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ཞིག་མེད་བརླག་ཏུ་འིགྱུར་ཉེན་ཡོོད་པས་ད་ེཉིད་སྲུངོ་སྐྱེོབ་དངོ་དར་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་ན།ི མ་ིརིགས་འིད་ི

ཉདི་ཀྱི་ིདུས་ལ་བབ་པའི་ིའིསོ་འིགན་ཡོནི།

ད་ེཡོངོ་། གསུངོ་རབ་གླེེགས་བམ་ད་ེདག་ན།ི རྒྱུ་ནོར་དངོ་རྔུལ་ཆུ། ཟུངོས་ཁྲག་བཅས་ཀྱི་ི

འིགྲོ་ོསོངོ་བཏངོ་ཞིངོ་། ལྟོ་ོསྐྱེ་གོལ་ཧྲུལ་གྱིིས་མ་ིཚ་ེཐོས་བསམ་ལ་བསྐྱེལ་བའི་ིམཁས་པ་རིམ་བྱོན་

གྱིིས་དཔྱད་ཞིབ་མཛིད་ཅིངོ་། དཔྱད་འིབྲེས་ལག་ལེན་ལ་བཀལ་བའི་ིཉམས་མྱོོངོ་དངོ་གྲུབ་དོན་གྱི་ི

ཟིན་ཐ་ོལྟོ་བུ་ཡོིན་པས་ན། མ་ིལ་ོསྟོོངོ་ཕྲེག་དུ་མའི་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའི་ིམ་ིརིགས་འིདིའི་ིཤེེས་རིག་ག་ི

ཉིངོ་བཅུད་ཡོིན་པ་དངོ་། གསུངོ་རབ་གླེེགས་བམ་ད་ེདག་ག་ིབསྟོན་དོན་ཕལ་མ་ོཆེ་ེཞིག་ན་ིདེངོ་ག་ི

དུས་རབས་འིད་ིདངོ་མ་འིོངོས་པར་ཤེིན་ཏུ་མཁ་ོཆེ་ེཞིངོ་། མིའི་ིརིགས་སྤྱོིའི་ིཤེེས་རབ་དངོ་ཀུན་སྤྱོོད་

ལ་ལམ་སྟོནོ་བྱདེ་ཐུབ་པའི་ིའིོད་སྣངོ་ལྟོ་བུར་གྱུར་ཡོདོ།

ད་ེབས་ན་ ༸གོངོ་ས་༸སྐྱེབས་མགོན་ཆེེན་པ་ོམཆེོག་གིས་ཡོངོ་ཡོངོ་བཀའི་གནངོ་བའི་ི

དགོངོས་དོན་བཞིན། གྲྭ་ཚངོ་རིན་པ་ོཆེ་ེནས་རིག་མཛིོད་ཆེེན་མོའི་ིདྲེ་ཚིགས་དངོ་རྩོོམ་སྒྲིིག་ཁངོ་

གསར་འིཛུགས་བྱས་ཏེ། བཀའི་བསྟོན་གཉིས་ཀྱིིས་མཚོན་ཆེོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་ིམཁས་པའི་ི

བཀའི་རྩོོམ་གླེེགས་བམ་དངོ་། བརྩོམས་ཆེོས་གསར་རྙིིངོ་གངོ་མངོ་ཞིག་ཞུ་སྒྲིིག་འིགྲོེམས་སྤེལ་གྱི་ི

ཞབས་ཞུའི་ིལས་གཞ་ིའིད་ིགཉརེ་བ་ཡོནི།

དུས་རབས་འིདིར་ཚན་རྩོལ་ཤེིན་ཏུ་དར་བ་དངོ་བསྟུན་ནས། ཀློོག་བད་ེབ་དངོ་། སྤྱོོད་བད་ེ



ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།
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བ། གཞུངོ་ཚིག་འིཚོལ་སླ་བ། འིཁྱེེར་བད་ེབ་སོགས་སྟོབས་བདེའི་ིདབངོ་གིས་ཀློོག་པ་པ་ོརྣམས་

འིཕྲུལ་དེབ་ལ་དགའི་མོས་ཇོ་ེཆེེར་འིགྲོ་ོབཞིན་པར་བརྟེེན། དུས་རབས་ཀྱི་ིའིགྱུར་བའི་ིཁ་ཕྱོོགས་ཀྱི་ི

དགོས་མཁ་ོདངོ་བསྟུན་པའི་ིཞུ་སྒྲིིག་ག་ིལས་གཞ་ིའིད་ིནི། མིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིནོར་ལྟོ་བུར་གྱུར་པའི་ི

རངོ་རེའི་ིཤེེས་རིག་འིད་ིཉིད་འིཇོིག་རྟེེན་ན་ཡུན་རིངོ་དུ་གནས་པ་དངོ་། འིདིའི་ིའིཕྲེིན་ལས་ཀྱི་ིའིཇུག་

པ་ལ་བརྟེེན་ནས་མིའི་ིསྤྱོ་ིཚོགས་སུ་ཞ་ིབདེའི་ིདཔལ་ཡོོན་འིདྲེེན་པའི་ིལས་ཀ་རླབས་ཆེ་ེབ་ཞིག་ཡོིན་

ཞསེ་ཀྱིངོ་བརྗོདོ་ཆེགོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

གསུངོ་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་སྐོབས་མ་ཕྱོ་ིཚད་ལྡན་ཞིག་གཞ་ིརྩོར་བཟུངོ་ནས་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་

རྒྱུར་འིབད་བརྩོོན་བྱེད་འིོས་ཤེིངོ་། ད་ེཡོངོ་སྔོན་གྱི་ིསྲོོལ་ལ་གསུངོ་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤེིངོ་རྐོ་ོསྐོབས་རྩོོམ་

པ་པོ་རངོ་ཉིད་དམ། ཡོངོ་ན་གཞན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚད་ལྡན་བཏངོ་སྟོེ་རྐོོ་བ་ཡོིན་པས་ཤེིངོ་པར་

རྣམས་སྤྱོིའི་ིཆེ་ནས་དག་པོར་བརྩོ་ིཆེོག་པ་ཡོིན། ད་ེབས་ན་འིད་ིག་རྩོོམ་སྒྲིིག་ཁངོ་ནས་ཀྱིངོ་མ་དཔ་ེ

ཚད་ལྡན་འིཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡོིག་འིབྲུ་གཅིག་ལའིངོ་གངོ་བྱུངོ་དུ་བཟ་ོབཅོས་མེད་པར་སོར་བཞག་བྱ་

རྒྱུ་རྩོ་དནོ་དུ་བཟུངོ་ནས་མ་ཕྱོ་ིཇོ་ིམ་ཇོ་ིབཞནི་འིཕྲུལ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འིབད་བཞིན་ཡོདོ་པ་དངོ་། མ་

ཕྱོ་ིཚད་ལྡན་ལག་སོན་མ་བྱུངོ་ནའིངོ་གངོ་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པ་ོཡོོངོ་བར་བརྩོོན་བཞིན་ཡོོད། གལ་ཏ་ེམ་

ཕྱོ་ིརངོ་ལ་ནོར་བ་མངོོན་གསལ་བྱུངོ་བ་དངོ་། དོགས་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡོ་ིག་ེཆེད་ལྷག་བྱུངོ་བ་

སགོས་ལ་གཤེམ་དུ་གསལ་བཤེད་ཀྱི་ིམཆེན་བཀདོ་ཡོདོ།

རྩོམོ་སྒྲིགི་ཁངོ་འིད་ིནས་སྒྲིགི་སྦྱོརོ་བྱས་པའི་ིའིཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆེད་ལྷག་ནརོ་བ་སགོས་བྱུངོ་བ་

མཐོངོ ་ ན ་ འིཕྲེལ ་མར ་ལེགས ་བཅོས ་ཡོོངོ ་ བའིི ་ ཆེེད ་ དུ །  ངོ ་ཚོའིི ་ ཡོིག ་ འིབྲེེལ ་ 

དྲེ་བྱངོ་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འིདའིི་ིབརྒྱུད་ནས་འིབྲེལེ་བ་གནངོ་བའི་ིར་ེ

བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དངོ་། འིད་ིནས་ཀྱིངོ་གངོ་མགྱིོགས་པར་གཞིར་བསྐྱེར་ཞིབ་དངོ་ལེགས་སྒྲིིག་ཞུས་ཏ་ེ

སྤུས་ཀ་ཇོ་ེལགེས་སུ་གཏོངོ་ངོསེ་ཡོནི། 

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛིོད་ཆེནེ་མའོི་ིརྩོོམ་སྒྲིགི་ཁངོ་ནས། 

ཕྱོ་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟློ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ལ།
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 ༄༅། །ཇོ་ོབའོི ི་བསྟོདོ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྷཾ་ཾག་ལ་ཡོ་ིཡུལ། །ཆེ་ོརིགས་བཙུན་པ་ཟ་ཧོོར་རྒྱལ་

པའོི་ིརགིས། །བྱངོ་ཆུབ་སམེས་དཔའི་ཞ་ིའིཚ་ོའིཁྲུངོས་པའི་ིརྒྱུད། །མར་མ་ེམཛིད་པའི་ི

ཞབས་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །ཡོབ་དངོ་ཡུམ་ལ་སྲོ་ིཞུ་མཁས་ཤེངིོ་གུས། །གཟུགས་

མཛིསེ་ཡོདི་འིངོོ་ཤེསེ་རབ་སྙིངིོ་བརྩོརེ་ལྡན། །དུལ་ཞངིོ་རྒྱུད་འིཇོམ་ཐབས་མཁས་སྙིངིོ་

སྟོབོས་ཆེ།ེ །མར་མ་ེམཛིད་པའི་ིཞབས་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །

འིཇོགི་རྟེནེ་ལུགས་ཀྱི་ིབསྟོན་བཅསོ་ཐམས་ཅད་དངོ༌། །བཟ་ོདངོ་གས་ོབ་སྒྱུ་རྩོལ་

སྣ་ཚོགས་དངོ༌། །རིག་བྱེད་ཀུན་ལ་མཁས་ཤེིངོ་མཁྱེེན་པ་རྒྱས། །མར་མ་ེམཛིད་པའི་ི

ཞབས་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །འིདདོ་པའི་ིཡོནོ་ཏན་རྣམས་ལ་མ་ཆེགས་ཤེངིོ༌། །རྒྱལ་

སྲོིད་འིབྱོར་པ་ཕུན་ཚོགས་སྤངོས་ནས་ནི། །དག་ེའིདུན་ཕལ་ཆེེན་སྡེ་ེཔའི་ིདག་ེསློངོ་

མཛིད། །དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤེ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །འིདུལ་བའིི་སྡེེ་སྣོད་སྡེེ་བཞི་

ལས་གསུངོས་པ། །བད་ེབར་གཤེེགས་པས་བསླབ་པ་བཅས་པ་ལ། །ཉེས་པའི་ིསྐྱེོན་

གྱིིས་མ་གོས་རྣམ་པར་དག །དཔལ་ལྡན་༞། །ཡོོངོས་སུ་འིཛིིན་པའི་ིམཁས་པ་མངོ་

བསྟོནེ་ཅིངོ༌། །སྡེ་ེསྣདོ་གསུམ་དངོ་སྒྲི་དངོ་ཚད་མ་དངོ༌། །མན་ངོག་ཀུན་ལ་མཁས་ཤེངིོ་

མཁྱེེན་པ་རྒྱས། །དཔལ་ལྡན་༞། །གསེར་གླེིངོ་རྒྱལ་པ་ོས་སྐྱེོངོ་བློ་མ་ལས། །བྱངོ་

ཆུབ་སེམས་ཀྱིི་བདུད་རྩོིའིི་སྨོན་བློངོས་ནས། །འིགྲོོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པར་མཛིད་པ་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སྨད་ཆོ།

 2  

ཡོ།ི །དཔལ་ལྡན་༞། །སེམས་ཅན་ཕོངོས་ཤེིངོ་ཤེིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བ། །རབ་ཏུ་མངོ་

ལ་སྙིངིོ་ནས་བརྩོ་ེབ་ཡོསི། །འིཇོགི་རྟེནེ་ལྷ་དངོ་ལྷ་མནི་མིར་བཅས་པའི།ི །སྐྱེབོ་པ་ཡོབ་

གཅགི་པ་ོལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །གྲུབ་པ་བརྙིསེ་པའི་ིབློ་མ་དམ་པ་ལས། །ཡོ་ིདམ་ལྷ་

ཡོ་ིམངོོན་རྟེོགས་ལུངོ་ནོད་ནས། །རྩོ་ེགཅིག་སྒྲུབ་པ་སྙིིངོ་པོར་མཛིད་པ་ཡོིས། །ལུངོ་

བསྟོན་ཐོབ་པར་མཛིད་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །གདུལ་བྱ་བོད་དུ་ཡོོད་པར་དགོངོས་

ནས་ནི། །ཁ་བ་ཅན་གྱིི་ལྗོོངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཀྱིངོ༌། །སྡེེ་པ་མི་ཆེེན་རྣམས་ཀྱིི་བློ་

མ་མཛིད། །མཆེོད་ཅིངོ་བཀུར་འིོས་ཁྱེེད་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །མཁས་མཆེོག་

ཁྱེེད་འིདྲེ་བོད་དུ་མ་བྱོན་ན། །སངོས་རྒྱས་བསྟོན་པ་ཡོོད་པར་གྱུར་ཀྱིངོ་ནི། །ཕལ་

ཆེེར་ཟབ་མོའི་ིདོན་ལ་རྨོངོས་གྱུར་པས། །ལེགས་པར་སྟོོན་མཛིད་ཁྱེེད་ལ་གསོལ་

བ་འིདེབས། །བསྟོན་བཅོས་བསྒྱུར་དངོ་བསྒྱུར་ཟིན་འིཆེོས་པ་དངོ༌། །དེ་ཉིད་

འིཆེད་དངོ་རངོ་གིས་རྩོོམ་པ་སོགས། །ཡོངོ་དག་ལམ་ལ་ལེགས་པར་འིཁྲིད་པ་

ཡོིས། །བསྟོན་པ་རྒྱས་མཛིད་ཁྱེེད་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ལྟོ་ངོན་ལ་ཞེན་ལོག་

པའི་ིལམ་ལ་ཞུགས། །བདུད་དངོ་མུ་སྟོེགས་དབངོ་ཕྱུག་གྲུབ་མཐའི་ངོན། །རིགས་

པས་ཚར་བཅད་ཐར་པའིི་ལམ་ལ་བཀོད། །ཐར་འིདོད་དེད་དཔོན་ཁྱེེད་ལ་གསོལ་

བ་འིདེབས། །སྦྱོིན་དངོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་དངོ་བརྩོོན་འིགྲུས་དངོ༌། །བསམ་གཏན་

ཤེེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱོིན་པ་དྲུག །སྐྱེེ་བ་དུ་མར་ཡོངོ་ཡོངོ་གོམས་པ་ཡོི། །ཚོགས་

གཉིས་ཡོོངོས་སུ་རྫོོགས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །མཁ་ོབ་སྦྱོིན་དངོ་སྙིན་པར་སྨྲ་བ་

དངོ༌། །འིཇོིག་རྟེེན་དོན་མཐུན་གདུལ་བྱའི་ིདོན་ལ་སྤྱོོད། །བསྡུ་བའི་ིདངོོས་པ་ོབཞ་ིཡོ་ི

དཔལ་འིབྱརོ་གྱིསི། །གཞན་དནོ་ལྷུར་མཛིད་ཁྱེདེ་ལ་༞། །དད་དངོ་ཚུལ་ཁྲམིས་ཐསོ་
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དངོ་གཏོངོ་བ་དངོ༌། །ངོ་ོཚ་ཤེེས་དངོ་ཁྲེལ་ཡོོད་ཤེེས་རབ་ཀྱིི། །ནོར་བདུན་དག་གིས་

ཕྱུག་པར་གྱུར་པའི་ིམཛིདོ། །ཡོནོ་ཏན་འིབྱུངོ་གནས་ཁྱེདེ་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །སྔནོ་

ཚ་ེསྨོནོ་ལམ་བཏབ་པའི་ིསླབོ་མ་མཆེགོ །རྒྱལ་བའི་ིའིབྱུངོ་གནས་རིངོ་ནས་འིངོོས་པའི་ི

ཚེ། །ཨུ་པ་ས་ིཀ་ད་ེརིངོ་སླེབ་བ་ོཞེས། །ལྷ་མིག་མངོོན་ཤེེས་མངོའི་ལ་༞། །མ་ག་དྷ་

ནས་སློབ་མ་གུས་པ་ཡོིས། །སིལ་སྙིན་དཀྲོོལ་ཞིངོ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ིསྐོད། །བོད་

དུ་གསན་ནས་འིབྲེོམ་ལ་སྦྲན་པ་ཡོི། །རྣ་བའི་ིམངོོན་ཤེེས་མངོའི་ལ་༞། །ལྷ་སར་ལྷ་

ཡོ་ིརོལ་མ་ོབསྒྲིགས་པ་ལས། །མྱུར་བར་བྱོན་ནས་བར་ཁངོ་ལྷ་ཚོགས་ལ། །ཕྱོག་

རྟེནེ་ཕུལ་ནས་མཁའི་ལ་བསྐོརོ་བ་མཛིད། །རྫུ་འིཕྲུལ་མངོནོ་ཤེསེ་མངོའི་ལ་༞། །གངོ་

དུ་རྒྱལ་པོའི་ིབཀའི་ཆེེམས་གཏེར་དུ་སྦས། །མཁའི་འིགྲོོས་གཏེར་ཁ་ཕྱོེ་ནས་ཁྱེོད་

ལ་བསྟོན། །ཤཱཀྱི་མུ་ནིའི་ིའིཇོའི་ས་ཁྱེོད་ཀྱི་ིདྲེིན། །ཇོ་ོབ་ོབཀའི་དྲེིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །ས་བདག་ནད་ཀྱིིས་ཟིན་པའི་ིམ་ིརྣམས་ལ། །རྟེག་པར་ཚ་ེའིཛིིན་བསྲུངོ་

བའིི་སྐོོར་རྣམས་ཀྱིངོ༌། །ཁྱེོད་ལས་བྱུངོ་སྟོེ་འིགྲོོ་བའིི་ནད་གསོ་མཛིད། །ཀླུ་སྒྲུབ་

གཉིས་པར་གྲོགས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །སྙིེ་ཐངོ་འིོར་ཏུ་བྱེ་མའིི་སྟོེངོ་བཞུགས་

ཚེ། །བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་བར་སྣངོ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིིས། །རིན་ཆེེན་སྣ་ལྔའི་ིམ་ེཏོག་ཆེར་

པ་ཕབ། །བློ་མ་ལྷ་ཡོ་ིལྷ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །གཡོོར་པ་ོའིཆེིངོ་རུར་བུ་མོས་མག་ོ

རྒྱན་ཕུལ། །ཤེ་ིབ་གསན་ནས་ད་ེཡོ་ིསྒྲིིབ་སྦྱོོངོ་མཛིད། །རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོལྷ་རུ་སྐྱེེས་

ཞེས་གསུངོས། །འིགྲོོ་བའིི་འིདྲེེན་པ་ཁྱེེད་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཁོ་བོ་འིདི་ནས་

དགའི་ལྡན་གནས་སུ་འིགྲོོ། །ངོ་ལ་དད་ཅིངོ་གུས་པར་བྱེད་པ་རྣམས། །དགའི་ལྡན་

གནས་སུ་མཇོལ་བར་འིགྱུར་ཞེས་གསུངོས། །མ་འིོངོས་མངོོན་སུམ་གཟིགས་ལ་
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གསོལ་བ་འིདེབས། །དགའི་ལྡན་གནས་ན་ནམ་མཁའི་དྲེི་མ་མེད། །འིཕགས་པའིི་

ཡུལ་ན་དཱི་ིཔ་ཾཀ་ར་ཤྲཱིི །ཁ་བ་ཅན་འིདིར་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏ་ིཤེ །ས་སྟོེངོ་གྲོགས་པས་

ཁྱེབ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །འིབྲེོམ་སྟོོན་བདག་གིས་རྭ་སྒྲིེངོ་ལྷ་ཁངོ་བཞེངོས། །འིགྲོ་ོ

བ་འིདྲེེན་ཕྱོིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། །དགའི་ལྡན་གནས་ནས་རབ་གནས་མེ་

ཏོག་འིཐོར། །བྱིན་རླབས་དངོོས་སུ་ཕེབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིཡོོན་ཏན་

མཐོངོ་དངོ་ཐོས་པ་ལས། །དངོ་བའི་ིཡོིད་ཀྱིིས་ལྷངོ་ལྷངོ་གསོལ་འིདེབས་ན། །དགའི་

ལྡན་གནས་ནས་ཐུགས་རྗོསེ་གཟགིས་མཛིདོ་ལ། །གསལོ་བ་བཏབ་བཞནི་བྱནི་གྱིསི་

བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ད་དུངོ་ཁ་བ་ཅན་ན་ཁྱེོད་ཉིད་ལ། །དད་ཅིངོ་རྗོེས་སུ་སློབ་པ་

མངོ་ཡོོད་ཀྱི།ི །ཐུགས་ལ་དགོངོས་ནས་བུ་ལ་མ་བཞིན་དུ། །བརྩོ་ེབས་བདག་ག་ིདག་ེ

བཤེེས་མཛིད་དུ་གསོལ། །སྙིིགས་དུས་སྐྱེ་ེབ་ོདམུས་ལོངོ་ལྟོ་བུ་རྣམས། །དམ་མིན་

དག་ེབའི་ིབཤེེས་འིདྲེས་རྗོེས་བཟུངོ་སྟོེ། །འིཁོར་བའི་ིགཅོངོ་རོངོ་གནས་ནས་འིདྲེེན་

མེད་རྣམས། །ཐུགས་རྗོེའིི་ལྕགས་ཀྱུས་མྱུར་དུ་དྲེངོ་དུ་གསོལ། །དུས་དངོ་གནས་

སྐོབས་དག་ན་ིཐམས་ཅད་དུ། །དམ་པ་ཁྱེོད་ན་ིབདག་ག་ིམགོན་ལགས་ཀྱིི། །མངོོན་

པར་རྫོོགས་པར་མྱུར་དུ་འིཚངོ་རྒྱ་འིགྱུར། །ཐོས་བསམ་སྒོོམ་གསུམ་བདག་ལ་

སྩལ་དུ་གསོལ། །ཡོོངོས་ཀྱི་ིདག་ེབའི་ིབཤེེས་གཉེན་ཡོོངོས་ཀྱི་ིམགོན། །རྒྱལ་བའི་ི

གདུངོ་འིཚོབ་གྱུར་པ་རྒྱལ་བའིི་སྲོས། །རངོ་གཞན་དོན་གཉིས་འིབྱུངོ་གནས་རིན་

པ་ོཆེེ། །བཤེེས་གཉེན་སྟོོན་པའིི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །བསྐོལ་པ་དུ་མར་

ཚོགས་གཉིས་གོམས་པའི་ིམཐུས། །གནས་གསུམ་དོན་ལ་མཁྱེེན་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་

རྒྱས། །ཨ་ཏ་ིཤེ་ཡོ་ིསྲོས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ོཔ། །ལེགས་པའི་ིཤེེས་རབ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སྨད་ཆོ།

 5 

འིདབེས། །མར་མ་ེམཛིད་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡོབ། །རྒྱལ་བའི་ིའིབྱུངོ་གནས་རྒྱལ་

བ་རྒྱ་མཚ་ོལས། །གདམས་པའི་ིཁུ་བ་བཏོན་ནས་ཚིམ་མཛིད་པའིི། །བརྩོོན་འིགྲུས་

གཡུངོ་དྲུངོ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ལོངོ་མེད་ཐུགས་ལ་འིཁྲུངོས་པའི་ིཔ་ོཏ་ོ

བ། །བདག་པས་གཞན་གཅསེ་སྒོམོ་པའི་ིསྤྱོན་སྔ་བ། །སྒྲུབ་པ་སྙིིངོ་པརོ་མཛིད་པའི་ིཕུ་

ཆུངོ་བ། །རྒྱལ་སྲོས་སྐུ་མཆེདེ་གསུམ་ལ་གསལོ་བ་འིདེབས། །འིད་ིརྒྱལ་སྲོས་ཐགོས་

མདེ་བཟངོ་པསོ་མཛིད་པའི།ོ །སྐྱེ་ེབ་ཀུན་ཏུ་ཇོ་ོབ་ོཡོབ་སྲོས་དངོ༌། །འིབྲེལ་མདེ་ཆེསོ་ཀྱི་ི

དཔལ་ལ་ལངོོས་སྤྱོདོ་ཅིངོ༌། །ས་དངོ་ལམ་གྱི་ིཡོནོ་ཏན་རབ་རྫོགོས་ནས། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེངོ་

ག་ིག་ོའིཕངོ་མྱུར་ཐོབ་ཤེོག །སངོས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཇོ་ོབ་ོཡོབ་སྲོས་དངོ༌། །བསྟོན་པ་

འིཛིིན་པའིི་བསྟོན་འིཛིིན་སྐྱེེས་བུ་རྣམས། །དཔག་བསམ་ལྗོོན་པ་བཞིན་དུ་ཁྱེོན་

ཡོངོས་ཤེངིོ༌། །ཏལི་གྱི་ིགངོ་བུ་བཞནི་དུ་འིཕལེ་བར་ཤེགོ །

འིད་ིརྩོེད་ཐངོ་བྱངོ་མ་ཁངོ་གསར་བའི་ིདཔལ་འིབྱོར་ལྷུན་འིགྲུབ་ཀྱིིས་མཛིད། འིད་ིཡོ་ིསྲུབས་འིཇུག་

ཡོན་འིབྲེམོ་སྟོནོ་རྒྱལ་བའི་ིའིབྱུངོ་གནས་ཀྱིསི་མཛིད་པའི།ོ །

 ༄༅། །ངོ་ོམཚར་བསྔགས་པ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ངོོ་མཚར་བསྔགས་པའིི་པདྨ་དཀར་པོའི་ིའིཕྲེེངོ༌། །སྤེལ་བས་གངོ་

ལ་ཡོངོ་ཡོངོ་མཆེོད་པའི་ིསླད། །རྒྱལ་ཀུན་ནམ་ཡོངོ་བརྩོོན་པ་མ་ིལྷོད་པ། །ཐུགས་

རྗོེའིི་བདག་ཉིད་བློ་མ་དེར་ཕྱོག་འིཚལ། །སྲོིད་པའིི་འིབྲེོག་ཏུ་ཉམ་ཐག་འིགྲོོ་ཀུན་

ལ། །ཐུགས་རྗོའེི་ིཕྱོག་རིངོ་རྐྱོངོོ་བས་དབུགས་འིབྱནི་པ། །དཔལ་ལྡན་ཐུབ་པ་ཀུན་གྱི་ི
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མཛིད་པའི་ིཁུར། །གཅིག་ཏུ་བསྣམས་པ་ཁྱེོད་ལ་བདག་སྐྱེབས་མཆེི། །བྱེ་བ་ཕྲེག་

བརྒྱའི་ིསྒྱུ་འིཕྲུལ་དྲེ་བ་ཡོིས། །ནམ་མཁའི་ཇོ་ིསྲོིད་ཀུན་ཏུ་རོལ་མཛིད་པས། །བདག་

གིས་ལྕ་ེབརྒྱ་སྤྲུལ་ནས་སྲོིད་མཐའི་ིབར། །བརྗོོད་ཀྱིངོ་ཁྱེོད་བསྔགས་ཇོ་ིབཞིན་ག་ལ་

སྤབོས། །འིནོ་ཀྱིངོ་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཐུགས་རྗོའེི་ིཟརེ་འིཕྲེངེོ་གསི། །བདག་བློ་ོའིདབ་བརྒྱའི་ིཚལ་

ལ་སྐོལ་བཟངོ་གི །དག་ེལེགས་ཤེས་ཙམ་བྱིན་པའི་ིམཐུ་ཉིད་ལས། །རྨད་བྱུངོ་གཏམ་

གྱིི་སྦྱོོར་བ་འིདི་ལྟོར་སྤེལ། །ཁྱེོད་ནི་ན་ཚོད་ཟློ་ཚེས་ཆེེས་ཕྲེའིི་དུས། །ཀུན་གསལ་

ངོོགས་སུ་སྤྲིིན་དཀར་ལངོ་ལོངོ་རྩོེར། །བཅུ་དྲུག་འིཕགས་པའིི་གནས་བརྟེན་རབ་

གསལ་བས། །ཡོོངོས་རྫོོགས་ཐུབ་བསྟོན་བདག་པོར་མངོའི་གསོལ་མཛིད། །ཆེོས་

ཀུན་མཁྱེེན་དཔྱོད་སྲོངོ་ལ་གཞལ་བའིི་ཚེ། །རབ་དཀར་ཟློ་བ་གཞོན་ནུའིི་ལངོ་ཚོ་

ཅན། །བརྟེན་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོམཆེོག་དངོ་དབྱངོས་ལྡན་མས། །ཡོངོ་ཡོངོ་མངོོན་སུམ་

བྱིན་རླབས་སྣངོ་བ་སྩོལ། །ད་ེཚ་ེརབ་འིབྱམས་གསུངོ་རབ་ཀུནྡཱའི་ིཚལ། །རངོ་རངོ་

དཀའི་གནད་གེ་སར་གསེར་གྱིི་འིཕྲེེངོ༌། །རྣམ་པར་རྒོོད་པའིི་འིཛུམ་པ་ཆེེར་བསྟོན་

ཏེ། །ཁྱེོད་འིབའི་ཞིག་ག་ིཕྱོོགས་སུ་མག་ོལྕོགས་ལྡེམ། །ཐུགས་རྗོེའི་ིསྤྱོན་རས་སྟོོངོ་

གསི་འིགྲོ་ོརྣམས་ལ། །སྲོདི་པའི་ིཕྱོ་ིམཐའི་ད་ེསྲོདི་སྐྱེབོས་མཛིད་པའི།ི །ནརོ་བུ་ཆུ་ཤེལེ་

ལུས་ཅན་འིཇོིག་རྟེེན་དབངོ༌། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིབློངོ་དོར་སྟོོན་པའི་ིབཤེེས་སུ་གྱུར། །ད་ེཚ་ེམ་ི

སྲུན་སྐྱེ་ེབ་ོདུ་མ་ཡོི། །བརླངོ་སྤྱོོད་མཚོན་གྱིིས་མ་ིཕིགས་བཟོད་པའི་ིགོ །བརྟེན་པོར་

བགོས་ཏེ་དུས་མཐའིི་མུན་སྟུག་ཚོགས། །སེལ་ཕྱོིར་ཆེས་པའིི་བརྟུལ་ཞུགས་ཁྱེོད་

ཀྱིིས་བློངོས། །འིཇོམ་དཔལ་སྙིིངོ་པོའི་ིགྲུབ་པའི་ིགནས་མཆེོག་ཏུ། །རྣམ་དག་རིགས་

ཚུལ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྩོ་ེབརྒྱ་ཡོསི། །མཐར་འིཛིནི་བྲེག་རའིི་ིསྤ་ོམཐ་ོབཅམོ་པ་ན། །ཆེསོ་ཀུན་ད་ེ
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ཉིད་མཐར་ཐུག་ལེགས་པར་གཟིགས། །ཀུན་དགའི་ིསྐྱེེད་ཚལ་མཛིེས་པར་བསྟོ་ིབའི་ི

ཚ།ེ །འིདོ་འིབུམ་འིཁྱུག་པའི་ིལྷུན་པ་ོལྟོར་བརྗོདི་པའི།ི །ཐུབ་ཆེནེ་དཔའི་བའོི་ིམཛིསེ་སྐུ་

མངོནོ་གྱུར་པས། །མཆེགོ་ཏུ་དགའི་བའི་ིསྙིན་འིཇོབེས་དབྱངོས་ཀྱིསི་བསྔགས། །ཐུབ་

པ་ཀུན་གྱི་ིསྲོས་མཆེགོ་རྣམ་བརྒྱད་ཀྱིསི། །པདྨའི་ིའིདབ་ལྟོར་གཉནེ་པའི་ིཕྱོག་བརྐྱོངོས་

ནས། །གངོ་གི་ཡོན་ལག་མཆེོག་ལ་དཔལ་བྱིན་ཏེ། །ཆེེད་དུ་བརྗོོད་པའིི་དབྱངོས་

ཀྱིིས་རྒྱུད་མངོ་བསྒྲིེངོ༌། །དེས་ནི་རིན་ཆེེན་སེམས་མཆེོག་ལྷུན་པོ་ལྟོར། །རབ་ཏུ་

བརྟེན་པའི་ིདཔལ་གྱིིས་ཁྱེོད་མཛིེས་ཏ།ེ །སྟོོབས་བཅུ་མངོའི་བའི་ིགདུངོ་འིཚོབ་བློ་མེད་

དུ། །མཐའི་ཡོས་རྒྱལ་བའི་ིཞིངོ་དུ་ཡོངོོས་སུ་གྲོགས། །གསངོ་བའི་ིརྣལ་འིབྱརོ་མཆེགོ་

ལ་མངོོན་གཞོལ་ཚ།ེ །འིཇོིགས་མཛིད་རྡོ་ོརྗོ་ེཔདྨ་གར་དབངོ་གིས། །མཐུ་སྟོོབས་གཟ་ི

བྱིན་དབངོ་ཕྱུག་མཆེོག་བསྒྲུབས་པས། །ཕྱོ་ིནངོ་ཡོིད་སྲུབས་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ། །བྱ་ིརུའི་ིཡོལ་འིདབ་བསྐྱེོད་འིདྲེའི་ིམཛིེས་མ་ལ། །དབངོ་སྔོན་ཁྲག་འིཐུངོ་གར་

གྱིིས་རྩོེན་པའི་ིཚ།ེ །རྒོོད་མ་ཁ་ཡོ་ིའིོད་ཟེར་སྟོོངོ་འིབར་བས། །བད་ེའིབྱུངོ་གཙུག་རྒྱན་

ག་བུར་རྒྱུན་དུ་བཞུས། །ད་ེཚ་ེཤེསེ་བྱའི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་འིཁརོ་ལ་ོཀུན། །ཆེསོ་དབྱངིོས་

སྒོེག་མོའི་ིཕངོ་བར་བྲེོས་པ་ལས། །བད་ེཆེེན་སྒྱུ་མའི་ིརིག་སྔགས་བྲེག་ཆེའི་ིསྒྲི། །སྲོིད་

ཞིའི་ིམཐའི་ལས་འིདས་པའི་ིརོལ་མོར་བསྒྲིགས། །ལོག་པར་འིཁུ་བའི་ིའིདོད་ལྷའི་ིབྲེན་

གྱུར་འིགས། །སྐྱེ་ེདགུའི་ིབད་ེསྐྱེིད་གཞོམ་ལ་བརྩོོན་པའི་ིཚེ། །གཟ་ིལྡན་དབངོ་ཕྱུག་

འིདདོ་ཁམས་དབངོ་མ་ོཡོསི། །གཡོར་དམ་མ་དརོ་མངོནོ་སུམ་ཉདི་དུ་བསྒྲིལ། །གསརེ་

འིོད་འིབར་བའི་ིགཙུག་ཏོར་འིཆེངོ་བའི་ིལུགས། །ནོར་འིཛིིན་བུ་མོའི་ིལྟོ་ོབར་ཡོོངོས་

འིཁྱེིལ་བའི།ི །རྩོ་ེདགའི་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་ིརྒྱལ་མཚན་ཆེ།ེ །སྲོིད་པའི་ིརྩོ་ེམོར་བསྒྲིེངོ་
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ལ་ཁྱེོད་ཉིད་དཔལ། །མ་རྒོད་སྤུངོས་འིདྲེ་འིཕྲེོག་ར་ིཆེེན་པོའི་ིསྤོར། །ཐུན་མཚམས་བློ་

གསོ་གསར་པའི་ིལྷབ་ལྷུབ་ཅན། །བློ་ོབཟངོ་ཡོབ་རྗོ་ེམཆེགོ་གསི་མངོནོ་སུམ་དུ། །ཆེསོ་

ཀྱི་ིརྒྱལ་སྲོིད་ཆེེན་པོར་དབངོ་ཡོངོ་བསྐུར། །ད་ེཚ་ེམགོན་ཁྱེོད་དད་པའི་ིརླུངོ་ཤུགས་

ཀྱིིས། །བསྐྱེོད་པའི་ིརྙིོག་མེད་ཡོིད་མཚོའི་ིརྦ་རླབས་འིཕྲེེངོ༌། །གྱིེན་དུ་འིཕྱུར་བ་འིདྲེེན་

བྱེད་ལམ་ཟུངོ་ལས། །མུ་ཏིག་སྟོར་ལ་བརྒྱུས་འིདྲེ་རྒོོད་བཞིན་ལྷུངོ༌། །སར་གནས་

དཔའི་བ་ོཐུགས་ཀྱི་ིསྲོས་མཆེོག་ལ། །གསངོ་ཆེེན་བདུད་རྩོིའི་ིདགའི་སྟོོན་འིགྱིེད་པ་

ན། །མངོོན་སུམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་བདག་པོར་ཡོོངོས་བཞེངོས་ཏེ། །གར་དགུའིི་འིཇོོ་

སྒོེག་ཉམས་ཀྱིིས་ཅ་ིཡོངོ་བྲེེལ། །ད་ེཚ་ེདག་པའི་ིསྣངོ་བ་རབ་འིབྱམས་ཀྱིིས། །སྟུག་

པ་ོབཀོད་པའི་ིཕུན་ཚོགས་གཟ་ིབྱིན་ཀུན། །མགྲོོན་དུ་བོས་འིདྲེ་གནས་མཆེོག་འིད་ི

ཉིད་དུ། །དཔའི་བ་ོདཔའི་མོའི་ིགར་སྟོབས་ལངོ་ལིངོ་བསྒྱུར། །ཉ་ིཤུ་རྩོ་བཞ་ིགྲུབ་པའི་ི

གནས་མཆེོག་ཏུ། །རྒྱན་དྲུག་སྒོེག་པའིི་དཔའི་བོ་རོལ་པའིི་གར། །བདེ་སྟོོངོ་ཆེངོ་

གསི་མྱོོས་པའི་ིསྣངོ་བ་ཆེ།ེ །ངོ་ོམཚར་ལྟོད་མ་ོའིབྱམས་སུ་ཀློས་འིད་ིརྨད། །མ་ིཤེིགས་

རླུངོ་སེམས་གཅིག་གྱུར་རངོ་གི་ལུས། །དཔའི་བོ་དཔའི་མོའི་ིདབངོ་ཕྱུག་བདེ་བ་

མཆེགོ །ཤེསེ་རབ་ཕག་མའོི་ིམགྲོནི་པར་དམ་འིཁྱུད་པའི།ི །བཅུ་གཉསི་དཔསེ་མཚནོ་

སྒྱུ་མའི་ིརོལ་མོར་གཟིགས། །ལ་ལར་རྣམ་བཅས་སྟོོངོ་གཟུགས་ཕྱོག་རྒྱ་ཆེེ། །རྣམ་

མེད་བད་ེཆེེན་མཚོན་བརྒྱའི་ིམདངོས་བཀྲོ་བའིི། །དངོ་པོའི་ིསངོས་རྒྱས་གཉིས་མེད་

དབངོ་ཕྱུག་མགནོ། །མཐའི་ཡོས་སྤྲུལ་པའི་ིའིཇོའི་རསི་འིཁྱུག་པར་སྟོནོ། །མ་འིོངོས་ཀློ་

ཀློོའི་ིདཔུངོ་ཚོགས་གཞོམ་པ་ལ། །མ་ིབཟད་རྡོ་ོརྗོེའི་ིརུ་མཚོན་རྔམས་བརྗོིད་ཅན། །མ་ི

རྗོ་ེབཅུ་གཉིས་བདག་པོའི་ིསྣངོ་བ་ཡོིས། །འིཛིམ་གླེིངོ་ཡོངོས་པའི་ིཁྱེོན་ལ་དག་ེལེགས་
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སྦྱོིན། །དེ་ལྟོ་མོད་ཀྱིི་ད་དུངོ་ལྗོོངོས་འིདི་ན། ཁྱེོད་ལ་ལྷག་པར་དད་པའིི་སྐོལ་ལྡན་

ཚོགས། །གདུངོ་བའི་ིདབྱངོས་ཀྱིིས་གསོལ་འིདེབས་ཆེེས་མངོ་བས། །ཐུགས་རྗོེའི་ི

སྣངོ་བ་མྱུར་བར་བསྟོན་དུ་གསོལ། །གདོན་གྱིིས་བརླམས་པའིི་བུ་ཡོིས་རངོ་གི་

མར། །གཤེེ་ཡོངོ་བྱམས་པའིི་མ་ཡོིས་སླར་བརྩོེ་བཞིན། །སྙིིགས་དུས་འིགྲོ་ོའིདིས་

ཁྱེོད་ལ་ཐ་ོབཙམས་ཀྱིངོ༌། །བརྩོ་ེཆེེན་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཕྱོིར་ཞིངོ་བརྩོ་ེབར་རིགས། །རྒྱལ་

བ་རྒྱ་མཚོའི་ིཐུགས་རྗོེའི་ིབདག་ཉིད་ཁྱེེད། །སྐྱེ་ེདངོ་སྐྱེ་ེབར་བདག་ག་ིབཤེེས་མཛིད་

ནས། །བློ་མེད་ཐེག་པའི་ིབདུད་རྩོིའི་ིདགའི་སྟོོན་གྱིིས། །སྙིིངོ་ལ་འིགྱུར་བ་མེད་པའི་ི

བདེ་སྟོེར་མཛིོད། །ཁྱེོད་ཀྱིི་གསངོ་བ་ཀུན་གྱིི་མཛིོད་འིཛིིན་པའིི། །སྲོས་ཀྱིི་ཐུ་བོའི་ི

མཆེོག་ཏུ་བདག་གྱུར་ཏེ། །ནམ་མཁའི་ཇོི་སྲོིད་འིགྲོོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐུབ་པའིི་

ལུགས་བཟངོ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཤེོག །ཕྱོོགས་བཅུའི་ིརྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཞིངོ་དངོ་

སྐུ། །འིཁོར་དངོ་འིབྱོར་པ་མཛིད་པ་ཅ་ིམཆེིས་པ། །བདག་ལ་མ་ཚངོ་མེད་པར་གྱུར་

ནས་ཀྱིངོ་། །སྟོབོས་བཅུ་མངོའི་བ་མཆེགོ་ཏུ་འིགྱུར་བར་ཤེགོ ། །།

ཅེས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིབདག་པ་ོརྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེངོ་དངོ་དབྱེར་མ་མཆེིས་པའི་ིརྗོ་ེབཙུན་བློ་ོབཟངོ་བསྐོལ་

བཟངོ་རྒྱ་མཚ་ོདཔལ་བཟངོ་པོའི་ིཞལ་སྔ་ནས་གསངོ་བའི་ིརྣམ་པར་ཐར་པའི་ིསྒོ་ོནས་བསྟོོད་པ་ཐུགས་རྗོེའི་ི

ཉནི་བྱདེ་འིདྲེནེ་པའི་ིསྐྱེ་རེངོས་ཞསེ་བྱ་བ་འིད་ིན་ིལྕངོ་སྐྱེ་རལོ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོསེ་སྦྱོར་བའི།ོ ། 

 ༄༅། །ཐུབ་དབངོ་ཞལ་པད་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཐུབ་དབངོ་ཞལ་གྱིི་པདྨོ་ལ་ཆེགས་པའིི། །ལེགས་བཤེད་སྦྲངོ་
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རྩོིས་མྱོོས་པའིི་རྐོངོ་དྲུག་པ། །རྨད་བྱུངོ་རྟེོགས་པའིི་དབྱངོས་སྙིན་སྒྲིོག་པ་

ཅན། །ཐེག་མཆེོག་ཉན་ཐོས་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཀ་ེལ་ཤེས་མཛིེས་ནོར་

བུའི་ིཕ་ོབྲེངོ་ཆེེར། །དཔལ་ལྡན་དངོ་པོའི་ིསངོས་རྒྱས་རྩོ་བའི་ིརྒྱུད། །སླར་ཡོངོ་སྡུད་

མཛིད་འིཇོམ་པའིི་དབྱངོས་ཞེས་གྲོགས། །རིགས་ལྡན་རིགས་ཀྱིི་གཙོ་ལ་གསོལ་

བ་འིདེབས། །གྲུབ་པའིི་གོ་འིཕངོ་མཐོན་པོར་གཤེེགས་གྱུར་ཀྱིངོ༌། །སྣ་ཚོགས་

གདུལ་བྱའིི་བསམ་པ་ཇོི་བཞིན་དུ། །ལེགས་ལྡན་རངོ་རྒྱུད་ཤེིངོ་རྟེའིི་སྲོོལ་འིབྱེད་

མཁན། །ཀླུ་སྒྲུབ་སྲོས་ཀྱི་ིམཆེོག་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྗོ་ེབཙུན་རྣལ་འིབྱོར་མ་

ཡོིས་རྗོེས་བཟུངོ་ནས། །རྒྱུད་སྡེེའི་ིདོན་ལ་ཐོགས་མེད་མཁྱེེན་པ་རྒྱས། །འིཆེད་རྩོོད་

རྩོོམ་པས་ཐུབ་བསྟོན་ཉིན་མོར་མཛིད། །འིཇོིགས་མེད་འིབྱུངོ་གནས་ཞབས་ལ་

གསོལ་བ་འིདེབས། །དམ་ཆེོས་འིཛིིན་པའི་ིསྨོོན་ལམ་སྟོོབས་རྒྱས་པས། །འིཕགས་

ཡུལ་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ིཞབས་བསྟོེན་ཅིངོ༌། །འིདུས་པའི་ིལམ་བཟངོ་ཕྱོོགས་འིདིར་

གསལ་མཛིད་པ། །སྒྲི་སྒྱུར་དམ་པའིི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །འིཇོམ་པའིི་

དབྱངོས་ཀྱིིས་དངོོས་སུ་བྱིན་བརླབས་པས། །ཤེེས་བྱ་ཀུན་ལ་ལྟོ་བའིི་རྣམ་དཔྱོད་

ཀྱིིས། །རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ིམཐར་སོན་པཎྜི་ིཏ། །ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་

ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །གསངོ་སྔགས་རྙིིངོ་མའི་ིགདམས་པ་བདུད་རྩོིའི་ིཆུས། །སྐོལ་

བཟངོ་བྱས་པ་གྲུབ་པའིི་ཡོ་མཚན་གྱིིས། །སྣངོ་སྲོིད་ཟིལ་གནོན་དམ་ཅན་བྲེན་དུ་

འིཁོལ། །རྣལ་འིབྱོར་དབངོ་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་

རྗོ་ེབཙུན་ཙོངོ་ཁ་པའིི། །སྲོས་ཀྱི་ིཐུ་བོའི་ིཚུལ་བཟུངོ་བསྟོན་པའི་ིགཉེན། །འིཛིམ་གླེིངོ་

མཁས་པའི་ིགཙུག་རྒྱན་དག་ེལགེས་དཔལ། །མཁས་གྲུབ་ཆེནེ་པའོི་ིཞབས་ལ་གསལོ་
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བ་འིདེབས། །མད་ོརྒྱུད་གཞུངོ་ལ་མཁྱེེན་པའིི་ལུས་སྟོོབས་རྒྱས། །བསླབ་གསུམ་

རིམ་གཉིས་གསེར་གྱིི་དྲེ་བས་མཛིེས། །དངོོས་སྟོོབས་རིགས་པའིི་མཆེེ་བ་མངོོན་

མཐ་ོབའིི། །ཕྱོོགས་ཀྱི་ིགླེངོ་པོའི་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །བློ་ོབཟངོ་དགོངོས་

དོན་བསམ་འིཕེལ་དབངོ་གི་རྒྱལ། །རྨད་བྱུངོ་སྒྲུབ་པའིི་རྒྱལ་མཚན་རྩོེར་མཆེོད་

པས། །སྐུ་གསུམ་འིདོད་དགུའི་ིཆེར་འིབེབས་དབེན་ས་པ། །གྲུབ་མཆེོག་དམ་པའི་ི

ཞབས་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །དག་ེལགེས་ཡོནོ་ཏན་མ་ལུས་འིབྱུངོ་བའི་ིགནས། །དྲེ་ི

མེད་བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་པའི་ིཁངོ་བཟངོ་རྩོེར། །ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚན་འིཛིིན་པའི་ིདཔལ་

ཡོོན་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བློ་མའིི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །བློོ་གྲོོས་ཡོངོས་

པའིི་སྐོལ་བཟངོ་གདུལ་བྱའིི་ཚོགས། །གཙུག་ན་བསོད་ནམས་ཡོེ་ཤེེས་འིབྲེས་བུ་

ཡོིས། །ལེགས་དུད་རླུངོ་ག་ིརྒྱལ་མཚན་ལྟོར་བཀྲོ་བ། །དཔལ་ལྡན་བློ་མའི་ིཞབས་ལ་

གསོལ་བ་འིདེབས། །བློ་ོགྲོོས་གཟིགས་པ་དྲེ་ིམེད་ཀ་ེལ་ཤེའིི། །ས་འིཛིིན་ལས་འིོངོས་

ཆེོས་བཟངོ་གངྒེའིི་ཆུས། །ལུས་ཅན་དྲེི་འིཁྲུད་སྐོལ་ལྡན་ཤེིངོ་རྟེའིི་མཆེེད། །དཔལ་

ལྡན་ཡོེ་ཤེེས་དབངོ་པོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའིི་ཐུགས་

རྗོེ་ཅན། །རྗོེ་བཙུན་བློ་ོབཟངོ་དཔལ་ལྡན་ཡོེ་ཤེེས་ཀྱིི། །མཆེོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ོབཟངོ་

མཁྱེེན་བརྩོེའི་ིགཏེར། །དཔལ་ལྡན་བསྟོན་པའི་ིཉ་ིམར་གསོལ་བ་འིདེབས། །བློ་ོབཟངོ་

རྒྱལ་ཀུན་འིདུས་པའི་ིདཔལ་ལྡན་ཞིངོ༌། །ཐེག་གསུམ་ཆེོས་ཀྱི་ིསྒྲི་དབྱངོས་སྒྲིོགས་པ་

ཡོ།ི །སྙིན་པའི་ིགྲོགས་པས་ས་གསུམ་ཡོོངོས་ཁྱེབ་པའི།ི །བསྟོན་པའི་ིདབངོ་ཕྱུག་ཆེནེ་

པོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །བློ་ོལྡན་སྐོལ་བཟངོ་པད་ཚལ་བཞད་པའིི་གཉེན། །ཐུབ་

བསྟོན་གསལ་མཛིད་ཆེོས་ཀྱིི་ཉི་མ་ཆེེ། །དགེ་ལེགས་འིོད་སྟོོངོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའིི་
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མགནོ། །མཚུངོས་མདེ་རྗོ་ེབཙུན་བློ་མར་གསལོ་བ་འིདབེས། །འིཇོམ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེརྣམ་

སྤྲུལ་དག་ེལེགས་དཔལ། །བློ་ོབཟངོ་ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚན་འིཛིིན་པ་གངོ་། །མ་འིོངོས་

ནག་ཕྱོོགས་ལྷ་མིན་ཀློ་ཀློོའི་ིདཔུངོ་། །འིཇོོམས་མཛིད་འིཁོར་ལོས་བསྒྱུར་ལ་གསོལ་

བ་འིདེབས། །དཔལ་ལྡན་གྲོགས་པའི་ིཉ་ིམ་འིཛིམ་གླེིངོ་འིདིར། །ཕུན་ཚོགས་མཛིད་

པའི་ིའིདོ་སྟོངོོ་འིབྱདེ་པའི་ིཚ།ེ །བདག་ཀྱིངོ་འིཁརོ་གྱི་ིཐགོ་མ་ཉདི་གྱུར་ནས། །རྒྱལ་བའི་ི

འིཕྲེིན་ལས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་ཤེོག །མདོར་ན་འིད་ིམཚོན་རྣམ་དཀར་དག་ེབའི་ི

ཚོགས། །ཇོ་ིསྙིེད་བསགས་པ་ད་ེཡོ་ིམྱུར་དུ་བདག །ནོར་བུའི་ིབངོ་མཛིོད་ཤེམྦྷ་ལར་

སྐྱེེས་ནས། །བློ་མེད་ལམ་གྱིི་རིམ་པ་མཐར་ཕྱོིན་ཤེོག །འིདིས་མཚོན་དགེ་བས་

ཚ་ེརབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཐེག་མཆེོག་དམ་པའི་ིམགོན་དངོ་མ་ིའིབྲེལ་ཞིངོ༌། །མཐའི་

ཡོས་རྒྱལ་བའི་ིཆེོས་ཚུལ་ཀུན་བཟུངོ་ནས། །བསྟོན་དངོ་འིགྲོ་ོབའི་ིདཔལ་དུ་བདག་

གྱུར་ཅིག །ཕན་བདེའི་ིདཔལ་གྱུར་བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་པའི་ིགཉེན། །བཤེད་སྒྲུབ་ཆེོས་

ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚན་འིཛིིན་པའི་ིམཆེོག །སྐོལ་བཟངོ་གདུལ་བྱའི་ིདཔལ་དུ་ཞབས་བརྟེན་

ཅིངོ༌། །ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚ་ོརྟེག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲོས་

ཐུགས་རྗོ་ེཡོིས། །ཉན་ཐོས་ཚུལ་འིཛིིན་སྲོིད་པ་ཇོ་ིསྲོིད་པ། །བསྟོན་པ་སྐྱེོངོ་ཞིངོ་འིགྲོ་ོ

བའིི་དོན་མཛིད་པ། །གནས་བརྟེན་ཆེེན་པོ་རྣམས་ཀྱིི་བཀྲོ་ཤེིས་ཤེོག །རྗོེ་བཙུན་

བློ་མའིི་སྐུ་ཚེ་རབ་བརྟེན་ཅིངོ༌། །རྣམ་དཀར་འིཕྲེིན་ལས་ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་

དངོ༌། །བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་པའིི་སྒྲིོན་མེས་ས་གསུམ་གྱིི། །འིགྲོ་ོབའིི་མུན་སེལ་རྟེག་ཏུ་

གནས་གྱུར་ཅིག །གནས་སྐོབས་སུ་ཡོངོ་བསམས་པའི་ིདོན་ཀུན་གྲུབ། །མཐའི་དག་

འིགྲོ་ོའིད་ིབྱམས་པའི་ིསེམས་དངོ་ལྡན། །རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པ་ཕྱོོགས་བཅུར་དར་ཞིངོ་
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རྒྱས། །འིགྲོ་ོཀུན་ཕན་བདེའི་ིདཔལ་ལ་སྤྱོོད་པར་ཤེོག །བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་ངུར་

སྨྲིག་འིཛིིན་པ་ཡོི། །འིདུས་པའི་ིཚོགས་ཀྱིིས་གནས་འིད་ིཡོོངོས་གངོ་ཞིངོ༌། །རྟེག་ཏུ་

བཤེད་སྒྲུབ་བྱ་བས་སྲོིད་མཐའི་ིབར། །ཐུབ་བསྟོན་ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་ིབཀྲོིས་

ཤེོག །བསླུ་མེད་དཀོན་མཆེོག་གསུམ་གྱི་ིབདེན་པ་དངོ༌། །མ་ིཕམ་རྒྱལ་བའི་ིདབངོ་

པོའི་ིབྱིན་རླབས་དངོ༌། །མཐུ་ལྡན་ཆེོས་སྐྱེོངོ་སྲུངོ་མའི་ིའིཕྲེིན་ལས་ཀྱིིས། །རྣམ་དག་

སྨོོན་པའི་ིགནས་འིད་ིའིགྲུབ་པར་ཤེོག །འིད་ིལྟོར་བགྱིིས་པའི་ིབསོད་ནམ་དཔག་མེད་

ཀྱིིས། །དམྱོལ་བ་ཡོ་ིདྭགས་དུད་འིགྲོ་ོལྷ་མ་ཡོིན། །གནས་ངོན་ལེན་པ་རྟེག་ཏུ་སྤངོས་

གྱུར་ནས། །རྒྱལ་བ་བྱམས་པའི་ིཞབས་དྲུངོ་སྐྱེ་ེབར་ཤེགོ ། །།

ཅེས་རྗོ་ེབཙུན་དབེན་ས་པ་བློ་ོབཟངོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ིསྐྱེེས་རབས་འིད་ིན་ིཤྭཀྱིའི་ིབཙུན་པ་བློ་ོབཟངོ་ཆེོས་ཀྱི་ི

རྒྱལ་མཚན་གྱིསི་སྦྱོར་བའི།ོ །

 ༄༅། །ཕུན་ཚགོས་ཡོནོ་ཏན་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཕུན་ཚོགས་ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའིི་དབུས་གནས་ཤེིངོ༌། །སྐུ་གསུམ་

བངོ་རིམ་མཐོན་པོས་མངོོན་པར་མཛིེས། །ལྷུན་གྲུབ་འིཕྲེིན་ལས་ཉི་ཟློའིི་འིོད་སྟོོངོ་

གིས། །ཕན་བདེའི་ིསྣངོ་བརྙིན་སྩོལ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །འིགྲོ་ོལ་སྤྱོན་རས་སྟོོངོ་

གིས་གཟིགས་པ་ཡོི། །ཆེོས་སྐུ་མཁའི་དབྱིངོས་མཛིེས་མའིི་ལངོ་ཚོ་ལ། །མངོོན་

པར་འིཁྱུད་པའིི་སྒྱུ་འིཕྲུལ་དྲེ་བའིི་གར། །མཐོངོ་བས་དོན་ལྡན་མཛིད་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །མཐོན་པོའི་ིརིགས་ཀྱི་ིབ་གམ་ལས་འིོངོས་པའིི། །མཚན་དཔེའི་ིའིོད་སྟོོངོ་
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འིགྱིདེ་པའི་ིཉིན་མརོ་བྱདེ། །གངོས་ཅན་ཕན་བདའེི་ིཔད་ཚལ་རྒྱས་མཛིད་པ། །གདུལ་

བྱའིི་བློོ་མུན་སེལ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྣམ་དག་ངོེས་འིབྱུངོ་འིདབ་བརྒྱའིི་

དགའི་ཚལ་དུ། །བསླབ་གསུམ་སྦྲངོ་རྩོིས་མྱོོས་པའིི་རྐོངོ་དྲུག་པ། །ལེགས་གསུངོ་

མགྲོིན་པའི་ིརྒྱུད་མངོས་འིབུམ་ཕྲེག་གིས། །རྣ་བའི་ིབཅུད་ལེན་འིགྱིེད་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །མཁས་དངོ་གྲུབ་པའི་ིལེགས་བཤེད་བདུད་རྩོིའི་ིརྒྱུན། །ཁྱེོད་ཐུགས་རིན་

ཆེེན་བུམ་བཟངོ་ལ་རེག་པས། །ངོོ་མཚར་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའིི་ལུངོ་རྟེོགས་

ཀྱིི། །དམ་ཆེོས་རྒྱལ་སྲོིད་སྐྱེོངོ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །བགྲོངོ་ཡོས་ཤེེས་བྱའིི་

དཀྱིིལ་འིཁོར་མ་ལུས་པ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིརྣམ་དཔྱོད་གོམ་པ་གཅིག་གིས་ཀྱིངོ༌། །བགྲོོད་

ཚེ་ཀུན་རྨོངོས་སྟོོབས་ལྡན་མཐར་མཛིད་པས། །ཕྱོོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལ་

གསོལ་བ་འིདེབས། །མད་ོརྒྱུད་གཞུངོ་ལུགས་རལ་པའི་ིཁུར་འིཆེངོ་ཞིངོ༌། །རྣམ་དག་

རིགས་པའི་ིསྡེེར་འིཕྲེེངོ་མངོོན་པར་གཡོོ། །འིཆེད་རྩོོད་རྩོོམ་པའི་ིགད་རྒྱངོས་མཐོན་

པ་ོཅན། །ཐུབ་བསྟོན་གངོས་ར་ིསྐྱེོངོ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྨད་བྱུངོ་རྣམ་དཔྱོད་

རྩོོམ་པའི་ིདེད་དཔོན་གྱིིས། །དཔལ་ལྡན་མད་ོདངོ་རྒྱུད་སྡེེའི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆེེར། །དབངོ་

བསྒྱུར་རྣམ་གྲོོལ་ནོར་བུའི་ིདཔལ་མངོའི་བ། །འིགྲོ་ོལ་འིདོད་དགུ་སྩོལ་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །ལུངོ་རྟེོགས་ཡོོན་ཏན་རིན་ཆེེན་གྱིིས་གངོ་ཞིངོ༌། །འིཕྲེིན་ལས་རླབས་ཕྲེེངོ་

འིཁྲིགས་པའི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆེ།ེ །སྐོལ་བཟངོ་ཀླུ་དབངོ་ཚོགས་ཀྱི་ིཉེར་འིཚོའི་ིགཞིར། །ཡུན་

རིངོ་འིཚ་ོཞིངོ་གཞེས་པར་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཡོོན་ཏན་འིོད་དཀར་ར་ིམ་ོབརྒྱ་ཕྲེག་

གིས། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ིབསྟོན་པའི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆེ།ེ །ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས་མཛིད་འིགྲོ་ོ

བའིི་གདུངོ་སེལ་དུ། །གཡོ་ོམེད་རྡོ་ོརྗོེ་ལྟོ་བུར་བརྟེན་པར་ཤེོག །དེ་ལྟོར་བསྟོོད་པའིི་
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རྣམ་དཀར་ཕུངོ་པོའི་ིམཐུས། །ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་ཕྱོག་ན་པདྨ་ོཡོིས། །དགྱིེས་བཞིན་

རྗོེས་སུ་བཟུངོ་སྟོེ་དམ་ཆེོས་ཀུན། །རྒྱལ་བའིི་དགོངོས་པ་ཇོི་བཞིན་འིཛིིན་པར་

ཤེོག །རྒྱལ་བ་མངོ་པོའི་ིཡོ་ེཤེེས་རྣམ་རོལ་ལས། བྱུངོ་བའི་ིགསངོ་བ་གསུམ་གྱི་ིརངོ་

བཞིན་ཉིད། །འིགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིའིདྲེེན་པ་བློ་ན་མེད། །མཚུངོས་མེད་དམ་པའི་ིཞབས་ལ་

གསལོ་བ་འིདབེས། །མཁྱེནེ་བརྩོའེི་ིབདག་ཉདི་རྗོ་ེབཙུན་སྤྱོན་རས་གཟགིས། །དཔལ་

ལྡན་མཁས་བཙུན་བཟངོ་པོའི་ིཟློོས་གར་གྱིིས། །རྣམ་རོལ་མཆེོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོིད་

བཞིན་ནོར། །བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་པའི་ིདཔལ་དུ་ཞབས་བརྟེན་ཤེོག །སྐྱེ་ེབ་ཀུན་ཏུ་ཡོངོ་

དག་བློ་མ་དངོ་། །འིབྲེལ་མེད་ཆེོས་ཀྱི་ིདཔལ་ལ་ལོངོས་སྤྱོོད་ཅིངོ་། །ས་དངོ་ལམ་གྱི་ི

ཡོོན་ཏན་རབ་རྫོོགས་ནས། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེངོ་ག་ིག་ོའིཕངོ་མྱུར་ཐོབ་ཤེོག །སངོས་རྒྱས་

གཉིས་པ་རྒྱལ་བ་ཡོབ་སྲོས་དངོ་། །བསྟོན་པ་འིཛིིན་པའིི་བསྟོན་འིཛིིན་སྐྱེེས་བུ་

རྣམས། །དཔག་བསམ་ལྗོོན་པ་བཞིན་དུ་ཁྱེོན་ཡོངོས་ནས། །ཏིལ་གྱི་ིགངོ་བུ་བཞིན་

དུ་འིཕེལ་བ་ཤེོག ། །།ཅེས་པ་འིད་ིན་ིཤྭཀྱིའི་ིབཙུན་པ་བློ་ོབཟངོ་ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚན་

དཔལ་བཟངོ་པསོ་ཆེསོ་གྲྭ་ཆེནེ་པ་ོདཔལ་ལྡན་འིབྲེས་སྤུངོས་སུ་སྦྱོར་བའི།ོ །

 ༄༅། །རྟེནེ་འིབྲེལེ་བསྟོདོ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོོ་ཥ་ཡོ། །གངོ་ཞིག་གཟིགས་ཤེིངོ་གསུངོས་པ་

ཡོ།ི །མཁྱེེན་དངོ་སྟོོན་པ་བློ་ན་མེད། །རྒྱལ་བ་རྟེེན་ཅིངོ་འིབྲེེལ་པར་འིབྱུངོ༌། །གཟིགས་
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ཤེིངོ་འིདོམས་པ་ད་ེལ་འིདུད། །འིཇོིག་རྟེེན་རྒུད་པ་ཇོ་ིསྙིེད་པ། །ད་ེཡོ་ིརྩོ་བ་མ་རིག་

སྟོ།ེ །གངོ་ཞགི་མཐོངོ་བས་ད་ེལྡགོ་པ། །རྟེནེ་ཅིངོ་འིབྲེལེ་པར་འིབྱུངོ་བར་གསུངོས། །ད་ེ

ཚ་ེབློ་ོདངོ་ལྡན་པ་ཡོིས། །རྟེེན་ཅིངོ་འིབྲེེལ་བར་འིབྱུངོ་བའི་ིལམ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིབསྟོན་པའི་ི

གནད་ཉདི་དུ། །ཇོ་ིལྟོར་ཁངོོ་དུ་ཆུད་མ་ིའིགྱུར། །ད་ེལྟོ་ལགས་ན་མགནོ་ཁྱེདོ་ལ། །བསྟོདོ་

པའིི་སྒོོར་ནི་སུ་ཞིག་གིས། །བརྟེེན་ནས་འིབྱུངོ་བ་གསུངོས་པ་ལས། །ངོོ་མཚར་

གྱུར་པ་ཅ་ིཞིག་རྙིེད། །གངོ་གངོ་རྐྱོེན་ལ་རག་ལས་པ། །ད་ེད་ེརངོ་བཞིན་གྱིིས་སྟོོངོ་

ཞེས། །གསུངོས་པ་འིདི་ལས་ཡོ་མཚན་པའིི། །ལེགས་འིདོམས་ཚུལ་ནི་ཅི་ཞིག་

ཡོདོ། །གངོ་དུ་བཟུངོ་བས་བྱསི་པ་རྣམས། །མཐར་འིཛིནི་འིཆེིངོ་བ་བརྟེན་བྱདེ་པ། །ད་ེ

ཉིད་མཁས་ལ་སྤྲིོས་པ་ཡོི། །དྲེ་བ་མ་ལུས་གཅོད་པའི་ིསྒོོ། །བསྟོན་འིད་ིགཞན་དུ་མ་

མཐོངོ་བས། །སྟོོན་པ་ཞེས་བྱ་ཁྱེོད་ཉིད་དེ། །ཝ་སྐྱེེས་ལ་ན་ིསེངྒེ་ེབཞིན། །མུ་སྟོེགས་

ཅན་ལའིངོ་གཅམ་བུའི་ིཚིག །ཨ་ེམའི་ོསྟོོན་པ་ཨ་ེམའི་ོསྐྱེབས། །ཨ་ེམའི་ོསྨྲ་མཆེོག་ཨ་ེ

མའི་ོམགནོ། །རྟེནེ་ཅིངོ་འིབྲེལེ་འིབྱུངོ་ལགེས་གསུངོས་པའི།ི །སྟོནོ་པ་ད་ེལ་བདག་ཕྱོག་

འིཚལ། །ཕན་མཛིད་ཁྱེོད་ཀྱིིས་འིགྲོ་ོབ་ལ། །སྨོན་པའི་ིསླད་དུ་བཀའི་སྩལ་པ། །བསྟོན་

པའི་ིསྙིངིོ་པ་ོསྟོོངོ་པ་ཉདི། །ངོསེ་པའི་ིརྒྱུ་མཚན་ཟློ་མདེ་པ། །རྟེནེ་ཅིངོ་འིབྲེལེ་པར་འིབྱུངོ་

བའི་ིཚུལ། །འིགལ་བ་དངོ་ན་ིམ་གྲུབ་པར། །མཐོངོ་བ་འིད་ིཡོིས་ཁྱེོད་ཀྱི་ིལུགས། །ཇོ་ི

ལྟོར་ཁངོོ་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །ཁྱེདོ་ན་ིནམ་ཞགི་སྟོོངོ་པ་ཉདི། །རྟེནེ་འིབྱུངོ་དནོ་དུ་མཐོངོ་

བ་ན། །རངོ་བཞིན་གྱིིས་ན་ིསྟོོངོ་པ་དངོ༌། །བྱ་བྱེད་འིཐད་པའིངོ་མ་ིའིགལ་ཞིངོ༌། །ད་ེ

ལས་ལྡོག་པར་མཐོངོ་བ་ན། །སྟོོངོ་ལ་བྱ་བ་མ་ིརུངོ་ཞིངོ༌། །བྱ་དངོ་བཅས་ལ་སྟོོངོ་མེད་

པས། །ཉམ་ངོའི་ིགཡོངོ་དུ་ལྷུངོ་བར་བཞེད། །ད་ེཕྱོརི་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་ལ། །རྟེནེ་འིབྱུངོ་
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མཐོངོ་བ་ལེགས་པར་བསྔགས། །དེ་ཡོངོ་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དངོ༌། །རངོ་བཞིན་གྱིིས་

ནི་ཡོོད་པས་མིན། །ལྟོོས་མེད་ནམ་མཁའིི་མེ་ཏོག་བཞིན། །དེས་ན་མ་བརྟེེན་ཡོོད་

མ་ཡོིན། །ངོ་ོབོས་གྲུབ་ན་དེ་འིགྲུབ་པ། །རྒྱུ་དངོ་རྐྱོེན་ལ་ལྟོོས་པ་འིགལ། །དེ་ཕྱོིར་

བརྟེེན་ནས་འིབྱུངོ་བ་ལས། །མ་གཏོགས་ཆེོས་འིགའི་ཡོོད་མིན་པས། །རངོ་བཞིན་

གྱིིས་ནི་སྟོོངོ་པ་ལས། །མ་གཏོགས་ཆེོས་འིགའི་མེད་པར་གསུངོས། །རངོ་བཞིན་

ལྡོག་པ་མེད་པའིི་ཕྱོིར། །ཆེོས་རྣམས་རངོ་བཞིན་འིགའི་ཡོོད་ན། །མྱོ་ངོན་འིདས་

པ་མ་ིརུངོ་ཞིངོ༌། །སྤྲིོས་ཀུན་ལྡོག་པ་མེད་པར་གསུངོས། །དེ་ཕྱོིར་རངོ་བཞིན་རྣམ་

བྲེལ་ཞིངོ༌། །སེངྒེེའི་ིསྒྲི་ཡོིས་ཡོངོ་ཡོངོ་དུ། །མཁས་པའི་ིཚོགས་སུ་ལེགས་གསུངོས་

པ། །འིད་ིལ་སུ་ཡོིས་འིགོངོ་བར་ནུས། །རངོ་བཞིན་འིགའི་ཡོངོ་མེད་པ་དངོ༌། །འིད་ི

ལ་བརྟེེན་ནས་འིད་ིའིབྱུངོ་བའི།ི །རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འིཐད་པ་གཉིས། །མ་ིའིགལ་

འིདུ་བ་སྨོོས་ཅ་ིདགོས། །བརྟེེན་ནས་འིབྱུངོ་བའི་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིིས། །མཐར་ལྟོ་བ་ལ་མ་ི

བརྟེནེ་ཞེས། །ལགེས་གསུངོས་འིད་ིན་ིམགནོ་ཁྱེདོ་ཀྱི།ི །སྨྲ་བ་བློ་ན་མདེ་པའི་ིརྒྱུ། །འིད་ི

ཀུན་ངོ་ོབོས་སྟོོངོ་པ་དངོ༌། །འིད་ིལས་འིད་ིའིབྲེས་འིབྱུངོ་བ་ཡོ།ི །ངོེས་པ་གཉིས་པ་ོཕན་

ཚུན་དུ། །གགེས་མདེ་པར་ན་ིགྲོགོས་བྱདེ་པ། །འིད་ིལས་ངོ་ོམཚར་གྱུར་པ་དངོ༌། །འིད་ི

ལས་རྨད་དུ་བྱུངོ་བ་གངོ༌། །ཚུལ་འིདིས་ཁྱེོད་ལ་བསྟོོད་ན་ནི། །བསྟོོད་པར་འིགྱུར་གྱི་ི

གཞན་དུ་མིན། །རྨོངོས་པས་བྲེན་དུ་བཟུངོ་བ་ཡོིས། །གངོ་ཞིག་ཁྱེོད་དངོ་ཞ་ེའིགྲོས་

པ། །དེ་ཡོིས་རངོ་བཞིན་མེད་པའིི་སྒྲི། །མི་བཟོད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅི་ཡོོད། །ཁྱེོད་

ཀྱི་ིགསུངོ་ག་ིགཅེས་པའི་ིམཛིོད། །བརྟེེན་ནས་འིབྱུངོ་བ་ཁས་བློངོས་ནས། །སྟོོངོ་ཉིད་

ངོ་རོ་མི་བཟོད་པ། །འིདི་ལ་ཁོ་བོ་ངོོ་མཚར་གྱུར། །རངོ་བཞིན་མེད་ལ་བཀྲོི་བའིི་
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སྒོ།ོ །བློ་མེད་རྟེེན་ཅིངོ་འིབྲེེལ་འིབྱུངོ་གི །མིངོ་ཉིད་ཀྱིིས་ན་ིརངོ་བཞིན་དུ། །འིཛིིན་ན་ད་

ཀ་ོསྐྱེ་ེབ་ོའིདི། །འིཕགས་མཆེོག་རྣམས་ཀྱིིས་ལེགས་བགྲོོད་པའིི། །འིཇུག་ངོོགས་ཟློ་

དངོ་བྲེལ་གྱུར་པ། །ཁྱེོད་དགྱིེས་གྱུར་པའི་ིལམ་བཟངོ་དེར། །ཐབས་གངོ་གིས་ན་ིབཀྲོ་ི

བར་བྱ། །རངོ་བཞིན་བཅོས་མིན་ལྟོོས་མེད་དངོ༌། །རྟེེན་འིབྲེེལ་ལྟོོས་དངོ་བཅོས་མ་

གཉིས། །ཇོ་ིལྟོ་བུར་ན་གཞ་ིགཅིག་ལ། །མ་ིའིགལ་འིདུ་བ་ཉིད་དུ་འིགྱུར། །ད་ེཕྱོིར་

བརྟེེན་ནས་འིབྱུངོ་བ་གངོ༌། །རངོ་བཞིན་གྱིིས་ནི་གདོད་མ་ནས། །རྣམ་པར་དབེན་

ཡོངོ་དརེ་སྣངོ་བས། །འིད་ིཀུན་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་གསུངོས། །ཁྱེདོ་ཀྱིསི་ཇོ་ིལྟོར་བསྟོན་པ་

ལ། །རྒོལོ་བ་འིགས་ཀྱིངོ་ཆེསོ་མཐུན་དུ། །གླེགས་མ་ིརྙིདེ་པར་གསུངོས་པ་ཡོངོ༌། །འིད་ི

ཉིད་ཀྱིིས་ན་ིལེགས་པས་འིཁུམས། །ཅ་ིསླད་ཅ་ེན་འིད་ིབཤེད་པས། །མཐོངོ་དངོ་མ་

མཐོངོ་དངོོས་པ་ོལ། །སྒྲི་ོའིདོགས་པ་དངོ་སྐུར་འིདེབས་ཀྱིི། །ག་ོསྐོབས་རིངོ་དུ་མཛིད་

ཕྱོིར་ར།ོ །ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྨྲ་བ་ཟློ་མེད་པར། །མཐོངོ་བའི་ིརྒྱུ་མཚན་རྟེེན་འིབྱུངོ་གི །ལམ་འིད་ི

ཉདི་ཀྱིསི་གསུངོ་གཞན་ཡོངོ༌། །ཚད་མར་གྱུར་པར་ངོསེ་པ་སྐྱེ།ེ །དནོ་བཞནི་གཟགིས་

ནས་ལེགས་གསུངོས་པ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་སློབ་པ་ལ། །རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རིངོ་དུ་

གྱུར། །ཉེས་ཀུན་རྩོ་བ་ལྡོག་ཕྱོིར་རོ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིབསྟོན་ལས་ཕྱོིར་ཕྱོོགས་པས། །ཡུན་

རིངོ་ངོལ་བ་བསྟོེན་བྱས་ཀྱིངོ༌། །ཕྱོི་ཕྱོིར་སྐྱེོན་རྣམས་བོས་པ་བཞིན། །བདག་ཏུ་ལྟོ་

བ་བརྟེན་ཕྱོིར་རོ། །ཨ་ེམའི་ོམཁས་པས་འིད་ིགཉིས་ཀྱིི། །ཁྱེད་པར་ཁོངོ་དུ་ཆུད་གྱུར་

པ། །ད་ེཚ་ེརྐོངོ་ག་ིཁོངོ་ནས་ན།ི །ཁྱེདོ་ལ་ཅ་ིཕྱོརི་གུས་མ་ིའིགྱུར། །ཁྱེདོ་གསུངོ་དུ་མ་ཅ་ི

ཞགི་སྨོསོ། །ཆེ་ཤེས་ར་ེཡོ་ིདནོ་ཙམ་ལའིངོ༌། །འིལོ་སྤྱོ་ིཙམ་གྱི་ིངོསེ་རྙིདེ་པ། །ད་ེལའིངོ་

མཆེོག་གི་བདེ་བ་སྟོེར། །ཀྱིི་ཧུད་བདག་བློོ་རྨོངོས་པས་བཅོམ། །འིདི་འིདྲེའིི་ཡོོན་
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ཏན་ཕུངོ་པ་ོལ། །རིངོ་ནས་སྐྱེབས་སུ་སོངོ་གྱུར་ཀྱིངོ༌། །ཡོོན་ཏན་ཆེ་ཙམ་མ་འིཚལ་

ཏོ། །འིོན་ཀྱིངོ་འིཆེ་ིབདག་ཁར་ཕྱོོགས་པའིི། །སྲོོག་ག་ིརྒྱུན་ན་ིམ་ནུབ་བར། །ཁྱེོད་

ལ་ཅུངོ་ཟད་ཡོདི་ཆེསེ་པ། །འིད་ིཡོངོ་སྐོལ་བ་བཟངོ་སྙིམ་བགྱིདི། །

སྟོོན་པའིི་ནངོ་ན་རྟེེན་འིབྲེེལ་སྟོོན་པ་དངོ༌། །ཤེེས་རབ་ནངོ་ན་རྟེེན་འིབྲེེལ་ཤེེས་

པ་གཉིས། །འིཇོིག་རྟེེན་དག་ན་རྒྱལ་བའི་ིདབངོ་པ་ོབཞིན། །ཕུལ་བྱུངོ་ལེགས་པར་

ཁྱེོད་མཁྱེེན་གཞན་གྱིིས་མིན། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཇོ་ིསྙིེད་བཀའི་སྩལ་པ། །རྟེེན་འིབྲེེལ་ཉིད་

ལས་བརྩོམས་ཏ་ེའིཇུག །ད་ེཡོངོ་མྱོ་ངོན་འིདའི་ཕྱོིར་ཏེ། །ཞ་ིའིགྱུར་མིན་མཛིད་ཁྱེོད་

ལ་མེད། །ཀྱི་ེམའི་ོཁྱེོད་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་ན།ི །གངོ་ག་ིརྣ་བའི་ིལམ་སོངོ་བ། །ད་ེདག་ཐམས་

ཅད་ཞི་འིགྱུར་ཕྱོིར། །ཁྱེོད་བསྟོན་འིཛིིན་པར་སུ་མི་གུས། །ཕས་རྒོོལ་མཐའི་དག་

འིཇོོམས་པ་དངོ༌། །ལྟོག་འིོག་འིགལ་འིདུས་སྟོོངོ་པ་དངོ༌། །སྐྱེ་ེརྒུའི་ིདོན་གཉིས་སྟོེར་

བྱདེ་པ། །ལུགས་འིདརི་ཁ་ོབ་ོསྤྲི་ོབ་འིཕལེ། །འིད་ིཡོ་ིཕྱོིར་དུ་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་ན།ི །ལ་ལར་སྐུ་

དངོ་གཞན་དུ་སྲོོག །སྡུག་པའི་ིགཉེན་དངོ་ལོངོས་སྤྱོོད་ཚོགས། །གྲོངོས་མེད་བསྐོལ་

པར་ཡོངོ་ཡོངོ་བཏངོ༌། །གངོ་ག་ིཡོནོ་ཏན་མཐོངོ་བ་ཡོསི། །ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇོ་ིབཞནི་

དུ། །ཉདི་ཀྱི་ིཐུགས་དྲེངོས་ཆེསོ་ད་ེན།ི །ཁྱེདོ་ལས་མ་ཐསོ་སྐོལ་པ་ཞན། །ད་ེཡོ་ིམྱོ་ངོན་

ཤུགས་ཀྱིིས་ན།ི །སྡུག་པའི་ིབུ་ལ་མ་ཡོ་ིཡོིད། །རྗོེས་སུ་སོངོ་བ་ཇོ་ིབཞིན་དུ། །བདག་

ག་ིཡོིད་ན་ིགཏོངོ་མ་ིབྱེད། །འིད་ིལའིངོ་ཁྱེོད་གསུངོ་བསམས་པ་ན། །མཚན་དཔེའི་ི

དཔལ་གྱིསི་རབ་ཏུ་འིབར། །འིདོ་ཀྱི་ིདྲེ་བས་ཡོོངོས་བསྐོརོ་བའི།ི །སྟོནོ་པ་ད་ེཡོ་ིཚངོས་

དབྱངོས་ཀྱིིས། །འིདི་ནི་འིདི་ལྟོར་གསུངོས་སྙིམ་དུ། །ཡོིད་ལ་ཐུབ་པའིི་གཟུགས་

བརྙིན་ན།ི །ཤེར་བ་ཙམ་ཡོངོ་ཚ་བ་ཡོསི། །གདུངོས་ལ་ཟློ་ཟརེ་བཞནི་དུ་སྨོན། །ད་ེལྟོར་
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རྨད་དུ་བྱུངོ་བ་ཡོ།ི །ལུགས་བཟངོ་ད་ེཡོངོ་མ་ིམཁས་པའི།ི །སྐྱེ་ེབོས་བལ་པ་ཛི་བཞིན་

དུ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འིཛིིངོས་པར་བྱས། །ཚུལ་འིད་ིམཐོངོ་ནས་བདག་གསི་ན།ི །འིབད་

པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡོི། །རྗོེས་སུ་འིབྲེངོས་ནས་ཁྱེོད་ཀྱི་ིནི། །དགོངོས་པ་ཡོངོ་དངོ་

ཡོངོ་དུ་བཙལ། །ད་ེཚ་ེརངོ་གཞན་སྡེ་ེཔ་ཡོི། །གཞུངོ་མངོ་དག་ལ་སྦྱོངོས་པ་ན། །ཕྱོ་ི

ཕྱོརི་ཐ་ེཚམོ་དྲེ་བ་ཡོསི། །བདག་ག་ིཡོདི་ན་ིཀུན་ཏུ་གདུངོས། །ཁྱེདོ་ཀྱི་ིབློ་མདེ་ཐགེ་པའི་ི

ཚུལ། །ཡོདོ་དངོ་མདེ་པའི་ིམཐའི་སྤངོས་ཏ།ེ །ཇོ་ིབཞནི་འིགྲོེལ་བར་ལུངོ་བསྟོན་པ། །ཀླུ་

སྒྲུབ་གཞུངོ་ལུགས་ཀུནྡའི་ིཚལ། །དྲེ་ིམེད་མཁྱེེན་པའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་རྒྱས། །གསུངོ་

རབ་མཁའི་ལ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །མཐར་འིཛིིན་སྙིིངོ་ག་ིམུན་པ་སེལ། །ལོག་སྨྲའི་ིརྒྱུ་

སྐོར་ཟིལ་གནོན་པ། །དཔལ་ལྡན་ཟློ་བའི་ིལེགས་བཤེད་ཀྱིི། །འིོད་དཀར་འིཕྲེེངོ་བས་

གསལ་བྱས་པ། །བློ་མའི་ིདྲེིན་གྱིིས་མཐོངོ་བའི་ིཚེ། །བདག་ག་ིཡོིད་ཀྱིིས་ངོལ་གས་ོ

ཐོབ། །མཛིད་པ་ཀུན་ལས་གསུངོ་ག་ིནི། །མཛིད་པ་མཆེོག་ཡོིན་ད་ེཡོངོ་ནི། །འིད་ི

ཉིད་ཡོིན་ཕྱོིར་མཁས་པ་ཡོིས། །འིད་ིལས་སངོས་རྒྱས་རྗོེས་དྲེན་བྱོས། །སྟོོན་དེའི་ི

རྗོེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུངོ་གྱུར་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་ིགསུངོ་ལ་སྦྱོངོས་པ་མ་ིདམན་ཞིངོ༌། །རྣལ་

འིབྱོར་སྤྱོོད་ལ་བརྩོོན་པའི་ིདག་ེསློངོ་ཞིག །དྲེངོ་སྲོོངོ་ཆེེན་པ་ོད་ེལ་ད་ེལྟོར་གུས། །སྟོོན་

པ་བློ་ན་མེད་པའི་ིབསྟོན་པ་དངོ༌། །མཇོལ་བ་འིད་ིའིདྲེ་བློ་མའི་ིདྲེིན་ཡོིན་པས། །དག་ེབ་

འིད་ིཡོངོ་འིགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པ། །བཤེེས་གཉེན་དམ་པས་འིཛིིན་པའི་ིརྒྱུ་རུ་བསྔོ། །ཕན་

མཛིད་དེ་ཡོི་བསྟོན་པའིངོ་སྲོིད་པའིི་མཐར། །ངོན་རྟེོག་རླུངོ་གིས་རྣམ་པར་མི་གཡོོ་

ཞིངོ༌། །བསྟོན་པའི་ིངོངོ་ཚུལ་ཤེེས་ནས་སྟོོན་པ་ལ། །ཡོིད་ཆེེས་རྙིེད་པས་རྟེག་ཏུ་གངོ་

བར་ཤེོག །བརྟེེན་ནས་འིབྱུངོ་བའི་ིད་ེཉིད་གསལ་མཛིད་པ། །ཐུབ་པའི་ིལུགས་བཟངོ་
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སྐྱེ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་དངོ་སྲོོག་ཀྱིངོ་བཏངོ་ནས་འིཛིིན་པ་ལ། །སྐོད་ཅིག་ཙམ་

ཡོངོ་ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །འིདྲེེན་པ་མཆེོག་དེས་དཀའི་བ་དཔག་མེད་ཀྱིིས། །ནན་

ཏན་སྙིིངོ་པརོ་མཛིད་ནས་བསྒྲུབས་པ་འིད།ི །ཐབས་གངོ་ཞགི་གསི་འིཕལེ་བར་འིགྱུར་

སྙིམ་པའི།ི །རྣམ་པར་དཔྱོད་པས་ཉིན་མཚན་འིདའི་བར་ཤེོག །ལྷག་བསམ་དག་པས་

ཚུལ་དེར་བརྩོོན་པ་ན། །ཚངོས་དངོ་དབངོ་པ་ོའིཇོིག་རྟེེན་སྐྱེོངོ་བ་དངོ༌། །ལེགས་ལྡན་

ནག་པ་ོལ་སགོས་སྲུངོ་མས་ཀྱིངོ༌། །གཡོལེ་བ་མདེ་པར་རྟེག་ཏུ་གྲོགོས་བྱེད་ཤེགོ ། །།

ཅེས་སངོས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་འིཇོིག་རྟེེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིམ་འིདྲེིས་པའི་ིམཛིའི་བཤེེས་ཆེེན་པ་ོ

སྟོོན་པ་བློ་ན་མེད་པ་ལ་ཟབ་མ་ོརྟེེན་ཅིངོ་འིབྲེེལ་པར་འིབྱུངོ་བ་གསུངོས་པའིི་སྒོ་ོནས་བསྟོོད་པ་ལེགས་པར་

བཤེད་པའི་ིསྙིིངོ་པ་ོཞེས་བྱ་བ་འིད་ིན་ིམངོ་དུ་ཐོས་པའི་ིདག་ེསློངོ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པའི་ིདཔལ་གྱིིས་གངོས་ཅན་

ཁྲོད་ཀྱི་ིགངོས་རིའི་ིདབངོ་པ་ོའི་ོད་ེགུངོ་རྒྱལ་གྱི་ིལྷ་ཞོལ་དབེན་གནས་ལྷ་སྡེིངོས་མིངོ་གཞན་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའི་ིགླེངིོ་ཞསེ་བྱ་བར་སྦྱོར་བའི་ིཡོ་ིག་ེཔ་ན་ིནམ་མཁའི་དཔལ་ལ།ོ །

 ༄༅། །བྱམས་པའི་ིབསྟོདོ་ཆེནེ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མོ་ཤྲཱིི་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོོ་ཥཱ་ཡོ། །མཉེས་གཤེིན་བྱམས་པས་རྟེག་ཏུ་

བརླན་ཡོངོ་ནག་པོའི་ིརྩོ་ལག་སྲོེག །ཤེིན་ཏུ་བཅད་དཀའི་ིའིཆེིངོ་བ་བཅད་ཀྱིངོ་སྙིིངོ་

རྗོེས་དམ་དུ་བཅིངོས། །ཞི་བའིི་བཏངོ་སྙིོམས་རྒྱུན་དུ་ལྡན་ཡོངོ་བདག་པས་གཞན་

ལ་གཅེས། །འིཇོམ་དབྱངོས་ཞབས་ལ་གུས་པས་བཏུད་ནས་མི་ཕམ་མགོན་ལ་

བསྟོོད། །གདོངོས་བཞིས་མངོ་པོའི་ིཞལ་ནས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །སྤྱོན་སྟོོངོ་ལྡན་པས་
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དངོ་བས་རྒྱུན་དུ་ལྟོ། །དགའི་མའི་ིབདག་པོས་དྲེེགས་པ་བཏངོ་ནས་བཏུད། །རྒྱལ་

ཚབ་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱོག་བགྱིིའི།ོ །དངོ་བའི་ིམཚ་ོལ་འིདབ་བརྒྱ་པ་སྟོ་ེད་ེཉིད་ལ་

ཡོངོ་ཉིན་བྱེད་འིོད། །དག་པའི་ིམཁའི་ལ་རྒྱུ་སྐོར་མགོན་ཏ་ེདེས་ཀྱིངོ་ཀུན་དའི་ིཚལ་

ལ་བཞིན། །མཚན་དཔེའིི་ཕྲེེངོ་བས་གངོ་སྐུ་མཐོངོ་མ་ཐག་ཏུ་འིགྲོོ་བའིི་ཡོིད་འིཕྲེོག་

པ། །བྱམས་མགོན་ཞབས་པད་སྐྱེེ་ཞིངོ་སྐྱེེ་བར་བདག་གི་གཙུག་ན་མཛིེས་གྱུར་

ཅིག །བདུད་འིཇོོམས་འིཁོར་དུ་འིཇོིགས་པ་ཀུན་དངོ་བྲེལ། །མཚུངོས་མེད་དཔའི་བ་ོ

སྲོིད་གསུམ་སྟོོན་པ་མཆེོག །ཉམ་ངོར་ལྷུངོ་བའི་ིའིགྲོ་ོལ་རྟེག་ཏུ་གཟིགས། །རྣམ་འིདྲེེན་

ཁྱེེད་ཀྱིི་ཞབས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །མཐའི་ཡོས་ཤེེས་བྱར་ཐོགས་པ་མེད་འིཇུག་

པའིི། །མཁྱེེན་པའིི་སྟོོབས་ཀྱིིས་མ་རུངོས་བདུད་ཀྱིི་སྡེེ། །གནམ་ལྕགས་བབས་

པའིི་མེ་ཏོག་གཞོན་ནུ་བཞིན། །ཕམ་མཛིད་སྟོོབས་བཅུའིི་དཔལ་གྱིིས་བརྗོིད་

པ་ཁྱེོད། །ཕས་རྒོོལ་གླེངོ་པོ་དྲེེགས་པའིི་ཀློད་འིགེམས་ཤེིངོ༌། །ལེགས་བཤེད་

སྒྲི་ཆེེན་འིཁོར་དབུས་བསྒྲིགས་པ་ཡོིས། །སྨྲ་བ་ངོན་པའིི་ཝ་སྐྱེེས་མཐར་མཛིད་

པའི།ི །མ་ིའིཇོིགས་བཞ་ིལྡན་མ་ིཡོ་ིསེདྒེ་ེཁྱེོད། །ཁེངོས་པས་མཐ་ོབའི་ིའིཇོིག་རྟེེན་མེས་

པ་ོདངོ༌། །ཉག་ཕྲེན་བདག་པ་ོདག་ེསྦྱོོངོ་བྲེམ་ཟ་ེསོགས། །གངོ་གིས་སྨྲ་བར་མ་ནུས་

འིཁོར་ལ་ོམཆེོག །བསྐོོར་བས་འིགྲོ་ོལ་བྱམས་པའི་ིམགོན་པ་ོཁྱེོད། །སྐུ་དངོ་གསུངོ་

ལ་འིཁྲུལ་པའི་ིམིངོ་ཡོངོ་མེད། །དྲེན་པ་མ་ཉམས་རྟེག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག །ཐ་དད་

འིཛིིན་པ་མ་བརྟེགས་བཏངོ་སྙིོམས་ཀྱིིས། །དབེན་ཕྱོིར་ཁྱེོད་ཀྱིི་སྤྱོོད་པ་ཡོོངོས་སུ་

དག །འིདུན་པ་དངོ་ན་ིབརྩོནོ་འིགྲུས་དྲེན་པ་དངོ༌། །ཏིངོ་འིཛིནི་ཤེསེ་རབ་རྣམ་པར་གྲོལོ་

བ་ལ། །ཉམས་པའི་ིག་ོསྐོབས་མ་ལུས་རིངོ་དུ་མཛིད། །ད་ེཕྱོརི་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིརྟེགོས་པ་བློ་ན་
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མེད། །དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཆེགས་ཐོགས་མེད་པར་མཁྱེེན། །སྐུ་གསུངོ་ཐུགས་

ཀྱི་ིའིཕྲེིན་ལས་རྣམ་པར་དག །སྲོིད་པའི་ིཕྱོ་ིམཐའི་ཇོ་ིསྲོིད་འིགྲོ་ོབའི་ིདོན། །མཛིད་པའི་ི

ཁུར་གྱིིས་དགྱིེས་བཞིན་འིཇུག་པ་ཁྱེོད། །རྒྱ་ཆེེའིི་ཡོོན་ཏན་ཕུངོ་པོ་རབ་རྫོོགས་

པས། །ཕྲེ་མོའི་ིསྐྱེནོ་ཡོངོ་འིཇུག་པའི་ིསྐོབས་བཅམོ་པ། །ཁྱེདོ་ཀྱི་ིབརྩོ་ེབའི་ིཡུལ་དུ་གྱུར་

པ་བདག །སྨྲ་ེསྔགས་སྒོ་ོནས་སྨྲ་ལ་ཡུད་ཙམ་དགངོོས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚ་ོཆེ་ེལས་

སྒྲིལོ་བའི་ིགྲུ། །དལ་འིབྱརོ་ཚངོ་བའི་ིརྟེནེ་འིད་ིཡོནི་ན་ཡོངོ༌། །བག་མདེ་ལ་ེལ་ོགཉདི་དངོ་

བྲེ་ེམོའི་ིགཏམ། །རྙིེད་བཀུར་འིདོད་པའི་ིསྐྱེོན་གྱིིས་སྦགས་པ་ཡོིས། །དོན་མེད་ཕྱོོགས་

སུ་བཀོལ་བས་དོན་ཆེེན་པོ། །བད་ེབློག་སྒྲུབ་པའི་ིལུས་བཟངོ་ཆུད་གསོན་པ། །མ་ི

ཡོི་ཤེ་ཚུགས་ཕྱུགས་ཀྱིི་འིདུ་ཤེེས་ཅན། །བདག་ལ་ཁྱེོད་ཀྱིི་ཐུགས་རྗོེས་གཟིགས་

སུ་གསོལ། །རྙིེད་དཀའི་དོན་ཆེེའི་ིདལ་འིབྱོར་ཐོབ་པ་ཡོངོ༌། །སྟོོབས་ཀྱིིས་མ་ིབཟློོག་

འིབྲེོས་པར་མི་ནུས་པའིི། །སྟོོབས་ལྡན་འིཆེི་བདག་ཕ་ོཉ་བཀྱིེ་བ་དངོ༌། །ན་དངོ་རྒོ་

བས་ཟིན་པར་མཐངོོ་ན་ཡོངོ༌། །ནམ་འིཆེ་ིངོེས་མེད་འིཆེ་ིབའི་ིདུས་ཀྱི་ིཚ།ེ །ཐམས་ཅད་

དོར་ནས་འིགྲོ་ོབ་ཤེེས་བཞིན་དུ། །ལ་ོཟློ་ཞག་རྣམས་དོན་མེད་འིདའི་བྱེད་པའིི། །རབ་

རྨོངོས་བདག་ལ་བརྩོ་ེབའི་ིདུས་ལ་བབས། །ངོེས་པར་ལེགས་པའི་ིག་ོའིཕངོ་སྨོོས་ཅ་ི

དགོས། །ལམ་གྱི་ིརྟེེན་དུ་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་ཡོི། །མཐ་ོརིས་ཙམ་ཡོངོ་ཐོབ་པའི་ི

གདངེོས་མདེ་པ། །བདག་ལ་ཁྱེདེ་ཀྱིསི་བཏངོ་སྙིམོས་མཛིད་ལགས་སམ། །མཐ་ོརསི་

དཔལ་དངོ་ལྡན་པའི་ིལུས་ཐོབ་ཀྱིངོ༌། །གསུངོ་རབ་ཚུལ་བཞིན་འིབྱེད་པའི་ིཤེེས་རབ་

ཀྱིིས། །མ་ནོར་ལམ་བཟངོ་རྙིེད་པར་མ་གྱུར་ན། །སླར་ཡོངོ་འིཁོར་བའི་ིརྒྱ་མཚ་ོཉིད་

དུ་ལྟུངོ་། །ད་ེཕྱོིར་གཏ་ིམུག་མུན་པའི་ིསྨོག་ཆེེན་གྱིིས། །ཡུན་རིངོ་དུས་སུ་བསྒྲིིབས་
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པས་བློངོ་དོར་གནས། །ཇོ་ིབཞིན་འིབྱེད་ལ་ཀུན་ནས་འིཐོམས་གྱུར་པ། །བདག་ལ་

ཤེསེ་རབ་སྒྲིནོ་མ་ེསྩལ་དུ་གསལོ། །

རབ་འིབར་ལྕགས་ཀྱི་ིས་གཞིར་མ་ེལྕེས་སྲོེག་ཅིངོ་ལུས་ལ་མཚོན་ཆེའི་ིཆེར་པ་

འིབབ། །གཤེིན་རྗོེའི་ིསྐྱེེས་བུས་གསལ་ཤེིངོ་ལ་བསྐྱེོན་ཟངོས་ཞུན་ལྡུད་ཅིངོ་ཕུར་བུས་

ལྕ་ེལ་འིདེབས། །གངོས་རིས་བསྐོོར་བའི་ིའིཁྱེག་པའི་ིསྦུབས་ཆུད་བུ་ཡུག་འིཚུབས་

པའི་ིརླུངོ་གིས་བཏབ་པ་ཡོིས། །ལ་ལར་ཆུ་བུར་བརྒྱ་བྱུངོ་ལ་ལར་རྡོོལ་ཞིངོ་ལུས་ན་ི

ཚལ་པ་དུ་མར་གས། །གདོངོ་ན་ིསྐྲས་ཁེབས་ཁ་ན་ིབསྐོམས་ཤེིངོ་ཆུ་ཀླུངོ་མཐོངོ་སྟོ་ེ

བཏུངོ་ཕྱོིར་རྒྱུགས་པ་ན། །རལ་གྲོ་ིམདུངོ་རྣམས་ཐགོས་པའི་ིསྐྱེསེ་བུས་འིགགེས་ཤེངིོ་

ཆུ་ཡོངོ་རྣག་ཁྲག་ཉིད་དུ་མཐོངོ༌། །ཁ་ན་ིཁབ་ཀྱི་ིམིག་ཙམ་ལྦ་བས་མགྲོིན་འིགགས་

ཟས་སྐོོམ་རྙིེད་ཀྱིངོ་སྤྱོོད་མི་ནུས། །ཟོས་ཤེིངོ་འིཐུངོ་རྣམས་འིབར་ནས་ཚིག་ཅིངོ་

བཤེངོ་གཅིས་འིཚ་ོལ་རངོ་ཤེ་བཅད་ད་ེཟ། །རྨོངོས་པའི་ིམུན་ཆེེན་འིཐིབས་པས་ལམ་

དངོ་ལམ་མིན་འིབྱེད་ལ་བློ་ོཡོ་ིནུས་པ་བྲེལ། །གཅིག་ལ་གཅིག་གསོད་ལྷ་མིའི་ིགཞན་

དབངོ་གྱུར་པས་རྡོགེ་དངོ་བཀལོ་བའི་ིསྡུག་བསྔལ་འིབབ། །ལྷ་རྣམས་དཔལ་ལ་འིཁྲུག་

པའིི་ཕྲེག་དོག་མེ་ཆེེན་འིབར་བས་ཡོིད་བདེའིི་གོ་སྐོབས་བཅོམ། །འིཐབ་རྩོོད་ལས་

བྱུངོ་ལུས་བཅད་དྲེལ་ཅིངོ་གཡོ་ོསྒྱུས་བསླད་པས་བདེན་མཐོངོ་སྐོལ་པ་མེད། །ད་ེལྟོར་

མཐོངོ་བ་ལྟོ་ཞོག་ཐོས་ན་ཡོངོ༌། །སྙིིངོ་ལ་འིཇོིགས་སྐྱེེད་སྐྱེ་ིན་ིགཡོའི་བ་ཡོི། །དམྱོལ་

བ་ཡོ་ིདྭགས་དུད་འིགྲོ་ོལྷ་མིན་གྱིི། །གཡོངོ་ས་ཆེེན་པ་ོདག་ཏུ་ལྟུངོ་འིགྱུར་བའིི། །དམ་

པས་སྨོད་པའི་ིམ་ིབཟད་སྡེིག་པའི་ིལས། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་བསགས་ཤེིངོ་གསོག་

འིགྱུར་བ། །གཡོངོ་ས་ཆེེན་པོར་མངོོན་ཕྱོོགས་ཉམ་ཐག་བདག །ངོན་འིགྲོོའི་ིའིཇོིགས་
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ལས་སྐྱེོབ་པའིི་དུས་ལ་བབ། །མི་ཡོི་གནས་ནའིངོ་ལོངོས་སྤྱོོད་དབངོ་ཕྱུག་

གིས། །མངོོན་པར་མཐ་ོན་ཉམས་ཀྱི་ིདྭོགས་པ་དངོ༌། །མཐ་ོརིས་ཡོོན་ཏན་འིབྱོར་པས་

ཕོངོས་པ་ན། །འིདོད་བད་ེའིཚོལ་བར་འིགྱུར་བས་ཤེ་ཐངོ་ངོ༌ོ། །བད་ེབར་འིདོད་ནས་

ད་ེཡོ་ིཐབས་བསྒྲུབས་པས། །བད་ེབ་ཐོབ་པ་ད་ེལས་ཆེེས་ལྷག་པའིི། །ལུས་ཀྱི་ིསྡུག་

བསྔལ་སེམས་ཀྱི་ིཡོིད་མ་ིབད།ེ །རྣམ་པ་དུ་མས་ཀུན་ནས་མནར་བར་འིགྱུར། །ལུས་

མཛིེས་རིན་ཆེེན་རྒྱན་གྱིིས་རབ་བརྒྱན་ནས། །ཁངོ་བཟངོ་དགའི་བའི་ིཚལ་དུ་གནས་

བཅས་ཤེིངོ༌། །ཡུན་རིངོ་འིདོད་པའིི་བདེ་ལ་ལོངོས་སྤྱོོད་པ། །མཐོ་རིས་དཔལ་ལ་

རོལ་པའི་ིལྷ་རྣམས་ཀྱིངོ༌། །མ་ིའིདོད་འིཆེ་ིབའི་ིལྟོས་ཀྱིིས་ཟིན་པ་ན། །ཡོིད་འིཕྲེོག་སྙིིངོ་

ལ་གཅགས་པར་གྱུར་པ་ཡོི། །ལྷ་ཡོི་མཛིེས་མ་ཡོིད་འིོངོ་སྐྱེེད་མོས་ཚལ། །བདུད་

རྩོིའིི་ཁ་ཟས་གོས་བཟངོ་མཛིེས་པའིི་རྒྱན། །ལྷ་བུ་གཞོན་ནུ་རྣམས་དངོ་མྱུར་དུ་

བདག །མ་ིའིདདོ་བཞིན་དུ་འིབྲེལ་བར་མཐངོོ་བའི་ིཚ།ེ །གནས་དརེ་སྐྱེསེ་པའི་ིལུས་ཀྱི་ི

བད་ེབ་ལས། །ཆེསེ་ཆེེར་ལྷག་པའི་ིཡོདི་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལ་གྱིསི། །བསྐྱེདེ་པའི་ིམྱོ་ངོན་མ་ེ

ལྕ་ེའིབར་བས་བསྲོེག །ཚ་ེརབས་མངོ་པོར་ལེགས་པར་སྤྱོད་པའི་ིལས། །འིབད་པས་

བསྒྲུབས་པའི་ིའིབྲེས་བུ་སྤྱོད་པས་ཟད། །བག་མདེ་དབངོ་གསི་ངོན་འིགྲོའོི་ིརྒྱུ་བསྒྲུབས་

པས། །སླར་ཡོངོ་ངོན་སངོོ་གནས་སུ་ལྷུངོ་བར་འིགྱུར། །འིདདོ་ལ་འིདུན་པའི་ིརྣམ་རྟེགོ་

གནོད་སེམས་མེད། །གཉིད་དངོ་ཡོིད་ལ་གདུངོ་བའི་ིསྤྱོོད་པ་སྤངོ༌། །ལུས་དངོ་སེམས་

ལ་གནོད་པའིི་སྡུག་བསྔལ་བྲེལ། །ཏིངོ་འིཛིིན་སྟོོབས་ཀྱིིས་ཡུན་རིངོ་བདེར་གནས་

པ། །གཟུགས་དངོ་གཟུགས་མེད་ལྷ་ཡོ་ིགནས་ཐོབ་ཀྱིངོ༌། །འིདུ་བྱེད་སྡུག་བསྔལ་

འིཆེིངོ་ལས་མ་གྲོོལ་བས། །སྔོན་གྱི་ིཏིངོ་འིཛིིན་འིཕེན་པ་ཟད་པ་ན། །ཕྱོིར་ཡོངོ་འིོག་
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ཏུ་ལྷུངོ་ནས་བརྒྱུད་མར་འིཁོར། །ད་ེལྟོར་འིཁོར་བའི་ིགཙ་ོབ་ོལྷ་མ་ིཡོངོ༌། །སྐྱེ་ེའིཆེ་ིན་

དངོ་རྒོ་ལ་སོགས་པ་ཡོི། །སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོས་སྲོིད་པའིི་མཚོར་ཁྱེེར་ནས། །སྲོིད་

པའིི་བདེ་ལ་ཆེགས་པར་མི་རིགས་མོད། །འིོན་ཀྱིངོ་སྲོིད་པས་བློ་ོམིག་བསྒྲིིབས་པ་

ཡོིས། །སྡུག་བསྔལ་བད་ེབར་འིཛིིན་པའི་ིལོག་ཤེེས་ཅན། །ཕྱོིན་ཅ་ིལོག་ག་ིརྟེོག་པས་

བསྒྲིབིས་པ་བདག །སྲོདི་པའི་ིཆུ་བ་ོཆེ་ེལས་བསྒྲིལ་དུ་གསལོ། །

འིདོད་པའིི་འིདམ་དུ་བྱིངོ་བས་ཐར་པའིི་ལམ་ལས་གོལ། །མ་རིག་ཐིབས་

པོར་ཞུགས་པས་ཤེེས་རབ་མིག་དངོ་བྲེལ། །སྤྲིོས་པའིི་གཟེབ་ཏུ་ཚུད་པས་འིཁོར་

བའིི་བཙོན་རར་བཅིངོས། །ལས་ཀྱིིས་མནར་བ་བདག་ནི་ཁྱེོད་ཀྱིི་ཐུགས་རྗོེའིི་

གནས། །འིཇོིགས་རུངོ་འིཁོར་བའི་ིགཡོངོ་ས་འིགེགས་པ་ལ། །དྲེ་ིམེད་མངོ་དུ་ཐོས་

ལ་བརྟེེན་པ་ཡོ།ི །ཚུལ་བཞིན་དཔྱོད་པའི་ིརྣམ་དག་རིགས་སྟོོབས་ཀྱིིས། །མཐའི་ཡོས་

གསུངོ་རབ་རྣམས་ཀྱིི་དྲེངོ་ངོེས་ཚུལ། །ཇོི་བཞིན་འིབྱེད་ལ་གཞན་དྲེིངོ་མི་འིཇོོག་

པའིི། །མཁས་པའིི་གོ་འིཕངོ་ངོེས་པར་རྙིེད་དགོས་ཀྱིངོ༌། །རྒྱལ་བའིི་དགོངོས་པ་

ཕྲེ་མོ་སྨོོས་ཅི་དགོས། །འིཇུག་ལྡོག་གནས་ནི་ཤེིན་ཏུ་རགས་པ་ལའིངོ༌། །བདག་

གི་བློོ་མིག་ཆེེས་ཆེེར་གསལ་མ་གྱུར། །ད་དུངོ་རབ་རྨོངོས་དགྲོ་འིདིས་བདག་གི་

སྙིིངོ༌། །རིངོ་དུ་བསྒྲིིབས་ན་གྲོོལ་བའི་ིསྐོབས་མེད་པ། །ཚུལ་འིད་ིདགོངོས་ལ་སྙིིངོ་ག་ི

མུན་པ་སལེ། །རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲོས་སྤྱོན་སྔར་རགི་གནས་ལ། །མངོ་ཐོས་རྒྱ་མཚསོ་སྐྱེ་ེ

བ་དུ་མ་རུ། །ཡོངོ་ཡོངོ་སྦྱོངོས་པའི་ིབག་ཆེགས་ལགེས་སད་པ། །འིགྲོ་ོལ་ལམ་བཟངོ་

མཚོན་པའི་ིམིག་གཅིག་པུ། །སྔོན་གྱི་ིདམ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཡོལ་བར་དོར། །ད་ེཕྱོིར་

མགོན་དངོ་བྲེལ་བའིི་ཕོངོས་པ་བདག །ཕྱོོགས་རྣམས་བསླད་པའིི་འིགྲོོན་པོ་བཞིན་
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གྱུར་པས། །བརྩོ་ེཆེེན་ཁྱེོད་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའི་ིདུས། །ཡོངོ་དངོ་ཡོངོ་དུ་གུས་པས་

བསྟོེན་པའི་ིསྐྱེབས། །བྱམས་པ་བྱམས་པས་འིགྲོ་ོབ་སྒྲིོལ་བ་ཁྱེོད། །མྱུར་བ་མྱུར་བར་

བྱནོ་ནས་བདག་ག་ིན།ི །སྐྱེ་ེབ་སྐྱེ་ེབར་ཐགེ་མཆེགོ་བཤེེས་གཉེན་མཛིདོ། །རྟེག་ཏུ་བརྩོ་ེ

བས་ལུས་ཅན་མཐའི་དག་ལ། །རྒྱུན་མ་ིའིཆེད་པ་གཟིགས་པ་ཁྱེོད་དྲུངོ་དུ། །གངོ་ག་ི

ཡོནོ་ཏན་དྲེན་པས་དངོ་བའི་ིཡོདི། །ཉནི་ར་ེབཞནི་དུ་སླབོ་པར་བགྱིསི་ན་ཡོངོ༌། །གནས་

ཀྱིིས་བསྐོལ་ཞིངོ་སླར་ཡོངོ་དབེན་པའིི་རོ། །རབ་ཏུ་མྱོོངོ་ཕྱོིར་ཐག་རིངོ་གནས་སུ་

ནི། །འིཇུག་པར་འིདོད་པས་ལུས་ཀྱིིས་བགྲོོད་མ་ནུས། །དེས་ན་བསོད་ནམས་ཞིངོ་

ག་ིདམ་པ་ཁྱེོད། །མཉེས་པར་བགྱི་ིསླད་ལྷག་བསམ་དག་པ་ཡོིས། །རིན་ཆེེན་ས་ལ་ེ

སྦྲམ་དངོ་ལྷ་ཡོི་དར། །དགེ་སྦྱོོངོ་རྣམས་ལ་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་ཡོི། །ཆེོས་གོས་

གསུམ་དངོ་གསིལ་བྱེད་དྲེངོ་སྲོོངོ་སྣོད། །གཞན་ཡོངོ་ཏིངོ་འིཛིིན་སྨོོན་ལམ་གྱིིས་སྤྲུལ་

པའིི། །བཀོད་ལེགས་ཡོིད་འིཕྲེོག་མཆེོད་པ་ནམ་མཁའིི་ཁྱེོན། །ཡོོངོས་སུ་བཀངོ་

སྟོ་ེརྐོངོ་གཉིས་གཙ་ོབ་ོལ། །ཞེན་མེད་མ་ཆེགས་བློ་ོཡོིས་དབུལ་བར་བགྱིི། །ད་ེལས་

འིོངོས་པའི་ིརབ་དཀར་དག་ེབའི་ིཚོགས། །གངོ་དེས་སྲོིད་པར་ཡུན་རིངོ་འིཁྱེམས་པ་

ན། །སྡུག་བསྔལ་བྱ་ེབས་མནར་ཞིངོ་བད་ེབས་ཕོངོས། །མ་ལུས་འིགྲོ་ོབའི་ིསྐྱེབས་སུ་

བདག་གྱུར་ཅིག །འིཇོིག་རྟེེན་འིདྲེེན་པའི་ིག་ོའིཕངོ་དམ་པ་ལ། །རེག་པར་མ་གྱུར་སྐྱེ་ེ

བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཚངོས་སྤྱོོད་ཡོོངོས་སུ་དག་པའི་ིརབ་བྱུངོ་རྟེེན། །རྙིེད་ནས་ཐེག་

མཆེོག་རིགས་ན་ིསད་པར་ཤེོག །བཟོད་ལྡན་དྲེངོ་ཞིངོ་གྱི་གྱུ་མེད་པ་དངོ༌། །མ་ཞུམ་

སྙིིངོ་སྟོོབས་ཤུགས་དྲེག་དད་པ་དངོ༌། །གུས་དངོ་རྟེག་ཏུ་སྦྱོོར་བའིི་བརྩོོན་འིགྲུས་

དངོ༌། །རྣམ་དཔྱོད་ཤེེས་རབ་ཕུལ་བྱུངོ་ཐོབ་པར་ཤེོག །རྒྱལ་བའི་ིདགོངོས་པ་རྣམ་
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དག་རིགས་སྟོོབས་ཀྱིིས། །ཇོ་ིབཞིན་རྙིེད་ནས་རངོ་གིས་དགོངོས་པ་ལྟོར། །བརྩོ་ེབས་

དྲེངོས་པའི་ིཐབས་མཁས་སྤྱོོད་པ་ཡོིས། །གཞན་ལ་སྟོོན་ལ་མཁས་པའི་ིམཐར་སོན་

པའིི། །བཤེེས་གཉེན་བསྟོེན་ནས་མངོ་ཐོས་རྒྱ་མཚ་ོལ། །རིངོ་དུ་སྦྱོངོས་པས་ཐ་ེཚོམ་

ཀུན་བཅད་ནས། །ཐོས་པའི་ིདོན་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབས་པ་ཡོིས། །བད་ེབར་

གཤེེགས་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པར་ཤེོག །ཐུབ་པས་བཅས་པའི་ིམཚམས་ལས་

མ་ིའིདའི་ཞིངོ༌། །རྒྱལ་བའི་ིགདུངོ་འིཚོབ་དག་ེབའི་ིབཤེེས་ལ་གུས། །དབངོ་པ་ོརབ་རྣ་ོ

ལོག་སྒྲུབ་སྐྱེོན་དངོ་བྲེལ། །ཡོོངོས་སུ་དག་པའི་ིའིཁོར་དངོ་ལྡན་པར་ཤེོག །ནག་པོའི་ི

ཕྱོོགས་ཀྱིིས་ཡོིད་ནི་བསྐྱེོད་པ་ཡོིས། །ཚོགས་པའིི་ཆེོས་སྤྱོོད་དགའི་སྟོོན་མྱོོངོ་བའིི་

གེགས། །བདུད་ཀྱི་ིགཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ིསྡེིག་གྲོོགས་དངོ༌། །སྐོད་ཅིག་ཙམ་ཡོངོ་ཕྲེད་

པར་མ་གྱུར་ཅིག །ཐུབ་དབངོ་རྗོེས་སུ་གུས་པས་སློབ་པའི་ིཚ།ེ །རླབས་ཆེེན་སྤྱོོད་པ་

རྫོོགས་པར་བྱེད་པའི་ིགེགས། །སྐོལ་བ་ངོན་པའི་ིརྗོེས་འིགྲོ་ོབདུད་ཀྱི་ིལས། །བར་དུ་

གཅོད་པའི་ིམིངོ་ཡོངོ་མེད་པར་ཤེོག །གངོ་དངོ་ལྡན་ན་དམ་པར་དགའི་བྱེད་པ། །དག་ེ

སྦྱོོངོ་རྒྱན་དུ་འིདྲེེན་པས་བསྔགས་པ་ཡོི། །བྱངོ་ཆུབ་སྤྱོོད་པའིི་རྗོེས་སུ་མཐུན་པའིི་

རྐྱོེན། །མ་ལུས་ཐོགས་པ་མེད་པར་འིགྲུབ་པར་ཤེོག །བྱངོ་ཆུབ་སྤྱོོད་ཚ་ེགདུལ་བྱའི་ི

གནས་ཀུན་ཀྱིངོ་། །རྣམ་དག་བསླབ་པས་བསྡེམས་པའི་ིརབ་བྱུངོ་ལ། །འིགོད་ཅིངོ་ད་ེ

ལ་འིོས་པའི་ིཡོ་ོབྱད་རྣམས། །བསམས་པ་ཙམ་གྱིིས་མ་ལུས་སྩོལ་བར་ཤེོག །དེངོ་

ནས་བརྩོམས་ཏ་ེཚ་ེརབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་ངོག་ཡོིད་ཀྱིིས་རྩོོམ་པ་གངོ་བགྱིིས་

པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐའི་ཡོས་འིགྲོོ་བ་ལ། །གནས་སྐོབས་ཀུན་ཏུ་ཕན་པའིི་

རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །བུ་སྡུག་ཤེ་ིབའི་ིདུས་ཀྱི་ིམ་བཞིན་དུ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱིིས་མནར་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སྨད་ཆོ།

 29 

བའི་ིའིགྲོ་ོབ་ཀུན། །རྟེག་ཏུ་ཡོིད་ལ་གཅགས་པའི་ིབརྩོ་ེབ་ཡོིས། །བདོག་པ་ཐམས་ཅད་

ད་ེལ་གཏོངོ་བར་ཤེགོ །མསོ་སྤྱོདོ་ས་ཡོ་ིདྲེ་ིམ་སྦྱོངོོ་བ་ན། །འིདས་དངོ་མ་འིངོོས་ད་ལྟོར་

བྱུངོ་བ་ཡོ།ི །ཚུ་རལོ་མཐོངོ་བའི་ིརྒྱལ་སྲོས་ནངོ་ན་བདག །གསརེ་གྱི་ིས་འིཛིནི་དབུས་

ན་ལྷུན་པ་ོབཞིན །སྤྱོན་དངོ་མངོོན་ཤེེས་མངོ་དུ་ཐོས་པ་སོགས། །ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱིིས་

རབ་ཏུ་མཐ་ོབ་དངོ༌། །བྱིས་པའིི་རྒུད་པ་ཀུན་ལས་འིདས་གྱུར་ཏེ། །གཞན་དྲེིངོ་མི་

འིཇོོག་སྤོབས་པ་ཐོབ་པར་ཤེོག །རྒྱལ་སྲོས་འིཕགས་པའི་ིས་ལ་སློབ་པ་ན། །སར་

གནས་དཔའི་བོ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡོོངོས་སུ་གཤེེགས་པ་རྣམས་ཀྱིི་

ཁྲོད་ན་བདག །བྱ་ལམ་བགྲོོད་ལ་འིདབ་བཟངོ་དབངོ་པ་ོབཞིན། །རྒྱལ་སྲོས་གཞན་

གྱིིས་དཔག་པར་དཀའི་བ་ཡོ།ི །ཤེིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེེའི་ིཤེེས་བྱའི་ིགནས་རྣམས་ལ། །དྲེ་ིམེད་

མཁྱེེན་པ་ཐོགས་པ་མེད་འིཇུག་ཅིངོ༌། །རླབས་ཆེེན་སྤྱོོད་པའི་ིགཏེར་དུ་འིགྱུར་བར་

ཤེོག །ད་ེལྟོར་སྤྱོད་པའི་ིའིབྲེས་བུ་གྲུབ་པ་ན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིསྐུ་དངོ་

ཞངིོ༌། །འིཁརོ་དངོ་མཛིད་པ་སྐུ་ཚ་ེསྨོནོ་ལམ་རྣམས། །གངོ་ཡོནི་གཅིག་ཏུ་བསྡེམོས་པ་

ད་ེདག་ཀུན། །ཐབས་མཁས་སྤྱོོད་པས་ཡོོངོས་སུ་རྫོོགས་གྱུར་ནས། །རིངོ་ནས་ཡོིད་

ལ་བརྣགས་པའི་ིའིགྲོ་ོབ་འིདི། །དམ་ཆེོས་བདུད་རྩོིའི་ིཆེར་ཆེེན་ཕབ་པ་ཡོིས། །སྐོད་

ཅགི་གཅགི་ལ་བདག་གསི་སྒྲིལོ་བར་ཤེགོ །

ལྷ་དངོ་བཅས་པའི་ིའིཇོིག་རྟེེན་ཀུན་གྱི་ིསྐྱེབས་གཅིག་པུ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགོན་པ་ོལ་སྨྲ་ེསྔགས་ཀྱི་ི

སྒོ་ོནས་བསྟོོད་པ་ཚངོས་པའི་ིཅོད་པན་བྱ་བ་འིདི་ནི་མངོ་དུ་ཐོས་པའིི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པའིི་

དཔལ་གྱིསི་ལྷ་ོབྲེག་སྟོདོ་ར་ིཉ་ིཤེར་གྱི་ིདབནེ་གནས་སུ་སྦྱོར་བ་དག་ེལགེས་སུ་གྱུར་ཅགི ། །།
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 ༄༅། །འིཇོམ་དབྱངོས་བསྟོདོ་སྤྲིནི་རྒྱ་མཚོ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རིངོ་ནས་གོམས་པའིི་ཐུགས་རྗོེའིི་ཆེབ་ཀྱིིས་རངོ་བདེ་འིདོད་པའིི་

ཡོིད་ཀྱི་ིམ་ེདཔུངོ་བཅིལ། །ཟབ་མོའི་ིརངོ་བཞིན་ཇོ་ིབཞིན་གཟིགས་པས་ཀུན་ཏུ་རྟེོག་

པའི་ིསྤྲིོས་པའི་ིདྲེ་བ་བཅད། །ཉིད་ཀྱིིས་གཟིགས་གངོ་འིགྲོ་ོལ་བསྐྲུན་ཕྱོིར་གཞན་ཕན་

ཁུར་ཆེེན་སྐྱེ་ོམེད་ཐུགས་ཀྱིིས་འིཁྱེེར། །ལྷག་པའི་ིལྷ་དེར་ཡོིད་གཏད་དད་པའི་ིརླུངོ་

གིས་བསྐྱེོད་པའི་ིབསྟོོད་ཚིག་མ་ེཏོག་ལ། །ཉིན་བྱེད་འིཆེར་ཀའི་ིམདངོས་ཀྱིིས་རབ་

འིཁྱུད་པའི།ི །ལྷུན་སྟུག་གསེར་གྱི་ིར་ིབོའི་ིངོོས་བཞིན་དུ། །དམར་སེར་འིོད་ཀྱི་ིཕུངོ་པ་ོ

ལྷམ་མ་ེབ། །འིཇོམ་དབྱངོས་མཁྱེེན་པའི་ིགཏེར་ཁྱེོད་ཡུད་ཙམ་དགོངོས། །མ་ལུས་

ཞིངོ་དུ་འིབད་པས་བཙལ་ན་ཡོངོ༌། །ཁྱེོད་ལས་གཞན་པའི་ིསྐྱེབས་བཟངོ་མ་མཆེིས་

པས། །བདག་ཡོིད་ཁྱེོད་ཀྱི་ིརྗོེས་སུ་ཕྱོོགས་པ་ནི། །ཉ་ིམས་གདུངོས་པའི་ིགླེངོ་ཆེེན་

པད་མཚོར་བཞིན། །ད་ེཕྱོིར་ཁྱེོད་ཀྱི་ིཡོོན་ཏན་བརྗོོད་ལ་བདག །ཡོིད་ལ་ར་ེབ་སྐོོངོ་

བར་བྱདེ་པ་ཡོ།ི །གཏངོོ་བས་མཛིསེ་པའི་ིསྦྱོནི་བདག་མཐངོོ་བ་ན། །འིབྱརོ་པས་དམན་

པའི་ིསློངོ་མ་ོབ་བཞིན་གྱུར། །ཁྱེོད་སྐུ་ར་ིདབངོ་ཇོ་ིབཞིན་མཐ་ོཞིངོ་དྲེངོ༌། །ནྱ་གྲོོའི་ིལྗོོན་

པ་ལྟོར་རྒྱས་ཆུ་ཞེངོ་གབ། །བཙ་ོམའི་ིགསེར་ལྟོར་དག་ཅིངོ་གསལ་བ་ཡོི། །པགས་

པའི་ིམདོག་ན་ིལེགས་ཤེིངོ་སྲོབ་ལ་འིཇོམ། །རྒྱལ་མཚན་ཏོག་ལྟོར་སྤྱོ་ིགཙུག་གནས་

སུ་ནི། །རིངོ་འིཇོམ་གནག་ལ་སྣུམ་པའི་ིརལ་པ་ཡོི། །ཐོར་ཅོག་མཛིེས་པར་བཅིངོས་

པའིི་ཟར་བུ་ནི། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་ཅུངོ་ཟད་གཡོོན་དུ་འིཕྱོངོ༌། །རིན་ཆེེན་རྩོེ་ཕྲེན་

རྣམས་ཀྱིིས་མཛིེས་བྱས་པའིི། །དབྱིབས་ལེགས་གདུགས་བཞིན་ཀུན་ནས་རྒྱས་

པའི་ིདབུ། །སྐྲ་མཚམས་མཐ་ོབ་ལེགས་པར་ཕྱོེད་པ་ཡོི། །དཔྲལ་བའི་ིདབྱེས་ན་ིཟློ་བ་
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རྒྱས་པ་བཞནི། །ཀུན་ད་དུངོ་དངོ་པདྨའི་ིརྩོ་བ་ལྟོར། །དཀར་གསལ་གཡོས་སུ་འིཁྱེལི་

ལགེས་ར་ིམ་ོཅན། །དག་པའི་ིདངུལ་གྱི་ིའིབུར་དངོ་འིདྲེ་བ་ཡོ།ི །དྲེ་ིམདེ་མཛིདོ་སྤུ་སྨོནི་

མའི་ིདབུས་ན་མཛིེས། །ཁ་དགོ་ནག་ཅིངོ་ཅུངོ་ཟད་གུག་པ་ཡོ།ི །འིཇོམ་སྣུམ་སྤུ་མཉམ་

སྨོནི་ཚུགས་རངིོ་པ་ོཅན། །སྟུག་ཅངིོ་འིཇོམ་ལ་མ་འིཛིངིོས་སྒྲིགི་ལགེས་པ། །ཁྱུ་མཆེགོ་

བཞིན་དུ་རྫོ་ིམ་ཡོིད་དུ་འིོངོ༌། །ཨུཏྤལ་མཐིངོ་ཁའི་ིའིདབ་མ་ཇོ་ིབཞིན་དུ། །སྤྱོན་དཀྱུས་

རིངོ་པ་ོཅུངོ་ཟད་ཟུམ་པ་ཡོི། །དཀར་ནག་ཆེ་རྣམས་མ་འིདྲེེས་མཛིེས་པ་ནི། །འིདམ་

སྐྱེེས་འིདབ་མ་ཀུན་ནས་དྭངོས་པ་བཞིན། །རིམ་པར་འིཚམ་ཞིངོ་ཀུན་ཏུ་མཐ་ོབའིི་

ཤེངོས། །བིམ་པ་ལྟོར་དམར་ཡོིད་དུ་འིོངོ་བའི་ིམཆུ། །དཀར་ཞིངོ་ཚད་མཉམ་ཐགས་

བཟངོ་བཞི་བཅུའིི་ཚེམས། །འིགྲོམ་པ་ཟླུམ་རྒྱས་རི་དྭགས་རྒྱལ་པ་ོབཞིན། །སྲོབ་

མཉེན་རོ་མཆེོག་མྱོོངོ་བའིི་ལྗོགས་ཀྱིིས་ནི། །ཞལ་གྱིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཀུན་ཏུ་ཁེབས་

པར་མཛིད། །སྙིན་ཤེལ་བཟངོ་པ་ོརིངོ་དུ་འིཕྱོངོ་བའི་ིརྩོེར། །རིན་ཆེེན་དུ་མས་སྤྲིས་

པའི་ིརྣ་ཆེ་གཡོ།ོ །གཟ་ིའིདོ་འིཁྱུག་པའི་ིརནི་ཆེནེ་ཕྲེངེོ་བའི་ིརྒྱན། །གངོ་དུ་འིཕྱོངོ་བའི་ིདྲེ་ི

མེད་མགྲོིན་པ་ན།ི །མཛིེས་པའི་ིགསེར་གྱི་ིབུམ་པའི་ིམགྲོིན་པ་བཞིན། །རྩོ་ཡོ་ིདྲེ་བ་མ་ི

མངོནོ་ཟླུམ་ཞངིོ་རྒྱས། །ཕྱོག་ཞབས་བལོ་དངོ་ཕྲེག་གོངོ་ལྟོག་པའི་ིཕྱོགོས། །ཡོོངོས་སུ་

གངོ་བས་མ་ིམཉམ་མདེ་པའི་ིསྐུ། །གདོངོ་ལྔ་པ་བཞནི་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའི་ིསྟོདོ། །ལྷུན་

པོའི་ིངོོས་ལྟོར་རབ་ཏུ་ཡོངོས་པའི་ིབྲེངོ༌། །དཔུངོ་པའི་ིམག་ོན་ིལེགས་པར་ཟླུམ་པའི་ི

ཕྱོག །གླེངོ་པོའི་ིརྒྱལ་པོའི་ིསྣ་ལྟོར་རིངོ་ཞིངོ་མཛིེས། །ཉ་ིཤུའི་ིསོར་མ་ོམཛིེས་པའི་ིདྲེ་བ་

ཡོསི། །ལགེས་པར་སྦྲལེ་བ་ངོངོ་པའི་ིརྒྱལ་པ་ོབཞནི། །མདགོ་སྣུམ་དམར་བའི་ིམདངོས་

ཆེགས་སེན་མོ་ཡོི། །ཕྲེེངོ་བས་རབ་ཏུ་དངོར་བའིི་སོར་མོ་ནི། །དཔག་བསམ་
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ཡོལ་འིདབ་གཞོན་ནུའིི་ལྕུག་ཕྲེན་ལྟོར། །རིངོ་ཞིངོ་རྒྱས་ལ་འིཇོམ་ཞིངོ་གཞོན་ཤེ་

ཆེགས། །གསལ་ཞིངོ་རྫོོགས་ལ་སོ་སོར་མ་འིདྲེེས་པའིི། །རྩོིབས་སྟོོངོ་ལྡན་པའིི་

གསརེ་གྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོམཆེགོ །ཕྱོག་དངོ་ཞབས་ཀྱི་ིམཐལི་ན་བཀྲོ་བ་ན།ི །རྒྱ་ལས་རྒྱ་ཡོ་ི

འིབུར་ན་ིགསལ་བ་བཞིན། །དཔུངོ་རྒྱན་གདུ་བུས་མཛིེས་པར་བྱས་པ་ཡོ།ི །གཡོས་

པའིི་ཕྱོག་ན་དངོོས་འིཛིིན་འིཁྲི་ཤེིངོ་གི །ལྗོོན་པ་དྲུངོས་ནས་གཅོད་པའིི་རལ་གྲོི་

ན།ི །འིབར་བའི་ིའིདོ་ཀྱི་ིདྲེ་བ་འིགྱིདེ་པ་བསྣམས། །ཞ་ིསྒོ་ོགཉསི་སུ་མདེ་པའི་ིརྟེནེ་འིབྲེེལ་

ལམ། །མ་ལུས་གསལ་བར་སྟོོན་པའི་ིགླེེགས་བམ་མཆེོག །ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའི་ིལྟོ་ེབར་

གནས་པ་ཡོི། །སྡེོངོ་བུ་གཡོོན་པའིི་ཕྱོག་གིས་ཐུགས་ཀར་འིཛིིན། །རབ་འིབྱམས་

ཚོན་གྱིིས་ཁ་བསྒྱུར་སྲོབ་ལ་འིཇོམ། །སྣ་ཚོགས་དར་གྱིི་སྨོད་གཡོོགས་གཡོོ་

བའིི་སྟོེངོ༌། །སིལ་སིལ་སྒྲི་སྒྲིོག་གསེར་གྱིི་འིོག་པག་གིས། །ཡོིད་འིོངོ་སྐོེད་སྐོབས་

ཀུན་ནས་མཛིེས་པར་བསྡེམས། །རྟེ་མཆེོག་བཞིན་དུ་གསངོ་གནས་སྦུབས་སུ་

ནུབ། །འིཇོམ་ཞིངོ་ཕྲེ་བ་བ་སྤུའི་ིཚོགས་རྣམས་ནི། །ཟློ་མེད་ར་ེརེར་བྱུངོ་ནས་གཡོས་

ཕྱོོགས་སུ། །རིམ་གྱིིས་འིཁྱེིལ་ནས་སྐུ་ལ་གྱིེན་དུ་ཕྱོོགས། །བགས་ཀྱིིས་ཕྲེ་ཞིངོ་

ཟླུམ་པའི་ིབྱིན་པ་ལེགས། །ཞབས་ཀྱི་ིམཁྲིག་མ་ལོངོ་བུའི་ིའིབུར་གྱིིས་དབེན། །རུས་

སྦལ་ལྟོོ་བཞིན་ཞབས་མཐིལ་ཀུན་ནས་མཉམ། །ཞབས་ཀྱིི་བཞི་ཆེ་ཕྱོིར་འིཕགས་

རྟེིངོ་པ་ཡོངོས། །འིདབ་དྲུག་པད་དཀར་དམར་སེར་ལྟོེ་བའིི་སྟོེངོ༌། །དཀྱིིལ་འིཁོར་

ཡོོངོས་རྫོོགས་རྒྱུ་སྐོར་བདག་པོའི་ིགདན། །གངོ་དེར་སྒྲི་ལྡན་གདུ་བུས་མཁྲིག་

མའི་ིཕྱོོགས། །མཛིེས་པའི་ིཞབས་གཉིས་རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱེིལ་ཀྲུངོ་མཛིད། །བསོད་ནམས་

ཚོགས་རབ་རབ་འིབྱམས་རྒྱུ་ལས་འིཁྲུངོས་པའི་ིསྐུ་མཆེོག་མཆེོག་ཏུ་མཛིེས་པ་ཁྱེོད་
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ཀྱི་ིསྐུ། །ནམ་མཁའི་ིམཐས་གཏུགས་གཏུགས་པ་མེད་པའི་ིཞིངོ་མཆེོག་ཀུན་ཏུ་དུ་མའི་ི

འིགྲོ་ོལ་མིག་འིཕྲུལ་བཞིན། །ལ་ལར་བལྟོམས་ཤེིངོ་ཞིངོ་གཞན་དུ་ཡོངོ་བྱངོ་ཆུབ་ཚུལ་

སྟོོན་སྟོོན་པ་ཁྱེོད་ཀྱིི་སྐུ་ཡོི་ནི། །བཀོད་པ་མཆེོག་འིདི་འིདི་དངོ་གཞན་དུ་མ་ལུས་

འིགྲོ་ོཀུན་ཀུན་མཁྱེེན་གྱུར་ཀྱིངོ་བརྗོོད་མ་ིནུས། །ལ་ིཁྲིའི་ིརྒྱ་མཚོར་རྟེ་བདུན་འིོད་སྟོོངོ་

ལྷུངོ་བ་བཞིན། །ལྟོ་བས་མ་ིངོོམས་འིོད་དཔུངོ་ཕྱོོགས་བཅུར་འིཕྲེ་ོབའི་ིསྐུ། །གངོ་ད་ེ

ཅུངོ་ཟད་བསྟོོད་པའི་ིབསོད་ནམས་ད་ེཡོིས་བདག །འིཇོམ་དབྱངོས་སྐུ་མཛིེས་མིག་ག་ི

ལམ་དུ་འིབྲེལ་མེད་ཤེོག །ནམ་ཞིག་ཁྱེོད་སྐུ་མཐོངོ་བར་གྱུར་མ་ཐག །སྲོིད་པར་རིངོ་

དུ་འིཁྱེམས་པས་དུབ་པ་བདག །ལོག་པའི་ིལམ་དུ་སོངོ་བའི་ིམ་རུངོས་ཡོིད། །བྱངོ་

ཆུབ་སམེས་ཀྱི་ིདབངོ་དུ་འིགྱུར་བར་ཤེགོ །གཞན་ཡོངོ་གཟུངོས་དངོ་མངོོན་ཤེསེ་རྣམ་

ཐར་སྒོ།ོ །མུ་མཐའི་མེད་པའི་ིཏིངོ་འིཛིིན་ཚོགས་ཐོབ་ནས། །ཞིངོ་ཁམས་བྱ་ེབར་རྒྱལ་

རྣམས་བལྟོ་བའི་ིཕྱོིར། །དཔག་མེད་ལུས་ཀྱི་ིབཀོད་པ་སྟོོན་པར་ཤེོག །དེར་ན་ིམངོ་

དུ་ཐསོ་པའི་ིམཐར་སནོ་ཏ།ེ །མཐའི་ཡོས་འིགྲོ་ོབ་ཆེསོ་ཀྱིསི་ཚམི་བྱས་ནས། །རངིོ་པརོ་

མ་ིཐོགས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིགཙོ། །ངོག་ག་ིདབངོ་པོའི་ིསྐུ་མཆེོག་ཐོབ་པར་ཤེོག །རྗོ་ེ

བཙུན་འིཇོམ་པའི་ིདབྱངོས་ལ་བསྟོོད་པ་འིཇོམ་དབྱངོས་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་ིབསྟོོད་

སྤྲིནི་རྒྱ་མཚ་ོལས་སྐུ་ལ་བསྟོདོ་པའི་ིསྐོབས་ཏ་ེདངོ་པོའི།ོ། །།

འིོད་སྟོོངོ་ཟེར་གྱིིས་ཕྱོེ་བའིི་གུར་ཀུམ་གཟུགས། །དྭངོས་པའིི་མེ་ལོངོ་དཀྱིིལ་

ན་གསལ་བ་བཞིན། །འིགྱིིངོ་ལེགས་དབངོ་པོའི་ིགཞུ་བཞིན་རབ་བཀྲོ་བ། །འིཇོམ་

པའིི་དབྱངོས་ཀྱིིས་ངོག་གི་དབངོ་ཕྱུག་སྩོལ། །ཕྱོོགས་བཅུའིི་ཞིངོ་ཀུན་ཀུན་ནས་

འིགེངོས་པའིི་སྒྲི་སྐོད་སྐོད་ཀྱིི་དབྱེ་བ་མཐའི་ཡོས་པ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ཡོིད་ཡོིད་
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དངོ་མཐུན་པར་ཚིམ་བྱེད་བྱེད་པོའི་ིགདངོས་ཀྱིངོ་ཟིལ་གནོན་པ། །ཁྱེོད་ཀྱིི་གསུངོ་

དབྱངོས་དབྱངོས་ཀྱི་ིངོ་རོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་འིཁོར་བ་སྲོིད་དུ་རྒྱུན་ཆེགས་པའིི། །སྙིན་

པའི་ིགསུངོ་གངོ་གངོ་ག་ིརྣ་བའི་ིལམ་དུ་ལྷུངོ་ན་ན་རྒོ་འིཆེ་ིབ་འིཕྲེོག་པར་བྱེད། །གསུངོ་

མཉེན་འིཇོམ་ཞིངོ་ཡོིད་འིོངོ་ཡོིད་དུ་འིཐད། །དག་ཅིངོ་དྲེི་མེད་འིོད་གསལ་སྙིན་ལ་

འིཇོེབས། །མཉན་པར་འིོས་ཤེིངོ་མ་ིཚུགས་སྙིན་ཞིངོ་དུལ། །མ་ིརྩུབ་མ་ིབརླངོ་རབ་

འིདུས་རྣ་བར་སྙིན། །ལུས་སེམས་སྙིིངོ་ནི་ཚིམ་བྱེད་དགའི་བདེ་བསྐྱེེད། །གདུངོ་

མེད་ཀུན་ཏུ་ཤེེས་བྱེད་རྣམ་རིག་བྱ། །རྣམ་གསལ་དགའི་བྱེད་མངོོན་པར་དགའི་བྱེད་

ཅིངོ༌། །ཀུན་ཤེེས་བྱེད་ཅིངོ་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱེད། །རིགས་ཤེིངོ་འིབྲེེལ་ལ་ཟློོས་པའི་ི

སྐྱེོན་དངོ་བྲེལ། །སེངོ་ག་ེགླེངོ་ཆེེན་འིབྲུག་དངོ་ལག་འིགྲོོའི་ིདབངོ༌། །དྲེ་ིཟ་ཀ་ལ་པིངོ་ཀ་

ཚངོས་པ་དངོ༌། །ཤེངོ་ཤེངོ་ཏེའུ་དབངོ་པོའི་ིདབྱངོས་ལྟོར་སྙིན། །རྔ་སྒྲི་མ་ཁེངོས་མ་ི

དམའི་ཀུན་རྗོེས་ཞུགས། །ཚིག་ཟུར་ཕྱོིན་ཅིངོ་མ་ཚངོ་མེད་པ་དངོ༌། །མ་ཞུམ་མ་ིཞན་

རབ་དགའི་ཁྱེབ་ཅངིོ་ཆུབ། །རྒྱུན་ཆེགས་འིབྲེལེ་ཞངིོ་སྒྲི་ཀུན་རྫོགོས་པར་བྱདེ། །དབངོ་

པ་ོཀུན་ཚིམ་མ་སྨོད་མ་ིའིགྱུར་ལ། །མ་བརྟེགས་འིཁོར་གྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཡོོངོས་སུ་

གྲོགས། །དུག་གསུམ་སེལ་བྱེད་བདུད་དཔུངོ་ཚར་གཅོད་ཅིངོ༌། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱིི་

མཆེགོ་དངོ་ལྡན་པར་འིབྱུངོ༌། །ད་ེལྟོར་བཞ་ིཡོསི་ལྷག་པའི་ིདྲུག་ཅུའི་ིདབྱངོས། །གསུངོ་

གཅིག་ཉིད་ལའིངོ་མ་ཚངོ་མེད་པར་ནི། །ཇོི་སྲོིད་ནམ་མཁའིི་མཐས་ཁྱེབ་དེ་སྲོིད་

པའིི། །སྐོལ་ལྡན་རྣ་བའི་ིལམ་དུ་བད་ེབ་སྟོེར། །ད་ེཚ་ེཉ་ེབར་གནས་ལ་ཧོ་ཅངོ་ཆེ་ེབར་

མ་ིསྣངོ་རིངོ་ན་གནས་ལ་ཆུངོ་མིན་པར། །སྣ་ཚོགས་ཚོན་དངོ་ཕྲེད་པའི་ིཤེེལ་བཞིན་

གྲོངོས་མདེ་གདུལ་བྱའི་ིརངོ་རངོ་སྐོད་དངོ་མཐུན་པར་ན།ི །སྤྱོ་ིགཙུག་མཛིདོ་སྤུ་མགྲོནི་
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པ་ལ་སོགས་ཁྱེོད་སྐུའི་ིཆེ་ཤེས་ཀུན་ནས་འིབྱུངོ་བར་རབ་སྟོོན་ཀྱིངོ༌། །ད་ེདག་ཀུན་

ལ་རྟེགོ་པ་ཉརེ་ཞ་ིའིད་ིན་ིནམ་མཁས་ཚངོས་དབྱངོས་སྒྲིགོ་ན་མཚནོ་པར་ནུས། །གླེགོ་

དམར་མཛིེས་པའིི་སྐོ་རགས་བཅིངོས་པ་ཡོི། །ཆེར་སྤྲིིན་ནངོ་གི་འིབྲུག་སྒྲི་ཟབ་མོ་

བཞནི། །འིཇོམ་དབྱངོས་གསུངོ་བསྟོདོ་བསདོ་ནམས་འིད་ིཡོསི་བདག །ཁྱེདོ་གསུངོ་རྣ་

བའི་ིལམ་དུ་འིབྲེལ་མེད་ཤེོག །གསུངོ་རྒྱུན་རྣ་བའི་ིབུ་གར་ཞུགས་མ་ཐག །སྐོལ་ལྡན་

རྗོེས་འིཛིིན་ལོག་སྨྲ་ཚར་གཅོད་ཅིངོ༌། །སྡེེབ་ལེགས་ཚིག་གིས་བློ་ོགསལ་ཡོིད་འིཕྲེོག་

པའི།ི །འིཆེད་རྩོོད་རྩོོམ་པའི་ིགནས་རྣམས་མཐར་སོན་ཤེོག །ཐ་དད་འིགྲོ་ོབའི་ིསྐོད་ལ་

ཐགོས་མེད་པའི།ི །ངོསེ་ཚགི་ས་ོས་ོཡོངོ་དག་རགི་པ་མཆེགོ །བད་ེབློག་ཐབོ་ནས་འིགྲོ་ོ

བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི།ི །ཐ་ེཚོམ་གཅོད་པའི་ིམཆེོག་ཏུ་བདག་གྱུར་ཅིག །ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཇོ་ིལྟོར་

རྗོེས་སུ་གདམས་པ་ཡོི། །གསུངོ་ག་ིམཚམས་ལས་ནམ་ཡོངོ་མ་ིའིདའི་བར། །གུས་

པས་རྩོ་ེགཅིག་ཉམས་སུ་བློངོས་པ་ཡོིས། །གསུངོ་ག་ིདབངོ་ཕྱུག་མྱུར་དུ་འིགྲུབ་པར་

ཤེགོ །རྗོ་ེབཙུན་འིཇོམ་པའི་ིདབྱངོས་ལ་བསྟོདོ་པ་འིཇོམ་དབྱངོས་མཉསེ་པར་བྱདེ་པའི་ི

བསྟོདོ་སྤྲིནི་རྒྱ་མཚ་ོལས་གསུངོ་ལ་བསྟོདོ་པའི་ིསྐོབས་ཏ་ེགཉསི་པའི།ོ། །།

བྱུ་རུའིི་མདངོས་དངོ་འིདྲེེས་པའིི་གསེར་ཟངོས་མདོག །མདོག་ལེགས་ཤེེས་

བྱ་མ་ལུས་ལྷངོ་ངོེར་འིཁྱེེན། །མཁྱེེན་རབ་དབངོ་ཕྱུག་འིཇོམ་དབྱངོས་འིགྲོོ་བའིི་

སྐྱེབས། །སྐྱེབས་མཆེོག་ཁྱེོད་ཀྱིིས་རབ་འིབྱམས་ཤེེས་རབ་སྩོལ། །དངོོས་འིཛིིན་

ཆེངོ་གིས་རབ་ཏུ་མྱོོས་པས་བློངོ་དོར་དཔྱོད་པའི་ིབློ་ོགྲོོས་ཉམས། །ཉོན་མོངོས་གདུག་

པའི་ིསྣ་ཡོ་ིལག་པས་དག་ེབའི་ིལྗོོན་པ་ཀུན་ཏུ་འིཇོོམས། །སྲོིད་པའི་ིཞགས་པས་ཡོིད་

ན་ིདྲེངོས་པའི་ིརྙིེད་བཀུར་གླེངོ་མོའི་ིཕྱོིར་འིབྲེངོ་བ། །བག་མེད་ནགས་ཁྲོད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་
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བའི་ིགདུལ་དཀའི་ིཡོིད་ཀྱི་ིགླེངོ་པ་ོཆེེ། །དྲེན་ཤེེས་བག་ཡོོད་ཐག་པས་དམ་བཅིངོས་

ནས། །ཡོངོ་དག་རགིས་པའི་ིལྕགས་ཀྱུ་རྣནོ་པ་ོཡོསི། །འིཕགས་མཆེགོ་བྱ་ེབས་བགྲོདོ་

ཅིངོ་བསྔགས་པ་ཡོི། །རྟེེན་འིབྲེེལ་དམ་པའི་ིལམ་བཟངོ་སྲོོལ་དུ་བཙུད། །ཚུལ་ད་ེསྐྱེ་ོ

མེད་བརྩོོན་པའི་ིཤུགས་དྲེག་གིས། །དཔག་མེད་བསྐོལ་པར་ཡོངོ་དངོ་ཡོངོ་གོམས་

པས། །སྒྱུ་མ་ལྟོ་བུའིི་ཏིངོ་འིཛིིན་རྡོ་ོརྗོེ་ཡོིས། །མཐར་འིཛིིན་རི་བ་ོམིངོ་གི་ལྷག་མར་

མཛིད། །སླར་ཡོངོ་མཐའི་ཡོས་རྒྱལ་བའི་ིདབངོ་པ་ོརྣམས། །རབ་མཆེགོ་མཆེདོ་སྤྲིནི་རྒྱ་

མཚོས་མཉསེ་བྱས་པས། །དྲེ་ིམདེ་མགུར་ནས་ཚངོས་དབྱངོས་ངོ་ར་ོཡོསི། །དགོངོས་

པ་གཅིག་གིས་གསུངོས་པའི་ིགདམས་པ་མཆེོག །སྲོིད་པའི་ིནད་བརྒྱ་དྲུངོས་འིབྱིན་

བདུད་རྩོིའིི་ཟས། །རྒྱུན་དུ་བསྟོེན་པས་བགྲོོད་པར་ཆེེས་དཀའི་བའིི། །རྒྱལ་སྲོས་

སྤྱོོད་པ་རླབས་ཆེེའི་ིཕ་རོལ་ཏུ། །བགྲོོད་པའི་ིབློ་ོགྲོོས་ལུས་སྟོོབས་རྒྱས་པ་ན། །མཐའི་

དག་འིཛིིན་པས་ནམ་ཡོངོ་མ་ིརྫོ་ིཞིངོ༌། །མ་ལུས་འིཁྲུལ་སྣངོ་འིཇོོམས་ལ་ཐོགས་མེད་

པའིི། །ཏིངོ་འིཛིིན་ཀུན་གྱི་ིགཙ་ོབོར་གྱུར་པ་གངོ༌། །རྡོ་ོརྗོ་ེལྟོ་བུར་གྲོགས་པའི་ིཏིངོ་ངོ་ེ

འིཛིནི། །ཁྱེདོ་ཀྱིསི་མངོནོ་དུ་མཛིད་པ་ད་ེཡོ་ིམཐུས། །སྒྱུ་མ་ལྟོ་བུའི་ིཡུལ་གྱིསི་སྣངོ་བ་

དངོ༌། །རྨ་ིལམ་ལྟོ་བུའི་ིགསལ་ཞིངོ་རིག་པའི་ིབློ།ོ །མྱོོངོ་སྣངོ་མ་ལུས་ཆེོས་ཀྱི་ིདབྱིངོས་

སུ་ཞུགས། །ད་ེཕྱོིར་རྩོ་བ་ཉམས་པའི་ིལྗོོན་པ་བཞིན། །མ་ལུས་འིཛིིན་པའི་ིས་བོན་

དྲུངོས་ཕྱུངོ་བས། །སྐྱེོབ་པ་ཁྱེོད་ལ་ནམ་མཁའི་ཇོ་ིསྲོིད་དུ། །ཆེོས་ཀྱི་ིསྐུ་ལས་གཡོ་ོབ་

ག་ལ་ཞིག །ད་ེལྟོར་མགོན་ཁྱེོད་ཆེོས་ཀྱི་ིདབྱིངོས་ལས་ཅུངོ་ཟད་གཡོ་ོབ་མེད་བཞིན་

དུ། །དུ་མའི་ིཤེེས་བྱ་གསལ་བར་སྣངོ་བ་མ་ེལོངོ་ནངོ་དུ་གཟུགས་བརྙིན་ནམ། །ནམ་

མཁའི་ིལམ་ན་འིཇོའི་ཚོན་བཞིན་དུ་ས་ོསོར་མ་འིདྲེེས་རྫོོགས་པར་མཁྱེེན། །མཁྱེེན་
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བཟངོ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིམཁྱེེན་པ་ད་ེཡོངོ་སྐོད་ཅིག་ཉིད་ལ་ད་ེལྟོར་ལགས། །སྦྱོིན་ལས་འིབྱོར་

ལྡན་གནས་ཡོིན་དབུལ་པོ་མིན། །སེར་སྣས་དབུལ་པོའི་ིགནས་ཡོིན་འིབྱོར་ལྡན་

མིན། །ད་ེསོགས་རྟེེན་འིབྲེེལ་མ་ིབསླུའི་ིགནས་ཀུན་མཁྱེེན། །ད་ེཕྱོིར་ཁྱེོད་ན་ིསྨྲ་བའི་ི

གཙ་ོབ་ོལགས། །ཐོགས་མེད་སྲོིད་པར་སོངོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིི། །དག་ེདངོ་མ་ིདགེའི་ི

ལས་ཚུལ་འིབྲེས་བུར་བཅས། །གངོ་དེ་ཁྱེོད་ཀྱིི་མངོོན་དུ་མ་གྱུར་མེད། །དེ་སླད་

ཁྱེོད་གསུངོ་འིབྲེལ་མེད་མ་མཆེིས་ལགས། །ཆེགས་ལ་གནས་ཤེིངོ་སྡེངོ་ལ་མོས་པ་

དངོ༌། །ད་ེལས་ལྡགོ་སགོས་མསོ་པ་སྣ་ཚགོས་ཚུལ། །མངོནོ་སུམ་གཟགིས་ཕྱོརི་ཁྱེདོ་

ཀྱི་ིམཛིད་པ་ཀུན། །འིགྲོ་ོལ་དོན་དུ་མ་ིའིགྱུར་ཡོོད་མ་ལགས། །བཅ་ོབརྒྱད་ཁམས་

ཀྱིི་རབ་དབྱེ་མཐའི་དག་ལ། །ཁྱེོད་ལ་ལྐོོག་ཏུ་གྱུར་པ་གངོ་ཡོངོ་མེད། །དེ་ཕྱོིར་

ཁྱེོད་ནི་གདུལ་བྱའིི་གནས་རྣམས་ཀྱིི། །གདུལ་བའིི་དུས་ལས་ཅུངོ་ཟད་འིདའི་མ་

ལགས། །སྲོིད་པར་རྒྱུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིདད་སོགས་ཀྱིི། །དབངོ་པ་ོརྣ་ོརྟུལ་དབངོ་པ་ོམེད་

པ་ལ། །མཁྱེེན་པ་ཐོགས་མེད་འིཇུག་པ་དེ་སླད་ཁྱེོད། །ཆེོས་སྟོོན་ཚུལ་ལ་ཤེིན་ཏུ་

མཁས་པ་ལགས། །མངོནོ་པར་མཐ་ོཞིངོ་ངོསེ་པར་ལགེས་པ་དངོ༌། །ངོན་སོངོ་གནས་

རྣམས་ཀུན་ཏུ་བགྲོོད་པའི་ིལམ། །ཀུན་ལ་མཁྱེེན་པ་སྒྲིིབ་པ་མེད་པའི་ིཕྱོིར། ཁྱེོད་ན་ི

འིགྲོ་ོབའི་ིབཤེེས་གཉེན་བཟངོ་པ་ོལགས། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་སེངོ་ག་ེརྣམ་

པར་བསྒྱིིངོས། །ཐོད་རྒོལ་ལ་སོགས་ཏིངོ་འིཛིིན་མཐའི་དག་གིས། །འིཇུག་ལྡངོ་ཀུན་

བྱངོ་ཚུལ་ལ་མ་རྨངོོས་པས། །སྙིམོས་འིཇུག་རྣམས་ཀྱི་ིཕ་རལོ་སནོ་པ་ལགས། །ཐགོ་

མེད་འིཁོར་བར་ཡོོངོས་སུ་འིདྲེིས་བགྱིིས་པའིི། །རངོ་གཞན་ཚེ་རབས་དྲེན་རྟེགས་

དངོ་བཅས་པ། །སྐོད་ཅིག་ཙམ་གྱིིས་ཁོངོ་དུ་ཆུད་པས་ན། །ཁྱེོད་ན་ིསྔོན་གྱི་ིམཐའི་ལ་
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མཁས་པ་ལགས། །འིད་ིཙམ་དུས་ན་འིད་ིནས་འིཆེ་ིའིཕ་ོཞངིོ༌། །ལགེས་སྤྱོད་ཉསེ་སྤྱོད་

ལས་རྣམས་ཇོ་ིལྟོ་བར། །གངོ་དུ་སྐྱེ་ེབའི་ིགནས་ཀུན་རབ་མཁྱེེན་པས། །ཁྱེོད་ན་ིཕྱོ་ི

མའི་ིམཐའི་ལ་མཁས་པ་ལགས། །གངོ་ཞིག་ཟག་པ་ཟད་པའི་ིམྱོངོ་འིདས་དངོ༌། །གངོ་

གིས་ཟད་བྱེད་འིཕགས་ལམ་བརྒྱད་ཀྱི་ིལམ། །ད་ེདག་ཀུན་ལ་སྒྲིིབ་མེད་མངོོན་སུམ་

སྤྱོན། །ད་ེཕྱོིར་ཁྱེོད་ན་ིསྐྱེབས་ཀྱི་ིདམ་པ་ལགས། །ད་ེལྟོར་གནས་དངོ་གནས་མིན་

ལས་ཀྱི་ིརྣམ་སྨོིན་མོས་པ་འིཇོིག་རྟེེན་ཁམས། །དབངོ་པོའི་ིརིམ་པ་ཀུན་འིགྲོོའི་ིལམ་

དངོ་ཉོན་མོངོས་རྣམ་བྱངོ་སྔོན་གྱི་ིགནས། །འིཆེ་ིའིཕ་ོསྐྱེ་ེདངོ་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེེན་པ་

ཐོགས་པ་མེད་འིཇུག་པ། །གངོ་ལ་མངོའི་བ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་མ་གྱུར་ཤེེས་བྱའི་ིགནས་

ད་ེགངོ༌། །སྲོདི་པར་འིཁྱེམས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིཐགོ་མདེ་ནས། །བདག་བདའེི་ིཕྱོརི་དུ་གཞན་

ལ་གནོད་པའི་ིལམ། །དྲེག་པོའི་ིརྩོོལ་བས་ཀུན་ཏུ་བསྟོེན་ན་ཡོངོ༌། །ངོལ་བ་འིབྲེས་བུ་

མདེ་པས་གལོ་བ་ལྟོར། །གཞན་ལ་ཅུངོ་ཟད་ཙམ་ཡོངོ་མ་ིའིཚ་ེབར། །རངོ་ཉདི་ཕྱོརི་དུ་

ཉིན་མཚན་བར་མེད་པར། །བརྒྱ་ཕྲེག་བརྩོོན་པས་ཐར་པ་བསྒྲུབ་ད་ེཡོངོ༌། །ཡོངོ་དག་

ལམ་ལ་རྒྱབ་ཀྱིིས་ཕྱོོགས་པར་གཟིགས། །དེ་ཕྱོིར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་ལམ་གཅིག་

པུ། །ལུས་ཅན་མཐའི་དག་རྗོེས་སུ་འིཛིིན་པའི་ིམ། །རྒྱལ་སྲོས་དཔའི་བ་ོགཡུལ་དུ་

འིཇུག་པའིི་གོ །སྙིིངོ་རྗོེའིི་ལམ་བཟངོ་རིངོ་ནས་གོམས་པར་མཛིད། །སྡུག་བསྔལ་

རྨ་ིལམ་དུ་ཡོངོ་མ་ིའིདོད་ཅིངོ༌། །ཕུལ་བྱུངོ་བད་ེལ་ཆེོག་ཤེེས་མེད་པར་ནི། །འིགྲོ་ོབ་

འིདི་ཀུན་ཁྱེད་པར་ཡོོད་མིན་ན། །གཞན་བདེ་ཡོལ་བར་འིདོར་རྣམས་ཆེེས་འིཁྲུལ་

བར། །བརྩོ་ེལྡན་ཁྱེོད་ཀྱིིས་གཟིགས་ནས་བདག་དངོ་གཞན། །མཉམ་པ་ཉིད་དུ་མཐངོོ་

བའི་ིབྱངོ་ཆུབ་སེམས། །ཐོག་མ་ཉིད་དུ་གོམས་པར་མཛིད་པ་ཡོིས། །སེམས་ཅན་
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ཐམས་ཅད་ཁྱེོད་ཀྱིིས་བདག་གིར་གཟུངོ༌། །བདག་བདེར་སྲོེད་པ་ཡོངོ་དག་ལམ་གྱི་ི

གགེས། །གཞན་ཉདི་གཅསེ་འིཛིནི་ཡོནོ་ཏན་ཀུན་གྱི་ིགཏརེ། །ད་ེཕྱོརི་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་བདག་

གཞན་བརྗོ་ེབའི་ིཚུལ། །ཡོངོ་ཡོངོ་གོམས་པས་འིགྲོ་ོཀུན་བདག་ཏུ་མཛིད། །ད་ེལྟོར་

སྙིིངོ་རྗོེའི་ིམ་ཡོིས་ལན་མངོ་དུ། །ལུས་སྟོོབས་རྫོོགས་པར་བསྐྱེངོས་པའི་ིབཅོམ་ལྡན་

ཁྱེོད། །ཕུན་ཚོགས་ཡོོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་ིམཐར་ཕྱོིན་ཀྱིངོ༌། །ཞ་ིབའི་ིབད་ེབས་འིཕྲེོག་

པར་ག་ལ་འིགྱུར། །འིདབ་བཟངོ་དབངོ་པ་ོལྷ་ཡོ་ིལམ་ཞུགས་པ། །དརེ་གནས་མ་ཡོནི་

འིཛིནི་མར་མ་ིལྟུངོ་ལྟོར། །སྲོདི་ཞིར་མ་ིགནས་ཁྱེདོ་ཐུགས་བསྟོདོ་པས་བདག །འིཇོམ་

དབྱངོས་མཁྱེེན་བརྩོ་ེཡོིད་ལ་འིབྲེལ་མེད་ཤེོག །མཐར་འིཛིིན་ག་ོསྐོབས་འིཕྲེོག་པའི་ི

ལྟོ་བ་དངོ༌། །འིགྲོ་ོཀུན་བུ་སྡུག་ལྟོར་མཐོངོ་སྙིིངོ་རྗོ་ེགཉིས། །ཡོིད་ལ་བད་ེབློག་ཉིད་དུ་

འིགྲུབ་གྱུར་ནས། །ལུས་ཅན་ཐགེ་པ་མཆེགོ་ལ་འིཁྲིད་པར་ཤེགོ །ཆེསོ་ཀུན་ཚིག་དནོ་

མི་བརྗོེད་དྲེན་པའིི་གཟུངོས། །དྲེི་བ་ཀུན་གྱིི་ལན་ལྡོན་སྤོབས་པ་མཆེོག །མྱུར་དུ་

བསྐྱེེད་ནས་ཆེོས་ཀྱི་ིཕོངོས་རྣམས་ལ། །ལེགས་བཤེད་དགའི་སྟོོན་འིགྱིེད་པར་བདག་

གྱུར་ཅིག །སྣ་ཚོགས་གདུལ་བྱའི་ིབསམ་པ་ཇོ་ིབཞིན་དུ༌། །མ་ིརྟེོག་བཞིན་དུ་ར་ེབ་

སྐོོངོ་བ་ཡོི། །འིཇོམ་དབྱངོས་ཐུགས་ཀྱི་ིདཔལ་གྱིིས་མྱུར་དུ་བདག །སྟོོན་ཟློས་ནམ་

མཁར་ཇོ་ིབཞིན་མཛིེས་གྱུར་ཅིག །རྗོ་ེབཙུན་འིཇོམ་པའི་ིདབྱངོས་ལ་བསྟོོད་པ་འིཇོམ་

དབྱངོས་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་ིབསྟོོད་སྤྲིིན་རྒྱ་མཚ་ོལས་ཐུགས་ལ་བསྟོོད་པའི་ིསྐོབས་

ཏ་ེགསུམ་པའི།ོ། །།

ཕྱོོགས་བཅུའི་ིཞིངོ་ན་མཐའི་ཡོས་རྒྱལ་བས་རྒྱུན་ཆེད་མེད་པར་རབ་བསྔགས་

པ། །གངོ་གི་སྙིན་པས་འིཇོིག་རྟེེན་གསུམ་བཀངོ་འིཇོམ་པའིི་དབྱངོས་ཞེས་རབ་ཏུ་
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གྲོགས། །གངོ་དེའིི་ཡོོན་ཏན་ཅུངོ་ཟད་གུས་པས་བརྗོོད་པའིི་བསྟོོད་སྤྲིིན་རྒྱ་མཚོ་

འིད།ི །གངོ་ཞགི་འིཛིནི་ཅངིོ་ཀློགོ་པ་ད་ེཡོ་ིཡོདི་ལ་འིཇོམ་དབྱངོས་མྱུར་འིཇུག་ཤེགོ ། །།

ཅེས་རྗོ་ེབཙུན་འིཇོམ་པའི་ིདབྱངོས་ལ་བསྟོོད་པ་འིཇོམ་དབྱངོས་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་ིབསྟོོད་སྤྲིིན་རྒྱ་

མཚ་ོཞེས་བྱ་བ་འིད་ིན་ིམངོ་དུ་ཐོས་པའི་ིརྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པའི་ིདཔལ་གྱིིས་གངོས་ཅན་ཁྲོད་ཀྱི་ི

གངོས་རའིི་ིདབངོ་པ་ོའི་ོད་ེགུངོ་རྒྱལ་གྱི་ིལྷ་ཞལོ་དུ་སྦྱོར་བའི་ིཡོ་ིག་ེཔ་ན་ིསྡེ་ེསྣདོ་འིཛིནི་པ་བྷཾ་དྲེ་པཱ་ལའི།ོ །

 ༄༅། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ིབསྟོདོ་པ་ས་གསུམ་འིགྲོ་ོབའི་ི 

ར་ེསྐོངོོ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ས་གསུམ་འིགྲོོ་བའིི་རེ་སྐོོངོ་དངོོས་གྲུབ་གཏེར། །ལེགས་བཤེད་

འིོད་སྟོོངོ་འིགྱིེད་པའིི་ཉིན་མོར་བྱེད། །ཡོོན་ཏན་ཆེ་ཤེས་ཀུན་རྫོོགས་འིོད་དཀར་

ཅན། །དཔལ་ལྡན་བློ་མ་ལུས་ཅན་གཙུག་ན་རྒྱལ། །གངོ་ལ་བརྟེེན་ན་བློོ་གྲོོས་

མཆེོག་སྟོེར་ཞིངོ་། །འིཆེི་བདག་བེ་ཅོན་རི་མོའི་ིདབྱུག་པ་ལྟོར། །གངོ་གིས་མཛིད་

པའི་ིལྷ་མ་ོའིགྲོ་ོབའི་ིསྐྱེབས། །གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་ཅུངོ་ཟད་བསྟོོད་པར་བགྱི།ི །མིག་

བྲེལ་སྐྱེེ་བོས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ལ་བཞིན། །ཁྱེོད་ཀྱིི་ངོངོ་ཚུལ་བདག་ལ་རིངོ་དུ་

བསྐོལ། །འིོན་ཀྱིངོ་དམ་ཆེོས་ཡོངོ་དག་སྡུད་པའིི་ཕུག །བདེ་བ་ཅན་གྱིི་ཁངོ་བཟངོ་

མཆེོག་ཉིད་ན། །འིཇོིག་རྟེེན་རྣམ་འིདྲེེན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གྱིིས། །ཁྱེོད་ལ་རྒྱ་

ཆེེར་བསྔགས་པ་ཐོས་པ་ལས། །འིཕགས་མའིི་ཞབས་ཟུངོ་རིངོ་ནས་བསྟོེན་པ་

བདག །འིད་ིསྐོད་གླེེངོ་བའི་ིག་ོསྐོབས་ཅུངོ་ཟད་རྙིེད། །ཡོིད་འིཕྲེོག་འིོད་ཟེར་སྟོོངོ་ག་ིདྲེ་
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བ་ཅན། །ཕུལ་བྱུངོ་ཆུ་ཞེངོ་གབ་པ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྐུ། །འི་ོམའི་ིཆུ་གཏེར་དབུས་ན་གངོས་

ར་ིབཞིན། །པད་ཟློའི་ིསྟོེངོ་ན་མཛིེས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཆུ་ཤེེལ་བཙ་ོམའི་ིགསེར་

དངོ་ཨིནྡྲ་རྙིིལ། །ཡོོངོས་སུ་དག་པའི་ིའིོད་ལྟོར་རབ་གསལ་བའི།ི །དབུས་དངོ་གཡོས་

གཡོོན་ཞལ་བཟངོ་རྒྱས་པ་ནི། །སྒོེག་དངོ་ཞ་ིདངོ་ཁྲ་ོལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །གདུགས་

མཛིེས་ཏོག་ལ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ིལ་བཞིན། །རབ་རྒྱས་དབུ་ལ་རལ་པའི་ིཐོར་ཅོག་ན།ི །དྲེ་ིབྲེལ་

མཁའི་ལ་འིཁྱེོག་པའི་ིའིཇོའི་ཚོན་ལྟོར། །མཐོན་མཐིངོ་སྤྱོན་མཆེོག་སྨོིན་མ་རིངོ་པོས་

མཛིེས། །དབྱིབས་ལེགས་ཤེངོས་ཀྱི་ིརྒྱུད་ན་ིཡོིད་དུ་འིོངོ་། །མཆུ་སྒྲིོས་མཛིེས་པའི་ི

ཞལ་ནི་ལྟོ་ན་སྡུག །མཉེན་ལེགས་སྙིན་གྱིི་བུག་པར་རིན་ཆེེན་འིཕྱོངོ་། །རྨད་བྱུངོ་

ཉམས་ཀྱིིས་ཡོིད་འིཛིིན་ཁྱེོད་ལ་འིདུད། །སྐོར་འིཕྲེེངོ་བཀྲོ་བའིི་མདངོས་ལྟོར་རབ་

གསལ་བའིི། །ད་ོཤེལ་མཆེོག་གིས་མགྲོིན་པར་རབ་ཏུ་འིཁྱུད། །འི་ོམའི་ིརྒྱུན་འིཛིིན་

ནུ་འིབུར་ཟུངོ་གཅིག་གིས། །རབ་ཡོངོས་བྲེངོ་ལ་ངོངོ་པས་པད་མཚོར་བཞིན། །རིན་

ཆེེན་རྒྱན་གྱིིས་མཛིེས་པའིི་འིཇོམ་མཉེན་ཕྱོག །པདྨའིི་རྩོ་བ་ལྟོར་དཀར་ཟུངོ་བཞི་

ཡོི། །དངོ་པ་ོརྡོ་ོརྗོེ་སྡེིགས་མཛུབ་ཞགས་པ་སྟོེ། །གཉིས་པ་འིོད་དཔག་མེད་དངོ་མི་

འིཇོགིས་སྦྱོནི། །གསུམ་པས་མདའི་གཞུ་བཞ་ིཔའི་ིཕྱོག་ཟུངོ་གསི། །མཆེགོ་སྦྱོནི་བུམ་

པ་བཟུངོ་ནས་འིགྲོ་ོབ་ལ། །འིཆེ་ིམདེ་ཚ་ེཡོ་ིདཔལ་སྟོརེ་བཅམོ་ལྡན་མ། །ཚ་ེདཔག་མདེ་

པ་ཁྱེདོ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ཡོདི་བཞནི་མཚ་ོཡོ་ིངོགོས་ཀྱི་ིཔད་སྡེོངོ་བཞནི། །དྲེངོ་ཞངིོ་

ལྡེམ་པའིི་སྐོེད་སྐོབས་གསལ་བ་ཅན། །འིཇོའི་ཚོན་གུར་ཕུབ་ཤེེལ་གྱིི་མཆེོད་སྡེོངོ་

ལྟོར། །དྲེ་ིམེད་མཛིེས་སྐུ་བཀྲོ་བའི་ིགོས་ཀྱིིས་སྤུད། །མ་ིཕྱོེད་སྐྱེིལ་ཀྲུངོ་མཆེོག་གིས་

ལེགས་གནས་ཤེིངོ་། །བརྒྱད་གཉིས་ལངོ་ཚོའིི་དཔལ་འིཛིིན་རྒྱལ་བའིི་ཡུམ། །མི་
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འིདྲེའི་ིརྣམ་འིཕྲུལ་དུ་མས་རྣམ་རོལ་པ། །འིགྲོ་ོབའི་ིཡོིད་བཞིན་འིཇུག་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །རྔ་ཡོབ་དཀར་པ་ོབསྣམས་པའི་ིརྒྱལ་བའི་ིསྲོས། །ཕྱོག་ན་པདྨ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛིིན་པ་

གཉིས། །གཡོས་གཡོོན་གནས་ནས་ཁྱེོད་སྐུར་མངོོན་ཕྱོོགས་ཏེ། །རྟེག་ཏུ་བསྒྲིིམས་

ཏ་ེབལྟོས་ཀྱིངོ་ངོོམས་པ་མེད། །རལ་གྲོ་ིལྕགས་ཀྱུ་དབྱུག་པ་རྡོ་ོརྗོ་ེགཡོས། །གཡོོན་པ་

མ་རུངོས་འིདུལ་བའི་ིསྡེིགས་མཛུབ་ཅན། །མ་ིགཡོ་ོའིདོད་རྒྱལ་དབྱུག་སྔོན་སྟོོབས་པ་ོ

ཆེེ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིཕྱོོགས་བཞིར་གནས་ནས་བགེགས་དཔུངོ་འིཇོོམས། །འིཆེ་ིམེད་བདུད་

རྩོིའིི་ཆེར་གྱིི་རྒྱུན་འིབེབས་པའིི། །གཙངོ་མའིི་གནས་ཀྱིི་ལྷ་ཡོི་བུ་གཉིས་ནི། །སྟོེངོ་

གི་ཕྱོོགས་ནས་རིན་ཆེེན་བུམ་པ་ཡོིས། །དག་པའིི་ཆུ་རྒྱུན་འིབེབས་ལ་མངོོན་པར་

བརྩོོན། །མ་ལུས་ཤེེས་བྱ་མཐའི་དག་མངོོན་དུ་གྱུར། །མུ་མེད་འིགྲོ་ོལ་རྒྱུན་ཆེད་མེད་

པར་བརྩོ།ེ །མ་ེམཚོན་དུག་སོགས་འིཇོིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱེོབས། །མ་ིདངོ་ལྷ་ཡོ་ིརྣམ་

འིདྲེེན་ཁྱེོད་ལ་འིདུད། །ཤེེས་བྱ་ཀུན་ལ་རྨོངོས་པའི་ིདྲེ་བ་བཅད། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

སྙིོམས་པའི་ིཐུགས་དངོ་ལྡན། །གནས་སྐོབས་ཀུན་ཏུ་ཕན་དངོ་བད་ེསྟོེར་བ། །འིཇོིག་

རྟེེན་ཀུན་གྱི་ིསྐྱེབས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཤེིན་ཏུ་བརྟེན་པ་ཞེས་བྱ་ལྷ་ཡོ་ིབུས། །ཁྱེོད་

ཀྱི་ིགཟུངོས་སྔགས་ཞག་དྲུག་བགྲོངོས་པས་ཀྱིངོ་། །འིཇོིགས་པ་ཆེ་ེལས་ཡོོངོས་སུ་

ཐར་གྱུར་ཏེ། །མཆེོག་ག་ིཚ་ེཐོབ་ངོན་འིགྲོ་ོདག་གྱུར་ན། །འིད་ིན་ཁྱེོད་ལ་རྩོ་ེགཅིག་

ཡོིད་ཀྱིིས་ན།ི །རྒྱུན་དུ་སྐྱེབས་སུ་བཟུངོ་ནས་ཏིངོ་འིཛིིན་དངོ་། །བཟློས་བརྗོོད་མཆེོད་

པས་དུས་རྣམས་འིདའི་བ་ལ། །ཅ་ིལགས་ར་ེབ་མ་ིསྐོོངོ་བཅོམ་ལྡན་མ། །བརྩོ་ེབའི་ིམ་

ཡོིས་ཡོིད་འིོངོ་བུ་ལ་བཞིན། །ཡོིད་ལ་ཁྱེོད་སེམས་དད་པའི་ིབུ་ཡོིས་ནི། །ཡོངོ་ཡོངོ་

བོས་ཀྱིངོ་རྗོེས་སུ་མ་ིའིཛིིན་ན། །བརྩོ་ེབའི་ིགཏེར་དུ་བདག་གིས་ཅ་ིལས་དཔག །ཁྱེོད་
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ན་ིའིགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིབསམ་པ་མཁྱེེན། །སྔོན་ཚ་ེད་ེདག་དོན་དུ་ཐུགས་ཀྱིངོ་བསྐྱེེད། །ཇོ་ི

ལྟོར་འིདུལ་བའིི་ཐབས་ལ་ཤེིན་ཏུ་མཁས། །སྲོིད་ཞིའིི་རྒུད་པ་སེལ་བའིི་མཐུ་དངོ་

ལྡན། །ད་ེཕྱོིར་རྟེག་ཏུ་དག་པའི་ིསྐྱེ་ེབ་འིཛིིན། །རྒྱལ་དངོ་ཕྲེད་ཅིངོ་རྒྱལ་སྲོས་རིགས་

སུ་འིགྱུར། །བློ་ོརྣ་ོཚ་ེརབས་དྲེན་ཞིངོ་ངོག་ན་ིབཙུན། །དྲེན་དངོ་ལྡན་ཞངིོ་བད་ེབ་ཅན་དུ་

སྐྱེ།ེ །དཔག་མདེ་ཚ་ེཐུབ་འིབྱུངོ་པའོི་ིགནདོ་པ་མདེ། །དུས་མནི་འིཆེ་ིབ་བརྒྱད་དངོ་ནད་

ལས་གྲོོལ། །ཀུན་གྱི་ིམཆེོད་འིོས་དགྲོ་ལས་རྒྱལ་བ་དངོ་། །རལ་གྲོ་ིརིག་འིཛིིན་མཁའི་

ལ་འིགྲོ་ོབ་སོགས། །རྒྱལ་བས་གསུངོས་པའི་ིགཟུངོས་ཀྱི་ིཕན་ཡོོན་ཀུན། །སྒྲུབ་པ་

པ་ོཡོིས་ཇོ་ིལྟོར་གསོལ་བ་བཞིན། །ཐུགས་རྗོེའི་ིདབངོ་གྱུར་འིཕགས་མའི་ིདྲེིན་གྱིིས་

ན།ི །ཡོདི་ལ་ར་ེབ་ཡོངོོས་སུ་རྫོགོས་པར་མཛིདོ། །གཟུངོས་མཆེགོ་གངོ་ལ་གཏད་པའི་ི

ལྷ་དབངོ་དངོ་། །གངོ་ད་ེའིཛིིན་པའི་ིསླད་བཞིན་འིབྲེངོས་ནས་ནི། །རྟེག་ཏུ་བསྲུངོ་བར་

ཞལ་གྱིིས་ལེགས་བཞེས་པ། །ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོགཤེིན་རྗོ་ེཆེེན་པོས་ཀྱིངོ་། །སྙིིགས་

དུས་སྐྱེ་ེབོའི་ིངོངོ་ཚུལ་མ་ིབལྟོ་བར། །རྒྱལ་བའི་ིསྤྱོན་སྔར་དམ་བཅས་དགོངོས་མཛིོད་

ལ། །གཟུངོས་ཀྱི་ིཕན་ཡོནོ་གངོ་ཡོནི་ད་ེདག་ཀུན། །མྱུར་དུ་མངོནོ་དུ་འིགྱུར་བའི་ིའིཕྲེནི་

ལས་མཛིོད། །ད་ེལྟོར་འིགྲོ་ོབའི་ིསྐྱེབས་གྱུར་རྗོ་ེབཙུན་མ། །ཅུངོ་ཟད་བསྟོོད་ལས་བྱུངོ་

བའི་ིདག་ེབ་དེས། །འིཕགས་མའི་ིག་ོའིཕངོ་མཆེོག་ད་ེམྱུར་ཐོབ་ནས། །ཉམ་ཆུངོ་ལུས་

ཅན་ཀུན་གྱིི་མགོན་བགྱིིད་ཤེོག །མི་བསྲུན་ཡོིད་ཀྱིི་བྲེན་དུ་གྱུར་པའིི་མཐུས། །མི་

འིདོད་འིབྲེས་བུ་སྟོེར་བའི་ིགནག་པའི་ིལས། །མ་ིཤེེས་དབངོ་གིས་བགྱིིས་པ་གངོ་ཡོིན་

པ། །མ་ལུས་བདེ་བློག་ཉིད་དུ་ཞི་གྱུར་ཅིག །མཆེོག་གི་ཚེ་དངོ་རླབས་ཆེེན་རྣམ་

དཔྱོད་དངོ་། །དད་དངོ་སྙིིངོ་རྗོ་ེབཙོན་འིགྲུས་ཏིངོ་འིཛིིན་སོགས། །ལུངོ་དངོ་རྟེོགས་
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པའི་ིཡོོན་ཏན་ཇོ་ིསྙིེད་པ། །མཐའི་དག་གོངོ་ནས་གོངོ་དུ་རྒྱས་པར་ཤེོག །བྱངོ་ཆུབ་

སྒྲུབ་པའི་ིརྗོེས་སུ་རབ་གཞོལ་བ། །བད་ེགཤེེགས་དགྱིེས་པའི་ིརབ་འིབྱམས་དབངོ་ག་ི

ལས། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཇོ་ིལྟོར་སྨོོན་པ་བཞིན། །འིདོད་པ་ཙམ་གྱིིས་རྗོེས་སུ་བྱེད་

པར་ཤེོག །ཐོས་བསམ་སྒོོམ་པས་བདག་རྒྱུད་འིདུལ་བའིི་ཚེ། །ཡོངོ་དག་ལམ་གྱིི་

གེགས་ལ་མངོོན་བརྩོོན་པ། །ནག་པོའི་ིརྩོ་ལག་རྣམས་ཀྱི་ིསྟོོབས་དངོ་དཔུངོ་། །མངོོན་

སྤྱོོད་ལས་ཀྱིིས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་ཤེོག །མཐོངོ་ཐོས་དྲེན་དངོ་རེག་པ་ཙམ་གྱིིས་

ཀྱིངོ་། །འིགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིར་ེབ་གངོ་ཡོིན་པ། །མཐའི་དག་ཡོོངོས་སུ་རྫོོགས་པར་བྱེད་པ་

ལ། །ཡོིད་བཞིན་ནོར་དངོ་དཔག་བསམ་ཤེིངོ་བཞིན་ཤེོག །མདོར་ན་བཤེེས་གཉེན་

དམ་པ་མཉེས་བྱས་ནས། །ཐུབ་པའི་ིདགོངོས་པ་རྙིེད་པའི་ིམངོ་ཐོས་ཀྱིིས། སྒྲུབ་པའི་ི

བྱ་བ་ལེགས་པར་མཐར་ཕྱོིན་ནས། རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པ་ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས་བྱེད་

ཤེགོ །རྗོ་ེབཙུན་བློ་མའི་ིསྐུ་ཚ་ེརབ་བརྟེན་ཅིངོ་། །རྣམ་དཀར་འིཕྲེནི་ལས་ཕྱོགོས་བཅུར་

རྒྱས་པ་དངོ་། །བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་པའི་ིསྒྲིོན་མེས་ས་གསུམ་གྱིི། །འིགྲོ་ོབའི་ིམུན་སེལ་

རྟེག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅགི ། །།

བཅམོ་ལྡན་འིདས་གཙུག་ཏརོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལ་བསྟོདོ་པ་འིཆེ་ིམདེ་གྲུབ་པ་ཞསེ་བྱ་བ་འིད་ིན།ི མངོ་

དུ་ཐོས་པའི་ིརྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པའི་ིདཔལ་གྱིིས་གསལ་རྗོ་ེགངོས་ཀྱི་ིདབེན་གནས་ཡོར་འིདྲེེན་

དུ་སྦྱོར་བའི།ོ། །།  
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 ༄༅། །ཟབ་ཡོངོས་མཁྱེནེ་པ་མ།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོོཥཱ་ཡོ། ཟབ་ཡོངོས་མཁྱེེན་པ་མཁའི་ལྟོར་ཕ་

མཐའི་ཡོས། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗོེས་འིགྲོོ་ཀུན་རྗོེས་སུ་འིཛིིན། །སྐྱེོན་བྲེལ་

མཛིད་པས་གདུལ་བྱ་བདེ་ལ་འིགོད། །མི་ཕམ་ཆེོས་རྗོེའིི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །ཤེེས་བྱ་ཀུན་ལ་རྨོངོས་པ་ཟད་པ་དངོ༌། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་མ་ལྟོར་བརྩོ་ེ

བ་དངོ༌། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚ་ོསྐོེམ་པར་བྱེད་པའི་ིམཐུ། །བད་ེབློག་ཉིད་དུ་འིགྲུབ་

པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིིས་བསྔགས་པའི་ིཡོོན་ཏན་གཏེར། །རྒྱལ་

བའི་ིདམ་ཆེོས་རྒྱལ་སྲོིད་ལེགས་སྐྱེོངོ་ཞིངོ༌། །རྒྱལ་སྲོས་ཀུན་གྱིིས་གཙུག་ན་མཛིེས་

གྱུར་པ། །མི་ཕམ་ཆེོས་རྗོེའིི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཇོི་སྲོིད་ནམ་མཁའི་

གནས་པ་ད་ེསྲོིད་དུ། །ལུས་ཅན་ཐར་ལམ་འིཚོལ་བའི་ིམིག་གཅིག་པུ། །ཐུབ་པའི་ི

གསུངོ་རབ་ལེགས་བཤེད་བདུད་རྩོིའིི་རྒྱུན། །མ་ལུས་འིཛིིན་ཅིངོ་སྤེལ་བར་བྱིན་

གྱིིས་རློབས། །བདུད་བཞིའིི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའིི་མི་ཕམ་མགོན། །རྒྱལ་སྲོས་

སྤྱོོད་པ་མཐར་ཕྱོིན་འིཕགས་པའིི་མཆེོག །ཐུབ་པའིི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པར་དབངོ་

བསྐུར་བ། །མ་ིཕམ་ཆེོས་རྗོེའི་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །བདུད་སྡེ་ེབྱམས་པའི་ི

དཔུངོ་གིས་འིཇོོམས་པ་དངོ༌། །ཚོགས་གཉིས་ཐབས་མཁས་ལམ་གྱིིས་རྫོོགས་པ་

དངོ༌། །རྒྱལ་བ་མཉེས་པའི་ིཀུན་སྤྱོོད་འིབའི་ཞིག་གིས། །ཉིན་མཚན་གཡོེལ་བ་མེད་

པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །བད་ེགཤེགེས་སྔ་མས་བཏངོ་སྙིམོས་མཛིད་པ་ཡོསི། །གྲོངོས་

མེད་འིགྲོོ་ལ་བརྩོེ་བས་མ་བཟོད་ནས། །ཞིངོ་འིདིར་བྱངོ་ཆུབ་སྙིིངོ་པོར་གཤེེགས་

འིགྱུར་བ། །མ་ིཕམ་ཆེོས་རྗོེའི་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །མགོན་པ་ོཁྱེོད་ཀྱིིས་
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བྱངོ་ཆུབ་མཆེོག་བརྙིེས་ནས། །སྐོལ་ལྡན་འིགྲོ་ོལ་ཆེོས་འིཁོར་བསྐོོར་བའི་ིཚེ། །ཐོག་

མ་ཁ་ོནར་ཁྱེོད་གསུངོ་བདུད་རྩོིའི་ིརོས། །ཉོན་མོངོས་ནད་ཀུན་སེལ་བར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །དགའི་ལྡན་གནས་སུ་གྲོངོས་མེད་ལྷ་རྣམས་ལ། །ཐེག་མཆེོག་གཏམ་གྱིིས་

དགའི་བ་སྐྱེེད་མཛིད་ཅིངོ༌། །ཕུན་ཚོགས་ཆེོས་སྐུའི་ིག་ོའིཕངོ་མཆེོག་སྩོལ་བ། །མ་ི

ཕམ་ཆེོས་རྗོེའི་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཚ་ེའིདིའི་ིཕུན་ཚོགས་རྩྭ་རྩོེའི་ིཟིལ་པ་

བཞིན། །མ་ིརྟེག་སྙིིངོ་པ་ོམེད་པར་རྟེོགས་པ་དངོ༌། །ལན་ཅིག་ཙམ་ཞིག་རྙིེད་པའི་ིདལ་

འིབྱོར་འིདི། །རྟེག་ཏུ་དོན་ལྡན་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །འིབད་པས་བསྒྲུབ་ཀྱིངོ་

ངོེས་པར་འིདོར་དགོས་པའིི། །རྙིེད་དངོ་བཀུར་སྟོིའི་ིཆེོས་ལས་ཡོིད་ལོག་སྟོེ། །གཏན་

གྱིི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་པའིི་ཆེོས། །རྩོེ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །འིདི་ཡོི་དགེ་བས་བདག་གཞན་འིགྲོོ་བ་ཀུན། །ཤེི་འིཕོས་གྱུར་པའིི་མོད་

ལ་དགའི་ལྡན་དུ། །ཆེོས་ཀྱིིས་མཐ་ོབའིི་ཁངོ་བཟངོ་དེར་སྐྱེེས་ནས། །མི་ཕམ་ཆེོས་

རྗོེའི་ིསྲོས་ཀྱི་ིཐུ་བོར་ཤེོག །ས་བཅུའི་ིདབངོ་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་འིཛིམ་གླེིངོ་དུ། །སྟོོབས་

བཅུ་མངོའི་བའི་ིག་ོའིཕངོ་བརྙིེས་པའི་ིཚེ། །གསུངོ་ག་ིབདུད་རྩོིའི་ིཐོག་མ་རབ་མྱོངོས་

ནས། །རྒྱལ་བའི་ིམཛིད་པ་མ་ལུས་མཐར་ཕྱོནི་ཤེགོ །ཁ་བསྐོངོོ་ན།ི འིད་ིནས་ཤེ་ིའིཕསོ་

གྱུར་མ་ཐག །དགའི་ལྡན་སྐྱེེས་ནས་ཡོིད་དགའི་བར། །མྱུར་དུ་བྱམས་མགོན་མཉེས་

བྱས་ནས། །བྱངོ་ཆུབ་ལུངོ་བསྟོན་ཐབོ་པར་ཤེགོ །

ཅེས་རྗོ་ེབཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པ་ལ་བསྟོོད་པའི་ིཚིགས་སུ་བཅད་པ་འིད་ིན་ིརྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་ོབཟངོ་

གྲོགས་པའི་ིདཔལ་གྱིསི་ཆེསོ་གྲྭ་ཆེནེ་པ་ོསྐྱེརོ་མ་ོལུངོ་དུ་སྦྱོར་བ་དག་ེལགེས་སུ་གྱུར་ཅགི  །
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 ༄༅། །མཚམས་སྤྲིནི་གཞནོ་ནུ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །མཚམས་སྤྲིིན་གཞོན་ནུའི་ིམདངོས་བཞིན་མཛིེས་པའི་ིསྐུ། །འིཆེ་ིམེད་

བདག་པོའི་ིདབྱངོས་ལྟོར་སྙིན་པའིི་གསུངོ༌། །ཆུ་གཏེར་ཆེེན་པོའི་ིཀློོངོ་བཞིན་ཟབ་

པའི་ིཐུགས། །འིཇོམས་དབྱངོས་རྒྱལ་བའི་ིཡོབ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །རབ་འིབྱམས་

བསྐོལ་པར་གྲོངོས་མདེ་རྒྱལ་བ་ལ། །རབ་འིབྱམས་ཞིངོ་དུ་དཔག་མདེ་ལགེས་བཤེད་

ཚགོས། །རབ་འིབྱམས་བརྩོནོ་པས་ཐསོ་པའི་ིམཐར་སནོ་པའི།ི །མཚུངོས་མདེ་མཁྱེནེ་

པའི་ིདབངོ་ཕྱུག་ཁྱེོད་ལ་འིདུད། །འིཁོར་བའི་ིཐ་མའི་ིམཚམས་གངོ་ཇོ་ིསྲོིད་པ། །ད་ེ

སྲོིད་ཉམ་ཐག་འིགྲོ་ོཀུན་བསྐྱེབ་པའི་ིཕྱོིར། །སེམས་ཅན་ཁུར་ཆེེན་ཁྱེེར་བས་མ་ིངོལ་

བའི།ི །མཚུངོས་མདེ་སྙིིངོ་རྗོའེི་ིདབངོ་ཕྱུག་ཁྱེདོ་ལ་འིདུད། །རྒྱལ་སྲོས་ཐུ་བའོི་ིསྐུ་ཡོསི་

ཞིངོ་ཀུན་ཏུ། །རྨད་བྱུངོ་བཀོད་པའི་ིམཛིད་པའི་ིརྒྱ་མཚ་ོལས། །སྐྲ་རྩོེས་བློངོས་པའི་ི

ཆེ་ཤེས་ཕྲེ་མ་ོཙམ། །མཁའི་མཉམ་འིགྲོ་ོབའི་ིདོན་དུ་འིདིར་བཀོད་པས། །ཚ་ེརབས་

ཀུན་ཏུ་རྗོ་ེབཙུན་འིཇོམ་དབྱངོས་ཀྱིིས། །ཐེག་མཆེོག་སྟོོན་པའི་ིབཤེེས་གཉེན་མཛིད་

པ་དངོ༌། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིངོ་བའི་ིདྲེིན་ཅན་རྣམས། །མ་ལུས་སྒྲིོལ་ལ་འིཇོམ་

དབྱངོས་འིདྲེ་བར་ཤེགོ །མགནོ་པ་ོའིཇོམ་དབྱངོས་ཁྱེེད་སྐུ་ཅ་ིའིདྲེ་དངོ་། །ཞསེ་པ་ནས་

ཆེསོ་དངོ་བཀྲོ་ཤེསི་འིཕལེ་བར་མཛིད་དུ་གསལོ།། །།

ཞསེ་པ་འིད་ིན་ིརྗོ་ེཙོངོ་ཁ་པ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པས་མཛིད་པའི།ོ །
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 ༄༅། །རྟེགོས་བརྗོདོ་འིདུན་ལགེས་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ༀ་བད་ེལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག འིཇོིག་རྟེེན་མཐ་ོརིས་བྱངོ་གྲོོལ་ལྟོ་བའི་ི

མིག །སྲོིད་ལམ་འིཁྱེམས་པས་དུབ་པའི་ིངོལ་གསོའི་ིགནས། །བད་ེལེགས་རྩོ་བ་དྲེིན་

ཅན་བློ་མ་དངོ༌། །རྗོ་ེབཙུན་མཁྱེེན་པའི་ིགཏེར་གྱི་ིཞབས་ལ་འིདུད། །འིབད་པ་ཆུངོ་

ངུས་རླབས་ཆེནེ་ཚགོས་སྡུད་ལ། །དག་ེལ་རྗོསེ་སུ་ཡོ་ིརངོ་མཆེགོ་ཏུ་གསུངོས། །ཁྱེད་

པར་རངོ་གིས་སྔོན་བྱས་དག་ེབ་ལ། །རློམ་སེམས་བྲེལ་བས་དགའི་བ་ཆེེར་བསྐྱེེད་

ན། །སྔོན་བྱས་དགེ་བ་གོངོ་དུ་འིཕེལ་ལོ་ཞེས། །རྒྱལ་བས་གསུངོས་པའིི་དོན་དེ་

བསྒྲུབ་ཕྱོིར་དངོ༌། །དགོས་པ་གཞན་ཡོངོ་མངོ་དུ་མཐོངོ་བས་ན། །སེམས་ཁྱེོད་དགའི་

བ་འིདི་ལྟོར་བསྐྱེེད་ན་ལེགས། །དངོ་པོར་རྒྱ་ཆེེན་ཐོས་པ་མངོ་དུ་བཙལ། །བར་དུ་

གཞུངོ་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤེར། །ཐ་མར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་

སུ་བློངོས། །ཀུན་ཀྱིངོ་བསྟོན་པ་རྒྱས་པའི་ིཆེེད་དུ་བསྔོས། །ཚུལ་འིད་ིབསམས་ཤེིངོ་

འིདུན་མ་ལགེས་ནས་གདའི། །བཀའི་དྲེནི་ཆེའེི་ོརྗོ་ེབཙུན་མཁྱེེན་པའི་ིགཏརེ། །

བློངོ་དོར་གནས་ལ་ཀུན་ནས་འིཐོམས་པའི་ིམུན། །ཡོངོ་དག་ཐོས་པའི་ིསྒྲིོན་མེས་

མ་བསལ་བར། །ལམ་མ་ིཤེེས་ན་ཐར་པའི་ིགྲོོངོ་མཆེོག་ཏུ། །འིཇུག་པར་འིགྱུར་བ་

སྨོསོ་ཀྱིངོ་ཅ་ིཞགི་དགསོ། །ད་ེཉདི་ཕྱོརི་ན་མ་ིཕམ་ཆེསོ་རྗོ་ེདངོ༌། །འིཛིམ་གླེངིོ་རྒྱན་དྲུག་

མཆེོག་གཉིས་ཞེས་གྲོགས་པའི།ི །གཞུངོ་ལ་ཕྱོོགས་ར་ེབ་དངོ་རགས་པ་རེས། །ཚིམ་

པར་མ་བྱས་ཀུན་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྦྱོངོས། །ཚུལ་འིདི་བསམས་ཤེིངོ་འིདུན་མ་ལེགས་

ནས་གདའི། །བཀའི་དྲེིན་ཆེེའི་ོརྗོ་ེབཙུན་མཁྱེེན་པའི་ིགཏེར། ཁྱེད་པར་ཚུ་རོལ་མཐོངོ་

བས་དངོོས་པ་ོཡོི། །ད་ེཉིད་གཏན་ལ་འིབེབས་པའི་ིསྒོ་ོགཅིག་པུ། །ཡོངོ་དག་རིགས་
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པའི་ིགཞུངོ་ག་ིདཀའི་གནས་ལ། །འིབད་པ་དུ་མས་ཡོངོ་ནས་ཡོངོ་དུ་སྦྱོངོས། །ཚུལ་

འིད་ིབསམས་ཤེིངོ་འིདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའི། །བཀའི་དྲེིན་ཆེེའི་ོ༞། མད་ོསྔགས་

གཞུངོ་ལ་ངོལ་བ་མངོ་བྱས་ཀྱིངོ༌། །ཟབ་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་དངོ་སྨྲ་བ་ན། །གངོ་ཡོངོ་

མ་བསླབས་ཅ་ིཡོངོ་མ་ིཤེེས་པའིི། །ལྟོ་བའི་ིཚུལ་ལས་རིངོ་དུ་མ་སོངོ་བར། །མཐོངོ་

ནས་ལྷག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུངོ་ལུགས་ཀྱིི། །ཟབ་མོ་འིབྱེད་པའིི་ཕྲེ་བའིི་རིགས་ལམ་

ནས། །ཡོངོ་དག་ལྟོ་བ་འིདྲེནེ་པའི་ིགནད་ཀུན་ལ། །ལགེས་པར་སྦྱོངོས་ཏ་ེཐ་ེཚམོ་ཆེདོ་

པར་བྱས། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་དྲེིན་༞། འིད་ིན་རྫོོགས་སངོས་རྒྱས་སུ་བགྲོོད་

པ་ལ། །ཟབ་མ་ོརྡོ་ོརྗོ་ེཐེག་དངོ་ཕར་ཕྱོིན་ཐེག །རྣམ་པ་གཉིས་ཡོོད་གསངོ་སྔགས་ཕར་

ཕྱོིན་ལས། །ཤེིན་ཏུ་ཁྱེད་པར་འིཕགས་པ་ཡོིན་ན་ོཞེས། །ཉ་ིམ་ཟློ་བ་ལྟོ་བུར་ཀུན་ཏུ་

གྲོགས། །ཚིག་ད་ེབདེན་པའི་ིཚིག་ཏུ་འིདོད་བཞིན་དུ། །ཟབ་མོའི་ིཐེག་ད་ེཇོ་ིལྟོ་བུ་ཞིག་

ཅེས། །འིཚོལ་བར་མ་ིབྱེད་མཁས་པའི་ིཁུར་འིཛིིན་པ། །ད་ེའིདྲེ་ད་ེཡོངོ་ཤེེས་རབ་ཅན་

ཡོིན་ན། །ད་ེལས་གཞན་པའི་ིདབངོ་པ་ོརྟུལ་པ་ོགངོ༌། །ཤེིན་ཏུ་ཕྲེད་དཀའི་གོངོ་ན་མེད་

པའི་ིལམ། །འིད་ིའིདྲེ་ཡོལ་བར་འིདོར་བ་ཀྱི་ེམའི་ོམཚར། །ད་ེཉིད་ཕྱོིར་ན་རྒྱལ་བའི་ི

ཐེག་པ་མཆེོག །སངོས་རྒྱས་ལས་ཀྱིངོ་དཀོན་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེཐེག །དངོོས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱི་ི

གཏེར་གྱུར་ཟབ་མ་ོདེར། ཞུགས་ནས་འིབད་པ་མངོ་པོས་རིངོ་དུ་སྦྱོངོས། །ཚུལ་འིད་ི

༞། བཀའི་དྲེིན་༞། རྒྱུད་སྡེ་ེའིོག་མ་གསུམ་གྱི་ིལམ་གྱི་ིཚུལ། །མ་ིཤེེས་ད་ེཡོིས་རྣལ་

འིབྱོར་བློ་མེད་རྒྱུད། །རྒྱུད་སྡེ་ེཀུན་གྱི་ིམཆེོག་ཏུ་ཐག་བཅད་ཀྱིངོ༌། །དམ་བཅའི་ཙམ་

དུ་ཟད་པར་ལགེས་མཐོངོ་ནས། །གསངོ་བ་སྤྱོ་ིརྒྱུད་ལགེས་པར་གྲུབ་པ་དངོ༌། །དཔུངོ་

བཟངོ་གིས་ཞུས་བསམ་གཏན་ཕྱོི་མ་སོགས། །བྱ་རྒྱུད་རིགས་གསུམ་སྤྱོི་དངོ་བྱེ་
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བྲེག་གི །རྒྱུད་སྡེ་ེརྣམས་ལ་རིངོ་དུ་འིདྲེིས་པར་བྱས། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་དྲེིན་༞། 

རྒྱུད་སྡེ་ེགཉིས་པ་སྤྱོོད་པའི་ིརྒྱུད་རྣམས་ཀྱིི། །གཙ་ོབོར་གྱུར་པ་རྣམ་སྣངོ་མངོོན་བྱངོ་

གི །རྒྱུད་ལ་སྦྱོངོས་པས་སྤྱོོད་པའི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིཕྱོོགས། །གངོ་ཡོིན་ད་ེཡོངོ་ལེགས་པར་

ངོེས་པར་བྱས། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་དྲེིན་༞། རྒྱུད་སྡེ་ེགསུམ་པ་རྣལ་འིབྱོར་རྒྱུད་

རྣམས་ཀྱིི། །གཙ་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་ད་ེཉིད་བསྡུས་པའི་ིརྒྱུད། །བཤེད་རྒྱུད་རྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེམ་ོལ་

སགོས་ལ། །སྦྱོངོས་པས་རྣལ་འིབྱརོ་རྒྱུད་ཀྱི་ིདགའི་སྟོནོ་མྱོོངོ༌། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་

དྲེིན་༞། བཞ་ིཔ་རྣལ་འིབྱོར་བློ་ན་མེད་པ་ལ། །འིཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཉ་ི

ཟློ་ལྟོར། །ཡོོངོས་སུ་གྲོགས་པའིི་ཕ་རྒྱུད་འིདུས་པ་དངོ༌། །རྣལ་འིབྱོར་མ་རྒྱུད་ཀཻྱི་

རྡོོར་བད་ེམཆེོག་གི །རྩོ་རྒྱུད་བཤེད་པའི་ིརྒྱུད་ལ་སོགས་པ་དངོ༌། །མད་ོརྒྱུད་གཞན་

དངོ་བཤེད་སྲོདོ་མ་ིའིདྲེ་བའི།ི །ཤེངིོ་རྟེའི་ིསྲོལོ་འིབྱདེ་དུས་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལའོི་ིརྒྱུད། །གསལ་

བྱེད་དྲེ་ིམ་མེད་པའི་ིའིོད་ལ་སྦྱོངོས། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་དྲེིན་༞། དངོ་པོར་རྒྱ་ཆེེན་

པའོི་ིམངོ་དུ་ཐསོ་པ་བཙལ་པའི་ིསྐོབས་ཏ་ེདངོ་པའོི།ོ། །།

ད་ེནས་གདུལ་བྱའི་ིབློ་ོམུན་སེལ་བའི་ིམཆེོག །འིཇོམ་པའི་ིདབྱངོས་ལ་ཤུགས་

དྲེག་རྒྱུན་རིངོ་གི །དད་པ་བརྟེན་པོས་གཞུངོ་ལུགས་གདམས་པ་རུ། །འིཆེར་ཕྱོིར་

གསལོ་བཏབ་རྒྱུ་ཚགོས་ཀུན་ལ་འིབད། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་དྲེནི་༞། ད་ེལྟོར་འིབད་

པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐགོས་མདེ་ལས། །རམི་བཞནི་བརྒྱུད་པའི་ིབྱངོ་ཆུབ་ལམ་རམི་ལ། །ཐུན་

མོངོ་མིན་པའིི་ངོེས་པ་རྙིེད་གྱུར་པས། །ཟབ་མོའི་ིགཞུངོ་མཆེོག་ཕར་ཕྱོིན་གདམས་

པར་ཤེར། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་དྲེནི་༞། བྱངོ་ཕྱོགོས་འིད་ིན་ཚད་མའི་ིགཞུངོ་ལུགས་

ལ། །སྦྱོངོས་དངོ་མ་སྦྱོངོས་དུ་མ་མགྲོིན་གཅིག་ཏུ། །མད་ོདངོ་སྡེ་ེབདུན་ཀུན་ལ་བྱངོ་
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ཆུབ་ཏུ། །བགྲོོད་པའི་ིཉམས་ལེན་རིམ་པ་ཡོོད་མིན་ཟེར། །འིཇོམ་པའི་ིདབྱངོས་ཀྱིིས་

ཕྱོོགས་ཀྱི་ིགླེངོ་པ་ོལ། །དངོོས་སུ་འིད་ིརྩོོམས་འིད་ིན་ིམ་འིོངོས་དུས། །འིགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ི

མིག་ཏུ་འིགྱུར་ར་ོཞེས། །གསུངོ་ག་ིགནངོ་བ་བསྩལ་པའིངོ་ཚད་མར་བྱེད། །ད་ེན་ིམ་ི

རིགས་སྨྲ་བའི་ིཕུལ་བྱུངོ་དུ། །མཐོངོ་ནས་ལྷག་པར་ཚུལ་དེར་དཔྱད་པ་ན། །ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ིམཆེོད་བརྗོོད་དོན། །ཚད་མ་གྲུབ་པར་ལུགས་འིབྱུངོ་ལུགས་

ལྡོག་གིས། །རྣམ་གྲོོལ་དོན་དུ་གཉེར་ལ་བཅོམ་ལྡན་འིདས། །ཚད་མས་བསྒྲུབས་ཤེིངོ་

ད་ེལས་ད་ེཡོ་ིནི། །བསྟོན་པ་ཁ་ོན་ཐར་འིདོད་འིཇུག་ངོོགས་སུ། །ངོེས་པ་གཏིངོ་ནས་

རྙིདེ་པས་ཐགེ་གཉསི་ཀྱི།ི །ལམ་གྱི་ིགནད་ཀུན་འིདྲེལི་བར་རགིས་ལམ་ནས། །ལགེས་

པར་ཐོན་པས་ལྷག་པར་དགའི་བ་རྙིེད། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་དྲེིན་༞། ད་ེནས་བྱངོ་

ས་མད་ོསྡེེའི་ིརྒྱན་གཉིས་པ།ོ །ལེགས་པར་སྦྱོར་ཏ་ེཚུལ་བཞིན་རབ་འིབད་པས། །མ་ི

ཕམ་ཆེོས་རྗོེའི་ིགཞུངོ་དངོ་རྗོེས་འིབྲེངོ་གི །གཞུངོ་ཀུན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ིགདམས་

པར་ཤེར། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་དྲེིན་༞། ལྷག་པར་ཟབ་ཅིངོ་རྒྱ་ཆེེའི་ིགསུངོ་རབ་

ཚོགས། །བསྒྲིིགས་པའི་ིག་ོརིམ་ཉིད་ལ་ལམ་གྱི་ིགནད། །ཀུན་ལ་ངོེས་སྟོེར་བསླབ་པ་

ཀུན་བཏུས་ལ། །བརྟེནེ་ནས་མད་ོསྡེ་ེཀུན་ལས་བཏུས་པ་སགོས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀྱི་ི

གཞུངོ་མཆེོག་དུ་མའི་ིདོན། །ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ིརིམ་པ་ལེགས་པར་མཐོངོ༌། །ཚུལ་

འིད་ི༞། བཀའི་དྲེིན་༞། ད་ེནས་བསམ་གཏན་ཕྱོ་ིམ་རྣམ་སྣངོ་ནི། །མངོོན་པར་བྱངོ་

ཆུབ་སངོས་རྒྱས་གསངོ་བ་ཡོིས། །ལེགས་པར་བཤེད་པའིི་མན་ངོག་ལ་བརྟེེན་

ནས། །ལམ་གྱི་ིགནད་ཀུན་ལེགས་པར་གདམས་པར་ཤེར། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་

དྲེིན་༞། དཔལ་ལྡན་ད་ེཉིད་བསྡུས་པའི་ིལམ་གྱི་ིགནད། །ཏིངོ་འིཛིིན་གསུམ་གྱིིས་
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བསྡུས་པར་མཐོངོ་བ་ནི། །ཅུངོ་ཟད་སླ་ཡོངོ་ལམ་དེར་ཟབ་མོའི་ིདོན། །སྒོོམ་ཚུལ་

རྟེོགས་པར་དཀའི་བ་པཎ་ཆེེན་ནི། །སངོས་རྒྱས་གསངོ་བས་རྩོ་བཤེད་ཆེ་མཐུན་

རྒྱུད། །རྣམ་གསུམ་སྦྱོར་ཏ་ེཚུལ་བཞིན་བཤེད་པ་དངོ༌། །རྒྱུད་སྡེ་ེགསུམ་གྱི་ིཟབ་མོའི་ི

ཉམས་ལེན་རྣམས། །སྒོོམ་རིམ་ཇོ་ིབཞིན་བཤེད་པས་བློ་ོམུན་བསལ། །ཚུལ་འིད་ི༞། 

བཀའི་དྲེིན་༞། ཐུབ་པའི་ིལེགས་བཤེད་ཀུན་གྱི་ིམཐར་ཐུག་པ། །དཔལ་ལྡན་རྣལ་

འིབྱརོ་བློ་ན་མདེ་པའི་ིརྒྱུད། །ད་ེཡོ་ིནངོ་ནས་ཤེནི་ཏུ་ཆེསེ་ཟབ་པ། །དཔལ་ལྡན་གསངོ་

བ་འིདུས་པའི་ིརྒྱུད་རྒྱལ་ལ། །སྨྲ་བའི་ིདམ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འིད་ིསྐོད་གསུངོ༌། །རྩོ་བའི་ིརྒྱུད་

དུ་ལམ་གྱི་ིགནད་རྣམས་ནི། །མཐའི་དྲུག་ཚུལ་བཞིའི་ིརྒྱ་ཡོིས་བཏབ་སྟོ་ེགནས། །ད་ེ

ཕྱོིར་བཤེད་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྗོེས་འིབྲེངོས་ནས། །བློ་མའིི་མན་ངོག་ལས་ནི་ཤེེས་བྱར་

གསུངོས། །ཚུལ་དེ་གནད་དུ་བཟུངོ་ནས་མན་ངོག་གི །མཐར་ཐུག་མདོར་བྱས་

སྤྱོོད་བསྡུས་རྣམ་གཞག་སོགས། །འིདུས་པ་འིཕགས་པའིི་སྐོོར་གྱིི་ཕྲེན་ཀུན་ལ། 

རིངོ་དུ་འིདྲེིས་པར་བྱས་ཏེ་རྩོ་བའིི་རྒྱུད། །སྒྲིོན་མེ་ལྟོ་བུར་གསལ་བར་བྱེད་པ་

ལ། །བརྟེེན་ནས་བཤེད་རྒྱུད་ཆེེན་པ་ོལྔ་དངོ་ནི། །ལེགས་པར་སྦྱོར་ལ་འིབད་པ་ཆེེན་

པསོ་སྦྱོངོས། །སྦྱོངོས་པས་འིདུས་པའི་ིརམི་གཉསི་སྤྱོ་ིདངོ་ན།ི །ཁྱེད་པར་རྫོགོས་པའི་ི

རམི་པའི་ིགནད་ཀུན་རྙིདེ། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་དྲེནི་༞། ད་ེཡོ་ིམཐུ་ལས་བད་ེདགྱིསེ་

དུས་འིཁརོ་སགོས། །རྒྱུད་སྡེ་ེམངོ་པའོི་ིགནད་དནོ་གདམས་པར་ཤེར། །ད་ེདག་བདག་

གིས་གཞན་དུ་བཤེད་པས་ན། །འིདིར་ན་ིརྣམ་དཔྱོད་ཅན་ལ་སྒོ་ོཙམ་ཞིག །ཚུལ་འིད་ི

༞། བཀའི་དྲེནི་༞། བར་དུ་གཞུངོ་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤེར་བའི་ིསྐོབས་

ཏ་ེགཉསི་པའི།ོ། །།
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ད་ེལྟོར་གདམས་པའི་ིགཏེར་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐེག་ཆེེན་གཉིས་ཀྱི་ིཐུན་མོངོ་ལམ་

དངོ་ནི། །ཐུན་མོངོ་མིན་པའི་ིལམ་གྱི་ིརིམ་པ་གཉིས། །གནད་བསྡུས་ཚངོ་བའི་ིལམ་

ལ་འིདྲེསི་པར་སྦྱོངོས། །ཚུལ་འིད་ི༞། བཀའི་དྲེནི་༞། རྒྱལ་སྲོས་སྨོནོ་ལམ་གངོ་གཱའི་ི

ཀླུངོ་རྣམས་ན།ི །དམ་ཆེསོ་འིཛིནི་པའི་ིསྨོནོ་ལམ་ནངོ་འིདུས་པར། །གསུངོས་ཕྱོརི་དག་ེ

རྩོ་ཇོ་ིསྙིེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀྱིངོ་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱས་པའི་ིཆེེད་དུ་བསྔོས། །ཚུལ་

འིད་ིབསམས་ཤེིངོ་འིདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའི། །བཀའི་དྲེིན་ཆེེའི་ོརྗོ་ེབཙུན་མཁྱེེན་

པའི་ིགཏེར། །ཐ་མར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་བློངོས་པ་དངོ༌། །ཀུན་ཀྱིངོ་བསྟོན་

པ་རྒྱས་པའི་ིཆེདེ་དུ་བསྔསོ་པའི་ིསྐོབས་ཏ་ེགསུམ་པའི།ོ། །།

རངོ་ག་ིདག་ེབ་རྒྱ་ཆེརེ་སྤལེ་ཕྱོརི་དངོ༌། །རྣམ་དཔྱདོ་ལྡན་པའི་ིསྐོལ་བཟངོ་མངོ་པ་ོ

ལ། །འིཇུག་སྒོ་ོམ་ནོར་ཚུལ་བཞིན་བསྟོན་པའི་ིཕྱོིར། །རངོ་ག་ིརྟེོགས་པ་བརྗོོད་པ་འིད་ི

བྱས་སོ། །ད་ེལས་ཐོབ་པའི་ིདག་ེབའི་ིཚོགས་རྣམས་ཀྱིི། །རིམ་པ་འིད་ིཡོིས་འིགྲོ་ོབ་

མ་ལུས་ཀུན། །ཐུབ་པའི་ིབརྟུལ་ཞུགས་བློ་ན་མེད་བཟུངོ་ནས། །རྒྱལ་བ་དགྱིེས་པའི་ི

ལམ་ལ་འིཇུག་པར་ཤེོག །ངོ་ཡོི་བློ་མ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པ་དེ། །དགའི་ལྡན་གནས་

སམ་བད་ེབ་ཅན་ལ་སགོས། །དག་པ་ཞངིོ་ཁམས་གངོ་ན་བཞུགས་ཀྱིངོ་རུངོ་། །བདག་

སགོས་འིཁརོ་གྱི་ིཐགོ་མར་སྐྱེ་ེབར་ཤེགོ ། །།

ཅསེ་པ་འིད་ིན་ིརྗོ་ེཙོངོ་ཁ་པ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པས་མཛིད་པའི།ོ ། 
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 ༄༅། །འིདུལ་བ་རྒྱ་མཚའོི་ིསྙིངིོ་པ་ོབཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་ལ་ཕྱོག་

འིཚལ་ལོ། །གངོ་ལ་བརྟེེན་ན་བདེ་བློག་ཏུ། །ཐར་པའིི་གྲོོངོ་དུ་བགྲོོད་པའིི་

ཐབས། །བདེ་གཤེེགས་བསྟོན་པའིི་སྙིིངོ་པ་མཆེོག །སོ་སོར་ཐར་ཅེས་གྲོགས་པ་

གངོ༌། །ངོ་ོབ་ོདངོ་ན་ིརབ་དབྱ་ེདངོ༌། །ས་ོསོའི་ིངོོས་འིཛིིན་སྐྱེ་ེབའི་ིརྟེེན། །གཏོངོ་བའི་ི

རྒྱུ་དངོ་ཕན་ཡོོན་ཏེ། །རྣམ་པ་དྲུག་གིས་ཇོ་ིབཞིན་བཤེད། །ངོེས་འིབྱུངོ་བསམ་པས་

རྒྱུ་བྱས་ནས། །གཞན་གནོད་གཞ་ིདངོ་བཅས་པ་ལས། །ལྡོག་པ་ད་ེཡོངོ་ལུས་ངོག་

ལས། །གཟུགས་ཅན་ཡོིན་ཞེས་འིདོད་པ་དངོ༌། །སྤོངོ་བའི་ིསེམས་པ་རྒྱུན་ཆེགས་

པ། །ས་བོན་དངོ་བཅས་ཡོིན་ན་ོཞེས། །འིདོད་པའི་ིཚུལ་ན་ིརྣམ་པ་གཉིས། །རངོ་ག་ི

སྡེེ་པ་གོངོ་འིོག་སྨྲ། །བསྙིེན་གནས་དགེ་བསྙིེན་ཕ་མ་དངོ༌། །དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་དགེ་

སློབ་མ། །དག་ེསློངོ་མ་དངོ་དག་ེསློངོ་སྟོེ། །ས་ོསོར་ཐར་པ་རིགས་བརྒྱད་དོ། །ཁྱེིམ་

པའི་ིསྡེོམ་པ་དངོ་པ་ོགསུམ། །རབ་བྱུངོ་སྡེོམ་པ་ཐ་མ་ལྔ། །རྩོ་བ་བཞ་ིདངོ་ཡོན་ལག་

བཞ།ི །བརྒྱད་སྤོངོ་བསྙིནེ་གནས་སྡེམོ་པའི།ོ །མ་ིཚངོས་སྤྱོདོ་དངོ་མ་བྱིན་ལནེ། །སྲོགོ་

གཅོད་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས། །རྩོ་བ་བཞ་ིཡོིན་མལ་ཆེ་ེམཐ།ོ །ཆེངོ་འིཐུངོ་གར་སོགས་

ཕྲེེངོ་སོགས་དངོ༌། །ཕྱོི་དྲེོའི་ིཁ་ཟས་ཡོན་ལག་བཞི། །གསོད་རྐུ་སྨྲ་དངོ་ལོག་པར་

གཡོེམ། །མྱོོས་འིགྱུར་འིཐུངོ་བ་ལྔ་སྤོངོ་བ། །དག་ེབསྙིེན་གྱི་ིན་ིསྡེོམ་པའི།ོ །སྣ་གཅིག་

སྣ་འིགའི་ཕལ་ཆེེར་སྤྱོོད། །ཡོོངོས་རྫོོགས་སྤྱོོད་དངོ་ཚངོས་སྤྱོོད་དངོ༌། །སྐྱེབས་འིགྲོོའི་ི

དགེ་བསྙིེན་རྣམ་པ་དྲུག །རྩོ་བ་བཞི་ལས་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །འིདོད་ལོག་མི་

ཚངོས་སྤྱོོད་སྤོངོ་དངོ༌། །སྐྱེབས་འིགྲོ་ོཙམ་གྱི་ིདག་ེབསྙིེན་དུ། །ཁས་ལེན་རྣམས་དངོ་
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ག་ོརམི་བཞིན། །རྩོ་བ་བཞ་ིདངོ་ཡོན་ལག་དྲུག །བཅུ་སྤོངོ་དག་ེཚུལ་སྡེམོ་པའི།ོ །གར་

སོགས་ཕྲེེངོ་སོགས་རྣམ་གཉིས་དངོ༌། །གསེར་དངུལ་ལེན་དངོ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཕྱོ་ེ

བས་ཡོན་ལག་དྲུག་ཏུ་གྱུར། །མཁན་པརོ་གསལོ་བ་གདབ་པ་དངོ༌། །ཁྱེམི་པའི་ིརྟེགས་

ན་ིསྤོངོ་བ་དངོ༌། །རབ་བྱུངོ་རྟེགས་ན་ིལེན་པ་ལས། །ཉམས་པ་རྣམ་གསུམ་བསྣན་པ་

ཡོསི། །སྤངོ་བྱ་བཅུ་གསུམ་དག་ཏུ་འིགྱུར། །དག་ེཚུལ་སྡེམོ་པ་ཐབོ་རྗོསེ་སུ། །རྩོ་བའི་ི

ཆེོས་དྲུག་རྗོེས་མཐུན་གྱིི། །ཆེོས་དྲུག་སྤོངོ་བའི་ིསྡེོམ་པ་ནི། །དག་ེསློབ་མ་ཡོ་ིསྡེོམ་པ་

ཡོནི། །གཅགི་པུ་ལམ་དུ་འིགྲོ་ོམ་ིབྱ། །ཆུ་བའོི་ིཕ་རལོ་རྐྱོལ་མ་ིབྱ། །སྐྱེེས་པ་ལ་ན་ིརགེ་

མ་ིབྱ། །སྐྱེསེ་པ་དངོ་ན་ིའིདུག་མ་ིབྱ། །སྨྱན་དུ་འིགྱུར་བ་མ་ིབྱ་ཞིངོ༌། །ཁ་ན་མ་ཐ་ོའིཆེབ་

མ་ིབྱ། །ད་ེདག་རྩོ་བའི་ིཆེསོ་དྲུག་སྤོངོ༌། །གསརེ་ལ་གཟུངོ་བར་མ་ིབྱ་ཞིངོ༌། །འིདམོས་

ཀྱི་ིསྤུ་ན་ིའིབྲེེག་མ་ིབྱ། །བྱིན་ལེན་མ་བྱས་ཟ་མ་ིབྱ། །གསོག་འིཇོོག་བྱས་པ་བཟའི་མ་ི

བྱ། །རྩྭ་སྔོན་མ་ིགཙངོ་འིདོར་མ་ིབྱ། །ས་ན་ིབརྐོ་ོབར་མ་ིབྱ་བ། །རྗོེས་མཐུན་ཆེོས་

ནི་རྣམ་དྲུག་སྤོངོ༌། །ཕམ་བརྒྱད་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་དངོ༌། །སྤངོ་བའིི་ལྟུངོ་བྱེད་སུམ་ཅུ་

གསུམ། །ལྟུངོ་བྱེད་འིབའི་ཞིག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ། །ས་ོསོར་བཤེགས་པ་བཅུ་གཅིག་

དངོ༌། །ཉེས་བྱས་བརྒྱ་དངོ་བཅུ་གཉིས་ཏ།ེ །སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྩོ་བཞ་ིརྣམས། །སྤོངོ་

བར་བྱེད་པ་དག་ེསློངོ་མ། །ཕམ་པ་བཞ་ིདངོ་ལྷག་མ་ནི། །བཅུ་གསུམ་སྤངོ་ལྟུངོ་སུམ་

ཅུ་དངོ༌། །ལྟུངོ་བྱེད་འིབའི་ཞིག་དགུ་བཅུ་དངོ༌། །སོར་བཤེགས་བཞི་དངོ་ཉེས་

བྱས་ནི། །བརྒྱ་རྩོ་བཅུ་གཉིས་བསྡེོམས་པ་ཡོིས། །ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རྩོ་གསུམ་

རྣམས། །སྤོངོ་བར་བྱདེ་པ་དག་ེསློངོ་ངོ༌ོ། །ད་ེལྟོར་ས་ོཐར་རགིས་བརྒྱད་པ།ོ །སྒྲི་མ་ིསྙིན་

པ་མ་གཏགོས་པའི།ི །གླེིངོ་གསུམ་སྐྱེསེ་པ་བུད་མདེ་ཀྱི།ི །རྟེནེ་ལ་སྐྱེ་ེཡོ་ིཟ་མ་དངོ༌། །མ་
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ནིངོ་མཚན་གཉིས་སོགས་ལ་མིན། །སྡེོམ་པ་གཏོངོ་བའིི་རྒྱུ་ལ་གཉིས། །བསླབ་པ་

ཕུལ་དངོ་ཤེ་ིའིཕོས་དངོ༌། །མཚན་གཉིས་བྱུངོ་དངོ་ལན་གསུམ་གྱུར། །དག་ེརྩོ་ཆེད་

རྣམས་ཐུན་མོངོ་ངོོ། །ཉི་ཤུ་མ་ལོན་དེར་ཤེེས་དངོ༌། །བསྟོེན་ཕྱོིར་ཁས་བློངོས་ཉིན་

ཞག་འིདས། །རིམ་བཞིན་དག་ེསློངོ་དག་ེསློབ་མ། །བསྙིེན་གནས་རྣམས་ཀྱི་ིཐུན་མོངོ་

མིན། །རྩོ་བའི་ིལྟུངོ་བ་བྱུངོ་བ་དངོ༌། །དམ་པའི་ིཆེོས་ན་ིནུབ་པ་ལས། །སྡེོམ་པ་གཏོངོ་

ཞསེ་འིདདོ་པའིངོ་ཡོདོ། །ཁ་ཆེ་ེབྱ་ེབྲེག་སྨྲ་བ་རྣམས། །སྡེམོ་ལྡན་རྩོ་ལྟུངོ་བྱུངོ་བ་ལ། །བུ་

ལོན་ནོར་ལྡན་བཞིན་དུ་འིདོད། །སྡེོམ་པ་ད་ེདག་བསྲུངོས་པ་ལས། །གནས་སྐོབས་

འིབྲེས་བུ་ལྷ་མི་དངོ༌། །མཐར་ཐུག་འིབྲེས་བུ་བྱངོ་ཆུབ་གསུམ། །ཐོབ་པར་འིགྱུར་

ཞེས་གསུངོས་པའི་ིཕྱོིར། །བརྩོོན་ལྡན་རྣམས་ཀྱིིས་ས་ོསོར་ཐར། །རྟེག་ཏུ་གུས་པས་

འིབད་ད་ེབསྲུངོ༌། །དག་ེདསེ་སྐྱེ་ེབར་ལུས་ཅན་རྣམས། །རྟེག་ཏུ་ཚངོས་སྤྱོདོ་ལ་གནས་

ཤེགོ །ཁྲམིས་ཀྱི་ིཚུལ་ཁྲམིས་སྐྱེནོ་མེད་྾྾། །

ཅེས་ས་ོསོར་ཐར་པའི་ིསྡེོམ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་འིདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ིསྙིིངོ་པ་ོབསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འིད་ི

ནི། ཡུལ་གངོས་ཅན་ཀྱི་ིམཐར་སྐྱེེས་པའི་ིསྙིན་དངོགས་མཁན་ཤེར་ཙོངོ་ཁ་པ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པའི་ིདཔལ་

གྱིསི་སྦྱོར་བའི།ོ །

 ༄༅། །མ་ིའིགྱུར་མཆེགོ་ཡོངོས་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །མ་ིའིགྱུར་མཆེོག་ཏུ་ཡོངོས་པའི་ིབད་ེབ་ཆེེ། །བློ་མེད་ཡོ་ེཤེེས་བདུད་

རྩོིའི་ིསྙིིངོ་པ་ོཅན། །སྐུ་གསུམ་གསངོ་བ་རྒྱན་གྱི་ིའིཁོར་ལོའི་ིམཛིོད། །སྟོོབས་བཅུའི་ི
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དཔལ་མངོའི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་འིདུད། །དག་པའིི་ཞིངོ་གི་བཀོད་པ་རྒྱ་མཚོའིི་

རྡུལ། །ཡོ་ེཤེེས་རངོ་སྣངོ་ལས་གྲུབ་འིོག་མིན་གྱིི། །ངོ་ོམཚར་སྒྱུ་མའི་ིརོལ་རྩོེད་ཐེམ་

སྐོས་ལས། །རྒྱལ་སྲོས་དམ་པའིི་རྣམ་པར་བདེ་བར་བྱོན། །རྣམ་འིདྲེེན་ཀུན་གྱིི་

མཁྱེེན་པའི་ིཕུངོ་པ་ོགངོ༌། །གཅིག་གྱུར་འིཇོམ་མགོན་མ་ིཡོ་ིསྲོིད་པའི་ིགར། །བསམ་

བཞིན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ིམཛིད་པ་ལ། །བསྐོལ་བཟངོ་རྒྱལ་བ་སྟོོངོ་གིས་བསྒྲུན་དུ་

མེད། །བློ་ོགྲོོས་ལངོ་ཚ་ོདར་བའི་ིམིག་སྟོོངོ་ཅན། །མཁས་བཙུན་བཟངོ་པོའི་ིས་སྲུངོ་

ལ་ཞོན་ཏེ། འིཆེད་རྩོོད་རྩོོམ་པའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེརྩོ་ེབརྒྱ་པས། །རྒོོལ་ངོན་ས་འིཛིིན་བཅོམ་པའི་ི

གྲོགས་པ་འིབར། །མངོལ་རྒྱའི་ིབྲེངོ་འིགྲོོའི་ིམདུད་གྲོོལ་དྲེ་ིབྲེལ་སྐུའིི། །མ་ལ་ཡོ་སྐྱེེས་

ལྕུག་ཕྲེན་གཞོན་ནུ་དག །ན་ཚོད་ཕྲེ་ཡོངོ་ཕན་བདེའི་ིདྲེ་ིབསུངོ་ནི། །ནམ་ཡོངོ་ཟད་མ་ི

ཤེེས་པའི་ིགཏེར་ཆེེན་པ།ོ །སྲོིད་འིབྱོར་གླེོག་ག་ིབུ་མོའི་ིགར་མཁན་མ། །སྡུག་བསྔལ་

མུན་པར་མལ་འིཆེའིི་མཚངོ་རིག་སྟོེ། །འིཁོར་བ་མཚན་མོའི་ིམཐའི་ལས་ངོེས་

འིབྱུངོ་བའི།ི །ཚངོས་སྤྱོོད་དཔལ་གྱི་ིསྐྱེ་རེངོས་དངོ་པོར་ཤེར། །གཞོན་ནུའི་ིལུས་ཅན་

རྒོན་པོའི་ིབློ་ོའིཆེངོ་བའིི། །རྒྱལ་བསྟོན་གྱིེན་དུ་འིདེགས་པའི་ིསྙིིངོ་སྟོོབས་ཀྱིིས། །ཐོས་

བསམ་སྒོོམ་པའི་ིས་ཆེེན་དབུས་གཙངོ་གི །ལྗོོངོས་སུ་བད་ེབར་གཤེེགས་པ་འིད་ིརྨད་

བྱུངོ༌། །མངོ་ཐསོ་དགྱིསེ་དགུར་སྤྱོདོ་ལ་ཆེསེ་སྲོདེ་པས། །ཤེསེ་བྱའི་ིལུས་ཕྲེར་སྤྱོད་ད་ེ

བཅལ་ཟནི་པ། །སླར་ཡོངོ་ཐསོ་བརྩོནོ་མ་ིཕྱོདེ་མཛིའི་གཅུགས་ཀྱིསི། །འིཁྱུད་པའི་ིསྐོལ་

བཟངོ་འིད་ིཀསོ་དམ་དུ་བཅངིོས། །ནངོ་དནོ་རགི་པའི་ིའི་ོམཚརོ་རབ་འིཁྱེལི་བར། །རྣམ་

འིབྱེད་ཤེེས་རབ་ལག་ལྡན་ཉེར་ཞུགས་པས། །ཐ་སྙིད་རིག་པའིི་མེ་ཏོག་ཚོགས་ཀྱིི་

རྩོརེ། །བློ་ོགྲོསོ་སརོ་མསོ་རགེ་མིན་གངོ་དུ་མཆེསི། འིཇོམ་མགནོ་མཁྱེནེ་པར་ཆེགས་
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པའིི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིིས། །གཞུངོ་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་རྟེོགས་ལ་མཚར་དུ་ཅི། །ཁམས་

གསུམ་ལས་རྒྱལ་ལུས་མེད་མདའི་ལྔ་ཡོིས། །ཆེེས་སྲོབ་བློ་གོས་འིབིགས་པར་ནུས་

མིན་མཚར། །སྡེ་ེསྣོད་ཀུན་སྦྱོངོས་ཡོངོ་དག་གྲུབ་པའི་ིའིབྲེས། །དཀའི་ཆེེན་དུ་མར་

འིབྱམས་ཀློས་བཤེད་པས་ཀྱི།ེ །རིངོ་མ་ོཉིད་ནས་ཇོ་ིལྟོ་ཇོ་ིསྙིེད་ཀྱི།ི །ཆེོས་ཀུན་ཐུགས་

སུ་ཆུད་ཟིན་མ་ཡོིན་ནམ། །བད་ེསྟོོངོ་རངོ་བཞིན་རྒྱས་པའི་ིདབངོ་པོའི་ིགཞུ། །ཟུངོ་

འིཇུག་གུར་ཁྱེིམ་རྣམ་པར་བཀྲོ་བ་ནས། །གསངོ་ཆེེན་ཆེོས་ཀྱིི་རྒྱུད་མངོ་བསྒྲིགས་

པའི་ིཚེ། །ས་ར་ཧོ་ད་ེམཁའི་སྤྱོོད་གནས་སུ་བྲེོས། །ཁེངོས་ལྡན་གནས་ལྔ་རིག་པའི་ི

ལུས་ཕྲེ་མ། །རྣམ་དཔྱོད་ཟུར་མིག་ལྕགས་ཀྱུས་ཉེར་བཏབ་ཚེ། །འིཁྱུད་མིན་མཛིའི་

བས་མགུལ་པར་དམ་བཅིངོས་ཏ།ེ །གསོ་པ་མདེ་པར་མཁྱེནེ་པའི་ིཀློོངོ་དུ་སམི། །རངོ་

བཞིན་དག་པའིི་ཐུགས་ཀྱིི་ཤེེལ་དཀར་དུ། །ཆེོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་སྣངོ་བའིི་རྣམ་རོལ་

གཟུགས། །རྒྱུ་དངོ་འིབྲེས་བུར་ངོསེ་པའི་ིགཟིགས་མ་ོལ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཕལ་

ཆེེར་ཡོེངོས་སམ་སྙིམ། །སྒྱུ་ལུས་སིནྷུ་ཝཱ་རའི་ིའིདབ་མའི་ིསྒོོ། །མཁས་རློམ་ཉ་ིཟློའི་ི

འིོད་ཀྱིིས་ཕྱོེད་མིན་པ། །ལེགས་གསུངོ་རྐོེད་མེད་ཁ་ཡོ་ིཟེགས་མའི་ིཆེངོ་། །འིཐོར་ཚ་ེ

འིདབ་བརྒྱ་པ་དེར་རངོ་དབངོ་ཅི། འིཇོམ་དབྱངོས་བཤེེས་གཉེན་རོལ་པར་ངོེས་རྙིེད་

ནས། །ཁྱེོད་བློོའི་ིར་ིདྭགས་དཀའི་གནད་སྒྲིོག་ག་ིརྒྱར། །བཅིངོས་རྣམས་ཟུར་ཕུད་ལྔ་

པའི་ིགསུངོ་མཚོན་གྱིིས། །བཅད་ལ་མཚར་དུ་འིཛིིན་པ་བྱིས་པའི་ིབློོ། །རྣམ་འིདྲེེན་

སྲོས་བཅས་གྲོངོས་མེད་ཚོགས་རྣམས་དངོ༌། །ལྷན་ཅིག་གསངོ་གསུམ་བཀོད་པས་

དུས་འིདའི་ན། །འིཕགས་མཆེོག་པཎ་གྲུབ་འིགའི་ཟུངོ་གཟིགས་ཞེས་པའིི། །བསྟོོད་

བསྔགས་མགོན་འིདིའིི་ཆེེ་བའིི་འིོས་སུ་མིན། །རིགས་ཀུན་ཁྱེབ་བདག་དབངོ་པོར་
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མངོོན་གྲུབ་པའིི། །དཀྱིིལ་འིཁོར་རྒྱ་མཚོའིི་སྤྲིོ་བསྡུར་མངོའི་འིབྱོར་ན། །ལྷག་པའིི་

ལྷ་འིགས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་སོ་ཞེས། །བསྔགས་བརྗོོད་དར་དིར་སྒྲིོག་ལ་རེ་བ་

བསྐྱུངོས། །མཁས་གྲུབ་ཆེེར་རློམ་ཕལ་གྱིིས་ཁུགས་མིན་པའིི། །མཐའི་བྲེལ་ལྟོ་དངོ་

རིམ་གཉིས་དཀའི་གནས་གཞུ། །ལེགས་བཤེད་རྒྱུད་ཀྱིིས་བཀུག་འིདི་ཐུན་མོངོ་

ག ི།གདུལ་བྱའི་ིསྣངོ་ངོརོ་བསྟོན་པའི་ིམཛིད་པའི་ིཕྱོརི། །ངོསེ་པའི་ིདནོ་དུ་སྤངོས་རྟེགོས་

ཕུན་ཚོགས་ཀྱིི། །ཡོོན་ཏན་རྫོོགས་པའི་ིདཔལ་སྟུག་གདོངོ་ལྔའི་ིདབངོ༌། །འིཁྲུལ་པའི་ི

གཅན་གཟན་དྲེེགས་པའི་ིངོ་ར་ོལ། དགྲོ་ཟློར་མ་ིསེམས་རངོ་ག་ིངོངོ་ཚུལ་ཡོིན། །རྒྱ་

ཆེེན་མཁྱེེན་པའི་ིསྲོངོ་ལ་ཤེེས་བྱ་ཡོི། །གནས་ལུགས་མཐའི་དག་བཅལ་ཚ་ེརྡུལ་ཕྲེན་

ལྟོར། །གྱུར་པས་སྐྱེེངོས་ཏ་ེཆེོས་ཀུན་འིཆེ་ིམེད་གཙོ། །སྟོོངོ་ཉིད་བཤེོལ་མེད་མངོལ་

དུ་ཡུད་ཀྱིིས་བྲེོས། བརྩོེ་ཆེེན་ལྷག་པའིི་བསམ་པའིི་ལྕིད་ཀྱིི་ཁུར། །ནོར་འིཛིིན་

བུ་མོས་མ་བཟོད་རྔུལ་བའིི་ཆུ། །ཆེེས་ཆེེར་བབས་ལ་ཁྱེབ་འིཇུག་ཞབས་བསིལ་

དུ། །སྐོལ་ལྡན་ཤེིངོ་རྟེས་ཕབ་ཅེས་སྒྲིོས་སུ་གླེེངོ༌། །དུས་དགྲོའིི་ནུས་མཐུར་གྲུབ་

པའིི་ཐོག་མདའི་ཡོིས། །ནག་ཕྱོོགས་བྲེག་རི་བཅོམ་དངོ་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འིདོད་ལྷའིི་

ལུས་ཀྱིངོ་ཚིག་པར་མགྲོིན་སྔོན་གྱིིས། །མིག་མེས་བསྲོེགས་ཞེས་རིག་བྱེད་གཏམ་

དུ་མཆེིས། །གངོ་གིས་ཐར་པར་དྲེངོས་མིན་སྐྱེེས་བུ་ནི། །མེད་ཕྱོིར་རྒྱལ་རྣམས་རངོ་

ག་ིགདུལ་བྱ་དག །མ་རྙིེད་ཞ་ིབའི་ིདབྱིངོས་སུ་མནལ་བ་ལ། །གདུལ་དཀའི་ིསྙིིགས་

མ་ལྔ་བདོར་སྒྲི་ོཡོིས་བཏགས། །སྲོིད་ཞིའིི་ཁམས་ན་འིཆེད་རྩོོད་རྩོོམ་པ་ཡོི། །དཔེ་

ཟློར་འིོས་པ་ཚོལ་ཕྱོིར་ཉ་ིཟློ་ཟུངོ་། །ངོལ་མེད་མཁའི་ལ་རྒྱུ་ཡོངོ་མ་རྙིེད་པས། །ངོལ་

ཏ་ེཐུན་མཚམས་སྒོེག་མོའི་ིཕངོ་པར་ཉལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིངོ་འིཛིིན་ཤེེས་རབ་བསླབ་
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པའི་ིགཞརི། །མཐའི་ཡོས་ལུས་ཅན་མ་ལུས་ངོསེ་སྦྱོོར་བའི།ི །མཛིད་པ་མཆེགོ་འིདསི་

ཁྱེོད་དངོ་ཟས་གཙངོ་སྲོས། །ཐ་དད་དབྱ་ེབའི་ིག་ོསྐོབས་རྟེོགས་ནུས་མིན། །བསྐོལ་

བརྒྱར་བསྒྲུབ་བྱ་སྙིིགས་དུས་ཚ་ེགཅིག་ལ། །ཟུངོ་འིཇུག་སྐུ་བཞིའི་ིལམ་དུ་འིགྲོ་ོབ་

ཀུན། །འིཁྲིད་ལ་ཁྱེོད་དངོ་ཁྱེབ་བདག་རྡོོ་རྗོེ་འིཆེངོ༌། །སྤྲུལ་ལོངོས་རྟེགས་ཀྱིིས་མ་

འིདྲེེས་ངོེས་པ་རྙིེད། །ཐབས་ཤེེས་རིན་ཆེེན་སྣ་བདུན་ལ་བརྟེེན་ནས། །ལུངོ་རྟེོགས་

བསྟོན་པའིི་གླེིངོ་བཞིར་དབངོ་སྒྱུར་བའིི། །དམ་པའིི་ཆེོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོས་བསྒྱུར་

བ་ཅན། །ཀུན་མཁྱེེན་ཙོངོ་ཁ་པ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །དེངོ་ནས་ཚེ་རབས་ལྷ་

ཡོི་ལམ་ཡོངོས་པོར། །མི་ཁོམས་སྐྱེོན་གྱིི་ཆུ་འིཛིིན་དངོ་བྲེལ་བའིི། །དལ་བརྒྱད་

འིབྱོར་བཅུའི་ིབསིལ་ཟེར་རབ་སྤྲིོས་པས། །གཏན་བདེའི་ིག་བུར་ཐིགས་པར་ལོངོས་

སྤྱོོད་ཤེོག །འིཁྲུལ་པའིི་ཁུངོ་བུར་ལོག་སྨྲའིི་ལྕེ་རྐྱོོངོ་བའིི། །ལྟོར་སྣངོ་བཤེེས་གཉེན་

སྦྲུལ་གྱིིས་མི་གཙེ་ཞིངོ༌། །ཡོངོ་དག་ལམ་སྟོོན་ཡོོངོས་འིཛིིན་ཀླུ་དབངོ་གི གཙུག་

རྒྱན་ཡོིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐོབ་པར་ཤེོག །རྨད་བྱུངོ་རྣམ་ཐར་གཙངོ་མའི་ིཁྲིམས་དངོ་

ལྡན། །རླབས་ཆེེན་རྒྱལ་སྲོས་སྤྱོོད་པའི་ིསྙིིངོ་སྟོོབས་ཆེེ། །བད་ེསྟོོངོ་མཆེོག་ག་ིརིམ་

གཉིས་རྣལ་འིབྱོར་སྤྱོོད། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དངོ་མཇོལ་བར་ཤེོག །གངོ་ག་ི

ལེགས་བཤེད་འིཆེི་མེད་བདུད་རྩོིའིི་ཚོགས། །འིཐུངོ་ལ་ནམ་ཡོངོ་ངོོམས་པ་མ་

མཆེིས་ཤེིངོ༌། །ད་ེདོན་འིཆེད་དངོ་སྤེལ་བའི་ིརྒྱུད་མངོ་སྒྲི། །སྲོིད་རྩོེའི་ིབར་དུ་སྒྲིོག་པའི་ི

དཔལ་ཐོབ་ཤེོག །སྐྱེེ་མངོ་ཉེར་བརྒྱུད་མུན་པ་སྟུག་པོའི་ིནངོ༌། །འིདིར་སྣངོ་བདེ་བ་

གླེོག་འིོད་སྐོད་ཅིག་མར། །རྟེོགས་ནས་མངོོན་མཐོའི་ིསྒྲིོན་མ་ེཉེར་འིདེགས་པའི།ི །དག་ེ

བའིི་རྩོི་བཅུད་གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སྲོིད་པའིི་བདེ་བ་དབྱར་གྱིི་ཆུ་གཏེར་
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ཆེེ། །སྡུག་བསྔལ་མྱོ་ངོམ་ཐངོ་དུ་འིགྱུར་ཤེེས་ནས། །ལྡོག་མེད་ཐེག་གསུམ་འིཕགས་

པའི་ིག་ོའིཕངོ་གི །མ་ིཟད་རྒྱ་མཚ་ོཆེ་ེལ་འིཇུག་པར་ཤེོག །ཞ་ིབདེའི་ིམུན་པར་མར་

གྱུར་འིགྲོ་ོབའི་ིགཟུགས། །མ་མཐོངོ་རྣམ་པར་གྲོལོ་བའི་ིཚུལ་ཤེསེ་ཏ།ེ །ཕྱོནི་དྲུག་སྤྱོདོ་

པའི་ིའིོད་སྟོོངོ་རབ་སྤྲིོས་ནས། །ཀུན་མཁྱེེན་ཡོ་ེཤེེས་སྣངོ་བ་རྒྱས་པར་ཤེོག །གྲོངོས་

མེད་བསྐོལ་གསུམ་ཀུན་གསལ་རྫོོགས་དཀའིི་ཚོགས། །རྟེ་ལྗོངོ་རླུངོ་ཤུགས་རིམ་

གཉིས་འིཕྲུལ་འིཁོར་གྱིིས། །སྙིིགས་དུས་ཚེ་ཐུངོ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ལ། །ལྷུན་གྲུབ་

འིབད་མདེ་བགྲོདོ་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ཁྱེད་པར་མགནོ་ཁྱེདོ་བསྟོན་པ་ཡོདི་བཞནི་

ནོར། །ཐོས་བསམ་སྒོོམ་པའིི་རྒྱལ་མཚན་རྩོེར་བཀོད་ནས། །རིངོ་ལུགས་དཔལ་

འིབྱརོ་སྐོལ་བཟངོ་འིགྲོ་ོཀུན་གྱིིས། །མ་ིཟད་དགའི་སྟོནོ་སྤྱོདོ་ལ་ནུས་ལྡན་ཤེགོ །འིཁརོ་

བའི་ིསྐྱེ་ེསྲོིད་འིདབ་ཆེགས་བགྲོོད་པའི་ིའིགྲོོས། །སྣ་ཚོགས་མཐ་ོདམན་བར་མར་རྒྱུ་

བའི་ིཚ།ེ །འིཇོམ་དཔལ་སྙིངིོ་པོས་རྗོེས་སུ་ཉེར་བཟུངོ་བའི།ི །གྲོིབ་མ་གཉིས་པས་རྗོེས་

སུ་འིབྲེངོ་བར་ཤེོག །ཆེོས་ཕུངོ་སྤྲིིན་གྱི་ིལུས་ཕྲེའི་ིཕངོ་པ་ནས། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ི

བསྟོན་པ་འིབྲུག་ག་ིསྒྲི། །བཟངོ་པའོི་ིབསྐོལ་པ་དབྱར་དུས་ཇོ་ིསྲོདི་དུ། །མ་ིའིགྱུར་རྡོ་ོརྗོའེི་ི

དཔལ་དུ་འིགྲུབ་གྱུར་ཅགི ། །།

ཁམས་གསུམ་ཆེསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོརྒྱལ་བ་ཙངོོ་ཁ་པ་ཆེནེ་པ་ོལ་བསྟོདོ་པ་དཔྱདི་ཀྱི་ིརྒྱལ་མའོི་ིགླུ་དབྱངོས་

ཞེས་བྱ་བ་འིདི། གངོ་ག་ིརྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་མ་ིཕྱོེད་པའི་ིདད་པས་ཉ་ེབར་བསྐུལ་ཏེ། དམ་པ་གངོ་དེའི་ིརིངོ་

ལུགས་འིཛིིན་པའི་ིཟ་ཧོརོ་གྱི་ིབཙུན་པ་ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་མཚསོ་སྦྱོར་བའི།ོ །
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 ༄༅། །མཉམ་ཉདི་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟོི། །མཉམ་ཉིད་མ་ིགཡོ་ོཟབ་གསལ་བད་ེཆེེན་ཐུགས། །ཆེོས་

ཀྱི་ིདབྱིངོས་སུ་ར་ོགཅིག་མ་ིཕྱོེད་པའིི། །རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེངོ་དབངོ་སངོས་རྒྱས་ཀུན་འིདུས་

དཔལ། །བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པའི་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །མགོན་ཁྱེོད་གྲོངོས་

མེད་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་པའིི། །ཡོབ་གཅིག་འིཇོམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་མཐོན་མཐིངོ་

ག ི།ཟུར་ཕུད་བྲེགེས་ཏ་ེཐུན་མཚམས་ལ་འིཁུ་བའི།ི །བློ་གསོ་ཉེར་ཀླུབས་ཐུབ་བསྟོན་

བདག་པོར་བཞེངོས། །སཱ་ལའི་ིསྨོན་ལྗོོངོས་ཟབ་མ་ོདབུ་མ་དངོ༌། །ཉེར་འིབྲེེལ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

ཐེག་པའི་ིརིམ་གཉིས་ལམ། །ཕྱོིན་ཅ་ིམ་ལོག་བསམ་འིཕེལ་རིན་པ་ོཆེེས། །ཡོོངོས་

གཏམས་ཤེིངོ་རྟེའི་ིསྲོོལ་འིབྱེད་ཁྱེོད་ཁ་ོན། །དྲེ་ིམེད་བཀའི་དངོ་བསྟོན་བཅོས་ཆུ་ཀླུངོ་

འིབུམ། །ཟབ་རྒྱས་གདམས་ངོག་རྒྱ་མཚོར་ཤེར་བའིི་འིཇོིངོ༌། །ཐོས་བསམ་སྒོོམ་

པའི་ིགྲུ་རྫོིངོས་བརྟེན་པ་ོཡོིས། །དོན་གཉིས་ནོར་བུར་དབངོ་བ་ཁྱེོད་ལས་གངོ༌། །ད་ེ

ཕྱོིར་མགོན་པ་ོཁྱེོད་ཀྱི་ིགསངོ་བ་གསུམ། །འིདྲེེན་པ་གཞན་ལས་རྨད་བྱུངོ་རྣམ་ཐར་

ལ། །ཤེསེ་ནས་མ་ིཕྱོདེ་དད་པས་རྩོ་ེགཅགི་ཏུ། །གཏན་གྱི་ིསྐྱེབས་གསལོ་ཐུགས་རྗོསེ་

རྟེག་ཏུ་སྐྱེོངོས། །སྲོིད་པར་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་ིམ་ེའིོབས་སུ། །ལྷུངོ་སྟོ་ེཐོག་མེད་

དུས་ནས་འིཁོར་བའི་ིརྒྱུན། །ཟད་པར་མ་གྱུར་མཁའི་མཉམ་སེམས་ཅན་ལ། །བྱིན་

རླབས་ཐུགས་རྗོེས་རྟེག་པར་མ་ིགཏོངོ་གསོལ། །དལ་འིབྱོར་ཆུ་ལྦུར་འིདྲེ་བའི་ིཉམ་

ཆུངོ་ལུས། །མ་ིརྟེག་ནུབ་ཀའི་ིཉ་ིམ་ཇོ་ིབཞནི་འིདརི། །དནོ་མདེ་ངོན་སོངོ་གཏིངོ་རྡོ་ོསྒྲུབ་

པ་ལ། །གཞོལ་བའི་ིརྨོངོས་ཆེེན་འིགྲོ་ོརྣམས་ཐུགས་རྗོེས་སྐྱེོངོས། །ཁྱེད་པར་སྙིིགས་

མ་ལྔ་ཡོི་འིཛིིན་གྲོིའིི་སོ། །རྣོ་བས་ཕུག་པའིི་མི་བཟོད་སྡུག་བསྔལ་ཅན། །གདུལ་
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བར་ཆེེས་དཀའི་དེངོ་དུས་སེམས་ཅན་ལ། །སྐྱེོབ་པ་ཁྱེོད་ཀྱི་ིཐུགས་རྗོེའི་ིདཔུངོ་སྐྱེེད་

ཅིག །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངོས་རྟེོགས་འིཕྲེིན་ལས་ཀུན། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

མཉམ་པ་ཉིད་མོད་ཀྱིངོ༌། །སྙིིགས་དུས་འིགྲོ་ོལ་ལྷག་པར་མགོན་དངོ་སྐྱེབས། །མཛིད་

པའི་ིདམ་བཅའི་བཙན་པ་ོམ་གཡོལེ་དགངོོས། །ཞྭ་སརེ་ལུགས་བཟངོ་ཀུན་སྣངོ་འིབར་

བའིི་འིོད། །རྟེག་ཏུ་མི་ཉམས་ཕྱོོགས་བཅུར་འིཕེལ་བ་དངོ༌། །རྒྱ་ཧོོར་བོད་གསུམ་

སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གཉིད། །རབ་སངོས་གཏན་བདེའིི་སྣངོ་བར་སྦྱོོར་དུ་

གསོལ། །སྲོིད་པའི་ིགནས་ལ་བཙོན་རའི་ིམ་ིབཞིན་དུ། །ངོེས་འིབྱུངོ་བཅོས་མ་མིན་

པས་གཞ་ིབཟུངོ་སྟོ།ེ །མར་གྱུར་འིགྲོ་ོལ་བྱམས་དངོ་སྙིིངོ་རྗོ་ེཆེསེ། །བདག་རྒྱུད་རྟེག་ཏུ་

ཕྱུག་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །འིགྲོ་ོརྣམས་སྡུག་བསྔལ་བྲེལ་བའི་ིབྱངོ་ཆུབ་ཆེེར། །སྐོད་

ཅིག་ཉིད་ལ་སྦྱོོར་འིདོད་སེམས་བསྐྱེེད་དངོ༌། །རྟེག་ཆེད་མཐའི་བྲེལ་ཟབ་མ་ོདབུ་མའི་ི

ལྟོ། །ཇོ་ིབཞིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ེབར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །འིད་ིཕྱོིའི་ིལེགས་ཚོགས་ཀ་ོབ་ིདཱི་

རའིི་ིཤེངིོ༌། །མ་ལུས་སྐྱེ་ེབའི་ིས་གཞ་ིདམ་ཚགི་དངོ༌། །ས་ོཐར་བྱངོ་སམེས་རགི་འིཛིནི་

སྡེོམ་པ་ལ། །ཉེས་པས་མ་ིགོས་རྣམ་པར་དག་བྱིན་རློབས། །ཐ་མལ་སྣངོ་ཞེན་སྤངོས་

ཏ་ེདཀྱིལི་འིཁརོ་ལྷར། །བསྐྱེདེ་པའི་ིརྣལ་འིབྱརོ་ཕྲེ་རགས་བརྟེན་པ་དངོ༌། །རྫོགོས་རམི་

ཟབ་ལམ་བློ་མེད་ཁྱེད་པར་ཅན། །རྒྱུད་ལ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་ེབར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །མདོར་

ན་རངོ་གཞན་དོན་གཉིས་རླབས་པ་ོཆེེ། །བསྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་ཉེར་འིཚེས་མ་ིབརྫོ་ི

ཞིངོ༌། །ཕྱོ་ིདངོ་ནངོ་ག་ིམཐུན་རྐྱོེན་ཇོ་ིསྙིེད་པ། །འིབད་མེད་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པར་བྱིན་

གྱིིས་རློབས། །བསླུ་མེད་དཀོན་མཆེོག་གསུམ་གྱི་ིབྱིན་རླབས་དངོ༌། །ཡོ་ིདམ་དཀྱིིལ་

འིཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཁའི་འིགྲོོར་བཅས། །དཀར་ཕྱོོགས་སྲུངོ་མའི་ིམཐུ་སྟོོབས་ནུས་པ་
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ཡོསི། །བསམ་དནོ་སྨོནོ་པ་ཐམས་ཅད་འིགྲུབ་པར་ཤེགོ ། །།

ཅེས་རྗོེ་བཙུན་བློ་མ་ཙོངོ་ཁ་པ་ཆེེན་པ་ོལ་གསོལ་བ་འིདེབས་ཤེིངོ༌། ཁྱེད་པར་སྙིིགས་དུས་ཀྱིི་རྒྱུད་

བཞིའི་ིཕྱོིར་ཐུགས་རྗོ་ེབསྐུལ་བ་འིད་ིནི། རྗོ་ེབློ་མ་གངོ་ག་ིགསངོ་བ་གསུམ་གྱི་ིརྣམ་ཐར་ལ་ཤེེས་ནས་དད་པ་

ཐབོ་པ་ཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསླངོོ་བློ་ོབཟངོ་བསྐོལ་བཟངོ་རྒྱ་མཚསོ་ལ་ིཐངོ་ཐུབ་ཆེནེ་བྱམས་པ་གླེིངོ་དུ་སྦྱོར་བའི།ོ །

 ༄༅། །འིཕགས་བསྟོདོ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མ་ོཨཱḈ �ྻ་ལ་ོཀ་ེཤྭ་རཱ་ཡོ། །ཕྱོགོས་བཅུའི་ིརྒྱལ་བ་རབ་འིབྱམས་ཞིངོ་

ག་ིརྡུལ་དངོ་མཉམ་པ་ད་ེདག་གི །འིགྲོ་ོལ་ཆེགས་པས་ཀུན་ཏུ་ཆེགས་པའི་ིསྙིིངོ་རྗོ་ེརྒྱ་

མཚ་ོལྟོ་བུར་ཟབ། །ད་ེལས་འིཁྲུངོས་པའི་ིཡོོན་ཏན་ལྷུན་རྫོོགས་སྤྱོན་རས་གཟིགས་

ཞེས་རྣམ་གྲོགས་པ། །མགོན་པ་ོབདག་ཅག་ཀུན་གྱིིས་བསྟོེན་འིོས་རིན་ཆེེན་ར་ིའིདྲེ་ད་ེ

ལ་འིདུད། །དྲེ་ིམེད་ཆུ་སྐྱེེས་གསར་པའི་ིདབུས་སུ་བསིལ་ཟེར་གངོ་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་

སྟོངེོ༌། །པདྨའི་ིའིདབ་ལྟོར་རྣམ་པར་དག་པའི་ིཞབས་གཉིས་མཉམ་པའི་ིཚུལ་བཞུགས་

ཏེ། །འིཇོིག་རྟེེན་དག་ན་ཟློ་བ་ཉ་འིདྲེ་ཀུན་ཏུ་ལྷམ་མེར་གསལ་བ་ཁྱེོད། །མཐོངོ་བའི་ི

མོད་ལ་སྙིིངོ་གི་གདུངོ་སེལ་ཀུན་ནས་དགའི་བ་རྒྱས་པར་མཛིད། །ཁ་བའིི་རེག་པ་

ལྟོ་བུར་བསིལ་ཡོངོ་བདུད་ཀྱིི་སྡེེ་རྣམས་ལྷག་པར་བསྲོེག །མཐའི་དག་མཚན་མའིི་

ཆེོས་ལས་འིདས་ཀྱིངོ་སྤྲིོས་པ་དུ་མའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་སྣངོ༌། །སྲོིད་ལས་བརྒོལ་ཡོངོ་

སྲོིད་པ་གསུམ་དུ་སྐྱེ་ེབ་རྟེག་ཏུ་སྟོོན་མཛིད་པའིི། །སྒྱུ་མ་ཇོ་ིབཞིན་ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྤྱོོད་ལ་བློ་ོ

དངོ་ལྡན་རྣམས་ངོོ་མཚར་འིགྱུར། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱིི་རྗོེས་སུ་ཞུགས་པ་སྟོོན་མཚན་
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ནམ་མཁའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཏེ། །སྐོལ་ལྡན་སྐྱེ་ེབོས་རྟེག་ཏུ་བསྟོེན་པས་སྐྱེ་ོམེད་ས་གཞ་ི

ཉིད་དུ་གྱུར། །འིཇོིག་རྟེེན་ཡོོངོས་ཀྱི་ིགཏ་ིམུག་མུན་པ་མཐར་མཛིད་ཉ་ིམ་འིབར་བ་

དངོ༌། །ཞ་ེསྡེངོ་ཡོིད་བསྲོེག་གདུངོ་བ་སེལ་བའི་ིར་ིབོངོ་མཚན་མ་འིཛིིན་པ་ཅན། །པུནྜ་

རཱ་ིཀ་རབ་ཏུ་བཞད་པའི་ིཞལ་གྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་མཛིེས་སྟོོན་ཅིངོ༌། །དྲེ་ིམེད་དུངོ་དངོ་

ཆུ་ཤེེལ་ལྟོར་དཀར་ལྟོ་ན་སྡུག་པའི་ིལངོ་ཚ་ོཅན། །བསམ་ཡོས་མཆེོད་སྤྲིིན་རྒྱས་པའི་ི

དབུས་ན་སྒྲིལོ་མཛིད་སྒྱུ་མའི་ིརྩོདེ་འིཇོ་ོདངོ༌། །བད་ེགཤེགེས་རྒྱལ་སྲོས་ཁྲ་ོབའོི་ིདཔུངོ་

སོགས་གྲོངོས་མེད་འིཁོར་གྱི་ིདབུས་ན་བརྗོིད། །མ་ེདངོ་ཆུ་ཀླུངོ་སྐོལ་པ་ངོན་དངོ་རྒྱལ་

པོའི་ིའིཇོིགས་པ་ལ་སོགས་པ། །ཤེིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་གནས་སུ་ལྷུངོ་བའིི་སྡུག་བསྔལ་

བརྒྱ་ཡོིས་གཙེས་པ་ཀུན། །ཁྱེོད་ཀྱིི་འིོད་ཟེར་ཟློ་བ་བཀྲུས་འིདྲེའིི་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱིིས་

ཉེར་དྲེངོས་ནས། །ལྷ་ཡོི་དཔལ་དངོ་རབ་ཏུ་ལྡན་པའིི་བདེ་བ་མཆེོག་ལ་མངོོན་པར་

སྦྱོརོ། །དྲེ་ིཞམི་ལན་བུ་སྤྱོ་ིབརོ་བཅིངོས་པ་ནམ་མཁའི་ིའིདོ་དངོ་རབ་འིདྲེསེ་ལ། །རྒྱལ་

བའི་ིདབངོ་པ་ོའིོད་དཔག་མེད་སྐུ་རིགས་ཀྱི་ིཅོད་པན་དབུ་ལ་མཛིེས། །ཕྱོག་གཡོས་

མཆེགོ་སྦྱོནི་རྩོ་ེམ་ོལས་བབས་བདུད་རྩོ་ིདཀར་པའོི་ིཐགིས་པ་ན།ི །མུ་ཏགི་འིདོ་ཆེགས་

རྟེག་ཏུ་ལྷུངོས་པས་ཡོ་ིདྭགས་ཀུན་གྱི་ིགདུངོ་བ་འིཇོོམས། །ཕྱོག་གཡོོན་སྟོ་ཟུར་ངོོས་

ལ་བརྟེེན་པའི་ིའིགྱིིངོ་བག་ཡོིད་འིོངོ་གཙངོ་མའི་ིསྐུ། །ཚངོས་དབངོ་ལ་སོགས་དྲེེགས་

ལྡན་འིདུད་པས་ཁྱེོད་ནི་འིཇོིག་རྟེེན་ཀུན་དབངོ་ཕྱུག །འིཁོར་ལོ་པདྨ་མདའི་དངོ་

གཞུ་ཡོ་ིཕྱོག་རྒྱ་སོགས་ཀྱིིས་རབ་སྤ་བའིི། །སྟོོངོ་ཕྲེག་ཕྱོག་དངོ་སྤྱོན་སྟོོངོ་མངོའི་བ་

བཅུ་གཅིག་ཞལ་བཟངོ་ཡོངོ་དག་སྟོོན། །ལ་ལར་གདུག་ཅན་ཀླུ་ཡོ་ིདེད་དཔོན་སེངྒེེའི་ི

སྒྲི་དངོ་གཞན་དུ་ནི། །དོན་ཡོོད་ཞགས་དངོ་མགྲོིན་སྔོན་ལ་སོགས་རྣམ་པ་དུ་མའི་ིཆེ་ོ
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འིཕྲུལ་འིགྱིེད། །རེས་འིགའི་བགེགས་འིཇོོམས་ཁྲ་ོརྒྱལ་རྟེ་མགྲོིན་ལེགས་ལྡན་ནག་

པའོི་ིཚུལ་ལ་སགོས། །དྲེག་ཤུལ་ས་གསུམ་འིགེངོས་པ་སྟོནོ་ཡོངོ་ཐུགས་ན་ིབརྩོ་ེལས་

གཡོ་ོམ་ིམངོའི། །ནམ་མཁའི་ིལམ་གྱི་ིརྗོེས་སུ་སོངོ་བའི་ིའིཇོིག་རྟེེན་རྒྱ་ཆེེན་མཐའི་མ་

མཆེསི། །ད་ེལྟོ་མདོ་ཀྱི་ིསམེས་ཅན་གྲོངོས་མཚུངོས་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པ་ད་ེསྙིདེ་ཅགི །རབ་

ཏུ་སྤྲི་ོཡོངོ་བ་སྤུའི་ིརྩོ་ེཙམ་གཡོ་ོསྙིམ་བགྱིིད་པ་མ་ཡོིན་ཏེ། །ཆེར་སྤྲིིན་ལས་ན་ིཆུ་ཆེར་

བཞནི་དུ་འིབད་པའི་ིརྟེགོ་པ་མངོའི་མ་ལགས། །རྣམ་པ་འིགར་ཡོངོ་འིགྲོ་ོབའི་ིདོན་དུ་མ་ི

འིགྱུར་ཚིག་ན་ིཡོོངོས་སུ་སྤངོས། །རངོ་རངོ་བློ་ོདངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པའི་ིའིགག་མེད་

དབྱངོས་ཀྱི་ིཡོན་ལག་ནི། །རྒྱ་མཚོའི་ིརྡུལ་གྱི་ིགྲོངོས་ལས་འིདས་པའི་ིཆེོས་ལམ་ཉ་ེ

བར་སྟོོན་མཛིད་པ། །ཁྱེོད་གསུངོ་སུ་ཡོ་ིརྣ་བར་ལྷུངོ་ཡོངོ་བཀའི་ལ་ཡོངོ་དག་གནས་

པར་འིགྱུར། །དྲེ་ིཟའི་ིརྒྱུད་མངོ་སྒྲི་དངོ་འིཐབ་པའི་ིཡོིད་འིོངོ་ན་ཆུངོ་གླུ་ལྟོ་བུ། །ཡོིད་དུ་

འིཐད་ཀྱིངོ་ཆེགས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ིཡུལ་གྱི་ིའིདོད་པ་མ་ལུས་འིཇོོམས། །ནམ་མཁའི་

ཁྱེབ་པའི་ིའིབྲུག་སྒྲི་ཇོ་ིབཞིན་ཟབ་མོར་འིབྱིན་ཡོངོ་ད་ེཡོ་ིམོད། །འིཇོིགས་པས་སྐྲག་

པ་དེ་དག་གི་ཡོངོ་སྡུག་བསྔལ་མིངོ་གི་ལྷག་མར་མཛིད། །འིཁོར་བ་པ་རྣམས་རྟེག་

ཏུ་གཡོ་ོབའི་ིསྐྱེ་ེབ་ཡོངོ་དག་སྒྲིོལ་སླད་དུ། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་གསངོ་མཐོར་སྒྲིོག་པའི་ི

ཆེོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོསྔོན་འིགྲོ་ོབ། །དུས་གསུམ་གཏོགས་པའི་ིརྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིགསུངོ་

དབྱངོས་ངོེས་པ་རབ་རྫོོགས་པས། །བློ་མེད་འིབྱོར་པའིི་དབངོ་ཕྱུག་ཁྱེོད་ནི་འིཇོིག་

རྟེེན་ཀུན་གྱི་ིབློ་མར་གྲོགས། །སྐྱེ་ེབ་ོགངོ་དག་རངོ་སྡུག་ཉིད་ཀྱིངོ་རེས་འིགའི་ཁྲ་ོབའི་ི

དབངོ་གྱུར་ཏེ། །གསོད་པར་བརྩོམས་མོད་ཁྱེོད་ཀྱིིས་འིགྲོོ་རྣམས་བུ་དངོ་འིདྲེ་བར་

རྟེག་དགོངོས་ནས། །གནོད་འིགྱུར་ཆེ་ཙམ་ཐུགས་ཀྱིིས་དགོངོས་པ་རིངོ་མ་ོཞིག་ནས་
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བཏངོ་བས་ན། །བདག་འིདྲེ་རངོ་ལ་བརྩོ་ེབ་དེས་ཀྱིངོ་ཁྱེོད་ཐུགས་སྙིིངོ་རྗོེའི་ིཆེར་མ་ི

ཕོད། །ག་བུར་ཙནྡན་ཨུ་ཤེིར་ལ་སོགས་ཆེབ་ཀྱིིས་སྦངོས་པ་ལྟོར་བསིལ་བའིི། །ཞ་ི

བའི་ིགཟིགས་སྟོངོས་ནམ་ཡོངོ་མ་ིའིཛུམ་རིགས་དྲུག་སྤྱོན་རས་བཙའི་མོད་ཀྱི།ི །མྱོོངོ་

སྣངོ་སྤྲིོས་པ་ཆེོས་ཀྱི་ིདབྱིངོས་སུ་ཉ་ེབར་ཞ་ིབའི་ིདགོངོས་པ་ན།ི །བད་ེབ་མཆེོག་གིས་

རྟེག་ཏུ་འིཁྱུད་བཞནི་གཡོ་ོབ་མདེ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །

ཕྱོོགས་ཀུན་འིབར་བའིི་མེ་ལྕེས་བསྲོེག་ཅིངོ་ཁ་གདངོས་མིག་རྩོ་དམར་ཁྲོས་

པའིི། །གཤེེད་མས་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ནས་འིཇོིགས་བསྐྱེེད་ལ་ལ་ཟངོས་ཞུན་འིབར་

བའི་ིཁྲོད། །འིབྲུ་ལྟོར་ཚོད་པའི་ིཚ་དམྱོལ་གནས་སུ་བདུད་རྩོིའི་ིཆེར་གྱིིས་བསིལ་བ་

དངོ༌། །ཤེ་རུས་འིགས་བྱདེ་གྲོངོ་བས་ཉནེ་རྣམས་དྲེ་ོབའི་ིརགེ་པས་སྐྱེབོ་ཏུ་གསལོ། །ལྟོ་ོ

བ་ར་ིམཚུངོས་མགྲོིན་པ་འིགག་ཅིངོ་ཡོན་ལག་རྩོ་ཕྲེན་བཞིན་དུ་ཕྲེ། །ལུས་བསྐོམས་

ཐལ་བས་རབ་གཡོོགས་ལྷུ་ཚིགས་འིཐབ་ལས་མེ་ཡོི་ཚ་ཚ་འིབབ། །ཆུ་ཀླུངོ་དག་

ཀྱིངོ་བལྟོས་པ་ཙམ་གྱིིས་སྐོེམ་འིགྱུར་རྟེག་ཏུ་ངོལ་བ་དངོ༌། །བཀྲོེས་པས་གདུངོ་བའི་ི

ཡོ་ིདྭགས་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་བདུད་རྩོིའི་ིཆེར་པ་སྩོལ། །ཟས་ཁམ་ཙམ་གྱི་ིའིདོད་ལ་

སྲོེད་པས་ཕྲེ་མོའི་ིབད་ེབ་ད་ེཡོ་ིསླད། །གཅེས་པའི་ིསྲོོག་ཀྱིངོ་ཡོལ་བར་འིདོར་བགྱིིད་

བློངོ་དོར་འིགའི་ཡོངོ་སྐོབས་མི་ཕྱོེད། །དབྱིབས་དངོ་ཁ་དོག་མི་སྡུག་ལ་བརྟེེན་ཤེིན་

ཏུ་སྐོལ་དམན་དུད་འིགྲོོ་རྣམས། །མྱུར་དུ་དགེ་བའིི་དྲེན་པ་ཐོབ་ཅིངོ་བདེ་བའིི་འིཚོ་

བ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ནོར་བུ་འིབར་བའིི་གཞལ་མེད་ལ་བརྟེེན་ཚངོས་པའིི་རྒྱལ་

པོའི་ིདཔལ་ད་ེཡོངོ༌། །མ་ིརྟེག་ཉམས་ནས་མནར་མེད་མ་ེནངོ་རུས་པ་རྐོངོ་ཡོངོ་འིབར་

འིགྱུར་ཞིངོ༌། །རེག་ན་བད་ེབའི་ིམལ་སྟོན་འིཇོམ་དངོ་ཡོིད་འིོངོ་སྐྱེེད་ཚལ་ངོོགས་རྩོ་ེ
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བའི།ི །ལྷ་བུ་ཉིད་ཀྱིངོ་འིགྱུར་བྱེད་འིཐུངོ་ཞིངོ་ལྕགས་ཀྱི་ིཚེར་རྣོན་ཐངོ་ལ་འིདྲེད། །མཐ་ོ

བ་ཉིད་ཀྱིངོ་མ་ིརིངོ་དུས་སུ་རྐོངོ་པས་བསྣུན་འིོས་བྲེན་དུ་འིགྱུར། །ལངོ་ཚ་ོའིད་ིཡོངོ་

ཡུད་ཀྱིིས་ཉམས་འིགྱུར་སྟོོན་མཐའི་ིམ་ེཏོག་ཇོ་ིལྟོ་བུ། །འིབྱོར་པ་འིད་ིཡོངོ་དུས་ཀྱིིས་

འིདོར་ངོེས་བརྙིན་པོའི་ིརྒྱན་ལ་དགའི་སྙིམ་བཞིན། །བདག་ག་ིཚ་ེཡོངོ་གླེོག་འིོད་འིགྱུ་

བཞིན་སྐོད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་འིདིར་སྣངོ་སྟོེ། །འིཇོིག་རྟེེན་འིད་ིཡོ་ིཕ་རོལ་ཞེས་བྱ་སྔར་

འིདྲེིས་དངོོས་པོ་ཐག་བསྲོིངོ་བའིི། །མུན་ཁྲོད་སྟུག་པོར་བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་རྣམ་

པར་འིཁྱེམས་འིགྱུར་ད་ེཡོ་ིསླད། །འིཇོིགས་རུངོ་འིཁོར་བར་ཉོན་མོངོས་རྒྱུ་ཡོིས་སྙིིངོ་

ལ་མངོོན་པར་བསླུས་གྱུར་པ། །བདག་ཅག་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚ་ོའིད་ིནས་ཐུགས་

རྗོེའི་ིཕྱོག་གིས་དྲེངོ་དུ་གསོལ། །གངོས་ཅན་ར་ིཡོིས་བསྐོོར་བའི་ིཞིངོ་འིདིར་ཐུབ་པའི་ི

བསྟོན་སྲོོལ་གནས་མོད་ཀྱིི། །ཆེོས་བྱེད་ཕལ་ཆེེར་ཚུལ་ཁྲིམས་གོས་བྲེལ་གཅེར་

བུར་ངོ་ོཚ་སྤངོས་ནས་ནི། །ཁྱེིམ་པ་རྣམས་ལ་བསྙིེན་ཅིངོ་ངོོར་ལྟོ་དམ་པས་སྨོད་པའི་ི

ལས་ལ་འིཇུག །ཀྱི་ེམ་དམ་ཆེོས་ཉ་ིམའི་ིའིོད་ཟེར་ར་ིབོའི་ིཕྲེག་ཏུ་ནུབ་ལ་ཉེ། །སྟོོབས་

དངོ་ལྡན་རྣམས་རངོ་འིདོད་ལྷུར་ལེན་ཕན་ཚུན་རྩོོད་ཅིངོ་དམའི་ལ་འིཚེ། །དམན་པ་

རྣམས་ན་ིརྟེག་ཏུ་འིཁོལ་ཞིངོ་གྱི་ིནའི་ིཟས་ཀྱིངོ་རྙིེད་པར་དཀའི། །མ་ིབཟད་སྙིིགས་མའི་ི

ངོངོ་ཚུལ་འིད་ིའིདྲེར་འིཕགས་པས་བཏངོ་སྙིོམས་མཛིད་ལགས་ན། །སྔོན་གྱི་ིཐུགས་

དམ་དེ་ཡོིས་ཅི་འིཚལ་འིབངོས་རྣམས་སུ་ཞིག་སྐྱེབས་ལ་བསྟོེན། །ཁྱེོད་ཀྱིི་མཚན་

ཡོངོ་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་ཏ་ེགངོ་ཐོས་འིཇོིགས་པ་ཞ་ིབ་དངོ༌། །སངོས་རྒྱས་གྲོངོས་

མེད་བསྙིེན་པའི་ིལས་དངོ་ཁྱེོད་མཚན་འིཛིིན་ཙམ་འིབྲེས་མཚུངོས་ཞེས། །དྲེངོ་སྲོོངོ་

བདེན་པའི་ིཚིག་གིས་བསྟོན་བཞིན་བདག་ཅག་ར་ེབས་གསོལ་འིདེབས་ན། །མགོན་
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པ་ོགཞན་དུ་གཡོེལ་བའིི་ཐུགས་སྤངོས་ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་སྐྱེོབ་ཏུ་གསོལ། །སྐྱེེ་

བ་ོཐམས་ཅད་དཀོན་མཆེོག་གསུམ་པ་ོགུས་པས་ཉ་ེབར་བསྟོེན་པ་དངོ༌། །ལས་དངོ་

འིབྲེས་བུའི་ིགནས་ལ་དད་པས་རྟེག་ཏུ་ཆེསོ་ཀྱི་ིལམ་དུ་འིཇུག །སྣ་ཚགོས་ཁམས་དངོ་

སྐོལ་བར་འིཚམས་པའི་ིཞ་ིཁྲོའི་ིཆེ་ོའིཕྲུལ་དཔག་མེད་ཀྱིིས། །སྲོིད་པ་ཉམ་ངོའི་ིགནས་

འིདིར་ལྷུངོ་བའིི་གཉེན་རྣམས་བདེ་ལ་སྦྱོོར་དུ་གསོལ། །རབ་གུས་བདག་ཀྱིངོ་དེ་

ཉིད་འིབྱེད་པའི་ིབློ་ོགྲོོས་དྲེ་ིམ་མེད་པ་དངོ༌། །སྲོིད་ལ་སྐྱེ་ོདངོ་སྙིིངོ་རྗོེས་གཞན་དོན་སྐྱེ་ེ

བ་དུ་མར་སྤྱོོད་ལ་བརྩོོན། །བདུད་སྡེ་ེམཐའི་དག་ཕམ་པར་བྱེད་པའི་ིམཐུ་ཆེེན་ཕ་རོལ་

ཕྱོིན་ཐོབ་སྟོེ། །རྣམ་དག་དགའི་ལྡན་ཆེོས་ཀྱིི་ཚུལ་དངོ་འིགྲོོ་བ་དུས་རིངོ་སྐྱེོངོ་གྱུར་

ཅིག །བློ་ོགྲོོས་དམན་ཡོངོ་ཁ་ོབོའི་ིཡོིད་ཀྱི་ིའི་ོམཚ་ོགྱིེན་དུ་འིཕྱུར་བའི་ིམཐུས། །བསྟོོད་

ཅིངོ་སྨྲ་ེབའི་ིའིཕྲེེངོ་བ་རབ་མཛིེས་དབུ་བ་དཀར་པ་ོརྒོོད་པ་འིད།ི །ཀློོག་གམ་ཐོས་སམ་

དྲེན་པ་ད་ེཡོངོ་སྡེིག་པའི་ིདྲེ་ིམ་རྣམ་དག་ཅིངོ༌། །གྲུ་འིཛིིན་ཞིངོ་དུ་རྒྱལ་བ་མཆེོག་རབ་

སྤྱོན་རས་གཟགིས་ཀྱིསི་རྗོསེ་བཟུངོ་ཤེགོ ། །།

ད་ེལྟོར་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིཐུགས་རྗོེའི་ིརངོ་གཟུགས་འིཕགས་པ་འིཇོིག་རྟེེན་དབངོ་ཕྱུག་སྤྱོན་རས་

གཟིགས་ལ་བསྟོོད་ཅིངོ་ཐུགས་རྗོ་ེབསྐུལ་བའི་ིགསོལ་འིདེབས་དངོ་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ིཆེར་འིབེབས་ཞེས་

བྱ་བ་འིད་ིན་ིཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསློངོ་ཆེསོ་སྨྲ་བ་བློ་ོབཟངོ་བསྐོལ་བཟངོ་རྒྱ་མཚསོ་སྦྱོར་བའི།ོ ། 

 ༄༅། །པཎ་ཆེནེ་རནི་པ་ོཆེའེི་ིའིཁྲུངོས་རབས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཉོན་མོངོས་བྲེལ་བའི་ིམཆེོག་གྱུར་རབ་འིབྱོར་ཆེེ། །དངོ་པོའི་ིསངོས་

རྒྱས་མངོའི་བདག་འིཇོམ་དཔལ་གྲོགས། །ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངོས་པ་རྒྱ་ཆེེར་སྤེལ་མཛིད་
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པའིི། །ལེགས་ལྡན་འིབྱེད་ཀྱིི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྗོེ་བཙུན་མ་ཡོི་བྱིན་

རླབས་ཨ་བྷཾ་ཡོ། །འིཇོིག་རྟེེན་མིག་འིབྱེད་འིགོས་ལ་ོཆེེན་པོའི་ིཞབས། །ཕྱོ་ིརོལ་རྒོོལ་

ངོན་ཚར་གཅོད་པཎྜི་ིཏ། །ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །སྡེ་ེ

བརྒྱད་བྲེན་བཀོལ་གཡུངོ་སྟོོན་རྡོ་ོརྗོེའི་ིདཔལ། །ལོག་སྨྲ་འིཇོོམས་མཛིད་མཁས་གྲུབ་

དག་ེལེགས་དཔལ། །བཤེད་སྒྲུབ་བསྟོན་པའི་ིབྱ་བ་མཐར་སོན་པའིི། །བསོད་ནམས་

ཕྱོོགས་གླེངོ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །སྙིན་བརྒྱུད་གདམས་པའིི་གཏེར་གྱིི་

མཛིོད་འིཛིིན་ཅིངོ༌། །ཆེོས་བརྒྱད་བྱ་བ་མཐའི་དག་རིངོ་སྤངོས་ནས། །མངོོན་ཤེེས་

རྫུ་འིཕྲུལ་ཐོགས་མེད་མངོའི་བ་ཅན། །གྲུབ་པའིི་དབངོ་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་བསྟོན་བ་གམ་མཐོན་པོའི་ིརྩོེར། །མ་ིནུབ་ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་

མཚན་ཆེེར་བསྒྲིེངོས་ཤེིངོ༌། །སྐུ་གསུམ་ནོར་བུའི་ིཏོག་ག་ིརབ་མཚན་པའིི། །དཔལ་

ལྡན་བློ་མའིི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྨད་བྱུངོ་བློོ་གྲོོས་བཟངོ་པོའི་ིདཀྱིིལ་

འིཁོར་རྒྱས། །ཡོེ་ཤེེས་འིོད་དཀར་དྲེ་བ་སྟོོངོ་འིགྱིེད་པས། །གདུལ་བྱའིི་མ་རིག་

མུན་པ་སེལ་མཛིད་པའིི། །རྗོ་ེབཙུན་བློ་མའི་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྒྱལ་

བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའིི་ཐུགས་རྗོེ་ཅན། །རྗོེ་བཙུན་བློོ་བཟངོ་དཔལ་ལྡན་ཡོེ་ཤེེས་

ཀྱི།ི །མཆེགོ་ག་ིསྤྲུལ་སྐུ་བློ་ོབཟངོ་མཁྱེནེ་བརྩོའེི་ིགཏརེ། །དཔལ་ལྡན་བསྟོན་པའི་ིཉ་ིམར་

གསོལ་བ་འིདེབས། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་ཀུན་འིདུས་པའི་ིདཔལ་ལྡན་ཞིངོ༌། །ཐེག་གསུམ་

ཆེོས་ཀྱིི་སྒྲི་དབྱངོས་སྒྲིོགས་པ་ཡོི། །སྙིན་པའིི་གྲོགས་པས་ས་གསུམ་ཡོོངོས་ཁྱེབ་

པའིི། །བསྟོན་པའི་ིདབངོ་ཕྱུག་ཆེེན་པོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །བློ་ོལྡན་བསྐོལ་བཟངོ་

པད་ཚལ་བཞད་པའིི་གཉེན། །ཐུབ་བསྟོན་གསལ་མཛིད་ཆེོས་ཀྱིི་ཉི་མ་ཆེེ། །དགེ་
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ལེགས་འིོད་སྟོོངོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ིམགོན། །མཚུངོས་མེད་རྗོ་ེབཙུན་བློ་མར་གསོལ་

བ་འིདེབས། །རྣམ་འིདྲེེན་བཞ་ིཔའི་ིལུངོ་རྟེོགས་བསྟོན་པའི་ིབཅུད། །འིཛིིན་པའི་ིའིཕྲེིན་

ལས་འིོད་སྣངོ་འིབར་བ་ཡོིས། །འིཇོིགས་མེད་ཀུན་མཁྱེེན་ལམ་བཟངོ་གསལ་མཛིད་

པའིི། །ཆེོས་ཀྱིི་དབངོ་ཕྱུག་ཆེེན་པོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །སྐོལ་ལྡན་གདུལ་བྱས་

གསོལ་བ་བཏབ་པའིི་མཐུས། །ཟུངོ་འིཇུག་བདེ་བ་ཆེེན་པོའི་ིཟ་མ་ཏོག །གཞོམ་

ཞིག་བྲེལ་བའིི་ཁྲི་འིཕངོ་མཐོན་པོའི་ིརྩོེར། །ནམ་ཡོངོ་གཡོོ་བ་མེད་པར་བརྟེན་པར་

ཤེོག །བདག་སོགས་དེངོ་ནས་ཚ་ེརབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མགོན་པ་ོཁྱེོད་ཀྱིིས་འིབྲེལ་

མེད་རྗོེས་འིཛིིན་ཅིངོ་། །ཆེོས་མཐུན་བཞེད་པ་ཇོ་ིབཞིན་སྒྲུབ་པ་ལ། །ངོལ་བ་མེད་པ་

བཀའི་བཞིན་སྒྲུབ་པར་ཤེོག །གནས་སྐོབས་སུ་ཡོངོ་ནད་ཡོམས་མུ་ག་ེདངོ་། །འིཐབ་

རྩོོད་ལ་ོཉེས་མ་ིམཐུན་རྒུད་པ་ཀུན། །ཉ་ེབར་ཞ་ིཞིངོ་བསམ་དོན་མ་ལུས་པ། །འིབད་

མདེ་ལྷུན་གྱིསི་འིགྲུབ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསི་ཤེགོ ། །།

 ༄༅། །རབ་དཀར་དག་ེཚགོས་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རབ་དཀར་དགེ་ཚོགས་སྟོོངོ་གིས་བསྐྲུན་པའིི་སྐུ། །འིདུན་ལྡན་

རྒྱ་མཚོའིི་རེ་བ་སྐོོངོ་བའིི་གསུངོ༌། །དཔལ་ལྡན་ཤེེས་བྱ་མ་ལུས་གསལ་བའིི་

ཐུགས། །འིཕྲེིན་ལས་བཟངོ་པ་ོརྟེག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་ལྷ་དངོ་

བློ་མ་ཡོིས། །བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་ིསྣངོ་བ་རབ་རྒྱས་ཤེིངོ༌། །གསུངོ་རབ་ཀློོག་དངོ་
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ཡོ་ིགེའི་ིགཙུག་ལག་སོགས། །མ་བསླབས་པར་ཡོངོ་མཐའི་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཚ་ེ

རབས་མངོ་པརོ་མཁས་པར་རབ་སྦྱོངོས་པས། །སྐྱེསེ་ཙམ་ཉདི་ནས་སྡེབེ་ལགེས་སྙིན་

ངོག་གི །མ་ེཏོག་འིཕྲེེངོ་མཛིེས་སྤེལ་ལ་ཐོགས་མེད་པའིི། །དབྱངོས་ཅན་བཞད་པའི་ི

རྡོ་ོརྗོ་ེརྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཐུབ་པའི་ིབསྟོན་པ་འིཆེ་ིམེད་སྐྱེེད་ཚལ་དུ། །ཚངོས་སྤྱོོད་སྦྲངོ་

རྩོིའི་ིཆེངོ་གིས་མྱོོས་པ་ཁྱེོད། །འིདུལ་བ་འིབུམ་སྡེ་ེམགྲོིན་པའི་ིརྒྱུད་མངོ་སྒྲིས། །བློ་ོ

གསལ་རྣ་བའི་ིབདུད་རྩོ་ིའིགྱིེད་ལ་མཁས། །མད་ོསྔགས་གཞུངོ་ལུགས་སྟོོངོ་ག་ིནམ་

མཁའི་ལ། །བློ་ོགྲོོས་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཐོགས་པ་མ་མཆེིས་ཤེིངོ༌། །རྒྱ་ཆེེན་བཤེད་པའི་ི

འིོད་ཟེར་འིབུམ་ཕྲེག་གིས། །རྣམ་མངོ་ཤེེས་བྱའི་ིཁྱེོན་ཀུན་ཅིག་ཅར་གསལ། །མངོ་

དུ་ཐོས་པའི་ིརལ་ཁུར་ཅ་ིཡོངོ་འིཛིིན། །དངོོས་སྟོོབས་རིགས་པའི་ིསྦར་ཁྱེིམ་རྣམ་པར་

གཡོོ། །སྙིན་ངོག་རྩོོམ་པའིི་གད་རྒྱངོས་མཐོན་པོ་ཅན། །ཐུབ་བསྟོན་གངོས་རི་

སྐྱེོངོ་བ་ཁྱེོད་ཉིད་ལགས། །རྟེག་ཏུ་འིགྲོ་ོལ་བརྩོ་ེབའི་ིབྱངོ་ཆུབ་སེམས། །རླབས་ཆེེན་

སྤྱོོད་པའི་ིའིོད་དཀར་སྟོོངོ་འིཕྲེ་ོབ། །ཁྱེོད་ཐུགས་མཁའི་དབྱིངོས་མཛིེས་པའི་ིལངོ་ཚ་ོ

ལ། །གསལ་བར་འིགྲོགོས་པའི་ིམཛིསེ་སྡུག་ཅ་ིཡོངོ་འིཛིནི། །རྣམ་དཔྱདོ་འིགྲོན་ཟློ་མདེ་

པའི་ིདེད་དཔོན་གྱིིས། །རྒྱུད་སྡེ་ེརྒྱ་མཚོའི་ིཁྱེོན་ལ་དབངོ་བསྒྱུར་ཞིངོ༌། །རིམ་གཉིས་

དབངོ་ག་ིརྒྱལ་པོའི་ིཅོད་པན་གྱིིས། །བསླབ་གསུམ་རིན་ཆེེན་གདེངོས་ཀ་མཆེོག་ཏུ་

མཛིེས། །བཤེད་དངོ་སྒྲུབ་པའི་ིདཔུངོ་པའི་ིཀ་བ་ཡོིས། །བད་ེགཤེེགས་བསྟོན་པའི་ི

ས་ཆེེན་འིདེགས་མཁས་པ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིའིཕྲེིན་ལས་རྒྱུན་ཆེད་མེད་པའི་ིའིོད། །བློ་ོབཟངོ་

བསྟོན་པའིི་པད་ཚལ་བཞད་པའིི་གཉེན། །མཐོངོ་དངོ་ཐོས་དངོ་དྲེན་དངོ་རེག་པས་

ཀྱིངོ༌། །མཐའི་དག་སྐྱེ་ེབོའི་ིཚོགས་ལ་སྐོལ་བཟངོ་སྩོལ། །དགའི་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་ིཕ་ོབྲེངོ་
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ཉམས་དགའི་བར། །འིགྲོ་ོཀུན་འིདྲེེན་མཛིད་ཁྱེོད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ད་ེལྟོར་བསྟོོད་

པའི་ིདག་ེབ་དཔག་མེད་ཀྱིིས། །མཚོན་པའི་ིརྣམ་དཀར་ཕུངོ་པ་ོཅ་ིམཆེིས་པ། །གཅིག་

ཏུ་བསྡེོམས་པ་དེ་ཡོངོ་དགེ་བའིི་བཤེེས། །ཁྱེོད་ཀྱིིས་རྗོེས་སུ་འིཛིིན་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་

ཅགི །རྗོ་ེབཙུན་བློ་མའི་ིསྐུ་ཚ་ེརབ་བརྟེན་ཅིངོ༌། །རྣམ་དཀར་འིཕྲེནི་ལས་ཕྱོགོས་བཅུར་

རྒྱས་པ་དངོ༌། །བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་པའི་ིསྒྲིོན་མེས་ས་གསུམ་གྱིི། །འིགྲོ་ོབའི་ིམུན་སེལ་

རྟེག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅིག །རངོ་གིས་རངོ་ལ་བསྟོོད་པ་ན།ི །རིགས་པ་མིན་ཡོངོ་རིགས་

ས་ོཞེས། །ནན་གྱིིས་བསྐུལ་བའི་ིནན་ཚིག་ངོོར། །སྨྲས་ལ་མཁས་རྣམས་བཟོད་པར་

མཛིདོ།། །།

ཅསེ་པ་འིད་ིཤེར་ཙོངོ་ཁ་པ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པའི་ིདཔལ་གྱིསི་མཛིད་པའི།ོ །

 ༄༅། །གྲུ་འིཛིནི་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །གྲུ་འིཛིིན་ལ་དགྱིེས་ཕྱོག་ན་པད་དཀར་འིཆེངོ༌། །རྣམ་འིཕྲུལ་འིཇོིག་

རྟེེན་དབངོ་ཕྱུག་ལྷའིི་རྒྱལ་པོ། །གངོས་ཅན་ཐོག་མའིི་རྗོེ་བ་ོགཉའི་ཁྲི་བཙན། །ཐ་ོརི་

དད་པ་བརྟེན་པར་གསོལ་བ་འིདེབས། །དཀོན་མཆེོག་གསུམ་འིབངོས་བསམ་ཞིངོ་

སྲོོངོ་བཙན་རྗོེ། །ལེགས་སྤྲུལ་རིམ་བརྒྱུད་ཁྲ་ིསྲོོངོ་རལ་པ་ཅན། །འིཕགས་ཡུལ་དག་ེ

བ་དཔལ་དངོ་དགོན་པ་བ། །འིབྲེོམ་སྟོོན་བརྩོ་ེཆེེན་སྙིིངོ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །གཡུ་

བྲེག་མགོན་དངོ་གཏེར་སྟོོན་མངོའི་བདག་ཉིད། །དགེ་འིབུམ་པདྨ་བཛྲ་དགེ་འིདུན་

གྲུབ། །དབྱངོས་ཅན་བཞད་པ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ིདཔལ། །བད་ེཆེེན་ཆེོས་ཀྱི་ི
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རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཡོངོ་སྲོིད་དུ་མར་དམ་པ་ད་ེདག་དངོ༌། །རྣམ་དཀར་

ལས་ཀྱིི་འིབྲེེལ་བའིི་བག་ཆེགས་མཐུས། །ཡོོངོས་བཟུངོ་ངོག་དབངོ་བློོ་བཟངོ་རྒྱ་

མཚོའིི་སྡེེ། །འིཇོམ་དབྱངོས་དགའི་བའིི་བཤེེས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྒྱ་བོད་

མཁས་ཤེིངོ་གྲུབ་བརྙིེས་དུ་མ་ཡོིས། །སྣངོ་བརྙིན་སྨོན་འིདམས་རིགས་བྱེད་སོར་མོའི་ི

འིཕྲུལ། །གྲོངོ་གསརེ་ཞུ་བའི་ིཉརེ་བྱུག་ལགེས་བྱས་ཤེངིོ༌། །བློ་ོབརྩོནོ་གཏོངོ་བས་རབ་

བསྐྲུན་དག་ེཚགོས་འིབྲེས། །ནད་གདནོ་དབུལ་འིཕངོོས་མ་ིམཐུན་ཕྱོགོས་ཀུན་ཞ།ི །ཚ་ེ

དཔལ་བསདོ་ནམས་སྟོབོས་འིབྱརོ་མ་ལུས་འིཕལེ། །ཉངིོ་མཚམས་སྦྱོར་ཚ་ེར་ིབ་ོཔ་ོཏ་

ལར། །འིཕགས་མཆེགོ་སྙིངིོ་རྗོའེི་ིགཏརེ་གྱིསི་རྗོསེ་འིཛིནི་ཤེགོ །མཐ་ོརསི་ལམ་བརྒྱུད་

ཐར་པའི་ིགྲོོངོ་དུ་ཞུགས། །ཕྱོིན་དྲུག་རླབས་ཆེེན་སྤྱོོད་པར་གཅིག་ཏུ་བརྩོོན། །གསངོ་

སྔགས་ཐེག་པ་མཆེོག་ག་ིརྣལ་འིབྱོར་གྱིིས། །འིགྲོ་ོབའི་ིདོན་དུ་སངོས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་

ཤེོག །འིཇོིག་རྟེེན་བད་ེཞིངོ་ཐུབ་པའི་ིབསྟོན་པ་དར། །ད་ེའིཛིིན་སྐྱེེས་བུ་སྲོིད་མཐའི་ི

བར་དུ་བརྟེན། །ས་སྐྱེོངོ་རྒྱལ་པོའི་ིསྐུ་ཚེ་མངོའི་ཐངོ་རྒྱས། །འིབངོས་རྣམས་ལྷ་ཡོི་

དགའི་སྟོོན་ལ་སྤྱོོད་ཤེོག །དཀོན་མཆེོག་རིན་ཆེེན་གསུམ་གྱི་ིབྱིན་རླབས་དངོ༌། །དྲེངོ་

སྲོོངོ་ལྷ་ཚོགས་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་ིམཐུས། །རྟེེན་ཅིངོ་འིབྲེེལ་འིབྱུངོ་བསླུ་བ་མེད་པ་

ཡོསི། །སྨོནོ་ལམ་ཅ་ིབཏབ་ལྷུན་གྱིསི་འིགྲུབ་པར་ཤེགོ ། །།
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 ༄༅། །སྣངོ་བ་མཐའི་ཡོས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །གངོས་ཅན་འིགྲོ་ོབའི་ིལྷ་གཅགི་ལྔ་པ་ཆེནེ་པ་ོལ་གསལོ་འིདེབས་མདརོ་

བསྡུས་ན།ི སྣངོ་བ་མཐའི་ཡོས་སྲོས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ོམཆེོག །ཕྱོག་ན་པད་དཀར་འིཛིིན་པས་

རྗོེས་བཟུངོ་བས། །ཚ་ེརབས་མངོ་པོར་བག་ཆེགས་ཡོོངོས་སད་པ། །ངོག་དབངོ་བློ་ོ

བཟངོ་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཤྭཀྱི་སེངྒེེའི་ིམད་ོརྒྱུད་གསུངོ་རབ་དངོ༌། །ཐ་

སྙིད་གཙུག་ལག་རིག་པའིི་གནས་མངོ་པོར། །དཔྱད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་

ལེགས་ཐོས་པ། །ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་མཚོར྾྾། །མཐའི་ཀློས་ཤེེས་བྱར་སྲོིད་

པའི་ིཆེོས་ཚུལ་གྱིི། །གནས་ལུགས་ཀུན་ལ་ཞིབ་མོར་ཉེར་བསམས་པས། །འིཁྲུལ་

བྲེལ་ཇོ་ིབཞིན་ཡོིད་ངོོར་རབ་ཤེར་བ། །ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་མཚོ྾྾། །གཡོ་ོམེད་

ཞ་ིགནས་ཆུ་ནངོ་ལྷག་མཐོངོ་གཟུགས། །རབ་གསལ་བསྐྱེེད་དངོ་རྫོོགས་པའི་ིརིམ་པ་

ཡོི། །རྣལ་འིབྱོར་མཆེོག་ལ་ལེགས་བསྒོོམས་ཉམས་མྱོོངོ་ཅན། །ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་

རྒྱ་མཚོ྾྾། །ཐུབ་གཞུངོ་སྤྱོ་ིདངོ་ཁྱེད་པར་འིཇོམ་དཔལ་དབྱངོས། །ངུར་སྨྲིག་ཟློོས་

གར་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པ་ཡོ།ི །དགངོོས་དནོ་འིགྲོལེ་ལ་འིཆེད་རྩོདོ་རྩོམོ་མཁས་པ། །ངོག་

དབངོ་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་མཚོ྾྾། །མ་དུལ་རངོ་རྒྱུད་གླེངོ་པོའི་ིསྣ་ཞགས་ལ། །ཚུལ་ལྡན་

ཁྲིམས་ཀྱིི་ལྕགས་ཀྱུ་རྣོན་པོ་ཡོིས། །ཉེར་བཏབ་བག་ཡོོད་བཙུན་པའིི་ངོངོ་ཚུལ་

ཅན། །ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་མཚ྾ོ྾། །རསི་སུ་མ་ཆེད་སྐྱེ་ེརྒུ་མཐའི་དག་ལ། །ཕན་

འིདོད་ལྷག་བསམ་བཟངོ་པོ་སྟོོན་དུས་ཀྱིི། །རི་བོངོ་འིཛིིན་པའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་ལྟོར་

དཀར་བ། །ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་མཚ྾ོ྾། །ངོག་ག་ིདབངོ་ཕྱུག་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་མཚའོི་ི

སྡེེར། །མི་ཕྱོེད་སྙིིངོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པའིི་མཐུས། །འིདི་ཕྱོི་གཏན་གྱིི་མདུན་
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མ་མཐའི་ཀློས་པ། །ར་ེབ་ཇོ་ིབཞིན་འིགྲུབ་པར་བདག་བྱིན་རློབས། །དཀོན་མཆེོག་

ཐུགསརྗོེའིི་ནམ་མཁའི་ཆེེར་ཡོངོས་ལས། །བྱིན་རླབས་ཆེར་གྱིིས་ཞིངོ་ས་ཡོོངོས་

བརླན་པའིི། །འིབྱུངོ་གནས་གདན་གསུམ་ཚངོ་བའིི་བཤེེས་གཉེན་མཆེོག །ངོག་

དབངོ་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་མཚོའི་ིབཀྲོ་ཤེིས་ཤེོག །ངོག་ག་ིདབངོ་ཕྱུག་དབྱངོས་ཅན་དགྱིེས་

པའི་ིཞལ། །ཉརེ་ངོོམས་བློ་ོབཟངོ་བསྐོལ་བཟངོ་རྒྱ་མཚའོི་ིསྡེ།ེ །བློ་མདེ་ཡོ་ེཤེེས་མ་ཐབོ་

ད་ེསྲོིད་དུ། །བརྩོ་ེབས་རྟེག་ཏུ་འིཛིིན་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །མཁྱེེན་བརྩོེའི་ིབདག་

ཉིད་རྗོ་ེབཙུན་སྤྱོན་རས་གཟིགས། །དཔལ་ལྡན་མཁས་བཙུན་བཟངོ་པོའི་ིཟློོས་གར་

གྱིི། །རྣམ་རོལ་མཆེོག་ག་ིསྤྲུལ་སྐུ་ཡོིད་བཞིན་ནོར། །བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་པའི་ིདཔལ་དུ་

ཞབས་བརྟེན་ཤེགོ ། །།

ཅེས་པ་འིད་ིཡོངོ་བསྟོན་པ་རིན་པ་ོཆེ་ེལ་མ་ིཕྱོེད་དད་སྟོོབས་ཀྱི་ིདབངོ་ཕྱུག་དགའི་ལྡན་བསྟོན་འིཛིིན་པ་

ཤེོག་ཐུ་རྒྱལ་པོས་ཤཽླཽ་ཀ་ཐམས་ཅད་ལ་ངོེད་རངོ་གི་མིངོ་སྒྲི་ཚངོ་བའིི་གསོལ་འིདེབས་མངོ་ཉུངོ་འིཚམ་པ་

གྲྭ་ཚངོ་གསར་རྙིིངོ་ཚོར་འིཛུགས་ཆེོག་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་མ་མཛིད་པ་ལྟོར་༧ཤྭཀྱིའི་ིབཙུན་པ་ངོག་

དབངོ་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་མཚོས་སྦྱོར་བའི་ིཡོ་ིག་ེཔ་ན་ིདཔལ་གྲོོངོ་སྔགས་རམས་པ་ངོག་དབངོ་དག་ེལེགས་ཀྱིིས་

བགྱིསི་པ་ཛི་ཡོནྟུ། དག་ེལགེས་འིཕལེ། །

 ༄༅། །བསྐོལ་བཟངོ་སྟོབོས་བཅུ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །བསྐོལ་བཟངོ་སྟོོབས་བཅུ་མངོའི་བ་སྟོོངོ་ག་ིདབུས། །ཕུལ་བྱུངོ་སྙིིངོ་

སྟོོབས་མཚན་ལྡན་ཤྭཀྱིའི་ིགཙོའིི། །རྒྱ་ཆེེན་ཆེོས་ཀྱི་ིགདུལ་བྱ་ཉན་ཐོས་ཀྱིི། །མཆེོག་

གྱུར་དགྲོ་བཅོམ་ཙུནྡར་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྒྱུད་ཀྱི་ིམཐར་ཐུག་འིདུས་པའི་ིལམ་
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གྱིི་བཅུད། །ཟབ་ཡོངོས་ཐུགས་ཀྱིི་བུམ་པར་ལེགས་གཏམས་པའིི། །མཁས་གྲུབ་

དབངོ་པོ་ཤྭཀྱིའིི་བཤེེས་གཉེན་ཞེས། །ཀླུ་སྒྲུབ་སྲོས་ཀྱིི་མཆེོག་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །རྣམ་དཔྱོད་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་ིའིོད་ཟེར་གྱིིས། །མུན་གླེིངོ་སྣངོ་བས་ཁྱེབ་

པའི་ིམཛིད་བཟངོ་ཅན། །འིཇོིག་རྟེེན་མིག་གཅིག་སྐོ་བ་དཔལ་བརྩོེགས་ཞབས། །སྐོད་

གཉསི་སྨྲ་བའི་ིདབངོ་པརོ་གསལོ་བ་འིདབེས། །མད་ོསྒྱུ་སམེས་སགོས་སྔ་འིགྱུར་རྒྱུད་

སྡེེའི་ིགཟུགས། །མཁྱེེན་དཔྱོད་འིདྲེེན་བྱེད་སྟོོངོ་གིས་ལེགས་གཟིགས་པའིི། །དོན་གྱི་ི

བརྒྱ་བྱིན་གསངོ་བདག་སྒྲི་ོཕུག་པ། །ཟུར་རིགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །ཕྱོག་ན་པདྨ་ོབཀོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་ིརྡུལ། །འིགྲོ་ོབའི་ིཁམས་དངོ་འིཚམ་པར་

སྟོོན་ནུས་པའིི། །སྦས་པའི་ིརྣལ་འིབྱོར་ས་ིས་ིར་ིབ་ཞེས། །ཐུཊ་རྗོ་ེཆེེན་པོའི་ིགཏེར་ལ་

གསོལ་བ་འིདེབས། །མཁྱེེན་པས་ཤེེས་བྱ་མཐའི་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད། །བརྩོ་ེབས་

འིགྲོ་ོཀུན་ཐབས་ཀྱིིས་རྗོེས་སུ་འིཛིིན། །ནུས་པས་རྒྱ་ཧོོར་བོད་རྣམས་དབངོ་བསྡུས་

པའིི། །འིགྲོ་ོམགོན་ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །མད་ོསྔགས་ཐ་སྙིད་ལུངོ་

ག་ིཆེོས་རྣམས་དངོ༌། །རིམ་གཉིས་རྟེོགས་པ་མཆེོག་ག་ིམཐར་སོན་པའིི། །མཁས་

དངོ་གྲུབ་པའི་ིདེད་དཔོན་ཐམས་ཅད་གཟིགས། །བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་

ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །བློོ་བཟངོ་སྙིན་གྲོགས་རྒྱས་པའིི་དྲེི་མེད་བསྟོན། །ཤེར་

ཕྱོོགས་རྒྱ་མཚོའི་ིཕ་མཐར་ཁྱེབ་མཛིད་པའིི། །མ་ིདབངོ་གཙུག་ག་ིརྒྱན་གྱུར་ཤྭཀྱིའི་ི

མཚན། །བྱམས་ཆེེན་ཆེོས་ཀྱིི་རྗོེ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །མཁས་རློམ་གླེངོ་པོའི་ི

རྩོོད་ངོག་མཚོན་ཆེ་ཡོིས། །ཐུབ་བསྟོན་ལོག་རྟེོག་ཟུག་རྔུ་འིབྱིན་པའི་ིཚེ། །འིཇོིགས་

མེད་སེངོ་གེའི་ིངོ་རོས་ཕམ་མཛིད་པའིི། །ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚན་འིཛིིན་ལ་གསོལ་བ་
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འིདེབས། །གནས་ལྔ་རགི་པའི་ིརལོ་མཚ་ོལགེས་འིཁྱེིལ་ཞིངོ༌། །རསི་བྲེལ་བསྟོན་པའི་ི

བངོ་རམི་རྣམ་བཞའིི་ིསྟོངེོ༌། །བློ་ོབཟངོ་རངིོ་ལུགས་རནི་ཆེནེ་ཁངོ་བཟངོ་དབུས། །འིགྱིངིོ་

མཁས་འིཇོམ་མགོན་བློ་མར་གསོལ་བ་འིདེབས། །དེངོ་ནས་བཟུངོ་སྟོེ་ཚེ་རབས་

ཐམས་ཅད་དུ། །ཡོངོ་དག་དག་ེབའི་ིབཤེེས་གཉེན་ཁྱེོད་ཉིད་ཀྱིིས། །རྗོེས་སུ་བཟུངོ་སྟོ་ེ

མངོོན་མཐོའི་ིརྟེེན་རྙིེད་ཅིངོ༌། །དལ་འིབྱོར་དོན་དངོ་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ངོན་

སོངོ་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པར་དཀའི་བ་དངོ༌། །སྲོིད་པའི་ིབད་ེབ་འིགྱུར་བའི་ིརངོ་བཞིན་

དུ། །ཤེེས་ནས་མངོོན་པར་མཐ་ོདངོ་ཐར་པའི་ིལམ། །ཐོབ་པའི་ིཐབས་ལ་བརྩོོན་པས་

འིཇུག་པར་ཤེོག །མཐའི་ཡོས་བསྐོལ་པར་དྲེིན་གྱིིས་ལེགས་བསྐྱེངོས་པའིི། །འིགྲོ་ོ

རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ལས་བསྒྲིལ་བའིི་ཕྱོིར། །རྒྱལ་བའིི་སྲོས་ཀྱིི་སྤྱོོད་པ་

རླབས་ཆེེན་ལ། །འིཇུག་པའི་ིསྙིིངོ་སྟོོབས་ག་ོཆེ་གྱིོན་པར་ཤེོག །ཁྱེད་པར་ཚ་ེགཅིག་

སངོས་རྒྱས་སར་འིགོད་པའིི། །སྔ་ཕྱོིར་འིགྱུར་བའིི་གསངོ་ཆེེན་རྡོ་ོརྗོེའིི་ཐེག །སྨོིན་

གྲོོལ་ཟབ་མོའི་ིལམ་ཀུན་ཉམས་བློངོས་པས། །ཟུངོ་འིཇུག་སྐུ་བཞིའི་ིདཔལ་ལ་སྤྱོོད་

པར་ཤེོག །མདོར་ན་མཆེོག་དངོ་ཐུན་མོངོ་དངོོས་གྲུབ་ཀྱིི། །ཕུན་ཚོགས་ལེགས་པའི་ི

ཡོོན་ཏན་མ་ལུས་པ། །འིདོད་པའི་ིར་ེབ་ཇོ་ིབཞིན་སྐོོངོ་བ་ལ། །བསམ་འིཕེལ་དབངོ་ག་ི

རྒྱལ་པ་ོདངོ་མཚུངོས་ཤེགོ ། །།

ཅསེ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིངོ་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་བློ་མ་དམ་པ། འིཁནོ་སྟོནོ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེངོ་དཔལ་

འིབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིི་སྐྱེེས་རབས་ཀྱིི་འིཕྲེེངོ་བ་ལ་བསྟོོད་པ་སྨོོན་ལམ་དངོ་བཅས་པ་འིདི་ཡོངོ་། རྗོེ་ཉིད་ཀྱིི་

གསུངོ་འིབུམ་རྣམས་ཕྱོོགས་གཅིག་ཏུ་དཔོན་ཡོིག་ཨུ་རྒྱན། ཆེོས་ནོར་བུ། ལ་ོརྒྱལ་གསུམ་གྱིིས་ཡོ་ིག་ེབ་

བྱས་ཏེ། གླེེགས་བམ་ལ་བཀོད་པའི་ིཚ་ེབློ་མའི་ིབཀའི་འིབངོས་ཟ་ཧོོར་གྱི་ིབཙུན་པ་ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་

མཚསོ་སྦྱོར་བའི་ིཡོ་ིག་ེཔ་ན་ིབློ་ོབཟངོ་ནརོ་བུའི།ོ །
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 ༄༅། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗོ་ེམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗོེས་ཤཱཀྱིའིི་རིགས་འིཁྲུངོས་ཤེིངོ༌། །གཞན་

གྱིིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱིི་དཔུངོ་བཅོམ་པ། །གསེར་གྱིི་ལྷུན་པོ་ལྟོ་བུར་བརྗོིད་པའིི་

སྐུ། །ཤཱཀྱིའིི་རྒྱལ་པ་ོདེ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །གངོ་གིས་དངོ་པོར་བྱངོ་ཆུབ་ཐུགས་

བསྐྱེདེ་ནས། །བསདོ་ནམས་ཡོ་ེཤེསེ་ཚགོས་གཉསི་རྫོགོས་མཛིད་ཅིངོ༌། །དུས་འིདརི་

མཛིད་པ་རྒྱ་ཆེེན་འིགྲོ་ོབ་ཡོ།ི །མགོན་གྱུར་ཁྱེོད་ལ་བདག་གིས་བསྟོོད་པར་བགྱི།ི །ལྷ་

རྣམས་འིདུལ་མཛིད་འིདུལ་བའི་ིདུས་གཟིགས་ནས། །ལྷ་ལས་བབས་ནས་གླེངོ་ཆེེན་

ལྟོར་གཤེགེས་ཏ།ེ །རགིས་ལ་གཟགིས་ནས་ལྷ་མ་ོསྒྱུ་འིཕྲུལ་མའི།ི །ལྷུམས་སུ་ཞུགས་

པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཟློ་བ་བཅུ་རྫོོགས་ཤཱཀྱིའིི་སྲོས་པ་ོནི། །བཀྲོ་ཤེིས་

ལུམྦིིའི་ིཚལ་དུ་བལྟོམས་པའི་ིཚེ། །ཚངོས་དངོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིིས་བཏུད་མཚན་མཆེོག་

ན།ི །བྱངོ་ཆུབ་རིགས་སུ་ངོེས་མཛིད་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །གཞོན་ནུ་སྟོོབས་ལྡན་མ་ིཡོིས་

སེངོ་ག་ེདེས། །ཨ་ཾག་མ་ག་དྷར་ན་ིསྒྱུ་རྩོལ་བསྟོན། །སྐྱེ་ེབ་ོདྲེེགས་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་

བཅད་ནས། །འིགྲོན་ཟློ་མེད་པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །འིཇོིག་རྟེེན་ཆེོས་དངོ་

མཐུན་པར་བྱ་བ་དངོ༌། ཁ་ན་མ་ཐ་ོསྤངོ་ཕྱོིར་བཙུན་མ་ོཡོི། །འིཁོར་དངོ་ལྡན་མཛིད་

ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡོིས། །རྒྱལ་སྲོིད་སྐྱེོངོ་བར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །འིཁོར་

བའི་ིབྱ་བར་སྙིིངོ་པ་ོམེད་གཟིགས་ནས། །ཁྱེིམ་ནས་བྱུངོ་སྟོ་ེམཁའི་ལ་གཤེེགས་ནས་

ཀྱིངོ༌། །མཆེོད་རྟེེན་རྣམ་དག་དྲུངོ་དུ་ཉིད་ལས་ཉིད། །རབ་ཏུ་བྱུངོ་བར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་

འིཚལ་ལོ། །བརྩོོན་པས་བྱངོ་ཆུབ་འིགྲུབ་པར་དགོངོས་ནས་ཀྱིངོ༌། །ནཻ་རཉྫ་ནའིི་

འིགྲོམ་དུ་ལ་ོདྲུག་ཏུ། །དཀའི་བ་སྤྱོད་མཛིད་བརྩོོན་འིགྲུས་མཐར་ཕྱོིན་ནས། །བསམ་
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གཏན་མཆེོག་བརྙིེས་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཐོག་མ་མེད་ནས་འིབད་པ་དོན་

ཡོོད་ཕྱོིར། །མ་ག་དྷ་ཡོ་ིབྱངོ་ཆུབ་ཤེིངོ་དྲུངོ་དུ། །སྐྱེིལ་ཀྲུངོ་མ་ིགཡོ་ོམངོོན་པར་སངོས་

རྒྱས་ནས། །བྱངོ་ཆུབ་རྫོོགས་པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཐུགས་རྗོེས་འིགྲོ་ོལ་

མྱུར་དུ་གཟིགས་ནས་ནི། །ཝཱ་ར་ཎ་ས་ིལ་སོགས་གནས་མཆེོག་ཏུ། །ཆེོས་ཀྱི་ིའིཁོར་

ལོ་བསྐོོར་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས། །ཐེག་པ་གསུམ་ལ་འིགོད་མཛིད་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །གཞན་གྱི་ིརྒོོལ་བ་ངོན་པ་ཚར་བཅད་ནས། །མུ་སྟོེགས་སྟོོན་པ་དྲུག་དངོ་ལྷས་

བྱིན་སོགས། །འིཁོར་མ་ོའིཇོིག་གི་ཡུལ་དུ་བདུད་རྣམས་བཏུལ། །ཐུབ་པ་གཡུལ་

ལས་རྒྱལ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །སྲོདི་པ་གསུམ་ན་དཔ་ེམདེ་ཡོནོ་ཏན་གྱིསི། །མཉན་དུ་

ཡོདོ་པར་ཆེ་ོའིཕྲུལ་ཆེནེ་པ་ོབསྟོན། །ལྷ་མ་ིའིགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱིསི་རབ་མཆེདོ་ད།ེ །བསྟོན་པ་

རྒྱས་པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ལ་ེལ་ོཅན་རྣམས་ཆེསོ་ལ་བསྐུལ་བའི་ིཕྱོརི། །རྩྭ་

མཆེོག་གྲོོངོ་ག་ིས་གཞ་ིགཙངོ་མ་རུ། །འིཆེ་ིམེད་རྡོ་ོརྗོ་ེལྟོ་བུའི་ིསྐུ་གཤེེགས་ནས། །མྱོ་

ངོན་འིདའི་བར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཡོངོ་དག་ཉིད་དུ་འིཇོིག་པ་མེད་གཟིགས་

ཀྱིངོ༌། །མ་འིོངོས་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་བསག་བྱའིི་ཕྱོིར། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་རིངོ་

བསྲོལེ་མངོ་སྤྲུལ་ནས། །སྐུ་གདུངོ་ཆེ་བརྒྱད་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟོར་བསྟོན་

པའིི་བདག་པ་ོབཅོམ་ལྡན་གྱིི། །མཛིད་པའིི་ཚུལ་ལ་མད་ོཙམ་བསྟོོད་པ་ཡོི། །དགེ་

བས་འིགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིསྤྱོོད་པ་ཡོངོ༌། །བད་ེགཤེེགས་ཉིད་ཀྱི་ིམཛིད་དངོ་མཚུངོས་པར་

ཤེོག །ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པ་ཁྱེེད་སྐུ་ཅ་ིའིདྲེ་དངོ༌། །འིཁོར་དངོ་སྐུ་ཚེའི་ིཚད་དངོ་ཞིངོ་

ཁམས་དངོ༌། །ཁྱེེད་ཀྱིི་མཚན་མཆེོག་བཟངོ་པོ་ཅི་འིདྲེ་བ། །དེ་འིདྲེ་ཁོ་ནར་བདག་

སོགས་འིགྱུར་བར་ཤེོག །ཁྱེོད་ལ་བསྟོོད་ཅིངོ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ིམཐུས། །བདག་
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སོགས་གངོ་དུ་གནས་པའི་ིས་ཕྱོོགས་དེར། །ནད་གདོན་དབུལ་འིཕོངོས་འིཐབ་རྩོོད་

ཞ་ིབ་དངོ༌། །ཆེོས་དངོ་བཀྲོ་ཤེིས་འིཕེལ་བར་མཛིད་དུ་གསོལ། །སྟོོན་པ་འིཇོིག་རྟེེན་

ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དངོ༌། །བསྟོན་པ་ཉ་ིའིོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དངོ༌། །བསྟོན་འིཛིིན་ཕུ་

ནུ་བཞནི་དུ་མཐུན་པ་ཡོསི། །བསྟོན་པ་ཡུན་རིངོ་གནས་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསི་ཤེགོ ། །།

ཅེས་ཐུབ་བསྟོོད་འིདིའིི་ཐོག་མའིི་ཤཱོ་ལོ་ཀ་གཅིག་འིབྲེི་གུངོ་སྐྱེོབ་པ་འིཇོིག་རྟེེན་གསུམ་མགོན་གྱིིས་

མཛིད་པར་གྲོགས་ཤེིངོ་མཇུག་ག་ིབསྔ་ོབའི་ིཚིགས་བཅད་བཞ་ིལས་གཞན་བསྟོོད་པ་དངོོས་སློབ་དཔོན་གླུ་

སྒྲུབ་ཀྱིསི་མཛིད་ད།ོ །

 ༄༅། །སྤངོས་རྟེགོས་ཡོནོ་ཏན་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །སྤངོས་རྟེོགས་ཡོོན་ཏན་མཐར་ཕྱོིན་རྫོོགས་སངོས་རྒྱས། །སྲོིད་ཞིའི་ི

རྒུད་པ་ཀུན་སེལ་དམ་པའིི་ཆེོས། །ཐེག་གསུམ་སྐྱེེ་འིཕགས་དགེ་འིདུན་ཚོགས་

རྣམས་ཀྱིི། །མཁྱེེན་བརྩོེའི་ིནུས་པའི་ིམཐུ་དཔུངོ་བསྐྱེེད་དུ་གསོལ། །ས་ཆེེན་ལེགས་

སྐྱེོངོ་བསྟོན་འིཛིིན་ཆེོས་རྒྱལ་གྱིིས། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་བསགས་པའིི་སྡེིག་པའིི་

ལས། །རྣམ་སྨོིན་ནག་པོའི་ིའིབྲེས་འིབྱིན་མུན་པའི་ིདཔུངོ༌། །ཐུགས་རྗོེའི་ིཉིན་བྱེད་འིོད་

ཀྱིིས་བསལ་དུ་གསོལ། །མ་ིཁོམས་གནས་ཀྱི་ིའིཁྱེོག་པོའི་ིཡོལ་ག་ཅན། །མ་དག་སྐྱེ་ེ

སྲོིད་ནགས་ཀླུངོ་ཡོོངོས་སྤངོས་ནས། །དལ་འིབྱོར་ཚངོ་བའིི་འིཆེི་མེད་དགའི་ཚལ་

དུ། །ཕན་བདའེི་ིདཔག་བསམ་ལྗོནོ་པར་སྤྱོདོ་གྱུར་ཅིག །གནས་སྐོབས་སུ་ཡོངོ་མངོནོ་

མཐོའི་ིརྟེེན་ཐོབ་ཅིངོ༌། །བསྟོན་ལ་ལེགས་ཞུགས་དྲེི་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན། །ཐོས་
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བསམ་བསྒོོམས་པའིི་ནོར་ལ་ལོངོས་སྤྱོོད་དེ། །ངོེས་པར་ལེགས་པའིི་ལམ་མཆེོག་

འིགྲུབ་པར་ཤེོག །དག་ེབཅུ་རྫོོགས་ལྡན་ཚ་ེལ་ོབརྒྱད་ཁྲིའི་ིདུས། །འིཛིམ་བུའི་ིགླེིངོ་

འིདརི་མ་ིཕམ་མགནོ་ཕབེས་ཚ།ེ །འིཁརོ་གྱི་ིཐགོ་མར་སྐྱེསེ་ནས་སྲོདི་པ་ལས། །ཡོངོོས་

གྲོོལ་མྱོངོ་འིདས་བདུད་རྩོིར་སྤྱོོད་གྱུར་ཅིག །དུས་གསུམ་བསགས་དངོ་གསོག་

འིགྱུར་དག་ེཚོགས་རྣམས། །ཐར་པ་རིན་ཆེེན་ཐེམ་སྐོས་ལ་འིཛིེགས་ནས། །དཔལ་

ལྡན་སྟོབོས་བཅུའི་ིརྩོལ་རྫོགོས་སངོས་རྒྱས་ཀྱི།ི །ག་ོའིཕངོ་བད་ེཆེནེ་གནས་སུ་བགྲོོད་

པར་ཤེགོ ། །།

 ༄༅། །གཞ་ིསམེས་ཐུགས་བསྐྱེདེ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །གཞ་ིསམེས་ཐུགས་བསྐྱེདེ་སྣངོ་བ་འིཆེར་མཁས་པས། །སྲོདི་ཞའིི་ིམུན་

སེལ་རླབས་ཆེེན་འིཕྲེིན་ལས་ཚོགས། །གཅིག་བསྡུས་སྙིིངོ་སྟོོབས་དགའི་སྟོོན་དཔལ་

རོལ་པའི།ི །ཐུབ་དབངོ་སྲོས་བཅས་བཀའི་དྲེིན་དྲེན་བཞིན་མཆེོད། །ཐུབ་བསྟོན་ལུངོ་

རྟེོགས་རྣམ་དཀར་ཇོ་ིསྙིེད་ཅིག །དྲེངོ་སྲོོངོ་བདེན་པའི་ིབཀའི་ལས་མ་ིའིདའི་བར། །ཀླུ་

སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་ཤེིངོ་རྟེའི་ིསྲོོལ་འིབྱེད་དངོ༌། །སྲོོལ་འིཛིིན་ལུངོ་བསྟོན་ཐོབ་རྣམས་སྤྱོ་ི

བོས་མཆེོད། །མ་རྟེོགས་ལོག་རྟེོག་ཐ་ེཚོམ་གྱིིས་བཅིངོས་པས། །དོན་མེད་ཡོངོ་སྲོིད་

འིཁོར་བའི་ིངོ་རྒྱལ་ཅན། །གདུལ་དཀའི་འིདུལ་མཛིད་སྐྱེེས་བུ་ཆེེན་པ་ོགངོ༌། །དེངོ་

དུས་སྙིིངོ་རྗོེའི་ིདག་ེམཚན་ངོོམས་པར་མཛིོད། །ཁྱེབ་བདག་ཟུངོ་འིཇུག་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེངོ་
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ཆེེན་པོར། །བད་ེབློག་ཉིད་དུ་སྟོེར་མཛིད་ཡོ་ིདམ་ལྷ། །ངོེས་དོན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་ི

དབྱེར་མེད་རོལ། །བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་བློ་མའིི་ཚོགས་ལ་འིདུད། །སྲོིད་གསུམ་

ཆེོས་ཀྱིི་མཁས་མངོ་འིདུས་སྡེེ་དངོ༌། །ལྷན་ཅིག་དཔལ་ལ་རོལ་པའིི་ཐོས་བསམ་

འིབྲེས། །སྐོལ་བཟངོ་དགའི་སྟོོན་སྤེལ་ཕྱོིར་གོས་བཟངོ་ལས། །ལེགས་གྲུབ་དྲེ་བ་དྲེ་

ཕྱོེད་རྒྱ་བསྐྱེེད་དོ། །དཔག་ཡོས་ཚོགས་གཉིས་དངོོས་པ་ོའིད་ིཕུལ་བས། །ངོག་ལ་

དབངོ་བསྒྱུར་འིཇོམ་དཔལ་ཡོེ་ཤེེས་མཆེོག །གངོ་འིདུལ་ཐབས་ཀྱིིས་རྒྱན་པའིི་སྐུ་

གསུངོ་ཐུགས། །འིཕྲེིན་ལས་དོན་གྱི་ིསྣངོ་བ་རབ་རྒྱས་ཤེོག །རྨད་བྱུངོ་མཛིད་པའི་ི

ཚུལ་ལ་མངོོན་ཕྱོོགས་པའིི། །དད་པའི་ིཆུ་གཏེར་ཡོ་ེཤེེས་སྣངོ་བ་གངོ༌། །རབ་རྒྱས་

འིཕྲེིན་ལས་འིགྲོ་ོཀུན་རྗོེས་འིཛིིན་ཅིངོ༌། །ཚ་ེབསོད་དཔལ་འིབྱོར་ཚུལ་ལ་ལོངོས་སྤྱོོད་

ཤེོག །ལུས་ངོག་ཡོིད་ཀྱིི་འིབྲེེལ་ཐོགས་བཟངོ་པོའི་ིདཔལ། །རེ་བ་ཙམ་གྱིིས་ལྷུར་

ལནེ་འིགྲོ་ོཀུན་ཡོངོ༌། །དག་ེབསྐྲུན་འིདིས་མཚནོ་རྣམ་དཀར་ཇོ་ིསྙིདེ་པས། །ཚངོ་ལ་མ་

ནོར་ལམ་བཟངོ་བགྲོོད་ནུས་ཤེོག །མཐུན་རྐྱོེན་ཚ་ེབསོད་དད་བརྩོོན་ལེགས་ཚོགས་

ཀུན། །སྒྲུབ་ལ་མཁས་པས་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱས་པ་དངོ༌། །ད་ེའིཛིིན་བྱེད་པ་ོསྤྱོ་ིདངོ་ཁྱེད་

པར་ཀུན། །ནམ་ཡོངོ་གཡོ་ོམེད་བརྟེན་པར་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །ཐུགས་བསྐྱེེད་དམ་

བཅའི་བརྟེན་པོས་ཉེར་དྲེངོས་པའིི། །མཁྱེེན་བརྩོེ་ནུས་པས་འིགྲོོ་ཀུན་རྗོེས་བཟུངོ་

སྟོ།ེ །བསླབ་གསུམ་འིཁོར་ལོའི་ིབྱ་བས་དུས་འིདའི་བར། །འིཕྲེིན་ལས་ཡོངོོས་ལ་ཁྱེབ་

པའི་ིདགའི་སྟོོན་སྩོལ། །ཐབས་ཤེེས་ཟུངོ་འིབྲེེལ་ལྷན་ཅིག་རོལ་པ་ཡོ།ི །སྙིིངོ་རྗོེའི་ིལམ་

བཟངོ་སྟོོན་པ་མ་ལུས་པར། །རྣམ་གྲོོལ་ཞི་བའིི་བཅུད་ཀྱིིས་ཉེར་ཁེངོས་སྟོེ། །རངོ་

རྒྱུད་ཞ་ིབ་བས་ཀྱིངོ་ཞ་ིབར་ཤེོག །ཐུབ་བསྟོན་ཡོོངོས་རྫོོགས་བསླབ་གསུམ་ཐར་པའི་ི
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ལམ། །སྒྲུབ་ལ་བརྩོོན་པའི་ིཐོས་བསམ་མཐའི་དག་པས། །ཇོ་ིབཞིན་གསལ་མཛིད་

སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚངོ་ཞེས། །མཁས་སྙིན་སྡེ་ེའིད་ིམ་ིཉམས་གོངོ་འིཕེལ་ཤེོག །དེའི་ིཕྱོིར་

བསྟོན་འིགྲོོའི་ིདཔལ་མགོན་བྱེད་པ་ོསོགས། །ཀུན་ལ་ཡོ་ིརངོ་དངོོས་པོས་མཆེོད་སྤྲིིན་

སྤྲིོ། །སྒོ་ོགསུམ་དག་ེཚོགས་ཇོ་ིསྙིེད་ཅ་ིམཆེིས་པ། །ཀུན་མཁྱེེན་རྒྱལ་བའི་ིག་ོའིཕངོ་

ཐོབ་ཕྱོིར་བསྔོ། །ཁྱེད་པར་དུས་ཀུན་རྟེེན་བཟངོ་ཐོབ་གྱུར་ནས། །ཐོག་མཐའི་བར་

དུ་དགེ་བའིི་ལམ་བཟངོ་མཆེོག །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའིི་ལྷག་བསམ་བསྐྱེེད་བྱས་

ཏེ། །རྒྱལ་སྲོས་སྤྱོོད་པ་མ་ནོར་མཐར་ཕྱོིན་ཤེོག །དེ་ཡོི་མཐུ་ལས་ཁམས་གསུམ་

མཐའི་དག་ཀྱིངོ༌། །སྐྱེ་ེརྒོ་ན་འིཆེ་ིལ་སོགས་མ་ིམཐུན་ཕྱོོགས། །ཀུན་ལས་རབ་རྒྱལ་

དཔལ་ལ་རལོ་བཞནི་དུ། །རངོ་གཞན་དནོ་གཉསི་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྱོནི་ཤེགོ ། །།

 ༄༅། །རྒྱ་ཆེནེ་ཚགོས་གཉསི་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མོ་མ་ནི་ཨིཎྜིཡོ། །རྒྱ་ཆེེན་ཚོགས་གཉིས་མཐར་སོན་ཕྱོི་ནངོ་

གི །བདུད་བཞི་ཀུན་བཅོམ་ཆེེ་དགུ་བྲེན་དུ་མཛིད། །ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་ལྷ་ཡོི་

ལྷར་གྱུར་པ། །ཤཱཀྱིའིི་གཙོ་བོ་དེ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །མགོན་ཁྱེོད་འིོད་མའིི་ཚལ་

དུ་བཞུགས་པའི་ིཚེ། །ཕྲེག་དོག་དབངོ་གིས་སྟོོན་པ་དྲུག་པ་ོཡོི། །འིདོད་པས་ས་སྐྱེོངོ་

ཚོགས་བསྐུལ་ཆེོ་འིཕྲུལ་གྱིིས། །ཚར་གཅོད་རྗོེས་འིཛིིན་གསོལ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །བཀྲོ་ཤེིས་འིཁོར་ལོས་མཚན་པའི་ིཞབས་སྐྱེེས་ཟུངོ༌། །ཡུལ་ལྗོོངོས་མངོ་པོར་
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བཀོད་ནས་འིཕྲེིན་ལས་ཀྱིི། །དག་ེམཚན་རྒྱ་ཆེེར་སྤེལ་ཕྱོིར་ལྷ་མིའི་ིཚོགས། །གྲོངོས་

མེད་བསྡུ་བར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ནམ་ཞིག་མཉན་དུ་ཡོོད་པར་རྒྱལ་པོའི་ི

གཅུངོ༌། །དུམ་བུར་བཅད་པ་བདེན་ཚིག་གིས་གསོས་ཤེིངོ༌། །ཆེ་ོའིཕྲུལ་མདུན་ཁངོ་

ཡོ་ེཤེེས་མེས་སྦྱོངོས་ནས། །རྫུ་འིཕྲུལ་དུ་མས་གཤེེགས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །དཔྱིད་

རའིི་དཀར་ཚེས་དངོ་པོར་གསལ་རྒྱལ་གྱིིས། །མངོོན་མཆེོད་ཚེམས་ཤེིངོ་ས་ལ་

བཙུགས་མ་ཐག །འིདདོ་འིཇོའོི་ིདཔག་བསམ་ལྗོོན་པས་ལྷ་དངོ་མ།ི །ཀུན་དགས་ཚམི་

པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ཕྱོ་ིཉིན་ཨུ་ཏྲ་ཡོ་ནའི་ིམཆེོད་ཡུལ་དུ། །བཞུགས་པའི་ི

གཡོས་གཡོོན་རིན་ཆེེན་ས་འིཛིིན་ཟུངོ༌། །ཟས་མཆེོག་རྩྭ་འིཇོམ་བདུད་རྩོིས་འིཚོ་

བ་ཡོིས། །ཡོོངོས་གངོ་མཛིད་པ་བསྟོན་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཚེས་གསུམ་ཤུཉྩ་ད་

ལའི་ིབཤེོས་གསོལ་ནས། །ཞལ་བསིལ་བོར་བ་ཡོན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཚོ། །འིོད་

ཟེར་བཞད་ལྡན་པདྨོའི་ིདྲེ་བ་ཡོིས། །མཛིེས་པའིི་ཕུན་ཚོགས་སྤྲུལ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །བཞ་ིཔར་ཨིཎྜི་ཝར་མའི་ིགདུགས་ཚོད་གསོལ། །རྫོིངོ་བུའི་ིངོོས་རེར་ཡུར་ཆེེན་

བརྒྱད་བརྒྱད་ཐོན། །སླར་ཡོངོ་བསྐོོར་ནས་ནངོ་དུ་འིབབ་པའི་ིསྒྲིས། །ཐེག་གསུམ་

དམ་ཆེོས་བསྟོན་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཚེས་མདའི་ཚངོས་བྱིན་གྱིིས་མཆེོད་འིཛུམ་

ཞལ་ལས། །བྱུངོ་བའིི་གསེར་མདོག་འིོད་ཀྱིིས་སྟོོངོ་གསུམ་བཀངོ༌། །ངོན་སོངོ་

རྒྱུད་སྦྱོངོས་འིགྲོ་ོཀུན་བསམ་གཏན་གྱིི། །བད་ེབས་ཚིམ་པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །དཀར་ཚེས་དགའི་བ་གཉིས་པར་ལིཙྪ་བྱིའིི། །ཞལ་ཟས་གསོལ་ནས་འིཁོར་

མངོ་ཕན་ཚུན་སེམས། །ཤེེས་ཤེིངོ་རངོ་གཞན་དཀར་གནག་ལས་མཐོངོ་བས། །ཡོིད་

ཆེསེ་དད་པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །བཟངོ་པ་ོགཉསི་པར་ཤཱཀྱིའི་ིཚགོས་རྣམས་
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ཀྱིི། །བསོད་ནམས་ཞིངོ་བཞུགས་འིཁོར་རྣམས་ར་ེར་ེཡོངོ༌། །རིན་ཆེེན་བདུན་ལྡན་

འིཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་གྱི།ི །ཕུན་ཚོགས་མཆེོག་ཏུ་སྤྲུལ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ཚེས་

བརྒྱད་དབངོ་པོས་གུས་མཆེོད་སེངོ་ཁྲི་ལས། །སྲོིན་པོ་ལྔ་ཐོན་རྡོོ་རྗོེ་འིཛིིན་བཅས་

པས། །སྟོནོ་པ་དྲུག་བཅམོ་དགུ་ཁྲ་ིསྲོདི་ལས་བསྒྲིལ། །མཐའི་ཡོས་ཆེ་ོའིཕྲུལ་བསྟོན་ལ་

ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ད་ེཡོ་ིནངོ་པར་རངོ་བྱུངོ་གིས་བསྐྲུན་པའིི། །མཆེོད་ཚོགས་བཞེས་

ནས་སྲོིད་ཞིའིི་དགེ་ལེགས་ཀུན། །གཟུགས་ཅན་ལྟོ་བུའིི་སྐུ་ཡོིས་ཚངོས་གནས་

ཀྱི།ི །བར་དུ་ཁྱེབ་པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ཕྱོོགས་ཚེས་འིཇོིག་རྟེེན་སྐྱེོངོ་བས་

ཞལ་ཟས་སྦྱོར། །རྒྱལ་བའི་ིམཛིེས་སྐུ་གསེར་འིོད་སྟོོངོ་འིབར་བའིི །ཆུ་འིཛིིན་སྲོིད་

རྩོེའི་ིབར་དུ་ཁྱེབ་མཛིད་ནས། །ཕན་བདེའི་ིགྲུ་ཆེར་ཕབ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །དགའི་

བ་གསུམ་པར་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱོིན་གྱིི། །བསོད་ནམས་མགྲོོན་གྱུར་སེངོ་གེའི་ིཁྲིར་

བཞུགས་བཞིན། །སྐུ་ཡོི་སྣངོ་བ་མི་མངོོན་ཚངོས་དབྱངོས་ཀྱིི། །གསུངོ་གིས་དམ་

ཆེོས་བསྟོན་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ད་ེཡོ་ིསངོ་ཉིན་ཁྱེིམ་བདག་ཙ་ེཏས་མཆེོད། །བྱམས་

པའི་ིཏིངོ་འིཛིིན་ལ་བཞུགས་གསེར་འིོད་ཀྱིིས། །སྟོོངོ་གསུམ་ཡོོངོས་བཀངོ་འིགྲོ་ོཀུན་

ཕ་མ་ལྟོར། བྱམས་པས་ཁྱེབ་པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅུ་གསུམ་ཤུནྩིིས་

བསྙིེན་བཀུར་བད་ེགཤེེགས་ཀྱིི། །ལྟོ་ེབ་ནས་ཐོན་འིོད་འིདོམ་བདུན་ཟུངོ་གི །སྣ་ེམོར་

རྒྱལ་བའི་ིསྐུས་མཚན་ད་ེའིདྲེ་བས། །ཕྱོགོས་ཀུན་འིགེངོས་པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །ཕྱོ་ིཉིན་ཨུ་ཏྲ་ཡོ་ནས་མཆེོད་སྤྲིིན་སྤྲིོས། །མ་ེཏོག་གཏོར་བ་རིན་ཆེེན་ལས་གྲུབ་

པའིི། །ཤེིངོ་རྟེ་སྟོོངོ་དངོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཡོིས། །སྲོིད་གསུམ་མཛིེས་པར་མཛིད་

ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅ་ོལྔ་གཟུགས་ཅན་སྙིིངོ་པོས་དག་ེལེགས་བསྐྲུན། །མ་ལུས་
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ལྷ་ཡོི་བདུད་རྩོིས་ཚིམ་མཛིད་ནས། །ཕྱོག་སོར་ལས་ཐོན་གསེར་སྦྱོངོས་འིོད་ཟེར་

གྱིསི། །མནར་མེད་བད་ེའིགྲོརོ་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ད་ེལྟོའི་ིངོ་ོམཚར་ཆེ་ོའིཕྲུལ་

བགྲོངོ་ཡོས་ཀྱིིས། །ནག་ཕྱོོགས་ཀུན་བཅོམ་གྲོངོས་མེད་སྐྱེེ་དགུའིི་ཚོགས། །མཐ་ོ

རིས་རྣམ་གྲོོལ་རྫོོགས་པའི་ིསངོས་རྒྱས་ཀྱི།ི །ལམ་དུ་ངོེས་པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །ད་ེལྟོར་སྟོོན་པའི་ིཡོོན་ཏན་རིན་ཆེེན་གྱིི། །ལྷུན་པོའི་ིསྤ་ོལས་ཆེ་ོའིཕྲུལ་མཛིད་པ་

ཡོི། །རྡུལ་ཕྲེན་ཙམ་ཞིག་བརྗོོད་པའི་ིདག་ེབ་དེ། །འིགྲོ་ོཀུན་དོན་དུ་ཀུན་མཁྱེེན་རྒྱུ་རུ་

བསྔོ། །དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་ཁྱེེད་སྐུ་ཅི་འིདྲེ་དངོ༌། །འིཁོར་དངོ་སྐུ་ཚེའིི་ཚད་དངོ་

ཞིངོ་ཁམས་དངོ༌། །ཁྱེེད་ཀྱི་ིམཚན་མཆེོག་བཟངོ་པ་ོཅ་ིའིདྲེ་བ། །ད་ེའིདྲེ་ཁ་ོནར་བདག་

སགོས་འིགྱུར་བར་ཤེགོ ། །།

ཅེས་པ་འིད་ིཡོངོ་བཀྲོ་ཤེིས་ལྷུན་པོའི་ིདངུལ་གདུངོ་ལྷ་ཁངོ་དུ་ཆེ་ོའིཕྲུལ་གྱི་ིམཛིད་པ་རིན་པ་ོཆེ་ེབྲེ་ིབའི་ི

དུས། ཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསློངོ་བློ་ོབཟངོ་ཆེསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚན་གྱིསི་ཆེསོ་གྲྭ་ཆེནེ་པ་ོབཀྲོ་ཤེསི་ལྷུན་པའོི་ིགཟམི་ཁངོ་དུ་

ཐགོས་མེད་དུ་སྦྱོར་བའི།ོ །

 ༄༅། །རྣམ་འིདྲེནེ་ཐུགས་རྗོ་ེམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྣམ་འིདྲེེན་ཐུགས་རྗོེའིི་སྤྱོི་གཟུགས་ཙོངོ་ཁ་པ། །བསླབ་གསུམ་

རྒྱལ་མཚན་བློོ་བཟངོ་ཡོེ་ཤེེས་ཞབས། །པད་དཀར་འིཛིིན་པ་བསྐོལ་བཟངོ་རྒྱ་

མཚོའི་ིསྡེེ། །མཉམ་མེད་བློ་མ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །རབ་འིབྱམས་རྒྱལ་

བ་རྒྱ་མཚོའིི་ཡོེ་ཤེེས་མཆེོག །གཅིག་བསྡུས་ངོག་གི་དབངོ་ཕྱུག་འིཇོམ་དཔལ་
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དབྱངོས། །གདུལ་བྱར་ཆེོས་ཚུལ་སྟོོན་ལ་དབྱེར་མེད་པ། །འིགྲོ་ོརྣམས་བྱམས་པས་

སྐྱེངོོ་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །སྐྱེ་ེརབས་དུ་མར་ཆུ་ཡོ་ིཟགེས་མ་འིཐརོ། །ཉརེ་བསགས་

ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚ་ོལས་ཐོན་པའིི། །ཕུན་ཚོགས་ཡོོན་ཏན་ལྡན་པའི་ིའིོད་དཀར་

ཅན། གདུལ་བྱའི་ིཀུ་མུད་བཞད་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །ངོག་ལ་དབངོ་བསྒྱུར་བློ་ོགྲོསོ་

གཞལ་མེད་ཁངོ༌། །བྱམས་དངོ་སྙིིངོ་རྗོེའི་ིལྷག་བསམ་ནོར་གྱིིས་གཏམས། །འིགྲོ་ོལ་

ཆེོས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེེར་སྤེལ་མཛིད་པའིི། །བཤེེས་གཉེན་དམ་པའི་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །མད་ོརྒྱུད་གཞུངོ་ལུགས་ཀུན་ལ་མཁྱེནེ་པ་རྒྱས། །བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་

ཡོོན་ཏན་འིབྱུངོ་བའི་ིགཞི། །ལུངོ་རྟེོགས་དམ་ཆེོས་འིཛིིན་པའི་ིདཔལ་མངོའི་བ། །ཟློ་

བྲེལ་དག་ེབའི་ིབཤེེས་གཉེན་ཞབས་བརྟེན་ཤེོག །ཐུབ་དབངོ་གཉིས་པ་རྗོ་ེབཙུན་ཙོངོ་

ཁ་པའིི། །དྲེ་ིམེད་རིངོ་ལུགས་ཕྱོོགས་བཅུར་སྤེལ་བ་ལ། །ཉིན་མཚན་དཀའི་བ་མེད་

པའི་ིསྙིིངོ་སྟོོབས་ཅན། །ཡོོངོས་འིཛིིན་དམ་པ་སྲོིད་མཐར་ཞབས་བརྟེན་ཤེོག །འིདིས་

མཚོན་དག་ེབས་བདག་གཞན་འིགྲོ་ོབ་ཀུན། །ཐགེ་མཆེགོ་དག་ེབའི་ིབཤེསེ་ཀྱིསི་རྗོསེ་

བཟུངོ་སྟོ།ེ །ས་ལམ་རམི་གཉིས་བགྲོདོ་པ་མཐར་ཕྱོནི་ནས། །སྐུ་གསུམ་ག་ོའིཕངོ་མྱུར་

དུ་ཐབོ་པར་ཤེགོ ། །།

 ༄༅། །བད་ེགཤེགེས་ཀུན་བསྔགས་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མཿཤྲཱིི་གུ་རུ་མཉྫུགྷོོ་ཥཱ་ཡོ། བདེ་གཤེེགས་ཀུན་གྱིིས་བསྔགས་
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པའི་ིབད་ེབ་ཅན། །རྣམ་དག་ཞིངོ་ག་ིདབངོ་ཕྱུག་བཅོམ་ལྡན་འིདས། །ལྷ་མིའི་ིསྟོོན་པ་

མགོན་པ་ོཚ་ེདཔག་མེད། །རྒྱལ་བའི་ིདབངོ་པོས་འིགྲོ་ོལ་འིཆེ་ིམེད་སྩོལ། །སྣ་ཚོགས་

སྣདོ་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་མཐའི་ཡོས་པའི།ི །དངོ་བའི་ིཆུ་ལ་སྤྲིནི་བྲེལ་ཟློ་གཟུགས་བཞནི། །སྐོལ་

ལྡན་གྲོངོས་མེད་འིགྲོ་ོལ་ཅིག་ཅར་དུ། །རྣམ་པ་དུ་མར་སྟོོན་པ་ཁྱེོད་ཀྱིི་སྐུ། །མཐའི་

ཡོས་གདུལ་བྱའིི་སོམ་ཉིའིི་དྲེ་བ་རྣམས། །སྐོད་ཅིག་ཉིད་ལ་སོ་སོར་གཅོད་མཛིད་

ཅིངོ༌། །ཡོངོ་དག་དོན་ལ་བློོ་གྲོོས་མིག་འིབྱེད་པའིི། །རྒྱུན་མི་འིཆེད་པར་སྒྲིོག་པ་

ཁྱེོད་ཀྱི་ིགསུངོ༌། །ཤེེས་བྱ་ཀུན་ལ་རབ་འིབྱམས་མཁྱེེན་པ་འིཕྲེོ། །རྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲོ་ོལ་

ཐུགས་རྗོེའིི་གཞན་དབངོ་གྱུར། །མཁྱེེན་བརྩོེ་ནུས་པས་སྲོིད་ཞིའིི་འིཇོིགས་ལས་

སྐྱེོབས། །འིབད་རྩོོལ་མཚན་མས་མ་ིགཡོ་ོཁྱེོད་ཀྱི་ིཐུགས། །ཉིན་བྱེད་ཟེར་གྱིིས་ལྷ་

ཡོ་ིལམ་ལ་བཞིན། །དཔག་ཡོས་ཞིངོ་ཀུན་མཐའི་མེད་འིོད་དཔུངོ་གིས། །ཡོོངོས་སུ་

འིགེངོས་པའིི་གཟི་བརྗོིད་ཕུངོ་པོའི་ིསྐུས། །སྐོལ་ངོན་བདག་གི་མིག་གི་དགའི་སྟོོན་

སྒྲུབས། །སྙིན་པའིི་འིབྲུག་སྒྲི་རྨ་བྱའིི་སྙིིངོ་ལ་བཞིན། །ཐོས་པ་ཙམ་གྱིིས་བདེ་བའིི་

མཆེོག་སྟོེར་བའི།ི །ཡོན་ལག་ལྔ་དངོ་ལྡན་པའི་ིཚངོས་དབྱངོས་ཀྱིིས། །རྣ་བའི་ིལམ་དུ་

བདུད་རྩོའིི་ིཟགེས་མ་འིཐརོ། །ནམ་མཁའི་ིདབྱངིོས་སུ་སྤྲིནི་ཕུངོ་ཞ་ིབ་བཞནི། །སྟོངོོ་པའི་ི

ངོངོ་དུ་རགི་པ་ཞུགས་གྱུར་པས། །སྤྲིསོ་ཀུན་ཉརེ་ཞ་ིཞ་ིབའི་ིཐུགས་མཆེགོ་གསི། །ཀུན་

རྟེགོ་ཡོདི་ཀྱི་ིདམགིས་གཏད་ཐམས་ཅད་ཞ།ི །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིསི་དཔག་མདེ་བསྐོལ་པ་

རུ། །བརྗོདོ་ཀྱིངོ་ཕ་མཐའི་རྙིདེ་པར་མ་ིསླ་བའི།ི །ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏན་ཕུངོ་པ་ོཅ་ིའིདྲེ་བ། །ད་ེ

འིདྲེ་བདག་གིས་བརྗོོད་པའི་ིཡུལ་ལས་འིདས། །ད་ེཕྱོིར་མ་ིཟད་ཡོོན་ཏན་གཏེར་གྱུར་

ཅངིོ༌། །ཉསེ་པའི་ིས་བནོ་མཐའི་དག་གཏན་སྤངོས་པ། །ཁྱེདོ་དངོ་མཚུངོས་པའི་ིསྟོནོ་པ་
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གཞན་ཡོོད་མིན། །ད་ེསླད་ཁྱེོད་ཉིད་གཅིག་པུ་འིགྲོ་ོབའི་ིསྐྱེབས། །སྐྱེོབ་པ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་

སྨོོན་ལམ་བྱ་ེབ་བརྒྱས། །ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་ིཞིངོ་མཆེོག་དམ་པ་གངོ༌། །སྡུག་

བསྔལ་རྣམས་ཀྱི་ིམིངོ་ཡོངོ་མི་འིབྱུངོ་བས། །བདེ་བ་ཅན་ཞེས་ཡོོངོས་སུ་གྲོགས་པ་

དེར། །ཚ་ེའིདིའི་ིསྣངོ་བ་ནུབ་པར་གྱུར་ཙམ་ན། །འིདབ་སྟོོངོ་པདྨའི་ིསྦུབས་སུ་སྐྱེེས་

མ་ཐག །ཆུ་སྐྱེེས་དབུས་ནས་ཐོགས་པ་མེད་བྱུངོ་སྟོེ། །ཁྱེོད་སྐུ་མཐོངོ་ནས་གསུངོ་

གིས་ཚིམ་པར་ཤེོག །མགོན་པ་ོཁྱེོད་ལས་ཐེག་མཆེོག་གཏམ་ཐོས་ནས། །སྲོིད་པའི་ི

འིདམ་དུ་བྱིངོ་རྣམས་བསྒྲིལ་ཕྱོིར་དུ། །སྤྱོན་རས་གཟིགས་དངོ་མཐུ་ཆེེན་ཐོབ་གཉིས་

ཀྱིིས། །ཇོ་ིལྟོར་སྤྱོོད་པ་ད་ེལྟོར་བདག་གྱུར་ཅིག །འིོད་དཔག་མེད་མགོན་ཁྱེེད་སྐུ་ཅ་ི

འིདྲེ་དངོ་྾྾། །ཁྱེདོ་ལ་བསྟོོད་ཅངིོ་྾྾། །།

ཅེས་མགོན་པ་ོའིོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ིབསྟོོད་པ་ཞིངོ་མཆེོག་སྒོ་ོའིབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་འིད་ིན་ིམངོ་དུ་ཐོས་པའི་ི

རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པའི་ིདཔལ་གྱིིས་གངོས་ཅན་ཁྲོད་ཀྱི་ིགངོས་རིའི་ིདབངོ་པ་ོའི་ོད་ེགུངོ་རྒྱལ་གྱི་ི

ལྷ་ཞལོ་དུ་སྦྱོར་བའི།ོ །

 ༄༅། །རྒྱལ་ཀུན་བྱམས་བརྩོ་ེམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མ་ོཨརྱཱ་མཻ་ཏྲ་ིཡོ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིབྱམས་བརྩོ་ེམ་ལུས་པ། །ཡོ་ེཤེསེ་

མཚན་དཔེའི་ིརངོ་གཟུགས་བསླུ་མེད་སྐྱེབས། །བདུད་བཞིའི་ིགཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་

མ་ིཕམ་མགོན། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདག་ག་ིསྐྱེབས་མཛིོད་ཅིག །སྔོན་མཐའི་མ་ིམངོོན་

སྲོིད་གསུམ་བཙོན་ར་འིདིར། །ལས་ཉོན་འིཆེིངོ་བ་དམ་པོས་རབ་བཅིངོས་ཏེ། །སྡུག་
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བསྔལ་གསུམ་གྱིིས་མནར་བའི་ིཉམ་ཐག་བདག །བད་ེཆེེན་ཐར་པའི་ིཞིངོ་དེར་མྱུར་

དུ་དྲེོངོས། །གཏན་གྱི་ིབད་ེསྡུག་གངོ་ལ་རག་ལས་པའིི། །རྙིེད་དཀའི་དོན་ཆེེའི་ིདལ་

འིབྱོར་ཚ་ེམཇུག་འིདིར། །དོན་མེད་ཆེོས་བརྒྱད་བྱ་བ་ཀུན་སྤངོས་ནས། །རྣམ་དག་

ལམ་བཟངོ་སྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སྲོིད་པའིི་འིབྱོར་པར་སྲོེད་པའིི་དུག་སྡེོངོ་

དངོ༌། །རངོ་དོན་གཙ་ོབོར་འིཛིིན་པའི་ིའིགོངོ་པ་ོདངོ༌། །དངོོས་ཀུན་མཚན་མར་འིཛིིན་

པའི་ིཆེམོ་རྐུན་གསུམ། །ཐབས་ཤེསེ་མཚནོ་གྱིསི་འིཇོམོས་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ཇོ་ི

སྲོདི་མ་རགི་འིཁྲུལ་འིཁརོ་མ་ཟད་པ། །ད་ེསྲོདི་རངོ་དནོ་ར་ེབའི་ིཤེསེ་མདེ་པར། །གཞན་

དོན་འིབའི་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ིརྒྱལ་སྲོས་སྤྱོད། །སྤྱོོད་པས་མ་ིངོོམས་མ་ིཕམ་མགོན་ལྟོར་

ཤེགོ །

ན་མ་ོརཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡོ། ན་མ་ོབྷཾ་ག་ཝ་ཏ།ེ ཤྭཀྱི་མུ་ན་ཡོ།ེ ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡོ། ཨརྷ་ཏ་ེསཾམྱོ་

ཀྶཾ་ཾབུདྡྷ་ཡོ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ཛི་ིཏ་ེཨ་ཛི་ིཏ་ེཨ་པ་རཱ་ཛི་ིཏ།ེ ཨ་ཛི་ིཏ་ེཉྫ་ཡོ་ཧོ་ར་ཧོ་ར་མ་ཻཏྲ་ི

ཨ་ཝ་ལ་ོཀ་ིཏ་ེཀ་ར་ཀ་ར་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡོ་སིདྡྷ་ིབྷཾ་ར་བྷཾ་ར་མ་ཧཱ་བ་ོདྷ་ིམཎྜི་བ་ིཛི་སྨོ་ར་སྨོ་

ར་ཨ་སྨྲ་ཀ་ཾས་མ་ཡོ་བ་ོདྷ་ིབ་ོདྷ་ིམ་ཧཱ་བ་ོདྷ་ིསྭཱཧཱ། ༀ་མ་ོཧོ་ིམ་ོཧོ་ིམ་ཧཱ་མ་ོཧོ་ིསྭཱཧཱ། ༀ་

མུ་ན་ིམུ་ན་ིསྨྲ་ར་སྭཱཧཱ། 

མགོན་པ་ོཁྱེེད་ཀྱི་ིམ་ིའིགྱུར་བདེན་ཚིག་གིས། །ཞལ་བཞེས་ཇོ་ིབཞིན་གཟུངོས་

མཆེགོ་འིད་ིབརྗོདོ་པའི།ི །བདག་སགོས་ལྟོསོ་བཅས་མཁའི་མཉམ་འིགྲོ་ོཀུན་གྱི།ི །ཉསེ་

ལྟུངོ་སྡེིག་སྒྲིིབ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤེོག །ནམ་ཞིག་ལུས་སྲོོག་ས་ོསོར་འིབྲེལ་བའི་ི

ཚེ། །གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་དྲེག་པ་ོམ་ིམྱོོངོ་ཞིངོ༌། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིཡོོན་ཏན་དཔག་ཡོས་

དྲེན་བཞིན་དུ། །ཡོིད་དགའི་ཆེོས་འིཛིིན་གནས་དེར་སྐྱེེ་བར་ཤེོག །བྱམས་མགོན་
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རྒྱལ་སྲོས་རྒྱ་མཚོའིི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བསྙིེན་བཀུར་ཟབ་དངོ་རྒྱ་ཆེེའིི་ཆེོས་ཀྱིི་

མཛིོད། །མི་བརྗོེད་གཟུངོས་ཀྱིིས་བཟུངོ་ནས་ཕྱོོགས་བཅུའིི་ཞིངོ༌། །ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་

བའིི་རྒྱབ་ཚབ་ཐོབ་པར་ཤེོག །འིགྲོོ་ལ་རྟེག་ཏུ་བརྩོེ་བའིི་བྱམས་པ་མགོན། །ཞིངོ་

འིདིར་བྱོན་ནས་ཆེོས་འིཁོར་བསྐོོར་བའི་ིཚེ། །ཐབས་དངོ་ཤེེས་རབ་ཏིངོ་འིཛིིན་བྱ་ེབ་

བརྒྱ། །མངོོན་འིགྱུར་མ་ིལྡོག་ལུངོ་བསྟོན་ཐོབ་པར་ཤེོག །འིདྲེེན་པ་ཁྱེོད་ཉིད་གངོ་ནས་

གཤེེགས་པའི་ིལམ། །ཐེག་པ་བད་ེདངོ་འིཇུག་པ་བད་ེབ་ཡོི། །ཐབས་མཁས་སྤྱོོད་པ་

ཕྱོནི་དྲུག་མངོནོ་ཤེསེ་སགོས། །ཉམས་སུ་བློངོས་པས་སྐུ་གསུམ་མྱུར་ཐབོ་ཤེགོ ། །།

འིད་ིཡོ་ིདག་ེབས་བདག་གཞན་འིགྲོ་ོབ་ཀུན། ཞེས་པ་ནས། བྱངོ་ཆུབ་ལུངོ་བསྟོན་

ཐབོ་པར་ཤེགོ །

 ༄༅། །བྱམས་ཆེནེ་ཆེསོ་རྗོའེི་ིབསྟོདོ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །བྱམས་པ་ཆེེན་པོས་འིགྲོ་ོཀུན་བད་ེལ་འིགོད། །ཐུགས་རྗོ་ེཆེེན་པོས་

འིཇོིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱེོབས། །ཡོོན་ཏན་ཆེེན་པོའི་ིབཤེེས་གཉེན་མཆེོག་གྱུར་

པ། །བྱམས་ཆེེན་ཆེོས་ཀྱི་ིརྗོ་ེལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །དཔག་ཡོས་བསྐོལ་པར་ཤེིན་ཏུ་

བྱ་དཀའི་བའི།ི །རླབས་ཆེནེ་ཚགོས་གཉསི་རྒྱ་ཆེནེ་བསྐྲུན་པའི་ིམཐུས། །བྱམས་ཆེནེ་

གཏརེ་ལས་འིཁྲུངོས་པའི་ིསྤྱོན་རས་གཟགིས། །མ་ིཕམ་བྱམས་ཆེནེ་ཆེསོ་རྗོ་ེརྒྱལ་གྱུར་

ཅགི །ལགེས་ཚགོས་བྱ་ེབས་བསྐྲུན་པའི་ིརབ་མཛིསེ་སྐུ། །ཡོདི་རབ་ཚམི་བྱདེ་ལགེས་
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པར་འིདམོས་པའི་ིགསུངོ༌། །དྲེ་ིམདེ་མཁྱེནེ་དངོ་བརྩོ་ེབའི་ིརྣམ་དག་ཐུགས། །ཡོནོ་ཏན་

ཕུངོ་པ་ོབྱམས་ཆེནེ་ཆེསོ་ཀྱི་ིརྗོ།ེ །ལྷ་མའི་ིསྤྱོ་ིགཙུག་རྒྱན་དུ་རྟེག་བཞུགས་ནས། །ལུས་

ཅན་འིཁོར་བའི་ིའིཇོིགས་ལས་སྐྱེོབ་མཛིད་ཅིངོ༌། །ཕུལ་བྱུངོ་ཡོོན་ཏན་བློ་མེད་གསེར་

གྱི་ིགཞ།ི །བྱམས་ཆེེན་ཆེོས་ཀྱི་ིརྗོ་ེལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྨད་བྱུངོ་ཤཱཀྱི་བསྟོན་པའི་ི

རྒྱལ་མཚན་འིཛིིན། །རྣམ་དག་མཁྱེེན་པའིི་ཡོེ་ཤེེས་ཀུན་ལ་ཁྱེབ། །དམིགས་མེད་

མཁྱེེན་པས་འིགྲོོ་བ་འིཇོིགས་ལས་སྐྱེོབས། །བྱམས་ཆེེན་ཆེོས་ཀྱིི་རྗོེ་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །སེར་སྣ་དོར་བའི་ིསྦྱོིན་པ་རླབས་པ་ོཆེ།ེ །ཉེས་སྤྱོོད་ཀུན་སྡེོམ་ཚུལ་ཁྲིམས་

འིཕགས་པའི་ིནརོ། །དམ་པ་དགའི་སྐྱེེད་བད་ེལགེས་ཀུན་གྱི་ིགཞ།ི །བྱམས་ཆེནེ་ཆེསོ་

ཀྱིི་རྗོེ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །བློོ་གྲོོས་སྐྱེོན་གྱིིས་མ་གོས་བཟོད་པ་དངོ༌། །རྨད་

བྱུངོ་དགེ་ཚོགས་སྡུད་པའིི་བརྩོོན་འིགྲུས་ཀྱིི། །ཡོོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱིིས་མངོོན་པར་

འིཕགས་གྱུར་པ། །བྱམས་ཆེེན་ཆེོས་ཀྱི་ིརྗོ་ེལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །བསམ་གཏན་

སེམས་ལ་དབངོ་སྒྱུར་བདེ་ཆེེན་འིདྲེེན། །ཤེེས་རབ་རྣམ་ཐར་ཟབ་མོས་དེ་ཉིད་

གཟིགས། །རྣམ་གྲོོལ་ལམ་གྱི་ིམཐར་ཐུག་ཡོིད་བཞིན་ནོར། །བྱམས་ཆེེན་ཆེོས་ཀྱི་ིརྗོ་ེ

ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །བློ་མདེ་ཤཱཀྱིའི་ིབསྟོན་པའི་ིདཔག་བསམ་ཤེངིོ༌། །སྐྱེསེ་སྟོབོས་

བློ་ོགྲོོས་གཞན་ལས་མ་ིདམན་ཞིངོ༌། །སྦྱོངོས་སྟོོབས་ལེགས་བཤེད་ཡོ་ེཤེེས་མཁྱེེན་

པའི་ིགཏརེ། །བྱམས་ཆེནེ་ཆེསོ་ཀྱི་ིརྗོ་ེལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །བསྐྱེདེ་རམི་རྡོ་ོརྗོའེི་ིརྣལ་

འིབྱརོ་ཐབས་ཀྱི་ིམཆེགོ །རྫོགོས་རམི་ལམ་གྱི་ིམཐར་ཐུག་ཕྱོག་རྒྱ་ཆེ།ེ །མ་ིའིགྱུར་བད་ེ

བ་མཆེོག་ག་ིལམ་བརྙིེས་པ། །བྱམས་ཆེེན་ཆེོས་ཀྱི་ིརྗོ་ེལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཕུན་

ཚོགས་ཡོོན་ཏན་གཏེར་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐུགས་ཀྱི་ིཆུ་གཏེར་དགའི་བདེའི་ིརླུངོ་གིས་
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བསྐྱེོད། །ཞ་ིབའི་ིགནས་སུ་མ་ིརྟེོག་ཏིངོ་འིཛིིན་གསལ། །བྱམས་ཆེེན་ཆེོས་ཀྱི་ིརྗོ་ེལ་

གསལོ་བ་འིདབེས། །མཚུངོས་མདེ་སྙིིངོ་རྗོསེ་ཀུན་ཏུ་ཁྱེབ་པ་དངོ༌། །ཡོནོ་ཏན་ཚགོས་

ཀྱིསི་བརྒྱན་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །འིགྲོ་ོབ་དགའི་སྐྱེདེ་གཏངོོ་བ་རྒྱས་པ་དངོ༌། །སྐྱེནོ་

བྲེལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །རྣམ་དག་བཟོད་པ་མཁས་པའི་ིརྒྱན་

གྱིི་མཆེོག །རླབས་ཆེེན་དགེ་ཚོགས་འིཕེལ་བར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །རྣམ་གཡོེངོ་

སྐྱེོན་གྱིིས་མ་གོས་བསམ་གཏན་དངོ༌། །རྣམ་དཔྱོད་ཤེེས་རབ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །ཐབས་ཤེེས་ཟུངོ་དུ་འིབྲེེལ་བའི་ིཉམས་ལེན་གྱིིས། །དཔག་མེད་གཞན་དོན་

བྱེད་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ཀུན་རྟེོག་རྙིོག་པའིི་དྲེི་མ་དག་པ་དངོ༌། །བདེ་ཆེེན་

ལམ་མཆེོག་འིཐོབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །པད་དཀར་འིཕྲེེངོ་བ་དགོད་པའིི་དངོ་

བའི་ིམཚོར། །རྒྱུ་སྐོར་བཀྲོ་བའི་ིམཚན་མོའི་ིམགོན་པ་ོབཞིན། །རྒྱལ་ཡུམ་དོན་ལྡན་

སྤྲིོས་བྲེལ་ཆེོས་ཀྱི་ིདབྱིངོས། །སྒྱུ་མའི་ིཏིངོ་འིཛིིན་མངོོན་དུ་འིགྱུར་བར་ཤེོག །ད་ེལྟོར་

གུས་པའིི་ཡོིད་ཀྱིིས་གསོལ་བཏབ་པས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིིས་བསྔགས་པའིི་རྨད་

བྱུངོ་ལམ། །ཐེག་མཆེོག་ཟབ་ལམ་སྟོོན་པའི་ིབཤེེས་གཉེན་གྱིིས། །སྐྱེ་ེབ་ཀུན་ཏུ་རྗོེས་

སུ་འིཛིིན་པར་ཤེོག །ཚོགས་གཉིས་མཐར་ཕྱོིན་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཡོི། །འིཕྲེིན་

ལས་སྒྲུབ་ཅིངོ་ཡོོན་ཏན་རྣམ་དབྱེར་མེད། །སྐོལ་པ་མཉམ་པའི་ིགདུལ་བྱ་སྨོིན་མཛིད་

པའི།ི །མཉམ་མདེ་བློ་མ་མཆེགོ་ག་ིབཀྲོ་ཤེསི་ཤེགོ ། །།

ཅསེ་པ་འིད་ིན་ིམད་ོསྟོདོ་པ་རྒྱལ་མཚན་བཟངོ་པསོ་མཛིད་པའི།ོ །



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སྨད་ཆོ།

 95 

 ༄༅། །ཐུབ་རྣམས་སྤངོས་རྟེགོས་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །སྭ་སྟོི་སིདྡྷཾ། ཐུབ་རྣམས་སྤངོས་རྟེོགས་ཡོོན་ཏན་རབ་མཉམ་

ཡོངོ༌། །གདུལ་དཀའིི་འིགྲོོ་ལ་ཉེར་བརྩོེའིི་སྙིིངོ་སྟོོབས་ལ། །ཕྱོོགས་བཅུའིི་རྒྱལ་

ཀུན་མགྲོིན་གཅིག་བསྔགས་པའིི་ཡུལ། །བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱི་སེངོ་གེར་མགོས་

ཕྱོག་འིཚལ། །བདེ་གཤེེགས་ཀྱིིས་བསྐུལ་ཅོད་པན་མ་ཕམ་དབུར། །བཅིངོས་ཏེ་

གཟིགས་པ་ལྔ་ཡོིས་འིཛིམ་གླེིངོ་འིགྲོོ། །ཡོངོ་དག་ལམ་ལ་བཀྲོི་ཕྱོིར་དགའི་ལྡན་

ནས། །འིཕ་ོམཛིད་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ས་ག་ཟློ་བའི་ིཡོར་ཚེས་བཅ་ོ

ལྔའི་ིམཚན། །སྒྱུ་འིཕྲུལ་ལྷ་མ་ོགས་ོསྦྱོོངོ་ལ་གནས་དུས། །གླེངོ་ཆེེན་ཐལ་ཀར་མཆེ་ེ

བ་དྲུག་ལྡན་གྱིི། །རྣམ་པས་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །དབ་ོཟློའི་ིཚེས་

བཅུར་གླེ་ོགཡོས་ནས་བལྟོམས་ཚ།ེ །ངོ་ོམཚར་ལྟོས་བཟངོ་ལྷ་ཀླུས་སྲོ་ིཞུ་མཛིད། །སྐྱེ་ེ

མཐར་ཞལ་འིཆེསེ་ལུས་ཅན་བད་ེསྐྱེདི་མཐུས། །དནོ་ཀུན་གྲུབ་མཚན་གསལོ་ལ་ཕྱོག་

འིཚལ་ལ།ོ །ཡོ་ིག་ེརྒྱལ་དངོ་གླེངོ་ཆེནེ་འིདུལ་ལ་སགོས། །དྲུག་ཅུ་རྩོ་བཞ་ིལས་བརྒོལ་

སྒྱུ་རྩོལ་གྱིིས། །གཞོན་ནུའིི་དུས་ནས་སྟོོབས་ཆེེན་དྲེེགས་ལྡན་ཚོགས། །ཁེངོས་

པ་འིཕྲེོག་པར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །རངོ་ལོ་ཉེར་དགུའིི་བར་དུ་རྒྱལ་པོའི་ི

སྲོདི། །བསྐྱེངོས་ཚ་ེའིཇོགི་རྟེནེ་མཐུན་དངོ་ལགོ་རྟེགོ་རྣམས། །སལེ་ཕྱོརི་ས་འིཚ་ོགྲོགས་

འིཛིིན་གྱིིས་མཚོན་པའིི། །བཙུན་མ་ོཁབ་ཏུ་བཞེས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །རྒྱལ་གསུངོ་

སིལ་སྙིན་སྒྲིར་དྲེངོས་ཉེར་བསྐུལ་ཞིངོ༌། །རྒོ་ན་འིཆེི་དངོ་དགེ་སློངོ་གཟིགས་རྐྱོེན་

གྱིསི། །མཆེདོ་རྟེནེ་རྣམ་དག་དྲུངོ་དུ་རབ་བྱུངོ་བར། །བརྒྱ་བྱནི་ངུར་སྨྲགི་ཕུལ་ལ་ཕྱོག་

འིཚལ་ལོ། །ནཻ་རཉྫ་ནར་མཁའི་ཁྱེབ་ཏིངོ་འིཛིིན་ལ། །ལ་ོདྲུག་དཀའི་བ་སྤྱོད་ཚ་ེཟས་
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གཙངོ་སགོས། །དབུགས་དབྱུངོ་ལགེས་སྐྱེསེ་འི་ོམས་བསྙིནེ་བཀུར་མཐུས། །གསརེ་

མདོག་ལངོ་ཚ་ོདར་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །སྐྱེིལ་ཀྲུངོ་གཅིག་ལ་བྱངོ་ཆུབ་མཆེོག་བརྙིེས་

ཕྱོརི། །རྡོ་ོརྗོའེི་ིགདན་ལ་རྩྭ་ཚངོོ་བཀྲོ་ཤེསི་ལས། །ཉརེ་བསླངོས་ཟརོ་པའི་ིཆུན་པ་ོབཏངིོ་

བའི་ིསྟོེངོ༌། །མ་ིགཡོོའི་ིདམ་བཅའི་བརྟེན་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །བདུད་སྡེེའི་ིམཚོན་ཆེར་

མཛིེས་མའི་ིསླུ་བྲེིད་ཀྱིིས། །མ་ཚུགས་གྲོངོས་མེད་མཆེོད་སྦྱོིན་དཔངོ་པ་ོརུ། །ས་ལྷས་

ཐལ་མ་ོསྦྱོར་ཚ་ེའིདདོ་ལྷ་ཡོསི། །དངོ་བས་ཆེདེ་དུ་བསྔགས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །སུམ་

ཅུ་རྩོ་ལྔའི་ིདགུངོ་ལརོ་ཉརེ་བབས་དུས། །ས་ག་ཟློ་བའི་ིབཅ་ོལྔའི་ིཐུན་དྲུག་ག ི།ཐ་མར་

བློ་མེད་བྱངོ་ཆུབ་བདུད་རྩོིའི་ིབཅུད། །ཐུགས་ཀྱི་ིདཔལ་བེར་གཏམས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །བདུན་ཕྲེག་བདུན་མཐར་བཀྲོ་ཤེིས་ཚིགས་བཅད་གསུངོས། །ཚངོས་དབངོ་

གིས་བསྐུལ་ཝ་ར་ཎཱ་སི་རུ། །ཆུ་སྟོོད་ཟློ་བའིི་ཚེས་བཞིར་བདེན་པ་བཞིའིི། །ཆེོས་

ཀྱིིས་འིཁོར་ལ་ོབསྐོོར་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བརྒྱད་ཅུའིི་ལ་ོལ་སླེབས་པའིི་དཔྱིད་ཐ་

ཡོི། །བཅ་ོལྔའི་ིཚེས་ཀྱི་ིནངོས་པར་ད་ེབཞིན་གཤེེགས། །འིཇོིག་རྟེེན་ཁམས་སུ་མ་ི

སྣངོ་ལྟོར་གྱུར་ནས། །མྱོ་ངོན་འིདའི་བར་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ཐུན་མོངོ་གདུལ་

བྱར་བསྟོན་ཀྱིངོ་ངོེས་པའི་ིདོན། །སྐྱེ་ེའིཆེ་ིསྤངོས་པའི་ིསྐུ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ཞིངོ༌། །ནམ་

མཁའི་མཛིོད་ཀྱིི་སྒོ་ོའིཕར་ཡོོངོས་ཕྱོེ་བའིི། །འིཛིད་མེད་དངོོས་བཤེམས་ཡོིད་སྤྲུལ་

མཆེོད་པ་འིབུལ། །ཐོག་མེད་བསགས་པའི་ིསྡེིག་ལྟུངོ་མ་ལུས་པ། །གཉེན་པ་ོསྟོོབས་

བཞིའིི་སྒོོ་ནས་བཤེགས་པར་བགྱིི། །རངོ་གཞན་ཀུན་གྱིིས་བསྒྲུབས་པའིི་དགེ་བ་

ལ། །དངོ་བའི་ིསེམས་ཀྱིིས་རྟེག་ཏུ་ཡོ་ིརངོ་ངོ།ོ །རྒྱལ་སྲོས་སློབ་མར་བཅས་པ་འིཁོར་

བའི་ིམཐའི། །སྟོོངོས་མིན་ཆེོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོབསྐོོར་བར་བསྐུལ། །འིགྲོ་ོཀུན་ཐར་པའི་ི
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ལམ་དུ་མ་བཞག་བར། །གཟུགས་སྐུ་མྱོ་ངོན་མ་ིའིདའི་བརྟེན་པར་བཞུགས། །ཉེར་

བསགས་བསོད་ནམས་ཕུངོ་པ་ོསྐྱེ་ེདགུ་རྣམས། །རྣམ་མཁྱེེན་ཡོ་ེཤེེས་ཐོབ་པའི་ིརྒྱུ་རུ་

བསྔ།ོ །དག་ེབའི་ིའིབྲེས་བུ་འིཇོིག་རྟེེན་ཁམས་རྣམས་སུ། །བཀྲོ་ཤེིས་བད་ེལེགས་ཆེེན་

པསོ་ཁྱེབ་པར་ཤེགོ  ། 

སྟོནོ་པ་འིཇོགི་རྟེེན་ཁམས་སུ་བྱནོ་པ་དངོ༌། །བསྟོན་པ་ཉ་ིའིདོ་བཞནི་དུ་གསལ་བ་

དངོ༌། །བསྟོན་འིཛིནི་བུ་སླབོ་བཞནི་དུ་མཐུན་པ་ཡོསི། །བསྟོན་པ་ཡུན་རངིོ་གནས་པའི་ི

བཀྲོསི་ཤེགོ ། །།

ཅེས་བསྟོོད་པ་ལེགས་བྱས་ཡོོངོས་འིདུའི་ིསྙི་ེམ་ཞེས་བྱ་བ་འིད་ིན་ིཟ་ཧོོར་གྱི་ིབནྡ་ེངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་

རྒྱ་མཚསོ་ཕ་ོབྲེངོ་པ་ོཏཱ་ལར་སྦྱོར་བའི།ོ །

 ༄༅། །རྣམ་དག་གངོས་ར་ིམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མ་ོགུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ོཥཱ་ཡོ། །རྣམ་དག་གངོས་རིའི་ིཕྲེེངོ་བས་ཡོོངོས་

བསྐོོར་བའིི། །ཕྱོོགས་འིདིར་བདག་ཅག་མགོན་མེད་རྣམས་ཀྱིི་མགོན། །བློོ་དམན་

བསམ་པའིི་ངོོ་དངོ་འིཚམ་པའིི་སྐུ། །སྟོོན་མཛིད་བློ་མ་མཆེོག་ལ་བདག་ཕྱོག་

འིཚལ། །ཁྱེོད་ན་ིསྐུ་ཚ་ེདུ་མའི་ིསྔ་རོལ་ཏུ། །རྗོ་ེབཙུན་འིཇོམ་དབྱངོས་སྲོས་ཀྱི་ིཐུ་བོར་

གྱུར། །གཟུངོས་སྤབོས་མངོནོ་ཤེསེ་ཏངིོ་འིཛིནི་དུ་མ་ལ། །དབངོ་འིབྱརོ་ཆེསོ་ཀུན་རྣམ་

དཔྱོད་སྤྱོན་གྱིིས་གཟིགས། །ནམ་ཞིག་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པ་དབངོ་པོའི་ིཏོག །རྣམ་

མངོ་འིཁོར་གྱིི་དབུས་ན་ཐེག་པ་མཆེོག །སྟོོན་མཛིད་འིདུན་ས་ཆེེ་དེར་འིཇོམ་པའིི་
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དབྱངོས། །རྒྱས་སྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ིའིཁོར་དངོ་བཅས་ཏ་ེགཤེེགས། །ད་ེཚ་ེརྒྱལ་བ་ད་ེ

ཡོ་ིཚངོས་དབྱངོས་ཀྱིིས། །རྒྱལ་སྲོས་དཔའི་བ་ོལུས་དངོ་སྲོོག་ལ་ཡོངོ༌། །ལྟོོས་པ་

མེད་པར་མ་དག་ཞིངོ་རྣམས་སུ། །རྡོ་ོརྗོ་ེཐེག་པའི་ིལམ་བཟངོ་འིདབ་བརྒྱ་པ། །སྟོོངོ་

ཉིད་གཏམ་གྱི་ིདྲེ་ིབཟངོ་རྫོོགས་པ་ཡོིས། །ཡོོངོས་སུ་འིགེངོས་ལ་ཞུགས་པ་གངོ་ཡོིན་

པ། །ད་ེན་ིབྱངོ་ཆུབ་སམེས་དཔའི་ིསྤྱོདོ་ཀུན་གྱི།ི །རབ་དངོ་ཕུལ་ཞསེ་རྒྱ་ཆེརེ་བསྔགས་

པ་ལས། །བདག་ཉདི་ཆེ་ེཁྱེདོ་སྙིིངོ་སྟོབོས་འི་ོམའི་ིམཚ།ོ །ཆེསེ་ཆེརེ་བསྐྱེདོ་པའི་ིརླབས་

ཕྲེེངོ་གཡོ་ོབ་ཡོིས། །རྒྱལ་བའི་ིའིཁོར་མངོ་དབུས་ནས་མྱུར་བར་ལངོས། །མ་ཞུམ་

ཤེིན་ཏུ་མཐོ་བའིི་སྒྲི་དབྱངོས་ཀྱིིས། །བདག་གིས་གྲོངོས་མེད་མ་དག་ཞིངོ་རྣམས་

སུ། །སྟོངོོ་ཉདི་ལྟོ་དངོ་ཉརེ་འིབྲེལེ་སྔགས་ཀྱི་ིལམ། །ལུས་དངོ་སྲོགོ་ལ་མ་ིལྟོ་འིདམོས་པ་

ཡོིས། །རྒྱལ་བ་དགྱིེས་པའི་ིལམ་བཟངོ་རྒྱས་བྱ་ཞེས། །དམ་བཅས་སྨོོན་ལམ་བཏབ་

པའི་ིམོད་ཉིད་ལ། །རྒྱལ་བ་དབངོ་པོའི་ིཏོག་དངོ་ཕྱོོགས་བཅུ་ཡོི། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་

དབྱངོས་དངོ་མགྲོིན་གཅིག་ཏུ། །ལེགས་ས་ོཁྱེོད་ན་ིསྙིིངོ་སྟོོབས་ཆེེན་པ་ོཞེས། །ཆེེས་

ཆེརེ་བསྔགས་ཤེངིོ་ངོ་ོམཚར་ལྟོས་མངོ་བསྟོན། །ད་ེནས་བརྩོམས་ཏ་ེསངོས་རྒྱས་ཞིངོ་

ཀུན་ཏུ། །འིད་ིཡོ་ིམཚན་ན་ིསྙིིངོ་སྟོོབས་ཆེེན་པ་ོཞེས། །རྒྱལ་བ་སྲོས་བཅས་ཀུན་ལ་

མཐུན་པར་གྲོགས། །ད་ེནས་དརེ་ན་ིབད་ེགཤེགེས་དབངོ་པའོི་ིཏགོ །སྐུ་ལས་འིདོ་ཟརེ་

བྱ་ེབ་འིབུམ་འིགྱིེད་ཅིངོ༌། །འིཛུམ་ལྡན་ཞལ་གྱིིས་བདག་ག་ིདག་ེབའི་ིབཤེེས། །སྙིིངོ་

སྟོོབས་ཆེེ་དེ་འིདི་ལྟོར་ལུངོ་བསྟོན་མཛིད། །ཁྱེོད་ནི་དེངོ་ནས་བརྩོམས་ཏེ་མ་དག་

པའི།ི །གྲོངོས་མདེ་ཞངིོ་དུ་རྡོ་ོརྗོ་ེཐགེ་པའི་ིལམ། །ཟབ་མ་ོདབུ་མའི་ིལྟོ་བས་ཡོངོོས་བཟུངོ་

བ། །རྒྱས་བྱེད་རླབས་ཆེེན་སྤྱོོད་པ་རྫོོགས་བྱས་ཏེ། །སངོས་རྒྱས་ཞིངོ་མངོ་བརྒོལ་
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བའི་ིབྱངོ་ཤེར་མཚམས། །ངོ་ོམཚར་རྨད་བྱུངོ་བཀོད་པའི་ིའིཇོིག་རྟེེན་དུ། །ད་ེབཞིན་

གཤེེགས་པ་སེངོ་གེའིི་ངོ་རོ་ཞེས། །མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་མྱུར་དུ་འིཚངོ་རྒྱ་

འིགྱུར། །ཞེས་གསུངོས་ད་ེལྟོར་འིད་ིཉིད་སངོས་རྒྱས་པའི།ི །རྒྱལ་བ་སེངོ་གེའི་ིངོ་རོའི་ི

སྐུ་ཚ་ེན།ི །བསྐོལ་པ་དཔག་མེད་ཐ་མལ་སྐུ་ཡོ་ིཚད། །དཔག་ཚད་གཅིག་པ་མར་རྒོད་

མདོག་ལྟོ་བུ། །དཔག་ཚད་དུ་མའི་ིའིོད་ལྡན་ཕྱོག་གཡོས་ནི། །ཆེོས་འིཆེད་གཡོོན་པ་

མཉམ་གཞག་ལ་གནས་པ། །བདུད་རྩོིས་གངོ་བའི་ིལྷུངོ་བཟེད་ད་ེདབུས་ན། །བདུད་

རྩོིའི་ིའིོད་ལྡན་མཆེོད་སྡེོངོ་ཆེེར་འིཕགས་ཤེིངོ༌། །གྲོངོས་མེད་འིོད་ཟེར་འིགྱིེད་པ་ལྷངོ་

ངོེར་གསལ། །ཞིངོ་དེའི་ིགདུལ་བྱ་དབངོ་པ་ོམཆེོག་རྣམས་ཀྱིིས། །མཆེོད་སྡེོངོ་ད་ེཉིད་

མཐངོོ་བའི་ིམདོ་ཙམ་ལ། །ཐགེ་མཆེགོ་ལམ་བཟངོ་རྒྱུད་ལ་མངོནོ་དུ་བྱདེ། །འིབྲེངིོ་དངོ་

ཐ་མའིི་གདུལ་བྱའིངོ་རྒྱལ་བ་དེས། །སྔགས་ཚུལ་སྟོོངོ་ཉིད་གཏམ་དངོ་ཉེར་འིབྲེེལ་

བ། །འིདོམས་པའི་ིགསུངོ་ག་ིབདུད་རྩོ་ིའིཐུངོས་ཙམ་ལས། །ད་ེཡོ་ིམོད་ལ་ལམ་བཟངོ་

མངོོན་དུ་བྱེད། །ཞིངོ་དེའི་ིགདུལ་བྱ་ཀུན་ཀྱིངོ་སྔགས་ཀྱི་ིཚུལ། །ཟབ་མ་ོདབུ་མའི་ིལྟོ་

དངོ་ཉེར་འིབྲེེལ་བ། །ཁོངོ་དུ་ཆུད་པའི་ིམཐུ་ལས་སྲོིད་པ་གཞན། །ཉིངོ་མཚམས་མ་ི

སྦྱོོར་རྒྱལ་སྲོས་ཤེ་སྟོག་གོ །ད་ེལྟོར་འིཚངོ་རྒྱ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ིསྐྱེབས། །འིདྲེེན་

པ་མཆེོག་དེའིི་ཐུགས་ཀྱིི་བཅུད་ཕྱུངོ་བ། །རྒྱུད་སྡེེ་རྒྱ་མཚོའིི་དེ་ཉིད་ལེགས་རྟེོགས་

ནས། །བཀའི་བཞིན་སྒྲུབ་པ་སྙིིངོ་པོར་བྱེད་པར་ཤེོག །སྐྱེ་ེབ་ཀུན་ཏུ་ལུས་དངོ་སྲོོག་

ལ་ཡོངོ༌། །མ་ིལྟོ་སྔགས་ཀྱི་ིཆེོས་ཚུལ་ཀུན་བཟུངོ་ནས། །རྒྱལ་བ་སེངོ་གེའི་ིངོ་རོར་

སངོས་རྒྱས་པ། །ད་ེཡོ་ིའིཁོར་གྱི་ིདངོ་པོར་བདག་གྱུར་ཅིག །ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པ་

ཁྱེེད་སྐུ་ཅ་ིའིདྲེ་དངོ༌། །འིཁོར་དངོ་སྐུ་ཚེའི་ིཚད་དངོ་ཞིངོ་ཁམས་དངོ༌། ཁྱེོད་ཀྱི་ིམཚན་
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མཆེོག་བཟངོ་པ་ོཅ་ིའིདྲེ་བ། །ད་ེའིདྲེ་ཁ་ོནར་བདག་སོགས་འིགྱུར་བར་ཤེོག །ཁྱེོད་ལ་

བསྟོདོ་ཅིངོ་྾྾མཛིད་དུ་གསལོ།། །།

ཞེས་རྗོ་ེབཙུན་ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོངོ་ཁ་པ་ཆེེན་པ་ོགངོ་དུ་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་འིཚངོ་རྒྱ་བའི་ིཚུལ་

སྟོོན་པའི་ིསྤྲུལ་པའི་ིསྐུའི་ིབཀོད་པ་མཐའི་ཡོས་པ་ལས་ཕྱོོགས་གཅིག་ག་ིཚུལ་ལས་བརྩོམས་ཏ་ེམདོར་བསྡུས་

པར་བརྗོོད་ནས་སྨོོན་ལམ་དུ་བྱ་བའི་ིཚིགས་སུ་བཅད་པ་ག་ོབད་ེབར་སྦྱོར་བ་འིད་ིན་ིརྗོ་ེརིན་པ་ོཆེ་ེད་ེཉིད་ལ་

མ་ིཕྱོེད་པའི་ིདད་པ་བརྟེན་པ་ོལ་སོགས་པའི་ིཡོོན་ཏན་དུ་མས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་དྲུངོ་ནམ་མཁའི་དཔལ་

འིབྱརོ་པའི་ིགསུངོ་གསི་ཉ་ེབར་བསྐུལ་ཏ་ེབཙུན་པ་དག་ེལགེས་དཔལ་བཟངོ་པསོ་སྦྱོར་བའི།ོ ། 

 ༄༅། །ཉ་ིགཞནོ་འིཆེར་ཀ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །སྭ་སྟོི། འིཇོིག་རྟེེན་འིདྲེེན་པའིི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དུས་མིན་

འིཆེི་བ་མ་ལུས་འིཇོོམས་མཛིད་པ། །མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིི་

སྐྱེབས། །སངོས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཉི་གཞོན་འིཆེར་ཀའིི་

མདངོས་ལྡན་ལ་ིཁྲ་ིལྟོར། །ཡོིད་འིོངོ་དམར་སེར་དྲེ་བས་ཁེབས་པ་ཡོི། །འིདབ་སྟོོངོ་

ག་ེསར་རྩོ་ེན་ཟློ་གདན་ལ། །ཧྲཱིཿཿིལས་བྱུངོ་བའི་ིམགོན་པ་ོཚ་ེདཔག་མེད། །པདྨ་རཱ་གའི་ི

ལྷུན་པ་ོདབངོ་པོའི་ིགཞུས། །ཀུན་ནས་ཀླུབས་པ་ཇོ་ིབཞིན་ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྐུ། །སྣ་ཚོགས་

གོས་དངོ་ནོར་བུའིི་རྒྱན་མངོ་གིས། །ཀུན་ནས་མཛིེས་པར་བྱས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །འིཁྲ་ིཤེིངོ་གཞོན་ནུའི་ིཡོལ་འིདབ་ལྟོར་མཉེན་པའིི། །ཕྱོག་གཉིས་དབུས་ན་འིཆེ་ི

མེད་བདུད་རྩོི་ཡོིས། །ལེགས་པར་གངོ་བའིི་ལྷུངོ་བཟེད་རབ་བསྣམས་ནས། །ཚེ་
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ཡོི་དངོོས་གྲུབ་སྩོལ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བུངོ་བ་ལྟོར་གནག་རལ་པའིི་ཐོར་ཅོག་

ན།ི །སྤྱོ་ིབརོ་མཛིསེ་པའི་ིལན་བུ་རིངོ་དུ་འིཕྱོངོ༌། །འིཇོམ་གཉེན་སྣ་ཚགོས་དར་གྱི་ིསྨོད་

གཡོོགས་ཅན། །མཚན་དཔེའི་ིགཟ་ིབརྗོིད་འིབར་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཤུགས་དྲེག་

དད་པས་བསྐྱེོད་པའི་ིཐལ་སྦྱོར་ཞིངོ༌། །ཡོིད་འིཕྲེོག་ཤེིན་ཏུ་སྙིན་པའི་ིངོ་ར་ོཡོིས། །ཁྱེོད་

ཀྱིི་ཡོོན་ཏན་ལེགས་པར་བརྗོོད་པ་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྩོལ་ལ་ཕྱོག་

འིཚལ་ལ།ོ །ཡོ་ེཤེསེ་མཚནོ་གྱིསི་མ་ིཤེསེ་དྲེ་བ་བཅད། །སམེས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐུགས་རྗོ་ེ

རྒྱུན་ཆེད་མདེ། །འིགྲོ་ོཀུན་འིདྲེནེ་པའི་ིཁུར་གྱིསི་མ་ིངོལ་བ། །གཏན་གྱི་ིསྐྱེབས་གནས་

ཁྱེོད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །མཚན་ཙམ་བཟུངོ་བས་དུས་མིན་འིཆེ་ིབ་འིཇོོམས། །ཡོིད་

ལ་དྲེན་པས་སྲོིད་པའི་ིའིཇོིགས་ལས་སྐྱེོབ། །སྐྱེབས་སུ་བསྟོེན་ན་གཏན་གྱི་ིབད་ེསྟོེར་

བ། །ཁྱེོད་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །སྐྱེོན་བྲེལ་ཁྱེོད་ལ་གུས་པས་བསྟོེན་པ་

བདག །གནས་སྐོབས་མ་ིའིདདོ་ཉེར་འིཚ་ེཞ་ིབ་དངོ༌། །མཐར་ཐུག་བད་ེབ་ཅན་དུ་པདྨ་ོ

ལས། །རྫུས་ཏ་ེསྐྱེསེ་ནས་ཁྱེདོ་མཉསེ་བགྱིདི་པར་ཤེགོ ། །།

ཅེས་པ་འིདི་ཡོན་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཤེར་ཙོངོ་ཁ་པ་བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པའིི་དཔལ་གྱིིས་སྦྱོར་བའིོ། །ཚེ་

དཔག་མདེ་མགནོ་ཁྱེདེ་སྐུ་ཅ་ིའིདྲེ་དངོ༌། །ཞསེ་པ་ནས། ཆེསོ་དངོ་བཀྲོ་ཤེསི་འིཕལེ་བར་མཛིད་དུ་གསོལ། ། 

 ༄༅། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་ཀུན་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །བློོ་བཟངོ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་ཐུགས་རྗོེ་ནི། །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡོོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ིདཔལ། །ལྷུན་གྲུབ་འིཕྲེིན་ལས་བཟངོ་པོའི་ིམཛིད་པ་ཅན། །རྗོ་ེབཙུན་
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བློ་མའིི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །བགྲོངོ་ཡོས་བསྐོལ་པའིི་སྔོན་ནས་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིངོ༌། །འིོད་དཔག་མེད་མགོན་ལ་སོགས་དུས་གསུམ་གྱིི། །རྒྱལ་སྲོས་ཐུ་བ་ོ

ས་བཅུའི་ིདབངོ་ཕྱུག་ཚུལ། །འིཇོགི་རྟེནེ་གསུམ་གྱི་ིམགནོ་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །ད་ེ

ཉདི་ཐུགས་རྗོའེི་ིའིདོ་གཟསི་གངོས་ཅན་གྱི།ི །གདུངོ་བའི་ིམུན་སལེ་དག་ེལགེས་པདྨའོི་ི

ཚལ། །རྒྱས་མཛིད་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་སྲོོངོ་བཙན་ཞེས། །ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོར་གྱུར་ལ་

གསོལ་བ་འིདེབས། །དཔལ་ལྡན་མར་མ་ེམཛིད་དཔལ་ཐུགས་ཀྱི་ིསྲོས། །ཕན་བདེའི་ི

འིབྱུངོ་གནས་བཀའི་གདམས་ཤེིངོ་རྟེའིི་སྲོོལ། །ལེགས་པར་འིབྱེད་མཛིད་སྟོོན་པ་

རནི་པ་ོཆེ།ེ །རྒྱལ་བའི་ིའིབྱུངོ་གནས་ཞབས་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །དབངོ་ཕྱུག་བརྒྱད་

ལྡན་རྒྱལ་བ་ཙོངོ་ཁ་པའི།ི །བསྟོན་པའི་ིསྒྲིོན་མ་ེདག་ེའིདུན་ཀུན་གྱི་ིགཙ།ོ །མཁས་ཤེངིོ་

གྲུབ་པའིི་དཔལ་གྱུར་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན། །ཕན་བདེའིི་ཉིན་མོར་བྱེད་ལ་གསོལ་བ་

འིདེབས། །དག་ེཚགོས་ཀུན་ལ་འིདུན་པའི་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཀྱིིས། །རབ་འིབྱམས་མད་ོརྒྱུད་

གཞུངོ་ལུགས་རྒྱ་མཚ་ོལ། །འིདོད་དགུར་སྤྱོོད་པའི་ིདེད་དཔོན་བློ་ན་མེད། །མཁྱེེན་

རབ་དབངོ་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །བདག་ཉདི་ཆེནེ་པ་ོགཞན་གྱིསི་འིདུལ་

དཀའི་བ། །མ་རུངོས་མཐའི་འིཁོབ་སྐྱེ་ེབ་ོམཐའི་དག་ལ། །བསོད་ནམས་ཡོ་ེཤེེས་རྒྱ་

མཚ་ོམཐར་ཕྱོིན་པའི།ི །རྒྱལ་བའི་ིམཛིད་པ་སྒྲུབ་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །མཁྱེེན་པའི་ི

ཆུ་གཏེར་གཏིངོ་མཐའི་མ་ིམངོོན་ཞིངོ༌། །མཐུ་སྟོོབས་ཡོོན་ཏན་རིན་ཆེེན་ཚོགས་ཀྱིིས་

གངོ༌། །འིཕྲེིན་ལས་རླབས་ཕྲེངེོ་འིཁྲིགས་པའི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆེ།ེ །འིགྲོ་ོབའི་ིའིདྲེེན་པ་མཆེོག་

ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཀུན་མཁྱེེན་བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་པའི་ིརྒྱ་མཚ་ོཆེེར། །མཚམས་

སྤྲིིན་ལ་འིགྲོན་ངུར་སྨྲིག་གསར་པ་ཡོ།ི །སྦྲངོ་རྩོིའི་ིརྒྱལ་མཚན་འིཛིིན་པའི་ིཔད་དཀར་
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ཅན། །སྤྲུལ་པས་འིགྲོ་ོབ་འིདྲེནེ་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། ། སྲུབ་འིཇུག་ན།ི སྔ་འིགྱུར་ཐགེ་

པ་པདྨའི་ིརྫོིངོ་སྐྱེེས་ཀྱིངོ༌། །བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་སྙིན་བསྟོན་པ་རིན་ཆེེན་གྱིི། །གདུགས་

དཀར་མཁའི་ཁྱེབ་འིགྲོ་ོབའིི་གྲོིབ་བསིལ་དུ། །འིདེགས་མཁས་ཚངོས་དབྱངོས་རྒྱ་

མཚོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །བསྐོལ་བཟངོ་རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངོ་ག་ེཡོ།ི །མད་ོསྔགས་

བསྟོན་པའིི་རྒྱ་མཚོ་སྤེལ་སླད་དུ། །འིཕགས་མཆེོག་འིཇོིག་རྟེེན་དབངོ་ཕྱུག་མི་ཡོི་

གར། །ལེགས་མཛིད་རྗོ་ེབཙུན་བློ་མར་གསོལ་བ་འིདེབས། །རྗོ་ེབཙུན་བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་

བ་གཉིས་པ་ཡོི། །བསྟོན་པའིི་དབངོ་ཕྱུག་འིཇོམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོའིི་མགོན། །བཟངོ་

པོའི་ིམཛིད་པས་འིགྲོོ་བ་འིདྲེེན་མཛིད་པ། །སྐྱེབས་གསུམ་ཀུན་འིདུས་ཞབས་ལ་

གསོལ་བ་འིདེབས། །བློོ་བཟངོ་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པའིི་ཁུར་ཆེེན་པོ། །འིཛིིན་མཛིད་

ཕན་བདེའིི་འིབྱུངོ་གནས་ངོག་གི་དབངོ༌། །བསླབ་གསུམ་ལུངོ་དངོ་རྟེོགས་པའིི་རྒྱ་

མཚ་ོཆེ།ེ །སྐྱེབས་མཆེགོ་གངོས་ཅན་མགནོ་པརོ་གསལོ་བ་འིདབེས། །ངོག་ལ་དབངོ་

འིབྱོར་བློོ་བཟངོ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིིས། །འིཇོམ་དཔལ་སྙིིངོ་པོའི་ིབསྟོན་འིཛིིན་ཀུན་གྱིི་

གཙ།ོ །མཁས་བཙུན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའི་ིམངོའི་བདག་མཆེོག །རྗོ་ེབཙུན་བློ་མའི་ི

ཞབས་གསལོ་བ་འིདེབས། །ངོག་ག་ིདབངོ་ཕྱུག་སྐོལ་བཟངོ་རྣམ་འིདྲེནེ་གཙ།ོ །ཡོོངོས་

རྫོོགས་བསྟོན་པའིི་གསལ་བྱེད་སྒྲིོན་མེ་ཆེེ། །མཁས་གྲུབ་བསྟོན་འིཛིིན་རྒྱ་མཚོའིི་

གཙུག་རྒྱན་མཆེོག །རྗོ་ེབཙུན་བློ་མའི་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ངོག་དབངོ་

བློོ་བཟངོ་བསྟོན་པའིི་ཁངོ་བཟངོ་རྩོེར། །ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚན་འིཛིིན་ལ་མི་འིཕྲེོག་

པས། །མཁྱེེན་རབ་བཟངོ་པོའི་ིཐུགས་རྒྱུད་ལེགས་གཏམས་པའིི། །འིཕྲེིན་ལས་རྒྱ་

མཚོའི་ིམགོན་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ངོག་དབངོ་བློ་ོགཏེར་སྐོལ་བཟངོ་ཐུབ་དབངོ་
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བསྟོན། །རྒྱ་ཆེེན་དབྱར་གྱི་ིམཚ་ོབཞིན་སྤེལ་བའི་ིབསླད། །འིཇོིགས་བྲེལ་ས་གསུམ་

དབངོ་ཕྱུག་ཕྱོགོས་ཀུན་ལས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ིསྡེ་ེལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །འིཇོམ་

དཔལ་དཔའི་བའོི་ིངོག་ལ་དབངོ་འིབྱརོ་ཞིངོ༌། །བློ་ོབཟངོ་ཡོ་ེཤེསེ་རྒྱལ་བསྟོན་འིཛིནི་པ་

ལ། །རྒྱ་མཚ་ོལྟོར་ཟབ་སྲོིད་གསུམ་དབངོ་སྒྱུར་མགོན། །མཚུངོས་པ་མེད་པའི་ིསྡེ་ེལ་

གསལོ་བ་འིདབེས། །མཁྱེནེ་བརྩོའེི་ིབདག་ཉདི་རྗོ་ེབཙུན་སྤྱོན་རས་གཟགིས། །དཔལ་

ལྡན་མཁས་བཙུན་བཟངོ་པོའི་ིཟློོས་གར་ཅན། །རྣམ་རོལ་མཆེོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོིད་

བཞིན་ནོར། །བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་པའི་ིདཔལ་དུ་ཞབས་བརྟེན་ཤེོག །ད་ེལྟོར་བསྟོོད་པའི་ི

དག་ེབས་འིགྲོ་ོབ་ཀུན། །མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་ིདམ་པས་རྗོེས་བཟུངོ་སྟོེ། །མད་ོརྒྱུད་

ཚིག་དོན་ཀུན་རྟེོགས་ཐབས་ཤེེས་ཀྱིིས། །ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱོིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་

གྱུར་ཅིག །བློ་མ་ཡོ་ིདམ་རྣམས་ཀྱི་ིབྱིན་རླབས་དངོ༌། །བསྟོན་སྲུངོ་དམག་ཟོར་རྒྱལ་

མོའི་ིམཐུ་སྟོོབས་ཀྱིི། །གངོས་ཅན་མགོན་པ་ོབསྟོན་འིཛིིན་རྒྱ་མཚ་ོཡོི། །སྐུ་ཚ་ེབརྟེན་

ཅངིོ་མཛིད་འིཕྲེནི་རྒྱས་གྱུར་ཅགི །སངོས་རྒྱས་གཉསི་པ་ཇོ་ོབ་ོཡོབ་སྲོས་ཀྱི།ི །བསྟོན་

པ་འིཛིིན་པའིི་བསྟོན་འིཛིིན་སྐྱེེས་བུ་རྣམས། །དཔག་བསམ་ལྗོོན་པ་བཞིན་དུ་ཁྱེོན་

ཡོངོས་ཤེངིོ༌། །ཏལི་གྱི་ིགངོ་བུ་བཞནི་དུ་འིཕལེ་བར་ཤེགོ ། །།

སྲུབ་འིཇུག་ཡོན་ཆེད་པཎ་ཆེནེ་བློ་ོབཟངོ་ཆེསོ་རྒྱན་གྱིསི་མཛིད་པའི།ོ །

 ༄༅། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་གཉསི་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བ་གཉསི་པའི་ིཐུགས་ཀྱི་ིབཅུད། །གཅགི་བསྡུས་བསྐོལ་

བཟངོ་རྒྱ་མཚ་ོལས་ཐནོ་པའི།ི །བགྲོངོ་ཡོས་སྐྱེ་ེརྒུའི་ིར་ེསྐོངོོ་ཡོདི་བཞནི་ནརོ། །བསམ་
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འིཕེལ་དབངོ་གི་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །འིགྲོོ་ཀུན་དུཿཁ་ལས་སྒྲིོལ་དམ་

བཅས་ནས། །གངོ་འིདུལ་ཇོ་ིབཞིན་བསྒྱུར་མཁས་གྲུ་འིཛིིན་བདག །སྒྱུ་འིཕྲུལ་དྲེ་བ་

ལས་བྱནོ་འིཕགས་ཡུལ་གྱི།ི །མ་ིརྗོ་ེཔཎ་གྲུབ་ཚོགས་ལ་གསལོ་བ་འིདབེས། །མགནོ་

ཁྱེོད་ཐུགས་རྗོེའིི་འིོད་གཟིས་བསིལ་ལྗོོངོས་འིདིར། །དགེ་བཅུའིི་ཁྲིམས་སྤེལ་ངོན་

འིགྲོོའི་ིལམ་བཀག་ནས། །ཐུབ་བསྟོན་སྣངོ་བའི་ིམཛིོད་ཀྱིིས་ཁྱེབ་མཛིད་པའིི། །ཆེོས་

རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །སྒྲིོལ་མས་ལུངོ་བསྟོན་དཱིི་པཾ་ཀ་རའིི་

སྲོས། །བཀའི་གདམས་ཤེིངོ་རྟེའི་ིསྲོོལ་འིབྱེད་འིབྲེོམ་སྟོོན་རྗོེ། །འིཁོན་རིགས་བསྟོན་

པའིི་མངོའི་བདག་འིཁོར་ལོའི་ིམགོན། །ཀུན་དགའི་སྙིིངོ་པོའི་ིཞབས་ལ་གསོལ་

བ་འིདེབས། །འིདི་སྣངོ་སྲོིད་འིདིར་སྙིིངོ་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། །ལམ་བཟངོ་སྒྲུབ་

མཛིད་སངོས་རྒྱས་སྒོོམ་པ་དངོ༌། །རྒྱལ་བའིི་དགོངོས་དོན་འིབྱེད་མཁས་ཐམས་

ཅད་མཁྱེེན། །དག་ེའིདུན་གྲུབ་ཀྱི་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །འིཇོམ་དཔལ་སྙིིངོ་

པོའི་ིལུངོ་རྟེོགས་ཆེོས་སྲོིད་ལ། །དབངོ་བསྒྱུར་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚོའི་ིདབུས་གནས་

ཤེིངོ༌། །གདུལ་དཀའི་མཐའི་འིཁོབ་སྐྱེེ་འིགྲོོར་ཐར་པའིི་ལམ། །སྟོོན་མཁས་བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཟབ་ལམ་རིམ་གཉིས་མཐར་ཕྱོིན་བདུད་སྡེེའི་ི

དཔུངོ༌། །ཕྱོ་ེམར་འིཐག་མཛིད་ཡོནོ་ཏན་རྒྱ་མཚའོི་ིདཔལ། །རྣམ་འིདྲེནེ་ཀུན་གྱི་ིགཙུག་

རྒྱན་ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ། །ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་རྒྱ་མཚརོ་གསལོ་བ་འིདབེས། །གཉསོ་

རགིས་ལས་འིཁྲུངོས་ཀུན་མཁྱེནེ་ངོག་ག་ིདབངོ༌། །བློ་ོབཟངོ་རནི་ཆེནེ་ཚངོས་དབྱངོས་

རྒྱ་མཚོའི་ིཞབས། །བློ་ོགྲོོས་བཟངོ་པོས་འིགྲོ་ོལ་དམ་ཆེོས་ཆེར། །འིབེབས་མཁས་

བསྐོལ་བཟངོ་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །མགོན་ཁྱེོད་ཞབས་ཟུངོ་མ་ིའིགྱུར་རྡོ་ོ
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རྗོའེི་ིཁྲརི། །བགྲོངོ་ཡོས་བསྐོལ་པར་གཡོ་ོམདེ་བརྟེན་པའི་ིངོསོ། །ཟབ་རྒྱས་ཆེསོ་འིཁརོ་

མཐོ་རིས་རྔ་བོ་ཆེེ། །གཞོམ་མེད་རྟེག་པའིི་ངོ་རོས་སྩལ་བ་གངོ༌། །མཁའི་མཉམ་

འིགྲོོ་བའིི་ཁྱུ་མཆེོག་རླབས་ཆེེན་གྱིིས། །ཐོས་པའིི་དགའི་སྟོོན་ཕུན་ཚོགས་རོལ་པ་

ལས། །སྨོིན་གྲོོལ་ལམ་བཟངོ་ཐེམ་སྐོས་རྩོེར་འིཛིེགས་ནས། །སྐུ་གསུམ་གཞལ་མེད་

ཁངོ་དུ་མྱུར་འིཇུག་ཤེོག །གཞན་ཡོངོ་ལྗོོངོས་འིདིར་ནད་མཚོན་མུ་ག་ེསོགས། །མ་ི

མཐུན་རྒུད་པའི་ིམིངོ་ཡོངོ་མ་ིགྲོགས་ཅིངོ༌། །བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་བསྟོན་ཕྱོོགས་བཅུར་

རྒྱས་པ་དངོ༌། །འིགྲོ་ོཀུན་བད་ེསྐྱེདི་ལྡན་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསི་ཤེགོ ། །།

ཅེས་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་བློ་ོབཟངོ་བསྐོལ་བཟངོ་རྒྱ་མཚོའི་ིའིཁྲུངོས་རབས་གསོལ་འིདེབས་བརྟེན་

བཞུགས་དངོ་བཅས་པ་འིད་ིཡོངོ་འིཇོམ་དབྱངོས་གོངོ་མ་རྒྱལ་པོའི་ིཞབས་འིབྲེིངོ་པ་གུངོ་ཚ་ེདབངོ་ནོར་བུ་

སགོས་དངོ༌། མཚ་ོསྔནོ་དཔནོ་ཁག་རྣམས་ཀྱིིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེནེ་ཆེསོ་སྨྲ་བ་བློ་ོབཟངོ་ཡོ་ེཤེསེ་ཀྱིིས་ཕ་ོབྲེངོ་

ཆེནེ་པ་ོཔ་ོཏ་ལའི་ིགཟམིས་ཆུངོ་བད་ེབ་ཅན་དུ་སྦྱོར་བའི།ོ །

 ༄༅། །གདུགས་དཀར་བཞུགས་ས།ོ ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐོད་དུ། ཨཱḈ �ྻ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ོཥྞཱི་ིཥ་ས་ིཏཱ་ཏ་པ་ཏྲ་ེཨ་པ་རཱ་ཛི་ིཏ་མ་

ཧཱ་པྲ་ཏྱངྒཱིརི་པ་ར་མ་སདིྡྷ་ནཱི་མ་དྷ་ར་ཎ།ི བདོ་སྐོད་དུ། འིཕགས་པ་ད་ེབཞནི་གཤེགེས་

པའི་ིགཙུག་ཏོར་ནས་བྱུངོ་བའི་ིགདུགས་དཀར་པ་ོཅན་གཞན་གྱིིས་མ་ིཐུབ་པ་ཕྱོིར་

ཟློོག་པ་ཆེེན་མ་ོམཆེོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ིགཟུངོས། སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་

སམེས་དཔའི་དངོ༌། འིཕགས་པ་ཉན་ཐསོ་དངོ༌། རངོ་སངོས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱོག་
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འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་གཞན་གྱིིས་མ་ིཐུབ་པ་གཙུག་ཏོར་རྒྱལ་མ་ོལ་ཕྱོག་

འིཚལ་ལ།ོ །

འིདི་སྐོད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འིདས་སུམ་ཅུ་རྩོ་

གསུམ་པའིི་ལྷའིི་གནས་ཆེོས་བཟངོ་ལྷའིི་མདུན་ས་ན་དགེ་སློངོ་གི་དགེ་འིདུན་ཆེེན་

པ་ོདངོ༌། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ིདག་ེའིདུན་ཆེེན་པ་ོདངོ༌། ལྷའི་ིདབངོ་པ་ོབརྒྱ་བྱིན་

དངོ་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་སོ། དེའི་ིཚ་ེབཅོམ་ལྡན་འིདས་གདན་བཤེམས་པ་ཉིད་

ལ་བཞུགས་ནས་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་ལྟོ་བ་ཞེས་བྱ་བའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིིན་ལ་སྙིོམས་

པར་ཞུགས་ས།ོ །སྙིོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱི་ིགཙུག་ཏོར་གྱི་ི

དབུས་ནས་གསངོ་སྔགས་ཀྱི་ིཚགི་འིད་ིདག་ཕྱུངོ་ངོ༌ོ། །

སངོས་རྒྱས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ཆེོས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །དག་ེའིདུན་ལ་ཕྱོག་

འིཚལ་ལ།ོ །ཡོངོ་དག་པར་རྫོོགས་པའི་ིསངོས་རྒྱས་བྱ་ེབ་ཕྲེག་བདུན་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལ།ོ །བྱངོ་ཆུབ་སམེས་དཔའི་ིདག་ེའིདུན་དངོ༌། ཉན་ཐསོ་ཀྱི་ིདག་ེའིདུན་རྣམས་ལ་ཕྱོག་

འིཚལ་ལོ། །བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་དཔའི་ཆེེན་པ་ོ

ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །འིཇོིག་རྟེེན་ན་དགྲོ་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ལན་ཅིག་ཕྱོིར་འིོངོ་བ་རྣམས་ལ་

ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཕྱོིར་མ་ིའིོངོ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །འིཇོིག་རྟེེན་ན་ཡོངོ་དག་

པར་སོངོ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཡོངོ་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱོག་

འིཚལ་ལོ། །ལྷའི་ིདྲེངོ་སྲོོངོ་རྣམས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །རིག་སྔགས་འིཆེངོ་གྲུབ་པའི་ི

དྲེངོ་སྲོོངོ་ཕན་འིདོགས་ནུས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །རིག་སྔགས་འིཆེངོ་གྲུབ་
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པ་རྣམས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ཚངོས་པ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །དབངོ་པ་ོལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལ།ོ །ལགེས་ལྡན་དྲེག་པ་ོདཀའི་ཐུབ་ཟློགོ་པའི་ིབདག་པ་ོདངོ་བཅས་པ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །ལེགས་ལྡན་སྲོེད་མེད་ཀྱི་ིབུ་ཕྱོག་རྒྱ་ཆེེན་པ་ོལྔས་ཕྱོག་བྱས་པ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །ལེགས་ལྡན་ནག་པ་ོཆེེན་པ་ོགྲོོངོ་ཁྱེེར་སུམ་བརྩོེགས་འིཇོིགས་པར་བྱེད་པ་དུར་

ཁྲདོ་ན་གནས་པར་མསོ་པ་མ་མའོི་ིཚགོས་ཀྱིསི་ཕྱོག་བྱས་པ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པའི་ིགདུངོ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་

ལྡན་འིདས་པདྨའིི་གདུངོ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་རྡོོ་རྗོེའིི་གདུངོ་ལ་

ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །བཅོམ་ལྡན་འིདས་ནོར་བུའི་ིགདུངོ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །བཅོམ་ལྡན་

འིདས་གླེངོ་པོའི་ིགདུངོ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་གཞོན་ནུའི་ིགདུངོ་ལ་

ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀླུའིི་གདུངོ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་

འིདས་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོངོ་དག་པར་རྫོོགས་པའི་ིསངོས་རྒྱས་

དཔའི་བརྟེན་པའི་ིསྡེ་ེམཚོན་ཆེའི་ིརྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་ད་ེ

བཞིན་གཤེེགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོངོ་དག་པར་རྫོོགས་པའི་ིསངོས་རྒྱས་འིོད་དཔག་

ཏུ་མདེ་པ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །བཅམོ་ལྡན་འིདས་ད་ེབཞནི་གཤེགེས་པ་དགྲོ་བཅམོ་པ་

ཡོངོ་དག་པར་རྫོོགས་པའི་ིསངོས་རྒྱས་མ་ིབསྐྱེོད་པ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །བཅོམ་ལྡན་

འིདས་ད་ེབཞནི་གཤེགེས་པ་དགྲོ་བཅམོ་པ་ཡོངོ་དག་པ་རྫོགོས་པའི་ིསངོས་རྒྱས་སྨོན་

གྱིི་བློ་བཻ་ཌཱུརྱའིི་འིོད་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་དེ་བཞིན་

གཤེེགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོངོ་དག་པ་རྫོོགས་པའིི་སངོས་རྒྱས་སཱ་ལའིི་དབངོ་པོ་

མ་ེཏོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་
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པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོངོ་དག་པ་རྫོོགས་པའི་ིསངོས་རྒྱས་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལ།ོ །བཅོམ་ལྡན་འིདས་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོངོ་དག་པ་རྫོོགས་པའི་ི

སངོས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེེ་ཏོག་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་དེ་

བཞིན་གཤེེགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོངོ་དག་པ་རྫོོགས་པའི་ིསངོས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟངོ་

པ་ོལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོངོ་

དག་པ་རྫོགོས་པའི་ིསངོས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣངོ་མཛིད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །བཅམོ་ལྡན་

འིདས་དེ་བཞིན་གཤེེགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོངོ་དག་པ་རྫོོགས་པའིི་སངོས་རྒྱས་

སྤྱོན་རྒྱས་པ་ཨུཏྤ་ལའི་ིདྲེའིི་ིཏགོ་ག་ིརྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །

ད་ེརྣམས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འིདས་མ་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པའི་ི

གཙུག་ཏརོ་ནས་བྱུངོ་བའི་ིགདུགས་དཀར་པ་ོཅན་གཞན་གྱིསི་མ་ིཐུབ་པ་ཕྱོརི་ཟློགོ་པ་

ཆེེན་མ་ོའིདིས་འིབྱུངོ་པོའི་ིགདོན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་པར་བྱེད་པ། གཞན་གྱི་ིརིག་

སྔགས་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བྱེད་པ། དུས་མ་ཡོིན་པར་འིཆེ་ིབ་ཐམས་ཅད་ལས་

ཟློོག་པ། སེམས་ཅན་གསོད་པ་དངོ་བཅིངོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྒྲིོལ་བ། སྡེངོ་བ་

དངོ་རྨ་ིལམ་ངོན་པ་དངོ་ལྟོས་ངོན་པ་ཐམས་ཅད་ཟློོག་པ། གནོད་སྦྱོིན་དངོ་སྲོིན་པོའི་ི

གདོན་ཐམས་ཅད་འིཇོིག་པར་བྱེད་པ། གདོན་སྟོོངོ་ཕྲེག་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞི་འིཇོིག་

པར་བྱདེ་པ། རྒྱུ་སྐོར་ཉ་ིཤུ་རྩོ་བརྒྱད་དགའི་བར་བྱདེ་པ། གཟའི་ཆེནེ་པ་ོབརྒྱད་འིཇོིག་

པར་བྱདེ་པ། དགྲོ་ཐམས་ཅད་ཟློགོ་པར་བྱདེ་པ། མ་རུངོས་པ་དངོ༌། སྡེངོ་བ་དངོ༌། རྨ་ི

ལམ་ངོན་པ་ཐམས་ཅད་འིཇོགི་པར་བྱདེ་པ། དུག་དངོ་མཚནོ་ཐམས་ཅད་དངོ༌། མ་ེདངོ་

ཆུ་ལས་ཟློགོ་པར་བྱདེ་པ། ངོན་འིགྲོའོི་ིའིཇོགིས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྒྲིལོ་བ་སྟོ།ེ 
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གཞན་གྱིིས་མ་ིཐུབ་དྲེག་ཤུལ་ཆེེ། །གཏུམ་པ་ཆེེན་མ་ོསྟོོབས་ཆེེན་མོ། །འིབར་

བ་ཆེེན་མ་ོགཟ་ིབརྗོིད་ཆེ།ེ །དཀར་ཆེེན་འིབར་ཕྲེེངོ་གོས་དཀར་མ།ོ །འིཕགས་མ་སྒྲིོལ་

མ་ཁྲ་ོགཉེར་ཅན། །རྒྱལ་བའི་ིརྡོ་ོརྗོ་ེའིཕྲེེངོ་ཞེས་གྲོགས། །པདྨའི་ིམངོོན་མཚན་རྡོ་ོརྗོེའི་ི

མཚན། །གཞན་གྱིིས་མ་ིཐུབ་ཕྲེེངོ་བ་ཅན། །རྡོ་ོརྗོ་ེམཆུ་ཅན་རྣམ་སྒོེག་མ། །ཞ་ིབ་ལྷ་

རྣམས་ཀྱིིས་མཆེོད་མ། །ཞ་ིབ་གསེར་གྱི་ིཕྲེེངོ་བ་ཅན། །དཀར་ཆེེན་འིབར་ཕྲེེངོ་གོས་

དཀར་མ།ོ །འིཕགས་མ་སྒྲིོལ་མ་སྟོོབས་མ་ོཆེེ། །རྡོ་ོརྗོ་ེལུ་གུ་རྒྱུད་གཞན་དངོ༌། །རྡོ་ོརྗོ་ེ

གཞོན་ནུ་རིག་འིཛིིན་མ། །ལག་ན་རྡོ་ོརྗོེ་རིག་གསེར་ཕྲེེངོ༌། །ལེབ་རྒོན་རྩོི་དངོ་རིན་

ཆེནེ་མ། །སྣངོ་མཛིད་རྡོ་ོརྗོ་ེགཙུག་ཏརོ་གྲོགས། །

ཕྱོག་རྒྱ་དངོ་སྔགས་ཀྱི་ིཚོགས་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས་བདག་ཅག་འིཁོར་དངོ་

བཅས་པ་དངོ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུངོ་དུ་གསལོ། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞིི་ཥ་སི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུཾཾ་དྲཱུཾཾ་ཧྲཱིཿིཿ་ཥྚོཾཾ། ཛིམྦྷ་ན་ཀ་རཱི་ཧཱུཾཾ་དྲཱུཾཾ་ཧྲཱིཿིཿཥྚོཾཾ། 

སྟོམྦྷ་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚོཾ།ཾ མ་ོཧོ་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚོཾ།ཾ ལམྦྷ་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿི ཥྚོཾ།ཾ བ་ཧོ་

ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚོཾཾ། པ་ར་བ་ིཥ་བྷཾཀྵ་ཎ་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚོཾཾ། སརྦྦ་དུཥྚོཾ་པྲ་དུཥྚོཾ་ནཱི་ཾསྟོམྦྷ་

ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚོཾ།ཾ སརྦྦ་ཡོཀྵ་རཀྵ་ས་གྲོ་ཧཱ་ཎཱ་ཾབ་ིདྷཱཾ་ཾས་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚོཾ།ཾ སརྦྦ་པ་

ར་ིབིདྱ་ཙྪ་ེད་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚོཾཾ། ཙ་ཏུ་ར་ཤཱ་ིཏཱ་ིནཱི་ཾགྲོ་ཧོ་ས་ཧོ་སྲཱ་ཎཱ་ཾབ་ིདྷྭཾ་ཾས་ན་ཀ་རཱ་ི

ཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚོཾ།ཾ ཨཥྚོཾ་བ་ིཤེ་ཾཏཱ་ིནཱི་ཾནཀྵ་ཏྲཱ་ཎཱ་ཾཔྲ་སཱ་ད་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚོཾ།ཾ ཨཥྚོཾ་ནཱི་ཾམ་ཧཱ་གྲོ་

ཧཱ་ཎཱ་ཾབ་ིདྷྭཾ་ཾས་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾཧྲཱིཿཿིཥྚོཾ།ཾ རཀྵ་རཀྵ་མ་ཾསརྦྦ་ས་ཏྭཱཾཾཤྩ། 

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པའི་ིགཙུག་ཏོར་ནས་བྱུངོ་བའི་ིགདུགས་

དཀར་པ་ོཅན། རྡོ་ོརྗོ་ེགཙུག་ཏོར་ཕྱོིར་ཟློོག་པ་ཆེེན་མོ། ཕྱོག་སྟོོངོ་མངོའི་བ་ཆེེན་མོ། 
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དབུ་སྟོོངོ་མངོའི་བ་ཆེནེ་མ།ོ སྤྱོན་བྱ་ེབ་བརྒྱ་སྟོོངོ་མངོའི་བ་ཆེནེ་མ།ོ མ་ིཕྱོདེ་འིབར་བའི་ི

མཚན་རྟེགས་ཅན། རྡོ་ོརྗོ་ེཡོངོས་པ་ཆེེན་པོས་ས་གསུམ་གྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བདག་

དངོ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེལགེས་སུ་གྱུར་ཅིག །

རྣམ་པར་བསྒྱིིངོས་མ་རྡོ་ོརྗོེ་དངོ༌། །གསེར་འིོད་ལྟོ་བུའིི་སྤྱོན་མངོའི་མ། །རྡོ་ོརྗོེ་

འིགྲོསོ་དངོ་དཀར་མ་ོདངོ༌། །པདྨའི་ིསྤྱོན་དངོ་ཟློ་འིདོ་དངོ༌། །སངོས་རྒྱས་དཔལ་དངོ་ད་ེ

བཞནི་སྤྱོན། །རྡོ་ོརྗོ་ེཉ་ིམ་འིདོ་དངོ་ན།ི །ད་ེབཞིན་ཟློ་བ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཛིནི། རགི་པ་དངོ༌། ཕྱོག་

རྒྱ་དངོ༌། སྔགས་ཀྱི་ིཚགོས་ད་ེདག་གིས་བདག་དངོ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་

བསྲུངོ་དུ་གསལོ། །

ༀ་ར་ིཥ་ིག་ན་པྲ་ཤཱསྟཱ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཥྞཱི་ིཥ་ས་ིཏཱ་ཏ་པ་ཏྲ་ེཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ།ཾ ཛིམྦྷ་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾ

དྲཱུཾ།ཾ སྟོམྦྷ་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ།ཾ མ་ཧཱ་བིདྱཱ་ས་ཾབྷཾཀྵ་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ།ཾ པ་ར་བིདྱཱ་སམྦྷཀྵ་ན་ཀ་རཱ་ི

ཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ།ཾ སརྦྦ་དུཥྚཱ་ནཱི་ཾསྟོམྦྷ་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ།ཾ སརྦྦ་ཡོཀྵ་རཀྵ་ས་གྲོ་ཧཱ་ཎཱ་ཾབ་ིདྷྭཾ་ཾས་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾ

དྲཱུཾཾ། ཙ་ཏུ་ར་ཤཱ་ིཏཱ་ིནཱི་ཾགྲོ་ཧོ་ས་ཧོ་སྲཱ་ཎཱ་ཾབ་ིདྷྭཾ་ཾས་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾཾ། ཨཥྚོཾ་བ་ིཤེ་ཏཱ་ིནཱི་ཾནཀྵ་ཏྲཱ་

ཎཱ་ཾཔྲ་སཱ་ད་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ།ཾ ཨཥྚོཾ་ན་ཾམ་ཧཱ་གྲོ་ཧཱ་ཎཱ་ཾབ་ིདྷྭཾ་ཾས་ན་ཀ་རཱ་ིཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ།ཾ ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕཊ་ཕཊ་

རཀྵ་རཀྵ་མ་ཾསྭཱཧཱ། 

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པའི་ིགཙུག་ཏོར་ནས་བྱུངོ་བའི་ིགདུགས་

དཀར་པ་ོཅན་རྡོ་ོརྗོ་ེགཙུག་ཏརོ་ཕྱོརི་ཟློགོ་པ་ཆེནེ་མ།ོ ཕྱོག་སྟོོངོ་མངོའི་བ་ཆེནེ་མ།ོ དབུ་

སྟོོངོ་མངོའི་བ་ཆེེན་མོ། སྤྱོན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོོངོ་མངོའི་བ་ཆེེན་མོ། མི་ཕྱོེད་འིབར་བའིི་

མཚན་རྟེགས་ཅན། རྡོ་ོརྗོ་ེཡོངོས་པ་ཆེེན་པོས་ས་གསུམ་གྱི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ་བདག་

དངོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོའི་ིའིཇོིགས་པ་དངོ༌། རྐུན་པོའི་ིའིཇོིགས་པ་དངོ༌། 
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མེའི་ིའིཇོིགས་པ་དངོ༌། ཆུའི་ིའིཇོིགས་པ་དངོ༌། དུག་ག་ིའིཇོིགས་པ་དངོ༌། མཚོན་གྱི་ི

འིཇོིགས་པ་དངོ༌། ཕ་རོལ་གྱི་ིདམག་ཚོགས་ཀྱི་ིའིཇོིགས་པ་དངོ༌། མུ་གེའི་ིའིཇོིགས་

པ་དངོ༌། དགྲོའི་ིའིཇོིགས་པ་དངོ༌། ལྕ་ེའིབབ་པའི་ིའིཇོིགས་པ་དངོ༌། དུས་མ་ཡོིན་པར་

འིཆེི་བའིི་འིཇོིགས་པ་དངོ༌། ས་གཡོོ་བའིི་འིཇོིགས་པ་དངོ༌། སྐོར་མདའི་ལྟུངོ་བའིི་

འིཇོགིས་པ་དངོ༌། རྒྱལ་པའོི་ིཆེད་པའི་ིལས་ཀྱི་ིའིཇོགིས་པ་དངོ༌། ལྷའི་ིའིཇོགིས་པ་དངོ༌། 

ཀླུའི་ིའིཇོགིས་པ་དངོ༌། གླེགོ་ག་ིའིཇོགིས་པ་དངོ༌། ནམ་མཁའི་ལྡངིོ་ག་ིའིཇོགིས་པ་དངོ༌། 

གཅན་གཟན་ཁྲ་ོབའོི་ིའིཇོགིས་པ་དངོ༌། 

ལྷའི་ིགདོན་དངོ༌། ཀླུའི་ིགདོན་དངོ༌། ལྷ་མ་ཡོིན་གྱི་ིགདོན་དངོ༌། རླུངོ་ལྷའི་ིགདོན་

དངོ༌། ནམ་མཁའི་ལྡིངོ་ག་ིགདོན་དངོ༌། དྲེ་ིཟའི་ིགདོན་དངོ༌། མིའིམ་ཅིའི་ིགདོན་དངོ༌། 

ལྟོ་ོའིཕྱོ་ེཆེེན་པོའི་ིགདོན་དངོ༌། གནོད་སྦྱོིན་གྱི་ིགདོན་དངོ༌། སྲོིན་པོའི་ིགདོན་དངོ༌། ཡོ་ི

དྭགས་ཀྱི་ིགདོན་དངོ༌། ཤེ་ཟའི་ིགདོན་དངོ༌། འིབྱུངོ་པོའི་ིགདོན་དངོ༌། གྲུལ་བུམ་གྱི་ི

གདོན་དངོ༌། སྲུལ་པོའི་ིགདོན་དངོ༌། ལུས་སྲུལ་པོའི་ིགདོན་དངོ༌། སྐོེམ་བྱེད་ཀྱི་ིགདོན་

དངོ༌། བརྗོེད་བྱེད་ཀྱི་ིགདོན་དངོ༌། སྨྱ་ོབྱེད་ཀྱི་ིགདོན་དངོ༌། གྲོིབ་གནོན་གྱི་ིགདོན་དངོ༌། 

གནོན་པོའི་ིགདོན་དངོ༌། མཁའི་འིགྲོ་ོམའི་ིགདོན་དངོ༌། ནམ་གྲུའི་ིགདོན་དངོ༌། གཤེིན་

རྗོེའི་ིགདོན་དངོ༌། བྱའི་ིགདོན་དངོ༌། མ་མ་ོདགའི་བར་བྱེད་པའི་ིགདོན་དངོ༌། ཀུན་ཏུ་

འིགྲོ་ོབའི་ིགདོན་དངོ༌། ཚེར་མ་འིདོན་པའི་ིགདོན་རྣམས་ལས་བདག་བད་ེལེགས་སུ་

གྱུར་ཅགི །

ཟས་སུ་མདངོས་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་མངོལ་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་ཁྲག་འིཐུངོ་བ་

དངོ༌། ཟས་སུ་ཞག་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་ཤེ་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་ཚལི་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་
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རྐོངོ་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་བཙས་པ་ཟ་བ་དངོ༌། སྲོགོ་འིཕྲེགོ་པ་དངོ༌། ཟས་སུ་སྐྱུགས་པ་

ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་ཕྱོ་ིས་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་གཅནི་འིཐུངོ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་སྟོརོ་ཁུངོ་

ནས་འིབབ་པ་འིཐུངོ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་ལྷག་མ་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་མཆེལི་མ་འིཐུངོ་བ་

དངོ༌། ཟས་སུ་སྣབས་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་ངོར་སྣབས་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་མ་ིགཙངོ་བ་

ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་གཏོར་མ་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་ཕྲེེངོ་བ་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་དྲེ་ིཟ་བ་

དངོ༌། ཟས་སུ་བདུག་པ་ཟ་བ་དངོ༌། སམེས་འིཕྲེགོ་པ་དངོ༌། ཟས་སུ་མ་ེཏགོ་ཟ་བ་དངོ༌། 

ཟས་སུ་འིབྲེས་བུ་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་ལ་ོཏོག་ཟ་བ་དངོ༌། ཟས་སུ་སྦྱོིན་སྲོེག་ཟ་བའི་ི

གདནོ་ལས་བདག་ལ་སྲུངོ་བར་གྱིསི་ཤེགི །

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས་བྱས་པའིི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་

བོ། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུས་བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །མཁའི་

འིགྲོོ་དངོ་མཁའི་འིགྲོོ་མས་བྱས་པའིི་རིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་

བོ། །ཚངོས་པས་བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །དབངོ་

ཕྱུག་ཆེེན་པོས་བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །སྲོེད་མེད་

ཀྱི་ིབུས་བྱས་པའི་ིརགི་སྔགས་གཅད་ད།ོ །ཕུར་བུས་གདབ་བ།ོ །ནམ་མཁའི་ལྡིངོ་དངོ་

ལྷན་ཅིག་པས་བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །ནག་པ་ོཆེེན་

པོས་བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །མ་མོའི་ིཚོགས་ཀྱིིས་

བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །མིའི་ིཐོད་པ་ཅན་གྱིིས་བྱས་

པའི་ིརགི་སྔགས་གཅད་ད།ོ །ཕུར་བུས་གདབ་བ།ོ །རྒྱལ་བར་བྱདེ་པ་དངོ༌། སྦྲངོ་རྩོརི་

བྱེད་པ་དངོ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པས་བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་
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བོ། །སྲོིངོ་མ་ོབཞིས་བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །བྷྲིིངོ་

ག་ིར་ིཏ་ིདངོ༌། དགའི་བྱེད་དབངོ་ཕྱུག་དངོ༌། ཚོགས་ཀྱི་ིབདག་པ་ོདངོ་ལྷན་ཅིག་པས་

བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་ད།ོ །ཕུར་བུས་གདབ་བ།ོ །དག་ེསྦྱོོངོ་གཅེར་བུས་བྱས་

པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །དག་ེསྦྱོོངོ་མག་ོརེག་གིས་བྱས་

པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །དགྲོ་བཅོམ་པས་བྱས་པའི་ིརིག་

སྔགས་གཅད་ད།ོ །ཕུར་བུས་གདབ་བ།ོ །འིདོད་ཆེགས་དངོ་བྲེལ་བས་བྱས་པའི་ིརིག་

སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །འིཇོིག་རྟེེན་དབངོ་ཕྱུག་འིཁོར་དངོ་བཅས་

པས་བྱས་པའི་ིརགི་སྔགས་གཅད་ད།ོ །ཕུས་བུས་གདབ་བ།ོ །ལག་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཁརོ་དངོ་

བཅས་པས་བྱས་པའི་ིརགི་སྔགས་གཅད་ད།ོ །ཕུར་བུས་གདབ་བ།ོ །ཕ་ོཉ་དངོ༌། ཕ་ོཉ་

མ་ོདངོ༌། བྲེན་ཕ་ོདངོ་བྲེན་མོས་བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། ཕུར་བུས་གདབ་

བ།ོ །དྲེངོ་སྲོངོོ་ག་ིཚགོས་ཐམས་ཅད་ཀྱིསི་བྱས་པའི་ིརགི་སྔགས་གཅད་ད།ོ །ཕུར་བུས་

གདབ་བ།ོ །ལྷའི་ིཚགོས་ཐམས་ཅད་ཀྱིསི་བྱས་པའི་ིརགི་སྔགས་གཅད་ད།ོ །ཕུར་བུས་

གདབ་བོ། །མ་ིའིཕྲེོད་པ་ཟ་བའི་ིབདག་པོས་བྱས་པའི་ིརིག་སྔགས་གཅད་དོ། །ཕུར་

བུས་གདབ་བ།ོ །

བཅོམ་ལྡན་འིདས་མ་དེ་བཞིན་གཤེེགས་པའིི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུངོ་བའིི་

གདུགས་དཀར་པ་ོཅན། སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས་

ཕྱོག་བྱས་པ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །བདག་དངོ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུངོ་དུ་

གསལོ། །བསྲུངོ་དུ་གསལོ། 

ༀ་ཨ་ས་ིཏ་ཨ་ན་ལཱརྐོ་པྲ་བྷཱ་སྤུ་ཊ་བ་ིཀ་ས་ིཏཱ་ཏ་པ་ཏྲ།ེ ༀ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ཁཱ་ད་ཁཱ་
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ད། ཧོ་ན་ཧོ་ན། ད་ཧོ་ད་ཧོ། ད་ར་ད་ར། བ་ིད་ར་བ་ིད་ར། ཙྪིནྡ་ཙྪིནྡ། བྷཾིནྡ་བྷཾིནྡ། ཧཱུཾ་ཾ

ཧཱུཾ་ཾཕཊ་སྭཱཧཱ། སྙིིངོ་པོའི།ོ །ཧོ་ེཧོ་ེཕཊ། ཧོ་ོཧོ་ོཕཊ། ཨ་མ་ོགྷཱ་ཡོ་ཕཊ། ཨ་པྲ་ཏ་ིཧོ་དཱི་ཡོ་

ཕཊ། བ་ར་དཱི་ཡོ་ཕཊ། བ་ར་པྲ་དཱི་ཡོ་ཕཊ། པྲ་ཏྱངྒེ་ིརཱ་ཏཱ་ཡོ་ཕཊ། ཨ་སུ་ར་བ་ིདྲཱ་བ་ཎ་

ཀ་རཱ་ཡོ་ཕཊ། བ་ར་མ་ིདྲཱ་བ་ན་ཀ་རཱ་ཕཊ། སརྦྦ་ད་ེབ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ནཱི་ག་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། 

སརྦྦ་རཱཀྵ་ས་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་བྷཱུ་ཏ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་པྲ་ེཏ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་བ་ིཤཱ་ཙ་ེབྷྱཿཿ 

ཕཊ། སརྦྦ་ཀུམྦྷ་ཎྚེ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་པཱུ་ཏ་ན་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཀ་ཊ་པཱུ་ཏ་ན་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་

སྐོནྡ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཨུ་ཾམཱ་ད་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཙྪ་ཡོ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཨ་པསྨཱ་ར་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། 

སརྦྦ་ཨོསྟོ་ར་ཀ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཌཱ་ཀ་ིན་ིབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ར་ེབ་ཏཱ་ིབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཡོ་མ་ཡོ་ེ

བྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཤེ་ཀུ་ན་ིབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་མཱ་ཏྲ་ིནནྡ་ིཀ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཀ་ཾཔཱུ་ཀ་ིམ་ན་ི

བྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཨ་ལ་ཾབ་ཀ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཀ་ཏ་ད་ན་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་གནྡྷརྦ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། 

སརྦྦ་ཨ་སུ་ར་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཀེནྣ་ར་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ག་རུ་ཊ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་མ་ཧོ་ོར་

ག་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཡོཀྵ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་དུརླ་ཾག་ིཏ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་དུ་པྲ་ཀྵ་ིཏ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། 

སརྦྦ་ཛྭ་ར་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་བྷཾ་ཡོ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཨུ་པ་དྲེ་བ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཨུ་པ་སརྐོ་ེ

བྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཀྲོྲྀ་ཏྱ་ཀརྨ་ཎ་ིཀཱ་ཁོརྡོ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། ཀ་ིར་ཎ་བ་ེཏཱ་ཌེ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། ཙ་ིཙྪ་པྲ་ེཤེ་

ཀ་སརྦ་དུཤྩརྡོ་ིཏ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་དུར་བྷུཀྟེ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཏཱིརྠི་ིཀ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་ཤྲ་མ་

ཎ་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་པཱ་ཏ་ཀ་ིབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་བིདྱཱ་དྷ་ར་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། ཛི་ཡོ་ཀ་ར་མ་དྷུ་ཀ་

ར་སརྦྦ་ཨརྠི་སཱ་དྷ་ཀ་ེབྷྱཿ་ོབིདྱཱ་ཙ་ར་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། ཙ་ཏུར་བྷྱཿ་ོབྷཾ་ག་ིནཱི་ིབྷྱཿཿ ཕཊ། བཛྲ་ཀཽ་མཱ་

རཱ་ིཡོ་བཛྲ་ཀུ་ལནྡྷ་ར་ེབིདྱཱ་ཙ་ར་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། སརྦྦ་མཧཱ་པྲ་ཏྱ་ཾག་ིར་ེབྷྱཿཿ ཕཊ། བཛྲ་ཤེ་ཾཀ་

ལཱ་ཡོ་པྲ་ཏྱ་ཾག་ིར་རཱ་ཛཱ་ཡོ་ཕཊ། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ཡོ་མཱ་ཏྲ་ིག་ཎ་ན་མ་སྲྀྐྲ་ཏཱ་ཡོ་ཕཊ། པྲཧྨ་ཎཱ་ི
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ཡོ་ེཕཊ། བིཥྞི་བཱི་ིཡོ་ེཕཊ། མ་ཧོ་ེཤྭ་རཱ་ིཡོ་ེཕཊ། རཽདྲཱ་ིཡོ་ེཕཊ། མཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ིཡོ་ེཕཊ། ཙཱ་

མུནྜ་ིཡོ་ེཕཊ། ཀཽ་མ་ར་ིཡོ་ེཕཊ། བཱི་རཱ་ཧཱ་ིཡོ་ེཕཊ། ཨནིྡྲཱི་ིཡོ་ེཕཊ། ཨགྣི་ིཡོ་ེཕཊ། ཡོ་མཱ་ཡོ་ེ

ཕཊ། ནཻ་ར་ཏཱ་ིཡོ་ེཕཊ། བ་རུ་ཎཱ་ཡོ་ེཕཊ། མཱ་རུ་ཏཱ་ིཡོ་ེཕཊ། སཽ་མཱ་ཡོ་ེཕཊ། ཨཱ་ིཤེ་ནཱི་ིཡོ་ེ

ཕཊ། ཀཱ་ལ་དཎྜཱི་ིཡོ་ེཕཊ། ཀཱ་ལ་རཱ་ཏྲཱ་ིཡོ་ེཕཊ། ཡོ་མ་དཎྜཱི་ིཡོ་ེཕཊ། རཱ་ཏཻྲ་ཡོ་ེཕཊ། ཀ་པཱ་

ལཱ་ིཡོ་ེཕཊ། ཨ་དྷ་ིམུཀྟེ་ིཤྨ་ཤཱ་ན་བཱི་ས་ིན་ིཡོ་ེཕཊ། ༀ་Ḍ �ྻ໋་བནྡྷ་བནྡྷ། རཀྵ་རཀྵ་མ་ཾསྭཱཧཱ། 

སམེས་ཅན་གངོ་སུ་དག་བདག་ལ་གདུག་པ་དངོ་གདུག་པའི་ིསམེས་དངོ་ལྡན་པ་

རྣམས་དངོ༌། དྲེག་ཤུལ་དངོ་དྲེག་ཤུལ་གྱི་ིསམེས་དངོ་ལྡན་པ་རྣམས་དངོ༌། སྡེགི་པ་དངོ་

སྡེིག་པའི་ིསེམས་དངོ་ལྡན་པ་རྣམས་དངོ༌། འིཁྲུག་པ་དངོ་འིཁྲུག་པའི་ིསེམས་དངོ་ལྡན་

པ་རྣམས་དངོ༌། སྡེངོ་བ་དངོ་སྡེངོ་བའི་ིསེམས་དངོ་ལྡན་པ་རྣམས་བྱམས་པའི་ིསེམས་

དངོ་ལྡན་པར་གྱུར་ནས། བདག་དངོ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུངོ་དུ་གསལོ། 

ལ་ོབརྒྱ་འིཚ་ོབར་གྱུར་ཅིག སྟོོན་བརྒྱ་མཐོངོ་བར་གྱུར་ཅིག གནོད་སྦྱོིན་དངོ་

གདོན་གངོ་སུ་དག་ཟས་སུ་མདངོས་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། གཟི་བྱིན་འིཕྲེོག་པ་རྣམས་

དངོ༌། ཟས་སུ་མངོལ་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་ཁྲག་འིཐུངོ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་

ཞག་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་ཤེ་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་ཚིལ་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། 

ཟས་སུ་རྐོངོ་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་བཙས་པ་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། སྲོོག་འིཕྲེོག་པ་

རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་ལྷག་མ་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་གཏོར་མ་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། 

ཟས་སུ་འིཕྲེེངོ་བ་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་དྲེ་ིཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་བདུག་པ་

ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་མ་ེཏོག་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་འིབྲེས་བུ་ཟ་བ་རྣམས་

དངོ༌། ཟས་སུ་ལ་ོཏོག་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་སྦྱོིན་སྲོེག་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་
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སུ་རྣག་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་ཕྱོ་ིས་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་གཅིན་འིཐུངོ་བ་

རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་མཆེལི་མ་འིཐུངོ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་རྣམས་

དངོ༌། ཟས་སུ་སྣབས་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་ངོར་སྣབས་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་

སུ་མ་ིགཙངོ་བ་ཟ་བ་རྣམས་དངོ༌། ཟས་སུ་སྟོོར་ཁུངོ་ནས་འིབབ་པ་འིཐུངོ་བ་རྣམས་

དངོ༌། 

སྡེིག་པའིི་སེམས་དངོ་ལྡན་པ་རྣམས་དངོ༌། གདུག་པའིི་སེམས་དངོ་ལྡན་པ་

རྣམས་དངོ༌། དྲེག་ཤུལ་གྱི་ིསེམས་དངོ་ལྡན་པ་རྣམས་དངོ༌། འིཁྲུག་པའི་ིསེམས་དངོ་

ལྡན་པ་རྣམས་དངོ༌། སྡེངོ་བའི་ིསེམས་དངོ་ལྡན་པ་རྣམས་དངོ༌། ལྷའི་ིགདོན་རྣམས་

དངོ༌། ཀླུའིི་གདོན་རྣམས་དངོ༌། ལྷ་མ་ཡོིན་གྱིི་གདོན་རྣམས་དངོ༌། གནོད་སྦྱོིན་གྱིི་

གདོན་རྣམས་དངོ༌། སྲོིན་པོའི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། འིབྱུངོ་པོའི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། ཡོ་ི

དྭགས་ཀྱི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། ཤེ་ཟའི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། ཀུ་སྨོན་དའི་ིགདོན་རྣམས་

དངོ༌། སྲུལ་པོའི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། ལུས་སྲུལ་པོའི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། སྐོེམ་བྱེད་

ཀྱི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། སྨྱ་ོབྱེད་ཀྱི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། གྲོིབ་གནོན་གྱི་ིགདོན་རྣམས་

དངོ༌། བརྗོེད་བྱེད་ཀྱི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། གནོན་པོའི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། མཁའི་འིགྲོ་ོ

མའི་ིགདནོ་རྣམས་དངོ༌། ནམ་གྲུའི་ིགདནོ་རྣམས་དངོ༌། གཤེནི་རྗོེའི་ིགདནོ་རྣམས་དངོ༌། 

བྱའིི་གདོན་རྣམས་དངོ༌། མ་མོ་དགའི་བར་བྱེད་པའིི་གདོན་རྣམས་དངོ༌། ཀུན་ཏུ་

འིགྲོ་ོབའི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། ར་ེལྡ་ེའིདོན་པའི་ིགདོན་རྣམས་དངོ༌། ཚེར་མ་འིདོན་པའི་ི

གདོན་རྣམས་ལས་བདག་ལ་བསྲུངོ་བར་མཛིད་དུ་གསོལ། ལ་ོབརྒྱ་འིཚ་ོབར་གྱུར་

ཅགི །སྟོནོ་བརྒྱ་མཐོངོ་བར་གྱུར་ཅགི །
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རིམས་ཉིན་གཅིག་པ་རྣམས་དངོ༌། ཉིན་གཉིས་པ་རྣམས་དངོ༌། ཉིན་གསུམ་པ་

རྣམས་དངོ༌། ཉིན་བཞ་ིཔ་རྣམས་དངོ༌། ཉིན་བདུན་པ་རྣམས་དངོ༌། རྟེག་པའི་ིརིམས་

རྣམས་དངོ༌། རིམས་མ་ིབཟད་པ་རྣམས་དངོ༌། འིབྱུངོ་པོའི་ིརིམས་རྣམས་དངོ༌། རླུངོ་

ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དངོ༌། མཁྲིས་པ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དངོ༌། བད་ཀན་ལས་གྱུར་

པ་རྣམས་དངོ༌། འིདུས་པ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དངོ༌། རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་དངོ༌། 

ཀློད་པ་ན་བ་བསལ་དུ་གསལོ། གཞགོས་ཕྱོདེ་ན་བ་དངོ༌། ཡོ་ིག་འིཆུས་པ་དངོ༌། མགི་

ནད་དངོ༌། སྣ་ནད་དངོ༌། ཁ་ནད་དངོ༌། མགུལ་ནད་དངོ༌། སྙིིངོ་ནད་དངོ༌། ལྐོོག་མའི་ི

ལྷ་གརོ་ན་བ་དངོ༌། རྣ་བ་ན་བ་དངོ༌། ས་ོན་བ་དངོ༌། སྙིིངོ་ན་བ་དངོ༌། ཀློད་པ་ན་བ་དངོ༌། 

རྩོིབ་ལོགས་ན་བ་དངོ༌། རྒྱབ་ན་བ་དངོ༌། ལྟོ་ོབ་ན་བ་དངོ༌། སྐོེད་པ་ན་བ་དངོ༌། ཆུ་ས་ོ

ན་བ་དངོ༌། བརླ་ན་བ་དངོ༌། རྗོ་ེངོར་ན་བ་དངོ༌། ལག་པ་ན་བ་དངོ༌། རྐོངོ་པ་ན་བ་དངོ༌། 

ཡོན་ལག་ན་བ་དངོ༌། ཉངིོ་ལག་ན་བ་རབ་ཏུ་བསལ་དུ་གསལོ། 

གདུགས་དཀར་པ་ོཅན་རྡོ་ོརྗོེ་གཙུག་ཏོར་ཕྱོིར་ཟློོག་པ་ཆེེན་མ་ོའིདིས། དཔག་

ཚད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ིནངོ་ཚུན་ཆེད་དུ། འིབྱུངོ་པ་ོདངོ༌། ར་ོལངོས་དངོ༌། མཁའི་འིགྲོ་ོ

མ་དངོ༌། གནོད་སྦྱོིན་དངོ༌། སྲོིན་པ་ོདངོ༌། རིམས་དངོ༌། ཤུ་བ་དངོ༌། གཡོའི་བ་དངོ༌། 

འིབྲུམ་བུ་ཕྲེ་མ་ོདངོ༌། མཚན་པར་རྡོོལ་བ་དངོ༌། མཛི་ེདངོ༌། ཕོལ་མིག་དངོ༌། བས་

ལྡགས་དངོ༌། མ་ེདབལ་དངོ༌། གཡོན་པ་དངོ༌། ལྷོག་པ་དངོ༌། སྐོེམ་པ་དངོ༌། སྐྲག་པ་

དངོ༌། ལུད་པ་ལུ་བ་དངོ༌། དབུགས་མ་ིབད་ེབ་དངོ༌། མ་ིདྲེན་པ་དངོ༌། དབྱགི་དུག་དངོ༌། 

དུག་སྦྱོར་མ་དངོ༌། བྱད་དངོ༌། མ་ེདངོ༌། ཆུ་དངོ༌། མ་ིངོས་དངོ༌། བདུད་དངོ༌། འིཆེངིོ་བ་

དངོ༌། དགྲོ་དངོ༌། གནོད་པ་དངོ༌། དུས་མ་ཡོིན་པར་འིཆེ་ིབ་དངོ༌། སྦྲངོ་བུ་ཏྲྱ་མ་བུ་ག་
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དངོ༌། ཏཻྲ་ལ་ཏ་དངོ༌། སྡེིག་པ་དངོ༌། སྦྲུལ་དངོ༌། སྲོ་ེམོངོ་དངོ༌། སེངྒེ་ེདངོ༌། སྟོག་དངོ༌། 

དོམ་དངོ༌། དྲེེད་དངོ༌། གཡོག་རྒོོད་དངོ༌། ཆུ་སྲོིན་ལ་སོགས་པའི་ིསྲོོག་ཆེགས་རྣམས་

ལས་སྲུངོ་དུ་གསོལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས་བྱས་པའིི་རིག་སྔགས་བཅིངོ་བར་

བགྱིིའིོ། །གཟ་ིབརྗོིད་བཅིངོ་བར་བགྱིིའིོ། །གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིརིག་སྔགས་བཅིངོ་

བར་བགྱིིའི།ོ །མཚམས་བཅིངོ་བར་བགྱིིའི།ོ །

ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ན་ལ་ེཨ་ན་ལ།ེ ཁ་ས་མ་ེཁ་ས་མ།ེ བ་ེར་ེབ་ེར།ེ སཽ་མ་ེསཽ་མ།ེ ཤཱནྟེ་ེ

ཤཱནྟེ།ེ དཱིནྟེ་ེདཱིནྟེ།ེ བ་ིཥ་ད་ེབ་ིཥ་ད།ེ བཻ་ར་ེབཻ་ར།ེ ད་ེབ་ིབཛྲ་དྷཱཾ་ར།ི བནྡྷ་བནྡྷ་ན།ི བཛྲ་བཱི་

ཎ་ིཕཊ། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾḌ �ྻ໋་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཧཱུཾ་ཾདྲཱུཾ་ཾབནྡྷ་ཕཊ། བདག་ལ་སྲུངོས་ཤེིག་སྭཱཧཱ། ༀ་

བཛྲ་བཱི་ཎ་ིབནྡྷ་བནྡྷ་བཛྲ་བཱི་ཤེ་ེན་མ་མ་སརྦ་དུཥྚོཾ་ཾབ་ིནཱི་ཡོ་ཀ་ཾཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཉ་ེ

བའི་ིསྙིངིོ་པའོི།ོ །

སུས་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པའི་ིགཙུག་ཏོར་ནས་བྱུངོ་བའི་ིགདུགས་དཀར་པ་ོཅན་

གཞན་གྱིིས་མ་ིཐུབ་པ་ཕྱོིར་ཟློོག་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མ་ོའིདི། གྲོ་ོགའིམ། རས་

སམ། ཤེིངོ་ཤུན་ལ་བྲེིས་ཏ།ེ ལུས་སམ་མགུལ་དུ་བཏགས་སམ་ཀློོག་པར་བྱེད་ན་ད་ེ

ཇོ་ིསྲོདི་འིཚའོི་ིབར་དུ་མཚནོ་གྱིསི་མ་ིཚུགས། དུག་གསི་མ་ིཚུགས། མསེ་མ་ིཚུགས། 

ཆུས་མི་ཚུགས། དབྱིག་དུག་གིས་མི་ཚུགས། དུག་སྦྱོར་མས་མི་ཚུགས། བྱད་

ཀྱིིས་མི་ཚུགས། དུས་མ་ཡོིན་པར་འིཆེི་བའིི་དུས་བྱེད་པར་མི་འིགྱུར་རོ། །གདོན་

ཐམས་ཅད་དངོ༌། བགེགས་དངོ་ལོག་འིདྲེེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིངོ་དགའི་བར་གྱུར་ར།ོ །རྡོ་ོ

རྗོེའི་ིརིགས་བྱ་ེབ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོོངོ་ཕྲེག་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞ་ིརྣམས་དངོ༌། གྲུབ་པའི་ི

ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིངོ་དེ་ལ་རྟེག་ཏུ་མཐུན་པར་སྲུངོ་བ་དངོ༌། སྐྱེོབ་པ་དངོ༌། སྦེད་
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པར་བྱདེ་ཅིངོ༌། ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིཡོདི་དུ་འིོངོ་བ་དངོ༌། དགའི་བར་ཡོངོ་འིགྱུར་ར།ོ །བསྐོལ་

པ་ཆེེན་པོ་སྟོོངོ་ཕྲེག་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞིའིི་སྐྱེེ་བ་དྲེན་པར་འིགྱུར་རོ། །རྡོོ་རྗོེ་ཕོ་ཉ་མོ་

དྲུག་ཅུ་རྩོ་བཞིས་ཀྱིངོ་རྟེག་པར་ཡོོངོས་སུ་སྐྱེོངོ་བར་འིགྱུར་རོ། །ནམ་དུ་ཡོངོ་གནོད་

སྦྱོནི་དངོ༌། ཡོ་ིདྭགས་དངོ༌། ཤེ་ཟ་དངོ༌། སྲུལ་པ་ོདངོ༌། ལུས་སྲུལ་པ་ོཉིད་དུ་མ་ིའིགྱུར་

ར།ོ །མ་ིདབུལ་པོར་མ་ིའིགྱུར་ར།ོ །སངོས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་གྲོངོས་མེད་དཔག་

ཏུ་མེད་པ་གངྒེའི་ིཀླུངོ་ག་ིབྱ་ེམ་སྙིེད་ཀྱི་ིབསོད་ནམས་ཀྱི་ིཕུངོ་པ་ོདངོ་ལྡན་པར་འིགྱུར་

རོ། །སངོས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འིདས་དངོ༌། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གངྒེའི་ིཀླུངོ་ག་ི

བྱ་ེམ་སྙིེད་ཀྱིིས་སྲུངོ་བ་དངོ༌། སྐྱེོབ་པ་དངོ༌། སྦེད་པར་མཛིད་ཅིངོ་ད་ེདག་ག་ིཐུགས་

སུ་བྱོན་པ་དངོ༌། དགྱིེས་པར་ཡོངོ་འིགྱུར་རོ། །ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ི

གཙུག་ཏོར་ནས་བྱུངོ་བའིི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྱིིས་མི་ཐུབ་

པ་ཕྱོིར་ཟློོག་པ་རིག་སྔགས་ཀྱིི་རྒྱལ་མོ་འིདི་འིཆེངོ་ན་ཚངོས་པར་མི་སྤྱོོད་པ་ཡོངོ་

ཚངོས་པར་སྤྱོོད་པར་འིགྱུར། ཐུབ་པར་མ་བྱས་པ་ཡོངོ་ཐུབ་པར་བྱས་པར་འིགྱུར། 

མ་ིགཙངོ་བ་ཡོངོ་གཙངོ་བར་འིགྱུར། སྨྱུངོ་བ་མ་བྱས་པ་ཡོངོ་སྨྱུངོ་བ་བྱས་པར་འིགྱུར་

ར།ོ །མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་ཡོངོ་བྱངོ་བར་འིགྱུར་ར།ོ །སྔོན་གྱི་ིལས་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་པ་

ཡོངོ་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་འིགྱུར་རོ། །རིགས་ཀྱི་ིབུའིམ་རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོབུ་འིདོད་

པ་གངོ་ལ་ལས་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པའི་ིགཙུག་ཏོར་ནས་བྱུངོ་བའི་ིགདུགས་དཀར་པ་ོ

ཅན་ཕྱོིར་ཟློོག་པ་རིག་སྔགས་ཀྱིི་རྒྱལ་མོ་འིདི་འིཆེངོ་ངོམ་ཀློོག་ན་བུ་འིདོད་པ་དེས་

བུ་རྙིདེ་ད།ེ ཚ་ེདངོ་བསདོ་ནམས་དངོ་སྟོོབས་ཀྱིངོ་རབ་ཏུ་རྙིདེ་ད།ོ །འིད་ིནས་ཤེ་ིའིཕོས་

ནས་ཀྱིངོ་འིཇོགི་རྟེནེ་གྱི་ིཁམས་བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱེ་ེབར་འིགྱུར་ར།ོ །
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མ་ིནད་དངོ༌། ཕྱུགས་ནད་དངོ༌། ཡོམས་ཀྱི་ིནད་དངོ༌། འིཚ་ེབ་དངོ༌། གནོད་པ་

དངོ༌། ནད་འིག་ོབ་དངོ༌། འིཁྲུག་པ་ཐམས་ཅད་དངོ༌། ཕ་རལོ་གྱི་ིདམག་ཚགོས་འིངོོ་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པའི་ིགཙུག་ཏོར་ནས་བྱུངོ་བའི་ིགདུགས་དཀར་པ་ོ

ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྱིིས་མ་ིཐུབ་པ་ཕྱོིར་ཟློོག་པ་རིག་སྔགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མ་ོའིད་ིརྒྱལ་

མཚན་གྱི་ིརྩོ་ེམ་ོལ་བཏགས་ཏེ། རིམ་གྲོ་ོཆེེར་མཆེོད་པ་ཆེེན་པ་ོབྱས་ལ། གྲོོངོ་ཁྱེེར་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིསྒོའོིམ། གྲོོངོ་ངོམ། གྲོངོོ་ཁྱེརེ་རམ། གྲོོངོ་རྡོལ་ལམ། ལྗོངོོས་སམ། དགནོ་

པའི་ིགནས་སུ་གཟུགས་སོ། །འིཕགས་མ་གཞན་གྱིིས་མ་ིཐུབ་པ་ཕྱོིར་ཟློོག་པ་རིག་

སྔགས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མ་ོའིད་ིརིམ་གྲོ་ོཆེེར་བྱས་ཏ་ེབཙུགས་ན་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་གཡུལ་

ཞི་བར་བྱེད་པར་འིགྱུར་རོ། །ཡོམས་ཀྱིི་ནད་དངོ༌། འིཚེ་བ་དངོ༌། གནོད་པ་དངོ༌། 

ནད་འིག་ོབ་དངོ༌། འིཁྲུག་པ་དངོ༌། ཕ་རལོ་གྱི་ིདམག་ཚགོས་འིོངོ་བ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་

ཞ་ིབར་འིགྱུར་ར།ོ །

ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཥྚོཾ་ཾབནྡྷ་བནྡྷ། མ་མ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཥྚོཾ་ཾབནྡྷ་བནྡྷ། བཛྲ་མ་མ་རཀྵ་

རཀྵ། བཛྲ་པཱ་ཎ་ིཧཱུཾ་ཾཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ོཥྞཱི་ིཥ་ཨ་ན་ལ།ེ ཨ་བ་ལ་ོཀ་ིཏ་ེཙུརྞ་

ཏ་ེཛི་ོརཱ་ས།ི ༀ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། དྷ་ཀ་དྷ་ཀ ད་ར་ད་ར། བ་ིད་ར་བ་ིད་ར། ཙྪནིྡྷ་ཙྪནིྡྷ། བྷཾནིྡ་

བྷཾིནྡ། ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ོཥྞཱི་ིཥ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ་སྭཱཧཱ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ན་

ལ་ེཨ་ན་ལ།ེ ཁ་ས་མ་ེཁ་ས་མ།ེ བཻ་ར་བཻ་ར། སཽ་མ་ེསཽ་མ།ེ སརྦ་བུདྡྷ་ཨ་དྷཥིྛཱ་ན་ཨ་དྷ་ིཥྛཱ་ི

ཏ།ེ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ོཥྞཱི་ིཥ་ས་ིཏཱ་ཏ་པ་ཏྲ་ེཧཱུཾ་ཾཕཊ། ཧཱུཾ་ཾམ་མ་ཧཱུཾ་ཾན་ིསྭཱཧཱ། 

ཀླུའི་ིརྒྱལ་པ་ོམཐའི་ཡོས་དངོ༌། ཀླུའི་ིརྒྱལ་པ་ོདུངོ་སྐྱེོངོ་དངོ༌། ཀླུའི་ིརྒྱལ་པ་ོནག་

པ་ོཆེེན་པ་ོརྣམས་དུས་དུས་སུ་ཆེར་འིབེབས་སོ། །དུས་དུས་སུ་སྤྲིིན་སྡུད་པ་དངོ༌། 
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དུས་དུས་སུ་འིབྲུག་སྒྲི་སྒྲིོག་པར་འིགྱུར་རོ། །ཉེ་བར་འིཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སངོས་

རྒྱས་རྣལ་འིབྱོར་དུ་བྱས་ལ་ལན་གསུམ་བཟློ་བར་བྱའི།ོ །སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་རྣམས་དངོ༌། ལྷ་དངོ༌། མ་ིདངོ༌། ལྷ་མ་ཡོིན་དངོ༌། དྲེ་ིཟར་བཅས་པའི་ི

འིཇོིག་རྟེེན་ཡོི་རངོས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གསུངོས་པ་ལ་མངོོན་པར་བསྟོོད་

དོ། །འིཕགས་པ་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པའི་ིགཙུག་ཏོར་ནས་བྱུངོ་བའི་ིགདུགས་དཀར་

པོ་ཅན་གཞན་གྱིིས་མི་ཐུབ་པ་ཕྱོིར་ཟློོག་པ་ཆེེན་མོ་མཆེོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའིི་

གཟུངོས་རྫོགོས་ས།ོ། །།

རྒྱལ་བློོན་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ིསྐུ་རིངོ་ལ་བསྒྱུར་པ་ལས་དུས་ཕྱོིས་ཁ་ཆེེའི་ིཔཎྜི་ིཏ་བ་ར་ཧོ་ེཏ་དངོ༌། 

ལ་ོཙཱ་བ་ཟུ་དགའི་རྡོོར་གྱིིས་ཁ་ཆེེའི་ིབདུད་རྩོ་ིའིབྱུངོ་གནས་ཀྱི་ིགཙུག་ལག་ཁངོ་ག་ིདཔ་ེརྙིིངོ་ལ་གཏུགས་ནས་

དག་པར་བྱས་ས།ོ ། 

 ༄༅། །རྒྱལ་བ་བྱ་ེབདུན་མ་བཞུགས་ས།ོ ། 

༄༅། །རྒྱལ་བ་བྱ་ེབ་བདུན་དངོ་འིཕགས་པའི་ིའིཁོར། །དྲེངོ་སྲོོངོ་རིག་སྔགས་

འིཆེངོ་དངོ་ཚངོས་དབངོ་དངོ༌། །དྲེག་པ་ོར་ིསྲོས་དངོ་བཅས་སྲོེད་མེད་བུ། །ལེགས་

ལྡན་ནག་པོ་གདུངོ་བདུན་བདེ་གཤེེགས་བཅུ། །ཕྱོག་འིོས་རྣམས་ལ་གུས་པས་

ཕྱོག་བྱས་ནས། །བདེ་གཤེེགས་གཙུག་ནས་གསངོ་སྔགས་ཚིག་ཕྱུངོ་སྟོེ། །གངོ་

གིས་བསྔགས་པ་འིཁོར་ལ་བཀའི་བསྩལ་པའིི། །དཔལ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ཅན་

བསྟོོད་པར་བྱ། །འིཆེ་ིམེད་དབངོ་པོའི་ིམདུན་ས་ཆེོས་བཟངོ་དུ། །ཤཱཀྱིའི་ིརྒྱལ་པོའི་ི
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མཚན་མཆེོག་གཙུག་ཏོར་ནས། །ལེགས་འིཁྲུངོས་བདུད་ཀྱིི་རིགས་ཀྱིིས་མི་ཐུབ་

ཅིངོ༌། །ཕས་ཀྱིི་རྒོོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱོིར་ཟློོག་པས། །གཞན་གྱིིས་མི་ཐུབ་གཙུག་

ཏོར་གདུགས་དཀར་ཞེས། །ཡོོངོས་སུ་གྲོགས་པས་ས་གསུམ་ཀུན་ཁྱེབ་པ། །དུས་

གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ་གཅིག་པུ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་མ་ཁྱེོད་ལ་བདག་ཕྱོག་

འིཚལ། །གདོན་དངོ་རྒྱུ་སྐོར་གཟའི་ཡོ་ིགནོད་པ་དངོ༌། །དུས་མིན་འིཆེ་ིདངོ་སྡེིག་པའི་ི

རྨ་ིལམ་དངོ༌། །དུག་མཚོན་མ་ེདངོ་ཆུ་ཡོ་ིགནོད་པ་སོགས། །མ་ལུས་ཞ་ིམཛིད་ཁྱེོད་

ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །སྐུ་ཡོ་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ཁྱེོན་ན་ིཤེིན་ཏུ་ཡོངོས། །དུ་མའི་ིཉམས་ཅན་

དབུ་ན་ིསྟོོངོ་ཕྲེག་དངོ༌། །འིབར་བའི་ིཕྱོག་མཚན་ལྡན་པའི་ིཕྱོག་སྟོོངོ་ཅན། །ས་གསུམ་

དཀྱིིལ་འིཁོར་ཀུན་ལ་དབངོ་མཛིད་མ། །དྲེག་ཤུལ་ཆེ་ེསོགས་ཉེར་གཉིས་ཕྱོག་རྒྱའི་ི

འིཁརོ། །གདུག་པ་འིདུལ་བའི་ིལས་ལ་ཐགོས་མདེ་པས། །ནག་པའོི་ིསྡེ་ེརྣམས་རྡུལ་དུ་

བརླག་མཛིད་པའི།ི །རིག་སྔགས་ལྷ་མོའི་ིཚོགས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །དུས་མིན་འིཆེ་ི

དངོ་ནད་ཀྱི་ིའིཇོིགས་པ་སོགས། །མ་ིདངོ་མ་ིམིན་འིབྱུངོ་པོས་བསྐྱེེད་པ་ཡོ།ི །འིཇོིགས་

པ་དྲེན་ནས་ཁྱེོད་ལ་སྐྱེབས་འིཆེའི་ན། །འིཇོིགས་པ་ཀུན་ལས་རྟེག་ཏུ་བསྲུངོ་དུ་

གསོལ། །ལྷ་ཀླུ་ལྷ་མ་ཡོིན་ལ་སོགས་པ་ཡོི། །གདོན་ཆེེན་རྣམས་དངོ་གཟི་བརྗོིད་

མདངོས་འིཕྲེོག་ཅིངོ༌། །མངོལ་དངོ་ཤེ་ཁྲག་ལ་སོགས་ཟ་བ་ཀུན། །ཁྱེོད་ཞབས་དྲེན་

པ་ཙམ་གྱིིས་བཟློོག་ཏུ་གསོལ། །གངོ་ག་ིསྒོ་ོནས་མ་ིབསྲུན་སྐྱེ་ེབ་ོཡོིས། །བདག་ཅག་

བད་ེལེགས་འིཕྲེོག་པའི་ིརིག་སྔགས་སོགས། །མ་ལུས་བཅད་དངོ་འིབར་བའི་ིཕུར་བུ་

ཡོསི། །ད་ེདག་རྣམས་ལ་གདབ་པའི་ིའིཕྲེནི་ལས་མཛིདོ། །མདརོ་ན་བཅམོ་ལྡན་མ་ཁྱེདོ་

ཕྱོག་རྒྱའི་ིའིཁོར། །སྐྱེབས་སུ་བཟུངོ་ནས་ར་ེབ་འིཆེའི་བ་ཡོི། །ཚུལ་འིད་ིདགོངོས་ལ་
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འིགལ་རྐྱོེན་ཀུན་ཞ་ིཞིངོ༌། །མཐུན་རྐྱོེན་མ་ལུས་ཡོིད་བཞིན་འིགྲུབ་པར་མཛིོད། །བད་ེ

གཤེེགས་གཙུག་ནས་གདུགས་དཀར་ལྷ་མོ་ཞེས། །གདོན་དངོ་བགེགས་རིགས་

འིབྱུངོ་པོའི་ིཚོགས་བཅས་ཀུན། །ཕྱོེ་མར་འིཐག་བྱེད་རྔམས་པའིི་གཟི་བརྗོིད་

ཅན། །བཅམོ་ལྡན་མ་ཁྱེདོ་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱས་པར་མཛིདོ། །བཅོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་

ཁྱེེད་སྐུ་ཅ་ིའིདྲེ་དངོ༌། །འིཁོར་དངོ་སྐུ་ཚེའི་ིཚད་དངོ་ཞིངོ་ཁམས་དངོ༌། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིམཚན་

མཆེོག་བཟངོ་པ་ོཅི་འིདྲེ་བ། །དེ་འིདྲེ་ཁ་ོནར་བདག་སོགས་འིགྱུར་བར་ཤེོག །ཁྱེེད་

ལ་བསྟོོད་ཅིངོ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ིམཐུས། །བདག་སོགས་གངོ་དུ་གནས་པའི་ིས་

ཕྱོོགས་དེར། །ནད་དངོ་དབུལ་ཕོངོས་འིཐབ་རྩོོད་ཞ་ིབ་དངོ༌། །ཆེོས་དངོ་བཀྲོ་ཤེིས་

འིཕལེ་བར་མཛིད་དུ་གསལོ། །

གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་ཅན་ལ་བསྟོོད་པ་འིད་ིནི། བློ་ོབཟངོ་གྲོགས་པའི་ིདཔལ་གྱིིས་སྡེོམ་བརྩོོན་

ཤེསེ་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སགོས་པས་བསྐུལ་བའི་ིངོརོ་སྦྱོར་བའི།ོ །

 ༄༅། །ཤེསེ་རབ་སྙིངིོ་པ་ོབཞུགས་ས།ོ །

སྨྲ་བསམ་བརྗོོད་མེད་ཤེེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱོིན། །མ་སྐྱེེས་མ་ིའིགག་ནམ་མཁའི་ིངོ་ོ

བ་ོཉདི། །ས་ོས་ོརངོ་རགི་ཡོ་ེཤེེས་སྤྱོདོ་ཡུལ་བ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ིཡུམ་ལ་ཕྱོག་

འིཚལ་ལ།ོ །

འིད་ིསྐོད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འིདས་རྒྱལ་པོའི་ིཁབ་

བྱ་རྒོོད་ཕུངོ་པོའི་ིར་ིལ་དག་ེསློངོ་ག་ིདག་ེའིདུན་ཆེེན་པ་ོདངོ༌། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ི
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དག་ེའིདུན་ཆེེན་པ་ོདངོ་ཐབས་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། དེའི་ིཚ་ེབཅོམ་ལྡན་འིདས་ཟབ་

མ་ོསྣངོ་བ་ཞེས་བྱ་བའིི་ཆེོས་ཀྱིི་རྣམ་གྲོངོས་ཀྱིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིིན་ལ་སྙིོམས་པར་ཞུགས་

ས།ོ །ཡོངོ་དའེི་ིཚ་ེབྱངོ་ཆུབ་སམེས་དཔའི་སམེས་དཔའི་ཆེནེ་པ་ོའིཕགས་པ་སྤྱོན་རས་

གཟགིས་དབངོ་ཕྱུག་ཤེསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱོནི་པ་ཟབ་མའོི་ིསྤྱོདོ་པ་ཉདི་ལ་རྣམ་པར་

བལྟོ་ཞིངོ༌ཕུངོ་པ་ོལྔ་པ་ོད་ེདག་ལ་ཡོངོ་རངོ་བཞནི་གྱིསི་སྟོངོོ་པར་རྣམ་པར་བལྟོའི།ོ །

དེ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་མཐུས་ཚེ་དངོ་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའིི་བུས་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་སེམས་དཔའི་ཆེེན་པ་ོའིཕགས་པ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབངོ་ཕྱུག་ལ་འིད་ིསྐོད་

ཅསེ་སྨྲས་ས།ོ །རགིས་ཀྱི་ིབུ། གངོ་ལ་ལ་ཤེསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱོནི་པ་ཟབ་མའོི་ིསྤྱོད་

པ་སྤྱོདོ་པར་འིདདོ་པ་དསེ་ཇོ་ིལྟོར་བསླབ་པར་བྱ། ད་ེསྐོད་ཅསེ་སྨྲས་པ་དངོ༌། བྱངོ་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སེམས་དཔའི་ཆེེན་པོ་འིཕགས་པ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབངོ་ཕྱུག་

གིས་ཚ་ེདངོ་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་ིབུ་ལ་འིད་ིསྐོད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །ཤཱ་རིའི་ིབུ། རིགས་

ཀྱི་ིབུའིམ་རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགངོ་ལ་ལ་ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱོིན་པ་ཟབ་མོའི་ིསྤྱོོད་པ་

སྤྱོད་པར་འིདདོ་པ་དསེ། འིད་ིལྟོར་རྣམ་པར་བལྟོ་བར་བྱ་སྟོ།ེ ཕུངོ་པ་ོལྔ་པ་ོད་ེདག་ཀྱིངོ་

རངོ་བཞིན་གྱིིས་སྟོོངོ་པར་རྣམ་པར་ཡོངོ་དག་པར་རྗོེས་སུ་བལྟོའིོ། །གཟུགས་སྟོོངོ་

པའི།ོ །སྟོོངོ་པ་ཉིད་གཟུགས་ས།ོ །གཟུགས་ལས་སྟོོངོ་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡོིན། སྟོོངོ་པ་

ཉདི་ལས་ཀྱིངོ་གཟུགས་གཞན་མ་ཡོནི་ན།ོ །ད་ེབཞིན་དུ་ཚརོ་བ་དངོ༌། འིདུ་ཤེསེ་དངོ༌། 

འིདུ་བྱེད་དངོ༌། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་རྣམས་སྟོོངོ་པའི།ོ །ཤཱ་རིའི་ིབུ། ད་ེལྟོར་ཆེོས་ཐམས་

ཅད་སྟོོངོ་པ་ཉིད་དེ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མ་སྐྱེེས་པ། མ་འིགགས་པ། དྲེ་ིམ་མེད་པ། 

དྲེ་ིམ་དངོ་བྲེལ་བ། བྲེ་ིབ་མདེ་པ། གངོ་བ་མདེ་པའི།ོ ཤཱ་རའིི་ིབུ། ད་ེལྟོ་བས་ན། སྟོོངོ་པ་
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ཉདི་ལ་གཟུགས་མདེ། ཚརོ་བ་མདེ། འིདུ་ཤེསེ་མདེ། འིདུ་བྱདེ་རྣམས་མདེ། རྣམ་པར་

ཤེསེ་པ་མདེ། མགི་མདེ། རྣ་བ་མདེ། སྣ་མདེ། ལྕ་ེམདེ། ལུས་མདེ། ཡོདི་མདེ། གཟུགས་

མེད། སྒྲི་མེད། དྲེ་ིམེད། ར་ོམེད། རེག་བྱ་མེད། ཆེོས་མེད་དོ། །མིག་ག་ིཁམས་མེད་

པ་ནས་ཡོིད་ཀྱི་ིཁམས་མེད། ཡོིད་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤེེས་པའི་ིཁམས་ཀྱི་ིབར་དུ་ཡོངོ་མེད་

དོ། །མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒོ་ཤེ་ིམེད། རྒོ་ཤེ་ིཟད་པའི་ིབར་

དུའིངོ་མདེ་ད།ོ །ད་ེབཞནི་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་དངོ༌། ཀུན་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། འིགགོ་པ་དངོ༌། 

ལམ་མདེ། ཡོ་ེཤེསེ་མདེ། ཐབོ་པ་མདེ། མ་ཐབོ་པ་ཡོངོ་མདེ་ད།ོ །ཤཱ་རའིི་ིབུ། ད་ེལྟོ་བས་

ན་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ིཕྱོིར། ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱོིན་

པ་ལ་བརྟེེན་ཅིངོ་གནས་ཏ།ེ སེམས་ལ་སྒྲིིབ་པ་མེད་ཅིངོ་སྐྲག་པ་མེད་ད།ེ ཕྱོིན་ཅ་ིལོག་

ལས་ཤེིན་ཏུ་འིདས་ནས་མྱོ་ངོན་ལས་འིདས་པའིི་མཐར་ཕྱོིན་ཏོ། །དུས་གསུམ་དུ་

རྣམ་པར་བཞུགས་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིངོ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱོིན་

པ་ལ་བརྟེེན་ནས། བློ་ན་མེད་པ་ཡོངོ་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་མངོོན་པར་

རྫོོགས་པར་སངོས་རྒྱས་ས།ོ །ད་ེལྟོ་བས་ན་ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱོིན་པའི་ིསྔགས། 

རགི་པ་ཆེནེ་པའོི་ིསྔགས། བློ་ན་མདེ་པའི་ིསྔགས། མ་ིམཉམ་པ་དངོ་མཉམ་པའི་ིསྔགས། 

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞ་ིབར་བྱེད་པའི་ིསྔགས། མ་ིརྫུན་པས་ན་བདེན་པར་

ཤེསེ་པར་བྱ་སྟོ།ེ ཤེསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱོནི་པའི་ིསྔགས་སྨྲས་པ། ཏདྱ་ཐཱ། ག་ཏ་ེག་ཏ་ེ

པཱ་ར་ག་ཏ་ེཔཱ་ར་ས་ཾག་ཏ་ེབ་ོདྷ་ིསྭཱཧཱ། ཤཱ་རའིི་ིབུ། བྱངོ་ཆུབ་སམེས་དཔའི་སམེས་དཔའི་

ཆེནེ་པསོ། ད་ེལྟོར་ཤེསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱོནི་པ་ཟབ་མ་ོལ་བསླབ་པར་བྱའི།ོ །ད་ེནས་

བཅོམ་ལྡན་འིདས་ཏིངོ་ངོ་ེའིཛིིན་ད་ེལས་བཞེངོས་ཏ།ེ བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་
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དཔའི་ཆེེན་པོ་འིཕགས་པ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབངོ་ཕྱུག་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་

བྱིན་ནས། ལེགས་ས་ོལེགས་སོ། །རིགས་ཀྱི་ིབུ་ད་ེད་ེབཞིན་ནོ། །རིགས་ཀྱི་ིབུ་ད་ེད་ེ

བཞིན་ཏེ། ཇོ་ིལྟོར་ཁྱེོད་ཀྱིིས་བསྟོན་པ་བཞིན་དུ་ཤེེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱོིན་པ་ཟབ་

མ་ོལ་སྤྱོད་པར་བྱ་སྟོ།ེ ད་ེབཞིན་གཤེེགས་པ་རྣམས་ཀྱིངོ་རྗོེས་སུ་ཡོ་ིརངོ་ངོ།ོ །བཅོམ་

ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ད་ེསྐོད་ཅེས་བཀའི་སྩལ་ནས། ཚ་ེདངོ་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་ིབུ་དངོ་། 

བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་དཔའི་ཆེེན་པ་ོའིཕགས་པ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབངོ་

ཕྱུག་དངོ༌། ཐམས་ཅད་དངོ་ལྡན་པའི་ིའིཁརོ་ད་ེདག་དངོ༌། ལྷ་དངོ༌། མ་ིདངོ༌། ལྷ་མ་ཡོནི་

དངོ༌། དྲེ་ིཟར་བཅས་པའི་ིའིཇོགི་རྟེནེ་ཡོ་ིརངོས་ཏ།ེ བཅམོ་ལྡན་འིདས་ཀྱིསི་གསུངོས་པ་

ལ་མངོནོ་པར་བསྟོདོ་ད།ོ། །། 

མཁའི་ལ་སྤྱོོད་པའིི་གནས་མཆེོག་དམ་པ་ན། །མངོོན་ཤེེས་རྫུ་འིཕྲུལ་མངོའི་

བའི་ིམཐུ་སྟོོབས་ཅན། །སྒྲུབ་པ་པ་ོལ་མ་གཡོེལ་བུ་བཞིན་གཟིགས། །གནས་གསུམ་

མཁའི་འིགྲོའོི་ིགཙ་ོལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ཨཿ ཀཿ སཿ མཿ རཿ ཙཿ ཤེཿ དཿ རཿ སཿ མཿ རཿ 

ཡོཿ ཕཊ། སངེོ་གདངོོ་མའི་ིགཟུངོས་ཕྲེངེོ་འིཁརོ་གཅིག །

ཏདྱ་ཐཱ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ་པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བོ་དྷི་སྭཱཧཱ། འིཕགས་པ་དཀོན་

མཆེགོ་གསུམ་གྱི་ིབཀའི་ིབདནེ་པའི་ིསྟོབོས་ཀྱིསི་ཕྱོརི་བཟློགོ་པར་གྱུར་ཅགི མདེ་པར་

གྱུར་ཅིག ཞི་བར་གྱུར་ཅིག དགྲོ་བགེགས་བར་ཆེད་མི་མཐུན་པའིི་ཕྱོོགས་རིས་

ངོན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟེ་ཏུ་ཀུ་རུ་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། བགེགས་རིགས་སྟོོངོ་ཕྲེག་བརྒྱད་ཅུ་ཞ་ིབ་

དངོ༌། །མི་མཐུན་གནོད་པའིི་རྐྱོེན་དངོ་བྲེལ་བ་དངོ༌། །མཐུན་པར་འིགྲུབ་ཅིངོ་ཕུན་

སུམ་ཚགོས་གྱུར་པའི།ི །བཀྲོ་ཤེསི་དསེ་ཀྱིངོ་དེངོ་འིདརི་བད་ེལེགས་ཤེགོ །
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 ༄༅། །ཡོ་ེཤེསེ་མཁའི་འིགྲོ་ོམ་སངེྒེའེི་ིགདངོོ་ཅན་གྱི་ི 

ཟློགོ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །སངོས་རྒྱས་ཆེོས་དངོ་ཚོགས་ཀྱི་ིམཆེོག་རྣམས་ལ། །བྱངོ་ཆུབ་བར་

དུ་བདག་ན་ིསྐྱེབས་སུ་མཆེི། །བདག་གིས་སྦྱོིན་སོགས་བགྱིིས་པའི་ིབསོད་ནམས་

ཀྱིིས། །འིགྲོ་ོལ་ཕན་ཕྱོིར་སངོས་རྒྱས་འིགྲུབ་པར་ཤེོག །ལན་གསུམ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷཱཿཿ སརྦ་དྷརྨཿ སྭ་བྷཾ་ཝ་ཤུདྡྷ྅ོཧོ།ཾ ཆེསོ་ཐམས་ཅད་རངོ་བཞནི་གྱིསི་གྲུབ་པས་སྟོོངོ་

པའིི་སྟོོངོ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོངོ་པའིི་ངོངོ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དངོ་ཉི་མ་དངོ༌། རོའི་ི

གདན་ལ་རངོ་ཉིད་ཡོེ་ཤེེས་ཀྱིི་མཁའི་འིགྲོོ་མ་སེངྒེེའིི་གདོངོ་པ་ཅན། གཡོས་སུ་ཡོེ་

ཤེེས་མཁའི་འིགྲོ་ོམ་སྟོག་ག་ིགདོངོ་པ་ཅན། གཡོོན་དུ་ཡོ་ེཤེེས་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲོ་ོམ་དོམ་

གྱི་ིགདོངོ་པ་ཅན། གསུམ་ཀའིངོ་མགྲོིན་པ་མན་ཆེད་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ། ཞལ་གཅིག་

ཕྱོག་གཉིས་ཕྱོག་གཡོས་ཉ་ིམའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར། གཡོོན་ཟློ་བའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར། ཞབས་

གཡོས་བསྐུམ་ཞིངོ་གཡོོན་བརྐྱོངོས་པའིི་གར་སྟོབས་ཀྱིིས་ཡོེ་ཤེེས་ཀྱིི་མེ་རབ་ཏུ་

འིབར་བའི་ིདབུས་ན་བཞུགས་པ། དེའི་ིསྤྱོ་ིབོར་ཨཾ། མགྲོིན་པར་ཨཱཿ། ཐུགས་ཀར་

ཧཱུཾཾ། ཐུགས་ཀའི་ིཧཱུཾ་ཾལས་འིོད་ཟེར་འིཕྲེོས་པས། མཁའི་སྤྱོོད་ཀྱི་ིགནས་ནས་ཡོ་ེཤེེས་

ཀྱིི་མཁའི་འིགྲོོ་མ་སེངྒེེའིི་གདོངོ་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་མཁའི་འིགྲོོ་མ་བྱེ་བ་འིབུམ་གྱིི་

ཚོགས་དངོ་བཅས་པ། གཞན་ཡོངོ་སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ིཚོགས་

ཀྱིིས་བསྐོོར་བ་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་སྤྱོན་དྲེངོས། བཛྲ་ས་མ་ཡོ་ཛིཿཛིཿ དུས་གསུམ་

རྒྱལ་བ་མ་ལུས་བསྐྱེེད་མཛིད་མ། །དམ་ཉམས་དགྲོ་བགེགས་ཐལ་བར་རློག་མཛིད་

མ། ཡོེ་ཤེེས་མཁའི་འིགྲོོ་སེངྒེེའིི་གདོངོ་པ་ཅན། །བསྟོན་སྲུངོ་ཆེེན་པོ་འིཁོར་བཅས་
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གཤེེགས་སུ་གསོལ། ལན་གསུམ་བརྗོོད། སྤྱོན་དྲེངོས་པའི་ིལྷ་ཚོགས་ད་ེརྣམས་ཀྱིིས་

བདག་ཉིད་ལ་མགོན་སྐྱེབས་དངོ་དཔུངོ་གཉེན་གྱི་ིཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། རངོ་

གི་ཐུགས་ཀའིི་ཉི་མའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱིི་སྟོེངོ་དུ་ཧཱུཾཾ་ཡོིག་གི་མཐར་བཟློ་བྱའིི་སྔགས་

ཀྱིསི་གཡོས་སྐོརོ་དུ་བསྐོརོ་བར་གྱུར། ཨཿ ཀཿ སཿ མཿ རཿ ཙཿ ཤེཿ དཿ རཿ སཿ མཿ 

རཿ ཡོཿ ཕཊ། 

ན་མ་ོབློ་མ་ཡོངོ་དག་པའི་ིཡོོངོས་འིཛིིན་དག་ེབའི་ིབཤེེས་གཉེན་རྣམས་ཀྱི་ིབདེན་

པ་དངོ༌། ཡོ་ིདམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་གྱི་ིལྷ་ཚོགས་འིཁོར་དངོ་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིབདེན་པ་

དངོ༌། སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ཀྱིི་བདེན་པ་དངོ༌། དཔལ་

མགོན་དམ་པ་ཆེོས་སྐྱེོངོ་བའི་ིསྲུངོ་མ་ཡོ་ེཤེེས་ཀྱི་ིསྤྱོན་དངོ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ིབདེན་པ་

དངོ༌། ཁྱེད་པར་དུ་ཡོངོ་ཡོ་ེཤེེས་ཀྱི་ིམཁའི་འིགྲོ་ོམ་སེངྒེེའི་ིགདོངོ་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་

མཁའི་འིགྲོ་ོམ་བྱ་ེབ་འིབུམ་གྱི་ིཚོགས་དངོ་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིབདེན་པ་དངོ༌། བདེན་

པ་ཆེེན་པོས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས། རྣལ་འིབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་

སློབ་འིཁོར་དངོ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྡེངོ་བའི་ིསེམས་དངོ་ལྡན་པ། གདུག་པའི་ི

སེམས་དངོ་ལྡན་པ། བསམ་པ་ངོན་པ། སྦྱོོར་བ་རྩུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱོིར་བཟློོག་ཅིངོ་

ཐལ་བའི་ིརྡུལ་ཕྲེན་བཞནི་དུ་བརླག་པའི་ིའིཕྲེནི་ལས་མཛིདོ་ཅགི ། 

མཁའི་འིགྲོོ་བྱེ་བའིི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིིས། །དགྲོ་བགེགས་བྱད་མ་ཐམས་

ཅད་ཀྱིི། །ལུས་ངོག་ཐལ་བའིི་རྡུལ་དུ་རློགས། །རྣམ་ཤེེས་ཆེོས་ཀྱིི་དབྱིངོས་སུ་

སྒྲིོལ། །མཁའི་ལ་སྤྱོོད་པའི་ིགནས་མཆེོག་དམ་པ་ན། །མངོོན་ཤེེས་རྫུ་འིཕྲུལ་མངོའི་

བའི་ིམཐུ་སྟོོབས་ཅན། །སྒྲུབ་པ་པ་ོལ་མ་གཡོེལ་བུ་བཞིན་གཟིགས། །གནས་གསུམ་
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མཁའི་འིགྲོོའི་ིགཙ་ོལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །གངོ་ག་ིསྒོ་ོནས་མ་ིབསྲུན་སྐྱེ་ེབ་ོཡོི། །བདག་

ཅག་བདེ་ལེགས་འིཕྲེོག་པའིི་རིག་སྔགས་སོགས། །མ་ལུས་བཟློོག་ཅིངོ་གཞན་དུ་

བསྒྱུར་བ་ཡོིས། །བཤེད་སྒྲུབ་བསྟོན་པ་རྒྱས་པའི་ིའིཕྲེིན་ལས་མཛིོད། །དག་ེབ་འིད་ི

ཡོིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡོ་ེཤེེས་མཁའི་འིགྲོ་ོའིགྲུབ་གྱུར་ནས། །འིགྲོ་ོབ་གཅིག་ཀྱིངོ་མ་

ལུས་པ། །ད་ེཡོ་ིས་ལ་འིགདོ་པར་ཤེགོ ། 

དག་ེབ་འིད་ིཡོསི་མྱུར་དུ་བདག །ཡོ་ེཤེསེ་མཁའི་འིགྲོ་ོའིགྲུབ་གྱུར་ནས། །འིགྲོ་ོབ་

གཅགི་ཀྱིངོ་མ་ལུས་པ། །ད་ེཡོ་ིས་ལ་འིགདོ་པར་ཤེགོ །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡོ་ེཤེསེ་སྒྱུ་མ་

ཡོི། །ཆེ་ོའིཕྲུལ་རྣམ་པར་འིཕྲུལ་པ་ལས་བྱུངོ་བ། །ལྷ་མ་ོགངོ་ག་ིསྒྲུབ་པས་ནད་གདོན་

བགགེས། །ཀུན་ཏུ་ཞ་ིམཛིད་མ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ༀ་པ་ིཤེ་ཙཱ་ིཔརྣ་ཤེ་ཝ་ར་ིསརྦ་ཛྭ་

ར་པྲ་ཤེ་མ་ཎ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ཁྱེེད་ལ་བསྟོོད་ཅིངོ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ིམཐུས། །བདག་

སོགས་གངོ་དུ་གནས་པའི་ིས་ཕྱོོགས་དེར། །ནད་དངོ་དབུལ་ཕོངོས་འིཐབ་རྩོོད་ཞ་ིབ་

དངོ༌། །ཆེསོ་དངོ་བཀྲོ་ཤེསི་འིཕལེ་བར་མཛིད་དུ་གསལོ། །

 ༄༅། །ཚ་ེགཟུངོས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །འིཇོིག་རྟེེན་འིདྲེེན་པའི་ིགཙ་ོབ་ོཚ་ེདཔག་མེད། །དུས་མིན་འིཆེ་ིབ་མ་

ལུས་འིཇོམོས་མཛིད་པ། །མགནོ་མདེ་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་ིསྐྱེབས། །སངོས་

རྒྱས་ཚ་ེདཔག་མེད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ༀ་ན་མ་ོབྷཾ་ག་ཝ་ཏ་ེཨ་པ་ར་ིམ་ིཏ་ཨཱ་ཡུར་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སྨད་ཆོ།

 131 

ཛྙཱ་ན་སུ་བ་ིན་ིཙདིྷ་ཏ་ེཛྭ་ར་ཛྭ་ཡོ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡོ། ཨརྷ་ཏ་ེས་ཾམྱོགཾ་ས་ཾབུདྡྷ་ཡོ། ཏདྱ་ཐཱ། 

ༀ་པུཎྱེ་ེཔུཎྱེ་ེམ་ཧོ་པུཎྱེ་ེཨ་པ་ར་ིམ་ིཏ་པུཎྱེ་ེཨ་པ་ར་ིམ་ིཏ་པུཎྱེ་ེཛྙ་ན་ས་ཾབྷཱ་ར་ོཔ་ཙི་

ཏ།ེ ༀ་སརྦ་ས་ཾསྐཱ་ར་པ་ར་ིཤུདྷ་དྷརྨ་ཏ་ེག་ག་ན་ས་མུད་ག་ཏ་ེསྭ་བྷཾ་ཝ་བ་ིཤུད་དྷ་ེམ་ཧཱ་

ན་ཡོ་པ་ར་ིཝ་ར་ེསྭ་ཧཱ། 

དུས་མིན་འིཆེ་ིབའི་ིམཚན་མ་མཐོངོ་བ་ན། །ད་ེཡོ་ིམོད་ལ་ཚ་ེདཔག་མེད་མགོན་

སྐུ། །གསལ་བར་མཐོངོ་ནས་འིཆེི་བདག་དཔའི་བཅོམ་སྟོེ། །འིཆེི་མེད་རིག་འིཛིིན་

མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤེོག །ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་ཚ་ེདཔག་མེད་མགོན་གྱིིས། །ཐེག་མཆེོག་

བཤེེས་གཉེན་དངོོས་སུ་མཛིད་པའི་ིམཐུས། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ིལམ་བཟངོ་ད་ེ

ཉིད་ལས། །སྐོད་ཅིག་ཙམ་ཡོངོ་ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །རྗོ་ེབཙུན་བློ་མའི་ིསྐུ་ཚ་ེརབ་

བརྟེན་ཅིངོ༌། །རྣམ་དཀར་འིཕྲེིན་ལས་ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དངོ༌། །བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་

པའི་ིསྒྲིནོ་མསེ་ས་གསུམ་གྱི།ི །འིགྲོ་ོབའི་ིམུན་སལེ་རྟེག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅིག ། །།

 ༄༅། །རྣམ་རྒྱལ་མའི་ིགཟུངོས་རངིོ་བཞུགས་ས།ོ །

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོསྟོོན་ཀའི་ིཟློ་བའི་ིམདགོ །ཞལ་གསུམ་ཕྱོག་བརྒྱད་རབ་མཛིསེ་

ཞ་ིབའི་ིསྐུ། །ཡོ་ེཤེེས་དཔག་ཡོས་ཚ་ེཡོ་ིམཆེོག་སྩོལ་མ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ིཞབས་

ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །

ༀ་ན་མ་ོབྷཾ་ག་ཝ་ཏ།ེ སརྦ་ཏཻྲ་ལཀོྱི་པྲ་ཏ་ིབ་ིཤེཥིྚོཾ་ཡོ། བུདྡྷ་ཡོ་ཏ་ེན་མ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སྨད་ཆོ།

 132  

བྷྲཱུཾ་ཾབྷྲཱུཾ་ཾབྷྲཱུཾ་ཾཤེ་ོདྷ་ཡོ་ཤེ་ོདྷ་ཡོ། བ་ིཤེ་ོདྷ་ཡོ་བ་ིཤེ་ོདྷ་ཡོ། ཨ་ས་མ་ས་མནྟེ་ཨ་བ་བྷཱ་སྥ་ར་ཎ་

ག་ཏ།ི ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བ་ིཤུདྡྷ།ེ ཨ་བྷཾ་ིཥིཉྩནྟུ་མཱ།ཾ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སུ་ག་ཏ་བ་ར་བ་ཙ་

ན་ཨ་མྲྀྲྀཏ་ཨ་བྷཾ་ིཥ་ེཀ་ར། མཧཱ་མུ་དྲཱ་མནྟྲ་པ་དཻཿཨཱ་ཧོ་ར་ཨཱ་ཧོ་ར། མ་མ་ཨཱ་ཡུརྶཾ་ཾདྷཱཾ་ར་

ཎི། ཤེ་ོདྷ་ཡོ་ཤེ་ོདྷ་ཡོ། བ་ིཤེ་ོདྷ་ཡོ་བ་ིཤེ་ོདྷ་ཡོ། ག་ག་ན་སྭ་བྷཱ་བ་བ་ིཤུདྡྷེ། ཨུཥྞཱི་ིཥ་བ་ི

ཛི་ཡོ་པ་ར་ིཤུདྡྷ།ེ ས་ཧོ་སྲོ་རསྨོ་ིསཉྩ་ོད་ིཏ།ེ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལ་ོཀ་ིན།ི ཥཊྤཱ་ར་མ་ི

ཏཱ་པ་ར་ིཔཱུ་ར་ཎ།ི སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མཱ་ཏ།ེ ད་ཤེ་བྷཱུམ་ིཔྲ་ཏཥིྛི་ིཏ།ེ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཧྲི་ིད་ཡོ། 

ཨ་དྷིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱ་ིཏ།ེ མུ་དྲེ་ེམུ་དྲེ་ེམཧཱ་མུ་དྲེ།ེ བཛྲ་ཀཱ་ཡོ་ས་ཾཧོ་ཏ་ན་པ་ར་ིཤུདྡྷ།ེ སརྦ་

ཀརྨ་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བ་ིཤུདྡྷ།ེ པྲ་ཏ་ིན་ིཝརྟེ་ཡོ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར། བ་ིཤུདྡྷ་ེསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ས་

མ་ཡོ་ཨ་དྷཥིྛཱ་ན་ཨ་དྷིཥྛཱ་ིཏ།ེ ༀ་མུ་ན་ིམུ་ན་ིམཧཱ་མུ་ན།ི བ་ིམུ་ན་ིབ་ིམུ་ན་ིམཧཱ་བ་ིམུ་ན།ི 

མ་ཏ་ིམ་ཏ་ིམཧཱ་མ་ཏི། མ་མ་ཏ་ིསུ་མ་ཏ་ིཏ་ཐཱ་ཏཱ། བྷཱུ་ཏ་ཀ་ོཊ་ིཔ་ར་ིཤུདྡྷེ། བིསྥུ་ཊ་བུདྡྷ་ེ

ཤུད་དྷ།ེ ཧོ་ེཧོ་ེཛི་ཡོ་ཛི་ཡོ། བ་ིཛི་ཡོ་བ་ིཛི་ཡོ། སྨོ་ར་སྨོ་ར། སྥ་ར་སྥ་ར། སྥཱ་ར་ཡོ་སྥཱ་ར་

ཡོ། སརྦ་བུདྡྷ་ཨ་དྷཥིྛཱ་ན་ཨ་དྷཥིྛི་ིཏ།ེ ཤུདྡྷ་ེཤུདྡྷ།ེ བུདྡྷ་ེབུདྡྷ།ེ བཛྲ་ེབཛྲ་ེམཧཱ་བཛྲ།ེ སུ་

བཛྲ་ེབཛྲ་གརྦྷེ་ེཛི་ཡོ་གརྦྷེ།ེ བ་ིཛི་ཡོ་གརྦྷེ།ེ བཛྲ་ཛྭཱ་ལ་གནྟེ།ེ བཛྲོདྦྷ་བ།ེ བཛྲ་ས་ཾབྷཾ་ཝ།ེ 

བཛྲ་ེབཛྲ་ིཎི། བཛྲ་མ་བྷཾ་བནྟུ་མ་མ་ཤེ་རཱ་ིརཾ། སརྦ་སཏྭཱཾ་ནཱིཉྩ་ཀཱ་ཡོ་པ་ར་ིཤུདདྷིརྦྷེ་བ་

ཏུ། མ་ེས་དཱི་སརྦ་ག་ཏ་ིཔ་ར་ིཤུདྡྷིཤྩ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱཤྩ། མཱ་ཾས་མཱ་ཤྭཱ་ས་ཡོནྟུ། བུདྡྷྱ་

བུདྡྷྱ། སདིྡྷྱ་སདིྡྷྱ། བ་ོདྷ་ཡོ་བ་ོདྷ་ཡོ། བ་ིབ་ོདྷ་ཡོ་བ་ིབ་ོདྷ་ཡོ། མ་ོཙ་ཡོ་མ་ོཙ་ཡོ། བ་ིམ་ོཙ་

ཡོ་བ་ིམ་ོཙ་ཡོ། ཤེ་ོདྷ་ཡོ་ཤེ་ོདྷ་ཡོ། བ་ིཤེ་ོདྷ་ཡོ་བ་ིཤེ་ོདྷ་ཡོ། ས་མནྟེ་ན་མ་ོཙ་ཡོ་མ་ོཙ་ཡོ། 

ས་མནྟེ་རསྨོ་ིཔ་ར་ིཤུདདྷ།ེ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ིད་ཡོ། ཨ་དྷཥིྛཱ་ན་ཨ་དྷཥིྛི་ིཏ།ེ མུ་དྲེ་ེམུ་དྲེ་ེ

མཧཱ་མུ་དྲེ།ེ མཧཱ་མུ་དྲཱ་པ་དཻཿ སྭཱཧཱ། ༀ་བྷྲཱུཾ་ཾསྭཱཧཱ། ༀ་ཨ་མྲྀྲྀ་ཏ་ཨཱཡུརྡོ་ད་ེསྭཱཧཱ། །
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དག་ེབ་འིད་ིཡོིས་མྱུར་དུ་བདག །རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་འིགྲུབ་གྱུར་ནས། །འིགྲོ་ོབ་

གཅགི་ཀྱིངོ་མ་ལུས་པ། །ད་ེཡོ་ིས་ལ་འིགདོ་པར་ཤེགོ ། །།

 ༄༅། །སྒྲིལོ་མ་འིཁརོ་བཅས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མོ་ཨཱ་རྱ་ཏཱ་ར་ཡོེ། །འིཕགས་པ་སྤྱོན་རས་གཟིགས་དབངོ་ཕྱུག་

ཐུགས་རྗོའེི་ིགཏརེ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །པ་ོཏཱ་ལ་ཡོ་ིགནས་མཆེགོ་ནས། །ཏ་ཾཡོགི་ལྗོངོ་

ཁུ་ལས་འིཁྲུངོས་ཤེིངོ༌། །འིོད་དཔག་མེད་ཀྱིིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །དུས་གསུམ་སངོས་

རྒྱས་འིཕྲེིན་ལས་མ། །སྒྲིོལ་མ་འིཁོར་བཅས་གཤེེགས་སུ་གསོལ། །ལྷ་དངོ་ལྷ་མིན་

ཅོད་པན་གྱིིས། །ཞབས་ཀྱི་ིཔདྨ་ོལ་བཏུད་ནས། །ཕོངོས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲིོལ་མཛིད་

མ། །སྒྲིལོ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །

ༀ་རྗོེ་བཙུན་མ་འིཕགས་མ་སྒྲིོལ་མ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཕྱོག་འིཚལ་སྒྲིོལ་

མ་མྱུར་མ་དཔའི་མོ། །སྤྱོན་ནི་སྐོད་ཅིག་གླེོག་དངོ་འིདྲེ་མ། །འིཇོིག་རྟེེན་གསུམ་

མགོན་ཆུ་སྐྱེེས་ཞལ་གྱིི། །གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུངོ་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་སྟོོན་ཀའིི་

ཟློ་བ་ཀུན་ཏུ། །གངོ་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩོེགས་པའིི་ཞལ་མ། །སྐོར་མ་སྟོོངོ་ཕྲེག་ཚོགས་

པ་རྣམས་ཀྱིིས། །རབ་ཏུ་ཕྱོ་ེབའི་ིའིོད་རབ་འིབར་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་སེར་སྔ་ོཆུ་ནས་

སྐྱེེས་ཀྱིི། །པདྨས་ཕྱོག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །སྦྱོིན་པ་བརྩོོན་འིགྲུས་དཀའི་ཐུབ་

ཞ་ིབ། །བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ད་ེབཞིན་གཤེེགས་
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པའི་ིགཙུག་ཏོར། །མཐའི་ཡོས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྱོོད་མ། །མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱོིན་

པ་ཐོབ་པའིི། །རྒྱལ་བའིི་སྲོས་ཀྱིིས་ཤེིན་ཏུ་བསྟོེན་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུཾཾ་ཡོི་

གེས། །འིདོད་དངོ་ཕྱོོགས་དངོ་ནམ་མཁའི་གངོ་མ། །འིཇོིག་རྟེེན་བདུན་པོ་ཞབས་

ཀྱིིས་མནན་ཏེ། །ལུས་པ་མེད་པར་འིགུགས་པར་ནུས་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་བརྒྱ་བྱིན་

མེ་ལྷ་ཚངོས་པ། །རླུངོ་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབངོ་ཕྱུག་མཆེོད་མ། །འིབྱུངོ་པོ་རོ་ལངོས་

དྲེི་ཟ་རྣམས་དངོ༌། །གནོད་སྦྱོིན་ཚོགས་ཀྱིིས་མདུན་ནས་བསྟོོད་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་

ཏྲད་ཅེས་བྱ་དངོ་ཕཊ་ཀྱིིས། །ཕ་རོལ་འིཕྲུལ་འིཁོར་རབ་ཏུ་འིཇོོམས་མ། །གཡོས་

བསྐུམས་གཡོོན་བརྐྱོངོས་ཞབས་ཀྱིིས་མནན་ཏེ། །མ་ེའིབར་འིཁྲུག་པ་ཤེིན་ཏུ་འིབར་

མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ཏུ་ར་ེའིཇོིགས་པ་ཆེེན་པོ། །བདུད་ཀྱི་ིདཔའི་བ་ོརྣམ་པར་འིཇོོམས་

མ། །ཆུ་སྐྱེེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛིད། །དགྲོ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་

མ། །ཕྱོག་འིཚལ་དཀོན་མཆེོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱོག་རྒྱའིི། །སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་

རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །མ་ལུས་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའིི། །རངོ་ག་ིའིོད་ཀྱི་ི

ཚོགས་རྣམས་འིཁྲུག་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་རབ་ཏུ་དགའི་བ་བརྗོིད་པའིི། །དབུ་རྒྱན་འིོད་

ཀྱིི་ཕྲེེངོ་བ་སྤེལ་མ། །བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡོིས། །བདུད་དངོ་འིཇོིག་རྟེེན་

དབངོ་དུ་མཛིད་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ས་གཞི་སྐྱེོངོ་བའིི་ཚོགས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་

འིགུགས་པར་ནུས་མ་ཉིད་མ། །ཁྲོ་གཉེར་གཡོོ་བའིི་ཡོི་གེ་ཧཱུཾཾ་གིས། །ཕོངོས་པ་

ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲིོལ་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ཟློ་བའི་ིདུམ་བུས་དབུ་བརྒྱན། །བརྒྱན་

པ་ཐམས་ཅད་ཤེིན་ཏུ་འིབར་མ། །རལ་པའི་ིཁྲོད་ན་འིོད་དཔག་མེད་ལས། །རྟེག་པར་

ཤེིན་ཏུ་འིོད་རབ་མཛིད་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་བསྐོལ་པའི་ིཐ་མའི་ིམ་ེལྟོར། །འིབར་བའི་ི
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ཕྲེེངོ་བའི་ིདབུས་ན་གནས་མ། །གཡོས་བརྐྱོངོས་གཡོོན་བསྐུམས་ཀུན་ནས་བསྐོོར་

དགའིི། །དགྲོ་ཡོི་དཔུངོ་ནི་རྣམ་པར་འིཇོོམས་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ས་གཞིའིི་ངོོས་ལ་

ཕྱོག་གི །མཐིལ་གྱིིས་བསྣུན་ཅིངོ་ཞབས་ཀྱིིས་རྡུངོ་མ། །ཁྲ་ོགཉེར་སྤྱོན་མཛིད་ཡོ་ིག་ེ

ཧཱུཾ་ཾགིས། །རིམ་པ་བདུན་པ་ོརྣམས་ན་ིའིགེམས་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་བད་ེམ་དག་ེམ་ཞ་ི

མ། །མྱོ་ངོན་འིདས་ཞ་ིསྤྱོདོ་ཡུལ་ཉདི་མ། །སྭཱ་ཧཱ་ༀ་དངོ་ཡོངོ་དག་ལྡན་པས། །སྡེགི་པ་

ཆེེན་པ་ོའིཇོོམས་པ་ཉིད་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོོར་རབ་དགའི་བའི།ི །དགྲོ་ཡོ་ི

ལུས་ན་ིརྣམ་པར་འིགེམས་མ། །ཡོ་ིག་ེབཅུ་པའི་ིངོག་ན་ིབཀོད་པའི།ི །རིག་པ་ཧཱུཾ་ཾལས་

སྒྲིོལ་མ་ཉིད་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ཏུ་ར་ེཞབས་ན་ིབརྡོབས་པས། །ཧཱུཾ་ཾག་ིརྣམ་པའི་ིས་བོན་

ཉིད་མ། །ར་ིརབ་མནྡ་ར་དངོ་འིབིགས་བྱེད། །འིཇོིག་རྟེེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་ོབ་ཉིད་

མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ལྷ་ཡོ་ིམཚ་ོཡོ་ིརྣམ་པའིི། །ར་ིདྭགས་རྟེགས་ཅན་ཕྱོག་ན་བསྣམས་

མ། །ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོོད་ཕཊ་ཀྱི་ིཡོ་ིགེས། །དུག་རྣམས་མ་ལུས་པ་ན་ིསེལ་མ། །ཕྱོག་

འིཚལ་ལྷ་ཡོ་ིཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ། །ལྷ་དངོ་མིའིམ་ཅ་ིཡོིས་བསྟོེན་མ། །ཀུན་ནས་

ག་ོཆེ་དགའི་བའི་ིབརྗོིད་ཀྱིིས། །རྩོོད་དངོ་རྨ་ིལམ་ངོན་པ་སེལ་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ཉ་ིམ་

ཟློ་བ་རྒྱས་པའིི། །སྤྱོན་གཉིས་པ་ོལ་འིོད་རབ་གསལ་མ། །ཧོ་ར་གཉིས་བརྗོོད་ཏུཏྟཱ་ར་

ཡོིས། །ཤེིན་ཏུ་དྲེག་པོའི་ིརིམས་ནད་སེལ་མ། །ཕྱོག་འིཚལ་ད་ེཉིད་གསུམ་རྣམས་

བཀོད་པས། །ཞ་ིབའི་ིམཐུ་དངོ་ཡོངོ་དག་ལྡན་མ། །གདོན་དངོ་ར་ོལངོས་གནོད་སྦྱོིན་

ཚགོས་རྣམས། །འིཇོམོས་པ་ཏུ་ར་ེརབ་མཆེགོ་ཉདི་མ། །རྩོ་བའི་ིསྔགས་ཀྱིསི་བསྟོདོ་པ་

འིད་ིདངོ༌། །ཕྱོག་འིཚལ་བ་ན་ིཉ་ིཤུ་རྩོ་གཅགི ། 

ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡོངོ་དག་ལྡན་པའིི། །བློོ་ལྡན་གངོ་གིས་རབ་དངོ་བརྗོོད་
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དེ། །སྲོོད་དངོ་ཐ་ོརངོས་ལངོས་པར་བྱས་ནས། །དྲེན་པས་མ་ིའིཇོིགས་ཐམས་ཅད་

རབ་སྟོེར། །སྡེིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞ་ིབས། །ངོན་འིགྲོ་ོཐམས་ཅད་འིཇོོམས་པ་

ཉིད་འིཐོབ། །རྒྱལ་བ་བྱ་ེབ་ཕྲེག་བདུན་རྣམས་ཀྱིིས། །མྱུར་དུ་དབངོ་ན་ིབསྐུར་བར་

འིགྱུར་ལ། །འིདི་ལས་ཆེེ་བ་ཉིད་ནི་འིཐོབ་ཅིངོ༌། །སངོས་རྒྱས་གོ་འིཕངོ་མཐར་

ཐུག་དེར་འིགྲོོ། །ད་ེཡོིས་དུག་ན་ིདྲེག་པ་ོཆེེན་པོ། །བརྟེན་གནས་པའིམ་གཞན་ཡོངོ་

འིགྲོོ་བ། །ཟོས་པ་དངོ་ནི་འིཐུངོས་པ་ཉིད་ཀྱིངོ༌། །དྲེན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་

འིཐོབ། །གདོན་དངོ་རིམས་དངོ་དུག་གིས་གཟིར་བའིི། །སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ན་ིརྣམ་

པར་སྤངོས་ཏེ། །སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡོངོ་ངོ༌ོ། །གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་

མངོོན་པར་བརྗོོད་ན། །བུ་འིདོད་པས་ན་ིབུ་ཐོབ་འིགྱུར་ཞིངོ༌། །ནོར་འིདོད་པས་ན་ིནོར་

རྣམས་ཉིད་འིཐོབ། །འིདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འིགྱུར་ལ། །བགེགས་རྣམས་མེད་

ཅངིོ་ས་ོསརོ་འིཇོམོས་འིགྱུར་ཅགི ། །།

རྗོ་ེབཙུན་སྒྲིོལ་མ་ལ་ཡོངོ་དག་པར་རྫོོགས་པའི་ིསངོས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣངོ་མཛིད་ཆེེན་པོས་བསྟོོད་པ་

གསུངོས་པ་རྫོགོས་ས།ོ །

 ༄༅། །སྒྲིལོ་དཀར་བསྟོདོ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐོད་དུ། ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཡོ་ེསྟོ་ོཏྟ། བདོ་སྐོད་དུ། འིཕགས་མ་སྒྲིལོ་མ་

ལ་བསྟོོད་པ། །རྗོ་ེབཙུན་འིཕགས་མ་སྒྲིལོ་མ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །

འིཁརོ་བ་ལས་སྒྲིལོ་ཏཱ་ར་ེམ། །ཏུཏྟཱ་ར་ཡོསི་འིཇོགིས་བརྒྱད་སྒྲིལོ། །ཏུ་རསེ་ན་བ་
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རྣམས་ལས་སྒྲིོལ། །སྒྲིོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །པདྨ་དཀར་པོའི་ིདབུས་གནས་

པའིི། །ཟློ་བ་ཡོ་ིན་ིགདན་སྟོེངོ་དུ། །རྡོ་ོརྗོེའི་ིསྐྱེིལ་ཀྲུངོ་བཅས་མཛིད་མ། །མཆེོག་སྦྱོིན་

མ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །སྟོོན་ཀའི་ིཟློ་བའི་ིམདངོས་དངོ་ལྡན། །ཟློ་བ་ཡོ་ིན་ིརྒྱབ་ཡོོལ་

ཅན། །སྣ་ཚགོས་རྒྱན་གྱིསི་རྣམ་པར་བཀྲོ། །ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །བཅུ་

དྲུག་ལ་ོལོན་ལུས་དངོ་ལྡན། །རྫོོགས་སངོས་རྒྱས་ཀུན་ད་ེཡོ་ིསྲོས། །འིདོད་སྦྱོིན་སྐུ་

ད་ེའིཆེངོ་བའི་ིཡུམ། །འིཕགས་མ་སྒྲིོལ་མར་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །འིཁོར་ལ་ོདཀར་པོའི་ི

འིོད་ཟེར་འིབར། །རྩོིབས་བརྒྱད་ལ་ན་ིཡོ་ིག་ེབརྒྱད། །ཡོོངོས་སུ་བསྐོོར་བའི་ིརྣམ་པ་

ཅན། །འིཁརོ་ལ་ོཅན་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །འིཕགས་མ་སྒྲིལོ་མ་སྒྲིལོ་མཛིད་ཡུམ། །ཡོདི་

བཞིན་འིཁོར་ལ་ོཚ་ེའིཕེལ་མ། །ལྷ་མ་ོཁྱེོད་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །བདག་ག་ིཚ་ེཡོ་ི

བར་ཆེད་དངོ༌། །ནད་དངོ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས། །ནུས་ལྡན་ཁྱེོད་ཀྱིིས་བསྐྱེབ་

ཏུ་གསོལ། །མཆེོག་དངོ་ཐུན་མོངོ་དངོོས་གྲུབ་ཀུན། །མ་ལུས་བདག་ལ་གནངོ་བར་

མཛིོད། །འིཕགས་མ་ཁྱེོད་ལ་དད་བྱེད་པ། །ད་ེལ་རྟེག་ཏུ་བུ་བཞིན་དགོངོས། །བདག་

ཀྱིངོ་ཁྱེོད་ལ་གསོལ་འིདེབས་ཀྱིིས། །ཐུགས་རྗོེའི་ིལྕགས་ཀྱུས་གཟུངོ་དུ་གསོལ། །ལྷ་

མོའི་ིསྐུ་མདོག་ཟློ་འིདྲེའིི་མདོག །སྒོེག་ཅིངོ་དུལ་བའིི་ཆེ་བྱད་ཅན། །གཟུགས་ལྡན་

རིན་ཆེེན་རྒྱན་གྱིིས་སྤྲིས། །མཛིེས་པ་དར་གྱིི་སྨོད་གཡོོགས་ཅན། །པདྨ་ཟློ་བའིི་

དབུས་གནས་སུ། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་ོརྗོ་ེསྐྱེིལ་ཀྲུངོ་མཛིད། །ཞལ་གཅིག་ཕྱོག་གཉིས་

འིཛུམ་བག་ཅན། །དུས་གསུམ་སངོས་རྒྱས་བསྐྱེེད་པའི་ིཡུམ། །ལྷ་མ་ོཁྱེོད་ལ་རྟེག་ཏུ་

འིདུད། །ཁྱེོད་ལ་ཆེ་ཙམ་བསྟོོད་པ་ཡོིས། །བདག་ཅག་བྱངོ་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ། །དུས་

འིད་ིནས་བཟུངོ་བྱངོ་ཆུབ་བར། །མ་ིམཐུན་རྐྱོེན་རྣམས་ཞ་ིགྱུར་ཏ།ེ །མཐུན་རྐྱོེན་ཕུན་
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སུམ་ཚགོས་པར་ཤེགོ །ༀ་ཏཱ་ར་ེཏུཏྟཱ་ར་ེཏུ་ར་ེསྭཱཧཱ། 

རྗོེ་བཙུན་སྒྲིོལ་མ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་བདག་དངོ༌། ནམ་མཁའིི་མཐའི་དངོ་མཉམ་པའིི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་ཚེ་དངོ་བསོད་ནམས་འིཕེལ་ཞིངོ་རྒྱས་པར་མཛིད་དུ་

གསོལ། །བདག་ག་ིཚ་ེབསྲོིངོ་བར་མཛིད་དུ་གསོལ། །ནད་དངོ་གདོན་ཞ་ིབར་མཛིད་

དུ་གསོལ། །སྡེིག་སྒྲིིབ་ཐམས་ཅད་བྱངོ་བར་མཛིད་དུ་གསོལ། །མཆེོག་དངོ་ཐུན་མོངོ་

ག་ིདངོོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་མཛིད་དུ་གསོལ། །མད་ོདངོ་རྒྱུད་སྡེ་ེརྒྱ་མཚོའི་ིདམ་

ཆེོས་ཀུན། །ལེགས་པར་རྟེོགས་ནས་གཞན་ལ་འིདོམས་པ་དངོ༌། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་

པའི་ིརྒྱལ་མཚན་འིཛིནི་པ་ལ། །འིཁརོ་བ་མ་སྟོོངོས་བར་དུ་བརྩོནོ་པར་ཤེགོ ། །།

ཅསེ་པ་འིད་ིན་ི༸རྒྱལ་བ་དག་ེའིདུན་རྒྱ་མཚསོ་མཛིད་པའི།ོ །

རྗོེ་བཙུན་འིཕགས་མ་སྒྲིོལ་མ་དངོ༌། །ཕྱོོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་

ཡོ།ི །རྒྱལ་བ་སྲོས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུན་ནས་དངོ་བས་ཕྱོག་བགྱིིའི།ོ །མ་ེཏགོ་

བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲེི། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །དངོོས་བཤེམས་ཡོིད་

ཀྱིསི་སྤྲུལ་ནས་འིབུལ། །འིཕགས་པའི་ིཚགོས་རྣམས་བཞསེ་སུ་གསལོ། །ཐགོ་མ་མདེ་

ནས་ད་ལྟོའི་ིབར། །མ་ིདག་ེབཅུ་དངོ་མཚམས་མེད་ལྔ། །སེམས་ན་ིཉོན་མོངོས་དབངོ་

གྱུར་པའིི། །སྡེིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤེགས་པར་བགྱིི། །ཉན་ཐོས་རངོ་རྒྱལ་བྱངོ་ཆུབ་

སམེས། །ས་ོས་ོསྐྱེ་ེབ་ོལ་སགོས་པས། །དུས་གསུམ་དག་ེབ་ཅ་ིབསགས་པའི།ི །བསདོ་

ནམས་ལ་ན་ིབདག་ཡོ་ིརངོ༌། །སམེས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིབསམ་པ་དངོ༌། །བློ་ོཡོ་ིབྱ་ེབྲེག་ཇོ་ི

ལྟོ་བར། །ཆེ་ེཆུངོ་ཐུན་མོངོ་ཐེག་པ་ཡོ།ི །ཆེོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལ་ོབསྐོོར་དུ་གསོལ། །འིཁོར་

བ་ཇོ་ིསྲོདི་མ་སྟོོངོས་བར། །མྱོ་ངོན་མ་ིའིདའི་ཐུགས་རྗོ་ེཡོསི། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་

བྱིངོ་བ་ཡོ།ི །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་སུ་གསོལ། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་
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ཅ་ིབསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བྱངོ་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །རིངོ་པོར་མ་ིཐོགས་འིགྲོ་ོབ་

ཡོི། །འིདྲེེན་པའི་ིདཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག །རྗོ་ེབཙུན་བཅོམ་ལྡན་འིདས་མ་ཐུགས་

རྗོེ་ཅན། །བདག་དངོ་མཐའི་ཡོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི། །སྒྲིིབ་གཉིས་བྱངོ་

ཞིངོ་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་རྫོོགས་ནས། །རྫོོགས་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་མཛིད་

དུ་གསོལ། །ད་ེམ་ཐོབ་ཀྱི་ིཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་ཡོངོ༌། །ལྷ་དངོ་མ་ིཡོ་ིབད་ེབ་མཆེོག་ཐོབ་

ནས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། །བར་ཆེད་གདོན་བགེགས་རིམས་

དངོ་ནད་ལ་སགོས། །དུས་མནི་འིཆེ་ིབར་འིགྱུར་བ་སྣ་ཚགོས་དངོ༌། །རྨ་ིལམ་ངོན་དངོ་

མཚན་མ་ངོན་པ་དངོ༌། །འིཇོགིས་པ་བརྒྱད་སགོས་ཉ་ེབར་འིཚ་ེབ་རྣམས། །མྱུར་དུ་ཞ་ི

ཞིངོ་མེད་པར་མཛིད་དུ་གསོལ། །འིཇོིག་རྟེེན་འིཇོིག་རྟེེན་ལས་ན་ིའིདས་པ་ཡོི། །བཀྲོ་

ཤེིས་བད་ེལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །འིཕེལ་ཞིངོ་རྒྱས་པའི་ིདོན་རྣམས་མ་

ལུས་པ། །འིབད་མདེ་ལྷུན་གྱིསི་གྲུབ་པར་མཛིད་དུ་གསལོ། །སྒྲུབ་ལ་བརྩོནོ་ཞིངོ་དམ་

ཆེོས་འིཕེལ་བ་དངོ༌། །རྟེག་ཏུ་ཁྱེོད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆེོག་མཐོངོ་བ་དངོ༌། །སྟོོངོ་ཉིད་དོན་

རྟེགོས་བྱངོ་སམེས་རནི་པ་ོཆེ།ེ །ཡོར་ངོའོི་ིཟློ་ལྟོར་འིཕལེ་ཞིངོ་རྒྱས་པར་མཛིདོ། །རྒྱལ་

བའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་བཟངོ་ཞིངོ་དགའི་བ་དེར། །པདྨོ་དམ་པ་ཤེིན་ཏུ་མཛིེས་ལས་

སྐྱེེས། །སྣངོ་བ་མཐའི་ཡོས་རྒྱལ་བས་མངོོན་སུམ་དུ། །ལུངོ་བསྟོན་པ་ཡོངོ་བདག་

གིས་དེར་ཐོབ་ཤེོག །བདག་གིས་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་བསྒྲུབས་པའིི་ལྷ། །དུས་

གསུམ་སངོས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིའིཕྲེིན་ལས་མ། །སྔ་ོལྗོངོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱོག་གཉིས་མྱུར་

ཞ་ིམ། །ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པའི་ིབཀྲོ་ཤེིས་ཤེོག །རྒྱལ་ཡུམ་སྒྲིོལ་མ་ཁྱེེད་སྐུ་

ཅ་ིའིདྲེ་དངོ༌། །འིཁོར་དངོ་སྐུ་ཚེའི་ིཚད་དངོ་ཞིངོ་ཁམས་དངོ༌། །ཁྱེེད་ཀྱི་ིམཚན་མཆེོག་
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བཟངོ་པ་ོཅ་ིའིདྲེ་བ། །ད་ེའིདྲེ་ཁ་ོནར་བདག་སོགས་འིགྱུར་བར་ཤེོག །ཁྱེེད་ལ་བསྟོོད་

ཅིངོ་གསོལ་བ་བཏབ་པའིི་མཐུས། །བདག་སོགས་གངོ་དུ་གནས་པའིི་ས་ཕྱོོགས་

དེར། །ནད་གདོན་དབུལ་ཕོངོས་འིཐབ་རྩོོད་ཞ་ིབ་དངོ༌། །ཆེོས་དངོ་བཀྲོ་ཤེིས་འིཕེལ་

བར་མཛིད་དུ་གསལོ།། །།

ཅསེ་པ་འིད་ིན་ིརྗོ་ེབཙུན་གྲོགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིིས་མཛིད་པའི།ོ །

བཅོམ་ལྡན་འིདས་མ་མཆེོད་བྱས་པས། །བདག་གིས་དགེ་བ་ཅི་བསགས་

པ། །དསེ་ན་ིསེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱེ་ེབར་ཤེགོ །སྐུ་ཡོ་ིསྐྱེནོ་སྤངོས་

མཚན་དངོ་དཔ་ེབྱད་སྤྲིས། །གསུངོ་ག་ིསྐྱེནོ་སྤངོས་ཀ་ལ་པིངོ་ཀའི་ིདབྱངོས། །ཐུགས་

ཀྱི་ིསྐྱེནོ་སྤངོས་ཤེསེ་བྱ་མཐའི་དག་གཟགིས། །བཀྲོ་ཤེསི་དཔལ་འིབར་མ་ཡོ་ིབཀྲོ་ཤེསི་

ཤེགོ །

 ༄༅། །སྒྲིལོ་བསྟོདོ་ལགེས་བྲེསི་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ལེགས་བྲེིས་དཔལ་གྱི་ིབདག་པ་ོགསེར་གྱི་ིམངོལ། །ལྷ་ཡོ་ིབློ་མ་གླེངོ་

གདོངོ་དཔལ་གྱི་ིམགྲོིན། །པདྨོའི་ིགཉེན་སོགས་ལྷ་བརྒྱའི་ིགཙུག་རྒྱན་གྱིིས། །ཞབས་

པད་གུས་མཆེོད་སྒྲིོལ་མའི་ིཞབས་ལ་འིདུད། །ཐུགས་རྗོ་ེཆེེན་པོའི་ིཐུགས་རྗོེའི་ིརྣམ་

འིཕྲུལ་གྱིིས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའིི་མཁྱེེན་བརྩོེ་ནུས་པ་རྣམས། །རབ་མཛིེས་

འིཕྲེིན་ལས་ལྷ་མོའི་ིསྐུར་བསྟོན་ནས། །ཕོངོས་པ་ཀུན་སྐྱེོབ་སྒྲིོལ་མའིི་ཞབས་ལ་

འིདུད། །དབྱིངོས་རིག་རྣམ་དག་པདྨའི་ིགདན་སྟོེངོ་ན། །མར་གད་མདོག་ཅན་ཞལ་
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གཅིག་ཕྱོག་གཉིས་མ། །ལངོ་ཚོ་རབ་རྒྱས་གཡོས་བརྐྱོངོས་གཡོོན་བསྐུམས་

ཞབས། །ཐབས་ཤེེས་ཟུངོ་འིབྲེེལ་མ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ནུ་འིབུར་རབ་རྒྱས་ཟག་

མེད་བད་ེབའི་ིགཏེར། །ཞལ་རས་ཟློ་བ་རྒྱས་པའི་ིའིཛུམ་དཀར་ཅན། །ཞ་ིབའི་ིཉམས་

ལྡན་ཐུགས་རྗོའེི་ིསྤྱོན་ཡོངོས་མ། །སངེོ་ལྡངེོ་ནགས་ཀྱི་ིམཛིསེ་མ་ཁྱེདོ་ལ་འིདུད། །གཡུ་

ཡོི་ལྗོོན་ཤེིངོ་ཡོལ་ག་བརྐྱོངོས་འིདྲེ་བའིི། །འིཇོམ་མཉེན་ཕྱོག་གཡོས་མཆེོག་སྦྱོིན་

ཕྱོག་རྒྱ་ནི། །མཁས་རྣམས་དངོོས་གྲུབ་མཆེོག་ག་ིདགའི་སྟོོན་ལ། །མགྲོོན་དུ་འིབོད་

འིདྲེ་ཁྱེོད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཕྱོག་གཡོོན་དཀོན་མཆེོག་གསུམ་མཚོན་སྐྱེབས་སྦྱོིན་

གྱིིས། །འིཇོིགས་པ་བརྒྱ་ཕྲེག་མཐོངོ་བའི་ིསྐྱེ་ེབ་ོརྣམས། །མ་འིཇོིགས་ངོ་ཡོིས་མྱུར་དུ་

བསྐྱེབ་བ་ོཞསེ། །གསལ་བར་མཚནོ་པ་ཁྱེདེ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །ཕྱོག་གཉསི་ཨུཏྤལ་

སྔནོ་པསོ་མཚན་པ་ན།ི །འིགྲོ་ོཀུན་སྲོདི་པའི་ིབད་ེལ་མ་ཆེགས་པར། །ཐར་པ་ཆེེན་པའོི་ི

གྲོངོོ་དུ་ཞུགས་ཤེིག་ཅེས། །བརྩོོན་པའི་ིལྕག་གིས་བསྐུལ་འིདྲེ་ཁྱེེད་ལ་འིདུད། །པདྨ་རཱ་

གའི་ིམདངོས་ལྡན་འིོད་དཔག་མེད། །མཉམ་བཞག་བདུད་རྩོིས་གངོ་བའི་ིལྷུངོ་བཟེད་

བསྣམས། །འིཆེ་ིམེད་དངོོས་གྲུབ་སྩོལ་བས་སྤྱོ་ིབོར་བརྒྱན། །བདག་ག་ིའིཆེ་ིབདག་

འིཇོམོས་པ་ཁྱེདོ་ལ་འིདུད། །ཚགོས་གཉསི་མཐ་ོརསི་བཟ་ོབའོི་ིའིདུ་བྱདེ་ཀྱིསི། །གཞལ་

མེད་ལྷ་ཡོི་ཡོིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྣམས། །མཛིེས་མཛིེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའིི་ཡོིད་

འིཕྲེོག་རྒྱན། །ཀུན་གྱིིས་བརྒྱན་པ་ཁྱེོད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །མར་གད་ར་ིབོས་འིཇོའི་

ཚོན་གྱིོན་པ་བཞིན། །སྐུ་སྟོོད་ལྷ་རྫོས་གོས་ཀྱིི་ག་ཤེ་ཅན། །ཕྲེ་ཞིངོ་ལྡེམ་ལ་མཛིེས་

པའི་ིརྐོེད་སྐོབས་ནི། །པཉྩ་ལ་ིཀའི་ིཤེམ་ཐབས་འིཛིིན་ལ་འིདུད། །གཡོས་ན་མྱོ་ངོན་

མེད་པའི་ིའིོད་ཟེར་ཅན། །ཞ་ིབའི་ིཉམས་ལྡན་གསེར་མདོག་ཉ་ིའིོད་འིཕྲེོ། །གཡོོན་ན་
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རལ་གཅིག་ནམ་མཁའིི་མཛིེས་པ་འིཕྲེོག །ཁྲོ་ཆེགས་བརྗོིད་པས་མཛིེས་པ་དེ་ལ་

འིདུད། །དྲུག་ལྡན་གླུ་དངོ་མཛིེས་པའི་ིགར་ལ་མཁས། །གདུགས་དཀར་རྔ་ཡོབ་པ་ི

ཝངོ་གླེིངོ་བུ་སོགས། །རབ་འིབྱམས་མཆེོད་རྫོས་འིཛིིན་པའི་ིལྷ་མོའི་ིཚོགས། །ནམ་

མཁའི་གངོ་བས་མཆེོད་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །དཔལ་མ་ོལེགས་བརྗོོད་མ་དངོ་ར་ིསྐྱེེས་

སོགས། །ཡོིད་འིོངོ་འིཆེ་ིམེད་བུ་མ་ོསྟོོངོ་དག་གིས། །ཁྱེོད་དྲུངོ་བྲེན་མ་ོཙམ་ཡོངོ་ཐོབ་

དཀའི་བ། །མཛིེས་སྡུག་ལྷ་མོའི་ིསྐུ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཐུགས་རྗོེའི་ིཆུ་འིཛིིན་རྒྱས་

པའི་ིཀློོངོ་ཡོངོས་ནས། །གསུངོ་སྙིན་ཚངོས་དབྱངོས་སྤྲིིན་གྱི་ིརྔ་སྒྲི་ཅན། །གདུལ་བྱའི་ི

འིཛིིན་མར་ཡོན་ལག་བརྒྱད་ཆེོས་ཆེར། །ཀུན་ཏུ་འིབེབས་མཁས་མ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལོ། །ཤེེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ིགཏེར། །ཇོ་ིབཞིན་མ་ལུས་བརྗོོད་

པར་སུ་ཡོིས་ནུས། །བློ་ོགྲོོས་ཐོགས་མེད་སྟོོབས་བཅུ་མངོའི་བའི་ིཐུགས། །མཁྱེེན་

རབ་མཐར་ཕྱོིན་མ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཞ་ིབ་བརྙིེས་ཀྱིངོ་ཐུགས་རྗོེའི་ིགཞན་དབངོ་

གིས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིངོ་བའི་ིའིགྲོ་ོབ་རྣམས། །ཐུགས་རྗོེའི་ིཕྱོག་གིས་མྱུར་

དུ་འིདྲེེན་མཛིད་མ། །བརྩོ་ེབ་མཐར་ཕྱོིན་མ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །ཞ་ིརྒྱས་དབངོ་དངོ་

དྲེག་པའོི་ིའིཕྲེནི་ལས་རྣམས། །རྒྱ་མཚའོི་ིརླབས་བཞནི་དུས་ལས་མ་ིའིདའི་བར། །ལྷུན་

གྲུབ་རྒྱུན་མ་ིའིཆེད་པར་འིཇུག་མཛིད་མ། །མཛིད་པ་མཐར་ཕྱོིན་མ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་

ལ།ོ །འིཇོགིས་ཆེནེ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་དངོ་འིབྱུངོ་པའོི་ིགདནོ། །ཉནོ་མོངོས་ཤེེས་བྱའི་ི

སྒྲིིབ་པའི་ིའིཇོགིས་པ་རྣམས། །ཁྱེོད་ཞབས་དྲེན་པའི་ིམོད་ལ་སྐྱེོབ་མཛིད་མ། །ནུས་པ་

མཐར་ཕྱོནི་མ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟོར་སྐྱེབས་འིོས་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ལུས་ཅན་རྣམས། །ནད་རིམས་གདོན་བགེགས་
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དུས་མིན་འིཆེི་བ་དངོ༌། །རྨི་ལམ་ངོན་དངོ་མཚན་མ་ངོན་པ་སོགས། །འིཇོིགས་པ་

ཀུན་ལས་མྱུར་དུ་བསྐྱེབ་ཏུ་གསོལ། །འིཇོིག་ཚོགས་ལྟོ་བའི་ིར་ིསུལ་གནས་བཅས་

ཏེ། །གཞན་ལས་མཆེོག་ཏུ་འིཛིིན་པས་སེམས་ཁེངོས་ཤེིངོ༌། །ཕ་རོལ་ཁྱེོད་དུ་གསོད་

པའིི་སྦར་ཁྱེིམ་ཅན། །ངོ་རྒྱལ་སེངོ་གེའིི་འིཇོིགས་པ་བསྐྱེབ་ཏུ་གསོལ། །དྲེན་ཤེེས་

ལྕགས་ཀྱུ་རྣོན་པོས་མ་བཏུལ་ཞིངོ༌། །འིདོད་ཡོོན་མྱོོས་ཆུ་འིཐུངོས་པས་འིཐོམས་

པའིི་མཐུས། །ལོག་པའིི་ལམ་ཞུགས་གནོད་འིཚེའིི་མཆེེ་བ་གཙིགས། །གཏི་མུག་

གླེངོ་པོའི་ིའིཇོིགས་པ་བསྐྱེབ་ཏུ་གསོལ། །ཚུལ་མིན་ཡོིད་བྱེད་རླུངོ་གིས་བསྐུལ་བ་

ལས། །ཉེས་སྤྱོོད་དུད་སྤྲིིན་འིཁྲིགས་པའིི་ཀློོངོ་དཀྱིིལ་ན། །དགེ་བའིི་ནགས་ཚལ་

བསྲོེག་པའིི་ནུས་པ་ཅན། །ཞེ་སྡེངོ་མེ་ཡོི་འིཇོིགས་པ་བསྐྱེབ་ཏུ་གསོལ། །མ་རིག་

འིཐིབས་པོའི་ིཁུངོ་དུ་མངོོན་ཞེན་ཅིངོ༌། །གཞན་འིབྱོར་ཕུན་ཚོགས་མཐོངོ་ཚ་ེམ་ིབཟོད་

པར། །གདུག་པའི་ིདུག་གིས་མྱུར་དུ་ཁྱེབ་བྱེད་པའིི། །ཕྲེག་དོག་སྦྲུལ་གྱི་ིའིཇོིགས་པ་

བསྐྱེབ་ཏུ་གསལོ། །བརྟུལ་ཞུགས་དམན་པའི་ིའིབྲེགོ་དགནོ་འིཇོགིས་རུངོ་དངོ༌། །རྟེག་

ཆེད་མྱོ་ངོམ་ཐངོ་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞིངོ༌། །ཕན་བདེའིི་གྲོོངོ་དངོ་དགོན་པ་ཀུན་འིཇོོམས་

པའིི། །ལྟོ་ངོན་རྐུན་པོའི་ིའིཇོིགས་པ་བསྐྱེབ་ཏུ་གསོལ། །མི་བཟད་སྲོིད་པའིི་བཙོན་

ཁངོ་རྭ་བ་རུ། །ལུས་ཅན་རངོ་དབངོ་མེད་པར་འིཆེིངོ་བྱེད་ཅིངོ༌། །སྲོེད་པའིི་སྒོོ་

ལྕགས་དབྱེ་དཀས་འིཁྱུད་པ་ཡོི། །སེར་སྣའིི་ལྕགས་སྒྲིོག་འིཇོིགས་པ་བསྐྱེབ་ཏུ་

གསོལ། །ཤེིན་ཏུ་བརྒོལ་དཀའི་སྲོིད་པའིི་རྒྱུན་ཕྱོོགས་ཁྱེེར། །ལས་རླུངོ་དྲེག་པོའི་ི

རྐྱོེན་དངོ་ཉ་ེབ་ལས། །སྐྱེ་ེརྒོ་ན་འིཆེིའི་ིརྦ་ཀློོངོ་རབ་འིཁྲུག་པའི།ི །འིདོད་ཆེགས་ཆུ་བོའི་ི

འིཇོིགས་པ་བསྐྱེབ་ཏུ་གསོལ། །ཀུན་ཏུ་རྨོངོས་པའི་ིམཁའི་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞིངོ༌། །ངོེས་པ་
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དནོ་དུ་གཉརེ་ལ་ལྷག་པར་འིཚ།ེ །ཐར་པའི་ིསྲོགོ་ལ་རྒོལོ་བའི་ིགདུག་པ་ཅན། །ཐ་ེཚམོ་

ཤེ་ཟའི་ིའིཇོགིས་པ་བསྐྱེབ་ཏུ་གསལོ། །

ཁྱེོད་ལ་བསྟོོད་ཅིངོ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ིམཐུས། །དམ་ཆེོས་སྒྲུབ་པའི་ིའིགལ་

རྐྱོེན་ཞ་ིབ་དངོ༌། །ཚ་ེདངོ་བསོད་ནམས་དཔལ་དངོ་འིབྱོར་པ་སོགས། །མཐུན་པའི་ི

རྐྱོེན་རྣམས་ཡོིད་བཞིན་འིགྲུབ་པར་མཛིོད། །ཞིངོ་མཆེོག་བདེ་བ་ཅན་དེར་འིགྲོོ་བ་

ཀུན། །འིདྲེེན་པ་འིོད་དཔག་མེད་པས་རྗོེས་བཟུངོ་ནས། །དཀའི་བ་བརྒྱ་ཕྲེག་སྤྱོད་པ་

མེད་པར་ཡོངོ༌། །མྱུར་དུ་སངོས་རྒྱས་ས་ལ་རེག་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀྱིངོ་རྟེག་ཏུ་

ཚ་ེརབས་དྲེན་པ་དངོ༌། །བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དངོ་ནམ་ཡོངོ་མ་ིའིབྲེལ་ཞིངོ༌། །རྒྱལ་སྲོས་

སྤྱོོད་པ་རླབས་ཆེེན་འིཚོལ་བ་ལ། །བརྩོོན་འིགྲུས་ཆུ་བོའི་ིརྒྱུན་བཞིན་བབསྟོེན་པར་

ཤེོག །རངོ་དོན་སྒྲུབ་ལ་ནམ་ཡོངོ་མ་ིར་ེཞིངོ༌། །གཞན་དོན་འིབའི་ཞིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་

བ་དངོ༌། །སྤྱོན་དངོ་མངོནོ་ཤེསེ་སྨྲ་མཁས་བཟདོ་པ་སགོས། །གཞན་དནོ་བྱདེ་པའི་ིརྐྱོནེ་

རྣམས་ཚངོ་བར་ཤེོག །རབ་འིབྱམས་ཞིངོ་དུ་རྒྱལ་བའི་ིདམ་ཆེོས་ཀུན། །རྒྱས་པར་

བྱདེ་ལ་ནམ་ཡོངོ་མ་ིཞུམ་ཞངིོ༌། །རྟེག་ཏུ་སམེས་ཅན་ཀུན་དནོ་བསྒྲུབ་པའི་ིཕྱོརི། །རྒྱལ་

བའི་ིག་ོའིཕངོ་བད་ེབློག་ཐབོ་གྱུར་ཅགི ། །།

ཅསེ་པ་འིད་ིན་ིཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་དག་ེའིདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟངོ་པསོ་མཛིད་པའི།ོ ། 
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 ༄༅། །ཆེ་གསུམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ༀ་བཛྲ་ཡོཀྵ་ཧཱུཾཾ། ༀ་བཛྲ་ཛྭཱ་ལ་ཨ་ན་ལ་ཧོ་ན་ད་ཧོ་པ་ཙ་མ་ཐ་བྷཾ་ཉྫ་

ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། སྭ་བྷཾ་ཝས་སྦྱོངོ་། སྟོོངོ་པ་ཉདི་དུ་གྱུར། སྟོོངོ་པའི་ིངོངོ་ལས་ༀ་ལས་རནི་

པ་ོཆེེའི་ིསྣོད་ཡོངོས་ཤེིངོ་རྒྱ་ཆེ་ེབ་རྣམས་ཀྱི་ིནངོ་དུ་ༀ་འིོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུངོ་བའི་ིལྷ་

རྫོས་ལས་གྲུབ་པའི་ིམཆེོད་ཡོོན། ཞབས་བསིལ། མ་ེཏོག བདུག་སྤོས། མར་མ།ེ དྲེ་ི

ཆེབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངོས་ཤེིངོ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་དངོ་

མཉམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾཾཨཱཿ ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པཱདྱ་ཾཨཿ ཧཱུཾ།ཾ ༀ་བཛྲ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ ཧཱུཾ།ཾ ནས་ༀ་

བཛྲ་ཤེཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ།ཾ 

ད་ེནས་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིིས་བརླབ་པ་ནི། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བ་ིཤུདྡྷ་ེདྷརྨཱཿཿ ཏ་ེབཛྲ་སིདྡྷ་ིཧཱུཾཾ། ན་མཿ 

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ེབྷྱཿ།ོ བ་ིཤྭ་མུ་ཁ་ེབྷྱཿཿ སརྦ་ཏད་ཁ་ཾཨུད་ག་ཏ་ེསྥ་ར་ཎ་ཧོ་ིམ་ཾག་ག་ན་ཁ་ཾསཱ་

ཧཱ། ༀ་ཨ་མྲྀ་ིཏ་ེཧཱུཾ་ཾཕཊ། ༀ་ཨ་ཀཱ་ར་ོམུ་ཁ་ཾསརྦ་དྷ་རྨ་ཎཾཾ། ཨདྱཱཎུ་དྤནྣཏྭདྷ། ན་མཿ སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལ་ོཀ་ིཏ་ེསམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ༀ་སམྦྷན་ཧཱུཾཾ། ༀ་རུ་རུ་སྤུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛི་

སདིྡྷ་ིལ་ོཙ་ན་ིསརྦ་ཨརྠི་སཱ་དྷ་ན་ིསྭཱ་ཧཱ། 

བདག་གི་བསམ་པའིི་སྟོོབས་དངོ་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེེགས་པའིི་བྱིན་རླབས་

དངོ༌། །ཆེོས་ཀྱིི་དབྱིངོས་ཀྱིི་སྟོོབས་རྣམས་ཀྱིིས། །དོན་རྣམས་གངོ་དག་བསམ་པ་

ཀུན། །ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཅ་ིརིགས་པར། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འིབྱུངོ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་

བདནེ་སྟོབོས་བརྗོདོ། 

ད་ེནས་སྤྱོན་འིདྲེནེ་པ་ན།ི མགནོ་པ་ོཀུན་གཤེགེས་གདན་ལ་བཞུགས། །ད་ལྟོ་སྙིགིས་མ་

ལྔ་ཡོ་ིདུས། །གཤེགེས་ཤེངིོ་བཞུགས་པའི་ིགནས་ངོན་ཡོངོ༌། །ཤཱཀྱིའི་ིབསྟོན་པ་བསྲུངོ་
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བ་དངོ༌། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱོིར། །གནས་འིད་ིཉིད་དུ་གཤེེགས་

སུ་གསོལ། །ཕྱོོགས་སྐྱེོངོ་འིཇོིག་རྟེེན་སྐྱེོངོ་བ་དབངོ་དངོ་ལྡན། །སྙིིངོ་རྗོ་ེཐབས་མཁས་

ཐུགས་དམ་དཀྱིེལ་བ་ོཆེེ། །ལྷ་དངོ་དྲེངོ་སྲོོངོ་ཡོ་ིདྭགས་སྲོིན་པ་ོཀླུ། །རིག་འིཛིིན་རྒྱལ་

པ་ོདངོ་ན་ིགདོན་གྱི་ིབདག །ད་ེདག་ས་ོསོའི་ིདབངོ་པོའི་ིསྐུར་སྟོོན་པ། །ཕྱོོགས་བཅུའི་ི

འིཇོིག་རྟེེན་སྐྱེོངོ་བ་བཞུགས་སོ་འིཚལ། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པའིི་སླད་དུ་སྤྱོན་འིདྲེེན་

ན། །འིགྲོ་ོབའི་ིདནོ་ཕྱོརི་མཆེདོ་ཀྱིསི་གཤེེགས་སུ་གསལོ། །

ༀ་ཨ་ེཧྱ་ཧོ་ིད་ཤེ་ད་ིཀ་ལ་ོཀ་པཱ་ལ་ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་ས་མ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡོེ། 

ༀ་ཤེ་ཏ་ས་ཧོ་སྲོ་ཨཀྵ་ིཡོ།ེ ༀ་ཨགྣི་ིཡོ།ེ ༀ་ཡོ་མ་ཡོ།ེ ༀ་ན་ིར་ིཏ་ིཡོ།ེ ༀ་བ་རུ་ཎ་ཡོ།ེ 

ༀ་བ་ཡོ་ོབ་ིཡོ།ེ ༀ་ཀུ་བཻ་ར་ཡོ།ེ ༀ་ཨུརྡྷཾ་ཾབྲེཧྨ་ན་ཡོ།ེ སཱུརྱ་གྲོཧོ་ཨ་དྷ་ིཔ་ེཏ་ཡོ།ེ ཙནྡྲ་

ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷ་ིཔ་ཏ་ཡོ།ེ ༀ་ཨདརྡྷཾ་པྲ་ིཐ་ིཝ་ིབྷྱཿཿ ཨ་སུ་ར་ེབྷྱཿཿ ན་ག་ེབྷྱཿཿ ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་པྲ་

ཝ་ར་སད་ཀ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱཙིྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞསེ་མཆེདོ་ཡོནོ་དངོ་། ཀ་མ་ལ་ཡོ་ེསྟྭཾ།ཾ ཞསེ་གདན་འིབུལ། ད་ེ

ནས། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡོ།ེ ཞསེ་པ་ནས། ནཱི་ག་ེབྷྱཿཿ ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་

སྭཱ་ཧཱ། ཞསེ་སགོས་ཀྱིསི་ཉརེ་སྤྱོདོ་རལོ་མའོི་ིབར་དབུལ། 

ད་ེནས། དབངོ་པ་ོརྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེངོ་བའི་ིལྷ། །ལྷ་ཡོ་ིརྒྱལ་པ་ོགདནོ་གྱི་ིབདག །ཤེར་ཕྱོགོས་

གདོན་གྱི་ིཚོགས་བཅས་ལ། །མཆེོད་ཅིངོ་བསྟོོད་ད་ེཕྱོག་ཀྱིངོ་འིཚལ། །མ་ེསྟོ་ེབསྲོེག་

བྱ་ཟ་བའིི་ལྷ། །དྲེངོ་སྲོོངོ་རྒྱལ་པ་ོགདོན་གྱིི་བདག །ཤེར་ལྷ་ོམེ་ལྷའིི་ཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆེོད་ཅིངོ་བསྟོོད་ད་ེཕྱོག་ཀྱིངོ་འིཚལ། །གཤེིན་རྗོ་ེལག་ན་བ་ེཅོན་འིཆེངོ་། །མ་

མོའི་ིརྒྱལ་པ་ོགདོན་གྱི་ིབདག །ལྷ་ོཕྱོོགས་གདོན་གྱི་ིཚོགས་བཅས་ལ། །མཆེོད་ཅིངོ་

བསྟོོད་ད་ེཕྱོག་ཀྱིངོ་འིཚལ། །བདེན་དངོ་བྲེལ་བ་ལེགས་ལྡན་ལྷ། །སྲོིན་པོའི་ིརྒྱལ་པ་ོ
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གདོན་གྱི་ིབདག །ལྷ་ོནུབ་གདོན་གྱི་ིཚོགས་བཅས་ལ། །མཆེོད་ཅིངོ་བསྟོོད་ད་ེཕྱོག་

ཀྱིངོ་འིཚལ། །ཞགས་པ་ཐོགས་པ་ཆུ་ཡོ་ིལྷ། །ཀླུ་ཡོ་ིརྒྱལ་པ་ོགདོན་གྱི་ིབདག །ནུབ་

ཕྱོོགས་གདོན་གྱི་ིཚོགས་བཅས་ལ། །མཆེོད་ཅིངོ་བསྟོོད་ད་ེཕྱོག་ཀྱིངོ་འིཚལ། །རླུངོ་

ད་ེསྲོོག་ཀྱིངོ་འིཛིིན་པའི་ིལྷ། །རིག་འིཛིིན་རྒྱལ་པ་ོགདོན་གྱི་ིབདག །ནུབ་བྱངོ་གདོན་

གྱི་ིཚོགས་བཅས་ལ། །མཆེོད་ཅིངོ་བསྟོོད་ད་ེཕྱོག་ཀྱིངོ་འིཚལ། །གནོད་སྦྱོིན་ལག་ན་

དབྱུག་པ་ཐོགས། །ནོར་སྐྱེོངོ་གདོན་གྱི་ིབདག་པ་ོསྟོེ། །བྱངོ་ཕྱོོགས་གདོན་གྱི་ིཚོགས་

བཅས་ལ། །མཆེོད་ཅིངོ་བསྟོོད་དེ་ཕྱོག་ཀྱིངོ་འིཚལ། །དབངོ་དངོ་ལྡན་པ་འིདྲེེན་

པའི་ིལྷ། །འིབྱུངོ་པོའི་ིརྒྱལ་པ་ོགདོན་གྱི་ིབདག །བྱངོ་ཤེར་གདོན་གྱི་ིཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆེདོ་ཅིངོ་བསྟོདོ་ད་ེཕྱོག་ཀྱིངོ་འིཚལ། །སྟོེངོ་ག་ིཚངོས་པ་ཆེནེ་པ་ོདངོ༌། །ཉ་ིམ་ཟློ་

བ་གཟའི་ཆེེན་པ།ོ །གཟའི་དངོ་རྒྱུ་སྐོར་བཅས་པ་ལ། །མཆེོད་ཅིངོ་བསྟོོད་ད་ེཕྱོག་ཀྱིངོ་

འིཚལ། །འིགོ་ག་ིཀླུ་སྟོ་ེས་ཡོ་ིལྷ། །ས་འིཛིནི་ལག་པ་ཆེནེ་པ་ོདངོ༌། །དམ་ཚགི་ཤེསེ་པའི་ི

ཚགོས་བཅས་ལ། །མཆེདོ་ཅིངོ་བསྟོདོ་ད་ེཕྱོག་ཀྱིངོ་འིཚལ། །ཞསེ་པས་བསྟོདོ་ད།ོ །

གཏརོ་མ་སྦྱོནི་པ་ན།ི ༀ་རུ་ཏྲ་ཡོ།ེ ༀ་རུ་ཏྲ་ཡོ།ེ ༀ་ཤེ་ཏ་ས་ཧོ་སྲོ་ཨཀྵ་ིཡོ།ེ ༀ་ཨགྣི་ི

ཡོ།ེ ༀ་ཡོ་མ་ཡོ།ེ ༀ་ན་ིར་ིཏ་ིཡོ།ེ ༀ་བ་རུ་ཎ་ཡོ།ེ ༀ་བ་ཡོ་ོབ་ིཡོ།ེ ༀ་ཀུ་བཻ་ར་ཡོ།ེ ༀ་

ཨུརྡྷཾ་ཾབྲེཧྨ་ན་ཡོ།ེ སཱུརྱ་གྲོཧོ་ཨ་དྷ་ིཔ་ེཏ་ཡོ།ེ ཙནྡྲ་ནཀྵ་ཏྲ་ཨ་དྷ་ིཔ་ཏ་ཡོ།ེ ༀ་ཨརྡྷཾ་པྲ་ིཐ་ིཝ་ི

བྷྱཿཿ ཨ་སུ་ར་ེབྷྱཿཿ ན་ག་ེབྷྱཿཿ ནཱི་ག་ེབྷྱཿཿས་པ་ར་ིཝཱ་ར། །ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱཿ།ོ བ་ེཤྭ་

མུ་ཁ་ེབྷྱཿཿ སརྦ་ཏད་ཁ་ཾཨུངྒེ་ཏ་ེསྥ་ར་ཎ་ཧོ་ིམ་ཾག་ག་ན་ཁ་ཾགྲོིཧྣ་ད་ཾབ་ལ་ིཏ་ཡོ་ིསྭཱཧཱ། ཞེས་

ལན་གསུམ། 

ཤེར་ཕྱོོགས་རྡོ་ོརྗོ་ེཅན་གྱི་ིལྷ་ཚོགས་བཅས། །གཏོར་མ་ཕུལ་བ་འིད་ིདག་བཞེས་
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སུ་གསལོ། །མ་ེདངོ་གཤེིན་རྗོ་ེབདནེ་བྲེལ་སྲོནི་པའོི་ིབདག །ཆུ་བདག་རླུངོ་བདག་ནརོ་

གྱི་ིབདག་པ་ོསྟོེ། །དབངོ་ལྡན་ལྷ་སྟོ་ེའིབྱུངོ་པོའི་ིབདག་པ་ོདངོ༌། །སྟོེངོ་ག་ིཉ་ིཟློ་ཚངོས་

པ་ཆེེན་པ་ོདངོ༌། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་དངོ་ས་ཡོ་ིཀླུ་རྣམས་དངོ༌། །ར་ིཡོ་ིལྷ་དངོ་གནོད་སྦྱོིན་

ཚོགས་རྣམས་ལ། །ས་ོས་ོས་ོསོར་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགྱིེས་པ་ཡོིས་

ན་ིབཞསེ་ནས་ཀྱིངོ༌། །རངོ་རངོ་ཕྱོགོས་སུ་ལགེས་པར་བཞུགས་ནས་སུ། །རངོ་ག་ིབུ་

སྨོད་མཛིའི་བཤེེས་གཉེན་འིདུན་དངོ༌། །ནངོ་མ་ིདམག་དངོ་དཔུངོ་བཅས་ཐབས་ཅིག་

ཏུ། །མ་ེཏོག་དྲེ་ིདངོ་བྱུག་པ་གཏོར་མར་བཅས། །འིད་ིརྣམས་བཏུངོ་ཞིངོ་ལེགས་པར་

གསོལ་ནས་ཀྱིངོ༌། །བདག་གི་ལས་འིདིའིི་འིབྲེས་བུ་མཆེིས་པར་མཛིོད། །ཅེས་པས་

བསྔ།ོ 

མཆེོད་སྦྱོིན་གཏོར་མ་འིདི་སྣོམས་ལ། །རྣལ་འིབྱོར་བདག་ཅག་འིཁོར་

བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དངོ་དབངོ་ཕྱུག་དངོ༌། །དཔལ་དངོ་གྲོགས་དངོ་སྐོལ་པ་

བཟངོ༌། །ལངོོས་སྤྱོདོ་རྒྱ་ཆེནེ་ཀུན་ཐབོ་ཅངིོ༌། །ཞ་ིདངོ་རྒྱས་ལ་སགོས་པ་ཡོ།ི །ལས་ཀྱི་ི

དངོསོ་གྲུབ་བདག་ལ་སྩལོ། །དམ་ཚགི་ཅན་གྱིསི་བདག་ལ་སྲུངོས། །དངོསོ་གྲུབ་ཀུན་

གྱི་ིསྡེོངོ་གྲོོགས་མཛིོད། །དུས་མིན་འིཆེ་ིདངོ་ནད་རྣམས་དངོ༌། །གདོན་དངོ་བགེགས་

རྣམས་མེད་པར་མཛིོད། །རྨ་ིལམ་ངོན་དངོ་མཚན་མ་ངོན། །བྱ་བྱེད་ངོན་རྣམས་མེད་

པར་མཛིོད། །འིཇོིག་རྟེེན་བདེ་ཞིངོ་ལ་ོལེགས་དངོ༌། །འིབྲུ་རྣམས་འིཕེལ་ཞིངོ་ཆེོས་

འིཕེལ་དངོ༌། །བད་ེལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དངོ༌། །ཡོིད་ལ་འིདོད་པ་ཀུན་འིགྲུབ་

ཤེགོ །ཅསེ་འིཕྲེནི་ལས་བཅལོ། 

ལྷ་དངོ་ལྷ་མནི་གནདོ་སྦྱོནི་ལྟོ་ོའིཕྱོ་ེགྲུལ། །ནམ་མཁའི་ལྡངིོ་དངོ་འིདབ་བཟངོ་ལུས་
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སྲུལ་པ།ོ །དྲེ་ིཟ་སྲོིན་པ་ོགདོན་གྱི་ིརིགས་རྣམས་དངོ༌། །གངོ་དག་ས་ལ་གནས་པའི་ིརྫུ་

འིཕྲུལ་ཅན། །བུ་སྨོད་བཅས་ཤེངིོ་གཡོགོ་འིཁརོ་ཚགོས་རྣམས་ལ། །བདག་ག་ིཔུས་མ་ོ

ས་ལ་བཙུགས་ནས་ན།ི །ཐལ་མ་ོསྦྱོར་ནས་ཁྱེདེ་ལ་གསལོ་འིདབེས་ཀྱི།ི །གསན་ནས་

ཕན་གདགས་སླད་དུ་འིདརི་སྤྱོནོ་ཅགི །

ༀ་ཨ་ེཧྱ་ཧོ་ིལ་ོཀ་ཀཱ་ར་ཡོ། ད་ེབ། ནཱི་ག ཡོཀྴ། གན་དྷརྦ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཌེ། 

ཀནིྣ་ར། མ་ཧོ་ོར། མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་ས་མ་ཡོ་ེསྭཱ་ཧཱ། ༀ་ད་ེབ་ནཱི་ག 

ཡོཀྴ། གན་དྷརྦ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཌེ། ཀནིྣ་ར། མ་ཧོ་ོར། མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་

ར་ིཝཱ་ར་པྲ་ཝཱ་ར་སད་ཀ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲཏཱ་ིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆེོད་ཡོོན་དངོ་། སྔར་བཞིན་གདན་ཕུལ་ནས། 

ཉརེ་སྤྱོདོ་རལོ་མ་ོདངོ་བཅས་པ་གོངོ་བཞནི་དབུལ་ལ།ོ །

ༀ་ད་ེབ། ནཱི་ག ཡོཀྴ། གན་དྷརྦ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཌེ། ཀནིྣ་ར། མ་ཧོ་ོར། མ་ནུ་

ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྱཿ།ོ བ་ེཤྭ་མུ་ཁ་ེབྷྱཿཿ སརྦ་ཏད་ཁ་ཾ

ཨུངྒེ་ཏ་ེསྥ་ར་ཎ་ཧོ་ིམ་ཾག་ག་ན་ཁ་ཾགྲོིཧྣ་ད་ཾབ་ལ་ིཏ་ཡོ་ིསྭཱཧཱ། ཞེས་སོགས་གསུམ་གྱིིས་གཏོར་མ་

ཕུལ་ནས། 

འིབྱུངོ་པ་ོགངོ་དག་ར་ིརབ་སྟོེངོ་གནས་དངོ༌། །དགའི་བའི་ིཚལ་དངོ་ལྷ་ཡོ་ིགནས་

རྣམས་དངོ༌། །ཤེར་ནུབ་ར་ིདངོ་ཉ་ིཟློའི་ིཁྱེིམ་རྣམས་དངོ༌། །ར་ིབ་ོཀུན་ལ་གངོ་དག་

གནས་པ་དངོ༌། །རིན་ཆེེན་གླེིངོ་ན་ལྷག་པར་གངོ་གནས་དངོ༌། །ཆུ་བ་ོཀུན་དངོ་ཆུ་

བོའི་ིམད་ོརྣམས་དངོ༌། །མཚ་ོདངོ་རྫོིངོ་བུ་ལྟོེངོ་ཀ་ཆུ་ངོོགས་དངོ༌། །གཡོའི་ཆུ་བསིལ་

མ་ཅན་གངོ་གནས་པ་དངོ༌། །གྲོོངོ་དངོ་ཕྱུགས་ལྷས་གྲོོངོ་ཁྱེེར་སྟོོངོ་པ་དངོ༌། ཁངོ་

སྟོོངོ་དག་དངོ་ལྷ་ཡོ་ིཁངོ་པ་དངོ༌། །གཙུག་ལག་ཁངོ་དངོ་མཆེོད་རྟེེན་གནས་རྣམས་
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དངོ༌། །དཀའི་ཐུབ་གནས་དངོ་གླེངོ་ཆེེན་བྲེེས་རྣམས་དངོ༌། །རྒྱལ་པོའི་ིདཀོར་ཁངོ་

དག་ན་གངོ་གནས་དངོ༌། །ལམ་སྲོངོ་སུམ་མད་ོདངོ་ན་ིབཞ་ིམད་ོདངོ༌། །གངོ་དག་ལམ་

ཆེེན་དངོ་ནི་ཤེིངོ་གཅིག་དྲུངོ༌། །དུར་ཁྲོད་ཆེེན་པ་ོནགས་ཚལ་ཆེེན་པ་ོདངོ༌། །སེངོ་

ག་ེདྲེེད་དངོ་གཅན་གཟན་གནས་དག་དངོ༌། །འིབྲེོག་ཆེེན་འིཇོིགས་སུ་རུངོ་བར་གངོ་

གནས་དངོ༌། །གངོ་དག་གླེིངོ་མཆེོག་དག་ན་གནས་པ་དངོ༌། །ལྷུན་པ་ོདུར་ཁྲོད་དག་

ན་གནས་པ་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགྱིེས་ཤེིངོ་མགུ་བར་གྱུར་ནས་སུ། །ཕྲེེངོ་བ་མ་ེཏོག་

དྲེ་ིདངོ་བདུག་པར་བཅས། །བསྟོོད་དངོ་གཏོར་མ་མར་མ་ེགུས་འིབུལ་ན། །འིད་ིདག་

བཏུངོ་ཞིངོ་ལེགས་པར་གསོལ་ནས་ཀྱིངོ༌། །བདག་ག་ིལས་ཀྱི་ིའིབྲེས་བུ་མཆེིས་པར་

མཛིདོ། །ཅསེ་འིཕྲེནི་ལས་བཅལོ་ལ། 

རངོ་ཉིད་སྐོད་ཅིག་གིས་ཧཱུཾཾ་མཛིད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཁྲོ་བོ་འིདོད་རྒྱལ་གྱིི་ཕྱོག་རྒྱ་

བྱས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱི་ིབདེན་པ་དངོ༌། ཆེོས་ཀྱི་ིབདེན་པ་དངོ༌། དག་ེའིདུན་གྱི་ིབདེན་

པ་དངོ༌། གསངོ་སྔགས་དངོ༌། རིགས་སྔགས་རྣམས་ཀྱིི་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་ཀྱིིས་

བགེགས་ཀྱི་ིརིགས་གངོ་ཡོིན་པ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་སྐོད་ཅིག་ཐངོ་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ད་ེ

ཉིད་ལ་འིདིར་མཆེིས་པར་འིགྱུར་ཅིག །ༀ་ཊཀྐི་ིཧཱུཾ་ཾཛིཿ ཞེས་བགེགས་འིཁོར་བཅས་མདུན་དུ་

བཀུག་པར་བསམ། 

ༀ་གུངོ་ཀ་ར་ིགུངོ་ཀ་རིསྭཱཧཱ། ༀ་པ་ིཙ་ིཔ་ིཙ་ིསྭཱ་ཧཱ། ༀ་གུངོ་གུངོ་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་

ར་ིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱ་ིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞསེ་མཆེདོ་ཡོནོ་དངོ་གདན་སྔར་བཞནི་ཕུལ་ཏ།ེ ཉརེ་

སྤྱོདོ་རལོ་མ་ོབཅས་གོངོ་བཞནི་དབུལ། ༀ་གུངོ་ཀ་ར་ིཞསེ་པ་ནས། ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏཱ་བྷྱཿ།ོ ཞསེ་སགོས་གསུམ་གྱིསི་གཏརོ་མ་འིབུལ། 
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གངོ་ཞིག་མཚན་མ་ོརྒྱུ་བ་ཡོི། །འིབྱུངོ་པ་ོརྣམས་དངོ་ཤེ་ཟ་དངོ༌། །སྲོིན་པ་ོཤེ་

རྗོེན་ཟ་བ་དངོ༌། །སེམས་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དངོ༌། །ལྗོོན་ཤེིངོ་གེལ་པ་སོགས་

གནས་པ། །ད་ེདངོ་ད་ེལ་གཏོར་མ་ནི། །བཟའི་བ་ཤེ་ཆེངོ་ལ་ཕུག་བཅས། །འིབྲེས་

ཆེེན་འིབྲེས་བུ་མངོ་པ་ོདངོ༌། །མཆེོད་པ་འིད་ིཡོིས་མགུ་བྱོས་ལ། །གནོད་པའི་ིབསམ་

པ་ཞ་ིབ་དངོ༌། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ིཡོིད། །ད་ེརིངོ་ཕན་ཆེད་བསྐྱེེད་པར་

གྱིིས། །རྒྱན་གྱིིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ཀྱིངོ་ཆེོས་སྤྱོོད་ཅིངོ༌། །དུལ་ཞིངོ་ཡོངོ་དག་སྡེོམ་

ལ་ཚངོས་པར་སྤྱོོད། །འིབྱུངོ་པ་ོཀུན་ལ་ཆེད་པ་སྤངོས་པ་སྟོེ། །དག་ེསློངོ་དག་ེསྦྱོོངོ་

ད་ེཡོིན་བྲེམ་ཟ་ེསྟོེ། །མཚོན་ཆེས་མ་ིའིཇོིགས་གངོ་ཡོངོ་མེད། །འིཚ་ོབའི་ིསྲོོག་ལ་ཀུན་

ཀྱིངོ་འིཛིེམ། །རངོ་ག་ིལུས་ལ་དཔ་ེལོངོས་ལ། །གཞན་ལ་གནོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །ཨ་ཾ

ཆེེན་པ་ོའིམ་ཆུངོ་ངུ་གངོ་དག་གི །ལུས་ལ་མངོོན་པར་གནོད་གྱུར་པའིི། །ནད་ད་ེཉ་ེ

བར་ཕྱུངོ་ནས་སུ། །གདོན་ད་ེརངོ་ག་ིགནས་སུ་དེངོས། །ད་ེལྟོར་བདག་གིས་ཅ་ིནུས་

ཀྱིིས། །མཆེོད་དངོ་བསྙིེན་བཀུར་བྱས་པ་ཡོིས། །དམ་ཚིག་གནས་ལ་གནས་ནས་

སུ། །བདག་ག་ིའིདདོ་པ་བསྐོངོ་བར་མཛིདོ། །རྟེག་ཏུ་དམ་ཚགི་ལ་གནས་ཤེངིོ༌། །འིདརི་

ནི་རྒྱུ་སྦྱོོར་ཡོོན་བདག་གི །ནད་དེ་ཉེ་བར་སོལ་མཛིོད་ལ། །གདོན་རྣམས་རངོ་གི་

གནས་སུ་དེངོས། །སརྦ་བིགྷྣན་གཙྪ། ཞེས་བགེགས་རྣམས་རངོ་གནས་སུ་གཤེེགས་

པར་གྱུར་པར་བསམ། 

ༀ་ད་ེབ། ཞེས་པ་ནས། ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་ར་ཾཨརྒྷཾ་ཾཔྲ་ཏཱིཙྪསྭཱ་ཧཱ། གཙྪ་

ཞསེ། སྡེ་ེབརྒྱད་འིཁརོ་བཅས་རངོ་གནས་སུ་གཤེགེས་པར་གྱུར་པར་བསམ། 

ༀ་རུ་ཏྲ་ཡོེ། ཞེས་པ་ནས། ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་ར་ཾཨརྒྷཾཾ་པྲ་ཏཱ་ིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 
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གཙྪ་ཞསེ། ཕྱོགོས་སྐྱེངོོ་འིཁརོ་བཅས་རངོ་གནས་སུ་གཤེགེས་པར་གྱུར། 

ན་མཿ སམནྟེ་བུདྡྷ་ན་ཾསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལ་ོཀ་ིཏ་ེༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾཾ། ཞེས་

ལན་གསུམ་གྱིིས་ཡོི་དྭགས་ལ་གཏོར་མ་སྦྱོིན། སྦྱོིན་པ་རྒྱ་ཆེེར་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ནས་གྲོོལ་གྱུར་

ཅགི །སརྦ་མདྒེ་ལ།ཾ། །།

ཞསེ་པ་འིད་ིན་ིཔཎ་ཆེནེ་བློ་ོབཟངོ་ཆེསོ་རྒྱན་གྱིསི་མཛིད་པའི།ོ །

 ༄༅། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བསྟོན་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་བསྐྱེེད་པའི་ིཡོབ་གྱུར་ཀྱིངོ༌། །རྒྱལ་སྲོས་ཚུལ་གྱིིས་

ཞིངོ་ཁམས་རབ་འིབྱམས་སུ། །རྒྱལ་བའིི་ཆེོས་འིཛིིན་ཐུགས་བསྐྱེེད་བདེན་པའིི་

མཐུས། །བློོ་བཟངོ་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སྔོན་ཚེ་དབངོ་པོའི་ིཏོག་

གི་སྤྱོན་སྔ་རུ། །དམ་བཅས་ཚེ་ན་སྙིིངོ་སྟོོབས་ཆེེན་པོ་ཞེས། །སྲོས་བཅས་རྒྱལ་

བས་བསྔགས་བརྗོོད་བདེན་པའི་ིམཐུས། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པ་རྒྱས་གྱུར་

ཅིག །ལྟོ་སྤྱོོད་གཙངོ་མའི་ིབརྒྱུད་པ་སྤེལ་བའི་ིཕྱོིར། །ཐུབ་པའི་ིདྲུངོ་དུ་ཤེེལ་དཀར་

འིཕྲེངེོ་བ་ཕུལ། །ཆེསོ་དུངོ་གནངོ་ཞངིོ་ལུངོ་བསྟོན་བདནེ་པའི་ིམཐུས། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་

བའི་ིབསྟོན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ལྟོ་བ་རྣམ་དག་རྟེག་ཆེད་མཐའི་ལས་གྲོོལ། །སྒོོམ་པ་

རྣམ་དག་བྱིངོ་རྨུགས་མུན་པ་སངོས། །སྤྱོོད་པ་རྣམ་དག་རྒྱལ་བའིི་བཀའི་བཞིན་

བསྒྲུབས། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །མངོ་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་ཆེེར་
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བཙལ་བས་མཁས། །ཐོས་དོན་ཇོི་བཞིན་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བས་བཙུན། །ཀུན་ཀྱིངོ་

བསྟོན་འིགྲོོའི་ིདོན་དུ་བསྔོ་བས་བཟངོ༌། །བློོ་བཟངོ་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པ་རྒྱས་གྱུར་

ཅིག །དྲེངོ་ངོེས་གསུངོ་རབ་མ་ལུས་འིགལ་མེད་དུ། །གངོ་ཟག་གཅིག་ག་ིཉམས་ལེན་

གདམས་པ་རུ། །ངོེས་པ་རྙིེད་པས་ཉེས་སྤྱོོད་མཐའི་དག་འིགག །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའི་ི

བསྟོན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ལུངོ་ཆེོས་སྡེེ་སྣོད་གསུམ་གྱིི་འིཆེད་ཉན་དངོ༌། །རྟེོགས་

པའི་ིབསྟོན་པ་བསླབ་གསུམ་ཉམས་ལེན་ཏེ། །མཁས་ཤེིངོ་གྲུབ་པའི་ིརྣམ་ཐར་རྨད་དུ་

བྱུངོ༌། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཕྱོ་ིརུ་ཉན་ཐོས་སྤྱོོད་པས་ཞ་ི

ཞིངོ་དུལ། །ནངོ་དུ་རིམ་གཉིས་རྣལ་འིབྱོར་གདེངོ་དངོ་ལྡན། །མད་ོསྔགས་ལམ་བཟངོ་

འིགལ་མེད་གྲོོགས་སུ་འིཁྱེེར། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །རྒྱུ་

ཡོི་ཐེག་པར་བཤེད་པའིི་སྟོོངོ་པ་ཉིད། །འིབྲེས་བུའིི་ཐབས་ཀྱིིས་སྒྲུབ་པའིི་བདེ་ཆེེན་

དངོ༌། །མཉམ་སྦྱོརོ་ཆེསོ་ཕུངོ་བརྒྱད་ཁྲའིི་ིསྙིིངོ་པའོི་ིབཅུད། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་

པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །སྐྱེེས་བུ་གསུམ་གྱི་ིལམ་གྱི་ིསྲུངོ་མའི་ིགཙོ། །མྱུར་མཛིད་མགོན་

དངོ་རྣམ་སྲོས་ལས་གཤེིན་སོགས། །བསྟོན་སྲུངོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའིི་མཐུ་སྟོོབས་

ཀྱིིས། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་དཔལ་ལྡན་བློ་མའི་ི

སྐུ་ཚ་ེབརྟེན། །མཁས་བཙུན་བསྟོན་འིཛིིན་དམ་པས་ས་སྟོེངོ་གངོ༌། །བསྟོན་པའི་ིསྦྱོིན་

བདག་མངོའི་ཐངོ་དར་བ་ཡོསི། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅགི ། །།

ཅསེ་པ་འིད་ིན་ིགུངོ་ཐངོ་བསྟོན་པའི་ིསྒྲིནོ་མསེ་མཛིད་པའི།ོ །
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 ༄༅། །ཐུབ་བསྟོན་རསི་མདེ་རྒྱས་པའི་ིསྨོནོ་ལམ་དྲེངོ་སྲོངོོ་

བདནེ་པའི་ིདབྱངོས་སྙིན་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །སྐུ་བཞིའི་ིབདག་ཉིད་ཀུན་མཁྱེེན་ཉ་ིམའི་ིགཉེན། །ཚ་ེའིོད་དཔག་མེད་

འིཕགས་མཆེོག་སྤྱོན་རས་གཟིགས། །འིཇོམ་དབྱངོས་གསངོ་བདག་སྒྲིོལ་མ་ཁྲོ་

གཉེར་ཅན། །རྒྱལ་དངོ་རྒྱལ་སྲོས་སེམས་དཔའི་ིཚོགས་རྣམས་དངོ༌། །གཏད་རབས་

ཆེ་ེབདུན་རྒྱན་དྲུག་མཆེོག་གཉིས་པོ། །གྲུབ་ཆེེན་བརྒྱད་ཅུ་གནས་བརྟེན་བཅུ་དྲུག་

སོགས། །བསྟོན་དངོ་འིགྲོ་ོལ་གཅིག་ཏུ་ཕན་བཞེད་པ། །སྐྱེེས་མཆེོག་སེམས་དཔའི་

མ་ལུས་དགོངོས་སུ་གསལོ། །ཐུབ་པ་མཆེགོ་གསི་གྲོངོས་མདེ་བསྐོལ་པ་རུ། །བསདོ་

ནམས་ཡོེ་ཤེེས་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོོགས་ཏེ། །མཁྱེེན་བརྩོེ་ནུས་པ་མཐར་སོན་

བདེན་པའི་ིམཐུས། །ཡོོངོས་རྫོོགས་རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །གངོས་

རིའིི་ལྗོོངོས་སུ་ཐུབ་བསྟོན་སྣངོ་བའིི་སྒོོ། །ཐོག་མར་འིབྱེད་མཛིད་མཁན་སློབ་ཆེོས་

རྒྱལ་གསུམ། །ལ་ོཔཎ་རགི་འིཛིནི་རྗོ་ེའིབངོས་ཐུགས་བསྐྱེདེ་མཐུས། །གངོས་ལྗོོངོས་

རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །རྒྱ་ཆེེན་བཀའི་ཡོི་ནོར་བུའིི་ལྡིངོ་ཁངོ་

དུ། །ཟབ་མོའི་ིསྒྲུབ་སྡེ་ེཆེོས་ཀྱི་ིགཏེར་ཆེེན་པ།ོ །ཟབ་ཡོངོས་སྙིིངོ་ཏིག་འིོད་རྣོན་རབ་ཏུ་

འིཚེར། །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །ཀ་དག་འིོད་གསལ་

སྙིིངོ་པོའི་ིཀློོངོ་ཆེེན་པོར། །འིཁོར་འིདས་ཆེོས་ཀུན་འུབ་ཆུབ་ཐེག་པའིི་རྩོེ། །ཀུན་

བཟངོ་གདོད་མའིི་རྒྱལ་སར་བགྲོོད་པའིི་ཐབས། །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་

རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །ཟབ་མོའི་ིལྟོ་དངོ་རྒྱ་ཆེེན་སྤྱོོད་པའི་ིབརྒྱུད། །ཡོོངོས་རྫོོགས་

གདམས་པའི་ིམཛིོད་མངོའི་ཨ་ཏ་ིཤེ །རྒྱལ་བའི་ིའིབྱུངོ་གནས་ལས་འིོངོས་གདམས་
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པའི་ིསྲོོལ། །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །སྡེ་ེསྣོད་གསུམ་

གྱིིས་བསྡུས་པའི་ིརྒྱལ་བའི་ིབཀའི། །གདམས་པ་སྐྱེེས་བུ་གསུམ་དུ་ལེགས་བསྒྲིིགས་

པ། །ལྷ་ཆེོས་བདུན་ལྡན་བཀའི་གདམས་གསེར་གྱིི་ཕྲེེངོ༌། །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་

བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །སྒྲི་སྒྱུར་མར་པ་བཞད་པ་རྡོོ་རྗོེ་སོགས། །བྱིན་

རླབས་འིབྱུངོ་གནས་བཀའི་བརྒྱུད་ནོར་བུའི་ིམཛིོད། །མཚུངོས་མེད་རིམ་བྱོན་བཀའི་

སྲོོལ་རྨད་བྱུངོ་བ། །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །འིཁོར་

འིདས་ཆེོས་ཀུན་ལྷན་སྐྱེེས་སེམས་ཀྱིི་མདངོས། །སེམས་ཉིད་སྤྲིོས་བྲེལ་ཆེོས་སྐུའིི་

ངོ་ོབོར་རྟེོགས། །སྣངོ་སྲོིད་འིཁོར་འིདས་ཀུན་ཁྱེབ་ཕྱོག་རྒྱ་ཆེེ། །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་

བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །ཕྱོི་ནངོ་རིག་གནས་མདོ་སྔགས་གཞུངོ་བརྒྱའིི་

གནད། །འིཆེད་རྩོོད་རྩོོམ་པས་ཐུབ་བསྟོན་སྐྱེོངོ་མཁས་པ། །ལྷ་རིགས་འིཁོན་སྟོོན་

བརྩོ་ེཆེེན་ས་སྐྱེ་པ། །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །གསུངོ་

ངོག་སྙིན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞི་ལྡན་གྱིི། །རྒྱུ་ལམ་འིབྲེས་བུའིི་ཉམས་ལེན་ཆེེས་ཟབ་

གནད། །རྣལ་འིབྱོར་དབངོ་ཕྱུག་ཁྱེད་ཆེོས་གདམས་པའི་ིསྲོོལ། །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་

བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །ཟབ་མ་ོདབུ་མའི་ིལྟོ་དངོ་ཉེར་འིབྲེེལ་བའིི། །གསངོ་

ཆེེན་རྡོ་ོརྗོ་ེཐེག་པའི་ིརིམ་གཉིས་ལམ། །ཟབ་གསལ་སྤེལ་མཁས་བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའི་ི

བསྟོན། །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །སྡེ་ེསྣོད་གསུམ་དངོ་

རྒྱུད་སྡེ་ེབཞ་ིཡོ་ིདོན། །ཡོོངོས་རྫོོགས་ལམ་གྱི་ིངོ་ོབ་ོག་ོརིམ་རྣམས། །མ་ནོར་ཉམས་

སུ་ལེན་པའི་ིལུགས་བཟངོ་མཆེོག །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་

ཅིག །མད་ོརྒྱུད་གཞན་དངོ་བཤེད་སྲོོལ་མ་ིམཚུངོས་པའིི། །ཕྱོ་ིནངོ་གཞན་གསུམ་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སྨད་ཆོ།

 156  

དུས་ཀྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོཡོ།ི །ལུངོ་རྟེགོས་བཀའི་བབས་བུ་ཇོ་ོལུགས་ཟུངོ་ག ི།གངོས་ལྗོོངོས་

རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་བཤེད་པའིི་ཀ་ཆེེན་རྣམ་བཅུ་

དངོ༌། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤེངིོ་རྟེ་སྤྱོ་ིདངོ་ཞ་ིབྱེད་སགོས། །མད་ོསྔགས་ཟུངོ་འིབྲེེལ་མན་ངོག་

དུ་མས་ཕྱུག །གངོས་ལྗོོངོས་རྒྱལ་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །བསྟོན་འིཛིིན་

ཞབས་བརྟེན་ཐུགས་མཐུན་དགེ་འིདུན་རྣམས། །བསྟོན་པ་འིཁོར་ལ་ོགསུམ་གྱིིས་

སྐྱེོངོ་བ་དངོ༌། །བསྟོན་ལ་དད་པའི་ིསྐྱེེས་བུས་ས་སྟོེངོ་ཁྱེབ། །རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟོན་

ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །འིཇོིག་རྟེེན་ཀུན་ཏུ་དམག་འིཁྲུག་མུ་གེ་དངོ༌། །གདུག་

རྩུབ་བསམ་སྦྱོོར་མིངོ་ཡོངོ་མ་ིགྲོགས་ཤེིངོ༌། །ཡོིད་ཅན་བྱམས་ལྡན་སྣོད་བཅུད་དག་ེ

མཚན་འིཕེལ། །བད་ེདགའི་རྒྱ་མཚོས་ཕྱོོགས་ཀུན་ཁྱེབ་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀྱིངོ་དེངོ་

ནས་ཡོོངོས་རྫོོགས་བསྟོན་པའི་ིལམ། །རྒྱ་ཆེེན་སེམས་བསྐྱེེད་ཟབ་མ་ོལྟོ་བ་ལ། །ཐོས་

བསམ་སྒོོམ་པས་གཅིག་ཏུ་བརྩོོན་པ་ཡོིས། །འིཕྲེལ་ཡུན་གཏན་བདེའིི་ས་ལ་མྱུར་

རེག་ཤེོག །ནམ་མཁའིི་མཐས་གཏུགས་གྱུར་པའིི་སེམས་ཅན་ཕྱོིར། །ཐུབ་དབངོ་

རྒྱལ་སྲོས་ཡོིད་འིོངོ་སྤྱོོད་པ་ལ། །ཞུམ་དངོ་ངོན་ཞེན་ལེ་ལོ་མེད་པ་དངོ༌། །ཡོིད་

ཆེེས་འིདུན་པའི་ིསྤྲི་ོདགས་འིཇུག་པར་ཤེོག །བདག་ག་ིལུས་དངོ་ལོངོས་སྤྱོོད་དག་ེབ་

རྣམས། །མ་རྣམས་བད་ེབའི་ིརྒྱུ་རུ་འིགྱུར་བ་དངོ༌། །ད་ེདག་ཀུན་གྱི་ིསྡུག་ཀུན་གངོ་

མཆེསི་པ། །ད་ེཀུན་བདག་ལ་ཡོོངོས་སུ་སྨོནི་པར་ཤེགོ །བདག་ན་ིམཐངོོ་ཐསོ་དྲེན་དངོ་

མོས་བྱེད་པ། །ཀུན་ཀྱིངོ་བད་ེདགའི་ིདཔལ་ལ་སྤྱོོད་པ་དངོ༌། །སྨོོད་དངོ་རྡོེག་འིཚོག་

མ་ིསྙིན་སྒྲིགོ་བྱདེ་པའིངོ༌། །ཐམས་ཅད་བྱངོ་ཆུབ་ལམ་གྱི་ིསྐོལ་ལྡན་ཤེགོ །མདརོ་ན་ཇོ་ི

སྲོདི་ནམ་མཁའི་གནས་པ་དངོ༌། །འིགྲོ་ོབའི་ིསྡུག་བསྔལ་གནས་པ་ད་ེསྲོདི་དུ། །བདག་
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ཀྱིངོ་གནས་ཏ་ེདངོསོ་དངོ་བརྒྱུད་པ་ཡོསི། །ཕན་བདའེི་ིབྱདེ་པ་ོཉདི་དུ་འིགྱུར་བར་ཤེགོ །

ཅེས་པ་འིད་ིཡོངོ་ཚད་མེད་ཐུགས་རྗོེའི་ིབདག་ཉིད་ཇོ་ིལྟོ་ཇོ་ིསྙིེད་ཀྱི་ིཆེོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟོ་བུར་གཟིགས་

ནས་འིཕྲེིན་ལས་ནམ་མཁའི་ཇོི་སྲོིད་བར་ཀུན་ནས་འིཕྲེོ་ཞིངོ་འིཇུག་པའིི་སྟོོན་པ་སངོས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་

འིདས་ཀྱི་ིབསྟོན་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ེཆུངོ་སྔགས་དངོ་བཅས་པ་ཡོོངོས་སུ་རྫོོགས་པ། ཆེོས་ལྡན་གངོས་ཅན་པའི་ི

གཅེས་ནོར་དུ་གྱུར་པ་འིདི་ལ། དུས་སྔ་ཕྱོིར་རྒྱལ་བའིི་དམ་ཆེོས་འིཛིིན་པའིི་སྨོོན་ལམ་གྱིི་མཐུ་གྲུབ་པའིི་

བསྟོན་འིཛིིན་སྐྱེེས་ཆེནེ་དམ་པ་རངོ་རངོ་ག་ིབསྟོན་པ་འིཛིིན་སྐྱེོངོ་སྤལེ་སྟོངོས་བཞེད་རྒྱུན་མ་ིའིདྲེ་བའི་ིམིངོ་བརྡོ་

སོ་སོར་ཆེགས་པའིི་གངོས་ལྗོོངོས་རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟོན་རིན་པོ་ཆེེ་འིདི་ཉིད་དུས་ཀྱིི་མཐར་ཡོངོ་སྤྱོི་སྒོོས་

གདུལ་བྱའི་ིབསོད་ནམས་ཀྱི་ིདཔལ་དུ་ཉམས་པ་མེད་པར་དར་འིཕེལ་ཡུན་གནས་ཡོོངོ་བའི་ིགསོལ་འིདེབས་

སྨོནོ་ལམ་འིད་ིའིདྲེ་ཞགི་བྱུངོ་ན་སྙིམ་པ་སྔར་ནས་ཡོདོ་མུས་ཐགོ ཕ་དམ་པའི་ིསྐྱེ་ེཕྲེེངོ་བར་འིབྲེགོ་ཆུ་བཟངོ་རནི་

པ་ོཆེ་ེའིཕྲེིན་ལས་རྒྱ་མཚ་ོདངོ༌། དད་ལྡན་དོན་གཉེར་ཅན་འིགས་བསྐུལ་མ་བྱུངོ་བ་དངོ༌། ལྷག་པར་སྔ་འིགྱུར་

བསྟོན་པའི་ིགསལ་བྱེད་རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟོན་ལ་ཐུགས་བརྩོོན་ཉམས་བཞེས་མཛིད་ཅིངོ༌། བློ་ཆེེན་དགོངོས་

པ་རབ་གསལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ིསྨོན་འིདུལ་གྱི་ིསྡེོམ་རྒྱུན་འིཛིིན་སྐྱེོངོ་སྤེལ་བའི་ིའིདུལ་འིཛིིན་ཆེེན་པ་ོརྫོ་རོངོ་

ཞྭ་དེའུ་འིཁྲུལ་ཞིག་ངོག་དབངོ་ཆེོས་ཀྱི་ིབློ་ོགྲོོས་རིན་པ་ོཆེེའི་ིཞལ་སྔ་ནས་བསྐུལ་མ་མཛིད་པ་ལྟོར། སྟོོན་པའི་ི

ཆེོས་ཚུལ་ལ་ཤེེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་ཅིངོ༌། རིས་མེད་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པར་དག་སྣངོ་མོས་གུས་ཐོབ་སྟོ་ེཐོས་

བསམ་སྒོོམ་པའི་ིབརྩོོན་པ་ལྷུར་ལེན་པ་ཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསྦྱོོངོ་བསྟོན་འིཛིིན་རྒྱ་མཚོས། ཡོོངོས་གྲོགས་སྟོོན་པ་མྱོ་

ངོན་འིདས་ལ་ོ༢༥༤༣ བོད་རྒྱལ་ལ་ོ༢༡༢༦ རབ་བྱུངོ་བཅུ་བདུན་པའི་ིས་ཡོོས་ཟློ་༡ ཚེས་༡ ཕྱོ་ིལ་ོ༡༩༩༩ 

ཟློ་༢ ཚེས་༢༨ ཉིན་འིཕགས་ཡུལ་ཧོ་ིམ་ཅལ་མངོའི་སྡེ་ེཀངོ་ར་རྫོོངོ་ཁོངོས་ཐེག་ཆེེན་ཆེོས་གླེིངོ་དུ་བྲེིས་པ་

ད་ེད་ེབཞནི་དུ་འིགྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་སྲོས་དངོ་བཅས་པས་བྱནི་གྱིསི་བརླབ་ཏུ་གསལོ། །དག་ེལགེས་འིཕེལ།། །།
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༄༅། །ལམ་རམི་སྨོནོ་ལམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །དེར་ན་ིརིངོ་དུ་འིབད་ལས་ཚོགས་གཉིས་ནི། །མཁའི་ལྟོར་ཡོངོས་པ་

གངོ་ཞགི་བསགས་པ་དསེ། །བློ་ིམགི་མ་རགི་གསི་ལྡངོོ་འིགྲོ་ོབ་ཀུན། །རྣམ་འིདྲེནེ་རྒྱལ་

བའི་ིདབངོ་པོར་བདག་གྱུར་ཅིག །དེར་མ་སོན་པའི་ིཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་ཡོངོ༌། །འིཇོམ་

པའི་ིདབྱངོས་ཀྱིིས་བརྩོ་ེབས་རྗོེས་བཟུངོ་སྟོེ། །བསྟོན་པའི་ིརིམ་པ་ཀུན་ཚངོ་ལམ་གྱི་ི

མཆེོག །རྙིེད་ནས་སྒྲུབ་པས་རྒྱལ་རྣམས་མཉེས་བྱེད་ཤེོག །རངོ་གིས་ཇོི་བཞིན་

རྟེོགས་པའིི་ལམ་གྱིི་གནད། །ཤུགས་དྲེག་བརྩོེ་བས་དྲེངོས་པའིི་ཐབས་མཁས་

ཀྱིིས། །འིགྲོ་ོབའི་ིཡོིད་ཀྱི་ིམུན་པ་བསལ་བྱས་ནས། །རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པ་ཡུན་རིངོ་

འིཛིིན་གྱུར་ཅིག །བསྟོན་པ་རིན་ཆེེན་མཆེོག་གིས་མ་ཁྱེབ་པའིམ། །ཁྱེབ་ཀྱིངོ་ཉམས་

པར་གྱུར་པའིི་ཕྱོོགས་དེར་ནི། །སྙིིངོ་རྗོེ་ཆེེན་པོས་ཡོིད་རབ་བསྐྱེོད་པ་ཡོིས། །ཕན་

བདའེི་ིགཏརེ་ད་ེགསལ་བར་བྱདེ་པ་ཤེགོ །སྲོས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ིརྨད་བྱུངོ་འིཕྲེནི་ལས་

ལས། །ལགེས་གྲུབ་བྱངོ་ཆུབ་ལམ་གྱི་ིརམི་པས་ཀྱིངོ༌། །ཐར་འིདདོ་རྣམས་ཀྱི་ིཡོདི་ལ་

དཔལ་སྟོེར་ཞིངོ༌། །རྒྱལ་བའི་ིམཛིད་པ་རིངོ་དུ་སྐྱེོངོ་གྱུར་ཅིག །ལམ་བཟའི་བསྒྲིིག་

པའི་ིམཐུན་རྐྱོེན་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིངོ༌། །འིགལ་རྐྱོེན་སེལ་བྱེད་མ་ིདངོ་མ་ིམིན་ཀུན། །ཚ་ེ

རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་ཡོི། །རྣམ་དག་ལམ་དངོ་འིབྲེལ་བར་མ་གྱུར་

ཅགི །གངོ་ཚ་ེཐགེ་པ་མཆེགོ་ལ་ཆེསོ་སྤྱོདོ་བཅུས། །ཚུལ་བཞནི་བསྒྲུབ་ལ་བརྩོནོ་པ་ད་ེ

ཡོ་ིཚ།ེ །མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིསི་རྟེག་ཏུ་གྲོགོས་བྱདེ་ཅངིོ༌། །བཀྲོ་ཤེསི་རྒྱ་མཚསོ་ཕྱོགོས་

ཀུན་ཁྱེབ་གྱུར་ཅགི ། །།ཅསེ་པ་འིད་ིན་ིརྗོ་ེཙངོོ་ཁ་པ་ཆེནེ་པསོ་མཛིད་པའི།ོ །
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 ༄༅། །དཀནོ་མཆེགོ་བདནེ་སྟོབོས་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །དཀོན་མཆེོག་གསུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །རྩོ་བརྒྱུད་བློ་མས་བྱིན་

བརླབས་དངོ༌། །ཡོ་ིདམ་ལྷ་ཡོིས་དངོོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསྟོན་སྲུངོ་རྒྱ་མཚོས་འིཕྲེིན་

ལས་སྒྲུབས། །རྒྱལ་བསྟོན་ཆེབ་སྲོིད་དཀར་འིཇོམ་གནས། །སྔོན་རབས་དམ་

པའི་ིལུགས་བཟངོ་ཁྲིམས། །ཕན་བདེའི་ིགཞ་ིསྒོ་ོལེགས་གནས་པའིི། །བདག་སོགས་

བསམ་དོན་མྱུར་འིགྲུབ་ཤེོག །རིན་ཆེེན་གསུམ་གྱི་ིབདེན་མཐུ་དངོ༌། །ལས་འིབྲེས་

བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་ཅིངོ༌། །ཆེོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་ིམཐུ་སྟོོབས་ཀྱིིས། །བཞེད་རྒུ་འིབད་

མདེ་འིགྲུབ་གྱུར་ཅིག །དཀནོ་མཆེོག་གསུམ་གྱི་ིབདནེ་པ་དངོ༌། སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིབྱིན་གྱིིས་བརླབས་དངོ་ཚོགས་གཉིས་ཡོོངོས་སུ་

རྫོོགས་པའི་ིམངོའི་ཐངོ་ཆེེན་པ་ོདངོ་ཆེོས་ཀྱི་ིདབྱིངོས་རྣམ་པར་དག་ཅིངོ་བསམ་གྱིིས་

མི་ཁྱེབ་པའིི་བདེན་པའིི་སྟོོབས་ཀྱིིས་ཇོི་ལྟོར་སྨོོན་པའིི་གནས་རྣམས་དེ་དེ་བཞིན་

དུ་འིགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྨད་བྱུངོ་སྲོས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ིབྱིན་རླབས་དངོ༌། །རྟེེན་

འིབྲེེལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ིབདེན་པ་དངོ༌། །བདག་ག་ིལྷག་བསམ་དག་པའི་ིམཐུ་སྟོོབས་

ཀྱིསི། །རྣམ་དག་སྨོནོ་པའི་ིདནོ་ཀུན་མྱུར་འིགྲུབ་ཤེགོ ། །།

ཅེས་པ་འིད་ིན་ིཞབས་བཅར་དྲུངོ་རིགས་སེར་སྐྱེ་མགྲོིན་ཅིག་ནས་ཞུས་ངོོར་༸རྒྱལ་དབངོ་ཐུབ་བསྟོན་

རྒྱ་མཚསོ་རྡོརོ་གླེིངོ་དུ་སྩལ་བ་དག་ེལགེས་འིཕལེ། །
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 ༄༅། །བདནེ་ཚགི་སྨོནོ་ལམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཚད་མེད་ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའིི་དཔལ་མངོའི་ཞིངོ༌། །ཉམ་ཆུངོ་འིགྲོོ་

ལ་བུ་གཅིག་ལྟོར་དགོངོས་པའིི། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེེགས་སྲོས་དངོ་སློབ་མར་

བཅས། །བདག་གི་བདེན་པའིི་སྨྲེ་ངོག་འིདི་དགོངོས་ཤེིག །སྲོིད་ཞིའིི་གདུངོ་སེལ་

ཡོོངོས་རྫོོགས་ཐུབ་པའིི་བསྟོན། །འིཛིམ་གླེིངོ་ཡོངོས་པའིི་ཕན་བདེའིི་དཔལ་དུ་

རྒྱས། །དེ་འིཛིིན་མཁས་དངོ་གྲུབ་པའིི་སྐྱེེས་བུ་རྣམས། །ཆེོས་སྤྱོོད་རྣམ་བཅུའིི་བྱ་

བ་འིཕེལ་བར་མཛིོད། །མ་ིབཟད་ལས་ངོན་དྲེག་པོས་ཡོོངོས་ནོན་པས། །བར་མེད་

དུཿཁས་མནར་བའིི་ཉམ་ཐག་འིགྲོོ། །བཟོད་དཀའི་ནད་མཚོན་མུ་གེའིི་འིཇོིགས་པ་

ཀུན། །ཞ་ིནས་བད་ེདགའི་རྒྱ་མཚརོ་དབུགས་དབྱུངོ་མཛིདོ། །ཁྱེད་པར་གངོས་ལྗོོངོས་

ཆེསོ་ལྡན་སྐྱེ་ེའིགྲོ་ོརྣམས། །ནག་ཕྱོགོས་ཀློ་ཀློའོི་ིདཔུངོ་གསི་བརྩོ་ེམདེ་དུ། །ངོན་དགུས་

འིཇོོམས་པའི་ིཁྲག་དངོ་མཆེ་ིམའི་ིརྒྱུན། །མྱུར་དུ་ཆེད་པའི་ིཐུགས་རྗོེའི་ིམཐུ་དཔུངོ་

བསྐྱེདེ། །ཉནོ་མངོོས་གདནོ་གྱིསི་སྨྱསོ་པའི་ིབརླངོ་སྤྱོདོ་ཀྱིསི། །རངོ་གཞན་གཉསི་ཕུངོ་

བགྱིིད་པའི་ིསྙིིངོ་རྗོེའི་ིཡུལ། །མ་ིབསྲུན་སྐྱེ་ེབོའི་ིཚོགས་རྣམས་བློངོ་དོར་མིག །ཡོོངོས་

ཐབོ་བྱམས་བརྩོསེ་མཛིའི་བའི་ིདཔལ་ལ་སྦྱོརོ། །རིངོ་ནས་སྙིངིོ་དུ་བརྣགས་པའི་ིའིདདོ་

པའི་ིདོན། །ཡོོངོས་རྫོགོས་བདོ་ལྗོོངོས་རངོ་དབངོ་གཙངོ་མའི་ིདཔལ། །ལྷུན་གྲུབ་ཆེསོ་

སྲོིད་ཟུངོ་འིབྲེེལ་དགའི་སྟོོན་ལ། །སྤྱོོད་པའི་ིསྐོལ་བཟངོ་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྩོལ། །བསྟོན་

དངོ་དེ་འིཛིིན་ཆེབ་སྲོིད་རངོ་རིགས་སླད། །གཅེས་པའིི་ལུས་སྲོོག་ལོངོས་སྤྱོོད་

ཡོོངོས་བཏངོ་སྟོེ། །དཀའི་བ་བརྒྱ་ཕྲེག་སྒྲུབ་པའིི་སྐྱེེ་བོ་རྣམས། །གྲུ་འིཛིིན་མགོན་

དེས་ཐུགས་རྗོེས་སྐྱེོངོ་བར་མཛིོད། །མདོར་ན་མགོན་པ་ོསྤྱོན་རས་གཟིགས་དབངོ་
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གསི། །སྲོས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ིསྤྱོན་སྔར་གངོས་ཅན་ཞངིོ༌། །ཡོངོོས་བཟུངོ་རྒྱ་ཆེནེ་སྨོནོ་

ལམ་གངོ་མཛིད་པའིི། །འིབྲེས་བཟངོ་དེངོ་འིདིར་མྱུར་དུ་འིཆེར་བར་གསོལ། །སྣངོ་

སྟོོངོ་ཆེོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་ིརྟེེན་འིབྲེེལ་དངོ༌། །མཆེོག་གསུམ་ཐུགས་རྗོེའི་ིམཐུ་དངོ་བདེན་

ཚིག་སྟོོབས། །ལས་འིབྲེས་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུས་བདག་ཅག་གི །བདེན་པའི་ིསྨོོན་

ལམ་གགེས་མདེ་མྱུར་འིགྲུབ་ཤེགོ ། །།

ཅེས་པ་འིད་ིན་ིཔད་དཀར་འིཆེངོ་བའི་ིསྐྱེ་ེམིངོ་འིཛིིན་པ་ཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསྦྱོོངོ་ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་

འིཛིནི་རྒྱ་མཚསོ་སྦྱོར་བའི།ོ །

 ༄༅། །མ་རྨད་བསདོ་ནམས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཀཻྱི། མ་རྨད་བསོད་ནམས་མཐུ་དངོ་སྨོོན་ལམ་གྱིིས། །ཕྱོག་པདྨོའི་ི

གདུལ་ཞིངོ་བསིལ་ལྡན་ལྗོོངོས། །མཐའི་དབུས་ཡུལ་ཁམས་སྐྱེོངོ་ཕྱོིར་དེ་དངོ་

དརེ། །གནས་ཤེངིོ་རྒྱུ་བའི་ིཡུལ་ལྷ་གཞ་ིབདག་དངོ༌། ཁྱེད་པར་ཚ་ེརངིོ་མཆེདེ་ལྔ་བསྟོན་

མའི་ིཚོགས། །སྲོིད་པའི་ིལྷ་དགུ་རྗོ་ེཡོ་ིམགུར་ལྷ་སོགས། །བོད་སྐྱེོངོ་ལྷ་སྲུངོ་གཉན་པ་ོ

མཆེེད་འིཁོར་རྣམས། །གདུངོ་བས་འིབོད་ད་ོའིདིར་བྱོན་མགྲོོན་དུ་བཞུགས། །རྫོས་

སྔགས་ཏིངོ་འིཛིིན་རོལ་པ་ལས་བྱུངོ་བའི།ི །དཀར་གསུམ་མངོར་གསུམ་ཕྱོ་ེམར་ཆེངོ་

ཕུད་སགོས། །ཡོདི་འིངོོ་བཟའི་བཅའི་ིབྱ་ེབྲེག་དུ་མ་དངོ༌། །རནི་ཆེནེ་དར་ཟབ་ག་ོམཚནོ་

སྤྱོན་གཟིགས་ཚོགས། །མ་ིགཙངོ་ཉེས་ཀུན་སེལ་བའི་ིབསངོས་མཆེོད་དངོ༌། །སྙིིངོ་

ནས་མཛིའི་ཞིངོ་དབུ་འིཕངོ་མཐོར་བཏེག་སྟོེ། །གསོལ་ལ་ོམཆེོད་ད་ོདམ་སྐོོངོ་དགྱིེས་
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མཛིོད་ལ། །བག་མེད་ལེ་ལོས་ནོངོས་པ་ཅི་མཆེིས་བཤེགས། །ཡོངོ་དག་ལྟོ་དངོ་

གཞན་ཕན་བྱངོ་ཆུབ་སེམས། །ཐུབ་པའི་ིབཀའི་ལུངོ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ིམཐུས། །སྙིིངོ་

རྗོེའི་ིཡུལ་གྱུར་ནག་ཕྱོོགས་སྡེེར་གཏོགས་ཀུན། །སྡེངོ་དངོ་གདུག་པའི་ིབློ་ོངོན་རབ་

ཞི་ནས། །བློངོ་དོར་འིབྱེད་པའིི་བློ་ོམིག་མྱུར་ཐོབ་ཅིངོ༌། །དུས་ཀྱིི་རྒུད་པའིི་མུན་པ་

ཡོོངོས་སངོས་ཏེ། །ཆེོས་སྲོིད་རངོ་དབངོ་གཙངོ་མའི་ིསྣངོ་བའི་ིདཔལ། །འིཆེར་བར་

ངོསེ་ས་ོདམ་ལྡན་སྙིིངོ་མ་ཞུམ། །སྔནོ་ཚ་ེསླབོ་དཔནོ་མཚ་ོསྐྱེསེ་རྡོ་ོརྗོ་ེདངོ༌། །རྒྱལ་བློནོ་

སེམས་དཔའི་དུ་མས་བཀའི་བསྒོོས་ཤེིངོ༌། །ད་ལྟོ་རིག་འིཛིིན་རྣལ་འིབྱོར་བདག་ཅག་

གིས། །གདུངོ་ཤུགས་དྲེག་པོས་མཆེོད་ཅིངོ་ཉེར་བསྐུལ་ན། །རངོ་རངོ་མཐུ་སྟོོབས་

ནུས་པའི་ིདཔུངོ་བསྐྱེེད་ད།ེ །རངོ་ཡུལ་གངོས་ཅན་ཞིངོ་དུ་བད་ེསྐྱེིད་དཔལ། །མྱུར་དུ་

བཞད་པའི་ིརྣམ་བཞའིི་ིའིཕྲེནི་ལས་ཀུན། །མ་ཐགོས་ད་ལྟོ་ཉདི་དུ་སྒྲུབས་ཤེགི་ཀྱི།ེ །ལྷག་

པར་གངོས་ཅན་མགོན་པོ་དངོ༌། །བསྟོན་འིཛིིན་དམ་པའིི་སྐུ་ཚེ་སྲོིངོས། །མཁའི་

མཉམ་བསྟོན་འིགྲོའོི་ིབད་ེསྐྱེདི་སྤེལ། །བཞདེ་དནོ་ལྷུན་གྱིིས་འིགྲུབ་པར་མཛིདོ།། །།

ཅེས་པ་འིད་ིན་ིཔད་དཀར་འིཆེངོ་བའི་ིསྐྱེ་ེམིངོ་འིཛིིན་པ་ཤྭཀྱིའི་ིདག་ེསྦྱོོངོ་ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་

འིཛིནི་རྒྱ་མཚསོ་སྦྱོར་བའི ོ། །

 ༄༅། །བསྟོན་འིབར་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །སངོས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་གཙུག་ཏོར་ཐམས་ཅད་སྐྱེོབ། །འིཁོར་བ་

འིཇོིག་དངོ་གསེར་ཐུབ་འིོད་སྲུངོ་དངོ༌། །ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་གཽཏམ་ལྷ་ཡོ་ིལྷ། །སངོས་རྒྱས་
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དཔའི་བ་ོབདུན་ལ་ཕྱོག་འིཚལ་ལོ། །སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན། །དཀའི་

བ་གངོ་ཞིག་སྤྱོད་གྱུར་དངོ༌། །བདག་ག་ིབད་ེབ་བཏངོ་བ་ཡོིས། །བསྟོན་པ་ཡུན་རིངོ་

འིབར་གྱུར་ཅིག །ངོས་སྔོན་ནད་པའིི་ཆེེད་དག་ཏུ། །རངོ་གི་འིཚོ་བ་ཡོོངོས་བཏངོ་

བས། །སེམས་ཅན་ཕོངོས་པ་བསྐྱེབ་པའིི་ཕྱོིར། །ཡུན་རིངོ་བསྟོན་པ་འིབར་གྱུར་

ཅིག །བུ་དངོ་བུ་མ་ོཆུངོ་མ་དངོ༌། །ནོར་དངོ་གླེངོ་ཆེེན་ཤེིངོ་རྟེ་དངོ༌། །རིན་ཆེེན་བྱངོ་

ཆུབ་ཕྱོིར་བཏངོ་བས། །བསྟོན་པ་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །བདག་གིས་སངོས་

རྒྱས་རངོ་སངོས་རྒྱས། །ཉན་ཐོས་ཕ་དངོ་མ་དངོ་ནི། །དྲེངོ་སྲོོངོ་དག་ལ་མཆེོད་བྱས་

པས། །བསྟོན་པ་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །བསྐོལ་པ་བྱ་ེབ་དུ་མར་བདག །སྡུག་

བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོོངོ་གྱུར་ཅིངོ༌། །བྱངོ་ཆུབ་དོན་དུ་ཐོས་བཙལ་བས། །བསྟོན་པ་

ཡུན་རངིོ་འིབར་གྱུར་ཅགི །བདག་གསི་ཚུལ་ཁྲམིས་བརྟུལ་ཞུགས་དངོ༌། །དཀའི་ཐུབ་

ཡུན་རིངོ་བསྟོནེ་བྱས་ཤེངིོ༌། །ཕྱོགོས་བཅུའི་ིསངོས་རྒྱས་ངོས་མཆེདོ་པས། །བསྟོན་པ་

ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅིག །བདག་སྔོན་བརྩོོན་འིགྲུས་དངོ་ལྡན་པས། །རྟེག་ཏུ་བརྟེན་

ཅངིོ་ཕ་རལོ་གནནོ། །སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲིལ་དནོ་དུ། །བདག་བསྟོན་ཡུན་རིངོ་

འིབར་གྱུར་ཅིག །བཟོད་བརྟུལ་རྟེག་ཏུ་བསྟོེན་བྱས་ཤེིངོ༌། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངོས་

སྙིིགས་མ་ཡོི། །སེམས་ཅད་ངོན་བཟོད་བྱས་གྱུར་པས། །བསྟོན་པ་ཡུན་རིངོ་འིབར་

གྱུར་ཅིག །བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་གཟུགས་མེད་དངོ༌། །ཏིངོ་འིཛིིན་གངོ་གཱའི་ིབྱ་ེསྙིེད་

པ། །བསྒོམོས་པས་ད་ེམཐུས་བདག་ག་ིན།ི །བསྟོན་པ་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅགི །ཡོ་ེ

ཤེེས་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན། །དཀའི་ཐུབ་ནགས་དག་བསྟོེན་བྱས་ཤེིངོ༌། །བསྟོན་

བཅོས་དུ་མ་ཉེར་བསྟོན་པས། །བདག་ག་ིབསྟོན་པ་འིབར་གྱུར་ཅིག །བརྩོ་ེབའི་ིརྒྱུ་
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ཡོིས་ཤེ་ཁྲག་དངོ༌། །འིཚ་ོབ་ཡོོངོས་སུ་བཏངོ་གྱུར་ཅིངོ༌། །ཡོན་ལག་ཉིངོ་ལག་བཏངོ་

བ་ཡོིས། །ཆེོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འིཕེལ་གྱུར་ཅིག །བདག་སྔོན་སྡེིག་པའིི་སེམས་

ཅན་རྣམས། །བྱམས་པས་གསལ་བར་སྨོིན་བྱས་ཤེིངོ༌། །ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རབ་

བཀོད་པས། །ཆེོས་ཀྱི་ིམཆེོད་སྦྱོིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བདག་སྔོན་ཐབས་ཤེེས་གྱུར་པ་

ན། །སམེས་ཅན་ལྟོ་ངོན་ལས་བསྒྲིལ་ཅིངོ༌། །ཡོངོ་དག་ལྟོ་ལ་བཀདོ་བྱས་པས། །ཆེསོ་

ནི་རྣམ་པར་འིཕེལ་གྱུར་ཅིག །བདག་གིས་སེམས་ཅན་བསྡུ་དངོོས་བཞིས། །ཉོན་

མོངོས་མ་ེལས་ཐར་བྱས་ཤེིངོ༌། །བདག་གིས་འིཕེལ་སྡེིག་ཕམ་བྱས་པས། །བདག་

འིཁརོ་ཡུན་རངིོ་གནས་གྱུར་ཅགི །བདག་གསི་མུ་སྟོགེས་ཅན་གཞན་དག །ལྟོ་བའི་ིཆུ་

ལས་བསྒྲིལ་བྱས་ཏ།ེ །ཡོངོ་དག་ལྟོ་ལ་བཀོད་གྱུར་པས། །བདག་འིཁོར་རྟེག་ཏུ་གུས་

གྱུར་ཅགི །ཡུན་རིངོ་བསྟོན་པ་འིབར་གྱུར་ཅགི །

ཅསེ་པ་འིད་ིན་ིམད་ོལས་བཞསེ་པ་ཇོ་ོབའོི་ིམད་ོཀུན་ལས་བཏུས་པར་གསལ། 

ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོངོ་ཁ་པའིི། །ཆེོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འིཕེལ་བ་ལ། །གེགས་ཀྱི་ི

མཚན་མ་ཞ་ིབ་དངོ༌། །མཐུན་རྐྱོེན་མ་ལུས་ཚངོ་བར་ཤེོག ། བདག་དངོ་གཞན་གྱི་ི

དུས་གསུམ་དངོ༌། །འིབྲེེལ་བའིི་ཚོགས་གཉིས་ལ་བརྟེེན་ནས། །རྒྱལ་བ་བློོ་བཟངོ་

གྲོགས་པ་ཡོ།ི །བསྟོན་པ་ཡུན་རིངོ་འིབར་གྱུར་ཅགི །

ཅསེ་འིད་ིན་ིཔཎ་ཆེནེ་བསདོ་ནམས་གྲོགས་པ་རྣམ་དཔྱདོ་མཆེགོ་ག་ིསྡེསེ་སྦྱོར་བའི།ོ །

ཁྱེད་པར་མཁས་མངོ་བརྒྱ་ཕྲེག་འིདུ་བའིི་གནས། །བྱེས་པ་གྲྭ་ཚངོ་དཔོན་

སློབ་འིཁོར་བཅས་ལ། །སྡེངོ་དགྲོའིི་བསམ་སྦྱོོར་ངོན་པ་ཞི་བ་དངོ༌། །འིཆེད་རྩོོད་

རྩོོམ་ལ་ནམ་ཡོངོ་གཡོེལ་མེད་ཤེོག །ཤེིངོ་རྟེ་ཆེེན་གཉིས་དབྱིག་གཉེན་ཡོོན་ཤཱཀ་

གི །གཞུངོ་ལུགས་སློབ་པའིི་རིམ་པ་གྲྭ་ཚངོ་བྱེས། །སྡེེ་འིདི་དབྱར་གྱིི་མཚོ་ལྟོར་
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རབ་འིཕེལ་ཞིངོ༌། །མཁས་པའིི་བྱ་བ་རྣམ་གསུམ་རྒྱས་པར་ཤེོག །ཁྲིམས་ལྡན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འིདུས་པའིི་སྡེེར། །བཀའི་དངོ་བསྟོན་བཅོས་ཟབ་དངོ་རྒྱ་ཆེེ་

བར། །འིཆེད་རྩོོད་རྩོོམ་སོགས་ཡོར་ངོོའི་ིཟློ་བ་བཞིན། །གོངོ་ནས་གོངོ་འིཕེལ་ཐུབ་

བསྟོན་རབ་རྒྱས་ཤེོག །ཕན་བདེའི་ིའིབྱུངོ་གནས་བསྟོན་པ་དར་ཞིངོ་རྒྱས། །བསྟོན་

འིཛིིན་སྐྱེེས་བུ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁམས་བཟངོ་། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བད་ེསྐྱེིད་འིབྱུངོ་བའི་ི

གནས། །སངོས་རྒྱས་བསྟོན་པ་རྟེག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །རྟེག་ཏུ་ཕན་བདེའི་ིདཔལ་

ལ་དབངོ་འིབྱོར་ཞིངོ་། །རིན་ཆེེན་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་ཀྱིིས་རྒྱུད་སྦྱོངོས་ཏེ། །བཤེད་

སྒྲུབ་གཉིས་ཀྱིིས་བསྟོན་པ་འིཛིིན་པ་ལ། །རྒྱལ་བ་ཙོངོ་ཁ་པ་དངོ་མཚུངོས་པར་

ཤེོག །སྡེ་ེསྣོད་གསུམ་དངོ་རྒྱུད་སྡེ་ེརྣམ་པ་བཞི། །གདམས་པའི་ིམཆེོག་ཏུ་གཟིགས་

པའི་ིབཤེད་སྒྲུབ་ཀྱིིས། །ཐུབ་བསྟོན་ཕྱོོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་མཛིད་པའི།ི །བློ་ོབཟངོ་

གྲོགས་པའི་ིདཔལ་གྱི་ིབཀྲོ་ཤེིས་ཤེོག །སྡེ་ེའིདིར་བྱིན་རླབས་དཔལ་འིབྱོར་མ་ིཉམས་

ཤེངིོ་། །བསམ་སྦྱོརོ་ངོན་པའི་ིགདུག་རྩུབ་ཞ་ིབ་དངོ་། །བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་བསྟོན་

པའི་ིཁུར་འིཛིིན་པའིི། །དག་ེའིདུན་ཚོགས་ཀྱིིས་གངོ་བའི་ིབཀྲོ་ཤེིས་ཤེོག །མ་ིའིགྱུར་

ལྷུན་པ་ོསྐུ་ཡོ་ིབཀྲོ་ཤེིས་ཤེོག །ཡོན་ལག་དྲུག་ཅུ་གསུངོ་ག་ིབཀྲོ་ཤེིས་ཤེོག །མཐའི་

བྲེལ་དྲེི་མེད་ཐུགས་ཀྱིི་བཀྲོ་ཤེིས་ཤེོག །རྒྱལ་བའིི་སྐུ་གསུངོ་ཐུགས་ཀྱིི་བཀྲོ་ཤེིས་

ཤེོག །རྒྱལ་མཚན་རྩོ་ེམ་ོདབངོ་ག་ིརྒྱལ་པ་ོདངོ་། །བློ་མ་ལྷ་ཡོ་ིགཙུག་ག་ིརྒྱན་གྱུར་

པས། །སྒྲུབ་པ་པ་ོལ་དངོོས་གྲུབ་མཆེོག་སྩོལ་བའི།ི །དཔལ་ལྡན་བློ་མ་རྣམས་ཀྱི་ིབཀྲོ་

ཤེསི་ཤེགོ །སྣངོ་མཐའི་ིམགནོ་པའོི་ིཐུགས་ཀྱི་ིཀློངོོ་ཡོངོས་ནས། །མ་ིམནི་འིབྱུངོ་པའོི་ིཆེ་ོ

འིཕྲུལ་གཞམོ་པའི་ིཕྱོརི། །གར་དགུའི་ིཉམས་ལྡན་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་བཞངེོས་པ། །རྟེ་མགྲོནི་
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ལྷ་ཚགོས་རྣམས་ཀྱི་ིབཀྲོ་ཤེསི་ཤེགོ །

མ་ཆེགས་ཐོགས་མེད་འིཁོར་ལ་ོརིན་པ་ོཆེེ། །འིཁོར་ལ་ོརིན་ཆེེན་བཀྲོ་ཤེིས་དོན་

གྱི་ིལྷ། །འིཁོར་ལ་ོརིན་ཆེེན་བཀྲོ་ཤེིས་གངོ་ཡོིན་པ། །བཀྲོ་ཤེིས་དེས་ཀྱིངོ་དེངོ་འིདིར་

བད་ེལེགས་ཤེོག །བསམ་འིཕེལ་དོན་གྲུབ་ནོར་བུ་རིན་པ་ོཆེ།ེ །ནོར་བུ་རིན་ཆེེན་བཀྲོ་

ཤེིས་དོན་གྱི་ིལྷ། །ནོར་བུ་རིན་ཆེེན་བཀྲོ་ཤེིས་གངོ་ཡོིན་པ། །བཀྲོ་ཤེིས་དེས་ཀྱིངོ་དེངོ་

འིདིར་བད་ེལེགས་ཤེོག །ཐམས་ཅད་ཀུན་སྐྱེེད་བཙུན་མ་ོརིན་པ་ོཆེེ། །བཙུན་མ་ོརིན་

ཆེེན་བཀྲོ་ཤེིས་དོན་གྱི་ིལྷ། །བཙུན་མ་ོརིན་ཆེེན་བཀྲོ་ཤེིས་གངོ་ཡོིན་པ། །བཀྲོ་ཤེིས་

དསེ་ཀྱིངོ་དེངོ་འིདརི་བད་ེལེགས་ཤེགོ །ཀུན་ལ་དབངོ་བསྒྱུར་བློནོ་པ་ོརནི་པ་ོཆེ།ེ །བློནོ་

པ་ོརིན་ཆེེན་བཀྲོ་ཤེིས་དོན་གྱི་ིལྷ། །བློོན་པ་ོརིན་ཆེ་ེབཀྲོ་ཤེིས་གངོ་ཡོིན་པ། །བཀྲོ་ཤེིས་

དསེ་ཀྱིངོ་དེངོ་འིདརི་བད་ེལེགས་ཤེགོ །ཐགེ་ཆེནེ་སྟོབོས་ལྡན་གླེངོ་པ་ོརིན་པ་ོཆེ།ེ །གླེངོ་

པོ་རིན་ཆེེ་བཀྲོ་ཤེིས་དོན་གྱིི་ལྷ། །གླེངོ་པོ་རིན་ཆེེན་བཀྲོ་ཤེིས་གངོ་ཡོིན་པ། །བཀྲོ་

ཤེིས་དེས་ཀྱིངོ་དེངོ་འིདིར་བད་ེལེགས་ཤེོག །ཅངོ་ཤེེས་ཤུགས་ལྡན་རྟེ་མཆེོག་རིན་པ་ོ

ཆེ།ེ །རྟེ་མཆེགོ་རནི་ཆེནེ་བཀྲོ་ཤེསི་དནོ་གྱི་ིལྷ། །རྟེ་མཆེགོ་རནི་ཆེནེ་བཀྲོ་ཤེསི་གངོ་ཡོནི་

པ། །བཀྲོ་ཤེིས་དེས་ཀྱིངོ་དེངོ་འིདིར་བདེ་ལེགས་ཤེོག །ལོག་རྟེོག་དཔུངོ་འིཇོོམས་

དམག་དཔནོ་རིན་པ་ོཆེ།ེ །དམག་དཔནོ་རནི་ཆེནེ་བཀྲོ་ཤེསི་དནོ་གྱི་ིལྷ། །དམག་དཔནོ་

རནི་ཆེནེ་བཀྲོ་ཤེསི་གངོ་ཡོནི་པ། །བཀྲོ་ཤེསི་དསེ་ཀྱིངོ་དེངོ་འིདརི་བད་ེལེགས་ཤེགོ ། 

དབུས་ཀྱིི་ཕྱོོགས་ནས་བཀྲོ་ཤེིས་གངོ་ཡོིན་པ། །རྣམ་པར་སྣངོ་མཛིད་བཀྲོ་

ཤེིས་དོན་གྱི་ིལྷ། །རྣམ་པར་སྣངོ་མཛིད་བཀྲོ་ཤེིས་གངོ་ཡོིན་པ། །བཀྲོ་ཤེིས་དེས་ཀྱིངོ་

དེངོ་འིདིར་བདེ་ལེགས་ཤེོག །ཤེར་གྱིི་ཕྱོོགས་ནས་བཀྲོ་ཤེིས་གངོ་ཡོིན་པ། །རྡོོ་རྗོེ་
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སམེས་དཔའི་ིབཀྲོ་ཤེསི་དནོ་གྱི་ིལྷ། །རྡོ་ོརྗོ་ེསམེས་དཔའི་ིབཀྲོ་ཤེསི་གངོ་ཡོནི་པ། །བཀྲོ་

ཤེིས་དེས་ཀྱིངོ་དེངོ་འིདིར་བད་ེལེགས་ཤེོག །ལྷ་ོཡོ་ིཕྱོོགས་ནས་བཀྲོ་ཤེིས་གངོ་ཡོིན་

པ། །རིན་ཆེེན་འིབྱུངོ་ལྡན་བཀྲོ་ཤེིས་དོན་གྱི་ིལྷ། །རིན་ཆེེན་འིབྱུངོ་ལྡན་བཀྲོ་ཤེིས་གངོ་

ཡོིན་པ། །བཀྲོ་ཤེིས་དེས་ཀྱིངོ་དངེོ་འིདིར་བད་ེལེགས་ཤེོག །ནུབ་ཀྱི་ིཕྱོོགས་ནས་བཀྲོ་

ཤེསི་གངོ་ཡོནི་པ། །སྣངོ་བ་མཐའི་ཡོས་བཀྲོ་ཤེསི་དནོ་གྱི་ིལྷ། །སྣངོ་བ་མཐའི་ཡོས་བཀྲོ་

ཤེསི་གངོ་ཡོནི་པ། །བཀྲོ་ཤེསི་དསེ་ཀྱིངོ་དེངོ་འིདརི་བད་ེལེགས་ཤེགོ །བྱངོ་ག་ིཕྱོགོས་

ནས་བཀྲོ་ཤེསི་གངོ་ཡོནི་པ། །དནོ་ཡོདོ་གྲུབ་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསི་དནོ་གྱི་ིལྷ། །དནོ་ཡོདོ་གྲུབ་

པའི་ིབཀྲོ་ཤེསི་གངོ་ཡོནི་པ། །བཀྲོ་ཤེསི་དསེ་ཀྱིངོ་དེངོ་འིདརི་བད་ེལེགས་ཤེགོ ། བསླབ་

པ་གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨྲགི་འིཛིནི་པ་ཡོ།ི །འིདུས་པའི་ིཚགོས་ཀྱིསི་གནས་འིདརི་ཡོོངོས་

གངོ་ཞིངོ་། །རྟེག་ཏུ་བཤེད་སྒྲུབ་བྱ་བས་སྲོིད་མཐའི་ིབར། །ཐུབ་བསྟོན་ཕྱོོགས་བཅུར་

རྒྱས་པའི་ིབཀྲོ་ཤེསི་ཤེགོ ། །།
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 ༄༅། །སརེ་བྱསེ་མཁས་སྙིན་གྲྭ་ཚངོ་ག་ིཞལ་འིདནོ་ཆེསོ་སྤྱོདོ་ 

ཀྱི་ིརམི་པའི་ིརྩོ་ཚགི་ཐུན་མངོོ་མ་ཡོནི་པ་བཻཌཱུརྱ་སྔནོ་པའོི ི་ 

ཕྲེངེོ་བ་ཞསེ་བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཡོ། ཕྱོོགས་དུས་རྒྱལ་བའིི་ཡོན་ལག་དྲུག་ཅུའིི་

དབྱངོས། །ཡོདི་འིཕྲེགོ་ལངོ་ཚ་ོཅན་གྱི་ིལྷ་མའོི་ིཚུལ། །སྟོནོ་ཅངིོ་བཻཌཱུརྻ་སྔནོ་པའོི་ིའིཕངོ་

འིགྲོ་ོལས། །ལེགས་ཉེས་གསལ་མཛིད་མ་དེས་ཤེིས་པ་སྐྱེོངོས། །བློ་མ་སངོས་རྒྱས་

བྱངོ་སེམས་བསྟོོད་ཚིག་རྣམས། །མགྲོིན་འིགྱུར་སྙིན་བརྗོིད་གདངོས་སུ་ཉེར་བཀུག་

སྟོེ། །བློ་མ་མཆེོག་གསུམ་མཆེོད་པའི་ིཚངོས་པའི་ིངོག །འིགྲུབ་བྱེད་དབྱངོས་ཀྱི་ིརྩོ་

ཚིག་འིདི་ལྟོར་རོ། །ཐོག་མར་བཟངོ་སྤྱོོད་ཆེེན་མ་ོགཞིར་བཞག་གི །དབྱངོས་ཆེེན་

རིགས་དངོ་ཞལ་འིདོན་གོ་རིམ་ནི། །དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་ཚིགས་བཅད་དངོ་པོ་

དངོ༌། །སྐུལ་མཚམས་རྒྱལ་བའི་ིསྤྱོན་སྔར་ཞེས་པ་གཉིས། །དབྱངོས་ན་ིརིགས་འིདྲེ་

དབུ་སྐུལ་ས་ོས་ོདངོ༌། །ད་ེནས་རྒྱ་ཆེནེ་བསདོ་ནམས་ཡོོངོས་གྲོགས་ཡོནི། །ལམ་རམི་

གསལོ་འིདབེས་ཚགིས་བཅད་སྟོངེོ་འིགོ་གཉསི། །དབྱངོས་འིདྲེ་དབུ་སྐུལ་ས་ོས་ོའིཛིམ་

གླེིངོ་ནི། །ཁྲུས་གསོལ་རྒྱས་པའི་ིསྤྱོན་འིདྲེེན་དབྱངོས་དངོ་འིདྲེ། །རྨད་བྱུངོ་ངོ་ོམཚར་

མན་ནས་སྤྱོ་ིའིདྲེ་ཡོིན། །སྐོབས་གསུམ་པ་ཡོ་ིདབྱངོས་ལ་ཚིག་རྐོངོ་བརྒྱད། །ལམ་

རིམ་བསྡུས་དོན་རྐོངོ་པ་བཞི་ལ་དབྱངོས། །གོངོ་འིོག་དག་ཟློ་གཉིས་ནས་རྒྱུན་

མཚུངོས་བྱེད། །འིཇོམ་མགོན་བསྟོོད་པ་གསངོ་བའི་ིརྣམ་ཐར་ལ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྐུ་གསུངོ་

ཞེས་སོགས་རྐོངོ་བཞིར་དབྱངོས། །ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའིི་བསྟོོད་ཚིག་ཞེས་པ་
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ནས། །རྐོངོ་པ་བཅུ་གཉསི་མཚམས་སུ་བར་རྟེ་བྱདེ། །སྲོལོ་འིད་ིསརེ་སྨོད་ཁྲ་ིཆེནེ་རྡོ་ོརྗོ་ེ

འིཆེངོ༌། །མཚུངོས་མེད་བློོ་བཟངོ་དར་རྒྱས་དཔལ་བཟངོ་པོའི།ི །ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིི་

ཚོགས་ཆེེན་ཞལ་ངོོའི་ིསྐོབས། །སྐུ་ཐོག་ད་ེལ་ས་ེར་ཚོགས་ཆེེན་ལ། །བསྟོོད་པ་འིད་ི

ཉདི་དབྱངོས་དངོ་ཆེབས་ཅགི་ཏུ། །གསར་འིཛུགས་མཛིད་པའི་ིསྲོལོ་རྒྱུན་ཡོནི་འིདུག་

ཅིངོ༌། །སྔོན་ཚ་ེམ་ནས་ལྷ་སྨོོན་གསངོ་རྣམ་དངོ༌། །ཞལ་འིདོན་མཛིད་ཚུལ་ཕལ་ཆེེར་

འིདྲེ་ཞེས་ཐོས། །ཐུབ་དབངོ་ཞབས་པད་ཚིགས་བཅད་སྟོེངོ་འིོག་གཉིས། །དབྱངོས་

འིདྲེ་དབུ་སྐུལ་ས་ོསོར་མ་ིདགསོ་ཤེངིོ༌། །གྲུབ་པའི་ིག་ོའིཕངོ་མན་ནས་བར་རྟེ་བྱདེ། །རྗོ་ེ

བཙུན་ཆེོས་རྒྱན་དབྱངོས་ལ་ཚིག་རྐོངོ་བརྒྱད། །ངོེས་འིབྱུངོ་མ་ནས་བར་རྟེའི་ིདབུ་

སྐུལ་དངོ༌། །ཐོག་མར་བར་རྟེའི་ིདབུ་སྐུལ་མཛིད་གྱུར་ན། །ངོེས་འིབྱུངོ་རྣམ་དག་མ་ལ་

དབུ་སྐུལ་མདེ། །ཁྱེད་པར་ཆེ་ེལ་སྐོད་འིདར་ཡོདོ་མདེ་ཡོནི། །ཕྱོ་ིམ་གསུམ་གྱི་ིདབྱངོས་

ཆེནེ་རྒྱུན་མཚུངོས་ལས། །ལགོས་སུ་མདེ་ཀྱིངོ་སྐོབས་འིདརི་ངོསེ་དགསོ་ས།ོ །གཉསི་

པ་ཞལ་འིདོན་གོ་རིམ་བསྟོན་པ་ནི། །ཤེིངོ་སློངོ་གྲྭ་ཇོའིི་ཞལ་འིདོན་ཆེོས་སྤྱོོད་

གསུམ། །གཏོར་འིབུལ་བཞ་ིསོགས་རྒྱུན་ལྡན་ལྟོར་མཛིད་དགོས། །དེའི་ིརྗོེས་གྲོལ་

འིཛིིན་ཆེེན་མོའི་ིགོངོ་ཇོ་ལ། །མཁར་བརྡོ་ཆེོད་འིཕྲེལ་བཟངོ་སྤྱོོད་ལ་དབྱངོས་

མཛིད། །ཇོ་མཆེདོ་འིདྲེནེ་མཉམ་མ་དངོ་རྣམ་ཐར་མ། །ཇོ་རྒྱབ་ལུངོ་འིདྲེནེ་གསུངོ་ཆེསོ་

རིམ་གྲུབ་རྗོེས། །ཤེེས་སྙིིངོ་ཚར་གཅིག་དགུ་ཟློོག་བགེགས་རིགས་མ། །བཟངོ་སྤྱོོད་

འིཕྲེོས་སྡུས་གཏོར་འིབུལ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཇོ་རྒྱབ་ཀ་བསྟོོད་མ་ནས་ཆེ་གསུམ་

བར། །མཐའི་རྟེེན་ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོབདག་གཞན་མ། །ཚིགས་བཅད་གཅིག་བཅས་

ངོསེ་པར་མཛིད་དགསོ་ཏ།ེ །དགོངོ་མོའི་ིཆེསོ་རའི་ིས་བཅད་ཁབེས་ཕྱོརི་ར།ོ །ད་ེཡོ་ིཕྱོ་ི
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ཉིན་སྔ་ཇོའི་ིཞལ་འིདོན་ལ། །ལྟུངོ་བཤེགས་གཙ་ོརྒྱལ་བཤེགས་པའི་ིཚིགས་བཅད་

བཞ།ི །ཇོ་མཆེདོ་བདག་སགོས་མ་དངོ་རྣམ་ཐར་མ། །སྐྱེབས་སམེས་གནས་བཅུ་ཡོན་

བདུན་ངོོ་མཚར་སྐྱེབས། །མཚམས་འིདིར་ཇོ་མཆེོད་གནངོ་དགོས་དེའིི་ཚུལ་

ཡོངོ༌། །སྔ་གོངོ་བདེན་གུངོ་གསོལ་ཇོ་དངོ་པ་ོལ། །རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུམ་ཆེག་མེད་

མཛིད་དགསོ་ཤེངིོ༌། །ཕྱོ་ིམ་ཕྱོ་ིམར་དམར་སྣངོ་བསྟོན་སྤྱོན་བཞ།ི །ར་ེམསོ་ལྟོར་ལ་གངོོ་

ཇོ་ཕྱོ་ིམ་ལ། །འིོག་དྲེེགས་གངོ་རུངོ་ངོེས་པར་མཛིད་དགོས་སོ། །འིདིར་ཡོངོ་ད་ེལྟོར་

མཛིད་རྗོེས་ཤེེས་རབ་སྙིིངོ༌། །ཚར་གསུམ་དགུ་ཟློོག་བགེགས་རིགས་མ་དངོ་

བཅས། །ས་ོསའོི་ིགདངོས་དབྱངོས་ཆེག་མདེ་ཉརེ་དྲུག་ལ། །དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་མ་

དངོ་རྟེེན་འིབྲེེལ་བསྟོོད། །ཉེར་བདུན་ལམ་གསོལ་ཚངོས་ཅོད་ཟབ་ཡོངོས་མ། །ཉེར་

བརྒྱད་སྐོབས་གསུམ་བསྟོོད་སྤྲིིན་མཚམས་སྤྲིིན་གཞོན། །དགུ་གྱུར་གནམ་གངོ་ལམ་

རམི་བསྡུས་དོན་དངོ༌། །རྟེགོས་བརྗོདོ་མདུན་ལེགས་འིདུལ་བ་རྒྱ་མཚའོི་ིསྙིིངོ༌། །ཚསེ་

གཅིག་གསངོ་རྣམ་མ་ིའིགྱུར་མཉམ་ཉིད་མ། །ཚེས་གཉིས་ཇོ་ོབསྟོོད་འིཕགས་བསྟོོད་

རྣམ་རྒྱལ་བསྟོདོ། །ཚསེ་གསུམ་ངོ་ོམཚར་སྔགས་དངོ་རྨད་འིབྱུངོ་བསྐོལ། །ཚསེ་བཞ་ི

ཐུབ་དབངོ་ཞལ་གྱིི་པདྨོ་དངོ༌། །ཕུན་ཚོགས་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཉོན་མོངོས་བྲེལ་བ་

གཉསི། །ཚསེ་ལྔ་རྒྱལ་མཆེགོ་ཡོནོ་ཏན་རྒྱ་མཚ་ོཆེ།ེ །སྐུའི་ིམཆེདོ་ལ་ཁལེ་ཕུན་ཚགོས་

ཡོནོ་ཏན་མ། །རབ་དཀར་དག་ེཚགོས་རྒྱ་ཆེནེ་བསདོ་ནམས་མ། །གྲུ་འིཛིནི་ལ་དགྱིསེ་

སྣངོ་བ་མཐའི་ཡོས་ཅན། །ཚེས་དྲུག་རྗོ་ེབཙུན་ཆེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོདངོ༌། །སྐོལ་བཟངོ་

སྟོོབས་བཅུ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མ། །ཚེས་བདུན་དག་ེལེགས་དཔལ་འིབར་ཐུབ་བསྟོན་

དྲེི། །དཔལ་ལྡན་ཡོོན་ཏན་ཡོ་ིདམ་སྨོོན་ལམ་བཅས། །ཕྱོིས་སུ་འིཇོམ་དཔལ་མཚན་
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བརྗོོད་ཡོངོ་འིདིར་མཛིད། །ཚེས་བརྒྱད་སྐྱེབས་སེམས་ཡོན་ན་ིགོངོ་ལྟོར་ལ། །གནས་

བཅུ་བསྟོན་རྒྱས་མ་ལ་གདངོས་དབྱངོས་བྱ། །དེ་ཡོངོ་རྒྱུན་ལྡན་དུས་བཟངོ་ལྟོ་བུ་

ལ། །ཕྱོོགས་དུས་མ་དངོ་སངོས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་གཉིས། །དབྱངོས་འིདྲེའི་ིབཅོམ་ལྡན་

འིདིར་བྱོན་ཡོན་བདུན་གཉིས། །འིདྲེ་ཡོངོ་འིདིར་ནི་ཡོན་ལག་བདུན་པ་དངོ༌། །ངོོ་

མཚར་སྐྱེབས་གསུམ་སངོས་རྒྱས་སྤྲུལ་བཅས་ལ། །བར་རྟེ་ཙམ་ལས་ཞྭ་དཔ་ེལྷམ་

འིགབེ་མདེ། །དགུ་ཟློགོ་མཇུག་ཏུ་སྤྱོདོ་འིཇུག་སྨོནོ་ལམ་ལ། །གདངོས་དབྱངོས་མངོནོ་

པར་དགའི་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བར། །བཞག་ཕྲེོས་བདེན་ཤེེས་སྐོབས་སུ་མཛིད་རྒྱུ་

འིོ། །ཚེས་དགུ་སྐྱེབས་མགོན་ཞབས་བརྟེན་པཎ་ཆེེན་གྱིི། །ཞབས་བརྟེན་ཆེོས་སྤྱོོད་

རིགས་རྣམས་སྐོབས་འིདིར་མཛིད། །ཚེས་བཅུ་འིཁྲུངོས་རབས་ཆེེན་པ་ོརྨད་བསྐོལ་

དངོ༌། །འིཇོམ་དབྱངོས་བསྟོདོ་སྤྲིནི་རྒྱ་མཚ་ོམཛིད་དགསོ་ས།ོ །དའེི་ིརྗོསེ་ཐབས་མཁས་

ཐུགས་རྗོེ་སྤངོས་རྟེོགས་མ། །གཞི་སེམས་ཐུགས་སྐྱེེད་རྒྱ་ཆེེན་ཚོགས་གཉིས་

བཅས། །མཛིད་རྒྱུ་ཡོནི་ཅིངོ་གཞན་ཡོངོ་རྣམ་འིདྲེནེ་མ། །བད་ེགཤེགེས་ཀུན་གྱིསི་མ་

དངོ་རྒྱལ་བྱམས་བརྩོེ། །ཞབས་བརྟེན་དབྱངོས་ཡོོད་རིགས་སོགས་ལས་ལུས་

རྣམས། །བཅ་ོལྔའི་ིདུས་བཟངོ་སྐོབས་སུ་མཛིད་དགོས་སོ། །གོངོ་འིཕྲེོས་ཡོ་ིདམ་བློ་

བརྒྱུད་དངོ་འིཕྲེིན་བཅོལ། །ཆེག་མེད་ཞབས་རིམ་དམིགས་གསལ་ཡོོད་ན་དངོ༌། །ད་ེ

མེད་བཟངོ་སྤྱོོད་གཙོ་མཛིད་བྱམས་སྨོོན་ལ། །བར་རྟེ་རྒྱས་རྟེ་གཉིས་པོ་རེ་མོས་

བྱ། །མཐར་རྟེནེ་ཚགིས་བཅད་གསུམ་ཡོངོ་ར་ེམསོ་བྱ། །གསུམ་གངོ་ཞ་ེན་ཁྱེད་ཁྲམིས་

ཤེིངོ་རྟེ་གསུམ། །བད་ེཤེེས་དམིགས་བརྩོ་ེམ་ལ་བར་རྟེ་དངོ༌། །དབྱངོས་ཆེེན་དབྱངོས་

འིདྲེའིི་མཐའི་རྟེེན་ཚིགས་བཅད་ཡོངོ༌། །རྣམ་གསུམ་གྱིིས་གཙོས་ཚིགས་བཅད་རེ་
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མཛིད་མཐར། །འིདྲེེན་མཉམ་མར་དབྱངོས་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུམ་མ། །ཇོ་རྒྱབ་དགའི་

ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མཁྱེནེ་སྲོདི་མ། །ཐུབ་རྣམས་སྤངོ་རྟེགོས་ལམ་རམི་སྨོནོ་ལམ་དངོ༌། །རྣམ་

དག་གངོས་ར་ིཉ་ིགཞོན་འིཆེར་ཀའི་ིམ། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་གཉིས་བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་ཀུན་

མ། །མཁའི་མཉམ་མ་དངོ་བྱམས་ཆེནེ་ཆེསོ་ཀྱི་ིརྗོ།ེ །ཞབས་བརྟེན་ཅ་ིརིགས་བད་ེཆེནེ་

ལྷུན་གྲུབ་མ། །སྒྲིོལ་དཀར་བསྟོོད་པ་རྒྱལ་བ་བྱ་ེབདུན་བཅས། །རིམ་བཞིན་ཉེར་དྲུག་

ནས་བཟུངོ་ཚེས་བཅུའིི་བར། །རེ་མོས་མཛིད་རྗོེས་བཟངོ་སྤྱོོད་ལ་གདངོས་

དབྱངོས། །ཆེོས་དངོ་སྨོན་བློ་མིན་པའི་ིདམིགས་གསལ་གྱི།ི །ཞབས་རིམ་མཛིད་ཟིན་

སྐྱེབས་མགོན་མཆེོག་ཡོོངོས་དངོ༌། །རངོ་ཕྱོོགས་སྐྱེེས་བུ་དམ་པའིི་ཞབས་བརྟེན་

རྣམས། །ར་ེམོས་ལྟོར་དངོ་གཏོར་འིབུལ་རྣམ་པ་བཞ།ི །འིད་ིཡོན་རྒྱུན་ལྡན་གྲྭ་ཇོའི་ིས་

བཅད་ད།ོ །ད་ེནས་བར་རྟེ་དངོ་བཅས་སྤྱོདོ་འིཇུག་དངོ༌། །ཇོ་རྒྱབ་ཐགོ་མཐའི་སྨོནོ་ལམ་

ཡོངོ་གངོོ་འིདྲེ། །གུངོ་ཚགིས་ཚགོས་ཕྲེལ་བཟངོ་སྤྱོདོ་ལ་གདངོས་དབྱངོས། །ཇོ་མཆེདོ་

པད་དཀར་མ་དངོ་འིདྲེནེ་མཆེགོ་མ། །ར་ེམསོ་མཇུག་ཏུ་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུམ་མ། །ཇོ་

རྒྱབ་ཇོི་འིགབ་ཞལ་འིདོན་སྒྲུབ་ཟིན་རྗོེས། །རྗོེ་བཙུན་ཆེོས་རྒྱལ་མ་དངོ་རྒྱལ་དེ་

སྲོས། །བར་རྟེ་དངོ་བཅས་ར་ེམོས་ཇོ་རྒྱབ་ཀྱིིས། །གསངོ་འིདུས་སྨོོན་ལམ་ལ་ཡོངོ་ད་ེ

ལྟོར་ར།ོ །དགོངོ་ཇོ་ཚོགས་ཕྲེལ་སྐོད་ཅིག་ཀྲོོངོ་བསྐྱེེད་ནས། །ངོེས་པར་ཀུན་ཏུ་འིབྱུངོ་

གྱུར་ཅིག་ག་ིབར། །ཆེོག་སྒྲིིགས་ཟུར་གསལ་ལྟོར་ལ་འིདིར་མ་བཀོད། །གོངོ་ག་ིཁྲུས་

ཁངོ་ས་བཞ་ིསྤོས་བྱུག་སོགས། །སྤྱོན་འིདྲེེན་དབྱངོས་དངོ་འིདྲེ་ཡོངོ་ཚིགས་གསུམ་

པའི།ི །མཇུག་ག་ིའིགུག་གཉིས་པ་ོདངོ་སྣ་འིདྲེེན་མེད། །ཆེོས་རྗོ་ེཔཎ་ཆེེན་བད་ེལེགས་

ཉ་ིམ་ཡོ།ི །ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་ིའིཛུགས་མཛིད་ཆེསོ་དབྱངོས་འིད།ི །ཕ་ོསྐོད་ཡོགི་འིབྲུ་ཕལ་
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ཆེརེ་བཅུ་གཅགི་ལ། །གཅདོ་མཚམས་གསུམ་ཕྱོ་ེམགྲོནི་གུག་ཚར་བཞརི་ངོསེ། །དངོ་

པོ་མགྲོིན་གུག་ཁོངོས་ཏོག་གཉིས་པར་འིདྲེ། །མཇུག་ཐོག་མགྲོིན་གུག་ཆུངོ་ཆུངོ་

གཉིས་ཡོོད་ཅིངོ༌། །གསུམ་པའི་ིདཀྱིིལ་དུ་མགྲོིན་གུག་མངོོན་ཆེེན་གསུམ། །མ་ོསྐོད་

ཡོིག་འིབྲུ་བདུན་ལ་སྔ་དུས་སྐོབས། །མགྲོིན་གུག་གཅོད་མཚམས་གངོ་ཡོིན་ཕ་ོསྐོད་

དངོ༌། །ཁྱེད་མེད་ཡོིན་ཀྱིངོ་དེའི་ིསྲོོལ་ནུབ་ཞེས་ཐོས། །དེངོ་དུས་མགྲོིན་གུག་བཞ་ིདངོ་

སྤམོ་ཐུངོ་ཅགི །ཕ་ོསྐོད་མཇུག་མར་ཆེསོ་རྟེགས་ཚངོ་དགསོ་ས།ོ །ད་ེཡོངོ་རམི་བཞིན་

བཅུ་གཅགི་ལྔ་དགུ་དགུ །གསུམ་བདུན་དགུ་བདུན་ལྔ་དངོ་བཅུ་གསུམ་བཅས། །ལྷག་

པར་ཟུངོ་འིབྲེེལ་མཆེོད་དབྱངོས་ཚར་རེའི་ིམཇུག །གངོ་གིས་ལས་མཛིད་མཆེོད་ལྷ་

རྣམ་དྲུག་ནས། །ཐོས་རྒྱ་སྒྲི་མེད་ཚར་ར་ེངོེས་མཛིད་དགོས། །རབ་བསྔགས་བསྟོོད་

ཚིག་མཆེོད་པའིི་དབྱངོས་འིདི་ལ། །རབ་གསལ་ཕྱོི་ནངོ་གསངོ་བ་ཏིངོ་འིཛིིན་

གྱིིས། །རབ་མངོ་མཆེོད་པའིི་བྱེ་བྲེག་དཔག་མེད་ཚངོ༌། །རབ་ཕུལ་བསོད་ནམས་

གསོག་བྱེད་མཆེོད་འིདི་མཚར། །དེངོ་ནས་མ་དངོ་མཐའི་རྟེེན་ཚིགས་བཅད་

གཅིག །ལྟུངོ་བཤེགས་ཕྱོག་འིཚལ་བ་ཡོ་ིདབྱངོས་ལ་ཡོངོ༌། །རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་

ལས་བགེགས་རིགས་མ་དངོ་འིདྲེ། །གཞི་བདག་གཏོར་མཇུག་མཁན་ཆེེན་རྡོོ་རྗོེ་

འིཆེངོ༌། །ཚོགས་དབུས་ཕེབས་ཚ་ེལྗོགས་བསྔ་ོབསྟོན་འིབར་མ། །བད་ེསྨོོན་མཐུན་

འིགྱུར་དངོ་བཅས་རིམ་མཛིད་དངོ༌། །ད་ེམིན་བད་ེསྨོོན་ཇོ་ིསྲོིད་ཐུབ་མཆེོག་མ། །རབ་

གནས་དགོས་རིགས་འིདིར་མཛིད་ཤེིས་བརྗོོད་ཀྱི།ི །ཚིགས་བཅད་ལ་ཡོངོ་ལམ་རིམ་

བློ་བརྒྱུད་དངོ༌། །རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་རྒྱལ་སྲོིད་སྣ་བདུན་དངོ༌། །བཀྲོ་ཤེིས་འིདབ་

བརྒྱད་ཡོི་དམ་ལྷག་པའིི་ལྷ། །ཚིགས་བཅད་གངོ་རུངོ་ཆེག་མེད་མཛིད་དགོས་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སྨད་ཆོ།

 174  

ས།ོ །གཞུངོ་སྒོ་ོཕྱོ་ེཕྲེལ་དམིགས་བརྩོ་ེམ་ཚར་གཅིག །ཤེེས་སྙིིངོ་དགུ་ཟློོག་བགེགས་

རིགས་མ་དངོ་བཅས། །མཚམས་འིདིར་ཇོ་མཆེོད་གནངོ་དགོས་གོངོ་དུ་

གསལ། །གཏོར་འིབུལ་བརྒྱད་དངོ་ཆེ་གསུམ་འིདིར་ས་ོས།ོ །བར་རྟེ་རྒྱས་རྟེའི་ིགཏོངོ་

ལུགས་ཅ་ིཡོོད་རྣམས། །སྔ་ཕྱོ་ིསྡེོམ་པས་ཚར་ར་ེའིགྲོ་ོངོེས་དངོ༌། །གཞ་ིབདག་གཏོར་

འིབུལ་ལ་ནི་རྒྱས་རྟེ་མེད། །བདག་གིས་བསམ་པའིི་སྟོོབས་ཞེས་བདེན་བརྗོོད་

མཇུག །མཐའི་རྟེེན་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་ཆེོག་ན་ཡོངོ༌། །གོངོ་ཞུས་སྐྱེབས་

མགོན་མཁན་ཆེེན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེངོ༌། །ཚོགས་དབུས་མ་ཕེབས་མཚམས་འིདིར་བསྟོན་

འིབར་མ། །བདག་གཞན་མ་དངོ་མཐའི་རྟེེན་ཚིགས་བཅད་སོགས། །ཆེག་མེད་ངོེས་

མཛིད་དགོས་ཤེིངོ་དེར་མ་ཟད། །བཟངོ་སྤྱོོད་ཆུངོ་ངུའིི་སྐོབས་སུ་བདེན་ཤེེས་

ལ། །གནས་བཅུ་ཇོ་རྒྱབ་ཤེེས་སྙིིངོ་དེའི་ིདགུ་ཟློོག །བགེགས་རིགས་མའི་ིརྗོེས་ཆེོས་

སྤྱོོད་རྟེ་འིདུར་རེ། །གསོལ་ཇོ་གསུམ་པའི་ིརྒྱབ་ལ་གཏོར་འིབུལ་བཞི། །རྒྱུན་ལྡན་གྲྭ་

ཇོའིི་ས་བཅད་ཆེད་མེད་དགོས། །མདོར་ན་བདེན་ཤེེས་གུངོ་ཚིགས་གཉིས་རིངོ་

ལ། །ཉནི་བཞནི་སྨོནོ་ལམ་སྡེ་ེལྔ་ཆེ་ཚངོ་དངོ༌། །དགོངོ་ཇོ་ཆེསོ་སྤྱོདོ་གསུམ་དངོ་གཏརོ་

འིབུལ་བརྒྱད། །བསྟོན་འིབར་མ་བཅས་ངོསེ་པར་མཛིད་དགོས་ཏ།ེ །རྒྱུ་མཚན་བཟངོ་

སྤྱོོད་གྲོལ་འིཛིིན་དངོ་མཚུངོས་སོ། །གཞན་ཡོངོ་ཉེར་མཁོ་རྒྱུན་ལྡན་ཆེོས་ཐོག་

དངོ༌། །དུས་བཟངོ་བཅས་པར་ཉིན་གཅིག་བཞིར་བཞག་གི །མངོ་ཇོར་སྤྱོོད་འིཇུག་

དབྱངོས་སུ་མཛིད་གྱུར་ན། །དུས་བཟངོ་གྲྭ་ཇོར་སྤྱོདོ་འིཇུག་དབྱངོས་མ་ིམཛིད། །མངོ་

ཇོར་སྐོབས་གསུམ་པ་ལ་འིདུར་མཛིད་ཚེ། །གྲྭ་ཇོ་རྟེ་མཛིད་ཆེོག་ཅིངོ་ཡོངོ་མངོ་

ཇོར། །དེ་ལ་རྟེ་མཛིད་ཚེ་ན་དེ་གྲྭ་ཇོར། །རྟེ་མཛིད་མི་ཆེོག་པས་ན་གཞན་ལའིངོ་
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འིདྲེ། །ད་ེམཚུངོས་ཆེོས་སྤྱོདོ་རྟེ་འིདུར་གངོ་ཡོནི་རུངོ༌། །སྔ་མ་སྔ་མའི་ིགྲྭ་ཇོ་དུས་བཟངོ་

ལ། །དམིགས་གསལ་དགོས་ཕུད་མཛིད་ཟིན་ད་ེསླར་ཡོངོ༌། །འིདོན་སྒྲིིགས་ཡོོངོས་

རྫོོགས་ཚར་གཅིག་མ་སོངོ་བར། །ཕྱོ་ིམ་ཕྱོ་ིམའི་ིགྲྭ་ཇོ་དུས་བཟངོ་ལ། །གཏོངོ་སྲོོལ་ད་ེ

ན་ིཤེིན་ཏུ་མ་ིའིཐད་དོ། །ད་ེཡོངོ་དཔེར་ན་གྲྭ་ཇོའི་ིདགུ་ཟློོག་མཇུག །ཆེོས་སྤྱོོད་གངོ་

ཡོངོ་རུངོ་ལ་རྟེ་འིདུར་ཏེ། །དེའི་ིརྗོེས་ཞབས་རིམ་དམིགས་གསལ་ཡོོད་ན་དངོ༌། །ད་ེ

མིན་རྒྱན་འིཇུག་གཙ་ོཞེས་གསུངོ་དགོས་ཡོངོ༌། །རབ་གསལ་ཚར་ར་ེའིགྲོ་ོདགོས་

གནད་ཀྱིིས་ཡོིན། །དུས་བཟངོ་གངོ་ཡོིན་ཞོགས་ཆེོས་ལ་མཛིད་རྒྱུའི།ི །བདག་གཞན་

མ་དངོ་བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་ཡོངོ༌། །འིགུག་གཉིས་རྒྱབ་མཚམས་མ་གཏོགས་

དབྱངོས་རིགས་འིདྲེ། །ལ་ོགྱིོན་ཚ་ེགཟུངོས་ཕན་བདེའི་ིའིབྱུངོ་གནས་སོགས། །ཆེད་

མེད་དགོས་ཤེིངོ་གྲྭ་ཇོར་དམིགས་བསལ་གྱིི། །ཞལ་འིདོན་འིདྲེེན་མཉམ་མ་དངོ་སྤྱོོད་

འིཇུག་གཉསི། །རྟེ་འིདུར་གངོ་རགིས་མཛིད་ནས་དངོསོ་གཞ་ིལ། །སྒྲིལོ་མ་ཚར་བདུན་

ལགེས་བྲེསི་ཚགིས་བཅད་གཉསི། །དངོ་པ་ོབདག་གཞན་མ་དངོ་ཕྱོ་ིམ་ལ། །བགགེས་

རིགས་མ་ཡོ་ིདབྱངོས་ཀྱིངོ་མཛིད་སྲོོལ་ཡོོད། །སྐྱེབས་སེམས་སྐོད་ཅིག་ཀྲོོངོ་སྐྱེེད་ས་

གཞི་རླབས། །སྤྱོན་འིདྲེེན་ཁྲུས་གསོལ་ཚིགས་བཅད་ཐོག་མཐའི་རྒྱས། །བར་པ་

གཉསི་ལ་མདརོ་བསྡུས་མཛིད་དགསོ་ཏ།ེ །དུས་བཟངོ་རྒྱས་བསྡུས་དབྱ་ེབ་ཕྱོདེ་ཕྱོིར་

ར།ོ །མཎྜིལ་ལྟུངོ་བཤེགས་རབ་གནས་ཆེོས་སྤྱོོད་རིགས། །རྟེ་འིདུར་གཉིས་ར་ེམཛིད་

དགོས་དེའི་ིཚུལ་ཡོངོ༌། །དགའི་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་དངོ་སྐོབས་གསུམ་པ། །ཐུབ་རྣམས་

སྤངོས་རྟེོགས་རྣམ་དག་གངོས་ར་ིགཉིས། །མཁྱེེན་སྲོིད་མ་དངོ་བྱམས་ཆེེན་ཆེོས་རྗོ་ེ

གཉིས། །མཁའི་མཉམ་མ་དངོ་ལམ་རིམ་སྨོོན་ལམ་གཉིས། །ཉིན་གཅིག་དབྱངོས་སུ་
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མ་ིམཛིད་དེར་མ་ཟད། །མངོ་ཇོ་རྟེ་མཛིད་གངོ་ཡོིན་གྲྭ་ཇོ་དངོ༌། །གྲྭ་ཇོར་རྟེ་མཛིད་གངོ་

ཡོནི་དུས་བཟངོ་ལ། །མ་ིཆེགོ་པ་ཡོངོ་ནོར་འིཁྲུལ་ལ་དགངོོས་ས།ོ །ད་ེནས་བཟངོ་སྤྱོདོ་

བྱམས་སྨོོན་ཐོག་མཐའི་མ། །བད་ེསྨོོན་ཇོ་ིསྲོིད་གསངོ་འིདུས་སྨོོན་ལམ་དངོ༌། །ཤེེར་

སྙིིངོ་གཅིག་གསུམ་གངོ་རིགས་དེའི་ིདགུ་ཟློོག །གཏོར་འིབུལ་བརྒྱད་དངོ་ཆེ་གསུམ་

བསྟོན་འིབར་མ། །མཐའི་རྟེེན་ཚིགས་བཅད་དམིགས་བརྩོ་ེམ་བཅས་སོ། །དགོངོ་མ་ོ

ཆེོས་རའིི་དགེ་བ་འིདི་ཡོིས་དངོ༌། །ཁྱེེད་ལ་བསྟོོད་ཅིངོ་དུས་མིན་འིཆེི་སོགས་

ལ། །ཚིགས་བཅད་རྣམ་གསུམ་དབྱངོས་ད་ེམདོར་བསྡུས་བྱེད། །ལ་ོགྱིོན་མ་དངོ་ཚ་ེ

གཟུངོས་ཉེར་གཅིག་རེ། །རྒྱལ་བ་བྱེ་བདུན་ཆེོས་སྤྱོོད་རྣམ་གཉིས་ལ། །གདངོས་

དབྱངོས་རེ་མོས་སྒྲིོལ་བསྟོོད་ལ་ཡོངོ་འིདྲེ། །སྐུ་མཚན་དཔེ་ལ་ཕལ་ཆེེར་གདངོས་

དབྱངོས་མཛིད། །ད་ེརྗོེས་གཏོར་འིབུལ་བརྒྱད་དངོ་གཞ་ིབདག་གི །གཏོར་འིབུལ་ལ་

ཡོངོ་བར་རྟེ་ཡོངོ་ཡོངོ་དགོས། །བསྟོན་འིབར་མ་དངོ་བདག་གཞན་མའིི་དབྱངོས་

འིདི། །བཟངོ་སྤྱོོད་ཆེེན་མོའི་ིབསྟོན་འིབར་མཐུན་འིགྱུར་དངོ༌། །དལ་བྲེེལ་ཙམ་ལས་

ཁྱེད་པར་གངོ་ཡོངོ་མེད། །དེའི་ིརྗོེས་ཚིགས་བཅད་རྣམ་གསུམ་ར་ེམོས་བྱ། །འིད་ིདངོ་

གྲྭ་ཇོའིི་མཐའི་རྟེེན་ཚིགས་བཅད་གཉིས། །ཉི་མ་གཅིག་ལ་ཟློོས་ནས་མི་མཛིད་

ད།ོ །གཞན་ཡོངོ་འིདུ་ཁངོ་ཆེནེ་པའོི་ིཕྱོ་ིརལོ་དུ། །ཆེསོ་སྐུ་སྐྱེ་ེམདེ་མཛིད་མ་ིཆེགོ་དབངོ་

ག ི།གྲྭ་ཇོ་ཆེསོ་རར་ཚགོས་ཀྱིངོ་མ་ིམཛིད་ན། །གྲོངོོ་ཆེགོ་ཡོས་མས་ཚམོས་ཇོ་སགོས་

ལ་ནི། །གནངོ་རུངོ་མ་ཡོིན་ཡོིན་རྫུ་བྱེད་པ་སུ། །ལྷག་པར་དུ་ཡོངོ་ཡོ་ིདམ་བློ་བརྒྱུད་

ནི། །དམིགས་བསལ་དབངོ་གིས་མཛིད་དགོས་བྱུངོ་ན་ཡོངོ༌། །གྲྭ་ཇོ་ལ་ཡོངོ་དགག་

བྱའིི་གནས་སུ་ཐོས། །ཡོར་ཚོགས་སྐོབས་དངོ་ཚོགས་གཏམ་དམ་བཅའི་
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བཅས། །སྒྲིོལ་མ་བཅུ་གཅིག་ཤེེར་སྙིིངོ་དགུ་རངོ་ཡོིན། །སྒྲིོལ་དཀར་མཁྱེེན་སྲོིད་མ་

དངོ་མཁའི་མཉམ་མ། །དཔལ་ལྡན་ཡོོན་ཏན་མ་བཅས་མ་ིདགོས་སོ། །ད་ེམིན་ཞལ་

འིདོན་ཅི་ཡོོད་རྒྱུན་དངོ་མཚུངོས། །ཆེོས་ཐོག་སྒྲིོལ་ཉིན་ཞོགས་པའིི་ཆེོས་ར་

ལ། །མཁན་ཆེེན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེངོ་ནས་ཁྲ་ིཐོག་ཏུ། །ཕེབས་ཚ་ེདབུ་མཛིད་ཞལ་ཡོར་ལོག་

ནས་ཞུགས། །སྒྲིོལ་མའི་ིསྤྱོན་འིདྲེེན་སྒྲིོལ་མ་དངོ་པ་ོདངོ༌། །ལྷ་མ་ོལ་གུས་རྗོ་ེབཙུན་

འིཕགས་མ་སྒྲིོལ། །བཅོམ་ལྡན་འིདས་མ་སྐུ་ཡོ་ིསྐྱེོན་སྤངོས་དངོ༌། །སྨྲ་བསམ་བརྗོོད་

མེད་བཅས་ལ་དབུ་སྐུལ་མཛིད། །སྒྲིོལ་མ་བཅུ་གཅིག་ཤེེར་སྙིིངོ་དགུ་ཡོིན་ལ། །སྒྲིོལ་

ཤེེར་ཕྱོ་ིམ་རྣམས་ཀྱིངོ་དབུ་མཛིད་གསུངོས། །མཇུག་ག་ིམཁའི་ལ་སྤྱོོད་པའི་ིཞེས་པ་

ནས། །བགེགས་རིགས་མ་བཅས་མཁན་ཆེེན་ཉིད་ནས་གསུངོས། །ད་ེནས་གསུངོ་

ཆེོས་དབུ་སྐུལ་སྐྱེབས་འིཇུག་མཛིད། །རྫོོགས་པའིི་རྗོེས་སུ་དབུ་མཛིད་ཞལ་ཚུར་

སྐོོར། །རྗོ་ེབཙུན་ཆེོས་རྒྱལ་མ་དངོ་དག་ེལེགས་མ། །མཁན་ཆེེན་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆེངོ་ཆེེན་མ་

ཕེབས་ཚེ། །དག་ེལེགས་དཔལ་འིབར་མ་སོགས་ཆེོས་སྤྱོོད་གསུམ། །གཏོར་འིབུལ་

བརྒྱད་དངོ་སངོས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་མཛིད། །བདག་གཞན་མ་དབྱངོས་ཕན་བད་ེ

འིབྱུངོ་གནས་དངོ༌། །རྟེག་ཏུ་ཕན་བད་ེསྡེ་ེསྣོད་གསུམ་དངོ་བཅས། །དེངོ་འིདིར་བྱིན་

རླབོས་མ་ིའིགྱུར་ལྷུན་པོའི་ིསྐུ། །བཀྲོ་ཤེསི་ཚགིས་བཅད་བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་མ། །རྟེ་

དབྱངོས་ཡོོད་མེད་ཉི་མའིི་བབ་ལྟོས་བྱེད། །དུས་བཟངོ་དངོ་འིདྲེ་སྔ་ཕྱོི་རན་པར་

མཛིོད། །དེའི་ིཉིན་གྲྭ་ཇོ་གདུགས་དཀར་སྙིིངོ་པ་ོདངོ༌། །གཏོར་འིབུལ་བརྒྱད་སོགས་

ངོེས་པར་མཛིད་དགོས་སོ། །གཞན་ཡོངོ་ཆེོས་སྤྱོོད་ས་ོསོའི་ིམཇུག་མཐུད་ལ། །གྲྭ་

ཚངོ་གཞརི་བཞག་མཇུག་མཐུད་བཀདོ་པ་ན།ི །གྲྭ་ཚངོ་ལམ་སྲོལོ་བྱམས་པ་ཆེནེ་པའོི་ི
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མཇུག །བཀྲོ་ཤེསི་རབ་བརྟེན་ཞསེ་སགོས་ཚགིས་བཅད་གཅགི །དའེི་ིརྗོསེ་མངོ་ཐོས་

ཡོོན་ཏན་ཞེས་པ་ནས། །རྒྱལ་མཆེོག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའིི་ཚིགས་བཅད་

མཇུག །པཎ་ཆེནེ་བད་ེལགེས་ཉ་ིམའི་ིགསལོ་འིདབེས་ཀྱི།ི །ཚགིས་བཅད་གཅགི་དངོ་

བློོ་གྲོོས་ཡོངོས་པའིི་མཇུག །གཉོས་རིགས་ལས་འིཁྲུངོས་བློོ་གྲོོས་གཟིགས་པ་

དངོ༌། །སྙིིགས་དུས་ཚ་ཟེར་རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་པའི་ི

ཁུར་ཆེེན་པོ། །ངོག་ལ་དབངོ་འིབྱོར་ངོག་ག་ིདབངོ་ཕྱུག་དངོ༌། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་ཀུན་

ངོག་གི་དབངོ་ཕྱུག་ནས། །ངོག་དབངོ་བློོ་གཏེར་བློོ་ལྡན་སྐོལ་བཟངོ་དངོ༌། །རབ་

འིབྱམས་གསུངོ་རབ་མ་བཅས་མཛིད་རྒྱུ་ཡོིན། །སྨྲ་ཟློའི་ིཤེེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཞེས་པའི་ི

མཇུག །བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག །ད་ེརྗོེས་ཕུན་

ཚགོས་རྣམ་དཔྱདོ་ཞསེ་པ་ནས། །སྨྲ་བའི་ིཁྱུ་མཆེགོ་བར་ན་ིཉརེ་མཁ་ོགསལ། །དགསོ་

འིདོད་ཀུན་འིབྱུངོ་མན་ན་ིགོངོ་དངོ་འིདྲེ། །བརྒྱུད་འིདེབས་དངོ་འིབྲེེལ་ཡོོན་ཏན་གཞ་ི

གྱུར་མཇུག །རྩོ་བརྒྱུད་བློ་མ་ཞསེ་སགོས་སྦྱོར་རྒྱུ་ཡོནི། །མཁྱེནེ་སྲོདི་མ་ཡོངོ་དགསོ་

འིདདོ་ཀུན་འིབྱུངོ་ནས། །ལགེས་དུད་རླུངོ་གསི་རྒྱལ་མཚན་ལྟོར་བཀྲོ་བ། །དཔལ་ལྡན་

ཞེས་བར་གོངོ་འིདྲེ་འིདིའིི་མཇུག་ཏུ། །སྔ་དུས་བློོ་བཟངོ་རིན་ཆེེན་དབངོ་གིས་

རྒྱལ། །ཞེས་སོགས་མཛིད་ངོེས་ཡོིན་ཞེས་ཐོས་གྱུར་ཀྱིངོ༌། །དེངོ་དུས་འིདི་ཚབ་

གཉོས་རིགས་ལས་འིཁྲུངོས་མཛིད། །དེས་རྗོེས་བློོ་བཟངོ་རིན་ཆེེན་ཡོོལ་གོར་

སོགས། །ཚིགས་བཅད་གཅིག་དངོ་ཤུལ་རིངོ་འིཁོར་བ་བཅས། །པཎ་ཆེེན་འིཁྲུངོས་

རབས་ཐུབ་དབངོ་ཞལ་པད་མའི།ི །དག་ེལགེས་ཡོནོ་ཏན་བློ་ོགྲོསོ་ཡོངོས་པ་དངོ༌། །བློ་ོ

གྲོོས་གཟིགས་པ་རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག །བློོ་བཟངོ་རྒྱལ་ཀུན་བློོ་ལྡན་སྐོལ་བཟངོ་
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པད། །འིཇོམ་དཔལ་རྡོ་ོརྗོ་ེཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ། །འིདིས་མཚོན་དག་ེ

བས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས། །ད་ེརྗོེས་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཞེས་སོགས་

དངོ༌། །རྗོ་ེབཙུན་བློ་མ་གནས་སྐོབས་སུ་ཡོངོ་བཅས། །ཉེར་མཁ་ོགསལ་ལ་ོབློ་ོབཟངོ་

རྒྱལ་ཀུན་མའིི། །ཀུན་མཁྱེེན་བློོ་བཟངོ་བསྟོན་པའིི་རྒྱལ་མཚན་འིཛིིན། །དེ་ཡོིས་

མཇུག་ཏུ་མཁྱེེན་བརྩོེའིི་བདག་ཉིད་དངོ༌། །དེ་ལྟོར་བསྟོོད་དངོ་བློ་མ་ཡོིད་དམ་

དངོ༌། །སངོས་རྒྱས་གཉིས་པ་དངོ་བཅས་མཛིད་རྒྱུ་ཡོིན། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་གཉིས་

གཉོས་རིགས་ལས་འིཁྲུངོས་མཇུག །བློོ་བཟངོ་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པའིི་དབངོ་ཕྱུག་

མགནོ། །ཞསེ་སགོས་ཚགིས་བཅད་གཅགི་དངོ་དའེི་ིམཇུག་ཏུ། །ངོག་ལ་དབངོ་འིབྱརོ་

ངོག་གིས་དབངོ་ཕྱུག་གཉིས། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་ཀུན་ངོག་གིས་དབངོ་ཕྱུག་དངོ༌། །ངོག་

དབངོ་བློ་ོགཏརེ་ཞསེ་སགོས་འིཇུག་རྒྱུ་ཡོནི། །དསེ་རྗོསེ་མགནོ་ཁྱེདེ་ཞབས་ཟུངོ་ཞསེ་

སགོས་ནས། །མཛིད་རྒྱུ་ཡོནི་ན་ོཕུན་ཚགོས་ཡོནོ་ཏན་མའི།ི །མཚུངོས་མདེ་དམ་པའི་ི

ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཞེས་པའིི་མཇུག་ཏུ་མཁྱེེན་བརྩོེའིི་བདག་ཉིད་

དངོ༌། །སྐྱེ་ེབ་ཀུན་ཏུ་སངོས་རྒྱས་གཉིས་པ་བཅས། །མཛིད་རྒྱུ་ཡོིན་ཅིངོ་རབ་དཀར་

དག་ེཚགོས་མགརོ། །དགསོ་འིདདོ་ཀུན་འིབྱུངོ་རྒྱ་ཆེནེ་བསདོ་ནམས་མའི།ི །རྗོ་ེབཙུན་

གངོས་ཅན་མགོན་པོར་གསོལ་བ་འིདེབས། །ཞེས་པའིི་མཇུག་ཏུ་སྐྱེེ་བ་ཀུན་ཏུ་

དངོ༌། །སངོས་རྒྱས་གཉིས་པ་དངོ་བཅས་མཛིད་རྒྱུ་ཡོིན། །འིཁྲུངོས་རབས་ཆེེན་པ་ོ

རྨད་འིབྱུངོ་བསྐོལ་པ་མའི།ི །སྐྱེ་ེརྒོ་ན་འིཆེའིི་ིའིཇོགི་ཚགོས་ཞསེ་པའི་ིམཇུག །སྔ་འིགྱུར་

ཐེག་པ་སྐོལ་བཟངོ་རྣམ་འིདྲེེན་དངོ༌། །བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་བའིི་བསྟོན་པའིི་གཉེན་གཅིག་

པུ། །བློ་ོགྲོོས་བཟངོ་པ་ོངོག་ལ་དབངོ་འིབྱོར་དངོ༌། །ངོག་ག་ིདབངོ་ཕྱུག་བློ་ོབཟངོ་རྒྱལ་
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ཀུན་འིདུས། །ངོག་ག་ིདབངོ་ཕྱུག་ངོག་དབངོ་བློ་ོགཏརེ་རྗོསེ། །མགནོ་ཁྱེདེ་ཞསེ་སགོས་

རྒྱལ་བའི་ིམཛིད་པ་མཇུག །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མ་ལ་འིཇུག་རྒྱུའི་ིཚགི །བུ་རམ་ཤེངིོ་པའི་ི

བསྟོན་པ་དུས་ཀྱིི་མཐར། །ཞེས་སོགས་མཇུག་ཏུ་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེེན་བརྩོེ་

ཞསེ། །ཚགིས་བཅད་གཅགི་པུ་ད་ེདངོ་དའེི་ིམཇུག་ཏུ། །འིཇོམ་དཔལ་དབྱངོས་མཆེགོ་

མ་ནས་མཛིད་རྒྱུ་ཡོིན། །རྟེོགས་བརྗོོད་བདུན་ལེགས་མཇུག་ཏུ་ངོ་ཡོིས་བློ། །མཁྱེེན་

སྲོིད་མའིི་མཇུག་རྩོ་བརྒྱུད་བློ་མ་དངོ༌། །ཟབ་ཡོངོས་མཇུག་ཏུ་འིདི་ཡོིས་དགེ་བ་

དངོ༌། །མཚམས་སྤྲིིན་གཞོན་ནུར་མགོན་པོ་འིཇོམ་དབྱངོས་དངོ༌། །ཕུན་ཚོགས་

དཀྱིིལ་འིཁོར་མཇུག་ཏུ་རྨད་འིབྱུངོ་སྲོས། །ས་གསུམ་རེ་སྐོོངོ་མཇུག་ཏུ་རྗོེ་བཙུན་

བློ། །རྒྱལ་ད་ེསྲོས་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་དངོ༌། །བད་ེགཤེེགས་མ་ལ་འིོད་དཔག་

མེད་མགོན་དངོ༌། །ཐུབ་རྣམས་མ་ལ་བསྟོོད་པ་འིཇོིག་རྟེེན་དངོ༌། །འིདུལ་བ་རྒྱ་མཚ་ོ

ཁྲིམས་ཀྱི་ིཚུལ་ཁྲིམས་དངོ༌། །ཇོ་ོབསྟོོད་ལ་ན་ིསངོས་རྒྱས་གཉིས་པ་དངོ༌། །དཔལ་

ལྡན་ཡོོན་ཏན་ལ་ནི་སྐུ་ལ་མཚན། །མཁའི་མཉམ་མ་ལ་རིག་གནས་ཀུན་ལ་

འིཇུག །རྣམ་དག་གངོས་ར་ིམ་ལ་ད་ེབཞིན་བཤེགེས། །ཉ་ིགཞནོ་མ་ལ་ཚ་ེདཔག་མེད་

མགནོ་བཅས། །འིད་ིཡོན་གྲྭ་ཚངོ་གཞརི་བཞག་མཇུག་མཐུད་ད།ོ །

སྨྲས་པ། 

ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིཕན་བདེའི་ིགཞ་ིགཅིག་པུ། །ཆེོས་སྡེ་ེཆེེན་པོའི་ིཐུགས་དམ་མཛིད་ཚུལ་གངོ༌། །རྒྱ་མཚོའི་ི

གཏིངོ་ལྟོར་རྟེོགས་པར་བཀའི་བ་ལ། །རྨོངོས་ཅན་བདག་འིདྲེ་སྟོོན་པ་གངོ་ལ་རིགས། །འིོན་ཀྱིངོ་ཟློ་མེད་གསུམ་ལྡན་རྡོ་ོ

རྗོ་ེའིཛིིན། །མཁན་ཆེེན་བསོད་ནམས་གྲོགས་པ་དཔལ་བཟངོ་པོའི།ི །ཞལ་གྱི་ིགསངོ་བ་མཆེོག་ལས་གངོ་འིོངོ་ད།ེ །རྡོ་ོལ་

ར་ིམ་ོབྲེསི་པ་ཇོ་ིབཞནི་ན།ོ །དེངོ་འིདརི་བློ་ོདམན་བདག་འིདྲེར་ཕན་འིདདོ་ཀྱི།ི །རངོ་བཟསོ་མ་སྦགས་ཕྱོག་སྲོལོ་མ་ིཉམས་
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ཆེེད། །གནས་མཆེོག་མངོའི་རིག་མཐ་ོལྡིངོ་ཞེས་བྱ་རུ། །ཟིན་བྲེིས་རག་བསྡུས་ཚིགས་སུ་བཅད་ད་ེསྡེེབས། །ད་ེན་དམ་

པའི་ིམན་ངོག་ཆུ་གཏེར་ལས། །རྣམ་དག་འིདུས་པའི་ིཐུགས་དམ་ཟེགས་མ་ཙམ། །ཕྱོོགས་སྒྲིིགས་ཚིག་གིས་ཡུར་བུར་

དྲེངོས་བྱེད་ན། །མགྲོིན་བཟངོ་རྒྱ་མཚོའི་ིཐུགས་ལ་བབ་མཛིད་རིགས། །གཞན་དག་མཁས་གྲོལ་འིཛིིན་པའི་ིབབ་ཅོལ་

ཅན། །འིགའི་ཞགི་བསྟོདོ་སྦརི་ཧོོལ་སྤྱོདོ་སྦད་ཁམ་ཆེེར། །སྒྲིགོས་ཀྱིངོ་དནོ་ལ་བཅར་ན་མག་ོཐམོ་པའི།ི །རྨོངོས་པ་བཟངོ་

རྫུ་མཁན་རྣམས་བག་ཡོདོ་མཛིདོ། །ད་ེལྟོར་བགྱིསི་པས་རངོ་དངོ་སྐོལ་མཉམ་འིགྲོརོ། །ཅུངོ་ཟད་ཕན་སྙིམ་སྲོདི་ན་དག་ེབ་

དེ། །རྒྱལ་བའི་ིབསྟོན་དངོ་བསྟོན་འིཛིིན་ཞབས་བརྟེན་ཅིངོ༌། །འིགྲོ་ོཀུན་དོན་གཉིས་གྲུབ་པའི་ིརྒྱུ་རུ་བསྔ།ོ །ད་ེསྐོད་སྐྱེེས་

ཐོབ་བློ་ོགྲོོས་དམན་པའི་ིརྔ༌། །ལྷག་བསམ་བཟངོ་པོའི་ིདབྱུག་གུས་བསྐུལ་བའི་ིངོོར། །ཟུར་གནས་དངོ་འིདོད་ཅན་རྣམས་

མཉསེ་པའི་ིསྒྲི། །མཉྫུའི་ིམིངོ་གསི་སྦྱོར་བ་དག་ེལགེས་འིཕལེ།། །།

སརྦ་མངྒེ་ལམ། །
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རྣམ་གྲོལོ་ཞ་ིབའི་ིརྒྱ་མཚརོ་ར་ོགཅགི་ཏུ། །

གཞལོ་བའི་ིམཐའི་ཡོས་ཆེསོ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུངོ༌། །

ཚགི་ག་ིགཟགེས་མ་རསེ་ཀྱིངོ་དུག་གསུམ་གྱི།ི །

དྲེ་ིམ་ཡོངོོས་འིཁྲུད་ལགེས་བཤེད་བདུད་རྩོ་ིའིད།ི །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ིརྣམ་དཀར་ཕུངོ་པའོི་ིམཐུས། །

ཡོངོ་དག་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟོོངོ་ཕྲེག་བརྒྱ། །

གདངོས་ཏ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པ། །

ངོསེ་ལགེས་ནརོ་བུའི་ིམཛིདོ་ལ་དབངོ་འིབྱརོ་ཤེགོ །

ཅེས་འིཛིམ་གླེིངོ་ཡོངོས་པའི་ིཁྱེོན་ལ་འིཚ་ེམེད་ཞ་ིབའི་ིལམ་སྟོོན་རྣམ་འིདྲེེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེེའི་ིརིངོ་ལུགས་སྒོ་ོ

ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འིཕྲེལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ིཆེེད་དུ་དམིགས། ནངོ་བསྟོན་གྲུབ་མཐའི་རིས་

མེད་ཀྱི་ིགསུངོ་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དངོ་བསྐྲུན་འིགྱུར་གངོ་ལའིངོ་སྦྱོར་ཆེོག་པའི་ིདག་ེབསྔོའི་ིསྨོོན་ཚིག་

ཏུ་ཤཱཀྱིའི་ིདག་ེསྦྱོོངོ་ཆེསོ་སྨྲ་བ་ངོག་དབངོ་བློ་ོབཟངོ་བསྟོན་འིཛིནི་རྒྱ་མཚསོ་སྦྱོར་བའི།ོ །
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