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པའྜི་མ་ཕྜིའྜི་ཡྜི་གྗེའམ། ནོར་ལྷག་ཏུ་ཐག་བཅད་པའྜི་གཞུང་ཡྜིག་གམ་མ་ཕྜིའྜི་ཡྜི་གྗེ་དྗེ་མཇུག་དུ་

ཟུར་མཆན་གྜི་ངོ་བོར་བཀོད་ཅྜིང་། ཞུ་སྒྜིག་པའྜི་ནོར་བཅོས་ཀྜི་ཡྜི་གྗེ་དྗེ་གཞུང་ཡྜིག་དངོས་སམ་

གཞུང་དཀྱུས་ཀྜི་ཡྜི་གྗེ་དང་མྜི་ནོར་བའྜི་ཆྗེད་དུ། གོང་དུ་མཚམས་རགས་དང་། འོག་ཏུ་མཆན་

གངས་སྦྱར་ཡོད་པས། གཞུང་དཀྱུས་སུ་ཤོར་དོགས་དང་ནོར་ས་མྗེད། མདོར་ན་ PDF ཡྜི་ནང་དུ་

ཞུ་སྒྜིག་པས་ནོར་བཅོས་བས་ཡོད་པ་ཚང་མར་ཟུར་མཆན་ཡོད་ལ། གལ་ཏྗེ་ང་ཚོས་ནོར་བཅོས་

བས་པ་དྗེ་ཉྜིད་ལ་དོགས་གནས་ཡོད་ཚེ། ཟུར་མཆན་དུ་གསལ་བ་ལྟར་གྜི་མ་ཡྜིག་དྗེ་ཚུར་དྲངས་

ཏྗེ་འགྗེལ་བརྒྱབ་ཆོག་ཅྜིང་། པར་གཞྜིའྜི་ནང་གྜི་ཞུ་སྒྜིག་པའྜི་ནོར་བཅོས་ཀྜི་ཡྜིག་འབྲུ་དག་བླངས་

ཤྜིང་། ཟུར་མཆན་ལས་ཆད་རགས་ཅན་རྣམས་ཕུད། ཟུར་མཆན་གཞན་དག་ཚུར་དྲངས་ཏྗེ་གཞུང་

དཀྱུས་དང་སྦྱར་ན། གཞུང་དྗེ་དང་དྗེའྜི་མ་ཕྜིའམ་མ་དཔྗེའྜི་དཔྗེ་རྜིང་དངོས་ཇྜི་ལྟ་བ་བཞྜིན་འབྱུང་

ངོ་། །འདྜི་ནྜི་གསུང་རབ་ལ་བསྗེ་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས། ཐ་ན་དམ་པའྜི་གསུང་རབ་ལས་ཡྜིག་འབྲུ་

གཅྜིག་ལའང་བཅོས་ལྷད་མྗེད་པར་སོར་བཞག་བ་དགོས་པའྜི་ར་དོན་རྒྱུན་འཁོངས་བས་པའང་

ཡྜིན་ནོ། །

ཞྗེས་སྗེར་བྗེས་རྜིག་མཛོད་ཆྗེན་མོའྜི་རོམ་སྒྜིག་ཁང་གྜིས་  ༢༠༡༥ ལོའྜི་ཟླ་ ༠༢ པའྜི་

ཚེས་ ༠༥ ལ། 
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༄༅། །དག་ཡིག་ཉྡེར་མཁྱོ་བསྡུས་པ་སྡེབ་སྦྱོར་ཡིད་བཞིན་

ནྱོར་བུ་ཞྡེས་བ་བ་བཞུགས་སྱོ།།

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྜི་སྜིདྡྷཾ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྒྱ་

ཆྗེན་བློ་ཡྜི་སྣང་བ་སྐྱྗེད། །བསམ་ལས་འདས་པའྜི་ཡོན་ཏན་ཅན། །གསྗེར་ཞུན་ཉྜི་མ་

འཆར་ཀའྜི་སྐུ། །འཇམ་དཔལ་མགོན་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞྜིག་གསུང་རབ་

རྣམས་ཀྜི་དོན། །གཏན་ལ་འབྗེབས་པར་སྨོས་ཅྜི་འཚལ། །འཇྜིག་རྗེན་ཕལ་པའྜི་རྣམ་

གཞག་དག །བྗེད་ཀང་ཚིག་གྜི་སྦྱོར་བ་གཅྗེས། །དྗེ་སད་སྔོན་གྜི་མཁས་པ་

ཡྜི༑ །ལྗེགས་བཤད་འཐོར་བ་རྣམས་བསྡུས་ཤྜིང༌། །སྦས་པ་རྣམས་ཀང་ཕྜིར་ཕྱུང་

ནས། །ཀུན་གྜིས་གོ་བར་བ་ཕྜིར་བརམས། །

འཕྲུལ་ཡྜིག་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ལ། །བུ་དང་འདོགས་རྣམས་བཏགས་ནས་

ཀང༌། །འཕུལ་ཡྜིག་མཐའ་རྗེན་སྦྱར་བ་ཡྜིས། །བརོད་པ་ཀུན་གྜི་རྗེན་དུ་འགྱུར། །

ཡྜི་གྗེ་སུམ་ཅུ་བུ་ནྜི་བཞྜི། །ཡ་བཏགས་བདུན་དང་ར་བཏགས་བཅུ། །དྗེ་བཞྜིན་

འོག་ཏུ་ལ་བཏགས་དྲུག །ཝ་བཏགས་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྜིས་དང༌། །ར་ལ་བཏགས་པ་བཅུ་

གསུམ་དང༌། །ལ་ལ་བཏགས་པ་བཅུ་དང་ནྜི། །ས་ལ་བཏགས་པ་བཅུ་གཉྜིས་



ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
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དང༌། །འཕུལ་ཡྜིག་ལྔ་དང་མཐའ་རྗེན་བཅུ། །

སྗེང་འོག་དག་གྜི་ཡྜི་གྗེ་ལ། །གཉྜིས་ཀ་ཡྜིན་དང་གཉྜིས་ཀ་མྜིན། །སྗེང་ཡྜིག་

ཡྜིན་ནའང་འོག་ཡྜིག་མྜིན། །འོག་ཡྜིག་ཡྜིན་ནའང་སྗེང་ཡྜིག་ནྜི། །མྜིན་པ་ཞྗེས་བའྜི་མུ་

བཞྜི་སྗེ། །རྜིམ་པས་ཀ་ཆ་ས་ཅ་བཞྜིན། །འཕུལ་ཡྜིག་དང་ནྜི་མཐའ་རྗེན་ལ། །གཉྜིས་ཀ་

ཡྜིན་དང་གཉྜིས་ཀ་མྜིན། །མཐའ་རྗེན་ཡྜིན་ནའང་འཕུལ་ཡྜིག་ནྜི། །མྜིན་པ་ཞྗེས་བའྜི་མུ་

གསུམ་སྗེ། །ག་དང་ཁ་དང་ང་བཞྜིན་ནོ། །སྗེབ་སྦྱོར་ཡྜིད་བཞྜིན་ནོར་བུ་ལས་སྤྜིའྜི་སོམ་

ཚིག་གསལ་བར་བསན་པའྜི་རབ་ཏུ་བྗེད་པ་སྗེ་དང་པོ་འᨖ།། །།

དྗེ་ལྟར་གངས་ཀྜིས་མདོར་བསན་པ། །ད་ནྜི་དབྗེ་བས་རྒྱས་པར་བཤད། །ཡྜི་

གྗེ་སུམ་ཅུའྜི་དཔྗེར་བརོད་ནྜི། །ཨ་ཕ་ཁོ་ནྜི་ཇ་ཆང་ཤ །གཅྜིག་པུ་ཟ་འཛུ་དྗེ་ལ་ཧྗེ། །

ཉྗེ་ཝ་ཚོ་ཡྜིས་ཏྜི་ཀ་རྗེ། །ཐོབ་ཙམ་ཞུ་ཞྗེས་བ་བ་ཡྜིན། །

གུ་གུ་ཞབས་ཀྱུ་འགྗེང་བུ་དང༌། །ན་རོ་རྣམས་ནྜི་བུ་བཞྜི་སྗེ། །ཡྜི་གྗེ་ཀུན་ལ་སྦྱར་རུང་

དཔྗེར། །ཚིག་འདྜི་ཡྜིད་ཀྜིས་འདྲྜིས་བགྜིའྜི་ཕྜིར། །བུ་ཚུར་མྱུར་དུ་གཟུངས་སུ་

ཟུང༌། །གཡྗེལ་མྗེད་བཤྗེས་གཉྗེན་ཉྗེར་བསྗེན་ཏྗེ། །ཆོས་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཡོངས་ཐོབ་

མཛོད། །

ཡ་བཏགས་བདུན་དང་ར་བཏགས་ནྜི། །བཅུ་ཞྗེས་བཤད་པ་དྗེ་དག་དཔྗེར། །ཀྗེ་

མ་གོགས་ཁྗེད་ཆང་ལ་དགྗེས། །རོག་དཔོད་ཕོགས་བཅུར་བྗེད་ཅྜིང་མོང༌། །བཀྲ་ཤྜིས་

འཁྜིགས་པའྜི་གྲྭ་ས་འདྜིར། །དྲ་སྒོ་སྤས་པའྜི་ཕྗེང་སྒོ་ཅན། །བང་ཁང་ནང་ན་སྨྲ་མཁན་

བ༑ །སྐྗེ་བ་བསྜིངས་ནས་ཧྜིག་གྗེ་བལྟ། །

ལ་བཏགས་དྲུག་གྜི་དཔྗེར་བརོད་ནྜི། །ཀ་ཀོ་གྗེན་པ་བླུན་པོ་རྣམས། །ཟླ་བོ་



སྡེབ་སྦྱོར་ཡིད་ནྱོར།
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བརླག་པའྜི་བ་བ་སོབ། །

ཝ་བཏགས་བཅུ་གཉྜིས་དཔྗེར་བརོད་ནྜི། །ཀྭ་ཡྗེ་ཁྭ་མཁན་གྲྭ་པ་འདྜི། །ལན་

གངས་བཅོ་བརྒྱད་རྩྭ་ཁུར་ཁུར། །ལན་ཚྭ་ཟོ་ལ་ཕྲུག་ཞྭ་གོན། །ཟྭ་ཐུག་རྭ་གཟར་དག་

གྜིས་བཅུས། །ཤྭ་ཆུ་སྭོགས་ལ་འཛེམ་མྗེད་རྒོལ། །ཕུ་དུང་ཧྭ་གཏོད་གོས་རྣམས་

གོན། །

ར་ལ་བཏགས་པ་བཅུ་གསུམ་དཔྗེར། །མཐུན་རྐྗེན་རྒྱགས་ཆུ་རྔམས་པོ་

ཆྗེ༑ །རྗེ་བོ་རྜིང་པར་བརྗེན་པ་ཡྜིས། །མཚོ་ཆྗེན་རྡོལ་བ་རྣམས་ཀྜི་རྦ། །རྨང་གནས་རྗེ་

མོའྜི་རོང་དུ་ནྜི། །རླུང་གྜིས་བསྐྱོད་འདྲ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

ལ་ལ་བཏགས་པ་བཅུ་པོ་དཔྗེར། །ལྐུགས་པ་འདྜི་ཡྜིས་ལྒང་གོད་ལྔ། །ལྕུག་ཕན་

ལོན་པའྜི་ལྟོང་ནས་རྗེད། །བལྡབས་ནས་ཟོས་པར་ལྤགས་པ་འདྜིས། །བྗེས་པའྜི་ལྷུམས་

དག་བདྗེ་བར་འགྱུར། །

ས་ལ་བཏགས་པ་བཅུ་གཉྜིས་ནྜི། །ཟས་སྐོམ་བསྒྜིགས་པའྜི་སྔ་རོལ་དུ། །སན་

རྒྱུད་སྗེར་བའྜི་སོམ་བརོན་དྗེས། །སྣ་ཚོགས་སྗེལ་ཞྜིང་སྦྱར་བ་ཡྜི། །མདོ་དང་སྨོན་

ལམ་བཀའ་བསྩལ་ཏྗེ། །སད་ནས་ཟས་ཀྜི་བ་བ་བས། །

ག་ད་བ་མ་འ་དང་ལྔ། །འཕུལ་ཡྜིག་ལྔ་ཡྜིས་འཕུལ་བ་ནྜི། །ག་ཡྜིས་འཕུལ་བ་

བཅུ་གཅྜིག་དཔྗེར། །གཅྜིག་པུ་གཉྜིས་སུ་མྗེད་པར་ནྜི། །གཏན་དུ་གདན་སར་གནས་

པའྜི་ཚེ། །གཙུག་ལག་གཞུང་རྣམས་བློ་ལ་བཟུང༌། །གཡྗེལ་མྗེད་བདྗེ་གཤྗེགས་གསུང་

རབ་བལྟས། །

ད་ཡྜིས་འཕུལ་བ་དྲུག་གྜི་དཔྗེར། །དཀར་པོ་དགྗེ་བའྜི་དངོས་གྲུབ་ཏུ། །དཔལ་



ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

  4  

འབོར་དབང་ཕྱུག་མྜི་དམན་ཐོབ། །

བ་ཡྜིས་འཕུལ་བ་བཅུ་ཡྜི་དཔྗེར། །བཀྲ་ཤྜིས་བགང་ཡས་བཅོམ་ལྡན་

བཏུད། །བདག་གྜིས་བཙུན་ཚུགས་ཚུལ་བཞྜིན་བཟུང༌། །སྜིག་པ་བཤགས་ནས་དགྗེ་

བ་བསགས། །

མ་ཡྜིས་འཕུལ་བ་བཅུ་གཅྜིག་དཔྗེར། །མཁས་པ་མགོན་པོའྜི་མངོན་སུམ་

དུ༑ །མཆྜིས་ནས་མཇལ་བས་མཉྗེས་གྱུར་ཏྗེ། །མཐོ་བའྜི་མདུན་མ་འགྲུབ་བམ་

མནོ། །མཚན་མོ་རྨྜི་ལྟས་མཛེས་པར་རྨྜིས། །

འས་འཕུལ་བཅུ་ཡྜི་དཔྗེར་བརོད་ནྜི། །འཁུན་ཞྜིང་འགུལ་བའྜི་ལུས་འཆང་

དྗེ༑ །འཇའ་མོ་འཐད་པར་འདུག་ཅྗེས་ཏྗེ། །འཕོན་མ་འབོར་བ་འཚོལ་ཞྗེས་འཛེར། །

ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ། །ར་ལ་ས་བཅུ་མཐའ་རྗེན་ཏྗེ། །ཕོགས་ཙམ་རྜིམ་བཞྜིན་

དཔྗེར་བརོད་ན། །བདག་ཀང་ཁྗེད་བཞྜིན་འགྲུབ་སམ་དགའ། །མྱུར་དུ་མཇལ་ཞུས་ལྟ་

བུ་སྗེ། །ཀ་ན་ཨ་ཡྜི་བར་དག་ལ། །ཕལ་ཆྗེར་འཇུག་སྗེ་སྐབས་ཐོབ་ཤྗེས། །

རྐང་པ་འཕུལ་ལ་འ་མཐའ་དགོས། །བརྗེགས་དང་བུ་དྲུག་ཅན་ལ་སང༌། །དྗེ་

ཕྜིར་འ་ནྜི་མཐའ་རྗེན་ཕྜིར། །འྜི་དང་འ་སོགས་ཚེག་བར་མྜིན། །སྗེབ་སྦྱོར་ཡྜིད་བཞྜིན་

ནོར་བུ་ལས། །

གངས་ངྗེས་བསན་པའྜི་རབ་ཏུ་བྗེད་པ་སྗེ་གཉྜིས་པའོ།། །།

ཀ་སོགས་སུམ་ཅུའྜི་དག་ཡྜིག་ཚོགས་ཆྗེས་པས་འབྜི་མ་ཐུབ་པས། འདྜིར་ད་

ལན་སྔོན་དུ་ཉྗེ་བར་མཁོ་བའྜི་ཚིག་ཕད་ཀྜི་རབ་ཏུ་བྗེད་པ་བྜི་བར་བའོ། །

མཐའ་རྗེན་ཡྜི་གྗེ་བཅུ་དང་ནྜི། །རྐང་པ་དང་ནྜི་འདོགས་ཅན་ཏྗེ། །ཡྜི་གྗེ་བཅུ་
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ཡྜི་འདུ་བྗེད་ཀྜིས། །རྗེས་འཇུག་ཇྜི་ལྟར་ཐོབ་ཚུལ་དཔྗེར། །ད་བ་ས་ཀྜི་ག་ང་གྜི །ན་

མ་ར་ལ་གྜི་སྗེ་དཔྗེར། །ཁོད་ཀྜི་རྒྱབ་ཀྜི་གཡས་ཀྜི་ཆ། །བདག་གྜི་གདོང་གྜི་ངོས་ན་

མཆྜིས། །མདུན་གྜི་རུམ་གྜི་སྐོར་གྜི་ནྜི། །མངལ་གྜི་སྒོ་དྗེ་བདག་ལ་སོན། །

འ་དང་རྐང་པ་འདོགས་ཅན་གྜི། །རྗེས་སུ་འྜི་ཐོབ་ཚིགས་བཅད་ཀྜི། །ཡྜི་གྗེ་མ་

ཚང་ཡྜི་སྗེ་དཔྗེར། །ལྷ་ཡྜི་བདྗེ་བས་གང་བ་ཡྜི། །རྗེ་དགའྜི་དགའ་བ་བདྗེ་བའྜི་

མཆོག །དྗེ་སུས་མང་བ་དགའ་བའྜི་དཔལ། །ས་ཡྜི་བདག་པོ་དྗེ་ཡྜི་བཞྜིན། །

ག་དང་བ་ཡྜི་རྗེས་སུ་ཏུ། །ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ། །ས་སུ་འ་དང་འདོགས་ཅན་

དང༌། །རྐང་པར་རུ་སྗེ་དཔྗེ་རྜིམ་བཞྜིན། །རག་ཏུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་དྗེ། །སྣོད་དུ་རྒྱུན་དུ་

ཞྜིམ་དུ་ཟོ། །མྱུར་དུ་མཇལ་དུ་འོང་དུས་སུའང༌། །བཟའ་རུ་ཡོད་པའྜི་གནས་འདྜི་

རུ༑ །ཁ་རུ་ཞྜིམ་རྒུའྜི་ཟས་འདྜི་སྦྱྜིན། །

ད་དྗེ་ན་ར་ལ་ས་ཏྗེ། །བཏུད་དྗེ་ལྗེན་ཏྗེ་བྜིན་པ་ཡྜིས། །བསྐྱར་ཏྗེ་འཐུལ་ཏྗེ་

འཛེགས་ཏྗེ་བྱུང༌། །ག་ང་བ་མ་འ་རྣམས་དང༌། །འདོགས་ཅན་རྐང་མཐར་ས་སྗེ་

དཔྗེར། །སྐྲག་སྗེ་གསང་སྗེ་གནས་པ་ཡྜིས། །ཐུབ་སྗེ་འཛུམ་སྗེ་དགའ་སྗེ་གདའ། །བདྗེ་

སྗེ་ཤ་ཆང་ཟ་སྗེ་སྣང༌། །

ག་ད་བ་སའྜི་རྗེས་སུ་ཀང༌། །སྐབས་འགར་ན་ཡྜི་རྗེས་སུའང་ཀང༌། །བདག་

ཀང་འབད་ཀང་འབས་མྗེད་པའྜི། །བ་བ་ཐོབ་ཀང་དྗེས་ཀང་ཅྜི། །འོན་ཀང་འཕལ་གྜི་

འཚོ་བ་འབྱུང༌། །

ང་འ་ན་མ་ར་ལ་དང༌། །འདོགས་ཅན་རྐང་པའྜི་རྗེས་སུ་ཡང༌། །ཡང་ཡང་སྐྱྗེས་

བུ་འགའ་ཡང་ནྜི། །བོན་ཡང་ནམ་ཡང་མ་ཕད་དྗེ། །སར་ཡང་མཇལ་ཡང་ནང་དུ་



ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

  6  

ཡང༌། །ཁ་ཟས་ལ་ཡང་སྤན་མ་འདྲོང༌། །འདོགས་ཅན་རྐང་མཐའ་ཕལ་ཆྗེར་

འང༌། །ཚིགས་བཅད་མ་ཚང་ཡང་སྗེ་དཔྗེར། །ཅྜི་ཡང་བསགས་པ་འཛད་པ་ཡང༌། །དྗེ་

འདྲ་རྗེ་འགའ་འབྱུང་བའང་སྜིད། །

ག་ད་བ་ཅྜིང་ས་མཐར་ཤྜིང༌། །ཕྱུག་ཅྜིང་བླུན་པ་རྒུད་ཅྜིང་འགོ། །ཟབ་ཅྜིང་

གསལ་བ་མཁས་ཤྜིང་བཙུན། །ང་འ་ན་མ་ར་ལ་དང༌། །འདོགས་ཅན་རྐང་པ་རྣམས་

ཞྜིང་དཔྗེར། །དྲང་ཞྜིང་བདྗེ་བ་རབ་དགའ་ཞྜིང༌། །སན་ཞྜིང་འགྱུར་བ་འཇམ་ཞྜིང་

མཛེས། །དར་ཞྜིང་རྒྱས་པ་འཚལ་ཞྜིང་བདག །བདྗེ་ཞྜིང་སྐྱྜིད་ནས་ཟ་ཞྜིང་སྣང། །ག་ད་

བ་ཅྗེས་ང་འ་དང༌། །ན་མ་ར་ལ་ས་དང་ནྜི། །རྐང་པ་འདོགས་ཅན་ཞྗེས་ཏྗེ་དཔྗེར། །རག་

ཅྗེས་བ་བའྜི་བདག་ཡོད་ཅྗེས། །སྨྲ་བ་ཟབ་ཅྗེས་བྱུང་ཞྗེས་ཐོས། །གདའ་ཞྗེས་འདྜི་ལྟ་

ཡྜིན་ཞྗེས་པའམ། །འདྜི་ཙམ་ཞྗེས་པར་འགྱུར་ཞྗེས་པར། །འཁྲུལ་ཞྗེས་སོན་པས་

ལྗེགས་གསུངས་ཞྗེས། །མཁས་པ་ཞྗེས་བས་སྨྲ་ཞྗེས་བཤད། །ཁ་ཅྜིག་ས་མཐར་ཤྗེས་

ཞྗེས་ཟྗེར། །མྜི་འཐད་པར་མཐོང་ཁོ་བོས་དོར། །ག་ད་བ་ཅྜིག་ས་མཐར་ཤྜིག །རྐང་པའྜི་

རྗེས་སུ་ཅྜིག་ཡྜིན་དཔྗེར། །ཤོག་ཅྜིག་སོད་ཅྜིག་རྒྱབ་ཅྜིག་ཅྗེས། །གྜིས་ཤྜིག་ཅྗེས་ནྜི་

ཁ་ཅྜིག་སྨྲ། །ང་འ་ན་མ་ར་ལ་དང༌། །འདོགས་ཅན་རྣམས་ཀྜི་མཐར་ཞྜིག་དཔྗེར། །ཅུང་

ཞྜིག་བསོད་ལ་འགའ་ཞྜིག་ལ། །ཕྜིྜིན་ཞྜིག་ནམ་ཞྜིག་བསྐུར་ཞྜིག་ཅྗེས། །ངལ་ཞྜིག་གསོ་

ལ་རྗེ་ཞྜིག་སྨྲོས། །ན་ར་ལ་གསུམ་རྗེས་སུ་ནྜི། །(ཕྜིནད། གྱུརད། རོལད། )སྒ་སྒྱུར་སྔ་

མས་(སྐ་བ་དཔལ་བརྗེགས་ལ་སོགས་པ)ད་དྲག་བཞྗེད། །དྗེ་ལ་ཅྜིང་ཅྗེས་ཅྜིག་འཐོབ་

ཀང༌། །ཕྜི་མ་(རྔོག་ལོ་དཔང་ལོ་ལ་སོགས་པ)རྣམས་ཀྜིས་ད་དྲག་དོར། །འོན་ཀང་དྗེ་

དང་ཤན་འདྲ་བ། །འགའ་ཡོད་པ་ཡང་བཤད་ཀྜིས་ཉོན། །སྤྜིར་ནྜི་ན་དང་ར་དང་
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ལའྜི། །རྗེས་སུ་ཞྜིང་ཞྗེས་ཞྜིག་ཡྜིན་ནའང༌། །ད་དྲག་སྦྱོར་ན་ཐོབ་པ་དྗེར། །ཅྜིང་ཅྗེས་

ཅྜིག་ཅྗེས་ཐོབ་སྗེ་དཔྗེར། །མཁས་པར་མཁྗེན་ཅྜིང་ཡོན་ཏན་གྜིས། །བརྒྱན་ཅྗེས་ཐོབ་

ཀྜིས་སོན་ཅྜིག་ཅྗེས། །ཟྗེར་ཅྜིང་མཐོང་ནས་མཚརད་ཅྗེས་ཏྗེ། །བདག་ཀང་འདྜི་འདྲར་

གྱུརད་ཅྜིག་ཅྗེས། །སྨོན་ལམ་བསྩལད་ཅྜིང་སོབ་པར་ནྜི། །འཚལད་ཅྗེས་ཟྗེརད་ཅྗེས་

མྱུར་སྩོལད་ཅྜིག །ག་ད་བ་མཐར་ཅྗེ་ན་དང༌། །ས་མཐར་ཤྗེ་ན་སྦྱར་ཏྗེ་དཔྗེར། །སུ་

འདུག་ཅྗེ་ན་བླ་མ་བཞུགས། །ཅྜི་མཛད་ཅྗེ་ན་དབང་བསྐུར་ཏྗེ། །སུས་ཐོབ་ཅྗེ་ན་ཕྱུག་པོ་

ཚོས། །རྒྱུ་ཅྜིས་ཤྗེ་ན་ནོར་ལྡན་གྜིས། །ང་འ་ན་མ་ར་ལ་དང༌། །འདོགས་ཅན་རྐང་པར་

ཞྗེ་ན་དཔྗེར། །སུ་བྱུང་ཞྗེ་ན་ཧོར་འདྲ་སྗེ། །དུ་གདའ་ཞྗེ་ན་མང་པོ་འོ། །སུ་ཡྜིན་ཞྗེ་ན་

རྒྱལ་པོའྜི་སྗེ། །ཁྜིམས་ཀྜིས་དབྗེན་ནམ་ཞྗེ་ན་དབྗེན། །ཅྜི་སྐོར་ཞྗེ་ན་རྒྱལ་ཁམས་

ཏྗེ༑ །གང་འཚལ་ཞྗེ་ན་ནོམ་པའོ། །ཅྜི་བགྜི་ཞྗེ་ན་སྐྱྗེལ་བ་སྗེ། །སུ་ལ་ཞྗེ་ན་སྨད་འཚོང་

ལའོ། །

ག་ད་བ་ས་ངྗེས་པར་པ། །ཟག་པ་མྗེད་པའྜི་བདྗེ་བ་དྗེ། །ཐོབ་པ་ཉྗེས་པ་ཀུན་

ལས་གོལ། །ང་འ་ན་མ་ར་ལ་དང༌། །འདོགས་ཅན་རྐང་པ་རྣམས་ཀྜི་མཐར། །པ་དང་བ་

གཉྜིས་ཅྜི་རྜིགས་ཏྗེ། །ཁང་པར་འཁ་བའྜི་མདའ་པ་དང༌། །མཛའ་བ་ངན་པ་འཛིན་པ་

དག །དམ་པས་ལྟ་བུར་འཛེམ་པ་ན། །ཐར་པ་ཐོབ་ཅྜིང་འཁོར་བ་སངས། །འཁྲུལ་པ་

སངས་ན་གོལ་བར་འགྱུར། །ཕྜི་པས་ཞྜི་བ་མྜི་ཐོབ་སྗེ། །ཚྭ་པ་ཚ་བས་གདུངས་དང་

མཚུངས། །

དྲྜིས་སམ་སྡུད་ཚིག་སྐབས་སུ་ནྜི། །མཐའ་རྗེན་རྣམས་ལ་མ་སྦྱར་ཞྜིང༌། །སྐབས་

འགར་ར་ལ་ཏམ་དང་ནྜི། །འདོགས་ཅན་རྐང་པ་འམ་སྗེ་དཔྗེར། །འདུག་གམ་བྱུང་ངམ་
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ཡོད་དམ་དང༌། །ཡྜིན་ནམ་གྲུབ་བམ་སྒོམ་མམ་དང༌། །གདའ་འམ་འགྱུར་རམ་འཚལ་

ལམ་དང༌། །ཤྗེས་སམ་ཟྗེར་ཏམ་གཏམ་གོ་འམ། །ཁ་འམ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རོགས་ཚིག་སྐབས་སུ་ན་ར་གཉྜིས། །མ་གཏོགས་མཐའ་རྗེན་བརྒྱད་པོ་

ལ༑ །རང་ལ་ན་རོ་སྦྱར་ཏྗེ་དཔྗེར། །ཁོད་ནྜི་ཕྱུག་གོ་གཤྜིས་བཟང་ངོ༌། །གཏོང་ཡང་ཕོད་

དོ་ཆོས་སྒྲུབ་བོ། །འཁོར་ཡང་འཛོམ་མོ་བཞུགས་དགའ་འོ། །ཐུགས་ཀང་དལ་ལོ་ཞྗེས་

ཐོས་སོ། །ན་ར་གཉྜིས་ལ་ན་རོ་དང༌། །ཏོ་ཞྗེས་གཉྜིས་སུ་འགྱུར་བ་དང༌། །དྗེ་བཞྜིན་ནོ་

ཞྗེས་པ་དྲན་ཏོ། །ངོ་མཚར་རོ་ཞྗེས་གཞན་ཟྗེར་ཏོ། །རྐང་པ་འདོགས་ཅན་འོ་སྗེ་

དཔྗེར། །ཤ་ནྜི་ཟ་འོ་སྐྱྜིད་འདྜི་འོ། །

དྗེ་རྣམས་ལ་ནྜི་ཉྜིས་ཤད་དང༌། །ལྗེ་འུའྜི་མཚམས་སུ་བཞྜི་ཤད་ཐོབ། །རྐང་

ཤད་དང་ནྜི་ཚེག་ཤད་དག །ཐོབ་ཚུལ་སྐབས་དང་སྦྱར་ནས་དཔད། །ག་ཡྜི་མཚམས་

སུ་ཆྜིག་ཤད་བྜི། །(ང་ཡྜིག་མ་གཏོགས་)ཤད་གོང་རྣམས་སུ་ཕྜི་ཚེག་སང༌། །སྗེབ་

སྦྱོར་ཡྜིད་བཞྜིན་ནོར་བུ་ལས། །ཚིག་ཕད་གསལ་བར་བཤད་པའྜི་རབ་ཏུ་བྗེད་པ་སྗེ་

བཞྜི་པའོ།། །།

ཚོགས་པས་ཚོམས་སུ་བོན་པ་ནྜི། །ཕལ་པའྜི་ཆང་གྜིས་ཟྜིན་པ་(བཟྜི་བ་)

ཡྜིན། །ཕུན་ཚོགས་ཕྜིན་ལས་རྜིམ་གོ་པ། །སྐུ་ཁམས་ཁོས་དང་ཁོ་བ་དང༌། །ཕ་མ་

འཁོན་འཛིན་ཅན་དང་ཕད། །ཕལ་ལ་ཕག་པར་ཕྱུང་བ་ཡྜི། །ཕད་པ་ཚོན་གྜིས་ཁ་

བསྒྱུར་བ། །ཕ་མོ་ཕལ་ཆྗེར་ཁོན་པར་ལྷུང༌། །ཐུར་དུ་བབས་ཏྗེ་ཕྜིན་པ་ཡྜིས། །ཕན་

ཚེགས་ཚོམས་(ཙམ་)ལས་མ་རྗེད་ཕམ། །སྐད་ཅྜིག་ཐང་ཅྜིག་ཡུད་ཙམ་ཅྜིག །ཤོག་

ཅྜིག་སོད་ཅྜིག་ཁ་ཅྜིག་ཟྗེར། །ཞྗེས་སོགས་རྣམས་ལ་འཕུལ་ཡྜིག་སང༌། །
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ལྷ་བཙུན་བཟའ་བཏུང་མྗེད་པ་དང༌། །ཆྗེ་བཙུན་ན་བཟའ་ཧྲུལ་བ་དང༌། །ལྷ་རྗེ་ང་

རྒྱལ་ཆྗེ་བ་དང༌། །བ་རྒོད་རྡོ་རྗེ་བཅོམ་པ་རྣམས། །མྗེ་ཏོག་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་

འདྲ། །ཞྗེས་སོགས་མཐའ་རྗེན་མྗེད་ཕྜིར་སང༌། །བདུད་རྜི་ཐུགས་རྗེ་བང་ཆུབ་

སོགས། །མཐའ་རྗེན་ཡོད་ཀང་ནོར་བས་སང༌། །

ལྷ་རས་རྒྱ་ཆྗེར་དཔངས་མཐོ་སྗེ། །མང་འདས་ཐོབ་པའྜི་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །ཕར་

ཕྜིན་རོགས་ཏྗེ་ཉྗེར་ཞྜི་དང༌། །དབྗེར་མྗེད་སོགས་ལ་མཐའ་རྗེན་ནྜི། །ལྷུག་པའྜི་ཚེ་ན་མྜི་

འཐོབ་ཀང༌། །ཚིགས་བཅད་སྗེབ་སྦྱོར་དགོས་པའང་ཡོད། །ཏྜིང་ངྗེ་འཛིན་དང་འགྱུར་

རོ་དང༌། །གཞོན་ནུ་ཆུང་ངུ་ཉུང་ངུ་སོགས། །ཕྜི་མའྜི་ཚིག་གྜི་ཤུགས་དག་གྜིས། །ཅུང་

ཟད་ཕན་པས་ངྗེས་པར་སྦྱོར། །སྗེབ་སྦྱོར་ཡྜིད་བཞྜིན་ནོར་བུ་ལས། །

འཕུལ་ཡྜིག་དང་མཐའ་རྗེན་རྣམ་པར་དབྗེ་བའྜི་རབ་ཏུ་བྗེད་པ་སྗེ་ལྔ་པའོ།། །།

  ར་ར་ད་དཀའ་ས་སྐ་རྣམས། །ཆུ་ལམ་མྜི་ནུས་ལྗེ་ཡྜི་ཡུལ། །བ་འོག་བཀའ་

ནྜི་རྒྱལ་བའྜི་གསུང༌། །ར་རྒོ་ས་སྒོ་བ་བགོ་བ། །རྜི་དྭགས་སྒོ་སྲུང་གོས་གོན་ཏྗེ། །བ་

འོག་ས་བསྒོ་བཀའ་བསྒོ་འོ། །ལ་ལྐལ་ས་སྐལ་བ་སའྜི་བསྐལ། །མྗེད་དང་ཐོབ་དང་

དུས་ཡྜིན་ལ། །ར་རྒ་ས་སྒ་ད་དགའ་རྣམས། །ན་ཚོད་ར་སྒ་ཡྜིད་དགའ་སྗེ། །ལ་ལ་ག་

བཏགས་སྨན་གྜི་མྜིང༌། །ས་སྔ་ལ་ལྔ་ར་རྔ་རྣམས། །དུས་དང་གངས་དང་བརྡུང་བ་སྗེ། ། 

མ་འོག་མངའ་ནྜི་ཞྗེ་ས་འོ། །ཉྗེ་དུ་གཉྗེན་ནྜི་གས་འཕུལ་ཏྗེ། །རྗེག་བ་མཉྗེན་པ་མས་

འཕུལ་ལོ། །བ་འོག་ས་བསྗེན་དྲུང་དུ་བཏུད། །ས་བདག་གཉན་ནྜི་གས་འཕུལ་ཏྗེ། །རྣ་

བར་སན་པ་ས་སན་ཡྜིན། །ཆོས་མཉན་མ་ཡྜིས་ཉ་འཕུལ་ཏྗེ། །བ་འོག་ར་བརན་

གཟུགས་བརན་ནོ། །གཏར་བ་ནད་ཁག་འབྜིན་པ་སྗེ། །བ་འོག་ས་བསར་ཆས་གཟབ་
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པའོ། །ཏར་ལ་བརྒྱུས་པ་ཏ་རྐང་ཡྜིན། །ག་གཏན་ས་སན་བ་ས་བསན། །རྒྱུན་དུ་གདྜིང་

བ་གཞན་བསན་ཏྗེ། །བ་འོག་ར་བརན་མྜི་འགྱུར་བ། །ག་འོག་གདའ་དང་བ་འོག་

བདའ། །ཞྗེ་ས་དང་ནྜི་ཟས་སྐོམ་ཞྜིམ། །བ་འོག་ར་བརྡ་ལག་བརྡ་ཡྜིན། །བ་བདུག་ག་

གདུག་ས་སྡུག་རྣམས། །སོས་དང་སྦྲུལ་དང་མཛེས་ཉོན་མོངས། །ག་གཅྜིན་ས་ལ་པ་

བཏགས་སྤྜིན། །མྜི་གཙང་བ་དང་འབར་བྗེད་དོ། །དས་འཕུལ་དཔད་དང་ས་བཏགས་

སྤད། །ཤྗེས་པའྜི་ཡུལ་དང་ལོངས་སྤོད་དྗེ། །བས་འཕུལ་བཅད་པ་དུམ་བུར་རོ། །ར་རྦ་

ས་སྦ་ལ་ལྦ་རྣམས། །ཆུ་དྲག་མྜི་མངོན་མགུལ་པའྜི་རྒྱན། །མྜིག་དང་ད་དམྜིག་ར་རྨྜིག་

རྣམས། །དབང་པོ་བུ་ག་དུད་འགོའྜི་ལྷམ། །དས་འཕུལ་དག་དང་ས་བཏགས་སྒ། །གནོད་

པ་བྗེད་དང་རྣ་བའྜི་ཡུལ། །འབུབས་སྦྲ་ས་ལ་བ་བཏགས་སོ། །ཚལ་དང་འ་ཡྜིས་འཕུལ་

བའྜི་འཚལ། །ནགས་ཚལ་དང་ནྜི་ཞྗེ་ས་སྗེ། །སྨན་གྜི་མཚལ་ནྜི་མ་ཡྜིས་འཕུལ། །ས་

སྦས་མྜི་མངོན་གབ་པ་སྗེ། །ལ་ལྐུགས་ལྗེ་ཡྜིས་སྨྲ་མྜི་ཤྗེས། །ཆང་ནྜི་མོས་བྗེད་བཏུང་

བ་སྗེ། །འཛིན་པའྜི་འཆང་ནྜི་འ་ཡྜིས་འཕུལ། །ཐུར་དུ་འཕང་བ་ཕ་འཕང་ཡྜིན། །ཡུ་མར་

ཇ་ནྜི་ཇ་རྐང་སྗེ། །བ་བ་མཁའ་ལ་འཕུར་བའྜི་བ། །མ་མགོ་ཡན་ལག་དམ་པ་སྗེ། །འ་

འགོ་ཐོག་མའམ་འཕྗེལ་བའྜི་སྒ། །མ་མགུལ་མགྜིན་པའྜི་ཞྗེ་ས་སྗེ། །འ་འགུལ་གཡོ་བའྜི་

བྗེ་བག་ཡྜིན། །ད་དྲྜིན་ཕན་པས་བསྐྱང་པ་སྗེ། །བ་བྜིན་ཉོ་ཚོང་སྐྱྗེན་པའྜི་མྜིང༌། །ག་

གགས་ཕོགས་བཅུར་ཁབ་པ་སྗེ། །ད་དྲག་ཚར་གཅོད་ཐལ་བའོ། །ད་དངུལ་རྜིན་པོ་ཆྗེ་

ཡྜིན་ཏྗེ། །ར་རྔུལ་ལུས་ཀྜི་དྲོད་ལངས་ཆུ། །དང་པོའྜི་སྔོན་ནྜི་ས་སྔོན་སྗེ། །མས་འཕུལ་

མངོན་ནྜི་མྜིག་གྜིས་མཐོང༌། །ར་རྔོན་རྜི་དྭགས་གསོད་པ་འོ། །ངྗེས་པ་སྒོ་འདོགས་ཆོད་

པ་སྗེ། །ཉྗེས་པ་མ་ལྗེགས་པ་ཡྜི་མྜིང༌། །དབྗེན་པ་དགོན་པའམ་སོང་པ་ཉྜིད། །དབྗེན་ནྜི་
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མཐུན་པ་འབྗེད་པའོ། །ས་སྗེད་མང་བའྜི་སྒ་ཡྜིན་ཏྗེ། །ར་རྗེད་གསར་དུ་རྗེད་པའོ། །བ་

བློ་སྗེམས་དང་སྗེམས་བྱུང་སྗེ། །ག་གོ་ལུས་ཀྜི་བྗེ་བག་གོ །ར་རོགས་དང་ནྜི་ག་

གཏོགས་གཉྜིས། །གོ་དང་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའོ། །ལ་ལྟོགས་བཀྲྗེས་པའྜི་མྜིང་ཡྜིན་

ནོ༑ །ག་གནོན་འོག་ཏུ་འཛུད་པ་སྗེ། །ས་སྣོན་མང་དུ་གཏོང་བའོ། །ར་རྣོན་མཚོན་རྗེ་ལྟ་

བུ་སྗེ། །མ་མནོ་བསམ་པའྜི་གཞྜིག་མ་གཏོང༌། །ད་དཔྜི་ལུས་ཀྜི་བྗེ་བག་སྗེ། །ས་སྤྜི་

ཐུན་མོང་བ་ལ་འཇུག །ག་གཉུག་རང་བཞྜིན་སོང་པ་ཉྜིད། །ས་སྨྱུག་ཤྜིང་གྜི་བྗེ་བག་

གོ༑ །ག་གསོད་སོག་ནྜི་གཅོད་པ་སྗེ། །བ་བསོད་ཞྜིང་པའྜི་བསོད་ནམས་སོ། །གཉྜིད་དུ་

མནལ་བ་མས་འཕུལ་ཏྗེ། །སྣམ་བུའྜི་སྣལ་མ་ས་བཏགས་སོ། །རྣལ་འབོར་པ་ནྜི་ར་རྣལ་

ཏྗེ༑ །འོད་གསལ་བ་ནྜི་ག་གསལ་ལ། །སྐྱོན་བསལ་བ་ནྜི་བ་བསལ་ལོ། །ག་གན་གྗེད་མ་

ལ་སོགས་ཏྗེ། །ད་དྲན་སྔར་བས་སྗེམས་ལ་ཤར། །བ་བན་ཞྗེས་བ་གཡོག་གྜི་

མྜིང༌། །ནུས་པ་རྡུགས་པར་ར་རྡུགས་ཏྗེ། །དབུབ་པའྜི་གདུགས་ནྜི་ག་གདུགས་

སོ༑ །གཞན་ལ་རྡྗེག་པ་ར་རྡུང་སྗེ། །ཁང་པའྜི་གདུང་ནྜི་ག་གདུང་ཡྜིན། །ལོག་འདྲྗེན་

བདུད་ནྜི་བས་འཕུལ་ཏྗེ། །དབང་དུ་སྡུད་པ་ས་སྡུད་ཡྜིན། །བཟང་ངན་མཉམ་པ་མས་

འཕུལ་ཏྗེ། །ཡྜིན་ནམ་སམ་པ་ས་སམ་ཡྜིན། །གནོད་པའྜི་གཙེ་བ་ག་གཙེ་ཡྜིན། །རྗེ་མོ་

རྗེ་བ་ར་རྗེ་ཡྜིན། །བ་འོག་ར་བརྗེ་སྜིང་བརྗེ་འོ། །ས་སྗེར་གཞན་ལ་སྗེར་བ་སྗེ། །ག་

གཏྗེར་མྜི་ཟད་པ་ཡྜི་མཛོད། །ས་སྨག་མུན་རུམ་འཐྜིབས་པ་སྗེ། །ད་དམག་གོ་ཆ་དམག་

དཔུང་བཅས། །ད་དྲག་སོབས་དང་རལ་ཡྜིན་ཏྗེ། །ག་གགས་རྣ་བའྜི་ཡུལ་གྜི་སྒ། །བ་

བག་རྜི་རྡོའྜི་བྗེ་བག་ཡྜིན། །ས་སག་གཅན་གཟན་ཁ་བོ་སྗེ། །ར་རག་ནམ་ཡང་མྜི་འགྱུར་

བ༑ །བ་བཏགས་ཕྗེ་མར་འཐག་པ་སྗེ། །བ་འོག་ར་བརག་བརག་དཔད་དོ། །བ་བ་
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མངགས་པ་མས་འཕུལ་ཏྗེ། །སྒོག་པའྜི་དངགས་པ་དས་འཕུལ་ལོ། །སྔ་འདས་ས་ལ་ང་

བཏགས་ཡྜིན། །བ་བཤོལ་བ་བ་འཇོག་པ་སྗེ། །ག་གཤོལ་ཞྗེས་བ་ཐོང་པའྜི་

གཤོལ། །དུས་ཀྜི་སྔ་ཕྜི་ག་གཟོད་དྗེ། །བཟོད་བསན་ཆྗེ་བ་བ་བཟོད་ཡྜིན། །རླན་གྜིས་

འདྲུལ་བ་ད་འདྲུལ་ཡྜིན། །ལམ་གྜི་འགྲུལ་པ་ག་འགྲུལ་ལོ། །ཐུར་དུ་ཟབ་པ་ག་གཏྜིང་

སྗེ༑ །རྗེས་མའམ་རང་རྜིང་ར་ཡྜིན་ནོ། །བ་བཏྜིང་གདན་ལ་སོགས་པ་སྗེ། །ག་གཏོང་

སྦྱྜིན་པའྜི་གཏོང་བ་སྗེ། །ས་སོང་མྗེད་པའྜི་སོང་པའོ། །དུམ་བུར་བསྜིལ་བ་བས་འཕུལ་

ཏྗེ༑ །དྲྜིལ་བུ་གསོལ་བ་གས་འཕུལ་ལོ། །ཞྗེ་སའྜི་མཛད་ནྜི་མས་འཕུལ་ཏྗེ། །ཟད་པའྜི་

འཛད་ནྜི་འས་འཕུལ་ཡྜིན། །ས་སྣང་མངོན་སུམ་སྣང་བ་སྗེ། །ག་གནང་གཞན་ལ་སྗེར་

བའོ། །ར་རྣམ་རྣམ་པའྜི་གངས་ཡྜིན་ཏྗེ། །དྲྜི་མ་མནམ་པ་མས་འཕུལ་ཡྜིན། །ག་གནམ་

ནམ་མཁའ་སྔོན་པོ་སྗེ། །ས་སྣམ་ཞྗེས་བ་གོས་ཀྜི་རྒྱུ། །ས་སྜིང་ནང་གྜི་དོན་སྜིང་སྗེ། །ར་

རྜིང་རྒས་ནས་ཟད་པའོ། །ག་ག་ལས་ཀྜི་རྔན་པ་སྗེ། །བ་བླ་བླ་མྗེད་བླ་མའོ། །ས་ས་ཆུ་

མང་ཚེགས་མྗེད་དྗེ། །བ་འོག་ར་བརླ་ལུས་ཀྜི་ཆ། །ར་རྣམས་བ་འོག་ས་བསྣམས་

ནྜི༑ །གངས་དང་ཕག་ན་བསྣམས་པའོ། །ས་སྗེའུ་དང་ནྜི་ར་རྗེའུ་དག །གཅོད་པར་བྗེད་

དང་ར་ཡྜི་བུ། །ག་ག་ད་དྲ་བ་བ་རྣམས། །སྜིང་བརྗེ་ཡ་རབས་ཚེར་མ་ཅན། །ག་གལ་ད་

དྲལ་བ་བལ་རྣམས། །སྒྜིག་པར་རལ་བ་གྗེས་པ་འོ། །ག་གྲྭ་ད་དྲ་བ་བ་རྣམས། །ཚོགས་

པ་གོས་བཟོ་སྗེམས་སོང་པ། །ག་གྗེད་ད་དྲྗེད་བ་བྗེད་རྣམས། །འགྗེལ་བ་དུད་འགོ་བྗེད་

པ་འོ། །ག་གོད་ད་དྲོད་བ་བོད་རྣམས། །ཟས་སྣོད་ཚ་བ་བློ་བོད་དོ། །ག་གྜི་ད་དྲྜི་བ་བྜི་

རྣམས། །མཚོན་དང་སྣ་འྜི་ཡུལ་དམའ་བའོ། །ག་གངས་ད་དྲངས་རྜིམ་བཞྜིན་

དུ༑ །གཅྜིག་གཉྜིས་གསུམ་དང་ཟས་བྜིན་པའོ། །ག་འགོགས་ད་འདྲོགས་རྜིམ་བཞྜིན་
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དུ༑ །ལམ་མདུན་སྐྲག་ནས་བོས་པའོ། །ར་རལ་ས་སྩལ་བ་ས་བསྩལ། །སོབས་དང་

བཀའ་སྩལ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ར་རྒྱུ་ས་སྒྱུ་རྐྗེན་ཟླ་དང༌། །སྐྱྗེས་བུ་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་ཉྜིད་

ཡྜིན། །ར་བཏགས་རྒྱུ་མ་ས་སྒྱུ་མ། །ནང་གོལ་(ཁོལ)དང་ནྜི་མྜི་བདྗེན་དཔྗེ། །ས་སྐྱྗེན་

ར་རྐྗེན་མྱུར་བ་དང༌། །རྒྱུ་ཟླ་མ་ངན་བྱུང་ལའང་འཇུག །ས་སྐུ་ལུས་ཀྜི་ཞྗེ་ས་སྗེ། །ར་རྐུ་

མ་བྜིན་ལྗེན་གྜི་མྜིང༌། །ད་དཀུ་ལུས་ཀྜི་བྗེ་བག་ཡྜིན། །ས་སྐར་སྐར་མ་ད་དཀར་

མདོག །བ་བཀར་ལོགས་སུ་བཀར་བའོ། །ས་སྨན་འཚོ་བྗེད་ད་དམན་ངན། །ག་གསུང་

ཞྗེ་ས་བ་བསུང་དྲྜི། །ག་གོ་འབྲུ་ཡྜིན་ད་དྲོ་དྲོད། །བ་བོ་རོལ་མོ་རོ་བོ་བ། །ག་གང་རྗེག་བ་

ད་དྲང་སོང༌། །བ་བང་ལུས་ཀྜི་མདུན་ཕོགས་ཡྜིན། །ར་རངས་གནོད་བྗེད་ག་གཙང་

ཆུ༑ །ག་གཞོན་ན་ཚོད་བ་བཞོན་ར། །ར་རླུང་གཡོ་བ་ཀ་ཀླུང་ཆུ། །ཀ་ཀོག་གསུང་

སྒོགས་ག་གོག་འགྱུ། །ག་ག་རྜི་དྭགས་ས་ས་མྱུར། །བ་བྜིས་ཡྜི་གྗེ་ད་དྲྜིས་གཏམ། །ས་

སྐྲག་འཇྜིགས་པ་བ་བཀྲག་འོད། །ད་དཔའ་བརྟུལ་ཕོད་ས་ས་མཛེས། །ཚིག་ཕད་པ་

རྣམས་རྐང་པ་ཡྜིན། །བ་བཙོན་ཁྜི་མུན་བཅུག་པ་སྗེ། །བ་འོག་ར་བརོན་དགྗེ་བར་

སྤོ༑ །ཚོན་རྜི་ལ་ནྜི་འཕུལ་མྗེད་དྗེ། །གྜི་མཚོན་རགས་མཚན་མས་འཕུལ་ལོ། །མཆོད་

པའྜི་རྗེན་ནྜི་ར་རྗེན་ཏྗེ། །བ་འོག་ས་བསྗེན་བླ་མ་བསྗེན། །རྜིགས་འདྲ་སྦྱོར་བ་ག་འགྗེ་

སྗེ༑ །གནོད་བྗེད་འདྲྗེ་ནྜི་ད་འདྲྗེ་ཡྜིན། །ཟླ་བོའྜི་གོགས་ནྜི་ག་གོགས་ཏྗེ། །ཁུར་བའྜི་དྲོག་

ནྜི་ད་དྲོག་ཡྜིན། །ནད་ཀྜི་རྣག་ནྜི་ར་རྣག་ཡྜིན། །ཁ་དོག་ནག་པ་ག་གནག་ཡྜིན། །ཟས་

ཀྜིས་རྣངས་ནྜི་ར་རྣངས་ཏྗེ། །དུས་ཀྜི་གནངས་ནྜི་ག་གནངས་ཡྜིན། །ལུས་ཀྜི་རྔོ་ནྜི་ར་

རྔོ་སྗེ། །བ་འོག་ས་བསྔོ་དགྗེ་བ་བསྔོ། །ས་རྡོའྜི་རྡོ་ནྜི་ར་རྡོ་ཡྜིན། །ད་དཀོར་དཀོན་

མཆོག་རས་ཡྜིན་ཏྗེ། །བ་འོག་ས་བསྐོར་འཁོར་གྜིས་སོ། །ནོར་འཇལ་འ་ཡྜིས་ཇ་



ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
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འཕུལ་ཏྗེ། །བླ་མ་མཇལ་བ་མས་འཕུལ་ལོ། །ཆུ་ལ་རྒལ་བ་ར་རྒལ་ཏྗེ། །རྒྱབ་ཀྜི་སྒལ་

ནྜི་ས་སྒལ་ལོ། །ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་ར་རྨད་དོ། །སོད་སྨད་སྨད་ནྜི་ས་སྨད་ཡྜིན། །ཀ་ཀླུ་

གནོད་པའྜི་ས་བདག་སྗེ། །ག་གླུ་སན་པའྜི་དབངས་བརོད་དོ། །བ་བླུ་རྜིན་གྜིས་ཉོ་བ་

སྗེ༑ །ས་སླུ་གཞན་གྜིས་སླུ་བའོ། །པྲ་ཕབ་པ་ལ་ར་བཏགས་ཏྗེ། །བཀྲ་ཤྜིས་ཀ་ལ་ར་

བཏགས་དྗེར། །བས་འཕུལ་གཞན་ཡང་དྗེ་ལ་སོགས། །བརགས་ན་ཤྜིན་ཏུ་མྜི་འདྲ་

བས། །འཁྲུལ་པ་འབྱུང་བ་མྜི་སྜིད་ཀང༌། །འདྲའོ་སམ་ནས་ནོར་བར་བྜིས། །ཀོག་མཁན་

རྣམས་ཀྜིས་ནོར་བར་ཀོག །རོག་དཔོད་མཁན་པོས་ལོག་པར་གོ །དྗེ་ནས་དོན་རྣམས་

འཆུགས་པར་སྜིད། །དྗེ་ཕྜིར་འཁྲུལ་པ་བསལ་བའྜི་ཕྜིར། །ཉྗེར་མཁོའྜི་བསན་བཅོས་

འདྜི་ཉྜིད་ནས། །དབྗེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ་རྣམས། །མ་འདྲྗེས་སོ་སོར་ཤྗེས་པར་བ༑༔། །

སྗེབ་སྦྱོར་ཡྜིད་བཞྜིན་ནོར་བུ་ལས། །འདྲའམ་སམ་པ་རྣམས་དམྜིགས་བསལ་

སོ་སོར་ཕྗེ་བའྜི་རབ་ཏུ་བྗེད་པ་སྗེ་དྲུག་པའོ།། །།

འདྜིར་ནྜི ་སྔོན་གྜི་མཁས་པ་རྣམས། །སྦྱོར་ཚུལ་མཐུན་པའྜི་བརྡ་ལ་

བརྗེན། །གལ་ཏྗེ་ཅུང་ཟད་མྜི་མཐུན་ན། །ཕལ་ཆྗེར་གསར་བཅད་དབང་དུ་བ། །སྗེབ་

སྦྱོར་ཡྜིད་བཞྜིན་ནོར་བུ་ཞྗེས་བ་བ་འདྜི་ནྜི། སྒ་དང༌། ཚད་མ་དང༌། སྗེབ་སྦྱོར་དང༌། 

སན་ངག་དང༌། ཚིག་གྜི་རྒྱན་དང༌། མྜིང་གྜི་མངོན་བརོད་དང་ཐ་སད་ཀྜི་གཙུག་ལག་

མཐའ་དག་ལ་བློ་གོས་ཀྜི་འཇུག་པ་ཐོགས་མྗེད་དུ་རྒྱས་པ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜིཏས་

ས་བཅད་དུ་སྦྱར་བའོ། །དགྗེའོ། །

སོམས་གཙང་འགྜིག་གསུམ་ལྡན་པ་དང༌། །ལྗེགས་མགོགས་དག་གསུམ་དྲུག་

ཚང་ན། །མཁས་པའྜི་གོ་ས་ཐོབ་པ་ཡྜིན། །སོབ་དཔོན་ཡྜིག་འབྲུར་མ་བལྟས་



སྡེབ་སྦྱོར་ཡིད་ནྱོར།
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ཤྜིང༌། །རྣམ་དཔོད་བློ་ཡྜིས་མ་ཆོད་ཅྜིང༌། །སྜིང་རུས་ཁོང་དུ་མྜི་འཇུག་པ། །གོ་ཚད་

རང་བཟོའྜི་ཡྜི་གྗེ་རྣམས། །ནམ་མཁར་ཆར་སྤྜིན་འདུས་པ་བཞྜིན། །སྗེར་བུ་བྱུང་ན་རང་

སར་དྭངས། །དྗེས་ན་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ལྗེགས། །ཞྗེས་ཡྜི་གྗེ་པ་རྣམས་ལ་གདམས་

སོ༑ །



 པར་བང་སྱོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞྜི་བའྜི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྜིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྜི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྜི་གཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྜི། །

དྲྜི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྜི་འདྜི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྜི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྜི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྜི་སྒོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའྜི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྗེས་ལྗེགས་ནོར་བུའྜི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅྗེས་འཛམ་གྜིང་ཡངས་པའྜི་ཁོན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞྜི་བའྜི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲྗེན་

ཤཱཀ་སྗེངྗེའྜི་རྜིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་དུ་

མའྜི་ཆྗེད་དུ་དམྜིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རྜིས་མྗེད་ཀྜི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའྜི་དགྗེ་བསྔོའྜི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྜི་

དགྗེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །
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