་ལམ་ཚིག་གསུམ་དོན་བཟང་བ། །ཐུན་ཞབས་རྣམས་སུ་འདེབས་པ་ལགས། །ལར་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་ཆོས་
དང་བསྟུན། །ཞེས་འོ་ཡ་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་གདམས་པའོ།།    །། 

སབས་མཆོག་བསླུ་མེད་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལས། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་ཡོངས་འཛིན་གཞན་མ་མཆྱིས། །གང་བྱུང་
ཐུགས་རེར་ཤེས་པའྱི་མོས་གུས་ལས། །སྱིད་སྡུག་འདམ་ཁའྱི་ཆགས་སང་རེས་མྱི་འབང་། །གནས་ལུགས་རང་བཞྱིན་
ཡོངས་ཤེས་རང་མདངས་ལས། །ཆེ་བ་རྣམ་གསུམ་རྟེན་འབེལ་ཕ་ཞྱིབ་གནད། །ཚེ་འདྱིའྱི་འདོད་འདུན་འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་
བརྒྱད་ལ། །གསལ་སང་ཞུགས་ན་བདུད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་བས། །ཁ་སང་འཛོམ་པའྱི་སོ་པ་འཇོག་པ་གནད། །ཅེས་བློ་གོས་མཆོག་
ལྡན་ལ་སེད་པའྱི་ཞལ་གདམས་སོ།།   །། 

སབས་གནས་བསླུ་མེད་ཀྱི་རེ་བཙུན། །ངག་གྱི་དབང་པོ་དེ་མཁེན་ནོ། །བདག་སོགས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་བུ་ལ། །བྱིན་རླབས་
དབང་བསྐུར་འདྲ་སྩོལ་དང་། །སྱིང་ནས་ལྷ་ཆོས་རང་བཞེད་ན། །ཡ་རྱི་མ་རྱིའྱི་ངང་ལ། །མྱི་ལུས་ཆུད་ཟོས་སུ་འཕོངས་
པས། །དལ་འབོར་རེད་དཀའ་དང་འཇྱིག་སའྱི། །ནམ་འཆྱི་ངེས་མེད་དུ་སོམས་ལ། །དམ་ཆོས་མཛད་ངེས་གཅྱིག་མཛོད་
དང་། །སྱིད་ཆོས་ཟོས་བདེའྱི་ངང་ནས། །བང་ཆུབ་འགྲུབ་པ་འདྱི་དཀའ་ཡོ། །བློ་ཕུགས་སང་གཏད་འདྲ་བས་ནས། །མྱི་
ཚེ་སྡུག་ཟད་ལ་བཏང་ན། །ཅྱི་བསམ་ཡྱིད་བཞྱིན་དུ་འགྲུབ་པར། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་འབྲུག་པ་འདྱི་བཟང་ངོ་། །འདྱི་ཕན་བ་སོད་
དང་རྣམ་ཐར། །ཆོས་དང་ཆོས་འགལ་གྱིས་བ་བ། །ཅྱི་བས་རང་སེམས་ལ་དྲྱིས་ལ། །མྱིག་འཕང་ཡར་འདེགས་ཤྱིག་
གྱིས་དང་། །ད་ལྟ་བློ་རེ་ཡྱི་གཏད་ཕྱོགས། །འགྱུར་མེད་ཐག་ཆོད་འདྲ་ཅྱི་ཡོད། །སྦ་གསང་མེད་པར་རང་ཤོད་དང་། །དེ་
དང་དེ་མཐུན་གྱིས་བསབ་བ། །ཅྱི་ཕན་གང་དྲག་རང་ལོས་བེད། །ཆོས་གཟུགས་ཆོས་བེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར། །འདྲ་ལ་འདྲ་
མྱིན་དུ་ཡོང་བས། །ཁ་འདོད་རྟག་སད་རང་མང་ན། །དམ་ཚིག་སོན་སོང་དུ་དོགས་པས། །མཚན་ཉྱིད་ལྡན་ངེས་ཤྱིག་
ཚོལ་ལ། །བློ་གཏད་ལྱིངས་སྐྱུར་རང་གྱིས་དང་། །འདྱི་ཕྱྱི་བདེ་ལེགས་འདྲ་འབྱུང་ངེས། །གཞན་སོན་གེང་བསང་གྱི་ས་
མཆུས། །བདག་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་དུ་འོང་བས། །ལྟ་རྟོག་གེང་བསང་ལ་མ་དགའ། །རང་སོན་ཁག་ངན་འདྲ་བཏོན་
ནས། །ངར་འཛིན་འགོང་པོ་འདྱི་ཐུལ་དང་། །རྒྱལ་ཁམས་ཁག་ལྟར་དུ་དཀྲུགས་ནས། །མྱིང་འདོགས་གནས་བསོར་ལ་
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བས་ཀང་། །དྲན་ཤེས་འདུག་ལྡན་གཅྱིག་མེད་ན། །བློ་དྲེད་སང་སོགས་ཀྱིས་ཁེར་བས། །རྱི་ཁོད་དགོན་པ་གཅྱིག་བསྟེན་
དང་། །གར་བདེར་གུ་ཡངས་རང་བསམ་ན། །མྱི་ལུས་སུན་འབྱིན་ཅྱིག་ཡོང་བས། །དཀའ་སད་ཆོས་ཕྱྱིར་དུ་གྱིས་
ལ། །སོད་ཚུགས་གནད་ཐོག་ཏུ་ཟུངས་དང་། །རྱི་ཁོད་ལུང་སྟོང་དུ་བསོམ་ཚེ། །ལྟོ་གོས་འཚོ་ཆས་ཀྱིས་འཕོངས་
ན། །གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་སོམས་དང་། །སྡུག་བསལ་ཡོང་དོན་རང་གར་ཡོད། །མྱི་དགེའྱི་སྱིག་བཅུ་དེ་སངས་ལ། །དགེ་
བཅུའྱི་ཁྱིམས་གནས་ཤྱིག་མཛོད་དང་། །མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་དང་དེ་མཐུན། །མཁའ་མཉམ་མ་རན་གྱི་འགོ་ལ། །ཕན་
སེམས་རྱིས་མེད་ཅྱིག་གྱིས་དང་། །མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་དང་དེ་མཐུན། །དྲྱིན་ཐོབ་བླ་མ་དང་སོབ་དཔོན། །སྱི་བོར་ཐོད་
བཞྱིན་དུ་ཁུར་ལ། །ཡེངས་མེད་དྲན་ཤེས་ཀྱི་ངང་ནས། །གསོལ་བ་སྱིང་ནས་རང་ཐོབ་དང་། །བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་ལ་དེ་
མྱུར། །དག་སང་ཕྱོགས་མེད་དུ་སངས་ནས། །ཕྱོགས་རྱིས་ཟུག་རྔུའྱི་ཚེར་མ། །ཕྱོགས་མེད་ཆོས་གཟུགས་ལམ་
འཛུག །ཀུན་བཀུར་འགོགས་ཤྱིས་གཅྱིག་གྱིས་དང་། །ཀུན་མཐུན་ཀུན་སྨོན་གཅྱིག་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་འབྲུག་ཆུང་ལ་གདམས་
སོ།།  །། 

དཀར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཐུགས་རེའྱི་གཏེར་ཆེན། །རེས་འཇུག་བུ་ལ་བརེ་བས་གཟྱིགས་ནས། །བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་བསམ་སོར་
ཐམས་ཅད། །བྱིན་རླབས་ཐུགས་རེས་མྱུར་དུ་བཟློག་མཛོད། །ཤེས་ལྡན་ལྟེར་སང་བུ་ལ་སྱིངས་དོན། །སོན་དང་ཡོན་ཏན་
གང་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་། །ཆགས་སང་འཛིན་པའྱི་བདག་རེན་མྱི་བ། །སོན་ལས་འཕལ་རེན་སང་ཚུལ་མཐོ་དམན། །ཡོན་ཏན་
འདྲ་ཡང་ལམ་ཁེར་མེད་ན། །རྟེན་འབེལ་མ་ཤེས་སོན་གྱིས་གཏོང་ཚེ། །ང་བདག་བཟང་པོའ་ིརང་མཐོང་སོང་ཨང་། །ལམ་
ཁེར་གནང་ཡོད་བར་ཆད་བདུད་བགེགས། །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའྱི་ས་ལྟས་ལགས་སོ། །དངོས་མཚན་སས་ལ་བར་ཆད་
ཆུང་བས། །ས་འདོད་མ་ཆེ་གསང་དམ་གཅེས་སོ། །མོས་གུས་ལྡན་དེས་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད། །མཚན་ལྡན་རེ་ལ་
གསོལ་འདེབས་རེམ་ཞྱིང་། །བློ་གཏད་འགྱུར་བ་མེད་དེར་འབྱུང་ངོ་། །ལྟེམ་རང་མེད་པའྱི་ཐོག་ཁེལ་གཅེས་སོ། །སོ་
གསུམ་བླ་མའྱི་བན་དུ་ཕུལ་ཚེ། །གང་བསོ་བསྒྲུབ་ལས་བདག་འཛིན་ཅྱི་ཡོད། །དེ་སད་སས་ལ་ཕུལ་ཡོད་གཅེས་
སོ། །ཞེས་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལ་དབང་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་གདམས་སོ།།  །། 

གཏན་གྱི་སབས་གཅྱིག་བླ་མ་དེ། །མྱི་འབལ་སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་དུ་བཞུགས། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་
ལ། །བར་ཆད་མེད་པར་ལམ་ས་དྲོངས། །རྣམ་དཔྱོད་དད་པའྱི་ནོར་ཅན་ལ། །སྱིང་གཏམ་གོས་སུ་སེལ་འོས་པ། །འདྱི་
ལྟར་སམ་མོ་ཐུགས་ལ་བཞུགས། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་མ་བསྒྲུབ་ན། །ཤེས་འདོད་
རྱིག་རུས་ཙམ་ཞྱིག་ལ། །ཆས་གོས་རྱིག་མཐུན་འཁོར་ཚོགས་བཅས། །རྒྱུས་མེད་སོན་དུ་གཏན་ས་ཡང་། །རང་སེམས་
ཆོས་དང་མ་འདྲེས་ན། །གཞན་དོན་སྒྲུབ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་སམ། །ལྟོས་ཅན་གྱི་དད་ཟས་འདྱི། །ཚོགས་གཉྱིས་བསག་པའྱི་
སེལ་སོང་དང་། །ཞེན་མེད་སྒྱུ་མའྱི་གསོག་འཇོག་ཙམ། །སང་ཡང་དངོས་པོའ་ིསེལ་ཡུལ་ལ། །གཏོང་བ་ཐབས་ལ་མ་
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མཁས་ན། །གཉེན་འདུན་ཕུང་ལ་སོར་ཉེན་ཡོད། །གཉེར་སེམས་གོ་ལོག་དུག་གྱི་གཡོས། །ཚོགས་ལམ་འབོར་བས་
དཀོན་མཆོག་མཆོད། །སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་འགོ་བ་གནད། །དགེ་སོར་སེ་ཕུལ་ལེགས་འདུག་ཀང་། །ཉམས་གསར་
གཡེང་རེན་གོགས་དབང་གྱིས། །ཉམས་མོང་འཇའ་ཚོན་ཡལ་ཉེན་ཡོད། །བླ་མ་རེ་ལ་བློ་གཏད་ཀྱི། །གསོལ་འདེབས་ར་
མདར་སྦྲོན་པ་གནད། །ཚེ་འདྱིའྱི་འཁྱི་བ་མ་ཆོད་ན། །དགེ་སོར་ཡར་འཕེལ་རེ་གོ་ཅྱི། །ཆགས་སང་བདུད་ཀྱིས་བསླུ་ཉེན་
ཡོད། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་མ་བསྟེན་ན། །སང་རེན་རླུང་གྱིས་གར་བསོད་མ ེད། །ཉམས་ལེན་རང་སོ་ཅྱི་ལ་
ཚུགས། །འཁྲུལ་པའྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་ཉེན་ཡོད། །ལར་དེང་སང་ཆོས་གཟུགས་ཕལ་མོ་དང་། །ལྟ་སོད་བསྟུན་ན་འདྱིར་
སང་གྱིས། །གཟུང་འཛིན་ཞགས་པས་འཆྱིང་བར་ངེས། །རང་མགོ་རང་གྱིས་འདོན་པ་གནད། །ཚེ་འདྱིའྱི་འཁྱི་བ་རད་
གཅོད་གནད། །དབེན་གནས་རྱི་ཁོད་འགྱིམ་པ་གནད། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་ཁུར་གནད། །ཆོས་གོགས་བཟང་དང་
འགོགས་པ་གནད། །ཆགས་སང་ལམ་དུ་འཁེར་བ་གནད། །རྱི་མགོ་དོགས་པས་གཅོག་པ་གནད། །དོགས་པར་ཐོག་
རྫྱིས་གཏོང་བ་གནད། །ནོར་རྫས་གསོག་འཇོག་སངས་པ་གནད། །གཉེན་ལ་གདུང་སེམས་སོང་བ་གནད། །དག་ལ་སང་
སེམས་སོང་བ་གནད། །ཉམས་གྱིབ་དཀོར་ལ་མ་འཛེམ་ན། །རྨྱི་ལམ་ཡོན་ཏན་འགྱིབ་པར་གསུངས། །དེ་ཕྱྱིར་རྟོག་པ་
ཆུང་བ་ནས། །གཙང་སྦྲ་ཆེ་བ་ལག་ལེན་ཟབ། །དགེ་སོར་རེན་དང་མ་འདྲེས་ན། །སེའུ་གོས་འདུན་འོང་ཉེན་ཡོད། །རྩུབ་
ཉམས་བྱུང་དུས་འདོད་ཐོག་ཁེར། །གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ར་བ་བླ་མའྱི་མོས་གུས་ཡྱིན། །གསོལ་བ་
སྱིང་ནས་ཐོབ་དང་གསལ། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཡང་གསོལ་བ་ཐོབ། །བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དེ་ཡྱིས་སེལ། །ད་ལམ་གྱི་འགོ་ཉ
རྫོངས་དེ་ཙམ་སམ། །ཆོས་སྱིང་ནས་མཛད་དགོངས་ཕྱྱིས་ནས་བོན། །ཅེས་རྱི་པ་དབོན་པོ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ལ་ཐུགས་དམ་
གསལ་འདེབས་སུ་གདམས་པའོ།།   །། 

གུ་རུ་ན་མོ། །ཛོ་ཀྱི་ཤཱཀའྱི་མཚན་ཅན་གང་དེ་ལ། །སྱིང་གཏམ་གོས་སུ་སེལ་འོས་འདྱི་ལྟར་སམ། །ནཱ་རོའ་ིརེས་འཇུག་
དཀར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡྱི། །བགོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ་དུ་བསགས་མཛད་པ། །མ་ཡེངས་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་རང་
མདངས་ལ། །གང་ཤར་སང་བླངས་མྱི་བ་རང་ཞལ་ལྟ། །རང་བཞྱིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་ན་སོས་དང་བལ། །བག་ཆགས་སང་
རེན་བདེ་སྡུག་གང་ལ་ཡང་། །བཟང་ངན་འཛིན་པས་མྱི་བསད་རང་སར་ཀོད། །རེ་བའྱི་ཕྱོགས་ལ་དོག་པའྱི་སོ་པ་
འཇོག །དོགས་པར་ཐོག་རྫ ྱིས་བཟློག་པའྱི་བས ོམ་པ་གཅེས།  །རྒྱལ་ཁམས་རྱིས་མ ེད་ཡ ོངས་ལ་ལས་འབེལ་
འཇོག །གནས་སབས་མཐར་ཐུག་བདེ་དགེའྱི་སྨོན་ལམ་འདེབས། །ཟས་གོས་འཕལ་ཕྱྱིད་ཙམ་ལས་གསོག་འཇོག་
སངས། །བཀའ་དྲྱིན་འཁོར་མེད་བླ་མ་རེ་ཡྱིན་པས། །མོས་གུས་ལྟེམ་རང་མེད་པའྱི་གསོལ་བ་ཐོབ། །འདྱི་ཕྱྱིའྱི་དགོས་
འདོད་རོལ་བར་ཐེ་མྱི་ཙོམ། །དེ་སད་ཛོ་ཀྱི་མུ་ཀཾ་ན་ཐ་ལ། །འགོ་རྫོངས་ལགས་སོ་བམས་ཁང་རེ་ནས་གདམས། །ཞེས་
སོ།།   །།དཀར་བརྒྱུད་བླ་མའྱི་རེས་འཇུག་བུས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྱི་ཕྱག་སོལ་ལ། །མྱིག་འཕང་ཡར་འདེགས་ངོ་
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མཚར་ཆེ། །ཡྱི་དམ་མཐའ་རུ་ཕྱྱིན་པ་གནད། །བཅོས་མྱིན་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ། །བལྟ་བ་ལྟ་བེད་གཉྱིས་འདྲེས་ན། །དྲན་
འཛིན་མཁན་པོ་བསོམ་དུ་འཆར། །གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཐོང་བ་ཟེར། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་མྱིང་དུ་འདོགས། །སང་
ཚུལ་རྒྱུ་འབས་ཕ་ཞྱིབ་ནས། །སྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་ལ་སོགས། །བསེད་རྫོགས་ཐབས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་ལ། །སྒྱུ་མའྱི་
རང་ཞལ་ཞེན་མེད་པར། །ཉམས་རལ་སོད་ཅྱིང་སྨོན་ལམ་འདེབས། །གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ལོ། །ལར་ནམ་
འཚོའྱི་བར་དུ་ཆོས་དང་བསྟུན། །བསབ་བ་དེ་ལས་གཞན་མྱི་དགོས། །སེམས་ལ་གཞོག་ཨང་དགེ་སོང་པ། །ཞེས་ཀརྨ་
ཆོས་འཁོར་ལ་གདམས་པའོ།།  །།བསླུ་བ་མེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་ལ། །འབལ་བ་མེད་པའྱི་བློ་གཏད་ལྱིང་སྐྱུར་
རེམ། །ལམ་ས་ཁྱིད་མཛད་བླ་མ་རྱིན་ཆེན་ལ། །ལྟེམ་རང་མེད་པའྱི་གསོལ་བ་ཐོབ་དང་བུ། །ཡོན་ཏན་ར་བ་ཚུལ་ཁྱིམས་
རྱིན་ཆེན་ལ། །མངོན་ལོག་མ་བེད་སོག་ལྟར་སྲུངས་ཤྱིག་བུ། །བརེ་བས་བསངས་པའྱི་དྲྱིན་ཅན་མ་རན་ལ། །ཉེ་རྱིང་མ་
བེད་རྱིས་མེད་དོན་གྱིས་བུ། །སངས་རྒྱས་ར་བ་བང་ཆུབ་སེམས་བསེད་ལ། །ཕྱོགས་རྱིས་མ་བེད་ཀུན་ལ་སོམས་ཤྱིག་
བུ། །ཉོན་མོངས་འཇོམས་བེད་ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་ལ། །རེས་འཇོག་མ་བེད་རྒྱུན་དུ་སོངས་ཤྱིག་བུ། །རང་བཞྱིན་ཤེས་
ནས་སང་སྱིད་འཁོར་འདས་ཆོས། །རྣམ་འགྱུར་སང་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་མེད་བུ། །སྟོང་པའྱི་རོལ་རེད་བག་ཆགས་ས་
ཚོགས་ལ། །བཟང་ངན་འཛིན་པས་དག་ཟུན་མ་གཅོད་བུ། །བློ་བས་ཡྱིན་ཡང་ལེགས་ཚོགས་རྟེན་འབེལ་ལ། །སད་ཅྱིག་
མ་ནས་ཕ་ཞྱིབ་རྱིས་ཤྱིག་བུ། །སྱིད་སྡུག་བྱུང་ཚེ་བཞྱི་སོམ་ལག་ལེན་རྣམས། །གོ་བར་མ་འཇོག་རྒྱུད་དང་སོར་ཞྱིག་
བུ། །རང་མཐོང་སེས་ཚེ་བདུད་ཀྱིས་ཚུགས་ས་བས། །ཕན་པར་ས་བའྱི་ངག་བཞྱིན་སྒྲུབས་ཤྱིག་བུ། །བ་བློ་མང་ན་བདུད་
ཀྱི་ས་མགོགས་སབ། །སོད་ཚུགས་ཟུངས་ལ་བཟང་པོའ་ིགོགས་དང་འགོགས། །སན་གངས་ཕྱེ་འཐོར་བདུད་ཀྱི་གཡབ་མོ་
བས། །སོ་སེམས་མ་ཆེ་སྒྱུར་མར་སོམས་ཤྱིག་བུ། །ལྟོ་སྣུམ་ཟས་རྣམས་མྱི་གཙང་སོན་མ་ཡྱིན། །དཀའ་ཐུབ་ཆོག་ཤེས་
ནོར་ལ་སོད་ཅྱིག་བུ། །ཚིག་ལ་ཉན་སེམས་བསབ་མང་མྱི་དགོས། །སས་རྣམས་རང་རྒྱུད་སོར་དང་ཕ་ཡྱི་བུ། །ཞེས་བསོད་
ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་གདམས་དགོས་ཞེས་ནན་གྱིས་བསྐུལ་བས་གདམས་པའོ།།  །། 

དཔལ་དུང་མཚོར་བསོམ་པའྱི་རྣལ་འབོར་པར། །འགོ་རྫོངས་ཀྱི་བསབ་བར་འདྱི་ལྟར་ལོ། །སར་ཕན་གྱི་བ་བར་བདག་
སེམས་མགུ། །ད་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་ཆོས་རང་མཛོད། །འདྱི་སང་གྱི་བ་བཞག་གང་ལ་ཡང་། །བློ་གོས་ཀྱི་གཞྱིག་པས་
སྱིང་པོ་ཞྱིག །དགོས་ཆེད་དུ་འདུག་པས་ངས་མ་མཐོང་། །སང་རེན་འདྱི་འགོས་འཚམ་མཁས་མཁས་ནས། །ས་ཚོགས་
ཀྱི་གཟུགས་བརན་ཕོ་ཉར་མངག །དད་ཅན་གྱིས་ཕྱེ་འཐོར་མྱིག་ཕོང་མཛེས། །ལུང་བསྟན་དང་མངོན་ཤེས་འོལ་ཚོད་
ལ། །བདེན་བདེན་ལྟར་བྱུང་ཚེ་བར་ཆད་རོམ། །དགའ་རློམ་གྱི་མཆོག་འཛིན་མ་བེད་ཨང་། །རེ་བ་ལ་དོགས་པའྱི་ས་རྡུང་
ཐོངས། །དོགས་ཕྱོགས་ལ་ཅྱི་ཡང་ས་ལེན་མཛོད། །ཆགས་སང་གྱིས་དག་བོའ་ིརང་ཞལ་ལྟོས། །ཟས་ནོར་གྱི་གསོག་
འཇོག་རྩྭ་བཞྱིན་དོར། །ཆགས་མེད་ཞེན་བལ་གྱི་རྣམ་ཐར་གཅེས། །མཚན་ལྡ་གྱི་རེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །རྱིས་མེད་ལ་
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སྨོན་ལམ་འབེལ་པ་ཐོབ། །ཕྱོགས་རྱིས་ལ་ཞེ་ཟོན་མཛོད་ཅྱིག་ཨང་། །ཞེས་དུང་མཚོ་རས་པ་དཀར་བརྒྱུད་རྣམ་རྒྱལ་ལ་དབང་
ལྡན་ཕོ་བང་ནས་གདམས་པའོ།།  །།མེས་པོ་བཞད་པ་རོ་རེ་ཡྱི། །དཀའ་སད་སྡུག་སན་རྣམ་ཐར་ལ། །དཀར་བརྒྱུད་སེས་ཆེན་
འགན་བལ་རྣམས། །ཡྱིད་སྨོན་གནས་སུ་བེད་པ་དེ། །འདྱིར་སང་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་བསམ་ན། །དྱིང་སང་ཆོས་མཛད་སྱིང་ཡོད་
དག །མྱིག་འཕང་འདེགས་པར་བེད་ཅེས་ཐོས། །ཁེད་དཀའ་སད་གཏམ་ཐོས་གོ་བ་དགའ། །གཟུངས་སགས་ཡྱི་གེ་དྲུག་
པ་ཡྱིས། །ཕན་ཡོན་ཚིག་རྒྱན་ངེས་མྱིན་པས། །དུང་ཕྱུར་འགྲུབ་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །འདྲེན་མཁན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་
ཡྱིས། །རང་མདངས་ལྷ་རུ་ཤར་བ་ལ། །བསེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཅེས་སུ་གགས། །བོགས་འདོན་ཟབ་པ་གཞན་མ་
མཆྱིས། །བཟང་འདོད་སོག་གྱིས་མ་བཅྱིངས་གནད། །སང་གགས་སྒྱུ་མའྱི་གཟུགས་བརན་ལ། །ཆགས་སང་འཛིན་པས་
བསད་དོན་ཅྱི། །འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་རླུང་ལ་བསྐུར། །མྱི་ཚེ་སྡུག་ཟད་བེད་ཤེས་ན། །དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་ངོ་
ཨང་། །ནོར་རྫས་གཉེར་ཁ་སུ་དགོས་ཁེར། །བ་བཏང་སོད་ཚུགས་ཞེ་བློ་བདེ། །ད་ལམ་གསལ་འདེབས་དེ་ཙམ་
ལགས། །འདྱི་རུ་ཕེབས་འདོད་ནམ་ཡྱིན་ཆོག །ཅེས་དགེ་སོང་ཀརྨ་གགས་པ་ལ་མཚམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟེ་བའྱི་ཆོས་ར་ནས་གདམས་
པའོ།།  །། 

དཀར་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་མཁེན་ནོ། །གཏན་དོན་ཐར་པ་བསྒྲུབ་འདོད་ན། །མདུན་མའྱི་གཙོ་བོ་བླ་མ་ལ། །ལོག་ལྟའྱི་མཆོད་
པ་མ་འབུལ་བར། །སར་བས་ལས་ལ་འགོད་བཤགས་དང་། །ཕྱྱིས་ནས་སོམ་སེམས་སོག་བཞྱིན་སྲུངས། །ཅྱི་གསུངས་
དང་ལེན་གོ་ཆ་གོན། །ཅྱི་མཛད་ལེགས་སོའ་ིདག་སང་སངས། །ལུས་ངག་གུས་པས་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ། །སོ་གསུམ་
སོད་ལམ་ཆོས་དང་བསྟུན། །དྲན་དང་ཤེས་བཞྱིན་བག་ཡོད་ན། །ཀུན་སོང་བསམ་པའྱི་བཟོ་རྒྱ་གཟོབ། །བས་ཚད་ཆོས་
སུ་མ་སོང་ན། །མྱི་ཚེ་སྟོང་ཟད་འབྱུང་ཉེན་ཆེ། །དེས་ན་མྱིས་ཟེར་མ་ཉན་པར། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་དང་ལྟ་སོད་བསྟུན། །ཚེ་
འདྱིའྱི་མདུན་མ་རླུང་ལ་བསྐུར། །མཛའ་བཤེས་གཉེན་དང་ཉེ་མ་དྲག །ཕ་ཡུལ་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་ལ་ཐོངས། །ཆགས་སང་ཟློག་
པའྱི་རྟེན་འབེལ་ཟབ། །ལར་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ་ཆོས་དང་བསྟུན། །དེ་སད་ངག་དབང་རབ་རྒྱལ་ལ། །ཞལ་གདམས་
ལགས་སོ་ཉམས་ལེན་འཚལ། །ཞེས་དབང་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་སྱིངས་པའོ།།  །། 

ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། །འཆྱི་བ་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་མྱིས། །ཚེ་འདྱིས་བ་བ་བློས་བཏང་ནས། །བླ་མའྱི་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་
ལེགས། །སྱི་སེམས་ཆེ་ཞྱིང་སྱི་རྫས་ལ། །མངོན་ལོག་མ་བས་ངོ་མཚར་ཆེ། །རང་སེམས་རང་གྱིས་མ་ཁེལ་བའྱི། །ཆོས་
མཛད་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་ནའང་། །དཔང་འཛུག་ཐུབ་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །རང་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་རང་མདངས་ཀྱི། །འགགས་མེད་
འཆར་སོ་ས་ཚོགས་ལ། །དེར་འཛིན་ཤེས་པས་མ་བསད་ན། །ཡང་དག་དྲན་པ་དེ་ལ་ཟེར། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་
འདེབས་པ་སོགས། །ཕུན་ཚོགས་རྟེན་འབེལ་སྱིག་པ་གནད། །བསོམ་ཆེན་བསོམ་གྱིས་སྦོས་དོགས་ཡོད། །རང་བཞྱིན་
ཤེས་ན་སྦོས་དོན་ཅྱི། །བདེན་རྫུན་རང་ཞལ་བལྟས་པས་འབེད། །བག་ཆགས་འཁྲུལ་བའྱི་རྨྱི་ལམ་ལ། །བཟང་ཡང་བདེན་
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འཛིན་འཇུག་དོན་ཅྱི། །ངན་ཡང་དོགས་པས་འཆྱིང་མྱི་འཚལ། །ལམ་ཁེར་གནད་ཀྱིས་མ་ཟྱིན་ན། །བཟང་པོའ་ིརྨྱིས་ལྟས་
བསླུ་བའྱི་ཐབས། །བདེན་འབས་ངན་པར་སོང་དོགས་ཡོད། །ངན་པ་ལམ་ཁེར་གྱིས་ཟྱིན་ན། །དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་རོལ་རེད་
སོགས། །རྟེན་འབེལ་ཟབ་མོའ་ིཉམས་ལེན་རྣམས། །རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཤེས་མ་བྱུང་ཡང་། །བླ་མ་བསྟེན་ནས་སོ་འདོགས་
ཆོད། །མ་རན་སེམས་ཅན་བློར་བཞག་ནས། །སོ་གསུམ་དགེ་བའྱི་སྱི་སེམས་ལ། །སོ་སུན་ཡོང་ཚེ་བདུད་ཀྱིས་
བསླུས། །གསལ་སང་ཞུགས་ཀང་དེ་གར་འདུག །ཟས་གོས་མ་འབོར་བརས་ཆོས་ཆེ། །འདོད་པ་མ་འགྲུབ་སྡུག་བསལ་
བ། །ཡང་དག་ལམ་གྱིས་འཕང་སེལ་ཡྱིན། །འཚོ་བ་འཕལ་ཕྱྱིད་ཙམ་ལ་བརྟེན། །སོ་གསུམ་དགེ་ས ོར་སང་དུ་
ཚུད། །གཏན་དོན་ཐར་པ་སྒྲུབ་ཚེ་འཚེངས། །གཞན་པའྱི་བསྒྲུབ་བར་ཡོང་དོན་མེད། །འུར་སོབ་རྫུན་གྱི་གཞན་སང་
བྱིད། །ཚེ་འདྱིའྱི་ཟས་ནོར་སན་གགས་ལ། །དམ་པའྱི་ཆོས་སུ་སེམས་པ་རྣམས། །མྱི་ཚེ་སྟོང་ཟད་བེད་འདོད་ཀྱི། །རང་
གཞན་ཕུང་བའྱི་གཡོས་སོར་གྱི། །སངས་རྒྱས་རྣ་བའྱི་ལྟད་མོ་ཙམ། །ལགས་སོ་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་རྱིག །དེ་སད་
བསོད་ནམས་དགེ་བ་ལ། །གདམས་འདྱི་ཀུན་གྱིས་ཉམས་ལེན་འོས། །ཞེས་མཚམས་ཁང་ནས་བྱིས་པའོ།།  །།ན་མོ་ལོ་
ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། །བསླུ་བ་མེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་ལ། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་སབས་གནས་གཞན་མེད་པས། །དཀར་
བརྒྱུད་བླ་མའྱི་རེས་འཇུག་བུ་སོབ་ལ། །འདྱི་ཕྱྱི་གཏན་བདེ་སྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་འཆར། །ད་ལྟའྱི་དུས་ངན་ལོག་ལམ་ཞུགས་པ་
ཡྱིས། །དམུ་རོད་སེ་བོའ་ིསང་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཀང་། །རྟག་བརྟན་མ་གྲུབ་སྒྱུ་མ་རྨྱི་ལམ་འདྲ། །རྫུན་ལ་བདེན་པའྱི་འབས་
བུ་འབྱུང་མྱི་སྱིད། །དེས་ན་དགེ་སོང་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ཕན་པའྱི་མཆྱིད་གོས་འཚལ་ལོ་འདྱི་སད་ལགས། །མཚན་
ཉྱིད་ཀུན་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་འདྱི། །གཏན་གྱི་སབས་སུ་བཟང་བས་བློ་གཏད་ཐུབ། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་རྱིབས་
ཀྱི་མུ་ཁྱུད་ཀྱིས། །སས་ཀྱི་ཐུབ་བོ་མྱིག་མྱི་བཟང་ཞེས་པས། །ལྷག་པའྱི་ཐུགས་བསེད་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར། །རྱིས་མེད་
འགོ་ལ་བརེ་བས་སོང་མཁས་པ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་མྱིན་ན་སུ། །དེས་ན་གཉྱིས་འཛིན་ལོག་རྟོག་ཀུན་བོར་
ལ། །གསོལ་འདེབས་ཡྱི་གེ་དྲུག་པའྱི་འབྲུག་ས་འདྱི། །ཉྱིན་ཚན་དལ་མེད་སོག་དང་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །གཤྱིས་ལུགས་སེ་
མེད་རང་མདངས་འགགས་མེད་པའྱི། །ལྷ་སགས་རོལ་པར་འཆར་བའྱི་ཟུང་འཇུག་ལོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ཁེར་འདྱི་
རང་ཟབ། །འབས་བུ་གཞན་དུ་རེ་ན་གོལ་ས་ལགས། །དཀྱིལ་འཁོར་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་པའྱི་མཆེད་གོགས་ཀང་། །རོ་རེ་
སྤུན་དུ་ངེས་སོ་དམ་ཚིག་སྲུངས། །ལོང་གཏམ་ཀུན་བོར་ས་བཅད་དམ་པ་ནས། །དོན་ཆེན་ཡྱི་གེ་དྲུག་པར་ནན་ཏན་
འཚལ། །འདུས་བས་དགེ་གཞན་མཛད་པའྱི་རེན་མང་ལ། །གཟུངས་སགས་ཡྱིག་དྲུག་འབས་བུ་འཛད་མྱི་སྱིད། །དེ་བས་
འཕེལ་སྟོབས་ཆེན་པོ་བདེན་ཚིག་ལགས། །དགེ་བ་འདྱི་ལ་མྱི་དགེས་ཟྱིལ་མྱི་གནོན། །དེ་སོགས་ལེགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་
བགང ་མྱི་ལང་། །བསམ་མ ྱི་ཁབ་པའྱི་ཡ ོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ངོམས་མ ེད་ལ ོངས་ས ོད་ཤ ེས་རྣམས་སལ་ལྡན་
ལགས། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་སེམས་བསེད་སྨོན་ལམ་གནད། །ས་དག་ཚིག་ལ་སེམས་གཞན་མྱི་གཡེང་བར། །སྨོན་
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ལམ་ཚིག་གསལ་དོན་བཟང་རྣམ་དག་དང་། །སོན་དུ་སན་རས་གཟྱིགས་མགོན་ཐུགས་བསེད་ཚེ། །འགོ་བའྱི་དོན་ཕྱྱིར་
སྨོན་ལམ་ཁུར་ཁེར་ལྟར། །བདག་ཀང་སེ་བའྱི་ད་ནས་ཚེ་རབས་སུ། །རླབས་ཆེན་འགོ་བ་འདྲེན་པའྱི་དཔལ་གྱུར་
ཅྱིག །ཅེས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིརྣལ་འབོར་པ་དགེ་སོང་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ལ་གདམས་པའོ།།  །། 

བསླུ་བ་མེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་ལས། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་སབས་གནས་གཞན་མྱི་འཚོལ། །རོད་པ་མེད་པའྱི་
འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལས། །གསོལ་བ་འདེབས་ཡུལ་རྱིགས་བདག་གཞན་མྱི་འཚོལ། །རོལ་མེད་དྲན་པའྱི་རང་མདངས་
འཚོ་བ་ལས། །དགག་སྒྲུབ་མང་པོའ་ིལྷན་པ་ང་མྱི་འདེབས། །རྱིས་མེད་འགོ་ལ་སེམས་གསུམ་བསེད་པ་ལས། །ཉེ་རྱིང་
ཆགས་སང་རེས་བོར་ང་མྱི་བེད། །དབེན་གནས་ངེས་མེད་ཆགས་མེད་རྒྱུ་བ་ལས། །གོང་ལྟག་དགོན་པའྱི་སྱིད་ཆོས་ང་
མྱི་སེམས། །དཀོར་མེད་ཞེན་བལ་ལྡོམ་བུའྱི་འཚོ་བ་ལས། །ཤ་ཆང་ཅྱི་བསྟན་ལྟོ་ཕྱྱིར་ང་མྱི་གཡེང་། །རེ་དོགས་ཐེར་
འདོན་ཆགས་སང་ཛ་རྡུང་ལས། །སྱིད་རེ་སྡུག་དོགས་རྒྱ་དར་ང་མྱི་འཐགས། །རྟོགས་པ་སོང་ཞྱིང་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་
ལས། །དུས་མྱིན་རང་འདོད་བླ་ཆུང་ང་མྱི་བེད། །སོ་གསུམ་བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པ་ལས། །སོས་མཛའ་གཉེན་འདུན་
སོང་བང་ང་མྱི་བེད། །ཁོད་དེ་སད་ཟེར་གྱིན་རྒྱལ་ཁམས་འགྱིམ། །རྱིས་མེད་རྣམས་ལ་ལྡོམ་བུ་སོངས། །སྨོན་ལམ་བཟང་
པོས་འབེལ་བ་ཞོག །གསོག་འཇོག་མ་བེད་འཕལ་ཕྱྱིད་ལྡོམ། །དེ་སད་མྱི་ཕམ་ཤེས་རབ་ལ། །བ་བཏང་བས་པའྱི་བ་
དགར་གདམས། །ཆོས་འགོ་ཐོན་པའྱི་ངོ་གདོང་ས། །བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་སེམས་འཕང་མཐོ། །དེ་ཚེ་བླ་མ་མཇལ་
འདོད་ན། །ནམ་ཡྱིན་དུས་སུ་བོན་པས་ཆོག །ཅེས་སོ།།  །། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོར་ཕྱག་བས་ནས། །གནས་ཚུལ་མཐོང་ཚོར་དང་བསྟུན་པའྱི། །བསབ་བར་འོས་པ་འདྱི་ཙམ་
སམ། །འཆྱི་བ་དྲན་པས་ཆ ོས་སོར་ཞུགས། །ལྟོ་གདུང་ཆ ེ་བས་ས ྱིད་ཆ ོས་ལ། །ཕ་བསད་བུ་བཞྱིན་མནག་པ་
འཆའ། །ལས་མྱི་ནུས་ཤ ྱིང་ཟ་ལ་དགའ། །ཕྱོགས་རྱིས་མྱི་ས ེམས་གཉེན་སེད་ཆེ། །བ་བཏང་ལ་དགའ་ནོར་ལ་
ཆགས། །ཚེ་འདྱིས་བ་བ་རྒྱང་བསྱིངས་ནས། །བ་བཏང་ཆོས་ལ་སེམས་ཤོར་ཡང་། །ལྟོ་གོས་གནས་མལ་མཐུན་རེ་
སོགས། །འཕོངས་མེད་སྱིན་པས་གཡོག་གུས་ཤྱིང་། །མཐུན་རེན་མ་འཛོམ་སར་ཕན་ལུས། །ད་དུང་ཞེ་འདོད་གཅེས་
སས་འདྱིས། །ཕ་རན་མ་དང་མ་བལ་ན། །ཐེམས་པར་གཙང་དུས་ཨེ་སྱིད་སམ། །རྱི་ཁོད་དབེན་པར་མཚམས་བཅད་
ཀང་། །བརོན་ཡུན་རྱིང་ཐུང་མ་ལགས་པ། །ཉམས་མོང་རྱི་དང་བལ་ཙམ་ནས། །འདོད་ཡོན་དགའ་གདུང་བང་ཆེན་
གྱིས། །བག་ཆགས་ཆྱིབས་ལ་སན་འདྲེན་ཚེ། །ཁྱི་རྐུན་ཐག་པ་ཆད་པ་ལྟར། །དེ་དེ་ལ་སོགས་དོན་གཉེར་ཕྱྱིར། །ཅྱི་ཡང་
ནུས་པའྱི་ཁོམ་ལྕོག་ཅན། །ཀུན་གྱིས་བསགས་འོས་འབྱུང་ཉེན་ཡོད། །འཇོག་མྱི་ནུས་པའྱི་བ་བ་ལ། །ཐོང་དུས་འོང་བ་
ངས་མ་མཐོང་། །ཅྱི་དགུ་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱུར་བེད་པར། །གཉེན་པོས་བཙན་ཆོད་ཨེ་ནུས་ལྟོས། །ལྟོག་དྲྱིལ་ཤྱི་ཡ་ཞག་བདུན་
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ནང་། །ཚེ་འདྱི་བློ་ཡྱིས་ཐོངས་ཤྱིག་བུ། །འདྱི་སྱིད་ཕྱྱི་མའྱི་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །སྱིད་འདོད་རེ་བ་ཟད་པ་ནས། །མྱིས་སྨོན་
རང་སྱིད་འབྱུང་ངེས་ཡྱིན། །ཞེན་ལོག་ཁོ་རུ་རྟོགས་ལྡན་ལ། །ངོ་འཚོ་མེད་པའྱི་སྱིང་གཏམ་འདྱི། །ད་ལམ་འགོ་རྫངས་ལ་
འ ོས་སམ། །གཏན་དོན་སྒྲུབ་ལ་དགོས་པའྱི་གཏམ། །ཡ ྱིན་པར་ངེས་ས ོ་ས ེམས་ལ་ཞོག  །ཅེས་གདམས་སོ།།  །། 
བསླུ་བ་མེད་པའྱི་འབྲུག་པ་ཡབ་སས། །ནམ་གཞག་གཏན་གྱི་སབས་སུ་བཟུང་བས། །བློ་གཏད་ལྱིངས་སྐྱུར་འཆུག་མེད་
ངོས་ནས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་སོང་ཨང་། །ཚེ་འདྱིར་ལྟོས་པའྱི་ཕ་མ་གཉེན་ཚན། །མགོ་དཔོན་ཟས་ནོར་སན་
གགས་ལ་སོགས། །ཐམས་ཅད་བོར་ནས་ཆོས་སོར་ཞུགས་པའྱི། །དང་པོའ་ིབསམ་བློ་ནམ་འཚོའྱི་བར་དུ། །བརེད་པར་
ཕངས་པས་ཡང་ཡང་སོམས་དང་། །བསབ་གསུམ་རྣམ་དག་རྟ་ལ་ཞོན་ནས། །ཉེས་ལྟུང་ཕ་ཞྱིང་ཕ་ནས་བླངས་
དོར། །དུས་སབས་བཏུན་པའྱི་ལག་ལེན་གཅེས་སོ། །སྨྱིན་གོལ་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་སོ་ཕྱེ་ནས། །འབྲུག་པའྱི་གདམ་ངག་སོང་
པོ་གསུམ་སྱིལ། །ཚུལ་བཞྱིན་ཐོས་ཚེ་བརེད་པར་ཕངས་པས། །མནག་པའྱི་ཆོས་ལ་རྒྱུད་དང་སོར་ཨང་། །མདུན་མའྱི་
གཙོ་བོར་བླ་མ་བཟང་བས། །ཅྱི་གསུང་བཀའ་བཞྱིན་འཛོལ་མེད་སྒྲུབ་པའྱི། །གོ་ཆ་བརྟན་པའྱི་སོ་གསུམ་ཞབས་
ཏོག །ཡུས་མེད་སྒྲུབ་ལ་སོམ་ཡུན་བསྱིང་ཨང་། །གནས་ལུགས་གདོད་མའྱི་བཞུགས་ཚུལ་མཐོང་ནས། །སད་ཅྱིག་རྟོག་
པའྱི་རེས་འབེལ་བརྱི་ཞྱིང་། །ཉམས་མོང་རྣམ་འགྱུར་མཐོན་དམན་བྱུང་ཚེ། །བཞྱི་སོམ་རྟེན་འབེལ་དུས་ཚོད་བསྟུན་
ཨང་། །གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་གནད་དུ་དྲྱིལ་བས། །བླ་མའྱི་མོས་གུས་སང་དུ་ཚུད་པས། །སྟོང་པའྱི་གོ་ཆ་རྱིས་སུ་
ཆེ་ཡོ། །སང་རེན་ལམ་སོངས་རྒྱལ་ཁམས་བལྟ་ཚེ། །བག་ཆགས་ལྟད་མོ་བསླུ་བྱིད་མཁས་པས། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་
འབལ་མེད་ངོས་ནས། །དགོས་མེད་དྲག་སགས་དོན་ལ་སེམས་ཨང་། །བཟོད་པར་དྲང་བདེན་རྒྱན་ཆས་མཛེས་
ཤྱིང་། །ཡྱིད་འོངས་ནོར་རྫས་འབོར་དུས་སངས་ལ། །རྱིས་མེད་འགོ་ལ་སེམས་གསུམ་ངོས་ནས། །སྨོན་ཚིག་བཟང་པོའ་ི
ལས་འབེལ་ཞོག་ཨང་། །ད་ལམ་འགོ་རྫོངས་དེ་ཙམ་ལགས་པས། །ཐུགས་ལ་བཞུགས་པའྱི་རྒྱུད་དང་སར་ན། །རྟེན་
འབེལ་བཟང་པོའ་ིཟབ་གནད་ལ་བསམས། །རན་པོས་ཚིག་ལ་ཉན་པར་རྱིགས་སོ། །ཞེས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་པའྱི་ཞལ་
སོབ། མར་ཡུལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་བ་མདོ་དར་མ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་སོར་ལ་ཆས་ཚེ་འགོ་རྫོངས་སུ་གདམས་པའོ།།   །། 

ཨོཾ་མ་ཎྱི་པདེ་ཧཾ། །ངག་དབང་རྒྱ་མཚོས་ཡྱི་གེ་འཕོད་དོན་དེ། །སྣུམ་དང་ཆེ་བས་རང་དང་གཞན་བསེག་པའྱི། །གསལ་
སང་སོང་རར་འདུག་པ་སེམས་ལ་ཤོར། །མཆེད་གོགས་གྲྭ་ཚང་བསམ་གཏན་ཚེར་མ་ལ། །ཉེས་པ་བསག་ཅྱིང་ཚར་
གཅོད་འོས་བབས་ཀང་། །ཁེད་རང་སེམས་བསེད་ཆེ་བས་བཞག་ནའང་། །ཆོས་མཐུན་རྣམ་ཐར་ཡོད་པ་ཅང་མ་
ཐོས། །ལྷན་སེས་ལྷ་ངེས་དཀར་པོའ་ིརོ་བསགས་ནས། །ཡོན་ཏན་བསགས་པ་བརོད་ཀང་གཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས། །དེའྱི་ལན་
འཇལ་མེ་ལོང་རྒྱ་མར་བབས། །འོན་ཀང་སར་བས་ལས་ལ་འགོད་བཤགས་དང་། །ཕྱྱིན་ཆད་སོམ་སེམས་བརྟན་པོའ་ི
ཆོས་སོད་ཚེ། །བཤགས་སོམ་གྲུབ་པས་མལ་འཇོག་སེམས་ནའང་། །རྣམ་ཐར་མང་བས་རེ་ཞྱིག་བཏང་སོམས་
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ཞོག །ངན་པ་ལང་ཤོར་རེས་སུ་མ་འབང་ཚེ། །ཕྱྱིས་ནས་ལེགས་ཚོགས་རྟེན་འབེལ་གང་འོས་བསྱིག །ལར་ནྱི་བཟང་
སེམས་གོ་ལོག་འདྱི་རྱིགས་ལ། །ངན་རྒྱབ་ཆེས་ན་བཟང་པོ་ནོགས་པ་མང་། །སར་གྱི་ཕྱོགས་རྱིས་མཐོང་བའྱི་གཟྱིགས་
རྟོག་མཛོད། །ཅེས་སོ།།   །།བསླུ་བ་མེད་པའྱི་དཀར་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་ལ། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་སྱིང་ནས་གསོལ་བ་
ཐོབ། །མཚན་ཉྱིད་ཀུན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་མཇལ་ཚེ། །དེ་སེམས་བསྲུང་ལ་ཅྱི་གསུང་དང་ལེན་འཚལ། །བརྟན་པ་མ་
ཐོབ་བར་དུ་རྒྱང་མ་བསྱིང་། །སོ་གསུམ་གུས་པས་རེ་གཅྱིག་གསོལ་འདེབས་འཚལ། །བདེ་གསལ་ཉམས་ལ་ཞེན་ཆགས་
བེད་དོན་མེད། །སྱིང་མྱི་དགའ་ལ་ཀུན་རྟོག་དགར་ལངས་པའྱི། །རྩུབ་ཉམས་རེ་དོགས་བྱུང་ཚེ་འདོད་ཐོག་འཇོག །སང་
བའྱི་སྟེང་དུ་རྱིག་པ་གཏད་པ་དེ། །བསག་སོང་ལམ་ཁེར་ཡྱིན་པས་དངོས་གཞྱིར་བེད། །སེ་མེད་རང་མདངས་ཡྱི་དམ་
ལྷར་གསལ་དང་། །བརོད་ཚིག་དག་ཅྱིང་གསལ་བའྱི་གསོལ་འདེབས་འཚལ། །ཟུང་འཇུག་གང་ཤར་སོམ་གྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་ལ། །ཡྱིན་མྱིན་ཐེ་ཚོམ་ལྷན་པ་འདེབས་མྱི་དགོས། །ཉམས་ཀྱི་རྱི་བལ་ཀུན་རྟོག་འབའ་ཞྱིག་ལས། །གཞན་པ་མེད་
ཚེ་འབོག་མཁན་རང་ལ་དྲྱིས། །ཚེ་འདྱིས་མདུན་མ་མཁས་ལ་གཉེན་འདུན་སེད། །འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཕོ་ཉས་སེབ་
པའྱི་ཚེ། །ཚེ་འདྱི་བློས་ཐོང་དབེན་གནས་ངེས་མེད་ནས། །ཆགས་ཞེན་གཟུང་འཛིན་ཐག་པ་ཕ་སར་ཆོད། །མ་རན་དོན་
ཕྱྱིར་སྨོན་ལམ་ཁུར་མ་ཆུང་། །ད་ལམ་འགོ་རྫོངས་དེ་ཙམ་མཛད་པར་ཞུ། །ཕྱྱིས་ནས་སབས་བསྟུན་བོན་དང་འདོད་དོན་
འགྲུབ། །ཅེས་དགེ་སོང་ཀེ་རོར་བཀ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལ་གདམས་པའོ།།  །། 

དཀར་བརྒྱུད་རྱིན་ཆེན་བདེན་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རེན་ཀུན་ཞྱི་ཞྱིང་། །མཐུན་རེན་གེགས་
མེད་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉྱིས་སངས་རྒྱས་མྱུར་གྲུབ་ཤོག །གུ་རུ་ན་མོ། བསོད་ནམས་དགེ་
འཕེལ་སོ་གསུམ་དགེ་ལེགས་ནས། །མཚས་ཀྱི་བཅད་རྒྱ་བདེན་ཞེས་ཐོས་པ་ལེགས། །ད་ནྱི་འདྱི་བཞྱིན་འཚལ་ལོ་
སེམས་ལ་ཞོག །སར་ཕན་མྱི་དགེའྱི་ལས་ལ་འགོད་བཤགས་དང་། །ད་ནས་སོམ་སེམས་བརྟན་པོའ་ིསོག་བཞྱིན་
བསྲུང་། །གཞན་སོན་མ་བརྟག་རང་གྱི་སེམས་ལ་ལྟོས། །གཞན་ཕྱོགས་མ་སྨད་རང་གྱིས་མཚང་ལ་རོལ། །དེ་བེད་འདྱི་
དགོས་མནོ་བསམ་མ་སེལ་བར། །རེ་བའྱི་ཕྱོགས་ལ་དགོས་མེད་ས་རྡུང་དང་། །དོགས་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཅྱི་འོང་ས་ལེན་
ཐོང་། །མཚར་དང་འཕྱོར་ལ་མ་དགའ་དམན་ས་ཟུངས། །མདུན་མའྱི་གཙོ་བོ་མཚན་ལྡན་བླ་མ་ལ། །ཁ་ཙམ་མྱིན་པར་
སྱིང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ། །མོས་གུས་ལྟེམ་རང་མེད་པ་རྱིས་སུ་ཆེ། །བམས་དང་སྱིང་རེ་བང་ཆུབ་སེམས་བསེད་
ནས། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་སོང་བ་གནད། །གང་ཤར་ངོ་བོར་སང་བླངས་བལ་ནའང་། །ལུགས་འབྱུང་རྟེན་
འབེལ་ངང་ལ་མ་འབམས་པར། །ལུགས་ཟློག་གནས་ལུགས་རང་ངོ་ཤེས་པ་ནས། །གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ཆོས་སོད་
བརོན་པར་གྱིས། །དེ་སད་སས་སོ་སྒྲུབ་པའྱི་བ་དགའ་གྱིས། །དེ་ལྟར་ཞལ་གདམས་འཐོར་བུའྱི་རྱིམས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་
པའོ།།   །།བྷ་ཝནྟུ།།   །། 
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                       ༄༅། །སོན་ཅན་སེག་པོའ་ིསེ་བཤགས་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །དཔལ་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ་ན་མོ། །བ་མང་བ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་སྱིར་བ་བེད་དང་། སོས་འགོ་སོད་མྱི་ས་
སོགས་མང་བས་མགོ་ནག་ཀུན་གྱིས་གེང་གཞྱི་ལངས་ལ། ཁད་པར་རྱི་དགོན་དང་མཁར་ལས་ལ་དགའ་བས་རང་ཡུལ་
དུ་འདུག་ཀང་། ཕ་རོལ་གྱིས་དག་བོ་ལྟར་འདོད་པ་ཞྱིག་ཡང་ཡང་དུ་བྱུང་བས། རང་ཉྱིད་ཁ་ནང་དུ་ལོག་ནས་སར་བས་
པའྱི་ལས་དང་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་ཅྱིས་ལན་བཤགས་སོང་བའོ་སམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བས་ཚེ་སས་པ། །བདག་ནྱི་བྱིས་པ་
མནོ་ཤེས་ནས། །འདྱི་སང་སྒྲུབ་འགྲུབ་སོ་དྲག་མེད། །རྟོགས་ལྡན་བླ་མའྱི་འོས་ཤྱིག་རེད་སྱིད་ན། །དེ་སེམས་བཟུང་ནས་
དབེན་པའྱི་རྱི་ཁོད་དུ། །གཅྱིག་པུར་བསེ་རུ་ལྟ་བུར་རྒྱུ་བ་ལ། །མོས་འདུན་དྲག་པོའ་ིསྨོན་ལམ་འབད་པ་ཞྱིག །ཡྱིན་ཀང་
གཞན་དབང་བརོན་པས་ཡྱིད་སྨོན་ལས། །བདག་ཉྱིད་ཞྱི་བདེ་དོན་གཉེར་མ་གྲུབ་པར། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་ཆེ་བ་རྣམ་
གསུམ་གྱིས། །བདག་ལས་གཞན་གཅེས་ཕན་པའྱི་སེམས་བསེད་པས། །མ་རན་འགོ་བའྱི་དོན་ལ་འབད་རོལ་གྱིས། །སེ་
དགུ་དགེ་བཅུའྱི་ཁྱིམས་ལ་བཀོད་པ་དེས། །བང་སེམས་གོང་མའྱི་སོད་ལ་འགན་པོར་སོང་། །ཆོས་སན་ལྡན་པའྱི་ཐུགས་
དང་འགལ་སྱིད་ན། །རང་འཁྱིས་མེད་དོ་སེམས་དཔའྱི་སན་སར་བཤགས། །སྟོན་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཀུན་གྱིས་རོད་མེད་
པའྱི། །མཁན་པོ་རྒྱལ་བའྱི་དབང་པོས་སན་ས་ནས། །ཁས་བླངས་བཅས་པའྱི་ཁྱིམས་བཞྱིན་སོ་གསུམ་བསམས། །རྒྱལ་
བའྱི་གསུངས་ལ་རེས་ཆོད་མ་ནུས་པར། །དགེ་སོང་ཆོས་བཞྱི་རྒྱུད་དང་སར་བ་དེས། །ཆས་འཛོམ་འཕྱོར་པོའ་ིསོད་དང་
མ་མཐུན་ཞེས། །རང་སེའྱི་ཁྱིམས་བསགས་གནས་དབྱུང་ཡང་ཡང་གལ། །ཆོས་མཛད་གཞན་དང་ལྟ་སོད་བསྟུན་དགོས་
པ། །ངོ་ལོག་མྱིན་ནོ་རྒྱལ་བའྱི་སན་སར་བཤགས། །གངས་ཅན་ལོངས་འདྱིར་རྒྱལ་གསུངས་དམ་ཆོས་ལ། །བཤད་སྒྲུབ་
བསྟན་པའྱི་བྱི་དོར་མཁས་མང་ཡང་། །གཏན་དོན་ཐར་པ་སྒྲུབ་ལ་དགོས་པའྱི་ནོར། །ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་འགོ་བའྱི་
ཉམས་ལེན་ལ། །མེད་ཀ་མེད་པ་འཇྱིག་རྟེན་བློས་བཏང་གྱིས། །རྣམ་ཐར་སོབ་པར་སོང་བ་བསམ་གཏན་པའྱི། །མྱིག་
འཕང་འདེགས་ས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཞེས། །སེམས་ཐོགས་བབས་ཚེ་དེའྱི་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱིས། །ཆོས་དང་གང་ཟག་ཁོ་
ནར་སེམས་ཤོར་བས། །སན་རྒྱུད་གདམས་པའྱི་བདུད་རྱི་འཐུངས་པ་དེས། །ཆོས་གཟུགས་ཕལ་དང་ལྟ་སོད་མ་མཐུན་
ཚེ། །འདྱི་འདྲའྱི་བདའ་དེད་མང་པོ་སར་ཡང་བྱུང་། །ལྟར་སང་ཆོས་ཀྱི་བློ་ཁ་མ་ཚིམ་པར། །ཡང་དག་དོན་ལ་སོ་གསུམ་
བཀོལ་བ་དེས། །བསྟན་པའྱི་བདག་པོའ་ིཐུགས་དང་འགལ་སྱིད་ན། །རྣལ་མར་ས ོད་པའྱི་སན་སར་མཐོལ་ལ ོ་
བཤགས། །ཁོ་བོའ་ིལུང་གྱིས་ཚར་གཅོད་རེས་བཟུང་བའྱི། །གདམས་པའྱི་ལུང་བསྟན་སྩལ་བར་བློ་བཀོལ་བས། །ས་
ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་འཁོར་མང་མ་བསྡུས་ཀང་། །དད་འདུས་ཆོས་བཞྱིན་སོད་འདོད་བཀག་མ་ཐུབ། །སྟོད་སྨད་གྲྭ་
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ཚོགས་འདུས་པའྱི་འཁོར་མང་གྱིས། །དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་སོད་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ལུགས་གཉྱིས་ཁྱིམས་ཀྱིས་
འཚོ་བའྱི་ཆབ་འོག་ཏུ། །ཆུ་ཤྱིང་མཐུན་རེན་འཛོམ་པའྱི་དབེན་གནས་བཙལ། །བསམ་གཏན་ཁང་བུའྱི་སྟ་གོན་སྒྲུབ་པ་
དེས། །བསམ་ཤེས་ཁ་ཚོན་གཅོད་པའྱི་ཁྱིམས་གཏམ་གལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་གནོད་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །རོད་
དང་ཆགས་པའྱི་གཞྱི་དགོན་སངས་བས་ནས། །གཅྱིག་པུར་དབེན་པར་འདག་སར་བསོམ་སམ་ཡང་། །བག་ཆགས་ངན་
ལངས་འདུལ་དགོས་མ་རེད་ལ། །སོན་པ་གྱི་ཐོག་ཁ་ཡན་ཀོད་བས་ནས། །རན་ཁོག་ལྕགས་སུ་བཅུག་པ་མང་མཐོང་
བས། །དད་ལྡན་སོབ་མའྱི་དབུས་སུ་གུ་ཡངས་ཀྱི། །བདག་གཞན་དོན་གཉྱིས་སྒྲུབ་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཉྱི་ཟླ་ལྟར་
གགས་འགོ་བའྱི་འདྲེན་མཆོག་རྣམས། །ཕན་ཚུན་ཐུགས་བསྟུན་བཀའ་ཡྱིས་ཆད་པ་ནྱི། །བདག་ཉྱིད་ཁོ་ནའྱི་སྟེང་དུ་
འབེབས་འོས་པ། །འདྱི་འདྲ་སོན་བསགས་ལས་ནྱི་ཇྱི་ཙམ་སམ། །རྣམ་སྨྱིན་ཚེ་འདྱིར་རོལ་བ་ངོ་མཚར་ཨང་། །ཞེས་
གནས་དབྱུང་གལ་ཚེ་སས་པའོ།།  །། 

ཡང་ཟླའོ་རྣམས་ཀྱི་འོ་སོལ་ལ་འདྱི་ལྟར་ཡོང་བ་གཞན་དང་མ་བསྟུན་པས་ལན་ནོ་ཟེར་ལེ་དེང་བྱུང་ཚེ་སས་པ། བརྟག་ཅྱིང་
དཔྱད་ན་བ་བལ་བ། །བདག་ལ་འདྱི་བའྱི་གཏད་སོ་མེད། །བཏང་སོམས་ལས་མེད་འདྱི་ཁ་ལས། །བཅོས་མའྱི་དག་སང་
སོང་སེམས་མེད། །དེ་བཞྱིན་ཕ་དོག་རོད་འཛུགས་མེད། །དགོས་མེད་བ་བཏང་བེད་སེམས་མེད། །དེ་བཞྱིན་ཞེན་པའྱི་
འཆྱིང་བེད་མེད། །གང་བྱུང་ལམ་ཁེར་འདྱི་ཁ་ལས། །མཆོད་སྱིན་བརྒྱ་བཤྱིག་སྟོང་དགུགས་ཀྱི། །བསགས་འོས་ཆེན་
པོའ་ིསྒྲུབ་སེམས་མེད། །སྡུག་བསལ་སངས་བླང་མ་ཤེས་པས། །བདེ་སྱིད་སྒྲུབ་བློ་བདག་ལ་མེད། །ཅེས་དང་། བཅོས་
མའྱི་དག་སང་རེན་ཁར་ཤོར། །བཅོས་མྱིན་མོས་གུས་སང་དུ་ཚུད། །ངན་ལན་བཟང་གྱིས་མ་འཇོལ་ཡང་། །གཞན་གནོད་
བསམ་སོར་ཅྱི་ལ་བཟུང་། །ཕག་དོག་རོད་འཇུངས་སུ་དགའ་ཁེར། །གྲུབ་མཐའྱི་ཁ་འཛིན་མ་ནོར་མཛོད། །ང་ནྱི་བསྒྲུབ་
རྒྱུད་བསྟན་པ་འཛ ིན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་སུ་གནས་ས ོམས། །བསྟན་པའྱི་ཞལ་འཛ ིན་མཛད་དག ོངས ་
རྣམས། །ཕྱོགས་རྱིས་མེད་པར་གཟྱིགས་རྟོག་མཛོད། །ཕྱོགས་གཅྱིག་མཐོང་བའྱི་རྣམ་ཐར་དེས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་
ཕན་ལགས་སམ། །དེ་སད་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་གགས་པའྱི། །འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་མདོ་ཁམས་པས། །སག་པོ་བབ་ཚེ་སད་
ཤོར་རོ། །གཞན་ལ་མ་ས་ལོག་གཏམ་ལགས། །འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་གགས་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱི་སོ་གླུ་རྱིང་མོ་བཞུགས་
སོ།།    དཔལ་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ་ན་མོ། །གངས་ཅན་འདྱི་ན་སྟོན་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། །ལྷར་བཅས་འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་
གྱིས་བསགས་བེད་པའྱི། །མཁན་སོབ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་སན་ས་རུ། །ཁས་བླངས་བཅས་པའྱི་ཁྱིམས་ལྡན་ལགས་ན་
ཡང་། །ལོངས་སོད་འཕོངས་པས་དྲས་དྲུབ་ལ་སོགས་པའྱི། །མཁོ་བའྱི་ཡོ་བད་བཏགས་པ་མ་འབོར་བས། །རང་སེའྱི་
འཕྱོར་པོའ་ིཁྱུ་རུ་མ་ཚུད་ཀང་། །སྱིག་སོང་དགེ་སྒྲུབ་རང་སེམས་འདུལ་བ་འདྱིས། །རྒྱལ་དབང་གསུང་དང་མཐུན་འགན་
ཀང་ཆོག །མཁན་རྒྱུད་ཁྱིམས་ལྡན་དགེ་སོང་འཛིན་པར་འ ོས། །ཁྱིམས་འཆལ་རྣམས་ལ་གནས་དབྱུང་རྒྱབ་ཁུར་
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མ། །དེས་ན་གྲུབ་མཐའྱི་ཕྱོགས་ཕུལ་བཞད་མོ་བོ། །དད་ལྡན་ལྷ་དབང་རོ་རེར་སྱིང་ཡྱིག་ལྟར། །སངས་བླངས་བསྒྲུབ་བའྱི་
དགོངས་བཞེད་ཅྱི་བཞྱིན་པ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་རྣམ་པར་དབེར་མེད་པས། །ཆོས་མཛད་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་དེ་ག་
ལ། །བདག་ཀང་བགས་ཀྱི་སོབ་སམ་ཕྱོགས་མེད་ཀྱིས། །དབེན་གནས་རྣམས་སུ་ཆོས་བཞྱིན་སོད་པ་ལ། །རྒྱལ་བའྱི་
གསུང་ལ་རེས་ཆོད་མྱི་བེད་པའྱི། །བ་བཏང་ཆོས་མཐུན་ཁོ་ནར་སོད་པ་འདྱི། །འབྲུག་པ་ཡྱིན་ངེས་གཞན་པ་སུ་ཞྱིག་
གོ། །རང་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱིས་སོད་དང་མྱི་མཐུན་པས། །ཀུན་གྱིས་གཤེ་བར་འོས་ཞེས་སོགས་པ་དེ། །མཚར་ཨང་ནང་
ཁོལ་ངོམ་པ་མ་ལགས་སམ། །བླ་མའྱི་དགོངས་པ་སུ་ལོན་འགན་ཀང་ཆོག །དེས་ན་གྲུབ་མཐའྱི་ཕྱོགས་ཕུལ་བཞད་མོ་
བོ། །བདག་ནྱི་རང་སེམས་རང་གྱིས་མ་ཁེལ་བར། །དག་སང་ཕྱོགས་མེད་སོང་ཞྱིང་དྲྱིན་ཐོབ་ཀྱིས། །རེ་བཙུན་བླ་མ་
གཙུག་ཏུ་ཁུར་བ་ལས། །འདྱིར་སང་ཆགས་སང་བསྒྲུབས་ནས་དགོས་པ་ཅྱི། །དེས་ན་གཟུར་གནས་དོན་ལ་རྟོག་པར་
རྱིགས། །རང་བསྟོད་གཞན་ཕྱོགས་སྨད་པ་མ་ལགས་ཀང་། །གར་སོང་ཆོས་པའྱི་དག་རུ་ཆོས་གཟུགས་སང་། །ཕ་ཡུལ་
དྲན་པས་སོ་བ་སེས་པའྱི་གཏམ། །རྣ་བར་གཟན་ཀང་ད་དུང་འདྱི་སད་ལོ། ། 

ཀཻ་མ། མ་བརྟག་པའྱི་སེ་བོ་བླངས་དོར་གྱི་གནས་ལ་རྨོངས་པ་དག་ལ་ཁག་ཅྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའྱི་སོར་ཞུགས་
ནས་ཐོས་གསུམ་གྱི་རྟར་འཛེགས་པའྱི་མཁས་རློམ་ཆོས་ཀྱི་ཅ་ཅོག་སོགས་པའྱི་རེད་འཚོལ་བ་ཁ་ཅྱིག་དག་གྱི་གྲུབ་མཐའྱི་
ཟུག་རྔུའྱི་ཀུན་ནས་བསངས་བའྱི་གནས་ཚུལ་བསད་པའྱི་གཏམ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས། སྨེར་གཤྱིས་ངོས་ཀྱི་མྱི་འགའ་
ཡྱིད་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་ཚེ། དྱིང་རྱི་སྟེང་དུ་མཚམས་ཀྱི་བཅད་རྒྱ་ལ་བཞུགས་པའྱི་མཆེད་གོགས་གཅྱིག་འོ་བརྒྱལ་སུ་བཅོལ་
ནས་ཆུད་ཟོས་ལ་བཏང་བའྱི་གཏམ་ཐོས་པས། ཆོས་མཛད་ཕལ་གྱིས་ནང་ཁོལ་ཡང་གསལ་ཏེ། ཡྱིད་མུག་ལ་སེམས་སོ་
བས་སས་པ། །མཚན་ཉྱིད་ཀུན་ལྡན་ཐུབ་པའྱི་སས། །སབས་གནས་བསླུ་མེད་རྱིན་པོ་ཆེ། །སང་པོའ་ིསྱིད་སྡུག་ཁེད་རང་
མཁེན། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །རྨུ་རོད་སེམས་ཅན་འདུལ་སད་དུ། །ས་ཚོགས་རྒྱལ་བའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་
རྣམས། །བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་དཔུང་བསེད་ལ། །ཐུགས་རེ་མ་གཡེལ་ར་མདར་བོན། །སྱིར་དུ་སྱིགས་མའྱི་སེམས་ཅན་
རྣམས། །ཉོན་མོངས་རགས་པས་ཆོས་སོད་དཀོན། །སོས་སུ་འདྱི་ཕྱོགས་སེ་བོ་རྣམས། །རྨོངས་ཤྱིང་གཏྱི་མུག་འདུ་ཤེས་
ཆུང་། །བསོད་ནམས་བསག་པའྱི་བློ་ཡོད་ཀང་། །དགེ་སྱིག་ཁེ་ཉེན་ངོ་མ་ཤེས། །ཁེ་ལས་ཉེན་ཆེ་རོམ་པ་མང་། །འབོར་
ལྡན་དགེ་བ་སྒྲུབ་པས་ཀང་། །བསམ་པ་ངོ་སོ་ངས་བས་དང་། །འགན་སེམས་ཁ་ལན་རེ་བ་ཆེ། །དངོས་པོ་བསད་སོགས་
སྱིག་ཟས་བསག །འུར་སོབ་ཐབ་ཁ་གང་བཟང་མཆོད། །མཆོད་སྱིན་ཞྱིང་ས་ཆགས་སང་ཅན། །ངས་བས་ང་རོ་ཕྱོགས་
བཅུར་སོགས། །བསག་ཚད་ཚོགས་སུ་བཏང་ན་ཡང་། །འབས་བུ་བཅོམ་པས་ཡྱིད་མ་དགའ། །ཕྱོགས་ཞེན་མུ་ཅོར་ས་
བ་ཡྱི། །ཉཕག་དོག་ཅན་གྱི་རེས་འབངས་ནས། །སང་ཤས་ཅན་དང་མ་མཐུན་ཞེས། །ཆོས་མཛད་སྨོད་ཀང་རྣམ་སྨྱིན་
འཇྱིགས། །གསུམ་ལྡན་རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡྱི། །ཆོས་སོད་དགེ་སོང་བསོམ་ཆེན་ལ། །དེ་འདྲའྱི་བསམ་སོར་ཕུད་ལུགས་
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ཀྱིས། །དེ་ཕྱོགས་མཁས་རློམ་དྲག་འདོད་རྣམས། །རྒྱུ་འབས་གོ་བའྱི་རེ་གོ་ཟད། །ནང་ཁོལ་གསལ་པོར་དེ་གས་
མཐོང་། །ཤཱཀ་ཐུབ་བདེན་ན་ཨུ་ཧུ་ཧུ། །རྣམ་སྨྱིན་རོ་རེ་དམལ་བ་འཇྱིགས། །སྱིང་རེ་རེ་སྟེ་བ་ཐབས་མེད། །ཅེས་ཀང་ཁ་
ནས་ཤོར་ལ། འབའ་ཕྱོགས་སུ་འདོད་ཡོན་ལ་མ་ཆགས་པར་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་བར་དུ། བག་ཕུག་ཅྱིག་ཏུ་བསད་ཚེ་སུ་ལ་
ཡང་རྒྱུས་མེད་པས། གནས་སོ་ཕྱེ་བར་འདུག་ཅེས་གྲུབ་ཐོབ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སན་གགས་ཆེ་བས། དེ་ཕྱོགས་ལ་
གནས་པའྱི་གནས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར། བསམ་སོར་གྱི་མདུན་གོས་བརམས་པ་རྣམས་ཐོས་པས། 
གར་སོང་ཆོས་པའྱི་དག་ལ་ཆོས་གཟུགས་སང་བ་འདྱི་ཅྱིས་ལན་ནམ་སམ། རང་གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་སང་ཚུལ་ལ། 
རྟོག་དཔྱོད་དྲན་པས་རྒྱུ་མཚན་གོ་ནས་བསམ་སོར་འདྱི་འདྲ་བེད་བཞྱིན་པར། ཆོས་གཟུགས་ཀྱི་འུད་ཆེན་པོས་སེམས་
ཅན་བསླུ་བ་ནྱི་ཆེས་མ་འོས་སོ་སམ། སྱིང་མ་དགའ། ཡྱི་མུག །སེམས་སོ། སྱིད་པ་སྐྱུར་ནས་ཁ་ལན་དུ་སས་པ། ཐམས་
ཅད་མཁེན་པའྱི་སན་མེད་པར། །གཞན་སོན་བརོད་པ་མྱི་རྱིགས་ཀང་། །བརྟག་ན་ཡྱི་མུག་སོ་བ་སེས། །སྱིང་རླུང་མ་ནོན་
ཟུར་ཙམ་ཤོར། །བླ་མས་བཀའ་བཀོན་མྱི་མཛད་ཞུ། །ཀེ་མ་སྱིགས་མའྱི་དུ་དུས་འདྱིར། །བསྟན་པའྱི་སོ་རུ་ཞུགས་ན་
ཡང་། །རྟགས་ཙམ་འཛིན་ལས་ལྟོ་གོས་འཚོལ། །བཅས་པའྱི་ཁྱིམས་སྲུང་ཁར་མྱི་དོན། །ཁེ་ཚོང་ཁྱིམ་པའྱི་བན་བཞྱིན་
རྒྱུག །མོས་འགྱུར་ལུས་དག་འཕྱོར་པོའ་ིརྒྱན། །བག་མེད་སོད་ལ་ངོ་སོར་བེད། །བསེན་བཀུར་འདོད་པའྱི་ཚུག་ཁེར་
གྱིས། །ཞྭ་མོ་འདྱིང་གོན་ཟླུམ་ཁེར་དང་། །བཟང་བརྫུའྱི་ཆོས་བཤད་མཁས་བས་པས། །བྱིས་པའྱི་མྱིག་ངོར་བྱིམ་ན་
ཡང་། །བཅས་པའྱི་ཁྱིམས་ལ་མྱི་གནས་ན། །མཐོ་རྱིས་གོ་འཕང་ཅུང་ཨེ་ཐོབ། །ཁྱིམས་ལྡན་དགེ་སོང་གོས་མེད་
ལ། །ལྟས་ངན་མཐོང་བཞྱིན་ཀུན་གྱིས་གཤེ། །ཐུབ་དབང་སོ་བ་སེ་བ་བདེན། །འོན་ཀང་རྟགས་ཙམ་འཛིན་འདྱིས་
ཀང་། །བསྟན་དང་འགོ་ལ་ཕན་ཆེ་བས། །བསྟན་འཛིན་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་སོགས། །ཐུགས་དང་སྱིང་ཞྱིག་ཟས་
གཙང་སས། །ཀྱི་ཧུད་སྱིགས་མའྱི་ད་དུས་འདྱིར། །བང་ཆུབ་སེམས་བསེད་ཁས་བླངས་ནས། །ཚད་མེད་བཞྱི་པོ་སོར་
བཞྱིན་པར། །བདག་མེད་འབའ་ཞྱིག་དོན་གཉེར་ནས། །རང་ལ་གནོད་པ་མྱིན་ན་ཡང་། །གཞན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ལ་ཕག་པ་ཉ
དོགཉ །ཚིག་ཟུར་ཙམ་གྱི་རེན་མྱི་ཁུར། །ཕ་རོལ་འཇོམས་པའྱི་བསམ་སོར་རོམ། །བཟོད་པ་གོ་ཆའྱི་གཏམ་གེང་ན། །དེ་
ལྟར་དགོས་ཀང་གར་ཡོང་ཞེས། །རང་སོན་ལྟ་བར་མྱི་མོས་པས། །གཉེན་པོ་བརྟེན་པ་ཅྱི་ལ་བེད། །ཙི་ཁ་ཤུས་དོགས་
ལབ་རྒྱུ་མང་། །ལྟོ་གོས་གཏམ་ལ་གོང་ཁུར་ནས། །སྱིག་སོང་དགེ་སྒྲུབ་ཆོས་སོད་བརོན། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའ་ིརེས་
སོབ་ནས། །གཞན་ཕན་བསམ་པས་གནས་པ་ལ། །གཡོ་ཆེན་ཆོས་མྱིན་སོད་དོ་ཞེས། །འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་གྱིས་སོགས་
བེད་པ། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་རགས་པས་ལན། །དམུ་རོད་སེམས་ཅན་འདུལ་དཀའ་ལ། །སེམས་དཔའ་སོ་བ་སེ་བ་
བདེན། །འོན་ཀང་སྨོན་སེམས་ཙམ་གྱིས་ཀང་། །བསྟན་དང་འགོ་ལ་ཕན་ཆེ་བས། །སྨོན་འཇུག་སེམས་དཔའ་ཆེའྱི་
བར། །ད་དུང་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར། །ཐུགས་དང་སྱིངས་ཤྱིག་སེམས་དཔའ་རྣམས། །ཨེ་ཤེ་སྱིགས་མའྱི་ད་དུས་
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འདྱིར། །ཐེག་ཆེན་དར་ལ་འཇུག་མང་ཡང་། །མྱིང་ཚིག་ཤེས་ལ་ཆོས་གོ་གཅོད། །དགོས་པ་ཚེ་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་གོ། །སོབ་
གཉེར་མཆུ་སོར་གང་འབྱིམ་བེད། །སྨྱིན་བེད་ལ་སོས་དྲྱིན་ཐོབ་པའྱི། །སོབ་དཔོན་བསླུ་ལ་ཡ་མྱི་ང་། །རང་འདོད་མ་
ཁེངས་ལོག་ལྟ་བསོམ། །མཐོ་དམན་བྱུང་ན་ཐད་ཀར་གཅོད། །དམ་ཚིག་སོབ་མས་ཡར་ལ་སོག །རོ་རེ་སྤུན་ལ་སང་མྱིག་
བལྟ། །ཡོན་ཏན་མཐོང་ན་དུ་མས་སྨོད། །ན་ཆུང་མཛེས་མ་འཛུམ་གྱིས་བསུ། །སོ་གསུམ་འབད་པས་དེ་སེམས་
འཛིན། །དགེ་འདུན་རྫས་ལ་འབགས་གོམས་པས། །དཀོན་མཆོག་སྱི་ནོར་སད་ལ་དགའ། །བསགས་བྲུན་བྱི་བ་བཞྱིན་དུ་
རེམ། །གཏོང་ཕོད་དག་འདུལ་གཉེན་ལ་བེད། །ཀོ་ལོང་རུ་ང་ཕག་དོག་ཆེ། །ཕྱུག་པོ་ན་ཤྱིའྱི་གཏམ་ཐོས་ན། །བར་སོར་
འོང་རེའྱི་ཏྱིང་འཛིན་བརྟན། །ཀ་ཆ་བག་ཙམ་སས་འོག་འཛུད། །ནོམ་པ་གཤྱིན་ཟས་ཆེ་བར་ཤེས། །ནང་པ་ཤ་རྒྱ་མཉམ་དུ་
མཁུན། །དབུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་ཚོགས་བཤམས། །དབངས་དང་དྲྱིལ་སྟབས་ཕྱག་རྒྱ་སྒྱུར། །ཅྱི་འོང་རེ་དོགས་
ཏྱིང་འཛིན་བསོམ། །ཤ་ཁག་དྲོན་མོ་མོས་གྱུར་སོགས། །སྱིག་ཟས་ལོག་འཚོའྱི་ཕོ་བ་འགེངས། །ཨ་ཙ་མ་ཞེས་མྱིག་
འཛུམ་ཡང་། །རང་ཉྱིད་འཆྱི་བ་མ་དྲན་པས། །ཕྱྱི་མའྱི་བློ་གདེང་འདྱི་ཡོད་མེད། །རང་གཞན་བསླུས་པས་ཡ་རེ་ཆ། །རྣམ་
སྨྱིན་རོ་རེ་དམལ་བར་འཇྱིགས། །སྱིང་རེ་རེ་སྟེ་བ་ཐབས་མེད། །འཆད་ཉན་རྣལ་མར་བས་རྒྱུས་ཀང་། །ས་བཀ་བཀོད་ལ་
དཀྱིལ་འཁོར་དང་། །རྫས་ཀྱི་གཏོང་ལེན་འགའ་ཞྱིག་གྱི། །དབང་བསྐུར་ཐོབ་ཅེས་སགས་པར་བརློམས། །རོལ་མོས་ཡེ་
ཤེས་ཕེབས་ལ་རེ། །དབང་དོན་གར་སོང་ཆ་མེད་པས། །ཆོས་དང་གང་ཟག་ཤེས་རྒྱུད་གཉྱིས། །ཐ་དད་སོང་བ་ཅྱི་ལ་
ཚོར། །ཁ་གདང་མྱིག་བགད་འཇྱིགས་གཟུགས་ཀྱི། །དག་འདུལ་གཉེན་སོང་ནོར་འཚོལ་བེད། །བློ་རེ་ཡོད་མེད་གཅྱིག་ལ་
གནད། །རྱིམ་གཉྱིས་རྣལ་འབོར་ཡྱིན་ལོ་སད། །ཤ་ཆང་དཀོར་ཟས་བག་མེད་སོད། །འདོད་ཡོན་ལམ་དུ་ཁེར་
རྒྱུའ ོ། །ཆགས་སང་ཕག་དོག་རང་གར་སད། །ཉ ོན་མ ོངས་ལམ་དུ་ཁ ེར་རྒྱུ་བ། །ནུས་མཐུ་འདྲེ་རྡུངས་སྟ ེང་དུ་
སྤུངས། །སྟོང་སད་འུད་སོག་མཁས་བས་པས། །འཇྱིག་རྟེན་མྱིག་ངོར་བྱིམ་ན་ཡང་། །ཉོན་མོངས་གཉེན་པོར་མ་སོང་
ན། །སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་ཅུང་ཨེ་འགོ། །མོས་གུས་ཁོ་ནས་གོལ་བ་ཡྱིས། །བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པ་མ་ཆད་པའྱི། །འཕོ་བའྱི་
དབང་མཆོག་ཐོབ་པ་ཡྱིས། །རྟོགས་ལྡན་རྣལ་འབོར་སྱིད་གྱུར་ན། །ཟོག་པོ་འདྱི་ཞེས་ཀུན་གྱིས་གཤེ། །ལྟོ་གོས་གྱི་ནའྱི་
འབོར་པའམ། །སང་ལམ་ཙམ་ཡང་རེད་དཀའ་ཡང་། །མ་མཐོང་ཡུས་ཆེ་ཤྱིན་ཏུ་བདེན། །ངོ་སྲུང་གཡེང་བས་འཇྱིགས་པ་
ཡྱི། དཀའ་ཐུབ་ཙམ་གྱི་བློ་ཆུང་འགའྱི། །གོ་སྱིང་ཁ་རུ་འཚང་སད་ན། །གནས་ལུགས་རྟོགས་ཚུལ་ཕྱོགས་ཟུར་
ཙམ། །བརོད་ན་སུའྱི་སྱིང་མྱི་འགས། །སེམས་ཅན་ལོག་རྟོག་རགས་པ་དེས། །གསང་སགས་དར་ལ་མ་སྨྱིན་པས། །རོ་
རེ་འཛིན་དངོས་སོབ་དཔོན་རྣམས། །སོ་བ་སེ་བ་ཤྱིན་ཏུ་བདེན། །འོན་ཀང་མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ཀང་། །བསྟན་དང་འགོ་
ལ་ཕན་ཆེ་བས། །ད་དུང་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་བར། །ཐུགས་ངང་སྱིངས་ཤྱིག་རོ་རེ་འཛིན། །རྣལ་འབོར་བདག་གྱིས་གནས་
ལུགས་དེས། །མགོ་ནག་མྱིའྱི་སང་ཚུལ་ལ། །ཆོས་མཛད་ཕལ་གྱི་ལོག་རྟོག་དེ། །རྟོག་དཔྱོད་དྲན་པས་སོ་བ་སེས། །ཟུར་
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ཟ་འདྲ་ཞྱིག་བརོད་ཤོར་ཡང་། །ཆགས་སང་ཕག་དོག་སེམས་མེད་པས། །ཉེས་བས་སོན་གྱིས་མྱི་གོས་སམ། །མ་རྱིག་
དབང་གྱིས་ནོངས་སྱིད་ན། །མཁེན་ལྡན་རྣམས་ལ་བཟད་པར་གསོལ། །གཟུར་གནས་ཆོས་ཀྱི་སན་ལྡན་རྣམས། །དཀོན་
མཆོག་དཔང་འཛུགས་བདེན་རྫུན་གཟྱིགས། །ཕྱོགས་ཞེན་མུ་ཅོར་ས་བ་ཡྱི། །ཕག་དོག་ཅན་ལ་ཆ་མ་བཞག །ཅེས་ཀང་
ཁ་ནས་ཤོར་ལ་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ལ་བརྟག་ཚེ། སྱིན་བདག་རྣམས་ལ་མཛེས་པའྱི་ཐབས་མཁས་དང་། སེལ་མར་བཏགས་
པའྱི་འཇྱིགས་སོབས་ཁྱིད་ནས། ཐར་ཚད་རང་བོས་སོ། །ཐར་ཚད་རང་བོས་སོ། །ཐར་ཚད་རང་བོས་སོ། །ཁམས་པ་
ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས། །སོ་གླུ་རྱིང་མོ་གགས་པ་འདྱི། །ཟས་ནོར་འདུན་ས་འབའ་ཞེས་པའྱི། །ཚོང་དུས་ཆེ་དེར་བྱིས་
པའོ། །ཡྱི་གེ་གཞན་ལ་མ་སྟོན་མཛོད། །རང་ངོའ་ིགཡག་འགོ་མ་མཐོང་མྱིས། །གཞན་ངོའ་ིཤྱིག་ལ་འཕྱ་བཞད་ཀྱི། །རང་
རྒྱུད་བསེག་པའྱི་སྱིག་བསགས་དོགས། །ངེས་ན་བཀའ་རྒྱ་བགྱིས་པའོ།།  ཨུ་པ་དེ་ཤཉ མངྒ་ལཾ། །   

 
              དྲེད་པོ་གནད་ལ་དབབ་པའྱི་ཞལ་གདམས་མཚོན་ཆའྱི་འཁོར་ལོ་བཞུགས་སོ།།    

རེ་བདུད་བཞྱི་ལས་རྒྱལ་རྱིན་པོ་ཆེ། །འབངས་འདྱིར་སང་ཞགས་པས་བཅྱིངས་རྣམས་ལ། །ཐུགས་བརེ་བའྱི་སན་རས་
གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །ད་དངོས་འཛིན་གྱི་དཔུང་ཚོགས་གཞོམ་དུ་གསོལ། །ཞེས་བརོད་ནས། སྨར་ཁམས་སང་སོར་དུ་
འཁོར་འགའྱི་བློ་རེ་དང་སོད་འགོས་ལ་ཐུགས་ཁེལ་བས། གནད་ལ་དབབ་པའྱི་མཚོན་ཁ་འཁོར་ལོའ་ིཞལ་གདམས་འགའ་
ཞྱིག་འདུག་པ་འདྱིར་འགོད་ན་གནོང་ཆེན་མྱི་ཁོ་ཞྱིང་རྒྱབ་ཆོད་མྱི་འཕག་པར་ཞུ་ཡོ། དེ་ལ་ངེད་རང་གྱི་ཟླ་བོ་རྣམས་སར་
དགོན་གྱི་ཆེ་འགན་ལ་ཐུགས་གསལ་སང་ཞུགས་པའྱི་སོ་སོ་མོ་མང་པོ་གསུངས་ཀྱིན་འདུག་ཚེ་སེམས་ལ་འདྱི་ཤར་རོ།།  
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་བཞྱིན། །གདུལ་བའྱི་ཁམས་དབང་མོས་འཚམས པར། །གང་འདུལ་དེར་སང་སྤྲུལ་པའྱི་
སྐུས། །དགེ་ལེགས་སྩོལ དེ་རྟག་པར་རྒྱལ། །གསན་དང་རན་པོ་ཀར་བསྟན་པ། །དང་པོ་བས་དང་བར་དུ་བྱུང་། །ད་ལྟའྱི་
རྣམ་ཐར་ལ་སེམས་པའྱི། །མཆྱིང་གོས་འདྱི་ལ་དགོངས་པར་རྱིག །བྱིན་རླབས་མེད་པའྱི་བླ་མ་གཅྱིག །མོས་གུས་མེད་
པའྱི་སོབ་མ་གཉྱིས། །གནད་མེད་གདམས་པའྱི་འཆད་ཉན་གསུམ། །ས་བོན་མེད་པའྱི་སོ་ནམ་འདྲ། །དབང་ལུང་མེད་
པའྱི་བསེན་སྒྲུབ་གཅྱིག །དམ་ཚིག་མེད་པའྱི་ལས་སོར་གཉྱིས། །ཆོས་བརྒྱད་སྒྲུབ་པའྱི་འགོ་དོན་གསུམ། །བས་པས་མེ་
འདག འགམ་པ་འདྲ། །ཉན་མཁན་མེད་པའྱི་ཁ་ད་གཅྱིག །འགྲུབ་དུས་མེད་པའྱི་བསམ་རྒྱ་གཉྱིས། །ཐོན་སོག་མེད་པའྱི་
གསོག་འཇོག་གསུམ། །རང་སྡུག་རྱིན་གྱིས་ཉོས་པ་འདྲ། །ཕོ་ཚོད་མེད་པའྱི་བླ་དཔོན་གཅྱིག །སོལ་དུ་མྱི་ཚུད་བཅའ་
ཁྱིམས་གཉྱིས། །ཁུར་མཁན་མེད་པའྱི་བཀའ་བཀོན་གསུམ། །རང་ཚོད་སེལ་བའྱི་ཐབས་མཁས་འདྲ། །དལ་དུས་མེད་
པའྱི་མཁར་ལས་གཅྱིག །ཆོག་ཤེས་མེད་པའྱི་གཡོས་སོལ་གཉྱིས། །ད་ལམ་གལ་ཆེའྱི་འགོ་འདུག་གསུམ། །མདོ་མེད་ཚེ་
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འཛད་སད་ཀ་འདྲ། །མཐོང་ཚད་བསྡུས་པའྱི་སེ་མང་གཅྱིག །དམ་དུམ་བསགས་པའྱི་མཆོད་གཞྱིས་གཉྱིས། །ས་མདོ་
གཟུང་བའྱི་གནས་དགོན་གསུམ། །ཁོང་ཁོ་འབོད་པའྱི་གཡབ་མོ་འདྲ། །མཁས་འདོད་ཡྱིག་ས་བསག་དང་གཅྱིག །འཕྱོར་
འདོད་ཆས་གོས་གཟབ་དང་གཉྱིས། །འུར་འུར་སད་གསང་མཐོ་དང་གསུམ། །ཆོས་བརྒྱད་སྒྲུབ་པའྱི་ལག་ཆ་འདྲ། །རང་
ཕྱོགས་རྒྱལ་འདོད་ཁོང་སན་གཅྱིག །གཞན་ཕྱོགས་སྨོད་པའྱི་འཁོགས་ཚིག་གཉྱིས། །ཁེ་གགས་འདོད་པའྱི་བཟང་བརྫུ་
གསུམ། །འཁོར་བར་གཏན་འཁམས་སད་ཀ་འདྲ། །མཐོ་བར་འགན་སེམས་བེད་དང་གཅྱིག །དམའ་བར་བརས་ཆོས་
ཞོར་བྱུང་གཉྱིས། །མཉམ་པོར་ཕག་དོག་བསོམ་དང་གསུམ། །རང་རྒྱུད་བསེག་པའྱི་མེ་དཔུང་འདྲ། །ལར་རང་བསམ་ན་
ད་ལྟའྱི་སོད་འགོས་འདྱིས། །རང་གཞན་བསླུ་རེས་ཟར་ཟྱིར་བེད་བེད་འདྲ། །རང་མགོ་རང་གཡོགས་ཐབས་ཤྱིག་བསྒྲུབས་
སྒྲུབ་འདྲ། །གཞན་མགོ་རྫུན་གྱིས་ག་གྱུས་སོར་སོར་འདྲ། །དོན་ལ་བ་བཏང་རྣམ་ཐར་མ་བརེད་མཛོད། །ཅེས་སས་
སོ། །བ་བཏང་དང་། གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ཚིག་སམ་ལ་གསལ་སང་ཞུགས་པས་ཆོས་བརྒྱད་མགོ་མ་ནོན་པ་འགའྱི་བ་སོད་མཛད་
ཁེར་དང་ཐུགས་བཞེད་མཐོང་ཚེ་སས་པ།།  ལར་རང་འདོད་འཁྱི་བ་མ་ཆོད་ན། །གཡོ་སྒྱུའྱི་དྲྱི་མ་དག་པར་དཀའ། །ཞེ་
འདོད་ཞུགས་པའྱི་དམ་ཆོས་དེ། །སངས་རྒྱས་ལམ་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག །བབ་དང་གཤྱིས་ཀྱི་དཀོན་པར་མཐོང་། །བ་བ་མ་
ཐོང་སོན་ཡྱིན་ཡང་། །བ་བཏང་སོང་སོང་མང་བ་དེ། །སྱིན་བདག་སུན་པའྱི་སོན་དུ་མཐོང་། །ཚུལ་ཆོས་ཆེས་པ་སོན་ཡྱིན་
ཡང་། །ཐོ་ཅོའ་ིསོད་རྱིང་དེའང་སོན། །སོད་ཚུགས་མ་ཐུབ་སོན་ཡྱིན་ཡང་། །གགས་པ་འདོད་པའྱི་སྒྲུབ་ཚུགས་
སོན། །དག་སང་ཆུངབ་སོན་ཡྱིན་ཡང་། །ལོ་ཀ་འདོད་པའྱི་ཀུན་བཀུར་སོན། །ཕན་སེམས་ཆུང་བ་སོན་ཡྱིན་ཡང་། །གཡོ་
སྒྱུའྱི་བསླུ་བྱིད་དེ་ཡང་སོན། །སྱིང་རེ་ཆུང་བ་སོན་ཡྱིན་ཡང་། །རང་འདོད་དོན་གཉེར་གཞན་ཕན་སོན། །སེར་ས་བེད་པ་
སོན་ཡྱིན་ཡང་། །གཏོང་ཕོད་གོ་ལོག་འདོད་ཆེན་སོན། །ཞེ་བཅད་ཆུང་བ་སོན་ཡྱིན་ཡང་། །བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་བློས་
བཏང་སོན། །ཕན་སེམས་ཆུང་བ་སོན་ཡྱིན་ཡང་། །གཉེན་འདུན་སོང་བན་དེ་བས་སོན། །རང་འདོད་ཆེས་པ་སོན་ཡྱིན་
ཡང་། །དགེ་འདུན་སྱི་སེམས་མེད་པ་སོན། །འཛིན་ཆགས་ཆེས་པ་སོན་ཡྱིན་ཡང་། །མཁོ་དུས་འཚོལ་དགོས་གཅེར་
རྒྱུག་སོན། །བཟོད་པ་མ་བསོམ་སོན་ཡྱིན་ཡང་། །བཟོད་པ་གོ་ལོག་དེ་བས་སོན། །གཞན་སོན་བརྟག་ན་སོན་མཐོང་
མང་། །དེ་བས་དག་སང་སོང་བ་གནད། །ཅེས་སས་སོ། །ཡང་རྒྱ་མོ་གདོང་དུ་ཆོས་སྱིན་ལ་སད་བཏགས་པའྱི་མྱི་ས་དང་
འདུ་ཚོགས་མང་པོས་སོད་འགོས་དང་རང་གཞན་འགའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་ཡྱིད་མ་རངས་པས་ཐོལ་བྱུང་དུ་འདྱི་ཤོར་རོ། །རེ་
དངུལ་ཆུ་ལྟ་བུའྱི་རྣལ་འབོར་པ། །སང་སོགས་ཆ་ཅན་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །བདག་གཞན་ཕན་ལ་དགའྱི་འཁོར་སོང་
འདྱི། །ཚེ་སྟོང་ཟད་རེད་ཀར་མྱི་འདུག་གམ། །དང་པོར་དད་ཅན་གྱི་ངག་འཇམ་པོ། །འཆྱི་བ་སྱིང་ཟུག་གྱི་ཞེ་བཅད་
ཅན། །ཞེན་པ་གདྱིང་ལོག་གྱི་བ་བཏང་པོ། །ལྟོ་གོས་གོང་ཁུར་གྱི་སྱིང་རུས་ཅན། །གཉེན་འདུན་ལ་མྱི་གདུང་ཆགས་མེད་
པོ། །ཅྱི་གསུངས་བཀའ་སྒྲུབ་ཀྱི་མོས་གུས་ཅན། །ཕད་དགའ་མཐོང་སྱིད་ཀྱི་འཁོར་མང་ལ། །སན་རྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་གནད་
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བསྟན་ན་གོ། །ཉམས་མོང་ལ་བོད་ཁ་རེད་པས་སོ། །བླ་མ་ཡང་སངས་རྒྱས་དངོས་ལྟར་མཐོང་། །དག་སང་སྱིང་རེ་དགའ་
རབ་སམ། །དེས་ཅོལ་ཆུང་གྱི་བློ་འདྱི་བྱིས་མཁས་བས། །ལྟོ་གོས་ཀྱི་ཕྱྱིར་དུ་གོང་མཐར་སེགས། །དེར་སར་ཆས་དང་
དགོན་ཆས་གཉྱིས་ཀ་མཁོ། །འདུ་ལ ོངས་དང་ཐབ་ཤ ོམ་གང་བཟང་འགན། །ལྟོ་གདུང་དང་འདོད་ས ེད་ཇ ེ་ཆ ེར་
འཕེལ། །དག་ཟྱིན་དང་ཕྱོགས་རྱིས་ཇེ་ཆེར་དར། །རྐུ་རྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུ་ཇེ་ཆེར་དྲན། །ཁམ་འདུས་ཀྱིས་མྱིག་ལྟོས་ཇེ་ཆེར་
ལང་། །གེ་ལངས་ནྱི་དུག་གསུམ་ཕྱོགས་ལ་བེད། །ཞེ་འདོད་ནྱི་བླ་ཆུང་ཞྱིག་ལ་སེམས། །བློ་རེ་ནྱི་ཟས་ནོར་སྒྲུབ་ལ་
གཏད། །རེ་འཁང་ནྱི་བླ་མ་རེ་ལ་མངས། །བློ་ཁ་ནྱི་འདྱིར་སང་མཁན་དང་མཐུན། །སྒྲུབ་གནས་ནྱི་ས་མདོ་གར་ཆེར་
རྒྱུག །ཆོས་ལྡན་གྱི་བསབ་བ་བས་ན་ཁོ། །ལྟོ་གོས་ཀྱིས་སོང་བཞྱིན་མགུ་མཁན་ཉུང་། །ཟོ་གསོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བློར་མྱི་
རན། །འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་གེང་མཁན་མེད། །བ་བཏང་གྱིས་རྣམ་ཐར་སར་ནས་བརེད། །སེ་རོག་གྱིས་བླ་རོག་རྣམ་
གཡེང་ཅན། །འདྱི་ཕྱྱི་གཏན་སྡུག་གཅྱིག་ཉོ་ལ་ཁད། །ད་བསམ་བཞྱིན་དུ་རང་སྡུག་རྱིན་གྱིས་ཉོས། །གཏན་དོན་དང་པྱི་
ཝང་རོག་པོ་བརེས། །དགོས་ངེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཚུག་རླུང་ལ་བསྐུར། །མདོ་མེད་ཀྱི་མྱི་ས་སོང་བས་བེལ། །ཕན་མེད་ཀྱི་བསམ་
རྒྱས་ལས་ས་མང་། །མགུ་མེད་ཀྱི་ཐབ་འཛིན་སེར་སས་བཅྱིངས། །འཁོར་ནང་དང་སྡུག་འཐབ་ཞེ་བ་སུན། །གསོག་
འཇོག་འདྱིས་རང་གཞན་ཕུང་ཉེན་འདུག །གྲྭ་པ་ཡང་ཕལ་ཆེར་གོགས་པོར་སོང་། །དག་བོར་ལངས་པ་ཡང་རེ་ཉེ་
འདུག །ངོ་སྲུངས་འདྱི་འཁོངས་པ་དཀའ་མོར་གདའ། །ད་ཚེ་གཞུག་གྱི་ལྷག་མ་ཅྱི་འདུག་ཁ། །སྱིང་ནས་རང་དང་མཐུན་
ངེས་བསམ། །བ་བཏང་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་ཡྱིད་སྨོན་འདུག །དབེན་གསུམ་གཙང་བདེ་ལ་ཞེ་འདོད་འདུག །རང་ཞྱི་བདེ་དོན་
གཉེར་ཞྱིག་མྱི་སེམས་ཀང་། །རྣམ་གཡེང་འདྱི་དག་བོའ་ིཐོག་མར་བྱུང་། །ངོ་སྲུང་འདྱི་བུད་ཀྱིས་ཞགས་པར་བྱུང་། །ཕྱེ་
འཐོར་འདྱི་བདུད་ཀྱི་མགོ་སོར་དུ་འདུག །ཟས་ནོར་འདྱི་བདུད་ཀྱིས་བསླུ་བྱིད་དུ་འདུག །རེ་བདུད་བཞྱི་ལས་རྒྱལ་བའྱི་
དཔའ་བོ་ཆེ། །འབངས་སུན་མེད་པོ་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །མེས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག །ཡབ་ཁེད་རང་
ལ་རེའོ་ཐུགས་རེས་ཟུངས། །ཞེས་ཀང་སས་སོ། །ཡང་བླ་ཆུང་འགའ་རེའྱི་རྣམ་ཐར་ཐོས་ཚེ་ཁ་ནས་འདྱི་ཤོར་རོ།། ཀེ་མ་
བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ། །མྱི་ལུས་སུན་འབྱིན་མཁན་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །ད་དུང་ངན་ལངས་སུ་མྱི་འབམས་པར། །ཚེ་འདྱི་
ཡྱིས་འཁྱི་བ་གཅོད་དུ་གསོལ། །རེད་དཀའ་དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལ། །རང་གཞན་
གཉྱིས་ཕུང་ཟབ་ཟོབ་འདྱིས། །ངན་སོང་སྒྲུབ་འདྱི་ཨ་རྫྱི་རྫྱི། །བདེ་སྡུག་ར་བ་ལས་འབས་ལ། །རྒྱུ་འབས་བསླུ་མེད་མ་གོ་
བར། །འཆོལ་པར་སོད་པའྱི་རྣམ་སྨྱིན་གྱིས། །དམལ་ཁམས་སྒྲུབ་འདྱི་ཨ་རྫྱི་རྫྱི། །ཐེག་ཆེན་ར་བ་སེམས་བསེད་
ལ། །འདོད་པའྱི་དབང་གྱིས་སེམས་ཅན་བསླུ། །ཤ་ཚ་གོ་ལོག་ས་ཚོགས་བརམས། །ས་བོན་རུལ་འདྱི་ཨ་རྫྱི་རྫྱི། །གཏན་
གྱི་སབས་གནས་བླ་མ་ཡྱིས། །ཞབས་ཏོག་དགུ་ཕྲུག་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལ། །དཀོར་ལ་གནག་པའྱི་བསམ་སོར་གྱིས། །འདུ་སོ་ཕོག་
འདྱི་ཨ་རྫྱི་རྫྱི། །གཞན་དོན་སྒྲུབ་ཟེར་སེར་གོས་གཟབ། །རང་གྱིས་བབ་འཆོལ་སོད་བཞྱིན་དུ། །ལས་འབས་བཤད་ཚེར་
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ལྕེ་བདེ་པོར། །ཤེས་ལྡན་ཁེལ་བས་ཨ་རྫྱི་རྫྱི། །གསང་སགས་ར་བ་དམ་ཚིག་ལ། །འདོད་པ་ཁ་རྒྱལ་ལོགས་ཕྱོགས་
སྒྲུབ། །བླ་མ་མཆེད་པོར་དག་བཞྱིན་སང་། །མནར་མེད་བུད་ཤ ྱིང་ཨ་རྫྱི་རྫྱི། །དེ་ས ོགས་བཤད་ན་འགའ་འདུག་
ཀང་། །གནས་ཚུལ་བརོད་པ་མཚང་འབྲུར་སོང་། །ངག་འཆལ་རྣམ་སྨྱིན་འཇྱིགས་པས་བཤོལ། །ཨེ་བདེན་རང་རང་
སེམས་ལ་དྲྱིས། །ཉེས་པར་མཆྱིས་རྣམས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཞེས་ཀང་ཁ་ནས་ཤོར།།   །། 

འགོ་ལ་བརེ་བའྱི་སེམས་དང་མ་བལ་ཡང་། །ཕན་འདོགས་པའྱི་ཐབས་ཀྱིས་དབེན་ཚེ་འདྱི་བགྱིས་སོ། །ཐུགས་རེས་ཀུན་
ལ་ཁབ་པའྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །རྱིགས་བཟང་གོགས་ངན་གྱིས་བསྒྱུར་བའྱི། །མྱིག་ལྡན་གཡང་སར་མཆོང་བ་
ཡྱི། །བླུན་རྨོངས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །རྱིས་ཆད་མནར་མེད་སྒྲུབ་ལ་ཐབས་མཁས་པའྱི། །མ་རུངས་ལས་ལ་
བརྔམ་པའྱི་སྱིག་སོད་པ། །རང་གྱི་ཚེ་བསོད་འཛད་ལ་མྱི་འཕོངས་ཤྱིང་། །བདག་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་སྒྲུབ་ལ་ཐུགས་རེས་
གཟྱིགས། །བསོད་ནམས་ཚུལ་ཁྱིམས་ལམ་གྱི་རེད་པ་ཡྱིས། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་ཐར་པ་
སྒྲུབ་དགོས་ལ། །མ་བརྟག་ཉམས་དགའྱི་འདྱིར་སང་གྱི། །རྫུན་སང་ས་ཚོགས་རེས་འབང་ནས། །ཤེས་བཞྱིན་སྱིག་ལ་
སོད་པ་འདྱི། །རང་མགོ་རང་གཡོགས་ཨེ་མཚར་ན། །རང་གྱིས་རང་བསླུ་རྨོངས་པ་ལ། །རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་ལོད་པ་
ལ། །ངན་འགོར་འཁམས་པས་སྡུག་པ་ལ། །ནམ་འཆྱི་ཆ་མེད་འཚེར་བ་ལ། །ལས་འབས་བསླུ་མེད་ཞེད་པ་ལ། །བདག་
གྱི་དོན་དུ་གཞན་བཀོལ་བས། །བན་སོགས་འབྱུང་ངེས་ཡྱི་མུག་ལ། །ཕོག་བཅོམ་ཁལ་ལ་གནག་པ་དེས། །ལན་ཆགས་
འདེད་ངེས་མང་པ་ལ། །མངའ་འབངས་འཁོར་ལ་དགའ་བ་འདྱིས། །གཅྱིག་པུར་འགོ་ཚེ་སོ་བ་ལ། །གཞན་ནོར་རྫས་ལ་
གནག་པ་འདྱིས། །བསག་པ་ལུས་ངེས་འཕོངས་པ་ལ། །གཏོང་ཕོད་གོ་ལོག་བས་པ་འདྱིས། །ལམ་བརྒྱག་མེད་པས་
དབུལ་བ་ལ། །ངག་འཆལ་འབར་ཤ་ཚ་བ་འདྱིས། །སེལ་མ་མེད་པས་འཇྱིགས་པ་ལ། །ང་རྒྱལ་ཕག་དོག་ཆེ་བ་
འདྱིས། །སར་དགེ་ཟད་པས་འགོད་པ་ལ། །གཞན་ལ་བརས་ཆོས་བས་པ་འདྱིས། །ཁས་ཉེན་ཁུར་ངེས་སེམས་ཕམ་
ལ། །གཉེན་ལ་ཞེན་པ་ཆེ་བ་འདྱིས། །དགོས་དུས་མ་ཕན་སོ་བ་ལ། །ནམ་འཆྱི་ཆ་མེད་ཚེ་གཞུག་འདྱིར། །བློ་གདེངས་
མེད་པས་ཅྱི་དྲག་ན། །དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱི་རེས་བཟུངས་ཀང་། །བཀའ་བཞྱིན་མ་བསྒྲུབས་འཕོངས་པ་ལ། །ལར་ནྱི་ད་
ལྟའྱི་བ་སོད་འདྱིས། །འཆྱི་རྒྱུ་མེད་ན་ལོ་འདུག་ཀང་། །འཆྱི་བདུད་ནམ་ཡོང་ཆ་མྱི་འདུག །འཇྱིག་རྟེན་ཕ་རོལ་བ་བ་
ཐོས། །ལམ་དེར་སེབ་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་སམ། །ཞེས་སས་སོ།།  །། 

ཁོང་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་སོད་ལ་ཕར་བལྟས་ཙ། །དུས་ངན་དཔོན་དང་གཡོག་ལ་གཏད་ར་མེད། །ཁེལ་ལྡན་ཚུལ་གནས་
དཔོན་པོས་བཟང་མྱི་མོངས། །གཡོག་ངན་བསབ་ལ་མྱི་ཉན་ངན་འགོ་མང་། །ཟས་ནོར་བཀུར་སྟྱི་ལྟ་ཞོག་རྐུ་ཕོག་
མང་། །འཕོངས་པ་ཟས་འཚོལ་མཁན་གྱིས་ཁེལ་ངོར་ལ། །ཟས་ནོར་འཕོངས་མེད་སྟབས་ཀྱིན་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ། །ལུས་
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སོག་མ་འཕོངས་ཉྱིན་མཚན་དལ་མེད་པར། །དགོས་པའྱི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་ལ་སོབ་དུབ་ཅྱི། །ཞེས་སས་སོ།།   །། 
ཉེས་པའྱི་སོན་བལ་ཡོན་ཏན་གཏེར། །ཉེ་རྱིང་མ་མངའྱི་སན་ས་རུ། །སོ་གསུམ་ཉེས་བས་འགོད་བཤགས་བསམ། །རྣམ་
སྨྱིན་སྱིག་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག །ལར་སྱིད་པ་གསུམ་པོ་དགར་ལངས་སམ། །མགོ་ནག་མྱི་ཡྱིས་ལྕེ་ཆར་ཕབས། །ལོག་སྐུར་
གགས་ངན་འཛམ་གྱིང་ཁབ། །རྒྱང་ཕུད་བདག་དེད་བགང་ཡས་ཀང་། །རང་སེམས་མ་ཁེལ་འགོད་དགོས་མེད། །འགོད་
པ་སྱིང་རེ་བཅའ་ཉེས་པས། །གཉེན་འདུན་གདུང་སེམས་ཆོས་སོར་བཙུད། །དབུལ་འཕོངས་བལ་ཁོལ་སྡུག་བསལ་
བསལ། །དད་རྫས་བུ་སྨད་གསོས་སུ་སྱིན། །ཟས་ནོར་འཛད་མེད་གཏེར་དང་སད། །འདྱི་ཕྱྱིའྱི་བདེ་ལེགས་ལམ་མཆོག་
བསྟན། །མྱིས་སྨོན་རང་སྱིད་སར་བཞག་བཞྱིན། །ཡ་རབས་སོད་ལ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས། །མ་རབས་ངན་དགུའྱི་སོད་
འགོས་བརམས། །དྲྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་རྣམ་གངས་དེས། །ཁོང་ཁོ་འབོད་པའྱི་གཡབ་མོར་བས། །སྐྱུར་ན་སོལ་ངན་མྱིག་
ལྟོས་ལད། །བསམ་གཏན་ཐུགས་དཀྲུག་རྒྱུན་མྱི་འཆད། །མནར་མེད་རྒྱུ་འབས་གསོག་པས་འཇྱིགས། །མ་བསྐྱུར་མྱིས་
འཕྱ་རང་སྡུག་པའྱི། །དེ་དེ་ཚོ་མྱིའྱི་བེད་ལ་ལྟོས། །ཕྱྱི་རབས་གཉེན་འདུན་སེད་པ་ཅན། །བསངས་བཞེད་རྣམས་ཀྱིས་
སོབ་དཔོན་མཛོད། །ཅེས་སོ།།  །། 

སོན་བསག་གྱི་དགེ་སོད་གཟུགས་བརན་ལས། །དལ་འབོར་གྱི་མྱི་ལུས་ཐོབ་མཉམ་ལ། །བློ་རྱིགས་ཀྱི་ཕུང་འཚེངས་སྒྲུབ་
ལུགས་འདྱིས། །བསམ་ཤེས་ལྟར་སང་ཡང་ཅྱིས་ལན་ན། །ལ་ལ་ཞྱིག་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བསྟེན། །ཐོས་བསམ་གྱིས་ནོམ་
པ་ཚུལ་བཞྱིན་ལེན། །བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ། །འདྱིར་སང་གྱི་བ་བ་ཀུན་བོར་ནས། །གནས་ལུགས་ཀྱི་
དོན་ལ་གོམས་འདྲྱིས་འཚོལ། །རང་གཞན་གྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ལ་བརོན། །ན་རས་ཀྱིས་གཏུག་བཞྱིན་བློ་བདེ་
པོ། །གནས་སབས་ཀང་ལུས་སེམས་ཟུག་རྔུས་དབེན། །མཐར་ཐུག་གྱི་འབེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན། །གཏན་དོན་གྱི་ཐར་པ་
སྒྲུབ་ལུགས་དང་། །ལ་ལ་ཞྱིག་ཆེ་ཐབས་སེགས་འདོད་པོ། །རང་གཞན་གྱི་ཕུང་གཞྱི་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཉྱིན་མཚན་ངལ་མེད་
ཀྱི་བརོན་འགྲུས་དང་། །ནོར་རྫས་ལ་འཕོངས་མེད་ཀྱི་གཏོང་ཕོད་དང་། །ལུས་སོག་འབེན་འཛུགས་ཀྱི་སྱིང་སྟོབས་
དང་། །ལྟོ་འཁགས་ཁད་གསོད་ཀྱི་དཀའ་སད་དང་། །གཞན་སོན་བལྟས་མཐོང་གྱི་ཁ་སང་དང་། །ཕ་རོལ་མཐོས་དོགས་
ཀྱི་ཟུག་གཟེར་དང་། །ངག་འཇམ་འཁོགས་ཚིག་གྱི་མགོ་སོར་དང་། །ཟ་འདོད་སད་ཚོལ་གྱི་ཞྱིབ་ཏྱིག་དང་། །རྱིགས་
མཐུན་འཁོར་མངས་ཀྱི་བཀའ་སྒྲུབ་དང་བརྒྱད། །དགོས་འདོད་ཀྱི་ལོངས་སོད་འཛོམ་ཆ་དགུས། །བསྒྲུབ་དོན་གྱི་འབས་
བུར་བློ་མ་ཁེལ། །ལུས་སེམས་བན་བཀོལ་གྱི་དོན་མགོ་སྟོར། །བརེ་སེམས་ལེགས་འདོད་ཀྱི་ཕྱྱི་རེས་བོར། །ནམ་འཆྱི་ཆ་
མེད་འདྱི་སྱིང་རླུང་ལོངས། །བས་པ་དོན་མེད་འདྱིས་བློ་འགོད་ཆེ། །རང་གྱིས་རང་བསླུས་འདྱི་སར་མ་ཚོར། །ནོར་རྫས་
ལ་གཟུང་འཆང་བར་མྱི་འདུག །འདྲྱིས་མེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གོགས་མེད་འཁམས། །ལས་འབས་ཀྱི་བརྔ་བསེགས་ཡོང་ངེས་
འདུག །བ་རོག་གྱི་ཁུར་རོགས་བ་མ་ཉན། །ལས་ངན་གྱི་ཁུར་ཚས་ལྱི་ལྱི་འདྲ། །འདྱི་བདེན་རྫུན་མཁེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་
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དགོངས། །ཐུགས་མ་གཡེལ་སྱིག་ལྡན་རྣམས་ལ་གཟྱིགས། །ལས་ངན་གྱིས་རྒྱུན་ལ་མྱི་འབམས་པར། །སར་བས་ལ་
སྟོབས་བཞྱིས་བཤགས་སོམ་དང་། །ཕྱྱིན་ཆད་ཀྱི་འོལ་ཁ་དགེ་ལ་བསྒྱུར། །སང་སྱིང་ནས་བརེ་ཡང་ནུས་མ་ཐོན། །དཀོན་
མཆོག་རྣམས་ཐུགས་རེས་ར་མདར་བོན། །ཞེས་སས་སོ།།   །། 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

༄༅། །སོང་བ་བསམ་གཏན་ལ་གཞོལ་བ་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཀྱི་བ་སོད་ཆོས་སུ་སོབ་པའྱི་ 

                         ངག་བསོས་ཐར་འདོད་ཐེམ་སས་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་རེས་སྱི་གཟུགས་ལ། །རྱིས་མེད་འགོ་བའྱི་སང་ངོར་ངག་གྱི་དབང་། །སལ་བཟང་
གདུལ་བའྱི་འོག་མྱིན་སྟོན་པ་མཆོག །བསླུ་མེད་མགོན་ཁེད་དེང་འདྱིར་བརེར་དགོངས་ཤྱིག །བདག་སོགས་རེས་འཇུག་
བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །མགོན་པོ་ཁེད་ཀྱི་གོ་འཕངས་བསེགས་བའྱི་ཕྱྱིར། །སྒྲུབ་པའྱི་དམ་བཅའ་དཀྱུས་སུ་
འཛུད་པ་ཡྱི། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་བརོད་ནས། སལ་ལྡན་གྱི་སེས་བུ་འཆྱི་བ་སྱིང་ལ་
ཟུག་པས་ཕྱྱི་མ་དོན་དུ་གཉེར་བ། དཀར་བརྒྱུད་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རེས་སུ་འཇུག་ཅྱིང་། རེ་མྱི་ལ་ཡབ་སས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་མྱིག་
འཕང་འདེགས་པ། ཁད་པར་དུ་ཡང་སྒྲུབ་རྒྱུད་འདྱིའྱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་བློ་འགོ་བས། ངོས་དང་ལྟ་སོད་བསྟུན་པར་
སེམས་པ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་གདམ་ངག་སོང་པོ་གསུམ་བསྱིལ་ལ་ཁ་ཙམ་མྱིན་པར་སྱིང་ནས་ཉམས་ལེན་བེད་ངེས་
པ། ཆེ་བ་རྣམ་གསུམ་རྒྱུད་དང་སོར་བ། ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་སོབ་ངེས་ཐག་ཆོད་པའྱི་སྒྲུབ་པ་བ་རྣམས་ཀྱི་
ཐུགས་ལ་བཞུགས་རྒྱུར། ངེད་རང་རྣམས་འཆྱི་བ་སྱིང་ལ་ཟུག་པས་ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་ཆོས་བེད་པར་ཐག་ཆོད་པ་ལགས་
མོད། དེ་ལ་ད་ལན་ནས་འདྱིར་སང་གྱི་བ་བཞག་འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་དང་མ་འདྲེས་པའྱི། སྒྲུབ་པ་གཤའ་
མ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུར་འདུག་པས། འཕལ་གྱི་ལྟོ་གོས་དང་གནས་མལ་སོགས་ཀང་གང་བྱུང་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་
ཐང་ལྷོད་མེད་པའྱི་ཉམས་ལེན་ཤ་ཐང་ཆོད་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན། ཟོལ་འཇོག་བདེ་མ་གོང་གཟར་ཁྱིད་ཀྱི་མྱིང་ཆོས་པ། བློ་རེ་
འདྱིར་སང་གྱི་ཆེ་ཐབས་ལ་གཏང་། ཉམས་ལེན་གཉྱིད། བཟླས་བརོད་ཕྱོགས་རྱིས་དང་ལོང་གཏམ། ལུས་ནྱི་དགོན་པ་བ། 
སེམས་ནྱི་རེ་དོགས་ཀྱི་རྒྱ་དར་འཐག་ཀྱིན་གོང་ལྟག་གྱི་དགོན་པ་དེར་བཟའ་བཏུང་གྱི་མཐུན་རེན་གང་འཛོམ་ཆེའམ། ཡང་
ན་དེར་དྲག་གམ་བསམ་པས། རེས་གར་འགོ། རེས་གར་འདུག །རེས་སུ་དང་བསོ། རེས་ཅྱི་བེ། དབེན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་
འདུག་ཚེ། རྱིག་པ་དྭངས་སྱིགས་ཕྱེད་ནས་རྟོག་པ་བཀ་ཧཾ་ཧཾ་བྱུང་ཚེ། དེའྱི་མགོ་མྱི་ནོན་པར་ཤེས་པ་ཕྱ་ཡངས་ཁེར་ནས། 
འདྱི་ལས་གནས་སོར་ལྡོམ་བུ་གང་ལ་ཕྱྱིན་པས་དྲག་གམ་སམ། སད་བཏགས་ས་ཞྱིག་བཙལ་ནས་སོར་ཐོན། དེར་རྣམ་
གཡེང་གྱིས་ཁེར། ལྟོག །འཁག །ཚིག་རེན་བག་ཙམ་རེ་ཡང་མྱི་ཐེགས་པར་འདྱི་ལས་མྱི་མེད་ལུང་སྟོང་འགྱིམ་པའྱི་
གཅྱིག་རེ་བས་ནས་བསམ་ཐག་གཅོད། དེར་ཡང་གནས་མལ་ཆུ་ཤྱིང་སོགས་མཐུན་རེན་མྱི་འཛོམ་པས་སུན་ནས་སྱིང་
མྱི་དགའ་རམ་རམ་པ་བྱུང་ཚེ་དེར་མྱི་ཚུགས་པར། ར་རྩྭ་ཟ་བ་ལྟར་བེད་མཁན་གྱི་བསོམ་སོམ་ཆེན་པ་དེ་འདྲས་ཕོ་སེས་མྱི་
རྒྱག །ལ་ལ་ནྱི་གོང་ལྟགས་ཀྱི་ལྟག་གྱི་དགོན་པ་ལྟོ་གོས་མཐུན་རེན་འཛོམ་ཆེ་བའམ། སྱིན་བདག་བཟང་བ་ཞྱིག་རེད་ན། 
དེ་བློས་མྱི་ཐོངས་པར་འཕལ་སྱིད་ལ་ཆགས་ནས། སེ་བ་ཕྱྱི་མ་ཡང་འདྱི་རང་དུ་བྱུང་ན་ཅྱི་མ་རུང་བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་
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ཆགས་ཞེན་ལ། དགེ་སོར་དུ་སེམས་པ་དེ་འདྲ་ཡང་བཟོད། དེའྱི་རྱིགས་ཕལ་ཆེར་རྱི་དེའྱི་བ་རྱི་དྭགས་དང་། འབུ་སྱིན་
སོགས་ལ་སེ་ཉེན་ཡོད་ཅེས་རོད་ཚང་པས་གསུང་འདུག །སྱིར་ཡང་དེང་སང་སྱིགས་མ་ལྔ་བདོ་བའྱི་དུས་འདྱིར་མྱི་རྣམས་
ཚེ་ཐུང་ནད་མང་། ལོངས་སོད་དབུལ་བའྱི་དུས་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་པ་དལ་ཁོམ་ལ་འཇོག་པའྱི་དུས་མྱིན། ཁད་པར་དུ་ཡང་
ཁམས་ལུང་པའྱི་ད་ལྟའྱི་སབས་ཀྱི་རྱི་ཁོད་པ་ཟེར་བ་འདྱི་ཚོ་མྱིག་ལྟོས་ལེགས་བསམ་པ་རང་མ་ཤར། རྱི་ཁོད་དེར་དགེ་
སོར་འཕེལ། །དེ་དབེན། དེར་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་རྫས་ཡོད་བ་བ་མྱི་གེང་བར། རྱི་ཁོད་དེར་ཡོན་བདག་བཟང་། ལྟོ་གོས་འབོར། 
དེར་འདུ་ལོང་ཆེ། ས་སྣུམ། ཇ་ནས་མར་གསུམ་མོད་པས། ཇ་གཉྱིས་གསུམ་ཆད་མ་ཆད་ཟེར་བ་ལས་མྱི་འདུག་པ། དོན་
དུ་མྱི་ཚེ་འབྱིད་པ་གང་ས་ལ་ཆོས་སུ་སེམས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ལས་མ་མཐོང་། ངེད་རང་རྣམས་དེ་འདྲ་ལ་མྱིག་ལྟོས་བེད་རྒྱུ་
མྱིན་མོད་གང་ཡྱིན་ན་སྒྲུབ་རྒྱུད་འདྱིའྱི་རེས་སུ་ཞུགས་ནས། མྱིག་འཕང་དེ་མྱི་ལ་ཡབ་སས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་གཏོད་ནས། 
སྒྲུབ་པ་ལ་གནད་རོལ་དང་ལྷམ་རོལ་གཉྱིས་ལས། རེ་ཞྱིག་ས་མ་འདྱི་རང་གཙོ་བོར་འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཡང་། དགེ་
འདུན་ངང་པ་ཁྱུ་འཚོའྱི་དཔེས། ཁྱིམས་གོགས་ཀྱི་སེ་དང་། མཉམ་དུ་བཞུགས་པ་འདྱི་འཕལ་ཕུགས་གང་ལ་ཡང་དགའ་
བར་འདུག་བསམ་པ་ཤར་བས། སྒྲུབ་སེ་འདྱིར་ཐུགས་འགོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་མཛད་ཁེར་སྱིག་ལ་ཚུད་པ་
ཞྱིག་མེད་ན་འདྱིར་སང་མཁན་གྱི་མྱི་ལྟོས་ཕྱྱིར་འཁམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མྱིག་ལྟོས་དང་བློ་གོས་ཀྱི་དབང་དུ་འགོ་དགོས་
འདུག་པས། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་བཞུགས་རྒྱུར། རྱི་ཁོད་ཕན་ཚུན་འདྱི། ནམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ནག་ཁྱིམས་ལ་ཉེ་
རྱིང་དང་ངོ་སྲུང་མྱི་བེད། གཞྱི་དགོན་གྱི་བདག་མ་བེད། སེར་ཁྱིམ་གྱི་གཞྱི་མ་འདྱིང་གསུང་པའྱི་བཀའ་རྒྱ་ཡོད་གཞན་
འདྱིར་མ་ཟད། ངེད་རང་གྱི་ཟླ་བོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཞེས་གསུང་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པར་སེམས་པ་རྣམས་ལ། རྱི་
ཁོད་གར་བཞུགས་ཀང་འདྲ། ཐོ་ཁོད་ཚུན་དུ་ནག་ཆང་མྱི་འགྱིམ། ཚོགས་འཁོར་གྱི་་དུས་ཀང་དམ་རྫས་ཀྱི་བདུད་རྱི་ཐུར་
མས་འགེད་པ་ལས་ཤ་ཆང་མྱི་སད། ཤ་སམ་ལོ་ལོན་ལྟ་བུ་དང་། རུས་རྱིང་ཚིལ་བུ་རྱིང་པ་འདྲ་འབུལ་བ་བྱུང་ན་སྱི་པའྱི་
ཐུག་རོར་ལ་རྒྱབ་ནས་སོར་དཀར་བ་རྣམས་ལ་ཡང་ཞུས་ཆོག །མགོན་པོ་དྲག་ཞན་སུ་ལ་ཡང་ཚོགས་འཁོར་དུས་མ་
གཏོགས་ཤ་ཆང་མྱི་སྟེར། ལས་བེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་སྱི་ལས་གསར་པ་ངལ་དུབ་ཆེ་བ་དང་། ཐག་རྱིང་བ་འཕལ་དུ་འགོ་
སོད་དགོས་པའྱི་གལ་ཆེན་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་རང་གཞན་གང་གྱིས་ཀང་ཉུང་ཇ་མྱི་སོལ། གནམ་གང་གྱི་ཟླ་མཆོད་ལ་ཉྱིན་
ཐུབ་ཚོགས་འཁོར་དང་སག་པ་དང་བཅོ་ལྔ་མཆོད་པར་དུས་ཇ་རེ་ཅྱི་ཡོད་གྱིས། གཞན་མཆོད་དུས་རྣམས་འབོར་པ་དང་
བསྟུན་ནས་བེད། ལོ་མཆོད་ཆ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མང་ཇ་ཚོགས་འཁོར་རེ་ཨེ་ཡོང་བེད། རོལ་མེད་དུ་ཇ་མར་འཛོམ་བྱུང་
ན་དགེ་སོང་མང་པོར་བཞུགས་པའྱི་སྟབས་ཀྱིས་དགུང་ཇ་ལ་ཐོང་། མ་བྱུང་ཡང་སྱིག་མེའྱི་རོལ་སྒྲུབ་ཡེ་མྱི་བེད། དེ་ལས་
ཕྱྱི་ལོགས་ནས་ཇ་སོལ་བྱུང་ཚེ་ཐབ་སྱིས་རེ་བས་པ་དགའ། རྒྱུན་ཇ་ལ་ཕན་པ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་ཇ་སྔུན་མྱི་སོལ། 
རྟོགས་ལྡན་རེ་ཟུང་རེ་ཕྱོགས་ལ་འགོ་བར་ཇ་ཐེབ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ན་མ་བྱུང་བེད་པ་དེ་འདྲ་སྱིར་ཡང་འོས་བསམ་པ་མ་བྱུང་
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ལ། ལྷག་ཏུ་ཡང་དགེ་འདུན་སྱི་པའྱི་ཇ་མར་ཕན་བུ་ནས་འཁེར་བ་དེ་འདྲ་དཀོར་ཡང་ལྷག་པར་ཆེ་བསམ་པ་བྱུང་།  ས་
སྟོངས་དང་འགྲུབ་བཤར་དགོས་པ་བྱུང་ཚེ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་རམ་པ་མང་བ་རེ་བསམས། དེ་ལྷག་འདུག་ན་སྱི་གཉེར་ལ་སོད། 
འགོ་སོད་མང་བའྱི་རྱིགས་ཚོས་ཕོགས་རྱིས་གཉེར་པས་བསེགས་མ་དགོས་པ་གྱིས་ལ་སོད། གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་
ཕོགས་ལྷག་བྱུང་ན་ཚོགས་དང་ཐུག་ཡས་གང་རུང་ལ་ཕན་པའྱི་སྱི་སར་ཕུལ། ཕོ་ཤོག་གྱིས་སྟེར་སྱིན་དང་ཚོད་མ་བེད། 
ཆོས་མཐུན་བན་ར་དང་ན་བཟའ་གཉྱིས་ཀ་མེད་པའྱི་རྱིགས་ལ། ན་བཟའ་འོས་རྱིགས་སྱི་ས་ནས་ཨེ་འབོར་ལྟ། གལ་སྱིད་
སྱི་པ་དང་མཆེད་གོགས་ནང་གང་ནས་མ་རེད་ན། དེ་རྱིགས་ལ་དགོངས་པ་གནང་ནས་ན་བཟའྱི་ཐེབ་ཟུར་ལྡོམ་བས་
ཆོག །ན་བཟའ་ཡང་འཇམ་མཛེས་འཛོམ་གསུམ་མྱི་སེམས་པར་རེན་ཐེགས་ཙམ་འགྲུབ་ནས་དེ་ལྷག་བྱུང་ན་སྱི་པར་ཕུལ། 
གཞན་ཕོགས་ལེན་པ་ཡྱིན་ནས་ཟུར་སོང་མྱི་བེད། སྒྲུབ་སེ་སྱི་པའྱི་སྟོན་ལྡོམ་འདྲེན་རྒྱགས་ཐུབ་པ་ཚུན་ཆད་དུ་སྱིད་ངན་མྱི་
བེད་པར་རྒྱ་ཆེ་བར་སོང་ནས་ནས་ཇྱི་ལྟར་མང་བ་རེད་ནས་ཕར་མྱི་འཚོང་། བག་མེད་དུ་ཡང་མྱི་སད་པར་ཐུག་ཐེས་ལ་
འཇོག །ང་ནྱི་དགེ་འདུན་མྱི་མང་རྒྱུན་བཞུགས་མཛད་པར་ནས་ཙམ་བྱུང་ཡང་ཆོག་ཤེས་མེད། ཇ་སར་ལོངས་བྱུང་ནས་གྱི་
མྱི་འཛུག་པར་ནས་ཐོག་ཏུ་གཏོང་། གཞན་དངོས་པོ་བྱུང་ཡང་དེ་ལྟར་བེད་བསམ་པ་ཡྱིན་རུང་སར་ཡུལ་ལུགས་དབང་
བཙན་པར་སོང་། ད་དུང་ཡང་ཡྱིད་སྨོན་དེ་ཀ་ཡྱིན། ཇ་སོལ་བ་འདྱི་འདྲ་རྣམས་གཡེང་ཆེ། མེ་ཤྱིང་ཚུན་ཆད་འཛོམ་དཀའ། 
རེ་དོགས་ཆེ། དེ་ལས་ནས་མང་བ་ཡོད་ན་བློ་བདེ། སོ་ཚ་གར་འདོབ་པ་རེ་བེད། མར་འདྲ་རེད་ན་རྒྱགས། མྱིན་ཀང་
ཡུངས་མ་འདྱི་འདྲ་རོལ་སྒྲུབ་ས། །དཀོར་དང་རྣམ་གཡེང་ཆུང་། འདྱི་འདྲ་སོམ་ཆེན་པའྱི་དབུལ་བ་སེལ་བའྱི་ནོར་བུ་རང་
ཡྱིན་ལགས་པས་ཐུགས་དགེས་པར་མཛོད། མྱི་ལ་རས་པས་སྒྲུབ་པ་མཛད་དུས་ཡུང་མ་ལས་ཡུང་རོག་ཕྱེད་ཀྱི་དོ་ཟླ་ནོན་
པ་རེ་ཡང་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་མྱི་འདུག །དེ་བཞྱིན་རེ་རྒྱ་རས་དང་ལོ་རོད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཐུགས་ལ་དྲན་པ་རེ་མཛོད། 
བཟའ་བཏུང་གང་གྱིས་ཀང་དོ་ཟླ་མྱིན། སོམ་ཆེན་པ་སོང་བ་དང་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་འཚོ་བ་མ་གཏོགས་ལྟོགས་རྱི་ལ་ཤྱི་ཡང་
ཧ་སྱི་དོམ་གསུམ་མྱི་ལེན། འབོར་པ་ཇྱི་ལྟར་ཆེ་ཡང་ཧ་སྱི་དོམ་གསུམ་པར་མྱི་གཏོང་། འདྱིས་ཆགས་སང་དང་མཁོན་མྱི་
ཡོང་བའྱི་རྟེན་འབེལ་ཟབ་ཤོས་འོང་བ་ཡྱིན། ཆས་ཀ་མར་ནས་སོགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྤུས་སྒྱུར་བེད་པའྱི་ཚོང་ས་ཕྱྱི་ཙམ་མ་
གཏོགས་ཁེ་ཚོང་མྱི་རྒྱག་ལ། འདེབ་ཚྭ་དང་གཡག་ལ་སྟེར་རྒྱུ་ཉོ་དགོས་པ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། ཚྭའྱི་ཉོ་ཚོང་དང་ཚྭ་དོས་
སོགས་ཀྱི་གནས་ཚོད་དང་། ཁ་ལག་མྱི་བེད། དཀར་སོང་ལ་མཆེད་གོགས་བཞྱི་སེ་ཚུན་གྱིས་ཞག་བཅོ་ལྔ་སོར་འཁོར་
ཙམ་རེ་ཉེ་སོར་དུ་འགོ། སྱི་པར་མྱི་དགོས་ཀ་མེད་ཀྱི་སོང་མོ་འདྲ་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡང་། མཆེད་གོགས་བཞྱི་སེ་ཚུན་གྱིས་
ཐག་རྒྱངས་ཙམ་ལ་འགོ་ནས་ཟླ་ཁོང་ཚུན་ལ་འཁོར་བ་བེད། གཞན་མྱི་སོང་དགུ་སོང་མྱི་བེད། མྱི་མང་ཚོགས་སར་ཅྱི་དྲན་
ཆ་མེད་པས་རེད་པ་འཚོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སར་འགོས་མྱི་བེད། ངེད་རང་རྣམས་གང་ནས་འོང་དང་གར་འགོ་ཆ་མེད་པའྱི་སང་
ཁ་འཚོགས་ཡྱིན་པས་གཞན་གྱིས་ཆས་ཀ་གནོང་ཡོད་ཚག་མྱི་བེད། སྱིར་ཡང་སྡུག་བསལ་གཡར་པོ་ཁུར་དོན་མེད། རྱི་
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ཁོད་པའྱི་ཕུག་ཐེས་ལྟ་བུའྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་པ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས་མཚམས་གྲྭར་རོ་དོམ་མྱི་ལེན། ནོམ་པ་ཆེ་བར་
འདུག་ཀང་རོ་དོམ་མྱི་ལེན། ཚེ་འདས་ཐོས་ཚད་ལ་བསོ་བ་སྨོན་ལམ་དང་ཐུགས་དམ་སབས་འཇུག་བེད། སྱི་པར་མདའ་
གཞུ་འབུལ་བ་བྱུང་ན་འཕལ་དུ་མེ་ལ་བཅོལ། གྱི་མཐོར་ལོད་བ་བྱུང་ནས་བཟང་ངན་ཇྱི་ལྟར་འདུག་ཀང་གཅོག་པ་ལས་
འབུལ་འཚོང་སྟེར་སྱིན་གང་ལ་ཡང་མྱི་བེད། འཚོ་ཆས་འགྲུབ་ས་བར་འདུག་ཀང་ཞྱིང་གྱི་བདག་མྱི་བེད། འོ་སོལ་གྱི་
མཆོད་གཞྱིས་འདྲེན་གཡག་འདྱི་རྣམས་ཡྱིན་པས་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡང་འཛིན། འདྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་རེ་བླ་མ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སན་དབང་
དུ་ཡང་ཕུལ་བས། དེ་ཁ་དགའ། རང་སེམས་ཁུར་ཆུང་ལ་བེད་ཆེ། ཁོང་རང་རྣམས་ལ་འདྲེན་རྒྱག་དུས་མྱིན་པ་ར་བཟང་
སར་སོས་དལ་དུ་འཇོག་པས་འཕལ་སྱིད། ནམ་ཕུགས་དོན་ཆེ་གསུངས་ནས་དགེས་བཞྱིན་གནང་བ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་པས་
གསོ་སད་ལེགས་པོ་བེད། ཚྭ་བེ་གང་ལས་མང་བ་མྱི་འགེལ། རྨོན་མྱི་རྨོ། དགེ་འདུན་གྱི་འདྲེན་མ་གཏོགས་ངོ་སྲུང་ལ་མྱི་
གཡར། འབུལ་སྱིན་མྱི་བེད། ཤྱི་བའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་བ་རྣམས་ལ་ཞུས་ནས་ཐུགས་དམ་སབས་འཇུག་བསོ་སྨོན་མཛད། བྱུང་
ན་རུས་བུ་ལ་སཱཙྪ་འདེབས་པ་སོགས་བེད། གཡག་གྱི་རྒྱབ་གདན་མྱི་རང་སུས་ཀང་མ་འདྱིང་། གཡག་གྱི་ནང་དུ་དུད་
འགོ་མོ་ཆགས་མྱི་འཇོག །དུད་འགོ་འབུལ་བ་འདྲ་བྱུང་ན་བེད་མེད་རྣམས་ལ་རྣ་སྐུད་བཏགས་ནས་ཚེ་ཐར་བདག་པོའམ་
རྩྭ་བཟང་སར་བཅོལ་བ་མ་གཏོགས། རན་གསུམ་ཚོང་དང་འབུལ་སྱིན་གང་ཡང་མྱི་བེད། རྱི་ཁོད་སྱི་པར་གཡར་མཛོ་མ་
རེ་ཟུང་འཛིན་པ་བྱུང་ན། འོ་མ་དེ་ཁ་ཇ་ཐུག་གྱི་རོར་སོགས་བེད་པ་ལས་མར་མྱི་འདོན། སེར་གྱི་དུད་འགོ་ཚག་མ་བེད། 
རྱི་ཁོད་ཕན་ཚུན་དུ་ཆོད་པའྱི་གནས་ཚང་དང་ཁ་ལག་མྱི་བེད། འོ་སོལ་དང་བློ་རེ་གཏད་ཁེར་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་མྱི་རྱིགས་རྱི་
ཁོད་དུ་མྱི་འཇོག །འཕལ་འགོགས་བདེ་བ་ལྟར་འདུག་ཀང་། ཕུགས་ཆགས་སང་དང་ཟག་པ་འཕེལ་བའྱི་རྒྱུར་ཡོད། རང་
ཕྱོགས་ལ་མོས་ཤྱིང་ལྟ་སོད་བསྟུན་འདོད་པ་ལྟར་འདུག་ཀང་། སོན་གྱི་བླ་མ་མཆེད་གོགས་དང་། གྲྭ་ས་སོགས་ལ་སྨོད་
པའྱི་མྱི་རྱིགས་དེ་འདྲ་གར་སོང་ཡང་ཆོག་མེད་པས་རྱི་ཁོད་དུ་མྱི་འཇོག །བླ་མ་དང་དགེ་འདུན་སེའྱི་ཐུགས་དང་འགལ་
བའྱི་མྱི་རྱིགས་གྱིབ་ཆེ། དེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་ནད་མཚོན་མུ་གེ་སོགས་མྱི་འདོད་པ་མང་པོ་ཡོང་། སེར་བཙུད་ན་སྦལ་པ་
རྨ་ཅན་ཚང་ནང་དུ་ཚུད་པ་དང་འདྲ་བས་དེ་འདྲ་ཕྱོགས་སུ་ཡང་ཉེར་མྱི་རུང་བས་ཉེ་སོར་དུ་ཡང་མྱི་འཇོག །དེ་འདྲ་ལུང་
ཕུག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཆུ་ཡང་འཐུང་མྱི་རུང་བས་དེ་ལ་བོལ་གང་ཐུབ་བེད།  རྱི་ཁོད་ཉེ་སོར་གྱི་རྩྭ་ཤ ྱིང་རྣམས་དེ་ཁར་
ཞོག །ཤྱིང་རློན་པ་མྱི་གཅོད། སྱིལ་པོ་རང་ཤོད་བདག་ཐོབ་རྣམས་འཛིན་འབས་ཀྱིས་ཁོགས་པ་བྱུང་འདུག་ན་གསང་སོད་
གནས་སོར་སོགས་ལ་འབོན་པ་བྱུང་ཡང་ཚུལ་འཁོར་དང་བསྟུན་རང་གྱི་དེ་ཁར་བཞུགས་ཆོག །བློས་བཏང་བས་འདུག་
ན་འདྱིར་ཡོད་ཀང་གཞན་ལ་སོ། གཡར་ཁང་ཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བརྟག་སྱིལ་པོར་འཕལ་དུ་བཞུགས་མཁན་མྱི་
འདུག་ཀང་། དེའྱི་རོ་ཤྱིང་མལ་གདན་སོགས་གང་འདུག་ཀང་སོ་ལེན་མ་བེད་པར་དེ་ཁར་ཞོག །མཚམས་ལ་ཐེབས་ནས་
སོ་སོར་གསུང་ངག་དམ་པ་རེ་མཛོད། ངག་མཚམས་དམ་པ་ལ་བར་ཆད་ཀྱིས་མྱི་ཚུག་པ་ཡྱིན། དགོས་དགོས་འདྲ་བྱུང་
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ན་ས་འབོ་ར་ཐོང་། ཡྱི་གེ་མྱི་ཤ ེས་པའྱི་རྱིགས་ཕྱེད་ངག་གནང་ཆོག  །མཚམས་ལ་ཐེབས་ནས་ཁྱིད་ཉུལ་བ་དང་། 
མཚམས་གཡོག་མ་གཏོགས་བུག་སོར་མྱི་འགྱིམ། ཕྱིན་སེལ་དགོས་པ་འདྲ་བྱུང་ན་ཁྱིད་ཉུལ་བ་དང་མཚམས་གཡོག་པ་
གང་རུང་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུ་རུ་འཛུད། མཚམས་གཡོག་པས་ཀང་ཕྱོགས་རྱིས་དང་དོན་མེད་ཀྱི་སད་ཆ་མྱི་ཞུ། ཆོས་ར་
སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་མཚམས་ཡངས་ཀྱི་སབས་སུ་ལས་བེད་པ་མ་གཏོགས་ཐབ་ཚང་དུ་མྱི་འགོ། དགུང་མོ་སྱིལ་པོའ་ིནང་
དུ་གཉྱིས་ཚོགས་ནས་མྱི་སོད་པ་རང་རང་དགེ་སོར་དང་ཐུན་འདོན་སོགས་བེད། ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་དུས་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་དུང་བར་བྱུང་ནས་བཟུང་ཆོས་རྣམས་ལ་སེབ་པར་འབོན། རེ་འཛིངས་དང་མཆོངས་རྒྱུག་མྱི་བེད། ཇྱི་མྱི་གསོལ་བ་
རྣམས་ཀང་ཚོགས་སུ་ཆག་མེད་འབོན་པ་བསོད་ནམས་ཆེ། གཞན་ལས་བེད་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་
སུ་ཆག་མེད་འབོན། བེལ་བ་བྱུང་ན་དགོངས་པ་ཞུ། མྱིག་མར་བལྟ་མྱི་བེད། བླ་མ་དང་དགེ་འདུན་བསམ་གཏན་པའྱི་
ཐུགས་འཁྲུག་ན་རྣམ་སྨྱིན་ལྕྱི་བས་མྱིག་ཡར་བལྟ་བེད། དགེ་འདུན་སྱི་ལས་ལ་རང་གྱི་ལས་བེད་པའྱི་ཁེར་ཁ་ཆེན་པོ་ཀང་
གསོག་ཡང་གྱིས་བཞེངས་ས་བཞུགས་འཕྱྱི་བེད་མཁན་དེ་ལ་རྟེན་འབེལ་གྱི་དགེ་ཚོགས་ཆེན་པོ་རང་འདུག །འཕལ་བླ་མ་
མཆེད་གོགས་མཉེས་པས་ཚོགས་ཆེ། ཕུགས་རང་གྱི་ཚོགས་བསག་སྱིབ་སངས་དང་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་
ཡྱིན། སོན་ང་ཁམས་སུ་ཡོང་ཁ་རང་དུ་བང་ཆུབ་སྱིངས་ཀྱི་ལྕོང་འཛུགས་ལ་ཐམས་ཅད་ཆས་ཚེ། རེ་བླ་མའྱི་ཞལ་ས་ནས་
ཟླ་བོ་རྣམས་ཐོང་ལ་ཁོད་རང་སོད་ཕེབས་བྱུང་བས། བསམ་བློར་ངེད་རང་ས་ཐག་རྱིང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་རྒྱུན་རྱིང་ལ་
ཨེ་མཇལ་ཡང་མྱི་ཤེས། ད་ལམ་འགོལ་བའྱི་སབས་ཤྱིག་ཡོང་བར་འདུག་པས། སྐུ་གཞོགས་སུ་བསད་ནས་ཞུ་གནང་ཁོ་
ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་བེད་དགོས་བསམས་ནས་བསད་པས། ཕྱྱིས་ཁམས་སུ་སེབས་ནས་དེ་འདྲ་ལས་འགོད་པ་མ་བྱུང་། དེ་
ཙམ་འབོན་པ་ལ་ཁོད་སོད་ཕེབས་པ་དེ་དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་སུས་ཤེས་བསམ། གཞན་སེ་རྱིགས། དབོན་ཆོས་
མཛད། བཀའ་བཅུ། རབ་འབམས། དགུང་གྱི་ཉྱི་ཟླ་ལྟ་བུའྱི་དགེ་བཤེས་རྣམས་ཀང་བར་ཐོས་ལོང་མེད་པ་ལྟར་དུ་བེད་
ནས། སུ་མགོགས་ཧབ་ཐོབ་ཀྱིས་འབོན་ནས་ལུས་ངག་གྱིས་གང་ལྕོག་ལ་འབད་འབུངས་འདོན་གྱིན་འདུག་པ་ལ། ངེད་
རང་གྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་དེ་མ་འཆུན་པར་བསད། ང་ཡར་སེབས་པའྱི་སབས་ཤྱིག་བྱུང་ན་ངས་ངས་བསམ་པ་ཡང་ཡང་
བྱུང་། ལྷག་པར་ས་ཕུར། རེ་རྒྱ་རས་ཀྱི་དང་པོ་དགོངས་པ་ཞུས། དེ་ལ་འགོད་ནས་ཕྱྱིས་སྱི་ལས་བ་བར་ཞུས་པ་དྲན་པས་
ལྷག་པར་འགོད། གཞེས་ཉྱིན་ཡར་སེབས་ཀང་དེ་རྱིགས་ཀྱི་སྱི་ལས་དང་མ་ཐུག །མེ་ཤྱིང་ལེན་པར་བང་ཆུབ་སྱིངས་སུ་
བོན་སོང་དུས་ཡྱིད་སྨོན་ལམ་ལམ་བྱུང་ཡང་སྟོབས་ཀྱིས་མྱི་འཁོལ་བར་འདུག་པས་ཐབས་མ་བྱུང་། དགེ་འདུན་སྱི་ལས་
ལ་རང་ན་རས་ལྟ་བུ་ཁམས་ཀྱིས་མ་ལྕོག་པ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། ང་ཆེ་དང་གཡོ་སྒྱུ་བེད་པ་དེ་འདྲ་ལས་སྱིག་ཆེ་བ་མྱི་
འདུག །འཕལ་བླ་མ་དང་མཆེད་གོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞེ་ཁེལ། ཕུགས་རང་གྱི་ཚོགས་བསགས་སྱིབ་སོང་མེད་ལ། རྒྱུ་
མཐུན་གྱི་འབས་བུ་ངན་པས་གོང་ཆེ་བར་འདུག་པས་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་ཞུ། ང་ནྱི་རང་འདོད་ཁོང་མ་ཁོང་ལོས་ཡྱིན་
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ཏེ། ཚོགས་དང་སྱི་ལས་དུས་མྱིག་མར་བལྟ་བེད་མཁན་དེ་འདྲ་ལས་སེམས་འཁྲུག་པ་མྱི་འདུག །ཕྱྱིས་ཀང་ནམ་དྲན་ཙ་ན་
མ་དགའ་ལོང་བ་རེ་ཡོད་ཀྱིན་འདུག །མྱིག་ཡར་ལྟ་བེད་མཁན་དེ་ནམ་དྲན་ཡང་དགའ་སོར་བ་རེ་ཡོང་གྱིན་འདུག །བླ་མ་
མཉེས་བེད་གང་ཡྱིན་བ་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ང་ནྱི་འབུལ་བ་ཆེ་བ་ལས་མྱིག་ཡར་ལྟ་བེད་མཁན་ལ་དགའ་བར་འདུག་
གོ། །སྒྲུབ་སེའྱི་ཐོ་ཁོང་ཚུན་དུ་སྱི་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་མེ་ཐབ་འཛིན་དུ་མྱི་འཛུད། སྱི་པའྱི་མངག་གཞུག་མ་གཏོགས་
ཇ་མགོན་སོགས་སུ་མྱི་འགོ། གལ་ཏེ་དོ་གལ་གྱིས་འགོ་དགོས་པ་བྱུང་ན་དགོངས་པ་ཞུ། ཞག་སོད་ཡེ་མྱི་བེད། ཆུ་ཚུན་དུ་
སེས་དམན་ཞག་སོད་བས་མྱི་འཛུད། ཕྱོགས་ན་འབོན་དུས་ཐེམ་སངས་བྱུང་ན་རབ། དེ་མྱིན་ཡང་ཁྱིམས་གོགས་མེད་པར་
སེས་དམན་གྱིས་ཁྱིམ་དུ་མྱི་སོད། འདྱི་རྣམས་ཕྱྱིའྱི་བ་སོད་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགོ་བ་ཆོས་བཞྱིན་དུ་སོབ་
པའྱི་ཐབས་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་དུས་རྒྱུན་དུ་གལ་ཆེ་ཆེ། རྟེན་འབེལ་གྱི་ཡན་ལག་བཞྱི་པོ་ཕྱོགས་སུ་བརྒྱང་གསུངས་པ་ཡང་
འདྱི་ཁ་རང་ཡྱིན། འདྱི་རྣམས་བས་ན་མྱི་ཡོང་བ་དང་། བསྒྲུབས་ན་མྱི་འགྲུབ་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་
པར་ཞུ། རང་གྱིས་ནུས་བཞྱིན་དུ་མ་བསྒྲུབ་ན་ར་ལྟུང་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ་ཡང་ཟུར་དུ་མྱི་འདུག་པས་ཨ་ཛི་ཛིའོ། །རྱིག་
པའྱི་འགོ་སོང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྒྲུབ་སེམས་ཡོད་ཀང་འདོད་ཁར་མྱི་འབབ་པས་དཀའ་མོད། འདྱི་རྣམས་རང་གྱིས་བས་མ་
བས་མྱིན་པ་རང་ལག་ཏུ་ཡོད་པས་ཅྱིས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་ཞུ་དང་། མོས་གུས་ཅན་བླ་མའྱི་ཅྱི་གསུང་བཀའ་བསྒྲུབ་ཀྱིས་སེ་
པ་ཟེར་བའྱི་ཁྱུར་ཡང་ཚུད་པར་འདུག་པས་ཟོལ་མེད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་ཞུ། བླ་མའྱི་བཀའ་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ར་བ་རང་འདྱི་རྣམས་
ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་བློར་མྱི་རན་པར་འདུག་ན་གོ་ས་ཆོས་ཚུལ་བཞྱིན་མྱི་བེད་ཟེར་བའྱི་ཁ་ཡྱིག་ཡྱིན་པས། གཞན་གང་འོས་
ཀྱི་སྟ་གོན་མཛད་པར་ཞུ། དགེ་འདུན་གྱི་སེར་རམ་གཞན་དུ་ཡྱིན་ཀང་འདྲ། རང་སོ་གསུམ་གྱི་སོད་ལམ་མ་མཁས་པ་ལྟ་
བུས་མཆེད་གོགས་ཀྱི་ཐུགས་མ་ཉེས་པ་འང་བྱུང་ཡང་སྱིད་པས། ད་ཁའྱི་མོད་ལ་གཉེན་པོས་ཁོང་བདེན་གྱི་རྒྱན་བཏགས་
ནས་ཉེས་པ་དང་འཚམ་པའྱི་ཕྱག་འབུལ་བ་སོགས་བཤགས་པས་སོར་ཆུད་པ་བེད། གལ་ཏེ་ང་བདེན་གྱིན་ཤག་བཅས་
འཁོན་འཛིན་མ་སང་བར་ཞག་ལས་འདས་ན་གྱིབ་ཆེ་བས། སེར་འཇོག་ཏུ་མྱི་བཏུབ་པས་རེ་ཞྱིག་གཞན་དུ་སོ། དེ་ལས་
གཞན་པ་འོ་སོལ་ལ་འབྱུང་དོན་མེད་པས་དགོངས་འཚལ་ཐུན་གྱི་བེད་ལུགས་སོགས་ཀྱི་དག་བསོས་ཤྱིག་དགོས་པར་
འདུག་ཀང་། འདྱིར་ཡྱི་གེ་མང་བས་ཟུར་དུ་བེད། ཅེས་སྒྲུབ་རྒྱུད་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་རེས་འཇུག་སོང་བ་བསམ་གཏན་
ལ་གཞོལ་བ། ལས་དང་པོ་པ་དང་དབེན་གསུམ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བ་སོད་ཆོས་སུ་སོབ་པའྱི་དག་བསོས་ཐར་འདོད་
ཐ ེམ ་ས ས ་ཞ ེས ་བ ་བ ་འ ད ྱི་ཡ ང ་ཉ ྱིན ་ཕུ ག ་བ ཀ ་ཤ ྱིས ་ལྷ ོ་བ ག ་ག ྱི་ཡ ང ་རྫ ོང ་ན ས ་བ ྱིས ་པ འ ོ། །    ། ། 
བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གྲྭ་ཚང་གྱི་བཅའ་སྱིག་ས་སོར་ཡྱི་གེ་བསྐུར་བ་ལྟར་ལགས་ཤྱིང་། ད་
ལམ་ཆེད་འབས་དེར་བསམ་མེད་དང་ཁུར་མེད་ཚོགས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ལས་ཡོང་རྱིགས་སུ་མྱི་འདུག་པས། ད་ལམ་འདྱི་
ནས་ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ་སྱི་སེམས་ཀྱི་ཚོ་འཛིན་པ་དང་། བསོད་ནམས་དགེ་འཕེལ་ཆོས་ཁྱིམས་བསོས་ནས་འཕལ་
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ཕུགས་ཀྱི་བསབ་བ་ཞྱིག་རྒྱས་དང་བཅས་བརྫངས་ཡོད་པས། ཁེད་རང་དཔོན་སོབ་བཀའཉ་གོས་ཀྱི་ངོས་ནས་དད་ལྡན་དང་
བ་འདྲེན་པའྱི་མྱིག་རེན་དུ། བསབ་ཁྱིམས་ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་བསོམ་གསུམ་གྱིས་བ་བ་ལ་ཐང་ལྷོད་དང་མངོན་ལོག་
མེད་པ་ཞྱིག་དོ་གལ་ཆེ་བ་དང་། ནག་ཁྱིམས་ཆང་ཁྱིམས་ལ། སྱི་དོན་གྱི་མངག་གཞུག་མ་གཏོགས་པར་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་
ཁྱིམ་ན་ཞག་སོད་མྱི་བེད་པ་དང་། ཆོས་རའྱི་དུས་ཀང་བླ་མའྱི་ཕྱག་གཡོག་ཁྱིད་གཉེར་མ་ཎྱི་བ་དགེ་སྐུལ་བེད་མཁན་ཙམ་
མ་གཏོགས་ཁྱིམས་གསེབ་མྱི་འགྱིམས་པ་དང་། ཁྱིད་གཉེར་དང་མ་ཎྱི་བ་སོགས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་དང་། སེར་གྱིས་ཚོགས་སོག་
འདྲ་བྱུང་ཚེ། ཆོས་ཁྱིའྱི་ཉེ་སོར་དུ་སོད་ལེན་བེད་པ་མ་གཏོགས་སོམ་ཕུག་མྱི་འགྱིམ་པ་དང་། སྱི་པའྱི་ཡྱིག་དྲུག་སོགས་ལ་
དངོས་པོ་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་གང་བྱུང་ལ་སྤུས་འདོད་མྱི་བེད་པ་དང་། རང་གྱིས་ཉེ་བ་མ་གཏོགས་སྱིན་བདག་ཆེ་ཕན་
དྲག་ཞན་སུ་ལའང་ཟུར་སོང་མྱི་བེད། ཁྱིད་གཉེར་མ་ཎྱི་བ་གཉེར་ཆོས་ཁྱིམས་པ་གྲྭ་རྱིགས་སོགས་ལ་སེར་གྱིས་བསེན་
བཀུར་འདྲ་ཆེ་ཆུང་ཅྱི་བྱུང་ཡང་སྱི་གཉེར་གྱིས་ལག་ཏུ་སོད་པ་ལས་གཞན་པའྱི་སེར་ཉེ་སོགས་ལ་ཕོ་ཤོག་གྱིས་སྟེར་སྱིན་
མྱི་བེད་པ་དང་། མདོར་ན་བླ་མ་ཁྱིད་གཉེར། གཉེར་ཆོས་ཁྱིམས་དང་བཅས་པ་ལ་དངོས་པོའ་ིརྱིགས་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་
གསུམ་གང་བྱུང་ཡང་། བླ་མ་སྱི་གཉེར་ཆོས་ཁྱིམས་སོགས་ཀྱིས་ཆ་ཡོད་པར་བས་ནས་གཉེར་པའྱི་ལག་ཏུ་སོད། སྟེར་
སྱིན་དགོས་པ་བྱུང་ན་མཐོ་ཁོག་བླ་མ་ལ་ཞུ་ཞྱིང་གཉེར་ཆོས་ཁྱིམས་སྱི་སེམས་པ་གདོང་འཛོམ་གྱིས་གང་འོས་བརྟག་ཅྱིང་
བེད་། དོན་དུ་དེར་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་བེད་དུ་འདུག་པ་མ་གཏོགས་ཚེ་འདྱིའྱི་སན་གགས་ཟས་ནོར་ཁེ་དྲག་
གྱིས་ཕྱྱིར་དུ་འདུས་པ་ནྱི་སུ་ཡང་མེད་མོད། ཕ་ཚན་གྱིས་ཁ་དྲག་གཉེན་འདུན་གྱི་སོངས་བན་སོགས་ཚེ་འདྱིའྱི་བསྒྲུབ་བ་
རྣམས་རྩྭ་བཞྱིན་དུ་དོར་ནས། རྟོགས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་བཙལ་བ་བལ་གྱིས་གྲྭ་ས་བསེག་པ་ཡྱིན་པས་ཆོས་མྱིན་གྱི་བ་བ་གྲྭ་
ཚང་གྱིས་ཞབས་འདྲེན་དུ་མ་སོང་བ་རེ་ནྱི་རང་རང་ཐད་ཐད་ཀྱིས་ཡྱི་དམ་བརྟན་པོ་བེད་པ་གལ་ཆེ། ཐུན་བཞྱིའྱི་གསོལ་
འདེབས་ཆོས་རྣལ་མའྱི་རྒྱུན་སོགས་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ལས་མ་གཡོས་པར་བེད་པ་དང་། མང་ཇ་ཐུག་ཚུལ་སོགས་རང་
གཞན་སུས་བྱུང་ཡང་རུང་། དུང་བར་ཐོས་ནས་ཐབ་གཡོག་གྱི་ལས་ཀ་བ་མ་གཏོགས་ཐམས་ཅད་འདུ་ཁང་དུ་ཚོགས་ནས་
ཆོས་སོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་སོགས་ལ་མྱི་འཕང་ཡར་འདེགས་ཀྱི་བསམ་པས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་ཆེ་བ་རྣམ་གསུམ་ལ་
ཉམས་བཞེས་མཛད་པར་ཞུ། ཞེས་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཡར་ཚེས་ལ་མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་གྱིས་མཚམས་ཁང་ནས་
བྱིས།།   །། 
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   ༄༅། །རྣལ་འབོར་བཞྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོ་ཡྱིག་བཞུགས་པའྱི་དབུ་ཕྱོགས་ལགས་སོ། ། 

༄༅། །ན་མོ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་ཡ། །གདོད་མའྱི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་པའྱི། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་བཙལ་
ནས། །ཁ་ཙམ་མྱིན་པར་གསོལ་བཏབ་ན། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཀང་ཅྱིས་མྱི་འབྱུང་། །འདུན་པ་གཙོར་སྟོན་སོ་གསུམ་
སྱིམ། །མྱི་རྟོག་དོན་གཉེར་རྣམ་རྟོག་བཀག །བདེ་གསལ་མྱི་རྟོག་ཉམས་བཟང་བོད། །གནས་དགའ་འགྱུ་སྡུག་རེ་གཅྱིག་
ལགས། །གཤྱིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སོས་དང་བལ། །རྟོགས་འདོད་ཡེངས་མེད་ལྟ་བ་ན། །དུ་མར་སང་ཡང་རོ་གཅྱིག་
ཏུ། །རང་ངོ་ཤེས་ན་རྟོགས་པ་ལོ། །རོ་གཅྱིག་དུ་མར་འཆར་ཚུལ་གྱིས། །རྫུན་མཚངས་རྱིགས་ལ་ཟུང་འཇུག་གོ། །སང་
ཐོག་ངོ་ཤེས་བལ་མེད་པས། །ཉམས་རལ་ས་ཚོགས་སངས་པ་ལ། །རྟེན་འབེལ་ཟབ་མོ་གནད་དུ་ཆེ། །ཞེ་འདོད་བལ་ན་
བསོམ་དུ་མེད། །འཆྱི་བ་སྱིང་ཟུག་ཆོས་སོད་མྱིས། །དོན་ཆེན་སྒྲུབ་ལ་དཀའ་རྒྱུ་ཅྱི། །གདམ་ངག་གནང་ཅན་ཅྱིས་ཀང་
དགོས། །ཞེས་དང་། དྲན་པས་སོངས་དང་དྲན་པ་སོང་། །དྲན་མེད་ཡང་དག་དྲན་པ་སོངས། །དེ་ཉྱིད་དག་པ་འབས་བུར་
འདོད། །འདུན་པ་ཀོང་དང་རོ་མྱི་མོང་། །དང་པོ་གསུམ་ལ་རྱིས་སུ་ཆེ། །དང་པོ་གཉེན་པོའ་ིགཟུངས་དྲན་ལ། །གཉྱིས་པ་
སྟོང་ཉྱིད་གཟུངས་དྲན་ཟེར། །གསུམ་པ་རོལ་མེད་དྲན་པ་ལ། །བཞྱི་པ་ཡང་དག་དྲན་པར་འདུད། །ཉམས་སུ་མོང་བ་དེ་
ཙམ་སམ། །དེ་ཕན་ས་བརོད་བལ་བ་ལ། །ནམ་མཁའ་འདོམ་གྱིས་འཇལ་དོན་མེད། །ཉམས་རྟོགས་ལྡན་ན་མངས་མྱི་
དགོས། །འགལ་འབེལ་འདུག་ན་ས་སོ་གསལ། །ཐུགས་ལ་འཕོད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཞུ། །ཞེས་ཨེ་ཝཾ་དགོན་དུ་སས་སོ། །རྣལ་
འབོར་བཞྱིའྱི་ཐོ་ཡྱིག་གྱིས་ལྷན་ཐབས་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བརེ་བ་ཆེན་པོས་
རེས་འཇུག་རྣམས་བསང་དུ་གསོལ། །སབས་ཤྱིག་བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེར་ཞུས་པ། །ཉྱིད་ཀྱི་རྣལ་འབོར་བཞྱིའྱི་ཞལ་གདམས་
ཐོ་ཡྱིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཞྱིག་གནང་འདུག་པར། དགོངས་རེའྱི་གཏད་ས་འདྱིར་འདུག་བསམ་པའྱི་གོ་བདེ་བ་ཞྱི་མ་བྱུང་བས། 
བར་འགོལ་གྱི་གསལ་ཁ་ཞྱིག་ཐུགས་རེས་འཛིན་པར་ཞུ་ཞུས་པར། འདྱི་ཉམས་དགའྱི་བརེད་ཐོར་བཀོད་པ་ཡྱིན། གོ་
དཀའ་བ་བདེན་པར་ཡོད། དེའྱི་དོན་འདྱི་བཞྱིན་གོ་བར་ལན་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲན་པས་སོང་བ་དེ་རེ་གཅྱིག་གྱི་སབས་མ་ཡེངས་
པ་བེད་དགོས་བསམ་པའྱི་འདུན་པ་སོན་དུ་གལ་ཆེ་ལ། གཉེན་པོས་བཟུང་དྲན་གྱི་སེམས་རྣལ་དུ་ཕེབས་གང་ཐུབ་ཀྱི་རྣམ་
རྟོག་བཀག་ནས། ཞྱི་གནས་ལ་འཇོག་གང་ཐུབ་བེད་པ་ཞྱིག་ལས་མ་འདས་པས། གཉེན་པོའ་ིབཟུང་དྲན་མྱིང་དུ་བཏགས་
པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྒྱུན་བསངས་པས། རེ་གཅྱིག་ཆུང་འབྱིང་ཆེན་པོའ་ིཉམས་མོང་དང་ཡོན་ཏན་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་སེ། ཆེན་
པོའ་ིསབས་སུ་སེབ་ནས། མཚན་མ་མེད་པའྱི་ཞྱི་གནས་སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཏུ་ལངས་པ་དེས། སེམས་ཀྱི་བྱུང་
གནས་འགོ་གསུམ་དང་། དབྱིབས་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ཡེངས་མེད་ཀྱིས་མདངས་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་ནས་རད་བཅད་
པས། གང་དུ་ཡང་ངོས་གཟུང་དུ་མ་རེད་པ་དེ་གཤྱིས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་ཡྱིན་པས། གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་ཟེར། ཇྱི་ལྟ་
བ་རྟོགས་པ་བ་བ་ཡང་འདྱི་ཁ་ལ་ཟེར། དབྱིབས་ཁ་དོག་སོགས་ངོས་བཟུང་མ་རེད་པས། སོས་བལ་དུ་མྱིང་བཏགས་
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པའོ། །འདྱི་ནས་འཁོར་འདས་རྒྱབ་གེས། སོན་ཆེན་ཐྱིག་ལེ་ནག་པོ་འབོར་རན། སོན་མེད་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོའ་ིལམ་དུ་
འཇུག་པའོ། །   འདྱི་ནས་ཉམས་ལེན་སར་བཞྱིན་དྲན་འདུན་དྲག་པོས་རྣམ་རྟོག་ངོས་འཛིན་ཅྱིང་གནས་ཐོག་ཏུ་འཇོག་
གང་ཐུབ་བེད་པ་དེ་མྱི་དགོས་པར། གུ་ཡངས་སུ་འགོ། གནས་འགྱུ་རྱིག་གསུམ་དྲན་པའྱི་ངོ་བོར་རོ་གཅྱིག་པས་སོང་ས་
བས་དྲན་པ་སོང་བ་བ་དེ་ཡྱིན། རེ་གཅྱིག་རང་ངོ་མ་ཤེས་པས་རེས་སང་འབའ་ཞྱིག་ལས་མཉམ་རེས་མཚན་ཉྱིད་པ་མེད། 
རང་སའྱི་མཉམ་རེས་གནས་མྱི་གནས་ལ་བེད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་མཉམ་རེས་དབེ་བས། དྲན་པས་ཟྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་
གནས་ན་མཉམ་བཞག་ཏུ་བེད། འགྱུ་ན་རེས་ཐོབ་ཏུ་བེད། དྲན་པས་མ་ཟྱིན་པར་བཏང་སོམས་སུ་གནས་ན་མྱི་རྟོག་པའྱི་
རེས་ཤེས་ཟེར། འགྱུས་ན་འཁྲུལ་པའྱི་རེས་ཤེས་ཟེར་བས་སོས་བལ་གྱི་མཉམ་རེས་དྲན་མ་དྲན་གྱིས་འབེད་པ་ཡྱིན། འདྱི་
དུས་དྲན་པས་ཟྱིན་རྱིང་ལ་དགེ་སོར་དུ་ཡྱིད་ཆེས་པས་བོད་ཁ་རེད་ས། འདྱི་ལ་རེ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། སོང་བེད་དྲན་པའྱི་བློ་
ལྡན་ཞེས་གསུངས། སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་ཀང་དྲན་འཛིན་ལ་དོ་གལ་དགོས་པས། སྟོང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཟུང་དྲན་དུ་འཇོག་
པའོ། །འདྱི་ནས་ངོ་བོ་རྟོགས་པའྱི་གོ་ལུགས་མཉམ་ཡང་། ཉམས་མོང་སེ་ལུགས་ཅུང་མྱི་མཉམ་པས། རྱིམ་གྱིས་པ་དང་། 
ཐོད་བརལ་བའྱི་དབང་པོ་རབ་འབྱིང་ཁད་བེ་ཡོད། རྱིམ་གྱིས་པ་ཞྱིག་ན་དྲན་པས་བསོམ་གོ་ཆོད་ཀང་། རྣམ་རྟོག་སོ་མས་
སོམ་གོ་མྱི་ཆོད་པར། རྟོག་པ་ཡལ་རྒྱུ་ཡོད་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་རེས་སུ་རྟོག་མེད་དུ་གནས་པ་དེས་བློ་ཁ་ཚིམ། ཆོས་སད་འདྲ་
བེད་དུས་གང་ཤར་སོང་བ་འདྱི་ཁ་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་བག་མྱིན་པས། ཁས་ལེན་རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུར་བེད། བློ་རེ་མྱི་རྟོག་པ་ལ་
གཏད་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་ཚེ་འདྱི་ཡྱི་རྣམ་གཡེང་གྱིས་དབང་དུ་མ་ཤོར་བར་སྱིང་རུས་ཅན། དབེན་གསུམ་གཙོར་
འདོན་གྱི་རྱི་ཁོད་དུ་ས་སེ་བཙུགས་པས། ཉམས་མོང་ཇེ་བརྟན་དུ་འགོ། བརེད་སབས་ཇེ་ཆུང་དུ་འགོ་ནས། དྲན་པ་ས་ཕྱྱིའྱི་
བར་འབེལ་བས་རེ་ཞྱིག་ལ་དྲན་པས་འདྱི་འཛིན་མྱི་ཡོང་ནས། དྲན་མེད་དུ་བྱིང་འདྱིའྱི་སབས། སར་བཞྱིན་དྲན་མ་དྲན་གྱི་
ཡྱིད་ཆེས་དེ་མེད་པས། དགེ་སོར་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་ཨན་རེ་ཡོང་སྱིད་ཀང་། མ་ཡེངས་མྱི་བསོམ་གྱི་རྒྱུན་ཞྱིག་སོང་རྒྱུ་
ཡོད་པས། དྲན་མེད་སོང་ཞེས་ཟེར། རེ་གཅྱིག་ལ་འདུན་པ་གཙོ་བས་འདུན་པ་དང་། འདྱི་ནས་ཀོད་ཆ་གཙོ་ཆེ་བས། གོང་
མ་རྣམས། བསོམ་ཤེས་མང་ཡང་ཀོད་ཤེས་ཉུང་། ཀོད་རབ་ལ་བསོམ་རབ། ཀོད་འབྱིང་ལ་བསོམ་འབྱིང་། ཀོད་ཐ་མ་ལ་
བསོམ་ཐ་མ་ཡོང་གསུངས་པས་གནད་ཆེ་ཡོ། ཡང་དག་དྲན་སོང་བ་ནྱི། ས་མ་དྲན་མེད་དེ་ལ་གཞྱིའྱི་ཆོས་རྣམས་འདུས་
གསུངས་པ་དང་མཚུངས་པས། བཏང་སོམས་ལ་ཉེ་བ་ཙམ་མོ། །དྲན་པ་དེ་ཀའྱི་མདངས་སུ་བཟང་ངན་སོགས་བླང་དོར་
གྱི་ཆ་བེད་པ་ཞྱིག་འདུག་ཚེ། ཤེས་བཞྱིན་གྱི་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་པས། ཡང་དག་དྲན་པར་འགོ་བས། རོལ་མེད་ཡང་དག་གྱིས་
དྲན་པ་ཞེས་ཟེར། དེར་ཡང་ངེས་ཤེས་ཀྱི་ཆ་དང་བཅས་པས་གཞུ་བརྡུང་བ་འདྲ་ཞེས་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་
བརྟན་པ་ཐོབ་པའྱི་སོམ་མེད་ཅྱིག་ཀང་ཡོང་འདུག་པས། དེ་ཉྱིད་དག་པ་འབས་བུར་འདོད་ལོ། །དྲན་པ་དེ་ཁས་བསེད་རྱིམ་
སོགས་ཡུལ་སང་གྱི་སྟེང་དུ་འདྲྱིལ་འདུག་ཚེ་མཉམ་རེས་འདྲེས་པ་ཟེར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡ་བལ་མྱི་ཡོང་བས་ཟུང་འཇུག་
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རྟོགས་པ་ཟེར། འཆར་སོ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ལས་མ་འདས་པས། གང་ཤར་བསོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཡོང་། སང་ཐོག་ཏུ་
རང་ངོ་ཤེས་པ་ཟེར། དེ་ལ་བཏང་འགོ་བཞག་སོད་གང་བེད་ཀང་རང་དབང་འདུས་འདུག་ཚེ། སང་བ་ལ་རང་བན་ཚུད་པ་
ཟེར། ཀུན་རྟག་གཞན་གྱིས་བར་གཅོད་མྱི་ཐུབ་ན། རྣལ་འབོར་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན། སང་ཐོག་ཏུ་སེམས་
ཀྱིས་འདུག་ཚུལ་རྱིགས། སེམས་ཐོག་ཏུ་སང་བའྱི་འཆར་ཚུལ་གོ་བས། སང་སེམས་ཀྱིས་བར་ལག་འགེལ་བ་ཞེས་ཟེར། 
རོ་གཅྱིག་སང་བ་བསོམ་དུ་འཆར་གསུངས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་མར་འགོ་བའྱི་གནད་ཀང་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་དུས་ཀྱི་མཉམ་རེས་
འཛིན་པ་ཞུགས་མ་ཞུགས་ལས་གཞན་མེད་པས། རོ་གཅྱིག་གྱི་མཉམ་རེས་འཛིན་མྱི་འཛིན་ལ་བེད་པས་རོ་མྱི་མོང་ཞེས་
པའོ། །ཐོད་བརལ་བའྱི་རྱིག་ལ། འདྱིའྱི་སྱིག་མ་མྱི་ཡོང་། བསོམ་མེད་མ་གཏོགས་རྣལ་འབོར་གསུམ་པོ་གར་ཐོད་ཐོད་དུ་
བརལ་བས། ཐོད་བརལ་བར་བཏགས་པ་ཡྱིན། ཉམས་མོང་སྱིན་བར་གྱི་ཉྱི་མ་དང་འདྲ། གཅྱིག་གྱི་ངོས་བཟུང་ནས་སོད་
མྱི་ཡོང་། གཅྱིག་ཆར་བ་དང་། ཐོད་བརལ་བ་གཉྱིས། རྟོགས་ཁམས་ལ་ཁད་མྱི་ཡོངས་ཀང་། ཉམས་མོང་བརྟན་མྱི་བརྟན་
གྱི་ཁད་བྱུང་བ་ཡྱིན། གོང་མ་རྣམས། རྣལ་འབོར་བཞྱིར་ཕྱེ་བ་དང་བཞྱི་གསུམ་བཅུ་གཉྱིས་སུ་ཕྱེ་བ་དང་། བཞྱི་བཞྱི་བཅུ་
དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་ནས། ཉམས་མོང་གྱིས་ཕ་ཞྱིབ་ཕྱེ་བ་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་པ་གཙོ་ཆེ་བའྱི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན། གང་
དང་ཡང་ཕྱོགས་མཐུན་ནས། བསོམ་མེད་ཆེན་མོར་གུང་གཅྱིག་ཏུ་འདྲྱིལ་ཡོང་། གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་འབྱིང་གསུམ་དུ་
གཙོ་ཆེར་གསུངས་ཀང་། གང་ཟག་རེ་རེ་ལ་ཡང་། དེ་རང་ལ་དཔག་པའྱི་རབ་འབྱིང་མང་པོ་ཡོང་གྱིན་འདུག །ཉམས་སུ་
མོང་བ་དེ་ཙམ་མོ། །ཞེས་པ་འདྱི་ཕན་རགས་པའྱི་དབང་དུ་བས། ཕ་ཞྱིབ་བེད་ན། འདྱི་ཚོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་། ངོ་བོ་མཐོང་མ་
མཐོང་། རལ་རྫོགས་མ་རྫོགས། ཡོན་ཏན་སེས་མ་སེས་སོགས་མང་མོད་ཀང་། འདྱིར་སེབ་ནས་ལས་ས། འདྱི་མན་ལ་
གེགས་དང་གོལ་ཤོར་བྱུང་དོགས་ཨན་རེ་ཡོད་ཀང་། འདྱི་ནས་ལས་ཀ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མོང་འདོད་ཟད་མ་ཟད་སོགས་ཀྱིས་
དབེ་བ་དང་། འཕོ་བས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་མཐོན་དམན་གྱི་ར་རྱི་ཨན་རེ་འབྱུང་སྱིད་ཀང་ནུས་མྱི་ཐོང་། དབར་སོས་
མཚོ་དཀྱིལ་གྱི་འཁགས་པ་དང་འདྲ་ལས་བསག་པའྱི་ནུས་པ་ཟད་ཟྱིན། ཞག་རེ་འགོར་རུང་། ཁོ་རང་གྱིས་རང་ཉམས་
བསྟན་ཡོང་སྐྲག་མྱི་དགོས་བུ་ཚོ། འདྱིར་སེབ་པར་ཤོག་ཅྱིག་གོ། །ངེད་རང་ཕ་སད་བོ་གར་རེ་ཡྱིན་སོད་ཆོག །ཕོ་འདྲ་
འདྲ་ཨེ་ཡྱིན་འདྱི་ནས་ཤན་འབེད་ཡོང་ངོ་། །བུ་ཚོ་ལམ་བར་དུ་གཉྱིད་མ་ལོག་པར་ལ་འུར་ཡར་ཤོག །ཀྱི་ཀྱི་ཀཱྱི་ཡཱ། ལྷ་
རྒྱལ་ལོ། །ལྷ་རྒྱལ་ལོ། །ལྷ་རྒྱལ་ལོ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་མཆོད། །ཕོ་ང་དང་རས་ཀང་སྟག་རས་ཡྱིན། །ཝ་
སེས་སྤུ་སྡུག་ཚོགས་དང་ཅུང་མྱི་འདྲ། །ཞེས་རེ་བླ་མའྱི་གསུངས་ལ་མྱི་ཕམ་ཀུན་བཟང་གྱི་ཟྱིན་རྱིས་སུ་བགྱིས་པ་འདྱིས་
ཀང་བསྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་
པར་གྱུར་ཅྱིགཉ།  །། 
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          མདོ་ཁམས་པའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཞལ་བསོས་སར་ཚོད་མ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།། 

༄༅། །དཔལ་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ་ན་མོ། །སྒྲུབ་པ་བ་མཆེད་གོགས་ངེད་རང་ལ་ལྟོས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་
བཞུགས་རྒྱུར། འོ་སོལ་རྣམས་ཀྱི་ད་ལམ་ལུས་འདྱིའྱི་སྟེང་ནས་དོན་ཆེན་གྱི་བ་བ་ལ་བློ་གདེང་ཁེལ་བ་ཞྱིག་འགྲུབ་ན་མ་
འགྲུབ་ན་དགོས་པར་འདུག་པས་ཆོས་ཐོས་ལོའ་ིཔོ་ཏྱི་ཐོབ་རྒྱ་གཅྱིག་པུས་འཐུས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག །སར་ཡང་ཁམས་པ་
ཤྱི་ཁའྱི་པོ་ཏྱི་སྱིབ་ཐྱིམ་གྱི་དཔེར་འགོ་བ་ཐག་རྱིང་ན་མེད་པས། འོ་སོལ་སོམ་ཆེན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཐོས་རྒྱ་ཐམས་ཅད་གནས་
ལུགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་དྲྱིལ་ནས་མ་ཡེངས་པའྱི་བ་ར་བལྟ་ཞྱིང་། ཡང་དག་པའྱི་དྲན་པ་གཅྱིག་པུས་བེད་ལས་ཀྱི་རང་གྱི་རྒྱུད་
དང་འདྲེས་ངེས་ཤྱིག་མ་བྱུང་ན་སད་ཆ་ཐོས་པས་འོ་སོལ་ཆེན་པོ་ལ་ཕོ་སེས་མྱི་རྒྱག །དཔེར་ན་མྱི་ལྟོགས་པ་ཞྱིག་ལ་
བཟའ་རྒྱུ་མེད་པར་ཟན་ཟོས་པས་ཕན་ཚུལ་དང་། གཞན་ཡང་ཟས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དང་བྱུང་ཁུངས་སོགས་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་
པས། དེ་དང་དེ་ཟོས་པས་ཕན་ཚུལ་འབུམ་ཙམ་ཀོག་ཀང་། ཁོའ་ིབཀེས་པ་མྱི་སངས། མྱིག་གྱིས་མཐོང་ངམ་ཡྱིད་ཡུལ་དུ་
ཅྱི་ཙམ་བས་ཀང་བཀེས་པ་མྱི་སངས། བཟའ་བཏུང་བེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་ལོ་རྒྱུས་མ་བཤད་ཀང་ཁོ་རང་གྱིས་ཤེས་ཡོང་། དེ་
བཞྱིན་དུ་ཐོས་རྒྱ་དང་ཨྱི་ཐྱི་མཚལ་མགོ་མ་ཙམ་བསགས་ཀང་། གདམས་ངག་གནད་དུ་མ་བསྣུན་ན་རྒྱུད་དང་འདྲེ་མྱི་
ཡོང་། རྒྱུད་དང་འདྲེ་བར་བེད་པ་ལ་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་མ་འཆུག་པར་ལག་ལེན་དུ་འདྲྱིལ་ངེས་ཤེས་པ་ཞྱིག་དགོས་
རྒྱུར་འདུག་སྟེ་བེད་པར་སེམས་ན། འོ་སོལ་གྱིས་མདུན་མ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལ་རེ་བ་ཡྱིན་པས། མོས་གུས་དཀར་པོ་
གཅྱིག་ཐུབ་འདྱི་ལ་ལྟེམ་རང་མེད་པའྱི་བློ་གདེང་ཁེལ་ངེས་པ་ཐག་ཆོད་རེ་མཛོད་ལ་ཚོགས་འཚོགས་རེས་དང་།  ཐུན་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མགོར་ཆོས་རྣལ་མ་བརྒྱ་ར་རེ་མ་ཆག་པར་མཛོད། ང་ནྱི་དག་འདུལ་གཉེན་སོང་ཐམས་ཅད་འདྱི་ལ་རེ་བ་
ཡྱིན། །ཆོས་ཁྱིད་ཀྱིས་དུས་ཀང་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱིན་བས་པས་བར་ཆད་མྱི་ཡོང་བ་དང་། བྱིན་རླབས་འཇུག་
པ་ཡོང་གྱིན་གདའ། ད་ལྟ་ཁེད་རང་རྣམས་ལ་དགེ་སོར་གྱི་ཡོན་ཏན་ཕན་བུ་རེ་སེ་ཡྱི་འདུག་པ་འདྱི་ང་ཐུགས་རེ་དང་བྱིན་
རླབས་ཆེ་ནས་བྱུང་བ་མྱིན། ངས་བླ་མ་ལ་བློ་སྱིང་དཔྲལ་གསུམ་གཏད་ནས་དཔོན་ཁེད་ཤེས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་
བྱུང་བ་ཡྱིན། ཁེད་རང་རྣམས་ཀང་དེ་ལྟར་བས་ན། གོང་མའྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་ངེས་ཐག་ཆོད་ཡྱིན། རྟེན་འབེལ་གྱི་སྱིག་
དུས་དང་ལག་ལེན་རྣམས་མ་འཆོལ་བར་སྱིག་མཛོད་དང་། འབས་བུ་མྱི་བསླུ་ཐག་ཆོད་པར་གདའ། ལར་ཡྱི་གེ་མང་པོ་བྱི་
བ་སག་ཤོག་ལ་གཟན་ལ་རེས་འཇུག་ལ་ཚེགས་ཆེ་བ་ལས་མྱི་ཡོང་། ཁྱིད་གདམས་ངག་གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་
སོགས་ངོ་མཚར་ལ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་རྣམས་གདུལ་བ་གང་ལ་གང་འོས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསུང་མགུར་ཞལ་གདམས་ཚོགས་
ཆོས་ཇྱི་སེད་སུ་དག་ཅྱིག་བཞུགས་འདུག་པས། དེ་ཚོ་ལས་ངོ་མཚར་བ་དང་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་མྱི་འདུག །ཉག་གེ་ཉོག་གེ་
མང་ན་མགོ་འཁོར་བ་ལས་མྱི་ཡོང་བསམ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཀང་། འོ་སོལ་ཕལ་ཆེར་ཐོས་རྒྱ་ཆུང་བས་མཁོ་བའྱི་གདམ་ངག་
རྣམས་གར་བཞུགས་ཀང་རད་མྱི་ཆོད་ལ། གལ་སྱིད་ཐོས་མོང་ཡང་དཔེ་ཡང་མྱི་འབོར་བར། ཁྱིད་ཞུས་ནས་ལོ་མང་པོ་
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སོང་བ་ལ་རྱིགས། ད་དུང་ཡང་སབས་འགོའ་ིབེད་ཁེར་མྱི་ཤེས་པར་བཞུགས་འདུག་པས། མྱིས་ནྱི་སོམ་ཆེན་དང་རྟོགས་
ལྡན་ཟེར། རང་ལ་ནྱི་དེ་བ་འདྱི་བེད་ཏྱིག་པོ་ཞྱིག་མེད་པར་བཞུགས་པས་བློས་མ་བཟོད་ཀང་། བླ་མ་ངའྱི་ཁ་ཐབ་ལ་སོང་
བས་འདྱི་ལས་ཅྱི་འོང་སམ་ནས་ཁ་རོག་པར་བསད་པ་ལགས། ད་བསམ་ན་ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་མཁོ་ཁས་བླ་མ་ང་ལ་འཚོལ་
དགོས་པ་བྱུང་རྟྱིང་ང་རང་གྱིས་བ་ལུགས་བེད་ཁེར་ཞྱིག་མ་བསབ་ན། དཔེ་ལུང་རེའྱི་སྟེང་ནས་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པར་འདུག་གོ་
བས་ན་བསྐྱུར་ན་བློ་གཏད་ལ་ཕན་མྱི་ཐོགས་རྟྱིང་ཆོས་སྱིན་ཡང་མདོ་མེད་ཅྱིག་ཏུ་འགོ་ཉེན་འདུག་ལ། གསར་འགོགས་
དང་རྨོངས་ཞེན་ཅན་འགའ་རེ་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཡང་སྱིད་སམ་ནས་ཁར་ཕོག་སར་ཕོག་ཏུ་བྱིས་པ་ཡྱིན་པས། འདྱི་བཞྱིན་
ཐུགས་ལ་བཞུགས་ནས་བློ་དང་འཚམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ལེན་ལ་འགེལ་བར་ཞུ། དེ་ལ་སོམ་ཆེན་པ་ལྟ་སོད་ཟུང་དུ་ཆུད་
པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན། ཕྱོགས་རེ་བསྲུང་གྱིན་བསད་པས་མྱི་འཐུས་པ་འདྲ་བས་གཙོ་ཆེར་རང་གྱིས་ཁས་བླངས་པའྱི་སོམ་པ་
དང་དམ་ཚིག་རྣམས་མ་ཉམས་པར་སྲུང་བ་གལ་ཆེ། སོས་སོང་བ་བསམ་གཏན་པར་མཁོ་བའྱི་བསབ་བ། གོང་མ་རྣམས་
ཀྱི་བཞེད་གཞུང་ལས་མ་གཡོས་པ་ནས། ངེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བློ་ཚོད་དང་བསྟུན་པའྱི་ལག་ཏུ་ལོན་ངེས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
རྣམས་ཐུགས་ལ་བཞུགས་ནས་འཆུགས་མེད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་དུ་མཛད་པར་ཞུ། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་དཀར་བརྒྱུད་གོང་མ་
དང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་ཐར་ངོ་མཚར་བར་འདུག་ནའང་ཡྱིད་སྨོན་ཙམ་ལས་འོ་སོལ་གྱིས་ལག་ཏུ་
ལོན་དཀའ་བར་འདུག་པས་འདྱིར་མ་སྨོས་པ་ལགས། དེ་ལ་ཆོས་ཆོས་སུ་འགོ་མྱི་འགོ་ཀུན་སོང་གྱིས་བསམ་པ་ལ་
རགས་ལས་འདུག་པས། བ་བ་གང་ཡྱིན་གྱི་ཐོག་མར་ཀུན་སོང་གྱིས་བསམ་པ་ལ་བརྟགས་ནས། རྣམ་རྟོག་གྱིས་བཟོ་རྒྱ་
ལེགས་པ་ཞྱིག་དང་སད་པ་གལ་ཆེ་བར་འདུག །དེ་ལེགས་ན་ཆོས་ཀྱི་བ་བ་ཅྱི་བས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་
འགོ་བར་ཚད་མྱི་ཡོང་། བསམ་པ་འགྲུབ་པ་སོགས་ལེགས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་རྣམས་དེས་འགྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་
ལས་ལྡོག་སྟེ་ལོ་ཀ་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱིས་ཁ་བཏགས་བཟང་པོ་དང་ཐུག་ན་བས་ཚད་ཆུད་ཟ་བར་མ་ཟད་བར་ཆད་ལྡང་།  
འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་མདུན་མ་རུལ་བས་འོ་བརྒྱལ་པོ་འོང་ངེས་སུ་འདུག་པས། སོམ་ཆེན་པ་རྣམ་རྟོག་གྱི་བཟོ་རྒྱ་གཟབ་པ་
གལ་ཆེ་ཆེ། དེར་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ཀྱི་ར་བ་བམས་སྱིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡྱིན་པས་བློ་སོང་གྱིས་སབས་སུ་
ཞྱིབ་རྒྱས་ཞུས་པ་ལྟར་ལས་ཕྱག་ལེན་དུ་འདྲྱིལ་བ་རེ་ཅྱི་ཡོང་མཛོད། ལར་ཡང་དགེ་སོང་སོམ་ཆེན་པའྱི་མྱིག་འཕང་
འདེགས་པར་བཀའ་གདམས་པའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་ཐར་ལས་དང་སོ་བ་མྱི་ཡོང་བས་དགོངས་
ཡུལ་བཞུགས་མཛོད། གསང་སོད་ཀྱི་དུས་མ་གཏོགས་པའྱི་རྱི་ཁོད་གསར་པ་དང་། མཚམས་ལ་བཞུགས་དུས་ཐོག་མར་
གནས་བདག་དེ་ལ་གཏོར་མ་བྱིན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་གནས་འདྱིར་བདག་གྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་
རྱིན་པོ་ཆེ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་གནས་བདག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་འདྱིའྱི་གཞྱི་བདག་རྣམས་ཀྱིས་འཚོ་བ་སོར། 
ཡོན་བདག་གྱིས། མཐུན་རེན་སྒྲུབ། འགལ་རེན་སོལ། སོད་པའྱི་ཚེ་རུ་མ་ང་། འགོ་བའྱི་དུས་ཕག་མ་དོག་པར་གནས་
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མགོན་གྱི་དམ་ཚིག་སྲུངས། དཔོན་སོབ་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་སྱིག །ཆོས་སོད་དགེ་བ་བཅུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་མ་བེད་
པར་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་སོང་གོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛོད་ཅྱིག །ཅེས་བཀའ་བསོ། གནས་བདག་གྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་བགྱིད་དོ་
ཞེས་ཁས་བླངས་པར་བསམ། དེ་ནས་རང་གྱིས་མལ་གདན་འོག་ཏུ་དཀར་སོང་གྱི་གཡུང་དྲུང་རྱིས་བྱི་གསུངས་པ་ལྟར་
འགྲུབ་ན་རབ་ཡྱིན་ཡང་གདན་བདེ་བ་ལ་ལུས་འཁྲུལ་འཁོར་ལེགས་པར་བཅའ། ཕྱྱི་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་
དང་། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡྱི་དམ་ལྷར་གསལ་བ་སོགས། དག་སང་ཞྱིང་སོང་གྱི་ལམ་ཁེར་རྒྱུན་དུ་བེད་པ་ལྟར་
དང་། རང་གྱི་གནས་ཁང་དེ་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསོམ། གདན་རོ་རེ་རྒྱ་གམ་དུ་བསོམ་རང་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་བསོམ། དེའྱི་
སྱི་གཙུག་ཏུ་བླ་མ་བསྟན་པའྱི་བདག་པོར་བསོམས་པ་ནས། རང་གྱིས་ཆོས་འབེལ་ཡོད་པའྱི་བླ་མ་གཞན་དང་། བརྒྱུད་
པའྱི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་སན་དྲངས་ནས་ར་བའྱི་བླ་མ་ལ་བསྟྱིམ། རང་གྱིས་ལུས་ལོངས་སོད་དུས་
གསུམ་གྱི་དགེ་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལྟོས་མེད་དུ་འབུལ། དེ་ནས་སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་ཆོས་
རྣམས་མ་བརྒྱ་ར་རེ་སོགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བེད། སྒྲུབ་པའྱི་དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་དང་། བར་ཆད་མྱི་འབྱུང་བ་
སོགས་འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས་གང་འོས་བེད། དེ་ནས་ར་བའྱི་བླ་མའྱི་དབུ་ཐོག་ཏུ་ཡར་བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མ་རྣམས་མཐོ་
བརེགས་སུ་བཞུགས་པར་གསལ་བཏབ་ནས། ཕྱག་ཆེན་བརྒྱུད་པའྱི་གསོལ་འདེབས། ས་གཞྱི་བྱིན་རླབས་མའམ་དགེ་
སོར་བདུན་པའྱི་གསོལ་འདེབས་བས་པ་འགབ་པ་འདྲ་བསམ་པ་ཤར་བས་བེད། ཡང་ན་རྟེན་འབེལ་གསོལ་འདེབས་བེད། 
དེ་ནས་བླ་མ་འོག་མ་འོག་མའྱི་མོས་གུས་ཀྱིས་གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ར་བའྱི་བླ་མ་ལ་ཐྱིམ་པར་བསམས་
ལ། རེ་རང་རྱིག་མས་གསོལ་བ་འདེབས། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དབང་ལེན། དེ་ནས་ར་བའྱི་བླ་མ་དེ་ཉྱིད་ཐུགས་རེའྱི་རང་
བཞྱིན། བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྣམ་པར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐྱིམ་པས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་། རང་
གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་དབེར་མེད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིངང་ལ་མཉམ་བཞག་རྒྱ་བསེད་པ་ལྟར་གྱིས་ཡུན་ཅྱི་
རྱིང་ཞྱིག་བསངས་ནས་རྣམ་རྟོག་གཞན་མ་སེས་པའྱི་གོང་དུ། མྱི་འགྱུར་ལྷུན་པོ་སྐུ་ཡྱི་བཀ་ཤྱིས་ཤོག །སོགས་དང་། 
གནས་འདྱིར་ཉྱིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉྱི་མའྱི་གུང་ལ་གནས་བདེ་ལེགས། །ཉྱིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་
ལེགས་པ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེ་ལེགས་སྩོལ། །སོགས་བརོད། དེས་ས་ནོན་སོད་ཚུགས་བར་ཆད་མྱི་འོང་བ་
སོགས་རྟེན་འབེལ་མང་བས་ཆག་་མེད་བྱུང་ན་རབ། དེ་མྱིན་ཡང་སབས་སབས་དང་གནས་གསར་པ་དང་། མཚམས་ཀྱི་
ཐོག་མ་རྣམས་སུ་མཛད་པར་ཞུ། ཡང་མཚམས་ཁང་ངམ་གནས་གསར་པར་སོད་པར་སེབ་ཚེ་བག་མྱི་ཕེབས་ཤྱིང་སོད་
སྱིང་མྱི་འདོད་པ་བྱུང་ནའང་གོང་མ་ལྟར་ཡང་ཡང་དུ་བེད་ཅྱིང་གནས་འདྱིར་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་མྱི་སོད་རེ་
བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་འདུན་པ་ཐག་ཆོད་བས་པས། གནས་བདག་སོགས་ཀྱིས་བབས་བཏང་ཡོང་། དེ་དུས་གཞན་དུ་སོང་
ན་དེ་ཕྱྱིས་ནས་གར་སོང་ཡང་ས་ནོན་པ་དཀའ་བས་སོད་ཚུག་པ་གནད་དོ། །བག་དྲོ་ལྷུག་པ་དང་སོད་སྱིང་འདོད་པ་བྱུང་
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ནས་དེར་བསད་ཀང་ལེགས་ལ། གཞན་དུ་སོང་ཡང་མྱི་ལྟོ། གསང་སོད་ཀྱིས་དུས་དང་གནས་གཉན་སར་ཉམས་སང་
དང་། རྨྱི་ལམ་ལྟ་བུར་ཁོད་འདྱིར་ཅྱི་ཙམ་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་བྱུང་ན། ང་འདྱིར་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟེར་དགོས། མ་ཤྱིའྱི་བར་དུ་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱི་ཟེར། །རྱི་ཁོད་དུ་ཡང་འདྲ། ཡང་གནས་དང་རྱི་ཁོད་ལ་སྱིལ་པོ་ཆུ་ཤྱིང་
སོགས་འཛོམ་སར་ཡྱིད་ཆགས་ནས་འདྱི་རང་དུ་མྱི་ཚེ་དྲྱིལ་ནས་སོད་བསམ་པ་ལྟ་བུ་དུང་དུང་བ་བྱུང་ན་དེའྱི་རེས་སུ་མྱི་
འབང་བར་ལམ་དུ་གཏོང་དགོས། དེ་རྱིགས་ལ་ལམ་གཏོང་མ་ཤེས་ན། དེར་སོད་རྒྱུ་མྱི་ཡོང་། གེགས་སང་བསམ་པ་
འགྲུབ་དུས་མྱི་ཡོང་བས་ཞེན་མེད་སྒྱུ་མའྱི་ལམ་ཁེར་མཛད་འཚལ། མཚམས་ལ་ཐེབས་ནས་ངག་མཚམས་དམ་པ་གལ་
ཆེ། བར་ཆད་ཀྱིས་མྱི་ཚུགས་པ་སོགས་རྟེན་འབེལ་མང་པོ་འགྱིག་རྒྱུ་ཡོད། ང་ནྱི་ངག་མཚམས་མ་བས་པར་འདུག་པ་
གཞན་དང་མ་ཕད་ཀང་མཚམས་གོ་མྱི་ཆོད་པར་གདའ། བཟླས་པ་སྨོན་ལམ་སོགས་ཀྱི་དུས་ཀང་དེ་དང་འདྲ། ངག་གཏོང་
དགོས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་སྱིད་ན་རྒྱུན་འདོན་གྱིས་གོ་གཅོད་པར་སར་བསར་ནས་བེད་པ་ཡྱིན། ངག་མཚམས་དམ་པོ་བྱུང་ན་
འགོ་སོད་ལ་སོགས་པས་ཀང་མཚམས་གོ་ཆོད། རྱིག་པ་སོ་མྱི་ཤོར་བས་དགེ་སོར་འཕེལ། མང་པོའ་ིཁོད་དུ་ཡྱིན་ཡང་
ངག་འཆལ་མྱི་སོག །རང་གཤྱིས་བཟང་བ་ཙམ་མེད་རུང་གཞན་དང་མཁོན་མྱི་འཆོར། བཟླས་པ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་
ལམ་སོགས་གང་བེད་ཀང་བྱིན་རླབས་ཆེ་ལ་མྱུར་བ་ཡོང་བས། རྟེན་འབེལ་ནས་ཀང་མྱི་ས་ལབ་ན་དགོས་མེད་དང་ཆོས་
ཀྱི་སད་ཀྱིས་ཅ་ཅོ་བ། གསུངས་པ་ངག་མཚམས་མྱིན་རུང་ས་བ་ཉུང་ན་དགའ་བ་དང་། གལ་ཏེ་ས་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡང་། 
བླ་མ་མཆེད་གོགས་གདམ་ངག་སོགས་ཀྱི་ཆེ་བ་བརོད་གསུངས་པ་ལྟར་བེད། དོ་གལ་ཡོད་པའྱི་ས་དགོས་པ་བྱུང་ན་ས་
འབོར་གཏོང་ཡྱི་གེ་མྱི་ཤེས་ན་མཚམས་གཡོག་པ་ལ་ཕྱེད་ངག་རེ་གཏོང་ཆོག་པས་དེ་བཞྱིན་མཛོད། རྟེན་འབེལ་ལུས་ལ་
བསྱིག་ན་རྟོགས་པ་སེམས་ལ་འཆར་གསུངས་པ་ལྟར་དུས་རྒྱུན་དུ་ལུས་གནད་འཁྲུལ་འཁོར་ལེགས་པ་གལ་ཆེ། ཐུན་གྱི་
དུས་ཐོ་རངས་ལྟ་བུར་རླུང་རོ་ལན་ཁ་ཤས་རེ་བུས་མཛོད་དང་། དེས་ཁམས་དྭངས་སྱིང་ངེ་ཡོང་བ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་སབས་
སབས་སུ་རླུང་རོ་བུས་ན་རྱིག་པ་དྭངས། ནད་མྱི་འཇུག་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད། ལྷག་པར་ཐུན་གྱི་དུས་ལུས་གནད་བསང་བ་
གལ་ཆེ། ཐུན་བཞྱིའྱི་མགོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་རྣམས་བརྒྱ་ར་རེ་བེད། དེ་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོན་འགོ་ལྟར། སབས་
སེམས། རོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་སོམ་བཟླས་བེད། མཎྜལ་གྱི་སབས་སུ་ཡན་ལག་བདུན་པའྱི་རྱིགས་ཅྱི་ལྕོག་འབུལ། བླ་མའྱི་
རྣལ་འབོར་ལ་ཕྱག་ཆེན། ཆོས་དྲུག་སོགས་བརྒྱུད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་གདང་མ་རེ་ངེས་པར་བེད་ནས་བླ་མ་འོག་མ་
འོག་མའྱི་མོས་གུས་ཀྱིས། གོང་མ་གོང་མ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ར་བའྱི་བླ་མ་ལ་ཐྱིམ་པར་མོས་ལ། རེ་རང་རྱིག་མ་གདང་
མ་ཞྱིག་རྒྱག །དེ་ནས་བླ་མ་དམ་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས་དབང་བཞྱི་བླངས་ནས། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་
དམ་པ་དེ་ཉྱིད་ཐུགས་རེའྱི་རང་བཞྱིན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྣམ་པར་འོད་དུ་ཞུ། རང་ལ་ཐྱིམ་པས་བླ་མ་དམ་པའྱི་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་དང་། རང་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིངང་ལ་མཉམ་པར་ཡུན་ཅྱི་
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རྱིང་དུ་བཞག །རྟོག་པ་གཞན་མ་སེས་པའྱི་གོང་དུ་དགེ་བ་བསོ། དེས་ཐུན་བཞྱི་ཐམས་ཅད་འདྲེས། དེ་ནས་ཐུན་གྱི་དངོས་
གཞྱི་གང་ཡྱིན་ཡང་ཐུན་གཞུག་ཐམས་ཅད་དུ་མཉམ་བཞག་རྒྱུན་ཅྱི་རྱིང་རེ་བསངས་པས་རྟེན་འབེལ་མང་པོ་འགྱིག་ཡོང་
བ་ཡྱིན། གཏོར་མ་བརྒྱ་ར་ས་དྲོའ་ིཐུན་བར་ལ་བེད། ཆོས་སོང་གཏོར་བསོས་དགུང་ཐུན་གྱི་རེས་ལ་བེད། དེ་ནས་སོད་
ཐུན་ལ་འཇུག །སོད་ཉལ་ཁར་དམྱིགས་བསལ་གཞན་མེད་ན་ཀུ་སུ་ལུའྱི་ཚོགས་སོག་མ་ཆག་པར་བེད་ནས་རྨྱི་ལམ་འོད་
གསལ་གྱི་འདུན་པ་དང་མ་བལ་བར་སོང་། བླ་མ་མཆོད་པ་ཚར་རེ་མ་ཆག་པར་བེད། དངོས་འབོར་གྱི་མཆོད་པ་ཅྱི་
ལྕོགས་སྱི་ཁང་དུ་བཤམས། གཞན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་མཆོད། བཟའ་བཏུང་གྱི་ཚེ་ཡྱི་གེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
རང་ཡྱི་དམ་ལྷར་སོམ་མགྱིན་པའམ་སྱིང་ཁར་བླ་མ་གསལ་བཏབ་ནས་དེ་ལ་མཆོད་པའྱི་ཚུལ་དུ་ལོངས་སོད། རང་ལུས་
རྒྱལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །བཟའ་བ་ཕུལ་བའྱི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་སོགས་དགེ་བ་བསོ། དེས་དཀོར་སྱིབ་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་
ཚོགས་རྫོགས་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད། གཞན་བླ་མ་སྐུ་བཞྱིའྱི་གསོལ་འདེབས་མ་ལུས་ཀུན་ཁབ་མ་དང་། བླ་མ་སངས་རྱིན་
མ། དར་པོ་གཅྱིག་ཐུབ་སོགས་ཅྱི་ནུས་སུ་རྒྱག །འོ་སོལ་གྱི་བ་བར་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལས་གཞན་བ་རྒྱུ་མེད་
མོད། གསོལ་འདེབས་ཀྱི་དུས་རང་གཅྱིག་པུ་ལྟ་བུ་དང་ཐུན་གྱི་དུས་གདངས་མ་རེ་བེད། ཐུན་བར་ལྟ་བུར་གཞན་ལ་
གནོད་དོགས་ཡོད་པས་གསུང་ཤུགས་ཆུང་བ་བེད་པ་ཡྱིན། ཡང་རང་གྱིས་དགེ་སོར་དྲེད་ནས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་
སོགས་བེད་སྱིང་མྱི་འདོད་ལ། ཟས་གོས་གནས་མལ་གཉེན་འདུན་སོགས་ལ་སེད་པ་ཆེར་སོང་ནས་འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་
བརྒྱད་ཀྱིས་སང་ཤེས་ལང་གྱིན་འདུག་ན། དེས་སོན་ཆེན་པོར་སོར་སྱིང་འདོད་པའྱི་ས་མགོགས་ཡྱིན་པས་དྲག་པོའ་ི
གསོལ་འདེབས་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་མར་གགས་པས་རང་གྱི་སོན་མཚང་ཅྱི་འདུག་རྨངས་ནས་འདོན་ཞྱིང་སྱིང་ཁུང་རུས་
པའྱི་གཏྱིང་ནས་རྒྱ་འདྲེས་ལོག་ལོག་མྱིག་མཆྱི་མས་གང་གང་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས། སོན་དེ་རྣམས་མ་དག་
གྱི་བར་ལ་བ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་བར་གསོལ་བ་འདེབས་དགོས། ཡང་བླ་མ་མྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དང་ཕད་
ན་ཡང་ཆགས་སང་རྨོངས་གསུམ་སར་ལས་རག་ཏུ་འགོ་བ་སོགས་ས་མ་ལྟར་བྱུང་ཉེན་ཡོད་པས། དེའྱི་ཚེ་བླ་མ་ལ་སོན་
ཅན་དུ་མྱི་ལྟ་བར་ཐབས་ཀྱིས་བོལ་ལ། རང་གྱི་སབས་གནས་བློ་གཏད་ཐུབ་པའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གང་ཡྱིན་པ་ལ་
བློ་གཏད་ལྱིང་སྐྱུར་གྱིས་གསོལ་འདེབས། བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་བདག་གྱི་བློ་ལས་སུ་རུང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 
སེམས་བཀོལ་དུ་བཏུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་ཁ་ཙམ་མྱིན་པར་སོན་མ་དག་གྱི་བར་དུ་བེད་པ་གལ་ཆེ། 
ཡང་རང་གྱི་བླ་མ་དང་མཆེད་གོགས་ལྟ་བུའྱི་སོན་མཐོང་ནས་མོས་གུས་ལ་ལྟེམ་རང་འདུག་ན་ཡང་ས་མ་ལྟར་གསོལ་
འདེབས་དང་སྨོན་ལམ་ལ་འབད་པ་གལ་ཆེ་འདྱི་བྱུང་ཉེན་ཡང་ཆེ། རྣལ་འབོར་པ་ལ་བར་ཆད་གཞན་བྱུང་ཚེ་བླ་མའྱི་མོས་
གུས་ཀྱིས་སེལ་བ་ལ། དད་ལོག་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས་དེའྱི་དབང་དུ་ཨན་རེ་ཤོར་ནའང་ཉེན་ཆེ་ལ་བཅོས་མཁན་གཞན་མེད་
པས་བླ་མ་རང་ལ་བློ་གཏད་ལྱིང་སྐྱུར་བེད་དགོས། དེ་ལ་བླ་མ་དམལ་བར་སོང་ཡང་སེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་



210 
 

མཉམ་དུ་འགོགས་པ་ལས་སང་བླངས་སད་ཅྱིག་ཀང་བེད་རེ་སམ་པའྱི་འདུན་པ་བརྟན་པོས། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཁེད་སྐུ་ཅྱི་
འདྲ་སོགས་ལ་ནན་ཏན་གལ་ཆེ། བླ་མའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཡྱིད་ཡུལ་དུ་བེད་པས་སེལ། བར་ཆད་གཞན་གྱིས་མ་ཚུགས་
པ་དང་འདྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། སོན་རོད་ཚང་པ་ལྷ་ཁབ་ཏུ་བཞུགས་པའྱི་དུས་ད་ལོ་ཁོད་ལ་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡོད་
ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་བས། གང་ཡོང་ངམ་དགོངས་པས་སབས་ཤྱིག་ངའྱི་བླ་མ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་འདྱི་ས་བཅུའྱི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཡྱིན་ངེས་སམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བས་ཐུགས་དགོངས་ལ་ད་ལོ་ང་ལ་བར་ཆད་ཡོང་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པར་
འདུག །རང་སེམས་སངས་རྒྱས་སུ་ངོ་སོད་མཁན་གྱི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རོ་རེ་འཆང་དངོས་ལ། ངས་ས་བཅུའྱི་བང་སེམས་
ལས་མ་མཐོང་བས་དེ་ལས་ལོག་ལྟ་ཆེ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་དགོངས་ནས། ཚ་དྲོ་གསོལ་བའྱི་ཚེ་ཡང་དལ་བར་མྱི་བཞུགས་པར་
སག་རོག་ཁམ་རེ་གསོལ་ཡྱིན་གསོལ་བ་བཏབ། ཐུག་པ་ཧུབ་རེ་གསོལ་གྱིན་གསོབ་བ་བཏབ་པས་དེ་ལ་བརྟེན་པའྱི་མོས་
གུས་ས་མ་བས་ལྷག་པའྱི་ཚད་མེད་སེས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མཐོང་། དེས་སོན་ཐམས་ཅད་ར་བ་ནས་དག་ཅྱིག་
ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་སྟོན་ཁའྱི་འབས་བུ་ལྟར་དུས་གཅྱིག་ལ་བྱུང་བས། གསོལ་འདེབས་ལ་བསགས་པའྱི་ཞལ་གདམས་
ཡང་བཞུགས་པ་ཡྱིན། གཞན་ཁྱིད་ཐོབ་པ་སོ་སོའ་ིབརྒྱུད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་རྣམས་ཀང་གང་ལྕོག་གྱིས་རེས་མོས་སུ་
བེད་པ་ཡྱིན། འོ་སོལ་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་ལ་སོབ་གཉེར་བེད་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོན་འགོ་དང་། 
གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རྱིགས་རྣམས་དང་། བསྟོད་ཚོགས་མདོ་སྨོན་ལམ་གཏོར་མ་བརྒྱ་ར་རྣམས་ཡྱིན། ཆོ་ག་ནྱི་བླ་མ་
མཆོད་པ་རང་གཙོ་བོ་ཡྱིན། གཞན་གུར་དྲག་དང་། རེ་བླ་མའྱི་བཀའ་འབུམ་དུ་བཞུགས་པའྱི། ཕག་མོ། ཕྱག་རོར། སེང་
གདོང་མ། སོལ་དཀར་ཙམ་དང་། བདེ་མཆོག་ལྷན་སེས། མགོན་མངས་ཀྱི་གཏོར་བསོས། ཚེ་རྱིང་མ་དེ་ཙམ་བྱུང་ན་
ཚོགས་སུ་ཡང་གཏོང་བས་ངེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་བསབ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡོན་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན། མྱི་འཁྲུགས་པ་འཛིན་འདོད་པ་
རྣམས་ལ་བཀག་པ་ཡང་མེད། ནམ་ཕུགས་རོ་ཆོག་གྲྭ་ཚང་དུ་འགོ་དོགས་ཀང་འདུག་པས་ཚོགས་སུ་མྱི་གཏོང་། དགོས་
ཆ་ཐམས་ཅད་མངོན་དགའ་མས་བེད་ཆོག །གཞན་འབྲུག་པ་ལ་སགས་མཚན་ཉྱིད་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སེ་ཇྱི་སེད་སུ་དག་ཡོད་
པས། རྔ་རྡུང་གཏོར་རྒྱག་བོ་རྡུང་གར་བེད་ཅྱི་དགོས་ཁོང་རང་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་ཡོང་། འོ་སོལ་དང་སབས་གནས་
གཅྱིག་ཀང་འཇུག་སོའ་ིབེད་ལས་མྱི་གཅྱིག །ངེད་རང་རྣམས་སོང་བ་བསམ་གཏན་པའྱི་བསོམ་གྲྭ་ཡྱིན་པས་ལས་སུ། བླ་
མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཀྱིན་ཡེང་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་ལ་བག་ཆགས་ཀྱི་བྱི་དོར་བེད་པ་ལགས། འདོད་ཡོན་ལ་ངེད་རང་
རྣམས་བྱུར་དུ་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་རྔ་དྲྱིལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཡོང་ལ་རེས་ཅྱི་དྲག་གྱི་སྒྲུབ་བ་ལགས་སོ། །བུ་ཀུན་ཐུགས་
ལ་བཞུགས་པར་ཞུ། བཟླས་པ་བེད་ཚེ་ལྷ་གང་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པ་དང་། སགས་འཁོར་སོགས་ལེགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་
པར་བེད། བཟླས་པ་ཡང་ཧ་ཅང་མགོགས་དྲག་ན་ཟུར་ཉམས་དོགས་ཡོད། བུལ་དྲག་ན་ཡང་གངས་འགོ་དཀའ་བས་སོ་
སོས་ཐོན་པའྱི་ངོས་ནས་ཅྱི་མགོགས་བེད། དེའྱི་རྱིང་སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་སགས་འཁོར་སོགས་ལ་སེམས་རེ་
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གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་དགོས་པར་འདུག །ཁས་བཟླས་པ་དང་སྨོན་ལམ་བེད་ཀྱིན་སེམས་ཀྱིས་ལས་གཞན་མྱི་བཤོལ་བར་
འདུག་ན་བས་པ་དོན་མེད་དུ་འགོ་བར་འདུག །ལྷག་པར་སྨོན་ལམ་ལྟ་བུས་དུས་དྲན་འདུན་མ་བཞུར་ན་དོན་གཞན་དུ་
འགྱུར་བས་ཁེ་ཉེན་ཆེ། སྨོན་ལམ་ཡང་ཉག་གེ་ཉོག་གེ་མང་ན་འདུན་པས་མྱི་འཁོལ་བར་སེམས་གཞན་དུ་ཡེངས་འགོ། དེ་
འདྲ་མང་བ་ལས་རེ་བླ་མས་མཛད་པའྱི་ཤྭ་ལོ་ཀ་རེ་ཟུང་ཙམ་ལ་དོན་འཐུས་ལ་བཟང་བར་འདུག་པ་རྣམས་ལན་གསུམ་རེ་
ཙམ་དྲན་པ་གཅྱིག་པའྱི་ངང་ནས་བེད། བདེན་སྟོབས་རེ་བརོད། ཡང་དེ་བཞྱིན་སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་བེད་བདེ་གནད་དུ་
འགོ་བར་འདུག  

ངས་རེ་བླ་མའྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་སྨོན་ལམ་མང་པོ་འདོན་པ་དགའ་ལགས་སམ་དོན་བཟང་བ་རེ་ལ་མ་ཡེངས་པར་ནན་ཏན་
བེད་པ་དགའ་ཞུས་པས། སྨོན་ལམ་མང་པོ་འདོན་མཁན་དེའྱི་སེམས་གར་འགོ་འདྱིར་འགོ་ཡོང་གྱིན་མེད་ཡོད་དེ་ཉན་ཆེ། 
དེ་ལས་སེམས་མ་ཡེངས་པར་འདོན་པ་ཉུང་རུང་བརྒྱ་འགྱུར་སྟོང་འགྱུར་གྱི་དགའ་གསུང་གྱིན་འདུག །བཟླས་པ་ལ་སད་
ཆེ་ཆུང་སོམས་པའྱི་རང་གྱིས་ས་སོས་ཐོས་ཙམ་དགའ་ཚོད་འདུག །ཧ་ཅང་ཆུང་དྲག་ན་སོས་ཉམས་ནས་ཡྱིད་ལོས་འདྲ་
ཞྱིག་ཡོང་བ་འདྲ། གང་ལྟར་འདྱི་རྱིགས་བཤད་ཚོད་རང་གཙོ་བོར་བེད་དགོས། སགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཉམས་པས་མེ་ལ་ཕུ་
མྱི་བེད། ལྕེ་མྱི་ཟ། མཚོན་རེ་ཁར་མྱི་འཛུད་པ་སོགས་ཀང་ཤེས་དགོས་ཚོད་གདའ། སོས་བཅས་ཧ་ཅང་མང་བས་སུན་པ་
བྱུང་ན་ངལ་གསོ་ཞྱིང་མཉམ་བཞག་སོང་བ་ཡྱིན། སོས་བཅས་སོས་མེད་ཟུང་དུ་མ་ཆུད་པར་རེས་འཇོག་འདུག་ན་སོས་
མེད་ལ་རལ་དུ་འདོན་དགོས། དགེ་སོར་གྱི་རལ་དུ་འགོ་ན་སོས་བཅས་བས་པ་དགའ། ཞེས་རོད་ཚང་པས། རྟོགས་པ་
ནམ་མཁའ་ལྟ་བུས་ངོས་ནས་ཆོས་སོད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བེད་དགོས་པ་ཡྱིན། ང་ཁམས་བཟང་དུས་ཀྱི་ཉྱིན་ཞག་ཕྲུག་རེའྱི་
དགེ་སོར་སོས་བཅས་དེ་མྱི་བདུན་རེས་བས་ཀང་མྱི་ལྕོག་གསུང་། རེ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ལོ་རེའྱི་ནང་དུ་ན་བཟའ་བེམ་པོ་ཉྱི་མ་རེ་
ལ་ཚེམ་དེ་ཉྱིན་གྱི་དགེ་སོར་སོས་བཅས་གང་དགོས་རྣམས་སར་བསུས་ནས་མཛད་པར་འདུག །རླུང་འཁྲུལ་འཁོར་མྱི་
ནུས་པ་རྣམས་ལྷག་པར་ཕྱག་ལ་རལ་འདོན་བེད་པ་དགའ། ལུས་ལ་ནད་མྱི་འཇུག་པ་དང་ཚོགས་བསག་སྱིབ་སོང་
གཉྱིས་སྟབས་སུ་ཡོང་། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་བློར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནྱི་ཡྱིད་བེད་སོང་ནས་རྟོག་མེད་འབའ་ཞྱིག་ལ་
འཇོག་དགོས་ན་སོས་བཅས་ནྱི་ཡྱིད་བེད་ཡྱིན་པས་ཨེ་ཡོང་ན་སམ་པ་བྱུང་བ་སྱིད་ཀང་མྱི་ལྟོ་ཆོས་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་
ནས་བེད་དགོས་དབེན་གསུམ་གྱི་སབས་སུ་གསུངས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དབུགས་བསམས་ནས་སོད་དགོས་རྒྱུ་མྱིན། རེ་
རྒྱ་རས་ཀྱིས། སོ་སོ་སེ་བོའ་ིཡྱིད་བེད་སོང་མྱི་ཐུབ་ལ་ཡྱིད་བེད་སོང་བའྱི་དུས་ནམ་ཡྱིན་ན་བསོམ་བཤྱིག་ནས་ངོ་སད་
པའྱི་དུས་དེར་ཡྱིན། དེར་ཡྱིད་བེད་སང་མ་ཤེས་ན་སོམ་འདུས་བས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་གསུང་འདུག །དེར་མ་ཟད་ཡྱིད་བེད་
ལ་ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བེད་དང་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་བེད་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ས་མ་སངས་ནས་ཕྱྱི་མས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གནས་
ལུགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གཏན་ལ་འབེབ་དགོས་པས་སེམས་ཀྱི་གང་པོ་དྲན་ཤེས་ཀྱིས་ཀ་བར་བཏགས་ནས། འཇུག་ཤེས་ཡུལ་
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གྱི་རྒྱུ་བ་བཅད་པས་ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བེད་ངང་གྱི་ཞྱི་ནས། ཞྱི་གནས་དེའྱི་རྒྱུན་ལ་རེ་གཅྱིག་འབམས་སོགས་གསུང་འདུག་
པ། དཔེར་ན་སད་ཅྱིག་མའྱི་བསོད་ནམས་དང་སད་ཅྱིག་མའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་གང་ཆེའྱི་སབས་སད་ཅྱིག་མའྱི་བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་ལྷང་སེས་པ་དེ་ཆེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་སེམས་
གཟུང་འཛིན་དང་བལ་བའྱི་སད་ཅྱིག་མ་ཞྱིག་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཆེ་གསུངས་པ་ལྟར་རྣལ་འབོར་པ་ཞྱིག་རྱིག་ཐོག་ལས་
མ་གཡོས་པར་སོད་ཟུག་པ་དགའ་མོད། རོད་ཚང་ཆོས་རེས། ངས་ཆོས་ཚིག་བཞྱི་པ་རེ་བཤད་ནའང་མ་ཡེངས་པ་གྱིས་
ཟེར་བ་འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ང་ཡྱིས་སོམ་ཆེན་པ་འདྱི་ཚི་ནྱི་མ་ཡེངས་པའྱི་སྟེང་དུ་སོས་རེངས་སོར་བཞྱི་པ་རེ་འཚིགས་
པའྱི་བར་ཡང་སོད་མྱི་ནུས་པར། མཚམས་ཤྱིག་ལ་སོད་ནའང་། ཡང་ན་ནྱི་དཔེ་ཞྱིག་འབྱི། ཡང་ན་ནྱི་དཔེ་ཞྱིག་འཛིན། 
ཡང་ན་ནྱི་བཟླས་པ་འདྲ་ཞྱིག་བེད་པ་ལས་མྱི་འདུག །མ་ཡེངས་པའྱི་སྟེང་དུ་ཞག་གསུམ་སོད་ཚུགས་ན། ཡང་ན་གེགས་
དང་། ཡང་ན་བོགས་གང་རུང་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་རྟོག་ལ་བོད་ཁ་ཞྱིག་རེད་པ་དང་། ཁ་ཡེངས་མྱིག་ཡེངས་བས་
ནས་ཏྱིལ་ཆལ་གྱིས་གཏོང་གྱིན་འདུག  

ང་ཡྱིན་ན་དེ་ཚུགས་མྱི་བེད་བར་འབུང་གསུམ་དེ་དེའྱི་སྟེང་ནས་འདོན་པ་ཡྱིན་ཏེ་གསུང་ཡོད། སེམས་གཟུང་འཛིན་དང་
བལ་བ་རྱིག་ཐོག་ཡན་ཆད་ཀྱི་སད་ཆ་ཡྱིན། དེ་བྱུང་ན་ཡྱིད་ལ་བས་ཀང་གཟུང་འཛིན་དང་བལ་ལ་མ་བས་ཀང་བལ། ཇྱི་
ལྟར་བས་ཀང་ལེགས་པར་གདའ། ངེད་རང་རྣམས་དང་པོ་གནས་པ་སོང་བ་ནས་བཟུང་སོས་བཅས་དང་བསེ་བ་འདྱི་
བསབ་པ་ཡྱིན་པས། སོས་བཅས་གང་བས་ཀང་དྲན་པའྱི་གསོས་སུ་འགོ་བ་ལས་རེས་འཇོག་མྱི་ཡོང་། དང་པོ་དབེན་
གསུམ་འབའ་ཞྱིག་ལྟར་བས། སོས་བཅས་ཕྱྱིས་ནས་བསན་པ་ཡྱིན་ན། དབེན་པར་དགའ་རབ་ཡོད་ཀང་། རྱི་ཐུབ་ཀྱིས་
ཁོམ་མྱི་ཐུབ་ཟེར་བ་ལྟར་རེས་འཇོག་ཡོང་བ་ཡྱིན། དང་པོ་ནས་ཁོམ་གསེབ་དང་སོས་བཅས་སོགས་ལ་བསེ་ཞྱིང་བེད་པ་
འདྱི་དབེན་པར་ཡར་ལྡན་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན། སོས་བཅས་མ་བས་པ་རང་གྱིས་སོས་མེད་ཀྱི་ལོ་འདབ་རྒྱས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ངེད་
རང་གྱི་ཟླ་བོ་འགའ་ཞྱིག་ལ་མཁོ་བར་འདུག །ཚོགས་གལ་དུ་ཡང་ལུས་བསངས་ནས་སོད་མྱི་ནུས་པར། རྐེད་པ་རྔ་
ཡོགས་ལྷན་དུགས་ཀྱིས་དཀྱིས་པ་ལྟར་བཀུག །ཁ་གདངས། མྱིག་གྱིས་རྱི་བསྲུང་ནས་མཆེད་གོགས་ཀྱི་ཁ་ཁལ་ཡང་མྱི་
འཇལ་བར་སོད་ཀྱིན་འདུག་པས་དེའྱི་རགས་དབེན་པར་ཕྱྱིན་ནས་ཤེས་མོད། ཉྱི་མ་ནང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏུ་བསད་ནས་རྐང་པ་
གཉྱིས་སྟེང་འོག་ཏུ་བསོལ་ཏེ་རོང་། ལག་པས་སབས་རེ་རེའུ་འདྲ་སོ་ལེན་བེད། སབས་རེ་ཤྱིང་བུ་འདྲ་ཁ་ནང་དུ་འཛུད། 
དེས་མ་འཁོལ་བ་དང་ཧར་ཏེ་ལངས་ནས་ལམ་འགག་ལྟ་བུར་བ་ར་རེ་ལྟ་བ་ལས་མེད། དེ་རྱིགས་རང་ཤོང་དུ་བསད་ཀང་
མལ་བདེ་བ་ལ་རྒྱབ་སེལ་མཐོ་བ་ཞྱིག་བས་ནས་གན་རལ་དུ་དེ་ལ་སེལ་མཚང་ར་གདན་དུ་བཏྱིང་ནས་ལུས་གནད་དུ་
སེམས་ཉམས་ཀྱི་རླན་མ་རེད་པས་གནས་པ་ཡང་ཁད་དེ་བ་ཞྱིག་ལས་འོས་མེད། ཐུན་དུང་ཐོས་སྱིད་ཀང་ལངས་འཚེར་
བས་ཆོས་རྣམས་མ་དྲན་ཙམ་རེ་བེད། ཡང་ནྱི་གཉྱིད་ལ་ཐྱིབས་འགོ། ཡང་ནྱི་དྲན་ཚོད་རེ་བེད་ཀྱིན་གཉྱིད། ཇ་ཐུག་འོང་
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རན་པའྱི་ཚོད་དུ་ལུས་སོང་ནས་རོག་ས་ཉན་པ་ལ་དགེ་སོར་དུ་བེད། དེ་བྱུང་ཚར་ནས་ལུས་ཙོག་པུར་སོད་མགོ་རུམ་དུ་
འཛུད་ནས་གཉྱིད་རེ་ལོག་གྱིན་བསད་ཡོང་། དེ་འདྲའྱི་སོས་མེད་པའྱི་ཁ་ཐབས་ལས་མ་ཐང་ཡྱིག་དྲུག་ཚུན་ཁ་འདོན་བེད་
པ་དགའ་འམ་སེམས་འདུག་གོ། །ཡང་སྒྲུབ་སེའྱི་ནང་དུ་མཚམས་ཀྱིས་བཅད་རྒྱ་བེད་པ་ཡྱིན་ན་དྲག །དེ་མྱིན་རང་གཅྱིག་
པུར་རྱི་ཁོད་མཚམས་ལོ་གསུམ་མ་ལྟ་བུའམ། རྟེན་འབེལ་བླ་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱིས་བཅད་རྒྱ་བེད་པ་ཡྱིན་ན་རྟབ་རྟོབ་ལ་མྱི་
བེད་པར། ཐོག་མར་གནས་མྱི་རོད་དང་གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་སང་མྱིན་པ། རྦབ་དང་གཤའ་རུད་སོགས་
མྱི་ཡོང་བ། ཆུང་ཤྱིང་སོགས་མཐུན་རེན་འགྲུབ་ས་བ་ཞྱིག་ལྟ་གོན་བེད། དེར་དགོས་ཆ་འཕལ་ཕུགས་དང་མཚམས་
གཡོག་རྱིགས་མཐུན་ཁོམ་མ་ཁོམ་སོགས་ལ་རེས་མོས་ཡོང་ཆོག་པའྱི་ཐེབ་འགོལ་ཡོང་བར་བེད། མེ་ལྕགས་ཀང་གསུམ་
རེ་ཚག་བེད་པར་གསུངས་ཏེ། གཅྱིག་གོ་ཁར་འཇོག །གཅྱིག་ག་ཆུང་ལ་སོགས་པར་སྦ། གཅྱིག་གང་འོས་སུ་སྦ་བ་
སོགས་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཡོ་བད་རྣམས་ས་མ་ནས་གབས་སུ་འཛུད་པ་ཡྱིན། གནས་བཙན་ལ་བག་ཕེབས་པ་ཞྱིག་མེད་ན། 
དང་པོ་ནས་ཟོན་དོགས་སེས་ཡོང་། སོན་རེ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སོབ་མ་རྱིན་ཆེན་དཔལ་གནམ་ཕུའྱི་རྱི་ཁོད་དུ་བཞུགས་ཚེ། དེར་
དྲེད་ཡོད་ས་ཡྱིན་འདུག་པས། ཐུགས་ལ་དྲེད་འོང་ལས་ཆེ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་ལམ་གཏོང་གྱི་འདུན་མ་ཞྱིག་མ་བྱུང་
བར། ཞག་རེ་བཞྱིན་དེའྱི་རྟོག་པ་ཇེ་རག་ཏུ་སོང་བས་ཕྱྱིས་ཁོང་རང་གྱི་ནང་མྱིའྱི་བརྒྱག་སེལ་དུ་སོང་བ་མཐོང་ཚེ་དྲེད་དུ་
དོགས་ནས་རྱི་ཁར་བོས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པས། དག་རྐུན་སོགས་ཡོད་སར་བསད་ན་དོགས་པས་དགེ་སོར་གྱིས་ཚེར་
མ་བེད། སྟབས་ཉེས་ན་བར་ཆད་དུ་ཡང་འགོ་ཉེན་ཆེ་བས། བསམ་གཏན་གྱི་ཚེར་མ་དང་པོ་ནས་སེལ་དགོས། དེར་
བཅད་རྒྱ་ལ་བསད་ཚར་ནས་བླ་མའྱི་བཀའ་མ་གཏོགས་སུའྱི་འང་ངོ་མྱི་འཛིན་པར་ཐག་གཅོད་ནས་ས་ཐག་རང་མགོར་
དཀྱི་བ་ཞྱིག་དགོས། དེ་མ་བས་པར་དང་པོ་ནས་བཅད་རྒྱ་དམ་པ་ཞྱིག་བེད་བསམས་ཏེ་མཆེད་གོགས་ཡོན་བདག་དེ་དང་
དེ་བྱུང་ན་ནྱི་ནང་དུ་མ་བཏང་བས་མྱི་ལོ། འབོད་མཁན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུས་ནན་གྱིས་ཤོག་ཟེར་ནས་མ་ཕྱྱིན་
ན་མྱི་ལོ་བསམས་ནས་བཅད་རྒྱ་གནད་ལ་མྱི་འོང་བའྱི་ཁ་བང་སོན་ནས་བྱིས་ཚར་ཚར་བ་ཡྱིན་པས། ངོ་སྲུང་གྱིས་དབང་
དུ་གཏན་ནས་མྱི་གཏོང་བའྱི་དམ་བཅའ་དྲག་པོ་དགོས། 

 དོན་དུ་བང་ཆུབ་ལྡྱིང་གྱིས་བླ་མ་མངའ་རྱི་པའྱི་ཚེ་མཚམས་ཀྱིས་བཅད་རྒྱ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས། ཁོང་གྱིས་ཤ་ཉེ་མངའ་རྱི་
ནས་ཁོང་འབོད་དུ་འོང་ནས་ལོ་རྒྱུས་བས་འདུག་པས། ང་སྱིལ་པོ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་རོ་ཞྱིག་མྱིན་པ་ཐོན་མྱི་ཡོང་བས་ཁོད་
རང་ང་ལ་རེ་ལྟོས་མ་བེད་གསུངས་ནས་ངག་མཚམས་དམ་པར་ད་ལྟ་ཡང་བཞུགས་འདུག །ཁོང་བང་ཆུབ་ལྡྱིང་གྱི་སྱིལ་
པོ་རྒྱག་པ་དང་མཚམས་དུས་མཉམ་ཡྱིན་པར་འདུག་པས་ས་སོར་ཞྱིག །རེ་བླ་མ་ཁོང་གྱིས་ཕུག་སོར་ཕེབས་པར་ངག་མ་
ཕུལ་འདུག །དེ་ལ་ཀུན་གྱིས་བླ་མ་ལ་ངག་མྱི་འབུལ་བ་དེ་འདྲ་ཧ་ཅང་ཡང་སྱིག་མ་དམ་དྲག་པས་ད་ནས་ངག་ཕུལ་ཞུས་
འདུག་པས་ཕྱྱིས་ནས། རེ་བླ་མ་ཕུར་སོར་ཕེབས་དུས་ངག་འབུལ་གཞན་སུ་ལའང་ངག་མྱི་ཡོང་བར་འདུག །བཅད་རྒྱ་
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ཞྱིག་བེད་ན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུར་འདུག་པས་དགོངས་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པར་ཞུ། གཞན་འདྱི་སོར་སོགས་སུ་མཚམས་
བཞུགས་གསར་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་བཅད་རྒྱ་རྒྱུན་རྱིང་མྱི་བེད་པར་ཟླ་སྨད་ཅྱིག་གྱིས་ཚེ་ཉྱི་ཤུ་ལྔ་བདུན་ལ་སོགས་ཡ་
གཅྱིག་ལ་ཞག་བཅུ་ཁ་ཙམ་ཞྱིག་སོད་རྱིས་བེད་ནས་དགུང་མོ་ཞྱིག་ཕར་བཞུགས། དེའྱི་རྱིང་ཅྱི་བྱུང་ཡང་གཡོ་འགུལ་མྱི་
བེད་པར་བཞུགས་སོད་རྱིས་ཀྱི་ཞག་ལས་ཁ་ཡར་ཙམ་ཞྱིག་བསྱིངས་ནས་ཟླ་སྟོད་ཀྱི་ཚེས་ཡ་གཅྱིག་ལ་ས་དྲོ་མཚམས་
ཡངས་བེད། དེ་ནས་ཡང་ས་མ་ལྟར་ལས་ཞག་སར་ནས་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་བཞུག་རྱིས་ལ་ཉེར་གཅྱིག་ཙམ་བཞུགས་ནས་ས་
མ་ལྟར་མཚམས་ཡངས་བེད། དེ་ནས་ཉེར་གཅྱིག་ཙམ་བཞུགས་རྱིས་ལ་ཟླ་གཅྱིག་ཙམ་བཞུགས་ནས་མཚམས་ཡངས་
བེད། དེའྱི་མཚམས་ཐེབ་གསུམ་པོ་རེན་དབང་དུ་མ་ཤོར་ན་དེ་ཕྱྱིས་ནས་མཚམས་ལ་བར་ཆད་མྱི་ཡོང་བས་ཐོག་མའྱི་
མཚམས་ལ་རྟེན་འབེལ་གཟབ་པ་གལ་ཆེ། མཚམས་ཀྱི་དུས་སོ་དྲུང་དུ་ཐོ་དཀར་པོ་འཛུག་པ་རྟེན་འབེལ་ཡྱིན། མཚམས་
དམ་པའྱི་དུས་ཕར་མྱི་གཞན་ལ་བལྟས་ན་གྱིབ་ཆེ། ཚུར་གཞན་གྱིས་མཐོང་རུང་དེ་ཙམ་མྱི་ལྟོ་གསུང་འདུག །རྟེན་འབེལ་
དང་བླ་བསྒྲུབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སོན་མ་ནས་ཆུ་མ་གཏོགས། དགོས་ཆ་རྣམས་སྱིལ་པོར་ཚུད་པར་བེད། ཆུ་ཡང་ཝ་ནང་ནས་
འབུལ། དེའྱི་རྱིང་ནང་སད་ཕྱྱིར་མྱི་གཏོང་། ཕྱྱི་སད་ནང་དུ་མྱི་ལེན། མཚམས་ལ་བཞུགས་ཚར་ནས་གདན་མྱི་སོ་མྱི་
སྤྲུག །གལ་ཏེ་རྒྱུན་རྱིང་ནས་གདན་སྤྲུག་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡང་འོག་ཏུ་གདན་གཅྱིག་འགུལ་སོད་མེད་པར་འཇོག་ནས་ཁ་
གདན་སྤྲུག །སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་མྱི་བེག །སེན་མོ་མྱི་བེག །གདོང་དང་ཁ་ལག་སོགས་ཀྱིས་དྲྱི་མ་མྱི་བཀྲུ། གཞན་དང་གདོང་མྱི་
སད། ངག་མྱི་གཏོང་། དེ་ལྟར་བས་པས་བར་ཆད་མྱི་ཡོང་དགེ་སོར་འཕེལ། ལྷག་པར་རྟེན་འབེལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དཀོར་
གྱིབ་མེད་པས་རྱིག་པ་དྭངས། རྟེན་འབེལ་འཆར། བློ་ལས་སུ་རུང་བ་ཡོང་། ངེས་པ་ཅན་བེད་ན་འདྱི་རྣམས་བྱུང་ན་མ་
བྱུང་ན་བེད། གཞན་སབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་པ་ལས་འོས་མེད། དེ་རྣམས་ཀྱི་སོན་དུ་ཡང་ཀུན་སོང་གྱི་བསམ་པའྱི་བཟོ་རྒྱ་
གཟབ་པ་གལ་ཆེ་བས་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་ཞུ། ངེད་རང་གྱིས་ཟླ་བོའ་ིཁོད་དུ་རབ་བྱུང་བསེན་རྫོགས་མང་བ་འདྱི་བློ་
དགའ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཨུ་རྒྱན་པས་ཀང་། ད་ལྟ་འབྱི་སྟག་གྱིས་སོམ་ཆེན་རྣམས་རང་ཤོང་ནང་ན་ཡང་། འབག་བུམ་ཁོ་
ལེ་བཞུགས་ཀྱིན་འདུག་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་གསུངས་ནས་རབ་བྱུང་ལ་བསགས་པ་ཆེན་པོ་མཛད་འདུག དེ་བཞྱིན་དུ་འོ་སོལ་
གྱི་སབས་གནས་རེ་བཙུན་ཆེན་པོ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སན་སར་བདག་མཇལ་དུས་ཞལ་ས་ནས། ཁོད་དགེ་སོང་ཡྱིན་འདུག་པ་དེ་
ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་འདུག  

མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་། འགོ་མགོན་ཕག་གྲུ་ཡབ་སས་དགེ་སོང་སོམ་ཆེན་ཡྱིན། རེ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀང་
དགེ་སོང་སོམ་ཆེན་ཡྱིན། དཔལ་སྟག་ལུང་ཐང་པ་ཡང་དགེ་སོང་སོམ་ཆེན་ཡྱིན། རྒྱལ་དབང་རེ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་
ཆེན་པོ་ཡང་དགེ་སོང་སོམ་ཆེན་ཡྱིན། ང་ཡང་དགེ་སོང་སོམ་ཆེན་ཡྱིན་གསུངས་ནས་རབ་བྱུང་དགེ་སོང་ལ་བསགས་པ་
ཆེན་པོ་མཛད་ཀྱིན་འདུག སྐུ་གཞོགས་སུ་བསེན་རྫོགས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཡག་པོ་ཡྱིན་གསུངས་ནས་ཐུགས་ཤྱིན་ཏུ་མཉེས་
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པར་མཛད་འདུག རྟོགས་ལྡན་བསེན་རྫོགས་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཁེད་བ་བལ་བ་རྣམས་རྒྱལ་ཁམས་ལ་འབོན་དགོས་པས། 
ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་སོགས་རབ་བྱུང་ཆས་དང་མ་བལ་བ་རྒྱུན་དུ་ཨེ་ཡོང་མྱི་ཤེས་ཀང་། དེ་དང་ཞྭ་མ་འབོར་ཚེ་སྐྲ་རྣ་
མཆོག་ཁེབ་ཙམ་རེ་གང་སོབས་ལ་དགོས་ཀང་སྱིད། དེ་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའྱི་ཁེད་རྣམས་
ཀྱིས་ལག་ཏུ་མྱི་ལོན་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པས་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞྱིན་ལས་མ་གཡོས་པ་མཛོད་ཕེབ་ཀྱིན་འདུག །འོ་སོལ་
རྣམས་ཀང་སོམ་གསུམ་གྱི་རྟ་གོང་དུ་འཛེགས་ནས་ཉེས་ལྟུང་མཚོན་གྱིས་མ་སྨས་པ་ཞྱིག་ཅྱིས་ཀང་དགོས་གལ་ཆེ་བར་
འདུག་པས། ཐོག་མར་ཐུན་མོང་གྱི་སབས་འགོའ་ིསོམ་པ་ནས་གཟུང་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིལག་ལེན་རྣམས་ཀང་ཚོད་
ཡོད་དུ་མ་ལུས་པ་རེ་མཛད་པར་ཞུ། དེ་ལ་ཐུན་མོང་གྱི་སབས་འགོ་ཙམ་ཁས་བླངས་ནས་དེའྱི་བསབ་བ་གང་ཡྱིན་ལ་སོབ་
དགོས་མོད། དེ་གང་ཡྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་སོང་ནས་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་མྱི་འཚལ། ཆོས་ལ་སབས་
སུ་སོང་ནས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་སངས། དགེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་སོང་ནས་གོགས་མུ་སྟེགས་ཅན་དང་མྱི་འགོགས་
གསུང་པ་འདུག་ན། དེས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་སོང་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས། 

དགེ་སོང་གྱི་སོམ་པར་ཁས་བླངས་ནས་སོང་བདུན་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་ལག་ལེན་ཕ་ཞྱིབ་ཏུ་སོབ་དགོས་མོད་
ཀང་། དོན་དགེ་སོང་གྱིས་ཆོས་བཞྱི་ལག་ཏུ་ལོན་པས་ཆོག་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཆོས་བཞྱི་པོ་གང་ཡྱིན་ན། གཤེ་ཡང་སར་མྱི་
གཤེ། ཁོ་ཡང་སར་མྱི་ཁོ། རེགས་ཀང་སར་མྱི་བརེག །མཚང་འབྲུ་ཡང་སར་མྱི་འབྲུ། གསུངས་པ་ལག་ཡོད་དུ་ངན་ལན་
ངན་གྱིས་མྱི་ལེན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོག་མོད། དེ་ཡང་རང་དོན་གཙོ་ཆེ་བ་དང་ལུས་ཇྱི་སྱིད་འཚོའྱི་བར་ཁས་བླངས། ཐེག་པ་
ཆེན་པོས་ཆོ་སོར་ཞུགས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བློས་ཇྱི་ལྟར་དུས་གསུམ་
མགོན་པོ་རྣམས། །བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསེད་ལྟར། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྱི་བླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གྱིས་བསེད་
པར་བགྱི། །སོགས་ལེན་ཆོག་བསྡུས་པའྱི་ངག་འདོན་ལྟར་ཁས་བླངས་པ་ཡྱིན་མོད། དེ་ཡང་དམུ་རོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་
བས་པ་དྲྱིན་དུ་མྱི་བཟོ་བ་སོགས། སེམས་བསེད་འཆོར་བའྱི་རྒྱུ་མང་བས། ཐོག་མར་སོབ་དཔོན་སོགས་ལ་ཁས་བླངས་
ནས། སར་ཡང་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོར་ཐོབ་པ་མྱི་ཉམས་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཉམས་ན་གསོ་བའྱི་ཕྱྱིར་ལེན་ཆོག་བསྡུས་པ་
རེ། ངག་ཏུ་འདོན་པའྱི་ཚིག་གྱིས་དོན་རྣམས་དྲན་གསོ་བ་ལགས་མོད། འདྱིའྱི་དོན་ལག་ཡོད་དུ་བདག་ལས་གཞན་གཅེས་
ཀྱི་བསམ་པས་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་སོགས་དགེ་བ་རྣམས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སྒྲུབ་ཅྱིང་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་
ཚོགས་རྣམས་ཀང་དེ་དག་གྱི་དོན་དུ་བསོ། ལག་ལེན་ཁེ་དང་རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་སྟེར་ཞྱིང་གོང་དང་བུབ་ཁ་རང་གྱིས་ལེན་
གསུངས་པས། དངོས་སུ་བདག་གཞན་བརེ་བ་མ་བྱུང་ཡང་། དེའྱི་བསམ་པ་ཟོལ་མེད་གཅྱིག་ཅྱིས་ཀང་དགོས་པར་བྱུང་། 
བསམ་པ་ཟོལ་མེད་གཅྱིག་མ་བྱུང་ན་ཆོས་ཐེག་ཆེན་ཁས་བླངས་ཀང་། གང་ཟག་ཐེག་ཆེན་བར་མ་སོང་བས། བང་ཆུབ་
སྒྲུབ་པའྱི་ར་བ་འཆུག་འདུག་པས། ཐུགས་ལ་བཞུགས་ནས་སང་བླངས་གོ་ལོག་ཏུ་མ་སོང་བ་རེ་ཅྱིས་ཀང་མཛད་པར་ཞུ། 



216 
 

སྨྱིན་བེད་དབང་གྱི། གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཆོས་སོ་ཕྱེ་ནས། གོལ་ལམ་བསེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་བླ་མའྱི་མན་ངག་
གྱིས་བརྒྱན་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བསྟར་ནས་ཚེ་གཅྱིག་གྱི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའྱི་གསང་ལམ་བསེགས་པར་བེད་པ་ལ་
དབང་བཞྱི་ཐོབ་ལ་མ་ཉམས་པ་ཞྱིག་མེད་ཐབས་མེད་དུ་འདུག་པས། དབང་བཞྱི་ཐོབ་པའྱི་གོ་རྱིམ་ལྟར་དེ་དང་དེའྱི་དམ་
ཚིག་རྣམས་ཀང་སྲུང་བ་གལ་ཆེ་ཡང་། ལས་དང་པོ་བས་ཐོག་མ་ནས་ཐམས་ཅད་ལག་ཏུ་ལོན་མྱི་ཡོང་། དབང་ལའང་བླ་
མའྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའྱི་དབང་དང་། ཡྱི་དམ་ལྷས་ལུང་བསྟན་པའྱི་དབང་དང་། མཁའ་འགོ་མས་རེས་སུ་གནང་བའྱི་
དབང་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་རལ་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་དབང་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱི་མ་འདྱི་ལ་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའྱི་
དབང་ངམ་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་དབང་ཟེར། འོ་སོལ་རྣམས་མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ལ་བསྟེན་ནས་མོས་གུས་དཀར་པོ་ཆྱིག་
ཐུབ་ཀྱི་གསང་ལམ་བསེགས་ནས་བསེད་རྱིམ་བླ་མའྱི་རྣལ་འབོར། བཟླས་པ་གསོལ་འདེབས་ཉམས་ལེན་བླ་མའྱི་མོས་
གུས་ལ་ལྟེམ་རང་མེད་པར་ཆུ་བོ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབོར་དུ་བས་པས། ཕ་བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་སྱིང་ལ་ཞུགས། །བུ་སོབ་མའྱི་
མ ོས་གུས་གཏྱིང་ནས་གཡོས། །ལས་ཅན་ག ྱི་འཁྲུལ་པ་བཙན་ཐབས་ཞ ྱིག  །འད ྱི་མ ོས ་གུས་ཕྱག་རྒྱ ་ཆ ེན་པ ོ་
ཡྱིན། །གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་ལག་ལེན་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པས། རྟོགས་པ་དོན་གྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་
ཡྱིན་པས། དམ་ཚིག་ཀང་གནས་ལུགས་རང་ངོ་འཕོད་ཅྱིང་བླ་མ་རང་སེམས་དབེར་མེད་དུ་རྟོགས་ནས། སང་གགས་
རྣམས་དེའྱི་རོལ་པ་ལས་མ་འདས་པས། རོ་རེ་གསུམ་ལས་མ་གཡོས་པའྱི་ལམ་ཁེར་མཁེན་འཚལ། དེ་བར་དང་པོ་བ་
རྣམས་གཙོ་ཆེར་བླ་མའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་མ་ཉམས་པར་བསྲུངས་ནས་ཅྱི་མཛད་ལེགས་པར་བལྟ། 
ཅྱི་གསུང་ཚད་མར་འཛིན། ཅྱི་བསོ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཞྱིག་གཙོ་བོར་འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་། དབང་བསྐུར་དང་བསེད་རྫོགས་
ཀྱི་ཉམས་ལེན་གཞན་རྣམས་ཀང་ཁད་དུ་གསོད་རྒྱུ་མྱིན་པས། རང་གྱི་དབང་པོའ་ིགོ་རྱིམ་དང་བསྟུན་པའྱི་ཉམས་ལེན་དེ་
དང་དེའྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་ལྟར་མ་ཉམས་པར་སྲུང་བ་དང་། གལ་ཏེ་ཉམས་ན་ཐུན་ཚོད་ལས་མ་
འདས་པར་གསོ་བ་སོགས་འཛོལ་མེད་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྱི་ཡན་ལག་གྱི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་སོགས་ཀྱིས་ར་
ཚིག་རྣམས་བློ་ལ་འཛིན་ནས་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་དུས་སུ་འདོན་ཅྱིང་། དེའྱི་དོན་གྱི་སང་བླངས་རྣམས་གང་འོས་དུས་ལས་མ་
འདས་པར་བཤགས་སོམ་བེད་པ་གལ་ཆེ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལྟུང་བ་ལ་བྱུང་པ་ཉྱིད་ནས་ར་ལྟུང་རང་དུ་མྱི་
འགོ་ལ། བཤགས་སོམ་མ་བས་པས་ཐུན་ཚོད་ལས་འདས་ཤྱིང་བག་མེད་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སད་ན་ཆེན་པོར་འགྱུར་
ཞེས་གསུང་འདུག །དེ་ཡང་དངོས་གཞྱི་ཆེ་ཡང་བཤགས་པས་མོད་ལ་འདག་ཅྱིང་། དངོས་གཞྱི་ཆུང་ཡང་བག་མེད་དུ་
ཨའུ་རྱིས་སད་ན་ལྟུང་བ་སྦོམ་པོར་འགོ་རྒྱུར་འདུག །གསང་སགས་ཀྱི་སོག་དམ་ཚིག་ཏུ་འདུག་པས་སོག་ལ་སོག་བཞྱིན་
དུ་སྲུང་བ་གལ་ཆེའོ། །གསང་སགས་པ་ལ་དམ་ཚིག་ཡོད་ན་མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་རྣམས་ལ་བསེན་སྒྲུབ་མ་བས་ཀང་དྲྱི་
བཟང་ལ་བུང་བ་བཞྱིན་འདུ་ཞྱིང་ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་ལ། དམ་ཚིག་མེད་ན་བསྒྲུབ་ཀང་འཁོར་བའྱི་སད་ཆ་མྱི་འདུག །གསང་
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སགས་ཀྱི་སོར་ཞུགས་ནས་དམ་ཚིག་ལ་སོན་མ་བྱུང་ན་རབ་ཚེ་འདྱིའམ་འཆྱི་ཁ་བར་དོ་སོགས་དང་། འབྱིང་སེ་བ་གཉྱིས་
གསུམ་ལྔ་བདུན་ནམ། ཇྱི་ལྟར་འགང་ཡང་སེ་བ་བཅུ་བདུན་ཚུན་ལ་སངས་མྱི་རྒྱ་མྱི་སྱིད་པས་གངས་མེད་གསུམ་སོགས་
ཀྱིས་བརྱིས་ན་གནད་ཙམ་གྱི་ཚོད་ཡྱིན་ཞེས་རེ་བླ་མས་གསུང་། རྒྱལ་བ་རོད་ཚང་པས་ང་ལ་ད་ལྟ་དམ་ཚིག་ལ་སོན་འདྱི་
ཡོད་བསམ་པའྱི་གནོང་འགོད་སྤུ་ཙམ་ཞྱིག་ཡང་མེད། མཆེད་གོགས་སུ་འགོགས་ཀང་གོང་དུ་ཁུར། གཞོན་གཡོག་ལ་སུ་
ཐོབ་ཁོ་ན་བས། མངོན་མཚན་སྦས་ནས་གལ་གྱིས་གཤམ་ཁོ་ནར་བསད། རྱི་ཁོད་དུ་སྱིལ་པོ་ལེགས་ཉེས་གཉྱིས་འདུག་
ན། ལེགས་པར་མཆེད་གོགས་བཞུགས་བཅོལ། ང་རང་དེ་ལྷག་གྱིས་ནང་དུ་བསད། བསོད་སོམས་ལ་འགོ་དུས་ཀང་
མཆེད་གོགས་སོན་ལ་བཏང་། རེད་པ་ཆེ་བ་མཆེད་གོགས་ཀྱིས་འཐོབ་པར་བས། ང་རང་རེས་ནས་གང་བྱུང་ལ་བརྟེན། 
གལ་ཏེ་ཆོས་སད་འདྲ་བས་ཚེ་མཆེད་གོགས་མ་མཉེས་པ་འདྲ་བྱུང་སྱིད་ན། ང་རང་ལ་དངོས་པོ་ཁབ་དང་སྐུད་པ་ལས་
མེད་ཀང་དེ་ཕུལ། མཆེད་གོགས་དེའྱི་ཞབས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱག་བརྒྱ་རེ་གཅོད་མ་མོང་། སྱི་བསོད་ལྟ་བུ་ལ་འགོ་དུས་
ཀང་། ང་ལ་ཁས་ཁུར་བ་འཆོལ་ན་ང་ཁེད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འགོ། འགོ་མགོན་བེད་དགོས་ན་མྱི་འགོ་བས་ནས་ཁས་ཁུར་
དང་གཞོན་གཡོག་ཁོ་ན་བས། རྩྭ་རྱིར་འདྲེན་རྒྱག་དུས་གཞན་གྱིས་ལྷྷྭམ་རོག་ཚུན་ཆད་ཁུར་བས་ཕྱྱིས་ནས་འགའཉ་རེས་
ཁེད་ཐུགས་དམ་པར་འདུག་པས་ལྷམ་བསྐུར་ན་ཉེས་པ་འོང་བས་མྱི་སྐུར་ཟེར་དུས། ཁེད་ཚོ་ལ་ཉེས་པ་མྱི་ཡོང་ང་རང་
གྱིས་སྱིབ་སོང་ཡྱིན། ལྷམ་མྱི་སྐུར་ན་ཁེད་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་མྱི་འགོ་བས་པས། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འོ་ན་ཁུར་ཟེར་ལྷྷྭམ་དོས་
གཉའ་བར་བཀལ་བྱུང་བ་རྣམས་ཁུར། འགའ་རེས་ལྟོ་ཟོ་ཟེར་དུས་མ་ཟོས་པར། ལྟོ་ཟོས་ན་ག་རུ་འགོ་ནས་ངའྱི་སྱིག་པ་མྱི་
འདག་བས་པས། ནན་བེད་པ་ལ་ལྟོ་ཟོ་ཟེར་ན་ཁོད་ཀྱིས་ཁས་པོ་མྱི་ཁུར་བས་ནས་མ་ཟོས་པས། ཕྱྱིས་ནས་རྫ་ཁོད་ཤར་
པའྱི་བོང་བུ་སེར་པོ་དེ་གཡོར་ཐོང་ཟེར་བ་བྱུང་། སབས་ཤྱིག་རལ་པ་ལ་རྨ་བྱུང་ནས་རྣག་ཁག་རྣམས་ཕྱྱི་རྟྱིང་དུ་ཞམ། 
བེམ་པོ་དང་རལ་བའྱི་རྨ་འབར། རྐང་པ་རྫ་དོང་དུ་ཤོར་བའྱི་རྨ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་ལ་ཉེན་སོང་བས་སྐྲང་ནས་པུས་འགོས་
བེད་དགོས་པ་བྱུང་རུང་། སྱིང་རུས་བསེད་ཅྱིང་རམ་དོ་གཅྱིག་ཁུར། གནས་ཕྱྱི་ནས་ཙམ་ངོ་ཙམ་རེ་གནས་ནང་དུ་འཁོལ་
བ་རེས་སྱིག་པ་དག་པའྱི་རྟགས་ཡོང་གྱིན་འདུག་ལ། དེ་རེས་ནུབ་གཅྱིག་རྨྱི་ལམ་དུ་ནང་ཁོལ་ཐམས་ཅད་ཁ་ནས་སྐྱུགས་
ཏེ་ཁོང་པ་སྟོང་པར་སོང་བས་ད་རེས་འཆྱི་ངེས་བསམས་ནས་ཞེད་ཀྱིན་འདུག་ཚེ། འཁྱིས་དེར་མྱི་ཞྱིག་འདུག་པ་ལ། ང་
འདྱི་རྣམས་ནང་དུ་ཚུད་ཨེ་སྱིད་དྲྱིས་པས། ལེ་ལོ་ཆེ་ན་ཚུད་པ་སྱིད། གཞན་མྱི་ཚུད་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ངས་དེ་ལྟར་དམན་
ས་བཟུང་རུང་སུའྱི་ཡང་ལོག་ཏུ་སོད་མ་མོང་གསུང་འདུག །འདྱི་ལ་འགའ་རེས་ལུས་གལ་གཤམ་དང་། སེམས་གལ་
མགོའམ་ཞྱིག་ཟེར་ནས། དོན་དུ་ང་བཟང་ང་ཆེ་ངས་སྱིང་རུས་བས་བསམས་ཀྱིན་སོད་དགོས་རྒྱུ་འདྲ་ཞྱིག་སེམས་པ་འདྲ་
སྟེ་དེ་གར་ཡྱིན། འོ་ན་གང་ཡྱིན་ན། མོས་གུས་གཞན་གྱིས་ལོག་ཏུ་མ་ལུས་པ། དེ་བཞྱིན་དག་སང་། སྱིང་རེ། ཕན་
སེམས། སྱིང་རུས། བློས་བཏང་། ཞེན་ལོག །གོ་ཆ་སོགས་གཞན་གྱི་ལོག་ཏུ་མ་ལུས་པ། འདྱི་རྣམས་ཞེ་སང་མེད་པའྱི་
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འགན་སེམས་ཟེར། དེ་ཡང་དང་པོ་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་སུ་ཆེ་འགན་པོ་བེད་སོགས་དང་། སྱི་ནོར་དང་སྱི་རྫས་ལ་འདོད་པ་
སུ་ཆུང་འགན་པོ་བེད། ཞབས་ཏོག་སུས་འགྲུབ་དང་བ་བ་སུས་ཐོང་འགན་པོ་བེད། ཐ་མ་རྟེན་འབེལ་སུ་མཁས་དང་འགོ་
དོན་སུས་འགྲུབ་འགན་པོ་བེད་པར་གསུང་འདུག་པས། ངེད་རང་རྣམས་ཀང་མྱིག་འཕང་འདེགས་ས་མྱི་ལ་དང་རོད་ཚང་
པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པ་གལ་ཆེ། 

དེ་ལྟར་དམན་ས་འཛ ིན་ཞ ྱིང་དག་སང་འབོངས་པ་དང་རང་འདོད་མ ེད་ན ་དམ་ཚ ིག་ལ་ཉེས་ས ོན་འག ོ་དོན་མ ྱི་
འདུག །གཞན་དམ་ཚིག་ལ་སོ་ཡོང་བའྱི་ར་བ་རང་། དཔོན་སོབ་མཆེད་གོགས་སོ་སོར་རང་འདོད་ཟེར་བའྱི་ཡྱིད་དུ་ཡོང་
ལ་སྱིང་དུ་སྡུག་པ་ཞྱིག་འདུག་པ་འདྱི་ལ་ཁ་འཛིན་དང་བདག་རེན་གྱིས་གཅེས་སས་ཆེས་པས་ལན་འདུག་པས། རང་རང་
ཁ་ནང་དུ་ལོག་ལ་ཐུགས་རྟོག་ལེགས་པོ་ཞྱིག་གནང་འཚལ་ལོ། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་ལག་ལེན་ལ་རྟོགས་ལྡན་མགོན་རོར་
འདྱི་མཁས་ཚོད་དུ་འདུག་པས་དེའྱི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཟུར་སྨོས་པ་ཡྱིན། གོང་གྱིས་སོམ་གསུམ་གྱི་སབས་སུ་ནང་འཛོམ་ནས་
འདོམ་ཐུག་ན་གོང་མ་གཙོ་བས་དེ་ཁ་སྒྲུབ་དགོས་མོད་ཀང་། རང་གྱིས་སྟོབས་ནུས་ཀྱི་ཕོ་ཚོད་ལྟ་ནས། སྟོབས་ནུས་དང་
ལྡན་ཞྱིང་གཞན་དོན་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགོ་བར་འདུག་ན་གོང་མ་ལྟར་སྒྲུབ་ལོས་དགོས།  ནུས་བཞྱིན་མ་
བསྒྲུབས་ན་ར་ལྟུང་དུ་འགོ་མོད། གལ་ཏེ་དེ་དང་དེ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཙམ་མེད་ཀང་ཚིག་ཟྱིན་དུ་འདུག་པ་ལ་ས་ཇྱི་བཞྱིན་
པར་བཟུང་ནས་སད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགོ་བས་རེ་ཞྱིག་རང་གྱི་རྒྱུད་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་མཛད་པ་འཐད་
ལགས་སོ། །དེང་སང་གྱི་སབས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དང་པོ་མ་བསམ་པར་དགེ་ཚུལ་སོང་སོགས་ཀྱི་མྱིང་སན་པ་དང་། མྱིག་
ངོར་མཛེས་པ་མཐོང་ནས་ཁས་བླངས། ཕྱྱིས་ནས་གསང་སགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡྱིན་ནོ་ཟེར་བའྱི་སྱིག་མའྱི་རེས་ཟློས་ཁ་
ཡར་ཞྱིག་བསར། རྫས་ཀྱི་གཏོད་ལེན་འགའ་རེ་གྲུབ་ནས་དབང་ཐོབ་རྒྱུ་བ་ཞྱིག་བས། ཁྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དམྱིགས་པའྱི་
རྣམ་གངས་ལ་ལྟོས་པའྱི་བརེ་ལེན་འགའ་ཟུང་ཞྱིག་དང་། ཐབས་ལམ་ལ་སད་བཏགས་པའྱི་ལག་ལེན་གནད་མེད་ཅྱིག་
བསབས་ནས། ཕྱྱི་འདུལ་བ་དང་ནང་གསང་སགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཟེར་ནས་དངོས་སུ་རྣམ་གསུམ་སོགས་ཚུགས་ཁེར་གཟབ། 
མྱི་དགེ་བ་བས་པ་གཞན་གྱིས་མ་མཐོང་བས་ཉེས་མེད་དུ་འགོ་བ་ལྟར། ལོག་ཏུ་འདོད་ཡོན་ལ་བག་མེད་དུ་སོད་པའྱི་
རྱིགས་ཀང་སྱིད་ཚོད་གཅྱིག་ཐོས་པས་དེ་བདེན་ན་གསང་སགས་ལ་ཆོམ་རྐུན་པ་ཆེན་པོར་སོང་བས་རོ་རེ་དམལ་བའྱི་ས་
བོན་དུ་ཡོང་དོགས། མྱི་བདེན་པར་བདག་གྱིས་ཐོས་ལོག་དང་ལོག་རྟོག་ཡྱིན་ན་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །ལར་གསང་
སགས་ཀྱི་སོར་ཞུགས་ནས་སོད་པ་དུས་ཚོད་དང་མ་བསྟུན་པར་ཚིག་ལ་འདུག་པ་ཞྱིག་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པར་བཟུང་ནས་སད་
ན། ཨར་ཚོ་བནེ་བཅོ་བརྒྱད་པོས་གསང་སགས་ལོག་པར་སད་དོ་ཟེར་བ་ཡང་ཐག་རྱིང་ན་ཡོད་ཤས་ཆུང་བས། གྲུབ་ཐོབ་
ཀྱི་སོད་པ་མཛད་སྱིང་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་བཞུགས་དགོས་རྒྱུར་འདུག །ལར་སོ་སོ་སེ་བོས་རྣལ་འབོར་པའྱི་
སོད་པ་མྱི་བེད། རྣལ་འབོར་པས་དེ་བཞྱིན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སོད་པ་མྱི་བེད་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་དགོངས་
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འཚལ། འདྱི་རྣམས་སྨོས་པ་འདྱི་དགོས་པ། འོ་སོལ་རྣམས་ཀྱིས་སོམ་གསུམ་ཁས་ལེན་དུ་ནྱི་བས་ཚར་བས། ལག་ལེན་
ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་རུང་། དོན་གཞན་དུ་མྱི་འཆུག་པའྱི་ཕྱོགས་མགོ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན། ཕྱོགས་མ་ལོག་ཙམ་ཞྱིག་མ་བྱུང་
ན་ཉེན་ཆེ་བས། ལག་རྡུམ་བག་འཛེགས་བྱུང་དོགས་ནས། ཁེད་ཐོས་པ་ཆུང་བ་ཚོ་ལ་ཕན་འདྲ་ཨེ་ཐོག་ན་བསམས་ནས་
བྱིས་པ་ཡྱིན། གཞན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆེན་པོ་མྱི་ཕམ་པད་དཀར་པོ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བའྱི་སེས་མཛད་པའྱི་སོམ་གསུམ་རྒྱན་གྱི་གཞུང་འགེལ་མཁས་པ་དགའ་བའྱི་ཡྱིད་འཕོག་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་
གཟྱིགས་ནས་ཐུགས་རྟོག་འཇུག་པར་ཞུ་ལགས། དེ་ལྟར་ཕྱྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གཡེངས་རེན་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆོམ་རྐུན་
བསམ་གཏན་པའྱི་ཚེར་མར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་བཅོས་རེན་བསལ། སོམ་གསུམ་ལ་ཉེས་སོན་གྱིས་དྲྱི་མས་མ་གོས་
པར་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྲུང་ནས་སེ་བོའ་ིརྒྱུ་འགྲུལ་གྱིས་དབེན་པའྱི་རྱི་ཁོད་དུ་བསམ་གཏན་ཁང་བུར་སོམ་ཆེན་པའྱི་མལ་
སར་ཚེར་མ་མ་ཟུག་པར། རྱི་དྭགས་ཉལ་སར་ཕུར་པ་འདེབས་གསུངས་པ་ལྟར། དབེན་གསུམ་གྱི་མལ་དུ་སོ་གསུམ་
ཚུག་ཐུབ་པ་ནས། རྟོགས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་ཞྱིང་བློ་ཁེལ་ངེས་པ་ཞྱིག་ལ་གསོལ་བ་ཀུ་ལྷ་ལྷང་འདེབས་
ཀྱིན་ཡེངས་མེད་དྲན་པའྱི་ངང་ཚུལ་མ་ཤོར་བར་བག་ཆགས་ལ་བྱི་དོར་བེད་ཀྱིན། ཆུ་བོ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབོར་ལ་བཞུགས་
པའྱི་ཚེ། ཉམས་རྟོགས་ཀྱི་ལོ་འབས་རྣམས་གཅྱིག་ཆར་དང་རྱིམ་གྱིས་རོལ་ཡོང་བ་ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། སོམ་གསར་པ་
ལས་དང་པོ་བ་ལ་ཐོག་མར་རྣམ་རྟོག་མང་དུ་སོང་ནས་གཅྱིག་སྟེང་གཉྱིས་ཀྱི་ནོན་པ་འཆར་བས།  དེ་ལ་སོན་དུ་ལྟ་མྱི་
དགོས་ཏེ་སེམས་ཅུང་ཞྱིག་གནས་ནུས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན། རྣམ་རྟོག་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སར་ནས་སེ་བཞྱིན་པར་ཡྱིན་
རུང་། སོང་བའྱི་འདུ་ཤེས་དང་གནས་ཉམས་མེད་པས་སེས་པ་མ་ཚོར་བ་ཡྱིན། ད་ལམ་སེས་པ་ཚོར་དེ་དག་ངོས་ཟྱིན་པ་
དང་འདྲ་བས་ཡེངས་མེད་ཀྱི་དྲན་འདུན་ལྷོད་ཀྱིན་སོང་། དེ་ཡང་ཐུན་ཆུང་ལ་གངས་མང་བ་མན་ངག་ཡྱིན་པས། ཐུན་ཆེ་བ་
གཅྱིག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཆུང་བ་མང་པོ་བས་ནས་མ་སུན་པར་བེད། དེ་ལ་སོས་བཅས་སོས་མེད་བསེ་ཞྱིང་སོང་བ་བོགས་ཆེ་
བས་ཐུན་གྱི་དངོས་གཞྱིར་ཕྱག་འབུལ། དེའྱི་རྱིང་ལ་ཡང་སབས་ཡུལ་དང་། མ་ནམ་བཞྱི་སོར་གྱི་ཚིག་སོགས་ལ་སེམས་
འཛིན་ནས་མ་ཡེངས་པར་འབུལ། ཕྱག་གྱི་ཐང་ཆད་ནས་སུན་ན་ལུས་གནད་འཁྲུལ་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བསད་ནས་མ་
ཡེངས་པར་སོང་། དེ་ལ་འཕོ་རོད་མང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་ཨུ་ཚུག་གྱིས་མྱི་སོད་པར་ལངས་ནས་ས་མ་ལྟར་ཕྱག་འབུལ་རེ་
བེད། དེ་བཞྱིན་སེལ་མར་ཉམས་ལེན་བས་པས་མྱི་སུན་པར་བོགས་ཆེ། འདུག་ཡུན་རྱིང་ན་སུན་ནས་སོམ་ལ་ས་འགས་
ཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན་པས། གོམ་མ་རྣམས་ཀྱིས་སོམ་དང་ངན་གེས་མྱི་བེད་བཟང་གེས་བེད་གསུང་པ་ཡང་མ་སུན་པར་བེད་
པའྱི་དོན་ཡྱིན། དེ་ལྟར་སོང་བས་རྣམ་རྟོག་ཟམ་མ་ཆད་པ་ལྟར་སེ་བ་དེ་ལ། གནས་པ་དང་པོ་རྱི་གཟར་གྱི་འབབ་ཆུ་འདྲ་
ཟེར་བ་ཡང་དེ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་རྟོག་ཡང་ཅུང་ཞྱིག་ཉུང་དུ་སོང་བ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་རེས་གནས་ཡུན་ཡང་རྱིང་ལ་ལུས་སེམས་
ཐམས་ཅད་བདེ་འབོལ་ལེ་བ་དང་། རེས་ལུས་ཡོད་དུ་མྱི་ཚོར་བ་ལྟ་བུའྱི་སྟོང་ཉམས་ཡོང་། རེས་རྣམ་རྟོག་གྱིས་འཕོ་རོད་
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ས་མ་ལྟར་དང་། སོང་སྱིང་མྱི་འདོད་པར་ཚིག་པ་ཟ་བ་འོང་བས་དེ་ལ་སོན་དུ་ལྟ་མྱི་དགོས་ཏེ། དེ་ཁ་ལ་རྩུབ་ཉམས་ཟེར། 
སྱིག་སྱིབ་འདག་ཚབས་དེ་ཆེ་བས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ངོ་ཤེས་པར་བེད། ས་མའྱི་བདེ་ཞྱིང་འདུག་འདོད་པ་དེ་ལ་བདེ་གསལ་
གྱི་ཉམས་ཟེར། གཉྱིས་པོ་ཉམས་ཡྱིན་མཉམ་ལ་མ་བདེ་བ་དེ་འདྲ་མང་བ་བྱུང་ན་དགེ་སོར་ཤོག་ཆེ། ད་ཕྱྱིས་ནས་གོལ་ས་
ཆུང་བས་དེ་ཀ་དགའ་བ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་གནས་པ་བར་པ་ཆུ་ཀླུང་དལ་གྱིས་འབབ་པ་ལྟ་བུ་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན། དེས་ན་བདེ་བ་
ལ་ཆགས་པ་དང་། མ་བདེ་བ་ལ་སང་བར་མྱི་བེད་པར་དེ་ཁའྱི་རྒྱུན་སོང་བས་རྣམ་རྟོག་རགས་པོ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་ཉུང་དུ་
སོང་ནས། ཉྱིན་མཚན་མེད་པར་བསད་ཀང་སུན་ཉམས་མྱི་ཡོང་ལ། ལུས་སེམས་བདེ་བས་ཚིམས་ནས་འདོད་ཡོན་ལའང་
སེད་པ་ཆུང་དུ་འགོ། དག་གཉེན་ཉེ་རྱིང་ཡང་སོམས། བླ་མའྱི་མོས་གུས། མཆེད་གོགས་ལ་དག་སང་། རྱིགས་དྲུག་ལ་
སྱིང་རེ་སོགས་གང་ནས་བལྟས་རུང་། སོམ་དེ་འདྱི་ཡྱིན་པར་འདུག་པས། བླ་མ་ལའང་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་མེད་ཡོང་སམ་
པའྱི་རློམ་ཞེན་གྱི་ངེས་ཤེས་སེ། དེ་ལ་འཐས་ན་ཉམས་རྟོགས་པར་ཤོར་བ་ཡང་དེ་ཀ་ཡྱིན། ཉམས་བཟང་བའྱི་དུས་ཉྱིན་
མཚན་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འགོ་བས་སོམ་མེད་ཡྱིན་ནམ་སམ་པའང་ཡོང་། རྨྱི་ལམ་མངོན་ཤེས་ལྟར་དང་། འཛིན་སོང་ས་བ་
སོགས་འོང་། སྱིལ་པོའ་ིནང་དང་ཡུལ་གྲུ་སོགས་མཐོང་བ་དང་། ཟག་བཅས་ཀྱི་མངོན་ཤེས་འཆར། ར་རྱིགས་བཟང་ན་དུ་
བ་སྨྱིག་རྒྱུ་སོགས་རྟོགས་པ་རྫོགས་པར་འཆར་བའང་ཡོང་གྱིན་འདུག་ལ། ལོ་གངས་རས་པ་དང་། ར་སོ་བསེག་པའྱི་
རྱིགས་ལའང་མྱི་ལྟོ་བར་འདུག །འདྱིའྱི་སབས་ཉམས་ལ་ཆགས་བཞྱིན་པར་ཚེའྱི་དུས་བས་ན། ཁམས་གོང་མ་གསུམ་དུ་
གོལ་བར་གསུངས་པའང་། བདེ་བ་ལ་ཞེན་ན་འདོད་ཁམས། གསལ་བ་ལ་ཞེན་ན་གཟུགས་ཁམས། མྱི་རྟོག་པ་ལ་ཞེན་ན་
གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་གོལ་ཞྱིང་། རེ་གཅྱིག་གྱིས་ཉམས་འདྱིས་ཀུན་རྟོག་ཐམས་ཅད་མགོ་མནན་ནས་རེ་ཞྱིག་ལྡང་
འདུག་མེད་ཀང་། ཉམས་ཡལ་ནས་རོ་ལངས་འོང་བས་འགྱུར་བ་ལྡོག་པ་ལྕགས་མེས་བསེག་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས། 
ཞེན་མེད་དུ་བསངས་ན་འདྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་མའམ་ར་བར་ཡོང་བས་གོང་མ་རྣམས་འདྱི་ནྱི་སོང་ཡུན་རྱིང་
བཞྱིན་དགའ་གསུངས་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་རེ་སོང་འཛུད། དེ་ནས་དགེ་སོར་ན་སར་བར་འདུག །འགའ་ཞྱིག་ལ་
ཉམས་དེ་ཞྱིག་ནས་ཐ་མལ་དུ་ཁེ་སེ་འགོ་བས། ངའྱི་སོམ་བོར་སམ་ནས་རོལ་བ་བས་ཀང་སར་བཞྱིན་མྱི་འོང་བས་ཅྱི་དྲག་
ལངས་ཀང་སྡུག་བསལ་ཙམ་ལས་མྱི་འོང་། འདྱི་ཉམས་དག་མཚམས་སུ་ངོ་སོད་གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན་པས་རྱིག་ཐོག་ཏུ་ངོ་
འཕོད་དགོས། ངོ་སོད་མ་བྱུང་ན་རྟོག་པའྱི་འགོ་གནོན་མཁན་མེད་པས། སེ་བོ་ཐ་མལ་པ་དང་ལྟ་སོད་བསྟུན་ནས་ལས་ཀྱི་
རེས་སུ་འབང་བས་ངན་སོང་སོགས་སུ་སེ་ཡང་སྱིད་གསུང་། གལ་སྱིད་རང་གྱི་བླ་མ་དང་ཡང་ཐག་འགང་ཞྱིང་རྟོགས་
ལྡན་ཉམས་མོང་ཅན་ཡང་མ་རེད་ན། རང་གྱི་བླ་མ་ལ་ས་སེ་བཙུགས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལས་གཞན་སས་སོས་
གང་ཡང་མྱི་བེད་པ་ཡྱིན། སྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་བློ་གཏད་ལྱིངས་སྐྱུར་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བྱིན་རླབས་
ཞུགས་པའྱི་རྟགས་སུ། ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་དེ་ཀ་བཟང་རྟོག་གྱིས་མ་བསྱིབས་པར། ཨ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་ཡང་འདྱི་
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ཁ་ཡྱིན་པར་འདུག་པ་ལ། སར་དེ་ཙམ་བཟང་རྟོག་གྱི་སེད་པའྱི་རེས་སུ་འབང་ནས་མགོ་འཁོར་འདུག་སམ་པའྱི་ངེས་ཤེས་
སེ་བ་འོང་། དོན་དུ་དྲན་པ་ཁོ་རང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ངོ་ཤེས་པ་ཡྱིན་མོད། འོ་ན་འདྱི་སོན་ལ་ངོ་མྱི་སོད་པར་དམྱིགས་པའྱི་
རྣམ་གངས་སོགས་ཀ་རེ་ཀོར་ཟློག་དེ་འདྲ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་པ་སམ་ན་བདེན་ཏེ། རྱིམ་གྱིས་པའྱི་ཁྱིམ་རྱིམ་ལྟར་ཐོག་
མར་ཁྱིད་པས་གང་ཟག་གྱི་དབང་པོ་རབ་འབྱིང་ཕྱེད་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཐམས་ཅད་ལ་འདྱི་ལྟ་བུ་མྱི་འོང་། འདྱི་དབང་པོ་ཡོང་
རབ་པ་ཞྱིག་གཙོ་་བོར་བས་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན། དབང་པོ་ཡང་རབ་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྱིག་མ་འོང་
པའྱི་ངེས་པ་མེད། བླ་མ་མཚན་ལྡན་དང་སོབ་མ་སོད་ལྡན་ཕད་ན། བླ་མས་ཚིག་གཅྱིག་མ་གསུངས། སོབ་མས་ཐུན་
གཅྱིག་མ་བསོམས་ཀང་། ཞལ་མཇལ་བ་དང་། སྐུའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་འཕོད་པར་ཡོང་གསུངས་ལ། 
འགའ་རེར་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་དོན་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་འཕོད་པ་དང་། དངོས་སུ་ཞལ་མ་མཇལ་ཀང་། གསུང་རྒྱུན་མཐོང་
ཐོས་དང་། གདམས་ངག་གྱི་སྱིང་ཡྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་འཕོད་པས་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་སོབ་མར་འོང་བ། དཔལ་སྟག་ལུང་ཐང་
པ་ཆེན་པོའ་ིསོབ་མ་ཨ་རོད་ཞྱིག་པོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་མོད། ཡང་ལ་ལར་ཞྱི་གནས་འཐུག་དྲག་པས་འགྱུ་བེད་ཀྱི་ཤེས་པ་མེད་
པར་ཐོམ་མེ་བ། མྱིག་གདོང་འཛུམ་དང་། དབུགས་རྒྱུ་འགྲུལ་ཡང་མེད་པར་རྒྱུན་རྱིང་ལ་སོད་པ་ཡང་འོང་བས། དེ་ལ་
འགོགས་པའྱི་ཞྱི་གནས་ཟེར་རྒྱུན་རྱིང་ན། ཉན་ཐོས་འགོགས་པ་དང་། དུད་འགོ་སོགས་སུ་སེ་གསུངས་པ་ཡང་། འདྱི་ལ་
དགོངས་པ་ཡྱིན་ཀང་། སྱིད་མཐའ་ཙམ་མ་གཏོགས། རྒྱུན་རྱིང་སོད་པ་མྱི་འོང་། ཡུན་ཐང་ཐུང་སོད་པའྱི་རྱིགས་འོང་ཡང་
རྟེང་ཆུང་ཟེར་དེ་ཀ་སྟོར་ནས་ངོ་སད་པས་ཆོག་པ་ཡྱིན། སོད་པའྱི་ཚེ་དེའྱི་ལུས་ལ་སྒུལ་བསོད་བས་ན་ཚེའྱི་བར་ཆད་དུ་
འགོ་དོགས་ཡོད་པས་མྱི་བེད་པར། ཞྱི་གནས་དེ་ལས་སད་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྣ་བར་ཏྱིང་ཏྱིང་ཤག་རྡུང་། དེས་མ་སད་ན་
ས་བུག་ཏུ་སོས་རྱིངས་ཀྱི་དུད་པ་བཏང་བས་སད་ཡོང་། 

ཡང་ལ་ལ་ས་མའྱི་བདེ་གསལ་གྱི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡང་མྱིན་ལ། འགོག་པ་ལྟར་དྲན་མེད་དུ་སོང་བ་ཡང་མྱིན་ཡང་། 
གནས་འགྱུའྱི་སྤུ་རྱིས་གསལ་པོར་མྱི་མངོན་པར། ཐོག་མས་ནས་བརེད་རྒྱུ་དང་ཡེངས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཕྱོགས་
གཅྱིག་བསྲུངས་ནས་སོད་པ་ཡང་འོང་བས་དེ་སོང་ཡུན་རྱིང་ཡང་སེད་འོང་རྒྱུ་མེད་པས་འདྱི་ལ་ཞྱི་གནས་རྟེང་པོར་འདོད། 
བསོམ་དུ་བས་ནས་བསལ་པར་བསངས་ཀང་ཡོན་ཏན་མྱི་སེ། དུད་འགོའ་ིརྒྱུར་ཡང་གསུངས། འདྱིའྱི་གེགས་སེལ་ལ་
དབང་གསུམ་པའྱི་ཉམས་སོང་བ་དང་། ཕཊ་ཀྱིས་སེལ་བར་གསུངས་ཀང་དོན་དུ་དགེ་སོར་ན་སར་ནས་སང་ཐོག་ཏུ་རལ་
སོང་ཞྱིང་ངོ་སད་དགོས། ཉམས་དེ་ཡོད་རྱིང་ལ་ལྟོ་གོས་སོགས་ཀྱིས་ཞེན་པ་ཆུང་བས་བ་བ་ཐོང་བ་སོད་ཚུགས་ཐུབ་པས་
རྱི་ཟྱིན་པ་སོགས་འོང་། ཉམས་དེ་ཡལ་ནས་ངོ་མ་འཕོད་ན་འདྱིར་སང་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་སེད་ཇེ་ཆེར་འགོ། སོད་མ་
ཚུགས་པས་རྱི་མྱི་ཟྱིན་པར་སང་ཁའྱི་རྒྱན་དང་། བསོག་གུ་བར་འགོ་བས་མྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དང་པོ་འདྱི་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ཏེ་ད་ཟེར་ནས་གཤེ་འབར་བེད། རང་གྱིས་ཀང་ངས་སར་རྱི་བཟུང་བ་སོགས་བས་རབས་རྣམས་ཤོད་པ་ལས། ད་
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ལྟའྱི་སོད་འགོས་ལ་འདྱི་ཡྱིན་རྫྱིས་མྱི་འཕོག་པས། སེ་བོ་ཐ་མལ་པ་དང་སོད་འགོས་བསྟུན་ན་ངན་སོང་སོགས་སུ་སེ་ཞེས་
གསུངས་ཡང་ལ་ལར་དང་པོ་ནས་གནས་པའྱི་ཉམས་ཡེ་མེད་པར། འཕོ་རོད་དང་རྩུབ་སོང་ཤས་ཆེ་བས་ཕལ་ཆེར་རྩུབ་
འཁྲུག་གྱི་སོད་དགོས་པ་འོང་བས། དེའྱི་རྱིགས་ལ་དབེན་པ་དང་། ཟས་བཅུད་ཅན་བསྟེན། སེམས་གནས་པ་འདོད་ཕྱྱིར་
མྱི་བཀུག་པར་ལྷོད་ཀྱིན། བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་གཙོ་བོར་བེད། ངོ་སོད་རྐུན་བུའྱི་ཚུལ་དུ་གཏོང་། བླ་མ་གོང་
མའྱི་རྣམ་ཐར་དང་། གཏམ་རྒྱུད་སོགས་ཀྱིས་དབུགས་དབྱུང་ཞྱིང་ཁྱིད་པས་ངོ་འཕོད་ཡོང་། འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་མདུན་མའྱི་
རྨང་གཞྱི་འདྱིང་ལུགས་ལེགས་ཤྱིང་སྱིང་རུས་ཀྱིས་ཁོག་ན། འཕལ་དུ་སོང་དཀའ་བ་ཙམ་མྱིན་པ། ཐར་རྦབ་ཏུ་འགྱིལ་རྒྱུ་
མེད་པས་སོམ་ཆེན་པའྱི་ལྟ་སོད་ཐམས་ཅད་ཇེ་དྲག་ཇེ་དྲག་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན། རེ་གཅྱིག་སབས་འདྱིར་མཉམ་རེས་མཚན་
ཉྱིད་པ་མེད་ཀང་། རང་སའྱི་མཉམ་རེས་གནས་མ་གནས་ལ་བེད་པ་ཡྱིན་པས། གནས་ན་མཉམ་བཞག་དང་འགྱུས་ན་
རེས་ཤེས་ཡྱིན། རྣམ་རྟོག་ཐོལ་སེས་པ་དང་། དེ་ངོས་འཛིན་མཁན་གྱི་དྲན་པ་རེ་རེ་འཕོད་ན་སངས་གཉེན་གངས་འཕོད་
ཟེར། སོར་ལམ་པའྱི་ཉམས་ལེན་དངོས་གཞྱིར་ཡོང་། འདྱི་ཙམ་སེས་པ་མང་བས། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གང་ཤར་སོང་གྱིན་
ཡོད་ཟེར་ནས། ངོ་ཐོག་ཏུ་རློམ་པར་འདུག་ཀང་། འདྱི་ག་རང་བསངས་རུང་། དགེ་སོར་ལ་སེད་ཡེ་མྱི་ཡོང་བས་སང་
དགོས། འདྱིའྱི་སབས་སུ་དགེ་སོར་གྱི་གོ་བ་ལེགས་པོ་འ ོང་བ་ཡོད་ཀང་དོན་སྱི་ཡྱིན། རེའུ་ཤྱིང་བུ་དང་བསེད་རྱིམ་
སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དམྱིགས་གཏད་བཅས་ཏེ་གནས་པ་ནྱི་མཚན་བཅས་ཀྱི་ཞྱི་གནས་ཟེར། དམྱིགས་གཏད་མྱི་དགོས་
པར་རང་བབ་ཀྱིས་གནས་ན། མཚན་མ་མེད་པའྱི་ཞྱི་གནས་ཟེར་གནས་འགྱུ་ངོས་འཛིན་མཁན་དེ་ལ། སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་
ཤེས་རབ་ཟེར། གནས་ཉམས་དེ་ཁའྱི་སྟེང་ནས་འགྱུ་བ་བྱུང་ཚོར་སྤུ་འགུལ་བ་ཚུན་ཆད་ངོས་ཟྱིན་ན། གནས་ཐོག་ཏུ་འགྱུ་
བའྱི་རང་ངོ་ཤེས་པ་ཟེར། འགྱུ་བ་ཕ་མོ་བྱུང་བ་ཡང་གནས་ཉམས་དེ་ཞྱིག་མྱི་ཐུབ་པར་འདུག་ན། འགྱུ་ཐོག་ཏུ་གནས་པའྱི་
རང་སོ་ཚུགས་པས། གནས་འགྱུའྱི་བར་ལག་འགེལ་བ་ཞེས་རེ་གཅྱིག་གྱི་ངོ་སོད་བེད་པ་ཡྱིན། མཚན་མ་མེད་པའྱི་ཞྱི་
གནས་སོ་སོར་རྟོག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཏུ་ལངས་པ་དེས། གནས་འགྱུའྱི་ར་བདར་ལེགས་པར་བཅད་པས། རང་བཞྱིན་གཅྱིག་
ལས་མ་རེད་ཅྱིང་། གཅྱིག་པོ་དེ་ཡང་དང་པོར་སེས། བར་དུ་གནས་ས། མཐར་འགག་ས་སོགས་མ་རེད་པ་དེ་ལ་སེ་
འགག་གནས་གསུམ་དང་བལ་བར་རྟོགས་པ་དེ་ལ་ར་བ་ཆོད་པ་ཟེར། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་རྫུན་ཕུགས་རྱིབ་པ་ཡང་འདྱི་ཁ་ཡྱིན་
མོད། ར་བལ་དེ་ལ་བརྟག་པས་གཟུང་འཛིན་གང་གྱི་ངོ་བོར་ཡང་མ་གྲུབ་ཅྱིང་དབྱིབས་ཁ་དོག་སོགས་ཀྱིས་ངོས་བཟུང་མ་
རེད་པ་དེ་ལ་སོས་བལ་ཟེར། དེ་ཀ་ཀ་ནས་དག །དག་པ་ཡྱིན་པས་ཀ་དག་ཟེར། དྲྱི་མ་དང་སོན་གྱིས་ནམ་ཡང་གོས་མ་
མོང་བས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། དེ་ལ་མཐའ་དབུས་དང་ཕྱོགས་ཆའྱི་ངོས་བཟུང་མ་རེད་པས་ཁབ་བདལ། རྒྱུན་ཆད་མེད་པས་
གཉུག་མ། དེ་ཀ་རང་ངོ་མ་ཤེས་འཁྲུལ་པའྱི་རེས་སུ་འབང་ནས་ལས་བསགས་ཚེ་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་། རང་ངོ་ཤེས་
ནས་འཆྱིང་བེད་ཀྱི་ཐག་པ་མ་སོང་རང་སར་གོལ་བ་མང་འདས་ཡྱིན་པས། འཁོར་འདས་དབེར་མེད་ཅེས་གསུང་། རང་ངོ་
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ཤེས་པ་རང་ཚུགས་ཐུབ་ན། འབས་བུ་ཡང་དེ་ཀ་རང་། དེ་འཁོར་འདས་དུ་མའྱི་རྣམ་པར་སང་ཡང་། རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པོ་
དེ་ལས་འདའ་ས་མེད་པས་དུ་མ་རོ་གཅྱིག །དངོས་པོའ་ིཆོས་སུ་ནམ་ཡང་སེ་མ་མོང་བས་སེ་མེད། འདྱི་ཁ་ཡེ་གདོད་མའྱི་
གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པས། གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའམ་གཞྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟེར། འདྱི་ཀ་གཏན་ལ་འབེབ་པའྱི་ཐབས་
ལ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། གཏན་ལ་ཕེབས་པ་འབས་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཟེར། གཏན་ལ་ཕེབས་ཀང་འདྱི་ལྟར་འདུག །ཅེས་
བློས་གཞལ་དུ་མ་ཐུབ་པས་བློ་ལས་འདས་པ་ཞེས་ཟེར། བདེ་སྡུག་གསལ་འགྱིབ་སོགས་ཀྱི་མོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྫོབ་
ཡྱིན་པས་བློ་ལས་འདའ་ས་མེད། དེ་ལ་སོམ་དུ་བས་ན་རེན་ལས་སེ་ཞྱིང་རེན་གྱིས་འཇྱིག་པས་སོམ་འདུས་བས་སུ་འགོ་
བས། རྒྱལ་དབང་རེས། བློས་བས་ཀྱི་ལྟ་བ་བཟང་ཡང་འཇྱིག །བློ་འདས་ལ་ལྟ་བའྱི་མྱིང་ཡང་མེད། །བལྟ་བ་དང་ལྟ་བེད་
གཉྱིས་མེད་པའྱི། །ངེས་པ་འདྱི་བླ་མའྱི་དྲྱིན་ལས་རེད། །ཅེས་པ་ཡང་གནས་ལུགས་བློ་འདས་དེ་འདུས་མ་བས་གཅྱིག་
པས། ངོ་སོད་ཚེ་ཡྱིད་བེད་སངས་དགོས་ཞེས་གསུངས། སེ་མེད་ཅེས་པའྱི་དོན་ཡང་དངོས་འཛིན་མ་རེད་པས་བཏགས་
པ་ཡྱིན། དེ་ལ་ས་ར་ཧས། དངོས་པོར་སེ་བ་མཁའ་ལྟར་རབ་དག་ཅྱིང་། །དངོས་པོ་རྣམ་སངས་ཕྱྱིས་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་
སེ། །གདོད་ནས་སེ་མེད་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ལ། །དེ་རྱིང་བླ་མ་མགོན་པོས་བསྟན་པས་རྟོགས། །ཞེས་གསུངས་འདྱི་ནས་
འཁོར་འདས་རྒྱབ་གེས་པས་འཁོར་བ་ལ་ཕྱྱི་ཕྱག་བ་ཤེས་དགོས། འདྱིའྱི་སབས་སྟོད་ཉམས་ཆེ་ནས་ལས་རྒྱུ་འབས་
སོགས་མ་གྲུབ་ཅྱིང་མྱི་བདེན་པར་གོ་ནས་བླང་དོར་འཆོལ་པར་སོད་ཉེན་ཡོད་པས། སོས་བལ་མེད་པའྱི་སྟོང་རྫྱིས་ཁེར་
ཟེར་བའྱི་གོལ་ས་ཡང་འདྱིར་ཡོང་བ་ཡྱིན། རྒྱུ་འབས་སྟོང་ཉྱིད་དུ་ཡར་བ་ཟེར། ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་ས་བོན་ཐེབས་ཀང་། ཇྱི་སེད་
པའྱི་ས་བོན་རུལ། དོན་དམ་ངོ་ཤེས་ཀང་ཀུན་རྫོབ་ངོ་མ་ཤེས་པས་ནག་པོ་ཁ་འབམས་བདུད་ཀྱི་ལས་སུ་སོང་དོགས་ཡོད། 
འདྱི་ལ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་རྟོགས་ན་སྟོང་པ་དང་སྱིང་རེ་ཟུང་དུ་ཆུག་པ་ཟེར། ཐབས་ཤེས་ཡ་མ་བལ་བས་
སྟོང་ཉྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པོ་ཅན་བ་བའང་དེ་ཀ་ཡྱིན། དེ་ཡང་དམྱིགས་གཏད་མཚན་འཛིན་དུ་བས་ནས་སྱིང་རེ་བསོམ་པ་ལྟ་
བུ་ནྱི་མྱིན་པས་སོག་ཆུ་ལ་དཔེ་མཛད་པར་གདའ། སྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་དང་བསེད་རྱིམ་སོགས་ཀྱིས་དུས་འདའ་
ཡང་། དེའྱི་ཞེན་པའྱི་དག་བེད་སྟོང་པས་བས་ནས་ཞེན་མེད་སྒྱུ་མའྱི་རང་འགོས་ཤུགས་ཀྱིས་འོང་བ་ཡྱིན། འཛིན་མེད་
བྱུང་བ་དེ་ཀ་འཁོར་བ་ལ་ཕྱྱི་ཕྱག་བས་པ་ཡྱིན་ལ། ལས་ཀྱི་རེས་སུ་མྱི་འགོ་བས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཟེར། འདྱི་ནས་འགྱུར་བ་
མྱི་ལྡོག་པ་ཤྱིང་མེས་སེག་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་ངོ་བོ་མཐོང་བས་ཚེས་གསུམ་གྱི་ཟླ་བ་དང་བུ་ཆུང་གྱིས་དཔེ་ཡང་འདྱི་
ནས་སར་བ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ངོ་བོ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པས་ཆུ་ལས་ས་རུ་མྱི་འགོ་ཞྱིང་ནམ་མཁའ་ལས་སྟོང་དུ་མྱི་འགོ་ཞེས་
སོ། །འཛིན་པའྱི་རེས་སུ་འབངས་ན་ར་ཆོད་ཀྱི་ལོ་མ་སམ་མེད་འོང་བས། སོམ་མྱི་ཤུལ་དུ་ཁྱི་རེས་བྱུང་བ་དང་། སོམ་
སེས་བདག་པོ་མེད་པ་ཟེར། དེས་ན་སོམ་ལ་བདག་པོ་དགོས་པ་ལགས། རྟེན་འབེལ་གཅྱིག་ཆོག་ནས། ར་བ་གཅྱིག་པོ་
ཐག་ཆོད་ནས་གསུངས་པའྱི་ར་བ་གཅོད་རྒྱུ་ཡང་འདྱི་ཁ་རང་ཡྱིན། བདག་པོ་ནྱི་མོས་གུས་སོམ་གྱི་མགོ་བོ་དང་། ཞེན་
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ལོག་སོམ་གྱི་རྐང་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡན་ལག་བཞྱི་ཕྱོགས་སུ་བརྒྱངས་པ་དེ་ཁ་ཡྱིན་མོད། འདྱི་ནས་མཉམ་རེས་འབེ་
བས་དྲན་པས་ཟྱིན་བཞྱིན་པར་གནས་ན་མཉམ་བཞག་དང་འགྱུས་ན་རེས་ཐོབ་ཏུ་བེད། དྲན་པས་མ་ཟྱིན་པར་ཐོམ་མེ་ལུས་
པ་དེ་ལ་མྱི་རྟོག་པ་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་རེས་ཤེས་ཟེར། འགྱུས་ན་འཁྲུལ་པའྱི་རེས་ཤེས་ཟེར། དགེ་སོར་མྱིན་པས་སོས་བལ་
གྱི་མཉམ་རེས་དྲན་མ་དྲན་ཡྱིན་གསུངས། འདྱིའྱི་སབས་ཀྱིས་དྲན་པ་དེ། ས་མ་ལ་ལྟས་ན་རོལ་མེད་ཀྱི་དྲན་པ་དང་། དྲན་
པ་ཚུར་འཆར་ཟེར། དེའྱི་དོན་ཡང་རེ་གཅྱིག་གྱིས་སབས་སུ་མ་ཡེངས་པར་བེད་དགོས་བསམ་པའྱི་འདུན་པ་སོན་དུ་འགོ་
བའྱི་གནས་ཉམས་འཚོལ་བས་ཕར་འཆར་ཟེར། 

 འདྱིར་དེ་མ་དགོས་པར་དྲན་ཙམ་དེ་ཀས་ཆོག་པས་ཚུར་འཆར་ཟེར། འདྱི་ལ་རེ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། སོང་བེད་དྲན་པའྱི་བློ་
ལྡན་ཞེས་གསུང་། དོན་དུ་འདྱིའྱི་སབས་སྟོང་ཉྱིད་རྟོགས་ཀང་ཁེར་ཁ་ཆུང་བས་ཡེངས་དོགས་ཀྱི་འདུན་པ་དང་བཅས་
བསང་བས་སྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་བཟུང་དྲན་དུ་ཡོད། དྲན་འདུན་གཅུར་དྲག་ན་སངས་གཉེན་གངས་འཕོད་འདྲ་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་བས། 
མ་ཡེངས་མྱི་སོམ་པའྱི་ངང་ནས་ལྷོད་ཆ་གཙོ་བོར་བེད་དགོས། བསོམས་ན་སེམས་ལ་ལྷན་པ་བཏབ་པར་འགོ་བས། 
བསོམས་པ་ཤེས་པ་ཕྱྱི་མ་ཡྱིས། །སེམས་ལ་ལྷན་པ་གདབ་ཏུ་མེད་ཅེས་དང་། རེ་བླ་མས། རྟོགས་པ་ཤར་བའྱི་གང་ཟག་
གྱིས། །མ་བསོམས་ན་ནྱི་ལས་ཐབས་ཚར། །སོ་ནམ་ཟྱིན་ནས་ཉལ་ལ་བསད་ཅེས་པར། བསོམས་པ་བས་དུམ་ཙམ་
འཁྲུལ་ཡང་ས་ཡྱི་གསུངས་པས། མྱི་སོམ་མ་ཡེངས་ཙམ་མེད་ན་ལམ་གྱི་ས་མཚམས་མྱི་ཕྱེད་པས། མ་ཡེངས་མྱི་བསོམ་
པའྱི་ལམ་ཁེར་འདྱི་གནད་དུ་ཆེ་བ་ཡྱིན། འདྱི་ནས་རྟོག་པ་ཐོལ་སེས་པ་དང་། དེའྱི་ངོ་ལ་བལྟས་པས་ཡལ་འགོ་བ་དེ་མྱི་
དགོས་པར། རྟོག་པ་ཁོ་རང་རང་ངོ་ཤེས་བཞྱིན་པར་སེ་འོང་། དེ་ཁ་རང་གྱིས་བློ་ཁ་ཅུང་མྱི་ཚིམ་པར། རྟོག་པ་དེ་དག་
བའྱི་རེས་ཀྱི་དངས་རེན་ལྷང་ངེ་བ་དེ་ལ་བློ་འགོ་བས། བློ་རེ་མྱི་རྟོག་པ་ལ་གཏད། ཁས་ལེན་རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུར་བེད་ཟེར་
བའྱི་ཆོས་སད་ཀང་འདྱིར་འོང་བ་ཡྱིན། རྟོག་པ་གང་སེས་སོ་མ་དེ་ཀས་བློ་ཁ་ཚིམ་ཞྱིང་། དེ་ཀ་ལ་བཏང་འགོ་བཞག་སོད་
རང་དབང་འདུས་ན་མཉམ་རེས་ཤེས་སོར་ལེར་གཅོད་མྱི་དགོས་པར། གང་ཤར་སོམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བ་བའྱི་གཡེར་པོ་
ཆེ་དེ་ཡོང་བ་ལགས། ལམ་གང་ཤར་ལ་དགག་སྒྲུབ་སངས་བླངས་བལ་ཟེར་བ་ཡང་། འདྱི་ནས་ཡྱིན་ཡང་དེ་ལ་༼ཡྱིན༽་
མྱིན་ལུགས་དང་ལམ་ཁེར་གཉྱིས་འབེད་དགོས། དང་པོ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་ངང་མ་ཤོར་བའྱི་ངོས་ནས། རྟོག་པའྱི་
རྣམ་འགྱུར་གང་ཤར་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་མ་འདས་མོད། ལམ་ཁེར་ལ་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་ནས་གསུངས་པ་
ལྟར་ཤེས་དགོས། དེ་ཡང་རྟེན་འབེལ་བཞྱི་སོམ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། འདྱི་ནས་རེས་ཐོབ་རལ་རྫོགས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་
རྣམས་མ་འཆོལ་བར་དུས་དང་བསྟུན་ནས་སྱིག་པ་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་རྣམ་རྟོག་སོམ་དུ་ཤར་བས། ངེས་མེད་ནང་ནས་
འཆར་བའྱི་སབས་ཡྱིན་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་མཚན་ཉྱིད་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ལྟར་འདུག་
སོགས་སོམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་ནགས་ལ་མེ་མཆེད་པ་ལྟར་རོལ་འོང་། དེའྱི་རེས་སུ་འབང་ན་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་པར་སོང་
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ནས་རྱིག་པ་སོ་ཤོར་བས་གཅྱིག་ཆོག་གྱི་རྒྱལ་ས་ཟྱིན་པ་དཀའ། གོ་བ་དང་ཆོས་སད་བཟང་ཡང་། ཉམས་མོང་ཞན་པས་
ཉྱིན་པར་ཡེངས་རེན་མཚན་མོའ་ིརྨྱི་ལམ་འཁྲུལ་ཕྱྱིར་འཆོར། མགུར་མ་དང་ཚིགས་བཅད་འདྲ་རོམ་སྱིང་འདོད། ཆོས་
བརྒྱད་ཀྱི་སང་ཤེས་ལངས་པས་ཆོས་འཇྱིག་རྟེན་གང་ལའང་ང་རང་མཁས་སམ་པའྱི་རློམ་ཞེན་སེ། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཚོང་བུ་
ལོན། དག་འདུལ་གཉེན་སོང་སོགས་ཡང་སར་མ་ཤེས་པར་འདུག །ད་འདྱི་ཙུགས་བས་ན་དེ་ཙུགས་བེད་ཆོག་འདུག་སམ་
པའྱི་རམ་རམ་པ་འཆར་བ་དེའྱི་རེས་སུ་འབངས་ན་གཅྱིག་ཆོག་གྱི་རྒྱལ་ས་ཤོར་ཏེ། སོམ་ཆེན་པ་དེ་བེལ་ཚུབས་སེ་འགོ་
ནས། སྱིང་ལ་དྲན་ཚད་ལག་ལེན་དུ་རོམ། སོམ་མ་དང་སྱིན་བདག་གྱིས་རམ་གཏོར་ལ་བློ་འགོ་ཕན་སེམས་དུ་གོ། བླ་མ་
དང་མཆེད་གོགས་ཀྱི་བསབ་བ་ལ་ལོག་པར་མཐོང་བས་བར་ཆད་ཀྱིས་ཚུགས་ས། ཞེ་འདོད་ཀྱིས་བརམས་ཚད་མཐར་མྱི་
ཕྱྱིན། མྱིས་འཕྱ་ལ་རང་སྡུག་པས་འོ་བརྒྱལ་བ་ལགས་སོ། །ཉམས་མོང་ལ་གནས་ཆ་མེད་པས་སོད་མྱི་ཚུགས་ཚེ་སོང་ཁ་
ལ་རྒྱན་དུ་མཐོང་བ་འོང་། རོ་གཅྱིག་འདྲེས་པའྱི་རྦ་ལ་གཡེངས་ཟེར་བའྱི་འཁོར་ས་ཡང་འདྱིར་འོང་བ་ཡྱིན། བར་ཆད་དང་
དངོས་གྲུབ་འཐབ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པས་ཁེ་ཉེན་ཆེ། བར་ཆད་དང་ལས་ངན་གྱི་སོང་རྟགས་རྣམས་འགན་པ་བཞྱིན་དུ་འོང་
བས་རྣལ་འབོར་པའྱི་ཕོ་ཤན་འདྱི་ནས་ཕྱེད་འོང་། དེ་ཡང་བཟང་རེན་རྣམས་ལམ་དུ་སོངས་དཀའ། ཕག་དོགས་དོག་གྱི་
རྟོག་པ་ཡང་རྣ་མཆོག་ལ་སྱིར་བུ་རྒྱུག་པ་ལྟར་འོང་གསུང་འདུག །སོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་ལ་ཡང་སོན་འབྱུང་དོགས་ཡོད་
པས་འདྱིར་གཟབ་པར་ཞུ་ལགས། འདྱིར་གཟབ་པར་ཞུ་ལགས། འདྱིར་གཟབ་པར་ཞུ་ལགས། ཕའྱི་བུ་ཚོ། ཕའྱི་བུ་ཚོ། 
ཕའྱི་བུ་ཚོ་རེམ་རེམ་རེམ་ལགས། འཛིན་པ་ཡང་ཆེ་བའྱི་རྱིང་ལ་ངོས་ཟྱིན་དཀའ། དཔེར་ན་འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་རྦ་
ལ་གཡེང་ཚེ་ངོས་མྱི་ཟྱིན་པར། ང་རང་གྱི་འདྱི་ཡྱིན། ང་ལ་སོན་མེད། ཡོན་ཏན་གྱིས་བརྒྱན་ཡོད། དེ་བས་གཞན་དེ་དང་
དེ་ལ་སོན་དེ་དང་དེ་འདུག་སམ་ནས་གཞན་སོན་མཛུབ་མོས་འབྲུ། རང་སོན་ཨེན་རེ་མཐོང་ན་ཡང་སོར་མོས་འགེབ། 
ཆོས་པ་གཞན་ལ་ཕག་དོག་ནྱི་རྟ་འགན་བེད་པ་བས་ཀང་ཆེ། རབ་རྩུབ་ཀྱིས་ལུང་པ་འགེངས་ཡོང་། དེའྱི་ཚེ་ཕན་སེམས་
ཅན་གྱི་བློས་མ་བཟོད་པར་བསབ་དོན་འདྲ་བེད་པར་སེམས་ཚེ། མཆེད་གོགས་དང་ཨ་ཀང་ཡང་ཆེ་སྟེ། བླ་མས་མཚང་
ནས་ཅུང་ཞྱིག་རོལ་ནས་སོན་འཛིན་པར་སེམས་ཀང་། ང་ལ་མྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོས་མཐོང་མོས་འདུན་བེད་པ་འདྱི་ལ། 
བླ་མ་ཡང་ཕག་དོག་བེད་པར་འདུག་པས། ད་རེས་ནས་ས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་ནས་ངས་ངས་བསམ་པ་འཆར། དེའྱི་རེས་
སུ་འབངས་ན་བར་ཆད་ཀྱིས་ཚུགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ལར་ཡོན་ཏན་གྱི་རལ་ཁ་རྫོགས་རན་པ་དང་། བསོད་དེས་འཆུན་པ་
དཀའ་པོ་རང་ཡྱིན། དེ་ལ་དགོངས་ནས་རེ་རྒྱ་རས་ཀྱིས། ཆུ་ཁོལ་ཁའྱི་མེ་མ་གསོད། རོད་འཕུར་ཁའྱི་གཤོག་པ་མ་
གཅོག །དཀའ་ལས་བས་པའྱི་ནོར་ཆུ་ལ་མ་འབོ། གཏེར་རོལ་ཁའྱི་ཁ་མ་བཀག །སོ་ནམ་བས་པའྱི་སྟོན་ཐོག་སད་ལ་མ་
བསྐུར་སོགས་གསུངས་པ་ཡྱིན་མོད། དུས་འདྱིར་རེན་བཟང་ངན་གང་གྱིས་ཀང་མ་བསོད་པར་གཉེན་པོའ་ིརྟགས་ཚན་
མོས་གུས་ཀྱིས་བེད་ཀྱིན། དགོས་མེད་ཀྱི་དྲག་སགས་ལ་གཉེན་པོའ་ིཕ་ཆོད་སྦོམ་ཆོད་དུ་གཏོང་ནས་སོད་ནུས་ན་བར་
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ཆད་ཐམས་ཅད་རང་སར་ཞྱི། དངོས་གྲུབ་མྱི་འདོད་ཀང་ཆར་བཞྱིན་འབབ། ལྷ་འདྲེ་མྱི་གསུམ་དབང་དུ་འདུ། རང་དོན་
ཆོས་སྐུའྱི་རྒྱལ་ས་ཟྱིན། གཞན་དོན་རོལ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བས། རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབོར་པ་འདྱི་ལ་ཕོ་རོད་སེས་
པ་ཟེར། བསོད་ནམས་ཆེ་བའྱི་མཆོག་ཀང་འདྱི་ལ་ཟེར་བ་ལགས། འདྱི་ནས་ཚེ་བསོད་ནམས་སུ་མྱི་འགྱུར་བས། མར་
མེའྱི་གཞྱི་མའམ། བུམ་པ་བཟང་པོའ་ིགཏེར་དང་འདྲ། རང་འདོད་ཀྱིས་ཁོང་སྐྲན་ཐོན་པས་བས་ཚད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་
དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན། རོ་གཅྱིག་གྱི་མཉམ་རེས་འཛིན་མྱི་འཛིན་གསུངས་པས། འཛིན་པ་གང་ལ་ཞུགས་ཀང་རེས་
ཤེས་སུ་བེད། འཛིན་མེད་རང་གོལ་ལ་ལམ་གྱི་དངོས་གཞྱིར་བེད། འཛིན་པ་མ་ཞུགས་པ་དེ་ཀ་ལ་ཤར་གོལ་དུས་མཉམ་
མམ་བ་ལམ་རེས་མེད་ཟེར། འཛིན་པ་ཞུགས་ན་འཁོར་བ་བ་བ་ཡང་དེས་བསེད་པས། རེ་རོད་ཚང་པས། འཁོར་བ་བ་བ་
འཛིན་པ་ཟེར་བ་ཡྱིན། ངས་འཁོར་བ་འདྱི་ལ་ཐོ་ལེར་བེད་པ་ཡྱིན། ཡོ་ལེར་བེད་པ་ཡྱིན། བོལ་ལེར་བེད་པ་ཡྱིན་གསུངས་
ནས། གནས་གཅྱིག་ཏུ་ལོ་གསུམ་ལས་མང་བར་མྱི་བཞུགས་པར། ལོ་གསུམ་པའྱི་མཐར་སོང་དག་རེ་མཛད་ནས། 
དངོས་པོ་གང་ཡོད་རྣམས་གདན་ས་ར་ལུང་དུ་སེལ། སེད་འདྲེན་མྱི་ཐུབ་པ་རྣམས་དེ་ཕྱོགས་ལ་སེལ་ནས་འཇོག་གྱིན་
གནས་སོ་བར་གདའ། ངས་རང་འདོད་ཀྱིས་ཁབ་གཅྱིག་ཀང་ལེན་མ་མོང་གསུང་། དངོས་པོ་སྟེར་མཁན་འདྲ་བྱུང་ཚེ། 
འདྱི་ལ་ང་རང་གྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བའོ་སམ་པའྱི་འཛིན་པ་མ་ཞུགས་པའྱི་གོང་དུ་འབུལ་ས་ཡོད་ན་འབུལ། སྟེར་ས་ཡོད་ན་
སྟེར། ཡང་ན་གཅྱིག་ལ་བསོས་ནས་འཇོག་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འདྱི་ང་རང་ལ་མཁོ་སམ་པ་བྱུང་ན་མེ་ལ་སྱིན་བསེག་བེད་
པ་ཡྱིན། བདག་འཛིན་འདྱི་གྱིབ་ཆེ་འགོ་ས། འཆང་དཀའ་གསུངས་ནས་དངོས་པོ་བཟང་བའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཀང་ཚགས་
མྱི་མཛད་པར་འདུག །ཏྱིལ་གྱི་ཤུན་པ་ཙམ་གྱིས་ཟུག་རྔུས་ཀང་། ནམ་ཞྱིག་སྡུག་བསལ་འབའ་ཞྱིག་བསེད་པར་བེད། 
 གང་ལ་ཞེན་པ་ཡོད་ན་དེ་ཡང་ཐོང་གསུངས་པས་དགོངས་འཚལ། ལར་འཛིན་པ་ཡོད་རྱིང་ལ། མོང་འདོད་བློའ་ིཆ་ཞྱིག་
ཡོད་པས། རེ་རོད་ཚང་པས་མོང་འདོད་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ་རྟོག་པས་ཐབས་མྱི་ཆག  །ཆ་ལ་བ་རན་མ་དང་མ་བལ་
ན། །ཐེམ་པ་ལ་གཙང་དུས་མྱི་ཡོང་ཞེས་གསུངས། འདྱི་ལ་དགོངས་ནས། རེ་བླ་མས་ཇྱི་སྱིད་འགྱུར་བ་ཡོད་ཀྱི་
བར། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་འབེལ་པར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ལུང་དང་སར། །དོན་ལ་མོང་འདོད་བློའ་ིཆ་དེ་ཟད་
ན། །སང་བའྱི་བུད་ཤྱིང་ཟད་པས། །སོང་བེད་ཀྱི་མེ་ཡང་ཟད་དེ། །བློ་ཟད་ཆོས་ཟད་ཅེས་ཟེར། །ཡང་དག་གྱི་དྲན་པ་དག་
པ་ཡང་དེ་ཀ་ལགས་མོད། དམ་ཚིག་སོམ་ལས་རྣམ་པར་གོལ། །བ་བ་ཡང་འདྱི་ནས་ཡྱིན་ཚོད་དུ་འདུག །རྒྱུ་མཚན་སང་
བའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མེད་པས་སོང་བེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་མྱི་ཡོང་བས་སོ། །འདྱི་ལ་རེ་བླ་མས། སེམས་ཀྱི་འགྱུར་མེད་ཐོབ་
ནས་ནྱི། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་འབེལ་པ་མེད། །ཅེས་པའྱི་ལུང་དང་སར། ཡེ་ཤེས་མྱིག་གཅྱིག་དྲྱི་མ་མེད། །རྒྱལ་བས་མ་
གཟྱིགས་རྒྱལ་བ་ཉྱིད་སོགས་གསུངས་པར་འདུག་གོ། །སེམས་ལགས་པས་གཟྱིགས་འཚལ། འདྱིར་སས་པ། བླུན་པོའ་ི
མགོ་བོར་མཁས་པའྱི་ཐོད་འཛིན་པའྱི། །རོམ་པའྱི་དཔེ་ཁལ་གལ་བ་མ་ལགས་ཀང་། །ཐོས་ཆུང་བློ་རྨོངས་རང་ལ་ལྟོས་
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བཅས་ལ། །ཕན་སེམས་ཟོལ་མེད་བསབ་དོན་བགྱིས་པ་ལ། །ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་རྣམས་བླ་མ་མཁའ་འགོ་དང་། །མཁེན་
ལྡན་ཆོས་མཛད་སན་སར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །སོམ་ཆེན་ཚིག་ལ་འགལ་འདུས་རྱི་མྱི་འཚལ། །དོན་ཐོག་མ་ཕེབས་
ཚིག་གྱིས་འགོལ་བར་རྱིགས། །དེ་སད་འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་འབྲུག་ས་ཅན། །འབྲུག་ལྟར་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་གགས་པ་
དེས། །འབྲུག་པའྱི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྱི་ཁུར་ཁེར་ནས། །སལ་བཟང་རྣ་བར་འབྲུག་ས་འདྱི་བསགས་སོ། །ཞེས་རེ་
བཙུན་གགས་པ་དཔལ་གྱི་ཞབས་ཀྱིས་པདོ་བཀོད་ཅྱིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་གནས། ཁྱུང་མཆུ་བཀ་ཤྱིས་ལྷ་གདེངས་
ཞེས་པའྱི་རོ་རེའྱི་བག་སྟེང་ཉམས་དགའ་བ་དེར་ཟྱིན་པར་བྱིས་པའོ།།   །། 
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༄༅། །རྟེན་འབེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་རྨོངས་པ་མྱིག་འབེད་བཞུགས་པའྱི་དབུ་ཕྱོགས་ལགས་སོ། ། 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞྱིང་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ཐུགས་
བརེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་ནས་བང་ཆུབ་བསྒྲུབས་པའྱི་འགལ་རེན་བར་ཆད་ཞྱི་ཞྱིང་མྱི་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་
གསོལ། སོམ་ཆེན་སྒྲུབ་པ་བ་མཆེད་གོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ངེས་རྒྱུར། ད་རེས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་འཛོམ་པ་འདྱི། སོན་བསག་བཟང་པོའ་ིགཟུགས་བརན་དང་ཁ་རེ་བ་སོམས་ཤྱིག །དེ་ལ་ད་ལྟ་རང་ནས་ལ་འུར་
དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་བརོན་ཞྱིང་འགྲུས་པར་མ་བས་ན། རེན་གྱི་གར་བསྒྱུར་ཆ་མྱི་འདུག་པས་འཕལ་དུ་ཆོས་དང་ཤེས་རྒྱུད་
ཅྱི་འདྲེའྱི་ཐབས་ལ་འབར་པར་རྱིགས་སོ།། 

  འོ་སོལ་རྣམས་སར་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བར་འཁམ་པའྱི་རྒྱུ་ཅྱིས་ལན་ན་མ་རྱིག་པས་ཁ་བཏགས་བས་པའྱི་དེ་མ་ཡྱིན་
ལ་དེར་འཛིན་གྱི་སང་ཆ་ཕ་མོ་ཞྱིག་ཡུལ་དུ་བཅང་པས། རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་ལུགས་འབྱུང་འགོས་ཀྱི་རྟོག་པ་ནས་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པར་ཇེ་རགས་སུ་སོང་ནས་འཁོར་བའྱི་དུྡྷཿཁ་ས་ཚོགས་པ་བསེད་པས་ངེས་པར་འཁོར་བར་
འཁམ་པའྱི་རྟེན་འབེལ་སོན་ཅན་ཐྱིག་ལེ་ནག་པོ་ཞེས་བཏགས། མྱི་ལུས་ཐོབ་ཀང་དགེ་སྱིག་ལ་ཁེ་ཉེན་གྱི་བླངས་དོར་མྱི་
ཤེས་པས་རྨོངས་པའྱི་སབས་འདྱིར། སོ་སོ་སེ་བོའ་ིདགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རེས་སུ་ཟྱིན་ནས། བླངས་དོར་གྱི་གནས་
ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་བྱིན་ནས། སྱིག་པ་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ཡང་བ་མྱི་འོས་པར་བསམ་པས། ངན་སོང་དུ་སེ་བའྱི་སོ་བཅད། 
དགེ་བའྱི་ལས་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བསྐུལ་བས་མཐོ་རྱིས་སུ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་བས་པར་འདུག་ལ། ཐུན་མོང་གྱི་སབས་
འགོ་ཙམ་ཁས་ལེན་པའྱི་སལ་བ་དང་ལྡན་ཚེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཁྱུར་ཚུད། སོང་བདུན་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་ནོད་ཅྱིང་། སང་བླང་གྱི་གནས་ལ་མ་རྨོངས་པར་བསྲུངས་ཚེ་འབས་བུ་མཐོ་རྱིས་ལྷ་མྱིའྱི་གོ་འཕངས་ལགས་
སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིདགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རེས་སུ་ཟྱིན་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོམ་པ་ཁས་བླངས་ཏེ། 
མཁམ་མཉམ་གྱི་མ་རན་དྲྱིན་ཅན་རྣམས་ལ་བམས་པ་དང་སྱིང་རེ་རྱིས་མེད་པར་བསོམ་ཞྱིང་། བདག་ལས་གཞན་གཅེས་
ཀྱི་བསམ་པས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉྱིས་ལ་བློ་སོང་བས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཁྱུར་ཚུད། དོན་ལ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་
པའྱི་ཉེ་རྒྱུའྱི་ར་བ་འདྱི་ནས་ཟྱིན་དགོས་པར་འདུག་པས། བཀའ་གདམས་པའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་
དང་རྣམ་ཐར་ལ་སོབ་པར་རྱིག་གོ།།  

 གཞྱི་སོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་གྱི་རྟེན་འབེལ་གསུངས་པ་ཡང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ནས་བསོམ་པས་སོམ་
པ་དང་། དགེ་ལས་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ནས་སྒྲུབ་པ་སོགས་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མྱི་འབལ་བས་དམ་ཚིག་གོ། །ཆོས་བེད་པའྱི་རྒྱུའྱི་
གཙོ་བོ་བླ་མ་ལ་རགས་ལས་པས། རེ་རྒྱ་རས་ཀྱི། རྒྱུའྱི་ཙོ་བོ་ཡྱིན་པས་མཚན་ལྡན་བླ་མ་ཚོལ་གསུངས་པ་ལྟར། བླ་མ་
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དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་ངེས་པ་ཞྱིག་འཚོལ་བ་གནད་དུ་ཆེ། དེ་ཡང་། སགས་ལ་གཞོལ་བ་དང་། 
བསམ་གཏན་ལ་གཞོལ་བ་གཉྱིས་གསུང་པ་བསྟེན་པར་བ་བ་ལ་ཁད་མེད་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ནྱི་ཕྱྱི་མ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ནྱི། ངེས་དོན་དབང་དུ་མཛད་པར་འདུག་ལ། རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་རྱིམ་སོགས་གསང་
སགས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ལ་སོབ་པར་འདོད་པ་དག་ནྱི་སྔ་མ་བསྟེན་དགོས་ཏེ། སྡུད་པ་ལས། སོབ་མ་བཟང་པོ་བླ་མར་གུས་
ལྡན་དེ་དག་གྱི། །བླ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་བསྟེན་པར་བ། །ཅྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན་མཁས་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ནྱི་དེ་
ལས་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པས། ཚིག་ལ་མཁས་པར་འདོད་ན་ཚིག་ལ་མཁས་པའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དང་། དོན་
ལ་མཁས་པར་འདོད་ན་དོན་ལ་མཁས་པའྱི་རྟོགས་ལྡན་གྱི་བླ་མ་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཞྱིག་ལ་
གཏུགས་དགོས། མྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དང་ཕད་ན་སོན་གྱི་ས་བོན་ཡྱིན་པས་ཕུང་འཚེངས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེའོ། །དེ་བསྟེན་
ཐབས་ཀང་། རྟག་ཏུ་ངུས་ཆོས་འཕགས་བསྟེན་པ་དང་། རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པས་ཏྱིལྱི་པ་བསྟེན་པ། རེ་མྱི་ལས་མར་པ་བསྟེན་
པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་ཐར་ལ་མྱིག་འཕངས་ཡར་འདེགས་ཀྱི་ངེས་པ་སོབ་གལ་དུ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་། བླ་མའྱི་དྲུང་དུ་མོས་གུས་ཀྱི་
རྟེན་འབེལ་བསྱིག་པར་གསུངས་པས། རང་གྱི་བླ་མ་བསྟེན་པའྱི་སབས། མོས་གུས་ཀྱི་ཅྱི་གསུང་བཀའ་བསྒྲུབས་དང་། 
ཞབས་ཏོག་དགུ་ཕྲུག་གྱི་བསྒྲུབ་མ་བསྒྲུབས་ཀྱི་བེད་པས། རང་གྱི་འགོ་དོན་བེད་པའྱི་ཚེ་ན་རེས་འཇུག་གྱི་སོབ་མ་རྣམས་
ཀྱི་ཡང་། དེའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་བེད་ལས་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། རེ་རྒྱ་རས་ཀྱི། ད་ལྟ་རང་གྱི་བླ་མ་ལ་བློ་སྱིང་དཔྲལ་གསུམ་མ་
གཏད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱྱིས་ནས་རང་ལ་བློ་གཏོད་མཁན་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ནོར་དངོས་པོ་མ་ཕུལ་ན། ཕྱྱིས་
ནས་རང་ལ་ཡང་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་དངོས་པོ་འབུལ་མཁན་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། བླ་མའྱི་བཀའ་ཅྱི་གསུང་དང་ལེན་གྱིས་མ་
བསྒྲུབས་ན། ཕྱྱིས་ནས་རང་གྱི་ངག་ལ་ཉན་མཁན་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་མ་བསྒྲུབ་ན་ཕྱྱིས་ནས་རང་ལ་
སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་མཁན་མྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན། མོས་གུས་ལ་ལྟེམ་རང་བས་ན། ཕྱྱིས་ནས་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་
ལ་ཡང་དེ་ལྟར་བེད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བླ་མའྱི་ཞབས་ཏོག་ལ་མངོན་ལོག་གྱི་བེད་ལས་བྱུང་ན། རང་གྱི་ཞབས་ཏོག་ལ་ཡང་དེ་
ལྟར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་གསུང་པ་དང་། རེ་རོད་ཚང་པས་དང་པོ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའྱི་སབས་ཞོ་བླུག་རེ་ཙམ་འབུལ་མཁན་བྱུང་
ཚེ། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ང་ལ་བར་ཆད་འདྱི་ལྟར་གཏོང་བ་གསུངས་ནས་མྱི་ལེན་པའྱི་ཁར་ཁོང་རང་གྱི་མདུན་ཁར་ས་ལ་
རེབ་པ་སོགས་མཛད་པ་གདའ། འཇམ་ལ་སོར་རྒྱགས་ཞུས་ནས་ཕུལ་ཚེ་མ་བླངས་ཀང་། རམ་པ་དང་བསེས་ནས་འབུལ་
རྱིས་བས་པས་མ་བཞེས་པར། གནས་གཞན་དུ་འཕོས་པ་སོགས། ཞེན་ལོག་གྱི་ལྟགས་ཚུགས་བཟང་བའྱི་དཔེར་མཛད་
པ་ནྱི། འདོད་ཡོན་ལ་ཞེན་པ་ཡོད་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཕྱྱིས་ནས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ང་གོས་བཟང་ངན་ལ་ཞེན་འཛིན་མེད་ཀང་། 
ཁེད་རང་རྣམས་ཚོགས་རྫོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇམ་ལེགས་བཟང་བ་རེ་བྱུང་ན་ང་ལ་ཕུལ། ཟས་ལ་ཆགས་ཞེན་མེད་ཀང་
བཟའ་བཏུང་གྱི་ཁ་ཟས་བཙལ་ལ་ལེགས་པ་རེ་བྱུང་ན་ང་ལ་ཁེར་ཤོག་གསུངས་པའང་། རེས་འཇུག་རྣམས་བསོད་ནམས་
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བསག་པའྱི་ཞྱིང་སའྱི་མཆོག་བླ་མ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་དགོངས་ཏེ། སོམ་འབྱུང་ལས། བླ་མེད་མཛད་པའྱི་སོབ་དཔོན་ནྱི། །རོ་
རེ་སེམས་དཔའ་རབ་མཆོད་ན། །དེ་ཡྱི་བསོད་ནམས་མ་བས་ཤྱིང་། །དཀའ་ཐུབ་མ་བསྟེན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །ཅེས་བསོད་
ནམས་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སངས་ནས། །བླ་མའྱི་མཆོད་པ་ཡང་དག་
བརམས། །དེ་མཉེས་པས་ནྱི་ཀུན་མཁེན་པའྱི། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཉྱིད་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཏེ་
ཚོགས་གསུམ་སད་ཅྱིག་གྱིས་རྫོགས་པའྱི་གནད་ཀང་། བླ་མ་མཆོད་པ་ལ་ཡོད་པས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་
ཅད་ལ་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་རྱིའྱི་རྒྱལ་པོ་རྱི་རབ་ཙམ་སྤུངས་ཏེ་ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བླ་མའྱི་བ་སྤུ་ཁུང་བུ་གཅྱིག་མཆོད་
པ་ལེགས་བས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་སོགས་གསུངས་པ་ལ་དགོངས་པར་འདུག །བསྟེན་ཐབས་ཀང་། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་
པར། བླ་མ་མཉེས་བེད་གང་ཡྱིན་བ། །མྱི་མཉེས་བེད་ཀུན་སངས་པ་ནྱི། །དེ་དང་དེ་ལ་འབད་དེ་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་ལས་མ་གཡོས་པའྱི་གུས་འདུན་གྱི་ཞབས་ཏོག་གནད་དུ་ཆེའོ།།  དེ་ཡང་། རེ་པད་དཀར་པོས། སྟོན་པས་གསུངས་
པའྱི་ལུང་གྱི་ཆོས་འཁོར་རྣམས་ནྱི་གདུལ་བའྱི་ཁམས་དབང་མོས་པ་བག་ལ་ཉལ་མཐའ་ཡས་པ་དེ་དག་སོ་སོའ་ིངོ་བཟུང་
ནས་གསུངས་པས། ཚིག་གྱི་བརོད་པ་ཐ་དད་དུ་སོང་ནས་རྒྱ་ཆེ་ཡང་། མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞྱིའྱི་གཏན་ལ་ཕབས་ན་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ཀང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གཅྱིག་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་དོན་དུ་སོར་བ་གཅྱིག་པར་འདུག་ལ། དེ་རྟོགས་པར་བེད་པ་
ནྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ལ་རགས་ལས་པས་ལུང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཙོ་བོར་བསགས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
 བློ་ཆོས་སུ་སོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་། ཆོས་ཆོས་སུ་འགོ་མྱི་འགོ་ནྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་དྲྱིན་ལ་རགས་ལས་ཏེ། ནད་པ་སྨན་རལ་
དང་འགོགས་ཀང་ནད་དེ་དང་དེའྱི་གཉེན་པོར་གང་འགོའ་ིསྨན་སོར་མ་ཤེས་པར། ངའྱི་འདྱི་ནད་ཡྱིན་པས་དེའྱི་གཉེན་པོར་
སྨན་གཏོང་དགོས་སོ་སམ་ནས་བཏང་ཡང་། ཕལ་ཆེར་སྨན་ནད་ཀྱི་གོགས་སུ་སོང་བ་མང་བས་སོ།།  དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གཏན་
ལ་འབེབས་པའྱི་ཐབས་ལ། མདོ་སགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་བཞེད་ཚུལ་འདྲ་ལ་འདྲ་མྱིན་དང་། ཁྱིད་ཚུལ་སོ་སོའ་ིཕྱག་
ལེན་འདྲ་ལ་འདྲ་མྱིན་བྱུང་ཡང་། དེ་ཁོ་ན་ཉྱིད་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གུང་གཅྱིག་ཏུ་འདྲྱིལ་ཡོང་བ་ཡྱིན་
ལ། དེ་ཡང་། བླ་མ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་འདུ་ཤེས་སངས་ནས་ཡང་དག་པའྱི་འདུ་ཤེས་བསྟེན་དགོས་ཏེ། བླ་མ་ལ་སྨན་པའྱི་
རྒྱལ་པོའ་ིའདུ་ཤེས་དང་། རང་ལ་ནད་པའྱི་འདུ་ཤེས། གདམ་ངག་ལ་སྨན་གྱི་འདུ་ཤེས། དེ་ནན་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་
ནད་གསོ་བའྱི་འདུ་ཤེས། གོགས་ལ་ནད་གཡོག་པའྱི་འདུ་ཤེས་དགོས། དེ་ཡང་། དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་ཞྱི་བ་འཚོལ་བ་
ཡྱི། །བསམ་པ་དྲག་ལྡན་མཁས་པས་ང་རྒྱལ་ངེས་བཅོམ་སྟེ། །ནད་པའྱི་ཚ ོགས་ཀྱི་གསོ་ཕྱྱིར་སྨན་པ་བསྟེན་པ་
ལྟར། །གཡོ་བ་མེད་པ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པར་བ། །ཞེས་དང་། དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གགས་པས། ཕ་ཕྱྱིར་ཐོས་
པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན། །དོན་དམ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་བསམ་པས་མྱིན། །སོགས་ལུང་གྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་དགོས་པ་དང་། 
བརྟག་གཉྱིས་ལས། གཞན་གྱིས་བརོད་མྱིན་ལྷན་ཅྱིག་སེས། །གང་དུ་ཡང་ནྱི་མྱི་རེད་དེ། །བླ་མའྱི་དུས་ཐབས་བསྟེན་པ་
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དང་། །རང་གྱི་བསོད་ནམས་ལས་ཤེས་བ་དང་། ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིས། ས་བ་འཛིན་པ་མེད་པར་ནྱི། །གྲུ་ཡྱི་ཕ་རོལ་སོལ་མྱི་
འགྱུར། །དེ་བཞྱིན་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་ཀང་། །བླ་མ་མེད་ན་སྱིད་མཐའ་མྱིན་སོགས་ལུང་དུ་མས་བསགས་པའྱི་དོན་ནོ།།  
སྱིར་གསང་སགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ལམ། བྱིན་རླབས་མོས་གུས་ཀྱིས་མོས་གུས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རེད་པར་ས་བས་
དང་། ཁད་པར་རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི། བླ་མའྱི་མོས་གུས་ཀྱི་གོལ་བ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་
པས། མོས་གུས་མཐར་ཕྱྱིན་དཔལ་སྟག་ལུང་ཐང་པ་ཆེན་པོ་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་གྱི་ལམ་ཟབ་ཀྱི་མན་ངག་ཏུ། བསེད་རྱིམ་བླ་
མའྱི་རྣལ་འབོར། བཟླས་པ་གསོལ་འདེབས། ཉམས་ལེན་མོས་གུས་ཁོ་ན་ལ་ཆུ་བོ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབོར་དུ་བས་པས། 
ལམ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཆོད་དུ་རྫོགས་པ་ནྱི། ཇྱི་སད་དུ། མོས་གུས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིལམ་མཆོག་གྱིས། །གངས་མེད་
བསལ་པའྱི་ས་ལམ་སད་ཅྱིག་བསོད། །ཅེས་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསག །སྱིབ་པ་སངས་ཏེ་མཐར་མངོན་པར་
རྫོགས་པ་སངས་རྒྱ་དགོས་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀང་། བླ་མའྱི་མོས་གུས་ཀྱི་ཉེ་ལམ་དུ་འདུམ་པར་གསུངས་པ་དང་། 
རྒྱལ་དབང་རེས། སོམ་བསན་གྱིས་གོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་ཟ། །མོས་གུས་ཀྱིས་གོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དེ་གནད་ཀ་ཡོད་
མེད་ཀྱི་ཁད་པར་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་ལ། བླ་མ་མཚན་ལྡན་དང་སོབ་མ་སོད་ལྡན་འཛོམ་ན། བླ་མས་ཚིག་གཅྱིག་མ་
གསུང་། སོབ་མས་ཐུན་གཅྱིག་མ་བསོམས་ཀང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི། བསོད་ནམས་ཅན་ལ་ས་བ་མེ་
འཕད་འདྲ་ཞེས་གསུངས་པར་ལྟར་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་གདའ། དེ་ལྟར་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྟོབས་
ཀྱི་རྟོགས་པ་ཤར་བ་དེ་ལ། རྒྱལ་དབང་རེས། ཕ་བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་སྱིང་ལ་ཞུགས། །བུ་སོབ་མའྱི་མོས་གུས་གཏྱིང་ནས་
གཡོས། །ལས་ཅན་གྱི་འཁྲུལ་པ་བཙན་ཐབས་ཤྱིག །འདྱི་མོས་གུས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེའོ།།  དེ་ལྟར་
མོས་གུས་ཀྱིས་སྟོབས་ཀྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་རྟོགས་པ་དེ་ནྱི། གང་ཟག་དབང་པོ་ཡང་རབ་མོས་གུས་ཁོ་ནས་གོལ་བ་ཡྱིན་
པས། གཞྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་བཞག་སོགས་ལ་མ་ལྟོས་པའོ། །གཞན་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ངོ་ཤེས་པ་དེ་ལ་རྟོགས་པ་ཤར་བ་
ཟེར། དེ་ཡང་། མཉམ་བཞག་ཡོན་ཏན་སེ་བ་དང་། རེས་ཐོབ་རལ་རྫོགས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་གཉྱིས་ཀྱི་དང་པོ་ནྱི། ར་བ་
གཅྱིག་པོ་ཐག་ཆོད་ནས། །ཡན་ལག་བཞྱི་པོ་ཕྱོགས་སུ་བརངས་གསུངས་པས། བ་བ་ཐོང་པ། འདོད་པ་ཟད་པ། ཆོག་
ཤེས་པ། སོད་ཚུགས་ཐུབ་པ་དང་བཞྱིའོ། །བ་བ་མ་ཐོང་ན་སེམས་བ་རོལ་གྱི་དབང་དུ་འགོ་ནས། གནས་ལུགས་ཀྱི་
བཙན་ས་མྱི་ཟྱིན་པས་ཕུང་གསུམ་གྱི་ར་བ་འདྱིས་བེད་དོ། །འདོད་པ་ཟད་པ་ནྱི། གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ནས་ཐ་
སད་ཚིག་ཚོགས་སོགས་ཆོས་ཀྱིས་འདོད་པ་ཡང་ཟད་དགོས་ན། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་འདོད་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨོས་ཆོག་ཤེས་པ་ནྱི། 
ཟས་གོས། གནས་མལ་སོགས་འཕལ་ཕྱྱིད་ངན་ངོན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་ཤེས་དགོས་པའོ། །དེ་ཡང་རྱི་དྭགས་ཉལ་སར་ཕུར་
པ་རེབ་གསུངས་པ་ལྟར་སོད་ཚུགས་ཐུབ་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། ཕྱྱི་དབེན་པའྱི་གནས། ནང་བསམ་གཏན་གྱི་ཁང་བུར་ལུས་
གནད་འཁྲུལ་འཁོར་དང་མ་བལ་བའྱི་ངོས་ནས། གནས་ལུགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སོ་མ་ཤོར་བར་སོད་ཚུགས་དགོས་པ་དེར་
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གདའོ། །འདྱིའྱི་སབས་རང་དོན་ཆགས་སང་ལ་ཛ་རྡུང་བེད་དགོས་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པས། སྒྲུབ་པའྱི་དུས་འཇྱིག་རྟེན་བློས་
བཏང་གྱི་རྟེན་འབེལ་བསྱིག་གལ་ཆེ་བ་ལགས་སོ།།  གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབ་རྒྱུ་དེ་ནྱི་གོང་གྱི་འཁྲུལ་ལུགས་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་ཉྱིད་རང་ངོ་མ་ཤེས་པས། འཁོར་བའྱི་རྣམ་པར་འཁྲུལ་ལ། རང་ངོ་ཤེས་ན་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡྱིན་
པས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིརྟོགས་པ་ཤར་བ་ཟེར་ལ་འཁོར་འདས་དབེར་མེད་ཀང་འདྱི་ཀ་ཡྱིན་ཏེ། བརྟག་གཉྱིས་ལས། འདྱི་
ཉྱིད་འཁོར་བ་ཞེས་བ་སྟེ། །འདྱི་ཉྱིད་མ་ངན་འདས་པ་ཡྱིན། །རྨོངས་ཕྱྱིར་འཁོར་བའྱི་གཟུགས་ཅན་ལ། །རྨོངས་མེད་
འཁོར་བ་དག་པ་སྟེ། །འཁོར་བ་སངས་ནས་གཞན་དུ་ནྱི། །མ་ངན་འདས་པ་རྟོགས་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་
དེ་མངོན་དུ་གྱུར་པའོ། །འདྱི་ནས་འཁོར་འདས་རྒྱབ་གེས་ཚར་བ་ཡྱིན་པས། ངེས་པར་སངས་རྒྱ་བའྱི་རྟེན་འབེལ་སོན་
མེད་ཐྱིག་ལེ་དཀར་པོ་ཞེས་འདྱིའྱི་རང་འགོས་ལས་མ་གཡོས་པའྱི་ངང་ནས། རེས་ཐོབ་རལ་རྫོགས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་
རྣམས་ལ་གོལ་འཆུག་མེད་པའྱི་ཉམས་རལ་སོད་པ་ལགས་སོ།།  དེ་ཡང་། རྟེན་འབེལ་འཆུག་འགྱིག་ཐམས་ཅད་ཕྱྱི་ནང་
གསང་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབེལ་བརྱི་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་དཔེར་ན་བླ་མ་མཆེད་གོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་སོན་མཐོང་བས་མ་དགའ་
ལོང་གྱི་བྱུང་ན། དེས་ཡྱིད་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་འཆུག་པ་ཡྱིན་ཀང་སད་ཅྱིག་གཉྱིས་སུ་བརྒྱུད་མ་ཤོར་བར་ངོས་ཟྱིན་ནས་ལམ་
དུ་བཏང་ན་མོད་ལ་སོར་ཆུད་འགོ་བས་ཉེས་མེད་དོ། །དེ་ངོས་མ་ཟྱིན་པར་གཉྱིས་གསུམ་ཕན་ཆད་བརྒྱུད་ནས། ད་ནང་
ལས་དོ་དགུང་སོན་ཆེར་མཐོང་བས། ངག་ཏུ་སོན་བརོད་ན་ངག་གྱི་རྟེན་འབེལ་འཆུག་པས་བཞྱིན་རེས་འགྱུར་ལྡོག་
སོགས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པས། ལུས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་འཆུག་ནས་མཐར་དམ་ཉམས་སུ་འགོ་བ་ལ་ཚེགས་མེད་པས། 
ཕྱྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབེལ་འཆུག་པ་ཟེར། ཡང་། དེ་ལས་ཟློག་སྟེ་བླ་མ་མཆེད་གོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མོས་པ་
ལྷང་གྱི་བྱུང་ན་ཡྱིད་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་པས། མོས་གུས་ཕག་ས་རོ་མྱི་རེགས་པ་ཞེས། བླ་མ་མཆེད་གོགས་ཀྱི་
སྐུ་ཆེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སེམས་བཀོལ་བས་ད་ནང་ལས་དོ་དགུང་། དེ་ལས་སང་མོས་གུས་ཇེ་ཆེར་འགོ་ནས་ངག་གྱི་
སབས་སུ་མཆྱིའོ་སོགས་ཡོན་ཏན་བརོད་ན་ངག་གྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་པས། ལུས་ཀྱི་ཕྱག་དང་སོར་བ་སོགས་བེད་པས་
ལུས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་སྟེ་ཐུགས་ཡྱིད་གཅྱིག་འདྲེས་སུ་འགོ་བ་ནྱི་ཕྱྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིགས་
པའོ། །དུག་ལྔའྱི་རྟོག་པ་སོགས་གཞན་ལ་ཡང་རྱིགས་འདྲེ་ཤེས་པར་བའོ།།  འདྱི་ནས་རང་གཞན་གྱི་དོན་གཉྱིས་འགྲུབ་
མྱི་འགྲུབ་ཀྱི་ར་བ་བཟུང་ས་ཡྱིན་པས་གནད་དུ་ཆེའོ། །མགོ་ལ་ཀད་པ་དང་། ཁོང་པར་སྱིང་ཡོད་མེད་འདྱི་ནས་བཟུང་
འབེད་ཡོང་བས། ཡོན་ཏན་གྱི་ར་བ་འདྱི་ནས་ཟྱིན་ངེས་པ་གཅྱིག་དོ་གལ་དུ་ཆེའོ། །མྱི་བསོད་དེ་ཆེ་ཆུང་འདྱི་ནས་འབེད་
ཡོང་བ་ཡྱིན། བསོད་ཆེན་ཅྱིག་ན་འདྱི་ནས་བཟུང་སོ་གསུམ་ལྷོད་རྒྱངས་ཀྱིས་འགོ། བླ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་མཐོང་བས་
ཅྱི་གསུང་དང་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏོག །དགུ་ཕྲུག་སྒྲུབ་སེམས་ཀྱི་གོ་བརྟན། མཆེད་གོགས་ལ་དག་སང་དང་བརེ་གདུང་ཆེ། 
འདོད་ཡོན་ལ་བྱུར་དུ་མཐོང་། འདྱིར་སང་གྱི་མདུན་མ་ཡྱི་གར་མྱི་ཡོང་ལ་ཀུན་གྱིས་ཡྱིད་དང་མཐུན་པས། ཀུན་གྱིས་
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དཔལ་དུ་འགྱུར་བ་ཅྱིག་ཡོང་བ་ལགས་སོ། །དེའྱི་གཅྱིག་ཤོས་ཤྱིག་ན་འདྱི་ནས་བཟུང་བེལ་ཚུབ་བེ་འགོ། ལྷག་དང་ཆེ་
བས་གཞན་སུས་ཀང་མ་བས་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་བེད་བློ་འཆར། མྱི་དྲན་དགུ་དྲན་གྱི་བློ་ས་མང་བས་སོད་མྱི་ཚུགས། བླ་མ་
མཆེད་གོགས་དག་མཐོང་བ་ལྟར་སེམས། འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་སྤུ་ལོང་གཡོས་པས། ས་མདོ་དང་འདུ་ལོང་ཡྱིད་
ཡུལ་བཀམ་ནས། དེ་བེད་འདྱི་དགོས་ཀྱིས་ལུང་པ་འགེངས་ནས་རབ་རྩུབ་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་མང་། ཕྱེ་གཏོར་ལ་དགའ་གདུང་
སེ་བས་གྲྭ་སོར་ཐོང་པ་ལ་ཚེགས་མེད་ཀང་བ་ཐབས་ཅྱི། སྱིང་རེ་རེ་ན། སྱིང་རེ་རེ་ན། སྱིང་རེ་རེ་ན་ཨང་། ཕ་རོད་ཆོས་རེ་
རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད། བར་ཆད་ལས་བསབ་ཏུ་གསོལ། ཐུགས་རེ་ཅན། ཐུགས་རེ་ཅན། 
ཐུགས་རེ་ཅན་ཅེས་འོ་དོད་བོས་སོ། །དུག་ལྔའྱི་རྟོག་པ་རགས་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་མོ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལམ་ཁེར་ལ་གནད་དུ་
བསྣུན་པ་དོ་གལ་དུ་ཆེའོ། །ལམ་ཁེར་མ་ཤེས་པར་རོ་མོང་ན་རྟེན་འབེལ་གྱི་སོ་མང་པོ་འཆུག་དོགས་ཡོད་པས་གཉེན་པོ་
བཟང་བ་གནད་དོ།།  དེ་ཡང་། འདོད་ཆགས་ཀྱི་རོ་མོང་ནས་དབང་དུ་ཤོར་ན་དགེ་སོང་འཁེར་ཁ་ཆུང་བ་ཞྱིག་ན་དེ་
རྱིགས་ཀྱིས་དབང་དུ་འགོ། གདོན་མོ་གདོན། ནད་གང་བ་འཇུག །མངལ་གྱི་སྱིན་བུར་སེ་བའམ། རོ་མག་ཤལ་མ་ལྱིར་
འདྲེན་པ་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་མོང་དགོས་ཡོང་། དགེ་སོར་བཟང་བ་ཞྱིག་ན་ཡང་། འཁོར་དུ་བུད་མེད་འདུ། དེ་ལ་སོན་
གསུམ་ཡོད་དེ། ཆེ་ན་རང་དང་། འབྱིང་ན་འཁོར་གྱི་ཚངས་སོང་ལ་སོན་ཡོད། ཆུང་ཡང་སོ་སྐུར་གྱི་གནས་སུ་འགོ་ཞྱིང་། 
ཁྱིམས་འཆལ་དང་། མ་དག་པའྱི་འཁོར་འདུ་བ་ཡྱིན། དེའྱི་རོ་མ་མོང་བར་དགེ་སོར་གྱིས་དབང་དུ་ཚུར་འདུས་ན་དེ་
རྱིགས་ཀྱི་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུ་བས་སྨྱིན་གོལ་ལ་འཁོད་དོ། །གང་བའྱི་ནད་དང་མོ་གདོན་ལས་
གོལ། ཞྱིང་སོང་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་འདུ་ཞྱིང་སོད་པའྱི་གོགས་བེད། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སོགས་ཆོས་སོང་མོ་རྒྱུད་རྣམས་
ཀྱིས་སྲུང་ཞྱིང་འཕྱིན་ལས་སྒྲུབ། འགོ་དོན་གྱི་དུས་ན་རྣམ་པར་དག་པའྱི་འཁོར་འདུ། སོམ་ཤོར་དང་དམ་ཉམས་མྱི་འབྱུང་། 
ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་སྐུ་མངོན་དུ་བེད་པའོ།། 

 ལྔ་ལྡན་གྱི་ལྷ་བསོམ་དུས། གདན་ས་བརྟན་ཆེ་བ་བསོམས་པས་ཚེ་རྱིང་། ཞྱིང་ཁམས་རྒྱ་ཆེར་འོང་། ཞབ་བསད་ཁམས་
ཆེ་བས་འཁོར་རྣམས་སོད་ཚུགས། སྟག་ལྤགས་རློན་པ་སེར་བཞྱི་མ་ཉམས་པ་དང་ཕྱག་མཚན་གསལ་ཞྱིང་འདེབས་ཚུལ་
དུ་བསམས་པས་བར་ཆད་ཀྱིས་མྱི་ཚུགས། རུས་པའྱི་རྒྱན་དང་། མྱི་མགོ་རློན་པས་ལོངས་སོད་འཕེལ། སྐུ་འགྱིང་བག་ཆེ་
ལ་གསལ་བས་ལང་ཚོ་རྒྱས། སྐུའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་བས་འཁོར་གྱིས་ནང་དུ་ཞ་མཐྱིང་གེན་ལྐུག་སོགས་མྱི་
ཡོང་། གཞོན་ཞྱིང་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་ཤ་སྟག་འོང་། སན་གསུམ་དང་ཞལ་མཆེ་བ་གསལ་བས་གསུང་ཉན་ཅྱིང་བཀའ་ལས་
མྱི་འདའ་བའོ། །ཡུམ་གསལ་ཞྱིང་ལང་ཚོ་རྒྱས་པར་འཁྱིལ་བས། ཉེ་གནས་དང་གོགས་བཟང་པོ་ཡོང་། མེ་རྱིའྱི་ཁ་དྲག་
ཅྱིང་གཞན་གྱིས་རྫྱི་མྱི་ནུས། རྣམ་དག་དྲན་པས་འཁོར་རྣམས་བེད་པ་དག །སེ་མཆེད་གསལ་བས་ཤེས་རབ་ཆེ། ང་རྒྱལ་
བརྟན་པས་བླ་མའྱི་སོལ་འཛིན་པ་སོགས་འོང་། དེ་ལྟར་བསོམ་པའྱི་དུས་ན་ཕྱེད་ཕྱོད་མྱི་བ་བར། དད་གུས་གསལ་ཞྱིང་



234 
 

ཡུན་རྱིང་དུ་སོམ་པས་འཁོར་རྣམས་དྲུང་དུ་མྱི་ཚེའམ་ལོ་མང་སོད་པ་ཡོང་། ཡུན་ཐུང་ན་འཁོར་མྱི་རྟག །དེ་ཡང་། སེམས་
བསེད་ནས་བསོ་བའྱི་བར་ཀུན་རྟོག་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་གལ་ཆེ། རྟོག་པས་བར་ཆོད་ན། འཁོར་རྣམས་རབ་ཏུ་
བྱུང་མ་ཐག །སེམས་བསེད་མ་ཐག་ཆོས་ཚར་བ། སོམ་སེས་པ། མཐོ་སར་སེབས་པ། ཐུགས་ལ་བཏགས་ཤྱིང་མོས་
གུས་ཐོབ་ཀང་འབབས་སུ་ཡོང་། ལམ་དུ་བཏང་བས་འཁོར་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་འདུ་ཞྱིང་རབ་བྱུང་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཐུགས་
དང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་འོང་བའོ།།  ཕྱྱིའྱི་ནོར་རྫས་ལ་འདོད་འདུན་སེ་བའྱི་དབང་དུ་ཤོར་ཞྱིང་དགེ་སོར་ངན་ན། སེར་ས་ཅན་
གྱི་གཡོག་བེད་དགོས། གསོག་འཇོག་ས་ཚོགས་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་བན་དུ་འཁོལ། ཚེ་འདྱིར་དབུལ་ཞྱིང་འཕོངས་ལ་ཕྱྱི་
མ་ཡྱི་དྭགས་སུ་སེ། གནས་སབས་མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་དེ་དང་དེའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་དབང་དུ་
འཆོར་བ་ཡྱིན། དགེ་སོར་བཟང་ཡང་མཐུན་རེན་མྱི་འཛོམ་སོང་བའྱི་དུས་འདའ་ཡང་འབུལ་བ་ཕར་ལེན་དུ་འགོ་དགོས་པ་
ཡོད། གདུལ་བ་ཡུལ་ངན་ཞྱིང་བཀེན་ཤས་ཆེ་བར་ཡོང་། འཁོར་བཀེན་པ་ཤ་སྟག་འདུ་བ་ཡྱིན། དེ་དགེ་སོར་གྱིས་དབང་
དུ་འདུས་ན་ལོངས་སོད་ཅན་གྱི་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུ་སེར་ས་ཅན་གཏོར་མ་བ་རོག་ལ་སྟེར་མྱི་
ནུས་པ་དག་གྱིས་ཀང་སྱིང་ནོར་གང་ཡོད་འབུལ། གདུལ་བ་ཡང་ཡུལ་ཁམས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བཟང་སར་ཡོང་། 
འཁོར་འབོར་ལྡན་འདུ། ལོངས་སོད་འབོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོང་། གནོད་སྱིན་གྱི་དེད་དཔོན་དང་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོས་
ཡོན་བདག་བེད། ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བརེས་པ། །འགོ་བའྱི་དབུལ་བ་སེལ་བའྱི་རྱིན་པོ་ཆེར་འགྱུར། བསེད་རྱིམ་
གྱི་ལོངས་སོད་འཕེལ། རྒྱས་པའྱི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སོར་དུ་བསོམ་པའྱི་གདན་ས་ཞྱིང་བརྟན་པ་ཆེ་བས་ལོངས་སོད་མྱི་
ཉམས་ཤྱིང་དག་གོང་མྱི་འོང་། སྐུ་ཡྱི་རྒྱན་ཆ་ལུགས་གསལ་བས་ལོངས་སོད་འཛོམ་ཆེ། བཟང་ཞྱིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་
རྣམས་འདུའོ།། ཡང་། ཞེ་སང་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སེས་པའྱི་དབང་དུ་ཤོར་ཞྱིང་རོ་མོང་ནས། དགེ་སོང་ཞན་ཞེ་སང་ཅན་
གྱི་དབང་དུ་འཆོར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁས་ཉེན་ཞྱིང་དག་མང་། ཕོ་གདོན་གྱིས་གནོད། ཚད་ནད་འཇུག །ཕྱྱི་མ་དམལ་བར་
སེ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ཞེ་སང་གྱིས་དབང་དུ་སོང་བས། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག །ཐམས་ཅད་དེ་དང་དེའྱི་
རྱིགས་ཅན་གྱིས་དབང་དུ་འཆོར། དགེ་སོར་བཟང་ཡང་ཁས་ཉེན་ཅྱིང་དག་ས་འཛུགས། འཁྲུགས་པ་སོགས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་
གྱི་ལག་ལེན་དགོས་པ་དང་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཐུགས་མྱི་མཐུན་པས། རྱིམས་ནད་དང་། ཤྱི་ཚེགས་ཆེ་ལ་ཚེ་ཐུང་བ་སོགས་
ཉེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་བའོ། །རྣམ་རྟོག་དེ་དགེ་སོར་གྱིས་དབང་དུ་འདུས་ན་ཞེ་སང་ཅན་གྱི་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་
དབང་དུ་འདུ། གནོད་པ་སེལ་བའྱི་དག་ཡང་གདུལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་སྨྱིན་གོལ་བེད། ཕོ་གདོན་དང་ཚད་པའྱི་ནད་ལས་
གོལ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་སོགས་ཆོས་སོང་ཕོ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་བསྲུངས་ཤྱིང་ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ། འགོ་དོན་གྱི་
དུས་ནའང་ཁ་དྲག་ཅྱིང་གཞན་གྱི་ལོག་སྒྲུབ་མེད་ཅྱིང་སྐུ་ཚེ་རྱིང་བ་དང་མཐར་ཐུག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཁོ་བོའ་ིཆ་ལུགས་
ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་གྱིས་དོན་མཛད་པར་འགྱུར་རོ། །བསེད་རྱིམ་གྱི་དུས་ངེས་པར་ལྷ་ཁོ་བོ་བསོམས་པས་ཁས་དྲག་པ་
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དང་། གདན་ཡངས་ཤྱིང་བརྟན་པས་རང་གྱི་སྱིང་རེ་ལ་ལྟེམ་རང་མྱི་འོང་། དག་མྱི་སང་ཞྱིང་ལོག་སྒྲུབ་དང་གནོད་སེལ་མྱི་
ཡོང་། རྱི་ཁོད་སོགས་གཞྱི་བེས་གང་དུ་ཡང་རྐུན་ཇག་གྱིས་གནོད་པ་མྱི་ཡོང་། སྐུ་འགྱིང་བགས་དང་ལྡན་པས་ཞལ་
གདངས་ཤྱིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་གསུས་ཁྱིམ་ཆེ་ལ་ཡན་ལག་རགས་པ་དེས་ཕྱག་མཚན་བསེང་སྟེ་བསམས་པས། 
གནོད་བེད་ཀྱིས་ལོག་སྒྲུབ་བྱུང་ནའང་དམག་དང་རྩུབ་ཆོས་མྱི་དགོས་པར་ངང་གྱིས་ཐུལ་ཞྱིང་དབང་དུ་འདུ། མེ་རྱིའྱི་རྒྱལ་
ཡོལ་དང་དུར་ཁོད་ཀྱིས་གོས་རྒྱན་སོགས་གསལ་བས་ཁ་དྲག་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱས་ཤྱིང་། བུ་སོབ་ཉྱིད་སོབ་ཐ་ན་
རང་རྟགས་ས་རེ་ཐོགས་པ་ཚུན་ཆོད་ལ་སུས་ཀང་གནོད་པ་སེལ་མྱི་ནུས། མེ་རྱིའྱི་རྒྱབ་ཡོལ་སྲུང་བའྱི་འཁོར་ལོ་དང་
བཅས་པ་གསལ་བས། འཁོར་གྱི་ནང་དུ་འཁྲུག་ལོང་མྱི་འབྱུང་ཐུགས་མཐུན། ཞྱིངས་ཁམས་སེ་རྱིས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་
འཁྲུགས་རོད་མེད་པར་དུས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ཡྱིན། རྣམ་དག་དྲན་པ་དང་སྱིད་པ་གསུམ་ན་སེམ་དང་བལ་བའྱི་ང་རྒྱལ་
བསོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མགོན་སབས་དཔུང་གཉེན་དུ་འགྱུར། སེ་དཔོན་མྱི་ཆེན་གང་གྱིས་ཀང་རྫྱི་བར་མྱི་ནུས། ཞལ་
གདངས་མཆེ་བ་གསལ་བས་ཅྱི་གསུང་ཉན་ཅྱིང་ལོག་བསྐུར་མྱི་ཡོང་། ཀུན་རྟོག་གྱིས་བར་ཆོད་ན་ས་མཆུ་དང་དག་ལྡང་
ཁ་དྲག་ལ་མཐོ་དམན་ཡོང་། ཞེ་སང་ལམ་དུ་སོང་ན་ཁ་དྲག །དྲག་པོའ་ིའཕྱིན་ལས་འགྲུབ། ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་རྟེན་
འབེལ་གྱི་གནས་སབས་མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་དུ་བདུད་ལས་རྒྱལ་ཞྱིང་སེམ་དང་བལ་བའྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་པའོ།།  
གཏྱི་མུག་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉྱིད་རྨུག་བྱིང་བའྱི་ཤེས་པ་སེས་པའྱི་དུས་སུ། རྣམ་རྟོག་དེའྱི་དབང་དུ་ཤོར་ཞྱིང་རོ་མོང་
ན། དགེ་སོར་ངན་པ་གཏྱི་མུག་ཅན་གྱིས་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་འཆོར་ཞྱིང་། ཕལ་ཆེར་དུད་འགོའ་ིགཡོག་ལ་
འཁོལ། ས་གདོན་ལྡང་། བད་ཀན་སྐྲན་དམུ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་། ཤེས་རབ་ཉམས་ཤྱིང་ཟབ་མོའ་ིདོན་དང་མྱི་མཇལ། 
ཕྱྱི་མ་དུད་འགོར་སེ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གཏྱི་མུག་གྱི་དབང་དུ་ཤོར་བས། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་དེ་
དང་དེའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་དབང་དུ་འགོ་བའོ།། 

 དགེ་སོར་བཟང་ཡང་ཤེས་རབ་ཉམས་ཤྱིང་དགེ་སོར་འགྱིབ་པས། རྟེན་འབེལ་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་མྱི་འཆར་ཞྱིང་
འགྱིབ། གཞན་དོན་གྱི་དུས་སུའང་བཙུན་ཚུགས་ངན་ཞྱིང་ཤེས་རབ་ཆུང་བ་དང་། མོན་ཁ་སོགས་ཀ་ཀོའ་ིཕྱོགས་སུ་
གདུལ་བ་འབྱུང་། དེ་དགེ་སོར་གྱིས་དབང་དུ་འདུས་ན་གཏྱི་མུག་ཅན་གྱི་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས། 
གདོན་ལས་གོལ། ནད་བད་ཀན་སོགས་བང་། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོགས་མ་མེད་ལྟ་བུའྱི་སྲུང་བ་དང་། 
ཤེས་བ་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་སེ། རྟེན་འབེལ་ལ་མངའ་བརེས། མ་འོངས་པ་ན་མཆོག་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ཞྱི་
བའྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྱིས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བེད་པའོ། །བསེད་རྱིམ་གྱི་གཏྱི་མུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཞྱི་བའྱི་ཕྱིན་ལས་འགྲུབ། 
ལྷ་ཞྱི་བ་བསོམ་པའྱི་པད་ཟླའྱི་གདན་ཡངས་ཤྱིང་བརྟན་པར་བསོམ་པས་གནོད་པ་མཐའ་དག་ཞྱི་བར་བེད་ཅྱིང་། ཁད་པར་
ཚེའྱི་བར་ཆད་ཞྱི་ཞྱིང་། སྐུའྱི་རྣམ་པ་དང་པད་འཁོར་ལོའ་ིཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཟླ་བའྱི་རྒྱབ་ཡོལ་འོད་ཀོར། རྣམ་དག་དྲན་པ་



236 
 

སོགས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་གྱི་སོ་མང་པོ་འགྱིག་གོ། །ང་རྒྱལ་གྱི་རྟོག་པ་དབང་དུ་འདུས་པས་རྒྱས་པའྱི་ཕྱིན་ལས་འགྲུབ། རྣམ་
རྟོག་དེའྱི་དབང་དུ་ཤོར་ན་དེའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་འཁོར་དུ་སེ། གཞན་གྱིས་བརས་ཆོས་དང་ཁད་གསོད་ཀྱི་དབང་དུ་འགྱུར། 
ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་ལ་བོགས་མེད་པ་དང་མགོ་མྱི་ཐོན་པ་སོགས་ཉེས་པ་དུ་མ་འབྱུང་། རྣམ་རྟོག་དེ་དགེ་སོར་གྱིས་དབང་དུ་
ཚུར་འདུས་ན་ང་རྒྱལ་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུ། ཡོན་ཏན་གྱིས་བརྒྱན་པའྱི་མཁས་བཙུན་སེ་སོད་འཛིན་པ་རྣམས་
འཁོར་དུ་འདུས་ནས། དེ་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཆོད་ཅྱིང་སྱི་བོར་ཁུར་བའོ།།  ཕག་དོག་ལམ་དུ་བཏང་བས་དབང་
གྱིས་ཕྱིན་ལས་འགྲུབ། ཕག་དོག་གྱི་རྟོག་པའྱི་དབང་དུ་ཤོར་ན། ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་གེགས་དང་བར་ཆད་མང་། རང་ཉྱིད་
ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཡང་གཞན་གྱིས་དམ་པར་མྱི་ཁུར་ཞྱིང་འགོ་ཕན་མྱི་ཡོང་། བ་བ་ཐམས་ཅད་མཐའ་ངན་པ་སོགས་ཉེས་
པ་དུ་མ་བསེད། རྟོག་པ་དེ་ཚུར་དགེ་སོར་གྱིས་དབང་དུ་འདུས་ན། ཕག་དོག་ཅན་གྱིས་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུ། 
རང་ལ་མཐོས་དོགས་དང་སྐུར་པ་འདེབས་མཁན་རྣམས་ཀང་འཁོར་དུ་འདུ་ཞྱིང་གདུལ་བར་འགྱུར། ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་
ཆད་མེད་ཅྱིང་བསམ་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ། རང་ལ་ཡོན་ཏན་ཆེ་ཆུང་གང་ཡོད་པ་དེ་གཞན་ལ་ཚེགས་མེད་པར་འགོ་ཞྱིང་། 
གདུལ་བ་སྨྱིན་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་དུ་མ་འབྱུང་། ཕག་དོག་གྱི་རྱིགས་ཚན་ཅྱིག་འདོད་ཆགས་བཞྱིན་གནད་དུ་བསྣུན། 
ཚན་ཅྱིག་ཞེ་སང་ལམ་གཏོང་ལྟར་གནད་དུ་བསྣུན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་ལ་སོགས་པ་མྱི་དགེ་བའྱི་རྟོག་པ་དེ་
རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་ཤོར་ན་ནག་པོའ་ིལས་སོགས། གདོན་ལྔ་གདོན་ནད་ལྔ་འཇུག །འགོ་བ་ལྔའྱི་དུྡྷཿཁ་མོང་ལས་དེ་ཚུར་
དགེ་སོར་གྱིས་དབང་དུ་འདུས་པས། ཉམས་བདེ་གསལ་མྱི་རྟོག་པ་སེ། ཕྱིན་ལས་བཞྱི་འགྲུབ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་འཆར། 
རྱིགས་ལྔར་སངས་རྒྱས་པའོ།། 

  ལམ་ཁེར་གྱི་གནད་མ་འཆུག་པར་རྣམ་རྟོག་ལ་བཟོ་མཁས་པར་གཟབ་ན། ཉཉོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་རྟོག་ཅྱི་ལྟར་རགས་
བཞྱིན་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་སོ་དུ་མའྱི་ས་བོན་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསོས་འདེབས་པའྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་ཡོང་བ་ཡྱིན། 
རྣམ་རྟོག་བཟོ་ཉེས་ན། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་སོགས་བཟང་པོར་རློམ་པ་དག་ཀང་ཅྱིར་འགྱུར་ཆ་མེད། དཔེར་ན། 
བམས་པ། སྱིང་རེ། མོས་གུས། ཞེན་ལོག །ཉན་ཐོས་སངས་སེམས། ཡྱི་དམ་གྱི་བསེད་རྱིམ་སོགས་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་
བཟང་པོ་སེས་པའྱི་དུས། རྟོག་པ་དེ་དག་གྱི་རོ་མོང་ན་དེ་དང་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་འཁོར་དུ་ཕར་འཆོར། དགེ་སོར་བཟང་
ཡང་། འགོ་དོན་སོགས་ལ་ཕར་བསེག་དགོས་ཤྱིང་། དེ་དག་གྱི་འདོད་པའྱི་འབས་བུ་རྣམས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པར་ཚེགས་ཆེ་ལ་
བསྒྲུབ་འབས་ཀང་དོན་ཆུང་བ་ཡྱིན། གོང་གྱི་དེ་དག་ཚུར་དགེ་སོར་གྱི་དབང་དུ་འདུས་ན། བསྒྲུབ་པའྱི་སེ་མ་ཆགས་པར་
གཞན་དོན་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་སོགས་འདོད་པའྱི་འབས་བུ་རྣམས་ཀང་ལེགས་ཕྱོགས་འགན་པ་བཞྱིན་དུ་འདུ་ཡོང་
བར་དེར་འདུག །ཉམས་རྟོགས་རྣམས་ལམ་གཏོང་བེད་ཚུལ་ནྱི། གང་ལའང་ཚད་ལྡན་རེ་མ་སེས་བར་ལམ་དུ་གཏོང་རྒྱུ་
མྱི་ཡོང་བས། ཐོག་མར་ཚད་ལྡན་རེ་སེས་པ་དང་ཁ་ནང་དུ་ལོག་ནས། ཟབ་མོ་ལྔ་ལྡན་ལྟར་ལམ་དུ་གཏོང་དགོས་པར་
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འདུག །འབས་བུ་ཡང་གོང་དང་མཚུངས། འདྱི་ལ་རེ་རོད་ཚང་པས། ང་རྣམ་རྟོག་ལ་བཟོ་རྒྱ་མཁས་པོ་འཆོས་ཤེས་པའྱི་
མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་གསུངས་པ་དོན་ལ་དགེ་སོར་ངོ་ཐོག་པ་ཡན་ཆོད་ཀྱི་དབེན་གསུམ་དང་། ཚོགས་སོད་སོན་པ་ལྟ་བུའྱི་བརྟུལ་
ཞུགས་ཀྱིས་རང་སའྱི་དུས་དང་བསྟུན་ནས། རེས་ཐོབ་རྟེན་འབེལ་གྱི་གནད་མ་འཆུག་པར་ཉམས་རལ་སོང་བ་ལགས། 
བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་སོད་པ་བ་བ་ཡང་། ཉཉོན་མོངས་པའྱི་རྟོག་པ་བརྟུལ་ནས་ཡེ་ཤེས་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ཟེར། ཐོ་ཅོའ་ིརྱིང་
ཧལ་བེད་པ་ལ་མྱི་ཟེར་རོ།།  

 འགོ་དོན་གྱི་རྟེན་འབེལ་ནྱི། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཁས་བླངས་པ་ནས་ལམ་གྱི་དུས་ཉམས་ལེན་གྱི་སབས་སུ་སྱིག་པ་
ཡྱིན་པས། རྟོགས་པ་སོང་ཞྱིང་སྨོན་ལམ་འདེབས། །རྒྱུད་པའྱི་སོལ་ཁ་ཟྱིན་པར་ཤོག་གསུངས་པ་ལྟར། དགེ་སོར་གྱི་ཐུན་
ཞབས་ཐམས་ཅད་དུ་སྨོན་ལམ་གོ་མ་ལོག་པ་དག་ཅྱིང་གསལ་བ། ཀུན་རྟོག་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར། ཚིག་གསུམ་
ཚིག་གྱི་མཚོན་པར་འདེབས་པ་དེ་ཀ་འགོ་དོན་གྱི་ས་བོན་ཡྱིན། སེམས་བསེད་ནས་བཟུང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་བེད་དོ་
ཅོག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་བེད་པ་ལགས་མོད། འཁོར་གྱི་བེད་པ་གཙང་མྱི་གཙང་འགོ་དོན་ལ་བར་ཆད་ཀྱིས་
ཚུགས་མྱི་ཚུགས་སོགས་དང་། འགོ་དོན་མཚན་ཉྱིད་པ་འགྲུབ་མྱི་འགྲུབ་ཐམས་ཅད་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལམ་དུ་ཁེར་ཚུལ་རང་ལ་
རགས་ལས། དེ་ཡང་། སོ་སེ་ཕལ་ལས་ལམ་ཞུགས་དང་། །དེ་ལས་ཏྱིང་འཛིན་དྭངས་ཆ་ཆེ་བའྱི་སབས་ཀྱིས་རྟོག་པ་
རྣམས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སོན་ཡོན་ཆེ། དེ་ལས་ཀང་། དགེ་སོར་ངོ་ཐོག་པ་ཡན་ཆོད་ཡོན་ཏན་སེས་རྱིམ་གྱི་ཁེ་ཉེན་ཀང་ཇེ་
ཆེར་འགོ་ལ། འབས་བུ་ཡང་འཕལ་དུ་སྨྱིན་ཡོང་བས། རྟོགས་ལྡན་རྣམས་ལ་འཕལ་མ་འཕལ་མར་སྨྱིན་པའོ། །གཞན་
ཚོའྱི་འབས་བུ་འཕལ་དུ་མ་སྨྱིན་ཡང་། བཤགས་སོང་གྱི་གཉེན་པོས་མ་བཅོས་ན་རྒྱུ་རེན་མཚམས་སོར་འཛོམས་ནས་མྱི་
སྨྱིན་མྱི་སྱིད། རྒྱུ་མཚན། ལས་འབས་བསླུ་བ་མེད་པས་སོ།།  དེ་ཡང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དྭངས་ཆ་ཆེ་དུས་སོན་ཡོན་གྱི་
བེད་པ་ཡང་འཕལ་དུ་གསལ་བ་ཡོང་ཚུལ་ནྱི། རེ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་སེ་བ་འགའ་ཙམ་གྱི་གོང་དུ། ཀམ་པོ་གནས་ནང་ན་ཤྱིང་
སོང་གཅྱིག་ལ་རྒྱབ་གཏད་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་བསོམ་ཞྱིང་བཞུགས་པས། ཉེ་འཁོར་ན་སེའུ་ཕོ་མོ་གཉྱིས་
འདོད་པ་བསྟེན་པ་མཐོང་བས་ཁམས་གཡོ་ནུས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆགས་པ་དྲག་པོ་གཅྱིག་སེས་ཀང་། ང་ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
བཟང་པོ་ཡོད་པས་དེ་ཙམ་གྱིས་མྱི་གནོད་དགོངས་ནས་ལམ་གཏོང་དང་བཤགས་པ་མ་བས་པས། སེ་བ་དུ་མར་སེ་འུར་
སེ་གནས་བཟུང་བ་ཡྱིན་གསུངས། འདྱི་རྱིགས་ལ་རྱི་ཁོད་ལྟ་བུར་བ་རྱི་དྭགས་སོགས་ཀྱིས་ཆགས་པ་སོད་པར་མཐོང་ཚེ། 
དེ་མ་ཁང་ནས་ཡྱི་དམ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསོམས་ནས་ཆགས་པའྱི་སེམས་མ་སེས་ན་བར་དོའ་ིམངལ་སོ་འགེགས་པའྱི་གདམ་
པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཆགས་སེམས་སེས་ན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལམ་གཏོང་གནད་དོ། །ཡང་། དགེ་བཤེས་གང་ཐང་པ་རྱི་ཁ་ཞྱིག་
ཏུ་སོ་སངས་ལ་ཕེབས་ནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཡོད་ཚེ་དེར་ཕུག་རོན་ཁྱུ་ཞྱིག་བབས་བྱུང་བར་གཟྱིགས་
པས། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཅུང་ཞྱིག་གཡོས་པའྱི་རྟོག་པར་འདྱི་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཁབ་ཅན་རང་ཡྱིན་ན། ང་རང་གྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་
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ཕྱྱིན་ནས་དག་རྣམས་བཏུལ་བས་ཆོག་པ་འདུག་སྟེ་དགོངས་ནས། ཞེ་སང་བག་ཙམ་སེས་པ་ལ་མ་གཏོང་མ་བས་པར་
ལུས་ཚེ། སྐུ་ཚེ་དེའྱི་སྨད་དུ་ཁམས་སུ་ཕེབས་པས་འཕྱིན་ལས་ཆེ་ནས་སེ་བླར་གྱུར། དམག་ཁེར་མང་པོའ་ིགཙོ་བོ་བས་
ནས་ཁོང་རང་གྱི་དག་རྣམས་བཏུལ་བར་འདུག །དེར་མ་ཟད། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་སྱིན་སྟོབས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་
ལྡན་པ་དག་གྱིས་ཀང་ཕ་རོལ་པོའ་ིསྱིག་སོད་ཀྱི་སྟོབས་ལྡན་ལྟ་བུ་འཇྱིག་རྟེན་འདྱིར་ཆེ་བར་གགས་པ་དག་ལ་འདྱི་ལྟར་
བྱུང་ན་ཅྱི་མ་རུང་སམ་པའྱི་གསལ་སང་ཞུགས་ན། དེ་དང་དེའྱི་རྱིགས་སུ་སེ་དགོས་པར་ཡོད་ཚོད་འདུག །ཚེ་འདྱིར་
མཁས་བཙུན་འཛོམ་པའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ལེགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ནའང་། གཞན་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱིས་
སོད་པར་གགས་པ་ལྟ་བུའྱི་མཚར་གཏམ་དུ་གེང་བའྱི་བག་འཆལ་གྱི་སང་ཚུལ་སད་པ་དག་ལ་གསལ་སང་ཞུགས་པས། 
སེ་བ་ཕྱྱི་མར་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའྱི་སོད་ཚུལ་ལ་སད་དོ་ཞེས་ཀང་ཐོས་སོ། །གོང་གྱི་ལག་ལེན་དངོས་གཞྱི་རྣམས་ཁྱིད་ཡྱིག་ཏུ་
གསལ་བས་ལྟ་རྟོག་མཛད་ནས། རང་གྱི་ཤེས་རྒྱུད་དང་བསེ་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། གསང་དག་རྱིན་པོ་ཆེ་བཞྱི་སོམ་མར། 
བདེ་སྱིད་ཐམས་ཅད་བླ་མའྱི་དྲྱིན་དུ་སོམས། །བས་པ་ཤེས་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འཕེལ་གསུངས་པའྱི་དོན་ཀང་། འོ་སོལ་
གྱི་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་ལེགས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བླ་མའྱི་དྲྱིན་ལས་བྱུང་བར་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན། རང་གྱི་
ཕོ་སོར་རློམ་ན་བག་མྱི་ཡོང་། །དཔེར་ན། རང་ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྟོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་སེས་པའྱི་རང་གཟུགས་སུ་འཁོར་
སོབ་ཟས་ནོར་ལྟ་བུ་འདུས་ཚེ། རང་ལ་དང་པོ་ཁ་ཐབ་བཟོ་ལྟ་བཀུར་སྟྱི་ཟས་ནོར་སན་གགས་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་བསམས་
ནས་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་བླ་མའྱི་ཐུགས་རེར་བྱུང་བར་ངེས་ནས། བདོག་པ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལ་བས་ཡུས་མེད་
པར་བྱུང་རྱིམ་གྱིས་འབུལ། སོ་གསུམ་གྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་སེམས་ཀང་སར་ལས་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་ཞྱིག་དགོས། དེ་བྱུང་
ཚེ་བས་པ་ཤེས་ན་བདེ་བ་ཆེན་པོར་འཕེལ་གསུངས་པ་ལྟར། ལེགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་བ་
ཡྱིན། རང་གྱི་ཕོ་སོར་སེམས་ནས། བླ་མ་ལས་ང་རང་གདུལ་བ་དང་ཕྱིན་ལས་ཆེའོ། །རྟེན་འབེལ་གྱི་ཐབས་ལ་མཁས་
སོ། །བཟང་ངོ་། །ལྷག་གོ་སམ་ནས། ལྟག་ཚུགས་མཉམ་བཟུང་དྲན་ན། བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ནག་ཧྲུལ་གྱིས་འགོ་བ་
ཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན། ལོངས་སོད་ཕལ་ཆེར་ནྱི། སོན་གྱི་ཚོགས་ལམ་ཡོད་མེད་ཀྱི་རང་གཟུགས་ཡྱིན། སོན་བསོད་ནམས་
བསག་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ན། འཇྱིག་རྟེན་པ་ཐབས་སྡུག་གྱི་མྱི་ངན་ལ་རྱིགས་ལ་ནོར་རྫས་བཤྱིག་པས་མྱི་ཐུབ་པ་ཡོང་
གྱིན་འདུག་པས་ཀང་ཤེས་མོད།།  སྡུག་བསལ་བྱུང་ན་ལས་ངན་འཛད་པས་དགའ། །སྱིག་སྱིབ་དག་ན་སྡུག་བསལ་
འབྱུང་དོན་མེད། །གསུངས་པ། སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་སོན་སོང་ཡྱིན་པས། རང་ཐོག་ཏུ་བྱུང་ཚེ་བུ་ལོན་འཇལ་རྒྱུ་
ཡོད་དུས་བསགས་མྱི་བྱུང་བ་དང་འདྲ། སྱིག་སྱིབ་སོང་བའྱི་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཤེས་པས་ལམ་དུ་འཁེར་བ་ཡྱིན། བུ་ལོན་ཁེར་
ནས་འདེད་མཁན་མྱི་ཡོང་བ་ལྟར། སྱིག་སྱིབ་དག་ནས་སྡུག་བསལ་འབྱུང་དོན་མེད་པའོ། །དེ་ཡང་། སྡུག་བསལ་ནམ་
བྱུང་ཚེ་སངས་བློ་མ་ཞུགས་ཕར་འདོད་ཐོག་ཏུ་ཁེར་ནས། སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་རྣམས་ཚུར་བསྡུ་ཚུལ་བློ་
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སོང་གྱི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་བེད་པ་ཡྱིན། ལེགས་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་རྟེན་འབེལ་ཟབ་མོ་སྱིག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་
གྱི་བས་པས་ཆོག་གསུང་པ་ནྱི། འཕལ་གྱི་ཚེ་བསོད། འཁོར་མངའ་ཐང་། ཕུགས་ཀྱི་འགོ་དོན། ཞྱིང་ཁམས་རྣམ་དག་
སོགས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་བསྱིག་པ་སྟེ། རྒྱལ་དབང་རེས། ངེས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་བསྱིག་ན་འཆར་གསུངས་པ། དོན་ལ་བློས་
བས་ཀྱི་བློས་བས་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས། འདྱི་ལ་དྲུག་གསུམ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་གནད་ཤེས་དགོས། དེ་མྱིན་དབུ་འཁོར་དོག་
ཡོད། ངེས་མེད་ནང་ནས་འཆར་ཚུལ་རྣམས་ནྱི་སར་ནས་མང་པོ་བྱིས་ཡོད་པས་དེ་དག་ལ་ཤེས་པར་གྱིས།། མྱི་ལེགས་
པ་ལ་གཉེན་པོའ་ིཟློག་བསོམ་བེད། །ཀུན་རྫོབ་རྫུན་ཕུག་རྱིབ་པའྱི་གདམ་ངག་ཡྱིན་གསུང་པའྱི། མྱི་ལེགས་པ་ནྱི། ལུས་ཀྱི་
ན་ཚ་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ། མ་ཉེས་པ་ཁས་ཡོག །དག་སང་བ་དང་ཕད་པ། གཉེན་བམས་པ་དང་བལ་བ། ཟས་གོས་མ་
འབོར་བ། གཞན་གྱིས་བརས་ཆོས་བེད་པ་སོགས་གང་བྱུང་ཡང་། དེ་ལ་སངས་བློ་སད་ཅྱིག་ཀང་མ་ཞུགས་པར་འདོད་
ཐོག་ཏུ་འཁེར། ཟློག་སོམ་གྱི་རོ་སོམས་ནས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིསོམ་དེ་རེན་ཐོག་ཏུ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ལྟ་བ་གལ་
ཆེའོ། །ཆོས་ཤན་རེན་གྱིས་འབེད་པ་ལ། རེན་དང་མྱི་བསེའྱི་སྱིང་མེད་པོ་སོགས་གསུང་པས། རེན་ཕ་རགས་གང་བྱུང་
གྱིས་སྟེང་དུ་གཡོ་འགུལ་མེད་པའྱི་ངོས་ནས། རེན་ཐམས་ཅད་ཕ་ཚོད་སྦོམ་ཆོད་དུ་བཏང་དགོས་པ་དེར་གདའ་འོ། །འདྱི་
ལ་རེ་རས་པ་ཡབ་སས་ཀྱི། གོང་ལྟག་ཏུ་མཐུན་རེན་འཛོམ་སར་ལོ་གསུམ་བསོམ་པ་བས། ལྷ་འདྲེ་འཚུབ་སར་ཞག་
གསུམ་བསོམ་པ་བོགས་མྱི་ཆེ་རེ་སོགས་གསུང་པར་གདའ། གཞན་རེ་དོགས་ཀྱི་རྟོག་པ་ནམ་བྱུང་ཙ་ན་ལམ་དུ་ཁེར་
དགོས། དེ་ཡང་། བློ་རེ་བའྱི་མགོ་བོ་དོགས་པས་ཆོག་གསུང་པ་ལྟར། རེ་བའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་རྟོག་པ་གང་བྱུང་ལ་དེའྱི་གཉེན་
པོའ་ིདོགས་པ་རེ་གཏོང་། ཅྱིས་ཀང་དགོས་མེད་ཀྱི་དྲག་སགས་བསང་། དོགས་པའྱི་རྟོག་པ་བྱུང་ཚད་ལ། ཅྱི་ཡོང་བ་ཤོག་
གྱི་སོན་བསུས་ནས་ཐོག་རྫྱིས་གཏོང་དགོས་པས། རེ་བླ་མས། རེ་བར་དགོས་མེད་ཀྱི་ས་རྡུངས་དང་། །དོགས་པར་ཅྱི་
ཡོངས་ཀྱིས་ས་ལེན་གཉྱིས། །གང་ལྟར་འགོ་སོང་གྱི་རླུང་ལ་སྐུར། །ད་གཉེན་པོའ་ིདགོས་པ་མྱི་གདའ་འོ་གསུངས་པ་ལྟར། 
རེ་རྒྱ་རས་ཀྱི། འགོ་ན་ཨོཾ་དང་གཞུག་ན་སྭཱ་ཧཱ་མེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་དྲག་སགས་ཚིག་གསུམ་པོ་དེ་བགང་བ་ནྱི། ཅྱི་ཡོང་བར་
ཤོག །གང་ལྟར་འགོ་བར་སོང་། ཅྱིས་ཀང་དགོས་པ་མེད་གསུང་པ་དེར་གདའོ། །དེ་ཡང་། རེ་རས་པས། རྟོག་བཅས་
རྟེན་འབེལ་བསྱིག་པ་དང་། རྟོག་མེད་ཟློག་སོམ་བེད་པ་གཉྱིས། བེ་མའྱི་སང་ཡུར་དུ་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱི་དྲུག་གསུམ་
བཅོ་བརྒྱད་ཀྱིས་གནད་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་པས། ཕྱོགས་འཛིན་གྱི་ནམ་མཁའ་འདོམ་དུ་འཇལ་བའྱི་བློ་སོན་
ལས་གོལ་ནས་གུ་ཡངས་ཀྱི་ཐང་ལ། རྟོགས་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབོར་པ་ཁ་ཡན་དུ་འཕྱོ་ཆོག་པར་གདའོ། །དེ་ལྟར་རྟེན་འབེལ་
གྱིས་ལག་ལེན་ལ་སོབ་ཚུལ་གྱི་དགོས་གལ་རྣམས་རང་གྱི་རེས་འཇུག་རྨོངས་པ་དག་གྱིས་གོ་བདེ་བའྱི་ཆེད་དུ།  སྨད་
འབྲུག་གྱི་ས་བོན་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་གགས་པ་དེས། མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་དུ་བྱིས་པ་འདྱིས་ཀང་བསྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་
ཕྱོགས་དུས་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག་གོ། 
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                    རྟེན་འབེལ་གྱི་བེད་པ་རབ་གསལ་དང་ཐེག་ཆེན་རེའྱི་གནས་བསྟོད་བཞུགས་སོ།། 

གུ་རུ་ན་མོ། ཉྱིན་ཕུག་ཏུ་འདུག་སབས་ཤྱིག །སྟག་ལུང་ཞབས་དྲུང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་ཕེབས་ལྟར་འགྲུབ་མྱི་འགྲུབ་ཇྱི་
ལྟར་དང་། འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་བརྱིས་པས་སྟག་ལུང་པའྱི་ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་ཆོག་པ་བྱུང་ན་འགྲུབ་རྱིགས་སུ་
འདུག་ཀང་། རྒྱུ་རེན་རྟེན་འབེལ་གྱི་བེད་པས་ལས་འབས་ལ་ཤེས་བཞྱིན་བླང་དོར་འཆོལ་པར་སོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་ངེས་སུ་
འདུག་པས་འདྱི་བགྱིས། ཡང་འདྱི་ནས་བརྱིས་པའྱི་དབང་ཕྱོགས་སུ། །བཟང་རེན་གྱི་འབྲུག་ས་ཆེར་གགས་ན། །བསོད་
ནམས་ཀྱི་འབོར་ཚོགས་རྒྱས་པས་བྱིང་། །ཆོས་གཟུགས་ཀྱི་འཆད་ཉན་དམར་བས་གཡེང་། །འཁོར་ཚོགས་ཀྱི་དད་ཞེན་
བརེ་གདུང་ཆེ། །ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་སང་ཤས་རན་ཆེན་འཆར། །ཁེ་ཉེན་གྱི་རྣམ་དབེ་ཕྱེད་བཞྱིན་དུ། །རྒྱུ་རེན་གྱི་རྟེན་
འབེལ་དབང་བས་ནས། །བློ་གོས་ཀྱི་གཉྱིས་ཕུང་རོམ་ཉེན་འདུག །དེས་ཀང་བླ་མའྱི་བཀའ་བཞྱིན་དུ། །ཚེ་བློས་བཏང་
གྱིས་རྱི་ཁོད་ངེས་མེད་བེད། །མཛེས་ལམ་བཟང་གོས་ཀྱིས་བཏུམས་ཀང་། །ཡང་དག་ལམ་དུ་མ་སོང་ན། །སངས་རྒྱས་
བསྟན་པ་དེ་ནྱི་སུ། །མྱིག་ལྡན་གཡང་སར་འཛེམ་པ་ལུགས། །ཆུ་རགས་སོན་བས་དགོས་དུས་ཕན། །རྒྱུ་སོང་རེན་
བཅོས་རྟེན་འབེལ་བསྱིག །གཞན་ཟེར་མྱི་ཉན་ས་ཐག་བཟུང་། །བར་ཆད་མེད་དོ་བདེན་བརྫུན་ལྟོས། །ཞེས་སས་སོ།།  །། 
བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐེག་ཆེན་རར་བཞུགས་དུས་གནས་ལ་བསྟོད་པ་མཛད་པ། ཕ་རེ་བཙུན་བླ་མ་སྐུ་དྲྱིན་ཅན། །མྱི་འབལ་ལོ་
སྱི་གཙུག་གྱི་རྒྱན་དུ་བཞུགས། །དྲྱིན་སྒྲུབ་པས་འཇལ་ལོ་སོབ་འབངས་རྣམས། །གནས་རྱི་ཁོད་ཟྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་
རློབས། །གོ་ཆེན་གང་ལུང་འཛོམ་དབུས་འདྱིར། །རྱིན་ཆེན་བག་སྱིབ་རོ་རེའྱི་མཁར། །དེ་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་
བར། །འཁོར་རྱི་བག་རྒྱལ་བློན་ཚུལ་དུ་གནས། །དེ་ཆེ་དགུའྱི་འདུན་ས་བེད་པའྱི་བར། །རྒྱབ་སྐུ་རྒྱལ་ཤན་ནེ་རྒྱུད་བཟང་
མཐོ། །དེ་དཀོན་མཆོག་རྒྱབ་རྟེན་བཟང་པའྱི་བར། །གཡས་རག་ནེའྱི་ལྷ་བཙན་རྔམ་བརྱིད་ཆེ། །དེ་དྲག་པོའ་ིཕྱིན་ལས་
འགྲུབ་པའྱི་བར། །གཡོན་གོ་ཚང་རྫ་རྱི་སྤུངས་པའྱི་མགུལ། །བཅུད་བདུད་རྱི་ཇ་ཡྱི་ལ་སོ་བཟང་། །དེ་འཚོ་བར་སེམས་
ཁུར་ཆུང་བའྱི་བར། །མདུན་རྱི་ཕན་འདུས་པའྱི་འཁོར་མང་འདྲ། །དེ་རྱིས་མེད་ཀྱིས་འདྲེན་མཆོག་བེད་པའྱི་བར། །ཁོང་
དཀར་ཕྱོགས་སོང་བའྱི་སྲུང་མས་ཀང་། །གནས་འདྱི་མྱིང་ཐེག་ཆེན་རེ་ཞེས་བསགས། །དེ་མཆོག་གཟྱིགས་ཀྱི་སེས་བུ་
འབོན་པའྱི་བར། །གནས་འདྱིར་བསོམ་གྱི་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ཀང་། །ས་ཅྱི་བཞྱིན་བརོད་ན་བློར་མྱི་ཤོངས། །དོན་ཡྱིན་
ལུགས་དང་བསྟུན་ཚེ་བསེགས་པས་འཚིངས། །བསྭོ་རེ་དགའ་རེ་སྱིད་ཐོ་ལེ་རྒྱལ། །ད་རེས་འཇུག་གྱི་བུ་སོབ་ལྟོས་བཅས་
རྣམས། །ཚེ་འདྱིར་སང་གྱི་མྱིག་ཉེར་མྱི་འབམ་པར། །མྱིག་ཡར་འདེགས་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་སོམས། །གནས་འདྱི་འདྲར་
བསོམ་དང་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །ཅེས་བསྒྲུབ་གནས་དེ་ཉྱིད་དུ་བགྱིས་པའོ། །འདྱི་དུས་ཀྱི་རྨྱི་ལྟས་འགའ་རེ་བྱུང་བ་རྣམས་ནྱི། 
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སྨར་ཁམས་སང་ས ོར་འདྱིར་མ ྱི་ཆ ེན་མང་པོའ་ིའདུན་ས་བེད་པ་འདྱིའ ྱི་བག་ཆགས་སོན་བསུའྱི་ལྟས་སུ་འདུག་
གསུངས།།  །། 

       ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྟེན་འབེལ་བསྱིག་ཚུལ་གྱི་ཞལ་གདམས་ཐོ་ཡྱིག་བཞུགས་སོ།། 

༄༅། །ཆོས་དབྱིངས་སོས་བལ་གཉུག་མའྱི་གཤྱིས། །རང་སང་འགོག་མེད་རྟེན་འབེལ་གཟུགས། །སང་གགས་སྒྱུ་མའྱི་
རོལ་རེད་ལས། །ཀུན་རྫོབ་ཕུན་ཚོགས་རྟེན་འབེལ་རྣམས། །རྣམ་རྟོག་བཟོལ་ས་འབྱུང་འདྱི་མཚར། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་
གང་སེས་ཀྱི། །རྱིགས་དང་མཐུན་པར་ལམ་བཏང་བས། །དུས་གསུམ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འཆར། །མྱི་དགེའྱི་འོལ་ཁ་དགེ་
བར་བསྒྱུར། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཕར་ལ་མོས་པས་ཚུར་ལ་འདུན། །ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་ལྡན་བལྟས་
པས། །རང་གྱི་ཡོན་ཏན་ངོམས་པ་འདྲ། །ལོངས་སོད་འདོད་འདུན་ཞེན་ལོག་གཟུགས། །དགོས་འདོད་ཆར་དུ་འབབ་འདྱི་
མཚར། །འཁོར་ལ་འདོད་འདུན་དགོས་མེད་གཟུགས། །འཁོར་ཚོགས་སྱིན་དཔུང་འདུ་བ་མཚར། །ཐམས་ཅད་གུ་རུའྱི་
དྲྱིན་དུ་འབུལ། །དེ་ལས་ཟློག་སྟེ་འདོད་འདུན་ལ། །བདག་ཏུ་འཛིན་པས་དབང་བས་ན། །རྱིགས་མཐུན་མྱི་འགྲུབ་ཕག་
དོག་ཚེ། །རང་གྱི་བདེ་དགེའྱི་ས་བོན་རུལ། །རེས་སུ་ཡྱིད་རང་གཟུགས་བརན་ལས། །དཔལ་གྱི་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་དང་
ཕད། །སེ་སོད་འཛིན་པའྱི་འཁོར་འདོད་ན། །ཏྱིང་འཛིན་གསལ་བརྟན་དྭངས་ཆ་ལ། །ང་ནྱི་མཚན་ལྡན་བླ་མའྱི་བུ། །སན་
བརྒྱུད་གདམས་པའྱི་དོན་ལ་མཁས། །ཉམས་མོང་བཟང་པོའ་ིཏྱིང་འཛིན་བདོག །ང་མཉམ་མེད་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལ། །ཚད་
ལངས་སེས་ཚེ་ལམ་གཏོང་བསྡུ། །གཉྱིས་མེད་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་མཐུས། །འཁོར་དུ་འདུས་ཚེ་འཛིན་ཞེན་
སངས། །ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་ཐབས་མཁས་ནས། །ཁ་བོ་མྱི་ས་འདོད་ཐག་བསྱིང་། །ཀུན་ལ་གཞན་དབང་བཏང་ན་
མྱིན། །ལར་ནྱི་ཏྱིང་འཛིན་རལ་ལྡན་དུས། །ཕྱིན་ལས་གང་སྒྲུབ་འབས་བུས་ལྡན། །དེ་སད་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མ་ཡྱི། །ཏྱིང་
འཛིན་རྟེན་འབེལ་བསྱིག་ཚུལ་ལས། །ཡ་མཚན་ལྡན་སམ་བྱིས་འདྱི་དག །དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་འདྱི་ཐོག་ནས། །དོན་
གཉྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་འདོད་མྱིས། །ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བཞག་ཟས་གོས་སོགས། །ཞེན་ལོག་མཐའ་རུ་ཕྱྱིན་ངེས་ཤྱིག །མེད་
ཀ་མེད་པའྱི་ཆོས་སུ་འདུག །འདྱིར་སང་དགའ་ཚོ་ཅྱི་བསམ་ན། །རྟེན་འབེལ་ཤར་བ་མང་འདུག་ཀང་། །ལག་ལེན་མྱི་འོང་
ཅྱིས་ལན་སམ། །བརྟག་ཅྱིང་དཔྱད་ཚེ་གནས་ལུགས་ཀྱི། །ཕྱོགས་འགོ་ཕྱེད་ཙམ་གོ་གྱུར་ཀང་། །ཚེ་འདྱིའྱི་མདུན་ཐབས་
དབང་སོང་ནས། །གཅྱིག་ཆོག་རྒྱལ་ས་ཤོར་དེས་ལེན། །རླུང་ཞོན་རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་སུ། །ཤར་ཚེ་རང་ས་འཛིན་འདོད་
པས། །དབེན་གསུམ་གོགས་སུ་མ་བསྟེན་ན། །ཅོལ་ཆུང་རྱིག་པ་སང་ཕྱྱིར་རྒྱུག །ངན་ལོང་བག་ཆགས་ལ་གོམས་
པས། །ཡེ་ཤེས་རང་སོ་ཚུགས་མ་ཐུབ། །རྒྱུ་མཚན་རྱིག་བཞྱིན་ཚུལ་མྱིན་དང་། །འགོགས་ཡུན་རྱིང་བས་བསླུས་པར་
གོ། །རྟེན་འབེལ་ཚུལ་ལྡན་ལག་ལོན་པར། །དབེན་གསུམ་མལ་དུ་ཚུག་ཐུབ་པའྱི། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆུང་ངུ་
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ཞྱིག །དགོས་དེར་འདུག་གོ་རེས་འཇུག་རྣམས། །ཞེས་བརེད་ཐོར་བྱིས་པའོ་དགེ་སོང་ཀརྨ་དགེ་བའྱི་ཞུས་ལེན་འཕོས་
བཅས་འགའ་ཞྱིག་བཞུགས་སོ།།  བླ་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞྱིང་སབས་སུ་མཆྱིའོ། །དགེ་སོང་ཀརྨ་དགེ་
བའྱི་མ་རན་དུས་ཀྱི་ཆོས་ཉྱིད་གྱུར། འབོར་དུས་ལང་ལོང་དུ་འདུས་པའྱི་གཉེན་འདུན་རྣམས་ཀང་དག་བོ་ལྟར་གནོད་ཅྱིང་
འཚེ་བའྱི་བསམ་སོར་འཛིན་པས་བ་དཀའ། བློ་གཏད་ལྱིང་སྐྱུར་གྱི་རེ་ལྟོས་བཅའ་ས་ནྱི་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལས་གཞན་
པ་སུ་ཞྱིག་གོ་སམ་པའྱི་ཞེ་བཅད་དྲག་པོས་ཚེ་བློས་བཏང་གྱི་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་ལ་བློ་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཚེ་དྲྱིན་ཐོབ་ཀྱི་བླ་མའྱི་
དྲུང་དུ་ཞུ་བ་འདྱི་ལྟར་ཕུལ་བ་ལགས་སོ།།  །། 

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་མཚུངས་མེད་རྱིན་པོ་ཆེ། །སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོའ་ིསབས་གསོལ་ནས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་
འགལ་རེན་ཀུན་ཞྱི་ནས། །མཐུན་རེན་བསམ་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་མཛད་གསོལ། །ང་སང་པོ་ཆོས་མེད་དགེ་བ་ཁོ། །ང་
མྱི་སོད་ཆོས་གཅྱིག་ཅེས་ཀང་བེད། །མ་རན་སེམས་ཀྱི་བརྟོད་ཕུར་བུད། །གཟུང་འཛིན་ནོར་གྱི་སོག་ལས་གོལ། །ཤ་
ཁག་འབེལ་བའྱི་གཉེན་དང་བལ། །མཛའ་བཤེས་གོགས་དང་བསྟུན་བཞྱིན་འཁངས། །ལས་བས་པ་མང་ཡང་ཟྱིན་དུས་
མེད། །མ་ཚོར་སྐྲ་དཀར་གཉེར་མས་སེབ། །དགོས་པའྱི་དམ་ཆོས་དགོས་ཁར་སྟོངས། །དོན་དེ་ཕྱྱིར་དམ་པའྱི་ལྷ་ཆོས་
བེད། །རེ་བླ་མའྱི་གསུང་ལ་ཚད་མར་འཛིན། །མྱི་ཁག་ཁུ་རུ་ངས་མྱི་ཁུར། །མྱི་འོངས་ལས་ཀ་བཅོལ་དོན་མེད། །རྒྱུས་
ཡོད་དགེ་བ་ཁ་དོག་སོ། །བྱུང་ན་ཚེ་དང་བསྒྲུབ་པ་བསམ། །ཆོས་མཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་རེ་ལ་རེ། །ཆགས་སང་གྱིས་ཚེར་
མས་དགེ་སོར་དཀྲུག །དོན་དེ་ཕྱྱིར་གོགས་ལ་སོ་བ་སེས། །དོན་དེས་ན་ཤ་ཕོ་རོ་སྐུང་བེད། །འདྱི་འཐད་པར་འདུག་ན་
ཐུགས་ལ་ཞོག །མྱི་འཐད་ན་རྱིང་ལམ་འགངས་པས་དགའ། །རེ་མཚན་ཉྱིད་ཀུན་ལྡན་གྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། །འཁོར་འདས་ཀྱི་
བདེ་ལ ེགས་སྟ ོན་པ་པོ། །ཚ ིག་ཙམ་དུ་ཨ་འག ོ་གཟྱིགས་དང་གསལ། །འབྱུང་འགྱུར་ག ྱི་ལུང་བསྟན་མཛད་དུ་
གསོལ། །ཞེས་ཞུས་པར། མཚར་རེན་སེས་ཉམས་མགུར་འཕོད་པའྱི་དངོས་ལན་ལ། བློ་ལྟོས་བླ་མར་བཅས་དེར་ལྷག་
ཆད་མེད། །མཛད་སོད་ལོག་པར་བལྟས་ན་བདུད་ཀྱིས་བསླུས། །བློ་ཐག་ཆོད་ན་བར་ཆད་འབྱུང་དོན་མེད། །དམ་ཆོས་
སྱིང་ལ་ཟུག་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །མ་རན་བརྟོད་ཕུར་བུད་པ་གཙང་པོར་ཐར། །ད་དུང་ཡུར་ཆུར་མ་ཐོག་ཕ་ཡྱི་བུ། །ནོར་རྫས་
སོག་དང་བལ་ཡང་སྱིད་འདོད་ཀྱི། །རེ་བ་འདུག་ཚེ་ཕོ་ལོགས་བུང་ངོགས་གཟོབ། །ཤ་ཁག་སོས་མཛར་འབེལ་མེད་གོ་བ་
རབ། །མཛའ་བཤེས་ར་འཁངས་མང་ན་ས ོབ་དཔོན་ས ོམས། །ལུས་རས་སེམས་རས་མཉམ་པ་ལ ེགས་པར་
གཟྱིགས། །བླ་མའྱི་གསུང་ལ་ཚང་མར་གཟུང་འོས་ཐང་། །མྱི་ཐེག་ཁུར་ཆེན་འགེལ་ཟེར་མ་མཐོང་ཡང་། །འགེལ་འོས་
ཀྱིས་བཀལ་ལྱི་ཡང་ཁུར་རྱིགས། །ཁུར་དོན་མེད་ཕྱྱིར་ཕྱོགས་དེར་འཁོར་དོན་ཅྱི། །ཚེ་དང་བསྒྲུབ་པ་སོམས་སེམས་རེ་
ཐོག་འཁོལ། །གོགས་ལ་སོ་ན་ཤ་ཕོ་རོ་སྐུང་རན། །ཉྱིན་མོའ་ིམཐོ་ཁ་མགྱིན་འདོད་ཟོལ་འགོས་དེས། །ད་དུང་ཐེམ་པར་
གཙང་དུས་མ་བྱུང་དོགས། །སྱིད་འདོད་ཀྱི་རེ་བས་མ་བསླུས་པའྱི། །ཚེ་བློ་བཏང་གྱིས་ཆོས་བཞྱིན་སོད་སེམས་དེ། །མྱི་
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ཁོ་བོ་ལ་མྱི་འཐད་དོན་མ་མཆྱིས། །ད་བརོན་པ་ཆེན་པོའ་ིབསྒྲུབ་ལ་འབུངས། །དོན་རང་དོན་འགྲུབ་ནས་གཞན་དོན་
ཞོར། །ད་ལམ་གྱི་སེལ་ལན་དེ་ཙམ་སམ། །ཞེས་དང་། མ་རན་གྱི་དོན་ཕྱྱིར་དངོས་པོའ་ིའཛིན་ཆགས་སངས་ཐག་བས་
པའྱི་དགེ་སལ་རྣམས་ཆབ་མདོར་བཅོལ་ཡོད་པས་ཁལ་མ་འགའ་དང་བཅས་ལེན་དུ་ཤོག་ཅེས་པར་འདྱི་གསུངས་སོ།།  
ལེན་ཤོག་ཆོགས་སོག་ཕྱག་བེད་བཟང་ན་ཡང་། །གཡག་རན་ལྷྷྭམ་ཕུད་དགེ་སོང་ལ་འགན་པས། །སྣུམ་དད་ཆེ་ཡང་ལེན་
པའྱི་མཐུ་མ་རེད། །དམྱིགས་ཡུལ་རྣམས་ལ་བང་བཞུ་བགྱིས་ཡོད་ཅེས། །རྒྱལ་ཟླ་ཚེས་འཕལ་བྱིས་དེས་དགེ་གྱུར་ཅྱིག ། 
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   རོ་སོམས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་སང་དུ་འགྱིལ་བའྱི་ལམ་ཁེར་གྱི་ཞལ་གདམས་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །བཟོད་པར་དཀའ་བའྱི་དཀའ་སད་ལ་གོམས་པས། །བླ་མ་མཉེས་བས་རྒྱུད་སེའྱི་སྱིང་ཕྱུངས་པའྱི། །ཆོས་རྣམས་
ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་སྱིང་པོའ་ིདོན། །མངོན་དུ་གྱུར་མཛད་ནཱ་རོའ་ིཞབས་བཏུད་ནས། །དེས་གསུངས་བཀའྱི་བདུད་རྱི་ཟབ་
པའྱི་གནད། །གཞན་ལ་མ་གགས་ཟློག་པའྱི་བསོམ་པ་ཞེས། །ཀུན་རྫོབ་ཕུག་རྱིབས་པའྱི་མན་ངག་མཆོག །དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའྱི་ཁད་ཆོས་འདྱི་ན་གོ། །དེ་ཡང་། འབྱུང་བ་རོ་སོམས་སོར་དྲུག་ཏུ་བས་པའྱི་ཁྱིད་ཚུལ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་བ་རྣམས་
གཞུང་ཆེན་དག་ལས་ཤེས་ཤྱིང་། འདྱིར་ཉམས་ལེན་རྣམ་རྟོག་ལམ་ཁེར་གྱི་གནད་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་སང་དུ་འགྱིལ་
བའྱི་ལམ་ཁེར་གྱི་དགོས་ཆེད་ཅུང་ཞྱིག་རེས་འཇུག་རྨོངས་པ་དག་གྱིས་དོན་དུ་བྱི་བར་སེམས་པས། ཆོས་བདག་མཁའ་
འགོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའྱི་གནང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། །དེ་ལ་དང་པོ་རྣམ་རྟོག་ལམ་དུ་ཁེར་བ་ལྟས་ངན་གཡང་དུ་ལེན་ཚུལ་ནྱི། 
མ་རྱིག་པའྱི་ཁ་བཏགས་བས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉྱིས་ལུགས་འབྱུང་གྱི་རྟོག་པ་ནས་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་ལྟས་ངན་ཀུན་
ཏུ་ལོག་རྟོག་ཆེན་པོ་དེའྱི་རེས་སུ་འབང་བས་བསླུས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའྱི་དུྡྷཿཁ་ཉོན་མོངས་པའྱི་བཙོན་རར་ཚུད་
ནས་ཐར་དུས་དང་འབོས་ཐབས་མེད་པའྱི་སབས། བླ་མ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཐུགས་རེས་སོན་བསགས་དགེ་བའྱི་
ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བག་ལ་ཉལ་དུ་ཡོད་པ་དེ། སང་བའྱི་གོ་སབས་ཕྱེད་དེ། དཔོན་སོབ་ཀྱི་རྟེན་འབེལ་འགྱིག་ནས། བྱིན་
རླབས་དང་། བར་ཐབས་ཀྱིས་སེམས་མ་བཅོས་པར་འཇོག་པའྱི་བློས་ཡང་དག་པར་མ་བཅོས་པར་བཞག་པས་ཉོན་
མོངས་ཀུན་རྟོག་རྣམས་མགོ་ནོན། མྱི་དགེ་བའྱི་འོལ་ཁ་དགེ་བར་བསྒྱུར་བའྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟྱིན་ཚེ། དབང་པོ་ཅུང་ཞྱིག་
དམན་པ་རྣམས་ཀང་མཐོ་རྱིས་དང་ཐར་པའྱི་ལམ་ལ་གོམས་པས། གནས་སབས་ཀྱི་འབས་བུར་ངལ་གསོ་བའྱི་གོ་སབས་
སང་བས། དེ་ཡང་། ས་མ་ལ་ལྟོས་ན་ལྟས་ངན་གཡང་དུ་ཁུག་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། འཁོར་བའྱི་དུྡྷཿཁ་མོང་བེད་ཀྱི་རྟོག་པ་དེའྱི་
རང་བཞྱིན་ཤེས་པ་དེ་ཀ་ལྟས་ངན་གཡང་དུ་ལོན་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སར་རྣམ་རྟོག་ལ་དགར་བལྟས་ནས་སང་བར་བེད་ལ་རང་
བཞྱིན་ཤེས་ནས་སངས་མ་དགོས་པར་དེ་ཀ་དགེ་སོར་དུ་ཡོང་བས་དག་སྱིད་དུ་ཆོད་ན་གཡུལ་མྱི་སད། གེགས་བོགས་སུ་
ཐོན་བས་བསལ་མྱི་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར། མཉམ་རེས་བསེ་བའྱི་ལམ་ཁེར་རྣམས་ཉམས་ལེན་དུ་བེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གཉྱིས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ལམ་དུ་ཁེར་བ་དུག་བདུད་རྱིར་བསྒྱུར་ཚུལ་ནྱི། ཉཉོན་མོངས་པའྱི་ཀུན་རྟོག་གྱི་མཆེ་བའྱི་དུག་
གྱིས་ཟྱིན་ནས་ངན་སོང་གྱི་དུྡྷཿཁ་མོང་བ་ལས་འོས་མེད་པས། བླ་མ་དམ་པའྱི་གདམ་ངག་གྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཟྱིན་ན་བདུད་
རྱིར་འགྱུར་ལ་མ་ཟྱིན་པར་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྟོག་པའྱི་རེས་སུ་འབང་ནས་རོ་མངས་པས་དེ་དང་དེའྱི་རྱིགས་མཐུན་གྱི་
འབས་བུ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་ས་ཚོགས་པའྱི་དུྡྷཿཁས་སྡུག་བསལ་ལས་འོས་ཅྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཀུན་རྟོག་དེའྱི་རང་བཞྱིན་
ཤེས་ན་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བཏགས། ཞེ་སང་གྱི་རྟོག་པའྱི་རེས་སུ་འབང་ན་དམལ་བའྱི་དུྡྷཿཁ་ས་ཚོགས་མོང་དགོས་
ལ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་ན་མེ་ལོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །གཏྱི་མུག་གྱིས་རོ་མོང་ན་དུད་འགོའ་ིརྱིགས་ཀྱི་དུྡྷཿཁ་ས་ཚོག་
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མོང་དགོས་ལ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་ན་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བའོ། །ང་རྒྱལ་གྱི་རྟོག་པའྱི་རོ་མོང་ན་དེ་དང་དེའྱི་
རྱིགས་མཐུན་གྱི་དུྡྷཿཁ་ས་ཚོགས་མོང་དགོས་ལ་རྟོག་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་ན་མཉམ་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་སོ། །ཕག་དོག་གྱིས་
རྟོག་པའྱི་རོ་མོང་ན་སོན་བསགས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་ལོ་ཐོག་འཇོམས་ཤྱིང་ཡོན་ཏན་གྱི་སོ་ཐམས་ཅད་འགེགས་དེ་དང་དེའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་དུྡྷཿཁ་མོང་དགོས་ལ་རྟོག་པ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་ཚེ་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སོ། །དོན་ལ་དུག་ལྔའྱི་ཀུན་རྟོག་དེ་
རྣམས་མ་བསྒྱུར། མ་བཅོས། མ་སངས་པར་རང་སར་རང་ངོ་ཤེས་པ་དེ་ལ་དུག་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཆེན་
པོས་རོལ་པ་ཟེར་གསུངས་པས། དུག་ལྔ་མ་སངས་ངོ་མཚར་ཆེ། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་ངོ་མཚར་ཆེ་གསུངས་པ་དེའོ། །དེ་
དག་གྱི་ལམ་ཁེར་ནྱི། འདོད་ཆགས་འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ། ཞེ་སང་ཞེ་སང་ཆེན་པོ། གཏྱི་མུག་གཏྱི་མུག་ཆེན་པོར་ལམ་དུ་
འཁེར་བའོ། །ལམ་དུ་འཁེར་ཚུལ་འདྱི་རྣམས་རང་ལུགས་དང་། རྟེན་འབེལ་གྱི་ལམ་ཁེར་ཟབ་མོ་ལྔ་ལྡན་ལྟར་ལམ་དུ་
བཏང་བས་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་རང་དོན་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་རྟེན་འབེལ་རྣམས་བསྱིགས་པས་
དུག་བདུད་རྱིར་བསྒྱུར་བའྱི་གདམ་ངག་གྱིས་ཁད་ཆོས་སོ། །གསུམ་པ་ལྷ་འདྲེ་ལམ་དུ་ཁེར་བ་བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་
བསྡུད་ཚུལ་ནྱི། ཤེས་བའྱི་གཤྱིས་ལ་ལྷ་འདྲེ་སོགས་མ་གྲུབ་མོད་ཀང་། དུག་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའྱི་རང་གཟུགས་སུ་ཕྱྱི་རོལ་
ཏུ་ཡང་། འདོད་ཆགས་ལ་བསེན་མོ་སོགས་མོ་གདོན་གྱི་རྱིགས། ཞེ་སང་ལས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཕོ་གདོན་གྱི་རྱིགས་
རྣམས་དང་། གཏྱི་མུག་ལས་ཀླུ་དང་ས་བདག་གྱིས་གདོན་གྱི་རྱིགས་རྣམས་སུ་སང་ཞྱིང་། དེ་དག་གྱིས་ཕན་གནོད་ཀྱི་
ལས་ཀང་བེད་པས། བཅོས་ཐབས་ཀྱི་བསྲུང་ཟློག་ཀང་། རྫས་སགས་ཤོག་བུའྱི་བསྲུང་བ་སོགས་བས་པས་དེ་དང་དེའྱི་
འབས་བུ་མྱི་བསླུ་བར་འབྱུང་བས། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོས་ཀང་། སོ་སེའྱི་ངོ་གཟུང་ནས་བསྲུང་ཟློག་གྱི་ཐབས་དུ་མ་ཞྱིག་ཏུ་
མཛད་པར་འདུག་ལ། གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ངོ་འཕོད་ནས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱིས་རྫུན་ཕུག་རྱིབ་པ་ཡྱིན་པས། འདྲེར་འཛིན་གྱི་
རྟོག་པ་མངོན་གྱུར་པ་མེད་མོད་ཀང་། དུག་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་དེས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་འདྲེར་སང་གྱི་འཛིན་པ་
གཅྱིག་བྱུང་བས། དེའྱི་གཉེན་པོར་ལྷ་འདྲེ་ལམ་ཁེར་གྱི་ཐབས་རྣམས་གསུངས་པའྱི་ཐོག་མར། བློ་རེ་བའྱི་མགོ་བོ་དོགས་
པས་ཆོག །གང་དོགས་པའྱི་སྟེང་དུ་ཐོག་རྫྱིས་གཏོང་བ་དེ་ལ། གཉེན་པོ་བཟློག་པའྱི་བསོམ་པ་ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་། 
ཟློག་བསོམ་ནུས་མྱི་ནུས་བལྟ། ནུས་ན་རོ་སོམས་མྱི་སོམས་བལྟ་རོ་སོམས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགོ་མྱི་འགོ་བ་
ལྟ་བ་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། བཟློག་སོམ་ནུས་པ་གཅྱིག་པུས་མྱི་ཆོག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགོ་བ་ཞྱིག་དགོས། དེ་ཡང་
དབེན་གསུམ་གྱི་སབས་ལ་རེན་དྲག་པོ་རྣམས་མྱི་ཡོང་བས་ཉམས་བདེ་བའྱི་ཚེ། ད་ནྱི་རེན་གང་བྱུང་ཡང་ལམ་དུ་ཁེར་
ཐུབ་པར་འདུག་བསམ་པའྱི་ངེས་ཤེས་རམ་རམ་པ་སེས་ཀང་། དེས་ཚུགས་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་མྱི་ཤེས་པས། ཕྱྱི་རོལ་ལྷ་འདྲེ་
འཚུབ་སར་ཕྱྱིན་ནས། སོས་བཅས་སོས་མེད་ཀྱི་ལམ་ཁེར་གསང་སོད་ལྟར་བས་པས་དེ་དང་དེའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་ཕྱྱི་ནང་
གསང་གསུམ་གྱི་སོང་རྟགས་རྣམས་བྱུང་ཚེ། དེ་དག་ལ་སངས་བློ་མ་ཞུགས་པར་འདོད་ཐོག་ཏུ་ཁེར་བས། བར་ཆད་
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རྣམས་རང་སར་ཞྱི་ནས་དགེ་སོར་ལ་བོགས་ཐོན་ཡོང་བས། བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཏུ་འདུས་པ་དེ་ལ། གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་
དག་ཐུལ་བ་དང་། གནང་སུམ་པ་དུས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པས། གོང་ལྟག་དགོན་པར་མཐུན་རེན་འཛོམས་སར་ལོ་གསུམ་
བསོམ་པ་བས། ལྷ་འདྲེ་འཚུབས་སར་ཞག་གསུམ་བསོམ་པ་བོགས་མྱི་ཆེ་རེ་གསུངས་པའྱི་དོན། ཆོས་རེས། ཆོས་ཤན་
རེན་གྱིས་འབེད་པ་ལ། རེན་དང་མྱི་བསེ་བའྱི་སྱིང་མེད་པོ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་མོད། དེ་ཡང་ལྷ་འདྲེ་དཔེར་བརོད་
ཙམ་བས་པ་མ་གཏོགས་དོན་ལ་ཟས་གོས་གནས་མལ། ཟླ་གོགས་སོགས་མཐུན་རེན་འགལ་རེན་གང་ལ་ཡང་བསེ་
ནས། རེན་ཐམས་ཅད་ཕ་ཆོད་སྦོམ་ཆོད་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན། ཚིག་རེན་བག་རེ་ཙམ་ལའང་དགའ་སྡུག་གྱི་རྣམ་
འགྱུར་ལོག་ལོག་སྟོན་མཁན་ཚོའྱི་དགེ་སོར་ལ་ཡར་སེད་ལས་མར་སེད་ཆེ་བ་ཞྱིག་འོང་བ་ལས་འོས་མེད། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་
པོའ་ིབསོམ་དེ་རེན་ཐོག་ཏུ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ལྟ་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། རེན་ཕ་རགས་གང་བྱུང་གྱི་སྟེང་དུ་སེབ་པ་གཅྱིག་
ཅྱིས་ཀང་གལ་ཆེ། དེ་ཐོག་ཏུ་མ་སེབ་ན། དམ་པས། ཉཉོན་མོངས་སེས་ཚེ་གཉེན་པོས་མ་སེབ་ན། ཆོས་ཀྱི་དགོས་པ་སྟོར་
རོ་དྱིང་རྱི་བ། གསུངས་པ་དེ་འོང་ཉེན་ཆེ་ཡོ། ཉཉོན་མོངས་ཀྱི་རྟོག་པས་ལས་ཕ་རགས་བསག་ཚར་རེས་སེབ་བས་ཀང་། 
མགོ་ཆག་ཚར་ནས་རྨོག་གོན་པ་དང་འདྲ། དགོས་པ་སྟོར་ཚར། འོན་ཀང་བཤགས་སོམ་གྱི་གཉེན་པོའ་ིབཅོས་པ་ནྱི་མན་
ངག་ལགས་སོ། །དེང་སང་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་དུས། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་སེམས་མ་བཅོས་པར་རྒྱུན་དུ་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་
དང་། རྟེན་འབེལ་ནྱི་རེ་དོགས་ཀྱི་རྟོག་བཅོས་འབའ་ཞྱིག་དང་། རོ་སོམས་ནྱི་ཟློག་སོམ་ཁོ་ན་དགོས་རྒྱུ་འདྲ་ཞྱིག་ཅུང་གོ་
བ་འདྲ་སྟེ་ཡ་ཆ། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་གདམ་ངག་སོང་པོ་གསུམ་སྱིལ་གྱི་ཟབ་གནད་མ་གོ་བའྱི་ཁ་ཡྱིག་གསལ། དེ་
གང་ཡྱིན་ན། སེམས་ཉྱིད་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་ངོ་སོད་པ་ལ་རྟོགས་པ་སམ་པོ་ལུགས་དང་། སང་བ་ལྷན་ཅྱིག་
སེས་པ་ཆོས་སྐུའྱི་འོད་ལ་རལ་སོད་ནས་ཀུན་རྫོབ་ལ་བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཀང་། ཐབས་ཁད་དུ་བསད་ན་གོལ་ལམ་
ཡྱིན་པས། མྱི་བདེན་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་འབས་ཕ་ཞྱིབ་ནས་རྱི་ཞྱིང་གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་
རྟེན་འབེལ་མཐའ་དག་སྱིག་ནས་ཟུང་འཇུག་གྱི་ཉམས་རལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་སོར་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིཐང་ཡངས་པར་ལོ་
ལེགས་ཀྱི་སྐུ་རྒྱས་ལ་ལོངས་སོད་དུ་ཆོག་པ་རྣམས་ནྱི་རྟེན་འབེལ་ཁོ་བོ་ལུགས་ཤེས་ཆོས་རེ་རྒྱ་རས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་
སོ། །དེས་ལེགས་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་རྟེན་འབེལ་ཟབ་མོ་སྱིག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་གྱིས་བས་པས་ཆོག་གསུངས་པ་
དེའོ། །མྱི་ལེགས་པ་ལ་གཉེན་པོའ་ིཟློག་བསོམ་བེད། ཀུན་རྫོབ་རྫུན་ཕུག་རྱིབས་པའྱི་གདམ་ངག་ཡྱིན་གསུངས་པའྱི། མྱི་
ལེགས་པ་ནྱི། གཞན་དག་གྱིས་སངས་བར་བེད་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ན་ཚ། སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསལ། མ་ཉེས་པའྱི་ཁ་ཡོགས། 
དག་སང་བ་དང་ཕད་པ། གཉེན་བམས་པ་དང་བལ་བ་སོགས་མདོར་ན་འདོད་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་གེགས་མང་ཞྱིང་། མྱི་འདོད་
པའྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་རང་ཐོག་ཏུ་བབ་པའྱི་ཚེ། དེ་དག་ལ་སངས་བློ་མེད་པར་འདོད་ཐོག་ཏུ་འཁེར། དེ་ཡང་། སོན་འགོ་
འདུན་པ་གཏོང་བ། དངོས་གཞྱི་སྟོང་ཉྱིད་ལ་བཞག་པ། རེས་རོ་སོམས་པའྱི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། འདུན་པ་གཏོང་བ་ནྱི། 
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གོང་གྱི་གཞན་དག་གྱིས་མྱི་འདོད་པའྱི་རེན་ངན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོག་མ་ནས་དེ་དག་བྱུང་ན་དགའ་བའྱི་འདུན་པ་
བརྟན་པོ་བེད་པ་གལ་ཆེ། དེ་ཡོང་ན་རེན་དེ་དག་བྱུང་བསྟུན། སངས་བློ་མྱི་འཇུག་པར་རང་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་གནད་དེས་
རོ་རང་སོམས་སུ་འགོ་བ་ལགས་མོད། འདུན་པ་མེད་ཐོག་རེན་གང་བྱུང་ཡང་ངོས་ཟྱིན་པ་དཀའ་བས། རོ་སོམས་ཚུལ་
ཡང་དེའྱི་རེས་སུ་འབང་བ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ལས་འོས་མེད། དཔེར་ན། ཨར་ཇག་ཉུང་ངུའྱི་ཚོང་པ་མང་པོ་བཅོམ་ཐུབ་སྟེ། 
ཨར་ཇག་ལ་བྱུང་ན་དགའ་དང་། ཚོང་པ་ལ་བྱུང་གྱིས་དོགས་ཡོད་པས་ཐུབ་པ་ལྟར། མྱི་འདོད་ཕྱོགས་ལ་ཐོག་རེས་གཏོང་
བ་དེ་ལ་ཟློག་པའྱི་བསོམ་པ་ཟེར། གཞན་ལ་མ་གགས་པའྱི་གདམས་པ་ཡྱིན་པས། གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས། ཟློག་པའྱི་བསོམ་
པ་འདྱི་ཉྱིད་ནྱི། སངས་རྒྱས་མུ་སྟེགས་ཀྱིས་མྱི་ཤེས། ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཁད་ཆོས་ལ་ནྱི། མན་ངག་རས་ཆུང་ལུགས་
ཟེར། དེ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིངོ་བོར་ཆྱིག་འགྱིལ་དུ་ཉམས་བཞེས་སུ་བསྟར་བས། དེ་ལ་རྟོགས་པ་སམ་པོ་ལུགས། 
རྟེན་འབེལ་ཁོ་བོ་ལུགས། མན་ངག་རས་ཆུང་ལུགས་གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་འདྲྱིལ་བས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་གདམ་ངག་
སོང་པོ་གསུམ་བསྱིལ་ཞེས་བསགས། དེ་ཉམས་སུ་ལོན་མཁན་རྣམས་ལ་ནྱི་འབྲུག་པའྱི་རྟོགས་ལྡན་ཟེར། གཞན་གྱིས་
འགན་ཟླ་དང་བལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའོ། །འདྱི་ཚོ་ཡྱིག་རྒྱན་མྱིན་ལག་ཏུ་བླངས་བླང་པ་དང་། ལོན་ལོན་པའྱི་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཨང་། ཨོ་སོམ་སོམ་གྱི་བསོམ་ཆེན་མང་སྟེ། སྨྱིན་མ་མཐོ་བ་དང་། ལྟག་ཚུགས་བསྱིང་པའྱི་སོ་ན་མེད། རྟོགས་ལྡན་
ཡྱིན་མྱིན་འདྱིས་འབེད་ཡོང་ངོ་། །ལར་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིན་ལུགས་ཀྱི་ངོ་སོད་དང་ཡྱིན་ལུགས་ཡྱིན་བཞྱིན་གྱི་
ལམ་ཁེར་རེ་འཛོམ་པ་ཅྱིས་ཀང་དོ་གལ་དུ་ཆེ། དེ་ཡང་། ཆོས་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཤེས་དགོས། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན། སོ་སོ་
སེ་བོས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་སོད་པ་མྱི་བེད། གྲུབ་པ་ཐོབ་པས་རྣལ་འབོར་པའྱི་སོད་པ་མྱི་བེད། རྣལ་འབོར་བས་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་སོད་པ་མྱི་བ། སོགས་གསུངས་པས་ཤེས་སོ། །ཆོས་རོ་སོམས་ཡྱིན་པས་མྱི་ཆོག །གང་ཟག་གྱིས་ཤེས་
རྒྱུད་ཀྱི་རེ་དོགས་སོགས་རོ་སོམས་དགོས། དོན་དུ་ཟློག་བསོམ་རྒྱུ་ཡྱིན། རོ་སོམས་འབས་བུ་ཡྱིན། དེ་གཉྱིས་ལ་ཁད་ཆེ་
བས། གང་ཟག་ལས་དང་པོ་པའྱི་དུས་སུ་དེ་ཀ་རང་དང་བསྟུན་པའྱི་ལམ་ཁེར་ཤེས་དགོས། སྟག་གྱི་མཆོང་སར་ཝས་
མཆོང་ན་མྱི་ཡོང་། རྒྱུ་མཚན། སང་བ་སོང་བའྱི་ལམ། སངས་བ་བསྒྱུར་བའྱི་ལམ། སངས་བ་རང་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་ལམ་
དང་གསུམ་དུ་གསུངས་པའྱི་དང་པོ་ནྱི། སོ་སོ་སེ་བོ་དག་གྱིས་ཉོན་མོངས་པའྱི་རྟོག་པ་རྣམས་གཉེན་པོས་སོང་ཞྱིང་། དེའྱི་
དྲྱིས་མ་གོས་པ་བེད་དགོས་སོ། །མ་སངས་ན། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་གསུམ། དེས་སེད་ལས་ནྱི་མྱི་དགེ་བ། མྱི་
དགེ་བ་ལ་སྡུག་བསལ་འབྱུང་། ཞེས་གསུངས་པས། ཐར་པའྱི་སོག་འཕོག་ནས་ངན་སོང་གསུམ་དུ་འཁམ་པའོ། །དཔེར་
ན་དུག་བོང་ང་དེ་རང་དགར་ཟོས་ན་ཉེས་པས་སོག་འཕོག་པ་དང་འདྲ་བས་མྱི་དགེ་བ་ཕ་ཞྱིང་ཕ་བ་ནས་སོང་དགོས་
པའོ། །སངས་བ་བསྒྱུར་བའྱི་ལམ་ནྱི། བླ་མ་དམ་པའྱི་མན་ངག་གྱིས་རེས་སུ་ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་མྱི་དགེ་བའྱི་
འོལ་ཁ་དགེ་བར་བསྒྱུར་བའྱི་ཐབས་ལ་སོབ་པ་ནྱི། བོང་དུག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་སགས་ཀྱི་ནུས་པས་སྨན་དང་བཅུད་དུ་འགྱུར་བ་
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ལྟ་བུའོ། །སངས་བ་རང་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་ལམ་ནྱི། མྱི་དགེ་བའྱི་རྟོག་པ་དེ་དག་གྱིས་རང་བཞྱིན་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་ཤེས་པས་
སོང་མ་དགོས་པར་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་འཆར་བ་ནྱི། བོང་དུག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་རྨ་བས་མྱི་སོང་ཞྱིང་ཁ་ཟས་སུ་བས་པས་
བཅུད་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །ངོ་ཐོག་ཡན་ཆོད་ནས་ལྟ་བའྱི་གདེང་དང་ལྡན་རྱིམ་གྱི་རེན་དང་བསེ་ལུགས་ཀང་དུས་བསྟུན་
དགོས། དེ་མ་བས་ན་རེ་དོགས་ཆོད་དུས་མྱི་ཡོང་བས་བསོམ་རབ་ཆད་ལ་ཐག་པའྱི་ཤམ་བུ་བཏགས་པར་འགོ། ར་བ་
ཆོད་ཀང་བག་ཆགས་ཆོམ་པ་དཀའ་བས། ར་ཆད་ཀྱིས་ལོ་མ་སམ་མེད་ཟེར་དེ་ཡོང་ངོ་། །ཀུ་སུ་ལའྱི་སོད་པ་གདན་རོལ་
དང་སོན་པ་ལྟ་བུའྱི་སོད་པ་ལྷྷྭམ་རོལ་གཉྱིས། ངོ་ཐོག་པ་མན་ཆོད་དང་། རྟེན་འབེལ་སྱིག་ས་བ་ལ་ནྱི་དང་པོ་གཙོ། རེན་
དང་བསེ་བ་ལ་ནྱི་ཕྱྱི་མ་ཁོ་ན་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་། ས་མ་བརླྱིང་ཆ་ཆེ་བས། ལས་དང་པོ་པ་དང་། གང་ཟག་གཉེན་པོ་ངན་པ་
དག་ལ་བསགས། ཕྱྱི་མ་ཁེ་ཉེན་ཆེ། སྦྲུལ་སྨྱུག་དོང་ནང་དུ་བཅུག་པ་དང་འདྲ། ཡར་འགོ་མར་འགོ་གཉྱིས་གང་རུང་གཅྱིག་
མྱིན་པ་བར་སབས་སུ་བསད་མྱི་ཡོང་བས། རྟོགས་པ་བརྟན་ཅྱིང་གཉེན་པོ་བཟང་བ་དག་ལ་བསགས་པས་གནད་དུ་ཆེ། 
འཛིན་ཞེན་གཅོད་པ་ལ་ཕྱྱི་མ་ཁོ་ན་གཙོ་བར་འདུག །བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་གོ་དོན་ཡང་། རྒྱལ་དབང་རེས། ཉཉོན་མོངས་པ་
བརྟུལ་ནས་ཡེ་ཤེས་སུ་ཞུགས་པ་ལ་ཟེར། ཐོ་ཅོའ་ིརྱིང་ཧལ་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་མྱི་ཟེར། དེ་རྱིགས་ཕལ་ཆེར་བདུད་རྱིགས་
དང་ཟོག་པོར་ཡོད་གསུངས། ད་ལྟའྱི་འོ་སོལ་གྱིས་རོ་སོམས་ཀྱི་ལམ་ཁེར་ཡྱིན་རྒྱུའྱི་གསང་སོད་ཀྱི་དམྱིགས་པ་གཏོང་བ་
འདྱི་ཚོ་ཕལ་ཆེར་རེན་དེ་དགེ་སོར་གྱིས་ལམ་དུ་མ་སོང་པར། འདྲེས་ཁེར་དོགས་ཀྱི་རབ་རྩུབ་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས་ཀང་། 
གང་ཟག་ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལས་འོས་མ་བྱུང་། དོན་དུ་གཏོ་ཆོག་གྱིས་འདྲེ་རྡུང་བ་རང་ཡྱིན། རོ་སོམས་ཀྱི་
དགོངས་པ་དང་ལམ་ཁེར་ངོ་མ་མྱིན་ཀང་། གནས་སབས་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ལས་གོལ་འགོ་བས་དོན་དང་ནྱི་ལྡན་ཀང་
གོང་པའྱི་འདྲེ་རྡུང་བས་ན་བར་ཆད་རྱིན་གྱིས་ཉོས་པའོ། །ལར་ལུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་ན་མ་འགྲུབ་བེད་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཕྱྱིན་སྱིད་ཆོས་དང་སོས་དལ་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པར། ཉྱིན་མྱི་ཡེངས། མཚན་མྱི་ཉལ་བ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུར་འདུག །དེ་
ཡང་། འདོད་ཐག་མྱི་ཉེ་བར་གཉུག་བསྱིང་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། ལྷག་དད་ཅན་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ད་ལྟ་རང་ནས་གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་
འགོ་བ་གཅྱིག་བེད་བསམ། རབ་རྩུབ་ཀྱིས་ལུང་པ་འགེངས་པ་དེ་འདྲ་ཡང་བཟོད། དེ་མ་ཁད་དུ་གྲུབ་རྟགས་འདོད། 
བཤོལ་ལ་ཁད་པའྱི་ས་ལྟས་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེའོ། །བཀའ་གདམས་པའྱི་དགེ་བཤེས་རྣམས་ཀྱིས། འགོ་ནས་ཡེ་འགོ་
ཕན་གྱིས་མཆོང་ས་མེད་གསུངས་པ་ལྟར་གཉུག་བསྱིངས། འདོད་ཐག་མ་ཉེ་མཛོད་ཅེས་པ་དེའོ། །ལར་ཆོས་མཐར་སེལ་
བ་ལ། བླ་མ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཉམས་མོང་ཆོས་ཀྱི་སན་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་གྱིས་སན་སར་ཅྱི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཀྱི་
སོད་ཚུགས་པ་ཞྱིག་དགོས་གལ་དུ་ཆེ་བར་འདུག །རྒྱུ་མཚན། སོ་ང་མའྱི་དྲུང་ལ་རོལ་ས། སོམ་ཕྲུག་བླ་མའྱི་དྲུང་དུ་གོལ་
ས་ཆུང་གསུངས་པའྱི་དོན། དགེ་སོར་ལ་གེགས་མ་བྱུང་ན་བོགས་མྱི་ཐོན་པས། གེགས་སེལ་བ་དང་། བོགས་འདོན་པའྱི་
སོད་པ་རྣམས་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་དཔྱད་དགོས་པས། དེ་དག་བླ་མའྱི་གསུངས་ལ་མ་བརྟེན་བར་རང་སྟོབས་ཀྱི་མྱི་
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ཤེས་པས་སོ། །གསང་སོད་ཀྱིས་ལྷ་འདྲེ་ལམ་ཁེར་གྱི་སབས་གཅྱིག་པུར་མ་ཟད། སྱིར་གསང་སགས་གསང་བས་འགྲུབ་
ལ། སོས་ལམ་མངོན་མཚན་གྱི་སོད་པ་རྣམས་མྱི་ངོམས་ཏེ། ཟ་གཉྱིས་བཤང་གཅྱི་འདོར་བ་ཙམ་མྱིན་པ་མྱི་ཤེས་པའྱི་
ཟོལ་གྱི་བྷུ་སུ་ཀུ་འདུ་ཤེས་གསུམ་པའྱི་ཚུལ་ལྟར་སད་པ་ནྱི་བར་ཆད་ཀྱིས་མྱི་ཚུགས་པའྱི་ཐབས་མཆོག་དམ་པའོ། །དེ་
ཡང་། སོན་གྱི་རྒྱལ་རྱིགས་དང་བམ་ཟེའྱི་རྱིགས་དང་། རྱིག་གནས་ཀྱིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གྱི་
ཡོན་ཏན་གྱི་ཚུལ་རྣམས་སྦས་ཏེ་ཐ་ཤལ་དག་གྱིས་གཡོག་ཏུ་བརྫུས་ནས། གསང་བའྱི་སོད་པས་ཕྱྱི་ནྱི་ཨ་སའྱི་འབྲུ་ལྟར་མ་
སྨྱིན་ལ། མ་སྨྱིན་སྨྱིན་པ་དང་འདྲ་སྨྱིན་ལ་མ་སྨྱིན་འདྲ་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ལས་མ་གཡོས་པའྱི་གྲུབ་པ་བརེས་པ་ཤ་སྟག་
གོ། །འོ་སོལ་བོད་རྣམས་ཅོལ་རླུང་། འཕྱོར་ལ་དགའ། གསར་འགོགས་ཆེ། ཀད་པ་ཆུང་བས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཆ་ཕན་བུ་རེ་
སེས་ཀང་དེ་གསང་མྱི་ཚུགས་པར་ངོམ་ངོམ། ཡེར་ཡེར་གྱི་བ་བེད་མང་བས། གྲུབ་ཐོབ་དཀོན་ཞྱིང་ཆོས་མཐར་ཕྱྱིན་པ་
ཉུང་བ་དེས་ལན་པར་དགོངས་ནས། དམ་པས། མངོན་མཚན་ཅན་ལ་བར་ཆད་འཇུག་པ་མང་། །གསང་སོད་ཉམས་སུ་
ལོངས་ཤྱིག་དྱིང་རྱི་བ། །གསུངས་པའོ། །དོན་བཞྱི་པ་འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་ལམ་དུ་ཁེར་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་སུ་
འགྱུར་ཚུལ་ནྱི། བདེ་སྡུག་གྱིས་ས་བོན་སོན་སོང་གྱི་གཟུགས་བརླན་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས། ཐོག་མར་རྒྱུ་བཅོས་བར་དུ་རེན་
བསལ། ཐ་མ་འབས་བུ་གཞོམ་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་དགོས། དེ་ཡང་། ལས་སྟོབས་ཆེ་བ་ཚེ་འདྱིར་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ལ་སྨྱིན་
པར་འགྱུར་བའྱི་མོང་འགྱུར་གྱི་ལས་དང་། སེ་བ་རྟྱིང་མར་སྨྱིན་པ་ཕྱྱི་མར་མོང་འགྱུར་གྱི་ལས་དང་། ལན་གངས་གཞན་དུ་
སྨྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་མོང་འགྱུར་གྱི་ལས་མ་གཏོགས། རང་གྱིས་བས་པའྱི་ལས་རྣམས་གཞན་གང་སུ་ལའང་མྱི་སྨྱིན་
པས། དགེ་སྱིག་ལས་འབས་བསླུ་མེད་རེས་སུ་འབང་། །བེད་པ་པོ་ཡྱིས་ལུས་སེམས་སྟོང་ཉྱིད་ལས། །གཞན་དུ་མྱི་སྨྱིན་
དེ་ཕྱྱིར་བླངས་དོར་རྣམས། །སོག་ལ་བསོས་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསགསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་། རྒྱུ་བཅོས་
པ་ནྱི། སར་བས་ཀྱི་སྱིག་པ་སྟོབས་བཞྱིའྱི་སོ་ནས་བཤགས་པ་ནྱི། རེན་གསལ་བ་ནྱི། དགེ་སྱིག་གང་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་སོན་
སོང་ཡོད་པ་དེ། ཕྱྱིའྱི་རེན་རྱིགས་འདྲ་གཅྱིག་དང་ཕད་པས་སོང་སྟེ། མཚམས་སོར་དང་འཛོམས་པས་སོན་ཡོན་དུ་འགྱུར་
ས་བས་རེན་སེལ་བ་གལ་ཆེ་བའོ། །འབས་བུ་གཞོམ་པ་ནྱི། ཕྱྱིས་ནས་མྱི་འབྱུང་བར་བ་བའྱི་ཐབས་ལ་འབད་པ་ལགས་
སོ། །དེ་ཡང་། སྡུག་བསལ་ནམ་བྱུང་བའྱི་ཚེ། དེ་ཉྱིད་ངོས་བཟུང་ནས་བདག་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱིས་ལྷད་
མ་ཞུགས་པར། མཛའ་བོའ་ིབུ་མོའ་ིགཏམ་རྒྱུད་ལྟར། རྱིགས་འདྲའྱི་གཞན་གྱིས་སྡུག་བསལ་རྣམས་ཚུར་ལེན་ཏེ། བདག་
གཞན་བརེ་བའྱི་བསམ་པ་བརྟན་པོས་བློ་སོང་བ་ཡྱིན། སྱིག་སྱིབ་ཀྱི་ས་བོན་མེད་ན་སྡུག་བསལ་འབྱུང་དོན་མེད་པས། 
སྡུག་བསལ་བྱུང་ན་སྱིག་སྱིབ་འཛད་པས་དགའ། སྱིག་སྱིབ་དག་ན་སྡུག་བསལ་འབྱུང་དོན་མེད་པའོ། །རེ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། 
སྱིང་ནས་ཆོས་ཤྱིག་གོ་གྱུར་ན། །སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་ཡྱིན་གསུངས་སོ། །སྡུག་བསལ་ལ་སངས་བློ་མ་
ཞུགས་པར་ལམ་དུ་ཁེར་ན། བདེ་སྱིད་ཀྱི་ས་རྒྱས་ཡོང་། སྱིད་ཆོས་ལ་གསལ་སང་ཞུགས་ནས་འོ་བརྒྱལ་བ་དང་མཇལ་
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སྱིང་འདོད་པ་ཡྱིན། ལྟོག་འཁག་འཛོམ་པའྱི་སྱིལ་པོ་རུ། །སྡུག་སྒུར་ཚུགས་པའྱི་སྱིང་སྟོབས་ཅན། །གསུངས་པ་དེ་དགོས་
གལ་དུ་ཆེ་བར་འདུག་གོ། །དོན་དམ་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟྱིན་ཕྱྱིས་གང་ལ་ཡང་བ་ས། སྒྱུ་མའྱི་ལམ་ཁེར་གྱི་རོལ་རེད་དུ་
འགོ་བ་ཞྱིག་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཨང་།།  དོན་ལྔ་པ་ན་ཚ་ལམ་དུ་ཁེར་བ་འབྱུང་བ་རོ་སོམས་ཀྱི་ལམ་དུ་
སོང་ཚུལ་ནྱི། དང་པོ་ནད་ངོས་གཟུང་། གསོ་རུང་མྱི་རུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བརྟག་པ། ནད་འདོན་པ་དང་གསུམ་ལས། 
དང་པོ་ནད་ངོས་བཟུང་བ་ནྱི། ཉཉོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་གྱི་ནད། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ནད་ལྷ་འདྲེའྱི་ནད། རང་
བཞྱིན་འབྱུང་འཁྲུག་གྱིས་ནད་བཞྱི་སོ་སོར་ངོས་གཟུང་། གསོ་མྱི་རུང་བ་རྣམས་འཆྱི་བ་ལམ་ཁེར་གྱི་གདམ་ངག་ལ་རལ་
དུ་འདོན་པའོ། །གསོ་རུང་བ་རྣམས་ལ། རབ་ལྟ་བས་དང་། འབྱིང་བསོམ་པ་དམྱིགས་པ་རྣོན་པོས་དང་། ཐ་མ་ལུས་ཀྱིས་
འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་འདོན་པ་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ནྱི། དེ་དང་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ནས་དེ་དང་དེས་
འདོན་པའྱི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་པའོ། །དོན་དུ་ནད་རྣམས་ཀུན་གྱི་ར་བ་མ་རྱིག་པས་སད་པ་ཡྱིན་པས། དོ་ཐོག་པ་ཡན་
ཆོད་ནྱི་ལྟ་བས་འདོན་པ་གཙོ་ཆེ་དགོས་པས་ནད་ཟུག་བྱུང་ཚེ། དེའྱི་སྟེང་དུ་སང་བློ་མེད་པར་རོ་སོམས་བཞྱིན་ཤེས་པའྱི་
ངང་ལ་སོམས་པ་ཡྱིན། ནད་ཟུག་དེ་འདོད་ཐོག་ཏུ་ཁེར་བ་གལ་ཆེ། རེ་རོད་ཚང་པ་བསྙུང་ཟུག་དོས་དྲག་ལ་ཡུན་རྱིང་བ་
བྱུང་བའྱི་དུས། བསྙུང་ཟུག་ཆེ་ཙ་ན། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་རེ་ཆེ་གསུངས་ནས་ཕྱག་ཐལ་མོ་སར་ཏེ་ཞལ་འཛུམ་
པའྱི་མདངས་དང་ལྡན་ལ། བསྙུང་ཟུག་ཅུང་རེ་ཡལ་ཚེ་ཐུགས་མ་དགེས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་
རྣམས་ང་སྱིང་མྱི་རེ་བ་ཨེ་ཡྱིན། ངའྱི་ནད་ཟུགས་དག་སོངས་སོ། །ལེ་ལོ་ཅན་ངའྱི་སྱིག་སྱིག་མྱི་འདག་པར་འདུག་
གསུངས་ནས་ཐུགས་ཞུམ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་གསུངས་རྣམས་འབོན། ཕྱྱིས་རེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཞལ་ནས། གཞན་ལ་མྱི་སྱིད་པ་
གཅྱིག་ང་ལ་སྱིད་པར་གདའ། གཞན་རྣམས་སྱིད་ཙ་རོད་བོ། སྡུག་ན་ངུ་བོ་བ་ཡྱིན། ང་ལ་སྱིད་ཙ་ངུ་བོ། སྡུག་ན་རོད་བོ་
བར་འདུག་གསུངས་ནས་དགེ་སོར་གྱི་ཐོག་ཐག་ཐམས་ཅད་ན་ཚ་ལམ་ཁེར་གྱིས་སྟེང་ནས་བཅད་པར་འདུག །དོན་དུ་ནད་
སྱིབ་པའྱི་ཕྱགས་ཤྱིང་། བར་ཆད་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ས་འདྲེན་ལ་དགོངས་པ་ལགས་སོ། །འདྱིའྱི་ལྟ་ཐོག་ཏུ་རོ་སོམས་མྱི་ནུས་
པར་རེ་དོགས་ཀྱིས་རྐུན་བུ་ཞུགས་ཚེ་ཟློག་བསོམ་ལ་རལ་དུ་འདོན་པ་གནང་ངོ་། །འདྱི་ལ་ཟློག་བསོམ་མ་ནུས་ན་ཕྱྱིས་
ནས་རོ་སོམས་པའྱི་དུས་མྱི་ཡོང་བས། ཤྱི་ནུས་ཐོག་འགེལ་གྱིས་ལམ་ཁེར་གནད་དུ་ཆེ་ཡོ། གཞན་རྣམས་ལ་ཟློག་སོམ་
སོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགོ་མྱི་འགོ་བརྟགས་ནས་རང་གྱིས་ཉམས་ལེན་གྱི་ཁ་ཚོད་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་ཁེར་
གནད་དུ་ཆེ་ཡོ། ཐོག་མར་ཟློག་སོམ་བེད་ནས་ཕྱྱིས་སྨན་དཔྱད་སོགས་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་ལག་ལེན་གོ་ལོག་གོ། །ལེགས་
པའྱི་ཕྱོགས་ལ་རྟེན་འབེལ་ཟབ་མོ་སྱིག་གསུངས་པས། ཐོག་མར་ཟས་སོད་སོགས་ཀྱི་འཕོད་བརྟེན་བེད། དེ་ལ་ཡར་སེད་
མེད་ན། ན་དགའ་ཤྱི་སྱིད་བེད་པ་ཡྱིན། ནད་ལ་སྨན་པ་འགུགས་ཤྱིང་། གདོན་ལ་རྱིམ་གོ་མྱི་བེད་ན་འབྲུག་པའྱི་བུ་ཡྱིན་
ལས་འཕོ་ཅན་གསུངས་པ་ནྱི། ངོ་འཕོད་པ་ཡན་ཆོད་ལ་བསགས་སོ། །རེ་དོགས་འགེགས་པའྱི་ལམ་ཁེར་ནྱི། བློ་སོང་གྱི་
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སབས་སུ་ཡང་གསུང་ན། འདྱིར་ཕན་དུ་རེ་བའྱི་རྱིམ་གོ་མྱི་བ། དངོས་པོའ་ིའཛིན་ཆགས་སངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁས་དཀོན་
མཆོག་མཆོད་ཅྱིང་ནོར་རྫས་ལ་སངས་ཐག་བེད་པ་ནྱི། རེན་ངན་གོགས་ཤར་གྱི་ཐབས་མཆོག་གོ། །གཞན་རྟོགས་ལྡན་
གྱི་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་པའྱི་མྱིས། རང་གྱི་བླ་མ་དམ་པ་བཞུགས་པས་རེས་སུ་གཟུང་ནས་དབང་བསྐུར་སོགས་ཀྱི་རྟེན་
འབེལ་བཀའ་དྲྱིན་གྱི་ར་བ་ནྱི་འདོད་ཐོག་ཏུ་ཁེར། གཞན་ནད་དྲག་ལ་རེ། ཤྱིའྱི་དོགས་ཀྱིས་བླ་མ་གཅྱིག་ལ་བཏུད་ནས། 
རྟོགས་ལྡན་པས་དབང་བསྐུར་ཞུ་བ་དེ་ནྱི་སོ་ལོའ་ིརྒྱལ་མཚན་འཕྱར་བ་ངོ་མ་ལགས་སོ། །འཇྱིག་རྟེན་ལུགས་ཀྱི་རྱིམ་གོ་
བེད་པ་རྣམས་ཀང་ཚུལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ནད་པ་ཟས་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ནས་མྱི་འདོད་པའྱི་རྱིགས་ལ་ནན་ཆེས་ན་རྒྱུད་འཁྲུག་
ནས་ནད་མྱི་སོས་པའྱི་རེན་དང་། འདྱི་དག་མྱིག་གྱིས་མྱི་མཐོང་བའྱི་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་པས་མཚམས་སར་ནས་ཤྱི་བ་
ལྟ་བུས་ཟས་སོམ་མྱིག་གྱིས་མྱི་མཐོང་བའྱི་སར་སེ་བ་སོགས་འབྱུང་གསུངས་པས། དེ་རྱིགས་ལ་གཟབ་པ་གལ་ཆེ། ལྷག་
པར་སོམ་ཆེན་པ་དགའ་རབ་ཡྱིན་ཡང་། ཁོང་རང་གྱི་བློ་དང་མྱི་འཚམས་པའྱི་སྨན་དཔྱད་བསྲུང་རྱིམ་སོགས་དགོས་ཚུལ་
ལ་ནན་ཆེས་ན། དེས་རྒྱུད་འཁྲུག་ནས་ནད་མྱི་སོས་པའྱི་ཁར་རྟེན་འབེལ་མང་པོ་འཆུག་དོགས་ཡོད་པས། བློ་རྱིགས་དང་
མྱི་འགལ་བའྱི་སོད་ལམ་གཟབ་པ་གལ་ཆེ་ཡོ། འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱྱིན་ན་ཟུག་མྱི་འདོ་བ་འདྲ་
ཞྱིག་ཏུ་གོ་བ་ལེན་པར་འདུག་སྟེ། དེ་ཙུགས་ཅུང་མྱིན། འབྱུང་འདུས་ཀྱི་གནས་ཚང་འདྱི་དང་འགོགས་རྱིང་འབྱུང་འཁྲུག་
གྱིས་ན་ཚའྱི་ཟུག་གཟེར་མྱི་ཁོག་ཀང་། དེ་ལ་སྡུག་བསལ་མྱི་ཡོང་བ་ལགས་སོ། །སེམས་སོ། །ནད་འདོན་གྱི་ར་བ་ཡང་། 
བླ་མའྱི་མོས་གུས་ལ་རགས་ལས་པས། བཅོས་ཐབས་བགང་གྱི་མྱི་ལངས་ཀང་། སྟོང་པའྱི་གོ་ཆ་རྱིས་སུ་ཆེ། ཀུན་ལ་བླ་
མའྱི་རྣལ་འབོར་ཤོག །གསུངས་པ་དེ་དགོངས་འཚལ་ལོ། །དོན་དྲུག་པ་འཆྱི་བ་ལམ་དུ་འཁེར་བ་མ་བུ་ངོ་སོད་ཀྱི་གདམ་
ངག་ནྱི། དང་པོར་སེ་ཤྱི་བར་དོའ་ིསབས་འདྱིར་རྣམ་རྟོག་ལམ་ཁེར་གྱི་གདམ་ངག་ལ་གོམས་ཤྱིང་འདྲྱིས་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། 
དཔེར་ན། རྣམ་རྟོག་སེ་བ་དང་འགགས་པས་ཀང་སེ་འཆྱི་མཚོན་ལ། གཉྱིད་དུ་འགོ་བ་འཆྱི་བ་དང་། སད་པ་སེ་བ་སྟེ། 
དོན་དུ་རྟོག་པ་ཕ་རགས་ཀྱི་ཁད་མ་གཏོགས་རྣམ་རྟོག་ལས་མ་འདས་པས་ན་ནའང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ན། འཆྱི་ནའང་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་འཆྱི་བས། སོ་སེ་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ། རྣམ་རྟོག་མ་རྱིག་ཆེན་པོ་འདྱི་འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟུང་བེད་
ཡྱིན། ཞེས་གསུངས་ལ། རྣལ་འབོར་པ་ཞྱིག་ན། འཆྱི་བ་ཞེས་བའྱི་རྣམ་རྟོག་འདྱིས། །མཁའ་སོད་གནས་སུ་ཁྱིད་པར་
བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས། མ་གཅྱིག་ཞ་མས། ང་འཆྱི་བ་འདྱི་ཀུན་རེ་ཆེན་པོའ་ིའོག་ནས་ཐར་བའྱི་ཚོད་ཙམ་
ཡྱིན་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འཆྱི་ཀ་མའྱི་ལམ་ཁེར་གྱི་གདམ་ངག་ལ། གང་ཟག་དབང་པོ་རབ་འབྱིང་དང་། གདམ་ངག་ལ་
གོམས་འདྲྱིས་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཚིག་ཏུ་གཅྱིག་ཀང་གོ་ལུགས་དང་འབས་བུའྱི་ཁད་ཨེན་རེ་ཡོད་ཚོད་འདུག །ཐམས་ཅད་ལ་
བླ་མའྱི་མོས་གུས་ཚད་ལྡན་དགོས་པ་ནྱི་མཉམ་ཡང་། ད་ལྟ་རང་འདོད་ཀྱིས་བེ་ཁ་ཁེངས་མ་ཁེངས་ཨེན་རེ་ལའང་རྣམ་
འགྱུར་ལོག་ལོག་སྟོན་པ་དང་། རང་གྱི་ཆོས་འགལ་སོད་པ་གཞན་གྱིས་ཐོས་ཚེ། གཞན་ལན་པ་སད་ཀྱི་ཁོང་ཁོ། བླ་མས་
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བཀའ་བཀོན་བྱུང་བ་དང་། བྱུང་གྱི་དོགས། རེ་ས་བླ་མ་ལས་མེད་རུང་དག་རུ་བླ་མ་ལ་ལྟ་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གདམ་ངག་
བསོམ་ལོ་བས་ཀང་། རྟོག་ངན་ཨེས་རེས་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་དོགས་ཆེ། བླ་མ་དང་དམ་ཚིག་ལ་གནང་འགོང་མེད་པའྱི་གང་
ཟག་ཞྱིག་ན། སྱིག་པ་གཞན་རྔམ་ཆེན་ཡོད་ཀང་། དུས་ཚོད་དེར། རེ་ས་བླ་མ་ལས་མྱི་རེད་པས། རྱི་ཆེན་པོ་དཔང་པས་
བཏབ་པ་ལྟར་བློ་གདེང་ཁེལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་ནས། འཆྱི་ཀ་དང་བར་དོའ་ིགདམ་ངག་ལ་དེ་ལས་ཟབ་པ་གཞན་མྱི་དགོས། 
རྣལ་འབོར་པ་གནས་ལུགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་ཅྱིང་གོམས་འདྲྱིས་ལ་བརོན་པས། རྣམ་རྟོག་ཕ་རགས་མ་ཟོ་
མཁས་པར་གཟབ་པའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ན། ཚེ་འདྱི་རང་ལ་བག་ཆགས་ལ་བྱི་དོར་བས། རེན་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ལམ་དུ་
ཚུལ་བཞྱིན་ཁེར། རང་དོན་ཆགས་སང་ལ་ཛ་རྡུང་དང་། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་འདེབས་པའྱི་རྟོགས་ལྡན་ཚེ་
འདྱི་ལ་མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ན་མྱི་དགེའྱི་རྒྱུ་འབས་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ཟྱིན་པས། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་
རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སོད་པ་མཐར་ཕྱྱིན་ཚར་བས། ཚེ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་ཟེར་བ་དེ་བྱུང་འདུག་པ་དེ་ལ་ལམ་ཁེར་དང་བ་
བེད་གང་ཡང་མྱི་དགོས། ལུས་རྒྱ་ལ་ལྟོས་པ་ཙམ་ཡྱིན། རྣལ་འབོར་ལུས་རྒྱ་ཞྱིག་ནས་སངས་ཆུང་རྒྱ་གསུངས་པ་དེ་
ཡྱིན། གཞན་འཆྱི་ཀའྱི་གདམ་ངག་ལ་ལྟོས་པ་ན། དང་པོར་འཆྱི་ལྟས་ཤར་ཚེ་དགའ་ཞྱིང་ཞེན་པ་གཏོང་གསུངས་པ་ལྟར་
དངོས་པོའ་ིརྱིགས་ཀྱི་བདག་འཛིན་སྤུ་རེ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་བས་ལ། བླ་མ་མཆེད་གོགས་ནད་གཡོག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་
འབུལ། འཕལ་གྱིས་དགོས་ཆ་རྣམས་གཡར་པོ་བེད་ནས། ང་ཤྱི་ཙ་ཁེར་ཅྱིག་བ། དབེན་པའྱི་ས་ཁུལ་ཟླ་གོགས་ལས་
ཚེགས་ཆུང་ས་བསེགས། བསག་པ་རབས་རང་གྱི་བླ་མ་དང་མཆེད་གོགས་གོང་མ་འབོར་ན་ཨ་ལ་ལ། དེ་མྱིན་རུང་ཟླ་
གོགས་ཡོད་མེད་གང་ལྟར་ཡང་ལུས་ཟུང་གྱི་ལྕོག་ན་ཙོག་པུ་དང་། དེ་མྱིན་མགོ་བང་དང་གཞོག་གཡས་འོག་ཏུ་ཕབས། 
ཉམས་ལེན་གསལ་འདེབས། བླ་མ་སྱི་བོར་བསོམས་ནས་མོས་གུས་དཀར་པོ་གཅྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ངང་ལ་ཀོད་དེ་འཇོག་པ་
ཡྱིན། དེའྱི་འཕོས་ལ་རྱིག་པ་འཕོས་ན་དགོས་དོན་འགྲུབ་པའོ། །སབས་དེར་ཅྱི་དྲག་གྱིས་རབ་རྩུབ་མང་ན་ལམ་གྱིས་
གེགས་བེད་ཉེན་ཡོང་ངོ་། །ལར་དུས་འདྱིར་སེབ་ཚེ། ཆོས་པའྱི་ཕོ་ཤན་འབེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བློ་གུ་སུམ་དུ་མ་འཛུད་པར་
དགའ་ཡལ་ལེ། འཛུམ་མུ་ལེ་ཀོད་པ་གལ་ཆེ་ཡོ། དུས་ཚོད་འདྱི་སེ་འགོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་ངེས་པ་ཡྱིན་ལ། 
འདྱི་ནྱི་རང་རང་ལ་ཡང་ནམ་ཡོང་ཆ་མེད་པས། འདྱིར་བོད་པའྱི་གདེང་ཚད་ཡོད་པ་ཞྱིག་འཚལ་ལོ། །ཚེ་འདྱིའྱི་ཕ་མ་
གཉེན་འདུན་ནོར་རྫས་གང་དང་ཡང་འདྱི་ནས་འགོགས་སུ་མེད་ངེས་སོ། །སང་པོ་རྣམས་ཡེ་རྱིག་བསད་དྲུང་པོ་རྣམས་
གཞྱིག་མལ་གཏོང་བ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ལྟར་རོ་སོམས་སོར་དྲུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་སང་དུ་འགྱིལ་བའྱི་ལམ་ཁེར་གྱིས་བསབ་
བ་འདྱི། འབྲུག་པ་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་གགས་པ་དེས་གྲུབ་གནས་མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་དུ་བྱིས་པའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་མྱི་ཕམ་
ཀུན་བཟང་ངོ་།།  །།  
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                        གསང་སོད་ཀྱི་ས་དཔྱད་ཞལ་གདམས་ཐོ་ཡྱིག་མ་བཞུགས་སོ།། 

  བླ་མ་ནཱ་རོ་ཏ་པར་གུས་བཏུད་ནས། །གསང་སོད་ས་དཔྱད་ཕྱྱི་ནང་སོང་རྟགས་དང་། །གནས་ཚུལ་ཚར་ཚད་སྱི་དང་བེ་
བག་གྱི། །ཞལ་གདམས་ཉེ་མཁོའ་ིའགའ་ཞྱིག་འདྱིར་འགོད་ན། །ཆོས་བདག་མཁའ་འགོའ་ིཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་
གསོལ། །དེ་ལ་ས་གང་དུ་སོད་པ་ནྱི། རོ་བོ་མགོ་གསུམ་དཀྱིལ་དང་མགོ་གཉྱིས་བར། །མགོ་གཅྱིག་རེ་དང་གངས་རྱིའྱི་
ཞོལ། །རྫ་དང་སང་རྱིའྱི་རེ་དང་རྒྱལ་པོའ་ིབང་། །བཙུན་མོའ་ིཔད་དང་བེནའྱི་དཔུང་པ་རུ། །བློན་པོའ་ིམགོ་དང་གཅན་
གཟན་ཁ་ཡྱིས་འཛུམ། །མཛོ་གཡག་རྭ་བར་འདབ་ཆགས་འདྲ་བའྱི་སྱིང་། །ཉ་སྦྲུལ་མགོ་བོ་སྦལ་པ་འདྲ་བའྱི་རྒྱབ། །སྱིག་
པའྱི་ར་བར་འཛོམ་མོ་འདྲ་བའྱི་སྟོང་། །དུང་འདྲའྱི་འབུད་ཁ་འཁོར་ལོའ་ིལྟེ་བ་དང་། །གདུགས་ཏོག་རྒྱལ་མཚན་རེ་དང་ཌཱ་
རུའྱི་དཀྱིལ། །རྔ་ཡུ་པྱི་ཝང་དང་རལ་གྱིའྱི་ཡུ། །མདའ་སྟངས་གཞུ་རྒྱུད་མདུང་རེ་གྱི་གུག་སོ། །ཡངས་སའྱི་དོག་ས་དོག་
སའྱི་ཡངས་ས་དང་། །འཇམ་སའྱི་རྩུབ་ས་རྩུབ་སའྱི་འཇམ་སར་དང་། །རྱི་སུལ་གོག་སུལ་བག་གསེབ་ནགས་ཀྱི་
གསེབ། །བས་མཐའ་ནགས་མཐའ་མཚོ་དང་རྫྱིང་བུའྱི་འགམ། །འཁྱིལ་ཆུ་འབབ་ཆུའྱི་འཁྱིས་དང་བ་མ་ནེ་སེང་དང་། །ཆུ་
མྱིག་མགོ་མང་ཆུ་འདུས་མགོ་གཅྱིག་མགོ། །འཇག་ཐང་འོམ་བུ་གེ་དང་ཐང་ཆེན་དཀྱིལ། །རྒྱ་གམ་ལམ་དང་ཟམ་ས་སག་
ནེའྱི་ནང་། །སོར་ལམ་ཆོས་ཁྱིའྱི་སྟེང་དང་མཆོད་ཁང་སོ། །ར་བརྒྱད་ལྟགས་དང་མཆོད་རྟེན་བང་རྱིམ་སྟེང་། །ལྷ་ཆེན་
སན་གཟྱིགས་ཤྱིང་གཅྱིག་སེས་པའྱི་འཁྱིས། །རོ་ཤྱིང་མཚན་མ་ཅན་དང་མཆོད་རྟེན་འདྲ་བའྱི་བག །མྱི་རེངས་འདྲ་དང་མྱི་
རོ་འདྲ་བའྱི་སྱིང་། །དྲྱིལ་བུའྱི་རེ་དང་རོ་རེ་འདྲ་བའྱི་སད། །གཤང་ལུང་གཟར་ཡུ་ཆུ་མྱིག་མགོ་གཉྱིས་པར། །ས་གནམ་གྲུ་
གསུམ་ཆུ་བོ་གྲུ་གསུམ་དང་། །རྱི་ཞོལ་རྱི་ཟུར་གདོང་དང་ཉེར་འདྲའྱི་ས། །རྦུང་ས་དཀར་ནག་འཚམས་དང་གཡའ་སང་
མཚམས། །རྫ་ལུང་ནགས་སང་མཚམས་དང་ཕྱུགས་ལྷས་ལུག་ལྷས་སོ། །རོ་ཤུལ་ཕུང་ཤུལ་ལ་བཙས་ལྷ་ཚུག་
དང་། །གསེས་མཁར་གདོད་ནས་དག་པའྱི་དུར་ཁོད་དང་། །དགོན་རྱིང་མཆོད་ཁང་རོག་པོ་འདྲེ་ཅན་དང་། །གོང་གཅྱིག་
སྟོངས་ཁོག་དཔེ་ཧྲུལ་ལྷ་སྲུངས་རྱིག །གང་ཆེན་ས་དང་གང་ཆུང་གཉའ་བ་དང་། །སེའུ་མཁལ་ཁུང་རྟ་རོད་འདྲ་བའྱི་
རྒྱབ། །རྱི་དྭགས་འགྱིང་པར་ལུག་འདྲ་བའྱི་སུག །ས་སང་མེ་ཏོག་དཀྱིལ་དང་ཕྱྱིང་དར་གོང་། །གུར་ཐོང་དར་ཡུགས་ས་
དང་རས་བརྒྱུག་ས། །གོག་པོ་ཕུག་རྡུགས་མོང་ཕུག་བག་ཁུང་དང་། །སང་ཁ་ཚོང་འདུས་བེ་ཐང་ལུང་ཆེན་མདའ་དང་
ཕུ། །མྱི་མེད་ལུང་སྟོང་མཐོ་བ་རྱི་བོའ་ིརེ། །གསང་རོར་འདྲ་བའྱི་རེ་དང་པདའྱི་ནང་། །རྨ་བའྱི་མདངས་དང་ཤ་རུས་བོག་
ཁ་དང་། །ཞྱིང་གྱིས་སྒུ་དང་ཀ་འགོ་ལྡུམ་རའྱི་དཀྱིལ། །རྨོག་འདྲའྱི་ཁྱུང་ཐོར་སྟེང་ཏོག་རེའྱི་ཡུ། །བུམ་པའྱི་ལྟོ་བ་པདའྱི་
འདབ་མ་དང་། །ཕུབ་འདྲའྱི་སར་ཁ་ཞྭ་འདྲའྱི་རེ་མོ་རུ། །བག་དང་ཕ་བོང་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་འཇུས་མཚམས། །ཤྱིང་འཇུའྱི་
མཚམས་དང་མཚོ་གཉྱིས་འབེལ་བའྱི་མཚམས། །གཉའ་ཆད་རེ་དང་རྱི་ཁ་འབེལ་བའྱི་མཚམས། །བདར་འདྲའྱི་དཀྱིལ་
དང་ཉེར་བར་འདྲ་བའྱི་ས། །གཞན་ཡང་འདྱི་གཉན་ཞེས་དང་གཉན་སམ་པའྱི། །འཇྱིགས་རུང་དུར་ཁོད་རྣམས་སུ་འགོ་
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བར་བ། །དེ་རྣམས་ལ་ནྱི་བདག་པོ་གནས་ཚུལ་ནྱི།།  གངས་ལ་གཉན་གནས་གཡའ་དམུ་རྫ་ལ་བཙན། །སང་རྱིང་ལྷ་ཀླུ་
བག་དཀར་ལ་ཡང་གནས། །དམར་པོར་བཙན་དང་ནག་བདུད་ཁོ་བོར་གཟའ། །བག་ལ་ཆུ་འཐབ་བཙན་དང་བ་མ་ནེ་སེང་
ཀླུ། །ཚོང་དུས་རྣམས་སུ་གྱི་བོ་གྱི་མོ་དང་། །ནགས་དང་བག་ནག་གད་པ་ནག་པོར་བདུད། །གཡའ་གཉན་གངས་དམུ་རྫ་
དང་བག་ལ་བཙན། །མཚོ་ལ་མཚོ་སྨན་ཕུག་སྟོང་ཐེའུ་རང་དང་། །མཆོད་ཁང་དཔེ་རུལ་མཆོད་རྫས་ལྷ་རུལ་
དང་། །མཆོད་རྟེན་ཞྱིག་པོ་དགོན་རྱིང་ནོར་རྫས་ལ། །པེ་དཀར་དཀོར་བདག་རྒྱལ་པོ་དམ་སྱི་གནས། །རྒྱལ་པོའ་ིཟོག་ལ་
རྒྱ་འདྲེ་དུར་ཁོད་དུ། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཤ་ཟའྱི་མཁའ་འགོ་དང་། །ཕྱིན་ལས་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའྱི་ལྷ་ཆེན་རྣམས། །ཚོང་
དུས་ཆོས་ར་རྣམས་སུ་མྱི་མ་ཡྱིན། །ལ་ལ་ལྷ་བཙན་བར་ན་དམུ་དང་གཉན། །མདའ་ན་ཀླུ་དང་གཟའ་རོད་ཟམ་པར་ལྷ་མ་
སྱིན། །ཤྱིང་ལ་བདུད་དང་ས་བདག་གནས་པར་གསུངས། །སོང་རྟགས་ནྱི།།  དཀར་པོ་ལྷ་སོང་ནག་བདུད་དམར་པོ་
བཙན། །ཁ་བོ་གཟའ་སོང་སྨུག་ཀླུ་སོན་པོ་གཉན། །མཛོ་ཕོ་བནེ་སྟག་སེལ་དེད་དཔོན་དང་། །དཔོན་རྱིགས་མྱི་ཆེན་བྱུང་
རྣམས་རྒྱལ་པོའ་ིསོང་། །ལོ་མ་གོ་མ་སྦང་མ་ཉུངས་མ་ཡོས། །སྦྲང་དང་བུ་རམ་ཆག་ཙེ་སོ་པ་སོས། །ཞྭ་ལྷྷྭམ་གོས་སོགས་
དཀར་པོ་མ་གཏོགས་སོང་། །སེས་པ་བུད་མེད་བཙུན་པ་བྱིས་ཕོ་མོ། །གཅན་གཟན་བ་རྱིགས་བོལ་སོང་སེམས་ཅན་
རྱིགས། །ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་ཐམས་ཅད་སོང་ཡྱིན་ནོ། །ཁ་ཆར་རླུང་འཚུབ་ས་གཡོས་རྱི་རྒྱུག་དང་། །བཤུད་ས་འུར་ས་ཐུག་
ས་ཆེམ་ས་དང་། །ངུ་རོད་གླུ་གར་སད་འདོན་རང་མྱིང་འབོད། །གཅན་གཟན་ངུ་རྒྱུག་རྱི་དྭགས་རྒྱུག་པ་དང་། །འབྲུག་
ཀོག་སྱིན་འཁྱུག་ན་བུན་འཇའ་འོད་དང་། །མེ་འབར་ཉྱི་ཟླ་གཟས་བཟུང་རྫ་གཡའ་ཉྱིལ། །གངས་རྒྱུག་མཚོ་རལ་དར་ཞྱིག་
དང་། །ཆུ་སད་འདོན་དང་ཆུ་སམ་འབབ་ཆུ་ཆད། །བག་ཞྱིག་ཤྱིང་སམ་ཆག་འགེལ་མྱི་འཐབ་ཏུ། །སྐྱུར་འགོང་མཆེ་ཅན་
སྨུག་དང་རྭ་ཆེན་བརྡུང་། །མཚོན་ཕོག་ཤ ེས་པ་སོ་དང་ཡྱིད་མྱི་དགའ། །ལུས་འདར་གང་ཤུམ་བེད་དང་ཤ་འཕྱིད་
དང་། །ཉྭ་ལོག་ཕོ་ལོག་ཁམས་འདུས་བཤལ་སྐྱུག་དང་། །བྱིངས་རྨུག་འཐྱིབ་གསུམ་དམར་བཤལ་ཤུ་བ་དང་། །གག་
ལྷོག་འབྲུམ་བུ་སོ་དང་སྱིང་རླུང་ལངས། །ལྟོག་གེགས་ལུས་ལ་ནད་མང་གྱིས་མནར་དང་། །མྱི་དྲན་དགུ་དྲན་བློ་ས་མང་བ་
དང་། །རྱི་དྭགས་སབས་མེད་གཅན་གཟན་ཁྱིས་དེད་དང་། །རྒྱུག་རལ་བེད་དང་རྱི་དྭགས་འཛིངས་པ་དང་། །གཅན་
གཟན་འཛིངས་བརྒྱལ་མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་སང་། །ཡན་ལག་མགོ་སོགས་བཅད་སམ་སང་ཐོག་སོང་། །མཛོ་གཡག་ར་
ལུག་རྟ་དང་ཤ་ཕོ་མོ། །འབོང་ཕོ་ཕག་རོད་དོམ་དྲེད་སོ་ཁྱི་ངུ་། །རྟ་མཚེར་ཝ་བརྒྱལ་སྱིན་བ་འུག་པ་རོད། །གཟུགས་མེད་
ལག་བརང་མགོ་བརན་ས་ཚོགས་སྟོན། །མདུན་རྒྱབ་ཀུན་དུ་ཡོད་སམ་མྱིང་ནས་འབོད། །མེ་དོང་སྐྱུར་དང་རླུང་ཁེར་བག་
ལ་བརབ། །སེ་བོ་གྱི་འཐབ་བནེ་རོ་འཐབ་དང་། །ནག་མོ་བྱིས་པ་ཕོ་མོ་འཐབ་པ་དང་། །བླ་མ་མཆེད་གོགས་གཉེན་འདུན་
བརྫུ་ནས་འོང་། །མཛེ་ནད་ཤྱིག་ནད་ལ་སོགས་ཐ་ན་ཡང་། །གོག་སྦུར་རྨུག་པ་ཚུན་ཆད་སོང་རྟགས་ཡྱིན། །སོད་སྱིང་མྱི་
འདོད་ཚིག་པ་ཟ་བ་དང་། །རྟ་སེལ་མྱི་ཁྱི་སོན་པའྱི་རྱིགས་རྣམས་དང་། །འཇའ་འ ོད་བླ་མ་སང་རྣམས་རྒྱལ་པོའ་ི
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སོང་། །སགས་པ་བོན་པོ་དམ་སྱི་སེས་པ་དང་། །བུད་མེད་དར་མ་གྱི་བོ་གྱི་མོའ་ིསོང་། །རན་པ་འདྲེ་མོ་ཕྲུག་གུ་ཐེའུ་རང་
སོང་། །བ་ཕག་སྦྲུལ་སྱིག་སྦལ་ལྕོང་སོམས་བུར་རོག །མཛེ་ཕོ་མཛེ་མོ་རྣམས་ནྱི་ས་བདག་སོང་། །བ་གཡག་ལུག་ཁྱི་
ནག་པོ་མགོན་པོའ་ིསོང་། །བ་རྣམས་དམུ་སོང་ཤྱིག་ཀླུ་དམར་བཤལ་བཙན། །སྐྲང་འབར་ས་བདག་ལོང་བ་དམུ་ཡྱིས་
སོང་། །ཕོལ་གཉན་ཡོ་འཁོག་གཟའ་དང་ས་བདག་སོང་། །དེ་རྣམས་ཕྱྱི་ནང་གསང་བའྱི་སོང་རྟགས་ཡྱིན།  ཚད་ཚད་འདྲ་
བའྱི་སོང་ནྱི་འདྱི་རྣམས་ཏེ། །གོ་དང་བ་བོ་ཉུངས་མ་སན་མ་དང་། །སྦང་མ་ལོ་མ་ཡོས་དང་ཆག་རེ་དང་། །ལ་ཕུག་སོག་
པའྱི་རྱིགས་གྱུར་སྦྲང་བུ་རམ། །ཞྭ་ལྷམ་གོས་སོགས་དཀར་པོ་མ་གཏོགས་པ། །ཁ་དོག་གཞན་རྣམས་གང་བྱུང་སོང་ཡྱིན་
ནོ།།  རེ་མོ་སོ་ཅན་མཚོན་དང་ས་སེར་ངོ་མྱི་ཤེས། །མཛེ་ཕོ་ལ་སོགས་མྱི་སྡུག་གཟུགས་ཅན་གྱིས། །སྐུ་ཁམས་འདྲྱི་དང་
ཕྱག་སོར་བེད་པ་སོང་།།  སོང་འདྱིའྱི་ཚར་ཚད་རྣམས་ནྱི་འདྱི་དག་གོ། །ལུས་ལ་མཚོན་ཕོག་མཆེ་ཅན་རུ་ཅན་
དང་། །རང་གྱི་རྨ་བཅོས་ཁག་ཐོན་ས་ཁག་དང་། །བཤལ་སྐྱུགས་ལུས་ནས་རྣག་ཁག་ཕྱྱིར་ཐོན་དང་། །རང་གྱི་ཞྭ་གོས་
ལྷྷྭམ་སོགས་ཕོག་དང་ཁ་ཡོག་བྱུང་། །དེ་རྣམས་སོང་ཚད་འདྲ་བ་ལ། །ལུས་ཀྱི་སྱིབ་པ་དག་པའྱི་ཚར་ཚད་ཡྱིན། །ཐུན་
མོང་ཚར་ཚད་གསེར་དངུལ་དུང་དང་གཡུ། །བྱི་རུ་སོས་ཤེལ་མུ་མེན་གཟྱི་དང་ཟངས། །ཞྭ་གོས་ལྷྷྭམ་སོགས་དཀར་པོའ་ི
རྱིགས་གྱུར་དང་། །རས་དཀར་རྱིགས་གྱུར་སེམས་ཅན་དཀར་པོའ་ིརྱིགས། །ཇ་ཆང་ཞོ་དང་འོ་མ་དར་བ་དང་། །ཆུར་ཁུ་
རམ་པ་ཤ་ཟན་མར་ཐུད་དང་། །ཁ་ཤ་མྱི་རོ་ཁྱི་རོ་རྟ་རོ་དང་། །བོང་བུ་བ་རྱིགས་ཉ་དང་གཅན་གཟན་རྱིགས། །རྱི་དྭགས་
བོལ་སོང་བྱིའུ་ལ་སོགས་པ། །ཐ་ན་འབུ་སྱིན་སྦལ་ལྕང་ལ་སོགས་པའྱི། །རོ་ཡ ྱིས་རྱིགས་སུ་གྱུར་པ་གང་བྱུང་
རྣམས། །ཐུན་མོང་ཚར་ཚད་ཡྱིན་ནོ་རྣལ་འབོར་པ།། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚར་ཚད་ཞྭ་སོགས་དཀར་པོའ་ིརྱིགས་ཀྱི་ཡོ་
བད་དང་། སེམས་ཅན་དཀར་པོའ་ིརྱིགས་དང་གངས་རྱིར་འཛེགས། །སང་རྱི་བག་རྱི་དཀར་པོའ་ིརེར་འཛེགས་
དང་། །མཆོད་ཁང་མཆོད་རྟེན་དག་ལ་རྱིལ་གསོལ་དང་། །ལྷ་ཆོས་རྟེན་གསུམ་བཞེང་དང་ཉྱི་ཟླ་ཤར། །ནམ་ལངས་ནམ་
མཁར་འཕུར་དང་ཁྲུས་བས་དང་། །ཆུ་བརལ་མཚོ་དང་རྫྱིང་ལ་རལ་བས་དང་། །ལུས་པོ་ཕྱྱི་ནང་གསལ་དང་ཞྱིང་ཁམས་
མཐོང་། །ལུས་ཡང་ངག་བདེ་ཏྱིང་འཛིན་འཕེལ་བ་དང་། །མཐོང་སང་ས་ཚོས་ཟམ་པ་གྲུ་གཟྱིང་ཐོན། །ཡྱི་གེ་བྱི་མཆོད་ཉན་
ཀོག་ཐོས་བསམ་བེད། །སར་ཚོགས་འཐུག་ལྟ་རྒྱུ་སར་ཉྱི་ཤུ་འདྲེན། །བཀག་མདངས་གཟྱི་བརྱིད་ཀུན་ལས་གསལ་བ་
རྣམས། །ལུས་ཀྱི་སྱིབ་པ་དག་པའྱི་ཚར་ཚད་ཡྱིན། །འགོ་དོན་འགྲུབ་པའྱི་ཚར་ཚད་འདྱི་རྣམས་ལགས། །རང་ཉྱིད་ནམ་
མཁར་འཕུར་དང་རླུང་གྱིས་ཁེར། །མེས་ཚིག་ཐལ་བ་རླུང་གྱིས་ཁེར་བ་དང་། །མགོ་དང་ཡན་ལག་བཅད་དང་ལུས་ཁམ་
བཏབ། །ཐྱིག་གདབ་དགེ་འདུན་སེ་སོང་དགོན་པ་འདེབས། །ཀུན་ལ་ཆོས་བཤད་ལམ་སེལ་ཀོ་གྲུ་ལྕག །ཡར་མཆོད་མར་
སབས་ལྷ་འདྲེ་ཆོས་འཆད་དང་། །འོད་ཟེར་ཕྱོགས་འཕོ་དུ་ཞག་འབེལ་བ་དང་། །བར་སང་འཇའ་འོད་ཁེངས་དང་འབྲུག་ས་
སོགས། །ཕྱོགས་བཅུར་ལྟ་དང་རྔ་རྡུང་མཆོད་ཆ་བཀོལ། །གྱིང་བུ་འབུད་དང་རོལ་མོའ་ིབེ་བག་སོགས། །དགེ་སོར་ཡར་
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འཕེལ་མཆོད་གྱིས་ཚར་ཚད་ཡྱིན། །ལྷ་འདྲེ་མྱི་གསུམ་དད་ཅྱིང་གུས་པ་དང་། །གདན་འདྱིང་ཕྱག་སོར་ཞབས་ཏོག་བེད་
པ་དང་། །ཅྱི་བསོའ་ིབཀའ་ཉན་ཞབས་ལ་སྱི་བོས་བཏུད། །ལྷ་འདྲེ་དམ་ལ་ཐོག་པའྱི་ཚར་ཚད་ཡྱིན། །བུ་ག་དགུ་ནས་འབུ་
སྱིན་སྱིག་སྦྲུལ་དང་། །སྦལ་ལྕང་སེམས་ཅན་མང་པོ་ཐོན་རྨྱིས་དང་། །འཁྲུ་བཤལ་ཉམས་སང་བདེ་ཡང་གོ་བ་དགའ། །དེ་
རྣམས་ནད་གདོན་གོལ་བའྱི་ཚར་ཚད་ཡྱིན། །གཉྱིས་ཀ་འདྲ་བའྱི་བག་ཆགས་རྱིག་པས་དཔྱད། །ཅེས་བླ་མ་གོང་མའྱི་
གསུངས་རང་བཟོའ་ིདྲྱི་མས་མ་གོས་པར། ཁེར་བདེ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཐོ་ཡྱིག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་ཟྱིལ་གནོན་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དུ། འབྲུག་པའྱི་
སོབ་བུ་མདོ་ཁམས་པ་དེས་སོ།།  །། 
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                            རྨྱི་ལམ་བར་གོལ་གྱི་གསུང་མགུར་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །མངོན་མཚན་མྱི་མངའ་སྦས་པའྱི་ཚུལ་གཟུང་ཡང་། །མཚར་བའྱི་མཚན་ལྟས་འགའ་ཞྱིག་གསུངས་པ་
རྣམས། །འདྱི་རུ་བཀོད་ལ་མཁའ་འགོས་བཟོད་པར་མཛོད། །གཟུར་གནས་དག་གྱིས་བདེན་རྫུན་རྟོག་པར་རྱིག །ཅེས་
བརོད་ནས། དཔལ་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྒྱུ་མའྱི་འཕྲུལ། །མོས་གུས་ཀྱི་བླ་མ་བསྟེན་མཁས་ཤྱིང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་
གགས་པས་འཛམ་གྱིང་ཁབ། །རེ་ཐང་པ་ཆེན་པོར་སྱི་བོས་མཆོད། །བདེན་མྱིན་གྱི་དཔེར་འོས་འཁྲུལ་རྨྱིས་ལ། །བདེན་
འཛིན་དུ་གཟུང་ན་ཉྱིང་འཁྲུལ་ཡང་། །ཀུན་རྫོབ་ལ་ཁད་གསོད་མྱི་རྱིགས་པས། །བདེན་རྫུན་ལ་བརྟག་ཕྱྱིར་འདྱི་སད་
ལོ། །གནས་སྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་རྫོང་ཞེས་པའྱི། །མ་ཌཱ་ཀྱིའྱི་གསང་བའྱི་ཕུག་པ་དེར། །མཚམས་བཅད་རྒྱའྱི་ཟོལ་གྱིས་གནས་
པའྱི་ཚེ། །ཡྱིད་འཁྲུལ་པའྱི་མདངས་ལ་འདྱི་སད་ལོ། །མེས་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་གནས་རྱི་བོ་ཆེར། །སོན་བག་ཆགས་ཀྱི་
རང་གཟུགས་སེབ་འདུག་པར། །དཔལ་ཐང་པ་ཆེན་པོའ་ིཀུན་ཁེབ་ཀྱི། །ཞྭ་ཆེན་པོ་མགོ་ལ་གོན་པ་རྨྱིས། །དེར་འདུས་
པའྱི་མཆེད་གོགས་མང་འདུག་པས། །རེ་གགས་པ་དཔལ་གྱི་གདན་ས་འདྱིར། །མྱི་ཁོད་ཀྱིས་སོད་སར་འ ོས་སོ་
ཞེས། །སྟག་མགོ་ལྤགས་སེར་བཞྱི་མ་ཉམས་སོགས། །འབུལ་ཆས་ཀྱི་ནོར་རྫས་དཀོར་བ་རྨྱིས། །འདྱི་དབོན་རྒྱུད་ཀྱི་
འཛིན་མཁན་ཡོད་བཞྱིན་དུ། །མྱི་བདག་གྱི་སོད་པར་མྱི་རྱིག་སམ། །ལུས་སྱིལ་ཀྲུང་དང་བཅས་མཁའ་ལ་འཕགས། །དེར་
ཁོ་བོའ་ིལྟག་རྒྱབ་མ་བསྟན་པར། །རས་དྲྱི་མེད་ཡུག་ལང་གཡབ་མོར་བཅས། །ཕྱྱི་འགོས་ཀྱིས་རང་གནས་ཕྱྱིན་པར་
རྨྱིས། །དེར་རྟེན་འབེལ་གྱི་བརྟག་དཔྱད་བས་པའྱི་ཚེ། །འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དོན་རྣམས་བདེན་པར་སོང་། །ཞེས་དང་།།  ལོ་
ཟྱིན་ནོན་ཞེས་བ་མེ་ཕོ་རྟར། །རྱི་ཆེན་པོའ་ིམགུལ་དུ་བསོམ་པའྱི་ཚེ། །གགས་དན་གྱི་ལོག་སྐུར་མ་བཏབ་ན། །འགོ་མངས་
ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བའྱི་ལྟས། །དཔལ་རྱི་བོ་ཆེ་རུ་སེབ་འདུག་པར། །ས་བོན་གྱི་ཡ་དོ་ཆེ་འདུག་པ། །ཁ་ཕྱེ་ཞྱིང་བལྟས་
པས་རམ་འབུར་གྱུར། །ནས་འབྲུ་བཟང་ཡང་རེ་ཟུང་འདུག་པ་རྨྱིས། །རེ་ཀྱིརྟྱི་ཤྱིའྱི་ཕྱྱི་རྟེན་གྱི། །རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་
མང་བསྟན་རྨྱིས། །དེ་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱིས་རང་སོ་མྱི་ཟྱིན་པར། །རབ་རྩུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ལྟས་གཟུགས་སུ། །རྣམ་གངས་ཀྱི་
དོན་མཚུངས་ཡོང་བར་སང་། །རེ་ངག་གྱི་དབང་པོའ་ིསན་ས་ནས། །རྒྱ་སྟག་གྱིས་བསོམ་ཞྭ་གནང་དང་བསྟུན། །བསྟན་པ་
ལ་གང་ཕན་གྱིས་ཤ ེས་གསུངས། །དེ་བདག་མེད་དུ་བོར་ན་མྱི་རུང་པས། །ཞབས་ཏོག་གྱིས་བསྒྲུབ་སེམས་ཆེ་ན་
ཡང་། །སང་སེམས་ཀྱིས་བསྐྲད་པས་རྔོ་མ་ཐོགས། །རྟེན་འབེལ་གྱིས་སྱིག་ལུགས་བས་ན་ཡང་། །རང་ཕྱོགས་སུ་སྤུང་
པས་གཞན་མ་བྱུང་། །གནས་དབྱུང་གྱིས་རྣམ་གངས་མ་ཉུང་པས། །རྨྱིས་ལྟས་འགར་དཔྱད་ཚེ་དེ་མྱིན་ན། །ནང་ཞྱིག་གྱི་
ངན་སོད་མྱི་ཡོང་འདུག །བདེན་རྫུན་ལ་འོལ་ཚོད་བ་མ་དགོས། །དེ་མྱིན་ཚེ་འབྲུག་པའྱི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི། །རང་གཞན་གྱི་
དོན་ལ་གནོད་འདུག་ཀང་། །མྱིང་སམ་གྱི་སད་གགས་མྱི་ཆུང་ཞྱིང་། །དཔལ་སྟག་ལུང་མར་ཐང་ལུགས་གཉྱིས་
ཀྱི། །མངའ་ཐང་གྱི་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ་པར་འདུག །ཅེས་ཀང་སས་སོ།།  །། 
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                         རྨྱི་ལམ་བར་མགུར་གྱི་འགེལ་པ་བཞུགས་སོ།། 

   དཔལ་འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྒྱུ་མའྱི་འཕྲུལ། །མོས་གུས་ཀྱི་བླ་མ་བསྟེན་མཁས་ཤྱིང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གགས་པས་
འཛམ་གྱིང་ཁབ། །རེ་ཐང་པ་ཆེན་པོར་སྱི་བོས་མཆོད། །བདེན་མྱིན་གྱིས་དཔེར་འོས་འཁྲུལ་རྨྱིས་ལ། །བདེན་འཛིན་དུ་
གཟུང་ན་ཉྱིང་འཁྲུལ་ཡང་། །ཀུན་རྫོབ་ལ་ཁད་གསོད་མྱི་རྱིག་པས། །བདེན་རྫུན་བརྟག་ཕྱྱིར་འདྱི་སད་ལོ། །གནས་སྱིད་པ་
ཉྱི་མ་རྫོང་ཞེས་པའྱི། །མ་ཌཱ་ཀྱིའྱི་གསང་བའྱི་ཕུག་པ་དེར། །མཚམས་བཅད་རྒྱའྱི་ཟོལ་གྱིས་གནས་པའྱི་ཚེ། །ཡྱིད་འཁྲུལ་
བའྱི་མདངས་ལ་འདྱི་སད་ཤར། །མེས་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་གནས་རྱི་བོ་ཆེར། །སོན་བག་ཆགས་ཀྱི་རང་གཟུགས་སེབ་
འདུག་པར། །དཔལ་ཐང་པ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཁེབས་ཀྱི། །ཞྭ་ཆེན་པོ་མགོ་ལ་གོན་པར་རྨྱིས། །དེ་ནྱི་ད་ལྟ་སྟག་ལུང་ཡར་
ཕྱྱིར་གྱི་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱིས་བ་བ་ལ་ཞབས་ཏོག་ཕན་བུ་འགྲུབ་པའྱི་རྟགས་སུ་འདུག །དེར་འདུས་པའྱི་མཆེད་གོགས་མང་
འདུག་པས། རེ་གགས་པ་དཔལ་གྱིས་གདན་ས་འདྱིར། །མྱི་ཁོད་ཀྱིས་སོད་པར་འོས་སོ་ཞེས། །སྟག་མགོ་ལྤགས་སེར་
བཞྱི་མ་ཉམས་སོགས། །འབུལ་ཆས་ཀྱི་ནོར་རྫས་བཀོད་པར་རྨྱིས། །དེ་ནྱི་ད་ལྟ་ཡང་དགོན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་
རྣམས་ལ་མཆོད་རྫས་ཕན་བུས་མཆོད་ཅྱིང་ངེད་རང་གྱི་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པ་འདྱིར་འདུག་སམ་
མོ། །འདྱི་དབོན་རྒྱུད་ཀྱིས་འཛིན་མཁན་ཡོད་བཞྱིན་དུ། མྱི་བདག་གྱིས་སོར་པར་མྱི་རྱིགས་སམ། །ལུས་སྱིལ་ཀྲུང་དང་
བཅས་མཁའ་ལ་འཕགས། །དེ་ནྱི་དབོན་རྱིགས་ཀྱི་གདན་ས་བདག་ཏུ་གཟུང་རྒྱུ་ཡོད་རྱིང་ལ། ངེད་རང་གྱིས་གྲྭ་རྱིགས་
ཚུན་ཆད་ས་ཕྱོགས་དེར་འཁོར་སའྱི་གནས་ཀྱིས་དབེན་པར་བྱུང་བ་དེར་འདུག །དེར་ཁོ་བོའ་ིལྟག་རྒྱབ་མ་བསྟེན་
པར། །རས་དྲྱི་མེད་ཡུག་ལང་གཡབ་མོར་བཅས། །ཕྱྱི་འགོས་ཀྱི་རང་གནས་ཕྱྱིན་པར་རྨྱིས། །དེ་ནྱི་བཀའ་བཀོན་དང་
གནས་དབྱུང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཟོད་པར་དཀའ་བར་བྱུང་ཡང་སྟག་ལུང་དཀར་བརྒྱུད་སྐུ་དྲྱིན་ཆེ་བ་ལ་
བསམས་ནས་མོས་གུས་ཀྱི་གསལ་ཁ་མ་ལོག་པར་ལུགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་གང་འགྱུར་ལ་བློ་རེ་གཏད་པས་རང་
ངོས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ་སེལ་མ་ཞུགས་པའྱི་རྟགས་སུ་ལྷ་དང་བླ་མས་རེས་སུ་གཟུང་། མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་རྣམས་དྲྱི་བཟང་
ལ་བུང་བ་ལྟར་རེས་སུ་འབངས་པའྱི་རྟགས་མཚན་བསླུ་མེད་མངོན་དུ་གསལ། རས་ལང་ནྱི་ལས་ས་ཚོགས་སུ་གྲུབ་པའྱི་
གཟུགས་ཅན་གྱི་གཡབ་མོས་བར་སར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁོ་བོ་སྨར་ཁམས་སང་དུ་ཕྱྱིན་ནས་གཟུང་། སྟོད་ཕྱོགས་སོར་
འབོག་རྱིགས་ཆེ་ཕན་ཐམས་ཅད་ཀང་རྱིམ་གྱིས་འདྱིར་སེབས། བླ་མ་ཡབ་སས་ཀང་རེན་དབང་གྱིས་འདྱིར་ཕེབས་
དགོས་པར་བྱུང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཕལ་ཆེར་ཡང་འཐོར་ཞྱིང་འདྱིར་ཕེབས་བྱུང་། གཞན་ཡང་། བོད། འབོག །སེ་
སེར། ལྷ་སེ། མྱི་སེ་ཐམས་ཅད་ཀང་འདྱིར་སེབས། ཅང་བ་བར་འོས་པ་དང་མྱི་འོས་ཀང་དེ་དང་དེ་ལ་འཇུག་དགོས་པས་
ཐམས་ཅད་དབུལ་འཕོངས་དང་ཁས་ཉེན་གྱིས་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་ལ་སོད་དགོས་བྱུང་སོང་བ་དེར་འདུག་གོ་སམ་
མོ། །ཀེ་མ་ཀེ་ཧུད་འདྱི་འདྲའྱི་སང་ཚུལ་ནྱི། བཟོད་པར་དཀའ་འོ་སྱིང་རླུང་ཅྱིས་མྱི་ལངས། །རྨྱི་ལམ་ཡྱིན་ཀང་འདྱི་ལྟར་རྨྱི་
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དོན་ཅྱི། །ཀེ་མ་ཀེ་མ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་ཅན། །དུས་ངན་སྱིགས་མའྱི་འགོ་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །ཐུགས་རེ་ར་
མདའ་སྦྲན་པའྱི་དུས་ལ་བབས། །སོན་ཞལ་བཞེས་སྨོན་ལམ་མཐུ་བཙན་པས། །ཉམས་ཐག་སྡུག་བསལ་གཟྱིར་རྣམས་
བསབ་ཏུ་གསོལ། །ཉེས་མེད་བཙོན་རར་བཅུག་རྣམས་འདོན་དུ་གསོལ། །སབས་གནས་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེས་
འདྲེན་དུ་གསོལ། །སོ་གསུམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སབས་ཞུས་པས། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིདགའ་སྟོན་འགེད་དུ་
གསོལ། །སང་རྒྱས་བཅྱིངས་པའྱི་ལྕགས་སོག་འགོལ་དུ་གསོལ། །བདེ་ཆེན་ཐང་ལ་ཆོས་བཞྱིན་སོད་ཆོག་པའྱི། །སངས་
རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་མཛད་གསོལ། །དགེ་བའྱི་བཤེས་རྣམས་དགེ་བ་བསྟན་བེད་པའྱི། །དགེ་འདུན་སེ་རྣམས་
དར་ཞྱིང་རྒྱས་པ་དང་། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སོམ་ལ་རབ་བརོན་པས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཉྱིན་མོས་ཉྱི་མ་
ཤར། །དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་གནས་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་སས་སོ།།  །། 

ལོ་ཟྱིལ་གནོན་ཞེས་པ་མེ་ཕོ་རྟར། །རྱི་ཆེན་པོའ་ིམགུལ་དུ་བསོམ་པའྱི་ཚེ། །གགས་ངན་གྱིས་ལོག་སྐུར་མ་བཏབ་
ན། །འགོ་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་བའྱི་ལྟས། །དཔལ་རྱི་བོ་ཆེ་རུ་སེབ་འདུག་པར། །ས་བོན་གྱིས་ཡ་དོ་ཆེ་འདུག་
པ། །ཁ་ཕྱེས་ཤྱིང་བལྟས་པས་རམ་བུར་གྱུར། །ནས་འབྲུ་བཟང་ཡང་རེ་ཟུང་འདུག་པར་རྨྱིས། །དེ་ནྱི་འདྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་མྱི་
རྱིགས་འགའ་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ལ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་ཆོས་པ་ཡར་དཔེར་འགན་པ་འགའ་བྱུང་སོང་བ་དེར་འདུག །རེ་
ཀྱིརྟྱི་ཤྱིའྱི་ཕྱྱི་རྟེན་གྱི། རྣམ་འགྱུར་གྱིས་ཆོས་འཕྲུལ་མང་བསྟན་རྨྱིས། །དེ་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་རང་སོ་མྱི་ཐུབ་ལྟས། །འདྱིའྱི་
སབས་རྣལ་ལམ་དུ་སྐུ་འབུམ་གྱི་ཐ་མའྱི་ནང་ཐམས་ཅད་རུལ་ནས་འདུག་པར་རྨྱིས་ཚེ། དེ་ལ་མ་བདེ་བར་དངོས་སུ་
མཇལ་བར་སོང་བས། སར་ཡྱིན་ན་བག་ཕེབས་ཤྱིང་མཇལ་སོ་ལ་དད་པའྱི་སྤུ་ལོང་གཡོ་བ་ཤ་སྟག་འོང་གྱིན་ཡོད་ནའང་། 
དེ་རེས་ནས་བག་མ་ཕེབས་པའྱི་ཉམས་དང་། འདྱིའྱི་ནང་ཐམས་ཅད་རུལ་ཡོད་དོ་སམ་པས་བརྟག་ཚེ་ས་དྲྱི་འདྲ་བའྱི་དྲྱི་
ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་འོང་གྱིན་འདུག་པས་དེ་ནྱི་གགས་པས་རང་སོ་མྱི་ཐུབ་པར་གཞན་ཕྱོགས་ལ་མགོ་སྒུར་
ཕྱག་འཚལ་བེད་པའྱི་ལྟས་སུ་འདུག །རབ་རྩུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་རང་གཟུགས་སུ། །རྣམ་གངས་ཀྱི་དོན་མཚུངས་ཡོད་
པར་སང་། །ཞེས་པས་དེ་ནས་མཆོད་རྟེན་རེ་ནས་ཞྱིག་ཅྱིང་རལ་བ་དང་། གསོས་ཀང་རྫས་ས་རོ་ཤྱིང་གསུམ་རྭ་ཅོ་
སོགས་གང་མཐོང་གྱིས་བརྱིགས་ནས་འཇོག་པ་མ་གཏོགས་སར་ལུགས་ཀྱིས་སོར་ཚུད་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག །དེ་ནྱི་ཕྱོགས་
ཀྱི་བླ་ཆེན་ཉེ་སོར་དུ་ཕེབས་ཚེ། སར་སོལ་མེད་པའྱི་ཆྱིབས་བསུ་ཐབ་འཛིན་སོགས་ལ་གགས་པ་དངོས་ཕེབས་སོང་ནས་
ཆོས་གུས་འདུན་གྱིས་བླ་མར་བསྟེན་སོང་བའྱི་ལྟས་སུ་འདུག །དེ་ནས་རྒྱངས་ཙམ་སོང་བ་ཞྱིག་ནས་མཆོད་རྟེན་རྱིམ་
གྱིས་ཞྱིག་སྟེ་སྟོངས་པ་ཞྱིག་རྨྱིས་པ་ཅྱིས་ལེན་སམ་ནས་བརྟག་ཚེ། སར་སོལ་ལ་མེད་པ་ཆོས་སོང་གྱི་སྒྲུབས་སོར་གདང་
དབངས་སོགས་གསར་འཛུགས་སུ་རྣམ་གངས་འགའ་རེ་མཛད་འདུག་པ་དེ་དང་། དེ་ཡྱིས་དུས་སུ་མཆོད་རྟེན་ཡང་ར་བ་
ནས་ཞྱིག་སྟེ་ཐལ་བའྱི་ཕུང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་སོང་འདུག་པར་རྨྱིས་པ་ཡང་དེར་འདུག །འདྱི་ཙམ་གྱིས་སབས་ཤྱིག །གཙུག་
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ལག་ཁང་ཆེན་པོར་རླུང་ཐོག་ཕོག་ནས་གསེར་གོ་རྣམས་དུམ་བུར་བཅད་ཅྱིང་བླ་གཡེར་ཁེར་བ་དང་། གསེར་འཕྲུ་ཡོ་ཞྱིང་
མྱི་སྡུག་པའྱི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རྨྱིས་པ་དེ་ནྱི་སེ་པ་ཁོ་བོ་རྒྱལ་མཚན་ནྱི་གཤེགས་ཤྱིང་རེས་ཀང་གཟུང་རྒྱུ་མེད་པ་
ཙམ་བྱུང་སོང་བ་དེར་འདུག །དེ་ནས་སབས་ཤྱིག་རྣལ་ལམ་དུ་ཡང་དགོན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོར་མེ་ཤོར་ནས་
རྟེན་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཚིག་འདུག་ཚེ། ཡང་དགོན་དུ་རྟེན་བྱིན་རླབས་ཅན་མང་པོ་ཡོད་པས་མེ་རྡུག་མ་འདྲ་ཡང་འོང་
པས་དེ་འཚོལ་དུ་འགོ་སེམས་པའྱི་སད་ཅྱིག་ཕྱྱི་མ་ལ་རྟེན་གསུམ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཚིག་ནས་མེ་རྡུག་མ་རེ་ཟུང་འདུག་ཀང་
གར་ཁེར་ལས་མེད་པས་གཞོག་ཐོང་སམ་ཚེ། སྐུ་འབུམ་གྱིས་ལུ་མའྱི་ཐང་ཀྱི་༼གྱི་ལྱི་མའྱི་ཐང་གྱི་༽ཡང་དགོན་གཉྱིས་
བར་དུ་སེབ་འདུག་པར། སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་། གགས་པ་ཁུ་དབོན་ན་བཟའ་གསོལ་ཞལ་གྱིས་ཀང་དབེན་པའྱི་ཀག་
བོར་ཕེབས་དགོས་བྱུང་པ་ཞྱིག་ཆུ་མྱིག་འཁྱིལ་གྱིས་བླ་གཡེར་ཕེབས་ཀྱིན་འདུག་པ་མཇལ་དུ་འགོ་ངེད་ལ་རང་ལ་དཀར་
ཡོལ་རག་འཛིན་སོགས་ཡོད་པས་གཙང་མར་བཀྲུས་ནས་གསོལ་ཇ་ཞུ་ས་བེད་ཀྱིན་གཞན་ཡང་ན་བཟའ་གསོལ་ཆས་
སོགས་ཞབས་ཏོག་ཏུ་གང་འགྱུར་བེད་དགོས་བསམས་ཀང་རྒྱང་མཇལ་ལས་གཞན་པའྱི་སྐུ་གཞོགས་སུ་སེབ་ཐུབ་པར་
མ་བྱུང་བ་རྨྱིས། དེ་ནྱི་དུས་ལོགས་ཀྱིས་འོ་བརྒྱལ་ཆེན་པོས་ཁུ་དབོན་སོགས་སྨར་ཁམས་སང་སོར་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་
ཚེ། དངོས་མཇལ་དང་གསོལ་བ་ན་བཟའ་སོགས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་ཞུ་སེམས་ལྷད་མེད་ཡོད་ཀང་རྣ་བས་ཐོས་པ་ཙམ་
ལས་དངོས་མཇལ་གྱིས་སབས་མ་བྱུང་བས་དེར་འདུག་སམ། སབས་ཤྱིག་གཟྱིམས་ཁང་ཀ་དྲུག་མ་ཡྱིས་རྟེན་གསུམ་
ཆོད་རྫས་ཐམས་ཅད་མེད་པའྱི་སྟོང་པར་སོང་འདུག་པ་ཞྱིག་རྨྱིས་མཐུན་སེ་པ་རྱིན་ཆེན་གྱིས་བཙོན་ཁང་བས་སོང་བས་
དེར་འདུག །ནམ་མཁར་འཕུར་ཏེ་རྱི་བོ་ཆེའྱི་གྱིང་གྱིས་ཐད་དུ་ཡང་ཡང་དུ་བསོར་བ་བེད་ཀུན་གྱིས་མཐོང་དུ་རེ་ནའང་
མཐོང་མཁན་ཆེར་མྱི་འདུག་པ་རྨྱིས་པའང་དུམ་འདུན་སོགས་ལ་ཕན་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དེར་འདུག །དང་པོ་དུས་ནས་རེ་དྲུང་
རྱིན་པོ་ཆེ་མཚོ་སེས་ཀྱིས་བཞུགས་གདན་འགའ་རེ་གནང་བ་དང་། ཁད་པར་དུ་ཡང་གཟྱིམས་ཁང་མལ་དུ་རྒྱུན་པར་
ལྱིངས་པའྱི་བལ་གདན་དཀར་པོའ་ིསྟེང་དུ་གཅན་གཟན་གྱི་པགས་པ་འགའ་རེ་ལྷན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་སྟེང་དུ་ངེད་རང་
བསད་འདུག་པ་ལངས་ནས་གཞན་དུ་འགོ་བར་སེམས་ཀང་རྒྱབ་གོས་ཀྱི་མཐའ་དང་གདན་གཉྱིས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཚེམས་
ནས་འགོ་མྱི་སྟེར་བ་ཞྱིག་རྨྱིས་པ་དེ་ནྱི་ད་ལྟ་དཀའ་ཡར་ཡང་དགོན་དུ་ངེད་རང་གྱིས་མྱི་རྱིགས་སོད་པ་འདྱིར་འདུག་སམ་
མོ། །སྟག་ལོ་གོང་སོར་དུ་སྱིན་བདག་གྱིས་མདུན་དུ་རྟ་ཞྱིག་འགེལ་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིའྱི་ཤ་ཐམས་ཅད་རྱིབ་མའྱི་གོ་བར་དུ་
བཅད་བཞོག་བས་ཀང་ནང་ཁོལ་ལ་སོན་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྨྱིས་པ་དང་། ཡང་དགོན་གྱི་གསེར་འཕྲུ་ར་ཆུང་གྱིས་ཁར་སེབ་
འདུག་ཀང་བཀག་མདངས་སར་ལུགས་ལས་མ་གཡོས་པར་འདུག་པར་རྨྱིས་པ་དེ་ནྱི་རུ་ཤོད་ཁ་སང་དུ་ཇ་པ་རྣམས་
བླངས་ཀང་ཉེས་སོན་ཆེར་མེད་པའྱི་སྐུ་ངོ་ཞུས་ཏེ་ཡར་བརྫངས་ཐུབ་པ་དེར་བལྟ་བར་འདུག་སམ། དེ་ནས་སྐུ་མཆེད་ཁུ་
དབོན་རྣམས་ཐུགས་ཀ་ཇེ་འགངས་སུ་སོང་ནས། སེ་པ་རྱིན་ཆེན་བཙོན་དོངདུ་བཅུག་སྟག་ལུང་པའྱི་མྱི་ཆོས་ལྷ་ཆོས་གང་
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ལའང་མྱིང་མྱི་འཕོག་པར་གཞན་ལུགས་ཁོ་ནའྱི་ཆེ་བ་བརོད་ཅྱིང་སར་གྱི་སྐུ་རྱིམ་དུས་གཏོར་རྣམས་ཀང་ལོ་རྒྱུས་བརོད་
པ་ཙམ་ལས་འོང་གྱིན་མྱི་འདུག་པས་ལན་ནམ། དགེ་བསེན་སག་བཙན་མ་དགེས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག་ཚེ། 
དབོན་པོ་ཕྱིན་ལས་ཚ་བ་སང་གྱིས་ཆུ་དྲག་ཏུ་བསྙུན་གྱིས་བཏབ་ནས་གོངས ་པ་ཡྱིན་ཚོད་དུ་འདུག་སབས་ལམ་བར་
གཅྱིག་ཏུ་ཕྱར་དར་འགའ་སང་ཁར་གཟུང་ནས་འགོ་ཡྱིན་འདུག་ཚེ། རེ་དྲུང་མཚོ་སེས་དེ་ཉྱིད་ཀང་ཕེབས་བྱུང་བ་དང་
མཇལ་ཚེ། ཕྱར་དར་གཞན་རྣམས་ཀང་ཕྱར་རྒྱུ་ཡྱིན་སམ་པ་དང་། དགེ་བསེན་གྱིས་ཕྱར་དར་སར་གྱི་རྱིང་པ་བཟང་བ་དེ་
ཕྱོར་གསུངས་པར་ཆུང་བ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་ལགས་ཞུས་ཚེ་དེ་ཕྱར་ན་ཡུ་བ་རག་ཙམ་གྱིས་ལ་ཕྱོར་བས་ཆོག་བཀའ་
ཕེབས་གནང་བྱུང་བ་གཅྱིག་རྨྱིས་པ་དེ་ལ་བཏེག་ན་དབོན་པོ་ཕྱིན་ལས་གཤེགས་པ་དེ་དགེ་བསེན་ཐུགས་མ་དགེས་པས་
ལན་སམ། རྱི་བོ་ཆེའྱི་དུས་ལོག་འོང་ཁར་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མོའ་ིགསེར་འཕྲུ་ཡོ་འདུག་པས་འདྱི་བཅོས་པ་ལ་དཀའ་
ལས་ཁྱི་གཅྱིག་པུ་ལའང་ཚད་མེད་དགོས། སར་བཅོས་དུས་ཀྱི་ལས་ཁྱིའྱི་ཤྱིང་རེ་ཟུང་འདུག་པས་ཀང་ཤེས་སམ་བལྟས་
པས་གསེར་འཕྲུ་དང་གསེར་གོ་ལ་མདོག་ཀང་བཟང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་པ་ཞྱིག་རྨྱིས་པ་དེ་ནྱི། ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟ་བ་འདྲ། 
དེའྱི་སབས་ཤྱིག་ནགས་ཚལ་ཆེན་པོའ་ིསྟེང་དུ་རྟ་ཁ་ཤས་འདུག་པ་རོད་ཤྱིན་ཏུ་ངན་པ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་མགུལ་དུ་བལ་
ཐག་དཀར་པོའ་ིསེ་ཐག་བས་པ་གཅྱིག་རྨྱིས་ཚེ། བཀ་ཤྱིས་སོ་མང་གྱི་གསོལ་ཇ་ཁང་གྱིས་ཕྱྱི་ལོགས་ཀྱི་ཐང་ཁ་དེར་
སངས་རྒྱས་དབོན་ཀྱི་སྐུ་གསལ་པོ་ཤྱིན་ཏུ་མཚར་བའྱི་དཔེར་འོས་པ་ཞྱིག་འདུག་པར་རྟ་འགའ་རེས་འཕོང་དྲུང་གབ་བེད་
ཀྱིན་འདུག་པར། ངེད་རང་ཤྱིང་བརྱིགས་ཆེན་པོའ་ིསྟེང་དུ་འདུག་པས། རྟ་ཀོག་སྟེ་སྐུ་འདྲ་ལ་གནོད་པ་བེད་མ་ཤོར་པར་
སགས་ཁང་ཟུར་ནས་ཀ་དྲུག་མ་ངོས་སུ་སོང་བ་ཞྱིག་རྨྱིས། དེ་ནྱི་ཁོང་རང་སྐུ་མཆེད་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཕྱག་རེས་
ཀྱིས་སངས་རྒྱས་དོན་གྱི་བསྟན་པ་ལ་གནོད་ཚབས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་ནའང་། ད་ལྟ་ཡང་དགོན་གྱིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
རྟེན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ངེད་རང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པ་འདྱིར་ལྟའོ་སམ། སྐུ་འབུམ་ནང་ཐམས་ཅད་ཞྱིག་ཅྱིང་རྒྱ་
ཕྱིགས་ཀྱིས་ཚབ་ཡྱིན་ནོ་སམ་པ་ཞྱིག་དང་ཡང་དགོན་གྱི་ཤར་སོའ་ིཐད་ཀྱི་རྒྱ་མཐོངས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཤྱིང་ལས་གྲུབ་པའྱི་
གསར་འབུབ་ཤྱིང་རྱི་དང་བཅས་ཏེ་འདུག་པ་ཞྱིག་རྨྱིས་པ་དེ་ནྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱིས་རང་སོ་མ་ཐུབ་ཀང་ལོ་ཤས་ལ་ལུགས་
གཉྱིས་ཀྱི་མཛད་ཕྱིན་ཆེ་དམས་བྱུང་སོང་བ་དེར་འདུག་སམ་མོ། །དེ་ནས་སྐུ་འབུམ་གྱིས་མཐའྱི་རྒྱ་ཕྱིགས་ཀྱིས་སྟེང་དུ་རེ་
དྲུང་མཚོ་སེས་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཆྱིབས་ངང་པ་ཞྱིག་བཅྱིབས་ཏེ་བསོར་བ་དང་བཅས་རབ་གནས་མཛད་པ་ཞྱིག་དང་། སྐུ་
འབུམ་བར་མའྱི་རྒྱ་ཕྱིགས་འོག་མའྱི་སྟེང་གྱིས་ཤྱིང་བརྱིག་ཡོད་སར་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་ཞྱིག་འདུག་པར་རྨྱིས་པ་དང་། 
སར་གྱིས་རོང་ངན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་སེ་ལ་བལ་ཐྱིག་བཏགས་པ་དེ་རོད་བཟང་ཁད་དུ་འཐོན་པའྱི་རལ་དང་ལྡན་པ་རྔ་
མའྱི་རེ་གཉྱིས་བསྱིམ་མཛེས་པར་བས་པ་གཅྱིག་བླ་གཡེ་ཚོར་རྒྱུ་རགས་བེད་པ་དང་། དེའྱི་ཨ་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་པའྱི་རྟ་ངང་
པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་ཞྱིང་མཛེས་ལ་བག་ཕེབས་པ་ཞྱིག་ཤྱིང་བརྱིག་ཆེན་མོའ་ིརར་འདུག་པ་ཡང་རྨྱིས། མཁར་འབལ་མདོ་ཡྱིས་
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དུས་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང་ནུབ་རྱི་བོ་ཆེའྱི་སོ་ས་ཁར་སེབ་འདུག་པར། བཀ་ཤྱིས་སོ་མངས་ཀྱིས་ནང་ནས་ཨ་ཙ་ར་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་
བསྲུན་པ་སྐྲ་དམར་སེར་སྱི་གཙུག་ཏུ་ཟུར་ཕུད་གསུམ་ཕར་བཅྱིངས་པ་ཞྱིག་གྱིས་གྱི་ཐུར་ཟུང་དུ་བཟུང་ནས་ཐོན་བྱུང་ཚེ། 
འཇྱིགས་སྐྲག་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས་ནག་ཚང་ཁ་ངོས་སུ་འགོ་བར་སེམས་ཀང་ཁང་པ་གཡང་ས་ཆེ་ནས་མཆོང་ན་མྱི་རུང་སམ་
ཤར་སོར་གསེང་ཨན་ཙམ་འདུག་པར་ཐར་དུ་རེ་ནས་འབོས་པར་བརམས་པས་རོ་ཐེམས་གཅྱིག་ཉྱིས་ཙམ་གྱི་སོ་ནས་ཨ་
ཙ་རས་སེབ་བྱུང་ཚེ། དགེ་སོར་གྱིས་སོ་གཟུང་ནས་སོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་བ་ཐབས་ཀྱིས་དབེན་པ་ཞྱིག་རྨྱིས་པ་དེ་ནྱི་
རྱི་བོ་ཆེ་པ་ལ་ངེད་རང་གྱི་བསམ་ངན་མེད་ཀང་། སྱིན་བདག་གྱིས་ལྟོ་ཟོས་ཤྱིང་སྐུ་རྱིམ་བས་པ་དེའྱི་འཁུ་ལྡོག་ཡྱིན་པ་
འདྲ་སམ། རྱི་བོ་ཆེའྱི་རྟེན་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་སམ་དང་གོ་ཁབ་རྣམས་འདྱིར་སེབས་དུས་ཀང་ཆོས་སོང་དང་དཀོར་
བདག་གྱིས་རེས་འབང་ཡོང་གྱིན་འདུག་པ་དང་རྟགས་མཐུན་འདུག །དེ་སོར་རྱི་བོ་ཆེར་སེབ་འདུག་པར་མགོན་ཁང་ཡོད་
པའྱི་ས་ཁུལ་ཕྱོགས་དེར། གོས་ཐྱིག་ཁ་གོན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡོད་སར་དེར་འགོ་དགོས་སམ་ནས་ཕྱྱིན་ཚེ། སར་ཕྱིགས་སོས་
ཞལ་ཡོད་པའྱི་ཉྱི་མཐོང་ལེགས་པ་ཞྱིག་ཏུ་རེ་དྲུང་མཚོ་སེས་དེ་ཉྱིད་ན་བཟའ་བཞུགས་གདན་སར་གྱི་རྒྱུན་བཞེས་དེ་ཀ་
མཛད་ནས་བག་ཕེབས་པར་བཞུགས་འདུག་པས་དེར་ཕྱག་འབུལ་བས་ཐུགས་ཤྱིན་ཏུ་མཉེས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་
བཞུགས་པ་ཞྱིག་རྨྱིས། བཀའ་ལུང་འགའ་རེ་གནང་བྱུང་ཡང་བརེད་ནས་མྱི་དྲན་པར་འདུག །དེ་ལ་དཔག་ན་རྱི་བོ་ཆེ་འདྱི་
སྟག་ལུང་པ་རང་གྱིས་རྱིགས་རྒྱུད་ཆོས་རྒྱུད་ལྷད་མེད་གཅྱིག་གྱིས་ཟྱིན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འདྲ་སམ་མོ། །རྒྱལ་ཀུན་མཁེན་བརེ་
ནུས་པ་གཅྱིག་བསྡུས་པ། །དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་མཚན་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རེའྱི། །ཐུགས་དགོངས་མ་ནོར་ལུང་བསྟན་ཟུར་
སྨོས་ཙམ། །བུ་སོབ་ཀུན་གྱིས་གསོལ་བཏབ་དོར་གནང་བ། །དཔྱོད་ལྡན་ཡྱིད་གར་བཞུགས་ནས་གཟྱིགས་མོ་
ཞུ། །འབའྱི་རྱི་ཁོད་ཌཱ་ཀྱི་གསང་བའྱི་ཕུག་པར་སྐུ་མཚམས་བཅད་རྒྱ་ཤྱིན་ཏུ་དམ་པར་བཞུགས་སབས་མ་འོངས་འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ལྟས་བསམ་ལས་འདས་པ་བྱུང་འདུག་ཀང་རྒྱ་དམ་པར་འདུག་པས་ཞུ་ཐབས་ཀྱིས་དབེན། ཕྱྱིས་རྣམ་བྱུང་ཞེས་
པ་ས་ཕོ་འབྲུག་ལོར་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོ་མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་དུ་སྐུ་མཚམས་ཀྱིས་བཅད་རྒྱ་ལ་བཞུགས་སབས་ཉྱིད་ཀྱི་རྣམ་
ཐར་གནང་སབས་སར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ཞུས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྨྱི་ལམ་བར་མགུར་བསྡུས་པ་དེ་གནང་བར་རྱི་ཆེ་
སོགས་སུ་བཞུགས་དུས་ཀྱི་མཚན་ལྟས་ཀྱི་དེ་རྣམས་ཤེས་པར་མ་བྱུང་བས་འདྱི་ལ་འགོལ་ཞྱིབ་རྒྱས་ཤྱིག་གནང་བ་དང་
མནལ་ལམ་གྱི་མཚན་ལྟས་འགའ་འདུག་པ་ཐོ་ཡྱིག་ཙམ་ལས་མྱི་འདུག་པས་ཐམས་ཅད་ལ་འགེལ་པ་གསལ་པོ་གོ་བདེ་བ་
རེ་གནང་དགོས་ཞེས་པའྱི་ངོར་སྦ་གསང་མེད་པར་ལྷུག་པར་སྩལ་བའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའ།ོ།  །།དུས་
གསུམ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་དེས། །དུས་རྣམས་སྱིབ་མེད་མཁེན་ལགས་པས། །དུས་ངན་སྱིགས་མའྱི་འགོ་བ་ལ། །དུས་
མེད་འདྱི་འབྱུང་ལུང་བསྟན་སྩལ།།  །།དགེའོ།།  །། 
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༄༅། །སྨོན་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྣམ་དག་དོན་བཟང་མཆོག་གྱི་ནོར་བུའྱི་གན་མཛོད་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །ན་མོ་ཝཱ་གྱིནྡྲ་བྷ་དྲཱ་ཡ། །གགས་སྟོང་རང་མདངས་ས་ཚོགས་གསུངས། །སྨོན་ལམ་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་
གྱིས། །འགོ་དོན་འགྲུབ་པའྱི་རྟེན་འབེལ་ཡྱིན། །རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་གནད་དུ་ཆེ། །ཉུང་རན་ཚིག་དོན་མ་འབེལ་ན། །ལས་
ཚགས་ཆེ་བས་དགོས་པ་ཅྱི། །རྒྱུ་འབས་བཟང་བའྱི་སྨོན་ཚིག་རྣམས། །ཀུན་རྟོག་གཞན་དབང་མ་ཤོར་བར། །ཚིག་
གསལ་དོན་དྲན་བློ་ལྡན་པས། །ཚིག་གསུམ་ཚིག་གྱིས་མཚོན་པར་མཛོད།།  བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་ཡྱི་དམ་
ལྷ། །མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་དམ་ཅན་སྲུང་མར་བཅས། །དཔང་གྱུར་ཡེ་ཤེས་སན་ལྡན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བདག་སོགས་
མཁའ་མཉམ་འགོ་ལ་བརེར་དགོངས་ཤྱིག །བདག་ནྱི་མ་རྱིག་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པས། །སོམ་གསུམ་དང་འགལ་བག་
མེད་ཉེས་པའྱི་ཚོགས། །གནང་འགོད་དྲག་པོས་མཐོལ་ཞྱིང་བཤགས་པར་བགྱིས། །ཕྱྱིན་ཆད་ཉེས་བས་ཕ་མོས་མྱི་གོས་
ཤོག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དལ་འབོར་མཆོག་ཐོབ་ནས། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་རྣམས་མཉེས་བེད་པར། །མོས་
གུས་ལྟེམ་རང་མེད་པའྱི་ནོར་བཟང་བུ། །དཔལ་ལྡན་ནཱ་རོ་ལྟ་བུར་བདག་གྱུར་ཅྱིག །སབས་གནས་མཆོག་གྱུར་བླ་མ་
དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ལུས་དང་ལོངས་སོད་དངོས་འབོར་ཡྱིད་སྤྲུལ་པས། །ཚིམ་པ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་མཆོད་བེད་
ཅྱིང་། །འགོ་བའྱི་དོན་ཕྱྱིར་ཚོགས་གསུམ་མྱུར་རྫོགས་ཤོག །ཡྱི་དམ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་ཚོགས། །དམ་ཚིག་
དད་ལྡན་ཐུན་བཞྱིའྱི་མཉེས་བས་པས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་ནས། །ཕྱིན་ལས་རྣམ་བཞྱིས་གདུག་
པ་ཚར་ཆོད་ཤོག །བདག་ལུས་མཐོང་ཐོས་དྲན་དང་རེག་པས་ཀང་། །མྱི་གཙང་ལུས་སང་ཡེ་ཤེས་སྐུར་གྲུབ་ནས། །ཟུང་
འཇུག་ལོངས་སོད་རྫོགས་པའྱི་རོལ་རེད་ཀྱིས། །འགོ་རྣམས་བདེ་ཆེན་སངས་རྒྱས་སར་འགོད་ཤོག །བདག་གྱི་ཟོལ་མེད་
ཕན་སེམས་ངག་གྱི་ཚིག །ངོས་རྒྱུད་ཡྱིད་རྱིགས་སོགས་ལས་ཐོས་རྣམས་ཀུན། །ངག་གྱི་སྱིབ་བང་གགས་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་
སྐུ། །ཐོས་ཚད་བར་དོན་འཕོད་པའྱི་དོན་རྟོགས་ཤོག །བདག་ཚུལ་ཡྱིད་ལ་དྲན་དང་སེམས་རྣམས་ཀྱིས། །གནས་ལུགས་
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིདོན་རྟོགས་ནས། །རེས་ཐོབ་འཁྲུལ་པའྱི་བག་ཆགས་ཀུན་བང་སྟེ། །རོ་རེ་འཆང་དབང་ས་ལ་གནས་
པར་ཤོག །བདག་དང་བདག་གྱིས་རེས་སུ་འཇུག་རྣམས་ཀྱི། །སེ་དང་སེ་བར་ལྟ་སོད་ཆོས་མཐུན་གོགས། །བཟང་པོ་
སད་པའྱི་སོད་པ་ལ་དགའ་བའྱི། །དགེ་བའྱི་གོགས་དང་རྟག་ཏུ་འགོགས་པར་ཤོག །འདུས་པའྱི་འཁོར་ཚོགས་ཐེག་ཆེན་
ལ་དགའ་བས། །བདག་ལས་གཞན་གཅེས་བང་ཆུབ་སེམས་སོང་བར། །རྟག་ཅྱིང་འགྲུས་པས་རང་འདོད་ཀུན་བལ་
ནས། །འགོ་བའྱི་དོན་ལ་སོ་དུབ་མེད་པར་ཤོག །མང་པོའ་ིཁོད་དུ་གཞན་སོན་མྱི་བརོད་པར། །དགོས་མེད་ཞེན་ལོག་དག་
སང་ཕན་སེམས་ཀྱིས། །ཆོས་མཛད་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་ཡོན་ཏན་ལ། །བསགས་པར་གོམས་པས་སོ་བའྱི་སེམས་བསེད་
ཤོག །ཚེ་འདྱིའྱི་ཟས་ནོར་སན་གགས་གཏམ་ཐོས་ཚེ། །སྱིང་ནས་དགོས་མེད་དྲན་པའྱི་ཞེན་ལོག་གྱིས། །འདྱིར་སང་
མཁན་གྱི་སོད་དང་མྱི་མཐུན་པར། །ཆགས་མེད་ཞེན་བལ་དབེན་པའྱི་རྱིར་ཚུགས་ཤོག །དག་གཉེན་ཆགས་སང་ར་རྱིས་
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གཏམ་ཐོས་ཚེ། །མཁའ་མཉམ་མ་རན་དྲྱིན་ཅན་ཤ་སྟག་ལ། །འཕལ་ཕུགས་དགེ་བའྱི་ཁེབ་ཆེན་གང་ཕན་ནས། །ཀུན་ལ་
རྱིས་མེད་བམས་བརེས་སོང་བར་ཤོག །འཕལ་དང་ཡུན་དུ་རང་བདེ་མྱི་སེམས་པར། །མཁའ་མཉམ་དོན་ཕྱྱིར་སྨོན་ལམ་
ཁུར་ཁེར་ནས། །རྒྱལ་བས་བསགས་པའྱི་གནས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །དཀར་བརྒྱུད་གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་འཁོངས་པར་
ཤོག །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་ལ་མོས་པས། །རང་འདོད་མེད་པར་སོ་གསུམ་བན་བགྱིད་པའྱི། །སྱི་སེམས་
ཆོས་ལྡན་སྒྲུབ་པའྱི་འཁོར་སོབ་རྣམས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའྱི་བཤེས་བསེན་ཤོག །དེ་དག་ཏུ་ཡང་ཐེག་ཆེན་ངེས་
དོན་ཆོས། །སོད་ལྡན་དགེ་བའྱི་གོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ། །ཚིམ་པ་མེད་པར་ཚུལ་ལྡན་སོད་པའྱི་མཐུས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་
ལ་བར་ཆད་མྱི་འབྱུང་ཤོག །ཅེས་སྱི་སེམས་ཆོས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་འགའྱི་བསྐུལ་ངོ་ལྟར། འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་ལ་གགས་
པ་དེས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།། 

  འདྱི་གཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །བསླུ་མེད་རེ་བཙུན་བླ་མ་ཡྱི། །ཞབས་རྡུལ་སྱི་བོས་མཆོད་པ་ཡྱི། །ཀུན་དགའ་བོ་
བཞྱིན་བདག་གྱུར་ཅྱིག །སོ་གསུམ་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པ་ལ། །སོ་དུབ་མེད་པར་བརོན་ལྡན་པས། །ལུས་དང་སོག་ལ་
འཕོངས་མེད་པར། །རྟག་ཏུ་ངུ་བཞྱིན་བདག་གྱུར་ཅྱིག །ཅྱི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་དང་ལེན་ལ། །མོས་གུས་ལྟེམ་རང་མེད་པ་
ཡྱི། །སྱིང་སྟོབས་དགའ་སོ་དང་ལྡན་པ། །ནཱ་རོ་ལྟ་བུར་བདག་གྱུར་ཅྱིག །ཚེ་འདྱིའྱི་འཁྱི་བ་ཀུན་ཆོད་ནས། །རྟག་ཏུ་རྱི་
ཁོད་འགྱིམ་བེད་ཅྱིང་། །སལ་ལྡན་རེས་སུ་འཛིན་མཛད་པའྱི། །མྱི་ལ་ལྟ་བུར་བདག་གྱུར་ཅྱིག །མདོར་ན་གདུལ་བའྱི་མོས་
ངོ་ལྟར། །གང་འདུལ་དེར་སྟོན་དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི། །སེས་མཆོག་དགེ་བའྱི་བཤེས་བཞྱིན་དུ། །འགོ་བའྱི་འདྲེན་པར་བདག་
གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་པའྱི་སྨོན་ལམ་དགེ་སོང་མྱི་ཕམ་བདུད་རྱི་དགའ་བའྱི་ངོར་བགྱིས་པའོ།། 

  སབས་གནས་བསླུ་མེད་རེ་བླ་མ། །བདག་སོགས་ལྟོས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རེ་ཁེད་ཀྱིས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་
ལ། །བདུད་རྣམ་གཡེང་གྱི་བར་ཆད་བསལ་དུ་གསོལ། །ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་སང་ཤས་ལངས་པ་ན། །དགོས་མེད་དྲག་སགས་
དྲན་སེམས་ནས། །ཞེན་ལོག་གྱི་ཕོ་ཚུག་ཐུབ་པ་དང་། །བ་བཏང་གྱིས་རྣམ་ཐར་འཁོངས་པར་ཤོག །དད་ཅན་གྱི་ཕྱེ་འཐོར་
བྱུང་བའྱི་ཚེ། །བསླུ་བྱིད་ཀྱི་སྒྱུ་མར་གོ་བ་ནས། །བཟང་རློམ་གྱི་ང་རྒྱལ་མྱི་སེ་བར། །དཀར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་འཁོངས་
པར་ཤོག །གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་གཡོ་མེད་ནས། །ཆོས་སོད་ཀྱི་དགེ་ལས་རབ་བརོན་པས། །རང་གཞན་གྱི་དོན་
གཉྱིས་སྒྲུབ་པ་ལ། །སྱིད་ངན་གྱི་འགོས་མཚམས་མྱི་འབྱུང་ཤོག །རེ་བཙུན་གྱི་རྣམ་ཐར་སོང་བ་ལ། །བདུད་སྤྲུལ་གྱི་བསླུ་
བྱིད་མྱི་འབྱུང་བར། །ཕ་བླ་མའྱི་བཞེད་དོན་འགྲུབ་པ་ཞྱིག །ཡབ་ཁེད་རང་རེ་འོ་ཐུགས་རེ་ཅན། །ཞེས་ཅོག་པུ་པ་དགེ་སོང་བློ་
གོས་བཟང་པོས་བསྐུལ་བའྱི་ངོར་སྨོན་ལམ་དུ་བྱིས་པའོ།།  
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 དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་བདེན་པའྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །བདག་གྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །ཀརྨ་དགེ་
བའྱི་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་དོན། །ཅྱི་ལྟར་བསམ་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིགཉ །།བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་བདེན་སྟོབས་
དང་། །ཡྱི་དམ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་གྱི། །བསེན་བསྒྲུབ་དམ་ཚིག་ལྡན་པའྱི་མཐུས། །བསྟན་ལ་མྱི་ཕྱེད་དད་ཐོབ་
པའྱི། །སགས་འཆང་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལ། །ཕ་རོལ་གནོད་པའྱི་བསམ་སོར་སོགས། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་
རྒྱལ་ནས། །ཕྱིན་ལས་བཞྱི་ལ་མངའ་བརེས་ཤོག །ཅེས་སྱི་སེམས་པའྱི་བ་དགར་བྱིས་པའོ།།   །། 

འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་སེ་དང་སེ་བ་རུ། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་བཟུང་ནས། །རང་དོན་རྟོགས་པའྱི་རྒྱལ་
ས ྱིད ་བརྟན ་པ ་དང ་། །གཞན་ད ོན ་སངས ་རྒྱས ་ས ་ལ ་ས ོར ་ནུས ་ཤ ོག  །ཅ ེས ་བཟང་པ ོ་རྒྱལ ་མཚན ་ལའ ོ།།   །། 
བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །སབས་གནས་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཐུགས་རེའྱི་མཐུས། །བང་ཆུབ་
སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རེན་ཀུན་ཞྱི་ནས། །བསམ་པའྱི་དོན་ཀུན་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་
ལའོ།།  །། 

འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་བཟུང་ནས། །ལྷུན་འགྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པོའ་ིདོན་རྟོགས་ཏེ། །འགོ་བའྱི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པར་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལའོ།།  །།བསླུ་
མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། །བདག་གྱི་དུས་གསུམ་བསག་ཡོད་དགེ་བའྱི་མཐུས། །འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་
ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །སབས་མཆོག་འབྲུག་པའྱི་འཁོར་དུ་བདག་གྱུར་ནས། །གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སོད་གྱུར་
ཅྱིག །བསེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་གྱུར་པས། །ལྷུན་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིདོན་རྟོགས་ཤྱིང་། །འབེལ་ཚད་ཡང་
དག་ལམ་ལ་འགོད་ནུས་ཤོག །ཅེས་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།  །། 

འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་བཟུང་ནས། །གང་དགོས་འཕྱིན་
ལས ་སྒྲུབ ་ལ ་ས ོ་མ ེད ་པར། །ར ེ་བཙུན་བླ ་མའ ྱི་བཞ ེད ་ད ོན ་འགྲུབ ་གྱུར་ཅ ྱིག  །ཅ ེས ་དག ེ་འདུན་བཟང་ལའ ོ།། །། 
བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །བདག་སོགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །བློ་ལྟོས་
འགྱུར་མེད་རྟོགས་ལྡན་མགོན་རོར་གྱི། །བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའྱི་བར་ཆད་ཞྱི་གྱུར་ཅྱིག །དད་ལྡན་སོབ་བུས་དུས་གསུམ་
བསག་ཡོད་མཐུས། །འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྱི་བཤེས་དང་མྱི་འབལ་ཞྱིང་། །ཅྱི་
གསུང་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་མོས་གུས་ཀྱི། །རང་གཞན་དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་དགེ་སོང་སངས་རྒྱས་
ལྷུན་གྲུབ་ལའོ།།  །། 
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བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་སེ་དང་སེ་བ་རུ། །གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པ་
སྟོན་མཛད་པའྱི། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་བཟུང་ཤ ོག  །སོ་གསུམ་འབད་པས་དེ་ཉྱིད་མཉེས་པའྱི་
ཐབས། །ཞབས་ཏོག་གསུམ་ལས་མཆོག་གྱུར་སྒྲུབ་པ་ལ། །སོ་དུབ་མེད་པར་བརོན་ཅྱིང་འགྲུས་ལྡན་པས། །སྒྲུབ་རྒྱུད་
གོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་འཁོངས་པར་ཤོག །རང་སེམས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུན། །རོལ་མེད་ཡང་དག་དྲན་པ་འབལ་
མེད་པས། །གཟུང་འཛིན་བག་ཆགས་བྱི་དོར་བེད་པ་ལ། །དངོས་འཛིན་ཞེན་པའྱི་ཆོམ་རྐུན་མྱི་འབྱུང་ཤོག །རང་དོན་
ཆོས་སྐུའྱི་རྒྱལ་ས་མ་ཟྱིན་བར། །གཞན་རེན་ཆོས་བརྒྱད་རླུང་གྱིས་མྱི་བསོད་པར། །མ་རན་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་ཁུར་ཁེར་
ནས། །དབ ེན་གནས་ར ྱི་ཁ ོད་རྟག་ཏུ་འག ྱིམ་པར་ཤ ོག  །ཅེས ་བསྟན་འཛ ིན་འཕ ེལ་ལ་སྨ ོན་ལམ་དུ་བག ྱིས ་པའ ོ།།   །། 
བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །སོ་གསུམ་ཆོས་མཐུན་སོད་པའྱི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །བང་ཆུབ་
སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རེན་ཀུན་ཞྱི་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉྱིས་ལྷུན་འགྲུབ་འབྱུང་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་བསོད་ནམས་དགེ་བ་ལའོ།།  །། 
འཇྱིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སན་རས་གཟྱིགས། །བདག་ནྱི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མ་རན་འགོ་བའྱི་དོན་སད་དུ། །མགོན་
པོ་ཁོད་དང་འབལ་མེད་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།  །། 

དགེ་སོང་ལྷག་བསམ་དག་པ་དང་། །ཁོ་བོར་བདེན་པའྱི་མཐུ་མཆྱིས་ན། །དགེ་སོང་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་བ། །སེ་བ་འདྱི་ནས་ཚེ་
རབས་སུ། །དལ་འབོར་མྱི་ལུས་མཆོག་ཐོབ་ནས། །ཐེག་ཆེན་གསང་སགས་སྟོན་བེད་པའྱི། །དགེ་བའྱི་བཤེས་དང་མྱི་
འབལ་ཤོག །དེ་སེམས་སྲུང་ལ་གུས་ལྡན་ནས། །ཐོས་བསམ་སོམ་ལ་བརོན་ལྡན་པས། །གནས་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་དོན་
རྟོགས་ནས། །འགོ་བ་འདྲེན་པའྱི་དཔལ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།  །།དད་བརོན་ཤེས་རབ་ནོར་ལྡན་དགེ་
སོང་ལ། །མཚན་ལྡན་བླ་མའྱི་ཐུགས་རེས་ཉེར་གཟྱིགས་ནས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མྱི་འབྱུང་བར། །རང་གཞན་
དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་ཀརྨ་གསང་སགས་ལ་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།  །།དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་
དབེར་མེད་བླ་མ་ལ། །སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོའ་ིགསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རེན་ཀུན་སོལ་
ལ། །མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདྱིར་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་སྨོན་ལམ་དུའོ།།  །།བསླུ་བ་མེད་པའྱི་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་
ལ། །ཁ་གདེང་མེད་པར་བློ་གཏད་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཚུལ་གནས་ཐོས་
བསམ་བསོམ་ལ་རབ་བརོན་ནས། །མ་རན་འགོ་བའྱི་དོན་ལ་སོ་མེད་པར། །བམས་དང་སྱིང་རེ་བང་ཆུབ་སེམས་བསེད་
དེ། །ཐེག་ཆེན་ལམ་ལས་ནམ་ཡང་མྱི་གཡོ་བར། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་གོ་འཕང་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །དགེ་སོང་ཀརྨ་ལྷ་མཛེས་ལ་
བགྱིས་པའོ།།  །།རྱི་བ་བསོམ་ཆེན་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་དོན། །ཇྱི་ལྟར་བསམ་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་པ་དང་། །ཚེ་རབས་
ཀུན་ཏུ་དམ་པའྱི་ཆོས་སོད་པའྱི། །དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱིས་པའོ།།  །།རྒྱལ་
དབང་པད་དཀར་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་དོན། །ཇྱི་ལྟར་བསམ་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་བར་
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ཆད་མྱི་འབྱུང་བར། །རང་གཞན་དོན་གཉྱིས་འབད་མེད་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་སོ།།  །།བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རེ་
ཅན། །དད་ལྡན་བདག་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་བར་ཆད་སོལ། །ཡྱིད་ལ་འདོད་པའྱི་དངོས་གྲུབ་
སྩོལ། །ཞེས་གཞོན་ནུ་དོན་ལྡན་གྱིས་དོན་དུ་བྱིས་པའོ།། །། 

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །དད་ལྡན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །ཆོས་ལྡན་
བསམ་དོན་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །གནས་སབས་ཚེ་རྱིང་ནད་མེད་བདེ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་སོ།།  །། 
བདག་ནྱི་འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །སབས་གནས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལས། །ལོག་
པའྱི་བཤེས་དང་གོགས་དབང་མྱི་འགོ་བར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོག །དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་
དག་གྱིས་རེས་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བསྟན་ཉྱིན་མོར་བེད་པའྱི་མཐུ་ལྡན་པའྱི། །ཐོས་བསམ་བསོམ་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཇྱི་སེད་
པ། །ཡར་ངོའ་ིཟླ་ལྟར་གོང་དུ་འཕེལ་གྱུར་ཅྱིག །སངས་རྒྱས་ཐུགས་རེ་ཆེ་བའྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །སབས་གནས་དཀོན་
མཆོག་རྱིན་ཆེན་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །ཇྱི་ལྟར་སྨོན་པ་འདྱི་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་སོ།།  །།བསླུ་བ་མེད་པའྱི་འབྲུག་
པ་ཡབ་སས་ལས། །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་རེ་ལྟོས་གཞན་མེད་པས། །ཕྱིན་ལས་དཀོན་མཆོག་ཀརྨ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །ཆོས་
མཐུན་བསམ་དོན་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།  །།འདྱི་གཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་
དུ། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་བསྟེན་ཞྱིང་། །རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཆོས་སོད་པའྱི། །གནས་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་མངོན་གྱུར་
ཤོག །ཅེས་ངག་དབང་འཇྱིགས་མེད་གགས་པ་ལའོ།། །།བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །དད་ལྡན་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །ཆོས་ལྡན་བསམ་དོན་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །གནས་སབས་ཚེ་རྱིང་ནད་
མེད་བདེ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་ལའོ།།  །།བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་བྱིན་རླབས་དང་། །དད་ལྡན་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རེན་ཀུན་ཞྱི་ནས། །དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བའྱི་
བཀ་ཤྱིས་ཤོག །ཅེས་དགེ་འདུན་བློ་གོས་ལ་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།  །།དད་ལྡན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་པས། །སྒྲུབ་པའྱི་དམ་
དུ་བཅས་པ་རྣམས། །གེགས་མེད་མཐའ་རུ་ཕྱྱིན་པ་དང་། །དོན་གཉྱིས་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་དགེ་སོང་ཀརྨ་ཆོས་
འཁོར་ལའོ།།  །།བསླུ་བ་མེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་རྱིན་པོ་ཆེ། །འབལ་བ་མེད་པར་ཐུགས་རེའྱི་སན་རས་ཀྱི། །དད་པ་འགྱུར་
མེད་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གཟྱིགས་ནས་གནས་སབས་དང་། །མཐར་ཐུག་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་བར་ཆད་
སོལ། །སོད་ལྡན་བུ་ཡྱི་མོས་འདུན་ལྷད་མེད་དང་། །བདག་གྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །ཇྱི་ལྟར་སྨོན་
པའྱི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།  །།ཁོ་རུ་ཞེན་ལོག་དགེ་ལེགས་པ། །ཕོ་ལོག་མྱི་འབྱུང་བཀ་
ཤྱིས་ཤོག །སྒྲུབ་པ་མཐའ་རུ་ཕྱྱིན་པ་དང་། །ཆོས་འགོ་ཐོན་པའྱི་སྨོན་ལམ་འདེབས། །མཚམས་ཀྱི་ཆོས་ར་ནས་གནང་
བའོ།།  །།  བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྣམས་སྨོན་ལམ་གྱི་དཔང་པོར་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་མོས་ལ་ཚིག་ས་དག་
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ཅྱིང་ཀུན་རྟོག་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་འདྱི་ལྟར་གདབ་པར་བའོ།།  ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མོ་དྷར་ཡ། ན་མོ་སངྒྷཱ་ཡ། 
བདག་གྱི་བདེན་པའྱི་ཚིག་འདྱི་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་ལན་གསུམ་བརོད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་
གྱུར་ཅྱིག དང་བདེ་གཤེགས་སྟོན་པ་སོགས། དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་གྱུར་
ཅྱིག །མྱི་ཉམས་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་གོང་འོག་གཉྱིས་ཚར་བརྒྱ་ར་རེ་བརོད། དེ་ནས་སྱིན་བདག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བས་ལ། སྱིན་པའྱི་བདག་པོ་རྣམས་སྱིག་པའྱི་གོགས་པོའ་ིདབང་དུ་མྱི་འགོ་བར་གྱུར་ཅྱིག །ལོག་པའྱི་
བཤེས་གཉེན་གྱིས་དབང་དུ་མྱི་འགོ་བར་གྱུར་ཅྱིག །ལམ་ལོག་པ་དང་བཏང་སོམས་སུ་སད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་མྱི་འགོ་བར་
གྱུར་ཅྱིག །ངན་སོད་སྱིག་པའྱི་ལས་ལས་ལྡོག་ནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་ཞབས་ཏོག་འགྲུབ་པ་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་
ལྟ་བུར་གྱུར་ཅྱིག །བློ་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་ཅྱིག །སེམས་བཀོལ་ཏུ་བཏུགས་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཆོས་མྱིན་གྱི་བསམ་པ་
སད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་མྱི་སེ་བར་གྱུར་ཅྱིག །བམས་སྱིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སེ་བར་གྱུར་ཅྱིག །དཀོན་མཆོག་
གསུམ་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་རེས་སུ་ཟྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་སོར་ཞུགས་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
ཆོས་ལ་ལོངས་སོད་པའྱི་སལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག །གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཆོས་ལ་སོད་པའྱི་སལ་བ་དང་
ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག །བླ་མ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་རེས་སུ་ཟྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག །རྟོགས་པས་བདག་གོལ་བར་གྱུར་
ཅྱིག །ཐུགས་རེས་གཞན་གོལ་བར་གྱུར་ཅྱིག །རྟེན་འབེལ་ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཅྱིག །འབེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་
པར་གྱུར་ཅྱིག །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདྱི་ལ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རེན་བར་
ཆ ད ་ཐམ ས ་ཅ ད ་ཉ ེ་བ ར ་ཞ ྱི་བ ར ་གྱུ ར ་ཅ ྱིག  །ཅ ེས ་མ ་ཡ ེངས ་པ འ ྱི་ང ང ་ན ས ་བ ར ོད ་ཅ ྱིང ་བ ད ེན ་སྟ ོབ ས ་བ །།   

ཨུ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཆོག་གསུམ་ངོ་བོ་
པད་འབྱུང་གནས་ལ། །བོད་འབངས་ཉམས་ཐག་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ན། །ནད་མཚོན་མུ་གེའྱི་ཉེར་འཚེ་མྱི་འབྱུང་
ཞྱིང་། །དུས་འཁྲུག་མཐའ་དམག་འཇྱིགས་པ་ཟློག་ཏུ་གསོལ། །སེ་དགུ་དགེ་བཅུའྱི་ཁྱིམས་ཀྱིས་འཚོ་བ་དང་། །བསབ་
པའྱི་གྲུར་ཞུགས་ཉེས་ལྟུང་སོན་མེད་པས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདྱི་ལ། །ཐོབ་ནས་ཁེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་
གྱིས་རློབས། །ཨུ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རེ་
གཅྱིག་གུས་པས་དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་ན། །འདོད་པའྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཐེ་མྱི་ཚོམ། །དཀོན་མཆོག་བློ་བཀལ་ནམ་
ཡང་བསླུས་པ་མེད། །གུ་རུ་པད་ཐུགས་རེའྱི་སྱི་གཟུགས་ལས། །ཤེས་ཀུན་ལ་སོག་མཛོད། །ཨུ་རྒྱན་པད་འབྱུང་གནས་
ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བོད་འབངས་སྡུག་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་
པའྱི་ཕྱྱིར། །བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།།  དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་རེ་རྱིས་མེད་པའྱི། །མ་རན་
མཁའ་མཉམ་འགོ་ལ་བརེར་དགོངས་ཏེ། །བམས་མགོན་ཕྱག་གྱིས་སྱིག་ལྡན་ཉེར་གཟུང་ནས། །དགའ་ལྡན་དག་པའྱི་ཞྱིང་
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དེར་འདྲེན་དུ་གསོལ། །སལ་ལྡན་ལས་འཕོ་སད་པ་འགའ་སྱིད་ན། །མྱི་ཕམ་མགོན་པོའ་ིསང་བརན་འདྱི་ཉྱིད་ལ། །ཕྱྱི་སོར་
བརྒྱ་ཕག་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་གྱི། །ནང་སོར་འབུམ་དང་སྟོང་ཕག་ལྔར་བསན་པས། །རྭ་ཅན་འགོ་བས་བརོན་ལྡན་དགའ་
བར་མཛོད། །ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་རྒྱལ་ཕུར་འགྲུབ་སོར་ལ། །འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་གགས་དེས། །བྱིས་
པས ་དག ེ་བས ་འག ོ་ཀུ ན ་ས ངས ་རྒྱས ་ནས །  །རྒྱལ ་བ ་བམས ་པ འ ྱི་ཞ བས ་དྲུང ་དུ ་ས ེ་བ ར ་ཤ ོག ཉ   །། 
ན་མོ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡ། །སོན་ཚེ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་སས། །མྱིག་མྱི་འཛུམ་དུ་ཁོད་གྱུར་ཚེ། །སན་རས་རྱིགས་དྲུག་ལ་
གཟྱིགས་པས། །དེ་ཚེ་རྱིན་ཆེན་སྱིང་པོ་ཡྱིས། །ཁོད་མྱིང་སན་རས་གཟྱིགས་ཞེས་གསོལ། །ཨོཾ་མ་ཎྱི་པདེ་ཧཱུྃ་ཧྱིྡྷཿ ཇྱི་སྱིད་
འཁོར་བ་སྟོང་གྱི་བར། །འགོ་བ་འདྲེན་པར་དམ་བཅས་སོ། །ཐམས་ཅད་མང་ལ་ཐུགས་སོ་ཚེ། །སང་མཐའ་དགེ་བའྱི་
བཤེས་བོན་ནས། །བཅུ་གཅྱིག་ཞལ་དུ་བྱིན་རླབས་ཐོབ། །ཨོཾ་མ་ཎྱི་པདེ་ཧཱུྃ་ཧྱིྡྷཿ དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་
ཀྱི་སྐུ། །འགོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སན་རས་གཟྱིགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁབ་པའྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཞལ། །གཟྱི་
བརྱིད་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོཾ་མ་ཎྱི་པདེ་ཧཱུྃ་ཧྱིྡྷཿ ཕྱག་སྟོང་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་། །སན་སྟོང་
བསལ་པ་བཟང་པོའ་ིསངས་རྒྱས་སྟོང་། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའྱི། །འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟྱིགས་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨོཾ་མ་ཎྱི་པདེ་ཧཱུྃ་ཧྱིྡྷཿ །།བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །གཟུངས་སགས་ཡྱི་གེ་
དྲུག་པའྱི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །ཕྱོགས་འདྱིར་སོན་ལས་འཕལ་རེན་ལས་གྱུར་པའྱི། །ཕ་རོལ་མྱི་དང་འབྱུང་པོའ་ིབསམ་
སོར་རྣམས། །མྱུར་དུ་ཞྱི་ཞྱིང་ཕྱྱིན་ཆད་མྱི་འབྱུང་བར། །བར་ཆད་བདུད་ལས་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་ཆོས་འཁོར་ཁང་
དུ་གནང་ང ོ་།།  །།བསླུ་མ ེད་དཀ ོན་མཆ ོག་གསུམ་དང་ཡ ྱི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འག ོ་ཆ ོས ་ས ོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚ ོའ ྱི་
མཐུས། །ཕྱོགས་འདྱིར་སོན་ལས་འཕལ་རེན་ལས་གྱུར་པའྱི། །ཕ་རོལ་གནོད་པའྱི་བསམ་སོར་ཞྱི་གྱུར་ཅྱིག །བསྟན་
བསྲུང་དྲག་པོས་ལས་སོར་བརམས་པ་རྣམས། །བཏང་སོམས་གཡེལ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱིན་ལས་ཀྱིས། །དམ་ཉམས་དག་
བགེགས་མྱུར་བ་ཉྱིད་དུ་སོལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བའྱི་ཕྱིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་བསྟན་བསྲུང་གྲྭ་ཚང་དུ་གནང་
བའོ།།  །།བསོ་བ་ནྱི། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྱི་བླ་མ་ཡྱི་དམ་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་རྟེན་
འདྱི་ནས་ཕ་རོལ་དུ་ཞྱི་བར་གཤེགས་པ་མཚན་འདྱི་ཞེས་བགྱི་བའྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།  སྐུ་ཞྱི་བར་
གཤེགས་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ། བདག་སོགས་རྣམས་ཀྱི་འདྱི་
ལྟར་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྐུ་ཞྱི་བར་གཤེགས་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོས་བསམ་བསོམ་གསུམ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པའྱི་
དགེ་བའྱི་ར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྱིག །དགེ་བའྱི་ར་བ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་
སྐུ་ཞྱི་བར་གཤེགས་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱིས་ས་ལམ་གྱི་འགལ་རེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྱི་བར་གྱུར་ཅྱིག །སྐུ་བཞྱི་ཡེ་
ཤེས་ལྔ་ཡྱིས་བདག་ཉྱིད་རྒྱལ་བ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ་ིགོ་འཕང་མངོན་དུ་བེད་པར་གྱུར་ཅྱིག །དེ་མངོན་དུ་བས་ནས་ཀང་
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སྤྲུལ་པའྱི་སྐུས་འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོར་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅྱིག །སྐུ་ཡྱིས་སེ་བ་ཐམས་
ཅད་དུ་སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཞྱིང་སེ་འགོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བ་ཙམ་གྱི་ཡྱིད་ཕོག་པས་དབང་དུ་འདུས་
པར་གྱུར་ཅྱིག །གསུང་ཚངས་དབངས་ལྟ་བུས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་གདུལ་བའྱི་རྒྱུད་སྨྱིན་ཅྱིང་གོལ་ནས་
རྣམ་མཁེན་ལ་འགོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅྱིག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། འགོ་དོན་ཐུགས་ལ་དགོངས་འགྲུབ་
ཤོག །མགོན་པོ་ཡྱིས་ནྱི་གང་དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་འབོར་ཤོག །ཅེས་སེ་པ་མཚོ་སོ་ནས་དགེ་སོང་དོན་ཡོད་
གགས་པ་ཞེས་རང་དང་ལྟ་སོད་མཐུན་ཞྱིང་སོབ་དཔོན་གྱིས་དྲྱིན་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱི་ཐག་ཅན་དེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དྲན་པས་དགོངས་རྫོགས་སུ་མདོ་
ཁམས་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་གྲུབ་གནས་རྱི་བོ་ཆེར་བགྱིས་སོ།།  །། 

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྱི་བླ་མ་ཡྱི་དམ་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད།  ཚེ་
འདས་འདྱི་ཞེས་བ་བའྱི་ཤེས་རྒྱུད་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། འདྱི་ལྟར་ཤུལ་དུ་མཆྱིས་པས་སྒྲུབས་པ་དང་ཚེ་འདས་དེ་ཉྱིད་
ཀྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་ཚེ་འདས་དེ་ཉྱིད་སྱིད་པ་བར་མ་དོའ་ིའཇྱིགས་པ་དང་ངན་འགོར་འགོ་
བའྱི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྱི་བར་གྱུར་ཅྱིག །སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བདུན་དང་ལྡན་པར་
གྱུར་ཏེ་མངོན་མཐོ་དང་སྱིད་པའྱི་དཔལ་ཐམས་ཅད་ལ་ལོངས་སོད་པར་གྱུར་ཅྱིག །དེ་དག་ཏུ་ཡང་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་
གྱིས་རེས་སུ་གཟུང་སྟེ་སྱིག་པའྱི་སབས་མྱི་འབེད་པར་དགེ་བའྱི་ལས་དང་དམ་པའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་གྱུར་
ཅྱིག །ཞུགས་ནས་ཀང་ཆོས་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱྱིན་གྱིས་བར་དུ་ཆོས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་འགལ་རེན་ཐམས་ཅད་ཞྱི་བར་གྱུར་
ཅྱིག །གསང་སགས་ཀྱི་སོད་དུ་རུང་བར་གྱུར་ཅྱིག །དབང་རྣམ་པ་བཞྱི་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཡེ་ཤེས་ངོས་ཟྱིན་པར་གྱུར་
ཅྱིག །དམ་ཚིག་གཙང་མ་བསྲུང་ནུས་པར་གྱུར་ཅྱིག །བསེད་རྫོགས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག །སྐུ་བཞྱི་ཡེ་ཤེས་
ལྔའྱི་བདག་ཉྱིད་ཁབ་བདག་དྲུག་པ་རོ་རེ་འཆང་ཆེན་པོའ་ིགོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག །ངན་སོང་སྡུག་བསལ་མྱི་མོང་
ཞྱིང་། །སོགས་དང་། འདྱི་གཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མྱི་ལུས་རྱིན་ཆེན་ཐོབ་པ་དང་། །གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པ་
ཡྱིས། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་མཇལ་བར་ཤོག །དེ་ལྟར་བསོ་སྨོན་རང་གྱི་བུ་སོབ་རྣམས་ལ་རྱིམ་པར་སྩལ་
བའོ།།  །། 
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                  ༄༅། །སེ་དཔོན་རྣམས་ལ་གནང་བའྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །ན་མོ་གུ་ར་ཝེ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེས་
གསུངས་པའྱི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ལས། མྱི་ཆེན་རྣམས་ལ་གནང་བའྱི་ཐོག་མར་ནང་ཆེན་པ་ལ་སྩལ་བ། སབས་གནས་
བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །བདག་སོགས་ལྟོས་བཅས་འགོ་རྣམས་ལ། །བརེ་བའྱི་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་
ནས། །བདེན་པའྱི་ཚིག་རྣམས་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །རྱིགས་རུས་དཔལ་འབོར་ཕུན་ཚོགས་པའྱི། །མྱི་དབང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་
པོ་ཡྱིས། །དུས་གསུམ་བསག་ཡོད་དགེ་བའྱི་མཐུས། །འདྱི་གཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དད་འབོར་རྱིགས་གཟུགས་
ཤེས་རབ་སོགས། །ལེགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པའྱི། །དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་མཆོག་ཐོབ་ནས། །འཁོར་ལོ་གསུམ་
དང་འབལ་མེད་ཤོག །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་པའྱི། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི། །འབལ་མེད་རྟག་པར་
རེས་བཟུང་ནས། །གདོད་མའྱི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཤོག །བག་ཆགས་ལྷག་མའྱི་དེར་འཛིན་རྣམས། །ཤེས་བཞྱིན་
ཆེན་པོའ་ིམེས་བསེགས་ནས། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའྱི་རལ་སོང་གྱི། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ཐེབས་པར་ཤོག །གཞན་ཡང་
སྐུ་ཚེ་འདྱི་ཉྱིད་དུ། །མྱི་མཐུན་འགལ་རེན་ཀུན་ཞྱི་ནས། །ཆབ་འོག་བདེ་སྱིད་ཕུན་ཚོགས་པའྱི། །དགེ་བཅུས་ཁྱིམས་ལ་
འགོད་པར་ཤོག །སྐུ་ཚེ་མཐའ་རུ་ཕྱྱིན་པ་དང་། །ཆོས་སོད་དར་ཞྱིང་རྒྱས་པར་ཤོག །དགེ་ལེགས་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་
པའྱི། །བཞེད་དོན་གེགས་མེད་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་ནང་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ཡྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་འབྲུག་
པའྱི་སོབ་བུ་རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་འཕྱོ་བ་དེས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པས་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྱིགཉ  བསླུ་མེད་དཀོན་
མཆོག་རྱིན་ཆེན་བྱིན་རླབས་དང་། །བདག་གྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་ཚེ་
མངའ་ཐང་སོགས། །ཡར་ངོའ་ིཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞ ྱིང་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིག །ནོར་རྫས་ལོངས་སོད་བུན་ལ་འཕོངས་མེད་
པས། །དཀོན་མཆོག་སྱིད་ཞྱིའྱི་མཆོད་ལ་རྟག་བརོན་པ། །མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་རྣམ་ཐར་ལ་འགན་པའྱི། །ཆབ་འོག་བདེ་
ལེགས་རྒྱ་མཚོས་སོངས་གྱུར་ཅྱིག །ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་གཟུང་ཚེ། །ང་རྒྱལ་ཁེངས་སེམས་དྲེགས་པའྱི་
རྒྱུད་ཐུལ་ནས། །སྨན་པ་ལྟ་བུ་དེ་སེམས་བསྲུང་བ་ལ། །སོ་དུབ་མེད་པའྱི་བརོན་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅྱིག །བམས་དང་སྱིང་རེ་
བང་ཆུབ་སེམས་འབོངས་ནས། །རྱིས་མེད་མ་རན་འགོ་ལ་ཕན་སེམས་ཀྱི། །རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཉམས་ལེན་ལ་གོམས་
པའྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིགནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཅེས་པའྱི་སྨོན་ལམ་འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་དེས་ཕུལ།།  ཕ་བཞད་
པ་རོ་རེའྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །རེས་འཇུག་བུ་སོབ་ལྟོས་བཅས་ལ། །ཐུགས་བརེ་བས་རེས་སུ་གཟུང་ནས་ཀང་། །ཡབ་ཁེད་
ཀྱི་རྣམ་ཐར་འཁོངས་པར་སྨོན། །ཁེད་རྱིགས་རུས་ཀྱི་དྲེགས་པས་མ་བཅྱིངས་པར། །ཆོས་དོན་གཉེར་གྱིས་བླ་མ་བསྟེན་
པ་ལ། །ཕྱོགས་རྱིས་ཀྱིས་མ་བཅྱིངས་ངོ་མཚར་ཆེ། །ད་འདྱི་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པར་རྱིག །སྱིར་དལ་འབོར་གྱི་མྱི་
ལུས་རྱིན་ཆེན་འདྱིས། །གཏན་དོན་གྱི་ཐར་ལམ་མ་འཚལ་བར། །མདོ་མེད་ཀྱི་ལས་ལ་ཟད་པ་ན། །ཆུད་ཟོས་ཀྱི་སོང་ཚབ་
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མྱི་ཚུད་ཚེ། །དོན་དེས་ན་ཆོས་ལ་བག་འཇོག་པའྱི། །དོན་གཉེར་གྱི་མཛད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ད་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་མཛད་
ཚུལ་འདྱི་ཙམ་སམ། །ཡ ེངས་མེད་ཀྱིས་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །མཚན་ལྡན་གྱི་བླ་མར་གསོལ་འདེབས་
འཚལ། །ལས་འབས་བླངས་དོར་ཚུལ་བཞྱིན་དགོས། །ཟབ་ཟོབ་ལ་བློ་གཏད་མྱི་ཐུབ་པས། །གནས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཞུ་
གཏུགས་དགོས། །སང་ཚུལ་ལ་འཛིན་མེད་ལམ་ཁེར་གནད། །ས་འཛིན་གྱི་འགོང་རན་མ་བཏུལ་ན། །ཀུན་རྟོག་གྱི་ལས་
ལ་བཤོལ་དུས་མེད། །སྡུག་བསལ་ས་བོན་རང་འདོད་ཡྱིན། །གཞན་ཕན་གྱི་བང་ཆུབ་སེམས་སོང་འཚལ། །བདེ་སྡུག་གྱི་
རྣམ་པ་གང་ཤར་ཡང་། །ཆགས་སང་གྱི་འཛིན་པས་མ་བསད་པར། །རྩུབ་ཉམས་ཀྱིས་འོག་ཏུ་རྱིག་གཏད་ཞུ། །རྱི་ཁོད་དུ་
ས་སེ་ཚུགས་ཐུབ་ན། །མཉམ་བཞག་གྱི་བསམ་གཏན་ངང་གྱིས་འཕེལ། །རེན་ངན་གཡུལ་ལ་རང་ཞལ་བལྟ། །བརས་
ཆོས་ལ་བཟོད་པའྱི་ས ོབ་དཔོན་བསམ། །ཉ ོན་མ ོངས་ལ་གཉེན་པ ོས་མ་སེབ་ན། །མགོ་ཆག་རེས་ལ་རྨོག་དང་
མཚུངས། །ཐུག་ཕད་ཀྱིས་ཀུན་རྟོག་གང་དགར་སངས། །བསམ་བཟང་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་བཟང་མེད། །དེ་ཐོག་ཏུ་
གཡོ་མེད་ཉམས་བཞེས་མཛོད། །ད་ལམ་གྱི་གསལ་འདེབས་དེ་ཙམ་སམ། །ཞེས་ནང་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་
ཕུལ་བའོ།།  །། 

 ཀེ་མ་ཀེ་མ་འཇྱིག་རྟེན་འཁོར་བའྱི་ཆོས། །རྟག་བརྟན་སྱིང་པོ་མེད་པའྱི་བསླུ་གཟུགས་ལ། །སྱིང་པོར་རེ་ནས་ཆགས་སང་
རེས་འབང་བའྱི། །སྡུག་བསལ་རྱིན་གྱིས་ཉོས་ཚོ་སྱིང་རེ་རེ། །ད་ལྟ་བདེ་སྡུག་ས་བོན་སོན་སོང་ཡྱིན། །གང་འདེབ་ལང་བུ་
ལོ་འབས་སོ་སོར་སྨྱིན། །སང་བླངས་འདོད་པའྱི་བྱིས་རྣམས་ཨ་ཐང་ཆད། །ལེ་ལན་རང་ལ་འདེད་ཅྱིང་སྱིབ་སོང་
མཆྱི། །ཉོན་མོངས་སེས་ཚེ་གཉེན་པོས་མ་ཟྱིན་ན། །ཆོས་བས་དགོས་དོན་སྟོར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། །སྱིད་སྡུག་ལམ་
ཁེར་ཉམས་བཞེས་མཛད་འཚལ་ལོ། །སྱིད་ན་བདེ་བ་ཚོགས་སུ་བསོ། །ཕན་བདེས་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྨོན། །སྡུག་ན་
གཞན་གྱིས་སྡུག་བསལ་བསྡུ། །སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོ་སེམ་པར་སེམས། །ལར་དུས་ངན་མྱི་ལ་བདེ་སྱིད་དཀོན། །སོས་ད་
ལྟའྱི་སང་ཚུལ་བཟོད་པར་དཀའ། །ཁ་ནང་དུ་ལོག་ནས་ཆོས་དང་བསྟུན། །ཚེ་འདྱིར་སྡུག་ཀང་ཕྱྱི་མ་སྱིད། །གཏན་བདེའྱི་
སྨོན་འདུན་ལྷད་མེད་འཚལ། །ཁ་ཐག་རྱིང་པོ་ལབ་མ་ཁོམ། །ད་ལམ་གྱི་ཐུགས་གསོས་དེ་ལ་མཛོད། །ཅེས་ནང་ཆེན་
བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ཨར་བརྒྱད་སྨན་སོར་གྱིས་ཚུལ་དུ་ཕུལ།།   བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་
དང་། །བདག་སོགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །དད་ལྡན་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་མགོན་པོ་ཡྱིས། །ཆོས་
ལྡན་གཞན་དོན་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ནད་མེད་ཚེ་དབང་ལོངས་སོད་འཕེལ་རྒྱས་པས། །རྒྱལ་བསྟན་རྱིས་མེད་
སྱིད་ཞུའྱི་མཆོད་བེད་པའྱི། །ཁྱིམ་བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྱིན་རྣམ་ཐར་ལས། །གཡོ་མེད་རྟག་བརྟན་ཀུན་གྱིས་བཀུར་
བེད་ཤོག །དེ་མཐུས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དལ་འབོར་ལུས། །སོན་མེད་ཡོན་ཏན་བདུན་དང་ལྡན་གྱུར་ནས། །གསང་སགས་
རོ་རེ་ཐེག་པ་སྟོན་མཛད་པའྱི། །ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་གཟུང་ཤོག །གཞོན་ནུར་རབ་བྱུང་ཞྱི་དུལ་དེས་པ་
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ཡྱིས། །ཐོས་བསམ་སོམ་པའྱི་བ་བར་བརོན་ལྡན་པས། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་རྒྱུད་སངས་ནས། །ལྷུན་གྲུབ་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་ཤོག །དེ་ཉྱིད་གོམས་འདྲྱིས་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་བར། །འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཚེ་འདྱིས་བ་བ་
ལ། །དགའ་དང་གོགས་ངན་དབང་དུ་འགོ་བ་སོགས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་རེན་མྱི་འབྱུང་ཤོག །དགེ་བའྱི་བཤེས་
དང་ཆོས་ལྡན་གོགས་དག་ལ། །རྟག་ཏུ་འགོག་ན་བློ་ས་ཡར་འདེགས་པས། །མ་རབས་ངན་སོད་ཅན་དང་མྱི་ཕད་
པར། །ཆོས་བཞྱིན་སོད་པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པར་ཤོག །ཅེས་དད་འབོར་བསོད་ནམས་ཀྱི་ནོར་ཅན་བུ་ཚེ་དབང་མགོན་
པོའ་ིབཀས་བསྐུལ་བ་ལྟར། འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གྱིས་བགྱིས་པའོ།།  སབས་གནས་བསླུ་མེད་རྱིན་པོ་
ཆེ། །རེས་འཇུག་ཐུགས་རེས་གཟྱིགས་མཛོད་ལ། །དད་ལྡན་མགོན་པོ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅྱི་མཆྱིས་
རྣམས། །མྱི་དགེའྱི་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་ནོན་པར། །ཡར་ངོའ་ིཟླ་ལྟར་འཕེལ་རྒྱས་ནས། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག །དེས་
མཐུས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་མཆོག་ཐོབ་སྟེ། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི། །བརེ་
བས་རེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅྱིག །གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པ་ཡྱི། །ཆོས་ལ་སོད་པའྱི་སལ་ལྡན་པས། །དབང་བཞྱི་སྨྱིན་གོལ་
ལམ་ཞུགས་ནས། །བསེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་དོན་རྟོགས་ཤོག །ལོག་སོད་སྱིག་གོགས་འཁོར་གཡོག་གྱིས། །མདུན་
གོས་རེན་དབང་མྱི་འགོ་བར། །ཆོས་མཐུན་དགེ་བའྱི་གོགས་རེད་ནས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་དཀའ་སད་ལས། །སོ་དུབ་
མེད་པའྱི་བརོན་འགྲུས་ཀྱི། །རྟག་ཏུ་རྱི་ཁོད་འགྱིམ་པར་ཤོག །གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་རྟོགས་པ་ལ། །སྱིབ་གཉྱིས་བག་
ཆགས་སྱིན་བལ་བས། །གཟུགས་སྐུས་ས་བོན་ཐེབས་པར་ཤོག །གནས་སབས་ཚེ་རྱིང་ནད་མེད་ཅྱིང་། །ལོངས་སོད་
འབོར་སྟོབས་ཕུན་ཚོགས་པས། །དཀོན་མཆོག་སྱིད་ཞུའྱི་མཆོད་པ་དང་། །དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་ལ། །རྟག་
ཏུ་ངུ་དང་ནཱ་རོ་ལྟར། །ང་རྒྱལ་དྲེགས་པས་སེམས་སངས་ནས། །ལུས་སོག་འཕོངས་མེད་ཀྱིས་བསྐུལ་ཤོག །སྨོན་སེམས་
མཐུན་འདུས་འཁོར་འབངས་རྣམས། །བརེ་བས་བུ་བཞྱིན་སོང་བའྱི་བློས། །མཁོ་སྱིན་སན་པར་ས་བ་དང་། །དགེ་བཅུའྱི་
ཁྱིམས་ཀྱིས་འཚོ་བེད་ཅྱིང་། །སྱིན་སོགས་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་བསབ་ནས། །རྟག་ཏུ་དགེ་ལ་སོད་པར་ཤོག །ཅེས་དད་ལྡན་
དྲག་སེང་མགོན་པོ་བསམ་གྲུབ་ལ་སྨོན་ལམ་དུ་འབྲུག་པའྱི་སོབ་བུ་དེས་བགྱིས་པའོ།།  བསླུ་བ་མེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་
རྱིན་ཆེན་ལ། །འདྱི་ཕྱྱིའྱི་རེ་ལྟོས་བཅས་པས་ཁོ་བོ་རྒྱལ། །རེད་པར་དཀའ་བའྱི་དལ་འབོར་མྱི་ལུས་འདྱི། །སྟོང་ཟད་མ་
ཕོད་ཆོས་བཞྱིན་སོད་པས་འཚེངས། །དད་ལྡན་ངེས་འབྱུང་ཆོས་ལ་གདུང་བ་དེས། །ལས་འཕོས་བག་ཆགས་བཟང་པོ་
འཕོ་མ་བཤོལ། །ཚེ་འདྱིའྱི་འདོད་ཡོན་སང་བས་ཡྱིད་བྱིད་ནས། །ཆོས་ལ་སོད་སེམས་སྱིག་ལ་མྱི་འཇུག་དགོས། །རྒྱུ་
མཐུན་འབས་བུར་གསལ་ལོ་ཆོས་འདོད་མྱིར། །འགལ་རེན་མྱི་མཐུན་རེན་རྣམས་སངས་པས་སྒྲུབ། །སར་བས་སྱིག་པ་
སྟོབས་བཞྱིས་བཤགས་སོམ་གྱིས། །ལེ་ལོ་འགོས་འཚམས་མཁས་པས་ཞེ་ཟོན་འཚལ། །འདྱི་དགོས་བློ་ས་བང་མཛོད་
མཐྱིལ་རོལ་འདྲ། །གཏན་དོན་ཡལ་བར་བོར་བས་བཀང་བཀང་ཡང་། །ཆོག་ཤ ེས་ཁེངས་དུས་མེད་ཅེས་བླ་མས་
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གསུངས། །ལོངས་སོད་འབོར་ཚོགས་འཕལ་འཕལ་གཏེར་དུ་སྦོས། །བསག་དང་སྲུང་སོབས་ལུས་སེམས་སག་དར་
ལས། །ནམ་ཕུགས་རང་གྱི་སོད་ཆོག་སྱིད་མཐའ་བས། །གཞན་བསག་མཐོང་བཞྱིན་ཆོག་ཤེས་ནོར་ལ་སོད། །ཐོག་མར་
དག་འདུལ་གཉེན་སོངས་དེ་རེས་ཆོས། །བེད་བསམ་མང་ཡང་ལག་ཏུ་ལོན་པ་མེད། །དཔའ་རོད་ཕེར་ཡང་གཏམ་སན་
བག་ཆ་འདྲ། །ལྷང་ལྷང་གགས་ཀང་སྱིང་པོ་མེད་ངང་ནས། །འཆྱི་བ་ཐོག་བབས་འབྱུང་ངེས་བློ་མ་བདེ། །སོ་གསུམ་ཆོས་
མཐུན་འཕལ་ལ་བསྒྲུབས་ཤྱིག་ཨང་། །གཉེན་འདུན་མཐུན་གོགས་ཚོང་དུས་གནས་མགོན་འདྲ། །འདུས་པ་འབལ་ངེས་
སེམས་ཆགས་བེད་དོན་ཅྱི། །རང་ལ་ལྟོས་པའྱི་མངའ་འབངས་འཁོར་རྣམས་ལ། །བམས་བརེས་བསངས་དང་འཕལ་
ཕུགས་ཀུན་ལ་དགེ། །ཞེས་དད་ལྡན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་བའྱི་ངོར་སྱིང་གཏམ་དུ་གདམས་པའོ།།  དབོན་པོ་
ཀརྨ་དོན་མཐོང་གྱིས། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅྱི་མཆྱིས་པ། །ཡར་ངོའ་ིཟླ་ལྟར་འཕེལ་རྒྱས་ནས། །གཟུགས་སྐུས་ས་བོན་
ཐེབས་པར་ཤོག །འདྱི་གཟུང་སྐུ་ཚེ་ཐམས་ཅད་དུ། །བསབ་གསུམ་ཉེས་ལྟུང་རོག་མེད་ཅྱིང་། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལ་ལོངས་
སོད་དེ། །གནས་ལུགས་ཕྱག་ཆེན་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཞེན་མེད་སྱིང་རེས་རྱིས་མེད་པའྱི། །འགོ་ལ་རྣམ་དཀར་འབེལ་
འདོགས་དང་། །སྨྱིན་གོལ་ལམ་གྱིས་རེས་བཟུང་ནས། །སྱིང་པོའ་ིདོན་མཆོག་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་ཕུལ།།  
ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་སན་རས་གཟྱིགས། །སྱིབས་མེད་ཐུགས་རེས་སན་རྒྱངས་ཀྱིས། །དབོན་པོ་བློ་གོས་གཟྱིགས་མཛོད་
ལ། །མྱི་དགེའྱི་ལས་རྣམས་སོང་བེད་ཅྱིང་། །དགེ་བཅུའྱི་ཁྱིམས་ཀྱིས་འཚོ་བར་ཤོག །བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསེད་
ནས། །རང་དོན་རྟོགས་པའྱི་རྒྱལ་ས་ཟྱིན། །གཞན་དོན་མ་རན་འགོ་རྣམས་ལ། །འཕལ་ཡུན་ཕན་བདེར་སོར་གྱུར་
ཅྱིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།  བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །བདག་གྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །སྱིན་བདག་དད་ལྡན་བླ་མ་འབུམ་འདྱི་ཡྱིས། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་རྒྱས་གྱུར་
ཅྱིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་སོ།།  བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་བྱིན་རླབས་དང་། །དད་ལྡན་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །འདྱི་ནས་གཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དལ་འབོར་ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྡན་ཐོབ་པར་
ཤོག །ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་གཟུང་སྟེ། །མ་རྱིག་ཆགས་སང་གྱིས་སེད་འཁོར་བའྱི་ཅོང་། །བྱིན་རླབས་
བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན་གྱིས་ཡོངས་བསལ་ཏེ། །རང་རྱིགས་སེ་འཆྱི་མེད་པའྱི་དོན་རྟོགས་ཤོག །ཡེངས་མེད་དྲན་པའྱི་རང་
མདངས་སེམས་གསུམ་ནས། །གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་དཔག་མེད་སྨོན་ལམ་འབས། །མཐའ་ཡས་འགོ་བ་འདྲེན་པའྱི་
དཔལ་གྱུར་ཞྱིང་། །མ་རན་འགོ་རྣམས་གོལ་ལམ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་སྨན་སོམས་དབང་དྲག་བསྲུངས་ལ་སྨོན་ལམ་
དུ་འབྲུག་པའྱི་ས ོབ་བུ་དེས་བྱིན་པའ ོ།།  མ་རྱིག་འཁོར་བའྱི་ཅ ོང་རྱིང་ནད། །རང་བཞྱིན་ཡོངས་ཤ ེས་སྨན་སོར་
གྱིས། །ཟུག་རྔུ་རད་ནས་འབྱིན་བེད་པའྱི། །བླ་མ་སྨན་པའྱི་མཆོག་དེ་རྒྱལ། །ལྷག་བསམ་དག་པའྱི་འཚོ་མཛད་པ། །ཀུན་
དགའ་ཚེ་བརྟན་བཞེད་དོན་རྣམས། །གེགས་མེད་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་སོ།།  ཚེ་འདྱིས་བ་བཞག་སྒྱུ་མའྱི་
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རོལ་རེད་ལ། །ཆགས་སང་འཛིན་པའྱི་སོག་ཏུ་འཛུད་དོན་ཅྱི། །སྱིད་གསུམ་ངོ་སོད་འཕལ་འཕལ་ཡོང་འདུག་པས། །སོ་
གསུམ་དགེ་སོར་སང་དུ་འཛུད་པ་གནད། །ཆགས་སང་ར་རྱིས་སོག་གྱིས་མ་བཅྱིང་ན། །སྱིད་གསུམ་དག་བོར་སང་ཡང་
ཕོག་མྱི་ཚུགས། །བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བློ་འགེལ་འཚལ། །དེ་སད་སས་པ་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པ་
ནས། །དབེན་གསུམ་རྱི་ལ་གབ་པ་གནད་དུ་ཆེ། །ཞེས་ཡོན་བདག་ཆོས་འཕེལ་ལ་གདམས་པའོ།།  བསླུ་མེད་དཀོན་
མཆོག་བདེན་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི། །དད་ལྡན་ཀླུ་མོའ་ིཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་དོན། །ཇྱི་ལྟར་བསམ་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་
གྱུར་ནས། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་འབོར་ལྡན་པས། །དཀོན་མཆོག་མཆོད་ཅྱིང་ངན་ལངས་སྱིན་གཏོང་
བས། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བེད་བསགས་པའྱི་གནས་བརོད་པའྱི། །བསྟན་པའྱི་སྱིན་བདག་ཆེན་མོར་ཁོད་གྱུར་ཅྱིག །དེ་
མཐུས་འདྱི་གཟུང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱི་རེས་གཟུང་ནས། །གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་
པའྱི་ཆོས་སོད་པའྱི། །སལ་བར་ལྡན་པའྱི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཤ ོག  །ཅེས་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའ ོ།། །། 
ཡང་མ་གཅྱིག་དཔལ་སྱིད་མོར་གདམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་དབུ་ཐོད་མཚན་ལྡན་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རྱིགས་
སུ་འདུག་པར། གཞན་དབང་གྱིས་སྟབས་ཀྱི་རང་དབང་བར་མེད་པར་བྱུང་ནས་རེ་དོགས་འཐབ་ཀྱིན་ཡོད་ཚེ་རེ་བླ་མར་
ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་ཞལ་སོས་ཞྱིབ་རྒྱས་དང་། མྱི་གཞན་གྱིས་འགྱུར་ཁད་མཐོང་བཞྱིན་དུ། རང་རྟག་པར་འཛིན་ན་བདུད་ཀྱིས་
བསླུས། །ཕྱྱི་རས་ཀྱི་གསོག་འཇོག་བེད་དོན་མེད། །བསམ་ཚད་ལ་ཐོག་ཁེལ་ཡོང་བར་དཀའ། །རན་མོ་འཆྱི་དྲན་གྱི་རྒྱག་
ཕྱེ་ཐོགས། །དེ་སེམས་སུ་འཕོད་པར་ལག་ཏུ་ལོང་། །འཆྱི་ཁར་འགོད་མེད་གཅྱིག་དོ་གལ་ཆེ། །དེ་འཕལ་དུ་བརོན་པའྱི་
དུས་ལ་བབས། །གོང་དུ་མྱི་ལས། དབུགས་འགྱུ་བ་ཆད་པའྱི་ནང་པར་དེར། །འཛམ་གྱིང་ནོར་གྱིས་གང་ཡང་ཅྱི་ཕན་
པས། །སེར་ས་བེད་མཁན་རྣམས་ཅྱི་བསམས་ན། །གསུངས་པའྱི་གོ་བ་ལེན་པའྱི་དུས་ལ་བབས། །ཞེས་གདམས་སོ།།  
བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་བླ་མ་རེས། །བརེ་བའྱི་ཐུགས་རེས་དད་ལྡན་ལྟོས་བཅས་ལ། །མྱུར་བར་གཟྱིགས་
མཛོད་སྡུག་བསལ་འཇྱིགས་སྐྲག་ལས། །ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་སོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་དབོན་མོ་དད་ལྡན་ལ་སྨོན་ལམ་
དུ་བགྱིས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྨོན་ཚིག་བཟང་པོས་མཚམས་སར་ནས། །རང་ལ་ལྟོས་པའྱི་བུ་རྒྱུད་འཁོར་གཡོག་ལ། །སང་
མེད་སོ་གསུམ་བམས་བརེས་བསངས་བེད་ཅྱིང་། །ཚེ་རབས་ལས་ཀྱིས་འབེལ་བའྱི་ཁྱིམ་དཔོན་ལ། །སྡུག་འཐག་ཚིག་
ངན་མཚོན་གྱིས་མྱི་གཙེར་བར། །ངག་འཇམ་སན་པའྱི་གཏམ་གྱིས་སེམས་འཕང་བསྟོད། །བཀུར་སྟྱི་རྱིམ་གོས་རྟག་ཏུ་
མཆོད་པར་བགྱིས། །བསམ་པའྱི་བཟོ་རྒྱ་ལེགས་ན་ཆོས་འཇྱིག་རྟེན། །གང་ལའང་འཕལ་སྱིད་ཕྱྱི་མའྱི་དོན་ཆེན་
འགྲུབ། །ད་ལམ་དེ་ཙམ་སེམས་གསོའ་ིབསབ་བ་གྱིས། །ཞེས་དབང་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་གདམས་སོ།།  

 ནམ་བཞག་གཏན་གྱི་སབས་གནས་ཐུབ་པ། །མཚན་ལྡན་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལགས་སོ། །དད་ལྡན་ཆོས་བཞྱིན་སོད་ལ་
མོས་པའྱི། །འཚོ་མཛད་བུ་གདུང་ཞོག་ལ་སན་གསན་འཚལ། །མཁའ་མཉམ་རྱིས་མེད་ཕ་མར་འདུག་པས། །ཀུན་ལ་



276 
 

སོམས་པའྱི་བང་སེམས་སོང་འཚལ། །བུ་ངོ་མ་སེམས་རང་ཞལ་ལྟོས་དང་། །གནས་ལུགས་དོན་ལ་ཉེ་རྱིང་ཨེ་འདུག །ཤ་
ཁག་སོས་མཛར་ཆགས་ཞེན་མ་ཆེ། །རྱིས་མེད་འགོ་ལ་བམས་བརེས་བསངས་འཚལ། །ཆགས་ན་ཡྱི་དམ་ལྷས་ཀང་
འཆྱིང་ན། །གཉེན་འདུན་ཚོང་དུས་མགོན་པོར་ཅྱི་ཆ། །འཐས་ན་ཉམས་མོང་བཟང་ཡང་བསླུ་བས། །ཀུན་ལ་ཆགས་མེད་
བདེན་བལ་དགོངས་འཚལ། །བུ་བས་གཅེས་པའྱི་དམ་རྫས་མངས་ག ོལ། །བུ་བས་ཕན་ངེས་རྟེན་འདུས་ཁད་
འཕགས། །ཤྱིག་སྱིང་ཙམ་འབོར་ངན་འགོའ་ིསོ་ཁེགས། །མཐོ་རྱིས་ཐར་ལམ་བགོད་པའྱི་རྟེན་བཅས། །མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་
ནས་གདམས་སོ།།  འཚོ་མཛད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བདེན་པའྱི་མཐུས། །སེ་བ་འདྱི་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཚེ་
རྱིང་ནད་མེད་རྱིགས་གཟུགས་དཔལ་འབོར་ལྡན། །བདེ་བ་ཅན་དང་མངོན་དགའ་ལ་སོགས་པ། །དག་པའྱི་ཞྱིང་མཆོག་
རྣམས་སུ་ས་ཐོབ་སྟེ། །བསམ་བཞྱིན་སེ་བ་ལེན་པའྱི་མཐུ་ལྡན་པས། །རོ་རེ་འཆང་གྱི་གོ་འཕང་ཡོངས་མཛད་ཤོག །ཅེས་
ལྷ་རེ་དབང་དྲག་སྲུང་ལ་སྨོན་ལམ་དུ་བགྱིས་པའོ།།  བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཡྱི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགོ་ཆོས་
སོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོས་མཐུས། །བདག་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པར་མཐུ་ལྡན་པས། །ཚོགས་སོར་མཐོང་སོམ་མྱི་སོབ་
ལམ་སོབ་ནས། །ཚེ་འདྱིར་མཆོག་གྱིས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་ཞབ་བདེ་བ་ཀརྨ་འཕགས་མཆོག་ལ་སྨོན་ལམ་
དུ་བགྱིས་སོ།།  དཔལ་འབྲུག་པ་ཡབ་སས་ལ་ན་མོ། །མྱི་ལུས་ཐོབ་ནས་ཆོས་མེད་པར། །ཤྱི་ན་བོལ་སོང་རྐང་གཉྱིས་
མར། །གསུངས་པས་ཆོས་སོར་ཞུགས་པ་ནྱི། །ཤྱིན་ཏུ་ལེགས་སོ་ངོ་མཚར་ཆེ། །སེ་ས་ཆེ་བཞྱིན་གཡང་ས་ཆེ། །སྟོད་
སྨད་ཆེན་པོས་གེང་གཞྱི་མང་། །མྱིག་འཕངས་མར་ལ་མ་སྨད་པས། །ཡ་རབས་ཆོས་བཞྱིན་སོད་པ་ཡྱིས། །རྱིགས་
མཐུན་གོགས་དང་རྟག་པར་འགོག །རང་སེམས་མངོན་ལོག་མེད་པར་བསྲུང་། །ཚུལ་གནས་ཆོས་ལྡན་བསབ་ཚིག་
རྣམས། །རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་བཞྱིན་རྱིས་སུ་གྱིས། །ཡེངས་མེད་དྲན་འདུན་འབལ་མེད་ནས། །སྱིན་སོགས་དཀར་པོའ་ིལས་
བརོན་པས། །དག་ཅྱིང་གསལ་བཟང་སྨོན་ལམ་ཐོབ། །སོད་ཚུགས་མ་ཐུབ་རླུང་ཁེར་བའྱི། །ཀད་མེད་རྣམས་དང་བློ་མ་
བསྟུན། །ལྟ་འདོད་འགོ་འདོད་མ་ཆེ་བར། །བཙན་ཞྱིང་དབེན་པའྱི་སྱིལ་པོ་རུ། །མཚམས་ཀྱིས་བཅད་རྒྱ་དམ་པའྱི་
རྟྱིངས། །ཆོས་དང་མཐུན་ངེས་སོད་ཚུགས་ཟུངས། །དེ་སད་རན་པོའ་ིབསབ་བ་རྣམས། །ཐུགས་སུ་བཞུགས་དང་དོན་དང་
ལྡན། །ཅེས་ཚུལ་གནས་ཆོས་བཞྱིན་སོད་པའྱི་དཔལ་མོ་དགེ་བའྱི་བློ་གོས་མ་ལ་གདམས་པའོ།།  བསླུ་བ་མེད་པའྱི་དཀོན་
མཆོག་རྱིན་ཆེན་ལ། །སོ་གསུམ་གུས་པས་རེ་གཅྱིག་གསོལ་བཏབ་ནས། །འབྱུང་འཁྲུག་ནད་ཀྱིས་མནར་བའྱི་མ་རན་
ལ། །ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་སྨན་སོར་བས་དེའྱི་དགེས། །སེ་བ་འདྱི་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་ལ་ནད་མེད་
སེམས་ལ་སྡུག་བསལ་བལ། །མཚན་ལྡན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱིས་རེས་བཟུང་སྟེ། །བམས་དང་སྱིང་རེ་བང་ཆུབ་སེམས་
སངས་ནས། །གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིདོན་རྟོགས་ཤོག །ཅེས་འཚོ་བེད་ཀུན་དགའ་ཚེ་བརྟན་ལ་སྨོན་ལམ་དུ་
བགྱིས་པའོ།།  བསླུ་བ་མེད་པའྱི་དཀོན་མཆོག་རྱིན་ཆེན་ལ། །བློ་གཏད་གསོལ་གདབ་ཡྱིད་ལ་སེམས་བས་མཐུས། །སེ་
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བ་འདྱི་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྱིགས་གཟུགས་དཔལ་འབོར་ལྡན་པའྱི་ལུས་ཐོབ་ནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
རྱིན་ཆེན་སོར་ཞུགས་ཏེ། །ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱི་རེས་གཟུང་སྟེ། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སོམ་ལ་རབ་འབད་
པས། །བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་བེད་མཐུ་ལྡན་ཤོག །གསང་སགས་རོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སོར་ཞུགས་ཚེ། །དབང་བཞྱིས་རྒྱུད་
སངས་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས། །ཟབ་མོའ་ིདོན་ལ་སྐྲག་ཅྱིང་དངངས་མེད་པར། །ར་རླུང་དྭངས་མའྱི་འཇའ་ལུས་མཆོག་
འགྲུབ་ཤོག །ལམ་མཆོག་སྟོན་པའྱི་རྟོགས་ལྡན་བླ་མ་ཡྱིས། །རེས་སུ་གཟུང་ཚེ་དད་སེམས་བསྲུང་མཁས་པ། །རྟག་ཏུ་ངུ་
དང་ནཱ་རོ་ཏ་པ་ལྟར། །ལུས་སོག་འཕོངས་པ་མེད་པར་བསྟེན་བེད་ཤོག །གནས་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་གྱུར་
ཚེ། །འགོ་དོན་གཟུགས་སྐུའྱི་ས་བོན་ལེགས་འདེབས་ཤྱིང་། །ཟུང་འཇུག་རྟོགས་པའྱི་ཉམས་རལ་སོང་མཁས་པས། །རང་
དོན་རྟོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱྱིན་ཤོག །ཅེས་སྱིན་བདག་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་ལ་སྨོན་ལམ་དུ་
བགྱིས་པའོ།།  །། 
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         མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །བླ་མ་མགོན་པོ་དབེར་མེད་ལ། །སོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་བས་ནས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་
ལ། །མཆོད་བསྟོད་ཕྱིན་ལས་ཞུ་འདོད་པས། །རང་ཉྱིད་ཡྱི་དམ་ལྷར་གསལ་བའྱི། །མདུན་གྱི་དམྱིགས་རྟེན་སྟོང་པར་
སངས། །ས་ཚོགས་པད་ཉྱིར་ཧཱུྃ་ཡྱིག་རེ། །གསལ་བཏབ་གཙོ་འཁོར་གཞུང་བཞྱིན་བསེད། །མདོར་བསྡུས་སན་འདྲེན་
ག ྱིས ་ཆ ོག ་གསུངས། །མཆ ོད་བསྟ ོད་རྒྱས་བསྡུས་སབས་ཐོབ་ལས། །སགས་མཆ ོད་ཙམ་ལ་བསྟན་པའང་
གསུངས། །རྣལ་འབོར་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ལ། །ཚིག་ཚོགས་མང་པོས་དགོས་པ་ཅྱི། །མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་དྲྱི་བཟང་
ལ། །བུང་བ་བཞྱིན་དུ་འཁོར་བར་ངེས། །གང་དགོས་ཕྱིན་ལས་བཅོལ་བས་འགྲུབ། །དེ་ལས་གཞན་པར་ཇྱི་ལྟར་
སམ། །རང་ཚོད་བསྟུན་པའྱི་སྒྲུབ་ལུགས་གནད། །རྣལ་འབོར་གྱི་ཡོ་བད་ཚོགས་པར་བས་ནས། སྭ་བྷ་ཝས་སྟོང་པར་སངས། 
དེའྱི་མདངས་ས་ཚོགས་པད་དང་ཉྱི་མའྱི་གདན་ལ་རང་གྱིས་ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་ལས་འཕོས་པའྱི་ཧཱུྃ་ཡྱིག་མཐྱིང་ནག་
འབར་བ་རེ། དབུས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ནག་པོ་ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་དྲུག་པ། 
གཡས་གསུམ་གྱི་གུག །ཐོད་ཕེང་། ཌཱ་མ་རུ། གཡོན་གསུམ་ཐོད་ཁག །རེ་གསུམ། ཞགས་པ། འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་
བཞྱིན་རས་ཅན། དཔྲལ་བར་སྱིནྡྷུརས་བྱུག་པ། དུར་ཁོད་ཀྱི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་གད་ཀྱི་འདོར་སྟབས་སུ་ལོག་འདྲེན་གང་
པོ་ཆེའྱི་གདོང་པ་ཅན་བརྫྱི་བ། གཡོན་དུ་འདོད་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་ནག་མོ་སེམ་ཞྱིང་སྦེག་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གཏུམ་པ། ཞལ་
གདངས་ནས་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤྱིང་སན་གསུམ་དམར་པོ་བཟློག་ནས་གཟྱིགས་པ། ཕྱག་གཡས་རལ་གྱི་འཕྱར་ཞྱིང་། 
གཡོན་བྷཉྫ་ཁག་གྱིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་བསམས་པ། མ་མོའ་ིཆོས་བརྒྱད་ཀྱིས་སས་ཏེ་དྲེའུ་གྭ་པ་ལ་ཞོན་པར། ཤ་ཟ་མ་
མོས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསོར་བ། མདུན་དུ་ཀེ་ཊ་པཱ་ལ་མཐྱིང་ནག་ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་པ། ཞལ་གདངས་ཤྱིང་
མཆེ་བ་གཙིགས་ནས་དག་ལ་འོ་དོད་འབོད་པ། སན་གསུམ་དམར་པོ་བཟློག་ཅྱིང་དག་བགེགས་ལ་སང་མྱིག་ལྟ་བ། ཕྱག་
གཡས་གྱི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར་བས་དག་བགེགས་ཀྱི་སོག་ར་གཅོད་ཅྱིང་། གཡོན་ཐོད་པ་དག་བགེགས་ཀྱི་སྱིང་ཁག་
གྱིས་གང་བ་གཙོ་བོའ་ིཞལ་དུ་སྟོབས་པ། རལ་པ་ཁམ་སེར་གེན་དུ་བརེས་པར་ཐོད་སམ་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཤྱིན་ཏུ་
འཇྱིགས་ཤྱིང་མྱི་སྡུག་པའྱི་གཟུགས་ཅན། དོམ་ནག་སོན་པ་ལ་ཆྱིབས་ནས་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའྱི་དབུས་ན་
བཞུགས་པ། གཙོ་བའྱི་གཡས་སུ་དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མྱི་ཏ་དམར་ནག་སྱིན་པོའ་ིགཟུགས་ཅན། ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་
གཡས་པས་ཐོད་པའྱི་ཌཱ་མ་དྲག་ཏུ་འཁོལ་ཞྱིང་། གཡོན་ཐོད་ཁག་བསམས་པ། རྒྱབ་ཏུ་ཌཱ་ཀྱི་རཱ་ཛ་མཐྱིང་ནག་བལྟས་པ་
ཙམ་གྱིས་དག་བགེགས་ཀྱི་སོག་དབུགས་ཕོག་པ། ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་ཀྱི་གཡས་ཐོད་པའྱི་ཅང་ཏེའུ་འཁོལ་ཞྱིང་། 
གཡོན་སྱིགས་མཛུབ་རབ་ཏུ་བརངས་པ། ལྷ་མོའ་ིགཡོན་དུ་བདུད་མགོན་ཏཀ་ཤད་ནག་པོ་ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་གཉྱིས་ཀྱི་
གཡས་རུ་མཚོན་འཕྱར་ཞྱིང་། གཡོན་ཐོད་ཁག་ཐུགས་ཀར་བསམས་པ། ཟ་འོག་སོ་ཁའྱི་བེར་གསོལ་ནས་རྟ་ནག་རྟྱིང་
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དཀར་ལ་ཆྱིབས་པ། གསུམ་ཀའང་ཤྱིན་ཏུ་ཁོ་ལ་འཇྱིགས་ཤྱིང་མེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའྱི་དབུས་ན་གནོད་སྱིན་གདུག་པ་
ཅན་འབུམ་འབུམ་གྱིས་བསོར་ནས་བཞུགས་པ། དེ་དག་གྱི་ཕྱྱི་རོལ་དུ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱོགས་སོང་བཅུ། ལྷ་ཆེན་
བརྒྱད། ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། གཟའ་ཆེན་བརྒྱད། འཇྱིག་རྟེན་སོང་བ་བཞྱི། རྒྱུ་སར་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད། འཇྱིགས་བེད་ཆེན་པོ་དགུ་
ལ་སོགས་པ། གཙང་རྱིས་ཀྱི་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ། འཁོར་འབྱུང་པོའ་ིཚོགས་དང་བཅས་པ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྱི་
དམག་ཚོགས་ཤ་ལ་དགའ་བ། ཁག་ལ་རྔམ་པ། སྱིང་རེ་མེད་ཅྱིང་ཁོ་ལ་གཏུམ་པ། མདོག་མྱི་སྡུག་པའྱི་བཞྱིན་བསྡུས་
ཤྱིང་། མྱིག་ར་དམར་བ། ཁ་གདངས་ནས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་ཐོགས་ནས་སེ་འགོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
སོག་དབུགས་སད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་སྡུད་པར་བེད་པ་དག་གྱིས་ནམ་མཁའ་ས་གཞྱི་བར་སང་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར། གཙོ་
འཁོར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྱིན་པར་ཨྡྷཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སོན་པོ། བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་
ཀའྱི་ཧཱུྃ་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་དུར་ཁོད་ཆེན་པོ་བསྱིལ་བའྱི་ཚལ་ཤྱིང་ཙན་དན་རྐང་གཅྱིག་པའྱི་དྲུང་ནས། ནག་པོ་ཆེན་པོ་
འཁོར་དང་བཅས་པ་སད་ཅྱིག་གྱིས་སན་དྲངས། ཧཱུྃ་དད་པ་དང་ནྱི་དམ་ཚིག་གྱིས། །ཚུར་སོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཆེ། །དཀྱིལ་
འཁ ོར་གནས་འད ྱིར་གཤ ེགས་སུ ་གས ོལ། །ཀ ེ་ཊ་པཱ་ལ ་ལ་ས ོགས་པའ ྱི། །འཁ ོར་ག ྱི་བཀའ་ཉན་གནོད་ས ྱིན་
ཚོགས། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པའྱི། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་
རེ་ཨེ་ཧེ་ཧྱི་ཀྵིཾ། རྒྱས་པར་སོ་ན་གཞན་དུ་ཤེས། ཛྡྷཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོྡྷཿ དམ་ཚིག་པ་དང་གཉྱིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་
ཀའྱི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། དབང་གྱི་ལྷ་རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔ་འཁོར་བཅས་སན་དྲངས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའྱི་དགོངས་པ་མཛད། རྱིག་པའྱི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བུམ་པ་བདུད་རྱི་ལྔའྱི་ཆུས་
བཀང་བས་དབང་བསྐུར། དྲྱི་མ་དག །ཆུ་ལྷག་མ་སྱི་བོར་ལུད་པ་ལས་མྱི་བསོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། པད་ཀ་མ་ལ་
ཡེ་སཾ། ཆོས་དབྱིངས་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀང་། །མ་རུངས་ཀུན་འདུལ་ཁོས་པའྱི་སྐུ། །བསྟན་པའྱི་རུ་ཏ་འཇོམས་མཛད་
པའྱི། །ནག་པོ་ཆ ེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རྟེན་ཅ ྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡ ྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་མཆོད་ཡ ོན་
འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་
རེ་ཨརཾ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་ཞབས་བསྱིལ་འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་
བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་རེ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་
ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་མེ་ཏོག་འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་
ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་རེ་པུཥེ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱི། །ལྷ་
རྫས་དམ་པའྱི་བདུག་སོས་འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཨོཾ་
ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་རེ་དྷུ་པེ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་སང་གསལ་
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འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་
རེ་ཨ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་ཞལ་ཟས་འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་
བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་རེ་ནཻ་ཝྱིདྱ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 
རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་རོལ་མོ་འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་
བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་རེ་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་
ཡྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་གཟུགས་མཆོག་འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་
གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་རེ་རཱུ་པ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་ས་
མཆོག་འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་
པ་རྱི་ཝ་རེ་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་དྲྱི་མཆོག་འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་
དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་རེ་གནེ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 
རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་རོ་མཆོག་འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་
བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་རེ་རཱ་སྱ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་ཅྱིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་
ཡྱི། །ལྷ་རྫས་དམ་པའྱི་རེག་མཆོག་འདྱི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་བཞེས་སུ་
གསོལ། ། ཨོཾ་ཤྱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ས་པ་རྱི་ཝ་རེ་སརེ་པྲ་ཏཱྱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནང་མཆོད་བྱིན་རླབས་ནྱི། ཨོཾ་ཨྡྷཿབྱིགྷན་ཏ་ཀྲྀཏ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་
ཝས་སྟོང་པར་སངས། དེའྱི་མདངས་ཡཾ་ལས་རླུང་། རཾ་ལས་མེ། ཀཾ་ལས་མྱི་མགོའ་ིསེད་བུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ། ཨ་ལས་ཐོད་
པ་ཕྱྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ནང་དུ། བཾ་ཨཾ་ཛྲྲིཾ་ཁཾ་ཧཱུྃ་ལས་ཤ་ལྔ། ལཾ་མཾ་པཾ་ཏཾ་བཾ་ལས་བདུད་རྱི་ལྔ། 
དེ་དག་གྱི་སྟེང་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་དཀར་པོ་མགོ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་དེའྱི་སྟེང་དུ་ཨྡྷཿལས་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ་
ལས་རོ་རེ་རེ་ལྔ་པ་དཀར་པོ་ལྟ་བར་ཧཱུྃ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕོས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཐོད་པའྱི་རྫས་
རྣམས་ཞུ་ཞྱིང་ཁོལ་བའྱི་རླངས་པ་ཨོཾ་ཨྡྷཿཧཱུྃ་ལ་ཕོག །ཨྡྷཿལས་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན་བབ། ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་
འཕོས་པས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྱི་བཀུག་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་རོ་རེ་ཟླ་བ་ཨོཾ་དང་
བཅས་པ་ཐོད་པའྱི་ནང་དུ་ལྷུང་བས་རོ་མཉམ་དུ་གྱུར་ཏེ་དྲྱི་མ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྱིར་གྱུར། ཨོཾ་ཨྡྷཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ། 
ར་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གྱི་མཐར། ཨོཾ་ཨྡྷཿཧཱུྃ་བཏགས་པ་ལག་པ་གཡོན་པའྱི་མཐེབ་སྱིན་གྱིས་སྨྱིན་མཚམས་ཀྱི་ཐད་ནས་གེན་དུ་
གཏོར་ཏེ་འབུལ། ཡྱི་དམ་གྱི་སྱིང་པོའ་ིམཐར་ཡྱི་གེ་གསུམ་བཏགས་ནས་སྱིང་གའྱི་ཐད་ནས་འབུལ། མགོན་པོ་ལྷ་མོ་གནོད་སྱིན་བཞྱིའྱི་སྱིང་
པོའ་ིམཐར་ཡྱི་གེ་གསུམ་བཏགས་ནས་ལྟེ་བའྱི་ཐད་ནས་ཤཱ་ས་ནའྱི་སགས་ཀྱི་མཐར་ཡྱི་གེ་གསུམ་བཏགས་པས་འཁོར་གཞན་རྣམས་ལ། 
པུས་མོའ་ིཐད་ནས་དང་། གནས་གསུམ་མཁའ་འགོ་གཞྱི་བདག་རྱིགས་དྲུག་རྣམས་ཀང་ལྷར་བསམ་ལ་འབུལ། དེ་ནས་རང་གྱི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་



281 
 

བཞག་ལ་མང་། ཡང་ན། བྱིན་རླབས་ར་བ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོྃ་ཨྡྷཿཧཱུྃ། དངོས་གྲུབ་ར་བ་ཡྱི་དམ་ལྷ་
ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོྃ་ཨྡྷཿཧཱུྃ། ཕྱིན་ལས་ར་བ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སོངས་སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཚོགས་དང་
བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོྃ་ཨྡྷཿཧཱུྃ། ཞེས་འབུལ། མགོན་པོའ་ིདབུ་ཐོག་ཏུ་བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མ་གསལ་བཏབ་ལ། རོ་རེ་འཆང་དང་
དཔལ་ལྡན་ཤཱ་ཝ་ར། །རེ་བཙུན་མཻ་ཏྱི་པ་དང་རཱ་ཧུ་ལ། །ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབོར་རྱིན་ཆེན་བརོན་འགྲུས་དང་། །དབོན་སྟོན་
སེར་སང་པ་དང་གཉེན་སྟོན་ཞབས། །སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་གཙང་པ་ཤོང་སྟོན་སོགས། །མགོན་པོའ་ིདབང་རྒྱུད་མན་ངག་
ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བླ་མ་རྣམས་ལ་སྱིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གནས་
གསུམ་གྱི་ཡྱི་གེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། བདག་དང་མགོན་པོ་གཙོ་འཁོར་གྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཕོག །དམ་ཚིག་
ཆགས་ཉམས་ཐམས་ཅད་དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསང་ཞྱིང་
སོར་ཆུད་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། ཡྱི་གེ་བརྒྱ་པ་ཉེར་གཅྱིག་བསང་། བདག་བློ་རྨོངས་དང་ལེ་ལོ་གཏྱི་མུག་པས། །ར་བ་ཡན་
ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་སོགས། །མྱི་དགེའྱི་ལས་བགྱིས་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །སད་ཆད་རྣམ་སྨྱིན་སྱིག་པར་
མ་གྱུར་ཅྱིག །རྒྱུ་ཆུང་ཕུད་ཉམས་འཕོངས་སེམས་དབང་སོང་བས། །མཆོད་པའྱི་ཡོ་བད་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བཤམས་
ཤྱིང་། །བསེན་སྒྲུབ་དུས་ཡོལ་ཚོགས་དང་གཏོར་མ་ཆག །མ་རྱིག་རྨོངས་པའྱི་ལས་བགྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཕྱིན་
ལས་བཀའ་བསྒྲུབ་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་བས། །ཇྱི་ལྟར་གཉེར་བཅོལ་ལས་རྣམས་མྱུར་བསྒྲུབ་ཀང་། །ཡྱི་ཆད་བགྱིས་ཤྱིང་ཤ་
ཁག་གཏོར་ཚོགས་ཀྱིས། །གཏང་རགས་དུས་སུ་མ་ཐེངས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མངོན་ཤེས་མེད་པས་སོན་ཡོན་ཆ་མ་
ཕྱེད། །བསྟན་པ་འཇྱིག་དང་བླ་མའྱི་སྐུ་དག་ལ། །དྲག་པོའ་ིལས་ཀྱིས་ཚར་གཅོད་མ་བགྱིས་པར། །གསང་བ་བསྱིགས་
ཤྱིང་བམས་བགྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཉམས་དང་སོད་མྱིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང་། །ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་
བསང་ཞྱིང་འགོགས་ལ་སོགས། །ར་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་རྣམས། །གནང་ཞྱིང་འགོད་པའྱི་སོ་ནས་
བཤགས་པར་བགྱི། །བླ་མ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བདག་དང་མགོན་པོ་གཙོ་འཁོར་ལ་ཐྱིམ་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ན་ར་ཀྵིཾ་
ཀྵིཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཅེས་ཐུན་རེ་ལ་བརྒྱ་ར་བཟླ། དེ་ནས་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས། མགོན་པོའ་ི
ཐུགས་ཀའྱི་ཧཱུྃ་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་བརྒྱུད་བསྐུལ་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵིཾ་ཀེ་ཏ་བྱི་གྷྣན་བྱི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་
ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཡང་ན་འཁོགས་བཟླས་ནྱི། བདག་ཉྱིད་ཡྱི་དམ་དུ་གསལ་བའྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་སགས་ཕེང་གྱི་རྣམ་པར་འཕོས་
རང་གྱི་ཞལ་ནས་ཐོན། མགོན་པོའ་ིཞལ་དུ་ཞུགས་ཐུགས་ཀའྱི་ཧཱུྃ་ལ་ཐྱིམ་ཞྱིང་སར་མགོན་པོའ་ིལྟེ་བ་ནས་འཐོན། རང་གྱི་
ལྟེ་བར་ཞུགས་སྱིང་གའྱི་ཧཱུྃ་ལ་ཐྱིམ་པ་འགལ་མེའྱི་འཁོར་ལོ་ལྟར་བསམ་ལ། སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་ཤྱིང་ས་དག་པར་བཟླ། དེ་
ནས་རང་གྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་མེ་འོད་ལྟ་བུར་འཕོས། མགོན་པོའ་ིཐུགས་ཀའྱི་ཧཱུྃ་ལ་ཕོག །ཐུགས་བརྒྱུད་
བསྐུལ་བས། མགོན་པོ་ཁོས་འཁྲུག་རྔམ་པས་ཞབས་ས་ལ་བརབས། ཞལ་ནས་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱི་ས་འབྲུག་ལྟར་བསག་ཌཱ་
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མ་རུ་དྲག་ཏུ་འཁོལ་ཞྱིང་འཁོར་རྣམས་ལ་སན་ཧྱིག་ཧྱིག་གཟྱིགས་པས་འཁོར་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་ཁོས་འཁྲུག་
རང་དང་འདྲ་བའྱི་སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕོས་སྒྲུབ་པ་པོའ་ིའཁོར་དང་བཅས་པའྱི་
ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་བསམ། ཤཱ་ས་ནའྱི་སགས་བསང་། འཁོར་རྣམས་རང་རང་གྱི་ཐུགས་
ཀར་ཉྱི་མའྱི་སྟེང་དུ་རང་རང་གྱི་ས་བོན་བསམ། རང་གྱི་སྱིང་གའྱི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་སོས་པས་རྒྱུད་བསྐུལ། གང་
དགོས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྱི་ཡ་དེ་ཝྱི་ཀཱ་ལྱི། འཁོར་སགས་ནྱི། ཨོཾ་ཀེ་ཊ་པཱ་ལ་བྱིགྷྣན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཛི་
ན་མྱི་ཏ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཊཀྱི་རཱ་ཛཱ་ས་མ་ཡ་བོ་དུ་ཛྡྷཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་དུ་ཡག་ཛ་མ་ཧཱ་ཀཱ ལ་ཏཀྴཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བཟླ། 
གཏོར་མ་ནང་མཆོད་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ལགས་ཧཱུྃ་ལས་རོ་རེ་རེ་གཅྱིག་པ་དམར་པོ་འོད་
ཟེར་གྱི་སྦུ་གུ་ཅན་གྱིས་བདུད་རྱི་གསོལ་བས་མཉེས་པར་བསམ་ལ། སྱིང་པོའ་ིམཐར་ཁཱ་ཧྱི་བཏགས་པས་གསུམ་མམ་བདུན་གྱི་
མགོན་པོ་དང་ལྷ་མོ་དང་། གནོད་སྱིན་བཞྱི་ལ་རང་རང་གྱི་སགས་ཀྱི་མཐར་བ་ལྱིངྟ་བཏགས་པས་འབུལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ། ཤཱ་ས་ན་ཨཱུ་
པ་ཧ་རྱི་ཎྱི། ཨེ་ཥ་ཨ་པཱཥྱིམ་ཀཱ ལོ་ཨ་ཡྱི། ཨྱི་དཾ་རཏྣ་ཏ་ཡཱ་ཡ། ཨ་པ་ཀ་རྱི་ཎྱི། ཡ་དྱི་པྲ་ཏཱྱི་ཛྙཱ། སྨ་ར་སཱྱི་ཏ་ད་ཨྱི་དམ་
དུཥྚན་སཏྭ་ན། ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྱི་ཁཱ་ཧྱི། མཱ་ར་མཱ་ར། གྲྀ་ཧྣ་གྲྀ་ཧྣ། བན་བན། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། དྱི་ན་མེ་ཀེ་ན་
ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ་ཨྱི་དཾ་བ་ལྵིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྱི་ཁཱ་ཧྱི། བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་དམ་ཅན་སྱི་ལ་འབུལ། ཕྱིན་ལས་འདོད་གསོལ་བ། བསྟོད་པ་
ནྱི། ཧཱུྃ། ཞབས་གདུབ་དང་བཅས་བྱི་ནཱ་ཡ་ཀ་མནན། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟག་གྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །ཕྱག་རྒྱ་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱན་
གྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །གཡས་པས་གྱི་གུག་བར་མས་ཕེང་བ་འཛིན། །ཐ་མ་ཌཱ་མ་རུ་ནྱི་དྲག་ཏུ་འཁོལ། །གཡོན་པ་ཐོད་
ཁག་དང་ནྱི་མདུང་རེ་གསུམ། །དེ་བཞྱིན་ཞགས་པས་གཟུང་ནས་འཆྱིང་བར་བེད། །དྲག་པོའ་ིཞལ་གདངས་མཆེ་བ་རྣམ་
པར་གཙིགས། །སན་གསུམ་དམར་པོ་དབུ་སྐྲ་གེན་དུ་འབར། །དཔྲལ་བར་སྱིནྡྷུ་རའྱི་ཐྱིག་ལེས་བརྒྱན། །སྱི་བོར་མྱི་
བསོད་རྒྱལ་པོའ་ིཅོད་པན་ཅན། །ཤྱིང་ལས་བོན་ནས་གཏོར་མ་ལེན་པར་མཛོད། །ལྷ་མོ་ལ་བསྟོད་པ། བོ། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་
རེ་མ་ཏྱི། །བདུད་ཀྱི་ཡུམ་ལ་གཤྱིན་རེའྱི་ལྕམ། །འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་བདག་མོ་སྟེ། །སྱིད་པ་གསུམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་
མ། །ཞལ་གཅྱིག་མ་ལ་ཕྱག་གཉྱིས་ཏ ེ། །སན་གསུམ་དམར་ལ་ཁ་དོག་ནག  །ཕྱག་གཡས་རལ་ག ྱི་མ ེ་འབར་
འཕྱར། །གཡོན་པས་བྷཉྫ་ཁག་བཀང་བསམས། །སྐྲ་སེར་མཆེ་གཙིགས་ཐོད་སྦྲུལ་དང་། །རུས་རྒྱན་གང་ལྤགས་སྟོད་
གཡོགས་དང་། །བ་གང་རེ་ལྡེའྱི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །བོང་གུ་གྭ་པའྱི་སྟེང་ན་ནྱི། །ཙན་འཁྱིལ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
བསྟོད། །ཧཱུྃ། མགོན་པོའ་ིབཀའ་ཉན་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་ཁོད། །མུན་པའྱི་མདོག་ཅན་སྱིན་པོ་ཁོས་པའྱི་ཞལ། །མེ་ལྕེ་བསོད་
ལྟའྱི་སྐྲ་བརྫེས་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཕྱག་གཡས་དག་བགེགས་སོག་གཅོད་གྱི་གུག་གདེངས། །གཡོན་པ་གདུག་པའྱི་སྱིང་
ཁག་གཙོ་ལ་སྟོབ། །སྟོང་གསུམ་བགོད་ཕྱྱིར་དོམ་ནག་སོན་པ་ཆྱིབས། །བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ས་གསུམ་དབང་བེད་
པ། །བདུད་འདུལ་ཆེན་པོ་ཀེ་ཊ་པཱ་ལ་ཁོད། །དམ་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་གཏོར་མ་དང་། །བདུད་རྱི་ལྔ་ལྡན་བཏུང་
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བ་འདྱི་བཞེས་ལ། །རོ་རེ་འཆང་དབང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དང་། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའ་ིབཀའ་བཞྱིན་དུ། །སངས་
རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ལ་མ་གཡེལ་བར། །ཆོས་བཞྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་སོངས། །བཤད་སྒྲུབ་མཐུན་རེན་
ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་པ་དང་། །གདུག་པའྱི་དག་བགེགས་མ་ལུས་ཚར་གཅོད་མཛོད། །ཅེས་ཀེ་ཊ་པཱ་ལ་ལ་ལས་བཅོལ། ཧཱུྃ། 
དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའ་ིབཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའྱི་ཚོགས། །ཀེ་ཊ་པཱ་ལ་ཛི་ན་མྱི་ཏ་དང་། །ཊཀྱི་རཱ་ཛ་ཏག་ཤད་རེ་མ་ཏྱི། །ཕྱོགས་
སོང་བཅུ་དང་གཙང་རྱིས་མགོན་པོ་སོགས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྱི་སྲུང་མ་ཁེད་རྣམས་ཀྱིས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་
གཏོར་མ་འདྱི་བཞེས་ལ། །བླ་མ་མགོན་པོས་དམ་ལ་མ་འདའ་བར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ཞྱིང་ས ོང་བ་
དང་། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་འཁོར་བཅས་ལ། །སང་ཞྱིང་གདུག་པའྱི་སེམས་འཆང་དག་བགེགས་
ཀུན། །མ་ལུས་རྡུལ་ཕན་བཞྱིན་དུ་ཚར་གཅོད་ཅྱིང་། །འཁོར་དང་ལོངས་སོད་བཤད་སྒྲུབ་མཐུན་པའྱི་རེན། །ཐམས་ཅད་
ཡར་ངོའ་ིཟླ་བཞྱིན་འཕེལ་བར་མཛོད། །ཅེས་པས་འཁོར་སྱི་ལ་ལས་བཅོལ། མ་རེད་ཡོངས་སུ་མྱི་ཤེས་དང་། །གང་ཡང་
ནུས་པ་མ་མཆྱིས་པས། །འདྱིར་ནྱི་བ་བ་གང་བགྱིས་པ། །དེ་ཀུན་ཁེད་ཀྱིས་བཟོད་པར་རྱིགས།།  །། 

བསང་བ་ནྱི། བསང་གཏོར་སན་གཟྱིགས་གཞུང་བཞྱིན་བཤམས། སགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏྱིང་འཛིན་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། 
ཧཱུྃ། ར་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བས་བྱིན། །གསང་སགས་རྱིག་སགས་གཟུངས་སགས་ཕྱག་རྒྱ་དང་། །རང་
བཞྱིན་རྣམ་དག་ཆོས་ཉྱིད་བདེན་པའྱི་མཐུས། །དམ་རྫས་ཕྱྱི་ནང་མཆོད་པའྱི་སྱིན་ཚོགས་རྣམས། །ནམ་མཁའ་ས་གཞྱི་
བར་སང་ཀུན་བཀང་ཞྱིང་། །ཟག་མེད་བདེ་སྟེར་རེ་བ་རྫོགས་བེད་པ། །ཡེ་ཤ ེས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་སན་ལམ་
དུ། །འབྱུང་ཞྱིང་རྒྱས་པས་ཐུགས་དམ་བསང་གྱུར་ཅྱིག །ཧཱུྃ། དག་བགེགས་སྱིང་ཁག་རྒྱ་མཚོར་རབ་འཁྱིལ་པའྱི། །དམར་
ཆེན་ལྦུ་བ་འཁྱིག་པའྱི་མཆོད་ཡོན་དང་། །དབང་པོ་རྣམ་ལྔ་སྤུངས་པའྱི་མེ་ཏོག་འདྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་འཁོར་
བཅས་ཐུགས་དམ་བསངས། །དུག་ཁག་ཡུངས་ཀར་གུ་གུལ་དྲག་པོའ་ིརྫས། །ངད་པ་དྲེགས་པ་རྔམ་ནས་འཁོལ་འགྱུར་
ས ོས། །དག་བག ེགས་ཞུན་ཆ ེན་ར ོ་རས་ཀ ྱིས ་སྦར་ག ྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པ ོ་འཁ ོར་བཅས་ཐུགས་དམ་
བསངས། །ཁག་ཞག་ག་པུར་བདུད་རྱི་ལྔས་སྦགས་པའྱི། །དྲྱི་ཆབ་འབྲུ་ནག་འབས་ཆེན་འཁུར་བ་དང་། །ལ་ཕུག་ཤ་ཁག་
རོ་ལྡན་ཞལ་ཟས་འདྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསངས། །མྱི་རྐང་གྱིང་བུ་གསང་བའྱི་རྔེའུ་
ཆུང་དང་། །རྫ་རྔ་རྔ་ཟླུམ་ཐོད་པའྱི་ཅང་ཏེའུ་དང་། །བརྱིད་པའྱི་ས་ལྡན་རོལ་མོ་འདྱི་དག་གྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་
འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསངས། །དག་བགེགས་གཡང་གཞྱིའྱི་བླ་བེ་རྒྱུ་རློན་གྱིས། །ལྡ་ལྡྱི་ཀེང་རུས་གང་ཆེན་སྟག་
ལྤགས་དང་། །མ ྱི་མག ོའ་ིཕ ེང་བ་ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་དྲུག་འདྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པ ོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་
བསངས། །དཔག་བསམ་ཤྱིང་བཅུད་ཛ་གད་དཔའ་བོའ་ིཕུད། །པདའྱི་ཟྱིལ་དངར་ར་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་། །ལྷ་མྱིན་ཁག་
སྦག་འཆྱི་མེད་བདུད་རྱི་འདྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསངས། །རལ་ལྡན་ཤུགས་འཆང་རྟ་
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ནག་བཅུ་གསུམ་དང་། །རྨྱིག་པ་རྭ་རྣོ་སྤུ་ཞ ོལ་རྒྱན་མཛེས་གཡག  །ལུག་ནག་སྱི་དཀར་བཅུ་གསུམ་འདྱི་དག་
གྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསངས། །རོ་རེའྱི་མཆུ་སེར་དག་བོའ་ིསྱིང་འདྲེན་པའྱི། །དྲག་པོའ་ི
སད་སོག་བ་ནག་བཅུ་གསུམ་དང་། །ཁྱི་ནག་སྱིང་དཀར་བཅུ་གསུམ་འདྱི་དག་གྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་འཁོར་
བཅས་ཐུགས་དམ་བསངས། །གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་རྱིན་ཆེན་དུ་མ་དབྱིག །ཕྱྱི་ནང་ཉེར་སོད་གྱིང་བཞྱི་རྱི་རབ་
སོགས། །དངོས་འབོར་ཡྱིད་སྤྲུལ་མཆོད་པ་འདྱི་དག་གྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པ ོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་
བསངས། །རོད་སོ་གནམ་ལྕགས་མདེའུ་དག་བགེགས་ཀྱིས། །སྱིང་དུ་ཐོག་ལྟར་རྒྱུག་པ་དར་ནག་ལ། །སོག་སགས་བྱིས་
པ་མགུལ་པར་རབ་བརྒྱན་འདྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསངས། །དཔའ་བོའ་ིགཡུལ་ངོར་
བསད་པའྱི་དོན་སྱིང་དམར། །ར་གསུམ་མ་ཉམས་རྱིན་ཆེན་བཟང་སྨན་དང་། །བླ་རོ་སོག་སགས་ཀྱིས་བཀང་གསང་རྟེན་
འདྱིས། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསངས། །ཁམས་གསུམ་ཟ་བེད་དྲག་པོའ་ིསྐུར་བསྟན་
ཀང་། །སྱིང་རེ་ཆེན་པོས་འགོ་ལ་བརེར་དགོངས་ནས། །གདུག་པའྱི་དག་བགེགས་སོལ་བའྱི་ཕྱིན་ལས་འདྱིས། །མྱུར་
མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའ་ིཐུགས་དམ་བསངས། །མ་གཅྱིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའ་ིཐུགས་དམ་བསངས། །སོག་གཅོད་
གནོད་སྱིན་བཞྱིའྱི་ཐུགས་དམ་བསངས། །བཀའ་སོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཐུགས་དམ་བསངས། །ཁེད་རྣམས་ཐུགས་དམ་
བསང་བའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྣལ་འབོར་བདག་གྱི་ཉམས་ཆག་སོར་ཆུད་ནས། །མྱི་མཐུན་རེན་དང་བར་ཆད་བཟློག་པ་
དང་། །མཐུན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ། །དེ་ལྟར་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་
བསང་བའྱི་རྱིམ་པ་མདོར་བསྡུས་ཕྱག་ལེན་དུ་འཁེར་བདེ་བ་འདྱི་མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་དུ་ཡྱི་གེ་དྲུག་པའྱི་བུམ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བཙུགས་པའྱི་
བཀའ་སྲུང་དུ་མངའ་གསོལ་བའྱི་ཚེ་བྱིས་པ་འདྱི་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མཆྱིས་ན། བླ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས་ཀྱི་སན་སར་མཐོལ་ཞྱིང་
བཤགས་སོ། །ཞེས་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི་དཀོན་མཆོག་བློ་གོས་སོ།།  །། 
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༄ ༅། །དག ེ་བས ེན ་ཆ ེན ་པ ོ་སག ་བཙན ་ག ྱི་གས ོལ ་ཁ ་དང ་བསངས ་གས ོལ ་ཕ ྱིན ་ལས ་ 
                       ཀྱིས་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །ཀཻ་རོ་རེ་ཀུན་སོབས་དཔའ་བོ་ཆེ། །འཁོར་བཅས་གནས་འདྱིར་སན་འདྲེན་ན། །བླ་མ་བརྒྱུད་པའྱི་བཀའ་བཞྱིན་
དུ། །ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་ཕྱྱིར་མྱུར་དུ་བོན། །ཀཻ་སྱིའུ་གསོ་བའྱི་ཁ་དྲོན་པོ། །དག་བགེགས་འདུལ་བའྱི་མཐུ་རལ་ཅན། །གཙང་
བཤོས་རྱི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །མཛེས་ཤྱིང་བརྱིད་པའྱི་དར་མདུང་སོགས། །འོ་མའྱི་གཙང་ཆབ་སྨན་དང་བཅས། །ལྷ་
བཙན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །གསོལ་ཞྱིག་རོལ་ཞྱིག་མཉེས་མཛོད་ལ། །བདག་ལ་སང་བའྱི་དག་བགེགས་
ཀྱི། །མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཕོག་པའྱི་ཕྱྱིར། །བཙན་རོད་རྒྱལ་པོ་དམག་ལ་ཆོས། །བཙན་ཁོམ་མངས་པོའ་ིདམག་སེ་
བསྐུལ། །དགེ་བསེན་ཆེན་པོ་དམག་ལ་ཆོས། །མདུན་ནས་ཟངས་ཀྱི་ཀླུ་བཙན་བསྐུལ། །མགོགས་པའྱི་ཕོ་ཉ་གཡའ་དམར་
ཆོས། །ཕྱྱིའྱི་དཔུང་དང་རྒྱབ་བརྟེན་པར། །དམ་ཅན་རོ་རེ་ལེགས་པ་བསྐུལ། །ལྷ་ཀླུ་གཉན་དང་དྲྱི་ཟ་ཡྱིས། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་
པོ་དམག་ལ་ཆོས། །རོ་རེ་ཀུན་སོབ་དཔའ་བོ་ཆེ། །དབུ་ལ་ལེབ་རན་ལ་ཐོད་བཅྱིངས། །ཞབས་ལ་བཙན་གྱི་སག་ལྷྷྭམ་
གསོལ། །ཕྱག་བརྐོས་རྱིས་ལ་འདེབས་ཆེད་བསམས། །ཆྱིབས་སུ་ཞུར་དམར་ཞུར་པོ་ཆྱིབས། །རག་པ་རྒྱབ་ཐྱིག་ལྡྱིང་
རང་ཁྱིད། །བཙན་གྱི་འཁོར་དང་གཉེན་འཁོར་བཅས། །དྲག་པོའ་ིདམག་སེ་ལས་ལ་བསྐུལ། །དག་བགེགས་རྣམས་ཀྱི་
ནུས་པ་ཆུམས། །དཀར་པོའ་ིཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སེལ། །ལེགས་ཉེས་ལས་ཀྱི་སྟོངས་འཛིན་མཛོད། །མཛེས་པ་ལྷ་ཡྱི་
བཤོས་གཙང་འདྱི། །ས་མ་ལེགས་པའྱི་གཏང་རགས་ཡྱིན། །ད་ཡང་ལས་ཀྱི་ཞུ་གསོལ་བཞེས། །ད་ལྟ་ལས་ཀྱི་གཉེར་
ཟས་ཡྱིན། །དགེས་པ་ཆེན་པོས་བཞེས་སུ་གསོལ། །བཅོལ་བའྱི་ཕྱིན་ལས་གཡེལ་མེད་བསྒྲུབས།།  བསང་བ་བ་བ་ནྱི། 
ཀཻ་དགེ་བསེན་ཆེན་པོ་སག་བཙན་འཁོར་བཅས་ལ། །མཐུན་པའྱི་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང་བ་ནྱི། །དམ་རྫས་གཙང་
མར་སར་བའྱི་གསེར་སེམས་ཕུད། །བཤོས་གཙང་རྱི་ལྟར་སྤུངས་པས་ཐུགས་དམ་བསང་། །རྱིན་ཆེན་སོད་དུ་ལེགས་
བཤམ་མཆོད་པའྱི་ཚོགས། །དག་བེད་ཁྲུས་ཆབ་མཛེས་བེད་མེ་ཏོག་དང་། །ཚིམ་བེད་བདུག་སོས་སང་གསལ་སོན་མེ་
སྦར། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོའ་ིཚ ོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསང་། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་དར་ཟབ་རྱིན་ཆེན་
དབྱིག །བཙན་པའྱི་གོ་དང་རྣོ་བའྱི་མཚོན་རྣམས་དང་། །རླུང་ལྟར་མགོགས་པའྱི་ཅང་ཤེས་རག་དཀར་མཛེས། །མཚལ་
ཞུར་རྒྱབ་ཐྱིག་རག་པས་ཐུགས་དམ་བསང་། །རེས་སུ་འབང་བའྱི་དུང་ཕོ་དུང་མོ་དང་། །གཡུ་འབྲུག་བ་རྱིགས་བ་ཁ་
གཤོག་རལ་ཅན། །སྤྲུལ་པའྱི་བ་གཅན་ལས་ལ་འགེད་རྣམས་དང་། །གཡག་ལུག་ར་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་
བསང་། །དེ་ལྟར་རྟེན་རྫས་ཐུགས་དམ་བསང་བའྱི་མཐུས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཡེལ་མེད་ཁོད་ཀྱིས་སྲུངས། །དམ་
ཆོས་ཐོས་བསམ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་མཛོད། །བསྟན་འཛིན་དགེ་འདུན་སེ་རྣམས་དབུ་འཕང་བསྟོད། །བསྟན་ལ་
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གནོད་པའྱི་དག་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག །མདོར་ན་ལས་ཚོགས་གང་དང་གང་བཅོལ་བ། །དེ་དང་དེའྱི་ལས་རྣམས་ཐམས་
ཅད་ཀུན། །བཏང་སོམས་གཡེལ་བ་མེད་པར་མྱུར་མགོགས་སུ། །ཇྱི་ལྟར་བསོ་བ་བཞྱིན་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད།།  དམ་
ཅན་སྱི་ལ་ཕྱིན་ལས་གཞོལ་བ་ནྱི། །ཀཻ་སོན་ཚེ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ཡྱིས། །སན་སར་ཁས་བླངས་དམ་བཞག་ལྟར། །དམ་ཅན་
སྲུང་མ་ཁེད་འཁོར་བཅས། །བཀའ་དང་དམ་ལ་མ་འདའ་བར། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །དབེན་གནས་
གཉེན་གྱི་བསྲུངས་མར་མཛོད། །སང་ཞྱིང་འཚེ་བའྱི་དག་བོ་ནྱི། །གང་ལ་བ་བ་ཁོད་ཀྱིས་ཤེས། །དེ་ལ་འོས་པའྱི་ཤག་ཐོབ་
ལ། །རྣལ་འབོར་བདག་གྱིས་གོགས་མཛོད་ནས། །བཅོལ་བའྱི་ཕྱིན་ལས་གཡེལ་མེད་བསྒྲུབས། །  ༈ཧཱུྃ་ཆོས་བཞྱིན་སོད་
པའྱི་ཉམས་ཆུང་ཉེས་མེད་ལ། །ཕག་དོག་རོད་འཛུགས་གནོད་པའྱི་བསམ་སོར་རྣམས། །དཀོན་མཆོག་བདེན་པས་མྱུར་
དུ་བཟློག་གྱུར་ཅྱིག །དམ་ཅན་བསྲུང་མ་མ་གཡེལ་ར་མདར་སོག །ཅེས་པ་འདྱི་ཡང་འཇྱིག་རྟེན་ཡོངས་གགས་དེ་སོ།།  
དགེ་བསེན་ཇག་པ་མེ་ལེན་གྱི་གཏད་གཉེར་གསང་བ་མཛོད་ཀྱིས་གཟེ་མ་བཞུགས་སོ།།  

ཀཻ་དགེ་བསེན་རོ་རེ་དག་འདུལ་ཁོད། །བསྟན་སྲུང་ཀུན་གྱི་ཕྱིན་ལས་པ། །སོན་ཆད་ཚུལ་བཞྱིན་མ་འཚལ་བས། །སང་
སེམས་སང་སས་མ་ལགས་ཀང་། །ཐུགས་འགལ་རྩུབ་འགྱུར་འབྱུང་དོགས་ནས། །གསོལ་མཆོད་ཕྱྱི་བཤོལ་བས་སོགས་
བཤགས། །བདག་ཅག་བརེད་ངེས་ལེ་ལོ་ཆེ། །མཆོད་གཏོར་ལོ་ཟླར་འགངས་པ་དང་། །གཙང་སྦྲ་ཆུང་སོགས་བཟོད་
པར་གསོལ།།  ད་ནྱི་འདོད་པའྱི་དོན་གསོལ་བ། །སོན་ཚེ་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ཡྱིས། །སན་སར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་
བཞྱིན། །བཀའ་དང་དམ་ལ་མ་འདའ་བར། །བཤད་སྒྲུབ་རྒྱུད་པའྱི་སོལ་འཛིན་པའྱི། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་འཁོར་
བཅས་ཀྱིས། །བསམ་པ་སྒྲུབ་ལ་རེ་བ་བསོང་། །དཀོན་མཆོག་མཆོད་རྫས་དཀོར་ནོར་རྣམས། །དམ་ལྡན་ཁོད་ལ་གཏར་
གཏད་དོ། །བསྲུང་སོབ་མེལ་ཚེ་བ་ར་མཛོད། །གནོད་བེད་དག་བོའ་ིཕོག་བཅོམ་ན། །མངག་པའྱི་དུས་སུ་བང་མ་
བུལ། །ལྷ་ཀླུ་བཙན་བདུད་དམག་དཔུང་བསྐུལ། །མཁའ་འགོ་ཆོས་སོང་རྒྱབ་བརྟན་མཐུས། །ཁོད་ཀྱིས་མྱི་ཐུབ་སུ་ཡང་
མེད། །དམ་ཉམས་དག་བོ་ཕུང་བར་གྱིས། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་ཁོད་ཀྱིས་བསྟོད། །བཅོལ་བའྱི་ལས་རྣམས་གཡེལ་
མེད་བསྒྲུབས། །ཀཻ་གཤན་པ་དམར་པོ་མཐུ་དང་རལ་མ་ཞན། །རྣལ་འབོར་ཐུགས་དཀྲུག་གདམ་ལོག་དཀོར་རྐུན་
འདྱི། །ལོ་ཟླར་མ་གཞོག་ལུས་སོག་རྟེན་དང་ཕོལ། །ཤ་ཁག་ཤན་པའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཧབ་ཤར་རོལ། །དམ་ལ་མ་འདའ་
ལས་འདྱི་མྱུར་དུ་བསྒྲུབ། །ཅེས་སོ།།  །། 

ཤན་དམར་གྱི་བསངས་མཆོད་བཞུགས་སོ།། ཀཻ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བ་ཡྱི། །དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་འཁོར་
བཅས་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མྱི་དགེས་པའྱི། །གྱིབ་སེལ་དམ་པའྱི་བསངས་འདྱི་འབུལ། །བསང་ངོ་དམག་དཔོན་དག་
འདུལ་བསངས། །འགུགས་བེད་གསོད་བེད་ལ་སོགས་པའྱི། །ཤན་པའྱི་འཁོར་ཚོགས་མ་ལུས་བསངས། །བདུད་རྱི་ཅན་
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ཤྱིང་དུད་པས་བསངས། །ཕྱེ་མར་ལ་སོགས་མཆོད་པའྱི་རྫས། །དངོས་འབོར་ཡྱིད་ཀྱི་སྤྲུལ་འདྱི་འབུལ། །ཕས་ཀྱིས་བད་
སྟེམས་ལ་སོགས་པའྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཉེས་བྱུང་རྣམས། །བསང་གྱིས་མཆོད་པས་དག་གྱུར་ཅྱིག །ཕྱྱིན་ཆད་ཉེས་
པས་མྱི་གོས་ཤྱིང་། །མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་དཔག་མེད་པས། །བསྟན་པ་བཤྱིག་པའྱི་དག་བགེགས་རྣམས། །བསད་བེད་
བསྐྲད་བཅ ྱིང་རྨ ོངས་ར ེངས་དང་། །ས ོ་འབ ོག ་བརྒྱལ་ས ོགས་ཕ ྱིན་ལས་དང་། །ཡ ྱིད་ལ་འད ོད་པའྱི་ད ོན་ཀུན་
བསྒྲུབས། །བཅོལ་བའྱི་ཕྱིན་ལས་གཡེལ་མེད་མཛོད། །ཅེས་དབང་ལྡན་ཕོ་བང་དུ་གསུངས་པའོ།། །།ཤན་པ་དམར་པོའ་ི
རྟེན་འབུལ་བཞུགས་སོ།། ཀཻ་དགེ་བསེན་རོ་རེ་དག་འདུལ་འཁོར་བཅས་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་མངའ་
གསོལ་ཕྱྱིར། །རྟེན་རྫས་འདོད་དགུར་འཆར་བའྱི་གཟུགས་གསར་པ། །དངོས་འབོར་ཡྱིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་འདྱི་འབུལ་གྱི་
བཞེས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྱིན་ཆེན་གཡེལ་མེད་སྲུངས། །བསྟན་ལ་གནོད་པའྱི་དག་བོ་བརླག་པར་མཛོད། །བསམ་
པ་ཙམ་གྱིས་སྟོང་གསུམ་བསོར་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྟ་དམར་རལ་ལྡན་རླུང་གཤོག་མགོགས་འགོ་བ། །སྟག་རལ་ས་ཚོགས་དར་
གྱིས་རྒྱན་མཛེས་འདྱི། །དམག་དཔོན་རོ་རེ་དག་འདུལ་ཁོད་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྟན་འཛིན་འཁོར་བཅས་གཡེལ་མེད་
བསྲུང་། །གང་བཅོལ་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིན་ལས་མཛོད། །བསྟན་པའྱི་ཁུར་ཐེགས་གང་དམར་འགྱིང་བགས་
ཅན། །ཁྱི་དམར་རབ་བརྱིད་ར་དམར་སྤུ་ཞོལ་མཛེས། །ཀད་དུ་ལྡྱིང་བའྱི་བ་དམར་གཤོག་རལ་ཅན། །གཡབ་དར་དམར་
པོ་ཕོ་ཉ་བན་གཡོག་བཅས། །རོ་རེ་དག་འདུལ་དགེས་པའྱི་རྟེན་དུ་འབུལ། །།འབོད་པའྱི་དུས་སུ་ཐོགས་མེད་མྱུར་བར་
བོན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཕྱ ོགས་བཅུར་དར་རྒྱས་ཕྱ ྱིར། །དར་དམར་རྒྱལ་མཚན་མདུང་དམར་རུ་མཚོན་
ཕྱོར། །བསྟན་པའྱི་གོ་ཁབ་རྣོ་བའྱི་མཚོན་ཆ་དང་། །ཚིགས་གསུམ་རོད་སོ་ལྕགས་གཞུ་ལྕགས་མདའ་དང་། །དག་བོ་
འཆྱིང་བེད་ཞགས་དམར་གོག་འཁྱུག་འབུལ། །བསྟན་དག་དམ་ཉམས་བསལ་བའྱི་ཕྱིན་ལས་མཛོད། །ཡྱིད་འཕོག་སྨན་གྱི་
བུ་མོས་སར་བའྱི་ཟས། །བཤོས་བུ་ས་ཚོགས་རྒྱན་མཛེས་ཛ་གད་ཕུད། །ཁག་གྱི་ལྦུ་བ་འཁྱིག་པ་རཀྟའྱི་མཚོ། །ར་དམར་
དོན་སྱིང་དག་བོའ་ིཙིཏྟ་དང་། །བཀྲུམ་ཤ་བཟའ་བཏུང་འབོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་དཔྱྱིད། །བསྟོད་ཚིག་དབངས་སན་རོལ་ས་
དང་བཅས་འབུལ། །བསྟན་པ་བཤྱིག་པའྱི་དམ་ལོག་དཀོར་རྐུན་དང་། །ཟས་ནོར་ཕོག་ཅྱིང་རྱི་རྒྱ་ཀླུངས་རྒྱ་བཤྱིག །མཐོ་
དོགས་དམས་དགའ་སོམ་པའྱི་ཕག་དོག་མཁན། །ཁ་འཇམ་གདྱིང་རྩུབ་སུས་བསོམ་ཁོད་ཀྱིས་ཤེས། །གང་ལ་འོས་པར་
ཤག་ཐོབ་དབང་དུ་བསྡུས། །བསད་བསྐྲད་བཅྱིངས་སོགས་མངོན་སོད་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ། །ཅེས་ཤན་པ་དམར་པོའ་ིརྟེན་
འབུལ་མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་དུ་བྱིས་པའོ།།  །། 
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                    ༄༅། །དགེ་བསེན་རོ་རེ་གུར་མགོན་གྱི་གསོལ་མཆོད་བཞུགས་སོ། ། 

༄༅། །རྱིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པད་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གནས་པོ་རོ་རེ་གུར་མགོན་ལ་གསོལ་མཆོད་འདོད་པས། 
སབས་སེམས་གོང་ནོན་སོགས་སོན་དུ་སོང་བས། ས་གཞྱི་མཆོད་རྫས་རྣམས་བསང་སངས། སྟོང་པའྱི་ངང་ལས་མདུན་དུ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
ས་གཞྱིར། མཚོ་རྫྱིང་ནེ་སྱིང་ལོན་ཤྱིང་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པའྱི་ཀླུའྱི་ཕོ་བང་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་དབུས་སུ། སད་
ཅྱིག་གྱི་དགེ་བསེན་ཆེན་པོ་རོ་རེ་གུར་མགོན་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་གཡུ་ཡྱིས་སྨྱིན་མ་ཅན་འཛུམ་པའྱི་མདངས་དང་ལྡན་
ཞྱིང་། དབུ་ལ་དར་དཀར་གྱི་འཕྱྱིང་ཐོད་གསོལ་བ། སྐུ་ལ་བཻཌཱུརྱའྱི་མདོག་ཅན་གྱི་དར་གོས་ཀྱི་འཇོལ་བེར། ཞབས་ལ་
སག་ལྷམ་གསོལ་བ། གསེར་ག་གཡུའྱི་ཕ་ཚོམ་ཅན་མགུལ་དུ་གསོལ་ཞྱིང་། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དོ་ཤལ་གྱིས་མཛེས་པར་བས་
པའྱི་ཕྱག་གཡས་སྦ་ལྕག་ནམ་མཁར་འཕྱར་བ། གཡོན་པས་འཕྲུལ་གྱི་སབ་སོགས་དང་བཅས་པའྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནོར་བུ་
རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཀར་བསམས་པ། ཉག་ཕག་བཅུ་ཕག་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པའྱི་སྟག་རལ་གཡས་དང་། མཆོག་དཀར་
གཞུ་མོས་བརྱིད་པའྱི་གཟྱིག་ཤུབ་གཡོན་དུ་ཐོགས་ནས། རྟ་གཡུ་སོན་དར་གྱི་ས་གདན་དང་། གཡུ་མཐུར་ཅན་གསེར་
སབ་ཀྱིས་མཛེས་པ། གསེར་ག་ལ་མུ་ཏྱིག་གྱི་གོང་སྨད། མུ་མེན་གྱི་གོ་ནན། ཤེལ་གྱི་ཡོབ་གདན་མཆོང་གྱི་ཡོབ་ཅན་
བས་པ་ལ་ཆྱིབས་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་དུ་མ་ལས་ལ་འགེད་པ། དེའྱི་གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་རྣམས་སུ། ཨ་ཇོ་དག་
ལྷ་འོད་ཕོམ། སྐུ་བླ་བར་གདོང་། དགེ་བསེན་འབར་ཆེན་ཤོ་རེ། ཞང་བློན་བདུད་འདུལ་ཆེན་པོ། གཡས་ཀྱི་དམག་དཔོན་
སྱིང་འགུ་རུ། གཡོན་གྱི་དམག་དཔོན་སྐུ་ལྷ་རྒྱལ་བཟང་། མདུན་གྱིས་རུ་འདྲེན་འགམ་མགོ་ར། གཡས་ཀྱི་སོ་བསྲུང་སྱི་
བཞེར། གཡོན་གྱི་སོ་བསྲུང་འབོ་འཛོར། ས་ཁྱིད་བེད་པའྱི་ཕུར་བུ། གཡས་ཀྱི་སོ་པ་འེབ་ཝེ། གཡོན་གྱི་སོ་པ་ལེབ་བེ། 
འཇམ་སྒུ་ཆེ་ཆུང་། འགམ་ན་ལ་གཞོ་འཛོར། འོ་འཛོམ། རུ་ར་ཏྱི། མུ་ནེ་མཆེད་བརྒྱད། ངེས་ནུས་མ་མྱི་སྱིང་། རོ་རེ་ཐོད་
སས་སོགས་ཕྱྱི་བློན་ནང་བློན། སོ་བ། སོ་བསྲུང་། གཞན་ཡང་། ལྷ། ཀླུ། གཉན། ས་བདག །བཙན། བདུད། གཤྱིན་རེ། 
མ་མོ། གནོད་སྱིན་ལ་སོགས་པ་རུ་འདྲེན་ཕོ་ཉ་མངག་གཞུག་དམག་གྱི་སེ་དང་བཅས་པ་རྣམས་རང་རང་གྱི་སྐུ་མདོག་ན་
བཟའ་གོ་མཚོན་ཕྱག་ཆ་ཆྱིབས་དང་། རོལ་ལ་སོགས་པས་བརྱིད་ཅྱིང་། སོ་སོའ་ིའཁོར་གཡོག་དང་བཅས། བཀའ་ཉན་
ལས་བེད་ཀྱིས་ཚུལ་དུ་འཁོད་པ། གཞན་ཡང་། སྟེང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་གཡུ་འབྲུག་སོན་མོ་ཁ་ནས་མེ་འབར་བ། བ་རྒྱ། རོད་པོ། 
ས་ཁ་ཧོར་པ། བ་གག་དར་མ་ལ་སོགས་པ་སད་སན་པར་འབྱིན་པའྱི་བ་རྱིགས་གཤོག་རལ་ཅན་རྣམས་དང་། དུང་སེང་
དཀར་མོ། རྒྱ་སྟག་ཁ་བོ། གཟྱིག་ཐང་གྭ་པ། ལྕགས་སང་སོན་མོ། འཕར་དྲེད་ལ་སོགས་པ་གཅན་གཟན་དུ་མའྱི་ཚོགས་
དང་། སྤུ་སྡུག་མཛེས་པའྱི་རྱི་དྭགས་རྣམས་བག་ཕེབས་པར་རྒྱུ་ཞྱིང་རེ་བ། སྤྲུལ་པའྱི་ལྷ་གཡག་དཀར་ཆེན་ལ་སོགས་
པའྱི་གཡག་ལུག་ར་གསུམ་སོགས་གཡུང་ནོར་རྣམས། གཟས་ལ་འཁོད་པས་བསོར་བར་སད་ཅྱིག་གྱིས་གསལ་བར་
གྱུར། སན་འདྲེན་པ་ནྱི། གསུང་རྡུངས། ཀ་དག་མ་དང་གཅྱིག །ཀཻ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རེའྱི་འཕྲུལ། །དྲེགས་མཛད་ཕྱག་ན་
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རོ་རེ་དང་། །རྱིག་འཛིན་པད་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་གཉེར་གཏད་ནས། །རེས་འཇུག་སོང་བར་
དམ་བཅས་པའྱི། །དགེ་བསེན་རོ་རེ་གུར་མགོན་ནྱི། །ལྷ་ཚོགས་མངས་པོས་འཁོར་དང་བཅས། །མཆོད་པའྱི་གནས་
འདྱིར་སན་འདྲེན་ནོ། །མ་ཐོག་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ལ་བཞག་པ་ནྱི། གསུམ་བེལ། ཇག་མེའྱི་དམ་བཞག་གྱི་གདངས། 
ཀཻ། སོན་ཚེ་སོབ་དཔོན་པད་ཡྱི། །ཡངས་ལེ་ཤོད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་སུ། །རོ་རེ་ཕུར་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དབང་བསྐུར་
བདུད་རྱི་ལྕེ་ལ་བཞག །དབང་རྟགས་རོ་རེ་ལག་ཏུ་གཏད། །གསང་མཚན་རོ་རེ་གུར་མགོན་གསོལ། །བཀའཉ་འབངས་
བགྱིས་པར་རྱིས་ལ་ཕབས། །དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བཞེངས་པའྱི་ཚེ། །སེ་བརྒྱད་དམ་ལ་བཏགས་པའྱི་དུས། །ཆོས་སོང་
དཀོར་བདག་མཚན་དུ་གསོལ། །དེ་ནས་སྨར་ཁམས་ཡུལ་འདྱིར་བོན། །རྱི་བོ་བ་ཚང་རེ་ལ་བབས། །འོ་རྡུ་བམ་པའྱི་
བཀའ་བསྲུང་མཛད། །བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་བ་ར་བ། །མཚན་དུ་རོག་པོ་རེ་རྒྱལ་གསོལ། །ཉག་རས་སེའོ་ལ་སོགས་
པའྱི། །གྲུབ་མཉེས་རྣམས་ཀྱི་སན་ས་རུ། །ཇྱི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཞག་ལྟར། །བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་
བར། །རྣལ་འབོར་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་ཀྱི། །བསམ་པ་བསྒྲུབ་ལ་རེ་བ་བསངས། །མ་གཡེལ་བཅོལ་བའྱི་ཕྱིན་ལས་
བསྒྲུབས། །མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནྱི། སངས་རྒྱས་བསྟན་བསྲུང་མ་གསུམ་རྡུངས། །ཀཻ། དགེ་བསེན་རོ་རེ་གུར་མགོན་འཁོར་བཅས་
ལ། །མཐུན་པའྱི་རྫས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནྱི། །དྲྱི་ཞྱིམ་སོས་དང་བཟང་དྲུག་སྨན། །ཞལ་ཟས་རོ་ལྡན་གསེར་སེམས་
ཕུད། །རྒྱ་ཇ་འབྲུ་ནས་རྱིན་ཆེན་ལྔ། །སན་པའྱི་དབངས་རྟ་རོལ་མོའ་ིས། །བརྱིད་པའྱི་དར་ཟབ་ལྷབ་ལྷུབ་གོས། །རྱིན་ཆེན་
ཁང་བརེགས་ཕོ་བང་སོགས། །དངོས་དང་ཡྱིད་ལ་སྤྲུལ་རྣམས་འབུལ། །དགེས་པ་ཆེན་པོའ་ིབཞེས་སུ་གསོལ།།  
བསངས་བེད་པར་འདོད་ན། ཕྱེ་མར་དཀར་གསུམ་དངར་གསུམ་ཇ་ཆང་ཕུད། ཤྱིང་འབས་ལ་སོགས་པའྱི་བསངས་རྫས་ཚོགས་པར་བས་
ནས་བསངས་ཤྱིང་སོས་ས་ལ་སོགས་བསེག་ཅྱིང་འདྱི་སད་དོ།།  ཀཻ། མྱི་གཙང་ཐབ་སོགས་རེན་གང་གྱིས། །ཁོད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་རོག་པའྱི། །གྱིབ་སེལ་དམ་པའྱི་བསངས་འདྱི་འབུལ། །ཕྱྱིན་ཆད་འཁོར་འདྱི་གནོད་མ་མཛད། །ཀཻ། དགེ་བསེན་རོ་
རེ་གུར་མགོན་ལ། །རོག་པོ་རེ་རྒྱལ་ཞེས་སུ་གགས། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་དཔག་མེད་འགེད། །བཀའ་སོད་དྲེགས་པའྱི་
འཁོར་དང་བཅས། །རྒྱལ་བ་བམས་པའྱི་བཀའ་བསྲུང་མཛད། །གང་བཅོལ་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པའྱི་ཆེད། །དེ་ཕྱྱིར་བསངས་
ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །བསང་ངོ་བཀའ་བསྲུང་ཆེན་པོ་བསངས། །དམ་ལྡན་རོ་རེ་གུར་མགོན་བསངས། །ཆོས་སོང་རོག་
པོ་རེ་རྒྱལ་བསངས། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཚོགས་རྣམས་བསངས། །རུ་འདྲེན་འཁོར་བཅས་མ་ལུས་བསངས། །ཁད་པར་
ཡུལ་དང་གོང་འདྱིའྱི་ལྷ། །ཁོམ་པ་མྱིང་དུ་མ་འཚལ་བའྱི། །དཀར་ཕྱོགས་སོང་བའྱི་གཞྱི་བདག་བསངས། །ཕོ་ལྷ་དག་ལྷ་
ཞང་ལྷ་དང་། །མ་ལྷ་ཡུལ་ལྷ་ལ་སོགས་པའྱི། །མགོན་སོབས་སོང་གོགས་བེད་རྣམས་བསངས། །གཏོར་བསོས་ནྱི། གཏོར་
མ་བསངས་སངས། སྟོང་པའྱི་ངང་ལས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སོད་ཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ནང་དུ། གཏོར་རྫས་རྣམས་ཁ་དོག་དྲྱི་རོ་
ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་
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གསུམ་གྱིས་དང་། དམ་རྫས་བདུད་རྱིའྱི་གཏོར་མ་འདོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདྱི་ཉྱིད། གནས་པོ་ཆེན་པོ་དགེ་
བསེན་རོ་རེ་གུར་མགོན་སྐུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། ས་ཕྱོགས། ཡུལ་ཕྱོགས། འདྱི་སོར་ལ་གནས་པའྱི་ལྷ་ཀླུ་
གཉན་མཐུ་བོ་ཆེ་སོགས། དཀར་པོའ་ིཕྱོགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞྱིང་རྒྱལ་བ་བམས་པའྱི་བཀའ་བསྲུངས་འཁོར་སོང་
མགུ་ཞྱིང་སོང་གོགས་བེད་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །ཁེད་རྣམས་ཀྱིས་དམ་རྫས་བདུད་རྱིའྱི་གཏོར་མ་འདྱི་བཞེས་ལ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་། དཀོན་མཆོག་གྱི་དབུ་འཕང་བསྟོད། ཆོས་མྱི་ནུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས། ཁད་པར་དུ་
རྣལ་འབོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སོབ་མཆོད་ཡོན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། འགལ་རེན་བར་ཆད་སོལ། མཐུན་
རེན་ཚེ་དང་བསོད་ནམས། དཔལ་དང་འབོར་པ། དབང་ཐང་རླུང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ལེགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་
ཡར་གྱི་ངོ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས་པའྱི་ཕྱིན་ལས་མཛོད། སང་བེད་ཀྱི་དག་སོད། གནོད་བེད་ཀྱི་བགེགས་
ཐུལ། བར་ཆད་ཀྱི་རེན་བཟློག །ཁད་པར་དུ་ཡང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའྱི་བཤད་སྒྲུབས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་དུས་གནས་
སབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིན་ལས་མཛོད། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་ཕོབ། ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལེགས་པར་གྱིས། ཞྱིང་ལ་བཙའ་སད་སེར་གསུམ་མ་གཏོང་། མྱི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ཡམས་ནད་མུ་གེ་དང་བདུད་ཀྱིས་
འཁྲུག་ལོངས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཞྱི་ཞྱིང་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། མདོར་ན་ཡྱིད་ལ་འདོད་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་གེགས་མེད་མྱུར་
དུ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིན་ལས་དང་སོང་གོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛོད་ཅྱིག །ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ། དེ་ནས་བསྟོད་ཅྱིང་ཕྱིན་ལས་བཅོལ་བ་
ནྱི། ཀཻ། དགེ་བསེན་རོག་པོ་རེ་རྒྱལ་ཁོད། །མཐོ་བ་སྱིད་པའྱི་ཡས་སྟེང་དུ། །བརྒྱ་བྱིན་བདུན་ཅུའྱི་དབུས་ན་འགྱིངས། །རྒྱ་
གར་རོ་རེ་གདན་དུ་བབ། །བང་ཕྱོགས་སོང་བའྱི་བཀའ་བསྲུང་མཛད། །བལ་ཡུལ་འཕགས་པ་ཉཤྱིང་ཀུན་གྱི། །བཀའ་
བསྲུང་མཛད་ནས་རྒྱ་བལ་མཚམས། །ཡངས་ལ ེ་ཤ ོད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་སུ། །ས ོབ་དཔོན་པདའྱི་བཀའ་འབངས་
བགྱིས། །རེས་འཇུག་སོང་བར་དམ་ཡང་བཅས། །དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་བཞེང་པའྱི་ཚེ། །ཆོས་འཁོར་སོང་བའྱི་སྲུང་
མར་བསོས། །དེ་ནས་རྱི་བ ོ་བ་ཚང་རེར། །རོག་པོ་ར ེ་རྒྱལ་ཞེས་སུ་གགས། །འ ོ་རྡུ་བམས་པའྱི་བཀའ་བསྲུང་
མཛད། །བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་ཟོ་དོར་ཆེ། །ཆྱིབས་སུ་གཡུ་རྔོག་སྱིན་ཤུགས་ཆྱིབས། །སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་འཛུམ་
པའྱི་ཞལ། །གཡུའྱི་སྨྱིན་མའྱི་རྒྱན་མཛེས་པ། །དབུ་ལ་དར་དཀར་འགྱིང་ཐོད་གསོལ། །ཕྱག་གཡས་སྦ་ལྕག་ནམ་མཁར་
འཕྱར། །གཡོན་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་བསམས། །སྐུ་ལ་འཇོལ་བེར་སོན་པོ་གསོལ། །རྱིན་ཆེན་དུ་མའྱི་རྒྱན་མཛེས་
པའྱི། །ཞབས་ལ་བཙན་གྱི་སག་ལྷམ་གསོལ། །སྟག་རལ་གཡས་ལ་གཟྱིག་ཤུབ་གཡོན། །དག་ལྷའྱི་གོ་མཚོན་བརྱིད་ཅྱིང་
ཆེ། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་དཔག་མེད་འགེད། །གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་ལ་སོགས་སུ། །རུ་འདྲེན་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་
རྣམས། །རང་རང་ཆྱིབས་དང་འཁོར་ཚོགས་བཅས། །དག་བོའ་ིསོག་ལ་རྔམ་ཟས་བེད། །གཞན་ཡང་སོ་སྲུང་ལ་སོགས་
པ། །མཐོ་བའྱི་ལྷ་གནས་མན་ཆད་ནས། །དམའ་བ་རྒྱ་མཚོའ ྱི་གཏྱིང་ཡན་གྱི། །ལྷ་ཀླུ་བདུད་བཙན་གཤྱིན་རེའྱི་
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ཚོགས། །རྫུ་འཕྲུལ་མྱུར་མགོགས་གོག་ལྟར་འཁྱུག །དཔའ་རལ་དྲག་ཤུལ་ཐོག་ལྟར་འབེབ། །བགང་བར་མྱི་ལངས་འཁོར་
ཚོགས་བཅས། །དམ་ཉམས་དག་བོའ་ིགཤེད་མར་བསགས། །བསྟོད་ཅྱིང་བསྐུལ་ལོ་ཕྱིན་ལས་བསྒྲུབ། །དུས་ལ་བབ་བོ་
མ་གཡེལ་ཅྱིག །རྦད་དོ་དག་བོའ་ིསྟེང་དུ་རྦད། །དམ་ཉམས་དག་བོ་སྱིག་ཅན་འདྱི། །ལོ་ཟླར་བཞག་པའྱི་ལོངས་མེད་
པར། །ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་སོལ་ལ་ཤོག །བདུན་རྒྱུད་རད་ནས་ཆོད་ལ་ཐོངས། །རེས་ཤུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མཛོད། །ཅེས་གཏོར་
མ་དག་ཕྱོགས་སུ་གཙང་སར་འབུལ། བཟོད་གསོལ་བ། སརྦ་གཙྪས་རང་གནས་སུ་གཤེགས། བཀ་ཤྱིས་བརོད། དེ་ལྟར་གནས་པོ་རོ་རེ་
གུར་མགོན་གྱི་གསོལ་མཆོད་འདྱི་ནྱི། ཚད་ཐུབ་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དཀོན་ཙམ་འདུག་ཀང་འདྱི་ཕྱོགས་སུ་དར་བའྱི་དཔེ་དང་བསྟུན་ཏེ། ཁེར་བདེ་བའྱི་
ཆེད་དུ་འབྲུག་གྱི་མཚན་ཅན་དེས་རབ་བྱུང་ཞེས་པ་མེ་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོ་ལ་མྱི་ཤྱིག་རོ་རེ་རྫོང་དུ་བྱིས་པ་འདྱིས་ཀང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་
ཕྱོགས་དུས་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞྱིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིན་ལས་མཛོད།།  །། 

སྭསྟྱི། བདེ་གཤེགས་མ་ལུས་འདུས་པའྱི་རོ་རེ་འཆང་། །རྟོགས་ལྡན་བླ་མའྱི་གཟུགས་བོན་མདོ་སགས་ཀྱི། །བཅུད་འཐུང་
རང་ཉམས་ཟབ་ཡང་འབྲུག་ས་འདྱི། །སལ་ལྡན་རྣ་བའྱི་བདུད་རྱི་གངས་མེད་ལས། །ཅུང་ཟད་ཡྱི་གེའྱི་སོགས་སུ་ཆུང་འདྱི་
ཡྱིས། །སར་དུ་བརྐོ་བའྱི་སྱིན་བདག་ཞུ་དག་པ། །རྒྱ་མཚོའྱི་མྱིང་ཅན་ཡྱིག་མཁན་གསེར་མྱིག་ཅན། །སར་གྱི་འདུ་བེད་
གང་ཟག་མྱི་བརྒྱད་ཀྱིས། །དཀའ་བ་ཁད་བསད་སེམས་བསེད་དད་པས་བསང་། །རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་ནས་
འགོ། །བརམས་པ་རྟ་ལོར་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྱི། །དགེ་བས་བདག་སོགས་ཐོག་དྲོངས་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཚེ་འདྱིར་
བླ་མ་སྐུ་བཞྱིའྱི་གོང་འཕང་ལ། །འགོད་ཕྱྱིར་བསོ་བས་དེ་བཞྱིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །དེ་བས་ཁེད་ཀྱི་གདམས་པའྱི་བཅུད་
འཐུང་ཞྱིང་། །ཉྱིན་མཚན་ངལ་བ་མེད་པའྱི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །ཟབ་གསལ་བདེ་ཆེན་བློ་འདས་རྙུག་མའྱི་དོན། །གསལ་
པོར་མངོན་སུམ་ཀུན་གྱི་རྟོགས་པར་ཤོག །ཚིག་ཙམ་མྱིན་པར་སྱིང་ནས་དད་མོས་ཀྱི། །ཁེད་ཀྱི་ཐུགས་མཛོད་ཡེ་ཤེས་
བསྟན་ནས་ཀང་། །འགོ་བ་མ་ལུས་འདྲེན་པའྱི་དཔལ་དུ་ཤོགཉ  །།ཡེ་དྷརྨྨ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱཉྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧ་ཝ་དཏ། ཏེ་
ཥཉྩ་ཡོ་ནྱི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཱུྃ་ཝཱ་དྱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎྡྷཿ མངྒལ་ཤྱི་ཛྭ་ལ་ཛམྦུ་དྱི་བ་ཨ་ལཱུྃ་ཀ་ར་བྷ་ཝནྟུ།།  །། 
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