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༄༅། །དེ་ཡང་བསྟན་བཅྡོས་འདིའི་མཛད་པ་པྡོ་ནི། ༸རེ་བྡོ་བཟང་གྲགས་པའི་དངྡོས་སྡོབ་བསྟན་

པ་ཕྡོགས་མཐར་སེལ་བའི་དར་ཆེན་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ལྡན་མ་མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་བའི་སྐུའི་

སྐེ་བར་གྲགས་པའི་༸རེ་བྡོ་བཟང་བསྟན་པ་ཆྡོས་འཕེལ་ལམ་ཡྡོངས་གྲགས་སུ་དཔལ་དབང་ཆེན་

དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ ༼༡༨༣༢ -- ༡༨༨༨༽ ཞེས་འབྡོད་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། འཇམ་མགྡོན་རྒྱལ་

བའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྡོང་སེལ་གསུམ་མཛད་པ་ལ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་སྐེས་ཆེན་ཁྡོང་ནི་བསབ་

གསུམ་གི་ཡྡོན་ཏན་རབ་ཏུ་གཏམས་ཤིང་དེའི་འབྲས་རྟགས་སུ་ཕི་འདུལ་བའི་ཀུན་སྤྡོད་དང་ནང་

གསང་སྔགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་ནི་ཁྡོང་གི་སྡོབ་མ་ཚད་འཛིན་རྣམས་ཀིས་

མཛད་པའི་བསྟན་བཅྡོས་ཀི་ཁྡོད་ནས་ཟུར་ཙམ་རེ་ཐྡོན་པ་དག་དང་། གཞན་ཡང་ཁྡོང་གིས་མཛད་

པའི་རིན་བྲལ་གི་གསུང་རྩྡོམ་འདི་དག་ལས་གསལ་པྡོར་རྟྡོགས་ཐུབ། དེར་མ་ཟད། རེ་བ་མས། 

མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གི་ནི། །མཛད་པ་མཆྡོག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤིར་མཉམ་མེད་

ཐུབ་པའི་དབང་པྡོ་དང་སྡོས་སུ་འཇམ་མགྡོན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྡོགས་མཐར་སེལ་བའི་སད་

ཆྡོས་སེ་གསར་འཛུགས་དང་སྡོབ་གཉེར་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་ཆྡོས་འཁིད་མཛད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བསྟན་

བཅྡོས་རིན་ཐང་དང་བྲལ་བ་གསུང་འབུམ་འདི་དག་ངེད་ཅག་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་བགྡོ་སྐལ་དུ་

འཇྡོག་པར་མཛད་པ་ནི་བཀའ་དིན་བ་མེད་ཀི་མཛད་རེས་ཞིག་ཏུ་འཁུམས།

ཕྡོགས་སྒིག་གསུང་འབུམ་པྡོད་ལྔ་ཅན་འདིའི་མ་ཕི་ནི། མདྡོ་ཁམས་ས་པ་ལབ་ཁྡོག་གི་

མཁེན་རྒྱ་ཡངས་པ་བྡོ་བཟང་བྡོ་གྲྡོས་ལགས་ནས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀིས་དམ་པ་ཁྡོང་གི་གསུང་

ཐྡོར་བྡོད་ལྡོངས་མཐའ་དབུས་གང་བཞུགས་རྣམས་ངལ་བ་ཆེན་པྡོས་འཚོལ་སྡུད་ཀིས་ཕི་ལྡོ་ 
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༢༠༠༠ ལྡོར་ཕྡོགས་སྒིག་ཞུས་པའི་དཔེ་རིང་ལ་གཞིར་བྱེད་པ་ཡིན། སྤིར་དམ་པ་ཁྡོང་གི་གསུང་

རིན་ཐང་བྲལ་བ་དང་། དམིགས་བསལ་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གི་དཀིལ་ཆྡོག་དང་འབྲེལ་

བའི་འགྲེལ་རྩྡོམ་ཁད་འཕགས་ཞིག་ཡྡོད་པ་སྔར་གྡོ་མྡོང་ཙམ་ཡྡོད་ཀང་། ཕི་ལྡོ་ ༢༠༠༩ ཡི་ནང་ལ་

མ་གཏྡོགས་མཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། རྩ་ཆེན་རིན་བྲལ་གི་གསུང་རྩྡོམ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དེབ་གཟུགས་སུ་

པར་སྐྲུན་བྱ་ཐུབ་ན་དབང་ཆྡོག་སྐུར་བའི་བ་ཆེན་ཁག་དང་། དབུ་ཕར་གི་གཞུང་ལ་སྡོབ་གཉེར་

མཛད་པའི་གྲྭ་བྡོ་གསལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཐུན་མིན་གསྡོ་བ་རིག་པ་ལ་དྡོ་སྣང་ཅན་རྣམས་ལ་

དགེ་མཚན་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་བར་མཐྡོང་ནས་ལྡོ་དེ་གའི་ལྡོ་མཇུག་ལ་ཁྡོ་བྡོ་རང་ངྡོས་ནས་མ་

བསྐུལ་རང་མྡོས་ཐྡོག་འྡོས་འགན་ནན་གིས་ཁུར་ཏེ་མ་ཕི་ཀམ་པིའུ་ཊར་ནང་འཇུག་རྒྱུ་འགྡོ་

བརྩམས་ཤིང་། དེ་ནས་ཞུ་དག་ཆེད་པར་བཤུས་ཐེངས་འགའ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ཚེགས་ཆེ་

ཤྡོས་ནི་སྡོབ་གཉེར་གི་རྩ་ཆེའི་དུས་ཚོད་ལས་ཟུར་དུ་དུས་ཚོད་བཅད་ནས་བཏང་བ་དང་། གཞན་

ཡང་ཞུ་དག་བསྐར་ཞུ་ཡང་ཞུ་བྱས་པ་དང་། དཀར་ཆག་དང་ས་བཅད་དང་རྩ་བ་ཤན་སྦར་

བསྒིགས་པ་སྡོགས་མདྡོར་ན་ལྡོ་ངྡོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་རིང་ལ་ལས་དྡོན་འདི་བརྩམས་ནས་མཐར་

གསུང་འབུམ་ཡྡོངས་རྡོགས་ལེགས་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ད་དུང་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་

དཔལ་མྡོའི་ལུགས་ཀི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གི་དབང་ཆྡོག་སྟ་གྡོན་དང་དངྡོས་གཞི་

དང་། གཞན་ཡང་ཁྡོང་གི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་སྡོགས་བསྟན་བཅྡོས་མང་དག་གཅིག་ད་དུང་གར་ཡྡོད་

མ་ཤེས་པར་བྡོར་བརླག་ཏུ་ཤྡོར་ནས་ལག་ཏུ་མ་སྡོན་སྟབས་པར་སྐྲུན་ཞུ་ཐུབ་མ་བྱུང་། རེས་སྡོར་

ལག་ཏུ་བྱུང་མཚམས་རིམ་བཞིན་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའི་རྩྡོལ་འདྡོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྡོ་བྡོ་ནི་སྐེས་སྦངས་

ཀི་ཡྡོན་ཏན་དང་། དཔལ་འབྱྡོར་འཁྡོས་ཀ་སྡོགས་གང་ཅིར་དམན་པ་ཡིན་ཀང་། སྐྡོན་མེད་པའི་

ལྷག་བསམ་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་༸འཇམ་མགྡོན་བ་མའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་འགྲྡོ་བའི་དྡོན་

ལ་དམིགས་ནས་ལས་དྡོན་འདི་བརྩམས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དཔེ་དེབ་འདི་སྒིག་སྦྡོར་བྱ་ཚུལ་ནི། པར་རྩ་ཀམ་པིའུ་ཊར་ནང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ལ་མཚོན་ན། 

དཔེ་རིང་ཤྡོག་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཙམ་སེར་བྱེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་པར་འཇུག་བྱས་པ་ཕུད་
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དེ་མིན་ཡྡོངས་རྡོགས་དུས་ཚོད་ནམ་ཁྡོམ་ལ་ཁྡོ་བྡོ་རང་ཉིད་ཀིས་བཅུག་པ་ཡིན། དེང་གི་དུས་སུ་

རྩ་བ་ཤན་སྦར་དང་ས་བཅད་སྒིག་བཀྡོད་ཀི་ལམ་སྡོལ་ཆེས་ཆེར་དར་ནས་ཕག་དཔེ་མང་དག་

ཅིག་པར་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། དེའི་དགེ་མཚན་ཀང་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་དཔེ་

དེབ་འདི་ཉིད་ཀང་རྩ་འགྲེལ་སྦར་མ་དང་ས་བཅད་བར་འཇུག་ཐྡོག་བཟྡོས་པ་ཡིན། འྡོན་ཀང་། རྩྡོམ་

པ་པྡོའི་མ་ཡིག་ངྡོ་མ་དང་འཁྲུགས་འཛིང་མི་ཡྡོང་བའི་སད་གསར་འཇུག་ཁག་རྣམས་ནག་

གཟུགས་སུ་བཀྡོད་ཡྡོད་པས་དགྡོངས་འཇགས་འཚལ། ཞུ་དག་སྐབས་སུ་མ་དཔེ་གཅིག་པྡོ་དེ་

ཉིད་ལས་གཞན་ལྷ་ས་དང་ལབ་དགྡོན་པའི་ལྕགས་པར་དཔེ་རིང་དེ་ལག་ཏུ་མ་སྡོན་ནས་གཤིབ་

བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟབས་མ་དཔེ་དེ་ཉིད་ལ་གཞི་འཛིན་མ་བྱེད་མཐུ་མེད་དུ་གྱུར། ལར་ནས་མ་

དཔེ་དེའི་ནང་དུ་ནྡོར་འཁྲུལ་ཆད་ལྷག་ཇི་སེད་ཅིག་འདུག་པས་མངྡོན་གསལ་དྡོད་པྡོའི་རིགས་

རྣམས་བཅྡོས་པ་མ་གཏྡོགས་གཞན་བཅྡོས་མ་བདེ་བའི་དྡོགས་གཞིའི་རིགས་རྣམས་འྡོལ་ཚོད་

ཀིས་བཅྡོས་ན་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་དགེ་ལས་སྐྡོན་ཚབས་ཆེ་བར་བསམས་ནས་རང་

གསྡོར་བཞག་པ་ཡིན། གསུང་འབུམ་པྡོད་འདི་དག་སྒིག་སྦྡོར་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྡོད་འདུལ་བ་འཛིན་

པ་སེར་བྱེས་ལྡན་མ་ལྷ་རམས་པ་བསྡོད་ནམས་ཆྡོས་གྲགས་ལགས་ནས་ལྷག་བསམ་ཟྡོལ་མེད་

ཀིས་སྔ་ཕིར་ཞུ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཕག་རྡོགས་གནང་བ་དང་དམ་པ་ཁྡོང་གི་རྣམ་ཐར་བསྡུ་སྒིག་

གནང་བ་ལ་བཅྡོས་མིན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དམིགས་བསལ་ལབ་ཀི་མཁས་དབང་བྡོ་བཟང་

བྡོ་གྲྡོས་མཆྡོག་ལ། བྡོར་བརླག་ཐྡོར་ཞིག་ཏུ་སྡོང་བའི་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་རྩ་ཆེན་གསུང་འབུམ་འདི་

ལྟ་བུ་ཞིག་སར་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདིར་གསྡོན་གནས་ཐུབ་པ་མ་ཟད་སྐལ་ལྡན་སྐེ་བྡོ་བརྒྱ་

ཕྲག་གི་མིག་ལམ་དུ་མངྡོན་ཐུབ་པའི་ཕག་རེས་འཇྡོག་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྡོ་

བྡོས་ཀང་རང་ནུས་གང་ལྕྡོགས་ཀིས་ཟུར་དུ་ཞུ་དག་ཐེངས་འགའ་བྱས་པའི་ཁུལ་ཡིན་ཀང་། ད་

དུང་ཡང་རྡོངས་པའི་དབང་གིས་ཡིག་ནྡོར་ལྷག་ཆད་ཡྡོད་པ་ནི་སྡོས་མ་དགྡོས་པས་ཀྡོག་པ་པྡོ་

རྣམས་ཀིས་དེ་དག་ཁྡོ་བྡོར་གསལ་བཤད་བྱེད་ཚེ་བསྐར་དུ་པར་སྐྲུན་སྐབས་སུ་ནྡོར་བཅྡོས་གཏང་

རྒྱུར་ཕན་ཐྡོགས་རླབས་ཆེན་ཐྡོན་རྒྱུར་ལགས་པས་དེ་ལུགས་དགྡོངས་ཚུལ་ལྷུག་པྡོར་སྡོལ་གནང་



པར་སྐྲུན་སོན་གེང་།

  iv  

ཡྡོང་བ་ཞུ། 

དམ་པ་ཁྡོང་གི་གསུང་རྩྡོམ་རྣམས་གསུང་འབུམ་པྡོད་ཕྲེང་ལྔ་རུ་ཕྡོགས་སྒིག་ཞུས་ཡྡོད་

ལ། 

དེ་ཡང་པྡོད་ཕྲེང་དང་པྡོའི་ནང་དུ། དཔལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའི་རྒྱུད་ལས་རེ་བཙུན་བ་མ་

ལུང་དུ་བསྟན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། དེའི་ལུང་བསྟན་རྣམ་བཤད། དེ་བཞིན་དུ་དགེས་རབ་རྡོ་

རེའི་རྟྡོགས་བརྡོད་འཇིགས་མེད་སན་འགྱུར་དང་དེའི་འགྲེལ་པ། རྟྡོགས་པའི་ཉམས་མགུར། མཁའ་

འགྲྡོའི་རྟགས་བསྟྡོད། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་མཆན་འགྲེལ་ཟིན་བྲིས། རང་དང་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའི་

རྣམ་གཞག སྔགས་ཀི་ས་ལམ། བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གི་སྔྡོན་འགྲྡོ་སྦྡོར་བའི་ཆྡོས་དྲུག་ཉམས་སུ་

ལེན་ཚུལ་དང་། སྦྡོར་ཆྡོས་དྲུག་གི་ཁིད་ཡིག་བཅས་བཞུགས་ཡྡོད། 

པྡོད་ཕྲེང་གཉིས་པའི་ནང་དུ། ཕར་ཕིན་གཞུང་འགྲེལ་མི་ཕམ་ཞལ་ལུང་ལེགས་བཤད་

མཁས་པའི་དགྡོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 

པྡོད་ཕྲེང་གསུམ་པའི་ནང་དུ། བསྟན་བཅྡོས་དབུ་མ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ་འཇམ་དབྱངས་

ཞལ་ལུང་མཁས་པའི་དགྡོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 

པྡོད་ཕྲེང་བཞི་པའི་ནང་དུ། ཁབ་བདག་རྣམ་སྣང་ཆེན་པྡོའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་འཇུག་པའི་སྟ་

གྡོན་དང་དངྡོས་གཞིའི་ཆྡོ་ག་དང་། དཔལ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པ་ལྷ་ལྔའི་དབང་གི་སྡོབ་མ་སྟ་གྡོན་དང་

དངྡོས་གཞིའི་ཆྡོ་ག་དང་། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་གི་སྡོབ་མ་སྟ་གྡོན་དང་དངྡོས་གཞིའི་

ཆྡོ་ག་བཅས་དང་། 

པྡོད་ཕྲེང་ལྔ་པའི་ནང་དུ། ལས་བཞིའི་འཁྡོར་ལྡོའི་རྣམ་གཞག སྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་འབྱུང་

གནས་ཀི་རྣམ་ཐར་གསྡོལ་འདེབས། དུག་རིགས་དི་མ་འཁྲུད་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན། དུག་བཅྡོས་

ཀི་མན་ངག དག་སྔགས་མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་རྣམ་གཞག དག་པྡོའི་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་མཁེན་དགྡོངས། 

ཛམྦྷ་ལ་སེར་པྡོའི་སྡོ་ནས་གཏེར་ཆེན་བུམ་བཟང་སྒྲུབ་ཆྡོག ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་ནྡོར་སྒྲུབ་དང་ཆུ་

སྦིན། ལྡན་མ་སྐབས་མགྡོན་མདྡོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་སན་དཔྱད་ལག་ལེན་གི་ཆྡོས་ཚན་



པར་སྐྲུན་སོན་གེང་།

  v  

འགའ་ཞིག་བཅས་བཞུགས་ཡྡོད།

མཐའ་དྡོན། པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དགེ་རྩ་ཅི་མཆིས་པ་འདིས། རྒྱལ་བསྟན་རིན་པྡོ་ཆེ་དར་

ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། འཛམ་གིང་ཕྡོགས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་བདེ་དགས་ཡུགས་གཅིག་ཏུ་

ཁབ་པའི་སྡོན་འདུན་དང་བཅས། ཞུ་སྒིག་པ་སེར་བྱེས་ལྡན་མ་བྱམས་པ་ཆྡོས་དབང་གིས་ཕི་ལྡོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༠༢ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷྡོ་ཕྡོགས་སེ་ར་དགྡོན་པ་ནས་པར་སྐྲུན་སྔྡོན་གེང་དུ་བྲིས་

པའྡོ། །



  1 

༄༅། །ལྡན་མ་ལབ་སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ་མཁས་

ཤིང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་མ་ཧཱ་པཎི་ཏ་ཆེན་པོ་དཔལ་དབང་

ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རོ་རེའི་མཛད་

རྣམ་སིང་བསྡུས་དད་གསུམ་པདོ་འབེད་

པའི་ཉི་གཞོན་ཞེས་བ་བ་

བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བ་མེད་སྐུ་བཞིའི་རིན་ཆེན་བ་གམ་བརྩེགས། །

མཁེན་བརྩེའི་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་རྣ་ཆས་བརྒྱན། །

སྟྡོན་པ་གསེར་རིའི་དབུས་ན་མངྡོན་འཕགས་པ། །

ཐུབ་དབང་ས་འཛིན་དབང་པྡོར་གུས་པས་འདུད། །

རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་བལྟ་བའི་མིག །

སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲྡོད་པའི་འཇུག་ངྡོགས་མཆྡོག །

བརྩེ་བས་བསྐྡོད་པའི་ཐབས་མཁས་མཛད་པ་ཡིས། །

གསལ་མཛད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །

གང་གི་མཚན་ཙམ་འཛིན་པའི་སྐེ་བྡོ་ལ། །

མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་དངྡོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །

བདེ་བག་སྡོལ་མཛད་རྒྱལ་ཡུམ་སྒྡོལ་མ་ལ། །
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གུས་པས་འདུད་དྡོ་བརྩེ་བས་རེས་སུ་བཟུང༌། །

རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རེའི་ངྡོ་བྡོ་སིང་རེའི་ལྷ། །

རིགས་ཀུན་བདག་པྡོ་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ཡི། །

གསང་གསུམ་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་བརྡོད་པ་ལ། །

ལྷ་དང་མཁའ་འགྲྡོ་རྣམས་ཀིས་གནང་བ་སྡོལ། །

དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ་རྣམ་ཐར་གསྡོལ་འདེབས་ལས། རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་སྟྡོབས་ནུས་གཟུགས་

པདྨ་དབང༌། །གསུམ་ལྡན་མི་ཡི་ཟྡོལ་དུ་མངྡོན་བཞེངས་པ། །རིགས་ཀུན་ཁབ་བདག་ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་

པྡོ་ཆེ། །དགེས་རབ་རྡོ་རེའི་ཞབས་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་བཞིན། ལབ་

སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་སྐབས་མགྡོན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་

རེ་མཆྡོག་༼མཚན་གཞན་བྡོ་བཟང་བསྟན་པ་ཆྡོས་འཕེལ་སྡོགས་མང༌།༽ནི། དཔལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའི་རྒྱུད་

ཀི་ལེའུ་བཅུ་པ་ལས། ཐབས་ཆེན་རྣམ་དག་པདྨྡོའི་དྡོན། །ཤེས་རབ་སྤྲུལ་པའི་མཆྡོག་གྱུར་

པ། །གར་གི་དབང་ཕྱུག་བདེ་བ་ཆེ། །རྡོ་རེ་རྟ་ཉིད་སྤྲུལ་པར་མཛད། །གཞན་ཡང་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་

པྡོ། །སྣ་ཚོགས་མཐུ་ཡིས་འདུལ་མཛད་དེ། །དག་པའི་འགྲྡོ་ལ་མཐུན་བྱས་སྐུ། །གསེར་འྡོད་མཚན་

དང་དཔེ་བྱད་ལྡན། །གྡོ་བྱེད་ཐེག་པ་བ་ན་མེད། །ཟབ་མྡོ་གསང་སྔགས་ཇི་བཞིན་པར། །རྒྱལ་བ་

བདེ་གཤེགས་ཕག་རྒྱའི་སྐུ། །རབ་སྤྲུལ་དཀིལ་འཁྡོར་སྣ་ཚོགས་བདག་ཅེས་དང༌། ཡང་རྒྱུད་ཀི་

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། དེ་ནས་པདྨྡོ་ཆགས་པའི་སྐུས། །གསུང་གི་གཟི་མདངས་རྒྱས་མཛད་

དྡོ། །ཕག་རྒྱ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གནས་སྦྡོར་བས། །གསེར་མིག་འདབ་བཟང་གྲྡོང་ཁེར་དང༌། །ལངྐའི་

གནས་ཚོགས་སིན་པྡོའི་སེ། །ཀླུ་རྒྱལ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕིར། །རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་སྡོམས་འཁྡོར་ལྡོ་

ཡིས། །ལྷ་ཆེན་ལ་སྡོགས་འདུལ་བར་དགྡོངས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྡོམས་ཞུགས་ཏེ། །པདྨ་རྟ་

མཆྡོག་སྤྲུལ་པར་མཛད། །དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་སྡོམས་འཇུག་ལས། །སེམས་དཔའ་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གི་ཡབ། །རྡོ་རེ་འཛིན་དབང་ཐུབ་ཉིད་དང༌། །རིགས་ཉིད་སྤྲུལ་པའི་ལུང་ལས་གྲུབ། །ཅེས་དང༌། 
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གཞན་ཡང་རེ་འདིའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ངྡོ་མཚར་ཅན་དུ་མ་ཞིག་བཅྡོམ་

ལྡན་འདས་ཉིད་ཀིས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་ལུང་བསྟན་རྣམ་བཤད་སྡོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །དེ་

ལྟར་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ལུང་གིས་ཟིན་ཅིང་ལུང་དང་རྟྡོགས་པའི་ཡྡོན་ཏན་གྲངས་མེད་པས་

ཐུགས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པ། མཁས་དང་གྲུབ་པའི་གྡོ་འཕང་མཐྡོན་པྡོར་གཤེགས་ཏེ་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་

ཟུང་འཇུག་རྡོ་རེ་འཆང་གི་སར་གཤེགས་ཤིང་མཚན་སན་མདྡོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དང་རྒྱ་ནག་

སྡོག་ཡུལ་སྡོགས་འཇིག་རྟེན་ཡྡོངས་ལ་གྲགས་པའི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ། སྐེ་

འགྲྡོ་ཡྡོངས་ཀི་མགྡོན་སྐབས་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་ཅིང་མཉམ་མེད་བུ་རམ་ཤིང་པའི་བསྟན་པ་

རིན་པྡོ་ཆེ་སྤི་དང་བྱེ་བྲག་ཁམས་གསུམ་བ་མ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའི་བསྟན་པ་ཕྡོགས་

དུས་ཀུན་ཏུ་སེལ་བ་ལ་འཕྲིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་རབ་ཏུ་ཡངས་ཤིང་བཀའ་དིན་གི་ཕུང་པྡོ་གཞལ་

དུ་མེད་པའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་རྩྡོད་མེད་ཀི་མ་ཧཱ་པཎི་ཏ་ཆེན་པྡོ་ལབ་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་

ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་སྐབས་མགྡོན་རྡོ་རེ་འཆང་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་

རེ་མཆྡོག་གི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ལ་ཕི་ཡི་རྣམ་ཐར། ནང་གི་རྣམ་ཐར། གསང་བའི་རྣམ་ཐར། ཆེས་

གསང་བའི་རྣམ་ཐར་བཅས་ཡྡོད་པ་རྣམ་ཐར་ལྡོ་རྒྱུས་དག་ཏུ་གསལ་ལ། དེ་ཡང་སྡོབ་དཔྡོན་ཟླ་བ་

གྲགས་པས། ནམ་མཁའ་མེད་པས་འདབ་ཆགས་ལྡྡོག་པ་མི་འགྱུར་གི། །འདིར་ནི་རང་མཐུ་ཟད་

པས་ལྡྡོག་པ་འགྱུར་དེ་བཞིན། །སྡོབ་མ་དང་བཅས་སངས་རྒྱས་སས་རྣམ་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཡྡོན་

ཏན་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་མ་བརྡོད་ལྡྡོག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

ཀང༌། ཁེད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ཡི། །ཚུལ་འདི་རྒྱལ་སས་རང་རྒྱལ་ཉན་ཐྡོས་

ཀིས། །ཇི་ཙམ་བརྟགས་ཀང་བྡོ་ཡི་ཡུལ་མིན་ན། །ཚངས་དང་དབང་པྡོ་སྡོགས་ཀིས་སྨྡོས་ཅི་

འཚལ། །མཁའ་ལྡིང་དབང་པྡོས་མཁའ་ལ་བགྲྡོད་བགྲྡོད་ནས། །ནམ་ཞིག་རང་སྟྡོབས་བྲི་བས་ལྡྡོག་

འགྱུར་གི། །ནམ་མཁའ་ཟད་པས་ལྡྡོག་པ་མིན་དེ་བཞིན། །ཁྡོད་ཀི་ཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པའང་དེ་ལྟར་

ལགས། །ཞེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་བཞིན། ཁྡོང་གི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བརྡོད་པའི་

ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་འདིར་སྐབས་སུའང་མ་བབས་ཤིང༌། དེ་དག་གི་ཚུལ་ནི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མྡོ་
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དང་དངྡོས་སྡོབ་ཆེན་མྡོ་དག་གི་མཛད་རྣམ་དང་ལྡོ་རྒྱུས་དག་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། འདིར་ཁྡོང་

གི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས་ཞིག་བརྡོད་ན། 

༡༽ དེ་ཡང་སྐུ་བལྟམས་པའི་ཚུལ་ནི། ཁྡོང་ནི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཕགས་པ་

སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་གདུལ་ཞིང་གངས་རི་རྭ་བས་བསྐྡོར་བའི་ཞིང་ཁམས་དབུས་ཀི་འྡོལ་ཁ་ལྷ་

རིས་ཞྡོལ་རིང་ཕིའི་ཡུལ་དུ། རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡབ་ཆྡོས་རྒྱལ་སྡོང་བཙན་སམ་

པྡོའི་གདུང་རྒྱུད། གཞན་ཡང་རྒྱལ་དབང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་སྡོགས་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མ་

བལྟམས་མྡོང་བའི་རུས་རྒྱུད་ཡབ་ཛཱ་ཡ་ཞེས་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀི་སྐྡོན་བརྒྱད་དང་བྲལ་ཞིང་བྱང་

སེམས་དང་ཞི་དུལ་གཏྡོང་ཕྡོད་ཅན་གི་མ་ཡུམ་དམ་པ་པ་སངས་སྒྡོལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ། དུས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་ཆུ་འབྲུག་ལྡོ་དང་ཕི་ལྡོ་ ༡༨༣༢ ལྡོའི་ནག་པ་ཟླ་བའི་

ཚེས་བཅྡོ་ལྔའི་ཉི་ཤར་འབྲུག་གི་དུས་སུ། ངྡོ་མཚར་བའི་ལྟས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷུམས་སུ་

ཞུགས་སྐབས་ཡུམ་གི་མནལ་ལམ་དུ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྡོར་ལས་གསེར་གི་རྡོ་རེ་མང་པྡོ་སྤྡོས། དེ་

ཀུན་རང་གི་སིང་ཁར་ཐིམ་པར་རིས་པ་དང་ཡབ་ལའང་མཚན་ལྟས་དེ་འད་བ་བྱུང་བ་དང༌། ཡུམ་

གི་མུ་ལི་ཏིང་གི་མཚོར་མཇལ་ཚེ། ཤེལ་གི་ཕྡོ་བྲང་ནས་སྤན་རས་གཟིགས་མཐྡོང་སྟེ་དགེ་སྡོང་གི་

གཟུགས་གྱུར། སིང་ཁར་ཐིམ་སྣང་བྱུང༌། དེའི་ཞྭ་སེར་ཐད་ནས་རྡོར་དིལ་མེ་ལྡོང་ཟླུམ་པྡོ། ལམ་

རིམ་གི་གེགས་བམ་དི་བྲལ་ཐིམ་ཅན་དངྡོས་སུ་རེད་པ་སྡོགས་ངྡོ་མཚར་གི་ལྟས་བཟང་མང་པྡོ་

བྱུང༌། 

སྐུ་འཁྲུངས་སྐབས་འྡོད་དམར་པྡོས་གནས་ཁང་ཀུན་ཁབ་པ་དང༌། མེ་ཏྡོག་དང་ཤིང་དམར་

པྡོ་དེང་སང་རེའི་བ་ཤིང་དུ་གྲགས་པ་དེ་སྐེས། སྐུ་འཁྲུངས་མ་ཐག་སྤན་རས་གཟིགས་སེམས་ཉིད་

ངལ་གསྡོའི་བཞུགས་སྟངས་མཛད་ཅིང༌། ཡིག་དྲུག་དང་དབྱངས་གསལ་ལྷང་ལྷང་གསུངས་པས་

ཐམས་ཅད་ངྡོ་མཚར་དང་ཡ་མཚན་གི་གནས་ལ་བཀྡོད། ཁྡོང་གི་སྐུ་ཡི་དཔྲལ་བ་ལ་ཨ་དང༌། ཕག་

གཡས་ཀི་དཔུང་པ་ལ་པདྨ། ཕྲག་པར་ཨྡོཾ། ཕག་གཡྡོན་གི་མཐེབ་འཛུབ་ཀི་བར་གི་རྒྱབ་ངྡོས་ལ་

ཧྲི། སྐུ་སད་ལ་སྟག་ཤམ་གི་རི་མྡོ་གསལ་པྡོ་ཡྡོད་པ་སྡོགས་རྟགས་མཚན་ངྡོ་མཚན་ཅན་དུ་མ་
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མངའ་ལ། དེ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་མཛད།

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བྡོ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ། སྤྲུལ་སྐུ་

འདི་འད་རེད་དཀའ་བ་སྡོགས་བསྔགས་བརྡོད་རྒྱ་ཆེར་མཛད། སྐུ་གཞྡོན་ནུའི་དུས་སྡོབ་དཔྡོན་

པདྨ་ཀ་ར་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཤིང༌། དགུང་ལྡོ་གསུམ་བཞི་

ཙམ་ནས་རིན་པྡོ་ཆེའི་གཏེར་སྟྡོན་པ་དང༌། ལྷ་དང་མཁའ་འགྲྡོ་མ། མི་མིན་རྣམས་ཀིས་རིན་པྡོ་ཆེའི་

ཡྡོ་བྱད་ཕུལ་བ་སྡོགས་མང་དུ་བྱུང་ཞིང༌། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་ཆྡོས་སྐྡོང་རྣམས་ཀི་

ཞལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་པ་དང༌། ཆྡོས་གསུངས་ཤིང་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་སྡོགས་མང་དུ་བྱུང་

ངྡོ༌། །

རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངྡོས་སྡོབ་འདན་མ་མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་ཐྡོག་མ་ལབ་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་

དགྡོན་པ་ཕག་འདེབས་པ་མཛད་པའི་ཚེ། ལབ་དགྡོན་པའི་དང་ཐྡོད་ཀི་སྟེང་གི་མཁའ་དབྱིངས་ནས་

མཉམ་མེད་ཐུབ་དབང་གཙོ་འཁྡོར་གསུམ་གིས་ཞལ་མངྡོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་དང་། མཆྡོག་ཟུང་

རྣམ་གཉིས་ཀི་རྣམ་སྦར་གི་གྲྭ་བཞི་ནས་བརྐྱང་ཏེ་རི་མྡོ་ས་ལ་ཕབ་པ་དང་། མ་འྡོངས་པ་ན་གནས་

འདིར་རིགས་གསུམ་མགྡོན་པྡོའི་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མར་ཕེབས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་འགྲྡོ་བའི་དྡོན་བྱེད་དྡོ་

ཞེས་དགྡོན་པའི་ཆགས་དབྱིབས་དང་བསྟན་བདག་བ་མ་ཡང་རྒྱལ་བ་རིགས་གསུམ་མགྡོན་པྡོའི་

རྣམ་སྤྲུལ་ཡིན་པ་སངས་རྒྱས་རང་ཉིད་ཀིས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ། རྒྱ་གར་གི་པཎ་གྲུབ་

མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་ཇྡོ་བྡོ་སྨི་ཏི་ཛྙ་ན་ཀིརྟི་མཆྡོག་ཀང་ལབ་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་ལབ་ཀི་ས་ཆ་གང་སར་བྱིན་

གིས་བརླབ་ཏེ་ངྡོ་མཚར་གི་རྣམ་ཐར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང་། ཁྡོང་ལའང་སྔར་དང་མཚུངས་པ་

ཐུབ་དབང་གཙོ་འཁྡོར་གསུམ་གིས་ཞལ་གཟིགས་གནང་ཤིང་མ་འྡོངས་པ་ན་གནས་འདིར་རིགས་

གསུམ་མགྡོན་པྡོའི་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མར་བྱྡོན་པ་ལུང་བསྟན་གནང་བ་དང་། མཁའ་འགྲྡོའི་རྟགས་

བསྟྡོད་ལས། ལྷ་ཡང་གསང་མདུན་དུ་ཤར་བ་ནི། །ཐུགས་ཟག་མེད་ཀྡོང་དུ་རྡོ་གཅིག་རྟགས། །དེའི་

ཐུགས་འྡོད་སྐུ་ལ་ཕྡོག་པ་ནི། །ཁྡོད་སྤྲུལ་གཞི་ལྷ་དེ་ཡིན་པའི་རྟགས། །ཞེས་དང་། ཡང་། དགྡོན་

ཆྡོས་སེ་ཆེན་པྡོའི་རྒྱབ་རི་ངྡོས། །བྲག་ཕུར་བུ་འད་བའི་འཕུར་གཤྡོག་སྟེང་། །གནས་པདྨ་འྡོད་ཀི་
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ཞིང་ཁམས་སུ། །ལྷ་འཕགས་མཆྡོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་དེ། །དྡོན་མ་རུངས་ལ་ལ་འདུལ་མཛད་

ཕིར། །ལྷ་ཁྡོ་རྒྱལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པ་དངྡོས། །རེ་མཚུངས་མེད་དིན་ཅན་བ་མ་མཆྡོག །ཕ་གྲུབ་པའི་

དབང་ཕྱུག་མཚན་བརྡོད་དཀའ། །མགྡོན་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་འཆང་། །ཞེས་སྡོགས་

གསུངས་པ་བཞིན། དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། ལབ་སྐབས་མགྡོན་

སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱྡོན་རྣམས་འཕགས་མཆྡོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོའི་རྣམ་འཕྲུལ་མི་ཡི་རྣམ་པར་རྡོལ་པ་

ཤ་སྟག་ཡིན་པ་གྲགས་སྡོ། །

༢༽ གསན་སྦྡོང་གནང་ཚུལ་ནི། དེ་ནས་མི་རིང་བར་དབུས་ཀི་གདན་ས་རུ་ཕེབས། སེ་

ར་ཐེག་ཆེན་གིང་དང་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གི་ལྡན་མ་ཁང་ཚན་དུ་ཆྡོས་ཞུགས་མཛད། པཎ་ཆེན་

བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྡོ་འཕན་པྡོ་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད། སྟག་ཕུ་ཡྡོངས་

འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། རྒྱུད་སད་མཁན་ཆེན་གྲགས་པ་བརྩྡོན་འགྲུས། བྲག་རི་བྡོ་བཟང་ཆྡོས་

འབྱྡོར་རྒྱ་མཚོ། པཎ་ཆེན་ཕྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། རེ་གསེར་སྐང་རྡོལ་པའི་རྡོ་རེ། ཨ་ཁུ་རིན་པྡོ་ཆེ། 

རེ་སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་སྡོགས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་བ་མ་དམ་པ་བཅུ་ཕྲག་དུ་མའི་ཞབས་

ལ་གཏུགས།

རྒྱ་བྡོད་ཀི་མདྡོ་སྔགས་ཀི་བསྡུས་པའི་གཞུང་ཆེན་ཡྡོངས་རྡོགས་དང་ཁད་པར་དུ་རེ་ཡབ་

སས་ཀི་མདྡོ་སྔགས་ཀི་ལེགས་བཤད་རྣམས་དང༌། རེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀི་སྤི་མཐའ་ཕྲེང་དང་ཀུན་

མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་སྤི་མཐའ་སྡོགས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པྡོད་ལྔ་དང༌། གསང་སྔགས་

རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་བསྡུས་པའི་ལེགས་བཤད་ཡྡོངས་རྡོགས་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་པ་

ཕྡོགས་རེ་བ་དང་རགས་པ་རེའི་ཆྡོག་པར་མ་མཛད་པར། ཆེས་གསལ་མྱུར་ཟབ་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་

སྡོ་ནས་བརྒལ་བརྟག་མཐིལ་ཕིན་པ་མཛད་དེ་མདྡོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་འཆད་རྩྡོད་

རྩྡོམ་གསུམ་གང་ལའང་མི་འཇིགས་པའི་སྡོབས་པ་ཐྡོབ་ཅིང་མཁས་པའི་ཡྡོངས་རྩེར་གཤེགས།

གཞན་ཡང་ཁྡོང་གིས་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་ཡབ་ཀི་དྲུང་ནས་སན་ལ་

སྦྡོང་བར་མཛད་ནས་གསྡོ་རིགས་ལའང་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་སན་གི་སྐྡོར་ལ་ལགས་རྩྡོམ་ཡང་
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མང་དུ་བཞུགས། གཞན་ཡང་མདྡོ་མཁེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོགས་པ་ཆེན་པྡོའི་ལྟ་

བ་མངྡོན་དུ་བྱས་ཤིང༌། དེའི་སྡོབ་ཆེན་ལྔའི་ནང་ཚན་གཅིག་ཡིན་པར་གྲགས།

གཞན་ཡང་དམ་པ་འདིས་མདྡོ་སྟྡོད་སད་ཀི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའི་དྲུང་ནས་ཆྡོས་དུ་མ་

གསན་པ་སྡོགས་ཆྡོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁྡོང་གི་དངྡོས་སྡོབ་

ཀི་ཁྡོད་དུའང་སྡོབ་ཆེན་བརྒྱད་དང༌། གཞན་ཡང་རྡོང་ཐ་ཆྡོས་འབྱྡོར་ལྷུན་གྲུབ་སྡོགས་དགེ་ལྡན་

པའི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་དང༌། རིང་མའི་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་འཇུ་མི་ཕམ་དང༌། ར་དཔལ་སྤྲུལ་སྡོགས་

ས་དགེ་བཀའ་རིང་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཞིག་འདུས་ཤིང་སྐབས་དེར་མདྡོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དང༌། 

རྒྱ་ནག་སྡོག་པྡོ་སྡོགས་སུ་ས་དགེ་བཀའ་རིང་གི་མཁས་བླུན་ཐམས་ཅད་ཁྡོང་ལ་ཆྡོས་མ་ཞུས་པ་

དང༌། དད་པ་དང་གསྡོལ་འདེབས་མི་བྱེད་མཁན་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར།

ཁྡོང་ནི་རིག་གནས་ཀི་སྐྡོར་ལའང་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང༌། འཇུ་མི་ཕམ་སྡོགས་ཀིས་ཁྡོང་

གི་མདུན་ནས་ཀུན་གཟིགས་དབྱངས་འཆར་ཆེན་མྡོའི་དགྡོངས་དྡོན་རེད་པ་དང༌། འཇུ་མི་ཕམ་

སན་ངག་སྐྡོར་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཡང་ལབ་སྐབས་མགྡོན་ཁྡོང་དང་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་

བ་ཡྡོད་ཚུལ་བཤད་སྡོལ་ཡྡོད་པར་མ་ཟད། མི་ཕམ་གི་བྱ་དཀའ་བའི་སན་ངག་དབྱངས་གསལ་སྡོ་

བཞི་ཚང་བའི་ཤྡོ་ལྡོ་ཀ་ཞིག་ལབ་སྐབས་མགྡོན་ལ་རྩྡོམ་རྒྱུགས་ཕུལ་བ་དེང་སང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་

ཡྡོད་པ་མགྡོ་ལྡོག་སྡོགས་སུ་གསལ་པྡོ་བརྡོད་གེང་ཡྡོད།

༣༽ འཁྡོར་སྡོབ་སྐྡོང་ཚུལ་ནི། དེ་ནས་ཁྡོང་ལ་མདྡོ་སྟྡོད་སད་བར་གསུམ་དང༌། སྟྡོད་

དབུས་གཙང༌། བྱང་སྡོག་པྡོ། སད་རྒྱ་ནག་བཅས་ནས་སྐལ་ལྡན་གི་སྡོབ་མ་རྣམས་བུང་བས་མེ་

ཏྡོག་ལ་འཁྡོར་བ་བཞིན་འདུས་ཏེ། ཕི་ནང་གི་རིག་པའི་གནས་ལ་སྒྡོ་འདྡོགས་ཆྡོད་ཅིང་མཁས་

ཤིང་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་པའི་སྡོབ་མ་མང་དུ་བྱུང༌། ཁད་པར་ཁྡོང་ལ་བྡོད་གངས་ཅན་ལྡོངས་སུ་མཚན་

སན་གི་གྲགས་པ་རླུང་ལྟར་གཡྡོ་བའི་སྡོབ་ཆེན་བརྒྱད་སྟེ། དབུས་ཕྡོགས་སུ་རྭ་སྒེང་དགྡོན་གི་

བསྟན་པའི་བདག་པྡོའམ་རྒྱལ་མཆྡོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཡྡོངས་འཛིན་ཁི་ཆེན་ངག་དབང་

མཆྡོག་ལྡན་གི་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའམ་ར་སྒེང་རྒྱལ་ཐྡོག་དང་པྡོ་ཨ་ཆུ་ཐུ་ནྡོ་མིན་ཧན་ངག་དབང་ཡེ་
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ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོ་དང༌། ཟི་ལིང་སྟྡོང་འཁྡོར་དགྡོན་གི་བསྟན་བདག་བ་

སྤྲུལ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་དང༌། རིང་མའི་མཁས་

གྲུབ་ཆེན་པྡོ་འཇུ་མི་ཕམ་དང༌། མདྡོ་སད་ཕྡོགས་སུ་ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་སྐུ་ཕྲེང་

བཞི་པ་རེ་བཙུན་སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པྡོ་དང༌། སྡོག་པྡོ་ཁལ་ཁ་ཛཱ་ཡ་

པཎི་ཏ་ཆེན་པྡོའི་ཡང་སིད་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བྡོ་བཟང་སན་གྲགས་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། 

ལབ་མཁའ་ལྡིང་སྐུ་ཕྲེང་གྡོང་མ་མཁའ་ལྡིང་ནམ་མཁའ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་དང༌། ལབ་གསེར་གིང་སྐུ་ཕྲེང་

དང་པྡོ་འཇམ་དབྱངས་འཇིགས་མེད་རིག་པའི་རལ་གྲི་དང༌། ལབ་མཁན་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པྡོ་

མཁན་པྡོ་རིན་ཆེན་སེང་གེ་བཅས་ ༼སྡོབ་ཆེན་བརྒྱད་ལབ་ཆྡོས་འབྱུང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་བཀྡོད་ཡྡོད།༽ 

སྡོབ་ཆེན་བརྒྱད་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གྡོང་མ་བཀང་ཞི་འྡོད་གསལ་རྒྱལ་པྡོ་ནས་དད་གུས་

ཚད་མེད་ཀི་སྡོ་ནས་དབུ་བར་བསྟེན་ཏེ་དངྡོས་པྡོ་ག་ནྡོམ་པས་འབུལ་སྐེས་ཕུལ་བ་སྡོགས་སིད་

འབྱྡོར་རིག་གསུམ་གི་མངའ་ཐང་ཤིན་ཏུ་མཐྡོ་ཞིང་ཐྡོབ་དང་གྡོ་ས་ཅན་གི་མི་དབང་གི་སྡོབ་མའང་

ཤིན་ཏུ་མང༌།

གཞན་ཡང་རེ ་རང་གི ་རྟྡོགས་བརྡོད་ལས་ཁེད་ཅག་མདྡོ་ཁམས་སང་དྲུག་སྐེ་བྡོ ་

ཀུན། །ཕལ་ཆེར་ཁྡོ་བྡོའི་དངྡོས་ཀི་གདུལ་བྱ་ཡིན། །དེའི་ཕིར་ཀུན་གིས་མདུན་པ་སྐེད་ཅིག་

དང༌། །ད་རེས་ཡང་དག་ལམ་ལ་ང་ཡིས་བཀྲི། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་བཞིན། སྐབས་དེར་མདྡོ་

དབུས་ཁམས་གསུམ་དང་རྒྱ་ནག་སྡོག་པྡོ་སྡོགས་སུ་འདི་པའི་དངྡོས་སྡོབ་ཡང་སྡོབ་ཀིས་ཁབ་

ཅིང༌། ཕྡོགས་དེ་དག་ཏུ་དགེ་ཚུལ་སྡོང་གི་བསབ་པ་བསལ་བ་དང༌། གསང་སྔགས་ཀི་དབང་རེས་

གནང་ཐྡོབ་པའི་སྡོབ་མས་འཛིན་མའི་ཁྡོན་ཡྡོངས་ལ་ཁབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང༌།

༤༽ སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་དང་ལྷ་ཡི་ཞལ་གཟིགས་ཚུལ་ནི། ཤར་གིང་བདེ་ཆེན་ཕུག་

དང༌། ལྷྡོ་གིང་བྲག་ཟྡོར་ཕུག ནུབ་གིང་འབྲྡོག་གེ་ཕུག བྱང་གིང་རག་འྡོག་ཕུག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་

ཉམས་བཞེས་ཡུན་རིང་དུ་གནང༌། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱབ་རིའི་རྩེའི་མཁའ་སྤྡོད་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་བསེན་

མཚམས་བཞུགས་སྐབས་ལྷ་དམར་པྡོ་གཉིས་དང་དཀར་པྡོ་གཅིག་གིས་ཞལ་དངྡོས་སུ་གཟིགས་
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ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་གནང་སྟེ་ནཱ་རྡོ་མཁའ་སྤྡོད་མའི་སྐུ་དམར་པྡོའི་ཞལ་དངྡོས་སུ་གཟིགས། 

གཞན་ཡང༌། རྒྱ་ནག་ཕྡོགས་སུ་རི་བྡོ་རྩེ་ལྔའི་དགྲ་བཅྡོམ་ལྔ་བརྒྱའི་ལྷ་ཁང་དུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་

བཞེས་ཡུན་རིང་མཛད་དེ་འཆད་རྩྡོད་རྩྡོམ་གསུམ་ཡུན་རིང་གནང་ཞིང༌། འཇམ་དབྱངས་བསྒྲུབས་

པས་ནམ་ཞིག་འྡོྡོད་གསལ་གི་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་ཀྡོང་དུ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཞལ་

དངྡོས་སུ་གཟིགས་ཤིང༌། བརའི་བྱིན་རླབས་གནང་ནས་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་

མེད་དུ་འདེས་པའི་ཉམས་རྟྡོགས་ཤར་བ་མ་ཟད། བསྟན་བཅྡོས་ཀང་དུ་མ་བརྩམས། པེ་ཅིང་དགའ་

ལྡན་བྱིན་ཆགས་གིང་དུ་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ཡུན་རིང་གནང་ལ། ཁད་པར་དུ་རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་

ཕུག་གམ་རྫུ་འཕྲུལ་ཕུག་ ༼ཐེག་ཆེན་ཆྡོས་འཕེལ་གིང༌།༽ ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ཡང་ཡང་གནང་སྟེ་

ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་ཞལ་དངྡོས་སུ་གཟིགས་ཤིང༌། སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་མི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གི་སར་གཤེགས་

པའི་ཚུལ་བསྟན། སྒྲུབ་ཕུག་འདི་ནི། ཐེག་ཆེན་ཆྡོས་འཕེལ་གིང་ཞེས་དབེན་པའི་གནས། །པད་མ་

གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་དགའ་འཁིལ་དུ། །ཁག་མཐུང་མངྡོན་གྱུར་རྟ་སྐད་གཙུག་ན་འཚེར། །དབང་

ཆེན་དགེས་རྡོ་རེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཐྡོག་མར་སྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་

འབྱུང་གནས་ཀིས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བཏྡོན་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གི་

དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ཡུན་རིང་གནང་སྟེ་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་

པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་གནས་རྩ་ཆེན་བྱིན་རླབས་ཀི་གཟི་འྡོད་འཕྲྡོ་བ་ཞིག་ཡིན།

གྡོང་གི་གསྡོལ་འདེབས་ཚིགས་བཅད་འདི་མཁས་པ་འཇུ་མི་ཕམ་པས་མཛད་སམ་པའི་

དཔྱད་གཞི་ཡྡོད་ལ། དེའི་ཚུལ་ཡང་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེས་འཁྡོར་སྡོབ་ཚོགས་མང་པྡོ་

ཞིག་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀི་གདམས་པ་དུ་མ་བསལ་བའི་སྐབས་སུ་དད་ལྡན་སྡོབ་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཀིས་

ཉིན་ལྟར་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཕིར་ཕེབས་པ་དང་སྐབས་བསྟུན་ནས་མཇལ་

ཁ་ལ་འབད་བརྩྡོན་དག་པྡོ་བྱེད་ཅིང་ཡྡོད་ལ། དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཕུག་ནི་ལབ་དགྡོན་པའི་རྒྱབ་རིའི་བྲག་

ངྡོས་སུ་ཡྡོད། མཇལ་ཁ་ལ་བརྩྡོན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་རི་ཞྡོལ་གི་དགྡོན་པའི་ནང་དུ་ཡྡོད། དེ་ལྟའི་

སྐབས་ཤིག་ལ་འཇུ་མི་ཕམ་པས་སྤི་ཁང་གི་རྒྱབ་ངྡོས་ཀི་ཕྡོ་བྲང་དམར་པྡོའི་རྩེ་ནས་མཇལ་སྐབས་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  10  

ཤིག་ལ་དངྡོས་སུ་འདི་འད་ཞིག་མཇལ་བ་སྟེ། ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་སྐུ་ལས་མེ་

དཔུང་ཕྡོགས་བཅུར་འཕྲྡོ་བ། དབུ་གཙུག་ནས་རྟ་མགྡོ་ལང་གུ་རྟ་སྐད་ཕྡོགས་བཅུར་འཚེར་བ། ནམ་

མཁའ་ཐམས་ཅད་འཚེར་ལྷང་ལྷང་དང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་འདར་ཡྡོམ་ཡྡོམ་བྱེད་པ་ཞིག་དངྡོས་སུ་

མཇལ་བ་རེད་ཅེས་ད་ལྟའི་གྲ་རྒན་རབས་དག་གི་ངག་ལས་དངྡོས་སུ་ཁྡོ་བྡོས་ཐྡོས་ལ། གྡོང་གི་

ཚིགས་བཅད་དེ་ཡང་གཟིགས་སྣང་དེ་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པ་ཞིག་འདུག་པས་སྐབས་དེར་འཇུ་མི་

ཕམ་པས་མཛད་ཡང་དཔྱད་པར་བྱ་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་གྲུབ་དབང་བྱང་ཆུབ་སྡོན་ལམ་དང་། རྣལ་

འབྱྡོར་པ་མཁའ་ལྡིང་རྡོ་རེ་དག་གི་གཟིགས་སྣང་ལའང་འདི་འད་བ་ཞིག་བྱུང་བ་མངྡོན་ཏེ། ལུང་

བསྟན་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ཡང་ངེས་དྡོན་གི་རྡོ་རེའི་རང་མདངས་ལས་ཤར་བའི་རྟ་མགྡོའི་ཅྡོད་

པཎ་མཐྡོན་པྡོ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་འཚེར་བ་ཉིད་དུ་སྤྲུལ་པར་མཛད་དྡོ་ཞེས་པ་ནི། དང་དྡོན་དང་

ཕྡོགས་མཐུན་དུ་རུང་བ་ཙམ་གི་བཤད་པ་ཡིན་ལ། རེ་འདིའི་དབུ་གཙུག་ཏུ་རྟ་མགྡོ་ལང་ཞུར་གི་རྟ་

སྐད་མངྡོན་པར་བཤད་པ་ནི་གྲུབ་དབང་བྱང་ཆུབ་སྡོན་ལམ་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་པ་མཁའ་ལྡིང་རྡོ་རེའི་

གཟིགས་ལམ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་ཤེས་པར་འདྡོད་ན་རྣམ་ཐར་གི་ཡི་གེ་རྣམས་སུ་གསལ་བས་དེར་བལྟ་

བར་བྱ་ཡི་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་བཞིན་དུ། ལུང་བསྟན་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་མཚུངས་མཁའ་འགྲྡོ་

མ་རྣམས་ཀིས་ཕག་སྐྡོར་བྱེད་ཀིན་གསྡོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཐེག་ཆེན་ཆྡོས་

འཕེལ་ནས་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས་ཞེས་པའི་མཚན་དེ་ཉིད་བཏུ་བར་

བྱ་བ་ཉིད་དྡོ་ཞེས་སྔར་གི་གསྡོལ་འདེབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དེ་རིགས་བཟང་གི་མཁའ་འགྲྡོ་མ་

རྣམས་ཀི་བརྩམས་པའི་གསྡོལ་འདེབས་ཀི་བསྟྡོད་ཚིག་ཡིན་པ་གསལ་ལྡོ། །དེ་བཞིན་དུ། གཞན་

ཡང་ཁྡོང་ལ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲྡོ་མ་རྣམས་ཀིས་བར་དང་རྟགས་ཀི་སྡོ་ནས་རྡོ་རེའི་གླུ་ཡི་བསྟྡོད་པ་

དང་སྡོན་ལམ་དུ་མ་ཞིག་ཡྡོད་པ་མཁའ་འགྲྡོའི་རྟགས་བསྟྡོད་སྡོགས་སུ་གསལ་ལྡོ། །

དེ་ལྟར་ཁྡོང་ནི་བ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་གྲངས་ལས་འདས་པའི་ཞལ་

གཟིགས་ཤིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་དང༌། ཆྡོས་སྐྡོང་སྲུང་མ་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་བྲན་ལྟར་འཁྡོལ་བ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཁྡོང་རྫུ་འཕྲུལ་ཕུག་ཏུ་བསེན་
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མཚམས་ཞིག་ལ་བཞུགས་སྐབས་ལབ་མགྡོན་པའི་མདུན་རི་གང་ཆེན་འགིང་རིའི་ནུབ་ངྡོས་སུ། 

སེ་བྡོ་རྒྱབ་ལ་འཁུར་བའི་ཞིང་པའི་བུ་མྡོ་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་གཟུགས་སུ་འཛིན་པའི་འདྡོད་ཁམས་

བདག་མྡོ་དཔལ་གི་ལྷ་མྡོས། འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ངག་རྟ་ལ་དངས་ཤིང༌། སན་ཞིང་འཇེབས་པའི་

དབྱངས་ཀི་ལམ་ནས་ཁྡོང་རྒྱ་ནག་དང་སྡོག་ཡུལ་སྡོགས་སུ་ཕེབས་པར་བསྐུལ་བ་སྡོགས་ཁྡོང་གི་

ཕེབས་བཞུད་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷ་དང་བ་མས་ལུང་བསྟན་དང་སྟྡོང་གྲྡོགས་གཡེལ་མེད་མཛད་ཅིང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ཁྡོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་ཤིག་ལ་ཆྡོས་སྐྡོང་ཙིའུ་

དམར་པྡོའང་ཁྡོང་གི་ཕི་བཞིན་ལུས་ལ་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་རེས་སུ་འབྲངས་བས་ན། ཁྡོང་ནས་ཁྡོད་

ཀི་བསྟན་འགྲྡོ་སྤི་དང༌། ཁད་པར་གཞིས་ཀི་དགྡོན་གནས་ལ་བལྟ་སྐྡོང་མི་བྱེད་པ་འདིར་ཕེབས་

ནས་ཅི་བྱེད་ཅེས་གསུང་གིས་བཀའ་བཀྡོན་གནང་ཞིང༌། ཕག་གིས་འགྲམ་ལྕག་བཞུས་པས་རྒྱལ་

ཁང་ནང་གི་དབུས་ཀི་རྩི་དམར་གི་སྐུ་ཕག་གི་དབུ་ཡྡོ་ཞིང་དཀྡོག་པྡོར་གྱུར་པ་དང༌། དེ་ནས་ཁྡོང་

གིས་དེ་ཅུང་ཟད་ཐལ་དག་པ་དགྡོངས་ཏེ་དེ་འཕྲལ་འགྡོད་བཤགས་བཟྡོད་གསྡོལ་གི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་

གསྡོ་བསྡུས་པ་ཧི་ཆྡོས་དབྱིངས་མ་ལགས་རྩྡོམ་གནང་ཏེ་བཟྡོད་གསྡོལ་མཛད་པ་ལྟ་བུའྡོ། །

༥༽ ཡིག་འཇྡོག་ལེགས་བཤད་སེལ་ཚུལ་ནི། དེའང་སྐེས་བུ་དམ་པ་འདི་ནི་ཕི་འདུལ་

བའི་དགྡོངས་དྡོན་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་གཙང་ཞིང་ལུང་སེ་བཞིའི་བཅས་པའི་ཁིམས་

ཀིས་ཉེས་ལྟུང་གི་དི་མས་དབེན་པ་དང༌། ནང་མདྡོ་སེ་དང་མངྡོན་པའི་དགྡོངས་དྡོན་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་དང་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་དབང་འབྱྡོར་བ། གསང་བ་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་

དགྡོངས་དྡོན་མ་ལུས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བྱུར་བུར་གཏམས་ཤིང༌། ལགས་རྩྡོམ་ཡང་སན་གྲགས་ཆེ་

བའི་མདྡོ་སྔགས་ཀི་ལེགས་བཤད་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་དུ་མ་མཛད་དེ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་

སྔྡོན་འགྲྡོ་སྦྡོར་བའི་ཆྡོས་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཀའ་གདམས་མེས་པྡོའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་

དང༌། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་སྔྡོན་འགྲྡོ་སྦྡོར་བའི་ཆྡོས་དྲུག་གི་ཁིད་ཡིག་ལག་ལེན་དུ་བཀྡོད་

པ་དངྡོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འཇམ་

མགྡོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའི་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་གི་སྡོ་ནས་ལས་བཞིའི་འཁྡོར་ལྡོའི་རྣམ་གཞག་ལག་
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ཏུ་བང་པ་མན་ངག་ནྡོར་བུའི་གན་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། རང་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའི་རྣམ་

པར་གཞག་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རབ་གསལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལྡོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ལྷན་ཐབས་

དབང་གི་རྒྱལ་པྡོའི་ཟུར་རྒྱན་སིང་ནྡོར་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཡང་སྐུ་གྡོང་མ་མདྡོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་ལྷན་ཐབས་དབང་གི་རྒྱལ་པྡོའི་ཟུར་རྒྱན་སིང་ནྡོར་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དུག་བཅྡོས་ཀི་མན་

ངག་ག་ཽཀྵའི་གསུང་རྒྱུན་ཟུར་འདེབས་དངུལ་དཀར་དངས་པའི་ཨཱ་དརྴ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཡང་མདྡོ་

རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱུང་ལྔའི་ལག་ལེན་དང་ཆུང་དཔྱད་མཛེས་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་བཤལ་གི་ལག་ལེན་རྡོ་

རེ་ཕ་ལམ་བཅས་ཕྡོགས་གཅིག་ཏུ་བཀྡོད་པ་དང༌། བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་

མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་ཀི་ལྷན་ཐབས་དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎཱའི་

ཞལ་ལུང་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་རིག་

འཛིན་དང་སྡོང་ཆེན་པྡོའི་མན་ངག་སན་རྒྱུད་བཀའ་རྒྱ་མ་བཀགས་ཆྡོག་ཏུ་བཀྡོད་པ་དུག་རིགས་

དི་མ་འཁྲུད་བྱེད་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། འཕགས་མཆྡོག་ཛམྦྷ་ལ་སེར་པྡོའི་སྡོ་ནས་མི་མཛད་ནམ་

མཁའི་མཛོད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་གཏེར་ཆེན་པྡོའི་བུམ་པ་བཟང་པྡོ་སྒྲུབ་པའི་ཆྡོ་ག་ཡིད་བཞིན་གི་

ནྡོར་བུ་དགྡོས་འདྡོད་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་ནྡོར་སྒྲུབ་ངག་འདྡོན་གི་གྡོ་

རིམ་བསམ་འཕེལ་འདྡོད་འཇྡོ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཛམ་སེར་ཆུ་སྦིན་མདྡོར་བསྡུས་སེ་བཞིའི་དཔལ་

འབྱྡོར་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་

རྡོ་རེའི་རྟྡོགས་བརྡོད་འཇིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དཔལ་རྟ་

མཆྡོག་རྡོལ་པའི་རྒྱུད་ལས་རེ་བཙུན་བ་མ་ལུང་དུ་བསྟན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་དད་པ་རྒྱ་མཚོའི་

འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དཔལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའི་རྒྱུད་ལས་དབང་ཆེན་མིའི་གར་གི་དབང་

ཕྱུག་གསང་ཆེན་དགེས་དགུར་རབ་ཏུ་སེལ་བའི་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལུང་དུ་

བསྟན་པའི་ལུང་བསྟན་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཀུན་བཟང་མཆྡོད་སྤིན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡོབ་དཔྡོན་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་རྣམ་ཐར་གསྡོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འདྡོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་

དང༌། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅྡོས་མངྡོན་པར་རྟྡོགས་པའི་རྒྱན་གི་
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རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་དཀའ་གནད་གསལ་བར་བཤད་པ་ཕར་ཕིན་གི་གཞུང་འགྲེལ་མི་

ཕམ་ཞལ་ལུང་ལེགས་བཤད་མཁས་པའི་དགྡོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། བསྟན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་གཞུང་ལ་ཐྡོས་བསམ་བྱ་བའི་ཚུལ་འཇམ་དབྱངས་ཞལ་ལུང་མཁས་པའི་

དགྡོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། རྒྱུད་དྡོན་བསྡུས་པའི་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་པཎི་ཏ་ཆེན་པྡོ་བྡོ་གྲྡོས་རྣམ་

པར་བཀྲ་བས་མཛད་པ་མཆན་འགྲེལ་གསུང་བཤད་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་དགེས་པའི་ཀུན་བཟང་

མཆྡོད་སྤིན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྦྡོང་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་ཆེན་པྡོའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་འཇུག་པའི་སྟ་གྡོན་གི་

ཆྡོ་ག་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཁབ་བདག་རྣམ་སྣང་ཆེན་པྡོའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ་ཞུགས་པའི་དངྡོས་གཞིའི་

ཆྡོ་ག་དང༌། དཔལ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའི་ལྷ་ལྔའི་དབང་གི་སྡོབ་མ་སྟ་གྡོན་གི་སྐྡོར་རིམ་པ་གཞུང་

འགྲེལ་དང༌། དཔལ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའི་ལྷ་ལྔའི་དངྡོས་གཞིའི་ཆྡོ་ག་གཞུང་མཆན་འགྲེལ་དང་

བཅས་པ་ཕྡོགས་གཅིག་ཏུ་བཀྡོད་པ་དང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་གི་སྡོབ་མ་སྟ་གྡོན་

གི་ཆྡོ་ག་དང༌། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་གི་ཆྡོ་ག་ཚིག་དྡོན་

མཆན་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རིག་འཛིན་ཀུན་ད་བཞད་པའི་ཟླ་ཟེར་དང༌། 

སྔགས་ཀི་ས་ལམ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཟུང་འཇུག་རིན་ཆེན་འདེན་པའི་ཤིང་རྟ་དང༌། ཐུན་མྡོང་མིན་

པའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་རྟྡོགས་བརྡོད་འཇིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའི་གླུ་དབྱངས་ཀི་

འགྲེལ་པ་དང༌། དག་སྔགས་མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་རྣམ་གཞག་སྔགས་པ་ཧྡོམ་ཁུང་སྡོ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་

ལྡོ་རྒྱུས་དབང་ཆེན་ཁྡོས་པའི་གད་རྒྱངས་དང༌། དག་པྡོའི་ལས་ལ་བསྐུལ་བའི་མཁེན་དགྡོངས་དམ་

ཉམས་གསྡོད་པའི་མཚོན་ཆ་དང༌། མཁའ་འགྲྡོའི་རྟགས་བསྟྡོད་དང་རྩིའུ་དམར་གི་གསེར་སྐེམས་

དང་ཚོགས་མཆྡོད་སྡོགས་བཞུགས་ལ། གཞན་ཡང་རིན་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཁྡོང་གི་རྣམ་ཐར་ཆེན་

མྡོ་ཞིག་ཡྡོད་ཀང་དུས་འགྱུར་སྐབས་བྡོར་བརླག་ཕིན་ཏེ་དེང་ཕྡོགས་གང་ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ཡྡོད་

མེད་ཆ་མ་འཚལ། 

གཞན་ཡང༌། གངས་ཅན་གི་ལྡོངས་སུ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅྡོས་སྡོགས་ཀི་གེགས་བམ་

པར་གཞི་ཇི་ལྟར་ཡྡོད་པ་རྣམས་ནས་དཀར་ཆག་པར་ཐྡོ་ཕྡོགས་ཙམ་དུ་བཀྡོད་པ་ཕན་བདེའི་པད་
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ཚལ་འབྱེད་པའི་ཉིན་བྱེད་ཅེས་པའི་དཀར་ཆག་ཏུ་འཁྡོད་པ་ལྟར་ཁྡོང་གི་ལགས་རྩྡོམ་ལ་ལམ་རིམ་

དང་བསྐེད་རྡོགས་ཀི་རྟྡོགས་པའི་ཉམས་དབྱངས་གསུང་མགུར་ཞེས་པ་དང༌། ལམ་རིམ་གསྡོལ་

འདེབས་དང་སྦར་བའི་ཞབས་བརྟན་གསྡོལ་སྡོན་ཞེས་པ་དང༌། ལམ་རིམ་དམར་ཁིད་བདེ་མྱུར་གི་

ས་བཅད་པར་རིང་དང༌། ཆུ་རྒྱུད་རྒྱ་ཆེར་གཏྡོར་འབུལ་དང༌། ལྷ་མྡོ་དང་གཡུ་སྒྡོན་མའི་གཏྡོར་

འབུལ་དང༌། ལྕམ་སིང་གི་བསྐང་གསྡོའི་སྐྡོར་དང༌། མཉམ་མེད་དགའ་ལྡན་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཚད་

མའི་ལུང་གིས་ངེས་པར་བསྐེད་པ་ལུང་བསྟན་ཡང་གསལ་མེ་ལྡོང་ཞེས་པ་སྡོགས་དབུས་ལྷ་སའི་

ཕ་བྡོང་ཁའི་བཀྲ་ཤིས་ཆྡོས་གིང་དུ་བཞུགས་ཡྡོད་པ་བཀྡོད་འདུག་པ་ལྟར་རིན་ཐང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་

རྩ་ཆེན་གི་གསུང་རྩྡོམ་མང་པྡོ་ཞིག་བྡོར་བརླག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་གདྡོན་མི་ཟ་བས་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པའི་

གནས་སྡོ། །དེ་བཞིན་དུ་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་བཤད་ཀི་མཇུག་གི་མཛད་བྱང་དུ། ཅེས་

དཔའ་མྡོའི་ལུགས་ཀི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དང་། ཁབ་བདག་རྣམ་སྣང་ཆེན་པྡོ། 

འཇིགས་མཛད་ལྷ་བཅུ་གསུམ། བདེ་མཆྡོག་དིལ་བུ་ལྷ་ལྔ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་བཅས་ཀི་

དབང་ཆེན་དངྡོས་གཞི་སྟ་གྡོན་དང་བཅས་མཆན་གི་སྡོ་ནས་ལེགས་པར་བཤད་པ་འདི་ནི་ཞེས་

གསལ་བ་བཞིན་ཀུན་རིག་དང་། བདེ་མཆྡོག་གསང་འདུས་བཅས་ལ་དབང་གི་སྟ་གྡོན་དང་དངྡོས་

གཞི་བཅས་ཀི་རྣམ་བཤད་མཛད་ཡྡོད་པ་བཞིན་དུ། དཔའ་མྡོའི་ལུགས་ཀི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་བཅུ་

གཅིག་ཞལ་དང་། འཇིགས་མཛད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་བཅས་ཀི་སྐྡོར་ལ་ཡང་དབང་ཆྡོག་གི་སྟ་གྡོན་

དང་། དངྡོས་གཞི་བཅས་ཀི་དབང་གི་མཆན་འགྲེལ་གི་རྣམ་བཤད་མཛད་ཡྡོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་

བས་དེ་དག་དུས་འགྱུར་ ( ༡༩༥༩) སྐབས་སུ་བྡོར་བརླག་ཤྡོར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕངས་ཤིང་དཔྱྡོད་

ལྡན་རྣམས་ཀི་ཕྡོགས་གང་སར་བཙལ་བ་རིགས་སྡོ། །ལེགས་བཤད་དེ་དག་ཀང༌། ལྕང་སྐ་སྤྲུལ་

པའི་སྐུ་དང༌། འཇམ་བཞད་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ། སིད་སྐྡོང་རྭ་སྒེང་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་

མཚན། ཛཱ་ཡ་པཎི་ཏ་བྡོ་བཟང་སན་གྲགས་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། ཆབ་མདྡོ་ལྕག་ར་ངག་དབང་བྡོ་

བཟང་དཔལ་ལྡན་བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་སྡོགས་ཧུ་ཐྡོག་ཐུའི་བ་ཆེན་རྣམས་དང༌། སེར་བྱེས་མཁན་

ཟུར་མངའ་རིས་གུ་གེ་བསྟན་འཛིན་ཐྡོགས་མེད་དང༌། མཛོད་དགེ་དགའ་ལྡན་རབ་རྒྱས་གིང་གི་ཁི་
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ཟུར་ཀླུ་འབུམ་ལྷ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ར་ཉག་ཁམས་འཇྡོ་གྲུབ་ཆེན། མཁའ་ལྡིང་ནམ་

མཁའ་རྡོ་རེ། གསེར་གིང་པ་འཇམ་དབྱངས་འཇིགས་མེད་རིག་པའི་རལ་གྲི། གདྡོང་ཚང་སན་

རམས་པ་ཆེན་པྡོ་བྡོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྡོགས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་འཛོམས་ཀི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མ་

དང༌། རྒྱ་ནག་གྡོང་མ་བཀང་ཞི་རྒྱལ་པྡོ་སྡོགས་མི་ཆེན་དཔྡོན་རིགས་དུ་མ་དང༌། གཞན་ཡང་

གཞུང་ཆེན་བཀའ་པྡོད་ལྔ་ལ་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་དང༌། འཆད་རྩྡོད་རྩྡོམ་པ་ལྷུར་ལེན་པའི་

དབུས་ཀི་སེ་ར་དང་། ལྕྡོག་གེ འབུམ་རིང༌། འབུམ་གསར། བ་རྡོད་བཅས་ཀི་བ་མ་མཁན་ཁི། 

གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་བཀྡོད་པ་དང་བཅས་པའི་དགྡོན་སེ་དག་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ནན་

ཆེན་པྡོའི་རྩྡོམ་བསྐུལ་ཞུས་ནས་རྩྡོམ་གནང་མཛད་པའི་ལགས་རྩྡོམ་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ལེགས་

བཤད་རད་དུ་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པར་ལེགས་པར་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ལ་གཟིགས་ན་གསལ་པྡོར་

མཁེན་ཐུབ།

མདྡོར་ན་ལགས་རྩྡོམ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། རྩྡོམ་པའི་ལེགས་བཤད་ཀི་ཆ་ནས་བརྡོད་བྱ་

དང་རྡོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་རྩ་ཆེན་རིན་ཐང་ལྡན་ཞིང༌། རྩྡོམ་པ་པྡོའི་ཆ་ནས་མདྡོ་སྔགས་རིག་

གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁེན་པའི་རྩལ་རྡོགས་ཤིང་ཉམས་རྟྡོགས་ཀི་ཀྡོང་རྡོལ་བ། ལྷ་དང་བ་

མས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་གསུང་གིས་གནང་བ་སལ་བ་དང༌། རྩྡོམ་བསྐུལ་ཞུ་བ་པྡོའི་ཆ་ནས་རྭ་སྒེང་

མཆྡོག་སྤྲུལ་རིན་པྡོ་ཆེ་ལ་སྡོགས་པའི་ཧུ་ཐྡོག་ཐུའི་བ་སྤྲུལ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་

གཉིས་ལྡན་གི་ས་དགེ་བཀའ་རིང་གི་མཁས་ཆེན་བ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་དུ་མ་དང༌། གྡོང་མ་བཀང་ཞི་

རྒྱལ་པྡོ་ལ་སྡོགས་ཐྡོབ་དང་གྡོ་ས་ཅན་གི་དཔྡོན་ཆེན་དུ་མ་དང༌། གཞན་ཡང་མདྡོ་སྔགས་ཀི་

གཞུང་ལ་འཆད་ཉན་གི་སྡོལ་ཡྡོད་པའི་དགྡོན་སེ་དུ་མས་དད་པ་དག་སྣང་ཟད་པ་མེད་པའི་སྡོ་ནས་

རྩྡོམ་སྐུལ་ཞུས་པའི་ལགས་རྩྡོམ་རིན་ཐང་གི་དྡོན་སིང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་ལེགས་བཤད་དེ་

དག་ལས་གསལ་ལྡོ། །

གཞན་ཡང་། མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་བ་དང་། པཎ་ཆེན་མདྡོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་སྡོགས་

ལབ་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་དུ་མ་ཞིག་ལ་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གསུང་རྩྡོམ་དུ་
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མ་ཡྡོད་པར་གྲགས་ཀང་། ཕི་རབས་ཀི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་བདག་གཅེས་མ་བྱས་པ་བྡོར་བརླག་

ཏུ་ཕིན་པ་ནི་ཧ་ཅང་ངྡོ་གནྡོང་དགྡོས་པའི་ཕངས་ཚབས་ཆེན་པྡོ་ཞིག་ཡིན་ནྡོ། །

༦༽ དགྡོན་སེ་སྐྡོང་ཚུལ་ནི། སྤིར་མདྡོ་ཁམས་ཕྡོགས་སུ་ལབ་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་

རིམ་པ་རྣམས་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་ལ་མཚན་སན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མ་ཟད། སྐུ་ཕྲེང་དང་པྡོ་མཁན་ཆེན་

ཡྡོན་ཏན་དཔལ་བ་དང༌། བཅུ་གཉིས་པ་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་

རྣམ་གཉིས་ནི་ཆེས་གཟེངས་སུ་འཐྡོན་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།

དེ་ཡང་ལབ་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པྡོ་མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་བ་ནི། དབུས་ཀི་

གདན་ས་རྣམས་སུ་ཕེབས་ཏེ་མཁས་པའི་སྐེ་བྡོ་དུ་མ་དང་། ཁད་པར་དུ་༸རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་

བསམ་སྦྡོར་རྣམ་པར་དག་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡུན་རིང་དུ་བསྟེན་པས་མདྡོ་སྔགས་གསུང་རབ་

རབ་འབྱམས་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕིན་ཅིང་ས་ལམ་གི་ཉམས་རྟྡོགས་མཐྡོན་པྡོར་གཤེགས་པའི་

མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སྐེས་ཆྡོག་དམ་པ་ཁད་འཕགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ༸རེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངྡོས་

སྡོབ་རྣམས་ཀི་ཁྡོད་དུའང་བསྟན་པ་ཕྡོགས་མཐར་སེལ་བའི་དར་ཆེན་དྲུག་གི་ནང་ཚན་དུ་བཞུགས་

ཤིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའི་ལུང་བསྟན་བཞིན་ཁྡོང་དང་བྱམས་ཆེན་ཆྡོས་རེ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་སེ་ར་ཐེག་

ཆེན་གིང་དང་ལབ་དགྡོན་པ་གཉིས་ཕི་ལྡོ་གཅིག་སྟྡོང་གཅིག་བརྒྱ་བཅུ་དགུའི་ (༡༡༡༩) ལྡོ་སྟེ་ལྡོ་

ཟླ་ཚེས་གྲངས་དུས་གཅིག་ལ་ཕག་བཏབ་པ་མཛད། རེ་བ་མས་དངྡོས་སུ་གནང་བའི་སྒྡོལ་མ་བྱིའུ་

དྡོད་མ་དང་། རེ་ང་འད་མ། རེ་བ་མ་རང་གི་སྐུ་དངྡོས་ཀི་རྣམ་སྦར་རྣམས་ད་ལྟ་ཡང་དངྡོས་སུ་

བཞུགས་ཡྡོད་ལ། དེ་འདའི་རྟེན་བྱིན་ཅན་ནི། ད་ལྟ་འཛམ་གིང་དུ་རི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པའི་གདན་ས་གང་

དུ་ཡང་ཧ་ཅང་དཀྡོན་པ་ཡིན་པས། འདི་ནི་ལབ་དགྡོན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རི་བྡོ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡྡོངས་ཀི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའི་ནང་རྟེན་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ངེས་སྡོ། །

དམ་པ་འདི་ཉིད་རེ་བྱམས་ཆེན་ཆྡོས་རེ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་ཏེ་གྡོང་མ་ཏཱ་མིང་

ཡུང་ལྡོ་རྒྱལ་པྡོས་དད་གུས་ཚད་མེད་ཀི་སྡོ་ནས་དབུ་བར་བཀུར་ཞིང་ལྷ་ཆྡོས་སྐྡོང་གི་སྐུ་ཞིག་དང་

འཁར་གསིལ་སྡོགས་མཆྡོད་རས་རྩ་ཆེན་དང་། གཞན་ཡང་འབུལ་སྐེས་ག་ནྡོམ་པ་འཕུལ། ཁྡོང་
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ལབ་ལུང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཕྡོགས་དེའི་སེར་སྐ་ཡྡོངས་དང་བ་མ་དཔྡོན་པྡོ་རྣམས་ཀིས་ཚེ་འདི་ཕིའི་

སྐབས་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཟད་འདན་ཡན་ལག་བཅྡོ་བརྒྱད་སྡོགས་རེ་བ་མའི་རིང་ལུགས་འཛིན་

པའི་དགྡོན་སེ་དུ་མ་གསར་དུ་བཙུགས། མདྡོ་ཁམས་ཤར་སྟྡོད་དུ་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་བསྟན་པ་གསེར་

སྦང་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་ཕྡོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་མཛད་པ་སྡོགས་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་

ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་།

འདན་ཡན་ལག་བཅྡོ་བརྒྱད་དེ་དག་ལབ་ཆྡོས་འབྱུང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བཀྡོད་ན། འདན་

མ་སྟྡོད་པ་དགྡོན་ཁག་དྲུག ས་ཁྡོག་དགྡོན་ཁག་དྲུག འདན་ཁྡོག་དགྡོན་ཁག་དྲུག་བཅས་བཅྡོ་

བརྒྱད་དང༌། སྟྡོད་ཀི་དགྡོན་ཁག་དྲུག་ནི། ཤྭ་སྒྡོགས་དགྡོན་གསུམ་སྟེ། ཤྭ་རི་དགྡོན། སྒྡོགས་དུང་

དགྡོན། དགྡོན་སར་དགྡོན་བཅས་དང༌། འབའ་ཟེ་འབུམ་གསུམ་སྟེ། འབའ་དགྡོན་པ། ཟེ་དཀར་

དགྡོན་པ། འབུམ་སང་དགྡོན་པ་བཅས་སྡོ། །

ས་ཁྡོག་དགྡོན་ཁག་དྲུག་ནི། མགར་རྭ་འབུམ་གསུམ་སྟེ། མགར་ར་དགྡོན། རྭ་ཉག་དགྡོན། 

འབྡོམ་ཆུང་དགྡོན་བཅས་དང༌། ལབ་འབྲྡོམ་འགག་གསུམ་སྟེ། ལབ་དགྡོན་པ། འབྲྡོམ་བུ་དགྡོན། 

འགག་ལ་དགྡོན་བཅས་སྡོ། །

འདན་ཁྡོག་དགྡོན་ཁག་དྲུག་ནི། གྲུ་དམར་འབར་གསུམ་སྟེ། འབར་དྷ་དགྡོན། གྲུ་བ་དགྡོན། 

ར་མགྲིན་དགྡོན་བཅས་དང༌། འདན་གཉིས་ཀླུང་གསུམ་སྟེ། འདན་སྒྡོལ་མ་ལྷ་ཁང༌། འདན་ཆྡོས་

འཁྡོར་དགྡོན། རག་ཤུལ་ཀླུང་ཤྡོད་དགྡོན་བཅས་སྡོ། །

དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་གིས་ནི། ཁྡོང་གི་སྐབས་ལབ་དགྡོན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་

བའི་གྲངས་ཆེར་འཕེལ་བ་དང༌། འདུ་ཁང་དང༌། ལྷ་ཁང༌། རི་ཁྡོད་བཅས་དུ་མ་བཏབ་ནས། ནང་རྟེན་

ཀང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བཞེངས་གནང་མཛད་པ་སྡོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་

དབྱར་གི་མཚོ་ལ་འགྲན་པ་གནང་བ་སྡོགས་ནི་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང༌། ཁྡོང་གི་དགྡོན་སེ་

གསར་དུ་བཙུགས་པ་དང་སེལ་བ་བཅས་ལབ་ཀི་འཁྡོར་ཡན་ལག་རྩ་ལྔ་ཟེར་བ་ནི་ཁྡོང་གི་སྐབས་

སུ་བྱུང་ལ།
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འཁྡོར་ཡན་ལག་རྩ་ལྔ་ནི། འདན་ཡན་ལག་བཅྡོ་བརྒྱད་ལས་འབྲྡོམ་བུ། འགག་ལ། མགར་

ར། རྭ་ཉག འབྡོམ་ཆུང༌། ཀླུང་ཤྡོད། ཟེ་དཀར། འབའ་དྷ། གྲུ་བ། ར་མགྲིན། འདན་ཆྡོས་འཁྡོར་དགྡོན་

བཅས་དགྡོན་ཁག་བཅུ་གཅིག་གི་ཁར། རུ་ངར་དགྡོན། མཁར་ནང་སྡོ་དགྡོན། ཤུལ་མ་དགྡོན། 

སེར་ཤུལ་དགྡོན། ཀ་བཞི་དགྡོན། བ་རྡོད་དགྡོན། བྡོ་རྡོད་དགྡོན། འབུམ་རིང་དགྡོན། འབུམ་གསར་

དགྡོན། འཇུ་དགྡོན། མང་དགེ་དགྡོན། ཇྡོ་བྡོ་དགྡོན། ཐར་ཤུལ་དགྡོན། དབྡོན་པྡོ་དགྡོན་བཅས་སྡོ། །

གཞན་ཡང་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེས་ཕག་བཏབ་པའི་ཀླུང་ཤྡོད་ཇྡོ་དགྡོན་དང༌། རྒྱ་

ནག་དང་སྡོག་པྡོ་སྡོགས་སུ་ཡང་ཁྡོང་གིས་གསར་དུ་ཕག་བཏབ་པའི་དགྡོན་སེ་དང༌། མངའ་

ཁྡོངས་སུ་འདུས་པའི་དགྡོན་སེ་མང་པྡོ་ཞིག་ཡྡོད་པར་གྲགས་པས་ལྡོ་རྒྱུས་གཞན་ལས་ཤེས་པར་

བྱ་ལ། གཞན་ཡང་ཁྡོང་ཡུལ་གྲུ་དུ་མའི་དགྡོན་སེ་མང་པྡོ་ཞིག་གི་བསྟན་བདག་གནང་ཡྡོད་པ། 

དཔེར་ན། སྡོབ་དཔྡོན་མཁེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེས་ཕག་བཏབ་མཛད་པའི་སྟྡོང་སྐབས་དགྡོན་

བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གིང་ཞེས་པའི་དགྡོན་པ་འདི་ལ་མཁན་རབས་ཉེར་ལྔ་ཡྡོད་པ་ལས་མཁན་

རབས་དང་པྡོར་སྐབས་མགྡོན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་བགྲངས་འདུག་ལ། དགྡོན་པ་འདི་ནི་མགྡོ་ལྡོག་ཨ་

སྐྡོང་གྡོང་མའི་སྟྡོད་ཤྡོག་ཚོ་པ་བཅུའི་དགྡོན་པ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་

མངྡོན་པས་དགྡོན་ཁག་སྡོ་སྡོའི་ལྡོ་རྒྱུས་དག་ལས་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །

༧༽ ལུང་རྟྡོགས་ཀི་བསྟན་པ་སེལ་ཚུལ་ནི། རེ་བ་མས། བསྟན་པ་རིན་ཆེན་མཆྡོག་གིས་

མ་ཁབ་པའམ། །ཁབ་ཀང་ཉམས་པ་གྱུར་པའི་ཕྡོགས་དེར་ནི། །སིང་རེ་ཆེན་པྡོས་ཡིད་རབ་ཏུ་

བསྐེད་པ་ཡིས། །ཕན་བདེའི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཤྡོག །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན། དབང་

ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་གིས་ནི། ༼སྐབས་དེར་འཕྲུལ་རིག་འགྲིམ་འགྲུལ་སྡོགས་ཡར་རྒྱས་ཆེར་མེད་

པའི་སྐབས་ཏེ་རྒྱ་བྡོད་ཧྡོར་གསུམ་ལས་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་དུ་བསྟན་པ་སེལ་བའི་དར་སྡོལ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།༽ རྒྱ་

བྡོད་སྡོག་གསུམ་དུ་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པྡོ་ཆེ་སྤི་དང་ཁད་པར་ཁམས་གསུམ་བ་མ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེན་པྡོའི་རིང་ལུགས་དི་མ་མེད་པ་ཕྡོགས་དུས་ཀུན་ལ་དར་སེལ་གནང་བའི་མཛད་རེས་

རླབས་པྡོ་ཆེ་འཇྡོག་ཡྡོད་པ་ནི། དཔེར་ན། གྡོང་དུ་གསལ་བའི་འདན་མ་དགྡོན་ཁག་བཅྡོ་བརྒྱད་
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དང༌། ལབ་དགྡོན་པའི་འཁྡོར་ཡན་ལག་རྩ་ལྔ་དང༌། གཞན་ཡང་སེ་ར་དགྡོན་དང༌། ར་སྒེང་དགྡོན། 

སྟྡོང་འཁྡོར་དགྡོན༌། བ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ། སན་མྡོ་དགྡོན། རུ་ངར་དགྡོན། དཀར་མཛེས་དགྡོན། 

དར་རྒྱས་དགྡོན། བེ་རི་དགྡོན། བཀྲ་ཤིས་ལ་ཕུག་དགྡོན་སྡོགས་དགེ་ལུགས་པའི་དགྡོན་སེ་དུ་མ་

དང༌། ཁི་འདུ་བསྐལ་བཟང་དགྡོན། རིང་ཐུང་ཐུབ་བསྟན་དགྡོན་སྡོགས་ས་སྐའི་རིང་ལུགས་འཛིན་

པའི་དགྡོན་སེ་དུ་མ་དང༌། ཞེ་འཛུམ་དགྡོན། ལྡོ་རུ་ས་པ་དགྡོན་སྡོགས་བཀའ་རྒྱུད་ཀི་དགྡོན་སེ་དུ་

མ་དང༌། མགྡོ་ལྡོག་སྟྡོང་སྐ་དགྡོན། གངས་པ་དགྡོན། འཇུ་རིང་དགྡོན། མགྡོ་ཚ་དགྡོན། ཀི་ལུང་

དགྡོན། སྐྡོང་པྡོ་དགྡོན་སྡོགས་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དགྡོན་སེ་དུ་མ་དང༌། རྒྱ་ནག་རི་བྡོ་རྩེ་ལྔ་དང༌། པེ་

ཅིང་དགའ་ལྡན་བྱིན་ཆགས་གིང་ལ་སྡོགས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དགྡོན་སེ་དང་ཡུལ་གྲུ་དུ་མ་དང༌། སྡོག་

པྡོ་ཁུ་རྡོད་དགྡོན་སྡོགས་སྡོག་པྡོའི་དགྡོན་སེ་དུ་མ་དང༌། སྒི་བའི་ཇྡོ་དགྡོན་དང༌། རག་ཤུལ་མྡོད་

ཁྡོད་དགྡོན་དང༌། བྲག་དཀར་ཇྡོ་མྡོའི་དགྡོན་སྡོགས་བཙུན་དགྡོན་དུ་མ་དང༌། ལུང་དམར་ཆྡོས་

འཁྡོར་དགྡོན་སྡོགས་སྔགས་དགྡོན་དུ་མ་ལ་བ་མ་ལབ་ཚང་གི་བ་སྤྲུལ་སྤི་དང༌། ༼བ་སྤྲུལ་བཅུ་གསུམ་

ཙམ།༽ ཁད་པར་དུ་ལབ་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་པ་རྣམས་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པྡོ་མཁན་

ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་བ་དང༌། བཅུ་གཉིས་པ་རྡོ་རེ་འཆང་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་རྣམ་

གཉིས་ཀི་དངྡོས་དང་རྒྱུད་པ་ཅི་རིགས་ཀི་སྡོ་ནས་མདྡོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་རྒྱ་ནག་སྡོག་པྡོ་

བཅས་སུ་མདྡོ་སྔགས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པྡོ་ཆེ་འཛིན་སྐྡོང་སེལ་གསུམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཞིང༌། ཕི་ནང་

གི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ཏུ་སྐེ་བྡོ་ཕྡོ་མྡོ་ཁི་ཕྲག་དུ་མ་ལ་དགེ་ཚུལ་སྡོང་དང་རབ་བྱུང་ཕྡོ་མྡོའི་བསབ་

སྡོམ་གནང་བ་སྡོགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པྡོ་ཆེ་འཛིན་མའི་ཁྡོན་ཡྡོངས་ལ་ཁབ་པར་

མཛད་དྡོ། །

གཞན་ཡང༌། ཡུལ་གྲུ་དེ་དག་ཏུ་སྐལ་ལྡན་གི་སྐེ་བྡོ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ལ། དབང་ལུང་

མན་ངག་རེས་གནང་སལ་བ་ཡང་གྲངས་མ་མཆིས་ཤིང༌། ཁྡོང་ནི་སྔགས་ཕྡོགས་ནས་ཀང་རྒྱལ་

ཁབ་ཕི་ནང་དག་ཏུ་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞིའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཇི་སེད་མཆིས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་མངའ་བདག་ཞིག་ཡིན་ལ། ངག་རྒྱུན་དུ་གསལ་པྡོ་ཡྡོད་པ་ལྟར། གཞན་ཡང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་
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རེས་གནང་མན་ངག་སྡོགས་དུ་མ་ཞིག་ཀང་ཁྡོང་ལ་མངའ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཁྡོང་གིས་འཇུ་མི་

ཕམ་ལ་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པྡོའི་རེས་གནང་དང་ལྷན་དུ་གེ་སར་ཀི་རེས་གནང་སྦྲགས་ཏེ་གནང་

བ། དེ་ནས་བཟུང་འཇུ་མི་ཕམ་གི་སྡོབ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་འཇམ་དབྱངས་དང་གེ་སར་གི་རེས་གནང་

སྦྲགས་མ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་ཚུལ་དུ་གསུངས་སྡོལ་ཡྡོད་པ་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་དང༌། 

ཕག་བཞེས་དེ་གསེར་རྟའི་མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆྡོག་གིས་ཀང་ཕག་བཞེས་

མཛད་བཞིན་ཡྡོད་པ་ངག་རྒྱུན་དུ་གསལ།

༨༽ ངྡོ་མཚར་གྲུབ་རྟགས་སྟྡོན་ཚུལ་ནི། གཞན་ཡང་ཁྡོང་ནི་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་

དང༌། འཆད་རྩྡོད་རྩྡོམ་གསུམ་དང༌། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་དང༌། བསབ་པ་གསུམ་དང༌། ལམ་

གཙོ་རྣམ་གསུམ། ལྟ་སྡོམ་སྤྡོད་གསུམ། གསང་སྔགས་ཀི་བསྐེད་རྡོགས་སྡོགས་གསང་གསུམ་གི་

ཡྡོན་ཏན་མཁའ་ལྟར་ཡངས་ཤིང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དུ་མ་ལ་དབང་འབྱྡོར་བ་ཞིག་

སྟེ། དགུང་ལྡོ་བཞི་ཙམ་ནས་རིན་པྡོ་ཆེའི་གཏེར་སྟྡོན་པ་དང༌། གཞན་ཡང༌། མཁའ་ལ་བྱ་ལྟར་

འཕུར་བ་དང༌། ཆུ་ལ་ཉ་ལྟར་འཛུལ་བ་དང༌། ས་འཁེག་གི་བྲག་རྡོ་ཡང་ཟན་ལྟར་བཙིར་བ་དང༌། བྲག་

དང་རྡོ་ལ་ཞབས་རེས་དང་ཕག་རེས་འཇྡོག་པ་དང༌། སྔྡོན་མགྡོ་ལྡོག་གི་ས་ཆ་ཞིག་ཏུ་ར་རི་ཉིལ་བ་

སིག་མཛུབ་ཀིས་གེན་དུ་བཟླྡོག་པ་དང༌། གཙང་པྡོ་བཞུད་མཚམས་བཅད་པ་དང༌། ཕག་གིས་ཕག་

པར་ཧི་ཡིག་སྡོགས་ཡིག་འབྲི་དང་ལྷ་སྐུ་དྡོད་པ་སྡོགས་མཛད་པ་དང༌། ནས་འབྲུ་ཆུང་ཆུང་གཅིག་

གི་སྟེང་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་ཡྡོངས་རྡོགས་འབྲི་བ་དང༌། སྐུ་ཡི་རྣམ་པ་ཞི་རྒྱས་

དབང་དག་གི་ལྷའི་རྣམ་རྡོལ་མི་འད་བ་བསྒྱུར་བ་སྡོགས་ངྡོ་མཚར་ཆེ་བའི་གྲུབ་རྟགས་བགྲང་ལས་

འདས་པ་ཞིག་ཡྡོད་པ་ལྡོ་རྒྱུས་ངག་རྒྱུན་དག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པྡོ་ཡྡོད་པས་ཤེས་པར་བྱ་ལ། དེ་

ཡང་སྡོ་མང་མཁན་ཆེན་བསྟན་པ་ཆྡོས་འཕེལ་གི་རྣམ་ཐར་ལས། ལབ་སྐབས་མགྡོན་དབང་ཆེན་

དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ཞེས་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་དཔའ་བྡོ་དེས་ཞེས་གསལ་བ་བཞིན། དབང་ཆེན་

དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ནི་ཡྡོངས་གྲགས་སུ་མི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་བརེས་པའི་དཔའ་བྡོ་ཞེས་གྲགས་པ་

ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་རབ་འབྱམས་ལ་མངའ་བརེས་ཤིང༌། ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་ཀང་མི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་ག་
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པུར་དབང་པྡོ། བདག་རྒྱུད་ཁབ་འཇུག་རིང་དུ་ཤར་མཐུས། ཟབ་གསལ་འྡོད་དཀར་སྤྡོ་བར་སྡོབས་

ཀང༌། རེ་ཞིག་འདི་ཡིས་ཆྡོག་གྡོ་གྲྡོགས་སྡོ་ཞེས་བཀའ་བཅུ་པ་བྱམས་པ་ཆྡོས་གྲགས་ལ་སལ་

བའི་ཞལ་གདམས་བསབ་བྱ་ལས་མི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གི་གྡོ་འཕང་བརེས་པ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་

མ་ཟད། ཁྡོང་གི་རྣམ་ཐར་རྟྡོགས་བརྡོད་དང༌། མཁའ་འགྲྡོའི་རྟགས་བསྟྡོད་སྡོགས་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་

གསལ་ལྡོ། །

༩༽ ཁྡོང་གི་སྐུའི་སྐེ་རབས་ཀི་ཕྲེང་བ་ནི། འཕགས་མཆྡོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོའི་སྐུ་ཡི་

རྣམ་རྡོལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འྡོད་ཟེར་ཀུན་འཕགས་དཔལ་བརྩེགས་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་ནས་ཉེ་བར་

བཟུང་སྟེ་འབྱུང་འགྱུར་བྱང་ཕྡོགས་ཤམ་བྷ་ལའི་བྡོན་པྡོ་ཧ་ནི་མན་དྷ་དང༌། རུ་པའི་མཆྡོག་གམ་

དམག་དཔྡོན་ཧུ་ནི་ཞབས་ལ་སྡོགས་པ་བགྲང་ཡས་ཀི་དག་པའི་དཔུང་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཁྡོང་གི་

སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པར་རྡོལ་པ་ཁྡོ་ན་ཡིན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ། མ་འྡོངས་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདེན་

མཆྡོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཟླ་བ་ཀླུ་ཡི་བར་དུ་ཁྡོང་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པར་རྡོལ་པ་སྐུ་ཡི་

ཕྲེང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཀང༌། འདིར་ཁྡོང་གི་འཁྲུངས་རབས་གསྡོལ་འདེབས་ལས་གསལ་བ་

བཞིན་སྐེ་ཕྲེང་འགའ་ཞིག་གི་མཚན་ཙམ་བརྡོད་ན། ༡ འཕགས་མཆྡོག་སྤན་རས་གཟིགས། ༢ 

མདྡོ་ཉི་མའི་སིང་པྡོ་ཞུ་བ་པྡོ་དགེ་བསེན་པདྨའི་ངང་ཚུལ། ༼འདིའི་སྐབས་ཁལ་ཁ་འདར་པ་པཎི་ཏའི་རྣམ་

ཐར་ལས་མདྡོ་ཉི་མའི་སིང་པྡོ་ཞུ་བ་པྡོ་དགེ་བསེན་ཉི་མའི་གཉན་ཞེས་གསལ།༽ ༣ ཆྡོ་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་བྲམ་ཟེ་ལེགས་ལྡན། ༼འདིའི་སྐབས་ཁལ་ཁའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཁིམ་བདག་མཛེས་ལྡན་ཞེས་གསལ།༽ ༤ རྒྱ་

གར་གི་སྡོབ་དཔྡོན་ཤི་ལ་ར་ཛྭ། ༥ གྲུབ་དབང་ཤེས་རབ་འཛིན། ༦ སྡོབ་དཔྡོན་ན་ག་བྡོ་དྷི་ ༼ཀླུ་ཡི་

བྱང་ཆུབ།༽ ༧ རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆེན་ཨ་བྷྱ་ཀ་ར། ༨ གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛྭོ་ཀི། ༩ ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས། 

༡༠ ཞི་བའི་གྡོ་ཆ། ༼འདིའི་ཐད་དུ་ཁལ་ཁའི་རྣམ་ཐར་དུ་སྡོབ་དཔྡོན་ཞི་བ་ལྷ་ཞེས་གསལ། ༽ རྣམ་ཐར་གསྡོལ་

འདེབས་ཀི་དཔེ་འགའ་ཞིག་ལས་སྐེ་བའི་གྡོ་ཆ་ཞེས་འཁྡོད་པ་ཡིག་ནྡོར་དང༌། ཞི་བའི་གྡོ་ཆ་ཟེར་

དགྡོས་སམ་སྟེ་སྡོབ་དཔྡོན་ཞི་བ་ལྷ་ལ་མཚན་ཞི་བའི་གྡོ་ཆ་ཞེས་ཞུ་ལ་དེ་ལྟར་ན་ཁལ་ཁའི་རྣམ་ཐར་

དང་ཡང་མཐུན་ནྡོ། ། ༡༡ ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤི། ༡༢ གྲུབ་ཆེན་བི་ན་པ། འདི་གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་
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པ་ཡིན་ནམ་བརྟག་པར་བྱ། ༼ཁལ་ཁའི་རྣམ་ཐར་དུ་གྲུབ་ཆེན་བིརྱ་པ་ཞེས་གསལ།༽ ༡༣ ཇྡོ་བྡོ་སྨི་ཏི་ཛྙཱ་ན་

ཀི་ཏི། ༡༤ རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་མི་ཐུབ་ཟླ་བ། ༡༥ གྲུབ་ཆེན་ཞི་བ་སྦས་པ། ༡༦ རུས་པའི་རྒྱན་ཅན། 

༡༧ རྡོ་རེ་ཊིཀ་ཆུང༌། ༼ཁལ་ཁའི་རྣམ་ཐར་འདིའི་ཐད་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ནང་ཚན་རྡོ་རེ་སྤེལ་ཞུང་ཞེས་

གསལ།༽ ༡༨ བཀའ་གདམས་དགྡོན་པ་བ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན། ༡༩ མི་ལའི་ཐུགས་སས་རས་

པ་ཞི་བ་འྡོད། ༢༠ ས་ཨ་གཉེན་དམ་པ། ༢༡ ཤྡོངས་སྟྡོན་ལྡོ་ཙ་བ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། ༢༢ གིང་གི་ལྷ་

སས་སྣང་ཆུང་གཡུལ་སྟག ༼བར་འདིར་ཁལ་ཁའི་རྣམ་ཐར་དུ་གཡུ་ཐྡོག་པ་ཆེ་བ་ཡྡོན་ཏན་མགྡོན་པྡོ་ཞེས་

གསལ།༽ ༢༣ ཟུར་ཁར་བྡོ་གྲྡོས་རྒྱལ་པྡོ། ༢༤ བུ་སྟྡོན་ཐུགས་སས་སྒ་ཚད་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། 

༢༥ ཁམས་སྐྡོ་གྲུབ་ཆེན་རྡོ་རེ་སིང་པྡོ། ༢༦ རེ་བ་མའི་དངྡོས་སྡོབ་འདན་མ་མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་

དཔལ་བ། ༢༧ ནང་སྡོ་བྡོ་གྲྡོས་ལེགས་པ། ༢༨ ཡེ་ཤེས་བཟང་པྡོ། ༼ཀྡོང་རྡོལ་གསུང་འབུམ་དགའ་ལྡན་

ཁི་ཐྡོག་བཅུ་པ་ལྡན་མ་བྡོ་གསལ་གིང་པ་ཤར་རྩེ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པྡོ་ཞེས་སྡོགས་གསལ་བ་དེ་འདི་ཡིན་ནམ་དཔྱྡོད་

གཞི་ཆེ།༽ ༢༩ ཆྡོས་སྐྡོང་བཟང་པྡོ། ༼ཁལ་ཁའི་རྣམ་ཐར། དགའ་ལྡན་གསེར་ཁི་པ་རྒྱ་ར་ཆྡོས་སྐྡོང་རྒྱ་མཚོ་

ཞེས་གསལ།༽ ༣༠ ངག་དབང་གྲགས་པ། ༣༡ བྡོ་གྲྡོས་རྒྱ་མཚོ། ༣༢ བྡོ་བཟང་མཁས་གྲུབ། ༣༣ 

འཕགས་མཆྡོག་འཕྲིན་ལས་དབང་རྒྱལ། ༣༤ བྡོ་བཟང་དྡོན་གྲུབ། ༣༥ མདྡོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ། ༣༦ 

འདུལ་འཛིན་དཔལ་འབྱྡོར་རྒྱལ་མཚན། ༣༧ དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་

རྡོ་རེ། ༣༨ འཇམ་དབྱངས་བྡོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ༣༩ བྡོ་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། 

༤༠ སྐབས་མགྡོན་བསྟན་འཛིན་ཡྡོན་ཏན་མགྡོན་པྡོ་མཆྡོག་གི་བར་དུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་

དང༌། ཁལ་ཁའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་བཞིན་གཡུ་ཐྡོག་པ་ཆེ་བ་ཡྡོན་ཏན་མགྡོན་པྡོ་བགྲངས་ན་སྐེ་

ཕྲེང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་གྡོ །

དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་ནི། ལབ་དགྡོན་པ་ཕག་འདེབས་པ་པྡོ་འདན་མ་

མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་བ་ནས་རྩིས་པའི་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་ཡིན་ལ། དེ་

ལྟར་ཁྡོང་གི་སྐུ་ཡི་སྐེས་རབས་ཀི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ནི། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་དཔལ་མངའ་

ཞིང༌། མཁས་གྲུབ་གཉིས་འཛོམས་ཀི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་ཤ་སྟག་ཟམ་མ་ཆད་དུ་ཕེབས་པ་མ་ཟད། 
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ཁྡོང་གི་སྐུ་སྐེ་སྔ་མ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པྡོ་ ༼འདི་ལ་བརྟག་དགྡོས།༽ དང༌། ཆྡོས་སྐྡོང་བཟང་པྡོ་དང༌། བྡོ་

གྲྡོས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁིར་ཕེབས་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་གྡོང་མའི་དབུ་བར་ཕེབས་

པའང་ཤེས་གསལ་ཡྡོད་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་ཙམ་ཕེབས་པ་སྡོགས་ལྡོ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་

དག་ལས་ཤེས་སྡོ། །

༡༠༽ སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ཚུལ་ནི། དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཅྡོ་ལྔ་པའི་ས་བྱིའི་ཕི་ལྡོ་ ༡༨༨༨ 

ལྡོའི་དཔྱིད་ཟླ་དང་པྡོའི་ཚེས་ཉེར་བཞི་ལ་ལབ་སྐབས་མགྡོན་བཅུ་གཉིས་པ་ཆེན་པྡོ་དབང་ཆེན་

དགེས་རབ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་དགྡོངས་པ་ཆྡོས་དབྱིངས་སུ་འཐིམ་ཚུལ་བསྟན། 

སྐབས་དེར་ཁྡོང་དགུང་ལྡོ་ང་དྲུག་ཙམ་མ་གཏྡོགས་ཕེབས་མེད་པས། རྒྱ་བྡོད་སྡོག་གསུམ་གི་དད་

ལྡན་གདུལ་བྱ་ཀུན་ལ་འཕངས་མེད་ཀི་གདུང་སེམས་བཟྡོད་མི་ཤེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང༌། 

དེའང་ཁྡོང་གི་དགྡོངས་ཆེམས་ལྟར། ལབ་དགྡོན་བ་ཆེན་འགའ་པེ་ཅིང་དུ་ཕེབས་ནས་སྐུ་

དམར་གདུང་བཟྡོས་ནས་ཕིར་གདན་འདེན་མཛད། ཁྡོང་གི་སྐུ་གདུང་བྱང་ལམ་སྡོག་ཡུལ་བརྒྱུད་

ནས་རང་དགྡོན་གི་ཕྡོགས་སུ་གྡོམ་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ། ལམ་བར་དུ་ཚོ་བས་ཚོ་བར་

བརྒྱུད་ནས་སྡོ་སྡོའི་ས་མཚམས་བར་སྐེལ་བསུ་བགིས་ཤིང༌། མཆྡོད་མེ་དང་བདུག་སྡོས་སྡོགས་

མཆྡོད་པའི་སྤིན་རྒྱ་ཆེར་སྤྡོ་བ་དང༌། དངྡོས་པྡོ་ག་ནྡོམ་པ་ཅི་འབྱྡོར་སེམས་བསྐེད་པའི་རྟེན་དུ་ཕུལ་

བ་དང༌། དེའང་ས་སྟྡོང་མི་མེད་ལུང་སྟྡོང་དུ་མཚན་མྡོར་བགྲྡོད་པའི་སྐབས་སུ། དད་ལྡན་ལ་ལས་

འགྲྡོ་ལམ་སྟྡོན་ཆེད་སེན་འབར་ཚབ་ཏུ་བལ་མར་ཁུ་ལ་བསྒྱུར་ནས་རང་གི་ལག་མགྡོ་དཔུང་པ་

བཅས་པར་དཀྲིས་ཏེ་སྒྡོན་པ་དང༌། ལ་ལས་དེ་བཞིན་མཆྡོད་མེའི་ཚུལ་དུ་སྡོ་སྡོའི་མཛུབ་མྡོ་ལ་

སྣུམ་བལ་དཀྲིས་ཏེ་མཆྡོད་པ་སྡོགས་སྐེལ་མ་རྣམས་ནས་དད་པ་མི་ཕེད་པའི་སྡོ་ནས་ལམ་བར་དུ་

ངུ་སྐད་དང་སྐི་སེར་ལྷན་འདེས་ཀིས་བསྐེལ་བསུ་ཞུས་ཤིང༌། མི་གྲངས་བརྒྱ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀིས་ནི་

ཐྡོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལབ་ཀི་བར་དུ་སྐེལ་མ་བྱས། རྟེན་རྣམས་རྔ་མྡོང་ལ་བཀལ་བས་རྒྱབ་ 

༣༠༠ ཙམ་ཡྡོད་པ་སྡོགས་ལབ་ཆྡོས་འབྱུང་དུ་གསལ་ལ། བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་རྩ་ཆེན་གི་

རིན་ཐང་ལྡན་པའི་སྐུ་དམར་གདུང་དེ་དེ་ནས་བཟུང་ཕི་ལྡོ་ ༡༩༥༨ བར་ལབ་ཏུ་བཞུགས་ལ། ང་
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བརྒྱད་ལྡོའི་དུས་འགྱུར་སྐབས་རྩ་བརླག་ཏུ་སྡོང་བ་དེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཕངས་པའི་གནས་སྡོ། །གཞན་

ཡང་དེ་འདའི་གདུང་ཚབ་གཅིག་ཕི་ཕྡོགས་ཁུ་རྡོད་དགྡོན་དུ་བཞུགས་ཡྡོད་པར་གྲགས།

༡༡༽ དྡོན་བསྡུ་བ་ནི། མདྡོར་ན་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་

མཆྡོག་གི་གསང་གསུམ་གི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་དྡོན་བསྡུ་བའི་ཚུལ་དུ་བཀྡོད་ན། དེ་

ཡང་རྟྡོགས་བརྡོད་འཇིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའི་གླུ་དབྱངས་ལས། ཨ་ཧྡོ། སྟྡོང་པའི་མཁའ་ལ་

འདྡོད་པའི་འྡོ་མ་འཇྡོ། །སེམས་ཉིད་མྡོ་གཤམ་བུ་མྡོར་ཞེན་མེད་བྱིན། །ཉམས་མྡོང་ནམ་མཁའི་

པདྨྡོའི་མགྡོ་ལྕྡོག་ལྡེམ། །ཨེ་མ་དེ་འདའི་སྒྱུ་མ་མཁན་དེ་མཚར། །བྡོ་ཡི་རི་དགས་ཉམས་མྡོང་བཏུང་

བས་ཕྡོངས། །ཟིན་མེད་ཚིག་གི་སིག་རྒྱུའི་རེས་ལ་བསེགས། །སེབ་ཚེ་མྡོ་གཤམ་བུ་ཡི་འགིང་བག་

མཐྡོང༌། །སྐྲག་ཅིང་སྐྡོམ་པའི་གདུངས་བས་དེའུ་གུམ། །དེ་ནས་ཡ་མ་བརླ་ཡི་དགྡོན་པར་

སྡོང༌། །གྲྡོགས་གཞན་ཕྡོགས་ཅན་པད་རྩ་ཟ་མཐྡོང་ཚེ། །ཁྡོ་བྡོས་ཕྡོགས་མེད་ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་

ཟྡོས། །ལུས་རྩལ་རྡོགས་ཏེ་ནམ་མཁའི་མཐྡོངས་ལ་བལྟས། །ཡིད་འྡོང་བ་གམ་མཐྡོན་པྡོས་ནམ་

མཁའ་ཉིད། །འབིགས་སམ་བྱེད་པས་རེ་ཞིག་དེ་ལ་ཡེངས། །བལྟས་ཀིན་བལྟས་ཀིན་དེ་ཡང་རི་

བྡོང་གི །རྭ་ལས་བཅྡོས་པར་མཐྡོང་ནས་ཞེན་པ་བྲལ། །འྡོན་ཀང་དེ་ཡི་རྩེ་ན་ལུས་སེམས་ཀི། །རྩལ་

ཀུན་མངྡོན་རྡོགས་རི་དགས་རྒྱལ་པྡོ་འགའ། །ནམ་མཁའི་པདྨྡོའི་ཚལ་དུ་རྩེན་མཐྡོང་ནས། །འགྲྡོ་བ་

མེད་བཞིན་འགྲྡོ་ལ་སྤྡོ་བ་བྱུང༌། །ཕིན་པས་བགྲྡོད་དཀའི་ཆུ་ཀླུང་འཕྡོ་བར་སྣང༌། །བརྒལ་ཀིན་

བརྒལ་ཀིན་གང་ཡང་རེག་པ་མེད། །བལྟས་པས་སིག་རྒྱུ་ཆུ་རུ་འཁྲུལ་མཐྡོང་སྟེ། །འཇིགས་མེད་

ངང་ལ་རེ་ཞིག་ཉལ་ཏེ་བསད། །དེ་ནས་ཕྡོགས་ཀུན་མུན་པས་ཁེབས་པ་མཐྡོང༌། །སྐྲག་སྟེ་བལྟས་

པས་གར་སྡོང་ཆ་མེད་ཡལ། །ཤིན་ཏུ་དགའ་སྟེ་སྒྱུ་མ་ལ་སྡོགས་ཀི། །དཔེས་མཚོན་གར་སྟབས་དུ་

མ་བསྒྱུར་ཏེ་བཞག །དེ་རེས་སྒྱུ་མའི་གྲྡོང་ཁེར་ཆེན་པྡོ་རུ། །ལུས་མེད་ལུས་ཀི་མཛེས་པ་ངྡོམ་པའི་

ཕིར། །ཕིན་པས་མིག་དང་བྲལ་བའི་སྐེ་བྡོ་དག །ཧ་ཅང་ལྟད་མྡོར་ཡེངས་པས་བྱ་བ་ཤྡོར། །ཀེ་ཧྡོ་

ནམ་མཁར་ཉི་མ་ཤར་བ་ལ། །ལྟ་བ་སེམས་ཀི་བུ་དེས་བཏུང་བའི་ཕིར། །ནམ་མཁའི་མཐྡོངས་ལ་

གནས་པའི་འྡོ་རྐྱལ་ལ། །རྩེ་ལྔའི་མདུང་ཐུང་ངར་མ་བརྒྱབ་སྟེ་བཞག །དབུས་ཀི་སྡོ་མཐྡོའི་བང་རིམ་
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རྣམ་པ་བཞིར། །བདེ་ཆེན་འྡོ་མས་མྡོས་པའི་ཁེའུ་དེ། །མྡོ་གཤམ་བུ་མྡོའི་གྲྡོགས་དང་རྩེ་བ་ན། །ཁྡོ་

ཤུག་སྡོ་སྡོའི་བྱེ་བ་ངས་མ་ཤེས། །ཨ་ཧྡོ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་རྡོ་རེ་བསྣུན། །རིགས་བཞིའི་པདྨ་

རྒྱས་པའི་སྦྲང་རྩི་དེ། །འཐུང་ཞིང་འཐུང་ཞིང་ངྡོམས་པ་མེད་པའི་ངང༌། །བརྡོད་མེད་ཉམས་བརྒྱ་

འཕེལ་བ་ཨེ་མ་ཧྡོ། །དེ་ཚེ་ཕྡོགས་རིས་བྲལ་བའི་ཐ་གྲུ་ལ། །སྤིན་པ་གཡྡོ་བ་གཡྡོ་བར་ཆགས་པ་

གང༌། །མྡོད་ལ་ཐིམ་པས་དབྱིངས་སུ་དབང་པྡོའི་གཞུ། །རྣམ་པར་བཀྲ་ཡང་བལྟས་ན་མཐྡོང་བ་

མེད། །འཇའ་དེ་ནམ་མཁའ་སྟྡོང་པ་ཡལ་ཡལ་ཏེ། །སྡོང་བྱེད་སྐྡོན་བྲལ་ནམ་མཁའི་མདངས་ངྡོམ་

ཚེ། །བསྒིམས་ནས་བལྟས་ཀང་གང་ཡང་མ་མཐྡོང་ནས། །བྱ་རྩལ་སྨ་བརྡོད་བྲལ་བའི་ངང་ལ་

ཡུར། །གཡའ་དག་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་དཀར་པྡོས་བྲེས། །བལྟས་པས་མཁའ་ཡང་འཇའ་ལ་འཇའ་

ཡང་མཁའ། །འདི་ཡི་དབྱེ་བ་ངས་ཀང་མ་ཤེས་ཏེ། །དེ་ཚེ་ང་ཡང་ནམ་མཁའི་མཐྡོངས་ལ་

ཡིབས། །དེ་ནས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ནམ་མཁའ་ལ། །འྡོད་སྟྡོང་ད་བ་གཡྡོ་བའི་ཉི་མ་ཤར། །ཉི་མ་དེ་

ཡང་མཁའ་ལས་ཐ་མི་དད། །ནམ་མཁའ་དེ་ཡང་ཉི་མར་ངྡོ་བྡོ་གཅིག །ཨེ་མ་བལྟ་བྱའི་ཡུལ་དང་ལྟ་

བྱེད་མིག །གང་ཡང་མེད་ཀང་སྔྡོན་ཆད་མ་མཐྡོང་བའི། །ངྡོ་མཚར་ལྟད་མྡོ་ཆེན་པྡོ་འདི་མཐྡོང་

གིས། །ད་ནི་བདག་ལ་བལྟ་བྱ་ཅི་ཡང་མེད། །གལ་གནད་རི་བྡོང་རྭ་ཡི་ཐེམ་སྐས་ལ། །རྐང་ལག་

སྐྡོད་པ་མེད་པར་འཛེགས་པ་ཡིས། །ནམ་མཁའི་པདྨྡོའི་དགའ་ཚལ་ཉམས་དགའ་བར། །ཕིན་ནས་

བདེ་བར་ཉལ་བའི་རྣལ་འབྱྡོར་ངས། །དམིགས་མེད་སྐུ་གསུམ་གངས་རིའི་རྩེ་མྡོ་ནས། །ཟླ་མེད་

སྟྡོབས་བཅུའི་སྦར་ཁིམ་གཡྡོ་བཞིན་དུ། །ཚད་མེད་སངས་རྟྡོགས་ཡྡོན་ཏན་མངྡོན་གྱུར་

ཚུལ། །འཇིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའི་གླུ་རུ་བངས། །ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་གསང་

བ་ལས། །བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་ནས་མི་སྡོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་བར་གི་རྟྡོགས་པའི་ཡྡོན་ཏན་

རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཚུལ། བརའི་སྡོ་ནས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རེའི་གླུ་རུ་བངས་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པྡོའ ྡོ། །

གུཧྱ། ཨེ་ཧྡོ། ཡེ་དག་སྟྡོང་པ་ཆེན་པྡོའི་ནམ་མཁའ་ལ། །བདེ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་བདག་པྡོའི་

རྩེ་འཇྡོ་ཅན། །མི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱྡོར་ངའི། །གནས་ཚུལ་སར་ཡང་རབ་གསལ་

གཏམ་གིས་འཆད། །བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ནས་མི་སྡོབ་ལམ་གི་བར། །ངྡོ་མཚར་ས་ལམ་ཇི་ལྟར་
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བགྲྡོད་པའི་ཚུལ། །རྣམ་ཐར་ལེའུ་དང་པྡོར་བཤད་ཟིན་ཕིར། །འདི་ན་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དང་པྡོར་

སྨ། །ལྡོངས་སྤྡོད་རྡོགས་དང་ཁ་སྦྡོར་བདེ་ཆེན་སྡོགས། །མི་སྡོབ་རྒྱལ་བའི་ཡྡོན་ཏན་རྣམ་པ་

བདུན། །ཁྡོ་བྡོས་ལེགས་པར་མངྡོན་དུ་བྱས་ཟིན་གི། །ད་ནི་བདག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཅི་ཡང་མེད། །སྟྡོང་

ལ་སར་མི་ལྡྡོག་པར་བྡོ་ཞུགས་བཞིན། །ཐ་སད་རེས་འཇྡོག་མེད་པར་མཐྡོང་བ་ཡིས། །བདེན་

གཉིས་ལག་མཐིལ་སྐྱུ་རུ་ར་ལྟར་རིག །ད་ནི་བདག་ལ་མཉམ་རེས་དབྱེ་བ་མེད། །རྣམ་ཀུན་མཁེན་

པའི་ཉི་མ་བདག་རྒྱུད་ལ། །ཤར་ཟིན་དེ་ཕིར་དུས་གསུམ་དངྡོས་པྡོ་ཀུན། །རེས་འཇྡོག་མེད་པར་

མངྡོན་སུམ་རྟྡོགས་ཟིན་པས། །ད་ནི་བདག་ལ་དཔྱད་བྱ་ཏིལ་ཙམ་མེད། །ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་མདྡོ་

སྔགས་མ་ལུས་པའི། །དགྡོངས་དྡོན་ཚུལ་བཞིན་རྟྡོགས་ཏེ་ཉམས་བང་མཐུས། །ཉིང་དགྡོས་མཐར་

ཐུག་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཟིན་ཕིར། །ད་ནི་བདག་ལ་ཐེ་ཚོམ་རྡུལ་ཙམ་མེད། །བགྲང་ཡས་རིག་པའི་

གནས་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་ཡང༌། །དེ་ཀུན་རྣམ་ཀུན་མཁེན་པས་མངྡོན་གཟིགས་ལ། །ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་

བདག་ལ་སྐེས་ཟིན་ཕིར། །ད་ནི་བདག་ལ་ལྡོག་གྱུར་འགའ་ཡང་མེད། །འདི་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པར་ཁས་འཆེ་འགའ། །ཚིག་རྐང་རེ་རེའི་དྡོན་ཙམ་དིས་ནའང༌། །ཁྡོའམ་ཡང་ན་ཐབས་ཀིས་བཟླྡོག་

རྣམས་ཀིས། །ད་ནི་བདག་ལ་ནམ་ཡང་བསྒྲུན་དུ་མེད། །དེས་ན་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་དཀའ་གནས་

སམ། །བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ལུང་དུ་སྟྡོན་པ་སྡོགས། །འདི་བར་འདྡོད་རྣམས་བདག་ལ་དིས་ཤིག་

དང༌། །ད་ནི་བདག་ལ་ལན་གི་ཐྡོགས་པ་མེད། །དེ་བཞིན་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་ལ་དད་ན་ཡང༌། །བདག་ལ་

དེ་མཐུན་གསྡོལ་བ་ཐྡོབ་ཅིག་དང༌། །གྲུབ་ཐྡོབ་བརྒྱ་ཕྲག་ཐྡོས་པ་དགའ་སྡོགས་དང༌། །ད་ནི་བདག་

ལ་ཁད་པར་ཏིལ་ཙམ་མེད། །མཐུ་སྟྡོབས་ནུས་པའི་རྩལ་ལ་མྡོས་གྱུར་ཀང༌། །གམ་དུ་ཤྡོག་ལ་

འདྡོད་དྡོན་སྨྡོས་ཤིག་དང༌། །རི་རབ་སྡོར་མྡོའི་རྩེ་ལ་བང་དགྡོས་ཀང༌། །ད་ནི་བདག་ལ་ཉམ་ང་སྤུ་

ཙམ་མེད། །གཏམ་འདི་ནམ་ཡང་དབྱུང་བྱ་མིན་མྡོད་ཀང༌། །མིག་འདའི་སྡོབ་མ་ཁྡོད་ཀི་ཞལ་མ་

ལྡྡོག །མ་སྦས་གསང་པྡོར་བཤད་ན་དེ་ཡིན་ཏེ། །ད་ནི་བདག་ལ་རྣམ་ཐར་དེ་ལས་མེད། །དེང་དུས་

སྐེ་བྡོའི་བྡོ་གྲྡོས་གྡོ་མྡོག་གིས། །ངྡོ་མཚར་གསང་ལས་ཆེས་གསང་གདྡོང་ལྔ་པའི། །ནུ་སྐེས་ནམ་

ཡང་ཐུབ་པར་དཀའ་བས་ན། །ཁྡོད་ཀིས་ཚུལ་འདི་བརྐུས་པའི་ནྡོར་བཞིན་སྦྡོས། །ཐུན་མྡོང་མིན་
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པའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ལས། འབྲས་བུ་མངྡོན་དུ་བྱས་ཟིན་པའི་སྐབས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་གི་ཁད་

པར་འགའ་ཞིག་དང་པྡོར་སྨས་ཟིན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའྡོ། །

ཤིན་ཏུ་གསང་མ་བ་གུཧྱ། ཨེ་ཧྡོ། སྟྡོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་བཞི་ཡི་དཔའ་གདེང་

བརྟན། །སྐུ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དྡོ་ཀེར་ལྡེམ། །བདེན་སྟྡོང་སྟྡོང་པ་ཆེན་པྡོའི་ཅང་ཏེའུ་

ཁྡོལ། །འཇིགས་མེད་རྣལ་འབྱྡོར་ང་ཡི་བཞེད་དྡོན་སྨ། །སརྒ་སྔ་མ་གཉིས་སུ་བཤད་པ་ཡི། །གང་

ཡང་ཚད་བཟུང་བྲལ་བའི་ཡྡོན་ཏན་ཀུན། །སེམས་ཅན་ཁྡོ་ནའི་དྡོན་དུ་བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་ནས། །ད་

གཟྡོད་རང་ཉིད་གང་ལ་ཕིན་པ་ཡི། །ལམ་དེ་སྦས་གསང་མེད་པར་གསལ་པྡོར་སྟྡོན། །ཁེད་ཅག་

མདྡོ་ཁམས་སང་དྲུག་སྐེ་བྡོ་ཀུན། །ཕལ་ཆེར་ཁྡོ་བྡོའི་དངྡོས་ཀི་གདུལ་བྱ་ཡིན། །དེ་ཕིར་ཀུན་གིས་

འདུན་པ་སྐེད་ཅིག་དང༌། །ད་རེས་ཡང་དག་ལམ་ལ་ང་ཡིས་བཀྲི། །བདག་ལ་དགེ་འབྲེལ་དངྡོས་སུ་

གྲུབ་རྣམས་ཀིས། །གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་ལམ་སྣ་མ་ཟིན་ཀང༌། །ཁྡོ་བྡོ་མ་འྡོངས་ཤམྦྷ་ལར་བགྲྡོད་

ཚེ། །ངེས་པར་རེས་འཛིན་གསང་ཆེན་ལམ་ལ་འགྡོད། །དེ་ཡང་བྡོན་པྡོ་ཧ་ནུ་མན་དྷ་དང༌། །རུ་པའི་

མཆྡོག་གམ་དམག་དཔྡོན་ཧུ་ནུའི་ཞབས། །བགྲང་ཡས་དག་པའི་དཔུང་ཚོགས་བཅས་པ་

ཀུན། །བདག་གི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོལ་པ་ཁྡོ་ན་ཡིན། །ཁྡོ་བྡོའི་རྣམ་ཐར་རྣ་བར་ཐྡོས་པའམ། །མིང་ཙམ་རང་

གར་ངག་ཏུ་ཟླྡོ་བའམ། །འཁྲུགས་བཞིན་མིག་གིས་མཐྡོང་བ་ཡན་ཆད་ཀང༌། །དེ་ཚེ་ཕལ་ཆེར་ངེས་

པར་རེས་འཛིན་བྱེད། །གལ་ཏེ་དུས་འདིར་ལས་གཞན་དབང་གྱུར་ཀང༌། །མ་འྡོངས་སངས་རྒྱས་

ཟླ་བ་ཀླུ་ཡི་ངྡོར། །ཁྡོ་བྡོ་མཆྡོག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་སངས་རྒྱས་ཚེ། །ངེས་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའི་ལམ་ལ་

འགྡོད། །ནམ་ཡང་ཕྡོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། །གསང་གསུམ་སྒྱུ་མའི་རྩེ་འཇྡོས་དུས་

འདའ་བས། །རེས་འགའ་ཟ་དང་རེས་འགའ་ཉལ་སྡོགས་སུ། ། སྣང་ཡང་ཟ་ཉལ་ཕལ་བར་རྟྡོགས་མི་

རུང༌། །སྟྡོད་སད་ཀུན་ཏུ་བགྲྡོད་ཅིང་སྐལ་ལྡན་ལ། །མན་ངག་སྟྡོན་དང་འབུལ་སྐེས་ལེན་སྡོགས་

ཀང༌། །གདུལ་བྱའི་བསྡོད་ནམས་སེལ་བ་ཁྡོ་ནའི་ཆེད། །ཡིན་ཕིར་སེད་པ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་མི་

འཚལ། །མདྡོར་ན་བདག་གི་མཐའ་ཡས་གསང་གསུམ་འཕྲུལ། །མཁའ་བས་རྒྱ་ཆེ་ཆུ་སིན་གྲྡོང་

ལས་ཟབས། །ལྷུན་པྡོ་ལས་མཐྡོ་ཕྲ་རབ་རྡུལ་ལས་ཞིབ། །དེ་ཕིར་སུས་ཀང་ཚད་བཟུང་བྱར་མི་
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བཏུབ། །གཞལ་ཡས་སྐེ་ལྡན་བ་ན་འཕྡོ་བ་ཡི། །མྡོང་བའི་དཔྱིད་གྱུར་སྡོར་མྡོ་ཁ་འབྱེད་ཕིར། །བྱང་

ཆེན་སྣང་བ་རེད་པའི་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །ཨ་ཧྡོ་ངྡོ་མཚར་བས་ཀང་ངྡོ་མཚར་ཆེ། །དེ་ལྟར་མཐའ་ཡས་

ཡྡོན་ཏན་འཇིག་རྟེན་མིག །བདག་རྒྱུད་ཀུན་གསལ་ཡངས་པྡོར་ཤར་བ་ཡི། །གསང་ལས་ཡང་

གསང་རྣམ་ཐར་ཆུ་འཐུང་ཕྡོད། །ད་རེས་དམ་ལྡན་ཐྡོས་འཛིན་པདྨར་སྤྡོས། །སན་འགྱུར་ཚངས་བྱུང་

སྐེད་མེད་ཁ་ཆུ་ན་ཆུང་མས། །གསང་ལས་ཡང་གསང་སིནྡྷུ་ཝཱ་རའི་ལང་ཚོ་ཅན། །གསལ་དཀྲྡོལ་

འདབ་ཕྲེང་འབྱེད་པའི་མཛའ་བྡོར་བཀུག་པ་འདིས། །འཇྡོ་སྟེར་བསུང་མངར་འཕྲྡོ་བའི་རྩེ་དགའ་

འཕེལ་བར་ཤྡོག །ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ལས། འབྲེལ་ཚད་དྡོན་ལྡན་གི་

རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའྡོ། །ཞེས་པའི་བར་གི་ཁྡོང་གི་

རྟྡོགས་བརྡོད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདི་ཉིད་མཐར་ཆགས་སུ་བཀྡོད་པའྡོ། །དེ་ལྟར་རྟྡོགས་བརྡོད་འདི་

ནི་མགྡོ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་མཇུག་མི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གི་བར་གི་ཁྡོང་གི་གསང་

གསུམ་གི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་ཇི་བཞིན་དུ་བརྡོད་པའི་ཆེས་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ཞིག་ཡིན་ལ་ཚིག་

དྡོན་རྣམས་འགྲེལ་བ་ཟབ་གསང་དབང་ཆེན་བཞད་པའི་སྒ་དབྱངས་ལས་གསལ་ལྡོ། །དེ་ལྟར་སན་

ངག་དང་རྟྡོག་གེ་ལ་མཁས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དག་གིས་དུས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་ཡང་བསམ་བརྡོད་ཀི་

ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཁྡོང་གི་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་རྡོ་རེའི་ཚིག་གིས་ཤིན་ཏུ་

སན་པའི་གླུ་ངག་གི་ལམ་ནས་བརྡོད་པའི་རྟྡོགས་བརྡོད་འདི་ལྟ་བུས་ཀང་ཁྡོང་ཉིད་ལ་མཁས་པ་དང་

གྲུབ་པའི་ཉམས་རྟྡོགས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་ཇི་འད་བ་ཞིག་མངའ་བ་རེས་སུ་དཔྡོག་ནུས་སྡོ། །

དེ་ལྟར་ལབ་སྐབས་མགྡོན་བཅུ་གཉིས་པ་ཆེན་པྡོ་རྡོ་རེ་འཆང་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གི་

དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེའི་ཕི་ནང་གསང་བའི་མཛད་རྣམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བརྡོད་པའི་ཡུལ་ལས་

འདས་ཀང༌། འདིར་ཐུན་མྡོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངྡོ་དང་མཐུན་པའི་མཛད་རྣམ་རགས་རིམ་མདྡོར་

བསྡུས་པ་འདི་ནི་སེར་བྱེས་ལྷ་རམས་པ་ལྡན་མ་བསྡོད་ནམས་ཆྡོས་གྲགས་དང་ལྡན་མ་བྱམས་པ་

ཆྡོས་དབང་གཉིས་ཀིས་ཕྡོགས་བསྒིགས་ཞུས་ཤིང་འདིས་ཀང་རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་འགྲྡོ་ཀུན་

བདེ་བ་དང་མཆྡོག་སྤྲུལ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་ཕྡོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་བསྔྡོ་
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བ་བཟང་པྡོས་མཚམས་སྦར་བ་དང་བཅས་ཕི་ལྡོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་བ་ ༣ པའི་ཚེས་བཟང་ཉིན་རྒྱ་གར་

ལྷྡོ་ཕྡོགས་སྦེལ་ཀྡོབ་གདན་ས་ཆེན་པྡོ་སེ་ར་ཆྡོས་སར་དུ་བྲིས་པ་དགེའྡོ།། །།
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Brief biography of Denma Kyabgon Gyerab Dorje.

Denma Lab Kyabgon Gyerab Dorje (1832-1888), the 12th incarnation of 
Denma Lab Khenchen Yonten Pal, one of the greatest (sets of six ‘giant-flags’ 
who spread Tsongkhapa’s teaching around Tibet) direct disciples of Je Tsong-
khapa, was born to his father, Zaya (in the hereditary lineage of the great king, 
Songtsen Gampo), and to his mother, Passang Dolma, in the Lhoka region of 
Central Tibet.

In 1832, it is said that wonderful dreams occurred to his parents on the 
eve of his birth, and that a recitation of the Avaloketishvara mantra immedi-
ately began flowing out of his mouth when he was born, with other wonderful 
auspicious signs occurring. Since the Buddha spoke numerous prophecies 
about other special higher beings in the Haryagriva Tantra, his spiritual 
knowledge and great deeds in his coming life was considered to have been 
clearly shown in that text. With the formal recognition of the 7th Panchen 
Lama, Lobsang Tenpe Nyima, he was formally ordained with the cutting of 
his hair. Having been ordained, he went to the great monastery of Sera in 
Central Tibet and joined the Denma Khangtsen, one of the community blocks 
of Sera Je Monastery, where he studied the great Buddhist texts on the com-
plete range of topics of sutra and tantra by Je Tsongkhapa, Jetsun Choekyi 
Gyaltsen, and their disciples. At that time, he studied under many great fa-
mous teachers like Panchen Tenpe Nyima, the Sera Je abbot Phenpo Phakpa 
Thokmey, Tagphu tutor Yeshe Gyatso, Gyudme tantric monastery abbot Da-
kpa Tsondue, Dragri Lobsang Choejor Gyatso, Panchen Chokle Namgyal, 
Serkong Rolpe Dorje, and others.

Studying not only Buddhist philosophy, he also engaged in Herbal 
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medicine studies with the father of the 4th Kunkhyen Jamyang Shepa. He was 
also considered quite proficient at Tibetan poetic writing, and it was said that 
Ju Mipham, the great scholar of Nyingma tradition, became famous in writing 
under his guidance at one time.

Over time, his fame spread to every part of Tibet, China, and even 
Mongolia, and as a result, more and more followers flocked to him seeking 
the nectar of his vast knowledge. There were many famous practitioners and 
scholars from all four schools of Tibetan Buddhism – Sakya, Geluk, Kagyu, 
and Nyingma – who were his followers at that time. Even the former Chinese 
emperor, Kangshi Wosel showed great and sincere esteem for him and took 
him to be his root guru. Over the course of his life, he bestowed Pratimoksha 
vows (Bhikshu and other), and Vajrayana empowerments and initiations to 
many followers, and his monastery still exists in Khuru, in Mongolia.

Not only was he fully-knowledgable in the texts of sutra and tantra, 
but he was also a great sincere practitioner. Although there were many holy 
places where he had performed meditative practices, Mount Wu Tai Shan, the 
Five Terraced mountain in China (generally considered to be the abode of 
Manjushri) was the greatest holy place where he had meditated for long peri-
ods of time, and where he had also conducted teaching and wrote texts in the 
meantime. It is said that he obtained a clear vision of Manjushri’s counte-
nance after long strenuously meditation at there. Moreover, it is said that he 
had especially strong karmic-connections with the deity, Haryagriva, and be-
hind Gawa Lab Monastery, there was rocky hill called Haryagriva meditative 
rock, where he meditated for long periods of time, and even getting clear 
image of Haryagriva’s face as well.

This great Rinpoche was known not only for his purity in external 
ethical conduct in accordance with the Four Canonical Vinaya texts, but also 
for having internalized the philosophical practices of Bodhichitta, Wisdom, 
and Meditative Stabilization in accordance with the Sutra and Abhidharma 
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texts. Moreover, he also held deep knowledge of the secretive Four Tantric-
sets. With such full-fledged knowledge covering the entire range of Buddhist 
thought, he had authored many texts on the subjects of sutra, tantra, and also 
medicinal practices. But they had been out of sight to the common people for 
a long period of time. Finally in the year of 2000, a native resident scholar 
named Lobsang Lodoe went to every part of Tibet, China, and Mongolia and 
collected his writings into 3 volumes, producing a new collection of these 
valuable and useful texts.

Some of his most famous compositions are:
1)  Instructions on the Six Preliminary Practices in Lamrim.
2) His auto-biography containing his past, present, and future life-sto-

ry, as well as statements about his self-realization and in particular, his secret 
experiences.

3) Prophecies about him in the ‘Hayagriva Tantra.’
4) The Mirror of White Marble, a text on Buddhist and Non-buddhist 

tenets.
5) Transmission of Maitreya’s teachings and commentaries on the 

Prajnaparamita root text, ‘Ornament of Clear Realisation’.
6) Transmission of Manjushri’s teachings and commentary on the root 

text of Chandrakirti’s ‘Entering the Middle Way’.
7) Tantric performance text on Preparation and Actual Entering into 

the mandala of Vairocana.
8) Tantric performance instruction text on Preparation and Actual En-

tering into the mandala of Chakrasamvara.
9) Tantric performance instruction text on Preparation and Actual en-

tering into the mandala of Guhyasamaja, the king of all tantras.
10) Notes on his teachings on ‘50 Verses on Guru Devotion’.
11) The grounds and paths of Tantra called ‘Chariot to the Union At-

tainment realm’.
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And others.
He left a legacy not only of many texts, but provided practical help for 

the entirety of sentient beings and for the generations to come by established 
many monasteries around Kyegu area (Yushu, East Tibet).  His main monas-
tery was Lab Monastery (which had, in fact, been founded by his first incar-
nation, Khenchen Yonten Pal) in which three Lab Tulkus are considered to be 
the most revered and holy of all. These three Rinpoches are Lab Kyabgon 
Rinpoche, Lab Khenchen Rinpoche, and Lab Tengye Rinpoche, and each has 
had a number of continual reincarnation tulkus to this day.

Out of the fifteen incarnations of Lab Kyabgon Rinpoche, the first and 
twelfth came to be very famous throughout Tibet, not only in terms of knowl-
edge, but also in their meditative practices. For example, the first Lab Kyab-
gon Rinpoche, Denma Khenchen Yonten Pal, one of the greatest disciples of 
Je Tsongkhapa, established Lab Monastery under the direct guidance of his 
guru, and spread his guru’s profound teaching in and around the Kyegu area. 
Likewise, the 12th Lab Kyabgon Gyerab Dorje also established many mon-
asteries around Kyegu area, and spread the Buddhism throughout Tibet, Chi-
na, and Mongolia. During these two periods, there were none who hadn’t 
heard their famous names. Finally, in the year 1888, he passed away in Bei-
jing, at the age of only 56 yrs old. As per his last testament, his body was 
smeared with mud and gold in Beijing and with deep grief, sorrow and re-
spect, brought back to Lab Monastery.

The following is a list of the reincarnation lineage of Denma Lab 
Kyabgon lama:

1) Denma Khenchen Yonten Pal, the direct disciple of Je Tsong-
khapa,1375-1438.

2) Lodoe Lekpa,
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3) Yeshe Sangpo, 10th Ganden Throne Holder,
4) Choekyong Sangpo, 16th Ganden Throne Holder, 1473-1539,
5) Ngawang Dakpa,
6) Lodoe Gyatso, 1546-1618,
7) Lobsang Khedup,
8) Trinley Wangyal,
9) Lobsang Dhondup,
10) Dogyue Gyatso,
11) Paljor Gyaltsen,
12) Gyerab Dorje, 1832-1888,
13) Jamyang Lobsang Gyatso, 1889-1944,
14) Lobsang Jigme Tenzin Gyatso, 1945-1970,
15) Tenzin Yonten Gonpo, b. 1975

Authored by compiler Jampa Choewang.
12/09/2011.
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༄༅། །ལྡན་མ་སྐབས་མགྡོན་དཔལ་དབང་ཆེན་

དགེས་རབ་རྡོ་རེའི་གསུང་འབུམ་

བཞུགས་སྡོ། །

པྡོད་ཕྲེང་ལྔ་པ།

ཞུ་སྒིག་པ། ལྡན་བྱམས་པ་ཆྡོས་དབང་།
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༄༅། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་རིགས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་

པ་འཇམ་མགྡོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའི་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་གི་སྡོ་ནས་

ལས་བཞིའི་འཁྡོར་ལྡོའི་རྣམ་གཞག་ལག་ཏུ་བང་བ་མན་ངག་

ནྡོར་བུའི་གན་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །འཕྡོ་བྲལ་བདེ་བས་རབ་མྡོས་རྡོ་རེའི་གཟི། །བརྡོད་བྲལ་སྟྡོང་ཆེན་དབྱིངས་

ལ་རྟག་རྡོལ་པས། །ཟུང་འཇུག་དཔལ་ཁང་འཛུམ་པའི་འཇིག་རྟེན་མིག ། འཇམ་

མགྡོན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པས་དགེ་ལེགས་སྡོལ། །དྡོན་དམ་དཔྱྡོད་ཤེས་ཤེས་རབ་རལ་

གྲིས་མཚན་འཛིན་འཛིན་པའི་འཆིང་བ་གཅྡོད། །ཡིད་ཅན་རེས་ཆགས་ཆགས་པ་

ཆེན་པྡོའི་ངྡོ་མཚར་མཚར་སྡུག་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །གསང་ཆེན་དཀིལ་འཁྡོར་འཁྡོར་

ལྡོའི་བདག་ཉིད་རྣམ་རྡོལ་རྡོལ་རྩེད་མཆྡོག་གི་དཔྱིད། །ལྷན་སྐེས་གཅིག་ཉིད་ཉིད་

སྐུའི་རྣམ་པར་གར་མཛད་མཛད་པས་འགྲྡོ་འདི་སྐྡོངས། །ལྔ་ཕྲག་རིག་པའི་འདྡོད་

འཇྡོ་མཁེན་པའི་གཏེར། །བརྩེ་ཆེན་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱུར་གྲུ་འཛིན་མགྡོན། །མཐུ་

སྟྡོབས་གསང་མཛད་ཁྡོ་རྒྱལ་གསང་བའི་བདག །རིགས་གསུམ་གཅིག་གྱུར་འཇམ་

དཔལ་སིང་པྡོས་སྐྡོངས། །གང་གི་འཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ། །གཞན་

ཕན་ལྷག་བསམ་ཡུར་བར་གིས་དངས་པས། །སྐལ་མཉམ་རྒུད་པའི་ཚ་གདུང་གཞྡོམ་
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སད་དུ། །ཐུགས་རེའི་བསིལ་སྟེར་འཁྡོར་ལྡོའི་ལས་རིམ་སེལ། །

དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དང་པྡོར་ཐུགས་བསྐེད། བར་དུ་ཚོགས་

བསགས། མཐར་མངྡོན་པར་རྡོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་

གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གི་དྡོན་ཁྡོ་ན་ལས་རང་ཉིད་གཅིག་པུའི་ཞི་བ་དྡོན་གཉེར་གི་

འཁི་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་ལ། དེ་བས་ན་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་ལ་

བརྟེན་ནས་ཞི་སྡོགས་ཀི་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་མང་དུ་མཆིས་ནའང་། ཇི་སྐད་དུ། རེ་

བདག་ཉིད་ཆེན་པྡོས། འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དགེ་ལེགས་ཀི། །ཡྡོན་ཏན་

ཀུན་གི་རྩ་བ་དིན་ཅན་རེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལ། འཇིག་རྟེན་དང་དེ་ལས་འདས་

པའི་དགེ་ལེགས་ཀི་དངྡོས་པྡོ་མཆྡོག་ཐུན་གི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བ་མ་ལ་བརྟེན་

ནས་འབྱུང་བ་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་དང་དི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་

འགྲུབ་པས་མང་དུ་སྤྡོ་མ་དགྡོས་ལ། སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་ངྡོ་བྡོ་བ་མ་ལ་

ཕལ་བར་འཛིན་ཞིང་། ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲྡོ་ཆྡོས་སྐྡོང་སྡོགས་དེ་ལས་

ལྷག་པའི་ཐུགས་རེ་དང་འཕྲིན་ལས་མཐུ་དཔུང་ཆེ་བར་བཟུང་སྟེ། དེ་རྣམས་ལ་

བརྟེན་ནས་ལས་རབ་འབྱམས་ཀི་ཚུལ་མང་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་འགྲུབ་

སྟེ། བ་མ་དེ་སྐབས་གནས་མ་ལུས་པ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དང་བ་མ་ལས་ལྷག་

པའི་ཡི་དམ་སྡོགས་གཞན་ན་མེད་དེ་སྐབས་ཀུན་བ་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྡོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དཔལ་ནཱ་རྡོ་པ་ཆེན་པྡོས། ཡི་དམ་བ་མའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། 

གཞན་ཡང་བ་མ་སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀི་མཚན་སྔགས་བརྡོད་པ་དང་གསྡོལ་

བ་བཏབ་པས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་དང་། ཕྡོགས་བཅུའི་སངས་
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རྒྱས་མཆྡོད་པ་ལས་བ་མའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་མཆྡོད་པ་བསྡོད་ནམས་ཆེ་བར་

མ་ཟད། ཕྡོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་ཀུན་བསེན་བཀུར་ཞིང་མཆྡོད་ན་

བསྡོད་ནམས་ཡྡོད་མེད་བརྡོད་མ་དགྡོས་ཤིང་། བ་མ་སྐབས་ཀུན་འདུས་བསེན་

བཀུར་བ་ལྟ་ཞྡོག་ཐ་ན་ཡིད་ལ་དན་པ་ཙམ་གིས་བསྡོད་ནམས་སྔ་མ་སྡོགས་པའི་

རྣམ་དཀར་གཞན་ཟིལ་གིས་གནྡོན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱལ་ཡུམ་སྒྡོལ་མས་སྟག་ཕུ་

གར་གི་དབང་པྡོ་ལ་དག་སྣང་གི་གདམས་པ་སྟེར་བ་ལས། བ་མ་ཡིད་ལ་དན་ཙམ་

གིས། །རྒྱལ་ཀུན་བཀུར་དང་མཆྡོད་པ་སྡོགས། །བསྡོད་ནམས་གཞན་ཀུན་ཟིལ་

གིས་གནྡོན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཚོགས་བསགས་པའི་ཞིང་དང་མཆྡོག་ཐུན་

མྡོང་གི་དངྡོས་གྲུབ་གང་སྒྲུབ་ན་ཞིང་གྡོང་ན་མེད་པ་བ་མ་ཉིད་དུ་གྲུབ་བྡོ། །

སྔྡོན་འགྲྡོ།

དེས་ན་འདིར་དུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁེན་པ་དང་བརྩེ་བ་

མཐུ་སྟྡོབས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རང་གཟུགས་རང་ཅག་རྣམས་ཀི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་

དམ་པ་རྣམ་འདེན་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་རྒྱལ་བའི་

བསྟན་པ་འདི་ལ་རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་སར་བྱྡོན་པ་དང་སྡོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་བཤད་

སྒྲུབ་འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་གི་འཕྲིན་ལས་ཀི་སྣང་འྡོད་དཀར་པྡོས་སྟྡོད་སྣ་མའི་ཚང་ཚིང་

འཁིགས་པའི་ལྡིང་ཁང་བཀྲ་བ་ནས་སད་སྟྡོང་འཁུན་མཛེས་མས་ཟ་འྡོག་ཐགས་སུ་

བསྐྲུན་པའི་ཁྡོར་ཡུག་དྡོ་ར་ཡངས་པྡོར་བྱབ་བདལ་ཡུག་གཅིག་གིས་ཁབ་སེལ་

མཛད་པའི་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་དམ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་བསམ་
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བཞིན་མི་ཡི་སིད་པ་བཟུང་ནས་བསྟན་འགྲྡོའི་དགེ་ལེགས་ཀི་སྡོ་འཕར་བརྒྱ་ཕྲག་

ཅིག་ཅར་འབྱེད་པ་ལ་ཟླ་དང་བྲལ་བ་རེ་བཙུན་བྡོ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་ཞེས་སན་

པའི་དབྱར་རྔ་སིད་པ་གསུམ་གི་ཁྡོང་ལས་བརྒལ་བ་འདི་ཉིད་ཀི་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་

དང་འབྲེལ་བའི་གསྡོལ་འདེབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་སྡོགས་ཀི་ལས་རབ་འབྱམས་

སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གྲངས་བསམ་ལས་འདས་པ་ཡྡོད་མྡོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ལས་

ཕྲན་འཁྡོར་ལྡོྡོའི་མན་ངག་རྣམས་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རེ་སན་ཁང་པ་

ཆེན་པྡོའི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟིགས་ངྡོར་ཤར་བའི་ལས་ཚོགས་མང་དུ་བཀྡོད་པ་

དང་། དེ་དག་གི་དྡོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་རྡོང་ཐ་བྡོ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་

གིས་འཁྡོར་ལྡོའི་མན་ངག་དག་སྣང་ཡང་གསལ་སྒྡོན་མེ་ཞེས་བྱ་བར་སྤི་སྡོམ་ས་

བཅད་བཞིའི་སྡོ་ནས་རྒྱས་བཤད་འཁྡོར་ལྡོའི་ལས་སྦྡོར་དྡོན་ཚན་བཅུ་དགུའི་སྡོ་

ནས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མཛད་འདུག་པས་དེར་མ་འདུས་པ་ལྡོགས་སུ་མི་

དགྡོས་ནའང་། གཞུང་དེ་དག་ཏུ་བྲི་བྱ་འཁྡོར་ལྡོའི་མན་ངག་ཕྲན་ཚེགས་དང་སྒྲུབ་

ཆྡོག་གི་གཞུང་མི་གསལ་ཞིང་གཞན་དུ་ཞལ་འཕངས་མཛད་འདུག་པས། འདིར་

དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གྡོ་བདེ་བར་སེལ་བ་ལ་གསུམ། སྔྡོན་འགྲྡོ། དངྡོས་གཞི། རེས་ཀི་

རིམ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། ལས་སྦྡོར་རྩྡོམ་པ་པྡོའི་རྟེན་གི་རྣམ་གཞག །བྲི་བྱ་

འཁྡོར་ལྡོའི་མན་ངག །ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནི། ལས་རྩྡོམ་པ་པྡོའི་རྟེན་

གི་གང་ཟག་གིས་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་གི་མན་ངག་རྣམས་ཚད་ལྡན་དམ་པའི་ཞལ་

ལས་མནྡོས་ཤིང་། བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བརྩེ་མའི་གྲངས་

བསེན་དག་སྣང་ཡང་གསལ་སྒྡོན་མེར་སུམ་འབུམ་གསུངས་ལ། ལས་ཚོགས་གཞན་
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འགར་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གསུངས་པའང་ཡྡོད་ལ། འཁྡོར་ལྡོའི་ལས་ཚོགས་དངྡོས་

གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དུ་འབུམ་ཕྲག་བཞིར་གསུངས་ཤིང་། དེས་ན་བ་མ་དང་ལྷག་པའི་

ལྷས་གནང་བའི་མཚན་མ་བརྟན་པྡོ་ཐྡོབ་ན་དུས་དང་གྲངས་ཀི་བསེན་པ་མ་རྡོགས་

ཤིང་མཚན་མའི་བསེན་པ་ལས་ལྷག་པ་མི་དགྡོས་ལ། དེ་མིན་གྲངས་བསེན་འབུམ་

ཕྲག་རེ་རེ་གསུངས་པ་ཡང་ལས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཅན་རེ་གཉིས་མ་གཏྡོགས་

རྡོགས་ལྡན་ལ་དགྡོངས་པས། དེ་བས་ན། རྡོགས་ལྡན་ལ་ནི་བཟླ་བྱ་གཅིག །རྩྡོད་

ལྡན་བཟླས་པ་བཞི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དེང་སང་ལས་རུང་གི་བསེན་པ་

གང་ལ་ཡང་འབུམ་ཕྲག་བཞི་རེ་དགྡོས་པ་ལ་ལུགས་སྡོལ་ཡིན་པས་མཚམས་ནང་

གཅིག་གིས་གྲངས་བསེན་འབུམ་ཕྲག་བཞི་སྡོང་བ་བ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

མེད་པར་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་ཤུགས་དག་ཡྡོད་པ་ལག་ལེན་མན་ངག་གིས་དབེན་

པས་རང་གཞན་མགྡོ་སྐྡོར་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ལས་ཀི་རིམ་པ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་

དགྡོས་སྡོ། །

གཉིས་པ་ལ། སྡོམ་ནི། བར་ཆད་ཞི་དང་ཚེ་བསྡོད་སེལ། །དབང་སྡུད་བྱ་དང་

དག་ཤུལ་ལས། །བཞིར་བསྡུས་ཙཀྲ་གཏེར་ཟླས་སེལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞི་

བ་དང་རྒྱས་པ་དབང་དང་དག་ཤུལ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་དགུ། འཁྡོར་ལྡོ་

དང་པྡོ་འབྱུང་བཞི་ཆ་མ་སྡོམས་པའི་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་འདུས་པ་རྣམ་བཞིའི་ནད་

ཞི་བ། གཉིས་པ་རིམས་ནད་ཞི་བ། གསུམ་པ་ཕྱུགས་ནད་ཞི་བ། བཞི་པ་ལྟྡོགས་

འགྡོང་དབུལ་སི་ཞི་བ། ལྔ་པ་གདྡོན་བགེགས་ཞི་བ། དྲུག་པ་སིག་སྒིབ་ཞི་བ། བདུན་

པ་སྨྡོ་འདེ་དང་རྒྱལ་འགྡོང་དམ་སིའི་གནྡོད་པ་ཞི་བ། བརྒྱད་པ་ལྡོ་ནད་ཆུ་སད་ཞི་བ། 
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དགུ་པ་ལྡོ་ཏྡོག་སྡོགས་ལ་བཙའ་དང་འབུ་སིན་བྲ་བྱིའི་གནྡོད་པ་ཞི་བའི་འཁྡོར་

ལྡོའི། །དང་པྡོ་ནི། འཁྡོར་ལྡོ་འབྲི་བ་པྡོས་ལྡོང་བྱུང་ན་ཐེག་ཆེན་གསྡོ་སྦྡོང་གི་སྡོམ་པ་

བངས་ན་ལེགས་པར་འཁྡོར་ལྡོའི་ལས་ཚོགས་དགེ་ལེགས་འབྱུང་བའི་སེ་མ་ལས་

བཤད། བྲི་གཞི་དུག་ཤྡོག་གཞན་ལས་བརྐུས་འཕྲྡོག་བྱས་པ་ཕུང་ཤུལ་གི་རས་ལ་

སྡོགས་པ་མི་འྡོས་པ་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་ཤྡོག་དར་རས་དཀར་པྡོ་སྡོགས་གང་རིགས་

གཞི་འདུལ་སྦངས་འཁག་པ་ལ། ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་གཞུང་རྣམས་ལས་གསལ་བར་མ་

བཤད་ལ་འྡོན་ཀང་བྲི་བྱའི་ཡི་གེ་ཤྡོང་བའི་ཚད་ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་ལ། མུ་ཁྱུད་རིམ་པ་

བཞི་བསྐྡོར་ལ། དབུས་སུ་ས་བྡོན་དྷིཿཡིག་བཀྡོད། དེ་ཡང་དབུས་སུ་སྡོག་ཤིང་འགྲྡོ་

སའི་བུག་པ་དྷིཿཡིག་ཆེ་བར་བྱས་ཏེ། ཡི་གེའི་རི་མྡོ་ཉམས་པར་ས་བྡོན་ཡི་གེའི་བར་

གི་ཁྡོང་སེང་དུ་བུག་པ་བྱེད་པའམ། ཡང་ན་དབུས་སུ་སྡོག་ཤིང་གི་བུག་པ་དྡོད་ལ། 

དེའི་སྟེང་འྡོག་གང་བདར་ས་བྡོན་འགྡོད་པའང་གཞུང་དུ་མར་བཤད་ལ་འྡོན་ཀང་

བུག་པས་ས་བྡོན་གི་ཡི་གེར་མི་གནྡོད་པར་གལ་ཆེ། དེའི་ཕི་རིམ་རྩིབས་བཅུ་ལ་ཁི་

བཅུའི་ས་བྡོན་ཧཱུཾ་བཅུ། དེའི་ཕིར་དམིགས་བརྩེ་མ་བར་དག་པར་བྲིས་ལ་མཇུག་ཏུ་

བསྒྲུབ་བྱ་ཆེ་གེ་མྡོ་ལ་རླུང་གིས་བསྐེད་པའི་ནད་ཀི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུངས་

ཤིག་ཅེས་དང་། མཁིས་པ་བད་ཀན་གང་ཡིན་སྡོ་སྡོར་ཕྲལ་བའམ། ཡང་ན་བསྒྲུབ་བྱ་

ཆེ་གེ་མྡོ་ལ་འབྱུང་ཁམས་ཆ་མ་སྡོམས་པའི་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་འདུས་པ་རྣམ་

བཞིའི་ནད་རིགས་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་བྲི། དེའི་ཕི་རིམ་ལ་ཡེ་དྷརྨཱ་བྲི། 

དག་སྣང་ཡང་གསལ་སྒྡོན་མེར་ཨ་ལི་དང་ཡེ་དྷར་གཉིས་ཀ་འབྲི་བར་བཤད་ཀང་

ཚད་ལྡན་གཞན་དུ་རྟེན་སིང་དུ་མ་བཤད་པས་མི་དགྡོས་པ་མངྡོན་ནྡོ། །དེའི་ཕི་རིམ་
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རྡོ་རེའི་ཕྲེང་བས་བསྐྡོར་ལ་རྡོར་འཕྲེང་གི་ཕི་རྡོལ་དུའང་རེ་ཁཱ་རི་མྡོ་གཅིག་གིས་ཟླུམ་

པྡོར་བསྐྡོར་བར་བྱ་ལ། དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་མགྡོ་དང་ཡེ་དྷར་གི་མགྡོ་རྣམས་

དབུས་ཀི་ས་བྡོན་གི་མདུན་ནས་བརྩམས་ཏེ་མགྡོ་ཕིར་བསྟན་ལ་འགྡོད། འཁྡོར་ལྡོའི་

ཡི་གེ་རྣམས་ལ་དི་བཟང་གིས་བྱུགས། འཁྡོར་ལྡོའི་སྡོག་ཤིང་ལ་ཡིག་འཕྲེང་

བཞིའམ་ལྔ་གང་རིགས་དཔངས་མཐྡོ་དམན་གི་ཚད་ལ་དཔག་ནས་རྒྱ་ཤྡོག་ལ་པར་

བཏབ་པའམ་བྲིས་པ་གང་རུང་གི་དམིགས་བརྩེ་མ་སྟྡོང་ཕྲག་གམ་གང་མང་ཐམས་

ཅད་རྡོགས་མཚམས་ཀི་གསྡོལ་འདེབས་ཕྲེང་རང་རང་གི་མཇུག་ཏུ་འདྡོད་གསྡོལ་

སྦར་བ་སྡོག་ཤིང་ལ་དབུ་གཏད་དེ་ཡི་གེ་ཕིར་བསྟན་ལ་དམ་ལྷྡོད་རན་པར་དཀྲིས་ཏེ་

སྦར་བའི་སྟེང་དུ་གྡོང་གི་འཁྡོར་ལྡོའི་ལིང་ཚེ་ཐམས་ཅད་དབུས་ཀི་ས་བྡོན་ཡིག་

མགྡོ་ཕྡོགས་གཅིག་ཏུ་མ་འཁྲུགས་པར་དཀྲིས་པའི་དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡི་གེའི་མགྡོ་

ཡྡོད་པའི་ཕྡོགས་སུ་དབུས་ཀི་ས་བྡོན་རྣམས་ཀི་མགྡོ་བསྟན་ཏེ་ལིང་ཚེའི་ཞལ་མར་

སྦུབས་ཏེ་འཇྡོག །ལིང་ཚེའི་གྲངས་བརྒྱའམ་ལྔ་བཅུ་ཉེར་ལྔ་ལས་མི་ཉུང་བར་དགྡོས་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་འགྲེ། ཐུམ་སྔྡོན་པྡོ་བྱའྡོ། །

འཁྡོར་ལྡོ་གཉིས་པ་ནད་རིམས་ཞི་བར་འདྡོད་ན། མུ་ཁྱུད་དང་ཡི་གེ་འགྡོད་

ལུགས་སྔར་ལྟར་ལ། དམིགས་བརྩེ་མའི་མཇུག་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཆེ་གེ་མྡོའི་སྡོ་གསུམ་

ལ་འབྲུམ་བུ་དཀར་ནག །གག་ལྷྡོག་བེ་གེ་གཉན་པརྤ་ཏ་ལས་གྱུར་པའི་གཉན་ནད། 

དམར་བཤལ་ཁག་ནད་སྡོགས་ཡམས་ནད་རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུངས་

ཤིག་ཅེས་དང་། དེའི་ཕི་རིམ་རེ་ཁཱ་མེད་པའི་མེ་རི་དམར་པྡོ་རྩེ་མྡོ་ཕིར་བསྟན་

གཡས་སྐྡོར་གི་ཕྲེང་བ་བྱའྡོ། །
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འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་པ་ཕྱུགས་ནད་ཞི་བར་འདྡོད་ན། མུ་ཁྱུད་དང་ཡི་གེ་གཞུང་

ལྟར་ལ་དམིགས་བརྩེ་མའི་མཇུག་ཏུ་རྐང་བཞིའི་ཕྱུགས་རྣམས་ལ་གྡོ་གྡོར་ཧྡོན་དང་

ཁ་ཚ་གག་ལྷྡོག་སྡོགས་ནད་གདྡོན་བར་ཆད་མི་མཐུན་པའི་ཕྡོགས་ཐམས་ཅད་ལས་

སྲུངས་ཤིག །ཅེས་དང་། ཕི་རྡོལ་ཆུ་རི་སྔྡོན་པྡོ་བྲི་བར་བྱའྡོ། །

འཁྡོར་ལྡོ་བཞི་པ་མུ་གེ་ལྟྡོགས་འགྡོང་དབུལ་འདེ་ཞི་བར་འདྡོད་ན། མུ་ཁྱུད་

ཡི་གེ་གྡོང་ལྟར་དམིགས་བརྩེ་མའི་མཇུག་ཏུ། འགྲྡོ་བ་རྣམས་ཀི་ཟས་ནྡོར་ལྡོངས་

སྤྡོད་ཀི་ཚོགས་རྣམས་ལ་གནྡོད་བྱེད་ལྟྡོགས་འགྡོང་དབུལ་འདེའི་གནྡོད་པ་ཐམས་

ཅད་ལས་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་དང་། ཕི་རིམ་ལ་རིན་པྡོ་ཆེའི་ཕྲེང་བས་བསྐྡོར་བ་བྲིའྡོ། །

འཁྡོར་ལྡོ་ལྔ་པ་གདྡོན་བགེགས་ཞི་བར་འདྡོད་ན། མུ་ཁྱུད་དང་ཡི་གེ་གཞན་

གཞུང་ལྟར་ལ་དམིགས་བརྩེ་མའི་མཇུག་ཏུ། བསྒྲུབ་བྱ་ཆེ་གེ་མྡོ་ལ་སྟེང་གདྡོན་

གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་བར་གདྡོན་བཙན་དང་རྒྱལ་འགྡོང་འྡོག་གདྡོན་ཀླུ་དང་ས་བདག་

གི་གནྡོད་པ་སྡོགས་གདྡོན་བགེགས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་

དང་། མུ་ཁྱུད་ཕི་མ་ལ་རྡོ་རེའི་ཕྲེང་བ་ཟླུམ་པྡོར་བསྐྡོར་བ་དང་། དག་སྣང་ཡང་གསལ་

སྒྡོན་མེར་རྡོ་རེ་གེན་འགྲེང་གི་ཕྲེང་བ་བསྐྡོར་བར་བཤད་པས་གང་བདེ་བྱེད་པ་དང་། 

དགྡོན་གནས་དང་ཡུལ་དང་གྲྡོང་ཁེར་བསྲུང་བར་འདྡོད་ན། དར་རས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་

བསྒྡོན་པའི་རྩེ་མྡོའམ་དར་ཆེན་རྩེར་ཆུ་ཆར་གིས་མི་གདུང་བའི་འཁྡོར་ལྡོའི་སྒྡོམ་

ལེགས་པར་བཟྡོས་པའི་ནང་དུ་ལིང་ཚེ་མང་བར་བྱས་ལ་ཡུལ་སྲུང་འཁྡོར་ལྡོ་རྒྱལ་

མཚན་གི་རྩེར་རླུང་འཁྡོར་བྱའྡོ། །

འཁྡོར་ལྡོ་དྲུག་པ་སིག་སྒིབ་ཞི་བར་འདྡོད་ན། འཁྡོར་ལྡོ་མུ་ཁྱུད་སྡོགས་གྡོང་
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ལྟར་ལ་དམིགས་བརྩེ་མའི་མཐར། བསྒྲུབ་བྱ་ཆེ་གེ་མྡོའི་ཚེ་རབས་འཁྡོར་བ་ཐྡོག་མ་

མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་བག་ཆགས་ཁད་པར་ངན་སྡོང་གསུམ་གི་རྒྱུ་

ལས་དང་ཉྡོན་མྡོངས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་གྱུར་ཅིག །མུ་ཁྱུད་ཕི་མ་ལ་འྡོད་ཟེར་སྣ་

ལྔའི་ཕྲེང་བས་བསྐྡོར་བར་བྱའྡོ། །

འཁྡོར་ལྡོ་བདུན་པ་སྨྡོ་འདེ་དང་རྒྱལ་འགྡོང་དམ་སིའི་གནྡོད་པ་ཞི་བར་འདྡོད་

ན། མུ་ཁྱུད་བཞི་ལྡན་གྡོང་ལྟར་ལ་དམིགས་བརྩེ་མའི་མཇུག་ཏུ། བསྒྲུབ་བྱ་ཆེ་གེ་

མྡོའི་རྒྱལ་ནད་སྨྡོ་འབྡོག་རྒྱལ་འགྡོང་དམ་སིའི་གནྡོད་པ་ལས་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་

བྲིས་ལ་དགུ་སྦྡོར་དང་བདུད་རྩི་རིལ་བུས་བྱུགས། མུ་ཁྱུད་ཕི་མ་ལ་འྡོད་ཟེར་དམར་

པྡོ་འབར་བའི་ཕྲེང་བ་བྲི་བར་བྱའྡོ། །འཁྡོར་ལྡོ་འདི་ཉིད་བསྐྡོར་བ་དང་། སྲུང་འཁྡོར་

བྱས་ནས་མགུལ་དུ་བཏགས་པར་ཡང་བཤད་དྡོ། །

འཁྡོར་ལྡོ་བརྒྱད་པ་ལྡོ་དགྲ་སད་ཀི་འཇིགས་པ་ཞི་བར་འདྡོད་ན། མུ་ཁྱུད་

བཞི་ལྡན་གྡོང་ལྟར་ལ་དམིགས་བརྩེ་མའི་མཇུག་ཏུ། ཡུལ་རིས་འདི་ཡི་ལྡོ་ཏྡོག་ལ་ཆུ་

སད་ཀི་གནྡོད་པ་ལས་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་བྲིས་ལ་ཁྲུས་རིལ་དང་ཀླུ་སན་བྱུག་པར་

བཤད། མུ་ཁྱུད་ཕི་མ་ལ་ཡང་གསལ་སྒྡོན་མེར་ཆུ་རིས་སྔྡོན་པྡོའི་ཕྲེང་བ་དང་། 

དངྡོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དུ་སྤིན་རིས་འབྲི་བར་བཤད་པའི་ཕི་མ་འཐད་དྡོ། །

འཁྡོར་ལྡོ་དགུ་པ་ལྡོ་ཏྡོག་དང་ཡུལ་ལ་བཙའ་འབུ་དང་བྲ་བྱིའི་གནྡོད་པ་ཞི་

བར་འདྡོད་ན། མུ་ཁྱུད་བཞི་ལྡན་གྡོང་ལྟར་བྱ་ལ། དམིགས་བརྩེ་མའི་འཇུག་ཏུ་ཡུལ་

རིས་ས་ཕྡོགས་འདི་དག་ལ་ཡི་དགས་བཙའ་འབུ་ཞེས་པའམ། ཡི་དགས་བྲ་བྱིའི་

གནྡོད་པ་ལས་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་དང་། མུ་ཁྱུད་ཕི་མ་ལ་འྡོད་ཟེར་སྣ་ལྔའི་ཕྲེང་བ་དང་
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བཅས་པ་བྲིས་ཏེ་དེ་དག་གིས་ཞི་བའི་འཁྡོར་ལྡོ་རྣམས་བྲི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏྡོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་ལ་གཉིས། ཚེ་དཔལ་རྒྱས་པ་དང་། དགེ་འདུན་

གི་སེ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་འཁྡོར་ལྡོའ ྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འཁྡོར་ལྡོ་མུ་ཁྱུད་བཞི་ལྡན་ལ། 

དམིགས་བརྩེ་མའི་མཇུག་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཆེ་གེ་མྡོའི་ཚེ་དཔལ་བསྡོད་ནམས་རབ་ཏུ་

རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་། མུ་ཁྱུད་ཕི་མ་དག་སྣང་ཡང་གསལ་སྒྡོན་མེར་

ལྕགས་ཀྱུ་འབྲི་བར་བཤད་ཅིང་། དངྡོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དུ་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་

བ་མགྡོ་ནང་དུ་བསྟན་པ་མང་པྡོའི་ཕྲེང་བ་འབྲི་བར་གསུངས་པས། གང་ཡིན་ཡང་

འགལ་བ་མེད་ལ་རེ་ཞིག་ཕི་མ་འདི་འཐད་པར་སེམས་སྡོ། །

གཉིས་པ་དགེ་འདུན་གི་སེ་རྒྱས་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་ནི། མུ་ཁྱུད་བཞི་ལྡན་ལ། 

དམིགས་བརྩེ་མའི་མཇུག་ཏུ། གནས་འདིར་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་

པའི་དགེ་འདུན་གི་སེ་མང་དུ་འདུ་ཞིང་བཤད་སྒྲུབ་ཐྡོས་བསམ་གི་བྱ་བ་རྒྱས་པར་

མཛད་དུ་གསྡོལ། མུ་ཁྱུད་ཕི་མ་ལ་ནྡོར་བུ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་གཟུངས་

འབྲི་བ་ཡང་གསལ་སྒྡོན་མེར་བཤད་ཅིང་། རྒྱས་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་སྤི་ལ་འྡོད་ཟེར་སེར་

པྡོའི་ཕྲེང་བ་འབྲི་བར་བཤད་པས་གང་བདེར་བྱའྡོ། །

གསུམ་པ་དབང་གི་ལས་བསྒྲུབ་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་ལ་གཉིས། སྣྡོད་བཅུད་འཁྡོར་

འདས་ཀི་ཕྱྭ་གཡང་དབང་དུ་བྱ་བ། ཀླུ་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆར་འབེབས་པའི་འཁྡོར་

ལྡོ་བསྐྡོར་བར་བྱའྡོ། །དང་པྡོ་ནི། མུ་ཁྱུད་བཞི་ལྡན་གྡོང་ལྟར་ལ། དམིགས་བརྩེ་མའི་

མཇུག་ཏུ། བསྒྲུབ་བྱ་ཆེ་གེ་མྡོའམ་དགྡོན་གནས་འདི་དག་གིས་སིད་པ་གསུམ་གི་ཕྱྭ་

གཡང་དཔལ་འབྱྡོར་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  46  

དང་། ཕི་རིམ་ལ་བུམ་པ་དཔག་བསམ་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པའི་ཕྲེང་བ་འབྲི་བར་

བྱའྡོ། །གཉིས་པ་ནི། མུ་ཁྱུད་བཞི་ལྡན་གྡོང་ལྟར་ལ། དམིགས་བརྩེ་མའི་མཇུག་ཏུ་

ཡུལ་ཕྡོགས་འདིར་ཆར་གི་རྒྱུན་ཆེན་པྡོ་འབེབ་པར་མཛད་དུ་གསྡོལ། ཞེས་དང་། 

མུ་ཁྱུད་ཕི་མ་ལ་ཆར་སྤིན་སྔྡོན་པྡོའི་ཕྲེང་བ་འབྲི་བར་བྱའྡོ། །

བཞི་པ་དག་ཤུལ་སྒྲུབ་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་ལ་དྲུག །ཕ་རྡོལ་གི་རྡོད་གཏྡོང་བཟླྡོག་

པ། སེར་བ་བཟླྡོག་པ། སེར་བ་འབེབ་པ། གྲྡོང་ཁེར་འཁྲུགས་པར་བྱེད་པ། མྡོས་པར་

བྱེད་པ། བསད་པའི་འཁྡོར་ལྡོའ ྡོ། །དང་པྡོ་ནི། འཁྡོར་ལྡོ་མུ་ཁྱུད་བཞི་ལྡན་ལ། 

དམིགས་བརྩེ་མའི་གཤམ་བུར་བསྒྲུབ་བྱ་ཆེ་གེ་མྡོ་ལ་བན་བྡོན་སྔགས་པས་བཏང་

བའི་རིགས་སྔགས་དག་པྡོའི་རྡོད་གཏྡོང་དག་ཤུལ་གི་སྦྡོར་བ་ངན་པས་བྱད་དུ་

བཅུག་པ་ཐམས་ཅད་ཕིར་བཟླྡོག་ཅིག །ཅེས་དང་། མུ་ཁྱུད་ཕི་མ་ལ་རྡོར་ཕྲེང་བྱེད་

པའམ་མེ་དཔུང་དམར་ནག་གི་ཕྲེང་བ་བྱའྡོ། །གཉིས་པ་ནི། མུ་ཁྱུད་འཁྡོར་ལྡོ་བཞི་

ལྡན་ལ། དམིགས་བརྩེ་མའི་གཤམ་བུར་གྲྡོང་ཁེར་ཆེ་གེ་མྡོའམ་ཡུལ་ཕྡོགས་འདི་

ཉིད་ལ་སྐིན་ཐང་སེར་བ་དག་པྡོའི་གནྡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕིར་བཟླྡོག་པར་མཛད་དུ་

གསྡོལ། ཅེས་དང་། མུ་ཁྱུད་ཕི་མ་ལ། ཡང་གསལ་སྒྡོན་མེར་མེ་རི་འབྲི་བར་བཤད་

ཅིང་། དངྡོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དུ་སེར་བཟླྡོག་ལ་རླུང་དམར་ནག་གི་ཕྲེང་བ་འབྲི་བར་

གསུངས་པས་ཕི་མ་ལྟར་བྱས་ན་ལེགས། གསུམ་པ་ནི། རྩ་བ་ལས། འཁྡོར་ལྡོ་ཆར་

འབེབས་འབྲི་བ་ལ། །ཀླུ་དང་འབྱུང་པྡོའི་ཁ་བསྒྱུར་ཞིང་། །འདྡོད་པའི་ཚབ་ཏུ་དེ་བཏུད་

བསྐུལ། །ཆར་སྤིན་ཁ་དྡོག་ནག་པྡོར་བྱེད། །མཇུག་ཏུ་འྡོད་ཟེར་བསྡུ་ཚུལ་འབྲི། །དེའི་

ནང་སྐྡོབ་ན་འཁྡོར་ལྡོའི་འྡོག །ཅེས་གསུངས། བཞི་པ་ནི། འཁྡོར་ལྡོ་གྡོང་བཞིན་དེའི་
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མཐའ་མེ། །་འྡོད་ཟེར་ཡིག་འབྲུའི་བར་དུ་འཕྲྡོས། །དེས་ཀང་མེ་དཔུང་དཔག་མེད་

འཕྲྡོ། །ཁྡོང་ཁྡོ་ང་རྒྱལ་ཞེ་སང་སྡོགས། །དེའི་རྩེ་དུ་བའི་རྣམ་པར་འབྲི། །གནྡོད་བྱེད་

ཚོགས་ཀི་ལུས་སེམས་ནྡོན། །དེ་དག་ཕན་ཚུན་སང་སེམས་སྐེས། །བརེག་དང་

འཕར་དང་འཐབ་པར་བསམ། །འཁྡོར་ལྡོ་དག་ཏུ་སྐྡོར་བར་བྱེད། །མཇུག་སྡུད་གྡོང་

དང་འད་བ་ལ། །འྡོད་ཀི་རྣམ་པར་བསྡུ་བ་ཡིན། །ཞེས་དང་། ལྔ་པ་ནི། འཁྡོར་ལྡོ་གྡོང་

དང་འད་བ་ལ། །མཐྡོང་དུག་རེག་དུག་ཚོར་དུག་རྣམས། །དུ་བའི་རྣམ་པར་རབ་སྤྡོས་

ནས། །དགྲ་བྡོའི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། །བརྒྱལ་ཞིང་མྡོས་པས་དན་པ་

ཉམས། །བསམ་ངན་སྦྡོར་རྩུབ་མེ་ཡིས་བསེགས། །འཁྡོར་ལྡོ་དག་ལ་མཇུག་སྡུད་

འད། །ཞེས་གསུངས། དྲུག་པ་ནི། འཁྡོར་ལྡོ་གྡོང་དང་འད་བ་ལ། །མེ་འཚབ་གྲི་གུག་

ཐྡོད་པས་བྱས། །འྡོད་ཟེར་འཁྡོར་ལྡོ་དྷིཿཡི་བར། །དྷིཿལས་འྡོད་ཟེར་ཕྡོགས་བཅུར་

འཕྲྡོས། །ཧཱུཾ་བཅུ་ཁྡོ་བྡོ་བཅུར་གྱུར་ཏེ། །ཡི་གེ་འབྲུ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། །དེ་ལས་ཁྡོ་

བྡོ་དཔག་མེད་ནི། །གྲི་གུག་ཐྡོད་པ་འཛིན་པ་ནི། །དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚོགས་སྤྡོས་

ནས། །གནྡོད་བྱེད་དགྲ་བྡོའི་མགྡོ་དང་སིང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཐྡོད་པར་བླུག །སྦངས་

ཏྡོག་སྦར་བྱས་གསྡོལ་བར་བསམ། །མཇུག་སྡུད་འྡོད་ཟེར་རྣམ་པར་བསྡུ། །ཞེས་

གསུངས་པས་སྡོ། །

གསུམ་པ། ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། སྟེགས་མཐྡོ་སར་སྣྡོད་བཟང་པྡོར་

འབྲུ་དཀར་བླུགས་པའི་སྟེང་དུ་འཁྡོར་ལྡོ་བཤམས། དེའི་མདུན་དུ་གཏྡོར་མ་དཀར་

ཟླུམ་པད་འདབ་ཅན་དང་བདག་མདུན་གི་མཆྡོད་པ་བཅས་བཀྡོད་པས་མཛེས་པར་

བཤམས། རང་གི་མདུན་དུ་བགེགས་གཏྡོར་འཐྡོར་འབྲུ་རྡོར་དིལ་སྡོགས་མཁྡོ་བའི་
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ཡྡོ་བྱད་ཚོགས་པར་བྱས། ཟས་དཀར་གསུམ་ལ་བརྟེན་ཞིང་། ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་

སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་བས་སྟན་བདེ་ལ་བཀྡོད། དེ་ནས་ཐྡོག་མར་སྐབས་སུ་འགྲྡོ་བ་ནི། མདུན་

གི་ནམ་མཁར་སྐབས་གསུམ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་འཇམ་མགྡོན་ཙོང་ཁ་པ་

བཞུགས་པར་བྡོ་ཐག་བཅད་ལ། སྐབས་འགྲྡོའི་རྒྱུ་གཉིས་ཚང་བའི་སྐབས་འགྲྡོ་བཞི་

སྐྡོར་བྱེད་པ་ལས་ཚོགས་དུ་མར་འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་སྐབས་ཡུལ་བ་མ་ལས་གཞན་

པའི་ཚོགས་ཞིང་གཞན་གསལ་འདེབས་མི་དགྡོས་ཤིང་། བ་མའི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་རྒྱལ་བ་

རིགས་ལྔ། འབྱུང་བ་དང་དབང་པྡོ་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ། ཡན་ལག་རྣམས་

ཁྡོ་བྡོའི་དབང་པྡོ། མཁའ་འགྲྡོ་ཆྡོས་སྐྡོང་བཀའ་གཉན་གསུང་སྡོད་ཀི་ཚུལ་དུ་

བཞུགས་པ་དང་། ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ལུང་རྟྡོགས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་ཆྡོས་དཀྡོན་མཆྡོག་སྟེ་

གདན་གསུམ་ལྷའི་འཁྡོར་ལྡོ་མངྡོན་པར་རྡོགས་ཤིང་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་ཚོགས་

ཁང་ལྟ་བུ་བ་མ་ཡིན་པས་མྡོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དག་པྡོས། བདག་དང་འགྲྡོ་བ་

ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་

སིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པྡོ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་

སྐབས་སུ་མཆིའྡོ། །རྡོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའྡོ། །དམ་པའི་ཆྡོས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའྡོ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་

རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའྡོ། །ཁམས་གསུམ་ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོ་

ལྷ་ཚོགས་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའྡོ། །དཔལ་མགྡོན་དམ་པ་

ཆྡོས་སྐྡོང་བའི་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའྡོ། ། 

ལན་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་གིས་སྐབས་འགྲྡོ་བྱས། སངས་རྒྱས་ཆྡོས་དང་ཚོགས་
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ཀི་མཆྡོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི་སྡོགས་སྐབས་

སེམས་ལན་གསུམ། མར་གྱུར་སེམས་ཅན་བདེ་བ་དང་སྡོགས་ཚད་མེད་བཞི་

བསྡོམས་ལ། 

དེ་ནས་བདག་བསྐེད་ཀི་སྔྡོན་དུ་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་བསྡོམ་པ་དངྡོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་དང་དགེ་

ལེགས་འབྱུང་བའི་སེ་མ་སྡོགས་སུ་མ་བཤད་པར་བདག་བསྐེད་གཅིག་པུས་ཆྡོག་མྡོད་ཀང་། པཎ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བྡོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལས་ཚོགས་རྣམས་སུ་བདག་བསྐེད་ཀི་སྔྡོན་དུ་བ་

མའི་རྣལ་འབྱྡོར་ངེས་པར་མཛད་འདུག་པས་དེས་ན་འདི་ལྟར། རང་གི་སྤི་བྡོར་སེང་གེ་ཆེན་པྡོ་

བརྒྱད་ཀིས་བཏེགས་པའི་རིན་པྡོ་ཆེའི་ཁི་མཐྡོ་ཞིང་ཡངས་པའི་སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་

པད་ཟླ་ཉི་ཟླའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་གདན་ལ། མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པྡོ་ནས་རང་

གི་དིན་ཅན་རྩ་བའི་བ་མའི་བར་གི་བ་མ། ཡི་དམ། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས། དཔའ་

བྡོ་མཁའ་འགྲྡོ་ཆྡོས་སྐྡོང་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་

འཆང་བྡོ་བཟང་གྲགས་པ་སྐུ་མདྡོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ། ཞལ་

གི་དཀིལ་འཁྡོར་ཤིན་ཏུ་འཛུམ་ཞིང་སྤན་དཀྱུས་རིང་བ། སྐུ་ལ་ཆྡོས་གྡོས་ངུར་སྨིག་

གི་མདྡོག་ཅན་གསུམ་མཛེས་པར་གསྡོལ་བ། དབུ་ལ་པཎ་ཞྭ་གསེར་གི་མདྡོག་ཅན་

སྣེ་རིང་གསྡོལ་བ། ཕག་གཉིས་ཆྡོས་འཁྡོར་གི་ཕག་རྒྱས་ཨུཏྤལའི་ཡུ་བ་ཐུགས་

ཀར་བཟུང་བའི་འདབ་མ་སན་གཡས་གཡྡོན་གི་ཐད་དུ་ཁ་བྱེ་བའི་སྟེང་དུ་ཤེས་རབ་

ཀི་རལ་གྲི་དང་། བརྒྱད་སྟྡོང་པའི་གེགས་བམ་བསྣམས་པ། ཞབས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་

གིས་བཞུགས་པ། འྡོད་ཟེར་གི་ཚོགས་ཞིང་ཁམས་ཀུན་འགེངས་པར་འཕྲྡོས་པས། 

ཞིང་ཁམས་ཀུན་སྐུ་ལ་སྣང་ཞིང་། སྐུས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པའི་བདག་ཉིད་
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ཅན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤི་བྡོར་ༀ་དཀར་པྡོ། མགྲིན་པར་ཨཿདམར་པྡོ། ཐུགས་ཀར་

ཧཱུཾ་སྔྡོན་པྡོ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པས་རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་

ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ཚོགས་ཀིས་བསྐྡོར་བ་སྤན་དངས། རྣམ་དག་ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྡོས་

ཤིང་། །ཐུགས་རེ་ཚད་མེད་འགྲྡོ་ལ་ཕྡོགས་བཅུར་གཟིགས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་འཕྲིན་

ལས་རྒྱས་མཛད་པ། །སྐབས་མགྡོན་དཔལ་ལྡན་བ་མར་གཤེགས་སུ་གསྡོལ། །ཛ་

ཧཱུཾ་བཾ་ཧྡོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། །གང་གི་དིན་གིས་བདེ་ཆེན་ནི། །སྐད་ཅིག་ཉིད་

ལ་འཆར་བ་གང་། །བ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡི། །རྡོ་རེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །ཅེས་

ཕག་དང་། དངྡོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་མཆྡོད་པ་མ་ལུས་འབུལ། །ཐྡོག་མེད་ནས་

བསགས་སིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །སྐེ་འཕགས་དགེ་བ་རྣམས་ལ་རེས་ཡི་

རང་། །འཁྡོར་བ་མ་སྟྡོངས་བར་དུ་ལེགས་བཞུགས་ནས། །འགྲྡོ་ལ་ཆྡོས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་

བསྐྡོར་བ་དང་། །བདག་གཞན་དགེ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྡོར་བསྔྡོ། །ཞེས་ཡན་ལག་

བདུན་པ་བྱ། དེ་ནས་མཎལ་ཞིག་ཕུལ་ལ། ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་སྟེང་དུ་དྷིཿ 

ཡིག་གི་མཐར། མཚན་སྔགས་ཀིས་བསྐྡོར་བ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་ལུས་ཀི་

ནང་གང་། སིག་སྒིབ་དག །དབང་བཞི་ཐྡོབ། སྐུ་བཞི་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའི་ནུས་པ་

བཞག་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ༀ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་སུ་མ་ཏི་ཀིརྟི་སིདྡི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་

ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླས་རེས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྡོགས་དང་། དཔལ་ལྡན་རྩ་

བའི་བ་མ་རིན་པྡོ་ཆེ། །བདག་གི་སིང་དབུས་པདྨྡོའི་སྟེང་བཞུགས་ལ། །བཀའ་དིན་

ཆེན་པྡོའི་སྡོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ། །མྱུར་དུ་ཁེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གིས་རླྡོབས། །ཞེས་
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གདུང་ཤུགས་དག་པྡོས་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས། སྤི་བྡོའི་བ་མ་ལྷ་དགེས་བཞིན་དུ་རང་ལ་ཐིམ་

པས་རང་གི་གེ་སར་སེང་གེ་ཆེན་པྡོ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེགས་པའི་རིན་པྡོ་ཆེའི་ཁི་མཐྡོ་

ཞིང་ཡངས་པའི་སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟླ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་གདན་ལ་ཞེས་

སྡོགས་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་ལྟར་བསྐེད་ལ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔྡོན་པྡོས་མཚན་པར་གྱུར། ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པས་བསྡོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐྡོར་བ་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་

སྤན་དངས། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་མགྡོན་གི་ཐུགས་ཀ་ནས། །རབ་དཀར་ཞྡོ་གསར་

སྤུངས་འདའི་ཆུ་འཛིན་རྩེར། །ཞེས་སྡོགས་གཞུང་ལྟར། གཤེགས་སུ་གསྡོལ། ཞེས་དང་། 

བརྟན་བཞུགས་ནི། རང་གི་གེ་སར་སེང་ཁི་པད་ཟླའི་སྡོགས་བརྡོད། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧྡོཿརང་དང་

གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། མཆྡོད་པ། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷ་ཝས་སྦངས། སྟྡོང་པའི་

ངང་ལས་ཨྡོཾ་ལས་རིན་པྡོ་ཆེའི་སྣྡོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འྡོད་དུ་ཞུ་བ་

ལས་མཆྡོད་ཡྡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏྡོག་བདུག་སྡོས་མར་མེ་དི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རྡོལ་

མྡོ་རྣམས་རང་བཞིན་སྟྡོང་པ་རྣམ་པ་མཆྡོད་རས་བྱེད་ལས་དབང་པྡོ་དྲུག་གི་སྤྡོད་

ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྟའི་

བར་བྱིན་གིས་བརླབས། ༀ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་སུ་མ་ཏི་ཀིརྟི་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྟའི་བར་གིས་

མཆྡོད། རྣམ་དག་གངས་རིའི་ཕྲེང་བས་ཡྡོངས་བསྐྡོར་བའི། །ཕྡོགས་འདིར་བདག་ཅག་

མགྡོན་མེད་རྣམས་ཀི་མགྡོན། ། བྡོ་དམན་བསམ་པའི་ངྡོ་དང་མཚམས་པའི་སྐུ། །སྟྡོན་

མཛད་བ་མ་མཆྡོག་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །ཞེས་བསྟྡོད། རང་གི་སིང་ཁར་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁྡོར་གི་སྟེང་དུ་དྷི་ཡིག་གི་མཐའ་བསྐྡོར་དུ་དམིགས་བརྩེ་མས་སྐྡོར་བ་ལས་

འྡོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་འཕྲྡོས་པའི་སྣེ་མྡོར་མཆྡོད་པའི་ལྷ་མྡོ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྤྡོས་ཏེ། 
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དེ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ལ་མཉེས་པའི་མཆྡོད་པ་ཕུལ་བས་དགེས་

ཤིང་། དེ་རྣམས་ཀི་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རེ་ནུས་མཐུ་ལ་སྡོགས་པ་ཐམས་ཅད་འྡོད་

ཀི་རྣམ་པར་སྤན་དངས་ནས་རང་གི་སིང་ཁའི་སྔགས་འཕྲེང་ལ་ཐིམ། མཐུ་སྟྡོབས་

ནུས་པ་མཁེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར། ཡང་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པའི་སྣེ་ལ་སངས་

རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀི་སྐུའི་རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་སྤྡོས་ཏེ། རིགས་དྲུག་གི་གནས་

རྣམས་སུ་སྡོང་བས་རིགས་དྲུག་སྡོ་སྡོའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྦངས་ཏེ་ཆྡོས་ཀི་

རྒྱལ་པྡོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའི་གྡོ་འཕང་ལ་བཀྡོད་པར་བསམ། དམིགས་མེད་བརྩེ་བའི་

གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟིགས། །དི་མེད་མཁེན་པའི་དབང་པྡོ་འཇམ་དཔལ་

དབྱངས། །བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇྡོམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །གངས་ཅན་

མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ། །བྡོ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །བརྒྱ་སྟྡོང་སྡོགས་ཅི་མང་བཟླས་ཤིང་། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རེ་བཙུན་

བ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲྡོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྡོད་པར་

ཤྡོག །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་སྐབས་ཀི་མཆྡོག ། སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བ་

མར་གསྡོལ་བཏབ་པས། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་སིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །འབྲལ་བ་མེད་

པ་རེས་སུ་བཟུང་དུ་གསྡོལ། །ཡིད་བཞིན་ནྡོར་ལྟར་དྡོན་ཆེའི་དལ་འབྱྡོར་འདི། །ཤིན་

ཏུ་རེད་དཀའ་འཇིག་སར་ཤེས་གྱུར་ནས། །ཚེ་འདིའི་ཆྡོས་བརྒྱད་སྣང་བ་ཀུན་དྡོར་

ཏེ། །ཉིན་མཚན་ཆྡོས་ཀིས་འདའ་བར་བྱིན་གིས་རླྡོབས། །མེ་འྡོབས་ལྟ་བུར་བཟྡོད་

དཀའི་འཁྡོར་བ་འདིར། །ཐྡོག་མེད་དུས་ནས་འཁམས་པ་དན་གྱུར་ཏེ། །སིད་ལས་

ཐར་འདྡོད་ཤུགས་དག་ངེས་འབྱུང་གིས། །སིང་གི་བུམ་བཟང་འགེང་བར་བྱིན་གིས་
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རླྡོབས། །འགྲྡོ་ཀུན་དིན་ཅན་ཕ་མར་ཤེས་གྱུར་ནས། །ཤུགས་དག་སིང་རེ་ཆེན་པྡོའི་

གཞན་དབང་གིས། །བདག་པས་གཞན་གཅེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཞིང་། །རྒྱལ་

སས་སྤྡོད་ལ་སྡོབ་པར་བྱིན་གིས་རླྡོབས། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རྡོ་རེ་འཆང་གི་ས། །འཁིད་

བྱེད་རིམ་གཉིས་ཟབ་མྡོའི་རྣལ་འབྱྡོར་གིས། །སྐེ་ཤི་བར་དྡོ་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུམ་

དུ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་བསྒྱུར་བར་བྱིན་གིས་རླྡོབས། །ཞེས་ཐུན་མྡོང་དང་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་

ལམ་གི་འདྡོད་བྱའི་གནས་ལ་སྡོན་འདུན་ཤུགས་དག་བྱའྡོ། །

དེ་ནས་འཁྡོར་ལྡོའི་བསྐེད་ཆྡོག་མདུན་སྐེད་སྒྲུབ་ཚུལ་དངྡོས་ནི། ཁྡོ་བྡོ་གསར་དུ་སྤན་འདེན་

པའམ་མི་འདེན་པ་གང་ལྟར་ཀང་བགེགས་ལ་གཏྡོར་མ་བཏང་ཞིང་། གུ་གུལ་གིས་བདུགས་ཡུངས་ཀར་

གིས་བྲབ་ཏེ་བགེགས་རྣམས་ཕིར་བསྐྲད་ལ། སྲུང་འཁྡོར་བསྡོམ། འཁྡོར་ལྡོ་ལ་གཟུང་ཐག་བཏགས། བསྒྲུབ་

གཞིའི་འཁྡོར་ལྡོ། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། བསྒྲུབ་གཞིའི་འཁྡོར་ལྡོ་མི་

དམིགས་པའི་སྟྡོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟྡོང་པའི་ངང་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་སྟྡོང་

དང་ལྡན་པའི་ལྟེ་བ་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་སྟེང་དུ་དྷིཿལས་རལ་གྲི་དྷིཿ ས་

མཚན་པ། དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། འཕགས་པ་མཆྡོད། སེམས་ཅན་གི་དྡོན་བྱས། 

ཚུར་འདུས་ཡྡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིགས་

གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་རེ་བཙུན་བྡོ་བཟང་

གྲགས་པ་སྐུ་མདྡོག་དཀར་གསལ་མཛེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལ་ཆྡོས་

གྡོས་ངུར་སྨིག་གི་མདྡོག་ཅན་གསུམ་མཛེས་པར་གསྡོལ་བ། དབུ་ལ་པཎ་ཞྭ་གསེར་

གི་མདྡོག་ཅན་སྣེ་རིང་གསྡོལ་བ། ཞལ་གི་དཀིལ་འཁྡོར་ཤིན་ཏུ་འཛུམ་ཞིང་ཟླ་བ་ཉ་

ཡྡོངས་སུ་གང་བ་ལྟ་བུ། ཕག་གཉིས་ཆྡོས་འཁྡོར་གི་ཕག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་མཛད་པའི་
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འཐེན་མཛུབ་ཀིས་ཨུཏྤལའི་ཡུ་བ་བཟུང་བའི་འདབ་མ་སན་གཡས་གཡྡོན་གི་ཐད་དུ་

ཁ་ཕེ་བའི་གཡས་ཀི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཁེན་རབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་མཐྡོན་མཐིང་

གནམ་སྔྡོན་ཞུན་མའི་མདངས་འཛིན་རལ་གྲི་མེ་འབར་བས་མ་རིག་པའི་འཁྲུལ་

ཞགས་གཅྡོད་པར་མཛད་པ། གཡྡོན་གི་སྟེང་ན་ཡུམ་དྡོན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཤེར་

ཕིན་གི་གེགས་བམ་བཻཌཱུརྱའི་གེགས་བུ་ལ་གསེར་གི་ཡིག་འབྲུ་བཀྲ་བ་དེ་ལས་འྡོད་

ཟེར་འཕྲྡོ་ཞིང་ངེས་དྡོན་ཆྡོས་ཀི་སྒ་དབྱངས་སྒྡོག་བཞིན་པ་བསྣམས་པ། སྐུའི་བ་སྤུའི་

ཁུང་བུ་རེ་རེར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་པར་བཞུགས་པ། 

སྐུ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པས་སྣེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་བཀྡོད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་འཕྲྡོ་

བར། མཚན་དཔེས་སྤས་ཤིང་སྐུ་ལས་སྐེས་པའི་སྣ་ལྔའི་འྡོད་ཟེར་དང་མཇའ་ཚོན་གི་

ཕུང་པྡོ་འཁིགས་པའི་དབུས་ན་ཞབས་གཉིས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་མྡོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་

པར། དེའི་སྤི་བྡོའི་རྩ་འཁྡོར་གི་དབུས་སུ་པད་ཟླའི་གདན་ལ་སྐུ་རྡོ་རེའི་ངྡོ་བྡོ་རེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་སྐུ་མདྡོག་དམར་སེར་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་གཡས་

ཤེས་རབ་ཀི་རལ་གྲི་ནམ་མཁར་འཕར་ཞིང་། གཡྡོན་ཤེར་ཕིན་གི་གེགས་བམ་

ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་གཡྡོན་དུ་འཕང་བ། རིན་པྡོ་

ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀིས་བརྒྱན་པ། དར་གི་སྟྡོད་གཡྡོགས་དང་སད་གཡྡོགས་གསྡོལ་

ཞིང་། ཞབས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། མགྲིན་པའི་རྩ་འཁྡོར་གི་དབུས་སུ་

པད་ཟླའི་གདན་ལ་གསུང་རྡོ་རེའི་སྤན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདྡོག་དཀར་པྡོ་ཞལ་གཅིག་

ཕག་བཞི་པ། ཕག་དང་པྡོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མྡོ་སྦར་བ། གཡས་འྡོག་མས་

ཤེལ་འཕྲེང་དང་། གཡྡོན་འྡོག་མས་པདྨ་བསྣམས་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐྡོར་ཅྡོག་
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ཅན། རིན་པྡོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་གི་ན་བཟའ་ཀླུབས་པ། ཞབས་རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་

གིས་བཞུགས་པ། ཐུགས་ཀའི་རྩ་འཁྡོར་གི་དབུས་སུ་པད་ཉི་གདན་ལ་ཐུགས་རྡོ་རེ་

གསང་བའི་བདག་པྡོ་སྐུ་མདྡོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ གཡས་

གསེར་གི་རྡོ་རེ་ལྔ་པ་ཕྲག་པར་འཕར་ཞིང་། གཡྡོན་ཐུགས་ཀར་སིག་འཛུབ་དང་

བཅས་པའི་ཞགས་པ་བསྣམས་པ། དབུ་སྐྲ་དང་སིན་མ་ས་ར་དམར་སེར་རབ་ཏུ་

འབར་བ། སྤན་གསུམ་མེ་ལྟར་འབར་ཞིང་ཁྡོ་གཉེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ། ཞལ་རྣམ་པར་

འགྱུར་ཞིང་མཆེ་བ་རྣྡོན་པྡོ་བཞི་གཙིགས་པ། སྦྲུལ་དང་རིན་པྡོ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་

བརྒྱན་པ། སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། ཞབས་གཡས་བསྐུམས་ཤིང་

གཡྡོན་བརྐྱངས་པའི་སྟབས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པར་

གྱུར། དེའི་སྤི་བྡོར་ཨྡོཾ་དཀར་པྡོ། མགྲིན་པ་ཨཿདམར་པྡོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔྡོན་པྡོར་

མཚན་པར་གྱུར། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པས། དགའ་ལྡན་གི་གནས་

སམ། རང་བཞིན་ཆྡོས་སྐུའི་དབྱིངས་ནས་བསྡོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་རྩ་

བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀིས་

བསྐྡོར་བ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤན་དངས། སྡོས་བསེག་ཅིང་རྡོལ་མྡོ་དང་བཅས་པས། རྒྱལ་

བ་ཀུན་གི་མཁེན་བརྩེ་གཅིག་བསྡུས་ནས། །མ་དག་ཞིང་གི་འགྲྡོ་བ་ཐམས་ཅད་

ལ། །མ་ལུས་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་སྒྲུབ་མཛད་པ། །རྩ་བརྒྱུད་བ་མའི་ཚོགས་རྣམས་

གནས་འདིར་གཤེགས། །མཁའ་ཁབ་སྤྡོས་བྲལ་དག་པ་ཆྡོས་ཀི་དབྱིངས། །ཀུན་

རྡོབ་སྤྲུལ་པའི་ཟླྡོས་གར་འཇའ་ཚོན་བཞིན། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའི་གར་

མཁན་མ། །རིགས་བརྒྱའི་འཁྡོར་ལྡོའི་བདག་ཉིད་གཤེགས་སུ་གསྡོལ། །མཐར་ཐུག་
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གནས་ལུགས་དག་པ་ཆྡོས་སྐུའི་མཚོར། །དཔལ་ལྡན་གཟུགས་སྐུའི་སྣང་བརན་

འབུམ་འཆར་བ། །དངྡོས་གྲུབ་བསིལ་བའི་དགེ་ལེགས་རྟག་འཇྡོ་བའི། །ཀུན་འདུས་

སྨ་བའི་ཟླ་བ་གཤེགས་སུ་གསྡོལ། །མཆྡོག་གི་སྐབས་གསུམ་འདུས་ཞལ་བསམ་

འཕེལ་དབང་། །སྐེ་ལྡན་ལེགས་བྱས་རྒྱལ་མཚན་གཙུག་རྒྱན་ཕིར། །དད་གདུང་

མྡོས་པའི་ཤིང་རྟས་འདེན་བྱེད་ན། །དངྡོས་གྲུབ་གྲུ་ཆར་འབེབ་ཕིར་གཤེགས་སུ་

གསྡོལ། །ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་དམིགས་མེད་ཆྡོས་སྐུའི་བདག ། གཤེགས་དང་

བཞུགས་པའི་མཚན་མ་ཀུན་བྲལ་ཡང་། །ཆུ་ནང་ཟླ་བ་དབང་པྡོའི་གཞུ་བཞིན་

དུ། །གདུལ་བྱའི་མྡོས་པ་ཇི་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསྡོལ། །ཨྡོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་སུ་

མ་ཏི་ཀིརྟི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨེ་ཧྱ་ཧི་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤན་དངས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧྡོཿ དམ་

ཚིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་བསམ་མྡོ། །

མཆྡོད་པ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྡོད་རྡོལ་མྡོ་འདྡོད་ཡྡོན་དང་བཅས་པ་བྱིན་གིས་བརླབས། ཟག་མེད་

བདེ་བ་རྒྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཕྲུལ། །ཕུལ་བྱུང་མཆྡོད་སྤིན་རྣམ་པར་རྡོལ་པའི་

དཔྱིད། །གནམ་སྔྡོན་ཞུན་མ་འཁིལ་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཁྡོད། །མུ་ཏིག་ཁུ་འཕང་མཐྡོར་

འདའི་དབུ་བ་རྒྡོད། །ཁ་དྡོག་འཇའ་རིས་འཁྱུག་པའི་དཔལ་ཁང་རྩེར། །སྦྲང་རྩིའི་བུ་

རྣམས་སན་དགུའི་གླུ་དབྱངས་འཇེབས། །བཟང་དགུའི་བསུང་ལྡན་དུད་པའི་མཁའ་

གང་འབུམ། །སྟྡོང་གསུམ་མྱུལ་བའི་གྡོམ་སྟབས་གར་གིས་བྲེལ། །འྡོད་རྣྡོན་ལན་

བརྒྱར་ཕམ་པའི་འབར་བྱེད་འཕྲེང་། །ཚངས་པའི་ཡུལ་སར་བསེག་པའི་རྩེ་དགའ་

རྒྡོད། །ལྷན་སྐེས་སྦར་བའི་ལྡེ་གུའི་དི་བསུང་གིས། །ཕྡོགས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོར་འགེངས་

སམ་འཕང་མྡོ་ཉུག །རྡོ་བརྒྱའི་དཔལ་འཇྡོ་བཟའ་བཅའི་བཤྡོས་བཟང་གིས། །རབ་
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བརིད་ལྷུན་པྡོའི་དཔལ་ཡང་སྐེངས་པ་སྟེར། །བརྡུང་ཏུད་འབུད་དཀྲྡོལ་བསྟྡོད་

དབྱངས་སན་པའི་སྒས། །ངེས་དྡོན་ཟབ་མྡོའི་སྒ་དབྱངས་སྒྡོག་པ་དང་། །གཞན་ཡང་

དངྡོས་སམ་ཡིད་ཀིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་

བ། །ཀུན་བཟང་མཆྡོད་པའི་ཡྡོ་བྱད་ག་ནྡོམ་པ། །འཇམ་མགྡོན་དཀིལ་འཁྡོར་ལྷ་ཡི་

ཚོགས་ལ་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿ གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་སུ་མ་ཏི་ཀིརྟི་སྭ་པ་རི་ཝྭ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་

ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་པཏྱཾ་ནས་ཤཔྟའི་བར་སྡོ་སྡོར་ཕྲལ་ཏེ་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་དབུལ། རང་རིག་

བདེ་ཆེན་བཟྡོ་བྡོའི་འདུ་བྱེད་ཀིས། །ཕུལ་བྱུང་དགའ་བསྐེད་མཆྡོད་པའི་ལྷ་མྡོ་ནི། ། 

བཞིན་རས་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་ཨུཏྤལ་མིག །བྱུ་རུའི་མཆུ་སྒྡོས་མུ་ཏིག་ཚེམས་ཕྲེང་

རྒྡོད། །སྐེད་སྐབས་ཕྲ་ལྡེམ་མྡོས་བུམ་རྡོ་སད་རྒྱས། །དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་གླུ་དང་གར་ལ་

མཁས། །མཐྡོང་བས་མྡོད་ལ་སིམ་པའི་དཔལ་ཀུན་སྟེར། །རད་བྱུང་འདྡོད་པའི་ཡྡོན་

ཏན་འབུམ་འགེད་པ། །རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའ་གང་བ་རབ་སྤྡོས་ཏེ། །བཞིན་རས་

གཟུགས་ཀི་མཛེས་པའི་ལང་ཚོ་སྟེར། །སན་པའི་གླུ་དང་པི་ཝཾ ་སིལ་སན་

འཁྡོལ། །བཟང་པྡོའི་བྱུག་པའི་དི་ཡིས་ཕྡོགས་ཀུན་འགེངས། །རྡོ་མཆྡོག་ནུས་པ་

སྟྡོང་གི་བཅུད་བཟང་བསྟར། །འཇམ་མཉེན་རེག་བྱ་མཆྡོག་གི་བདེ་སྟེར་བ། །སྐབས་

གསུམ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་གཏེར། །འཇམ་མགྡོན་དཀིལ་འཁྡོར་ལྷ་

ཡི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་སུ་མ་ཏི་ཀིརྟི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་རཱུ་པ་པྲ་

ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་ཤཔྟ་ནས་སྡོ་སྡོར་ཕྲལ་ཏེ་འབུལ། གིང་འདིར་བགྲྡོད་བྱེད་གསེར་

གི་འཁྡོར་ལྡོ་བཀྲ། །ཕུན་ཚོགས་འདྡོད་པའི་དཔལ་འཇྡོ་བསམ་འཕེལ་ནྡོར། །ཟག་

མེད་བདེ་བའི་མཆྡོག་སྦིན་བཙུན་མྡོའི་མཆྡོག །བྱམས་བརྩེའི་གཏེར་གི་དབྱིག་
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འཛིན་ཁིམ་བདག་ཚེ། །རབ་མཛེས་རྒྱན་གིས་སྤས་པའི་ས་སྲུང་ཚོགས། །གང་

བསམ་སྐད་ཅིག་བགྲྡོད་པའི་ཅང་ཤེས་རྟ། །ཕ་རྡོལ་དགྲ་སེ་འཇྡོམས་པའི་དམག་

དཔྡོན་རྣམས། ། འཇམ་མགྡོན་དཀིལ་འཁྡོར་ལྷ་ཡི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿགུ་རུ་

བཛྲ་དྷ་ར་སུ་མ་ཏི་ཀིརྟི་ས་པ་རི་ཝ་ར་མ་ཧཱ་སཔྟ་རཏྣ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། རིན་ཆེན་

གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ཆྡོས་ཀི་དུང་། །གཏེར་བུམ་པད་དཀར་གསེར་ཉ་དཔལ་

བེའུ། །འཁྡོར་ལྡོ་མེ་ལྡོང་གི་ཝཾ་བིལ་དུང་ཞྡོ། །ཡུངས་ཀར་ལི་ཁི་བཀྲ་ཤིས་རས་

རྟགས་བརྒྱད། །འཕན་གྡོས་བ་དན་བ་བྲེ་དར་དཔྱངས་དང་། །མི་ཤིག་གདན་ཁི་ཁང་

བཟང་དགའ་བའི་ཚལ། །གཞན་ཡང་མཆྡོད་པར་འྡོས་པའི་ཡྡོ་བྱད་ཚོགས། །བྡོ་ཡི་

བངས་ཏེ་འཇམ་མགྡོན་ལྷ་ལ་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿ གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་སུ་མ་ཏི་ཀིརྟི་ས་པཱ་རི་

ཝ་ར་ཨཥྚ་མིངྒ་ལཾ་པུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། 

བསྟྡོད་པ་ནི། རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་གཞྡོན་ནུ་མཁེན་པའི་གཏེར། །མཐྡོན་

མཐིང་ལྕང་ལྡོ་ཉེར་སྦས་ངུར་སྨིག་གར། །བྡོ་བཟང་རྒྱལ་བར་གྲགས་པའི་བ་དན་

དཀར། །སིད་ན་མངྡོན་པར་བསྒེངས་པའི་ལྷ་གཅིག་བསྔགས། །གཟི་བརིད་ཉི་མ་

འབུམ་གི་དཔལ་མྡོའི་གཟི། །རབ་དཀར་ཏི་སེའི་མདངས་ལ་ཉེར་འཕྡོས་ནས། ། 

མཚན་དཔེའི་མཇའ་ཚོན་འཁྱུག་པའི་འྡོད་རིས་འབར། །འཇམ་མགྡོན་དཀིལ་འཁྡོར་

ལྷ་ཡི་སྐུ་ལ་བསྟྡོད། །ཟབ་གསལ་ཐེག་ཆེན་དབྱར་སྐེས་སྒ་བརྒྱ་བས། །སྐལ་བཟང་

མདྡོངས་མཐར་ངེས་ལེགས་སིམ་པའི་དཔལ། །མངྡོན་གཏེར་མཁེན་གསུམ་ལང་ཚོ་

བཀྲ་བའི་གཉེན། །འཇམ་མགྡོན་དཀིལ་འཁྡོར་ལྷ་ཡི་གསུང་ལ་བསྟྡོད། །མདྡོ་རྒྱུད་

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ཀུན་གསལ་ངྡོགས། །མཁེན་རབ་ཆ་ཤས་རྡོགས་པའི་
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སྣང་བ་ཡིས། །ཐུབ་བསྟན་དཔལ་གི་ལག་པའི་དྡོ་ར་རྒྡོད། །འཇམ་མགྡོན་དཀིལ་

འཁྡོར་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ལ་བསྟྡོད། །ཐུགས་རེའི་གཤེར་འཛིན་འཕྡོ་བའི་ལྡིང་ཁང་ན། །ཞི་

སྡོགས་ལས་ཀི་སྦྲང་ཆར་རྟག་འབེབས་པས། །སྐེ་ལྡན་ཕན་བདེའི་འབྲས་བཟང་

གཡུར་ཟ་བ། །འཇམ་མགྡོན་འཕྲིན་ལས་ལྷ་ཡི་ཚོགས་ལ་བསྟྡོད། །ཁེད་བསྟྡོད་

ལེགས་བྱས་སྐ་རེངས་སྣང་བ་ཡིས། །རྒུད་པའི་སག་རུམ་ཐུན་གསུམ་མཐར་བསྐྲད་

ནས། །བདེ་སྐིད་རྡོགས་ལྡན་ཉི་འྡོད་གཞྡོན་ནུའི་དཔལ། །འགྲྡོ་འདིས་ལྡོངས་སུ་སྤྡོད་

པའི་སྐལ་བཟང་སྡོལ། །ཅེས་པས་བསྟྡོད། 

སྒྲུབ་པ་པྡོས་གཟུང་ཐག་ནས་གཟུང་། མདུན་སྐེད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁྡོར་གི་སྟེང་དུ་དྷིཿཡིག་གི་མཐར་དམིགས་བརྩེ་མས་བསྐྡོར་བ་ལས་འྡོད་ཟེར་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲྡོས། ཕྡོགས་བཅུའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སས་དང་

བཅས་པ་ལ་མཉེས་པའི་མཆྡོད་པ་འབུལ། དེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྡོན་ཏན་

འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འྡོད་ཟེར་གི་རྣམ་པར་བསྡུས་

ནས་སྔགས་ཕྲེང་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་བབས་པས། བདག་དང་བསྲུང་བྱ་རྣམས་ཀི་ནད་གདྡོན་སིག་སྒིབ་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦངས། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དགེ་ལེགས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བཀྡོད་པར་བསམས་ལ། དམིགས་བརྩེ་མ་སྟྡོང་ཁི་གང་མང་བཟླ། ཐུན་འཇྡོག་

ཁར་སྔགས་འཕྲེང་ས་བྡོན་ལ་བསྡུ། དྷིཿ ཡིག་གི་མཐར་ཨ་ར་པ་ཙས་བསྐྡོར་བར་བསམས་ལ་སྔགས་བརྒྱ་

རྩ་བཟླས་ཏེ་བསྡུ། ས་བྡོན་དྷི་ཡིག་གི་མཐར་མ་ཎིས་བསྐྡོར་བར་བསམས་ལ་བརྒྱ་རྩ་བཟླས་ཏེ་བསྡུ། ས་

བྡོན་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར་བཛྲ་པ་ཎིས་བསྐྡོར་བར་བསམས་ལ་བརྒྱ་རྩ་བཟླས་ཏེ་བསྡུ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྡོད་ལ་
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གཟུང་ཐག་བསྡུ། མཆྡོད་བསྟྡོད་མདྡོར་བསྡུས་བྱ། 

ཐུན་མཐར་གཏྡོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷ་ཝས་སྦངས། སྟྡོང་

པའི་ངང་ལས་བྷྲུཾ་ལས་རིན་པྡོ་ཆེའི་སྣྡོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏྡོར་མ་ལྷའི་

ཞལ་ཟས་འདྡོད་པའི་ཡྡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སྟེང་དུ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་

འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། འཁྡོར་འདས་ཀིས་བསྡུས་པའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་འབྲུ་

གསུམ་ལ་ཐིམ་ཞིང་དེ་ཡང་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོར་གྱུར། ༀ་

ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ། མདུན་སྐེད་ཀི་ལྷའི་ལགས་འྡོད་ཟེར་གི་སྦུ་གུས་གཏྡོར་མའི་བཅུད་

དངས་ཏེ་གསྡོལ་བར་གྱུར། ༀ་གུ་རུ་སུ་མ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་

ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན་གིས་དབུལ། སར་ཡང་མཆྡོད་པས་མཆྡོད། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཐུགས་རེའི་རྡོལ་

པ་ལས། །གང་འདུལ་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་འཕྲིན་ལས་མཆྡོག །དམིགས་མེད་འགྲྡོ་

ལ་གཟུགས་སྐུར་ཡྡོངས་ཤར་བ། །རེ་བཙུན་བ་མའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་

བསྟྡོད། །བདག་གིས་བགིད་པའི་ལས་རྣམས་འདི་དག་གིས། །འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་

མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཤྡོག །འགྲྡོ་ལ་ཕན་ཕིར་ལས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་ནས། །སེམས་

ཅན་སྡུག་བསྔལ་མང་པྡོ་གཟིར་ལས་སྒྡོལ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་རིགས་གསུམ་འདུས་

པའི་བདག་ཉིད་རེ་བཙུན་བྡོ་བཟང་གྲགས་པས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་། མཆྡོག་ཐུན་མྡོང་གི་དངྡོས་གྲུབ་མ་

ལུས་པ་སལ་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ལས་འདི་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསྡོལ། འཁྡོར་ལྡོ་ལ་

མེ་ཏྡོག་འཐྡོར་ཞིང་གསྡོལ་བ་བཏབ། བསྐེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས་འཁྡོར་ལྡོའི་རྣམ་

པ་དང་། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལ་སྡོགས་པ་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས་ཡིག་འབྲུ་སྡོ་སྡོའི་རྣམ་

པར་གྱུར། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་སྡོགས། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བརྡོད་ཅིང་མེ་ཏྡོག་འཐྡོར་ཏེ་ཤིས་པ་
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བརྡོད་དྡོ། །དེ་ལྟར་ཞག་གྲངས་གསུམ་ཙམ་གི་རིང་ལ་ཐུན་བཞིར་བྱས་ཏེ་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་དང་བདག་

བསྐེད་ཚར་གཅིག་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་བས་མདུན་སྐེད་ཀི་འཁྡོར་ལྡོའི་བསྐེད་ཆྡོག་དང་བཟླས་དམིགས་ལན་མང་

དུ་བྱས་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ། 

དངྡོས་གཞི། ༡༽ བར་ཆད་ཀི་ལས་ཞི་བའི་འཁྡོར་ལྡོ།

གཉིས་པ་དངྡོས་གཞི་ལ། བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་བཞག་སྟེ། བདག་སྐེད་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་བས། འཁྡོར་

ལྡོའི་བསྐེད་ཆྡོག་དང་བཟླས་པ་གཏྡོར་བསྔྡོས་འྡོད་ཞུའི་བར་ཚར་གཅིག་བྱས་ཏེ། འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བའི་

ལས་དངྡོས་གཞི་ལ་གཉིས། གསྡོལ་བ་འདེབས་པའི་རྟེན་བསྐེད་པ་དང་། འཁྡོར་ལྡོའི་བྱ་བ་དངྡོས་བཤད་པ་

གཉིས། དང་པྡོ་ནི། རང་ཉིད་རེ་བ་མར་གསལ་བཞིན་པ་ནས་རང་གི་སྤི་བྡོར། འདི་ཁའི་རྩ་བར། རེ་ཙོང་ཁ་

པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀི་བདག་ཉིད། རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་དང་གཉིས་སྣང་གི་རྟྡོག་པ་མཐའ་དག་

དང་བྲལ་བ། ཁི་གདན་དང་བཅས་པ་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ནང་ལྟར་བསྐེད་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱལ་

དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པྡོས་མཛད་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ནང་ལྟར་བྱས་ཀང་མཐུས་མྡོད། འྡོན་ཀང་

འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕིར་ལས་ཚོགས་ནས་འབྱུང་བའི་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་འདི་ལྟར། རང་གི་སྤི་བྡོར་སྣ་

ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གི་སྟེང་དུ་དྷིཿ ལས་ཁམས་གསུམ་ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་

ཤར་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོ་སྐུ་མདྡོག་དཀར་གསལ་མཛེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་དང་ལྡན་པ། 

སྐུ་ལ་ཆྡོས་གྡོས་ངུར་སྨིག་གི་མདྡོག་ཅན་གསུམ་མཛེས་པར་གསྡོལ་ཞིང་། དབུ་ལ་

པཎ་ཞྭ་གསེར་གི་མདྡོག་ཅན་སྣེ་རིང་གསྡོལ་བ། ཞལ་གི་དཀིལ་འཁྡོར་ཤིན་ཏུ་

འཛུམ་ཞིང་། ཟླ་བ་ཉ་ཡྡོངས་སུ་གང་བ་ལྟ་བུ། ཕག་གཉིས་ཆྡོས་འཁྡོར་གི་ཕག་རྒྱ་

ཐུགས་ཀར་མཛད་པའི་མཐེབ་མཛུབ་ཀིས་ཨུཏྤལའི་ཡུ་བ་བཟུང་བའི་འདབ་མ་སན་
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གཡས་གཡྡོན་གི་ཐད་དུ་ཁ་ཕེ་བའི་གཡས་ཀི་སྟེང་ན་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་གྲི་དང་། 

གཡྡོན་གི་སྟེང་ན་ཤེར་ཕིན་གི་གེགས་བམ་བསྣམས་པ། ཞབས་རྡོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་

གིས་བཞུགས་པའི་སྤི་བྡོར་ༀ་ལས་འཁྡོར་ལྡོ་དཀར་པྡོའི་ལྟེ་བར་ༀ་གིས་མཚན་

པ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ལས་པདྨ་དམར་པྡོའི་ལྟེ་བར་ཨཱཿས་མཚན་པ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་

ལས་རྡོ་རེ་སྔྡོན་པྡོའི་ལྟེ་བར་ཧཱུཾ་དང་དྷིཿཡིག་གིས་མཚན་པ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འྡོད་

ཟེར་འཕྲྡོས་པས་བསྡོམས་པ་དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐྡོར་བ་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་

བཾ་ཧྡོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་བསམ། 

མཆྡོད་བསྟྡོད་བྱས་ལ། ཇི་སེད་སུ་དག་ཕྡོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །ཞེས་སྡོགས་ཀི་

ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎལ་བཅས་འབུལ། ཡང་ན་ཚིགས་བཅད་འཁེར་བདེ་ཟུང་འཇུག་བགྲྡོད་པའི་ཤིང་རྟ་

ལས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་འདི་ལྟར། རད་བྱུང་གཞྡོམ་བྲལ་གཤིས་ལུགས་

དག་པའི་མཁར། །ཀུན་རྡོབ་རྟེན་འབྱུང་འཇའ་ཚོན་རི་མྡོ་ལྟར། །སྣང་སྟྡོང་ཟུང་འཇུག་

བདེ་ཆེན་རྒྱས་པའི་ཀྡོང་། །རང་མདུན་མཁའ་དབྱིངས་མི་ཤིགས་ས་འཁེགས་

པའི། །རྡོ་རེའི་ར་བ་བ་རེའི་གུར་ཁང་ཕིར། །རབ་འབར་འཇིགས་རུང་ཡེ་ཤེས་མེ་

དཔུང་འཁིགས། །ས་བརྟན་རྡོ་རེའི་སྲུང་བའི་འཁྡོར་ལྡོའི་དབུས། །ཡིད་འཕྲྡོག་རིན་

ཆེན་ལས་གྲུབ་གཞལ་མེད་ཁང་། །ངྡོ་མཚར་རྒྱན་གི་ཁད་པར་བྱེ་བ་བརྒྱས། །བཀྡོད་

ལེགས་འཕང་འཕྲུལ་བསྟར་བའི་ཞིང་ཁམས་ཀི། །ཕི་ནང་ཀུན་བཟང་བ་མེད་མཆྡོད་

པའི་སྤིན། །ཀུན་གསལ་དྡོག་པྡོར་འགེང་བར་རབ་དཀྲིག་དབུས། ། གཞྡོམ་བྲལ་སེང་

གེས་བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཁིར། །སྣ་ཚོགས་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་གེ་སར་
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དབུས། །ཐབས་ཤེས་ཉི་ཟླའི་དཀིལ་འཁྡོར་ཆ་རྡོགས་ཏེ། །རྒྱལ་ཀུན་རིགས་གསུམ་

ཀུན་འདུས་བྡོ་བཟང་གྲགས། །དཀར་གསལ་མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོའི་འྡོད་མདངས་

འཁྱུག །ཐུགས་ཀར་ཆྡོས་འཆད་ཕག་རྒྱའི་ཨུཏྤལ། །གཡས་གཡྡོན་སན་གྡོང་འདབ་

མ་བཞད་པའི་རྩེར། །ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་གེགས་བམ་མངྡོན་པར་བཀྲ། །ཆྡོས་གྡོས་

གསུམ་དང་གསེར་མདྡོག་པཎ་ཞྭས་མཛེས། །མི་ཕེད་རྡོ་རེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་

བཞུགས་པའི། །གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གིས་མཚན་ཧཱུཾ་འྡོད་ཀི། །བརྒྱུད་གསུམ་

རྩ་བརྒྱུད་བ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །མཆྡོག་གི་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གི། ། 

དཔའ་བྡོ་མཁའ་འགྲྡོ་ཆྡོས་སྐྡོང་སྲུང་མའི་ཚོགས། །གར་བཞུགས་གནས་ནས་སྤན་

འདེན་བསྐུལ་ལེགས་ཀིས། །སྐབས་གནས་ལྷ་ཚོགས་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ །ལྷུན་གྲུབ་ཞི་བ་

འྡོད་གསལ་ཆྡོས་སྐུའི་ཁམས། །མི་ཤིགས་དག་པའི་འཇའ་ལུས་རྡོ་རེའི་སྐུ། །ཟུང་

འཇུག་རྩེ་དགའ་རྒྡོད་པའི་གཟུགས་སྐུའི་ཉིད། །བསྡོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་ཞིང་དུ་

གཤེགས་སུ་གསྡོལ། །ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་རྩ་བརྒྱུད་བ་མ་དང་། །ཡི་དམ་ལྷ་

ཚོགས་སྐབས་གནས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ། །དཔའ་བྡོ་མཁའ་འགྲྡོ་ཆྡོས་སྐྡོང་སྲུང་

མའི་ཚོགས། །སྤན་འདེན་མཆྡོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསྡོལ། །ཕུན་

ཚོགས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་བའི་སྡོ་གཅིག་པུ། །རིན་ཆེན་སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་

ཡེ་ཤེས་ལྷ། །ཏིང་འཛིན་མྡོས་པས་བསྐེད་པའི་དམ་ཞིང་ལྟར། །དགེས་ཤིང་བརྩེ་

བས་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསྡོལ། །རབ་འབྱམས་དཀིལ་འཁྡོར་གིང་བཞིའི་དྡོ་ར་

རུ། །རིགས་བརྒྱའི་གསེར་གི་རྩིབས་སྟྡོང་འཁྡོར་ལྡོ་ཡིས། །བཤད་སྒྲུབ་ཆྡོས་ཀི་

སིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། །ཁབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བ་མར་གུས་ཕག་འཚལ། །ཇི་སེད་
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བང་དྡོར་གསལ་བའི་སྒྡོན་མེ་དང་། །རྡོངས་པའི་མུན་སེལ་ཉིན་མྡོའི་དབང་ཕྱུག་

མཆྡོག །ཉྡོན་མྡོངས་ཚ་གདུང་སེལ་མཛད་མཚན་མྡོའི་མགྡོན། །སྐབས་གསུམ་ཀུན་

འདུས་དཔལ་ལྡན་བ་མར་འདུད། །ཡངས་པའི་སྣྡོད་དུ་རབ་གཏམས་བདུད་རྩིའི་

མཚོ། །དལ་འབབས་དུང་གིས་དབུ་བའི་འཛུམ་འཕྲེང་རྒྡོད། །མ་ལུས་ཞིང་ཀུན་

འགེངས་པའི་མཆྡོད་ཡྡོན་ཚོགས། །མཆྡོག་ཏུ་དད་པས་བ་མ་ལྷ་ལ་འབུལ། །གསེར་

གི་འྡོད་འཁིགས་ལྷ་རས་མནྡ་ར། །ཡྡོངས་འདུ་ས་ཧ་ཀ་རའི་མེ་ཏྡོག་དང་། །པདྨ་

ཨུཏྤལ་ཨུ་དུམ་ཀུ་མུད་སྡོགས། །མཆྡོད་འྡོས་མེ ་ཏྡོག་ཀུན་ཀང་ཁེད་ལ་

འབུལ། །ཙནྡན་ག་བུར་ཨ་ཀ་རུ་ལ་སྡོགས། །རིན་ཆེན་སྣྡོད་དུ་འབར་བའི་མེས་

བསེག་པས། །དུད་པའི་སྤིན་ཕུང་ལྷ་ཡི་ལམ་ཀུན་ཏུ། །ཁབ་པའི་དི་བཟང་ཀུན་ཀང་

ཁེད་ལ་འབུལ། །ཇི་སེད་ཉི་ཟླ་ནྡོར་བུའི་སྣང་བ་དང་། །འྡོད་ཟེར་བཞད་ལྡན་གསེར་གི་

སྣྡོད་ཡྡོངས་སུ། །དི་ཞིམ་རྩི་མར་འབྲུ་མར་སྣ་ཚོགས་པ། །རབ་འབར་སྒྡོན་མེ་རྣམས་

ཀང་ཁེད་ལ་འབུལ། །སྣ་ཚོགས་ཕྲ་བཀྡོད་དབྱིབས་ལེགས་སྣྡོད་ཡངས་སུ། །ག་བུར་

གུར་གུམ་ཙནྡན་གིས་བསྡོས་པའི། །དི་བཟང་ཞིང་ཀུན་ཅིག་ཅར་འགེངས་བྱེད་

པ། །ཡིད་འྡོང་དི་ཆབ་ཚོགས་ཀང་ཁེད་ལ་འབུལ། །ལྷ་དང་མི་ཡི་རྣམ་དཀར་གིས་

བསྐྲུན་པའི། །བཟའ་དང་བཏུང་བ་རྡོ་བརྒྱའི་ཕུན་ཚོགས་ཅན། །མཛེས་ཤིང་ཡིད་འྡོང་

ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་པ། །སྟྡོང་གསུམ་ཁྡོན་ཀུན་བཀང་སྟེ་ཁྡོད་ལ་འབུལ། །དྲུག་ལྡན་

ལ་སྡོགས་མཛེས་པའི་གླུ་དབྱངས་དང་། །སན་པའི་གདངས་ཀི་འགྱུར་བ་སྟྡོང་གྲགས་

དང་། །རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་རྒྱས་བྱེད་ལྷ་དང་མིའི། །སྣ་ཚོགས་རྡོལ་མྡོ་རྣམས་ཀང་

ཁེད་ལ་འབུལ། །གང་ཤར་གཟུགས་ཀི་སྣང་བ་མ་ལུས་པ། །ཟླ་ཞལ་ཨུཏྤལ་མིག་ཅན་
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འཇྡོ་སེག་ཅན། །ཕྡོགས་ཀུན་ངྡོ་མཚར་གར་གི་རི་མྡོ་བཞིན། །གཟུགས་ཀི་རྡོ་རེ་མར་

བསྡོམས་ཁེད་ལ་འབུལ། །གང་ཤར་སྒ་ཡི་སྣང་བ་མ་ལུས་པ། །དི་བཟང་པི་ཝཾ་བརྡུང་

ཞིང་སྣང་བ་ཡི། །བཅུད་ལེན་གླུ་དབྱངས་གྲེ་འགྱུར་འབུམ་ཕྲག་ཅན། །སྒ་ཡི་རྡོ་རེ་མར་

བསྡོམས་ཁེད་ལ་འབུལ། །གང་ཤར་དི་ཡི་སྣང་བ་མ་ལུས་པ། །ལུས་དང་ཁ་ནས་ག་

བུར་དི་བཟང་ཅན། །གུར་གུམ་དྡོག་པས་ཕྡོགས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་འགེངས། །དི་ཡི་རྡོ་རེ་

མར་བསྡོམས་ཁེད་ལ་འབུལ། །གང་ཤར་རྡོ་ཡི་སྣང་བ་མ་ལུས་པ། །བིམ་པ་ལྟར་

དམར་མ་མཆུའི་སྦྲང་རྩི་དང་། །རྡོ་བརྒྱའི་བཅུད་ལྡན་ལྷ་ཡི་ཞལ་ཟས་འཛིན། །རྡོ་ཡི་

རྡོ་རེ་མར་བསྡོམས་ཁེད་ལ་འབུལ། །གང་ཤར་རེག་བྱའི་སྣང་བ་མ་ལུས་པ། །འཇམ་

མཉེན་འཁིལ་ཆགས་པདྨའི་ལུས་ཕྲ་མ། །སྣ་ཚོགས་ལྷ་རས་ན་བཟའི་ལྷབ་ལྷུབ་

འཛིན། ། རེག་བྱའི་རྡོ་རེ་མར་བསྡོམས་ཁེད་ལ་འབུལ། །ནམ་མཁའི་མཐས་ཁབ་

གངྒཱའི་རྡུལ་རེད་ཀི། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་ལྷ་དང་མི་ཡི་རས། །ཡིད་འྡོང་མཆྡོད་པར་

འྡོས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །སྐབས་གནས་ཐུགས་རེའི་གཏེར་ལ་དབུལ་བར་བགི། །རིས་

བྲལ་འགྲྡོ་བའི་ཡིད་ཀི་ནྡོར་འཛིན་ལ། །དཀར་པྡོའི་ལས་ལམ་བཅུ་ཡི་ས་བྡོན་

ལས། །ལེགས་འཁྲུངས་ལྷ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་འབྲས། །ཡྡོངས་སུ་སིན་པའི་དགེ་

ཚོགས་རྣམས་ཀང་འབུལ། །འཇིགས་རུང་འཁྡོར་བ་ཆུ་སིན་འབྱུང་གནས་

ལས། །མཐྡོ་རིས་གྲུ་ཆེན་ངེས་འབྱུང་རླུང་ཤུགས་ཀིས། །ལེགས་བསྐེད་རྣམ་གྲྡོལ་

རིན་ཆེན་གིང་མཆྡོག་ལ། ། འདྡོད་རྒུར་སྤྡོད་པའི་དགེ་ཚོགས་རྣམས་ཀང་

འབུལ། །རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ཁང་བཟང་ལ། །ཕིན་དྲུག་བསྡུ་བཞིའི་ཐྡོག་

ཕུབ་མཛེས་པའི་རྩེར། །ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ནྡོར་བུའི་ཏྡོག་གིས་མཛེས། །ཐེག་ཆེན་
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ཆྡོས་ཀི་ཕྡོ ་བྲང་ཁེད་ལ་འབུལ། །རང་བཞིན་སྤྡོས་དང་བྲལ་བའི་ཆྡོས་ཀི་

དབྱིངས། །སྨ་བསམ་བརྡོད་མེད་ལྷན་སྐེས་བདེ་བའི་ཉམས། །ཨེ་མ་འཁྡོར་འདས་

ཆྡོས་ཀུན་རྡོ་གཅིག་པ། །དམིགས་མེད་ཆྡོས་སྐུའི་བདག་ཉིད་ཁེད་ལ་འབུལ། །དེ་

རྣམས་ནི་མཆྡོད་པའི་ཡན་ལག་གྡོ །ཐྡོག་མེད་དུས་ནས་ཉྡོན་མྡོངས་གཞན་དབང་གིས། །སྡོ་

གསུམ་མི་དགེའི་སིག་པ་ཅི་བགིས་དང་། །ཁད་པར་དམ་ཚིག་གང་འགལ་ནྡོངས་

པའི་ཆ། །མཐའ་བྲལ་འཁྡོར་གསུམ་སྟྡོབས་བཞིའི་དག་པར་འཆག །ཚོགས་གཉིས་

བསྐལ་པར་འབད་པས་བསྒྲུབ་དགྡོས་པར། །སིགས་དུས་ཚེ་འདིར་མྱུར་ལམ་ཐབས་

མཁས་ཀིས། །ཟུང་འཇུག་ཐར་པ་མཆྡོག་གི་ཕྡོ་བྲང་དུ། །གཤེགས་པར་མཛད་ལ་

རྣམ་ཀུན་རེས་ཡི་རང་། །སིད་པའི་བརྟན་གཡྡོའི་སྣང་བ་ལྕགས་ཀི་ཁམས། །དག་པ་

གསེར་སྦངས་བདེ་སྟྡོང་ལྷ་ཡི་སྐུར། །བསྒྱུར་མཛད་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་གསང་ཆེན་

ཆྡོས། །རྣམ་ཀུན་ཆད་པ་མེད་པའི་བདུད་རྩི་སྡོལ། །གནས་བཞིའི་དྲུག་ཆིངས་རྒྱ་ཡི་

བ་ཀུ་ལ། །སྟྡོང་ཆེན་སྐེད་མེད་གཟེགས་མས་མངྡོན་དཀྲྡོལ་ནས། །ཟུང་འཇུག་ཁྡོ་

ལག་བཞད་པའི་གེ་སར་དབུས། །སྐེ་ལྡན་བུང་བས་རིང་མིན་རྡོལ་བར་སྡོན། །ཞེས་

ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ། མཎལ་རྒྱས་པ་འབུལ། མ་གྲུབ་ཚེ། གྲངས་མེད་དཔག་ཚད་ཁྡོན་ལྡན་

མགྡོགས་འགྲྡོའི་སྟེང་། །བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཆུ་དང་གསེར་གི་གཞིར། །ལྷུན་པྡོའི་

དབང་པྡོ་གིང་བཞི་གིང་ཕྲན་བཅས། །ལྷ་ལམ་མཛེས་བྱེད་ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་ཡང་། །དེ་

སེད་གྲངས་ལྡན་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་བཅས། །རིན་ཆེན་བདུན་དང་འདྡོད་དགུའི་གཏེར་

ཆེན་པྡོ། །བདག་ལུས་ལྡོངས་སྤྡོད་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་ཚོགས། །ཀུན་བཟང་

མཆྡོད་པའི་སྤིན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །མ་ལུས་ཞིང་གི་དམ་པ་སྐབས་ཀི་མཆྡོག །རྒྱལ་
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བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དིན་ཅན། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངྡོས་བ་མ་

ལྷ། །འབུལ་ལྡོ་མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་དངྡོས་གྲུབ་ཀུན། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་སལ་དུ་

གསྡོལ། །ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎལ་དང་བཅས་པ་འབུལ། 

གཉིས་པ་འཁྡོར་ལྡོའི་བྱ་བ་དངྡོས་ནི། བསྒྲུབས་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་བསྒྲུབ་བྱ་རང་གིས་བསྐྡོར་བའམ། 

རླུང་གིས་བསྐྡོར་བ། ཆུ་སྡོགས་གང་གིས་བསྐྡོར་བ་ཁད་མེད་ཅིང་མཚམས་འདི་ནས་འཇུག་སྟེ་ལེགས་པར་

བསྐྡོར། སྤི་བྡོའི་ཚོགས་ཞིང་སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་ལ་ལས་འགྲུབ་པའི་གསྡོལ་བ་ཤུགས་དག་ཏུ་བཏབ་

ནས་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བར་བྱ་ལ། གསྡོལ་འདེབས་ཀི་བཟླས་དམིགས་ནི། རང་ཉིད་རེ་བ་མར་གསལ་

བའི་སྤི་བྡོའམ། མདུན་གི་ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿ ཡིག་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། 

འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿ ཡིག་ལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲྡོས། རྩིབས་ཀི་

ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས། དེ་རྣམས་ཁྡོ་བྡོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་

སྤན་གསུམ་མེ་ལྟར་འབར་བ། ཕག་གཡས་རྡོ་རེ་མེ་འབར་བ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་

ཞིང་། གཡྡོན་པས་སིག་མཛུབ་གི་རྩེ་ལ་མེ་དཔུང་འབར་བ། དུར་ཁྡོད་ཀི་ཆས་དང་

ཁྡོ་བྡོའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་བཅུར་གྱུར། དེ་ལས་ཀང་འྡོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

འཕྲྡོས་པ་དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ཕྡོག །ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་འྡོད་ཟེར་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲྡོས་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་ལུས་ལ་ཕྡོག་པས། ལུས་ཀི་སྟྡོད་སད་བར་

གསུམ་ཕི་ནང་ཀུན་དང་ཁད་པར་ནད་ཟུག་གང་ཡྡོད་ཀི་སྟེང་དུ་འྡོད་ཟེར། རླུང་ལ་

དུད་ཁ། མཁིས་པ་ལ་སྔྡོན་པྡོ། བད་ཀན་ལ་དམར་པྡོ། འདུས་ནད་ལ་དཀར་པྡོ་

སྡོགས་གང་དགྡོས་ཚ་བསེག་འབར་བ་འཁྲུགས་པས་གཟིར། ནད་རྣམས་ལྕགས་

སེག་གིས་མར་བཞུས་པ་དང་བ་མྡོ་ལ་ཉི་ཟེར་ཞུགས་པ་ལྟར་ལྷག་མེད་དུ་བྱས། 
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ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་འྡོད་ཟེར་གཏམས་པར་བྱས་ཏེ་ཕིན་ཆད་ནད་གདྡོན་བར་

ཆད་གང་གིས་མི་ཚུགས་པར་བྱས་པར་བསམས་ལ། སར་ཡང་དམིགས་བརྩེ་མ་གང་མང་བཟླ་

ཞིང་གྡོང་ལྟར་དམིགས་པ་གཟིར། ཐུན་མཇུག་ཏུ་མཆྡོད་བསྟྡོད་མདྡོར་བསྡུས་དང་། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག་ཅེས་སྡོགས་ཀི་སྡོན་ལམ་མདྡོར་བསྡུས་བྱ་བ། ཐུན་རེས་མ་རྣམས་ལ། སྤི་བྡོའི་

ཚོགས་ཞིང་སར་གསལ་བཏབ་སྟེ། ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་ཞེས་སྡོགས་ཀི་

འྡོད་ཟེར་སྤྡོ་བསྡུ་དང་བཅས་པའི་དམིགས་བརྩེ་མ་གང་མང་བཟླ་ཞིང་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར། དེ་ལྟར་ཞག་གྲངས་

བདུན་ཉེར་གཅིག་སྡོགས་ལས་གང་ཡིན་འགྲུབ་ཀི་བར་དུ་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན། ཐུན་དང་པྡོར་བདག་བསྐེད་

དང་། འཁྡོར་ལྡོ་སྒྲུབ་ཆྡོག་འྡོད་ཞུའི་བར་ཚར་རེ་རེ་བཞིན་བྱ་ཞིང་། ཐུན་རེས་མ་གསུམ་ལ། བདག་སྐེད་

སྒྲུབ་ཆྡོག་སྐྡོར་བཞག་སྟེ། ལས་དངྡོས་གཞི་ཚོགས་ཞིང་ནས་མཇུག་དགྡོང་མྡོར་ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་བསྡུ་

ཞིང་། རང་གིས་བསྡོམས་པའི་བདག་སྐེད་བསྡུ་རིམ་བྱས་ལ་གཤམ་གི་སྡོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྡོད་

བྱའྡོ། །འཁྡོར་ལྡོའི་སྒྲུབ་པ་ཙམ་གི་སྐབས་སུ་ལས་དངྡོས་མ་བྱས་ཀང་སྒྲུབ་ཆྡོག་གིས་བསྒྲུབས་ཏེ་འྡོད་ཞུ་

བྱས་ནས་འཁྡོར་ལྡོ་རླུང་ལ་གཟུགས་པར་བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པས་ལས་གྲུབ་པ་ན། 

གསུམ་པ་མཇུག་གི་བྱ་བ་ནི། ཐུན་རེས་མའི་མཇུག་ཏུ། ཁྡོ་བྡོ་བཅུ་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས་དབུས་

ཀི་དྷིཿ ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿ ལ་ཐིམ། དྷིཿ ཚོགས་ཞིང་དང་

དབྱེར་མེད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མྡོ། །རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འྡོད་

འཕྲྡོས། སྣྡོད་བཅུད་འྡོད་དུ་ཞུ་སྟེ་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཡང་ལུས་སྟྡོད་སད་ནས་འྡོད་དུ་

ཞུ་སྟེ་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿལ་ཐིམ། དེ་ཡང་མི་དམིགས་པར་སྟྡོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་

བསམ། སྟྡོང་པའི་ངང་ལས་ལུས་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བར་བྱའྡོ། །

སྡོན་ལམ་ནི། དེ་ལྟར་ཀུན་མཁེན་མཉམ་མེད་ཙོང་ཁ་པའི། །གྡོ་འཕང་མཆྡོག་སྟེ་
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མངྡོན་དུ་བྱ་བའི་ཕིར། །བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་བསྐེད་པའི་རིམ་པ་བཅས། །བསྡོམས་

པས་དེ་དྡོན་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྡོག །ཁད་པར་ཁེད་ཀི་ཆྡོས་སྐུ་དང་མཚུངས་

པའི། །སྟྡོང་ཉིད་ངང་ལས་རབ་མཛེས་མཚན་དཔེའི་སྐུ། །དཀར་གསལ་ཆྡོས་འཆད་

རལ་གྲི་གེགས་བམ་ཅན། །བསྡོམས་པས་ཁེད་སྐུ་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྡོག །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རྡོ་རེ་ཡི་གེར་བཅས། །གནས་གསུམ་དག་པར་བྱིན་གིས་བརླབས་

པ་ལས། །འབད་རྩྡོལ་མེད་པར་རླུང་སེམས་མ་ལུས་པ། །དྷཱུ་ཏཱའི་ནང་དུ་བསྡུས་པའི་

དཔལ་ཐྡོབ་ཤྡོག །གསྡོལ་འདེབས་རྒྱལ་པྡོའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས། །᪠སེན་

བསྒྲུབ་ཕ་མཐར་ཕིན་པ་ལེགས་བསྐབས་ནས། །ལས་ཚོགས་བཅུ་གཅིག་ལ་སྡོགས་

ལས་རབ་འབྱམས། །མ་ལུས་སྒྲུབ་ལ་ཐྡོགས་པ་མེད་པར་ཤྡོག །ཁད་པར་ཐུབ་དབང་

རྡོ་རེ་འཆང་དབང་ནས། །རྩ་བའི་བ་མའི་བར་གི་ངྡོ་བྡོ་ཉིད། །བྡོ་བཟང་གྲགས་པའི་

དཔལ་མཆྡོག་ཁྡོད་ཀིས་ནི། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རེས་འཛིན་ཤྡོག །ཚེ་ཡི་

མཐར་ཡང་བྡོ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ། །ཡིད་འྡོང་མཆྡོད་སྤིན་སན་པའི་རྡོལ་མྡོ་

བཅས། །བུ་བུ་ཚུར་ཤྡོག་དགའ་ལྡན་གནས་འགྲྡོ་ཞེས། །གསུང་གི་དབུགས་དབྱུང་

དངྡོས་སུ་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག །རྣམ་དག་བསམ་པའི་ཚུལ་འདིར་འབད་པ་ལས། །བྱུང་

བའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་འགྲྡོ་བ་རྣམས། །སྐེ་ཞིང་སྐེ་བར་འཇམ་དབྱངས་བ་མ་

ཡིས། ། འབྲལ་བ་མེད་པར་རེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །

ཤིས་བརྡོད་ནི། རབ་ཡངས་ནམ་མཁའ་ཏིལ་གི་གང་བུ་བཞིན། །ཡྡོངས་སུ་གང་

བ་བྡོ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ། །ཁ་ཅིག་མེ་ཏྡོག་སྣ་ཚོགས་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །ལ་

ལ་བཀྲ་ཤིས་གདངས་སན་གླུ་རུ་ལེན། །གཞན་དག་བགེགས་དཔུང་འཇྡོམས་པའི་
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འཕྲིན་ལས་ཀིས། །ཁེད་ལ་རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་མཛད་པ་འདི། །ཤེས་པར་གིས་ལ་

ཡིད་བདེ་སྐེད་ཅིག་དང་། །ཤིས་བརྡོད་ཕྲེང་བ་བདག་གིས་བསྒག་པར་བྱ། །རད་བྱུང་

མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ལྡོངས་སྤྡོད་རྡོགས། །ཁ་སྦྡོར་བདེ་སྟྡོང་རྡོ་ལ་རྟག་རྡོལ་

ཅིང་། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རེའི་ཞི་བའི་མཐའ་སངས་ནས། །བྡོ་བཟང་ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་ལ་ཕག་འཚལ། །གསང་བ་ཀུན་གི་བདག་པྡོ་དགེ་ལེགས་དཔལ། །ཆྡོས་

ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཆྡོས་ཀི་རྡོ་རེ་དང་། །བྡོ་བཟང་དྡོན་གྲུབ་ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་

སྡོགས། །རྩ་བ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་མཆྡོག་རྣམས་ལ། །དགེ་མཚན་ཇི་སེད་མཆིས་པའི་

བཀྲ་ཤིས་དེས། །ཁེད་རྣམས་ཇི་བཞིན་ལམ་མཆྡོག་འདི་ཉིད་ལས། །བྡོ་བཟང་རྡོ་རེ་

འཆང་དབང་མྱུར་ཐྡོབ་ནས། །འགྲྡོ་ཀུན་ཚུལ་དེར་འགྡོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྡོག །ཆྡོས་

ཀི་ཕུང་པྡོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟྡོང་གི །སིང་པྡོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རྒྱལ་བའི་

ལམ། །གང་གི་ཉམས་ལེན་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་རྒྱ་

མཚོས་ཁབ་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་དེར་སྤྡོད་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དང་། །ལམ་ལ་

ཞུགས་དང་སྡོ་སྡོ་སྐེ་བྡོ་ཡི། །དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཇི་སེད་མཆིས་པ་

ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་བྱེ་བ་ཆར་དུ་ཕབ་ཏུ་གསྡོལ། །ནམ་མཁའི་ཁྡོན་ལྟར་ཡངས་པའི་ཕྡོ་

བྲང་སྡོགས་བརྡོད་དེ་མེ་ཏྡོག་གི་ཆར་བབ་པར་བྱ་ལ། ལས་གྲུབ་ནས་འཁྡོར་ལྡོ་མཆྡོད་གྲལ་དུ་བཞུགས་སུ་

གསྡོལ་བར་གསུངས་སྡོ། །

གཉིས་པ་རིམས་ནད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་བསྒྲུབ་པ་ནི། དང་པྡོ་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་བདག་

སྐེད། མདུན་སྐེད་འཁྡོར་ལྡོའི་སྒྲུབ་ཆྡོག་འྡོད་ཞུའི་བར་སྔར་ལྟར་བྱས། འཁྡོར་ལྡོའི་ལས་དངྡོས་གཞིིའི་བ་

མའི་རྣལ་འབྱྡོར་སྔར་ལྟར་ལ། འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བའི་སྐབས་སུ་བཟླས་དམིགས་ནི། ཚོགས་ཞིང་གི་
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ཐུགས་ཀའི་དྷིཿ ཡིག་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿ ཡིག་ལ་ཕྡོག །དེ་ལས་

འྡོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲྡོས། རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་ཕྡོག །དེ་རྣམས་ཁྡོ་བྡོ་

འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་སྤན་གསུམ་དམར་ལ་ཟླུམ་ཞིང་མེ་འྡོད་

འཕྲྡོ་བ། ཕག་གཡས་རྡོ་རེ་མེ་འབར་བ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་བས་གནྡོད་བྱེད་གདྡོན་

བགེགས་རྣམས་ལ་བསྣུན་པར་མཛད་པ། ཕག་གཡྡོན་སིགས་མཛུབ་ཀི་རྩེ་ལ་མེ་

འབར་བས་ནད་གདྡོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེག་པར་མཛད་པ། དུར་ཁྡོད་ཀི་ཆས་

དང་ཁྡོ་བྡོའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པས་བཅུར་གྱུར། དེ་རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་དང་མེ་

དཔུང་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲྡོས། དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་

ཕྡོག །ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་འྡོད་ཟེར་དང་མེ་དཔུང་གི་ཚོགས་གནམ་ས་བར་སྣང་གང་

བ་ཁྡོ་བྡོ་མེ་འབར་བ་ཁ་བ་བུ་ཡུག་འཚུབ་པ་ལྟར་འཕྲྡོས་ཏེ་ནད་བདག་རིམས་བདག་

ཡམས་ནད་ཀི་བདག་པྡོ་སེ་བརྒྱད་མ་མྡོ་འབྱུང་པྡོ་གདུག་རྩུབ་ཅན་རྣམས་དང་། དེ་

དག་གིས་བཏང་བའི་ཡམས་ནད་རིམས་ནད་སེམས་ཅན་གི་ལུས་ལ་ཞུགས་པ་ཡུལ་

དུ་འཕྲྡོས་ཤིང་འཐྡོར་བ་ཐམས་ཅད་འྡོད་ཟེར་མེ་དཔུང་གིས་གཞྡོབ་ཐུལ་གིས་

བསེགས། སར་ཡང་ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས། འཁྡོར་ལྡོ་ལས་འྡོད་ཟེར་བདུད་

རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བས་གཞྡོབ་རྣམས་བཤལ་ཞིང་

བཀྲུས་པས་དག །འྡོད་ཟེར་བསྲུང་བྱ་དང་འཁྡོར་ལྡོ་བཅས་ལ་ཕྡོག་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་

མེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། དམིགས་བརྩེ་མ་ཁི་འབུམ་ལ་སྡོགས་བཟླ་ཞིང་བཟླས་

དམིགས་ལན་མང་བྱས་ལ་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར། ལས་འགྲུབ་ནས་མཇུག་གི་བསྡུ་རིམ་སྔར་ལྟར་བྱའྡོ། །

གསུམ་པ་ཕྱུགས་ནད་ཞི་བའི་འཁྡོར་ལྡོ་སྒྲུབ་པ་ལ། སྔྡོན་འགྲྡོ་དངྡོས་གཞི་གྡོང་ལྟར་ལ། ཚོགས་
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ཞིང་གི་བཟླས་དམིགས་ནི། ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿཡིག་ལས་འྡོད་ཟེར་དཀར་པྡོ་

འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿ ལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་དཀར་པྡོ་འཕྲྡོས། རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་

རྣམས་ལ་ཕྡོག །དེ་རྣམས་ལ་ཁྡོ་བྡོ་རྡོ་རེ་དང་སིག་མཛུབ་མཛད་པ་བཅུར་གྱུར་པའི་

སྐུ་ལས་འྡོད་ཟེར་དཀར་པྡོ་འཕྲྡོས། དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ཕྡོག །དེ་

རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་དཀར་པྡོ་འཕྲྡོས་མཐའི་ཆུ་རིས་རྣམས་ལས་ཀང་འྡོད་ཟེར་

དཀར་པྡོ་ག་བུར་གི་ཟེགས་མ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་བསིལ་བའི་བདུད་རྩི་འྡོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་འཕྲྡོས་པས། བསྲུང་བྱའི་ཡུལ་གི་ཕྱུགས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ལ་ཞུགས་

པའི་ནད་རྣམས་ལྷག་མ་མེད་པར་བཀྲུས་ཏེ་ཞི་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་

རྡོ། །སར་མཇུག་བསྡུ་སྔར་ལྟར་བྱའྡོ། །

བཞི་པ་ལྟྡོགས་འགྡོང་དབུལ་སི་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི། སྔྡོན་འགྲྡོ་དངྡོས་གཞི་སྔར་ལྟར་ལ། ཚོགས་

ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿ ལས་འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོ་འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོ་དྷིཿ ལ་ཕྡོག །དེ་

ལས་འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོ་འཕྲྡོས། རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་ཕྡོག །དེ་རྣམས་ཁྡོ་བྡོ་བཅུར་

གྱུར་པའི་སྐུ་ལས་འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོ་འཕྲྡོས། གནྡོད་བྱེད་ལྟྡོགས་འགྡོང་དབུལ་འདེ་

ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་བསྐྲད་དེ་འྡོད་ཟེར་རྣམས། དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་

འབྲུ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོ་འཕྲྡོས་ཏེ་མཐའི་ནྡོར་བུའི་ཕྲེང་བ་

ལ་ཕྡོག་པས་དགྡོས་འདྡོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིན་པྡོ་ཆེའི་ཕུང་པྡོར་གྱུར། དེ་

ལས་འགྲྡོ་བ་རང་རང་གི་ཅི་འདྡོད་པའི་ཟས་གྡོས་ལྡོངས་སྤྡོད་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་

བས་དབུལ་ཕྡོངས་ལྟྡོགས་འགྡོང་བཀྲེས་སྐྡོམ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲྡོལ་ཏེ་འདྡོད་དགུའི་

ལྡོངས་སྤྡོད་ཀིས་ཚིམ་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར། ལས་སྒྲུབ་པའི་སྔྡོན་དུ་འགྡོང་པྡོ་
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བཀར་ལ། ལན་ཆགས་གཏྡོར་མ་གང་མང་གཏྡོང་། མཇུག་བསྡུ་སྔར་ལྟར་བྱའྡོ། །

ལྔ་པ་གདྡོན་བགེགས་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི། སྔྡོན་འགྲྡོ་དངྡོས་གཞི་སྔར་ལྟར་ལ། ཚོགས་ཞིང་གི་

ཐུགས་ཀའི་དྷིཿཡིག་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿ ལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་

ཟེར་འཕྲྡོས། ཧཱུཾ་བཅུ་ལ་ཕྡོག་པས་ཁྡོ་བྡོ་བཅུར་གྱུར་པའི་སྐུ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། 

དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ཕྡོག །ཁྡོ་བྡོ་བཅུ་དང་དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་

འབྲུ་རེ་རེ་ལས་ཁྡོ་བྡོ་གཡས་རྡོ་རེ་དང་གཡྡོན་སིག་མཛུབ་དང་བཅས་པའི་ཞགས་པ་

ཐྡོག་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྡོས་ཏེ་སྟེང་གདྡོན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར། བར་གདྡོན་བཙན་

དང་རྒྱལ་འགྡོང་། འྡོག་གདྡོན་ཀླུ་དང་ས་བདག་སྡོགས་གདྡོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་

འྡོག་གསེར་གི་ས་གཞི་དང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོའི་ཕར་འགྲམ་དུ་བསྐྲད་དེ་གགས་བལྟ་

མི་ནུས་པ་བྱས། འཁྡོར་ལྡོའི་རྡོ་རེའི་ར་བ་ནས་རྡོ་རེ་ཆེ་ཆུང་གྲངས་མེད་པ་སྤྡོས་ཏེ་

བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཀི་ཕི་རྡོལ་དུ་བར་ཆད་གང་གིས་ཀང་གཞྡོམ་པར་མི་ནུས་པའི་

བསྲུང་བ་རྡོ་རེའི་རྭ་གུར་གིས་གཏམས་ཤིང་ལུས་ལ་རྡོ་རེའི་ཞུན་ཁབ་ཀིས་བར་

མཚམས་མེད་པར་གྡོ་བགྡོས་པར་བསམས་ལ། མཇུག་བསྡུ་སྔར་ལྟར་རྡོ། །

དྲུག་པ་སིག་སྒིབ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་མདུན་སྔར་ལྟར་ལ། ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་

ཀའི་དྷིཿ ཡིག་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿ ལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་

འཕྲྡོས། རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་ཁྡོ་བྡོ་བཅུར་གྱུར། དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། 

དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་སྔགས་ཕྲེང་གི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་དང་

མཐའི་འྡོད་ཟེར་སྣ་ལྔའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲྡོས། ཕྡོགས་

བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་འཕྲེང་གིས་བསྐྡོར་བ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  74  

གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་པར་སྤན་དངས། བསྒྲུབ་བྱའི་སྤི་བྡོར་བཞུགས་

པར་གྱུར། བསྒྲུབ་བྱའི་སྤི་བྡོར་བཞུགས་པའི་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གི་ཐུགས་ཀའི་

སྔགས་འཕྲེང་རྣམས་དང་འཁྡོར་ལྡོའི་ཡི་གེ་རྣམས་ལས་བདུད་རྩི་འྡོད་ཟེར་དཀར་

པྡོའི་རྣམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། རང་གཞན་གི་སྤི་བྡོ་ནས་ཞུགས་ཚེ་རབས་

འཁྡོར་བ་ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སིག་པ་དང་སྒིབ་པ་ཁད་པར་འཁྡོར་བ་

ངན་སྡོང་གསུམ་གི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉྡོན་མྡོངས་པ་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་དང་སྡོལ་ཁུའི་

རྣམ་པར་དབང་པྡོའི་སྡོ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་སྡོགས་ནས་ཕིར་ཐྡོན་ཏེ་ལུས་དངས་

གསལ་འྡོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར། སར་ཡང་བདུད་རྩི་འྡོད་ཟེར་གི་རྒྱུན་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་བྱུང་བས་ལུས་འྡོད་དང་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ཐུན་

མཚམས་སུ་སྤི་བྡོའི་རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་། བསྒྲུབ་བྱ་དེ་

ཉིད་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འདྡོན་པར་བཤད་དྡོ། །མཇུག་བསྡུ་གྡོང་ལྟར་བྱའྡོ། །

བདུན་པ་སྨྡོ་འདེ་དང་རྒྱལ་འགྡོང་དམ་སིའི་གནྡོད་པ་ཞི་བའི་ལས་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་མདུན་སྒྲུབ་པ་

སྔར་ལྟར་ལ། ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿལ་

ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་ཁྡོ་བྡོ་འཇིགས་སུ་

རུང་བ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་ཐྡོགས་པ་བཅུར་གྱུར། དེ་རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་

འཕྲྡོས་པས་དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་དང་ཁྡོ་

བྡོ་རྣམས་ལས་ཁྡོ་བྡོ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐྡོགས་པ་སྐུ་ལས་མེ་འྡོད་དང་ཐྡོག་གི་ཚ་

ཚ་འཕྲྡོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྡོས། གནྡོད་བྱེད་རྒྱལ་འགྡོང་དམ་སི་སྨྡོ་འདེ་རྣམས་ལ་

ཕྡོག་པས་མགལ་གི་སྡོལ་མལ་དུ་རྩྭ་སྦུར་བབ་པ་བཞིན་ལྷག་མེད་དུ་བསེགས། 
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བསྒྲུབ་བྱའི་ལུས་ལ་ཞུགས་པའི་ནད་རྣམས་ཀང་གཞྡོབ་ཐུལ་གིས་བསེགས་ཤིང་

ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་འྡོད་ཀིས་གཏམས་ཤིང་ཕིན་ཆད་ནད་གདྡོན་གང་གིས་མི་

ཚུགས་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་བསམ་མྡོ། །མཇུག་བསྡུ་སྔར་ལྟར་བྱའྡོ། །

བརྒྱད་པ་སད་ཞི་བའི་ལས་སྒྲུབ་པ་ནི། ལས་ཀི་སྔྡོན་དུ་ཆབ་གཏྡོར་དང་ཀླུ་གཏྡོར་ཡུལ་ལྷ་གཞི་

བདག་ལ་བསངས་མཆྡོད་གཏྡོང་ཞིང་། མདྡོ་སེ་སྤིན་ཆེན་སྒྡོག །བདག་མདུན་གི་འཁྡོར་ལྡོའི་སྒྲུབ་པ་སྔར་

ལྟར་ལ། ལས་དངྡོས་གཞིའི་སྐབས་སུ། ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿ ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། 

འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿ ལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པས་རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་

ཕྡོག །དེ་རྣམས་ཁྡོ་བྡོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་གཡས་རྡོ་རེ་མེ་འབར་བ་འཕར་

ཞིང་གཡྡོན་སིག་མཛུབ་མཛད་པ་བཅུར་གྱུར། དེ་རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པ་

དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས། ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་དང་ཁྡོ་བྡོ་རྣམས་

ཀི་སྐུ་ལས་འྡོད་ཟེར་དང་མེ་འྡོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲྡོས་པས། རྩི་བཅུད་ལྡོ་ཏྡོག་

རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པའི་ལྷ་ཀླུ་སེ་བརྒྱད་མི་མ་ཡིན་འབྱུང་པྡོའི་

ཚོགས་རྣམས་དང་ཁད་པར་སྤིན་གཏྡོར་བར་བྱེད་པའི་རླུང་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་

དེ་རྣམས་བརྒྱལ་ཞིང་མྡོས་པར་བྱས་ཏེ་བསམ་ངན་སྦྡོར་རྩུབ་ལས་བྱུང་བའི་བཙའ་

ཐན་སད་སེར་གི་གནྡོད་པ་གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱས་ཏེ་སིང་རེའི་སེམས་

ཀིས་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པ་དང་། སར་ཡང་དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་དང་ཁྡོ་

བྡོ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལས་འྡོད་ཟེར་མེ་འྡོད་ཚ་རེག་འབར་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བར་སྣང་ས་

གཞིའི་ཁྡོན་ཁེངས་པ་འཕྲྡོས། སེམས་མེད་སད་བྱེད་ཀི་བ་མྡོ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་

དྡོད་ཀིས་རླངས་པ་ཕྱུ་རུ་རུ་ཞུ་བ་ཆུར་གྱུར་ཏེ་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་དྡོད་ཆེན་པྡོ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  76  

སྐེས་ཏེ་གྲང་རེག་ཞི་ཞིང་དེའི་དྡོད་ཀིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོ་རང་དབང་མེད་པར་དྡོད་

ཀིས་ཁྡོལ་ཞིང་རླངས་པ་ནམ་མཁར་འཕྱུར། འཁྡོར་ལྡོའི་མཐའི་སྤིན་རིས་རྣམས་

ལས་སྤིན་གི་ཕུང་པྡོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྱུར་ཏེ་འཛམ་བུའི་གིང་ཐམས་ཅད་སྤིན་དང་

སྨུག་པས་ཁེངས་ཤིང་དྡོད་ཆེན་པྡོས་ཁབ་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཚོགས་ཞིང་དང་

འཁྡོར་ལྡོ་ལས་འྡོད་ཟེར་མཐུག་པ་སྤིན་དང་འད་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲྡོས་འཁགས་

སད་འབྱུང་ཡུལ་གི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་ཀླུ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་ལས་ངན་སིག་སྒིབ་སྤི་དང་ཁད་པར་འཁགས་སད་ཀི་འབྲས་བུ་མྡོང་

འགྱུར་གི་ལས་ངན་རྣམས་སྦངས་ཏེ་དགའ་བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐལ་བ་དང་

ལྡན་པར་བྱས། ཀླུ་རྣམས་ཀི་ལས་ངན་སིག་སྒིབ་ནད་གདྡོན་ཐམས་ཅད་བསལ། བྱེ་

ཚན་མཁའ་ལྡིང་གི་གནྡོད་པ་སྡོགས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ། ཕན་པ་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ལྡན་པར་བྱས། ལུས་ཐམས་ཅད་བདེ་དྡོད་ཀིས་ཁབ། བདེ་དྡོད་

ཀི་སྟྡོབས་ཀིས་ཁ་དང་། མིག་དང་། རྣ་བ་དང་། སྣ་དང་། ལྟྡོ་བ་དང་། སྦུལ་མགྡོའི་

གདེངས་ཀ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་སྤིན་གི་ཕུང་པྡོ་འཐུག་པྡོས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་

ཐམས་ཅད་ཁབ་པས་འཛམ་གིང་དྡོད་ཀིས་གང་། འཁགས་སད་ཀི་རིགས་འབྱུང་

བའི་གྡོ་སྐབས་དང་བྲལ་བར་བསམས་ལ། བཟླས་པ་ནན་ཏན་དུ་བྱའྡོ། །མཇུག་བསྡུ་བ་སྔར་ལྟར་

བྱའྡོ། །

དགུ་པ་ལྡོ་ཏྡོག་ལ་འབུ་དང་བྲ་བྱིའི་གནྡོད་པ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་ནི། སྔྡོན་དུ་བརྒྱ་རྩ་དང་ལན་ཆགས་

གཏྡོར་མ་ཚ་བསུར་རྣམས་གཏྡོང་། བདག་མདུན་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་བྱེ་མ་གཙང་མ་སྔགས། བདག་

མདུན་སྒྲུབ་པ་གྡོང་ལྟར་ལ། ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿ ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། འཁྡོར་
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ལྡོའི་དྷིཿ ལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པས་རྩིབས་བཅུའི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་

དེ་རྣམས་ཁྡོ་བྡོ་མཚོན་ཆ་ཐྡོགས་པར་བཅུར་གྱུར་ཏེ་སྐུ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། 

དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་ཁྡོ་བྡོ་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་རྡོ་རེའི་

རྡུལ་ཕྲ་རགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཚུབ་པས་གནྡོད་བྱེད་ཡི་དགས་བསེ་རགས་

འབྱུང་པྡོ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་དེ་རྣམས་སྡོད་དབང་མེད་པར་ཕིར་བསྐྲད་དེ་རྒྱུད་ཀི་

གདུག་རྩུབ་རླྡོམ་སེམས་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ཕན་བདེའི་སེམས་ཀིས་རྒྱུད་གང་བར་

གྱུར་པར་བསམ། བཟླས་པར་བྱ། སྔགས་པའི་བྱེ་མ་ཡུལ་ཞིང་ལ་གཏྡོར། མཇུག་བསྡུ་སྤི་ལྟར་བྱའྡོ། །

༢༽ རྒྱས་པའི་ལས་སྒྲུབ་པའི་འཁྡོར་ལྡོ།

གཉིས་པ་རྒྱས་པའི་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པྡོ་ཚེ་དཔལ་རྒྱས་པ་ནི། 

ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿཡིག་ལས་འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོ་འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿལ་

ཕྡོག་པས། དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོ་འཕྲྡོས་ཏེ་རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾཿརྣམས་ལ་ཕྡོག་པས། ཁྡོ་

བྡོ་སེར་པྡོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ཐྡོགས་པ་བཅུར་གྱུར། དེ་རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་

སེར་པྡོ་འཕྲྡོས་པ་དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་དེ་རྣམས་ལས་

འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོ་གྲངས་མེད་པ་འཕྲྡོས་པས་ནུབ་ཕྡོགས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་

ནས་མགྡོན་པྡོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ལྡོངས་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན། ཕག་གཉིས་མཉམ་གཞག་

གི་སྟེང་ན་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས་པའི་ཐུགས་ཀར་

ཧྲིཿའི་མཐར་སིང་པྡོ་དང་གཟུངས་རིང་གི་བསྐྡོར་བ་བལྟ་བས་ཆྡོག་མི་ཤེས་པ་དངས་

གསལ་འྡོད་ཀི་རང་བཞིན་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤན་དངས་ཏེ་རང་གཞན་གི་སྤི་བྡོར་
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བཞུགས་པར་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བྡོན་སྔགས་འཕྲེང་དང་བཅས་པ་དང་། 

མཐའི་ཚེ་བུམ་གི་འཕྲེང་བ་རྣམས་ལ་འྡོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲྡོས། རང་གཞན་

གི་ཚེ་མི་མ་ཡིན་གཟའ་བཙན་རྒྱལ་འགྡོང་ཟ་འདེ་ཤི་གཤེད་སྡོགས་ཀིས་བརྐུས་པ་

འཕྲྡོག་པ་འཐྡོར་བ་འཁམས་པ་ཡལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚེའི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་ཕག་

མཚན་བུམ་པ་དང་སིང་པྡོ་གཟུངས་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ། ཡང་གསྡོལ་བ་བཏབ་

པས་ཕག་མཚན་སིང་པྡོ་གཟུངས་དང་བཅས་པ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། ཚངས་པ་

བརྒྱ་བྱིན་སྡོགས་སྟེང་ན་གནས་པའི་ལྷ་ཚེ་རིང་པྡོ། དགའ་བྡོ་འཇྡོག་པྡོ་སྡོགས་ས་

འྡོག་ན་གནས་པའི་ཀླུ་ཚེ་རིང་པྡོ། སྟྡོང་འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་བ་སྡོགས་བར་ན་གནས་

པའི་མི་ཚེ་རིང་པྡོ། བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་

འཛོམས་པ་ལྷ་མིའི་འདེན་པ་རྣམས་དང་། རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་སྡོགས་ཚེའི་

རིག་འཛིན་བརེས་པ་ཀུན་གི་སྐུ་ཚེ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་ཁས་དག་ཅིང་དབང་

བཙན་པ་དཔུང་བུ་རྟ་འཛོམ་པ་སྡོགས་ཀི་ཚེ་དང་བསྡོད་ནམས་སྟྡོབས་དང་མངའ་

ཐང་སྣྡོད་བཅུད་ཀི་དཔལ་འབྱྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་སིད་རིན་ཆེན་སྣ་

བདུན། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་རས་བཅུ་དྲུག་ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་ལ་

སྡོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤན་དངས་ས་བྡོན་སྔགས་འཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ། དེ་

ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་བྡོ་ནས་

ཞུགས། ཚེ་བསྡོད་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་སྡོར་ཆུད། སིག་སྒིབ་དང་ནད་གདྡོན་ཐམས་

ཅད་བྱང་ཞིང་དག །ལུས་ཐམས་ཅད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིས་མེར་གིས་གང་ནས་འཆི་

མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཐྡོབ་པར་བསམས་ལ་བཟླ། མཇུག་བསྡུ་བ་སྔར་ལྟར་རྡོ། །
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གཉིས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱས་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་མདུན་སྒྲུབ་པ་གྡོང་ལྟར་བྱས་ལ། ཚོགས་

ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་

ཟེར་འཕྲྡོས། རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་ཁྡོ་བྡོ་བཅུར་གྱུར་ཏེ་སྐུ་ལས་འྡོད་ཟེར་

འཕྲྡོས། དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་ཁ་དྡོག་སྣ་ལྔ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲྡོས། དག་མ་དག་གི་ཕྡོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ཐམས་

ཅད་ཁབ། དེ་དག་ན་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་རང་དཔའ་བྡོ་མཁའ་

འགྲྡོ་ཆྡོས་སྐྡོང་དགེ་འདུན་གི་སེ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས། དེ་རྣམས་ཀི་

ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་འཆད་རྩྡོད་རྩྡོམ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་གི་

ཉམས་ལེན་བསབ་པ་གསུམ་གི་ཡྡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་རལ་གྲི་དང་གེགས་

བམ། ལྷུང་བཟེད། འཁར་གསིལ། གཎི་ལ་སྡོགས་པའི་རྣམ་པར་བཀུག་སྟེ། གཙུག་

ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟེན་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་གནས་

འདིར་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམ་པའི་དགེ་འདུན་གི་སེ་མང་དུ་འདུ་ཞིང་

བསབ་པ་གསུམ་གི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསྡོལ་བསམ་ནས་

བཟླའྡོ། །མཇུག་བསྡུ་བ་སྔར་ལྟར་རྡོ། །

༣༽ དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་པའི་འཁྡོར་ལྡོ།

གསུམ་པ་དབང་གི་འཁྡོར་ལྡོ་ལ་གཉིས། ཕྱྭ་གཡང་འགུག་པ་དང་། ཀླུ་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆར་

འབེབས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་མདུན་སྒྲུབ་པ་སྔར་ལྟར་ལ། ལས་

དངྡོས་གཞིའི་དམིགས་རིམ་ལ། ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿལས་འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོ་
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འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་

ཕྡོག་པས་ཁྡོ་བྡོ་སེར་པྡོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ་བཅུར་གྱུར་པའི་སྐུ་ལས་

འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པས་དམིགས་བརྩེ་མའི་སྔགས་འཕྲེང་དང་གཏེར་བུམ་གི་ཕྲེང་བ་

རྣམས་ལ་ཕྡོག །ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་དང་བུམ་པ་རྣམས་ལས་བཙོ་མའི་གསེར་ལྟར་

འཚེར་བའི་འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོ་གྲངས་མེད་པ་ཕྡོགས་བཅུར་འཕྲྡོས་པས་རབ་འབྱམས་

ཞིང་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྡོ་ཡྡོངས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའི་

སྟྡོབས་དང་མངའ་ཐང་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྲིན་ལྷ་ཀླུ་གནྡོད་སྦིན་སྡོགས་མི་མ་ཡིན་

རྣམས་དང་གིང་བཞིར་དབང་བའི་འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་བ་སྡོགས་བསྡོད་ནམས་ཀི་

དཔུང་དང་སྟྡོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ཚེ་དང་བསྡོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱྡོར་བ་

མཐྡོ་བའི་གྡོ་འཕང་ཡངས་པའི་ཆབ་སིད་འདུས་པའི་འཁྡོར་ཚོགས་སྡོགས་ལེགས་

བྱས་ཀི་མཐུ་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་སིད་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གི་དཔལ་གཡང་རས་

རྟགས་བཅུ་དྲུག་གི་ནུས་མཐུ། གཞན་ཡང་བཟའ་བ་ཟས་ཀི་བཅུད་བཏུང་བ་སྐེམས་

ཀི་བདུད་རྩི་རིན་ཆེན་ནྡོར་དབྱིག་གསེར་འབྲུ་རིགས་དར་གྡོས་བང་མཛོད་རྟ་ཕྱུགས་

འཕེལ་བ་སྡོགས་འབྱྡོར་བའི་ཡྡོ་བྱད་ལེགས་ཚོགས་རྣམས་དང་། མདྡོར་ན་དག་མ་

དག་གི་ཞིང་གི་ཕྱྭ་གཡང་དཔལ་འབྱྡོར་ཐམས་ཅད་རྡོ་ཁབ་ལེན་གིས་ལྕགས་ཕེ་

བསྡུས་པ་ལྟར་རང་དབང་མེད་པར་བཀུག་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་གཏེར་གི་བུམ་པ་

རྣམས་ལ་ཐིམ། གཏེར་བུམ་རྣམས་ལས་ལྷ་མིའི་དཔལ་འབྱྡོར་འདྡོད་དགུའི་ལྡོངས་

སྤྡོད་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་གཏེར་དང་ལྡན་པར་བསམ་ལ་བཟླའྡོ། །མགྡོན་པྡོ་

ཕག་དྲུག་པ་ལ་གཏྡོར་མ་འབུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅྡོལ་བར་གསུངས། མཇུག་བསྡུ་བ་སྔར་ལྟར་བྱས་ལ། 
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ལྷ་དང་འྡོད་ཟེར་དམར་པྡོར་བྱེད་པ་ཡང་ལས་ཚོགས་སུ་གསུངས་ཤིང་ལས་ཀི་ཁ་དྡོག་དབང་ལ་དམར་པྡོ་

དང་། ཕྱྭ་གཡང་དང་ཚེ་དཔལ་རྒྱས་པ་ལ་སེར་པྡོ་བྱེད་པ་མི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནྡོ། །

གཉིས་པ་ཀླུ་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཆར་འབེབས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི། ལས་དངྡོས་གཞིའི་སྔྡོན་དུ་ཀླུ་གཏྡོར་

དང་ཀླུ་བསངས་སྡོགས་ཀླུ་དགའ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱབ་ཆྡོས་རྣམས་བསྒྲུབ། ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་

ཀའི་དྷིཿལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་ཕྡོགས་

བཅུར་འཕྲྡོས་པས་རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་ཕྡོག །དེ་རྣམས་ཁྡོ་བྡོ་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་པ་ཕག་གཡས་རྡོ་རེ་མེ་འབར་བ་འཕར་ཞིང་གཡྡོན་སིགས་མཛུབ་མཛད་པ་

བཅུར་གྱུར། དེ་རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པས་དམིགས་བརྩེ་མའི་སྔགས་འཕྲེང་

ལ་ཕྡོག །ཁྡོ་བྡོ་རྣམས་དང་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་དམར་པྡོའམ་སྔྡོན་པྡོའི་

ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲྡོས། ལྷ་ཀླུ་སེ་བརྒྱད་སྡོགས་རྩི་བཅུད་ལྡོ་ཏྡོག་རྒྱས་པ་

ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པར་བྱེད་པའི་ནག་ཕྡོགས་མི་མ་ཡིན་རྣམས་དང་སྤིན་གཏྡོར་ཞིང་

ཆར་གཅྡོད་པར་བྱེད་པའི་རླུང་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་དེ་རྣམས་ཀི་བསམ་ངན་སྦྡོར་

རྩུབ་ལས་བྱུང་བའི་བཙའ་ཐན་སད་སེར་གི་གནྡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱས་

མཐུན་རྐྱེན་གང་དགྡོས་སྒྲུབ་པར་ཁས་བངས། སེམས་མེད་ཀི་འགལ་རྐྱེན་རྣམས་ལ་

ཕྡོག་པས་མུན་ཁུང་ལ་མར་མེ་དང་། རྩྭ་སྦུར་ལ་མེ་དཔུང་འཕྲད་པ་བཞིན་གཏན་མེད་

དུ་བྱས་པར་གྱུར། སར་ཡང་འྡོད་ཟེར་གྲངས་མེད་པ་འཕྲྡོས། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོའི་ཀྡོང་

ནས་ཀླུའི་རྒྱལ་པྡོ་དགའ་བྡོ་དང་འཇྡོག་པྡོ་ལ་སྡོགས་པའི་ཀླུ་རྒྱལ་རིགས་རེ་རིགས་

བྲམ་ཟེའི་རིགས་དམངས་རིགས་གདྡོལ་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྡོག་པས་དེ་

རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་རང་དང་འཁྡོར་ལྡོའི་མདུན་དུ་བཀུག་པ་ལ་བཀའ་བསྡོས། 

ཀླུ་རྣམས་ཀི་ལས་ཉྡོན་སིག་སྒིབ་ཉམས་གྲིབ་ཕྡོག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀིས་
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དག །བསམ་སྦྡོར་ངན་པ་ཞི་སྟེ་ལུས་སེམས་བདེ་བས་ཁེངས་ཤིང་སྟྡོབས་འབྱྡོར་

མངའ་ཐང་ལྡོངས་སྤྡོད་རྣམས་རྒྱས། མི་འཛད་པའི་གཏེར་ལ་ལྡོངས་སྤྡོད་པའི་དབང་

དང་ལྡན། དེའི་མཐུའི་ཀླུ་རྣམས་དགའ་བ་ཆེན་པྡོས་རྒྱ་ཧྡོར་སྡོགས་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་སྤི་དང་། ཁད་པར་བྡོད་གངས་ཅན་གི་ཡུལ་ལྡོངས་ཀུན་ཏུ་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་

སྤིན་ཆེན་པྡོ་བསྡུས། འཁྡོར་ལྡོའི་མཐའི་སྤིན་གི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ལས་ཀང་འྡོད་ཟེར་

གྲངས་མེད་པ་འཕྲྡོས་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

ཏེ་སྤིན་གིས་ཁེངས། སྤིན་རྣམས་ཆུ་དང་ཆར་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏེ་ལྡོ་ཏྡོག་རྩི་

བཅུད་ལ་ཕན་པའི་ཆར་གི་རྒྱུན་བཟང་པྡོ་ཆད་པ་མེད་པར་ཕབ་པར་གྱུར་པར་

བསམ་ལ་དམིགས་བརྩེ་མ་ཅི་མང་བཟླ་བར་བྱའྡོ། །མཇུག་བསྡུ་བ་གྡོང་ལྟར་རྡོ། །ཆ་གསུམ་

ལན་གཏྡོར། སྤིན་ཆེན་གི་མདྡོ་དང་། ཆྡོས་སྐྡོང་གི་བསྐང་གསྡོ། ལྷ་ཁྲུས་བྱས་ཏེ་ཆར་འབེབས་པའི་གསྡོལ་

བ་འདེབས་པ། རླུང་ནྡོན་སྤིན་སྡུད་ཀི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བྱེད་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཡང་རླུང་ནྡོན་

བཟླས་དམིགས་སྐབས་ལྟར་སྤིན་འཐྡོར་བར་བྱེད་པའི་རླུང་ལྷ་ལ་འྡོད་ཟེར་ཕྡོག་པས་བསམ་སྦྡོར་ངན་པ་ཞི་

ཞིང་དབང་དུ་བྱ་བ། སྤིན་སྡུད་ཡང་གྡོང་གི་དམིགས་པ་བྱེད་པ་ལས་ཟུར་བ་མི་དགྡོས་པར་གསུངས་སྡོ། །

༤༽ དག་པྡོའི་ལས་སྒྲུབ་པའི་འཁྡོར་ལྡོ།

བཞི་པ་དག་པྡོའི་ལས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲུག །རྡོད་གཏྡོང་བཟླྡོག་པ། སེར་བ་བཟླྡོག་པ། སེར་བ་

འབེབས་པ། འཁྲུག་ཏུ་འཇུག་པ། མྡོས་པར་བྱེད་པ། བསད་པར་བྱེད་པའི་སྒྲུབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། བདག་

མདུན་སྒྲུབ་པ་སྔར་ལྟར་ལ། ལས་དངྡོས་གཞིའི་སྐབས་སུ། ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿལས་

འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་མཐིང་ནག་འབར་བ་
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འཕྲྡོས། རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་ཁྡོ་བྡོ་བཅུར་གྱུར། དེ་རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་

འཕྲྡོས། དམིགས་བརྩེ་མའི་སྔགས་འཕྲེང་ལ་ཕྡོག་པས་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་ལས་ཀི་

གཤིན་རེ་སྐུ་ལས་འྡོད་ཟེར་མཐིང་ནག་ཚ་ཞིང་སེག་པ་དག་ལ་རྩུབ་པ་གྲངས་མེད་པ་

དང་། རྩིབས་ཀི་ཁ་བྡོ་རེ་རེ་ནས་སྤྲུལ་པའི་ཁྡོ་བྡོ་མཐིང་ནག་འཇིགས་སུ་རུང་བ་

གཡས་རྡོ་རེ་མེ་འབར་བས་གནྡོད་བྱེད་རྡོད་གཏྡོང་ཐལ་བ་རླྡོག་པར་བྱེད་པ། གཡྡོན་

སིགས་མཛུབ་ཀིས་རྩེ་ལ་གནམ་ལྕགས་ཀི་ཚ་ཚ་གྡོག་ཕྲེང་འཁྱུག་པ་གྲངས་མེད་པ་

འཕྲྡོ་བ་ཞལ་ནས་ཧཱུཾ་དང་ཕགས་ཀི་སྒ་འབྲུག་ལྟར་སྒྡོག་ཅིང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་

ནས་ཁྡོ་ཆུ་མེ་འབར་བ་ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་ལྟར་གྲངས་མེད་པ་གནམ་ས་བར་སྣང་གང་བ་

འཕྲྡོས་པས་རིགས་སྔགས་དག་པྡོའི་ལས་སྦྡོར་གིས་ཟྡོར་སེག་མནན་གཏད་རླུང་ལ་

བསྐྡོར་བའི་བྱད་ཕུར་ལས་སྦྡོར་གི་ནུས་པ་བྱད་མ་ལྷ་སྲུང་དང་བཅས་པ་ལ་

ཕྡོག །རང་གཤེད་རང་ལ་ཕབ་སྟེ་བྱད་མ་འཁྡོར་བཅས་ཐལ་བར་བརླག་ཞིང་བན་

བྡོན་གི་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བསྐྲད་ཅིང་བརླག་པར་གྱུར་པར་བསམ་ལ་

བཟླའྡོ། །ལས་གཤིན་ལ་གཏྡོར་མ་ཕུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅྡོལ་བར་གསུངས། འཁྡོར་ལྡོ་ལས་ལས་ཀི་

གཤིན་རེ་སྤྡོ་བར་མི་རིགས་སམ་པའི་དྡོགས་པ་སྐེ་ན་སྐྡོན་མེད་དེ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་སྣང་ཆ་གཅིག་ཉིད་བ་མ་དང་ཡི་དམ་ཆྡོས་སྐྡོང་གི་སྐུར་ཤར་བ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་དང་། 

ལས་ཚོགས་ཚད་ལྡན་རྣམས་སུ་རེ་ཡབ་སས་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལས་གཤིན་ཕྡོ་བརྒྱད་མྡོ་བརྒྱད་སྤྡོས་ནས་

གནྡོད་བྱེད་ཚར་གཅྡོད་པའི་ལས་ཀི་རིམ་པ་བཤད་ཅིང་། དེར་མ་ཟད་སྐབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་བ་

མ་ཡིན་པས་བ་མ་ལས་ཡི་དམ་ཆྡོས་སྐྡོང་གང་སྤྡོས་ཀང་དྡོན་ལ་འཐད་པར་སེམས་སྡོ། །མཇུག་གི་བྱ་བ་

རྣམས་སྔར་ལྟར་རྡོ། །
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གཉིས་པ་སེར་བ་བཟླྡོག་པའི་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་སྐེད་དང་འཁྡོར་ལྡོའི་སྒྲུབ་པ་སྔར་ལྟར་ལ། 

ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷིཿ ལས་འྡོད་ཟེར་དམར་པྡོ་རླུང་དམར་གི་རང་བཞིན་

ཅན་འཕྲྡོས། འཁྡོར་ལྡོའི་དྷིཿ ལ་ཕྡོག །དེ་ལས་འྡོད་དམར་པྡོ་རླུང་གི་རང་བཞིན་

འཕྲྡོས་པ་རྩིབས་ཀི་ཧཱུཾ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་ཁྡོ་བྡོ་དམར་ནག་འཇིགས་སུ་རུང་བ་

མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐྡོགས་པ་བཅུར་གྱུར་ཏེ་སྐུ་ལས་འྡོད་ཟེར་དམར་པྡོ་ཚ་ཞིང་

འཚུབ་པ་འཕྲྡོས་དམིགས་བརྩེ་མའི་ཡི་གེའི་འཕྲེང་བ་ལ་ཕྡོག་པས་མཐའི་རླུང་དམར་

གི་ཕྲེང་བ་དང་ཁྡོ་བྡོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་ཁྡོ་བྡོའི་ཚོགས་བལྟར་

མི་བཟྡོད་པ་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐྡོགས་པ་མེའི་ཞུན་ཁབ་ཀིས་གཏམས་པ་གྲངས་

མེད་པ་དང་། རླུང་དམར་ཤིན་ཏུ་དག་ཅིང་འཚུབ་པ་བསྐལ་བའི་སིད་ལྡྡོག་གི་རླུང་ལྟ་

བུ་སྟྡོང་གསུམ་ཁབ་པ་འཕྲྡོས། རླུང་དམར་རེ་རེའི་སྣེ་ལ་སེར་བའི་སྤིན་ཐུམ་པྡོ་རེ་

ཆད་ནས་རང་དབང་མེད་པར་བསྐྲད། ཁྡོ་བྡོ་རྣམས་ཀིས་སེར་བདག་སྡོངས་ཟླ་རྒྱབ་

རྟེན་སྣ་ཁིད་དང་བཅས་པ་ཚར་བཅད་དེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོའི་ཕ་མཐར་བསྐྲད་པར་གྱུར། 

མཐར་རླུང་དམར་རྣམས་ཆར་སྤིན་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་ཆར་འཇམ་པྡོའི་རྒྱུན་བཟང་པྡོ་

བབས་པར་བསམ་ལ་ཡིད་མ་གཡེང་བར་བཟླས་པར་བྱའྡོ། །མཐར་ཡིག་འབྲུ་ཁྡོ་བྡོའི་སྤིན་རིས་སམ་

རླུང་རིས་ལས་ཆད་པའི་རླུང་ཐམས་ཅད་འྡོད་ཟེར་གི་རྣམ་པར་བཀུག་ནས་མཇུག་བསྡུ་སྔར་ལྟར་རྡོ། །

དེ་ལྟར་ཞི་རྒྱས་དབང་གསུམ་དང་མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་ལས་གཉིས་ཏེ་འཁྡོར་ལྡོའི་

འཕྲིན་ལས་ཚེས་ཀི་གྲངས་ལྡན་གི་བྲི་ཚུལ་སྒྲུབ་ཆྡོག་ལས་དངྡོས་གཞིའི་འྡོད་ཟེར་

སྤྡོ་བསྡུའི་དམིགས་རིམ་རེས་ཀི་རིམ་པ་བཅས་ལས་ཚོགས་སྡོ་སྡོའི་དགྡོངས་དྡོན་

དང་མཐུན་པར་མི་གསལ་བ་དང་ཞལ་འཕངས་མཛད་པ་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ལ་

ཞིབ་ཏུ་བཀྡོད་ཟིན་ཏྡོ། །
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གསུམ་པ་སེར་བ་འབེབས་པ། གྲྡོང་ཁེར་འཁྲུག་པར་བྱེད་པ། མྡོས་པར་བྱེད་

པ། བསད་པ་དང་གཞིའི་འཁྡོར་ལྡོའི་ལས་ཀི་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་དག་སྣང་གི་

གཞུང་རྣམས་སུ་ས་བྡོན་གི་ཚིག་དངས་པ་ཙམ་མ་གཏྡོགས་གསལ་བར་མ་བཤད་

མྡོད། འྡོན་ཀང་འདིའི་སྡོ་ནས་མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་ལས་ལ་བརྩྡོན་པར་འདྡོད་ན་རྒྱལ་བ་

ཀུན་གི་རིགས་གསུམ་གཅིག་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་འཇམ་མགྡོན་ཙོང་ཁ་པ་ཡིན་པ་

ལུང་རིགས་དུ་མས་ཡང་ཡང་འགྲུབ་པ་མ་ཟད། ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་དུས་

སུ་ཡང་ཡབ་ཡུམ་ལ་དག་སྣང་མནལ་ལམ་གསལ་བར་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་རིགས་

གསུམ་ཀུན་འདུས་སུ་རྣམ་ཐར་ཆེ་ཆུང་དུ་མར་འཐད་ལྡན་དུ་བསྒྲུབས་ལ། དེས་ན་རེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ས་གསུམ་མི་བསྲུན་གདུག་པའི་སྣང་ངྡོར་དགྲའི་དབང་

པྡོའི་སྐུར་བཞེངས་པ་སྔྡོན་གི་ཆྡོས་འབྱུང་མང་པྡོ་དང་རིམ་གཉིས་ཀི་གཞུང་དུ་མར་

ཚད་མའི་སྐེས་བུ་དག་གིས་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང་དྡོན་ལ་ཡང་གནས་པར་

ལེགས་ཤིང་། གཞན་ཡང་རྡོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་རྣལ་འབྱྡོར་པ་གྲུབ་པའི་གྡོ་འཕང་

མཐྡོན་པྡོར་གཤེགས་ཤིང་དུས་གསུམ་གཟིགས་པའི་རྣམ་འདེན་དམ་པ་ཆྡོས་རེ་དྡོན་

གྲུབ་རིན་ཆེན་པ་ལ་མནལ་ལམ་དུ་ཡི་དམ་ཀི་ཞལ་གཟིགས་པ་ན། དམ་པ་དེས་ཡི་

དམ་ལ་ཞལ་དངྡོས་སུ་བསྟན་དུ་གསྡོལ་ཞེས་ཡང་ཡང་གསྡོལ་བ་བཏབ་པ་ན། སང་

ཕྡོད་ད་ཙམ་ལུང་པ་འདིའི་མདའ་རུ་ང་འྡོང་གིས་དེའི་བར་ཆད་བདེ་བར་གིས་ཞེས་

གསུངས་ལ། སང་ཕྡོད་དེའི་སྐབས་སུ་འཇམ་མགྡོན་བ་མ་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས་པ་གཞུང་དུ་མར་འབྱུང་བས་འཇམ་དབྱངས་ཞི་དག་གི་སྐུའི་ཁད་པར་

འཕྡོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དྡོན་ལ་འཇམ་དབྱངས་བ་མ་རྡོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་དུའང་
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འགྲུབ་བྡོ། །དེ་ལྟ་ན་ལས་ཚོགས་ཚད་ལྡན་འགར་མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་དམིགས་རྣམ་ཟུར་

བའི་སྐབས་སུ་རེ་ཡབ་སས་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཇིགས་བྱེད་དང་ལས་ཀི་གཤིན་རེ་

ཕྡོ་བརྒྱད་མྡོ་བརྒྱད་སྤྡོ་བ་འགའ་ཞིག་ཏུ་རེ་བ་མ་རྡོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་སྐུར་བཞེངས་

ནས་དག་པྡོའི་ལས་མཛད་པ་ཡང་ཡྡོད་པས། མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་ལས་སྦྡོར་འདི་དག་

འཁྲུལ་འཁྡོར་གི་ལས་ལ་སྦར་ནས་བསྒྲུབ་ན་དྡོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ལ་འབྲེལ་ཆག་པ་

དང་དངྡོས་གནས་ལ་མི་འགྲིག་པའི་དྡོགས་ལྷུང་གི་གནས་ཕྲ་མྡོ་ཙམ་མེད་ནའང་། རྩ་

བར། སད་ནས་ཡི་གེར་མི་འགྡོད་ཅིང་། །ཐུགས་ཀི་དཀིལ་དུ་ལེགས་པར་

ཟུང་། །ཞེས་གསུངས་ལ། ལས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་པྡོ་གསུམ་མ་གཏྡོགས། དག་པྡོའི་

ལས་སྦྡོར་གི་རིམ་པ་རྣམས་ཡི་གེར་འགྡོད་པ་དག་སྣང་དུ་བཀའ་རྒྱ་དམ་ཞིང་། ཁད་

པར་མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་ལས་རྣམས་རྣལ་འབྱྡོར་པ་རྟྡོགས་པའི་གདེངས་དང་ལྡན་ཞིང་

གསྡོ་བསད་ལ་དབང་འབྱྡོར་ན་མ་གཏྡོགས་གང་ཐྡོན་ཐྡོན་གིས་ཞེ་འགྲས་པ་ཙམ་

ཞིག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཟུང་ནས་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་དགྡོས་པ་ཆུང་ཞིང་དགག་བྱ་གཙོ་ཆེ་

བ་དང་། འབྲས་བུ་ཇི་བཞིན་མི་འགྲུབ་པར་རྣམ་སིན་ངན་པ་གདྡོན་མི་ཟ་བ་མྡོང་བས་

སྡོ། །དེ་བས་ན་ཅིས་ཀང་དག་ཤུལ་གིས་ལས་དགྡོས་དབང་བྱུང་ན་སྤིར་བ་མ་དེ་ཡི་

དམ་དང་ཆྡོས་སྐྡོང་ཀུན་འདུས་པ་ཡིན་མྡོད་ཀང་བ་མ་ལ་མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་ལས་སྦྡོར་

དྡོགས་ལྷུང་ཡྡོད་མེད་བྱས་ནས་ནན་ཏན་གིས་སྦྡོར་དགྡོས་པའི་ཉེན་མེད་དེ་རང་

ཅག་རྣམས་ཀི་ཡི་དམ་བ་ན་མེད་པ་རྡོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀི་འཁྲུལ་འཁྡོར་ལྕགས་

མཁར་ཆེ་ཆུང་སྡོགས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ལག་ཆ་མངྡོན་སྤྡོད་སྒྲུབ་

པའི་མན་ངག་ཐུན་མྡོང་མ་ཡིན་པ་དུ་མ་ཡྡོད་པས་དེ་དག་ལག་ཏུ་བང་བར་བྱ་ལ། བ་
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མའི་རྣལ་འབྱྡོར་ལ་བརྟེན་ནས་དག་ཤུལ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཀི་རིམ་པ་རྣམས་ནི་དེང་

དུས་ཀི་སྐེ་བྡོ་ཕལ་པ་དག་གི་སྤྡོད་ཡུལ་དུ་སེལ་བ་རེ་ཞིག་བཞག་ནས་དེ་ཙམ་གིས་

ཆྡོག་པར་བྱྡོས་ཤིག །

སྨས་པ། འཇམ་མགྡོན་མཁེན་རབ་ཉི་འྡོད་གཞྡོན་ནུའི་དཔལ། །བརྩེ་ཆེན་

དྡོད་གཤེར་དབྱར་སྐེས་དཔལ་མྡོའི་ཁམས། །མཐུ་སྟྡོབས་སྤིན་གི་མེ་ཏྡོག་འཕྡོས་

པའི་མདངས། །ཟུང་འཇུག་གཟུགས་སྐུའི་འཇའ་ཚོན་ཤར་བའི་དཔྱིད། །བྡོ་བཟང་

རྒྱལ་ཀུན་རིགས་གསུམ་རྡོ་རེའི་འཕྲུལ། །སན་པར་གྲགས་པའི་སྒ་དབྱངས་ཚངས་

གནས་པར། །ཀུན་ཁབ་རྡོལ་མྡོ་འཁྡོལ་བའི་འཇམ་མགྡོན་ལྷའི། །ཞི་སྡོགས་འཕྲིན་

ལས་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་སེད་ལས། །འཁྡོར་ལྡོའི་མན་ངག་ནྡོར་བུའི་གན་མཛོད་

དཔྱ། །བརྒྱུད་ལྡན་གསེར་གི་ཤིང་རྟའི་འཕྲུལ་བརྟེན་ནས། །རྡོགས་ལྡན་དགེ་མཚན་

འཇྡོ་བའི་དཔལ་ཡྡོན་དུ། །ལྷག་བསམ་སིང་སྟྡོབས་གད་ཀིས་བདེ་བར་དངས། །ཡེ་

ཤེས་དག་པའི་གཟིགས་ངྡོར་ཡྡོངས་ཤར་བའི། །ཟབ་གསང་མན་ངག་ཚད་མར་མི་

འཛིན་སུ། །ལ་ལ་དག་པའི་མེ་ལྡོང་འཕྡོས་ནའང་། །འཐད་ལྡན་དྡོན་ཆེའི་གནས་ལ་

འཕང་མྡོ་ཉུག །འདི་ན་ཚད་ལྡན་གཞུང་གིས་ཁྡོག་ཕུབས་ནས། །རྒྱུད་སེའི་བབ་སྡོལ་

དགྡོངས་པ་བསྟུན་བྱས་ཏེ། །ཟུར་བའི་མན་ངག་སྐབས་སུ་གང་དགྡོས་སྦར། །གྡོ་

རིམས་ལག་ལེན་དཀྱུས་སུ་བསེབས་ནས་བཀྡོད། །སྐེས་སྦངས་བྡོ་ཡི་ཤུགས་རྩལ་

ཕྲ་དབང་གིས། །མ་རྟྡོགས་འགལ་བ་གང་སྡོགས་ནྡོངས་པའི་ཆ། །བ་མ་ལྷ་དང་

མཁས་པའི་སྤན་སྔ་རུ། །སྤྡོས་བྲལ་ཡེ་ནས་དག་པའི་ཀྡོང་དུ་འཆག །འདིར་འབད་

ལེགས་བྱས་སྣང་འྡོད་ཟེར་བརྒྱ་པས། །རིམ་གཉིས་ལམ་གི་དཔལ་ཁང་ཆེར་བརྟས་
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ཏེ། །ཟུང་འཇུག་གེ་སར་བཞད་པའི་བསུང་དངར་ལ། །ཡིད་ཅན་རི་སྐེས་དགའ་བས་

རྟག་རྩེན་ཤྡོག །

ཅེས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་རིགས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་འཇམ་དབྱངས་བ་མ་རེ་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེན་པྡོའི་བ་མའི་རྣལ་འབྱྡོར་གསྡོལ་འདེབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་སྡོགས་ཀི་ལས་རབ་འབྱམས་བསྒྲུབ་

པའི་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས། ལས་ཕྲན་ཞི་རྒྱས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོའི་རྣམ་གཞག་སྦྡོར་དངྡོས་མཇུག་གསུམ་

ཕྡོགས་གཅིག་ཏུ་འཁེར་བདེ་བ་ལག་ཏུ་བང་བའི་ཚུལ་མན་ངག་ནྡོར་བུའི་གན་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། 

གནས་ལྔ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་སྐེས་སྦངས་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་ཤིང་དཀའ་གནད་གསང་

བའི་དགྡོངས་དྡོན་མཐའ་དག་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་པའི་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་གི་ལང་ཚོ་དར་ལ་དག་པའི་འྡོ་

རྡོང་རི་སུལ་གི་དབེན་གནས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་བ་དགེ་སྡོང་བྡོ་བཟང་སྦིན་པས་ཡང་ཡང་

ནན་ཆེན་པྡོས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སྣང་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྡོལ་གར་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེ་

བཙུན་བྡོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པྡོས་མཛད་པའི་ལས་ཚོགས་བཅུ་གཅིག །རེ་ལྕགས་སྤྲུལ་

ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པྡོས་མཛད་པའི་འཁྡོར་ལྡོའི་ལས་རིམ་དངྡོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་། མཁས་

དབང་རཏྣ་དྷྭ་ཛའི་ཞི་རྒྱས་ཀི་འདྡོད་འཇྡོའི་ལས་ཚོགས་དགེ་ལེགས་འབྱུང་བའི་སེ་མ། རེ་སན་ཁང་པའི་དག་

སྣང་གི་ལས་ཚོགས་ཡང་གསལ་སྒྡོན་མེ་རྣམས་ལ་གཞི་བྱས། མན་ངག་ཟུར་པ་ཚད་ཐུབ་ཀི་ལག་ལེན་

འགའ་ཞིག་གིས་ཟུར་བརྒྱན་པར་བྱས་ཏེ་ནག་འགྲྡོས་བཀག་ཆྡོག་ཏུ། དཔལ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའི་

བཀའི་ལུང་གིས་རིག་འཛིན་དབང་ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་འབྡོད་པས་དང་བ་ཆེན་པྡོས་

སྦར་བའྡོ།། །།བཀྲ་ཤིས། 
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༄༅། །སྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་རྣམ་ཐར་གསྡོལ་འདེབས་

བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་འདྡོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །ན་མྡོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་རཱ་ཡེ། །བདེ་ཆེན་མགྡོན་པྡོ་སྣང་མཐའ་ཡས། ། གཉིས་

མེད་བདེ་སྟྡོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །སིནྔ ྷུའི་མཚོ་དབུས་འདབ་བརྒྱའི་རྩེར། །མཚན་

དཔེའི་གཟི་འབར་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར། །མཚོ་སྐེས་རྡོ་རེར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་

པྡོ་ཨིནྡྲ་བྷྡོ་དྷི་ཡི། །རྒྱལ་པྡོའི་ཚུལ་གིས་འདྡོད་དགུར་བསྒྱུར། །རྒྱལ་སིད་སྒྱུ་མའི་

རྡོལ་པས་བསྐངས། །རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་སྤྲུལ་འགྲྡོ་བའི་མགྡོན། །པདྨ་རྒྱལ་པྡོར་

གསྡོལ་བ་འདེབས། །འདྡོད་ཡྡོན་སྒྱུ་མའི་རྒྱལ་སིད་དྡོར། །བསིལ་ཚལ་འཇིགས་པའི་

དུར་ཁྡོད་དུ། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྡོད་པས་རང་དབང་བསྒྱུར། །མ་མྡོ་མཁའ་འགྲྡོ་བྲན་དུ་

བཀྡོལ། །ཤིནིཾ་རཀྵིར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །བརྟུལ་ཞུགས་བདེ་སྟྡོང་སྒྱུ་མའི་

སྐུ། །མཚམས་སྤིན་མདངས་འཕྲྡོག་ངུར་སྨིག་གིས། །གར་བསྒྱུར་བསྟན་ལ་རབ་བྱུང་

ཕིར། །ཟ་ཧྡོར་ཆྡོས་ཀི་ཡུལ་དུ་བྱྡོན། །པདྨ་སཾ་བྷར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །བསྐལ་མང་

གྡོང་ནས་ཐུགས་བསྐེད་ཀི། །ཆེས་དཀར་མྱུ་གུ་བྱང་ཆུབ་པའི། །འབྲས་བཟང་

མཆྡོག་ལ་མངྡོན་སྦྡོར་བའི། །རྒྱལ་སས་ཚུལ་འཛིན་རྒྱལ་བའི་ཡབ། །བ་སུ་མི་ཏྲར་
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གསྡོལ་བ་འདེབས། །སྡོབ་དཔྡོན་པྲ་བྷ་ཧ་སྟིར་བསྟེན། །རྡོ་རེ་དབྱིངས་ཀི་དཀིལ་

འཁྡོར་དུ། །ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རེད། །དག་པའི་ལྷ་ཞལ་མངྡོན་སུམ་

མཐྡོང་། །ཤཱཀ་སེངྒེར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་ཡུལ་རྡོ་ལྡན་གནས་ཀུན་

ཏུ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ་སྡོགས་པའི། །གྲུབ་པ་མང་པྡོས་རེས་བཟུངས་

ནས། །གསང་ཆེན་གནས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །བྡོ་ལྡན་མཆྡོག་སེད་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །མཁའ་སྤྡོད་བདེ་བའི་རྡོལ་པ་མྡོའི། །དགེ་སྡོང་མ་ཀུན་དགའ་སྡོན་ལམ་

ཞེས་ཀང་བྱ། མཆན། བདེ་ཆེན་སྐུའི་དཀིལ་འཁྡོར་དུ། །བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་

དབང་བཞི་གནང་། །དཀིལ་འཁྡོར་རྒྱ་མཚོའི་འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར། །ཐྡོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་

གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཨྡོ་རྒྱན་ལ་སྡོགས་གནས་ཀུན་ཏུ། །གཉིས་མེད་རྡོལ་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་མཛད། །ཐུགས་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ། །ཌཱ་ཀིའི་རྒྱ་

མཚོའི་ཚོགས་ཀི་རེ། །པདྨ་ཀ་རར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །མ་རཱ་ཏི་ཀའི་བསྒྲུབ་གནས་

སུ། །མན་དྷ་ར་བའི་ཕག་རྒྱར་བཅས། །ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཞལ་མཇལ་ནས། །འཆི་

མེད་རྡོ་རེའི་སྐུར་བརེས་པའི། །ཨྡོཾ་རྒྱན་ཆེན་པྡོར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་པྡོས་

ཞུགས་ཀིས་བསེག་པའི་ཚེ། །པདྨ་རྒྱས་པའི་ཆུ་གཏེར་དབུས། །ལྟ་བས་མི་ངྡོམ་

མཚན་དཔེའི་མདངས། །འབར་བས་འགྲྡོ་ཀུན་ངྡོ་མཚར་རྒྱས། །པདྨ་ཐྡོད་འཕྲེང་

གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཕི་རུ་འབྱུང་བཞིར་དབང་བསྒྱུར་བས། །ཉི་ཟླ་སྡོད་མནན་ཆུ་བྡོ་

ལྡྡོག །ནང་དུ་རླུང་སེམས་དབང་ཐྡོབ་པས། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟྡོབས་ཀིས་འགྲྡོ་བ་འདུལ། །རྡོ་

རེ་དག་རྩལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ། །གནས་གསུམ་

མཁའ་འགྲྡོའི་འཁྡོར་དང་བཅས། །བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་བྲན་དུ་འཁྡོལ། །བདུད་དང་མུ་
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སྟེགས་དམ་སི་བཏུལ། །ཉི་མ་འྡོད་ཟེར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲྡོ་

བདུད་འདུལ་མས། །རེས་བཟུངས་དག་སྔགས་དངྡོས་གྲུབ་བརེས། །མུ་སྟེགས་སྟྡོན་

པ་ལྔ་བརྒྱ་བཏུལ། །ངན་སྔགས་ཐམས་ཅད་ནུས་པས་བཅྡོམ། །སེངྒེ་སྒ་སྒྡོག་གསྡོལ་

བ་འདེབས། །ཡང་ལེ་ཤྡོད་ཀི་བསྒྲུབ་གནས་སུ། །དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་བསྒྲུབས་པ་

ལ། །བར་ཆད་རྩྡོམ་པའི་བདུད་དང་བགེགས། །རྡོ་རེ་ཕུར་པའི་ཞལ་མཐྡོང་

བསྒལ། །དག་པྡོ་རྩལ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཡ་མཚན་བསྒྲུབ་གནས་དེ་ཉིད་

དུ། །ཡང་དག་བདེ་གཤེགས་དངྡོས་སུ་མཇལ། །སྡོབ་པ་མིན་པའི་ཟུང་འཇུག་

གྲུབ། །སྐུ་གསུམ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་པས། །རྡོ་རེ་འཆང་དེར་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །ཆྡོས་རྒྱལ་ཁི་སྡོང་ཐུགས་བསྐེད་ཀིས། །གངས་ལྡོངས་དབུས་སུ་གདན་

དངས་ནས། །སེ་བརྒྱད་ལྷ་འདེ་མ་ལུས་བཏུལ། །བསམ་ཡས་ཆྡོས་ཀི་ཕྡོ་བྲང་

བཞེངས། །བཀའ་དིན་ཅན་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་གི་མཆིམས་ཕུའི་གནྡྡོ་

ལར། །བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁྡོར་བཞེངས། །ལས་ཅན་ཐུགས་ཀི་སས་

མཆྡོག་དགུར། །བསྒྲུབ་ཆེན་སྡོ་སྡོའི་བཀའ་བབས་གནང་། །བྱིན་རླབས་གཏེར་ལ་

གསྡོལ་བ་འདེབས། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཆྡོས་ཚུལ་གི། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་མན་ངག་

གིས། །ལས་ཅན་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སྡོགས། །བྡོད་ཡུལ་རིག་འཛིན་ཞིང་དུ་

བསྒྱུར། །ཐུགས་རེ་ཅན་དེར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཚོན་གིས་བསྒྱུར་བའི་དངས་

ཤེལ་བཞིན། །རྣམ་མང་འཁྡོར་ལྡོར་ཤར་བའི་ཐུགས། །རྒྱལ་ཀུན་གཉིས་མེད་ཡེ་

ཤེས་དང་། །དབྱེར་མེད་ཆྡོས་སྐུར་མངྡོན་བྱང་ཆུབ། །སྡོབ་དཔྡོན་ཆེན་པྡོར་གསྡོལ་

བ་འདེབས། །ས་གྲྡོ་སྟག་ཚང་ལ་སྡོགས་པའི། །གནས་ཀུན་བྱིན་རླབས་ཟབ་གཏེར་
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སྦས། །སྟྡོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་དེགས་པའི་ཚོགས། །དབང་བསྡུས་བཀའ་ཡི་སྲུང་

མར་བསྐྡོས། །རྡོ་རེ་གྲྡོ་ལྡོད་གསྡོལ་བ་འདེབས། །གསང་ཆེན་ཌཱཀི་མཚོ་རྒྱལ་

མས། །གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་བྱས། །གསང་ལས་ཡང་གསང་གདམས་

པའི་སྐྡོར། །གསང་རྒྱས་བཏབ་ནས་གཏེར་དུ་སྦས། །དུས་གསུམ་མཁེན་དེར་གསྡོལ་

བ་འདེབས། །བསིལ་ལྡན་ལྡོངས་ཀུན་རྒྱལ་བསྟན་ལ། །ཅི་བདེར་རྡོལ་པའི་དགའ་

སྟྡོན་མཛད། །མ་འྡོངས་སྤྲུལ་པའི་ལས་ཅན་གིས། །ཟབ་ཆྡོས་སྤྡོད་པའི་ལུང་ཡང་

བསྟན། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །འཕྡོ་འགྱུར་སངས་པའི་རྡོ་

རེའི་སྐུ། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲྡོའི་འཁྡོར་དང་བཅས། །སྤིན་ཤུགས་འཆང་བའི་

སྔགས་ལྡན་ཆིབས། །ལྷྡོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གིང་དུ་བྱྡོན། །ཌཱཀིའི་ཚོགས་རེར་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །གདུག་པའི་སིན་པྡོ་མི་བཟྡོད་ཚོགས། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ཐབས་

ཀིས་འདུལ། །ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་གནས་ཀི་བར། །རྡོ་རེའི་སྐུ་ཡིས་གཞན་དྡོན་

མཛད། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དེར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཉི་ལས་འྡོད་ཟེར་འགྡོག་མེད་

བཞིན། །ཐུགས་རེས་སྤིར་ན་འགྲྡོ་ཀུན་དང་། །བྱེ་བྲག་བྡོད་འབངས་ཐམས་ཅད་

ལ། །འབྲལ་བ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །བཀའ་དིན་ཅན་དེར་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །གསང་གསུམ་ཡྡོན་ཏན་ཆ་ཤས་ཙམ། །བསྟྡོད་ཅིང་གསྡོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་དང་དེ་སས་རེས། །འབྲལ་མེད་རེས་སུ་འཛིན་གྱུར་

ཅིག །དེར་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྤྡོད་པ་ལ། །བརྟེན་ནས་ཚོགས་གཉིས་ཀེ་ཏ་ཀས། །དག་

བྱས་སེམས་ཉིད་ཆུ་གཏེར་ལ། །སྐུ་བཞིས་ཉིན་བྱེད་འབར་གྱུར་ཅིག །བདེ་གཤེགས་

རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་པའི། །དག་པྡོས་འཁྡོར་བསྒྱུར་ལེགས་འཆར་བའི། ། གཉིས་མེད་
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བདེ་སྟྡོང་རྡོལ་བ་ཡིས། །འགྲྡོ་ཀུན་རེེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །

 ༀ་སྭ་སྟི། །དབང་དག་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་གར། །ཐེག་མཆྡོག་

ཆྡོས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོས་དབང་ཕྱུག་དཔྱིད། །ལྷན་སྐེས་བདེ་ལ་དགེས་པར་རབ་སྐེད་

པའི། །ངེས་དྡོན་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཅེས་པ་འདི་ནི་རེབ་སྐྡོང་སྔགས་ཀི་

དགའ་ཚལ་ཆེན་པྡོ་ལས་འྡོངས་བའི་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རྣལ་འབྱྡོར་པ་ནུས་ཆེན་འཕྲིན་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྡོ་རེ་ནས་བསྐུལ་ངྡོར་ཧྱ་གྷྲ་ཝའི་བཀའ་ལུང་གིས་བསྔགས་པའི་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་

གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེར་འབྡོད་པས་བྲིས་སྡོ། །སར་མངྒ་ལཾ། །དགེའྡོ། །མཚན་ཙམ་དན་པའི་

ཡིད་ལས་ཀང་། །མ་ཧཱ་གུ་རུའི་བྱིན་བརླབས་ཀིས། །བདག་གཞན་འགྲྡོ་བ་མ་ལུས་

པའི། །བདེན་མཐུས་སྡོན་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤྡོག །ཅེས་སྡོབ་དཔྡོན་ཆེན་པྡོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་

རྣམ་ཐར་གསྡོལ་འདེབས་ཉུང་བསྡུས་འདྡོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཡུལ་དེ་འཇམ་དབྱངས་

དགེས་པའི་དགའ་ཚལ། པདྨ་རྒྱལ་པྡོས་རིགས་ཀི་དབང་བསྐུར་བའི་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་རིག་འཛིན་

ཆེན་པྡོ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པའི་གཏེར་མཛོད་འཆང་བའི་སྔགས་སེ་ཆེན་པྡོ་ཕུར་ཐྡོག་སྟྡོང་གི་དབུས་ན། 

ཡྡོན་ཏན་གི་བཀྲག་མདངས་རྒྱས་པ་གྲུབ་པའི་འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་བའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པྡོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་

ཤིས་ཀིས་གདུང་གཡང་དུ་འབྡོད་པ་བྱེད་པའི་ལེགས་མཛོད་དགེ་ལེགས་འབུམ་ཕྲག་ཏུ་བརྡོལ་བའི་འཇམ་

དཔལ་དགེས་པའི་བྡོ་གྲྡོས་པ་ཆེན་པྡོ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྡོ་རེ་ནས་བསྐུར་ངྡོར། ཆུང་དུས་ནས་

གཞྡོན་ནུའི་དུས་ལ་སྡོབ་དཔྡོན་ཆེན་པྡོ་པདྨ་ཀ་རའི་བྱིན་བརླབས་ཀི་ཆ་ཤས་སིང་ལ་ཞུགས་པའི་མདྡོ་

ཁམས་ཀི་སྔགས་སྨྡོན་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ཞེས་འབྡོད་པས་སྦར་བའྡོ། ། 
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༄༅། །དག་སྔགས་མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་རྣམ་གཞག་སྔགས་པ་ཧྡོམ་ཁུང་སྡོ་

ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་ལྡོ་རྒྱུས་དབང་ཆེན་ཁྡོས་པའི་གད་རྒྱངས་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

 ༄༅། །རིགས་ཀུན་སྤྡོ་བསྡུའི་བདག་ཉིད་འཁྡོར་ལྡོའི་མགྡོན། །ཁབ་བདག་བ་མ་

དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ལྷ། །གཏུམ་ཆེན་གར་དགུའི་རྡོལ་མཛད་ཧེ་རུ་ཀ །པདྨ་དབང་

ཆེན་དཀིལ་འཁྡོར་ལྷར་བཏུད་ནས། །ཐ་མལ་དངྡོས་སྣང་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་

བདུད། །གཉིས་མེད་བདེ་སྟྡོང་དབྱིངས་སུ་བསྒལ་ནས་སར། །དམིགས་མེད་སིང་

རེས་འགྲྡོ་རྣམས་རེས་འཛིན་པའི། །མངྡོན་སྤྡོད་དེ་ཉིད་བཤད་ཀི་ལེགས་པར་

ཉྡོན། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཐུགས་རེའི་དཔྱང་ཐག་གིས། །ལས་ངན་རྒྱུ་འབྲས་སྤྡོད་པའི་

ཞིང་བཅུའི་དགྲ། །ངན་སྡོང་གནས་ནས་འདེན་པའི་ཐབས་དམ་པ། །སིང་རེའི་སྡོ་ནས་

གཞན་སྒྡོལ་དང་པྡོར་འཆད། །མཐུ་མཁན་སིག་ཅན་དམལ་བར་སྐེ་བའི་རྒྱུ། །མ་བྱས་

འྡོ ་ན་ཅི ་འད་ཡིན་ཟེར་ན། །ལྷག་བསམ་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་

ལྡན། །གསང་ཆེན་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཟུང་། །མཚན་ལྡན་བ་མས་ཅི་

གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བསེན་བསྒྲུབ་ཚད་དུ་འཁྡོལ། །བཀའ་

སྲུང་ཕྡོ་ཉའི་སྡོག་སིང་བྲན་དུ་བཀྡོལ། །དེགས་པ་སེ་བརྒྱད་གར་རད་ལས་ལ་
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ཆས། །སྔགས་པ་ཧྡོམ་ཁུང་སྡོ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི། །མཐུ་དང་མན་ངག་གདམས་པའི་

མཛོད་ལ་དབང་། །དེའི་ཕིར་གཡྡོ་ཟྡོལ་མེད་པའི་གཉེན་པྡོ་ངས། །རྒྱུ་མཚན་གྡོ་སའི་

ངག་གིས་འདི་རུ་བརྡོད། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་རྒྱུ་དུས་ཀུན་སྡོང་གིས། །བསྟན་འགྲྡོའི་ཕན་

བདེའི་སེལ་སམ་ལྷག་བསམ་དཀར། །དུས་ཀི་ཀུན་སྡོང་གདུག་རྩུབ་ཞེ་སང་

གིས། །དགྲ་སྡོག་གཅྡོད་ལ་སིང་རེ་སྤུ་ཙམ་མེད། །སྟྡོད་ལས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་

སྔགས་རྒན་ངས། །སད་ལས་དགྲ་བགེགས་སྒྡོལ་བའི་ལས་སྦྡོར་སྐབས། །བདག་

ཕུར་འབམ་གསུམ་གསལ་བ་གསུམ་ལྡན་སྡོས། །དགྲ་སྡོག་གཅྡོད་ལ་སིང་རེ་སྤུ་ཙམ་

མེད། །མྡོས་གུས་སྟྡོབས་རྩལ་འབར་བའི་སྔགས་རྒན་ངས། །ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་

དྡོད་ཐྡོབ་ལས་སུ་རུང་། །དག་སྔགས་མངྡོན་སྤྡོད་གནད་ལ་ནང་བྱན་ཆུད། །དགྲ་སྡོག་

གཅྡོད་ལ་སིང་རེ་སྤུ་ཙམ་མེད། །བསམ་ངན་རྒྱུན་དུ་འཆང་བའི་སྔགས་རྒན་

ངས། །བསྟན་འགྲྡོའི་བདེ་སྐིད་འཇྡོམས་པའི་དགྲ་བྡོ་ཀུན། །ངན་འགྲྡོར་ཆས་ལ་མ་

བཟྡོད་ཕན་སེམས་བྡོས། །དགྲ་སྡོགས་གཅྡོད་ལ་སིང་རེ་སྤུ་ཙམ་མེད། །ཆྡོས་ཉིད་

དྡོན་རྟྡོགས་ལྟ་བ་གབས་ཀི་ལྷ། །བསྐེད་རྡོགས་གདེང་ཐྡོབ་བརྟན་པ་སྟྡོབས་ཀི་

ལྷ། །ཟུང་འཇུག་སྤྡོད་པ་ཕྡོ་ཉ་ལས་ཀི་ལྷས། །དགྲ་སྡོག་གཅྡོད་ལ་སིང་རེ་སྤུ་ཙམ་

མེད། །བཟང་ངན་སང་ལེན་བྲལ་བའི་ལྟ་བ་རྟྡོགས། །གང་སྣང་ལྷ་སྐུར་འཆར་བའི་

བསྡོམ་པ་མཁས། །དག་པྡོའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྡོད་པའི་ང་རྒྱལ་གིས། །དགྲ་སྡོག་

གཅྡོད་ལ་སིང་རེ་སྤུ་ཙམ་མེད། །གདུག་པ་སྦྲུལ་གི་སེམས་འདའི་བརྟུལ་ཞུགས་

འཆང་། །རྡོང་འཕྲང་སྡོག་གསུམ་གནད་དང་མི་འགལ་བར། །ཚེ་ཁྲུས་གནས་གསུམ་

འཚེངས་པ་ལྔ་ལྡན་དགྡོས། །དགྲ་སྡོག་གཅྡོད་ལ་སིང་རེ་སྤུ་ཙམ་མེད། །ཞེ་ནག་རང་
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གི་ཁེ་གྲགས་ལ་གནྡོད་དྡོགས། །བསམ་ནག་གྲུབ་མཐའི་ཁ་འཛིན་ཕུང་སྦྡོར་

མཁན། །སྔགས་ནག་བདག་གི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་ཡིན་ཕིར། །དགྲ་སྡོག་གཅྡོད་ལ་སིང་

རེ་སྤུ་ཙམ་མེད། །མི་དགེ་བཅུ་སྡོགས་དང་དུ་བངས་བྱས་ནས། །མཚམས་མེད་ལས་

ཀིས་འཚོ་བའི་བསྟན་དགྲ་ཀུན། །ཐར་པའི་ལམ་དུ་འདེན་ཕིར་གཉེན་པྡོ་ངས། །དགྲ་

སྡོག་གཅྡོད་ལ་སིང་རེ་སྤུ་ཙམ་མེད། །མ་ཉེས་བཞིན་དུ་ཉེས་མེད་ཉེས་སུ་བཅུག །མ་

ནག་བཞིན་དུ་དཔུང་ཤེས་དབང་གིས་མནར། །མི་འདྡོད་བཞིན་དུ་ཐད་ལང་དགྲ་བྱུང་

ཚད། །སྔ་སྡོར་དགྲ་མགྡོ་ཡན་པར་གཏྡོང་མ་མྡོང་། །དབང་ཆེན་ལྷ་ཡི་གྲུབ་འབྲས་

མངྡོན་དུ་གྱུར། །མཐུ་ལྡན་སྲུང་མའི་གྲྡོགས་ལ་རང་དབང་བསྒྱུར། །དག་སྔགས་

གཞུང་བརྒྱའི་ཕག་བཞེས་ཉམས་འྡོག་ཆུད། །ད་ནི་དགྲ་རྣམས་ཉམ་ཆུང་བག་ཡྡོད་

བྱྡོས། །ངེས་དྡོན་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཅུང་ཟད་ཀིས། །རྟྡོགས་པར་བདག་རྒྱུད་བསྒལ་

ཚུལ་ད་ཡང་འཆད། །གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀི་གཡང་གཞིའི་སྟེང་། ། དུག་

གསུམ་ལས་ཀི་རང་མདངས་ཧྡོམ་ཁུང་དུ། །འཁྡོར་བའི་རྩ་བ་གཟུང་འཛིན་མ་རིག་

དགྲ། །ཚོགས་དྲུག་རྟྡོག་ཚོགས་སྡོང་ཟླ་རྒྱབ་རྟེན་དང་། །འཁྲུལ་སྣང་བདེན་གྲུབ་ཐ་

སད་སྐྡོབ་བྱེད་བཅས། །ཆྡོས་ཅན་མཚན་མའི་རླུང་གི་རྟར་བསྐྡོན་ནས། །ཆྡོས་ཉིད་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཕྡོ་ཉ་ཡིས། །རྣམ་ཐར་སྡོ་གསུམ་ཧྡོམ་ཁུང་ནད་དུ་བཀུགས། ། 

ཚོགས་དྲུག་སྡོང་ཟླ་སེམས་བྱུང་རྒྱབ་རྟེན་དང་། །འཁྲུལ་སྣང་བདེན་གྲུབ་ཐ་སད་ལྷ་

དང་ཕེས། །སིད་པའི་རྩ་བ་བདེན་འཛིན་མ་རིག་དགྲ། །གཉིས་སྣང་བྲལ་བའི་འྡོད་

གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒལ། །ཆྡོས་ཅན་སྣང་ཞེན་ཤ་ཁག་རུས་པའི་ཚོགས། །ངེས་

དྡོན་ལྷར་སྣང་དབང་ཆེན་ཞལ་དུ་བསྟབས། །ཨེ་མ་ཉྡོན་མྡོངས་དཔུང་ཚོགས་ཆམ་ལ་
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ཕྡོབས། །གཉེན་པྡོའི་མི་ལེན་ལེན་ན་འདི་འད་ལྡོངས། །སྟྡོང་ཆེན་ཆང་གི་དགའ་སྟྡོན་

འདི་ཉིད་བཞེས། །བདེ་ཆེན་གར་གི་མཾ་ས་འདི་ལ་རྡོལ། །ཟུང་འཇུག་ཉམས་ཀི་བྲྡོ་

གར་འདི་ལ་གཟིགས། །འདིར་ཚོགས་ལྷ་མི་ཡྡོངས་ཀི་དགེས་སྟྡོན་མཛོད། །མཐུ་

ཆེན་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བའི་དཔའ་སྐད་ཡིན། །བདེ་སྟྡོང་བདུད་རྩིས་མྡོས་པའི་ཉམས་གླུ་

ཡིན། །དག་སྔགས་གནད་ལ་གྡོམས་པའི་ལག་རེས་ཡིན། །ཕྡོགས་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་རྔ་ཡིན། །ཚེ་འདིར་མི་ལུས་ཐྡོབ་པའི་སྐེས་རྟགས་ཡིན། །གཞན་ལ་

འདི་ལྟར་མཛོད་ཅེས་བསྐུལ་མ་ཡིན། །གཉེན་པྡོའི་མིང་ཅན་རྣམས་ལ་དགྡོས་པ་

ཡིན། །མཁས་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་བསྡུས་པ་ཡིན། །མངྡོན་སྤྡོད་དག་པྡོའི་

གཞུང་གི་དགྡོངས་འགྲེལ་ཡིན། །འདི་ན་ཟླ་བའི་མ་མའི་ལྟྡོར་གབ་པའི། །རིན་ཆེན་

ཚོགས་བཞིན་རྟགས་དང་ཡྡོན་ཏན་རྣམས། །ཤིན་ཏུ་གསང་ཞིང་སྦྡོས་ཞེས་གདམས་

པའི་ཚིག །སིང་གི་བདུད་རྩིར་ཡང་ཡང་བརྟན་མྡོད་ཀང་། །གཞན་རྐྱེན་དུ་མའི་དབྱུག་

གུས་ཡིད་ཀི་རྔ། །བསྐུལ་བས་གབ་བསྐུངས་སངས་པའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་། །ཐྡོལ་བྱུང་

འགྡོག་མེད་དབྱངས་སུ་བངས་པ་འདི། །ནུས་ལྡན་རྣལ་འབྱྡོར་ཡྡོངས་ཀི་རྒྱལ་རྟགས་

ཡིན། །དགེ་ཚོགས་ལྷ་དབང་རྡོ་རེ་རྩེ་བརྒྱ་པས། །ཉེས་ཚོགས་ཨ་སུ་ར་ཡི་དཔུང་

བཅྡོམ་ནས། །ལེགས་ཚོགས་ཕྡོགས་བརྒྱར་འབར་བའི་དགའ་སྟྡོན་གིས། །ཕུན་

ཚོགས་ཞིང་ཀུན་ཁབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་དག་སྔགས་མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་རྣམ་གཞག་སྔགས་པ་ཧྡོམ་ཁུང་སྡོ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་ལྡོ་རྒྱུས་

དབང་ཆེན་ཁྡོས་པའི་གད་རྒྱངས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། རང་ཕྡོགས་ལ་ཆགས་ཤིང་གཞན་ཕྡོགས་ལ་སང་བའི་

ཆགས་སང་ངན་པའི་གཡང་སར་འཕན་བཞིན་པར་ཁ་པྡོ་ཆེས་དཔའ་སྐད་འདྡོན་པ་ལྟར་མ་ཡིན་པར། སྤིར་
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རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་སྦངས་ཤིང་གྡོམས་པའི་ཉམས་མྡོང་གི་འབྲས་རྟགས་ཀང་

ཅུང་ཟད་ལྡོག་ཏུ་མ་གྱུར་ཅིང་། ཁད་པར་ཇི་སྐད་དུ་རྩ་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པ་ལས། བསྟན་ལ་གནྡོད་པར་

བྱེད་པ་དང་། །བ་མ་སངས་རྒྱས་འཇིག་པ་ཉིད། །བ་མ་ཐུབ་པ་ལ་ཞུས་ནས། །སིང་རེས་གསད་པར་བྱ་བ་

ཉིད། །ཅེས་སྡོགས། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཤིགས་པ་བ་མའི་སྐུ་ལ་སྡོ་བ་སྡོགས་མདྡོར་ན་ཞིང་བཅུ་ཚང་

བའི་དགྲ་ལ། རྒྱུ་ཡི་ཀུན་སྡོང་སིང་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་པས་དུས་ཀི་ཀུན་སྡོང་རྩུབ་མྡོའི་སེམས་ཀིས་སྦྡོར་བ་

དག་པྡོའི་སྡོ་ནས་བསྒལ་དགྡོས་པར་མང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་འདི་འད་འྡོས་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་བ་རྣམས་

ཀིས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གནས་མ་ཡིན་ཞིང་། ཁྡོ་བྡོ་ཅག་གིས་ཀང་། དག་སྔགས་དམྡོད་པའི་ལས་མཐའ་གང་

དང་གང་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤྡོ་ཞིང་བསྡུ་བའི་ཉམས་རྟྡོགས་ཀིས་བསད་གསྡོའི་ཆྡོ་འཕྲུལ་ཀུན་ལ་དབང་

འབྱྡོར་བའི་གདེང་ཐྡོབ་ཀི་རྣལ་འབྱྡོར་པ། ནུབ་ཕྡོགས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་ནས་ཕིའི་རྒྱ་མཚོའི་ཆེན་པྡོའི་

བར་གི་ཆྡོས་དང་བ་མ་བཙལ་བའི་སིང་སྟྡོབས་ཀིས་ཞུམ་པ་མེད་པ་རིག་འཛིན་བརེས་པའི་སྔགས་པ་མཐུ་

ལྡན་ནུས་ཅན་དུ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་དངྡོས་སུ་ཐྡོས་པ་རྣམས་ཀིས་ཡིད་ཚིམ་སྟེ། མངྡོན་སྤྡོད་ཀི་ལས་མཐའི་

མན་ངག་ངྡོ་མཚར་ཅན་དག་གི་དྡོན་ནང་བྱན་ཆུད་དེ་བྡོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སིག་པྡོ་ཆེ་ཐར་བར་སྐེལ་བའི་

ཐབས་མཁས་ཀི་མྱུར་ལམ་འདི་འད་འདུག་ཅེས་ཉམས་མཚར་དུ། བྡོད་ཁ་བ་ཅན་གི་སྔགས་སྨྡོན་གཟུང་

འཛིན་གི་འཁྲུལ་པ་ཞིག་པའི་རྣལ་འབྱྡོར་པས་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་འཇིགས་མེད་རྡོ་རེ་ཀི་ལ་ཡ་ཡི་

རྡོང་ཆེན་པྡོ་ནས་སྦར། གུཧྱ།། །།
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༄༅། །དག་པྡོའི་ལས་ལ་སྐུལ་བའི་མཁེན་དགྡོངས་དམ་ཉམས་གསྡོད་

པའི་མཚོན་ཆ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །ཧྡོཿ དགྡོངས་སུ་གསྡོལ་ལྡོ། །འྡོ་དེ་རིང་རྣལ་འབྱྡོར་པ་བདག་གིས་དམིགས་

མེད་ཆྡོས་སྐུའི་དབྱིངས་ནས་འཇིགས་མཛད་ཁྡོ་བྡོའི་གར་གི་རྣམ་པར་རྡོལ་ཏེ། 

དགུང་སྔྡོན་དབུ་ལ་གྡོན་ནས་ས་གཞི་གདན་དུ་བཏིངས། ཉི་ཟླ་ཐྡོད་དུ་བཅིངས་ཏེ་

ལས་འབྲས་དཔང་དུ་བཞག །ཞྭ་ནག་ཕྡོད་ཁ་གྡོན་ནས་གཟིར་བའི་མཚོན་ཆ་

བསྣམས། སྲུང་མ་ལས་ལ་བསྐུལ་ཏེ་འཇིགས་པའི་དམག་ཚོགས་བསྡུས། ཧྡོམ་ཁུང་

འབར་བའི་ནང་དུ་ཉམས་ངའི་བ་སྡོག་བཀུག །དམར་ཆེན་གཏྡོར་མ་བཤམས་ཏེ་དགྲ་

དཔུང་རླག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། འྡོ་དམིགས་མེད་ཁབ་བརལ་ཆེན་པྡོའི་དབྱིངས་

ནས་སྐུ་གསུམ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ། དིན་ཆེན་རྩ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ། བྱིན་རླབས་ཉེ་

བརྒྱུད་ཀི་བ་མ། དབང་བསྐུར་བརྒྱུད་བཤད་མན་ངག་གནང་བའི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་

དམ་པ་ཁེད་རྣམས་གཟུ་དཔང་དུ་བཞུགས་ནས་ཐུགས་བརྩེ་བས་གཟིགས་ཤིག

ཧྡོཿ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་བདག་ཉིད་རིགས་དང་དཀིལ་འཁྡོར་ཀུན་

གི་མངའ་བདག་འཇིགས་མཛད་ཁྡོ་བྡོའི་གར་གི་རྣམ་པར་རྡོལ་བ་ཁམས་གསུམ་ཟ་

བར་ནུས་པ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་སྐུའི་དག་ཤུལ་གྡོག་ལྟར་འཁྱུག་པ། 

གསུང་གི་གད་རྒྱངས་འབྲུག་ལྟར་རྒྡོད་པ། ཐུགས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྤིན་ལྟར་འཁིགས་པ། 
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རེག་པའི་མཚོན་ཆ་ཐྡོག་ལྟར་འཕེན་པ། བཅུ་དྲུག་ཞབས་ཀིས་ས་གསུམ་གནྡོན་པ། 

འཇིགས་པའི་སྤན་མིག་དགྲ་ལ་གཟིར་བ། དམར་བའི་ཁག་དྡོན་ཞལ་དུ་གསྡོལ་བ། 

མཆེ་བ་རྣྡོན་པྡོས་སིང་རྩ་གཅྡོད་པ། བདུད་དམག་འབུམ་གིས་ཁ་ལྡོ་བསྒྱུར་ཅིང་

གཤིན་རེ་འབུམ་གིས་རེ་དཔྡོན་བྱེད་པ། དམ་ལྡན་སྒྲུབ་པ་པྡོ་ལ་ཕ་ལྟར་བྱམས་ཤིང་

མ་ལྟར་བརྩེ་བ། སྣང་སིད་དབང་སྡུད་ཀི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་བ་བཅུ་གསུམ་འཁྡོར་ལྡོའི་

མགྡོན་པྡོ་རྡོ་ལངས་བརྒྱད་ཀི་གཙོ་བྡོ། ཞེ་དགུ་ལྷ་ཡི་དབང་པྡོ། བཅུ་ཕྲག་ཁྡོ་བྡོའི་ལྷ་

ཚོགས་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་ཁེད་རྣམས་སན་གསན་ཅིང་དགྡོངས་སུ་གསྡོལ་

ལྡོ། །ཧྡོཿ དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་དབང་གི་དཀིལ་འཁྡོར་ན་རྒྱལ་ཀུན་སིང་རེའི་རང་

གཟུགས་ཡང་གསང་ཁྡོ་རྒྱལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་བ། སྤི་བྡོའི་གཙུག་ན་སྣང་སིད་ཟིལ་

གནྡོན་གི་རྟ་སྐད་འཚེར་བ། ཞལ་ནས་དག་སྔགས་ཀི་ཕགས་སྒ་སྒྡོག་པ། ཕག་ན་

བདུད་སེ་འཐག་བྱེད་ཀི་མཚོན་ཆ་གཟེངས་པ། རྒྱལ་འགྡོང་སིང་རྩ་གཟིར་བའི་རྐན་

སྒ་སེབས་པ། ནམ་མཁའ་འགེངས་པའི་ཁྱུང་གཤྡོག་བསྐྡོད་པ། ས་གཞི་འགེངས་པའི་

རྟ་བྲྡོ་རྡུང་བ། མ་གཟའ་དམ་གསུམ་བྲན་དུ་བཀྡོལ་བ། ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་ཕྡོ་ཉར་

འགེད་པ། བསྟན་པའི་རུ་ཊ་རྡུལ་དུ་རླག་པའི་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་

འཕྲིན་ལས་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་དབང་དག་པདྨའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་

དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སེ་ཆེན་པྡོ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་དཀིལ་འཁྡོར་རབ་

འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ལྷ་ཚོགས་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་ཁེད་རྣམས་སན་གསན་ཅིང་

དགྡོངས་སུ་གསྡོལ་ལྡོ། །

ཧྡོཿ ཤར་ལྷྡོ་བསིལ་བ་ཚལ་གི་དུར་ཁྡོད་ན་ཆྡོ་འཕྲུལ་སྟྡོང་གི་སྤིན་ནག་
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འཐིབས་པ། འཇིགས་ཤིང་རྔམས་པའི་འབྲུག་སྒ་སྒྡོག་པ། དམར་ལ་འགྱུར་བའི་གྡོག་

འྡོད་འཁྱུག་པ། ཚ་ཞིང་ངར་བའི་གནམ་ལྕགས་འཕེན་པ། གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་

སེར་ལྟར་རྒྡོད་པ། ཤ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀིས་མཆེ་བ་བརར་བ། ཁག་ལ་རྔམས་པ་

རྣམས་ཀིས་རྐན་སྒ་སེབས་པ། སྡོག་ལ་རྒྡོལ་བ་རྣམས་ཀིས་མཚོན་ཆ་གཟེངས་བ། 

ཤ་ལ་རུས་པའི་ལྷ་བ་འཇིབ་པ། སིང་གི་ཁག་དྡོན་འཐུང་བ། རྒྱུ་མའི་སྐེད་རགས་

བཅིངས་པ། རྐང་གི་གིང་བུ་འབུད་པ། གཤིན་རེའི་རང་སྐད་སྒྡོག་པ། མ་མྡོས་ཤུག་

གླུ་ལེན་པ། ཐྡོད་པའི་ཌཱ་རུ་འཁྡོལ་བ། ཀེང་རུས་མཚམས་རྔམས་བྱེད་པ་སྡོགས་

འཇིགས་ཤིང་ཡ་ང་བའི་དུར་ཁྡོད་ན་དཔལ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀི་

མགྡོན་པྡོ་ཕག་དྲུག་པ་རྣལ་འབྱྡོར་ཡྡོངས་ཀི་སྲུང་མ་རིག་འཛིན་བདག་གི་དགྲ་ལྷ། 

དམ་ལྡན་སྒྲུབ་པ་པྡོའི་མགྡོན་སྐབས། དཀར་པྡོ་དགེ་བཅུའི་བསྟན་སྐྡོང་། ནག་པྡོ་ཞིང་

བཅུའི་དགྲ་འདུལ། ལྷ་མིན་ཡྡོངས་ཀི་གཡུལ་ཟླྡོག །རྣམ་གསུམ་རུ་ཊའི་གཤེད་མ། 

ཞིང་སྐྡོང་ནག་པྡོ་མདུན་ན་རྒྱུག་པ། ཕྡོ་རྒྱུད་དག་པྡོའི་དམག་ཚོགས་གཡས་ནས་

འགེད་པ། མྡོ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲྡོའི་སེ་ཚོགས་གཡྡོན་ནས་རྒྱུག་པ། གནྡོད་སྦིན་བྱེ་བ་

འབུམ་སེ་ཕྡོ་ཉར་འགེད་པ། རྡོ་ལངས་འབྱུང་པྡོས་གར་སྟབས་སྒྱུར་བ། བྱ་ནག་

གཅན་གཟན་དགྲ་ལ་རྔམས་པ་སྡོགས་གཙང་རིས་དཔལ་མགྡོན་བདུན་ཅུ་དམ་ཅན་

རྒྱ་མཚོའི་དམག་ཚོགས་ཕྡོ་ཉ་བྲན་གཡྡོག་དང་བཅས་པ་ཁེད་རྣམས་སན་གསན་

ཅིང་དགྡོངས་སུ་གསྡོལ་ལྡོ། །

ལྷྡོ་ཕྡོགས་རིམ་པ་བདུན་གི་འྡོག་ན་གཤིན་རེ་འབུམ་གི་གྲྡོང་ཁེར་ལྕགས་

མཁར་སྡོ་མེད་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་དུ་སྐེ་འགྲྡོའི་སྡོག་ལ་དབང་བའི་གཤིན་རེ་ཆྡོས་ཀི་
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རྒྱལ་པྡོ་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ཡུམ་མཆྡོག་ཙ་མུཎི་དང་གཤིན་རེ་ཕྡོ་བརྒྱད་མྡོ་

བརྒྱད། དགེ་སིག་གི་སྟངས་འཛིན་ཅིང་ལེགས་ཉེས་ཀི་ཤན་འབྱེད་པ། སྐེ་འགྲྡོ་

ཡྡོངས་ཀི་སྡོག་འཕྲྡོག་ཅིང་ཁམ་ལ་འདེབས་པ། སིད་གསུམ་ཁ་ལྡོ་སྒྱུར་ཞིང་དགྲ་

བྡོའི་སྡོག་དབུགས་ལེན་པ། ཕག་མཚན་གནམ་དུ་འཕར་ཞིང་བདུད་ཞགས་དགྲ་ལ་

འཕེན་པ། བར་སྣང་གང་བའི་རུ་མཚོན་བསྒེངས་ཤིང་ས་གཞི་འདར་བའི་དམག་

ཚོགས་སྡུད་པ། ལས་ཀི་མེ་ལྡོང་གནམ་ལ་འཕར་ཏེ་དཀར་ནག་ལས་ཀི་དབྱེ་བསལ་

བྱེད་པ། ལ་ལ་ཉི་མའི་ཟེར་ལ་རྒྱུག་པ། ལ་ལ་ཆུ་བྡོའི་གཞུང་ལ་རྒྱུག་པ། ལ་ལ་ནམ་

གི་གུང་ལ་རྒྱུག་པ་སྡོགས་གཤིན་རེ་བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་ཕྡོ་ཉ་ལས་མཁན་དང་

བཅས་པ་ཁེད་རྣམས་སན་གསན་ཅིང་དགྡོངས་སུ་གསྡོལ་ལྡོ། །

ཉི་མ་བྱང་ཤར་གི་མཚམས་ལ་ལུང་པ་མང་པྡོ་བརྒལ་བའི་ཕ་རྡོལ་ན། བྱང་རི་

དམར་པྡོ་རྔམས་ཤིང་བརིད་པ། བྱང་ཐང་དམར་པྡོ་སྐྡོ་ཞིང་ཆེ་བ། བྱང་ལམ་དམར་

པྡོ་འཇིགས་ཤིང་རིང་བ། དུར་བྱ་མང་པྡོས་ཐན་སྐད་སྒྡོག་པ། དུར་བདག་མ་མྡོས་

ཤུགས་སྒ་འདེབས་པ། དུར་སྤང་མགྡོ་དགུ་གཟན་ལ་རྒྱུག་པ། དམུ་བདུད་གནམ་ལ་

བསྭྡོ་སྒ་འདེབས་པ། བདུད་མྡོས་ས་ལ་བྲྡོ་རྡུང་བྱེད་པ། ཤ་ཟ་འབུམ་གིས་ལྕེ་རྐན་

རེབ་པ། ཁག་འཐུང་རྣམས་ཀིས་ཧུབ་སྒ་སྒྡོག་པ། འདེ་སིན་མང་པྡོ་རྡུལ་ལྟར་

འཁིགས་པ། གསྡོད་བྱེད་ཀི་མཚོན་ཆ། སྔངས་བྱེད་ཀི་བསིགས་སྒ། སྐྲག་བྱེད་ཀི་

དམག་ཚོགས། འགུགས་བྱེད་ཀི་ཕྡོ་ཉ་སྡོགས་འཇིགས་ཤིང་ཡ་ང་བའི་དུར་ཁྡོད་ཀི་

གཙོ་མྡོ་འདྡོད་པ་ཁམས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དམག་དང་ཟྡོར་གི་རྒྱལ་མྡོ། བསྟན་སྲུང་

རྣམས་ཀི་གཙོ་མྡོ། བསྟན་པ་སྐྡོང་བའི་སྲུང་མ། བཀའ་སྡོད་གདྡོང་ཅན་རྣམ་གཉིས། 
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མཁའ་འགྲྡོ་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། བྡོད་ཁམས་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས། མི་རྡོ་ཁུར་ཤིང་

གནམ་མཐའ་བསྐྡོར་བ། དགྲ་ཤ་ཟ་ཞིང་སྡོ་སྒ་རེབ་པ། སིང་ཁག་འཐུང་ཞིང་དཔའ་

སྐད་འདྡོན་པ། མི་ལྤགས་གྡོན་ཞིང་ལྟས་ངན་གཏྡོང་བ། བྱང་དམར་ངྡོས་ལ་མིང་ཡིག་

བྲི་བ། ཤྡོ་རེལ་དཀར་ནག་ལག་ཏུ་ཐྡོགས་པ། འཁི་ཤིང་ནག་པྡོ་སྐེད་ལ་གཟེར་བ། 

ནད་རྐྱལ་ཁ་ནས་ཁག་ནད་གཏྡོང་བ། མཚོན་གི་གྲུ་གུ་དགྲ་ལ་འཕེན་པ། ནག་པྡོ་

བདུད་ཀི་ཇག་པ། དམར་པྡོ་བཙན་གི་སྡོ་པ། ལྟས་ངན་དམག་གི་རྒྱལ་མྡོ། སིད་

གསུམ་འདི་ན་དབང་ཆེ་ཞིང་རྩལ་དག་པ་ལས་ལ་མྱུར་བའི་མ་མྡོ་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་

བཅས་པ་ཁེད་རྣམས་སན་གསན་ཅིང་དགྡོངས་སུ་གསྡོལ་ལྡོ། །

གཞན་ཡང་ཆྡོས་སྐྡོང་རྒྱལ་པྡོ་སྐུ་ལྔ། དམ་ཅན་རྡོ་རེ་ལེགས་པ། ལྷ་ཆེན་ར་

རྒྱལ་སྡོམ་ར། གཉན་ཆེན་པྡོ་སྔྡོ་ལྷ་གཡུ་རྩེ་སྡོགས་ཕི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་སིན་སེ་

བརྒྱད་ཡེ་ཤེས་དང་ལས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞི་བདག་དག་རྩལ་དང་ལྡན་པ་འཇིག་

རྟེན་འདི་ན་དབང་ཆེ་བ་རྩལ་དག་པ། བཅྡོལ་ན་རིི་རབ་རྡུལ་དུ་རླྡོག་པ། རད་ན་རྒྱ་

མཚོ་ཧུབ་ཀི་འཐུང་བ། ཁྡོས་ན་སྟྡོང་གསུམ་གཏིང་ནས་དཀྲུག་པ། བགད་ན་ཉི་ཟླ་ཐང་

ལ་འཕེན་པ། བར་སྣང་སྒས་འགེངས་པ། ས་གཞི་དམག་གིས་འགེངས་པ། ཆེ་བཙན་

འབངས་སུ་བཀྡོལ་བ། སིད་གསུམ་ཁ་ལྡོ་སྒྱུར་པ། རྟ་རྒྱུག་གི་ཡྡོབ་སྒ། མདའ་འཕེན་

གི་ཤུགས་སྒ། དཔའ་སྐད་ཀི་སྭྡོ་སྒ། གཡུལ་འགེད་ཀི་ཀི་སྒ། གྡོ་ཁབ་དཔའ་བརིད་

སྡོགས་དམ་ཉམས་པའི་དགྲ་བྡོ་ཆམ་ལ་འབེབས་པའི་དག་རྩལ་མཐུ་སྟྡོབས་དང་ལྡན་

པ་དག་པྡོའི་འཁྲུལ་འཁྡོར་མི་བཟད་པ་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་འཇིག་རྟེན་གི་དེགས་པ་ཕྡོ་

རྒྱུད་མྡོ་རྒྱུད་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་ཁེད་རྣམས་སན་གསན་ཅིང་དགྡོངས་སུ་གསྡོལ་
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ལྡོ། །

འྡོ་རྣལ་འབྱྡོར་པ་བདག་གིས་དམ་རས་དམར་ཆེན་གི་གཏྡོར་མ་རི་ལྟར་

སྤུངས་ནས་བསྟེན་ཅིང་བསྒྲུབས་ནས་དག་པྡོའི་ལས་ལ་བསྐུལ་ཏེ་འཕྲིན་ལས་འདི་

བཞིན་བཅྡོལ་ན། སྔྡོན་གི་ཁས་བང་དམ་བཅས་པ་གཡེལ་བ་མེད་པར་རེས་སུ་

དགྡོངས་ལ། གཟུ་དང་དཔང་དུ་མ་ནྡོར། རིག་འཛིན་གི་ཐུགས་རེ་མ་ཆུང་། སྲུང་མའི་

མཐུ་རྩལ་མ་ཞན། མཆྡོད་པའི་དྡོན་མ་ཆུང་། གཟིགས་པའི་སྤན་མ་རྟུལ། མངག་པའི་

ལས་མ་བུལ། དཔའ་བའི་རྩལ་མ་ཞན། སབ་པའི་ལག་མ་ཐུང་། རད་པའི་མཐུ་མ་

ཆུང་། བསྐུལ་བའི་ལས་མ་བུལ། མ་ཉེས་པ་གཏས་སུ་མ་འཛིན། ཉེས་ཅན་ཡལ་བར་

མ་དྡོར་བར་སྤིར་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་གནྡོད་པའི་སྤི་དགྲ། དགྡོས་སུ་དཔལ་

ལྡན་བ་མ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་མཛད་འཕྲིན་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པའི་སྐུ་དགྲ། དམིགས་

བསལ། ཁད་པར་དུ་བདག་ཅག་དཔྡོན་སྡོབ་དགྡོན་གནས་དགེ་འདུན་གི་སེ་དང་

འཁྡོར་གཡྡོག་མི་ནྡོར་ལྟྡོས་བཅས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་ལ་བསྟར་བ། 

ཕི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ། ད་དགྲ་ཐད་ནས་ལྡང་བའི་དམ་ཉམས་པའི་དགྲ་བྡོའི་སྟེང་

ན་སྤིན་ལྟར་འཁིགས་པ། བར་ནས་ཆུ་ལྟར་ཁྡོལ་བ། འྡོག་ནས་རླུང་ལྟར་སྐྡོད་པ། ལྡོག་

ནས་འབུ་ལྟར་གཡེང་བ། ཁ་སས་གིང་གཞི་རྩེན་པ། ངྡོ་དཀར་སིང་ནག་བྱེད་པ། 

དཀར་ནག་ལྕེ་གཉིས་བཞིན་དུ་བདེན་རྫུན་བཤད་པ། ངྡོ་གཉིས་བཞིན་དུ་དཀར་ནག་

ཟུང་སྦྲེལ་བ། བྡོ་གཉིས་བཞིན་དུ་ཁ་ཁྡོག་འདེན་མཁན་ལུས་གུས་ཀང་ཁྡོག་གཞུ་

ལྟར་གུག་པ། སེམས་ནག་མདའ་ལྟར་སྒེང་བ། ཚིག་མདའ་ལྟར་དང་ཀང་། ཁྡོག་གཞུ་

ལྟར་འཁྡོགས་པ་བན་བྡོན་སྔགས་གསུམ་ནུས་པ་ཅན་གིས་གནམ་ལ་འཁྡོར་ལྡོ་
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འཇྡོག་པ། འཁྡོར་ལྡོ་འབར་བའི་རྩིབས་ལ་སྐྡོན་པ། ས་ལ་མནན་པ་བྱས་ཤིང་ལིངྒ་

དམར་ནག་གི་ལྟེ་བར་བྲི་བ། བར་དུ་བསྒྲུབས་པ་བྱས་ཏེ་སྔགས་དང་གཏྡོར་མའི་

གཤམས་ལ་འདྡོགས་པ། མིང་ནས་བྡོས་ཏེ་འགུགས་སྔགས་འདེན་པ། ཐུན་རས་

བསྒྲུབས་ཏེ་སེར་ལྟར་འཕེན་པ། དམྡོད་ཚིག་འབྲུག་གི་སྐད་ལྟར་སྒྡོག་པ། མཚོན་ཆ་

སྣ་ཚོགས་ཐྡོག་ལྟར་འཕེན་པ། བསམ་ངན་སྤིན་ནག་ཡིད་ལ་འཐིབ་པ། སྡོད་ཀི་དུས་

སུ་བ་སྡོག་འགུགས་པ། གཡབ་དར་ནག་པྡོ་མཁའ་ལ་འཕར་བ། སིེད་པའི་རྔ་ཆེན་

དག་ཏུ་བརྡུངས་ཏེ་བྱད་ཁ་དང་ཕུར་ཁ་སྟྡོན་པ། ཟྡོར་ཁ་དང་ཐུན་ཁ་སྟྡོན་པ། ལྟས་ངན་

དང་ཆྡོ་འཕྲུལ་སྟྡོན་པ་སྡོགས་གཉན་གི་སྡོ་ནས་དམྡོད་ཟེར་བ། བཙན་གི་སྡོ་ནས་ཟ་

ཟེར་བ། དཔུང་གི་སྡོ་ནས་འཕྲྡོག་ཟེར་བ། མཁས་ཐབས་ཀིས་ཤེར་ཟེར་བ། གཡྡོ་

ཐབས་ཀིས་བསླུ་ཟེར་བ། བསམ་ངན་ཡིད་ལ་འཆང་ཞིང་སྦྡོར་ངན་ལག་ཏུ་ལེན་པ། 

ལྡོག་བསྒྲུབ་དགྲ་བྡོས་དུག་མཚོན་ཤྡོམས་པ། ཕྲག་དྡོན་ཅན་གིས་སྐུར་བ་འདེབས་

པ། སང་སེམས་ཅན་གིས་ཇག་སྣ་འདེན་པ། ཞེ་སང་ཅན་གིས་དམག་སྣ་འདེན་པ། རྫུ་

བག་གཡྡོ་རྒྱུས་བསླུ་ཟེར་བ། མི་བསྲུན་སྐེ་བྡོས་རྐུ་འཕྲྡོག་བྱེད་པ། ཚོ་མང་དམག་

གིས་མཚོན་རྩེ་བརར་བ། སྡོག་གི་རྒྱུན་ཐག་གཅྡོད་པའི་གཤིན་རེ་ནག་པྡོ། ལུས་ཀི་

གཟི་མདངས་འཕྲྡོག་པའི་གདྡོན་ཆེན་བཅྡོ་ལྔ། རླུང་རྟའི་ལྡོན་ཤིང་གཅྡོད་པའི་ཕྡོ་

གདྡོན་རྒྱལ་པྡོ། དབང་ཐང་མངལ་ནས་སྐམ་པའི་མྡོ་གདྡོན་བསེན་མྡོ། ཁིམ་ལ་ན་ཚ་

གཏྡོང་བའི་ནད་བདག་མ་མྡོ། ནྡོར་ལ་གྡོད་ཁ་གཏྡོང་བའི་གྡོད་སི་གྡོད་འདེ། འདེ་ངན་

ཁ་ཞུགས། གདྡོན་ངན་རེས་སྡོགས། ཐེའུ་རང་སྤུན་དགུ། ཆེ་སི་ཆུང་སི། དམ་སི་

གདྡོན་བགེགས། རད་འདེ་རྡོད་གཏྡོད་བྱེད་པའི་གཟུགས་ཅན་གི་དགྲ། གཟུགས་
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མེད་ཀི་བགེགས་ལ་སྡོགས་པ་དཀར་པྡོ་དགེ་བའི་ལས་བྱེད་པ་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་

པའི་དམ་ཉམས་པའི་དགྲ་བྡོ། བུ་ཕྡོ་དང་བཅས་པ། བུ་མྡོ་མ་དང་བཅས་པ། གཉེན་

ཚན་ཉེ་འབྲེལ་དང་བཅས་པ། བྲན་གཡྡོག་རྒྱུ་ནྡོར་དང་བཅས་པ། ཇག་དཔྡོན་ཇག་མི་

དང་བཅས་པ། སྡོ་པ་ལམ་མཁན་དང་བཅས་པ། མྡོ་བ་སྣ་ཁིད་དང་བཅས་པ། མདྡོར་

ན་སྡོ་ཁི་ལྕགས་ཐག།སྲུང་བའི་གུར་ཁང་། བརྩིགས་པའི་ཁང་ཁིམ། རང་སྲུང་གྡོ་ཆ། 

མི་རབས་བདུན་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་དམ་ཉམས་པའི་དགྲ་བྡོ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་དྡོ་

ནུབ་སྡོད་ཀི་སག་རུམ་གྡོས་སུ་གྡོན་པའི་ཕྲ་མེན་བདུད་ཀི་རྒྱུ་འགྲུལ་བྱེད་པའི་དུས་

འདིར་བདེ་སྟྡོང་དབྱེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དམར་ཆེན་གཏྡོར་མའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་འདི་

ཉིད་གྡོང་སྡོས་ཀི་སིག་ཅན་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་གནམ་ལྕགས་ཀི་ཐྡོག་ལྟར་འཕེན་པར་

བྱེད་པ་ཡིན་པས། སྡོ་ཁང་དང་ལམ་སང་ན་གནས་པའི་ལྷ་ཀླུ་འབྱུང་པྡོའི་རིགས་སུ་

གཏྡོགས་པ་རྣམས། མཐྡོ་བ་རྣམས་ཀིས་ཞབས་སྐུམས། དམའ་བ་རྣམས་ཀིས་དབུ་

ཆུམས། ཐད་ཀ་བ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་གཟུར་ལ་རུ་ང་དང་ཕྲག་དྡོག་མ་བྱེད་པར། སྡོ་ཕེ་

ཞིག །ལམ་ཐྡོང་ཅིག །ཟྡོར་སྣ་དྡོངས་ཤིག །དམ་པ་ཡེ་ཤེས་པའི་སྲུང་མ་འཇིག་རྟེན་

དག་པྡོའི་ལྷ་ཚོགས་ཁེད་རྣམས་ཀིས་གཏུམ་པའི་དག་ཤུལ། འཇིགས་པའི་ཁྡོ་གཉེར། 

བཟྡོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརིད་དང་བཅས་ཏེ། གནམ་ས་ཙམ་གི་ཞལ་གདངས། 

གངས་རི་ཙམ་གི་མཆེ་བ་གཙིག །གྡོག་དམར་ཙམ་གི་ལགས་བརྐྱང་ལ། མཐུ་

སྟྡོབས་གནམ་ལྕགས་ཀི་ཚྭ་ཚྭ་ཕྡོབས་ཤིག །གཏུམ་དག་ཁྡོ་ཆུང་གི་གྡོག་དམར་

འཁྱུགས་ཤིག །རྣྡོ་ངར་མཚོན་རྣྡོན་གི་དག་ཆར་ཕྡོབས་ཤིག །དགྲ་བགེགས་གནྡོན་

བྱེད་ཞབས་བྲྡོས་རྡུངས་ཤིག ། སྐྡོབ་པའི་ལྷ་སྲུང་བདུད་དུ་ཕྡོབས་ཤིག །མཛའ་བའི་
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གཉེན་བྱས་དགྲ་རུ་སྡོངས་ཤིག །བསྡོད་ནམས་ཀི་ཉི་མ་ནུབ་ཏུ་ཆུག་ཅིག །སྟྡོབས་

ཀི་རི་བྡོ་རང་སྒེལ་ཅིག །ཆེ་རྒྱུད་ཀི་སྡོང་རྒན་རྩད་ནས་ཆྡོད་ཅིག །ཆུང་གསུམ་གི་

མེ་ཏྡོག་སད་ལ་སྐུར་ཅིག །འབྲིང་རྒྱུད་ཀི་སེ་མ་སེར་བས་ཆྡོམ་ཞིག །དམར་བའི་

པགས་པ་ཐང་ལ་ཐྡོང་ཞིག ། རླུང་གི་གྡོ་བ་བྲག་ལ་རྒྱྡོབ་ཅིག །མཆིན་པའི་ཁག་མཚོ་

ཆུ་ལ་སྐུར་ཅིག །རྒྱུ་མ་དམར་པྡོ་ལས་ལ་དྡོངས་ཤིག །སིང་ཁག་དྡོན་མྡོ་ས་ལ་འཕྡོ་

ཞིག ། སྡོག་གི་རྒྱུ་བ་ཆད་དུ་ཆུག་ཞིག །རྣམ་ཤེས་མར་མེ་ཐུལ་གི་སྡོད་ཅིག །ཁ་རེ་

དབང་ཐང་སྐྡོབ་བའི་ལྷ་སྲུང་གི་དབང་དུ་མ་བཏང་བར་མཐུ་སྟྡོབས་དག་རྩལ་དང་

ལྡན་པའི་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཁེད་རྣམས་དམིགས་མེད་ཆྡོས་ཀི་

དབྱིངས་ནས་ཁྡོ་ཞིང་ཁྡོས་པའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། བསྐལ་བརྒྱར་བསེགས་ཀང་མི་

འཛད་པའི་ལས་ངན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཉམས་འདི་དག་གི་གཉིས་འཛིན་

འཁྲུལ་བའི་རྣམ་རྟྡོག་དང་བྲལ་བའི་གཉུག་སེམས་དངས་མའི་ཐེག་ལེ་མ་བཅྡོས་ལྷུན་

གིས་གྲུབ་པའི་ཆྡོས་སྐུ་འྡོད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའི་ངྡོ་བྡོར་སྦངས་ཏེ་ནག་པྡོ་ལས་

ཀི་རྣམ་སིན་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྡོ་འཁྡོར་བའི་རྟེན་གཞི། མ་རིག་འཁྲུལ་བའི་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་ཤིང་ལུས་པ་མེད་པར་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་

འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་མཇུག་ཏུ་ཐལ་རེབ་སྡོགས་བྱའྡོ། །

སྨས་པ། དམིགས་མེད་ཆྡོས་དབྱིངས་སྤིན་གི་ལྡིང་ཁང་ནས། །གང་འཚམས་

སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་དབང་གཞུ་ལྟར། །རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བ་

འདི། །བདག་འཛིན་གིས་བསྐེད་བགེགས་ཚོགས་གཞྡོམ་ཕིར་བྲིས། ། མ་རིག་

འཁྲུལ་ངྡོར་ཤར་བའི་དགྲ་སེའི་དཔུང་། །མ་ལུས་སྐྲྡོད་བྱེད་མཚོན་ཆའི་རང་བཞིན་
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ཅན། །མ་དག་ཚིག་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ཉེས་ཚོགས་ཀུན། །མ་དང་མཁའ་འགྲྡོའི་སྤན་

སྔར་མཐྡོལ་ཞིང་བཤགས། །བསྟན་སྲུང་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་ཀི། །དམྡོད་

ཚིག་དག་པྡོའི་སྦྡོར་བ་བརྩམ་འྡོས་མིན། །འྡོན་ཀང་བྱ་མ་རྟ་ཡི་མགྲིན་པ་ལ། །བསྣུན་

ཚེ་དབང་མེད་རྒྱུགས་པའི་རེས་འགྲྡོ་བྱེད། །གྲྡོང་ཚིག་ཁྡོ་ན་སྦར་བའི་གྲྡོང་གཏམ་

འདི། །གྲྡོང་སྔགས་རལ་ཁུར་ཅན་ལ་མཁྡོ་སིད་ཀང་། །གྲྡོང་ལས་དགྡོན་པར་གནས་

པའི་མཁས་རྣམས་དང་། །གྲྡོང་མཆྡོག་རྣལ་མར་བྱེད་ལ་འདི་མི་མཁྡོ། །ཁ་ནས་གང་

ཐྡོན་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་འདི། །བླུན་པྡོས་མཐྡོང་ཚེ་རྒྱ་གཏམ་ལྟ་བུར་གྡོ །མཁས་པས་

མཐྡོང་ཚེ་ཁེལ་རྒྡོད་བྱེད་ནའང་། །གང་གི་སན་དབང་རྒྱས་ཕིར་འདི་བཞིན་

ཕུལ། །ཅེས་པའང་གར་གི་དབང་པྡོས་གསུངས་པ་དགེ །སར་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །འཕགས་མཆྡོག་ཛམྦྷ་ལ་སེར་པྡོའི་སྡོ་ནས་མི་འཛད་ནམ་མཁའི་

མཛོད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་གཏེར་ཆེན་པྡོའི་བུམ་པ་བཟང་པྡོ་སྒྲུབ་པའི་

ཆྡོ་ག་ཡིད་བཞིན་གི་ནྡོར་བུ་དགྡོས་འདྡོད་ཀུན་འབྱུང་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

 ༄༅། །ན་མྡོ་གུ་རུ་རཏྣ་ཛམ་བྷ་ལ། ཚོགས་གཉིས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་གསེར་གི་

རི། །ལེགས་བྱས་ཉི་མ་འབུམ་གིས་གསལ་བྱེད་པའི། །མཐྡོང་ཐྡོས་དན་པའི་མྡོད་ལ་

འབྱྡོར་བའི་དཔལ། །སྟེར་མཛད་ཛམ་བྷ་ལ་དེ་གཙུག་ན་མཆྡོད། །རླབས་ཆེན་སྡོན་

ལམ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལས། །བྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་ནྡོར་བུ་ཛམ་བྷ་ལ། །དད་

གུས་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མྡོར་རབ་མཆྡོད་པས། །ཆྡོས་འབྱྡོར་ནྡོར་བུའི་ཆར་ཆེན་ཕབ་

པར་མཛོད། །ནྡོར་འཛིན་གཞིར་འཁྡོད་གཏེར་གི་བདག་པྡོ་ཆེ། །ནྡོར་ལྷ་བྱེ་བའི་

མཆྡོག་གྱུར་ཆུའི་ཐུབ་པ། །ནྡོར་སྒྲུབ་བུམ་པ་བཟང་པྡོ་ལ་བརྟེན་པ། །ནྡོར་འཁྲུལ་བྲལ་

བ་བ་མའི་གསུང་བཞིན་འགྡོད། །འདིར་བྱིན་རླབས་ཀི་གཏེར་ཆེན་པྡོ་འཕགས་པ་ཛམ་བྷ་ལའི་རྣལ་

འབྱྡོར་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་གི་དྡོན་དུ་གཏེར་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་འགྡོད་པ་ལ། ཐྡོག་མར་སྟྡོན་པ་ཐུགས་རེ་

ཅན་གིས་མདྡོ་ལས། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་དང་། སྤྡོད་པ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་

གསུངས་པའི་ནང་ཚན་འཕགས་པ་ཛམ་བྷ་ལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་སྦིན་འབུལ་བ་སྡོགས་སྟྡོན་པས་རེས་འཇུག་
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ལ་བཀའ་སལ་པ་བཞིན་དུ། གའུ་གྲུབ་ཤིང་ཆུ་སྦིན་འབུལ་བ་སྡོགས་བྱིན་རླབས་ཆེ་ཞིང་མྱུར་བ་བ་མ་གྡོང་

མ་རྣམས་ཀི་ཕག་ལེན་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གལ་ཆེ། ཐྡོག་མར་རབ་གསེར་དངུལ། ཟངས་སྡོགས་ལས་

བྱས་པའི་བུམ་པའམ། ཡང་ན་རིན་པྡོ་ཆེའི་ཕེ་མ་བསེས་པའི་འཇིམ་པ་ལས་བྱས་པའི་བུམ་པའམ། དུག་

རིགས་ཀི་ཤིང་མ་ཡིན་པའི་ཙནྡན་དཀར་དམར་ཤུག་པ་སྡོགས་ལས་བྱས་པའི་སྒྡོམ་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་པ་

ཚོན་རྩིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་བྱ་ཞིང་ནང་དུ་དི་བཟང་བྱུགས་ཤིང་ཕི་རུ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་སྡོགས་ཀི་རི་མྡོ་

བྲི། མཛོད་ཕུགས་སྡོགས་སུ་འཇྡོག་ན་ཤིང་གི་སྒྡོམ་དེ་ཉིད་ལེགས་པར་སེམས་ཤིང་། དེ་ནི་ཡུལ་དེའི་བྲེ་

གང་ཤྡོང་བར་བྱ་བ་གསུངས་པས། དེར་འཇུག་རྒྱུའི་རིམ་པ་ནི། གསེར་དང་དངུལ་སྡོགས་ལས་གྲུབ་པའི་

ཛམ་བྷ་ལའི་སྐུའམ། མ་འབྱྡོར་ན་རི་མྡོར་བྲིས་པའང་རུང་། ཤྡོག་གུ་བཟང་པྡོ་ལ་གསེར་དངུལ་སྡོགས་ཀིས་

ཛམ་བྷ་ལའི་སྔགས། ༀ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛ་ལནྡ་ཡེ་ཁམས་གསུམ་སྣྡོད་བཅུད་ཀི་དཔལ་འབྱྡོར་

ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱྡོར་པ་བདག་གམ་སྦིན་པའི་བདག་པྡོའི་དབང་དུ་

འདུ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་བྲིས་ལ་དབུ་ནས་དིལ་ཞིང་དར་སེར་པྡོས་གཡྡོགས་ཏེ་མགྡོ་མཇུག་

མི་ནྡོར་བར་བྱས་ལ་འབུར་སྐུའི་ཐུགས་ཀའམ། རི་མྡོར་བྲིས་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཀའི་ཐད་དུ་འཇྡོག །སྐུ་བརན་

གི་མཐའ་སྐྡོར་དང་སྒྡོམ་གི་ནང་འདི་འྡོག་གི་ཆར། མདའ་རྒྡོད་སྒྡོ་མ་ཉམས་པ་ལ་གྡོས་དར་སེར་པྡོ་གཙང་མ་

ལ་ནྡོར་བདག་ཛམ་བྷ་ལའི་སྐུ་དང་སྔགས་གང་འདྡོད་ཀི་སེལ་ཚིག་བྱས། རབ་གསེར་དང་། གུར་གུམ། ལི་

ཁི་མཚལ་སྡོགས་ཀིས་བྲི། དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་དང་ལྷན་ཅིག་མདའ་དར་གི་མགུལ་དུ་བཅིངས། གཡང་འབྡོད་

ཀི་སྐབས་མ་གཏྡོགས་མི་ལག་མི་འགྲིམ། ཁད་པར་མི་ཕྱུགས་གཡང་ཅན་གི་ཁང་ས་དང་། སེ་དཔྡོན་དབང་

ཆེ་བ་བ་མ་བཟང་པྡོ་སྡོགས་ཀི་ཁང་པའི་ས་དང་། གཞན་ཡང་ཕྱུག་པྡོ་སྡོགས་གཡང་ཅན་གི་ལག་ནས་འྡོང་

བའི་འབྲུ་སྣ། གསེར་དངུལ། ཟངས་ལྕགས། མུ་ཏིག་བྱུ་རུ། སྡོས་ཤེལ་མུ་མེན་སྡོགས་རིན་པྡོ་ཆེ་དང་དར་

སྣ་སྡོགས་ལུག་གི་ཉི་མར་བསགས། འབྲི་གཡག་རྟ་ལུག་བ་གང་སྡོགས་སྤུ་རེད་ཚད་སྐར་མ་ནག་པའི་ཉིན་

བསག །སྐར་མ་རྒྱལ་ལ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཤིང་ཏྡོག་སན་སྣ་སྡོགས་རེད་ཚད་གཡང་བུམ་གི་ནང་
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དུ་བཅུག །གཏེར་བུམ་གི་ཁ་གྡོས་དར་སེར་པྡོས་བཀབ་སྟེ་སྐུད་པ་མདྡོག་ལྔས་བཅིངས་ཏེ་མདུད་མཚམས་

སུ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་སྒྡོམ་གི་མདུན་ངྡོས་སུ་རྒྱབ་མདུན་མི་ནྡོར་བའི་ཕིར་དུ་ནྡོར་བུ་ཆ་དགུ་བྲི། བདག་མདུན་

གི་ལྷ་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མཆྡོད་རས་རྣམས་དང་། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་གིས་སྤུས་པའི་ཛམ་བཤྡོས་

སེར་པྡོ་ཚང་བ་དཀར་གཏྡོར་ཟླུམ་པྡོ་གཉིས་དང་བཅས་ལེགས་པར་འདུ་བགིས། རིན་པྡོ་ཆེའི་སྣྡོད་ཀི་ནང་

དུ་བཟའ་བཏུང་ཐམས་ཅད་ཕུད་མ་ཉམས་པ་ཤིང་ཏྡོག་མར་ཕུད་ཆང་ཕུད་ཤ་ཆང་ནང་མཆྡོད་ཀི་བརྒྱན་པ་

བཤམས། གཡང་ཕྡོར་མར་ཁུས་བཀང་བའི་ནང་དུ་འབྲི་བརྒྱའི་མར་ལས་བཟྡོས་པའི་རྟ་ལུག་གཡག་འབྲི་ར་

སྡོགས་ལེགས་པར་བཀང་བ་བཤམས། རང་གི་མདུན་དུ་སྟེགས་དམའི་ཁར་སྣྡོད་གཉིས་ལ། གཅིག་ཏུ་

དམར་གཏྡོར་གཉིས་ཤ་ཁག་ཚྭ་སྡོག་ཙོང་ལ་ཕུག་རམ་བུ་སྡོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ་དང་། གཅིག་ཏུ་མི་ནྡོར་

ལུག་སྡོགས་ཀི་གླུད་གཟུགས་གྡོས་དུམ་གླུད་ཚྭ་སྡོག་རམ་བུ་སྣྡོད་ཀི་ཐག་བཤལ་ཤ་ཆང་མར་འཕྱུར་

སྡོགས་བཟའ་བཅའ་ལྷག་མ་ལན་ཆགས་དགུ་ཏིང་ལྡོ་དགུ་སྡོགས་བཤམས། སྦྲ་ཁིམ་མི་མཐྡོང་བའི་ས་ནས་

རྡོ་དཀར་ནག་བཞི་སྣྡོད་གཅིག་ཏུ་བླུག་པ་བདུད་རྩི་འཁིལ་བའི་ཡིད་དམ་གི་སིང་པྡོ་བརྒྱ་རྩས་ལེགས་པར་

སྔགས། བུམ་པ་བཟང་པྡོ་དི་བཟང་གི་ཆུས་བཀང་བ་ལ་རྣམ་འཇྡོམས་ཀི་གཟུངས་རིང་ཐུང་བཟླས་པས་

བསྒྲུབ། རང་ཡི་དམ་གི་ང་རྒྱལ་གིས་འགྡོང་རས་རྣམས་ལས་སྔགས་ཀིས་བསངས་སྦངས། སྟྡོང་པའི་

ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པྡོ་ཆེའི་སྣྡོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ༀ་འྡོད་དུ་ཞུ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏྡོར་མ་གླུད་གཟུགས་རྣམས་དངས་ཤིང་

ཐྡོགས་པ་མེད་པ་རྒྱ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ལྷ་སིན་སེ་བརྒྱད་བསེ་རག་འགྡོང་པྡོ་

གྡོད་སི་ཕྡོ་མྡོ་ཟ་འདེ་ཤི་གཤེད་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་པྡོ་རྣམས་ཚིམས་ཤིང་མཉེས་

པར་གྱུར། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྡོགས་སྔགས་དྲུག་ཕག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས། བདག་གི་

བསམ་པའི་ཞེས་ཐྡོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཆ་གསུམ་ལྟར། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་

གནྡོད་སྦིན་ལྟྡོ་འཕེ་གྲུལ། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་འདབ་བཟང་ལུས་སྲུལ་པྡོ། ། དི་ཟ་
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སིན་པྡོ་གདྡོན་གི་རིགས་རྣམས་དང་། །གང་དག་ས་ལ་གནས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་

ཅན། །བུ་སད་བཅས་ཤིང་གཡྡོག་འཁྡོར་ཚོགས་བཅས་ལ། །བདག་གི་པུས་མྡོ་ས་ལ་

གཙུགས་ནས་ནི། །ཐལ་མྡོ་སྦར་ནས་ཁེད་ལ་གསྡོལ་འདེབས་ཀིས། །གསན་ནས་

ཕན་གདག་སད་དུ་འདིར་བྱྡོན་ཅིག །ༀ་ཨེ་ཧྱ་ཧེ་ལྡོ་ཀ་ཀ་ར་ཡ། ༀ་དེ་བ་ནཱ་

ག། །ཡཀྵ། གནྡ་ར་བ། ཨ་སུ་ར་ཊ་ག་རུ་ཏ། གིནྣ་ར་མ་ཧྡོ་ར་ག །མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་

ཥ། ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་དེ་ཝ་ཞེས་པ་ནས། པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་

ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ༀ་དེ་བ་ཞེས་པ་ནས་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་

དེ་བ་ཞེས་པ་ནས་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ན་མཿ སར་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱྡོ་ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་གཏྡོར་མ་ཕུལ། 

འབྱུང་པྡོ་གང་དག་རི་རབ་སྟེང་གནས་དང་། །དགའ་བའི་ཚལ་དང་ལྷ་ཡི་གནས་

རྣམས་དང་། །ཤར་ནུབ་རི་དང་ཉི་ཟླའི་ཁིམ་རྣམས་དང་། །རི་བྡོ་ཀུན་ལ་གང་དག་

གནས་པ་དང་། །རིན་ཆེན་གིང་ན་ལྷག་པར་གང་གནས་དང་། །ཆུ་བྡོ་ཀུན་དང་ཆུ་

བྡོའི་མདྡོ་རྣམས་དང་། །མཚོ་དང་རིང་བུ་ལྡིང་ཀ་ཆུ་ངྡོགས་དང་། །གཡའ་ཆུ་སིལ་མ་

ཅན་ན་གང་གནས་དང་། །གྲྡོང་དང་ཕྱུགས་ལྷས་གྲྡོང་ཁེར་སྟྡོང་པ་དང་། །ཁང་སྟྡོང་

དག་དང་ལྷ་ཡི་ཁང་པ་དང་། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆྡོད་རྟེན་གནས་རྣམས་

དང་། །དཀའ་ཐུབ་གནས་དང་གང་ཆེན་བྲེས་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་པྡོའི་དཀྡོར་ཁང་

དག་ན་གང་གནས་དང་། །ལམ་སང་སུམ་མདྡོ་དང་ནི་བཞི་མདྡོ་དང་། །གང་དག་ལམ་

ཆེན་དང་ནི་ཤིང་གཅིག་དྲུང་། །དུར་ཁྡོད་ཆེན་པྡོ་ནགས་ཚལ་ཆེན་པྡོ་དང་། །སེང་གེ་

དེད་དང་གཅན་གཟན་གནས་དག་དང་། །འབྲྡོག་ཆེན་འཇིགས་སུ་རུང་བར་གང་

གནས་དང་། །གང་དག་གིང་མཆྡོག་དག་ན་གནས་པ་དང་། །ལྷུན་པྡོ་དུར་ཁྡོད་དག་ན་
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གནས་པ་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགེས་ཤིང་མགུ་བར་གྱུར་ནས་སུ། །ཕྲེང་བ་མེ་ཏྡོག་དི་

དང་བདུག་པར་བཅས། །བསྟྡོད་དང་གཏྡོར་མ་མར་མེ་གུས་འབུལ་ན། །འདི་དག་

བཏུང་ཞིང་ལེགས་པར་གསྡོལ་ནས་ཀང་། །བདག་གིས་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མཆིས་

པར་མཛོད། །རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཧཱུཾ་མཛད་དུ་གྱུར། ཁྡོ་བྡོ་འདྡོད་རྒྱལ་གི་ཕག་རྒྱ་བྱས་

ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་བདེན་པ་དང་། ཆྡོས་ཀི་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་བདེན་པ་

དང་། གསང་སྔགས་དང་། རིག་སྔགས་རྣམས་ཀི་བྱིན་གི་རླབས་ཀིས་བགེགས་ཀི་

རིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་དེ་ཉིད་ལ་འདིར་

མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ༀ་ཊཀི་ཧཱུཾ་ཛཿ ༀ་གུང་ཀ་རི་གུང་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་བི་ཙི་བི་

ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པཱ་རི་ཝ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ༀ་གུང་ཀ་རི་ཞེས་པ་ནས་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྟའི་བར་གིས་

མཆྡོད། ༀ་གུང་ཀ་རི་ཞེས་པ་ནས་པཱ་ར་ཝ་ར་ན་མཿ སར་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱྡོ་ཞེས་སྡོགས་ལན་

གསུམ་གིས་གཏྡོར་མ་འབུལ། གང་ཞིག་མཚན་མྡོ་རྒྱུ་བ་ཡི། །འབྱུང་པྡོ་རྣམས་དང་ཤ་ཟ་

དང་། །སིན་པྡོ་ཤ་རེན་ཟ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ལྡོན་ཤིང་

གེལ་བ་སྡོགས་གནས་པ། །དེ་དང་དེ་ལ་གཏྡོར་མ་ནི། །བཟའ་བ་ཤ་ཆང་ལ་ཕུག་

བཅས། །འབྲས་ཆན་འབྲས་བུ་མང་པྡོ་དང་། །མཆྡོད་པ་འདི་ཡིས་མགུ་བྱྡོས་ལ། ། 

གནྡོད་པའི་བསམ་པ་ཞི་བ་དང་། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཡིད། །དེ་རིང་ཕན་

ཆད་བསྐེད་པར་གིས། །རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ཀང་ཆྡོས་སྤྡོད་ཅིང་། །དུལ་ཞིང་

ཡང་དག་སྡོམ་ལ་ཚངས་པར་སྤྡོད། །འབྱུང་པྡོ་ཀུན་ལ་ཆད་པ་སངས་པ་སྟེ། །དགེ་

སྡོང་དགེ་སྦྡོང་དེ་ཡིན་བྲམ་ཟེ་དེ། །མཚོན་ཆས་མི་འཇིགས་གང་ཡང་མེད། །འཚོ་
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བའི་སྡོག་ལ་ཀུན་ཀང་འཛེམ། །རང་གི་ལུས་ལ་དཔེ་ལྡོྡོང་ལ། །གཞན་ལ་གནྡོད་པ་མ་

བྱེད་ཅིག །ༀ་ཆེན་མྡོའམ་ཆུང་ངུ་གང་དག་གི །ལུས་ལ་མངྡོན་པར་གནྡོད་གྱུར་

པའི། །ནད་དེ་ཉེ་བར་ཕྱུང་ནས་སུ། །གདྡོན་དེ་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །དེ་ལྟར་

བདག་གི་ཅི་ནུས་ཀིས། །མཆྡོད་དང་བསེན་བཀུར་བྱས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་གནས་

ལ་གནས་ནས་སུ། །བདག་གི་འདྡོད་པ་སྐྡོང་བར་མཛོད། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་ལ་

གནས་ཤིང་། །འདིར་ནི་ཆེ་གེ་མྡོ་ཞིག་གི །ནད་དེ་ཉེ་བར་སྡོལ་མཛོད་ལ། །གདྡོན་

རྣམས་རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །འགུགས་གཞུག་སྐབས། མི་ནྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་རྒྱས་པ་

ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པའི་བསེ་རག་འགྡོང་པྡོ་གྡོད་སི་ཕྡོ་མྡོ་ཟ་འདེ་ཤི་གཤེད་ཐམས་ཅད་

གཏྡོར་མ་འདི་བཞེས་པའི་སད་དུ་འདིར་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ནས། ཧཱུཾ། རིན་ཆེན་

མཛེས་པའི་སྣྡོད་ནང་དུ། །སྡོག་ཆགས་ཕྱུགས་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་དང་། །ཡིད་འྡོང་

འདྡོད་རས་སྣ་ཚོགས་འདི། །ཚངས་པ་དང་ནི་བརྒྱ་བྱིན་དང་། །རྒྱལ་ཆེན་སེ་བཞི་ལ་

སྡོགས་པ། །སྟེང་འྡོག་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །དགའ་བྡོ་དང་ནི་འཇྡོག་པྡོ་

དང་། །ས་བདག་ཀླུ་གཉན་ཐམས་ཅད་དང་། །འྡོག་ཕྡོགས་གནས་པའི་ཚོགས་རྣམས་

དང་། །མི་ནྡོར་ཕྱུགས་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་དང་། །འདྡོད་དགུ་མཆྡོད་རས་ཚོགས་

འདི་རྣམས། །བཞེས་ནས་རྒྱུ་སྦྡོར་ཡྡོན་བདག་གི། །མི་ནྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་རྒྱས་པ་

དང་། །ནྡོར་ལྷའི་གཡང་སྐབས་ཟབ་མྡོ་ལ། །བགེགས་དང་བར་ཆད་མ་བྱེད་

པར། །དགའ་མགུ་ཚིམས་ནས་རང་གནས་སྡོང་། །ཧཱུཾ།རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་སྣྡོད་

ནང་དུ། །སྡོག་ཆགས་ཕྱུགས་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་དང་། །ཡིད་འྡོང་འདྡོད་རས་

ཚོགས་རྣམས་ཀི། །ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱུ་སྐར་དང་། །གཟའ་དང་གདྡོན་དང་མྡོ་སན་
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སྡོགས། །བར་སྣང་གནས་པའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །བདུད་དང་དམུ་དང་བཙན་དང་

རྒྱལ། །སིིན་པྡོ་འབྱུང་པྡོ་མ་མྡོ་དང་། །གཡའ་སན་གངས་སན་མཚོ་སན་དང་། །ཡུལ་

ཕྡོགས་གནས་པའི་གཞི་བདག་དང་། །དམ་སི་གདྡོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །མི་

ནྡོར་ཕྱུགས་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་དང་། །འདྡོད་དགུ་མཆྡོད་རས་སྣ་ཚོགས་

འདི། །བཞེས་ནས་རྒྱུ་སྦྡོར་བདག་ཅག་གི །མི་ནྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་རྒྱས་པ་དང་། །ནྡོར་

ལྷའི་གཡང་སྒྲུབ་ཟབ་མྡོ་ལ། །བགེགས་དང་བར་ཆད་མ་བྱེད་པར། །དགའ་མགུ་

ཚིམས་ནས་རང་གནས་སྡོང་། །ཧཱུཾ། རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་སྣྡོད་ནང་དུ། །སྡོག་ཆགས་

ཕྱུགས་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་དང་། །ཡིད་འྡོང་འདྡོད་རས་ཚོགས་རྣམས་འདི། །ཚེ་དང་

ལྡོངས་སྤྡོད་བར་ཆད་རྩྡོམ། །ཁང་ཁིམ་འབྲུ་བཅུད་བར་ཆད་རྩྡོམ། །རིན་ཆེན་ཟས་

བཅུད་བར་ཆད་རྩྡོམ། །རྟ་ནྡོར་ལུག་ལ་བར་ཆད་རྩྡོམ། །བྱིས་པ་ཆུང་ལ་བར་ཆད་

རྩྡོམ། །ཁ་རེ་དབང་ཐང་བར་ཆད་རྩྡོམ། །བྱེས་ནས་ཚོང་དྡོན་མི་འགྲུབ་ཅིང་། །ཁིམ་

ནས་བསམ་དྡོན་མི་འགྲུབ་པའི། ། ངན་དགུ་ཕུང་བཅུ་རྩུབ་བྱེད་པའི། །གྡོད་སི་ཆུང་

སུམ་བསེ་རག་སྡོགས། །ཐེའུ་རང་འགྡོང་པྡོ་སྤུན་དགུ་དང་། །ཟ་འདེན་ཤི་གཤེད་

ཡུལ་འདེ་ཀུན། །མི་ནྡོར་དབྱིབས་གླུད་སྣ་ཚོགས་དང་། །འདྡོད་དགུ་མཆྡོད་རས་སྣ་

ཚོགས་འདི། །བཞེས་ནས་རྒྱུ་སྦྡོར་བདག་ཅག་གི །མི་ནྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་རྒྱས་པ་

དང་། །ནྡོར་ལྷའི་གཡང་སྒྲུབ་ཟབ་མྡོ་ལ། །བགེགས་དང་བར་ཆད་མ་བྱེད་པར། །དགའ་

མགུ་ཚིམས་ནས་རང་གནས་སྡོང་། ། གལ་ཏེ་མི་འགྲྡོ་འདུག་གྱུར་ན། །མཚོན་ཆས་

མི་འཇིགས་གང་ཡང་མེད། །འཚོ་བའི་སྡོག་ལ་ཀུན་ཀང་འཛེམ། །རང་གི་ལུས་ལ་

དཔེ་ལྡོང་ལ། །གཞན་ལ་གནྡོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ༀ་ཆེན་པྡོའམ་ཆུང་ངུ་གང་དག་
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གི །ལུས་ལ་མངྡོན་པར་གནྡོད་གྱུར་པའི། །ནད་དེ་ཉེ་བར་ཕྱུང་ནས་སུ། །གདྡོན་དེ་

རང་གི་གནས་སུ་དེངས། །དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཅི་ནུས་ཀིས། །མཆྡོད་དང་བསེན་

བཀུར་བྱས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་གནས་ལ་གནས་ནས་སུ། །བདག་གི་འདྡོད་པ་

བསྐང་བར་མཛོད། །རྟག་ཏུ་དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཤིང་། ། འདིར་ནི་ཆེ་གེ་མྡོ་ཞིག་གི །ནད་

དེ་ཉེ་བར་སྡོལ་མཛོད་ལ། །གདྡོན་རྣམས་རང་གི་གནས་སུ་སྡོང་། །ན་མྡོ་རེ་བཙུན་རྩ་

བ་དང་xx བདག་ཅག་དཔྡོན་སྡོབ་ཡྡོན་མཆྡོད་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་མི་

ནྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་རྒྱས་པ་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པའི་བསེ་རག་འགྡོང་པྡོ་གྡོད་སི་ཕྡོ་མྡོ་ཟ་

འདེ་ཤི་གཤེད་ཐམས་ཅད་གཏྡོར་མ་འདིས་ཚིམས་པར་གིས་ལ་རང་རང་སྡོ་སྡོའི་

གནས་སུ་སྡོང་ཤིག །ཞེས་པ་སུམ་བྷ་ནི་སྡོགས། ཡི་དམ་གི་སྔགས་བརྡོད་རྡོ་དཀར་ནག་གིས་

བྲབ་ལ་གཏྡོར་མཁར་ཁིམ་མི་མཐྡོང་བར་བསྐལ། གནྡོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་མཐའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་བསྐྲད་

པའི་དམིགས་པ་བྱ། དེ་ནས་བུམ་པའི་ཆུའི་ལྷ་ཁྲུས་གསྡོལ། བུམ་པའི་ཆུ་དེ་ཉིད་ཁིམ་སྡོགས་ལ་གཏྡོར་

ཞིང་། འདི་ནི་སྦིན་པའི་རང་བཞིན་ཆུ། །སེར་སྣ་དི་མ་སྦྡོང་མཛད་པ། །གཏྡོང་བ་x ། 

ཁྲུས་ལེགས་x ། འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་x ། ཚུལ་འཆལ་x ། ཚུལ་ཁིམས་x ། ཁྲུས་

ལེགས་x ། འདི་ནི་བཟྡོད་པའི་x ། ཁྡོང་ཁྡོའི་x ། བྱམས་པ་x ། ཁྲུས་ལེགས་x ། 

འདི་ནི་བརྩྡོན་འགྲུས་x ། ལེ་ལྡོའི་x ། བརྩྡོན་པ་x ། ཁྲུས་ལེགས་x ། འདི་ནི་བསམ་

གཏན་x ། རྣམ་གཡེང་x ། ཏིང་འཛིན་x ། ཁྲུས་ལེགས་x ། འདི་ནི་ཤེས་རབ་x ། 

ཤེས་འཆལ་x ། ཡེ་ཤེས་x ། ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྡོལ། །སྟེང་གི་ལྷ་ལ་

སྐུ་ཁྲུས་གསྡོལ། །འྡོག་གི་ཀླུ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྡོལ། །བར་གི་གཉན་ལ་སྐུ་ཁྲུས་

གསྡོལ། །ནྡོར་ལྷ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྡོལ། །ཁང་ཁིམ་ལྷ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྡོལ། །ཐབ་
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ཀི་ལྷ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྡོལ། །ཡུལ་ལྷ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྡོལ། །གཞི་བདག་རྣམས་ལ་

སྐུ་ཁྲུས་གསྡོལ། །བཙོག་གྲིབ་ཉམས་གྲིབ་དག་གྱུར་ཅིག །མི་གཙང་ཟས་དང་གྡོན་

པ་དང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་གྲིབ་དང་། །ཉམས་གྲིབ་འཁྡོན་གྲིབ་བཙོག་

གྲིབ་དང་། །ཤི་གྲིབ་ཡུག་གྲིབ་བག་གྲིབ་དང་། །མཛེ་གྲིབ་ཐབ་གཞྡོབ་མནྡོལ་བ་

དང་། །ལྷ་མི་ཡྡོངས་ལ་གྲིབ་ཕྡོག་པ། །ཁྲུས་ཆུ་འདི་ཡིས་དག་གྱུར་ཅིག །འདྡོད་དྡོན་

ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། ། ན་མཿ ཙནྟྲ xx ། ཅེས་པར་ཕིན་དྲུག་འགྲེས། མི་ཁིམ་

སྡོགས་ལ་བུམ་ཆུ་གཏྡོར། 

དེ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་བའི་ཚུལ་ལ། སྔྡོན་འགྲྡོ་དངྡོས་གཞི་མཇུག་གསུམ། དང་པྡོ་ནི། གནས་ཁང་

བྱི་དྡོར་བྱས་ཤིང་ཛམ་བྷ་ལའི་སྐུ་བརན་སྡོགས་སྐུ་གཟུགས་ཀི་རྟེན་བཀྲམས་པའི་མདུན་དུ་སྟེགས་ཀི་ཁར་

པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀི་སྟེང་དུ་གཏེར་བུམ་མམ་སྒྡོམ་བུ་བཞག །རང་གི་མདུན་དུ་ཅྡོག་ཙེ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་རྡོར་

དིལ་དང་། དེའི་ཕར་རྒྱབ་དུ་སྟེགས་ཀི་ཁར་བདག་བསྐེད་ཀི་མཆྡོད་པ་རང་གི་གཡས་ནས་འགྡོ་བརྩམས་ཏེ་

བཤམས་པ་དང་། གཏེར་བུམ་གི་མདུན་དུ་བདག་བསྐེད་ཀི་མཆྡོད་པ་འབུལ་ཡུལ་གི་གཡས་ངྡོས་འགྡོ་

བརྩམས་ཏེ་བཤམས། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཀྡོད་པས་མཛེས་པར་མཐར་ཆགས་སུ་བསྒིག །ཇི་ལྟར་འྡོས་

པའི་སྟེགས་ཀི་ཁར་བདག་མདུན་ལ་འབུལ་རྒྱུ་མཆྡོད་གཏྡོར་བཤམས། རང་ཉིད་ཀིས་གནས་ཁང་ཕི་རྡོལ་

དུ་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་། ཤ་ཆང་སྡོག་ཙོང་སྡོགས་ཀི་ཟས་ལ་ལྡོངས་སྤྡོད་པ་སངས་ཏེ། གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པས་

བདེ་བའི་སྟན་ལ་འཁྡོད་དེ་ལུས་རྣམ་སྣང་གི་ཆྡོས་བདུན་ལྡན་ནམ། ཡང་ན་བག་མེད་པའི་འདུག་ལུགས་མ་

ཡིན་པའི་སྤྡོད་ལམ་གང་བདེར་གནས་ནས་བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྡོན་དུ་རྡོགས་བྱང་ཐྡོབ་

པར་བྱ། དེའི་ཕིར་དུ་ཆྡོས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་མཁྡོ་དགུའི་ལྡོངས་སྤྡོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་

ལྷ་མཆྡོག་ཁད་པར་ཅན་འདི་ཉིད་ཀི་རྣལ་འབྱྡོར་ལ་གནས་ནས་གཏེར་བསྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་བང་
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བར་བགིའྡོ་སམ་པའི་ངང་ནས། མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྐབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་སྟེ། སྐབས་འགྲྡོ་སེམས་

བསྐེད་ཚད་མེད་བཞི་བསྡོམ་པ་ནན་ཏན་དུ་བྱས། 

གཉིས་པ་དངྡོས་གཞི་ལ་བདག་མདུན་གཉིས་ལས། དང་པྡོ་ནི། སྭ་བྷ་ཝས་སྟྡོང་པར་སྦངས། 

སྟྡོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་སྟེང་དུ་རང་གི་

སེམས་ཉིད་ཡིེ་གེ་ཛཾ་ཡིག་གསེར་གི་མདྡོག་ཅན། དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པས་

འཕགས་པ་མཆྡོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དབུལ་ཕྡོངས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། 

འྡོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཡྡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་འཕགས་པ་ཛམ་བྷ་ལ་སྐུ་

མདྡོག་ཉིན་བྱེད་བྱེ་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པའི་གསེར་གི་ལྷུན་པྡོ་ལྟར་སེར་ཞིང་

བརིད་ཆགས་པ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན་པ། 

ཕག་གཡས་ཀིས་པི་ཛ་པུ་ར་ཀ་དང་། གཡྡོན་པས་རིན་པྡོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཆར་

འབེབས་པའི་ནེའུ་ལེ་བསྣམས་ཤིང་། རིན་པྡོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་ཨུཏྤལ་སྔྡོན་པྡོའི་ཕྲེང་

བས་བརྒྱན་པ། ལྷ་རས་ཀི་སྟྡོད་གཡྡོགས་དང་སད་གཡྡོགས་གསྡོལ་ཞིང་། ཞབས་

གཉིས་ཀིས་དུང་ཅན་མ་དང་པདྨ་ཅན་གི་མགྡོ་བྡོའི་གཏེར་བདག་མནན་པ། རང་གི་

སྤི་བྡོར་ཨྡོཾ་དཀར་པྡོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ དམར་པྡོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔྡོན་པྡོ་ཛམ་ཡིག་

སེར་པྡོས་མཚན་པ། དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་བསྡོམ་པ་

དང་འད་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧྡོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ཞེས་

བརྡོད་ལ། དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་མ་བྱས་ཀང་ཆྡོག །དེ་ནས་མཆྡོད་པ། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་

ཝས་སྦངས། སྟྡོང་པའི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རིན་པྡོ་ཆེའི་སྣྡོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་

ཀི་ནང་དུ་ༀ་འྡོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆྡོད་རས་རྣམས་དངས་ཤིང་ཐྡོགས་པ་

མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་བར་
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གིས་བྱིན་གིས་བརླབས། ༀ་ཨརྱ་ཛམྦྷ་ལ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏིཙྪ་

ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་བར་གིས་མཆྡོད། ནྡོར་གི་དབང་ཕྱུག་མ་སྡོགས་ཀིས་བསྟྡོད། ཉིན་བྱེད་

མདངས་ཆགས་གསེར་གི་ལྷུན་པྡོ་ལ། །འགྲན་བཟྡོད་རབ་བརིད་འཕགས་མཆྡོག་

ནྡོར་གི་ལྷ། །འདྡོད་དགུ་དངྡོས་གྲུབ་ཆར་དུ་འབེབས་མཛད་པའི། །གནྡོད་སྦིན་ནྡོར་

གི་དབང་ཕྱུག་ཁྡོད་ལ་བསྟྡོད། །ཅེས་པས་བསྟྡོད། རང་ཉིད་ལྷའི་སྐུ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་

དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་དེ་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་ཤུགས་དག་པྡོ་ཅན་བསྐེད་ལ། ཐུགས་ཀར་

ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་སྟེང་དུ་ཛམ་ཡིག་གསེར་གི་མདྡོག་ཅན་མཐར་སྔགས་

འཕྲེང་སེར་པྡོས་བསྐྡོར་བ་ལས་འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོའི་ཚོགས་འཕྲྡོས། ལུས་ཀི་ནང་

ཐམས་ཅད་གང་། ཐྡོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ནད་གདྡོན་ཐམས་ཅད་

སྦངས། འྡོད་ཟེར་ཕིར་འཕྲྡོས་སེམས་ཅན་གི་སིག་སྒིབ་སྦངས། ཁད་པར་དུ་རང་

གཞན་གི་དབུལ་ཕྡོངས་ཐམས་ཅད་བསལ། ཁམས་གསུམ་སྣྡོད་བཅུད་ཀི་མཁྡོ་

དགུའི་དཔལ་འབྱྡོར་ཕུན་ཚོགས་དབང་དུ་འདུས་པར་བསམས་ལ། སྔགས་བརྒྱ་སྟྡོང་ཁི་

འབུམ་སྡོགས་ཅི་ནུས་བཟླ། ཐུན་མཐར་ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་། ཐུན་མཚམས་སུ་གཏྡོར་མ། ཨ་

མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། སྟྡོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པྡོ་ཆེའི་སྣྡོད་ཡངས་

ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཨྡོཾ་འྡོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏྡོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་

བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརྡོད་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས། རང་

གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བྡོན་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་འཕགས་པ་ཛམ་བྷ་ལ་མདུན་གི་ནམ་

མཁར་སྤན་དངས། པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་ཕུལ། མདུན་བསྐེད་ལྷའི་ལགས་

འྡོད་ཟེར་གི་སྦུ་གུས་གཏྡོར་མའི་བཅུད་དངས་ཏེ་གསྡོལ་བར་བསམས་ལ། ༀ་ཨརྱ་

ཛམ་བྷ་ལ་ཨི་དམ་བྷ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན་གིས་གཏྡོར་མ་ཕུལ། སྔར་ལྟར་མཆྡོད་
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བསྟྡོད་མདྡོར་བསྡུས་བྱ། གཏྡོར་མགྲྡོན་གི་ལྷ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་མུཿ ཞེས་བརྡོད་ལ་རང་གནས་སུ་གཤེགས་

པའམ་བྲིས་སྐུ་ཡྡོད་ན། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ། ༀ་སུ་པྲ་

ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། 

གཉིས་པ་མདུན་བསྐེད་ནི། གཏེར་བུམ་མམ་སྒྡོམ་བུ། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། 

སྟྡོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པྡོ་ཆེ་སྣ་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དགྡོས་འདྡོད་

ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འབྱུང་བའི་གཏེར་གིས་གང་བའི་ནང་དུ་པཾ་ལས་པདྨ་དང་

ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྡོར་གི་སྟེང་དུ་ཛཾ་ཡིག་སེར་པྡོ་དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། 

འཕགས་པ་མཆྡོད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དབུལ་ཕྡོངས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་བསལ། 

འྡོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཡྡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཕགས་པ་ཛམ་བྷ་ལ་ཞེས་པ་ནས། 

དེའི་སྤི་བྡོར་ༀ་དཀར་པྡོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ དམར་པྡོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔྡོན་པྡོ་དང་

ཛམ་ཡིག་གིས་མཚན་པར་གྱུར། ཞེས་པའི་བར་མརྡོད། མཆྡོད་པ་བདག་བསྐེད་ཀི་སྐབས་ལྟར་

བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་དཔག་མེད་ན། །མཆྡོད་ཡྡོན་ཇི་སེད་ཡྡོད་པ་

རྣམས། །འཕགས་མཆྡོག་ཛམ་བྷ་ལ་ལ་འབུལ། །ནྡོར་གི་དངྡོས་གྲུབ་སལ་དུ་

གསྡོལ། །ༀ་ཨརྱ་ཛམྦྷ་ལ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་ཞབས་བསིལ་སྡོགས་ལ་

ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་འདྡོན་པ་བསྒྱུར་ཏེ་ཕུལ། ཧཱུཾ། རིན་ཆེན་གདུགས་དང་གསེར་ཉ་

དང་། །གཏེར་ཆེན་བུམ་པ་པདྨ་བཟང་། །དུང་དཀར་གཡས་འཁིལ་དཔལ་

བེའུ། །མཆྡོག་གི་རྒྱལ་མཚན་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོགས། །དངྡོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྡོལ་བའི་

ཕིར། །ནྡོར་བདག་འཁྡོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ༀ་ཨརྱ་ཛམ་བྷ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་

ཨཥྚ་མངྒ་ལ་པུ་ཛ་མེ་ག་ས་མུ་ཏྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། དི་མེད་རྩིབས་སྟྡོང་འྡོད་འབར་
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འཁྡོར་ལྡོ་དང་། ། འདྡོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་ནྡོར་བུ་རིན་པྡོ་ཆེ། །འཆི་མེད་བུ་མྡོའི་

དཔལ་འཕྲྡོག་བཙུན་མྡོ་མཆྡོག །འབྱྡོར་པའི་བང་མཛོད་འཛིན་པའི་ཁིམ་བདག་

ཆེ། །ནྡོར་བུའི་ས་སབ་མཛེས་པའི་ཅང་ཤེས་རྟ། །གངས་རིའི་དབང་པྡོ་དང་མཚུངས་

གཉིས་འཐུང་མཆྡོག །ཕས་རྒྡོལ་དགྲ་སེ་འཇྡོམས་པའི་དམག་དཔྡོན་རྣམས། །བདག་

གི་བསམ་པ་རྡོགས་ཕིར་ཁེད་ལ་འབུམ། །ༀ་ཨརྱ་ཛམ་བྷ་ལ་ས་པཱ་རིི་ཝ་ར་སཔྟ་

རཏྣ་པུ་ཛ་མེ་ག་ས་མུ་ཏྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུཾ། རབ་འབྱམས་ཞིང་ན་ཡིད་འྡོང་

གཟུགས་མཛེས་མཆྡོག །རྣར་སན་ཡིད་འབབ་སྒ་སན་གང་ཡྡོད་དང་། །དི་ཞིམ་ངད་

ཀིས་སྟྡོང་གསུམ་ཡྡོངས་གང་ཞིང་། །རྡོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ལྷ་ཡི་ཞལ་ཟས་དང་། །འཇམ་

མཉེན་འཁིལ་ཆགས་ལྷ་རས་ན་བཟའི་ཚོགས། །ཀུན་བཟང་མཆྡོད་པའི་སྤིན་ལ་

འགྲན་པ་བཞིན། །ནྡོར་བདག་འཁྡོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ་བ་ཡིས། །འགྲྡོ་ཀུན་མི་

ཟད་གཏེར་ལ་ལྡོངས་སྤྡོད་ཤྡོག །ༀ་ཨཱརྱ་ཛམ་བྷ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་པཉྩ་ཀ་མ་གུ་ཎ་

པུ་ཛ་མེ་ག་ས་མུ་ཏྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞེས་འདྡོད་ཡྡོན་ལྔ་འབུལ། བསྟྡོད་པ་རྒྱས་པར་བྱས་ན། 

གང་ལ་བརྟེན་ན་འདི་ཕིའི་བསམ་དྡོན་རྣམས། །རང་རང་སྐལ་བར་འཚམས་པའི་

འདྡོད་འཇྡོ་མཁན། །སིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྡོབ་པའི་མགྡོན། །བསླུ་མེད་

རིན་ཆེན་གསུམ་ལ་ཕག་བགིའྡོ། །འཕྲལ་ཡུན་བདེ་སྐིད་ཨ་མྲ་ཏ་ཡི་བཅུད། །འབད་

མེད་གཏེར་བས་ཕྡོངས་པའི་ཟུག་རྔུ་གཞིལ། །ས་གསུམ་སྐེ་དགུའི་གཙུག་གི་རྒྱན་

གྱུར་པའི། །ཨཱརྱ་ཛམ་བྷ་ལ་ལ་ཕག་འཚལ་བསྟྡོད། །རབ་འཛེས་ཆུ་སྐེས་འཛུམ་པའི་

ལྟྡོ་བ་རུ། །རབ་དཀར་དུང་གི་གདན་ལ་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །རབ་འབར་གསེར་སྦངས་

ལྷུན་པྡོར་ཅྡོ་འདི་བ། །རབ་མང་ཡྡོན་ཏན་མངའ་བ་གང་ལ་བསྟྡོད། །ཞལ་རས་པཉྩ་ད་
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ཤའི་ཟླ་བ་གསར། །ཞལ་གི་ཆ་ཤས་རྣམ་པ་ཡིད་འྡོང་པས། །འགྲན་པར་མ་བཟྡོད་ཀ་

མ་ལ་ཡི་དགྲ། ། རང་གི་ཆ་ཤས་རིམ་གིས་འཕྲི་བ་འད། །འཇམ་ཞིང་མཉེན་ལ་རྣམ་

འགྱུར་མཛེས་པའི་ཕག །གཡས་ན་ཤིང་ཏྡོག་བི་ཛ་པུ་ར་དང་། །གཡྡོན་ན་རིན་ཆེན་

སྐྱུགས་པའི་ནེའུ་ལེ། །ལྷ་དབང་གཏེར་མཛོད་བརྐུས་ནས་སྐྱུགས་པ་བཞིན། །དབང་

པྡོ་གནམ་རུ་ལ་འགྲན་ལྷ་ཡི་གྡོས། །རིན་ཐང་གཞལ་དཀའི་ནྡོར་བུའི་དྡོ་ཤལ་

དང་། །དབང་སྔྡོན་མདངས་འཛིན་ཨུཏྤལ་བཞད་པའི་ཕྲེང་། །སྐལ་བཟང་སིན་ལེགས་

མཛེས་མའི་མིག་གི་དཔྱིད། །ནྡོར་བུའི་ཕྲ་ཚོམ་བཀྲ་བ་རཏྣའི་རྒྱན། །ལྟྡོ་འགྲྡོས་སྦ་

བའི་འཕྡོར་སེག་རྣམ་འགྱུར་ལ། །ཡང་ཡང་བལྟ་བས་ངྡོམས་པ་སངས་ནས་

ཀང་། །འྡོད་ཀི་སྐྲ་ཅན་ལྷ་ཡི་ལམ་ལ་མྱུར། །རབ་སན་ངང་པའི་བུ་མྡོའི་ཏམྦུ་

རར། །འགྲན་བཟྡོད་བརྡོད་བྱ་དག་རྡོགས་གསུང་གི་གསང་། །ཐ་དང་སྐལ་བཟང་དུ་

མར་དུས་མཉམ་དུ། །གཅིག་གིས་རེ་བ་སྐྡོང་བའི་འཕྲུལ་ཆེན་པྡོ། །ཤེས་བྱའི་འཁྡོར་

ལྡོའི་ངྡོ་བྡོ་ཟུང་འཇུག་གང་། ། མཁེན་གཉིས་ཉི་ཟླའི་སྣང་བ་རྟག་ཁབ་ཀང་། །བརྩེ་

ཆེན་ཆུ་ཁུར་སྟུག་པྡོ་འཁིགས་པ་ལས། །སྣ་ཚོགས་མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་སྦྲང་ཆར་

འབབ། །ནྡོར་གི་དབང་ཕྱུག་ཁྡོད་ལ་གསྡོལ་བཏབ་མཐུས། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་

འགྲྡོ་ལ་སན་པའི་ཆེད། །ཚེ་བསྡོད་དཔལ་འབྱྡོར་ཡྡོད་དགུ་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྣམ་ཐྡོས་

སས་ཀི་དཔལ་ལ་འགྲན་པར་མཛོད། །ཅེས་པའི་བར་གིས་བསྟྡོད། །རང་གི་ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། རྡོ་རེ་x ། ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་ལས་མི་ཉུང་བར་བཟླ། དེ་ནས་

གཡང་འགུགས་སྡོགས་ལ་རྣམ་སས་ཀི་སྡོས་སྦྡོར་བའམ་སྡོས་དཀར་དང་། དི་བཟང་གི་ཤིང་བསེགས་ལ་

རྡོལ་མྡོ་དབྱངས་དང་བཅས་པའི་མདའ་དར་ལག་ཏུ་ཐྡོགས་ལ་འདི་སྐད་དེ། ཧཱུཾཿ དབུས་ཕྡོགས་ཉི་ཟླ་
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པདྨ་དང་། །བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གདན་སྟེང་དུ། །ཛམ་ལས་ཛམ་ལྷ་སྐུ་མདྡོག་

སེར། །རིན་ཆེན་དར་ཟབ་སྣ་ཚོགས་བརྒྱན། །ཕག་གཡས་བི་ཛ་པུ་ར་ཡིས། །ཁམས་

གསུམ་སིད་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས། །ཕག་གཡྡོན་ནེའུ་ལེ་རིན་ཆེན་འཛིན། །འདྡོད་

དགུའི་དངྡོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་ཕབ། ། རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་སི་ལི་ལི། །དར་གི་ཅྡོད་

པཎ་པུ་རུ་རུ། །སེག་བཞད་གར་སྟབས་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །ཁེད་ལ་མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་

ནི། །གཡང་བཤྡོས་ཕེ་མར་ཞལ་ཟས་དང་། །བསང་ཤིང་ཕེ་མར་སྡོས་ཀིས་

མཆྡོད། །དམ་རས་མཆྡོད་གཏྡོར་འདི་བཞེས་ལ། །སྟེང་འྡོག་དབུས་ཕྡོགས་ཐམས་

ཅད་ནས། །མི་ཡི་དཔལ་དང་ནྡོར་གི་གཡང་། ། ཟས་གྡོས་འབྲུ་དར་སྣ་ཚོགས་

དང་། །བཅུད་ལྡན་ཐམས་ཅད་འདིར་ཁུག་ཅིག ། །ཕྱུགས་དང་གཡང་དུ་འདིར་ཁུག་

ཅིག །དགྡོས་འདྡོད་ཆར་ལྟར་འདིར་ཕྡོབ་ཅིག །ཚེ་དང་དཔལ་དུ་འདིར་ཕྡོབ་ཅིག །དེ་

རིང་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཁིམ་འདི། །བསྡོད་ནམས་ཚེ་དང་ལྡོངས་སྤྡོད་དཔལ། །མི་

ནྡོར་ཟས་གསུམ་བཅུད་ཀི་གཡང་། །ཁང་ཁིམ་འདི་ལ་གཡང་ཁུག་ཅིག །ཕྱུགས་དང་

གཡང་གི་དངྡོས་གྲུབ་ནི། །རི་རབ་ལྟ་བུ་སྤུང་དུ་གསྡོལ། །རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་བསྐིལ་དུ་

གསྡོལ། །ཆར་སྤིན་བཞིན་དུ་གཏིབ་པ་དང་། །བར་སྣང་ཆར་བཞིན་འབེབས་པར་

མཛོད། །གཡང་བུམ་འདི་རུ་གཡང་བསྡུས་ལ། །གཡང་རྟེན་འདི་ལ་བརྟན་པར་

བཞུགས། །ཧཱུཾ། ཤར་ཕྡོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན། །བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གཡས་

འཁིལ་སྟེང་། །ཛམ་ལས་བྱུང་བའི་ཛམ་བྷ་ལ། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་དགེས་པ་

ཡིས། །འདྡོད་དགུའི་དངྡོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་ཕབ། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་སི་ལི་ལི། ། 

དར་གི་ཅྡོད་པཎ་པུ་རུ་རུ། །སེག་བཞད་གར་སྟབས་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །ཁེད་ལ་མཆྡོད་
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པ་འབུལ་བ་ནི། །གཡང་བཤྡོས་ཕེ་མར་ཞལ་ཟས་དང་། །བསང་ཤིང་ཕེ་མར་སྡོས་

ཀིས་མཆྡོད། །དམ་རས་མཆྡོད་གཏྡོར་འདི་བཞེས་ལ། །སྟེང་འྡོག་དབུས་ཕྡོགས་

ཐམས་ཅད་ནས། །མི་ཡི་དཔལ་དང་ནྡོར་གི་གཡང་། །ཟས་གྡོས་འབྲུ་དར་སྣ་ཚོགས་

དང་། །བཅུད་ལྡན་ཐམས་ཅད་འདིར་ཁུག་ཅིག །ཕྱུགས་དང་གཡང་དུ་འདིར་ཁུག་

ཅིག །དགྡོས་འདྡོད་ཆར་ལྟར་འདིར་ཕྡོབ་ཅིག །ཚེ་དང་དཔལ་དུ་འདིར་སྐྡོབས་

ཤིག ། །དེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཁིམ་འདི། །བསྡོད་ནམས་ཚེ་དང་ལྡོངས་སྤྡོད་

དཔལ། །མི་ནྡོར་ཟས་གསུམ་བཅུད་ཀི་གཡང་། །ཁང་ཁིམ་འདི་ལ་གཡང་ཁུག་

ཅིག །ཕྱུགས་དང་གཡང་གི་དངྡོས་གྲུབ་ནི། །རི་རབ་ལྟ་བུར་སྤུང་དུ་གསྡོལ། །རྒྱ་

མཚོ་ལྟ་བུར་བསྐིལ་དུ་གསྡོལ། །ཆར་སྤིན་བཞིན་དུ་གཏིབ་པ་དང་། །བར་སྣང་ཆར་

བཞིན་འབེབས་པར་མཛོད། །གཡང་བུམ་འདི་རུ་གཡང་བསྡུས་ལ། །གཡང་རྟེན་འདི་

ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། །ཧཱུཾ། ལྷྡོ་ཕྡོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན། །བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་

གཡས་འཁིལ་སྟེང་། །ཛམ་ལས་བྱུང་བའི་ཛམ་བྷ་ལ། །སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁབ་པ་

ཡིས། །འདྡོད་དགུའི་དངྡོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་ཕྡོབ། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་སི་ལི་

ལི། །དར་གི་ཅྡོད་པཎ་པུ་རུ་རུ། །སེག་བཞད་གར་སྟབས་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །ཁེད་ལ་

མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་ནི། །གཡང་བཤྡོས་ཕེ་མར་ཞལ་ཟས་དང་། །བསང་ཤིང་ཕེ་མར་

སྡོས་ཀིས་མཆྡོད། །དམ་རས་མཆྡོད་གཏྡོར་འདི་བཞེས་ལ། །སྟེང་འྡོག་དབུས་

ཕྡོགས་ཐམས་ཅད་ནས། །མི་ཡི་དཔལ་དང་ནྡོར་གི་གཡང་། །ཟས་གྡོས་འབྲུ་དར་སྣ་

ཚོགས་དང་། །བཅུད་ལྡན་ཐམས་ཅད་འདིར་ཁུག་ཅིག །ཕྱུགས་དང་གཡང་དུ་འདིར་

ཁུག་ཅིག །དགྡོས་འདྡོད་ཆར་ལྟར་འདིར་ཕྡོབ་ཅིག །ཚེ་དང་དཔལ་དུ་འདིར་སྐྡོབས་
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ཤིག །དེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཁིམ་འདི། །བསྡོད་ནམས་ཚེ་དང་ལྡོངས་སྤྡོད་

དཔལ། །མི་ནྡོར་ཟས་གསུམ་བཅུད་ཀི་གཡང་། །ཁང་ཁིམ་འདི་ལ་གཡང་ཁུག་

ཅིག །ཕྱུགས་དང་གཡང་གི་དངྡོས་གྲུབ་ནི། །རི་རབ་ལྟ་བུར་སྤུང་དུ་གསྡོལ། །རྒྱ་

མཚོ་ལྟ་བུར་བསྐིལ་དུ་གསྡོལ། །ཆར་སྤིན་བཞིན་དུ་གཏིབ་པ་དང་། །བར་སྣང་ཆར་

བཞིན་འབེབས་པར་མཛོད། །གཡང་བུམ་འདི་རུ་གཡང་བསྡུས་ལ། །གཡང་རྟེན་འདི་

ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། །ཧཱུཾཿ ནུབ་ཕྡོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན། །བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་

གཡས་འཁིལ་སྟེང་། །ཛམ་ལས་བྱུང་བའི་ཛམ་བྷ་ལ། །སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁབ་པ་

ཡིས། །འདྡོད་དགུའི་དངྡོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་ཕྡོབ། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་སི་ལི་

ལི། །དར་གི་ཅྡོད་པཎ་པུ་རུ་རུ། །སེག་བཞད་གར་སྟབས་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །ཁེད་ལ་

མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་ནི། །གཡང་བཤྡོས་ཕེ་མར་ཞལ་ཟས་དང་། །བསང་ཤིང་ཕེ་མར་

སྡོས་ཀིས་མཆྡོད། །དམ་རས་མཆྡོད་གཏྡོར་འདི་བཞེས་ལ། །སྟེང་འྡོག་དབུས་

ཕྡོགས་ཐམས་ཅད་ནས། །མི་ཡི་དཔལ་དང་ནྡོར་གི་གཡང་། །ཟས་གྡོས་འབྲུ་དར་སྣ་

ཚོགས་དང་། །བཅུད་ལྡན་ཐམས་ཅད་འདིར་ཁུག་ཅིག །ཕྱུགས་དང་གཡང་དུ་འདིར་

ཁུག་ཅིག །དགྡོས་འདྡོད་ཆར་ལྟར་འདིར་ཕྡོབ་ཅིག །ཚེ་དང་དཔལ་དུ་འདིར་སྐྡོབས་

ཤིག །དེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཁིམ་འདིར། །བསྡོད་ནམས་ཚེ་དང་ལྡོངས་སྤྡོད་

དཔལ། །མི་ནྡོར་ཟས་གསུམ་བཅུད་ཀི་གཡང་། །ཁང་ཁིམ་འདི་ལ་གཡང་ཁུག་

ཅིག །ཕྱུགས་དང་གཡང་གི་དངྡོས་གྲུབ་ནི། །རི་རབ་ལྟ་བུར་སྤུང་དུ་གསྡོལ། །རྒྱ་

མཚོ་ལྟ་བུར་བསྐིལ་དུ་གསྡོལ། །ཆར་སྤིན་བཞིན་དུ་གཏིབ་པ་དང་། །བར་སྣང་བཞིན་

དུ་འབེབས་པར་མཛོད། །གཡང་བུམ་འདི་རུ་གཡང་བསྡུས་ལ། །གཡང་རྟེན་འདི་ལ་
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བརྟེན་པར་བཞུགས། ཧཱུཾ། བྱང་ཕྡོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན། །བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་

གཡས་འཁིལ་སྟེང་། །ཛམ་ལས་བྱུང་བའི་ཛམ་བྷ་ལ། །སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁབ་པ་

ཡིས། །འདྡོད་དགུའི་དངྡོས་གྲུབ་ཆར་བཞིན་ཕྡོབ། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆས་སི་ལི་ལི། ། 

དར་གི་ཅྡོད་པཎ་པུ་རུ་རུ། །སེག་བཞད་གར་སྟབས་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །ཁེད་ལ་མཆྡོད་

པ་འབུལ་བ་ནི། །གཡང་བཤྡོས་ཕེ་མར་ཞལ་ཟས་དང་། །བསང་ཤིང་ཕེ་མར་སྡོས་ཀི་

མཆྡོད། །དམ་རས་མཆྡོད་གཏྡོར་འདི་བཞེས་ལ། །སྟེང་འྡོག་དབུས་ཕྡོགས་ཐམས་

ཅད་ནས། །མི་ཡི་དཔལ་དང་ནྡོར་གི་གཡང་། །ཟས་གྡོས་འབྲུ་དར་སྣ་ཚོགས་

དང་། །བཅུད་ལྡན་ཐམས་ཅད་འདིར་ཁུག་ཅིག །ཕྱུགས་དང་གཡང་དུ་འདིར་ཁུག་

ཅིག །དགྡོས་འདྡོད་ཆར་ལྟར་འདིར་ཕྡོབ་ཅིག །ཚེ་དང་དཔལ་དུ་འདིར་སྐྡོབས་

ཤིག །དེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཁིམ་འདི། །བསྡོད་ནམས་ཚེ་དང་ལྡོངས་སྤྡོད་

དཔལ། །མི་ནྡོར་ཟས་གསུམ་བཅུད་ཀི་གཡང་། །ཁང་ཁིམ་འདི་ལ་གཡང་ཁུག་

ཅིག །ཕྱུགས་དང་གཡང་གི་དངྡོས་གྲུབ་ནི། །རི་རབ་ལྟ་བུར་སྤུང་དུ་གསྡོལ། །རྒྱ་

མཚོའི་ལྟ་བུར་བསྐིལ་དུ་གསྡོལ། །ཆར་སྤིན་བཞིན་དུ་གཏིབ་པ་དང་། །བར་སྣང་

ཆར་བཞིན་འབེབས་པ་དང་། །གཡང་བུམ་འདི་རུ་གཡང་བསྡུས་ལ། །གཡང་རྟེན་

འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས། ཧཱུཾ། ད་ནི་གཡང་གི་ཕྱྭ་འབྡོད་པ། །ཚེ་གཅིག་སངས་

རྒྱས་གྲུབ་པ་དེ། །བ་མ་རྣམས་ཀི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །དཔལ་འབྱྡོར་མངའ་ཐང་ཆེ་བ་

ཡི། །འཁྡོར་ལྡོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་གཡང་ཁུ་ཡེ། །འཕེལ་འགྲིབ་མཐའ་དབུས་མེད་པ་

ཡིས། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོ་གཡང་ཁུ་ཡེ། །ཀླུང་ཆེན་ཀུན་ཏུ་མ་བརལ་བའི། །མཐིང་

དཔལ་ནམ་མཁའི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །བརིད་ཅིང་ལྷུན་དུ་ཆགས་པ་ཡི། །རི་རྒྱལ་མཆྡོག་
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རབ་གཡང་ཁུ་ཡེ། །མི་ཟད་དཔལ་འབྱྡོར་རྒྱས་པ་ཡི། །གསེར་གི་རི་བདུན་གཡང་

ཁུག་ཅིག །སྣ་ཚོགས་དགྡོས་འདྡོད་འབྱུང་བ་ཡི། །གིང་བཞི་སིད་པའི་གཡང་ཁུག་

ཅིག །རྡོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི། །དཔག་བསམ་ཤིང་ཆེན་གཡང་ཁུག་

ཅིག །དགྡོས་འདྡོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་ནྡོར་བུའི་གཡང་ཁུག་

ཅིག །སན་གྲགས་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ཡི། །གཡུ་འབྲུག་སྔྡོན་མྡོའི་གཡང་ཁུག་ཅིག །རྩལ་

རྡོགས་ཟིལ་གིས་གནྡོན་པ་ཡི། །སེང་ཆེན་དཀར་མྡོའི་གཡང་ཁུག་ཅིག །ཐམས་ཅད་

ཟིལ་གིས་གནྡོན་པ་ཡི། ། བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་གི་གཡང་ཁུག་ཅིག །ཟད་མེད་སྣ་ཚོགས་

འབྱུང་བ་ཡི། །ལྷྡོ་སྤིན་འཐིབ་པའི་གཡང་ཁུག་ཅིག །མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བ་ཡི། །ཉི་

མ་ཟླ་བའི་གཡང་ཁུག་ཅིག ། །སྟྡོང་གསུམ་དབང་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡི། །འབྱུང་བ་ལྔ་པའི་

གཡང་ཁུག་ཅིག །རྔམས་ཆེན་ཁྡོན་ལྡན་རིན་ཆེན་འབྱུང་། །བརིད་ཀིས་ཆགས་པའི་

གཡང་ཁུག་ཅིག །ཀུན་འབེབས་འཕེལ་བའི་བདུད་རྩི་གཡང་། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོའི་

གཡང་ཁུག་ཅིག །ཚ་ངར་སིན་པ་གཟི་མདངས་ཅན། །དྡོད་བསྐེད་མེ་ཡི་གཡང་ཁུག་

ཅིག །དུས་བཞི་བསྐེད་ཅིང་སེམས་ཅན་གི། །འབྱུང་བ་རླུང་གི་གཡང་ཁུག་

ཅིག །སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་བྱིན་རླབས་གཡང་། །དེ་རིང་གནས་འདིར་གཡང་དུ་

ལེན། །ལྷ་གནས་འདྡོད་ཡྡོན་ཕུན་ཚོགས་གཡང་། །དེ་རིང་གནས་འདིར་གཡང་དུ་

ལེན། །སིེད་གསུམ་ཕྱྭ་གཡང་སྟྡོབས་དཔལ་གཡང་། །དེ་རིང་གནས་འདིར་གཡང་དུ་

ལེན། །གིང་བཞི་སེམས་ཅན་བསྡོད་ནམས་གཡང་། །དེ་རིང་གནས་འདིར་གཡང་དུ་

ལེན། །ཧཱུཾ། ད་ནི་གཡང་རྟ་བསམས་པ་ནི། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་པྡོའི་ཆྡོས་གཡང་ཤྡོག །རྒྱ་

ནག་རྒྱལ་པྡོའི་ཁིམས་གཡང་ཤྡོག །སྟག་གཟིག་རྒྱལ་པྡོའི་ནྡོར་གཡང་ཤྡོག །ཟ་ཧྡོར་
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རྒྱལ་པྡོའི་གྡོས་གཡང་ཤྡོག །ཨྡོ་རྒྱན་རྒྱལ་པྡོའི་སྟྡོབས་གཡང་ཤྡོག །ཐྡོ་གར་དམག་

གི་དཔའ་གཡང་ཤྡོག །སྤུ་རྒྱལ་བྡོད་ཀི་ཆྡོས་གཡང་ཤྡོག །ཁ་ཊ་མྡོན་གི་འབྲུ་གཡང་

ཤྡོག །དང་སྡོང་རྣམས་ཀི་ཚེ་གཡང་ཤྡོག །སྟེང་ཕྡོགས་ལྷ་ཡི་དམག་གཡང་

ཤྡོག །འྡོག་ཕྡོགས་ཀླུ་ཡི་ནྡོར་གཡང་ཤྡོག །བར་ཕྡོགས་ལྷ་འདེའི་རྩལ་གཡང་

ཤྡོག །མངའ་རིས་སྐྡོར་གསུམ་གཡང་ཁུ་ཡེ། །དབུས་གཙང་རུ་བཞི་གཡང་ཁུ་

ཡེེ། །མདྡོ་ཁམས་བཅྡོ་བརྒྱད་གཡང་ཁུ་ཡེ། །དགྡོས་འདྡོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་

ཡི། །རིན་ཆེན་གཏེར་གི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །འཆི་མེད་རྡོ་རེ་ཚེ་ཡི་གཡང་། །དེ་རིང་

གནས་འདིར་གཡང་དུ་ལེན། །འཇམ་ལེགས་འཇའ་ཚོན་དར་གི་གཡང་། །དེ་རིང་

གནས་འདིར་གཡང་དུ་ལེན། །ལང་ཚོ་བདེ་སྐིད་ལུས་ཀི་གཡང་། །དེ་རིང་གནས་

འདིར་གཡང་དུ་ལེན། །ཁ་དག་བྡོ་ལྡན་བྡོན་པྡོའི་གཡང་། །དེ་རིང་གནས་xx ། །དཔའ་

རྩལ་མྱུར་མགྡོགས་གད་ཀི་གཡང་། ། དེ་རིང་xx ། ས་བཙན་རྣྡོ་ངར་གྡོ་ཁབ་

གཡང་། །དེ་རིང་x །བཅུད་ལྡན་ཁྡོན་ཆེན་ཞིང་གི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། མི་ཟད་

གཏེར་མཛོད་འབྲུ་ཡི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། རིགས་བཙུན་ཁུངས་ལྡན་ཕ་མེས་

གཡང་། །དེ་རིང་x ། མཁས་གྲུབ་ལུང་རིགས་ཡྡོན་ཏན་གཡང་། །དེ་རིང་x ། རབ་

བརྟན་ཁུར་ཆེན་གང་ཆེན་གཡང་། །དེ་རིང་x ། འབུལ་འཛོམས་བང་མཛོད་དཀྡོར་

གི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། ཕྱུག་པྡོ་རྣམས་ཀི་ཕྱུག་གི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། འཕེན་པྡོ་

རྣམས་ཀི་འཕེན་གི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། ཤུགས་ལྡན་ཅང་ཤེས་རྟ་ཡི་གཡང་། །དེ་

རིང་x ། འགྲྡོ་ལེགས་ནྡོར་ལྡན་དེའུ་གཡང་། །དེ་རིང་x ། འདྡོད་འཇྡོ་མི་ཟད་བ་ལང་

གཡང་། །དེ་རིང་x ། སབ་འཕེལ་ཟབ་མྡོ་འབྲི་ཡི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། རུ་ཆུང་ནྡོར་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  129 

བཟང་མཛོ་ཡི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། འདེན་ལྡན་རྒྱུ་བཟང་བྡོང་བུའི་གཡང་། །དེ་རིང་

x ། སྣ་ཚོགས་འདྡོད་འབྱུང་ལུག་གི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། ཙེ་ཙེ་འཕར་རྒྱས་ར་ཡི་

གཡང་། །དེ་རིང་x ། བསྡོད་ནམས་དཔལ་བསྐེད་མངའ་ཐང་གཡང་། །དེ་རིང་x ། 

ཧཱུཾ། བུ་ཚ་རིགས་བཟང་དམག་གི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། ལྷུན་ཆགས་བྱམས་པ་ཕ་

ཁུའི་གཡང་། །དེ་རིང་x། ཡིད་འཕྲྡོག་གཟུགས་མཛེས་མནའ་མའི་གཡང་། །དེ་རིང་

x ། མྡོ་བཙུན་སན་ཤར་བུ་མྡོའི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། བཀའ་འཁྡོར་སྣ་ཚོགས་བྲན་

གི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། བཀྲག་མདངས་རྒྱ་ཆེ་ཁར་གི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། བྱིན་

ཆགས་གཡང་ལྡན་ལུང་པའི་གཡང་། །དེ་རིང་x ། བྱ་ར་ཕྲག་གསུམ་ཁི་ཡི་

གཡང་། །དེ་རིང་x ། ཡྡོན་བདག་འདི་ལ་སལ་དུ་གསྡོལ། །ཡྡོན་བདག་འདི་ལ་གཡང་

དུ་བྱྡོན། །ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ་ཞིང་བྱྡོན། །རྒྱུ་སྐར་ལྟ་བུ་བཀྲ་ཞིང་བྱྡོན། །ལྷྡོ་སྤིན་ལྟ་

བུར་འཐིབ་ཞིང་བྱྡོན། །ཁུ་འཕང་ལྟ་བུར་འགྲིལ་ཞིང་བྱྡོན། ། འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་བཀྲ་

ཞིང་བྱྡོན། །རི་རབ་ལྟ་བུར་བརྟན་ཅིང་བྱྡོན། །རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་འཁིལ་ཞིང་བྱྡོན། །ཆུ་

བྡོ་ལྟ་བུར་འབབ་ཅིང་བྱྡོན། །ཁུ་ཡེ་མ་ཐྡོགས་མྱུར་དུ་བྱྡོན། ། གཡང་འཐྡོར་བསྡུས་ལ་

ཉམས་པ་གསྡོ། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་ནྡོར་གཡང་ཁུག ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་

ཆྡོས་གཡང་ཁུག །གཟུགས་ཁམས་ལྷ་ཡི་དཔལ་གཡང་ཁུག །གཡང་ཁིམ་འདི་རུ་

གཡང་བསྡུས་ལ། །ཕྱྭ་གྲལ་འདི་རུ་སིད་སྡོལ་ཅིག ། བཙན་ཕྱུག་ཕན་དར་བསྐེད་

པའི་གཡང་། །ཡྡོན་བདག་འདི་ལ་སལ་དུ་གསྡོལ། །དགེ་བཅུ་མཐྡོ་རིས་ཐར་པའི་

གཡང་། །ཡྡོན་བདག་འདི་ལ་སལ་དུ་གསྡོལ། །ནྡོར་རས་ཀླུ་ལས་ཕྱུག་པའི་

གཡང་། །ཡྡོན་བདག་འདི་ལ་སལ་དུ་གསྡོལ། །སྐུ་ཚེ་ལྷ་ལས་རིང་བའི་གཡང་། །ཡྡོན་
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བདག་འདི་x ། བསྡོད་ནམས་ཚེ་དང་ལྡོངས་སྤྡོད་དཔལ། ། ཡྡོན་བདག་འདི་x །ཚེ་

དང་བསྡོད་ནམས་རྒྱས་པར་མཛོད། །དབང་ཐང་ལྡོངས་སྤྡོད་རྒྱས་པར་

མཛོད། །གཡང་གི་ཕུར་པ་མ་བུད་ཅིག །སིད་ཀི་མཚོ་མྡོ་མ་སྐམ་ཅིག །ནྡོར་གི་

འཕེལ་གཡང་མ་ཆད་ཅིག །འབྲུ་ཡི་བང་མཛོད་མ་སྟྡོང་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་ཕྱྭ་གཡང་

འདིར་འཁིལ་ཅིག །དཔལ་འབྱྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་འདིར་བསྡུས་ཤིག །སིད་ཀི་མཚོ་མྡོ་

འདིར་འཁིལ་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་ཕྱྭ་གཡང་འདིར་འཁིལ་ཅིག །མི་ནྡོར་ཕྱུགས་གཡང་

འདིར་ཁུག་ཅིག །ཧཱུཾ། ལྷ་ཆེན་ཛམ་ལྷ་སེར་པྡོ་དང་། །ཕྡོགས་བཞིར་སྤྲུལ་པའི་ཛམ་བྷ་

ལ། །ནྡོར་ལྷ་བྱེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བདག་གི་གུས་པས་བཤམས་པ་ཡི། །མཆྡོད་

སྦིན་གཏྡོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ། ། འཛམ་གིང་

གཏེར་གི་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ། །ཟས་ནྡོར་གྡོས་ཀི་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ། །ཆྡོས་དང་མཐུན་

པར་སལ་དུ་གསྡོལ། །དགྡོས་འདྡོད་ཆར་བཞིན་འབབ་དུ་གསྡོལ། །དབུལ་ཕྡོངས་

སྡུག་བསྔལ་བསལ་དུ་གསྡོལ། །སྐེ་བ་འདི་དང་གཞན་དག་ཏུ། །རྟག་ཏུ་ཐུགས་རེས་

བཟུང་དུ་གསྡོྡོལ། །རིན་ཆེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཁ་རེ་དབང་ཐང་ཟས་ནྡོར་

བཅས། །ཇི་སེད་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀི། །བདག་གི་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ནི། ། ཚེ་

དང་ལྡོངས་སྤྡོད་བསྡོད་ནམས་ཚོགས། །ཟླ་བ་ཡར་གི་ངྡོ་བཞིན་དུ། །གྡོང་ནས་གྡོང་

དུ་འཕེལ་བར་མཛོད། །ཅེས་གཡང་འབྡོད་འདི་བརྒྱ་སྟྡོང་སྡོགས་གྲངས་མང་དུ་གསྡོག །མདུན་

བསྐེད་ཀི་ལྷའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཛམ་ཡིག་གསེར་གི་མདྡོག་ཅན་གི་མཐར་

སྔགས་འཕྲེང་སེར་པྡོས་བསྐྡོར་བ་ལས་འྡོད་ཟེར་སེར་པྡོའི་ཚོགས་འཕྲྡོས། ཕྡོགས་

བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་
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པའི་བྱིན་རླབས་གཞན་ཡང་བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་པཎི་ཏ་གྲུབ་པའི་དབང་

ཕྱུག་རྣམས་ཀི་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ནུས་མཐུ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་

བྡོན་དེགས་ལྡན་ཡྡོངས་ཀི་ཚེ་དང་བསྡོད་ནམས་གཟི་བརིད་དཔལ་གཡང་། མདྡོར་

ན་སིད་པ་དང་ཞི་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཁད་པར་དུ་ཡང་མཁྡོ་དགུའི་

ཟས་ནྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་རྟ་ཕྱུགས་འཕེལ་བ་ལ་སྡོགས་པའི་དཔལ་འབྱྡོར་ཟད་མི་ཤེས་

པས། རང་གི་གནས་ཁང་བང་མཛོད་ཕྱུགས་ལྷས་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའི་མཛོད་

བཞིན་དུ་ཕྱུར་བུར་ཁེངས་པར་བསམས་ལ། ༀ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛ་ལནྟྲ་ཡེ་ཁམས་གསུམ་

སྣྡོད་བཅུད་དཔལ་འབྱྡོར་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བདག་གི་སྦིན་པའི་བདག་པྡོའི་

དབང་དུ་འདུ་བར་གྱུར་ཅིག་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གང་རུང་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བཟླ། ཐུན་

མཐར་ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་། མཆྡོད་བསྟྡོད་མདྡོར་བསྡུས་བྱས་ལ། 

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། གཏྡོར་མ་བདག་བསྐེད་སྐབས་ལྟར་བྱིན་གིས་

བརླབས། མདུན་བསྐེད་ལྷའི་ལགས་འྡོད་ཟེར་གི་སྦུ་གུས་གཏྡོར་མའི་བཅུད་དངས་ཏེ་

གསྡོལ་བར་གྱུར། ཞེས་སྡོགས་ཀིས་གཏྡོར་འབུལ་མཆྡོད་བསྟྡོད་སྔར་ལྟར་བྱ། འདིའི་མཚམས་སུ་

ཛམ་བྷ་ལའི་ཆུ་སྦིན་སྔགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཕུལ། དེ་ནས་གཡང་འབྡོད་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟར། 

ཧཱུཾ། བསམ་པའི་རེ་བ་མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་ནྡོར། །དབང་གི་རྒྱལ་པྡོ་ལྟ་བུར་ལྷུན་གྲུབ་

ཏུ། །སྡོལ་མཛད་ནྡོར་གི་དབང་ཕྱུག་ལྷག་པའི་ལྷ། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རེའི་ཤུགས་

ཀིས་བདག་ལ་དགྡོངས། །སྣང་སྟྡོང་ལྷ་སྐུའི་རྣལ་འབྱྡོར་བརྟན་པའི་ངང་། །བཟླས་

བརྡོད་མཐར་ཕིན་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀིས། །སིད་ཞིའི་འདྡོད་དགུ་ཡྡོངས་ལ་དབང་

བསྒྱུར་བའི། །དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་དང་གཡང་དུ་སྡོལ། །ཞིང་མཆྡོག་བདེ་
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ལྡན་མགྡོན་པྡོ་འྡོད་མཐའ་ཡས། །རིག་འཛིན་ཚེ་ལ་དབང་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཀིས། །བྱིན་

ཆེན་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཉེར་སེམས་པའི། །དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་དང་

གཡང་དུ་སྡོལ། །སྐབས་གསུམ་བདག་པྡོའི་གཏེར་ཅན་འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར། །དེགས་

ལྡན་ཡྡོངས་ཀི་དཔལ་འབྱྡོར་གཟི་བརིད་དང་། །སན་པའི་གྲགས་པས་ཕྡོགས་ཀི་

མཐར་ཁབ་པའི། །དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་དང་གཡང་དུ་སྡོལ། །སྟྡོབས་

བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཟས་གཙང་སས་པྡོ་ཡིས། །རྒུད་པ་ཀུན་སེལ་ཤིས་པའི་རས་

མཆྡོག་གི །དངྡོས་པྡོར་བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད་ཀི། །དགེ་ལེགས་x ། ཕི་

ནང་འགལ་རྐྱེན་ཉེར་འཚེ་མ་ལུས་པ། །རྟ་བདུན་འྡོད་ཀིས་མུན་ཚོགས་ཕྡོགས་ཀི་

མཐར། །བསྐྲད་པ་ཇི་བཞིན་ཞི་བའི་ལས་གྲུབ་པའི། །དགེ་ལེགས་x ། ཚེ་བསྡོད་

དཔལ་འབྱྡོར་མཁྡོ་དགུའི་ཡྡོན་ཏན་ཀུན། །དབྱར་གི་དཔལ་མྡོ་དང་འགྲྡོགས་ཆུ་

གཏེར་བཞིན། །གྡོང་དུ་འཕེལ་བ་རྒྱས་པའི་ལས་སྒྲུབ་པའི། །དགེ་ལེགས་x ། རྒྱལ་

བྡོན་འབངས་གསུམ་མི་ནྡོར་ཟས་གསུམ་ཀུན། །པདྨའི་དཔལ་ལ་བུང་བའི་ཚོགས་

འདུ་ཞིང་། །མྱུར་དུ་འགུགས་པ་དབང་གི་ལས་གྲུབ་པའི། །དགེ་ལེགས་x །བསམ་

སྦྡོར་ལྡོག་ལྟའི་ནག་ཕྡོགས་དགྲ་སེ་ཡི། །འཐྡོར་རླུང་དག་པྡོའི་ཤུགས་ཀིས་སྤིན་

ཚོགས་བཞིན། །མྱུར་དུ་ཚར་གཅྡོད་དག་པྡོའི་ལས་གྲུབ་པའི། །དགེ་ལེགས་ཕུན་

ཚོགས་དཔལ་དང་གཡང་དུ་སྡོལ། །མདྡོར་ན་ཇི་ལྟར་བསམ་པའི་རེ་བ་ཀུན། །དཔག་

བསམ་ཡྡོངས་འདུའི་ལྡོན་པའི་དཔེ་ལྟ་བུར། །ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་དཔལ་གཡང་ཕུན་

ཚོགས་ཀུན། །རབ་རྒྱས་ཤིས་པ་རྒྱ་མཚོས་ས་ཁབ་ཤྡོག །ཁི་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སེངྒེས་

མཛད་པའྡོ། །བ་མ་ནྡོར་བདག་དབང་པྡོ་འཁྡོར་བཅས་ཀིས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་
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འདས་པའི་ལེགས་པའི་ཚོགས། །ཇི་སེད་མཆིས་རྣམས་བདག་ཅག་འཁྡོར་བཅས་

ལ། །དེ་རིང་གཡང་དུ་འདུ་བའི་བཀའ་དིན་སྡོལ། །བདག་མདུན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་

དང་ཁད་པར་དུ། །གནྡོད་སྦིན་ནྡོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཐུགས་ཀ་ནས་

འཕྲྡོས་འྡོད་ཀི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །སིད་ཞིའི་ཕྱྭ་གཡང་ཐམས་ཅད་གནས་འདིར་

བཀུགས། །སྟེང་འྡོག་བར་གསུམ་ཕྡོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་ནས། །གཡང་གི་

ཚོགས་རྣམས་ཉི་མའི་ཟེར་ལྟར་འཁིགས། །སྤིན་ལྟར་འཐིབ་ཅིང་ཆར་ལྟར་བབ་སྟེ་

བྱྡོན། །བདག་དང་དམིགས་ཡུལ་སྦིན་པའི་བདག་པྡོ་ཡི། །ལུས་ལ་ཐིམ་ཞིང་ལྡོངས་

སྤྡོད་ཀུན་ལ་ཁབ། །གནས་སུ་འཁིལ་ཏེ་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྡོད་

ཅིང་བསམས་ལ། མདའ་དར་གིས་གཡབས་ཤིང་། ཀ།ཻ སྒིབ་པ་ཀུན་བྲལ་འགྱུར་མེད་དེ། །བརྟན་

གཡྡོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ཆེ། །བ་མེད་དྡོན་དམ་དཔལ་གཡང་དེ། །དེ་རིང་འདི་རུ་

གཡང་ལ་བྱྡོན། །ཉི་ཟླ་ནྡོར་བུའི་འྡོད་གསལ་ཞིང་། །བདུད་རྩི་སན་གི་ནུས་མཐུ་

ཆེ། །རི་རབ་ལྷུན་པྡོའི་བརྟན་བརིད་དེ། །དེ་རིང་འདི་རུ་གཡང་ལ་བྱྡོན། །ཚངས་དང་

བརྒྱ་བྱིན་འཁྡོར་བསྒྱུར་གི། ། ཟད་མི་ཤེས་པའི་དཔལ་འབྱྡོར་དང་། །ཕུན་ཚོགས་

བཀྲ་ཤིས་མངའ་ཐང་རྣམས། །དེ་རིང་འདི་རུ་x ། འདྡོད་འཇྡོའི་བ་དང་དཔག་བསམ་

ཤིང་། །ཡིད་བཞིན་ནྡོར་དང་བུམ་པ་བཟང་། །དགྡོས་འདྡོད་འབྱུང་བའི་དཔལ་གཡང་

དེ། །དེ་རིང་འདི་རུ་x ། གནས་ལྔ་རིག་པའི་པཎི་ཏའི། །འཆད་རྩྡོད་རྩྡོམ་པའི་ཤེས་

རབ་དང་། །སྡོབས་པ་མཆྡོག་གི་མཁས་གཡང་དེ། །དེ་རིང་འདི་རུ་x ། མངྡོན་ཤེས་

རྫུ་འཕྲུལ་ཏིང་འཛིན་དང་། །བདེ་སྟྡོང་ལྷན་སྐེས་ཉམས་རྟྡོགས་སྡོགས། །གྲུབ་ཆེན་

བརྒྱད་ཅུའི་གྲུབ་གཡང་དེ། །དེ་རིང་འདི་རུ་x ། ལྷ་དང་དང་སྡོང་བྲམ་ཟེ་དང་། །རིག་
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སྔགས་གྲུབ་པ་མ་ལུས་པའི། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཚེ་གཡང་དེ། །དེ་རིང་འདི་རུ་x ། 

སུམ་རྩེན་ལྷ་ཡི་གནས་ཀི་གཡང་། །རྣམ་ཐྡོས་སས་ཀི་ནྡོར་གི་གཡང་། །ཕག་ན་རྡོ་

རེའི་མཐུ་སྟྡོབས་གཡང་། །དེ་རིང་འདི་རུ་x ། མཛེས་པའི་གཟུགས་ལྡན་སན་པའི་

དབྱངས། །ཞིམ་པྡོའི་དི་འཐུལ་རྡོ་བརྒྱའི་ཟས། །མྱུར་མགྡོགས་ཤུགས་དང་དཔའ་

བྡོའི་རྩལ། །དེ་རིང་འདི་རུ་ x ། ཡིད་མཐུན་བག་ཕེབས་གྲྡོགས་ཀི་གཡང་། །གསེར་

དངུལ་དར་ཟབ་ནྡོར་གི་གཡང་། །རྟ་ནྡོར་ཕྱུགས་ལུག་ཟྡོག་གི་གཡང་། །དེ་རིང་འདི་

རུ་ x ། སྣྡོད་བཅུད་འབྱྡོར་པ་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །ལུང་རྟྡོགས་བཤད་སྒྲུབ་དམ་ཆྡོས་

འཕེལ། །ཀུན་ཏུ་བདེ་ཞིང་སྐིད་པའི་གཡང་། །དེ་རིང་འདི་རུ་X ། འབད་དང་རྩྡོལ་བ་

མི་དགྡོས་པའི། x x ། བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྡོག །ཅེས་པའི་བར་གཡང་འབྡོད་

ཁི་ཆེན་དཀྡོན་མཆྡོག་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པ་དང་། མཐུ་སྟྡོབས་དབང་ཕྱུག་གསང་བའི་

བདག་པྡོ་ཡི། །རྫུ་འཕྲུལ་རྡོལ་པ་ཤར་བའི་ཛམ་བྷ་ལ། །བརྩེ་བས་དགྡོངས་ཏེ་གནས་

འདིར་བྱིན་ཆེན་ཕྡོབས། །བསམ་དྡོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་དཔལ་སྡོལ་ཅིག །དགེ་

བའི་ཉེར་ལེན་རང་ལ་གནས་པའི་གཞིར། །བདེ་བའི་རྐྱེན་བཟང་འདྡོད་དགུའི་ལེགས་

ཚོགས་ཀུན། །ཕྡོགས་དུས་ཀུན་ནས་ཕྱྭ་དང་གཡང་དུ་བྱྡོན། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་

དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་མཛོད། །དལ་འབྱྡོར་རྟེན་གི་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ལ། །འཆི་བ་

མེད་པའི་ཚེ་དཔལ་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །ཕྡོགས་དུས་ཀུན་ནས་ཕྱྭ་དང་གཡང་དུ་

བྱྡོན། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་མཛོད། །སྔྡོན་བསགས་བསྡོད་

ནམས་ལྷུན་སྟུག་རི ་བྡོའི ་རྩེར། །ཟས་ནྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་དབྱར་གི ་ན་བུན་

བཞིན། །ཕྡོགས་དུས་ཀུན་x ། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་x །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཁིམ་
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དང་བང་མཛོད་ལ། །གསེར་དངུལ་གྡོས་དང་ནྡོར་དང་འབྲུ་ཡི་ཚོགས། །ཕྡོགས་དུས་

ཀུན་x ། བཀྲ་ཤིས་དཔལ་x ། བཙན་ཞིང་ཡངས་པའི་ཕྱུགས་ལྷས་རྭ་བ་རུ། །གནག་

ལུག་རྟ་མཛོ་ས་ཡི་དེགས་པ་བཞིན། །ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་ཤིས་x ། ཞི་དུལ་བཟང་

པྡོ་རང་བཞིན་འྡོ་མའི་མཚོ། །མཐུན་པའི་གཉེན་བཤེས་གཡྡོག་འཁྡོར་ངང་པའི་

ཁྱུ། །ཕྡོགས་དུས་x བཀྲ་ཤིས་x ། ཆྡོ་རིགས་གཙང་མའི་དཔག་བསམ་སྡོང་པྡོ་

ལ། །ཡ་རབས་མཛངས་པའི་རིགས་རྒྱུད་མེ་ཏྡོག་འཕྲེང་། །ཕྡོགས་དུས་ཀུན་ནས་ཕྱྭ་

དང་གཡང་དུ་བྱྡོན། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་མཛོད། །སྡོ་

གསུམ་ལེགས་བྱས་རྣམ་དཀར་སྤིན་གི་ཀྡོང་། །མ་སད་གྲགས་སན་གཡུ་འབྲུག་སྒ་

བརྒྱ་པ། །ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་ཤིས་x ། མཆྡོད་སྦིན་དགེ་ཚོགས་གཞྡོན་ནུའི་ལང་

ཚོ་ལ། །འདྡོད་པའི་ཡྡོན་ཏན་རྣམ་ལྔའི་རྒྱན་འཕྲེང་ཚོགས། །ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་

ཤིས་x ། ལྷ་ཡི་བདེ་སྐིད་ཚེ་དང་ཀླུའི་འབྱྡོར་པ། །མི་ཡི་ཆྡོས་དང་སིད་ཀི་ཕུན་

ཚོགས་ཀུན། །ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་ཤིས་x ། མྡོས་གུས་བརྟན་པྡོའི་ཡིད་ཀི་གཤྡོང་

བུ་ལ། །མཆྡོག་གསུམ་ཐུགས་རེ་བྱིན་རླབས་ཆར་གི་རྒྱུན། ། ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་

ཤིས་x ། དད་བརྩྡོན་བྡོ་གྲྡོས་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མྡོ་ལ། །རིགས་གསུམ་མཁེན་བརྩེ་

ནུས་པའི་བསམ་འཕེལ་ནྡོར། །ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་ཤིས་x ། བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་

ལེགས་བྱས་ནྡོར་འཛིན་གཞིར། །བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རས་རྟེན་འབྲེལ་མེ་ཏྡོག་

ཆར། །ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་ཤིས་x ། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ས་

ལ། །ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་ལེགས་སིན་སེ་མའི་ཚོགས། །ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་

ཤིས་x ། རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་བསྡོམས་པའི་ནམ་མཁའ་ལ། །ཉམས་དང་རྟྡོགས་
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པའི་ཉི་ཟླ་སྐར་མའི་ཚོགས། །ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་ཤིས་x ། དི་མེད་ཤེས་རབ་ནྡོར་

བུའི ་མེ ་ལྡོང་ངྡོས། །ཆྡོས་ཚུལ་རབ་འབྱམས་དགྡོངས་དྡོན་སྣང་བརན་

འབུམ། །ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་ཤིས་x ། མང་ཐྡོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གངས་རི་

ལ། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་རྩལ་རྡོགས་གདྡོང་ལྔ་པ། །ཕྡོགས་དུས་x ། བཀྲ་ཤིས་x ། 

ལུང་རྟྡོགས་བསྟན་པ་ནྡོར་བུའི་བ་གམ་རྩེར། །དྡོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཐར་པའི་རྒྱལ་

མཚན་མཆྡོག །ཕྡོགས་དུས་X ། བཀྲ་ཤིས་x ། མདྡོར་ན་ནྡོར་བདག་མཁའ་འགྲྡོའི་

ཚོགས་བཅས་ཀིས། །སིད་ཞིའི་ཁམས་ན་ཇི་སེད་མཆིས་པ་ཡི། །རྒྱུ་ཡི་དགེ་ཚོགས་

མཐའ་དག་དཔལ་དུ་ཁུགས། །འབྲས་བུ་བདེ་འབྱྡོར་ཐམས་ཅད་གཡང་དུ་ལྡོངས། །ས་

ལ་གཡང་ཆགས་རྩི་བཅུད་ལྡོ་འབྲས་སིན། །ཡུལ་ལ་གཡང་ཆགས་ནད་མུག་འཁྲུག་

རྩྡོད་ཞི། །མི་ལ་གཡང་ཆགས་ཚེ་བསྡོད་ཆྡོས་འབྱྡོར་རྒྱས། །ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་

རྒྱ་མཚོས་གང་གྱུར་ཅིག །ཁི་ཆེན་གུང་ཐང་པས་མཛད་པའི་གཡང་འབྡོད་དང་། ཀ ཻཕུན་ཚོགས་

བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་བའི་གནས་མཆྡོག་འདིར། །འདྡོད་པའི་མཆྡོག་གཏེར་ཕྱྭ་དང་

གཡང་གི་ཚོགས། །ཁབ་ལེན་རྡོ་དང་ལྕགས་ཀི་ངང་ཚུལ་བཞིན། །དགའ་བའི་གར་

དང་བཅས་ཏེ་ཐྡོགས་མེད་ཁུག །གསེར་མངལ་མགྲིན་སྔྡོན་འཁྡོར་ལྡོའི་ལག་པ་

ཅན། །གྲགས་པའི་མུ་ཁྱུད་འཁྡོར་ལྡོའི་བསྒྱུར་བ་སྡོགས། །སིད་འདིར་མངྡོན་པར་

མཐྡོ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །ཕྱྭ་གཡང་དཔལ་འབྱྡོར་སན་གྲགས་མ་ལུས་སྡོལ། ། 

ལེགས་བྲིས་ཚོགས་ཀི་འཆི་མེད་བཏུང་བ་དང་། །ཀླུ་དབང་གཙུག་གི་ཡིད་བཞིན་

ནྡོར་བུའི་མཆྡོག །མི་དབང་སྔྡོན་འགྲྡོའི་རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གི། །ཕྱྭ་གཡང་དཔལ་

འབྱྡོར་སན་གྲགས་མ་ལུས་སྡོལ། །རིན་ཆེན་གདུགས་དང་གསེར་ཉ་བུམ་པ་
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བཟང་། །པདྨ་དུང་དཀར་གཡས་འཁིལ་དཔལ་བེའུ། །རྒྱལ་མཚན་འཁྡོར་ལྡོ་བཀྲ་

ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀིས། །ཕྱྭ་གཡང་དཔལ་འབྱྡོར་སན་གྲགས་མ་ལུས་སྡོལ། །རྣམ་

འདེན་ཟས་གཙང་སས་པྡོའི་བཀྲ་ཤིས་པའི། །དངྡོས་པྡོར་བྱིན་རླབས་དགེ་ལེགས་

འབྱུང་བའི་སྡོ། ། རྟེན་འབྲེལ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་རས་བརྒྱད་ཀིས། །ཕྱྭ་གཡང་དཔལ་

འབྱྡོར་སན་གྲགས་མ་ལུས་སྡོལ། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་འདྡོད་པའི་དྡོན་ཀུན་

གྲུབ། །སྟྡོབས་ལྡན་མངའ་ཐང་འབྱྡོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བདེ་ཞིང་སྐིད་པའི་དགའ་

སྟྡོན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཕྱྭ་གཡང་དཔལ་འབྱྡོར་སན་གྲགས་མ་ལུས་སྡོལ། །ཅེས་པའི་

བར་ཟ་ཧྡོར་གི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཟིལ་གནྡོད་བཞད་པའི་རྡོ་རེས་མཛད་པའི་གཡང་འབྡོད་འདི་

བྱིན་རླབས་ཀི་ཚན་ཁ་ཆེ་ཞིང་ངེས་པར་འདྡོན་ན་ལེགས་པ་དང་། དེ་ནས། ཧཱུཾ། ཤར་ཕྡོགས་རྒྱ་ནག་

ཁིམས་ཡུལ་ནས། །ཇ་དར་སྟྡོབས་འབྱྡོར་འདིར་ཁུག་ཅིག །ལྷྡོ་ཕྡོགས་རྒྱ་གར་ཆྡོས་

ཡུལ་ནས། ། མདྡོ་རྒྱུད་ཆྡོས་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །ནུབ་ཕྡོགས་གེ་སར་དམག་

ཡུལ་ནས། ། གཡུལ་རྒྱལ་དམག་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །བྱང་ཕྡོགས་སྟག་གཟིག་

ནྡོར་ཡུལ་ནས། །དགྡོས་འདྡོད་ཀུན་འབྱུང་ནྡོར་གཡང་ཁུག །སྟེང་ཕྡོགས་འདྡོད་

དཔལ་ལྷ་ཡི་ཡུལ། །ལྷ་ཡི་མཛེས་སྡུག་ལྡོྡོངས་སྤྡོད་ཁུག །འྡོག་ཕྡོགས་ཀླུ་ཡི་ཡུལ་ས་

ནས། ། ལྡོངས་སྤྡོད་འཁྡོར་ནྡོར་ཀླུ་གཡང་ཁུག །ཡང་ཞིང་གཡྡོ་བ་རླུང་གི་

ཤུགས། །ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་ཕྱྭ་ཁུག་ཅིག །རྒྱ་ནག་མི་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །གྲུ་གུ་

རྟ་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །སུམ་པྡོ་མཛོ་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །ས་ལེ་གཡག་

གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །ཀྡོང་པྡོ་དིལ་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །ཅྡོ་རྡོ་ལུག་གཡང་

འདིར་ཁུག་ཅིག །ཚེ་ཚེ་ར་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །སྔྡོན་མྡོ་གཡུ་གཡང་འདིར་ཁུག་
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ཅིག །ཀུ་ཀུ་གསེར་གཡང་འདིར་ཁུར་ཅིག །བྡོད་ཀི་ནས་གཡང་འདི་ཁུག་ཅིག །ཁམ་

པྡོ་ཁེ་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །ལི་ཡུལ་འབྲས་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །སྡོག་པྡོའི་

ནྡོར་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིག །ཁབ་བདག་ཆེན་པྡོ་ནམ་མཁའི་ཕྱྭ། །མཐྡོ་ལ་ཡང་བའི་

ཕྱྭ་ཁུག་ཅིག །དཔལ་ལ་དངས་པ་ཉི་ཟླའི་ཕྱྭ། །ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་ཕྱྭ་ཁུག་ཅིག །གཡྡོ་

འགུལ་མེད་པ་རི་རྒྱལ་ཕྱྭ། །འཕྡོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཕྱྭ་ཁུག་ཅིག །གཏིང་མཐའ་མེེད་པ་

རྒྱ་མཚོའི་ཕྱྭ། །འཛད་པ་མེད་པ་ཕྱྭ་ཁུག་ཅིག །ཕྱྭ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་འཁིལ་འཁིལ་བྱྡོན། ། 

ཕྱྭ་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་འཁྡོར་རྡོ་རྡོ། །ཕྱྭ་སྦྲང་ཆར་བཞིན་དུ་སི་ལི་ལི། །ཕྱྭ་ན་བུན་བཞིིན་

དུ་བུན་ནུ་ནུ། །ཕྱྭ་སྤིན་ཕུང་བཞིན་དུ་ཉེེ་རེ་རེ། །ཕྱྭ་འབྲུག་སྒ་བཞིན་དུ་འུ་རུ་རུ། །ཕྱྭ་

ར་རླབས་བཞིན་དུ་ཆི་ལི་ལི། །དཀར་ལ་འཚེར་བ་ལྷ་ཡི་ཕྱྭ། །དམར་ལ་དངས་པ་མེ་

ཡི་ཕྱྭ། །སྣུམ་ལ་དིལ་བ་ཟས་ཀི་བཅུད། །སྨུག་ལ་དངས་པ་ནྡོར་གི་གཡང་། །ཀུན་ལ་

བསྒྱུར་བ་འཁྡོར་ལྡོའི་ཕྱྭ། །དབང་དུ་བསྡུས་པའི་བཀྲ་ཤིས་གསྡོལ། །མུན་སེལ་འདྡོད་

འབྱུང་ནྡོར་བུའི་ཕྱྭ། །དགྡོས་འདྡོད་འབྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་གསྡོལ། །ཐམས་ཅད་ཀུན་

བསྐེད་བཙུན་མྡོའི་ཕྱྭ། །མཛེས་སྡུག་དཔལ་གི་བཀྲ་ཤིས་གསྡོལ། །ཕི་ནང་དྡོན་གྲུབ་

བྡོན་པྡོའི་ཕྱྭ། །ཀུན་ལ་བརིད་པའི་བཀྲ་ཤིས་གསྡོལ། །ཐེག་ཆེན་སྟྡོབས་ལྡན་གང་

པྡོའི་ཕྱྭ། །སྟྡོབས་ལྡན་ཟིལ་གནྡོན་བཀྲ་ཤིས་གསྡོལ། །ཅང་ཤེས་ཤུགས་ལྡན་རྟ་

མཆྡོག་ཕྱྭ། །བདེ་ཆེན་བགྲྡོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་གསྡོལ། །ལྡོག་རྟྡོག་དཔུང་འཇྡོམས་

དམག་དཔྡོན་ཕྱྭ། །བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གསྡོལ། །མི་དབང་འཁྡོར་ལྡོ་

བསྒྱུར་རྒྱལ་གིས། །རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་བཀྲ་ཤིས་མཆྡོག །དེང་འདིར་བདག་ཅག་

འཁྡོར་བཅས་ལ། །ཐམས་ཅད་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ཤྡོག །ཅེས་གཡང་འབྡོད་ཀི་ཚིགས་
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བཅད་འདི་རྣམས་བརྡོད། ཐུན་བཞིར་གཅྡོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཕི་མ་གསུམ་སྐབས་སུ་སྔྡོན་དུ་བདག་

བསྐེད་གྡོང་ལྟར་ལ། མདུན་བསྐེད་ཀི་སྐབས་ས་བྡོན་དྡོར་ཏེ་སྔར་ཡྡོད་གསལ་འདེབས་ཀི་ཚུལ་དུ་མཆྡོད་

བསྟྡོད་ཀི་བར་གྡོང་བཞིན་བྱ་ཞིང་། གཏྡོར་འབུལ་དང་གཡང་འབྡོད་ཐུན་ཐ་མའི་མཐར་བྱ། དེ་ནས་ཞག་ཉེར་

གཅིག་གམ་བདུན་ནམ་གསུམ་སྡོགས་གང་རུང་བསྒྲུབས་པའི་རྟགས་ཡྡོད་དེ། ཁྡོམ་མང་པྡོ་འཚོགས་པ། 

འབྲུའི་གསེབ་དུ་ཉལ་བ་དང་གཞན་གི་ཕག་འཚལ་བ། ཆར་ཆེན་པྡོ་དབབ་པ་སྡོགས་རྟགས་འབྱུང་ངྡོ་། །

གསུམ་པ་འཇུག་གི་རིམ་པ་ནི། གཡང་སྡོ་བསྡོམས་པ་ནི། སྡོབ་དཔྡོན་གི་མདུན་དུ་འབྲུ་དཀར་གི་

གཡུང་དྲུང་བྲིས་པའི་གདན་དཀར་པྡོ་བཏིང་། དེའི་སྟེང་དུ་ཡྡོན་བདག་རྣམས་པུས་མྡོ་བཙུགས་ནས་

འདུག །མདའ་དར་དང་གཡང་སྣྡོད་བཟུང་ལ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་དཔལ་འབྱྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་ནས་གཡང་སྣྡོད་ཀི་ནང་དུ་འདུ་བར་བསམས་ལ། རྡོལ་མྡོ་དབྱངས་དང་བཅས་པས། བསྡོད་

ནམས་མཐུ་ལས་རབ་གྲུབ་པའི། །དབང་ཕྱུག་འདྡོད་འབྱྡོར་རིན་པྡོ་ཆེ། །འཁྡོར་ལྡོ་

རིན་ཆེན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་རྟེན་ལ་འཁྡོར་བར་མཛོད། །ཡིད་བཞིན་

འབྱྡོར་བ་སེལ་བའི་དཔལ། །བསམ་འཕེལ་ནྡོར་བུ་རིན་པྡོ་ཆེ། །ནྡོར་བུ་རིན་ཆེན་

གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་རྟེན་ལ་འཁྡོར་བར་མཛོད། །ཁ་དྡོག་རེག་བྱ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས། །མཛེས་སྡུག་བཙུན་མྡོ་རིན་པྡོ་ཆེ། །བཙུན་མྡོ་རིན་ཆེན་གཡང་གི་

རྟེན། །གཡང་རྣམས་རྟེན་ལ་x ། ཐབས་མཁས་ཡྡོན་ཏན་འཕེལ་བའི་གཞི། །བྡོ་ལྡན་

བྡོན་པྡོ་རིན་པྡོ་ཆེ། །བྡོན་པྡོ་རིན་ཆེན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། ཐེག་ཆེན་

སྟྡོབས་དང་ལྡན་པའི་དཔལ། །སྟྡོབས་ལྡན་གང་པྡོ་རིན་པྡོ་ཆེ། །གང་པྡོ་རིན་ཆེན་

གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་མཆྡོག །མྱུར་

མགྡོགས་རྟ་མཆྡོག་རིན་པྡོ་ཆེ། །རྟ་མཆྡོག་རིན་ཆེན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་

x ། ཕ་རྡོལ་དཔུང་རྣམས་འཇྡོམས་པའི་མཆྡོག །དཔུང་འཇྡོམས་དམག་དཔྡོན་རིན་
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པྡོ་ཆེ། །དམག་དཔྡོན་རིན་ཆེན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། ཡྡོན་ཏན་མཐའ་

ཡས་དཔལ་གིས་བརྒྱན། །ཡེ་ཤེས་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་དཔལ་བེའུ་

གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། རིན་ཆེན་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །ཐེག་མཆྡོག་

ཆྡོས་ཀི་འཁྡོར་ལྡོ་མཆྡོག །འཁྡོར་ལྡོ་རིན་ཆེན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། 

ཉྡོན་མྡོངས་འདམ་གིས་མ་གྡོས་པའི། །མ་ཆགས་པདྨ་རྣམ་པར་དག །རིན་ཆེན་པདྨ་

གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། བདུད་སེ་ཚོགས་ལས་རྒྱལ་བ་ཡི། །མཚན་དང་

དཔེ་བྱད་རྡོགས་མཛད་པའི། །རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་

x ། འགྲྡོ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་སྐྡོབ་མཛད་པའི། །ཉྡོན་མྡོངས་ཚ་གདུང་སེལ་བའི་

མཆྡོག ། རིན་ཆེན་གདུགས་མཆྡོག་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། ཡྡོན་ཏན་

བཅུད་ཀིས་རབ་བཀང་བ། །བསྡོད་ནམས་གཏེར་བྱའི་བུམ་པ་མཆྡོག །རིན་ཆེན་

བུམ་པ་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམསx ། བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ཕམ་པ་དང་། ། 

ཚངས་པའི་གསུང་སྒྡོག་གཡས་འཁིལ་དུང་། །རིན་ཆེན་དུང་དཀར་གཡང་གི་རྟེན། ། 

གཡང་རྣམས་x ། ཉེས་པའི་སྐྡོན་སྡོང་མཛེས་པ་སྟེ། །གསེར་མིག་འཁིལ་བ་འྡོད་དང་

ལྡན། །རིན་ཆེན་གསེར་ཉ་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། མེ་ལྡོང་ཡེ་ཤེས་ཆྡོས་

ཀི་དབྱིངས། །སྒིབ་པ་སྦྡོང་མཛད་ཆྡོས་ཀི་རས། །བཀྲ་ཤིས་རས་མཆྡོག་གཡང་གི་

རས། །གཡང་རྣམས་x ། ངུར་བས་ཚེ་ནི་འཕེལ་བར་བྱེད། །ལྷ་མྡོ་ཚེ་གཡང་སྒྲུབ་

པའི་རས། །བཀྲ་ཤིས་རས་མཆྡོག་གཡང་གི་རས། །གཡང་རྣམས་x ། ལི་ཁི་དབང་

གི་རང་བཞིན་ཏེ། །འགྲྡོ་བ་ཡྡོངས་ལ་དབང་སྒྱུར་བ། །བཀྲ་ཤིས་རས་མཆྡོག་གཡང་

གི་རས། །གཡང་རྣམས་x ། གི་ཝང་དུག་གསུམ་ནད་ཀི་སན། །ཉྡོན་མྡོངས་ཟུག་རྔུ་
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འཇྡོམས་པའི་མཆྡོག །བཀྲ་ཤིས་རས་མཆྡོག་གཡང་གི་རས། །གཡང་རྣམས་

x ། །ཞྡོ་ནི་ཀུན་གི་སིང་པྡོ་སྟེ། །སིང་པྡོ་བཅུད་ལྡན་ཟས་གཡང་རས། །བཀྲ་ཤིས་

རས་མཆྡོག་གཡང་གི་རས། །གཡང་རྣམས་x ། དུང་ནི་སན་པའི་སྒ་དང་ལྡན། །གཡང་

སུ་འཁིལ་བ་སྒ་སྒྡོག་པ། །བཀྲ་ཤིས་རས་མཆྡོག་གཡང་གི་རས། །གཡང་རྣམས་x ། 

ཡུངས་དཀར་ལྡོ་ཏྡོག་འབྲུ་ཡི་བཅུད། །ལྡོ་ཏྡོག་འབྲུ་འཕེལ་གཡང་གི་རས། །གཡང་

རྣམས་x ། བིལ་བ་རྒྱུ་རྐྱེན་འབྲས་བུ་ལྡན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་རས། །བཀྲ་

ཤིས་རས་མཆྡོག་གཡང་གི་རས། །གཡང་རྣམས་x ། མིའུ་རིན་ཆེན་གཡང་གི་

རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། གསེར་དངུལ་རིན་ཆེན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། 

དར་ཟབ་རིན་ཆེན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། སྟག་གཟིག་སྤུ་མཛེས་གཡང་

གི་རྟེན། ། གཡང་རྣམས་x ། བསེ་ཁབ་གྡོ་མཚོན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། 

ནས་དང་འབྲས་དཀར་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། ཞལ་ཟས་སྣ་ཚོགས་

གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། རྟ་མཆྡོག་རིན་ཆེན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་

རྣམས་x ། ལྷ་གཡང་དཀར་པྡོ་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམསx ། ལྷ་འབྲི་ཞུར་མྡོ་

གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། འདྡོད་འཇྡོ་བ་མྡོ་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམསx ། 

ལྷ་ལུག་དམར་རྩ་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམསx ། ལྷ་དར་ཞལ་དཀར་གཡང་གི་

རྟེན། །གཡང་རྣམས་x ། རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན་གཡང་གི་རྟེན། །གཡང་རྣམསx ། ཁུ་

ཡེ་ཕྱྭ་དང་གཡང་སྐབས་ཞེས། །བཀྲ་ཤིས་རས་བརྒྱད་དཔལ་གི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་

དང་གཡང་སྐབས་ཞེས། །སིད་ཀི་མཚོ་མྡོ་འདིར་འཁིལ་པའི། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་དངx ། མི་

རྟ་རིན་ཆེན་འབྲེལ་བའི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་དང་x ། གསེར་དངུལ་རིན་ཆེན་དབྱིག་
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གི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་x ། དར་ཟབ་མཛེས་པའི་གྡོས་ཀི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་དང་x ། 

སྟག་གཟིག་སྤུ་མཛེས་རྒྱན་གི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་དང་x ། བེར་ཁབ་གྡོ་ཆ་ས་བའི་

གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་དང་x ། རྣྡོ་ངར་མཚོན་ཆ་དར་བའི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་དང་x ། ལྡོ་

ཏྡོག་འབྲུ་བཟང་འཕེལ་བའི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་དང་x ། རྡོ་མཆྡོག་བརྒྱད་ལྡན་ཟས་ཀི་

གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་དང་x ། ཅང་ཤེས་རྟ་ཕྡོ་མགྡོགས་པའི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་x ། ལྷ་

གཡག་དཀར་པྡོ་བརིད་པའི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་དང་x ། མི་ནྡོར་ཟས་གསུམ་འཕེལ་

བའི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་x ། འདྡོད་འཇྡོ་བ་མྡོ་ཞྡོ་ཡི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་x ། ལྷ་ལུག་

དམར་རྩ་འཕེལ་བའི་གཡང་། །ཁུ་ཡེ་ཕྱྭ་དང་x ། གཡང་རྟེན་འདི་ལ་གཡང་བསྡུས་

ཤིག །ཕྱྭ་གཡང་ནྡོར་ལ་འཁྡོར་བར་མཛོད། །དེ་རིང་ཡྡོན་གི་བདག་པྡོ་ལ། །ནྡོར་ལྷ་

རྣམས་ཀིས་སྲུང་མ་མཛོད། །ནྡོར་གཡང་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །བསྡོད་

ནམས་ལྡོངས་སྤྡོད་རྒྱས་པར་མཛོད། །དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་མཛོད། ཀཻ། 

དགུང་སྔྡོན་མཐྡོན་པྡོའི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །དྡོག་མྡོ་ས་ཡི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །རི་རབ་ལྷུན་པྡོ་

གཡང་ཁུ་ཡེ། །རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་གཡང་ཁུ་ཡེ། །གངས་དཀར་རྩེ་ནས་གཡང་ཁུ་

ཡེ། །སྟག་གཟིག་རྒྱལ་པྡོའི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །ཧྡོར་གི་དཔའ་བྡོའི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །མུ་

ཏིག་བཙན་པྡོའི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །རྒྱ་མི་མང་གི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །བྡོད་མི་མང་གི་གཡང་

ཁུ་ཡེ། །སུམ་པ་མཛོ་ཡི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །གྲུ་གུ་རྟ་ཡི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །བལ་པྡོ་ལུག་གི་

གཡང་ཁུ་ཡེ། །འཇང་མ་དར་ཡི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །ཟབ་མྡོ་འབྲི་ཡི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །ཡྡོན་ཏན་ཅན་གི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །གཡང་ཅན་མི་ནྡོར་

གཡང་ཁུ་ཡེ། །བཅུད་ལྡན་ཟས་ཀི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །མཛེས་སྡུག་མི་ཡི་གཡང་ཁུ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  143 

ཡེ། །བཙན་པྡོ་རྣམས་ཀི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །འཕེན་པྡོ་རྣམས་ཀི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །ཕྡོགས་

བཅུའི་ནྡོར་གི་གཡང་ཁུ་ཡེ། །ཕྱྭ་ཁུ་ཡེ། གཡང་ཁུ་ཡེ། ཅེས་བརྡོད་ནས་གཡང་རྟེན་གི་འབྲུ་སྣ་

ཟས་སྣ་རས་ཀི་ཕུད་ཐམས་ཅད་དང་འཇིག་རྟེན་གི་ནྡོར་གཡང་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་བསམས་ལ། གཡང་

སྣྡོད་ནང་དུ་བླུགས་ནས། ཧཱུཾཿ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་མགྡོན་གཡང་གི་ལྷ། །གཏེར་བདག་ཆེན་པྡོ་

བདུན་ཅུ་བཞི། །བརྒྱ་ཁི་བཞི་སྟྡོང་འཁྡོར་བཅས་ཀིས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་ཕྱུག་

གཡང་རྣམས། །བསྡུས་བསྡུས་དེ་ནི་ཀི་ལི་ལི། །ཡྡོན་བདག་འདི་ལ་གཡང་གསྡོལ་

བ། །ད་ནི་གཡང་གི་སྲུང་མ་བཙལ། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ལ་སྡོ་བའི་གཡང་། །སྡོ་བཞི་

བསྲུང་བའི་ལྷ་བཞི་བསྐྡོས། ཀཻ། ཤར་ཕྡོགས་གཡང་གི་སྲུང་མ་ནི། །རྡོ་རེ་རིགས་ཀི་

ནྡོར་བདག་འབུམ། །གནས་ཁང་ཕྱྭ་གཡང་བསྲུང་བར་གིས། །རྒྱུ་སྦྡོར་སྦིན་པའི་

བདག་པྡོ་འདི། །ཇི་སིད་འཁྡོར་བ་མ་སྟྡོངས་བར། །ཆྡོས་སིད་མངའ་ཐང་མ་ཉམས་

ཤིག །ལྡོངས་སྤྡོད་དཔལ་རྒྱུན་མ་ཆད་ཅིག །རྡོ་རེ་འབར་བའི་རྒྱས་བཏབ་བྡོ། །ཀཻ། 

ལྷྡོ་ཕྡོགས་གཡང་གི་སྲུང་མ་ནི། །རིན་ཆེན་རིགས་ཀི་ནྡོར་བདག་འབུམ། །གནས་

ཁང་ཕྱྭ་གཡང་བསྲུང་བར་གིས། །རྒྱུ་སྦྡོར་སྦིན་པའི་བདག་པྡོ་འདི། །ཇི་སིད་འཁྡོར་

བ་མ་སྟྡོངས་བར། །ཆྡོས་སིད་མངའ་ཐང་མ་ཉམས་ཤིག །ལྡོངས་སྤྡོད་དཔལ་རྒྱུན་མ་

ཆད་ཅིག །རིན་ཆེན་འབར་བའི་རྒྱས་བཏབ་བྡོ། །ཀཻ། ནུབ་ཕྡོགས་གཡང་གི་སྲུང་མ་

ནི། །པདྨ་རིགས་ཀི་ནྡོར་བདག་འབུམ། །གནས་ཁང་ཕྱྭ་གཡང་བསྲུང་བར་གིས། །རྒྱུ་

སྦྡོར་སྦིན་པའི་བདག་པྡོ་འདི། །ཇི་སིད་འཁྡོར་བ་མ་སྟྡོངས་བར། །ཆྡོས་སིད་མངའ་

ཐང་མ་ཉམས་ཤིག །ལྡོངས་སྤྡོད་དཔལ་རྒྱུན་མ་ཆད་ཅིག །པདྨ་འབར་བའི་རྒྱས་

བཏབ་བྡོ། །ཀཻ། བྱང་ཕྡོགས་གཡང་གི་སྲུང་མ་ནི། །འཕྲིན་ལས་རིགས་ཀི་ནྡོར་བདག་
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འབུམ། །གནས་ཁང་ཕྱྭ་གཡང་བསྲུང་བར་གིས། །རྒྱུ་སྦྡོར་སྦིན་པའི་བདག་པྡོ་

ནས། །ཇི་སིད་འཁྡོར་བ་མ་སྟྡོངས་བར། །ཆྡོས་སིད་མངའ་ཐང་མ་ཉམས་

ཤིག །ལྡོངས་སྤྡོད་དཔལ་རྒྱུན་མ་ཆད་ཅིག །འཕྲིན་ལས་འབར་བའི་རྒྱས་བཏབ་

བྡོ། །གཏེར་སྒྲུབ་གྲྡོལ་རྒྱུའི་ཐུན་སྔ་མའི་སྔ་དྡོའི་ཐུན་གི་མཐར་སྡོགས་ལ། གང་ཡང་བདག་བྡོ་སྡོགས་

དང་། མ་རེད་ཡྡོངས་སུ་སྡོགས་ཀིས་ནྡོངས་པ་བཟྡོད་པར་གསྡོལ། མདུན་བསྐེད་ཀིས། འདིར་

ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ། །ཞེས་པ་ནས། ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་

བར་བརྡོད་དེ། རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བདག་བསྐེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གི་གནས་

སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་ལ་སྐུའི་སྟྡོད་སད་ནས་རིམ་གིས་འྡོད་དུ་ཞུ་སྟེ་མི་

དམིགས་པར་སྟྡོང་པར་གྱུར། སྟྡོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་འཕགས་པ་ཛམ་བྷ་ལའི་

སྐུར་བཞེངས་པའི་སྤི་བྡོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པར་

གྱུར། ཞེས་བརྡོད། གཏེར་ཆེན་པྡོའི་བུམ་པའམ། གའུའམ་སྒྡོམ་བུ་རྟེན་དང་བཅས་པ་མཛོད་ལུགས་

སྡོགས་སུ་སྤན་འདེན་པའི་ཚེ་སྡོས་དུད་དང་རྡོལ་མྡོའི་སྒས་མདུན་བསུས་ཏེ། སྤན་དངས་པ་ལ་སྐར་མ་

རྒྱལ་སྡོགས་ཀི་གཟའ་སྐར་འཕྲྡོད་སྦྡོར་ལེགས་པའི་ཉིན་མཆྡོད་བསྟྡོད་བཟླས་པ་མདྡོར་བསྡུས་གཡང་

འབྡོད་དང་བཅས་པ་དུས་དུས་སུ་བྱ་ཞིང་རབ་གནས་དང་སྡོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་

མཐར་བརྒྱན་པར་བྱའྡོ། །

སྨས་པ། འཕྲིན་ལས་འགྡོག་མེད་སྟྡོབས་ལྡན་འདེན་བྱེད་རྡོའི། །དཔལ་འབྱྡོར་

རི་ཡི་སིང་པྡོ་སྡུད་པ་བཞིན། །རིན་ཆེན་བུམ་བརྒྱ་སྐེས་ཀི་འབར་བའི་འྡོད། །ལྷ་ཆེན་

ཆུ་ཡི་དབང་པྡོ་རྟག་ཏུ་བསྟེན། །རྒྱལ་བ་ཉི་མའི་གཉེན་དང་ཛེ་ཏ་རི། །པཎ་གྲུབ་ཆེ་

རྣམས་མཆྡོག་ཏུ་བསྔགས་པའི་ཡུལ། །ཛམ་ལྷའི་བུམ་པ་བཟང་པྡོ་སྒྲུབ་པའི་
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ཐབས། །སེལ་བ་འདི་ཡང་དྡོན་དུ་ཡྡོད་པ་བྱས། །འདིར་འབད་ལེགས་བྱས་པདྨ་

དཀར་པྡོའི་ཚལ། །ཆྡོས་འབྱྡོར་བདེ་སྐིད་ཟེའུ་འབྲུ་སྤུངས་པ་ལ། །སྐལ་བཟང་བྷྲ་མ་ར་

ཡི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །བྱང་ཆེན་སིང་པྡོ་ལེགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཕི་ལ་བཀྲ་

ཤིས་དགེ་མཚན་རབ་ཏུ་དཀར། །ནང་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་གཡས་སུ་

འཁིལ། །གསང་བ་བཀྲ་ཤིས་ཕྱྭ་གཡང་བུས་པའི་སྒས། །ཀུན་ལ་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་

སན་ཁབ་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་མི་འཛད་ནམ་མཁའི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་པའི་ཐབས་ཟབ་མྡོ་འཕགས་ཆེན་ཛམ་

བྷ་ལ་སེར་པྡོའི་སྡོ་ནས་གཏེེར་ཆེན་པྡོའི་བུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆྡོ་ག་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁི་རིན་པྡོ་ཆེ་སེངྷ་དྷྭ་

ཛའི་གསུང་ལ་གཞིར་བྱས་ཡིག་རིང་གིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ། བགིས་པ་འདི་ནི་འཕགས་མཆྡོག་གཞྡོན་ནུ་ནྡོར་

བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ལྟར། མཚན་ལྡན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཙུག་གི་ནྡོར་བུར་བསྟེན་ཅིང་ལུང་རྟྡོགས་

ཡྡོན་ཏན་རིན་པྡོ་ཆེས་ཐུགས་རྒྱུད་མངྡོན་པར་ཕྱུག་པའི་མཁས་གྲུབ་འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པྡོ་སྐུ་

མདུན། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པྡོས་ནན་གིས་བསྐུལ་བའི་ངྡོར། ཡུལ་

གངས་ཅན་གི་ཤཱཀའི་དགེ་སྡོང་བྡོ་བཟང་བསྟན་པ་ཆྡོས་འཕེལ་ལམ། དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་

དགེས་རབ་རྡོ་རེར་འབྡོད་པས། ཆྡོས་འབྱྡོར་རབ་རྒྱས་ནྡོར་བུའི་གིང་དུ་སྦར་བའི་ཡེ་གེ་པ་ནི། ཛ་ཡ་པ་ནག་

ལེགས་རྡོ་རེས་བྲིས་པའྡོ།། །།
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༄༅། །ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་ནྡོར་སྒྲུབ་ངག་འདྡོན་གི་གྡོ་རིམ་བསམ་

འཕེལ་འདྡོད་འཇྡོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །ན་མྡོ་ཨཱརྱ་ཛམ་བྷ་ལ་ཧྲི་ད་ཡ། རབ་དཀར་ཟླ་བ་ཞུན་མའི་ཕུང་པྡོའི་

སྐུ། །རབ་ཡངས་ལྷ་ཡི་ལམ་བཟང་འགེངས་པའི་དཔལ། །རབ་མང་འདྡོད་དགུའི་སྤིན་

གི་མེ་ཏྡོག་འབུམ། །རབ་སྦིན་ནྡོར་གཏེར་དབང་པྡོས་དགེ་ལེགས་སྡོལ། །ཕྱྭ་གཡང་

རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལས་ལེགས་འྡོང་གཏེར། །དགྡོས་འདྡོད་ཅི་དགར་སྐེས་སུ་སིན་

པའི་དཔྱ། །བསྡོད་ནམས་གདེངས་ཅན་གནས་ལས་བསྡུས་པའི་ནྡོར། །སྒྲུབ་ཐབས་

འཁྡོར་ལྡོའི་རྟ་ཡིས་དངས་ཏེ་སེལ། །ཟླ་མེད་དེད་དཔྡོན་དི་པཾ་ཀ་ར་རེའི། ། རྣམ་

དཔྱྡོད་གདམས་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལ་བརྟེན་ནས། །རྒུད་ཚོགས་བ་ཚའི་རིང་ལ་མི་

གནས་པ། །ཡིད་ཅན་བདེ་བ་མཆྡོག་ནྡོར་ཟྡོང་དུ་འགྲིམས། །དེ་ལ་འདིར་མཉམ་མེད་ཇྡོ་བྡོ་

ཨ་ཏི་ཤའི་ལུགས་ཀི་ཛམ་དཀར་འབྲུག་ཞྡོན་ལྷ་ལྔའི་སྡོ་ནས་ནྡོར་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་སྦྡོར་བ་དང་

བཅའ་བཤམས་སྡོགས་ནི་གཞན་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱས་ཏེ། དངྡོས་གཞི་ངག་འདྡོན་གི་རིམ་པ་ནི། རྒྱལ་

བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཇྡོ་བྡོའི་བསྟྡོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དེ་ནས་སྒྡོལ་མའི་མཎལ་

བཞི་པ་བྱས་ན། ཇྡོ་བྡོའི་ཞལ་གཟིགས་ཀི་རྣམ་ཐར་དང་ཡང་མཐུན་ཞིང་འཕྲིན་ལས་ཀི་ལྷ་ཡིན་པས་དངྡོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་གནད་ཡྡོད་པ་གསུང་རྒྱུན་ཡིན་པས། ༈ ཐུན་དང་པྡོ་ལ་སྒྡོལ་ཆྡོག་རྒྱས་པར་

སྐིད་གྲྡོང་ཡྡོངས་འཛིན་པཎི་ཏའི་གསུང་ལྟར་དང་། བསྡུ་ན་ཕུར་ལྕྡོག་གསུང་བཞིན་གང་རུང་བྱ། ༈ ཐུན་
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གཉིས་པ་ལ་བདག་བསྐེད་བསྡོམ་པར་བྱ་ཚུལ་ཡིག་རིང་དུ་ཁ་སར་པ་ཎི་བདག་བསྐེད་བྱེད་པར་གསུངས་

ཤིང་། བ་མ་གཞན་མང་པྡོས་བདག་བསྐེད་གང་བྱས་ཀང་ཁད་མེད་པར་གསུངས་ཀང་། འདིའི་བྱིན་རླབས་

སྐབས་བདག་བསྐེད་ཛམ་དཀར་དགྡོས་པ་ཡིག་རིང་དུ་གསལ་བ་དང་། ཕྡོགས་གཅིག་པར་མ་ཟད། དངྡོས་

གྲུབ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བ་བ་མའི་གསུང་རྒྱུན་ཡིན་པས། ༈ ཐུན་གསུམ་པ་བདག་བསྐེད་སྐབས་འགྲྡོ་སེམས་

བསྐེད་ནས་བཟླས་པ་གཏྡོར་འབུལ་མཆྡོད་བསྟྡོད་བར་རྒྱ་ནག་ཁིི་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་བྡོ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་

གསུང་བཞིན་དང་། དེ་ནས་ཆུ་སྦིན། མདུན་དུ་པད་ཟླ་ཛམ་ལས་ཛམ་བྷ་ལ། །ཞེས་པ་ནས། 

གཤེགས་གསྡོལ་བགིས་ཏེ་དངྡོས་གྲུབ་ལེན་པའི་བར་དེའི་གསུང་བཞིན། མདུན་བསྐེད་གའུ་སྒྲུབ་ཆྡོག་

ནས་གཏང་རག་མཆྡོད་པའི་བར་འཕྡོངས་རྒྱས་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་བྡོ་བཟང་བསྟན་པའི་སྒྡོན་མེས་

མཛད་པའི་བསམ་འཕེལ་འདྡོད་དགུའི་གཏེར་ཆེན་ལྟར་བགིས་ཏེེ། ཆུ་སྦིན་མདུན་དུ་པད་ཟླ་ཛམ་ལས་ནས་

གྡོང་ལྟར་རྒྱ་ནག་ཁི་ཆེན་གསུང་ལྟར་བྱ། དེ་ནས་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པ་ངེས་ཅན་དུ་བྱ་དགྡོས་པ་དང་། མ་

བྱས་ན་ཆྡོ་ག་ཆད་ལྷག་འགྲྡོ་བ་དེ་འད་ནི་མིན་ཀང་། དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཕག་ལེན་ལ་ཆྡོ་ག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གནང་གི་ཡྡོད་པ་དེ་ལྟར་བགིས་ན། ཇྡོ་བྡོ་རེས་རྒྱ་བརྩྡོན་འགྲུས་སེང་གེ་ལ་གནང་བའི་

ཆིག་བརྒྱུད་མ་གཡང་འགུགས་ཟབ་མྡོའི་གདམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཀའ་རྒྱ་དམ་པར་མཛད་པ། རྒྱལ་ཀུན་

ཐུགས་རེ་གཅིག་བསྡུས་པ། །ཞེས་པ་ནས། ཁམས་གསུམ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧྡོཿ ཞེས་པའི་བར་

དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་བའི་དབང་པྡོ་ཀུན་གཟིགས་ལྔ་པ་ཆེན་པྡོའི་གསུང་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་བ་དང་། 

གཞན་ཡང་རང་ཉིད་གང་ལ་དད་པའི་བ་མ་གཞན་གིས་གསུང་གི་གཡང་འབྡོད་ཀང་བར་འདིར་འདྡོན། དེ་

ནས་གྡོང་གི་ཇྡོ་བྡོ་རེའི་གཡང་འབྡོད་ཀི་མཇུག །ཕྱྭ་གཡང་བརྟན་པའི་ཤིས་བརྡོད་ནི། ཛམ་ལྷ་དཀར་པྡོ་

འཁྡོར་བཅས་ལ། ནས། ལེགས་ཚོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤྡོག །གི་བར་བརྡོད། 

མཇུག་ཏུ་གཏང་རག་མཆྡོད་བསྟྡོད་བཟྡོད་གསྡོལ་དང་བརྟན་བཞུགས་ཤིས་བརྡོད་སྡོགས་འཕྡོང་རྒྱས་

མཁན་ཆེན་གསུང་ལྟར་བྱའྡོ། །
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སྨས་པ། ཚུལ་ལྡན་ཆྡོས་བཞིན་སྤྡོད་པའི་གང་ཟག་ལ། །སྟྡོབས་འབྱྡོར་དཔལ་

གིས་ཕྡོངས་པ་སུ་ཞིག་ཡྡོད། །འྡོན་ཀང་སྦིན་པའི་བྱ་བ་མ་གྡོམས་པས། །འབྱྡོར་མེད་

རྒུད་པ་སེལ་བའི་ཐབས་འདི་མཆྡོག །དེ་ནས་མནྡོག་ཆུང་ཚེ་འདིའི་ལག་ཆ་ཙམ། །མ་

ཤྡོར་སྐེ་དགུ་མཐའ་དག་འགྲྡོ་བ་ལ། །མཁྡོ་དགུ་གང་འདྡོད་སྟེར་ལ་མི་ཞུམ་

པའི། །ནྡོར་བདག་གཏེར་གི་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་པར་མཛོད། །འདིར་འབད་དགེ་བ་ལྷ་

ཡི་གཙུག་རྒྱན་བཞིན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་གི་ཕན་བདེའི་བྱེད་པྡོ་དེས། །ཡིད་འདྡོད་

དབྱིག་གི་ཆར་པ་མི་འཛད་པས། །བདེ་ལེགས་དཔལ་གིས་སྣྡོད་བཅུད་ཁེངས་པར་

ཤྡོག །གྡོང་མ་ཆེན་པྡོའི་ལུང་གིས་ཧྡོར་ཡར་ཙི་རེག་ནེ་མེག་སེན་ཧྡོར་ཆེན་ཆིང་ཇྡོ་རིག་ཐུ་དཔེ་ཏཱ་ཆི་ཝང་

ཆེན་ནས་ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའི་གཏེར་སྒྲུབ་དང་ཆུ་སྦིན་བསྒགས་ནས་ངག་འདྡོན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁི་ཆེན་

རྒྱ་ནག་པ་ཆེན་པྡོའི་གསུང་དང་། འཕྡོང་རྒྱས་མཁན་ཆེན་ཡིག་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དགྡོས་ཞེས་བསྐུལ་

བའི་ངྡོར། འཕྡོང་རྒྱས་མཁན་པྡོའི་གསུང་ནི་ལྕགས་ར་པཎིཏའི་ཡིག་ཆ་དང་ཡང་མཐུན་འདུག་པས། དེ་

གཉིས་ཀི་ཆྡོ་ག་གུང་བསྒིགས་པ་འདི་ནི། བྡོད་ཆྡོས་རྒྱལ་ལྷ་ཡི་གདུང་བརྒྱུད་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་གི་

ཉེ་རིགས་སུ་སྐེས་ཤིང་། རེ་བ་མའི་བསྟན་པ་ཕྡོགས་མཐར་སེལ་བའི་དར་ཆེན་མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་

གི་སྐེ་མིང་འཛིན་པ། ༧ ཤཱཀའི་དགེ་སྡོབ་སིད་གསུམ་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྡོ་རེས་ཤར་ཕྡོགས་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པྡོའི་ཉེ་ཟུར་གྡོང་མའི་ལུང་གིས་སེ་འདུས་གིང་ཞེས་བསྔགས་པའི་ཆྡོས་གྲྭ་ཆེན་པྡོར་སྦར་

བའྡོ། །དགེའྡོ། །སར་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །ཛམ་སེར་གི་ཆུ་སྦིན་མདྡོར་བསྡུས་སེ་བཞིའི་དཔལ་འབྱྡོར་

འགུག་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །ན་མཿ ཤྲི་བཛྲ་དྷ་ར་ཡེ། གང་ཞིག་བསེན་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་རྩེར། ། ཡུད་

ཙམ་མཆྡོད་པས་དབྱིག་གི་གཏེར། །སྦིན་མཛད་སྔྡོན་གི་གནྡོད་སྦིན་ཆར། ། དག་

བྱེད་འབུལ་ཚུལ་མདྡོར་བསྡུས་འབྲི། །དེ་ཡང་བརྒྱ་རྩ་སྡོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་ཁྲུས་གསྡོལ་གི་

འྡོག་དང་། སྐབས་གཞན་དུ། རང་གི་མདུན་དུ་རིན་པྡོ་ཆེའི་སྣྡོད་ཆུ་གཙང་གིས་བཀང་བ་བཤམས་ཏེ། 

སྐབས་སེམས་མདྡོར་བསྡུས་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་བས། སྐད་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ཛམ་བྷ་ལའི་སྐུར་

གསལ་བར་མྡོས་ལ། ༈ མདུན་དུ་ཛམ་བུ་ན་དའི་སྣྡོད་ཡངས་པྡོའི། །ལྟེ་བར་པད་ཟླའི་

སྟེང་དུ་ཆུའི་ཐུབ་པ། །གཡས་གཡྡོན་ཕག་གིས་བི་ཛ་པུ་ར་དང་། །དཔལ་ཀུན་འདྡོད་

པ་འཇྡོ་བའི ་ནེའུ་ལེ་འཛིན། །རིན་ཆེན་རྒྱན་མང་རྒྱལ་བའི་མཚན་བཟང་

ཟླས། །མངྡོན་སྤུད་སྒྲུབ་པྡོར་དགེས་བཞིན་བཞུགས་པ་ཡི། །སྤི་བྡོར་པཾ་ལས་ཡན་

ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི། །གཞྡོལ་འགྲྡོའི་རྒྱུན་འབུལ་དབྱིག་གི་ཆར་ཕྡོབས་ཤིག །ཅེས་

བརྡོད་ཅིང་གཏྡོར་སྣྡོད་ཀི་ནང་དུ་ཛམ་བྷ་ལ་དངྡོས་སུ་བཞུགས་པའི་སྤི་བྡོར་ཆུ་འབུལ་བར་བསམས་ལ། 

ༀ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྟྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་བཟླ་བཞིན་ཆུ་གཙང་གི་རྒྱུན་ལེགས་པར་སྒེངས། མཐར། 

ༀ་ཨཱརྱ་ཛམ་བྷ་ལ་ཨརྒྷཾ་སྡོགས་ཀིས་མཆྡོད་ཅིང་། རིན་ཆེན་ས་ཟླའི་ལྷུན་པྡོའི་མཛེས་

བརིད་ཀིས། །སྐེ་རྒུའི་ཡིད་འཕྲྡོག་འཛད་མེད་ནྡོར་གི་དཔྱིད། །འགྲྡོ་འདིའི་ཕུན་

ཚོགས་འདྡོད་དགུར་འཇྡོ་བའི་གཞི། །དཔལ་ལྡན་རྨུགས་འཛིན་ལྷ་ཁྡོད་བསྟྡོད་པར་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽
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བགི། །བདག་དང་རིས་བྲལ་ཡིད་ཅན་ཀུན། །ཕྡོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲྡོལ་

ནས། །ཆྡོས་མཐུན་དཔལ་འབྱྡོར་ལྡོངས་སྤྡོད་ཀིས། །ཕྱུག་ཅིང་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པར་

མཛོད། །ཅེས་འཕྲིན་ལས་བཅྡོལ་ནས་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་བསམས་ལ། ཛམ་བྷ་ལ་སིངྡི་ཕ་ལ་

ཧཱུཾ། ཞེས་བརྡོད་ཅིང་ཆུ་ཐིགས་གཅིག་དངྡོས་གྲུབ་ཀི་དྡོན་དུ་རང་གི་ལྕེ་ལ་བཞག་ནས། མགྲྡོན་དམིགས་

མེད་ཀི་ཀྡོང་དུ་ཐིམ་པར་བསམ་མྡོ། །ཚུལ་འདི་ཉིད་ཀུན་སྡོང་དག་པས་རྒྱུན་གི་རྣལ་འབྱྡོར་དུ་བྱས་ན། ཆྡོས་

མཐུན་གི་འབྱྡོར་བས་མི་ཕྡོངས་པར་མངྡོན་སུམ་གི་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཡང་། དེང་དུས་ཀི་དགེ་ཚུལ་སྡོང་

ཕལ་མྡོ་ཆེ་ཞིག་གིས། རྒྱལ་བས་རེས་སུ་གནང་ཞིང་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་མེད་པའི་ལེགས་ཚོགས་སྒྲུབ་ཚུལ་བྱ་ས་བ་

འདི་འད་བྡོར་ནས། ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་རྒྱལ་བའི་བཅས་པ་རིན་པྡོ་ཆེ་ཁད་དུ་བསད་དེ། ཁེ་ཚོང་དང་སྡོ་ནམ་

སྡོགས་ལ་འཇུག་པ་ནི་བདུད་ཀི་རྣམ་པར་བསླུས་པ་ཁྡོ་ནའྡོ། །དེས་ན་བདག་ལེགས་སུ་འདྡོད་པ་དག་གིས་

གཡྡོ་སྒྱུའི་ཁེ་ཚོང་སྡོགས་བྡོར་ནས་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་བསབ་ཁིམས་དག་པར་བསྲུང་བ་གཞིར་

བཟུང་ནས་ཚུལ་འདི་ལ་བརྩྡོན་པར་མཛོད་ཅིག །ཆྡོས་མཐུན་གི་འཚོ་བས་ཕྡོངས་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི། 

ཚད་མའི་སྐེས་བུ་སྟྡོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བསླུ་བ་མེད་པའི་རྡོ་རེའི་ཞལ་བཞེས་ཡིན་ནྡོ། །

 སྨས་པ། རྣམ་རིག་བུང་བའི་དལ་རྟེན་སྟེང་འཕྡོ་བའི། །ངེས་ལེགས་མངར་

ལྡན་གཞིབ་ལ་འཕྲལ་གང་གིས། །མཐུན་རྐྱེན་འདབ་ཕྲེང་གྲྡོལ་བར་དགྡོས་མཐྡོང་

ནས། །མན་ངག་རྟ་བདུན་འྡོད་སྣང་འདི་སྤྡོས་སྡོ། །གཟུགས་ཅན་ལས་བསྡུས་པའི་

གཟུགས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགྡོས་དྡོན་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྡོ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གམ་

བཅར་རིགས་ལམ་སྨ་བ་གཉེར་དགེ་ཚུལ་བྡོ་བཟང་ཟླ་འྡོད་སྡོགས་དྡོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་

བ་དང་། གཞན་ཀུན་ལ་ཡང་ཕན་པར་མཐྡོང་ནས། ཆྡོས་སྨ་བ་བྡོ་བཟང་བསྟན་པ་ཆྡོས་འཕེལ་དཔལ་བཟང་

པྡོས་ལྷག་པའི་བསམ་པས་བགིས་པའྡོ། །དགེའྡོ། །སར་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་དང་སྡོང་ཆེན་པྡོའི་མན་ངག་

སན་རྒྱུད་བཀའ་རྒྱ་མ་བཀག་ཆྡོག་ཏུ་བཀྡོད་པ་དུག་རིགས་

དི་མ་འཁྲུད་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །ན་མྡོ་གུ་རུ་བུངྡ་བྡོངྷི་ས་ཏྭ་ཡེ། ཐུགས་བསྐེད་གདུགས་བཟང་དཀར་པྡོས་

བསིལ་བའི་རེག །སིད་ཁམས་གདུང་བའི་ངལ་གསྡོའི་སན་པའི་ཕུལ། །མཚན་དཔེའི་

བཀྲགས་མདངས་འཚེར་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུའི། །བཻཌཱུར་མདངས་འཛིན་བདེ་གཤེགས་

དེ་ལ་འདུད། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་གསེར་འགྱུར་རྩིས། །རགས་པའི་ལུས་

ལ་རྡོ་རེེའི་སྡོག་བསྒྲུབས་ནས། །བདེ་སྟྡོང་དབྱིངས་ལ་འདྡོད་དགུར་རྡོལ་མཛད་

པའི། །གྲུབ་པའི་དཔལ་འཛིན་ག་ཽརཀྵ་དེ་རྒྱལ། །སྔྡོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་ལྟྡོ་འགྲྡོའི་ལྕེས་

ཟིན་པའི། །གདུག་པའི་དུག་རེག་གཉེན་པྡོ་མ་ཀི་ཏ། །ཀུན་ལ་གབ་པའི་གདམས་ཟབ་

བདུད་རྩིའི་སྐེས། །བརྩེ་བའི་བྡོ་ཡིས་འདི་ན་སེལ་ལ་སྤྡོ། །

དེ་ལ་འདིར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གསང་ཆེན་བ་ན་མེད་པའི་གདམས་པའི་ཚུལ་མ་ལུས་པ་བཀའ་

བབས་བདུན་གི་སྡོ་ནས་དར་བ་ལས་མན་ངག་སྣ་ཚོགས་པའི་བཀའ་བབས། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་

དཔལ་གཽ་རཀྵ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་ཟབ་ཅིང་ངྡོ་མཚར་བ། དུག་བཅྡོས་པུ་རི་སྒ་གཅན་

གི་གདམས་པ་ཟབ་མྡོ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཆྡོ་ག་འདྡོན་བསྒིགས་བཀག་ཆྡོག་ནག་འགྲྡོས་སུ་བཀྡོད་པ་ལ་སྦྡོར་
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བ་ཡྡོ་བྱད་ཀིི་བཅའ་གཤྡོམ་བཀྡོད་པ་དང་། དངྡོས་གཞི་དུག་སྦྡོང་གི་ཆྡོ་ག་བྱེད་པའི་ཚུལ་དང་། མཇུག་ཏུ་

བསྲུང་བའི་ཆྡོ་ག་བཀྲ་ཤིས་དང་བཅས་པ་སྟེ་གསུམ་མྡོ། །དང་པྡོ་ནི་གནས་ཁང་གཙང་མ་བྱི་དྡོར་བྱས་པའི་

ནང་། སྟེགས་མཐྡོ་བའི་ཁར་གཞི་མ་དཀར་པྡོ་གཙང་བ་བཏིང་པའི་སྟེང་ནས་འབྲས་སྡོགས་ཀི་གཡུང་དྲུང་

བཀྡོད་པའི་དབུས་སུ་པུ་རི་མཆྡོད་རྟེན་ལྕགས་ལྟེམ་ཞབས་ལྡན་གཙོ་བྡོར་གྱུར་པའི་རྟེན་གསུམ་གང་

འཛོམས་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་བཤམ་མྡོ། །དེའི་མདུན་དུ་མཆྡོད་པ་རྣམ་ལྔ་སྡོགས་མཆྡོད་པ་བཤམ། 

བུམ་པ་ཆུས་བཀང་བ་ར་བྱའི་སྒྡོ་ཆུན་གིས་བརྒྱན་པ་དང་། རིན་པྡོ་ཆེའི་སྣྡོད་དུ་འབྲུ་དཀར་གི་བཀང་པའི་

ཁར་མདའ་དར་དཀར་སེར་དམར་ལང་སྔྡོན་པྡོ་ནག་པྡོ་དྲུག་འཇྡོག །དེའི་མདུན་དུ་སྣམ་བུའམ་རས་སྡོགས་

དཀར་པྡོ་དི་མ་མེད་པའི་གདན་ཤར་རིང་པ་གཅིག་བཏིང་ལ། དེའི་གཡས་སུ་མཐིལ་དུ་འབྲུ་དཀར་པྡོའི་

གཡུང་དྲུང་བྲིས་པའི་སྟེང་དུ་སན་པ་ཁ་ཤར་དུ་བལྟས་ལ་གནས། གདན་དེའི་སྐེད་པའི་དཀིལ་དུ་བ་དམར་

ཟལ་གི་ལྕི་བ་དང་གཅིན་གིས་སྦྲུས་པའི་མི་གཟུགས་སྦྲུལ་གི་མགྡོ་ཅན་བཅྡོས་ལ་གན་རྒྱལ་དུ་བཞག་

པའམ། མ་འཛོམས་ན་རྡོ་དཀར་གྡོང་ལ་མི་ལུས་སྦྲུལ་མགྡོ་ཅན་བྲིས་ཀང་རུང་ངྡོ་། །དེའི་སྟེང་དུ་བྲིས་སྐུ་

འགྡོད་པར་བྱ་སྟེ། བྲིས་སྐུ་རས་སམ་ཤྡོག་བུའི་གཞི་ལ་དང་སྡོང་ཆེན་པྡོ་པུ་རི་སྐུ་མདྡོག་སྨུག་པྡོ་དབུ་སྐྲ་སྤི་

བྡོ་བཅིངས་པ་ཨག་ཚོམ་བྲང་གི་རྒྱ་མདྡོར་སེབས་པ། རིན་པྡོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན། མགུལ་བརྒྱན། ཕག་གདུབ། 

ཞབས་གདུབ་ཀིས་བརྒྱན་པ། རས་གཟན་དཀར་པྡོས་སྟྡོད་གཡྡོགས་པའི་སྐུ་གཅེར་བུ་དང་པྡོར་བཞེངས་

སྟབས་སུ་བཞུགས་པའི་ཞབས་གཉིས་ཀི་སེངྒེ་ནག་པྡོ་གཉིས་ཁ་ཕིར་ཕྡོགས་པའི་གདན་ལ་གནྡོན་པ། 

གསེར་གི་སན་ཆ་དང་ཚངས་པའི་སྐུད་པས་དཀྲིས་པ། ཕག་གཉིས་འཁར་དཀྲྡོལ་བསྣམས་པ། སྐུའི་གཡས་

གཡྡོན་དུ་སྦྲུལ་སྔྡོ་ལང་གཉིས་གེན་དུ་ལངས་པའི་གདྡོང་དང་སྡོང་གི་གཙུག་རྒྱན་གི་གྡོང་དུ་འཛོམས་པ། 

དང་སྡོང་མཆན་གཡས་གཡྡོན་ནས་འྡོག་ཏུ་རིམ་པས་ར་བྱ་མདངས་བཀྲ་གཉིས་ཁ་ནང་དུ་བལྟ་བ། སྦལ་བ་

སེར་པྡོ་གཉིས་གེན་དུ་ཕྡོགས་པ། ལྕགས་སྤང་གཉིས་གཡྡོན་དུ་བལྟ་བ། ཟངས་འཕར་གཉིས་གཡས་སུ་

བལྟ་བ། ཉ་སྔྡོན་གཉིས་ནང་དུ་བལྟ་བ། ཉ་རྡོ་ཏི་ཧི་ཏ་དང་སིག་པ་སྔྡོན་པྡོ་ནང་དུ་བལྟ་བ། པདྨ་དཀར་པྡོའི་
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སྡོང་པྡོ་གཉིས་གེན་དུ་ཕེས་པ་རྣམས་བྲིས་པ་མདུན་ཤར་དུ་བསྟན་ལ་བཀྡོད་པར་བྱའྡོ། །གདན་དཀར་དེའི་

གཡྡོན་ཕྡོགས་སུ་འབྲུ་དཀར་གི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ་བྲིས་པའི་ལྟེ་བར་འབྲུ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཁར་བཀྲ་ཤིས་རས་

རྟགས་བཀྡོད་པ་བཞག །དེའི་ཁར་སྟྡོང་སྐུད་སྣ་ལྔའི་འཁིལ་ཐག་འདྡོམ་གང་དང་ཁྲུ་གསུམ་པ་འཁིལ་ཐབས་

སུ་བཞག་པའི་སྣེར། མཆྡོད་རྟེན་གི་མགུལ་དུ་བཏྡོགས་པ་ལ་བཞག །དེ་དག་གི་མདུན་དུ་སྔ་མ་ལྟ་བུའི་

གདན་ནག་ཤར་རིང་བཀྡོད། གདན་དཀར་ནག་དེ་གཉིས་འཛོམས་པའི་བར་དང་སྡོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་

མདུན་ཐད་དུ་མཁར་གཞྡོང་ངམ་ཀ་ཏྡོ་རའི་ནང་དུ་རྒྱུན་འབབས་ཀི་ཆུ་གཙང་བ་རྡུལ་སྡོགས་མེད་པ་རས་

དཀར་པྡོ་དི་མེད་ཚགས་བཟང་བ་ལ་བཙག་ནས་བླུགས་པས་སུམ་ཆ་ཙམ་བཀང་། གདན་ནག་ཤར་རིང་གི་

སྟེང་དེར་ནད་པ་དེ་ཉིད་ཁ་ནུབ་སྟེ་སན་པ་ཕྡོགས་ལ་གྱུ་ནས་ལག་པའི་ངར་གདྡོང་ཕེད་མན་ཆད་དག་པར་

བཀྲུས་པ་སེན་མྡོའི་བར་གི་ནག་དི་སྡོགས་མེད་པར་བྱས་པ་འདུག་ཚུལ་ལྷྡོད་ངེར་གནས་པའི་ལག་སྡོར་

བཅུའི་བར་དུ་སྨྱུག་སྦུབས་ཧ་ཅང་སྦྡོམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཚིགས་སྡོགས་མེད་པའི་ཁྡོང་སྟྡོང་མཐྡོ་གང་རེའི་ཚད་

ཙམ་སྡོར་མྡོའི་བར་ནས་མངྡོན་ཐུབ་ཙམ་གི་ཚད་བརྒྱད་དང་། རྐང་སྡོར་བཅུའི་བར་དུའང་དེ་བཞིན་སྨྱུག་

སྦུབས་བརྒྱད་དང་། རྣ་བ་གཉིས་ཀི་ནང་དུའང་དེ་འདའི་སྨྱུག་སྦུབས་རེ་རེ་བརྩིར་བའི་རྩེ་རྣམས་མགྡོ་མཇུག་

ཆུ་རྒྱུན་དང་མཐུན་པར་ཀ་ཏྡོ་རའི་ཆུའི་ནང་དུ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩེ་ནུབ་པར་བྱས་ནས་ཆུ་སྣྡོད་ཀི་ཁར་སྒུར་

ཐབས་སུ་འདུག་གྡོ །ཆུ་སྣྡོད་དེའི་གཡས་སན་པའི་མདུན་དུ། ས་སེར། དུག་ཤིང་། མེ་སྒྡོན། རླུང་གཡབ། ཁྡོ་

ལྕགས་རྣམས་ཀང་འདུ་བྱ་བ་དང་། ཡུངས་ཐུན་འཐྡོར་ནས་སྡོས་སྡོགས་ཀང་བཤམ། སན་པས་སྐབས་འགྲྡོ་

སེམས་བསྐེད་བྱས་ནས་ཁྲུས་ལྷ་གང་རུང་ངམ། ཁད་པར་དུ་རིག་སྔགས་ཀི་རྒྱལ་མྡོ་ར་བྱ་ཆེན་མྡོ་དུག་

སེལ་མའི་བདག་བསྐེད་བསེན་པ་དང་། ར་བྱ་ཆེན་མྡོའི་བུམ་བསྐེད་སྒྲུབ་པར་བྱའྡོ། །

གཉིས་པ་དངྡོས་གཞི་དུག་སྦྡོང་གི་ཆྡོ་ག་བྱེད་པའི་ཚུལ་ནི། སན་པས་མདའ་དར་སེར་པྡོ་ཐྡོགས་

ལ་གཡྡོབ་ཅིང་འདི་སྐད་དྡོ། །ཀེ་ཧྡོ། སྔྡོན་ཚེ་རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི། །རང་དྡོན་སངས་

ནས་ཐུགས་བསྐེད་བརྟན། །སེམས་ཅན་དྡོན་ཕིར་མངྡོན་སངས་རྒྱས། །དེ་ཕིར་རང་
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སངས་རྒྱས་ལས་འདས། །སར་ཡང་རང་བདེ་དག་པའི་ཞིང་། །སངས་ནས་སིགས་

ལྔའི་འགྲྡོ་དྡོན་དུ། །གནས་ངན་འཁྡོར་བའི་འདབ་ཁྡོད་འདིར། །སྤྲུལ་པའི་པདྨྡོ་ཅིར་

ཡང་བསྐྲུན། །ཁད་པར་དུག་ནད་གདུག་པའི་གཟེར། །འགྲྡོ་བ་ཀུན་ལ་ཐེབས་པ་

ལ། །དང་སྡོང་ཆེན་པྡོ་པུ་རི་རུ། །སྤྲུལ་ནས་དུག་འཇྡོམས་ཆྡོ་ག་བརྩམས། །དུག་ནུས་

བཅྡོམ་དང་དུག་ལེན་པའི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྤྲུལ་ཅིར་ཡང་བསྟན། །དེང་འདིར་དུག་

ནད་བསལ་བའི་ཕིར། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དང་སྡོང་མཆྡོག །པུ་རི་དཀྡོན་མཆྡོག་

རྩ་གསུམ་དང་། །རྟེན་གསུམ་མ་ལུས་གཤེགས་སུ་གསྡོལ། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾཾ་ཧྡོཿ གཉིས་

མེད་བཞུགས། །དེ་ཡི་ཐུགས་འྡོད་འཕྲྡོ་བ་ཡིས། །དུག་འཇྡོམས་གཟིར་བའི་མ་ཡུ་

ར། །དུག་གཞི་ས་སྦལ་སེར་པྡོ་དང་། །དུག་མཆེ་དཔལ་ལྡན་ལྕགས་སྤང་དང་། །ཟངས་

འཕར་ལྕགས་སིག་རྭ་ཅན་དང་། །དུག་མཚོ་བདག་པྡོ་ཆུ་ཁམས་ཉ། །མེ་ལས་གྲུབ་

པའི་རྡོ་ཧི་ཏ། །རང་དུག་རང་གིས་ལེན་པ་དང་། །འགྲྡོ་བའི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པྡོ་

ལ། །ཞུགས་པའི་དུག་ནད་མ་ལུས་པ། །དྲུངས་ནས་འབྱིན་ཕིར་འདིར་གཤེགས་ལ།། 

རང་རང་གཟུགས་ལ་བརྟན་པར་མཛོད། །དུག་གསུམ་རྩ་བ་ཞེ་སང་གི །ངྡོ་བྡོ་དུག་

སེང་ནག་པྡོ་ཡི། །གདན་ལ་བཞུགས་པའི་པུ་རི་ལ། །དུག་འཇྡོམས་ར་བྱའི་བཀའ་

བཞིན་དུ། །རང་རང་དུག་ལ་ངྡོས་ལེན་མཛོད། །རྟེན་གི་ངྡོ་བྡོ་རང་གི་གཟུགས་ལ་བསྟིམས་ཏེ། 

དར་གཡབ། དེ་ནས། ཇི་སེད་སུ་དག་སྡོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ། དེ་ནས་འདི་ལྟར་བརྡོད། ༀ་

ན་མྡོ་པྡོ་ན་བྷིར་དྷི་ཙ་ཧཱུཾ། འདི་གྡོང་བསེན་ཁི་འགྲྡོ་ངེས་བཟླ། ཧུ་རུ་རུ་ཏ། རུ་བས་བྷི་ཥ་ཝ། 

མི་ཤེས་གྲ་ཧྡོ། གྡོརྵ་ནྦི་ཤ བྷ་རུ་ད་ཡྡོ། བྷི་སར་མ། བྡོལ་བྷི་ཥ་པྡོ་ལ་གུལ། མ་ཧཱ་རི་

བ་རྩལ། པྲ་མ་རི་རྩལ། སྔགས་འདི་བརྟགས་དགྡོས། དྷ་རི་རྩལ། ཤི་འགག་མུ་རྩལ། ནཱ་ཤི་
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རྩ་ལ། ཏེ་ཤེ་རྩལ། ཨུ་རུ་པ་ཏི་ནི་རྩལ། ལན་གསུམ། སྔགས་རྣམས་ཚར་གྲངས་སྟྡོང་གསུམ་

སྡོགས་དང་བསྟུན། དེ་ནས། དེ་ནས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡྡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འྡོད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཟེར་ཐག་པུ་རིའི་

རྟེན་ལས་འཕྲྡོས་པས་ཞགས་པ་རིང་པྡོར་བརྐྱངས་པས་དམིགས་བྱའི་སྐྲ་མཚམས་

ནས་བཅིངས་པས་ལུས་ཀི་ཕི་ནང་བར་གསུམ་ལ་ཞུགས་ཤིང་གནས་པའི་ནད་

གདྡོན་སིག་སྒིབ་རྐྱེན་ངན་དུག་ལྔ་དུག་ནད་ཉེས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཆུ་སྣྡོད་ཀི་རྐྱལ་

བ་བཙིར་བ་བཞིན་དུ་དབང་པྡོའི་སྡོ་བ་སྤུའི་བུ་ག་སེན་མྡོའི་རྩ་སྦུབས་རྣམས་ནས་

རྣག་ཁག་ཆུ་སེར་གི་རང་བཞིན་སྡོལ་ཁུའི་རྣམ་པར་ཕི་རུ་ནག་ཞྡོམ་མེར་ཐྡོན་ནས་

མཐའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་རྡོ་གཅིག་པར་ཐིམ་པའི་མྡོས་པ་གིས། བྱས་ལ་འཁིལ་ཐག་གིས་སྡོབ་མའི་

སྐྲ་མཚམས་ནས་བཅིངས་ལ། ཀེ་ཧྡོ། སྔྡོན་ཚེ་དང་སྡོང་པུ་རི་ཡིས། །བདེ་གཤེགས་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟེན། །གཅིག་ཏུ་འདུས་པར་མཛད་པ་ནི། །སྐུ་ཡི་སྤན་དང་གསུང་

པདྨ། །ཐུགས་ཀི་བང་རིམ་ཚང་བ་ལ། །རིང་བསེལ་གསུམ་གི་སིང་པྡོ་ཅན། །དུག་

འཇྡོམས་ལྕགས་ཀི་སྡོག་ཤིང་དང་། །ཉེས་པ་གསུམ་གསལ་མེ་ལྡོང་བཞག །དུག་

ཀུན་འཇྡོམས་པའི་ཆེེད་དུ་བཞེངས། །པུ་རི་མཆྡོད་རྟེན་ཞེས་སུ་གྲགས། །དེ་རིང་རྟེན་

འདུས་གཙོ་བྡོར་བཞུགས། །དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི། །འྡོད་ཟེར་ཞགས་རིང་

བརྐྱངས་པ་ཡིས། །བུ་ཁྡོད་དུག་གིས་གཟིར་བ་ལ། །སྤི་བྡོའི་གཙུག་ནས་རབ་

བཅིངས་པས། །བྱིན་རླབས་ངྡོ་བྡོ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །དྷཱུ་ཏི་ཡེ་ཤེས་ལམ་ཞུགས་

ནས། །ཉི་མ་རཱ་ས་ནཱ་ཊི་དང་། །ཟླ་བ་ལ་ལ་ནཱ་ཊི་བཏུད། །ཡན་ལག་ཉིང་ལག་རྩ་རྒྱུས་

དང་། །བ་སྤུའི་ཁུང་བརྒྱུད་སྡོར་སྦུབས་ནས། །དུག་ནུས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོ་ཡི། །སྟེང་
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དུ་མ་ལུས་འབྱིན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དམིགས་པ་བཅས་བུམ་པའི་ཆུའི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་བཀྲུས་བཞིན་

དུ་ཁྲུས་བྱ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པར་གྱུར་མ་ཐག །ལྷ་རྣམས་རྒྱལ་བར་ཁྲུས་གསྡོལ་

ལྟར། །དེ་བཞིན་དག་བྱེད་ལྷ་ཡི་ཆུས། །ཉེས་ཀུན་སྦང་ཕིར་ཁྲུས་བགིའྡོ། །ༀ་སར་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཀ་ཡ་ཝཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། དུམྦྷི་བྷི་ཤ་ཙལ། རི་ཥ་བི་

ཤ་ཙལ། དུམྦྷི་བི་ཤ་ཙལ། ཉེ་རེ་བི་ཤ་ཙལ། དུམྦྷི་བི་ཤ་ཙལ། མྡོ་ཧཱ་བི་ཤ་ཙལ། དུམྦྷི་

བི་ཤ་ཙལ། མ་ཧཱ་བི་ཤ་ཙལ། དུམྦྷི་བི་ཤ་ཙལ། དུམྦྷི་བི་ཤ་ཙལ། སྣེ་ཡེ་བི་ཤ་ཙལ། 

དུམྦྷི་བི་ཤ་ཙལ། བྷི་ཤན་བི་ཤ་ཙལ། གུ་རུ་ཙ་མྡོནྟྲ། གུ་རུ་མྡོན། གུ་རུ་ཧཱ་ཙོནྨ་ཙ། ༀ་

ཀཾ་ཀ་རི། ཀཾ་ཀ་རི། ཨ་གྲེ་ཀ་རེ། མེ་གྲེ་ཀ་རེ། ཀ་རི་ལྡེ་ཀ་རི། བྷི་ལྡེ་ཀ་རི། གུ་རུ་ཙ་

གྲ་ན་ཀ། སིནྩཱ་ན་ཏེ། ༀ་ལ་རེ་ལྡེ། སརྒ་རྡོལ་རྟེ། བྷི་ཏ་ནུ། སུ་རུ་སརྒ་ཙ་ཀ་ན། ཙནྟྲ་

སུ་རུ་ཙུ་བྷུ་རྟི། ཧི་མ་ནུ། བྷནྡ་མུ་ཁ་ལ། ཨ་པར་བྷི་ཤི་ཥི། ས་སིང་ཁ་སུ་ཏྡོ། བྷ་བེ་ཁ་

ས་ན་ན། ས་མ་རི་ཏི་བྷུ། ས་མ་རི་ཨརྒྷ། ས་མ་རི་བྷུ་ཤྡོ། ས་མ་རི་འགྱུར་ཀ་རེ། བྷ་ཏེ་

ནི། ཛིནྡེ་ཁ་ལ། ཛིནྡ་སུ་ཏྡོ། བྷནྡྷུ་ཐེ་ལྡོ། བྷྲ་མ་ཧ་ཙ་མུ་ཥ། གྲྡོ་ཧ་ཙ་མུ་ཁེ། བྷི་མ་དྷརྣ་

ཙ་མུ་ཁེ། སྔགས་ཕུ་དག་དགྡོས། ཀྡོར་ཏྡོར་ཧ་ཙ་མུ་ཥེ་ཁནྡྷུ། བྷནྡྷུ་ཐེ་ཙེ་མུ་ཁེ་ཥེ། 

ཧྡོལ་བྷི་དང་། དང་ཀ་བྷྡོལ་གུལ་ཁེ་གུལ། མ་ཧཱ་རི་ཙལ། བྷྲ་མ་རི་ཙལ། དྷ་རི་ཙལ། 

འགྱུར་རེ་ཙལ། ཤི་ག་མུ་ཙལ། ན་སེ་ཙལ། ཀི་ཤི་ཙལ། ཨུ་རུ་པ་ཏི་ཙལ། མདའ་དར་

ལང་སྔྡོན་གསུམ་ཐྡོགས་ལ་རྩ་གསུམ་འཁྡོར་ལྡོ་རྐྱང་པ་ལྔ་ཟུང་ལྡན་བཞི་སྟེ་བཅུ་གསུམ་གི་ཕི་ཐད་ནས་

བརེག་ཅིང་སྔགས་དེ་བརྡོད་དེ། དང་པྡོ་མདའ་དར་གདེངས་ལ། སུ་བྷན་དྷུ་ཐེ་ལྡོ། བྷ་མ་ར་བྷནྡྷུ་ཐེ་

ལྡོ། ལན་གསུམ་བརྡོད། དེ་ནས་བརེག་ཅིང་། ཨེ་ཀ་བྷནྡྷུ་ཐེ་ལྡོ། མེ་རྡོ་བྷནྡྷུ་ཐེ་ལྡོ། མེ་རེ་བྷནྡྷུ། 

ཨརྠ་ཥ། དྷི་ལུ་ཁ། ཤརྟ་བ་ཏེ། ཨེ་ཤ་རྦྷནྫ། ཨ་མུར་སུ་ནི། ཀ་མུར་ས་ནི། ཀ་ལ་ས་ནི། 
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གྷུ་ཛུ་རུ་ནི། བྷི་མེ་ཀ་སེ་གུ་རུ་ཧེ། ཤནྡེ་ཏི་གུ་རུ་ཧེ། བྷ་ཡེ་ཤེ་རྐ་མུ། ཡ་ཤརྦྷནྫ། སེར་

ཛ་ས་ནི། ཁ་ཁ་ཉ་རགྟ་ག་ཏི། མི་མེ་ཙནྟྲ། སེ་རི་རི་ཀརྡྷ། སར་མི་སེ་རི་སར་མི་སེར། 

ཛ་ས་ནི། ས་མ་རི་ཏི་བྷུ། སྟྲ་ཨརྒྷ་སཱ། སྨིགྷུ་ཤྡོ། སྨི་འགྱུར་ཀ་ཏི། བྷི་ཏི་ནི། ཛིན་དྷི་ཁ་

ལ། ཛིན་སུ་ཏྡོ། བྷནྡྷུ་ཐེ་ལྡོ། བྷཾ་ཧ་ཙ་མུ་ཁེ། གེ་ཧ་ཙ་མུ་ཁེ། བྷིར་མ་དྷི་ར་ཧ་ཙ་མུ་ཁེ། 

ཀྡོ་ཏྡོར་དྷ་ཙ་མུ་ཁེ། བྷན་དྷུ་བྷན་དྷུ་ཐེ། ཙེ་ཧ་ཙ་མུ་ཁེ། བྷྡོལ་ཁི་དང་ག་བྷྡོ་ལ། གུལ་ཁེ་

གུལ་མ་ཧཱ་རི་ཙལ། བྷྲ་མ་རི་ཙལ། དྷ་རི་ཙལ། འགྱུར་རེ་ཙལ། ཤི་འགག་མུ་ཁ་ཙལ། 

ན་ཤི་ཙལ། ཀྵི་ཤ་ཙལ། ཡང་མདའ་དཀར་སེར་དམར་ལང་བས་གྡོང་བཞིན་དུ། ཨུ་རུ་པ་ཏི་ནི་

ཙལ། ཨུ་རུ་པ་ཏི་ནི་ཙལ། སྡོ་སྣམ་བྷི་ནི་རྣན། ལན་གསུམ་བརྡོད། 

དེ་ནས་རིམ་པས་དུག་ཕྱུང་བ་དང་། དང་པྡོ་ས་སེར་ཐྡོགས་ལ་ཕི་བའི་ཚུལ་གིས། ཀེ་ཧྡོ། སྔྡོན་

ཚེ་དུག་ཁྡོད་ལྡིང་བའི་ཚེ། །ཚངས་པ་ཆེན་པྡོས་རབ་གཟིར་བའི། །མི་རུས་ས་ལ་

ཐིམ་པ་ལས། །དུག་ཁྡོད་ས་ཡི་གཞི་ལ་གནས། །ཅིའི་ཕིར་ཁྡོད་ཀི་རྒྱ་ནི་ས། །མི་ཡི་

ཤ་དང་པགས་པ་སྡོགས། །ཕི་ནང་བར་བརྟེན་ལྡང་བ་རྣམས། །དཀྡོན་མཆྡོག་རྩ་

གསུམ་ཐུགས་རེ་དང་། །དང་སྡོང་དམྡོད་པའི་བདེན་ཚིག་མཐུས། །དུག་ཁྡོད་རང་

གནས་ས་ལ་སྡོང་། །འདི་སྡོགས་ཀུན་ལ་གཡས་སྐྡོར་གསུམ་གཡྡོན་སྐྡོར་གསུམ་བྱའྡོ། །སྦལ་བའི་

སྟེན་དུ་བཞག་ཐུན་དང་ཡུངས་ཀར་གིས་བྲབ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། སྔྡོན་དུས་དུག་ཁྡོད་ལྡིང་བའི་ཚེ། ། 

སྐེ་དགུའི་བདག་པྡོས་གཟིར་བ་བཞིན། །དེ་རིང་དུག་འཇྡོམས་པུ་རི་དང་། །སན་

རྒྱལ་བདག་གིས་བཅིངས་གཟིར་བས། །ནམ་ཡང་མ་ལྡང་མ་ལྡྡོག་དེངས། །ༀ་བཛྲ་

ཨ་མྲ་ཏ་ཧི་དམ་སྱ་ས་བྷ་ལྭ་བྷྲཱུཾ་བི་ཥ་སྟྭཾ་བྷུ་མི་སྭཱ་ཡ་ཨཙྪ་སྦལ། ཞེས་གཟིར་དར་སེར་གིས་

ཕི་བཞིན་དུ། གཙང་ལ་དི་རབ་ལྡན་པ་ཡི། །རེག་འཇམ་ས་དར་སེར་པྡོ་འདིས། །འབྱུང་
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བ་ས་ཡི་དུག་ཕི་བས། །ས་བདག་སྦལ་བའི་དུག་ལྡོངས་ཤིག །ༀ་སར་བི་ཥ་ཤྡོ་དྷ་

ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །ར་བྱའི་སྒྡོ་མདྡོངས་ཀིས་བྱབ་ཅིང་། ཧཱུཾ། དུག་ཀུན་བདུད་རྩིའི་ལྡོངས་སྤྡོད་

པས། །ཞི་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མདངས་འྡོད། །རབ་འབར་ར་བྱའི་སྒྡོས་བྱབ་པས། །དུག་

འཇྡོམས་ར་བྱའི་དུག་བཞེས་ཤིག །སར་བི་ཥ་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་མ་ཡུ་ར་བི་ཥ་

ཨེ་དཾ་ཁ་ཧི། ཤིནཾ་ཀུརན་ཏུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

གཉིས་པ་དུག་ཤིང་ཐྡོགས་ལ་བྱབ་པའི་ཚུལ་དང་བཅས། ཀེ་ཧྡོ། དུག་ཁྡོད་མེས་པྡོས་

གཟིར་བའི་ཚེ། །མི་རྒྱུད་རྩ་ལྡུམ་ཤིང་གྱུར་ནས། །ཁྡོད་ནི་ཤིང་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །མི་

ཡི་རྩ་རྒྱུས་ཆུ་བ་ལ། །བརྟེན་ནས་ལྡང་བྱེད་དུག་རིགས་རྣམས། །སྐེས་པ་དུག་ཤིང་

གིས་བྱབ་པས། །དཀྡོན་མཆྡོག་རྩ་གསུམ་ཐུགས་རེ་དང་། །དང་སྡོང་དམྡོད་པའི་

བདེན་ཚིག་མཐུས། །དུག་ཁྡོད་རང་གནས་ཤིང་ལ་སྡོང་། །སྦྲུལ་སྟེང་དུ་བཞག་ལ། ཐུན་བྲབ་

ལ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། སྔྡོན་དུས་ x ། །སྐེ་རྒུའི་x ། །དེ་རིང་༝། །སན་རྒྱལ་ x ། །ནམ་ཡང་ 

x ། །ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲི་ཏ་ཧི་དཾ་སྱ་ས་བྷ་ལྭ་བྷྲཱུཾ་བི་ཥ་སྟྭཾ་ད་རུ་སྭཱ་ཡ་གཙྪ། ཞེས་གཟིར་དར་

ལང་གིས་བྱབ་ཅིང་། གཙང་ལ་དི་རབ་x ། །རེག་འཇམ་ཤིང་དར་ལང་གུ་འདིས། །འབྱུང་

བ་ཤིང་གི་དུག་ཕི་བས། །ཤིང་བདག་སྦྲུལ་ལང་དུག་ལྡོངས་ཤིག །ༀ་སར་བི་ཥ་ཤྡོ་

དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྒྡོ་མདྡོངས་ཀིས་བྱབ་ཅིང་། ཧཱུཾ། དུག་ཀུན་བདུད་x ། །ཞི་ནས་x ། །རབ་

འབར་༝། །དུག་འཇྡོམས་x ། ༀ་སརx ། ༀ་མ་ཡུ་ར་x ། གྡོང་བཞིན་བྱ། 

གསུམ་པ་སྒྡོན་མེ་ཐྡོགས་ལ་སེག་ཚུལ་བཅས། ཀཻ་ཧྡོ། དུག་ཁྡོད་དང་པྡོ་ལྡིང་བའི་

དུས། །ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྡོར་དང་འགྲྡོགས་ཤིང་། །ཁ་སྣ་མིག་སིན་སར་མེ་འབར། །དེ་

ཕིར་ཁྡོད་རླུང་མེ་ལས་བྱུང་། །མེ་ཡི་དྡོད་བསེག་གཟི་མདངས་དང་། །དྡོན་ལ་བརྟེན་
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ནས་ལྡང་བ་རྣམས། །འབར་བྱེད་ཡེ་ཤེས་མེས་བསེགས་པས། །དཀྡོན་མཆྡོག་རྩ་

x ། ། དང་སྡོང་དམྡོད་x ། །དུག་ཁྡོད་རང་གནས་མེ་ལ་སྡོང་། །ཉ་རྡོ་ཧི་ཏི་སྟེང་དུ་

བཞག །ཐུན་གིས་བྲབ། ཡུངས་ཀར་ཡང་བྲབ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། སྔྡོན་དུས་x ། ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་ཧི་

དཾ་སྱ་བྷ་བ་བྷྲུཾ་བི་ཥ་སྟཾ་ཨགེ་སྭཱ་ཡགཙྪ། ཞེས་བསྐྲད། དར་དམར། གཙང་ལ་དི་x ། རེག་

འཇམ་མེ་དར་དམར་པྡོ་འདིས། །འབྱུང་བ་མེ་ཡི་དུག་ཕིས་པས། །མེ་བདག་འཕར་

ཉེས་དུག་ལྡོངས་ཤིག །ༀ་སར་བི་ཥ་ཤྡོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྒྡོ་མདྡོངས་ཀིས་བྱབ་ཅིང་། ཧཱུཾ། 

དུག་ཀུན་བདུད་རྩིར་x ། སྡོགས་སྔགས་བཅས་བྱ། 

བཞི་པ་རླུང་གཡབ་ཀིས་གཡབས་ཤིང་བསྒེང་གཡབ་ཐྡོགས་ལ། ཀཻ་ཧྡོ། དུག་ཁྡོད་གདུང་

བཞིས་གཟིར་བའི་ཚེ། །རྒྱུ་བ་རླུང་གི་རྟར་ཞྡོན་ནས། །སྡོག་ཆགས་སྡོ་དུག་ཅན་དུ་

སྤྲུལ། །དེས་ན་ཁྡོད་རྒྱུ་རླུང་ཡིན་པས། །མི་ཡི་དབུགས་དང་ཡན་ལག་ལ། །བརྟེན་

ནས་ལྡང་བའི་དུག་རིགས་རྣམས། །གཡབ་མྡོ་རླུང་གི་རབ་གཏྡོར་བས། །དཀྡོན་

མཆྡོག་x ། །དང་སྡོང་དམྡོད་x ། །དུག་ཁྡོད་རང་གནས་རླུང་ལ་སྡོང་། །སེངྒེའི་སྟེང་དུ་

བཞག་ལ་ཐུན་གིས་བྲབ་ལ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། སྔྡོན་དུས་x ། །སྔགས་དང་། ས་ཡུ་སྭཱ་ཡ་གཙྪ། ཞེས་

གཟེར་ལ་མདའ་དར་ནག་པྡོས་ཕི་ཞིང་། གཙང་ལ་རེག་འཇམ་རླུང་དར་ནག་པྡོ་འདིས། ། 

འབྱུང་བ་རླུང་གིས་དུག་ཕིས་པས། །རླུང་བདག་སེང་ནག་དུག་ལྡོངས་ཤིག །ༀ་

སར་བི་ཥ་ཤྡོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སྒྡོ་མདྡོངས་ཀིས་བྱབ་ཅིང་། ཧཱུཾ། དུག་ཀུན་བདུད་རྩིར་x ། 

སྡོགས་སྔགས་བཅས་བྱ། 

ལྔ་པ་ཁྡོ་ལྕགས་ཀིས་བཞར་ཚུལ་བཅས། ཀཻ་ཧྡོ། དུག་ཁྡོད་སྤྲུལ་པས་བཞར་བའི་

ཚེ། །རྒྱུ་བའི་སེམས་ཅན་མི་རྒྱུ་བ། །རྡོ་སྡོགས་ལྕགས་ཀི་རྒྱུ་གྱུར་ནས། །དུག་ཁྡོད་
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ལྕགས་ཀི་རང་བཞིན་ཏེ། །མི་ཡི་སྡོ་སེན་རུས་པ་སྡོགས། །ས་མཁེགས་ཁམས་ལ་

ཕྡོག་པ་རྣམས། །གཅྡོད་བྱེད་ཁྡོ་ལྕགས་ཀིས་བཞར་བས། །དུག་ཁྡོད་རང་གནས་

ལྕགས་ལ་སྡོང་། །ལྕགས་སིག་ཐྡོག་ཏུ་བཞག་ནས་ཐུན་དང་ཡུངས་ཀར་གིས་བྲབ་ལ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། 

སྔྡོན་དུས་དུག་x ། ཁྡོད་དང་x ། སྔགས་x ། ཥ་ཨ་ཏ་ཀ་རི་ཁ་ཥེ་རེ། ཨ་མུ་རུ་ཀ་རི་

ཁ་ཁེ་བྷི་ཤ་མ་ནེ། བྷུ་ལུ་མུ་ཧུ་ན་བྷྡོ། ཨུན་གྲ་ཨནྡ། གཾ་ཛ་ཏི། སྡོ་ཏ་མ་ནུ་པ་ཧྡོ། གྲུ་ཁ་

ཡྡོ་དྷ་ནུ་ན་བྷ། ཏི་ན་ཙལ། མ་ཤེས་རུ་པ་ཏེ་བྷ་ཡེ། རྡོབྡི་ན་བྷ་བྷྲ་ན། ཀ་ན་ལེ་བྷ་ཤེ། 

ༀནྡི་ཥ། ཀྵི་ལ་ཁ་རེ་ཧ། རྡོལྵ་དྷེ་ན། བྷ་བྷ་བྷན། མཆྡོད་རྟེན་ལག་ཏུ་ཐྡོགས་ལ། ཧཱུཾ། རྩ་བ་

དུག་གསུམ་ཉེས་གསུམ་རྒྱུ། །ཆགས་སང་རྡོངས་དེགས་ཕྲག་དྡོག་ལྔ། །འདི་ལྔ་

འཇིག་རྟེན་ཕུང་བྱེད་དུག །སངས་རྒྱས་སྐུ་ལ་འདི་མི་མངའ། །སྐུ་གསུམ་བདེན་པས་

དུག་འཇྡོམས་མཛོད། །ཚོགས་མཆྡོད་སྐུ་ཡི་རྟེན་འདི་ཡི། །ལུས་ཀི་ཉེས་གསུམ་ཞི་

གྱུར་ཅིག །སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲྡོ་དྡོན་མཐར་ཕིན་ཤྡོག །བརྡོད་ཅིང་། ཀ་ན་ལེ་བྷ་ཤེ མ་ཤེ་རུ་

པ་ཏི་བྷ་ཡི། རྡོལ་དྷེ་ན། བྷ་བྷ་ན། ཀ་ན་ལེ་བྷ་ཤེ བྷ་ཧུ་རུ་བྷངྒི། ཀྵི་ལ་ཁི་རྡོ་ཧྡོ། རྩ་བ་

གསུམ་དང་ཉེས་གསུམ་རྒྱུ། །ཆགས་སང་རྡོངས་དེགས་ཕྲག་དྡོག་ལྔ། །འདི་ལྔ་

འཇིག་རྟེན་ཕུང་བྱེད་དུག །སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་འདི་མི་མངའ། །ཆགས་བྲལ་

བདེན་པས་དུག་འཇྡོམས་མཛོད། །དམ་ཆྡོས་གསུང་གི་རྟེན་འདི་ཡིས། །ངག་གི་

འཛེར་འགག་ཞི་གྱུར་ཅིག །ལྡོངས་སྐུ་མཚན་དཔེའི་སྐུ་ཐྡོབ་ཤྡོག །བརེག་ཅིང་། ཀ་ན་ལེ་

བྷ་ཤེ་སྡོགས། གྡོང་གི་སྔགས་བརྡོད། ཧཱུཾ། རྩ་བ་དུག་x ། ཆགས་སང་རྡོངས་X ། འདི་ལྔ་

འཇིག་རྟེན་x ། སངས་རྒྱས་ཐུགས་ལ་འདི་མི་མངའ། །ཆྡོས་ཉིད་བདེན་པསx ། 

སངས་རྒྱས་ཐུགས་ཀི་རྟེན་འདི་ཡིས། །ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དག་གྱུར་ཅིག །ཆྡོས་སྐུ་
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སྐེ་མེད་མངྡོན་གྱུར་ཤྡོག །བརེག་ཅིང་། ཀ་ན་ལེ་x ། སྡོགས་གྡོང་བཞིན་བརྡོད། དེ་ནས་སྣམ་

དཀར་རམ་རས་དཀར་གཙང་མས་ལུས་ཕི་བའི་ཚུལ་གིས། ཕི་འྡོ་ལུས་ཀི་ལས་བསགས་

པ། །སྡོག་གཅྡོད་མི་ཚངས་སྤྡོད་པ་དང་། །མ་བྱིན་ལེན་པའི་འབྲས་བུ་ལས། །ལུས་

ཀི་ན་ཚ་བསྒེས་རྒུད་ཕི། །གུ་རུ་ཧ། སྔགས་འདི་ལན་གསུམ་གིས་ཕི། ཕི་འྡོ་ངག་གི་ལས་

བསགས་པ། །རྫུན་དང་ཕྲ་མྡོ་ཚིག་རྩུབ་མནའ། །ངག་འཁལ་བརྡོད་པའི་འབྲས་བུ་

ལས། །ངག་གི་འགག་འཛེར་དིག་ལྐུག་ཕི། །གུ་རུ་ཧ། སྔགས་འདི་གསུམ། ཕི་འྡོ་ཡིད་ཀི་

ལས་བསགས་པས། །བརྣབ་སེམས་གནྡོད་སེམས་གདུག་རྩུབ་སྡོགས། །དུག་ལྔས་

བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ལས། །ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་རྡོངས་འཁྲུལ་ཕིིི། །གུ་རུ་ཧ། 

སྔགས་ལན་གསུམ་བཅས་ཀིས་ཕིས། དེ་ནས་ནད་པ་ལུས་དང་པྡོར་བསངས་ལ་འདུག་བཅུག །སྡོར་མྡོའི་

བར་གི་གདུ་གུ་རྣམས་ལེན། སྐྲ་བཅིངས་པ་བཀྲྡོལ་ལ་ས་སེར་དང་དུག་ཤིང་སྡོགས་དུག་དབྱུང་གི་རས་དེ་

དག་ཆུ་སྣྡོད་དུ་འདྡོར་ཞིང་སྔགས་འདི་བརྡོད། ༀ་བྱཾ་བྱཾ། མེ་བྱཾ་བྱཾ། རླུང་བྱཾ་བྱཾ། ས་བྱཾ་བྱཾ། ཤིང་

བྱཾ་བྱཾ། ལྕགས་བྱཾ་བྱཾ། ཆུ་བྱཾ་བྱཾ། ཨགེ་བ་ཡུ་བྷུ་མི་ད་རུ། ལྡོ་ཧ་ཛྭ་ལན་སར་བི་ཥ་ཨ་

པ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཀ་ཀི་དྷི། ཀ་ཀི་དྷི། ས་ན་སེ་ལ་ཀ་རེ་བྷི་ཤ་བྷི་ཀི་ཏ་ན་མ། སྡོམ་སྡོམ། 

ཧ་རི་སྡོ། ན་མ་ཕ་རྡོད་ཅན། ཛྷ་ལུ་ས་ནི། མ་ཤི་ཀ་པ་ཏི་ཀ་སུ་རྡོ། བྷྲ་མེ་ཀ་སིནྡ་ན། 

ས་མ་ཏི་བྷ་བུ་ས་མ་རི་ཨྡོངྒ། ས་མ་རི་བྷྱུ་ཤེ་ས་མ་རི་འགྱུར་ག་རེ། བྷ་ཏི་ནི། ཛིནི་པ་

ལ་ཛནྷ་བུ་ཏྡོ། བྷནྡྷུ་ཐེ་ལྡོ། སྦྲ་མ་ཧཱ་ཙ་མུ་ཁེ། གྡོ་ཧ་ཙ་མུ་ཁེ། བྷི་མ་དྷ་དྷ་ཙ་མུ་ཁེ། ཀ་

རྡོ་ཧ་ཙ་མུ་ཁེ། དྷུ་ན་བནྡྷུ་བནྡྷུ། ཐེ་ཙི་ཧ་ཙ་མུ་ཁེ། བྷྡོ་ལ་བྷེ་དངྒྷ་བྷྡོ་ལ་ཁུ་གེ་ཁུལ། མ་

ཧཱ་རི་ཙལ། བྷྲ་མ་རི་ཙལ། དྷ་རི་ཙལ། འགྱུར་རེ་ཙལ། ཤི་ག་མུ་ཙལ། ན་ཤྡོ་ཙལ། ཀྵེེ་

ཤེ་ཙལ། ཨུ་ཏི་པ་ཏི་ཙལ། དེ་ནས་རས་ཀི་བང་ཁེབ་དཀར་པྡོས་ནད་པ་བརེག་ལ། ༀ་ན་མྡོ་བྷ་ག་
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ཝ་ཏེ། བྷཱ་ཕུ་རུ་བྷྱེ། སྡོ་ར་ཙ་ཏེ། ན་མ་ཧྡོ་ཏི་བྷུ་རུ་བྷ་སེ། བྷི་ཤ་བི་ཥ་འབྱྡོང་ཐྡོ། ཏི་རེ་

མུ་བ་སི་ཏི་བུ་རྞ། གངྒ་པ་སུ་ཏྲ་མྡོ་ཏྲ་ཞི་བ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། ཁར་མ་པ་དྷད་ཐེ་རྒྱུ་ཙུ། ན་མྡོ་ཏེ་

ཏཱི་བྷུ་རུ་བྷ་སེ། ཀ་ཀི་ངྷི་པ་ན་སེལ། ན་མྡོ་ཏྡོ་ཏི་བྷུ་རུ་བྷ་སེལ། ཤངྒྷ་ར་བྷི་ཏ། དྷེ་ཧ་ས་

ནི་ཏ་ནི་ཏ་ནི། དྷེ་ཧ་ཀ་རྡོནྡི་ཀི། རྡོནྡི་སུར་བཛྲ། ཐ་ཀྡོར་མ་ཧཱ་ན་ཏྲི་ཁ་ཡྡོད། ན་མ་མི་

ཁ་ཡྡོད། ན་མ་སི་རི། རི་བྷི་ཥ། གྡོརྵ་ནཱ་བྷི་ཤ། བྷི་སུ་ཁ་མྡོ། དྷི་ས་ར་བྷྡོ་ལ། བྷྡོ་ལ་བྷེ་

དངྒྷ་བྷྡོ་ལ། གུ་ལ་ཥེ་གུལ། མ་ཧཱ་རི་ཙལ། བྷྲ་མ་རི་ཙལ། དྷ་རི་ཙལ། འགྱུར་རེ་ཙལ། 

ཤི་ག་མུ་ཙལ། ན་ཤེ་ཙལ། ཁི་ཤེ་ཙལ། གུ་རུ་པ་ཏི་ཙལ། བུ་རི་ཐྡོང་ལ་ཛ་གུ་རུ་ཧེ། 

ཛེ་གུ་རུ་ཧེ། བརེག་ཅིང་། ངྷིཏུ་ཀ་སུ་རི་ཀ །ལན་གསུམ་བརྡོད། དེ་ནས་སྡོབ་དཔྡོན་གིས་མི་

འཇིགས་པའི་ཕག་རྒྱས་རྡོ་རེ་གདེངས་ཤིང་འདི་སྐད་བརྡོད། ཧཱུཾ། སན་ཞིང་སྤྲུལ་པའི་ཕྡོ་བྲང་

འདི། །ཕི་ནང་འབྱུང་ལྔ་ཁམས་དྲུག་ལ། །བརྟེན་ནས་ལྡང་གསྡོག་བྱེད་པའི་དུག །རྒྱབ་

བརྟེན་བགེགས་རིགས་ཕྲ་མྡོ་ཡན། །གང་ཡང་གནས་པར་མི་རུང་བས། །འབྱུང་པྡོ་

མི་མིན་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །མྱུར་དུ་ཕིར་དེངས་མ་ལྡྡོབ་ཅིག །གལ་ཏེ་མི་འགྲྡོ་འཚེ་བ་

ན། །བཅྡོམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསེར་ཐུབ་དང་། །ཚངས་སྡོགས་རིག་བྱེད་ལྷ་དང་

སྡོང་། །དཀྡོན་མཆྡོག་རྩ་གསུམ་བདེན་པ་དང་། །རིག་འཛིན་དང་སྡོང་རྣལ་འབྱྡོར་

ངས། །ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་ཆྡོས་ཉིད་མཐུས། །རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླགས་པར་

གྱུར། །ནམ་ཡང་བཀའ་ལས་མ་འདའ་བར། །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ད་སྡོངས་ཤིག །ༀ་སུམྦྷ་

ནི་སུམྦྷ་སྡོགས་བརྡོད། ཡུངས་ཀར་གིས་བྲབ། ཁྲུས་ཁུ་དང་རས་སྡོགས་བཏབ་པའི་ཆུ། བྲིས་སྐུའི་ཞབས་

ཀི་མི་ལུས་སྦྲུལ་མགྡོ་ཅན་དང་བཅས་པ་མཚོ་ཆེན་པྡོའམ། ཆུ་གཙང་ཆེན་རྒྱུན་འབབ་སུ་དྡོར་བར་བྱའྡོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་སྲུང་བའི་ཆྡོ་ག་བཀྲ་ཤིས་དང་བཅས་པ་ནི། དེ་རེས་མཚམས་གཅྡོད་པ་ནི། ཧཱུཾ། 
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དུག་གསུམ་རྣམ་དག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ལ། །གྡོ་བུར་རྣམ་རྟྡོག་གདྡོན་བགེགས་མ་

མཆིས་ཀང་། །རྟེན་འབྱུང་སྣྡོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་བསྲུང་བའི་ལྷ། །ཕྡོགས་བཅུར་

བར་མེད་མེ་མཚོན་རྡོ་རེས་གཏམས། །ༀ་བཛྲ་ཏིགྵ་ཎ་ཛྭ་ལ་རཾ། གནས་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་

ཕིར་རྡོ་རེའི་རྒྱས་བཏབས་ལ། ༀ་སར་པཱ་པཾ་རཀྵ། ༀ་སར་ཛྭ་ལ་རཀྵ། ༀ་སར་ཡུངས་ཏྲ་

ཧེ་རཀྵ། ༀ་སར་བི་ཥ་རཀྵ། ༀ་སར་བིགྷྣན་རཀྵ། ༀ་སར་བྱ་གྲ་རཀྵ། ༀ་སར་ཨ་

ཀ་ལ་མྲ་རུ་ཏ་རཀྵ། ༀ་སར་དུ་མིཏི་རཀྵ། ༀ་སར་དུར་བྡོ་རཀྵ། ༀ་སར་ཀུ་ལ་བྷྱེ་

རཀྵཿ རྡོ་རེ་སྤི་བྡོར་བཞག་ལ། ཧཱུཾ། དཀྡོན་མཆྡོག་རྩ་གསུམ་དང་སྡོང་ལ་སྡོགས་པ། །རིག་

འཛིན་བརྒྱུད་བཅས་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་མཐུ། །རྟེན་འབྲེལ་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་

བདེན་པ་ཡིས། །བསྲུངས་ཟིན་འདི་ལ་སུས་ཀང་མ་གནྡོད་ཅིག །ༀ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་

རཀྵནྟུ། དེ་ནས་སྡོབ་དཔྡོན་གི་ཕག་གི་རྡོ་རེ་ལ་ནད་པར་འཛིན་བཅུག་ལ། ཧཱུཾ། བུ་ཁྡོད་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་རེས་བཟུང་བས། །ཉྡོན་མྡོངས་དུག་གསུམ་

རིང་མཛད་ནས། །སྐུ་གསུམ་རྡོ་རེའི་ས་ཐྡོབ་པས། །རབ་དཀར་འགྱུར་མེད་རྡོ་རེ་ཡི། ། 

ཐར་པ་མཆྡོག་གི་གདན་སྟེང་དུ། །ཐུགས་ཀི་ཕག་མཚན་འདི་འཆང་ལ། །རིག་པའི་

གཟུངས་མཆྡོག་འདི་ཟླྡོས་ཤིག །ཅེས་གདན་དཀར་གི་སྟེང་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེའི་གདན་ལ་ཁ་ཤར་དུ་

བལྟ་བའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་འཁྡོད། གཡས་རྡོ་རེ་དང་གཡྡོན་བཀྲ་ཤིས་ཀི་རས་དང་བུམ་པ་བཅས་འཛིན་ལ། 

སྔགས་འདིའི་རེས་ཟླྡོས་ལན་གསུམ་དུ་བྱེད་དུ་གཞུག་གྡོ །ༀ་ཀ་ལི། ཀུ་ཀུ་རུ་ཧང་འུང་། འབུ་

འཛུ་བྷ་ཏི་སེ་ངྷ་ན་ངྷ་བྷི་བ་བྷི་གང་འུང་། ཨ་ན་བྷིས། རེས་གང་འུང་། བྷིས་བྷིས་པ་རི་

ཀ་འུང་། བྷིས་གང་བྷི་བས། ཧ་ར་ཧ་ར་མེ་ཧཱུཾ་ཁི་སྭཱ་ཧཱ། སབ་བྷ་ར་བྷིས། ལ་ཧཱི་ཀ་ར་

ཨ་མྲ་ཏ་ཀ་རི་ས་རིན་ཧྡོ། མ་ཧཱ་དེ་རྡོ། ནི་ལན་ཀན་ངྷ་ཧྡོ་ཧྡོ་ཙ། ཧིར་བྷཾ་ས་ནན་རི་
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བྷིས། ༀ་ཤད་དེ་ཤད་དེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཤད་ཤད་བ་ཤེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཀྲུག་ལེ་ཧི་ཨ་ཧི་ཁ། 

ཅེས་སྡོ། །དེ་མས་མེ་ཏྡོག་འཐྡོར་ཞིང་། ཏམྦུ་ར་ཡི་སྒ་ལ་བསྐྡོན་ནས་སྔགས་འདི་གེར་རྡོ། །དུམྦྷི་བྷི་ཤ་

ཙལ། ཀ་རེ་བྷེ་ཤ་ཙལ། དུམ་བྷི་བྷི་ཤ་ཙལ། ཉེ་རེ་བྷི་ཤ་ཙལ། དུམ་བྷི་བྷི་ཤ་ཙལ། ལྡོ་

ཧ་བྷི་ཤ་ཙལ། དུམ་བྷི་བྷི་ཤ་ཙལ། སེ་ཡེ་བྷི་ཤ་ཙལ། དུམ་བྷི་བྷི་ཤ་ཙལ། བྷི་ཤིན་བྷི་

ཤ་ཙལ། ༀ་མ་ཧཱ་བྷིས། དམ་བྷིས། ཁྡོ་ར་བྷིས། ཨ་ན་བྷིས། དུ་མན་བྷིས། བི་ཥ་མ་

ར་ཡ་བྷིས། མ་ར་ར་བྷིས། ཟ་ར་བྷིས། ཁ་མ་ར་ཡ་བྷིས། བྷུ་མི་བི་ཥ་མར་ཡ་བྷིས། ཛ་

ལ་བྷ་ཥ་མ་ར་ཡ་བྷིས། ཨགེ་བི་མ་ར་ཡ་བྷིས། བ་ཡུ་བི་ཥ་མ་ར་ཡ་བྷིས། བྲིཀྵ་བི་ཥ་

མ་ར་ཡ་བྷིས། ལྡོ་ཧ་བི་ཥ་མ་ར་ཡ་བྷིས། ཁཾ་བི་ཥ་མ་ར་ཡ་བྷིས། སར་བི་ཥ་མ་ར་ཡ་

བྷིས། གཞན་ཡང་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་ཅི་རིགས་བརྡོད་ལ། ཨ་ཨཱ་སྡོགས་དབྱངས་བཅུ་དྲུག་ལན་

གསུམ། ཀ་ཁ་ག་ག་ང་སྡོགས་གསལ་བྱེད་ལན་གསུམ། ཡེ་ངྷར་སྡོགས། རྟེན་འབྲེལ་སིང་པྡོ་ལན་

གསུམ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གི་བདེན་པ་དང་། ཞེས་སྡོགས་བདེན་སྟྡོབས་བརྡོད། དེ་ནས། 

ཡེ་ཤེས་པར་རང་གནས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རྟེན་ལ་ཐིམ། དཀྡོན་མཆྡོག་རྩ་

གསུམ་སྡོབ་དཔྡོན་དང་། །དང་སྡོང་མ་ལག་འཁྡོར་དང་བཅས། །དམིགས་ཡུལ་སྤྲུལ་

པ་རྟེན་ལ་བསྡུས། །དགེ་བ་འདི་ཡི་མྱུར་དུ་བདག །སྤྲུལ་པའི་དང་སྡོང་འགྲུབ་གྱུར་

ནས། །འགྲྡོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགྡོད་པར་ཤྡོག །ཅེས་བསྔྡོ་སྡོན་

བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་དང་སྡོང་ཆེན་པྡོ་པུ་རི་ལའི་སྡོ་ནས་དུག་བཅྡོས་པའི་རིག་སྔགས་ཀི་ཆྡོ་ག་འདི་ཚུལ་བཞིན་དུ་

བགིས་ན། དུག་རིགས་མཐའ་དག་གི་ནུས་པ་བཅྡོམ་ཞིང་། གསལ་བར་དུག་ལམ་ནས་ལྡྡོག་པ་དང་། དུག་

ཡུན་ཡྡོན་ལ་རྒྱས་པ་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཉམས་པའི་དུག་གི་སྟྡོབས་ཆྡོ་ག་འདིའི་མཐུས་སྡོ་གསུམ་སྡོར་

ཆུད་པར་བྱང་དེ། དེ་ནས་སན་གི་ནུས་པ་མཆྡོག་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མྡོ་སིང་དང་འད་
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བ་འདིས་ནི། སྤིར་སྦར་དུག་སྡོགས་བཅྡོས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་རིན་པྡོ་ཆེ་ཚ་གྲང་བསྟེན་པ་རྣམས་ཀི་དུག་

བསལ་བའི་གདམས་པ་འདི་མི་ཤེས་པ་མཐུ་མེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་དུག་གི་སྦྡོར་ངན་འདི་ལ་བསྡོངས་ཟླ་

གདྡོན་བགེགས་མ་མྡོ་རྒྱལ་པྡོ་སྡོགས་སེ་བརྒྱད་པྡོ་ཡྡོད་པའི་རྟགས་སྣ་ཚོགས་སྟྡོན་པ་རྩ་ཆུ་མི་གསལ་

འགྱུར་ལྡྡོག་མང་བས་ངྡོས་འཛིན་ཐྡོག་ཏུ་མི་ཁེལ་ཚེ། ཆྡོ་ག་ཟབ་མྡོ་འདི་བགིས་པས་གདྡོན་དང་བྲལ་ནས་

ངྡོས་ཟིན་ས། གསྡོ་དཔྱད་མྱུར་དུ་ཐེབས་སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྡོད་དྡོ། །

སྨས་པ། ཆེས་ཆེར་ཟབ་པའི་མན་ངག་རྡོ་བརྒྱའི་དཔལ། །ཉམ་ཐག་འགྲྡོ་ལ་

བརྩེ་བའི་སེམས་ཀིས་སྦིན། །དེ་ཡི་གང་འདྡོད་ཡིད་ཀི་ཤིང་རྟའི་ཁྡོགས། །བརྒྱ་ཕྲག་

བསྡོད་ནམས་ཟྡོང་འདིས་བདེ་བར་འགངས། །འདི་ན་སྐེས་ཐྡོབ་བྡོ་གྲྡོས་དབང་གི་

རྒྱལ། །སྦངས་བརྩྡོན་ལྷ་ཡི་རེག་བྱས་བྱི་དྡོར་བྱས། །ད་ནི་མཁས་མང་རྒྱལ་མཚན་

རྩེ་མྡོ་ན། །གང་འདྡོད་དབྱིག་ཆར་འབེབ་པ་ཉམས་རེ་དགའ། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་

རིག་འཛིན་ག་ཽརཀྵའི། །མཁེན་ནུས་ལམ་གསུམ་ལས་འྡོངས་གདམས་པའི་རྒྱུན། །བྡོ་

གྲྡོས་བུམ་པར་འཁིལ་བའི་དགའ་སྟྡོན་འདི། །སིགས་དུས་འགྲྡོ་ལ་ཕན་པའི་སེམས་

ཀིས་སྟེར། །ལྷག་བསམ་གསེར་འཛིན་དགའ་མའི་ཐ་གྲུ་ན། །ལེགས་བཤད་དཔལ་

གི་ལྡོན་པའི་རྩེར་འཁྲུངས་པའི། །ཡང་ཟབ་རྡོ་བརྒྱའི་སིང་པྡོ་སིན་པ་འདིས། །ཡིད་

ཅན་ཟུག་རྔུའི་དབུལ་བ་དྲུངས་འབྱིན་ཤྡོག །

ཞེས་དང་སྡོང་པུ་རིའི་གདམས་ངག་དུག་བཅྡོས་ཀི་ཆྡོ་ག་འདི་ཉིད་ནི་ཡིག་རིང་ཁུངས་བཙན་དུ་

མའི་དགྡོངས་པ་སྡོར་བཞག་ལ། བ་མའི་ཞལ་རྒྱུན་གིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་ཏེ་གཞུང་འདི་སྐྡོར་གི་གདམས་

པའི་ཡིག་རིང་ཐམས་ཅད་ཁིད་རྒྱུན་ཚིག་བརྒྱུད་དུ་ནྡོད་པ་དང་ཕག་ལེན་མ་ལུས་ཆུད་པར་བྱས་ཏེ་ལག་ཏུ་

བངས་པས་མན་ངག་ལ་མྡོང་གྲུབ་ཀི་ངེས་པ་ཐྡོབ་པར་གྱུར་པ་ངྡོ་མཚར་གི་གནས་མཐྡོང་ནས། ཆྡོས་གྲྭ་

ཆེན་པྡོ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་སན་པ་གྲྭ་ཚང་འཚོ་བྱེད་གཞན་ཕན་གིང་གི་འདུས་སེ་རྣམས་ཀི་
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དབུས་ན་མཁས་བཙུན་བཟང་པྡོའི་ཡྡོན་ཏན་གིས་ཕྱུག་ཅིང་འགྲྡོ་ཕན་གི་འཕྲིན་ལས་མཆྡོག་ཏུ་རྒྱས་པའི་

སན་རམས་པ་ཆེན་པྡོ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས་དྡོན་གཉེར་ཆེན་པྡོས་བསྐུལ་བ་དང་། ཉེ་ཆར་ཀུན་

མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་མཆྡོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡབ་རྒྱལ་པྡོ་གསྡོ་རིག་འཚོ་བྱེེད་ཆེན་པྡོ་གཞན་ཕན་

བདེ་ལེགས་འབྱུང་གནས་ཀིས་ཀང་བསྐུལ་ཅིང་སད་ཀང་ཆང་གར་སེར་ཤིང་གི་དགྡོན་པའི་སན་རམས་པ་

མཁས་ཤིང་ཕན་ཐྡོགས་པའི་ཡྡོན་ཏན་གིས་མངྡོན་པར་མཐྡོ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སྦིན་པ་རབ་རྒྱས་ནས་

བསྐུལ་བའི་ངྡོར། མདྡོ་ཁམས་ཀི་རིག་པ་འཛིན་པ་དང་སྡོང་མཐའ་ཡས་གཞན་ཕན་འཕྲིན་ལས་དཔལ་གི་གྡོ་

ཆ་ཞེས་འབྡོད་ཅིང་གཞན་དུ་ ༸ དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེར་ཞེས་བགི་བས་སན་ལྡོངས་ལྷ་ཡི་དགའ་

ཚལ་ནས་བྲིས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །དགེའྡོ། །ཤུ་བྷཾ། སར་མངྒལཾ།།
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༄༅། །དུག་བཅྡོས་ཀི་མན་ངག་གཽ་རཀྵའི་གསུང་རྒྱུན་ཟུར་འདེབས་

དངུལ་དཀར་དངས་པའི་ཨཱ་དརྴ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །ཁབ་བདག་རིག་སྟྡོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རེའི་གར། །མཚན་དཔེའི་དཔྱིད་དུ་ཉེར་

བཞེངས་སན་གི་བ། །གྲུབ་པའི་འཁྡོར་ལྡོའི་བསྒྱུར་རྒྱལ་ག་ཽརཀྵ། །དབྱེར་མེད་དཔལ་

ལྡན་བ་མར་གུས་བཏུད་ནས། །པུ་རི་སྐྲ་བཅིང་མན་ངག་མེ་ལྡོང་དུ། །ལག་ལེན་སྣང་

བརན་རི་མྡོ་བཀྲ་བའི་སད། །ཟུར་འདེབས་ཡིག་ཆུང་དར་གི་བྱི་དྡོར་འདི། །བྡོ་གྲྡོས་

འཐག་མཁན་གཞྡོན་ནུའི་སྡོར་རྩེས་བསྐྲུན། །དེ་ལ་དུག་བཅྡོས་ཀི་གདམས་པ་ཟབ་

མྡོ་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། དེ་ཡང་དང་པྡོ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་པྡོས་ཀང་གདམས་པ་

འདི་ཉིད་ལྷན་ཐབས་སྡོགས་དང་སྦར་དགྡོས་སྟབས། མན་ངག་རྒྱུད་དང་བྱེ་བ་རིང་

བསེལ་སྡོགས་ནས་འབྱུང་བའི་གསེར་གཟུང་སན་བརྒྱུད་སྡོགས་ནི་དུག་བཅྡོས་ཀི་

ཟབ་གནད་ཡིན་པས་འབུམ་ཕྲག་སྡོགས་བསེན་བཟླས་འགྲྡོ་ངེས་བྱེད། འདིའི་གྡོང་

བསེན་བཏང་ན་ལེགས་པས་དེ་བཞིན་བྱེད་ན་བསེན་པའི་རིང་ལ་བ་ལང་གི་ཤ་དང་

འྡོ་མ་བསྟེན་པ་སྡོགས་སངས། དང་སྡོང་གི་བྲིས་ཐང་དེ་ཉིད་བཤམས་ནས་ངག་

བཅད་ནས། ཨྡོཾ་ན་མྡོ་སྡོན་བྷི་དྷི་ཙ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་འདི་ལ་ཁི་འགྲྡོ་ངེས་གསུངས་ཀང་

འབུམ་སྡོགས་བཟླ་དགྡོས་སྡོ། །དེ་ནས་འདིའི་འཕྲྡོ་ཡྡོད་པའི་གཟུངས་རིང་ལའང་ཁི་

འགྲྡོ་ངེས་བཟླའྡོ། །དེས་ནི་གཞན་ལ་བྱེད་དུས་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེའྡོ། ། དངྡོས་གཞི་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  168  

ནད་པ་ལ་དུག་བཅྡོས་བྱེད་དུས། ནད་པའི་མཐྡོང་ས་དེར་བྲིས་སྐུ་ཐང་ཀ་དེ་ཉིད་

མདའ་དར་སྣ་ལྔ་ཞིག་ལ་བཏགས་ནས་ཀ་བ་ལྟ་བུ་ལ་བསམས་ནས་བཀྲམ་པ་དེ་ལ་

ནད་པས་སེམས་གཏད་ནས་མ་ཡེངས་པར་བྱའྡོ། །ནད་པའི་འདུག་ཀུ་རྒེ་ཞེས་

སྔགས་ལྟར་ཀྡོག་གྡོ་མ་སམ། ཙེའི་ཞེས་སན་པས་ནས་ཕུད། གཏེར། ནས་ལ་ཕུ་རྒྱབ་

ནས་གཏྡོར་མིན་མ་ངེས། འཛའ་ཞེས་པ་མགྡོ་བྡོད་ལྟར། དེ་བ་ཞེས་པར་འདེ་བ་ལྟ་བུ། 

ཀ་པུ་དང་ཕུ་གང་རུང་ལས་ཕལ་ཆེར་བུ་ཞེས་འདྡོན་འད་འབུ་ཞེས་རྒྱ་ཀྡོག་ལྟར་ནི་

མི་བྱེད་འཇའ་ས་རེ་བྡོད་ལྟར། སྔགས་འདི་བཏྡོན་ནས་པུ་རི་སྟེ་རྐང་ལག་རྣ་བ་བཅས་

ཀི་སྨྱུག་མ་འཇུག་རྒྱུ་འད་ཡང་། འདི་དང་པྡོ་ནས་བཅུག་སྟེ་བཞག །ཡང་སྔགས་

འདིས་སྨྱུག་མའི་ནུས་པ་འབྱིན་བྱེད་ཡིན་སམ། སྔགས་འདིས་སྨྱུག་མར་ཕུ་རྒྱག་པ་

སྡོགས་ནི་མི་བྱེད་འདུག །དེ་རེས་ཀི་སྔགས་བི་འྡོང་ཟེར་བ་འབི་འྡོང་ལྟ་བུ་ཟེར་བ་

འད། རྡོ་དྷ་འདྡོག་དང་། རྡོ་ས་འདྡོག་གང་ཟེར་ལས་ཕལ་ཆེར་སྔ་མ་ལྟར་འད། ལྟ་ཏམ་

བྷནྟུ་སྡོགས་ལ་དད་ཏ་མི་ཕྲལ་བྡོད་བཞིན་འདྡོན་འད། འཇྡོ་ཡི་རྐང་སྟེ་ཅེས་འདྡོན། མ་

བྷ་ཡང་བྡོད་ལྟར། བྷི་ཤ་རྟ་ཡང་ར་མ་ཕྲལ་བྡོད་བཞིན། གྡོང་འདིར་སྨུག་དྷུ་བྷ་སྡོང་། 

ཤམ་དུ་བྷ་སེ་ཟེར་བ། པེ་མ་དག་རང་བསམ། གྱུར་གིས་བྡོད་ལྟར། བྷུ་ཎེ་ལྔ་ལྡེ་ཟེར་

འད་ལ། ལྔ་ལྡེ་ཞེས་བྡོད་ལྟར་འབྡོད་སྣང་། ཀུར་རྐྡོར་བྡོད་བཞིན་འཇབས་པ་རི་འདི། 

འཇབ་མིན་ནམ་ཐེ་ཚོམ། གང་ལྟར་ཡང་རབ་ལྟ་བུ། འཛབ་ལྟ་བུ་དབྱེ་བ་མི་ཕེད་

གཅིག་འདྡོན་འདུག །སྡོན་ཏི་སི་ལྟི་ཞིས་ལ་དགྡོས་ལ་ཡང་སྦྡོར་རམ་སེམས། བ་རེ་

སེ་བྷེ་གྡོ་ཟེར་འད་དེ། སར་དེ་ཡིན་ཞེས་འབྡོད་ལུགས་བྡོད་ལྟར། ལ་རྟ་རེ་ཞེས་ཚག་

ཡང་གིང་བུ་འབུད་པ་དང་རྡོལ་མྡོ་དཀྲྡོལ་བ་སྡོགས་སྔགས་མི་འཚོར་བ་དང་སེམས་
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ཡེངས་ཐབས་དགྡོས་སྡོ། །དེ་ནས་སན་པས་ཆྡོག་ནས་བཟུང་། ༀ་ཀཾ་ཀ་རི་སྡོགས་

སྔར་སྐད་གསང་མཐྡོན་པྡོས་བརྡོད་པ་དང་མཉམ་དུ་སྟྡོང་སྐུད་སྣ་ལྔས་སྐྲ་ནས་འཐེན་

པ་སྡོགས་བྱ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་དུག་ཤིང་ཁྡོ་ལྕགས་ཀི་དུམ་བུ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་

འདྡོན་ཚིག་དང་བསྟུན་ནས་ཐང་ཀའི་ནང་གི་སྡོག་ཆགས་སྡོ་སྡོའི་གཟུགས་རིས་ཀི་

སྟེང་དུ་བཞག །འབར་རྒྱག་ཞེས་པ་རས་དཀར་པྡོ་དི་མ་མེད་པ་ཞིག་ལ་སྦར་བའི་ར་

བྱའི་སྒྡོ་མདྡོངས་ཚོན་བཀྲ་བ་ཆེ་བ་ཞིག་སན་པས་ལག་གཉིས་ཀིས་འཕར་སྟབས་

སུ་བཟུང་བ་ནད་པའི་པང་དུ་ཤུགས་ཆེན་པྡོས་བཀབ་པས་ནད་པ་ལ་སྐྲག་དངངས་

སྐེ་བ་ཞིག་དགྡོས་པ་མན་ངག་གི་གཙོ་བྡོ་ཡིན། ཏམ་བུར་ཞེས་པའི་དུས་སྒ་སན་

བཏང་བ་ཡིན། སྒ་སན་ནད་པས་ཐྡོས་པ་ལས་མི་མཐྡོང་བར་བྱའྡོ། །དད་ཀ་རི་སྡོགས་

ཀི་དུས་སྐྲ་འཐེན་སྡོགས་བྱས་ནས། རེས་ཀི་ན་མྡོ་བྷ་གར་ཞེས་འདྡོན་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་སན་པས་པང་ཁེབས་ཀི་རས་ར་བྱའི་སྒྡོ་ཅན་དེ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་ཡར་

འཕར་སྟབས་སུ་བཟུང་ནས་བརེག་ཙམ་རེ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། ར་ལྡོ་སྡོགས་ཀི་སྔགས་

འདི་འདྡོན་དུས་ནད་པའི་སྤི་བྡོའི་སྐྲ་ནས་འཐེན་པ་ལན་གསུམ་རེ་བྱེད། དེ་ཕིན་གི་

སྔགས་རྣམས་མ་རྡོགས་པར་ཆེན་པྡོ་བྱ་རྒྱུ་མེད། དེ་ཡང་ནད་པ་ལ་བྱེད་ཐང་རེར་

སྔགས་མང་བ་དེ་ལན་བརྒྱད་རེ་བཟླ་ཞིང་ནས་གཏྡོར། བུ་རི་འབར་རྒྱག་སྡོགས་

ལན་དང་པྡོ་ལ་རིམ་པར་བྱེད་པ་དེ་མ་གཏྡོགས་ཚར་གཉིས་པ་ནས་སྔགས་འདྡོན་ཁྡོ་

ན་ལས་གཞན་གང་ཡང་བྱེད་མི་དགྡོས། དེ་ལྟར་བྱས་པས་རྟགས་འབྱུང་ལ། རྟགས་

བྱུང་ནས་ཀང་དུག་མེད་ཐག་ཆྡོད་ཀི་བར་བྱ་དགྡོས་པས། ཚར་རེ་རེ་བཞིན་སྔགས་

ཀང་བརྒྱད་རེ་རྒྱས་པར་འདྡོན། ཡང་སྔགས་བསྡུས་པ་འདི་བྱེད་ན་ཡང་དང་པྡོ་
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སྔགས་རྒྱས་པ། ཀཾ་ཀ་རི་ནས་ཁེལ་ཀར་ཞེས་པའི་བར་འདྡོན་པས་ནས་འཐྡོར། སུ་

རི་འབར་རྒྱག་སྐྲ་འཐེན་རྣམས་གྡོང་བཞིན་བྱས། དེ་ནས་ཨྡོར་གྷུ་སྡོགས་དེ་འཕྲྡོ་བྡོར་

ཏི་སྔགས་ཉུང་བ། ན་མྡོ་བྷ་ག་དི་པུ་པེ་ཧ་སྡོགས་འདྡོན། སྔགས་འདི་ལན་བརྒྱད་

འདྡོན་འདི་ལ་བྱ་རྒྱུ་ཅང་མེད། སྔགས་མང་ཉུང་གཉིས་ལ་མང་བ་དེ་ལེགས་པར་བྱེད། 

ཉུང་བ་ཡང་རྟགས་ཡྡོང་ལུགས་མང་བ་དང་འད། དེ་ལྟར་བྱས་པས་རིན་པྡོ་ཆེའི་དུག་

ཡིན་ན། ཆུ་སྟེང་དུ་འཇའ་དང་། གཏིང་དུ་མཐིང་མ་བརྟུལ་བ་ལྟ་བུའི་གཡའ་ཞིག་འྡོང་། 

སྦར་དུག་གཞན་ལ་ཡང་སྟེང་དུ་འཇའ་ཆུ་ནག་པྡོ་སྡོགས་འྡོང་ཟེར། རིན་པྡོ་ཆེའི་

དབྱིག་དུག་ལ་གཡའ་སེར་པྡོ་འྡོང་ཞེས་ཀང་ཟེར། བད་སྨུག་ལ་རྡུལ་དང་ལན་ལིན་ལྟ་

བུ་འྡོང་ཟེར། སྤིར་ཐབས་འདིས་དུག་ནད་ལ་སན་གཏྡོང་མི་དགྡོས་པར་ཐྡོན། གཞན་

ཡང་བད་ཀན་སྨུག་པྡོ། ལྷག་པར་སྨུག་པྡོར་བྱེར་བ། མཁིས་པ་བྱེར་བ། ཚ་བ་བྱེར་བ་

འགའ་རེ་ལ་འདི་འགའ་རེ་བྱས། དེ་ནས་སན་བཏང་བ་ན་སན་སྐེད་ལེན་པ་ཡྡོང་ཟེར། 

རླུང་ནད་དང་རྩ་སྐྡོན་བྱུང་བ་སྡོགས་ལ་ནི་མི་ཕན་ཞེས་ཟེར་སྐད། རླུང་བྱེར་བ་ལ་

གནྡོད་པས་བྱ་མི་རུང་ངྡོ་། །ཆྡོ་ག་འདི་ལན་བརྒྱད་བྱས་པས་ཆུ་ནང་དུ་གཡའ་

སྡོགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་ན་སང་གནང་གཉིས་པྡོར་རེ་རེ་སྟེ་ལན་གསུམ་བྱེད། དེ་

དག་ལའང་རྟགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་ན་དུག་མིན་པའི་རྟགས་ཡིན། གཞན་ཡང་ནད་

གསར་བ་ཚོ་ལ་ཐྡོག་མའི་ཉིན་གཡའ་འྡོང་། ནད་རིང་པར་ཉིན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་

པ་མ་གཏྡོགས་གཡའ་འྡོང་དཀའྡོ། །ཉིན་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ལ་གཡའ་དང་འཇའ་

ཚོན་སྡོགས་ཤར་ན་དེ་ནས་བརྩམས་གཡའ་ཡྡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ཐུག་གི་བར་བྱེད་

དགྡོས། དེ་ཡང་ཞག་བདུན་རེ་ཙམ་ལ་བྱེད་གསུངས་ཀང་གཡའ་བྱུང་ནས་གཡའ་
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དག་མ་སྡོང་གི་བར་དུ་ཉིན་རེ་བཞིན་བྱེད་དགྡོས་སྡོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པའི་ནད་པ་ལ་

འཕྲལ་དུ་རླུང་ལངས་ན་རྩི་བུར་རི་སང་མའི་ཕིའི་དུད་པ་གཏྡོང་། བཅྡོས་ཀ་བྱས་པའི་

སྟབས་ཀིས་རླུང་ཆེ་བར་འྡོང་ན་རུས་གསར་གི་ཐུག་པའམ། ཟན་སྐམ་གི་ཐུག་པ་

གཏྡོང་བར་གསུངས་སྡོ། །སྔགས་འདི་འདའི་རིགས་ཀི་ག་དང་ད་ཕལ་ལ་འགའ་དང་

མདའ་དང་ཟེར་བ་འདུག །འདུ་སེ་སྡོགས་ཀང་བྡོད་བཞིན་དྷ་ཀི་ནི། དྷ་ཀ་སྡོམ་པ་ཧྡོ་

ས་ཡང་བྡོད་བཞིན། མུ་རྒུར་དང་མུར་རྒེ་ཡང་བྡོད་ལྟར། རི་ཀི་སྡོགས་ཀང་ལ་ཏ་མ་

ཕྲལ་བར་འྡོང་བཞིན་འདྡོན་ནམ་ཆྡོད་ཆྡོད་གྷུ་རུ་ཟེར་བ་རྣམས། སྒུར་རུ་ལྟ་བུར་ཆྡོག་

ལག་པ་དག་པར་བཀྲུ། སེན་མྡོའི་བར་ཚུན་ཆད་ཀི་ནག་དི་མེད་པར་བྱའྡོ། །སྨྱུག་

སྦུབས་ནི་དངུལ་ལས་བརྡུང་བའི་ཕྲ་མྡོའམ། སྨྱུག་སྦུབས་ཕྲ་སེ་བ་ཞིག་དགྡོས་ཏེ་

སྡོར་མྡོའི་བར་བཅུག་དུས་སྨྱུག་སྦུབས་ཁྡོ་རང་སྡོར་མྡོའི་བར་ནས་མངྡོན་ཐུབ་ཙམ་

ལས་ཧ་ཅང་སྦྡོམ་པྡོ་མིན་ན་དགའ་ཞེས་བཤད་དྡོ། །ཟངས་སྦུབས་སྡོགས་མི་རུང་

ཞིང་སྨྱུག་སྦུབས་ཀང་མགྡོ་མཇུག་ཆུ་རྒྱུན་དང་བསྟུན་ན་ལེགས། དེ་ཡང་སྦུབས་ཀི་

ཡ་མཐའ་དེ་སྡོར་མྡོའི་བར་གི་ཤ་ལ་ཐུག་ན་ལེགས། རྣ་བའི་ཐུ་རུ་ནི་རྣ་བའི་བུ་གའི་

ནང་དུ་ཚུད་ཙམ་མ་མཏྡོགས་རྣ་སྦུབས་ཕྲ་སར་སེབས་པ་མི་དགྡོས། རྐང་པ་གཉིས་

ཀི་སྡོར་མྡོའི་བར་རྣམས་སུ་སྨྱུག་སྦུགས་བཅུག་རེས་ཅི་བདེ་བར་ལྷྡོད་དེ་ཆུ་སྣྡོད་ཀི་

ནང་དུ་སྨྱུག་སྦུབས་རྣམས་བཅུག་ནས་འཇྡོག །འདི་སྣྡོད་ཀ་ཏྡོར་ལྟ་བུར་དངས་བ་བྱི་

དྡོར་བྱས་པའི་ནང་ཆུ་གཙང་རས་ཚགས་ལ་བཙག་པ་རྡུལ་སྡོགས་ལན་ལིན་གཏན་

ནས་ཡྡོད་མི་ཉན། དེ་དག་ཡྡོད་ན་ཕི་ནས་ནད་རླུང་དང་བད་ཀན་སིགས་མ་སྡོགས་

མི་འབྱེད་དྡོ། །དེ་ནས་ནད་པ་དང་སན་པ་ཁ་སྤྡོད་དུ་བསད་ནས། ནད་པའི་ལག་པ་ཆུ་
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ནང་དུ་བཅུག་པའི་རེས་ཆུ་སྣྡོད་ལག་པ་དང་བཅས་པའི་སེང་རས་དཀར་པྡོ་ཞིག་

གིས་མི་མཐྡོང་བར་བཀབ། ནད་པའི་འཁིས་སུ་མི་ཞིག་གིས་ལི་ཏིང་སྐད་ཤིན་ཏུ་

ཆེན་པྡོ་ཞིག་སྔགས་འདྡོན་པ་མི་ཚོར་བར་རྡུང་དགྡོས། དེའི་སྒ་ལ་ནད་པའི་སེམས་

ཡེངས་པས་ནད་ལ་ཐྡོན་ཁད་ཡྡོད། གཞན་མེད་ཀང་སྡོ་སྡོར་འདྡོན་དགྡོས་འད། འ་ཛ་

དྷ་ནུ་ཞེས་པ་རྣམས་སྡོ་སྡོར་འདྡོན་དགྡོས་འད་བ་བསམ་མྡོ། །སྔགས་རེས་མ་ཉུང་ངུ་

བ་ཁྡོ་ན་བྱེད་ན། ཚར་གཅིག་བརྡོད་ལ་ནས་གཏྡོར། གཉིས་པ་བརྡོད་ནས་འབར་

རྒྱག་ཞེས་པ་རས་ཀིི་སེང་ཁེབས་དེ་རྒྱག་དྡོན་ཡིན། གསུམ་པ་བརྐྡོ་བ་ལྟ་བུ་བྱེད། 

བཞི་པའི་ཚེ་རས་སྐུད་ཀིས་སྐྲ་བཅིང་། ལྔ་པས་དུག་འདྡོན་ནུས། དྲུག་པའི་ཚེ་སྨྱུག་

སྦུགས་རྐང་ལག་ལ་འཛུག་ཟེར་ཀང་གྡོ་རིམ་ནྡོར་བ་འད། བདུན་པ་དྡོན་ཟེར། ཟེར་བ་

ཡང་ཚར་བདུན་པའི་དུས་དུག་འདྡོན་འགྲྡོ་ཞེས་ཟེར་རམ་སམ། ཚར་བརྒྱད་པ་

རྡོགས་ནས་བསྔྡོ་བ་སྡོན་ལམ་བྱའྡོ། །སྨས་པ། དཔལ་ལྡན་དང་སྡོང་བ་མའི་ཞལ་སྡོ་

ལས། །ཐྡོན་པའི་མན་ངག་ཟབ་མྡོའི་ལག་ལེན་འགའ། །སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་དག་གིས་

གསྡོས་སན་དུ། །བསམ་ནས་ཡི་གེར་བཀྡོད་པའི་དྡོན་ཡྡོད་བྱྡོས། །

ཞེས་ཟིན་བྲིས་འདི་ཉིད་ཀང་དུག་བཅྡོས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གི་ལག་ལེན་ལ་གལ་ཆེ་བའི་གནད་

ཀིས་རྭག་ཉག་ཁམས་འཇྡོ་གྲུབ་ཆེན་གི་གདུང་སས་འཚོ་བྱེད་པ་ཆེན་པྡོ། གསང་བདག་ལྕགས་རྭ་སྤྲུལ་པའི་

སྐུ་རིན་པྡོ་ཆེའི་བ་སན་པ་རིག་སྔགས་འཆང་བ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བསྐུལ་ཞིང་། གམ་ཅར་ཚེ་ཡི་

རིག་བྱེད་པ་ཆེན་པྡོ་འགྲྡོ་ཕན་གི་འཕྲིན་ལས་རབ་ཏུ་དཀར་བ་མདྡོག་ཚང་སན་རམས་པ་ཆེན་པྡོ་ཡེ་ཤེས་བྡོ་

བཟང་ནས་བསྐུལ་བའི་ངྡོར་༧བྡོད་ཀི་སྔགས་སྨྡོན་གར་གི་དབང་པྡོས་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ། དགེའྡོ། སར་

མངྒལཾ། །
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༄༅། །བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་

ལས་དུམ་བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་ཀི་ལྷན་ཐབས་དཔལ་གྲུབ་དབང་

གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །ན་མྡོཿ ཤི་གུ་ཎ་ན་ཐཱ་བྷྱ། བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་

མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་བུ་བཞི་པ། ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དཔལ་

གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ། བ་

མ་དང་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་བདེ་གཤེགས་སན་པའི་རྒྱལ་པྡོ་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི་

ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པྡོས་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་མཆིའྡོ། །མ་རིག་ཞེན་ཡུལ་

ལ་མེ་ག་མ་ལ་དྡོན་དམ་རིག་ཤེས་བྷེ་རམ་བྷ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་གཟུགས་ཡུལ་སྣང་བའི་

ལམ་ལས་དམིགས་མེད་ཀུན་བཟང་བྷིཥྞུས་དར་རབ་ཕེ་སྟེ། འགྲྡོ་ལ་རེས་བརྩེ་སཱུ་ར་

སཱུ་ཏས་ ཉི་འདེན་ ལེགས་བྱས་ཅན་ཞིང་གྡོ་རྣམས་འབྱེད་པར་ཡྡོལ་མེད་དྡོན་འགྱུར་

མུན་བསལ་ཐྡོག་མར་མངྡོན་དངས་གཟུགས་སྐུ་རབ་རིབ་འཇྡོམས་པས་མཛེས་པ་

ཅན། །གཅིག་ཏུ་རབ་དཀར་རྒྱ་ཆེན་འཕྲིན་ལས་སིན་བུའི་གཉེན་པྡོ་འགག་མེད་རབ་

འཕྲྡོ་ངྡོ་མཚར་དཔལ་ཐྡོབ་འདྡོད་འཆིད་ མེ་བཅུད་ ཀིས་དུད་སྐལ་ལྡན་ཡང་དག་

ཆགས་བྡོའི་སིམ་པའི་རྒྱ་གྲྡོལ་ཞིང་། །རྩྡོལ་མེད་ཆྡོས་ཚུལ་ཡྡོངས་ལྷུང་ཕྡོགས་
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འགྲེམ་ངེས་དྡོན་སྐེ་ལྡན་མཆྡོག་ཏུ་རབ་རྩེན་ངན་འཐུང་ཏ་མ་སི་ མུན་པའི་མཚན། ཡི་

འགལ་ཟླ་འདྡོར་མྡོད་དུས་དཔྱིད་སན་པའི་རྒྱལ་པྡོར་སིང་ནས་འདུད། །འཇིག་མེད་

རྟེན་འབྱུང་མེ་ག་ནི་གྡོ་ཁང་གང་མངྡོན་པར་འཇེབ། །ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་མཚན་ཆུ་སྐེས་

ཅན་གི་ཞགས་པ་རིང་དུ་འཁྱུག །འཕྲིན་ལས་དྷ་ར་ས་པཱ་ཏ་ཡིས་ཐུབ་གསུང་སྟེང་

འཕྡོ་སྐྡོངས། །མ་སད་གཤེར་འཛིན་ན་ག་ཛུ་ནའི་ས་དགའི་དཔྱིད་སྡོལ་ཅིག །རྒྱ་

ཆེན་ཚོགས་གཉིས་རྩེ་དགའི་སྡོ་མཐྡོ་ལས། །མངྡོན་འཕགས་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་བྷ་

བྷི་ལྷ། །གང་དེའི་རེས་བཟུང་ཟླ་བ་མངྡོན་དགའ་ཟུང་། །འཇིག་རྟེན་མུན་པ་སེལ་བའི་

སྒྡོན་མེར་ངེས། །འཕགས་བྡོད་སྐད་ཟུང་ཉི་ཟླའི་རྣ་ཆ་ཅན། །ངྡོ་མཚར་ལྷུན་པྡོ་ལྡོ་ཆེན་

བཻ་རྡོའི་ཞབས། །ཤུད་བུའི་ཡང་སིད་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟྡོན་བཅས། །འདི་ན་སྡོག་

འཚོའི་བྱེད་པྡོ་ལས་གཞན་ཅི། །བགྲང་ཡས་དཔལ་ཐྡོབ་གསེར་ལྡན་བུ་མྡོ་

ལས། །མངྡོན་འཁྲུངས་དགེ་ལེགས་ཡལ་འདབ་གཡུར་ཟ་བའི། །སྔྡོན་མེད་ལྡོན་པ་

དང་སྡོང་གཡུ་ཐྡོག་ཞབས། །ལུགས་འདིའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྡོ་མིན་ན་སུ། །གཞན་ཕན་

རབ་ཏུ་དཀར་བའི་ཆུ་ཁུར་ཅན། ། བྱང་ཟུར་སན་པའི་དབྱར་རྔ་རྒྡོད་པའི་ཚེ། །བདག་

བྡོ་བཀྲ་བའི་འྡོག་པགས་སེམས་མངལ་གིས། །སྦྲུམ་སྟེ་དགའ་བའི་ཟླྡོས་གར་ཅིར་

ཡང་བསྒྱུར། །གྲྡོང་པའི་ཚིག་དང་བར་ཆད་དམ་དུམ་འགའ། །བསེས་ལ་ལེགས་

བཤད་བསྒིགས་པར་རླྡོམས་མཐྡོང་ཚེ། །ཕག་ན་པདྨྡོ་བྡོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སེ། །ལྔ་

རིག་བསྟན་པའི་བདག་པྡོར་ངེས་པ་རེད། །བསྡོད་ནམས་ས་ཡི་ཟླ་བའི་འཁྡོར་ལྡོ་

ཡིས། །གངས་ཁྡོད་ཆྡོས་སིད་གིང་བཞིར་དབང་བསྒྱུར་བ། །མི་དབང་གདྡོང་དྲུག་

སེམས་པའི་ལང་ཚོ་གང་། །སྟྡོན་མཆྡོག་དང་སྡོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དངྡོས། །གཞན་
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ཡང་ལུང་རྟྡོགས་གྡོ་ལར་མངྡོན་འཛེགས་ཏེ། །འགྲྡོ་ཕན་ལྷུན་པྡོར་བསྐྡོར་བའི་སྡོན་

ལམ་ཅན། །བསྟན་པའི་རྩ་ལག་མཁས་གྲུབ་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་། །ཇི་སེད་བྱྡོན་ཀུན་འགྲྡོ་

འདིའི་ཕན་བདེའི་གསྡོས། །དངྡོས་འཛིན་ཞེན་ཡུལ་ཕྲ་རགས་དགག་བྱའི་གནས་

དག་པའི་ཟབ་མྡོའི་དེ་ཉིད་རེན་པར་ལེགས་རྟྡོགས་ཤེས་རབ་མཐར་ཐུག་ཕུལ་བྱུང་

ལྷན་ཅིག་སྐེས་དངྡོས་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་ཉིད། །རྣམ་མང་ཚོན་དང་ཉེ་བར་ཕྲད་པའི་

དངས་ཤེལ་ཁམས་བཞིན་སྣ་ཚོགས་མཛད་པས་སྤྲུལ་པའི་ཟླྡོས་གར་ཅིར་ཡང་

བསྒྱུར་ལས་གནས་ལྔ་ཡྡོངས་རྡོགས་མཚན་ལྡན་བཤེས་སུ་རབ་བཞེངས་

པ། །གསལ་སྡོའི་ཁྱུ་མཆྡོག་དྡོན་གི་པཎ་ཆེན་འཇིགས་བྲལ་ལྔ་རིག་སྨ་བའི་སེང་

གེའི་ཕྡོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སེ་ཞེས་གྲགས་དཀར་མགྲིན་སྐེས་ཕྡོགས་ཀི་

མཁས་པས་སྒེང་བ་དེའི། །གཞལ་ཡས་བཀའ་དིན་གཟུགས་སུ་མཆིས་ཚེ་གྡོ་འབྱེད་

ཐ་གྲུར་ཤྡོང་མིན་དེ་ཕིར་ཀུན་མཁེན་སང་ལས་ཅི་ཡིས་གཞལ་སམ་ལག་པད་མ་ཏ་

ཀ་ཡི་རྩེ་མྡོར་ལན་བརྒྱར་ཟུམ། །མང་མང་ཚོགས་གཉིས་གསེར་ལྡན་ལས་འཁྲུངས་

དན་དབང་དཔལ་གི་ཁང་པ་དེས། །འཛུམ་འཛུམ་ཞལ་སྡོའི་ས་བྡོན་མཛོད་ལས་ཉེར་

སྡོན་ལེགས་བཤད་འདྡོད་འཆིང་རྒྱུན། །ཡང་ཡང་སྤད་པས་ཉལ་སྡོང་ལུས་སྟྡོབས་

མཆྡོག་ཏུ་ཉེ་བར་བརྟས་པའི་མཐུས། །འགྲིག་འགྲིག་སན་འགྱུར་གླུ་ཆུང་དང་བཅས་

ལེགས་བཤད་ཟླྡོས་གར་ཅིས་མི་བསྒྱུར། །འྡོན་ཏེ་ཆྡོས་བརྒྱད་ཁུང་བུར་ཕྲག་དྡོག་

ལུས། །འཁིལ་ཞིང་ཚུལ་འཆྡོས་འཁྡོག་སྤྡོད་གཞན་སྡོད་ཀི། །རྡོ་འཛིན་གཉིས་

བརྐྱངས་བཤེས་གཉེན་ལྟྡོ་འགྲྡོ་ཡི། །རྣ་བར་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་མི་འཕྲྡོད་

ཀང་། །དན་དབང་བྷ་ར་ཏ་སྐད་སྣང་བའི་དཔྱ། །བྡོ་གསལ་བྡོ་ཡི་པདྨྡོའི་གཉེན་ཡིན་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  176  

ཕིར། །འདི་ན་འཕགས་བྡོད་གསྡོ་རིག་གཞུང་བརྒྱའི་ཕུལ། །དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞིར་

བང་བའི་ལེགས་བཤད་ལས། །ཕུལ་བྱུང་ཕི་རྒྱུད་མཆྡོག་གི་ལྕུག་མ་ལ། །མཁས་

རྣམས་དགྡོངས་འགྲེལ་ཀུན་དགའི་གྡོས་སྤུད་ཀང་། །ལྷན་ཐབས་གསེར་གི་རྣ་ཆ་མ་

མཐྡོང་བས། །ཚུལ་དེ་བདག་ཡིད་སྡོར་མྡོས་བསྐྲུན་པ་ལ། །སན་གི་བ་དང་སྤྲུལ་པའི་

དང་སྡོང་མཆེད། །གཡུ་ཐྡོག་ཞབས་སྡོགས་མཁས་གྲུབ་རིམ་བྱྡོན་དང་། །ཁད་པར་

དམ་ཅན་ཞང་བྡོན་སེ་དགུ་ཡིས། །འགྲྡོ་འདིའི་ཕན་བདེའི་གསྡོས་སུ་སྐབས་ཕེས་

ཤིག །ཅེས་སན་བ་དང་སྡོང་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བསྟྡོད་ཕག་དང་། དངྡོས་པྡོ་ངེས་

བསྟེན། ཆྡོས་སྲུང་ལ་འཕྲིན་བཅྡོལ་བཅས་སྔྡོན་དུ་བཏང་ནས། སྐབས་སུ་གེང་བར་བྱ་

བ་ནི། མདྡོ་ལས། གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མ་བསབས་

ན། ནམ་དུ་ཡང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐྡོབ་པར་མི་ནུས་སྡོ། །དེ་བས་ན་བ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་

པའི་ཕིར། རིག་པའི་དངྡོས་པྡོ་ལྔ་ལ་བསབ་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའི་

མདྡོ་སེ་རྒྱན་ལས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་མཁས་པར་མ་བྱས་ན། །འཕགས་

མཆྡོག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཉིད་མི་འགྱུར་བས། །དེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་

ཚར་གཅྡོད་རེས་གཟུང་དང་། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བྱ་ཕིར་དེ་ལ་དེར་བརྩྡོན་

བྱ། །ཞེས་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོད་པའི་ས་ལས། ཐྡོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ས་གང་ཞེ་ན། 

དེ་ཡང་མདྡོར་བསྡུ་ན། རིག་པའི་གནས་ལྔ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་མིང་དང་། ཚིག་དང་། 

ཡི་གེ་ལ་བྡོ་སྔྡོན་དུ་བཏང་སྟེ། ཉན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཁ་བཏྡོན་

བྱེད་པ་དང་། རེས་སུ་དན་པ། མིང་གི་ཚོགས་དང་། ཚིག་གི་ཚོགས་དང་། ཡི་གེའི་
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ཚོགས་ལ་བརྟེན་པས་དྡོན་རྟྡོགས་པ་འདི་ཐྡོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱའྡོ། །རིག་པའི་

གནས་ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ནང་རིག་པ་དང་། གསྡོ་བ་རིག་པ། གཏན་ཚིགས་

རིག་པ། སྒ་རིག་པ། བཟྡོ་བའི་ལས་ཀི་གནས་ལྔ་ལ་རིག་པའྡོ། །ཞེས་དང་། བྱང་ས་

ལས། མདྡོར་བསྡུས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣྡོད་

འཚོལ་ལྡོ། །ཉན་ཐྡོས་ཀི་སེ་སྣྡོད་དང་། ཕི་རྡོལ་པའི་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་དང་། 

འཇིག་རྟེན་པའི་བཟྡོ་དང་ལས་ཀི་གནས་རྣམས་འཚོལ་ལྡོ། །ཞེས་སྡོགས་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས་པ་ལྟར། སྤིར་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་པ་དག་གིས་གང་ལ་བསབ་པར་

བྱ་བའི་གཞི་ནི། ནང་རིག་པ་ལ་སྡོགས་པ་རིག་པའི་གནས་ལྔའྡོ། །དེ་དག་ལས་

འདིར་རེ་ཞིག་གསྡོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་གི་ཡང་རྩེ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་

བཞིའི་ཡ་གལ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་པ་ཞིག་

འགྡོད་པར་འདྡོད་དྡོ། །

དེ་ལ་གཞུང་འདིའི་ཐྡོག་མའི་ཆྡོས་འབྱུང་ནི། གཞུང་འདི་བཀར་འདྡོད་པ་དག་

གི་དབང་དུ་བགིས་ན། བདག་ཅག་གི་སྟྡོན་པའི་སྐུ་ཚེའི་སད་ཀི་ཆར་གསུངས་ཏེ། 

གནས་ནི་ཨྡོ་ཌི་ཡ་ནར་རྣམ་འདེན་ལྔ་པ་སྡོགས་བཞེད་དྡོ། །ཟུར་མཁར་པ་སྡོགས་

འདི་འགྡོག་མྡོད་ཀི། འྡོན་ཀང་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་སྡོམ་ཉིར་མཆིས་ཏེ། སྟྡོན་པ་རྡོ་རེ་འཆང་

གིས་རྒྱུད་ཕལ་ཆེར་ཨྡོ་རྒྱན་གི་གནས་ཁྡོ་ནར་གསུངས་པར་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རྡོ། ། 

བྡོན་པྡོ་བཀའ་ཐང་ལས། ནད་ཀིས་ཟིན་པ་སན་གིས་གསྡོ་བ་ལ། །སངས་རྒྱས་སན་

བ་འཚོ་བྱེད་གཞྡོན་ནུ་ཡིས། །རྒྱ་གར་པདྨ་ཅན་གི་ཡུལ་ཁམས་ནས། །བདུད་རྩི་

སིང་པྡོའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྒྱུད། །ཅེས་རྒྱུད་བཞི་འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་པདྨ་ཅན་གི་
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ཡུལ་དུ་གསུངས་པར་བཤད་དྡོ། །འདིར་བདུད་རྩི་སིང་པྡོའི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྒྱུད། 

ཅེས་པ་ཙམ་ལས་རྒྱུད་བཞི་གསུངས་པའི་གསལ་ཁ་མི་སྣང་སམ་ན། བདུད་རྩི་སིང་

པྡོ་ཞེས་པ་རྒྱུད་བཞི་སྤིའི་མིང་དང་། དེ་ལས་ཀང་གཉེན་པྡོ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་སྟྡོན་

པའི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀི་མིང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྡོས་པ་ནི་གཉིས་ཀས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

བྱས་སྡོ་སམ་པ་ནི་ཁྡོ་བྡོའི་རྣམ་རྟྡོག་གྡོ །འྡོན་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས། ཉི་ཤུ་རྩ་

གསུམ་མཉན་ཡྡོད་དུ། །སན་གི་ནགས་སུ་ལྡོ་བཞི་སྟེ། །ཞེས་པའི་སན་གི་ནགས་

འདིར་གསུངས་པ་ཡིན་ནྡོ། །ཞེས་ཀང་ཕལ་ཆེར་བཞེད་དྡོ། །འདིའི་སན་གི་ནགས་

ལ། དང་སྡོང་གི་གནས་སན་གི་ནགས་ཞེས་འགའ་ཞིག་བསྣྡོན་ཏེ་དེ་ལྟར་ན། ཡུལ་ཝ་

ན་ཎ་སིའི་དང་སྡོང་ལྷུང་བ་རི་དགས་རྒྱུ་བའི་ནགས་སུ་བྱས་ཀང་རུང་བར་མངྡོན་

ཡང་། སེ་སིད་པས་ཨྡོ་རྒྱན་གི་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཏུ་བཞེད་དྡོ། །སིགས་དུས་ཀི་

ཀུན་མཁེན་གཉིས་པ་ཆྡོས་རེ་བུ་སྟྡོན་རིན་པྡོ་ཆེ་སྡོགས་སྔ་ཕིའི་མཁས་པ་དུ་མ་

ཞིག །རྒྱུད་བཞི་འདི་ཉིད། དང་སྡོང་གཡུ་ཐྡོག་པས་བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅྡོས་རྣམ་

དག་ཡིན་གི། བཀའ་མིན་ནྡོ་ཞེས་བཞེད་དྡོ། །འྡོན་ཀང་ལྡོངས་འདིར་སེར་ཆྡོས་སུ་

ངེས་པར་དགྡོས་པ་འགའ་ཞིག །མཁས་གྲུབ་གཡུ་ཐྡོག་པས་གསར་དུ་བསྣན་པ་མ་

གཏྡོགས། དེ་བས་རང་རྐང་བཙུགས་ཏེ་བརྩམས་པ་མིན་པས། རྒྱལ་བའི་བཀར་

བཞེད་པའི་ཕྡོགས་ཉིད་འཐད་ལྡན་ཁྡོ་ནའྡོ། །ཀེ་ལ་ཤའི་ཕྲེང་བའི་མུ་ཁྱུད་ཅན་གི་

ལྡོངས་འདིར། སྤིར་ཤེས་བྱའི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་ཇི་ཙམ་ན་དར་

བ་སྡོགས་ནི། ལྷ་ཐྡོ་ཐྡོ་རིའི་སན་ཤལ་གི་རིང་ལ་དར་ཚུལ་གི་སྒྡོས་ཀང་མཆིས་ལ། 

འྡོན་ཏེ་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀི་སྐུ་རིང་ལ་དར་བ་ནི། ཁྡོ་རང་གི་སྤན་འགྲིབ་པ། 
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རྒྱལ་ཕྲན་འ་ཞ་རེ་བྱ་བས། གསེར་གི་ཐུར་མ་འཕངས་ཏེ་ཕེས་པའི་ལྡོ་རྒྱུས་ཀིས་

ཤེས་སྡོ། །དེ་ནས་གྲུ་འཛིན་བདག་པྡོ་མི་རེའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པ། ཆྡོས་རྒྱལ་སྡོང་

བཙན་སམ་པྡོའི་སྐུའི་རིང་རྒྱ་མྡོ་བཟའ་ཀྡོང་ཇྡོས་བསྣམས་ནས་བྱྡོན་པ་སྡོགས། རྒྱ་

དཀར་ནག །སྟག་གཟིག་གམ་ཁྡོད་ཀི་སན་དཔྱད་འགའ་ཞིག་ཀང་འགྱུར་བར་བཤད་

དེ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་པྡོ་འདིའི་སྐུའི་རིང་ལ། གསྡོ་དཔྱད་ཀི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་དར་བར་

མངྡོན་ནྡོ། །

གངས་ཁྡོད་པའི་ཚེ་གསྡོས་ཀི་ནྡོར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། དཔལ་བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ཡིད་བཞིན་གི་ནྡོར་བུ་ལྟ་བུ་འདི་ནི། 

ཁ་ཆེའི་པཎི་ཏ་ཟླ་བ་མངྡོན་པར་དགའ་བ་དང་སྐད་གཉིས་སྨ་བ་རེ་བཙུན་བཻ་རྡོའི་ཞལ་

སྔ་ནས་ཟུང་གིས། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ལས་བྡོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། བྡོད་ཀི་ལྷ་

མངའ་བདག་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏྡོག་གི་སྐུ་ཚེའི་སྟྡོད་ཀི་ཆར་གཏྡོགས་རུང་གི་དུས་

ཤིག་ཡིན་ནྡོ། །ལྡོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྡོ་ལྡོངས་འདིར་བྱྡོན་ནས། ཐྡོག་མར་ཡང་། རྒྱུད་འདི་

བྡོད་ཀི་མངའ་བདག་ཆེན་པྡོ་ལ་འབུལ་བར་མཛད་པ། རྒྱལ་པྡོས་ཀང་ཐུག་གཙིགས་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གནང་ནའང་། རེ་ཞིག་སེལ་བའི་སྐབས་སུ་མ་བབ་ཀང་། མ་འྡོངས་པ་

ན་ཆྡོས་རྒྱུད་འཛིན་པའི་སྐལ་ལྡན་འབྱུང་བར་མཁེན་ནས། དཔལ་བསམ་ཡས་ཟན་

གཡང་མི་འགྱུར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཎྡྡོ་ལ་ཆེན་པྡོའི་བར་ཁང་གི་ཀ་བའི་ནང་དུ་

སྦས་ནས། གཏེར་སྲུང་ཤིང་བྱ་ཅན་ལ་བཅྡོལ་ལྡོ། །དེ་ནས་རེ་ཞིག་ན་ལྷ་སས་མུ་ནི་

བཙན་པྡོའི་ཡབ་ཀིས་ཐུགས་གཙིགས་ཆེ་བའི་སན་དཔྱད་ཀི་གཞུང་དེ་ཉིད་སྡོབ་

དཔྡོན་ཆེན་པྡོས་གནང་ཡྡོད་སམ་ནས་ཞུས་པར། དཔལ་གྲུབ་དབང་པདྨ་ཀ་རའི་
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ཞལ་ནས། ཁེད་ཀི་ཡབ་ལ་ངས་ཕུལ་བ་མིན་རུང་། ཁེད་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པ་རྒྱ་

ཆེ་བས་ཅིས་ཀང་བཤད་དྡོ་གསུངས་ནས། རང་འགྱུར་མཛད་དེ་གནང་ངྡོ་། །སར་

ཡབ་དང་བ་ཻརྡོས་ཀང་བརྒྱུད་པ་འདི། ལྷ་སས་ལས་བཞེས་ཏེ། སྣྡོད་དང་ལྡན་པ་འགའ་

ལའང་ཅི་རིགས་པར་བཤད་དྡོ། །དེ་ལས་རིམ་པར་འཆད་པ་ལ་དེང་སང་རྒྱུད་བཞི་

བཀའ་མའི་བརྒྱུད་པར་གྲགས་པ་འདི་བྱུང་སྟེ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་བརྒྱུད་

པར་ཟུངས་ཤིག །

གཏེར་མ་ནི། དཔལ་ཨྡོ་རྒྱན་ཆེན་པྡོས་ཟན་གཡང་གི་གཎྡྡོ་ལའི་བར་ཁང་གི་

ཀ་བར་ལ་གཏེར་དུ་རྒྱས་བཏབ་པ། ཕིས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟྡོན་གྲྭ་པ་མངྡོན་ཤེས་

ཀིས་བཏྡོན་ནས་བཤད་པ་ལས་འཕྲྡོས་སྡོ། །དེའི་ཕིར་བཻ་རྡོའི་གྡོང་དུ་ཨྡོ་རྒྱན་ཆེན་

པྡོ་འཇུག་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། བཀའ་མའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི། གཏེར་མ་ལ་དེ་བཞུགས་

མི་དགྡོས་སྡོ། །འྡོན་ཏེ་རྒྱུད་འདི་ཉིད་གངས་རིའི་ཁྡོད་དུ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བ་པྡོ་ནི། བདེ་

གཤེགས་སན་རྒྱལ་ཞབས་མི་ཡི་གར་གིས་རྣམ་པར་རྡོལ་པ། རེ་བཙུན་གུ་ཎ་ན་ཐ་

མེས་དབྡོན་དང་། དེ་དག་གི་རེས་འབྲང་བྱང་ཟུར་གི་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་དང་། 

དེ་ལས་ཀང་མཁས་གྲུབ་ཟུར་མཁར་བ་མེས་དབྡོན་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་རྣམས་

སྡོ། །དུས་གསུམ་མཁེན་པ་རྣམ་འདེན་ལྔ་པ་ཡབ་སས་ནི། ལྡོངས་འདིར་དར་བའི་

རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་གི་བདག་པྡོར་སྣང་ཞིང་། ལུགས་འདི་ལའང་། དང་སྡོང་

ཡིད་ལས་སྐེས་དང་མཚུངས་པའི་བཀའ་དིན་གིས་ཁབ་པར་མཛད་དྡོ། །རྒྱུད་འདིའི་

བཀག་ལུགས་མཛུབ་ཁིད་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། བདེ་གཤེགས་སན་རྒྱལ་

ཞབས་ནས། བདག་གི་སྡོབ་དཔྡོན་བཀའ་དིན་མཚུངས་ཟླ་མེད་པ། གནས་ལྔ་ཡྡོངས་
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སུ་རྡོགས་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་རེ་བཙུན་ཛྙཱ་ནའི་མཚན་ཅན་རྣམ་གཉིས་ཀི་ཞལ་སྔ་

ནས་ཀི་བར་དུ་མཐར་གིས་ལེགས་པར་བྱྡོན་པ་སྟེ། ཁྡོ་བྡོའི་ཐྡོབ་ཡིག་ཏུ་གསལ་བ་

ལྟར་རྡོ། །དེ་དག་ནི་ལུགས་འདིའི་ཆྡོས་འབྱུང་འགག་དྡོན་བསྡུས་པ་སྟེ། ཞིབ་པར་

གཞན་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། འདིར་ཚིག་ཚོགས་ཉུང་ངུས་བྱས་པ་ཡིན་ནྡོ། །

ད་ནི་འདི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། གསྡོ་དཔྱད་ཀུན་གི་རྒྱལ་པྡོ་འདིིའི་ལག་

ལེན་གསལ་བར་སྟྡོན་པའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ཉིད་ལས། མན་ངག་རྒྱུད་ལ། མཁས་དབང་སེ་

སིད་རིན་པྡོ་ཆེས། ལྷན་ཐབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སལ་མྡོད་ཀི། ཕི་མ་རྒྱུད་འདི་ལ་སྔ་མ་

རྣམས་ལྷན་ཐབས་ཚད་ཐུབ་བསྒིགས་པ་མི་སྣང་ཞིང་། རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་ཞིང་གྡོ་

བདེ་བའི་ལྷན་ཐབས་ཤིག་བྱུང་ན་ཀུན་ལ་ཉེ་བར་མཁྡོ་བར་མཐྡོང་ནས་འདིར་དེ་

འཆད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཀང་། འགའ་ཞིག་རྒྱུད་འདི་ཤིན་ཏུ་གྡོ་ས་བས། ལྷན་

ཐབས་བྱེད་པ་དྡོན་མེད་དྡོ་ཞེས་སྨ་བའང་སིད་དྡོ། །དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་བརྟགས་པའི་བབ་

ཅྡོལ་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་འཆད་པའི་སྔྡོན་གི་དགྡོངས་འགྲེལ་

མཁན་པྡོ་རྣམས་དེ་བས་ཀང་ཆེས་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ཏེ། མི་དགྡོས་བཞིན་དུ་རྒྱས་

པར་བཀྲལ་བའི་ཕིར་རྡོ། །རྟགས་ཁབ་གཉིས་ཀ་དངྡོས་སུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། 

བཟླྡོག་ཏུ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་དུ་ཤེས་པར་གིས་ལ། ཕིན་ཆད་ཁ་བེམ་པྡོའི་ཁུད་དུ་

དིལ་ཤིག །ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་སྔྡོན་གི་དགྡོངས་འགྲེལ་མཁན་པྡོ་རྣམས་ཀིས་

ལེགས་པར་བཀྲལ་ཟིན་གིས། ཁེད་ཀི་ལྷན་ཐབས་བྱེད་དྡོན་མེད་དྡོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་

འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འགྲེལ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་རྣམས་ནི། རྡོངས་པ་དག་གི་

བྡོས་འཆུན་དཀའ་ལ། ཧ་ཅང་བསྡུས་དག་པ་དག་གིས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་གི་མཐའ་དཔྱད་
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པར་མི་ནུས་པས་ལྷན་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ་ཞིག་མེད་མི་རུང་ལྟ་བུར་སྣང་

ངྡོ་། །ཡང་འདི་དང་གཞན་དུའང་འད་སྟེ། ཕིས་ཀི་འགྲེལ་བ་ཕལ་ཆེར་ཞིག་དཀའ་

སར་བྱྡོལ་ཞིང་ས་སར་ནས་མང་དུ་སྤྡོ་བའི་འཁྡོག་པྡོར་སྤྡོད་པ་མང་མྡོད། དེ་འད་བ་

ནི་མཁས་རྡོངས་གཉིས་ཀའང་དགྡོས་པ་ཆུང་ངྡོ་། །དེའི་ཕིར་ཁྡོ་བྡོས་དཀའ་གནས་

གཙོ་བྡོར་འགྲེལ་བའི་ལྷན་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ་ཞིག་བྱེད་པ་ནི། བྡོ་དམན་

དུ་མ་ཟད་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཉེ་བར་མཁྡོའ ྡོ། །དེ་བས་ན་འདིར་ལྷན་ཐབས་བྱེད་

པ་དྡོན་མེད་པ་མིན་ལ། འྡོན་ཀང་ཚིག་ཚོགས་ཆེས་ལྕི་བ་ནི་སུག་པ་ན་ཞིང་རྡོངས་

པ་རྣམས་མགྡོ་འཁྡོར་བའི་རྒྱུར་སྣང་བས། ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་དཀའ་བའི་གནས་

རྣམས་གཙོ་བྡོར་འགྲེལ་བར་བྱའྡོ། །

རྩ་དཔྱད་ཀི་དྡོན་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ།

དེ་ལ་ཐྡོག་མར་རེག་པ་རྩ་ལ་ཇི་ལྟར་བརྟགས་པའི་སྐབས་ཀི་ལྷན་ཐབས་ནི། 

ཀ་ཡེ་གསྡོ་རིག་སྨ་བའི་དང་སྡོང་རྣམས། །ནད་པ་ནད་མེད་གང་ལ་རྩ་བལྟ་

ཡང་། །ལྡོང་སྐབས་བྱུང་ན་སྔྡོན་འགྲྡོའི་ཟས་སྤྡོད་ལ། །གཞུང་བཞིན་སྡོབ་པ་གནད་ཀི་

དྡོན་པྡོར་ཟུངས། །སྔྡོན་འགྲྡོའི་ལྡོང་སྐབས་མེད་ཀང་བལྟ་ཡུལ་དེའི། །ལྕིད་ཅན་ཁུར་

དང་རྒྱུད་དང་དག་ཤུལ་སྡོགས། །རྩ་སང་འདེགས་པའི་རྐྱེན་རྣམས་སང་དགྡོས་

ལ། །སན་པའི་དབུགས་ཀང་མལ་དུ་ཚུད་པ་དགྡོས། །དུས་ཀང་ནད་པ་ནད་མེད་གང་

ལའང་། །རླུང་ལ་ཉི་ཟེར་ཕྡོག་ལ་ཁད་པ་ཡིས། །མལ་ནས་མ་བསྐྡོད་བཟའ་བཏུང་མ་

བྱས་པའི། །སྐབས་དེར་བལྟས་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན། །གནས་ནི་ལག་མགུལ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  183 

གཉེར་མ་ཕི་མ་ནས། །བལྟ་ཡུལ་རང་གི་ཚོན་གང་ནང་བཅལ་བའི། །རུས་པ་འབུར་

པྡོ་ཟད་མཚམས་སེབས་དེ་ཡིན། །མཛུབ་གུང་སིན་གསུམ་ཚོན་ཀན་ཆག་གསུམ་

དུ། །འབྡོད་པ་ཙི་ནའི་ཁབ་ཀི་བརར་འཁུམ་ལ། །རྒྱང་གྲགས་དབྱར་སྐད་དཔེ་དྡོན་

འགྲེལ་ཚུལ་ནི། །ཕུ་ཆུ་གྲུབ་པའི་དྲུང་ནས་མི་འགའ་ཡིས། །སྐད་གསང་མཐྡོན་པྡོའི་

གེང་མྡོ་བྱེད་པ་དེ། །དབྱར་དུས་རྒྱང་གྲགས་མཚམས་ནས་ཉན་པ་ན། །གསལ་བར་

ཐྡོས་དེ་ལག་པའི་བལྟ་རྩ་འདི། །དྡོན་སྣྡོད་སྡོགས་ལ་ཉེ་རིང་མཚམས་སྡོགས་

དཔེར། །བྱས་མྡོད་ཚུལ་དེ་མ་ཤེས་ཐ་ཆད་འགས། །ཚངས་པའི་རྒྱང་གྲགས་ཞེས་པ་

ངྡོ་ཚའི་གནས། །འྡོན་ཏེ་ལག་པའི་བལྟ་རྩ་འདི་ཉིད་དུ། །དྡོན་སྣྡོད་ཀུན་གི་རླུང་ཁག་

རྒྱུ་མིན་ཡང་། །དེ་ཡི་ནད་རྟགས་རྒྱུ་བ་མི་འགལ་ལ། །ཕ་རྩིའི་རེ་སྡོ་སེའུའི་སྐན་ལ་

ཟེར། །མནན་ཚད་ཚོན་ཀན་ཆག་གིས་ཤ་སགས་རུས། །རིམ་པར་ནྡོན་ཙམ་བྱས་

པས་ཕལ་ཆེར་གསལ། །མདྡོར་ན་རྩ་ཡི་འཕར་ཚུལ་གསལ་གྱུར་ན། །གནྡོན་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་བྱས་ཀང་མི་འགལ་གསུངས། །བལྟ་ཚུལ་ཕྡོ་ལ་དང་པྡོ་བལྟ་ཡུལ་དེའི། །ལག་

གཡྡོན་བལྟ་རྩར་སན་པའི་ལག་གཡས་ཀི། །ཚོན་གིས་སིང་རྒྱུ་ཀན་གིས་མཚེར་ཕྡོ་

དང་། །ཆག་གིས་མཁལ་གཡྡོན་བསམ་སེའི་ནད་རྣམས་བརྟག །ནད་པའི་ལག་

གཡས་སན་པའི་གཡྡོན་པ་ཡིས། །བལྟ་ཞིང་དེ་ཡང་ཚོན་འྡོག་གྡོ་ལྡོང་དང་། །ཀན་

འྡོག་མཆིན་མཁིས་ཆག་འྡོག་མཁལ་ལྒང་བརྟག །བལྟ་ཡུལ་མྡོ་ལ་རྩ་རྒྱུད་གཞན་འད་

ཡང་། །གཡས་གཡྡོན་ཚོན་རྩ་འདི་ལས་གྡོ་བཟླྡོག་ཅིང་། །དང་པྡོ་ནད་པའི་ལག་

གཡྡོན་སན་པ་ཡི། །གཡས་པས་བལྟ་བ་འདི་ཡི་ཁད་པར་ཡིན། །དེ་ནས་ཐ་མ་རྒྱུན་

རྩ་རྣམ་གསུམ་ནི། །རྒྱུད་སྦྡོམ་འཕར་ཚུར་རགས་པ་ཕྡོ་རྩ་དང་། །ཕྲ་ལ་མྱུར་བར་
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འཕར་བ་མྡོ་རྩ་ཡིན། །འཕར་སྣ་རིང་འཇམ་ཤུགས་ཆུང་མ་ནིང་རྩ། །ཕྡོ་རྩ་མྡོ་རྩ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་རྩ་གསུམ། །ཕྡོ་མྡོ་མ་ནིང་གསུམ་ལ་ལུགས་འབྱུང་དུ། །འཆར་བའི་ངེས་

མེད་འྡོན་ཏེ་ཅིར་ཡང་སིད། །དུས་བཞི་ཁམས་ལྔ་དབྱེ་བའི་ཚུལ་སྡོགས་ནི། །མཆུ་

ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཟུང་ནག་ཟླ་ཡི། །བཅུ་གཉིས་ཡར་བཅད་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་

ཞག །དཔྱད་དུས་ཤིང་ཁམས་མཆིན་རྩ་དར་བ་སྟེ། །ཅྡོ་ཀའི་སྐད་དམ་ཡང་ན་པི་ཝང་

གི །རྒྱུད་ལྟར་ཕྲ་ལ་གྲིམ་པར་འཕར་བ་ཡིན། །ས་ཟླའི་ཡར་ངྡོའི་དགའ་བ་དང་པྡོ་

ནས། །དྲུག་པའི་བཅུ་གཉིས་བར་གི་བདུན་ཅུ་གཉིས། །དབྱར་དུས་མེ་ཁམས་སིང་རྩ་

དར་བ་སྟེ། །དཔྱིད་ཀི་ཕྡོ་ཉའི་སྐད་དམ་བལ་སྐུད་ལྟར། །སྦྡོམ་ལ་རིང་བའི་ཚུལ་གིས་

འཕར་བ་ཡིན། །གྲྡོ་ཞུན་ཚེས་གཅིག་ནས་བཟུང་དགུ་པ་ཡི། །བཅུ་གཉིས་ཡར་

བཅད་ཞག་པྡོ་བདུན་ཅུ་གཉིས། །སྟྡོན་ཀ་ལྕགས་ཁམས་གྡོ་རྩ་དར་དུས་ཏེ། །བྱིའུ་རྒྱ་

མཆིལ་མགྡོ ་དམར་སྐད་ལྟར་དུ། །ཐུང་ལ་རྩུབ་པའི ་རྣམ་པར་འཕར་བ་

གསུངས། །སིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ངྡོའི་ཚེས་གཅིག་ནས། །རྒྱལ་ཟླའི་བཅུ་གཉིས་

བར་གི་བདུན་ཅུ་གཉིས། །དགུན་དུས་ཆུ་ཁམས་མཁལ་རྩ་དར་དུས་ཏེ། །མཐིང་རིལ་

སྐད་ལྟར་ལྷང་ལྷང་འཕར་བ་ཡིན། །ནག་ཟླ་ཆུ་སྟྡོད་དབྱུག་པ་རྒྱལ་ཟླ་བཞིའི། །བཅུ་

གསུམ་མན་གི་བཅྡོ་བརྒྱད་ཕྲག་བཞི་པྡོ། །བསྡོམས་པས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་དུས་

མཚམས་ཏེ། །ས་ཁམས་མཚེར་རྩ་རྒྱུ་ཞིང་དར་དུས་ཏེ། །བྡོད་མཆིལ་སྐད་ལྟར་ཐུང་

ལ་འཇམ་པར་འཕར། །དེ་ནས་མ་བུ་དགྲ་གྲྡོགས་སྐྡོར་མགྡོ་ནི། །ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་

ལྔའི་གྡོ་རིམ་ལ། །ཡར་འདེད་མ་དང་མར་འདེད་བུ་རུ་བརྩི། །མེ་ཆུ་ས་ཤིང་ལྕགས་

ལྔའི་སྐྡོར་མགྡོ་ལ། །ཡར་དེད་གྲྡོགས་ལ་མར་དེད་དགྲ་རུ་འཆར། །དེ་ནས་ངྡོ་མཚར་
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རྩ་བདུན་བལྟ་ཚུལ་ནི། །གངས་ཁྡོད་སན་པ་ཕལ་གིས་མ་རྟྡོགས་པའི། །དང་སྡོང་གུ་

ཎ་ན་ཐའི་དགྡོངས་པའི་དྡོན། །མཁས་གྲུབ་དྷར་སྭ་མིས་བཀྲལ་བ་ལྟར། །བདུན་པྡོ་རེ་

ལ་བརྟག་ཚུལ་གཉིས་གཉིས་ཏེ། །སྔ་མ་ལ་ཉའི་སྡོ་ནས་བརྟག་པ་དང་། །ཕི་མ་དགྲ་

གྲྡོགས་སྡོ་ནས་བརྟག་པ་ཡིན། །དེ་ལས་བརྟག་ཚུལ་དང་པྡོ་གྡོ་ས་ལ། །ཕི་མ་འདིར་རྩ་

སྐབས་ཀི་དུས་རྩ་དང་། །མ་དང་བུ་དང་དགྲ་དང་གྲྡོགས་ཀི་རྩ། །དུས་རྩ་ལྟྡོས་ནས་

བརྩི་བ་སྤིར་བཏང་ཡིན། །གྲྡོགས་ཕར་དུས་རྩའི་གྲྡོགས་རྩ་གཞིར་བཞག་སྟེ། །དེར་

ལྟྡོས་མ་བུ་དགྲ་གྲྡོགས་རྩི་ཚུལ་སྡོགས། །དམིགས་བསལ་འགའ་ཡྡོད་གཞུང་ཉིད་

བཀགས་པས་ཤེས། །འཕར་གྲགས་སན་པའི་ཕི་ནད་དབུགས་རིའི་རིང་། །ལྔ་ལྔ་

སྡོམས་པར་འཕར་བས་ལན་བརྒྱ་ཡི། །བར་དུ་བརྟག་པ་ནད་མེད་ཐ་མལ་རྩ། །དེ་

ལས་མང་འཕར་ཚ་བ་ཉུང་འཕར་གྲང་། །དེ་བཟླྡོག་སྡོད་དམ་སྡོད་ལ་ཁད་ཀིས་

འཐེན། །འཕར་བ་ཆེ་ཆུང་སྟྡོད་སད་ཕྲ་སྦྡོམ་དང་། །དག་དལ་མི་སྡོམས་རེས་བྱིང་

རེས་རྒྱས་དང་། །སྐབས་སུ་འབྲེང་ཞིང་རེས་འགའ་སྡོད་སྡོགས་དང་། །རྩ་རྒྱུད་

གཉིས་གཤིབ་ལྕམ་དལ་བྱེད་པ་དང་། །རྒྱས་པར་འཕར་འཕྲྡོར་བྱིང་བར་གཅིག་

འཕར་གཅྡོད། །རུས་པ་འབུར་པྡོའི་རྒྱབ་ཏུ་གྡོང་བརྒལ་སྡོགས། །རྩ་སྐྡོན་ཡིན་མྡོད་

འྡོན་ཀང་འགའ་ཞིག་གི། །ཐ་མལ་རྒྱུན་རྩ་ལ་ཡང་འདི་དག་ལས། །གང་ཡང་འྡོང་བ་

སིད་པས་འདི་བ་གཅེས། །ནད་ངྡོས་བཟུང་ལ་ཚ་བའི་སྤི་རྩ་ནི། །དག་རྒྱས་འགྲིལ་

མགྡོགས་གྲིམ་འཁང་དྲུག་ཡིན་ཏེ། །དྲུག་པྡོ་འདི་ལས་གང་རུང་ཡྡོད་པའི་ཁར། །རྩ་

སང་མཐྡོ་དང་འཕར་གྲངས་མང་བ་གཉིས། །འཁྲུགས་རིམས་གསར་པའི་རྩ་རུ་ཤེས་

དགྡོས་ལ། །སྙུགས་ཞེས་གཏིང་ན་སྣུན་པར་འཕར་བ་དེ། །རིང་པའི་ཚ་བར་མཁས་
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རྣམས་རིག་པར་གིས། །དེ་བཟླྡོག་ཞན་བྱིང་གུད་བུལ་ལྷྡོ་སྟྡོང་དྲུག །གྲང་བའི་སྤི་རྩ་

ཡིན་ལ་དྲུག་པྡོ་དེའི། །གང་རུང་དང་བཅས་སྙུགས་རེ་གཏིང་ཞིག་ན། །འཕར་གྲངས་

ཉུང་བ་གྲང་བ་གསར་པ་སྟེ། །སྐབས་འདིར་བད་ཀན་ཤས་ཆེས་གནད་ཀིས་སྡོ། །སྤི་

རྩའི་མཚན་ཉིད་དྲུག་པྡོ་གང་རུང་དང་། །ལྡན་ཕིར་འཕར་གྲངས་མང་དང་རྩ་ཡི་

སང་། །མཐྡོ་ཡང་གྲང་བ་རིང་པའི་ངེས་རེད་དེ། །སྐབས་འདིར་ཆུ་ཡི་ནུས་པ་རིམ་བྲི་

སྟེ། །རླུང་གིས་རྩ་དབང་འདེགས་སྡོགས་བྱེད་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་འགྲེལ་བྱེད་གཞན་

གིས་མ་ཐྡོན་པས། །གྲང་དང་སངས་ཀི་གྲང་བའི་ངྡོས་འཛིན་ཚུལ། །ཁྡོ་བྡོའི་འཁྲུལ་

མེད་ལེགས་བཤད་ཉུང་ངུ་འདི། །སྐལ་མཉམ་བྡོ་གསལ་རྣམས་ཀི་དགའ་སྟྡོན་

གིས། །དེ་ན་འདུ་བ་གསུམ་གི་རྩ་རྒྱུད་ནི། །རླུང་རྩ་ཁང་སྐལ་སྟྡོང་ཞིང་སྐབས་སུ་

སྡོད། །མཁིས་པ་རྐྱང་པའི་རྩ་ནི་ཕྲ་ལ་གྲིམ། །བད་ཀན་སྐ་བྡོའི་རྩ་ནི་བྱིང་ལ་

གུད། །ལྡན་པ་ནད་ལ་རླུང་མཁིས་གཉིས་ལྡན་རྩ། །ཁ་རུ་རྐྱལ་ཞིང་གྲིིམ་ལ་ཕྲ་སྦྡོམ་

རན། །བད་རླུང་གཉིས་ལྡན་རྩ་ནི་སྟྡོང་ལ་དལ། །བད་མཁིས་ཁ་བྱིང་གཏིང་ནས་གྲིམ་

པར་འཕར། །འདེས་པའི་ནད་ལས་བད་ཀན་སྨུག་པྡོ་ནི། །རྩ་རྒྱུད་སྦྡོམ་ཁེང་མཆིན་

པར་ནད་ཞུགས་ཕིར། །ཀན་གཡྡོན་ཡར་ཟུར་རྩ་ཉིད་ལེབ་ཆགས་འཕར། །མགྡོ་ཆག་

ཤ་ལ་ཚོན་དང་རུས་ལ་ཀན། །ཀད་པར་སྐྡོན་ཞུགས་ཆག་རྩ་དག་གྲིམ་འདར། །མུག་

རྔུ་ཁུང་ལུས་ཞར་ཅིང་ལྕམ་དལ་བྱེད། །སྟྡོབས་ཆེན་སིན་རྩལ་ཕིག་ཅིར་ལེབ་ཆག་

འཕར། །སྦར་དུག་རྩུབ་སྤུན་འཆྡོལ་ཞིང་མི་མངྡོན་གསུངས། །རྣག་རྩ་འདར་རམ་

རིག་བྱ་ཚ་ལ་སྦུན། །སྐྲན་ལ་ཞན་ཅིང་ཞར་འཕར་ཆུ་སེར་རྩ། །འདར་ལ་རྒྱུ་དཀའ་

འགྲམ་ཚད་ཕྲ་མཁང་གྲིམ། །རྩ་དཔང་དམའ་ཡང་གྲིམ་ན་གབ་ཚད་དང་། །ཤ་དུག་
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ཞན་བྱིང་ཕྲ་ཡང་མགྡོགས་པར་རྒྱུ། ༈ །དེས་ན་རྩ་ཡི་ནྡོར་འཕྲང་བསལ་བ་ནི། །མ་

རིང་ཁག་གི་རྩ་དང་རླུང་རྩ་གཉིས། །རྐྱལ་བར་མཚུངས་ཀང་བརྟགས་ན་ཁག་རྩ་

ནི། །གྲིམ་ལ་མནན་བཟྡོད་ཅིག་ཤྡོས་དེ་ལས་ཟླྡོག །རྒྱས་ཚད་སྟྡོང་ཚད་རྒྱུག་པར་

མཚུངས་ནའང་། །སྔ་མ་དག་འགྲིལ་མནན་བཟྡོད་ཅིག་ཤྡོས་སྟྡོང་། །བད་ཀན་ཁག་

རྒན་བྱིང་བར་མཚུངས་མྡོད་ཀང་། །ཁག་རྒན་ཤེད་ཆེ་བད་ཀན་གུད་ལ་དལ། །ཁག་

གི་རྩ་དང་སྦྲུམ་མའི་རྩ་གཉིས་པྡོ། །འབུར་ལ་འགྲིལ་བར་འབུར་བར་མཚུངས་

ནའང་། །བརྟགས་ཚེ་ཁག་རྩ་ཅུང་ཟད་དལ་བ་ཡིན། །འཆི་རྩ་རླུང་ལ་དར་ལྕེ་རླུང་

བསྐྡོད་འད། །མཁིས་པར་ཁ་ཡི་མཇུག་རྩེའི་རྣམ་པར་འདར། །བད་ཀན་ཐིགས་ཟག་

ཆུ་བཞིན་མི་སྡོམས་ཞིང་། །འདར་བ་འདུག་སུམ་རྐྱང་བའི་འཆི་རྩ་ཡིན། །ལྡན་པར་

རླུང་མཁིས་ཉ་མྡོའི་རྔམ་འད་དང་། །བད་རླུང་མཆིལ་བ་སྒུམ་ཐུའི་ཚུལ་དུ་སྡོད། །བད་

མཁིས་སྦལ་པ་མཆྡོངས་པའི་རྣམ་པ་ལ། །འདུས་པ་གང་རྒན་ཁ་ཆུ་འད་བར་

གསུངས། །མ་ཚད་འགྲེལ་འབྱྡོར་ཇི་ལྟར་བརྟག་ཚུལ་སྡོགས། །ཧ་ཅང་གསལ་ལ་

རླུང་སྡོགས་ནད་རྣམས་ཀི། །ལྷན་སྐེས་གདྡོན་གི་ངྡོས་འཛིན་བྱེད་ཚུལ་ནི། །རླུང་ལ་

དཀྡོར་བདག་རྒྱལ་པྡོ་ལྷན་སྐེས་གདྡོན། །གྡོ་ཚད་གཟེར་ལ་བཙན་དུག་ཀླུ་བཙན་

དང་། ། རིམ་དང་མཁིས་པར་མ་མྡོ་བྱང་སན་གནྡོད། །དེ་བཞིན་དམུ་སྐྲན་འབྲས་དང་

ལྷྡོག་པ་དང་། ། ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གནྡོད་པར་ཤེས་བྱས་ནས། །དེ་མཐུན་རིམ་གྲྡོ་

འབྡོག་པ་གནད་དུ་བཟུང་། །ཚེ་རྟག་བ་ཡི་རྩ་ལ་བརྟག་པ་ནི། །སྐྡོན་བརྒྱའི་བྱེད་པྡོ་

འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བའི་མཐུས། །སིད་པར་སྐེ་བ་བངས་པའི་མི་རྣམས་ཀི། །དྡོད་དང་

རྣམ་ཤེས་རྟེན་གྱུར་སྡོག་གམ་ཚེའི། །རྟེན་ནི་བ་ཡིན་དེ་ཉིད་རྒྱུ་བའི་རྩ། །གྲེ་ཁུང་ཨ་
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སྡོའི་འྡོག་ཙམ་ནས་གེས་ཏེ། །ཆུ་རྒྱུད་གསེབ་བརྒྱུད་སིན་ལག་རྩེར་སྡོང་

བའི། །འཕར་རྩ་འདི་ཡིན་འདི་ཉིད་མལ་གནས་ཚེ། །བ་ཚེ་མལ་ན་གནས་པའི་རྟགས་

ཡིན་བཟང་། །གལ་ཏེ་རྩ་འདི་འགྱུར་ལྡྡོག་བྱེད་ན་ནི། །དེ་ཚེ་བ་ཚེ་མི་བརྟན་གཉན་

པར་དཔྱད། །སྡོད་འཐེན་ཐང་ལྷྡོད་ལྕམ་དལ་དག་དལ་དང་། །སྟྡོད་སད་གཅྡོད་སྡོགས་

མེད་པར་ལན་གྲངས་བརྒྱར། །འཕར་བ་ལྡོ་བརྒྱ་ཐུབ་པའི་ལྟས་ཡིན་ལ། །དེ་བཞིན་

སྐྡོན་དང་བྲལ་བའི་འཕར་ཐེངས་རེའི། །ལྡོ་རེ་ཐུབ་པར་དཔྱད་པ་སྤི་བཏང་ཡིན། །

དེ་ལྟར་ན་རྩ་མདྡོ་འདི་ཉིད་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད་བ་ན་མེད་པ་འདིའི་སྔྡོན་

འགྲྡོའི་གཙོ་བྡོར་སྣང་བས། དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཀྲལ་

ཅིང་། ལྷག་པར་ཅི་རིགས་པས་བསྡུ་ལུགས་དང་། འགྲེལ་པ་འགའ་ཞིག་ཏུ། སྦམ་

བཤད་དང་བསེ་ཁུལ་གིས་བྱྡོལ་ཏེ་བཞག་པ་རྣམས། གཞུང་ཉིད་ལ་དི་མ་མེད་པའི་

རིགས་པས་དཔྱད་བརར་ཕུ་ཐག་ཆྡོད་པར་བགིས་ཏེ། གང་ཡང་གནད་ཐེག་པའི་

སྔར་མེད་ཀི་འཆད་གསྡོལ་ཕྲན་བུས་ཀང་ཉེ་བར་བརྒྱན་ནས་ལེགས་པར་བཀྡོད་པ་

ཡིན་ནྡོ། །འདིར་ཡང་བྡོད་སྔ་ཕིའི་མཁས་པར་རླྡོམས་པ་འགའ་ཅི་རིགས་པས་བབ་

ཅྡོལ་བྱས་པ་སྣང་མྡོད། འྡོན་ཀང་ཁབ་མིག་ཏུ་མཛུབ་མྡོའི་དཔེ་ལྟར། རྡོངས་པ་

རྣམས་ཀི་བྡོའི་བུག་པ་ཆུང་ངུར། མི་ཤྡོང་གིས་དྡོགས་ཏེ། རེ་ཞིག་སྔར་སྨྡོས་པ་ལྟར། 

ལྷན་ཐབས་ཀི་ལུགས་སུ་བགིས་པ་ལས། དགག་བཞག་གི་སྤྡོས་པ་མ་བྱས་སྡོ། །

སྨས་པ། བགྲང་ཡང་དཔལ་ཐྡོབ་རྣམ་པར་དཀར་བ་དེས། །ཉེར་འཕངས་རྣམ་

དཔྱྡོད་ཟླ་བའི་མཇུག་མ་ཡིས། །བསྐྲུན་པའི་རྩ་དཔྱད་ལྷན་ཐབས་མ་ཀུར་རར། །འདུ་

བ་འཁྲུགས་སྡོམས་སྣང་བརན་བརྒྱ་ཕྲག་འཆར། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་བརྡོད་
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པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་

བུ་བཞི་པ། ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས། དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་

ལུང་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས་རྩ་དཔྱད་ཀི་དྡོན་རྣམ་

པར་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པྡོའ ྡོ།། །།

ཆུ་དཔྱད་ཀི་དྡོན་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ།

༈ དེ་ནས་ཆུ་ལ་དཔྱད་པའི་སྔྡོན་འགྲྡོ་ནི། །ཇ་དང་ཆང་སྡོགས་མང་བར་འཐུང་

བའམ། །ཡང་ན་སྐྡོམ་པར་སྡོད་དང་ཉལ་པྡོ་དང་། །འགྲྡོ་འཁྲུགས་སེམས་ལས་ལ་

སྡོགས་ཆུ་འཁྲུགས་སངས། །དུས་ནི་ཉི་མདངས་ཐྡོག་མར་འཕྡོག་དུས་དང་། ། སྣྡོད་

ནི་ལྕགས་དཀར་ཡྡོལ་གྡོ་མཁར་གཞྡོང་སྡོགས། །ཧ་ཅང་དཀར་མིན་ཆུ་མདྡོག་མི་

འགྱུར་བཟང་། །གཞུང་དུ་དཀར་ཡྡོལ་རུང་བར་གསུངས་པ་ནི། །ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་

མིན་ལ་དགྡོངས་པ་སྟེ། །གཞན་དུ་ཧ་ཅང་དཀར་བའི་ཡྡོལ་གྡོ་དེས། །ཆུ་མདྡོག་

བསྒྱུར་བ་མངྡོན་སུམ་ཡུལ་ཡིན་ལ། །དེ་ཕིར་སན་དཔྱད་སྡོ་མ་ར་ཛར་ཡང་། །རབ་

དཀར་ཡྡོལ་གྡོ་སང་བར་གསུངས་པ་ཡིན། །དེ་བཞིན་དམར་སེར་སྔྡོ་ལང་ལ་སྡོགས་

ཀང་། །ཆུ་མདྡོག་འགྱུར་ཕིར་སངས་བ་གནད་དུ་བཟུང་། །འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི་ཟས་

སྐྡོམ་ཕྡོ་བ་རུ། །དངས་སིགས་སྡོ་སྡོར་ཕེ་བའི་སིགས་མ་དེ། །རྒྱུ་མའི་ནང་དུ་གར་ས་

བྱེ་བ་ཡིས། །ས་བ་རྒྱུ་གྲྡོགས་རྩ་ནས་ལྒང་བ་རུ། །འགྲིལ་བ་ས་ཡང་ཕི་རུ་འབྱུང་བ་

ཡིན། །ནད་མེད་ཆུ་ནི་ཅུང་ཟད་ས་ཉམས་ལ། །ཁ་དྡོག་དཀར་སེར་སྤེ་དི་མནམ་པ་
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ཅན། །རླངས་པ་ཆེ་ཆུང་རན་ཅིང་ཡུན་ཡང་རན། །མེ་ཏྡོག་སྡོམས་ཤིང་ཀུ་ཡ་སྔྡོ་སེར་

གིས། །ཆུ་ཡི་བར་ཀུན་ཡེམ་མེ་ཁབ་པ་དང་། །སྤིས་མ་དབྱར་དུས་རླུང་གིས་མ་

བསྐྡོད་པའི། །ཀྡོ་ཆུའི་སྤིས་མ་ཙམ་ལ་རླངས་ཡལ་དུས། །མཐའ་ནས་དབུས་སུ་སྡོར་

མྡོར་ལྡྡོག་པ་དང་། །ལྡོགས་རེས་དཀར་སེར་དངས་མ་སྤིར་བཏང་དང་། །སྦྲུམ་མར་

མཚོ་ལྟར་སྔྡོ་བར་དམིགས་བསལ་ཡིན། །བརྟག་པའི་དུས་གསུམ་བརྟག་ཚུལ་དགུ་

ཞེས་པའི། །དུས་གསུམ་ཚན་མྡོ་ངད་ཡལ་གྲང་བ་གསུམ། །བརྟག་ཚུལ་དགུ་ནི་

མདྡོག་རླབས་དི་མེ་ཏྡོག །ཀུ་ཡ་སྤིས་མ་ལྡྡོག་དུས་ལྡྡོག་ཚུལ་དང་། །ལྡོགས་རེས་

དགུ་པྡོ་དེ་ལས་བཏང་འཕྲལ་དུས། །དི་རླངས་མདྡོག་དང་མེ་ཏྡོག་བཞི་ལ་བརྟགས། ། 

དེ་ལས་ཐྡོག་མར་དི་ལ་བརྟག་ཚུལ་ནི། །རླུང་ལ་གཡའ་དི་མཁིས་པར་བསུར་དི་

དང་། །བད་ཀན་ཤ་དི་འདུས་པར་ཚིལ་དི་མནམ། །ཁག་ལ་ཁག་དི་ལྷྡོག་པར་ཀད་དི་

དང་། །རྣག་ལ་རྣག་དི་མནམ་ལ་ཚད་པ་སྤིར། །ཕྡོག་པའི་ཞེན་ལྡོག་མནམ་མི་འདྡོད་

པ་བྲྡོ། །དི་མ་ཆུང་དང་གཏན་མེད་གྲང་ཆུ་དང་། །གལ་ཏེ་ཆུ་ལ་ཟས་དི་མནམ་ན་

ནི། །ཟས་གང་དི་མནམ་དེ་ཉིད་མ་ཞུར་ངེས། །ཆུ་ཚན་ཕྡོག་འདའི་རླངས་པ་རྒྱས་

ཚད་ཆུ། །རླངས་པ་ཆུང་ཡང་ཡུན་རིང་མ་ཡལ་ན། །དེ་ཉིད་ཚད་བ་གམ་བམ་ཡང་ན་

རིང་། །རླངས་ཆུང་ཡལ་རྐྱེན་བད་རླུང་གྲང་ཚད་དང་། །རླངས་པ་རེས་ཆེ་རེས་ཆུང་

ཚ་གྲང་འདེས། །མདྡོག་ནི་སྔྡོ་ལ་ས་བ་རླུང་ཆུ་དང་། །སེར་ན་མཁིས་ཆུ་དཀར་ན་བད་

ཀན་ཆུ། །དམར་པྡོ་ཁག་ཆུ་འདེས་པ་ལྡན་འདུས་ཆུ། །རྒྱ་ཤལ་ཆུ་སེར་ནག་གམ་

འཇའ་འད་དུག །དམར་སེར་སྐ་དུག་འགྲམས་སམ་འཁྲུགས་ཆུར་གསུངས། །ལྦུ་བ་ཕྲ་

སེར་སངས་སྐེན་མཁིས་པ་དང་། །སྔྡོ་ལ་ཆེ་བ་རླུང་གི་ལྦུ་བ་ཡིན། །མཆིལ་མ་ཆུར་
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བསྐྱུར་རྣམ་པ་བད་ཀན་དང་། །ཁ་ཚོམ་འཇའ་ཚོན་འད་བ་དུག་ཏུ་དཔྱད། །ལྦུ་བ་

དམར་ན་ཁག་དང་དབུས་ནས་མཐར། །ཕུག་རྡོན་ཁ་ཡིས་གཏྡོར་འད་བྱེར་བ་

ཡིན། །ངད་ཡལ་དུས་སུ་ཀུ་ཡ་སྤིས་མ་ལ། །ལྡྡོག་ཚུལ་ཀུ་ཡ་ར་སྤུ་འད་ན་རླུང་། །བལ་

འདབ་ཆུར་བསྐྱུར་རྣམ་པས་སྣྡོད་གཏིང་སྒིབ། །ཁག་མཁིས་ནད་ཡིན་རྟ་དཀར་སྤུ་ཡི་

རྩེ། །ཕྲ་མྡོ་གཏྡོར་འད་བད་ཀན་གྲང་ཆུ་ཡིན། །ཁ་དྡོག་སྣ་ཚོགས་སྤིན་འད་གྡོ་ནད་

དང་། །ཀུ་ཡ་རྣག་དང་འད་ན་རྣག་ཉིད་ཡྡོད། །སྔྡོ་སྐ་སིབ་སིབ་བྱེ་མའི་རྣམ་པ་

ཅན། །མཁལ་ནད་རྟགས་ཡིན་ཀུ་ཡ་སེ་ཉིག་པ། །མཁལ་མའི་རྩ་འགག་ཉལ་པྡོ་མི་

ནུས་གསུངས། །ཀུ་ཡ་སྟེང་གནས་སིང་ག་ཡན་ཚད་དང་། ། འྡོག་ནས་ལྟེ་བ་མན་ལ་

ནད་ཡྡོད་ལ། །བར་གནས་དེ་གཉིས་བར་གི་ནད་རྟགས་ཡིན། །དེ་ནས་སྤིས་མ་

འཐུག་ན་ཚ་བ་དང་། །སབ་ན་གྲང་བ་བང་བཏུབ་ཞག་རྒྡོད་དེ། །དེ་ཉིད་མེ་ལ་

བསེགས་པའི་བསུར་དི་མནམ། །བཅྡོས་མི་དགྡོས་ལ་གསུར་དི་མི་འབྱུང་ན། །ལུས་

ཟུང་ཞུ་བས་དེ་མཐུན་སན་གཏྡོང་གཅེས། །ཆུ་མ་འཁྡོམ་ན་སྤིས་མ་ཆད་ན་

སྐྲན། །སྐབས་འདིའི་སྤིས་མ་དུམ་བུས་ཆད་པ་ཡི། །གཟུགས་ལས་གདྡོན་ངྡོས་

བཟུང་བ་གཞན་ལའང་། །འད་སམ་འྡོན་ཀང་འགྲེལ་བྱེད་མཁན་པྡོ་འགའ། །འདིར་

ཡང་སྦྡོམ་བཤད་ཟྡོལ་གི་འབྱྡོར་ཞིང་འགྲྡོས། །ངད་ཡལ་དུས་འདིར་སྤིས་མར་བརྟག་

བཏུབ་ཕིར། །སྤིས་མར་བརྟག་ཚུལ་སྐབས་འདིར་གསུངས་པ་ལས། །ལྡོགས་རེས་

སྡོགས་སུ་བརྟགས་ཀང་རུང་བ་ཡིན། །ལྡྡོག་དུས་གྲང་ཆུ་རླངས་ཡལ་རེས་ལ་

ལྡྡོག །ཚ་ཆུ་རླངས་མ་ཡལ་བར་ཚ་ལྡྡོག་བྱེད། །ཚ་གྲང་སྡོམས་ལ་རླངས་ཡལ་ལྡྡོག་

པ་མཉམ། ། འྡོན་ཏེ་དགུན་དུས་ལྡྡོག་རྐྱེན་དབྱར་དུས་བུལ། །སྟྡོན་དཔྱིད་རན་པར་
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ལྡྡོག་པ་དུས་དབང་ཡིན། །ལྡྡོག་དུས་སྣྡོད་གཏིང་འབུར་གཤྡོང་བྱ་བ་ཡིན། །ཆུ་ལ་

སབ་འཐུག་བྱུང་ཚེ་སབ་རིམ་ནས། །ཁད་ཀིས་ལྡྡོག་པ་གྲང་ཆུའི་ལྡྡོག་ཚུལ་

དང་། །མཐིལ་ནས་ལྡོང་ལྡོང་ལྡྡོག་པ་ཚ་བ་གསར། །མཐའ་དབུས་སྐང་བྲེས་ཤར་

ཤར་ལྡྡོག་པ་ནི། །རིད་ཚད་ཡིན་ལ་སྔྡོན་དུ་ཀུ་ཡ་དང་། །དེ་ནས་ཆུ་ལྡྡོག་ཚ་གྲང་

འདེས་མར་དཔྱད། །གྲང་བའི་འཁྲུ་བ་འབྱམས་དང་ཚ་བ་བྱེར། །གདྡོན་ཤས་ཆེ་དང་

ཉལ་པྡོ་དག་པའི་ཆུ། །ལྡྡོག་མིན་འྡོན་ཏེ་སྤི་བཏང་དམིགས་བསལ་དབྱེ། །ལྡོགས་

རེས་བརྟགས་པ་མདྡོག་དང་གར་ས་སྟེ། །མདྡོག་ནི་མཚན་མྡོའི་དུས་དང་བརྟག་ཚུལ་

མཚུངས། །གར་ས་གར་ན་ཚ་བའི་ཆུར་དཔྱད་ལ། །ས་ན་གྲང་བའི་ཆུ་རུ་ངེས་པར་

བྱ། །དེ་ནས་ཆུ་ཡི་ནྡོར་འཕྲང་བསལ་བ་ལ། །གབ་ཚད་བད་རླུང་གྲང་བ་གསུམ་གི་

ཆུ། །སྔྡོན་པྡོར་མཚུངས་ཀང་གྲང་ཆུ་ཤིན་ཏུ་ས། །གབ་ཚད་སྤུ་ཕྲ་སངས་རྐྱེན་བད་

རླུང་ལ། །མེ་ཏྡོག་ཆེ་ཞིང་སངས་པ་ཧ་ཅང་བུལ། །སྟྡོང་ཚད་ཁག་ཆེད་དམར་པྡོ་

མཚུངས་ནའང་། །སྔ་མ་སྦུ་བ་ཆེ་ས་ཅིག་ཤྡོས་གར། །དམར་ཉྡོག་རླངས་ཆེ་ལྦུ་བ་ཕྲ་

བས་འབྱེད། །བད་སྨུག་ཆུ་སེར་སྨུག་པྡོ་སྨུག་པྡོ་རུ། །མཚུངས་ཀང་སྔ་མ་སྐ་དུག་ཆུ་

སེར་ལ། །དངས་ཤིང་དི་མ་ཆུང་བའི་རྣམ་པར་དབྱེ། །མཆིན་མཚེར་མཁལ་གསུམ་

དམར་པྡོར་མཚུངས་ནའང་། །ཀུ་ཡ་སྡོམས་ཁབ་པར་སྟེང་གནས་པས་འབྱེད། །དེ་

ནས་འཆི་ཆུ་ངྡོས་བཟུང་བྱེད་ཚུལ་ནི། །ཁག་འད་ཀྡོ་རུལ་མནམ་དང་ཚ་ཆུ་

ཡི། །རྟགས་ཚང་ཀུ་ཡ་སངས་ནས་མི་ལྡྡོག་གཉིས། ། ཚ་བའི་སན་དཔྱད་ཟས་དང་

སྤྡོད་ལམ་གིས། །བཅྡོས་ཀང་མི་འགྱུར་ཚ་བའི་འཆི་ཆུ་ཡིན། །སྔྡོ་ཞིང་དི་རླངས་སྦུ་

བ་ཀུ་ཡ་མེད། །བཅྡོས་པས་སྐེད་མེད་གྲང་བའི་འཆི་ཆུར་བཤད། །སྔྡོ་ནག་དངས་
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སིགས་བྱེ་བ་རླུང་ནད་དང་། །ཆུ་རྩའི་ཁུ་བ་ཆད་འད་མཁིས་པ་དང་། །མཚལ་ཆད་

ཁག་དང་འྡོ་རུལ་བད་ཀན་དང་། །སྣག་ཚ་ཆད་འད་འདུག་སྟེ་སྡོ་སྡོ་དབྱེ། །སན་སྤད་

ཟས་སྤྡོད་སྡོགས་ཀིས་མི་འགྱུར་ན། །ངེས་པར་ལྔ་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ཡིན། །གལ་

ཏེ་ཁ་ལམ་ཚ་གྲང་ནད་ཡྡོད་ཚེ། །དི་ཆུ་ཁྡོང་ནས་ལྡོག་ཀང་འཆི་ཆུ་མིན། །སྐབས་

གཞན་དི ་ཆུ་ཁྡོང་ནས་ལྡོག་པ་དེ། །འདུ་བ་ཁྡོང་རུལ་ཞེས་བྱ་འཆི ་ཆུར་

གསུངས། །གདྡོན་ཆུ་སྡོར་ཐང་གཙུག་ལག་ལས་གསུངས་པའི། །སིད་པའི་རུས་

སྦལ་སེར་པྡོའི་རྣམ་པ་རུ། །བརྩི་ལ་སྐས་པ་ཐབས་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད། །ཁ་སྦུབ་དི་ཆུ་

མྡོ་སྦལ་གན་རྐྱལ་ཚུལ། །བུད་མེད་ཤེས་རབ་རང་བཞིན་གན་རྐྱལ་པ། །དི་ཆུ་ཕྡོ་

སྦལ་ཁ་སྦུབ་ཚུལ་དུ་བརྩི། །དེ་ཡང་ཚད་ལྡན་རྒུལ་བསྐྡོད་མི་འྡོང་ཞིང་། །ཉི་མདངས་

ཕྡོག་པར་སྣྡོད་བཅུག་བལྟ་བྱ་ཕྡོར། །ནུབ་དང་བུད་མེད་ཡིན་ན་ཤར་ཕྡོགས་སུ། །ཁ་

བལྟས་དི་ཆུ་འཚག་ཅིང་བལྟ་བ་ཡིན། །འྡོན་ཏེ་ཟུངས་ཟད་ནད་པར་གང་བདེ་

ནས། །འཚག་ཅིང་མི་སྐྡོ་ཉེ་མྡོའི་འྡོད་ལ་བལྟ། །དེ་ཡང་དི་ཆུའི་སྣྡོད་ཁར་ཤིང་བུ་

བཞི། །ཕན་ཚུན་བསྣྡོལ་མལ་བཏང་བའི་ལིང་ཚེ་དགུའི། །ཕྡོ་ལ་རུས་སྦལ་མགྡོ་ལྷྡོ་

གན་རྐྱལ་དུ། །གནས་པའི་གཡས་གསུམ་ལྷ་མི་གདྡོན་གི་ས། །གཡྡོན་གསུམ་དུར་

ཁང་ཞིང་ས་དབུས་མ་གསུམ། །ཕ་མེས་རང་དང་བུ་ཚའི་ས་རུ་བརྩི། །མྡོ་ལ་རུས་

སྦལ་ཁ་སྦུབ་གནས་པའི་ཕིར། །གཡས་གཡྡོན་ལིང་ཚེ་གསུམ་གསུམ་འདི་ལ་

ཟླྡོག །དེ་ནས་བརྟག་ཚུལ་དངྡོས་ནི་ལྷ་ས་སྡོགས། །སྡོ་སྡོའི་ལིང་ཚེར་གཞན་ལས་

ཁད་ཞུགས་པའི། །ལྡྡོག་སྣ་རིང་ངམ་གཏན་ནས་མི་ལྡྡོག་དང་། །ཡང་ན་ལྡྡོག་རྐྱེན་དེ་

བཞིན་ལྦུ་བ་མང་། །ལྦུ་བ་ཉུང་ངམ་གཏན་ནས་མེད་པ་སྡོགས། །བྱུང་ན་དེ་ཉིད་གདྡོན་
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གི་རྟགས་སུ་བཟུང་། །དེ་ཡང་ལྷ་སར་བྱུང་ན་ལྷ་སྲུང་གནྡོད། །མི་དང་གདྡོན་སར་དི་

ཕྡོ་དི་མྡོ་དང་། །སིད་པའི་སྤི་འདེའི་གནྡོད་པར་རིམ་གིས་རྟགས། །དབུས་གསུམ་

རིམ་པར་ཆག་འདེའམ་རད་འདེ་དང་། །གྲྡོགས་ཀི་མགྡོས་འདེ་མ་སྲུའི་ཕི་འདེར་

བཟུང་། །ཁང་དུར་ཞིང་ས་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་དུ། །བྱུང་ན་དེ་ཡི་གནས་པའི་འདེ་ཡི་

གནྡོད། །ད་དུང་ཕྡོགས་དང་མཚམས་ལ་སྦྡོར་ཚུལ་དང་། །འད་བའི་གཟུགས་ལས་

གདྡོན་ངྡོས་བཟུང་ཚུལ་སྡོགས། །མང་མྡོད་བླུན་རྡོངས་སྐེ་བྡོས་རྟྡོགས་དཀའ་བས། ། 

རེ་ཞིག་གཅེས་བསྡུས་འདི་ཉིད་ངེས་པར་གིས། །

དེ་ལྟར་ན་ཆུ་དཔྱད་འདི་ལའང་ད་དུང་སྐད་དང་རྡོ་དང་རེག་བྱ་ལ་བརྟག་ཚུལ་

སྡོགས་ཆེས་ཕྲ་བའི་གནས་དུ་མ་ཞིག་ཡྡོད་ལ། དེ་དག་ཀང་ཁྡོ་བྡོ་ཡྡོངས་འཛིན་

མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དིན་ལས་འཛད་དུ་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་ཀི་

གཏེར་དུ་སྡོན་གཤིས། ཇི་བཞིན་འཆད་པའི་རྔྡོ་མི་ཐྡོགས་པ་མིན་རུང་། དེང་དུས་ཀི་

སྐེ་བྡོའི་བྡོ་དང་མི་འཚམས་པས་རྒྱས་སྤྡོས་ལ་དགྡོས་ནུས་ཆེ་བ་མ་མཐྡོང་ནས། 

འདིར་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གལ་འགག་རྣམས་གནད་ཕིག་ཅིང་གྡོ་ས་བའི་ཚིག་གིས། 

ཅི་རིགས་པར་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནྡོ། །འྡོན་ཏེ་བྡོ་གྲྡོས་ཀི་རྩལ་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ནི་འདི་ཙམ་གིས་ཆྡོག་པ་མིན་ཏེ། རྒྱ་ཆེ་བའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཅི་ནས་

ཀང་ཤེས་པར་བྱ་བའི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྡོ། །དེང་སང་ནི་རྩ་

དཔྱད་དང་ཆུ་དཔྱད་ཀི་དྡོན་བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་ཙམ་ལ་ཡང་ངེས་ཤེས་མ་འདྡོང་

པར། རྩ་ཆུ་སྡོགས་ལ་རྟྡོག་བུལ་གི། ཚོད་སན་སྦྡོར་ཚུལ་ནྡོར་བ་རེ་བྱིན་ནས། སན་

པ་ཆེན་པྡོར་ཁས་འཆེ་བ་མང་མྡོད། དེ་དག་གསྡོ་དཔྱད་པ་ཞེས་མིང་སན་པྡོར་
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བཏགས་པ་ལས། དྡོན་རང་ལ་སིང་གཏྡོད་པ་པྡོ་དག་གི སྡོག་ལ་རྒྡོལ་བའི་གཤེད་མ་

མཐར་ཐུག །གཤིན་རེའི་ཞགས་ཐྡོག་མངྡོན་སུམ་དུ་གྱུར་བའྡོ། །དེ་བས་ན་ཚུལ་

འདིས། འདི་དང་ཕི་མའི་དྡོན་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་པ་དག་གིས། ཐྡོག་མར་ཁྡོ་བྡོས་སྦྡོར་

བཞིན་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་མ་ཐའང་ངེས་པར་བྱས་པ། དེ་ནས་རྒྱུད་དགྡོངས་འགྲེལ་ལ་

ཞིབ་ཏུ་སྦངས་ནས་མིང་དྡོན་མཚུངས་པའི། ཚེ་རིག་པའམ། གསྡོ་དཔྱད་པའི་ཁྱུར་

ཚུད་པར་བྱའྡོ། །

སྨས་པ། རིག་བྱེད་སྨ་བའི་གྲགས་སན་རིན་ཆེན་ཐྡོད། །མཛེས་ཀང་ལྡོག་

འཚོས་གདུག་པ་གཏྡོང་བ་ཡི། །དེང་དུས་རྡོ་འཛིན་གཉིས་མེད་ལྟྡོ་འགྲྡོ་འགར། །འདི་

ན་འགྲེ་བའི་སྡོག་འཚོའི་བྱེད་པྡོར་འཇེབས། །གལ་ཏེ་ནད་མེད་སྡོ་ནམས་གཡུར་ཟ་

བར། །སན་པའི་གྲགས་སན་ཐན་ཁེར་འབྲུག་སྒ་ལས། །ཚུལ་མཐུན་སན་དཔྱད་གྲུ་

ཆར་མི་དགྡོས་ན། །དེ་ལྟར་རུང་མྡོད་གཞན་དུ་བག་ཡྡོད་གིས། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་

སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས། དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཆུ་དཔྱད་ཀི་དྡོན་རྣམ་པར་

བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའྡོ།། །།

ཐང་སྦྡོར་གི་དྡོན་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ།

༈ དེ་ནས་ཞི་བྱེད་ཐང་གི་སྦྡོར་བ་ལས། །དང་པྡོ་མགྡོ་ཐང་གསུམ་པའི་སྦྡོར་
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བ་ནི། །དུར་ཐྡོད་ལྡོ་མང་འདས་པ་རེད་ན་རབ། །མིན་ཀང་ཉི་ལྷག་ཆར་གིས་གདུངས་

པ་ཡིས། །སྣུམ་རྩི་ཟད་པའི་ཐྡོད་པ་རིང་པ་དགྡོས། །དེ་ཡང་ཕྡོ་ལ་མྡོ་དང་མྡོ་ལ་ཕྡོ། ། 

རྒན་ལ་གཞྡོན་དང་གཞྡོན་ལ་རྒན་ཐྡོད་བསྔགས། །དེ་དང་བྱེ་ཀྡོང་སྡོགས་ནས་རེད་པ་

ཡི། །སྡོག་ཆགས་འབྲུག་གི་རུས་པ་འཁྲུལ་མེད་དང་། །སུམ་ཅུ་ཏིག་གསུམ་ཆ་

མཉམ་རན་བཏགས་ཏེ། །ཆུ་ཕུལ་གསུམ་དུ་བརྟེན་ནས་བསྐྡོལ་བ་ཡིས། །ཕུལ་དྡོ་

ཐག་ནས་ཕུལ་གང་ལུས་པ་དེ། །གྲང་མྡོར་བཏུང་བས་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་དང་། ། 

ཡ་མ་དཀར་ནག་རེས་སྡོགས་མགྡོ་ནད་སེལ། ༈ །ལྕགས་ཕེ་སྐེར་པའི་བར་ཤུན་ཨ་

རུ་ར། །བ་རུ་བྡོང་ཆུང་སྐྱུ་རུ་དཀར་པྡོ་སྟེ། ༈ །ལྕགས་ཕེ་ལྔ་ཐང་གྲང་བཏང་མིག་ནད་

སེལ། །རུ་རྟ་རིག་མཆྡོག་ནག་པྡོ་ཨ་རུ་སྟེ། །རུ་རྟ་གཉིས་ཐང་རྣ་བའི་རྣག་སྡོགས་

གཅྡོད། ༈ །སྐེར་པའི་བར་ཤུན་མཁན་སྐ་བསྡུས་པ་ལ། །དྡོམ་མཁིས་བཏབ་པས་

སྐེར་བ་སུམ་ཐང་གིས། །སྣ་ཁག་འཛག་གཅྡོད་ནག་མཚུར་སེང་ཁྡོམ་དང་། །ཨ་རུ་ར་

ཏེ་ནག་མཚུར་སུམ་ཐང་ཉིད། །གྲང་ནས་མཁུར་བསྐང་ཁ་རུ་ཅུང་འཛིན་ཅིང་། །འཕྡོ་

བ་ལན་འགའ་བྱས་པས་ཁ་ནད་སེལ། ༈ །བྡོང་ང་དཀར་དང་ལྡུམ་རྭའི་ཤིང་མངར་

དང་། །སང་རྒྱན་དཀར་གསུམ་བསྡུས་པའི་ཁུ་བ་ལ། །ཅུ་གང་ཀར་སྦར་བྡོང་ང་ལྔ་

ཐང་གིས། །སྐད་འགག་གྲེ་བ་ཚ་ཞིང་སྐྡོམ་པ་སེལ། ༈ །ས་བཟང་ཕ་གུ་སྡོང་ཏང་

བསྡུས་ཁུ་ལ། །འུ་སུ་ཀར་སྦར་སྡོ་ཕག་སུམ་ཐང་གིས། །མཁུར་བཀང་ཁ་ལྕེ་གྲེ་བ་

སྐྡོམ་པ་སེལ། ༈ །ཙནྡན་དཀར་པྡོ་ཛཱ་ཏི་སིང་ཞྡོ་སྟེ། །ཙནྡན་སུམ་ཐང་བསྡུས་གྲང་སིང་

ཚད་འཇྡོམས། ༈ །སྡོ་ལྡོ་དཀར་པྡོ་ཤིང་མངར་ལི་ག་དུར། །རྒྱ་སྐེགས་སྡོ་ལྡོ་བཞི་

ཐང་བསྡུས་གྲང་གིས། །གྡོ་བའི་ཁག་ཚད་གཟེར་སེལ་ལུད་པ་འགྡོག །༈ །བྲག་ཞུན་
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གང་རེད་བ་ལེ་བ་ཤ་ཀའི། །བསྡུས་ཁུར་ཁ་ཆེ་གུར་གུམ་དྡོམ་མཁིས་བཏབ། །བྲག་

ཞུན་ལྔ་ཐང་མཆིན་ཚད་སེལ་བའི་མཆྡོག །༈ །ལི་ཤི་གསེར་མེ་ཨ་རུ་གསུམ་སྦར་

བའི། །ལི་ཤུ་སུམ་ཐང་མཚེར་ཚད་སྦྡོ་འཁྡོག་སེལ། །ཨ་རུ་རྒྱ་སྐེགས་ཞུ་མཁན་

བཙོད་མདུད་དེ། །ཨ་རུ་བཞི་ཐང་མཁལ་ཚད་གཟེར་འཁིག་དང་། །རྒྱུ་ལྡོང་སད་ཚད་

འཇྡོམས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིན། ༈ །ལྡོ་བརྒྱད་པའམ་དགེ་སྡོང་དི་ཆུ་དང་། །ཀུན་བཟང་

རྩ་ཡི་ཁུ་བ་བསེས་པ་ཡི། །རྒྱ་སྣག་གཉིས་སྦར་དི་ཆུ་གཉིས་ཐང་གིས། །ཕྡོ་བའི་ཡུལ་

གི་ཚད་པ་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །ས་ལྡོ་དཀར་པྡོ་དུས་བཏུས་རྩ་བ་དང་། །བཙོད་དང་

བྡོང་ང་ས་ལྡོ་སུམ་ཐང་ངམ། །དུག་ཉུང་བྡོང་དཀར་བ་དུར་བ་ལེ་ཀ། །ཨིཎ་བཞི་ཐང་

རྒྱུ་ལྡོང་སྣྡོད་ཚད་སེལ། །དེ་ལ་འབྲས་དང་ཀ་པེད་བཏབ་པ་ཡིས། །ཀ་པེད་དྲུག་ཐང་

ཚ་འཁྲུ་གཅྡོད་པར་བྱེད། ༈ །གཟེ་མ་ར་མགྡོ་ལྕམ་པ་སིག་སིན་ཏེ། །གཟེ་མ་སུམ་ཐང་

ཆུ་འགག་འབྱིན་པས་མཆྡོག །༈ །བ་སྤུ་དཀར་པྡོ་ར་མཉེ་གཟེ་མ་སྟེ། །བ་སྤུ་སུམ་ཐང་

མངལ་ཚད་སེལ་བ་བཅས། །གནས་ཀི་ཚ་སེལ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་དང་བདུན། །གསལ་

བར་བཤད་ཟིན་རིགས་ཀི་ཚ་སེལ་ནི། ༈ །ཨ་བར་སྐྱུར་ཏེ་འབྲས་བུ་སུམ་ཐང་

གིས། །རིམས་འཁྲུག་ཚ་བ་གསར་རིང་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །མ་ནུ་ལ་སྡོགས་མ་ནུ་

བཞི་ཐང་གིས། །རིམས་ཚད་སིན་བྱེད་བད་ཀན་སྐ་སྨུག་དང་། །སྟྡོང་ཚད་ཁག་གཟེར་

ལ་སྡོགས་སེལ་བ་སྟེ། །འདི་ཡི་སྦྡོར་ཚུལ་མང་ཡང་ཟུར་མཁར་ལུགས། ༈ །མ་ནུ་བ་

ཏྲ་ས་ཏྲེས་ཆ་མཉམ་ལ། །ཀཎ་ཀ་རི་དེ་ཉིས་འགྱུར་བ་དང་། །ལྒ་སྐ་ཚྭ་འདེབས་ཙམ་

ཞིག་བསྣན་པ་ཡིན། །འདི་དང་འབྲས་བུ་སུམ་ཐང་བསེས་པ་ལ། །ནྡོར་བུ་བདུན་ཐང་

ཞེས་གྲགས་རིམས་འཁྲུགས་དང་། །ལུད་པ་ཁག་གཟེར་ཚ་བ་གསར་རམ་
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རིང་། །མདྡོར་ན་ཚ་སེལ་ཐང་སྦྡོར་ཡྡོངས་ཀི་མཆྡོག །༈ །ཏིག་ཏ་གང་རུང་སེ་ཏྲེས་

གསེར་མེ་དང་། །བྱི་ཚེར་སྦར་བའི་ཏིག་ཏ་བཞི་ཐང་གིས། །རིམས་ཚད་ལྕི་ཞིང་

ཐིབས་པ་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །ལྕགས་ཏིག་ཧྡོང་ལེན་སྐྱུ་རུ་བ་ཤ་ཀ །ཏིག་ཏ་བཞི་ཐང་

ཁག་འཁྲུགས་ཚ་བ་འཇྡོམས། །ཨ་རུ་རེ་རལ་བྡོང་དཀར་བསྡུས་ཁུ་ལ། །ཚ་ལ་བཏབ་

པའི་རེ་རལ་བཞི་ཐང་ཞེས། །སྦར་དུག་ཤ་དུག་འཇྡོམས་པའི་གནམ་ལྕགས་

ཡིན། ༈ །མ་ནུ་པ་ཏྲ་རུ་རྟ་པུ་ཤེལ་རྩེ། །བ་ཤ་ཀ་སྦར་པུ་ཤེལ་བཞི་ཐང་ཉིད། །བསྡུས་

ཁུ་གྲང་བཏང་སྨུག་པྡོའི་འཕྲལ་ཟུག་གཅྡོད། ༈ །སེང་ལྡེང་ཨ་རུ་ཀི་ལྕེ་དཀར་པྡོ་

དང་། །སྐེར་པའི་བར་ཤུན་སེང་ལྡེང་བཞི་ཐང་ནི། །ཆུ་སེར་ཚ་བ་སྐེམ་པའི་བྱིན་ཟ་

ཡིན། །ཏིག་ཏ་ཀི་ལྕེ་དཀར་པྡོ་བྡོང་དཀར་ཏེ། །ཏིག་ཏ་སུམ་ཐང་མཁིས་ཚད་རྒྱས་པ་

འཇྡོམས། ༈ །དེ་ལྟར་གཞུང་གི་རིགས་ཀི་ཚ་སེལ་བརྒྱད། །དེ་སྟེང་བདུན་ཐང་བསྣན་

པའི་སེང་འབྲུ་དགུ། །ནག་འགྲྡོའི་ཀག་ཆྡོག་ཚུལ་དུ་བཀྡོད་པ་ཡིན། །འབྲས་བཀྲུས་ཁུ་

བར་སྤུ་ཤེལ་རྩེ་དང་སྤད། །བཏབ་པའི་འབྲས་བཀྲུས་སུམ་ཐང་ངེས་མེད་དུ། །ཧུབ་

ཆུང་ལན་མང་བཏུང་བས་སྐྱུག་པ་གཅྡོད། །ཤིང་ཐྡོག་བིལ་པ་དང་ནི་མྡོན་ཆ་ར། །ད་

ཏྲིག་སྐེར་བའི་མེ་ཏྡོག་དར་བར་བཏབ། །བིལ་བ་བཞི་ཐང་རྩེ་གུར་བཏང་བ་ཡིས། །ཚ་

གྲང་གཉིས་ཀའི་འཁྲུ་བ་གཅྡོད་པར་བྱེད། ༈ །སྡོ་མ་ར་ཛཱ་བྡོང་དཀར་བསྡུས་པ་

ཡི། །བྡོང་ང་གཉིས་ཐང་དུག་གི་ཚ་སྐྱུག་གཅྡོད། ༈ །གུར་གུམ་དྡོམ་མཁིས་རྒྱ་སྐེགས་

སྦར་བ་ཡིས། །གུར་གུམ་སུམ་ཐང་ཁག་ཚད་སྐྱུག་པ་གཅྡོད། ༈ །སྤུ་ཚ་དཀར་པྡོ་

སྐེར་པའི་བར་ཤུན་དང་། །མཁན་སྐ་རམ་པ་རྒྱ་ཚོས་བསྡུས་ཁུ་ལ། །གུར་གུམ་དྡོམ་

མཁིས་མི་མཁིས་སྤྲུ་དཀར་འབྲུ། །སན་མའི་མེ་ཏྡོག་ལྔ་བཏགས་བསེབས་པ་
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ཡིས། །སྤུ་རྩ་བཅུ་ཐང་ཁག་ཤྡོར་མ་ལུས་གཅྡོད། །དབང་ལག་སེ་ཏྲེས་ཏིག་ཏ་བརྒྱད་

པ་ཡི། །དབང་ལག་སུམ་ཐང་ཡན་ལག་ཁྡོལ་ཚད་སེལ། ༈ །སེ་ཏྲེས་བྲག་ཞུན་ཨ་རུ་

སྦར་བ་ཡི། །སེ་ཏྲེས་སུམ་ཐང་དེག་སྡོགས་རྐང་པའི་ནད། །ཆུ་སེར་ཚ་བ་འཇྡོམས་

པའི་དཔའ་བྡོ་ཡིན། ༈ །ཤིང་མངར་ཙནྡན་དཀར་པྡོ་ག་བའི་རྩི། །ག་དུར་སྦར་བའི་

ཤིང་མངར་བཞི་ཐང་གིས། ། རྩ་ཡི་ཚད་པ་མཐའ་དག་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །བ་སྤུ་སྐེར་

བ་སེ་ཏྲེས་ཨ་རུ་བསྡུས། །དེ་ལ་སྡོས་དཀར་ཞྡོ་གཉིས་བཏབ་པ་ཡིས། །བ་སྤུ་ལྔ་ཐད་

ཆུ་སེར་ལྤགས་ནད་སེལ། ། ཏིག་ཏ་བཞི་ཐང་ཞེས་པ་མིག་སེར་དང་། །ཕྡོ་བའི་ཟུར་

གཟེར་འཇྡོམས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིན། ༈ །སེ་འབྲུ་གྡོ་སྡོད་སྦྲང་རྩི་བསྡུས་པ་ཡི། །སེ་

འབྲུ་སུམ་ཐང་དང་ག་འབྱེད་པ་སྟེ། །ཚ་སེལ་ཁ་འཐྡོར་སྦྡོར་བ་བཅུ་གཅིག་གྡོ ༈ །དེ་

ནས་ཆིག་ཐང་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་དང་བཞི། །གཞུང་ཉིད་བཀག་པས་ཤེས་ལ་དེ་དག་

ལས། ༈ །ཁག་སེལ་བ་ཤ་ཀ་ཡི་ཆིག་ཐང་དང་། ༈ །དེག་ནག་ཆུ་འགག་སེལ་བའི་

བྲག་ཞུན་ཐང་། ༈ །ཆུ་སེར་སྐེམ་བྱེད་སེང་ལྡིང་ཆིག་ཐང་དང་། ༈ །རུས་པ་གས་སྦྡོར་

སྟབ་སེང་ཆིག་ཐང་རྣམས། །ཆིག་ཐང་གཞན་པ་ལས་ཀང་ཉེ་བར་མཁྡོ། །དེ་ལྟར་

དཔལ་ལྡན་ཕི་རྒྱུད་ཐང་སེལ་འདི། །བཤད་པའི་ཚ་སེལ་ཐང་གི་སེ་ཚན་བཞི། །ཆེས་

གསལ་བཀག་ཆྡོག་ཚུལ་དུ་བཀྡོད་ཟིན་ཏེ། །སར་ཡང་གྲང་སེལ་ཐང་སྦྡོར་དབྱེ་བར་

བྱ། ༈ །ལྒ་སྨུག་རྒྱམ་ཚྭ་ཨ་རུ་སྦྡོར་བ་ཡི། །རྒྱམ་ཚྭ་སུམ་ཐང་ཚ་མྡོར་བཏང་བ་

ཡིས། །ལུས་དྡོད་ཆུང་སྡོགས་གྲང་བའི་ནད་ཀུན་སེལ། ༈ །དེ་ལ་པི་ལིང་བསྣན་ནས་

བསྐྡོལ་བ་ཡིས། །རྒྱམ་ཚྭ་བཞི་ཐང་སན་མ་ཞུ་བ་འཇུ། ༈ །ལྒ་དང་ཤིང་ཀུན་བསྡུས་

ཁུར་ཁ་རུ་ཚ། །བཏབ་པའི་ཤིང་ཀུན་སུམ་ཐང་སིང་རླུང་སེལ། ༈ །སྒྡོན་ཤིང་ག་སང་
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ཨ་རུ་ཤིང་ཀུན་ཏེ། །སྒྡོན་ཤིང་བཞི་ཐང་འདི་ཡི་རླུང་ལྡན་རིམས། །གྲང་རླུང་ངེས་

བསྐེད་ཁ་གདྡོང་གཡྡོ་སྡོགས་སེལ། །སེ་འབྲུ་པི་ལིང་ལྒ་བསྡུས་ཁུ་བ་ལ། །འབྲས་

ཡྡོས་སྦྲང་བཏབ་སེ་འབྲུ་ལྔ་ཐང་གིས། །འཁྲུ་སྐྱུག་སྦྡོ་སྒེགས་སྐིག་བུའི་ནད་རྣམས་

སེལ། ༈ །བ་ལུ་དཀར་པྡོའི་མེ་ཏྡོག་སུག་སེལ་ལྒ། །ད་ལིས་སུམ་ཐང་སིང་འདར་ལྕེ་

མཆུ་དཀར། །མཆིན་རྒུད་མ་ཞུ་ངལ་བ་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །ཁ་རུ་ཚ་དང་ཟིར་ནག་པི་

པི་ལིང་། །ཤིང་ཚ་ལ་ལ་ཕུད་དང་ཕྡོ་རིས་ཏེ། །ཁ་རུ་ཚ་དང་དྲུག་པ་མི་འཇུ་

བའི། །གྲང་བ་སྐྱུག་པ་གཅྡོད་པའི་རལ་གྲི་ཡིན། །ཤིང་ཚ་ཁ་རུ་ཚ་དང་ལྒ་པི་ཕྡོ། །འྡོ་

མ་བཏབ་བཏང་ཤིང་ཚ་བཞི་ཐང་གིས། །གྲང་བ་སེལ་ཞིང་ཁད་པར་གྲང་འཁྲུ་

གཅྡོད། ༈ །སུག་སེལ་ཟིར་དཀར་པི་ལིང་འྡོ་མར་བསྡུས། །སུག་སེལ་སུམ་ཐང་

གཉིས་མེད་ཡེར་བ་འགུག །༈ །སྡོག་སྐ་སང་བཞི་ཆུ་སང་བརྒྱད་ལ་བཙོ། །ཆུ་དེ་སྡོག་

པར་ཐིམ་ནས་འབྲི ་འྡོ ་ལ། །བཙོས་པའི ་སྡོག་སྐ་གཉིས་ཐང་རླུང་རིམས་

དང་། །གཟུགས་འཁུམ་ལ་སྡོགས་རླུང་ནད་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །ཨ་རུ་བསྡུས་ཁུར་

དྡོང་གྲ་བཏབ་སྟེ་བསྐྡོལ། །ཨ་རུ་གཉིས་ཐང་ནང་རེ་བཞིན་དུ་བཏང་། །སྐྲན་མཁིས་

མིག་སེར་འཇྡོམས་པ་བསྔགས་པ་ཡིན། ༈ །ཐལ་ཚ་ཡ་བཀྵར་སྦར་བ་ཡི། །ཐལ་ཚ་

གཉིས་ཐང་སྦྡོས་པ་སེལ་བའི་མཆྡོག །༈ །དེ་ལྟར་གྲང་སེལ་ཁ་འཐྡོར་བཅུ་གཅིག་

པྡོ། །ཧ་ཅང་གསལ་བའི་ངག་གིས་བཤད་ཟིན་ནས། །སར་ཡང་གྲང་སེལ་ཆིག་ཐང་

བཅུ་གཅིག་པྡོ། །བཤད་དྡོ་ཤེས་ལྡན་རྣ་བ་བགས་ཏེ་ཉྡོན། ༈ །ཁ་རུ་ཚ་དང་རྒྱ་ཚྭ་

རྒྱམ་ཚྭ་ཡི། །ཆིག་ཐང་གསུམ་གིས་རིམ་བཞིན་ཕྡོ་ལྡོག་དང་། །མ་ཞུ་གསར་དང་དི་

ཆུ་འགག་པ་སེལ། ༈ །རྡོ་ཐལ་ལྒ་དང་སད་དཀར་བ་སྤྲུ་བས། །ཕྡོ་བའི་བད་ཀན་
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བཤིག་དང་མ་ཞུ་འཇུ། །མཚེར་ནད་རྨུ་རིང་སེལ་དང་སད་གྲང་གསྡོ། །སྡོག་ཚིག་

སྡོག་ཡུ་ནས་བསྡུས་སེ་ལང་གིས། །ཆང་མ་ཞུ་དང་ཤ་མ་ཞུ་རིགས་འཇུ། །ཡི་ག་

འབྱེད་ཅིང་ཐྡོར་བུའི་རླུང་སྣ་གནྡོན། ། དེ་དག་གྲང་བ་སེལ་བའི་ཆིག་ཐང་སྟེ། །རྒྱུད་

འདིའི་ཚ་སེལ་ཐང་སྦྡོར་ལྔ་བཅུ་དང་། །གྲང་སེལ་ཉེར་གསུམ་བསྡོམས་པས་བདུན་

ཅུ་གསུམ། །བར་དང་མངྡོན་བརྡོད་ཚིག་སྦྡོར་ལ་སྡོགས་ཀིས། །མ་བཅིངས་བཟྡོད་

ཟིན་ངལ་བ་དྡོན་ལྡན་བྱས། །གཏྡོང་ཚེ་ཐང་གྲང་ཁུ་བ་ཐྡོན་པར་སང་། །བསྡུས་ཐང་

རྣམས་ལ་ཁུ་བ་སུམ་གཉིས་བསྡུ། །གཏྡོང་ཚེ་ཚ་སེལ་ཡིན་ན་གྲང་མྡོ་དང་། །གྲང་

སེལ་ཚ་མྡོར་གཏྡོང་ཞིང་འདེས་པ་ལ། །དྡོ་འཇམ་བསྟན་པ་འཁྲུལ་མེད་རྒྱུད་དྡོན་

ཡིན། །དེ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ཐང་ལེ་ལས་གསུངས་པའི་ཐང་

སྦྡོར་ཉག་གསུམ་གིས་ལྷག་པའི་བཅུ་ཕྲག་བདུན་གི་ཁར། འབྲས་བུ་སུམ་ཐང་དང་། 

མ་ནུ་བཞི་ཐང་ལྟག་སྤད་ལ་ནྡོར་བུ་བདུན་ཐང་དུ་གྲགས་པ་བཅས་ཀི་སྦྡོར་ཚུལ། 

རྒྱུད་དང་ཚད་མའི་དགྡོངས་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་བའི་རྡོ་ནུས་ཞུ་རེས་ཀི་སེབ་ལ་སྣྡོན་

དབྲི་བསྒྱུར་བཀྡོད་མེད་པར་ལེགས་པར་བཀྡོད་ཟིན་ཏྡོ། །

སྨས་པ། རྣམ་པར་མ་གྱུར་འདུ་གསུམ་གཞྡོལ་འགྲྡོའི་རྒྱུན། །དལ་རྟེན་ས་ཡི་

ཟླ་བའི་ཡྡོལ་གྡོ་རུ། །འཁིལ་བ་ཟུག་རྔུའི་རྡོགས་མས་སགས་རྣམས་ཀི། །ཐང་སྦྡོར་

ཀེ་ཏ་ཀ་འདི་གུས་པས་ལྡོངས། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  202  

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཐང་སྦྡོར་གི་དྡོན་རྣམ་པར་

བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའྡོ།། །།

ཕི་མའི་སེ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ།

༈ དེ་ནས་ཕི་མའི་སེ་ཚན་བཤད་པ་ལ། །དང་པྡོ་ཚ་སེལ་ག་བུར་སྦྡོར་བ་

ལས། །རྐྱང་རྒྱུག་ག་བུར་ཅུ་གང་ཆུ་སྦར་བཏང་། །དེ་སྟེང་འཁྲུགས་ལ་བྡོང་དཀར་

རིམས་ནད་ལ། །ཙནྡན་གཏྡོང་ཞིང་གང་ཡང་ཀ་རས་བསྒྱུར། །རྒྱལ་བྡོན་གསུམ་པྡོ་དེ་

སྟེང་གི་ཝཾ་དང་། །ག་རྩི་དྡོམ་མཁིས་གཉིས་བསྣན་རིམ་པ་བཞིན། །ག་བུར་རྒྱལ་བྡོན་

ལྔ་དང་བདུན་པ་ཟེར། །རྐྱང་རྒྱུག་རྒྱས་ཚད་སྟྡོབས་ཆེན་གསྡོད་པའི་མཆྡོག །༈ །རྒྱལ་

བྡོན་གསུམ་པས་འཁྲུགས་རིམས་རྒྱས་ཚད་འཇྡོམས། ༈ །ལྔ་བདུན་སྦྡོར་གཉིས་

ཚད་འཇྡོམས་རླུང་མི་བསངས། ༈ །ག་བུར་ཆང་སྦྡོར་དགྲ་ཟུན་བསྒག་སྐེལ་ཏེ། །རི་

ཐང་མཚམས་ཀི་ཚད་རླུང་ཅིག་ཆར་འཇྡོམས། ༈ །ག་བུར་ཙནྡན་དཀར་པྡོ་གི་ཝང་

དང་། ། ཅུ་གང་གུར་གུམ་ཧྡོང་ལེན་ཏིག་ཏ་སྦར། །དམག་དཔྡོན་ལྟ་བུར་འཁྡོར་གིས་

བསྐྡོར་བ་སྟེ། །སྟྡོད་གཟེར་འཁྲུགས་ཚད་རྒྱས་པ་སེལ་གསུངས་ལ། །གཏེར་དང་

ཡིད་ཀི་སྦྡོར་བ་གཞུང་ལས་ལྡོངས། ༈ །ག་བུར་བསིལ་གསུམ་ཛ་ཏི་ཀ་ཀྡོ་ལ། །སུག་

སེལ་ཨ་གར་ནག་པྡོ་ཙནྡན་གཉིས། །ན་ག་གེ་སར་པུཥེ་གེ་སར་ཟུང་། །རུ་རྟ་ཟིལ་

དཀར་བ་ལེ་ཨུཏྤལ་སྔྡོ། །ཤིང་ཚ་ན་ཀི་སང་སྡོས་པུ་ཤེལ་རྩེ། །རྡོ་དེག་འུ་སུ་ཧྡོང་

བཅས་ཉེར་གཉིས་སྟེང་། །ཚ་བ་འབྲས་གསུམ་གྲང་བར་ལྒ་པི་ཕྡོ། །བསྒྱུར་བ་ག་བུར་

ཉེར་ལྔའི་སྦྡོར་བ་སྟེ། །འགྲམས་འཁྲུགས་རིམས་དུག་ཚ་བ་གསར་རིང་དང་། །དེག་
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གྲུམ་མེ་དཔལ་བྱང་ཁྡོག་ཐིག་ཟག་རྣག །མདྡོར་ན་དྡོན་སྣྡོད་ཤ་པགས་རྩ་རུས་

སྡོགས། ། འདུས་གནས་ཚད་པ་མ་ལུས་དྲུངས་འབྱིན་ཅིང་། །ཁད་པར་ཚད་རིང་

བྱེར་ལ་བདུད་རྩི་སྟེ། །ག་བུར་རྒྱལ་པྡོའི་སྦྡོར་བ་རྣམ་དྲུག་གྡོ ༈ །གུར་གུམ་ཅུ་གང་

གི་ཝང་གཙོ་བྡོ་ལ། །ཤིང་མངར་རུ་རྟ་རྒུན་འབྲུམ་ཨ་ཀྲྡོང་བསྟན། །གྡོ་བའི་ཚད་པ་

སེལ་བའི་བདུད་རྩི་ཡི། །གཙོ་བྡོ་གསུམ་སྟེང་ཏིག་ཏ་དུག་མྡོ་ཉུང་། །གསེར་མེ་བྡོང་

དཀར་བསྣན་པས་མཁིས་ཚད་སེལ། ༈ །སུག་སེལ་བྲག་ཞུན་ཨ་རུ་ཤུག་ཚེར་

ཅན། །བསྣན་པས་མཁལ་མའི་ཚད་པ་འཇྡོམས་པར་བྱེད། ༈ །ཧྡོང་ལེན་བ་ཤ་ཀ་དང་

རེ་རྐྡོན་པ། །སང་རྩི་དྡོ་སེབས་ཁག་ཚད་སེལ་བ་སྟེ། །བྡོན་པྡོ་གུར་གུམ་བདུན་པའི་

སྦྡོར་བའྡོ། ༈ །གི་ཝཾ་ཅུ་གང་གུར་གུམ་ཙནྡན་དཀར། །ཏིག་ཏ་ཧྡོང་ལེན་བྡོང་དཀར་བ་

ཤ་ཀ །ཞིབ་བཏགས་གཙོ་བྡོ་བརྒྱད་པའི་སྦྡོར་བ་སྟེ། །དྡོན་སྣྡོད་གྡོ་མཆིན་ཁག་

མཁིས་འཁྲུགས་རིམས་ཀི། །ཚ་བ་གསར་རིང་མ་ལུས་འཇྡོམས་ངེས་ལ། །འྡོན་ཏེ་ཚ་

སྟྡོབས་ཆེ་ན་ག་བུར་དང་། །གཉན་གཟེར་ག་རྩི་གུ་གུལ་ནག་པྡོ་དང་། །དེ་བཞིན་གྡོ་

སྡོལ་གྡོ་འགྡོག་དཀའ་ལ་རིམས། །ཤིང་མངར་ཨ་ཀྲྡོང་སྟར་བུ་རུ་རྟ་བསྣན། །རིམས་

རྒྱས་མིག་ཆུ་སེར་ལ་ཟ་ཟི་མང་། །དེ་བ་གསེར་མེ་ག་དུར་བར་པ་ཏ། །ཨ་རུ་བསྣན་ཏེ་

རེའུའི་སྦྡོར་བའྡོ། ༈ ། ཨ་དཀར་ཛ་ཏི་སིང་ཞྡོ་ཨ་རུ་ར། །ཅུ་གང་སྡོས་དཀར་ན་ག་གེ་

སར་དང་། །རུ་རྟ་སྦར་བའི་ཨར་བརྒྱད་ནུ་མཆིན་གཟེར། །སིང་ལ་མཚོན་ཕྡོག་སྨྡོ་

ལྐུག་འགྲམས་འཁྲུགས་སེལ། ༈ །གི་ཝཾ་གུར་གུམ་ཏིག་ཏ་བ་ལེ་ཀ །བྲག་ཞུ་ཨུཏྤལ་

རུ་རྟ་བ་ཤ་ཀ །གསེར་མེ་སྦར་བའི་གི་ཝཾ་དགུ་པ་ཡིས། །མཆིན་ཁག་མཆིན་ཚད་

བད་ཀན་སྨུག་པྡོ་སེལ། ༈ །ཨ་རུ་གུར་གུམ་སུག་སེལ་བྲག་ཞུན་གཙོད། །ཏིག་ཏ་
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མཁལ་ཞྡོ་སེང་ཁྡོམ་ཤུག་ཚེར་ཅན། །རྒྱ་སྐེགས་སྦར་བ་ཨ་རུ་བཅུ་པ་སྟེ། །མཁལ་

ནད་མཐའ་དག་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིན། ༈ །དྡོམ་མཁིས་གསེར་མེ་དུག་ཉུང་བ་ལེ་ཀ 

།ག་ལྒང་བྡོང་དཀར་རེ་སྐྡོན་མཁིས་ཕེ་བདུན། །ཁག་མཁིས་ཚ་འཁྲུ་གཅྡོད་ཅིང་སེལ་

བར་བྱེད། ༈ །ཅྡོང་ཞི་སེ་འབྲུ་སུག་སེལ་པི་པི་ལིང་། །མ་ནུ་གུར་གུམ་སྦར་བའི་ཅྡོང་

ཞི་དྲུག །བྲང་ཁྡོལ་ཆུ་ཚན་སྐྱུག་པའི་བད་ཀན་འཇྡོམས། ༈ །རུ་རྟ་སྐྱུ་རུ་སེ་འབྲུ་བ་ཤ་

ཀ །སུག་སེལ་པི་ལིང་སྦར་བའི་རུ་རྟ་དྲུག །བད་ཀན་གང་ཐབས་སྒེགས་སྐྱུག་ལ་

སྡོགས་སེལ། ༈ །ཏིག་ཏ་གསེར་མེ་བྡོང་དཀར་བར་པ་ཏ། །རུ་རྟ་རྩ་མཁིས་ཧྡོང་ལེན་

སྐེར་ཤུན་སྦར། །ཏིག་ཏ་བརྒྱད་པ་མཁིས་ཚད་མིག་ཆུ་དང་། ༈ །ཤ་མདངས་སེར་བ་

འཇྡོམས་པའི་སན་མཆྡོག་ཡིན། ༈ །བསིལ་གསུམ་ཏིག་ཏ་བ་ལེ་བ་ཤ་ཀ །པདྨ་ན་ག་

གེ་སར་པུ་ཤེལ་རྩེ། །པི་ལིང་སྟར་བུ་ཧྡོང་ལེན་ཟི་ར་སྦར། །ཅུ་གང་བཅུ་གསུམ་གྡོ་

ཚད་ཞུགས་པ་ཡི། །རྣག་ཁག་ལུ་སྡོགས་འཇྡོམས་པའི་གནམ་ལྕགས་ཡིན། ༈ །ཅུ་

གུར་གི་ཝཾ་སྦར་བས་བྱིས་པ་ཡི། །ཚད་ནད་སེལ་ཏེ་བྡོན་པྡོ་སུམ་སྦྡོར་རྡོ། ༈ །ཅུ་

གུར་ལི་གསུམ་ཙནྡན་དཀར་པྡོ་སྦར། །ལི་ཤི་བཞི་པས་གྲེ་ཚད་འཇྡོམས་པར་

བྱེད། ༈ །ཙནྡན་དཀར་དམར་ཧྡོང་ལེན་བ་ཤ་ཀ །པདྨ་གེ་སར་ན་ག་པུཥེ་དང་། །ལྒ་

དམར་སང་སྡོས་དུག་ཉུང་བར་པ་ཏ། །གསེར་མེ ་བིལ་བ་ཛཱ་ཏི ་འབྲས་བུ་

གསུམ། །སུག་སེལ་སྦར་བས་ཙནྡན་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀིས། །བུད་མེད་རིམས་བཏབ་སྤི་

དང་བཙས་རེས་སུ། །བང་ཚད་སྐེས་པ་འཇྡོམས་པའི་སན་མཆྡོག་ཡིན། ༈ །དེ་ལྟར་

ཚ་བ་སེལ་བའི་སེ་ཚན་ལས། ། སྔྡོན་ཆད་ལག་བངས་བྱས་རྣམས་བཀྡོད་པ་

ཡིན། །གྲང་སེལ་སེ་ལས་རྒྱལ་པྡོ་སེ་འབྲུ་ལ། །སེ་འབྲུ་ཤིང་ཚ་སུག་སེལ་པི་པི་
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ལིང་། །དེ་ཉིད་གཞིར་བཞག་འཁྡོར་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ། །དྡོང་གྲ་བསྣན་ནས་ཚད་ལྡན་

སྦར་བ་ཡིས། །བད་ཀན་ཁ་ཟས་མི་འཇུ་ཡི་ག་འཆུས། །ཕྡོ་བའི་གྲང་སྐྲན་སྐྱུག་དང་

མཁལ་སྐེད་ན། །སིང་རླུང་ལ་སྡོགས་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་སྟེ། །ཚད་ནི་རང་ལུགས་སེ་

འབྲུ་ཞྡོ་བརྒྱད་ལ། །ལྒ་དམར་ཞྡོ་བཞི་པི་ལིང་ཞྡོ་གང་དང་། །ཤིང་ཚ་སུག་སེལ་སྐར་

མ་ལྔ་ལྔ་སྦར། །ཡང་ན་དྡོང་གྲའི་ཚབས་སུ་གུར་གུམ་བསྣན། །ཚ་གྲང་འབབ་པའི་ཁ་

འཛིན་མེ་དྡོད་བསྐེད། །སེ་འབྲུ་ཤིང་ཚ་སུག་སེལ་ཞྡོ་རེ་དང་། །པི་ལིང་ཞྡོ་གསུམ་

སྦར་བ་གཞིར་བཞག་སྟེ། །དེ་ལ་ལྒ་དམར་ཞྡོ་བཞི་ཛ་ཏི་དང་། །གུར་གུམ་ཀར་ཀྡོ་ལ་

གསུམ་ཞྡོ་རེ་སེབས། །ཕྡོ་མཆིན་སྟྡོད་ཀི་བད་རླུང་སིང་སྐྲན་འཇྡོམས། ༈ །ཡང་ན་

བཅའ་ལྒ་ཞྡོ་བཞི་ཁ་རུ་ཚྭ། །རྒྱམ་ཚྭ་ཕྡོ་རིས་གསུམ་པྡོ་ཞྡོ་རེ་སེབས། །མ་ཞུ་གསར་

རིང་བཞུ་བའི་བྱིན་ཟ་ཡིན། ༈ །དེ་བཞིན་བཅའ་ལྒ་ཞྡོ་བཞི་བྱི་ཏང་ཀ །ཙི་ཏྲ་ཀ་དང་

འཇམ་འབྲས་ཞྡོ་རེ་སེབས། །ཕྡོ་བའི་མེ་ཉམས་གསྡོ་བའི་ཉི་མ་ཡིན། ༈ །མ་ནུ་འུ་སུ་

སྟར་བུ་བསེ་ཡབ་བཞི། །ཞྡོ་རེ་སེབས་པས་བད་ཀན་སྨུག་པྡོ་སེལ། ༈ །རྒྱམ་ཚྭ་ཞྡོ་

གཉིས་གསེར་མེ་ཨ་རུ་ར། །དྡོམ་མཁིས་ཞྡོ་རེ་སེབས་པའི་སེ་འབྲུའི་ཕེས། །མ་ཞུ་

མིག་སེར་འཕྲད་པས་མེད་ལ་འཇྡོམས། ༈ །ཅྡོང་ཞི་རྒྡོད་བཏུལ་རྒྱམ་ཚྭ་ཨ་རུ་ར། །བྱ་

རྒྡོད་བྲུན་རྣམས་ཞྡོ་རེ་བསྣན་པའི་ཕ། །ལྷན་སྐྲན་ཐལ་བར་རླྡོག་པའི་གནམ་ལྕགས་

ཡིན། ༈ །མགྲྡོན་བུ་དུར་ཐྡོད་ཤ་རུའི་ཐལ་བ་དང་། ། ཙི་ཏྲ་ཀ་རྣམས་ཞྡོ་རེ་སེབས་པ་

ཡི། །སེ་འབྲུ་བརྒྱད་པས་རྨུ་རིང་སྐེམ་པར་བྱེད། ། ཤིང་ཀུན་ཁ་རུ་ཚ་དང་ཕྡོ་མཁིས་

གསུམ། །ཞྡོ་རེ་བཅའ་ལྒ་ཞྡོ་བཞི་སེབས་པ་ཡི། ། སེ་འབྲུས་ཕྡོ་ལྡོང་སྦྡོས་པ་རྩད་ནས་

འབྱིན། །ཤིང་མངར་ཅུ་གང་རྒུན་འབྲུམ་ཟི་ར་དཀར། །ཞྡོ་རེ་སེབས་པས་གྡོ་ནད་གྲང་
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བ་སེལ། ༈ །ཛཱ་ཏི་ཤིང་ཀུན་ཁ་རུ་ཚ་ཞྡོ་རེ། །བཅའ་ལྒ་ཞྡོ་བཞི་སེབས་པའི་སེ་འབྲུའི་

ཕེས། །སིང་གི་བད་རླུང་གྲང་བ་འཇྡོམས་པར་བྱེད། ༈ །ཨ་འབྲས་བར་འབྲས་འཇམ་

འབྲས་སིག་སིན་རྣམས། །ཞྡོ་རེ་བསྣན་པས་མཁལ་སྐེད་གྲང་བ་སེལ། ༈ །རྒྱ་ཚ་ལྕམ་

པ་སིག་སིན་ཕྡོ་བ་རིས། །ཞྡོ་རེ་སེབས་པས་གྲང་བ་ཆུ་འགག་སེལ། །ཤིང་ཀུན་ག་རྩི་

ཐང་ཁྡོམ་བྱི་ཏང་ཀ །ཞྡོ་རེ་སེབས་པས་སེ་འབྲུས་གྲང་སིན་སེལ། །ད་ཏྲིག་ཀ་པེད་ཐ་

རམ་མྡོན་ཆ་ར། །ཞྡོ་རེས་འུར་འཁྡོག་རྩམ་བ་འཁྲུ་བ་གཅྡོད། ༈ །ཤུ་དག་ནག་པྡོ་འུ་

སུ་ཙི་ཏྲ་ཀ །དབྱི་མྡོང་རྒྱམ་ཚྭ་ཡ་བཀྵར་དང་། །ཁ་རུ་ཚྭ་རྣམས་ཞྡོ་རེ་སེབས་པ་

ཡི། །སེ་འབྲུ་དག་པྡོའི་ཏྲེམས་སམ་མེ་ཉམས་དང་། །མ་ཞུ་ལྕགས་དེག་སྐྱུག་དང་སྦྡོ་

སྒེགས་འཁྲུ། །དམུ་སྐྲན་མཁལ་སྐེད་ན་དང་ཆུ་སི་སྡོགས། །གྲང་ནད་སྟྡོང་ལ་ཕན་པའི་

སན་མཆྡོག་ཡིན། །སྦྡོར་བ་འདི་ཀུན་གྡོང་སྡོས་གཙོ་བྡོར་བཞིར། །སྣྡོན་དགྡོས་གང་

དེའི་སྦྡོར་བ་འཁྲུ་བ་འཆད། །དེ་ནས་གཙོ་བྡོ་འཕྡོས་པས་སྦྡོར་བ་ནི། །སེ་འབྲུ་སང་

གང་བཅལ་ལྒ་ཞྡོ་བཞི་ལ། །པི་ལིང་ཞྡོ་དྡོ་ཕྡོ་རིས་ཞྡོ་དྡོ་བཅས། །བསྣན་པའི་གཙོ་བྡོ་

བཞི་པྡོ་གཞིར་བཞག་སྟེང་། །ད་ཏྲིག་ཤིང་ཀུན་དབྱི་མང་ཁ་རུ་ཚྭ། །ཞྡོ་རེ་བསྣན་པས་

གྲང་ནད་མ་ལུས་སེལ། ༈ །རྒྱམ་ཚྭ་ཁ་རུ་ཚྭ་དང་ལྕེ་མྡོང་ཚྭ། །ཐལ་ཚ་ཞྡོ་རེས་ཕྡོ་བ་

སྦྡོས་པ་སེལ། ༈ །འུ་སུ་མ་ནུ་བསེ་ཡབ་སེ་ཏྲེས་བཞི། །ཞྡོ་རེ་སེབས་པས་སྨུག་པྡོ་

གབ་པ་སེལ། །རྒྱ་ཚྭ་སུག་སེལ་སིག་ལྕམ་ཞྡོ་རེ་བསྣན། །མཁལ་ནད་གྲང་བ་ཆུ་

འགག་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །ཤིང་ཚ་སུག་སེལ་ཟི་ར་དཀར་ནག་བཞི། །ཞྡོ་རེ་བསྣན་

པས་བད་རླུང་གྡོ་ནད་སེལ། ༈ །ཤིང་ཚ་ཛ་ཏི་སུག་སེལ་ཀ་ཀྡོ་ལ། །ལ་ལ་ཕུད་རྣམས་

ཞྡོ་རེ་བསྣན་པ་ཡིས། །འཁྲུ་བ་གསར་རིང་གཅྡོད་ཅིང་མེ་དྡོད་བསྐེད། །ཟི་ར་ནག་པྡོ་
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དབྱི་མང་ཙི་ཏྲ་ཀ །ལ་ལ་ཕུད་དང་སུག་སེལ་ཁ་རུ་ཚྭ། །ཞྡོ་རེ་སེབས་པའི་སེ་འབྲུ་

བཅུ་པ་ཡིས། །མེ་ཉམས་མ་འཇུ་སྦྡོ་སྒེགས་གྲང་སྐྲན་འཇྡོམས། ༈ །ཛཱ་ཏི་རྒྱམ་ཚྭ་

ཤིང་ཚ་ཁ་རུ་ཚྭ། །དབྱི་མྡོང་དཀར་པྡོ་ཨ་རུ་ཙི་ཏྲ་ཀ །ཀ་ཀྡོ་ལ་དང་ལ་ཕུག་ས་བྡོན་

རྣམས། །ཞྡོ་རེ་བསྣན་པས་བད་རླུང་མ་ཞུ་སྦྡོ། །ཕྡོ་མཁལ་བཙས་རེས་གྲང་བ་

འཇྡོམས་པར་བྱེད། ༈ །དེ་ལྟར་གྲང་སེལ་སེ་འབྲུའི་ཕེ་མ་ནི། །ཕྡོ་བའི་བད་ཀན་

བཤིགས་ཅིང་མེ་དྡོད་བསྐེད། །གྲང་ནད་མ་ལུས་སེལ་ཞིང་དང་ག་འབྱེད། །ཁ་ཟས་

ལེན་ཅིང་འཇུ་བར་བྱེད་སྡོགས་ཀིས། །གྲང་སེལ་ཕེ་མའི་རྒྱལ་པྡོར་བསྔགས་པས་

ན། །སེ་སིད་ཞབས་སྡོགས་མཁས་དབང་དུ་མ་ཡི། །གཞུང་བཞིན་ཚད་སྡོགས་

བཀག་ཆྡོག་ཚུལ་དུ་བཀྡོད། ༈ །ད་ནི་ད་ལིའི་བྡོན་པྡོའི་སྦྡོར་སྡོགས་ལས། །འགའ་

ཞིག་འཆད་དྡོ་ཤེས་འདྡོད་གུས་པས་ཉྡོན། ༈ །ད་ལིའི་ཞྡོ་གང་ཕྡོ་རིས་གསུམ་མམ་

གཅིག །ཤིང་ཚ་དེ་མཉམ་སུག་སེལ་བཅའ་ལྒ་ཟུང་། །ཞྡོ་རེ་པི་ལིང་ཞྡོ་གང་སྐར་དྲུག་

དང་། །ལི་དྲུག་ཕུན་དྲུག་སུམ་གཉིས་བསྣན་པ་ཡིས། །འཁྲུ་སྐྱུག་སྐ་རབ་གྡོ་ནད་

དབུགས་མི་བདེ། །གཞང་འབྲུམ་སྐྲན་སྡོགས་འཇྡོམས་ལ་དེའི་སྟེང་དུ། །ཛཱ་ཏི་ཞྡོ་གང་

བསྣན་པས་སིང་རླུང་འཇྡོམས། །ཟི་ར་དཀར་པྡོ་ཞྡོ་གང་བསྣན་པ་ཡིས། །སྟྡོད་ཚ་སད་

གྲང་སེལ་བའི་ཁ་རུ་ཚྭ། །ཞྡོ་གང་སེབས་པས་གྲང་རླུང་སྤི་ལ་ཕན། །རྒྡོད་མ་ཁ་ཕེ་

འཇམ་འབྲས་ཙི་ཏྲ་ཀ །བཅའ་ལྒ་ཕི་ཏང་ཀ་དང་པི་པི་ལིང་། །ཨ་རུ་སྦར་བས་མ་ཞུ་སྦྡོ་

སྒེགས་དང་། །བཤང་བ་སི་འཇྡོམས་ཁད་པར་མེ་དྡོད་བསྐེད། ། དེ་ལ་ཤིང་ཀུན་ཕྡོ་

རིས་ཁ་རུ་ཚྭ། །བསྣན་པས་ལྷག་པར་ཕྡོ་བ་སྦྡོས་པ་འཇིལ། ༈ །ཁ་འཐྡོར་སྦྡོར་ལས་

ཤུ་དག་བཞི་པའི་ཆྡོད། །ཤུ་དག་སང་གང་རུ་རྟ་ཞྡོ་དྡོ་དང་། །བཅའ་ལྒ་ཞྡོ་གང་སྐར་ལྔ་
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ཁ་རུ་ཚྭ། །ཞྡོ་དྡོ་སྦྡོར་བར་བཞེད་ལ་ཕེ་མ་འདིས། །མ་ཞུ་སྐིག་བུ་དབུགས་མི་བདེ་བ་

དང་། །བད་རླུང་སྟྡོད་གཟེར་སྐ་རབ་གཞང་འབྲུམ་འཇྡོམས། །ཡ་བཀྵ་ར་སེ་འབྲུ་པི་པི་

ལིང་། །བཅའ་ལྒ་ཤིང་ཀུན་རྒྱམ་ཚྭ་ལྟར་བུ་སྟེ། །ཡ་བཀྵ་ར་བདུན་པས་གཞང་གཟེར་

ཞིང་། །ལྦུ་བ་བེ་སྣབ་སྒ་བཅས་འཁྲུ་བ་གཅྡོད། །བྱི་ཏང་ཀ་དང་འདེས་འབྲུ་མེ་རུ་

རྩེ། །སྡོག་སྐ་སྡོ་མ་ར་ཛ་ཕུར་ནག་ཐལ། །ག་རྩི་སྦར་བའི་སིན་སན་བྱི་ཏང་

བདུན། །སིན་སན་མཆྡོག་ཡིན་མགྡོ་སིན་སྣ་ནས་བདུག །ཁྡོང་སིན་ལྟྡོར་གཏྡོང་

སགས་སིན་ཕི་ནས་བྱུག །གཞང་སིན་མས་ནས་ནི་རུ་ཧ་ཡིས་གཏྡོང་། ༈ ། རྒྱམ་ཚ་

ལ་ལ་ཕུད་དང་དབྱི་མྡོང་དཀར། །པི་ལིང་ལྒ་སྨུག་ཕི་མ་ཆ་རིམ་བསྐེད། །དེ་དག་ཀུན་

མཉམ་ཨ་རུ་བསེག་ཐལ་བཅས། །བུ་རམ་སྦར་བ་ཞུགས་ཀི་སྤུན་ཟླ་སྟེ། །གྲང་རིགས་

མཐའ་དག་འཇྡོམས་པའི་ཉི་མ་ཡིན། །བཏགས་ཚུལ་རྭ་དང་ཤིང་སྡོགས་སྔྡོན་ལ་

བརྡུང་། །བརླན་ཅིང་སྣུམ་རེགས་ཅུང་ཟད་ཕིར་འཐེན་ནས། །གསེར་འགྱུར་རྩི་བཞིན་

ཞིབ་པར་བཏགས་དགྡོས་ཏེ། །ནུས་དང་རྣྡོ་བྱུང་ཞིང་ལས་འབྱུང་ཕིར་རྡོ། །གཏྡོང་ཚེ་

ཚ་སེལ་གངས་ཆུ་གྲང་མྡོའམ། །བསྐྡོལ་གྲང་གིས་ཕུལ་གྲང་སེལ་ཆུ་བསྐྡོལ་

འདེད། ༈ །དེ་ལྟར་ཕི་མའི་སེ་ཚན་ལས། ཅུང་ཟད་གྡོ་དཀའ་བའི་རིགས་སུ་སྣང་བ་

རྣམས་དང་། ཁད་པར་ཚད་བཤད་པ་དག །མེས་པྡོའི་ཞལ་ལུང་དང་བཻ་སྔྡོན་སྡོགས་

དགྡོངས་འགྲེལ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ཏེ། ལག་ལེན་དམར་བཅང་ནག་པྡོ་

འགྲྡོས་ཤེས་ཁྡོ་ནར་བཀྡོད་ལ། ཆེས་གསལ་ཞིང་གྡོ་ས་བའི་སྦྡོར་བ་འགའ་

ཞིག །སར་ཡང་གསར་དུ་རྟྡོགས་ཁུལ་གིས། ཟླྡོས་བུར་སྨ་བ་བཞག་ནས་རྒྱས་

བསྡུས་འཚམས་པའི། ཚངས་བྱུང་གི་སད་བུར་བསྟར་བའི། ལྷན་ཐབས་མེ་ཏྡོག་གི་
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ཕྲེང་བ་མངྡོན་པར་སེལ་ཟིན་ཏྡོ། །

སྨས་པ། རྡོ་ནུས་ཚད་སེབས་ཏྲེས་སམ་ནམ་མཁའི་ནྡོར། །དན་དབང་སན་

ཚིག་མཁའ་ལྡིང་བུ་པྡོ་ཡིས། །བྡོས་ཚེ་ནད་མེད་དཔལ་ཁ་བརྒྱ་གྲྡོལ་ཞིང་། །ཟུག་

རྔུའི་གནས་འཇུག་བུ་མྡོ་ཞེས་མི་འགྲྡོས། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས། དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཕི་མའི་སེ་རྣམ་པར་བཤད་

པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའྡོ།། །།

རིལ་བུའི་སེ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ།

༈ དེ་ནས་རིལ་བུའི་སྦྡོར་བ་བཤད་པ་ལ། །གྲངས་སེལ་གཙོ་བྡོ་ཁྱུང་ལྔའི་

རིལ་བུ་ཉིད། །སྒིལ་ཚུལ་ཡང་སས་ཉིང་ཁུ་ཁེར་བདེ་རུ། །དགྡོད་ལ་རིག་འཛིན་སྲུང་

མས་གནང་བ་སྡོལ། །དང་པྡོ་སྦར་ཚད་བཙན་དུག་ཞྡོ་བཞི་དང་། །ཨ་རུ་ཞྡོ་བཞི་རུ་རྟ་

ཞྡོ་གང་དང་། །ཤུ་དག་ཞྡོ་ཡི་སུམ་གཉིས་མ་གི་ཏ། །ཞྡོ་ཡི་སུམ་གཅིག་ཡིན་ཏེ་སྦྡོར་

ཚུལ་ནི། །ཁྱུང་རྒྡོད་དག་པྡོ་ཞེས་གྲགས་གུ་ཎའི་ལུགས། །གག་ལྷྡོག་གཉན་རྒྡོད་ལ་

སྡོགས་ཐྡོག་བབ་ནད། །མྱུར་གསྡོད་རྣྡོ་ཁད་གནམ་ལྕགས་བྱེ་བྲག་སྟྡོབས། ༈ །ཡང་

ན་ཨ་རུ་ཞྡོ་བཞི་བི་ཁ་ནག །ཞྡོ་ཕེད་རུ་རྟ་ཞྡོ་གང་ཤུ་དག་ནི། །ཞྡོ་ཡི་སུམ་གཉིས་ག་

རྩི་ཞྡོ་གང་གི། །སུམ་གཅིག་སྦར་དིལ་ཁྱུང་ལྔའི་རིལ་བུ་ཡིས། །གཉན་དང་ལྷྡོག་པ་
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ཀླུ་གདྡོན་ལ་སྡོགས་འཇྡོམས། །ལག་ལེན་པདྨ་འདབ་བཞི་ལྟེ་བ་མཐིང་། །འདི་ལ་དེའུ་

དཀར་བའི་ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་ཀི་དཔེ་འགར་འདབ་ལྔ་དགྡོས་པར་བཤད་པ་ནི། ཡི་གེ་པས་ནྡོར་བ་

ཡིན་ངེས་ཀི། དེ་མིན་ན་མི་འཐད་དྡོ། །འདབ་མ་ཕྡོགས་མདྡོག་དབུས་སུ་ཨ་རུ་ར། །ཤར་དུ་

རུ་རྟ་ལྷྡོ་རུ་བྡོང་ང་ནག །ནུབ་ཏུ་ག་རྩི་བྱང་དུ་ཤུ་དག་བཅས། །སྡོ་སྡོར་རིན་ཆེན་སྣྡོད་

དང་བཅས་ཏེ་བཤམས། །དེ་ནས་ཕག་རྡོར་གི་བསྡོམ་བཟླས་རྒྱས་པ་གྲུབ་ན་ལེགས་ལ། ལྡོང་སྐབས་

མེད་པ་སྡོགས་ཀིས་ཅི་སྟེ་མ་གྲུབ་ན་འདི་ལྟར། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་ཕག་ན་རྡོ་རེའི་སྐུར་

བཞེངས་པར་གྱུར། ཞེས་བརྡོད་ཅིང་བསམས་ལ། སན་རྣམས། ཨ་མྲ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་

སྦངས། སྟྡོང་པའི་ངང་ལས། ཡཾ་དང་རཾ་ལས་རླུང་དང་མེའི་དཀིལ་འཁྡོར་བརྩེགས་པའི་

སྟེང་དུ། ཨ་ལས་ཐྡོད་པའི་སྒེད་བུ་གསུམ་གི་ཁར། ཨ་ལས་བདེ་སྐྡོང་གི་སྣྡོད་དཔྲལ་

བ་རང་ལ་བསྟན་པའི་ནང་དུ། པདྨ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར། ༀ་ལས་ཨ་རུ་ར་

མཐིང་ག །འདབ་མ་བཞིར་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན། ཨ་ཧྲ་ཁ་ཎི་རྣམས་

ཡྡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རུ་རྟ་དཀར་པྡོ། སན་ཆེན་སེར་པྡོ། མ་གི་ཏ་དམར་པྡོ། ཤུ་

དག་ལང་ཁུ་རྣམས་འྡོད་ཀི་ཕུང་པྡོ་ཆེན་པྡོ་དང་བཅས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། 

ༀ་ཨཱཿ ཧྲིཿ ཁ་ཎི་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ་བརྡོད་དེ། གསུམ་པའི་ཧཱུཾ་བརྡོད་པ་དང་མཉམ་དུ། 

རང་ལྷར་གསལ་བའི་ཤངས་བུག་གཡྡོན་ནས་རླུང་ཧཱུཾ་གི་དབྱིབས་ཅན་འཕྲྡོས། 

མདུན་གི་རླུང་དཀིལ་ལ་ཕྡོག་པས་རླུང་གཡྡོས། མེ་སྦར། ཐྡོད་པའི་ནང་གི་སན་

རྣམས་ཞུ་ཞིང་ཁྡོལ་ནས་མ་དག་པའི་ཉེས་སྐྡོན་རྣམས་ལྦུ་བའི་རྣམ་པར་ཕིར་ལུད། 

དངས་མ་ངྡོ་བྡོ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རྩི་ལ། རྣམ་པ་སན་ལྔ་དང་། བྱེད་

ལས་རྡོ་དྲུག །ནུས་པ་བརྒྱད། ཞུ་རེས་གསུམ་དང་ལྡན་པས། ཉེས་གསུམ་ལྡན་
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འདུས་གདྡོན་བགེགས་དང་བཅས་པ། འཇྡོམས་པའི་ནུས་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཅེས་བརྡོད་

ཅིང་དམིགས་པ་གསལ་ཐེབས་པར་བྱས་ལ། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརྡོད་དེ་བྱིན་གིས་བརླབས། དེ་

ནས་བཟླས་པར་བྱ་བ་ནི། ༀ་ཨཱཿ་ཧྲིཿཁ་ཎི་སར་སི་དྡི་སི་དྡི་ཨ་མྲ་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་འདི་ཉིད་

འབུམ་ཕྲག་ལྔ་ལ་སྡོགས་པར་བཟླའྡོ། །བཟླས་དམིགས་ནི། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་

བསྐུལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་རྣམས། འྡོད་ཟེར་ཁ་དྡོག་སྣ་ཚོགས་

པའི་རྣམ་པར་བཀུག་ནས་སན་ལ་བསྟིམ་པས། སན་རྣམས་གཟི་འྡོད་དང་རྡོ་ནུས་

སྔར་བས་ཀང་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་འགྱུར་དུ་འཕེལ་བར་བསམ་མྡོ། །དམིགས་པ་འདི་ཡང་ཡང་

བསྐར་ཅིང་གསལ་བཏབ་པའི་མཐར། སར་ཡང་སན་རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་ནས་བདེ་བ་བ་ན་མེད་པ་ལ་བཀྡོད་ནས། དེ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་བསྡོད་སྟྡོབས་འབྱྡོར་རྣམས་འྡོད་ཀི་རྣམ་པར་ཚུར་བསྡུས། སན་

རྣམས་ལ་ཐིམ་པས། གཟི་འྡོད་རྡོ་ནུས་སྡོགས་སྔ་མ་ལས་ཀང་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་འགྱུར་

དུ་འཕེལ་བར་བསམས་ལ་བཟླས་ཏེ། བཟླས་དམིགས་འདི་ཡང་ཡང་བསྐར་ཅིང་གསལ་འདེབས་པར་

བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་སན་རྣམས་བསྒྲུབ་ཟིན་པའི་རེས་སུ། ཇི་ལྟར་འདུལ་བའི་ཚུལ་སྡོགས་ནི། ༀ་ཨཿཐ། ཨ་

རུ་བྡོང་ང་སྡོ་སྡོར་ཞིབ་བཏགས་རེས། །བསེས་ནས་སར་ཡང་སྐམ་བཏགས་ཐེམས་

པར་བྱ། །དེ་ནས་དེ་གཉིས་ལྡོ་བརྒྱད་དི་ཆུ་དང་། །སྦར་ཏེ་འདམ་འཐག་ཡུན་རིང་

བྱས་པ་ཡིས། །ཁ་དྡོག་ནང་ལ་འཚེར་ན་བཏགས་ཟིན་པས། །དེ་ལ་རུ་རྟ་གུད་དུ་

བཏགས་པ་སྣྡོན། །སར་ཡང་སྔ་དྡོའི་རིང་ཙམ་འདམ་འཐག་བྱེད། །དེ་ནས་ཤུ་དག་

ལྡོགས་སུ་བཏགས་ཏེ་འདེབས། །ཨེ་ཏྲྡོ་ཏ་བསྣན་སྔར་བཞིན་འདམ་འཐག་བྱེད། །སར་
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ཡང་གུ་གུལ་དི་ཆུ་སྦར་བ་སྣྡོན། །གར་ས་ཞྡོ་ཙམ་འདམ་འཐག་རྒྱུན་རིང་བྱ། །མཐིང་

ནག་མཁའ་འདར་གྱུར་ཚེ་མ་གི་ཏ། །དི་ཆུ་སྦར་བསྣན་སར་ཡང་འདམ་འཐག་

བྱ། །ཟན་ཙམ་གྱུར་ནས་སན་ཆུང་ཙམ་དུ་དིལ། །རིལ་ཆག་ཐབ་ནས་དར་སྔྡོན་ཁུད་

དུ་བཏུམ། །དེ་ནས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། །གཙང་ཞིང་མཐྡོ་བའི་སྟེང་

ལ་ཕག་རྡོར་གི། །རྟེན་དང་ཉེར་སྤྡོད་བཀྲམ་མཐར་མཉིའི་ཁར། །མཚན་ལྡན་བདེ་

སྐྡོང་སྣྡོད་དུ་རིལ་བུ་ནི། །ཚོམ་བུ་ལྔར་བཀྡོད་སྐུ་ལྔར་སྐུ་ཙག་དགྲམ། །དེ་སྟེང་སྟེགས་

མཐྡོར་དཔལ་གི་གཏྡོར་མའི་རྩེར། །མཁའ་ལྡིང་ནག་པྡོའི་སྐུ་ཙཀ་ལྷྡོར་གཟིགས་

འཛུགས། །སྟེང་དུ་དར་སྔྡོན་གདུགས་ཕུབ་དེ་དག་མཐར། །སན་རག་གཏྡོར་མ་ཉེར་

སྤྡོད་ག་ནྡོམ་བསྟར། །སྒྲུབ་པྡོ་བྱང་ལ་ཕྡོགས་ཏེ་མདུན་བསྐེད་དང་། །གདྡོང་སྤད་

སྐབས་སེམས་བྡོ་འཁུལ་སྔྡོན་དུ་བཏང་། །དེ་ནས་ཕག་རྡོར་བསྡོམ་བཟླས་རྒྱས་

པའམ། །མིན་ཀང་གྡོང་བཞིན་སྐད་ཅིག་ཀྲྡོང་སྐེད་བྱེད། །དེ་ནས་ཡང་དངྡོས་གཞི་ནི། རིལ་

བུ་རྣམས། སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྦངས། སྟྡོང་པའི་ངང་ལས་བདག་དང་བསྲུང་བྱ་རྣམས་ཀི་གཤེད་

དུ་གྱུར་པའི་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གདུག་ཅན་རྣམས་བསྣྡོལ་བའི་སྟེང་དུ། པཾ་ལས་པདྨ་

དང་། རཾ་ལས་ཉི་མའི་སྟེང་དུ། གྷིྞ་མཐིང་ནག་ཡྡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྡོ་རེ་མཁའ་

ལྡིང་ནག་པྡོ། སྐུ་རྡོ་རེའི་རང་བཞིན། ཉི་ཟླ་འབར་བའི་སྤན་རྣམ་པར་གཡྡོ་ཞིང་། 

གནམ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆུ་དང་རྭ་གདེངས་པ། རལ་གྲིའི་གཤྡོག་པ། ཆུ་གྲིའི་

བ་སྤུ། སྤུ་གྲིའི་སེར་མྡོ་ཅན། སྐུ་ལས་ཐྡོག་སེར་གི་ཚ་ཚ་ཕྡོགས་བཅུར་འཕྲྡོ་ཞིང་

འགེད་པས། གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བརླག་པར་བྱེད་པ། དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་བསྐལ་

པའི་ཞུགས་ལྟར་འབར་ཤིང་ནྡོར་བུའི་ཐྡོད་ཅན། ཕག་གཉིས་ལྟྡོ་འགྲྡོ་བཟུང་ནས་ཞལ་
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དུ་གསྡོལ་ཞིང་། ཞབས་བསྒད་པ། སྐུ་ལས་སྐེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེའི་ཕུང་པྡོའི་ཀྡོང་

ན་བཞུགས་པའི། སྤི་བྡོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀའི་སྟྡོད་ལ་ཧཱུཾ། ཆ་སད་ལ་ཉི་

མའི་སྟེང་དུ་ཁྡོ་ནག་པྡོས་མཚན་པར་གྱུར། དེ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། སྡོམ་པ་དང་འད་

བའི་ཡེ་ཤེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧྡོཿགཉིས་སུ་མེད་པར་

གྱུར། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་དབང་བསྐུར། མི་བསྐྡོད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

བར་བསམས་ལ། མཆྡོད་པ་བརླབས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་ག་རུ་ཌ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཨ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་མཆྡོད་ཡྡོན་དང་དེ་བཞིན་དུ་ཨརྒྷཾ་གི་གནས་སུ་པཏྱཾ་སྡོགས་རིམ་པར་བཅུག་སྟེ། རྡོལ་མྡོའི་བར་

འབུལ། མཐུ་སྟྡོབས་བདག་པྡོའི་ཐུགས་ཀི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །སིད་གསུམ་གདུག་ཅན་

བརླག་པའི་གནམ་ལྕགས་དངྡོས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་ལྡིང་ནག་པྡོ་གུས་འདུད་ན། །རས་

སྔགས་མཐུ་ནུས་ཐྡོགས་མེད་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ། །ཞེས་བསྟྡོད་ཅིང་གསྡོལ་བ་གདབ། ཐུགས་

ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་གྷྣི་ནག་པྡོའི་མཐར་སྔགས་བཀྡོད་དེ། ༀ་བཛྲ་ག་རུ་ཌ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་འདི་ཉིད་

འབུམ་མམ་ཁི་ལ་སྡོགས་པར་བཟླའྡོ། །དམིགས་པ་ནི། སྔགས་ཕྲེང་ལས་ཁྡོ་བྡོ་བྱ་ཁྱུང་གི་

ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྡོས། གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་རྡོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྡོ་ལ་བཀྡོད། སར་འདུས་ནས་སྔགས་ཕྲེང་ལ་

ཐིམ་པར་བསམས་ཏེ། ཡང་ཡང་གསལ་གདབ་བྡོ། །རིམ་པ་དེའི་ཐུན་རེ་ལ་ཇི་ལྟར་འཚམས་པ་རེ་བཟླས་

པའི་མཇུག་ཏུ་རིག་ལྔའི་བཟླས་པ་བྱའྡོ། །དེའི་ཚུལ་ནི། ཁྱུང་ནག་གི་བཟླས་པ་རྡོགས་པ་དང་། རྡོ་རེ་

མཁའ་ལྡིང་ནག་པྡོའི་སྤི་བྡོ་ལ་སྡོགས་པའི་གནས་ལྔ་ལས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ་རྣམས་

རིམ་གིས་འཕྲྡོས་ཐྡོད་པའི་རིལ་ཚོམ་ལྔ་ལ་དབུས་དང་། ནུབ་ཤར་ལྷྡོ་བྱང་རྣམས་སུ་

མཐར་གིས་བབས་པར་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡྡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སངས་རྒྱས། པདྨ། 
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རྡོ་རེ། རཏྣ། ཀར་སྟེ། བྱ་ཁྱུང་རིག་ལྔ། ཕག་གཡས་པ་རྣམས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན། 

འཁྡོར་ལྡོ། པདྨ། རྡོ་རེ། རིན་པྡོ་ཆེ། རལ་གྲི་རྣམས་འཛིན་ཅིང་། གཡྡོན་པ་རྣམས་

ཀིས་སྦྲུལ་དཀར་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་བཟུང་ནས་ཞལ་དུ་གསྡོལ་བ། མཆུ་གཤྡོག་རྭ་

སེར་རལ་རྒྱན་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་གྱུར་བར་བསམས་ལ། སྡོ་སྡོའི་

ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ། ས་བྡོན་གི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་བཀྡོད་ནས། ༀ་བུདྡ་ག་རུ་ཌ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་

པདྨ་ག་རུ་ཌ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ག་རུ་ཌ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་རཏྣ་ག་རུ་ཌ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཀར་ག་

རུ་ཌ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པ་རྣམས་མ་མཐའང་ལྔ་བརྒྱ་རེ་བཟླས་ཏེ། དམིགས་པ་ནི། ནག་པྡོར་བཟླས་པའི་

སྐབས་ཀི་དེ་ཉིད་འདིར་ཡང་བང་བར་བྱའྡོ། །རིག་ལྔའི་བཟླས་པ་རྡོགས་པའི་རེས་སུ། ༀ་བུདྡ་བཛྲ་

རཏྣ་པདྨ་ཀར་ག་རུ་ཌཿ སར་སིདྡི་ཕ་ལ་ཧཱུཾ་ཨཱཿ ཅེས་པ་འདི་ཉིད་ཉེར་གཅིག་ཡན་ཅི་འགྲུབ་

བཟླས་པས། བྱ་ཁྱུང་རིག་ལྔའི་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས་རིལ་བུ་ལ་ཐིམ་སྟེ། རིལ་བུ་རྣམས་རྒྱལ་

བ་སས་བཅས་ཀི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་མྡོས་ལ། ཀ་ཡ་སིདྡི་

ༀ། ཝཀ་སིདྡི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡི་ཧཱུཾ། གུ་ཎ་སིདྡི་ཧྡོཿ ཀར་སིདྡི་སྭཱ། ཛྙ་ན་སིདྡི་ཧཱ། ཞེས་ལན་

བདུན་བརྡོད། སར་ཡང་རིལ་བུ་རྣམས་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། རིག་ལྔའི་སྐུ་ཙཀ་ལ་ཕྡོག་

པས། དེ་རྣམས་རང་རང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུར་དངྡོས་སུ་བཞེངས་པར་གྱུར་པར་མྡོས་ལ། 

ༀ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཨཿ ཧཱུཾ། སྡོགས་ཀིས་མཆྡོད། ཆྡོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་

སྡོགས། མཁའ་ལྡིང་རིག་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ཕག་འཚལ་བསྟྡོད། །ཅེས་པའི་བར་གིས་བསྟྡོད། 

བཅྡོམ་ལྡན་མཁའ་ལྡིང་དབང་པྡོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །བདག་སྡོགས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་གི་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ་ཅིག །ཅེས་དངྡོས་གྲུབ་ཀི་

དྡོན་དུ་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས། ཞལ་གིས་བཞེས་པར་བསམ་ལ། མ་རེད་ཡྡོངས་སུ་མ་ཤེས་
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དང་། །སྡོགས་ཀིས་བཟྡོད་པར་གསྡོལ་ལྡོ། །དེ་ནས་མདུན་བསྐེད་ཀི་བསྡུ་རིམ་ནི། ཀར་རཏྣ་དེ་ཡང་

རྡོ་རེ་དང་། །རྡོ་རེ་པདྨ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ལ། །ཐིམ་ཞིང་དེ་ཡང་མཁའ་ལྡིང་ནག་

པྡོར་ཐིམ། །མཁའ་ལྡིང་ནག་པྡོ་དམིགས་མེད་ཀྡོང་དུ་ཡལ། །ཞེས་བརྡོད་ཅིང་བསམ་ལ། ལྟ་

ཐྡོག་ཏུ་ཡུན་རིང་དུ་བཞག །དེ་ནས། བདག་གིས་བསྒྲུབས་པའི་སན་འདི་ཟྡོས་པའམ། །འཆང་

ངམ་རེག་གམ་ཡིད་ལ་དན་པས་ཀང་། །ཕི་ནང་ཉེ་ཞྡོ་ལུས་སེམས་ཟུག་རྔུ་ཀུན། །ཉིན་

ཕེད་འྡོད་ལྷུང་བ་མྡོའི་སྤུན་ཟླར་ཤྡོག །ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་། སན་རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་

པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་སྡོན་ལམ་དང་། དང་སྡོང་མཆེད་སྡོགས་རིག་འཛིན་སྣང་བའི་

དཔྱས། །མངྡོན་ཕེད་རྒྱུད་དང་དགྡོངས་འགྲེལ་སྟེང་འཕྡོ་ལས། །ཚེ་གསྡོ་མངར་

གཞིབ་རྒྱུད་འཛིན་རྐང་དྲུག་བཅས། །མཆྡོག་གསུམ་བྱིན་མཐུས་དགེ་ལེགས་གཡྡོ་

མེད་ཤྡོག །ཅེས་ཤིས་བརྡོད་བྱའྡོ། །འྡོན་ཏེ་བྱ་ཁྱུང་རྣམ་པ་ལྔའི་རིལ་བུ་ཇི་ལྟར་སྦྡོར་ཞིང་བསྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་འདི་ཡང་། རང་གཞན་གི་ཡིག་ཆ་མཆྡོག་པ་དུ་མ་ཞིག་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ཏེ། ལེགས་པའི་ཕྡོགས་དང་

བསྟུན་ནས། རང་བྡོའི་རྩལ་གིས་འཁེར་བདེ་བར་བཀྡོད་པ་ཡིན་གི། འགའ་ཞིག་ལྟར་ཚིག་དྡོན་ཅི་རིགས་

གཞན་ལས་བསྡུས་ཤིང་གསལ་ནས་རང་གི་བསྒིག་ཁུལ་བགིས་པ་ནི་མིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་ཚད་ལྡན་དུ་དིལ་

བའི་བྱ་ཁྱུང་རྣམ་པ་ལྔའི་རིལ་བུ་ལ། ཕན་ཡྡོན་ནུས་མཐུ་ཇི་ལྟར་བཅང་བའི་ཚུལ་སྡོགས་ནི། ཚིགས་སུ་

བཅད་དེ་བརྡོད་པར་བྱ་བའི་ལེགས་པར་ཉྡོན་ཅིག །ཨེ་ཧྡོ། གང་གི་མཐུ་ཡིས་པད་དཀར་མིག་

སྡོགས་ཀང་། །ལན་བརྒྱར་ཕམ་བྱས་མཁའ་ལྡིང་དབང་པྡོ་ཡིས། །སིགས་མའི་འགྲྡོ་

ལ་རེས་བརྩེས་གདམས་པའི་ཕུལ། །འཛམ་གིང་སྤི་ནྡོར་འདི་ཡི་ཆེ་བ་ནི། །ངྡོ་མཚར་

འཕྲུལ་གི་རིལ་བུ་རེ ་རེས་ཀང་། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་འབུམ་གི ་མགྡོ་བྡོ ་

འགེམ། །གཉན་སྡོགས་ནང་གི་ཟུག་གཟེར་སྤིན་ནག་རླུང་། །འཇྡོམས་ལ་སན་འདི་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  216  

བཟྡོད་དཀའི་མཐྡོར་བྱེད་ཡིན། །ཕི་ཡི་མཛེ་ཤུ་ལྤགས་ནད་ནམ་མཁའི་ཟིལ། །སན་

མཆྡོག་ཆུ་འཐུང་ཕྡོད་འདིས་རེག་པས་འཇྡོམས། །མདྡོར་ན་གག་ལྷྡོག་གཉན་གཟེར་

དེག་གྲུམ་དང་། །ཀླུ་དང་ས་བདག་གདྡོན་དང་མེ་དབལ་དང་། །ཆུ་སེར་ནད་ཀུན་མཛེ་

རིག་བཅྡོ་བརྒྱད་སྡོགས། །དཔག་ཡས་ནུས་ལྡན་རིལ་བུ་འདིར་འཕྲད་ཚེ། །རྩ་སྐམ་

ཕྡོན་པྡོ་མེ་ལྕེར་འཕྲད་དང་མཚུངས། །སན་འདི་མེ་ལ་བསེགས་ཏེ་བདུག་པས་

ཀང་། །ཐྡོག་དང་སེར་བ་ཁྡོག་ཅིང་ནད་རིམས་ཆད། །ལུས་ལ་བཅང་པས་གདྡོན་

བགེགས་མགྡོ་ནད་རིམས། །མཐའ་དག་སྲུང་བྱེད་ས་བརྟན་གྡོ་ཆ་ཡིན། ། འྡོག་གདྡོན་

ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གདུག་པ་ཡིས། །གཙེས་པའི་ནད་པའི་སྔས་འགྡོར་འདི་སེབས་

ཚེ། །མྡོད་ལ་གདྡོན་འབྲྡོས་ཟུག་ཆག་བདེ་བ་སྟེར། །མདྡོར་ན་ཚད་ལྡན་སྦར་བའི་

རིལ་བུ་འདིའི། །མཐུ་སྟྡོབས་དན་དབང་སྟྡོང་གིས་འཆད་ནུས་མིན། །དེ་ལྟར་མཁའ་

ལྡིང་རྫུ་འཕྲུལ་རིལ་བུ་འདི། །བཅང་བའི་ཚུལ་ནི་དར་སྔྡོན་དི་བྲལ་གིས། ། དིལ་ཏེ་

རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་སྒྡོམ་བུའམ། །ཟ་མ་ཏྡོག་གཞུག་སྡོད་ཚེ ་སྟེགས་ཀི ་

ཁར། །བཞུགས་གསྡོལ་དེ་ལ་གུས་པའི་མཆྡོད་སྤིན་འབུལ། །འགྲྡོ་ཚེ་རང་གི་ལུས་

ལ་འབྲལ་མེད་བཅང་། །མི་ལག་མི་བརྒྱུད་ཁད་པར་དམ་ཉམས་ཀིས། །རེག་མཐྡོང་

ལྟ་ཅི་གྲིབ་མས་མ་ཕྡོག་བྱ། །དེ་བཞིན་ཉི་ལྷགས་ཆར་རླུང་མི་ཕྡོག་ཆེད། །སྒྡོམ་བུའི་

ཁ་གསེང་པྲ་ཚིལ་སྡོགས་ཀིས་བགར། །གལ་ཏེ་མི་ལག་བརྒྱུད་དམ་ཉམས་གྲིབ་

ཕྡོག །དེ་ཚེ་བྱིན་རླབས་བསེན་པ་བསྐར་ནས་བྱ། །དེ་ལྟར་ཕི་རྒྱུད་རིལ་བུའི་སེ་ཚན་

ལས། །གཙོ་བྡོ་བྱ་ཁྱུང་ལྔ་པའི་རིལ་བུ་ཉིད། །སྦྡོར་ཚུལ་འཁྲུལ་མེད་སན་རྒྱུད་མན་

ངག་ལ། ། མཁས་མང་བྱས་མཐའ་ལེགས་ཆས་བརྒྱན་ཏེ་བཀྡོད། ༈ །སར་ཡང་ཉེར་
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མཁྡོ་ཟ་བྱེད་རིལ་བུ་ནི། །གྡོ་བྡོ་བྱ་རྒྡོད་སྡོ་བྱ་རྡོག་པྡོ་དང་། །གྲུམ་པ་ལ་སྡོགས་རྩལ་

མཐུས་ཟ་བ་ཡིས། །གཅན་གཟན་མཐའ་དག་གྲེ་བ་བསྡུས་པ་དང་། །རྐྱང་དང་གཡག་

རྒྡོད་ཤ་གཉིས་ཅུ་གུར་ལི། །ཛ་ཏི་སུག་སེལ་གྡོ་སྡོད་ཀ་ཀྡོ་ལ། །ལྒ་དམར་པི་ལིང་ཕྡོ་

རིས་ལ་ལ་ཕུད། །རྒྱ་ཚ་རྒྱམ་ཚ་ཁ་རུ་ཚ་ལ་སྡོགས། །ཚ་སྣ་གང་རེད་ཟི་ར་ནག་པྡོ་

བཅས། ། བུ་རམ་དང་སྦར་ལུག་རིལ་ཆེ་ཙམ་དིལ། །སྐྲན་ནད་ཚ་གྲང་མེད་པ་ཐལ་

བར་བརླག །༈ །འཇམ་འབྲས་པར་འབྲས་ཛ་ཏི་ཨ་རུ་ར། །ཅུ་གང་གུར་གུམ་སུག་

སེལ་ལ་ལ་ཕུད། །པི་ལིང་བཅའ་ལྒ་ཙི་ཏྲ་ཀ་དང་བཙོད། །ཀ་པེད་དང་ནི་ཨུཏྤལ་སྔྡོན་

པྡོ་རྣམས། །ཞྡོ་རེ་མྡོན་ཆ་ར་དང་ད་ཏྲིག་གཉིས། །ཞྡོ་གྲངས་དྡོ་དྡོ་སེ་འབྲུ་ཞྡོ་བཞི་

བཅས། །ཚད་ལྡན་སྦར་བཏགས་བུ་རམ་རིལ་བུར་དིལ། །གུ་ལིང་འབྲས་ཀི་རིལ་བུ་

ཞེས་བྱ་སྟེ། ། བད་རླུང་རྒྱས་དང་སྟྡོད་ཚ་སད་གྲང་གིས། །འཁྲུ་བ་གསར་རིང་མ་

ལུས་གཅྡོད་པར་བྱེད། ༈ །ད་ལི་ཕྡོ་རིས་བཅའ་ལྒ་ཨ་ཟ་མྡོ། །བྱི་ཚེར་ཧྡོང་ལེན་ཤིང་

ཚ་སུག་སེལ་དང་། །གནྡི་པ་ཏྲ་ཅུ་གང་སྦར་བཏགས་ཏེ། །བུ་རམ་རིལ་བུ་དིལ་བས་

མཆིན་སྐྲན་དང་། ། ལུད་འཕེལ་དབུགས་མི་བདེ་དང་ལུ་བ་མང་། །གཞང་འབྲུམ་རྟུག་

སྐམ་ལ་སྡོགས་སེལ་བར་བྱེད། །རིལ་བུའི་སྦྡོར་ཚུལ་གཞན་དང་ཁྱུང་ལྔ་ལ། །སྐབས་

ཀི་ནད་སྦང་ཁ་ཚར་གཏྡོང་ཚུལ་སྡོགས། །གཞུང་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པ་

ན། །འདི་ན་སར་ཡང་ཟླྡོས་བུར་མ་སྨས་སྡོ། །སྤིར་ན་ནད་དང་གཉེན་པྡོ་མཐའ་ཡས་

མྡོད། །གནད་ཕིག་གུད་སྦས་ཉེར་མཁྡོ་གང་སྨས་རྣམས། །འཁྲུལ་མེད་ཇི་བཞིན་ལག་

ཏུ་ལྡོངས་ཤིག་དང་། །སྐེས་བུའི་འདྡོད་དྡོན་སྒྲུབ་ནུས་ལེགས་བཤད་ཡིན། །དེ་ལྟར་

རིལ་བུའི་སེ་ལས། བྱ་ཁྱུང་ལྔ་པའི་རིལ་བུ་འདི། དེང་སང་དུས་ཀི་དབང་གིས་འགྡོ་
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བའི་ནད་དུ་མ་ཞིག་འཇྡོམས་པའི་གཉེན་པྡོ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར། ལུང་རིགས་མྡོང་བ་

དང་བཅས་པས་གྲུབ་པའི། དང་པྡོ་སན་གི་སྦར་ཚད། དེ་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་བརྟག་

ཚུལ། དིལ་བའི་ཚེ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད། དིལ་ཟིན་བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ་དང་། ཕན་ཡྡོན་

བཅང་ཚུལ་སྡོགས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར། སན་རྒྱུད་ཐུན་མྡོང་མིན་པའི་མན་ངག་

ལ། མཁས་པ་དུ་མའི་གཞུང་གི་ལེགས་ཆས་བརྒྱན་ཏེ་བཀྡོད་པ་ལས། རང་བཟྡོས་

བསད་པ་ཆ་ཕྲ་མྡོ་ཙམ་ཡང་མེད་དྡོ། །རིལ་བུ་འདི་ནད་བྱེ་བྲག་པ་འགའ་ཞིག་ལ་

གཏྡོང་ཚེ། ཁ་ཚར་ཕྲན་བུ་སྣང་བ་དང་། རིལ་སྦྡོར་ཡང་ད་དུང་རྒྱུད་འདི་དང་གཞན་

ལས་བཤད་པ་མང་མྡོད་ཀི། མཐའ་དག་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། གེགས་བམ་ཆེན་པྡོར་

གྱུར་བས། རྡོངས་པ་རྣམས་ཞུམ་པ་སྐེ་ལ་མགྡོ་སྡོས་ཙམ་བྱས་རུང་། མི་གསལ་དུ་

བཏང་བ་འད་བ་ལས་མི་འྡོང་བར་མཐྡོང་ནས། འདིར་གུད་སྦས་ཧ་ཅང་གསང་བ་དང་། 

གལ་ཆེ་བ་ཉེར་མཁྡོ་འགའ་ཞིག་གི་སྦྡོར་ཚུལ་བཅས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཀྡོད་པ་

ཡིན་ནྡོ། །

སྨས་པ། སིགས་གུས་བཟྡོད་དཀའི་ནད་དཔུང་འབར་བའི་ལྕེ། །ངན་འཐུང་བ་

མྡོའི་འཕེལ་གིས་བསྐུལ་བ་འདི། །མཐུ་ཆེན་སྒ་བརྒྱའི་བགེགས་ཀི་སིང་འགས་པ། ། 

སན་མཆྡོག་ཡྡོང་ལྷུང་དག་པྡོ་སྐིལ་ཤིག་ཀེ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་། 

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས། རིལ་བུའི་སེ་རྣམ་པར་
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བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའྡོ། །

ལྡེ་གུ་དང་སན་མར་གི་སེ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ།

༈ དེ་ནས་ལྡེ་གུའི་སེ་ཚན་བཤད་པ་ལ། སྡོ་མ་ར་ཛ་ཨ་རུ་ཅུ་གུར་ལི། །འདམ་

བུ་ཀ་ར་ཤིང་མངར་ལྕགས་ཀི་ཕེ། །མར་གསར་སྤུ་སིགས་བྱུང་སྦར་ལྡེ་གུ་ཡིས། །གྡོ་

མཆིན་ཚ་བ་རིང་དང་རྡོག་པ་སེལ། །ཏིག་ཏ་གསེར་མེ་བྡོང་དཀར་པི་པི་ལིང་། །མ་

ནུ་བ་ལེ་ཀ་བཏགས་སྦྲང་དང་སྦར། །ཏིག་ཏ་དྲུག་པའི་ལྡེ ་གུས་མགྡོ་ནད་

དང་། །མཁིས་པའི་གྡོ་ནད་ཚད་ནད་མཁིས་སྐྱུག་སེལ། ༈ །གུར་གུམ་མཚལ་དང་མི་

སྡོགས་མཁིས་སྣ་དང་། །ན་ག་པུཥེ་པདྨ་གེ་སར་གསུམ། །ཞིབ་བཏགས་སྦྲང་ངམ་

མར་གསར་དངས་མར་སྦར། །མཁིས་སྣེའི་ལྡེ་གུས་གྡོ་མཆིན་ནད་རིགས་དང་། །ཟླ་

མཚན་འབྱམས་དང་ར་སིང་ཁག་འཛག་དང་། །སྣ་ཁག་འཛག་པ་གཅྡོད་པའི་རལ་གྲི་

ཡིན། ༈ །བྲག་ཞུན་ཨ་རུ་གུར་གུམ་བ་ཤ་ཀ །སྦྲང་རྩིར་སྦར་བས་མཆིན་ཁག་དེག་

ནད་སེལ། ༈ །འབྲས་གསུམ་ཨ་བ་ལྕགས་ཕེ་གྡོ་སྡོད་དང་། །གསེར་ཤིང་ཀ་རའམ་

མར་གསར་ལྡེ་གུ་ཡིས། །མིག་ནད་དམར་ཚགས་རབ་རིབ་འཇྡོམས་པར་

བྱེད། ༈ །བསེ་རུ་དཀར་པྡོ་མི་དང་དྡོམ་སྡོགས་ཀི། །མཁིས་པ་སྣ་ཚོགས་མར་རམ་

བུར་དཀར་སྦར། །གྡོ་རྣག་སྐེམ་བྱེད་བསེ་རུའི་ལྡེ་གུའྡོ། ༈ །ཅུ་གུར་ལི་གསུམ་སུག་

སེལ་ཙནྡན་གཉིས། །རུ་རྟ་སྦྲང་ངམ་མར་གསར་སྦར་བ་ཡིས། །བསིལ་བཞིའི་ལྡེ་

གུས་བུ་ཆུང་གྡོ་ནད་སེལ། །དེ་དག་ཚ་སེལ་ལྡེ་གུ་ཉེར་མཁྡོ་ཡིན། ༈ །གྲང་སེལ་རྒྱམ་

ཚྭ་ག་རྩི་པི་པི་ལིང་། །ལྒ་དམར་ཕྡོ་རིས་ཐང་གི་བར་ཤུན་དང་། །སིག་སིན་བུ་མེད་
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ལྡེའུ་ལྕམ་པ་དང་། །ཨ་འབྲས་པ་འབྲས་འཇམ་འབྲས་བུ་རམ་མམ། །མར་དང་སྦར་

བས་མཁལ་ནད་ཆུ་སི་སེལ། །འདི་ཡི་མྡོ་ལྡེའུ་དངྡོས་སུ་མ་རེད་ན། །ཆུ་དཀིལ་ལྡེའུ་

དེ་ཡི་ཚབ་ཏུ་རུང་། ༈ །མ་ནུ་རུ་རྟ་ལྒ་སྐ་ལི་ག་དུར། །ཨ་བར་སྐྱུར་གསུམ་པི་ལིང་

སྦྲང་དང་སྦར། །དབུགས་མི་བདེ་དང་བད་རླུང་གྲྡོ་ནད་སེལ། ༈ །སེ་འབྲུ་ཤིང་ཚ་

སུག་སེལ་པི་པི་ལིང་། །བཅའ་ལྒ་ཕྡོ་རིས་རུ་རྟ་ཁ་རུ་ཚ། །ཙི་ཏྲ་ཀ་དང་གཟེ་མ་བུ་

རམ་སྦར། ། སྐ་རབ་རླུང་ཚབས་ཕྡོ་མཁལ་རྒྱུ་ལྡོང་གིས། །གྲང་བ་མཐའ་དག་

འཇྡོམས་པའི་སན་མཆྡོག་ཡིན། །སྦར་ཐབས་སྡོ་སྡོའི་སྐབས་སུ་སྨས་ཟིན་

མྡོད། །སྦྲང་གི་ཆུ་བཅད་མར་གི་སྦུ་སིགས་འདྡོན། །བུ་རམ་ཆུར་བསྡུས་གསུམ་ཀ་

ཁྡོལ་ཆག་སྟེ། །ཚ་ངད་ཡལ་ཙམ་དུས་ནས་སན་དེ་ཉིད། །ཞིབ་བཏགས་བཏབ་ཏེ་

འདེས་པར་དཀྲུག་པ་ཡིན། །ཀ་རར་སྦྡོར་ཚེ་ཚ་སེལ་བ་ར་དང་། །གྲང་སེལ་འབྲི་

འདེས་མཛོ་མྡོའི་འྡོ་མ་སྦར། ༈ །དེ་ནས་སན་མར་སེ་ལས་ཚ་སེལ་ནི། །ཏིག་ཏ་ཧྡོང་

ལེན་བྱི་ཚེར་པ་ཏྡོ་ལ། །སྐེར་པ་ཀི་ལྕེ་བ་དང་བར་པ་ཏ། །ནིམ་པ་དངྡོས་སམ་མིན་ན་

སྟབ་སེང་རྣམས། །བསྐྡོལ་བའི་ཁུ་བར་རྩ་ཁིས་ག་སང་པ། །དུག་ཉུང་ཙནྡན་དཀར་པྡོ་

པི་ལིང་ཕེ། །ཁ་ཚར་དུ་སྦར་མར་གི་དངས་མ་དང་། །སྦྲང་སྦར་ཏིག་ཏ་བཅུ་གསུམ་

སན་མར་གིས། །མཛེ་ནད་ཤ་བཀྲ་མེ་དབལ་ཁྡོང་འབྲས་དང་། །མཚན་པར་རྡོལ་དང་

གཞང་འབྲུམ་སྐ་རབ་དང་། །ཁ་སྐྡོམ་བྱེད་དང་མགྡོ་བྡོ་འཁྡོར་སྡོགས་སེལ། ༈ །ཨ་

བར་སྐྱུར་གསུམ་ཆུར་བསྡུས་ཁུ་བ་དེ། །འྡོ་མར་བླུགས་སྟེ་དེ་ཡང་རན་པར་བསྡུ། །དེ་

ནས་དེ་ཡང་མར་ཁུའི་དངས་མར་བསེ། །དེ་བས་ཆུ་ཆྡོད་ཚེ་ན་དངས་མ་གཞུར། །དེ་

ལ་ལྕགས་ཕེ་ཨ་བ་ལྕགས་སྦྲུལ་དང་། །གུར་གུམ་གྡོ་སྡོད་མདུང་རྩེ་དམར་པྡོ་
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རྣམས། །ཞིབ་བཏགས་ཁ་ཚར་བཏབ་སྟེ་འདེས་པར་དཀྲུག །གསལ་བྱེད་དགུ་པའི་

མིག་འགྲིབ་རབ་རིབ་དང་། །དམར་ཚག་སྐམ་ཚག་ལ་སྡོགས་མིག་ནད་

སེལ། ༈ །སེང་ལྡེང་ཐལ་དཀར་རྡོ་རེ་སྡོ་མ་ར། །གུར་གུམ་ཀི་ལྕེ་ཨ་དཀར་ནག་པྡོ་

དང་། །སྐེར་ཤུན་སན་མར་སྦྲང་དང་སྦར་བ་ཡིས། །ཆུ་སེར་རྩ་དང་ཚིགས་དང་

པགས་པ་ལ། །རྒྱས་དང་དེག་དང་གྲུམ་བུ་མཛེ་ནད་སེལ། ༈ །དམར་སེར་བ་ཡི་ལྕི་བ་

ཆུ་དང་ཞྡོ། །འྡོ་མ་མར་ལྔ་སྦྲང་སྦར་བ་བྱུང་ལྔའི། ། སན་མར་མཆིན་ནད་རིང་དང་ཆུ་

སེར་དང་། །ཚ་བ་རླུང་ལྡན་སྐ་རབ་འཇྡོམས་པར་བྱེད། །འདི་དག་སན་མར་ལག་ལེན་

ཉེར་མཁྡོ་སྟེ། །འྡོན་ཀང་དེང་དུས་ཕྡོགས་འདིར་སྦྡོར་བ་ཉུང་། ༈ །གྲང་སེལ་སན་མར་

སེ་ལས་འབྲས་གསུམ་མར། །ཨ་རུ་སུམ་ཅུ་བ་རུ་ཉི་ཤུ་དང་། །སྐྱུ་རུ་བཅུ་སྟེ་ཕེ་ཆ་

སྐྱུང་པ་དེའི། །བསྡུས་ཁུའི་དངས་མ་མར་དང་བུ་རམ་སྦར། །དེ་ལ་ཛཱ་ཏི་པི་ལིང་ཁ་རུ་

ཚྭ། །སུག་སེལ་བཅའ་ལྒ་ཞིབ་བཏགས་ཁ་ཚར་བཏབ། །ཐྡོ་རངས་ཡུན་བསྟེན་རྒས་པ་

ཆེས་བུལ་ཤིང་། །མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ནད་སྡོ་ནད་དང་། །མགྡོ་ནད་རྩ་རུ་བྱེར་དང་རྣག་

འབྱམས་དང་། །རླུང་དང་གྲང་བ་རླུང་ལྡན་ཀུན་ལ་ཕན། ༈ །ར་མཉེ་ལྕ་བ་དང་ནི་ཉེ་

ཤིང་པ། །བ་སྤྲུ་གཟེ་མ་ལྔ་དང་འབྲི་མར་སྦར། །དེ་ལ་རྒྱ་ཚྭ་རྒྱམ་ཚྭ་ཁ་རུ་ཚྭ། །སེ་

ཏྲེས་ཛཱ་ཏི ་སུག་སེལ་ཀ་ཀྡོ་ལ། །བཅའ་ས་པི་ལིང་བཏགས་བཏབ་བུ་རམ་

སྦར། །མཁལ་མའི་གྲང་ནད་འབུ་མེད་རླུང་ཚབས་སེལ། ། འབྲས་གསུམ་ཕེད་ཆ་

བརྡུངས་སྟེང་ར་མཉེ་དང་། །ཉེ་ཤིང་ལྕ་བ་བ་སྤྲུ་གཟེ་མ་ སྟེ་རྩ་བ་ལྔ་ ལྔ། །ཆ་མཉམ་

བསྡུས་ཁུའི་དངས་མ་བུ་རམ་དང་། །འབྲི་མར་སྦར་བ་འབར་སམ་སན་མར་ཏེ། །སྟྡོད་

སད་ཀུན་གི་ནད་ལ་མཆྡོག་ཏུ་བསྔགས། །འབར་སམ་གཞི་སན་གང་དུ་སྨ་ འབྲས་བུ་
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གསུམ་དང་རྩ་བ་ལྔ་ཞལ་སྤྡོད། ཟིན་སྟེང་། །ད་བྱིད་དུག་འདྡོན་བྱས་དང་ལུག་ཐུག་

འབྲས། །བསྣན་པའི་མར་ལ་ཅྡོང་ཞི་པི་པི་ལིང་། །བཅའ་ལྒ་སེ་ཏྲེས་རྒྱམ་ཚྭ་བྲེ་ག་

པ། །སུག་སེལ་སྦར་བ་ཞིབ་བཏགས་ཁ་ཚར་བཏབ། །ད་བྱིད་སྐིན་འགྡོར་སན་མར་

ཞེས་བྱ་སྟེ། །མཆྡོག་ཏུ་རྡོ་རྩ་བྱེད་ཅིང་ཕྡོ་དབང་ལྡང་། །མཁལ་མའི་ནད་ཀི་ཟ་ཁུ་

འཛག་པ་སྡོམ། །སྡོག་སྐ་ཨ་རུ་ར་ཡི་སན་མར་ལ། །རྒྱ་ཚ་སུག་སེལ་པི་ལིང་ཁ་རུ་

ཚྭ། །བུ་དཀར་བཏབ་པས་རླུང་ནད་ད་རྒན་དང་། །རྒྱུ་ལྡོང་མཁལ་སྐེད་ན་དང་རླིག་

ལུག་སེལ། ༈ །སྡོག་སྐ་སང་བརྒྱད་ཆུར་བཅྡོས་ཁུ་བ་བསྟིམ། །འབྲི་མར་དེ་དང་ཆ་

མཉམ་སྦར་བྱས་ནས། །ཉིན་ཞག་བཅུ་གཉིས་ནས་ཀི་དབུས་སུ་གཞུག །རླུང་ནད་

ཀུན་སེལ་ཚེ་ཡི་བཅུད་ལེན་ཡིན། །བ་སྤྲུ་པི་ལིང་རྩ་བ་འབྲི་མར་སྦར། །མྡོ་གཤམ་ལ་

ཡང་བུ་བསྐེད་སྐིག་བུ་སེལ། །སེ་འབྲུ་པི་ལིང་འུ་སུ་ཙི་ཏྲ་ཀ །དྡོང་གྲ་ལྔ་ཡི་སན་མར་

བུ་རམ་སྦར། །བད་རླུང་རྒྱས་དང་རྐྱ་རབ་གཞང་འབྲུམ་དང་། །མཚེར་པའི་ནད་དང་

དབུགས་མི་བདེ་བ་སེལ། །ཕྡོ་བའི་མེ་གསྡོ་ལུས་རྒྱས་མྡོ་གཤམ་ཡང་། །སན་འདི་

བསྟེན་པས་བུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །གཟེ་མ་བྲེ་གང་ཚང་བྲེ་གསུམ་ལ་སྦར། །དེ་ལ་

ཆུ་བྲེ་གསུམ་བསྣན་ཚད་ལྡན་ཏེ། །བྲེ་གང་བར་དུ་བསྡུས་པའི་ཁུ་བ་ཉིད། །མར་དང་

སྦར་ལ་ལྒ་པི་ཕྡོ་བ་རིས། །ཁ་རུ་ཚྭ་བཏབ་གཟི་མའི་སན་མར་གིས། །རྒྱུ་ལྡོང་སྦྡོ་

འཁྡོག་མཁལ་མའི་རླུང་གཟེར་འཇྡོམས། །དེ་ལྟར་ཚ་གྲང་སེལ་བའི་སན་མར་

རྣམས། །སྦྡོར་ཚུལ་ཁུ་དབྱུང་དགྡོས་རིགས་ལེགས་བསྐྡོལ་ཏེ། །ཁུ་བ་ཡང་ཡང་

བཏྡོན་པའི་དངས་མ་དེ། །སར་ཡང་བྲེ་གང་བར་དུ་ལེགས་པར་བསྡུ། །དེ་ལ་ཚ་སེལ་

ཡིན་ན་བ་ར་དང་། །གྲང་སེལ་སེ་ལ་འབྲི་ལུག་གང་རུང་གི །བཞྡོས་ཐྡོག་འྡོ་མ་བྲེ་བཞི་

བླུགས་ལ་བསྐྡོལ། །ཆུ་དེ་འྡོ་མར་ཐིམ་ཚེ་ཚ་སེལ་ལ། །བ་རའི་མར་གསར་གྲང་སེལ་
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འབྲི་ལུག་གི །མར་རིང་ཐུན་མྡོང་མཛོ་མྡོའི་མར་གསར་གཞུག །མེ་འཇམ་ཡུན་བཏང་

དཀྲུག་ཅིང་བསྐྡོལ་བ་ཡིས། །འྡོ་མ་མར་ལ་ཐིམ་ནས་ཆུ་ཆྡོད་ཚེ། །འཕྡོགས་དགྡོས་

ཐལ་ན་ནུར་པ་འཚིག་པར་གྱུར། །ཆུ་ཆྡོད་ཚད་ནི་མར་ཁུ་དངས་སིགས་ཕེ། །མཛུབ་

མྡོས་དཀྲུག་ཀང་མི་འཚིག་མེ་དྡོར་ཀང་། །སྒ་མེད་ཚིག་མ་དིལ་དུ་བཏུང་བ་ཡིན། ། 

འགའ་ཞག་ཐལ་ན་ནུས་པ་འཚིག་ཐྡོས་ནས། །ཆུ་མ་ཆྡོད་པར་འཕྡོག་པའང་འཁྲུལ་པ་

སྟེ། །ཕྡོ་བས་མི་འཆུན་ནུས་པ་ཆུང་ཕིར་རྡོ། །དེས་ན་མ་སྔ་མ་ཐལ་ཆུ་ཆྡོད་ཕྲལ། ། 

ཕྡོག་སྟེ་དངས་གཞུར་དེ་ཉིད་ངད་ཡལ་ཚེ། །ཁ་ཚར་སན་བཏབ་བུ་རམ་སྡོགས་དང་

སྦར། །འདེས་པར་དཀྲུག་བཞིན་སྐག་གཞུག་གཏྡོང་བའི་ཚེ། །རླན་གྲང་གནས་དང་

འཇུ་དཀའི་ཁ་ཟས་དང་། །དག་ཤུལ་སྤྡོད་དང་བསིལ་བུའི་རེག་པ་སྡོགས། །སངས་

ཏེ་ཐྡོ་རངས་ཁམ་རེ་བསྟེན་པ་ཡིན། །དེ་དག་གི་ལྡེ་གུ་དང་སན་མར་གཉིས་དང་། དེ་

ལས་ཀང་སན་མར་དང་། དེ་ལས་ཀང་གྲང་སེལ་གི་སན་མར་རྣམས། དེང་སང་

ཕྡོགས་ཀུན་ཏུ་ལག་ལེན་བྱེད་པ་མང་བས་ཀུན་ལ་ཉེ་བར་མཁྡོ་བ་དང་། གྲང་སེལ་ལ་

སན་གཞན་ལས་ཀང་སན་མར་འདི་ཉིད་སྟྡོབས་ཆེ་བར་མཐྡོང་ནས། སྦྡོར་ཚུལ་སེ་

རྣམས་དང་། ཇི་ལྟར་སྦྡོར་བ་དང་། བསྟེན་པའི་ཚུལ་བཅས། ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་

བཤད་པ་ཡིན་ནྡོ། །

སྨས་པ། དན་དབང་སན་ཚིག་མཁའ་ལྡིང་ཕུ་བྡོ་ཡིས། །མན་ངག་སྣང་བྱེད་

ཤིང་རྟ་དངས་པའི་ཚེ། །རྣམ་འགྱུར་ཟུག་རྔུའི་རྒྱ་གྲྡོལ་ནད་མེད་ཅིང་། །ཚེ་རིང་དབང་

པྡོ་གསལ་བའི་མེ་ཏྡོག་འཛུམ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་
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བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས། དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ། ལྡེ་གུ་དང་སན་མར་གི་སེ་རྣམ་

པར་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའྡོ།། །།

ཐལ་སན་དང་ཁཎའི་སེ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ།

དེ་ལས་ཐལ་སན་སེ་ལས་གསེར་ཐལ་ནི། །གསེར་བཟང་ལྷད་མེད་སྦྲང་

གཤྡོག་ཙམ་དུ་བརྡུང་། །དེ་ནས་བཏུན་འཇམ་དྲུད་ནས་ཞིབ་བཏགས་པའིི། །ཕེ་དང་

ཚ་ལ་མུ་ཟི་ཏིལ་ནག་དང་། །ཟར་མ་རྣམས་སྦར་བུང་མཚམས་རིལ་བུར་དིལ། །ཞི་

གའི་ཀྡོང་བུར་བླུགས་ཏེ་སྡོལ་མེ་ཡིས། །ཚོས་པར་བསེགས་པས་གསེར་ཐལ་

ལེགས་པར་འབབ། །དངུལ་ཡང་དངུལ་ཆུ་དང་ནི་སྟར་བུས་བཤིག །ཞིག་ནས་མུ་ཟི་

སེར་དང་ཚ་ལ་སྦར། །འཕང་ལྡོ་ལྟར་བཅྡོས་ཞི་གའི་ཀྡོང་བུར་གཞུག །སྡོལ་མེས་

ཚོས་བསེགས་དེ་ཡིས་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཟངས་ཐལ་ཟངས་བསེགས་ངར་ཕབ་སབ་

མྡོར་བརྡུང་། །གཏིབ་བཏུབ་བཏིབ་ཀིན་བརྡུངས་ནས་སྦྲང་གཤྡོག་ཙམ། །སེན་མྡོས་

བཅད་བཏུབ་ཚེ་ན་སེང་པྡོར་བཅུག །དེ་ཡི་གཡའ་འབྱེད་དེ་ནས་ཚ་ལ་དང་། །མུ་ཟི་

ཆང་སྦར་ཟངས་ལ་འཐུག་པྡོར་བྱུག །སར་ཡང་རས་ལ་བྱུགས་ཏེ་དེ་ཡིས་དིལ། །ཞི་

གའི་ཀྡོང་བུར་བཅུག་སྟེ་ཐལ་འཇམ་གཙང་། །ཁ་བཅད་འདམ་ཞལ་བྱས་ཏེ་ཚོས་པར་

བསེག །གཡའ་མ་ལྟ་བུར་སེན་མྡོས་བཅག་བཏུབ་ཚེ། །ཟངས་ཐལ་ལེགས་པའི་ཚད་

དུ་མཁས་རྣམས་བཞེད། །ལྕགས་ཐལ་ལྕགས་ཉིད་ནུས་ལྡན་བསེག་བརར་ལ། ། 

བསྐྡོད་པའི་ལྕགས་ཕེ་ཞིབ་བཏགས་དེ་ཉིད་ལ། །ཚ་ལ་ཨ་རུ་མུ་ཟི་ཞིབ་བཏགས་
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ཕེ། །བསེས་ནས་འདག་པར་སྦར་ཏེ་རིལ་བུའམ། །འཕང་ལྡོ་བྱས་ནས་ཀྡོང་བུར་

བཅུག་ལ་བསེག །དེ་ཡིས་ལྕགས་ཕེ་ཐལ་བར་གྱུར་པ་སྟེ། །འྡོན་ཀང་ཀུན་ལ་གཉེན་

པྡོ་ཚ་ལ་དང་། །མུ་ཟི་ཆུང་ན་མི་ཚོས་བུན་བསྐེད་དགྡོས། །འདི་དག་རིན་ཆེན་

བསེགས་ཐལ་ཕབ་ཚུལ་ཏེ། །རིན་ཆེན་ཚ་སྦྡོར་སྐབས་ཀང་འགའ་འྡོང་ལ། །སྤི་དང་

བྱེ་བྲག་ཕན་ཡྡོན་གཞན་ལས་ཀང་། །དེ་ནས་ཅྡོང་ཞི་འཕྲུལ་ཐལ་ལག་ལེན་ནི། །ཨ་རུ་

གསེར་མདྡོག་ཚ་ལ་བྡོང་ང་དཀར། །རྒྱམ་ཚྭ་པི་པི་ལིང་རྣམས་རེ་རེ་ཡང་། །ཞྡོ་རེ་མུ་

ཟི་དུལ་མ་ཞྡོ་ཕེད་སྦར། །ཞིབ་བཏགས་ཕེ་ལ་དེ་ཉིད་ཉིས་འགྱུར་གི། །ཕྡོ་ཅྡོང་བཟང་

པྡོ་ཞིབ་བཏགས་ཕེ་མ་བསེ། །དེ་ཉིད་གྡོང་བུ་སྙུག་དྡོང་ལྟ་བུར་བླུག །འྡོན་ཏེ་ཀྡོང་བུ་

དེ་ཡི་སུམ་ཆ་གཅིག །སན་གི་བགང་ནས་སུམ་གཉིས་སྟྡོང་པ་དགྡོས། །དེ་ནས་ཁ་

བཅད་དུ་བ་མ་ཤྡོར་བསེག །ཚོས་ལེགས་ཐལ་བ་འཕེལ་ནས་ཀྡོང་བུ་འགེང་། །ཁ་

དྡོག་དུང་ཕེ་འད་ལ་ཆུར་ཕྲད་ཚེ། །ཁྡོལ་ཞིང་ལྕེ་སྟེང་བཞག་ནས་འབིག་ཉམས་

བྱེད། །ཤ་རེན་ལ་བྱུག་མེ་ལྟར་ཚ་བ་སྟེ། །དེ་ལྡྡོག་མ་ཚོས་ནུས་མེད་བསྐར་ནས་

བསེག །འཕྲུལ་ཐལ་འདི་ལ་ཀ་ར་སུམ་འགྱུར་བསྣན། །ཞིབ་བཏགས་ཕེ་མ་ཆུ་བསྐྡོལ་

གིས་ཕུལ་ཏེ། ། ཞགས་པར་ཐུན་ཕྲན་ཡུན་བསྟེན་མ་ཞུ་དང་། །ལྷན་སྐྲན་ལྕགས་དེག་

མེ་ཉམས་རྡོ་དུག་དང་། །དབྱིག་དུག་བད་མཁིས་སྐ་སྨུག་སྐྲན་གི་ནད། །མཆིན་པའི་

ཁག་སྐྲན་རིང་དང་མངལ་སྐྲན་སྡོགས། །བཤིག་ཅིང་མདྡོར་ན་གྲང་ནད་ཐམས་ཅད་

སེལ། །ཉེར་མཁྡོ་ཚ་བསེགས་སྦར་བའི་ལག་ལེན་ནི། །མདྡོག་སྔྡོ་རྡོ་མངར་བ་ཚྭ་

མེད་པ་ཡི། །ལན་ཚྭ་བཟང་པྡོ་ཁྡོར་དྡོ་བ་ཡི་ཞྡོ། །བྲེ་གང་དང་སྦར་དེ་ལ་བྱ་རྒྡོད་ཤ 

།མཐེ་ཙམ་དྡོར་བས་དཀྲུག་ཅིང་བསྐྡོལ་བ་ཡིས། །ཆུ་ཆྡོད་ཕྱུར་བ་ལྟ་བུར་སྡོང་བའི་
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ཚེ། །ར་གསར་ནང་བླུག་ཁ་བཅད་འཇིམ་པས་བཀབ། །དུ་བ་མི་འཆྡོར་བྡོང་མེས་

ཚོས་བསེགས་པའི། །ཐལ་བ་དེ་ལ་ལྟར་བུ་པི་པི་ལིང་། །བུ་རམ་སྦར་བས་མ་ཞུ་ལྷེན་

སྐྲན་སེལ། །ལྕགས་རྐང་གཅིག་དང་། །རྟ་ལྤགས་པ་དང་སྡོལ་གྡོང་དར་ཡ་ཀན། །ཨ་

བི་ཥ་དང་ཚེར་སྔྡོན་ཆུ་རྩ་དང་། །ལྕེ་ཚ་དབྱི་མྡོང་སྲུབ་ཀའི་ཁཎལ་བསྐྡོལ། །མེ་ལས་

འཕྡོགས་གདྡོང་གུར་གུམ་ཅུ་གང་དང་། །མཁིས་པ་སྣ་ཚོགས་ཞིབ་བཏགས་ཁ་ཚར་

བཏབ། །ཤ་རུས་མགྡོ་ལྤགས་ཡན་ལག་ར་ཀུན་གསྡོ། ༈ །བཤལ་སན་དུར་བྱིད་ཐར་

ནུ་ཆེ་བ་དང་། །སྔྡོན་བུ་ཁྡོན་བུ་ལྕུམ་རྩ་ཆུ་མ་རྩི། །དནྡ་རྡོག་པྡོ་དྡོང་ག་ཤིཁཎ། འདི་སེ་

དཀར་གི་ཞྡོ་ཡིན། །ཨ་རུ་ཆུ་སྙུང་རྣམས་དང་བ་ཆུ་སྦར། །འཇམ་བསྐྡོལ་ཁཎ་བྱས་པ་རྣྡོ་

ལ་འཇྡོམ། །མཆྡོག་ཏུ་དམུ་ཆུ་སྦང་ཞེས་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །སྟྡོན་ཀ་བཙས་མ་

ཆྡོད་ནས་ཐར་ནུ་ཉིད། །རྩ་བ་མ་ལུས་བརྐྡོས་ལ་དུར་བྱིད་དང་། །ཧྡོང་ལེན་ཆུ་རུག་པ་

སྦར་ཁུ་བ་འདྡོན། །ཁཎ་བདུད་རྩི་ཟར་བུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །སྐྱུག་པར་མི་འགྱུར་འཁྲུ་ས་

འཇམ་མི་འགྱུར། །ནམ་ཟླ་གྲང་དང་ན་སྡོ་རྒས་ལའང་། །བཏང་བཏུབ་བཤྡོམ་གི་

མཆྡོག་ཏུ་མཁས་རྣམས་བསྔགས། །ད་བ་དང་ནི་རྟ་གསེབ་སྔྡོ་ནག་སྦང་། །སྤྲུ་མའི་རྩ་

བ་གསུམ་བསྡུས་ཁཎ་ལ། །བྱི་ཏང་ཀ་དང་ཤིང་ཀུན་ཙི་ཏྲ་ཀ །དུག་སྣ་གང་ཚོགས་ཁ་

ཚར་བཏབ་པ་ཡི། །སིན་སན་མར་སྦྡོར་ཆེན་མྡོར་གྲགས་པ་འདི། །བྱུག་པས་སིན་

ཐྡོར་ནད་རིམས་མཐའ་དག་དང་། །ཤ་བཀྲ་སྡོགས་སེལ་དེ་བཞིན་ར་མཉེ་དང་། །ལྕ་

བ་དཀར་པྡོའི་ཁཎ་བུ་རམ་སྦར། །མཁལ་སྐེད་སད་ཀི་གྲང་བ་ཆུ་སེར་འཇྡོམས། །སྟར་

བུའི་འབྲུ་ཉིད་ལེགས་བཙོས་རུས་པ་དྡོར། །ཁུ་བ་ཁཎར་བསྡུས་པས་གྡོ་ནད་

དང་། །བད་ཀན་དང་ནི་ཁག་སྐྲན་འདིལ་རྣམས་བཤིག །གཞན་ཡང་སྐེར་ཁུའི་ཁཎའི་
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མིག་ནད་བསངས། །ཤུག་འབྲུའི་ཁཎར་བུ་རམ་སྦར་བ་ཡིས། །རྐང་ལག་ཆུ་སེར་ཚ་

བ་ལས་གྱུར་ཀུན། །འཇྡོམས་ལ་དེ་སྡོགས་ཁཎ་སྦྡོར་ཚུལ་དངྡོས། །སན་གི་ས་དང་

རྡུལ་སྡོགས་ཆུས་བཤལ་ཞིང་། །ཁྡོམ་ཁྲུམ་བརྡུང་བཙོས་ཁུ་བ་ཡང་ཡང་འདྡོན། །དེ་

ཉིད་རྔ་མའམ་རས་ཞིག་སྡོགས་ལ་འཚག །དངས་མ་ར་གསར་དི་མེད་ནང་དུ་

བླུག །མེ་རྒྱུན་རན་བཏང་དཀྲུག་ཅིང་དལ་བུར་བསྐྡོལ། །མེ་བཏང་དག་ན་འཚིག་

འདེག་མེ་འཇམ་གཅེས། །རིབ་ཙམ་བསྐྡོལ་བས་གར་ཞིང་ལྷ་ནག་འབྱུང་། །དེ་དུས་

ཕྡོག་ལ་ཐིགས་ཅིག་རྡོ་སྟེང་བླུག །དེ་ཉིད་གྲང་ཚེ་དིལ་བཏུབ་ཚོས་ཚད་སྟེ། །དེ་ནས་

ར་ངྡོའི་འཚིག་དེག་མ་འདེས་པར། །གྲྡོད་པུར་ལེགས་པར་བཀྲུས་པའི་ནང་དུ་

བཅང་། །དེ་ལྟར་ན་ཐལ་སན་གི་སེ་དང་ཁཎ་སྦྡོར་ཚུལ་གཉིས་ཀང་། གཞུང་དུ་ཧ་ཅང་

ཚིག་སྣ་བསྡུས་དག་པ་འགའ་ཞིག་ལ་མན་ངག་གཞན་གི་ཁ་འགེང་དང་། ཅུང་གསལ་

དུ་བཏང་དགྡོས་རིགས་རྣམས་ལ། ལུང་རིགས་དི་མ་མེད་པའི་གཅར་བར་ནས་

འདེན་བཟྡོད་པའི་ལེགས་བཤད་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་གསར་དུ་བཏང་ཞིང་། ཙནྡན་

དང་ཨ་ཀ་རུ་སྡོགས་གཏྡོང་དགྡོས་ལ་རས་སྤི་ལས་མི་གསལ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་། 

དཀར་དམར་དང་ནག་སྐ་སྡོགས་གང་ཡིན་གསལ་བར་བྱས་ཏེ། མདྡོར་ན་ཚིག་ཉུང་

ངུས་གཞུང་གི་དཀའ་གནད་རྣམས་མཐའ་ཆྡོད་པར་བཀྲལ་ཟིན་གིས། གཟུ་བྡོར་

གནས་པ་དག་འཇྡོ་སྟེར་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་རིག་པས། སྡོར་མྡོའི་རྟིང་འཐུང་སར་སྐེས་

དགའ་ཚལ་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་དབུས་སུ་ཟུམ་པར་གིས་ཤིག

སྨས་པ། ཟུག་རྔུའི་ཀྡོང་ལས་ནད་མེད་དགའ་ཚལ་དུ། །སྒྡོལ་བྱེད་དཔལ་ལྡན་

གསྡོ་རིག་གྲུ་གཟིངས་མཆྡོག །དུས་ཀིས་རྡོལ་བར་གཟིགས་ནས་གུ་ཎ་རེས། ། ལྷན་
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ཐབས་གྲུམ་འཆྡོས་ཁུར་དེ་ཁྡོ་བྡོར་གནང་། །དེ་ཕིར་ཕི་རྒྱུད་ཚད་མའི་དགྡོངས་

འགྲེལ་ལ། །ཞིབ་བཏགས་དཔལ་ལྡན་མཁས་པའི་ཞལ་ལུང་བཞིན། །ཆེས་ཉུང་ཚིག་

གིས་རྒྱ་ཆེན་གཞུང་བཀྲལ་བའི། །ངྡོ་མཚར་ལྷན་ཐབས་འདི་ཀྡོ་བདག་གིས་བྱས། ། 

ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས། དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་

ལུང་། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཐལ་སན་དང་ཁཎའི་

སེ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའྡོ།། །།

སན་ཆང་གི་སེ་དང་རིན་པྡོ་ཆེའི་སྦྡོར་བ་བཤད་པའི་ལེའུ།

༈ དེ་ནས་སན་ཆང་སེ་ལས་སྦྲང་ཆང་ནི། །སྦྲང་རྩི་བྲེ་གང་ཆུ་བྲེ་དྲུག་དང་

བསེ། །བསྐྡོལ་ཏེ་རྔ་མས་བཙག་པའི་དངས་མ་དེ། །བྲེ་དྡོར་བསྡུས་ལ་སར་ཡང་ཆུ་བྲེ་

གང་། །བླུག་ནས་ངད་བསད་གཟུར་བུས་ཕར་བ་ཡིས། །བཞྡོས་ཐྡོག་འྡོ་མ་ཙམ་དུ་

གྲང་བ་ན། །ཕབ་རྩི་སིམ་གང་གྲིས་བྲད་རྔ་མར་བཏུམ། །དེ་ལ་ཅྡོང་ཞིའི་གཏིང་རྡོ་བྱིང་

ནུས་བཏགས། །དེ་ནས་སྣྡོད་ཁར་ཤིང་བུ་བཏང་བ་ལས། །གདང་ཐག་བྲེས་ཏེ་ཕབ་རྩི་

སྦྲང་དཀིལ་དུ། །འྡོང་བར་གཏྡོང་ལ་སུག་སེལ་ཐུན་ཅིག་གདབ། །སྐབས་འགར་བསྡོ་

ཞིང་བེམ་པྡོས་འདིལ་བྱས་ཏེ། །ཞག་གསུམ་བསལ་བས་ཆང་ལྡང་དེ་རྟགས་

སུ། །སྐྱུར་དི་མནམ་ཞིང་ལྦུ་བ་ཆིལ་གིས་འྡོང་། །དེ་ལ་ལྒ་པི་ཕྡོ་གསུམ་ཁ་ཚར་

བཏབ། །དེ་ནས་དགྡོང་དང་ཐྡོ་རངས་རན་པར་བཏང་། །རླུང་ཚབས་ཆུ་སེར་སྡོང་
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ནས་ཚིགས་བྱེར་དང་། །རུས་ཚད་དང་ནི་མཁལ་མའི་ཚད་པ་དང་། །རླུང་ལྡན་ཆུ་

སེར་ལ་སྡོགས་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །པུཥེ་སྦྲང་ཆང་མེ་ཏྡོག་སྣ་ཚོགས་དང་། ། ཁད་

པར་དབྱར་མྡོ་ཐང་བཏུས་གྡོས་ཕུད་སྐམ། །བུམ་པར་བརང་ལ་ཆུ་ཡིས་ཡང་ཡང་

བསེང་། །དེ་ལ་སྦྲང་རྩི་ཕུལ་གང་སྦར་བྱས་ཏེ། །འྡོ་དྡོད་ཙམ་བསྡོས་ཞག་གསུམ་དྡོ་

སར་མནན། །ནུས་པ་སྦྲང་ཆང་དངྡོས་དང་ཁད་མེད་གསུངས། །ནས་ཆང་གར་མ་

གསར་བ་སྐྡོན་མེད་ལ། །བུ་རམ་སྦར་བས་རླུང་ནད་མ་ལུས་འཇྡོམས། ༈ །དེ་ནས་

ཟན་ཆང་སྦྡོར་བ་བསྟན་པ་ནི། །ར་མཉེ་ལྕ་བ་གཟེ་མ་ལྕམ་པ་རྣམས། །ཡྡོས་དང་

བསེས་ནས་བཏགས་པའི་ཟན་དྡོན་ལ། །ཐེབ་སྐྱུ་བྱས་ཏེ་ཕབ་བྲན་དྡོ་སར་

མནན། །ཡང་ནས་ཆང་བསིང་རིང་ནས་ཚིག་མ་དེ། །མཉེས་ལ་བུ་རམ་བཅའ་ལྒ་མར་

བཅས་བཏབ། །བཅྡོས་པའི་སྐྡོ་མ་ལྟྡོར་བཏང་དར་རྒན་སྡོགས། །གྲང་རླུང་མ་ལུས་

འཇྡོམས་ཤིང་ཁད་པར་དུ། །མཁལ་སྐེད་གཟེར་དང་རྐང་ལག་བཤལ་བ་

དང་། །ཚིགས་བཞི་སྐྲངས་དང་གྲང་བའི་ཆུ་འགག་དང་། །རྣ་བ་འྡོན་དང་སད་ཀི་དྡོད་

ཤྡོར་སེལ། །གཞན་ཡང་སན་ཆང་སྦྡོར་བ་འགའ་མཆིས་མྡོད། །གཞུང་ཉིད་ཧ་ཅང་

གསལ་བས་འདིར་མ་བཀྡོད། །

ༀ་ཨ་ཐ། མཁའ་དབྱིངས་ཐ་གྲུ་གང་གི་མཁེན་སྤྡོད་དང་། །རབ་དཀར་ཟླ་བ་

ཞུན་མས་ལྷག་བསམ་ལ། །སྐྲུན་མིན་དེ་ཕིར་ཟླས་དབེན་གུ་ཎའི་ཞབས། །མ་སྟ་ཀ་

ཡི་རྩེ་མྡོར་རབ་བཀྡོད་དེ། །གྡོང་སྨས་ཞི་བྱེད་ཡྡོངས་ཀིས་ལྡོག་གནྡོན་མཆྡོག །རིན་

པྡོ་ཆེ་ཡི་སྦྡོར་བ་བསྟན་པར་བྱ། །དེ་ལ་དང་པྡོ་རིན་ཆེན་ཚ་སྦྡོར་ནི། །གསེར་བཟང་

སྦྲང་གཤྡོག་ཙམ་བརྡུང་ཚྭ་ཨ་རུ་ཚྭ་ཁུ་ཡིས། །གཡའ་འདྡོན་སྤིར་དུ་སུག་པས་དི་མ་
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ཕྲལ། །རང་ལས་སུམ་འགྱུར་མུ་ཟི་དུལ་མ་དང་། །གཉིས་འགྱུར་ཚ་ལ་རང་མཉམ་

རིལ་ནག་ཕེ། །ཟར་མའི་མར་ཁུས་སྦག་སྟེ་རིལ་དིལ་བསྐམ། །དངུལ་དང་ཟངས་

གཉིས་སྦྲང་གཤྡོག་ཙམ་བརྡུང་ནས། །ལན་ཚད་དང་ནི་སྟར་བུས་གཡའ་དང་ཕྲལ། ། 

རང་ལས་སུམ་འགྱུར་མུ་ཟི་དུལ་མ་དང་། །ཚ་ལའི་འདག་པས་སྦར་ནས་སྐེམས་པར་

བྱ། །ལྕགས་ནི་བསེགས་བརར་གིས་བརར་ཕེ་མ་ལ། །རང་ལས་སུམ་འགྱུར་ཚ་ལ་

མུ་ཟི་ཟུང་། །གཉིས་འགྱུར་ཨ་རུ་ར་བཅས་ཞིབ་བཏགས་ལ། །སེང་པྡོའི་འདག་པར་

སྦར་ཏེ་སྐེམ་པར་བྱ། །དེ་ནས་ཞི་ཀ་བཟང་པྡོ་ལ་གཙོས་པའི། །ཀྡོང་བུ་གཏིང་རིང་

སྙུག་དྡོང་འད་བའི་ནང་། །དང་པྡོ་གསེར་དང་དེ་ནས་ལྕགས་དང་དངུལ། །ཟངས་

རྣམས་རིམ་པར་གཞུག་ཅིང་དེ་སྟེང་དུ། །དངུལ་ཆུ་གྲང་འདུལ་བྱས་པ་ལེགས་པར་

བླུག །སར་ཡང་དེ་སྟེང་ཚ་ལ་མུ་ཟི་བླུག །དེ་ནས་ལྕི་ཐལ་འཇམ་པྡོ་བརངས་ཏེ་

བཅུག །ར་ཡི་ཁ་བཅད་སྲུབ་རྣམས་དག་པས་དགག །དུད་པ་ཕིར་མི་ཐྡོན་བྱས་སྡོལ་

མེའི་དབུས། །སྦུད་པ་ཧ་ཅང་དག་མིན་དལ་བུ་ཡིས། །མུ་ཟིའི་དི་དང་མེ་ལྕེ་སྔྡོ་སྐ་

ཉིད། །མ་སང་བར་བསེགས་ཚོས་ནས་ཕི་ལ་འདྡོན། །གྲང་ནས་ཁ་འབྱེད་མ་ཚོས་

བསྐར་ལ་བསེགས། །དེ་ནས་གཉེན་པྡོའི་ཐལ་བ་འཁྲུད་པའི་ཆེད། །ཨ་རུ་ལན་ཚ་

སྟར་བུ་བཏབ་པའི་ཆུར། །ཡུན་རིང་བཙོས་རེས་ལྕིད་མེད་སྡོལ་ཁུ་འཕྡོ། །སར་ཡང་

ཆུ་གཙང་གིས་བཀྲུ་སྣྡོད་བཟང་བཅའ། །སྦྡོར་ཚེ་རིན་ཆེན་ཐལ་པ་ཞྡོ་གང་ལ། །འདིར་

རིན་ཆེའི་ཐལ་བ་ཞྡོ་གང་བཏང་བར་བཤད་པ་ནི་དཔེར་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་གི། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་

མིན་ནྡོ། །ལྒ་པི་ཕྡོ་གསུམ་རེ་སྐྡོན་གུ་གུལ་ནག །མུ་ཟི་སེར་པྡོ་སེང་ལྡིང་ཁཎ་

དང་། །མགྲྡོན་བུ་བུ་མའི་བསེགས་ཐལ་སྡོ་མ་ར། །ཙིཏྲ་ཀ་རྣམས་ཆ་མཉམ་སྦར་བྱས་
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ཏེ། །ཞག་གསུམ་བར་བཏགས་ཕེ་མ་ཞྡོ་དྡོ་ལ། །དངུལ་ཆུ་ཞྡོ་ཕེད་སྟར་བུས་བཤིག་

པ་དང་། ། ཨ་རུ་གསེར་མདྡོག་རྡོག་དགུ་ཆང་ཞིམ་པྡོར། །ཞག་གཅིག་སྦང་བའི་ཁུ་བ་

དངས་མ་དང་། །དམར་ཟལ་བར་ཆུ་ཕུལ་གང་བསེས་པ་གཉིས། །ཁཎ་བཙོས་ལ་གང་

སྨས་ཕེ་རྣམས་གདབ། །ཞག་ལྔའི་བར་དུ་འདམ་ཐགས་ཞིབ་བྱས་ཏེ། །རིལ་བུ་སན་

མ་འཕྡོས་པ་ཙམ་དུ་དིལ། །རིལ་ཆག་ཐེབས་ནས་རིན་ཆེན་སྒྡོམ་བུར་གཞུག །གཏྡོང་

ཚེ་ཐྡོ་རངས་ལྔ་བདུན་དགུ་བསྐེད་དེ། །ཆང་གིས་ཕུལ་བཏང་དེག་གྲུམ་སུ་རྱ་

འབྲས། །མཛེ་དང་རྒྱ་ནད་ཚ་སྐྲན་དམུ་ཆུ་འྡོར། །གྲང་བའི་རིགས་འཇྡོམས་རྣག་སྐེམ་

དེ་ལ་སྡོགས། །ཡྡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁབ་ཅེས་མཁས་རྣམས་གསུངས། །དེ་ནས་སར་

ཡང་རིན་ཆེན་གྲང་སྦྡོར་ལ། །བསྟེན་ཐབས་སྦྡོར་བ་ལྡོག་གནྡོན་གསུང་ཡྡོད་

ཅིང་། །སྔ་མར་གཡའ་ཕི་དུག་འདྡོན་འཇམ་བཙལ་དང་། །སྣ་ཁིད་བཤིགས་དང་རྩ་

དབྱེ་སྣྡོད་བཏང་དང་། །ཕི་བསྲུང་ནུས་པ་བསྐེད་བཅས་དགུ་ཡྡོད་པ། །རྒྱས་དཀྲྡོལ་

དང་པྡོ་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་དང་། །གཡའ་འདྡོན་ལྒ་པི་ཕྡོ་གསུམ་ཕེ་མ་དང་། །དངུལ་

ཆུ་སྦར་ལ་ག་ཧེལ་ཁུག་མ་རུ། །བླུགས་ནས་ཁ་བཅིངས་གཡའ་མ་ཐྡོན་པར་མཉེ། །དེ་

ནས་བ་ཆུ་རྐྱང་པར་འཁྲུ་བའམ། །ཡང་ན་དེ་སྟེང་མི་ཡི་དི་ཆུ་དང་། །ཚ་ལའི་ཆུ་དང་

ཤིང་ཏྡོག་སྐྱུར་བའི་ཆུ། །མཚུར་གི་ཆུ་ལྔས་བཀྲུ་ཞིང་གཡའ་ཁུ་འདྡོན། །དུག་དབྱུང་

ཅྡོང་ཞི་བ་བ་ལྡྡོང་རྡོས་དང་། །དངུལ་རྡོ་ལྷང་ཚེར་ཁབ་ལེན་ནག་མཚུར་རྡོ། །ཕ་ཝང་

ལྡོང་བུ་རྣམས་དང་གསེར་དངུལ་ཟངས། །ར་ལྕགས་མཁར་བ་གཤའ་དཀར་ཞ་ཉེ་

རྣམས། །ཚོགས་དང་ལྷན་ཅིག་དི་ཆུར་ཡུན་བསིང་སྟེ། །བེར་ཀ་འཛིན་ བེར་ཀ་འཛིན་པ་

ནི་དངུལ་ཆུ་དབྱེ་བ་དེ་ལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་སྡོད་པའྡོ།། པའི་བར་དུ་བཅྡོས་པས་ཐྡོན། །འཇམ་
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བཙལ་པི་ལིང་ཕྡོ་རིས་ཅྡོང་ཞི་དང་། །ནག་མཚུར་བུལ་ཏྡོག་ལྔ་བཏབ་སྡོ་སྡོའི་

ཚད། །ཚ་ཤས་ཆེ་ན་པི་ལིང་ཕྡོ་རེས་གཉིས། །ཐུན་ཉུང་གྲང་ཤས་ཆེ་ན་བསྐེད་

དགྡོས་ལ། །གཞན་གསུམ་ཆ་མཉམ་སྦྡོར་བ་མཁས་པའི་ལུགས། །སྣ་ཁིད་ཀེང་ཤུའི་

རྡོ་དང་དབྱི་མྡོང་དཀར། །གཉེན་པྡོ་ནད་ཀི་སྟེང་དུ་སྤྡོད་པར་བྱེད། །བཤིགས་ཚ་

དངུལ་ཆུ་གང་ཡྡོད་དེ་ཉིད་དང་། །ལྡོག་པྡོའི་སྟར་བུ་སྦར་ལ་བ་ཆུ་དང་། །སྔགས་

མཆིལ་སྦར་བ་འཇམ་བཙལ་སྣ་ཁིད་བསྣན། །མཉེ་ཞིང་འདམ་འཐག་ཡུན་རིང་བྱ་བ་

ཡིན། །རྩ་ཁ་འབྱེད་པ་ཞག་འགའི་སྔ་རྡོལ་ནས། །གཡེར་མའི་སྔྡོར་ལྡན་ཐུག་པ་ལན་

འགར་བཏང་། །སྣྡོད་བཏང་བ་ནི་ཟངས་ཐལ་སེབ་པ་སྟེ། །དེ་མེད་བསྟེན་པྡོའི་ལུས་ལ་

དངུལ་ཆུ་ཉིད། །མི་འཆགས་བ་སྤུའི་སྡོ་ནས་འཛག་པར་གསུངས། །ཕི་བསྲུང་ཕི་

ནས་བ་སྤུའི་བུ་ག་རྣམས། །དགག་ཅིང་བསྲུང་ཐབས་ཚ་བར་རྩི་དམར་དང་། །གྲང་

བར་ཏིལ་མར་སྦར་བའི་མར་གིས་བྱུགས། །ནུས་བསྐེད་པ་ནི་དངུལ་ཆུའི་རིལ་བུ་

ཉིད། །སྐྡོན་མེད་གར་ས་རན་པའི་ཆང་གིས་ཕུལ། །ཁ་ཟས་བསིལ་མིན་ཤ་དང་ཆང་

སྡོགས་བསྟེན། །སྐབས་འགར་དངུལ་དབྱུང་མན་ངག་བཞིན་དུ་བྱ། །དེ་ལྟར་བསྟེན་

ཐབས་དགུ་པྡོ་མ་ཤེས་པར། །བསྟེན་ན་གྡོ་མྡོའི་སྣྡོད་དུ་གདྡོང་ལྔ་པའི། །ནུ་སྐེས་བླུག་

པའི་དཔེ་ཟླར་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །དེ་ལ་མུ་ཟི་སེར་པྡོ་ཨ་རུ་ར། །མགྲྡོན་ཐལ་སུག་

སེལ་གསེར་གི་ཕེ་མ་དང་། །གྲྡོང་ཆྡོས་མ་སྤད་ཕྡོ་མྡོའི་ཁམས་གཉིས་སམ། །མ་རེད་

མ་ནིང་ཅྡོང་དང་བྲག་ཞུན་གཏྡོང་། །དེ་དག་ཀུན་དང་མཉམ་པའི་སྟར་བུ་བཅས། །སྦྲང་

སྦར་རྣག་དང་ཆུ་སེར་དམུ་ཆུ་སྐེམ། །ཀད་པ་འཛག་པ་གཅྡོད་ཅིང་རྩ་ཡི་ནད། །བྱེར་

དང་འགྲམ་པ་ལ་སྡོགས་སེལ་བར་བྱེད། འདི་ལ་བྱུང་ན་ལྕགས་ཞུན་ངེས་པར་དགྡོས། །ཅུ་
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གུར་ལི་གསུམ་སུག་སེལ་ཀ་ཀྡོ་ལ། །ཛཱ་ཏི་ཙནྡན་དཀར་དང་སྡོ་མ་ར། །སྡོས་དཀར་

ཐལ་ཀ་རྡོ་རེ་འབྲས་བུ་གསུམ། །རུ་རྟ་དྡོམ་མཁིས་སྦར་བའི་རིལ་བུ་ཡིས། །ཚ་བ་

རྡོག་དང་འབྲས་དང་སུརྱ་དང་། །རྩ་ཡི་ནད་སྡོགས་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། །ཡང་ན་

བཙན་དུག་ཨ་རུ་མ་གི་ཏ། །མུ་ཟི་ཤུ་དག་རུ་རྟ་གུ་གུལ་དང་། །ཛཱ་ཏི་སུག་སེལ་ཅུ་

གང་ཀ་ཀྡོ་ལ། །ལི་ཤི་གུར་གུམ་སྡོས་དཀར་སྡོ་མ་ར། །ཐལ་ཀ་རྡོ་རེ་རྣམས་བཏགས་

སྦྲང་དང་སྦར། །རིལ་བུས་མཛེ་དང་འབྲས་དང་གག་ལྷྡོག་དང་། །དམུ་ཆུ་འྡོར་དང་སྐ་

རབ་ལ་སྡོགས་འཇྡོམས། །བཟང་དྲུག་མ་གི་ཏ་དང་ཙནྡན་དཀར། །ཨ་རུ་བྲག་ཞུན་གི་

ཝཾ་བསེ་རུ་དཀར། །ཚད་ལྡན་ཆྡོས་སན་མ་བྱུང་དགེ་སྡོང་ངམ། །རྣམ་དག་དགྡོས། 

སྔགས་པའི་ ནུས་ལྡན་ངེས་པར་དགྡོས། དི་ཆུ་བྡོང་ང་དཀར་དམར་དང་། །མི་རྟ་ཁི་

གསུམ་ བཙས་མ་ཐག །མ་འྡོ་མ་བཏུང་བའི། །བྲུན་གསུམ་ཁྱུང་ལྡེར་དཀར་སྨུག་དཔའ་

བྡོ་སེར། །དྡོམ་མཁིས་ཏིག་ཏ་མ་ནུ་སྐེར་པའི་ཤུན། །རུ་རྟ་རྣམས་དང་ཀ་ར་སྦར་བ་

ཡི། །རིལ་བུས་དུག་གི་ཚད་པ་འཇྡོམས་པར་བྱེད། །ཅུ་གུར་གཉིས་སྟེང་སྟྡོད་ལ་ལི་

ཤི་དང་། །སད་ལ་སུག་སེལ་ཁ་སྒྱུར་རྒྱ་ཏིག་སྦར། །རིལ་བུས་རིམས་ཀི་ཚད་པ་

འཇྡོམས་པར་བྱེད། །སྨུག་པྡོ་སྦལ་རྒྱབ་གངས་ཐིགས་མདུང་རྩེ་དམར། །ཅྡོང་ཞིག་ཆ་

ལ་རི་དགས་ལྟེ་བའི་དིའི། །རིལ་བུས་འབྲུམ་པ་ནག་པྡོ་འཇྡོམས་པར་བྱེད། །བཙན་

དུག་ག་རྩི་གུ་གུལ་ནག་པྡོ་དང་། །རིང་གི་ ནང་དུ་གནས་པའི་ སྦལ་ བ་ ནག་ པྡོ་ ཨ་རུ་ཤུ་

དག་ནག །རིལ་བུས་ལྷྡོག་པའི་ནད་རིགས་མ་ལུས་འཇྡོམས། །བཙན་དུག་རྒྱ་ཚར་

ཐར་ནུ་ཨ་རུ་ར། །རུ་རྟ་ཁི་ནག་མཆེ་བའི་རིལ་བུ་ཡིས། །གདུག་ཅན་གག་པའི་ནད་

རིགས་ཐལ་བར་བརླག ། སང་རྩི་དྡོ་བྡོ་དུག་ཉུང་གངྒ་ཆུང་། །དྡོམ་མཁིས་བྲག་སྐ་ཧ་
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པྡོ་རེ་སྐྡོན་པ། །བྲག་ཞུན་རིལ་བུས་རྒྱུ་གཟེར་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །མདྡོར་ན་ཚ་གྲང་

ནད་རིགས་གང་ལའང་། །ནད་དེའི་གཉེན་པྡོ་སན་དང་དངུལ་ཆུ་ཉིད། །སྐབས་ཀི་ནད་

བསྟུན་ ཚ་འདུལ་གྲང་འདུལ་གང་འྡོས་བཞིན། འདུལ་ལུགས་བྱས་སྦར་བས། །གསྡོ་དཀའི་

ནད་ཀུན་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པར་བྱེད། ༈ །དེ་ནས་སྐེ་རྒྱུན་གཅྡོད་པའི་སྦྡོར་བ་

ནི། །གསེར་ འདིར་མ་བཏུལ་བ་དགྡོས་པས་དེ། དང་རྒྱ་རུ་རྒྱ་སྐེགས་རྒྱ་ཚྭ་དང་། །རྒྱ་སྣག་

བུལ་ཏྡོག་སྡོག་ཆགས་སྟག་གི་ཤ །སྦྲུལ་དུག་བཏྡོན་དང་མཛོ་ཕྡོ་དེའུའི་རྒྱུངས། འདི་

སལ་རྣག་གམ་འགའ་ཞིག་སལ་ཀད་ཟེར་བ་སལ་ཚིགས་ཀི་ནང་ནས་ཕྲེང་ཐག་གི་ཚུལ་དུ་ཡྡོད་པ་དེ་

ཡིན། །སྦར་བའི་དངུལ་ཆུ་རིལ་བུ་བསྟན་པ་ཡིན། །ཕྲུ་གུ་སྐེ་བའི་རྒྱུན་ཉིད་གཅྡོད་པར་

བྱེད། །ཀུན་རྒྱུག་སྦྡོར་ལས་དངུལ་ཆུ་མུ་ཟི་སེར། །སྟར་བུ་དབང་ལག་སྦྲང་སྦར་ལྡེ་

གུ་ལ། །ར་མཉེ་ཉེ་ཤིང་སྦར་བསྟེན་བཅུད་ལེན་འགྱུར། །སྡོས་དཀར་ཐལ་ཀ་རྡོ་རེ་སྡོ་

མ་ར། །སེང་ལྡེང་སྦྡོར་བའི་རིལ་བུའི་ཆུ་སེར་སྐེམས། །དྡོམ་མཁིས་གུ་གུལ་ནག་པྡོ་

སྡོ་མ་ར། །སྦར་བའི་རིལ་བུ་ཁྡོང་བཏང་རར་ཡང་བྱུག །དེ་ཡིས་འབྲས་ཀི་ནད་

རིགས་འཇྡོམས་པར་བྱེད། ། སྔར་བཤད་སྦྡོར་བ་འདི་ཀུན་དངུལ་ཆུ་ཉིད། །གཙོར་

བཞག་དེ་ལ་ནད་རིགས་སྡོ་སྡོ་ཡི། །སེར་སན་འཁྡོར་དུ་ཇི་ལྟར་སྦྡོར་ཚུལ་

ཏེ། །བཅྡོས་སྡུག་ནད་ཀུན་འཇྡོམས་པའི་གནམ་ལྕགས་ཡིན། །ལྡོག་གནྡོན་བྱིང་

འཐིབ་བྱུང་ན་ཅུ་གུར་ལི། །སུག་སེལ་ཀྡོ་ལ་ཛཱ་ཏི་ཀར་སྦར་གཏྡོང་། །འཁྲུ་ན་དེ་སྟེང་

ཟངས་ཐལ་བསྣན་ནས་གཏྡོང་། །ཟས་སན་མི་འཇུ་ཕྡོ་བར་སྐྲན་དུ་འདིལ། །རྒྱུ་མ་

གཟེར་དང་ཁ་ལ་ར་བྱུང་ན། །པི་ལིང་ཕྡོ་རིས་ཅྡོང་ཞི་མཚུར་ནག་དང་། །བུལ་ཏྡོག་

སྟར་བུ་དྲུག་བྱ་ཆུ་ཚན་གིས། །ཕུལ་ལམ་ཡང་ན་བསྐྡོལ་ཐང་ཚན་མྡོར་
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བཏང་། །འཁྲུའམ་སྐྱུགས་ནས་སྟར་བུ་ཆུས་སྦང་བཏུང་། །དུག་མ་ཐྡོན་པས་མགྡོ་བྡོ་

འཁྡོར་བའམ། །ཁ་གདྡོང་གཡྡོ་དང་སྐྲངས་དང་སྡོ་རིལ་ན། །ཤ་ཆང་མར་ཁུ་སྡོག་སྐ་

ལ་སྡོགས་བསྟེན། །རུས་ཚིགས་ན་ན་རྒྱམ་ཚྭ་པི་པི་ལིང་། །རྒྱ་ཚྭ་སྟར་བུ་སྦར་བའི་

གྲང་ཐང་བཏང་། །འྡོན་ཀང་གྡོང་གི་བསྟེན་ཐབས་རྣམ་པ་དགུ། ། ཚུལ་བཞིན་གྲུབ་ན་

ལྡོག་པ་མི་སིད་གསུངས། །དེ་ལྟར་སན་ཆང་དང་། ཁད་པར་ཞི་བྱེད་ཀུན་གི་ལྡོག་

གནྡོན་རིན་པྡོ་ཆེའི་སྦྡོར་བ་དང་། དེ་ལས་ཀང་དངུལ་ཆུའི་སྦྡོར་བ་འདི་ཉིད་སན་

གཞན་གིས་མ་ཐུབ་པའི་ནད་བཅྡོས་སྡུག་ཀུན་ལ་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་མྡོད་ཀི། བསྟེན་

ཐབས་རྣམས་ལེགས་པར་མ་ཤེས་ན་ཁེ་ལས་ཉེས་ཆེ་བར་མཐྡོང་ནས། བཙོ་བཀྲུ་

ཆེན་པྡོའི་ལག་ལེན་གི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བྱས་པའི་ཚུལ། རྒྱུད་ཀི་དགྡོངས་པ་ར་མེད་

པ་ལས། ལུང་རིགས་མན་ངག་གིས་ལེགས་པར་བརྒྱན་ཏེ་བཀྡོད་ཅིང་། འཁྡོར་གིས་

ཁ་སྦར་བའི་སྦྡོར་སེ་ཡང་། གལ་ཆེ་རིགས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡིན་ནྡོ། །

སྨས་པ། ཕལ་པའི་ཞི་བྱེད་རྟ་བྡོང་བརྒྱ་ཕྲག་ལ། །གསྡོ་དཀའ་ཆེས་ཆེར་ལྕི་

བའི་འདུ་འཁྲུགས་ཁུར། །གང་གི་ཉེ་ཆར་གྲྭར་འཕང་ཤིང་རྟའི་ཕུལ། །སྟྡོབས་ལྡན་

རིན་ཆེན་སྦྡོར་འདི་ཨེ་མ་མཚར། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས། སན་ཆང་གི་སེ་དང་རིན་པྡོ་

ཆེའི་སྦྡོར་བ་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པའྡོ།། །།
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སྔྡོ་སྦྡོར་དང་སྣུམ་འཆྡོས་ཀི་སེ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ།

༈ དེ་ནས་ནུས་པས་རིན་ཆེན་སྦྡོར་བ་ལས། །འགྲན་ཅིང་དབུལ་པྡོ་ཡིས་ཀང་

རེད་ས་བ། །ངྡོ་མཚར་སྔྡོ་སན་སྦྡོར་བ་བཤད་པ་ལ། །གཅེས་པའི་ཡན་ལག་སྐེ་སར་

སྐེས་པ་དང་། །དུས་སུ་བཏུས་དང་དུག་རྣམས་བཏྡོན་པ་དང་། །སྐམ་གསེང་ལེགས་

དང་ལྡོ་མ་ལྡོན་པ་དང་། །འཇྡོམ་བཅྡོལ་པ་དང་འཕྲྡོད་པར་སྦྡོར་བ་བདུན། །དང་པྡོ་

བསིལ་སན་སིབ་ཏུ་སྐེས་པ་དང་། །དྡོད་སན་གདགས་སུ་སྐེས་པ་ནུས་ལྡན་ཏེ། །ཚ་

གྲང་གདགས་སིབ་གྡོ་ལྡོག་ནུས་པ་འཁྲུག །གང་ཡང་རྒྱལ་བའི་ཞབས་ཀིས་

བཅགས་པའམ། །དམ་པའི་སྒྲུབ་གནས་རྣམས་སུ་སྐེས་པ་བསྔགས། །མིན་ཀང་ས་

དཔྱད་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་དང་། །ཉི་ཟླའི་འྡོད་ཀིས་རེག་པར་སྐེས་པ་བཟང་། །བཏུ་བའི་

དུས་ནི་རྩ་བ་ཡལ་ག་དང་། །སྡོང་པྡོ་གསུམ་ནི་སྡོང་པྡོའི་རིགས་ཡིན་ཅིང་། །ཤ་རུས་

རྩ་ཡི་ནད་རྣམས་སེལ་བ་སྟེ། །སྟྡོན་ཀའི་རྩི་ཐྡོག་སྐམ་དུས་ ཟླ་བ་དགུ་པའི་ནང་བཏུའྡོ། ། 

བཏུ་བར་བསྔགས། །བཅད་མཚམས་ཞྡོ་འཛག་རིགས་དང་ལྡོ་མ་དང་། །མྱུ་གུ་

གསུམ་ནི་ལྡོ་མའི་རིགས་ཡིན་ལ། །སྣྡོད་དྲུག་རྐང་དང་ལྷ་བའི་ནད་སེལ་ཏེ། །མེ་ཏྡོག་

སྦྲང་ཆང་རྒྱས་པའི་ ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་བཏུ་བར་བསྔགས་ཀང་། དྲུག་པའི་ནང་ཉིད་ལེགས་པར་

བཞེད། དུས་སུ་བཏུ། །མེ་ཏྡོག་དང་ནི་འབྲས་བུ་རྩེ་མྡོ་གསུམ། །འབྲས་བུའི་རིགས་ཏེ་

མིག་སྡོགས་དབང་པྡོ་དང་། །དྡོན་ལྔ་དང་ནི་མགྡོ་བྡོའི་ནད་རྣམས་སེལ། །སྟྡོན་ཀ་སྐི་

སེར་ལྡོངས་པའི་དུས་སུ་བཏུ། ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་བཏུས་པ་ལེགས་པར་བཞེད། །སྐྡོགས་

པ་དང་ནི་བར་ཤུན་ཚི་བ་གསུམ་ ཞེས་པ་ཐང་ཆུའི་རིགས། །ཤུན་པའི་རིགས་ཏེ་པགས་པ་

རྒྱུས་པ་དང་། །ཡན་ལག་ནད་རྣམས་སེལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། །སྔྡོ་ཞིང་ཁ་འབུས་དཔྱིད་
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ཀི་དུས་སུ་བཏུ། །ཟླ་བ་གཉིས་པར་བཏུ་བར་བཤད་ཀང་གསུམ་པར་བཏུ་བ་ལེགས། གཞན་ཡང་

རྒྱུ་བཤལ་སན་རྣམས་རྩི་ཐྡོག་རིགས། །སྐམས་ནས་ས་ཆུའི་ནུས་པ་གཏིང་འགྲྡོའི་

དུས། །བཏུ་བ་བསྔགས་པས་སྟྡོན་མཇུག་བཏུ་བར་བྱ། །སྐྱུགས་སན་རྣམས་ནི་སྔྡོ་

ཤིང་ཁ་འབུས་ཏེ། །མེ་རླུང་ནུས་པ་གེན་དུ་འདེན་དུས་བཏུ། །ཟླ་བ་གཉིས་པའམ་གསུམ་པ་

གང་རིགས་ལ་བཏུ། དེ་ཡང་ཟླ་བ་སྡོ་སྡོའི་ཚེས་བདུན་ནས། །བཅྡོ་ལྔའི་བར་བར་སན་

རྣམས་བདུད་རྩི་རུ། །འགྱུར་བར་བཤད་པས་དེ་དུས་བཏུ་བྱ་ལ། །འྡོན་ཀང་མྡོ་ཟླའི་

ཡར་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཉིན། མྡོ་ཟླ་ནི་སྤིར་ཟླ་བ་གཉིས་པ་བཞི་པ་དྲུག་པ་བརྒྱད་པ་བཅུ་པ་བཅུ་

གཉིས་པ་རྣམས་སྡོ།། །མི་བཏུ་ལྷག་མ་ལ་ཡང་གཟའ་སྐར་དང་། །ཚེས་གྲངས་འཕྲྡོད་སྦྡོར་

ལེགས་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །བཏུ་མཁན་ཡ་གཤན་མཛེ་སྣྡོལ་རིགས་མིན་ཞིང་། །གྲྡོང་

པའི་ཆྡོས་མ་སྤད་པའི་གཞྡོན་ནུ་དགྡོས། །དེ་ཕིར་བྱིས་པ་ལྡོ་བདུན་མན་ཆྡོད་

ལ། །དབང་ཐང་ཁམས་དང་མིང་བཀྲ་ལེགས་པ་ཞིག །ཁྲུས་བྱས་གྡོས་དཀར་བསྐྡོན་

ལ་རྒྱན་བཟང་གདག །སན་དྲུང་སེབ་ཚེ་ཤར་ཕྡོགས་ཁ་བལྟས་ནས། །སན་རྒྱལ་ཡིད་

བྱས་ལྷ་ཕག་གསུམ་འཚལ་ཏེ། ༈ །བདེ་གཤེགས་སན་གི་བ་མའི་བྱིན་རླབས་

ཀིས། །བདག་གིས་དེ་རིང་བཏུས་པའི་སན་འདི་ཀུན། །རྡོ་ནུས་ཞུ་རེས་མཐུ་སྟྡོབས་

གཟི་བརིད་ཀིས། །ནད་རྣམས་འཇྡོམས་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པར་ཤྡོག །ཅེས་སམ་

ཡང་ན་འདི་ལྟར་བརྡོད་ཀང་རུང་། ༈ །སན་གི་ནུས་མཐུ་དང་གཟི་བརིད་ཐམས་ཅད་

རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྡོ། །དེ་ནས་སྔགས་འདི་ལན་འགའ་

བཟླ། །ཏདྱཐ། ཤྡོ་ཧེང་ག་ཏེ་ག་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་རེས་སན་གི་བ་མའི་གཟུངས་སྔགས་ ༀ་ན་མྡོ་བྷཱ་

ག་ཝ་ཏེ་བྷི་ཥ་ཛེ་སྡོགས་སྡོ།། རྟེན་འབྲེལ་སིང་པྡོ་ ༀ་ཡེ་དྷརྨཱ་སྡོགས་སྡོ།། བཟླ་བཞིན་ལེགས་
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པར་བཏུ། །འྡོན་ཏེ་སན་པ་དང་ནི་བཏུ་མཁན་ཟུང་། །ཁིིམ་པ་ཡིན་ན་བསྙུང་གནས་

ལེན་པ་དང་། །རབ་བྱུང་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་གསྡོ་སྦྡོང་ངམ། །སྨྱུང་གནས་སྡོགས་ལ་

གནས་པས་བཏུ་བ་བསྔགས། །དུག་ཕྲལ་རྩ་བའི་པགས་ཤུན་དུག་ཡིན་ལ། །སྡོང་

པྡོའི་སན་ལ་རྐང་དེ་དུག་ཏུ་བཟུང་། །ཡལ་གའི་ཚེགས་པ་དུག་ཡིན་ལྡོ་མ་ཡི། །རྐང་

ངམ་ཡུ་བ་དེ་ཉིད་དུག་ཡིན་ནྡོ། །མེ་ཏྡོག་རིགས་ལ་གང་བུས་པགས་པ་དུག །འབྲས་

བུ་སན་ལ་དེ་ནང་རུས་པ་དུག །པགས་པའི་རིགས་ལ་ཕི་ཡི་དེག་པ་དུག །དེ་བཞིན་

ཤ་གདན་བར་ཤུན་དུག་ཡིན་ལ། །ཞྡོ་རྐང་ཚི་བ་གསུམ་ལ་དུག་མེད་གསུངས། །དེ་

ནས་དུག་ཅན་རྣམས་ཀི་དུག་དེ་ཕྲལ། །དེ་ཡིས་འཇམ་ཞིང་འཇུ་ས་ནུས་པ་

ཆེ། ༈ །སྐམ་དུས་གསེད་དེ་མ་འདེས་འབྲེས་དགྡོས་ལ། །དྡོན་བྱུང་བཏུས་འཕྲལ་

ཆྡོལ་ཙམ་བརྡུངས་བྱས་ཏེ། །ར་ཕབ་བསིལ་སན་གྲིབ་མར་ལྷག་པས་སྐེམ། །དྡོད་

སན་མེ་ཉིས་སྐེམ་ཞིང་དེ་རེས་སུ། །དྡོད་སན་རིགས་ལ་བསེར་བུས་མ་རེག་

ཅིང་། །བསིལ་སན་མེ་ཉིས་མ་གདུངས་གཉིས་ཀར་ཡང་། །དུ་བ་མ་ཕྡོག་རྡོ་ནུས་མེ་

མཐུན་པའི། །སན་གཞན་དིས་མ་གྡོས་ན་རང་ནུས་ཀི། །ཡྡོན་ཏན་དཔག་མེད་ལྡན་

ཞེས་རྒྱུད་ལས་གསུངས། ༈ །སྡོ་མ་རིང་ནི་ལྡོ་མ་ལྡོན་པ་སྟེ། །ལྡོ་དུས་འདས་ན་ནུས་

པ་འཆྡོར་བས་འདྡོར། ༈ །འཇམ་བཙལ་བ་ལ་སྤི་དྡོན་གསུམ་ཡྡོད་དེ། །རིགས་མཐུན་

མང་པྡོ་སྣ་སྤད་སྦྡོར་བས་འཇྡོམས། །གར་བབ་ཁ་འཛིན་སན་བཅས་ཁ་འཛིན་

འཇམ། །སྔྡོ་རྣམས་ནུས་རྩུབ་ཕྡོ་བའི་མེ་གསྡོད་ཅིང་། །རླུང་འབུད་ལུས་ཟུངས་སྐེམ་

ཕིར་གཉེན་པྡོའི་སན། །རླུང་ལ་ཤ་ཆེན་བུར་རིང་གྲང་བ་ལ། །སེ་འབྲུ་པི་ལིང་ལུས་

ཟུངས་ཨ་རུ་བཅས། །སྔྡོ་ལ་སྣྡོན་པ་གཉེན་པྡོས་འཇམ་བཙལ་ཏེ། །མ་འཇྡོམ་སྔྡོ་
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རྣམས་ཁཎར་བྱེད་པ་བསྔགས། །འཕྲྡོད་པར་སྦྡོར་བ་རྡོ་ནུས་ཞུ་རེས་ཀི། །བྱེད་ལས་

བསིལ་དྡོད་མ་འཁྲུག་མཐུན་བསེབས་བཏང་། །སྦྡོར་ཚུལ་དངྡོས་ལ་ཚ་སེལ་གྲང་

སེལ་གཉིས། །དང་པྡོ་ལ་ཡང་ཐུན་མྡོང་ཁ་བསྒྱུར་གཉིས། །དང་པྡོ་གཡའ་ཀི་མ་དང་

རེ་སྐྡོན་པ། །སྡོ་ལྡོ་དཀར་པྡོ་འཇིབ་རྩི་སྡོང་ཐྡོག་པ། །ཏིག་ཏ་སང་རྩི་དྡོ་བྡོ་བར་པ་

ཏ། །ཧྡོང་ལེན་ཀི་ལྕེ་པ་རྣམས་སྦྡོར་བ་སྟེ། ༈ །དེ་ཡང་ཕི་མ་དྲུག་ལས་འཁྲུགས་

རིགས་ལ། །སྡོང་ཐྡོག་པ་དང་རིམས་ལ་བར་པ་ཏ། །མཁིས་པར་ཏིག་ཏ་ཚད་རིང་སང་

རྩི་དྡོ། །འཁྲུགས་ཚད་ཧྡོང་ལེན་མཁིས་ཚད་ཀི་ལྕེ་བ། །གཞན་ལས་ཐུན་ལྡོག་གཏྡོང་

སྟེ་དམག་དཔྡོན་ཡིན། །དེ་ལ་བསིལ་བའི་སྔྡོ་སྣ་གང་ཚོགས་སྣྡོན། །གཉི་ད་གངས་

ཆུས་ཕུལ་བས་ཚད་རིགས་འཇྡོམས། །དེ་ཡང་རྒྱས་ཚད་མེ་ལྟར་འབར་བ་

ལ། །གངས་ཆུ་མ་བསྐྡོལ་གྲང་མྡོས་ཕུལ་དགྡོས་ལ། །གབ་ཚད་སྡོགས་ལ་བསྡུས་

པའི་དྡོ་འཇམ་དང་། །སྟྡོང་ཚད་ཆུ་སྐྡོལ་ངད་ཡལ་ཙམ་གིས་ཕུལ། ༈ །ཁ་བསྐྱུར་སྔྡོ་

སན་བདུན་པར་སྦར་བ་ནི། །ཧྡོང་ལེན་སང་རྩི་ངྡོ་བྡོ་རེ་སྐྡོན་པ། །ཀི་ལྕེ་དཀར་པྡོ་བཞི་

པྡོ་གཞིར་བཞག་ལ། །དེ་བ་སྐྲ་བཟང་ཟིལ་དང་མང་རྩི་སྦྲས། །སེབས་པས་རིམས་ཀི་

ཚད་པ་སེལ་བར་བྱེད། །སྤི་གཞུར་རྟ་ལྤགས་པ་དང་རི་ཆྡོས་བསྣན། །འགྲམ་གི་ཚད་

པ་མ་ལུས་སེལ་བར་བྱེད། །སྡོ་ལྡོ་དཀར་པྡོ་བྡོང་དཀར་སྡོང་ཐྡོག་པ། །སེབས་པས་

འཁྲུག་གི་ཚད་པ་སེལ་བར་བྱེད། །བྡོང་ང་གང་རེད་ཧ་བྡོ་རེ་རལ་སྦར། །དུག་གི་ཚད་

པ་འཇྡོམས་པའི་སྔྡོ་སྦྡོར་ཡིན། །འྡོམ་བུའི་བར་ཤུན་བྱེའུ་ལ་ཕུག་དང་། །སྡོང་ཐྡོག་པ་

སེབས་ཤ་དུག་འཇྡོམས་པར་བྱེད། ༈ །གངྒ་ཆུང་དང་བཙོད་དང་བྡོང་ང་དཀར། ། 

སེབས་པས་ཚད་པའི་འཁྲུ་བ་གཅྡོད་པར་བྱེད། ༈ །བྡོད་ཀི་སན་ནག་གཡེར་ཤིང་
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བཙོད་གསུམ་བསྣན། །འབྲུམ་ནག་ཐལ་བར་བརླག་པའི་སྔྡོ་སྦྡོར་ཡིན། ༈ །རྩ་བ་ལ་

ཕུག་སྐྡོམ་འདེའི ་ཆིག་ཐུབ་དང་། །སྟག་ཤ་མི་བཙན་ནག་པྡོས་གག་ལྷྡོག་

འཇྡོམས། ༈ །ཨ་ཕག་གཟེར་འཇྡོམས་སྦྲུ་ནག་རྩ་བ་དང་། །ར་དུག་མེ་ཏྡོག་བསྣན་

པས་གཉེན་གཟེར་འཇྡོམས། ༈ །མ་ནུ་པཥྐར་མེ་ཏྡོག་ལུག་ཆུང་པ། །ཁུར་མང་རྩ་བ་

སེབས་པས་སྨུག་པྡོ་སེལ། ༈ །སྟབ་སེང་ཨ་ཕག་པ་དང་སྡོལ་གྡོང་པ། །སེབས་པས་

མགྡོ་ཆག་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན། ༈ །ཡུ་གུ་ཤིང་དང་འབམ་པྡོ་ཁག་རྐང་པ། །ཡན་

ལག་ཆུ་སེར་འཐུང་ཞིང་ཚད་པ་གཅྡོག །སེར་པྡོ་དགུ་གྲུས་སང་ཚོན་སྤུ་རུ་

དང་། །དར་ཡ་སྐན་ལྡེབས་བྱང་ཁྡོག་དྡོན་འབྱྡོར་དང་། །ཁག་སྐེམ་རྩ་རྣམས་ཚད་པ་

མཐུད་པར་བྱེད། ༈ ། བཙོད་དང་རི་ཆྡོས་མེ་ཏྡོག་ལུག་ཆུང་བ། །སེབས་པས་མཁིས་

པའི་ཚད་པ་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །རྩ་མཁིས་བྡོང་དཀར་སྐེར་པའི་བར་ཤུན་

སེབས། །མཁིས་པའི་ཚད་པ་གཞིལ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་ཡིན། ༈ །སྡོ་ལྡོ་དཀར་པྡོ་ཡུག་འད་

སང་རྒྱན་དཀར། །སེབས་པས་གྡོ་བའི་ཚད་པ་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །པྲི་ཡང་ཀུ་དང་

མཚེ་ལྡུམ་སུམ་ཅུ་ཏིག ། སེབས་པས་མཆིན་པའི་ཚད་པ་སེལ་བར་བྱེད། །བྱ་རྒྡོད་

སྡོས་དང་བྱི་ཚེར་མང་རྩི་སྤས། །སེབས་པས་མཚེར་བའི་ཚད་པ་སེལ་བར་

བྱེད། །ཤུག་ཚེར་ཅན་དང་བྱི་ཚེར་ཉི་དགའ་སེབས། །མཁལ་མའི་ཚད་པ་མ་ལུས་

འཇྡོམས་པར་བྱེད། །ཁུར་མང་རྩ་བ་ས་ལྡོ་འཇིབ་རྩི་གསུམ། །སེབས་པས་ཕྡོ་བའི་

ཚད་པ་སེལ་བར་བྱེད། ༈ །ས་ལྡོ་བྡོང་དཀར་བཙོད་སྦར་རྒྱུ་ཚད་སེལ། ༈ །དེ་རྣ་ལྒ་

སེར་སྐེར་པས་ཤ་ཚད་སེལ། །ལུག་རུ་གང་རུང་བྲག་སྡོས་སི་བ་གསུམ། །སེབས་

པས་རྩ་ཡི ་ཚད་པ་སེལ་བར་བྱེད། །སྟབ་སེང་སེ ་རྒྡོད་གངྒ་ཆུང་གསུམ་
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སེབས། །རུས་ཚད་སེལ་ལ་དེ་སྡོགས་ཚ་སེལ་གི། ། སྔྡོ་སྦྡོར་འདི་རྣམས་ཇི་ལྟར་

གཏྡོང་བའི་ཚུལ། །ཕྡོ་བའི་མེ་དྡོད་ཆེ་ཞིང་ཚ་སྟྡོབས་ཆེར། །ཕེ་མར་གཏྡོང་ལ་དེ་ལས་

ལྡྡོག་པ་ལ། །བསྡུས་ཐང་གྲང་མྡོའམ་ཡང་ན་དྡོ་འཇམ་གཏྡོང་། ༈ །དེ་ནས་གྲང་བ་སེལ་

བའི་སྔྡོ་སྦྡོར་ནི། །དབྱི་མང་དཀར་པྡོ་ད་ལི་སྟར་བུ་དང་། །ཅྡོང་ཞི་རྒྡོད་བཏུལ་བཞི་པྡོ་

གཞིར་བཞག་ཁར། །ལ་ཕུག་འཛིམ་པ་པི་ལིང་སྦར་བ་ཡིས། །ཕྡོ་བའི་མེ་དྡོད་བསྐེད་

པར་བྱེད་པ་ཡིན། །སན་མ་བུལ་ཏྡོག་ཕབ་སྦར་ཙམ་པ་འཇུ། །ལྕི་ཚ་ཟ་གཡུང་འཛིམ་

པས་སྔྡོ་དང་འཇུ། །གྡོ་ཐལ་ཟེ་ཚ་སྲུབ་ཀ་བསྣན་པ་ཡིས། །སྐྲན་དང་འདིལ་སྡོགས་ཆུ་

ཡིས་ཕེ་ལྟར་བཤིག །ཕི་བཟུང་ཟེ་ཚ་བ་སྤྲུས་རྡོ་སྐྲན་བཤིག །༈ །མཛེ་ཚ་སེལ་འབྲུ་

པ་ཡག་གསུམ་སེབས་པས། །མངལ་གི་སྐྲན་རྣམས་ཐལ་བར་རླྡོག་པར་བྱེད། ༈ །ལྕེ་

ཚྭ་སྲུབ་ཀ་མགྲྡོན་བུའི་ཐལ་བ་སེབས། ། དམུ་རིང་སྐེམ་པར་བྱེད་པའི་སྔྡོ་སྦྡོར་

ཡིན། ༈ །ལྕ་བ་བ་སྤྲུ་ར་མཉེ་བསྣན་པ་ཡིས། ། སྐ་རབ་རྐྱལ་བའི་དབུགས་བཏྡོན་

བཞིན་དུ་འཇིལ། །བྲེ་ག་རྒྡོད་དང་ཨ་ཀྲྡོང་པྲི་ཡང་ཀུ། །སེབས་པས་གྡོ་བའི་ནད་

རྣམས་སེལ་བར་བྱེད། །སེ་རྒྡོད་འཇིབ་རྩི་པི་པི་ལིང་བསྣན་དང་། །ལྕ་བ་བ་སྤྲུ་གཟེ་མ་

སེབས་པ་དང་། །བྲེ་ག་ས་འབྲུ་ར་མཉེ་སྦར་བ་དང་། །ར་མཉེ་ཉེ་ཤིག་ཤ་རུ་སེབས་པ་

བཞིས། །དང་པྡོ་གཉིས་གསུམ་མཆིན་མཁལ་ཆུ་སེར་ནད། །སེལ་ཞིང་བཞི་པས་

གྲང་རྣག་འཛག་པ་གཅྡོད། ༈ །སྔྡོ་སྦྡོར་གྲང་སེལ་སྦྡོར་བ་ཆེན་མྡོ་ནི། །ར་མཉེ་ཉེ་ཤིང་

ལ་ཕུག་བ་སྤྲུ་པ། །ལྕ་བ་བཅྡོད་དང་སྔྡོ་ཡི་ཚ་བ་གསུམ། །པྲ་དང་ད་ལའི་ར་དུག་པུཥ་

དང་། །ལྟར་བུ་གཟེ་མ་ལྕམ་པ་ཐང་ཕྡོམ་ནག ། བྱི་ཚ་བུལ་ཏྡོག་བྱང་ཚྭ་གྡོ་བྡོའི་

ཐལ། །ཅྡོང་ཞི་རྒྡོད་བཏུལ་བུ་རམ་སྦར་བའི་ཕེ། ། ཆུ་སྐྡོལ་ཚན་མྡོས་ཕུལ་ཏེ་བཏང་བ་
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ཡིས། །གྲང་བའི་ནད་རིགས་མཐའ་དག་རང་ནས་འདྡོན། །གང་བཤད་སྔྡོ་ཡི་སྦྡོར་བ་

དེ་རྣམས་པ། །རྟ་ནི་ཚ་སེལ་རྣམས་ལ་ཀ་ར་དང་། །གྲང་སེལ་པུར་དཀར་གཏྡོང་ལ་

འབུལ་བྱེད་ནི། །ཚ་སེལ་བསྐྡོལ་གྲང་གྲང་སེལ་ཆུ་ཚན་དབུལ། ༈ །དེ་ནས་སྣུམ་

བཅྡོས་སྐྡོར་ལས་ཉེར་མཁྡོ་ཞིང་། །དེ་ཡང་འབྲུ་མར་རྩི་མར་རྐང་ཚིལ་ཏེ། །བཞི་ལས་

ཞུན་མར་དགུན་དུས་བཏབ་བྱ་ཞིང་། །འབྲུ་མར་དབྱར་དང་རྐང་ཚིལ་དཔྱིད་དུས་

གཏྡོང་། །དེ་ཡང་པགས་པར་ནད་ཡྡོད་ཕི་ནས་བྱུག །དེ་བཞིན་མགྡོ་རླུང་ཡྡོད་ན་

མགྡོ་བྡོར་བསྐུ། །བྱང་ཁྡོག་སྟྡོད་སད་ནད་ལ་ཁྡོང་དུ་བཏང་། །རྣ་བ་མུར་ཐྡོང་ན་ན་རྣ་

བར་བླུགས། །སྐེད་པ་ཕིན་ན་འཇམ་རྩིར་བཏང་བས་བདེ། །དཔྲལ་བ་མིག་དང་ཀད་

པར་ནད་ཡྡོད་ན། །འཇམ་དུ་བསྡོས་ཏེ་སྣ་བུག་དགང་བར་བྱ། །ཁྡོང་དུ་གཏྡོང་ཚེ་ཐུན་

ཚད་ཆེ་ཆུང་ནི། །མེ་དྡོད་ཆེ་ཆུང་ལ་བསྟུན་དྡོད་ཆུང་ལ། ། རིམ་གིས་བསྐེད་ཅིང་

གཏྡོང་བ་མན་ངག་དང་། །གང་ཡང་འཇུ་རྩིར་ཆུ་ཁྡོལ་ཚན་མྡོར་བཏང་། །དེ་ཚེ་སྤྡོད་

ལམ་ཉལ་པྡོ་དག་ཤུལ་དང་། །མུ་ངན་ཉིན་གཉིད་རྟ་ཞྡོན་མང་དུ་སྨ། །ཆུ་རུ་བརྒལ་

སྡོགས་སང་ཞིང་ཁ་ཟས་ནི། །རུལ་སྐྱུར་སྔྡོ་དང་རེན་ཟས་ལ་སྡོགས་འཛེམ། །གནས་

ནི་རླན་གྲང་དུད་པ་རྡུལ་ཁྡོད་དྡོར། །ཁད་པར་སན་མར་ལ་སྡོགས་གཏྡོང་བའི་

ཚེ། །ལྟྡོ་སྟྡོང་ཟས་དང་མ་སྦྲགས་རྐྱང་བར་གཏྡོང་། །ཕན་ཡྡོན་ཚེ་རིང་སྟྡོབས་རྒྱས་ཁ་

དྡོག་ལེགས། །དབང་པྡོ་གསལ་ཞིང་རྒས་དཀའ་མེ་དྡོད་འཕེལ། །ཁད་པར་ཞུན་མར་

བསྟེན་པས་བྡོ་འཕེལ་འགྱུར། །རུང་མིན་རྒས་གསྡོབ་རིག་དང་སྟྡོབས་ཆུང་བ། །ལྟྡོ་

སྐ་ཁག་ཟགས་སེམས་ལས་ཆེ་བ་དང་། །ཁུང་རྩུབ་ཁུ་བ་ཟད་དང་རླུང་ཆེ་དང་། །མིག་

འགྲིབ་སྦང་བ་དགྡོས་པ་རྣམས་ལ་རུང་། །མེ་དྡོད་ཆུང་དང་མ་ཞུ་འཁྲུ་བ་དང་། །དེག་
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གྲུམ་དབྱིག་དུག་ཡིག་འཆུས་བད་ཀན་ཅན། །སྐྱུག་དང་སྐྡོམ་དད་ཆེ་ལ་མི་རུང་

གསུངས། ༈ །ལྡོག་གནྡོན་བཀྲེས་དང་སྐྡོམ་པའི་སྨྱུང་གནས་དང་། །སན་མ་སྡོ་བ་དར་

རིང་དངས་ཆང་བསྟེན། །སྐྱུག་ཏུ་གཞུག་ཅིང་ཕྡོ་བར་དུག་བྱུང་སྟེ། །སྟྡོབས་ལྡན་སྣུམ་

འཆྡོས་སྦྡོར་བའི་རིམ་པའྡོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྣུམ་འཆྡོས་དང་། ཁད་པར་སྔྡོ་སྦྡོར་གི་སྐྡོར་འདི་ཉིད། ནད་པ་དང་

སན་པ་དབུལ་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་ཀིས་འགྲུབ་ས་ཞིང་། རྡོ་ནུས་ཀི་ཡྡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་དང་ལྡན་པར་མ་ཟད། དེང་དུས་ལྡུམ་སན་སྦྡོར་བ་ཆེས་མང་བར་མཐྡོང་བས་

ཀང་། ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ལ་སྤྡོ་བར་གྱུར་ཏེ། གཞུང་དྡོན་རྣམས་ཆེས་ཞིབ་པར་བཀྲལ་

བ་ཡིན་ནྡོ། །འྡོན་ཀང་སྔར་སྨས་ཟིན་པ་ལྟར་གང་ཡང་སྐེ་སར་སྐེས་པ་དང་། དུས་སུ་

བཏུས་པ་དང་། དུག་འདྡོན་བྱས་པ་དང་། སྐམ་གསེད་ལེགས་ཤིང་ལྡོ་དུས་མ་ལྡོན་

པ་སྡོགས་ངེས་པར་གལ་ཆེ་ཡི། དེ་འདའི་ཞིབ་ཆ་གང་ཡང་མེད་པར། རེད་གྲགས་

སྡོགས་ལ་འདྡོད་དུ་རེ་བའི་ངང་ནས། ལྡོ་མང་ལྡོན་པས་ལྡུམ་བུ་རྒྡོག་པྡོ་འགའ་ཞིག་

གིས། ནད་པའི་སྡོག་ལ་སིང་ཁམས་ཆེན་པྡོས་ཧྡོར་ཚོད་ཀིས་ཧམ་པ་བྱེད་པ་དག་ནི། 

རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་ཕན་བདེའི་ལྡོ་ཏྡོག་གི་ཆྡོམ་རྐུན་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ། སན་སྲུང་

ཞང་བྡོན་སེ་དགུའི་བཀའ་ཆད། ལྡྡོག་མེད་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་འཁྲུལ་འཁྡོར་

མགྡོ་བྡོའི་དཀིལ་དུ་འབེབས་པའི་གནས་ཁྡོ་ན་ཡིན་ནྡོ། །

སྨས་པ། ཚེགས་ཆུང་རེད་ས་སྔྡོ་སན་སྦྡོར་བ་ཡི། །ཕུལ་བྱུང་རྡོ་ནུས་ཡྡོན་

ཏན་མཐྡོང་བའི་ཚེ། །བཤུལ་རིང་བགྲྡོད་དེ་གཅེས་ནྡོར་བཟུང་བྱས་པས། །སན་ལ་

ནུས་སྟྡོབས་ལྡན་ཡང་མཚར་དུ་རྩི། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་
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པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས། དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས། སྔྡོ་སྦྡོར་དང་སྣུམ་འཆྡོས་ཀི་

སེ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པའྡོ།། །།

སྦྡོང་བྱེད་ལས་ལྔའི་སེ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ།

༈ དེ་ལྟར་སྦྡོང་བྱེད་སྔྡོན་འགྲྡོ་སྣུམ་འཆྡོས་ཉིད། །མདྡོ་ཙམ་སྨས་ནས་སྦྡོང་

བྱེད་ལས་ལྔའི་མཆྡོག །བཤལ་གི་ལག་ལེན་སྐྡོར་ལས་ཉེར་མཁྡོ་ལ། །དང་པྡོ་རུང་

མིན་འདི་ལྟར་དབྱེ་བ་གཅེས། །རིམས་འཁྲུགས་ཚ་བ་སན་རྒྱས་དུག་སྣྡོད་ཚད། །མ་

ཞུ་སྐ་རབ་དམུ་ཆུ་བད་སྨུག་སྐྲན། །སྐྲན་ནད་ར་རིང་ཆུ་སེར་དེག་གྲུམ་མཛེ། །རབ་

རིམ་ཅན་དང་ཁད་པར་མཁིས་ནད་ཅན། །འདི་རྣམས་རུང་བའི་སྣྡོད་ཡིན་རྒས་དག་

དང་། །ཟུངས་ཟད་གདྡོན་ཅན་སྦྲུམ་མ་མེ་དྡོད་ཉམས། །གཞང་ནད་ཐུར་སེལ་ལྡོག་

དང་རླུང་ནད་ཅན། །སྐྱུག་ལང་ཅན་དང་ཟུག་རྔུ་ཁུང་འདུས་ལ། །མི་རུང་དུས་ནི་ནད་

རྣམས་རྒྱས་སྐབས་གཏྡོང་། །དངྡོས་གཞི་དང་པྡོ་ལྟྡོ་བ་བརྟགས་པའི་ཕིར། །ཨ་རུ་

མཆུ་རིང་ལྕུམ་རྩ་ཆུ་མ་རྩི། །རྒྱ་ཚ་པི་ལིང་བསྡུས་ཐང་དྡོ་འཇམ་ཉིད། །ནམ་གུང་

བཏང་བས་ལྟྡོ་བ་སི་བ་འཁྲུ། །འབྲིང་འཁྡོག་ས་ལ་ཅི་ཡང་འབྱུང་བ་མེད། །དངྡོས་གཞི་

སྤི་དང་སྡོ་སྡོའི་བཤལ་གཉིས་ལས། །དང་པྡོ་སྤི་བཤལ་དག་ལས་དག་བཤལ་
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ནི། །མཆུ་རིང་ཨ་རུའི་མཆུ་དང་དནྡ་རྡོག །ཤྲི་ཁཎ་དུར་བྱིད་དམར་པྡོ་བཞིའི། །དང་

པྡོ་ཨ་རུ་ཐལ་ཆེན་གསབ་ཏུ་གདུལ། །དན་རྡོག་སྐྡོག་ཕུད་ཕེ་མར་བཅུག་ལ་གདུལ། ། 

སེ་ཞྡོ་ ཤྲི་ཁཎའྡོ།། མར་དཀར་ཁུ་བའི་ནང་གཞུག་གདུལ། །དུར་བྱིད་རྐང་དང་ཤུན་པ་

དུག་ཡིན་པས། །དེ་བསལ་ཡྡོས་ཚན་ནང་བཅུག་གདུལ་བྱས་ཏེ། །བཞི་པྡོ་ཆ་མཉམ་

ཞིབ་བཏགས་རིལ་བུར་དིལ། །རྣྡོ་ལ་དག་པ་དེད་དཔྡོན་དག་པྡོའི་སྦྡོར། །ནད་དང་

ལུས་སྟྡོབས་གཉིས་ཀ་རྒྱས་ལ་གཏང་། །དེ་ནས་སྤི་བཤལ་རྣྡོ་ལ་འཇམ་པ་ནི། །ཐར་

ན་དུར་བྱིད་ལྕུམ་རྩ་ཨ་རུ་ར། །ཤྲི་ཁནྜྲ་སྔྡོན་བུ་ཐར་ཆུང་བ། །འདི་ལ་ཁྡོན་བུ་ཡང་ཟེར། དན་

རྡོག་དན་ཁ་དྡོང་ག་ཆུར་བསྡུས་ཏེ། །ཁཎ་སྦྡོར་གཏྡོང་མི་སྐྱུག་མི་འགིང་ཞིང་། ། ལྷེན་

སྐྲན་སྡོགས་ཀི་ཟུག་དང་རླུང་མི་སྐེ། །ལུས་ཟུངས་མི་འཇྡོམས་ཐྡོ་མཐུན་འཁྲུ་བ་

སྟེ། །འཇམ་བཤལ་དེད་དཔྡོན་བཅུར་གྲགས་ངྡོ་མཚར་སྦྡོང་། །འདི་ནི་དགྡོས་ན་རྒས་

དང་སྦྲུམ་མ་དང་། །ཟུངས་ཟད་ནད་པ་ལམ་ཁའི་མགྲྡོན་པྡོ་ཡང་། །བཏང་བཏུ་བ་དེ་

དགུན་དུས་ཡིན་ཀང་རུང་། ༈ །གཙོ་བྡོ་དེ་ལ་ལྒལ་སན་ཁ་བསྒྱུར་དུ། །བསྣྡོན་ལ་ཏིག་

ཏ་གསེར་མེ་དུག་མྡོ་ཉུང་། །བསེབས་པས་མཁིས་པའི་ནད་རྣམས་སྦྡོང་བར་

བྱེད། ༈ །སུག་སེལ་དབྱི་མྡོང་དང་ནི་ཉི་དགའ་བ། །བསྣན་པས་མཁལ་མའི་ནད་

རྣམས་འཁྲུ་བར་བྱེད། ༈ །བིལ་བ་ཨ་འབྲས་མེ་ཏྡོག་ལུག་མིག་པ། །བསེབས་པས་

མགྡོ་བྡོའི་ནད་རྣམས་སྦྡོང་བར་བྱེད། ༈ །ཨ་བ་དང་ནི་ལྕགས་དེག་ཨ་རུ་ར། །བསྣན་

པས་མིག་གི་ནད་རྣམས་སྦྡོང་བར་བྱེད། ༈ །མ་ནུ་ཤུ་ཟར་ཟྡོ་དེག་ཟར་མ་

བསེབས། །དེ་ཡིས་ཕྡོ་ལྡོང་སྦྡོས་པའི་ནད་རྣམས་འཇྡོམས། ༈ །མ་རུ་རྩེ་དང་གསེར་

མེ་བྱི་ཏང་ཀ །བསེབས་པས་སིན་གི་ནད་རྣམས་འཁྲུ་བར་བྱེད། །བ་སྤྲུ་ཡ་བཀྵ་ར་
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འྡོལ་མྡོ་སེ། །བསེབས་པས་བུ་སྣྡོད་ནད་རྣམས་སེལ་བར་བྱེད། །གཏྡོང་ཚེ་རྒས་པ་

དང་ནི་ཟུངས་ཟད་ལ། ། བསྐྡོལ་ཐང་བཏང་བས་བཏང་བཞག་རེན་པར་ཟིན། །ལུས་

ཟུངས་བཟང་ཞིང་ནད་ཀང་རྒྱས་པ་ལ། །ཕེ་མར་གཏྡོང་ངམ་ཡང་ན་རིལ་བུ་

བཟང་། །ལྟྡོ་ས་སྐྱུགས་ལང་ཅན་ལ་སྦྡོང་སན་དེ། །སན་མར་དུ་སྦར་གསང་ལ་རྒྱུན་

སྦྡོང་བྱ། །ཟས་མེད་སན་མི་འདྡོད་ལ་སྦྡོང་སན་ཉིད། །ཟས་ཉུང་དང་སེབ་བཏང་བས་

དྡོན་གྲུབ་འགྱུར། །དེ་ནས་གཏྡོང་ཚུལ་དངྡོས་གཞི་ཐྡོ་རངས་དུས། །ཐྡོག་མར་སན་ལ་

ཤིས་བརྡོད་འདི་ལྟར་བྱ། །

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཚངས་པ་སྐེད་རྒུའི་བདག་དང་ཐ་སྐར་བུ། ། 

དག་པྡོ་དབང་པྡོ་ཉི་ཟླ་ས་མེ་རླུང་། །དང་སྡོང་སན་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དང་། ། 

འབྱུང་པྡོའི་ཚོགས་ཀིས་ཁེད་ལ་སྲུང་བར་ཤྡོག །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་བདུད་རྩི་ལྟ་བུ་

དང་། །ཀླུ་རྣམས་ཀིས་ནི་གཙུག་གི་ནྡོར་བུ་དང་། །དང་སྡོང་རྣམས་ཀི་བཅུད་ལེན་ལྟ་

བུར་ནི། །ཁྡོད་ལ་སན་འདི་ཉེ་བ་གནས་གྱུར་ཅིག །༈ །ཨྡོཾ་ན་མྡོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བྷྱཻ་ཥ་ཛེ་

གུ་རུ་བཻ་ཌཱུརྱ་པྲ་བྷ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀྶཾ་བུ་དྡ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨྡོཾ་བྷྱཻ་

ཥ་ཛེ་བྷྱཻ་ཥ་ཛེ་མ་ཧཱ་བྷྱཻ་ཥ་ཛ་རཱ་ཛཱ་ས་མུངྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྡོད་དེ་ནས་ནད་པ་ཤར་

ཕྡོགས་སུ། །ཁ་བལྟས་སྦྡོང་སན་ལེགས་པར་འཐུང་བཅུག་སྟེ། །དེ་རེས་ཆུ་གྲང་ཧུབ་

འགས་ཁ་བཤལ་ནས། །ཀ་ར་ལ་སྡོགས་ཅུང་ཟད་མུར་དུ་གཞག །དེ་ནས་འགྲུལ་

བསྲུང་མི་སྨ་མི་ཉལ་བར། །ཙོག་པུར་འྡོག་རླུང་ལྷུག་པར་གྡོད་བྱས་ཏེ། །ནད་གདྡོན་

འཁྲུ་བར་བསམས་ནས་བག་ཡྡོད་གནས། །ཅི་སྟེ་སྐྱུགས་པ་འད་ན་རྡོ་གྲང་མྡོ། །སྐེར་

བདུག་དི་ཞིམ་སྣར་བསྣུམ་སྤི་བྡོ་ཡི། །སྐྲ་འཐེན་གདྡོང་ལ་ཆུ་གྲང་གཏྡོར་བྱ་ཞིང་། ། 
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ཕྲག་མགྡོ་གཉིས་མནན་སྒུལ་བསྐྡོད་མི་བྱ་གཟབ། །ལྕག་ནི་བཤལ་ཐེང་གཉིས་

གསུམ་ཁྲུས་པ་ན། །དང་ག་མེར་བ་སང་ཚེ་ཆུ་བསྐྡོར་ལྕག །ཡང་ཡང་གཏྡོང་གིས་དེ་

བཟླྡོག་ལྕག་སྔས་ན། །སྐྱུག་ལ་ཕིས་ན་ནད་མི་འགྲྡོངས་བར་གསུངས། །དེ་ཡང་ལྕག་

ལ་ཆུ་སྐྡོལ་ངེས་བཟུང་དུ། །དགྡོས་མིན་རླུང་ནད་ཅན་ལ་རུས་ཁུ་དང་། །ཟུངས་ཟད་

བུར་ཁུ་རྒྱས་ཚད་གངས་ཆུ་དང་། །ཆུ་སེར་ཚད་རིང་སྡོགས་ལ་བ་ཆུ་གཏྡོང་། །འྡོན་

ཀང་ཐུན་མྡོང་ལྕག་ཏུ་རྒྱམ་ཚྭ་ཉིད། །བཏབ་པའི་ཆུ་བསྐྡོལ་གཏྡོང་བ་ལེགས་པར་

གསུངས། །ལྕག་སྡོགས་བཏང་ཡང་འཁྲུ་བའི་ཤུགས་ཞན་ན། །ཨ་རུ་མཆུ་རྙུང་ཁུ་བ་

ལྕག་ཏུ་གཏྡོང་། །ཤེད་ཆུང་ཤེས་པ་ཟི་ཉྡོག་སྟྡོང་རྒྱུག་མང་། །རླུང་ཡིན་སྣུམ་གིས་

ལུས་ལ་བྱུག་པ་དང་། །བུ་རམ་མར་སྡོགས་མེར་བསེགས་གསུར་དུད་དང་། །རུས་

བུ་གཏྡོར་སྡོགས་རླུང་སྣ་གནྡོན་པར་བྱ། །སྦྡོང་འདྡོན་ཚད་ནི་འཁྲུ་ཐེང་མཁའ་མེ་

ལྡོང་། །སྦྡོང་རབ་སྟྡོང་པ་མཚེ་མ་འབྲིང་པྡོ་དང་། །འཁྲུ་ཐེང་ནམ་མཁའ་བསེ་རུ་ཐ་མ་

ཡིན། །བུང་ཚད་བྲེ་གསུམ་རབ་ལ་འབྲིང་པྡོ་དྡོ། །ཐ་མ་བྲེ་གང་ཁ་དྡོག་ཆུ་འད་རབ། ། 

བད་ཀན་ཅན་འབྲིང་ཐ་མ་མཁིས་པ་ཅན། །ཤེད་ཆེ་ནད་ཡྡོད་ཡང་ཡང་ལྕག་གིས་

བསྐུལ། །ཟུངས་ཟད་ནད་མ་དག་ཀང་ལྕག་འཕྲྡོ་གཅྡོད། །ནད་དག་ཆུ་རུ་འཁྲུ་ན་ལུས་

ཟུངས་སྡོགས། །བཟང་ངན་གང་ཡང་ལྕག་འཕྲྡོ་གཅྡོད་པ་ཡིན། །སྦངས་འཕྲྡོ་ཆད་

ནས་ཤ་སྡོགས་མ་བསེས་པའི། །འབྲས་སམ་ཕེ་ཐུག་ཤིན་ཏུ་ས་བ་ལ། །ལན་ཚྭ་ཉུང་

བསེས་བཏང་བས་ཁམས་གསྡོ་ཞིང་། །སན་གི་རྡོ་དང་ནད་ལྷག་ཡྡོད་ན་འདྡོན། །དེ་

ཡི་རེས་སུ་ཕེ་ཐུག་སྔ་མ་ལས། །གར་ཙམ་དེ་ནས་དེས་ཀང་གར་བ་གཏྡོང་། །དེ་ནས་

ཤ་གསར་ཚོ་ཁུ་བ་ཆུ་གཏྡོང་། །དེ་རེས་ཟ་དྡོན་ལ་སྡོགས་རིམ་གཏྡོང་གཅྡོད། །འྡོན་ཏེ་
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དེ་ནི་སྤི་ཡིན་དམིགས་བསལ་ལ། །ཚ་བ་གསར་བར་ཆུ་ལ་ཕེ་བཏབ་སྟེ། །བསྐྡོལ་

ནས་གྲང་མྡོ་ཅུང་ཟད་སྔྡོན་ལ་གཏྡོང་། །དེ་རེས་ནས་རྒྡོད་བཙོས་པའི་ཐུག་པ་

དང་། །དེ་ནས་ཞྡོ་ཆུ་བསེས་པའི་ཞྡོ་འཕྲུལ་གཏྡོང་། །ཚད་རིང་བ་ར་ལ་སྡོགས་ཤ་

གསར་གི། །ཚ་ཁུ་ཇ་དང་བསྐྡོལ་གྲང་ཆུ་ལ་སྡོགས། །བསིལ་ལ་བཅུད་དང་ལྡན་པས་

ཟས་ཀིས་བཅད། །གྲང་བཤལ་རེས་ལ་ལུག་ཤ་གསར་རིང་གི། །ཚོ་ཁུ་འཇམ་འཇམ་

ཞུན་མར་ཟན་དྡོན་སྡོགས། །རིམ་གཏྡོང་དེ་ཡང་ཚ་གྲང་སྤི་བཤལ་གསུམ། །གང་

ཡང་ཁད་མེད་བཤལ་རེས་གཅྡོད་པའི་ཟས། །ཉུང་ནས་རིམ་གིས་ཆ་བསྐེད་གཏྡོང་

བ་ལས། །དང་པྡོ་ཉིད་ནས་ཧ་ཅང་མང་གཏྡོང་སྡོང་། །ལྡོག་གནྡོན་སྦྡོང་དག་ལུས་ཀི་

ཟུངས་ཟད་དེ། །རླུང་སྐེས་མེ་དྡོད་ཤི་ན་ཟས་དང་སན། །དྡོད་བཅུད་ལྡན་པ་བསྟེན་

པས་གསྡོ་བར་བྱ། །སྦྡོང་གཞན་ནད་དེ་བསང་ཡང་མ་དག་སྟེ། །ཟས་ལ་མི་ཆད་ཟྡོས་

ཀང་འཇུར་མི་ནུས། །ནད་ཀི་སྟྡོབས་བལྟས་བད་མཁིས་འཕེལ་གྱུར་ན། །དེ་ལ་

བཀྲེས་ཤིང་སྐྡོམ་པའི་སྨྡོང་བྱས་ཏེ། །རྒྱམ་ཚྭ་སེ་འབྲུའི་ཕྡོ་བའི་མེ་གསྡོས་ལ། །ལུས་

ཟུངས་བཟང་ན་སྔྡོན་འགྲྡོ་སར་བྱས་ནས། །སྦངས་པ་བརྐྱལ་ཞིང་ངན་ན་འཇམ་རྩི་

དང་། །འྡོག་ཏུ་འཆར་འགྱུར་ནི་རུ་ཧ་གཉིས་སེལ། །སྦྡོང་ལེགས་ཕན་ཡྡོན་སྐབས་ཀི་

ནད་སེལ་ཞིང་། །བྡོ་དང་དབང་པྡོ་གསལ་ལ་སྟྡོབས་དང་ལྡན། །ཁྡོང་བའི་མེ་དྡོད་

འབར་ཞིང་ལུས་ཟུངས་བརྟན། །བཀྲེས་སྐྡོམ་དུས་འབྱུང་ལུས་ཡང་དང་ག་འབྱེད། ། 

བཤང་ལྕི་བདེར་འབྱིན་ཚེ་རིང་བདེ་བ་རྒྱས། །དེ་ནས་སྦྡོང་བྱེད་ལས་ལྔའི་ནང་ཚན་

གི། །སྐྱུགས་ལ་དངྡོས་སུ་རང་མིན་བརྟགས་པ་ནི། །ཟུངས་ངན་རླུང་ཆེ་མིག་འགྲིབ་

དི་ཆུ་འགག །རྒས་ཆེས་གཞྡོན་ཤེས་སིན་ཅན་ཤ་དུག་རྒྱས། །གཞང་འབྲུམ་ཅན་
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སྡོགས་ཚུལ་འདི་སང་བར་བྱྡོས། །དེ ་བཟླྡོག་མ་ཞུ་ལྷེན་སྐྲན་ལྕགས་དེག་

ཆགས། །ཁག་མཁིས་ཕྡོ་བར་ལྷུང་དང་མགྡོ་ནད་ཅན། །དང་ག་འགག་དང་དུག་དང་

གང་ཐབས་ཅན། །སིན་བུ་ཁར་སབ་ཕིར་བཟླྡོག་སྡོགས་ལ་རུང་། །ཁད་པར་བད་

ཀན་སྦྡོང་བའི་ཐབས་མཆྡོག་ཡིན། །མ་ཞུ་མི་འཕྲྡོད་ཟྡོས་དང་བད་མཁིས་

རྒྱས། །རྒྱུན་དུ་ལྟྡོ་སྣུམ་ལ་སྡོགས་དམིགས་བསལ་ལས། །སྤི་ལ་སྔྡོན་འགྲྡོ་བཤལ་

གི་སྐབས་དང་མཚུངས། ༈ །དངྡོས་གཞིའི་སན་ལ་རི་ཤྡོ་གང་རེད་དང་། །སྤང་ཚེར་

རིགས་གཉིས་གང་རིགས་དུར་བྱིད་དམར། །མ་རེད་ན་དཀར་པྡོ་གཏྡོང་། ཤུ་དག་ནག་པྡོ་

རྒྱམ་ཚྭ་པི་ལིང་སྟེ། །གཙོ་བྡོ་དེ་ལ་འཁྡོར་དམ་ཁ་འཛིན་སན། །མ་ཞུ་བཅའ་ལྒ་རླུང་ལ་

སྡོ་ཆ་པ། ། མཁིས་ལྡན་པ་ལ་གསེར་གི་ཕུད་བུ་དང་། །སྐྲན་ལ་དབྱི་མྡོང་དུག་ལ་བྡོང་

ང་དཀར། ། བྱང་ཁྡོག་རྣག་ལ་འབྲི་ཏ་ས་འཛིན་དང་། །མཁིས་པར་ཤིང་མངར་རྣམས་

སེབས་འཇམ་སྐྱུགས་ལུགས། །ཁུ་བར་སྦར་ལ་ནམ་ལངས་དུས་བཏང་སྟེ། །ཆུ་གྲང་

ཁ་བཤལ་མི་སྨ་མི་གྲང་བར། །གྡོས་ཀི་བཏུམ་སྟེ་ཙོག་པུར་འདུག་པར་བྱ། །དེ་ནས་

སྐྱུགས་ཉམས་དང་ག་མེད་པ་ན། །ལན་འགའ་བཟླྡོག་སྟེ་ནད་སྟེང་སྡོང་དུ་གཞུག ། 

ཟླྡོག་རྟགས་ཐུར་དུ་འཆུག་པས་སྐྱུགས་སྡོང་ལྡོང་། །གསུམ་ཙམ་མཚམས་སུ་སྐྱུགས་

པ་ལྡོག་པ་ཡིན། །དེ་ཡང་མགྡོ་དཔྱད་ཁ་སྦུབ་སར་ངར་སྐྱུགས། །ལྕགས་ནི་རི་ཤྭ་

སྤང་ཚེར་དུར་བྱིིད་གསུམ། །དུས་བཏབ་ཁུ་བར་རྒྱམ་ཚྭ་ཤུ་དག་ནག །པི་ལིང་སྦར་

ཐང་ཆུ་བསྐྡོལ་ངད་ཡལ་དང་། །སེལ་མར་གཏྡོང་ཞིང་ཕུག་རྡོན་སྒྡོ་སྡོགས་ཀིས། །གྲེ་

བར་རིགས་ཀིན་དང་སྟེ་སྐྱུགས་པར་བྱ། །འྡོན་ཏེ་གྲེ་བ་སྣད་ཀི་དྡོག་པ་དགྡོས་པ་གསུངས། 

སྐྱུགས་ཐེང་རིག་བྱེད་ཐ་མ་འབྲིང་པྡོ་རྒྱན། །ལྷ་ཆེན་རབ་སྟེ་བུང་ཚད་བྲེ་ཕེད་
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ཐང་། །གང་འབྲིང་བྲེ་དྡོ་སྐྱུགས་པའི་བྡོང་ཚད་རབ། །མདྡོག་ནི་བད་ཀན་ཐ་མ་མཁིས་

པ་འབྲིང་། །ཆུ་ཡི་མདྡོག་འད་རབ་ཡིན་ལྡོག་གནྡོན་སྡོགས། །གཞུང་ཉིད་ཧ་ཅང་

གསལ་བས་འདིར་མ་བཀྡོད། ༈ །དེ་རེས་སྣ་སན་ཞི་བྱེད་སྦྡོར་བ་ནི། །གསེར་ཤིང་སྐྱུ་

རུ་ཀ་ར་ཞུན་མར་སྦར། །སྣར་གཏྡོང་མིག་རྣ་ཟ་འགྲམ་ཀད་ནད་སེལ། །རྟ་སང་གསར་

པ་རས་བཏུམ་སྣ་རུ་བཙིར། །སྣ་ཁག་འཛག་དང་ཀད་ཁག་སྡོ་སིན་སེལ། །མར་

གསར་ཞུན་མར་སྣ་རུ་བཏང་བ་ཡིས། །ནམ་ཚོད་ཡན་གི་རླུང་ནད་འཇྡོམས་པར་

བྱེད། །འྡོན་ཀང་རིམས་གསར་འཕྲལ་རས་མྡོས་འགྱུར་གིས། །ར་རྡོ་སྣུམ་འཐུང་

རྣམས་ལ་སྡོང་དགྡོས་ལ། །སྤྡོད་ལམ་གན་རྐྱལ་སྔས་སད་མགྡོ་དཔྱངས་ནས། །ཐིག་

པ་ལྔའམ་བདུན་ཙམ་སྣར་བཏང་ནས། །དར་ཅིག་ཉལ་རེས་དུད་རླུང་བསེར་བུ་

སང་། །སྣ་སྦྡོང་དག་པྡོ་མགྲྡོན་བུ་བྡོང་ང་དཀར། །ལྒ་སྐ་ལུག་སུག་པ་བཞིའི་བསེགས་

ཐལ་དང་། །བྱང་བ་དམར་ཁ་རྒྱ་ཚྭ་དི་ཆུར་སྦར། །དེ་ལས་ཅུང་འཇམ་འབྲི་རྟ་རྒྱ་ཚྭ་

དང་། །ཤུ་དག་ནག་པྡོ་རུ་རྟ་ཤིང་མངར་རྣམས། །བ་ཆུར་སྦར་ཏེ་སྣ་ཡུ་བུ་གར་

གཏྡོང་། །བཏང་ཐང་སྔ་དྡོ་སྣབས་ལུད་དག་པར་སྦང་། །གན་རྐྱལ་གནམ་རུའི་རྒྱུད་པ་

གེན་བསང་ལ། །འཇིང་པ་བཀལ་ཏེ་མགྡོ་དཔྱད་སྣ་བུག་ཏུ། །ཐིགས་པ་དགུར་བླུག་

རྐན་ནས་ཁར་བྱུང་ན། ། འགག་ཅེས་ཕིར་ཟླྡོག་བྱ་རྡོགས་སྐད་ཅིག་མ། །འདི་ལ་བཞེད་

ཚུལ་མང་ཡང་སྐེས་བུ་དར་མ་འདུ་བ་སྡོམས་པའི་དབུགས་འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་ཡུན་ལ་བྱས་པ་

འཐད། བརྒྱ་ཕྲག་བར་ཉལ་དེས་ཀང་ཐེབ་དཀའ་ན། །དུ་བ་རལ་དང་སུག་ཕེ་སྣ་རུ་

འབུད། །དེ་ཡིས་ཚ་ཞིང་གཡའ་ལ་སྣབས་མང་འབྱུང་། །དེ་འཕྲལ་ལངས་ནས་བུས་

ཏེ་ཆུ་སེར་སྡོགས། །གང་ཡྡོད་དབྱུང་ཞིང་གྲེ་མཚུལ་དག་པས་ཕིར། །ཆུ་བསྐྡོལ་
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བཏུང་ལ་སྡོས་དཀར་མར་གསར་ཟུང་། །མེར་བསེགས་དུད་པས་བདུག་བྱ་ཕན་

ཡྡོན་ནི། །ཆམ་རྒན་མཚུལ་བར་ཞེན་དང་ཚད་པ་དང་། །གག་ལྷྡོག་རྡོང་བྲྡོས་ཆུ་སེར་

གདྡོང་ལ་ལུད། །དེ་སྡོགས་སྟྡོད་ནད་ཀུན་ལ་རུང་མྡོད་ཀང་། །རླུང་གི་མགྡོ་འཁྡོར་སྡོ་

ན་རབ་རིབ་ཅན། །རི་འཁྡོར་རྣག་ཁག་འཛག་ལ་མི་རུང་གསུངས། །དེ་ནས་ལྟ་སྦྡོས་

ཙམ་འཁྲུ་རླུང་སྐྲན་ཅན། །ཟླ་མཚན་འབྱམས་དང་ཁུ་བ་ཟད་པ་དང་། །རྒྱུ་ལྡོང་མཁལ་

སྐེད་གྲང་རྒྱས་སྟྡོབས་ཆུང་དང་། །སད་སིན་རླུང་ནད་ཀུན་ལ་མཆྡོག་གྱུར་པའི། །ལས་

ལྔའི་འཇམ་རྩི་ཇི་ལྟར་བཏང་ཚུལ་ནི། །ལུག་ཤའི་ཚོ་ཁུ་འབྲི་འྡོ་མར་ཞུན་ལ། །རུ་རྟ་

གཙང་འགྲམ་ཤུག་པ་པི་པི་ལིང་། །རྒྱམ་ཚྭ་ཨ་རུ་ཕེ་སྦར་སེ་འཇམ་སྟེ། །རླུང་ནད་

རྐྱང་བར་མཆྡོག་ཏུ་བསྔགས་པ་ཡིན། །རླུང་མཁིས་ལྡན་ལ་ཉ་སྦལ་ལྕྡོང་སྡོགས་

ཀི། །ཤ་ཁུ་བ་ཡི་ཞུན་མར་འྡོ་མ་ལ། །གྡོང་བཤད་སན་གི་སྟེང་དུ་དུར་བྱིད་

ཉིད། །བསྣན་པའི་ཕེ་སྦར་དེ་ནི་བཀྲུ་འཇམ་ཡིན། །སྐམ་སའི་སྡོག་ཆགས་ཤ་ཡི་ཁུ་བ་

དང་། །ར་ཡི་འྡོ་མ་མར་བཞུས་བཅས་པ་ལ། །གྡོང་བཤད་བཀྲུ་སན་སྟེང་དུ་སྡོ་ཚ་

བསྣན། །བཀྲུ་མ་ལྷེན་ཡིན་བད་རླུང་ལྡན་ལ་བསྔགས། །གཏྡོང་ཚུལ་ལྕེའུའི་རྐྱལ་བར་

གཏྡོང་བའི་རེས། །འྡོ་དྡོད་ཙམ་བསྡོས་ཁྡོར་གང་ཕུལ་གང་སྡོགས། །བླུགས་ཏེ་

མཚམས་བཅིང་རླུང་གཞིག་དེ་རེས་སུ། །ནད་པ་སད་མཐྡོ་སྟྡོད་དམའི་གདན་དངས་

ལ། །དེའི་དང་པྡོ་བཤང་བ་ནན་གིས་བསལ་ལ་དེ་རེས་སུ། གྡོ་གཡྡོན་ཕབ་སྟེ་རྐང་པ་གཡྡོན་པ་

བརྐྱང་། །གཡས་བསྐུམ་ལྕེའུ་ཁ་དང་གཞང་སྡོ་ལ། །སྣུམ་སྐུད་དེ་ནས་བཤང་ལམ་མ་

སྣད་པར། །ལྕེའུ་དལ་བུས་ཕུལ་ཏེ་ཚད་སེབས་ནས། །རྐྱལ་བ་བཙིར་ཏེ་སན་གཏྡོང་

ལྕེའུ་གདྡོན། །དེ་ནས་གན་རྐྱལ་ལུས་སྟྡོད་དམའ་བར་ཉལ། །འཛག་སམ་བྱེད་ན་རྐང་
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གཉིས་ཐེ་བྡོང་ནས། །བཟུང་ནས་བཏེགས་བསེག་འཕྡོང་གདབ་སར་ཡང་བསྟྡོད། །དེ་

ནས་སྔར་བཞིན་གན་རྐྱལ་དྡོ་བར་ཉལ། །ཕན་ཡྡོན་རླུང་གི་ནད་རྣམས་སེལ་བྱེད་

ཅིང་། །ལྡོག་གནྡོན་ནི་རུ་ཧ་དང་སེལ་བ་ཡིན། །དེ་ནས་མས་བསུ་དངྡོས་ལ་དུར་བྱིད་

དང་། །བུལ་ཏྡོག་ཕབ་རྩི་བྱང་བ་ལུག་སུག་པ། །དུད་པ་རྣམས་བཏགས་བ་ཆུར་སྦྡོར་

བའམ། །ཡང་ན་ཆང་བསིལ་སིགས་ལ་སྦར་བར་བྱ། །དེ་ལ་ཁ་ཚར་མཚོན་ཕྡོག་

མཁིས་པ་དང་། །སད་ཚད་ལྕུམ་རྩ་གང་ཐབ་དབྱི་མྡོང་དཀར། །སིན་ལ་སྡོག་སྐ་ལྟྡོ་

སྦྡོས་ཨུག་ཆྡོས་དམར། ། གྲང་བའི་ནད་ལ་པི་ལིང་སེབས་པ་ཡིན། །རྣྡོན་པྡོར་སྒྱུར་ན་

སྡོ་སྡོར་རེ་ལྕག་སྣྡོན། ། འཇམ་འདྡོད་ཨ་རུ་སེང་ཕྲྡོམ་ཀི་ལྕེ་དཀར། །བཙོད་དང་དུར་

བྱིད་ལྕུམ་རྩ་བ་འྡོ་དང་། ། བ་ཆུར་སྦར་གཏྡོང་མང་ཉུང་བྲེ་ཕེད་དང་། །ཕུལ་བཞི་ཕུལ་

དྡོ་གང་འྡོས་ལེགས་བཏང་སྟེ། །བཞྡོས་ཐྡོག་འྡོ་མའི་དྡོད་ཙམ་བསྡོས་ལ་གཏྡོང་། །འབྲུ་

མར་ཅུང་ཞིག་བླུགས་ཏེ། དངྡོས་གཞི་ནད་པ་སྔས་སད་སྒུར་ལ་བདུག །དེ་ནས་འཕང་གི་

བུ་གར་སྣུམ་བྱུགས་ཏེ། །གྲྡོད་པའི་དབུགས་བཏྡོན་ལྕེའུར་སྡོར་བཞི་གཞུག །བཤར་

ལམ་མ་སྣད་པར་དལ་བུས། སར་ཡང་ལྕེའུ་ཅུང་ཟད་ཕིར་འཐེན་ནས། །གྲྡོད་པའི་སན་

རྣམས་བཙིར་ཏེ་ནང་དུ་གཏྡོང་། །འགྲྡོར་མ་འདྡོད་ན་ཅུང་ཟད་གཅུས་ལ་གཏྡོང་། །རླུང་

མི་འགྲྡོ་ཕིར་སན་ལྷག་ཅུང་ཟད་འཛིན། །དེ་ནས་འཕང་ལ་རས་ཀི་ཐེམ་ཚངས་

རྒྱབ། །གཡྡོན་ཕབ་ཉལ་བས་ཕི་རུ་འབྱམས་གྲབས་ལ། །གཉིས་སམ་གསུམ་ཟླྡོག་དེ་

ལས་མང་མི་རུང་། །འྡོན་ཏེ་གཉིས་གསུམ་ཙམ་མ་ཟླྡོག་ན་མི་ཐེབ། དེ་ནས་ཕིར་ལ་འྡོང་བ་མི་

ཟླྡོག་པར། །ཙོག་པུར་འདུག་ལ་སྣྡོད་དུ་བཏང་བར་བྱ། །སྐྡོ་མ་འདུར་རམ་ཡང་ན་གང་

བུའམ། །ཁུ་བ་དང་སྦྲགས་ཅྡོང་ལེ་བྱུང་ན་ཐེབས། །མ་ཐེབ་བརྐྱལ་གཏྡོང་སན་ཅྡོར་
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འདྡོན་པའི་ཕིར། ། རྒྱམ་ཚྭ་བཏབ་པའི་ཆུ་བསྐྡོལ་གཏྡོང་བྱ་ཞིང་། །ཞག་གཅིག་ལྟྡོ་

བསྐྱུང་དེ་ཡི་སད་ནད་ མ་ལུས་པ་ འདེན། །འྡོན་ཀང་འཁྲུ་བ་འབྱམས་དང་གཞང་

ལུགས་པ། །ཚད་པ་གསར་དང་ཕྡོ་བའི་མེ་དྡོད་ཉམས། །ས་བྡོན་འཛག་པ་རྣམས་ལ་

སང་བར་གསུངས། ༈ །དེ་ནས་སྦངས་ཀི་ལྡོག་གནྡོན་རྩ་སྦྡོང་ནི། །དུས་ཀིས་གེགས་

རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་ལྡང་བས་ན། ། འདི་ལས་ཤི་ན་སམ་པའི་བཅྡོས་སྡུག་ལས། །གཞན་ལ་

གཏྡོང་དཀའ་དེ་ཡང་གཟབ་དགྡོས་ལ། །འྡོན་ཏེ་གཞུང་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་

དང་། །དེང་དུས་ཉེར་མཁྡོ་མིན་པས་རེ་ཞིག་བཞག །འདི་ལག་ལེན་བྱེད་པའི་སན་པ་ཉུང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་སྡོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྦྡོང་བྱེད་ལས་ལྔ་པྡོ་འདི་རྣམས། རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་སྦངས་

བྱའི་ནད་འཇྡོམས་པ་ལ། མཐུ་སྟྡོབས་གནམ་ལྕགས་སྤུན་ཟླར་གྱུར་བ་ཡིན་ཀང་། 

གཉེན་པྡོ་ནད་ཐྡོག་ཏུ་འཁེལ་བའམ་སྐབས་ཀི་ནད་ལ་འཕྲྡོད་པ་ཙམ་ཡིན་རུང་། སྤིའི་

འདུ་ཁམས་ལ་དཔག་ནས་རུང་མིན་སྡོགས་ཞིབ་ཏུ་མ་དཔྱད་ན། སན་དེ་བཏང་བ་དེ་

ཀ་ལྷ་བདུད་དུ་བབ་པ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཡྡོད་པས་ཞིབ་ཏུ་བརྟག་པ་གལ་ཆེ་ལ། 

དེའི་ཕིར་འདིར་ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་མྡོད་ཀང་། ད་དུང་འདིའི་གཞུང་རྩ་

འགྲེལ་དང་བརྒྱད་པ་དང་། ཟླ་ཟེར་སྡོགས་ལའང་ལེགས་པར་འདིས་སུ་གཞུག་གྡོ །

སྨས་པ། འཁྲུལ་བྲལ་གསྡོ་དཔྱད་གཞུང་ལུགས་ཏམ་བུ་རའི། །སན་སྦྡོར་

རྒྱུད་ལས་ཉེར་འཕྡོས་ནད་མེད་དབྱངས། །སན་མྡོད་ཟུག་རྔུ་འདེན་བྱེད་སྣང་ཡུལ་

དུ། །མངྡོན་འདེན་ལས་ལྔའི་འཕྲུལ་འདི་ཨེ་མ་མཚར། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའྡོ། །
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བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས་དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས། སྦྡོང་བྱེད་ལས་ལྔའི་སེ་རྣམ་

པར་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པའྡོ།། །།

དཔྱད་མཆྡོག་གཏར་ཀའི་སེ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ།

དེ་ནས་དཔྱད་མཆྡོག་གཏར་ཀའི་རྣམ་གཞག་ལས། །བཙག་བུ་ངར་མཉེན་

ཞུན་ཐར་འཐེམས་པ་ཡིས། །ལྕྡོགས་ཉེར་བཅྡོས་དབྱིབས་ལེགས་ལ་རྣྡོ་ཁད་ཀིས། ། 

སྤུ་སང་གེན་གཤྡོག་ནུས་ངེས་འཆང་དགྡོས་ཏེ། །གཏར་ཁ་གཟེ་མིན་དེ་ལ་རག་ལས་

ཕིར། ༈ །རུང་མིན་འགྲམ་འཁྲུགས་རིམས་སྐྲང་ར་དང་དེག །སུརྱ་མེ་དབལ་ཆུ་སེར་

མཛེ་ལ་སྡོགས། །མདྡོར་ན་ཚ་བ་ཁག་མཁིས་ནད་ལ་རུང་། ༈ །གདྡོན་ཅན་སྦྲུམ་མ་

ཟུངས་ཟད་བཙས་རེས་དང་། །སྐ་རབ་གཅྡོང་ཆེན་མེ་ཉམས་བད་ཀན་སྐ། །རླུང་རྐྱང་

ལས་གྱུར་ནད་རྣམས་ཀུན་ལ་སང་། ༈ །རུང་བ་ལ་ཡང་དམིགས་བསལ་ཁག་མ་ཕེ། ། 

རིམས་ཚད་མ་སིན་སྟྡོང་ཚད་དུག་མ་གསྡོད། །གཉན་ཚད་དང་ནི་ཟུངས་ཟད་ཚད་པ་

ཅན། །བདུན་སྡོར་གཏར་ཁ་ལྡང་བ་གནད་དུ་ཟུངས། ༈ །མི་རུང་བད་རླུང་ལ་ཡང་

ཁག་མཁིས་དང་། །བསྡོངས་ཚེ་གཏར་ཁ་རེགས་པ་དམིགས་བསལ་ཡིན། །གནས་

ནི་གཉན་སར་དྡོག་དང་རྩ་མདུད་དེ། །བ་གནས་འབབ་པ་སྡོགས་སུ་མི་རུང་ལ། ། 

རུང་བ་ཇི་བཞིན་འྡོག་ཏུ་ཅི་རིགས་འཆད། །དུས་ནི་བྱང་ཁྡོག་ཁག་བབས་དྡོན་ལ་

ཟིན། །ཁག་ཤྡོར་ སྣ་ཁག་དང་མངལ་ཁག་ རྒྱས་འཁྲུགས་རྣམས་ལ་ཐྡོག་མར་གཏར། ། 
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གྡོང་གསལ་རུང་ལ་གཟེར་དུས་གྲང་ཤུམ་ཆད། །རྩ་རྒྱུད་ལྕི་ལ་སྦྲིད་ཅིང་རྒྱས་དུས་

གཏར། །ཁག་བྱར་མཁིས་བྱེར་ངན་ཁག་རྩ་རུ་བྱེར། །ཟས་ཀི་ནད་རྡོ་བསངས་ལ་ཐ་

མར་གཏར། ༈ །སྔྡོན་འགྲྡོ་གཉིས་ལས་རིང་བའི་སྔྡོན་འགྲྡོ་ནི། །ནད་ཁག་ཟུངས་ཁག་

འབྲས་གསུམ་ཐང་གིས་དབྱེ། །དེ་ཡང་སྔྡོན་དུ་ཞག་ལྔ་ དེ་མ་གྲུབ་ན་མ་ཐ་ཞག །གསུམ་

སྡོགས་བསྟེན། །ཉེ་ལ་འགྲུལ་བསྲུང་མེ་དང་ཉི་མས་བསྡོ། །བསལ་སྡོགས་མཁྡོ་ཆས་

མཐའ་དག་ཚོགས་པར་བྱ། ༈ །བསལ་ལ་དཔྲལ་རྩ་ལྟག་རྩ་གསེར་དངུལ་མདྡོང་། ། 

འཚོགས་སང་ལྟག་རལ་མུར་གྡོང་རྣམས་ལ་ནི། །སིན་སྟེང་རྣ་གྡོང་རས་བསམས་

ཤིང་བུས་གཅུ། །རྩེ་ཆུང་གང་ལྟར་དེ་ནས་ཅིག་ཤྡོས་ཀི། །མཆན་ལ་ག་ཤར་བསམས་

ཏེ་ཤིང་བུས་གཅུ། །ཐྡོང་རྩར་སྐེ་བསྐྡོར་ཐིག་སྣེ་རྒྱབ་བསྣྡོལ་འཐེན། །མིག་རྩ་སྣ་རྩར་

སྐེ་བསྐྡོར་མདུན་ནས་གཅུ། །ལྕེ་རྩར་སྨྱུག་ཟུང་དར་དིལ་བར་དུ་བསྡོམ། །དཔུང་རྩར་

ལུག་གཞུག་འྡོག་ཏུ་མདུད་པས་བསྡོམ། །གཡས་གཡྡོན་ཨ་སྡོ་དྲུག་མགྡོ་ལྒང་གི་

རྩ། །རུ་ཐུང་བཤལ་རིང་གསུམ་ལ་གྲེ་ཁུང་ནས། །སྡོར་གསུམ་གྡོང་བསྡོམ་སྐྡོར་གྡོང་

ཕྲན་བུ་དང་། །དྲུག་འདུས་སྦྲན་རྩེ་སྡོར་མྡོའི་བར་ཙ་སྡོགས། །གཏར་ལ་མཁིག་མའི་

གྡོང་དུ་ཐེ་གུས་བསྡོམ། །རྩ་བྡོ་ཆེ་ལ་པུས་མྡོ་ནང་ནས་ཡར། །མཛུབ་གང་བཅལ་བའི་

མཚམས་སུ་བསྡོམ་པར་བྱ། །སབ་རྩ་རྟ་ཐུར་བྱིན་གཞུག་ལྷམ་སྒྡོག་གི །མལ་ནས་

བཅིང་ཞིང་ལྡོང་རྩ་གདྡོང་རྩ་དང་། །ཡྡོབ་གྡོ་བྱིན་ཀྡོག་རྒྱུ་རྩ་གཏར་བ་ལ། །ལྡོང་བུའི་

སྟེང་བསྡོམ་ཕྡོ་བའི་ར་རྩ་ལ། །མདུན་ཕྡོགས་ཚིགས་པ་བཅུ་པའི་ཐད་སྡོ་དང་། །ཕྡོ་

མཚན་འགྲམས་རྩར་ཟླྡོག་ཕྡོགས་དཔྱི་སྟེང་ནས། །གང་གཏར་སྒྡོ་བའི་རྩ་བར་ཐི་གུ་

བྲེས། །སྔ་མར་རྩིབ་སྟེང་ཕི་མར་དཔྱི་སྟེང་དུ། །ཤིང་བུས་གཅུས་པས་རྩ་རྣམས་
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མངྡོན་པ་སྟེ། །འྡོན་ཀང་རྩ་སྟེང་པགས་པ་མ་འཆུག་གཅེས། །ངྡོ་མཚར་སྦྲིད་ཅིང་རྩ་

རྒྱུད་སྤིང་གིས་འབྱུང་། །དེ་ནས་རྩ་དེ་ལག་པས་མཉེ་ཞིང་བསྲུབ། །གཏར་དུས་རྩ་

ཉིད་བརྟེན་ཕིར་ལག་གཡྡོན་གི། །མཐེ་བྡོས་མནན་ཅིང་ཅུང་ཟད་ཐུར་ལ་འཐེན། ། 

གཏར་ཚུར་རྩ་ཆེན་སང་གཤགས་རྩ་ཕྲན་གཞན། །འཕྲེད་བསེང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་སད་

ཆྡོད་དང་། །སྣྡོད་ཀ་ལ་སྡོགས་གཉན་ལ་ཉིས་ལེན་བསྔགས། །དེ་ཡང་ཁག་པས་

རླངས་པས་ཕན་པས་ན། །ར་ཁ་ཆེ་དགྡོས་ཆུང་ན་སྐྡོན་འབྱུང་ལ། །རྩ་དང་པགས་

པའི་ར་ཁ་མཉམ་ན་བཟང་། །རུས་སྟེང་རྩ་ལ་སྟར་སྡོ་འཕྲེད་བཙུགས་ཏེ། །ལྟག་པར་

སྡོར་མྡོས་བུ་སྐག་རེག་ཅིང་གཏར། །དེ་ནས་གཏར་རྩའི་གཏར་གནས་རགས་པ་

ནི། །ལྟག་རྩ་གཉིས་ནི་མདུད་སྡོའི་གཡས་གཡྡོན་ནས། །གེན་ལ་སྡོར་གསུམ་གཞལ་

མཚམས་རྩ་སྟེང་དུ། །ཐིག་བཏབ་དེ་ལ་གཏར་རེས་མེ་བཙས་སྲུང་། །སྐྲ་མཚམས་

ནས་བཅལ་སྡོར་བཞིའི་མཆྡོག་གསེང་འཛིན། །དེར་རྩག་བུས་གེན་ལ་གཤགས། མུར་གྡོང་

འཕར་རྩ་རེད་ས་སྒ་གསེབ་གཏར། །རྩེ་ཆུང་རྐེ་ཡི་མས་ནས་ ཡར་བཅལ་བའི། སྡོར་

བཞིར་གཏར། །རུ་ཐུང་གཞུ་མཆྡོག་མས་བཅལ་སྡོར་བཞི་དང་། །བྱིན་གཞུག་རྟིང་

པ་ནས་ གེན་ལ་ བཅལ་མཛུབ་གང་གི །ས་རུ་གཏར་ག་རེག་པ་འཁྲུལ་མེད་

ལུགས། །གྡོང་སྨས་རྣམས་དང་མགྡོ་སྐེ་ལྡོང་རྩ་གསུམ། །གང་ཡང་ཁག་ཉིད་གཅྡོད་

པར་འདྡོད་མིན་ཕིན། །སྡོམ་ཐག་མི་ཀྡོད་གཞན་དུ་ཁག་མི་འབྱུང་། །གཞན་ལ་རིགས་

དཔག་དེ་རེས་ཆ་ཡི་ཀྡོད། །ནད་རྒྱུན་རེག་མིག་ཆང་འཐུང་དྡོས་པའི་ཚེ། །མགྡོ་ན་

དཔྲལ་གཟེར་མཚོག་ལྕི་མི་མི་ཐེག །བད་མཁིས་མགྡོ་ནད་སྡོགས་ལ་མཚོག་གསང་

ཉིད། །དབྱེ་ཞིང་གཡས་གཡྡོན་གསེར་མདུང་དངུལ་མདུང་གཏར། །མིག་དམར་ལིང་
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ཐྡོང་མང་འབྱུང་མིག་རྩ་གཏར། །སྣ་བུག་ནད་ལ་སྣ་ཡི་རྩེ་མྡོ་དང་། །སྡོ་དང་མིག་ནད་

རྣ་བ་འགྲམ་པ་ཡི། །ནད་ལ་མུར་གྡོང་ཟུར་གི་ལྟག་རལ་གཏར། །སིང་ཚད་སྟྡོབས་

ཀིས་ཁ་སྐྡོམ་སྨ་བར་དཀའ། །དེ་ལ་ལྕེ་རྩེ་གཏར་ཞིང་སྡོ་ནད་ལ། །སྡོ་རྩ་རྩེ་ཆུང་

དཔུང་རྩ་གང་རིགས་གཏར། །སྐད་འགག་མྡོས་ཤིང་གྡོ་ལུ་དབུགས་མི་བདེ། །སིང་

གི་ཚད་པ་རྣམས་ལ་ཐྡོང་རྩ་གཏར། །བྱང་ཁྡོག་ཁག་བབས་དྡོན་ཟིན་རྒྱས་འཁྲུགས་

དང་། །གྡོ་འགྲམ་ཀད་སིན་སྡོ་ལ་ཁག་ཚད་རྒྱས། །དེ་སྡོགས་རྩེ་ཆུང་གང་འྡོས་གཏར་

བ་ཤིས། །སྟྡོད་གཟེར་གྡོ་ཚད་རྒྱས་དང་མགྡོ་བྡོ་ན། །དཔུང་རྩ་གཏར་ལ་གྡོ་ཚད་ནད་

སྟྡོབས་ཀིས། །ལུས་སྟྡོད་ལྕི་ཞིང་དབུགས་ཐུང་གཟེར་བ་ལ། །གྲུ་མགྡོ་སང་རྩ་གཉིས་

གཏར་གྡོ་བ་སིང་། །མཆིན་ཏྲི་པྲང་རྒྱབ་སྦྲགས་ཤིང་ན་བ་སྡོགས། །དྡོན་སྣྡོད་ཐུན་

མྡོང་སྣྡོད་ཀར་གཏར་བ་ཤིས། །གྡོ་སིང་ཁག་ལ་གྡོ་སིང་འདྡོམ་རྩ་དང་། །མིག་སེར་

ལུས་ལྕི་ཡི ་ག་འགགས་པ་ལ། །ཕྲན་བུ་དང་ནི ་མཁིས་པའི་གཤའ་རིངས་

གཏར། །མཚེར་བ་མཆིན་པ་མཆིན་ཏྲི་འགྲམ་གཟེར་དང་། །སྨུག་པྡོ་ཚ་སྐྲན་རྣམས་

ལ་རུ་ཐུང་གཏར། །སྐད་འགགས་ལུ་བ་མང་བསགས་སང་རྩ་གཏར། །རྡོ་སྟྡོད་ཕྡོ་བ་

མཆིན་པ་མཆིན་ཏྲི་རྣམས། །འཁྡོར་ཞིང་ན་དང་མཆིན་འྡོག་གཟེར་བ་ལ། །གྡོ་མཆིན་

འདྡོམ་རྩ་གཏར་བ་མཆྡོག་ཏུ་ཕན། །ཁག་མཁིས་རྐྱང་པར་མཆིན་མཁིས་འདྡོམས་རྩ་

གཏར། །ཕྡོ་མཚན་གནས་ཀི་ཁྡོག་ནད་རྒྱས་པ་ལ། །ལག་པའི་རྒྱབ་རྩ་གྲུ་འདུས་

གཏར་བར་བྱ། །རྒྱུ་ལྡོང་གནས་ལ་མཚོན་ཕྡོག་འགྲམ་པ་དང་། །རླིག་པ་སྐྲང་དང་

ལུས་ཀི་སད་ལྕི་བ། །གཞན་འབྲུམ་མངལ་ནད་རྣམས་ལ་བརླ་ནང་གི །རྩ་བྡོ་ཆེ་གཏར་

དེ་ཉིད་དཔྱད་མཆྡོག་ཡིན། ། སལ་གཞུང་རེངས་དང་ལྟག་དགེ་དཔྱི་རྐེད་
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འཁྡོར། །མངལ་ཁག་འཛག་ལ་སྒིད་ཁུང་རྒབ་རྩ་གཏར། །མཚེར་པ་སྣད་དེ་འགྲམས་

དང་ཤུ་བ་དང་། །ཟ་སྐྡོང་མཁིས་ནད་ཆུ་སེར་འྡོར་སྡོགས་ལ། །རྐང་པའི་རྟ་མཐུར་

གཏར་བས་ཕན་པར་འགྱུར། །མཁལ་མ་འགྲམ་དང་མཚོན་ཕྡོག་རྐེད་པ་ཡིས། །སད་

མི་ཐེག་དང་རྐང་བཤལ་བྱིན་པ་གཉིས། །འགས་སམ་དཔྱི་མིག་གཟེར་དང་སུར་ཡ་

དང་། །མངལ་ཁག་འབྱམས་དང་ཕིན་གཞུག་གཏར་བ་ཤིས། །སད་དུ་མཚོན་ཕྡོག་

གང་ཐབས་དི་ཆུ་འགག །མངལ་ཁག་འཛག་པ་སྡོགས་ལ་ལྡོང་རྩ་གཏར། །རྒྱུ་མར་

ཁག་རྒྱས་མགྡོ་ཡི་ཐིགས་ཀི་རྐྱེན། ། སིང་ལ་ལྷུང་དང་སིང་ནད་བཅྡོས་སྡུག་ལ། །རྐང་

པའི་རྒྱུ་ཁུག་རྩ་ལ་གཏར་བར་བྱ། ། རྐང་པའི་བྡོལ་དང་མཐིལ་སྐྲང་ཚ་འགྲབ་

བྱེད། །ཆུ་སེར་ནད་ལ་གདྡོང་རྩ་ཡྡོབ་གྡོང་གཏར། །གནད་དྡོན་སིང་གི་ཚ་བར་སྣྡོད་

ཀ་དང་། །ལྕེ་རྩ་འྡོལ་གྡོང་བར་གི་ཐྡོང་རྩ་གཏར། །དེ་བཞིན་གྡོ་བའི་ཚད་པར་གྲུ་མགྡོ་

དང་། །ལྒང་རྩ་སྐྡོར་གྡོང་རྣམས་ལ་གཏར་བ་བསྔགས། །གྡོ་སིང་གཉིས་འདྡོམས་ནད་

ལ་རྩེ་ཆུང་དང་། །གྡོ་སིང་འདྡོམས་རྩ་གང་རིགས་གཏར་བར་བྱ། །མཆིན་ཚད་རུ་

ཐུང་ལྒང་རྩ་གང་རིགས་གཏར། ། མཚེར་ཚད་རྐང་པའི་རྟ་མཐུར་གཏར་བའམ། །ཡང་

ན་སིན་ལག་རྒྱབ་རྩ་གཏར་བར་བྱ། །འདི་ཉིད་ཕྡོ་མཚེར་ཐུན་མྡོང་གི་རྩ་སྟེ་གཡྡོན་པ་ལ་གཏར་བ་

བསྔགས་སྡོ། །ཕྡོ་བའི་ཚད་པར་རྭ་སྦུབ་གྲུ་འདུས་གཏར། །མཁིས་པའི་ཚད་པར་མཁིས་

པའི་གཤའ་རིངས་དང་། །ཕྲན་བུ་གསེར་མདྡོང་བཅས་ལ་གཏར་བར་བྱ། །མཁལ་

མའི་ཚད་པར་ཐུན་མྡོང་བྱིན་གཞུག་གམ། །ཕྡོ་ལ་ཕྡོ་མཚན་འགྲམ་རྩ་གཏར་ཡང་

རུང་། །རྒྱུ་ལྡོང་ནད་ལ་ལྡོང་རྩ་གཏར་བ་དང་། །མངལ་དང་སྟ་ཟུར་འགྲམ་ལ་བྱིན་

ཀྡོག་གཏར། །ཤ་ཡི་ཚད་པར་གྡོ་མཆིན་འདྡོམས་རྩ་གཏར། །རུས་པའི་ཚད་པར་
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བྱིན་གཞུག་གཏར་བར་བྱ། །གཞུང་ལས་མཁལ་རྩ་གསུངས་པ་འདིར་བྱིན་གཞུག་

ལ་བྱེད། ལྤགས་པའི་ཚད་པ་དང་ནི་ཆུ་སེར་ནད། །མཆིན་མཁིས་འདྡོམས་རྩ་གཏར་

བས་འཇྡོམས་པར་འགྱུར། །སྟྡོད་དུ་ཟུག་ཆེ་གྡོ་རྩ་གྲུ་མགྡོ་དང་། །བྱིང་ཞིང་འཐིབས་

ལ་རུ་ཐུར་གཏར་བ་བསྔགས། །དང་ག་འགགས་ན་བད་མཁིས་གཤའ་རིངས་

གཏར། །མདྡོར་ན་བྱང་ཁྡོག་སྟྡོད་ཀི་ནད་རྣམས་ལ། །རྩེ་ཆུང་རྩ་དང་ལྒང་རྩ་གཏར་བ་

བསྔགས། །སད་ཀི་ནད་ལ་ལྡོང་རྩ་བྱིན་གཞུག་བསྔགས། །བར་གི་ནད་ལ་སྣྡོད་ཀ་རུ་

ཐུང་བསྔགས། །ནུ་འཛིང་གྲང་ནད་ལ་ཡང་འདི་ཀ་བསྔགས། །རྡོ་རྒྱབ་ནད་ལ་ལྒང་རྩ་

གྲུ་མགྡོ་བསྔགས། །ལར་ཡང་ན་བའི་ཡུལ་དང་གང་ཉེ་ཞིང་། །གང་རྒྱས་པ་ཡི་རྩ་དེར་

གཏར་བ་བསྔགས། །དེ་ཡང་ཚ་སྟྡོབས་ཆེ་ཆུང་སྡོགས་ལ་ནི། །ཐྡོག་མར་རྩ་ཆེན་དེ་

ནས་ཡས་བབ་དང་། །སྟྡོབས་ཆུང་དེ་ལས་བཟླྡོག་སྟེ་གཏར་བ་ཡིན། །དེ་ཡང་ནད་

ཚབས་ཆེན་པྡོས་བཏབ་པ་ལ། ། རྩ་ཕྲན་དག་ལ་ལེན་མང་གཏར་བ་བས། །རྩེ་ཆུང་ལ་

སྡོགས་རྩ་ཆེན་ཅིག་གཏར་བསྔགས། །དེ་ལྟར་གཏར་མིག་ཚུལ་བཞིན་མ་ཤེས་

པར། །ཧྡོར་ཚོད་གཏར་ཀ་ཟུང་དཀྲུག་ནད་ཡྡོལ་ཏེ། །སད་ཁག་སྟྡོད་དངས་གྱུར་ན་

ལུས་ཟུངས་འཆྡོར། །སྟྡོད་ཁག་སད་དུ་བབ་ན་མེ་དྡོད་འཆི། །གཉན་སའི་ནད་ལ་སྡོང་

ན་སྡོག་ཀང་འདྡོར། །དེ་ཕིར་འདི་རྣམས་གལ་གནད་ཆེ་བས་ན། །འཁྲུལ་མེད་རྒྱུད་

ཀི་དགྡོངས་པ་ཞིབ་མྡོར་བཀྡོད། །ཁག་ས་ར་ནས་ཁག་ཤུགས་དག་པ་ལ། །ས་ཞིང་

སེར་ཉམས་དི་དུག་ཆེ་ལ་སྔྡོ། །དཀར་ཁ་ཤིག་པ་ལྦུ་བ་དཀར་བ་དང་། །བེ་སྣབས་

རྣག་མཁིས་སྡོགས་ཆགས་ནད་ཁག་སྟེ། །དེས་ནི་ཟུག་འཆག་ཕན་སྐེད་ཆེ་བ་

ཡིན། །ཁག་ཆགས་སྟེང་དུ་རི་མྡོ་དམར་ནག་བྱུང་། །འབྲས་གསུམ་ཐང་བཏང་སར་
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ཡང་གཏར་ཁ་བསྐར། །དེ་བཞིན་ཁག་སྟེང་རྣག་མཁིས་ཆགས་ནའང་། །ལུས་ཟུངས་

གསྡོས་ལ་སར་ཡང་གཏར་ཁ་རེག །དམར་ཞིང་གར་ན་ཕན་སྐེད་ཆུང་བ་ཡིན། །འྡོན་

ཏེ་ཁག་ནག་རྩུབ་ཅིང་ལྦུ་བ་དམར། །རླུང་གི་ཁག་དང་སེར་ས་རྣག་དི་མནམ། །མཁིས་

པ་དམར་སྐ་འཇྡོམས་པ་བད་ཀན་དང་། །མཚལ་དང་ཚོས་ཁུ་འད་བ་ཟུངས་ཁག་

སྟེ། །འདི་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་གཏར་མི་རུང་། །དབྱུང་ཚད་ནད་ཁག་རྡོགས་

ནས་ཟུངས་ཁག་ཉིད། །དམར་སང་བྱུང་ཚེ་གཅྡོད་པ་སྡོས་ཅི་དགྡོས། །ཟུངས་ངན་པ་

ལ་ནད་ཁག་འཕྲྡོ་ལུས་ཀང་། ། རན་ཙམ་འྡོང་ནས་གཅྡོད་པ་གལ་གནད་ཡིན། །སྤིར་

ན་ལུས་ཀི་ཟུངས་ཁག་འདྡོན་པ་ནི། །སིང་གཏྡོན་པ་དང་འད་བར་གསུངས་མྡོད་

ཀི། །དྡོན་ལྔའི་གཟེར་ཟུག་གཅྡོད་དང་ཁག་གཟེར་དབྱུང་། །ཁག་གི་འྡོལ་ཁ་བསྒྱུར་བ་

གསུམ་ལ་ནི། །ཟུངས་ཁག་ཡིན་ཀང་ཅི་མང་འདྡོན་དགྡོས་ཏེ། །གཞན་དུ་སྐབས་ཀི་

དགྡོས་པ་འགྲུབ་མིན་ཕིར། །ཁག་རྒྱས་འཁྲུགས་གཟེར་བྱང་ཁྡོག་ཁག་རྒྱས་

དང་། །ཡན་ལག་སྐྲང་ཤྡོར་སྡོགས་ལ་བུངས་སྐེད་དེ། །ཁག་ཤེད་སད་དགྡོས་གཞན་

ལ་དབྱུང་བའི་ཚོད། །ཉུང་ཞིང་གཏར་ཐེངས་མང་དུ་བརེག་པ་བསྔགས། །དེ་ནས་

ལྡོག་གནྡོན་ཁག་མ་ཐྡོན་དེའི་རྐྱེན། །ལུས་གྲང་འགྲངས་དགས་ཟེད་དང་ཙག་བུ་

རྔུལ། །འགྲུལ་སྣ་ཁ་ཆུང་རྩ་དང་པགས་པ་འཆུགས། །བསལ་མ་ཐྡོག་གཏར་གཏར་

འཕྲལ་གྡོད་པ་གཅུ། །ཁག་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་དེ་མེད་འཐྡོན། །ཁག་མ་ཆྡོད་ན་ར་

ཁར་ཆུ་གྲང་འཕར། །རྡོ་གྲང་དང་ནི་ཕིང་པ་ཆུར་བཅུག་གན། །དེ་སྟེང་དཀྲིས་མས་

བསྡོམས་པས་འཆད་པར་འགྱུར། །སྐྲངས་ན་ཚྭ་དང་མར་ལ་ཁི་ཡི་སྤུ། །མེར་

བསེགས་གཞྡོབ་བསེས་ར་ཁར་བྱུགས་ལ་མཉེ། ། དེས་མ་ཐུབ་ན་རྡོ་བསེགས་སང་
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སྡོས་དང་། །མྡོན་ལུག་གྡོ་སྡོད་ཕེ་བསེས་ཟན་དྡོན་བདུག །ཁག་གིས་ཁ་རླུང་ལངས་

ནས་བརྒྱལ་ཞིང་བྡོག །དེ་ལ་གསུར་དུད་བདུག་ཅིང་ཆུ་གྲྡོགས་གཏྡོང་། །ཆུ་གྲང་ཁ་

ཕྲུ་གདྡོང་ལ་འདེབས་པར་བྱ། །ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་དེ་ཡིས་མ་ཕན་ན། །སེམས་ཅན་

གཞན་གི་གསྡོན་ཁག་དྡོན་མྡོ་བླུད། །གཏར་རེས་རླུང་སྐེས་སྣུམ་གིས་སྐུ་མཉེ་

དང་། །བུར་ཆང་རུས་ཐང་ཚོ་ཁུ་གཏྡོང་བ་དང་། །བུ་རམ་ཁ་རུ་མུར་བས་རླུང་སྣ་

གནྡོན། །ར་ཆས་བྱས་རེས་འགྲྡོ་འགུལ་གཟབ་པ་དང་། །ཁག་ངན་སྐེ་བས་ཆང་

བསིངས་ཞག་གསུམ་སང་། །སྤིར་ན་གཏར་ཁའི་སྐྡོན་ཀུན་སང་དགྡོས་ལ། །ཁད་

པར་སྔར་བཤད་དམིགས་བསལ་མ་གཏྡོགས་པར། །འདྡོན་ཚད་ཧ་ཅང་མང་དང་ཉུང་

བ་གཉིས། །མི་རུང་ནད་ལ་གཏར་དང་སྤྡོད་ལམ་ལྡོག །ཁད་པར་ཤ་གདན་སྣད་དང་

ཆུ་རྒྱུས་བཅད། །ཤ་ལྤགས་རྩ་ཡིན་ནད་ལ་སྡོང་བ་དང་། །འཕར་རྩ་བཅད་སྡོགས་

གཏར་ཁ་ཉེས་པ་ཡིས། །སན་པའི་ལག་དགྲས་བསད་པ་ཆེས་མང་བས། །འདི་ཡི་

གཞུང་དང་དགྡོངས་འགྲེལ་ཆེ་རྣམས་ལ། །ཞིབ་ཏུ་སྦངས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཆྡོད་པར་

བྱ། །ཉེས་བྲལ་གཏར་ལ་ལེགས་པའི་ཕན་ཡྡོན་ནི། །རྩ་ཡི་ནད་དང་ཁག་ངན་སྦང་བ་

དང་། །ཟུག་གཅྡོག་སྐྲང་པ་རྒྱུ་ནས་འཇྡོམས་པར་བྱེད། །འདྲུལ་བ་བརྟས་ཤིང་རྣག་ཆུ་

གཅྡོད་པར་བྱེད། །ར་ཡི་མདྡོག་ངན་བཟང་པྡོར་འབྱིན་པར་བྱེད། །ཁྡོལ་བུའི་ནད་

རླངས་འདྡོན་ལ་ལུས་སྡོམ་འབྲི། །སྐེམ་པྡོ་ཤ་རྒྱས་ནད་རྣམས་དངྡོས་སུ་འདྡོན། །དེ་

ཕིར་དཔྱད་རྣམས་ཀུན་གི་མཆྡོག་ཏུ་གསུངས། །

དེས་ན་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དག་གིས་ནི། དཔྱད་རྣམས་ཀི་མཆྡོག་གཏར་ཁ་ཇི་

ལྟར་རེག་པའི་ཚུལ་ཉིད་ལག་ཏུ་བང་ས་ཞིང་། ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་ན་མཐུ་
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སྟྡོབས་དང་ཕན་ཡྡོན། མིག་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ཅུང་ཞིབ་པའི་ལུགས་

སུ་བཀྲལ་ལ། འྡོན་ཀང་གྡོང་དུ་སྨས་ཟིན་པ་ལྟར་ཤ་ལྤགས་རྩ་དང་ཆུ་རྒྱུས་སྡོགས་

ཀི་གནད་ལ་ཤྡོར་ན་ནི། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕུང་ཚབས་ཆེས་ལྕི་བས། འདིའི་གཞུང་རྩ་

འགྲེལ་དང་། ཁད་པར་གནད་རྣམས་དུམ་བུ་གཉིས་པར་གསལ་བས། དེ་ལ་འགྲེལ་

བ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་དགྡོངས་དྡོན་དང་མཐུན་པར་སྦངས་ཏེ། ངེས་པ་དཔྱིས་ཕིན་པ་

བཙལ་ལྡོ། །

སྨས་པ། ཡིད་ཅན་གདུང་བའི་ཟུག་རྔུ་མཁེན་ལྔ་པའི། །རྩལ་ཀུན་བསྐེད་ཀང་

བང་བའི་གནས་མིན་མྡོད། །འྡོན་ཏེ་བཟྡོད་དཀའི་དུཿ ཁ་མངྡོན་སུམ་དུ། །འདྡོན་ནུས་

སན་རྒྱལ་ཐབས་མཁས་ཨེ་མ་མཚར། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས། དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས། དཔྱད་མཆྡོག་གཏར་ཀའི་

སེ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའྡོ།། །།

དཔྱད་ལྔའི་སེ་བཤད་པའི་ལེའུ།

༈ དེ་ནས་མེ་བཙའི་སྐྡོར་ལས་ཉེར་མཁྡོ་ནི། །མཁིས་ཚད་གྲང་ནད་ལ་སྡོགས་

ནད་དང་གནས། །དབང་པྡོའི་སྡོ་དང་ཕྡོ་མྡོའི་སིད་རྩར་སང་། །དེ་ལ་གཞན་པ་མ་ཞུ་

མེ་ཉམས་དང་། །སྐ་རབ་དམུ་ཆུ་གྲང་མཁིས་ཆུ་སེར་སྐྲན། །འབྲས་ལྷྡོག་སྟྡོངས་ཚད་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  263 

སྨྡོ་བྱེད་རེད་བྱེད་དང་། །ཚ་རེས་གཅྡོད་དང་རྩ་ཡི་ནད་ལ་སྡོགས། ། མདྡོར་ན་བད་

རླུང་ཆུ་སེར་ཀུན་ལ་བསྔགས། །མེ་དམིགས་མནན་ན་ཕན་སམ་མཐེབ་རེས་

འྡོང་། །རྩ་འཁྲུག་པ་དང་རྩ་ནད་གང་ལ་ཡང་། །དེ་རྣམས་ནད་ཀིས་ཚུར་བསྟན་མེ་

དམིགས་ཡིན། །སན་པའི་ཕར་ལ་འཚོལ་བའི་མེ་དམིགས་ནི། །རྒྱབ་ཀི་ཨན་སྟྡོང་

ཚིགས་པར་དང་པྡོ་ཉིད། །རླུང་གསང་སྨྡོ་འདར་འཕྡོ་ལྐུག་ནད་ལ་གདབ། །གཉིས་པ་

མཁིས་གསང་ཡིན་ཕིར་གྲང་མཁིས་དང་། །གསུམ་པ་བད་ཀན་གསང་ཕིར་གྲང་རླུང་

དང་། །མགྡོ་སྟྡོད་གྡོ་སིང་བད་མཁིས་རྒྱས་ལ་གདབ། །བཞི་པ་གྡོ་བའི་གསང་སྟེ་གྡོ་

བ་ལ། །རླུང་དང་བད་ཀན་ཞུགས་གདབ་ནད་འདི་ལ། །ལྔ་པ་གྡོ་བུས་གསང་ལ་གདབ་

ཀང་རུང་། །དྲུག་པ་སྡོག་རྩ་བདུན་པ་སིང་གསང་གཉིས། །འཕྡོ་འདར་སྨྡོ་འབྡོག་བད་

རླུང་མེ་དམིགས་ཡིན། །སྒེག་དང་སྐྱུག་དང་གྲང་ཆེ་མཆིན་ཏྲི་འཁྡོར། །མཆིན་སྐྲན་

མཆིན་པར་བད་རླུང་ཞུགས་སྡོགས་ལ། །བརྒྱད་པ་མཆིན་ཏྲི་དགུ་པ་མཆིན་གསང་

བསེག །མ་ཞུ་མིག་སེར་མཁིས་སྐྲན་མེ་དྡོད་ཉམས། །བཅུ་པ་མཁིས་པའི་གསང་ལ་

མེ་བཙའ་གདབ། །སྦྡོ་འཁྡོག་འུར་ལ་བཅུ་གཅིག་མཚེར་གསང་བསེག །ཕྡོ་བའི་མེ་

ཉམས་ལྷན་དང་ལྕགས་དེག་དང་། །སྐྲན་ནད་སྡོགས་ལ་བཅུ་གཉིས་ཕྡོ་གསར་

བསེག །བཅུ་གསུམ་བསམ་སེའི་གསང་སྟེ་གྲང་རླུང་རྒྱས། །མངལ་སྐྲན་སེམས་འཕྡོ་

ཁུ་ཁག་བླུག་ལ་གདབ། །མཁལ་མའི་གྲང་བ་བཅུ་བཞི་མཁལ་གསང་བསེག །གྲང་

རླུང་བཅྡོ་ལྔ་དྡོན་སྣྡོད་སྤི་གསང་བསེག །བཅུ་དྲུག་ལྡོང་གསང་འུར་འཁྡོག་སྐྲན་ལ་

བསེག །རྒྱུ་སྐྲན་གྲང་རླུང་ལྦུ་བ་བེ་སྣབས་འཁྲུ། །བཅུ་བདུན་རྒྱུ་མའི་གསང་ལ་མེ་

བཙའ་གདབ། །གྲང་བའི་ཆུ་ཁ་ས་དང་སི་བ་དང་། །རེའུ་ནད་ལ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལྒང་
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གསང་བསེག །བཅུ་དགུ་ཁུ་གསང་བསེག་པས་འབྱམས་རླུགས་སེལ། །ཕེན་མི་

ཐུབ་བམ་དི་མ་འགགས་པ་ལ། །ཉི་ཤུ་ཐུར་སེལ་རླུང་སྡོའི་གསང་ཉིད་བསེག ། དེ་

ནས་མདུན་གི་མེ་དམིགས་ཆེ་ལང་ནི། །སྡོག་སིང་འདྡོམས་གསང་རྐེ་སྟྡོང་རྩ་ར་

ཁུང་། །སིང་བཆུས་སྐིགས་པུ་གྲེ་བ་འགགས་ལ་བསེག །ནུ་ཕྲག་བྲང་གཞུང་དཀར་

ནག་མཚམས་ཀི་གསང་། །འཕྡོ་དང་འདར་དང་སིང་མི་དགའ་བར་གདབ། །ལྷེན་རྩེ་

ནས་ཐུང་ཡུལ་གི་ཚོན་གང་བཅལ། །ལྷེན་གསང་ཡིན་ལ་དེ་འྡོག་ཚོན་གང་དང་། ། 

གཡས་གཡྡོན་ཚོན་རེ་གཞལ་བཅས་སྐྲན་གསང་ཡིན། །དེ་འྡོག་ཚོན་གང་གཡས་

གཡྡོན་ཚོན་རེ་བཅལ། །ཁ་གསུམ་མེ་མཉམ་གསང་སྟེ་ལྷེན་སྐྲན་དང་། །མེ་ཉམས་

གྲང་རླུང་རྒྱས་ལ་རིམ་པར་གདབ། །ལྟེ་བའི་གཡས་གཡྡོན་ཚོན་རེ་ལྡོང་ཐེར་

གསང་། །དེ་ནས་སར་ཡང་གཡས་གཡྡོན་ཚོན་རེ་གཞལ། །ལྡོང་ཕུག་གསང་སྟེ་ཁ་

བཞི་ལྡོང་སྐྲན་དང་། །སྦྡོ་འཁྡོག་འཁྲུ་བ་འབྱམས་པ་རྣམས་ལ་གདབ། །ལྟེ་འྡོག་ཚོན་

གང་པ་དང་དེ་ཉིད་ནས། །གཡས་གཡྡོན་ཚོན་རེ་བཅལ་བའི་ཁ་གསུམ་པྡོ། །རྒྱུ་སྟྡོང་

གསང་དང་དེ་འྡོག་ཚོན་གང་དང་། །གཡས་གཡྡོན་ཚོན་རེའི་བར་བཅལ་ཁ་གསུམ་

པྡོ། །རྒྱུ་སད་གསང་ཡིན་འཁྲུ་དང་རྒྱུ་མ་ལ། །གྲང་རླུང་ཞུགས་པའི་ནད་ལ་གདབ་པ་

ཡིན། ། དེ་ནས་ཚོན་གང་བ་དང་གཡས་གཡྡོན་དུ། །ཚོན་རེ་གཞལ་བཅས་ཁ་གསུམ་

ལྒང་གསང་སྟེ། །གྲང་བས་ཆུ་ཁ་ས་དང་སི་ལ་གདབ། །དེ་ནས་མགྡོ་དང་ཡན་ལག་མེ་

དམིགས་ནི། །རླུང་གིས་མགྡོ་འཁྡོར་འགེལ་བུག་བྱེད་པ་ལ། །ལྟག་པའི་སྡུད་སྡོ་

གཙུག་གི་སྤུ་འཁིལ་དབུས། །མཚོག་གསང་འདུས་སྡོ་གསུམ་ལ་མེ་བཙའ་གདབ། ། 

སྨྡོ་ཞིང་ལབ་མང་བརྒྱལ་ཞིང་འབྡོག་པ་ལ། །ལྟག་པའི་སྤུ་འཁིལ་གཉིས་ལ་མེ་བཙའ་
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གཟུག །རླུང་གས་ཁ་ལྐུག་སྨ་མི་ཤེས་པ་ལ། །མ་མཆུའི་འྡོག་གི་བཤང་དེར་མེ་བཙའ་

གདབ། །ལྡོག་མའི་ནད་ཀིས་སྨ་མི་ཤེས་པ་ལ། །རྐང་པའི་ཕི་ལྡོང་སྟེང་ནས་གེན་

ཕྡོགས་སུ། །སྡོར་བཞི་བཅལ་བའི་ཆུ་བའི་བར་དུ་གདབ། །རིམས་ནད་ངུ་ལབ་འདེ་

མཐྡོང་ཅལ་ཅྡོལ་སྨ། །ལབ་མགུལ་མཁིག་མའི་ནང་ནས་དཀྱུས་ལ་ཡར། །སྡོར་བཞི་

གཞལ་བའི་ཆུ་བའི་བར་དེ་བསེག །ཕྡོ་དབང་མི་ལྡང་ས་བྡོན་ལུག་པ་ལ། །རྐང་པའི་

ནང་ངྡོས་ལྡོང་བུའི་དང་ཐད་ཀི། །ངར་གདྡོང་ཆུ་བའི་བར་དུ་མེ་བཙའ་གདབ། །རྐང་པ་

བཤལ་ཞིང་འགྲྡོ་དཀའ་ནད་པ་ཉིད། །དང་པྡོར་ལངས་ཏེ་བ་ཡི་ཕི་སུལ་རུ། །ལག་

པས་གཞལ་བའི་གང་མྡོས་གར་སེབ་སེག །ལྟག་རངས་རླིག་སྐྲངས་སྨྡོའམ་ལྐུག་པ་

ལ། །རྐང་པའི་མཐེ་བྡོང་རྒྱབ་ཀི་སྤུ་མལ་བསེག །མིག་ཚག་སྐྲངས་པའི་འབྡོག་ལ་

རྐང་པ་ཡི། །རྟིང་པའི་དེག་པ་ཆགས་མིན་མཚམས་སུ་གདབ། །རྒྱུ་ལྡོང་ཕྡོ་བ་ལ་

སྡོགས་གང་ཐབས་སུ། །ན་ལ་རྐང་པའི་ནང་ལྡོང་འཕར་རྩ་བསེག །རྒྱུ་མཚན་མེད་

པར་དངངས་དང་སྐྱུག་པ་དང་། །སྐིགས་བུ་མང་དུ་འབྱུང་ལ་སྐེ་སྟྡོང་བསེག །མཆུ་ལ་

བད་ཀན་ཆགས་དང་སྐྲངས་པ་ལ། །གཡས་གཡྡོན་སིན་ལག་རྒྱབ་ཀི་ཚིགས་མགྡོ་

བསེག །འདི་ལ་དབུས་མ་གཙོ་ཆེ། ཚང་ཆེན་གསུམ་ཀ། སྡོ་ནད་གང་ན་ངྡོས་ཀི་རྣ་དྲུང་

དང་། །སིན་ལག་རྩེ་མྡོར་མེ་བཙའ་གདབ་པ་ཤིས། །སྣ་ཁག་མང་འཛག་དབུགས་

ཀིས་གར་སེབ་པའི། །ཁག་འགྱུ་སྣ་བུག་ངྡོས་ཀི་སྤུང་མགྡོ་བསེག །གདབ་ཐབས་བཙོ་

བསེག་བསྡོ་སིག་གཞིར་གསུངས་པའི། །བཙོ་པ་འབྲས་སྐྲན་སྡོགས་ལ་མེ་གདབ་

ཚེ། །མེ་ཐེངས་ཉི་ཤུ་ཡན་ཆད་བསྐར་གདབ་བཙོ། །བསེགས་པ་བད་ཀན་སྐ་བྡོ་ཆུ་

སེར་དང་། །སིང་རླུང་ལ་སྡོགས་མེ་ཐེངས་བཅྡོ་ལྔས་བསེག །རླུང་དང་སིན་དང་རྩ་ཆུ་
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འགགས་པ་ལ། །སྤ་ཐེངས་ལྔའམ་བདུན་གིས་གྡོང་བཞིན་བསྡོ། །བསིག་པ་བྱས་པའི་

མེ་བཙའ་སྤ་ཚུགས་རིས། །དངངས་ཙམ་བསེག་གིས་ཚོས་པར་བསེགས་པ་

མིན། །བཤལ་རེས་བཙས་རེས་རྩ་ཆད་འཐུད་གསུམ་ལ། །ཧ་ཅང་བསེགས་དེག་

སྐྡོན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས། །སྤ་བ་དམིགས་སུ་བཞགས་ལ་མེ་སར་ཏེ། །སྐབས་

འགྲྡོ་བྱས་ལ་ནས་ཐྡོག་མེ་ཕབ་རེས། །ཏྡོག་སྒ་ཐྡོན་པར་ཡར་ན་ཕན་སྐེད་ཆེ། །རེས་

སུ་མི་ཤི་སྐྲ་གྲངས་མཐེབ་རྒྱས་མནན། །ཅུང་ཟད་འཆག་ཅིང་དེ་ནུབ་ཆུ་མི་

བཏུང་། །དེ་ཡིས་ལུས་བརྟས་མེ་ནུས་མཆྡོག་ཏུ་བསྐེད། །ཕན་ཡྡོན་ཟུག་གཅྡོག་རླུང་

ནད་ཁ་ཡན་གནྡོན། །ལྷེན་སྐྲན་བཤིག་ལ་མ་ཞུ་འཇུ་བར་བྱེད། །འབྲས་དང་ར་རྒྱ་ཤ་

རྡོ་ངན་པ་གཅྡོད། །རྩ་ཡི་འགྲྡོས་འཕྲང་འགགས་ལ་སྐྲངས་མགྡོ་མནྡོན། །དྡོན་སྣྡོད་སྡོ་

བསྲུང་ཆུ་སེར་འདེ་སྐེམ་སྡོམ། །དྡོད་སྐེད་དན་གསལ་ཁད་པར་བཅྡོས་བསྡུགས་

གསྡོ། ༈ །དེ་ནས་དུག་ལ་བསིལ་དུག་དྡོད་དུག་གཉིས། །དང་པྡོ་འགྲམས་འཁྲུགས་ཚ་

བས་གཟེར་བ་ལ། །ཐྡོ་རངས་སྐར་མ་བཀྲག་དུས་བངས་པའི་ཆུས། །སྟེག་གམ་ཆུ་དྡོ་

གྲྡོད་པར་བླུགས་པས་བདུག །རིམས་འཁྲུགས་ཚ་བ་བྱེར་དང་རིངས་པ་ལ། །ཐྡོ་

རངས་སྐར་ཆུ་བངས་བས་དན་པར་བྱ། །མིག་ལ་མཚོན་ཕྡོག་བཙན་ཐབས་སྐྲངས་པ་

ལ། །གྲྡོད་པར་ཆུ་བླུགས་དེ་ཡིས་བདུག་པས་ཕན། །ཤ་དུག་གྲེ་བ་ཚ་འགག་བྡོང་

དཀར་ཕེ། །ལེགས་སྦར་གངས་ཆུས་བཀང་བའི་གྲྡོད་པས་བདུག །རྒྱུ་མའི་གཟེར་ལ་

བུར་དཀར་ཞུ་མཁན་ཕེ། །སྐར་མའི་ཆུ་དང་ཉེ་བར་སྦར་ཏེ་བདུག །ཁག་མཁིས་ནད་

དང་ཚ་བའི་གང་ཐབས་ལ། །ཆུ་དབུས་རྡོ་བ་གྲང་མྡོས་བདུག་པར་བྱ། །ཚད་གཟེར་

གཡའ་ཚན་ཞྡོ་སྦར་གྲང་མྡོས་བདུག །སྣ་ཁག་མ་ཆྡོད་ཀྡོ་མྡོའི་ཆུ་གཏིང་གི །འཇིམ་
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པ་ནག་པྡོ་དེ་ཡིས་སིན་ཕྲག་དང་། །ལྟག་ཁུང་དུ་བདུག་སྐར་མའི་ཆུས་ཀང་

བདུག །སྡོ་ཡི་ཁག་ཚད་དང་ནི་རླུང་སྐྲངས་ལ། །གཡས་འཁིལ་ཆུ་ཡིན་ནང་གི་འདག་

པས་བདུག །དེག་ནད་ཚ་འབྲབ་བྱེད་ལ་སེ་ཏྲེས་ཀི། །ཕེ་དང་སྦར་བའི་བ་ཡི་ལྕི་བས་

བདུག །དྡོད་དུགས་མ་ཞུ་བ་དང་གང་ཐབས་ལ། །ལན་ཚ་ས་ངར་མེ་བསྡོས་རས་

བཏུམ་བདུག །མཚོན་ཁག་ཁུང་དུ་འཁིལ་ཏེ་འཁགས་པ་ལ། །ཆུ་ནང་རེ་བུ་མེ་ལ་

བསྡོས་པས་བདུག །མཆིན་ཁག་འཁགས་ལ་རྩིག་པའམ་བྱང་རིང་ངྡོས། །ཆར་ཕྡོག་

སང་གི་རྣམ་པ་ཆགས་པ་དེ། །ས་དུང་མ་འདེས་བསྡོས་དང་སྡོས་ཀིས་བདུག །མཁལ་

མ་གྲང་གཟེར་ཆུ་སིའི་གྲང་ནད་ལ། །སང་སྐམ་བསྡོས་པ་རས་སྡོགས་བཏུམ་སྟེ་

བདུག །བཙས་རེས་རྒྱུ་ཞབས་མཚར་ར་མཁལ་རྐེད་གཟེར། །ཤར་བལྟས་ཕི་ཁུང་ས་

རྩར་སྤུང་པའི་ས། །ཆང་གིས་བྲན་ཏེ་མེ་ལ་བསྡོས་པས་བདུག །དེ་བཞིན་སྨུག་པྡོ་

འཐབ་པའི་གང་ཐབས་ལ། །བྲག་སྐ་ཧ་བྡོ་ཆུ་ལྡོ་ཞུ་མཁན་རྣམས། །ཆུར་སྦང་བཙོས་

བདུག་དེ་ཡིས་དུག་ནད་དང་། །ཁག་སྐྲན་ཕྡོ་བར་ལྷུང་བ་འཇྡོམས་པར་བྱེད། །མ་ཞུ་

གྲང་བའི་སྐྲན་ལ་ཕུག་རྡོན་གི། །བྲུན་ཉིད་མེ་ལ་བསྡོས་ནས་བདུག་པར་བྱ། །གྲང་

ནད་སྐབས་སུ་ལྡང་ལ་སྡོ་ཕག་གམ། །ར་ཡི་དུམ་བུ་མེ་ལ་བསྡོས་པས་བདུག །སིན་

གི་གང་ཐབས་ནད་ལ་སྤྲུ་དཀར་གི། །རྩ་ལྡོ་མེ་ལ་བསྡོས་ནས་བདུག་པར་བྱ། །གཞང་

སིན་ཕུར་མྡོང་རྟ་སྦངས་མེར་བསྡོས་བདུག །གྲང་བས་གཞང་ལུག་ཆང་ངམ་འྡོ་མ་

ཉིད། །འཇམ་ཙམ་བསྡོས་པས་བཀྲུས་ལ་མ་སྣད་པར། །སེན་མྡོ་འབྲིད་ཅིང་བདར་བ་སྡོགས་

བྱེད། བཅུག་ལ་སྣུམ་གི་ཀྡོང་བུ་མེར་བསྡོས་བདུག །རླུང་གི་གཟེར་ལ་ཕི་པ་སྣུམ་ལྡན་

ཉིད། །བསེས་ཏེ་ཆུ་ནང་རྡོ་བ་བསྡོས་པས་བདུག །མཁལ་སྐེད་གྲང་བ་སྤི་ལ་གཡི་
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སྤང་གི །པགས་པའི་སྤུ་བདུག་བསྟེན་པ་མཆྡོག་ཏུ་ཕན། །ཕྡོ་བའི་གནས་དང་རྒྱུ་ལྡོང་

གྲང་བ་ལ། །ལག་མཐིལ་དྡོད་ཕབ་དེ་ཡིས་ལེགས་པར་བདུག །ཚིགས་སུལ་ཆུ་སེར་

སྦང་མ་སྐམ་པྡོ་དང་། །སྔར་བཤད་གྲྡོག་ཤིང་མེ་ལ་བསྡོས་པས་བདུག །གྲང་བས་ཆུ་

འགག་པ་ལ་འབའ་ཆ་དང་། །བྱ་བྲ་ཅེས་པ་ཕུག་རྡོན་བྲུན་གིས་བདུག །ཡན་ལག་ཆུ་

སེར་ནད་ལ་ལུག་རིལ་ཉིད། །ཆང་གིས་བྲན་ཏེ་ཅུང་ཟད་བསྡོས་ལ་བདུག །དེ་དག་

ཚེགས་ཆུང་དུག་གི་རིམ་པ་སྟེ། །ནད་ཟུག་འཕྲལ་གཅྡོག་བཟྡོད་སའི་དཔྱད་ཆྡོག་

ཡིན། །དེ་ནས་ལུམས་ཀི་སེ་ལས་ཉེར་མཁྡོ་ནི། །བ་ལུ་ཤུག་པ་མཁན་སྐ་འྡོམ་བུ་

མཚེ། །བཙོས་པའི་ལུམས་ཀི་འྡོག་ཏུ་མེ་སྦར་བའི། །རླངས་པར་འདེགས་བྱེད་བྲེས་

ལ་ནད་པ་ཉལ། །བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་རླངས་ལུམས་བྱེད་ཚུལ་ཏེ། །འགྲམས་ཚད་དུག་རྡོ་

ཚད་རིང་བྱེར་ཞིང་ཞེན། །འབྲས་རྡོ་ར་རྒན་སུརྱ་རྩ་ནད་རིགས། །ཡན་ལག་རེངས་

འཁུམ་སྒུར་པྡོ་ཤ་སྐམ་སྡོགས། །ནད་རྡོ་རིང་པའི་རིགས་རྣམས་འདྡོན་པ་སྟེ། །རང་

བྱུང་ཆུ་ཚན་དངྡོས་དང་ཁད་པར་མེད། ། བདུད་རྩི་ལྔ་བཙོས་ལུམས་ཀི་ཁུ་བ་

ལ། །ཞུགས་ཀང་རླངས་ལུམས་བསྟེན་མཚུང་འབྲས་བུ་འབྱིན། །མི་རུས་བཙའ་མ་

ཆུར་བཙོས་རླངས་ལུམས་སམ། །ཁུ་བར་ཞུགས་པའི་ཚ་རིམས་རླུང་ལྡན་ནམ། །ཆུ་

སེར་ཚ་བ་རེངས་པའི་རླུང་ལྡན་དང་། །འགྲམས་པའི་ཟུག་གཟེར་གཅྡོག་སྡོགས་ཕན་

ཡྡོན་འབྱུང་། །མཁན་པ་བུལ་ཏྡོག་ཕབ་སྦར་ཆུ་བསྐྡོལ་བའི། །ཁུ་བར་ཞུགས་པའི་ར་

རྒན་སྐྲངས་པ་དང་། །ཡན་ལག་ཞ་བ་རེངས་པ་ལ་སྡོགས་སེལ། ༈ །བཅིང་ལུམས་ཚ་

སེལ་སེ་ལས་ཉེར་མཁྡོ་ནི། །གྲྡོ་འབྲས་སྡོ་བ་སན་མ་བྲ་བྡོ་རིལ། །སན་ཆུང་ལ་སྡོགས་

འབྲུ་རྣམས་རེན་བཏགས་ཕེ། །འབྲུ་མར་རིང་པར་སྦར་བའི་ཟན་དྡོན་ལུམས། །མགྡོ་
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བཞའ་ཞྭ་ལྟར་གཡྡོགས་པ་ལན་འགའ་བྱས། །དེ་ཡིས་ཆུ་སེར་འདུས་ནས་སྐྲངས་པ་

འབྱུང་། །དེ་ཚེ་རྔུབ་རྭས་ཁག་ངན་ཆུ་སེར་འབྱུང་། །དེ་ཡིས་མགྡོ་ཆག་རྩ་བྱེད་ནད་

རྣམས་སེལ། །ཀི་ལྕེ་དཀར་པྡོ་ཞྡོ་དང་མཛོ་རྡོག་གི །ལྕི་བ་སྦར་བའི་ལུམས་ཀིས་ཚ་

གྲང་འཇྡོམས། །ཚ་བ་རྩ་ལ་བྱེར་ན་དུག་མིན་པས། །མེ་ཏྡོག་སྣ་ཚོགས་བཏུས་པའི་

ལུམས་ཀིས་གདུལ། །རྩ་དཀར་གཟའ་ཕྡོག་མཁལ་རྩ་འགྲམས་དང་བྱེར། །ག་རིལ་

ཕེ་ལ་ཆུ་རུ་བཅྡོས་ལུམས་སམ། །ཡང་ན་སྔར་བཤད་བདུད་རྩི་ལྔ་ལུམས་བསྟེན། །རྩ་

འགྲམས་པ་ལ་བསྐྲངས་པྡོར་རྩ་རྒྱུས་རེངས། །མཁན་དཀར་སྤྲུ་མ་མཚེ་ལྡུམ་སང་

སྡོས་ཕེ། །དི་ཆུ་བཙོས་པའི་ལུམས་ཀིས་གདུལ་བར་བྱ། །གྲང་སེལ་སྦང་མ་སྐམ་པྡོ་

ཕི་བའི་བྲུན། །ཆང་དཀིལ་བཙོས་པའི་སྐྡོ་མས་ལུམས་ཞུགས་པས། །ཡན་ལག་

སྐྲངས་པ་རྣག་ཏུ་འགུགས་པར་བྱེད། །ར་རིལ་བྱི་བྲུན་དི ་ཆུ་སྦར་ལུམས་

ཀིས། །མདེའུ་སྡོགས་ཁྡོང་དུ་སྡོང་བ་ཕིར་འབྱིན་བྱེད། །རྟ་རྐྱང་བྡོང་བུ་གྡོ་བུར་ཤི་

འཕྲལ་གི། །གཙོར་དྡོན་ལུམས་ཀིས་ཡན་ལག་ཆུ་སེར་འཇྡོམས། །སེམས་ཅན་སྣ་

ཚོགས་རུས་སྣ་ཆང་བཅྡོས་ལུམས། །བསྟེན་པས་རུས་དང་ཚིགས་པ་གཟེར་བ་

འཇྡོམས། །དེ་སྡོགས་ལུམས་ཀིས་ཆུ་སེར་བ་སྤྲུར་འདྡོན། །སྐྲངས་འཇྡོམས་རླུང་

འདུལ་སྐེམ་པྡོ་རྒྱས་པར་བྱེད། ༈ །དེ་ནས་བྱུག་པའི་སེ་ལས་ཉེར་མཁྡོ་ནི། །སྡུད་སྡོ་

ཚིགས་པ་དྲུག་བདུན་མཐིལ་བཞི་ལ། །མི་ཡི་ཚིལ་དང་རྐང་དང་རུས་སྣུམ་

སྡོགས། །བྱུགས་ལ་མཉེ་ཕུར་སྐམ་ནས་ཕེས་ཕིས་པས། །སིང་གི་རླུང་དང་ལག་

སྡོར་རེས་འད་བའི། །ཐྡོ་བ་དམར་ཚག་པ་དང་གདྡོན་ཅན་རིགས། །འབྲས་དང་ནད་

རྣམས་འཇྡོམས་པའི་ཐྡོ་བ་ཡིན། །དེ་ཡང་སྨས་ཟིན་བྱུག་མཉེ་ཕི་གསུམ་ནི། །འཆད་
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འགྱུར་བྱུག་པ་ཀུན་དང་ཐུན་མྡོང་ཆྡོས། །འབྲུ་མར་བྱུགས་པས་གཉིད་མེད་རླུང་

རྣམས་འཇྡོམས། །བྡོ་རྣྡོ་དན་པ་གསལ་བར་འདྡོད་པ་ཡིས། །རྩི་མར་གསར་ཞིང་

འཇམ་པའི་ཞུན་མར་བྱུག །སྨྡོ་འབྡོག་ཅན་དང་རྒྱལ་བའི་ནད་ཅན་གིས། །ལྡོ་དུས་

ལྡོན་པའི་མར་རིང་བྱུག་པ་བརྟེན། །ཆུ་སེར་པགས་པའི་ཟ་འཕྲུག་ལྡང་བ་ལ། །རྟ་རྐྱང་

བྡོང་བུའི་ཚིལ་བུའི་བྱུག་པ་བསྟེན། །མཁལ་གུད་ཉམ་ཆུང་ས་བྡོན་འཛག་པ་

ལ། །སམ་མམ་ད་བྱིད་ཚིལ་བུས་རྐེད་པ་ཉུག །ཤིག་དང་སྡོ་མ་ཧ་ཅང་མང་འབྱུང་

ན། །རི་དགས་ཤ་བའི་ཚིལ་བུས་ལུས་ལ་བྱུག །ཁི་ཡིས་རྨུག་པའི་ར་རེད་དག་མི་

འདྡོད། །དེ་ལ་ཁི་ཡི་ཚིལ་བུས་བྱུགས་པས་ཕན། །བས་ལྡག་ནད་ལ་ཕག་གི་ཚིལ་བུ་

དང་། །མུ་ཟི་ནག་པྡོ་སྦར་བས་བྱུག་པར་བྱ། །གཞན་གི་འབྲུམ་ཤུལ་ཅི་སྟེ་མི་འདྡོད་

ན། །འབྲི་མྡོག་ར་ཡི་ཚིལ་དང་སྦར་ཏེ་བྱུག །ཤུ་བ་དང་ནི་རྒྱུ་རྒན་གསྡོ་དཀའ་

ལ། །བཟྡོ་ལེགས་ཙནྡན་མར་ཁུས་བྱུག་པ་བསྟེན། །མིག་འགྲིབ་པ་ལ་ཕག་དང་བྱ་

རྒྡོད་ཀི། །ཚིལ་ལམ་འབྲི་མར་གྡོ་སྡོད་སྦར་བ་ཉིད། །རྐང་པའི་མཐིལ་དུ་ལན་འགའ་

ཉུག་པར་བྱ། །རླུང་ནད་རུས་ལ་ཞེན་ཏེ་རུས་གཏིང་ནས། །ལྷང་ལྷང་ན་ལ་བཅའ་ལྒ་

འབྲུ་མར་དང་། །སྦར་བའི་བྱུག་པ་བསྟེན་པས་མཆྡོག་ཏུ་ཕན། །ཚ་བས་གཉིད་མེད་

ཡེར་ལ་ག་རྩི་དང་། །མར་དཀར་སྦར་བས་མགྡོ་ལུས་ཁབ་བྱུག་སྟེ། །དེ་དག་སྣུམ་

གིས་བྱུག་པའི་སེ་ཚན་ནྡོ། ༈ །ལྡེ་གུ་མུ་ཟི་སེར་ནག་ར་དུག་པ། །མི་ཁིའི་བྲུན་དང་

གང་རེད་རྭ་ཡི་གཞྡོབ། །ཤུ་དག་དི་ཆུ་སྦར་བའི་ལྡེ་གུ་བྱུག །དེ་ཡིས་ལྷྡོག་པའི་ནད་

རིགས་འཇྡོམས་པར་བྱེད། །མུ་ཟི་སེར་པྡོ་ལན་ཚ་དུ་བ་རལ། །ཕབ་བཞི་མར་རིང་

དང་སྦར་ལྡེ་གུ་ཡིས། །བྱུགས་པས་ཤུ་བ་གསར་རིང་ཐམས་ཅད་སེལ། །བྱི་བྲུན་མི་
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ཡི་ནུ་ཞྡོ་གསེར་རྡོ་སྦར། །རྣག་ཡྡོད་རྣག་འདེན་རྣག་མེད་སྐྲངས་ཟུག་གཅྡོག །སད་

དཀར་ནུས་ལྡན་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་དང་། །རྟ་བྡོང་འྡོ་མ་སྦར་ཏེ་བྱུགས་པ་

ཡིས། །ར་རྒན་རྣག་འཛག་རིགས་དང་འབྲས་ཐབས་སེལ། །ཤུ་དག་ནག་པྡོ་སྡོ་མ་ར་

ཛ་དང་། །སེ་ཏྲེས་བ་ཡི་ལྕི་དང་འབྲས་བུ་གསུམ། །སྐྡོ་མགྡོ་སྐམ་ཤུལ་ས་རྩི་དང་སྦར་

ཏེ། །དེ་ནི་དབྱར་དུས་ཀི་སྐྡོ་ཆུ་སྐམ་པའི་ཤུལ་གི་གཏིང་འདྡོམ་སྐམ་པྡོ་དེ་ཡིན། བྱུགས་པས་ཚ་བའི་

སྐྲངས་པ་འཇྡོམས་པར་བྱེད། །ཁང་པའི་དུད་རྐན་སྐེར་བ་ཡུང་པ་སེར། །རུ་རྟ་དུག་

ཉུང་དར་བར་སྦར་བ་ཡིས། །བྱུགས་པས་ཤུ་ཐྡོར་ངྡོ་ཁབ་པགས་ནད་སེལ། །ཡུངས་

དཀར་ཤུ་དག་ནག་པྡོ་རྒྱམ་ཚྭ་དང་། །ཞུ་མཁན་ཞིབ་བཏགས་ཕེ་མར་བ་ཆུར་ ཆུ་རུ་

མར་བསེས་ཀང་ཆྡོག་ བསེས། །གདྡོང་བཀྲུས་ངྡོ་ཁབ་ས་ཁེམ་འབྲུམ་ཐྡོར་སེལ། །ཨུཏྤལ་

སྐྱུ་རུ་ར་དང་མར་གསར་སྦར། །ལུས་ཀུན་བྱུགས་པས་རྔུལ་འབྱམས་རིམས་ནད་

དང་། །ཚ་བ་ཕི་ཤྡོར་ལ་སྡོགས་སེལ་བར་བྱེད། །དུད་པ་རུ་རྟ་ཆུ་རྩ་རེ་ལྕག་

ཐལ། །ལན་ཚ་ཕབ་རྣམས་ཟྡོ་མདྡོང་ལ་ཆགས་པའི། །མར་དང་སྦར་བྱུག་ལྡོག་ཤུ་ཟ་

འཕྲུག་སེལ། །སྦྲུལ་ནག་པགས་པ་ནུས་ལྡན་བསེགས་པ་དང་། །ཕག་པའི་ཚིལ་བུ་

སྦར་ཏེ་བྱུག་པ་ཡིས། །ཤ་བཀྲ་བས་ལྡགས་ལ་སྡོགས་པགས་ནད་སེལ། །སྔྡོན་བུ་

སྲུབ་ཀ་ཞྡོ་དང་སྦར་བ་ཡི། །ལྡེ་གུ་བྱུགས་པས་ཟ་འཕྲུག་སེལ་བ་སྟེ། །དེ་སྡོགས་

བྱུགས་པའི་སྐབས་ཀི་ནད་འཇྡོམས་ཤིང་། །ཚེ་རིང་དབང་པྡོ་གསལ་བ་འགྱུར་ཞེས་

གསུངས། ༈ ། དེས་ན་དཔྱད་ཀི་ལྡོག་གནྡོན་ཐུར་མ་ནི། །བཅྡོས་བསྡུས་ནད་ཀི་

གཉེན་པྡོར་བསྔགས་མྡོད་ཀང་། །དེང་དུས་གཉན་སྡོགས་གེགས་རྐྱེན་ཆེས་བསྡོ་

བས། །ལག་བངས་དཀའ་ཕིར་རེ་ཞིག་མ་བྲིས་ལ། ༈ །ཞར་བྱུང་རིམས་ཆུང་སྤི་དང་
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བྱེ་བྲག་ལས། །སྤི་ལ་སྔགས་དང་རས་གཉིས་དང་པྡོ་ནི། །རང་ཉིད་མཐུ་སྟྡོབས་

བདག་པྡོའི་སྐུར་བསྐེད་ནས། །ༀ་ཧི་དེ་བ་ལེ་ཁ་ཕུར། ཨ་རི་ཕུར། བི་ཕུར་སྡོད། བི་

ཧུབ་སྡོད། མུར་ཡ་སྡོད། ཀུ་མར་ཡ་སྡོད། ལ་ཙི་སྡོད། བནྡ་བནྡ་སྡོད། བཛྲ་པ་ཎི་པ་

ནེ་སྡོད། ཧི་དེ་ཧི་དེ་སྡོད། རི་ཀ་ཛྙཱ་ནན་སྡོད། མ་མ་དུ་རུ་སྡོད། སུ་ཙ་ཡྡོ་གི་ནི་སྡོད། 

ཞེས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རེའི་རྒྱུན་བསེན་བྱ། །ཡུལ་ཕྡོགས་རིམས་ཡྡོད་རང་བསྲུང་

ནང་རེ་བཞིན། །སུམ་བརྒྱ་རེ་བཟླ་རིམས་ནད་གསྡོ་བའི་ཚེ། །སྔ་དགྡོང་གྡོང་སྟེ་

གསུམ་གང་མ་ཆག་བཟླ། །ཡང་ཅིག་སྔགས་འདི་བཟླས་ཀང་རིམས་ནད་ཁྡོག །ཨྡོཾ་

མུག་ཐུམ་སར་མུག་ཐུམ་ཏེ་ཙ་མུག་ཏེ་ཐུགས་ཐེ་ཕུར་སྡོད། ནི་ཕུར་སྡོད། ནད་སྡོད། 

རིམས་སྡོད། དལ་སྡོད། ཡམས་སྡོད་སྭ་ཧཱ། སྔ་དགྡོངས་གྡོང་ལ་བརྒྱ་ཕྲག་རེ་བཟླས་

ནས། །མཆིལ་མ་སིན་ལག་ལ་བཏབ་དེ་ཉིད་ཀིས། །རྐང་མཐིལ་དི་མ་སྣུར་ལ་སྣ་སྡོར་

བྱུག །རས་ཀིས་བསྲུང་པ་བཙན་དུག་ཆྡོས་སན་དང་། །ཤུ་དག་གུ་གུལ་མུ་ཟི་ག་

བའི་རྩི། །བྱ་རྒྡོད་སྡོས་དང་སྡོག་སྐ་དི་ཆེན་ཉིད། །ཆུར་སྦར་རིལ་བུ་དིལ་ཏེ་ནང་རེ་

བཞིན། །སུམ་ཡར་བཏང་སྡོགས་རིམས་ནད་འགྡོག་པར་བྱེད། །བཙན་དུག་ག་རྩི་མུ་

ཟི་སེར་དང་ནག །སྡོས་དཀར་གུ་གུལ་སྡོག་སྐ་ཤུ་དག་ནག །དར་རམ་རས་ཀིས་

བཏུམ་པའི་ཁྡོལ་བུའི་ཐུམ། ། རྐེད་བཏག་ནང་རེ་བཞིན་དུ་སྣ་ཡི་སྡོར། །དི་མ་བསྣམ་

སྡོགས་ལེགས་པར་བཅང་བ་ཡིས། །རིམས་ནད་བསྐལ་བའི་ཞུགས་ལྟར་ཚ་

ནའང་། །རང་ལུས་གཞྡོམ་བྲལ་རྡོ་རེའི་ཕ་ལམ་འགྱུར། །སྐབས་མེད་རང་གི་དི་ཆེན་

དི་ཆུ་ཡི། །བར་སྤུའི་བུ་ག་དགུ་དང་ཚངས་བུག་བསྲུངས། །ཁད་པར་ཚ་རིམས་

བསྲུང་ལ་སན་པ་རང་། །དཔལ་ལྡན་མཐུ་སྟྡོབས་བདག་པྡོའི ་སྐུར་བསྐེད་
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དེ། ༈ །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ་བ་མ་འྡོད་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྡོ། །བདག་ཅག་རིམས་

ནད་ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་དུ་གསྡོལ། བསྐབ་ཏུ་གསྡོལ། མེད་པར་མཛད་དུ་

གསྡོལ། རྨུགས་པ་སངས་བར་མཛད་དུ་གསྡོལ། ཏདྱཐཱ། ཨྡོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བཛྲེ་

སར་བྱེ་ཏི་ཏ། ཧ་ན་ཧ་ན། བཛྲ་ན་སྭཱ་ཧཱ། ཐུང་ཟིན་བུ་ཐུང་ཟིན་བུ་སྡོད། ལང་ལང་ལིང་

ལིང་སྡོད། མེ་མེ་སྡོད། ལམ་ལམ་སྡོད། དབལ་སྡོད། ཚ་བ་མེའི་དབལ་སྡོད། ཞེས་

པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་སྣ་རུ་གདབ། །ག་བུར་ཅུ་གུར་ལི་ཛཱ་སུག་ཀ་ ཅུ་གང་གུར་གུམ་

ལི་ཤི་ཛཱ་ཏི་སུག་སེལ་ཀ་ཀྡོ་ལ། དྲུག །ཙནྡན་དཀར་དང་བསེ་རུ་ཨ་ག་རུ། །ག་རྩི་ག་དུར་ཀ་

ར་ཨུཏྤལ་སྡོགས། །དི་ཆུ་རིལ་བུར་དིལ་ལ་ནང་རེ་བཏབ། །ག་བུར་ཛ་ཏི་ཙནྡན་

དཀར་པྡོའི་དི། །སྣ་རུ་བསྣམ་པས་ཚ་རིམས་ཁྡོག་པར་འགྱུར། །འབྲུམ་སྲུང་ཙནྡན་

དཀར་པྡོ་ག་བའི་རྩི། །ཤིང་ཀུན་ཤུ་དག་མུ་ཟི་དི་ཆུ་དང་། ། སྦར་ནས་ཁྡོང་གཏྡོང་ག་

རྩི་ཙནྡན་དཀར། །གུར་གུམ་མུ་ཟི་གུ་གུལ་སྡོག་སྐ་རྣམས། ། དི་ཆུ་སྦར་བ་ལུག་བྱུང་

ག་བའི་རྩི། །ཤིང་ཀུན་གུ་གུལ་རྡོ་དེག་སྐེར་བ་དང་། །སྡོག་སྐ་སྦར་བའི་དུ་བ་སྣ་རུ་

བདུག །༈ །ཧེ་བྷ་ག་ཝན་མཉྫུ་ཤྲི་ཀུ་མ་ར་སར་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ་སམྷུ་ད་ཏད་ཏ་སར་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ན་གེ་ཏི་སར་པ་ཏ་ནན་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཏདྱ་ཐཱ། ཤམ་མེ་ཤམ་མེ་ཤམ་ཤམ་ནེ་ཡ་སྭཱ་

ཧཱ། ཞེས་པ་སན་མར་སྟྡོང་བཟླས་སྐེ་ལ་བཏགས། ནང་རེ་སྔགས་དེ་བརྒྱ་རེ་མ་ཆག་

བཟླ། ༈ །གག་ལྷྡོག་སྲུང་ལ་རང་ཉིད་ཁྱུང་དུ་སྡོམ། །ༀ་ལྷང་ལྷང་ཙིར་ཙིར་ཀྲིཏ་ཀྲིཏ། 

ཤག་ཤག་ཤེལ་ཤེལ། ཐུམ་ཐུམ། བེ་དུ་བེ་དུ། ལྷྡོག་པའི་བུ་སྤུན་བདུན་དང་། འབྲས་

ཀི་བུ་སྤུན་གསུམ་དང་། མཛེ་བྡོ་ཧ་མཛེ་བྡོ་ཧ། རྒྱུད་ཀིས་འགར་མཛེ་སྡོ་ཧ་མཛེ་སྡོ་
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ཧ། ཞེས་བྲིས་པའང་འདུག་པས་གང་དག་དཔྱད། ད་ཧྡོ་ད་ཧྡོ། བྱ་ཀྲི་ཏྲི་བྱཾ་ཏྲི། མུགས་རྒྡོད་པྡོ་

ཆིག་བདུད་སྭ་ཧཱ། ཞེས་པ་ནང་རེ་སྟྡོང་བཟླས་ཕག་སྣ་དང་། །འཛིམ་པ་ཤུ་དག་གུ་

གུལ་ག་བའི་རྩི། །མུ་ཟི་ཕུར་པ་སྡོགས་བཏབ་བྱ་ཁྱུང་ལྔའི། །རིལ་བུ་ཚད་ལྡན་གང་

བཤད་ཁྡོང་པར་གཏྡོར། །རྒྱུ་གཟེར་བསྲུང་ལ་རང་ཤིའི་ཐྡོད་པ་དང་། ། ཆྡོས་སན་དི་

ཆུ་སྦར་གཏྡོང་ག་བུར་དང་། །བཙན་དུག་ཛ་ཏི་སྡོག་སྐ་ག་བའི་རྩི། །སང་སྡོས་ཡུངས་

དཀར་ཤུ་དག་མགུལ་དུ་བཏགས། ཏདྱཐཱ། ཙ་བ་མ་རུ་རུ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་བྲུཾ་ནི་ས་མ་པུ་

ཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སིདྡི་བདག་ལ་སྲུངས་ཤིག །ཅེས་པ་ནང་རེ་སྟྡོང་ངམ་བརྒྱ་ཕྲག་བཟླ། ༈ །དེ་

ནས་ཆྡོམ་སྲུང་སྔགས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། །ཨྡོཾ་ཨཱ་ལྡོ་དཀར་པྡོ་ཤེས་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་འདི་

གཞན་ལ་ངག་མ་འདེས་པ་ཡི། །ཞྡོགས་པར་སྟྡོང་ངམ་བརྒྱ་བཟླས་སྣ་སྡོར་

འབུང་། །ཀ་ཡེ་ཆེར་སིགས་མ་ངམ་ཐང་ཆེན་པྡོར། །འགྡོ་བའི་ནད་རིམས་གསྡོ་

དཀའི་མཐྡོར་བྱེད་ཀི། །སྤུན་ཟླར་རྩེན་རྣམས་རྡོ་རེའི་རྭ་གུར་འདིར། །ཞུགས་དང་མི་

བསླུ་དང་སྡོང་ཞལ་མཆེས་ཡིན། །

དེ་དག་གི་འདུ་བ་འཁྲུག་པའི་གཉེན་པྡོ་མཐར་ཐུག །དཔྱད་ཆྡོག་རྣམ་པ་ལྔ་

དང་། ཞར་ལ་འགྡོ་ནད་སྲུང་བའི་མན་ངག་རྣམས་དང་བཅས། ནག་འགྲྡོས་བཀག་

ཆྡོག་གི་ཚུལ་དུ་ལེགས་པར་བཀྡོད་པ་བཅས་ཀིས། གསྡོ་དཔྱད་ཀུན་གི་རྒྱལ་པྡོ་

དཔལ་བདུད་རྩི་སིང་པྡོའི་རྒྱུད་ཀི་དུམ་བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལག་

ལེན་རྣམས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསལ་བར་སྟྡོན་པའི་སྔར་མེད་པའི་ལྷན་ཐབས་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏྡོ། །

སྨས་པ། འདུ་འཁྲུག་ཝ་སྐེས་ཚོགས་པའི་ཁྱུར་ལྡོང་ཚེ། །ཟུག་རྔུའི་རང་སྐད་
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ཕྡོགས་སུ་འཐྡོན་མྡོད་ཀང་། །དཔྱད་ལྔ་རི་དགས་རྒྱལ་པྡོའི་སྦར་ཁིམ་དུ། །ཚུད་

དངྡོས་ལྟ་ཅི་ང་རྡོ་ཡིས་ཀང་དཔྡོག །ཅེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས། དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས། དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས། དཔྱད་ལྔའི་སེ་ ལས་ཕི་མ་

བཞིས་ དང་། ཞར་ལ་རིམས་བསྲུང་གི་སྐྡོར་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པའྡོ།། །།

གཅེས་དགུའི་མན་ངག་ཞལ་སྐྡོང་གི་ཚུལ་དུ་བཀྡོད་པའི་ལེའུ།

ༀ་ཨཱ་ཐ། སར་ཡང་རྒྱ་ཆེན་གཞུང་ལ་སྣང་བྱེད་དཀྱུས། །བསིངས་ཏེ་ཚད་

ཐུབ་ཉེར་མཁྡོའི་སན་སྦྡོར་འགའ། །ཟླ་བྲལ་གཞུང་ལུགས་མཆྡོག་གི་ཞལ་སྐྡོང་དུ། ། 

དགྡོད་ལ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པས་གནང་བ་སྡོལ། །དེ་ལ་ཐྡོག་མར་རྐང་འབམ་འཆྡོས་

པ་ལ། །དང་པྡོ་ནད་འདི་སྡུད་པར་བྱེད་དགྡོས་པས། །ཨ་བར་སྐྱུར་གསུམ་སེ་ཏྲེས་

དབང་པྡོ་ལག །སེང་ཁྡོམ་འབྲུག་རུས་ཏིག་ཏ་བསྡུས་པའི་ཐང་། །དྡོ་འཇམ་གཏྡོང་ཞིང་

རེས་འགའ་འབྲས་གསུམ་ཐང་། །སེལ་ཏེ་བཏང་བས་བྱེར་བ་སྡུད་པར་བྱེད། །ཡང་ན་

འབྲས་གསུམ་སེ་ཏྲེས་བ་ཤ་ཀ །ཏིག་ཏ་སེང་ལྡེང་སྡོས་དཀར་ཙནྡན་དཀར། །གུར་

གུམ་བསྡུས་ཐང་འབྲས་གསུམ་ཐང་དང་སེལ། །འབམ་ནད་བྱེར་བ་སྡུད་པའི་ཕགས་

ཤིང་ཡིན། །ཨ་རུ་གསེར་མདྡོག་འུ་སུ་སྐྱུ་རུ་ར། །མ་ནུ་ཨ་ཕག་གཟེར་འཇྡོམས་ཀྡོ་

བྱི་ལ། །གྡོ་རུ་སེ་ཏྲེས་བ་རུ་ཙནྡན་དམར། །གསེར་མེ་གུ་གུལ་མཛོ་ཤིང་བ་ཤ་ཀ །རེ་
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སྐྡོན་ཧྡོང་ལེན་སྦར་བའི་ཐང་བཏང་བས། །སྟྡོད་སད་བར་གི་གཟེར་རིམས་ཁག་རླུང་

འཐབ། །འབམ་སྡོགས་བྱེར་ཞིང་ཞེན་པས་ནད་ཀུན་སེལ། །ཡང་ན་བདུན་ཐང་སྟེང་དུ་

ཀྡོ་བྱི་ལ། །ཨ་དཀར་ཛཱ་ཏི་ཚེ་སྔྡོན་སིང་ཞྡོ་ཤ །རུ་རྟ་གུ་གུལ་དཀར་ནག་རེ་སྐྡོན་

པ། །ཧྡོང་ལེན་པདྨ་ནཱ་ག་གེ་སར་དང་། །ཁག་སྐེམ་དར་ཡ་སྐན་སྦར་གསེར་ཐང་གི ། 

འབམ་རིགས་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་ཁག་རླུང་འཐབ། །ཚ་བ་རླུང་བྱེར་ཞེན་དང་སིང་

སྡོག་ན། །སེལ་ཏི་གུ་ཎའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཟུར་མཁར་ལུགས། །ཡང་ན་ཨ་རུ་གསེར་

མདྡོག་ཀྡོ་བྱི་ལ། །བ་རུ་སེ་ཏྲེས་སེང་ལྡེང་སྐྱུ་རུ་ར། །ཨར་ནག་ཛཱ་ཏི་ལི་ཤི་ཙནྡན་

དམར། །ཚེ་སྔྡོན་རུ་རྟ་མཛོ་ཤིང་བཙོད་དང་སྐེགས། །མ་ནུ་སྟག་ཚེར་ལྒ་སྐ་གུ་གུལ་ 

འདི་ལ་གུ་གུལ་དཀར་ནག་སྐབས་དང་སྦར། ཐང་། །གཏྡོང་ཞིང་སྟྡོད་དུ་ཁ་ལྕེ་སྐམ་པའི་

དུས། །དེ་ལ་སྡོ་ཕག་འུ་སུ་སྟབ་སེང་དང་། །སད་དུ་བབ་པའི་དུས་ན་ཐང་དེ་ལ། ། 

གཟེ་མ་ལྕམ་བ་སིག་སིན་གསེར་ཕེ་བཞི། །སྣྡོན་ཚུལ་སྐབས་དང་སྦར་བ་མན་ངག་

སྟེ། །འབམ་རིགས་གེན་ལྡོག་ཁག་མཁིས་སྟྡོད་གཟེར་དང་། །དབུག་ཐུང་རྔམ་སྡོགས་

སེལ་བའི་བདུད་རྩི་རུ། །མཁས་གྲུབ་གུ་ཎའི་མྡོང་གྲུབ་ཚད་མའི་གནས། ༈ ། དེ་ནས་

རྐང་འབམ་གསྡོ་བ་དངྡོས་གཞི་ནི། །བསྡུ་ཐང་སྔ་མ་གཉིས་པྡོ་གང་བཏང་

ཡང་། །འདུས་རྟགས་ཕྡོ་ལྡོང་སྦྡོ་འཁྡོག་རྒྱུ་སྟྡོད་གཟེར། །ལག་པའི་རྐང་ཁྡོལ་འཁིག་

མའི་ཚིགས་པ་ན། །རིང་སྐྲངས་མགྡོ་བྡོ་ན་ཞིང་སྣ་ཁག་འཛག །འདུས་པའི་རྟགས་

ཡིན་དེ་དུས་འབེབ་དགྡོས་ལ། །འབེབ་སན་ཕྲི་སྣྡོན་སྐབས་དང་སྦར་བ་ཡི། །ཨ་

དཀར་སྡོ་ལྔ་གཏྡོང་བ་མཁས་པའི་ལུགས། །དེ་ཕིར་འདི་ཡི་འཕྲི་སྣྡོན་བཤད་པར་

བྱ། ། དེ་ཡང་འབེབ་སན་སྐབས་འདིར་གཉེན་སན་བཞི། །འཕྲི་དགྡོས་གཞན་དུ་
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འབམ་ནད་འཐྡོར་བར་འགྱུར། །བསྣན་བྱ་གི་ཝཾ་བྲག་ཞུན་པྲི་ཡང་ཀུ། །གསུམ་པྡོ་ཆ་

ཆུང་རེ་བསྣན་ཀྡོ་བྱི་ལ། །ན་ག་གེ་སར་སྡོས་དཀར་གསུམ་པྡོ་ནི། །འདབ་འཕང་དུ་

བསྐེད་ཞིབ་བཏགས་སན་ཐུན་རེར། །གསེར་ཞྡོ་གསུམ་རེའི་བུང་ཙམ་ཞག་མང་

བར། །བཏང་བས་བྱང་ཁྡོག་སྟྡོད་ཀི་ཟུག་ཞི་ནས། །རྐང་པ་གཟེར་ཞིང་སྐྲངས་ན་ཕན་

རྟགས་ཡིན། །དེ་ཚེ་སྡོས་ཆུང་བཅྡོ་ལྔ་ཚད་ལྡན་སྟེང་། །དངུལ་ཆུ་མུ་ཟི་ཀླུ་བདུད་སིག་

སིན་རྣམས། །སྦར་བའི་ཀླུ་བདུད་བཅུ་དགུའི་ཕེ་མའམ། །ཁྱུང་ལྔའི་སྟེང་དུ་གུ་གུལ་

སིག་སིན་དང་། །གུར་གུམ་བསྣན་པའི་ཕེ་མ་གང་ཡང་རུང་། །གཉན་མགྡོ་མ་ཆུམ་

བར་དུ་བསྟན་པར་བྱ། །ཅི་སྟེ་རླུང་གིས་རྡོ་སྟྡོད་ན་གྱུར་ཚེ། །འཕྲི་སྣྡོན་མེད་པའི་ཨ་

གར་སྡོ་ལྔའམ། །ཡང་ན་ཀྡོ་བྱི་བདུན་པ་བཏང་ཡང་ཕན། །གཉན་མགྡོ་ཆུམ་རྟགས་རྩ་

ཡི་འཕར་གྲངས་ཉུང་། །ཆུ་མདྡོག་སེར་དང་ལྦུ་བ་ཆིལ་གིས་འྡོང་། །ཟུག་དང་སྐྲངས་

ཀང་ཅུང་ཟད་འབྲི་བ་ཡིན། །དེ་ཕིར་གྡོང་གི་གཉན་སན་བཏང་བ་ཡིས། །གཉན་མགྡོ་

ཆུམ་པའི་རྟགས་རྣམས་གང་ཤར་བ། །དེ་ཚེ་ལ་བཅྡོས་བྱེད་པ་གནད་ཀི་དྡོན། །འདི་

ཡང་སྔ་ན་འབམ་ནད་སྟྡོད་དུ་རྒྱུག །ཕི་ན་ཞ་ཞིང་ནད་སྟེང་ཐྡོན་མི་འགྱུར། །དེ་ཕིར་

རན་མིན་བརྟག་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །དེས་ན་འགྲྡོ་ལ་བརྩེ་བའི་བསམ་པ་ཡིས། །འདི་

ཉིད་ཅུང་ཟད་བཤད་དྡོ་གུས་པས་ཉྡོན། །ནད་པའི་དི་ཆུས་དཀར་ཡྡོལ་མདྡོག་

མཚུངས་ཉིད། །ཕེད་ཙམ་བསྐང་བ་ལྕགས་མགུའི་མཐིལ་དུ་བསྒིག །ཀར་ཡྡོལ་

གཅིག་ནང་ལ་ཕུག་ཅུང་ཟད་འདེབས། །དེ་ནས་ལྕགས་མགུར་ཀར་ཡྡོལ་ཕེད་ནུབ་

པའི། །ཆུ་གཙང་བླུགས་ཏེ་ཁ་བཀབ་ཐབ་ལ་བཀལ། །མེ་བཏང་ལྕགས་འགུའི་ཆུ་དེ་

ཁྡོལ་བའི་ཚེ། ། ཕྡོག་སྟེ་དཀར་ཡྡོལ་ཆུ་ལ་བལྟས་པ་ན། །ལ་ཕུག་བཏབ་པའི་ཆུ་དེ་
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གཅིག་ཤྡོས་ལས། ། དམར་རམ་སེར་ན་ལ་ཕུག་གཏྡོང་མི་རུང་། །འད་ན་བཏང་རུང་

ཙམ་དང་གཅིག་ཤྡོས་ལས། །དངས་ཤིང་སྔྡོ་བ་གཏྡོང་དུས་འཁྲུལ་མེད་ཡིན། །དེ་

ནས་ལ་ཕུག་གཏྡོང་ཚུལ་དངྡོས་གཞི་ནི། །ལ་ཕུག་བཀུ་ཞིང་བརར་ཏེ་རས་ལ་

འཚག །ཁུ་བ་དངས་སིགས་ཕེས་པའི་དངས་མ་ལ། །པྲི་ཡང་ཀུ་དང་སྟག་ཤ་གུར་

གུམ་དང་། །རྒྱ་ཚྭ་ཀླུ་བདུད་རྡོ་རེ་ཆུ་རུག་པའི། །ཕེ་མ་བཏབ་སྟེ་དཀྲུག་ནས་ནུབ་

གཅིག་བསལ། །གཏྡོང་ཚེ་ཐྡོག་མར་བྱ་སྡོང་གང་ཙམ་དང་། །དེ་ནས་རིམ་བསྐེད་

སིང་རུས་བསྐེད་ལ་གཏྡོང་། །འབམ་ནག་ཡིན་ཚེ་ཉིན་རེ་ལན་གསུམ་སྡོགས། །གཏྡོང་

ལ་གང་ཡང་ཤིན་ཏུ་སུན་པའི་ཚེ། །ལ་ཕུག་གཏྡོང་འཕྲྡོ་གཅྡོད་པར་མཁས་རྣམས་

བཞེད། །འྡོན་ཏེ་ལ་ཕུག་གཏྡོང་བའི་རིང་ལ་ཡང་། །གྡོང་བཤད་གཉན་སན་ཀླུ་བདུད་

བཅུ་དགུའམ། །ཁྱུང་ལྔ་ཁ་ཚར་བྱས་པ་གང་ཡང་རུང་། །ལ་ཕུག་ཁུ་བའི་རྟ་བྱས་

སྐབས་སྐབས་གཏྡོང་། །ཕི་ཡི་སྐྲངས་འཇྡོམས་ལབ་ཆང་རིང་མ་ལ། །བུལ་ཏྡོག་ཚོས་

ཞུན་ཆུ་རྩ་ཞིབ་བཏགས་བཏབ། །གར་ས་བ་ཞྡོ་ཙམ་བྱས་སྐྲངས་པར་ཉུག །ཉི་གྲིབ་

མཚམས་སུ་བསད་ནས་ཉི་མར་བསྡོ། །མཚན་མྡོ་སྔར་བཞིན་ཉུག་གམ་ཡང་ན་

སྦར། །གཏུམ་ནས་བཅིང་སྟེ་ནངས་བར་ཆུ་གཙང་གིས། །བཀྲུས་པའི་ཤ་མདྡོག་

དཀར་ན་འཕྲྡོད་རྟགས་ཡིན། །ཅི་སྟེ་ཤ་མདྡོག་དམར་རམ་སྔྡོ་ན་ནི། །ཚོས་ཞུན་ཆུ་རྩ་

བུལ་ཏྡོག་བཞི་ཡི་ཕེ། །བ་ཆུར་བཏབ་པ་བྱུགས་ཏེ་ཉི་མར་བསེགས། །དེས་ཀང་

སྐྲངས་པ་ཞི་རུ་མ་འདྡོད་ན། །ཅྡོང་ཞི་བསེགས་པ་ཆང་ལ་དྡོར་བའི་ནང་། །བྲག་ཞུན་

ཧྡོང་ལེན་སྟག་ཤ་སན་ཆེན་ཤུ །བཏབ་པ་ཉིན་ཞག་གསུམ་མམ་དགུ་སྡོགས་

བར། །སྦར་བས་འཇྡོམས་པར་མི་ནུས་འབམ་རིགས་ནི། །སིད་འདིར་རྣམ་འདེན་
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རྒྱལ་བས་མ་གཟིགས་སྡོ། །དེ་ནས་པགས་ལ་ཤུ་ཐྡོར་འབྱུང་བ་དང་། །གཡའ་ཞིང་ཟ་

ན་ནད་འདི་ཆྡོས་རྟགས་ཡིན། །དེ་ཚེ་ལབ་ཚོས་བཏབ་པས་རྩམ་ཐུག་གམ། །ཚ་མེད་

བ་མར་སྡོར་ལྡན་ཐུག་པ་སྡོགས། །ཁ་ཟས་གསར་འཇམ་རིམ་གཏྡོང་རིམ་གྡོད་

ཅིང་། །དལ་བུས་ཕྡོགས་སུ་འཆག་སྡོགས་ལུས་སྟྡོབས་གསྡོ། །དེས་ན་འབམ་ཆྡོས་

འུད་ཆེན་མང་མྡོད་ཀི། །ཉམས་མྡོང་ཚད་མས་གདེང་ཁེལ་གང་ལ་བདྡོག །གཟུར་

གནས་མཁས་པས་གཉེན་པྡོ་ནད་ཐྡོག་ཏུ། ། བཞག་པས་བསྡོན་མེད་ངེས་པ་སྟེར་

རམ་སམ། །དེ་ནས་གདུང་ཅན་གག་པའི་གསྡོ་ཐབས་ནི། །ཤུ་དག་རྒྱ་ཚྭ་མཚལ་དང་

རྒྱ་སྐེགས་དང་། །ག་རྩི་སྣག་ཚ་ག་བུར་ཞིབ་བཏགས་ཏེ། །སྦུ་གུས་སྐྲངས་པའི་སྟེང་

དུ་ཁབ་པར་གདལ། །འདི་ལ་སྡོགས་པ་འགྡོ་བའི་ནད་རིགས་འཆྡོས་པའི་ཚེ། རང་ལ་དེས་མི་ཚུགས་

པའི་གདེང་ཡྡོད་ན་མ་གཏྡོགས། གྡོང་དུ་སྨས་ཟིན་པའི། རས་སྔགས་ཀི་སྲུང་བ་རྣམས་ངེས་པར་ལག་ཏུ་བང་

བར་བྱའྡོ།། ལན་འགའ་བསྐལ་ཏེ་མདྡོག་སྨུག་སྐྲངས་པ་ཆེ། །སྐྲངས་ཐྡོག་རྩ་རིས་སྦྲ་

ཆེན་འད་བ་ཅན། །སྐྡོམ་དད་ཆེ་ཞིང་མགྡོ་དང་གྲེ་བའམ། །མགུལ་འགག་ཆུ་དང་

མཆིལ་མ་མི་ཐར་བའི། །དམུ་ཁག་འཁིལ་ཞེས་བྱ་བའི་གཉེན་པྡོ་ཡིན། །ལྡེམ་མགུལ་

འགག་ནི་སྐྲངས་པ་ཅུང་ཆུང་ཞིང་། །འབྲུམ་བུ་མགྡོ་སྐ་མང་དུ་འབྱུང་བ་སྟེ། །དེ་ལ་རྟ་

རུས་བསེགས་དང་པི་པི་ལིང་། །རུ་རྟ་ཤུ་དག་བྲག་ཚང་སྤྲུ་མ་དང་། །དབྱི་མང་ཞིབ་

བཏགས་སྐྲངས་སྟེང་སྦུ་གུས་གདབ། །ཅུང་ཟད་ནད་དང་འཐབ་སྟེ་ནུས་ཐྡོན་

ནས། །ཕིར་དབྡོ་དེ་ཡིས་ཟུག་འཆག་བདེ་རུ་འགྲྡོ། ། གག་ན་ཡམས་བུའི་རིག་ནི་གྲེ་

བ་ལ། །ཟྡོ་ཤེ་ཆག་པའི་རྣམ་པ་འད་བ་འྡོང་། །དེ་ལ་ལི་ཤི་སུག་སེལ་བུལ་ཏྡོག་

དང་། །དུད་པ་བྲག་ཚ་མེ་ཏྡོག་ལྕེ་ཚ་བ། །སྦུ་གུས་བཏབ་པས་ར་རྡོ་ཆྡོད་ནས་
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འྡོང་། །དེ་ནས་ཟ་ཐུག་སྣང་ཚར་སྦར་བ་ནི། །མཚན་མྡོར་བཏང་བས་སྐྲངས་འགྲུལ་

རྣག་ཏུ་འགྲྡོ །ཁྡོང་སན་བྡོང་ང་ནག་པྡོ་ཆག་གཅིག་ལ། །ཨ་རུ་དྲུག་འགྱུར་སྦར་བ་

ཞིབ་བཏགས་ཏེ། །ལྕགས་ཀི་ཕྡོར་བུར་དི་ཆུ་བླུག་པའི་ནང་། ། ཡུན་རིང་སྦངས་

མཐར་རིལ་བུ་དིལ་བྱས་ཏེ། །ལྔ་ལྔ་ཆུ་ཡིས་ཕུལ་ཏེ་གཏྡོང་བའམ། ། ཡང་ན་ཁྱུང་ལྔའི་

རིལ་བུ་ཚད་ལྡན་བསྟེན། །སྨས་ཟིན་མན་ངག་རྣམས་དང་ལྡན་གྱུར་ན། །གག་ལྷྡོག་ཆུ་

བྡོས་སྤ་མེ་གསྡོད་དང་མཚུངས། ༈ །དེ་ནས་འབྲུམ་ནད་བཅྡོས་པའི་སན་སྦྡོར་

ནི། །ཐྡོག་མར་སྦུ་སྡོ་དབྱེ་ཕིར་སེ་ཏྲེས་དང་། །ཨ་བར་སྐྱུར་གསུམ་ཏིག་ཏ་བ་ཤ་ཀ 

།གྭ་དུར་བཙོད་མདུད་ཞུ་མཁན་སྡོང་ཐྡོག་པ། །རྒྱ་ཚོས་ལུང་ཆུང་ལུ་ཤྡོ་ཕག་རིལ་

དང་། །མ་བསེགས་པ་དང་། གུ་གུལ་གཡེར་ཤིང་དྡོད་དུ་ལན་ཚྭའྡོ་སྟེ། །གཞན་རྣམས་ཆ་

མཉམ་སེ་ཏྲེས་སན་གཅིག་གི །གཉིས་འགྱུར་ལན་ཚྭའྡོ་བཞི་འགྱུར་སྦར་བཏང་

སྟེ། །བསྡུས་ཐང་དྡོན་མྡོ་གང་མང་གཏྡོང་བ་ཡིན། །དེས་ཀང་འབྲུམ་པ་ཕི་རུ་མ་ཐྡོན་

ན། །རེ་ལྕགས་མེ་ཏྡོག་གཡེར་ཤིང་སད་དཀར་དང་། །བཙོད་མདུད་མཚལ་དང་ཚ་

ལ་ར་ཡི་ཁག །སྦལ་རྒྱབ་གངས་ཐིགས་མདུང་རྩེ་ཅྡོང་ཞི་བཞི། །ག་གུལ་དངུལ་ཆུ་

འཛིན་པ་སྦར་བའི་སྟེང་། །གསང་སན་རང་ཤིའི་ཐྡོད་པ་དང་ནི་རྐང་། །སན་མ་སྡོང་

བའི་འབྲུམ་སྐྡོགས་སྐམ་པྡོ་དང་། །ཁ་འབུའི་མེ་ཏྡོག་རྡོལ་མ་ཐག་པ་སྟེ། ། གསང་བའི་

སན་གསུམ་བསྣན་ཏེ་ཞིབ་བཏགས་ཏེ། །ཕག་རིལ་ཐང་གིས་ཕུལ་བཏང་འབྲུམ་པ་

ཐྡོན། །ཕི་རུ་ཐྡོན་སྟེང་སར་ཡང་ལྡྡོག་དྡོགས་ན། །དེ་ལ་ནད་པའི་བཤང་གཅི་ཁྡོ་རང་

གིས། །མ་ཚོར་བང་དང་ཕག་རིལ་བསྡུས་ཐང་ལ། །མ་བསེགས་པ། དངུལ་ཆུ་ཚ་དངུལ་

མུ་ཟི་ཛཱ་ཏི་དང་། །གུ་གུལ་གི་ཝཾ་ཨ་རུ་ག་བའི་རྩི། །འཛིམ་དཀར་རྩ་བ་ནས་ཚད་
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གསུམ་དང་བཅས། །ཞིབ་བཏགས་ཕེ་མ་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་རིང་། །ལན་དྲུག་བཏང་

བས་མི་ཐྡོན་མི་སིད་གསུངས། །རེས་སུ་འབྲུམ་རེས་མངྡོན་པར་མི་འགྱུར་ཆེད། ། 

གདྡོང་གི་འབྲུམ་སྐྡོག་རང་གྡོག་མ་སྡོང་བར། །མི་བཏྡོགས་སྣུམ་མི་སྐུད་ཅིང་ལན་ཚ་

བསྲུང་། །དེ་ལྟར་བྱས་པའི་འབྲུམ་རེས་མི་སྡོད་པར། །ཙི་ནའི་མཁས་པ་བཞེད་ཅེས་

སི་ཏུས་གསུངས། ༈ །ཉེར་མཁྡོ་དེག་སན་གུར་གུམ་ཉེར་བདུན་སྦྡོར། ། གུར་གུམ་ཅུ་

གང་ལི་ཤི་ཀ་ཀྡོ་ལ། །ཛཱ་ཏི་སུག་སེལ་ཨ་བར་སྐྱུ་རུ་ར། །སྡོས་དཀར་གུར་གུམ་སེ་

ཏྲེས་སྡོ་མ་ར། །ཐལ་ཀ་རྡོ་རེ་རུ་རྟ་ཤུ་དག་ནག །མ་ནུ་སིག་སིན་དཀར་ནག་ཙནྡན་

གཉིས། །དངུལ་ཆུ་གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་བྱི་ཏང་ཀ །བ་ལེ་ཀ་དང་དྡོམ་མཁིས་བུལ་ཏྡོག་

སྦར། །དེག་ནད་མ་ལུས་གསྡོ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིན། །ཨ་དཀར་ནག་པྡོ་དང་ནི་སྐ་དང་

དམར། །ཙནྡན་དཀར་དམར་ཛཱ་ཏི་ཀ་ཀྡོ་ལ། །སུག་སེལ་གུར་གུམ་ཅུ་གང་ལི་ཤི་

དང་། །ཨ་རུ་ར་དང་བ་རུ་སྐྱུ་རུ་ར། །ཨ་ཕག་གཉིས་དང་ཚེར་སྔྡོྡོན་བ་ཤ་ཀ །ཏིག་ཏ་

ཤ་ཆེན་གུ་གུལ་མ་གི་ཏ། །བྡོང་ང་ནག་པྡོ་སྡོས་དཀར་སིང་ཞྡོ་ཤ །རུ་རྟ་གེ་སར་ཀྡོ་

བྱིལ་སྡོ་ལྡོ་དཀར། །ཧྡོང་ལེན་སེ་འབྲུ་མ་ནུ་ཀཎ་ཀ །སེ་ཏྲེས་ལྒ་སྐ་སྦར་བ་མ་ཟླྡོས་

ཤིང་། །ཚང་ལ་ཚད་ལྡན་ཨ་དཀར་སྡོ་ལྔ་སྟེ། །ཕན་ཡྡོན་གཉན་ཚད་རླུང་གསུམ་

འཐབ་པ་དང་། །གྡོ་སྐམ་ཐེས་གསུམ་ཚ་བ་རི་ཐང་མཚམས། །གྲུམ་བུ་བར་ཏ་སིང་

ཚད་རླུང་ལྡན་དང་། །གཙུག་ཚད་རླུང་ལྡན་སྡོགས་ཀང་འཛེམས་པ་སྟེ། །མདྡོར་ན་

རྒྱས་ཚད་མེ་ལྟར་འབར་བ་སྡོགས། །དམིགས་བསལ་འགའ་ལས་བྱང་ཁྡོག་སྟྡོད་

ནད་ཀི། །སྤི་སན་མཆྡོག་ཏུ་གུ་ཎའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །དང་སྡོང་འགྲྡོ་ཕན་འཕྲིན་ལས་

རབ་དཀར་སྡོགས། །སྔ་ཕིའི་མཁས་རྣམས་བཞེད་ལ་སན་མཆྡོག་འདི། །བཏང་བས་
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ལྡོག་སམ་ཐེ་ཚོམ་རྒྱ་བྲལ་ལ། །སྟྡོད་འཚངས་ངྡོས་མ་ཟིན་ལའང་ཉེས་མེད་ཅིང་། ། 

ཕན་པ་ཉམས་མྡོང་ཡིན་ནྡོ་སན་པ་དག །༈ །མྡོ་ནད་སན་མཆྡོག་རྒྱ་རུ་བཅྡོ་ལྔ་ནི། །རྒྱ་

རུ་བསེ་རུ་ཤ་རུ་གུར་གུམ་གཙོད། །མཚལ་དཀར་དྡོམ་མཁིས་ཛཱ་ཏི་ཙནྡན་དམར། ། 

སུག་སེལ་རྒྱ་སྐེགས་ཤུག་པ་ཚེར་མ་ཅན། །སེའུ་འབྲུ་དང་བ་སྤྲུ་སྦར་བ་ཡིས། །ཁག་

ཚབས་རྐེད་པ་རུས་པ་རྒྱུ་ཞབས་གཟེར། །དབུག་སྣ་ཐུང་དང་མངལ་སྐྡོན་མ་ལུས་

སེལ། ༈ །གང་ཐབས་སྡོགས་ལ་རབ་བསྔགས་ཞི་དྲུག་སྦྡོར། །མ་ནུ་ལྒ་དང་ལྕུམ་རྩ་

ཨ་རུ་ར། །ཅྡོང་ཞི་བུལ་ཏྡོག་སད་མེད་སྦྡོར་བ་སྟེ། །རྣྡོ་མྱུར་འདུ་བ་མི་དཀྲུག་གྲང་སན་

མཆྡོག །མ་ཞུ་འཇུ་ཞིང་གྲང་གཟེར་འཕྲལ་གཅྡོག་བྱེད། ༈ །གསྡོ་བྱེད་ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁྡོར་སྦྡོར་བ་ནི། །སེའུ་འབྲུ་ཤིང་ཚ་སུག་སེལ་ར་མཉེ་བ། །ལྕ་བ་བ་སྤྲུ་ཉེ་ཤིང་པི་པི་

ལིང་། །གུར་གུམ་གཟེ་མ་སྦྲང་རྩིའི་རིལ་བུར་དིལ། །ཆུ་བསྐྡོལ་ཚན་མྡོའི་འཕུལ་ཞིང་

ཁིམ་པ་ལ། །སྐབས་འགར་འཕུལ་བྱེད་ཆང་དང་སེལ་གིན་གཏྡོང་། །དེ་ཡིས་མ་ཞུ་

གྲང་སྐྲན་དམུ་ཆུ་འྡོར། །སྐ་རབ་མཁལ་སྐེད་འཇམ་དང་ས་བྡོན་འཛག །ཆུ་སི་མཁལ་

སྐེད་ལྒང་པ་ཆུ་སྡོར་ཟུག །ཟ་འཕྲུག་ཤུ་ཐྡོར་གྲང་རླུང་གྲང་བའི་སིན། །གྲང་བའི་གྲུམ་

བུ་ལ་སྡོགས་གྲང་ནད་ཀུན། །འཇྡོམས་བྱེད་བསྐལ་བའི་ཞུགས་ཀི་སྤུན་ཟླར་

བསྔགས། ༈ །འཆི་མེད་དཀར་པྡོ་དྲུག་པའི་སྦྡོར་བ་ནི། །བྱང་གི་བུལ་ཏྡོག་རིང་པ་ཆ་

གསུམ་དང་། །ཅྡོང་ཞི་བཞི་ཅིག་བྱ་རྒྡོད་ཐལ་བ་དང་། །ཚ་ལ་མ་ནུ་ལྒ་བཞི་ཅུ་གང་

བཞིས། །ཕེད་ཀི་ཚད་དུ་སྦར་ནས་ཞིབ་བཏགས་ཏེ། །བཏང་བས་མ་ཞུ་ལྷེན་སྐྲན་

བཤིག་པ་སྡོགས། །ཕྡོ་བའི་ཟུག་ཀུན་འཇྡོམས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིན། ༈ །ཤིང་ཚ་སུག་

སེལ་སེའུ་འབྲུ་པི་པི་ལིང་། །ཆ་མཉམ་བཞི་འགྱུར་ཀ་ར་དང་སྦར་ཏེ། །གཏྡོང་བས་
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དང་ག་འབྱེད་ཅིང་བད་རླུང་རིགས། །སེལ་ཞེས་ཚད་ལྡན་མཁས་པའི་གསུངས་ལས་

བྱུང་། །གྡོ་བུར་མིག་དབང་ལིང་ཏྡོག་གིས་སྒིབ་ན། །མི་ཡི་རུས་སིང་ཞུགས་ཀིས་

ཕུད་པ་ཡི། །སྡོལ་ཉིད་བང་བས་དལ་བར་རབ་རིབ་ལ། །རེག་པས་ལྡོན་འགྱུར་འང་

མཁས་པ་དུ་མ་བཞེད། །མཆུ་རིལ་བད་ཀན་ཡས་གྡོས་ན་བ་ལ། །བུ་རམ་ཨ་རུ་ཞིབ་

བཏགས་ཕེ་མ་ཉིད། །ཁེའུ་ཁ་ཡི་ནུ་ཞྡོ་བསེས་ནས་བསྐུ། །ཉི་རླུང་དག་པྡོ་ཞག་

གསུམ་སྲུངས་ན་ཕན། །གྲེ་བའི་འཕྲང་ལ་རུས་སྡོགས་མཁར་གྱུར་ན། །ཤ་རླྡོན་ཚལ་

བུ་རྒྱུད་པ་ཕྲ་མྡོས་བརྒྱུས། །ཁྡོང་ལ་མིད་སམ་གྲེ་བར་སེབ་འཕྲལ་དུ། །འཐེན་ན་ཐྡོན་

ཞེས་རེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱན་གསུངས། ༈ །འགའ་ཞིག་འབྲང་མཉེན་སྣེ་ལ་དར་ཕྡོད་

བཏགས། །གྱུར་མིད་བྱས་ལ་སར་ཡང་འཐེན་པ་སྡོགས། །ལན་འགའ་བྱས་པས་

རུས་སྡོགས་དར་ཕྡོད་ལ། །འཕར་ནས་ཐྡོན་ཞེས་སྨ་མྡོད་སྔ་མ་ལེགས། །ཁྡོང་པར་

ཁབ་ཤྡོར་བྱ་རྒྡོད་འདམ་སྤུའམ། །མ་རེད་རི་བྡོང་སྤུ་དང་བག་ཕེ་ཉིད། །ས་ངར་སེར་

ཙམ་བརྔྡོས་པ་འྡོ་མ་དང་། །བསེས་པས་ཐུག་པ་ནངས་མ་གསུམ་ཙམ་བཏང་། །ཨ་

རུ་ར་དང་ཚ་ལ་བསེག་པ་ཡི། །ཕེ་ཡང་བག་རེ་གཏྡོང་ཞིང་ཟས་གཞན་སང་། །སྐྡོམ་

གཏྡོང་གན་རྐྱལ་དུ་ཉལ་འགྱུར་མི་གཞུག །དེ་ཡིས་ཕན་ཞེས་རེ་བཙུན་གྲགས་རྒྱན་

གསུངས། ༈ །དི་ཆེན་འགག་པ་འབྱིན་ཐབས་བྱ་ས་ནི། །ལྕུམ་རྩ་ཨ་རུ་སྦར་བའི་

བསྡུས་ཁུ་ལ། །བུལ་ཏྡོག་ཐུན་ལྡོག་སྦར་བཏང་འབྲལ་དུ་འབྱིན། ༈ །གྲང་ཆུ་འགག་ལ་

སུག་སེལ་གསེར་གི་ཕེ། །སིག་སིན་རྒྱམ་ཚྭ་ལྕམ་པ་གཟེ་མ་སྦར། །ཞིབ་བཏགས་

ཆང་ངམ་ཆུ་བསྐྡོལ་གིས་ཕུལ་གཏྡོང་། །དི་ཆུ་རྐན་གཟར་རྡོལ་ཆུ་ཐུར་འཐེན་འད། ། 

རྐང་ལག་ཁ་བས་ཕིད་ན་ནང་བར་དུས། །ཆུ་གྲང་ལ་བསྲུབ་བཀྲུས་པས་འཕྲལ་དུ་
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བདེ། ༈ །མེ་ཡི་ཅུང་ཟད་ཚིག་པའང་མེ་ཉིད་ལ། །དེ་འཕྲལ་ལེགས་པར་བསྡོས་པས་

ཚ་ཟུག་ཞི། །འུ་སུའི་བསེགས་ཐལ་མིག་ལ་བྱུག་པའམ། །ཛཱ་ཏའི་ཕེ་མ་དི་ཆུས་བྲན་

ཏེ་བྱུག །དེ་ཡིས་ཁ་བས་མིག་ནི་ཕིད་མི་འགྱུར། །ཕིད་ཟིན་ཚེ་ན་དི་ཆུར་ཨ་རུ་ར། ། 

སྦངས་པའི་ཁུ་བ་བླུག་པས་ཕན་པར་འགྱུར། ༈ །ལམ་བསྒྡོད་ཚེ་ན་རླུང་གིས་མཆུ་

གས་ན། །སྤི་གཙུག་མར་བྱུག་སེན་མྡོའི་སྐི་གས་ན། །ལྟེ་ཁུང་མར་བྱུག་དེ་ཡིས་ཕན་

པར་འགྱུར། ༈ །མ་ལེ་བུད་ན་སུག་ཕེ་སྣར་བཏབ་པས། །སྦྲིད་པ་བརྒྱུད་འབྱུང་དེ་

ཡིས་ཚུད་པར་འགྱུར། ༈ །ཧྡོང་ལེན་རྩ་བ་ཡྡོ་འབྡོག་ཟར་འབྲུ་ཡི། །དུད་པ་སྣ་བུག་

གཡས་བཏང་གཉིད་ཡལ་འགྱུར། ༈ །རྟ་ཡི་དཔྱི་རུས་མི་ཡི་གཙུག་གི་སྐྲ། །མར་ནག་

བསྐྡོལ་བ་སུམ་སྦར་མར་བསེགས་པའི། །དུད་པ་སྣ་གཡྡོན་དུ་བདུག་འྡོ་མ་དང་། །ཤ་

ཁུ་བུར་ཆང་ལ་སྡོགས་དྡོད་ཟས་བསྟེན། །གཉིད་མེད་ཡེར་བ་འགུག་པའི་གདམ་པ་

ཡིན། ༈ །ད་ནི་ད་ལི་བཅུད་ལེན་སྦྡོར་བ་འབྲི། །དེ་ཡང་མེ་ཏྡོག་དཀར་དམར་རྒྱས་

དུས་བཏུ། །མེ་ཉིད་དུད་སེར་བརླན་གིས་མ་ཕྡོག་པར། །གཙང་སར་མ་རུལ་མ་

འགྡོར་གྲིབ་མས་སྐམ། །སྦྡོར་ཚེ་དེ་ཉིད་རྩི་བཞིན་ཞིབ་བཏགས་ཏེ། །དཀར་གསུམ་

མངར་གསུམ་དང་སྦར་ཤ་རིལ་གི། །ཚད་སེབ་རིལ་བུར་དིལ་ནས་གྲིབ་སྐམ་བྱ། ། 

ཡང་ན་སྦྲང་དཀར་དག་ལ་སྦར་ཀང་རུང་། །སྐམ་ནས་རིན་ཆེན་སྣྡོད་བླུག་རབ་

གནས་ནི། །ཡི་དམ་ཡབ་ཡུམ་གསང་བའི་སྦྡོར་མཚམས་ནས། །བབས་པའི་བདུད་

རྩི་བསྟིམས་ཤིང་སིང་པྡོ་བཟླ། །རང་མིན་མི་ལག་མི་འགྲིམ་དམ་ཚིག་ཡིན། ༈ །སྟེན་

ཚུལ་ཡིད་འྡོང་དབེན་པར་མཚམས་བཅད་དེ། །གཟའ་སྐར་ཚེས་གྲངས་ལེགས་པར་

འགྡོ་བརྩམས་ནས། །དང་པྡོ་ལྟྡོ་སྟྡོང་སྐབས་སུ་རེ་རེ་བཟའ། །འདེས་ནས་ཆ་བསྐེད་
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ཟས་དང་སེལ་ན་ཡང་། །སྔྡོ་དང་རུལ་སྐྱུར་གཡེར་སྡོག་བཙོད་སྡོགས་སྡོང་། །དཀའ་

ཐུབ་ཙམ་པ་རིམ་འཕྲི་རིལ་བུ་བསྐེད། །གང་ཡང་རྟ་ལ་ཆུ་བསྐྡོལ་ཁྡོ་ན་གཏྡོང་། ༈ ། 

ཕན་ཡྡོན་ཁམས་འཕེལ་སྐྲ་དཀར་གཉེར་མ་འདག །དབང་དང་རྩལ་སྟྡོབས་འཕེལ་

ཞིང་བཀྲག་མདངས་རྒྱས། །ནད་མེད་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུའི་ཚེ་རིང་འགྱུར། །

དེ་དག་གིས་དཀྱུས་ཉིད་དུ་ཅུང་མི་གསལ་བའི་འབམ་བཅྡོས་སྡོགས་ཀི་ལག་

ལེན་དང་། སན་སྦྡོར་སྡོགས་མདྡོར་ན་ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་ཉེར་མཁྡོ་གཅེས་

དགུ་བསྡུས་ཏེ། ཡིད་བཞིན་གི་ནྡོར་བུ་ལྟ་བུའི་གཞུང་འདིའི་ཞལ་སྐྡོང་ངམ། དགྡོངས་

པའི་རྒྱན་དུ་ལེགས་པར་བསེབས་པ་ཡིན་ནྡོ། །

སྨས་པ། དཔལ་ལྡན་ཕི་རྒྱུད་ཤེལ་གི་གནྡྡོ་ལར། །གཅེས་དགུའི་མན་ངག་

རིན་ཆེན་སུ་ཝར་ཎའི། །བ་གམ་མངྡོན་པར་ཕུལ་བའི་མཛེས་མ་འདིས། །རྣམ་རྒྱལ་

ཁང་བཟང་ལ་ཡང་ཅྡོ་འདི་བྱས། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའྡོ། །

བདུད་རྩི་སིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་དུམ་

བུ་བཞི་པ་ཕི་མ་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་ཐབས། དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎའི་ཞལ་ལུང་

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་ལས་གཅེས་དགུའི་མན་ངག་ཞལ་

སྐྡོང་གི་ཚུལ་དུ་བཀྡོད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པའྡོ།། །།

སྨས་པ། ནམ་ཡང་འཛིན་པ་བརྒྱན་གི་རབ་བརླིང་ངྡོར། །དུས་ཀི་ཡུལ་ཅན་

བརྟན་པ་འཕྲྡོག་བྱེད་ཀི། །རབ་དཀར་སྐུ་ཡི་འདབ་མའི་གདུགས་འཁྡོར་བའི། །བྡོ་ཡི་

ལྷ་མྡོའི་དབྱར་སྐེས་འཁྲུངས་སམ་བྱེད། །མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་དང་འཕར་གཟུགས་སེལ་
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བའི་རབ་སེལ། ཨེ་མ། རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་ཟུང་གསེར་གཞིར་ཡྡོན་ཏན་དུས་ལ་གཡུར་དུ་

ཟ་འབྲས་སྐུ་གསུམ་ལས་ཟླྡོག་བཅུ་གཉིས་པས་བསྐྲུན་གནས་ལ་འཇུག་པའི་ཁད་

པར་བཞིན། །གཉིས་སྐེས་བཤུལ་ལ་འདེན་དང་ཟླ་བའི་དབང་པྡོའི་སྣང་བ་མཚུངས་

པའི་རིང་བགྲྡོད་རི་བྡོས་དངས་པའི་མུན་ མཚུངས་གསལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་གི་སེ་ཚན་དང་པྡོའི་

མཚུངས་གསལ་དང་པྡོ། བཞིན་མྡོང་བའི་གདུང་བ་སྟེར་བ་བཅྡོམ། །སིད་མིན་གི་དཔེ། མཐའ་

དག་རྒྱུ་བའི་འཇིགས་པར་ལྟ་བའི་གནྡོད་པས་ཕུལ་གང་གཟུགས་ཀི་ཚད་མར་

བངས་པའི་ཁད་པར་མངྡོན་སུམ་ངྡོམ་པའི་ཕྡོགས་གྲལ་ཡིད་ལ་ཉལ་བའི་དགྲས། ། 

གང་ཡང་སྒྲུན་མིན་རྣམ་པར་བགིས་པས་དཔེ་རུ་ལེགས་བྱྡོན་སན་རྒྱལ་ཞབས་དང་

དབྱེར་མེད་དིན་ཅན་ཡྡོངས་འཛིན་མཆྡོག་དེས་ད་དུང་དཔག་ཡས་བྡོ་གྲྡོས་སྡོལ། ། 

དཔེ་རྒྱན་ལས་ཐུན་མྡོང་གི་དཔེ། འཛམ་གིང་གསེར་གཞིར་བགྲང་ཡས་རིག་པའི་གནས། ། 

སྣང་ཡང་ཆེ་རིག་འདི་ཀྡོ་སྒྲུན་བཟྡོད་མེད། །རང་འྡོད་ངྡོམ་པའི་ཀུན་འགྲྡོའི་ཁྡོན་གང་

ཡང་། །འཇིག་རྟེན་མིག་ལ་འགྲན་པ་སུ་ཞིག་མཆིས། །དཔེ་རྒྱན་ལས་སུམ་ཅུ་པ་ཟླ་བྡོ་དངྡོས་

པྡོའི་དཔེ། རབ་སན་དབྱར་རྔའི་གྡོ་བྱེད་བཀྲ །མཐྡོ་རིས་རྒྱུ་བའི་ཟབ་ཡང་དྡོན། །ཀུན་

ཕན་ཉི་མའི་ལག་ལེན་ཅན། །བདག་གི་ལེགས་བཤད་འདི་ལའང་བསྔགས། །འབྲུ་མང་

པྡོའི་ཚིག་སྡུད། བྡོ་གསལ་དངས་པའི་སྤུ་ལྡོང་གཡྡོ་བ་ཡིས། །སན་འགྱུར་ལེགས་བཤད་

སྨ་བར་མཚུངས་ན་ཡང་། །དི་བའི་དངྡོས་ལན་ཐྡོགས་མེད་གདྡོན་པ་འདི། །ཁྡོ་བྡོ་

མཁས་པ་གཞན་ལས་ཁད་པར་འབྱེད། །ལྡྡོག་པ་ཅན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀི་ལྡྡོག་པ་ཅན། དེ་ཕིར་

མདྡོ་ཁམས་མཁས་པར་གྲགས་པ་ཀུན། །ཁྡོ་བྡོས་ག་མན་ལྕུག་ཕྲན་གཞྡོན་ནུ་

དག །བཟྡོད་དཀའི་བེ་རམ་བྷ་ཡིས་སྤྡོད་པ་ལྟར། །བྱིན་པ་འདར་བའི་དཀའ་ཐུབ་རིང་
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ནས་བསྟེན། །ལྡྡོག་པ་ཅན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀི་ལྡྡོག་པ་ཅན་ནྡོ།། འདིར་འབད་རྣམ་པར་དཀར་

བའི་ལེགས་ཐྡོབ་ཆ། །མཚུངས་ལས་སེ་དང་པྡོས་མཚུངས་གསལ་ལྔ་པའྡོ།། ཟླ་འྡོད་འབུམ་ལྷུང་

ཀུན་དར་མཚུངས་པ་དེས། །ཀུན་གསལ་ཐ་གྲུ་ཇི་བཞིན་ ཕི་མ་འདི་མཚུངས་གསལ་གི་སེ་

དང་པྡོའི་ཇི་ལྟར་གི་སྒའི་གསལ་བྱེད་ཅན་ལགས་སྡོ།། མཐའ་མེད་པས། །འགྲྡོ་འདིའི་འཇྡོ་སྟེར་

སྣང་བ་འབར་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྡོ་བྡོ་བཀའ་དིན་མཚུངས་ཟླ་མེད་པ། 

འཕགས་མཆྡོག་ཉེ་བར་འཁྡོར་ཉིད་སར་ཡང་ཐུབ་བསྟན་ཡྡོངས་རྡོགས་ཀི་བདག་པྡོ་བཞེངས་པ་ངེས་དྡོན་

གི་མཁན་ཆེན་ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་པྡོ་རེ་བཙུན་བྡོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་དཔལ་བཟང་པྡོའི་ཞལ་སྔ་

ནས་ཀིས། ཁྡོད་ཀིས་གསྡོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་དགྡོངས་པ་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པའི་དཀའ་གནད་མ་ལུས་

པ་ལ་བསེངས་པར་མེད་པའི་སྦངས་བརྩྡོན་དཔྱིས་ཕིན་པ་འདུག་གཤིས། དཔལ་ལྡན་གསྡོ་བ་རིག་པའི་

རྒྱུད་ཀི་ཕི་མྡོ་འདི་ལ་ལྷན་ཐབས་ཤིག་བགིས་ན། གཞན་ཕན་རླབས་ཆེ་མ་ཟད། སྐུ་རབས་སྔ་མ་བྱྡོན་ཟིན་

གྲུབ་པའི་པཎ་ཆེན་མདྡོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའམ། འགྲྡོ་ཕན་འཕྲིན་ལས་རབ་དཀར་ཉིད་ཀིས་ཀང་ལྡོངས་འདིར་

དང་སྡོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སར་བྱྡོན་པ་དང་ཚུལ་མཐུན་པར་གསྡོ་རིག་གི་བསྟན་པ་གཞི་བཞེངས་མཛད་

པའི་སྐུ་དིན་གིས་ཁབ་པར་མཛད་པར་སྣང་བས། དེ་དང་རེས་འབྲེལ་གིས་རིག་བྱེད་འདིའི་སྡོ་ནས་གཞན་

ལ་ཕན་ཐྡོགས་པའི་སྔར་མེད་ཀི་ལེགས་བཤད་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་གསར་སྒིག་དགྡོས་ཚུལ་གི་རྡོ་

རེའི་ཞལ་བཞེས་རླབས་པྡོ་ཆེ་སྤི་བྡོར་ཕེབས་ཤིང་། ཉེ་ཆར་གནམ་སའི་དབང་ཕྱུག་མངའ་བདག་གྡོང་མ་

ཆེན་པྡོའི་རིགས་ཀི་ཅྡོད་པཎ། ངག་དབང་བརྟན་པའི་འཁྡོར་ལྡོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་རྡོལ་གར། ༸ཀུན་མཁེན་

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྡོ་རེ་སྐུ་འཕྲེང་བཞི་པའི་སྐེད་ཡབ་མདྡོ་ཁམས་ཆྡོས་སིད་གཉིས་ལྡན་གི་བྱེད་པྡོ་

མི་ཡི་དབང་ཕྱུག །འགྲྡོ་ཕན་སྡོན་ལམ་གྲུབ་པའི་དང་སྡོང་ཆེན་པྡོ། ས་དབང་གཞན་ཕན་བདེ་ལེགས་འབྱུང་
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གནས་ཀིས་ཀང་། ཚུལ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་བཀའ་ཕེབས་རིམ་པར་བྱུང་ལ། དེ་དང་དུས་མཚུངས་

པ་ཕྡོགས་འདིའི་ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད་པ་ཆེན་པྡོ། བསབ་པ་རིན་པྡོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀི་བང་མཛོད་བྱུར་བུར་འགེངས་

པ་འདྡོག་ཚང་སན་རམ་པ་དགེ་སྡོང་ཡེ་ཤེས་བྡོ་བཟང་གིས་ཀང་འདིའི་ལྷན་ཐབས་གནད་གསང་གབ་སྦས་

སྡོགས་རྟྡོགས་དཀའི་མདུད་བརྒྱ་ལྷག་མེད་དུ་བཀྲལ་བའི་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་ཀིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་ཅིས་

ཀང་དགྡོས་ཞེས་བསྐུལ་ཞིང་། དེ་དང་མཐུན་པར་༸ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལེགས་བྱས་ཀི་བགྡོ་སྐལ་གྲངས་

མེད་པས་རྩིས་དཀར་ནག་དང་། སན་ཚིག་དང་། གསྡོ་དཔྱད་སྡོགས་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་དུ་མ་ལ་རྣམ་

པར་དཔྱྡོད་པའི་སྡོབས་པར་དགེ་བ་ནམ་གཞག་གཏན་འདུན་མཆྡོག་ལ་ཉེ་བར་བརྩྡོན་པ། དད་སྡོགས་

འཕགས་ནྡོར་གི་ཡྡོན་ཏན་དུ་མས་ཕྱུག་པའི་བསབ་པ་རིན་པྡོ་ཆེས་རྒྱུད་དུལ་ཞིང་། ཆྡོས་འབྱྡོར་དགེ་བཅུར་

སྤྡོད་པས། མཐའ་བཞིའི་མངའ་ཐང་མགྲྡོན་དུ་དགུག་པ་གམ་བཅར་མཛོད་པ་བྡོ་བཟང་ཟླ་འྡོད་ནས་ཀང་འདི་

ལྟ་བུ་ཞིག་རང་གཞན་ཀུན་ལ་མེད་མི་རུང་བས་དགྡོས་ཞེས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀང་གཞུང་འདི་ཡི་

དགྡོངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལྡོག་པར་འགྲེལ་བ་ལ་ཞུམ་པར་རྡུལ་ཙམ་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་བཟང་པྡོ་ལ་ཡིད་རབ་

གུས་ཀང་མཚམས་སྦར་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་དང་དགྡོངས་འགྲེལ་སྡོགས་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་

གནས་མཐའ་དག་ལ་རྣམ་དཔྱྡོད་ཀི་སྡོབས་པ་དགེ་བ། ༸ཤཱཀའི་དགེ་སྡོང་བྡོ་བཟང་བསྟན་པ་ཆྡོས་འཕེལ་

ལམ། གཞན་དུ་ན་གསྡོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལ་སྦང་བའི་ངེས་ཚིག་གི་མིང་། བྱང་ཕྡོགས་གངས་རིའི་ལྡོངས་

ཀི་༸དང་སྡོང་མཐའ་ཡས་གཞན་ཕན། འཕྲིན་ལས་དཔལ་གི་གྡོ་ཆ་ཞེས་འབྡོད་པས། རབ་ཡིད་མེ་སྦྲུལ་ལྡོ་

བའི་གྲུབ་རྩིས་པ་དག་རགས་པར་ནག་པའི་ཉེ་བར་སྨ་བའི་ཟླ་ཚེས་ལ། མདྡོ་ཁམས་གསེར་ལྡན་མཛེས་པའི་

རྒྱན་མཆྡོག་ཞི་བའི་གྲྡོང་ཆེན་པྡོ་དགའ་ལྡན་མདྡོ་སྔགས་བཤད་གྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གིང་གི་ཡར་སྟེགས་

གཟིམ་ཆུང་མི་འགྱུར་རྡོ་རེའི་ཕྡོ་བྲང་དུ་སྦར་བ་འདིས་ཀང་གསྡོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་ནམ་དུ་ཡང་ཉམས་པ་

མེད་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའྡོ། །སར་མངྒལཾ།། །།
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༄༅། །ལྷན་ཐབས་དབང་གི་རྒྱལ་པྡོའི་ཟུར་རྒྱན་སིང་ནྡོར་ 

བཞུགས་སྡོ། །

 ༄༅། །ངྡོ་མཚར་གསང་གསུམ་དཀིལ་འཁྡོར་བཀྲ་ཤིས་ཀི། །ངྡོ་མཚར་རི་བྡོང་

མཚན་པ་རབ་རྒྱས་དཔལ། །ངྡོ་མཚར་སིད་པའི་མུན་པ་མཐར་འཇིགས་པ། །ངྡོ་

མཚར་ཟླ་བ་ཐུབ་དབང་རྣམ་པར་རྒྱལ། །བེཌཱུ་འྡོད་རྒྱལ་མཚན་དཔེའི་རབ་མཛེས་

སྐུ་མཆྡོག་དངྡོས་མཐྡོང་ལྟ་ཅི་སྡོས། །སན་རྒྱལ་ཞེས་ཐྡོས་མཚན་ཙམ་གིས་ཀང་སིད་

པའི་རྒུད་པ་ཉེར་སེལ་བའི། །སྟྡོན་པ་མཆྡོག་དང་སྤྲུལ་པའི་དང་སྡོང་མཆེད་ཅེས་ཐུན་

མྡོང་འཁྡོར་ཚོགས་ལ། །སྐབས་སུ་ཉེར་འཚོལ་བདེན་པ་གང་དེས་འབྲས་བུ་འདིར་

སིན་མཛོད། །སྡོག་འཚོའི་ལྡོན་པ་ཕན་བྱེད་ལྡོ་འདབ་རྒྱས། །ཚེ་རིག་གཞྡོན་ནུའི་མེ་

ཏྡོག་མངྡོན་མཛེས་པ། །ཉེས་གསུམ་ཚ་གདུང་འཇྡོམས་པའི་བསིལ་གྲིབ་ཅན། ། འགྲྡོ་

གཉེན་དཔག་བསམ་ལྡོན་པ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཀླུ་སྒྲུབ་ཟླ་བ་མངྡོན་པར་དགའ་ལ་

སྡོགས། །དཀར་ནག་རྒྱ་བལ་ཐྡོ་གྡོལ་ཞང་ཞུང་དང་། །གྲུ་གུ་མི་ཉག་ལ་སྡོགས་ཡུལ་

གྲུ་འགར། །གསྡོ་རིག་འཛིན་མཁན་རྣམས་ཀིས་དགེ་ལེགས་སྡོལ། །ལྡོངས་འདིར་

གསྡོ་རིག་སྔ་འགྱུར་གཡུ་ཐྡོག་པ། །བཻ་རྡོ་ལ་སྡོགས་སྔྡོན་ནས་ད་ལྟའི་བར། །ཚེ་ཡི་

རིག་བྱེད་སྡོག་སྟེར་ཆད་མེད་རྒྱུན། །རྣམ་མང་འགྲྡོ་ལ་སྦིན་མཁས་ཚོགས་རྣམས་

རྒྱལ། །ཟུང་འཇུག་དཔལ་སྟེར་རྒྱལ་ཡུམ་མཁའ་སྤྡོད་མ། །མནྡ་ར་བ་འགྲྡོ་སྣང་སྤྲུལ་
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པའི་གར། །དཔལ་ལྡན་ཕྲེང་བ་གསང་བ་ཀུན་གིས་གཏེར། །རྣམ་གསུམ་དབྱེར་མེད་

སིང་ནས་འདུད་བྱའི་གནས། །གསྡོ་རིག་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་རྒྱ་ཆེན་ཐུན། །གསང་

དང་ཡང་གསང་ཆེར་ཟབ་བཅུད་མ་ཉམས། །རིག་ཙམ་མ་ཡིན་ལག་ལེན་མངར་པྡོའི་

བཅུད། །བདག་ཡིད་འགེངས་མཁན་སྡོབ་དཔྡོན་མཆྡོག་ལ་འདུད། །གར་དགུའི་

ཉམས་ལྡན་མཐུ་སྟྡོབས་གཟི་འབར་བ། །ལྡོག་སྤྡོད་སེ་མུན་བཅྡོམ་པའི་ཚོགས་མངའ་

བ། །ཞང་བྡོན་སེ་དགུ་ཕན་བདེ་པདྨྡོའི་ཚལ། །རྒྱས་མཛད་སན་སྲུང་ཚོགས་ཀིས་

གནང་བར་གསྡོལ། །ཡང་ཡང་དིན་གིས་སྐྡོང་པའི་མ་གྱུར་འགྲྡོ། །མང་མང་ནད་ཀིས་

མནར་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། །ཟབ་ཟབ་གཅེས་དགུ་ཚང་བའི་སིང་ནྡོར་འདི། །དཀར་

དཀར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀིས་བངས་ཏེ་བྲིས། །སྔྡོན་ཆད་བཀའ་བསྟན་རྣམས་ལ་མ་

གྲགས་པའི། །བསྐངས་མཁས་མང་ཞལ་གསང་རྒྱུན་ལམ་བྱུང་བར། །འདི་འདའི་

ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཞིག་མེད་ན་ཡང་། །འདི་ལྟར་འབད་ཡང་དགྡོས་པ་ཅུང་ཟད་ཡྡོད། །རྒྱ་

ཆེན་གཞུང་མང་ལྟ་བའི་མིག་ཆུང་ཞིང་། །ཟབ་བསྡུས་མན་ངག་འཆང་བའི་སྐལ་བ་

ཞན། །དུས་ཀི་དབང་གིས་བཅྡོས་སྡུག་ནད་སྣ་མང་། །དེ་ཕིར་མ་ཚང་མེད་པའི་ཚུལ་

འདི་འབྲི། །མི་དབང་གང་གཱའི་ཐུགས་བསྐེད་རྒྱ་མཚོ་ལས། །འྡོངས་པའི་ལྷན་ཐབས་

ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ། །དད་པའི་ལྷག་བསམ་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་མཆྡོད་དེ། ། 

གསལ་འདེབས་ཟུར་རྒྱན་སིང་ནྡོར་ཚུལ་དུ་འབྲི། །ནད་རིགས་ཀུན་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་དབྱེ་

བ་དང་། །བརྟག་ཚུལ་གཞུང་ལ་གསལ་ཕིར་འདིར་བཀྡོད་པའི། །བཅྡོས་ཐབས་སྦྡོར་

སྟེ་སྦར་ཚུལ་གུད་སྦས་དང་། །གསང་སན་ངྡོས་འཛིན་ལག་ལེན་མ་ལུས་པ། །མན་

ངག་ཞལ་ཤེས་རྣམས་ཀིས་ཟུར་བརྒྱན་ཅིང་། །བལྟས་ཆྡོག་དམར་ཁིད་ཡིན་ནྡོ་འཚོ་
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བྱེད་རྣམས། །

རླུང་མཁིས་བད་ཀན་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

དང་པྡོ་རླུང་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་འདི། །ཁུ་བ་ཆང་དང་འདྡོན་གཞི་ཕེ་མ་

དང་། །སན་མར་བཅས་པའི་ས་བཅད་ལྔ་གསུངས་ཀང་། །ལག་ལེན་ཁེར་བདེ་ཁུ་བ་

སེ་ལྡོང་དང་། །སྡོག་ཡུག་གཞུག་ཆུང་རྣམས་ནི་ཁྲུམ་ཁྲུམ་བརྡུངས། །ཁུ་བ་ཐྡོན་

བསྐྡོལ་ལྒ་དང་ཁ་རུ་ཚ། །བཏབ་པ་རླུང་ནད་ཀུན་ལ་ཕན་ཞེས་བཤད། །ཆང་ནི་བཀའ་

བསྟན་རྣམས་ལ་མང་གསུངས་ཀང་། །ལག་ལེན་སིང་པྡོ་ཕན་བྱེད་གདམས་པ་

ནི། །ནས་བཟང་བྲེ་བརྒྱད་ཆུང་དུ་ལེགས་པར་བསལ། །སྐམ་ཁུག་རླུང་མ་ཤྡོར་བ་ལྡོ་

ཟླ་བཞག །ལུག་ཐྡོང་ཚོན་པྡོའི་རུས་པ་ཆ་ཚང་བ། །རུས་ཁུར་ཕུད་ལ་དྡོ་འཇམ་ཆང་

ཆུ་བྱེད། །ཞག་གསུམ་བཞག་ལ་བསིང་ཞིང་ཨ་རག་ཏུ། །ཕབ་པ་ཐྡོ་རངས་བཏང་བའི་

རླུང་ནད་སེལ། །འདྡོན་བཞི་ལག་ལེན་འབྲི་མར་རྩག་བཅད་ལ། །རྩམ་པ་བཏབ་ལ་ཕེ་

ཕུར་འབྲི་འྡོར་བཙོས། །ལྒ་དང་རྒྱ་ཚ་བཏབ་པ་དཀར་འདྡོན་ཡིན། །གྡོང་གི་ཕེ་འཕུར་

ཤ་ཁུར་བཏབ་པ་ཡི། །དམར་འདྡོན་ཡིན་ཞིང་གླུམ་བརྩིའི་ཤུན་དྡོར་ལ། ། མར་རིང་

བུ་རམ་ལྒ་བཏབ་སྐྱུར་འདྡོན་ཡིན། །སྡོག་སྐ་ཚོས་པ་བཙོས་ལ་བརྟུལ་བའི་

ནང་། །མར་དང་རུས་ཁུ་རྒྱམ་ཚ་བཏབ་པ་ལ། །སྡོག་འདྡོན་ཡིན་ཞེས་འཚོ་བྱེད་

རྣམས་ཀིས་བཞེད། །རླུང་ནད་ཀུན་འཇྡོམས་ལུས་སྟྡོབས་བསྐེད་པར་བྱེད། །ཕེ་མའི་

སྦྡོར་བ་གྲངས་མང་གསུངས་ལགས་ཀང་། །འདི་ནི་ཆེར་ཟབ་སིང་པྡོ་བསྡུས་པ་

ཡིན། །ཤིང་ཀུན་ཤ་ཆེན་ལི་ཤི་ཛཱ་ཏི་དང་། །ཤིང་ཚ་ལྒ་པི་ཕྡོ་དང་གུ་གུལ་གཉིས། །སེ་

འབྲུ་སྡོག་ཐལ་གསུམ་སེལ་ཨ་རུའི་མཇུག །བི་ཥ་གྡོ་སྡོད་ཨར་ནག་ཚིལ་ཆེན་
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དང་། །རུ་རྟ་མ་ནུ་སེ་ཏྲེས་རྒྱ་སྐེགས་དང་། །དི་ཆེན་ཤུ་དག་རྒྱམ་ཚ་བཅས་པ་

རྣམས། །ཤིང་ཀུན་གཙོར་བསྐེད་ཉེར་ལྔས་ཕི་རླུང་སེལ། །ཤ་ཆེན་གཙོར་བསྐེད་

ཉེར་ལྔས་ནང་རླུང་སེལ། །ལི་ཤི་གཙོར་བསྐེད་ཉེར་ལྔས་གསང་རླུང་སེལ། །འདྡོན་

བཞིའི་རྟ་བསྐྡོན་དགུང་དང་ཐྡོ་རངས་བཏང་། །ཤ་པགས་རྩ་རུས་ཞུགས་པ་ཕི་ཡི་

རླུང་། །དྡོན་ལྔ་སྣྡོད་དྲུག་ལ་ཞུགས་ནང་གི་རླུང་། །སྡོག་འཛིན་ལ་སྡོགས་རྣམ་ལྔ་

གསང་བའི་རླུང་། ། སྟྡོད་སད་བར་གསུམ་ཞུགས་པའི་རླུང་ལ་སྡོགས། །རླུང་རིགས་

སན་སྦྡོར་གཅིག་གིས་འཇྡོམ་མྡོ་ཞེས། །སན་ལྷ་གཉིས་པ་ཡྡོན་ཏན་མགྡོན་པྡོས་

གསུངས། །སན་མར་བྱ་ཚུལ་ལྡོགས་སུ་བྲིས་ལ་ལྟྡོས། །དབང་པྡོ་ཤྡོར་ན་རུས་

གསུར་དུད་པས་བདུག ། གདྡོང་ལ་ཆུ་གྲང་བཏབ་ཅིང་ཁྡོང་དུ་བཏང་། །རྡུལ་ཆེན་

འཇམ་ན་སྡོག་སྐ་རྩམ་པ་སྦར། །མཆན་འྡོག་ལ་སྡོགས་རླུང་སྡོ་རྣམས་ལ་

བྱུགས། །ཨན་སྟྡོང་ཚིགས་པ་དང་པྡོ་ཁ་གསུམ་བསེགས། །

དེ་ནས་སྡོག་རླུང་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །ཨ་ག་རུ་ཨར་ནག༥༥༠ དང་ཛཱ་

ཏི༠༤༠ སིང་ཞྡོ་ཤ་༠༦༠། །ཅུ་གང་༠༣༠སྡོས་དཀར་༠༢༠རུ་རྟ་༠༢༦ཨ་རུ་ར་

༠༤༠། །ན་ག་གེ་སར་༠༣༠ཕི་རྒྱུད་ཨ་གར་བརྒྱད། །ཨ་གར་ཛཱ་ཏི་སིང་ཞྡོ་ཙནྡན་

གཉིས། །ཅུ་གང་གུར་གུམ་སྡོ་ལྡོ་སྦར་བ་འདི། །དང་སྡོང་མི་རྒྱུད་འཛིན་གི་ཨར་

བརྒྱད་ཡིན། །ཨ་གར་ཛཱ་ཏི་ལི་ཤི་རུ་རྟ་དང་། །ཨ་ཕག་སིང་ཞྡོ་ཤ་ཆེན་ཤིང་ཀུན་

དང་། །རི་བྡོང་སིང་བཅས་འབྲང་རྩི་ཨར་བརྒྱད་ཡིན། །འདི་གསུམ་གང་འྡོས་བཏང་

བས་སྡོག་རླུང་སེལ། །ཁྱུང་རྒྡོད་དག་པྡོ་བཙན་དུག་ཨ་རུ་མཉམ། །རུ་རྟ་སུམ་ཆ་ཤུ་

དག་སུམ་གཉིས་དང་། །ག་རྩི་དི་ཐྡོན་ཙམ་ལ་གྲི་སིང་དང་། །ལྷུན་སིངས་པའི་ལུགས་ལ་
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མངལ་ཁག་དང་། ནལ་བུའི་ཤ་བཏང་སྡོལ། རི་བྡོང་སིང་བཅས་སན་ནད་ཐྡོན་པ་བཏང་། །དྲུག་

བདུན་དཀར་ནག་མཚམས་དང་བྱ་རྡོག་མིག །སྤ་མེས་བསེགས་ལ་རྒྱལ་གདྡོན་

འཚམས་པ་བཅྡོས། །སྐེས་པ་སྡོག་རླུང་བྱུང་ན་བུད་མེད་ཀི། །རྐང་མཐིལ་གཡྡོན་

བསེགས་དེ་བཞིན་བུད་མེད་ལ། །སྡོག་རླུང་བྱུང་ན་སྐེས་པའི་རྐང་མཐིལ་

གཡས། །མེ་བཙའ་བྱས་ན་ཕན་པ་མན་ངག་ཡིན། །

རླུང་ནད་ཅེ་སྤང་མགྡོ་བྡོ་བཅྡོས་ཐབས་ཀི། །ཟུར་རྒྱན་ཐྡོག་མ་ཐྡོ་རངས་ཆུ་

གྲང་གིས། །སྐྲངས་སྟེང་ལག་པས་རེག་ལ་མ་ཚོར་ཙམ། །བར་དུ་ཕར་ལ་ཕེ་འཕུར་

ཚ་མྡོ་ལ། །སེང་ལྡེང་སྡོས་དཀར་ཐལ་དཀར་སྡོ་མ་རིའི། །ཕེ་འཕུར་སྤུས་མྡོ་བཅིང་ལ་

དེ་ཡི་སྟེང་། །ཕིང་པ་མེར་བསྡོས་བཅིང་པ་ཞག་གཅིག་བཞག །དེས་མ་ཕན་ན་བྱང་

པ་རྒྱ་ཚྭ་དང་། །སྟག་ཤ་ ལྷུན་སིངས་པའི་ལུགས་ལ་དུར་ཕིད་ཤིང་ཚ་རྒྱ་ཚྭ་སྟག་ཤ་ཨ་རུ་སེང་ལྡེང་། 

པི་ལིང་ཤིང་ཚ་ལྒ་བཏབ་ལ། །ཆུ་སྦར་སབ་འཐུག་པ་ཡི་ཀྡོང་བ་ཙམ། །སྐྲང་སྟེང་

བྱུགས་ཏེ་དེ་སྟེང་གླུམ་གིས་དིལ། །པགས་རླྡོན་ཆང་སྦར་དམ་པར་བཀྲིས་ནས་

སུ། །ཞག་གཅིག་བཞག་ལ་འབྱར་དབྱུང་ཆུ་བུར་རྣམས། །རུས་པས་བཏྡོལ་ལ་ཆུ་

གྲྡོྡོན་དག་པར་བཀྲུས། །ཁྡོང་སན་ཁྱུང་ལྔའི་སྟེང་དུ་སྡོས་དཀར་དང་། །ཆུ་སེར་སན་

གསུམ་གུ་གུལ་སྟྡོང་ཇ་དང་། །སྐྱུ་རུ་བ་རུ་བ་ཤ་ཀ་སྦར་བ། །ཤིང་ཀུན་ཛཱ་ཏི་གི་ཝང་

གུར་གུམ་དང་། །དཀར་པྡོ་གཅིག་ཐུབ་བསྣན་པའི་སྦྡོར་བའམ། །དངུལ་ཆུ་བཅྡོ་

བརྒྱད་ལྟག་པར་སྤད་ལ་བཏང་། །

ཁག་རླུང་སྟྡོད་འཚང་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །དང་པྡོ་བདུན་ཐང་སྟེང་དུ་ཨ་

ཕག་དང་། འཕུར་སེབ་བསྣན་པའི་ཐང་གིས་ལྡྡོག་པ་སིད། །གཟེར་ཐུང་ལ་ཡང་མི་

གནྡོད་ཐང་གི་མཆྡོག །དེ་སྟེང་འཁྲུལ་མེད་རླུང་རྟགས་བསྟན་པ་ལ། །ཨ་གར་བརྒྱད་
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པའི་སྡོས་དཀར་གེ་སར་དང་། །ཨ་རུ་ཛཱ་ཏི་གང་རུང་སྐབས་དང་སྦར། །འདི་གསུམ་

ཕྲི་བས་ལྔ་སྟེང་ལི་ཤི་དང་། །ཀྡོ་བྱིལ་ཨ་ཕག་བསྣན་པ་ཆང་གིས་ཕུལ། །ཁག་ཤས་

ཆེ་ན་དང་སྡོང་ཨར་བརྒྱད་སྟེང་། །རུ་རྟ་ཧྡོང་ལིན་མ་ནུ་ཨ་ཕག་བསྣན། །ཤིན་ཏུ་

གཟེར་ཆེ་གསང་ ལྷུན་ལུགས་ལ་གྲི་སིང་བྱེད། སན་ཀྡོ་བྱི་ལ། །རླུང་ལ་བི་ཥ་ཁག་ལ་འཛིན་

པ་སྟེ། །ཚ་གྲང་བརྟག་པ་གྡོང་དང་སྦར་ལ་བཏང་། །ནྡོར་བུ་བདུན་དང་ཨ་གར་བརྒྱད་

བསེས་སྟེང་། །ཤ་ཆེན་ཀྡོ་བྱིལ་བསྣན་པ་མན་ངག་ལུགས། །ཨ་ཕག་ཐང་གིས་ཕུལ་

བས་སྟྡོད་འཚངས་འཛེམས། །ཡང་ན་ཨར་སྐ་༠༢༠ ཨར་ནག་༠༡༠ ཨར་དམར་

༠༠༥གྡོ་སྡོད་ལ་བྱེད་དང་། །ཙནྡན་དཀར་༠༠༥དམར་༠༠༥ཛཱ་ཏི་༠༠༥ལི་ཤི་

༠༠༥དང་། །སུག་སེལ་༠༠༥ ཀྡོ་ལ་༠༠༥ཅུ་གང་༠༡༠ གུར་གུམ་༠༠༥དྲུག །ཨ་༠༠༥ 

བར་༠༠༥ སྐྱུར་༠༠༥ གསུམ་ཨ་ཕག་༠༠༥ ཚེར་སྔྡོན་༠༠༥པ། །ཤ་ཆེན་༠༠༥ བལ་

༠༠༥ ཏིག་༠༠༥ ག་༠༠༤ གུལ་༠༠༣ སྟག་ཤ་༠༠༥ བ། །བྡོང་ང་༠༥༠ སིང་ཞྡོ་

༠༠༥སྡོས་དཀར་༠༠༥ སྡོ་ལྡོ་དཀར་༠༡༠། །རུ་རྟ་གེ་སར་༠༠༥ཀྡོ་བྱིལ་༠༠༥ ཧྡོང་

ལེན་༠༠༥དང་། །སེ་འབྲུ་༠༠༡ མ་ནུ་༠༠༥ ཀནྡ་ཀ་རུ་༠༠༥ དང་། །སེ་ཏྲེས་༠༠༥ ལྒ་ 

༠༠༡ བཅས་ཨ་གར་སྡོ་ལྔ་འདི། །ཚངས་པ་ཆེན་པྡོའི་ཚེ་ཡི་རིག་བྱེད་ལས། །བྱུང་

ཞིང་དང་སྡོང་རྣམས་ཀི་སན་དུ་བརྒྱུད། །འདི་ནི ་སྦྡོར་བ་ཀུན་གི་རྒྱལ་པྡོ་

ཡིན། །གཉེན་ཚད་རླུང་གསུམ་འཐབ་པའི་ཁ་འཛིན་ཏེ། །སན་བཏང་ལྡོག་པའི་ཉེས་པ་

འདི་ལ་མེད། །གབ་དཀྲུག་མེད་པ་གསལ་བར་བཀྡོད་པ་ཡིན། །རླུང་ཤས་ཆེ་ན་རླུང་

གསང་མེ་ཡིས་བསེགས། །ཁག་ཤས་ཆེ་ན་གྲུ་མགྡོ་སང་རྩ་གཏར། །

མཁིས་བཅྡོས་ཟུར་རྒྱན་ཐང་ནི་ཏིག་ཏ་དང་། །ཨ་རུ་སྡོས་དཀར་བསྡུས་ཐང་
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ལན་འགའ་བཏང་། །ཚ་མཁིས་སན་ལ་བྡོང་དཀར་༡༠༠ རྩ་ལྡོ་འདེ། གསེར་མེ་༠༨༠ 

སྐྡོག་བཤུས་དང་། །ཀི་ལྕེ་དཀར་པྡོ་༠༥༠ཏིག་ཏ་༡༠༠ རྒྱ་བལ་སྡོགས་ཀི་ཏིག་ཏ་འདེས་མ། 

བ་ཤ་ཀ་༠༥༠། །རྩ་མཁིས་༠༥༠ ཧྡོང་ལེན་༠༤༠ སྐེར་༠༥༠ ཤུན་༠༥༠ བར་པ་ཏ་

༠༨༠། །གཡའ་ཁི་༠༥༠ གི་ཝཾ་༠༢༠ གུར་གུམ་༠༧༠ དུག་མྡོ་ཉུང་༡༠༠། །དེ་སྟེང་

རིམས་ལ་སང་རྩི༡༠༠ བར་པ་ཏ་༡༠༠། །ཁག་ལ་བ་ཤ་ཀ་༡༠༠ དང་པུ་ཤེལ་༡༠༠ 

རྩེ། །ཕྡོ་བར་པྲི་ཡང་ཀུ་༡༠༠ དང་བྲག་ཞུན་༡༠༠ དང་། །རྒྱུ་མར་དུག་ཉུང་༡༠༠ ག་

བུར་༠༠༡ བ་ལེ་ཀ་༡༠༠། །ཀུན་ལ་བདུད་རྩི་༢༠༠ ལྡོ་མ་༢༠༠ གཙོ་བྡོ་བསྐེད། །བྱང་

ལུགས་བྡོང་དཀར་བཅུ་གསུམ་ཁ་ཚར་ཅན། །བསྐྡོལ་གྲང་ཕུལ་བ་ཚ་མཁིས་མ་ལུས་

འཇྡོམས། །ཕག་བྲུན་ནུས་ལྡན་བསེགས་པ་ཆ་བཅུ་དྲུག །མ་ནུ་ཆ་བཞི་ཏིག་ཏ་ཨ་རུ་

གཉིས། །ཆ་གཉིས་ཐུན་ཚད་སྦར་བ་རྩ་སན་བཞི། །བྲག་ཞུན་བྡོང་དཀར་ཞུ་མཁན་

ཤུག་ཚེར་ཅན། །ག་རྩི་དུག་ཉུང་ག་དུར་བ་ལེ་ཀ། །ས་ལྡོ་དྡོམ་མཁིས་རེ་སྐྡོན་གཡའ་

ཀི་མ། །ཨ་ཕག་དེ་བ་སྐེར་ཤུན་བར་བ་ཏ། །བདུད་རྩི་ལྡོ་མ་ཕག་ཐལ་གཉིས་པར་

སྦར། །མཁིས་པ་ལ་གྱུར་ཚ་བ་མཐའ་དག་ལ། །འདི་ཁ་བསྒྱུར་ཉིས་སེབས་མི་དགྡོས་པར་གཙོ་

བྡོ་དང་མཉམ་པ་བྱེད། སེབས་ཆྡོག་བདུད་རྩི་སན་ནག་ཞེས་སུ་གྲགས། །དྡོམ་མཁིས་

གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་དུག་མྡོ་ཉུང་། །ག་ལྒང་བྡོང་ང་དཀར་པྡོ་བ་ལེ་ཀ །རེ་སྐྡོན་སྦར་

བའི་མཁིས་ཕེ་བདུན་པ་དང་། །ཏིག་ཏ་གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་བྡོང་ང་དཀར། །རུ་རྟ་རྩ་

མཁིས་ཧྡོང་ལེན་བར་པ་ཏ། །སྐེར་ཤུན་སྦར་བའི་ཏིག་ཏ་བརྒྱད་པ་ཡིན། །འདི་

གཉིས་རྒྱུད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཚ་མཁིས་འཇྡོམས། །མཁིས་ཕེ་བདུན་སྟེང་ཕག་ཐལ་

བྲག་ཞུན་སྦར། །དྡོམ་མཁིས་དགུ་པ་མཆྡོག་གྱུར་མཁིས་ཚད་སེལ། །ཏིག་ཏ་བརྒྱད་
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སྟེང་ཕག་ཐལ་འཛིན་པ་སྦར། །མཁིས་ཚད་འཇྡོམས་པའི་དཔའ་བྡོ་མན་ངག་

ཡིན། །གྲང་མཁིས་སན་ལ་གསེར་མདྡོག་༢༢༢་་་་་་་་་་་་༡༡༠ སེའུ་འབྲུ་༠༢༣་་་་་་་་་་་་

༠༣༣ དང་། །གསེར་མེ་བྲག་ཞུན་༠༣༧་་་་་་་་༡༣༢ ཕག་ཐལ་༡༠༣་་་་་༠༥༣ 

གསེར་མདྡོག་ལྔ། །གྲང་མཁིས་སྣྡོད་ཞུགས་མཐའ་དག་སེལ་བར་བྱེད། །སྐྱུ་རུ་ད་ལི་

སེ་འབྲུ་ཟི་ར་དཀར། །ཤིང་ཚ་ལྒ་སྐ་སུག་སེལ་རྒྱམ་ཚྭ་སྦར། །གྲང་མཁིས་རྩད་ནས་

བཅད་པའི་སན་མཆྡོག་ཡིན། །སེའུ་འབྲུ་ཤིང་ཚ་སུག་སེལ་པི་པི་ལིང་། །རྒྱམ་ཚྭ་ཨ་

རུ་གུར་གུམ་རུ་རྟ་དང་། །ལི་ཤི་ཛཱ་ཏི་སི་བའི་མེ་ཏྡོག་དང་། །གསེར་མེ་སྦར་བ་གྲང་

མཁིས་མ་ལུས་པ། །འཇྡོམས་པའི་སན་མཆྡོག་འཛམ་གིང་འདི་ན་དཀྡོན། །སྐྱུ་རུ་

གསེར་མདྡོག་རྒྱ་ཚྭ་རྒྱམ་ཚྭ་བཞི། །མཁིས་ནད་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་ཤིན་ཏུ་

གཅེས། །གུར་གུམ་སྐྱུ་རུ་བྲག་ཞུན་གྡོ་སྡོད་སྦར། །ཆང་ནད་མཁིས་པའི་མགྡོ་ནད་

སེལ་བར་བྱེད། །ཤ་མིག་སེར་ན་ཡུང་བ་སྐེར་བ་དང་། །སྐྱུ་རུའི་ཐང་གིས་འཕྲལ་དུ་

དངས་པར་བྱེད། །ཚ་མཁིས་བྱུག་པ་བདེ་དཔྱད་གཡའ་ཁི་མ། །ཏིག་ཏ་བར་པ་ཏ་དང་

སྐེར་ཤུན་དང་། །གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་ཕེ་མ་བ་ཆུས་སྦང་། །ཚ་མཁིས་ཟ་གཡང་མ་

ལུས་སེལ་བར་བྱེད། །གྲང་མཁིས་བྱུག་པ་སྡོག་སྐ་སྐྱུ་རུ་ར། །མ་ནུ་སྐེར་ཤུན་ཆང་

སྦར་བྱུགས་པས་སེལ། །མཁིས་ནད་བཤལ་ལས་མི་འདའ་གསེར་གཤལ་

ཡིན། །གསེར་མདྡོག་རྡོག་གཅིག་བཅྡོ་ལྔའི་ཟླ་ཟེར་བཞག །གཅིག་ནི་བ་ལྕིའི་ནང་དུ་

ཚོས་པར་བཙོ། །གཅིག་ནི་དུ་བ་མ་ཤྡོར་ནུས་ལྡན་བསེགས། །ཐར་ནུ་ཆང་དུ་བཙོས་

པའི་ཁུ་བ་བསྟིམ། །དུར་བྱིད་ཁྡོན་བུ་ཚ་ལ་བཏུལ་བ་དང་། །གསེར་མེ་སྦར་བའི་རིལ་

བུ་ཆུ་གྲང་ཕུལ། །མཁིས་པའི་ནད་རིགས་བཅུ་གསུམ་རྩད་ནས་འབྱིན། །འདི་ནི་ཟབ་
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ཅིང་གཅེས་པའི་མཐར་ཐུག་ཡིན། །འཆི་བདག་ཞགས་གཅྡོད་ཀྵ་ཡ་འཇྡོམས་པའི་

སན། །གསེར་མདྡོག་འྡོམ་བུ་གསེར་མེ་བྡོང་ང་དཀར། །སེང་ལྡེང་ཁན་ཆུ་སེར་སན་

གསུམ་དང་། །གི་ཝང་ག་རྩི་ཆ་མཉམ་ཕེ་མ་ནི། །དགུང་གཉིས་མཛོ་འྡོས་ཕུལ་བཏང་

མཁིས་ནད་སེལ། །དེ་ནས་གྡོང་སྟེང་བཤལ་གིས་དག་པར་སྦངས། །

དེ་ནས་བད་ཀན་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །བཅའ་ལྒ་རྒྱམ་ཚྭ་ཨ་རུ་པི་པི་

ལིང་། །རྒྱམ་ཚྭ་བཞི་ཐང་བད་ཀན་སེལ་བའི་མཆྡོག །ཅྡོང་ཞི་ ཕྡོ་མྡོའི་རིགས་འདེས་ 

བཟང་པྡོ་དྲུག །ཛཱ་ཏི་༠༠༥ཅུ་གང་༠༡༠ལི་ཤི༠༡༠ སུག་སེལ་༠༠༥ ཀྡོ་ལ་༠༠༥ གུར་

གུམ་༠༡༠ དང་ལྒ་༠༠༡ པི་༠༠༦ ཕྡོ་༠༠༥། །ད་ལི་༠༡༥ གངས་ཐིགས་༠༠༦ ཤིང་

ཚ་༠༠༨ ཚ་ལ་༠༠༦ དང་། །ལ་ཕུག་༠༡༠ ཐལ་བ་རྣམས་ནི་ཅྡོང་ཞི་མཉམ། །བཟང་

པྡོའི་ཁ་བསྒྱུར་མ་ནུ་འུ་སུ་དང་། །སྟར་བུ་གསུམ་ནི་བད་ཀན་བཟང་པྡོ་ཡིན། །ཁག་ལ་

ཧྡོང་ལེན་སྐྱུ་རུ་བ་ཤ་བཟང་། །མཁིས་པ་ཏིག་ཏ་བྡོང་དཀར་གསེར་མེ་བཟང་། །རླུང་

ལ་ཛཱ་ཏི་ཤིང་ཀུན་ཁར་ཚ་བཟང་། །བཟང་པྡོའི་ཁ་བསྒྱུར་གང་དགྡོས་རིགས་པས་

དཔྱད། །བད་ཀན་ལྡན་འདུས་གྲེ་འགགས་སྡོགས་ལ་སྦྡོར་བ་འདི་བཟང་ཁག་ཤས་ཆུང་ན་ཅྡོང་ཞིའི་ཚབ་

སེ་འབྲུ་དང་། ལ་ཕུག་མི་བསེག་པ་སྐམ་པྡོ་གཞྡོན་ནུ་བཏང་བྱེད་སྡོལ་ལ་དྡོད་ཆེ་ཞིང་བད་ཀན་གྲང་རིགས་

ཁྡོ་ན་ལ་མཆྡོག་ཏུ་ཕན། བདེ་བྱེད་ཉམས་ལྡན་ཞེས་བྱའི་སན་མཆྡོག་འདི། །བད་ཀན་ནད་

རིགས་མཐའ་དག་སེལ་བར་བྱེད། །སན་བཏང་ལྡོག་པའི་ཉེས་པ་འདི་ལ་མེད། །རུ་རྟ་

སྐྱུ་རུ་སེ་འབྲུ་བ་ཤ་ཀ །སུག་སེལ་པི་ལིང་འུ་སུ་ཨུཏྤལ་དང་། །པྲི་ཡང་ཀུ་དང་རེ་སྐྡོན་

ས་སྐ་དང་། །གྡོ་ཐལ་བྱི་ཏང་ཀ་དང་ཀ་ར་དང་། །སྦར་བ་གཡུ་དིལ་བཅུ་གསུམ་ཞེས་

སུ་གྲགས། །བད་ཀན་ཚ་གྲང་འཐབ་པའི་ནད་ལ་བསྔགས། །ཁག་མཁིས་ལ་ཡང་མི་
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གནྡོད་སྦྡོར་བའི་མཆྡོག །སེ་འབྲུ་༠༥༨ སུག་སེལ་༠༡༠ ཤིང་ཚ་༠༡༡ པི་པི་ལིང་

༠༠༩། །གུར་གུམ་༠༠༤ པྲི་ཡང་ཀུ་༠༠༨ དང་ཧྡོང་ལེན་༠༠༢ དང་། །འུ་སུ་༠༠༢ 

བྲག་ཞུན་༠༠༥ ཏིག་ཏ་༠༠༥ བ་ཤ་ཀ་༠༠༢། །བྲེ་ག་༠༠༡ སང་རྩི་༠༠༤ སིག་སིན་

༠༠༨ འབུ་སུ་ཧང་༠༠༢། །སྐྱུ་རུ་༠༠༤ བཅས་པ་སྦར་བ་ཁ་བསྒྱུར་ན། །སྨུག་པྡོ་རྒྱས་

ན་རུ་རྟ་བྱེར་ཕག་ཁག ལྷུན་ལུགས་ལ་ཕག་ཐལ། །བད་ཀན་སྐ་བྡོར་ཅྡོང་ཞི་མཉམ་པར་

སྦར། །ཁག་ནད་ཀུན་ལ་སྟར་བུ་འཁྡོར་གང་བཏབ། །སེ་འབྲུའི་སྦྡོར་བ་ཀུན་ཕན་བདེ་

བྱེད་ཞེས། །བད་ཀན་ནད་རིགས་ཀུན་དང་མྡོ་ནད་དང་། །ཆུ་སྐྲན་མ་ཞུ་ཤ་པགས་

སྦྡོས་པ་དང་། །མཁལ་རླུང་སྡོགས་སེལ་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འད། །ཅྡོང་ཞི་ཨ་རུ་གུར་

གུམ་ཤིང་ཚ་དང་། །ཏིལ་དཀར་སེ་འབྲུ་སུག་སེལ་ལྒ་པི་ཕྡོ། །རུ་རྟ་རྒྱམ་ཚྭ་མགྲྡོན་བུ་

བུ་མ་བཅས། །སྦྡོར་བ་འདི་ནི་ཕག་མྡོ་གྲུབ་པའི་ལུགས། །གཅྡོང་ཆེན་སེ་དྲུག་ཁྡོང་

ནད་མ་ལུས་སེལ། །ཆང་གིས་མི་བཟི་རྒས་ས་བཅུད་ལེན་མཆྡོག །འདི་ཡི་ཡྡོན་ཏན་

སྡོ་སྐེ་ཡུལ་ལས་འདས། །མན་ངག་ཀུན་གི་ཡང་སིང་དམ་པ་ཡིན། །ཛཱ་ཏི་ཅྡོང་ཞི་

སྦར་བའི་ཕེ་མ་ནི། །སྦུ་གུས་གྲེ་བའི་ཕུག་ཏུ་ལན་འགའ་བསྐལ། །ཡང་ན་བུལ་ཏྡོག་

ཅྡོང་ཞི་གཉིས་ཀི་ཕེ། །གྡོང་བཞིན་གྲེ་བར་བརངས་པས་མིད་དཀྱུས་སེལ། །གྡོ་བྱུང་

གྡོ་སན་ཁ་ཚར་བཏབ་པར་བྱ། །གྡོང་སན་ཆེན་པྡོ་མན་ངག་ཟབ་གནད་ཡིན། །གཤམ་

གི་ལག་ལེན་ལྡོགས་སུ་བྱས་ལ་ལྟྡོས། །

འདུས་ནད་སྨུག་པྡོ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །བཅྡོས་ཚུལ་ནྡོར་ན་གཉེན་པྡོ་

མི་ལེན་པས། །གང་ལ་གང་འཚམས་སྡོ་ནས་བཅྡོས་པ་གཅེས། །དང་པྡོ་བྲང་ཚ་ཆུ་

སྐྱུར་སྐྱུག་པའི་དུས། །སེ་འབྲུ་མ་ནུ་གུར་གུམ་པི་པི་ལིང་། །སུག་སེལ་ཅྡོང་ཞི་དྲུག་པ་
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མཆྡོག་ཏུ་ཕན། །སེར་པྡོ་མཁིས་ཐབས་སྐྱུགས་དུས་དུག་མྡོ་ཉུང་། །ཏིག་ཏ་ཤིང་

མངར་འུ་སུ་ཀ་ཀྡོ་ལ། །དྡོམ་མཁིས་ཀ་ར་སྦར་བས་ཞི་བར་འགྱུར། །ཐ་མ་རྒྱ་ཤལ་

སྐྱུག་དུས་གུར་གུམ་དང་། །ཅུ་གང་ཏིག་ཏ་ཨུཏྤལ་བ་ལེ་ཀ །སྐྱུ་རུ་སྐེར་ཤུན་རྒྱ་

སྐེགས་ཁུ་བས་ཕུལ། །སིན་ནས་ཁག་རུལ་དུད་ཁུ་སྐྱུག་པའི་དུས། །ཚོས་དང་འུ་སུ་

སུག་སེལ་པི་པི་ལིང་། །བསེ་ཡབ་ཤིང་མངར་དྡོམ་མཁིས་སྦར་བ་བཏང་། །སྤི་སན་

ཨ་རུ་བྲག་ཞུན་ཅུ་གང་དང་། །གུརྒུམ་སེ་འབྲུ་པི་ལིང་བསེ་ཡབ་དང་། །སྟར་བུ་འུ་སུ་

ཨུཏྤལ་མ་ནུ་སྦར། །ཐྡོག་མཐའ་བར་དུ་བཏང་ཆྡོག་མཁས་པའི་ལུགས། །དེ་ནས་

གང་ཆེན་སྦྡོར་བ་འདི་ལྟ་སྟེ། །གི་ཝང་ཨུཏྤལ་གུར་གུམ་བ་ལེ་ཀ། །ཏིག་ཏ་བྲག་ཞུན་

རུ་རྟ་བ་ཤ་ཀ །གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་སྦར་འདི་གང་ཆེན་དགུ། །དེ་སྟེང་འུ་སུ་བསེ་ཡབ་

སྟར་བུ་དང་། །པྲི་ཡང་ཀུ་བསྣན་གང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་ཡིན། །ཡང་ན་གི་ཝང་ཙནྡན་

དཀར་དམར་དང་། །ཨར་ནག་སུམ་ཏིག་ཤ་ཆེན་རེ་སྐྡོན་བ། །སྐྱུ་རུ་ཨུཏྤལ་གསེར་

གི་མེ་ཏྡོག་དང་། །མ་ནུ་འུ་སུ་པྲི་ཡང་བྲག་ཞུན་པ། །རུ་རྟ་ཅུ་གང་གུར་གུམ་སྦར་བ་

ཡི། །གང་ཆེན་མེ་ཏྡོག་བཅྡོ་བརྒྱད་ཞེས་གྲགས་པ། །མཆིན་ཁག་སྨུག་པྡོ་རྒྱས་པ་

སེལ་བའི་མཆྡོག །གང་ཆེན་སྦྡོར་བ་འདི་གསུམ་གང་ལ་ཡང་། །ག་རྩི་ཐུན་རེ་བསྣན་

པས་མཆིན་ཁག་རྒྱས། །གཟེར་ཆེན་འཕྲལ་དུ་བདེ་བ་མན་ངག་ལུགས། །སྟྡོད་

ལུགས་ཅྡོང་ཞི་ཉེར་གཅིག་ཞེས་གྲགས་པ། །ཅྡོང་ཞི་༡༠༠ འདིའི་སྦར་ཚད་གྲང་པ་སྤིའི་སན་

མིན་ཞིང་དྡོད་ཅུང་ཆེ་སེ་འབྲུ༡༠༠ སུག་སེལ་༠༥༠ པི་པི་ལིང་༠༥༠། །མ་ནུ་༠༣༠ འུ་སུ་

༠༤༠ ཨུཏྤལ་༠༤༠ པྲི་ཡང་ཀུ་༠༣༠། །བསེ་ཡབ་༠༨༠ སྟར་བུ་༠༡༠ སྐྱུ་རུ་༠༧༠ 

བ་ཤ་ཀ་༠༤༠། །ཨ་རུ་༠༧༠ གསེར་མེ་༠༨༠ དུག་ཉུང་༠༣༠ བྡོང་ང་དཀར་
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༠༧༠། །གི་ཝང་༠༥༠ ཏིག་ཏ་༠༥༠ རུ་རྟ་༠༥༠ ཙནྡན་དམར་༠༠༤། །བྲག་ཞུན་༠༡༠ 

ལ་སྡོགས་སྦྡོར་ཐབས་མཐྡོང་བརྒྱུད་དམ། །ཞལ་ཤེས་བཞིན་དུ་མ་ནྡོར་བསྟེན་བྱས་

ན། །འདུས་ནད་སྨུག་པྡོ་འཇྡོམས་པའི་སན་གཅིག་ཡིན། །འདི་ནི་ཞལ་ཤེས་སྦྡོར་

ཐབས་ཆིག་བརྒྱུད་ནི། །ཅྡོང་སེ་སུག་པྡོ་བཞི་པྡོ་གཙོ་བྡོ་ལ། །གྲང་ཤས་ཆེ་ན་སེ་འབྲུ་

པི་ལིང་གཉིས། །གཙོ་བྡོར་བསྐེད་ལ་ཁག་ཚད་རྒྱས་པའི་དུས། །འདི་གཉིས་ཕྲིའམ་

ཡང་ན་ཞད་ཙམ་སྦར། །མ་ནུ་འུ་སུ་ཨཏྤལ་པྲི་ཡང་ཀུ། །འདི་བཞི་བྡོན་པྡོའི་ཚུལ་གི་

ཐུན་གཉིས་རེ། །བསེ་ཡབ་སྟར་བུ་སྐྱུ་རུ་བ་ཤ་ཀ །དང་པྡོ་ཆུ་སྐྱུར་སྐྱུགས་དུས་གཙོ་

བྡོར་བསྐེད། །ཨ་རུ་གསེར་མེ་དུག་ཉུང་བྡོང་ང་དཀར། །མཁིས་པ་རྒྱས་པའི་དུས་སུ་

གཙོ་བྡོར་བསྐེད། །གི་ཝང་ཏིག་ཏ་རུ་རྟ་ཙནྡན་དམར། །བྲག་ཞུན་མཆིན་ཁག་རྒྱས་

ཤིང་དུག་ཐབས་གཟེར། །ཁག་རུལ་དུད་ཁུ་སྐྱུགས་དུས་གཙོ་བྡོར་བསྐེད། །འདི་ནི་

མན་ངག་གནད་ཀི་ཞལ་ཤེས་ཡིན། །དེ་ནས་ཅྡོང་ཞི་རིགས་ལྔ་གང་འཛོམས་

ནི། །འཁྡོག་ཙམ་བརྡུང་ལ་ཆུ་གཙང་ནང་དུ་བཙོས། །རྡོ་ཡི་ཁུ་བ་དཀར་པྡོ་ཡང་ཡང་

དྡོར། །འདི་ཉིད་མཛོ་འྡོར་འདམས་བཏག་ཡུན་རིང་བྱེད། །གྲིབ་སྐམ་༣༠༠་་་་་་་་་༣༢༡ 

བྱས་འདི་ཟླ་ཤེལ་གཙོ་བྡོ་ལ། །གི་ཝང་༠༠༤ ཅུ་གང་༠༡༧། གུར་གུམ་༠༠༢། ལི་ཤི་༠༠༥། 

སུག་སེལ་༠༠༢། ཀྡོ་ལ་༠༠༦ བཟང་དྲུག་ཨུཏྤལ་༠༡༠ ཙནྡན་༠༠༡ གཉིས་༠༠༧། །ག་རྩི་

༠༠༢ གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་༠༡༠ དུག་མྡོ་ཉུང་༠༡༥། །ཏིག་ཏ་༠༠༤ བྡོང་དཀར་༠༡༤ 

ཨ་རུ་༠༡༦ བ་ཤ་ཀ་༠༠༦། །རུ་རྟ་༠༡༤ སྐྱུ་རུ་༠༡༥ སེ་འབྲུ་༠༩༥ པི་པི་ལིང་

༠༠༨། །བྲག་ཞུན་༠༠༡ དྡོམ་མཁིས་༠༠༡ ལྕགས་ཕེ་༠༣༤་་་་་་་་་༢༠༠ པྲི་ཡང་ཀུ་

༠༠༩། །གངས་ཐིགས་༠༨༠ ཁུར་མང་༠༠༨ ཆུ་རྩ་༠༨༠ མི་སྡོགས་ཐལ་༠༢༣། །དངུལ་
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ཆུ་ གྲང་དུལ་༠༨༨ མུ་ཟི་༠༤༠ དི་ཆེན་ བསེ་ཐལ་༠༤༠ ཀྡོ་བྱི་ལ་༠༡༡། །ཧྡོང་ལེན་༠༠༨ 

མ་ནུ་༠༠༤ ལུག་རུ་སྨུག་པྡོ་༠༡༥ རྣམས། །སྦར་བའི་ཟླ་ཤེལ་མྱུ་གུའི་སྦྡོར་བ་

སྟེ། །དུག་དང་སྨུག་པྡོ་སེལ་བའི་སྤི་སན་ཡིན། །ཁ་ཆེ་གུར་གུམ་༠༢༩ ཐང་གི་གཙོ་

བྡོ་ལ། །ཨ་༠༥༠ བར་༠༧༠ སྐྱུར་༠༣༠ གསུམ་མ་ནུ་༠༡༠ ཏིག་ཏ་༠༢༠ དང་། །འུ་

སུ་༠༡༠ བར་པ་ཏ་༠༡༠ དང་ལུག་མིག་པ་༠༠༤། །འྡོམ་བུ་༠༧༠ གསེར་མེ་༠༣༠ 

རུ་རྟ་༠༡༦ པ་ཏྡོ་ལ་༠༠༥། །དེ་བཞིན་གངྒ་ཆུང་༠༢༠ དང་ཨུཏྤལ་༠༢༧ དང་། བ་ཤ་

ཀ་༠༢༠ དང་འཇིབ་རྩི་༠༢༠ བྲག་ཞུན་༠༥༠ དང་། །སེ་འབྲུ་༠༡༠ བསེ་ཡབ་༠༧༠ 

ཀི་ལྕེ་༠༢༠ བྡོང་ང་དཀར་༠༧༠། །ཧྡོང་ལེན་༠༢༠ སུག་སེལ་༠༨༠ ཕག་ཁག་༠༨༠ 

སྦར་བ་ལ། །ཐང་ཆེན་ཉེར་ལྔ་ཞེས་གྲགས་འདི་ལ་ཡང་། །སྦྡོར་བ་རས་དང་མ་ཚང་

ནྡོར་བ་སྡོགས། །བཞེད་ཚུལ་མང་ཡང་འདི་ཉིད་དག་པར་སེམས། །དུག་དང་སྨུག་པྡོ་

ཚ་གཉེན་བྱེར་བ་བསྡུ། ། སྨུག་པྡོ་རྣམ་འགྱུར་བཅུ་གསུམ་ལ་སྡོགས་པ། །ངྡོས་འཛིན་

བཅྡོས་ཚུལ་གཞུང་དུ་མང་གསུངས་ཀང་། །ངྡོས་མི་ཟིན་ཀང་ལག་ཏུ་མི་ལྡོན་

པའི། །དེ་ཕིར་གདམས་པ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་སེལ་ནི། །ཁུར་རྩ་ར་མཉེ་སྟར་བུ་པྲི་ཡང་

ཀུ། །ཡུང་ང་ད་ལི་སུག་སེལ་སེས་ཏྲེ་དང་། །ཤིང་ཚ་སྦར་བའི་རྣམ་འགྱུར་བཅུ་

གསུམ་སེལ། །ཅྡོང་ཞི་བྲག་ཞུན་བཟང་དྲུག་ཙནྡན་གཉིས། །ཨ་གར་འབྲས་གསུམ་

ཨུཏྤལ་སང་རྩི་ཏིག །དུག་ཉུང་གསེར་མེ་བྡོང་དཀར་གི་ཝང་དང་། །སེ་འབྲུ་ཤིང་ཚ་

པི་ལིང་ག་དུར་དང་། །བ་ལེ་རུ་རྟ་སྟར་བུ་སེ་བའི་མེ། །ཧྡོང་ལེན་གེ་སར་བྲེ་ག་སུམ་

འགྱུར་བཅས། །ལག་ལེན་ཞལ་གདམས་གསེར་མདྡོག་བྲག་ཞུན་གཙོ་བྡོར་བསྐེད། ལྟ་

བུར་བསྒྱུར། །ཚད་ལྡན་ཆང་ཕུལ་རྣམ་འགྱུར་བཅུ་གསུམ་འཇྡོམས། །ཡང་ན་སེ་
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འབྲུའི་སྦྡོར་བ་གང་བསྟན་གི། །བདེ་བྱེད་ཆེན་པྡོ་ཁ་བསྒྱུར་བཅས་པ་བསྔགས། །རྒྱས་

ཚེ་རྡོལ་བའི་ཁག་རུལ་གེན་དུ་སྐྱུག །ཟུངས་ལྡན་ནད་པ་ནད་ཐྡོན་སྐྱུག་ཏུ་

བཅུག །ཟུངས་མེད་བཅད་དགྡོས་གུར་གུམ་༡༠༠ དྡོམས་མཁིས་༡༠༠ དང་། །སན་

མའི་མེ་ཏྡོག་༠༨༠ ཙནྡན་དམར་པྡོ་༠༧༠ དང་། །རྒྱ་མཚལ་༠༥༠ གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་

༠༥༠ པུ་ཤེལ་༠༥༠ རྩེ། །གངས་ཆུས་ཕུལ། སྦར་བཏང་ཁག་ཤྡོར་མ་ལུས་གཅྡོད་ མགྡོ་

རྡོ་ཁག་ཆྡོད། པའི་མཆྡོག །ཡང་ན་པྲི་ཡང་སང་རྩི་ཀི་ལྕེ་དཀར། །ཤིང་ཚ་རྒྱམ་ཚྭ་ཨ་རུ་

བྲག་ཞུན་དང་། །ཅྡོང་ཞི་མ་ནུ་རུ་རྟ་བྡོང་ང་དཀར། །གི་ཝང་སྦར་བའི་རྩེའུ་བཅུ་

གཅིག་སྟེང་། །དྡོམ་མཁིས་བསྣན་པའི་འཁྲུ་སྐྱུག་གཉིས་ཀ་ཆྡོད། །དེས་མ་ཕན་ན་

འྡོམ་ཁ་འདི་ལྟར་བསྒྱུར། །འཁྲུ་ན་ལང་རྩ་སྐྱུག་ན་སྣྡོད་ཀ་གཏར། །ཁག་ཤྡོར་མ་ལུས་

གཅྡོད་པའི་ལག་ལེན་ཡིན། །བཤལ་གི་ལག་ལེན་རྡོ་རེ་ཕ་ལམ་ལྟྡོས། །

གཅྡོང་ཆེན་སེ་དྲུག་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

གཅྡོང་ཆེན་སེ་དྲུག་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །མ་ཞུ་གསར་པ་དུག་ཐབས་

གཟེར་བ་ལ། །རྒྱམ་ཚྭའི་ཆུ་བསྐྡོལ་ཡང་ཡང་བཏང་བར་བྱ། །རྒྱམ་ཚྭ་ཁ་རུ་ཚ་དང་

རྒྱ་ཚྭ་དང་། །ཨ་རུ་ཤིང་ཚ་ཡ་བ་ཀྵ་ར་དང་། །བྱི་ཏང་ཀ་སྦར་འཆི་མེད་ཚ་རིལ་གཉན་

ཚད་འདེས་པ་མི་བཏང་ཟེར། །སིན་དང་ཤ་དུག་བུ་མ་བྱིན་པ་དང་། །མ་ཞུ་དུག་ཐབས་ནད་

ལ་བདུད་རྩི་ཡིན། །ཅྡོང་ཞི་༠༡༠ མ་ནུ་༠༢༠ ལྒ་སྐ་༠༣༠ ཨ་རུ་༠༤༠ དང་། །ལྕུམ་

ཚ་༠༥༠ བུལ་ཏྡོག་༠༦༠ སྦར་བའི་དཀར་པྡོ་དྲུག །སྤི་བཞིན་སྦར་རམ་ཡང་ན་ཅྡོང་

ཞི་དྡོར། །རྒྱམ་ཚ་བསྣན་པ་ཞི་བྱེད་དྲུག་པ་སྟེ། །ཆུ་བསྐྡོལ་ཕུལ་བས་དུག་དང་མ་ཞུ་
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བ། །གང་ཐབས་ཐུར་སེལ་ལྡོག་དང་བུ་མ་འབྱིན། །ཤ་མ་ཐྡོན་དང་གྲང་རླུང་སྦྡོས་པ་

སྡོགས། །འཇྡོམས་པའི་སན་མཆྡོག་མིག་གི་རབ་རིབ་ཀང་སེལ། །འདི་ཡི་ཁ་བསྒྱུར་

གནད་དང་ལྡན་གྱུར་ན། །ཁྡོང་ནད་མ་ལུས་འཇྡོམས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིན། །གཉན་གང་

གྡོང་སྟེང་རྒྱམ་ཚ་བསེ་སྤུར་བ། །ག་རྩི་གུལ་ནག་ཁཎ་སྦར་བ་ལ། །འཆི་མེད་སྡོག་

སྟེར་ཞེས་གྲགས་གཉན་གང་འཇྡོམས། །ཞི་དྲུག་སྟེང་དུ་ཉུང་མའི་ཁན་དང་། །བྱིའུ་ལ་

ཕུག་ཕྲག་སྐ་ཧ་བྡོ་དང་། །སྡོང་ཐྡོག་བསྣན་པའི་ཤ་དུག་ཤ་ནང་དང་། །སན་ཆེན་བཟི་

བ་འཇྡོམས་བྱེད་རྒྱལ་པྡོ་ཡིན། །དྲུག་པའི་སྟེང་དུ་ཀྡོ་བྱིལ་ཨ་ཕག་སྦར། །ཁག་རླུང་

བད་ཁག་སྟྡོད་དུ་གཟེར་བ་འཇྡོམས། །ཞི་དྲུག་སྟེང་དུ་འགྲྡོན་བསེགས་ཐལ་བ་

བསྣན། །སྐྲན་རིགས་སྟེང་དུ་གནམ་ལྕགས་ཐྡོག་དང་མཚུངས། །ཞི་དྲུག་སྟེང་དུ་གང་

ཟྡོས་མ་ཞུ་བའི། །གཉེན་པྡོ་རྒྱུད་ཀི་དགྡོངས་པ་འདི་བཞིན་སྦར། །རྩམ་པ་མ་ཞུ་ཕབ་

དང་བུལ་ཏྡོག་བསྣན། །ཤ་མ་ཞུ་ན་སྤང་ཀིའི་ཕྡོ་བའམ། །སྡོ་བྱ་རྒྡོད་ཀི་གྲེ་བ་བསྣན་

ལ་བཏང་། །ཤ་ཁུ་སྡོག་ཡུའི་ཐང་དང་ལྟག་པ་སྤད། །སྔྡོ་ངད་མ་ཞུ་ཟ་དང་དབྱི་མང་

བསྣན། །ཆང་མ་ཞུ་ན་ཕབ་དང་ཆང་བསྐྡོལ་བསྣན། །ཡང་ན་སྡོག་ཚིག་ཐང་གིས་འཇུ་

བར་བྱེད། །ཇ་ཆུ་མ་ཞུ་ཚྭ་བསྣན་དི་ཆུ་བཏང་། །ཞྡོ་དར་འྡོ་མ་མ་ཞུ་བུར་ཁུས་འཇུ། ། 

མར་ཚིལ་མ་ཞུ་ཅྡོང་ཞི་མེ་བཏུལ་བསྣན། །འབྲུ་མར་མ་ཞུ་སན་ཕེ་ལྟག་སྤྡོད་

བསྣན། །སྔྡོ་མ་ཞུ་ན་མཚུར་དང་ཟེ་ཚ་བསྣན། །སན་མ་ཞུ་ན་བྡོང་ང་པི་ལིང་བསྣན། །མ་

ཞུ་སྤི་ལ་གྡོ་བྡོའི་ཐལ་བ་བསྣན། །དངས་མ་མ་ཞུ་ཆ་མཉམ་བཞི་ཐང་དང་། །སེ་འབྲུ་ལྔ་

སྟེང་བྲག་ཞུན་པྲི་ཡང་ཀུ། །བསྣན་ལ་ཆུ་བསྐྡོལ་ཚ་མྡོས་ཕུལ་ལ་བཏང་། །སིགས་མ་

མ་ཞུ་ལྒ་རྒྡོད་དགུ་བ་བཏང་། །བྱེར་ན་འྡོ་མ་ལན་ཚྭ་བཏབ་པས་བསྡུ། །འདུས་ནས་
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བཤལ་གིས་དག་པར་སྦང་བར་བྱ། ༼༽ །གཅྡོང་ཆེན་སྐྲན་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་

རྒྱན་ནི། །ཚ་བའི་སྐྲན་ལ་ཏིག་ཏ་གསེར་མེ་ཏྡོག །རུ་རྟ་བྲག་ཞུན་ཧྡོང་ལེན་ཨ་རུ་ར། ། 

གུར་གུམ་སེ་འབྲུ་སྦར་བའི་བྱེ་མ་ལ། །ཅྡོང་ཞི་རྒྡོད་བཏུལ་འགྲྡོན་ཐལ་བསྣན་པས་

འཇྡོམས། །ཡང་ན་ཏིག་ཏ་བརྒྱད་སྟེང་འགྲྡོན་ཐལ་བསྣན། །གྲང་སྐྲན་ཞི་བྱེད་དྲུག་སྟེང་

འགྲྡོན་ཐལ་བསྣན། །ཡང་ན་འཆི་མེད་རིལ་དཀར་འདི་བཞིན་སྦར། །བུལ་ཏྡོག་ལྒ་སྐ་

ཅྡོང་ཞི་ཡ་བཀྵར། །ལན་ཚྭ་མ་ནུ་འགྲྡོན་ཐལ་ས་རི་དཀར། །རྡོ་ཞྡོ་མེ་བསེགས་ཀུན་

ཏུ་བྡོང་མཉམ་སྦར། །ཁྡོང་ནད་སྐྲན་རིགས་མ་ལུས་འཇྡོམས་བྱེད་ཡིན། །ཕི་ཡི་སྐྲན་

ཀུན་ཚ་ ཚ་ཐུར་བརྒྱའམ་བཙག་ཕུལ་གང་རུང་གྲང་གང་རུང་གི དཔྱད་ཀི་གྲའམ་

ཏེལ་པ་མེ་བཙས་བསེགས། །བར་སྐྲན་མེ་བུམ་བྱས་ལ་ཕི་ལ་དང་། །ནང་སྐྲན་གང་ཉེ་

རྒྱས་པའི་རྩ་ལ་གཏར། །རུ་རྟ་དྲུག་སྟེང་འགྲྡོན་ཐལ་བསྣན་པས་འང་འཇྡོམས། ༼༽ 

།གཅྡོང་ཆེན་སྐ་རབ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །ནད་འདི་ས་ཆུ་མི་ཐུབ་ན་སྡོ་

རྒས། །གྲང་བས་རྐྱེན་བྱས་རླུང་གིས་ཡན་ལག་དང་། །གདྡོང་དང་བྡོལ་སྐྲང་མཁར་

བརྒྱད་གཡྡོ་བར་འགྱུར། །ཕན་བྱེད་གདམས་པའི་རིམ་པ་གྲངས་མང་ཡང་། །སེ་

འབྲུའི་སྦྡོར་བ་ཀུན་ཕན་བདེ་བྱེད་སྟེང་། །ལྕགས་ཕེ་བསྣན་པས་ཕན་པ་ལག་བང་

ཡིན། །སེ་འབྲུ་ཤིང་ཚ་སུག་སེལ་པི་པི་ལིང་། །གུར་གུམ་ར་མཉེ་ཉེར་ཤིང་བ་སྤྲུ་

བ། །གཟེ་མ་གསྡོ་བྱེད་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁྡོར་ཡིན། །སྐ་རབ་འྡོར་དང་མཁལ་ནད་གྲང་

བ་སེལ། །དྡོང་གྲ་ཆ་བཞི་༤༠༠ སེ་འབྲུ་༤༠༠ དེ་དང་མཉམ། །ཤིང་ཚ་༣༠༠ པི་

ལིང་༣༠༠ གཉིས་ནི་ཆ་གསུམ་གསུམ། །སུག་སེལ་༡༠༠ ཆ་གཅིག་སྦར་སྟེང་ཚ་

ཤས་ཆེ་ན་གུར་གུམ་༤༠༠ དང་། །གསེར་ཕེ་སིག་སིན་ལྕམ་པ་འུ་སུ་སྦར། །ས་ཆུ་
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མི་འཕྲྡོད་ནད་ལ་མཆྡོག་ཏུ་བསྔགས། །ཚ་ཤས་ཆེ་ན་ས་དྡོར་གུར་གུམ་བསྐེད། ༼༽ 

།གཅྡོང་ཆེན་འྡོར་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །སེ་འབྲུ་ལྔ་པས་ཕྡོ་བའི་མེ་དྡོད་

སྲུང་། །སྡོས་དཀར་ཐལ་དཀར་རྡོ་རེ་སྡོ་མ་ར། །རུ་རྟ་འབྲས་བུ་གསུམ་དང་བ་ཤ་

ཀ །སེ་ཏྲེས་བྲག་ཞུན་སྡོས་དཀར་བཅུ་པ་དང་། །བདེ་བྱེད་སྡོམས་ལྡན་ལྟག་པར་སྤད་

ལ་བཏང་། །ལྕགས་ཕེ་འབྲས་བུ་གསུམ་དང་ལྒ་པི་ཕྡོ། །ད་ལི་ཤིང་ཚ་སེ་འབྲུ་སུག་

སེལ་དང་། །གསེར་བྱེ་སིག་སིན་གཟེ་མ་ལྕམ་པ་རྣམས། །གཙོ་བྡོར་ལྕགས་བྱེ་ཐུན་

གཉིས་ཚད་དུ་སྦར།། ཚ་བ་ཤས་ཆེ་འབྲས་གསུམ་གཟེ་ལྕམ་བསྐེད། །གྲང་ཤས་ཆེ་

ན་ཚ་བ་གསུམ་པྡོ་བསྐེད། །ཆུ་ཤས་ཆེ་ན་ཆུ་སན་བཞི་མཉམ་སྦར། །སྐ་རབ་འྡོར་གི་

དུས་སུ་ཆུ་སན་ཕྲི། །ཆུ་ཡྡོད་འདེན་ཅིང་མེད་ན་སྐེམ་པར་བྱེད། ༼༽ །གཅྡོང་ཆེན་

དམུ་ཆུ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །གསང་སན་འདི་ཡིན་སྦྡོར་ཐབས་ལག་ལེན་

རྣམས། །སྡོབ་དཔྡོན་ཞལ་རྒྱུད་ཡིད་ལ་གསལ་བ་ལ། །ལག་བང་བཅྡོས་མ་མྡོང་བའི་

གཞུང་བཞིན་བྲི། །ཐང་ནི་ཤིང་མངར་འུ་སུ་ལྕམ་པ་དང་། །སད་དཀར་མེ་ཏྡོག་གང་

སྣ་སྐྱུ་རུ་ར། །ཨ་བྷི་དྲུག་ཐང་ཚ་ཆུ་གྲང་ཆུ་བསྒྱུར། །ཕེ་མ་གུར་གུམ་༠༠༢ དང་ནི་པྲི་

ཡང་ཀུ་༠༠༡། །ཨུཏྤལ་༠༡༣ གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་༠༠༨ བྡོང་ང་དཀར་༠༡༠། །བ་ཤ་ཀ་

༠༠༥ དང་སྐྱུ་རུ་ར་༠༠༩ སྦར་བ། །གུར་གུམ་བདུན་ནམ་འབྡོལ་སན་བདུན་པ་

སྟེ། །ཆུ་མདྡོག་ལང་ནག་པི་ལིང་ཨ་གར་བསྣན། །སེར་ན་ཀི་ལྕེ་དུག་ཉུང་དཀར་པྡོ་

ལ། །རུ་རྟ་བ་ལུ་ཤ་པགས་བར་གི་ཆུར། །ཉི་ལྒ་འུ་སུ་བསྣན་པ་ཆུ་བསྐྡོལ་གིས། །ཕུལ་

ལམ་ཡང་ན་གྡོང་བཤད་ཐང་གིས་ཕུལ། །གྲང་ཆུའི་གྲྡོགས་ཡྡོད་སྔྡོ་ཡི་ཆབ་འདེན་

པའི། །སད་ནག་པྲི་ཡང་ཀུ་དང་ཆུ་མ་རྩི། །སྔྡོན་བུ་བཞིའམ་ཚ་བ་ལྒ་པི་ཕྡོ། །གསུམ་
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དང་འབྲས་བུ་ཨ་བར་སྐྱུ་རུ་ར། །ཙི་ཏྲ་ཀ་དང་བྱི་ཏང་ལི་ག་དུར། །ལྕགས་ཕེ་སྡོས་

དཀར་ལྕམ་འབྲུ་བཅུ་དྲུག་གྡོ །ཚ་གསུམ་གཙོ་སྡོས་གང་ཆུ་འཇྡོམས་པའི་མཆྡོག །ཆུ་

མ་རྩི་ནི་ཟླ་བ་དྲུག་པར་རྐྡོ། །སད་ནག་པ་ནི་ཟླ་བ་གསུམ་པར་འཐུ། །པྲི་ཡང་ཀུ་ནི་ཟླ་

བ་ལྔ་པར་འཐུ། །གང་སྣ་སད་དཀར་བདུན་པ་ལ་འཐུས་པ། །ཨུཏྤལ་ཉི་དགའི་འབྲུ་

དང་གུར་གུམ་དང་། །སྐྱུ་རུ་ར་དང་སིག་སིན་གསེར་གི་ཕེ། །གཟེ་མ་འབུ་དུང་སེན་

སྐྡོང་འུ་ཟུ་སེ་འབྲུ་དང་། །པི་ལིང་འཇམ་འབྲས་སུག་སེལ་ལྕགས་ཕེ་དང་། །ཆུ་གང་

ཤིང་མངར་སྡོ་ལྡོ་དཀར་པྡོ་སྟེང་། །མེ་ཏྡོག་རྟག་ཏུ་ཤིང་གྲིལ་རྒྱ་ཀ་བ། །གསང་སན་

གསུམ་བཅས་ཆུ་རྩི་ཉེར་ལྔ་ཡིན། །སྔྡོ་མཆྡོག་སྤི་གཞུར་སད་དཀར་པི་ལིང་

དང་། །སད་ནག་བཞི་པྡོ་རྒྱལ་པྡོ་ཐུན་གསུམ་རེ། །ནང་བྡོན་སུག་སེལ་སེ་འབྲུ་ཤིང་

ཚ་དང་། །ཕི་བྡོན་ལྕགས་ཀི་ཕེ་མ་ཐུན་གཉིས་རེ། །ཁང་ཐྡོག་སྐེས་དང་གསེར་ཕེ་

སིག་སིན་དང་། །རྒྱ་ཚ་ཆུ་སྦུར་སྦར་བའི་བཅུ་གསུམ་འདི། །ར་མྡོ་ཤེ་ལུག་མཁའ་

འགྲྡོའི་སིང་ཁག་ཡིན། །ཤིན་ཏུ་ཆིག་བརྒྱུད་གསང་སན་གསུམ་པྡོ་ནི། །སྔྡོ་ཡི་སྤི་

བཞུར་སད་དཀར་ཤིང་ཆུ་འདེབས་ལྷུན་ལུགས་གྲིལ་གསུམ། །ལི་ཤི་འཁྲུ་བཤལ་

གདམས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། །ལི་ཤིའི་ཕེ་མ་སང་གསུམ་མཛོ་མྡོ་ཡི། །དར་བ་བུལ་དྡོའི་

ནང་བཏབ་ཞག་གཅིག་བསལ། །སང་ཞྡོགས་རྒྱ་ཚ་ ལ་ཕུག་ས་བྡོན་འདེབས་པ་ལྷུན་ལུགས། 

བཏབ་བཏང་བཤལ་ཡིན་གསུང་། །སེ་འབྲུ་སུག་སེལ་ཤིང་ཚ་པི་པི་ལིང་། །གུར་

གུམ་གསེར་ཕེ་འུ་སུ་བྱང་པ་དང་། །སིག་སིན་གཟེ་མ་སྐྱུ་རུ་བ་སྤྲུ་བ། །གང་སྣ་སད་

དཀར་སད་ནག་ལྕམ་པ་དང་། །བྲག་ཞུན་ཨ་རུ་བསྣན་པའི་སྦྡོར་བ་འདི། །ཆུ་སན་

བདེ་བའི་འཁྡོར་ལྡོ་ཞེས་གྲགས་པ། །ཆུ་རིགས་བཅྡོ་ལྔ་འདི་ཡིས་མི་འཇྡོམས་
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མེད། །སྐེམ་སན་འྡོམ་བུ་སྒྡོན་ཤིང་མཁན་པ་མཚེ། །སེང་ལྡེང་སྐེར་པ་རེ་རལ་ཞུ་

མཁན་རྣམས། ཐང་ཤིང་སེ་འབྲུ། །མཉམ་དུ་ནུས་ལྡན་བསེགས་པའི་ཐལ་བ་དང་། །སྐྱུ་རུ་

སྡོས་དཀར་སྦར་བ་སེ་འབྲུ་ཡི། །ཁུ་བས་ཕུལ་བའི་ཆུ་ འདི་སྐ་རབ་སྡོགས་གྲང་བའི་ཤ་

པགས་སྦྡོས་པ་ལ་ཕན། ལྷག་མ་ལུས་སྐེམ། །འདི་ནི་རྣ་ཐྡོས་ཙམ་ལས་ལག་བང་

མེད། །གཅྡོང་ཆེན་ཟད་བྱེད་བཅུད་ལེན་བསྟན་པ་དང་། །ཕྡོ་བའི་མེ་དྡོད་སྐེ་བའི་ཟས་

སན་བསྟན། །

ཚ་བ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

ཚ་བ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་མྡོང་གྲུབ་ནི། །སིན་ཐང་མ་ནུ་༡༠༠ སེ་ཏྲེས་༡༠༠ 

ཆ་མཉམ་ལ། །ཀནྡ་ཀ་རི་༢༠༠ ཉིས་འགྱུར་ལྒ་སྐ་༠༢༥ ནི། །བཞི་བམ་ཙམ་དང་ཨ་

༠༥༠ བར་༠༥༠ སྐྱུར་༠༥༠ གསུམ་དང་། །ཏིག་ཏ་༠༡༠ བ་ཤ་ཀ་༠༡༠ དང་ཧྡོང་ལེན་

༠༡༠ དང་། །བྡོང་ང་དཀར་པྡོ་༠༡༠ ཆ་རེར་སྦར་བའི་ཐང་། །ནྡོར་བུ་ཆུ་མདངས་ཞེས་

གྲགས་ཐང་གི་མཆྡོག །མ་སིན་སིན་དང་བྱེར་བ་བསྡུ་བ་དང་། །གབ་ཚད་གྲང་བའི་

མགྡོ་ཕུར་བཤུ་བ་སྡོགས། །སྟྡོང་བའི་ཚ་བ་རླུང་ཁ་མནན་པ་དང་། །རྒྱས་ཚད་མེ་

དཔུང་བསབ་ཅིང་འཁྲུག་ཚད་སྐུམ། །འགྲམ་ཚད་དབྱུང་ཞིང་རྡོག་ཚད་དང་བ་

སྡོགས། །སྦྡོར་བ་འདི་ཡིས་མི་སེལ་གང་ཡང་མེད། །མ་སིན་སིན་བྱེད་གྡོང་བཞིན་

ལྒ་སྐ་༠༥༠ བསྐེད། །སྟྡོང་ཚད་དགང་ཕིར་སྡོག་༠༡༠ བསེགས་ཐལ་བ་སེབ། །གབ་

ཚད་སྲུང་ཕིར་ལྒ་སྐ་༠༡༠ ཆ་གཅིག་སྦར། །རྒྱས་ཚད་གསྡོད་པའི་ཤན་པ་༠༥༠ 

འཛིན་པ་སྦར། །འཁྲུག་ཚུད་སྐུམ་ཕིར་གི་ཝཾ་༠༡༠ གུར་གུམ་༠༡༠ སྦར། །འགྲམ་
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ཚད་དབྱུང་ཕིར་ཧྡོང་ལེན་༠༥༠ གཙོ་བྡོར་བསྐེད། །རྡོག་ཚད་དབྱེ་ཕིར་སེ་ཏྲེས་༢༠༠ 

གཙོ་བྡོར་བསྐེད། །བསིལ་སན་༠༠༥ འཚོགས་ཚད་དམག་དཔུང་སེབ་པ་

བཏང་། །གཉན་ཚད་མ་ལུས་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཐང་། །གུར་གུམ་བསྣན། སྦྡོར་བ་འདི་ནི་

གཅེས་པའི་ཞལ་ཤེས་བཅས། །གསལ་བར་བཀྡོད་པས་གཞན་ལ་མ་བསྟན་རྒྱ། །ཕེ་

མའི་སྦྡོར་བ་རྒྱུད་ལ་ག་བུར་གི། །སྦྡོར་བ་གྲངས་མང་གསུངས་ཀང་དུས་དབང་

གིས། །གཉན་ཤེས་མེད་པའི་ཚ་བ་ཆེར་མེད་པས། །ག་བུར་བཏང་བ་ཤིན་ཏུ་བརླང་

བ་དགྡོས། །གི་ཝང་ཙནྡན་དཀར་པྡོ་ཅུ་ འདི་བརྒྱད་ཆ་སྡོམས། གང་དང་། །གུར་གུམ་ཏིག་

ཏ་བ་ཤ་ཀ་དང་ནི། །ཧྡོང་ལེན་བྡོང་དཀར་སྦར་བའི་གཙོ་བྡོ་བརྒྱད། །འཛིན་པ་གཡུ་

རལ་བཏགས་པ་སེངྒེ་འད། །རྒྱས་ཚད་གང་པྡོའི ་དཔུང་ཚོགས་ཐལ་བར་

བརླགས། །ག་བུར་མཚོན་ཆ་བསྐུར་བའི་དམག་དཔྡོན་འད། །རྒྱས་ཚད་གཉན་མ་

འདེས་པའི་དཔུང་རྣམས་འཛོམས། ། ཙནྡན་༠༢༠ གི་ཝང་༠༢༠ ཅུ་གང་༠༢༠ གུར་

གུམ་༠༡༢ དང་། །བྲག་ཞུན་༠༢༣ བྡོང་དཀར་༠༠༥ ག་རྩི༠༠༩ གུ་གུལ་ནག་

༠༡༦། །སྟག་ཤ་ནག་པྡོ་༠༡༩ འཛིན་པ་༠༡༡ སན་ཆེན་༠༣༢ དང་། །ཞི་བྱེད་སྤྲུ་ནག་

སྦྡོང་བྱེད་ཐར་ནུ་སྟེ། །སྟྡོད་ལུགས་སན་སེར་ཆེན་པྡོ་ཞེས་གྲགས་པ། །ཚད་པ་གཉེན་

བསྡོངས་ནད་རིགས་མཐའ་དག་ལ། །འདི་ལས་ལྷག་པའི་གཉེན་པྡོ་གཞན་མ་

མཐྡོང་། །གི་ཝང་༠༤༠ བཟང་དྲུག་ཨུཏྤལ་༠༢༠ བ་ལེ་ཀ་༡༠༨། །བྲག་ཞུན་༠༢༠ 

ཏིག་ཏ་༠༢༠ རུ་རྟ་༠༢༠ བ་ཤ་ཀ་༠༥༠། །གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་༠༢༠ འབྲས་གསུམ་

༠༣༠ ཧྡོང་ལེན་༠༣༠ དང་། ། བྡོང་དཀར་༠༢༠ འུ་སུ་༠༢༠ ཀི་ལྕེ་༠༢༠ ཙནྡན་༠༢༠ 

གཉིས། །སེ་ཏྲེས་༠༣༠ མ་ནུ་༠༣༠ སྦར་བའི་ཉི་ཤུ་ལྔ། །གི་ཝང་ཉེར་ལྔས་ཚད་པ་
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མཐའ་དག་དང་། །ཁད་པར་འཁྲུག་ཚད་དྡོན་ལ་བབས་པ་འཇྡོམས། །ཙནྡན་ དཀར་

༠༡༤ དམར་༠༠༨ གཉིས་དང་གི་ཝང་༠༡༥ ཨ་ག་རུ་༠༠༨། །ཨུཏྤལ་༠༢༥ གསེར་གི་མེ་

ཏྡོག་༠༢༠ ཨ་རུ་ར་༠༡༠། ། སུག་ དུག་ལ་པུ་མི་བཏང་བ་མན་ངག་ཡིན། སེལ་ ༠༡༠ ཅུ་གང་

༠༡༠ ཀ་ཀྡོ་༠༠༥ ལི་ཤི་༠༠༥ དང་། །གུར་གུམ་༠༠༧ ཛཱ་ཏི་ ༠༠༧ གངས་ཐིགས་

༠༣༡ ག་བའི་རྩི་༠༠༤། །ཏིག་ཏ་༠༠༥ དུག་ཉུང་༠༡༠ པི་ལིང་༠༠༤ རུ་རྟ་༠༡༡ 

སྐྱུར་༠༡༦། །བྡོང་དཀར་༠༡༠ སེ་འབྲུ་༠༡༨ ཅྡོང་ཞི་༠༥༠ འདམ་བཏག་སྦར། །མན་

ངག་བསིལ་བའི་སྦྡོར་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །ཚ་བ་རིམས་སྡོགས་རྩ་ལ་ཞེན་པ་

དང་། །མཆིན་མཚེར་ཁག་རྒྱས་དུག་སྨུག་ལ་སྡོགས་པ། །ཚ་ཤས་ཆེ་བའི་ལྡན་

འདུས་སེལ་བའི་མཆྡོག །ཁད་པར་བད་ཚད་རྟག་ལ་བསྔགས་པ་མཐྡོང་། །རི་ཐང་

མཚམས་ཀི་བདུད་རྩི་སེབ་མཆྡོག་ཡིན། །དེ་ཕིར་ཚ་འཇུག་སན་གི་གཙོ་བྡོར་

བཟུང་། །གཙོ་བྡོ་བརྒྱད་དང་ཨ་གར་བརྒྱད་སྦར་བ། ། རི་ཐང་མཚམས་ཀི་ནད་ལ་

བདུད་རྩི་འད། །ག་བུར་སྡོག་བསེགས་ཐལ་བ་གཡའ་ཁི་མ། །ག་རྩི་ཨར་ནག་ཙནྡན་

དཀར་པྡོ་དང་། །གི་ཝང་ཅུ་གང་སང་རྩི་བ་ཤ་ཀ །ཨ་ཕག་ཚེར་སྔྡོན་བྡོང་དཀར་

འབྲུག་རུས་དང་། །མི་ཐྡོད་སུག་སེལ་སེ་འབྲུ་བ་ལེ་ཀ །ཏིག་ཏ་འཛིན་པ་གུ་གུལ་ཨ་

རུ་བཅས། །སྟྡོབས་ལྡན་དཔའ་བྡོ་ཉེར་གསུམ་སྦྡོར་བ་འདི། །རི་ཐང་མཚམས་སུ་

ཚད་པའི་མཇུག་ལང་བསྔགས། །ནད་འཇུག་འཁྡོག་ན་གང་བབ་གཉེན་པྡོས་

བཅྡོས། །བ་གཉན་ཐྡོང་བུའི་ནད་ལས་གྲྡོལ་བར་འགྱུར། །གཏར་དང་མེ་བཙའ་བཤལ་

སྡོགས་རིགས་པས་དཔྱྡོད། །མ་སིན་ཚ་བ་ཆུ་བསྐྡོལ་ཚད་ལྡན་བཏང་། །སིན་ ནྡོར་བུ་

ཆུ་མདང་གཞུང་བཞིན། ཐང་ལན་འགའ་བྱིན་ཞིང་སིན་པར་བྱེད། །རྒྱས་ཚད་གཉེན་པྡོ་
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སང་རྩི་༠༢༧ བྡོང་ང་དཀར་༠༢༣། །སྟག་ཤ་༠༢༣ བར་པ་ཏ་༠༢༦ དང་འཛིན་པ་

༠༤༠ དང་། །ཅུ་གང་༠༡༠ གུར་གུམ་༠༢༠་གི་ཝང་༠༡༠ ཙནྡན་དཀར་༠༡༠། །བྲག་ 

རིམས་ལ་བྲག་ཞུན་ག་དུར་༠༠༦ ག་བྲ་བྱེ་མ་༠༠༦ ཞུན་༠༠༢ ག་རྩི་༠༡༢ གུར་ནག་༠༡༢ 

རྣམས་སྦར་བའི། །སྟྡོད་ལུགས་སང་རྩི་བཅུ་གཉིས་མཆྡོག་ཏུ་བཟང་། །ཡང་ན་བདུད་

རྩི་ལྡོ་མ་༠༧༤ ཙནྡན་དཀར་༠༡༤། །གི་ཝང་༠༡༥ཅུ་གང་༠༡༥ གུར་གུམ་༠༡༥ 

བྲག་ཞུན་༠༣༦ དང་། །སྟག་ཤ་ག་རྩི་གུལ་ནག་སེབས་པ་ལ། །ཐེང་གསྡོས་དགུ་

ཞེས་ཚ་རིགས་མཐའ་དག་སེལ། །གུར་གུམ་གི་ཝང་ཅུ་གང་གཙོ་བྡོ་ལ། །དེ་བ་

གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་ལི་ག་དུར། །བར་པ་ཏ་སེབ་གུར་གུམ་བདུན་པ་སྟེ། །ཚད་རིགས་

མཐའ་དག་འཇྡོམས་པའི་དཔའ་བྡོ་ཡིན། །ཅྡོད་སྐག་ཞུ་མཁན་བྡོང་ང་ག་རྩི་དང་། །གུ་

གུལ་ཆུ་དག་ཤུག་ཚེར་བྲག་ཞུན་སྦར། །མན་ངག་གམ་ཕེ་དམར་པྡོ་རྒྱས་ཚད་

འཇྡོམས། །སྟྡོང་པའི་ཚ་བ་རྒྱུ་ནི་རླུང་ཡིན་ཏེ། །སན་ནི་བཟང་དྲུག་རུ་རྟ་སེ་ཏྲེས་

དང་། །སྡོག་ཐལ་ཨ་གར་བསྣན་པའི་བཅུ་པ་འདི། །སྟྡོང་ཚད་སེལ་བའི་མན་ངག་སིང་

ཁུ་ཡིན། །གུར་གུམ་གི་ཝང་ཅུ་གང་གཙོ་བྡོ་ལ། །སེ་ཏྲེས་ཛཱ་ཏི་སྡོག་སྐའི་ཐལ་བ་

དང་། །གུ་གུལ་སེབ་པར་རླུང་གི་ཚ་བ་སེལ། །གབ་ཚད་གྲང་བའི་མགྡོ་ཕུལ་ཐང་ གྡོང་

གི་ས་སྐ་ཆ་གཅིག་བསྐེད་པའི་ཐང་། གིས་བཤུས། །ཙནྡན་དཀར་པྡོ་གི་ཝང་པ་ལེ་ཀ །གུར་

གུམ་འབྲས་གསུམ་བྡོང་དཀར་བ་ཤ་ཀ། །ཨུཏྤལ་ག་དུར་སེ་ཏྲེས་ཏིག་ཏ་སྦར། །གབ་

ཚད་མ་ལུས་གསྡོད་པའི་གདམས་ངག་ཡིན། །སིང་ཚད་གཉེན་པྡོས་མ་ཐུབ་ལྡོ་ཟླ་

འགངས། །སན་ནི་ཧྡོང་ལེན་ཏིག་ཏ་ཨ་བར་སྐྱུར། །སང་རྩི་བདུད་རྩི་ལྡོ་མ་གི་ཝང་

སྦར། །སིང་ཚད་རྡོལ་དུ་གསྡོད་པའི་གདམས་པ་ཡིན། །གི་ཝང་ཙན་དན་དཀར་པྡོ་
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ཅུ་གང་དང་། །གུར་གུམ་ཧྡོང་ལེན་བྡོང་དཀར་བ་ཤ་ཀ །ཏིག་ཏ་མ་ནུ་སེ་ཏྲེས་འབྲས་

བུ་གསུམ། །ཀན་ད་ཀ་རི་ལྒ་སྐ་བཅས་པ་སྦར། བྱིས་པ་དང་རྒན་པའི་ཚད་པ་ལ་མཆྡོག་ཏུ་

ཕན། །སྤིན་བྲལ་ཟླ་འྡོད་ཞེས་གྲགས་སིང་ཚད་འཇྡོམས། །རྡོག་པའི་ཚ་བ་མ་སིན་

གཉེན་པྡོས་གཏྡོར། །བསྡུ་ཐང་བཏང་ཞིང་ཙནྡན་དཀར་དམར་དང་། །བྲག་ཞུན་སྡོས་

དཀར་སྡོ་མ་ར་ཛཱ་དང་། །འབྲས་གསུམ་ཅུ་གུར་ལི་ཤི་པི་པི་ལིང་། །དངུལ་ཆུ་སྦར་

བ་མྱུ་གུ་བཅུ་གསུམ་ཞེས། །སེང་ལྡེང་ཁུ་བས་ཕུལ་བའི་རྡོག་ཚད་སེལ། །གྲང་ཤས་

ཆེ་ན་སེ་འབྲུ་ལྔ་པ་དང་། །ལྟག་སྤད་བཏང་ཞིང་ཆུ་སེར་ནད་བཞིན་བཅྡོས། །འགྲམ་

ཚད་ཟུངས་ཁག་འགྲམ་པའི་ ཚ་དུལ། ཚད་པ་ལྡང་། །སན་ནི་དང་པྡོ་ ཧྡོང་ལེན་གཙོ་བྡོར་

བསྐེད་ཐང་། ཐང་གིས་འགྲམ་ཡ་བསྡུ། །སང་རྩི་༠༣༠ བ་ལེ་ཀ་༠༠༨ དང་ཨ་༠༡༣ བར་

༠༡༣ སྐྱུར་༠༡༦། །མ་ནུ་༠༡༣ རུ་རྟ་༠༡༣ ཅུ་གང་༠༡༧ སྡོ་ལྡོ་དཀར་༠༡༧། །ག་

དུར་༠༠༤ ཙོད་རྒྱ་༠༠༤ འབྲི་མྡོག་༠༠༧ གསུམ་སྦར་བ། །འཁྲུག་ལྡོ་ཀུན་སེལ་འདི་

ནི་འགྲམ་ཚད་སེལ། །འཁྲུག་ཚད་སྤྡོད་ལམ་དག་ཤུལ་རླུང་ཁག་འཁྲུག ། ཐང་ གྡོང་གི་

གི་ཝང་གུར་གུམ་སྦར་བའི་ཐང་། བཏང་རེས་སུ་ཅྡོང་ཞི་འབྲི་མྡོག་དང་། །མ་ནུ་གི་ཝང་སྐྱུ་

རུ་བ་ཤ་ཀ །ཅུ་གང་ཤིང་མངར་སྦར་བ་ལྒ་ལྡོ་ཡི། །སན་དམར་ཞེས་བྱ་འཁྲུག་ཚད་

འཇྡོམས་པའི་སན། །ཨ་ག་རུ་དང་ཛཱ་ཏི་སིང་ཞྡོ་ཤ། །ཙནྡན་དཀར་དམར་ཅུ་གུར་སྡོ་

ལྡོ་དཀར། །རླུང་ཁག་འཁྲུགས་པའི་ཚ་བ་སེལ་བར་བྱེད། །ཅུ་གང་གུར་གུམ་སྡོ་ལྡོ་

དཀར་པྡོ་དང་། །ཨ་ཀྲྡོང་སང་རྩི་ག་དུར་ཧྡོང་ལེན་དང་། །རུ་རྟ་སྦར་བའི་ཅུ་གང་

བརྒྱད་པ་འདི། །འཇམ་འཁྲུགས་མ་ལུས་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིན། །གི་ཝང་ཙནྡན་

དཀར་པྡོ་ཅུ་གུར་ལི། །ཤིང་མངར་རྒུན་འབྲུམ་ཛཱ་ཏི་པི་པི་ལིང་། །སེ་འབྲུ་ཤིང་ཚ་
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སྦར་བའི་ཕེ་མ་ནི། །ཕྡོ་བའི་མེ་གསྡོ་ཚ་ལྷག་མ་ལུས་འདྡོན། །དཔྱད་དང་གང་ཉེ་རྒྱས་

པའི་རྩ་ལ་གཏར། །

རིམས་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

རིམས་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་སྲུང་སན་གཉིས། །དང་པྡོ་སྲུང་བ་རང་ཉིད་

སྟྡོང་པའི་ངང་། །རླུང་གི་དཀིལ་འཁྡོར་ཟླ་གམ་བྱེད་པའི་སྟེང་། །དབང་ཕྱུག་ཐལ་སྐ་

ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ། །གཡས་པས་ལྕགས་ཀྱུ་གཡྡོན་པས་སིག་མཛུབ་

སྒེང་། །བཞེངས་སྟབས་བཞུགས་པར་སྡོམ་ལ་སྔགས་འདི་བཟླས། །ༀ་ཆུམ་ཏི་ནན་

སེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་སྟྡོང་བཟླས་རང་ལ་ཕུ་ཡིས་གདབ། །གཞན་སྲུང་སྔགས་ཆུ་ས་

སྔགས་བྱས་ལ་སྦིན། །ལག་ལེན་ཆིག་བརྒྱུད་ཟབ་མྡོའི་སིང་ཁག་ཡིན། །གཞན་ཡང་

སྲུང་ཚུལ་ལྡོགས་སུ་བྲིས་ལས་ལྡོང་། །དང་པྡོ་མ་ནུ་བཞི་དང་འབྲས་བུ་གསུམ། །གནྡ་

བྷ་ད་མིང་ཅན་ནག་པྡོ་དང་། །ཀི་ལྕེ་ཧྡོང་ལེན་བྡོང་དཀར་མཛོ་མྡོ་ཚེར། །སྟྡོང་ཟིལ་

རིགས་བདུན་གཡའ་ཁི་རིགས་ལྔ་དང་། །ཨུཏྤལ་རིགས་གསུམ་ཙནྡན་དཀར་དམར་

དང་། །སྤྲུ་ནག་ལྡོ་མ་འཛིན་པ་སྟག་ཤ་བ། །སྐེར་ཤུན་སང་རྩི་གྡོང་ཐྡོག་བྱ་རྒྡོད་

སྡོས། །སྡོལ་རྒྡོང་པ་ཡག་ཁི་དུག་སྦང་རེས་དང་། །འདམ་བུ་ཀ་ར་རེ་ལྕག་བ་ཤ་

ཀ། །ཏིག་ཏ་རིགས་བདུན་སེ་བའི་མེ་ཏྡོག་དང་། །ཕུར་ནག་ཚར་བྡོང་ལུག་རུ་སེར་པྡོ་

དང་། །ཨ་ཀྲྡོང་རིགས་གཉིས་ཨ་བྷི་བར་པ་ཏ། །ཨ་ཕག་གཟེར་འཇྡོམས་ཚེར་སྔྡོན་གུར་

གུམ་བྲག་སྡོས་པ། །སང་རྒྱན་རིགས་གཉིས་ག་དུར་གང་ག་ཆུང་། །དེ་བ་སྤུན་གསུམ་

ལྕགས་ཀྱུ་འྡོམ་བུ་དང་། །དུག་ཉུང་བཙོད་ཚོས་ཞུ་མཁན་འབྲི་མྡོག་དང་། །ཤུག་ཚེར་
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པྲི་ཡང་ཀུ་དང་རེ་རལ་དང་། །ས་ལྡོ་ད་ལི་སྦར་བའི་བརྒྱ་བཅུ་གཅིག །འབྡོབ་ཐང་འདི་

ཉིད་རིམས་ཚད་གཉན་རིགས་དང་། །ཆམ་པ་ལ་སྡོགས་པའི་མི་བྱེར་བསྡུ་ཞིང་

སིན། །ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་བཅུད་སྤྲུ་ནག་སྡོ་གཉིས་ནི། །སྤྲུ་ནག་༢༠༠ སན་ཆེན་༣༠༠ 

འཛིན་པ་༠༡༠ བདུད་རྩི་ལྡོ། །གར་ནག་༢༠༠ ཕུར་མཁན་༠༥༠ ནིམ་པ་༠༥༠ སུམ་

ཅུ་ཏིག་༠༥༠། །ཙནྡན་དཀར་༠༥༠ གི་ཝང་༠༥༠ ཅུ་གང་༠༥༠ གུར་གུམ་༠༡༢ 

དང་། །ག་དུར་༠༥༠ དེ་བ་༠༥༠ བྲག་ཞུན་༠༥༠ བར་པ་ཏ་༠༥༠། །བྡོང་དཀར་༠༥༠ 

ག་རྩི་༠༡༠ གུ་གུལ་༠༡༥ སྟག་༠༥༠ ནག །ཨ་གར་༠༥༠ གྲི་ཤ་༠༢༠ ཤུ་དག་༠༡༠ 

མུ་ཟི་སེར་༠༡༠། །ཨ་ཕག་༠༥༠ ཚེར་སྔྡོན་༠༥༠ མིང་ཅན་ནག་པྡོ་༠༥༠ དང་། །ལི་

ཤི་༠༡༠ གསེར་མེ་༠༥༠ སྤྲུ་ནག་ཉེར་དགུའམ། །སན་གི་རའམ་༡༠༠ རེ་ལྕག་མེ་

ཏྡོག་དང་། །སྟྡོང་ཟིལ་༡༠༠ གྡོང་ཐྡོག་༡༠༠ བསྣན་པའི་སུམ་ཅུ་གཉིས། །འཆི་བདག་

གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་ཕ་ལམ་སྟེ། །གྡོང་བཤད་ཐང་གི་ཕུལ་བའི་ཚ་རིམས་ཀི། །ཚེ་

ཟད་མ་གཏྡོགས་མི་འཆི་ལག་བང་ཡིན། །དེ་བ་༡༠༠ གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་༠༧༠ བར་

པ་ཏ་༠༦༠། །ག་དུར་༠༦༠ ཨ་རུ་༠༧༠ སྦར་བའི་དེ་བ་ལྔ། །སང་རྩི་༠༨༠ བྡོང་དཀར་

༠༧༠ ཝ་རྟ་༠༣༠ ག་༠༢༠ གུལ་༠༥༠ བསྣན། གར་ནག་བསྣན་ན་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། །དེ་བ་

བཅུ་པ་རིམས་ཚད་མཐའ་དག་འཇྡོམས། །སྟྡོང་ཟིལ་༡༠༠ འཛིན་པ་༠༡༠ བྡོང་དཀར་

༠༥༠ སྟག་ཤ་བ་༠༥༠། །གི་ཝང་༠༣༠ ག་རྩི་༠༠༣ གུ་གུལ་༠༢༠ གྡོང་སན་

པའི། །རིམས་ལ་ཐེབ་ཆྡོག་ཅེས་གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཟབ། །མཁིས་ལེར་བཤད་པའི་བྡོང་

དཀར་བཅུ་གསུམ་དང་། །བདུད་རྩི་སན་ནག་རྣམས་ཀི་མཁིས་རིམས་སེལ། །ཚ་

ལེར་བཤད་པའི་སན་སེར་སང་རྩི་སྦྡོར། །ཐེངས་སྡོ་དགུ་སྡོགས་ཚ་རིམས་འཇྡོམས་
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པའི་སན། །རི་ཐང་མཚམས་སུ་ཚ་བ་སྤི་དང་འཁྲུལ། །

འབྲུམ་པ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ཅེས་བཤད་བྱ། །སེ་ཏྲེས་འབྲས་གསུམ་ཏིག་

ཏ་བ་ཤ་ཀ །ག་དུར་གཡེར་ཤིང་བསྣན་པའི་ཐང་གི་མཆྡོག །ར་ཤ་ལུག་ཤ་སང་རྒྱན་

ནག་པྡོ་དང་། །ཚར་བྡོང་གཡེར་ཤིང་སྐྱུ་རུ་ཕག་གི་བྲུན། །རེ་ལྕག་མེ་ཏྡོག་ཁམ་བུའི་

མེ་ཏྡོག་ ར་ཁག་བསེ་རུ་དཀར་པྡོ་བསྣན་ན་མཆྡོག་ དང་། །སེ་ཏྲེས་ག་དུར་བསྣན་པའི་ཐང་

དྡོན་བཏང་། །མ་སིན་སིན་ཞིང་སྤྲུ་སྡོ་བྱེ་བ་དང་། །རླུང་ཚད་ཆྡོག་ཞིང་འབྲུམ་པ་ཕི་ལ་

ཕུལ། །འདི་ལས་ལྷག་པའི་ཐང་མེད་ལག་བང་ཡིན། །ཕེ་མའི་སྦྡོར་བ་གྲངས་མང་

གསུང་ལགས་ཀང་། །ལག་བང་བདེ་བའི་རིམ་པ་མྡོང་གྲུབ་ནི། །གཙོ་བྡོ་བརྒྱད་སྟེང་

གངས་ཐིག་སལ་རྒྱབ་དང་། རྒྱ་མཚལ་ཅྡོང་ཞི་རྡོ་རྩི་བཅུ་གཉིས་ནི། །ཕན་པ་མྡོང་

གྲུབ་སིང་གི་དཀིལ་དུ་ཟུངས། །འབྲུམ་པ་ཐྡོན་དཀའ་སྐྲན་ཚོད་སྡོལ་མེད་སྦིན། །རེ་

ལྕག་མེ་ཏྡོག་གཡེར་ཤིང་སད་དཀར་དང་། །བཙོད་མདུད་མཚལ་དང་ཚ་ལ་ར་ཡི་

ཁག །སྦལ་རྒྱལ་གངས་ཐིག་མདུང་རྩེ་ཅྡོང་ཞི་བཞི། །གུ་གུལ་དངུལ་ཆུ་གཡེར་ཤིང་

རང་ཤི་རུས། །སང་རྒྱན་ནག་པྡོ་ཁམ་བུའི་མེ་ཏྡོག་བསྣན། །ཕག་རིལ་ འབྲུམ་བུ་ནང་དུ་ཉ་

ལྡོགས་པ་ནད་པ་རང་གི་དི་ཆུས་ཕུལ། ཐང་གིས་ཕུལ་ ཤིང་མངར། པས་འབྲུམ་པ་ཐྡོན། །ཚེ་

ཟད་མ་གཏྡོགས་མི་འཆི་མཁའ་འགྲྡོའི་གསུང་། །ཅུ་གང་གུར་གུམ་ག་རྩི་གི་ཝང་

དང་། །སྦལ་རྒྱབ་མདུང་རྩེ་གངས་ཐིག་རྒྱ་ཡི་མཚལ། །སྟག་ཤ་གུ་གུལ་དངུལ་ཆུ་

འབྲུམ་ཤི་རུས། །དང་སྡོང་རིན་ཆེན་དཔལ་གི་ལུགས་ཡིན་ཀང་། །འབྲུམ་པ་རྡོགས་

ནས་བ་རུའི་ཆིག་ཐང་འམ། །སེར་རྒྡོད་སྐེར་ཤུན་དངུལ་ཆུ་མུ་ཟི་དང་། །ཆུ་སེར་སན་

གསུམ་སྦར་བས་སྐེམ་བར་འགྱུར། །དྡོན་སྣྡོད་གང་བ་བདེ་ཡི་གཉེན་པྡོ་བསྟེན། །སྲུང་
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བའི་ལག་ལེན་ལྡོགས་སུ་བྲིས་ལ་ལྟྡོས། །བཙོན་སྡུག་གྱུར་ན་གནམ་ལྕགས་ཟིལ་བ་

ཡི། །རྩ་ལྟྡོས་ལམ་ནས་སྦང་བ་འཆི་བཅྡོས་ཡིན། །འབྲུམ་དཀར་ཐར་ཕིར་བགྡོ་བ་

འདི་ལྟར་བྱ། །ཁམས་མཐུན་བདུན་ཟུར་མིན་པའི་མི་ཞིག་གིས། །འབྲུམ་སྐྡོགས་བང་

ལ་ཉེར་གཅིག་འྡོ་མར་སྦང་། །ག་རྩི་གི་ཝང་རྒྱ་ཚྭ་ཤིང་མངར་བཏབ། །ཞག་གཅིག་ལྟྡོ་

སྦང་ཐྡོ་རངས་གཡེར་མ་དང་། །ཤིང་མངར་ལྕམ་པ་འུ་སུ་ཐང་བཏང་བའི། །ཉི་ཤར་

དུས་སུ་འབྲུམ་སྐྡོགས་སན་བཅས་འཐུང་། །ཉིན་གཉིད་མི་ལྡོག་རུལ་སྐྱུར་ཚྭ་མི་

ཟ། །སྤྡོད་ལམ་དག་ཤུལ་སང་བའི་ལྔ་བདུན་ནམ། །ཞག་དགུའི་མཚམས་ནས་ལྡང་

བར་ལག་བང་ཡིན། །ཟས་དང་སྤྡོད་ལམ་ཚ་བ་སྤི་དང་འད། །

བག་གེའི་སིབ་པ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །ཐྡོག་མར་ཆུ་བསྐྡོལ་ཚ་མྡོ་ཐང་

འགའ་བཏང་། །དེ་ནས་ནྡོར་བུ་ཆུ་མདུང་ཆུ་ཐང་ འབྡོབ་ཐང་ཡང་བཏང་། སྟེང་། །གུ་གུལ་

བསྣན་པའམ་མགྡོ་གཟེར་ཨ་ཕག་དང་། །མི་ཐྡོད་འབྲུག་རུས་ཏིག་ཏ་བསྣན་པ་

ནི། །གྲང་ཤུམ་མ་ཆག་བར་དུ་བཏང་བར་བྱ། །བྱ་ཁྱུང་ལྔ་ ཨ་རུ་༠༧༥། སན་ཆེན་༡༡༠། རུ་

རྟ་༠༤༠ ཤུ་དག་༠༢༠། ག་རྩི་༠༡༥ སྟེང་སྟག་ཤ་༠༡༤ གུ་གུལ་ནག་༠༢༠། །དངུལ་ཆུ་

༠༥༧ ཚ་བ་དུལ་ མུ་ཟི་ སེར་པྡོ་ ༠༣༠ ཀི་ལྕེ་༠༣༢ ཧྡོང་༠༢༤ ལེན་དང་། །གི་ཝང་

༠༢༨ སང་རྩི་༠༤༤ བསྣན་པའི་སྦྡོར་སེ་ལ། །དཔའ་བྡོ་བཅུ་གསུམ་ཞེས་གྲགས་

མཆྡོག་ཏུ་བསྔགས། །སྤྲུ་ནག་ཉེར་དགུ་སན་སེར་ཆེན་མྡོ་དང་། །བདུད་རྩི་སན་ནག་

སང་རྩི་བཅུ་གཉིས་སྡོགས། །འདི་ལ་ཕན་ཕིར་བཅྡོས་གཞན་བྲི་མི་དགྡོས། །ཟས་དང་

སྤྡོད་ལམ་ཚ་བ་སྤི་དང་འད། །འྡོན་ཀང་དམར་གི་སད་མདའ་བྱ་མི་གྲུབ། །ཆང་ཆུ་

བསེས་པའི་སད་མདའ་རིམ་བཞིན་བསྐེད། །དྡོན་སྣྡོད་གནད་སྟེང་འཁྡོགས་ན་འཁྲུལ་
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བཞིན་བཅྡོས། །ཁ་བྱང་དཔེ་བལྟས་ཙམ་གི་བྲིས་པ་མིན། །ཞལ་ཤེས་ལག་ཏུ་བང་

པའི་རིམ་པའྡོ། །འྡོག་ཏུ་བཤད་པའི་དངུལ་ཆུ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀང་ཆུ་སེར་ཤས་ཆེ་བ་ལ་བཟང་།

དེ་ནས་ཆམ་པ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །འདི་ལ་སྲུང་བྱེད་གདམས་པ་མང་

ལགས་ཀང་། །ཡང་བ་ཙན་ནས་ཐུབ་པ་མ་མཐྡོང་བས། །མ་བྲིས་ཆམ་པ་འབྱུང་

འཕྲལ་མི་སྨ་བ། །ཁང་སྟྡོང་ཞིག་ཏུ་ཕིན་ནས་འདི་སྐད་བརྡོད། །ཨ་ཁུ་ང་ལ་ཆམ་པ་

བྱུང་ཟེར་བ། །ལན་གསུམ་བརྡོད་ལ་མི་ཡིས་མི་ཚོར་ཟབ། །ཡང་ན་ཆམ་པ་མི་ལ་མ་

བཤད་གྡོང་། །རང་གི་ལྷམ་ཕུད་ལྷམ་ནང་ཁ་སྦར་ལ། །ང་ལ་ཆམ་པ་བྱུང་ཟེར་ལན་

གསུམ་བརྡོད། །ལྷམ་སྣ་རང་སྣ་ཕར་འཕུར་ཚུར་འཕུར་གསུམ། །མི་གཞན་མཐྡོང་

ཚོར་མེད་པར་བྱས་པས་ཕན། །ཡང་ན་རང་གི་རྐང་གཡས་ཐེ་བྡོང་གི །སྣ་གཡྡོན་

དམེ་ཞིང་རྐང་གཡྡོན་སྣ་གཡས་དམེ། །ཨ་ཁུ་ང་ལ་ཆམ་པ་བྱུང་ཟེར་བརྡོད། །ཕན་པ་

ལག་བང་མན་ངག་ངྡོ་མཚར་ཅན། །སྣ་ཆམ་སྣ་ཚ་སྣ་ཆུ་འཛག་པ་ལ། །དཀར་ནག་

རས་སྔྡོན་ན་གི་ཨར་ནག་དང་། །ནས་འབྲུ་བདུན་དང་ཝ་ཏའི་འབྲས་བུ་དང་། །གུ་

གུལ་ཤ་ཚིལ་སྦར་བ་མ་བསེགས་པས། །དུ་བ་སྣ་ལ་བདུག་པས་སྣ་ཆམ་སེལ། །གུ་

གུལ་སྡོས་དཀར་ག་རྩི་ཨ་རུ་ར། །མེར་བསེགས་བདུག་པ་སྣ་ཡི་ཆམ་པ་སེལ། །གྲེ་

ཆམ་གྲེ་བ་ཚ་ཞིང་འགག་པ་ལ། །ཨ་རུ་སྟར་བུ་འཛིན་པ་ལི་ཤི་དང་། །བྡོང་དཀར་ཕེ་

མ་གྲེ་བའི་ཕུགས་སུ་བཏབ། །མཆིལ་མ་མི་མིད་དལ་ཙམ་ལྕེ་མནན་སྡོད། །དེ་འད་

ལན་འགའ་བྱས་ན་སེལ་བར་འགྱུར། །ཡང་ན་ཅུ་གང་གུར་གུམ་གངས་ཐིགས་

དང་། །རུ་རྟ་གུ་གུལ་ག་དུར་ཤིང་མངར་ཕེ། །རས་ནང་བཏུམ་ལ་ཁ་མུར་བྱས་པས་

ཕན། །ཟས་བཅད་མྡོང་བར་བྱས་པའི་མཆྡོག་ཏུ་ཕན། །དེས་མ་ཞི་ན་འབྡོལ་ཐང་སིན་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  317 

པར་བཏང་། །འཛིན་པ་༡༠༠ གི་ཝང་༣༠༠ རེ་ལྕག་༡༠༠ མེ་ཏྡོག་༡༠༠ དང་། །གྡོང་

ཐྡོག་འབྲུ་༡༠༠ དང་ག་རྩི་༠༢༠ གུ་གུལ་༡༠༠ དང་། །ཅུ་གང་༡༠༠ གུར་གུམ་༠༥༠ 

བྡོང་ང་དཀར་པྡོ་༢༠༠ དང་། །བྲག་ཞུན་༢༠༠ སྟག་ཤ་༡༠༠ ལུག་མུར་༡༠༠ སང་རྩི་

༢༠༠ དང་། །ཙནྡན་དཀར་པྡོ་༡༠༠ བཅས་སྦར་ཆམ་འཇྡོམས་ཀི། །དཔའ་བྡོ་བཅུ་

བཞི་ སིའི་མེ་ཏྡོག་ཟེར་སྡོལ་ཡང་ཡྡོད་ ཞེས་པའམ་ཟླ་ཐིག་གྲགས། །ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་ལས་བྱུང་

བའི་གདམས་ངག་ཡིན། །བྡོང་ང་༡༠༠ ཨ་རུ་༡༥༠ མ་ནུ་༡༩༠ གུ་གུལ་༠༡༡ 

དང་། །སང་རྩི་༠༥༠ ཧྡོང་ལེན་༠༩༠ ག་དུར་༠༩༠ སྡོ་ལྡོ་༡༢༠ དཀར། །སྟག་ཤ་༡༠༠ 

དང་བཅས་ཁྱུང་སྔྡོན་དགུ་པའྡོ། །གྡོ་ཆམ་གྲེ་བ་བབ་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །གཡའ་ཁི་

རེ་ལྕག་འཛིན་པ་སང་རྩི་དང་། །སྟག་ཤ་ལུག་མུར་བྡོང་དཀར་ཆ་མཉམ་ཕེ། །ཆམ་

འཇྡོམས་སྔྡོ་དགྡོད་ཆེན་པྡོའི་སྦྡོར་བ་ཡིན། །ཚ་བ་སྟྡོབས་ཆེན་ཚ་རིམས་སྤི་བཞིན་

བཅྡོས། །ཆམ་འཇུག་སན་ལ་ལྒ་ལྡོའི་སན་དམར་མཆྡོག །

གཉན་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

ས་གསུམ་སྐེ་དགུའི་འདེན་པ་སན་གི་རྒྱལ། །སིགས་དུས་འགྲྡོ་ལ་བརྩེ་

དགྡོངས་པདྨ་འབྱུང་། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་མཁའ་ལྡིང་དབང་པྡོ་བཅས། །གུས་པས་

སྐབས་མཆི་འགྲྡོ་ཕན་ཉེར་འཚོ་མཛོད། །སིགས་དུས་སེར་སྐ་ཕྡོ་མྡོ་ཐམས་ཅད་

ཀིས། །ཚུལ་ལྡན་སྤྡོད་པ་མི་བྱེད་དུས་ངན་ཟེར། །དུས་ངན་རྒྱུ་དེ་སྤྡོད་ངན་ཉིད་ལས་

བྱུང་། །རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཆྡོས་ཉིད་སྟེ། །དེ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་མ་མྡོ་མཁའ་འགྲྡོ་

འཁྲུག །གཉན་དང་སེ་བརྒྱད་དག་ཤུལ་རླུང་ལྟར་འཚུབས། །རྣམ་མང་ནད་ཀིས་འགྲྡོ་
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བའི་སྡོག་ལ་འཚེ། །བཅྡོས་པའི་ལྡོང་མེད་ཕྡོག་མ་ཐག་ཏུ་འཆི། །བཅྡོས་ཚུལ་ལྡོག་པ་

ངྡོས་ཟིན་བརྟགས་པ་དཀའ། །བཅྡོས་ཐབས་ལག་ལེན་གནད་དུ་མ་ལྡན་ན། །བཅྡོས་

པའི་ཕན་མེད་བྱ་གྲིབ་དེད་པ་འད། །རང་གཞན་སྲུང་ཐབས་ཟབ་གནད་མ་ལྡན་ན། །གྡོ་

མེད་སྐེས་བུ་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་འད། །དེས་ན་ཁྡོ་བྡོའི་སྔྡོན་ཆད་མ་གྲགས་པའི། ། 

བཅྡོས་ཐབས་བྲི་བྱ་འགའ་ཡང་ཡྡོད་མིན་ཏེ། །སྔྡོན་གྲགས་བཀའ་བསྟན་ལ་ལ་རྒྱས་

དག་པ། །ལ་ལ་བསྡུས་ཤིང་འགའ་ཞིག་འཐྡོར་བ་སྡོགས། །ལ་ལ་ལག་ལེན་མེད་པ་

འཇམ་བཤད་པ། །སྣ་ཚོགས་མཐྡོང་ཚེ་ལྷག་བསམ་དཀར་པྡོ་ཡི། །དག་པྡོའི་གཉན་

ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་བྲི། །འདི་ལ་སྲུང་ཐབས་གདམས་པ་ལྡོགས་སུ་

བཀྡོད། །དབྱེ་བ་བརྟགས་ཚུལ་ལྷན་ཐབས་རང་ལ་ལྟྡོས། །དང་པྡོ་མགྡོ་གཟེར་བཅྡོས་

པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །མི་ཐྡོད་འབྲུག་རུས་ཐང་ཁྡོམ་དཀར་པྡོ་དང་། །ཕུར་ནག་གུ་གུལ་

ཐང་ནི་ལན་འགའ་བཏང་། །ཕེ་མ་ག་གུལ་ཤིང་ཀུན་ཤུ་དག་དང་། །བྡོང་ང་ཝ་རྟ་མུ་ཟི་

བྱི་ཏང་ཀ། །ཤ་ཚིལ་དངུལ་ཆུ་འབྲུག་རུས་མི་ཐྡོད་དང་། །ཏིག་ཏ་སྦར་བའི་ཕེ་མ་

ཁྡོག་ཏུ་བཏང་། །ཕུར་ནག་སྤྲུ་བ་དཀར་ནག་སྡོག་སྐམ་དང་། །ཐང་ཁྡོམ་ད་བའི་རྩ་བ་

ཨ་དཀར་དང་། །གཡའ་ཁི་ཤ་བ་ར་དང་ཕག་གི་ཚིལ། །མ་རུ་རྩེ་དང་ཤིང་ཀུན་བྱི་

ཏང་ཀ། །ཤུ་དག་བཅས་པ་རྟ་གསེབ་སྦང་ཁུ་ཡི། །འདམ་བཏག་བྱས་པ་མགྡོ་ལ་བྱུག་

པ་ཡིས། །ཕན་པ་ལག་ལེན་ཡིན་ཞེས་མཁས་འགའ་གེང་། །གཞན་ཡང་སན་སེར་

ཆེན་མྡོ་མཆྡོག་ཏུ་བསྔགས། །ཡ་མ་ཤས་ཆེ་ག་བའི་མཇུག་མ་དང་། །ཕག་གི་སེར་

མྡོ་བདུག་པས་འཕྲལ་དུ་བདེ། །མགྡོ་བཤལ་ལག་ལེན་ལྡོགས་སུ་བྲིས་ལ་

ལྟྡོས། །གཉན་རིགས་ཀུན་གིས་མ་ཐུབ་བཤལ་གིས་སྦང་། །དག་པྡོ་བཅུ་གསུམ་
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ལག་ལེན་ལྡོགས་སུ་བསྟན། ༼༽ །གྲེ་བར་བབ་ན་གེགས་༼གག་༽བཅྡོས་ཟུར་

རྒྱན་ནི། །ཀི་ལྕེ་སང་རྩི་སང་རྒྱན་དཀར་པྡོ་གསུམ། །མེ་ཏྡོག་གསུམ་གི་ཕེ་མའི་གག་

ལྷྡོགས་འཇྡོམས། །སྦལ་ནག་ཤ་དང་ཉ་ཆུང་ག་རྩི་དང་། །རྒྱ་ཚ་སྤང་ལྕེ་གསེར་སྡོང་

ཐང་ཁྡོམ་འབྲུ། །ལྡོ་གྲངས་ བཏབ་ཡུལ་མིའི། གཉིས་འགྱུར་སྦར་བ་སྐྲངས་སྟེང་

བླུགས། །ནད་ཡུལ་གཏིང་ནས་འདྡོན་པ་ལག་ལེན་ཡིན། །ཤིན་ཏུ་སྐྲངས་ཆེ་སན་མི་

འགྲྡོ་བ་ལ། །ལྕེ་ཟྡོར་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་གཤགས་པ་གཅེས། །འདི་ལ་སན་ལས་

སྔགས་ཉིད་ཕན་ཆེ་བའི། །སྲུང་སྔགས་ཟབ་མྡོ་ལྡོགས་སུ་བྲིས་ལས་ལྟྡོས། ༼༽ 

།གཟེར་ཐུང་གྡོ་ཚད་ཅེས་སུ་གྲགས་པ་ཡི། །ངྡོ་བྡོ་གཉན་ནད་སྟྡོད་དུ་བབ་པ་

ལས། །ཁག་འཁྲུག་དག་གི་རྒྱུ་བྱས་གཟེར་ཆེ་བས། །བཅྡོས་ཐབས་ཟུར་རྒྱན་ཕན་

བྱེད་གདམས་པ་ནི། །སེ་ཏྲེས་གཙོ་བསྐེད་ནྡོམ་བུ་ཆུ་མདང་གིས། །མི་བྱེར་བསྡུ་ཞིང་

རང་གནས་སིན་པར་བྱེད། །ཨ་ཕག་གཟེར་འཇྡོམས་གཉིས་དང་ཤ་ཆེན་དང་། །བྡོང་

ང་སྟག་ཤ་གི་ཝང་ག་བའི་རྩི། །ཀྡོ་བྱི་ལ་དང་སྡོག་བསེགས་ཐལ་བ་བསྣན། །སྦྡོར་བ་

འདིའམ་ཡང་ན་འཛིན་པ་དང་། །བྡོང་ནག་གུ་གུལ་སྤྲུ་ནག་ཤུ་དག་དང་། །ག་རྩི་

དངུལ་ཆུ་གྲི་ཤ་མུ་ཟི་ནག །ཨ་ཕག་གི་ཝང་སྦར་འདི་གུ་གུལ་གི། །ཐང་གིས་ཕུལ་

བས་ཕན་པ་ལག་བངས་ཡིན། །དྡོན་སྣྡོད་གང་སྟྡོང་གཟེར་དང་གང་ལ་བབ། །རང་

རང་ལེའུ་བཞིན་དུ་བཅྡོས་པས་འཚོ། །མ་ཐུབ་དག་པྡོ་བཅུ་གསུམ་བཤལ་གིས་

སྦང་། །ཡང་ན་ཁ་ལ་རྒྱས་འདེབས་དག་ཀང་འཕྲྡོད། ༼༽ །ཕྡོ་བ་གཉན་བབ་ཕྡོ་གང་

ཞེས་གྲགས་པ། །བཅྡོས་ཐབས་ཟུར་རྒྱན་ཐང་ནི་ཕག་ཐལ་དང་། །བྲག་ཞུན་ཕུར་མ་

དེས་མའི་གེ་སར་སྦར། །ཨ་རུ་ཞྡོ་བཞི་བྡོང་ང་ཞྡོ་དྡོ་སྦར། །རུ་རྟ་ཞྡོ་གང་ཤུ་དག་ཞྡོ་
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ཕེད་དྡོ། །ག་རྩི་སྐར་ལྔ་རྒྱམ་ཚྭ་༠༡༨ པི་ལིང་༠༡༠ དང་། །གསེར་མེ་༠༢༨ མ་རུ་རྩེ་

༠༡༡ དང་ཐང་ཁྡོམ་༠༢༥ དང་། །ཕག་ཐལ་༠༠༢ བྱི་ཏང་ཀ་༠༡༥ དང་ཕུར་ནག་

༠༣༧ བཅས། །ཕྡོ་གང་འཇྡོམས་པའི་སན་མཆྡོག་ བསེ་སྦུར་ཡན་ལག་མ་ཉམས་དང་ཐང་

ཁྡོམ་དཀར་པྡོའི་འབྲས་བུ་ལྷུན་སིངས་བར་འདྡོད་དྡོ། །ཤིན་ཏུ་ཟབ། །གཉན་ཁ་མཆྡོག་ནག་རུ་རྟ་

༡༠༥ སེ་འབྲུ་༠༡༠ དང་། །བ་ཤ་ཀ་༠༡༠ དང་སུག་སེལ་༠༡༧ པི་པི་ལིང་༠༧༠། །སྐྱུ་

རུ་༠༡༠ ཐང་ཁྡོམ་༠༡༠ བྱི་ཏང་ཀ་༠༡༠ དང་ཨ་རུ་ར་༠༡༠། །གི་ཝང་༠༡༠ བསྣན་

པའི་རུ་རྟ་བཅུ་པ་སྟེ། །ཕྡོ་གང་འཇྡོམས་བྱེད་ལྷུན་སིངས་མཁས་པའི་ལུགས། །མ་

ཐུབ་བཤལ་གི་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་གིས། ༼༽ །རྒྱུ་གཟེར་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་

ཆེར་ཟབ་པ། །དུས་མཐའི་དབང་གི་འགྲྡོ་ལ་བརྩེ་བས་བྲིས། །འདི་ཉིད་གསང་བའི་

སན་ཉིད་ངྡོས་ཟིན་ན། །སྦྡོར་བ་ཟབ་དང་མི་ཟབ་ལ་མི་ལྟྡོས། །ཁ་ཐེང་ཙམ་གི་མི་

འཆིའི་གསང་སན་ནི། །གཙང་མའི་མངལ་ཁག་ཡང་ན་རྒྱུད་མེད་ཁག །རི་བྡོང་ཀད་

པ་བྲག་སྐའི་མེ་ཏྡོག་དང་། །ཧ་ལྡོ་དཀར་པྡོ་བཅས་རྣམས་གཙོ་བྡོར་ཡིིན། །ནད་འདི་

སིན་བྱེད་ཐང་སྟེར་མི་དགྡོས་ཞིང་། །བྲག་ཞུན་༠༢༣ གུར་གུམ་༠༠༦ དྡོམ་མཁིས་

༠༠༧ སུག་སེལ་༠༠༩ དང་། །བྡོང་དཀར་༠༡༡ པྲིང་ཀུ་༠༠༩ ག་རྩི་༠༡༣ ཨ་རུ་ར་

༠༢༠། །ག་དུར་༠༡༤ སན་ཆེན་༠༥༠ ཤུ་དག་༠༠༩ རུ་རྟ་༠༡༠ དང་། །ཕག་ཐལ་

༠༡༦ བྲག་ཁྱུང་ཞེས་གྲགས་དེ་ཡི་སྟེང་། །གྡོང་གི་ ཏིལ་ནག་རི་བྡོང་ཀད་པ་དྡོམ་མཁིས་མིའི་

རྒྱུ་མ་རྣམས་བཏང་སྡོལ་ལྷུན་ལུགས་ལ་ཡྡོད། གསང་སན་བཞི་པྡོ་སྦར་བཏང་བའི། །ཕན་བྱེད་

གདམས་པའི་རིམ་པ་ལག་བང་ཡིན། །ཟུག་གཅྡོད་འཁྲུ་གཅྡོད་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་

ཡིན། །སྡོག་བསེགས་ཐལ་བ་འཛིན་པ་བྲག་ཞུན་དང་། །སང་རྩི་བྡོང་དཀར་དུག་ཉུང་
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ག་བའི་རྩི། །དྡོམ་མཁིས་རེ་སྐྡོན་གསང་སན་བཞི་སྦར་བ། ། སན་ནད་ཐྡོན་པ་བཏང་

བའི་འཁྲུ་བ་གཅྡོད། །རྒྱ་མཚལ་ཆ་གཉིས་གངས་ རང་ཤིའི་མགྡོ་རུས་ཡང་བྱེད་ལྷུན་ལུགས་

ལ་འཛིན་པ་བྱེད། ཐིགས་ཆ་གཅིག་དང་། །བྲག་སྐའི་མེ་ཏྡོག་དུག་ཉུང་བྡོང་དཀར་

དང་། །དྡོམ་མཁིས་སྦྲང་གིས་རིལ་བུ་དིལ་བ་བཏང་། །མཁིས་ཕེ་བདུན་སྟེང་གསང་

སན་བཞི་བསྣན་པས། །རྒྱུ་གཟེར་འཇྡོམས་པའི་དཔའ་བྡོ་སེབ་མཆྡོག་ཡིན། །ཤིན་ཏུ་

གཟེར་ཆེ་འཕུར་སེབ་བསར་ཕེ་ནི། །ཆུ་གྲང་གིས་ཕུལ་འཕྲལ་དུ་བདེ་བ་སྟེར། །ཨ་རུ་

བྡོང་དཀར་སང་རྩི་ཀྡོ་བྱི་ལ། །རྒུན་འབྲུམ་འཛིན་པ་དཔའ་བྡོ་དྲུག་སྦྡོར་ནི། །དམར་

བཤལ་ནད་ལ་ཐེ་ཆྡོག་བདུད་རྩི་ཡིན། །བྲག་སྡོས་སང་རྩི་བྲག་སྐ་བྱ་རྐང་བ། །ལྷ་མི་

བཞི་སྦྡོར་དམར་བཤལ་ནད་ལ་ཟབ། །ཀནྡ་ཀ་རུ་གུར་གུམ་དྡོམ་མཁིས་དང་། །ཤ་

ཆེན་ཏིག་ཏ་བྲག་སྐའི་ཐང་གིས་ཕུལ། །ག་རྩི་བྡོང་དཀར་དུག་ཉུང་རེ་སྐྡོན་པ། །རྒུ་

དྲུས་ཧ་ལྡོ་པག་ཐལ་བསྣན་པ་ཡི། །མཆྡོག་ཏུ་ཕན་པའི་ཟབ་གནད་ལག་བང་

ཡིན། །རྒྱུ་གཟེར་འཇྡོམས་པའི་དཔའ་བྡོ་སེབ་ཆྡོག་ཡིན། །ཟས་ནི་ཚ་མྡོའི་རིགས་

རྣམས་རྒྱུ་མ་ཉིད། །རུལ་བས་སང་དགྡོས་མཁིས་ལེར་བཤད་པ་ཡི། ། བདུད་རྩི་སན་

ནག་སྟེང་དུ་གསང་སན་བཞི། །བསྣན་པ་ནད་འདིས་གཉེན་པྡོ་ཆེར་ཟབ་པ། །ཡིད་

ཞིང་འཁྲུ་ཡི་མདྡོག་གི་ཁ་བསྒྱུར་སྡོགས། །སྦར་ཐབས་མང་ཡང་ཟབ་གནད་འདི་

ལས་མེད། ༼༽ །མེ་ལྕེ་འཁྡོར་ལྡོ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །འདི་ནི་གཉན་རིམས་

པགས་པ་ལ་བབ་པའི། །འབྲུམ་པ་འབྱུང་ཞིང་སིན་བྱེད་ཐང་བཏང་རེས། །རིན་ཆེན་

སྦྡོར་བ་དངུལ་ཆུ་དུག་ཕྲལ་གཙོ། །མུ་ཟི་སེང་ལྡེང་ཁནྡ་བཟང་པྡོ་དྲུག །ཆུ་སེར་སན་

གསུམ་གུལ་ནག་བྱ་ཁྱུང་ལྔ། །སྟག་ཤ་མིང་ བ་རུའི་ཆིག་ཐང་། ཆེན་སྦར་བ་མཆྡོག་ཏུ་
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བསྔགས། །མ་ཐུབ་དག་པྡོ་བཅུ་གསུམ་བཤལ་གིས་སྦང་། ༼༽ །གཉན་རིགས་

རེན་ལ་བབ་པའི་རེན་བུ་ཞེས། །བཅྡོས་ཐབས་ཟུར་རྒྱན་སན་ནི་ཁྱུང་ལྔའི་

སྟེང་། །དངུལ་ཆུ་སྟག་ཤ་གུ་གུལ་སེང་ལྡེང་སྦང་། །ཡང་ན་དངུལ་ཆུ་བཅྡོ་བརྒྱད་

མཆྡོག་ཡིན་ཞིང་། ། སན་གིས་མ་ཞི་སང་སྟེང་མེ་བཙས་བསེགས། །རྣག་ཏུ་བསྐུག་

ལ་སིན་ནས་རྡོལ་བས་སེལ། ༼༽ །ཡན་ལག་གཉན་བབ་ཉྭ་ལྷྡོག་བཅྡོས་ཐབས་

ཀི། །ཟུར་རྒྱན་འདི་ལ་སྔགས་ཉིད་གཙོ་ཆེ་བའི། །སྲུང་སྔགས་ཆེར་ཟབ་ལྡོགས་སུ་

བྲིས་ལ་ལྟྡོས། །ཐང་ནི་ཕུར་ནག་གུ་གུལ་སྟག་ཤ་བ། །ལན་འགའ་བཏང་བས་ཕན་

ཞེས་མཁས་འགའ་གེང་། །ནག་འདམ་རིལ་བུ་མཆྡོག་ཏུ་བསྔགས་པ་ཡིན། །ཕྱུགས་

པ་ཝ་རྟ་བྡོང་ང་ཆུ་དག་དང་། །སྤྲུ་རྩ་བྱ་ཕྡོའི་ཟེ་བ་སྦྲུལ་གི་ཚིལ། །ཕག་སྣ་ངང་སེར་

མཁིས་པ་རྟ་བྡོན་ཐལ། བྱ་འྡོང་གྲུན་ནམ། །གུ་གུལ་རྡོ་དེག་ག་རྩི་ཕུར་མ་སྦར། །བྱུགས་པ་

བྱས་ན་ཕན་ཞེས་བཞེད་པ་ཡིན། ༼༽ །དེ་ནས་ ཨ་རུ་ཤུ་དག་ལྷུན་ལུགས། ལྷྡོག་པ་

བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །འདི་ནི་སན་སྔགས་གསུམ་དུ་སྦྲེལ་དགྡོས་པའི། །ཝ་རྟ་ཁ་

འབུས་དུས་སུ་བརྐྡོས་པ་ཡི། ། ཆུར་བཀྲུས་ལེགས་སྐམ་བརྡུང་ལ་ཁུ་བ་བསྐྡོལ། །ཁན་

ལེགས་པར་བྱས་ལ་ཁྱུང་ལྔ་དང་། །གུ་གུལ་སྟག་ཤ་མིང་ཅན་ལྕགས་ཀྱུ་དང་། །གྲི་ཤ་

རེ་ལྕག་སན་གི་རྭ་ཅྡོ་དང་། ། ལྡྡོང་རྡོས་མུ་ཟི་སེར་ནག་ག་རྩི་དང་། །ཨ་ཝ་རྩ་མཁིས་

སྤྲུ་ནག་མུ་རུ་རྩེ། །ཕུར་ནག་བྱི་ཏང་སྡོས་དཀར་ཐལ་དཀར་རྡོར། །སྡོ་མ་ར་ཙ་ཀི་ལྕེ་

བྱ་རྒྡོད་སྡོས། །སྦར་བའི་རིལ་བུ་ ཝ་རྟའི་མིང་སྦྡོར་ཆེན་མྡོ་ཡིན། སན་མ་ཙམ་དུ་

དིལ། །ལྔ་བདུན་དགུ་སྡོགས་ནད་སྟྡོབ་སྦར་ལ་བཏང་། །སན་ནད་ཆེ་ན་སྐྡོ་ཚ་སྣུམ་

འདན་བཏང་། །གཉན་ཁ་ཆྡོག་ན་དངུལ་ཆུ་བཅྡོ་བརྒྱད་བཏང་། །མ་ཐུབ་དག་པྡོ་བཅུ་
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གསུམ་བཤལ་གིས་སྦངས། ༼༽ ། གཉན་རིམས་ཤ་རུས་རྩར་འགྲིམ་བཅྡོས་

ཐབས་ཀི། །ཟུར་རྒྱན་ཁྱུང་ལྔའི་སྟེང་དུ་དངུལ་ཆུ་དང་། ཀླུ་བདུད་རྡོ་རེ་བྲག་སྡོས་མིང་

ཆེན་ནག བ་ལུ་དང་དྡོམ་གི་བྲུན་བཏང་སྡོལ་ལྷུན་ལུགས། །བཏང་ངམ་ཡང་ན་ཝ་རྟའི་མིང་སྦྡོར་

འཕྲྡོད། །རེན་བུའི་སྐབས་བཞིན་བཅྡོས་ན་ཕན་པར་འགྱུར།༼༽།འཛུམ་བུ་ལྟག་དགེ་

གཉན་ནད་བཅྡོས་ཐབས་ཀི། ། ཟུར་རྒྱན་ཐང་ནི་ཕུར་ནག་ག་གུལ་དང་། །ཕག་བྲུན་

རྒྱ་སྐག་ཚོས་དང་སྟག་ཤ་བཏང་། ། སན་ཆེན་ཤུག་ཚེར་ག་རྩི་ཕུར་མྡོ་ནག །གུ་གུལ་

སྟག་ཤ་ལྡྡོང་རྡོས་ཨ་རུ་ར། །ཤ་ཆེན་ཤུ་དག་དི་ཆེན་སྦར་བ་དིལ། །གཉན་འཇྡོམས་

རྡོ་རེ་ཞེས་གྲགས་མཆྡོག་ཏུ་ཕན། ། ཡང་ན་ཝ་རྟ་མིང་སྦྡོར་ཆེན་མྡོ་བསྔགས། ༼༽ 

།གཉན་རིམས་མཁིས་པ་རྩ་རྒྱུག་ཅེས་པའམ། །རྒྱ་ནད་བྱི་ནད་མིག་སེར་ཅེས་བྱ་

བ། །ནག་པྡོ་སུམ་མཁིལ་ཞེས་གྲགས་གདུག་པའི་ནད། །བཅྡོས་པའི་ལྡོང་མེད་སྡོག་

ལ་མྱུར་དུ་རྒྱུག །གུ་རུ་ཆེན་པྡོའི་བདུད་རྩི་བུམ་པ་སྡོགས། །སིགས་དུས་ནད་འདིས་

བཅྡོས་ཐབས་མང་གསུང་ཡང་། །ལག་ཏུ་མི་ལྡོན་འཚོ་བྱེད་རྣམས་ཀང་སྡུག །ནད་

འདི་ཕྡོག་པ་ཙམ་གིས་འགྡོས་ནད་ཅེས། ། དིན་ཆེན་ཕ་མ་ཡིན་ཀང་རྡོ་བཞིན་

བྡོར། །འཚོ་བྱེད་རྣམས་ཀང་རང་ལ་འགྡོ་དྡོགས་ནས། །བཅྡོས་མི་ཕྡོད་ཀང་ཕུག་ལྟར་

སྡོད་པར་འགྱུར། །འདི་ལ་སྲུང་ཐབས་གནད་དང་མ་ལྡན་ན། །གྡོ་མེད་སྐེས་བུ་གཡུལ་

དུ་ཞུགས་པ་འད། །བཅྡོས་ཐབས་ལག་ལེན་མན་ངག་མ་ལྡན་ན། །མཚོན་ཆ་མེད་པའི་

དཔའ་བྡོ་གཡུལ་ཞུགས་འད། །སྲུང་ཐབས་ཡི་གེ་ལྡོགས་སུ་བྲིས་ལ་ལྟྡོས། །བཅྡོས་

ཐབས་ཟུར་རྒྱན་ཟབ་ལས་ཆེར་ཟབ་པ། །བྲི་བ་མཁའ་འགྲྡོའི་ཚོགས་ཀིས་གནང་བར་

སྡོལ། །ནད་འདི་མ་སིན་གྡོང་ནས་གཉེན་པྡོས་བསད། །མ་ཐུབ་སིན་པས་དྡོན་ལ་བབ་
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པ་ཡིན། །སྡོག་ལ་རྒྡོལ་བས་བཅྡོས་ཀང་ཕན་མེད་འཆི། །དེས་ན་ཕྡོག་མ་ཐག་ནས་

གཉེན་པྡོ་བསྐེད། །གཉེན་པྡོ་ཕལ་ཆེར་སན་སེར་ཆེན་མྡོ་མཆྡོག །དེ་ཡང་བདུན་ཐང་

ལྟག་པར་སྤད་ལ་བཏང་། །སྤྲུ་ནག་ཉེར་དགུ་ཕན་ཞིང་སྐབས་དང་བསྟུན། །འཛིན་པ་

ཨ་རུ་གསེར་མདྡོག་མིང་ཅན་ནག །གི་ཝང་ག་རྩི་གྲི་ཤ་དི་ཆུས་ཕུལ། །མི་དྡོམ་

མཁིས་པ་ག་རྩི་བྡོང་ང་དཀར། །རྒུ་དྲུས་ཆྡོས་སན་བྲག་ཞུན་ཡུང་བ་སྦར། །མཁིས་སྣ་

བརྒྱད་ནི་ཉིན་གུང་མཚན་གུང་བཏང་། །གྡོང་གི་གཉེན་པྡོ་གསུམ་པྡོ་དགྡོང་དུས་

བཏང་། །གྡོང་གི་བྲག་ཁྱུང་བདུད་རྩི་སན་ནག་དང་། །བྡོང་དཀར་བཅུ་གསུམ་གསུམ་

པྡོ་གང་འྡོས་ནི། །ཞྡོགས་པར་བཏང་ཞིང་གཏེར་སྟྡོན་ཉི་གྲགས་ལུགས། །དངུལ་ཆུ་རྟ་

བྡོན་དྡོམ་མཁིས་གསུམ་སྦར་བ། །དི་ཆུས་རིལ་བུ་དིལ་ལ་ཐྡོ་རངས་བཏང་། །གུར་

གུམ་ག་རྩི་གུ་གུལ་བཟང་དྲུག་དང་། །རུ་རྟ་ཤིང་ཀུན་ཞད་ཙམ་ག་བུར་ནི། །དི་ཐྡོན་

ཙམ་དང་མུ་ཟི་སན་ཆེན་དང་། །ལྡྡོང་རྡོས་གྲི་ཤ་ཤུ་དག་སྡོག་གཅིག་མ། །ལྡོ་བརྒྱད་

དི་ཆུས་རིལ་བུ་ལེགས་དིལ་བ། །སྔགས་འདི་ཁི་ཚོ་གསུམ་གིས་རབ་གནས་བྱ། །ༀ་

ཛྙཱ་ན་བྷ་ཨུ་ཏེ། །ཁ་རི་ཁ་རི་སྭཱ་ཧཱ། གུ་ཏི་ནན། །ཞེས་གདབ་སྔགས་ཆུའི་ཐང་བྱས་ཉིན་

ཕེད་བཏང་། །དཀར་པྡོ་ཆིག་ཐུབ་ཨ་རུ་ཤུ་དག་ནག །བྡོང་ང་མུ་ཟི་ནག་པྡོ་གི་ཝང་

དང་། ག་རྩི་གུ་གུལ་ཤིང་ཀུན་རྒྱ་སྣག་སྦར། །འཕུར་སེབ་རུ་རྟ་རྒྱ་མཚལ་ག་བུར་

བཅས། །ར་དཀར་འྡོ་མས་རིལ་བུ་དིལ་པ་ནི། །སྔགས་ཀིས་རབ་གནས་བྱས་ལ་ནུབ་

དུས་བཏང་། །འདི་ནི་ལག་བང་གནད་ཀི་མན་ངག་ཡིན། །ག་བུར་དག་པྡོའི་སྦྡོར་བ་

ལ་སྡོགས་པ། །གསྡོ་ཐབས་སྦྡོར་བ་མང་དུ་གསུང་ལགས་ཀང་། །ལག་བང་མེད་

པས་མ་བྲིས་ལྷན་ཐབས་ལྟྡོས། །མ་ཐུབ་དག་པྡོ་བཅུ་གསུམ་བཤལ་གིས་
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སྦངས། །ནང་ལྷྡོག་ཅེས་གྲགས་ལེའུ་ཐ་དད་དུ། །ལྷན་ཐབས་ཉིད་ལས་གསུང་ཡང་

དྡོན་དུ་ནི། །སུམ་འཁིལ་སན་རྒྱས་དྡོན་སྣྡོད་བབ་པ་ལས། །གཞན་མེད་དེ་ཕིར་མ་

སིན་དུས་ན་སྒིམ། ༼༽ །གཉན་ནད་མཁལ་རྩ་བབ་པའི་ཁ་མེད་ཅེས། །བཅྡོས་

ཐབས་ཟུར་རྒྱན་གཞུང་དུ་རྣམ་རྒྱལ་དགུས། །བཤལ་སྡོགས་བཅྡོས་ཚུལ་གསུང་

ཀང་ལག་བང་མེད། །གནམ་ལྕགས་ཟིལ་བ་བཤལ་འདིས་ཕན་པ་མཐྡོང་། །དངུལ་ཆུ་

ཚང་འདུལ་མུ་ཟི་སེར་བྡོ་དང་། །བྱང་ང་དམར་ཁ་བར་གཤྡོགས་ལྡན་པ་དགུ། །རྒྱ་ཚ་

སྐར་དགུ་ཐང་ནུ་རེ་རལ་དང་། །ག་རྩི་གུར་གུམ་ཤུག་ཚེར་ཧ་ཤིག་བསྣན། །བཤལ་

གི་འཇྡོམས་པ་ལག་ལེན་མྱུར་འགྲུབ་ཡིན། ༼༽ །གཉན་ནད་འཁམ་པྡོ་ཞེས་གྲགས་

མ་ངེས་པ། །ལྷྡོག་པའི་སྐྲ་འབུར་འབྱུང་ཞིང་ཆེར་མི་སྐྲངས། ། འདི་ཡི་གཉེན་པྡོ་

དངུལ་ཆུ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཡིན། །ཉ་ལྷྡོག་སྐབས་ཀི་བྱུག་པའང་འདི་ལ་ཟབ། །གཉེན་

རིམས་འབར་འབུར་འདི་གཉིས་དབྱེ་བ་མེད། །རྣ་རྩ་ཕུས་འདེབ་རྣ་སྟེང་ཟ་འགྲམ་

སྐྲངས། །གཉེན་པྡོ་ཝ་རྟ་མང་སྦྡོར་ཁྱུང་ལྔ་ལས། །གཉེན་པྡོ་གཞན་མེད་ངྡོ་བྡོ་གྲེ་ཆམ་

ལ། །གཉན་བསྡོངས་དམན་ལྷགས་འདི་ཡི་གཉེན་པྡོ་ནི། །ཁྱུང་སྔྡོན་དགུ་པ་གང་སྐེད་

མཆྡོག་ཏུ་ཕན། །

སྤི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་བར་གི་བཅྡོས་ཐབས།

ཨ་ཧྡོ། །སིགས་དུས་འགྲྡོ་བའི་དུཿཁ་ཐུན་གསུམ་གི། །ཉེར་འཁྲུགས་བདེ་སྐིད་

ལམ་བཟང་སྟྡོར་བའི་ཚེ། །རྒྱལ་དང་དེ་སས་ཐུགས་བསྐེད་ལྷ་ལམ་ངྡོས། །འྡོང་པའི་

བཅྡོས་ཐབས་རྟ་ལང་ཆེས་ཆེར་བཀྲ། །རྒྱས་བསྡུས་ལེགས་བཤད་གནད་དང་མི་
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ལྡན་པའི། །སྣ་ཚོགས་ཆུ་འཛིན་འཐུག་པྡོའི་ཉེར་གཡྡོགས་ཚེ། །མཁས་མང་ཞལ་

རྒྱུན་ལྷ་ཡི་མཁར་འཕགས་པའི། །དི་ཞིམ་བསེར་བུས་ནམ་མཁའི་གང་པྡོའི་

ཚོགས། །རབ་གསལ་གནད་ཀི་མན་ངག་ཟེར་བསྟན་ཚེ། །ཁྡོ་བྡོས་བྡོ་གསལ་པདྨྡོ་

མན་ངག་གི ། སྦྲང་རྩི་ཚིག་ཙམ་མིན་པའི་མངར་བའི་རྡོ། །འཆི་མེད་དཔལ་མངའ་

སྡོག་མཐུད་བདུད་རྩི་འདི། །བཅྡོས་ཐབས་མེད་པ་རྡོ་བཞིན་བྡོར་བ་ཡི། །ཅི་བྱ་

གཏྡོལ་མེད་འགྲྡོ་ལ་བརྩེ་བའི་བཞིན། །འཚོ་བྱེད་རྣམས་ཀིས་འདི་ནང་ཇི་ལྟ་

བ། །བཅྡོས་ན་མི་བསླུ་ངེས་པ་ཡིད་ཡང་དགེ །སྤི་བྡོའི་གཙུག་ནས་རྐང་པའི་མཐིལ་

བར་གི། །བཅྡོས་ཐབས་ཟུར་རྒྱན་ལག་བང་ཞལ་ཤེས་ཀི། །མན་ངག་གནད་བྱ་རྒྱན་

དེ་ཆབས་གཅིག་བཤད། ། དང་པྡོ་མགྡོ་ཡི་ནད་རིགས་བརྒྱད་གསུང་ཡང་། །རླུང་གི་

མགྡོ་འཁྡོར་མགྡོ་བྡོ་འཐྡོམ་པ་ལ། །མེ་བཙའི་ལག་ལེན་ལྡོགས་སུ་བྲིས་ལ་

ལྟྡོས། །མཁིས་པའི་མགྡོ་ནད་མགྡོ་ཐང་གསུམ་གི་སྟེང་། །ལྒ་ཆུང་གསེར་མགྡོ་བསྣན་

པའི་ཐང་བཏང་ཞིང་། །ཚ་ཤས་ཆེ་ན་ཏིག་ཏ་བརྒྱད་པའི་སྟེང་། །འབྲུག་རུས་མི་ཐྡོད་

ཨ་ཕག་ཚེར་སྔྡོན་གཉིས། ། སྦང་བཏང་མགྡོ་ནད་ཚ་མཁིས་སེལ་བའི་མཆྡོག །གྲང་

ཤས་ཆེ་ན་གསེར་མདྡོག་ལྔ་པའི་སྟེེང་། །མགྡོ་ཐང་གསུམ་དང་གུར་གུམ་སྐྱུ་རུ་

ར། །གྡོ་སྡོད་ཀྡོ་བྱི་ལ་སྦར་འཕྲལ་དུ་བདེ། །གསེར་མདྡོག་གུ་གུལ་རུ་རྟ་གུར་གུམ་

དང་། །བ་ཤ་ཀ་དང་ག་རྩི་སྦར་བ་ཡི། །རླུང་མཁིས་བད་ཀན་ཡ་མ་ཁག་རྐྱེན་

གིས། །མགྡོ་བྡོ་ན་བའི་རིགས་ཀུན་འཇྡོམས་པར་བྱེད། །འབྲུག་རུས་ཏིག་ཏ་གུ་གུལ་

གསུམ་སྦར་བའི། །མགྡོ་ནད་འཕྲལ་དུ་བདེ་བ་མན་ངག་ཡིན། །སྐྱུ་རུ་ཨ་རག་སྦང་

བའི་ཁུ་བ་ནི། །ལྕགས་ཕེ་བཏབ་པ་མགྡོ་ཕྱུག་སྐྲ་ཆེེན་སྐེ། །ཕ་ཝང་ཁག་གིས་སྐྲ་དང་
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ས་ར་སྐེ། ༼༽ །མགྡོ་སིད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ཕག་རྡོར་གི། །རིལ་བུ་སྦར་ཐབས་

གུར་གུམ་ལི་ཤི་དང་། །གང་ཆེན་གི་ཝང་བསེ་རུ་རྒྱ་མཚལ་དང་། །ཙནྡན་འཇམ་

འབྲས་ག་རྩི་བྡོང་ང་དཀར། །རུ་རྟ་ཨ་བར་སྐྱུར་དང་བཅུ་གསུམ་སྟེ། འདི་ཕི་རྒྱུད་ལྟར་གུ་

གུལ་བཅུ་གསུམ། །གུ་གུལ་ཤུ་དག་སྟྡོད་ཇ་སྡོས་དཀར་དང་། །ཐལ་དཀར་སྡོ་མ་ར་ཙ་

སྟག་ཤ་བ། །འཛིན་པ་དངུལ་ཆུ་ཚ་འདུལ་སྦར་བ་ཡི། །རིལ་བུ་ནམ་མཁའི་མདྡོག་

འད་ལེགས་དིལ་བ། །ཡ་མ་འཇྡོམས་ ཕག་རྡོར་གི་སྔགས་བཏབ། བྱེད་རྡོ་རེ་ཕ་ལམ་

ཡིན། །ཡང་ན་ཕུར་ནག་སྤྲུ་བ་དཀར་ནག་གཉིས། །སན་ཆེན་སྡོག་སྐ་ཐང་ཁྡོམ་ད་བའི་

རྩ། །དཀར་སང་སིན་ཅན་ཤ་བ་ཕག་གི་ཚིལ། །མ་རུ་རྩེ་དང་ལང་ཐང་ཤིང་ཀུན་

དང་། །བྱི་ཏང་ཀ་དང་ཤུ་དག་སྦར་བའི་ཕི། །རྟ་གསེབ་སྦང་ཁུའི་སྦང་ནས་མགྡོ་བྡོར་

བྱུག །ཡ་མའི་ནད་རིགས་ཚ་གྲང་མཐའ་དག་འཇྡོམས། །མགྡོ་ཐང་གསུམ་པའི་སྟེང་

དུ་གུར་གུམ་དང་། །གཡའ་ཁི་ཨ་ཕག་འཛིན་པ་བྡོང་ང་དཀར། །དྡོམ་མཁིས་གངས་

ཐིགས་གསེར་གི་མེ་ཏྡོག་དང་། །ཐང་ཁྡོམ་དཀར་པྡོ་རྡོ་དེག་སྦར་བ་ལ། །མན་ངག་

གུར་གུམ་བཅུ་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པ། །མགྡོ་ནད་ཡ་མ་འཇྡོམས་པའི་སན་མཆྡོག་

ཡིན། །ཁག་ཤས་ཆེ་ན་གཏན་ཞིང་གྲང་གྱུར་ན། །མེས་བསེགས་འདུས་ན་ལྡོག་ནྡོན་

མགྡོ་བཤལ་བཏང་། ༼༽ །མིག་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནད་རིགས་བདུན། །སྐམ་

ཞིང་ཚ་ན་ཚ་ལ་མ་བཏུལ་བ། །སྐེར་ཁན་གུར་གུམ་ཕེ་མ་བཏབ་པས་ཕན། །རླན་ཞིང་

ཚ་ཞིང་ཚ་ལ་མེ་ལ་བསེགས། །གྡོང་བཞིན་སྦར་བཏབ་ཕན་པ་ལག་བང་ཡིན། །མི་

རུང་དུང་དང་རྒྱ་ཚ་མེར་བསེགས་པ། ། ལག་ལེན་ སྦུ་གུའི་རྩེ་སྦར་ཕུའི་བཏང་། ཇི་བཞིན་

བྱས་པའི་ལིང་རྡོ་དང་། །ར་སྡོགས་གཅྡོད་པའི་ལག་ལེན་མྡོང་འགྲུབ་ཡིན། །དགེ་
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སྡོང་ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པའི་སྐྲ་སྦར་ལ། །ལྕགས་སྣྡོད་གས་མེད་དག་གི་དཀིལ་དུ་

ནི། །སྐྲ་ནི་ཚོམ་གཅིག་བསིང་བ་དེ་ཡི་སྟེང་། །རྒྱ་ཚ་ཐུན་གཉིས་ཛཱ་ཏི་རྡོག་པྡོ་

གཅིག །ཚ་ལ་དང་ནི་གསེར་མདྡོག་ཐུན་གཉིས་རེ། །སྦྲུལ་ཤ་ཐེབ་ཙམ་ག་བུར་ཞད་

ཙམ་གཅིག །སྡོས་དཀར་འཁྡོར་བ་གང་གི་སྦར་བའི་ཕེ། །བླུགས་ལ་དེའི་སྟེང་སྐྲ་ཡི་

ཡམ་ཙམ་བཀབ། །ཟངས་སྣྡོད་སྟེང་དུ་སྦུབ་ལ་བར་འདག་སྦར། །མེས་བསེགས་དུད་

པ་མ་ཤྡོར་ལྕགས་སྣྡོད་ཞབས། །དཀར་པྡོ་སྡོང་ན་མེ་བཅད་ཟངས་སྣྡོད་ལ། །ཆག་

པའི་དེག་པ་གུར་གུམ་སྐེར་ཁཎྡ། །སག་རམ་རྩི་དང་མི་དྡོམ་མཁིས་པ་མཉམ། །སྦར་

ལ་རིགས་བཟང་ནུ་ཞྡོ་གསར་པ་ཡིས། ། རིལ་བུ་དིལ་ལ་ཆུ་སྦར་མིག་ཏུ་བླུག །མིག་

ནད་འགྲིབ་སྡོགས་སེལ་བ་ལག་བང་ཡིན། །གསལ་བྱེད་སྡོས་རིང་ཆེ་ཆུང་སྦྡོར་བ་

སྡོགས། །སྦར་ཐབས་གྲངས་མང་གསུང་ཡང་ལག་བང་མེད། །གུར་གུམ་སྐེར་ཁཎ་

ག་རྩི་གསུམ་སྦར་བ། །ནུ་ཞྡོས་བྲན་པ་མིག་བླུག་མིག་ནད་སེལ། །ཟི་ར་དཀར་པྡོའི་

ཁུ་བ་མིག་ཏུ་བླུག །མིག་ནད་གྲང་རིགས་འཇྡོམས་པ་ལག་བང་ཡིན། །འགྲིབ་རྩ་

བཅད་དང་མིག་གསང་བསམ་པ་ཡི། །ལག་ལེན་ཆེར་ཟབ་ལྡོགས་སུ་བྲིས་ལ་ལྟྡོས། 

༼༽ །རྣ་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ར་བྱའི་མདྡོངས། །གཞྡོབ་ཐལ་ཤིང་ཀུན་རུ་རྟ་

ཨུག་ཆྡོས་འབྲུ། །ཐང་དུ་བསྐྡོལ་བ་དྡོན་མྡོ་རྣ་བར་བླུག །འྡོན་པ་སེང་ཞེས་ཞལ་རྒྱུན་

དག་ནས་ཐྡོས། །རྣ་བར་སྡོག་ཆགས་ཤྡོར་ན་བསེ་སྦུར་རྡོ། །མེར་བསེགས་དུད་པ་

བདུག་པས་ཐྡོན་པར་འགྱུར། །རྣ་བའི་བུག་པའི་ཐད་ནས་ཕི་ནང་གཉིས། །མེ་བཙས་

བསེགས་པ་ཕན་པ་ལག་བང་ཡིན། ༼༽ །སྣ་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་སྣ་བཤལ་

དང་། །དུད་པ་ཕེ་མའི་སྦྡོར་བ་མང་གསུང་ཡང་། །ལག་བང་མེད་པས་མ་བྲིས་ལྷན་
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ཐབས་ལྟྡོས། །སྣ་ཁག་ཤྡོར་ན་ཕྡོ་ཡི་རླིག་པ་དང་། །མྡོ་ཡི་ནུ་མ་གཡས་ཤྡོར་གཡྡོན་

པ་སྡོམ། །སྣ་བུག་གཡྡོན་པ་ཁག་ཤྡོར་གཡས་གཉིས་སྡོམ། །གྡོང་བཤད་གང་ཆེན་

བཅུ་གསུམ་ཁྡོང་དུ་བཏང་། །ཅིས་ཀང་མ་ཐུབ་རྩེ་ཆུང་གཏར་བས་ཆྡོད། ༼༽ །ཁ་

ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་རྒྱབ་རྩ་གཏར། །ཚ་ལ་བསེགས་ཐལ་ག་རྩི་ཕུག་རྡོན་

བྲུན། །བྱེ་མ་མུར་བའི་ཁ་ཚའི་ནད་རྣམས་འཇྡོམས། ། འཕུར་སེབ་བ་གཅིག་ནང་དུ་

ཞག་གསུམ་སྦང་། །སར་ཡང་སྐམ་ལ་འབྲུག་རུས་བསེགས་པའི་ཐལ། །ག་རྩི་སྦར་

བའི་ཕེ་མ་ཁ་ནང་བཏབ། །མི་དང་དུད་འགྲྡོའི་ཁ་ཚའི་ནད་རྣམས་འཇྡོམས། །རིལ་ནད་

ཁག་རྒྱས་རྩག་བུའི་ཁག་དབྱུང་ལ། །ཨ་རུ་སེང་ཁྡོམ་ནག་མཚུར་མཁུར་བ་

བཀང་། །དྡོམ་མཁིས་སྟྡོད་ཇ་བྱུགས་པས་རིལ་ནད་སེལ། །མཆུ་གྲུག་ལྟེ་བ་སྣུམ་

བསྐུས་ཕན་པར་འགྱུར། །སྐེར་ཤུན་ཡུང་བ་ཧྡོང་ལེན་སེང་ཕྲྡོམ་དང་། །རུ་རྟ་མར་

སྦར་བྱུགས་པས་རིལ་ནད་སེལ། །ལྕེ་ཆུང་བབ་ན་སྤི་གཙུག་མེ་བཙས་བསེགས། །སྡོ་

ནད་བཅྡོས་ཐབས་སྔགས་དང་ཕེ་མ་ཡི། །སྦྡོར་བ་འགའ་རེ་མཐྡོང་ཡང་འདི་ཟབ་

ཅེས། །ལག་བང་འཁེར་རྒྱུ་མེད་པས་འདིར་མ་བྲིས། །གྲིབ་དང་ཚ་གྲང་དག་གིས་

རྐྱེན་བྱས་ནས། །ཡང་ཐིག་སྡོ་ཡི་སིན་བུ་རྡོང་འདས་ཡིན། །ཁག་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཡ་སྡོ་

གཡེར་བ་ན། །ཡ་འགྲམ་དཀིལ་གི་འཕར་རྩ་གཏར་བ་དང་། །མ་སྡོ་གཟེར་ན་མས་

འགྲམ་འཕར་རྩ་གཏར། །གྲང་ཤས་ཆེ་ན་སྡོ་སྟེང་མེ་བཙས་བསེགས། །ཟང་ཏིལ་མེར་

བསེགས་སྡོ་ལ་བསྣུན་པས་སེལ། །སན་ནི་ཕག་རྡོར་རིལ་བུ་ལས་ལྷག་མེད། །རེས་

གཅྡོད་གང་ན་ཕྡོགས་ཀི་ལག་པ་ཡི། །མཐེ་བྡོང་རྒྱབ་ཀི་རྒྱུས་རྐང་མེ་བཙའ་

བཏབ། །སྡོ་སིན་ལིང་ཐྡོག་གཉིས་ཀ་མི་འཕར་ངེས།༼༽།ལྦ་བ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་
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རྒྱན་རྣ་བའི་རྩེའི། །ལྡོན་ཤིང་རྩེ་མྡོ་བཅད་ལ་ཁག་དབྱུང་རེས། །དེ་སྟེང་ཕུག་ལ་

ལྕགས་སྡོགས་ཨ་ལྡོང་བཏབ། །སན་ནི་རྣམ་གྲངས་མང་པྡོ་འདུག་ལགས་ཀང་། །ལག་

བང་མེད་པས་འདིར་མ་བཀྡོད་པ་ཡིན། །ལྷན་ཐབས་རང་ལྟྡོས་བྷ་བ་ཞྡོ་བཏབ་

པ། །འཐུང་བའི་ཕན་པ་མན་ངག་ཡིན་པས་ཟབ། །ལྕེ་ཚ་སྐེར་པའི་འབྲས་བུ་དབྱི་མྡོང་

གསུམ། །སྦར་བའི་ཕེ་མས་ལྦ་བ་དགུ་བརྩེགས་འཇྡོམས། ༼༽ ། སིང་ནད་བཅྡོས་

པའི་ཟུར་རྒྱན་སྡོག་རླུང་སྐབས། །བཤད་པ་ཇི་བཞིན་ལས་གཞན་ཆེར་མེད་

ཀང་། །ཨ་ག་རུ་དང་ཛཱ་ཏི་རུ་རྟ་དང་། །ཤིང་ཀུན་གྲི་སིང་རི་སིང་གྡོ་སྡོད་དང་། །ཏིང་

ཀུན་སྦར་བའི་སིང་ནད་མ་ལུས་འཇྡོམས། །ཁག་ཤས་ཆེ་ན་གྲུ་མགྡོ་སིང་རྩ་

གཏར། །གྲང་རླུང་ཤས་ཆེ་སིང་གསང་མི་བཙས་བསེགས། ༼༽ །དེ་ནས་གྡོ་བ་

བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །གྡོ་ནད་བརྒྱད་སྡོགས་རྣམ་གྲངས་མང་གསུངས་ཀང་། །ངྡོ་

བྡོ་གྡོ་ཚད་འཁྲུག་གྡོ་ནད་གཞན་སྟེང་། །གྡོ་བ་བབ་པ་གསུམ་ཡིན་བཅྡོས་ཐབས་

ནི། །དང་པྡོ་གྡོ་ཚད་བཅྡོས་པ་བདུན་ཐང་སྟེང་། །ཚོས་སྐག་ཞུ་མཁན་གསུམ་ནི་ལན་

འགའ་བཏང་། །འདི་ལ་གཉན་གི་འཁིལ་མེད་གཙོ་བརྒྱད་སྟེང་། །ག་བུར་བསྣན་ལ་

སལ་རྩ་གཏར་བས་སེལ། །ཡང་ན་རྒྱུད་ཀི་དགྡོངས་པ་ཙནྡན་དཀར། །གི་ཝང་ཅུ་

གང་གུར་གུམ་ལི་ག་དུར། །སྡོ་ལྡོ་རྒུན་འབྲུམ་ཤིང་མངར་ཙནྡན་བརྒྱད། །འཛིན་པ་

སྦར་བས་གྡོ་ཚད་སེལ་བའི་མཆྡོག །གི་ཝང་གུར་གུམ་ཅུ་གང་ཙནྡན་དཀར། །ཏིག་

ཏ་ཧྡོང་ལེན་བྡོང་དཀར་བ་ཤ་ཀ །མ་ནུ་སེ་ཏྲེས་ཀནྡ་ཀ་རི་དང་། །ཨར་བར་སྐྱུར་

གསུམ་ལྒ་སྐ་ཞད་ཙམ་སྦར། །ཤིང་མངར་སང་རྒྱན་དཀར་པྡོ་པ་ཡག་རྩ། འདི་གཙོ་བྡོ་

ཉེར་ལྔ་ཡིན། །ཨ་ཀྲྡོམ་དཀར་པྡོ་སྟར་བུ་ལི་ག་དུར། །རྒུན་འབྲུམ་ཝ་གྡོ་ཟི་ར་དཀར་པྡོ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  331 

དང་། །བདུད་རྩི་ལྡོ་མ་སྦར་བས་གྡོ་ཚད་སེལ། །གྡོང་བཤད་འཁྲུག་གྡོ་ཀུན་སེལ་

འཁྲུག་གྡོར་བསྔགས། །གསང་བའི་སན་མཆྡོག་ཇྡོ་མྡོ་གྡོ་སྡུམ་ནི། །ཚ་བའི་དུས་སུ་

གཙོ་བརྒྱད་འཁྡོར་གིས་བསྐྡོར། །འཛིན་པ་ག་བུར་གང་འྡོས་སྐབས་དང་

སྦར། །འཁྲུགས་གྡོའི་སྐབས་སུ་འཁྲུགས་གྡོ་རྐུན་སེལ་སྦར། །འདེན་གི་དུས་སུ་སྟར་

བུ་རུ་རྟ་དང་། །སྐྱུ་རུ་ཤིང་མངར་པི་ལིང་ལྔ་སེབ་བཏང་། གི་ཝང་ཙནྡན་དཀར་པྡོ་ཅུ་གང་གུར་

གུམ་ཏིག་ཏ་བ་ཤ་ཀ་ཧྡོང་ལེན་བྡོང་དཀར་པྡོ། །སྐེམ་པའི་དུས་སུ་པ་ཡག་འབྲི་མྡོག་གཉིས། །བ་

འྡོར་བཙོས་པ་དུད་པ་མ་ཤྡོར་བསེགས། །ཐལ་བ་དང་ནི་ཟངས་ཐལ་འགྲྡོན་ཐལ་

སྦར། །གསྡོ་བའི་དུས་སུ་གྭ་དྡོར་ཝ་གྡོ་དང་། །འབྲི་མྡོག་རྒྱ་སྐག་ཞུ་མཁན་ཨ་ཀྲྡོམ་

སྦར། །འདི་རྣམས་ཟབ་ཅེས་སིང་པྡོ་ལག་བང་ཡིན། །བསེ་རུ་རྒྱ་རུ་ཤ་རུ་གྭ་དྡོར་

གསུམ། །ཀེ་ལྕེ་སང་རྩི་པ་ཡག་མེ་ཏྡོག་གསུམ། །སྟར་བུ་རུ་རྟ་པི་ལིང་རྣམ་པ་

གསུམ། །ཤིང་མངར་ཀ་ར་རྒུན་འབྲུམ་མངར་གསུམ་པྡོ། །ཟངས་རྡོ་སྦར་བའི་ཕེ་མ་

ཁྡོག་ཏུ་བཏང་། །ལྡྡོང་རྡོས་གུ་གུལ་རྡོ་དེག་མུ་ཟི་དང་། །རུ་རྟ་ལ་ཆ་སྦར་བའི་དུད་

པས་བདུག །སྣ་བུག་ཤིང་བུའི་བསིང་བའི་ལག་ལེན་ནི། །མཁས་པའི་ཞལ་རྒྱུན་རང་

གི་ཉམས་མྡོང་ཡིན། །ཟངས་ཐལ་ཞེ་གསུམ་ཅུ་གང་ཉེར་ལྔ་སྡོགས། །སྦྡོར་བ་མང་དུ་

གསུང་ཡང་ལག་བང་མེད། །གྡོ་རྣག་མ་ཆད་གྡོ་གསང་མེ་བཙས་བསེགས། །རྐྱང་

ཤའི་ཁུ་བ་བཏང་ཞིང་ཝ་གྡོ་སྦིན། ། སང་རྩ་ཡང་ཡང་གཏར་ཞིང་འབེབ་པའི་

བཅྡོས། །ནད་གཞན་གྡོ་སྟེང་འཁྡོག་ན་རང་རང་གི །གཉེན་པྡོའི་སྟེང་དུ་གསང་བའི་

སན་མཆྡོག་སྦར། ༼༽ །མཆིན་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་གཅེས་བསྡུས་

ནི། །མཆིན་ནད་དབྱེ་བ་བཅྡོ་བརྒྱད་གསུང་ན་ཡང་། །ངྡོ་བྡོ་ཚ་གྲང་གཉིས་ལས་མ་
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འདུས་མེད། །མཆིན་ཚད་བཅྡོས་ཐབས་འབྲས་གསུམ་བྲག་ཞུན་དང་། །བ་ལེ་ཀ་དང་

བ་ཤ་ཀ་གུར་གུམ། །དྡོམ་མཁིས་ལྕགས་སྣྡོད་བསྐྡོལ་ཐང་ལན་འགའ་བཏང་། །གུར་

གུམ་གི་ཝང་ཅུ་གང་བ་ཤ་ཀ །ཨུཏྤལ་པྲི་ཡང་བྲག་ཞུན་གུར་གུམ་བདུན། །མཆིན་

ཚད་སེལ་བའི་དཔའ་བྡོ་སེབ་མཆྡོག་ཡིན། །ཙནྡན་དམར་པྡོ་ གཉིས་འགྱུར། གི་ཝང་

བཟང་པྡོ་དྲུག །ཚོས་སྐག་ཞུ་མཁན་བྲག་ཞུན་བ་ཤ་ཀ། །ཏིག་ཏ་གསེར་མེ་འབྲས་

གསུམ་སྦར་བ་ལ། །ཙནྡན་བཅྡོ་བརྒྱད་ཞེས་གྲགས་མྡོ་ནད་དང་། །མཆིན་ཁག་རྒྱས་

པ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིན། །གི་ཝང་དགུ་ གི་ཝང་ཨུཏྤལ་གུར་གུམ་བ་ལེ་ཀ །ཏིག་ཏ་བྲག་ཞུན་

རུ་རྟ་བ་ཤ་ཀ །གསེར་ཀི་མེ་ཏྡོག་སྦར་བ་གང་ཆེན་དགུ་ པ་བྲག་ཞུན་གཙོར་བསྐེད་སྟེང་། །ག་རྩི་

འཕུར་སེབ་བསྣན་པ་མཆིན་ཁག་རྒྱས། །ཟུར་གཟེར་མ་ལུས་འཇྡོམས་པའི་ལག་བང་

ཡིན། །མཆིན་ནད་གྲང་བ་གུར་གུམ་ཅུ་གང་དང་། ། ཨུཏྤལ་ཏིག་ཏ་ཨ་རུ་བ་ལེ་

ཀ། །མཚེ་ལྡུམ་སྦར་བ་གུར་གུམ་མཆྡོག་བདུན་སྟེ། །སེ་འབྲུ་ཤིང་ཚ་སུག་སེལ་པི་

ལིང་བསྣན། །མཆིན་ནད་གྲང་སེལ་དཔའ་བྡོ་བཅུ་གཅིག་ཡིན། །ཚ་ཤས་ཆེ་ན་

བཤལ་རིང་རྒྱབ་རྩ་གཏར། །གྲང་ཤས་ཆེ་ན་བཤལ་གིས་སྦངས་པ་དང་། །མཆིན་

གསང་མེ་གཙས་བསེགས་ཞིང་རྡོ་ཚུག་བྱ། ༼༽ །དེ་ནས་མཚེར་ནད་བཅྡོས་པའི་

ཟུར་རྒྱན་ནི། །མཚེར་ནད་ཚ་གྲང་གཉིས་ལ་ཚ་སེལ་ནི། །གུར་གུམ་གི་ཝང་ཅུ་གང་

གསེར་མེ་ཏྡོག །ལི་ཤི་ཨ་རུ་པི་ལིང་སྦར་བའི་སྟེང་། །བདུད་རྩི་ལྡོ་མ་བསྣན་པའི་

མཚེར་ཚད་འཇྡོམས། །ཨ་རུ་ར་དང་ལི་ཤི་གསེར་མེ་ཏྡོག །སང་སྡོས་ན་ག་གེ་སར་

མཚེ་ལྡུམ་དང་། །ཀྡོ་ལ་བསྣན་པའི་ཨ་རུ་བདུན་པ་འདིས། །མཚེར་ཁག་རྒྱས་དང་

སྡོས་པའི་ནད་རྣམས་སེལ། །མཚེར་ནད་གྲང་བ་གསེར་མདྡོག་ལྔ་པའི་སྟེང་། །ཀྡོ་ལ་
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བསྣན་པས་ཕན་པ་ལག་བང་ཡིན། །རྡུལ་དབྱུང་བྱང་ཞིང་མཚེར་རྩ་གཏར་བས་

སེལ། ༼༽ །མཁལ་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ལག་བང་ནི། །མཁལ་ཚད་འགྲམ་

དང་གྲང་རླུང་ཐིག་ཟག་གསུམ། །མཁལ་ཚད་བཅྡོས་ཐབས་གུར་གུམ་གི་ཝང་

དང་། །ཅུ་གང་སུག་སེལ་བྲག་ཞུན་ཤུག་ཚེར་ཅན། །ཨ་རུ་འཛིན་པ་སེབ་པས་མཁལ་

ཚད་སེལ། །ཨ་རུ་གུར་གུམ་སུག་སེལ་བྲག་ཞུན་དང་། །ཏིག་ཏ་མཁལ་མ་ཞྡོ་ཤ་

ཤུན་དྡོར་བ། །སེང་ཕྲྡོམ་གཙོད་དང་རྒྱ་སྐག་ཤུག་ཚེར་ཅན། །ཨ་རུ་བཅུ་པས་མཁལ་

འགྲམ་སེལ་བར་བྱེད། །མཁལ་འགྲམ་གཉན་དང་བསྡོང་བའི་གཉན་འགྲམ་

ཞེས། །འདི་ཡི་གཉེན་པྡོ་ས་རི་ཁྱུང་ལྔ་ནི། །ཨ་རུ་༡༥༠ བཙན་དུག་༡༥༠ ཤུ་དག་

༠༣༠ རུ་རྟ་༠༥༠ དང་། །ག་རྩི་༠༠༩ ཏིལ་ ཧ་ལྡོ་དཀར་པྡོའམ། ནག་༠༢༥ གུ་གུལ་

༠༣༡ ཚོས་༠༤༤ གཙོད་༠༡༥ ཞུ་མཁན་༠༢༤ དང་། །གུར་གུམ་༠༡༡ དྡོམ་

མཁིས་༠༡ རྒྱ་སྣག་༠༡༥ རྒྱ་མཚལ་༠༤༦ དང་། །ཉ་ཕིས་༠༢༠ སུག་སེལ་༠༢༠ 

མཁལ་ཞྡོ་༠༣༠ སྦར་བ་ཡི། །གཉན་འགྲམ་ལ་སྡོགས་མཁལ་འགྲམ་རྩད་ནས་

གཅྡོད། །མཁལ་ནད་གྲང་བ་སུག་སེལ་རྒྱམ་ཚ་དང་། །ལྒ་དང་པི་ལིང་ག་རྩི་སིག་སིན་

དང་། །ཨ་འབྲས་བར་འབྲས་འཇམ་འབྲས་ལྕམ་པ་སྦར། །སུག་སེལ་བཅུ་འདིས་

མཁལ་ནད་གྲང་བ་སེལ། །སེ་འབྲུ་ཤིང་ཚ་སུག་སེལ་པི་པི་ལིང་། །ལྒ་ དྡོང་གྲ་ཟེར་བའང་

འདུག །སྐ་རྒྱ་ཚ་གྡོ་ཡུ་བདུན་སྦྡོར་ཏེ། །མཁལ་ནད་གྲང་བ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་

ཡིན། །ཞ་དཀར་སད་མེད་ཞྡོ་གང་བཞུས་པའི་ནང་། །དངུལ་ཆུ་ཞྡོ་གང་བླུག་ལ་

འདེས་པ་དཀྲུག །དེ་ཉིད་གཙོར་བྱས་ཡུང་བ་གུར་གུམ་དང་། །གྲང་ཤས་ཆེ་ན་ལྒ་དང་

པི་ལིང་བསྣན། །གདྡོན་ལ་གུ་གུལ་བསྣན་པ་འདི་ཉིད་ཀི། །ཁམས་འཛག་གཅྡོད་ཅིང་
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མཁལ་སྐེད་ནད་རིགས་ལ། །བདུད་རྩི་འདའྡོ་མན་ངག་ཟབ་གནད་ཡིན། །སམ་གི་སྣ་

དང་གཡི་དཀར་གཉེན་རུས་པ། ། སྐེད་པར་བཏབ་པའི་མཁལ་རྩ་འགྱུར་བ་

སྲུང་། །རྐང་པའི་མཐེ་བྡོང་སྤུ་སྟེང་མེ་བཙས་བསེགས། །རྩ་སྦྡོང་ལག་ལེན་ལྡོགས་སུ་

བྲིས་ལ་ལྟྡོས། །ཤིན་ཏུ་གཟེར་ཆེ་པཱ་རི་ཁྱུང་ལྔའི་སྟེང་། །འཕུར་སེབ་ཨ་ཕག་ཚེར་

སྔྡོན་བསྣན་པ་ཡི། །འཕྲལ་དུ་བདེ་བ་མན་ངག་ལག་བང་ཡིན། །ལྡོང་རྩ་བྱིན་མཇུག་

གཉིས་པྡོ་གང་བབ་གཏར། ༼༽ །ཕྡོ་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ཚ་གྲང་གཉིས། །ཚ་

བ་ཕྡོ་གང་རུ་རྟ་དྲུག་ རུ་རྟ་སྐྱུ་རུ་སེ་འབྲུ་བ་ཤ་ཀ་སུག་སེལ་པི་པི་ལིང་། པའི་སྟེང་། །བྱིང་བྱིང་

ཐུ་ལུ་བསེ་སྦུར་བསྣན་པ་ཡི། །ཐུན་འགའ་བཏང་བས་འཇྡོམས་པ་ལག་བང་

ཡིན། །ཨ་རུ་མ་ནུ་ཅྡོང་ཞི་གསུམ་སྦྡོར་བ། །ཀྡོ་བྱི་ལ་བསྣན་འཕྲལ་དུ་བདེ་བ་

སྟེར། །ཕྡོ་ནད་གྲང་བ་བཅྡོས་ཐབས་སྔྡོན་བྲིས་ཡིན། །མ་ཞུའི་ལེའུ་ལྟར་ལ་གཞན་མི་

དགྡོས། ༼༽ །རྒྱུ་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ཚ་གྲང་གཉིས། ། རྒྱུ་ཚད་བཅྡོས་སྐྡོར་

རྒྱུ་གཟེར་སྐབས་སུ་སྡོང་། །གྲང་འཁྲུའི་རིགས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་མཁིས་པ་ཉིད། །རྒྱུ་

མ་བབ་པའི་གསེར་མདྡོག་ལྔ་པའི་སྟེང་། །ད་ཀྲིག་སག་ད་ཀ་བེད་མྡོན་ཀྵ་ར། །བྱ་རྐང་

ཐ་རམ་སྦར་བ་ཐེམ་བུ་འད། །འབྲུག་རུས་མི་རུས་བཙའ་མའི་ཕེ་མ་ནི། །ཆང་ལ་

བཏབ་བཏང་འཕྲལ་དུ་ཆད་པར་འགྱུར། །རྒྱུ་སིན་སན་ལ་ཁྱུང་ལྔ་ཐང་ཁྡོམ་འབྲས། །དྡོ་

བ་བྱི་ཏང་ཀ་དང་མ་རུ་རྩེ། །སྦར་བ་དི་ཆུས་ཕུལ་བས་སེལ་བར་འགྱུར། ༼༽ །ལྡོང་

ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་རྒྱུ་ལྡོང་གཉིས། །བཅྡོས་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པས་ཐ་དད་

མེད། །ཕྡོ་རྒྱུ་ལྡོང་གསུམ་འུར་འཁྡོག་སྦྡོས་པ་ན། །སེ་འབྲུའི་སྦྡོར་བ་ཀུན་ཕན་བདེ་

བྱེད་ཉིད། །ཁ་རུ་ཚ་ཡི་ཐང་གིས་ཕུལ་ལ་བཏང་། །ཕན་པར་འགྱུར་བ་ཁྡོ་བྡོའི་ལག་
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ལེན་ཡིན། ༼༽ །དེ་ལྟར་དྡོན་སྣྡོད་གསྡོ་བའི་ཐབས་རྣམས་རྡོགས། །དེ་ནས་ཕྡོ་

མཚན་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །མཁལ་མའི་སྐབས་ལས་བཅྡོས་ཐབས་གཞན་མི་

དགྡོས། །མྡོ་མཚན་བཅྡོས་ཐབས་མྡོ་ནད་སྐབས་སུ་བྲིས། ༼༽ །དེ་ནས་འཐྡོར་ནད་

བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །ཡི་ག་འཆུས་ན་པ་ལུ་ཕྡོ་བ་རི། །ལྒ་དང་པི་ལིང་ཤིང་ཚ་

སུག་སེལ་སྦར། །ཕྡོ་བའི་མེ་དྡོད་སྐེད་ཅིང་དང་ཁ་འབྱེད། །སྐྡོམ་དད་ཙནྡན་བཅྡོ་

བརྒྱད་སྦར་བའི་སྟེང་། །འུ་སུ་བསྣན་པས་བདེ་བ་ལག་བང་ཡིན། །སྐྲེག་བུ་རྟགས་ན་

ལི་བྲུན་པྲེ་ར་བཏང་། །སྦྲིད་པ་བཏྡོན་པས་འཕྲལ་དུ་བདེ་བར་འགྱུར། ། དབུགས་མི་

བདེ་བ་ཨན་སྟྡོང་མེ་བཙས་བསེགས། །གང་ཐབས་བཅྡོས་ཐབས་རུ་རྟ་དྲུག་པའི་

སྟེང་། །ཐར་ནུ་བསྣན་པའི་བཤལ་བཏང་འཕྲལ་དུ་བདེ། །ཞི་དྲུག་ཁ་བསྒྱུར་མ་ཞུའི་

བཅྡོས་སྐྡོར་ལྟྡོས། །སིད་ནད་བཅྡོས་ཐབས་ཝ་རྟའི་མང་སྦྡོར་ཆེ། །བཏང་བའི་ཕི་ནང་

སིན་ནད་ཐམས་ཅད་འཇྡོམས། །མུ་ཟི་སེར་པྡོ་དྡོ་བ་རྒྱ་ཚ་དང་། །ག་རྩི་སན་ཆེན་ཕུར་

ཐལ་བྱི་ཏང་ཀ །སིན་ནད་སེལ་བའི་ལྷ་མྡོ་བདུན་སྦྡོར་ཏེ། །ཤ་ཚིལ་རིལ་བུ་དིལ་བས་

ཕན་པར་འགྱུར། །འཁྲུ་ནད་བཅྡོས་ཐབས་རྒྱུ་བཅྡོས་སྐབས་སུ་ལྟྡོས། ། སྐྱུག་ནད་

བཅྡོས་ཐབས་བདེ་བྱེད་སྡོམས་ལྡན་ནི། །འབྲས་ཁུས་ཕུལ་བ་འཇྡོམས་པ་ཞལ་རྒྱུན་

ཡིན། །དི་མ་འགག་ན་བཤལ་ལས་ལྷག་པ་མེད། །ཞི་བྱེད་དྲུག་པ་ལྕུམ་རྩ་གཙོ་བསྐེད་

བཏང་། །ཕན་པ་ལག་ལེན་ཡིན་ནྡོ་འཚོ་བྱེད་རྣམས། །གྡོ་བྡོའི་ཤ་དང་ཅྡོང་ཞི་ལྒ་པི་

ཕྡོ། །ཕ་བང་ལྡོང་བུ་བཙོས་པའི་ཁུ་བ་ནི། །གར་བའི་དུས་སུ་རལ་བུ་དིལ་བ་ནི། །ལྟྡོ་

སྟྡོང་བདུན་བདུན་བཏང་བའི་དི་ཆེན་ནི། །འཇུ་ཞིང་སྐ་ཐལ་མ་གཏྡོགས་འབྱུང་མི་

སིད། །མན་ངག་འདི་ནི་ཤ་བྡོ་རི་པའི་ལུགས། །གཅིན་འགག་བཅྡོས་ཐབས་དམུ་ཆུའི་
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སྐབས་བཤད་པའི། །ཨ་བྷི་དྲུག་སྟེང་རྒྱ་ཚ་ཆུ་རྦུར་བསྣན། །ཆུ་འགག་སེལ་བ་ལག་

ལེན་མྡོང་འགྲུབ་ཡིན། །མ་ཐུབ་གནམ་ལྕགས་ཟིལ་བའི་བཤལ་གིས་སྦངས། །གཅིན་

སི་བཅྡོས་ཐབས་ཀུན་ཕན་བདེ་བྱེད་སྟེང་། །གུར་གུམ་བསྣན་པ་བཏང་ཞིང་ལྒང་པའི་

གསང་། །མེ་བཙའ་བྱས་པས་ཕན་པ་ལག་བང་ཡིན། །༼༽རྒྱ་ནད་ཚ་འཁྲུའི་བཅྡོས་ཐབས་

རྒྱུ་གཟེར་གི་སྐབས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ལས་འདི་སྐབས་མི་དགྡོས། དེ་ནས་དེག་ནད་བཅྡོས་པའི་

ཟུར་རྒྱན་ནི། །ཐང་ནི་སེ་ཏྲེེས་འབྲས་གསུམ་བྲག་ཞུན་གི། །ཁུ་བ་ཀྡོ་བྱི་བཏབ་པ་ལན་

འགའ་བཏང་། །སན་ནི་བཟང་དྲུག་ ཅུ་གང་༠༠༨ གུར་གུམ་༠༠༧ ལི་ཤི་༠༠༨ ཛཱ་ཏི་༠༡༢ སུག་

སེལ་༠༠༥ ཀྡོ་ལ་༠༠༧ གི་ཝང་༠༠༧ པི་ལིང་༠༠༧ འདི་གཉིས་ཚ་གྲང་སྐབས་བསྟུན། །པི་ལིང་དང་བ་ཤ་

ཀ་ཡང་བྱེད་ ཙནྡན་དཀར་༠༡༠ དམར་༠༡༠ དང་། །ཨ་༠༠༧ བར་༠༠༧ སྐྱུར་༠༠༧ 

གསུམ་སྤི་བཞུར་༠༠༨ སང་རྒྱན་༠༠༧ དཀར། །རྡོ་དེག་༠༡༠་བྲག་ཞུན་༠༡༠ཏིག་ཏ་

༠༠༡ སྡོ་མ་ར་༠༠༡། །སྡོས་དཀར་༠༡༠ ཐལ་དཀར་རྡོ་རེ་༠༡༠ སེང་ལྡིང་༠༡༠ 

དང་། །ཧྡོང་ལེན་༠༡༠ སེ་ཏྲེས་༠༡༠ ན་ག་གེ་སར་༠༠༨ དང་། །ག་རྩི་༠༠༧ བྡོང་ཁག་

༠༥༠ སྦར་བ་ཤིན་ཏུ་ཟབ། །ཁྱུང་ལྔའི་སྟེང་དུ་སེང་ལྡིང་མུ་མེན་དང་། །སྡོས་ སང་རྩིའང་

བྱེད། དཀར་བསྣན་པ་དེག་སེལ་བརྒྱད་པ་ཡིན། །གྡོ་ཐལ་བུལ་ཏྡོག་བྱང་བ་རྒྱ་ཚྭ་

བཅས། །ཕེ་མ་འབྱར་བྱ་ཕན་པ་ལག་བང་ཡིན། །བར་པ་ཏ་ཡི་ཆིག་ཐང་མཆྡོག་ཏུ་

ཕན། །འཚམས་ཟིན་དེག་མིག་མེ་བཙས་བསེགས་པས་སེལ། །ཏིག་ནག་བརྡུང་བ་

འཕུར་སེབ་དང་སྦར་བ། །སན་ཕེ་སྐྡོ་མས་བྱུག་པས་ཕན་པ་འགྱུར། ༼༽ །དེ་ནས་

གྲུམ་བུ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་བྲི། །འབྲས་གསུམ་སེ་ཏྲེས་ཏིག་ཏ་ཐང་འགའ་

བཏང་། །དེ་རེས་ཀླུ་བདུད་བི་ཥ་ཐལ་དཀར་རྡོར། །སྟང་ཟིལ་བྲན་ཞུན་ཤུ་དག་སེ་
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ཏྲེས་དང་། །ཨ་བར་དབང་ལག་སྡོས་དཀར་ག་བའི་རྩི། །སྡོ་མ་ར་ཙ་གུལ་ནག་སེང་

ལྡིང་དང་། །བ་ཤ་ཀ་དང་སྐྱུ་རུ་ཕྡོ་ཉ་བཅས། །ཀླུ་བདུད་བཅྡོ་བརྒྱད་གྲུམ་པ་སེལ་བའི་

སན། །གྡོང་བཤད་སྡོས་ སྡོས་དཀར་ཐལ་ཀ་རྡོ་རེ་སྡོ་མ་ར། །གུ་གུལ་བ་ཤ་ཀ་སེང་ལྡེང་ཁན་ཁི་ལ་ཝ་

རི་བ་རུ་སྐྱུ་རུ་སེ་ཏྲེས་བྲག་ཞུན་དང་བཅུ། ཁྱུང་ལྔ་ཨ་རུ་བཙན་དུག་རུ་རྟ་ཤུ་དག་ག་རྩི་དང་ལྔ། ཁྱུང་དངུལ་

ཆུ་ དངུལ་ཆུ་དུག་འཕྲལ། མུ་ཟི་སེང་ལྡེང་ཁཎ་བཟང་པྡོ་དྲུག །ཆུ་སེར་སན་གསུམ་གུལ་ནག་ཁྱུང་ལྔ། ཚ་ན་

གི་ཝང་གྲང་ན་པི་ལིང་བསྒྱུར། བཅྡོ་བརྒྱད་སྡོགས། །ནད་འདིས་གཉེན་པྡོ་ཡིན་པས་སྐབས་

དང་སྦར། །གཉན་ཁ་ཆྡོག་ནས་རྔུབ་རས་ཆུ་སེར་དངས། །ལ་ཕུག་ཁུ་བ་བཙན་དུག་

ག་རྩི་དང་། །ཤུ་དག་བཏབ་བྱུག་སྐྲངས་དང་གཉན་ཁའང་འཇྡོམས། །གཏར་ཁ་མེ་

བཙའ་ལུམ་དང་ཆུ་ཚན་སྡོགས། །གང་བབ་རིག་པས་དཔྱད་ལ་འཚམས་པ་

བཅྡོས། །སེ་འབྲུ་ལྔ་པས་ཕྡོ་བའི་མེ་སྲུང་བྱ། ༼༽ །ཆུ་སེར་པགས་ནད་བཅྡོས་པའི་

ཟུར་རྒྱན་ནི། །སྡོས་དཀར་ཐལ་ཀ་རྡོ་རེ་སྡོ་མ་ར། །རུ་རྟ་བ་ཤ་ཀ་དང་འབྲས་བུ་

གསུམ། །སེ་ཏྲེས་བྲག་ཞུན་སྦར་བའི་སྡོས་དཀར་བཅུ། །བཙན་དུག་ཤུ་དག་ག་རྩི་

སྟྡོད་ཇ་དང་། །གུ་གུལ་བསྣན་པས་སྡོས་ཁྱུང་བཅྡོ་ལྔས་སེལ། །ཡང་ན་དངུལ་ཆུ་བཅྡོ་

བརྒྱད་དག་ཀང་འཕྲྡོད། །གྲང་ཤས་ཆེ་ན་དངས་མ་གནས་འཇྡོག་སྟེ། །ཆུ་སེར་སན་

གསུམ་བསྣན་པ་ཟབ་གནད་ཡིན། །དངུལ་ཆུ་ཚ་བསེགས་མུ་མེན་གཉིས་སྦར་

བ། །ཁྡོག་ཏུ་བཏང་བས་ཕན་པ་མན་ངག་ལུགས། །བཙན་དུག་བཙག་ འདི་གསུམ་ནུས་

ལྡན་དུ་བསེགས་ དགྡོས། དང་ཨ་བར་བསེགས་པའི་ཐལ། །ཧྡོང་ལེན་རྡོ་རྒྱུས་ཆུ་སེར་

སན་གསུམ་དང་། །ཤུ་དག་སྦར་བ་བྱ་ཁྱུང་དམར་པྡོ་སྟེ། །ཆུ་སེར་ཚ་རིགས་

འཇྡོམས་པའི་བྱུག་སན་ཡིན། ། ཤུག་ཏྡོག་ཁུ་བ་བུ་རམ་བཏབ་པ་ཡི། །གྲང་བའི་
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པགས་ནད་འཇྡོམས་པའི་སན་མཆྡོག་ཡིན། །མར་ནག་བསྐྡོལ་ན་བྱ་ཁྱུང་དམར་པྡོ་

བཏབ། །པགས་ནད་ཆུ་སེར་རིགས་ཀུན་འཇྡོམས་པར་བྱེད། །མ་ཐུབ་གནམ་ལྕགས་

ཟིལ་བ་བཤལ་གིས་སྦངས། །དགྡོང་རྩ་གཏར་སྡོགས་གང་དགྡོས་རིགས་པས་

དཔྱད། ༼༽ །རྩ་དཀར་ནད་ཀི་བཅྡོས་ཐབས་ཟུར་རྒྱན་ནི། །འདུ་བ་ཆ་སྡོམས་སན་

རྒྱལ་བཟང་པྡོ་དྲུག ། ཅུ་གང་༠༠༢ གུར་གུམ་༧༠༧ ལི་ཤི་༠༠༧ ཛཱ་ཏི་༠༡༢ སུག་སེལ་༠༠༤ ཀ་ཀྡོ་

ལ་༠༠༢ །ཤིང་རྒྱལ་དི་ལྡན་ ཨར་ནག་ ཙནྡན་དཀར་༠༠༦ དམར་༠༠༦ གཉིས་རྩི་ཡི་

རྒྱལ་པྡོ་གི་ཝང ༠༠༦ ག་རྩི་༠༠༦ གཉིས། །ཆུ་ཡི་རུས་པ་ཉ་ཕིས་༠༢༠ གངས་ཀི་

ར། །བསེ་རུ་༠༡༠ འབྲས་བུ་རྒྱལ་པྡོ་ཨ་༠༠༧ བར་༠༠༦ སྐྱུར་༠༡༠། །ལྒ་༠༠༧ དང་ 

ལུགས་འགའ་ཞིག་ན་ཤིང་ཚ་བྱེད་པ་སྣང་ པི་ལིང་༠༢༠ ཟི་ར་དཀར་༠༠༤ ནག་༠༠༤ 

བཞི། །ཆུ་སེར་སན་གསུམ་༠༠༨ རུ་རྟ་༠༠༤ མ་ནུ་༠༠༤ དང་། །ཤིང་མངར་༠༠༨ 

འབྲི་རྟ་༠༠༨ གསེར་ཕེ་༠༠༥ སིག་སིན་༠༠༧ སྦར། །རྒྱ་ཚ་ཞད་ཙམ་བསྣན་པ་རིལ་

བུར་དིལ། །བསམ་འཕེལ་ནྡོར་བུའི་སྦྡོར་བ་ཞེས་གྲགས་པ། །ཆུ་སེར་ནད་རིགས་

ཀུན་དང་ཁད་པར་དུ། །རྩ་དཀར་འཇྡོམས་པའི་གཉེན་པྡོ་གཞན་མི་དགྡོས། །གཟེར་

མིག་སྟེང་དུ་མེ་བཙས་རིམ་བཞིན་དེེད། ༼༽ །མཁལ་རྩ་བྲལ་བ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་

རྒྱན་ནི། །སན་པའི་ས་རིའི་ཁྱུང་ལྔ་གྡོང་བསྟན་མཆྡོག །མཁལ་ནད་སྐབས་ཀི་བཅྡོས་

ལས་གཞན་མི་དགྡོས། །གཟེར་མིག་སྟེང་དུ་སི་དཀར་སྤིན་གིས་སྦར། ༼༽ 

།མཛེར་བཅྡོས་ཟུར་རྒྱན་ར་མཛེར་ལུག་མཛེར་གཉིས། །ལུག་མཛེར་དཀར་འཇམ་

ཆུང་བ་ར་མཛེར་ནི། །མདྡོག་ནག་ཆེ་བ་མཛེར་མགྡོ་རྩུབ་པ་འྡོང་། །གང་ལའང་ཕུག་

རྡོན་ཁག་དྡོན་བྱུགས་པ་དང་། །གསེར་གི་ཏིལ་བས་བསེགས་པ་རྩད་ནས་དབྱུང་། །



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  339 

ཕྲན་བུའི་ནད་རིགས་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

ཕྲན་བུའི་ནད་རིགས་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །མེས་ཚིག་འཚིགས་མ་ཐག་

ཏུ་བུལ་ཏྡོག་བཏབ། །ར་ལུག་ལྟྡོ་ཚིག་དྡོན་མྡོས་དིལ་ལ་བཞག །ཞལ་གཅིག་ཉུང་བར་

བྱས་ལ་སིནྡྷུ་ར། །ཡང་ཡང་འདེབས་ཞིང་ཁྡོང་སན་སྡོས་ཁྱུང་མཆྡོག །ཁབ་དང་

མདེའུ་ཁྡོག་ཏུ་ཤྡོར་བ་ན། །ཁབ་ལེན་ཕེ་མ་སིན་བལ་ཆུ་སྦར་བ། །མདེལ་འབྱིན་དང་

བཅས་བཏང་ལ་དེ་རེས་སུ། །འཇམ་བཤལ་བཏང་ན་ཐྡོན་པ་ལག་བང་ཡིན། །གྲེ་བར་

བརྣངས་ན་དབུགས་འཐུམ་བྱས་པས་འབྱིན། །གྲེ་བར་རུས་པ་ཟུག་ན་རྣ་རུ་མུར། ། 

ཆང་ནད་བཅྡོས་ཐབས་བད་མཁིས་ལེའུ་ལྟྡོས། །རྐང་ལག་ཁ་བས་ཕིད་ན་ཆུ་ཡིས་

བསྒེང་། །ཁ་བས་མིག་ཕིད་ཐ་མ་ཁ་རས་བཏུམ། །ཆུར་བཅུག་ཁུ་བ་མིག་ནང་བཙིར་

བས་སེལ། །རྣ་བར་སྡོག་ཆགས་ཤྡོར་ན་བསེ་རྦུར་བདུག །གཉིད་ནི་སྲུང་འགུགས་

གདམས་པ་སྔགས་ལེར་ལྟྡོས། །མིག་ནི་གྡོ་བུར་སྣད་ན་རྒྱ་མཚལ་དང་། །རྡོ་དེག་

དཀར་པྡོ་མི་འྡོང་སྦར་བས་བྱུག །ནུ་སྐྲངས་བཅྡོས་ཐབས་མྡོ་ནད་སྐབས་སུ་

བྲིས། །བསེ་དི་བཅྡོས་ཐབས་ལག་ལེན་མང་འབྱུང་བར། །ལྷན་ཐབས་ཉིད་ལས་

གསལ་བས་འདིར་མ་བཀྡོད། །ཚེར་ལྷྡོགས་བཅྡོས་ཐབས་མང་དུ་གསུང་ལགས་

ཀང་། །ཚེར་མའི་སྟེང་དུ་མེ་བཙས་བསེགས་པ་གཅིག །༼༽ །ལྷན་སྐེས་རའི་

རིགས་འབྲས་ནད་བཅྡོས་པའི་ཐབས། །ཟུར་རྒྱན་འབྲས་ཀུན་དང་པྡོ་རྣག་ཏུ་

འགུགས། །བསེག་གམ་བཅད་དམ་དབུག་སྡོགས་སྐབས་དང་སྦར། །འདི་ཡི་ལག་

ལེན་མཐྡོང་བ་བརྒྱུད་པ་གཙོ། །གུ་གུལ་མུ་ཟི་ཨ་རུ་ཤ་ཆེན་དང་། །ནས་ཟན་ཕུག་

རྡོན་བྲུན་དང་བྱི་བྲུན་སྦར། །འབྲས་སྟེང་སྦར་ལ་དེ་སྟེང་བྱི་ལྤགས་བཀབ། །ལན་
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འགའ་བྱས་པས་འབྲས་ཀུན་རྣག་ཏུ་ཁུག །ཐུར་མས་གཏྡོལ་ལམ་རུས་འབྲས་མེ་

བཙས་བསེགས། ༼༽ །གཞང་འབྲུམ་གསྡོ་བའི་ལག་ལེན་ཨ་རུ་དང་། །བྱི་ཏང་ཀ་

དང་དབྱི་མྡོང་ལྒ་སྐ་དང་། །དུག་ཉུང་ཙི་ཏྲ་ཀ་ཕེ་དར་བས་ཕུལ། །གཞང་འབྲུམ་གསར་

རིང་མ་ལུས་སེལ་བའི་མཆྡོག །གཞང་ལུགས་སྣུམ་སྐུས་བཅུག་ལ་གཞང་ཁ་

ནས། །ཡན་མན་ཚོན་གང་མཚམས་སུ་མེ་བཙའ་གདབ། །འབྲི་མཛོ་དར་གསར་

བསྣན་པ་མཆྡོག་ཏུ་ཕན། ༼༽ །མེ་དབལ་བཅྡོས་ཐབས་མེ་ལྕེ་འཁྡོར་ལྡོ་

བཞིན། །གཉན་གི་འདེས་མེད་གང་ཉེའི་རྩ་ལ་གཏར། །མི་ཁི་ཕག་གསུམ་བྲུན་ནི་

ནུས་ལྡན་བསེགས། །ཐལ་བ་མར་དང་སྦར་བ་བྱུག་པས་སེལ། །སུར་ཡ་བཅྡོས་

ཐབས་འབྲས་གསུམ་སེ་ཏྲེས་དང་། །བ་ཤ་ཀ་ཐང་ལན་འགའ་བཏང་བའི་རེས། །གྡོ་བ་

སུརྱ་ཙནྡན་བརྒྱད་པའི་སྟེང་། །པ་ཡག་བསྣན་པ་མཆིན་པ་སུརྱ་ལ། །མཆིན་ནད་

སྐབས་ཀི་གུར་གུམ་བདུན་པ་དང་། །མཁལ་མ་སུརྱ་སུག་སེལ་བཅུ་པ་དང་། །ཕྡོ་བ་

སུརྱ་བྲག་ཞུན་ག་རྩི་དང་། །གུར་གུམ་སུག་སེལ་དྡོམ་མཁིས་བྡོང་ང་དཀར། །པྲིང་ཀུ་

ཨ་རུ་ག་དུར་བྲག་ཞུན་དགུ། །ལྡོང་ཁ་སུརྱ་སེ་འབྲུ་ལྔ་པ་རྣམས། །གར་བབ་གཉེན་

པྡོ་དངུལ་ཆུ་བཅྡོ་བརྒྱད་དང་། །ལྟག་པར་སྤད་བཏང་སུརྱའི་ནད་ལས་རྒྱལ། །ཞི་

དཀའ་ཁ་བསྒྱུར་བཅས་པའི་བཤལ་གིས་སྦངས། །རྣག་བུང་ཆེ་ན་ཟངས་ཐལ་འགྲྡོན་

ཐལ་གཉིས། །དངུལ་ཆུ་བཅྡོ་བརྒྱད་སྟེང་དུ་སྦར་ལ་བཏང་། །རེན་བུའི་བཅྡོས་ཐབས་

དང་པྡོ་རེན་ཁྡོས་པ། །འབྲས་སུ་འགྱུར་བའི་འབྲས་བཅྡོས་ཇི་བཞིན་གིས། །རླིག་

རླུག་བཅྡོས་ཐབས་མཁལ་ནད་སྐབས་བཤད་པའི། །གཤའ་དཀར་བསྒྱུར་བ་ཉིད་

ལས་ལྷག་པ་མེད། ༼༽ །རྐང་འབམ་བཅྡོས་ཐབས་ལག་ལེན་ཟུར་རྒྱན་ནི། །ནད་
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འདིས་རྒྱུ་ནི་མ་རིག་ལས་བྱུང་ཞིང་། །དུག་གསུམ་བདེ་འདུས་མ་སྡོམས་ཉེས་

གསུམ་འཁྲུག །དེ་ཡི་དབང་གི་ལུས་གནས་ཆུ་སེར་ཁག །འཁྲུག་ཅིང་རྒྱས་པ་ཟས་

སྤྡོད་གདྡོན་གིས་བསང་། །དེ་ཡང་ཟས་ནི་ཕག་ཤ་ཆང་རིང་དང་། །བསྟན་གཡུང་

ཤིང་ཆུ་ཆུ་ངན་ཇྡོ་མྡོ་བཏུང་། །སྤྡོད་ལམ་དལ་བ་འདུག་དང་ཉིན་གཉིད་ལྡོག །དག་

དལ་མི་སྡོམས་སྤྡོད་པས་རྐང་འབམ་བསྐེད། །གདྡོན་ནི་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་དང་

འདེས་རྐྱེན། །ངྡོས་འཛིན་བརྟགས་ཚུལ་རེག་མཐྡོང་ད་བ་དང་། །སང་བང་གྡོམ་པ་

དྲུག་གི་ནད་ངྡོས་བཟུང་། །གདེང་དང་བྡོ་གྲྡོས་རྒྱས་པ་འཁྲུལ་མེད་དུ། །གཅེར་མཐྡོང་

རིག་པའི་སྡོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། །དང་པྡོ་རེག་པ་རྩ་ནི་དལ་ཞིང་སྐེན། །ཆུ་མདྡོག་སྔྡོ་

ལ་ཀུ་ཡ་དམ་དུ་འདིལ། །དམར་མདང་ཅུང་ཟད་འཚེར་ན་ལྦུ་བ་ནི། །ཆེར་སྡོང་ཚག་སྒ་

དང་བཅས་མྱུར་དུ་ཡལ། །སྐྲངས་པའི་མདྡོག་དཀར་གསྡོབ་ཅིང་མཐེབ་རེས་

ལེན། །ཟུར་ཆུང་རི་མྡོ་ཐིག་ལེ་ཤིན་ཏུ་དམར། །བརྐྱང་བསྐུམ་འགུལ་སྤྡོད་མ་བྱས་ཚེ་

ན་བདེ། །འདི་རྟགས་ཚང་ན་དཀར་པྡོ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན། །རྩ་ནི་གྲིམ་འཁེང་མགྡོགས་

པ་གསུམ་ལྡན་ཞིང་། །རྩ་སྟྡོད་མཐྡོ་ལ་རྩ་སད་ཅུང་ཟད་ཞན། །སྟྡོད་འཐེང་ལྕམ་དལ་

ངེས་མེད་བྱེད་པ་དང་། །ཆུ་མདྡོག་དམར་ཉྡོག་ཀུ་ཡ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ། །ལྦ་བ་སེར་ཆུང་

སྡོང་བ་ཤིན་ཏུ་སྐེན། །ཁྡོ་ལྕགས་བརྡུང་བའི་སྐད་འད་སེང་སྒ་གྲགས། །སྟེང་དུ་

འཕགས་ཤིང་སྡོང་རེས་མི་མངྡོན་པ། །སྐྲང་མདྡོག་དམར་ཞིང་སྔྡོ་ནག་ཐིག་ལེ་ཅན། ། 

ཚ་འཁྲུགས་ཟེར་ཞིང་མེ་ཡིས་ཚིག་པ་འད། །སྟྡོད་གཟེར་སྡོ་རིལ་སྐྲང་ཞིང་དབུགས་

འཚང་བ། །འདི་རྟགས་ཚང་ན་འབམ་ན་མི་འགྱུར་རྟགས། །དེ་སྡོགས་རྟགས་དང་

དབྱེ་བ་མང་གསུང་ཞིང་། །ལག་ཏུ་མ་ལྡོན་ཚུལ་བཞིན་མི་རྟྡོགས་པའི། །བརྟགས་
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ཚུལ་ཞལ་ཤེས་ཉམས་མྡོང་འདི་ལྟར་ཡིན། །རྩ་ནི་དག་དལ་ངེས་མེད་རྩ་སྟྡོད་མཐྡོ། ། 

ཁིག་ཁིགས་འཕར་ཞིང་གཉེན་འདས་ལྕམ་དལ་བྱེད། །ཁག་ཤས་ཆེ་ན་རྩ་དཔང་མཐྡོ་

བ་དང་། །གྲང་ཤས་ཆེ་ན་རྩ་དཔང་དམའ་བ་དང་། །གང་ཡང་འཕར་ཚུལ་ཁིག་ཁིགས་

འཕར་བ་འབྱུང་། །འགྱུར་མེད་ཡིན་ནྡོ་ཆུ་མདྡོག་མ་ངེས་པ། །ཀུ་ཡ་ཕྲ་ཞིབ་ཆུ་སྟེང་

ཁབ་པ་དང་། །ལྦུ་བ་སེར་སྒ་དང་བཅས་གེན་དུ་འཕགས། །དམར་མདངས་འཚེར་

ཞིང་འབམ་གནས་རྣམས་སུ་སྐྲངས། །དམར་ནག་རི་མྡོ་ཐིག་ལེ་ཅི་རིགས་

འབྱུང་། །ཆེད་དུ་དི་ཆུའི་འབམ་གནས་རྣམས་སུ་བྱུག །ཐིག་ལེ་ཤར་ན་མི་འགྱུར་

རྟགས་ཡིན་ནྡོ། །བབས་པ་གནས་ཀི་སྡོ་ནས་བརྟགས་པ་ནི། །འདི་ཉིད་རྐང་པ་ཁྡོ་ན་

ངེས་མེད་ཞིང་། །སན་མ་བཏང་བའི་གྡོང་དུ་སྟྡོད་གཟེར་ཞིང་། །ལུད་པ་དམར་དང་

དབུགས་ཚང་སྣ་ཁག་རྡོལ། །ཅི་ལྟར་བྱུང་ཞིང་དང་པྡོ་སྐྲག་མི་དགྡོས། །ཐང་བཏང་

རེས་སུ་འབམ་གནས་རྣམས་སུ་གཟེར། །སྐྲང་ཞིང་ཐིག་ལེ་ཤར་བ་རུས་པ་འཁུམ། ། 

ཇི་ལྟར་བྱུང་ཡང་རང་གནས་སིན་པ་ཡིན། །ནད་འདི་དང་པྡོ་ཐང་གིས་དབྱེ་ཞིང་

བསྡུ། །རྒྱས་ཞིང་སིན་པར་མ་བྱས་ཞི་བྱེད་རིགས། །བསྟན་ན་ཕན་ལས་གནྡོད་པ་ཆེ་

བར་མཐྡོང་། །དེ་ཕིར་ཐྡོག་མཐའ་བར་གསུམ་བཅྡོས་ཐབས་འདི། །ཞལ་ཤེས་མན་

ངག་གནད་དུ་ལྡན་པ་ཡིས། །ལག་བང་མྡོང་འགྲུབ་བལྟས་མཆྡོག་ཟུར་རྒྱན་ནི། །བྲི་

བ་འཕང་ཅིང་སིང་ཁག་ཁ་ནས་འདྡོན། །དམ་ལྡན་སྡོབ་མ་རེ་གཉིས་མ་གཏྡོགས་

པར། །མང་འཆྡོལ་མི་སྤྡོད་མཁའ་འགྲྡོའི་དམ་ཚིག་རྒྱ། །བཅྡོས་ཚུལ་འདི་ནི་གཞན་

ལ་བརྟེན་མི་དགྡོས། །ཟབ་དང་མི་ཟབ་ལག་ཏུ་ལྡོང་ལ་ལྟྡོས། །དང་པྡོ་ཐང་ནི་སན་

མཆྡོག་འབམ་པྡོ་ཡིས། །རྩ་ལྡོ་ལྷན་གཅིག་ཐུས་ལ་རྩེ་བ་ཉིད། །ཐ་དད་དབྱུང་ཞིང་
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ཆུར་བཀྲུས་ལེགས་པར་བརྡུང་། །མེ་ཉི་དུ་བ་མ་ཕྡོག་ལེགས་པར་སྐམས། །འདི་ཉིད་

ཐྡོག་མཐའ་བར་གི་རྒྱལ་པྡོ་ཡིན། །ཁག་སན་གཞྡོན་ནུ་སྡོར་གསུམ་དུས་སུ་ཐུ། ། 

ཆུར་བཀྲུས་བརྡུང་ལ་གྲིབ་སྐམ་ལེགས་པར་བྱ། །འདི་ཉིད་ཐྡོག་མཐའ་བར་གི་བྡོན་

པྡོ་ཡིན། །རྒྱལ་པྡོ་ཐུན་གསུམ་བྡོན་པྡོ་ཐུན་གཉིས་སྦར། །སྐྱུ་རུའི་ཕྡོ་ཉ་རྒྱལ་པྡོ་སུམ་

འགྱུར་སྦར། །རྒྱ་ཚ་བྲྡོ་ཙམ་སྣ་ཁིད་དང་བཅས་པ། །འདི་བཞིས་འབམ་ནད་ལམ་ནས་

བཟླྡོག་པར་འགྱུར། །མ་བཟླྡོག་འབམ་རྣམས་རང་གི་གནས་སུ་འབེབ། །སྦྡོར་བ་ཤིན་

ཏུ་རྣྡོ་ཡང་འཐྡོར་དྡོགས་ན། །འཁྡོར་དཔུང་སེབ་པ་ཞལ་ཤེས་ལག་ལེན་ནི། །ཏིང་ཏ་

འབྲུག་རུས་སྤི་བཞུར་བ་ཤ་ཀ །ཚོས་བཙོད་ཞུ་མཁན་སེ་ཏྲེས་བ་ལེ་ཀ །པྲི་ཡང་ཀུ་

དང་དབང་ལག་མ་ནུ་དང་། །ཨ་རུ་ཀཎ་ཀ་རུ་སྦར་བའི་ཐང་། །ཉིན་རེ་ཐུན་གསུམ་

བཏང་ཞིང་ཆྡོད་དང་དཔག །གཉན་ཁ་ཆེ་ན་དེ་སྟེང་གུ་གུལ་བསྣན། །རྩ་སད་གྲིམ་

ཞིང་རྩ་སྟྡོད་ཅུང་ཟད་ཞན། །ཆུ་མདྡོག་འགྱུར་ཞིང་ལྦུ་བ་ཅུང་ཟད་ལྷྡོད། །སྐྲང་དང་ཟུག་

ཆུང་ཡན་ན་ཇེ་ཆེ་འགྲྡོ། །ཚིགས་གནས་བརྐྱང་བསྐུམས་མི་ཉེན་སྡོམ་ཞིང་ན། །ལུས་

སྟྡོད་བདེ་ཞིང་སྣང་བ་དང་བ་དང་། །སྟྡོད་ལ་གཟེར་རིང་མེད་ཀང་དབུགས་ཁ་

དམ། །དང་པྡོའི་ནད་རྟགས་གང་རུང་བར་དུ་འགྱུར། །གང་རུང་རྟགས་བྱུང་ཐང་

བཅད་ཕེ་མ་བསྟན། །གཉན་སྟྡོབས་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་ལ་ལྟྡོས་པའི། །སྦར་ཐབས་

ལག་ལེན་འདི་ལྟར་བྱས་པས་ཕན། །འབམ་པྡོ་ཁག་སན་གཞྡོན་ནུ་སྐྱུ་རུ་ར། །བཙན་

དུག་ ཡུངས་དཀར་ཅུང་ཟད་བསྣན། སྦར་བ་སྟྡོབས་ཆུང་ནད་ལ་མཆྡོག །སྟྡོབས་འབྲིང་དེ་

སྟེང་ཤུ་དག་རུ་རྟ་དང་། །ག་རྩི་ཡུངས་ཀར་གུ་གུལ་གི་ཝང་དང་། །མཚལ་རྡོ་བསྣན་

པས་ཕན་པ་ལག་བང་ཡིན། །ཤིན་ཏུ་སྟྡོབས་ཆེ་སྦྡོར་བ་གྡོང་གཉིས་སྟེང་། །ཧ་ཤིག་
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གངས་ཐིགས་སྦལ་རྒྱབ་མདུང་རྩེ་དང་། །སྟག་ཤ་མིང་ཅན་རེ་ལྕག་མེ་ཏྡོག་དང་། །ཉ་ 

ཆུ་སེར་སྟྡོབས་ཆེན་ཆུ་སེར་སན་གསུམ། ཕེ་བསྣན་པས་ཕན་པ་ལག་བང་ཡིན། །སྐྲངས་དང་

གཟེར་ཤུགས་ཆག་ཞིང་རྩ་སྟྡོད་དམའ། །རྩ་སད་དཔངས་སུ་མཐྡོ་ཡང་རྩུབ་སྤུན་

མེད། །ཆུ་མདྡོག་དམར་སེར་ལྦུ་བ་ཆིལ་གིས་འགྲྡོ། །མ་སྔ་མ་ཕི་མཚམས་ལ་

དགུགས་པ་གཅེས། །ལ་ཕུག་བཏང་སྔ་སར་ཡང་སྟྡོད་དུ་འཕྱུར། །ཕི་ན་རུས་དང་

རྒྱུས་ལས་ཞེན་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་ལ་ཕུག་གཙང་མ་ཆུར་བཀྲུས་པ། །ལ་བདར་

བྱས་ལ་རས་ཀི་ནང་དུ་བཙིར། །ཁུ་བ་དཀྲུག་ཞིང་ལྦུ་བ་ཡང་ཡང་དྡོར། །ནས་སམ་ཕེ་

མའི་དཀིལ་བསལ་ཞག་གཅིག་བཞག །རླུང་མ་ཤྡོར་བའི་སང་ཉིན་ཉི་ཤར་དུས། །ཤྡོ་

ལ་ཡུ་རིང་ཁག་ཀྲྡོད་པྲི་ཡང་ཀུའི། །ལྡོ་མ་ཁ་འབུས་དུས་སུ་ཐུས་པ་དང་། །འུ་སུའི་ལྡོ་

མ་གུར་གུམ་རྒྱ་ཚྭ་བཅས། །བཏབ་པ་ གཉན་ཤས་ཆེ་ན་སྟག་ཤ་བསྣན། འཐུང་ནས་འགྲྡོ་

འདུག་ནུས་ཚད་བྱ། །བར་དུ་གཉེན་དུས་ཤིན་ཏུ་གཟེར་ཆེ་ན། །ཨ་ཕག་ཚེར་སྔྡོན་དི་

ཤ་སྦར་བ་བཏང་། །ཐ་མ་བྱུག་པ་འབམ་ནག་གཏིང་འདྡོན་ནི། །མི་རྟ་ཁི་གསུམ་རྐང་

རུས་བསེགས་པའི་ཐལ། །སྡོས་དཀར་བུལ་ཏྡོག་སིབ་ཀི་གཡའ་རུལ་དང་། །འབམ་

པྡོ་སྦར་ ར་གད་དུ་སྦར་བ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ བ་ལ་ཕུག་རྡོ་མ་བཅས། །ཚད་ལྡན་འབྱར་གི་ནད་

ལྷག་གཏིང་ནས་འདྡོན། །སྐབས་སུ་གྲང་བའི་རྟགས་བྱུང་སེ་འབྲུ་ལྔ། །ཁག་ཤས་ཆེ་

ན་ཙནྡན་བཅྡོ་བརྒྱད་སྡོགས། །མཆིན་ཁག་རྒྱས་ན་གང་ དགུ་པའི་སྟེང་ག་རྩི་བསྣན་པ་ལ་

ཟེར། ཆེན་འཁྡོར་ལྡོ་ཅན། །ལ་སྡོགས་གང་དགྡོས་འཕྲུལ་ཞིང་ལྟག་སྤྡོད་བཏང་། ། 

གདྡོང་རྩ་བྱིན་གཞུག་ཐེབ་སིན་བར་རྩ་དང་། །རྟ་མཐུར་གཡས་གཡྡོན་གང་འྡོས་སྐྱུ་

རུ་རའི། །ཆིག་ཐང་ལན་འགའ་བཏང་རེས་གཏར་བ་གཅེས། །རང་བྱུང་ངམ་ནི་བཅྡོས་
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མའི་ཆུ་ཚན་བརྟེན། །ཐྡོག་མཐའ་བར་གི་བཅྡོས་ཐབས་འདི་བཞིན་གིས། །ཚེ་ཟད་མ་

གཏྡོགས་མི་འཆི་ངེས་པ་ཡིན། །འདི་ན་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པས་གསལ་བར་བཀྡོད། ། 

བཅྡོས་ལ་ངྡོ་མེད་གནམ་ལྕགས་ཟིལ་པ་ཡི། །བཤལ་བཏང་རེས་སུ་གྡོང་བཞིན་

བཅྡོས་པས་འཚོ། །ཡང་ཟབ་ཆུ་བ་རིང་འཁུམ་འདུལ་འདྡོད་ན། །སིང་གི་དཀིལ་དུ་

གདམས་པ་འདི་ཉིད་འཆང་། །ཅྡོང་ཞི་རྒྡོད་བཏུལ་ཆ་གཉིས་སྦལ་རྒྱབ་དང་། །གངས་

ཐིགས་མཚལ་དང་ལྡྡོང་རྡོས་མདུང་རྩེ་བུལ། །རྡོ་རྒྱུས་གསུམ་དང་མཛེ་ཚ་མིང་ཅན་

ནག །ཧྡོང་ལེན་སྟག་ཤ་བྲག་ཞུན་སན་ཆེན་ཤུ། །ཞིབ་བཏག་སྦང་གླུམ་སྦར་བ་ཉིན་

གཅིག་དང་། །ཉིན་གསུམ་ཉིན་དགུའི་བར་རྣམས་གང་འྡོས་བྱུག །གྡོང་པྡོའི་རྭ་ཡང་

འདུལ་སིད་ཆུ་རྒྱུས་ནི། །སྡོས་ཅི་རེངས་འཁུམ་འདུལ་ལྡོ་གཅེས་པར་ཟུང་། །འདི་ནི་

ཁ་བསྐང་ཚུལ་དུ་བྲིས་པ་ཡིན། །འདི་ནི་ཆེར་ཟབ་སིང་བཞིན་གཅེས་པར་ཟུང་། །

མྡོ་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། བྱིས་བཅྡོས་ལེའུ་ལྡོགས་སུ་བྲིས་ལ་ལྟྡོས། །མྡོ་ནད་བཅྡོས་པའི་

ཟུར་རྒྱན་རླུང་ཚབ་ལ། །ལི་ཤི་ཉེར་ལྔའི་སྟེང་དུ་འྡོལ་མྡོ་སེ། །བ་སྤྲུ་འཕང་མི་འབྲས་

བུ་བསྣན་པ་བཏང་། །ཁག་ཚབ་མཆིན་ཁག་རྒྱས་ན་གང་ཆེན་དགུ། །མཁིས་ཤས་ཆེ་

ན་མཁིས་ཕེ་བདུན་པ་དང་། །ཁག་སྐྲན་དིལ་ན་གཡུ་དིལ་བཅུ་གསུམ་དང་། །གང་

བབ་ནད་ཀི་གཉེན་པྡོའི་སྟེང་དུ་ནི། །མཛེ་ཚ་འྡོལ་མྡོ་སེ་དང་བ་སྤྲུ་དང་། །འཕང་མི་

འབྲས་བུ་བསྣན་པས་སེལ་བར་འགྱུར། །མ་ཐུབ་རྩ་བཤལ་ཇི་བཞིན་བཏང་

བའམ། །འྡོ་སེ་སྟར་བུ་མཛེ་ཚ་བ་སྤྲུ་གསུམ། །བྱང་ང་ཧ་ཤིག་ཐར་ནུ་དུར་བྱིད་
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དང་། །ཤི་ཁན་དན་རྡོག་གྲི་ཤ་ཛཱ་ཏི་དང་། །ལི་ཤི་རྒྱ་ཚ་སྦྲུལ་ཤ་སྦར་བ་ཡི། །འཁྲུས་

འདེན་དེད་དཔྡོན་བཅུ་བཞིའི་སྦྡོར་བ་འདི། །འབྲས་བུ་གསུམ་དང་ལྕུམ་རྩའི་བསྡུས་

ཐང་གིས། །རྟ་བྱས་མངལ་དང་ཁ་ནས་བཏང་བ་ཡི། །ཟླ་མཚན་འཁིལ་དང་མཐལ་

སྐྲན་བུ་རྡོ་གནག །ཁག་ཚབ་མ་ལུས་མྡོ་ནད་ཚོགས་རྣམས་སྦངས། །ཅྡོང་ཞི་སྟར་བུ་

བུལ་ཏྡོག་གསུམ་སྦར་བས། ། བཏང་བས་ཁག་འདིལ་མ་ལུས་བཤིག་པར་

འགྱུར། །སེང་ཕྲྡོམ་ཡུང་བ་གཉིས་པྡོ་སྦར་བ་ཡི། །མངལ་ཁག་འཛག་པ་གཅྡོད་པ་

གདམས་ངག་ཡིན། །བུ་མ་ཐྡོན་ན་ཞི་བྱེད་དྲུག་པའི་སྟེང་། །སྦྲུལ་ཤ་མདེལ་འབྱིན་

ལྡྡོང་རྡོས་བསྣན་པ་ཡི། །བུ་དང་ཤ་མ་འཐྡོག་པ་ཐྡོན་པར་འགྱུར། །བཙའ་རེས་དུག་

ཐབས་ཁག་གཟེར་ལྡིང་བ་ནི། །སྔ་དྡོ་གཙོ་བྡོ་བརྒྱད་པ་ཡང་ཡང་བཏང་། །དགྡོང་མྡོ་

ཨ་གར་བརྒྱད་ ཨ་ག་རུ་ཛ་ཏི་སིང་ཞྡོ་ཤ་ཅུ་གང་སྡོས་དཀར་རུ་རྟ་ཨ་རུ་ར་ནཱ་ག་གེ་སར། བཏང་བྱིན་

གཞུག་གཏར། །མྡོ་ནད་ཀུན་ལ་སྣྡོད་ཁ་རུ་ཐུང་དང་། །བྱིན་གཞུག་ལྡོང་རྩ་གང་འྡོས་

གཏར་བར་བྱ། ༼༽ །སྐེ་རྒྱུན་གཅྡོད་པའི་ལག་ལེན་ཟུར་རྒྱན་བྲི། །མཛོ་དིལ་སལ་

ཀད་བྱ་ནག་སྐྱུང་ཁའི་ཁག །རྒྱ་རུ་རྒྱ་ཚ་གསེར་གཡའ་སྟག་གི་ཤ །དངུལ་ཆུ་བཙན་

དུག་རྒྱ་སྐེག་ཡུང་བ་དང་། །བུལ་ཏྡོག་རྒྱ་སྣག་དུ་བ་རལ་བ་ཅན། །ཕེ་མ་དེའུ་ཁག་

གིས་རིལ་བུར་དིལ། །ཟླ་མཚན་འབབ་པའི་ཞག་གསུམ་གཡེར་མ་དང་། །ཤིང་

མངར་ཐང་གིས་རིལ་བུ་བདུན་བདུན་དུ། །ཉེར་གཅིག་བཏང་བའི་ཞག་བཞིའི་མཚན་

མ་ཡི། །ཡས་ཟུར་ཚོན་གང་རང་གསེབ་འཕར་རྩའི་སྟེང་། །མེ་བཙའ་བྱས་པས་མི་

རབས་ངེས་པར་ཆད། །
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གདྡོན་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

འབྱུང་གདྡོན་སྨྡོ་བྱེད་རེད་བྱེད་སྟེང་གདྡོན་སྡོགས། །བཅྡོས་ཐབས་ཟུར་རྒྱན་

ཕྲན་བུ་སྔགས་ལེར་ལྟྡོས། །ཀླུ་གདྡོན་ ནམ་ མཛེ་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །ཕག་

རྡོར་ཁྱུང་ནག་ཁྱུང་ཁའི་བསེན་པ་རྣམས། །ནད་འདི་གཉེན་པྡོ་ཡིན་པས་འབད་པས་

བཟླས། །ཁྱུང་ལྔའི་རིལ་བུ་སྦར་ཐབས་ལག་ལེན་དུ། །རབ་གནས་ཚུལ་བཞིན་བྱས་

པས་མཆྡོག་ཏུ་བསྔགས། །ཡང་ན་ཁྱུང་ཆེན་ལྔ་པ་ལུས་པྡོ་ལ། །འདུ་སྡོམས་བཟང་པྡོ་

དྲུག་གི་གཤྡོག་པ་ལྡན། །ཆུ་སེར་སན་གསུམ་སེར་བཞི་ཆུ་སན་གསུམ། །མཇུག་སྒྡོ་

གི་ཝང་གུ་གུལ་རྭ་རྒྱས་པ། །ས་ མུ་ཟི། བཅུད་མཚལ་ དངུལ་ཆུ། བཅུད་ནྡོར་བུའི་རྒྱན་

བརྟགས་པ། །ཟླ་འྡོད་ནྡོར་བུའི་ཁྱུང་ཆེན་ཞེས་གྲགས་པ། །སྟེང་གདྡོན་བར་གསུམ་

གདྡོན་རྣམས་སྐད་ཅིག་འཇྡོམས། །མ་ཐུབ་གནམ་ལྕགས་ཟིལ་བའི་བཤལ་གིས་

སྦངས། །ཡང་ན་གདྡོན་བཤལ་ཆེན་པྡོ་ལྷན་ཐབས་ལྟྡོས། །

མཚོན་ར་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

དེ་ནས་མཚོན་ར་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །དང་པྡོ་མཚོན་ཕྡོག་དུས་ནས་

མཚོན་ཁག་དབྱུང་། །ཧ་ཅང་ཁག་མང་ཁག་གཅྡོད་སྔགས་ཀི་བསྡོམས། །སྨུག་པྡོའི་

སྐབས་བཤད་ཁག་གཅྡོད་ཁྡོག་ཏུ་བཏང་། །ཟུངས་ཁག་སྲུང་ཕིར་ཚོས་ཁུ་ཡང་ཡང་

འཐུང་། །ཞག་གཅིག་མ་ལྡོན་ར་གསར་ཕྡོགས་བཞི་ལ། །མེ་བཙའ་གདབ་ཞིང་སང་

ཆའི་མིག་གིས་བྱུག །ཚ་ལ་བསེགས་ཐལ་གུར་གུམ་བུལ་ཏྡོག་སྦར། །ར་ནང་བཏབ་

ལ་ཚ་ལའི་དུད་པས་བདུག །ར་ཁ་བསྡོམས་ལ་ཕེ་འཕུར་སྣུམ་ལྡན་གཡྡོགས། །ནྡོར་
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བུ་ཆུ་མདང་ཐང་ནི་ཁྡོང་དུ་བཏང་། །ཞལ་གསུམ་མི་བཤིགས་ལྟྡོ་བཀུག་སྨྱུང་བར་

བྱ། །མཁིས་ཚད་མི་བསང་མི་སྐྲངས་ལག་བང་ཡིན། །དེ་ནས་ཆེས་བཤིགས་ཆུས་

བཀྲུས་ར་མདྡོག་ནི། །དམར་མདང་སྐ་བ་ར་ཉིད་མི་ལ་རྟགས། །རྩ་ཆད་ཟབས་སུ་ཨི་

སྡོང་སྡོགས་བལྟས་ལ། །བྲེ་གུ་གསེར་ཐིག་བྡོང་དཀར་རྩ་ལྡོ་དང་། །ཡུ་ཤིང་རྒུན་

འབྲུམ་གུར་གུམ་དྡོམ་མཁིས་བཅས། །ཕེ་མ་ར་ཕུག་རྡོང་ལ་ར་ཡི་ཁར། །ཁྱུ་སྤུ་སྣུམ་

ལྡན་སྒིམ་མདིལ་བཅུག་པར་བྱ། །ཁྡོག་ཏུ་གཙོ་བརྒྱད་སྟེང་དུ་གུ་གུལ་དང་། །ག་རྩི་

སྦར་ཕེ་བཏང་ཞིང་ཚ་བ་དང་། །གཉེན་གི་འདེས་མེད་སེ་འབྲུ་ལྔ་པ་དང་། །གཉེན་

ཤས་ཆེ་ཞིང་སྐྲངས་ཆེ་ཟུག་ལྡང་ན། །གནམ་ལྕགས་ཟིལ་པའི་བཤལ་གིས་དག་པར་

སྦངས། །དེ་ནས་ཞག་བདུན་འཚམས་སུ་སར་ཡང་བཀྲུས། །རྣག་ཤས་མེད་བཞིན་

ཤ་འུ་ཐྡོན་པ་དང་། །ཟུག་ཆུང་དང་ཁ་བདེ་ན་མྱུར་དུ་འཚོ། །དེ་ནས་སར་ཡང་སན་

བཏབ་ཆེས་གྡོང་བཞིན། །བྱས་ལ་ཐིག་སན་གང་ཟབ་ཁྡོག་ཏུ་བཏང་། །ཟས་བཅུད་

གསར་བ་སྤུག་རེ་སྦིན་པར་བྱ། །ར་རྒན་འཚོ་མ་འདྡོད་ན་ཁི་ནག་བྲུན། །བྱ་རྡོག་བྲུན་

གཉིས་བསེགས་ཐལ་བཏབ་པས་སེལ། །རྣག་བུན་ཆེ་ཞིང་ཆུ་སེར་མང་འྡོང་ན། །བསེ་

རུ་ཙནྡན་དཀར་དམར་གྡོ་དྡོར་གཉིས། །གསེར་མདྡོག་ཆུ་སེར་སན་གསུམ་གུར་

གུམ་ཛཱ། །ལི་ཁི་དྡོམ་མཁིས་ཟབ་འགྲྡོན་ཕུལ་ཐལ་སྦར། །སེང་ལྡེང་བྲག་ཞུན་ཐང་

གིས་ཕུལ་ལ་བཏང་། །ཉི་མ་ལྔ་ལས་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ་པ་ལྟར། །ཁག་རྣག་ཆུ་སེར་རྒྱ་

མཚོ་ཙམ་ཡང་སྐེམ། །མཚོན་ཁག་ཁྡོང་ཤྡོར་གང་ཉེའི་རྩ་ལ་གཏར། །ཅྡོང་ཞི་བུལ་

ཏྡོག་སྟར་བུ་གསུམ་སྦར་བ། །བཏང་བས་ཁག་འགྲམ་མ་ལུས་སེལ་བར་བྱེད། །
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མགྡོ་བྡོ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

དེ་ནས་མགྡོ་བྡོ་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །དེས་བཅྡོས་ལྡུམ་བཅྡོས་གཉིས་

དེས་གྲེས་བཅྡོས་ཀི། །ལག་ལེན་མཐྡོང་བ་བརྒྱུད་པ་གཙོ་ཆེ་བས། །འདི་རུ་བྲིས་ཀང་

ལག་ཏུ་མི་ལྡོན་ནྡོ། །དེས་ན་ལྡུམ་བཅྡོས་ཟབ་མྡོ་འདི་ལྟར་རྡོ། །མགྡོ་རྒྱ་ཉམས་ན་

མིག་རྩ་དམར་ཞིང་འཁྲུག །གཡས་དམར་གཡས་ཆགས་གཡྡོན་པའང་དེ་བཞིན་

ནྡོ། །གཡས་ཕྡོག་གཡྡོན་དམར་གཡྡོན་གི་རྒྱབ་སྲུབ་ཉམས། །དེ་བཞིན་རྟག་གམ་

ཚོན་རྩ་མ་བདེ་ན། །པགས་འགྲམ་ཀན་ཆག་མ་བདེ་ཤ་རུས་པ། །འགྲམ་པའི་རྟག་

ཡིན་ར་ཅན་ར་བཞིན་བཅྡོས། །རུས་པ་བཅད་ན་རུས་ཕེ་སྐམ་པས་དབྱུང་། །གས་ཀི་

མཚམས་སུ་མེ་བཙའ་འདེབ་པ་དང་། །ར་མེད་རུས་པ་དིབ་ན་པགས་པ་

འཕྲལ། །རུས་ཆག་སྒིགས་ལ་གྡོང་བཞིན་བཅྡོས་པར་བྱ། །རྒྱ་ཆིང་ལག་ལེན་མི་འད་

མང་གསུང་ཡང་། །འདྡོམ་ཕེད་ཁ་གང་རས་ཀི་མགྡོ་བྡོ་གཏུམས། །རྒྱབ་མདུན་

གཉིས་གྲ་ནང་ལྟེབས་ཕུར་པ་གཉིས། །གང་རུང་གཅིག་གཡས་གཅིག་གཡྡོན་དམ་

པ་དཀྱུ། །ཕུར་པའི་སྟེང་དུ་ཁུ་ཚུར་དགུ་རེ་བརེག །དེ་བཞིན་གཡས་གཡྡོན་གཉིས་ལ་

དེ་ལྟར་བྱ། །སྣལ་མ་འདྡོམ་པ་བཅྡོ་ལྔ་ཡྡོད་ངེས་ཀི། །ཚོད་ཟིན་ཙམ་དུ་དཀྲིས་ལ་མུར་

ཀྡོང་གཉིས། །ལྟག་ཟུར་གཉིས་བཅས་བཞི་ལ་བཟུང་ཤིང་བཞི། །རིང་ཐུང་སྡོར་

གསུམ་ཞིང་དུ་སྡོར་གང་བ། །བཞི་དཀྲིས་དེ་ནས་སར་ཡང་སྣལ་མ་དེའི། །ལྟག་ཟུར་

གཡས་ཀི་གཟུང་ཤིང་འྡོག་ནས་དང་། །མུར་ཀྡོང་གཡྡོན་གི་གཟུང་ཞིང་འྡོག་ནས་

བང་། །བསྐྡོར་གཅིག་དཀྲིས་ལ་ ལྟག་ཟུར་གཡྡོན་པ་བཟུང་ཞིང་འྡོག་ཏུ་བང་། མུར་གཡྡོན་

གཟུང་འྡོག་བང་། །བསྐྡོར་གཅིག་དཀྲིས་ལ་མུར་གཡྡོན་གཟུང་འྡོག་བང་། །ལྟག་
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གཡས་གཟུང་འྡོག་བང་ལ་སྐྡོར་གཅིག་དཀྲིས། །མུར་གཡས་གཟུང་འྡོག་བང་ལ་

ལྟག་གཡྡོན་དང་། །དེ་ནས་སྔར་བཞིན་དཀྲིས་པས་མཚམས་མཚམས་སུ། །ཤིང་བུ་

སྡོར་དྡོ་བརྒྱད་ལས་མི་ཉུང་བ། །མཚམས་སུ་རྡོང་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ལྷྡོད་པ་དཀྲིས། །སིན་

མཚམས་གཡས་གཡྡོན་རྣ་རྩེའི་སེབ་པའི་མདུན། །ལྟག་པའི་སྤུ་འཁིལ་བཞི་ལ་མེ་

བཙའ་གདབ། །མགྡོ་བྡོ་སྐྲངས་ཤིང་གཟེར་བ་ཤིང་བུ་རེ། །དྡོར་བས་བདེ་ཞིང་ཞག་

དགུའི་བར་དུ་བཞག ། གསང་སན་རྒྱལ་པྡོ་མ་ཐང་མཆིན་བུ་དང་། །གངས་ཐིགས་

རྒྱ་མཚལ་བཞི་པྡོ་ཆང་ཕུལ་བཏང་། །མགྡོ་བྡོ་ཐག་པས་བསམ་འད་མངྡོན་སུམ་

སྡོམ། །དེ་ནས་ཐིག་སན་སྦྡོར་བ་མང་གསུང་ཡང་། །གསང་སན་རྒྱལ་པྡོ་འཛམ་གིང་

ནྡོར་ཕེད་དགའ། །ལེགས་པར་ཐུས་ལ་བཅུད་མ་ཤྡོར་བ་རྡུང་། །གྲིབ་སྐམ་བྱས་ལ་

གཙོ་བྡོ་ཐུན་བསྐེད་དང་། །ཨའུ་རྩི་དང་ཐལ་ཆུང་སྡོང་པྡོ་དང་། །བྲེ་གུ་གསེར་ཐིག་མ་

ཐང་མཆིན་བུ་དང་། །ཀྡོན་པ་གབ་སྐེས་ལྡུམ་བུ་རྟ་མིག་པ། །ཨ་ཕག་མཚེར་སྔྡོན་སྟ་

ལྤགས་འབུ་སུ་ཧྡོང་། །ཅྡོང་ཞི་གངས་ཐིགས་སྦལ་རྒྱབ་མདུང་རྩེ་དང་། །ཨ་བར་ག་རྩི་

གུར་གུམ་དྡོམ་མཁིས་དང་། །འབྲུག་རུས་སྤི་བཞུར་མི་ཐྡོད་ཨ་བྷི་ཥ། །ཕ་བང་ལྡོང་

བུ་རྒྱ་མཚལ་མཉི་ར། །བྱིལ་མགྡོ་རྡོ་གད་ལི་ཁི་ཟེ་ཚ་དང་། །པ་ཡག་ཚ་ལ་སྦར་བའི་

སུམ་ཅུ་གཉིས། །སྦྡོར་བ་འདི་འཚོགས་ཀད་རྒྱ་མ་རལ་ན། །མགྡོ་སྐྡོན་ཇི་ལྟར་ཆེ་ན་

འཚོ་བ་ངེས། །འྡོན་ཀང་གྡོང་གི་རྡོ་སྔྡོ་བཞི་སྦྡོར་ཏེ། །ཤིན་ཏུ་རྣྡོ་བ་ཟབ་ཁད་ལག་ལེན་

ཡིན། །

དུག་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན།

སྦར་ངན་དུག་ནད་བཅྡོས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །སྔགས་ཀི་བཅྡོས་ཐབས་
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ལྡོགས་སུ་བྲིས་ལ་ལྟྡོས། །སྔྡོ་རྒྱལ་ཀྡོ་ཋ་གནམ་མ་མཐྡོང་བ་ནི། །ཤིང་གིས་བརྐྡོས་

ལ་བུད་མེད་མ་རེག་པ། །ཀྡོ་ཋ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་གཉིས་པྡོ་འདི། །སྨ་བཅད་བཟླ་

བཞིན་གཡས་བསྐྡོར་བརྡུང་བར་བྱ། །ཆང་བཟང་ཀ་ཡྡོལ་གསུམ་ནང་སན་ཕེ་

ནི། །སང་གསུམ་བཏབ་ལ་ནས་དཀིལ་ཞལ་གཅིག་ཏུ། །རླུང་མ་ཤྡོར་བ་བསལ་ལ་

སང་ཞྡོགས་པ། ། ནད་པའི་སྔས་མགྡོ་ལྷ་རེ་ འདིའི་བྱ་ཐབས་ལག་ལེན་མངྡོན་སུམ་མཐྡོང་

དགྡོས། ཤར་བལྟས་བརྟེན། །ཤ་དམར་ཁམ་རེ་གཏང་དང་ནད་པས་ཟ། །སན་འཐུང་

ཐབས་ལེགས་བརྡོད་ལ་སྨ་འགུལ་སངས། །ཟས་ངན་ཡིན་ན་བཤལ་སྐྱུག་ཕྡོ་བ་

འཁྡོག །མིན་ན་ཕན་གནྡོད་གང་ཡང་མི་འབྱུང་བ། །དེ་འད་ལན་བདུན་ ནམ་ ལན་དགུ་

མ་གྲྡོལ་བར། །བཤལ་བའི་སྦྡོར་ངན་དུག་རྣམས་མ་ལུས་འཇྡོམས། །འདི་ནི་མན་

ངག་གནད་ཀི་མཐར་ཐུག་ཡིན། ༼༽ །གྱུར་པ་མི་འཕྲྡོད་པ་ཡི་ཟས་ཀི་དུག །མ་ཞུའི་

སྐབས་ལྟར་བཅྡོས་ལས་གཞན་མི་དགྡོས། །ཤ་དུག་ཤ་ནད་བྡོང་བ་ཐང་ཕྲྡོམ་

དང་། །འདི་རྣམས་ཀིས་ནི་གཉེན་པྡོ་གང་བཤད་ཀི། །མ་ཞུའི་སྐབས་ཀི་ཞིང་དྲུག་ཁ་

བསྒྱུར་ལྟྡོས། །དེ་ལས་ལྷག་པའི་གཉེན་པྡོ་གཞན་མི་དགྡོས། །ལག་བང་ཡིན་ནྡོ་འཚོ་

བྱེད་མཁས་དབང་རྣམས། །རྟ་སྤུའི་དུག་ལ་ཚིལ་མར་ཕག་ཚིལ་འཇྡོམས། །སྦྲུལ་དུག་

ཟིན་པའི་སྟེང་དུ་མེ་བཙའ་གདབ། །ཡང་ན་རྒྱ་སྣག་སུག་སེལ་རུ་རྟ་དང་། །ཤིང་

མངར་ན་ལེ་ཤཾ་དང་མང་རྩི་སྦར། །ཁི་སྦྲུལ་སིན་བུ་བ་ཡི་དུག་ལ་སྡོགས། །རྒྱུ་བའི་

དུག་རིགས་མ་ལུས་འཇྡོམས་ཞེས་བཤད། ༼༽།བསེ་དུག་བཅྡོས་ཐབས་ལག་ལེན་

ཟུར་རྒྱན་ནི། །ལྕགས་དཀར་སེར་མ་གས་ཆག་མེད་པའི་ནང་། །རྒྱ་མཚུར་ཞྡོ་ལྔ་ཁ་

ཆྡོད་ཀ་ཡྡོལ་གི། །ཁེབས་ཙམ་སབ་འཐུགས་མེད་པར་མཉམ་པར་བདལ། །དེ་སྟེང་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  352  

རྒྱ་མཚལ་ཞྡོ་ལྔ་དེ་མཉམ་བདལ། ། དེ་སྟེང་དངུལ་ཆུ་སང་གང་ལིང་གིས་བླུག ། །དེ་

སྟེང་རྒྱ་མཚལ་ཞྡོ་ལྔ་དག་གིས་བཀབ། །དེ་སྟེང་རྒྱ་མཚུར་ཞྡོ་ལྔ་སྡོམས་པར་

བདལ། །དེ་སྟེང་ཀ་ཡྡོལ་བཀབ་ལ་བར་འདག་སྦར། །སྡོག་མས་རི་རྩེ་ཉི་མ་ཤར་བ་

ནས། །ཉི་མ་མ་ནུབ་བར་དུ་བསེགས་པར་བྱ། །སྐབས་སུ་ཀ་ཡྡོལ་སྟེང་དུ་ཆུ་གྲང་

བྲན། །མེ་བཅད་གྲང་ནས་ཀ་ཡྡོལ་དལ་བུས་བསང་། །ནང་གི་དེག་པ་སྒྡོ་ཡིས་བྱབས་

ཏེ་བང་། །སྡོག་པྡོ་རྒུན་འབྲུམ་ཁུ་བའི་རིལ་བུ་ནི། །ཡུངས་དཀར་ཙམ་དིལ་རླུང་མི་

ཤྡོར་བ་བཅིང་། །ལྕགས་སེར་ནང་གི་ཐལ་བ་འདེབ་སན་ཡིན། །རིལ་བུ་ཁྡོང་བཏང་

ཐལ་བ་ར་ལ་བཏབ། །ཟབ་དང་མི་ཟབ་ལག་ཏུ་ལྡོང་ལ་ལྟྡོས། །བཏང་ལུགས་མ་ཤེས་

སྡོ་དང་རིལ་ཆད་འྡོང་། །དེ་ཕིར་ཁ་ནང་ཤིང་ཁིག་ལྟག་པར་མདུད། །སྟྡོད་ལ་མུ་ཟི་

སེར་པྡོ་ག་རྩི་དང་། །ནི་ལ་ཐྡོ་ཋ་སྡོས་དཀར་རྒྱ་མཚལ་དང་། །མཚུར་ནག་གྡོ་ཡུ་ར་

ཐུག་གཅིན་གིས་སྤྲུས། །ལྕགས་སེར་ནང་བླུག་དེ་དཀིལ་དངུལ་ཆུ་བླུགས། །སྟེང་

ནས་ར་མས་བཀབ་ལ་བར་མཚམས་ཆར། །དུ་བ་མ་ཤྡོར་སྡོལ་མེས་ནུས་ལྡན་

བསེགས། །ལྕགས་སེར་ཞབས་དེ་དཀར་པྡོར་སྡོང་བའི་དུས། །ཚོས་པའི་ཚད་ཡིན་

མེ་བཅད་གྲང་དུ་བཅུག །ར་མ་བསང་ལ་དེ་ནང་དེག་པ་དེ། །བྱ་རྡོག་སྒྡོས་བྱབས་ར་

ཐུག་ནག་པྡོ་ཡི། །ཁག་གི་རིལ་བུ་སན་མ་ཙམ་དུ་དིལ། །བ་རུའི་གཅིག་ཐང་རྟ་བྱས་

ནང་ནུབ་བཏང་། །འྡོག་གི་ཐལ་བ་ར་ཁག་ལ་སྦངས་ཏེ། །བྱ་རྡོག་སྒྡོ་ཡིས་ར་ལ་བྱུག་

པའམ། །ཡང་ན་སྐམ་འདེབ་བྱས་ཀང་རུང་བ་ཡིན། །རིལ་བུ་བཏང་ལུགས་གྡོང་

བཞིན་བྱས་ན་དགའ། ༼༽ །ཁི་དུག་སན་གི་བཅྡོས་པའི་ལག་ལེན་དིང་། །ཞལ་

ཤེས་ཉམས་མྡོང་གང་ཡང་བདག་ལ་མེད། །སྔགས་ཀི་བཅྡོས་ཐབས་ཟབ་མྡོ་སྔགས་
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ལེར་ལྟྡོས། །རྡོ་རྩའི་གདམས་པ་བྱ་ས་ངྡོ་མཚར་བ། །སན་མར་ཁ་བསྒྱུར་ནང་དུ་བྲིས་

ལ་ལྟྡོས། །མེད་པ་བཙལ་དང་ཉེར་བཤད་ཡྡོད་པ་སྲུང་། །འདི་སྐལ་གདམས་པ་གང་

ཟབ་ལྡོགས་སུ་བྲི། ༼༽ །ཚངས་དབྱངས་སྐད་ཀི་གདམས་པའི་ཟུར་རྒྱན་ནི། །དང་

པྡོ་ཨ་རུ་ལྕི་འབྲུ་སྟར་བུ་ནི། །གྲེ་བར་རྡོང་ལ་ལན་ལིན་ཡང་ཡང་འཕྡོ། །སྡོ་ལྡོ་དཀར་

པྡོ་ཨ་རུ་ལི་ཤི་དང་། །དམར་པྡོ་གསུམ་དང་བྡོང་བུའི་གྲེ་བ་དང་། །སང་རྒྱན་དཀར་

པྡོ་ཤིང་མངར་སྦར་བའི་ཕེ། །སྟར་བུ་ཆུ་ཡིས་རིལ་བུ་མཛུབ་མགྡོ་ཙམ། །སྐྱུ་རུའི་

ཐང་གིས་ཕུལ་བ་ཟླ་གཅིག་བརྟེན། །གསེར་མངལ་ཅན་གི་སྐད་ལ་འགྲན་པར་

ནུས། །བཅུད་ལེན་ཆེར་ཟབ་སན་མར་ཁ་བསྒྱུར་ལྟྡོས། །

ཟབ་མྡོའི་གདམས་པ་ཆེར་ཟབ་མན་ངག་རྣམས། །གསལ་བར་བཀྡོད་འདི་རང་གི་སྡོབ་མའི་

དྡོན། །ཉམས་ཐག་མ་རྒན་འགྲྡོ་ལ་ཕན་ཕིར་དུ། །འདི་བྲིས་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲྡོས་གནང་བར་མཛོད། །དང་

སྡོང་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀི་བདེན་ཚིག་གིས། །འདི་ནང་བཀྡོད་པའི་སྦྡོར་སེ་མཐུ་ལྡན་ཤྡོག །ཞང་བྡོན་སེ་དགུ་ལ་

སྡོགས་སན་སྲུང་ཚོགས། །འབར་བ་སྤུན་བདུན་སྟྡོབས་ལྡན་རཱ་ཧུ་ལ། །ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲྡོ་དམག་རྒྱལ་སྤུན་

གསུམ་བཅས། །བསྟན་སྲུང་ཚོགས་པ་དཔེ་འདི་གཉེར་དུ་གཏད། །མི་གསང་འཆྡོལ་སྤྡོད་ལུང་དང་བཀའ་

མེད་པ། །བརྐུ་ཞིང་དཔེ་བཤུ་ལེའུ་ཁ་འཐྡོར་བྱེད། །དེ་ཡིི་རིགས་ཀི་སིང་ཁག་ཧུབ་ཀིས་འཐུང་། ། དམ་ལྡན་

གཅེས་སྤས་བྱེད་པའི་སྡོབ་མ་ལ། །ཚུལ་བཞིན་དཀར་པྡོ་དགེ་བའི་སྡོང་གྲྡོགས་མཛོད། །

ཅེས་པ་འདི་ནི་ཁམས་སྐྡོ་རྡོ་རེ་སིང་པྡོའི་རིང་ནས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀི་སྐེས་བུ་དམ་པ་བར་མ་ཆད་དུ་

བྱྡོན་ཞིང་གསྡོ་རིག་གི་རྒྱུད་པའང་བར་མ་ཆད་པ་འཛིན་པའི་རིགས་ཀི་ཐ་ཤལ་བའི་རིག་པ་སྨ་བ་ལ་སུ་ཊ་

ཏརྠ་སཱ་མུ་ཏྲའི་མིང་ཅན་གི་རང་ལྡོ་སྡོ་བརྒྱད་ལྡོན་དུས་བཀྡོད་ཅིང་། སྔ་མྡོ་ནས་འདི་འད་ཞིག་བྱུང་ན་བྲི་

དགྡོས་སམ་པ་ཡྡོད་ཀང་། རྐྱེན་དབང་གིས་བྲི་ལྡོང་ཞིག་མ་བྱུང་ཞིང་འདི་ལྡོར་མྱུར་དུ་བྲི་དགྡོས་པར་རང་
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གི་སྡོབ་མའི་ཚུལ་བཟུང་ཀ་ཆེན་བྡོ་གྲྡོས་ཀིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཞིང་། འདི་ལྟར་བྲིས་ན་དགེ་བ་དང་ཕན་

ཐྡོགས་པའི་ལྟས་ཤིག་ཀང་བྱུང་བ་རང་གིས་ཀང་འྡོལ་ཚོད་མི་དགྡོས་པ་ངེས་པ་དྡོན་གི་སན་རམས་པ་ཆེན་

པྡོ་དང་། འཚོ་བྱེད་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་གཉིས་ཀི་མདུན་ནས། རྒྱུད་ཆུང་གསུམ་མཛུབ་ཁིད་ཐེངས་གསུམ་

ཞུས་ཤིང་གསལ་བྡོའི་འགྲེལ་པ་དང་། མེས་པྡོའི་ཞལ་ལུང་དང་། བཻ་སྔྡོན་སྡོགས་བྡོད་འགྲེལ་རྣམས་ལ་

དྡོགས་གཅྡོད་མང་དུ་བྱས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་སྦྡོར་བ་བརྒྱ་པ། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་དང་། དེའི་འགྲེལ་

པ་ཟླ་ཟེར་སྡོ་མ་རཱ་ཛ་སྡོགས། རྒྱ་གར་ནས་བསྒྱུར་བའི་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལའང་ལེགས་པར་སྦངས་

ཤིང་། སེ་སིད་མིའི་དབང་པྡོས་མཛད་པའི་ལྷན་ཐབས་མ་བུ་ལ་ཡང་ལེགས་པར་སྦངས་ཤིང་། གསང་སན་

སྦར་ཐབས་སུ་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས། གཞན་ཡང་བསབ་ཚུལ་དང་སྡོབ་དཔྡོན་བརྟེན་རབས་མང་དུ་ཡྡོད་

ཀང་བྲི་མ་ལྡོང་། གསྡོ་རིག་ནི་མགྡོ་ཕུད་ཙམ་ཤེས་ཁུལ་ལས། དུས་དབང་གིས་མཐའ་ཆྡོད་པ་ཞིག་ག་ནས་

ཤེས་ཀང་། མན་ངག་རྒྱུད་དང་། ལྷན་ཐབས་དང་། མན་ངག་བཀའ་རྒྱ་མ་དང་། བྡོད་འགྲེལ་བརྒྱད་ཙམ་གཞི་

བྱས། མཁས་དབང་རྣམས་ཀི་ཞལ་རྒྱུན་དང་རང་གི་ལག་བང་འགྲྡོ་ཕན་གང་ཆེ་རྣམས་གཞི་བྱས། འབྲུ་མང་

ཞེས་པ་ས་ཕྡོ་སྟག་གི་ལྡོ་ཧྡོར་ཟླ་དྲུག་པའི་དགའ་བ་དང་པྡོའི་ཚེས་ལ་མཇུག་གྲུབ་པར་ལབ་བ་བྲང་གི་མེ་

མཚམས་ཀི་བྱ་འདབ་རིག་གནས་མངྡོན་པར་བཀྲ་བའི་ལྡིང་ཁང་དུ་བྲིས་པ་ཡི་གེ་བ་ནི་རཏྣའི་མིང་ཅན་

ནྡོ། །འདིས་ཀང་གསྡོ་བ་རིག་པའི་སྡོག་འཐུད་ཞིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་འགྲྡོ་བ་རྣམས། རྣམ་མང་ནད་ཀི་

འཇིགས་པ་ལས་གྲྡོལ་ཏེ་སན་པའི་རྒྱལ་པྡོའི་གྡོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐྡོབ་པར་གྱུར་ཅིག །
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ཏཱྃ  ཀྲྃ  ཁྡོ ས 
ག  གཱ  ག  བ 
ཤ      ཁ  ང
         བ  སཱཾ

བུད་མེད་བུ་རྡོག་མ་ཐྡོན་ན་ཟ། 

ༀ   ཆ    ཉ 
ཕུ    ལུ    ཎཾ 

ལེ    སྭཱ   ཧཱ

འདི་མགྡོ་ལ་བཏགས་ན་བུད་མེད་བུ་མ་ཐྡོན་པ་ཐྡོན་པ་ལག་བང་ཅན་ཡིན།
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༄༅། །ལབ་སྐབས་མགྡོན་མདྡོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་ཁྱུང་ལྔའི་

ལག་ལེན་དང་ཆུང་དཔྱད་མཛེས་པའི་འཁྡོར་ལྡོ། བཤལ་གི་ལག་ལེན་

རྡོ་རེ་ཕ་ལམ་བཅས་ཕྡོགས་གཅིག་ཏུ་བཀྡོད་པ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་དུག་ལྔ་འཇྡོམས་པའི་བདག །ཁམས་ལྔ་རྣམ་དག་འྡོད་ཟེར་

རྣམ་ལྔ་འཕྲྡོ། །སྟེང་འྡོག་བར་གསུམ་གདྡོན་རྣམས་བརླག་མཛད་པའི། །བཅྡོམ་ལྡན་

མཁའ་ལྡིང་དབང་པྡོས་བདག་ལ་སྐྡོངས། །ལྡོངས་འདིར་འཚོ་བྱེད་ཁས་འཆེ་སྐར་

ཚོགས་ལྟར། །འདུག་ཀང་ཁྱུང་ལྔ་སྦར་ཐབས་མདྡོག་བཞི་ཡི། །ཞལ་གདམས་ཚུལ་

བཞིན་ཤེས་མཁན་ཆེར་མི་འདུག །དེས་ན་ཁྡོ་བྡོས་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀྡོད། །

དང་པྡོ་དབེན་པའི་གནས་ཁང་བྱི་དྡོར་བྱས། །མཎལ་གྲུ་གང་གྲུ་བཞི་དཔང་

སྡོར་བཞིའི། །སྟེགས་བུ་ལེགས་པར་བྱས་ལ་དི་བཟང་ཆུས། །ཆག་ཆག་ལེགས་པར་

བྱས་ལ་ཐིག་ཆེན་བརྒྱད། །གཞུང་བཞིན་བཏབ་ལ་ཐྡོད་ལྡོས་ཟླུམ་པྡོར་

བསྐྡོར། །དབུས་སུ་མཐྡོ་གང་དག་གི་ཟླུམ་པྡོར་བསྐྡོར། །པད་འདབ་བཞི་བྱས་ཤར་

མཐིང་ལྷྡོ་སེར་བ། །ནུབ་དམར་བྱང་ལང་དབུས་དཀར་བྱས་པ་ལ། །དབུས་སུ་ཨ་རུ་

རུས་བཏྡོན་ཁྡོམ་ཁྡོམ་དུ། །བརྡུང་པ་སང་དྲུག་རིན་ཆེན་སྣྡོད་དུ་གཞག །ཤར་དུ་

བཙན་དུག་སང་གསུམ་བརྡུང་བ་གཞག །ལྷྡོ་རུ་རུ་རྟ་སང་དྡོ ་ཁྡོམ་བརྡུང་

གཞག །ནུབ་ཏུ་ཤུ་དག་ཞྡོ་བདུན་ཁྡོམ་བརྡུང་གཞག །བྱང་དུ་ག་རྩི་ཞྡོ་དྡོ་དེ་རྣམས་
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ཀང་། །རིན་ཆེན་སྣྡོད་དུ་བླུག་ལ་གཞག་པར་བྱ། །སྟེང་དུ་གདུགས་ཕུབ་མཐའ་སྐྡོར་

མཆྡོད་པ་གཤམས། །ཁྱུང་ཁའི་བདག་བསྐེད་གཞུང་བསང་མདུན་བསྐེད་

བསྒྲུབ། །དབུས་ཀི་ཨ་རུ་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀི་ཁྱུང་། །ལ་སྡོགས་བསྐེད་ལ་བསེན་

པ་འབྲུ་ལྔ་པྡོ། །རབ་ནི་འབུམ་ཕྲག་འབྲིང་ནི་ཁི་ལྔ་དང་། །ཐ་མ་ལྔ་སྟྡོང་བཟླས་ལ་ཁྱུང་

རྣམས་བསྟིམས། །ༀ་པཀྵི་སྭཱ་ཧཱ། སྔགས་ཆུ་ལྡོགས་སུ་བྱས་ལ་སྦར་བཏབ་

ནས། །ༀ་རཱ་ཛ་ནཱ་ག་ཡ་ག་རུ་ཊ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བཛྲ་པ་ཎི་གུཧྱ་གུ་རུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བྷྱྡོ། སན་

ཕུར་རེ་ལ་སྟྡོང་རེ་བཏབ། དང་པྡོར་སྡོ་སྡོར་སྐམ་ཐག་ལེགས་པར་བྱ། །དེ་ནས་དང་པྡོ་ཨ་

རུ་བཙན་དུག་གཉིས། །ལྡོ་བརྒྱད་དི་ཆུའི་སྐ་ས་ཞྡོ་ཙམ་བྱ། །འདམ་བཏགས་ཉིན་

གཅིག་བྱས་པས་མདྡོག་ཁ་སྨུག །ཤིན་ཏུ་འཚེར་བ་འབྱུང་བ་དེ་དུས་སུ། །རུ་རྟ་

བཏབ་པ་ནག་པྡོ ་མ་བྱུང་བར། །འདམ་བཏགས་བྱས་ལ་དེ ་ནས་ཤུ་དག་

བཏབ། །མཐིང་མདྡོག་མ་ཤར་བར་དུ་འདམ་འཐག་བྱ། །དེ་ནས་གུ་གུལ་སད་མེད་

བཞུས་པའི་ཆུས། །བྲན་ལ་ག་རྩི་བཏབ་པས་རྒྱ་སྣག་གི །མདྡོག་འད་དམར་དང་ཤིན་

ཏུ་འཚེར་བར་འགྱུར། །དེ་ནས་སར་ཡང་ལྡོ་བརྒྱད་དི་ཆུ་བྲན། ། དིལ་ཐུབ་བར་དུ་

འདམ་འཐག་ལེགས་པར་བྱ། །རིལ་བུ་སན་མ་ཙམ་དུ་སྡོམས་པར་དིལ། །རིལ་

ལྕགས་ཐེབས་པར་བྱས་ལ་བུམ་པར་བླུགས། །ཁ་རྒྱན་ཁྱུང་ཁའི་ཙག་ལི་རྒྱན་ལྡན་

གཟུགས། །གྡོང་གི་དཀིལ་འཁྡོར་དབུས་བཞག་ཁྱུང་ཁ་ཡི། །བདག་མདུན་དམིགས་

པ་དང་བཅས་བཟླས་པ་ནི། །འབུམ་ཕྲག་ལྔ་བྱས་ཁ་བསྒྱུར་འདི་ཉིད་བྱ། །ༀ་ཨ་ཧི་ཁ་

ཎི། ཁི་ཕྲག་ལྔ་བཟླས་ལས་སྦྡོར་སྔགས་རིང་ནི། །ཀི་ནཱ་ག་ར་ཛ་མ་ར་ཡ་རད་རད། 

སུ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་མ་ར་ཡ་རད་རད། སུས་ནཱ་ག་ར་ཛ་མ་ར་ཡ་རད་རད། སཾ་བྷུ་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་
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མ་ར་ཡ་རད་རད། ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་སྔགས་སྟྡོང་བཟླས་ནས་བསྒྲུབ། སར་

ཡང་ཁྱུང་ཁ་འྡོད་ཞུ་རིལ་བུར་བསྟིམ། །དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་མཁའ་ལྡིང་རིལ་བུ་

འདིས། །སྟེང་འྡོག་བར་གསུམ་གདྡོན་ཀུན་འཇྡོམས་དང་སྲུང་། །འདི་ཡི་ཡྡོན་ཏན་

བརྡོད་ཀིས་མི་ལང་ངྡོ་། །སན་ལྷ་གཉིས་པ་ཡྡོན་ཏན་མགྡོན་པྡོས་ཀང་། །མདྡོག་

བཞིའི་ཞལ་གདམས་མ་ཤེས་ན། །ཁྱུང་ལྔ་སྦར་བའི་སན་པ་མིན། །གསུངས་པས་

ལག་ལེན་བསྒྲུབ་ཐབས་བཅས་པ་འདི། །འཚོ་བྱེད་སཱ་མུ་ད་ཡིས་སྦར་བ་དགེ །བཀྲ་

ཤིས།།
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༄༅། །ཆུང་དཔྱད་མཛེས་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །ཨེ་ཝཾ་ཟུང་འཇུག་དཔལ་གྱུར་པད་རག་མདྡོག །གྲི་ཐྡོད་ལེགས་འཆང་

མཆྡོག་ཉིས་མྱུར་སྟེར་མ། །བརྐྱངས་བསྐུམས་ཞབས་ཀིས་བྱེད་པྡོ་ཡབ་ཡུམ་

མནན། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆྡོག་མཁའ་ལ་སྤྡོད་མར་འདུད། །ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་དལ་

འབྱྡོར་ནྡོར་བུ་མཆྡོག །མེད་པ་བཙལ་དང་ཡྡོད་པ་སྲུང་བ་དང་། །ཤི་འཕྲྡོ་བཅད་དང་

ལྟེ་བ་བསྒྱུར་བ་དང་། །བཙའ་ཐབས་ཉེར་སྤྡོད་ནད་གདྡོན་གསྡོ་བ་དང་། །ས་བཅད་

བརྒྱད་ཀི་སྡོ་ནས་ཆེར་ཟབ་པ། །གསང་བའི་མན་ངག་ལག་ལེན་གསལ་བར་

བཀྡོད། །དེ་ཡང་དང་པྡོ་མེད་པ་བཙལ་བ་ནི། །གི་ཝང་གཉེན་སྦྡོར་མཐའ་བཞིའི་རྩིས་

རྣམས་དང་། །རུང་དང་མི་རུང་རབ་ཆད་སྡོ་ཡིན་མིན། །སྡོག་ལུས་དབང་ཐང་འཐབ་

པས་ལེགས་པར་བརྟགས། །བཅྡོས་ཐབས་འདུག་ན་བཅྡོས་བྱ་ཕྡོ་མྡོ་གཉིས། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་རྩ་འཕྲད་དང་རབ་ཆད་ཀི། །སྡོ་ངན་བཅྡོས་མེད་སྔྡོན་ལས་ཡིན་པས་

སང་། །དེ་ལྟར་མིན་ན་འདི་བཞིན་བཏག་པར་བྱ། །ཕུག་རྡོན་སྡོང་ཀྡོག་ནང་དུ་ཆུང་མ་

དེའི། །དི་ཆུས་བཀང་ལ་སྐེས་པའི་ས་བྡོན་བླུགས། །ཧྲུལ་གིས་ཞིག་ན་ཕ་ལ་མི་

འབྱུང་རྟགས། །ཕུག་རྡོན་སྡོང་ནང་ཕ་དེའི་དི་ཆུ་བླུགས། །མ་ཡི་མངལ་ཁག་སྐམ་པྡོའི་

ཕེ་མ་བླུགས། །ཞག་གཅིག་བཞག་ལ་དངས་སིགས་བྱེ་འདུག་ན། །མ་དེ་རྒྱུད་མི་

ཆགས་པའི་ལྟས་ཡིན་ནྡོ། །དེ་ནས་ཕྡོ་མྡོ་གཉིས་པྡོ་གང་མེད་ན། །ཙཀྲ་འདི་བྲིས་སྡོ་
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སྡོའི་སྤི་གཙུག་ཏུ། །ཆགས་སྤྡོད་དུས་གདགས་རྒྱུད་འྡོང་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དེ་ནས་ཟླ་

མཚན་བརྟག་པ་ནི། །མདྡོག་ནག་སྐ་ན་ཚད་པས་བཀག །ས་ཞིང་མང་བབས་བྱེད་ན་

གྲང་བས་བཀག །མང་ཉུང་སྐ་ས་ངེས་མེད་འབྱུང་བ་ན། །གདྡོན་གིས་བཀག་པར་

ཡིན་པས་དེ་བཅྡོས་དགྡོས། །སྐ་ས་མང་ཉུང་དུས་ཚེས་གཅིག་དུ་བབས། །ཡང་ན་

གཏན་ནས་མི་འབྱུང་བ་དང་གཉིས། །མྡོ་གཤམ་ཡིན་པས་དེ་ལ་བུ་མི་འབྱུང་། །ཚ་

གྲང་བསིལ་དྡོད་སན་གིས་འཚམ་པར་བཅྡོས། །ནད་གཞི་ཆེ་དང་མངལ་ནད་རིགས་

རྣམས་དང་། །འཕྡོན་མ་མི་མང་བསྟེན་རྣམས་རྒྱུད་མི་ཆགས། །ནད་གཞི་བཅྡོས་ཤིང་

མངལ་ནད་རིགས་རྣམས་བཅྡོས། །གདྡོན་བཀག་བསད་མནན་འཕང་སྡོགས་འཚམ་

པས་བཅྡོས། །གུ་གུལ་མུ་ཟི་བྡོང་ང་ནག་པྡོ་ཡི། །དུད་པས་རྒབ་ནས་བདུག་ཅིང་སྲུང་

བ་གདགས། །དེ་ལྟར་བཅྡོས་ཤིང་བལ་མཚོན་སྣ་ལྔ་ཡིས། །སྲུང་སྐུད་འདམ་གང་

བྱས་ལ་མགྲྡོན་བུ་མྡོ། །ཁབ་བྱང་མིག་དགུ་དང་བཅས་གཞུང་འཁྡོར་འདི། །བཏགས་

ལ་སིད་ཀི་ཁ་བུར་འཛིན་པར་འགྱུར། །

༈ ཡང་ན་འཁྡོར་ལྡོ་ཟླ་གམ་སུམ་བརྩེགས་འདི། །དཔེ་ཆུང་ལྟར་བྲིས་རྒྱབ་ཏུ་

གི་ཝཾ་དང་། །གུར་གུམ་ཁུ་བས་སྔགས་འདི་འཕྲེང་གསུམ་བྲི། །ཨྡོཾ་མ་ཎི་དྷ་རི་བཛྲ་ཎི་

མ་ཧཱ་པྲ་ཏི་ས་རེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊཿཕཊཿ འདྡོག་པའི་དུས་སུ་རྟེན་འབྲེལ་སིང་པྡོ་བཟླ། །ཟླ་

མཚན་བྱུང་ནས་ཞག་བཞིའི་ནུབ་མྡོ་ནས། །ཁྲུས་བྱས་བ་བ་དི་ཆུར་སྦང་བ་འཐུང་། ། 

འདྡོད་སྤྡོད་གཞྡོག་གཡྡོན་འྡོག་བསྟན་རྐང་བརྐྱངས་ཉལ། །ཐབས་དང་མན་ངག་འདི་

རྣམས་ལྡན་གྱུར་ན། །མྡོ་གཤམ་ཉིད་ཀང་ངེས་པར་བུ་སྐེ་འགྱུར། །ཁྡོག་ཏུ་ཆགས་

རྟགས་འདྡོད་པར་ངྡོམ་པ་དང་། །ཕི་ཉིན་མགྡོ་ན་ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་། །དེ་རྟགས་ཚང་
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ན་ངེས་པར་ཆགས་པའི་རྟགས། །ལུག་ཐུག་རླིག་སྤུ་བལ་དཀར་བསེས་པ་ལ། །སྲུང་

སྐུད་སུམ་སྒིལ་བྱས་ལ་ཁབ་བྱང་ནི། །མིག་དགུ་མགྲྡོན་བུ་བུ་མ་རས་དཀར་གི། ། 

ཚལ་བུ་དང་བཅས་ཙཀྲ་ཟླ་གྲངས་ནི། །མཚང་བར་བཏགས་མཆིས་སྲུང་མཆྡོག་

ཡིན་ནྡོ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཁག་ཁིག་བྷ་ག་འུབ་འབྱུང་བ་འདུས་སྭཱ་ཧཱ། །ཡང་ན་ཟླ་ལྡིབ་སྲུང་

བ་འདི་བཞིན་བྱེད། །ཟམ་ཆེན་འྡོག་གི་ཆུ་ནང་རེའུ་ནི། །དཀར་ནག་གཉིས་བངས་

རས་དཀར་རས་ནག་ནང་། །སྡོ་སྡོར་བཏུམ་ལ་དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཡིས། །དིལ་ལ་རྟེན་

འབྲེལ་སིང་པྡོ་ཉེར་གཅིག་བཟླ། །དཀར་པྡོ་ལག་གཡས་ནག་པྡོ་གཡྡོན་དུ་

གཏད། །རྐེད་པ་གཡས་གཡྡོན་གཉིས་ལ་གདགས་པའམ། །མགུལ་དུ་བཏགས་པས་

ཟླ་ལྡིབ་སྲུང་བ་ཡིན། །མན་ངག་ཆེར་ཟབ་ལག་ཏུ་བངས་པ་ཡིན། །དེ་ནས་ལྟེ་བ་

བསྒྱུར་བ་བྱེད་དགྡོས་ན། །ལུག་ཐུག་འབྲུས་བུ་སྐྱུ་རུ་རུ་རྟ་དང་། །སྟར་བུ་འྡོམ་བུ་

མགྲྡོན་བུ་བུ་མ་དང་། །ཕྱུག་པྡོའི་རང་འཐག་ལྟེ་ཕེ་བུ་ནི་གསུམ། །ཡྡོད་པའི་མ་ཡི་

ཟས་ལྷག་ཟ་བར་བྱ། །

༈ ཡང་ན་མངལ་ཆགས་ཞག་མ་ཉི་ཤུའི་དུས། །ཕི་བ་ཤྭ་བ་ལུག་གསུམ་ཕྡོ་

རིགས་ཀི། །མཇུག་ཆུང་སི་བའི་རྩ་བ་ར་མཉེ་བ། །ལྒ་པི་ཕྡོ་གསུམ་ཕེ་མ་ཁྡོག་ཏུ་

གཏྡོང་། །ཆང་སང་ཟླ་གསུམ་བར་དུ་ཁིམ་གཞན་ལ། །རང་གི་ཐབ་ཀའི་མེ་ནི་མི་སྟེར་

ཞིང་། །གཞན་གི་ཐབ་མེ་རང་གིས་མི་སྡོང་བ། །རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མྡོ་འདི་ནི་བཻ་རྡོའི་

ལུགས། །བྱ་དཀར་སྡོ་ངའི་ནང་དུ་འྡོ་མ་དང་། །ཁག་སྦར་བླུགས་ལ་འབྲུ་ལྔ་རིན་ཆེན་

ལྔ། །དར་ཚོན་སྣ་ལྔ་དག་གིས་ཁ་བཀབ་ལ། །བལ་གིས་དིལ་ཏེ་གའུ་ནང་དུ་

བཅུག །མ་ཡི་མགུལ་བཏགས་ངེས་པར་བུ་འབྱུང་ངྡོ། །ལུས་ལས་རི་ལམ་དུ་ཡང་
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སྐེས་པ་རིས། །དཀུ་གཡས་མཐྡོ་ཞིང་འགྲྡོ་ཚེ་རྐང་གཡས་འདྡོར། །བྱེ་མའི་སྟེང་དུ་

མཉམ་ལྡོང་རྐང་གཡས་ཀི། །རེས་ཟབ་འདི་ལྟར་ཚང་ན་བུ་ཡྡོད་འགྱུར། །ཡང་ན་ཕྲུ་

གུ་ཕྡོ་མྡོ་བརྟག་པའི་ཐབས། །དབྱངས་འཆར་རེས་གཟའི་ཚེས་གྲངས་ལ་བརྟག་

པའི། །བརྟག་ཐབས་ཟབ་མྡོས་ངེས་པར་རྟྡོགས་པར་འགྱུར། །ཟས་དང་སྤྡོད་ལམ་

ཤིན་ཏུ་གཟབ་དགྡོས་ཤིང་། །དག་ཤུལ་སྤྡོད་ལམ་ཆུ་ཆེན་བརྒལ་བ་དང་། །མི་ཐེག་

ཁུར་དང་བརབ་བརྡུང་མི་འཕྲྡོད་ཟས། །མངལ་འཇིགས་གྱུར་པས་ཟླ་དགུའི་བར་དུ་

སྡོང་། །དེ་ནས་ཟླ་དགུ་འདས་ནས་བཙའ་བའི་དུས། །ལྡོ་དང་སར་ཁ་བཅྡོས་ཤིང་སྣ་

སེལ་གི། །རིམ་གྲྡོ་གང་འཛོམ་འབྱྡོར་པ་དང་བསྟུན་བྱ། །ཉེ་བའི་བཙའ་རྟགས་

གཟུགས་སྡོང་མཚན་མ་གཡྡོ། །ཆུ་ངན་འབབ་ཅིང་རྡོ་སད་ལྕི་བ་སྡོགས། །བྱུང་ན་

མྱུར་དུ་བཙའ་བའི་རྟགས་ཡིན་ནྡོ། །ཆང་དང་བུ་རམ་སྦར་བ་ལན་མང་བཏང་། །ཡང་

ན་ཡུངས་ཀར་དག་ལ་སྔགས་འདི་བཟླས། །ༀ་ཨ་ཀར་སྭ་ཧཱ། མ་ཧཱ་སི་ཀ་སྭཱ་ཧཱ། སྨ་

བཅད་སྔགས་འདི་སྟྡོང་གསུམ་བཏབ་ལ་གཏྡོང་། །སྐྲ་གསེབ་ཡུངས་ཀར་ཐ་རེ་སྐེ་

བར་འགྱུར། །ཡང་ན་མར་དང་ཟན་བསེས་སྔགས་བརྒྱ་བརྒྱད། །བཟླས་ལ། ༀ་གུང་ནི་

གུར་ནི། ཟི་ཟུར་ཟི་ཟུར། ཞེས་བཏབ་བྱིན་པས་མྱུར་དུ་འབྱིན་པར་འགྱུར། །རྒྱམ་ཚྭ་

བུལ་ཏྡོག་ལྕུམ་རྩ་ཨ་རུའི་རྩེ། །མ་ནུ་ལྒ་སྐ་ལྡྡོང་རྡོས་སྦྲུལ་གི་ཤ །སྦར་བ་ཁྡོག་ཏུ་

བཏང་བས་བཙའ་བར་འགྱུར། །ཡང་ན་རི་བྡོང་རིལ་མར་སྔགས་འདི་བཏབ། །ༀ་ཨེ་

མ་ཤ་ཨེ་མ་ཤ་ཧེ་ཧེ་ཕྱུངས་ཤིག་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཨེ་ཀ་རེ་བྱི་ཀ་རེ་རྡོ་ཤ་མ་ཎི་སྭཱ་ཧཱ། ཆང་

ཕུལ་བཏང་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འབྱུང་། །འྡོན་ཀང་ཕའམ་ཕྡོ་ཡི་འདབ་གི་སྤུ། །མེར་

བསེགས་སྣ་ལ་བདུག་པས་ཐྡོན་པར་འགྱུར། །བུ་རྡོ་རི་མ་ཐྡོན་ལ་གྡོང་གི་ནི། །རི་བྡོང་
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རིལ་མ་ལ་སྔགས་དེ་ཉིད་ཟབ། །བཙས་ནས་ཆུ་དྡོན་དག་གིས་ལུས་བཀྲུས་ལ། །ཤིས་

པ་འདི་ལྟར་བརྡོད་ཅིང་ལྟེ་བ་བཅད། །བདག་གི་སིང་ལ་སྐེས་པའི་བུ། །ཡིད་འྡོང་ཡན་

ལག་མཆྡོག་རྒྱས་ཁྡོད། །ལྡོ་བརྒྱ་འཚོ་ཞིང་སྟྡོན་བརྒྱ་མཐྡོང་། །ཚེ་རིང་དཔལ་ནི་ཐྡོབ་

པ་དང་། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་མཚན་མྡོ་རྒྱུ། །ཁྡོད་ལ་ཉིན་མཚན་སྲུང་བར་ཤྡོག །ཅེས་

བརྡོད་ལྟེ་བ་སྡོར་བཞིའི་མཚམས་སུ་བསྡོམ། །ལྟེ་ཁག་མ་ཤྡོར་བཅད་ལ་པང་དུ་

བང་། །བུ་རམ་མར་སྦར་རྐན་མར་སྦིན་པར་བྱ། །ཞག་གསུམ་སྟེང་དུ་མདའ་དར་

དར་ཚོན་དང་། །གསེར་གཡུ་དུང་གསུམ་ཁབ་བྱང་མེ་ལྡོང་དང་། །སྟག་གཟིག་རེས་

མྡོ་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་པར་འཛུགས། །བཙས་ཁར་བ་མ་ཡི་དམ་ཆྡོས་སྐྡོང་

མཆྡོད། །དབྱར་རའི་ཚེས་གཅིག་བཅད་པའི་ལྕང་མ་ལ། །བྱང་བུ་སྡོར་བཞི་ལས་ལ་

བུག་པ་ཕུག །མགྡོ་མཇུག་མ་ལྡོག་མ་བུ་གཉིས་ཀར་གདགས། །ལྷ་འདེས་མི་མཐྡོང་

སྒིབ་ཤིང་མཆྡོག་ཡིན་ནྡོ། །ར་སར་ཕྡོ་མཚན་གཟུགས་བྱ་སྡོར་བཞི་པ། །ཁྡོག་སྟྡོང་

བྱས་ལ་དེ་ནང་ཆུ་ཆེན་གི། །དེའུ་དཀར་ནག་ལག་པས་མ་རེག་བངས། །འྡོ་མའི་ནང་

དུ་ཞག་གཅིག་བཞག་ལ་བང་། །ཤེལ་ཚེར་རྩེ་མྡོ་གུ་གུལ་ཁི་ནག་བྲུན། །སེམས་ལ་

གང་འདྡོད་རེའུ་ཤིང་བུ་དང་། །ཤྡོག་བུའི་སྟེང་དུ་གཡུང་དྲུང་ཧྲི་ཡིག་བཀྡོད། །རས་

སྣ་བདུན་བཅུག་ཁ་བཅད་གཡེལ་གེས་གཡྡོགས། །མ་བུ་གཉིས་ཀའི་མགུལ་དུ་རེ་རེ་

གདགས། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོའི་རྟེན་འབྲེལ་འཁྡོར་ལྡོ་འདི། །བཏགས་པ་ཙམ་གིས་

བུ་ཆུང་འཆི་མི་སིད། །ཡང་ན་ཆགས་ཆེའི་ཤི་འཕྡོ་གཅྡོད། །ཐམས་ཅད་བཟླྡོག་པའི་

ལྟེ་བསྒྱུར་ལ། །ཚེར་ཅན་རྩེ་མྡོ་མ་ཉམས་པ། །མཚོན་གང་དུམ་བུ་མེ་མདག་ནི། །གྲྡོ་

མྡོ་གང་དང་ས་སེར་ཕུལ། །གང་དང་ཆུ་ཕྡོར་གང་བཞག་ལ། །སྣང་བརྒྱད་སིང་པྡོ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  364  

བརྒྱ་རྩ་བཏབ། །ༀ་ཨ་ཀ་ནི་ནི་ཀ་ནི་ཨ་བྱི་ལ་མཎལ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། སིང་པྡོ་འདི་ཡང་ལན་

གསུམ་གདབ། ༀ་ཨ་བ་ཤི་ནན་བཟླྡོག །ཧ་ར་ཧ་ར་བཟླྡོག །ཡ་ས་ན་ཧ་ཧ་ར་

བཟླྡོག །ཛ་ཏི་ཤི་བ་བཟླྡོག །དུང་ཆེན་ཀ་ད་ནན་གི་མནན་ལ་བཟླྡོག །དེ་ནས་ལག་

བངས་ལན་གསུམ་བཟླས། །རང་ཉིད་རས་དེའི་ཁམས་སུ་བསྡོམ། །ནུབ་པའི་སྡོག་

ནི་སྟེང་དུ་འཕང་། །དཔེར་ན་རང་ཁམས་ལྕགས་ཡིན་ན། །དཀར་པྡོ་བསྡོམས་ལ་

ལྕགས་ཤར་འཕང་། །དེ་བཞིན་ཆུ་ལྷྡོ་མེ་ནི་ནུབ། །ས་བྱང་ཤིང་ནི་ནུབ་ཏུ་འཕང་། །ཁ་

དྡོག་སྔྡོ་དམར་སེར་ལང་བསྡོམས། །ཡང་ན་ཙཀྲ་བཅུ་གསུམ་འཁྡོར་ལྡོ་ནི། །ཚད་

ལྡན་རླུང་ལ་བསྐྡོར་རམ་མགུལ་དུ་གདགས། །སིའུ་སི་ལས་ཐར་ཞིང་སྡོས་པར་

འགྱུར། །ནད་གསྡོ་བ་ལ་དང་པྡོ་རྣ་རྩ་ནི། །བུ་ཕྡོ་རྣ་གཡས་དང་པྡོ་བ་རྩ་སྟེ། །གཉིས་པ་

ཕྡོ་མཚེར་གསུམ་པ་མཁལ་མ་དང་། །རྐང་པ་གཡྡོན་གི་དང་པྡོ་སིང་རྩ་ཡིན། །གཉིས་

པ་མཆིན་རྩ་གསུམ་པ་མཁལ་གཡྡོན་རྩ། །མཁས་འགའ་བཞེད་ཅིང་འྡོན་ཀང་རྣ་རྩ་

ལ། །ཁུངས་ཐུབ་འདི་ཡིན་འཆད་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། །ལ་ལས་ཨ་ཕའི་ལག་ལེན་ཡིན་

ཞེས་ཟེར། ། ལ་ལས་ཕྡོ་ཚོད་སྟྡོང་ཟྡོབ་འགྲྡོས་ཀིས་བརྟགས། །ཁྡོ་བྡོས་སྡོབ་དཔྡོན་

ཞལ་རྒྱུན་ཇི་བཞིན་པར། །བརྟགས་པས་ནད་གདྡོན་ངྡོས་ནི་ཟིན་པར་བྱུང་། །བུ་ཕྡོ་རྣ་

གཡས་དང་པྡོ་གྡོ་ལྡོང་རྩ། །ལྕགས་ཁམས་གཉིས་པ་མཆིན་མཁིས་ཤིང་མེ་

ཁམས། །གསུམ་པ་མཁལ་གཡས་ལྒང་རྩ་ཆུ་ཡི་ཁམས། །དེ་ནས་རྩ་ལྷག་འདུག་ན་

གདྡོན་རྩ་སྟེ། །རྩ་ལྔ་འདུག་ན་དང་པྡོ་གདྡོང་རྩི་དང་། །བ་རྩ་སྲུང་མདའ་ཞེས་སུ་

གྲགས་པ་ཡིན། །དེ་ནས་གྡོ་ལྡོང་ལ་སྡོགས་གྡོང་ལྟར་བཞིན། །གཡྡོན་པ་སིང་དང་རྒྱུ་

མ་མེ་ཡི་ཁམས། །གཉིས་པ་མཚེར་པ་ཕྡོ་བ་ས་ཡི་ཁམས། །གསུམ་པ་མཁལ་གཡྡོན་
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བསམ་སེ་ཆུ་ཡི་ཁམས། །རྩ་ལྷག་བྱུང་ན་གཡས་བཞིན་རྩིས་པས་རྟྡོགས། །མྡོ་ལ་

སིང་རྩ་གཉིས་པྡོ་གཡས་གཡྡོན་ལྡྡོག །ཕྡོ་མྡོ་གཉིས་ལ་གཡས་གཡྡོན་ཁད་མེད་

ཀང་། །སིང་གི་རྩེ་མྡོ་ཡིད་འཇུག་བུ་ག་ནི། །ཕྡོ་གཡྡོན་མྡོ་གཡས་བརྟེན་པ་དེ་དབང་

གིས། །དྡོན་སྣྡོད་གང་མ་བདེ་བ་དེ་ཡི་རྩ། །ཚ་ན་དམར་ནག་གྲང་ན་སེར་སྐ་

འབྱུང་། །དམར་དངས་དར་སྐུད་འད་ན་ནད་མེད་རྩ། །དྡོན་རྩ། སིང་རྩ་ཡལ་ག་བྱུང་ན་

བྡོ་རྩེ་རྣྡོ། །ཆེན་པྡོའི་རིགས་ཡིན་ཕ་ཁུ་མེས་གསུམ་དར། །རྩ་ཡི་ཡལ་ག་འབྲས་

མཚམས་གྲུ་བཞི་དང་། །ཟུར་གསུམ་འུར་མཐིལ་ལྟ་བུར་ཤར་བྱུང་ན། །རྒྱལ་པྡོ་

གདྡོན་ཞིང་རས་དམར་འྡོད་ཅན་འཛེར། ། དབྱར་གསུམ་རང་དུས་ཡིན་པས་རྒྱས་ན་

བཟང་། །སྟྡོན་གསུམ་རྒྱས་ན་དགྲ་འབྱུང་གསྡོ་དཀའ་འཆི། །དགུན་གསུམ་རྒྱས་ན་

གྲྡོགས་རེད་གསྡོ་ཡང་ས། །དཔྱིད་གསུམ་རྒྱས་ན་བྱིས་པ་དབང་ཐང་ཆེ། །ཐུན་

མཚམས་བཞི་རྒྱས་གསྡོ་ས་དེ་བཞིན་དུ། །རྩ་གཞན་དགྲ་གྲྡོགས་བསྐྡོར་ནས་བརྩིས་

པས་ཤེས། །རྩ་ཁམས་མདྡོག་དང་བསྟུན་ཏེ་གདྡོན་ངྡོས་བཟུང་། །ཁམས་ཀི་དགྲ་

མདྡོག་རས་ཀི་ངྡོས་འཛིན་བྱེད། །དཔེར་ན་སིང་རྩར་སྐྡོན་ཤར་ཆུ་བརྒལ་ལམ། །བྱང་

གི་ཕྡོགས་ནས་རས་ནག་བངས་པས་ལན། །དེ་བཞིན་རྩ་གཞན་མ་འཁྲུལ་གཏན་ལ་

ཕྡོབ། །ཡང་ན་སྣྡོད་གཙང་ནང་ལ་ཆུ་བླུགས་ལ། ། ཕིང་དཀར་སྟེང་དུ་ནས་ཀི་གཡུང་

དྲུང་བྲིས། །ལྟེ་བའི་དཀིལ་དུ་སྣྡོད་བཞག་ཁམས་མཐུན་གི། །མདའ་དར་ལག་ཐྡོགས་

མ་ཡི་ནུ་མ་ནས། །བུ་གཡས་བུ་མྡོ་གཡྡོན་གི་འྡོ་མ་བངས། །མདའ་ཡི་སྟེང་གིས་

ཐིགས་གཅིག་བངས་ནས་སུ། །དཀྡོན་མཆྡོག་བདེན་བདར་བརྡོད་ཅིང་ཆུ་དཀིལ་

བླུགས། །ཀ་བ་དང་པྡོར་བཙུགས་ཀིན་མདྡོག་ཡང་དཀར། །ལེགས་པའི་ལྟས་ཡིན་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཅ༽

  366  

ཤར་དུ་འཁྡོག་པ་ན། །གཉན་དང་རྒྱལ་གདྡོན་ལྷྡོར་འཁྡོག་བཙན་མ་མྡོ། །ནུབ་ཏུ་ཀླུ་

བདུད་བྱང་དུ་མ་མྡོ་གདྡོན། །ཤར་ལྷྡོར་གྲི་བྡོ་ལྷྡོ་ནུབ་བཙན་བདུད་དང་། །ནུབ་བྱང་

སིན་པྡོ་བྱང་ཤར་ས་བདག་གདྡོན། །འད་བའི་གཟུགས་ཀིས་གདྡོན་གི་ངྡོས་བཟུང་

བ། །ཕི་མ་རྒྱུད་ཀི་ཆུ་མདྡོའི་ལེའུ་ལྟྡོས། །འྡོ་མ་ཆུ་གཏིང་སྡོང་ན་འཆི་ཆུ་ཡིན། །མེ་

ཡིས་ཕ་ཁུ་མེས་གསུམ་བརྩི་བར་ཡྡོགས། །རྒྱས་པ་ཚེ་རྩིས་ཉིད་དུ་བལྟ་བར་

གིས། །རྩ་རྣམས་འགེལ་ཞིང་བུག་དང་ཆད་པ་དང་། །ཐལ་མདྡོག་ལང་ནག་འཐྡོར་བ་

ཤི་རྩ་ཡིན། །གསྡོ་བའི་ཐབས་ལ་སྔགས་དང་སན་གཉིས་ཏེ། །ཚ་བའི་ནད་རིགས་

ཀུན་ལ་ཅུ་གང་དང་། །གུར་གུམ་གི་ཝང་བྡོན་པྡོ་སུམ་སྦྡོར་སྟེང་། །དེ་སྟེང་སིང་ལ་ལི་

ཤི་གྡོར་ཅུ་གང་། །མཆིན་པར་གུར་གུམ་མཁལ་མར་སུག་སེལ་དང་། །ཕྡོ་མཚེར་ཀྡོ་

ལ་ཀ་ར་སྦར་བ་བཏང་། །ཡང་ན་བཟང་དྲུག་སྟེང་དུ་གི་ཝང་སྦར། །དྡོན་སྣྡོད་ཁ་འཛིན་

བྱེད་ཅིང་ཚ་བ་སེལ། །གཉན་ཤས་བྱུང་ན་ག་རྩི་གུ་གུལ་བསྣན། །ཡང་ན་རིགས་ལྡན་

གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲྡོལ་ནི། །བསིལ་གསུམ་ཙནྡན་དཀར་དམར་ལི་ག་དུར། །ག་རྩི་གུ་

གུལ་འཛིན་པ་ཨ་རུ་ར། །རུ་རྟ་མཚལ་དང་ཤིང་མངར་སྡོ་ལྡོ་དང་། །ཀ་ར་སྦར་བ་རི་

ཐང་མཚམས་སུ་ནི། །ཨ་གར་ཛཱ་ཏི་སེ་ཏྲེས་སྡོག་ཐལ་སྦར། །བྱིས་པའི་ཚ་བའི་ནད་

རིགས་མཐའ་དག་ལ། །སེབ་མཆྡོག་བདུད་རྩི་དཔའ་བྡོ་ཀུན་ཐུབ་ཡིན། །གྲང་བའི་

ནད་རིགས་ཀུན་ལ་སེ་འབྲུ་དང་། །ཤིང་ཚ་སུག་སེལ་པི་ལིང་གུར་གུམ་དང་། །ཡུངས་

བ་ཁ་རུ་ཚ་སྦར་བུ་རམ་གིས། །ཁ་བངས་བྱིན་པས་འཕྲལ་དུ་བདེ་བ་སྟེར། །གྲང་ནད་

བཅྡོས་པ་ཚ་གྲང་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །རྟགས་ནི་བྲང་རྒྱས་གཡས་གཡྡོན་ཡྡོ་

ནའམ། །དབུགས་རྒྡོད་མཆུ་འཆང་ཤ་མདྡོག་ལྡོག་པ་དང་། །ཚ་གྲང་གང་ཡིན་རྣ་རྩ་
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ལེགས་པར་བརྟགས། །ཚ་ཤས་ཆེ་ན་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲྡོལ་སྟེང་། །ཨ་ཕག་གཟེར་

འཇྡོམས་གྲི་ཤ་བསེབས་པ་བཏང་། །ཕིང་དཀར་སྟེང་དུ་ནས་ཀི་གཡུང་དྲུང་བྲིས། །དེ་

ཡི་སྟེང་དུ་བྱིས་པ་གན་རྐྱལ་གཞག །ཆུ་གྲང་ཕྡོར་གསུམ་བྲང་གི་སྟེང་དུ་འཕར། །དེ་

ནས་བྲང་གི་སྟེང་དུ་བལ་འདབ་གཞག །དེ་སྟེང་རེའུ་ལུག་དྡོད་པ་ཆུས་བཀང་

བཞག །དེ་སྟེང་རང་ཐག་ཡ་ལྡོ་དར་བུས་གཞག །རྟེན་འབྲེལ་སིང་པྡོ་ཉེར་གཅིག་

བཟླས་པའི་ཚེ། །བཞག་པ་དེ་ནས་ཕྡོ་ལ་མདའ་ཡིས་མཐུར། །དགུ་སྒིལ་མྡོ་ལ་འཕང་

གིས་དེ་བཞིན་བྱེད། །ཚ་ཤས་ཆུང་ན་བྱིས་པ་རང་མཚོན་གིས། །འཇལ་བའི་ཨན་

སྟྡོང་ནས་བཟུང་མཚོན་རེའི་མཚམས། །སྐེར་ཚུགས་བྱས་པས་འཕྲལ་དུ་བདེ་བ་

སྟེར། །ཁ་ནད་ཁ་ནང་ཐྡོར་བ་ཕྲན་བུས་ཁབ། །བྡོན་པྡོ་གསུམ་སྟེང་ག་རྩི་བསྣན་པ་

བཏང་། །རམ་དང་ག་རྩི་བཏབ་ལ་ཁ་ནང་བྱུག །བྱིས་པ་ཚ་གྲང་ནད་ལ་འཁྲུ་སྐྱུག་

ན། །སྐབས་དང་སྦར་བའི་སན་སྟེང་ཁ་ཚར་བཏབ། །འཁྲུ་ན་དམ་མཁིས་སྐྱུག་ན་

འབྲས་ཁུས་ཕུལ། །ཐྡོ་རེངས་སྐར་ཆུའི་ནང་གི་རེའུ་ནག་བདུན། །བངས་ལ་ལག་པས་

མ་རེག་སྔགས་འདི་སྟྡོང་། །བཏབ་ལ་ཕི་དམར་ནང་ནག་རས་ནང་དིལ། ། འཁྲུ་ན་སྐེད་

པ་སྐྱུག་ན་སྐེ་ལ་གདགས། །ཨྡོཾ་ནི་རེ་སིང་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །ཟབ་དང་མི་ཟབ་ལག་ཏུ་ལྡོངས་

ལ་ལྟྡོས། །གདྡོན་གི་བཅྡོས་ཐབས་སྤི་བཅྡོས་གདྡོན་ཆེན་མདྡོས། །བཏང་ཞིང་གང་

འཚམས་སྔགས་དང་སྲུང་བ་གདགས། །མི ་ཁ་བྱུང་ན་གྲུམ་པའི ་སེར་མྡོ ་

གདགས། །གཅེས་བཤད་མཛེས་པའི་འཁྡོར་ལྡོ་ཆེར་ཟབ་འདི། །བྱེད་པྡོ་སཱ་མུ་ད་ཡི་

མིང་ཅན་གིས། །བཀྡོད་པས་དགེ་འདིས་འགྲྡོ་ལ་ཕན་ཐྡོག་ཤྡོག །སར་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །བཤལ་གི་ལག་ལེན་རྡོ་རེ་ཕ་ལམ་བཞུགས་སྡོ། །

༄༅། །རིང་ནས་དགེ་ཚོགས་རྣམ་མང་ཉེར་བསགས་པའི། །ཐུབ་དབང་ཁྡོད་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རྣམས་ལ། །ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་འགྲན་པར་སུ་ཡིས་ནུས། །སྐྡོན་ཀུན་

སངས་ཤིང་ཡྡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པ། །ལྷ་མིའི་འདེན་པ་དྡོན་ཀུན་གྲུབ་པ་རྒྱལ། །ནད་

ཀུན་རྩ་ལྟྡོའི་ལམ་ནས་སྦངས་པ་ཡི། །ལག་ལེན་གཅེས་བསྡུས་རྡོ་རེ་ཕ་ལམ་བྲི། །དེ་

ཡང་དང་པྡོ་རྩ་བཤལ་ལག་ལེན་ནི། །བྱང་བ་དམར་ཁ་གཟུགས་ཆུང་མཆྡོག་ཡིན་

ཞིང་། །དམར་ཁ་ཆེ་དང་སེར་ཁ་དམན་པ་ཡིན། །རྡོག་པྡོ་ཚིག་བཤལ་གདྡོན་བཤལ་

སྐབས་མ་གཏྡོགས། །བཏང་མི་རུང་ཞིང་དང་པྡོ་སྦྡོར་ཐབས་ནི། །བར་གཤྡོག་ལྡན་པ་

མགྡོ་རྐང་ཚང་བ་ནི། །ཉེར་ལྔ་བཏང་དགྡོས་དེ་ཡི་གཉེན་པྡོ་ནི། །བྱང་བ་བཅུ་རེར་ཆ་

གའི་མགྡོ་བྡོ་རེ། །འཇམ་རྩ་བཙལ་དུག་དབྱུང་ཤིང་མངར་སེབ་གནད། ། ཡང་ན་ཆུ་

སྦུར་ཝ་ཡི་གྲྡོག་པུ་བསེབ། །སྦར་ཚུལ་རྒྱ་ཚྭ་སིག་སིན་གུར་གུམ་དང་། ། མཚལ་

དང་ཧ་ཤིག་ཚ་ལ་རྩི་བཞིན་བཏགས། །གཙོ་བྡོ་ཡིན་ནྡོ་དེ་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ནི། ། མགྡོ་བྡོ་

ཐིག་བསགས་ཅིས་ཀང་མ་ཕན་ན། །ཤིང་མངར་གསང་སན་རྒྱལ་པྡོ་སྦར་ལ་

བཏང་། །

༈ གཉན་འགྲམ་མཁལ་གཟེར་རིགས་ལ་ཤུག་ཚེར་དང་། །དངུལ་ཆུ་མཁལ་

མ་ཞྡོ་ཤ་བསེབས་ལ་བཏང་། །མྡོ་ནད་ཁག་སྐེམ་བུ་སྣྡོད་སྐྡོན་རིགས་ལ། །བ་སྤྲུ་འྡོལ་
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མྡོ་སེ་དང་མཛེ་ཚ་དང་། །རྒྱ་རུ་ཕང་མའི་འབྲས་བུ་སྟར་བུ་དང་། །མེད་འབྱིན་སྦང་

བཏང་མྡོ་ནད་མ་ལུས་འཇྡོམས། །རྩ་ནད་ཀུན་ལ་ཤིང་མངར་བསེབས་པ་

བཏང་། །ཁག་ནད་ཀུན་ལ་སྟར་བུ་བསེབས་པ་བཏང་། །བུ་རྡོ་འདྡོན་ན་སྡོལ་གྡོང་

བསེབས་པ་བཏང་། །བཏང་ཐབས་ལག་ལེན་གཟའ་སྐར་ལེགས་པར་བརྩི། །རིང་པའི་

སྔྡོན་འགྲྡོ་འབྲས་བུ་གསུམ་གི་ཐང་། །ཞག་གསུམ་སྔྡོན་ནས་བཏང་ཞིག་དལ་བར་

འདུག །གཡེར་མ་ཤིང་མངར་ཐང་ཡང་བསེས་ཏེ་འཐུང་། །ཉེ་བའི་སྔྡོན་འགྲྡོ་བཏང་

བའི་སྔ་ཉིན་དེར། །མཁན་པ་སྦང་ལ་ཁུ་བ་དྡོན་མྡོ་ཡི། །ལུས་ཀུན་དག་པར་བཀྲུས་ལ་

སང་སྡོས་ནི། །མར་སྦར་ལུས་ཀུན་བྱུགས་ལ་མཚན་མ་མཉེ། །གཡེར་མ་ཉི་དགའི་

ཐང་གིས་རྩ་ཁ་དབྱེ། །ལུག་གི་སེ་བ་རུས་དང་མཇུག་ཆུང་དང་། །སེ་ལྡོང་བརྡུངས་

པའི་ཁུ་བ་བཏྡོན་པའི་ནང་། །ལྕམ་པའི་ལྡོ་མ་ཚ་གཡེར་བཏབ་པ་འཐུང་། །འདེབས་

པའི་སྔྡོན་དུ་སུག་སེལ་སིག་སིན་དང་། །ཁུ་བྱུག་རྩ་དང་ལྕམ་འབྲས་སྦར་བའི་ཕི། །སྣ་

ཁིད་ཡིན་པས་སྔྡོན་དུ་བཏང་བ་དང་། །དེ་ཉིད་ལྟྡོ་འཇག་ཙམ་དུས་བཤལ་སན་

བཏང་། །བར་དུ་མདུང་སན་རྒྱ་ཚྭ་སིག་སིན་དང་། །དེ་ཡང་བྱིན་འབེབས་བདེན་

བདར་གཟུངས་སྔགས་འདྡོན། །རིལ་བུ་ལྔའམ་བདུན་སྡོགས་བཅད་ཅིང་

བཏང་། །བར་དུ་མདུང་སན་རྒྱ་ཚྭ་སིག་སིན་དང་། །ལི་ཤི་མཚལ་དང་ལྕམ་པ་སྦར་

བའི་ཐང་། །ལྕགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡང་ཡང་བསེབས་པར་བྱ། །ཁག་དང་ཆུ་སེར་སྤུ་དང་

རེའུ་སྡོགས། །ནད་རྣམས་སྦྡོང་ཞིང་ཆུ་ལམ་འགག་གྱུར་ན། །མཉེ་ཞིང་ཕྡོ་འཕུར་དང་

མྡོ་བཞྡོ་བ་གཅེས་པ་ཡིན། །ཆང་སིང་དྡོན་མྡོའི་ལྕགས་ནི་མང་དུ་བཏང་། །བྱེ་མ་ཡྡོས་

སྡོགས་དྡོན་མྡོའི་དུག་གིས་བདུག །འྡོག་ཏུ་སྣྡོད་བཟང་གྡོས་ནི་དྡོ་བར་གཡྡོག །ཡང་
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ན་གནམ་ལྕགས་ཟིལ་བ་འདི་ལྟར་བྱ། །དངུལ་ཆུ་མུ་ཟི་བྱང་བ་རྒྱམ་ཚྭ་དང་། །རྒྱ་ཚྭ་

རེ་རལ་ག་རྩི་གུར་གུམ་དང་། །ཤུག་ཚེར་བཅས་པ་རྩ་སྦང་ཁྡོ་ན་ཡིན། །རྩ་ལྟྡོ་སྦྲག་ན་

རྒྱམ་ཚྭ་དྡོར་བའི་ཚབ། །ཐར་ནུ་བསྣན་པ་མན་ངག་ཟབ་ཁད་ཡིན། །

༈ ལྟྡོ་བཤལ་དང་པྡོ་དེད་དཔྡོན་ལག་ལེན་ནི། །ཐར་ནུ་སྟེན་དུས་བརྒྱས་པ་

ལེགས་པར་སྐྡོམ། །བ་གཅིན་ནང་དུ་བཙོས་ལ་ཁུ་བ་བསྟིམས། །ཁཎ་ལེགས་པར་

བྱས་ལ་སྣྡོད་དུ་འཆང་། །དུར་བྱིད་གཤགས་ལ་ནང་གི་ཤིང་རྐང་དྡོར། །དནྡ་པགས་

ཕུང་ཁ་བཀས་དེ་ནང་གི །ལྕེ་དང་མཚམས་ཤུན་དཀར་པྡོ་དྡོར་བ་ཡི། །དུར་བྱིད་དནྡ་

གཉིས་པྡོ་ཡྡོས་ཚན་དཀིལ། །དལ་ཙམ་བཅུག་པས་དུག་དང་བྲལ་བར་འགྱུར། །ཤི་

ཁཎ་མར་ཁུའི་ནང་དུ་བཙོ། །དེ་བཞི་དེད་དཔྡོན་དམ་ནི་གཙོ་བྡོ་ཡིན། །དེད་དཔྡོན་

བཞི་ཀ་ཚོགས་ན་ལྟ་ཅི་སྡོས། །འདི་སྟེང་གནད་ཀི་མན་ངག་བདུན་བསེབ་དགྡོས། །མི་

རུས་ལ་བཀྵ་ར་བསེབས་པ་ཡིས། །ཙམ་པ་མི་འཁྲུ་ནད་རྣམས་སྦྡོང་བར་བྱེད། །བ་སྤུ་

སེབས་པས་སྦྲུམ་མའི་བུ་མི་འཆྡོར། །ཆུ་མ་རྩི་དང་བསེབས་པས་སྐྱུག་མི་

སིད། །དངུལ་ཆུ་དུང་ཐལ་རྒྱ་ཚྭ་བསེབས་པ་ཡིས། །མི་སྐྱུག་མི་འགིང་མྱུར་དུ་

འབེབས་པར་བྱེད། ། མྡོང་རྩི་སྦྲས་དང་བསེབས་པས་འབྱམས་མི་སིད། །དི་ཆུ་ཆུ་

རུག་བསེབས་པར་ཆུ་མི་གནྡོད། །ཅེས་པ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པས་མན་ངག་

བསེབས། །ཚ་ལ་ཨ་རུའི་རྩེ་མྡོ་ཁྡོན་བུ་དང་། །བང་དཀར་གསེར་མེ་དངུལ་ཆུ་ཏིག་

ཏ་བསེབས། །མཁིས་པའི་ནད་རིག་ཚ་གྲང་མཐའ་དག་སྦྡོང་། །སྟར་བུ་དུང་ཐལ་སྦྲུལ་

ཤ་བྱང་ཚ་བསེབས། །འདུས་ནད་སྨུག་པྡོ་སྣྡོད་ཞུགས་ཐམས་ཅད་སྦྡོང་། །ཚ་ལ་རྒྱམ་

ཚ་པི་ལིང་སྦྲུལ་ཤ་དང་། །སྟར་བུ་བུལ་ཏྡོག་བསེབས་པས་མ་ཞུ་བ། །གསར་རིང་
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ཀུན་དང་དུག་ཐབས་བསེབས་པས་སྦྡོང་། །ཟངས་དེག་དྡོང་ག་འབུ་སྐྡོག་ཆུ་མ་

རྩི། །སིག་སིན་ཁྡོན་བུ་སྔྡོན་བུ་ལྕམ་པའི་འབྲུ། །བྱང་བ་ཨ་རུའི་རྩེ་མྡོ་སེད་དཀར་

བ། །བསེབས་པས་དམུ་ཆུའི་ནད་རྣམས་སྦྡོང་བར་བྱེད། །དེད་དཔྡོན་དུར་བྱིད་ཐར་

ནུ་གཉིས་ཀི་སྟེང་། །བཙན་དུག་ག་རྩི་གུ་གུལ་གྲི་ཤ་དང་། །རེ་ལྕུག་ཤུ་དག་ཆུ་རྩ་གི་

ཝང་དང་། །ཅུ་གང་ཨ་རུའི་རྩེ་མྡོ་སྦར་བ་དིལ། །དག་པྡོ་བཅུ་གསུམ་ དག་པྡོ་བཅུ་གསུམ་

ལ་སན་གཅིག་མི་ཚང་བ་གུར་གུམ་ཡིན་ཞེས་པ་མཁས་པ་འགའ་རེས་གསུངས། ཞེས་བྱའི་སྦྡོར་བ་

ནི། །ཚ་བ་གཉན་རིགས་སྤི་དང་ཁད་པར་དུ། །བམ་རིམས་ནད་ཀུན་དག་པྡོའི་ལམ་

ནས་སྦྡོང་། །ཐར་ནུ་སུམ་གཉིས་ཧྡོང་ལེན་ཆུ་རྩ་དང་། །རེ་ལྕག་སྟག་སྐ་ག་གུར་ཤུ་

དག་དང་། །འབྲུག་རུས་སྦར་བ་གཉན་རྒྡོད་མ་ལུས་སྦྡོང་། །

༈ སྤྲུ་ནག་ག་རྩི་མུ་ཟི་གུ་གུལ་དང་། །ཤུ་དག་སན་ཆེན་ལྡྡོང་རྡོས་ཨ་རུ་

མཚུར། །སེར་ནག་གཉིས་བསེབས་བྲག་ཞུན་ཐང་གིས་ཕུལ། །གཉན་ཚད་སྤི་བཤལ་

ཁ་ལ་རྒྱས་འདེབས་ཏེ། །ཁད་པར་གཟེར་གི་རིགས་པ་བསྔགས་པ་ཡིན། །ཐར་ནུ་

གཙོར་སྡོས་དེ་སྟེང་ཨ་རུའི་རྩེ། །རེ་ལྕག་མེ་ཏྡོག་གསུམ་གིས་གཉན་གཟེར་

བཤལ། །ཁྱུང་ལྔའི་སྟེང་དུ་བྱང་ཁ་རྒྱ་ཚྭ་དང་། །མཚལ་དཀར་སིག་སིན་ཚ་ལ་སྡོས་

ཐལ་པྡོ། །བསེབས་པས་གཉན་ནད་འབྲས་རྣམས་སྦྡོང་བར་བྱེད། །བཙན་དུག་གུར་

གུམ་ཅུ་གང་ག་རྩི་དང་། །གྲི་ཤ་གུལ་ནག་རེ་ལྕགས་ཆུ་རྩ་བསེབས། །རི་གཟར་རབ་

སྦྡོང་ནག་པྡོ་སུམ་འཁིལ་སྦྡོང་། །དེད་དཔྡོན་ཐར་ནུ་བཙན་དུག་རྒྱ་ཚྭ་དང་། །འཛིན་

པ་ག་རྩི་གུ་གུལ་ཤུ་དག་དང་། །སྟག་ཤ་སྤྲུ་ནག་བསེབས་པས་རྣམ་རྒྱལ་དགུ །གཉན་

ནད་ཁ་མེད་ལ་སྡོགས་སྦྡོང་བར་བྱེད། །ཟངས་ཐལ་ཚ་ལ་ཤིང་མངར་རྒུན་འབྲུམ་
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དང་། །རྒྱ་ཚྭ་ཤིང་ཚ་བསེབས་པ་སྟར་བུ་ཡི། །ཁུ་བས་ཕུལ་བཏང་གྡོ་རྣག་མ་ལུས་

སྦྡོང་། །འྡོལ་མྡོ་སེ་དང་བ་སྤྲུ་མཛེ་ཚ་བསེབས། །མྡོ་ནད་མ་ལུས་སྦྡོང་བར་བྱེད་པ་

ཡིན། །ཁ་བསྒྱུར་སུམ་ཅུ་ཕི་མ་རྒྱུད་དུ་ལྟྡོས། །བཏང་ཐབས་གྡོ་བུར་མིན་པའི་ནད་

རིགས་ལ། །ཨ་རུའི་རྩེ་མྡོ་ལྕུམ་རྩ་ཆུ་མ་རྩི། །རྒྱམ་ཚྭ་པི་ལིང་བསྡུས་ཐང་དྡོ་འཇམ་

དང་། །ཟ་ཚོད་རྡོར་མེད་བཏང་བས་ནད་གཞི་སྡོང་། །འཁྲུ་དང་འཁྡོག་དང་ཅི་ཡང་མེད་

དང་གསུམ། །དེད་དཔྡོན་བཞི་པྡོའི་ཐུན་ཚོད་དེ་དད་དཔག །བཏང་དུས་བདེན་པ་

བརྡོད་ཅིང་གཟུངས་སྔགས་བགྲངས། །སན་བཏང་ཆུ་གྲང་ཁ་བཀྲུས་འགུལ་སྐྡོད་

སང་། །སྐྱུག་དྡོག་སྐྱུག་གཅྡོད་བྱ་ཐབས་སྔགས་ལེར་ལྟྡོས། །རྒྱུ་མ་འཁྡོག་ན་ཆུ་ཁྡོལ་

ཅུང་ཟད་བཏང་། །གཉིས་གསུམ་འཁྲུ་ན་ལྕགས་ཀིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ། །སྟྡོང་གཟེར་

མ་ཆག་སན་མ་ཞུ་བ་ཡིན། །རྒྱམ་ཚྭ་པི་ལིང་ཁུ་བ་བཏང་བས་འཇྡོམས། །བཤལ་

རེས་གཟེར་ན་འབྲས་བཙོས་ཁུ་བ་དྡོར། །མར་དཀར་ཨན་ཙམ་བཏབ་པ་བྱིན་པས་

སེལ། །ཁྡོག་ནད་ཀུན་ལ་དེ་རེས་ཟས་སྤྡོད་གཟབ། །མ་གཟབ་སྣྡོད་བཀྲུས་ནང་དུ་

དུག་གཡྡོས་འད། །བཤལ་འབྱམས་གྱུར་ན་མི་དང་འབྲུག་གི་རུས། །དྡོམ་མཁིས་

བཏབ་བཏང་ཆད་པར་ལག་ལེན་ཡིན། །མགྡོ་བཤལ་ཚིགས་བཤལ་བྱ་བའི་ལག་

ལེན་ནི། །བྱང་བ་བར་གཤྡོག་ལྡན་པ་ཉི་ཤུ་གཅིག །རྒྱ་ཚྭ་སྲུབ་ཀ་ལྕེ་ཚ་དབྱེ་མང་

དང་། །ཆུ་སེར་སན་གསུམ་ཅྡོང་ཞི་རྒྱ་མཚལ་དང་། །མདུང་རྩེ་གངས་ཐིགས་ཆུ་རུག་

ནག་པྡོ་དང་། །ཨ་ཝ་ནི་ལ་ཐྡོད་ཁ་སྦར་བའི་ཕེ། །སྦང་མ་བཙིར་བ་ཤུན་དྡོར་དེ་དང་

སྦར། །མགྡོ་གྡོ་ཡིན་ན་སྐྲ་བཞར་སུག་པའི་ཆུས། །ཚིགས་དང་མགྡོ་བྡོ་ན་ས་བཀྲུས་

ནས་སུ། །དེ་སྟེང་སན་འབྱར་སབ་མཐུག་ཤྡོག་བུ་ཙམ། །དེ་སྟེང་སྦང་མ་རླྡོན་པ་སྡོར་
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གང་གཞག །དེ་སྟེང་ཕིང་པ་ཆུར་སྦང་དཀྲིས་ནས་སུ། །སན་སྐམ་གྱུར་ན་ཆུ་སེར་མི་

དངས་པས། །འཕིང་པའི་སྟེང་དུ་ཆུ་ཡི་ཡང་ཡང་བྲན། །ཞག་གཅིག་བཞག་ལ་ཆེས་

གསལ་ཤིང་མངར་གི། །ཁུ་བས་ལེགས་པར་བཀྲུས་ལ་ཆུ་བུར་རྣམས། །རུས་སྡོའི་

གཏྡོལ་ལ་ཆུ་སེར་བྱུགས་པར་བྱ། །ཁག་རླུང་སྟྡོང་ཚང་བཤལ་ལ་འདི་ལྟར་བྱ། །ཨར་

ནག་ལི་ཤི་ཛཱ་ཏི་ལྒ་སྐ་དང་། །རྒྱམ་ཚྭ་ཨ་རུའི་མཆུ་དང་རྒྱ་ཚྭ་དང་། །འྡོལ་མྡོ་ཐར་ནུ་

དུར་བྱིད་ཤྡོག་ཤིང་དང་། །ཆ་སྡོམས་དར་མའི་གྲི་སིང་ཐུན་ལྡོག་བསྐེད། །རླུང་ཁ་

མཐྡོ་ན་རྩི་ཆེན་གྡོ་སྡོད་དང་། །མཁིས་པར་གསེར་མེ་དུག་ཉུང་བད་ཀན་ལ། །ལྕུམ་

དཀར་རྩ་བ་གང་ཤས་ཆེ་བ་བསྣན། །སིང་ཞྡོ་ཤ་ཆེན་ཁ་ཚར་བཏབ་པ་དེ། །བུ་རམ་

རིལ་བུ་བསྒིལ་བ་ཆང་གིས་དབུལ། །གཉིས་གསུམ་འཁྲུས་ནས་རུས་ཁུའི་ལྕག་གིས་

ཕུལ། །ཨ་ཧྡོ། གསྡོ་རིག་ཞི་འཐུང་རུས་ཁམས་ལས་གྲུབ་པའི། །བཤལ་གི་ལག་

ལེན་རྡོ་རེ་ཕ་ལམ་འདིས། །ནད་རིགས་མ་ལུས་ཐྡོགས་མེད་གཅྡོད་པར་ནུས། །དེ་

ཕིར་འཚོ་བྱེད་རྣམས་ཀི་ལག་ཏུ་འཆང་། །འདི་ཡི་བྱེད་པྡོ་རིག་བྱེད་སྨ་བ་པྡོ། །སཱ་མུ་

ད་ཡི་མིང་ཅན་གཡར་ཁལ་བ། །གང་དེས་སྡོབ་དཔན་ཞལ་ཤེས་ཇི་བཞིན་དུ། །བཀྡོད་

པའི་ཡི་གེ་བ་ནི་རཏྣའྡོ། །ཕན་ཐྡོགས་པར་གྱུར་ཅིག །སར་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །སན་མར་གི་ལག་ལེན་བཅུད་དུ་བསྡུས་པ་བདུད་རྩི་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྡོ། །

 ༄༅། །ཆྡོས་སྐུ་ཀུན་གསལ་འཇྡོ་སེག་མཐའ་བྲལ་ངྡོས། །ལྡོངས་སྐུ་སྡོས་ཀི་གང་

པྡོ་ཆེར་བཞེངས་པ། །སྤྲུལ་སྐུའི་ཆར་རྒྱུན་འགྲྡོ་བའི་འཛིན་མ་ལ། །ཕན་བདེའི་དབྱིག་

སྡོལ་དྡོན་ཀུན་གྲུབ་པ་རྒྱལ། །རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲྡོ་གཅིག་འདུས་མཎ་ད་ར། །པད་

རག་མདངས་འཛིན་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་གྲགས། །སན་བཅུད་གསང་ཆེན་བསྟན་

མཛད་དཔལ་ལྡན་འཕྲེང་། །རྟག་ཏུ་བསྟེན་ནྡོ་སིད་ཞིའི་བཅུད་ཀུན་སྡོལ། །བཀའ་དང་

བསྟན་བཅྡོས་རྒྱ་མཚོ་ལས་འྡོང་པའི། །སིང་པྡོ་བཅུད་ཀུན་འདུས་པའི་བདུད་རྩི་

འདི། །མཐའ་ཡས་འགྲྡོ་བའི་གསྡོས་སུ་ཁྡོ་བྡོས་སྦིན། །སྐལ་ལྡན་དྡོན་གཉེར་རྣམས་

ཀི་སིམ་པས་ལྡོངས། །སན་མར་བྱ་ཚུལ་ལག་ལེན་མི་འད་བར། །མཁས་རྣམས་

བཞེད་ཚུལ་ཐ་དད་སྣང་ལགས་ཀང་། །འདི་ནི་ཆེས་ཟབ་སྡོབ་དཔྡོན་ལག་ལེན་

ལྟར། །གསལ་བར་བཀྡོད་པ་དེ་ཡང་བྱ་ཚུལ་ནི། །དང་པྡོ་སན་ཁུ་འདྡོན་པ་འདི་བཞིན་

བྱ། །ཤུག་འབྲས་བ་ལུ་མཚེ་དང་མཁན་པ་བཞི། །ཨ་བར་སྐྱུར་གསུམ་གངས་ཐིགས་

མ་ནུ་དང་། །སེ་ཏྲེས་ཀནྡ་ཀ་རུ་ལྒ་སྐ་བཅས། །ཁུ་བུ་སུམ་གཉིས་བསྡུས་ལ་དེ་ཚད་

ཀི། །འབྲི་མཛོ་ ར་ལུག་གི་འྡོ་མ་འདེས་མི་རུང་། བརྒྱ་ཡི་འྡོ་མ་བཅུ་འགྱུར་སྦར། །སྣྡོད་དུ་

བསྐྡོལ་ལ་བར་མ་ཆད་པ་འཕར། །ཁྡོལ་ནས་འབྲི་མཛོ་བརྒྱ་ཡི་མར་གསར་པ། །འྡོ་མ་
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སྐྡོགས་རེ་མར་སང་ལྔ་རེའི་ཚད། །དེ་ཉིད་ཕུན་འགྱུར་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ནི། །འྡོ་མ་

སྐྡོགས་བཅུ་མར་སང་ལྔ་བཅུ་དང་། །ཉེར་ལྔ་ཐྡོབ་པ་དེ་བཞིན་རྩིས་པས་འཐུས། །འྡོ་

མ་ཁྡོལ་ནས་མར་གཏུབ་ལག་པ་ཙམ། །འཕེན་ཞིང་དེ་ཉིད་སྔ་མ་མ་ཞུ་བར། །འཕར་

ཞིང་སྔ་མ་མ་ཞུ་ཕི་ནས་མར། །འཕེན་དུ་མི་རུང་འྡོ་མ་རུལ་བས་གཟབ། །དེ་ནས་

མར་རྡོགས་མེ་ནི་དལ་བུས་བཏང་། །ཐང་གི་བཅུད་ནི་འྡོ་མར་ཐིམ་པ་དང་། །འྡོ་

བཅུད་མར་ལ་ཐིམ་པ་དེ་ཡི་ཚེ། །མར་ཁུ་སྟེང་དུ་སིལ་གི་ཐྡོན་ནས་འྡོངས། །དེ་ནས་

མི་འཕར་ཁྡོལ་བ་མ་ཆད་ཙམ། །མ་གཏྡོགས་མེ་ཆེ་དག་ན་ཚིག་པས་སངས། །དེ་

ནས་མཛུབ་མྡོ་མར་ཁུའི་དཀིལ་དུ་བཙུག །ཚ་རེག་མེད་ན་མེ་བཅད་མར་ཁུ་

བཞུར། །འྡོ་རྡོ་དྡོར་ལ་མར་ཁུ་མ་གྲང་གྡོང་། །བུ་རམ་ཀ་ར་སྦྲང་རྣམས་འདེབས་དུས་

དེ། །ས་ཡི་དངས་མ་བྲག་ཞུན་ཤ་ཡི་གསྡོས། །རྡོ་ཡི་དངས་མ་ཅྡོང་ཞི་རུས་པའི་

གསྡོས། །ཤིང་གི་དངས་མ་བུ་རམ་སྟྡོབས་ཀི་གསྡོས། །མེ་ཏྡོག་དངས་མ་སྦྲང་རྩི་

མདངས་ཀི་གསྡོས། །རྩི་ཡི་དངས་མ་མར་དཀར་བཅུད་ཀི་གསྡོས། །ཤུག་འབྲས་བ་

ལུ་མཚེ་དང་མཁན་པ་བཞི། །དགུན་མི་སྐམ་པ་ཚེ་ཡི་གསྡོས་སུ་འགྱུར། །འདི་དགུའི་

བཅུད་ལེན་སྡོག་གཅྡོད་ནད་དགུ་གྲྡོལ། །རྒས་པའི་རྟགས་ནུབ་བཅུ་དྲུག་ལྟ་བུའི་

ལུས། །སེངྒེའི་རྩལ་ལ་གང་པྡོ་ལྟ་བུའི་སྟྡོབས། །ར་བྱའི་མདངས་ལྡན་མགྡོགས་པ་

ཅང་ཤེས་རྟ། །ཚེ་སྡོག་ཉི་ཟླ་གཉིས་དང་མཉམ་པར་གསུང་། །གཞན་རྣམས་བཅུད་

ལེན་སྐབས་ཡིན་འདིར་མི་དགྡོས། །བུ་རམ་སྡོར་ཞིང་གྲི་ཡིས་ལེགས་པར་

བདར། །ཤ་སྤུ་སྤུང་འད་བྱས་ལ་ཀ་ར་བརྡུངས། །སྦྲང་ནི་ཆང་གི་ནང་དུ་བསྐྡོལ་ཏེ་

དཀྲུག །རྣག་དི་བྲྡོ་དུས་མེ་བཅད་ལག་པ་ཡིས། །འཛིན་ནུས་ཙམ་དུས་ལག་པར་
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མཉེད་ལ་འཐེན། །སྐག་ནས་ཞིབ་པར་བརྡུང་ལ་དེ་གསུམ་པྡོ། །གྡོང་གི་མར་ཁུ་དྡོད་

ཡྡོད་ཙམ་དུ་བཏབ། །དེ་ནས་ཁ་བསྒྱུར་སན་འདེབས་འདི་ལྟ་སྟེ། །རླུང་ལ་ལི་ཤི་ཉེར་

ལྔ་ཕེ་མ་འདེབས། །མར་སང་རེ་ལ་སན་ཐུན་བཅུ་རེའི་ཚད། །ཡིན་ནྡོ་སྡོག་རླུང་

རིགས་ལ་འདི་བཞིན་བྱེད། །གྡོང་གི་ཐང་གཞན་མི་དགྡོས་སིང་ཞྡོ་ཤ །བརྒྱ་ཕྲག་

བརྡུང་བའི་ཁུ་བ་སུམ་གཉིས་བསྡུས། ། དེ་ནས་འྡོ་མ་བླུག་སྡོགས་གྡོང་དང་འད། །ཕེ་

མ་ཨ་གར་བརྒྱད་དང་སྡོ་ལྔ་སྡོགས། །གང་བབ་རིགས་པས་དཔྱད་ལ་འདེབས་པར་

བྱ། །གྡོ་བ་སན་མར་དགྡོས་ཚེ་ཙནྡན་བརྒྱད། །གསང་སན་བཅས་པ་དགུ་ཡི་ཕེ་མ་

བཏབ། །འགྲེམ་རིགས་སྡོག་རླུང་ནད་ལ་བཙན་དུག་གི། །སན་མར་བྱེད་ན་ཁྱུང་རྒྡོད་

དག་པྡོ་བཏབ། །ཆུ་སེར་གྲང་བའི་རིགས་ལ་སན་མར་ནང་། །དངུལ་ཆུ་བཅྡོ་བརྒྱད་

འདེབས་ཤིང་བྱིས་པ་ཡི། །སེར་རིགས་གྲང་ནད་ཀུན་ལ་སེ་འབྲུ་ལྔ། །གྡོང་མྡོའི་ཤ་

སྐམ་འདེབས་ཞིང་གྲང་རླུང་གིས། །ཕཽ་ལྡོང་སྦྡོས་ཞིང་འཁྡོག་ན་ཁ་རུ་ཚྭ། །རྒྱམ་ཚྭ་

བསྣན་པའི་སེ་འབྲུ་ལྔ་པ་འདེབས། ། གསལ་བྱེད་སན་མར་བྱེད་ན་ལྕགས་སྦྲུལ་

གིས། །མགྡོ་བྡོ་དུག་ཕྲལ་མིག་ལྡན་བཏབ་པ་མཆྡོག །འྡོ་མའི་ནང་དུ་རིགས་བཟང་

གསར་པ་ཡི། །མི་ཡི་ནུ་ཞྡོ་བསྣན་པ་མན་ངག་ཡིན། །དེ་ནས་བཅུད་ལེན་བྱ་བའི་

རིམ་པ་ནི། །གྡོང་གི་ས་ བྲག་ཞུན། རྡོའི་ ཅྡོང་ཞི། དངས་མ་རྣམ་གཉིས་དང་། །ལྷ་ཡི་

བདུད་རྩི་རྟག་ཏུ་སེར་པྡོ་ནི། །ཡྡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་ཁག་མཁིས་ཚ་བ་འཇྡོམས། །ཀླུ་

ཡི་བདུད་རྩི་དབང་པྡོ་ལག་པ་ནི། །སན་ནུས་བརྒྱད་ལྡན་ལུས་སྟྡོབས་ཁུ་བ་

བསྐེད། །དང་སྡོང་བདུད་རྩི་ཨ་རུ་གསེར་མདྡོག་ནི། ། ཡྡོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་འདུ་བ་

སྤི་རུ་སྡོམས། །འདི་གསུམ་གཙོ་བྡོར་བྱས་ལ་རྩ་བ་ལྔ། ། བ་རུ་སྐྱུ་རུ་བྲི་ཤ་ཙནྡན་
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གཉིས། །ཨ་གར་རིགས་གསུམ་བཟང་དྲུག་གི་ཝཾ་དང་། །གུ་གུལ་དཀར་ནག་སྦར་

བའི་ཕེ་མ་བཏབ། །ཐྡོད་བཟང་བླུག་ལ་གཞུང་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱ། །རྡོ་ཙ་བྱ་ན་ད་བྱིད་

འབྱུང་ན་རབ། །ཁིམ་བྱའི་ཤ་དང་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་དང་། ། མཆིལ་ཀད་ཏིལ་

དཀར་དབང་ལག་ར་མཉེ་ལ། །ཉེར་ཤིང་བ་སྤྲུ་མི་ཡི་རླིག་འབྲས་དང་། །ཁི་དཀར་

འབྲས་བུ་འྡོ་འཐུང་ར་ལུག་གི །འབྲས་བུ་རེད་ཚད་མ་རུལ་སྐམ་པ་བརྡུངས། །ཕེ་མ་

དང་སྦར་བཅུད་ལེན་སན་མར་ནང་། །གྡོང་བཞིན་བཏབ་པས་སན་མར་བརྟེན་པས་

ན། །ནུབ་རེ་ལ་ཡང་བུད་མེེེད་བརྒྱ་སྤྡོད་ནུས། །ཁི་ལྕེ་ཕྡོ་མཚན་ལྡྡོང་རྡོས་རུ་རྟ་

དང་། །གྡོ་བྡོའི་ཀད་པ་ཕུག་རྡོན་བྲུན་སྦར་བ། །སན་མར་ལ་བཏབ་བུ་མྡོའི་མཚན་

མར་བྱུག །ཆགས་པ་ཆེ་ཞིང་རང་གི་ཆུང་མར་འགྱུར། །ཉ་ཀད་སན་མར་སྦར་བ་བུ་

མྡོར་སྦིན། །ཟྡོས་པ་ཙམ་གིས་སྐད་ཅིག་རང་དབང་མེད། །ཅྡོང་ཞི་ཤིང་མངར་ག་རྩི་

དྡོམ་མཁིས་རྣམས། །སན་མར་སྦར་བ་ཕྡོ་ཡི་འདྡོད་པ་འཕེལ། །གེ་སར་ཨུཏྤལ་སྔྡོན་

པྡོ་སན་མར་སྦར། །ཕྡོ་མྡོ་གཉིས་ཀའི་ལྟེ་བར་བྱུག་པ་ཡི། །སྦྡོར་བ་རེམ་ཞིང་འདྡོད་

པ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ད་བྱིད་མཆིལ་པ་སིག་སིན་གསུམ་པྡོ་ནི། །ཞྡོ་རེ་མཉམ་པའི་

ཕེ་མ་སན་མར་སྦར། །ཟྡོས་པས་ཕྡོ་རྟགས་སྦྡོམ་ཞིང་མཁེགས་པར་འགྱུར། །ཁི་ཡི་

ཕྡོ་མཚན་སྐམ་པྡོ་གུར་གུམ་དང་། །ག་བུར་ཚ་ལ་ཤིང་མངར་ཕུག་རྡོན་བྲུན། །ད་བྱིད་

སྦར་བ་སན་མར་ལ་བཏབ་ཀི། །རྡོ་རེ་ལ་བྱུག་སྦྡོམ་ཞིང་མཁེགས་པར་འགྱུར། །ཧ་

ཅང་ཐལ་དག་བྱང་བུལ་རྒྱ་སྐག་གཉིས། །ཞྡོ་རེ་ཞིབ་བཏགས་ཞུ་མཁན་ཁུ་བ་

བཏབ། །རྡོ་རེ་བཀྲུས་པས་འགྲེང་བ་ཞི་བར་འགྱུར། །ནས་སྔྡོན་རེན་ཕེ་ར་ཐུག་འདེ་

དང་སྦར། །འྡོ་མ་ལ་བཏབ་འཐུང་ཞིང་བྱུག་པ་ཡི། །བྡོང་བུ་ལྟ་བུར་ཀེར་འགྲེང་སྤྡོད་
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པར་ནུས། །ཕན་ཆེ་བྱ་སའི་གདམས་པ་ཨེ་མ་མཚར། །ཀྭ་ཡེ་དལ་རྟེན་ལྡོན་པ་གསྡོ་རིག་ལྡོ་

འདབ་རྒྱས། །བཀའ་བསྟན་དགྡོངས་དྡོན་ཡལ་ག་ལྡེམ་པའི་རྩེར། །ལག་ལེན་མེ་ཏྡོག་ཆེ་ཕྲ་ཟེའུ་འབུར། །ཞལ་

རྒྱུན་མངར་བའི་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད་ཀི་ལྕི། །ཉམས་མྡོང་འབྲས་བུ་སིན་ལེགས་སུ་མུཊྜ། །སྐེ་དགུའི་ནད་ཀི་ཚ་

གདུང་ལས་སྐྡོབ་པའི། །ཕན་བདེའི་བསིལ་གྲིབ་འབྱུང་བའི་ལྡོན་པ་ཡིས། །འགྲྡོ་བའི་བདེ་སྐིད་གཉེན་དུ་འདི་
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