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བ་མའྱི་སན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་འཛིན་པའྱི་མཁས་གྲུབ་ཆྗེན་པོའྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་གྱུར། རྱིག་

པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པའྱི་མཁས་པ་ཆྗེན་པོའྱི་རྒྱལ་ཐབས་བདག་གྱིར་བཞྗེས། 
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རྱིགས་ལྡན་རྟོགས་བརོད་ལས། ཀུན་ལ་ཕན་པ་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་པོ་ཡང་། །ཞྱི་བའྱི་བོ་གོས་

ཤ་ཡྱི་གོས་བལ་ཡང་། །འཆྱི་མྗེད་སོག་གྱི་ཀ་བ་འཛུགས་པ་བོ། །འཚོ་བྱྗེད་བཞྗེད་པ་སྒྲུབ་ལ་དཔག་

བསམ་ཤྱིང་། །འདྱི་ནྱི་གཅྱིག་ཉྱིད་མ་ཡྱིན་ལས་ཀུན་ལ། །སྐོ་བ་མྗེད་པའྱི་ཅོད་ཅན་ཉྗེར་བངས་

པས། །ཡྱི་གྗེ་འདུ་བྱྗེད་འགོད་པའྱི་མྗེས་པོ་སྗེ། །སན་པའྱི་ང་རོ་ལ་སོགས་གཞན་ཡང་མང་། །ཞྗེས་

མ་འོངས་པར་༸རྱིགས་ལྡན་ཡབ་སས་ཀྱི་སྐུ་འཁོར་དུ་༸ལྷ་རྗེ་འཚོ་བྱྗེད་གཞོན་ནུའྱི་སྐྗེ་བ་བཞྗེས་

པར་འགྱུར་བ་དང་། ༸ཆོས་རྗེ་ཨ་བྷྱ་ཞབས་ཀྱི་པོད་འགངས་ཆྗེ་བ་རྣམས་བར་སྤོད་འགོས་ཀྱིས་ཡྱི་

གྗེར་འགོད་པ་སོགས་ལུང་གྱིས་ཟྱིན་པ་ལྟར། ཕྱི་སུ་རོ་རྗེ་འཆང་འཇྱིགས་མྗེད་པཎྱི་ཏའྱི་མདོ་

སྔགས་གཞུང་ཆྗེན་གྱི་དཀའ་བའྱི་གནད་ལ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་རྐྱ་བར་ནས་བརར་ཤ་གཅོད་པའྱི་

མཚན་ཞབས་ཆྗེན་མོ་དང་། དྲང་ངྗེས་ཆྗེན་མོ་དང་རྟོག་བདུན་རྒྱུད་འགྗེལ་ཆྗེན་མོ་སོགས་པོད་

འགངས་ཆྗེན་བ་རྣམས་རོམ་པའྱི་རོགས་དན་གནང་བའྱི་རོམ་ཞབས་པ་ཆྗེན་མོ་སྗེ། མྱི་ལོ་ཉྗེར་

གསུམ་རྱིང་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོའྱི་ཐུགས་འགན་གྱིས་ཞབས་ཞུ་གང་ལྗེགས་ཞུས་པས། དཔྱི་ས་

ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོའམ་དྲུང་ཆྗེན་པའྱི་མཚན་ཐོག 

༸ཡོངས་འཛིན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱིས། ལྗེགས་བྱས་དབང་ཕོགས་གསྗེར་གྱི་བ་གམ་

མངོན་མཐོའྱི་རྗེ་མོར་ཡོངས་འཕགས་ནས། །གཙུག་ལག་བྱ་ལམ་ཡངས་པའྱི་ཕ་མཐའ་ཅྱིག་ཅར་

འཇལ་བའྱི་བོ་གོས་ཀྱི། །སྣང་བ་ཆྗེ་ཆྗེར་བ་ན་འབར་བས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འཇུག་ངོགས་

ཀུན། །གསལ་བྱྗེད་བདྗེ་འབྱུང་རལ་བའྱི་ཅོད་ཅན་ཁོད་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་བསྔགས་པར་འོས། །ཞྗེས་

དང་། ༸རྗེ་འཇྱིགས་མྗེད་པཎྱི་ཏས་ཀང་། སྱིད་ཞྱིར་དཀོན་ཞྱིང་འདོད་པ་འཇོ་བའྱི་མཆོག ། རྱིག་པ་

རྒྱ་དང་ཕོགས་ཀྱིས་མ་ཕྗེ་བར། །བོ་གོས་མྱ་ངན་མྗེད་པའྱི་གོམ་འགོས་ཅན། །རྒྱ་མཚོ་ས་ལ་འཁྱིལ་

འདྲའྱི་པཎ་ཆྗེན་ཡོད། །ཅྗེས་སན་ཚིག་གྱི་ལམ་ནས་བསྔགས་པ་དོན་ལྡན་གྱི་རོལ་མོ་ཅྱི་དགར་

དཀྲོལ། 

༸སྤན་སྔ་བ་ལྷ་རྗེ་དཀོན་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་པའྱི་མདུན་སྨན་གྱི་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་བཤད་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསན་ཏྗེ་གསོ་བ་རྱིག་པར་སྦངས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་བརར་ཀུན་ཕུན་ཡྱིད་
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བཞྱིན་དབང་པོ་ཞྗེས་མཚན་སན་གྱི་ཅོད་པཎ་བསྩལ། ཕྱི་ལོ་༡༩༢༨ལོར་༸རྗེ་ཨ་བྷྱའྱི་ཞབས་ཀྱིས་

འདར་ལོའྱི་འགྗེལ་བའྱི་སྗེང་ནས་དབྱངས་ཅན་མའྱི་ས་རྱིས་འཁྱིད་སྐབས་སྒྲའྱི་བྱྱིངས་ཀྱི་དབུར་

ཀུན་བཤད་ཀྱི་མཚན་ལ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གྱི་སྗེ་མ་ཞྗེས་མཚན་བསྩལ། 

༸གོང་ས་ཕག་ན་པདོ་སྐལ་ལྡན་བདུན་པ་ཆྗེན་པོས་ཁ་བཏགས་སྱིད་དུ་རྱིང་བ་དྲྱི་མ་མྗེད་པ་

ཞྱིག་སྩལ་ཏྗེ་༸མཧཱ་པཎྱི་ཏ་༸རྗེ་འཇྱིགས་མྗེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོས་རྱིམ་ལྔ་རོམ་འཕྲོར་ལུས་པ་ཁ་

འགྗེངས་པའྱི་བཀའ་ནན་ཕྗེབས་པ་ལྟར་མཇུག་རོགས་པར་མཛད། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨ལོར་རྗེབ་གོང་སྔགས་མང་ཁྱི་ཟུར་རྱི་སོམ་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་ཆོས་

འཕྗེལ་ཚང་དང་དཔྱི་སའྱི་དཔོན་པོ་དབང་ཆྗེན་བསམ་འགྲུབ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལྟར་ས་གླང་། ཕྱི་

ལོ་༡༩༤༩ལོར་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་ཕག་བཏབས་ཤྱིང་། དཔྱི་ས་བན་གའྱི་ཆྗེ་གས་

རྣམས་ལ་རབ་བྱུང་གྱི་སོམ་པ་བསྩལ། འབྲུག་གྱི་ལོ་ནས་བཟུང་སྗེ་དབང་ལུང་བཀའ་ཆོས་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་གསུངས། 

རམ་ཆོས་ཀང་རྱིམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན་རོམ་འཕྲོ་ཅན་ཁ་སྐོང་བ། ལམ་རྱིམ་སྱིང་བོ་བསན་འཛིན་

བྱྗེ་བ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ས་བཅད། སྤོད་འཇུག་གྱི་ས་བཅད། སྤོད་འཇུག་ཤྗེར་ལྗེའུའྱི་འབྲུ་འགྗེལ་

སྱིན་ཆུང་འཕོངས་ཀྱི་འོད་སྣང་། མྱི་ཏྲ་བརྒྱ་རའྱི་དབང་གྱི་གསུང་བཤད་ཟྱིན་བྱིས། རོ་རྗེ་འཕྲྗེང་བའྱི་

དབང་གྱི་གསུང་བཤད་ཟྱིན་བྱིས། བརྒལ་ལན་རོ་རྗེའྱི་གཟྗེགས་མ་ལ་རྣམ་པར་དཔད་པ་གསང་

འཛིན་མཚོན་གྱི་འཁོར་ལོ། སྒྲ་རྱིག་གནམ་འཕང་གཅོད་བྱྗེད་བར་དག་ཕྗེ་མ་ལྗེབ་ཀྱི་གཤོག་

རླབས། ཚུལ་གསུམ་རྣམ་གཞག་བྱྱིས་པའྱི་ཐྗེམ་སྐས་སོགས་བསྡུས་སྦོར་ལྗེ་ཚན་འགའ། སན་

ངག་གྱི་གབ་ཚིག་གཞོན་ནུའྱི་བོ་གོས་སོ་འབྱྗེད། ཆབ་ཤོག་དང་མཎལ་བཤད་པ་སོགས་ཐོར་བུ་དུ་

མ་ཞྱིག་དང་། རྣམ་ཐར་ལས་གསལ་བ་ལྟར། རྣམ་འགྗེལ་ལྗེའུ་གཉྱིས་པའྱི་སྦོར་ཊྱིཀ ཡབ་རྗེ་སྐལ་

ལྡན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཕྲྗེང་རྱིམ་བྱོན་གྱི་ཆྗེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་སྦར་ནས་མཎལ་བཤད་པ། གྲུབ་དབང་རྱི་

སོམ་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀུན་བཟང་བ་མའྱི་ཞལ་ལུང་གསན་དུས་ཟྱིན་བྱིས་སུ་སྩལ་བ། 

སྤྱིངས་ཡྱིག་སོགས་བོར་བརླག་ཏུ་སོང་བའྱི་གསུང་རོམ་འགའ་ཡང་ཡོད། 
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སྤྱིར་གསར་རྱིང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གདུལ་བྱ་མང་དུ་བསྐངས་ཤྱིང་ཁད་པར་དུ། ༸སྐབས་

མགོན་བདུན་པ་ཆྗེན་པོ་དང་ཕན་ཚན་བ་སློབ་ཐུགས་ཡྱིད་གཅྱིག་འདྲྗེས་སུ་གྱུར། བྱང་རྗེ་མཁན་

ཟུར་༸རྗེ་བཙུན་དགྗེ་འདུན་བཟང་པོ། ༸སྐབས་མགོན་ཡོངས་འཛིན་༸རྗེ་བཙུན་དགྗེ་འདུན་བསན་

འཛིན། དར་གོང་རོ་རྱིམས་པ་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ། པཎ་ཆྗེན་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའྱི་ཡབ་གུར་མགོན་

ཚེ་བརྟན། ཁྱི་རྒན་སྤྲུལ་སྐུ་འཇམ་དབྱངས་འཕྲྱིན་ལས་དབང་བོ་དང་། གདོང་སྣ་སྤྲུལ་སྐུ། རོང་དཀར་

སྐུ་ཞབས་འཇྱིགས་མྗེད་ཤྗེས་རབ་གགས་པ། མཚན་སྒྲོགས་སྤྲུལ་སྐུ། རོང་དབོན་འཇྱིགས་མྗེད་

ལྷུན་གྲུབ། ནང་སོ་སྐུ་སྐྗེས། ཁ་སོ་མཆོག་སྤྲུལ། རྱི་སོམ་སྤྲུལ་སྐུ། བཟང་པོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྒྲོ་ཚང་སྤྲུལ་

སྐུ། སྗེ་སྣོད་འཛིན་པ་སག་ཡན་༧ཨ་ཁུ་དགྗེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། གླྱིང་རྒྱའྱི་སྔགས་འཆང་བ་མ་ཚེ་

རྱིང་། གསོ་རྱིག་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཨ་ལགས་འཇམ་དབྱངས་ཚང་། རྗེ་གཞུང་སྔགས་འཆང་ལྷ་

མོ་སྐབས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་བ་སྤྲུལ་དགྗེ་བཤྗེས་རྱིགས་པ་སྨྲ་བའྱི་ཚོགས་དང་རོང་བོ་

དགོན་ཆྗེན་དང་། རྔ་བ་ཀྱིརྟྱི་དགོན་ཆྗེན། སྗེང་གྗེ་གཤོང་དགོན། རོ་སྱིས་གདོང་སྣ་དགོན། མགོན་

ཤུལ་དགོན། རོང་དཀར་དགོན། དར་ཞྱིང་དགོན། སོ་ནག་དགོན། དམ་པ་ཁོང་གྱི་གདན་ས་དཔྱི་

ས་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་སོགས་དགོན་སྗེ་ཁག་ནས་ཚོགས་མང་དང་བན་སྔགས་དོན་

གཉྗེར་ཅན་ལ་གང་འདོད་ཆོས་ཀྱིས་ཚིམ་པར་བྱས་པས་གསུང་ལས་སྐྗེས་པའྱི་སློབ་མའྱི་གངས་

ཤྱིན་ཏུ་མང་། 

རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཤྱིང་རྟ། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༤ལོར་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་དུ་གཞྱི་

གསུམ་གྱི་ཕག་ལྗེན་བཙུགས། དགུང་གངས་བདུན་ཅུ་པ་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་བཙོན་འོག་ཏུ་སྐུ་

གཤྗེགས། དམ་པ་གང་གྱི་ཡང་སྱིད་ལྷ་རམས་པ་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆྗེན་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིན་པོ་ཆྗེ་སྐྗེས་ཆྗེན་དུ་

མའྱི་དགོངས་པ་གཅྱིག་མཐུན་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཕག་རྟགས་བསྩལ། གྲྭ་བ་

དཀྱུས་མ་བཞྱིན་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉྗེར་གནང་སྗེ། དགྗེ་བཤྗེས་ལྷ་རམས་པའྱི་མཚན་རྟགས་

བཞྗེས་ཤྱིང་། དཔྗེ་ཁྱིད་དང་། གསུམ་རོམ་ཡང་མང་དུ་མཛད། ད་ལྟ་ནང་བའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་གྲུབ་

ཀུན་བཏུས་ཀྱི་༸བཀའ་འབྗེལ་རོམ་སྒྲྱིག་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའོ། 
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དམ་པ་ཁོང་གྱི་མཚན་གྱི་རྣམ་གངས་ལ། རྗེ་དཔྱི་ས་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་མོ་དཀོན་མཆོག་བོ་

གོས་རྒྱ་མཚོ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གྱི་སྗེ་མ་ཀུན་ཕན་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་པོ། དཔྱི་ས་ཞབས་དྲུང་ཆྗེན་

མོ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་ས་དྲུང་ཆྗེན་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་ས་དྲུང་

ཆྗེན། དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་ས་བོ་གོས་རྒྱ་

མཚོ། དྲུང་ཆྗེན་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། སྨྲ་བའྱི་སྗེང་ཆྗེན་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དྲང་ངྗེས་འཇུག་ངོགས་

སོགས་ཀྱི་མཛད་བྱང་ན་གསལ་བ་ལྟར། མཁས་པའྱི་དབང་པོ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གྱི་སྗེ་མ། མ་ཏྱི་ས་

ར། ཀུན་ཕན་ཡྱིད་བཞྱིན་དབང་པོ། དཔྱི་སའྱི་པཎྱི་ཏ་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་པའྱི་དགྗེ་བཤྗེས་བོ་

གོས་རྒྱ་མཚོ། དཔྱི་པའྱི་བོ་གོས་རྒྱལ་པོ། དཔྱི་ས་བོ་གོས། མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དཀོན་མཆོག་བོ་

གོས་རྒྱ་མཚོ། ཞུས་ཆྗེན་པ་བནྗེ་མ་ཏྱི་ས་ར། ཀུན་གཟྱིགས་མ་ཏྱི་ས་ར། བྱ་བཏང་མ་ཏྱི་ས་ར། ཕར་

ཕྱིན་པ་ཆྗེན་པོ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། རྱིགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་

མཚོ། ཀུན་སངས་མ་ཏྱི་ས་ར། སྗེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཆྗེན་པོ་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། སྨྲ་བའྱི་དབང་ཕྱུག་

དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་དཔྱི་ས་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་མཚན་

གྱི་རྣམ་གངས་མང་དུ་སྣང་ངོ་། །



 1  

ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་ཆོ་ག་བསྡུས་པ། 

༄༅། །རང་ཉྱིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའྱི་ཧཱུཾ་འོད་ཀྱིས། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་

འཁོར་བཅས་སྤན་དྲངས་ཏྗེ། །ཕག་འཚལ་དམ་བསྗེས་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་

མཆོད། །སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆྗེན་པོས་བསོད་པར་བགྱི། །བྷྱོཿབདག་ཅག་རྱིང་ནས་

ཉྗེས་ཚོགས་ཅྱི་བསགས་དང་། །ཁད་པར་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའྱི་དམ་ཚིག་ལས། །འགལ་

བ་གང་བགྱིས་སྱིང་ནས་མཐོལ་དགྗེས་ན། །ལྷག་མྗེད་བྱང་ཞྱིང་དག་པའྱི་དངོས་གྲུབ་

སྩོལ། །བྷྱོཿའབོད་རྟྗེན་རས་དང་སྨན་རག་གཏོར་མ་དང་། །བྱ་ནག་གཡག་ནག་ལ་

སོགས་སྤྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིས། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་

བསྐངས། །འཕྲྱིན་ལས་ཀུན་སྒྲུབས་རྐྱྗེན་ངན་དབྱྱིངས་སུ་ཟློག ། ཧཱུཾཿརྨ་བྱའྱི་གདུགས་

དང་རལ་གྱི་ཐོད་ཁག་སོགས། །ཆོས་ཀུན་འབུལ་གྱིས་བསན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་

བཞྗེས། །རང་གྱི་ཐུགས་ཀའྱི་སྔགས་དང་ཧཱུཾ་འོད་ཀྱིས། །ལྷ་མོ་དབང་འདུས་གང་

བཅོལ་སྒྲུབ་པར་གྱུར། །ༀ་མ་ཧཱ་ཀ་ལྱི་རྗེ་མ་ཏྱི་ཧཱུཾ་ཕཊ། །ཅྗེས་སྱིང་བོ་དང་། སྤོ་ན་ཉྗེ་

སྱིང་དང་སོག་སྱིང་ཡང་བརོད། ༀ་ཨཱ་ཧཱུཾཿསྦང་རྟོགས་སར་བྱས་ཤ་ཁག་གཏོར་མས་

མཆོད། །བཞྗེས་ལ་གང་བཅོལ་ཀུན་ལ་ཐོགས་མྗེད་སྒྲུབས། །ཧཱུཾ་བདག་ཅག་ཕ་མའྱི་

རང་བསྗེན་སྲུང་མའྱི་གཙོ། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་བསོད། །བདག་

གྱིས་གང་བསམ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡྱི། །འཕྲྱིན་ལས་གཡྗེལ་མྗེད་སྒྲུབ་པའྱི་བཀྲ་
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ཤྱིས་ཤོག ། 

ཅྗེས་པ་འདྱི་ནྱི་དཔྱི་སའྱི་སྔགས་སྨོན་སྐལ་བཟང་ཐྗེག་མཆོག་གྱི་འདོད་མོས་བཞྱིན། སྤང་

འཁམས་པ་མ་ཏྱིའྱི་མྱིང་ཅན་གྱིས་བྱིས། 

བཀའ་གདམས་དགེ་བྱེད་གླིང་དུ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཧོ། ཆོས་དབྱྱིངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཞལ་ཡས་ནས། །དྲག་གཏུམ་

ཁོ་བོ་ཆྗེན་པོའྱི་སྐུར་བཞྗེངས་པ། །དཔལ་ལྡན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ། འཁོར་གནོད་སྦྱིན་སྗེ་

དཔོན་རྣམ་བཞྱི། ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ། འཁོར་དྲྗེགས་པ་ཕོ་བརྒྱད་མོ་

བརྒྱད། མ་ཅྱིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ། འཁོར་མ་བདུད་བྱྗེ་བ་འབུམ་སྗེ་སོགས་བསྐུལ་ན་

བང་མྱུར་ཅྱིང་། རྦད་ན་མཐུ་ཆྗེ་བའྱི་སྲུང་མ་ཁྗེད་རྣམས་ཀྱིས་གཡྗེལ་བ་མྗེད་པར་

གཟྱིགས་ལ། སྗེ་འདྱིར་དག་སྣ་ཇག་སྣ་སོན་པ། ངན་སྔགས་བྱད་ཕུར་གཏོང་བ། གོད་

ན་ཁ་མཆུ་སློང་བ། ཁ་ཡོགས་གླྗེང་འགྗེལ་བྱྗེད་པ། མྱི་རྐུན་ཁྱི་རྐུན་གྱི་སྣ་འདྲྗེན། ཐ་ན་

གཞུང་རས་སུ་གཏོགས་པ་ཁབ་དང་སྐུད་པ་རྗེའུ་ཤྱིང་བུ་ཚུན་ཆད་ལ་བརྐུ་འཕྲོག་

དང་གཡར་བསོས་ཀྱིས་ཧབ་ཐོབ་བྱྗེད་པ། ནག་འགྲུལ་ཞག་ཉལ་དང་། ཉྱིན་གསུམ་

ལས་ལྷག་ཏུ་སོད་པ། འོས་མྱིན་རྐུན་ཟས་ཞལ་འདྗེབས་བྱྗེད་པ་སོགས་འགལ་རྐྱྗེན་

ཅྱི་རྱིགས་རོམ་པའྱི་དམ་ཉམས་ཚེ་ཟད་ཀྱི་རྱིགས་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་གང་ན་ཡོད་

ཀང་ལུས་སོག་གྱི་སྗེང་དུ་རོ་རྗེའྱི་བཀའ་ཆད་དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཐོག་ལྟ་བུ་

ཕོབ་ལ། སོག་གྱི་མར་མྗེ་ཐྱིབས་ཀྱིས་སོད་ཅྱིག །སྱིང་ཁག་དྲོད་མོ་ས་ལ་ཕོ་ཞྱིགཤ་

རུས་རྐང་གསུམ་ཞལ་དུ་གསོལ་ཅྱིག །ཉྗེ་དུ་རྒན་རྱིགས་ཐམས་ཅད་མཛོ་མོའྱི་བལ་
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དཀར་རླུང་གྱིས་ཁྗེར་བ། གཞོན་རྱིགས་ཐམས་ཅད་བྱྱིའུ་ཁྱིས་དྗེད་པ། བྱྱིས་རྱིགས་

ཐམས་ཅད་མྗེ་ཏོག་བད་ཀྱིས་ཁྗེར་བ་བཞྱིན་ཤུལ་མྗེད་དུ་བརླག་པའྱི་འཕྲྱིན་ལས་

མཛོད་ཅྱིགས་མ་ཡ། །

ཞྗེས་དཔྱི་ས་སྒྲུབ་སྗེ་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་གྱི་རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་འདོན་དུ་བཀའ་དྲྱིན་

མཚུངས་མྗེད་རྗེ་བཙུན་པ་མ་ཏྱི་ས་རའྱི་གསུང་རོམ་བསླད་མྗེད་དོ། །

ཏུརྒ་ཏིའི་འདོན་ཐབས། 

༄༅། །རང་གྱི་སྤྱི་བོར་ཡྱིད་འོང་སྗེང་ཁྱིའྱི་སྗེང་། །པད་ཟླའྱི་གདན་ལ་ༀ་དང་

འཁོར་ལོ་ལས། །རྣམ་སྣང་དཀར་བོ་ཞལ་བཞྱི་ཕག་གཉྱིས་པ། །མཉམ་བཞག་ཕག་

རྒྱས་འཁོར་ལོ་རྱིབས་བརྒྱད་བསྣམས། །བཀའ་དྲྱིན་མཉམ་མྗེད་ར་བའྱི་བ་མ་

དང་། །ངོ་བོ་དབྱྗེར་མྗེད་མཚན་དང་དཔྗེ་བྱད་རོགས། །དར་ཟབ་རྒྱན་སྤས་སྐྱིལ་མོ་

ཀྲུང་གྱིས་བཞུགས། །ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡོལ་མངའ་བ་ཡྱི། །གནས་གསུམ་ཡྱི་

གྗེས་མཚན་པའྱི་ཧཱུཾ་འོད་ཀྱིས། །ཡྗེ་ཤྗེས་པ་རྣམས་སྤན་དྲངས་དབྱྗེར་མྗེད་

གྱུར། །ཆོས་དབྱྱིངས་ཡྗེ་ཤྗེས་བདག་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་རྱིག །མྱི་བཟད་ངན་སོང་སྡུག་

བསྔལ་ཡོངས་སུ་སྤོང་། །མ་ལུས་འགོ་བའྱི་སྐོབ་པ་བ་ན་མྗེད། །བ་མ་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་ལ་ཕག་འཚལ། །ཀུན་བཟང་མཆོད་པའྱི་སྤྱིན་གྱིས་ལྗེགས་མཆོད་ཅྱིང་། །སྔོན་

བསགས་སྱིག་ལྟུང་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་བཤགས། །བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེ་ལྡན་

ཁྗེད་རྣམས་ཀྱིས། །ནོར་བུ་དྲྱི་མ་མྗེད་པ་བསྐབས་པ་བཞྱིན། །བདག་སོགས་ངན་

སོང་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་ལས། །བསྐབས་ཏྗེ་བྱུང་ཆུབ་སྤོད་ལ་གཞུག་ཏུ་
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གསོལ། །དྗེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མཛོད་སྤུ་ལས། །འོད་ཟྗེར་ཕྲྗེང་བ་སོང་

གསུམ་ཁབ་པར་སྤོས། །ངན་སོང་ཀུན་སྦངས་སས་བཅས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི། །བྱྱིན་

རླབས་བསྡུས་ཏྗེ་རང་ལ་ཐྱིམ་པར་གྱུར། །ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏྗེ་སརྦ་ཏུརྒ་ཏྱི་བ་རྱི་ཤོ་

ངྷ་ན་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ་ཨརྷ་ཏྗེ་སམྱ་ཀྶཾ་བུད་ངྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཤོ་ངྷ་ནྱི་ཤོ་ངྷ་ནྱི། 

སརྦ་པཱ་པཾ་བྱི་ཤོ་ངྷ་ནྱི་ཤུད་ངྷྗེ་བྱི་ཤུད་ངྷྗེ་སརྦ་ཀརྨཿཨ་ཝ་ར་ཎ་བྱི་ཤོངྷ་ནྗེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་

མྱིང་དུ་བཟླ། འདྱིས་མཚོན་རང་གཞན་དགྗེ་ཚོགས་བསོམས་པའྱི་མཐུས། །ཕ་མ་ཉྗེ་

འབྗེལ་རྱིགས་དྲུག་སྗེམས་ཅན་དང་། །རྒྱུ་འབྱོར་ཡོན་བདག་བཀོའ་སྤད་དུད་འགོ་

སོགས། །འབྗེལ་ཐོགས་གསོན་གཤྱིན་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །མྱི་ཁོན་ངན་སོང་སྐྗེ་བའྱི་

རྒྱུན་ཆད་དྗེ། །ཐུན་མོང་ལམ་སྦངས་སྔགས་ཀྱི་སོར་ཞུགས་ནས། །ཟབ་གསལ་

གཉྱིས་སུ་མྗེད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས། །རྣམ་སྣང་ཆྗེན་པོའྱི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

༄༅། །གུང་ཐང་ཚེ་གཅིག་ཉམས་ལེན་ལྷན་ཐབས་སུ། 

ངྗེས་པ་དྲངས་ཏྗེ་XX བསམ། །སོག་གཅོད་ལོག་གཡྗེམ་མ་བྱྱིན་ལྗེན། །རྫུན་དང་

ཕྲ་མ་ཚིག་རྩུབ་དང་། །ངག་ཀལ་བརྣབ་སྗེམས་གནོད་སྗེམས་དང་། །ལོག་པར་ལྟ་པ་

མ་སངས་དང་། །བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་ཅྱིང་དམ་ཆོས་ཉན། །ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་བྱྗེད་

ཆོས་མཐུན་སྒྲུབ། །དབང་བོ་དུལ་ཞྱིང་བསླབ་གཞྱི་འཛིན། །འགོ་ལ་སྱིང་བརྗེ་དཀོན་

མཆོག་མཆོད། །ལྷ་གཞན་མྱི་བསྗེན་གནོད་འཚེ་སོང་། །མུ་སྗེགས་ཅན་དང་མྱི་

འགོགས་པ། །མཆོག་གསུམ་རྟྗེན་ལ་དངོས་ལྟར་གུས། །སྐབས་འགོ་མཆོད་བརོན་

གཞན་དྗེར་འགོད། །ཐབས་ཀུན་སྐབས་འགོ་ཉྱིད་ལ་དྲྱིལ། །དུས་དྲུག་སྐབས་འགོ་
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སྐབས་མྱི་གཏོང་། །བཅུ་ཕྲག་གཉྱིས་ཀྱི་གངས་ལྡན་པའྱི། །སྐབས་འགོའྱི་བསླབ་བྱར་

འགལ་བ་དང་། །དགྗེ་སློང་སོམ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས། །དམ་པ་མ་བསྗེན་XX 

དོར། །ཟས་སོགས་སྤོད་ཚེ་གཞན་དོན་གྱི། །བསམ་པས་མ་ཟྱིན་ཆོས་སྤོད་

ཀུན། །སྗེམས་བསྐྗེད་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཟྱིན་དང་། །ཕན་ཡོན་དྲན་དང་དུས་དྲུག་

འཛིན། །སྗེམས་ཅན་མྱི་སོང་ཚོགས་གཉྱིས་བསླབ། །ཚེ་འདྱིར་སྗེམས་བསྐྗེད་མྱི་

ཉམས་པའྱི། །རྒྱུ་བཞྱི་དག་ལ་མ་བསླབ་དང་། །དམ་པ་རྗུན་གྱིས་དབུ་བསྐོར་

དང་། །དགྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འགོད་པ་བསྐྗེད། །བྱང་སྗེམས་སྐོན་བརོད་གཡོ་སྒྱུ་

སྤོད། །ནག་པོའྱི་ཆོས་བཞྱི་མ་སངས་ཤྱིང་། །རྫུན་སངས་ལྷག་བསམ་ཀུན་ལ་

དྲང་། །བྱང་སྗེམས་ལ་བསྔགས་ཐྗེག་ཆྗེན་འགོད། །དཀར་ཆོས་བཞྱི་ལ་མ་བསླབས་

དང་། །གཞན་དོན་བརོན་པར་མ་བྱས་དང་། །འགོ་ཀུན་མགོན་དུ་XX དང་། །དགའ་

བས་ཕན་ཚུན་XX དང་། །སློབ་དཔོན་སྱིང་ནས་སྨོད་པ་དང་། །བ་མའྱི་ཐུགས་ནྱི་

དཀྲུགས་པ་དང་། །རྒྱུན་པར་སོང་ཉྱིད་XX དང་། །བདྗེ་ཆྗེན་ཚོལ་བས་དང་མྱི་

ལྗེན། །དམ་རས་ཚུལ་བཞྱིན་XX དང་། །ཕག་རྒྱ་སོགས་ལ་དགོས་མྗེད་འཛིན། །བུད་

མྗེད་ལ་ནྱི་སྨོད་པ་དང་། །འཇྱིག་རྟྗེན་འདས་ལ་འཕ་བ་སོགས། །བྱ་བ་མ་ཡྱིན་XX 

དང་། །མཁས་བསྗེན་གསང་སྔགས་མ་བསྒྲུབས་དང་། །ཉལ་ལྡང་ཁྲུས་དང་སྤོད་ལམ་

གྱི། །རྣལ་འབྱོར་སོ་སོར་མ་བསྗེན་དང་། །རོ་དྲྱིལ་ལ་སོགས་གསང་རས་

རྣམས། །མཚོན་དོན་དྲན་པས་མ་བཅངས་དང་། །དྗེ་བཞྱིན་དམན་མ་XX གྱིབ། །རྐང་

བ་དག་གྱིས་བརྱིས་པ་དང་། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྱི་ལྔ་བསྗེན་པའམ། །བཟའ་བཏུང་དྗེར་

བྱྱིན་མ་བརླབས་པར། །སྤོད་དང་ཕུད་མཆོད་ཉམས་པ་དང་། །ཚེས་བཅུ་དག་དང་
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དུས་མཆོད་ཆག །གཡོན་པའྱི་ཀུན་སྤོད་མ་བསྗེན་དང་། །ཆགས་པས་དམ་ལྡན་མྱིན་

པ་སྦོར། །སྦོར་ཚེ་ལྟ་བའྱི་རྒྱས་བལ་བ། །འཕོ་བའྱི་ལམ་འདྱིར་དད་ལྡོག་པ། །མྱི་

བརྟན་ལས་སམ་ཡྗེ་རྒྱ་འདོར། །ཐབས་བྱུང་ལྷན་སྐྗེས་གཙོར་མྱི་བྱྗེད། །ཞུ་འཛིན་

ཚངས་སྤོད་མ་བསྗེན་དང་། །འཕོ་བ་སླར་མྱང་བཙོག་འདུ་ཤྗེས། །སོག་གཅོད་རྫུན་

མ་སྨྲ་ལོག་གཡྗེམ་དང་། །རྐུ་བ་ཆང་ལ་སྤོད་པ་དང་། །ཆོ་ལོ་ཉྗེས་ཟས་ཚིག་ངན་

ཀོག །འབྱུང་ཆོས་ཀ་ཀོའྱི་ཆོས་བརོན་དང་། །བ་བྱྱིས་སྐྗེ་བ་བུད་མྗེད་གསོད། །སྐུ་

གཟུགས་མཆོད་རྟྗེན་བཤྱིག་པ་དང་། །གོགས་རྗེས་སངས་རྒྱས་དགྗེ་འདུན་

དང་། །ཡྱིད་བརྟན་པ་ལ་འཁུ་བ་དང་། །གཟུགས་སྒྲ་དྲྱི་རོ་རྗེག་ཆགས་སོགས། །སོམ་

པོའྱི་གཞྱི་ལས་གྱུར་པ་དང་། །རྱིགས་ལྔ་སོ་སོའྱི་དམ་ཚིག་ལས། །འདས་པར་གྱུར་

པ་ལ་སོགས་པ། །མདོར་ན་རོ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ཡྱི། །འདུལ་བ་དང་འགལ་ཉྗེས་པ་

ཀུན། །ཁོང་བོར་སོང་བའྱི་དུག་བཞྱིན་དུ། །འགོད་པ་དྲག་པོས་བཤག་པར་འགྱི། །བ་

མ་ཡྱི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ཐྗེགས་རྗེ་བྱྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །བདག་གྱི་

སོ་གསུམ་ཉྗེས་ལྟུང་ཀུན། །བྱང་ཞྱིང་དག་པར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས། །
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༄༅། །མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་གཟིགས་པ་མཁའ་ལྟར་ 

ཡངས་པ་དཔྱི་སའི་དགེ་བཤེས་མ་ཏི་ས་ར་ལ་སྤིངས་ 

པའི་སྙན་ཚིག་ཚངས་སྲས་ཁེངས་པ་ 

འཕྲོག་པའི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ། 

༄༅། །འཇྱིག་རྟྗེན་བྱྗེད་པོ་རྣ་བ་བརྒྱད་པ་ཡྱི། །རབས་དཀར་ཚེམས་ཀྱི་སྱིང་

བོ་ལས་བལྟམས་ཤྱིང་། །མྱི་ཟད་སོབས་པ་རྒྱས་མཛད་དབྱངས་ལྷ་མོས། །ཁོད་ལ་

དགྗེ་བའྱི་དགྗེ་བའྱི་མྗེ་ཏོག་ཆར་དུ་སྱིལ། །ལྗེགས་བཤད་ལྱི་ཤྱིའྱི་འདབ་མ་ལ་ཟོས་

ཏྗེ། །རྣམ་དཔོད་ཕྲ་མོའྱི་སོབས་ལ་དཔལ་བྱྱིན་པས། །དགྗེ་ལྗེགས་རབ་རྒྱས་དགྗེ་

སྦོང་གཞོན་ནུ་དྗེས། །སྗེབ་ལྗེགས་སན་ཚིག་སྒྲྗེགས་པའྱི་བསུང་འདྱི་སྗེལ། །སྔོན་

བསགས་ལྗེགས་པར་སྤད་པའྱི་དོ་ར་ལས། །རྗེད་པའྱི་དལ་འབྱོར་ཧ་རྱིའྱི་ཙན་དན་

ལོན། །མྱི་མཐུན་རླུང་གྱིས་བསྒུལ་མྱིན་ལུང་རྱིགས་ཀྱི། །བསུང་ཞྱིམ་ཕོགས་ཀྱི་བུ་

མོའྱི་དཔལ་དུ་སྤོས། །སན་དགུར་གླྗེང་བའྱི་ངོ་མཚར་སྒྲའྱི་ཁོན་པར། །བབས་ཚེ་

གསལ་རྱིག་སྗེམས་ཀྱི་གདོང་བ་བཟང་། །དགའ་བའྱི་གར་གྱིས་རྗེན་ཅྱིང་མགྱིན་པ་

ལས། །བསྔགས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་མྗེ་ཏོག་ཕོགས་སུ་གཏོར། །འདྱི་སྣང་ར་གན་དག་ལ་

སུ་ཝརྞར། །འཁྲུལ་བའྱི་བོ་ཅན་ཕལ་གྱི་ཚོང་འདུས་ན། །མང་ཐོས་རྱིན་ཆྗེན་མཛོད་ལ་

དབང་འབྱོར་བ། །ཁོད་མྱིན་གཉྱིས་པ་སྱིད་ན་དམྱིགས་སུ་མྗེད། །ཡབ་རྗེ་བ་མའྱི་

དགོངས་བཅུད་དབང་གྱི་རྒྱལ། །བསམ་སོམ་གདྗེངས་ཀ་འབར་བའྱི་རྗེར་མཆོད་

ནས། །གཏན་བདྗེ་གྲུ་ཆར་འབྗེབས་མཁས་གང་ཉྱིད་ལས། །ཕ་རྗེ་བུ་ཡྱིས་ཟྱིན་པ་
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གཏམ་དུ་ཟད། །བརྒྱུད་ལྡན་བ་མའྱི་ཞལ་སོ་ལས་འོངས་པའྱི། །དྲྱི་མྗེད་ཆོས་ཚུལ་

སན་སྒྲོགས་གངྒཱ་མ། །བསན་ལ་དགྗེ་བའྱི་ལྷག་བསམ་རལ་ཀོང་དུ། །དོག་མྗེད་

འཁྱིལ་བའྱི་ལྗེགས་མཛད་འདྱི་ཡང་མཚར། །རྣམ་དཔོད་ཆུ་ཁུར་འཛིན་པའྱི་སྤྱིན་

སྔོན་ལས། །དགག་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་བྱྗེ་བ་འབྗེབས་མཛད་པ། །སྨྲ་བའྱི་དབང་ཕྱུག་

ཁོད་ཀྱི་མདུན་ས་དྗེར། །ཕོགས་ཀྱི་གླང་བོའྱི་རྱིགས་པའྱི་དཔལ་ཡང་ཕྲ། །དཎྱིའྱི་

གཞུང་བཟང་དྲྱི་ཟའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་ལས། །ཉྗེ་བར་འཕོས་པའྱི་དབྱངས་བདུན་རོགས་

པའྱི་གླུ། །སྗེལ་ཚེ་དྲང་སོང་བོ་ལྡན་དུས་ཀྱི་མཐར། །མྱི་ཡྱི་ཟོལ་གྱིས་ས་འདྱིར་བབས་

སོ་སམ། །ཁོ་བོ་མཁས་མང་འདུས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གྲྭར། །རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་བྱྗེ་བའྱི་

ཐུགས་ཀྱི་བཅུད། །རྣམ་དག་བཀའ་པོད་དག་བྱྗེད་ཁྲུས་ཀྱི་མཚོར། །ཡུན་རྱིང་རྗེན་

པའྱི་སྐལ་བ་ཕྲ་ན་ཡང་། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བའྱི་མདོ་སྔགས་བསན་པའྱི་གནད། །དྲྱི་མྗེད་

མཁྗེན་དཔོད་འཕྲུལ་གྱིས་བདྗེ་བག་ཏུ། །འབྱྗེད་བའྱི་མངོན་དགའ་རྒྱས་པའྱི་དཔལ་

ལྡན་པ། །ཟླ་མྗེད་ཡོངས་འཛིན་མཆོག་གང་བསྗེན་པའྱི་མཐུས། །ཐུབ་བསན་དཔྱིད་

དཔལ་རྒྱས་བའྱི་ཚལ་ཡངས་སུ། །རྨད་བྱུང་བཤད་སྒྲུབ་དཔག་མྗེད་སྦྲང་རྱིའྱི་

ཟས། །མྱངས་ནས་དོན་གཉྱིས་དཔལ་མོ་འགུགས་པའྱི་གཏམ། །སྨྲ་བའྱི་གུས་འདུན་

སོན་ཟླའྱི་དཔལ་ལ་འཁུ། །ད་གདོད་འཁོར་བའྱི་ཀོང་དུ་མྱི་འཕན་པར། །ཕན་བདྗེ་ཐར་

བའྱི་གླྱིང་ལ་བགོད་པའྱི་ཐབས། །མང་ཐོས་གྲུ་གཟྱིངས་བསྗེན་པའྱི་དཀའ་ཐུབ་

ལ། །གུས་འདུན་སོན་ཟླའྱི་དཔལ་གྱི་རྗེས་ལ་སོང་། །དུས་འདྱིར་ངུར་སྨྲྱིག་འཆང་ལ་

ཕལ་མོ་ཆྗེ། །གཞུང་མང་སྦངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་པདོའྱི་ཚལ། །གནམ་སོང་ཟླ་བའྱི་ཟྗེར་

གྱིས་ཁ་ཕྗེ་བའྱི། །ཨུཏྤལ་དམར་བོའྱི་ཚལ་དང་ཡང་དག་སྗེབ། །བླུན་རྨོངས་འཁོར་
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གྱིས་རྱིན་ཆྗེན་མཐོན་པོའྱི་ཁྱིར། །བཀུར་ནས་ཕལ་ལ་རྒྱལ་བོར་དྲྱིལ་བསྒྲགས་

པ། །ཝ་སྐྗེས་རྱི་དྭགས་རྒྱལ་བོར་རྫུ་བའྱི་གཏམ། །གགས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་མང་བོས་ས་

འདྱི་ཟྱིན། །སྒྲུབ་ལ་མོས་རྣམས་ཐོས་སོམ་ཡལ་བོར་ནས། །ཚིག་རྱིའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཨྗེ་རཎ་ཡྱི་ནགས། །ཉུལ་བས་ཕན་བདྗེའྱི་རོ་ལ་ཁམ་ཟས་སུ། །བྱྗེད་འདོད་མཁས་

རྣམས་བཞད་གད་འོད་དུ་འཚེར། །དྗེ་ཕྱིར་སྱིད་འབྱོར་གློག་གྱི་གར་མཁན་དང་། །ཚེ་

སོག་རྱི་གཟར་འབབ་ཆུའྱི་རྗེས་འགོ་བའྱི། །ངང་ཚུལ་དྲྱི་མྗེད་ཟླ་བའྱི་ལང་ཚོའྱི་

རྱིས། །རྣམ་དཔོད་རྒྱ་མཚོ་ཕྱིས་པའྱི་ཁ་ལ་ཟུངས། །ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་ར་བ་

རབ་ཏུ་བརྟན། །ཡང་དག་འཇོག་གྱི་ལོ་འདབ་ཕོགས་སུ་རོགས། །འཆད་རོད་རོམ་

པའྱི་འབས་བུས་ཉྗེར་དུད་པའྱི། །ཡོངས་རོགས་བསན་པའྱི་ཚལ་ལ་གར་བྱོས་

ཤྱིག །མཛའ་གཅུགས་ཡྱིད་ཀྱི་རྱིང་བུ་ལས་འཁྲུངས་པའྱི། །ཡྱིད་ལ་ཀུན་དགའྱི་ཚོར་

བ་སྗེལ་བའྱི་འཕྲྱིན། །དབྱངས་ཅན་རྒྱུད་མངས་སྒྲ་ལ་ཅོ་འདྲྱི་བ། །ཆད་མྗེད་སྦྱིན་པའྱི་

བརོན་པ་བཤོལ་མྱི་འཚལ། །

དྗེ་ལྟར་སན་ཚིག་གྱི་ལམ་ནས་དྲངས་བའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག་རྟྗེན་དང་མཅས་པ། 

འཕགས་ཡུལ་དུ་པྲ་མཱ་དྱིར་འབོད་པ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལོངས་སུ་བག་མྗེད་དུ་གགས་

ཤྱིང་། མ་ཧཱ་ཙི་ནའྱི་སྐད་དུ་གུའུ་ཚིར་བརོད་པ། དབང་ཐང་བསྟུན་པའྱི་ཆུ་མོ་གླང་གྱི་

ལོ། ཧོར་ཟླ་དགུ་བ། དུས་འཁོར་བའྱི་ལུགས་ལ་ཐ་སྐར་གྱིས་ཉ་བའྱི་དཀར་ཕོགས་

ཀྱི་བཟང་བོ་གཉྱིས་པའྱི་ཉྱིན། དབྱངས་ཨྗེ། གསལ་བྱྗེད་དྗེ། ཁམས་རླུང་། འདོད་ཡོན་

རྗེག་བྱ། སྐར་མ་ཆུ་སྨད། གཟའ་ཕུར་བུ་འཆར་བའྱི་གལ་ཚེས་བཟང་བོར་དབྗེན་པའྱི་

ནགས་ཁོད་དགྗེ་ལྗེགས་ཆོས་རོང་གྱི་རང་གཤག་གར་འདུག་ཐྗེག་ཆྗེན་ཆོས་ཀྱི་གན་
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མཛོད་ནས་སྤྱིངས། །གནས་ལྔ་རྱིག་པ་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ། ཨྗེ་མ་ལྔ་རྱིག་ནམ་མཁའྱི་

མཐའ། །བོགོས་སོར་མོའྱི་མཐྱིལ་གཅྱིག་ལ། །དོག་མྗེད་འཛིན་པའྱི་སྒྱུ་མ་ནྱི། །དུས་

ཀྱི་གདོང་བར་མྱི་འཚམ་པ། །དྗེ་ནྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཆོས་ཀྱི་སྱིངས། །ཆོས་ཀྱི་ཚོང་བརལ་

ཡངས་པ་ལས། །བྱུང་སྗེ་འཇམ་དཔལ་མྱི་ཡྱི་ཚུལ། །འཆང་བའྱི་ལྗེགས་བཤད་འཐུང་

བར་རོམ། །

འདྱི་ནྱི་རོ་རྗེ་འཆང་ཨ་བྷྱའྱི་ཞབས་ལ་ཕུལ་བའྱི་ལན། 

༄༅། །ཡོངས་འཛིན་བློ་བཟང་དཔལ་བའི་ 

ཞབས་སྟེགས་སུ་ཕུལ་བ། 

བོ་བཟང་ཐུབ་པའྱི་ཟབ་ཡངས་དགོངས་པའྱི་མཛོད། །མ་ལུས་ཕག་གྱི་མཐྱིལ་

དུ་མངོན་བཀྲ་བ། །དཔལ་ལྡན་མཁྗེན་པའྱི་གཏྗེར་གང་ཞབས་སྗེགས་རྡུལ། །བོ་

གསལ་བུང་བ་འབུམ་གྱིས་རྗེན་པའྱི་དྲུང་། བོ་གོས་གོམ་འགོས་ཚུལ་མྱིན་གཡང་གྱི་

ཁར། །བག་མྗེད་འཁོར་བའྱི་རྒྱ་ཆྗེན་སྱིད་པའྱི་མཚོར། །རྣམ་པར་བྱྱིངས་གང་ཉྗེས་

བརྒྱའྱི་རྦ་ཀོང་ལས། །དད་གསུམ་མགྱིན་པ་འདྗེགས་ལ་ཡུད་ཙམ་དགོངས། །བཅོམ་

ལྡན་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའྱི་ཁད་ནོར་ཚོགས། །བཤད་སྒྲུབ་དཔུང་བས་སྐོང་ལ་རྣོ་བའྱི་

མཐུ། །སྱིང་གྱི་སོབས་སུ་གསོས་པ་གང་གང་ལས། །མགོན་ཁོད་རྐང་འཐུང་ཚལ་ན་

དཔག་བསམ་བཞྱིན། །ཀུན་ཕན་ལྗེགས་འདོམས་ནྗེར་བུའྱི་ས་མནྟ། །རབ་གསལ་བོ་

གོས་མགུལ་དུ་ཐོབ་པའྱི་ཁྱུ། །ཁྗེངས་ལྡན་ཕལ་གྱི་འཆད་སྗེལ་འཕྲྗེང་བ་གསར། །མུ་

ཅོར་འཆྱིང་བུའྱི་གོ་འཕང་ཉྱིད་དུ་སྒྲོགས། །མགྱིན་པའྱི་སྗེ་གླྗེགས་བསལ་བའྱི་སྒྲ་ཙམ་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ང༽
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ཡང་། །དྲྗེགས་མྱོས་རྒོལ་བ་སོང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གནམ་ས་ཅྱིག་ཅར་གྲུམས་

པའྱི་ང་རོ་ལས། །སྔངས་བྱྗེད་རྩུབ་མོའྱི་ཆོ་ག་ཉྱིད་དུ་རོགས། །མཉྗེན་འཇམ་གྗེ་བའྱི་

ལམ་སང་བརྒྱུད་པའྱི་ངག །ཤུགས་འབྱུང་ཡྱི་གྗེ་གསལ་བ་མྱིན་པ་ཡང་། །དགྗེ་

དབང་འདོད་པ་འཇོ་བའྱི་ཚིག་གྱི་རྒྱན། །མྱི་སན་ཁྭ་ཏའྱི་ང་རོའྱི་དོ་ཟླར་བྱྗེད། །དྗེ་ལྟར་

ངྗེས་དོན་ནོར་བུའྱི་ཤྱིང་རྟའྱི་སོལ། །འབྱྗེད་པའྱི་དད་དཔོན་ཟུང་གྱི་གཅྗེས་པའྱི་

མཛོད། །འགོ་ལ་སྦྱིན་པའྱི་བྱྗེད་པོ་མཁྗེན་བཟང་གྱི །ཚངས་ཆྗེན་ཡྱིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་བ་

སུས་མ་རྱིག །དྗེ་ཚེ་རོང་སོན་དཔག་བསམ་མྱུ་གུའྱི་འདབ། །གཡོ་མྗེད་ཐུབ་བསན་

སོག་གྱི་ཀ་བ་རུ། །བསྐྲུན་ལ་སྣུམ་པའྱི་འཕྲུལ་བ་འབུམ་གྱི་གདུགས། །ཐུགས་བསྐྗེད་

དཔུང་བ་བརྟན་པོའྱི་ཁུར་དུ་ཐོབ། །བོ་གསལ་བྱྗེ་བ་གལ་དུ་བསྒྲྱིགས་པའྱི་གླྱིང་། །དགྗེ་

ལྡན་བཀྲ་ཤྱིས་འབུམ་དུ་འཁྱིལ་བའྱི་སྗེར། །ལུང་རྱིགས་ཐང་མར་བརལ་བའྱི་ལྗེགས་

བཤད་ཆར། །འབྗེབས་པའྱི་ལྷག་བསམ་རོགས་ལྡན་སྤྱིན་དུ་གཏྱིབས། །འདྱི་ན་

འཇྱིགས་རུང་སྱིད་པ་ཉམ་ངའྱི་ཐང་། །དབང་མྗེད་ཉུལ་རྣམས་དམ་པའྱི་ལྗེགས་མཛད་

ཀྱིས། །ཆོས་དཀར་རྒྱ་མཚོའྱི་གླྱིང་དུ་འཁྱིད་པའྱི་གཉྗེན། །གང་གསུང་བདུད་རྱིའྱི་རོ་

ལ་ཉྱིན་བཞྱིན་སྤོད། །འཚམས་ཞུ། ཀུན་རྱིགས་བོ་གོས་ངུར་སྨྱིག་ཚོན་བཟང་གྱི ། 

ལང་ཚོའྱི་དཔལ་གྱིས་སྗེག་ལྡན་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་། །མཁས་རྒུའྱི་རལ་བར་མྱི་ཕྗེད་མདུད་

འཛིན་དུ། །གཏན་བདྗེ་མན་ཤྗེལ་རོག་པོས་མ་སྤུད་པ། །དྗེ་སྱིད་ཁོད་གསུང་དར་གྱི་

སྐུད་པའྱི་རྒྱུད། །སྱིང་བོར་འཛིན་པའྱི་རྗེ་བ་ལྷུར་བྱྗེད་ན། །མཆོག་སྦྱིན་བཀའ་ལན་

བསླུ་མྗེད་གོམ་པའྱི་འགོས། །སྤྱི་གཙུག་ཐྗེམ་པའྱི་སྐས་ལསསྱིང་གྱི་ཁབ། །དད་གུས་

བྱྱི་དོར་འབུམ་གྱིས་རབ་གཙང་བ། །བསྗེན་པའྱི་དངོས་གྲུབ་དགོངས་པའྱི་དབྱྱིངས་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ།

 12  

ནས་ཕོབས། །གང་ཞབས་བདྗེ་བའྱི་མལ་དུ་གུས་ལྡན་བུས། །ལས་དཀར་བྱྗེད་པ་

བཙུགས་པ་སྤྱི་བོའྱི་རྗེར། །བྱྱིན་རླབས་རྗེ་དགས་ལུས་སྗེམས་གཏྗེར་གྱི་སྣོད། །རྱིང་

མྱིན་དགྗེ་ལྗེགས་བདུད་རྱིའྱི་གཏྗེར་དུ་སྒྲུབས། །

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ཡོངས་འཛིན་དཔལ་བ་ནས་མཁྱེན་སྤྱན་ 

ཡངས་བ་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆེན་དཀོན་མཆོག་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ 

འཕྲིན་ལན་དུ་སྤིངས་པ་མྱ་ངན་མེད་པའི་ 

འཁྲི་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ། 

རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་ཆྗེ། །རྒྱལ་སས་དཔའ་བོའྱི་རྣམ་

རོལ་ཙོང་ཁ་བས། །བྱྱིན་རླབས་མྗེ་ཏོག་མནྡཱ་ར་ཡྱི་ཆར། །བསྱིལ་བས་ཁོད་ལ་དགྗེ་

ལྗེགས་སྦྱིན་གྱུར་ཅྱིག །ངོ་མཚར་རྱིགས་པའྱི་གློག་འོད་དམར་བོའྱི་ལྕྗེ། །གཡོ་བའྱི་

གར་དང་ལྷན་ཅྱིག་ལྗེགས་བཤད་ཀྱི། །དབྱར་སྐྗེས་སྤྱིན་གྱི་རྔ་གསང་རྒོད་པའྱི་

སྒྲས། །ཀུན་གྱི་ཡྱིད་འཕྲོག་གང་དྗེར་གཏམ་འདྱི་གླྗེང་། །ལྗེགས་བྱས་དབང་ཕོགས་

གསྗེར་གྱི་བ་གམ་མངོན་མཐོའྱི་རྗེ་མོར་ཡོངས་འཕགས་ནས། །གཙུག་ལག་བྱ་ལམ་

ཡངས་པའྱི་ཕ་མཐའ་ཅྱིག་ཅར་འཇལ་བའྱི་བོ་གོས་ཀྱི། །སྣང་བ་ཆྗེས་ཆྗེར་བ་ན་

འབར་བས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འཇུག་ངོགས་ཀུན། །གསལ་བྱྗེད་བདྗེ་འབྱུང་

རལ་བའྱི་ཅོད་པན་ཁོད་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་བསྔགས་པར་འོས། །དུས་འདྱིར་ཁོད་ལུས་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ང༽
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སུརྺ་ཎ་ཡྱི་རྱི། །དམུ་རྒོད་ཆུ་བོའྱི་གཏྗེར་གྱི་ཀོང་སྱིམ་ཡང་། །ཡྱིད་ཀྱི་ལྗེགས་སྤད་

གསྗེར་ཞུན་སྣང་བའྱི་འོད། །ཉམས་པ་མྗེད་པའྱི་གཏམ་འདྱི་སྱིང་ལ་སོན། །ཕུལ་བྱུང་

གནས་ལྔ་རྱིག་པ་སྦྲང་རྱིའྱི ་ཟས། །མྱངས་པས་མ་སྨད་ཡོན་ཏན་ལུས་ཀྱི་

རལ། །རོགས་པའྱི་ལྗེགས་བཤད་མགྱིན་པའྱི་དྲྱིལ་ཆུང་དབྱངས། །འཁོལ་བ་གཟུར་

གནས་དང་བའྱི་དཔྱིད་དུ་ཆྗེ། །མྱི་འཇྱིགས་སོབས་པ་ལྷུན་ཆགས་རྱི་བོའྱི ་

སོར། །བརྒལ་བརྟགས་རོད་པའྱི་རྗེ་བརྒྱ་གདྗེངས་པའྱི་ཟྱིལ། །མ་བཟོད་ཕས་རྒོལ་

སྦྱིན་སྐྗེས་སྗེག་མོའྱི་མངལ། །ལྷུང་བའྱི་སྤྱིངས་ཡྱིག་འཇྱིག་རྟྗེན་གསུམ་ན་རྒོད། །མྱི་

བཟད་དུས་མཐའྱི་སྤྱིན་ཕུང་ནག་པོའྱི་ཁུར། །ངྗེས་མྗེད་འབྱོར་རྒུད་གློག་གྱི་གར་རྗེ་

བས། །སྱིང་ལ་ངྗེས་འབྱུང་སོག་གྱི་སོབས་བསྐྗེད་ནས། །ཡང་དག་འཇོག་ལ་གཞོལ་

བའྱི་བར་མཚམས་སུ། །མཛའ་གཅུགས་ཡྱིད་ཀྱི་ལྷོ་ཕོགས་ནགས་མའྱི་སར། །སྨྱིན་

པའྱི་འཕྲྱིན་ཡྱིག་མྱ་ངན་མྗེད་པའྱི་ཤྱིང་། །སྐྗེས་བཟང་མྗེ་ཏོག་རྒྱས་བའྱི་འཇོ་སྗེག་

ཅན། །སྤོས་པས་བདག་སྗེམས་དགའ་བའྱི་ཕོགས་སུ་ལྷུང་། །འདྱི་ན་ལུས་ཀྱི་ཟོ་

མདོག་བདྗེ་ན་ཡང་། །འཆད་སྗེལ་འདུ་འཛིའྱི་རྣམ་མང་བྱ་བའྱི་རླབས། །གཅྱིག་མྱིན་

དུ་མར་གཉྗེར་བའྱི་ཆོ་ག་འདྱིས། །ཐོས་བསམ་ཡྱིད་ལ་སྤོད་པའྱི་སྐལ་བ་ཕྲ། །འོན་

ཀང་སྱིད་འབྱོར་རླུང་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ལྟར། །གཟྱིགས་པའྱི་སྔོན་གྱི་བྱ་ངན་བཏང་ཕལ་

མོ་ཆྗེ། །ཞྱི་བའྱི་ནགས་མཐར་གཏན་བདྗེ་སྱིང་བོའྱི་ནོར། །བངས་པའྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱན་

དུ་ལྗེན་ལ་གུས། །འཚམ་ཞུ། དོན་ཆྗེན་ཐར་པའྱི་འབས་བཟང་སྨྱིན་པའྱི་རྟྗེན། །མཐོ་

རྱིས་ལུས་ཀྱི་འཁྱི་ཤྱིང་དུས་ཀྱི་སར། །མྱི་ལྟུང་ཐབས་ཚུལ་ལྷ་ཡྱི་འཆྱི་གསོས་

སྨན། །སྗེན་པའྱི་བོ་གོས་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པར་གྱིས། །ད་དུང་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་
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དབྱངས་ཟབ་མོ། །མང་ཐོས་ཛམྦུའྱི་གསྗེར་ལས་རང་བྱུང་དུ། །འཕགས་པའྱི་བསམ་

སོམ་རྱིབས་སོང་འཁོར་ལོའྱི་ཕུལ། །ཕོགས་སུ་སྒྱུར་བའྱི་བརོན་པ་ལྷོད་མྱི་

འཚལ། །ངན་རྟོག་སྔོ་བསངས་མཛེས་མའྱི་གདོང་བ་ལས། །ཉྗེས་བཤད་ཆུ་རྱིས་

གསལ་བའྱི་ལང་ཚོ་ཅན། །ལྟར་སྣང་རྱིགས་པའྱི་ཆུ་འཛིན་འཁྱིགས་པ་ལས། །འགལ་

འདུའྱི་དུག་ཆར་འབྗེབས་ལ་ཡྱིད་མ་རྟོན། །མྱི་ཤྗེས་ཕྲག་དོག་མུན་པའྱི་ཀོང་ཉུལ་

ནས། །གཞན་སྨོད་ཚིག་གྱི་མྗེ་ལྕྗེ་གདྗེངས་པའྱི་ཁར། །འབར་བའྱི་རང་རྒྱུད་སྗེག་པའྱི་

བྷུ་ཏ་ཿའགས། །ལུས་མྗེད་བྱྗེད་པ་འཆང་ལ་བག་ཡོད་བསྗེན། །མང་ཐོས་ངོ་མཚར་ཡུ་

བ་རབ་བརྟན་ཐོས་བསམ་སོམ་པའྱི་རྱིབས་མ་བཀྲ། །བག་ཡོད་ལྷབ་ལྷུབ་མངོན་པར་

གཡོ་ཞྱིང་བསླབ་གསུམ་ནོར་བུའྱི་འཕང་འཕྲུལ་ཅན། །བྱམས་བརྗེ་གྱིབ་བསྱིལ་

ཡངས་པའྱི་དཔལ་གྱིས་འགོ་རྣམས་རྒུད་པའྱི་ཚ་གདུང་ལས། །སྐོབ་བྱྗེད་འཇམ་

མགོན་བསན་པའྱི་གདུགས་དཀར་སྐྗེ་དང་སྐྗེ་བར་བ་ནས་བར། །འཛིན་སླད་ཡྱིད་ཀྱི་

དྲྱི་བཟང་ཁང་བའྱི་སོར། །མདོ་སྔགས་ལམ་ཀུན་ཡོངས་རོགས་སྦྲང་རྱིའྱི་ཟས། །ཉྱིན་

བཞྱིན་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའྱི་ཆོ་ག་ལ། །འབོད་ཅྗེས་ཁོད་ལ་སྱིང་གྱི་གོས་སུ་

གདམས། །དབྱངས་ཅན་རྱིག་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཕང་བ་ལས། །སྐྗེས་པའྱི་སན་ཚིག་

དབྱངས་བདུན་རོགས་པའྱིརླབས། །དོན་བཟང་མུ་ཏྱིག་འགྗེམ་པའྱི་སྱིང་བོ་

ཅན། །སྗེལ་བའྱི་ལྷག་བསམ་ཟླ་བའྱི་དཔལ་བཞྱིན་མཛོད། །

ཅྗེས་ཐ་སྐར་ཟླ་བའྱི་དཀར་ཕོགས་ཀྱི་བཟང་བ་གཉྱིས་པའྱི་ཉྱིན་དྲྱི་མ་མྗེད་པའྱི་ལྷ་རྗེག་དང་

བཅས་དབྗེན་པའྱི་ནགས་ཁོད་དགྗེ་ལྗེགས་ཆོས་རོང་ནས། །



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ང༽
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སློབ་བུ་འགའ་ལ་སྒྲ་རྒྱན་གྱི་ལམ་ནས་སྩལ་གནང་བའི་ 

ཞལ་གདམས་བྱིན་ཅན། 

༄༅། །འཇྱིགས་མྗེད་འཇྱིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་སས་ཡྱིན་ཕྱིར། །རྒོད་པོ་རྒོད་

ཀྱིས་གནམ་འཕང་གཅོད་པ་བཞྱིན། །ཇྗེ་མཐོ་ཇྗེ་འཕགས་ཁོ་ན་ལྷུར་བྱྗེད་པས། །ཆོས་

པ་ཆོས་མཐར་འདོན་པ་དཀའ་འམ་སམ། །སྒྲོ་ཚང་སྒྲོ་ལྡན་གནམ་དུ་འཕངས་པ་

ན། །ནམ་ཡང་ནམ་འཁར་ཐོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བཞྱིན། །ཇྱི་སྱིད་ཇྱི་ལྟར་དམ་པའྱི་

ཆོས་ཀྱི་འགངས། །འཇྱིག་པ་འཇྱིག་རྟྗེན་གང་ནའང་སྱིད་མྱི་འགྱུར། །དགའ་རབ་

དགའ་ས་མ་ཎྱི་ཁོ་ན་སྗེ། །ཆོས་སྤོད་ཆོས་ཀྱི་སྱིང་བོ་ཟླ་མྗེད་པ། །སྣང་མཐའྱི་སྣང་བ་

མཚོན་པའྱི་མྗེ་ལོང་དང་། །བདྗེ་བག་བདྗེ་ལྡན་བགོད་པའྱི་ཐྗེམ་སྐས་ཉྱིད། །དགྗེ་རྒྱམ་

དགྗེ་ལྡན་གལ་ལ་མྱི་འཚམ་པའྱི། །བག་ཆགས་བག་ལ་ཉལ་བ་སད་གྱུར་ཏྗེ། །རང་གྱི་

རང་བཞྱིན་ངན་པ་ཕྱིར་ངོམ་ཚེ། །ཁ་ཙམ་ཁ་སྗེ་ཙམ་ཡང་སུ་ཡྱིས་བྱྗེད། །ལྕགས་

བྱམས་ལྕགས་དཀར་ཤང་ལང་བཙའ་སོག་མ། །དབྱུག་སར་དབྱུགས་ཉྗེས་བྱས་ན་

མྱི་ལྗེགས་པས། །ཁ་རོག་ཁ་ཏོན་ཆ་རྗེ་འདོན་བཞྱིན་དུ། །ཤགས་འདྗེབས་ཤགས་

རོགས་མ་བཙལ་བསད་ན་གཙང་། །བོ་བཟང་བོ་ཁོག་ཟབ་ཕྱིར་དཔད་དཀའ་

ཡང་། །འཇྱིག་འགྱུར་འཇྱིག་རྟྗེན་གློག་གྱི་གར་སབས་ལ། །མྱི་ཞྗེན་མྱི་ཆོས་དོར་ནས་

ཁུ་བོ་རྗེས། །བཀའ་སྩལ་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་བཞྗེད་ཡོད་ལས་ཆྗེ། །བོ་བཟང་བོ་རྱིག་

རྣོ་ཡང་ན་ཚོད་ཀྱིས། །བྱྱིས་སྤོད་བྱྱིས་པའྱི་གལ་ནས་མ་འཕགས་པས། །གང་

བསླབས་གང་ལའང་ཡྱིད་བརྟན་ཐུབ་པའྱི་ཆོས། །རྗེ་ཞྱིག་རྗེ་འབས་ཚད་ཐུབ་དཀའ་

འམ་སམ། །ཤ་བོ་ཤྭ་འོད་དྲག་པོས་མ་ཟྱིན་པས། །རྗེ་ཞྱིག་རྗེ་ཐག་ཆད་པ་མ་ཡྱིན་
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ཡང་། །རྒན་པོར་རྒན་མཐའྱི་འཆྱི་བ་སླྗེབས་པའྱི་ཚེ། །ཤྱིང་བལ་ཤྱིང་དང་བལ་ན་

ཅྱིར་འགྱུར་ཨང་། །དཀོན་འཕྲྱིན་དཀོན་ནོར་དལ་རྟྗེན་ལྡན་དུས་འདྱིར། །རྒྱ་མྱིས་རྒྱ་

ཆྗེན་བརྔན་པས་བྱིད་མྱིན་པར། །བོ་སྤང་བོ་ལ་གོམས་པ་ལྷུར་བྱས་ན། །འཆྱི་ཚེ་འཆྱི་

བས་འཇྱིགས་པ་ཡོངས་མྱི་འགྱུར། །ཆོས་འཕྗེལ་ཆོས་བཞྱིན་སྤོད་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་

ཡང་། །བག་ཡོད་བག་རྗེ་ལྡན་པའྱི་ཕྱི་རྟགས་སུ། །ལྷོད་བཞུགས་ལྷོད་པོའྱི་ངང་ཚུལ་

བརྟན་པོ་ནྱི། །བོ་ལྡན་བོ་བོ་སྗེམས་འཕྲོག་པའྱི་ལྕགས་ཀྱུ་ཉྱིད། །སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པའྱི་

བདག་བཞྱིན་གསོལ་ཟས་རྱིགས། །འདྲྗེན་པར་འདྲྗེན་ལ་སྨོན་པ་ལྗེགས་པའྱི་

མཐུས། །ནམ་ཞྱིག་ནམ་མཁའ་འགྗེངས་པའྱི་བསོད་ནམས་འབས། །གང་བྱུང་གང་

ཡང་འཛད་པའྱི་མཐའ་མ་དམྱིགས། །གཡུང་དྲུང་གཡུང་སྲུན་འཛོམ་པ་ཆྗེས་ལྗེགས་

ཀང་། །ཁ་ཚིག་ཁ་ནས་ཕྱི་རུ་མྱི་འདོན་པས། །ཡྱིད་ན་ཡྱིད་ཤྗེས་ཅྱི་གསལ་མྱི་རྟོགས་

ཕྱིར། །རྣ་བར་རྣ་སྡུག་ང་ཡྱིས་རྒྱུན་མྱི་གཅོད། །བཟོད་པ་བཟོད་རྱིག་འདུན་གསུམ་

ཀུན་འཛོམ་ཡང་། །ཆོས་དཀར་ཆོས་ལ་མྱི་འགྱུར་ཡྱིད་རྟོན་པ། །དཀའ་ཕྱིར་དཀའ་

ངལ་འབས་བུ་མྗེད་པའྱི་རྒྱུ། །སྗེམས་གཏྱིང་སྗེམས་ཉྱིད་འཇྱིག་རྟྗེན་གཙོར་འདོན་

སམ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཚུལ་མཐུན་ངང་ནས་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས། །དམ་པ་དམ་ཚིག་

བཞྱིན་དུ་བསྗེན་བྱས་ཏྗེ། །ལམ་རྱིམ་ལམ་ནས་མ་བསྐྱུར་འབད་བྱས་ན། །ཡ་རབས་

ཡ་མཐའྱི་ཡང་རྗེར་ཐག་མྱི་རྱིང་། །སྐལ་བཟང་རྒྱ་ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེས། །སྐལ་དམན་དག་

ལས་ཁད་འཕགས་པའྱི། །སྐལ་བ་བཟང་བོ་དུ་མ་ཞྱིག །སྐལ་བར་ཐོབ་སྐད་སྤྱིངས་

པས་སྤོ། །ཐུབ་ཆྗེན་བཀའ་ཡྱི་བཀག་ལུང་བདུད་རྱིའྱི་རོ། །ཉྱིན་བཞྱིན་མྱོང་བའྱི་སྐལ་

བ་བཟང་བོ་ཅན། །གང་དྗེའྱི་ཤྗེས་རྒྱུད་རྒྱ་ཆྗེན་ཆོས་ཆར་གྱིས། །བརླན་པའྱི་དངོས་
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གྲུབ་ཞན་པར་མ་གྱུར་ཅྱིག །བ་རྒྱས་བ་རྒྱུ་དཀའ་ཡང་རྒྱལ་བའྱི་དཀའ། །མ་བྗེལ་མ་

དལ་རན་པར་ལྷོགས་བྱས་ན། །ས་ཆའྱི་ས་ཕོགས་ཕལ་ཆྗེར་མྱི་འབོར་བས། །མཐར་

ཕྱིན་མཐར་ཐུག་འབྱུང་བ་གདོན་མྱི་ཟ། །ཀུན་བཟང་ཀུན་ལ་ཚ་རན་ལྟ་ཆྗེ་བས། །སྣ་

ལང་སྣ་ཚོགས་བསྗེས་པའྱི་སྨུག་ལོང་ནང་། །འདྱི་ཆྗེ་འདྱི་གཉན་འག་ཀོག་ཀུ་ཅོ་

ཡྱིས། །གང་ལ་གང་འཚམ་འབྱྗེད་པའྱི་གོ་སྐབས་འཕྲོག ། 

བ་མ་མཆོག་གསུམ་བདྗེན་མཐུས་བདག་ཅག་ལ། །ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦོར་

ལོངས་སྤོད་ཀུན་ཚང་ཞྱིང་། །ནད་རྱིམས་དག་གདོན་ལ་སོགས་ཉྗེར་འཚེ་

རྱིགས། །དམྱིགས་མྗེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་སུ་ཞྱི་གྱུར་ཅྱིག །

མཚན་ལེན་སྐབས། 

བང་དོར་ཆོས་ཀུན་མངོན་གཟྱིགས་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ། །ཀུན་མཁྗེན་སཾ་གྷའྱི་མཚན་

ཅན་ཡབ་སས་སོགས། །བསླུ་མྗེད་མཆོག་གསུམ་ཡོངས་ཀྱིས་བརྗེར་དགོངས་

ལ། །ཡྱིད་ལ་བརྣགས་པའྱི་དོན་འདྱི་གསལ་བར་སོན། །

༄༅། །སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་བོ་ནྱི་རང་གྲུབ་དུས་ལས་དུས་གཉྱིས་པར་མྗེད་

པའྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་། སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇྱིག་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་སྗེ་མྱི་རྟག་པའྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་

དབང་དུ་བྱས་པ་གཉྱིས་དང་། སྐད་ཅྱིག་རྗེ་རྗེ་ལ་རས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་
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བའྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་། སྔར་ལོངས་སྤོད་རུང་གྱི་རས་ཕྱིས་ཉམས་པ་དང་གཞན་གྱིས་

བདག་ཏུ་བྱས་པ་ཅྱི་རྱིགས་པས་རང་ལ་མྱི་དབང་བར་འབལ་བའྱི་མྱི་རྟག་པ་

དང་།  རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་མྱི་རྟག་པས་མནན་པའྱི་ཉྗེ་བའྱི་མྱི་རྟག་པ་སྗེ་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི་

དབང་དུ་བྱས་པ་གསུམ་དང་། རང་རྒྱུ་ལས་མྱི་རྟག་པར་སྐྗེས་པའྱི་ཆོས་ཉྱིད་ཀྱི་མྱི་

རྟག་པ་ནྱི་རྒྱུའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གཅྱིག་དང་། རང་དུས་ལས་སྐད་ཅྱིག་གཉྱིས་པ་ཕན་

ཆད་མྱི་གནས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་། རྱིགས་འདྲ་སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་དུ་མ་

ཡུན་རྱིང་བོར་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུན་གྱི་མྱི་རྟག་པ་སྗེ་དབྱྗེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་གཉྱིས་

དང་། ཁམས་དང་ན་ཚོད་དང་སོག་འགྱུར་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལུས་མྱི་རྟག་པ་

དང་། དུག་གསུམ་དང་བཅས་མ་བཅས་དང་། འཕྲོ་འདྱི་དང་། བྱྱིང་རྒོད་དང་སང་

གཉྗེན་སོགས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོར་འབྱུང་བའྱི་སྗེམས་མྱི་རྟག་པ་དང་། འབྱོར་བའྱི་

མཐའ་རྒུད་པས་བསྡུས་པའྱི་ལོངས་སྤོད་མྱི་རྟག་དང་། མྗེ་ཆུ་རླུང་གསུམ་གྱིས་

འཇྱིག་པའྱི་སྣོད་མྱི་རྟག་པ་སྗེ་མཚན་གཞྱིའྱི་དངོས་པོའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་བཞྱི་བཅས་

ཁོན་མྱི་རྟག་པ་བཅུ་གཉྱིས་སོ། །

༼འདྱི་ཡང་བཀའ་དྲྱིན་མཚུངས་མྗེད་རྗེ་བཙུན་མ་ཏྱི་བའྱི་གསུང་གྱི་བདུད་རྱིའྱི་ཆ་ཤས་

ལྗེགས། །༽
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༄༅། །གསེར་ལྗོངས་ཞིང་གི་༸སྐྱབས་མགོན་སྐལ་ལྡན་བདུན་པ་ 

ཆེན་པོར་ཤིང་ལུག་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ 

ལ་འཚམ་སྐྱེས་ཕུལ་ཚིག

རྒྱལ་བསན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གསྗེར་ལོངས་ཞྱིང་གྱི་སོན་པ་གཞན་འགན་

མྗེད་པ་གང་གྱི་ཞབས་སྗེགས་རོ་རྗེ་གླྗེགས་བུ་བསྒྲྱིགས་པའྱི་ཉྗེ་དྲུང་དུ། གུས་ལྡན་

པས་རྒྱང་རྱིང་བོ་ནས། སོས་དུད་མཁའ་ལ་གཏྱིབས། མགོ་བོ་ཀུན་ནས་བཏུད། པུས་

བཙུགས་ཐལ་སྦོར་བྱས་ཏྗེ་གསོལ་འདྗེབས་ཀྱི་དྲྱིལ་ཆུང་འཁོལ་བ་ནྱི། དྗེང་གནམ་

ལོ་རྒྱལ་བོའྱི་རྐང་འཐུང་གྱི་རང་ཁམས་བཅུད་དུ་ཆགས་པའྱི་གཡང་དཀར་དཔལ་གྱི་

བཞྱིན་རས་ཞྱིང་འདྱིའྱི་གསོས་སུ་ཤར་པ་ན། ཡས་ཕྱིན་ཆྗེན་པོ་གང་གྱི་ཞབས་པད་

དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དགའ་སོན་གྱི་དངོས་པོ་ག་ནོམ་པ་མཆོད་སྤྱིན་དུ་དཀྲྱིགས་

པའྱི་འདུ་བ་གངྒཱའྱི་ཀླུང་རྒྱུན་བཞྱིན་ཟམ་མ་ཆད་པར་རྒྱུ་བའྱི་གལ་དུ་ཕྲན་གུས་ལྡན་

པས་ཀང་སྱིང་གྱི་དགའ་བ་ཟད་མྱི་ཤྗེས་པའྱི་ཡོ་ལོང་མཚོན་བྱྗེད་དུ། ལགས་སྨྱིན་

པའྱི་བཞྗེས་སྤོ། ྾ ཚེ་ལྷའྱི་སྣང་རྱིས་རང་བྱུང་དུ་བཀྲ་བའྱི་ལྷ་དར་སྱིད་དུ་རྱིང་བ་

བཅས་འབུལ་བ་ལགས་ན། ཇྱི་སྐད་དུ། །ཆོས་རྔ་ཆྗེན་པོའྱི་སྒྲ་ཡྱིས་ནྱི། །སྗེམས་ཅན་

སྡུག་བསྔལ་མཐར་བགྱིད་ཅྱིང་། །བསྐལ་བ་བྱྗེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། །ཆོས་སོན་མཛད་

ཅྱིང་བཞུགས་གྱུར་ཅྱིག ། ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་དགོངས་དོན་མཐའ་དག་ག་མ་ཆག་གྲུ་

མ་ཉམས་པ་བཞྗེད་དགོངས་ཀྱི་དོན་མཐྱིལ་ལས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བ་མྗེད་ངོས། 

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཆྗེན་པོ་གང་ལ་ཡྱིད་ཁྗེད་ཤྗེས་ཀྱི་དད་པས་གསོལ་བ་འདྗེབས་པའྱི་

དབྱངས་ཀྱིས་ངག་ཕལ་བའྱི་གོ་སྐབས་འཕྲོག་པའྱི་གུས་ལྡན་བདག་སོགས་ལྟོས་
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བཅས་ཐམས་ཅད་ལྗེགས་མཛད་གདུགས་དཀར་གྱི་གྱིབ་བསྱིལ་སྣུམ་པོར་རྣམ་ཀུན་

གཡྗེལ་བ་མྗེད་པར་རྗེས་སུ་སྐོང་བ་ཅྱི་གནང་། ཞྗེས་གུས་པ་ཆྗེན་པོས་བཏྗེགཚུལ་

ཆྗེན་ཞུན་མར་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའྱི་དབུས་སོགས་ལྟར་མར་མྗེ་གཅྱིག་ཀང་བསོད་ར་

སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འབུལ་ཆོག་པས་ན། ལོ་གསར་གྱི་དངོས་པོ་ཕྲན་ཚེགས་འབུལ་ཚེ་

ཡང་དཔྗེར་ན་ར་བའྱི་སྱིང་བོ་གོ་མ། དར་བའྱི་སྱིང་བོ་ཕྱུར་བ་གཉྱིས། འོ་མའྱི་སྱིང་བོ་

ཞུན་མར་གྱིས་སྦྲུས་ཏྗེ། ཀ་ར་བུ་རམ་གྱི་ཁ་ཚར་གྱིས་ཁད་དུ་འཕགས་པའྱི་མངར་

ཆ་བཏོན་ནས་བླུགས་མར་བྱས་པའྱི་གསོལ་ཞུན་ཆ་ཀུན་ནས་མ་གང་བ་མྗེད་པ་ཉ་

རྒྱས་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་གཅྱིག །འབྲུ་རྱིགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གོ། རོ་རྱིགས་ཀྱི་

གཙོ་བོ་འཛེང་ལ་བཏགས་ཏྗེ་དར་ལ་དང་ཡང་ལར་ཉྱིས་བཙགས་དང་སུམ་བཙགས་

བྱས་ཞྱིང་། སྐྱུར་རྱི་དང་། སོ་ཡུས་དང་། འཕྲུལ་ཚྭ་སོགས་ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་བར་

བགྱིད་པའྱི་ཐབས་ཡ་མ་ཟུང་གྱིས་ཁད་དུ་ཐོན་པར་བསྗེགས་པའྱི་གསོལ་ཁུར་ལུས་

འཕགས་གླྱིང་གྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་གྱི་དབྱྱིབས་བཀོད་ལ་ཀུན་ནས་འགན་པ་གཅྱིག ། རྱི་

མར་ལས་སྣུམ་པའྱི་ཚིལ་དང་། ལྡྗེ་གུ་ལས་སྱི་བའྱི་སྣག་གུ་ཉྱིས་རྱིམ་སུམ་རྱིམ་དུ་

བརྗེགས་ཤྱིང་། རྣམ་གསུམ་གྱིས་དག་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་འཚོ་བར་ཐྗེ་མྱི་ཚོམ་པའྱི་

གསོལ་ཁ་གཙང་བཤས་ཀྱི་མཚང་ར་འཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་དབྱྱིབས་གཟུགས་ཀྱི་འདྲ་

རྱིས་ལྟ་བུ་གཅྱིག ། འདྱི་ནྱི་རྗེ་མཚར་གྱི་དཔྗེར་བརོད་དྗེ་ཧ་ཅང་མང་ན་ངོ་ཚ་ཆྗེ། །

༄༅། །སྔགས་ཕྲུག་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལ། 

བོ་གོས་ནས་ཆྗེད་དོན། ཁོད་ཀྱིས་འགོ་ས་དང་། ཁྱིད་ས་མ་ནོར་བ་ད་ལྟ་
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འགྱིགས་ཡོད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལྗེགས་པས་དྲན་རྒྱུ་མ་མང་བར་སོད། ང་བཞྱི་བའྱི་བཅུ་སོ་

ཞྱིག་ལ་འབོག་ཏུ་འགོ་མོད། ལྷ་བཟོ་ཞྱིག་ལ་བཀོད་པ་ཅུང་ཟད་རྗེ་བརྒྱབ་ནས་མྱི་རྱིང་

བར་སླར་འོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ང་ལ་ཁོམ་པ་ཡང་ཅང་མྗེད། བོ་མ་མང་། 

༄༅། །བོ་གོས་ཡང་དག་གནས་ལ་སྔོན་གོམས་པའྱི། །བཟང་བོའྱི་བག་

ཆགས་ཚོགས་པ་ཕུལ་བྱུང་བས། །མདོ་སྔགས་བསན་པ་མཐའ་དག་འགལ་མྗེད་

དུ། །མངོན་གཟུགས་དམ་པའྱི་མགོན་ལ་གསོལ་འདྗེབས། །

རི་སྒོམ་སྤྲུལ་སྐུའི་འཕྲིན་ལན་ལ་སྤིངས་པ། 

༄༅། །ཚེ་གོ་མ་ཀོ་ན་ནྱིང་འདས་པ་དང་། །བདག་མོ་ལྷ་མོ་ད་ལོ་་ཤྱི་བའྱི་

རྗེས། །བ་ལུ་བོང་ལུའྱི་བསྐོར་གཉོར་ལ་སོགས་པ། །ལན་ཆགས་མང་ཡང་རང་གྱིས་

ཁུར་དུ་བངས། །རོང་ཚོང་རོང་ནས་ལྗེན་པར་རྒྱུག་པ་དང་། །གོ་མ་གོ་ནས་རྐོ་དང་ཉོ་

བ་དང་། །ནོར་རྟོལ་ནོར་བུ་བཞྱིན་དུ་སྐོང་ཙམ་ལས། །གཡང་མོ་གཡང་ལ་མ་ཞྱིག་

མྱིན་པ་བདྗེན། །བྱྱིས་འབའ་བྱྱིས་སྤོད་ངན་པ་སོང་ཁུལ་གྱིས། །མགོ་བྗེགས་མགོ་རོ་

ལ་སོགས་མང་བྱས་པ། །ཚངས་སྤོད་ཚང་མ་བརླག་སྗེ་ཚེ་རབས་སུ། །ངན་སོང་ངན་

འགོར་འཁམ་པའྱི་རྒྱུ་ལོས་ཡྱིན། །ཚེ་ལྷ་ཚེ་སོག་མྱི་འགྱུར་བརྟན་པའྱི་སླད། །བ་བང་

བ་གྲྭ་མང་འགྗེད་བཟང་བོ་ཡྱིས། །མཆོད་ན་མཆོད་འབས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་

ཞྗེས། །མྱི་སོམ་རྱི་སོམ་ཚང་གྱིས་ཕག་ཡྱིག་སྤྱིངས། །ཁོ་རང་ཁོ་ཐག་ཁྱིམ་ལ་མ་ཆོད་

སབས། །རྗེ་གཉྱིས་ཡྱིད་གཉྱིས་ཞྱིག་ལས་མྱི་འདུག་པས། །མང་མར་མང་འགྗེད་
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འབུལ་རྒྱུ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཇ་རྐྱང་ཇ་འཐྗེབ་གཅྱིག་ཀང་ལོས་དཀའ་སམ། །ད་

དུང་ད་སྐབས་ཙག་འདྱི་མྱིན་རྒྱུས་ན། །ལོང་གཏམ་ལུང་བ་གང་གྱིས་མྱི་ཚད་

ཀང་། །ལག་པ་ལག་ཤུབས་མྗེད་ན་ཕྱིད་འགོ་བས། །རྗེ་ཞྱིག་རྗེ་བ་དྗེ་ཙམ་གྱིས་

བསྐངས་སོ། །

ཀ་རྩོམ་གྱི་ལམ་ནས་སྩལ་གནང་བའི་བསླབ་བྱ་ 

ཉམས་མཚར་ཅན། 

༄༅། །ཀ་གདུང་ཁང་བཟང་ཤོམ་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ཁ་དོག་གང་ལྗེགས་

གོས་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ག་བུར་དྲྱི་ཞྱིམ་སྣོམ་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ང་རྒྱལ་ཁྗེངས་

དྲགས་ཆྗེ་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ཅ་ཅོའྱི་ངག་འཁལ་སངས་ན་དགོས་པ་ཆྗེ། །ཇ་མར་

སོག་འཚོས་ཆོག་ན་དགོས་པ་ཆྗེ། །ཉ་ར་སྱིག་མ་བྱས་ན་དགོས་པ་ཆྗེ། །ཏ་དཀར་

རས་དཀར་མང་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ཐ་ཆད་བྱ་བྱྗེད་མང་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ད་ལྟ་

ཆོས་མྗེད་བསད་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ན་རག་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །པ་

སངས་ལྟར་དཀར་སྗེམས་ལ་དགོས་པ་ཆྗེ། །ཕ་མར་ཆགས་ཞྗེན་ཆུང་ལ་དགོས་པ་

ཆྗེ། །བ་བོང་ཉོ་ཚོང་སངས་ལ་དགོས་པ་ཆྗེ། །མ་བསད་ཆོས་ལ་རྗེམ་ན་དགོས་པ་

ཆྗེ། །ཙ་ཏུར་རྐང་འགོས་ཕྱུགས་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ཚ་ཚ་ཕོགས་རྱིས་ཆྗེ་ལ་དགོས་

པ་མྗེད། །ཝ་ལྟར་འདུར་རྒྱུག་མང་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ཞྭ་གོས་རབ་བྱུང་རྟགས་ལ་

དགོས་པ་ཆྗེ། །ཟ་རྒྱུ་གང་བྱུང་ཆོག་ལ་དགོས་པ་ཆྗེ། །འ་འུར་འདུ་འཛི་ཉུང་ལ་དགོས་

པ་ཆྗེ། །ཡ་མ་ཡྗེང་རྒྱག་མྗེད་ལ་དགོས་པ་ཆྗེ། །རྭ་འདྲའྱི་གཤྱིས་གོང་བྱྗེད་ལ་དགོས་
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པ་མྗེད། །ལ་ལུང་ཉུག་རྒྱུར་དགའ་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ཤ་དགོ་འདྲ་བ་ཞོན་ལ་དགོས་

པ་མྗེད། །ས་སྗེང་རྗེས་ཀྱིས་བཀང་ལ་དགོས་པ་མྗེད། །ཧ་ཅང་ཆོས་ལ་དགའ་ན་

དགོས་པ་ཆྗེ། །ཨ་མའྱི་བུ་ཞྱིག་བྱུང་ན་དགོས་པ་ཆྗེ། །ཞྗེས་སོ། །

སློབ་བུ་འགའི་འཕྲིན་ལན། 

༄༅། །སྱིང་རྒྱ་ཞྗེས་བྱའྱི་མཛའ་བོ་ཡྱིས། །སྱིང་གཏམ་སྤོས་པའྱི་དོན་རོ་

རྣམས། །སྱིང་གྱི་པདོའྱི་ལྟྗེ་བ་ལ། །སྱིང་བོའྱི་ཟྗེའུ་འབྲུ་བཞྱིན་དུ་འཆང་། །ལྕགས་

བྱམས་ཞྗེས་བྱ་མཛའ་བོའྱི ་སྗེམས། །ལྕགས་བཞྱིན་བརྟན་པ་མཚོན་པའྱི་

སླད། །ལྕགས་ཤྱིང་སྨྱུག་གུས་བྱིས་བའྱི་འཕྲྱིན། །ལྕགས་སག་ལོ་བར་འཕྲོད་པ་

སྤོ། །སྒྲོ་སྤྲུལ་དྗེས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཁོད། །སྒྲོ་བསྐུར་བལ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན། །སྒྲོ་བར་

བཅུད་བཞྱིན་གསག་པའྱི་སླད། །སྒྲོ་ལྡན་འཕངས་བཞྱིན་བྱོན་པ་ལྗེགས། །དགྗེ་འདུན་

རྒྱ་མཚོ་ཞྗེས་བྱ་བས། །དགྗེ་དབང་མགྱིན་པ་ལས་འཕྲོགས་པའྱི། །དགྗེ་ལྗེགས་སན་

ཚིག་བསྐུར་བ་ལ། །དགྗེའོ་བཀའ་དྲྱིན་ཆྗེ་ཞྗེས་ཞུ། །འཕྲྱིན་མྱིང་ཅན་ནས་མངགས་པ་

ཡྱི། །འཕྲྱིན་གྱི་ཕོ་ཉ་སླྗེབས་མ་ཐག །འཕྲྱིན་ཡུལ་རྒན་པོ་ཡར་ལངས་ནས། །འཕྲྱིན་

ཡྱིག་ཀོག་བཞྱིན་གནམ་ལ་ལྡྱིང་། །དགའ་རབ་ཞྗེས་བྱས་ཕྲན་བུ་ལ། །དགའ་བ་

མཚོན་སླད་སྤྱིངས་བའྱི་འཕྲྱིན། །དགའ་སྤོའྱི་སྐྱིད་སྣང་སྗེལ་བ་ལ། དགའ་བྱྗེད་མདའ་

ལས་སྐྗེན་པ་བྱུང་། །ཤྗེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་སྤྱིངས་པའྱི་འཕྲྱིན། །བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་

འཕྲོད་མ་ཐག །འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རྗེད་དཀའ་བའྱི། །དགའ་བ་རྒྱ་མཚོ་འཕྗེལ་བར་

གྱུར། །སྐལ་བཟང་རྒྱལ་ཞྗེས་བྱས་བ་དྗེས། །སྐལ་དམན་དག་ལས་ཁད་འཕགས་
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པའྱི། །སྐལ་བ་བཟང་བོ་དུ་མ་ཞྱིག །སྐལ་བར་ཐོབ་སྐལ་སྤྱིངས་བས་སྤོ། །

ཞྗེས་པ་རྣམས་སོ། །

སྐུའི་ཞབས་འབྲིང་བ་ཤ་བོ་ཐར་ལ་སྤིངས་བའི་ཕྱག་འཕྲིན། 

༄༅། །ཀ་པ་ལ་དམར་ཀ་མ་ལ་འདྲ་བའྱི། །ཁ་སང་ཁ་སྗེམས་མཐུན་པ་ཟུང་

བལ་བས། །ག་རྗེ་ག་ཤྗེད་ཅྱིག་ཏུ་ལྡོམ་སམ་པ། །ང་ཡྱིས་ང་རོ་གདུང་བའྱི་ངག་གྱིས་

སྒྲོགས། །ཅ་ཅོ་མཚམས་མྗེད་ཅ་ར་ར་བསྒྲགས་ཀང་། །ཆ་རྒྱུས་མྗེད་ཕྱིར་ཆ་ཡ་ཀུན་

དཀྲུགས་ནས། །ཇ་མ་རྣ་བརྒྱང་ཇ་ཐྗེབས་རྗེ་རྗེ་ཡང་། །ཉ་བཞྱིན་འཁོར་བས་ཉྭ་སུག་

སྐྲང་ལ་གཏུག །ཏ་དཀར་སྣོད་དང་ཏ་ལྗེན་ལ་སོགས་དང་། །ཐ་མལ་ཐ་ནྗེ་ཐུན་ནྗེ་ཅྱི་

རྱིགས་ལས། །ད་ལོངས་ད་བྱྱིན་སྨྲས་ཚེ་རྣ་བརྒྱང་ཁོ། །ན་རག་མྱི་ཚད་ན་སང་གང་

ལའང་རྒྱུག །པ་འདྲ་འདྲ་མྱིན་པ་སངས་ལྟར་དཀར་སྗེམས། །ཕ་ལ་བུ་འདྲའྱི་ཕ་རོལ་

མྱྱིང་བན་དང་། །བ་ཁ་གཅྱིག་ཏུ་བ་ཐབ་བྱྗེད་དགོས་པས། །མ་བཟུང་བ་དང་མ་བཏང་

ཙམ་ལོས་ཐུབ། །ཙ་ན་ཀ་འདྲ་ཙ་གྗེ་ཙུ་གྗེ་བཟོད། །ཚྭ་སོག་དོན་དུའང་ཚ་གཅུན་མང་

བྱྗེད་སོགས། །ཛ་ལྗེ་ཛོ་ལྗེ་ཛཡའྱི་ཐུགས་མྱི་དཀྲུགས། །ཝ་ལྗེར་འོ་བརྒྱལ་ཝ་ལྟར་

ཡྱིབ་སྗེ་མྱང་། །ཞ་འཐྗེང་བ་རྒན་ཞ་ར་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །ཟ་མ་ལྗེགས་ཉྗེས་གང་ཡང་ཟ་བ་

ལས། །འ་ལྗེ་འོ་ལྗེའང་འ་འུར་གྱིས་མྱི་སྱིགས། །ཡ་སགས་ཟ་དགོས་བྱུང་ཡང་ཡ་མྱི་

ང་། །རྭ་ཡྱི་མགོ་ལ་འབོང་རྭ་སྨྲུག་པོ་དང་། །ལྭ་བའྱི་གོང་བར་ལ་ཕུག་ལོ་མ་

བཞྱིན། །ཤ་ཚ་ཅན་གྱི་ཤ་ཉྗེའྱི་གོ་ས་ལ། །ས་གའྱི་ཚེས་བར་ས་འདྱིའྱི་མྱི་ཞྱིག་

འཛིན། །ཧ་ཤང་བ་རྒན་ཧ་ཅང་བཀོལ་བདྗེ་བའྱི། །ཨ་མའྱི་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཨ་རྗེ་
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དགའ། །

སློབ་བུ་འགའ་ལ་རྩེད་མཚར་གྱིས་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཤ་བོ་ཤ་ཚུགས་མ་འཆོར་སྔོན་མ་གྱིས། །གཡུང་དྲུང་གཡུང་མོར་མ་

འདུག་བར་ནས་བུད། །བཟོད་པས་བཟོད་བསན་བསྐྗེད་ནས་རྗེས་བསྐངས་

ན། །འཇྱིགས་མྗེད་འཇྱིགས་པའྱི་པར་གཏད་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་དཀའ། །དགའ་རབ་དགའ་

བའྱི་ཤ་སྣག་རྱི་བོང་རྭ། །འཇྱིགས་མྗེད་འཇྱིགས་པའྱི་རོམ་པ་རྱི་བོང་རྭ། །ཁ་ཡ་བྱྗེད་

མཁན་ཁ་ཅྱིག་རྱི་བོང་རྭ། །ཤགས་ལན་ཐྗེབས་པའྱི་ཤགས་པོ་རྱི་བོང་རྭ། །ལབ་རོལ་

ལབ་ལ་བ་རྒན་ཁ་རྒན་གཅྱིག །འགོ་ཀུན་འགོ་ལ་གཡས་རྐང་གཡོན་རྐང་གཉྱིས། །སྒྲོ་

རྒྱ་བགོད་ལ་ཤ་རྐང་ཤྱིང་རྐང་གསུམ། །མཁྗེན་པ་འཁྗེར་ལ་ལག་སྣྗེ་སན་སྣྗེ་

བཞྱི། །མགོ་བོ་འགུལ་ཚེ་རྐང་ལག་ཨ་ལགས་ལྔ། །ཨ་ཁུ་ཨ་བྷ་ཕྗེབས་ཚེ་རྐང་ལག་

དྲུག །དགྗེ་བསྐོས་ཚང་ན་གཡས་མྱིག་གཡོན་མྱིག་མདུན། །རོང་འབོག་གཉྱིས་ན་ལུ་

མཁན་ཙ་ཡ་བརྒྱད། །ཡས་མས་སོམ་ན་གཉྱིད་མཁན་ཁད་འཕགས་དགུ ། བར་མྗེད་

སྨྲ་ལ་དགའ་བ་བཅུ་ཕྲག་གོ། ཞུགས་མ་ཐག་ནས་མཁས་འདོད་སྐྗེས། །ཞག་གསུམ་

འདས་ཚེ་གཡྗེང་བས་ཁྗེར། །དྗེ་འདྲར་ཅྱི་ཡང་མྱི་འོང་བས། །བརོན་པ་ཚེ་དང་སོམས་

པ་གཅྗེས། །

༄༅། །མ་བཙལ་དཔྗེ་བརྐུས་བཙུགས་པ་ལ། །མ་ཁོ་ལྕགས་བྱམས་རྱིགས་

ཀྱི་བུ། །མ་ཤྗེས་ཀོ་ལོང་མྗེད་ཅྗེས་པ། །མ་ཐོས་པའམ་མགོ་དཀར་ཁོད། །ཨ་ཁུས་མ་
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བསླབས་ས་དམར་སྐུ་བརན་འདྲ། །ཨ་ཕས་མ་གཉོར་བྱྱིས་པ་དྭ་ཕྲུག་འདྲ། །ཨ་ཧོ་

ཁོད་འདྲའྱི་སྐལ་ཆད་ལ་བལྟས་ན། །ཨ་མའྱི་བུ་དྗེ་ང་རང་ཡྱིན་པར་ངྗེས། །སོན་པའྱི་ན་

ཟླར་སྐྗེས་པ་སྐལ་བ་བཟང་། །ཨ་ཁུས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་བསྐལ་བ་བཟང་། །ཨ་

ཁུར་མ་ལྟོས་ལོག་ལྟ་ཉོན་རྗེ་མོངས། །རྒྱུ་མྗེད་རང་བྱུང་གཏྱི་མུག་ཉོན་རྗེ་

མོངས། །ལྕགས་བྱམས་ལྕགས་དཀར་གྱི་བཞྱིན་རྟུལ་ནོ་ལྟོས། །གཡུང་དྲུང་གཡུང་

མོ་བྱས་ཏྗེ་བསོང་ན་ལྟོས། །ཤ་ཐར་ཤ་ཁྱིས་དྗེད་བཞྱིན་སྔངས་ནོ་ལྟོས། །འཇྱིགས་

མྗེད་འཇྱིགས་པ་བལ་ཏྗེ་བསྟུངས་ནོ་ལྟོས། །ཐོད་པ་རྱིལ་བོ་དཀར་པོ་ཅན། །ཐོལ་བྱུང་

སྨྲ་ལ་དགའ་བ་ཁྗེད། །ཐོལ་གྱིས་དྲན་ཚད་འབྱི་བྱྗེད་ན། །ཐོད་ལ་རོམ་གྱི་གནམ་

ལྕགས་འབྗེབ། །ས་འདྱིར་རང་ལ་མྱི་སོད་ན། །ས་རུབ་ཚུན་ཆད་རོམ་ཚོགས་ཀྱི། །ས་

ཚུབ་རོ་ཚུབ་མང་པོ་ཡྱིས། །ས་འོག་རྱིམ་དགུར་ཁོད་འཇུག་གོ། ལ་བྗེ་ལོབ་བོའྱི་རོམ་

ཐུང་རྒྱག་པ་ལ། །ལ་ལ་བཞྱིན་དུ་ཐོགས་ནས་འདུག་དོན་མྗེད། །ལ་གོར་བྱིས་པའྱི་

རོམ་གྱིས་ཁོད་གོགས་བཅས། །ལ་བདའ་ལུང་བདའ་ང་ཡྱིས་ད་ད་བྱྗེད། ཤ་རྗེ་ཤུ་རྗེ་

ཤོག་གུར་མ་དམར་ན། །ཤ་ཚ་ཕངས་དམར་རོམ་ལ་བྱྗེད་དོན་མྗེད། །ཤ་གཡུང་ཟུང་

སོགས་ཁོད་ཀྱི་གོགས་དང་བཅས། །ཤ་བ་ཁྱི་ཡྱིས་བདའ་བཞྱིན་ངྗེད་ཀྱིས་

འདྗེད། །མགོ་བོ་དཀར་ཡང་་གདོང་བ་ནག །སྣ་ནྱི་རྱིང་ཡང་བོ་ཕུག་ཐུང་། །ན་ཚོད་

ཆུང་ཡང་རྒན་ཚུགས་ཆྗེ། །འགལ་འདུའྱི་ཁུར་ཆྗེན་ཁོད་ལྟས་ངན། །ས་སྗེང་ཐམས་

ཅད་ངས་ཉུལ་ནས། །ས་གསུམ་འབྱུང་གདོན་ཀུན་སྤན་ཏྗེ། །ས་འདྱི་སུས་ཀང་མྱི་

ཐུབ་ཁོད། །ས་འོག་རྱིམ་དགུའྱི་འོག་ཏུ་འཇུག །ཧ་བོ་ཧ་བོ་སྐལ་ཆད་པོ། །ཧ་ཅང་སྨྲ་

བ་མང་གྱུར་ན། །ཧབ་འགད་སྤོ་སྤོ་འཆོར་བ་ལས། །ཧ་ལའྱི་དུག་གྱིས་གཟྱིར་བ་
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སྱིད། །མགོ་བོ་རབ་དཀར་གཞོན་ནུ་ཁོད། །མགོ་འཕང་ཧ་ཅང་མ་མཐོ་ཞྱིག །མགོ་

འདྲའྱི་རོམ་གྱི་རོ་རྒན་གྱིས། །མགོ་བོ་འགྗེམས་པའྱི་སྐབས་མཆྱིའོ། །

༧སྐྱབས་མཆོག་བདུན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའི་དམ་

པ་གང་གི་གསོལ་འདེབས། 

བོ་གོས་འོད་བརྒྱའྱི་སྣང་བ་འབུམ་ཕྲག་གྱིས། །ཐུབ་བསན་པདའྱི་ཚལ་རབ་

བཞད་མཛད་པ། །གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའྱི་མངའ་བདག་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས། །མཚུངས་

མྗེད་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །

རྗེ་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆེན་དཀོན་མཆོག་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ 

ཚེ་རབས་རྗེས་འཛིན། 

དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ནོར་བུའྱི་ཏོག་ཏུ་མཛེས། །བོ་གོས་ཆྗེན་པོའྱི་མཁྗེན་

རབ་གདྗེངས་ཀས་བརྱིད། །རྒྱ་མཚོས་མཚོན་དུ་མྗེད་པའྱི་ཤྗེས་བྱའྱི་ཀོང་། །དབང་

བསྒྱུར་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པར་གསོལ་བ་འདྗེབས། །སྱིད་ན་ཆྗེས་དཀོན་ཐུབ་བསན་

མཆོག་ཏུ་ཞུགས། །སྐྗེས་སྦངས་རྣམ་དཔོད་བོ་གོས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཤྗེས་བྱ་རྒྱ་

མཚོའྱི་མཇྱིང་དུ་རྗེན་པ་ལ། །དཔའ་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཐོང་གའྱི་དཔལ་བྗེའུར་

བཞྗེས། །དཀོན་མཆོག་གཟྱི་བྱྱིན་ཉྱིན་མོར་བྱྗེད་པའྱི་འོད། །མགོན་ཁྗེད་བོ་གོས་
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ཁམས་སུ་ཉྗེར་སྨྱིན་པས། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྗེའྱི་ཆོས་མཚོ་མངའ་བརྗེས་པའྱི། །དཔྗེ་

གཞན་འཇྱིག་རྟྗེན་འདྱི་ན་བཙལ་དུ་མྗེད། །བརྗེ་བའྱི་ཐུགས་རྗེའྱི་འོད་ཟྗེར་འབུམ་ལྡན་

པས། །བདག་བོ་པད་ཚལ་བསྐངས་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་མཐའ། །ཆ་ཚམ་རྗེ་ཡང་གཞལ་

བར་ག་ལ་ཞྱིག །བྱང་ཆུབ་སྱིང་བོའྱི་བར་དུ་རྗེས་སུ་དྲན། །ཡྱིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་ལྷ་

ཡྱི་གཞལ་མྗེད་ཁང་། །མཛེས་བྱྗེད་རྒྱལ་སས་རྒྱ་མཚོའྱི་ཚོགས་གལ་དུ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་

བཀོད་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའྱི་སླད། །རྨྱི་ལམ་ན་ཡང་གདུང་ཤུགས་སྨོན་པས་

བྗེལ། །མདོར་ན་སྐྗེ་རབས་ཕྲྗེང་བར་མགོན་ཁྗེད་ཀྱིས། །མཉྗེས་བཞྱིན་རྗེས་བཟུང་

སྨྱིན་ཅྱིང་གོལ་བའྱི་མཐར། །ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་རོགས་པའྱི་ཐྗེག་ཆྗེན་གོང་། །བདྗེ་བག་

ཕྱིན་པའྱི་སྐལ་བ་ཐོབ་གྱུར་ཅྱིག །

ཅྗེས་གནས་ལྔ་གཟྱིགས་པའྱི་པཎ་ཆྗེན་དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་

བོའྱི་སྐྗེ་བའྱི་ཕྲྗེང་བར་རྗེས་སུ་འཛིན་པའྱི་སྨོན་ཚིག་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོས་ཞྗེས་རྗེབ་གོང་གསྗེར་

མོ་ལོངས་ཀྱི་ན་ལྗེནྡྲ་རོང་བོ་བདྗེ་ཆྗེན་ཆོས་འཁོར་གླྱིང་གྱི་གྲྭ་རྱིགས་རྣམ་དཔོད་མཆོག་ཡངས་

དགྗེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནས་དངོས་འཕྲྱིན་གཉྱིས་ཀར་ནན་བསྐུལ་ཆྗེ་བའྱི་ངོར། རོང་སོན་སྐལ་ལྡན་

རས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའྱི་གལ་མཐའ་བ་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་འཇྱིགས་མྗེད་རྱིགས་པའྱི་བོ་

གོས་ཀྱིས་འཕྲལ་དུ་སྦར་བ་དགྗེའོ། །

 ༄༅། །རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་འཇུག་ 

ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅྱིགདཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་གངྒཱའྱི་བཅུད་
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དུ་གྲུབ། །བོ་གོས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ཤས་ཡོངས་གང་བས། །གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོའྱི་

དགྗེ་ལྗེགས་ཀུནའྱི་ཚལ། །རྒྱས་མཛད་བཤྗེས་གཉྗེན་ཟླ་བའྱི་ཐུགས་རྗེས་

སྐོངས། །གཞོན་ནུའྱི་དུས་ནས་འཁྲུངས་ཡུལ་རང་ཁྱིམ་དུ། །བདག་གྱིར་མ་བཟུང་

འདྱི་ལས་ནམ་ཐར་ན། །སམ་པས་མཆོག་གསུམ་མཁྗེན་ཞྗེས་རྒྱངས་འབོད་

ཞུས། །ཤུགས་དྲག་ངྗེས་འབྱུང་སྐྗེས་ལ་གསོལ་འདྗེབས། །ལོ་བཅུ་ཙམ་ནས་བསོད་

ནམས་སྨྱིན་པའྱི་མཐུས། །དབུ་ཅན་དབུ་མྗེད་འབྱི་ཀོག་བྱང་བ་ལས། །ཕག་སོར་

ལས་བསྐྲུན་གླྗེགས་བམ་ཕོགས་དྗེར་ཁབ། །ཡོན་ཏན་ལྷན་སྐྗེས་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་

འདྗེབས། །སོ་ངའྱི་སྦུབས་ནས་གགས་པའྱི་གཉྱིས་སྐྗེས་བཞྱིན། །ཆུང་ཡང་ཡོན་ཏན་

འཚོལ་ལ་ངོམས་མྗེད་འབས། །ན་མཉམ་ཁོད་ན་འགན་པའྱི་ཟླ་དང་བལ། །གགས་

པས་ཕོགས་དྗེར་ཁབ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །ཁྱི་རྒན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ལ་

སོགས་པ་ལས། །དབང་ལུང་རྗེས་གནང་ཁྱིད་དང་མན་ངག་གསན། །ཁད་པར་ཐུན་

མོང་རྱིག་པའྱི་གནས་ཡོངས་རོགས། །ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་

འདྗེབས། །གྲུབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་རྱི་སོམ་ཆྗེན་པོ་ལས། །ལམ་རྱིམ་གསན་ཚེ་འདྱི་

འདྲས་མྱི་ཡོང་ཞྱིང་། །དྷྱིའྱི་ཚར་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྗེལ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས། །རྐྱྗེན་

དྗེས་ཕྗེབས་ཐག་བཅད་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །དྗེད་དཔོན་རྒྱ་མཚོའྱི་གླྱིང་དུ་ཆས་

པ་ལྟར། །ཕྗེབས་པའྱི་ལམ་སྐབས་གོང་ས་དྲུག་པ་ལ། །མཇལ་ཏྗེ་ལྗེགས་པའྱི་ཡོན་

ཏན་རབ་བརོད་པ། །ཕྱིས་འབྱུང་ལུང་བསན་གྱུར་ལ་གསོལ་འདྗེབས། །བཀྲ་ཤྱིས་

ཆོས་སྱིངས་སཾགྷའྱི་མཚན་ཅན་ལ། །མཇལ་བས་རྣམ་དཔོད་ཆྗེ་ཞྱིང་རང་བཞྱིན་

གྲུང་། །སྨྲ་བརོད་དག་རྐྱྗེན་རྗེ་ཡང་ཐུགས་མཉྗེས་ཏྗེ། །བསྔགས་པའྱི་མྗེ་ཏོག་འཐོར་
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ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་དམ་པ་བཞྱི། །བསམ་སྦོར་དག་

པས་ཡོངས་འཛིན་ལ་བརྟྗེན་པས། །གཞུང་ཆྗེན་དབང་བོའྱི་གངས་ཀྱི་མུ་ཏྱིག་

ཕྲྗེང་། །མགྱིན་པའྱི་རྒྱུན་དུ་མཛེས་ལ་གསོལ་འདྗེབས། །རྣམ་དཔད་མངོན་པར་མཐོ་

བའྱི་རྱིགས་སྨྲ་འགར། །བརད་པས་གདྗེང་དྲོད་གཏྱིང་ནས་གཏུགས་པའྱི་ཚེ། །དྗེ་

དག་ཁྗེངས་པ་འཕྲོག་ཅྱིང་མཆྱི་མ་ཟགས། །རོད་པའྱི་འགན་ཟླ་བལ་ལ་གསོལ་བ་

འདྗེབས། །ལྟོ་སྐ་གོས་ཧྲུལ་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤྗེས་དང་། །ཐོས་དོན་རྒྱུད་ལ་སྦར་བའྱི་

རྣམ་ཐར་ལས། །ཆོས་དང་སྱིད་ཀྱིས་མཐོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཀུར། །འཕགས་པའྱི་

རྱིགས་དང་ལྡན་ལ་གསོལ་འདྗེབས། །སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པོ་གགས་པ་དར་རྒྱས་

ལས། །དབང་ལུང་མན་ངག་རྗེས་གནང་ཀུན་གསན་ཏྗེ། །ཡོངས་རོགས་བསན་པའྱི་

བརྒྱད་ལྡན་གངྒཱའྱི་རྒྱུན། །ཐུགས་ཀྱི་རལ་བར་བསྐྱིལ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །སཾགྷའྱི་

ཞབས་ཀྱིས་དངུལ་གྱི་འཁོར་ལོའྱི ་ཏོག །སྔ་ནས་བཟུང་བ་ད་ནྱི ་ཁོད་ལ་

སྦྱིན། །བསྗེལ་ལ་རྒྱུན་དུ་མཎལ་ཏོག་གྱིས་གསུངས། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིད་གཏད་ལ་

གསོལ་བ་འདྗེབས། །ཐུན་མོང་རྱིག་པའྱི་ཁུར་འཛིན་སུ་ལ་ཡང་། །དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱིས་

ཁ་ལ་སྨྲ་རྒྱ་གཅོད། །ཉྱིན་གཅྱིག་མདའ་ཚད་ཉྗེར་ལྔ་འབྱི་བ་སོགས། །དཔག་ཡས་

ཡོན་ཏན་རོགས་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །བྱམས་པ་གླྱིང་གྱི་ཆོས་གྲྭར་ཕྗེབས་པ་

ན། །འཛིན་གྲྭ་གཏུགས་ཚེ་གཞན་དྲྱིང་མ་བཞག་པར། །ལུས་དང་རྱིགས་པས་འྱི་དག་

ལོག་ཚར་བཅད་དྗེ། །སན་གགས་ཕོགས་ཀུན་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །བགོ་

གླྗེང་གཏོང་ཚེ་སྒྲ་དག་ཆྗེས་གསལ་ཞྱིང་། །རྱིགས་པ་རྣོ་བས་ཕྱི་རྒོལ་རྟབ་པོར་

འགྱུར། །དཔྗེར་ན་བག་ལ་ཐོག་འཕངས་འདྲ་འོ་ཞྗེས། །རོད་མྗེད་དམ་པས་བསྔགས་



དཔྱི་ས་བློ་གློས་ཀྱི་གསུང་འབུམ། ༼ང༽

 31  

ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །མདོར་ན་རྱིགས་སྨྲ་དབང་བོ་སུ་ཡྱིས་ཀང་། །ཁོད་དྲུང་རོད་

ཟླ་ཕྗེབ་པར་དཀའ་ན་ཡང་། །ཁོད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་སྗེམས་པ་ཅུང་ཟད་མྗེད། །རྱིགས་

པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པོར་གསོལ་བ་འདྗེབས། །སྐུ་འབུམ་མཁན་པོའྱི་དྲུང་ཆྗེན་

མཛད་དགོས་དུས། །རོམ་ལྗེགས་དཎྱིའྱི་ངག་ལས་འགོངས་པའྱི་ཕྱིར། །མཁན་པོ་

དགྗེས་ཏྗེ་ཟང་ཟྱིང་མང་བསབས་ཀང་། །གཅན་གཟན་རྩྭ་ལྟར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་

འདྗེབས། །སླར་ཡང་གསྗེར་ལོངས་ཕོགས་སུ་ཕགས་བསྒྱུར་བས། །རྒྱ་མཚོ་ཆུ་

ཡྱིས་ངོམས་པ་བཞྱིན། །འཇྱིགས་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་བསྗེན་ནས། །མདོ་རྒྱུད་

ལྷག་མྗེད་མཁྗེན་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །རྗེ་དྗེས་སྔོན་མྗེད་ལྗེགས་བཤད་བརམ་

པའྱི་ཚེ། །རྒྱ་བོད་གཞུང་དོན་དྲྱི་མྗེད་རྱིགས་ལམ་ནས། །དྲངས་ཏྗེ་བྱི་རོམ་གཉྱིས་

ཀྱིས་གོགས་མཛད་པས། །ཞབས་འདྗེགས་ཟླ་མྗེད་བསྒྲུབས་ལ་གསོལ་བ་

འདྗེབས། །གསུམ་ལྡན་བ་མ་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་མཉྗེས་ཏྗེ། །གསུང་རབ་དགོངས་

དོན་གཞན་དྲྱིང་མྱི ་འཇོག་དང་། །རྒྱ་མཚོ་ས་ལ་འཁྱིལ་འདྲའྱི ་པཎ་ཆྗེན་

སོགས། །བསྔགས་བརོད་དོན་ལྡན་གནང་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །འཇམ་དབྱངས་

བ་མ་བོ་བཟང་དཔལ་བའྱི་དྲུང་། །ར་ཤྗེའྱི་ཊྱིཀ་ཆྗེན་གསན་ཚེ་རྨྱི་ལྟས་ལ། །ཆོས་ཉྱིད་

མངོན་བྱས་རྟགས་སུ་དཔགས་གསུངས་ཀང་། །སས་པའྱི་འཁྲུལ་བག་མཛད་ལ་

གསོལ་བ་འདྗེབས། །གཟྗེགས་མའྱི་རོད་ལན་གནང་སྐབས་ཉྱིན་དགུའྱི་ནང་། །ཤར་

མར་བརམས་ཀང་བསྐར་བཟོ་མྗེད་རྐྱྗེན་གྱིས། །གཞུང་དོན་ནང་བྱན་ཆུད་ལ་གསོལ་

བ་འདྗེབས། །ལུང་རྱིགས་འཕྲུལ་གྱི་དཔུང་བ་བརྟན་པོ་ཡྱིས། །གསང་འཛིན་མཚོན་

གྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ན། །ཕོགས་སྔའྱི་རྒོལ་བས་མྱི་སྨྲ་བརྟུལ་ཞུགས་བངས། །ཆོས་
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ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སྒྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །པྲཛྙཱའྱི་ཞབས་ལ་ཕྲ་ཞྱིབ་རྱིགས་ལམ་

ནས། །དྲྱི་གཏུགས་མཛད་པས་རླབས་ཆྗེན་མཁྗེན་རབ་ཀྱིས། །རྗེ་དྗེའྱི་ཐུགས་དབང་

འཕྲོགས་པས་འཕྲྱིན་གྱི་སོས། །དོན་གནས་བསྔགས་པ་ཞུས་ལ་གསོལ་བ་

འདྗེབས། །རང་གྱི་ཡོན་ཏན་སས་པ་མ་གཏོགས་པར། །དཔའ་རྱིས་རབ་གསལ་ཞྗེས་

བྱའྱི་མཁས་གགས་ཅན། །དྗེ་ལ་ལྟོས་ཏྗེའང་ཡོན་ཏན་ལྷག་ཙམ་ཞྗེས། །ཨབྷྱཿས་

དངོས་སུ་གསུངས་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །འདུས་བའྱི་གནད་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་

པའྱི། །ངྗེས་པ་རྗེད་ཅྱིང་ཉམས་སུ་བངས་པའྱི་མཐུས། །གསང་བ་འདུས་པའྱི་རྣལ་

འབྱོར་ཆྗེན་པོ ་ཞྗེས། །འཇྱིགས་མྗེད་ཞབས་ཀྱིས་གསུངས་ལ་གསོལ་བ་

འདྗེབས། །འཇྱིག་རྟྗེན་ལྷ་ཡྱིས་གནོད་པའྱི་གླགས་བཙལ་ཀང་། །བ་མ་འཇྱིགས་མྗེད་

དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བརྟྗེན་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་བསོམས་ཏྗེ་རྨྗེག་མྗེད་བཏང་། །ནུས་

པའྱི་ཕ་མཐར་ཕྱིན་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །འཇྱིག་རྟྗེན་ཆྗེ་རྒུས་བཀུར་ཀང་དང་ལྗེན་

སོང་། །མཆོག་དམན་ཡོངས་ལ་ཁད་མྗེད་ཆོས་ཀྱིས་སྐོང་། །གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་ལ་

དགྗེས་བའྱི་རྣམ་པར་ཐར། །ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །ཆོས་ཀྱི་

སྣང་བས་བོ་མྱིག་བསྒྲྱིབས་པ་འགས། །གཞྱི་མྗེད་སྐུར་འདྗེབས་རྱིས་མཐུན་ལ་

བསྒྲགས་ཀང་། །རྫུན་ཕུགས་ཙམ་ཡང་མྱི་རྟོལ་དགྗེས་བཞྱིན་བཞུགས། །ཆོས་

བརྒྱད་རད་ནས་སངས་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །འཇྱིག་རྟྗེན་ཆྗེ་ཐབས་ཧ་ལའྱི་དུག་

བཞྱིན་གཟྱིགས། །ཟང་ཟྱིང་འདུ་འཛི་འགོ་བའྱི་ནད་ལྟར་སངས། །ཚུལ་འདྱི་དྗེང་དུས་

ཆྗེན་པོ ་གཞན་ལ་དཀའ། །བཀའ་གདམས་རྣམ་ཐར་བཞྗེས་ལ་གསོལ་བ་

འདྗེབས། །དགོན་གསར་བཏབ་སྗེ་གཞྱི་གསུམ་གསར་བཙུགས་ཚེ། །རྩྭ་ཆུ་རྒྱས་
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དང་སྐ་སྗེར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་ལ་འབད་པའྱི་དགྗེ་མཚན་

འབར། །སོན་པའྱི་རྒྱལ་ཚབ་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །གང་ཟག་དག་སྣང་ཆོས་

ལ་བརྟག་དགོས་ཞྗེས། །ཕྲ་ཞྱིབ་རྱིགས་པའྱི་བརར་ཤ་གཅོད་པ་ལས། །གང་བྱུང་དཔྗེ་

ལ་ཚད་མར་བྱྗེད་མྱིན་པའྱི། །གཟུར་ནས་བོ ་གོས་ཆྗེན་པོར་གསོལ་བ་

འདྗེབས། །གཞུང་གཅྱིག་ཁྱིད་ཚེ་གཞུང་ཀུན་གསལ་བྱྗེད་ཅྱིང་། །ཐད་ཀར་དོན་དུ་

གང་འགྱུར་སོན་པ་དང་། །ཞྱི་དྲག་གང་སོས་གདུལ་བྱ་སྨྱིན་མཛད་པའྱི། །ཐབས་

མཁས་ཐུགས་རྗེ་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །གང་འཆད་སྐབས་འགོ་ལས་འབས་

མྱི་རྟག་དང་། །སྦྲགས་ཏྗེ་ཁྱིད་པས་ཁོད་རྗེས་ཞུགས་པ་རྣམས། །ལས་འབས་དཔང་

འཇོག་དུས་ལ་ཁག་མྱི་ཞན། །ཁ་ལོ་སྒྱུར་མཁས་ཁོད་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །ལོངས་

འདྱིའྱི་དགོན་སྗེ་ཆྗེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་ལ། །གང་འཚམ་ཆོས་ཀྱིས་བསྐངས་པའྱི་འབས་

རྟགས་སུ། །སྐབས་འདྱིར་དགྗེ་སོལ་གནས་པའང་ཁོད་ཀྱི་དྲྱིན། །བརྗེ་བའྱི་བདག་

ཉྱིད་ཆྗེན་པོར་གསོལ་བ་འདྗེབས། །མཇམ་དཔལ་སྱིང་དང་བཞད་པའྱི་རོ་རྗེ་ཡྱི། །དྲྱི་

མྗེད་རྱིང་ལུགས་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྗེལ་གྱིས། །འཛིན་པའྱི་སྱིང་སོབས་སྐྲུན་པ་མ་

མཆྱིས་པའྱི། །དག་པའྱི་ཐུགས་མངའ་ཁོད་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །ལུང་དང་ཁྱིད་

རྒྱུན་ཆུ་བོའྱི་རྒྱུན་ལྟར་གསུངས། །ཕོ་མོའྱི་སྐ་བཙུན་དགྗེ་ལ་དྲག་ཏུ་བསྐུལ། །ཁྱི་

མཆོད་དང་འབྗེལ་ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆྗེ་བཏབ། །མ་འོངས་དངོས་སུ་གཟྱིགས་ལ་

གསོལ་བ་འདྗེབས། །རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་མྱི་རྟག་བསྐུལ་ཕྱིར་དང་། །ལས་འབས་

ངྗེས་པ་ཆུང་རྣམས་རྟོན་སླད་དང་། །གཞན་ཕྱིར་མྗེ་འོབས་པད་ཚལ་ལྟར་གཟྱིགས་

ཏྗེ། །སྡུག་བསྔལ་ཁུར་དུ་བཞྗེས་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །བསམ་བཞྱིན་ཙོང་ཁར་
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འདའ་ཚུལ་བསན་པའྱི་གདུང་། །སྱིང་སོབས་ཤུགས་དྲག་སློབ་བུས་ཞལ་ཆྗེམས་

ལྟར། །དཀའ་བརྒྱས་དྲངས་ཏྗེ་གསྗེར་ཕྗེའྱི་ཡྱིག་འབྲུས་བརྒྱན། །བསོད་ནམས་ཞྱིང་

དུ་གྲུབ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས། །དྗེ་ལྟར་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བཏབ་

པས། །བདག་ཅག་དྗེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཁོད་ཞབས་བསྗེན་པས་སོ་

གསུམ་བྱ་བ་ཀུན། །ཐྗེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱིས་ཉྱིན་མཚན་འདའ་བར་ཤོག །ང་ཡྱི་བ་མ་

བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་དྗེ། །དགའ་ལྡན་གནས་སམ་བདྗེ་བ་ཅན་ལ་སོགས། །དག་པའྱི་ཞྱིང་

ཁམས་གང་ན་བཞུགས་ཀང་རུང་། །བདག་སོགས་འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྗེ་བར་

ཤོག །

ཅྗེས་དཀའ་དྲྱིན་ཟླ་མྗེད་གསུམ་ལྡན་རོ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པོ༸རྗེ་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ་

ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས་པ་འདྱི་ནྱི་དམ་པ་དྗེའྱི་སློབ་མའྱི་ཐ་ཤལ་བ་བསན་རྒྱམ་གྱིས་གདུང་བའྱི་ཡུས་

ཀྱིས་མ་བཟོད་པར་དམ་པ་དྗེའྱི་རྣམ་ཐར་ཐོས་ཚོད་ཅྱིག་གོང་ཚིག་གྱིས་བརོད་པའོ། །ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་

སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །ཟག་མྗེད་དབྱྱིངས་ན་རྗེན་པའྱི་ཟླ་ཤྗེལ་ཞྱིག །འགོག་མྗེད་དད་པའྱི་མཚོ་ལ་རོལ་

བའྱི་གར། །ཕུན་ཚོགས་རྣམས་དཕོད་དར་བའྱི་ར་ལག་ཏུ། །ངོ་མཚར་རྱིག་པའྱི་འཕྲུལ་གྱི་རྗེ་དགའ་

བཞྗེས། །

དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག

༄༅། །སྨྲས་པ། གང་བསམ་འདོད་འཇོ་གཏན་བདྗེ་ནོར་བུའྱི་གླྱིང་། །གང་དྗེར་

ལུས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིད་པའྱི་མགོན། །གང་གྱིས་གྲུབ་བརྒྱའྱི་བགོད་གཅྱིག་ཉྗེ་བའྱི་

ལམ། །གང་འཚམ་གཏམ་གྱིས་གསལ་མཛད་ལྗེགས་བཤད་འདྱི། །ཆོས་སྦྱིན་འཛད་

པ་མྗེད་པའྱི་འཕྲུལ་འདྗེགས་སུ། །པར་དུ་བསྐྲུན་སོགས་རང་གཞན་རྣམ་དཀར་
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མཐུས། །གཞུང་བཟང་འདྱིས་མཚོན་འཁྲུལ་བལ་རྒྱལ་བསན་དང་། །བསན་འཛིན་

དམ་པས་ས་གསུམ་མཛེས་གྱུར་ཅྱིག །ཁད་པར་བོ་བཟང་རྒྱལ་བའྱི་འཕྲྱིན་ལས་

ཀྱི། །སྱིང་བོའྱི་ཡང་སྱིང་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ། །ཞྱིང་རབ་རྒྱ་མཚོར་ཉམས་མྗེད་

སྐོང་བའྱི་མགོན། །ཡབ་སས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་རྟག་བརྟན་ཤོག །འབྗེལ་

ཐོགས་ཀུན་ཀང་འཇམ་དཔལ་རང་གཟུགས་ཀྱི། །གླྗེགས་བམ་ཉྱིང་ཁུ་བ་མ་ལྷའྱི་རྣལ་

འབྱོར། །འདྱི་ཉྱིད་འཛིན་སྐོང་སྗེལ་བའྱི་བརོན་པ་ཡྱི། །གོ་ཆ་ནམ་ཡང་ལྷོད་པར་མ་

གྱུར་ཅྱིག །

ཅྗེས་འཇམ་མགོན་བསན་པའྱི་གསལ་བྱྗེད་བཀའ་དྲྱིན་མཉམ་མྗེད་དཔལ་ཆོས༸མཁན་ཆྗེན་

བོ་བཟང་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚོ་དཔལ་བཟང་བོ་ནས་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་རྐྱྗེན་སྦར་ཏྗེ་བ་མ་

མཆོད་པའྱི་ཊྱིཀྐ་འདྱི་ཉྱིད་ནང་ཆྗེན་རང་དུ་སར་གསར་བསྐྲུན་མཛད་སྐབས། དགྗེ་བསྔོའྱི་སྨོན་ཚིག་

ཅྱིག་བྱིས་ཤྱིག་ཅྗེས་བཀའ་ཕབ་པ་བཞྱིན་རྐང་བར་བཅད་པ་འདྱི་དག་མགོན་པོ་གང་གྱི་བཀའྱི་ཡང་

བན་སྤང་འཁམས་པ༸བོ་གོས་རྒྱ་མཚོས་བསྗེབས་ཏྗེ། འདྱི་ཡང་འགོ་ཀུན་དམ་པའྱི་མགོན་གྱིས་

འབལ་མྗེད་རྗེས་སུ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག ། 

སྤིང་ཡིག་ཚངས་ཆེན་ཤིས་པའི་ༀ་རིང་། 

༄༅། །བོ་གོས་སོར་མོས་བཏུས་པ་ཡྱི། །ལྔ་རྱིག་མྗེ་ཏོག་སྱིལ་མའྱི་ཕྲྗེང་། །དོ་

ཤལ་བགྱིད་ལ་མངོན་ཕོགས་པ། །གཤྱིས་བཟང་སྱིང་གྱི་བཅུད་ལྗེན་དྗེར། །དྲྗེགས་

ཞན་བར་མས་ཡོངས་བརྱི་བའྱི། །མ་གྱིའྱི་ཕག་དར་ཕུང་བོའྱི་ཁོད། །ཉལ་བའྱི་སྤང་

འཁམས་མ་ཏྱི་པས། །འགྱུར་ཁུགས་ངག་གྱི་པྱི་ཝང་སྤྗེང་། །བོ་བཟང་རང་ལུགས་
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སྐྗེད་ཚལ་དུ། །ཚུལ་གནས་བསླབ་ཁྱིམས་དྲྱི་བསུང་ཅན། །སྐྗེས་མཆོག་སྤང་རྱིའྱི་

རྒྱལ་མཚན་ནྱི། །དྗེང་འདྱིར་འགན་ཟླས་ཡོང་མ་ཟྱིན། །ལྷུན་པོའྱི་དྲུང་ན་གསྗེར་རྱི་

བཞྱིན། །ཁོད་ཀོ་གཤྱིས་ལྗེགས་གཟྱི་འབར་ཞྱིང་། །མྱི་མཉམ་ཆོས་སྱིད་རོལ་བའྱི་

མཚོ། །ཁོར་ཡུག་འཛིན་མའྱི་མྱི་ཁྱུད་ཉྱིད། །གཡང་དཀར་བལ་གྱི་སད་པུ་ལས། །ལྷོད་

པའྱི་ཕྱི་ཚུལ་བག་ཡོད་དང་། །ནང་གྱི་ཤྗེས་རྱིག་ལྕགས་སྐུད་ལས། །གྱིམས་པས་

ལུགས་ཟུང་བཅྱིངས་ཞྗེས་ཐོས། །དྗེ་ལྟའྱི་སྤོད་བཟང་ལྗེ་སྤམ། །སྱིག་བཤྗེས་གཡའ་

ཡྱིས་མྱི་ཟྱིན་ཞྱིང་། །གཤྱིས་ལྗེགས་རང་མདངས་དགྗེ་བ་ཉྱིད། །མྱི་ཉམས་དམ་བཅའ་

སྱིང་ལ་མདུད། །གངས་ལྡན་སྒྲ་རྱིག་ཕྱི་མོ་ཟུང་། །དངོས་ཤུགས་གནད་དོན་ཕྲ་

རགས་རྱིས། །མ་འདྲྗེས་འབྱྗེད་ལ་རྣོ་བའྱི་བོ། །གཉྗེར་བྱ་ཀུན་ལས་སྱིང་བོར་

བསྗེལ། །དཎྱིའྱི་ལམ་སོལ་ངག་གྱི་དཔལ། །སན་འགྱུར་གླྱིང་བུ་རྒྱུད་གཅྱིག་

པས། །དགྗེ་དབང་ལོངས་སྤོད་འཁོར་ལོའྱི་རྔ། །རང་གྱིར་བྱྗེད་ལ་བང་མ་བུལ། །ཕྱི་

ནང་གཞན་གསུམ་གསང་བའྱི ་གནད། །ལག་མཐྱིལ་རས་སུ་འགྗེམ་པའྱི ་

འཕྲུལ། །བསྒྱུར་བགོད་སྣོན་ཕྲྱིའྱི་རྱི་མོ་ཡང་། །ཕྲ་ལྡྗེམ་སོར་མོའྱི་སྐལ་བར་

བཞྗེས། །ཐུན་མོང་རྱིག་པ་དབང་བོའྱི་གཞུ། །གཅྱིག་པུར་ཨ་འཐས་ཀད་ཆུང་

རྱིགས། །ཀུན་རྨོངས་ར་བ་འབྱིགས་བྱྗེད་མདས། །དབྗེན་ཕྱིར་ལྔ་རྱིག་ཚང་བར་

ལོངས། །ཟླ་བལ་ཁུ་ཆྗེན་འདོད་འཇོའྱི་དབྱྱིག །སྱིད་ཞྱིའྱི་རྒྱལ་མཚན་རྗེར་མཆོད་

ངོས། །བཀའ་ལུང་རྣ་བའྱི་རྒྱན་བྱས་ཏྗེ། །བརྟན་བྱྗེད་སྲུང་བའྱི་ར་བར་སྒྲྱིམས། །ཐུགས་

གསུང་ཆོས་ཀྱི་བང་བ་ལས། །སྐལ་བ་བཟང་བོའྱི་ཉྗེར་སྤད་དུ། །དགོས་རྒུ་ཕངས་

མྗེད་འཇོ་བའྱི་སོ། །རྣམ་པར་འབྱྗེད་པའྱི་ལྡྗེ་མྱིག་མཛོད། །སྱིད་ན་རྱིན་ཐང་བལ་བའྱི་
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ནོར། །རང་འབས་གསང་གསུམ་སྱིང་བོ་ཅན། །གང་དྗེ་ཟང་ཟྱིང་ཁྱི་ལུད་དང་། །བརྗེ་

བའྱི་ཁྗེ་ཚོང་ཐུགས་མ་སྐྗེད། །དམ་པའྱི་ལྗེགས་མཛད་ཅང་ཤྗེས་རྟ། །བྱང་ཆྗེན་

བཤུལ་ལམ་འགྱིམ་པ་ན། །འདྱི་སྣང་ཉམ་ངའྱི་གཅོང་རོང་དུ། །དཀྱུ་བའྱི་ངང་ཚུལ་

དུག་བཞྱིན་སོངས། །ཆོས་ཚུལ་ནོར་བུས་ཡོངས་གང་བའྱི། །མཛད་འཕྲྱིན་གསྗེར་གྱི་

ཤྱིང་རྟའྱི་འགོས། །གཞན་ཕན་སྐྗེད་ཚལ་ཡྱིད་འོང་མར། །བདྗེ་བག་འདྲྗེན་པའྱི་ཁ་ལོ་

མཛོད། །རྟྗེན་བྱྗེད་མཁར་བ་འཁོག་པོའྱི་རྗེར། །ཚེ་འདྱིར་ཕྱི་མྱིག་ལྟ་བ་བདག །མཛའ་

སྗེམས་དོན་ཡོད་ལྕགས་ཀྱུ་ཡྱིས། །ནམ་ཡང་གཏོང་མྱིན་སྱིང་ལ་ཆོངས། །དྗེ་ལྟར་

གཅམ་གསག་ཆུ་བཅྱིངས་བའྱི། །བཅོས་མྱིན་ངག་གྱི་རྱི་མར་འདྱི། །དཀར་འཇམ་

དར་གྱི་སྐོགས་དང་བཅས། །སྱིམ་པའྱི་ཡོལ་གོའྱི་མཐྱིལ་ནས་བཏྗེག །

འཇིགས་རུང་སྲིད་པ་མ། 

༄༅། །འཇྱིགས་རུང་སྱིད་པ་ཉམ་ངའྱི་སྨག་ཆྗེན་དུ། །དམྱིགས་མྗེད་ཐུགས་

རྗེ་དམ་ཆོས་སྒྲོན་མྗེ་ཡྱིས། །ལས་ཅན་རྒྱ་མཚོར་ཐར་ལམ་མཚོན་པའྱི་མྱིག །སྐབས་

གཅྱིག་དྲྱིན་ཅན་བ་མས་ཉྗེར་དགོངས་ཤྱིག །མགོན་ཁོད་ར་རྒྱུད་བ་མ་ཀུན་འདུས་

སུ། །གསོལ་བ་འདྗེབས་སོ་ཤྗེས་རྒྱུད་བྱྱིན་གྱིས་རློབས། །ཡྱི་དམ་ཞྱི་ཁོ་རམ་

འབྱམས་ཀུན་འདུས་སུ། །གསོལ་བ་འདྗེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སླུ་

མྗེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སུ། །གསོལ་བ་འདྗེབས་སོ་སྱིད་ཞྱིའྱི་

འཇྱིགས་ལས་སྒྲོལ། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོ་ཀུན་འདུས་སུ། །གསོལ་

བ་འདྗེབས་སོ་གཏན་གྱི་གློགས་མཛོད་ཅྱིག །བསན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་
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འདུས་སུ། །གསོལ་བ་འདྗེབས་སོ་ལས་བཞྱིའྱི་འཕྲྱིན་ལས་སྒྲུབས། །མདོར་ན་བསླུ་

མྗེད་སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་སུ། །གསོལ་བ་འདྗེབས་སོ་གང་འདོད་རོལ་བས་

སྐོངས། །འདྱི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོའྱི་གནས་སྐབས་ཀུན། །འབལ་མྗེད་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་

བས་རྗེས་བཟུང་སྗེ། །མངོན་མཐོ་རྱིམ་བརྒྱུད་ངྗེས་ལྗེགས་ལམ་བཟང་གྱིས། །སྐྗེ་

དགུའྱི་མགོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱྱིན་གྱིས་རློབས། །

ཞྗེས་པ་འདྱི་ནྱི་ཀུན་སངས་བོ་བཟང་མཁྗེན་རབ་ཀྱི་འདོད་མོས་བཞྱིན་སྤང་འཁམས་པ་བོ་

གོས་རྒྱ་མཚོས་བྱིས་པའོ། །

༄༅། །བསམ་གཏན་ཡྱི་གྗེ་ངྗེས་པར་ལྗེགས། །སངས་རྒྱས་བན་འདྗེ་སྗེང་གྗེ་

འདྲ། །སྗེང་ཆྗེན་བན་འདྗེ་སྗེམས་ཅན་གླུད། །འབག་དང་རྣ་བ་བཟོ་བའྱི་རྒྱུད། །གཞན་

རྣམས་ཐམས་ཅད་འདྲ་བ་རྗེད། །

ཅྗེས་བཀའ་འགྱུར་རྱིན་པོ་ཆྗེ་གསན་སྐབས་དགྗེ་ཚུལ་རྣམས་ལ་ཡྱིག་གཟུགས་སྦོང་ཚེ་

སྤངས་འབས་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཨ་ཁུ་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་གྱིས་འདྱི་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་རང་བཟོས་མ་

བསླད་པ་ལགས། །

སྤྱོར་བ་བཞི་དང་སྟོབས་ལྔའི་སྡོམ། 

སོབས་ལྔ་ནྱི། 

དུས་གསུམ་བདག་འཛིན་སོགས་བཀག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །གོམས་པའྱི་

འཕྗེན་པ་གཏོང་བ་འཕྗེན་པའྱི་སོབས། །སྗེམས་བསྐྗེད་སྐྗེ་གནས་འཕྗེལ་ཆྗེད་དགྗེ་ར་

གསུམ། །བརོན་པས་སྒྲུབ་པ་དཀར་བོ་ས་བོན་སོབས། །རང་ཉྱིད་གཅྗེས་འཛིན་ཉྗེས་
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ཀུན་སོར་རྱིག་ནས། །དུས་ཀུན་འབུར་མཇོམས་བགྱིད་པ་སུན་འབྱྱིན་སོབས། །དགྗེ་

ཀུན་སྗེམས་བསྐྗེད་སྐྗེ་གནས་འཕྗེལ་བའྱི་རྒྱུར། །འདུན་པ་དྲག་པོས་བསྔོ་བ་སྨོན་

ལམ་སོབས། །རྒྱུ་འབས་བདུན་དང་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗེའྱི་སོས། །སྗེམས་

བསྐྗེད་རྒྱུན་ཆགས་སོམ་པ་གོམས་པའྱི་སོབས། །

སྤོར་བ་བཞྱི་ནྱི། 

དགྗེ་ཀུན་གཞན་དང་ཐུན་མོང་ཉྱིད་བྱས་ཏྗེ། །འདུན་པས་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་བསྒྱུར་

ཚོགས་བསགས་སྤོར། །བཅས་དང་ཉྗེས་པ་གང་བགྱིས་སོབས་བཞྱི་ཡྱིས། །སྱིང་

ནས་འཆགས་པ་སྱིག་པ་སྦོང་བའྱི་སྦོར། །བགྗེགས་ལ་སྱིང་རྗེས་གཏོར་མ་སོགས་

བྱྱིན་ཏྗེ། །བར་ཆད་མ་བྱྗེད་ཅྗེས་བསོ་གདོན་མཆོད་སྦོར། །ཆོས་སྐོང་བརྔན་ཏྗེ་རང་

གྱིས་འགོ་ཀུན་ལ། །ཕན་ཐོགས་འཕྲྱིན་བཅོལ་ཆོས་སྐོང་མཆོད་པའྱི་སྦོར། །

འཕོ་བའྱི་སོབས་ལྔ་ནྱི། 

འཆྱི་ཁར་རས་ཀུན་ཡར་མར་ཞྱིང་དག་པར། །ཆགས་མྗེད་གཏོང་བ་དཀར་བོ་

ས་བོན་སོབས། །བར་དོ་ན་ཡང་སྗེམས་བསྐྗེད་སྦོང་སམ་པའྱི། །འདུན་པ་ཤུགས་

དྲག་གཏོང་བ་འཕྗེན་པའྱི་སོབས། །ཉོན་མོངས་ཉྗེས་དམྱིགས་དྲན་ནས་གནས་སྐབས་

ཀུན། །དྗེ་དབང་མྱི་གཏོང་གོ་བགོ་སུན་འབྱྱིན་སོབས། །ཡན་ལག་བདུན་ཕུལ་སྗེམས་

སྦོང་གདམས་པ་དང་། །དྗེ་སོན་བ་མར་འཕྲད་སྨོན་སྨོན་ལམ་སོབས། །སྗེང་ཉལ་

སབས་ཀྱིས་སྣ་བུག་གཡས་བཀག་སྗེ། །གཡོན་པས་གཏོང་ལྗེན་བྱྗེད་པ་གོམས་པའྱི་

སོབས། །དྗེ་ལྟར་སྦོར་བ་བཞྱི་དང་སོབས་ལྔའྱི་སོམས། །ཚིགས་སུ་གཅོད་མཁན་མ་

ཏྱི་ས་རའོ། །
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ལམ་རིམ་དུ་དྲངས་པའི་སྡོང་བོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལུང་འདི་ནི་

བདག་གི་དགེ་བཤེས་སོགས་ཀྱི་འབྲུ་འགྲེལ། 

༄༅། །རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་འདྱི་ནྱི་ནོར་བཟང་བདག་གྱི་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་

གཉྗེན་ཆོས་སྨྲ་བ་བོ། སྤྱིར་རྣམ་བྱང་གྱི་ཆོས་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཏྗེ་ཕན་ཡོན་ཡོངས་

སུ་སོན་བྱྗེད་དྗེ། ཁད་པར་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའྱི་སྤོད་པ་ཕྱིན་དྲུག་གྱི་ལམ་

ཡོངས་སུ་སོན་པ་བོ་ཡྱིན་ཞྗེས་ཡྱིད་གཉྱིས་མྗེད་པར་སྗེམས་རྗེ་གཅྱིག་ཏུ་བསམས་

ནས་འདྱིར་འོངས་སོ། །ཡང་དགྗེ་བཤྗེས་འདྱི་དག་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤོད་ལམ་རྒྱུད་ལ་

སྔར་མྗེད་གསར་དུ་སྐྗེད་པས་བདག་གྱི་མ་ལྟ་བུ་དང་། ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་གྱི་འོ་མ་

ས་བསྱི་མྗེད་པར་ལྡུད་པའྱི་མ་མ་འདྲ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པོའྱི་ཡན་ལག་ཚོགས་

གཉྱིས་ཡོངས་སུ་སྦོང་བས་ཕ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་དང་། དྗེ་བཞྱིན་དུ་དགྗེ་བཤྗེས་འདྱི་དག་

བདག་གྱི་མྱི་འདོད་པའྱི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཟློག་པར་བྱྗེད་པས་གོགས་ལྟ་

བུ་དང་། རྒ་ཤྱིའྱི་ནད་ལས་ཐར་པར་བྱྗེད་པས་སྨན་པ་ལྟ་བུ་སྗེ། དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་

བདུད་རྱིའྱི་ཆར་འབྗེབས་པས་ལྷའྱི་དབང་བོ་བརྒྱ་བྱྱིན་དང་འདྲ་བ་དང་། ཟླ་བ་ཉ་གང་

བ་ལྟ་བུར་་རྒྱུད་དཀར་བོའྱི་ཆོས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པ་དང་། ཞྱི་བ་མྱང་འདས་སུ་

འགོ་བའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་རྗེན་པར་སོན་པས་ཉྱི་མ་གསལ་བ་དང་འདྲ་བ་དང་། ཡང་

དགྗེ་བཤྗེས་འདྱི་དག་གནོད་པའྱི་དག་དང་ཕན་པའྱི་ཟོལ་ཅན་གཉྗེན་གྱིས་མཚོན་

པའྱི་སྱིག་གོགས་ལ་སྗེམས་ཆགས་སང་གྱིས་བསྐོད་པ་འགོག་པའྱི་རྱི་བོ་དང་འདྲ་བ་

སྗེ། དཔྗེར་ན་ཤྱིང་ལོ་སོགས་རླུང་གྱིས་དབང་མྗེད་དུ་གཡོ་བ་རྱིའྱི་སྐྱིབས་བརན་

པོར་ཆུད་ན་བདྗེ་བར་སོད་པ་ལྟར་བ་མའྱི་སྐབས་འོག་ཏུ་འཛུལ་ཏྗེ་བཀའ་བཞྱིན་
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བསྒྲུབས་ན་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་མྱི་ཚུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་དཔྗེར་ན་

རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པོ་ནྱི་ཁ་ནས་ཟབས་སུ་འདོམ་བདུན་བར་རླུང་སོགས་ཀྱིས་འཁྲུག་ཀང་

དྗེ་མན་གཡོ་བ་མྗེད་པ་བཞྱིན་དུ། བཤྗེས་གཉྗེན་ཡང་སློབ་མས་གསུང་བཅག་པ་དང་

ཐུགས་བཀྲུགས་པ་སོགས་ལ་ཕྱི་བལྟས་ལ་ཁོས་པའྱི་རྣམ་པ་སོན་ཡང་གཏྱིང་བྱམས་

བརྗེའྱི་ངང་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་ནྱི་སྗེམས་དང་ལྡན་པ་དང་། སྡུག་

བསྔལ་གྱི་རླབས་འཁྲུགས་པའྱི་འཁོར་བའྱི་ཀླུང་ཆྗེན་མྱི་འབྱྱིང་བར་ཡོངས་སུ་སྐོང་

བ་དང་ཀླུང་དྗེའྱི་ཕ་རོལ་དུ་སྒྲོལ་བའྱི་མཉན་པ་དང་འདྲ་བ་ཞྗེས་བྱ་པའྱི་བར་སྔར་

བཤད་པ་དྗེ་འདྲ་བསམ་པའྱི་སྗེམས་ཀྱིས་ནོར་བཟང་ཁོའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་གྱི་དྲུང་

འདྱིར་འོངས་སོ། །ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེ་དགྗེ་བཤྗེས་འདྱི་བདག་གྱི་རྒྱུད་

ལ་རྒྱུ་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤོད་པར་སློབ་འདོད་ཀྱི་བོ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་དང་། དྗེར་མ་ཟད་

དགྗེ་བཤྗེས་སངས་རྒྱས་སས་པོ་འདྱི་བདག་གྱི་རྒྱུད་ལ་འབས་བུ་བ་ན་མྗེད་པའྱི་

བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པོ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པའང་ཡྱིན་པས་འདྱི་དག་བདག་གྱི་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་

གཉྗེན་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ཀང་བཀའ་དྲྱིན་ཆྗེ་བར་བསྔགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས་དྗེ་

ལྟར་བསམ་པའྱི་དགྗེ་བའྱི་སྗེམས་ཀྱིས་ཁོའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་གྱི་དྲུང་འདྱིར་འོངས་

སོ། །ཡང་དགྗེ་བཤྗེས་འདྱི་དག་གདུལ་བྱའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་ཏྗེ་སྗེམས་ཅན་འཇྱིགས་པ་

ལས་སྐོབ་པས་དཔའ་བོ་ལྟ་བུ་སྗེ། སྐུ་གསུམ་གྱི་ནོར་བུ་ལྗེན་པའྱི་དྗེད་དཔོན་དང་

བདྗེ་བ་དང་སྤོད་པའྱི་མགོན་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲོལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གྱུར་པའང་

ཡྱིན་ལ། དགྗེ་བཤྗེས་འདྱི་དག་བདག་ལ་ལན་རྗེ་ཙམ་མྱིན་པར་བདྗེ་བའྱི་ཡོ་བྱད་

ཡང་ཡང་སོབ་པའྱི་མྱིག་ལྟ་བུ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞྗེས། བཀའ་དྲྱིན་དྗེ་འདྲ་བ་དྲན་པའྱི་
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སྗེམས་ཀྱིས་དགྗེ་བཤྗེས་ལ་བྱས་གཟོའྱི་བསྗེན་བཀུར་བྱྗེད་པའྱི་ཕྱིར་འོངས་

སོ། །ཞྗེས་སྤར་ཆོག་གམ་དཔད། །

དཔལ་ཆོས་མཁན་ཆེན་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྩལ་སྐབས་ 

ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཆུངབའི་སྟེང་བཞུགས་པའི་རྟེན་ལ་ 

ཕྱག་བསྐོར་སོགས་བྱས་པའི་ཕན་ 

ཡོན་གསུངས་པ། 

༄༅། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པའྱི་ལུང་རྟོགས་ཀྱི། །ཆོས་ཚུལ་ནམ་མཁའ་

མཛོད་ཀྱི་སོ་ཕྗེ་སྗེ། །ལུས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ངྗེས་ལྗེགས་གཏན་བདྗེའྱི་སར། །འཁྱིད་

མཛད་དཔལ་ལྡན་བ་མས་འགོ་འདྱི་སྐོངས། །སྱིད་པའྱི་འབྱོར་རྒུད་གློག་གྱི་གར་

མཁན་མས། །ཡྱིད་རབ་བྱུང་བ་དཔོད་ལྡན་སྐྗེ་བོའྱི་ཚོགས། །ཟླ་མྗེད་བ་མའྱི་ཞྱིང་

ལས་བསོད་ནམས་འབྲུ། །སྡུད་པའྱི་ཐབས་ཚུལ་བརོད་འདྱིར་རྣ་བ་བོགས། །དྗེ་ཡང་

རྗེབ་གོང་གསྗེར་མོ་ལོངས་ཀྱི་ལྗེ་ལགཆུ་ཁོག་གཤོག་བཞྱིའྱི་ནང་ཚན་མདོ་བ་ཞྗེས་

གགས་པའྱི་སྗེ་འདྱི་ལ། ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་བོངས་མཛོད་དཔལ་ཆོས་མཁན་ཆྗེན་བོ་

བཟང་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་བོ་ནས་རབ་རྒྱལ་ལྕགས་སག་ལོའྱི་

ཟླ་༤ནང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དབང་ཆྗེན་སྩལ་སྐབས་ཀྱི་བཞུགས་ཁྱི་ཆུང་བ་

དྗེ་ལ་སླར་ན་བཟའ་དང་རྟྗེན་སྣ་མང་ཞྱིག་སྱིང་བོར་བཞུགས་ནས་ཆྗེར་བསྐྗེད་པའྱི་

སྗེང་ཁར་རྗེ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་འདྲ་སྐུ་རྗེ་བ་མ་རང་གྱིས་ཕག་ནས་ཀྱིས་བྱྱིན་ཕབ་པ་བཅས་
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བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞྱིང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་འདྱི་ལགས་ཏྗེ། སྤྱིར་རང་གྱི་ར་བའྱི་

བ་མ་ཉྱིད་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲྱིན་

ལས་དང་བཅས་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་ན། མདོ་རྒྱུད་བསན་བཅོས་རྣམས་སུ་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རྟྗེན་ལ་ཕག་མཆོད་བསྐོར་བ་སོགས་བྱས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ཇྱི་སྗེད་

ཅྱིག་གསུངས་བ་ཐམས་ཅད། བ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདྗེབས་བཞྱིན་རྟྗེན་འདྱི་ལ་ཕག་

བསྐོར་སོགས་བྱས་པ་ལ་ཡར་ལྡན་དུ་ཚང་ཞྱིང་། ལྷག་པར་དུ་ཆགས་སང་རྨོངས་

གསུམ། ནད་རྱིམས་གདོན་བགྗེགས། དག་གོད་ཉྗེར་འཚེ། ངན་འགོའྱི་འཇྱིགས་པ་

སོགས་ཆོས་ཀྱི་གྗེགས་སུ་གཏོགས་པའྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་སྗེལ་བ་དང་། ལུང་

རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན། དགྗེ་བཅུའྱི་ལག་ལྗེན། ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར། ཀླུང་རྟ་སན་

གགས་སོགས་ཆོས་ཀྱི་གོགས་སུ་གཏོགས་པའྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པ་

དང་།  མདོར་ན་ཅྱི་བསམ་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྗེ། གྲུབ་

ཆྗེན་ཏྗེ་ལོ་བས། གྗེགས་སྗེལ་ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར་པ། བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ནཱ་རོ་

བ། །བོགས་འདོན་ཀུན་གྱི་མཆོག་གྱུར་པ། བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ནཱ་རོ་བ། །ཞྗེས་དང་། པཎ་

ཆྗེན་ནཱ་རོ་བས། ཅྱི་དགུ་ཐམས་ཅད་བ་མ་ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་ལས་འབྱུང་བར་

འདུག །ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་རྗེ་བ་མ་འདྱི་མགོན་པོ་འོད་དཔག་

མྗེད་མྱིའྱི་རྣམ་པར་རོལ་བ་ཡྱིན་པས། རྗེ་རང་གྱི་གསོལ་འདྗེབས་དང་། འོད་དཔག་

མྗེད་ཀྱི་མཚན་གཉྱིས་ཁ་ཏོན་བགྱིད་བཞྱིན་ཕག་བསྐོར་སོགས་བྱས་ན་ཕྱི་མར་བདྗེ་

བ་ཅན་དུ་སྐྗེ་བའྱི་རྟྗེན་འབྗེལ་གྱི་གནད་ཁད་པར་ཅན་ཡང་ཡོད་པར་ངྗེས་སོ། །དྗེས་

ན་རྟྗེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདྱི་ལ་དད་གུས་དང་གསོལ་འདྗེབས་བགྱིད་པ་དང་། ཕག་
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མཆོད་དང་བསྐོར་བ་བྱྗེད་པ་དང་། རལ་བ་དང་གྲུམས་གསོ་བ་དང་། གད་བདར་དང་

སྐུ་དཀར་གསོལ་བ་སོགས་ཀྱིས་དལ་འབྱོར་ལ་སྱིང་བོ་ཅྱི་ལོན་བྱྗེད་པ་གལ་ཆྗེ་

ཞྱིང་། བསྐོར་ཚད་ནྱི། ཁྱི་གཅྱིག །སོང་གཉྱིས། ལྔ་བརྒྱ་བཅས། བསྐོར་ན་རྟྗེན་གཙོའྱི་

སྐུ་བརན་ལ་བསྐོར་བ་འབུམ་ཐྗེར་ལྷག་ལོངས་ངྗེས་པས་དད་ལྡན་ཡོངས་ཀྱིས་ཅྱི་

ནུས་ཅྱི་ལྕོགས་སུ་འབད་པར་འཚལ་ལོ། །སྨྲ་པ། །མཐོང་བ་དོན་ལྡན་སྐུ་བརན་

འདྱིར། །འདྱི་ཕྱིར་དོན་ལྡན་ལས་ཀྱི་མཆོག །བྱ་བ་དོན་ལྡན་ཕག་བསྐོར་གྱིས། །དལ་

འབྱོར་དོན་ལྡན་བགྱིད་པར་འཚལ། །དགྗེ་འདྱིས་རྗེ་བཙུན་བ་མ་མཆོག །དགྗེ་བྱྗེད་

མགོན་དུ་ཞབས་བརྟན་ཅྱིང་། །དགྗེ་བཅུའྱི་ལམ་ལས་མྱི་འདའ་བའྱི། །དགྗེ་ལྗེགས་

ལོངས་འདྱིར་འཕྗེལ་གྱུར་ཅྱིག །

ཅྗེས་འདྱི་ནྱི་དཔྱི་སའྱི་འབོག་རྒན་བ་རྒན་སྤང་རྒན་མགོ་རྒན་གྱིས་གུས་སྤོ་དང་བཅས་བྱིས་

པའོ། །

༄༅། །འཇྱིག་རྟྗེན་ཁམས་ན་གདོན་བགྗེགས་འདྲྗེ་སྱིན་རྱིགས། །ཅྱི་མཆྱིས་

བཟའ་བཅའྱི་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་ན་བདག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ལུས་དང་གྱིབ་མ་

བཞྱིན། །འབལ་མྗེད་རྗེས་སུ་འཛིན་པའྱི་སོངས་གོགས་མཛོད། །

འདྱི་ནྱི་དཔྱི་མགོན་བཀའ་གདམས་དགྗེ་བྱྗེད་གླྱིང་གྱི་གྲྭ་མང་རྣམས་ཀྱིས་ཇ་མཆོད་ཀྱི་

མཇུག་ཏུ་གཞྱི་བདག་གསོལ་མཆོད་མངས་པོ་འདོན་སོལ་ཡོད་པ་ལ་ཐུགས་མ་དགྗེས་པས་ཞལ་

ཀལ་གྱི་ཚུལ་དུ་གནང་བ་ལས་བཤུས་པའོ། །
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དུས་དབང་གནང་སྐབས་མཎ་བཤད་དུ་སྤེལ་བ། 

འོ་ལགས་སོ། །དྗེ་ཡང་ཇྱི་སྐད་དུ། ཁབ་བདག་འཁོར་ལོས་མགོན་པོས་རྒྱུད་

སྗེའྱི་ཚོགས། །ཇྱི་སྗེད་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་རབ་དང་ཕུལ། །གཉྱིས་མྗེད་རྒྱུད་

རྣམས་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་མཆོག །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རྒྱུད་རྣམས་

ལ། །ལྗེགས་ཚོགས་ཇྱི་སྗེད་མཆྱིས་པའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་དྗེས། །ཁྗེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་རྒུད་པ་

ཀུན་སྗེལ་ཞྱིང་། །བདྗེ་ལྗེགས་ཡར་ངོའྱི་ཟླ་ལྟར་འཕྗེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་

དཔལ་ལ་རོལ་བའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཤོག  །

ཅྗེས་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ལམ་སོལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་

བྱས་པའྱི་ཤྱིས་པ་དང་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད་པའྱི་བདྗེན་ཚིག་ཚངས་པ་ཆྗེན་པོའྱི་ངག་

གྱི་རང་སྒྲར་འཁོལ་བས་ཀུན་ཏུ་དགྗེ་བའྱི་མཚན་མ་ཅྱིར་ཡང་དཀྲྱིགས་པའྱི་མྗེ་ཏོག་

གྱི་ཕྲྗེང་བ་ཆར་དུ་བསྱིལ་ཏྗེ། གོང་ན་ཡབ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་མྱི་འཇྱིགས་སྗེང་གྗེའྱི་

ཁྱི་འཕང་མཐོན་པོར་ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་བཞྱིན་དུ་ལྷམ་མྗེར་བཞུགས་པ། བར་ན་བསླབ་

གསུམ་ལུང་རྟོགས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའྱི་རབ་བྱུང་ཁྱི་ཕྲག་བརྒལ་བ་གུར་ཀུམ་གྱི་སྗེ་མ་

ཚར་དུ་དངར་བ་ལྟ་བུ་ཕྲྗེང་བར་བསྒྲྱིགས་པ། གཤམ་ན་དད་གཏོང་སོབས་འབྱོར་

གྱིས་མཛེས་པའྱི་ཁྱིམ་བདག་ཕོ་མོ་བགང་ལས་འདས་པ་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ཕུང་བོ་ས་ལ་

བཀྲམ་པ་ལྟ་བུས་བྱུང་བུར་གཏམས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་འདྱི་ཉྱིད་དུ་

གླྗེང་གཞྱི་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་ལས་བརམས་ཏྗེ་གང་ཞྱིག་ཞུ་ན། 

དྗེ་ཡང་དང་པོ་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཇྱི་སྐད་དུ། མྱི་

མཇྗེད་ཅྗེས་སུ་གགས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་ཁམས། །གླྱིང་བཞྱི་རྱི་རབ་བྱྗེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་
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ལ། །འབུམ་ཕྲག་རྱིང་བུར་འཕོ་བའྱི་ཟླ་གཟུགས་བཞྱིན། །བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པོ་མཆོག་

གྱི་སྤྲུལ་བའྱི་སྐུ། །གཅྱིག་ཉྱིད་དུ་མར་འཆར་བའྱི་རོལ་མོ་ལས། །ད་ལྟ་བསྐལ་བཟང་

རྒྱལ་བ་ཉྱི་མའྱི་གཉྗེན། །བཅུ་གཉྱིས་མཛད་པའྱི་གར་གྱིས་མངོན་གཤྗེགས་ཏྗེ། །ཟབ་

ཡངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་རྔ་བརྡུངས་པའྱི་གླྱིང་། །ཞྗེས་བསྔགས་པ་ལྟར་གཞྱི་དང་སྱིང་པོ་

མྗེ་ཏོག་གྱིས་བརྒྱན་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཆྗེན་པོར་འོ་སྐོལ་གྱི་སོན་པ་ངྗེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་

ལོངས་སྤོད་རོགས་སྐུར་བཞྗེངས་པ་རྣམ་སྣང་གངས་ཆྗེན་མཚོའྱི་ཕག་མཚན་ལྷུང་

བཟྗེད་ཀྱི་ནང་དུ་སོས་ཆུའྱི་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བ་ལས་སྐྗེས་པའྱི་མྗེད་གྱི་ཟྗེའུ་འབྲུར་

འཇྱིག་རྟྗེན་གྱི་ཁམས་ཉྗེར་ལྔ་མཐོ་བརྗེགས་སུ་ཆགས་པའྱི་བཅུ་གསུམ་པ་མྱི་མཇྗེད་

འཇྱིག་རྟྗེན་དུ་གགས་པའྱི་སོང་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་ལ་གླྱིང་བཞྱི་རྱི་རབ་དང་

བཅས་པ་བྱྗེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡོད་པའྱི་ནང་ཚན་ཛམྦུ་པྲྱིཀྵའྱི་སྗེ་མ་མ་དྲོས་རྒྱ་མཚོར་

ལྷུང་བའྱི་སྒྲ་ལས་གས་པའྱི་མྱིང་ཛམ་བུ་གླྱིང་ཞྗེས་གགས་ཤྱིང་། བསྐལ་བ་བཟང་

བོའྱི་རྣམ་འདྲྗེན་སོང་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའྱི་ཞྱིང་དུ་གྱུར་པ། ཤར་ན་རྗེ་

བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་བའྱི་གནས་ཆྗེན་རྱི་བོ་རྗེ་ལྔ། ལྷོ་ན་སྤན་རས་གཟྱིགས་

ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་རྱི་བོ་གྲུབ་འཛིན། ནུབ་ན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགོའྱི་གསང་མཛོད་ཨོ་ཊྱི་

ཡ་ན། བྱང་ན་ཆོས་རྒྱལ་རྱིགས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་བསྱི་གནས་ཤམྦྷ་ལ་སོགས་ཕོགས་

དང་ཕོགས་མཚམས་མཐའ་ཡས་པ་ན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའྱི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་

དགྗེས་རྒུར་རོལ་བའྱི་གོང་དང་གོང་ཁྗེར་ཕོ་བང་དང་ཡུལ་ལོངས་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་

མང་བ། དབུས་ན་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གང་དུ་མངོན་པར་རོགས་

པར་བྱང་ཆུབ་པའྱི་གནས་རོ་རྗེ་གདན་དབུས་འགྱུར་འཆང་། དྗེ་ལས་བྱང་དུ་དཔག་
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ཚད་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་ན་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཡོད་པ་འདྱིར། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ཉྱི་མ་བཞྱིན་དུ་འཆར་བར་ལུང་བསན་

ཞྱིང་། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཕག་མཚན་དུ་གཏད་པ་བཞྱིན་བཀའ་

གདམས་གླྗེགས་བམ་ལས། ཤར་རོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕོགས་ན། །གནས་པུ་རྒྱལ་

བོད་ཅྗེས་བྱ་བ་ཡོད། །ཀྗེ་གངས་རྱིའྱི་མགོན་པོ་སྤན་རས་གཟྱིགས། །གནས་དྗེ་ན་

ཁྗེད་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡོད། །ཅྗེས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་མགོན་པོ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་

རྣམ་འཕྲུལ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་བྱོན་པས། དང་བོ་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྗེས། 

བར་དུ་སངས་རྒྱས་བསན་པའྱི་སོལ་གཏོད། ཐ་མ་རྒྱལ་བསན་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་

ཅྱིང་། ཁད་པར་དུ་མདོ་ལས། བྱང་ཕོགས་གངས་རྱིའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སར། །དགྗེ་བ་ལྡན་

པའྱི་ས་ཕོགས་སུ། །དམ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་

མང་པོར་ལུང་བསན་པ་བཞྱིན། །དཔལ་མཉམ་མྗེད་རྱི་བོ་དགྗེ་ལྡན་པའྱི་རང་ལུགས་

ཀྱི་གདུགས་དཀར་པོ་གཅྱིག་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཁབ་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་དབུས་གཙང་

ཆོས་ཀྱི་ཆོལ་ཁ། མདོ་སོད་རྟའྱི་ཆོལ་ཁ། མདོ་སྨད་མྱིའྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དུ་གགས་

པའྱི་ཕྱི་མ། རྨ་ཆུའྱི་ཁུག་པ་ནས་རྒྱའྱི་མཆོད་རྟྗེན་དཀར་བོའྱི་བར་ལ་མྱིའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ཡངས་པའྱི་ཆོལ་ཁ་ཞྗེས་སན་པ་སྱིད་པའྱི་ཁོང་ལས་བརྒལ་བའྱི་ནོར་འཛིན་

གྱི་ཐྱིག་ལྗེ། རྒྱ་བོད་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་མཚམས་ན་དར་རྒྱལ་མཐོན་པོའྱི་ཕོ་བང་དུ་རྱིག་

བྱྗེད་ཀྱི་གངས་ད་ང་ལྡན་པའྱི་གླང་ཆྗེན་གྱི་ཁྱི་ལ་དགྗེས་རྒུར་རོལ་བའྱི་དཀར་ཕོགས་

སྐོང་བའྱི་ལྷ་ཆྗེན་དང་། དྗེ་དང་འདབས་འབྗེལ་བར་སོང་བོན་སོང་རྱི་གཡུ་ཡྱི་ཐུའུ་བ་

ཅན། རྔམ་བརྱིད་ཆགས་པའྱི་རྱི་བོ་རོ་དཔོན་དུ་རོལ་བ་གཉན་ཆྗེན་སྔོ་ལ་གཡུ་རྗེ་
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སོགས་དཀར་ཕོགས་མོས་བཞྱིན་སྐོང་བཞྱིན་ནག་ཕོགས་རྡུལ་བཞྱིན་རློག་པའྱི་

ཕོགས་སྐོང་དང་ཞྱིང་སྐོང་དུ་མས་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ན་སྲུང་སྐོབ་གཡོལ་བ་མྗེད་པར་

མཛད་པའྱི་ཡུལ་གྲུ། དྗེ་ཡང་། རྗེ་བཙུན་བ་མ་མཆོག་གྱི་གསུང་ལས། མར་ཁུའྱི་མཚོ་

ཞྗེས་གནའ་བོའྱི་དུས། །སྐྗེ་རྒུའྱི་རོ་འཛིན་ས་སྲུང་ཕྲག །མཛེས་པའྱི་དོ་ཤལ་རྒྱན་

བྱྗེད་པ། །ནོར་བུའྱི་ཕྲ་ཚོམ་དྲུག་ཏུ་གླྗེང་། །ཞྗེས་དོན་གནས་ཀྱི་བསྔགས་བརོད་

གཡས་འཁྱིལ་དུང་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱི་བསོད་པ་སར་བདུན་ཚོ་དྲུག་ཏུ་གགས་པའྱི་

ཡུལ་གྲུ། པཎ་ཆྗེན་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཐའ་འཁོབ་འདུལ་བ་ལ་ཀ་ཏྱ་ན་ལྟ་

བུར་བསྔགས་པ་སོ་བོ་ཆོས་རྗེ་ཚུལ་ཁྱིམས་གགས་པ་དང་། གནམ་བསྐོས་ཕག་མོ་

གྲུ་བའྱི་ལུང་ལས་ཀྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བ་སག་ཚང་གྲུབ་ཆྗེན་བོ་བཟང་བསན་པའྱི་

སྱིང་བོ་རྣམ་གཉྱིས་སྐུ་ཕྲྗེང་རྱིམ་བྱོན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕག་མཚན་དུ་

བཞྗེས་ཏྗེ་ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཕང་དང་སྱིད་ཀྱི་ལ་རྒྱ་གང་ཐད་ནས་སྤན་གྱི་འབས་བུ་དང་

ཐུགས་ཀྱི་ཟྗེའུ་འབྲུ་བཞྱིན་དུ་སྐོང་བར་མཛད་ཅྱིང་། ཁད་པར་དུ་གྲུབ་པའྱི་དབང་

ཕྱུག་ཆྗེན་པོ་རྗེ་འཇྱིགས་མྗེད་བསམ་གཏན་རྱིན་པོ་ཆྗེ་སྐུ་སྔ་ཕྱིས་ཐུགས་རྗེས་

བཟུང་ཞྱིང་སྤན་གྱིས་གཟྱིགས་པ། མ་ལྟར་བྱམས་ཤྱིང་བུ་ལྟར་གཅྗེས་པ་སོགས་

དམ་པའྱི་སྐྗེས་ཆྗེན་དུ་མས་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་དང་ཕག་གྱི་མཐྱིལ་དུ་བཟུང་བས་བདྗེ་

སྐྱིད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་བྱི་གང་མྗེད་པར་འཁྱིལ་བའྱི་ཡུལ་ལོངས་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་། 

དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཇྱི་སྐད་དུ། བཀྲ་ཤྱིས་གང་ཞྱིག་

གནམ་ལ་གཟའ་སྐར་བཟང་། །བཀྲ་ཤྱིས་གང་ཞྱིག་ས་ལ་བྱྱིན་ཀང་ཆགས། །བཀྲ་

ཤྱིས་གང་ཞྱིག་བར་དུ་དགའ་སོན་འཕྗེལ། །བཀྲ་ཤྱིས་ཕུན་ཚོགས་དགྗེ་བའྱི་ཉྱི་མ་
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འདྱིར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་ཅག་གྱི་སོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་བོ་མཉམ་མྗེད་

དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་དྗེ་ཉྱིད་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཕྱི་ལོར་ལྷོ་ཕོགས་

དཔལ་ལྡན་འབས་དཀར་སྤུངས་པའྱི་མཆོད་རྟྗེན་དུ་གཉྱིས་མྗེད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་

རྒྱུད་གསུངས་ནས་ལོ་ཉྱིས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་བ་དང་། རྱིགས་ལྡན་འཇམ་

དབྱངས་གགས་པས་དྲང་སོང་ཉྱི་མའྱི་ཤྱིང་རྟ་སོགས་སྐྗེ་རྒུ་རོ་རྗེའྱི་རྱིགས་སུ་སྨྱིན་

པར་མཛད་ནས་ལོ་གངས་ཉྱིས་སོང་ཆྱིག་བརྒྱ་དང་ཉག་མ་བཅུ་བཞྱིར་སླྗེབས་

ཤྱིང་། རྱིགས་ལྡན་མ་འགགས་པ་ཆྗེན་པོ་གསང་ཆྗེན་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་གོང་ཁྗེར་

དུ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་ཆྗེར་འདོམས་པའྱི་མགོན་པོར་མངའ་གསོལ་

ནས་བགང་བྱ་བཅུ་གཅྱིག་ལོན་པ། ཁབ་བདག་བ་མ་མཆོག་གྱིས་སྤྲུལ་བའྱི་ཟློས་

གར་འདྱི་ཉྱིད་གསར་དུ་བཟུང་བ་ནས་ལོ་གངས་བཞྱི་བཅུ་དང་། རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའྱི་བགང་བྱ་བཅུ་གཅྱིག་པར་བབས་པ། འཕགས་ཡུལ་ལྗེགས་སྦར་གྱི་སྐད་དུ་ཨཱྱི་

ཤྭ་ར་དང་སོད་འགྗེལ་བོད་ཀྱི་བར་རུ་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འབོད་པ། མ་ཧྭ་ཙི་ནའྱི་ཡུལ་དུ་

ཧྱིང་ཚིའུ་ཞྗེས་གགས་ཤྱིང་དབང་ཐང་དང་བསྟུན་པའྱི་མྗེ་མོ་གླྱིང་གྱི་ལོ། ཉྱིན་ཞག་

སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའྱི་གངས་ལྡན། དུས་སྦོར་བཞྱི་སོང་སུམ་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུའྱི་རང་

བཞྱིན། །ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱའྱི་ངོ་བོ། ཆུ་སང་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཉྱིས་

འབུམ་དགུ་ཁྱི་དྲུག་སོང་གྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་བགང་བྱ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་ཡ་གལ། ཉྱིན་

བྱྗེད་དབང་བོ་སང་ཁྱིམ་དུ་སླྗེབས་ཤྱིང་ཆུ་ཤྗེལ་གྱི་དབང་བོ་ཐ་སྐར་གྱི་ཟླ་བོར་

སྗེམས་པ། པཎ་ཆྗེན་ཤཱཀ་ཤྲྱི་སོགས་ཀྱི་ལོ་འགོ ། དུས་འཁོར་བའྱི་སོན་ཐ། རྒྱ་རྱིས་

པའྱི་དགུན་འབྱིང་། ཧོར་ཟླ་དགུ་བའྱི་དམར་ཕོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་གཉྱིས་པ། སོན་པ་ལྷ་
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ལས་བབས་པའྱི་དུས་ཆྗེན། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དགོངས་པ་ལྟར་ན་དབྱངས་

ཨཽ་དང་གསལ་བྱྗེད་དཽ། འབྱུང་བ་ཆུ་དང་འདོད་ཡོན་གཟུགས། དཔལ་གཡུལ་རྒྱལ་

གྱི་བཞྗེད་ཕོགས་ལ་དབྱངས་གསལ་ཨཱྗེ་ཛ་དང་འབྱུང་འདོད་ཆུ་རོ་ལ་བབ་པ་སོགས་

གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦོར་དགྗེ་བའྱི་དུས་ནས་བརམས་ཏྗེ་ཉྱིན་ཞག་རྱིག་བྱྗེད་ཀྱི་གངས་

སུ་ལོངས་པ་ནྱི་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ལ། 

སོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། བསྡུས་རྒྱུད་ལས། དང་པོར་

ཡང་དག་བསྗེན་བྱ་བ་མ་དག་ཀང་དམ་ཚིག་ལྡན་ཞྱིང་རོ་རྗེ་ཐྗེག་པར་ལྷག་པར་

གནས། །དྗེ་ཉྱིད་བསོམས་ཤྱིང་མ་ཆགས་དྲྱི་མ་དག་དང་རྣམ་པར་ཕྲལ་ཞྱིང་བཟོད་

པའྱི་ངང་ཚུལ་ལམ་ལ་ཞུགས། །སློབ་མ་རྣམས་ལ་ལམ་ནྱི་སྦྱིན་བྱྗེད་དམྱལ་བའྱི་

འཇྱིགས་པ་འཕྲོག་ཅྱིང་དྗེ་ཉྱིད་ལས་ནྱི་ཚངས་སྤོད་ལྡན། །བདུན་རྣམས་ལ་ནྱི་རོ་རྗེ་

དབྱུག་པ་དྗེ་ཡང་འཛིན་མའྱི་གཞྱི་ལ་རོ་རྗེ་སྗེམས་དཔར་རབ་གགས་པའོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རོགས་པ། རྱིགས་བརྒྱའྱི་

བྱྗེད་པོ་རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆྗེན་པོ་ཉྱིད་ནྱི། བདྗེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བདག་

ཉྱིད། དྗེ་ཉྱིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྱིག་པ། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སོང་གཟུགས་ཕག་

རྒྱ་ཆྗེན་པོ་དང་མཉམ་པར་སྦོར་བའྱི་དཔལ་དང་བོའྱི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀྱི་འཁོར་

ལོའྱི་སྐུར་བཞྗེངས་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་སྐུ་ཆྗེ་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། བསྐལ་བ་

དཔག་ཏུ་མྗེད་པའྱི་སྔོན་ནས་ས་དང་ལམ་གྱི་བགོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཏྗེ་སོབས་

བཅུའྱི་རྒྱལ་ཐབས་མངོན་དུ་མཛད་ནས། མཐའ་དང་དབུས་མྗེད་པའྱི་གདུལ་བྱ་གར་

དམྱིགས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་སུ་གང་འཚམས་ཀྱི་སྐུའྱི་བཀོད་པ་དཔག་ཏུ་
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མྗེད་པ་སྒྱུ་མ་དང་མྱི་འཕྲུལ་བཞྱིན་དུ་བསན་པ་ལས། ལྷོ་ཕོགས་ཛམ་བུའྱི་རྒྱལ་

མཚན་གྱི་རྗེ་མོ་མཁའ་ལ་རྗེག་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་འདྱི་ཉྱིད་དུའང་། ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་བོའྱི་

དྲུང་ནས་ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་བོ་གོས་རྱིན་ཆྗེན། ཀླུ་སྒྲུབ་སྱིང་བོའྱི་

མདུན་ན་གྲུབ་པའྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཤ་ཝ་རྱི་བ། དྱི་བཾ་ཀ་རའྱི་དྲུང་ན་ངག་གྱི་དབང་ཕྱུག་

སའྱི་སྱིང་བོ། གྲུབ་མཆོག་བྷ་རོའྱི་མདུན་ན་མཐུ་སོབས་མངའ་བདག་རྭ་ཆྗེན་རོ་རྗེ་

གགས་པ། འགོ་མགོན་གསྗེར་ཁང་བའྱི་དྲུང་ན་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའྱི་དཔའ་བོ་

འཇྱིགས་མྗེད་བསམ་གཏན་སོགས་སྤྲུལ་བ་དམ་པའྱི་ཟློས་གར་ཅྱིར་ཡང་བསྒྱུར་ཏྗེ་

འཇྱིག་རྟྗེན་མཐའ་དག་དགྗེ་ལྗེགས་ཀྱི་སྣང་བ་གཞན་འགན་མྗེད་པས་ཁབ་པར་

མཛད་ཅྱིང་། སྐུ་ཚེ་འདྱིར་ཡང་། རྗེབ་གོང་རྱིག་པ་འབྱུང་བའྱི་ཞྱིང་དུ་སོ་ལྷ་སྗེ་དཀར་

བོའྱི་བྱྗེ་བག་འགར་སོན་དམ་པ་ཆོས་སྱིངས་ཀྱི་རྒྱུད། ཤྱིང་སཱ་ལ་ཆྗེན་པོ་ལྟ་བུའྱི་

རྱིགས་སུ་སྤྲུལ་བའྱི་ཟློས་གར་བསྒྱུར་ཏྗེ་སྐུའྱི་ན་ཚོད་ཕྲ་མོའྱི་དུས་ནས། ཇྱི་སྐད་དུ། 

བོ་བཟང་ཐུབ་པ་ཆྗེན་པོ་ཡྱི། །གདུང་འཚོབ་ས་བཅུའྱི་དབང་མང་། །ཁོད་ཀྱིས་ཟུར་

ཕུད་ལ་བརྟྗེན་ནས། །དགྗེ་ལྗེགས་རྨང་གཞྱི་དང་བོར་བཙུགས། །ཞྗེས་བྱ་བའྱི་ཚུལ་

གྱིས་འཕགས་ཡུལ་ཀུན་མཁྗེན་དབྱྱིག་གཉྗེན་དང་། བོད་ཡུལ་ཀུན་མཁྗེན་བུ་སོན་

སོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆྗེན་པོའྱི་རྱིགས་བདག་སྐབས་རྗེ་

ཞྭ་དམར་པཎྱི་ཏ་ཆྗེན་པོ་ཡབ་སས་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཉྱིས་འཛོམས་ཀྱི་སྐྗེས་བུ་

འཛམ་གླྱིང་ན་རྒྱན་དུ་ཆྗེ་བ་དུ་མ། མང་མྱི་དགོས་མནོག་དགོས་ཟྗེར་བའྱི་དཔྗེ་བཞྱིན་

བསམ་སྦོར་གཞན་འགན་མྗེད་པས་བསྗེན་ཏྗེ་སོམ་གསུམ་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་མནོས་

ཤྱིང་། མྱི་ཏྲ་རོར་ཕྲྗེང་དང་བདྗེ་གསང་འཇྱིགས་གསུམ་སོགས་སྨྱིན་བྱྗེད་སྤྱི་ཟུར་གྱི་
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དབང་བཀའ། རྱིན་འབྱུང་བརྒྱ་རྒྱ་མ་དང་སྣར་ཐང་བརྒྱ་ཚ་སོགས་བྱྱིན་རླབས་རྗེས་

གནང་དང་རྱིགས་གཏད། ལམ་རྱིམ་སྔགས་རྱིམ་དང་བདྗེ་གསང་རྒྱུད་འགྗེལ་

སོགས་གོལ་བྱྗེད་ཁྱིད་བཤད་ཀྱི་གདམས་པ། བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་དང་རྗེ་

ཡབ་སས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་སོགས་རྒྱབ་རྟྗེན་བཀགས་ལུང་གྱི་རྣམ་གངས་བཅས་

མདོ་སྨད་ཀྱི་ལོངས་ན་གངས་སྗེང་དཀའ་མོའྱི་འོ་མ་ལྟ་བུར་འཁྲུལ་བལ་རོད་མྗེད་ཀྱི་

གནས་སུ་བཞུགས་ཤྱིང་། མྗེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཆོས་རྒྱུན་མཐའ་དག་ལྷག་ལུས་མྗེད་

པར་གསན་ཞྱིང་། ཁད་པར་དུ་ཁབ་བདག་འཇམ་པའྱི་རོ་རྗེ་ངུར་སྨྲྱིག་འཆང་བའྱི་

གར་དུ་ཟློས་པ། ཛམ་གླྱིང་རྒྱན་གྱི་པཎྱི་ཏ་ཆྗེན་པོ་ཡོངས་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་བ་མ་

བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ལས། བསན་པའྱི་གཞུང་ཤྱིང་བྱམས་ཆོས་སྗེ་ལྔ། བསན་པའྱི་

སྱིང་བོ་ར་འཇུག་བཞྱི་གསུམ། བསན་པའྱི་ལྕགས་རྱི་ཚད་མ་སྗེ་བདུན། བསན་པའྱི་

གཞྱི་མ་ལུང་ཆྗེན་སྗེ་བཞྱི། བསན་པའྱི་མཛེས་རྒྱན་མངོན་པ་གོང་འོག བསན་པའྱི་

ནང་མཛོད་བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་སོགས་མདོ་ཕོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་བཀའ་

པོད་ཆྗེན་པོ་རྣམས་དང་། སྒྱུ་ལུས་མཐར་ཐུག་སོན་པ་ཕ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་གསང་བ་

འདུས་པ། འོད་གསལ་མཐར་ཐུག་སོན་པ་མ་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ་བོ་འཁོར་ལོ་བདྗེ་མཆོག 

འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་མཐར་ཐུག་སོན་པ་གཤྗེད་རྒྱུད་ཀྱི་སྱིང་བོ་རོ་རྗེ་འཇྱིགས་བྱྗེད། སོང་

གཟུགས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདྗེ་བ་རལ་དུ་འདོན་པ་གསལ་རྒྱུད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། སྤྱི་

སྗེར་གྱི་གསང་བ་མཐའ་ཡས་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་སོགས་

སྔགས་ཕོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་སྗེ་སྣོད་མཐའ་ཡས་པ་དང་། སྒྲ་

དང་ཚད་མ་བཟོ་དང་གསོ་བ། སན་ངག་དང་སྗེབ་སྦོར། སྐར་རྱིས་དང་དབྱངས་
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འཆར་གྱིས་མཚོན་པའྱི་ཐུན་མོང་རྱིག་པའྱི་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་གསན་སྦོང་ཉྱིན་

མཚན་ཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་མཛད་ཅྱིང་། ཚུལ་དྗེ་ཡང་ཚིག་གྱི་ན་ཡམ་ཙམ་དུ་མ་བཞག་

པར་གཞུང་རང་རང་གྱི་ར་བ་དང་འགྗེལ་བ། སྤྱི་དོན་དང་མཐའ་དཔོད། ཁྱིད་ཡྱིག་

དང་ཁོག་འབུབས། ཐ་ན་ཟྱིན་བྱིས་ཀྱི་མྱིག་ཆ་ཕྲ་ཚོམ་རྣམས་ལའང་གོགས་སྨྲ་བའྱི་

དབང་བོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་གསན་བསམ་དང་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་བརྒལ་བརྟགས་

ངོམས་པ་མྗེད་པར་མཛད་དྗེ་ཡང་དག་པར་གཏན་ལ་འབྗེབ་པར་མཛད་ཅྱིང་། གང་

ལ་གསན་བསམ་མཛད་པའྱི་དོན་རྣམས་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པའྱི་བཀའ་

སོལ་དྲྱི་མ་མྗེད་པ་དང་མཐུན་པར་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ལུས་སུ་དྲྱིལ་ནས་ལོ་ཟླ་

ཞག་སྤྗེལ་གྱིས་ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་སུ་བཅད་དྗེ་སྐུ་ཉམས་སུ་བསར་བས་མཁས་

པ་ལ་འོས་པའྱི་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ། བསན་འཛིན་ལ་འོས་པའྱི་མཁས་བཙུན་

བཟང་གསུམ་སོགས་བསྒྲུབས་འབས་ཀྱི་རྟོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཀོང་དུ་གྱུར་ཏྗེ་

གཞན་དོན་བཅོས་མྱིན་གྱི་མཛད་སོ་དུས་སུ་བབ་པ་ན། ལྷར་བཅས་འགོ་བའྱི་འདྲྗེན་

མཆོག་ལྷ་གཅྱིག་ཕག་ན་པདོའྱི་རྣམ་སྤྲུལ་གསྗེར་ལོངས་ཡུལ་གྱི་སོན་པ་ཆྗེན་པོ་

སྐབས་མགོན་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་དང་། སྐྗེ་རྒུའྱི་གཙུག་ནོར་དམ་པ་བསན་པའྱི་དར་

ཆྗེན་ཕོགས་མཐར་སྐོང་བའྱི་བཀའ་བབ་རོང་ཆྗེན་ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པོ་ཆྗེ་སྗེ་ཆོས་དང་སྱིད་

ཀྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བའྱི་ཐུགས་སས་རོ་རྗེ་མཆྗེད་གཉྱིས་ཀྱི་གཙོས། སྐྗེ་བརྒྱུད་

ཀྱིས་མཐོ་བའྱི་བ་སྤྲུལ་དུ་མ། ཡོན་ཏན་གྱིས་མཐོ་བའྱི་དགྗེ་སྦོང་མང་བོ། ཆོས་སྤོད་

ཀྱིས་མཐོ་བའྱི་དགོན་སྗེ་ཆྗེ་ཕྲ། ལུང་ལས་ཀྱིས་མཐོ་བའྱི་དཔོན་ཁག་དུ་མ། སོབས་

འབྱོར་གྱིས་མཐོ་བའྱི་རུ་སྗེ་མང་བོ་སོགས་པད་མའྱི་ཚལ་ལ་བུང་བ་བཞྱིན་དུ་སློབ་
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མར་འདུས་པའྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཕོགས་དང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་དག་ལ་ལྗེགས་པར་

བཤད་པ་མྱི་ཟད་པའྱི་གཏྗེར་གྱི་སོ་མོ་ཅྱིར་ཡང་གོལ་ཏྗེ་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངྗེས་

པར་ལྗེགས་པའྱི་ལམ་བཟང་གསལ་བར་མཚོན་པ་སོགས་རོལ་མྗེད་ཤུགས་འབྱུང་

གྱི་འཕྲྱིན་ལས་མཁའ་ཁབ་ཏུ་འཆར་བཞྱིན་བཞུགས་པ་འདྱི་ལགས་ལ། 

འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཇྱི་སྐད་དུ། དཔལ་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་ལས། ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆྗེ་ལ་སྗེམས་བོའྱི་ངྗེས་པ་ལ་དགའ། གཏོང་བའྱི་ངང་

ཚུལ་དང་ལྡན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཤྗེས། ཐར་པ་དོན་གཉྗེར་རྒྱུད་ལ་གུས་ཤྱིང་གཡོ་བ་

མྱིན་པའྱི་སྗེམས་ལྡན་དྗེ་ཉྱིད་ཐོབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ས་བསྡུ་བྱ་བ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྱིད་པ་མཐའ་དག་ཆུ་ཤྱིང་བཞྱིན་དུ་སྱིང་བོ་མྗེད་ཅྱིང་སྤུན་ཀོག་

བཞྱིན་དུ་འབས་བུ་དབྗེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཐོས་པས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་དྗེ། བསམས་

པས་ངྗེས་པ་དྲངས་ཤྱིང་། བསོམས་པས་ཉམས་མྱོང་སྐྗེས་ཏྗེ། མཚོ་ཆྗེན་གང་བས་

འཁགས་པའྱི་ཆུ་བྱ་དང་། ཕྲ་མྗེན་རང་བཞྱིན་མཐོང་བའྱི་བུ་ཆུང་བཞྱིན་དུ་སྱིད་ལ་

ངྗེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་གཟུགས་ཅན་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཁད་པར་བསམ་པ་

དང་སྱིང་རྗེ། ལྷག་བསམ་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྗེ། 

རང་རྒྱུད་སྨྱིན་བྱྗེད་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་། གཞན་རྒྱུད་སྨྱིན་བྱྗེད་བསྡུ་དངོས་བཞྱི་

སོགས་རྒྱ་ཆྗེ་ལ་གངས་མང་བ། གཏྱིང་ཟབ་ལ་བསླབ་དཀའ་བས་མཚོན་ཕལ་བའྱི་

བོ་ཡུལ་དུ་མྱི་ཤོང་བའྱི་རྒྱལ་སས་ཀྱི་སྤོད་པ་སྤྱི་དང་། ཡང་སོས་སུ་གསང་ཆྗེན་ཐྗེག་

པའྱི་ཡང་རྗེ་གཉྱིས་མྗེད་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་སྨྱིན་བྱྗེད་དབང་གྱི་ཆུ་བོས་རྒྱུད་སྦངས་

ཏྗེ་སོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆྗེན་པོའྱི་རྒྱལ་ཐབས་རང་དབང་དུ་སྤོད་པར་འདོད་པ་
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སོགས་སློབ་མར་འོས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཕལ་མོ་ཆྗེ་མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རོགས་པའྱི་

ཆོས་སྱིད་སྐྗེ་བརྒྱུད་ཀྱིས་མཐོ་བའྱི་བ་མ་སྤྲུལ་སྐུ། འདྱི་སྣང་བུན་ལོང་ལ་སུན་པའྱི་བྱ་

བཏང་སོམ་ཆྗེན། གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་མཁས་པའྱི་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་

གཉྗེན། བསླབ་གསུམ་ལུང་རྟོགས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའྱི་རབ་བྱུང་བཙུན་པ། ལྟ་སོམ་གདྗེང་

ཚད་དུ་འཁོལ་བའྱི་སྔགས་འཆང་རྱིག་འཛིན། ་དད་གུས་གཏོང་ཕོད་ཀྱིས་བརྒྱན་

པའྱི་ཁྱིམ་བདག་ཕོ་མོ་བཅས་བ་མ་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མཐོང་བའྱི་དད་གུས་

དང་། གང་གསུངས་ཚུལ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་དམ་སོམ་སོགས་དཔྲལ་བའྱི་མྱིག་དང་

ཁོང་བའྱི་སྱིང་བཞྱིན་སྲུང་བའྱི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སྐྗེ་བོ་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ཕུང་བོ་ས་ལ་བཀྲམ་པ་

ལྟ་བུ་སོར་བཅུའྱི་འདབ་ཕྲྗེང་སྱིང་གར་བཀོད་དྗེ། རྣ་བ་ཆོས་ཀྱི་སྣོད་དུ་བཟྗེད་བཞྱིན་

འཁོད་པ་འདྱི་ཀ་ལགས་ལ། 

ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡང་། ཇྱི་སྐད་དུ། ཊྱིཀ་ཆྗེན་དྗེ་ཉྱིད་སྣང་བ་ལས། 

དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བང་དུ། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ར་བའྱི་

རྒྱུད། །ས་བཅུའྱི་རྗེར་གཤྗེགས་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཡྱིས། །གསོལ་བཏབ་རྒྱལ་བའྱི་

དབང་བོས་ལྗེགས་པར་གསུངས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བདག་ཅག་གྱི་སོན་པ་

ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་བོ་མཉམ་མྗེད་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་དྗེ་ཉྱིད་རྒྱ་གར་རོ་རྗེ་གདན་གྱི་རྱི་བོའྱི་

སོ་ལ་བདུད་བཞྱིའྱི་གཡུལ་ལས་མངོན་པར་རྒྱལ་ཏྗེ་བདྗེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་

ཀྱི་དབྱྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དྗེ་ཉྱིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གྱི་རྱིག་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀྱི་

འཇུག་པ་ལྡོག་པ་མྗེད་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཞུགས་པའྱི་སོང་གཟུགས་གདོད་མའྱི་མགོན་པོ་

དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོར་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བརྗེས་པ་ན་ས་དུམ་བུ་བཅུ་
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གཉྱིས་ཀྱི་སྱིང་བོ་ཛམ་བུའྱི་ལོན་ཤྱིང་གྱི་རྗེ་མོ་མཁའ་ལ་རྗེག་པའྱི་ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་

ལྡན་འབས་སྤུངས་རྒྱལ་བའྱི་མཆོད་རྟྗེན་ཆྗེན་པོར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་གྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་ལྷ་གངས་ཆྱིག་སོག་དྲུག་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའྱི་

གཙོ་བོར་བཞྗེངས་ཏྗེ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་ཆྗེན་པོ་གསང་འཛིན་ཟླ་བ་བཟང་བོ་ཞྗེས་

སན་པའྱི་གགས་པ་འཇྱིག་རྟྗེན་གསུམ་གྱི་ཁོང་ལས་བརྒལ་བ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱིས་གཙོས་

ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གདུལ་བྱ་བགང་གྱིས་མ་ལངས་དག་ལ། ཟུང་

འཇུག་དང་པོའྱི་སངས་རྒྱས་ལོ་གསུམ་དང་ཟླ་བ་གསུམ་ཕོགས་གསུམ་གྱི་ཡུན་ལ་

ལག་རྗེར་གཏོད་པ། ཤྲྱི་ཀཱ་ལ་ཙ་ཀྲའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་དང་། འཇྱིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའྱི་

དབང་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་སྔོན་དུ་བཏང་སྗེ་ར་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་སོང་ཕྲག་བཅུ་

གཉྱིས་པ་གསུངས་པས། སྔོན་ལྷ་མྱི་དྲང་སོང་དང་བཅས་པའྱི་དྲྗེགས་པ་ཅན་སུས་

ཀང་འཇྱིག་རྟྗེན་དུ་བསྐོར་བར་མ་ནུས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་དག་པར་བསྐོར་

བ་ནྱི་སྐྗེ་རྒུ་མཐའ་དག་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད་པའྱི་དགྗེ་མཚན་གྱི་སྣང་བ་དང་པོར་ཤར་

བ་ཡྱིན་ལ། དྗེ་ནས་རྱིང་བོ་མ་ལོན་པར་ཇྱི་སྐད་དུ། གང་འདྱི་ཀཱ་ལ་པ་ཡྱི་ཕོ་བང་

མཆོག ། བྱྗེ་བས་བཅྱིངས་བའྱི་གོང་ཁྗེར་དགུ་བཅུ་དྲུག ། དྗེར་གནས་མྱི་དབང་ཅོད་

པན་བཅྱིངས་སོགས་དང་། །དྲང་སོང་རྱིགས་སོགས་སྨྱིན་པར་གཟྱིགས་ནས་

སོ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། མ་དག་པའྱི་གནས་ལ་དག་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་བྱུང་བ། 

གྲུབ་པའྱི་ཞྱིང་མཆོག་ཤམ་བྷ་ལ་ཞྗེས་བྱ་བའྱི་རྱིག་འཛིན་གྱི་གོང་ཁྗེར་ཆྗེན་པོར་

གསང་འཛིན་དབང་ཕྱུག་ཟླ་བ་བཟང་བོ། འཇམ་པའྱི་རོ་རྗེ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ། 

འཇྱིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་པད་དཀར་པོ་སོགས་རྱིགས་གསུམ་གྱི་སྒྱུ་མའྱི་འཕྲུལ་བ་
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མཐའ་དང་དབུས་མ་དམྱིགས་པ་དག་གྱིས་བསྡུས་རྒྱུད་དང་འགྗེལ་ཆྗེན་རྣམ་གཉྱིས་

སོགས་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་མྱི་ཟད་པའྱི་ཕུང་བོའྱི་མཛོད་དུ་དཀྲྱིགས་ཏྗེ་དུས་ཀྱི་

འཁོར་ལོའྱི་བསན་པ་རྱིན་ཆྗེན་འཕྗེལ་ཞྱིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའྱི་སྐབས་ཉྱིད་ན། ཇྱི་

སྐད་དུ། རྗེ་བཙུན་བ་མ་མཆོག་གྱི་གསུང་ལས། བདྗེ་འབྱུང་མན་ཤྗེལ་བརྗེགས་པའྱི་

འཇྱིག་རྟྗེན་མཐོང་བའྱི་བཅུད་ལྗེན་དུ། །རོལ་བའྱི་རྗེ་དགའ་ཕོགས་སུ་ལྷུང་བའྱི་རྒྱུད་

རྒྱལ་རོལ་རྗེད་མ། །སྗེམས་དང་བཅས་འཕགས་ཡུལ་དགའ་བྱྗེད་གོགས་སུ་འབོད་

པའྱི་གཉྗེན། །ཙི་ལྱི་པ་དང་དུས་ཞབས་མཛད་བཟང་དྲན་པས་ཕག་བགྱིད་དོ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཙི་ལྱི་པཎྱི་ཏ་དང་། དུས་ཞབས་པ་ཆྗེན་པོ་སོགས་ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་

རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་བོ་སྗེམས་འགྗེལ་སྐོར་གསུམ་དང་བཅས་པ་འཕགས་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་

ཞྱིང་ཁམས་ཡངས་པོར་སྤན་དྲངས་ཏྗེ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པ་ལས་ལམ་འདྱི་ལ་

བརྟྗེན་པའྱི་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་བ་བྱ་ཁྱུ་འཕུར་བ་ལྟར་བྱུང་བས་ན་བསྐལ་བ་

འདྱི་ལ་སྒྲོན་མྗེའྱི་བསྐལ་བ་ཞྗེས་བསྔགས་པ་འང་དོན་དང་བཅས་པར་གྱུར་ལ། 

དྗེ་བས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ་ཡང་། ཇྱི་སྐད་དུ། ཐུགས་བསྐྗེད་

རྔ་ཡབ་དཀར་བོའྱི་རྗེ་དགའ་ལ་བརྟྗེན་ནས། །འཕགས་ཡུལ་ཆུ་སྱིན་ཁྱིམ་ལས་དུས་

ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཆབ། །བངས་ཏྗེ་ཁ་བ་རྱི་བའྱི་དཔལ་མོར་བསྱིལ་སྦྱིན་མཁན། །རྭ་

འབོ་ཤོང་གསུམ་སོགས་ལོ་པཎ་དུ་མས་རྒྱུད་འགྗེལ་བ་དང་བཅས་པ་གངས་ཅན་

བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཞྱིང་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ས་སྐ། ཇོ་ནང་། ཀརྨ། ཁོ་ཕུ་སོགས་

གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མྗེད་ལ་དར་རྒྱས་བྱུང་ཞྱིང་། ཁད་པར་དུ་འགྗེལ་ཆྗེན་དྗེ་ཉྱིད་སྣང་བ་

ལས། དུས་ཀྱིས་ཉྗེས་བཤད་མུན་པའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་བཟང་ཉམས་པ་མ་བཟོད་
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ནས། །ཟླ་བཟང་རང་ཉྱིད་བཤྗེས་གཉྗེན་ཚུལ་གྱིས་བརྗེ་བས་སླར་ཡང་བྱོན་པ་

གང་། །བོ་བཟང་མཁྗེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རོགས་གགས་པ་འོད་བརྒྱའྱི་ཕྲྗེང་

བ་ཅན། །ཁོད་ཀྱིས་ལམ་བཟང་འདབ་བརྒྱའྱི་ཚལ་འདྱི་བསན་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྒྱས་

པར་མཛད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། གངས་ལོངས་ཚད་མའྱི་སོན་པ་རྒྱལ་བ་འཇམ་

དཔལ་སྱིང་པོས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་དང་། ཚལ་བའྱི་རྟོགས་ལྡན་ཡྗེ་ཤྗེས་

རྒྱལ་མཚན། གུང་གསུམ་བདྗེ་ཆྗེན་པ་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་བ་སོགས་ལྷ་དང་མྱིའྱི་བ་མ་

མང་བོ་ལས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ཆོས་སྐོར་རོགས་པར་གསན་ཞྱིང་རྒྱུད་

འགྗེལ་བ་དང་བཅས་པའྱི་བཤད་སོལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་སྦངས་པས་ཕྱི་ནང་

གཞན་གསུམ་སྤྱི་དང་ཁད་པར་དུ་སྦོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གྱི་དོན་ལ་མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་

གཟྗེར་ཐྗེབས་པ་ན། དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་གླྱིང་དུ་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གཟྱིགས་པའྱི་

ལམ་གྱི་གནད་མཐའ་དག་ལག་མཐྱིལ་གྱི་རས་བཞྱིན་འདོམས་པར་མཛད་དྗེ་དཔལ་

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རང་བསན་སྱིགས་མའྱི་མཐར་ཡང་ཉམས་པ་མྗེད་པའྱི་བཀའ་

དྲྱིན་བསྐངས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད་པའྱི་སྣང་བ་གཉྱིས་པ་

ཤར་བ་ཡྱིན་ལ། སོན་པ་འཇམ་དཔལ་སྱིང་བོ་དྗེ་ཉྱིད་ལ་ཚུལ་དྗེ་ཀའྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་

གདུང་འདྗེགས་པའྱི་བུ་ཆྗེན་ནམ་མཁའྱི་སྐར་ཚོགས་ལྟ་བུ་བྱོན་པ་ལས་ནང་ཐུགས་

ཀྱི་སས་གཅྱིག་མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའྱི་ཉྱི་མས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའྱི་གསུང་དག་ཇྱི་

ལྟ་བ་བཞྱིན་འགྗེལ་བཤད་དྗེ་ཉྱིད་སྣང་བ་སོགས་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་མྱི་ཟད་པའྱི་

ཕུང་བོ་གསྗེར་གྱི་ཐང་མར་བརལ་ཏྗེ་མྱི་བདག་འཇམ་དབྱངས་གགས་པ་ཡབ་སས་

ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་བ་བྱི་གང་མྗེད་པར་བདག་གྱིར་བཞྗེས་པའྱི་ཚུལ་ཡང་། ཉྱིད་ཀྱི་
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བཀའ་ལས། རྱིགས་ལྡན་གགས་པ་སླར་ཡང་དུས་ཀྱི་མཐར། །ངུར་སྨྲྱིག་འཛིན་པའྱི་

ཟློས་གར་ཅྱི་ཡང་མཛད། །དྗེ་ཡྱི་རྱིགས་ལས་པད་དཀར་འཛིན་པའྱི་དཔལ། །གཉྱིས་

པ་གཞན་ཞྱིག་འཇྱིག་རྟྗེན་འདྱི་ན་སྣང་། །ཞྗེས་འཇྱིགས་པ་མྗེད་པ་སྗེང་གྗེ་ང་རོའྱི་

དབྱངས་སུ་བསྒྲགས་པ་ལྟར་ལ། གཞན་ཡང་། ཞང་ཞུང་ཆོས་དབང་གགས་པ། 

གཡག་སྗེ་བོ་གོས་ཆོས་སྐོང་། བ་སོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། རྟ་ནག་ནོར་བཟང་རྒྱ་

མཚོ། པཎ་ཆྗེན་བོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། ཕག་ན་པད་མོ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་

མཚོ་སོགས་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའྱི་ཁྱུ་མཆོག་མུ་ཏྱིག་གྱི་ཕྲྗེང་བ་སར་ལ་བརྒྱུས་པ་

ལྟ་བུས་རྗེ་ཡབ་སས་ཀྱི་བཀའ་སོལ་བཟང་བོ་དྗེ་ཉྱིད་ཉམས་པ་མྗེད་པར་བསྐངས་

ཤྱིང་། ཁད་པར་དུ་ཡབ་རྗེ་བ་མ་མཆོག་ནས། །ཕྱི་སྐར་རྱིས་ཀྱི་རྱི་མོའྱི་ལག་

ལྗེན། །ནང་ར་རླུང་གྱི་རྱི་མོའྱི་རྣམ་གཞག །གཞན་བསྐྗེད་རོགས་ཀྱི་ལམ་དང་འབས་

བུ། །རྒྱུད་འགྗེལ་བ་དང་བཅས་པའྱི་བཤད་པ། །ལམ་སྦོར་དྲུག་གྱི་ཁྱིད་དང་གཟབ་

བཤད་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་ར་དབང་དང་དམ་ཚིག་བཅས་རྒྱ་ཆྗེན་སྗེལ་བས་

དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་རང་བསན་མཚན་དུས་ལ་ཉྱི་མ་ཤར་བ་དང་། རོད་དུས་

ལ་རོགས་ལྡན་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་མཛད་པ་ན་འཇྱིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད་

པའྱི་སྣང་བ་ཤར་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་རྗེས་སྐབས་བབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནའང་། ཇྱི་སྐད་

དུ། རྣམ་དག་དབང་བདུན་ཐོབ་པས་ས་བདུན་གྱི། །ནུས་པ་ལྗེགས་བཞག་ཁམས་

སོགས་དྲྱི་མ་བདུན། །འཁྲུད་ཅྱིང་རྱིམ་པ་དང་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །ཐུན་མོང་དངོས་

གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་དབང་། །ཞྗེས་དང་། འཇྱིག་རྟྗེན་འཇྱིག་རྟྗེན་འདས་པའྱི་དབང་མཆོག་

བཞྱིས། །སྐུ་བཞྱི་རོ་རྗེ་བཞྱི་ཡྱི་ས་བོན་བཞག །རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་བསྗེན་སྒྲུབ་ཡན་
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ལག་བཞྱི། །ཉན་དང་འཆད་དང་སོམ་ལ་དབང་། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡུལ་མཚོན་

གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པར་གཞུག་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བས་ས་བདུན་གྱི་

ནུས་པ་འཇོག་ཅྱིང་དྲྱི་མ་བདུན་འཁྲུད་པར་བྱྗེད་པ། རྱིམ་པ་དང་པོའྱི་རྣལ་འབྱོར་

སོམ་པ་ལ་དབང་ཞྱིང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་འབྱྗེད་བྱྱིས་པ་ལྟར་འཇུག་

པའྱི་དབང་བདུན་དང་། རོ་རྗེ་བཞྱིའྱི་ས་བོན་གྲུངས་སོ་འདྗེབས་ས་རོགས་རྱིམ་

བསྗེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྱི་སོམ་པ་ལ་དབང་ཞྱིང་མཆོག་གྱི་དངོས་གྲུབ་བདྗེ་བག་ཏུ་

སྗེར་བར་བྱྗེད་པ་འཇྱིག་རྟྗེན་དང་འཇྱིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའྱི་མཆོག་དབང་བརྒྱད་

དང་། རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆྗེན་པོའྱི་སྐུར་བཞྗེངས་ནས་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པ་སྨྱིན་ཞྱིང་གོལ་བར་མཛད་པ་ལ་དབང་བར་བྱྗེད་པ་རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བདག་པོ་

ཆྗེན་པོའྱི་དབང་དང་བཅས་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་སྨྱིན་རྒྱས་སུ་བསྩལ་ཏྗེ་འབྗེལ་ཐོགས་ཀྱི་

སྐལ་བ་བཟང་བོ་མཐའ་དག་རོ་རྗེའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་སྨྱིན་པར་མཛད་པའྱི་བཀའ་

དྲྱིན་ནྱི་བསྐལ་བ་དུ་མར་ལུས་དང་སོག་གྱིས་མཆོད་ཀང་གཞལ་བར་མྱི་ནུས་མོད། 

རོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལ་བྱས་པ་གཟོ་བ་དང་། དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་འཕང་བསོད་པ་

མཚོན་ཙམ་དུ། **** འབུལ་ལམ་ཞུས་ཏྗེ་སླད་མའྱི་དོན་གྱི་གསོལ་བ་འདྗེབས་པའྱི་

སྱིང་བོ་ནྱི། རྣམ་འགྗེལ་ལས། སྱིང་རྗེ་དམན་པ་ཉྱིད་ཕྱིར་ཡང་། །གནས་པའྱི་འབད་

རོལ་ཆྗེན་པོ་མྗེད། །གང་དག་བརྗེ་བ་ཆྗེན་པོ་བ། །གཞན་གྱི་ངོར་ནྱི་བཞུགས་པ་

ཡྱིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྱིགས་མའྱི་རང་མཚང་ཅྱི་ཙམ་བདོ་བ་དང་། །དམུ་

རྒོད་ཀྱི་བྱྗེད་སྤོད་ཇྱི་ཙམ་ངན་པ་དྗེ་ཙམ་གྱིས་བ་ན་མྗེད་པའྱི་ཐུགས་སོབས་ལྷག་

པར་བསྐྗེད་དྗེ། ཇྱི་སྐད་དུ། ཆོས་རྔ་ཆྗེན་པོའྱི་སྒྲ་ཡྱིས་ནྱི། །སྗེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་
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མཐར་བགྱིད་ཅྱིང་། །བསྐལ་བ་བྱྗེ་བ་བསམ་ཡས་སུ། །ཆོས་སོན་མཛད་ཅྱིང་

བཞུགས་གྱུར་ཅྱིག ། ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་བཞྱིན་རོ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པོ་ཉྱིད་བདག་

ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཕན་བདྗེ་ར་ལག་དམ་པར་ཞབས་པད་བསྐལ་བ་ཇྱི་སྱིད་དུ་བརྟན་

ཅྱིང་། ཐུབ་བསན་སྤྱི་བྱྗེ་བག་དང་། ཁད་པར་དུ་ཊྱིཀ་ཆྗེན་ལས། ཇྱི་སྱིད་མཁའ་ལ་

རླུང་གཞོན་སྐོད་བྱྗེད་ཅྱིང་། །འཇྱིག་རྟྗེན་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་སྣང་བྱྗེད་པ། །དྗེ་སྱིད་རྒྱུད་

ཀྱི་བཤད་སོལ་རྨད་བྱུང་འདྱིས། །འགོ་ལ་ལྗེགས་བཤད་དགའ་སོན་འགྗེད་པར་

ཤོག །ཅྗེས་གསུངས་པའྱི་དོན་དང་མཐུན་པར་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་དབང་དང་

བྱྱིན་རླབས། བསྐྗེད་རོགས་དང་གདམས་པ། རྒྱུད་དང་འགྗེལ་བ་སོགས་ལུང་རྟོགས་

ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་རྣམས་མཁའ་ཁབ་ཏུ་སྗེལ་བ་དང་། ཚུལ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཇྱི་སྐད་དུ། 

གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀོག་པ་དང་། །ཁ་ཏོན་གྱིས་རྒྱས་ལྗེགས་གནས་ཤོག ། རྟག་

ཏུ་དགྗེ་འདུན་མཐུན་པ་དང་། །དགྗེ་འདུན་དོན་ཡང་འགྲུབ་པར་ཤོག ། ཅྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར། །ཕོགས་རྱིས་མྗེད་ཀྱི་ཡུལ་ན་དགྗེ་འདུན་ཀྱི་སྗེ་ཇྱི་སྗེད་ཅྱིག་བཞུགས་པ་སྤྱི་

དང་། ཁད་པར་དུ་སར་བ་ཁ་དྲུག་གྱི་དགྗེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་ཞྱིང་ཁྱིམས་

གཙང་པའྱི་ངོས་ནས། ཆོས་མཆད་ཉན། ཞལ་འདོན་དགྗེ་སྤོར། ཆོ་ག་ཆོས་སྤོད། 

སྒྲྱིག་ལམ་ཀུན་སྤོད་སོགས་ཆོས་ལྡན་ཀྱི་བྱ་བ་མཐའ་དག་ཟླ་བ་ཡར་ཀྱི་ངོ་བཞྱིན་

གོང་འཕྗེལ་དུ་རྒྱས་པ་དང་། ཚུལ་གཞན་ཡང་། རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷས། འགོ་བས་

སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅྱིག་བུ། །྾྾གནས་གྱུར་ཅྱིག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐྗེ་རྒུའྱི་

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སྗེལ་བའྱི་སྨན་མཆོག ཕན་བདྗེ་ཀུན་ཀྱི་གཞྱི་ར། རྒྱལ་བསན་རྱིན་

པོ་ཆྗེ་སྤྱི་དང་། ཁད་པར་དུ་འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའྱི་རང་ལུགས་གསྗེར་སྤངས་བཙོ་
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མ་ལྟ་བུ་འདྱི་ཉྱིད་དང་། སོལ་དྗེ་དག་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའྱི་ལམ་

བཟང་མཐའ་དག་མྱི་ཉམས་དར་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། ཚུལ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཇྱི་

སྐད་དུ། ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབྗེབས་ཤྱིང་། ྾྾྾ དར་བར་ཤོག །ཅྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཡངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྗེན་གྱི་ཁམས་སྤྱི་དང་། ཁད་པར་དུ་སར་བདུན་ཚོ་དྲུག་གྱི་

ཡུལ་གྲུ་འདྱི་ཀར་རྒན་གྱི་ཚེ་ཐག་རྱིང་ཞྱིང་གཞོན་གྱི་འདབ་ལག་རྒྱས་པ་དང་། ཆར་

ཆུ་དུས་སུ་འབབ་ཅྱིང་ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལྗེགས་པ་དང་། མྱི་མཐུན་རྒུད་ཚོགས་ཞྱི་

ཞྱིང་མཐུན་རྐྱྗེན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང་། བ་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་ཞྱིང་ཅྱི་བྱས་

ཆོས་སུ་འགོ་བ་སོགས་བཀྲ་ཤྱིས་དང་བདྗེ་ལྗེགས་རྒྱུན་མྱི་འཆད་དུ་འབྱུང་བ་

དང་། དྗེ་དག་སྐོང་བའྱི་ཆོས་ཀྱིས་མཐོ་བའྱི་བ་མ། སྱིད་ཀྱིས་མཐོ་བའྱི་རྒྱལ་བོ་

སོགས་ཀྱིས་མངའ་འབངས་མཐའ་དག་ཆོས་བཞྱིན་སྐོང་ཞྱིང་བུ་བཞྱིན་བརྗེ་བ་

དང་། ཡང་སོས་སུ་འདྱིར་འཚོགས་འབྗེལ་ཐོགས་ཐམས་ཅད་རོགས་ལྡན་ཕྱི་མའྱི་

བསན་པ་འཇྱིག་རྟྗེན་གྱི་དཔལ་དུ་ཤར་ཚེ། འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་བའྱི་ཟློས་གར་དྲག་

པོ་འཁོར་ལོ་ཅན་ཡབ་སས་བུ་རྒྱུད་དང་བཅས་པའྱི་འཁོར་གྱི་ཐོག་མ་དང་སས་ཀྱི་

ཐུ་བོར་གྱུར་ཏྗེ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་རྒྱུ་སྣོད་རུང་དང་བསྐྗེད་

རྱིམ་རོ་རྗེའྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞྱིས་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་བྱས་ཏྗེ། རོགས་རྱིམ་གཟུགས་སྒྲུབ་

སོག་སྒྲུབ་ཐུགས་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་མཐའ་དག་རྒྱུད་ལ་སྤུངས་པ་བཞྱིན་དུ་

གྱུར་ནས། མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདྗེ་བ་ཉྱི་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཟད་པར་བྱས་ཏྗེ་དང་བོའྱི་

སངས་རྒྱས་སོང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་རང་དབང་དུ་སྤོད་པའྱི་

སྐབས་འཇུག་བྱམས་བརྗེ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་དབྱྱིངས་ནས་དུས་ནམ་ཡང་འདོར་བ་
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མྗེད་པ་མཁྗེན་མཁྗེན་མཁྗེན། ཞྗེས་གསོལ་བ་འདྗེབས་པ་ལགས། 

མཎ་བཤད་འདྱི་ནྱི་བསྒྲྱིགས་པ་པོ་དག་གྱིས་མ་བརྟགས་པར་ཡོངས་འཛིན་བོ་བཟང་ལྡན་

མཆོག་གྱི་གསུང་འབུམ་ནང་བཀོད་འདུག་ཀང་། འདྱི་ནྱི་རྗེ་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆྗེན་ཚང་གྱི་གསུང་ཡྱིན་

པ་མཁས་དབང་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་མཆོག་གྱིས་དབུ་མཇུག་གཉྱིས་ལ་ཐམ་ཀ་དང་གསལ་བཤད་

གནང་འདུག་པ་འདྱི་ལགས་སོ། །

 རྡོ་སྦོས་དགེ་བཤེས་ལ་སྤིངས་པའོ། །

༄༅། །བོ་ཀུན་ཤྗེས་མཁྗེན་རབ་པདོའྱི་ལོན། །གཞུང་རྒྱ་ཆྗེན་ཆོས་མཚོར་

སྨྱིན་པ་ལས། །དཔལ་ཟབ་རྒྱས་སྦྲང་རྱིས་ལྟོས་བཅས་པ། །ཀུན་ཚིམ་མཛད་བཤྗེས་

དྗེར་སླར་ཞུ་འབུད། །རྒྱས་དྲག་རྒྱས་འགྗེབས་མྗེད་པའྱི་དཔལ་གཏོར་གཞན། །རྣལ་

འབྱོར་རྣལ་མ་ལྡན་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་ཡང་། །འཕྲུལ་འཁོར་འཕྲུལ་གྱིས་དྲག་ཏུ་བརབས་པ་

ལས། །རྦབ་བཞྱིན་རྦབ་ཏུ་འདྲྱིལ་བ་དྗེང་མཐོང་བས། །དུས་སྱིགས་དུས་ཀྱི་ནོངས་པ་
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འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས། །ཐོག་བཞྱིན་ཐོག་ཏུ་འབབ་པའྱི་མྱི་འདོད་དངོས། །ཀུན་ལས་ཀུན་

ཏུ་ཐར་བའྱི་བདྗེ་ལམ་ཞྱིག །ཆོས་བཞྱིན་ཆོས་ཀྱི་བཤྗེས་ཁོད་བདག་ལ་སྩོལ། །ཡས་

ཕྱིན་ཡས་སུ་བཞུགས་པ་ཁྗེད་འདྲ་ལ། །བྱུང་རྒྱལ་བྱུང་ཚད་ཞུ་བར་འོས་མྱིན་

ཡང་། །ཡྱིག་ལན་ཡྱིག་གྗེའྱི་སངས་ཀ་མ་བྱས་ན། །དགོངས་ཚོམ་དགོངས་པར་

འཆར་སམ་དོགས་པས་ཕུལ། །

སྤིང་ཡིག་བློ་མིག་རབ་རིབ་སེལ་བའི་ཐུར་མ། 

རྣམ་ཀུན་གྱི་ནར་སྤོད་པའྱི་ལྡོམ་བུ་བས། །ཉྗེ་བར་བསྐྲུན་པའྱི་བཟའ་ཤྱིང་ལས་

དཔངས་བ། །སྤུ་རྱིས་མ་འདྲྗེས་ཨ་མྲ་རྱིགས་བཞྱི་ཡྱི། །ཕྲྗེང་པར་མངོན་པར་

བསྒྲྱིགས་པའྱི་གལ་རྱིང་བོར། །རྭ་གཉྗེར་མཚོ་རླབས་བརྗེགས་པའྱི་ཡང་རྗེ་རུ། །དུང་

གྱི་ལ་ཐོད་བཅྱིངས་པའྱི་རྒན་པོ་ཞྱིག །འདར་ལྡན་མཁར་བའྱི་གོགས་བཅས་ཤུགས་

རྱིང་གྱིས། །ཡོངས་བསུས་ངག་གྱི་གླྱིང་བུ་འདྱི་ལྟར་སྒྱུར། །མྱིང་རྗེར་གཉྱིས་སྐྗེས་

མངོན་བརོད་ཀྱིས་མཛེས་ཤྱིང་། །དཀར་གསལ་དག་ཟླར་ལྷག་པའྱི་དུད་ཚོ་

ཆྗེའྱི། །ལུང་ཕུ་མཛེས་བྱྗེད་གུར་ཀུམ་གསར་བའྱི་གཏྗེར། །རྣམ་པར་བཀྲ་བའྱི་དགའ་

ཚལ་ཡྱིད་འོང་མར། །གགས་པ་མཐའ་ཡས་སྐབས་གསུམ་བང་བ་ལས། །རང་བྱུང་

ལུད་པ་སྡུག་ཀུན་བདུད་ཀྱི་རྱི། །ཐོས་འཛིན་རྱིན་ཆྗེན་དང་བོའྱི་ཀ་ཊོ་རང་། །བཞོ་བའྱི་

སྐལ་བཟང་རྱི་བོས་སོམ་པ་ན། །རྱིང་མོ་ཉྱིད་ནས་རང་བྱུང་རྒྱལ་བའྱི་ཁྱིར། །ངང་གྱིས་

འཛེགས་ཏྗེ་ནམ་ཡང་བག་བརྐྱངས་པའྱི། །གཤྱིས་ལུགས་བཅོས་སུ་མྗེད་པའྱི་མགོ་
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རྒྱལ་ནྱི། །རྭ་ལྟར་རྗེངས་པའྱི་འོ་བརྒྱལ་མ་བྱུང་ངམ། །ཉྱིན་བྱྗེད་རླབས་ཀྱིས་གདུང་

བའྱི ་རྒས་འཁོགས་གླང་། །དལ་བབས་ཉལ་འགོའྱི ་ངོགས་སུ་སླྗེབས་པ་

བཞྱིན། །འཇམ་ཉོག་བཏུང་བར་ངོམས་མྗེད་སྤད་པའྱི་འབས། །ལྒང་སྣོད་རལ་བའྱི་

ཟུག་རྔུ་མ་བྱུང་ངམ། །ལྕྱི་སྐམ་དཔུང་ཚོགས་བལ་བའྱི་ལང་ཤོར་གྱིས། །ཚོས་དང་

མ་ཚོས་རྒོད་གཡུང་བཟའ་བའྱི་རྱིགས། །བསྣོལ་མར་བརངས་པས་ཕྗེན་དང་འོག་

རླུང་སྒྲས། །ཚོགས་པའྱི་སྣ་དང་རྣ་བ་མ་གཙེར་རམ། །གཞན་དུ་གང་བྱུང་རྒྱལ་བའྱི་

ཅ་ཅོལ་གྱིས། །སྐོལ་སྤོད་གོ་སྐབས་འཕྲོགས་ཏྗེ་ཚོགས་པའྱི་དབུས། །འཛད་མྗེད་

མཆྱི་མ་དང་འགོགས་གླལ་བའྱི་ཁ། །གནམ་སར་གདངས་པའྱི་ཁོམ་གཏོ་མ་བྱུང་

ངམ། །དཔོད་ལྡན་སྐྗེ་བོས་ཆོས་གཏམ་འཇའ་ཚོན་རྱིས། །སྤོ་བ་འཛིན་འདོད་སྱིང་གྱི་

ཁྗེའུ་ཆུང་རྱིགས། །བརྒྱུགས་པའྱི་ངལ་འབས་ཀད་བལ་ཉ་མའྱི་ཁྱུ། །ལྷ་ཁང་འགྱིམས་

པའྱི་གཟུགས་བརན་མ་བཟུང་ངམ། །ཤྗེས་རྱིག་མཚོན་ཆ་རྣོ་ལྟུལ་འདྲ་མྱིན་

བརྒྱས། །དཀའ་གནད་ལོགས་སྐྗེས་གསྱིལ་བའྱི་བོ་གསལ་གར། །གཏྱི་ལུམ་གཡྗེར་

མས་བརྣངས་པའྱི་མྱིད་པ་ལས། །དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བའང་འགགས་པར་མ་གྱུར་

རམ། །བསངས་བས་མ་བཟུང་རང་དྲན་སློབ་དཔོན་གྱིས། །ཉྗེར་བསྒྲྱིགས་ངོ་བོ་

གངས་དང་གོ་རྱིམ་སོགས། །འཆོལ་བའྱི་ཁ་འདོན་ཉག་ཉོག་ཕུང་བོ་ཡྱིས། །རོ་འཛིན་

དུབ་པའྱི་ངལ་བ་མ་མྱང་ངམ། །དྗེ་ལྟའྱི་འོས་མྱིན་སྤོད་པ་ཁྱི་ཡྱི་ལུད། །སངས་ཏྗེ་

ལྗེགས་སྤོད་ག་བུར་སོས་ཀྱིས་སྤྱིན། །ཀུན་གྱིས་སྱིང་ལ་སྡུག་པའྱི་དཔལ་གཡང་

གྱིས། །སློབ་དཔོན་དགྱིས་བྱྗེད་མཆོད་པའྱི་ལས་ལ་སྒྲྱིམས། །
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 66  

སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ལ་བསྐུར་བ། 

༄༅། །གཞན་འགན་མྗེད་པའྱི་སྐལ་བ་བཟང་བོ་རང་དགར་སྤོད་པ་ཕུ་བོ་

སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ལདས་དྲུང་། གཅུང་སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་ཀྱིས་རྒྱང་རྱིང་

བོ་ནས་ཞུ་མཆྱིད། 

རང་ཅག་སྤྱི་མཐུན་ལས་སྨོན་གྱི་་སད་པུས་ལྷན་ཅྱིག་སྦྲྗེལ་ཏྗེ་ཕ་གཅྱིག་གྱི་བརླ་

འོག་དང་མ་གཅྱིག་གྱི་ཐུ་འོག་ལས་སྐྗེས་པར་འདྲ་མོད། ཁོད་སྗེར་གྱི་བསགས་རྒྱབ་

དང་ཕ་རྒན་དྲྱིད་ཅན་པོ་དྗེས་མཚམས་སྦོར་ཡང་དག་པར་བགྱིས་བའྱི་མཐུ་ལས། 

འགོ་ས་མ་ནོར་བ་དག་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཀྱི་དཔྗེ་ཟླར་འོས་པའྱི་ཕ་བ་མའྱི་གདན་ས་

ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བང་ཆྗེན་པོར་སོང་། འགོགས་ས་མ་ནོར་བ་ཡ་རབས་ཆོས་མཐུན་གྱི་

གོགས་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ལྷག་རྣམས་དང་འབལ་བ་མྗེད་པར་འགོགས། རྟྗེན་ས་མ་

ནོར་བ་མཁས་བརྟན་བཟང་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སོན་པའྱི་དགྗེ་བའྱི་

བཤྗེས་གཉྗེན་སངས་རྒྱས་དངོས་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཞབས་ལ་བརྟྗེན། བཀྗེད་ཀྱིན་བརྱིད་པ་

གངས་ཀྱི་རྱི་དང་། བཏུད་ཀྱིན་མཛེས་པ་རྨ་བྱའྱི་མདོངས་ལྟ་བུའྱི་དམ་པ་དྗེ་ཉྱིད་ཀྱི་

སྐུ་གསྗེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་མཇལ་བ་དང་། ཞལ་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་

མཐོང་བ་དང་། གསུང་ཚངས་བའྱི་དབྱངས་སན་ལྟ་བུ་ཐོས་པ་སོགས། འཕགས་པ་

རྣམས་ནྱི་མཐོང་བ་བདྗེ། །དམ་དག་དང་འགོགས་པ་བདྗེ། །ཞྗེས་དམ་པའྱི་ཆོས་ལས་

ལན་གཅྱིག་མྱིན་པར་བསྔགས་པའྱི་དགའ་བདྗེ་ཁད་པར་ཅན་དྗེ་ལ་ཉྱི་མ་རྗེ་རྗེ་བཞྱིན་

སྤོད་རྒྱུའྱི་སྐལ་བ་བྱུང་ཞྱིང་། ཚུལ་འདྱི་ནྱི་རྨྱི་ལམ་མྱིན་ན་རུང་སམ་དུ་སྐལ་བ་བཟང་

བ་ལ་བཟང་ངོ་ཤྗེས་པའྱི་སོ་ནས་ས་སྐུ་རོ་སྐུ་ལྟ་བུའྱི་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་ཀྱི་
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གཟུགས་བརན་ཙམ་ལའང་སྱི་ཞུ་ཕྲན་ཚེགས་རྗེ་བགྱིས་པའང་བསོད་ནམས་ཚད་

ལས་འདས་པར་གསུང་ན། དག་སྣང་ཞྗེན་རྗེས་ཙམ་མྱིན་པར་ཐུན་མོང་ཚུལ་བཞྗེས་

སུའང་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་མཛད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སོན་པའྱི་དགྗེ་བའྱི་བཤྗེས་གཉྗེན་

དྗེ་ལྟ་བུའྱི་ཞབས་འདྗེགས་བྱྗེད་པ་ནྱི་ཕན་ཡོན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་འབྱུང་བ་

སྨོས་མ་དགོས་སམ་པའྱི་ཀུན་སློང་གྱིས་ཟྱིན་པར་བྱས་ཏྗེ། གོང་འོག་གྱི་མྗེ་འབུད་ཆུ་

ལྗེན་གཡོ་བསྐོལ་གད་བདར་སོགས་གྱི་བྱ་བ་སྤྱི་དང་། ཁད་པར་དུ་སྐུ་དངོས་ཀྱི་

གཟྱིམ་ཆས་གསོལ་སྦོར་ཚུན་ཆད་ལ་ལག་བསར་གྱིས་ཞབས་འདྗེགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་

སྐལ་བ་བྱུང་བ་ནྱི། རྟ་མྱིག་ལྕགས་ཀྱིས་བཏུམས། གསྗེར་དངུལ་ཁྗེས་པོར་ཁུར་ཏྗེ། 

རྒྱལ་ཁམས་ཆུ་བཞྱིན་ཉུལ་ཡང་རྗེད་པར་དཀའ་བ་དྗེ་རྱིགས་ལ་ཁུར་དུ་མ་སོང་རྒྱན་

དུ་མཐོང་བའྱི་སོ་ནས་ཤ་ཐང་ཐང་དང་ཟུངས་ཟད་ཟད་དུ་འབད་ཀྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་ཨ་རྗེ་

དགའ་ལ། ཨ་རྗེ་སྐྱིད། ངྗེད་ཅག་སྐལ་ཆད་པོ་སྱིན་ཆུང་སོམ་ཐག་གྱིས་བཀྱིགས་པ་

བཞྱིན་དུ་ཆགས་རྱིན་མྗེད་པ་ལ་ཆགས། ཞྗེན་རྱིན་མྗེད་པ་ལ་ཞྗེན་ཏྗེ། ཕ་ཡུལ་བདུད་

ཀྱི་བཙོན་ཁང་གྱི་ཕུག་ཏུ་ཆུད། ཕ་མ་ཀླུ་ཡྱི་དུག་ཞགས་ཀྱིས་དམ་དུ་བཅྱིངས། ཉྗེ་

འབྗེལ་བཙན་གྱི་ཤུས་འདྗེབས་ཀྱིས་དབང་མྗེད་གཙེ་བཞྱིན། གཉྱིས་རྒྱུ་གཅྱིག་གྱིས་

སྒྲུབ་པའྱི་སོང་སྗེམས། ངན་པ་བཟང་བོར་བསྒྱུར་བའྱི་འུ་གོག །དབུལ་བོ་ཕྱུག་པོར་

གཏོང་བའྱི་བརྣབ་སྗེམས་ཟྱིན་མྗེད་འབས་མྗེད་ཀྱི་བྱ་བ་གཅྱིག་རྗེས་གཅྱིག་འཐུད་སྤྱི་

དང་། ཁད་པར་དུ་རྩྭ་ཆུ་གང་མནོག་གྱིས་འཚོ་སྒྲུབ། ལྕྱི་བ་སྐམ་རློན་གྱི་འཕུད་སྐྗེལ། 

ནང་དགུང་བསུ་ལང་གྱི་དཀའ་ཐུབ་སོགས་ནོར་ཕྱུགས་ཁ་ཤས་པོའྱི་སྐུ་གཡོག་

ཞབས་ཕྱིར་ཟླ་སྦྲྗེལ་ལོ་སྦྲྗེལ་དུ་འབད་དྗེ་ཡ་རབས་ཀྱི་བྱ་བ་གཞན་ལྟ་ཅྱི། ཐ་ན་དགོན་
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པའྱི་འདོན་ཆོས་སྤོད་ཙམ་པོ་གཤར་ལོ་ཞྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་པ་ཀྗེ་མ་ཀྗེ་ཧུད་ལས་ཅྱི་

འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ནོངས། ཚེ་མཇུག་ཀང་ངོ་མྗེད་ཤུལ་མྗེད་ཀྱི་བྱ་བ་ངན་པ་འདྱི་འདྲས་

འཕུད་དགོས་རྒྱུ་རྗེད་ཨང་སམ་དུ་སྱིང་ཁོང་ཆུ་བཞྱིན་གང་བར་མཆྱིས་མོད། བྱ་

ཐབས་རྱི་བོང་རྭ་དང་། ཟློག་ཐབས་ཁ་ཏའྱི་སོ་རྗེད། འོན་ཀང་ཁོད་གོ་ཆོད་རབས། བོ་

རྣོ་རབས། གཡོ་མྗེད་རབས། གཤྱིས་དྲང་རབས་སོགས་གཞན་ཚོས་ཁ་གང་དང་

འདོམ་གང་བཤད་ཀྱིན་འདུག་པ་དྗེ་བདྗེན་ན་ཅྱི་མ་རུང་། 

མཁར་བྱམས་ཡང་མོ་ལ་སྤིངས་བ། 

༄༅། །དབྱྱིངས་རྱིག་དབྱྗེར་མྗེད་སྤོས་བལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རང་ཞལ་མ་བཅོས་

གཉུག་མ་རྗེན་ཆར་དུ། །མཇལ་བའྱི་བོ་འདས་སྗེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ། །རྗེ་གཅྱིག་ཀོད་དྗེ་

བཞག་ན་ཨ་མྗེ་ཧོ། །རང་སྗེམས་ཀ་དག་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཀུན་རྟོག་དྲྱི་མས་

སགས་པ་མྱི་སྗེལ་བར། །ཉྗེ་དུའྱི་ན་ཚ་ཕྲན་བུ་མྱི་བཟོད་པར། །དོན་སྱིང་ལོག་མར་

སློབ་འདྱིས་ཡྱི་རྗེ་ཕམ། །རྣམ་རྟོག་གསྗེང་ན་རང་སྗེམས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རྗེན་པར་

མཇལ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའྱི་སྗེང་། །དགོས་མྗེད་གཉྗེན་འཁོར་སྐོང་བའྱི་ཆགས་

སང་གྱི །ཐལ་བའྱི་ཕགས་དར་སྤུངས་འདྱི་སྱིང་གྱི་དུག །དག་འདུལ་གཉྗེན་སྐོང་

སོགས་རྣམ་རྟོག་སྤྱིན་རང་སྗེམས་ཀ་དག་གྱི་མཁའ་རླུང་དུ་ལྷག་མྗེད་དྗེངས་པ་ལ་

བཅོས་བཅོས་རྱིགས་མྱི་བྱྗེད་འཇོག་པ་དྗེ་གནད་ཆྗེ་མོད། མུག་ཕྲུག་སྡུག་ཕྲུག་གྱི་

ལས་དོན་ལ་བོ་བྗེལ་སྗེམས་བྗེལ་གྱི་ཚབ་ཚུབ་ངང་མ་བཅོས་སོ་མ་ཡྱི་རང་སྗེམས་

ཀྱི་ཆོས་སྐུ་མཇལ་འདོད་དྗེ་གད་མོའྱི་རྒྱུ། ཞྗེས་སྔོན་གྱི་མཁར་བྱམས་ཡང་མོ། བར་
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གྱི་ཀུན་བཟང་ཉྱི་མ། ཐ་མའྱི་ཟྗེད་པོ་ཁ་བརྒྱད་དྗེ་ལ་སྱིང་ནས་སྨྲས་སོ། །

སོ་ནག་ར་གྱོལ་ལྷ་སྨྱོན་རོལ་པ་རྩལ་ལ་གནང་བ། 

༄༅། །རྣམ་དཔོད་དཔག་བསམ་གྱི་མྱུ་གུ་ལྔ་རྱིག་ལོ་འབས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའྱི་

ལོན་པར་རོགས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་གང་དྗེར། 

བ་རྒན་ལྡོམ་པོ་ནས་ཆྗེད་གསོལ། ཁྗེད་ཀྱིས་དཀའ་ཚེགས་ལ་མ་འཛེམ་པར། 

མྱིའྱི་ན་ལུགས། རྒྱུའྱི་གོན་ལུགས། འཁོན་གྱི་འགྱིགས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཞྱིབ་

འཁོད་ཀྱི་ཡྱི་གྗེ་བསྐུར་བ་ངྗེས་པར་ཡྱིད་སྤོའྱི་གསོས་སུ་ཆྗེ། ངྗེད་ཀྱི་ཡུལ་བའྱི་སྗེར་

གཟུགས་རྣམས་ཀྱི་གོས་ལ་དགོས་པའྱི་ཕུ་ཐུང་ཆད་པ་དང་། སྔགས་གཟུགས་

རྣམས་ཀྱི་མགོ་ལ་མྱི་དགོས་པའྱི་རལ་བ་ལྷག་པ་མ་གཏོགས། སྗེམས་ལ་རྨོངས་པའྱི་

མུན་པ་འཐྱིབས། ལག་མགོར་ཁྱི་ཡྱི་སྗེར་མོ་ཐོགས། པང་ལ་ཤོག་སྣག་གྱི་མུ་གྗེ་རོལ་

ཏྗེ་མྱི་རོག་དགུ་རོག་རྣམས་མྱི་འཛོམ་དགུ་འཛོམ་དུ་གྱུར་འདུག་སབས། ས་ཆའྱི་ངང་

ཚུལ་གྱི་ཡྱིག་ཤར་གསལ་བོ་ཞྱིག་སྐུར་འགོ་ཆྱིང་བའང་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་དང་མོ་གཤམ་

གྱི་བུ་ལྟར་དཀོན་པས། ཁྗེད་ནས་ད་དུང་དྗེ་ཕོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་རྗེ་གོ་ཚེ་ང་ལ་ཡྱི་གྗེ་

གསལ་བོ་ཞྱིག་སྐུར་རྒྱུ་ཅྱི་ནས་ཀང་ཡྱིད་འཇགས་མཛོད། ངྗེད་ཚོའྱི་བན་དྗེ་རྣམས་

ཀྱིས་ཕུ་དུང་བཅད་པ་དགུན་གང་སྤད་དང་། སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རལ་རྒན་བཞག་

པ་དབྱར་ཚིག་སྤད་ཙམ་དུ་ཟད་པ་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་དུ་འདུག་པ་འདྱི་རྗེད། །ཨ་

ཚེ་རྱིང་རྒྱུ་བོ། བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱུ་བོ། 
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༄༅། །སྤང་བོ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ནས། གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་རྣམ་

དཔྱོད་ཀྱི་ནམ་ལངས་པ་སྔགས་འཆིང་ 

ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལ་ཆེད་དོན། 

འདྱི་ཀར་ཁོ་ཚེ་དཔལ་ལྡན་སོགས་ལ་ངྗེད་ཀྱིས་རྟྱིང་བསྐུལ་བཏང་སྗེ་རྱིག་

འཛིན་ཞལ་ལུང་པར་དུ་འགོད་རྒྱུ་བྱས་མོད་མ་དཔྗེ་དཔར་མ་ཞྱིག་ལག་ཏུ་གཏན་ལ་

མ་འོངས་པར། མྱི་སྣ་འདྱི་ཁོད་ཀྱི་དྲུང་དུ་མངགས་པ་ཡྱིན་པས་ཁོད་ཀྱི་དཔྗེ་ཆ་མ་

ཡྱིག་ཏུ་ཅྱིག་གཡར་རྒྱུ་ཅྱི་ནས་ཀང་མཁྗེན། དཔར་ཡྱིག་བྱིས་ཚར་འཕྲལ་སླར་མྱུར་

འཕྲོད་བྱྗེད། དཔྗེ་བོར་བརླག་སོགས་ཀང་གཏན་མྱི་བྱྗེད། ཁོད་ཀྱིས་དོན་དམ་གང་

ལྗེགས་ཤྱིག་བྱས་ཏྗེ་སྐུར་རྒྱུ་གལ་ཆྗེ། སོག་བཟློག་པའྱི་རོད་ལན་ད་རྗེས་སླར་

བསྐར་ཡོད་པ་འདྱི་རྗེད། རང་གྱི་མྱིག་མྱི་གསལ་བས་གཞན་ལ་འདོན་དུ་བཅུག་སྗེ། 

ཀོང་རམས་ཀྱི་མཚོན་ལ་འཇྱིགས་གླྱིང་གྱིས་ངར་བཏགས་པ་དང་། འཇྱིགས་མྗེད་

གླྱིང་བ་དང་། འགྱུར་མྗེད་ཚེ་དབང་མཆོག་གྲུབ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་རྒྱུད་དཀར་ཆགས་

སོགས་སུ་འབྲུ་ཁུང་དཔལ་འཛིན་ལ་ལན་བཏབ་པ་ཚོར་དཔད་པ་ཅུང་ཟད་བགྱིས། 

ལན་ལྗེགས་པར་ཐྗེབས་པ་དང་། ལན་གཏན་མ་ཐབས་པ། ལན་ཅུང་བཟང་ཙམ་སྣ་

ཚོགས་སྣང་། དགྗེ་རྗེའྱི་གསུང་ཞྱིག་ན་ལན་རྣོན་པོ་མྱི་ཉུང་ཙམ་སྣང་། གང་ལྟར་

ཡང་། ད་རྗེས་མ་དཔྗེ་གཡར་བོ་ཞྱིག་རྗེ་སས་མྱི་བསླུ་བ་ཞྱིག་གལ་བོ་ཆྗེ་ལ་ནན་ཏན་

དང་། དམ་པའྱི་ཆོས་ལ་བརྒྱ་ཚར་ཡྱིན་པས་ཐུགས་ལ་ཟུངས། རོགས་ཆྗེན་སྐབས་

འགོ་ཀད་གྱི་ཡྱིག་ཆུང་མང་བོ་ཅན་དྗེ་དཔར་ཡྱིག་བྱིས་ཚར། བཀའ་བརྒྱད་བདྗེ་

འདུས། མ་ཡྱིག་དག་མོ་ཞྱིག་རྗེད་ནས་དྗེ་ཡང་ཡོན་བདག་རྗེ་རྗེད་ཚེ་དཔར་དུ་ཅྱིག་
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འགོད་ཨྗེ་ཐུབ་རྗེ་བ་བྱས་ཡོད། ཅྗེས་དར་བཅས་སྤྱིངས། 

༄༅། །རྱིགས་ཀྱི་བུ་ལྷ་མོ་སྐབས་ལ། བ་རྒན་འཆྱི་ཁ་མ་ནས་ཆྗེད་དོན། ཁོད་

འདུ་ཕུང་བདྗེ་ངོས་དགའ་མགུར་ཅྱི་འདོད་དུ་སྤོད་པའྱི་ཁ་ངོམ་དང་བཅས་པའྱི་འཕྲྱིན་

བསྐུར་འཕྲོད་པས་སྤོ། སྐ་བོ་ངང་བ་དང་། སྗེར་བོ་ངུར་བ། བཞད་ངས་མ་རྱིག ། ཀོང་

མཚན་ནོར་མྗེད་ཡྱིན་ཕྱིན་དཀའ་དྲྱིན་ཆྗེ། མྱི་ཕམ་བརྗེད་བྱང་མ་གཏོགས་སྔོན་འགོ་

ངས་མ་མཐོང་། དགྗེ་རྒྱམ་དང་ལྕགས་བྱམས་གཉྱིས་ཀང་དར་ཞྱིང་དུ་ཁང་བ་རྗེད་

མྱིན་ཚོམ་པ་དང་བཅས་ཏྗེ་ཡོད། ང་རོང་བོར་སོད་བཞྱིན་པ་དང་། ཟླ༣ནང་དར་ཞྱིང་

དུ་འགོ། ཞྗེས་དར་བཅས། 

( འདྱིའང་རྗེ་གཞུང་ལྷ་སྨོན་རོལ་བ་རལ་ལ་སྤྱིངས་པའོ། །)

༄༅། །རྣམ་དཔོད་ཀྱི་དོད་དུ་མཁྗེན་རབ་སྨྲས་ན་ཞྗེ་སའྱི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར། བན་

སྔགས་འདྲྗེས་འདྲའྱི་མྱི་ལ་བན་མ་སྔགས་ཟྗེར། བུད་མྗེད་ཀྱི་མྱིད་པ་ཞྗེས་སྨྲ་རྱིགས་

ཀྱི་མགྱིན་པ་ཞྗེས་ཞྗེ་ས་མྱི་དགོས། གང་ཅྱི་བཀྱིས་པ་མ་དག །བཤད་ནྱི་ད་ལྟ་བའྱི་

ཚིག་མྱིན་པས་འཆད་ཀྱིན་བྱིས་ན་དག །

༄༅། །སྤྱོད་འཇུག་བསྔོ་ལེའུ་ས་བཅད་བསྡུས་པ། 

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཏྱི་ས་ར་ཤཱན་ཏ་དྗེ་བ་ཡ། བཞྱི་བ་དྗེ་ལྟར་སྗེལ་བའྱི་

འབས་བུ་གཞན་དོན་དུ་བསྔོ་བའྱི་ལྗེའུ་ལ། བསྔོ་བ་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པ( བདག་གིས་རྐང་
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པ༤ )། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉྱིས། གཉྱིས་པ་ལ། གཞན་དོན་ཕན་དང་བདྗེ་བའྱི་རྒྱུར་

བསྔོ་བ་དང་། རང་དོན་བྱང་ཆུབ་སྤོད་པའྱི་རྒྱུར་བསྔོ་བ ( བདག་ཀྱང་འཇམ་དབྱངས༢༤ )། 

གཉྱིས་དོན་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་བསྔོ་བ་ ( འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ༤ )དང་གསུམ། དང་བོ་

ལ། དམན་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་བསྔོ་བ། མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་རོགས་

པར་བསྔོ་བ་ ( སེམས་ཅན་ཀུན༡༠ )གཉྱིས། དང་བོ་ལ། ཁམས་གསུམ་སྤྱི་ལ་ཁབ་པའྱི་

སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་བསྔོ་བ་( ཕྲོགས་རྣམས༨ )། ངན་སོང་གསུམ་སོགས་འགོ་བ་

སོ་སོའྱི་སྡུག་བསྔལ་བྱྗེ་བག་དང་བལ་བར་བསྔོ་བ། ( འཇིག་རེན་༡༧༥)གསུམ་པ་

མཇུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་བྱ་བ་ལ། བཀའ་དྲྱིན་དྲན་པའྱི་ཕག ( གང་གི་དིན་༤ ) 

ལྗེའུའྱི་མཚན( བྱང་ཆུབ )། གང་གྱིས་བརམས་པའྱི་མཛད་བྱང་( བྱང་ཆུབ )། མཇུག་ལོ་

ཙཱ་བའྱི་འགྱུར་བྱང་( རྒྱ་གར་གི་མཁན་པྲོ ) 

ཞྗེས་ཀུན་གཟྱིགས་སྨྲ་བའྱི་སྗེང་ཆྗེན་དཔྱི་སའྱི་ཨ་ཁུ་རྱིན་པོ་ཆྗེས། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་འཇྱིགས་

མྗེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་བོས་མཛད་པའྱི་སྤོད་འཇུག་ཆྗེན་མོའྱི་ས་བཅད་ཤྗེར་ལྗེའྱི་མ་གཏོགས་གཞྱིར་

བཞག་བྱས་ཏྗེ་ཚིག་ཚོགས་ཟོར་ཡངས་པར་བསྡུས་ནས་བཀོད་པ་འདྱིར། བསྔོ་ལྗེ་ལ་ས་བཅད་

ཅང་གནང་མྗེད་པས། དོན་གཉྗེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དྗེ་ཁ་སྐོངས་དགོས་ཞྗེས་བསྐུལ་བའྱི་རྗེ་བ་ལྟར་

ལྷ་སྨོན་པས་སོ། །
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པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། །

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

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

དྲྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྱི་འདྱི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སོ་མོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྗེས་ལྗེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག ། 

ཅྗེས་འཛམ་གླྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁོན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲྗེན་ཤཱཀ་སྗེངྗེའྱི་རྱིང་

ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆྗེད་དུ་དམྱིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མྗེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆོག་པའྱི་དགྗེ་བསྔོའྱི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྱི་དགྗེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །

ནམཿསམནྟབུདདྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱྱིཎཱཾ། ༀཏརྗེསྭཱཧཱ།


	མཛད་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས
	ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་ཆོ་ག་བསྡུས་པ། 
	བཀའ་གདམས་དགེ་བྱེད་གླིང་དུ་སྩལ་བ། 
	ཏུརྒ་ཏིའི་འདོན་ཐབས། 
	༄༅། །གུང་ཐང་ཚེ་གཅིག་ཉམས་ལེན་ལྷན་ཐབས་སུ། 
	༄༅། །མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་གཟིགས་པ་མཁའ་ལྟར་
ཡངས་པ་དཔྱི་སའི་དགེ་བཤེས་མ་ཏི་ས་ར་ལ་སྤྲིངས་
པའི་སྙན་ཚིག་ཚངས་སྲས་ཁེངས་པ་
འཕྲོག་པའི་གླུ་ཞེས་བྱ་བ། 
	༄༅། །ཡོངས་འཛིན་བློ་བཟང་དཔལ་བའི་
ཞབས་སྟེགས་སུ་ཕུལ་བ། 
	༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ཡོངས་འཛིན་དཔལ་བ་ནས་མཁྱེན་སྤྱན་
ཡངས་བ་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆེན་དཀོན་མཆོག་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་
འཕྲིན་ལན་དུ་སྤྲིངས་པ་མྱ་ངན་མེད་པའི་
འཁྲི་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ། 
	སློབ་བུ་འགའ་ལ་སྒྲ་རྒྱན་གྱི་ལམ་ནས་སྩལ་གནང་བའི་
ཞལ་གདམས་བྱིན་ཅན། 
	མཚན་ལེན་སྐབས། 
	༄༅། །གསེར་ལྗོངས་ཞིང་གི་༸སྐྱབས་མགོན་སྐལ་ལྡན་བདུན་པ་
ཆེན་པོར་ཤིང་ལུག་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་
ལ་འཚམ་སྐྱེས་ཕུལ་ཚིག
	༄༅། །སྔགས་ཕྲུག་ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལ། 
	རི་སྒོམ་སྤྲུལ་སྐུའི་འཕྲིན་ལན་ལ་སྤྲིངས་པ། 
	ཀ་རྩོམ་གྱི་ལམ་ནས་སྩལ་གནང་བའི་བསླབ་བྱ་
ཉམས་མཚར་ཅན། 
	སློབ་བུ་འགའི་འཕྲིན་ལན། 
	སྐུའི་ཞབས་འབྲིང་བ་ཤ་བོ་ཐར་ལ་སྤྲིངས་བའི་ཕྱག་འཕྲིན། 
	སློབ་བུ་འགའ་ལ་རྩེད་མཚར་གྱིས་སྩལ་བ། 
	༧སྐྱབས་མཆོག་བདུན་པ་ཆེན་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པའི་དམ་པ་གང་གི་གསོལ་འདེབས། 
	རྗེ་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆེན་དཀོན་མཆོག་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་
ཚེ་རབས་རྗེས་འཛིན། 
	 ༄༅། །རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་འཇུག་
ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
	དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག
	སྤྲིང་ཡིག་ཚངས་ཆེན་ཤིས་པའི་ༀ་རིང་། 
	འཇིགས་རུང་སྲིད་པ་མ། 
	སྤྱོར་བ་བཞི་དང་སྟོབས་ལྔའི་སྡོམ། 
	ལམ་རིམ་དུ་དྲངས་པའི་སྡོང་བོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལུང་འདི་ནི་བདག་གི་དགེ་བཤེས་སོགས་ཀྱི་འབྲུ་འགྲེལ། 
	དཔལ་ཆོས་མཁན་ཆེན་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྩལ་སྐབས་
ཀྱི་བཞུགས་ཁྲི་ཆུངབའི་སྟེང་བཞུགས་པའི་རྟེན་ལ་
ཕྱག་བསྐོར་སོགས་བྱས་པའི་ཕན་
ཡོན་གསུངས་པ། 
	དུས་དབང་གནང་སྐབས་མཎ་བཤད་དུ་སྤེལ་བ། 
	 རྡོ་སྦོས་དགེ་བཤེས་ལ་སྤྲིངས་པའོ། །
	སྤྲིང་ཡིག་བློ་མིག་རབ་རིབ་སེལ་བའི་ཐུར་མ། 
	སངས་རྒྱས་དོན་གྲུབ་ལ་བསྐུར་བ། 
	མཁར་བྱམས་ཡང་མོ་ལ་སྤྲིངས་བ། 
	སོ་ནག་ར་གྱོལ་ལྷ་སྨྱོན་རོལ་པ་རྩལ་ལ་གནང་བ། 
	༄༅། །སྤྲང་བོ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ནས། གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ནམ་ལངས་པ་སྔགས་འཆིང་
ལྷ་མོ་སྐྱབས་ལ་ཆེད་དོན། 
	༄༅། །སྤྱོད་འཇུག་བསྔོ་ལེའུ་ས་བཅད་བསྡུས་པ། 
	པར་བྱང་སྨོན་ཚིག


