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ཉམས་ལེན་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་ཚུལ་ནྩོར་བུ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའྲི་མཛེས་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ། 

ཆྩོས་སྤྩོད་རྣམ་བཅུ་ལས་གྲུབ་གསེར་སྦངས་ཀྲི། །འཁྩོར་ལྩོ་ཉྲིན་བཞྲིན་བསྐྩོར་

མཛད་མཐའ་དག་ལ། །བཏུད་ནས་སྐལ་བཟང་རྣམ་དཔྩོད་ལྡན་པ་རྣམས། །ཚུལ་དེར་

ཇྲི་བཞྲིན་འཇུག་པའྲི་རྲིམ་པ་བྲི། །

སྩོམ་གསུམ་ལྡན་པའྲི་དགེ་སྩོང་གྲིས། ཉྲིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅྲིག་ལ་དགེ་སྦྩོར་

ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། འགྩོ་འཆག་ཉལ་འདུག་བདེ་སྡུག་ཅྲི་འད་ཞྲིག་གྲི་གནས་

སྐབས་སུ་ཡང༌། ངྩོ་ཚ་ཁེལ་ཡྩོད་དན་ཤེས་བག་དང་ལྡན་པས་སྩོམ་གསུམ་སྩོ་སྩོའྲི་

བཅས་མཚམས་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་ལས་ཀང་འདའ་བ་མེད་པ་གཞྲིར་བཟུང༌། རྒྱུད་སེ་བཞྲི་

པྩོ་ཅྲི་རྲིགས་དང་འབེལ་བའྲི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཆྲིག་དྲིལ་དུ་ཐུན་བཞྲི་འམ། དྲུག་ཏུ་བྱེད་པ་

དང༌། དེ་དག་གྲི་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་ནྲི་རང་རང་གྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ནས་

འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། དེ་མྲིན་རྒྱུན་པར་ནམ་གྲི་སུམ་ཆ་ལུས་པ་ན་འྩོད་གསལ་གྲི་ངང་

ལས་བཞེངས་པར་མྩོས་ཏེ། མྲི་ཉལ་བར་རྲིག་པ་དྭངས་སྙྲིགས་ཕེ་སེ། དེང་ནས་བྱང་

ཆུབ་སྙྲིང་པྩོའྲི་བར་དང༌། ཆེད་དུ་མ་ཤྲི་ཚུན་དང༌། ལྩོ་འདྲི་དང༌། ཟླ་བ་འདྲི་དང༌། ཁད་
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པར་སང་ད་ཙམ་གྲི་བར་དུ། བཅས་རང་གྲི་ཉེས་པས་མ་གྩོས་པའྲི་ངང་ནས། དག་བྩོ་

བདག་འཛིན་འགྩོང་པྩོ་ལ་འབུར་འཇྩོམས་བྱས་ཏེ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཉམས་

ལེན་ལ་བརྩོན་པར་བྱའྩོ་སྙམ་པའྲི་འཕེན་པ་ཡང་ཡང་གཏྩོང་ཞྲིང༌། ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་

གྲི་དུས་དན་རྣམས་ཀང་བྱས་ནས། 

ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར། བྲི་མ་ན་ས་ར་མཧཱ་ཛ་བ་ཧཱུཾ། ༀ་ས་ར་ས་ར་བྲི་མཱ་ན་སྐ་ར་

མཧཱ་ཛ་བ་ཧཱུཾ།

ཞེས་པའྲི་འགྱུར་སྔགས་བདུན་བརྩོད། འགྱུར་སྔགས་འདྲི་ལ་འད་མྲིན་མང་

དུ་འདུག་ཀང༌། འདྲི་ཡྩོངས་སུ་བསྔྩོ་བའྲི་འཁྩོར་ལྩོའྲི་གཟུངས་སུ་འདུག་པ་གཟུངས་

འབུམ་ལྟར་བཀྩོད་པའྩོ། །དེ་ནས། ནྩོར་བུ་རྒྱས་པའྲི་གཞལ་མེད་ཁང་ནས་འབྱུང་བའྲི་

འཕེང་བའྲི་སྔགས་ནྲི། 

ༀ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎྲི་པྲ་ཝར་ཡ་ཧཱུཾ། 

ཞེས་པ་བདུན་བཟླས་ཕེང་བ་ལ་བཏབ་ན་བཟླས་པ་སྩོགས་འབུམ་འགྱུར་དུ་

གསུངས་པ་འདྲི་ཡང་ཁུངས་ཤྲིན་ཏུ་བཙུན་ཞྲིང་ཡྲིད་བརན་དུ་རུང་བས་ལན་བདུན་

བརྩོད་པར་བྱའྩོ། །དེ་རེས་དལ་འབྱྩོར་དྩོན་ཆེ་རེད་དཀའ། འཆྲི་བ་མྲི་རག་པ། ལས་

དང་འབས་བུའྲི་གནས་ཚུལ། འཁྩོར་བ་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་གྲི་སྡུག་བསྔལ་དག་ཏུ་

བསམས་ནས། རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏེ་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

བྱམས་པ་དང་སྙྲིང་རེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲིས་སྐྱབས་

འགྩོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞྲི་རྣམས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡྲིན་པ་རང་རྒྱུད་དང་

འདེས་ངེས་རྒྱུན་རྲིང་ལ་ཤུགས་དག་པ་བསྩོམ། དེ་ནས་ལམ་ཟབ་མྩོ་བ་མའྲི་རྣལ་
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འབྱྩོར་རྒྱས་བསྡུས་ཅྲི་རྲིགས་པའྲི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་འདེབས་བརྒྱ་ར་སྩོགས་བྱས་

པའྲི་མཐར། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྲི་ལམ་རྲིམ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཤར་བསྩོམ་གྲི་ངྩོས། ཚེ་

འདྲིའྲི་སྣང་ཤས་ཟྲིལ་གྲིས་གནྩོན། དེ་རེས་དཀྲིལ་འཁྩོར་ཆེན་པྩོའྲི་ཉམས་ལེན་ཆག་

མེད་ཡྩོད་ཚེ་སྩོ་སྩོའྲི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པར་བསྩོམ། དེ་འདའྲི་ངེས་པ་མེད་ན་སྔར་གྲི་

རྣལ་འབྱྩོར་དེ་ཉྲིད་ཇེ་རྒྱས་སུ་བྱས་ཏེ། གནས་སྐབས་ཚེའྲི་བར་ཆྩོད་སེལ་ཕྲིར་ཚེ་ལྷ་

ཅྲི་རྲིགས་པའྲི་བཟླས་བརྩོད་ཀང་ཅུང་ཟད་བྱ། ནམ་ནངས་པ་དང་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་

བ་ལྟར་ཁྲུས་ཆབ་བངས་ལ། རེན་གྲི་དྲུང་དུ།

ༀ་ན་མྩོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མཿ སུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མཿ ཨུཏྟ་མ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་བརྐྱངས་ཕག་གསུམ་བྱས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའྲི་བཀའ་རྣམས་

བཀགས་པའྲི་བསྩོད་ནམས་འཐྩོབ་པ་དང༌། ཕག་སྩོང་འགྱུར་གྲི་སྔགས་སུ་བུ་སྩོན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཞུས་དག་མཛད་པའྲི་གཟུངས་བསྡུས་ནས་འབྱུང་བས་

བརྐྱངས་ཕག་གསུམ་གྲིས་ཐྩོག་དངས། ཕག་མཆྩོད་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་དང་སྦར་

བའྲི་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པ་བྱ། མཆྩོད་པའྲི་སྐབས་མཆྩོད་པའྲི་སྤྲིན་

གྲི་གཟུངས་འདྲི་ལན་ཅྲིག་བརྩོད་ནའང་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤན་སྔར་

མཆྩོད་པའྲི་ཆར་ཆེན་པྩོ་འབབ་པར་གསུངས་པས་འདྲི་ལྟར་འདྩོན། 

ན་མྩོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ༀ་ན་མྩོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མ་ར་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། 

ཨ་རྷ་ཏེ་ས་མྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བཛྲེ་བཛྲེ། མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛ་བཛྲ། མཧཱ་

བྲིདྱ་བཛྲེ། མཧཱ་བྩོ་དྷྲི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བྩོ་དྷྲི་མཎྜྩོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་

ར་ཎ་བྲི་ཤྩོ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ། 
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ཞེས་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་མཎྜལ་འབུལ་བ་སྩོགས་ཀྲི་ཚེའང༌། སྔགས་འདྲི་

ལན་བདུན་མེ་ཏྩོག་ལ་བཟླས་ནས་ཕུལ་ན། མེ་ཏྩོག་ཇྲི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་བྱེ་བ་འགྱུར་གྲི་

མེ་ཏྩོག་ཕུལ་བར་འགྱུར་བར་གསུངས་པས་འདྲི་ལྟར། 

ༀ་ན་མྩོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་པུཥེ་ཀེ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ། སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་

ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་པུཥེ་པུཥེ་སྭཱཧཱ། པུཥེ་སུ་པུཥེ། སུ་པུཥ་ཨུ་དྡྷ་ཝེ། པུཥ་ཨ་ཝ་ཀ་རྲི་

ཎེ་སྭཱཧཱ། 

ཞེས་པའྩོ། །དེ་ནས་སུ་རཱུ་པ་སྩོགས་གཏྩོར་མའྲི་རྲིགས་ཇྲི་ལྟར་འདྩོད་པ་

གཏྩོང༌། ཆྩོས་སྩོན་གྲི་ཚེ། དཀྩོན་མཆྩོག་རེས་སུ་དན་ངྩོས། ཁ་ཟས་སན་དང་འད་

བར་རྲིག་པ་ཡྲིས། །འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་མེད་པར་བསེན་བགྲི་སེ། །རྒྱགས་ཕྲིར་མ་

ལགས་སྙེམས་པའྲི་ཕྲིར་མ་ལགས། །མཚག་ཕྲིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞྲིག་

ཕྲིར། །ཞེས་བརྩོད་ཅྲིང་དེའྲི་དྩོན་སེམས་པ་འདུལ་བ་དང༌། 

ཡང་། ལུས་ཀྲི་སྲིན་བུ་ད་ལྟ་ཟང་ཟྲིང་གྲིས་བསྡུས་ནས་མ་འྩོངས་པ་ན་ཆྩོས་

ཀྲིས་བསྡུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྩོན་དུ་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་གྲི་གྩོ་འཕང་

བསྒྲུབ། དེའྲི་ཕྲིར་དུ་བཟའ་བཏུང་ལ་ལྩོངས་སྤད་པར་བྱའྩོ་སྙམ་པ་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་

དང༌། སྔགས་བ་མེད་ལྟར་ན་ནང་མཆྩོད་དང༌། རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་ལྟར་ན་གཏྩོར་མ་བྱྲིན་

རླབས་ལྟར་རམ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་བདུད་རྲིར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ། ༀ་གུ་རུ་བཛྲ་

ནཻ་བྲིདྱ་ཨཱཿཧཱུཾ་གྲིས་བ་མ་དང༌། ༀ་སརྦ་བུདྡྷ་བྩོ་དྡྷྲི་ས་ཏྭ་བྷྩོ་བཛྲ་ནཻ་བྲིདྱ་ཨཱཿཧཱུཾ་གྲིས་

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐམས་ཅད་དང༌། ༀ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀྲི་ནཱྲི་ཤྲྲི་དྷ་རྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་

ཝཱ་ར་བཛྲ་ནཻ་བྲིདྱ་ཨཱཿཧཱུཾ་གྲིས་ཡྲི་དམ་མཁའ་འགྩོ་ཆྩོས་སྐྱྩོང་དང་བཅས་པ་ལ་འབུལ། 



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ
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ༀ་ཨ་ག་པྲིཎྜ་ཨ་ཤྲི་བྷཿ སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ཕུད་ལ་དབང་བའྲི་འབྱུང་པྩོ་ལ་ཆང་བུ་

གཅྲིག་དང༌། ༀ་ཧ་རྲི་ཏེ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཧ་རྲི་ཏེ་མཧཱ་བཛྲ་ཡཀྲི་ཎྲི་ཧ་ར་ཧ་ར་སརྦ་པཱ་པཾ་

མ་ཀྲིཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པས་འཕྩོག་མ་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་ཆང་བུ་གཉྲིས་བྱས་ནས། ནང་

གྲི་སྦྲིན་སེག་གྲི་སྩོ་ནས་ལྩོངས་སྤད་དེ། ཟས་ཀྲི་ཚོད་རྲིག་པར་བྱ། མཇུག་ཏུ་ལྷག་

ལ་དབང་བའྲི་འབྱུང་པྩོ་ལ་ཆང་བུ་གཅྲིག །ༀ་ཨུ་ཙིཥྚ་པྲིཎྜ་ཨ་ཤྲི་བྷཿ སྭཱཧཱ། ཞེས་

པས་བསྔྩོ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་འྩོད་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་མེ་འྩོད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །ན་མཿས་མནྟ་ཐཱ་བྷཱ་རཱ་བཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུ་དྡྷཱ་ཡ། ན་

མྩོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། ཀུ་མཱ་ར་བྷཱུ་ཏཱ་ཡ་བྩོ་དྷྲི་སཏྭཱ་ཡ་མཧཱ་སཧྭཱ་ཡ། མཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎྲི་ཀཱ་ཡ། ཏ་

དྱ་ཐཱ། ༀ་ནྲི་རྣ་ལ་མྦྷེ་ནྲི་རཱ་བྷཱ་སེ་ཛ་ཡེ་ཛ་ཡ་ལབྡེ་མཧཱ་མ་ཏེ་དཀེ་དཀྲི་ཎཾ་མེ་པ་རྲི་

ཤྩོདྷཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། གཟུངས་འདྲིས་དཀྩོར་གྲི་ཕུང་པྩོ་རྲི་རབ་ཙམ་ཡང་འབྱྩོངས་པར་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ནས་མདྩོ་བཏྩོན་ལ་བསྔྩོ་བ་དང༌། སྩོན་ལམ་གྲིས་རྒྱས་གདབ་པར་བྱ་ཞྲིང་

འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་པྩོ་ཅྲི་རྲིགས་པ་ལ་འཇུག །ཚ་བའམ་གུང་ཚིགས་གྩོལ་ནས་བརྒྱ་

ར་སྩོགས་གཏྩོར་མའྲི་རྲིམ་པ་དང༌། ཐུན་མཚམས་སུ་སྐྩོར་རེན་དངྩོས་སམ་

བསྩོམས་པ་ཅྲི་རྲིགས་གསལ་བཏབ་ལ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །ན་མྩོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། རཏྣ་ཀ་ཏུ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།
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ཡ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ༀ་རཏྣེ་རཏྣེ་མཧཱ་རཏྣེ་རཏྣ་བྲི་ཛ་ཡ་སྭཱཧཱ། འདྲི་སྐྩོར་བར་མ་ཟད་ཕག་

སྩོང་འགྱུར་དུ་ཡང་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་། སྐྩོར་བའྲི་སྔགས། ན་མྩོ་ད་ཤ་དཀྟྲི་ཀཱྲི་ལ་སརྦ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མཿཔྲ་

དཀ་སུ་པྲ་དཀ་སརྦ་པཱ་པ་བྲི་ཤྩོ་དྷ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་འདྲི་ཡང་ཕན་ཡྩོན་ཆེ་བས་

བརྩོད། བསྩོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཆེན་པྩོ་གསྩོག་ཐབས་ཟག་པ་རྒྱུན་གཏྩོང་ལ་ཡང་

བརྩོན་པར་བྱ་སེ། འདྲི་ལྟར། མཆྲིལ་མ་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཤེཥྨ་ཨཱ་ཧ་རེ་བྷཿ སྭཱཧཱ། ལུད་པ་

ལ་ༀ་ཨཱཿ ཁེ་ར་ཨཱ་ཧ་རེ་བྷཿ སྭཱཧཱ། སྣབས་ལ། ༀ་ཨཱཿབྲིགྷ་ན་ཨཱ་ཧ་རེ་བྷཿ སྭཱཧཱ། 

ལུས་ཀྲི་དྲི་མ་ལ། ༀ་ཨཱཿམ་ལ་ཨཱ་ཧ་རེ་བྷཿ སྭཱཧཱ། དྲི་ཆེན་ལ། ༀ་ཨཱཿ བྲི་ཊ་ཨཱ་ཧ་རེ་

བྷཿ སྭཱཧཱ། དྲི་ཆུ་ལ། ༀ་ཨཱཿ མཱུ་ཏྲ་ཨཱ་ཧ་རེ་བྷཿ སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་རྣམས་ཀྲི་བསྔྩོའ ྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཉྲིན་པར་ཐུན་དངྩོས་དང༌། ཐུན་མཚམས་ཀྲི་བྱ་བ་དྩོན་

ཡྩོད་པར་བྱས་ཏེ། སྩོད་ཀྲི་ཐུན་ཐ་མ་ལ། ཡྲི་དམ། མཁའ་འགྩོ་ཆྩོས་སྐྱྩོང་རྣམས་ལ་

བཀང་གསྩོ་རྒྱས་པའམ། གཏྩོར་འབུལ་རྒྱས་བསྡུས་ཅྲི་རྲིགས་པར་བྱས་རེས། དགེ་

ར་རྣམས་བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་བསྔྩོ་བ་དང་སྩོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་

རྒྱས་བཏབ་སེ། ཉལ་བར་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་ན་རང་རྒྱུད་ལ་བརགས་ཏེ། སྔར་འཕེན་

པ་བཏང་བ་ལྟར་བྱུང་འདུག་ན་དགའ་བ་བསྩོམ། ཕྲིས་ནས་ཀང་དེ་ལྟར་བྱའྩོ་སྙམ་དུ་

བསམ། མ་བྱུང་འདུག་ཚེ་འགྩོད་ཅྲིང་བཤགས་པ་དང༌། སན་ཆད་འདྲི་འད་གཏན་

ནས་མྲི་འབྱུང་བར་བྱའྩོ་སྙམ་དུ་བསམ་ཞྲིང༌། སང་འདྲི་ཙམ་གྲི་དུས་སུ་ལངས་ལ་

དགེ་སྦྩོར་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་སྙམ་པའྲི་འཕེན་པ་བཏང་ནས། རབ་གཉྲིད་དུས་ཀྲི་

བསེ་བ་དང༌། གཞན་དགེ་བའྲི་དན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་ཉལ་བར་བྱ་སེ། མགྩོན་པྩོ་
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ཀླུའྲི་ཞབས་ཀྲིས། རྲིགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཉྲིན་པར་མཐའ་དག་དང༌། །མཚན་མྩོའང་

ཐུན་གྲི་སྩོད་སད་འདས་ནས་ནྲི། །མནལ་ཚེའང་འབས་བུ་མེད་པར་མྲི་འགྱུར་

བར། །དན་དང་ལྡན་པར་དེ་དག་བར་དུ་མནྩོལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དགྩོངས་པའྲི་དྩོན། །སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྲི་

མཛད་པའྲི་སྩོལ། །དལ་འབྱྩོར་རེན་བཟང་དྩོན་ལྡན་བྱེད་པའྲི་ཐབས། །འདྲི་ལྟའྲི་

ཉམས་ལེན་བྱེད་རྣམས་སྐལ་བ་བཟང༌། །སྙྲིགས་དུས་སྐྱེ་བྩོའྲི་ཚེ་ལ་ལྩོང་མེད་

ཅྲིང༌། །སྲིད་པའྲི་ཕུན་ཚོགས་ཉེས་མང་མནྩོག་ཆུང་བས། །གྩོགས་དག་འབས་མེད་

སྦུན་པ་མ་འཕར་བར། །གཏན་གྲི་མདུན་མ་བསྒྲུབས་ན་མྲི་ལེགས་སམ། །སྡུག་

བསྔལ་ཆུ་གཏེར་ཆེ་ལས་སྒྩོལ་བའྲི་གྲུ། །དལ་བརྒྱད་འབྱྩོར་བཅུ་ལྡན་པའྲི་རེན་ཐྩོབ་

ནས། །བག་མེད་གཉྲིད་དང་ལེ་ལྩོས་དུས་འདའ་བ། །ངན་སྩོང་གནས་སུ་ལྷུང་ཚེ་མྲི་

འགྩོད་དམ། །ཟས་ནྩོར་བསགས་པ་ཀུན་གྲི་མཐའ་འཛད་ཅྲིང༌། །གཉེན་མང་དུ་མ་

འདུས་ཀང་སྩོ་སྩོར་འབལ། །མཐྩོན་པྩོའྲི་མཐའ་རྒུད་སྐྱེས་པ་ཀུན་འཆྲི་ན། །ཟྩོན་མེད་

བདེ་བར་སྩོད་པ་ཁྩོད་ཁྩོམ་མམ། །དེ་བས་ནམ་མཇུག་འཆད་ཀའྲི་བུང་བ་དང༌། །ལྩོང་

མེད་དགུན་ཉྲི་ལྟ་བུའྲི་ཚེ་ཐུང་འདྲི། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཅྲི་ལྟར་གྱུར་ཀང་

བ། །བརྩོན་པས་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་བསྒྲུབས་ན་ལེགས། །དེའྲི་ཕྲིར་འཁྩོར་བ་སྡུག་

བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས། །སྒྩོལ་བར་བྱེད་པའྲི་ཐབས་མཁས་གྲུ་རྲིངས་འདྲི། །མདྩོ་རྒྱུད་

མན་ངག་འཛིན་པའྲི་སྩོང་བ་པ། །བྩོ་བཟང་ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱས་

བཀྩོད། །དེ་ལས་འྩོངས་པའྲི་དགེ་ཚོགས་ཀཻ་ལ་ཤའྲི། །ཏྩོག་ལྟར་དཀར་བ་གང་ཞྲིག་

ཐྩོབ་པ་དེས། །སྡུག་བསྔལ་བྱེ་བས་མནར་བའྲི་འགྩོ་བ་རྣམས། །འདེན་པའྲི་དེད་
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དཔྩོན་བཟང་པྩོར་བདག་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་སེ་སྣྩོད་འཛིན་པ་རེ་དྲུང་དཀྩོན་

མཆྩོག་རྒྱལ་མཚན་གྲིས། ལྷག་བསམ་རབ་དཀར་གྲི་དྲིས་ལན་ནང་གྲི །སྤྩོད་ལམ་

ཐམས་ཅད་དགེ་སྦྩོར་དུ། །འཁེར་བའྲི་རྨད་བྱུང་ཐབས་མཁས་མཆྩོག །ཅེས་པའྲི་རྒྱས་

བཤད། སྩོམ་གསུམ་ལྡན་པའྲི་དགེ་སྩོང་གྲིས་ཉྲིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅྲིག་ལ་ཆྩོས་སྤྩོད་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ། མདྩོར་ན་ཟས་ཀྲི་

རྣལ་འབྱྩོར། ཕུད་མཆྩོག་ཆང་བུ། ཡྩོན་སྦྩོང་གྲི་སྔགས་སྩོགས་ཀང་འཐུས་ཤྲིང་གྩོ་བདེ་བ་ཞྲིག་ཅྲིས་ཀང་དགྩོས་ཞེས་

ནན་གྲིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། ཤཱཀའྲི་དགེ་སྩོང་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་གྲིས། རྲིས་མེད་པའྲི་དམ་པ་མང་

པྩོས་མཛད་པའྲི་ཆྩོས་སྤྩོད་རབ་གསལ་རྣམས་དང༌། ཁད་པར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སྩོན་རྲིན་པྩོ་ཆེས་མཛད་པའྲི་

རྣམ་མཁེན་དུ་བགྩོད་པའྲི་བདེ་ལམ་གྲི་སྙྲིང་པྩོ་བསྡུས། གཟུངས་འདྲི་དག་དམ་པ་སྩོ་སྩོས་བཀྩོད་པ་གཅྲིག་མྲི་གཅྲིག་

སྣ་ཚོགས་འདུག་པ་རྣམས། ལྩོ་ཙ་བ་ཐུགས་རེ་དཔལ་བ་དང༌། ཞ་ལུ་ལྩོཙ་བ་སྩོགས་ཀྲིས་དག་ཐེར་མཛད་པའྲི་དཔེ་

ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་ལ་གཏུགས་ཏེ་དག་པར་བྱས་ནས། ཆྩོས་གྲྭ་ཆེན་པྩོ་བཀྲ་ཤྲིས་ལྷུན་པྩོའྲི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སུག་

བྲིས་སུ་བྱས་པའྩོ། །འདྲིས་ཀང་བསན་པ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་མྲི་ནུབ་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གྱུར་ཅྲིག །

༄༅། །ལྗགས་བྱྲིན་རླབས་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གསུང་རྩོ་རེའྲི་ངྩོ་བྩོ་འྩོད་དཔག་མེད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ངག་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་ངག་འདྩོན་མདྩོར་བསྡུས་འཁེར་བདེ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསེབས་པ་ནྲི། 

རང་ཉྲིད་ཡྲི་དམ་ལྷ་རུ་གསལ་བ་ཡྲི། །ལྗགས་ཀྲི་སེང་དུ་ཨ་ཡྲིག་དཀར་པྩོ་

ལས། །བྱུང་བའྲི་ཟླ་དཀྲིལ་མཎྜལ་ཁ་སྦུབ་ལྟའྲི། །སེང་དུ་ༀ་ཡྲིག་དཀར་པྩོ་ཐྩོལ་གྲིས་

བྱུང༌། །དེ་མཐར་དབྱངས་ཡྲིག་དཀར་པྩོ་གཡས་བསྐྩོར་དང༌། །དེ་མཐར་གསལ་བྱེད་

དམར་བྩོ་གཡྩོན་དུ་བསྐྩོར། །དེ་མཐར་རེན་འབེལ་སྙྲིང་བྩོ་སྔྩོན་པྩོ་ཡྲིས། །གཡས་སུ་
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བསྐྩོར་བའྲི་ༀ་དང་སྔགས་ཕེང་ལས། །འྩོད་འཕྩོས་བ་མ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་

དང༌། །ཉན་རང་དཔའ་བྩོ་མཁའ་འགྩོ་སྲུང་ཚོགས་བཅས། །ཀུན་གྲི་བྱྲིན་རླབས་

སྔགས་ཕེང་རྣམ་པ་དང༌། །དང་སྩོང་རྲིག་འཛིན་ལྷ་མྲིའྲི་བདེན་སྩོབས་ཀུན། །དབྱངས་

གསལ་རྣམ་པར་བཀུགས་ནས་ༀ་ལ་ཐྲིམ། །གཞན་ཡང་སྣྩོད་བཅུད་ནུས་པའྲི་ཡྩོན་

ཏན་ཀུན། །བཀྲ་ཤྲིས་རས་རགས་རྲིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གྲི། །རྣམ་པར་བཀུགས་ནས་

ༀ་ལ་ཐྲིམ་པར་གྱུར། །ཞེས་བརྩོད། དེ་ནས་སྤྩོ་ཞྲིང་ལྩོང་བྱུང་ན། ཡྲི་དམ་གྲི་སྙྲིང་པྩོ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དམ་ཉེར་

གཅྲིག་དང༌། དེ་ནས་མཇུག་ཏུ། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨྲི་ཨཱྲི་ཨུ་ཨཱུ་ར་རཱ་ལ་ལཱ་ཨེ་ཨཻ་ཨྩོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ  ཀ་ཁ་

ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་

ཥ་ས་ཧ། ཀ། སྭཱ་ཧཱ། བདུན་ནམ་ཉེར་གཅྲིག །ༀ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ། ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱན། ཏ་ཐཱ་

ག་ཏྩོ་ཧྱ་བ་དཏ། ཏེ་ཥཱ་ཡྩོ། ནྲི་རྩོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དྲི། མཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱཧཱ། བདུན་ནམ་ཉེར་

གཅྲིག །ༀ་ལས་འྩོད་འཕྩོས་སྔགས་ཕེང་རྣམས་ལ་ཕྩོག །ཕྲི་ནས་རྲིམ་གྲིས་ཞུ་བ་ༀ་

ལ་ཐྲིམ། །ༀ་ཡང་འྩོད་དུ་ཞུ་ནས་ཟླ་དཀྲིལ་ལ། །ཟླ་བ་ཨ་ལ་ཨ་ཡང་ལེ་ལ་ཐྲིམ། །ལེ་

ནྲི་རྩོ་རེའྲི་རང་བཞྲིན་སྨྲ་བརྩོད་ཀུན། །སྔགས་ཀྲི་ངྩོ་བྩོར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་

གྱུར། །ཅེས་བརྩོད། ཅེས་པ་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པྩོའྲི་མགུར་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་ནས། སྔར་ངག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་མ་བརླབས་

པས། །སྔགས་བཟླས་པ་རྣམས་ལ་ནུས་པ་མ་བྱུང༌། །དཔལ་ཨཱ་ལྲི་ཀཱ་ལྲིའྲི་གདམས་པ་འདྲིས། །སྔགས་མྲི་འགྲུབ་སྙམ་

པའྲི་དྩོགས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའྲི་དྩོན་གྲི་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་བག་དཀར་སྔགས་རམས་པ་མ་ཏྲི་ཤ་ས་ན་བྷ་

དས་མཛད་པའྲི་དྩོན་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་བདེ་ཆེད་ཚིགས་བཅད་མདྩོར་བསྡུས་སུ་བསེབས་པ་འདྲི་ཡང་དགའ་ལྡན་

བརན་བཞུགས་ཆྩོས་འཁྩོར་གྲིང་བའྲི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྲི་ཉམས་བཞེས་དང༌། གཞན་ཡང་ངག་ནུས་འདྩོད་པ་མང་

བྩོར་ཕན་སད་ར་ཚག་པས་སྦར་བའྩོ། །འདྲི་ཉམས་སུ་བངས་ན། སྔགས་ཀྲི་ནུས་པ་ཉམས་པའྲི་རྒྱུ། ལེ་ཤ་ཟ་བ། ལན་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

  10  

ཚྭ། སྩོག་ཙོང་ལ་ཕུག་ཟ་བ། མེ་ལ་ཕུ་བྱས་པ་སྩོགས་ཀྲིས་ནུས་པ་འཕྩོག་མྲི་ནུས་པར་གསུངས། འྩོན་ཀང་གདམས་པ་

འདྲི་ཡྩོད་པའྲི་བྩོ་རེས་དེ་དག་ལ་བག་མེད་དུ་སྤད་ན། དུག་སན་ཡྩོད་པའྲི་བྩོ་རེས་དུག་མང་དུ་འགམ་པ་དང་འད་བར་

མྲི་ལེགས་པས་དེ་ལྟར་ཡྲིད་ལ་བཅང་བར་བྱའྩོ། །འདྲིས་ཀང་རང་གཞན་མང་བྩོར་ཕན་ཐྩོགས་པར་གྱུར་ཅྲིག །

༄༅། །གང་བྩོ་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །བ་མ་དང་མགྩོན་པྩོ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །གང་གྲི་བྩོ་གྩོས་སྒྲིབ་གཉྲིས་སྤྲིན་བལ་ཉྲི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །ཇྲི་

སྙེད་དྩོན་ཀུན་ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་ཕྲིར་ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་ཀར་གེགས་བམ་འཛིན། །གང་

དག་སྲིད་པའྲི་བཙོན་རར་མ་རྲིག་མུན་འཐྩོམས་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་གཟྲིར་བའྲི། །འགྩོ་

ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅྲིག་ལྟར་བརེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའྲི་དབྱངས་ལྡན་གསུང༌། །འབྲུག་

ལྟར་ཆེར་སྒྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་གཉྲིད་སྩོང་ལས་ཀྲི་ལགས་སྒྩོག་འགྩོལ་མཛད་

ཅྲིང༌། །མ་རྲིག་མུན་སེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇྲི་སྙེད་གཅྩོད་མཛད་རལ་གྲི་

བསྣམས། །གདྩོད་ནས་དག་ཅྲིང་ས་བཅུའྲི་མཐར་སྩོན་ཡྩོན་ཏན་ལྷུན་རྩོགས་རྒྱལ་

སས་ཐུ་བྩོའྲི་སྐུ། །བཅུ་ཕག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉྲིས་རྒྱན་སྤས་བདག་བྩོའྲི་མུན་སེལ་

འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་འདུད། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷྲིཿ བརེ་ལྡན་ཁྩོད་ཀྲི་མཁེན་རབ་

འྩོད་ཟེར་གྲིས། །བདག་བྩོའྲི་གཏྲི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །བཀའ་དང་བསན་

བཅྩོས་གཞུང་ལུགས་རྩོགས་པ་ཡྲི། །བྩོ ་གྩོས་སྩོབས་པའྲི་སྣང་བ་སྩལ་དུ་

གསྩོལ། །ཞེས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྩོད་པ་འདྲི་བཞྲིན། དཔལ་ན་ལེན་དའྲི་མཁན་པྩོ་སྒ་གཅན་

འཛིན་བཟང་པྩོས་དབྱར་གྩོལ་བའྲི་སྐབས་སུ་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་རྩོམ་པར་བསྐུལ་ཏེ། བརམས་པའྲི་བསྩོད་ཚིག་

རྣམས་མགྲིན་དབྱངས་གཅྲིག་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་ཚན་ཁ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྩོངས་སུ་གགས་པ་ལྟར་
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རྩོ། །གང་ཚེ་ལྟ་བར་འདྩོད་པའམ། །ཅུང་ཟད་དྲི་བར་འདྩོད་ན་ཡང༌། །མགྩོན་པྩོ་འཇམ་

དབྱངས་དེ་ཉྲིད་ནྲི། །གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐྩོང་བར་ཤྩོག །ཕྩོགས་བཅུ་ནམ་

མཁའྲི་མཐས་གཏུགས་པའྲི། །སེམས་ཅན་ཀུན་དྩོན་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། །ཇྲི་ལྟར་

འཇམ་དབྱངས་སྤྩོད་མཛད་པ། །བདག་གྲི་སྤྩོད་པའང་དེ་འདར་ཤྩོག །སངས་རྒྱས་

ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀྲི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནྲི་སྐྱབས་སུ་

མཆྲི། །བདག་གྲི་སྦྲིན་སྩོགས་བགྲིས་པ་བསྩོད་ནམས་ཀྲིས ། འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་

སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །

༄༅། །དབྱངས་ཅན་མའྲི་བསྩོད་པ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག ཆུ་འཛིན་དཀར་པྩོའྲི་གྩོག་ཕེང་ད་བ་

ཅན། །མཁའ་ཡྲི་མཛེས་བྱེད་འད་བའྲི་ཡྲིད་འཕྩོག་མ། །དྲི་ཟའྲི་ན་ཆུང་དབུས་ན་འཇྩོ་

སེག་མཁན། །རྲིང་ནས་བརེ་བའྲི་ལྷ་མྩོ་ད་ཚུར་བྱྩོན། །པདྨའྲི་བཞྲིན་ལ་གཡྩོ་ལྡན་བུང་

བའྲི་མྲིག །མཐྩོན་མཐྲིང་རལ་པའྲི་རེ་ན་འྩོད་དཀར་ཅན། །རྩོལ་སེག་གར་གྲིས་འགྲིང་

བའྲི་དབྱངས་ཅན་མ། །ད་དུང་བདག་ལ་ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་སྩྩོལ། །རྩོལ་རེད་གར་གྲི་

ཉམས་ལྡན་རྲི་དྭགས་མྲིག །མྲིག་གྲིས་ལྟ་བས་མྲི་ངྩོམས་ཡྲིད་འཕྩོག་མ། །མ་ལྟར་

བརེ་བ་ཁྩོད་ཀྲིས་བདག་གྲི་ངག །ངག་དབང་ལྷ་མྩོ་ཉྲིད་དང་མཚུངས་པར་

མཛོད། །སྩོན་ཟླ་རྒྱས་པའྲི་དཔལ་ལས་ལྷག་པར་མཛེས། །ཚངས་དབྱངས་སྙན་པའྲི་

གདངས་ཀང་ཟྲིལ་གྲིས་གནྩོན། །ཟབ་ཡངས་རྒྱ་མཚོའྲི་འཇྲིང་ལྟར་དཔག་དཀའ་

བ། །དབྱངས་ཅན་ལྷ་མྩོའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད། །ཅེས་སྒ་དབྱངས་ལྷ་མྩོ་སྤན་དངས་ནས་
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བསྩོད་ཅྲིང་གསྩོལ་བ་གདབ་པ་ཡུལ་བྱང་ཕྩོགས་ཀྲི་སྙན་དངགས་མཁན་བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་སྦར་བའྩོ། །

༄༅། །ཐུན་དྲུག་གྲི་ཉམས་ལེན་བྱ་ཚུལ་སུ་མ་ཏྲི་དྷརྨཱ་ངྷྭ་ཛས་ 

མཛད་པ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མྩོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷྩོ་ཥཱ་ཡ། རྩོ་རེ་འཆང་དབང་དཔལ་ལྡན་བ་མ་

ཡྲི། །ཞབས་ཀྲི་པདྨྩོར་གུས་པས་ཕག་བྱས་ཏེ། །དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་དག་བྱེད་རྨད་

བྱུང་ཐབས། །རྒྱུད་དང་རེ་བཙུན་བ་མའྲི་གསུངས་བཞྲིན་བཤད། །དེ་ཡང་རྒྱུད་སེ་གྩོང་མ་

གཉྲིས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་ཆེན་པྩོར་དབང་བསྐུར་བ་ལེགས་པར་ཐྩོབ་པའྲི་གང་ཟག་རང་རང་གྲིས་ཇྲི་སྲིད་སྔགས་སྩོམ་

རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་དེ་སྲིད་དུ། ར་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་རྣམས་ལ་ཉྲིན་ཞག་རེ་རེའྲི་ནང་དུ་སྔྩོ་བགངས་

བྱེད་ཅྲིང་། ཁད་པར་རྲིགས་ལྔའྲི་དམ་ཚིག་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བསྐྱར་དགྩོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་སྩོམ་པྩོར་

འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་ཏེ། རེ་མྩོ་ལས། ཉྲིན་དང་མཚན་མྩོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་ནྲི་འདའ་བར་བྱ། །གང་ཚེ་ཉམས་

གྱུར་རྣལ་འབྱྩོར་བ། །ཁ་ན་མ་ཐྩོ་སྩོམ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གསང་

སྔགས་ཀྲི་སྩོ་ནས་སྤད་པ་སྤྩོད་པར་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། བསེན་པ་དང་བཟའ་བ་དང་། བསྲུང་བའྲི་དམ་ཚིག་

རྣམས་རྩོ་རེ་འཆང་ཆེན་པྩོས་གསུངས་པ་ལྟར་བསེན་དགྩོས་པས། དེ་དག་ཚུལ་རྒྱས་པར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

བཀའ་སྩལ་བའྲི་ར་ལྟུང་རྣམ་བཤད་དང་། བ་མ་ལྔ་བཅུ་བའྲི་རྣམ་བཤད་དང་། རྣལ་འབྱྩོར་རྩོལ་བའྲི་དགའ་སྩོན། ཐུན་

དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱྩོར་སྩོགས་སུ་བལྟ་བར་བྱ་ཞྲིང་། འདྲིར་ནྲི་དེ་དག་གྲི་དྩོན་ལས་དང་པྩོ་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཁེར་བདེ་བའྲི་ཕྲིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲི་སྩོ་ནས་བརྩོད་པར་བྱའྩོ། །སངས་རྒྱས་ཆྩོས་

དང་ཚོགས་ཀྲི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནྲི ་སྐྱབས་སུ་

མཆྲི། །བདག་གྲིས་སྦྲིན་སྩོགས་བགྲིས་པའྲི་བསྩོད་ནམས་ཀྲིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་

སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་པ་ནྲི་སྐྱབས་འགྩོའྲི་བསབ་བྱ་ཉྲིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་
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སྐྱབས་སུ་འགྩོ་ཚུལ་དང་སེམས་བསྐྱེད་དུས་དྲུག་ཏུ་བཟུང་ཚུལ་ལྩོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རྲིང་

ཆགས་སང་དངབལ་ནས་ཁད་པར་འཕགས་པའྲི་བདེ་བ་ཐྩོབ། །བར་བྱའྩོ་སྙམ་དུ་བཏང་

སྙྩོམས་པར་གྱུར་ཅྲིག །སྙམ་དུ་བྱམས་པ་དང་། བར་གྱུར་ཅྲིག་སྙམ་དུ་སྙྲིང་རེ་དང་། བཟྩོད་དཀའྲི་སྡུག་

བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒལ་ཏེ། ཐར་བ་དམ་པའྲི་བདེ་དང་འབལ་བར་མ་གྱུར་

ཅྲིག །སྙམ་དུ་དགའ་བར་བྱའྩོ། །ཞེས་པ་ནྲི་ཚད་མེད་བཞྲི་སྩོམ་ཚུལ་ཏེ་རྲིགས་ལྔའྲི་དམ་ཚིག་གྲི་ནང་ནས་བྱམས་པ་

དང་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སྦྲིན་པ་བྱ་ཚུལ་རྲིན་འབྱུང་གྲི་དམ་ཚིག་བསྲུང་ཚུལ་གཉྲིས་འདྲིས་ཚང་། འགྩོ་ཀུན་སྲིད་

ཞྲིའྲི་འཇྲིགས་པ་ལས་སྒྩོལ་ཕྲིར། །རྩོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པའྲི་

སེམས། །དེང་ནས་བཟུང་སེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐྩོབ་པར། །སྩོག་གྲི་ཕྲིར་ཡང་མྲི་བཏང་

བཟུང་བར་བགྲི། །སྙམ་དུ་སྩོན་སེམས་ཆྩོ་གས་བཟུང་ཕྲིར་ཞག་རེ་ལ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བཟུང་དགྩོས་པར་གསུངས་

པའྲི་བསབ་བྱའྩོ། །འཇུག་སྩོམ་ལེན་འདྩོད་ནས་མདུན་དུ་སྩོན་པ་འཁྩོར་བཅས་བཞུགས་བར་དམྲིགས་ནས། ཇྲི་ལྟར་

སྔྩོན་གྲི་བདེ་གཤེགས་ཀྲིས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནྲི་བསྐྱེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་བསབ་པ་ལ། །དེ་དག་རྲིམ་བཞྲིན་གནས་པ་ལྟར། །བདག་ཀང་འགྩོ་ལ་ཕན་

དྩོན་དུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བསྐྱེད་བགྲི་ཞྲིང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསབ་པ་

ལ། །རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་བསབ་པར་བགྲི། །ཞེས་སྩོགས་གསུམ་བརྩོད། བྱང་སྩོམ་བང་། དེང་དུས་

བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡྩོད། །མྲི་ཡྲི་སྲིད་པ་ལེགས་པར་ཐྩོབ། །དེ་རྲིང་སངས་རྒྱས་

རྲིགས་སུ་སྐྱེས། །སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ཏྩོ། །ད་ནྲི་བདག་གྲིས་ཅྲི་ནས་

ཀངརྲིགས་དང་མཐུན་པའྲི་ལས་བརམས་ཏེ། །སྐྱྩོན་མེད་བཙུན་པའྲི་རྲིགས་འདྲི་

ལ། །རྩོག་པར་མྲི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བྱ། །ཞེས་ཕན་ཡྩོན་བསམས་ཏེ་སྤྩོ་བ་བསྐྱེད། འདྲི་ནྲི་སེམས་བསྐྱེད་

རྒྱས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དགའ་བ་སྩོམས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ནྲི་ཕན་ཡྩོན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བསམ་ཚུལ་ལྩོ། །མདུན་
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གྲི་ནམ་མཁའ་ཡྲིད་འཕྩོག་རྲིན་ཆེན་ཁྲི། །ཆུ་སྐྱེས་ཉྲི་ཟླ་རྒྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་

སེང་། །ར་བའྲི་བ་མ་ཁབ་བདག་རྩོ་རེ་འཆང་། །སྐུ་མདྩོག་སྔྩོན་པྩོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

གཉྲིས་ཀྲིས། །རྩོར་དྲིལ་བཟུང་ནས་རང་འད་ཡུམ་ལ་འཁྱུད། །མཚན་དཔེའྲི་གཟྲི་

འབར་རྲིན་ཆེན་རྒྱན་མང་མཛེས། །ཡྲིད་འཕྩོག་ལྷ་རས་གྩོས་ཀྲི་ན་བཟའ་ཅན། །དན་

པ་ཙམ་གྲིས་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་ཅྲིང་། །སྐྱབས་མཆྩོག་མ་ལུས་འདུས་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་དུ། །སྐྱྲིལ་ཀྲུང་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་གནས་གསུམ་དུ། །ཡྲི་གེ་གསུམ་མཚན་

ཧཱུཾ་གྲི་འྩོད་ཟེར་གྲིས། །རང་བཞྲིན་གནས་ནས་བ་མ་རྩོ་རེ་འཆང་། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧྩོཿ 

གཉྲིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། །འདྲི་ནྲི་མྲི་བསྐྱྩོད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་སྩོབ་དཔྩོན་བཟུང་ཚུལ་ལྩོ། །གང་

གྲི་དྲིན་གྲིས་བདེ་ཆེན་ཉྲིད། །སྐད་ཅྲིག་ཉྲིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བ་མ་རྲིན་ཆེན་ལྟ་བུ་

ཡྲི། །རྩོ་རེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །འདྲི་ནྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་ཉེས་བྱས་དང་པྩོ་ལས་སེམས་བསྲུང་ཚུལ་

དང་བ་མ་ལྔ་བཅུ་བར། མཆྩོག་ཏུ་དད་པས་དུས་གསུམ་དུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕག་འཚལ་ཚུལ་ལྩོ། །བདག་

པྩོས་བཟུང་མ་བཟུང་དང་། །དངྩོས་བཤམས་ཡྲིད་ཀྲི་སྤྲུལ་བ་ལས། །བྱུང་བ་ཕྲི་ནང་

གསང་བ་ཡྲི། །སྣ་ཚོགས་མཆྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆྩོད། །འདྲི་ནྲི་དྩོན་གྲུབ་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་

ཚིག་བསྐྱང་ཚུལ་ལྩོ། །བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་ལྩོངས་སྤྩོད་དུས་གསུམ་དགེ་

ཚོགས་བཅས། །རྲིན་ཆེན་མཎྜལ་བཟང་པྩོ་ཀུན་བཟང་མཆྩོད་པའྲི་ཚོགས་བཅས་

པ། །བྩོ་ཡྲིས་བངས་ནས་བ་མ་ཡྲི་དམ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རེའྲི་

དབང་གྲིས་བཞེས་ནས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྩོལ། །འདྲི་ནྲི་ལྔ་བཅུ་བར་བ་མ་ལ་

མཎྜལ་དུས་གསུམ་དུ་འབུལ། བར་གསུངས་པའྲི་བསབ་བྱའྩོ། །དུས་གསུམ་ཕྩོགས་བཅུའྲི་བདེ་

གཤེགས་མ་ལུས་པ། །གང་འདུལ་ཇྲི་བཞྲིན་ངུར་སྲིག་རྣམ་རྩོལ་གྲིས། །གངས་མེད་
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ཞྲིང་དུ་རྒྱལ་བའྲི་མཛད་པ་ཅན། །བ་མ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྩོ་རེ་

འཆང་གྲིས་བྩོ་དམན་བསམ་པའྲི་ངྩོར། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའྲི་འཁྩོར་ལྩོ་མཐའ་

དག་ལས། །ལྷག་པའྲི་ཞྲིང་གྲི་དམ་པར་ལེགས་བསྔགས་པའྲི། །བ་མ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །མཆྩོག་དང་ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཀུན། །མགྩོན་ཁྩོད་

ཚུལ་བཞྲིན་བསེན་པའྲི་རེས་འགྩོ་བར། །མཐྩོང་ནས་ལུས་དང་སྩོག་ཀང་ཡྩོངས་

གཏད་དེ། །ཁྩོད་མཉེས་ཁྩོ་ན་སྒྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྙམ་དུ་སེམས་པ་ནྲི་དགེ་བའྲི་

བཤེས་གཉེན་ལ་དད་གུས་སྩོམ་ཚུལ་གྲི་གནད་བསྡུས་བའྩོ། །དེ་ལྟར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས་བ་མ་

མཆྩོག །རང་གྲི་སྤྲི་བྩོའྲི་གཙུག་ཏུ་ས་མ་ཛཿ སར་ཡང་དགེས་བཞྲིན་རང་དང་རྩོ་

གཅྲིག་གྱུར། །བདག་ཉྲིད་རྩོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་

གསང་བའྲི་རྩོ་རེ་དང་། །རང་བཞྲིན་སྤྩོས་བལ་གསང་པའྲི་གཎྚ་ཡྲི། །མཚོན་བྱེད་

བཟུང་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མར་འཁྱུད། །བར་སེམས་པ་འདྲི་གསུམ་ནྲི་རྩོར་དྲིལ་ཕག་རྒྱའྲི་དམ་

ཚིག་བསྐྱེད་ཚུལ་བ་མེད་ལྟར་རྩོ། །བདག་གྲི་ལུས་དང་དེ་བཞྲིན་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་། །དུས་

གསུམ་དགེ་ཚོགས་ཕུང་བྩོ་ཅྲི་མཆྲིས་པ། །མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དྩོན་གྲི་

ཕྲིར། །དེང་ནས་འཕངས་པ་མེད་པར་བཏང་བར་བྱ། །སྙམ་དུ་གཏྩོང་སེམས་སེལ་བ་ནྲི་རྒྱལ་སས་

ཀྲི་སྦྲིན་པའྲི་ཉམས་ལེན་དང་རྲིན་འབྱུང་གྲི་དམ་ཚིག་ཟང་ཟྲིང་དང་ཆྩོས་སྦྲིན་བྱ་ཚུལ་ལྩོ། །ལྩོང་བྱུང་ན་སྩོ་སྩོའྲི་མ་

མཐའྲི་སྩོམ་གྲི་སྩོ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་རྣམས་ལ་སྔྩོ་བགངས་བྱེད་ཅྲིང་མ་ལྩོགས་ན་འདྲི་ཙམ་གྲིས་ཀང་སྩོམ་པ་

གསུམ་ཀ་ལ་དན་ཤེས་བསེན་ཚུལ་དུ་འགྱུར་རྩོ། །སྩོ་ཐར་བྱང་སེམས་རྩོ་རེ་ཐེག་པ་ཡྲི། །རྣམ་དག་

བཅས་པའྲི་བསབ་པ་ཕ་མྩོ་ལས། །རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་འདའ་བར་མྲི་བྱེད་པར། །རྒྱལ་

བའྲི་བཀའ་བཞྲིན་བདག་གྲིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །སྙམ་པ་ནྲི་སྔགས་སྩོམ་བཟུང་བས་ར་བ་དང་ཡན་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

  16  

ལག་གྲི་དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་ལ་སྔྩོ་བགངས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བྱེད་ཚུལ་ལྩོ། །ཐེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་

བཞྲིས་བསྡུས་པའྲི། །ལུང་དང་རྩོགས་པའྲི་དམ་ཆྩོས་མ་ལུས་པ། །རྒྱལ་བའྲི་དགྩོངས་

པ་ཇྲི་བཞྲིན་ལེགས་བཟུང་སེ། །སྙམ་པ་ནྲི་པདྨའྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་བསྐྱང་ཚུལ་ལྩོ། །གང་

འཚམས་ཐབས་ཀྲིས་འགྩོབ་ཡྩོངས་སུ་སྒྩོལ། །སྙམ་པ་ནྲི་རྣམ་སྣང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་སེམས་

ཅན་དྩོན་བྱེད་ཀྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐྱང་ཚུལ་ལྩོ། །ཞེས་དེ་དག་གྲི་དྩོན་དན་བཞྲིན་པས་བརྩོད་ཅྲིང་མཇུག་ཏུ་བཟང་བྩོ་

སྤྩོད་པ་སྩོགས་ཀྲི་སྩོན་ལམ་བྱའྩོ། །སྨྲས་པ། རྣམ་མང་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོ་སྐྱེད་ཚུལ་ལས། །ཐུན་

དྲུག་རྣལ་འབྱྩོར་མེ་ཏྩོག་འཕེང་མཛེས་པ། །ལེགས་པར་སེལ་འདྲི་རྲིག་སྔགས་འཆང་

རྣམས་ཀྲི། །དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་དག་བྱེད་རྒྱན་མཆྩོག་ཡྲིན། །འདྲི་ལས་འྩོངས་པའྲི་

རྣམ་དཀར་དགེ་བའྲི་མཐུས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྩོ་རེ་འཆང་དབང་གྲིས། །བཅས་

པའྲི་མཚམས་ལས་ནམ་ཡང་མྲི་འདའ་བར། །རྲིམ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་མཐར་

ཕྲིན་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་རང་གྲི་སྩོབ་མ་སེ་སྣྩོད་འཛིན་པ་དུ་མས་བསྐུལ་བ་དང་། ཁད་པར་ཉྲིན་ཞག་ཕྲུགས་རེ་

ལ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་འདྲི་ལྟ་བུའྲི་ཉམས་སུ་ལེན་པ་བྱུང་ན། །བྩོད་ཀྲི་གསེར་ཆྩོས་སུ་གགས་པའྲི་ཟབ་ཟབ་མྩོ་རྣམས་ཀྲིས་ཆ་

ཙམ་དུའང་བསྐྲུན་དུ་མེད་པའྲི་རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་བཀའ་སྩོལ་དུ་རེ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀྲིས་བསྔགས་ཤྲིང་། རྒྱུད་སེ་

དང་མཐུན་པའྲི་ཉམས་ལེན་དུ་ཆྩོས་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བའྲི་བྩོས་རྩོགས་པའྲི་ཉེར་ལེན་གྲིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་

རྲིག་པ་འཛིན་པ་ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་སྦར་བའྩོ། །མང་ལཾ། །

༄༅། །ཐུན་དྲུག་བ་མའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཐུན་དྲུག་གྲི་རྣལ་འབྱྩོར་སྐྱྩོང་བ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀྲི་མཆྩོག་

རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནྲི་སྐྱབས་སུ་མཆྲི། །བདག་གྲིས་སྦྲིན་སྩོགས་
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བགྲིས་པའྲི་བསྩོད་ནམས་ཀྲིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་

ཤྩོག །ཅེས་སྐྱབས་འགྩོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རྲིང་ཆགས་སང་དང་། །བལ་ནས་ཁད་

པར་འཕགས་པའྲི་བདེ་བ་ཐྩོབ། །བཟྩོད་དཀའྲི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒལ་

ཏེ། །ཐར་པ་དམ་པའྲི་བདེ་དང་འབལ་མ་གྱུར། །ཅེས་ཚད་མེད་བཞྲི་བསྩོམ། བྱམས་པ་དང་མྲི་

འཇྲིགས་པའྲི་སྦྲིན་པའང་དེས་འགྲུབ། འགྩོ་ཀུན་སྲིད་ཞྲིའྲི་འཇྲིགས་པ་ལས་སྒྩོལ་ཕྲིར། །རྩོགས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པའྲི་སེམས། །དེང་ནས་བཟུང་སེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐྩོབ་

པར། །སྩོག་གྲི་ཕྲིར་ཡང་མྲི་བཏང་བཟུང་བར་བགྲི། །ཇྲི་ལྟར་སྔྩོན་གྲི་བདེ་གཤེགས་

ཀྲིས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ནྲི་བསྐྱེད་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསབ་པ་

ལ། །དེ་དག་རྲིམ་བཞྲིན་གནས་པ་ལྟར། །བདག་ཀང་འགྩོ་ལ་ཕན་དྩོན་དུ། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ནྲི་བསྐྱེད་བགྲི་ཞྲིངབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསབ་པ་ལ། །རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་

བསབ་པར་བགྲི། །ཞེས་སྩོན་འཇུག་གཉྲིས་ཆྩོ་གའྲི་སྩོས་བངས། དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་

ཡྩོད། །མྲི་ཡྲི་སྲིད་པ་ལེགས་པར་ཐྩོབ། །དེ་རྲིང་སངས་རྒྱས་རྲིགས་སུ་སྐྱེས། །སངས་

རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ཏྩོ། །ད་ནྲི་བདག་གྲིས་ཅྲི་ནས་ཀང་། །རྲིགས་དང་མཐུན་པའྲི་

ལས་བརམས་ཏེ། །སྐྱྩོན་མེད་བཙུན་པའྲི་རྲིགས་འདྲི་ལ། །རྩོག་པར་མྲི་འགྱུར་དེ་ལྟ་

བྱ། །ལྩོང་བས་ཕག་དར་ཕུང་བྩོ་ལས། །ཇྲི་ལྟར་རྲིན་ཆེན་རེད་པ་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་ཅྲི་

ཞྲིག་ལྟར་སེས་ནྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འདྲི་བདག་ལ་སྐྱེས། །བདག་གྲིས་དེ་རྲིང་སྐྱྩོབ་

པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །སྤན་སྔར་འགྩོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉྲིད་དང་ནྲི། །བར་དུ་བདེ་ལ་

མགྩོན་དུ་བྩོས་ཟྲིན་གྲིས། །ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་ལ་སྩོགས་དགའ་བར་གྲིས། །ཞེས་སེམས་

བསྐྱེད་རྒྱས་པའྲི་ཕྲིར་མཇུག་གྲི་ཆྩོ་ག་དགའ་བ་བསྩོམ་པ་རྣམས་བྱས་ལ། དེ་ནས། མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་
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ཡྲིད་འཕྩོག་རྲིན་ཆེན་ཁྲི། །ཆུ་སྐྱེས་ཉྲི་ཟླ་རྒྱས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་སེང་། །ར་བའྲི་བ་མ་

ཁབ་བདག་རྩོ་རེ་འཆང་། །སྐུ་མདྩོག་སྔྩོན་པྩོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས། །རྩོར་

དྲིལ་བཟུང་ནས་རང་འདའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད། །མཚན་དཔེའྲི་གཟྲི་འབར་རྲིན་ཆེན་རྒྱན་

མང་མཛེས། །ཡྲིད་འཕྩོག་ལྷ་རས་གྩོས་ཀྲི་ན་བཟའ་ཅན། །དན་པ་ཙམ་གྲིས་གདུང་

བ་ཀུན་སེལ་ཅྲིང་། །སྐྱབས་མཆྩོག་མ་ལུས་འདུས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ། །སྐྱྲིལ་ཀྲུང་

ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་གནས་གསུམ་དུ། །ཡྲི་གེ་གསུམ་མཚན་ཧཱུཾ་གྲི་འྩོད་ཟེར་

གྲིས། །རང་བཞྲིན་གནས་ནས་བ་མ་རྩོ་རེ་འཆང་། །ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧྩོཿ གཉྲིས་སུ་མེད་པར་

གྱུར། །གང་གྲི་དྲིན་གྲིས་བདེ་ཆེན་ཉྲིད། །སྐད་ཅྲིག་ཉྲིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བ་མ་

རྲིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡྲི། །རྩོ་རེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །བདག་པྩོས་བཟུང་དང་མ་

བཟུང་དང་། །དངྩོས་བཤམས་ཡྲིད་ཀྲིས་སྤྲུལ་བ་ལས། །བྱུང་བ་ཕྲི་ནང་གསང་བ་

ཡྲི། །སྣ་ཚོགས་མཆྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆྩོད། །བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་

ལྩོངས་སྤྩོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །རྲིན་ཆེན་མཎྜལ་བཟང་པྩོ་ཀུན་བཟང་

མཆྩོད་པའྲི་ཚོགས་བཅས་པ། །བྩོ་ཡྲིས་བངས་ནས་བ་མ་ཡྲི་དམ་དཀྩོན་མཆྩོག་

གསུམ་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རེའྲི་དབང་གྲིས་བཞེས་ནས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་

ཏུ་གསྩོལ། །དུས་གསུམ་ཕྩོགས་བཅུའྲི་བདེ་གཤེགས་མ་ལུས་པ། །གང་འདུལ་ཇྲི་

བཞྲིན་ངུར་སྨྲྲིག་རྣམ་རྩོལ་གྲིས། །གངས་མེད་ཞྲིང་དུ་རྒྱལ་བའྲི་མཛད་པ་ཅན། །བ་

མ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྩོ་རེ་འཆང་གྲིས་བྩོ་དམན་བསམ་པའྲི་

ངྩོར། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའྲི་འཁྩོར་ལྩོ་མཐའ་དག་ལས། །ལྷག་པའྲི་ཞྲིང་གྲི་དམ་

པར་ལེགས་བསྔགས་པའྲི། །བ་མ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །མཆྩོག་དང་
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ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཀུན། །མགྩོན་ཁེད་ཚུལ་བཞྲིན་བསེན་པའྲི་རེས་འགྩོ་

བར། །མཐྩོང་ནས་ལུས་དང་སྩོག་ཀང་ཡྩོངས་བཏང་སེ། །ཁྩོད་མཉེས་ཁྩོ་ན་སྒྲུབ་པར་

བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དེ་ལྟར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས་བ་མ་མཆྩོག །རང་གྲི་སྤྲི་བྩོའྲི་

གཙུག་ཏུ་ས་མ་ཛཿ ། །སར་ཡང་དགེས་བཞྲིན་རང་དང་རྩོ་གཅྲིག་གྱུར། །ཅེས་བ་མའྲི་རྣལ་

འབྱྩོར་བསྐྱངས། དེ་ནས་སྩོང་བ་ཉྲིད་ཀྲི་དྩོན་ཅུང་ཟད་བསྩོམ་ཞྲིངདེའྲི་ངང་ནས་ལྷའྲི་སྐུར་ལྡང་བ་ནྲི། སྣྩོད་བཅུད་

མཐའ་དག་སྒྱུ་མ་རྨྲི་ལམ་དང་། །ཆུ་ཟླ་བཞྲིན་དུ་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྩོང་། །བདེན་པར་

མེད་ཀང་མྲིང་བརས་ཕར་བཏགས་ཀྲི། །སྣང་བ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྩོལ་བ་

བཞྲིན། །བདག་ཉྲིད་རྩོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་

གསང་བའྲི་རྩོ་རེ་དང་། །རང་བཞྲིན་སྤྩོས་བལ་གསང་བའྲི་གྷཎྜ་ཡྲི། །མཚོན་བྱེད་

བཟུང་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མར་འཁྱུད། །ཅེས་རྩོར་དྲིལ་ཕག་རྒྱའྲི་དམ་ཚིག་དན་པར་བྱ། བདག་

གྲི་ལུས་དང་དེ་བཞྲིན་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་། །དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་ཕུང་པྩོ་ཅྲི་

མཆྲིས་པ། །མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དྩོན་གྲི་ཕྲིར། །དེང་ནས་འཕངས་པ་མེད་

པར་བཏང་བར་བྱ། །ཞེས་ཆྩོས་དང་ཟང་ཟྲིང་གྲི་སྦྲིན་པ་གཏྩོང་། དེ་ནས་སྩོམ་གསུམ་ལ་བསྔྩོ་བགངས་བྱ་བ་ནྲི། 

བ་མ་ལྷ་ཡྲི་སྤན་སྔ་རུ། །སྩོམ་གསུམ་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པའྲི། །དང་པྩོ་སྩོ་སྩོར་

ཐར་བ་ཡྲི། །བསབ་པའྲི་མྲི་མཐུན་ཕྩོགས་གྱུར་པ། །ཕམ་པ་བཞྲི་དང་ལྷག་མ་

ནྲི། །བཅུ་གསུམ་སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་དང་། །ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞྲིག་དགུ་བཅུ་དང་། །སྩོར་

བཤགས་བཞྲི་དང་ཉེས་བྱས་ནྲི། །བརྒྱ་ར་བཅུ་གཉྲིས་བསྩོམས་པ་ཡྲིས། །ཉྲིས་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་དང་། །གཞན་ཡང་གཞྲིས་བསྡུས་ལྟུང་བ་སྩོགས། །བཤགས་ཤྲིང་

སན་ཆད་སྩོམ་པར་བགྲི། །དེ་བཞྲིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲི། །སྩོམ་པའྲི་མྲི་
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མཐུན་ཕྩོགས་གྱུར་པ། །ར་བའྲི་ལྟུང་བ་བཅྩོ་བརྒྱད་དང་། །ཉེས་བྱས་ཞེ་དྲུག་ལ་

སྩོགས་པ། །ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་དང་ཕྲིན་དྲུག་གྲི །མྲི་མཐུན་ཕྩོགས་གྱུར་ཉེས་པ་

ཀུན། །བཤགས་ཤྲིང་སན་ཆད་སྩོམ་པར་བགྲི། །རྩོ་རེ་ཐེག་པའྲི་འདུལ་བ་ལས། །རྣམ་

སྣང་རྲིགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་དྲུག །མྲི་བསྐྱྩོད་རྲིན་འབྱུང་བཞྲི་བཞྲི་དང་། །འྩོད་དཔག་

མེད་གསུམ་དྩོན་གྲུབ་ཀྲི། །གཉྲིས་ཏེ་སྩོ་སྩོའྲི་བཅུ་དགུ་དང་། །རྲིགས་ལྔ་སྤྲི་ཡྲི་དམ་

ཚིག་ནྲི། །ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྲི་བསྲུང་བ་དང་། །སྩོང་བསེན་བཟའ་བའྲི་དམ་ཚིག་

ལས། །འདས་དང་སྩོམ་པྩོ་བརྒྱད་ལ་སྩོགས། །བཤགས་ཤྲིང་སན་ཆད་སྩོམ་པར་

བགྲི། །སྩོ་ཐར་བྱང་སེམས་རྩོ་རེ་ཐེག་པ་ཡྲི། །རྣམ་དག་བཅས་པའྲི་བསབ་པ་ཕ་མྩོ་

ལས། །རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་འདའ་བར་མྲི་བྱེད་པར། །རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་བཞྲིན་བདག་གྲིས་

བསྒྲུབ་པར་བྱ། །ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བྱ་བའྲི་ཚེ་ཚིགས་བཅད་ཕྲི་མ་འདྲི་གཅྲིག་པུས་ཆྩོག ཐེག་པ་གསུམ་

དང་རྒྱུད་སེ་བཞྲིས་བསྡུས་པའྲི། །ལུང་དང་རྩོགས་པའྲི་དམ་ཆྩོས་མ་ལུས་པ། །རྒྱལ་

བའྲི་དགྩོངས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་ལེགས་བཟུང་སེ། །གང་མཚམས་ཐབས་ཀྲིས་འགྩོ་བ་

ཡྩོངས་སུ་སྒྩོལ། །ཞེས་དམ་ཆྩོས་འཛིན་པ་དང་སེམས་ཅན་དྩོན་བྱེད་ལ་བསབ་བྩོ། །དེ་དག་གྲིས་སྩོམ་པ་སྩོ་

སྩོའྲི་སྐབས་སྩོགས་སུ་ཐུན་དྲུག་དང་གསུམ་ལ་སྩོགས་པ་བྱ་དགྩོས་པ་མང་བྩོ་ཞྲིག་ཡྩོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྲི་

ཚུལ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་གསུང་དུ་བལྟ་བར་བྱའྩོ། །ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་གུང་ཐང་བསན་པའྲི་སྒྩོན་མེས་

མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་
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དག་པ་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་

པ། འཇྲིག་རེན་མཁེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའྲི་ཁ་ལྩོ་བསྒྱུར་བ། བ་ན་མེད་པ་ལྷ་དང་

མྲི་རྣམས་ཀྲི་སྩོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཆྩོད་དྩོ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །གང་ཚེ་རང་གཉྲིས་གཙོ་བྩོ་ཁྩོད་

བལྟམས་ཚེ། །ས་ཆེན་འདྲི་ལ་གྩོམ་པ་བདུན་བྩོར་ནས། །ང་ནྲི་འཇྲིག་རེན་འདྲི་ན་

མཆྩོག་ཅེས་གསུངས། །དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྣམ་དག་སྐུ་མངའ་

མཆྩོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྲི་ལྷུན་པྩོ་འད། །གགས་པ་

འཇྲིག་རེན་གསུམ་ན་ལྷམ་མེ་བ། །མགྩོན་པྩོ་མཆྩོག་བརེས་ཁྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །མཚན་མཆྩོག་ལྡན་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའྲི་ཞལ། །གསེར་མདྩོག་འད་བ་ཁྩོད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །རྡུལ་བལ་ཁྩོད་འད་སྲིད་པ་གསུམ་མ་མཆྲིས། །མཉམ་མེད་མཁེན་ཅན་

ཁྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མགྩོན་པྩོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

སྩོན་པ་པྩོ། །བསྩོད་ནམས་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཞྲིང༌། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །དག་པས་འདྩོད་ཆགས་བལ་བར་གྱུར། །དགེ་བས་ངན་སྩོང་ལས་གྩོལ་

ཞྲིང༌། །གཅྲིག་ཏུ་དྩོན་དམ་མཆྩོག་གྱུར་པ། །ཞྲི་གྱུར་ཆྩོས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གྩོལ་

ནས་གྩོལ་བའྲི་ལམ་ཡང་སྩོན། །བསབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞྲིང་གྲི་དམ་པ་

ཡྩོན་ཏན་ལྡན། །ཚོགས་མཆྩོག་དགེ་འདུན་ལ་ཕག་འཚལ། །སྲིག་པ་ཅྲི་ཡང་མྲི་བྱ་

ཞྲིང༌། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤད། །རང་གྲི་སེམས་ནྲི་ཡྩོངས་སུ་

འདུལ། །འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྲིན། །སྐར་མ་རབ་རྲིབ་མར་མེ་དང༌། །སྒྱུ་མ་

ཟྲིལ་པ་ཆུ་བུར་དང༌། །རྨྲི་ལམ་གྩོག་དང་སྤྲིན་ལྟ་བུར། །འདུས་བྱས་ཆྩོས་རྣམས་དེ་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

  22  

ལྟར་ལྟ། །བསྩོད་ནམས་འདྲི་ཡྲིས་ཐམས་ཅད་གཟྲིགས་པ་ཡྲི། །གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་ནས་

སྐྱྩོན་གྲི་དག་བཏུལ་ཏེ། །རྒ་དང་ན་དང་འཆྲི་བའྲི་རླབས་འཁྲུག་པའྲི། །སྲིད་པའྲི་མཚོ་

ལས་འགྩོ་བ་སྒྩོལ་བར་ཤྩོག །

༄༅། །བྩོ་སྦྩོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །བདག་ནྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུ་ལས་

ལྷག་པའྲི། །དྩོན་མཆྩོག་སྒྲུབ་པའྲི་བསམ་པ་ཡྲིས། །རག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་

ཤྩོག །གང་དུ་སུ་དང་འགྩོགས་པའྲི་ཚེ། །བདག་ཉྲིད་ཀུན་ལས་དམན་བལྟ་

ཞྲིང༌། །གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡྲིས། །མཆྩོག་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་པར་

ཤྩོག །སྤྩོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ། །རྩོག་ཅྲིང་ཉྩོན་མྩོངས་སྐྱེས་མ་ཐག །བདག་

གཞན་མ་རུངས་བྱེད་པས་ན། །བཙན་ཐབས་གདྩོང་ནས་བཟླྩོག་པར་ཤྩོག །རང་

བཞྲིན་ངན་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྲིག་སྡུག་དག་པྩོས་ནྩོན་མཐྩོང་ཚེ། །རྲིན་ཆེན་

གཏེར་དང་འཕད་པ་ལྟར། །རེད་པར་དཀའ་བས་གཅེས་འཛིན་ཤྩོག །བདག་ལ་

གཞན་གྲིས་ཕག་དྩོག་གྲིས། །གཤེ་སྐུར་ལ་སྩོགས་མྲི་རྲིགས་པའྲི། །གྩོང་ཁ་རང་

གྲིས་ལེན་པ་དང༌། །རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་འབུལ་བར་ཤྩོག །གང་ལ་བདག་གྲིས་ཕན་

བཏགས་པའྲི། །རེ་བ་ཆེ་བ་གང་ཞྲིག་གྲིས། །ཤྲིན་ཏུ་མྲི་རྲིགས་གནྩོད་བྱེད་

ནའང༌། །བཤེས་གཉེན་དམ་པར་བལྟ་བར་ཤྩོག །མདྩོར་ན་དངྩོས་སམ་བརྒྱུད་པ་

ཡྲི། །ཕན་བདེ་མ་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ། །མ་ཡྲི་གནྩོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །གསང་

བས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤྩོག །དེ་དག་ཀུན་ཀང་ཆྩོས་བརྒྱད་ཀྲི། །རྩོག་པའྲི་དྲི་མས་
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མ་སགས་ཤྲིང༌། །ཆྩོས་རྣམས་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའྲི་བྩོས། །ཞེན་མེད་འཆྲིང་བ་ལས་

གྩོལ་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་དགེ་བཤེས་གང་ཐང་པ་རྩོ་རེ་སེངེའྲི་གསུང་ངྩོ༌། །

༄༅། །སྐྱབས་འགྩོ་སེམས་བསྐྱེད་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཕྩོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྩོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པ། ཆྩོས་ཀྲི་ཕུང་

པྩོ་སྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྲིའྲི་འབྱུང་གནས། འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་

ཀྲི་མངའ་བདག དྲིན་ཅན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་

རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ཆྩོས་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆྲིའྩོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ལན་གསུམ་བརྩོད། ཡྲི་དམ་དཀྲིལ་འཁྩོར་གྲི་

ལྷ་ཚོགས་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །དཔལ་མགྩོན་དམ་པའྲི་

ཆྩོས་སྐྱྩོང་བའྲི་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ལན་

གསུམ་བརྩོད། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀྲི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་

བདག་ནྲི་སྐྱབས་སུ་མཆྲི། །བདག་གྲིས་སྦྲིན་སྩོགས་བགྲིས་པ་འདྲི་དག་གྲིས། །འགྩོ་

ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ལན་གསུམ་བརྩོད། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་

བདག་སྐྱབས་མཆྲི། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་སྩོ་སྩོར་བཤགས། །འགྩོ་བའྲི་དགེ་ལ་རེས་

ཡྲི་རང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡྲིད་ཀྲིས་གཟུང༌། །སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་

མཆྩོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱབས་མཆྲི། །རང་གཞན་དྩོན་ནྲི་རབ་བསྒྲུབ་

ཕྲིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བསྐྱེད་པར་བགྲི། །བྱང་ཆུབ་མཆྩོག་གྲི་སེམས་ནྲི་བསྐྱེད་
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བགྲིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་མགྩོན་དུ་གཉེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་

མཆྩོག་ཡྲིད་འྩོང་སྤད་པར་བགྲི། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་

ཤྩོག །ལན་གསུམ་བརྩོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྲི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་

གྱུར་ཅྲིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་དང་བལ་བར་

གྱུར་ཅྲིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དང་མྲི་འབལ་བར་

གྱུར་ཅྲིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རྲིང་ཆགས་སང་གཉྲིས་དང་བལ་བའྲི་བཏང་

སྙྩོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་ལན་གསུམ་བརྩོད། གང་གྲིས་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་

འབྱུང༌། །འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་རག་མེད་པ། །འྩོང་བ་མེད་པ་

འགྩོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དྩོན་མྲིན་དྩོན་གཅྲིག་མྲིན། །སྤྩོས་པ་ཉེར་ཞྲི་ཞྲི་བསན་

པ། །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྲི། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཉན་ཐྩོས་

ཞྲི་བ་འཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ཉྲིད་ཀྲིས་ཉེར་ཞྲིར་འཁྲིད་མཛད་གང་ཡྲིན་དང༌། །འགྩོ་

ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྣམས་ལམ་ཤེས་ཉྲིད་ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་དྩོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་

གང༌། །གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་ཐུབ་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་སྣ་ཚོགས་འདྲི་

གསུངས་པ། །ཉན་ཐྩོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཚོགས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ནྲི་

ཡུམ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྩོག་པའྲི་ད་བ་རྣམ་བསལ་ཅྲིང༌། །ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེའྲི་སྐུ་

མངའ་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོའྲི་འྩོད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མ་

ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་མགྩོན་གྱུར་ཅྲིང༌། །བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མྲི་བཟད་

འཇྩོམས་མཛད་ལྷ། །དངྩོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁེན་གྱུར་པའྲི། །བཅྩོམ་ལྡན་

འཁྩོར་བཅས་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །ཇྲི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྲིས་



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ

  25  

ནྲི། །ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཁྲུས་གསྩོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡྲི་ཆུ་ནྲི་དག་པ་ཡྲིས། །དེ་བཞྲིན་

བདག་གྲིས་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ས་གཞྲི་སྩོས་ཀྲིས་བྱུགས་ཤྲིང་མེ་ཏྩོག་བཀྲམ། །རྲི་

རབ་གྲིང་བཞྲི་ཉྲི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདྲི། །སངས་རྒྱས་ཞྲིང་དུ་དམྲིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་

ཡྲིས། །འགྩོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞྲིང་ལ་སྤྩོད་པར་ཤྩོག །ཨྲི་དཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཁཾ་ནྲིརྻ་ད་

ཡ་མྲི། །སརྦ་མང་ལཾ།

༄༅། །མཎྜལ་ཚོམ་བུ་སྩོ་བདུན་མ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །ཞྲིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ། ༀ་བཛྲ་བྷུ་མེ་ཨཱཿཧཱུཾ། དབང་ཆེན་

གསེར་གྲི་ས་གཞྲི། ༀ་བཛྲ་རེ་ཁེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཕྲི་ལགས་རྲི་འཁྩོར་ཡུག་གྲིས་བསྐྩོར་

བའྲི་དབུས་སུ། རྲིའྲི་རྒྱལ་པྩོ་རྲི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པྩོ། ལྷྩོ་འཛམ་བུ་གྲིང༌། 

ནུབ་བ་ལང་སྤྩོད། བྱང་སྒ་མྲི་སྙན། ལུས་དང་ལུས་འཕགས། རྔ་ཡབ་དང་རྔ་ཡབ་

གཞན། གཡྩོ་ལྡན་དང་ལམ་མཆྩོག་འགྩོ། སྒ་མྲི་སྙན་དང་སྒ་མྲི་སྙན་གྲི་ཟླ། རྲིན་པྩོ་

ཆེའྲི་རྲི་བྩོ། དཔག་བསམ་གྲི་ཤྲིང༌། འདྩོད་འཇྩོ་བའྲི་བ། མ་རྨྩོས་པའྲི་ལྩོ་ཏྩོག །འཁྩོར་

ལྩོ་རྲིན་པྩོ་ཆེ། ནྩོར་བུ་རྲིན་པྩོ་ཆེ། བཙུན་མྩོ་རྲིན་པྩོ་ཆེ། བྩོན་པྩོ་རྲིན་པྩོ་ཆེ། གང་པྩོ་

རྲིན་པྩོ་ཆེ། ར་མཆྩོག་རྲིན་པྩོ་ཆེ། དམག་དཔྩོན་རྲིན་པྩོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པྩོའྲི་བུམ་པ། 

སེག་མྩོ་མ། འཕེང་བ་མ། གླུ་མ། གར་མ། མེ་ཏྩོག་མ། བདུག་སྩོས་མ། སྣང་གསལ་མ། 

དྲི་ཆབ་མ། ཉྲི་མ། ཟླ་བ། རྲིན་པྩོ་ཆེ། གདུགས། ཕྩོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་

རྒྱལ་མཚན། དབུས་སུ་ལྷ་དང་མྲིའྲི་དཔལ་འབྱྩོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་པ་

མེད་པ་ཞྲིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་འདྲི་ཉྲིད་དྲིན་ཅན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་
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པའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་ཁད་པར་དུ་ཡང་ཕྩོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་

སས་དང་བཅས་པའྲི་ལྷ་ཚོགས་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་

བགྲིའྩོ། །ཐུགས་རེས་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་བཞེས་སུ་གསྩོལ། བཞེས་ནས་ཀང་བདག་

སྩོགས་འགྩོ་བ་མ་གྱུར་ནམ་མཁའྲི་མཐའ་དང་མཉམ་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་

མཆྩོག་དང་ཐུན་མྩོང་གྲི་དངྩོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསྩོལ། 

༄༅། །རྩོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་སྩོམ་བཟླས་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྩོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདག་གྲིས་དགྩོལ། །བྱང་ཆུབ་གནས་ལ་འགྩོད་པར་བགྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་

ཡང་དག་བསྐྱེད། །ལན་གསུམ། རང་གྲི་སྤྲི་བྩོར་པཾ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་

འཁྩོར་གྲི་སེང་དུ། ཧཱུཾ་ལས་རྩོ་རེ་དཀར་པྩོ་རེ་ལྔ་བ་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གྲིས་མཚན་པ། དེ་

ལས་འྩོད་འཕྩོས། འདུས་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདྩོག་

དཀར་པྩོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་རྩོ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཡུམ་རྩོ་རེ་

བསྙེམས་མ་དཀར་མྩོ་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་གུག་དང་ཐྩོད་པ་འཛིན་པས་

འཁྱུད་པ། གཉྲིས་ཀའང་དར་གྲི་ན་བཟའ་དང་རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་

བརྒྱན་པ། ཡང་རྩོ་རེ་སྐྱྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་པ། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་

ཡྲིག་དཀར་པྩོ། དེ་ལས་འྩོད་ཟེར་འཕྩོས། རང་འདའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། གཉྲིས་

སུ་མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འྩོད་ཟེར་འཕྩོས། དབང་གྲི་ལྷ་

རྣམས་སྤན་དངས། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདག་ལ་མངྩོན་པར་
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དབང་བསྐུར་དུ་གསྩོལ། ཞེས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

བདུད་རྲིས་གང་བའྲི་བུམ་པ་ཐྩོགས་ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་

ཤྲྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་དབང་བསྐུར། སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྲིས་གང་། མྲི་བསྐྱྩོད་པས་དབུ་

བརྒྱན་པར་གྱུར། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྩོ་རེ་སེམས་དཔའ། བདག་དང་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དང་། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞྲིང་དག་

པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། ཞེས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འྩོད་ཟེར་

འཕྩོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་སྦངས། སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ལ་

མཉེས་པའྲི་མཆྩོད་པ་ཕུལ། དེ་རྣམས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འྩོད་ཀྲི་རྣམ་པར་

བསྡུས་ནས་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ་པས་གཟྲི་བརྲིད་མཐུ་སྩོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནྩོ་བ་ཏྲིཥྛ། དྲི་ཌྷྩོ་མེ་

བྷཱ་བ། སུ་ཏྩོ་ཥྩོ་མེ་བྷཱ་བ། སུ་པྩོ་ཥྩོ་མེ་བྷཱ་བ། ཨ་ནུ་རཀྩོ་མེ་བྷཱ་བ། སརྦ་སྲིདྡྷྲི་མེ་པྲ་

ཡཙ། སརྦ་ཀརྨཱ་སུ་ཙ་མེ། ཙི་ཏྟཾ་ཤྲྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧྩོཿབྷ་ག་ཝན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ། བཛྲ་མ་མེ་མུཉྩ། བཛྲ་བྷ་བ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་གང་མང་བཟླས་

མཐར། བདག་ནྲི་མྲི་ཤེས་རྨྩོངས་པ་ཡྲིས། །དམ་ཚིག་ལས་ནྲི་འགལ་ཞྲིང་ཉམས། །བ་

མ་མགྩོན་པྩོས་སྐྱབས་མཛོད་ཅྲིག །གཙོ་བྩོ་རྩོ་རེ་འཛིན་པ་སེ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོའྲི་

བདག་ཉྲིད་ཅན། །འགྩོ་བའྲི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆྲི། །རྩོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་ཞལ་

ནས་རྲིགས་ཀྲི་བུ་ཁྩོད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་

ཞྲིང་དག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་ནས་རང་ལ་ཐྲིམ་པས་རང་གྲི་སྩོ་གསུམ་དང་རྩོ་རེ་

སེམས་དཔའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་གྱུར། དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་མྱུར་དུ་
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བདག །རྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་འགྲུབ་རྒྱུར་ནས། །འགྩོ་བ་གཅྲིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །ཁེད་

ཀྲི་ས་ལ་འགྩོད་པར་ཤྩོག །

༄༅། །དམ་ཚིག་རྩོ་རེའྲི་སྩོམ་བཟླས་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རང་ཡྲི་དམ་དུ་གསལ་བའྲི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁྩོར་གྲི་སེང་དུ། ཧ་ལས་རལ་གྲིའྲི་འཆང་བཟུང་ལ་ཧས་མཚན་པ། དེ་

ཡྩོངས་སུ་གྱུར་བ་ལས་དམ་ཚིག་རྩོ་རེ་སྐུ་མདྩོག་ལྗང་གུ་ལྗང་ནག་དཀར་བའྲི་ཞལ་

གསུམ་ཕག་དྲུག་གྲི་དང་པྩོ་གཉྲིས་ཀྲིས་རང་འདའྲི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅྲིང་། ལྷག་མ་

གཡས་གཉྲིས་རྩོ་རེ་དང་རལ་གྲི གཡྩོན་གཉྲིས་དྲིལ་བུ་དང་པདྨ་འཛིན་པ། ཡབ་ཡུམ་

གཉྲིས་ཀའང་རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྲིས་བརྒྱན་པ། དེའྲི་སྤྲི་བྩོར་ༀ། མགྲིན་

པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འྩོད་ཟེར་འཕྩོས་པས་རང་བཞྲིན་གྲི་

གནས་ནས་བསྩོམས་པ་དང་འད་བའྲི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧྩོཿ གཉྲིས་སུ་

མེད་པར་གྱུར། སར་ཡང་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འྩོད་ཟེར་འཕྩོས་པས། རྲིགས་ལྔ་

འཁྩོར་དང་བཅས་པ་སྤན་དངས། མཆྩོད་པས་མཆྩོད། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་

ཀྲིས་འདྲི་ལ་མངྩོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསྩོལ། ཞེས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས་དེ་

རྣམས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་བདུད་རྲིས་གང་བའྲི་བུམ་པས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲི་ཤེ་

ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཧཱུཾ། ཞེས་རང་གྲི་སྤྲི་བྩོ་ནས་དབང་བསྐུར་བས། དམ་ཚིག་རྩོ་

རེས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། བདེ་བ་ཆེན་པྩོ་མྱྩོང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག ཆུའྲི་ལྷག་

མ་སྤྲི་བྩོར་གནས་པ་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་བ་ལས་ཡབ་ལ་མྲི་བསྐྱྩོད་པ་དང་ཡུམ་ལ་དྩོན་
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གྲུབ་ཀྲིས་དབུ་བརྒྱན། དེའྲི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་སེང་དུ་སྣ་ཚོགས་རྩོ་རེའྲི་ལྟེ་བ་ཧ་

ལྗང་གུའྲི་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན་ཕ་མྩོ་འཛག་པ་དེའྲི་མཐར། ༀ་ཨཱཿཔྲ་ཛྙཱ་དྲི་ཀ་ཧཱ་ཧཱུཾ། ཞེས་

པས་བསྐྩོར་བར་དམྲིགས་པ་ལ་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན་དེ་སྣ་ཚོགས་རྩོ་རེའྲི་རྭའྲི་བུ་ག་ནས་

རྲིམ་གྲིས་བྱུང་ནས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། ཟག་མེད་ཀྲི་བདེ་བ་མྱྩོང་བས་དམ་ཚིག་

ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་བ་སྤུའྲི་བུ་ག་ནས་ནག་ཉྲིལ་ཉྲིལ་ཐྩོན་པར་བསམ་ལ། ༀ་ཨཱཿ པྲ་

ཛྙཱ་དྲི་ཀ་ཧཱ་ཧཱུཾ། ཞེས་གང་མང་བཟླས་ཚར་བ་དང་། དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་མྱུར་དུ་

བདག །དམ་ཚིག་རྩོ་རེ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྩོ་བ་གཅྲིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །ཁེད་ཀྲི་

ས་ལ་འགྩོད་པར་ཤྩོག །

༄༅། །ལྟུང་བཤགས་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མྩོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ལྟུང་བ་བཤགས་པ། བདག་མྲིང་

འདྲི་ཞེས་བགྲི་བ། དུས་རག་ཏུ་བ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་

སུ་མཆྲིའྩོ། །ཆྩོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །སྩོན་པ་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

རྩོ་རེ་སྙྲིང་པྩོས་རབ་ཏུ་འཇྩོམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིན་

ཆེན་འྩོད་འཕྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀླུ་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དཔའ་བྩོའྲི་སེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་དཔལ་དགེས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིན་ཆེན་མེ་
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ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིན་ཆེན་ཟླ་འྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་མཐྩོང་བ་དྩོན་ཡྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

རྲིན་ཆེན་ཟླ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དཔལ་སྦྲིན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཚངས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པས་བྱྲིན་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཆུ་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཆུ་ལྷའྲི་ལྷ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དཔལ་བཟང་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཙནྡན་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་གཟྲི་བརྲིད་མཐའ་ཡས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་འྩོད་

དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་མེད་པའྲི་དཔལ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སེད་མེད་ཀྲི་བུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་མེ་ཏྩོག་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའྲི་

འྩོད་ཟེར་རྣམ་པར་རྩོལ་པས་མངྩོན་པར་མཁེན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་པདྨའྲི་འྩོད་ཟེར་རྣམ་པར་རྩོལ་པས་མངྩོན་པར་མཁེན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ནྩོར་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

དན་པའྲི་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མཚན་དཔལ་ཤྲིན་ཏུ་

ཡྩོངས་གགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དབང་པྩོའྲི་ཏྩོག་གྲི་རྒྱལ་

མཚན་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་

གནྩོན་པའྲི་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གཡུལ་ལས་ཤྲིན་ཏུ་
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རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གནྩོན་པས་

གཤེགས་པའྲི་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ནས་སྣང་བ་

བཀྩོད་པའྲི་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྲིན་ཆེན་པདྨའྲི་རྣམ་

པར་གནྩོན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིན་པྩོ་ཆེ་དང་པདྨ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པ་སངས་

རྒྱས་རྲི་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་དག་ལ་སྩོགས་པ་ཕྩོགས་བཅུའྲི་

འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་

ཞྲིང་གཞེས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་

དགྩོངས་སུ་གསྩོལ། བདག་གྲིས་སྐྱེ་བ་འདྲི་དང༌། སྐྱེ་བ་ཐྩོག་མའྲི་ཐ་མ་མ་མཆྲིས་པ་

ནས་འཁྩོར་བ་ན་འཁྩོར་བའྲི་སྐྱེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་སྲིག་པའྲི་ལས་བགྲིས་པ་དང༌། 

བགྲིད་དུ་བསྩལ་པ་དང༌། བགྲིད་པ་ལ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་བའམ། མཆྩོད་རེན་གྲི་དཀྩོར་

རམ། དགེ་འདུན་གྲི་དཀྩོར་རམ། ཕྩོགས་བཅུའྲི་དགེ་འདུན་གྲི་དཀྩོར་ཕྩོགས་པ་དང༌། 

འཕྩོག་ཏུ་བཅུག་པ་དང༌། འཕྩོག་པ་ལ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་བའམ། མཚམས་མ་མཆྲིས་པ་

ལྔའྲི་ལས་བགྲིས་པ་དང༌། བགྲིད་དུ་བསྩལ་པ་དང༌། བགྲིད་པ་ལ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་

བའམ། མྲི་དགེ་བ་བཅུའྲི་ལས་ཀྲི་ལམ་ཡང་དག་པར་བང་བ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། 

འཇུག་ཏུ་བསྩལ་པ་དང༌། འཇུག་པ་ལ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་བའམ། ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་གང་

གྲིས་བསྒྲིབས་ནས་བདག་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་མཆྲི་བའམ། དུད་འགྩོའྲི་སྐྱེ་

གནས་སུ་མཆྲི་བའམ། ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་མཆྲི་བའམ། ཡུལ་མཐའ་འཁྩོབ་ཏུ་སྐྱེ་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

  32  

བའམ། ཀ་ཀྩོར་སྐྱེ་བའམ། ལྷ་ཚེ་རྲིང་པྩོ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བའམ། དབང་པྩོ་མ་ཚང་བར་

འགྱུར་བའམ། ལྟ་བ་ལྩོག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་བའམ། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་

མཉེས་པར་མྲི་བགྲིད་པར་འགྱུར་བའྲི་ལས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པ། སྤན་དུ་གྱུར་པ། དཔང་དུ་

གྱུར་པ། ཚད་མར་གྱུར་པ། མཁེན་པས་གཟྲིགས་པ་དེ་དག་གྲི་སྤན་སྔར་མཐྩོལ་

ལྩོ། །འཆགས་སྩོ། །མྲི་འཆབ་བྩོ། །མྲི་སེད་དྩོ། །སན་ཆད་ཀང་གཅྩོད་ཅྲིང་སྩོམ་པ་

བགྲིད་ལགས་སྩོ། །སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་

དགྩོངས་སུ་གསྩོལ། བདག་གྲིས་སྐྱེ་བ་འདྲི་དང༌། སྐྱེ་བ་ཐྩོག་མའྲི་ཐ་མ་མ་མཆྲིས་པ་

ནས་འཁྩོར་བ་ན་འཁྩོར་བའྲི་སྐྱེ་གནས་གཞན་དག་ཏུ་སྦྲིན་པ་ཐ་ན་དུད་འགྩོའྲི་སྐྱེ་

གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅྲིག་ཙམ་བསྩལ་པའྲི་དགེ་བའྲི་ར་བ་གང་ལགས་

པ་དང༌། བདག་གྲིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའྲི་དགེ་བའྲི་ར་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། 

བདག་གྲིས་ཚངས་པར་སྤད་པའྲི་དགེ་བའྲི་ར་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གྲིས་

སེམས་ཅན་ཡྩོངས་སུ་སྲིན་པར་བགྲིས་པའྲི་དགེ་བའྲི་ར་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། 

བདག་གྲིས་བྱང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའྲི་དགེ་བའྲི་ར་བ་གང་ལགས་པ་

དང༌། བདག་གྲིས་བ་ན་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་ར་བ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ཤྲིང་བཟླུམས་ཏེ་བསྩོམས་ནས་བ་ན་མ་མཆྲིས་པ་དང༌། 

གྩོང་ན་མ་མཆྲིས་པ་དང༌། གྩོང་མའྲི་ཡང་གྩོང་མ། བ་མའྲི་ཡང་བ་མར་ཡྩོངས་སུ་

བསྔྩོ་བས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡྩོངས་སུ་བསྔྩོ་བར་

བགྲིའྩོ། །ཇྲི་ལྟར་འདས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྲིས་ཡྩོངས་སུ་
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བསྔྩོས་པ་དང༌། ཇྲི་ལྟར་མ་བྱྩོན་པའྲི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྲིས་

ཡྩོངས་སུ་བསྔྩོ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཇྲི་ལྟར་ད་ལྟར་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྲིས་ཡྩོངས་སུ་བསྔྩོ་བར་མཛད་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་བདག་

གྲིས་ཀང་ཡྩོངས་སུ་བསྔྩོ་བར་བགྲིའྩོ། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་ནྲི་སྩོ་སྩོར་བཤགས་

སྩོ། །བསྩོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་ནྲི་རེས་སུ་ཡྲི་རང་ངྩོ༌། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ལ་ནྲི་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་འདེབས་སྩོ། །བདག་གྲིས་བ་ན་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

མཆྩོག་དམ་པར་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །མྲི་མཆྩོག་རྒྱལ་བ་གང་དག་ད་ལྟར་བཞུགས་

པ་དང༌། །གང་དག་འདས་པ་དག་དང་དེ་བཞྲིན་གང་མ་བྱྩོན། །ཡྩོན་ཏན་བསྔགས་པ་

མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་འད་ཀུན་ལ། །ཐལ་མྩོ་སྦར་བར་བགྲིས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་ཉེ་བར་

མཆྲིའྩོ། །འཕགས་པ་ཕུང་པྩོ་གསུམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་མདྩོ་རྩོགས་སྩོ། །

༄༅། །སྤྲི་བཤགས་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཨུ་ཧུ་ལགས། བ་མ་རྩོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཕྩོགས་

བཅུ་ན་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། 

དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་བདག་ལ་དགྩོངས་སུ་གསྩོལ། བདག་མྲིང་འདྲི་ཞེས་

བགྲི་བས་ཚེ་རབས་འཁྩོར་བ་ཐྩོག་མ་མ་མཆྲིས་པ་ནས་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གྲི་བར་དུ། 

ཉྩོན་མྩོངས་པ་འདྩོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྲི་མུག་གྲི་དབང་གྲིས་ལུས་ངག་ཡྲིད་

གསུམ་གྲི་སྩོ་ནས་སྲིག་པ་མྲི་དགེ་བ་བཅུ་བགྲིས་པ་དང༌། མཚམས་མ་མཆྲིས་པ་ལྔ་

བགྲིས་པ་དང༌། དེ་དང་ཉེ་བ་ལྔ་བགྲིས་པ་དང༌། སྩོ་སྩོར་ཐར་པའྲི་སྩོམ་པ་དང་འགལ་
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བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསབ་པ་དང་འགལ་བ་དང༌། གསང་སྔགས་ཀྲི་དམ་

ཚིག་དང་འགལ་བ་དང༌། ཕ་དང་མ་ལ་མ་གུས་པ་དང༌། མཁན་པྩོ་དང་སྩོབ་དཔྩོན་ལ་

མ་གུས་པ་དང༌། གྩོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྩོད་པ་རྣམས་ལ་མ་གུས་པ་དང༌། 

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་གནྩོད་པའྲི་ལས་བགྲིས་པ་དང༌། དམ་པའྲི་ཆྩོས་སངས་པ་

དང༌། འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ལ་གནྩོད་པའྲི་

ལས་བགྲིས་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྲིག་པ་མྲི་དགེ་བའྲི་ཚོགས་བདག་གྲིས་བགྲིས་པ་

དང༌། བགྲིད་དུ་བསྩལ་པ་དང༌། གཞན་གྲིས་བགྲིས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་བ་ལ་

སྩོགས་པ། མདྩོར་ན་མཐྩོ་རྲིས་དང་ཐར་པའྲི་གེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིང༌། འཁྩོར་བ་དང་

ངན་སྩོང་གྲི་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི་ཉེས་ལྟུང་གྲི་ཚོགས་ཅྲི་མཆྲིས་པ་ཐམས་ཅད། བ་མ་རྩོ་རེ་

འཛིན་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཕྩོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཀྲི་སྤན་སྔར་མཐྩོལ་

ལྩོ། །འཆགས་སྩོ། །མྲི་འཆབ་བྩོ། །ཕྲིན་ཆད་ཀང་སྩོམ་པར་བགྲི་ལགས་སྩོ། །མཐྩོལ་

ཞྲིང་བཤགས་ན་བདག་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་གྲི། །མ་མཐྩོལ་མ་

བཤགས་ན་ནྲི་དེ་ལྟར་མྲི་འགྱུར་རྩོ། །

༄༅། །གཙོ་རྒྱལ་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །གཙོ་བྩོ་རྒྱལ་བ་འགྩོ་བའྲི་མགྩོན། །འགྩོ་བ་སྐྱྩོབ་པའྲི་དྩོན་བརྩོན་

པ། །སྩོབས་ཆེན་འཇྲིགས་པ་ཀུན་སེལ་ལ། །དེ་རྲིང་ཉྲིད་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆྲི། །དེ་ཡྲི་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྲི་ཆྩོས། །འཁྩོར་བའྲི་འཇྲིགས་པ་སེལ་བ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་
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དཔའྲི་ཚོགས་ལ་ཡང༌། །དེ་བཞྲིན་ཡང་དག་སྐྱབས་སུ་མཆྲི། །བདག་ནྲི་འཇྲིགས་

པས་རྣམ་སྐྲག་ནས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་བདག་ཉྲིད་འབུལ། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་

ལའང་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས། །བདག་གྲི་ལུས་འདྲི་དབུལ་བར་བགྲི། །ཐུགས་རེས་སྤྩོད་པ་

མ་འཁྲུལ་བའྲི། །སྤན་རས་གཟྲིགས་མགྩོན་དེ་ལ་ཡང༌། །ཉམ་ཐག་ང་རྩོས་འྩོ་དྩོད་

འབྩོད། །སྲིག་ཅན་བདག་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསྩོལ། །འཕགས་པ་ནམ་མཁའྲི་སྙྲིང་པྩོ་

དང༌། །ས་ཡྲི་སྙྲིང་པྩོ་དག་དང་ནྲི། །ཐུགས་རེ་ཆེ་མགྩོན་ཐམས་ཅད་ལ། །སྐྱབས་

འཚོལ་སྙྲིང་ནས་འྩོ་དྩོད་འབྩོད། །གང་ཞྲིག་མཐྩོང་ན་གཤྲིན་རེ་ཡྲི། །ཕྩོ་ཉ་ལ་སྩོགས་

སང་བ་རྣམས། །སྐྲག་ནས་ཕྩོགས་བཞྲིར་འབྱེར་བྱེད་པའྲི། །རྩོ་རེ་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆྲི། །སྔྩོན་ཆད་ཁེད་ཀྲི་བཀའ་ལས་འདས། །ད་ནྲི་འཇྲིགས་པ་ཆེ་མཐྩོང་ནས། །ཁྩོད་

ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི་ལགས་ཀྲིས། །འཇྲིགས་པ་མྱུར་དུ་བསལ་དུ་གསྩོལ།།  །།

༄༅། །དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མྩོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷྩོ་ཥཱ་ཡ། དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའྲི་མགྩོན་གྲི་ཐུགས་

ཀ་ནས། །རབ་དཀར་ཞྩོ་གསར་སྤུངས་འདའྲི་ཆུ་འཛིན་རེར། །ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཀུན་

མཁེན་བྩོ ་བཟང་གགས། །སས་དང་བཅས་པ་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་

གསྩོལ། །མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའྲི་སེང་། །རེ་བཙུན་བ་མ་དགེས་པའྲི་

འཛུམ་དཀར་ཅན། །བདག་བྩོ་དད་པའྲི་བསྩོད་ནམས་ཞྲིང་མཆྩོག་ཏུ། །བསན་པ་

རྒྱས་ཕྲིར་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་སུ་གསྩོལ། །ཤེས་བྱའྲི་ཁྩོན་ཀུན་འཇལ་བའྲི་བྩོ་

གྩོས་ཐུགས། །སྐལ་བཟང་རྣ་བའྲི་རྒྱན་གྱུར་ལེགས་བཤད་གསུང་། །གགས་པའྲི་
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དཔལ་གྲིས་ལྷམ་མེར་མཛེས་པའྲི་སྐུ། །མཐྩོང་ཐྩོས་དན་པ་དྩོན་ལྡན་ལ་ཕག་

འཚལ། །ཡྲིད་འྩོང་མཆྩོད་ཡྩོན་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏྩོག་དང་། །དྲི་ཞྲིམ་བདུག་སྩོས་སྣང་

གསལ་དྲི ་ཆབ་སྩོགས། །དངྩོས་བཤམས་ཡྲིད་སྤྲུལ་མཆྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་

འདྲི། །བསྩོད་ནམས་ཞྲིང་མཆྩོག་ཁེད་ལ་མཆྩོད་པར་འབུལ། །གང་ཞྲིག་ཐྩོག་མེད་

དུས་ནས་བསགས་པ་ཡྲི། །ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲིས་མྲི་དགེ་ཅྲི་བགྲིས་དང་། །ཁད་པར་

སྩོམ་པ་གསུམ་གྲི་མྲི་མཐུན་ཕྩོགས། །སྙྲིང་ནས་འགྩོད་པ་དག་པྩོས་སྩོ་སྩོར་

བཤགས། །སྙྲིགས་མའྲི་དུས་འདྲིར་མང་ཐྩོས་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན། །ཆྩོས་བརྒྱད་སངས་

པས་དལ་འབྱྩོར་དྩོན་ཡྩོད་བྱས། །མགྩོན་པྩོ་ཁྩོད་ཀྲི་རླབས་ཆེན་མཛད་པ་

ལ། །བདག་ཅག་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡྲི་རང་ངྩོ་། །རེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་ཁེད་རྣམས་

ཀྲི། །ཆྩོས་སྐུའྲི་མཁའ་ལ་མཁེན་བརེའྲི་ཆུ་འཛིན་འཁྲིགས། །ཇྲི་ལྟར་འཚམ་པའྲི་

གདུལ་བྱའྲི་འཛིན་མ་ལ། །ལྷུན་གྲུབ་ཆྩོས་ཀྲི་ཆར་བ་དབབ་དུ་གསྩོལ། །བདག་གྲིས་

ཇྲི་སྙེད་བསགས་པའྲི་དགེ་བ་འདྲིས། །བསན་དང་འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་གང་ཕན་

དང་། །ཁད་པར་རེ་བཙུན་བྩོ་བཟང་གགས་པ་ཡྲི། །བསན་པའྲི་སྙྲིང་པྩོ་རྲིང་དུ་གསལ་

བྱེད་ཤྩོག  །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང༌། །འབལ་མེད་ཆྩོས་ཀྲི་དཔལ་ལ་ལྩོངས་

སྤྩོད་ཅྲིང༌། །ས་དང་ལམ་གྲི་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྩོགས་ནས། །རྩོ་རེ་འཆང་གྲི་གྩོ་འཕང་

མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །དམྲིགས་མེད་བརེ་བའྲི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟྲིགས། །དྲི་མེད་

མཁེན་པའྲི་དབང་པྩོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇྩོམས་མཛད་

གསང་བའྲི་བདག །གངས་ཅན་མཁས་པའྲི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ། །བྩོ་བཟང་གགས་

པའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་ལན་གསུམ། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་
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པས། །ཐེག་མཆྩོག་བཤེས་གཉེན་དངྩོས་སུ་མཛད་པའྲི་མཐུས། །རྒྱལ་བས་

བསྔགས་པའྲི་ལམ་བཟང་དེ་ཉྲིད་ལས། །སྐད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་བཟླྩོག་པར་མ་གྱུར་

ཅྲིག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་འདུལ་ནག་པ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པྩོས་མཛད་པའྩོ། །ཡང་ན་དམྲིགས་བརེ་མའྲི་དབུར། དངྩོས་

གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཐུབ་དབང་རྩོ་རེ་འཆང་། །དམྲིགས་མེད་བརེ་བའྲི་གཏེར་ཆེན་སྤན་

རས་གཟྲིགས། །དྲི་མེད་མཁེན་པའྲི་དབང་པྩོ་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །བདུད་དཔུང་མ་

ལུས་འཇྩོམས་མཛད་གསང་བའྲི་བདག  །གངས་ཅན་མཁས་པའྲི་གཙུག་རྒྱན་བྩོ་

བཟང་གགས། །སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་བ་མ་སངས་རྒྱས་ལ། །སྩོ་གསུམ་གུས་

པའྲི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རང་གཞན་སྲིན་ཅྲིང་གྩོལ་བར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །མཆྩོག་དང་ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསྩོལ། །ཅེས་པ་ལན་གསུམ་དང་དེ་

ནས། དམྲིགས་མེད་བརེ་བའྲི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟྲིགས། །དྲི་མེད་མཁེན་པའྲི་

དབང་པྩོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇྩོམས་མཛད་གསང་བའྲི་

བདག །གངས་ཅན་མཁས་པའྲི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ། །བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་ཞབས་

ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས།  །ཞེས་བརྒྱ་སྩོང་ལ་སྩོགས་པ་བརྩོད། །དེ་ནས་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་

ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས་སྩོ། །བདག་གྲི་ལུས་ངག་

ཡྲིད་གསུམ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས་ཤྲིག །བཅྩོས་མ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ངེས་འབྱུང་གྲི་བསམ་

པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་བྱམས་སྙྲིང་རེ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང་། ཟབ་མྩོ་དབུ་མའྲི་ལྟ་

བ་དང་ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་འབྱྩོར་ཟབ་མྩོ་ཉམས་སུ་ལེན་ནུས་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས་ཤྲིག །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་པའྲི་ཆྩོས་ལམ་དུ་སྩོང་སེ་མཁའ་མཉམ་

སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དྩོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས་
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ཤྲིག །མདྩོར་ན་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས་རེས་སུ་

བཟུང་ནས། རང་གཞན་གྲི་དྩོན་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བསྒྲུབ་ནུས་པར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་

གསྩོལ། དཔལ་ལྡན་ར་བའྲི་བ་མ་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །བདག་གྲི་སྙྲིང་ཁར་པདྨའྲི་སེང་

བཞུགས་ལ། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྩོའྲི་སྩོ་ནས་རེས་བཟུང་སེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

དངྩོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསྩོལ། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས། །ཐེག་མཆྩོག་

བཤེས་གཉེན་དངྩོས་སུ་མཛད་པའྲི་མཐུས། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའྲི་ལམ་བཟང་དེ་

ཉྲིད་ལས། །སྐད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་ལྡྩོག་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག །ཐེག་མཆྩོག་ལམ་གྲི་གཞུང་

ཤྲིང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་གནད་དང་རྲིམ་གཉྲིས་ལ། །འཁྲུལ་མེད་

ངེས་པ་རེད་ནས་བརྩོན་པ་ཡྲིས། །ཁེད་གསུང་སྒྲུབ་པ་སྙྲིང་བྩོར་བྱེད་པར་ཤྩོག །སེ་

སྣྩོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་རྣམ་པ་བཞྲི། །གདམས་པའྲི་མཆྩོག་ཏུ་གཟྲིགས་པའྲི་བཤད་

སྒྲུབ་ཀྲིས། །ཐུབ་བསན་ཕྩོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་མཛད་པ། །བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་

དཔལ་གྲིས་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །

༄༅། །སྤན་འདེན་ཁྲུས་གསྩོལ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རང་ཉྲིད་སྐད་ཅྲིག་གྲིས་དཔལ་རྩོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་ཀྲིས་གྲི་གུག་དང་ཐྩོད་པ་འཛིན་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པའྲི་སྐུར་བཞེངས་

པར་གྱུར། ༀ་ཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ ཝྲི་ཀྲྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿ སྭབྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷྩོ྅ཧཾ། སྩོང་བ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྩོང་བའྲི་ངང་ལས་ཨཱཿལས་བྱུང་བའྲི་ཐྩོད་པ་ཡངས་

ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆྩོད་ཡྩོན། ཞབས་
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བསྲིལ། དྲི་ཆབ། མེ་ཏྩོགབདུག་སྩོས། མར་མེ། ཞལ་ཟས། རྩོལ་མྩོ་ལ་སྩོགས་པ་

རྣམས་རང་བཞྲིན་བདེ་སྩོང་རྣམ་པ་མཆྩོད་རས། བྱེད་ལས་དབང་བྩོ་དྲུག་གྲི་སྤྩོད་

ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་བསྐྱེད་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ༀ་པཱདྱཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་གནྡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་པུཥེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ངྷཱུ་པེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱ་ལྩོ་ཀེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ནྲི་ཝྲི་དྱ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ༀ་རཱུ་བ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཤཔྟ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གནྡེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། ར་ས་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སྥརྴ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ས་གཞྲི་གནས་ཁང་གདན་ཁྲི་མཆྩོད་པ་བྱྲིན་རླབས་ཏེ་བྱྲིན་རླབས་བཞྲི་སྐྩོར་དུ་གགས་པ་ནྲི། ཐམས་

ཅད་དུ་ནྲི་ས་གཞྲི་དག །གསེག་མ་ལ་སྩོགས་མེད་པ་དང༌། །ལག་མཐྲིལ་ལྟར་མཉམ་

བཻཌཱུ་རྱའྲི། །རང་བཞྲིན་འཇམ་པྩོར་གནས་གྱུར་ཅྲིག །བདེ་ལྡན་འཇྲིག་རེན་བཀྩོད་པ་

ལྟར། །རྲིན་ཆེན་ས་གཞྲི་མེ་ཏྩོག་བཅས། །ལྗྩོན་ཤྲིང་ཆུ་མཚོ་མ་ཚང་མེད། །ཆྩོས་སྒ་

རྒྱ་ཆེན་ལྡན་གྱུར་ཅྲིག །འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་དགེ་ལས་བྱུང༌། །རྲིན་ཆེན་བདུན་

ལས་གྲུབ་པ་ཡྲི། །ཚོགས་ཀྲི་འྩོད་ཟེར་འགེད་པའྲི་གནས། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་

བཞུགས་གྱུར་ཅྲིག །རྲིན་ཆེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་སེང་གེའྲི་ཁྲི། །ཡྲིད་འྩོང་སྣ་ཚོགས་

གྩོས་ཀྲིས་བཀབ་པ་འདྲི། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས་ལ་ཕུལ་བ་ཡྲིས། །འགྩོ་ཀུན་

རྩོ་རེའྲི་གདན་ལ་བཞུགས་གྱུར་ཅྲིག །ལྷ་དང་མྲི་ཡྲི་མཆྩོད་པའྲི་རས། །དངྩོས་སུ་

བཤམས་དང་ཡྲིད་ཀྲིས་སྤྲུལ། །ཀུན་བཟང་མཆྩོད་སྤྲིན་བ་ན་མེད། །ནམ་མཁའྲི་

ཁམས་ཀུན་ཁབ་གྱུར་ཅྲིག །

མཁེན་བརེ་ནུས་གསུམ་གྲི་ཡྩོན་ཏན་རྲིམ་པ་བཞྲིན་བརྩོད་པའྲི་སྩོ་ནས་སྤན་འདེན་པ་ནྲི། མ་ལུས་

སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་མགྩོན་གྱུར་ཅྲིང༌། །བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མྲི་བཟད་འཇྩོམས་
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མཛད་ལྷ། །དངྩོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁེན་གྱུར་པའྲི། །བཅྩོམ་ལྡན་འཁྩོར་

བཅས་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །བཅྩོམ་ལྡན་བསྐལ་བ་གངས་མེད་དུ་མ་

རུ། །འགྩོ་ལ་བརེ་ཕྲིར་ཐུགས་རེ་རྣམ་སྦངས་ཤྲིང༌། །སྩོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགྩོངས་པ་

ཡྩོངས་རྩོགས་པ། །ཁེད་བཞེད་འགྩོ་དྩོན་མཛད་དུས་འདྲི་ལགས་ན། །དེ་ཕྲིར་ཆྩོས་

དབྱྲིངས་ཕྩོ་བང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྱྲིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྩོན་མཛད་

ཅྲིང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒལ་བྱའྲི་ཕྲིར། །ཡྩོངས་དག་འཁྩོར་

དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །ཆྩོས་རྣམས་ཀུན་གྲི་དབང་ཕྱུག་གཙོ། །བཙོ་མ་

གསེར་གྲི་མདྩོག་འད་ཞྲིང༌། །ཉྲི་མ་ལས་ལྷག་གཟྲི་བརྲིད་ཆེ། །དད་པས་སྤན་ནྲི་དང་

བར་བགྲི། །ཞྲི་ཞྲིང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །དུལ་ཞྲིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་

བཞུགས། །ཆྩོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བལ་བ། །ཀུན་ཏུ་མྲི་ཟད་ནུས་པར་ལྡན། །ཚུར་

སྤྩོན་ཚུར་སྤྩོན་ཞྲི་བདག་ལྷ། །ཐུབ་པའྲི་སྐྱེས་མཆྩོག་ཐམས་ཅད་མཁེན། །ཤྲིན་ཏུ་

ལེགས་བྱས་གཟུགས་བརན་ནྲི། །མཆྩོད་པས་འདྲིར་ནྲི་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །འདྲིར་

ནྲི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀང༌། །ནད་མེད་ཚེ་

དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །མཆྩོག་རྣམས་ལེགས་པར་བསྩལ་ཏུ་གསྩོལ། །བཅྩོམ་ལྡན་

འདྲིར་ནྲི་བྱྩོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསྩོད་ནམས་སྐལ་བར་ལྡན། །བདག་གྲི་

མཆྩོད་ཡྩོན་བཞེས་ནས་ཀང༌། །ཐུགས་ལ་དགྩོངས་ཤྲིང་གནང་བར་མཛོད། །བདེ་

བར་གཤེགས་སྩོ ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། །ཚུར་སྤྩོན་འདྲིར་ནྲི ་གཤེགས་སུ་

གསྩོལ། །བདག་གྲི་མཆྩོད་ཡྩོན་བཞེས་ནས་ཀང༌། །འདྲི་ཉྲིད་དུ་ནྲི་བཞུགས་སུ་

གསྩོལ། །
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ཚོགས་ཀྲི་ཞྲིང་ལ་ཁྲུས་གསྩོལ་གྲི་སྙན་གསན་སྤྲིའྲི་ཚུལ་གྲིས་འབུལ་བ་ནྲི། སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ་བར་

ཞུ། གང་འདྲིར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། 

འཇྲིག་རེན་མཁེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའྲི་ཁ་ལྩོ་བསྒྱུར་བ། བ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མྲི་

རྣམས་ཀྲི་སྩོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྩོ་བྱད་

ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྲི་སྩོ་ནས་ཁྲུས་འདྲི་གསྩོལ་བར་བགྲིའྩོ། །

ཁྲུས་ཁང་གསལ་འདེབས་ནྲི། ཁྲུས་ཀྲི་ཁང་པ་ཤྲིན་ཏུ་དྲི་ཞྲིམ་པ། །ཤེལ་གྲི་ས་གཞྲི་

གསལ་ཞྲིང་འཚེར་བ་བསར། །རྲིན་ཆེན་འབར་བའྲི་ཀ་བ་ཡྲིད་འྩོང་ལྡན། །མུ་ཏྲིག་

འྩོད་ཆགས་བ་རེ་བེས་པ་དེར། །ཅེས་བརྩོད་མ་ཐག་ཚོགསས་ཞྲིང་རྣམས་ཁྲུས་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་ཁྲིར་

བཞུགས། ན་བཟའ་ལྗྩོན་ཤྲིང་སྩོགས་ལ་བཀལ་ཏེ་ཁྲི་སེང་དུ་དང་ཁྲུས་རྲིང་དུ་བཞུགས་པ་ལ་ཁྲུས་འབུལ་བའྲི་ལུགས་

གཉྲིས་གསུངས། 

ཇྲི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྲིས་ནྲི། །ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཁྲུས་གསྩོལ་ལྟར། །ལྷ་

ཡྲི་ཆུ་ཡྲི་དག་པ་ཡྲིས། །དེ་བཞྲིན་བདག་གྲིས་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཨ་བྷྲི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ་ཧཱུཾ། མཁེན་པས་སྲིད་པའྲི་འཆྲིང་བ་མཐར་མཛད་

ཅྲིང༌། །ཐུགས་རེས་ཞྲི་ལ་དགའ་བ་རྲིང་དུ་དྩོར། །སྲིད་ཞྲིའྲི་མཐའ་ལ་མྲི་གནས་སྲིད་

ཞྲིའྲི་མགྩོན། །རྒྱལ་བ་རྩོ་རེ་འཆང་ལ་སྐུx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཕུན་ཚོགས་

དགེ་ལེགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའྲི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་བའྲི་རེ་བ་སྐྩོང་བའྲི་

གསུང༌། །མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་པའྲི་ཐུགས། །ཤཱཀའྲི་གཙོ་བྩོ་དེ་ལ་སྐུ་

x། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བྱམས་པ་ཐྩོགས་མེད་དབྱྲིག་གཉེན་རྣམ་གྩོལ་
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སེ། །མཆྩོག་སེ་དུལ་བའྲི་སེ་དང་གགས་པའྲི་དཔལ། །སེང་བཟང་ཀུ་སཱ་ལྲི་གཉྲིས་

གསེར་གྲིང་བ། །རྒྱལ་ཆེན་སྤྩོད་པའྲི་བརྒྱུད་ལ་སྐུx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

འཇམ་དབྱངས་ཡྩོད་མེད་ཕྩོགས་འཇྲིག་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། །ཟླ་བ་གགས་པ་རྲིག་པའྲི་ཁུ་

བྱུག་ཆེ། །སངས་རྒྱས་དགྩོངས་སྐྱྩོང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་སྩོགས། །ཟབ་མྩོ་ལྟ་བའྲི་

བརྒྱུད་ལ་སྐུx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་བདེ་གཤེགས་རྩོ་རེ་

འཆང༌། །མཆྩོག་གཟྲིགས་ཏེ་ལྩོ་བ་དང་ན་རྩོ་བ། །དཔལ་མཆྩོག་ཌྩོམ་བྷ་བ་དང་ཨ་ཏྲི་

ཤ། ཉམས་ལེན་བྱྲིན་རླབས་བརྒྱུད་ལ་སྐུx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཤད་སྒྲུབ་

གདམས་པའྲི་མཆྩོག་མངའ་ཨ་ཏྲི་ཤ། བཀའ་གདམས་བསན་པའྲི་མེས་པྩོ་འབྩོམ་

སྩོན་རེ། །རྣལ་འབྱྩོར་རྣམ་བཞྲི་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལ་སྩོགས། །བཀའ་གདམས་བ་མ་

རྣམས་ལ་སྐུx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གངས་ཅན་ཤྲིང་རའྲི་སྩོལ་འབྱེད་ཙོང་ཁ་

བ། །དངྩོས་སྩོབས་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་རེ། །མདྩོ་སྔགས་བསན་པའྲི་

བདག་པྩོ་མཁས་གྲུབ་རེ། །རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གསུམ་ལ་སྐུx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའྲི་མྲིག །བསྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྩོད་

པའྲི་འཇུག་ངྩོགས་མཆྩོག །བརེ་བས་བསྐྱྩོད་པའྲི་ཐབས་མཁས་མཛད་པ་

ཡྲིས། །གསལ་མཛད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་སྐུx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའྲི་གྩོས། །གཙང་ལ་དྲི་རབ་བསྩོས་པས་སྐུ་

ཕྲིའྩོ། །ༀ་ཧཱུཾ་ཏྲཾ་ཧྲྲི་ཨཱཿ་ཀ་ཡ་བྲི་ཤྩོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། །

གསང་བ་འདུས་པ་བདེ་མཆྩོག་ཧེ་རུ་ཀ །དཔལ་ཆེན་རྩོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ལ་

སྩོགས་པ། །གངས་མེད་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཡྲི་འཁྩོར་ལྩོའྲི་ཚོགས། །ཡྲི་དམ་ལྷ་ཚོགས་
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རྣམས་ལ་སྐུx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། འདེན་པ་མཉམ་མེད་སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས། །རྒྱབ་ཚབ་དམ་པ་རེ་བཙུན་མྲི་ཕམ་མགྩོན། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་འཕགས་

པ་ཐྩོགས་མེད་ཞབས། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་གསུམ་ལ་སྐུx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། སངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཀང༌། །གདུལ་བྱའྲི་དབང་

གྲིས་ཉན་ཐྩོས་ཚུལ་འཛིན་པ། །ཁད་པར་ཅན་གྲི་འཕྲིན་ལས་ཆྩོས་སྐྱྩོང་བའྲི། །གནས་

བརན་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ལ་སྐུx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། མཁའ་ལ་སྤྩོད་པའྲི་གནས་

མཆྩོག་དམ་པ་ན། །མངྩོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བའྲི་མཐུ་སྩོབས་ཅན། །སྒྲུབ་པ་བྩོ་

ལ་མ་ཡྲིས་བུ་བཞྲིན་གཟྲིགས། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྩོའྲི་གཙོ་ལ་སྐུx། །ༀ་

སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཡེ་ཤེས་མགྩོན་པྩོ་ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་བྩོ་དང༌། །དམག་ཟྩོར་རྒྱལ་མྩོ་

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐྩོས་སས། །ལྷ་ཆེན་གུར་དང་དཔལ་མགྩོན་ཞལ་བཞྲི་ཚོགས། །བཀའ་

སྩོད་ཆྩོས་སྐྱྩོང་རྣམསx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཚེ་རྲིང་མཆེད་ལྔ་བསན་སྐྱྩོང་

བཅས། །གངས་ཅན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཁད་པར་ཡུལ་ཕྩོགས་འདྲིར་

གནས་པའྲི། །ལྷ་ཀླུ་གཞྲི་བདག་རྣམས་ལx། །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་མྲི་མངའ་ཡང༌། །སེམས་ཅན་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་

སྒྲིབ་པ་སྦང་སད་དུ། །རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཁྲུས་ཆབ་འདྲི་གསྩོལ་

བས། །སེམས་ཅན་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་སྒྲིབ་པ་དག་གྱུར་ཅྲིག །ༀ་སརྦxཤྲི་ཡེ་

ཨཱཿཧཱུཾ། འདྲི་ནྲི་སྦྲིན་པའྲི་རང་བཞྲིན་ཆུ། །སེར་སྣའྲི་དྲི་མ་སྦྩོང་མཛད་ཅྲིང༌། །གཏྩོང་བ་

དྲི་ཡྲིས་ལེགས་བསྩོས་ཆུས། །ཁྲུས་ལེགས་མཛད་ལ་ཁྲུས་བགྲིའྩོ། །འདྲི་ནྲི་ཚུལ་

ཁྲིམསx། །ཚུལ་འཆལx། །སྲུང་བx། །ཁྲུས་ལེགསx། །འདྲི་ནྲི་བཟྩོད་པའྲིx། །ཁྩོང་
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ཁྩོའྲིx། །བྱམས་པx། །ཁྲུས་ལེགསx། །འདྲི་ནྲི་བརྩོན་འགྲུསx། །ལེ་ལྩོའྲིx། །བརྩོན་

པx། །ཁྲུས་ལེགསx། །འདྲི་ནྲི་བསམ་གཏནx། །རྣམ་གཡེངx། །ཏྲིང་འཛིནx། །ཁྲུས་

ལེགསx། །འདྲི་ནྲི་ཤེས་རབx། །ཤེས་འཆལx། །ཡེ་ཤེསx། །ཁྲུས་

ལེགསx། །ཅེསབརྩོད། དེ་བཞྲིན་དུ་སྦྲིན་པ་ཞེས་པའྲི་གནས་སུ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྩོགས་དང༌། སེར་སྣ་ཞེས་པའྲི་

གནས་སུ་ཚུལ་འཆལ་སྩོགས་ཀང་བཅུག་ལ་སྔར་བཞྲིན་བཀྲུས་ལ། 

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའྲི་གྩོས། །གཙང་ལ་དྲི་རབ་བསྩོས་པས་སྐུ་

ཕྲིའྩོ། །ༀ་ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲྲི་ཨཱཿཀ་ཡ་བྲི་ཤྩོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་སྩོགས་སྐབས་སྐུ་དབྱྲི་བྱེད་ཚུལ་གྲི་དམྲིགས་

པ་ནྲི་ཚོགས་ཞྲིང་རྣམས་ཀྲིས་གནས་ལྔར་བཀྩོད་པའྲི་ས་བྩོན་དང༌། ཁྲུས་དར་གྲི་སེང་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་ལས་འྩོད་ཟེར་

འཕྩོས། སྐུའྲི་སྩོད་སད་བར་གསུམ་གྲི་བརླན་ཐམས་ཅད་གནས་ལྔར་བསྡུས་ནས་ཕྲི་བ་ཡྲིན། དེ་ལས་ས་བྩོན་འགྩོད་

ཚུལ་ནྲི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲིས་ཡྲི་གེ་སྤྲི་ལྟར་གནས་གསུམ་དང་དཔུང་བ་གཡས་སུ་ཏྲཱཾ། གཡྩོན་དུ་ཧྲྲི་འགྩོད་པའྲི་ལུགས་

གཅྲིག་དང༌། ཡང་སྤྲི་བྩོར་ༀ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ལྟེ་བར་ཏྲཱཾ། དཔུང་གཡས་སུ་ཧྲྲི། གཡྩོན་དུ་ཨཱཿ འགྩོད་པའྲི་ལུགས་

གཉྲིས་བྱུང་བའྲི་ཕྲི་མའྲི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྐུ་སྩོད་ཀྲི་བརླན་ཐམས་ཅད་དཔྲལ་བ། སྐུ་རེད་ཀྲི་བརླན་ཐམས་ཅད་

ཐུགས་ཀར། སྐུ་སད་ཀྲི་བརླན་ཐམས་ཅད་ལྟེ་བ། ཕག་གཡས་གཡྩོན་གྲི་བརླན་ཐམས་ཅད་རང་རང་ཕྩོགས་ཀྲི་ཕག་

པར་བསྡུས་ཏེ་ཕྲི་བའྲི་ལུགས་ཕྲི་མ་འཐད་པར་དམ་པ་སྔ་མ་མང་བྩོས་གསུངས་པ་ལྟར་བྲིས་སྩོ། །

སྩོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་བ་ཡྲི། །དྲི་མཆྩོག་རྣམས་ཀྲིས་ཐུབ་དབང་

རྣམས་ཀྲི་སྐུ། །གསེར་སྦངས་བཅྩོ་མ་བྱྲི་དྩོར་བྱས་པ་ལྟར། །འྩོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་

དག་བྱུག་པར་བགྲི། །ཞེས་འདག་ཆལ་ལམ་དྲི་བཟང་གྲི་ལྡེ་གུས་བྱུགས། མྲིའྲི་ཡུལ་གྲི་དྲི་བཟང་སྣ་ཚོགས་ཀྲི་

བྱེ་སྐམ་པྩོས་དྲིལ་ཕྲིས་སྩོགས་ཀང་བྱ་བར་གསུངས། 

དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དྩོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའྲི། །ན་བཟའ་ཤྲིན་ཏུ་དྲི་ཞྲིམ་དམ་པ་
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འབུལ། །གྩོས་བཟང་སབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚོགས་དངརྒྱན་མཆྩོག་བརྒྱ་ཕག་དེ་དང་དེ་

དག་གྲིས། །འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དབྱངས་དང༌། །འཇྲིག་རེན་དབང་

ཕྱུག་སྩོགས་ལ་བརྒྱན་པར་བགྲི། །སབ་འཇམ་ཡང་བ་ལྷ་ཡྲི་གྩོས། །མྲི་ཕེད་རྩོ་རེའྲི་

སྐུ་བརེས་ལ། །མྲི་ཕེད་དད་པས་བདག་འབུལ་ན། །བདག་ཀང་རྩོ་རེའྲི་སྐུ་ཐྩོབ་

ཤྩོག །སྣ་ཚོགས་དབང་བྩོའྲི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞྲིང་། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའྲི་

རྒྱུར་འགྱུར་པ། །གྩོས་བཟང་རྲིན་ཆེན་བདག་བྩོ་སྦང་ཕྲིར་དབུལ། །བཟྩོད་པ་དམ་

པའྲི་གྩོས་ཀྲིས་བརྒྱན་པར་ཤྩོག །ཅེས་པས་ཚོགས་ཞྲིང་གྲི་ལྷ་ལྩོངས་སྤྲུལ་དང་ཞྲི་ཁྩོ་སྩོགས་རང་རང་ལ་

གང་འྩོས་པའྲི་ན་བཟའ་འབུལ། 

རྒྱལ་བ་མཚན་དཔེའྲི་རང་བཞྲིན་རྒྱན་ལྡན་ཕྲིར། །རྒྱན་གཞན་དག་གྲིས་

བརྒྱན་པར་མྲི་འཚལ་ཡངརྲིན་ཆེན་རྒྱན་མཆྩོག་ཕུལ་བས་འགྩོ་བ་ཀུན། །མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་ལུས་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྔར་ལྟར་ལྷ་རང་རང་ལ་འྩོས་པའྲི་རྒྱན་འབུལ། 

བརེ་བའྲི་ཁྩོར་ཡུག་སྙན་པའྲི་བ་དན་ཅན། །ཏྲིང་འཛིན་བ་བེ་སྩོབས་པའྲི་འྩོད་གསལ་

བ། །མཆྩོག་རྐྱེན་འྩོས་པའྲི་ཉེར་འཁྩོ་འདྲི་དག་འབུལ། །སྐྱེ་བྩོ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་

པར་ཤྩོག །ཅེས་པས་རང་རྒྱུད་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་སྙྲིང་རེ་སྩོགས་འཁྩོར་ཡུག་དང་བ་དན་སྩོགས་སུ་མྩོས་ནས་འབུལ། 

རྲིན་ཆེན་མཛེས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་བུམ་པ་འདྲི། །སྣ་ཚོགས་བཅུད་ཀྲིས་བཀང་

སེ་ཕུལ་བ་ཡྲིས། །ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྦངས་ནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲི་རླན་གྲིས་བརླན་པར་ཤྩོག །ཞེས་བུམ་པ་འདེགས། བདག་དང་འགྩོ་ལ་ཐུགས་བརེའྲི་

ཕྲིར། །ཉྲིད་ཀྲི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡྲིས་ནྲི། །ཇྲི་སྲིད་མཆྩོད་པ་བདག་བགྲིད་ན། །དེ་སྲིད་

བཅྩོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསྩོལ། །ཕུན་ཚོགས་གསེར་འྩོད་ཕྩོགས་བཅུར་རབ་ཏུ་
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འཕྩོ། །བཀྲ་ཤྲིས་དཔལ་གྲིས་ཀུན་ནས་ལྷམ་མེ་བ། །རྲིན་ཆེན་ས་ལེ་སྦྲམ་གྲི་དབུ་

རྒྱན་འདྲི། །ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པྩོའྲི་དབུ་ལ་ཕུལ་བ་ཡྲིས། །བསན་པ་རྲིན་ཆེན་ཕྩོགས་

བཅུར་རྒྱས་པ་དང༌། །འཇྲིག་རེན་བདེ་ལེགས་ཆེན་པྩོས་ཁབ་པ་དང༌། །ལྷར་བཅས་

འགྩོ་བའྲི་གཙུག་གྲི་རྒྱན་གྱུར་པའྲི། །སྩོབས་བཅུ་མངའ་བའྲི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་

ཤྩོག །ཅེས་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པྩོས་ཐུགས་བསྐྱེད་སྩོན་ལམ་ཇྲི་ལྟར་གནང་བའྲི་རྣམ་ཐར་ལྟར་བདག་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྲི་

རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་དབུ་རྒྱན་ཕུལ་བས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསན་པ་རྒྱས་ཤྲིང་འགྩོ་བའྲི་བདེ་སྐྱྲིད་འཕེལ་བའྲི་སྩོན་ལམ་ཤུགས་

དག་བྱ། 

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྲི་མཆྩོད་རས་ལས་གྲུབ་པའྲི། །ཞྲིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའྲི་

མཆྩོད་ཡྩོན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཚོགས། །ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་རྒྱལ་བ་འཁྩོར་བཅས་ལ། །དད་

པ་རྒྱ་མཚོས་འབུལ་ལྩོ་བཞེས་སུ་གསྩོལ། །ཞབས་བསྲིལ། མེ་ཏྩོག །གདུག་སྩོས། 

སྣང་གསལ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རྩོལ་མྩོ་སྩོགས་ཆུ་གཉྲིས་ཉེར་སྦྩོད་འབུལ། 

རྲིན་ཆེན་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་བཻ་ཌཱུརྱ། །སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་ཁ་དྩོག་དབྱྲིབས་ཀྲི་

གཟུགས། །རྣམ་གསུམ་གཟུགས་ཀྲི་རྩོ་རེ་མར་བྱས་ནས། །བ་མ་ལྷ་ཡྲི་སྤན་ལ་

དབུལ་བར་བྱ། །མ་ཟྲིན་འབྱུང་བའྲི་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི། །བརྩོད་བལ་དབྱངས་

ལ་སྩོགས་པ་སྒ་ཡྲི་ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་སྒ་ཡྲི་རྩོ་རེ་མར་བྱས་ནས། །བ་མ་ལྷ་ཡྲི་

སྙན་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ག་བུར་ཨ་ཀར་ཛ་ཏྲི་ལ་སྩོགས་པ། །ལེགས་པར་སྦར་ལས་

བྱུང་བ་དྲི་ཡྲི་ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་དྲི་ཡྲི་རྩོ་རེ་མར་བྱས་ནས། །བ་མ་ལྷ་ཡྲི་ཤངས་

ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ལུས་མཆྩོག་རས་བྱེད་བདུད་རྲིའྲི་ཟས་སྩོགས་ཀྲི། །མངར་སྐྱུར་

ཁ་དང་བསྐ་ལ་སྩོགས་པའྲི་རྩོ། །རྣམ་གསུམ་རྩོ་ཡྲི་རྩོ་རེ་མར་བྱས་ནས། །བ་མ་ལྷ་ཡྲི་
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ལྗགས་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ལུས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྲིས་བདེ་སེར་བ། །དཔག་བསམ་

གྩོས་ལ་སྩོགས་པ་རེག་བྱའྲི་ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་རེག་བྱའྲི་རྩོ་རེ་མར་བྱས་

ནས། །བ་མ་ལྷ་ཡྲི་སྐུ་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ཅེས་འདྩོད་ཡྩོན་སྣ་ལྔ་འབུལ། 

ཞྲིང་འདྲིར་འཁྩོར་ལྩོ་རྲིན་པྩོ་ཆེན་གྲིས། །མཁས་པ་དག་གྲིས་ཡྩོངས་བཀང་

སེ། །དངྩོས་གྲུབ་འདྩོད་པ་སྦྲིན་པའྲི་ཕྲིར། །ཉྲིན་རེ་ཤེས་རབ་ཅན་གྲིས་དབུལ། །ཞྲིང་

འདྲིར་ནྩོར་བུx། བཙུན་མྩོx། བྩོན་པྩོx། གང་པྩོx། ར་མཆྩོགx། དམག་དཔྩོནx། 

མཁས་པ་དག་གྲིས་ཡྩོངས་བཀང་སེ། །དངྩོས་གྲུབ་འདྩོད་པ་སྦྲིན་པའྲི་ཕྲིར། །ཉྲིན་རེ་

ཤེས་རབ་ཅན་གྲིས་དབུལ། །ཞེས་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་འབུལ། རྲིན་ཆེན་གདུགས་དང་གསེར་

ཉ་དང༌། །གཏེར་ཆེན་བུམ་པ་པད་མ་བཟང༌། །དུང་དཀར་གཡས་འཁྲིལ་དཔལ་

བེའུ། །མཆྩོག་གྲི་རྒྱལ་མཚན་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོགས། །དངྩོས་གྲུབ་རྣམ་གཉྲིས་སྩྩོལ་བའྲི་

ཕྲིར། །བ་མ་ལྷ་ཡྲི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །ཞེས་བཀྲ་ཤྲིས་རགས་བརྒྱད་འབུལ། 

དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆྩོད་པའྲི་ཚོགས། །རྩོལ་མྩོ་དབྱངས་སྙན་ཡྲིད་འྩོང་

ལྡན། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སྲིམ་བྱེད་པའྲི། །སྤྲིན་རྣམས་སྩོ་སྩོར་གནས་གྱུར་

ཅྲིག །དམ་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ཐམས་ཅད་དང་། །མཆྩོད་རེན་རྣམས་དང་སྐུ་གཟུགས་

ལ། །རྲིན་ཆེན་མེ་ཏྩོག་ལ་སྩོགས་ཆར། །རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་འབབ་པར་ཤྩོག །ཇྲི་

ལྟར་འཇམ་དབྱངས་ལ་སྩོགས་པས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆྩོད་མཛད་པ། །དེ་བཞྲིན་

བདག་གྲིས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས། །མགྩོན་པྩོ་སས་དང་བཅས་རྣམས་མཆྩོད། །ཡྩོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་བདག །བསྩོད་དབྱངས་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོས་བསྩོད། །བསྩོད་

དབྱངས་སྙན་སྤྲིན་དེ་དག་ལ། །ངེས་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གྱུར་ཅྲིག །ཐྩོས་པ་རྒྱ་མཚོའྲི་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

  48  

མཆྩོད་ཡྩོན་ཀུན་ནས་འཁྲིལ། །ཡྩོན་ཏན་མེ་ཏྩོག་ཚུལ་ཁྲིམས་བདུག་སྩོས་

སྤྲིན། །ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་དད་པ་སྩོས་ཆུའྲི་མཚོ། །ཏྲིང་འཛིན་བདུད་རྲིའྲི་ཞལ་ཟས་

དམ་པ་དང་། །བསྩོད་དབྱངས་སྙན་པའྲི་རྩོལ་མྩོ་སྒ་འབྱྲིན་ཅྲིང༌། །ཀུན་ནས་སྙྲིང་བརེ་

རྣམ་དཔྩོད་སྩོབས་པ་ཡྲི། །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་བསྒེངས་བྱས་

པས། །བདག་ལུས་གཞལ་མེད་ཁང་བརེགས་རབ་བརྒྱན་ནས། །སྙྲིང་དབུས་ཆུ་

སྐྱེས་ཐྲིག་ལེ་འདབ་རྒྱས་ལ། །བརན་པར་བཞུགས་པའྲི་ཆྩོས་རེ་མཉེས་བྱེད་

ཅྲིང༌། །ངེས་པར་འདུན་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་གསྩོལ་འདེབས་ན། །འགྩོ་བའྲི་བ་མ་རག་ཏུ་

མཉེས་གྱུར་ཅྲིག །ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་བྩོ་རག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་

བྩོའྲི་བར། །བདག་གྲི་ལུས་དང་སེམས་ལྩོངས་སྤྩོད། །དུས་གསུམ་སེམས་དགེ་བའྲི་

དངྩོས་བྩོ་རྣམས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དྩོན་གྲི་ཕྲིར། །གུས་པས་ཁེད་ལ་དབུལ་བར་

བགྲི། །ཀུན་ནས་གཟྲིགས་པའྲི་སྤན་ལྡན་པ། །ཡྩོན་གནས་དམ་པ་ཁེད་རྣམས་

ཀྲིས། །བདག་ལ་བརེ་བས་ཉེར་དགྩོངས་ནས། །བདག་གྲི་སེམས་འདྲི་བཞེས་སུ་

གསྩོལ། །བཞེས་ནས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྩོལ། །ས་གཞྲི་སྩོས་ཀྲིས་བྱུགས་

ཤྲིངx། །ལྟུང་བཤགསx། །

༄༅། །སྤན་འདེན་ཁྲུས་གསྩོལ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །རྨད་བྱུང་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྩོགས་རྩོགས་སངས་རྒྱས། །རྨད་བྱུང་

གཅྲིག་ཏུ་དགེ་བ་དམ་པའྲི་ཆྩོས། །རྨད་བྱུང་ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་དགེ་འདུན་

ཏེ། །རྨད་བྱུང་མཆྩོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོས་དགེ་ལེགས་སྩྩོལ། །འདྲིར་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་
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ཚང་གྲི་བཟང་སྤྩོད་ཆེན་མྩོའྲི་སྐབས་གྲི་ཕག་བཞེས་སྤན་འདེན་ཁྲུས་གསྩོལ་གྲི་རྲིམ་པ་འགྩོད་པ་ལ། ཐྩོག་མར་སྐྱབས་

སེམས་ཚད་མེད་བཞྲི་བསྩོམ་པ་སྔྩོན་དུ་བཏང་སེ། སྐད་གཅྲིག་དཀྲྩོང་བསྐྱེད་དང་ནང་མཆྩོད་བྱྲིན་རླབས། མཆྩོད་པ་

བྱྲིན་རླབས་བཅས་དང༌། དེ་ནས། ཐམས་ཅད་དུ་ནྲི་ས་གཞྲི་དག །གསེག་མ་ལ་སྩོགས་མེད་པ་

དང༌། །ལག་མཐྲིལ་ལྟར་མཉམ་བཻཌཱུརྱའྲི། །རང་བཞྲིན་འཇམ་པར་གནས་གྱུར་

ཅྲིག །བདེ་ལྡན་འཇྲིག་རེན་བཀྩོད་པ་ལྟར། །རྲིན་ཆེན་ས་གཞྲི་མེ་ཏྩོག་བཅས། །ལྗྩོན་

ཤྲིང་ཆུ་མཚོ་མ་ཚང་མེད། །ཆྩོས་སྒ་རྒྱ་ཆེན་ལྡན་པར་ཤྩོག །འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་

དགེ་ལས་བྱུང༌། །རྲིན་ཆེན་བདུན་ལས་གྲུབ་པ་ཡྲི། །ཚད་མེད་འྩོད་ཟེར་འགེད་པའྲི་

གནས། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་བཞུགས་གྱུར་ཅྲིག །རྲིན་ཆེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་སེངེའྲི་

ཁྲི། །ཡྲིད་འྩོང་སྣ་ཚོགས་གྩོས་ཀྲིས་བཀབ་པ་འདྲི། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས་ལ་

ཕུལ་བ་ཡྲིས། །འགྩོ་ཀུན་རྩོ་རེའྲི་གདན་ལ་བཞུགས་གྱུར་ཅྲིག །ལྷ་དང་མྲི་ཡྲི་མཆྩོད་

པའྲི་རས། །དངྩོས་སུ་བཤམས་དང་ཡྲིད་ཀྲིས་སྤྲུལ། །ཀུན་བཟང་མཆྩོད་སྤྲིན་བ་ན་

མེད། །ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ཀུན་ཁབ་གྱུར་ཅྲིག །

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་མགྩོན་གྱུར་ཅྲིང༌། །བདུད་སེ་དཔུང་བཅས་མྲི་

བཟད་འཇྩོམས་མཛད་ལྷ། །དངྩོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡང་དག་མཁེན་གྱུར་པའྲི། །བཅྩོམ་

ལྡན་འཁྩོར་བཅས་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །བཅྩོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གངས་

མེད་དུ་མ་རུ། །འགྩོ་ལ་བརེ་ཕྲིར་ཐུགས་རེ་རྣམས་སྦངས་ཤྲིང༌། །སྩོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་

དགྩོངས་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་པ། །ཁེད་བཞེད་འགྩོ་དྩོན་མཛད་དུས་འདྲི་ལགས་ན། །དེ་

ཕྲིར་ཆྩོས་དབྱྲིངས་ཕྩོ་བང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྱྲིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྩོན་

མཛད་ཅྲིང༌། །མཐས་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒལ་བྱའྲི་ཕྲིར། །ཡྩོངས་

དག་འཁྩོར་བཅས་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །ཆྩོས་རྣམས་ཀུན་གྲི་དབང་
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ཕྱུག་གཙོ། །བཙོ་མའྲི་གསེར་གྲི་མདྩོག་འད་ཞྲིང༌། །ཉྲི་མ་ལས་ལྷག་གཟྲི་བརྲིད་

ཆེ། །དད་པས་སྤན་ནྲི་དང་བར་བགྲི། །ཞྲི་ཞྲིང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །དུལ་ཞྲིང་

བསམ་གཏན་ས་ལ་བཞུགས། །ཆྩོས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བལ་བ། །ཀུན་ཏུ་མྲི་

ཟད་ནུས་པར་ལྡན། །ཚུར་སྤྩོན་ཚུར་སྤྩོན་ཞྲི་བདག་ལྷ། །ཐུབ་པའྲི་སྐྱེས་མཆྩོག་

ཐམས་ཅད་མཁེན། །ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་བྱས་གཟུགས་བརན་ནྲི། །མཆྩོད་པས་འདྲིར་ནྲི་

གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །འདྲིར་ནྲི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་

བཞུགས་ནས་ཀང༌། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །མཆྩོག་རྣམས་ལེགས་པར་

སྩལ་དུ་གསྩོལ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདྲིར་ནྲི་བྱྩོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསྩོད་ནམས་

སྐལ་བར་ལྡན། །བདག་གྲི་མཆྩོད་ཡྩོན་བཞེས་ནས་ཀང༌། །ཐུགས་ལ་དགྩོངས་ཤྲིང་

གནང་བར་མཛོད། །བདེ་བར་གཤེགས་སྩོགས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། །ཚུར་སྤྩོན་་

འདྲིར་ནྲི་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །བདག་གྲི་མཆྩོད་ཡྩོན་བཞེས་ནས་ཀང༌། །འདྲི་ཉྲིད་

དུ་ནྲི་བཞུགས་སྩོ་གསྩོལ། །

སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ་བར་ཞུ། གང་འདྲིར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། 

བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇྲིག་རེན་མཁེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའྲི་ཁ་ལྩོ་སྒྱུར་བ། བ་

ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མྲི་རྣམས་ཀྲི་སྩོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡྩོ་བྱད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྲི་ཁྲུས་འདྲི་གསྩོལ་བར་བགྲིའྩོ། ། 

རྲི་བྩོ་ལྟར་ནྲི་མཛེས་པ་ཡྲིས། །ཡྩོན་ཏན་དམ་པའྲི་རྒྱན་ལྡན་པའྲི། །མཆྩོད་

གནས་རྲིན་ཆེན་འདྲི་དག་ལ། །བདག་གྲིས་ཁྲུས་འདྲི་གསྩོལ་བར་བགྲི། །མ་རྲིག་
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འཇྩོམས་པའྲི་ཉྲི་མ་སེ། །སྲིད་པའྲི་ནད་ནྲི་སེལ་བའྲི་སན། །དམ་ཆྩོས་རྲིན་ཆེན་འདྲི་

དག་ལ། །བདག་གྲིས་ཁྲུས་འདྲི་གསྩོལ་བར་བགྲི། །ཆྩོས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲི་བདག་ཉྲིད་

ཅན། །མཆྩོག་གྲི་ཡྩོན་ཏན་གཟུགས་ཅན་གྲི། །མཆྩོད་རེན་རྲིན་ཆེན་འདྲི་དག་

ལ། །བདག་གྲིས་ཁྲུས་འདྲི་གསྩོལ་བར་བགྲི། །བསྐལ་པའྲི་མཐའ་ཡྲི་དངྩོས་འཇྩོམས་

པ། །འཇྲིགས་བྱེད་མྲི་ཡྲི་ཆ་བྱད་ཅན། །མགྩོན་པྩོ་སྙྲིང་རེའྲི་སྩོབས་ལྡན་ལ། །བདག་

གྲིས་ཁྲུས་འདྲི་གསྩོལ་བར་བགྲི། །མཆྩོག་ཏུ་ཚིམ་ཤྲིང་བསྐལ་བཟང་བ། །དམ་པའྲི་

བདུད་རྲི་མཛེས་ཆ་བྱེད། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་སྐུ་གསུང་ལ། །བདག་གྲིས་ཁྲུས་འདྲི་

གསྩོལ་བར་བགྲི། །གདུལ་བྱའྲི་སེམས་ཅན་གང་དག་ལ། །རྒྱལ་བའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་མང་པྩོ་

ཡྲིས། །ཆ་བྱད་ལྷ་ཡྲི་རྣམ་པ་ནྲི། །སྙྲིང་རེ་ཡྲིས་ནྲི་ངེས་གང་བ། །རག་ཏུ་ཕན་དང་བདེ་

མཛད་པའྲི། །མཆྩོག་ཏུ་དུལ་བ་དེ་དག་ལ། །བདག་གྲིས་ཁྲུས་འདྲི་གསྩོལ་བར་

བགྲི། ། 

སངས་རྒྱས་གཟུགས་བརན་གནས་དང་ནྲི། །སྩོབ་པའྲི་དགེ་འདུན་གནས་ཀྲི་

ས། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་གནས་གཞན་ལ། །བདག་གྲིས་ཁྲུས་འདྲི་གསྩོལ་བར་

བགྲི། །ཁྲུས་ཀྲི་ཁང་པ་ཤྲིན་ཏུ་དྲི་ཞྲིམ་པ། །ཤེལ་གྲི་ས་གཞྲི་གསལ་ཞྲིང་འཚེར་བ་

བསར། །རྲིན་ཆེན་འབར་བའྲི་ཀ་བ་ཡྲིད་འྩོང་ལྡན། །མུ་ཏྲིག་འྩོད་ཆགས་བ་རེ་བེས་པ་

དེར། ། 

ཇྲི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྲིས་ནྲི། །ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་ཁྲུས་གསྩོལ་ལྟར། །ལྷ་

ཡྲི་ཆུ་ནྲི་དག་པ་ཡྲིས། །དེ་བཞྲིན་བདག་གྲིས་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །མཁེན་པས་སྲིད་པའྲི་འཆྲིང་བ་མཐར་མཛད་
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ཅྲིང༌། །ཐུགས་རེས་ཞྲི་ལ་དགའ་བ་རྲིང་དུ་དྩོར། །སྲིད་ཞྲིའྲི་མཐའ་ལ་མྲི་གནས་སྲིད་

ཞྲིའྲི་མགྩོན། །རྒྱལ་བ་རྩོ་རེ་འཆང་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་

ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའྲི་

སྐུ། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་བའྲི་རེ་བ་སྐྩོང་བའྲི་གསུང༌། །མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཇྲི་བཞྲིན་

གཟྲིགས་པའྲི་ཐུགས། །ཤཱཀའྲི་གཙོ་བྩོ་དེ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །བྱམས་པ་ཐྩོགས་མེད་དབྱྲིག་གཉེན་རྣམ་གྩོལ་

སེ། །མཆྩོག་སེ་དུལ་བའྲི་སེ་དང་གགས་པའྲི་དཔལ། །སེང་བཟང་ཀུ་སཱ་ལྲི་གཉྲིས་

གསེར་གྲིང་པ། །རྒྱ་ཆེན་སྤྩོད་པའྲི་བརྒྱུད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །འཇམ་དབྱངས་ཡྩོད་མེད་ཕྩོགས་འཇྲིག་ཀླུ་

སྒྲུབ་དང༌། །ཟླ་བ་གགས་པ་རྲིག་པའྲི་ཁུ་བྱུག་ཆེ། །སངས་རྒྱས་དགྩོངས་སྐྱྩོང་

འཕགས་པ་ཡབ་སས་སྩོགས། །ཟབ་མྩོ་ལྟ་བའྲི་བརྒྱུད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་བདེ་གཤེགས་རྩོ་

རེ་འཆང༌། །མཆྩོག་གཟྲིགས་ཏེ་ལྩོ་པ་དང་ན་རྩོ་པ། །དཔལ་མཆྩོག་ཌྩོམ་བྷྲི་པ་དང་ཨ་

ཏྲི་ཤ །ཉམས་ལེན་བྱྲིན་རླབས་བརྒྱུད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །བཤད་སྒྲུབ་གདམས་པའྲི་མཆྩོག་མངའ་ཨ་ཏྲི་

ཤ། །བཀའ་གདམས་བསན་པའྲི་མེས་པྩོ་འབྩོམ་སྩོན་རེ། །རྣལ་འབྱྩོར་རྣམ་བཞྲི་སྐུ་

མཆེད་གསུམ་ལ་སྩོགས། །བཀའ་གདམས་བ་མ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །གངས་ཅན་ཤྲིང་རའྲི་སྩོལ་

འབྱེད་ཙོང་ཁ་པ། །དངྩོས་སྩོབས་རྲིགས་པའྲི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་རེ། །མདྩོ་སྔགས་
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བསན་པའྲི་བདག་པྩོ་མཁས་གྲུབ་རེ། །རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་གསུམ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་

གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །བྱམས་པ་ཆེན་

པྩོས་འགྩོ་ཀུན་བདེ་ལ་འགྩོད། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོས་འཇྲིགས་པ་ཀུན་ལས་

སྐྱྩོབ། །ཡྩོན་ཏན་ཆེན་པྩོས་བཤེས་གཉེན་མཆྩོག་གྱུར་པ། །བྱམས་ཆེན་ཆྩོས་རེའྲི་སྐུ་

ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །བཀྲ་

ཤྲིས་རབ་བརན་ཡྲིད་འྩོང་མཛེས་པའྲི་སྐུ། །དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་སྒ་སྙན་པར་སྒྩོག་པའྲི་

གསུངགསུང་རབ་མ་ལུས་མཁེན་པའྲི་ཐུགས་མངའ་བ། །འཇམ་དབྱངས་ཆྩོས་རེའྲི་

ཞབས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། །ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟྲིགས་བྩོ་གྩོས་སྤན་སྩོང་གསལ། །ཚད་མེད་རྲིན་ཆེན་བཞྲི་ཡྲི་

ལྷུན་པྩོའྲི་སྩོར། །མྲི་འཇྲིགས་སེངེའྲི་ཁྲི་ལ་རག་བརྲིད་པ། །ཀུན་མཁེན་ལུས་བཟང་སྐུ་

ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །རེ་

བཙུན་ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཙོང་ཁ་པའྲི། །བཤད་སྒྲུབ་བསན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་

ལ། །དཔལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྩོའྲི་དཔལ་མངའ་བ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པའྲི་སྐུ་

ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྲི་སྐུ། །རྩོ་རེ་འཛིན་པའྲི་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་

གྲི་ར་བ་སེ། །བ་མ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་

མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའྲི་མྲིག །སྐལ་བཟང་ཐར་

པར་བགྩོད་པའྲི་འཇུག་ངྩོགས་མཆྩོག །བརེ་བས་བསྐྱྩོད་པའྲི་ཐབས་མཁས་མཛད་

པ་ཡྲིས། །གསལ་མཛད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་
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ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའྲི་

གྩོས། །གཙང་ལ་དྲི་རབ་བསྩོས་པས་སྐུ་ཕྲིའྩོ། །ༀ་ཧཱུཾ་ཏྲཾ་ཧྲྲིཿ ཨཱཿ ཀཱ་ཡ་བྲི་ཤྩོ་དྷ་ན་ཡེ་

སྭཱཧཱ། །རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུམ་རྲིགས་ལྔའྲི་ཐྩོད་པས་བརྒྱན། །ཡན་ལག་དྲུག་ཕག་

དངྩོས་གྲུབ་མཚོན་ཆ་འཛིན། །བདེ་ཆེན་རྣམ་རྩོལ་ར་མགྩོ་མཐྩོན་པྩོས་བརྲིད། །དམ་

པ་དབང་གྲི་ལྷ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། །གསང་བ་འདུས་པ་བདེ་དགེས་ཧེ་རུ་ཀ །དཔལ་ཆེན་རྩོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ལ་

སྩོགས་པ། །གངས་མེད་རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཡྲི་འཁྩོར་ལྩོའྲི་མགྩོན། །ཡྲི་དམ་ལྷ་ཚོགས་

རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། །སྩོན་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །སྐྱྩོབ་པ་དམ་ཆྩོས་རྣམས་ལ་སྐུ་

ཁྲུས་གསྩོལ། །འདེན་པ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །སྐྱབས་གནས་དཀྩོན་

མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། །འདེན་པ་མཉམ་མེད་སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། །རྒྱབ་ཚབ་དམ་པ་རེ་བཙུན་

མྲི་ཕམ་མགྩོན། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཞབས། །སངས་

རྒྱས་བྱང་སེམས་གསུམ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་

མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །ཟབ་མྩོ་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉྲིས་ལེགས་བསྩོམས་པས། །རང་

བྱུང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། །བསན་པ་མེད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་ཐུགས་ཆུད་

པའྲི། །འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་

ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །སངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་

ཀང༌། །གདུལ་བྱའྲི་དབང་གྲིས་ཉན་ཐྩོས་ཚུལ་འཛིན་པ། །ཁད་པར་ཅན་གྲི་འཕྲིན་
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ལས་ཆྩོས་སྐྱྩོང་བའྲི། །གནས་བརན་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །གནས་དང་ཉེ་བའྲི་གནས་དང་

ནྲི། །འདུལ་དང་དུར་ཁྩོད་གནས་པ་ཡྲི། །དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོའྲི་དབང་ཕྱུག་མ། །ཀུན་

ལ་བདག་གྲིས་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། །མཁའ་ལ་སྤྩོད་པའྲི་གནས་མཆྩོག་དམ་པ་ན། །མངྩོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བའྲི་

མཐུ་སྩོབས་ཅན། །སྒྲུབ་པ་པྩོ་ལ་མ་ཡྲིས་བུ་བཞྲིན་གཟྲིགས། །གནས་གསུམ་མཁའ་

འགྩོའྲི་གཙོ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། །ཁག་འཛག་མྲི་མགྩོ་ལྔ་བཅུའྲི་དྩོ་ཤལ་ཅན། །རྲིན་ཆེན་ཐྩོད་སྐམ་ལྔ་ཡྲིས་དབུ་ལ་

བརྒྱན། །ཤྲིང་ལས་བྱྩོན་ནས་གཏྩོར་མ་ལེན་མཛད་པའྲི། །དཔལ་ལྡན་ཕག་དྲུག་པ་

ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །འཇམ་

དཔལ་བཀའ་ཉན་བསན་སྲུང་ནྲི། །དམ་ཅན་གཤྲིན་རེའྲི་རྒྱལ་པྩོ་སེ། །ཞལ་གཅྲིག་

ཕག་གཉྲིས་འཇྲིགས་གཟུགས་ཅན། །མགྩོན་པྩོ་ཁེད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །ལྷུན་གྲུབ་ཆྩོས་དབྱྲིངས་ཕྩོ་བང་དམ་

པ་ནས། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྲིར་དག་མྩོའྲི་སྐུར་བསན་ཀང༌། །དངྩོས་གྲུབ་རྲིན་ཆེན་

འདྩོད་དགུའྲི་ཆར་འབེབས་མ། །དམག་ཟྩོར་རྒྱལ་མྩོའྲི་སྐུ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །བསན་དག་མ་ལུས་ཐལ་བར་

བརླག་མཛད་ཅྲིང༌། །བསན་འཛིན་ཚུལ་བཞྲིན་སྐྱྩོང་བའྲི་རཱ་ཧུ་ལ། །དེགས་པ་ལམ་

སྲིང་ལས་མཁན་སྩོག་བདག་དམར། །གྲི་ཐྩོགས་ཤན་པའྲི་ཚོགས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་

གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །དེགས་པའྲི་རྒྱལ་
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པྩོ་གྲིང་ཆེན་སེ་ལྔ་དང༌། །གཟའ་གདྩོང་དག་པྩོ་གནྩོད་སྦྲིན་ལམ་དལ་སྩོགས། །ཇྲི་

ལྟར་བསྩོ་བའྲི་བཀའ་ལས་མྲི་འདའ་བའྲི། །གསང་ཆེན་བསན་སྲུང་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་

གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །ཆྩོས་སྲིངས་

དབེན་པའྲི་གནས་སུ་བཞུགས་དུས་སུ། །ཆྩོས་འཁྩོར་སྐྱྩོང་བ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་

དང༌། །སྔྩོན་ཚེ་ཨྩོྩོ་རྒྱན་པདྨ་ལ་སྩོགས་པའྲི། །བཀའ་ཉན་གཞྲི་བདག་རྩོ་རེར་སྐུ་ཁྲུས་

གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །ཞལ་གཅྲིག་ཕག་

གཉྲིས་གཡས་པའྲི་རྩོ་རེ་ཡྲིས། །བསན་དག་མ་ལུས་ཐལ་བར་བརླག་མཛད་

ཅྲིང༌། །གཡྩོན་པའྲི་བུམ་པས་འདྩོད་དགུའྲི་དངྩོས་གྲུབ་སེར། །གནྩོད་སྦྲིན་ཆེན་པྩོ་

ཁེད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། །སེང་དང་འྩོག་དང་བར་དག་དང༌། །ཕྩོགས་དང་ཕྩོགས་མཚམས་རྣམས་སུ་

ཡང༌། །སྐུར་བཅས་སྐུ་ནྲི་མེད་པ་ཡྲི། །མཆྩོད་རེན་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །ཚེ་རྲིང་མཆེད་ལྔ་བསན་སྐྱྩོང་

བཅས། །གངས་ཅན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཁད་པར་ཡུལ་ཕྩོགས་འདྲིར་

གནས་པའྲི། །ལྷ་ཀླུ་གཞྲི་བདག་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ཁྲུས་གསྩོལ་འྩོས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ། །ཞྲིང་རྡུལ་ཀུན་གྲི་གངས་སྙེད་ཀྲི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡྲིས་རྣམ་ཀུན་

ཏུ། །མཆྩོག་ཏུ་དད་པས་སྐུ་ཁྲུས་གསྩོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷྲིཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་

ཤྲྲི་ཡེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། །

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའྲི་གྩོས། །གཙང་ལ་དྲི་རབ་བསྩོས་པས་སྐུ་

ཕྲིའྩོ། །ༀ་ཧཱུཾ་ཏྲཾ་ཧྲྲིཿཨཱཿཀཱ་ཡ་བྲི་ཤྩོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱཧཱ། །
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སྩོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་བ་ཡྲི། །དྲི་མཆྩོག་རྣམས་ཀྲིས་ཐུབ་དབང་

རྣམས་ཀྲི་སྐུ། །གསེར་སྦངས་བཙོ་མ་བྱྲི་དྩོར་བྱས་པ་ལྟར། །འྩོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་

དག་བྱུག་པར་བགྲི། །དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དྩོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའྲི། །ན་བཟའ་ཤྲིན་ཏུ་དྲི་

ཞྲིམ་དམ་པ་འབུལ། །གྩོས་བཟང་སབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །རྒྱན་མཆྩོག་

བརྒྱ་ཕག་དེ་དང་དེ་དག་གྲིས། །འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དབྱངས་

དང༌། །འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སྩོགས་ལ་བརྒྱན་པར་བགྲི། །

སབ་འཇམ་ཡང་བ་ལྷ་ཡྲི་གྩོས། །མྲི་ཕེད་རྩོ་རེའྲི་སྐུ་བརེས་ལ། །མྲི་ཕེད་དད་

པས་བདག་འབུལ་ན། །བདག་ཀང་རྩོ་རེའྲི་སྐུ་ཐྩོབ་ཤྩོག །སྣ་ཚོགས་དབང་པྩོའྲི་གཞུ་

ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞྲིང༌། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་བ། །གྩོས་བཟང་རྲིན་ཆེན་

བདག་བྩོ་སྦང་ཕྲིར་དབུལ། །བཟྩོད་པ་དམ་པའྲི་གྩོས་ཀྲིས་བརྒྱན་པར་ཤྩོག །

རྒྱལ་བ་མཚན་དཔེའྲི་རང་བཞྲིན་རྒྱན་ལྡན་ཕྲིར། །རྒྱན་གཞན་དག་གྲིས་

བརྒྱན་པར་མྲི་འཚལ་ཡང༌། །རྲིན་ཆེན་རྒྱན་མཆྩོག་ཕུལ་བས་འགྩོ་བ་ཀུན། །མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་སྐུ་ལུས་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག ༈ །བརེ་བའྲི་ཁྩོར་ཡུག་སྙན་པའྲི་བ་དན་

ཅན། །ཏྲིང་འཛིན་བ་བེ་སྩོབས་པའྲི་འྩོད་གསལ་བ། །མཆྩོག་རྐྱེན་འྩོས་པའྲི་ཉེར་མཁྩོ་

འདྲི་དག་འབུལ། །སྐྱེ་བྩོས་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག ༈ །སྐུ་མཆྩོག་རྣམ་དག་

ལྟ་བས་མྲི་ངྩོམས་ལ། །ངྩོ་མཚར་སྐྱྩོན་བལ་མཁའ་དཀྲིལ་ཉྲི་གསལ་འད། །ཆྩོས་ཀྲི་སྐུ་

ལ་དྲི་མ་མྲི་མངའ་ཡང༌། །སྲི་ཞུ་བཀུར་སེྲི་རྲིམ་གྩོའྲི་ཚུལ་ཙམ་དུ། །ཆུ་གཙང་སན་

སྩོས་འྩོ་མ་འདག་ཆལ་ཆུས། །འགྩོ་བའྲི་ལུས་སེམས་སྡུག་བསྔལ་ནད་བསལ་

ཏེ། །ཉེས་པའྲི་སྐྱྩོན་བལ་འགྩོ་བའྲི་ཡྲིད་འྩོང་བའྲི། །དམ་པའྲི་སྐུ་མཆྩོག་བདག་གྲིས་
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ཐྩོབ་པར་ཤྩོག ༈ ། བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུམ་མཚན་དང་དཔེ་མངའ་ཡང༌། །འགྩོ་བའྲི་

དྩོན་དུ་གཟུགས་སྐུ་ཅྲིར་ཡང་གདའ། །རྲིན་ཆེན་དབྱྲིག་ལྟར་ཉེས་པའྲི་སྐྱྩོན་བལ་

ཡང༌། །འཇྲིག་རེན་སྲི་ཞུ་གུས་པའྲི་ཚུལ་ཙམ་དུ། །སྲིག་མེད་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་

རབ་བསྔགས་པའྲི། །རས་མཆྩོག་འདྲི་ཡྲིས་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་ཕྲིས་པས། །ཉྩོན་མྩོངས་

དུག་གསུམ་སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྦངས་ཏེ། །སྐུ་གསུམ་ངང་དུ་བདག་ཅག་འགྱུར་བར་ཤྩོག ༈ 

།བདག་དང་འགྩོ་ལ་ཐུགས་བརེའྲི་ཕྲིར། །ཉྲིད་ཀྲི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡྲིས་ནྲི། །ཇྲི་སྲིད་

མཆྩོད་པ་བདག་བགྲིད་ན། །དེ་སྲིད་བཅྩོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསྩོལ། །

ཞྲིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་སྩོགས་མཎྜལ་ཕུལ།

༈ ས་གཞྲི་སྩོས་ཀྲིས་བྱུགས་ཤྲིང་མེ་ཏྩོག་བཀྲམ། །རྲི་རབ་གྲིང་བཞྲི་ཉྲི་ཟླས་

བརྒྱན་པ་འདྲི། །སངས་རྒྱས་ཞྲིང་དུ་དམྲིགས་ཏེ་འབུལ་བ་ཡྲིས། །འགྩོ་ཀུན་རྣམ་དག་

ཞྲིང་ལ་སྤྩོད་པར་ཤྩོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང༌། །འབལ་མེད་ཆྩོས་ཀྲི་

དཔལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅྲིང༌། །ས་དང་ལམ་གྲི་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྩོགས་ནས། །རྩོ་རེ་

འཆང་གྲི་གྩོ་འཕང་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །ཞེས་སྩོགས་བསྔྩོ་སྩོན་ཅྲི་རྲིགས་བྱ། 

༈ ཕུན་ཚོགས་གསེར་འྩོད་ཕྩོགས་བཅུར་རབ་ཏུ་འཕྩོ། །བཀྲ་ཤྲིས་དཔལ་

གྲིས་ཀུན་ནས་ལྷམ་མེ་བ། །རྲིན་ཆེན་ས་ལེ་སྦྲམ་གྲི་དབུ་རྒྱན་འདྲི། །ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་

པྩོའྲི་དབུ་ལ་ཕུལ་བ་ཡྲིས། །བསན་པ་རྲིན་ཆེན་ཕྩོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང༌། །འཇྲིག་

རེན་བདེ་ལེགས་ཆེན་པྩོས་ཁབ་པ་དང༌། །ལྷར་བཅས་འགྩོ་བའྲི་གཙུག་གྲི་རྒྱན་གྱུར་

པའྲི། །སྩོབས་བཅུ་མངའ་བའྲི་གྩོ་འཕང་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །

འདྲིར་ནྲི་བསྩོད་ནམས་ཞྲིང་གྲི་དམ་པ་ཁྩོད། །མཉེས་པར་བགྲིད་སད་ལྷག་
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བསམ་དག་པ་ཡྲི། །ཆྩོས་གྩོས་གསུམ་དང་བསྲིལ་བྱེད་དང་སྩོང་སྣྩོད། །ཞེན་མེད་མ་

ཆགས་བྩོ་ཡྲིས་དབུལ་བར་བགྲི། །དྲི་མེད་མཚལ་ལ་སྒྲིབ་གསལ་མྲི་མངའ་

ཡང༌། །དད་པས་ངུར་སྨྲྲིག་རྒྱལ་མཚན་ཕུལ་བ་ཡྲིས། །ནམ་མཁའྲི་མཐའ་དང་མཉམ་

པའྲི་འགྩོ་བ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག་ལ་སྤྩོད་པར་ཤྩོག །

༄༅། །ཚོགས་མཆྩོད་བཞགཱུས་སྩོ། ། 

༄༅། །ཚོགས་མཆྩོད་འབུལ་བ་འདྩོད་ན་ཐྩོག་མ་གཏྩོར་མ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ནྲི། ༀ་ཧྲྲི་ཥ་

ཝྲིཀྲ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷྩོ྅ཧཾ། སྩོང་པ་ཉྲིད་དུ་

གྱུར། སྩོང་པའྲི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་སྔྩོན་པྩོ་གཞུའྲི་དབྱྲིབས་ལྟ་

བུ་བ་དན་གྲིས་མཚན་པ། དེའྲི་སེང་དུ་རཾ་ལས་མེའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་དམར་པྩོ་གྲུ་

གསུམ་པ། དེའྲི་སེང་དུ་ཨཱ་ལས་མྲི་མགྩོའྲི་སྒེད་པུ་གསུམ་གྲི་སེང་དུ། ཨཱཿ ལས་བྱུང་

བའྲི་ཐྩོད་པ་དཀར་པྩོ། དེའྲི་ནང་གྲི་ཤར་དུ་བྷུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་བ་ལང་གྲི་ཤ་གྩོས་

མཚན་པ། ལྷྩོར་ཨཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁྲིའྲི་ཤ་ཀུས་མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛིཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་

གང་པྩོ་ཆེའྲི་ཤ་དས་མཚན་པ། བྱང་དུ་ཁཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རའྲི་ཤ་ཧས་མཚན་པ། 

དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་མྲིའྲི་ཤ་ནཱས་མཚན་པ། ཤར་ལྷྩོ་ལཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲི་

ཆེན་བྲིས་མཚན་པ། ལྷྩོ་ནུབ་ཏུ་མཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རཀ་རས་མཚན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་

པཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་བྱང་སེམས་དཀར་པྩོ་ཤུས་མཚན་པ། བྱང་ཤར་དུ་ཏཱཾ་ལས་བྱུང་

བའྲི་རང་མར་མས་མཚན་པ། དབུས་སུ་བཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲི་ཆུ་མཱུས་མཚན་པ། དེ་

དག་གྲི་སེང་དུ་ༀ་དཀར་པྩོ་ཨཱཿ དམར་པྩོ། ཧཱུཾ་སྔྩོན་པྩོ་གསུམ་སེང་ནས་སེང་དུ་
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བརེགས་པར་གྱུར། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འྩོད་འཕྩོས་རླུང་ལ་ཕྩོག་པས་རླུང་

གཡྩོས་མེ་སར་ཏེ་ཐྩོད་པའྲི་རས་རྣམས་ཞུ་ཞྲིང་ཁྩོལ་བར་གྱུར། ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་

འྩོད་ཟེར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་འཕྩོས་པས། སྐུ་རྩོ་རེ་གསུང་རྩོ་རེ་ཐུགས་རྩོ་རེ་རྣམས་

བཀུག་ནས་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལ་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་པ་རྣམས་ཐྩོད་པར་ལྷུང་ནས་ཞུ་བས། ཧཱུཾ་

གྲིས་ཁ་དྩོག་དྲི་ནུས་ཀྲི་སྐྱྩོན་སྦངས། ཨཱ་ལས་བདུད་རྲིར་རྩོགས་པར་བྱས། ༀ་

གྲིས་མང་པྩོར་སར་ཞྲིང་སེལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརྩོད་པས། ངྩོ་བྩོ་ཡེ་

ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ནང་མཆྩོད་དང་མཆྩོད་རས་སྩོ་སྩོའྲི་རྣམ་པ་བྱེད་ལས་དབང་པྩོ་དྲུག་

གྲི་སྤྩོད་ཡུལ་དུ་བདེ་སྩོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་བསྐྱེད་པས་ས་དང་བར་སྣང་

ནམ་མཁའྲི་ཁྩོན་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་ཁབ་པའྲི་ཕྲི་ནང་གསང་བའྲི་མཆྩོད་སྤྲིན་དམ་

རས་སྤན་གཟྲིགས་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པས་གང་བར་གྱུར། 

༈ ཐུགས་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ར་བརྒྱུད་བ་མ་དང༌། །ཡྲི་དམ་ལྷ་ཚོགས་སྐྱབས་

གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ། །དཔའ་བྩོ ་མཁའ་འགྩོ་ཆྩོས་སྐྱྩོང་སྲུང་མའྲི་

ཚོགས། །སྤན་འདེན་མཆྩོད་པའྲི་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །ཕྲི་ནང་གསང་

བའྲི་མཆྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའྲི་དབུས། །རྲིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་མཛེས་པའྲི་གདན་ཁྲི་

ལ། །ཞབས་སེན་འྩོད་ཆགས་བརན་པར་བཞུགས་ནས་ཀང༌། །སྒྲུབ་མཆྩོག་བདག་ལ་

འདྩོད་དགུའྲི་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ། །དེ་ནས་ཚོགས་མཆྩོད་འབུལ་བ་ནྲི། ལས་ཀྲི་རྩོ་རེས་ཕུད་རྣམས་བསྡུས་

ཏེ་སྣྩོད་དུ་བསགས་ནས་མཛི་སྩོགས་ཀྲི་སེང་དུ་བཞག་སེ། ཕག་གསུམ་བཙལ་ནས། དཔའ་བྩོ་ཆེན་པྩོ་ཚོགས་དང་པྩོ་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྩོལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཚོགས་ལྷག་མའྲི་བར་རེ་རེ་ལ་དེ་ལྟར་བྱའྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་གྲིས་གཙོ་མཛད་

རྲིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྲིས་མགྲིན་གཅྲིག་ཏུ། 
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༈ ཧྩོ། ཏྲིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྱྲིན་བརླབས་པའྲི། །ཟག་མེད་བདུད་

རྲིའྲི་ཚོགས་མཆྩོད་རྒྱ་མཚོ་འདྲི། །ར་བརྒྱུད་བ་མའྲི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྲིར་

འབུལ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། འདྩོད་དགུའྲི་དཔལ་ལ་རྩོལ་པས་ཚིམ་མཛད་ནས། །ཨེ་མ་ཧྩོ་

བྱྲིན་རླབས་ཆར་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསྩོལ། །ཧྩོ། ཏྲིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྱྲིན་

བརླབས་པའྲི། །ཟག་མེད་བདུད་རྲིའྲི་ཚོགས་མཆྩོད་རྒྱ་མཚོ་འདྲི། །ཡྲི་དམ་ལྷ་

ཚོགས་འཁྩོར་བཅས་མཉེས་ཕྲིར་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། འདྩོད་དགུའྲི་དཔལ་ལ་རྩོལ་

པས་ཚིམ་མཛད་ནས། །ཨེ་མ་ཧྩོ་དངྩོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསྩོལ། །ཧྩོ། ཏྲིང་

འཛིན་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྱྲིན་བརླབས་པའྲི། །ཟག་མེད་བདུད་རྲིའྲི་ཚོགས་

མཆྩོད་རྒྱ་མཚོ་འདྲི། །དཀྩོན་མཆྩོག་རྲིན་ཆེན་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྲིར་

འབུལ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། འདྩོད་དགུའྲི་དཔལ་ལ་རྩོལ་པས་ཚིམ་མཛད་ནས། །ཨེ་མ་ཧྩོ་

དམ་ཆྩོས་ཆར་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསྩོལ། །ཧྩོ། ཏྲིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྱྲིན་

བརླབས་པའྲི། །ཟག་མེད་བདུད་རྲིའྲི་ཚོགས་མཆྩོད་རྒྱ་མཚོ་འདྲི། །མཁའ་འགྩོ་ཆྩོས་

སྐྱྩོང་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྲིར་འབུལ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། འདྩོད་དགུའྲི་དཔལ་ལ་རྩོལ་

པས་ཚིམ་མཛད་ནས། །ཨེ་མ་ཧྩོ་འཕྲིན་ལས་ཆར་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསྩོལ། །ཧྩོ། ཏྲིང་

འཛིན་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྱྲིན་བརླབས་པའྲི། །ཟག་མེད་བདུད་རྲིའྲི་ཚོགས་

མཆྩོད་རྒྱ་མཚོ་འདྲི། །མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྲིར་འབུལ། །ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། འདྩོད་དགུའྲི་དཔལ་ལ་རྩོལ་པས་ཚིམ་མཛད་ནས། །ཨེ་མ་ཧྩོ་འཁྲུལ་སྣང་

སྡུག་བསྔལ་ཞྲི་གྱུར་ཅྲིག །དེ་ནས་གནས་ཕུད་བཅད་དེ་གཏྩོར། །དེ་ནས་ལས་ཀྲི་རྩོ་རེས་སྩོབ་དཔྩོན་ལ་

འབུལ་བ་ནྲི། 
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ཨེ་མ་ཧྩོ་ཚོགས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་ཆེ། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་གཤེགས་

ཤུལ་ཏེ། །དངྩོས་གྲུབ་མ་ལུས་འབྱུང་བའྲི་གནས། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་དཔའ་བྩོ་

ཆེ། །རྣམ་པར་རྩོག་པའྲི་སེམས་བྩོར་ནས། །ཚོགས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོར་རྒྱུན་དུ་རྩོལ། །ཨ་

ལ་ལ་ཧྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་ལ་ཕུལ་བ་ནས། སྩོབ་དཔྩོན་ནས། 

ༀ། རྩོ་རེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའྲི་བདག །རང་ཉྲིད་བ་མ་ལྷར་གསལ་

ནས། །ཨཱཿ ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྲི་འདྲི། །ཧཱུཾ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་གཡྩོ་མེད་

པར། །ལུས་གནས་ལྷ་རྣམས་ཚིམ་ཕྲིར་རྩོ། །བདུད་རྲི་ལེ་ཐྩོག་ཏུ་མྱང་ནས། ཨ་ཧྩོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ། 

དེ་ནས་ཚོགས་ལྷག་རྣམས་བསྡུས་ལ་མཉྲིའྲི་སེང་དུ་བཞག་ནས་ཆང་ཆུ་ནང་མཆྩོད་རྣམས་ཀྲིས་བན་ཏེ། 

ༀ་ཧྲྲིཿ ཥྚྲིཿ ཝྲི་ཀྲྲི་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷྩོ྅ཧཾ། སྩོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྩོང་བའྲི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་

སྔྩོན་པྩོ་གཞུའྲི་དབྱྲིབས་ལྟ་བུ་བ་དན་གྲིས་མཚན་པ། དེའྲི་སེང་དུ་རཾ་ལས་མེའྲི་

དཀྲིལ་འཁྩོར་དམར་པྩོ་གྲུ་གསུམ་པ། དེའྲི་སེང་དུ་ཨཱཿ ལས་མྲི་མགྩོའྲི་སྒེད་བུ་

གསུམ་གྲིས་སེང་དུ། ཨཱ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཐྩོད་པ་དཀར་པྩོ། དེའྲི་ནང་གྲི་ཤར་དུ་བྷྲུ་

ལས་བྱུང་བའྲི་བ་ལང་གྲི་ཤ་གཽས་མཚན་པ། ལྷྩོར་ཨཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཁྲིའྲི་ཤ་ཀུས་

མཚན་པ། ནུབ་ཏུ་ཛྲི་ལས་བྱུང་བའྲི་གང་བྩོ་ཆེའྲི་ཤ་དས་མཚན་པ། བྱང་དུ་ཁཾ་ལས་

བྱུང་བའྲི་རའྲི་ཤ་ཧས་མཚན་པ། དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་མྲིའྲི་ཤ་ནས་མཚན་པ། 

ཤར་ལྷྩོར་ལམ་ལས་བྱུང་བའྲི་དྲི་ཆེན་བྲིས་མཚན་པ། ལྷྩོ་ནུབ་ཏུ་མཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་

རཀ་རས་མཚན་པ། ནུབ་བྱང་དུ་པཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་བྱང་སེམས་དཀར་པྩོ་ཤུས་

མཚན་པ། བྱང་ཤར་དུ་ཏཱཾ་ལས་བྱུང་བའྲི་རང་མར་མས་མཚན་པ། དབུས་སུ་བཾ་ལས་
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བྱུང་བའྲི་དྲི་ཆུ་མཱུས་མཚན་པ། དེ་དག་གྲི་སེང་དུ་ༀ་དཀར་པྩོ་ཨཱཿ དམར་པྩོ་ཧཱུཾ་སྔྩོན་

པྩོ་གསུམ་སེང་ནས་སེང་དུ་བརེགས་པར་གྱུར། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འྩོད་

ཟེར་འཕྩོས་རླུང་ལ་ཕྩོག་པས་རླུང་གཡྩོས་མེ་སར། ཐྩོད་པའྲི་རས་རྣམས་ཞུ་ཞྲིང་

ཁྩོལ་བར་གྱུར། ཡྲི་གེ་གསུམ་ལས་འྩོད་ཟེར་རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་འཕྩོས་པས། སྐུ་རྩོ་རེ་

གསུང་རྩོ་རེ་ཐུགས་རྩོ་རེ་རྣམས་བཀུག་ནས་ཡྲི་གེ་གསུམ་ལ་རྲིམ་གྲིས་ཐྲིམ་པ་

རྣམས་ཐྩོད་པར་ལྷུང་ནས་ཞུ་བས། ཧཱུཾ་གྲིས་ཁ་དྩོག་དྲི་ནུས་ཀྲི་སྐྱྩོན་སྦངས། ཨཱཿ ས་

བདུད་རྲིར་རྩོགས་པར་བྱས།  ༀ་གྲིས་མང་པྩོར་སར་ཞྲིང་སེལ་བར་གྱུར།  ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརྩོད་པས། 

ཧྩོ། ཏྲིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་བྱྲིན་བརླབས་པའྲི། །ཟག་མེད་བདུད་

རྲིའྲི་ཚོགས་ལྷག་རྒྱ་མཚོ་འདྲི། །དམ་ཅན་ཞྲིང་སྐྱྩོང་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་ཕྲིར་

འབུལ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ། འདྩོད་དགུའྲི་དཔའ་ལ་རྩོལ་པས་ཚིམ་མཛད་ནས། །ཨེ་མ་ཧྩོ། 

རྣལ་འབྱྩོར་འཕྲིན་ལས་ཚུལ་བཞྲིན་སྒྲུབས། །

ཧྩོ། ལྷག་མའྲི་མགྩོན་རྣམས་འཁྩོར་བཅས་ཀྲིས། །ཚོགས་ལྷག་རྒྱ་མཚོ་འདྲི་

བཞེས་ལ། །བསན་པ་རྲིན་ཆེན་རྒྱས་པ་དང་། །བསན་འཛིན་ཡྩོན་མཆྩོད་འཁྩོར་

བཅས་དང༌། །ཁད་པར་རྣལ་འབྱྩོར་བདག་ཅག་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་

དང༌། །དཔལ་དང་གགས་དང་སྐལ་པ་བཟང༌། །ལྩོངས་སྤྩོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐྩོབ་

ཅྲིང༌། །ཞྲི་དང་རྒྱས་ལ་སྩོགས་པ་ཡྲི། །ལས་ཀྲི་དངྩོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩྩོལ། །དམ་

ཚིག་ཅན་གྲིས་བདག་ལ་སྲུངས༌། །དངྩོས་གྲུབ་ཀུན་གྲི་སྩོང་གྩོགས་མཛོད། །དུས་

མྲིན་འཆྲི་དང་ནད་རྣམས་དང༌། །གདྩོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨྲི་
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ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། །འཇྲིག་རེན་བདེ་ཞྲིང་

ལྩོ་ལེགས་དང༌། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞྲིང་ཆྩོས་འཕེལ་བས། །དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བ་ཡྲིས། །ཡྲིད་ལ་འདྩོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤྩོག །སྦྲིན་པ་རྒྱ་ཆེར་གྱུར་པ་འདྲི་ཡྲི་

མཐུས། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་རང་བྱང་སངས་རྒྱས་ནས། །སྔྩོན་ཚེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་

མ་བསྒལ་བའྲི། །སྐྱེ་བྩོའྲི་ཚོགས་རྣམས་སྦྲིན་པས་གྩོལ་གྱུར་ཅྲིག །

དཔྲིད་ཀྲི་རྒྱལ་མྩོའྲི་གླུ་དབྱངས་བྱ་བར་སྤྩོ་ན། ཧཱུཾ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང༌། ། དཔའ་བྩོ་དང་ནྲི་རྣལ་འབྱྩོར་མ། །མཁའ་འགྩོ་དང་ནྲི་མཁའ་འགྩོ་མ། །ཀུན་ལ་

བདག་ནྲི་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བདེ་བ་མཆྩོག་ལ་དགེས་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀ །བདེ་བས་

རབ་མྱྩོས་མ་ལ་བསྙེན་བྱས་ནས། །ཆྩོ་ག་བཞྲིན་དུ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་ཡྲིས་ནྲི། །ལྷན་

སྐྱེས་བདེ་བའྲི་སྦྩོར་བ་ལ་ཞུགས་སྩོ། །ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་ཧྩོ། ཨ་ཨྲི་ཨཱཿ ཨ་ར་ལྲི་ཧྩོ། དྲི་

མེད་མཁའ་འགྩོའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །བརེ་བས་གཟྲིགས་ལ་ལས་ཀུན་

མཛོད། །ཧཱུཾ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔའ་བྩོ་དང་ནྲི་རྣལ་འབྱྩོར་

མ། །མཁའ་འགྩོ་དང་ནྲི་མཁའ་འགྩོ་མ། །ཀུན་ལ་བདག་ནྲི་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བདེ་

བ་ཆེན་པྩོས་ཡྲིད་ནྲི་རབ་བསྐྱྩོད་པས། །ལུས་ནྲི་ཀུན་ཏུ་གཡྩོ་བའྲི་གར་གྲིས་

ནྲི། །ཕག་རྒྱའྲི་པདྨར་རྩོལ་པའྲི་བདེ་བ་ཆེ། །རྣལ་འབྱྩོར་མ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཆྩོད་

པར་མཛོད། །ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་ཧྩོ། ཨ་ཨྲི་ཨཱཿ ཨ་ར་ལྲི་ཧྩོ། དྲི་མེད་མཁའ་འགྩོའྲི་

ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །བརེ་བས་གཟྲིགས་ལ་ལས་ཀུན་མཛོད། །ཧཱུཾ། དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔའ་བྩོ་དང་ནྲི་རྣལ་འབྱྩོར་མ། །མཁའ་འགྩོ་དང་ནྲི་

མཁའ་འགྩོ་མ། །ཀུན་ལ་བདག་ནྲི་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཡྲིད་འྩོང་ཞྲི་བའྲི་ཉམས་ཀྲིས་
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གར་མཛད་མ། །རབ་དགེས་མགྩོན་པྩོ་ཁྩོད་དང་མཁའ་འགྩོའྲི་ཚོགས། །བདག་གྲི་

མདུན་དུ་བཞུགས་ཏེ་བྱྲིན་རླྩོབས་ལ། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་བདག་ལ་སྩལ་དུ་

གསྩོལ། །ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་ཧྩོ། ཨ་ཨྲི་ཨཱཿ ཨ་ར་ལྲི་ཧྩོ། དྲི་མེད་མཁའ་འགྩོའྲི་ཚོགས་

རྣམས་ཀྲིས། །བརེ་བས་གཟྲིགས་ལ་ལས་ཀུན་མཛོད། ། ཧཱུཾ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔའ་བྩོ་དང་ནྲི་རྣལ་འབྱྩོར་མ། །མཁའ་འགྩོ་དང་ནྲི་མཁའ་འགྩོ་

མ། །ཀུན་ལ་བདག་ནྲི་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལྡན་པ་

ཁྩོད། །བདེ་ཆེན་སངས་པའྲི་དཀའ་ཐུབ་དུ་མ་ཡྲིས། །ཚེ་གཅྲིག་གྩོལ་བར་མྲི་བཞེད་

བདེ་ཆེན་ཡང༌། །ཆུ་སྐྱེས་མཆྩོག་གྲི་དབུས་ན་གནས་པ་ཡྲིན། །ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་ཧྩོ། 

ཨ་ཨྲི་ཨཱཿ ཨ་ར་ལྲི་ཧྩོ། དྲི་མེད་མཁའ་འགྩོའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། ། བརེ་བས་

གཟྲིགས་ལ་ལས་ཀུན་མཛོད། །ཧཱུཾ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔའ་

བྩོ་དང་ནྲི་རྣལ་འབྱྩོར་མ། །མཁའ་འགྩོ་དང་ནྲི་མཁའ་འགྩོ་མ། །ཀུན་ལ་བདག་ནྲི་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདམ་གྲི་དབུས་སུ་སྐྱེས་པའྲི་པདྨ་བཞྲིན། །ཆགས་ལས་སྐྱེས་

ཀང་ཆགས་པས་སྐྱྩོན་མ་གྩོས། །རྣལ་འབྱྩོར་མ་མཆྩོག་པདྨའྲི་བདེ་བ་ཡྲིས། །སྲིད་

པའྲི་འཆྲིང་བ་མྱུར་དུ་གྩོལ་བར་མཛོད། །ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་ཧྩོ། ཨ་ཨྲི་ཨཱཿ ཨ་ར་ལྲི་ཧྩོ། 

དྲི་མེད་མཁའ་འགྩོའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །བརེ་བས་གཟྲིགས་ལ་ལས་ཀུན་

མཛོད། །ཧཱུཾ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔའ་བྩོ་དང་ནྲི་རྣལ་འབྱྩོར་

མ། །མཁའ་འགྩོ་དང་ནྲི་མཁའ་འགྩོ་མ། །ཀུན་ལ་བདག་ནྲི་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྦྲང་

རྲིའྲི་འབྱུང་གནས་རྣམས་ཀྲི་སྦྲང་རྲིའྲི་བཅུད། །བུང་བའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ཀུན་ནས་འཐུང་

བ་ལྟར། །མཚན་ཉྲིད་དྲུག་ལྡན་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱས་པ་ཡྲིས། །བཅུད་བཅྲིངས་པ་ཡྲི་རྩོ་
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ཡྲིས་ཚིམས་པར་མཛོད། །ཨ་ལ་ལ། ལ་ལ་ཧྩོ། ཨ་ཨྲི་ཨཱཿ ཨ་ར་ལྲི་ཧྩོ། དྲི་མེད་མཁའ་

འགྩོའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །བརེ་བས་གཟྲིགས་ལ་ལས་ཀུན་མཛོད། །

༄༅། །ཟབ་ལམ་བ་མ་མཆྩོད་པའྲི་ཆྩོ་ག་བདེ་སྩོང་དབྱེར་མེད་མ་

བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། གུ་རུ་པཱུ་ཛསྱ་ཀལྤ་ནཱ་མ། བྩོད་སྐད་དུ། བ་མ་མཆྩོད་པའྲི་

ཆྩོ་ག་ཞེས་བྱ་བ། 

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ཞྲིང་

སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །བརེ་བ་ཆེན་པྩོས་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རེས་སུ་

གཟུང་དུ་གསྩོལ། 

གང་ལ་བརེན་ན་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེ། །ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་དང་བཅས་སྐད་

ཅྲིག་ལ། །སྩྩོལ་མཛད་འདྩོད་དགུའྲི་མཆྩོག་སྩྩོལ་ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར། །རྩོ་རེ་ཅན་ཞབས་

པདྨྩོར་གུས་བཏུད་ནས། །སྐལ་བཟང་སྩོབ་མའྲི་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ། །སྒྲུབ་པའྲི་

ཐབས་མཆྩོག་གཉྲིས་པ་དང་བལ་བ། །མདྩོ་རྒྱུད་དམ་པའྲི་མན་ངག་པད་ཚལ་

ལས། །འྩོངས་པའྲི་མེ་ཏྩོག་ཕེང་མཛེས་མགུལ་རྒྱན་སེལ། །དེ་ཡང་ཐར་འདྩོད་རྣམས་ཀྲི་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གཞྲི་རེན། ལེགས་ཚོགས་མ་ལུས་པའྲི་འབྱུང་གནས། མཆྩོག་དང་ཐུན་མྩོང་གྲི་དངྩོས་

གྲུབ་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་གྲི་ར་བ། ཐེག་པ་མཆྩོག་གྲི་རྣལ་འབྱྩོར་བ་རྣམས་ཀྲིས་ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ་བའྲི་མན་ངག་

མཐའ་དག་གྲི་གནད་བསྡུས་པ་ནྲི། རང་ལ་ལམ་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྩོག་པར་སྩོན་པའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་

བསེན་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བེའུ་བུམ་སྔྩོན་པྩོ་ལས། མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྲི་མགྩོ་ནྲི། །བཤེས་གཉེན་
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དམ་པ་མྲི་བཏང་བ་ཡྲིན། །དེ་ལས་དད་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྩོགས། །ཡྩོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ཀུན་གྲི་གཏེར་ཡྲིན། ཅེས་

གསུངས་ཤྲིང་། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཀང་། དེ་ནས་འདྲི་ཕྲིའྲི་ལེགས་ཚོགས་ཇྲི་སྙེད་པའྲི། །རེན་འབེལ་ལེགས་

པར་འགྲིག་པའྲི་ར་བ་ནྲི། །ལམ་སྩོན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་འབད་པ་ཡྲིས། །བསམ་དང་སྦྩོར་བས་ཚུལ་བཞྲིན་བསེན་པ་

རུ། །མཐྩོང་ནས་སྩོག་གྲི་ཕྲིར་ཡང་མྲི་གཏྩོང་བར། །བཀའ་བཞྲིན་བསྒྲུབ་པའྲི་མཆྩོད་པས་མཉེས་པར་བྱེད། །རྣལ་

འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བྱས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་དང་། འཇྲིག་རེན་

འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་དགེ་ལེགས་ཀྲི། །ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གྲི་ར་བ་དྲིན་ཆེན་རེ། ཞེས་གསུངས་ཤྲིང་། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་

ལས་ཀང་། དངྩོས་གྲུབ་སྩོབ་དཔྩོན་རེས་འབང་ཞེས། །རྩོ་རེ་འཛིན་པ་ཉྲིད་གསུང་བར། །ཤེས་ནས་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས། །བ་མ་ཡྩོངས་སུ་མཉེས་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ཡྩོན་རྲིན་པྩོ་ཆེ་སྡུས་པ་ལས་ཀང་། སྩོབ་མ་བཟང་པྩོ་བ་མར་གུས་

ལྡན་དེ་དག་གྲི །བ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་བརེན་པར་བྱ། །ཅྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན་མཁས་པའྲི་ཡྩོན་ཏ་དེ་ལས་འབྱུང་། །དེ་

དག་ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་པ་རེས་སུ་སྩོན། །སངས་རྒྱས་ཆྩོས་རྣམས་དགེ་བའྲི་བཤེས་ལ་བརེན་ཏྩོ་ཞེས། །ཡྩོན་ཏན་

ཀུན་གྲི་མཆྩོག་མངའ་རྒྱལ་བ་དེ་སྐད་གསུང་། ཞེས་གསུངས་པཔའྲི་ཕྲིར། 

དེ་བས་ན་སྩོབ་མའྲི་ཚོགས་གསྩོག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་སྦྩོང་བའྲི་ཞྲིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་རྩོ་རེ་

སྩོབ་དཔྩོན་ལྷག་ཏེ། སྩོམ་འབྱུང་ལས། འདྲི་ནྲི་རང་བྱུང་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་ནྲི་གཅྲིག་པུ་ཉྲིད། །མན་ངག་

རབ་ཏུ་སེར་བའྲི་ཕྲིར། །རྩོ་རེ་སྩོབ་དཔྩོན་དེ་བས་ལྷག །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ན། ལམ་གྲི་གནད་ཚང་

བའྲི་བ་མའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་སྩོམ་པ་ནྲི་དལ་འབྱྩོར་ལ་སྙྲིང་པྩོ་ལེན་པའྲི་ཐབས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན་པས་འདྲི་ལྟར་ཉམས་

སུ་བང་བར་བྱའྩོ། །དེ་ཡང་དགེ་སེམས་ཁད་པར་ཅན་གྲི་ངང་ནས། སྐྱབས་འགྩོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞྲི་བསྩོམ་པ་

སྔྩོན་དུ་བཏང་། བདག་ཉྲིད་གསང་བདེ་འཇྲིགས་གསུམ་སྩོགས་ལྷག་པའྲི་ལྷ་གང་རུང་གྲི་རྣལ་འབྱྩོར་དང་ལྡན་པའྲི་སྐུ་

ལས་འྩོད་ཟེར་འཕྩོས། སྣྩོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མ་དག་པ་སྦངས། སྣྩོད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། བཅུད་

ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོའྲི་རང་བཞྲིན་གྲི་དག་པ་རབ་འབྱམས་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་བསམ། 

*བདེ་ཆེན་ངང་ལས་རང་ཉྲིད་བ་མ་ལྷ། །གང་དེར་གསལ་བའྲི་སྐུ་ལས་འྩོད་
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ཟེར་ཚོགས། །ཕྩོགས་བཅུར་འཕྩོས་ནས་སྣྩོད་བཅུད་བྱྲིན་བརླབས་པའྲི། །དག་པ་

རབ་འབྱམས་འབའ་ཞྲིག་ཡྩོན་ཏན་གྲི། །བཀྩོད་པའྲི་མཆྩོད་པ་ཁད་པར་འཕགས་

པར་གྱུར། །རབ་དཀར་དགེ་སེམས་ཆེན་པྩོའྲི་ངང་ཉྲིད་ལས། །བདག་དང་མཁའ་

མཉམ་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། །དེང་ནས་བཟུང་སེ་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་བྩོའྲི་བར། །བ་མ་དཀྩོན་

མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྩོ། །

ན་མྩོ་གུ་རུ་བྷཿ ན་མྩོ་བུ་དྡྷ་ཡ། ན་མྩོ་ངྷརྨཱ་ཡ། ན་མཿ སངྒྷཡ། ལན་གསུམ། མ་

སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དྩོན་གྲི་ཕྲིར། །བདག་ཉྲིད་བ་མ་ལྷར་གྱུར་ནས། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བ་མ་ལྷའྲི། །གྩོ་འཕང་མཆྩོག་ལ་འགྩོད་པར་བགྲི། །ལན་གསུམ། 

མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་ནས་བདེ་ཆེན་སངས་

རྒྱས་ཀྲི་ས་ལ་དགྩོད་པར་བྱ། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྩོན་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་པར་བྱ། དེའྲི་ཆེད་དུ་ལམ་ཟབ་མྩོ་བ་མ་

ལྷའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་ཉམས་སུ་བང་བར་བགྲིའྩོ། །*༼**སྐར་རགས་བར་གྲི་ཚིག་འདྲི་དག་པཎ་ཆེན་

རང་གྲི་གསུང་དུ་མྲི་སྣང་ན་ཡང་། རྒྱུན་གྲི་ཞལ་འདྩོན་དུ་གསུང་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ལྟར་བཅུག་པ་ཡྲིན།༽

ནང་མཆྩོད་དང་མཆྩོད་རས་རྣམས་བ་མེད་ཀྲི་ཆྩོ་ག་གང་ཡང་རུང་བ་ལྟར་བྱྲིན་རླབས་བྱ་བའམ། མདྩོར་

བསྡུས་ན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརྩོད་པས། 

ངྩོ་བྩོ་ཡེ་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ནང་མཆྩོད་དང་མཆྩོད་རས་སྩོ་སྩོའྲི་རྣམ་པ། བྱེད་

ལས་དབང་བྩོ་དྲུག་གྲི་སྤྩོད་ཡུལ་དུ་བདེ་སྩོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་བསྐྱེད་པས་

ས་དང་བར་སྣང་ནམ་མཁའྲི་ཁྩོན་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་ཁབ་པའྲི་ཕྲི་ནང་གསང་བའྲི་

མཆྩོད་སྤྲིན་དམ་རས་སྤན་གཟྲིགས་མཆྩོད་པའྲི་བྱེ་བག་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པས་
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གང་བར་བསམ་ལ། དངྩོས་གཞྲི་ནྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྲི་སྩོ་ནས་བརྩོད་ན། འཇུག་པ་བདེ་བས་ཡྲིད་མ་གཡེངས་

པར་འདྲི་ལྟར་འདྩོན་ཞྲིང་། དྩོན་བསྩོམས་ལ་ཉམས་སུ་བང་བར་བྱའྩོ། །

བདེ་སྩོང་དབྱེར་མེད་ལྷ་ལམ་ཡངས་པར་ཀུན་བཟང་མཆྩོད་སྤྲིན་འཁྲིགས་

པའྲི་དབུས། །ལྩོ་མ་མེ་ཏྩོག་འབས་བུས་ཡྩོངས་མཛེས་འདྩོད་དགུའྲི་དཔག་བསམ་

ལྗྩོན་པའྲི་རེར། །གདྩོང་ལྔ་འབར་བའྲི་རྲིན་ཆེན་ཁྲི་སེང་ཆུ་སྐྱེས་ཉྲི་ཟླ་རྒྱས་པའྲི་

སེང་། །བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་ར་བའྲི་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད། །རྣམ་པ་

ངུར་སྨྲྲིག་འཛིན་པའྲི་དགེ་སྩོང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་འཛུམ་དཀར་འཕྩོ། །ཕག་

གཡས་ཆྩོས་འཆད་གཡྩོན་པ་མཉམ་བཞག་བདུད་རྲིས་གང་བའྲི་ལྷུང་བཟེད་

བསྣམས། །གུར་ཀུམ་མདངས་ལྡན་ཆྩོས་གྩོས་གསུམ་གསྩོལ་གསེར་མདྩོག་པཎ་

ཞྭས་དབུ་ལ་མཛེས། །ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད། ཅེས་བའྲི་མཚམས་ནས། རྣམ་པ་ཁབ་

བདག་རྩོ་རེ་འཆང་དབང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་སྐུ་མདྩོག་སྔྩོ། །རྩོར་དྲིལ་བཟུང་

ནས་དབྱྲིངས་ཕྱུག་མར་འཁྱུད་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་སྩོང་རྩོལ་བས་དགེས། །རྣམ་མང་རྲིན་

ཆེན་རྒྱན་གྲིས་སྤས་ཤྲིང་ལྷ་རས་དར་གྲི་ན་བཟས་བཀླུབས། །ཞེས་པ་བྩོ་དང་བསྟུན་ནས་

སྦྩོར། དེ་གཉྲིས་ཅྲི་བྱས་ཀང་ཚིག་གྲི་འཕྩོ་ནས་འདྲི་ལྟར། མཚན་དཔེའྲི་རྒྱན་ལྡན་འྩོད་ཟེར་སྩོང་འབར་

འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔས་བསྐྩོར་བའྲི་དབུས། །རྩོ་རེ་སྐྱྲིལ་ཀྲུང་ཚུལ་གྲིས་བཞུགས་པའྲི་

ཕུང་བྩོ་རྣམ་དག་བདེ་གཤེགས་ལྔ། །ཁམས་བཞྲི་ཡུམ་བཞྲི་སྐྱེ་མཆེད་ར་རྒྱུས་

ཚིགས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དངྩོས། །བ་སྤུ་དག་བཅྩོམ་ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྩོང་

ཡན་ལག་ཁྩོ་བྩོའྲི་དབང་བྩོ་ཉྲིད། །འྩོད་ཟེར་ཕྩོགས་སྐྱྩོང་གནྩོད་སྦྲིན་གསང་བ་འཇྲིག་

རེན་པ་རྣམས་ཞབས་ཀྲི་གདན། །མཐའ་སྐྩོར་རྲིམ་བཞྲིན་དངྩོས་བརྒྱུད་བ་མ་ཡྲི་དམ་
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དཀྲིལ་འཁྩོར་ལྷ་ཚོགས་དང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བྩོ་མཁའ་འགྩོ་བསན་

སྲུང་རྒྱ་མཚོས་བསྐྩོར་ནས་བཞུགས། །དེ་དག་སྩོ་གསུམ་རྩོ་རེ་གསུམ་མཚན་ཧཱུཾ་

ཡྲིག་འྩོད་ཟེར་ལགས་ཀྱུ་ཡྲིས། །རང་བཞྲིན་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་

དངས་དབྱེར་མེད་བརན་པར་གྱུར། །

ཕུན་ཚོགས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་གནས་དུས་གསུམ་གྲི། །ར་བརྒྱུད་བ་མ་ཡྲི་

དམ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ། །དཔའ་བྩོ་མཁའ་འགྩོ་ཆྩོས་སྐྱྩོང་སྲུང་ཚོགས་

བཅས། །ཐུགས་རེའྲི་དབང་གྲིས་འདྲིར་གཤེགས་བརན་པར་བཞུགས། །ཆྩོས་

རྣམས་རང་བཞྲིན་འགྩོ་འྩོང་ཀུན་བལ་ཡང་། །སྣ་ཚོགས་གདུལ་བྱའྲི་བསམ་པ་ཇྲི་

བཞྲིན་དུ། །ཅྲིར་ཡང་འཆར་བའྲི་མཁེན་བརེའྲི་འཕྲིན་ལས་ཀྲིས། །སྐྱབས་མགྩོན་

དམ་པ་འཁྩོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །ༀ་རཏྣ་གུ་རུ་སརྦ་བུད་ངྷ་བྩོ་ངྷྲི་ས་ཏྭ་ས་

པ་རྲི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧྲི། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བ་ཧྩོཿ པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡེསྟྭཾ། 

ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ་ལ་ཐྩོག་མར་ཕག་འཚལ་བ་ནྲི། གང་གྲི་ཐུགས་རེས་བདེ་བ་ཆེན་

པྩོའྲི་དབྱྲིངས། །སྐུ་གསུམ་གྩོ་འཕང་མཆྩོག་ཀང་སྐད་ཅྲིག་ལ། །སྩྩོལ་མཛད་བ་མ་

རྲིན་ཆེན་ལྟ་བུའྲི་སྐུ། །རྩོ་རེ་ཅན་ཞབས་པདྨྩོར་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། །གང་འདུལ་ཅྲིར་ཡང་འཆར་བའྲི་ཐབས་མཁས་མཆྩོག །ངུར་

སྨྲྲིག་འཛིན་པའྲི་གར་གྲིས་རྣམ་རྩོལ་པ། །སྐྱབས་མགྩོན་དམ་པའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །ཉེས་ཀུན་བག་ཆགས་བཅས་པ་དྲུངས་ཕྱུང་ཞྲིང་། །དཔག་མེད་ཡྩོན་ཏན་

རྲིན་ཆེན་ཚོགས་ཀྲི་གཏེར། །ཕན་བདེ་མ་ལུས་འབྱུང་བའྲི་སྩོ་གཅྲིག་པུ། །རེ་བཙུན་

བ་མའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ལྷར་བཅས་སྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་
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དངྩོས། །བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྩོང་དམ་ཆྩོས་འབྱུང་བའྲི་གནས། །འཕགས་ཚོགས་ཀུན་ཀྲི་

དབུས་ན་ལྷང་ངེ་བ། །དྲིན་ཅན་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དུས་གསུམ་ཕྩོགས་

བཅུར་བཞུགས་པའྲི་བ་མ་དང་། །རྲིན་ཆེན་མཆྩོག་གསུམ་ཕག་འྩོས་ཐམས་ཅད་

ལ། །དད་ཅྲིང་མྩོས་པས་བསྩོད་དབྱངས་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །ཞྲིང་རྡུལ་མཉམ་པའྲི་

ལུས་སྤྲུལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་སྩོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་བྱས་ནས་མཆྩོད་པ་འབུལ་བ་ནྲི། མཆྩོད་པའྲི་

འཁྩོར་གསུམ་པྩོ་རྣམ་པར་མྲི་རྩོག་པ་བདེ་སྩོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་རྒྱས་བཏབ་ནས་འབུལ་བ་ནྲི། 

སྐྱབས་མགྩོན་རེ་བཙུན་བ་མ་འཁྩོར་བཅས་ལ། །སྣ་ཚོགས་མཆྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་

མཚོ་འབུལ་བ་ནྲི། །བཀྩོད་ལེགས་རྲིན་ཆེན་འྩོད་འབར་སྣྩོད་ཡངས་ལས། །དག་བྱེད་

བདུད་རྲིའྲི་ཆུ་བཞྲི་དལ་གྲིས་འབབ། །སྩོང་བྩོ་སྲིལ་མ་ཕེང་བ་སེལ་ལེགས་

པ། །མཛེས་པའྲི་མེ་ཏྩོག་ས་དང་བར་སྣང་གང་། །དྲི་ཞྲིམ་སྩོས་ཀྲི་དུད་པ་

བཻཌཱུརྱའྲི། །དབྱར་སྐྱེས་སྔྩོན་པྩོའྲི་སྤྲིན་གྲིས་ལྷ་ལམ་འཁྲིགས། །ཉྲི་ཟླ་ནྩོར་བུ་རབ་

འབར་སྒྩོན་མེའྲི་ཚོགས། །སྩོང་གསུམ་མུན་སེལ་འྩོད་ཟེར་རེ་དགའ་རྒྩོད། །ག་བུར་

ཙན་དན་གུར་ཀུམ་དྲིས་བགྩོས་པའྲི། །སྩོས་ཆུའྲི་མཚོ་ཆེན་ཁྩོར་ཡུག་ཀུན་ནས་

འཁྲིལ། །རྩོ་བརྒྱའྲི་བཅུད་ལྡན་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་དང་། །ལྷ་དང་མྲི་ཡྲི་ཞལ་ཟས་

ལྷུན་པྩོར་སྤུངས། །སྣ་ཚོགས་རྩོལ་མྩོའྲི་བྱེ་བག་མཐའ་ཡས་ལས། །བྱུང་བའྲི་གདངས་

སྙན་འགྱུར་བས་ས་གསུམ་འགེངས། །གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་བྱའྲི་དཔལ་འཛིན་

པའྲི། །ཕྲི་ནང་འདྩོད་ཡྩོན་ལྷ་མྩོས་ཕྩོགས་ཀུན་ཁབ། །

བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱའྲི་གྲིང་བཞྲི་ལྷུན་པྩོར་བཅས། །རྲིན་ཆེན་བདུན་དང་ཉེ་བའྲི་

རྲིན་ཆེན་སྩོགས། །ཀུན་དགའ་སྐྱེད་པའྲི་སྣྩོད་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ལྷ་མྲིའྲི་
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ལྩོངས་སྤྩོད་འདྩོད་དགུའྲི་གཏེར་ཆེན་པྩོ། །དང་བའྲི་སེམས་ཀྲིས་ཕུལ་བྱུང་ཞྲིང་གྲི་

མཆྩོག །སྐྱབས་མགྩོན་ཐུགས་རེའྲི་གཏེར་ལ་དབུལ་བར་བགྲི། །དངྩོས་བཤམས་

ཡྲིད་སྤྲུལ་ཡྲིད་བཞྲིན་རྒྱ་མཚོའྲི་ངྩོགས། །སྲིད་ཞྲིའྲི་རྣམ་དཀར་ལས་འྩོངས་མཆྩོད་

རས་ཀྲི། །འདབ་སྩོང་རྒྱས་པས་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་འཕྩོག་ཅྲིང་། །འཇྲིག་རེན་འཇྲིག་རེན་

ལས་འདས་རང་གཞན་གྲི། །སྩོ་གསུམ་དགེ་བའྲི་མེ་ཏྩོག་ཅྲིར་ཡང་བཀྲ། །ཀུན་བཟང་

མཆྩོད་པའྲི་དྲི་བསུང་འབུམ་འཕྩོ་ཞྲིང་། །བསབ་གསུམ་རྲིམ་གཉྲིས་ལམ་ལྔའྲི་འབས་

ལྡན་པའྲི། །དགའ་ཚལ་རེ་བཙུན་བ་མ་མཉེས་ཕྲིར་འབུལ། །གུར་ཀུམ་མདངས་ལྡན་

བཟང་བྩོའྲི་དྲི་ངད་ཅན། །རྩོ་བརྒྱའྲི་དཔལ་འཛིན་རྒྱ་ཇའྲི་བཏུང་བ་དང་། །ལགས་ཀྱུ་

ལྔ་དང་སྒྩོན་མ་ལྔ་ལ་སྩོགས། །སྦངས་རྩོགས་སར་བའྲི་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱ་མཚོས་

མཆྩོད། །ཡྲིད་འྩོང་ལང་ཚོའྲི་དཔལ་འཛིན་དྲུག་ཅུ་བཞྲིའྲི། །འདྩོད་པའྲི་སྒྱུ་རལ་ལ་

མཁས་ལུས་ཕ་མ། །ཞྲིང་སྐྱེས་སྔགས་སྐྱེས་ལྷན་སྐྱེས་ཕྩོ་ཉའྲི་ཚོགས། །མཛེས་སྡུག་

སྒྱུ་མའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ཀང་འབུལ། །སྒྲིབ་བལ་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་

ཆེ། །ཆྩོས་ཀུན་རང་བཞྲིན་སྤྩོས་དང་བལ་བའྲི་དབྱྲིངས། །དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་སྨྲ་

བསམ་བརྩོད་ལས་འདས། །དྩོན་དམ་བྱང་ཆུམ་སེམས་མཆྩོག་ཁྩོད་ལ་འབུལ། །ཉྩོན་

མྩོངས་བཞྲི་བརྒྱ་ར་བཞྲིའྲི་ནད་འཇྩོམས་པའྲི། །བཟང་བྩོའྲི་སན་གྲི་བྱེ་བག་སྣ་ཚོགས་

དང་། །ཁྩོད་མཉེས་བགྲིད་ཕྲིར་བདག་བན་འབུལ་ལགས་ན། །ནམ་མཁའ་ཇྲི་སྲིད་

འབངས་སུ་གཟུང་དུ་གསྩོལ། །

ཞེས་ཕྲི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་མཆྩོད་པ་དང་། སན་དང་། བདག་ཉྲིད་བན་དུ་འབུལ་བ་རྣམས་

དམྲིགས་པ་དང་བཅས་བའྲི་སྩོ་ནས་བྱས་ཏེ། བཤགས་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་སྔར་གྲི་འཕྩོ་ནས་འདྲི་ལྟར། 
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ཐྩོག་མེད་དུས་ནས་མྲི་དགེ་སྲིག་པའྲི་ལས། །བགྲིས་དང་བགྲིད་སྩལ་ཡྲི་རང་

ཅྲི་མཆྲིས་པ། །ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་སྤན་སྔར་འགྩོད་སེམས་ཀྲིས། །བཤགས་ཤྲིང་

སན་ཆད་མྲི་བགྲིད་སྩོམ་པ་ནྩོད། །ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་མཚན་མ་དང་བལ་

ཡང་། །རྨྲི་ལམ་ཇྲི་བཞྲིན་སྐྱེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །བདེ་དགའ་ཅྲིར་ཡང་འཆར་

བའྲི་རྣམ་དཀར་ལ། །བདག་ཅག་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡྲི་རང་ངྩོ་། །ཕུལ་བྱུང་མཁེན་

བརེའྲི་ཆུ་འཛིན་འབུམ་དཀྲྲིགས་ཏེ། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་འདྲིའྲི་ཕན་བདེ་ཀུན་དའྲི་

ཚལ། །བསྐྱེད་དང་ཡུན་དུ་གནས་དང་སེལ་བའྲི་ཕྲིར། །ཟབ་རྒྱས་ཆྩོས་ཀྲི་ཆར་བ་

དབབ་དུ་གསྩོལ། །རྩོ་རེའྲི་སྐུ་ལ་སྐྱེ་འཆྲི་མྲི་མངའ་ཡང་། །ཟུང་འཇུག་དབང་གྲི་རྒྱལ་

བའྲི་ཟ་མ་ཏྩོག །བདག་ཅག་མྩོས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་སྲིད་མཐའྲི་བར། །མྱ་ངན་མྲི་འདའ་རག་

པར་བཞུགས་སུ་གསྩོལ། །དེ་ལྟར་བསྐྲུན་པའྲི་རྣམ་དཀར་དགེ་བའྲི་ཚོགས། །བཀའ་

དྲིན་གསུམ་ལྡན་རེ་བཙུན་བ་མ་ཡྲིས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འབལ་མེད་རེས་འཛིན་

ཅྲིང་། །ཟུང་འཇུག་རྩོ་རེ་འཆང་དབང་ཐྩོབ་ཕྲིར་བསྔྩོ། །

ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་ཞྲིང་། ལྩོང་བྱུང་ཚེ་བཤགས་པའྲི་མཚམས་སུ་སྩོམ་པ་གསུམ་སྩོ་སྩོའྲི་

བཤགས་པ་དང་། བ་མ་རྩོར་འཛིན་མ་དང་། བྱང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་སྩོགས་བྱའྩོ། །

ཡྩོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །མང་ཐྩོས་ནྩོར་བུའྲི་ཚོགས་

ཀྲིས་ཡྩོངས་སུ་གཏམས། །ངུར་སྨྲྲིག་འཛིན་པ་ཐུབ་དབང་གཉྲིས་པའྲི་རེ། །གནས་

བརན་འདུལ་བ་འཛིན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གང་དང་ལྡན་ན་བདེ་བར་གཤེགས་

པའྲི་ལམ། །སྩོན་པར་འྩོས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་བཅུ་ལྡན་པ། །མ་ལུས་རྒྱལ་བའྲི་གདུང་

འཚོབ་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །ཐེག་མཆྩོག་དགེ་བའྲི་བཤེས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྩོ་གསུམ་
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ལེགས་བསམས་བྩོ་ཆེན་བཟྩོད་ལྡན་དང་། །གཡྩོ་དང་སྒྱུ་མེད་སྔགས་དང་རྒྱུད་ཤེས་

ཤྲིང་། །དེ་ཉྲིད་བཅུ་ཟུང་འབྲི་དང་འཆད་མཁས་པའྲི། །རྩོ་རེ་འཛིན་པའྲི་གཙོ་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་འདུལ་བ་དང་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྩོང་པ་དང་། རྩོ་རེ་ཐེག་པའྲི་བ་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པའྲི་སྩོ་ནས་

གསྩོལ་བ་གདབ། དེ་ནས། 

སངས་རྒྱས་གངས་མེད་བྱྩོན་པས་མ་ཐུལ་པའྲི། །མ་རུངས་གདུལ་དཀའྲི་

སྙྲིགས་དུས་འགྩོ་བ་ལ། །བདེ་གཤེགས་ལམ་བཟང་ཇྲི་བཞྲིན་སྩོན་པ་ཡྲི། །སྐྱབས་

མགྩོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའྲི་ཉྲི་མ་དུས་ཀྲིས་ནུབ་གྱུར་

ཏེ། །མགྩོན་སྐྱབས་མེད་པའྲི་འགྩོ་བ་མང་པྩོ་ལ། །རྒྱལ་བའྲི་མཛད་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་

མཛད་པའྲི། །སྐྱབས་མགྩོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དུས་གསུམ་

ཕྩོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས། །གང་གྲི་བ་སྤུའྲི་བུ་ག་གཅྲིག་ཙམ་

ཡང་། །བདག་ཅག་བསྩོད་ནམས་ཞྲིང་དུ་ལེགས་བསྔགས་པའྲི། །སྐྱབས་མགྩོན་

ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུམ་རྒྱན་གྲི་འཁྩོར་ལྩོ་

ནྲི། །ཐབས་མཁས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་འཇྩོ་སེག་ལས། །ཐ་མལ་ཚུལ་གྲིས་འགྩོ་བ་

འདེན་མཛད་པའྲི། །སྐྱབས་མགྩོན་ཐུགས་རེ་ཅན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཁྩོད་ཀྲི་

ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡན་ལག་རྣམས། །བདེ་གཤེགས་རྲིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་

སེམས་དཔའ་དང་། །ཁྩོ་བྩོའྲི་དབང་བྩོའྲི་རང་བཞྲིན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི། །བདག་ཉྲིད་

བ་མ་མཆྩོག་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

པའྲི། །དཀྲིལ་འཁྩོར་འཁྩོར་ལྩོ་བྱེ་བའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ། །རྲིགས་བརྒྱའྲི་ཁབ་བདག་རྩོ་
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རེ་འཛིན་པའྲི་གཙོ། །ཟུང་འཇུག་དང་པྩོའྲི་མགྩོན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྒྲིབ་མེད་

ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའྲི་རྩོལ་བ་དང་། །དབྱེར་མེད་བརན་གཡྩོ་ཀུན་ཁབ་ཀུན་གྲི་

བདག །ཐྩོག་མ་མཐའ་བལ་ཀུན་བཟང་དྩོན་དམ་གྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དངྩོས་ཁྩོད་

ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །

ཞེས་ཕྲི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉྲིད་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་པའྲི་སྩོ་ནས་རེ་གཅྲིག་ཏུ་གསྩོལ་བ་འདེབས་ཤྲིང་

ཁད་པར་དུ། 

ཁྩོད་ནྲི་བ་མ་ཁྩོད་ནྲི་ཡྲི་དམ་ཁྩོད་ནྲི་མཁའ་འགྩོ་ཆྩོས་སྐྱྩོང་སེ། །དེང་ནས་

བཟུང་སེ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཁྩོད་མྲིན་སྐྱབས་གཞན་མྲི་འཚོལ་བས། །འདྲི་དང་བར་དྩོ་

ཕྲི་མའྲི་མཐར་ཡང་ཐུགས་རེའྲི་ལགས་ཀྱུས་གཟུང་མཛོད་ལ། །སྲིད་ཞྲིའྲི་འཇྲིགས་

སྒྩོལ་དངྩོས་གྲུབ་ཀུན་སྩྩོལ་གཏན་གྲི་གྩོགས་མཛོད་བར་གཅྩོད་སྲུངས། །ལན་གསུམ་བྱ། 

དེ་ལྟར་ལན་གསུམ་གསྩོལ་བ་བཏབ་པའྲི་མཐུས། །བ་མའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་

གནས་རྣམས་ལས། །བདུད་རྲི་འྩོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐྲིང་ག་གསུམ། །རྲིམ་དང་

ཅྲིག་ཅར་བྱུང་ནས་བདག་ཉྲིད་ཀྲི། །གནས་གསུམ་རྲིམ་དང་ཅྲིག་ཅར་ཐྲིམ་པ་

ལས། །སྒྲིབ་བཞྲི་དག་ཅྲིང་རྣམ་དག་དབང་བཞྲི་ཐྩོབ། །སྐུ་བཞྲི་ཐྩོབ་ཅྲིང་བ་མ་གཉྲིས་

པ་ཞྲིག །དགེས་བཞྲིན་ཐྲིམ་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར། །

པར་བསམ། དེ་ནས་སར་ཡང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་ཕྲིར་དང་། ཐུགས་རེ་བསྐུལ་བའྲི་ཕྲིར་དང་། འདྩོད་

བྱའྲི་དྩོན་ལ་སྩོན་ཅྲིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་ལམ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་བ་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་བྱ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། 

ཞྲིང་མཆྩོག་དམ་པ་རེ་བཙུན་བ་མ་ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་གུས་པས་གསྩོལ་བ་

བཏབ་པའྲི་མཐུས། །བདེ་ལེགས་ར་བ་མགྩོན་པྩོ་ཁྩོད་ཉྲིད་ཀྲིས། །དགེས་བཞྲིན་
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རེས་སུ་འཛིན་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ལན་གཅྲིག་ཙམ་ཞྲིག་རེད་པའྲི་དལ་འབྱྩོར་

འདྲི། །རེད་དཀའ་མྱུར་དུ་འཇྲིག་པའྲི་ཚུལ་རྩོགས་ནས། །དྩོན་མེད་ཚེ་འདྲིའྲི་བྱ་བས་

མྲི་གཡེང་བར། །དྩོན་ལྡན་སྙྲིང་པྩོ་ལེན་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ངན་སྩོང་སྡུག་

བསྔལ་འབར་བའྲི་མེས་འཇྲིགས་ནས། །སྙྲིང་ནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་

འགྩོ་ཞྲིང་། །སྲིག་སྩོང་དགེ་ཚོགས་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པ་ལ། །བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་བྱེད་

པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་རྦ་ཀྩོང་དག་ཏུ་འཁྲུག །སྡུག་བསྔལ་

གསུམ་གྲི་ཆུ་སྲིན་མང་པྩོས་གཙེས། །མཐའ་མེད་འཇྲིགས་རུང་སྲིད་མཚོ་ཆེན་པྩོ་

ལས། །ཐར་འདྩོད་ཤུགས་དག་སྐྱེ་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །བཟྩོད་དཀའ་བཙོན་ར་

འད་བའྲི་འཁྩོར་བ་འདྲི། །དགའ་བའྲི་ཚལ་ལྟར་མཐྩོང་བའྲི་བྩོ་སངས་ནས། །བསབ་

གསུམ་འཕགས་པའྲི་ནྩོར་གྲི་མཛོད་བཟུང་སེ། །ཐར་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པར་

བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཉམ་ཐག་འགྩོ་བ་འདྲི་ཀུན་བདག་གྲི་མ། །ཡང་ཡང་དྲིན་གྲིས་

བསྐྱངས་པའྲི་ཚུལ་བསམས་ནས། །སྡུག་པའྲི་བུ་ལ་བརེ་བའྲི་མ་བཞྲིན་དུ། །བཅྩོས་

མྲིན་སྙྲིང་རེ་སྐྱེ་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྡུག་བསྔལ་ཕ་མྩོ་ཙམ་ཡང་མྲི་འདྩོད་

ཅྲིང་། །བདེ་ལ་ནམ་ཡང་ཆྩོག་ཤེས་མེད་པ་ནྲི། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཁད་པར་ཡྩོད་

མྲིན་ཞེས། །གཞན་བདེ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །རང་ཉྲིད་གཅེས་

པར་འཛིན་པའྲི་གཅྩོང་ནད་འདྲི། །མྲི་འདྩོད་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པའྲི་རྒྱུར་མཐྩོང་

ནས། །ལེ་ལན་བདས་ལ་འཁྩོན་དུ་བཟུང་བྱས་ཏེ། །བདག་འཛིན་གདྩོན་ཆེན་

འཇྩོམས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །མ་རྣམས་གཅེས་བཟུང་བདེ་ལ་འགྩོད་པའྲི་

བྩོ། །མཐའ་ཡས་ཡྩོན་ཏན་འབྱུང་བའྲི་སྩོར་མཐྩོང་ནས། །འགྩོ་བ་འདྲི་དག་བདག་གྲི་



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ
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དགར་ལངས་ཀང་། །སྩོག་ལས་གཅེས་པར་འཛིན་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །མདྩོར་

ན་བྱྲིས་པ་རང་དྩོན་ཁྩོ་ན་དང་། །ཐུབ་དབང་གཞན་དྩོན་འབའ་ཞྲིག་མཛད་པ་

ཡྲི། །སྐྱྩོན་དང་ཡྩོན་ཏན་དབྱེ་བ་རྩོགས་པའྲི་བྩོས། །བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་ནུས་

པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །རང་ཉྲིད་གཅེས་འཛིན་རྒུད་པ་ཀུན་གྲི་སྩོ། །མ་རྣམས་

གཅེས་འཛིན་ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གྲི་གཞྲི། །དེ་ཕྲིར་བདག་གཞན་བརེ་བའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་

ལ། །ཉམས་ལེན་སྙྲིང་བྩོར་བྱེད་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དེས་ན་རེ་བཙུན་བ་མ་

ཐུགས་རེ་ཅན། །མར་གྱུར་འགྩོ་བའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །མ་ལུས་ད་ལྟ་

བདག་ལ་སྲིན་པ་དང་། བདག་གྲི་བདེ་དགེ་གཞན་ལ་བཏང་བ་ཡྲིས། །འགྩོ་ཀུན་བདེ་

དང་ལྡན་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྣྩོད་བཅུད་སྲིག་པའྲི་འབས་བུས་ཡྩོངས་གང་

སེ། །མྲི་འདྩོད་སྡུག་བསྔལ་ཆར་ལྟར་བབས་གྱུར་ཀང་། །ལས་ངན་འབས་བུ་ཟད་པའྲི་

རྒྱུར་མཐྩོང་ནས། །རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལྩོངས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །མདྩོར་ན་བཟང་

ངན་སྣང་བ་ཅྲི་ཤར་ཡང་། །ཆྩོས་ཀུན་སྙྲིང་པྩོ་སྩོབས་ལྔའྲི་ཉམས་ལེན་གྲིས། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་གཉྲིས་འཕེལ་བའྲི་ལམ་བསྒྱུར་ཏེ། །ཡྲིད་བདེ་འབའ་ཞྲིག་བསྩོམ་པར་

བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྦྩོར་བ་བཞྲི་དང་ལྡན་པའྲི་ཐབས་མཁས་ཀྲིས། །འཕལ་ལ་གང་

ཐུག་སྩོམ་ལ་སྦྩོར་བ་དང་། །བྩོ་སྦྩོང་དམ་ཚིག་བསབ་བྱའྲི་ཉམས་ལེན་གྲིས། །དལ་

འབྱྩོར་དྩོན་ཆེན་བྱེད་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །གཏྩོང་ལེན་རླུང་ལ་བསྐྱྩོན་པའྲི་འཕྲུལ་

འདེགས་ཅན། །བྱམས་དང་སྙྲིང་རེ་ལྷག་པའྲི་བསམ་པ་ཡྲིས། །འགྩོ་རྣམས་སྲིད་མཚོ་

ཆེ་ལས་སྒྩོལ་བའྲི་ཕྲིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉྲིད་འབྱྩོང་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དུས་

གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་བགྩོད་གཅྲིག་ལམ། །རྣམ་དག་རྒྱལ་སས་སྩོམ་པས་རྒྱུད་
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བསམས་ཤྲིང་། །ཐེག་མཆྩོག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་གྲི་ཉམས་ལེན་ལ། །བརྩོན་པ་ལྷུར་

ལེན་བྱེད་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །

ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །སེམས་ཅན་རང་

རང་འདྩོད་པའྲི་དངྩོས་བསྒྱུར་ཏེ། །ཆགས་མེད་གཏྩོང་སེམས་སེལ་བའྲི་མན་ངག་

གྲིས། །སྦྲིན་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་རྩོགས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྩོ་ཐར་བྱང་སེམས་

གསང་སྔགས་སྩོམ་པ་ཡྲི། །བཅས་མཚམས་སྩོག་གྲི་ཕྲིར་ཡང་མྲི་གཏྩོང་ཞྲིང་། །དགེ་

ཆྩོས་སྡུད་དང་སེམས་ཅན་དྩོན་སྒྲུབ་པའྲི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕར་ཕྲིན་རྩོགས་པར་བྱྲིན་

གྲིས་རླྩོབས། །ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་དགུ་མ་ལུས་ཁྩོས་གྱུར་ཏེ། །གཤེ་ཞྲིང་མཚང་འབྲུ་

བསྲིགས་ཤྲིང་སྩོག་གཅྩོད་ཀང་། །མྲི་འཁྲུགས་གནྩོད་ལན་ཕན་པ་སྒྲུབ་བྱེད་

པའྲི། །བཟྩོད་པའྲི་ཕར་ཕྲིན་རྩོགས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སེམས་ཅན་རེ་རེའྲི་

ཕྲིར་ཡང་མནར་མེད་པའྲི། །མེ་ནང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གནས་དགྩོས་ཀང་། །སྙྲིང་

རེས་མྲི་སྐྱྩོ་བྱང་ཆུབ་མཆྩོག་བརྩོན་པའྲི། །བརྩོན་འགྲུས་ཕར་ཕྲིན་རྩོགས་པར་བྱྲིན་

གྲིས་རླྩོབས། །བྱྲིང་རྒྩོད་རྣམ་པར་གཡེང་བའྲི་སྐྱྩོན་སངས་ནས། །ཆྩོས་ཀུན་བདེན་

པས་སྩོང་པའྲི་གནས་ལུགས་ལ། །རེ་གཅྲིག་མཉམ་པར་འཇྩོག་པའྲི་ཏྲིང་འཛིན་

གྲིས། །བསམ་གཏན་ཕར་ཕྲིན་རྩོགས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དེ་ཉྲིད་སྩོ་སྩོར་

རྩོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས། །དངས་པའྲི་ཤྲིན་སྦངས་བདེ་ཆེན་དང་འབེལ་བ། །དྩོན་

དམ་མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་གྲིས། །ཤེས་རབ་ཕར་ཕྲིན་རྩོགས་པར་

བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཕྲི་ནང་ཆྩོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་རྨྲི་ལམ་དང་། །དྭངས་པའྲི་མཚོ་ནང་ཟླ་

གཟུགས་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །སྣང་ཡང་བདེན་པར་མེད་པའྲི་ཚུལ་རྩོགས་ནས། །སྒྱུ་མའྲི་
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ཏྲིང་འཛིན་རྩོགས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །འཁྩོར་འདས་རང་བཞྲིན་རྡུལ་ཙམ་མེད་

པ་དང་། །རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་གཉྲིས། །ཕན་ཚུལ་འགལ་མེད་གྩོགས་

སུ་འཆར་བ་ཡྲིས། །ཀླུ་སྒྲུབ་དགྩོངས་དྩོན་རྩོགས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དེ་ནས་རྩོ་

རེ་འཛིན་པའྲི་དེད་དཔྩོན་གྲི། །དྲིན་ལས་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་འཇྲིངས་བརྒལ་

ཏེ། །དངྩོས་གྲུབ་ར་བ་དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་རྣམས། །སྩོག་ལས་གཅེས་པར་འཛིན་པར་

བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྐྱེ་ཤྲི་བར་དྩོ་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་གསུམ་དུ། །སྒྱུར་བའྲི་རྲིམ་པ་དང་

པྩོའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་གྲིས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དྲི་མ་ཀུན་སྦངས་ཏེ། །གང་སྣང་ལྷ་སྐུར་

འཆར་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྙྲིང་གའྲི་འདབ་བརྒྱད་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་དབུས་དག་

ཏུ། །མགྩོན་ཁྩོད་ཞབས་སེན་བཀྩོད་པ་ལས་བྱུང་བ། །འྩོད་གསལ་སྒྱུ་ལུས་ཟུང་དུ་

འཇུག་པའྲི་ལམ། །ཚེ་འདྲིར་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ལམ་སྣ་མ་

ཟྲིན་འཆྲི་བའྲི་དུས་བྱེད་ན། །བཙན་ཐབས་འཚང་རྒྱ་བ་མའྲི་འཕྩོ་བ་ནྲི། །སྩོབས་ལྔ་

ཡང་དག་སྦར་བའྲི་གདམས་ངག་གྲིས། །དག་པའྲི་ཞྲིང་དུ་བགྩོད་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །མདྩོར་ན་སྐྱེ་ཞྲིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །མགྩོན་པྩོ་ཁྩོད་ཀྲིས་འབལ་མེད་

རེས་བཟུང་ནས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་ཀུན་འཛིན་པའྲི། །སས་ཀྲི་ཐུ་བྩོར་

འགྱུར་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །མགྩོན་ཁྩོད་གང་དུ་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་

པའྲི། །འཁྩོར་གྲི་ཐྩོག་མ་ཉྲིད་དུ་བདག་གྱུར་ཏེ། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དགྩོས་

འདྩོད་མ་ལུས་པ། །འབད་མེད་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་སྩྩོལ། །

དེ་ལྟར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས་བ་མ་མཆྩོག །བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཕྲིར་དགེས་

བཞྲིན་སྤྲི་བྩོར་བྱྩོན། །སར་ཡང་སྙྲིང་གའྲི་པདྨའྲི་ཟེའུ་འབྲུ་ལ། །ཞབས་སེན་འྩོད་
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ཆགས་བརན་པར་བཞུགས་སུ་གསྩོལ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚུལ་གྲིས་བ་མ་དང་ལྷག་པའྲི་ལྷ་དང་རང་གྲི་སེམས་གསུམ་ངྩོ་བྩོ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ཏེ། སྤྩོད་

ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་གང་སྣང་བདེ་སྩོང་གྲི་རང་བཞྲིན་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོའྲི་རྣམ་རྩོལ་ཏུ་བལྟ་བ་སྩོགས་བསྐྱེད་རྩོགས་ཟུང་

འབེལ་གྲི་རྣལ་འབྱྩོར་དང་། ལམ་གྲི་རྲིམ་པའམ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་བྩོ་སྦྩོང་གྲི་གནད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་ལ་བྩོ་སྦྩོང་བ་

རྣམས་ཡ་མ་བལ་བའྲི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་ཞྲིང་། མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་རྣམས་བཟང་བྩོ་སྤྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྩོན་

ལམ་གྲི་རྒྱས་འདེབས་ཤྲིང་། མདྩོར་བསྡུ་ན། 

འདྲི་ལྟར་བགྲིས་པའྲི་རྣམ་དཀར་དགེ་བ་ཡང་། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་

སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །མཛད་པ་སྩོན་ལམ་མ་ལུས་བསྒྲུབ་པ་དང་། །ལུང་

རྩོགས་དམ་ཆྩོས་འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་རུ་བསྔྩོ། །དེ་ཡྲི་མཐུ་ལས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

བདག །ཐེག་མཆྩོག་འཁྩོར་ལྩོ་བཞྲི་དང་མྲི་འབལ་ཞྲིང་། །ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་

ཡང་དག་ལྟ་བ་དང་། །རྲིམ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་བགྩོད་པ་མཐར་ཕྲིན་ཤྩོག །

ཅེས་བསྔྩོ་བ་དང་སྩོན་ལམ་བྱ་ཞྲིང་། མན་ངག་གྲི་གནད་འགའ་ཞྲིག་ཞལ་ལས་ཀང་ཤེས་པར་བྱའྩོ། །དེ་ལྟར་

ཞག་རེ་བཞྲིན་རྒྱུན་གྲི་རྣལ་འབྱྩོར་དུ་བྱས་ན་མདྩོ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྙྲིང་པྩོ་ཉམས་སུ་བངས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་། 

འདྲི་ཕྲིའྲི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ར་བ་བརན་པར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ནྩོ། །

སྨྲས་པ། མདྩོ་རྒྱུད་དམ་པའྲི་མན་ངག་འྩོ་མའྲི་མཚོ། །རྣམ་དཔྩོད་ས་འཛིན་

དབང་པྩོས་བསྲུབས་པ་ལས། །སྔྩོན་མེད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྲིའྲི་ཀེ་ལ་ཤ །སྐལ་

བཟང་ལེགས་བྲིས་ཚོགས་ཀྲི་ཉེར་འཚོར་གྲུབ། །གང་འདྲི་གུས་ལྡན་སྩོབ་མ་མཐའ་

དག་གྲི །སྙྲིང་མུན་མ་ལུས་སེལ་བའྲི་སྒྩོན་མེ་དང་། །འཇྲིག་རེན་འཇྲིག་རེན་འདས་

པའྲི་དགེ་ལེགས་ནྲི། །མཐའ་དག་མྱུར་དུ་འགུགས་པའྲི་ལགས་ཀྱུའང་ཡྲིན། །ཚུལ་
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འདྲིར་འབད་ལས་བྱུང་བའྲི་དགེ་བའྲི་ཚོགས། །ཟླ་ལྟར་དཀར་བ་གང་ཞྲིག་ཐྩོབ་པ་

དེ། །དགེ་ལེགས་ར་བ་དམ་པའྲི་མགྩོན་རྣམས་ཀྲིས། །འགྩོ་ཀུན་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་

རྒྱུ་རུ་བསྔྩོ། །ཞེས་བ་མ་མཆྩོད་པའྲི་ཆྩོ་ག་འདྲི་ནྲི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྩོས་ཀྲི་གགས་པ་དང་། བྩོ་བཟང་ཕུན་

ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲིས་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་དགྩོས་ཞེས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། ཤཱཀའྲི་དགེ་སྩོང་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་ཀྲི་

རྒྱལ་མཚན་གྲིས་གྲུབ་ཆེན་གྲིང་གྲིས་མཛད་པའྲི་བ་མ་མཆྩོད་པ་དང་། དཔང་ལྩོ་ཆེན་པྩོས་མཛད་པའྲི་བ་མ་མཆྩོད་པ་

དང་། ས་སྐྱ་བའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པྩོ་དུ་མས་མཛད་པའྲི་བ་མ་མཆྩོད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་

འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྲི་བ་མ་མཆྩོད་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་མཁན་པྩོ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་

མཛད་པའྲི་བ་མ་མཆྩོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སྩོ་སྩོའྲི་བ་མ་མཆྩོག་དམན་དུ་མས་མཛད་པའྲི་བ་མ་མཆྩོད་

པ་མང་པྩོ་ཞྲིག་མཐྩོང་ཞྲིང་། བརྩོད་བྱའྲི་དྩོན་རྣམས་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ཏེ་ལེགས་པའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་

བསྡུས་ནས། མདྩོ་རྒྱུད་དམ་པའྲི་མན་ངག་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཚིག་སྦྩོར་སངས་ཏེ་གྩོ་བདེ་བར། ཆྩོས་གྲྭ་ཆེན་པྩོ་བཀྲ་

ཤྲིས་ལྷུན་པྩོའྲི་གཟྲིམས་ཁང་རྒྱལ་མཚན་མཐྩོན་པྩོའྲི་ཡང་ཐྩོག་ཏུ་སྦར་བའྩོ། །

ཤྲིས་བརྩོད་ནྲི། སྲིད་ཞྲིའྲི་རྣམ་དཀར་ཇྲི་སྙེད་དགེ་མཚན་གྲིས། །དེང་འདྲིར་མྲི་

ཤྲིས་རྒུད་པ་ཀུན་བལ་ཏེ། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དགེ་ལེགས་ནམ་མཁའྲི་

མཛོད། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རྩོལ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །ཀུན་མཁེན་བྩོ་བཟང་

གགས་པའྲི་ཆྩོས་ཀྲི་སེར། །བསབ་གསུམ་རྣམ་དག་རེ་གཅྲིག་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན། །རྣལ་

འབྱྩོར་རབ་བྱུང་ཚོགས་ཀྲིས་ཡྩོངས་གང་བས། །ཐུབ་བསན་ཡུན་དུ་གནས་པའྲི་བཀྲ་

ཤྲིས་ཤྩོག །གཞྩོན་ནུའྲི་དུས་ནས་བ་མ་ལྷ་མཆྩོག་ལ། །གསྩོལ་བ་བཏབ་པས་བྩོ་

བཟང་གགས་པ་ཡྲི། །བྱྲིན་རླབས་ཞུགས་ནས་གཞན་དྩོན་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ། །བྩོ་བཟང་

རྩོ་རེ་འཆང་གྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །འདྩོད་དགུའྲི་འབྱྩོར་པ་དབྱར་གྲི་མཚོ་ལྟར་
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འཕེལ། །སྐྱྩོན་མེད་རྲིགས་ཀྲི་དལ་འགྩོ་རྒྱུན་ཆད་མེད། །ཉྲིན་མཚན་བྩོ་བཟང་དམ་

པའྲི་ཆྩོས་ཀྲིས་འདའ། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རྩོལ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །བདག་

སྩོགས་རྣམས་ཀྲིས་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །བགྲིས་དང་བགྲིད་འགྱུར་དགེ་བ་ཅྲི་

བསགས་པ། །ཞྲིང་འདྲིར་རེ་བཙུན་དམ་པའྲི་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ། །འགྱུར་མེད་རྩོ་རེ་ལྟར་

བརན་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །

སྭ་སྲི། བ་མེད་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའྲི་ཉེ་ལམ་མཆྩོག །བ་མ་མཆྩོད་པའྲི་ཆྩོ་

གའྲི་ངག་འདྩོན་དཔར། །བ་མེད་ཕན་བདེའྲི་འདྩོད་པ་འཇྩོ་བའྲི་སད། །བ་མ་ལྷ་ལ་

གུས་ལྡན་གང་དེས་བསྐྲུན། །དགེ་འདྲིས་བ་མའྲི་བྱྲིན་རླབས་བདུད་རྲིའྲི་བཅུད། །སྙྲིང་

དབུས་བ་མ་སངས་རྒྱས་འདུས་སྐུར་བཞེངས། །སྣང་སྲིད་བ་མར་ཤར་བའྲི་རྣལ་

འབྱྩོར་གྲིས། ཁབ་བདག་བ་མའྲི་གྩོ་འཕང་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་ཡང་པད་དཀར་འཆང་

བའྲི་སྐྱེ་འཕེང་བཅུ་བཞྲི་པ་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྩོན་པའྩོ། །ལམ་རྲིམ་གསྩོལ་འདེབས་ལམ་

མཆྩོག་སྩོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ལམ་རྲིམ་གསྩོལ་འདེབས་ལམ་མཆྩོག་སྩོ་འབྱེད་ 

ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ར་བའྲི་བ་མ་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །བདག་གྲི་སྤྲི་བྩོར་པད་ཟླའྲི་

སེང་བཞུགས་ལ། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྩོའྲི་སྩོ་ནས་རེས་བཟུང་སེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་དངྩོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསྩོལ། །འདེན་པ་མཉམ་མེད་སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་རེ་བཙུན་མྲི་ཕམ་མགྩོན། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་འཕགས་
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པ་ཐྩོགས་མེད་ཞབས། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །འཛམ་གྲིང་མཁས་པའྲི་གཙུག་རྒྱན་དབྱྲིག་གྲི་གཉེན། །དབུ་མའྲི་ལམ་

བརེས་འཕགས་པ་རྣམ་གྩོལ་སེ། །དད་པའྲི་སར་གནས་བཙུན་པ་རྣམ་གྩོལ་

སེ། །འཇྲིག་རེན་མྲིག་འབྱེད་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྨད་བྱུང་ངྩོ་མཚར་

གནས་གྱུར་མཆྩོག་གྲི་སེ། །ཟབ་མྩོའྲི་ལམ་གྲི་རྒྱུད་སྦངས་འདུལ་བའྲི་སེ། །རླབས་

ཆེན་སྤྩོད་པའྲི་གཏེར་གྱུར་རྣམ་སྣང་མཛད། །འགྩོ་བའྲི་ར་ལག་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །ལམ་མཆྩོག་ཤེར་ཕྲིན་རྒྱས་མཛད་སེང་བཟང་ཞབས། །རྒྱལ་བའྲི་མན་

ངག་ཀུན་འཛིན་ཀུ་སྰ་ལྲི། །འགྩོ་ཀུན་བརེ་བས་རེས་འཛིན་དགེ་བ་ཅན། །འགྩོ་བའྲི་

དེད་དཔྩོན་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ལ་མངའ་བརེས་གསེར་

གྲིང་པ། །ཤྲིང་ར་ཆེན་པྩོའྲི་སྩོལ་འཛིན་མར་མེ་མཛད། །ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་

སྩོན་པ་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །བསན་པའྲི་སྩོག་ཤྲིང་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །

སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་འདེན་མཆྩོག་ཤཱཀའྲི་ཏྩོག །རྒྱལ་བའྲི་མཁེན་རབ་ཀུན་འདུས་

འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །ཟབ་མྩོའྲི་དྩོན་གཟྲིགས་འཕགས་མཆྩོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །སྨྲ་

བའྲི་གཙུག་རྒྱན་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་པའྲི་དགྩོངས་པ་གསལ་

མཛད་ཟླ་བ་གགས། །དེ་སས་ཐུ་བྩོ་རྲིག་པའྲི་ཁུ་བྱུག་ཆེ། །རྒྱལ་སས་རྲིག་པའྲི་ཁུ་

བྱུག་གཉྲིས་པའྲི་ཞབས། །རྲིག་པའྲི་དབང་ཕྱུག་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རེན་

འབེལ་ཟབ་མྩོ་ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་པ་ཡྲིས། །ཤྲིང་ར་ཆེན་པྩོའྲི་སྩོལ་འཛིན་མར་མེ་

མཛད། །ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་སྩོན་པ་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །འཛམ་གྲིང་རྒྱན་གྱུར་གཉྲིས་

ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྣལ་འབྱྩོར་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་དགྩོན་པ་བ། །ཟབ་མྩོའྲི་
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ཏྲིང་འཛིན་བརན་པའྲི་སྣེ་ཟུར་བ། །འདུལ་བའྲི་སེ་སྣྩོད་ཀུན་འཛིན་ཐག་མ་པ། །མཐའ་

འཁྩོབ་སྒྩོན་མེ་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བརྩོན་པས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་ནམ་

སེང་ཞབས། །དམ་པས་བྱྲིན་བརླབས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པྩོ་དང་། །འཇྲིག་རེན་ཆྩོས་

བརྒྱད་སངས་པའྲི་སེངེ་བཟང་། །རྒྱལ་སས་བཟང་པྩོའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀྲིས་འགྩོ་ཀུན་བུ་བཞྲིན་གཟྲིགས། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཡྲིས་

རེས་བཟུང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། །སྙྲིགས་དུས་འགྩོ་བ་འདེན་པའྲི་བཤེས་གཉེན་

མཆྩོག །ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའྲི་གདུང་

འཚོབ་བཤེས་གཉེན་པྩོ་ཏྩོ་བ། །རྣམ་དཔྩོད་འགན་ཟླ་བལ་བའྲི་ཤ་ར་བ། །བྱང་ཆུབ་

ཐུགས་ཀྲི་བཀའ་བབས་འཆད་ཁ་བ། །འགྩོ་བའྲི་རེ་སྐྩོང་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །ལུང་རྩོགས་མངའ་བདག་བྱང་སེམས་སྤྲིལ་བུ་བ། །དྲི་མེད་ལུང་གྲི་དབང་

ཕྱུག་མཁས་པའྲི་མཆྩོག །ཁམས་གསུམ་འགྩོ་བའྲི་མགྩོན་པྩོ་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །གནས་

བརན་ཆེན་པྩོ་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་ངད་ལྡང་ཟངས་

ཆེན་པ། །འདུལ་བ་འབུམ་སེའྲི་མངའ་བདག་མཚོ་སྣ་བ། །ཆྩོས་མངྩོན་རྒྱ་མཚོའྲི་

མཐར་སྩོན་མྩོན་གྲྭ་བ། །འགྩོ་བའྲི་འདེན་པ་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཟབ་ཅྲིང་

རྒྱ་ཆེའྲི་ཆྩོས་ལ་མངའ་བརེས་པས། །སྐལ་ལྡན་འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་སྐྱབས་སུ་

གྱུར། །འཕྲིན་ལས་བཟང་པྩོས་བསན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་

ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྩོ་ཚུལ་ཁྲིམས་འབར། །བཤེས་

གཉེན་ཚུལ་བཞྲིན་བསེན་མཛད་གཞྩོན་ནུ་འྩོད། །ཐེག་མཆྩོག་ལམ་གྲིས་རྒྱུད་སྦངས་

གེར་སྩོམ་ཞབས། །རྒྱལ་བའྲི་སས་པྩོ་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྨད་བྱུང་ཡྩོན་
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ཏན་མཛོད་འཛིན་སངས་རྒྱས་དབྩོན། །དམ་པས་བྱྲིན་བརླབས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པྩོ་

དང་། །འཇྲིག་རེན་ཆྩོས་བརྒྱད་སངས་པའྲི་སེངེ་བཟང་། །རྒྱལ་སས་བཟང་པྩོའྲི་

ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀྲིས་འགྩོ་ཀུན་བུ་བཞྲིན་

གཟྲིགས། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཡྲིས་རེས་བཟུང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། །སྙྲིགས་དུས་འགྩོ་བ་

འདེན་པའྲི་བཤེན་གཉེན་མཆྩོག །ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །དམྲིགས་མེད་བརེ་བའྲི་གཏེར་ཆེན་སྤན་རས་གཟྲིགས། །དྲི་མེད་མཁེན་

པའྲི་དབང་པྩོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །གངས་ཅན་མཁས་པའྲི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་

པ། །བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་ཤེས་

རབ་སེང་གེའྲི་ཞབས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་དངྩོས་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང་། །སྐུ་

གསུམ་གྩོ་འཕང་མངྩོན་གྱུར་ནྩོར་བུ་བཟང་། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །དབྱངས་ཅན་བཞད་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའྲི་སེ། །སྨྲ་བའྲི་ཉྲི་མ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་པྩོ། །མཁས་གྲུབ་ལྷ་བཙུན་བསྩོད་ནམས་དཔལ་བཟང་

སེ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཕག་ན་པད་མྩོ་བསྩོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོའྲི་ཞབས། །ཟབ་དྩོན་གདམས་པའྲི་བཀའ་བབས་ཆྩོས་དཔལ་

བཟང་། །ཁབ་བདག་འཁྩོན་སྩོན་དཔལ་འབྱྩོར་ལྷུན་གྲུབ་སེ། །མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་

གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་མཆྩོག་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

དང་། །དྲིན་ཅན་མཁན་ཆེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་གགས་ཞབས། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་

ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁེན་པ། །འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྲི ་རྩོ ་རེར་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བཤེས་གཉེན་འཇམ་དབྱངས་བདེ་བའྲི་རྩོ་རེ་དང་། །མཚུངས་མེད་ཁྲི་ཆེན་
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ངག་དབང་མཆྩོག་ལྡན་ཞབས། །འདེན་མཆྩོག་རྒྱལ་དབང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་

སེ། །མཚུངས་མེད་དམ་པ་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཀྩོང་རྩོལ་ངག་དབང་བྩོ་

བཟང་ཁྲི་ཆེན་རེ། །ངག་དབང་སྙན་གགས་སང་ལུང་སྤྲུལ་སྐུའྲི་མཚན། །ངག་དབང་

ཆྩོས་འཛིན་ལུང་རྲིགས་དབང་ཕྱུག་སེ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །

སར་ཡང་། རྒྱལ་བའྲི་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རྲིན་ཆེན་དང་། །འགྩོ་བའྲི་སྒྩོན་མེ་ཤཱཀ་

རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །དྩོན་ཡྩོད་མཁས་དང་གྲུབ་པའྲི་དཔལ་ལྡན་པའྲི། །བསན་པའྲི་

སྣང་བྱེད་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྨྲ་བའྲི་ཁྱུ་མཆྩོག་ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་

དང་། །བདག་ཉྲིད་ཆེན་པྩོ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །རེ་བཙུན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་

ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། །མཚུངས་མེད་བ་མ་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གྲུབ་པའྲི་

དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་དང་། །འགྩོ་བའྲི་དེད་དཔྩོན་དམ་ཆྩོས་རྒྱལ་

མཚན་ཞབས། །སྙན་བརྒྱུད་མཛོད་འཛིན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་སེ། །དྲིན་ཅན་བ་མ་

གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་ངག་དབང་བྱམས་པ་

དང་། །སྣང་མཐའྲི་ཟླྩོས་གར་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །ཡྩོངས་འཛིན་ཆེན་པྩོ་ཡེ་

ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། །ཐར་ལམ་གསལ་མཛད་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བྩོ་

བཟང་བསན་པའྲི་མཛོད་འཛིན་ཐུགས་རེའྲི་མཚན། །དེ་སས་ཐུ་བྩོ་ངག་དབང་ཆྩོས་

འཛིན་ཞབས། །མཁས་པའྲི་གཙུག་རྒྱན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་སེ། །རྣམ་འདེན་དམ་པ་

གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྲི་ལུགས་བཟང་ནྩོར་བུའྲི་

མཛོད། །འཛིན་ལ་ཟླ་བལ་ཡྩོངས་འཛིན་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །བྩོ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱམས་
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པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །སྩོ་གསུམ་གུས་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ངག་དབང་

བྩོ་གཏེར་སྐལ་བཟང་ཐུབ་དབང་བསན། །རྒྱ་ཆེན་དབྱར་གྲི་མཚོ་བཞྲིན་སེལ་བའྲི་

སད། །འཇྲིགས་བལ་ས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཕྩོགས་ཀུན་ལས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་

སེ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའྲི་བསན་ལ་ཐུབ་དབང་གཉྲིས་པ་བཞྲིན། །ལུང་

རྩོགས་དམ་ཆྩོས་འཛིན་ལ་ཟླ་བལ་བ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་འཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་

ལ། །དབང་བསྒྱུར་རེ་བཙུན་བ་མར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དཔལ་རྩོ་རེའྲི་ངག་

ལ་དབང་འབྱྩོར་ཞྲིང་། །བྩོ་གྩོས་བུམ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྲིས་གཏམས། །བསན་

འཛིན་རྒྱ་ཆེན་རྩོལ་མཚོ་མཛེས་པའྲི་རྒྱན། །འཕགས་མཆྩོག་ཕག་ན་པད་མྩོར་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་བལྟ་བའྲི་མྲིག །སྐལ་བཟང་

ཐར་པར་བགྩོད་པའྲི་འཇུག་ངྩོགས་མཆྩོག །བརེ་བས་བསྐྱྩོད་པའྲི་ཐབས་མཁས་

མཛད་པ་ཡྲིས། །གསལ་མཛད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེ་བ་

ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང་། །འབལ་མེད་ཆྩོས་ཀྲི་དཔལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅྲིང་། །ས་དང་

ལམ་གྲི་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྩོགས་ནས། །རྩོ་རེ་འཆང་གྲི་གྩོ་འཕང་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །

༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་སྒྩོན་མ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྩོ་དྷྲི་པཱ་ཐ་པྲ་དྲི་པཾ། བྩོད་སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་ལམ་

གྲི་སྒྩོན་མ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་གཞྩོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དག་དང་དེ་ཡྲི་ཆྩོས་དང༌། །དགེ་འདུན་རྣམས་

ལ་གུས་པ་ཆེན་པྩོས་ཕག་བྱས་ཏེ། །སྩོབ་མ་བཟང་པྩོ་བྱང་ཆུབ་འྩོད་ཀྲིས་བསྐུལ་
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གྱུར་པས། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་སྒྩོན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱ། །ཆུང་ངུ་འབྲིང་དང་

མཆྩོག་གྱུར་པས། །སྐྱེས་བུ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །དེ་དག་མཚན་ཉྲིད་རབ་

གསལ་བ། །སྩོ་སྩོའྲི་དབྱེ་བ་བྲི་བར་བྱ། །

གང་ཞྲིག་ཐབས་ནྲི་གང་དག་གྲིས། །འཁྩོར་བའྲི་བདེ་བ་ཙམ་དག་ལ། །རང་

ཉྲིད་དྩོན་དུ་གཉེར་བྱེད་པ། །དེ་ནྲི་སྐྱེས་བུ་ཐ་མར་ཤེས། །

སྲིད་པའྲི་བདེ་ལ་རྒྱབ་ཕྩོགས་ཤྲིང༌། །སྲིག་པའྲི་ལས་ལས་ལྡྩོག་བདག་

ཉྲིད། །གང་ཞྲིག་རང་ཞྲི་ཙམ་དྩོན་གཉེར། །སྐྱེས་བུ་དེ་ནྲི་འབྲིང་ཞེས་བྱ། །

རང་རྒྱུད་གཏྩོགས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས། །གང་ཞྲིག་གཞན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་

ཀུན། །ཡང་དག་ཟད་པར་ཀུན་ནས་འདྩོད། །སྐྱེས་བུ་དེ་ནྲི་མཆྩོག་ཡྲིན་ནྩོ། །

སེམས་ཅན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་མཆྩོག །འདྩོད་པར་གྱུར་བ་དེ་དག་ལ། །བ་མ་

རྣམས་ཀྲིས་བསན་པ་ཡྲི། །ཡང་དག་ཐབས་ནྲི་བཤད་པར་བྱ། །རྩོགས་སངས་བྲིས་

སྐུ་ལ་སྩོགས་དང༌། །མཆྩོད་རེན་དམ་པ་མངྩོན་ཕྩོགས་ནས། །མེ་ཏྩོག་བདུག་སྩོས་

དངྩོས་པྩོ་དག །ཅྲི་འབྱྩོར་པ་ཡྲི་མཆྩོད་པ་བྱ། །ཀུན་བཟང་སྤྩོད་ལས་གསུངས་པ་

ཡྲི། །མཆྩོད་པ་རྣམ་པ་བདུན་དག་ཀང༌། །བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པྩོའྲི་མཐར་ཐུག་པར། །མྲི་

ལྡྩོག་པ་ཡྲི་སེམས་དག་གྲིས། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་རབ་དད་ཅྲིང༌། །པུས་མྩོ་ལྷ་

ང་སར་བཙུགས་ནས། །ཐལ་མྩོ་སྦར་བ་བྱས་ནས་ནྲི། །དང་པྩོར་སྐྱབས་འགྩོ་ལན་

གསུམ་བྱ། །དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །བྱམས་པའྲི་སེམས་ནྲི་སྔྩོན་འགྩོ་

བས། །ངན་སྩོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་སྩོགས་དང༌། །འཆྲི་འཕྩོ་སྩོགས་ཀྲིས་སྡུག་བསྔལ་

བའྲི། །འགྩོ་བ་ས་ལུས་ལ་བལྟས་ཏེ། །སྡུག་བསྔལ་གྲིས་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་བ། །སྡུག་
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བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མཚན་ལས། །འགྩོ་བ་ཐར་པར་འདྩོད་པ་ཡྲིས། །ལྡྩོག་པ་མེད་

པར་དམ་འཆའ་བའྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་བསྐྱེད་པར་བྱ། །དེ་ལྟར་སྩོན་པའྲི་སེམས་

དག་ནྲི། །བསྐྱེད་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ནྲི་སྩོང་པྩོ་བཀྩོད་པ་ཡྲི། །མདྩོ་ལས་

བྱམས་པས་རབ་ཏུ་བཤད། །དེ་ཡྲི་མདྩོ་ཀྩོག་པའམ་བ་མ་ལ་མཉན་ཏེ། །རྩོགས་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་མེད་པ། །རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱས་ལ་དེ་ནས་རྒྱུ་

མཚན་དུ། །དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་ནྲི་བསྐྱེད་པར་བྱ། །དཔའ་སྦྲིན་གྲིས་

ཞུས་མདྩོ་དག་ལས། །འདྲི་ཡྲི་བསྩོད་ནམས་རབ་བསན་པ། །གང་དེ་ཚིགས་བཅད་

གསུམ་ཙམ་དུ། །མདྩོར་བསྡུས་འདྲིར་ནྲི་བྲི་པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་བསྩོད་

ནམས་གང༌། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་གཟུགས་མཆྲིས་ན། །ནམ་མཁའྲི་ཁམས་ནྲི་ཀུན་གང་

སེ། །དེ་ནྲི་དེ་བས་ལྷག་པར་འགྱུར། །གངྒཱའྲི་བྱེ་བ་གངས་སྙེད་ཀྲི། །སངས་རྒྱས་ཞྲིང་

རྣམས་མྲི་གང་གྲིས། །རྲིན་ཆེན་དག་གྲིས་ཀུན་བཀང་སེ། །འཇྲིག་རེན་མགྩོན་ལ་

ཕུལ་བ་བས། །གང་གྲིས་ཐལ་མྩོ་སྦར་བགྲིས་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནྲི་སེམས་བཏུད་

ན། །མཆྩོད་པ་འདྲི་ནྲི་ཁད་པར་འཕགས། །དེ་ལ་མཐའ་ནྲི་མ་མཆྲིས་སྩོ། །བྱང་ཆུབ་

སྩོན་པའྲི་སེམས་དག་བསྐྱེད་ནས་ནྲི། །འབད་པ་མང་པྩོས་ཀུན་དུ་སེལ་བྱ་ཞྲིང༌། །འདྲི་

ནྲི་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་འང་དན་དྩོན་དུ། །ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་བསང་བའང་ཡྩོངས་སུ་

བསྲུང༌། །འཇུག་སེམས་བདག་ཉྲིད་སྩོམ་པ་མ་གཏྩོགས་པར། །ཡང་དག་སྩོན་པ་

འཕེལ་བར་འགྱུར་མ་ཡྲིན། །རྩོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སྩོན་པ་འཕེལ་འདྩོད་པས། །དེ་

ཕྲིར་འབད་པས་འདྲི་ནྲི་ངེས་པར་བང༌། །སྩོ་སྩོར་ཐར་པ་རྲིགས་བདུན་གྲི། །རག་ཏུ་

སྩོམ་གཞན་ལྡན་པ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྩོམ་པ་ཡྲི། །སྐལ་པ་ཡྩོད་ཀྲི་
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གཞན་དུ་མྲིན། །སྩོ་སྩོར་ཐར་པ་རྲིས་བདུན་དང༌། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པས་བཤད་

པ་ལ། །ཚངས་སྤྩོད་དཔལ་ནྲི་མཆྩོག་ཡྲིན་ཏེ། །དགེ་སྩོང་སྩོམ་པ་དག་ཏུ་བཞེད། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ས་དག་གྲི །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་གསུངས་ཆྩོ་ག་ཡྲིས། །ཡང་དག་

མཚན་ཉྲིད་ལྡན་པ་ཡྲི། །བ་མ་བཟང་ལས་སྩོམ་པ་བང༌། །སྩོམ་པའྲི་ཆྩོག་ལ་མ་ལས་

དང༌། །བདག་ཉྲིད་གང་ཞྲིག་སྩོམ་ལ་གནས། །སྩོམ་པ་འབྩོགས་བཟྩོད་སྙྲིང་རེར་

ལྡན། །བ་མ་བཟང་པྩོར་ཤེས་པར་བྱ། །

དེ་ལ་འབད་པས་འདྲི་འད་བའྲི། །གལ་ཏེ་བ་མ་མ་རེད་ན། །དེ་ལས་གཞན་

སྩོམ་ནྩོད་པ་ཡྲི། །ཆྩོ་ག་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ། །དེ་ལ་སྔྩོན་ཚེ་འཇམ་པའྲི་

དཔལ། །ཨ་བ་རཱ་ཛར་གྱུར་པ་ཡྲིས། །ཇྲི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ། །འཇམ་

དཔལ་གྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཞྲིང༌། །རྒྱན་གྲི་མདྩོ་ལས་བཤད་པ་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་འདྲིར་

ནྲི་རབ་གསལ་བྲི། །མགྩོན་པྩོ་རྣམས་ཀྲི་སྤན་སྔ་རུ། །རྩོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་

བསྐྱེད་ཅྲིང༌། །འགྩོ་བ་ཐམས་ཅད་མགྩོན་དུ་གཉེར། །དེ་དག་འཁྩོར་བ་ལས་བསྒལ་

ལྩོ། །གནྩོད་སེམས་ཁྩོ་བའྲི་སེམས་ཉྲིད་དང༌། །སེར་སྣ་དང་ནྲི་ཕག་དྩོག་ཉྲིད། །དེང་

ནས་བཟུང་ནས་བྱང་ཆུབ་མཆྩོག །ཐྩོབ་ཀྲི་བར་དུ་མྲི་བྱའྩོ། །ཚངས་པར་སྤྩོད་པ་སྤད་

བྱ་ཞྲིང༌། །སྲིག་དང་འདྩོད་པ་སང་བར་བྱ། །ཚུལ་ཁྲིམས་སྩོམ་པ་ལ་དགའ་

བས། །སངས་རྒྱས་རེས་སུ་བསབ་པར་བྱ། །བདག་ཉྲིད་མྱུར་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་

ནྲི། །བྱང་ཆུབ་ཐྩོབ་པར་མྲི་སྤྩོ་ཞྲིང༌། །སེམས་ཅན་གཅྲིག་གྲི་རྒྱུ་ཡྲིས་ནྲི། །ཕྲི་མའྲི་མུ་

མཐར་གནས་པར་བགྲི། །ཚད་མེད་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི། །ཞྲིང་དག་རྣམ་པར་

སྦང་བར་བྱ། །མྲིང་ནས་གཟུང་བ་བྱས་པ་དངཕྩོགས་བཅུ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་
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གནས། །བདག་གྲི་ལུས་དང་ངག་གྲི་ལས། །ཐམས་ཅད་དུ་ནྲི་དག་པར་བྱས། །ཡྲིད་

ཀྲི་ལས་ཀང་དག་བྱ་སེ། །མྲི་དགེའྲི་ལས་རྣམས་མྲི་བྱའྩོ། །རང་གྲི་ལུས་ངག་སེམས་

ནྲི་རྣམ་དག་རྒྱུ། །འཇུག་པའྲི་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་སྩོམ་གནས་པ། །ཚུལ་ཁྲིམས་

བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལེགས་བསབས་པས། །ཚུལ་ཁྲིམས་བསབ་པ་གསུམ་ལ་གུས་

ཆེར་འགྱུར། །དེ་བས་རྣམ་དག་རྩོགས་བྱང་ཆུབ། །སེམས་དཔའྲི་སྩོམ་པའྲི་སྩོམ་དག་

ནྲི། །འབད་པར་བྱས་པས་རྩོགས་བྱང་ཆུབ། །ཚོགས་ནྲི་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་

འགྱུར། །བསྩོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རང་བཞྲིན་གྲི། །ཚོགས་ནྲི་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་

ཡྲི། །རྒྱུ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དག །མངྩོན་ཤེས་སྐྱེད་པ་ཉྲིད་དུ་བཞེད། །ཇྲི་

ལྟར་འདབ་གཤྩོག་མ་སྐྱེས་པའྲི། །བྱ་ནྲི་མཁའ་ལ་འཕུར་མྲི་ནུས། །དེ་བཞྲིན་མངྩོན་

ཤེས་སྩོབས་བལ་བས། །སེམས་ཅན་དྩོན་བྱེད་ནུས་པ་མྲིན། །མངྩོན་ཤེས་ལྡན་པའྲི་

ཉྲིན་མཚན་གྲི། །བསྩོད་ནམས་དག་ནྲི་གང་ཡྲིན་ཏེ། །མངྩོན་ཤེས་དག་དང་བལ་གྱུར་

ལ། །སྐྱེ་བ་བརྒྱར་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡྲིན། །མྱུར་དུ་རྩོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཚོགས། །ཡྩོངས་

སུ་རྩོགས་པར་འདྩོད་གྱུར་པ། །དེས་ནྲི་འབད་བྱས་མངྩོན་ཤེས་དག །འགྲུབ་པར་

འགྱུར་གྲི་ལེ་ལྩོས་མྲིན། །ཞྲི་གནས་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་པས། །མངྩོན་ཤེས་འབྱུང་བར་

མྲི་འགྱུར་བས། །དེ་ཕྲིར་ཞྲི་གནས་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འབད་པར་

བྱ། །ཞྲི་གནས་ཡན་ལག་རྣམ་ཉམས་པས། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་བསྩོམས་བྱས་

ཀང༌། །ལྩོ་ན་སྩོང་ཕག་དག་གྲིས་ཀང༌། །ཏྲིང་འཛིན་འགྲུབ་པར་མྲི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་

ཕྲིར་ཏྲིང་འཛིན་ཚོགས་ལེའུ་ལས། །གསུངས་པའྲི ་ཡན་ལག་ལ་ལེགས་

གནས། །དམྲིགས་པ་གང་རུང་གཅྲིག་ལ་ཡང༌། །ཡྲིད་ནྲི་དགེ་ལ་གཞག་པར་
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བྱ། །རྣལ་འབྱྩོར་ཞྲི་གནས་གྲུབ་གྱུར་ན། །མངྩོན་ཤེས་དག་ཀང་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་སྦྩོར་དང༌། །བལ་བས་སྒྲིབ་པ་ཟད་མྲི་འགྱུར། །དེ་

ཕྲིར་ཉྩོན་མྩོངས་ཤེས་བྱ་ཡྲི། །སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་སང་བའྲི་ཕྲིར། །ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་

ཕྲིན་རྣལ་འབྱྩོར། །རག་ཏུ་ཐབས་བཅས་བསྩོམ་པར་བྱ། །ཐབས་དང་བལ་བའྲི་ཤེས་

རབ་དང༌། །ཤེས་རབ་བལ་བའྲི་ཐབས་དག་ཀང༌། །གང་ཕྲིར་འཆྲིང་བ་ཞེས་གསུངས་

པ། །དེ་ཕྲིར་གཉྲིས་ཀ་སང་མྲི་བྱ། །ཤེས་རབ་གང་དང་ཐབས་གང་ཞེས། །ཐེ་ཚོམ་

དག་ནྲི་སང་བྱའྲི་ཕྲིར། །ཐབས་རྣམས་དང་ནྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི། །ཡང་དག་དབྱེ་བ་

གསལ་བར་བྱ། །ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་སངས་པའྲི། །སྦྲིན་པའྲི་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་ལ་

སྩོགས། །དགེ་བའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དག །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲི་ཐབས་སུ་

བཤད། །ཐབས་བསྩོམས་དབང་གྲིས་བདག་ཉྲིད་ཀྲིས། །གང་ཞྲིག་ཤེས་རབ་རྣམ་

བསྩོམ་པ། །དེ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཐྩོབ། །བདག་མེད་གཅྲིག་པུ་བསྩོམས་པས་

མྲིན། །ཕུང་པྩོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས། །སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྩོགས་གྱུར་པའྲི། །རང་

བཞྲིན་སྩོང་ཉྲིད་ཤེས་པ་ནྲི། །ཤེས་རབ་ཅེས་ནྲི་ཡྩོངས་སུ་བཤད། །ཡྩོད་པ་སྐྱེ་བ་

རྲིགས་མྲིན་ཏེ། །མེད་པའང་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏྩོག་བཞྲིན། །ཉེས་པ་གཉྲིས་ཀར་ཐལ་

འགྱུར་ཕྲིར། །གཉྲིས་ཀ་དག་ཀང་འབྱུང་བ་མྲིན། །དངྩོས་པྩོ་རང་ལས་མྲི་སྐྱེ་

ཞྲིང༌། །གཞན་དང་གཉྲིས་ཀ་ལས་ཀང་མྲིན། །རྒྱུ་མེད་ལས་མྲིན་དེ་ཡྲི་ཕྲིར། །ངྩོ་བྩོ་

ཉྲིད་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་མེད། །ཡང་ན་ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དག །གཅྲིག་དང་དུ་

མས་རྣམ་དཔད་ན། །ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་ནྲི་མྲི་དམྲིགས་པས། །རང་བཞྲིན་མེད་པ་ཉྲིད་དུ་

ངེས། །སྩོང་ཉྲིད་བདུན་ཅུའྲི་རྲིགས་པ་དང༌། །དབུ་མ་ར་བ་སྩོགས་ལས་ཀང༌། །དངྩོས་
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པྩོ་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གྲི། །སྩོང་པ་ཉྲིད་ནྲི་གྲུབ་བཤད་པ། །གང་ཕྲིར་གཞུང་ནྲི་

མངས་འགྱུར་བས། །དེ་ཕྲིར་འདྲིར་ནྲི་མ་སྤྩོས་ལ། །གྲུབ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་ཙམ་ཞྲིག་

ཏུ། །བསྩོམ་པའྲི་ཕྲིར་ནྲི་རབ་ཏུ་བཤད། །དེ་བས་ཆྩོས་རྣམས་མ་ལུས་པའྲི། །རང་

བཞྲིན་དག་ནྲི་མྲི་དམྲིགས་པས། །བདག་མེད་པར་ནྲི་བསྩོམ་གང་ཡྲིན། །དེ་ཉྲིད་

ཤེས་རབ་བསྩོམ་པ་ཡྲིན། །ཤེས་རབ་ཀྲིས་ནྲི་ཆྩོས་རྣམས་ཀུན། །གང་གྲི་རང་བཞྲིན་

མ་མཐྩོང་ཞྲིང༌། །ཤེས་རབ་དེ་ཉྲིད་རྲིག་བཤད་པ། །རྣམ་རྩོག་མེད་པར་དེ་བསྩོམ་

བྱ། །རྣམ་རྩོག་ལས་བྱུང་སྲིད་པ་འདྲི། །རྣམ་པར་རྩོག་པའྲི་བདག་ཉྲིད་དེ། །དེ་ཕྲིར་མ་

ལུས་རྩོགས་སངས་པ། །མྱ་ངན་འདས་པ་མཆྩོག་ཡྲིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲིས། རྣམ་རྩོག་མ་རྲིག་ཆེན་པྩོ་སེ། །འཁྩོར་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བར་

བྱེད། །རྩོག་མེད་ཏྲིང་འཛིན་ལ་གནས་པ། །ནམ་མཁའ་བཞྲིན་དུ་རྩོག་མེད་

གསལ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་པར་མྲི་རྩོག་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་གཟུངས་ལས་ཀང༌། དམ་ཆྩོས་འདྲི་ལ་

རྒྱལ་བའྲི་སས། །རྣམ་པར་མྲི་རྩོག་བསམས་གྱུར་ན། །རྣམ་རྩོག་བགྩོད་དཀའ་རྣམས་

འདས་ཏེ། །རྲིམ་གྲིས་མྲི་རྩོག་ཐྩོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ལུང་དང་རྲིགས་

པ་དག་གྲིས་ནྲི། །ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་པའྲི། །རང་བཞྲིན་མེད་པ་ངེས་

བྱས་ནས། །རྣམ་པར་རྩོག་མེད་བསྩོམ་པར་བྱ། །དེ་ལྟར་དེ་ཉྲིད་བསྩོམ་བྱས་

ནས། །རྲིམ་གྲིས་དྩོད་སྩོགས་ཐྩོབ་བྱས་ནས། །རབ་དགའ་ལ་སྩོགས་ཐྩོབ་འགྱུར་

ཏེ། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡུན་མྲི་རྲིང༌། །སྔགས་མཐུ་ཉྲིད་ལས་གྲུབ་པ་ཡྲི། །ཞྲི་དང་

རྒྱས་སྩོགས་ལས་རྣམས་ཀྲིས། །བུམ་པ་བཟང་གྲུབ་ལ་སྩོགས་པ། །གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་
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སྩོགས་སྩོབས་ཀྲིས་ཀང༌། །བདེ་བ་ཡྲིས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ཚོགས། །ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་

པར་འདྩོད་པ་དང༌། །བྱ་བ་སྤྩོད་སྩོགས་རྒྱུད་གསུངས་པའྲི། །གལ་ཏེ་གསང་སྔགས་

སྤྩོད་འདྩོད་ན། །དེ་ཚེ་སྩོབ་དཔྩོན་དབང་བསྐུར་ཕྲིར། །བསྙེན་བཀུར་རྲིན་ཆེན་

སྩོགས་སྦྲིན་དང༌། །དཀའ་སྒྲུབ་ལ་སྩོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །བ་མ་དམ་པ་མཉེས་

པར་བྱ། །བ་མ་མཉེས་པར་གྱུར་པ་ཡྲིས། །ཡྩོངས་རྩོགས་སྩོབ་དཔྩོན་དབང་བསྐུར་

བས། །སྲིག་ཀུན་རྣམ་དག་བདག་ཉྲིད་ནྲི། །དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་སྐལ་ལྡན་

འགྱུར། །དང་པྩོ་སངས་རྒྱས་རྒྱུད་ཆེན་ལས། །རབ་ཏུ་འབད་པས་བཀག་པའྲི་

ཕྲིར། །གསང་བ་ཤེས་རབ་དབང་བསྐུར་ནྲི། །ཚངས་པར་སྤྩོད་པས་བང་མྲི་བྱ། །གལ་

ཏེ་དབང་བསྐུར་དེ་འཛིན་ན། །ཚངས་སྤྩོད་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པས། །བཀག་པ་

སྤད་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། །དཀའ་ཐུབ་སྩོམ་པ་དེ་ཉམས་ཏེ། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་དེ་

ཕམ་པ་ཡྲི། །ལྟུང་བ་དག་ནྲི་འབྱུང་འགྱུར་ཞྲིང༌། །དེ་ནྲི་ངན་སྩོང་ངེས་ལྷུང་བས། །གྲུབ་

པ་ཡང་ནྲི་ཡྩོད་མ་ཡྲིན། །རྒྱུད་ཀུན་ཉན་དང་འཆད་པ་དང༌། །སྦྲིན་སེག་མཆྩོད་སྦྲིན་

སྩོགས་བྱེད་པ། །སྩོབ་དཔྩོན་དབང་བསྐུར་རེད་འགྱུར་ཞྲིང༌། །དེ་ཉྲིད་རྲིག་ལ་ཉེས་པ་

མེད། །གནས་བརན་མར་མེ་མཛད་དཔལ་གྲིས། །མདྩོ་སྩོགས་ཆྩོས་ལས་བཤད་

མཐྩོང་བ། །བྱང་ཆུབ་འྩོད་ཀྲིས་གསྩོལ་བཏབ་ནས། །བྱང་ཆུབ་ལམ་བཤད་མདྩོར་

བསྡུས་བྱས། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་སྒྩོན་མ་སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མཛད་པ་

རྩོགས་སྩོ།།     །།རྒྱ་གར་གྲི་མཁན་པྩོ་ཆེན་པྩོ་དེ་ཉྲིད་དང༌། ཞུ་ཆེན་གྲི་ལྩོ་ཙཱ་བ་དགེ་བའྲི་བྩོ་གྩོས་ཀྲིས་བསྒྱུར་ཞྲིང་

གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཆྩོས་འདྲི་ནྲི་ཞང་ཞུང་གྲི་ཐྩོ་ལྲིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་མཛད་པའྩོ།།      །།
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༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་བསྩོད་པ་རྲིན་ཆེན་སྒྩོན་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །བདག་ནྲི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡྲི་ཆྩོས། །དེ་ཡྲི་རེས་སུ་འཇུག་རྣམས་

ལ། །མྲི་ཕེད་པ་ཡྲི་དད་པས་ལྟ། །སྐྱབས་སུ་འགྩོ་ཞྲིང་སྩོན་པའང་བགྲིད། །ཕན་པར་

བཞེད་པ་ཟླ་བ་ཡྲི། །ཆ་ཤས་རྩོགས་པ་ལས་བྱུང་བ། །བཅྩོམ་ལྡན་འགྩོ་བའྲི་བ་མ་

སེ། །སྲིད་ན་ཚད་མས་གཞན་མྲི་རེད། །གང་གྲི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་ཡྲི། །དྩོན་གྲི་ཡྲིད་

བཞྲིན་ནྩོར་བུ་ལ། །གཞན་སེའྲི་ལེགས་བཤད་ལྟར་སྣང་བའྲི། །མཆྲིང་བུས་འགན་

པར་ག་ལ་བཟྩོད། །གང་ལ་གཟུར་གནས་བྩོ་ལྡན་པ། །དཔད་པ་གསུམ་གྲིས་ཡྩོངས་

བརགས་པའྲི། །ཐུབ་བསན་མཆྩོག་ལ་པད་རྲིང་ལྟར། །མཐྩོང་ནས་ངང་པའྲི་ཚུལ་

གྲིས་འཇུག །རང་གཞན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་གནས། །གཞན་གྲིས་ཤེས་མྲིན་ལ་

སྩོགས་པའྲི། །ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་སངས་རྒྱས་ལ། །སུ་ཞྲིག་སྐྱབས་སུ་འཛིན་མྲི་

བྱེད། །བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་དང༌། །བསམ་མེད་གཉྲིས་སུ་མེད་པ་

སྩོགས། །ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་དམ་པའྲི་ཆྩོས། །སུ་ཞྲིག་གྲི་ནྲི་སྐྱབས་མ་

ཡྲིན། །ཆགས་ཐྩོག་དམན་པའྲི་སྒྲིབ་ལས་གྩོལ། །ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་སྙེད་ནང་རྲིག་པ། །རྲིག་

གྩོལ་ཡྩོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་པའྲི། །འཕགས་ཚོགས་སུ་ཡྲི་སྐྱབས་གནས་མྲིན། །བྱམས་

པའྲི་ཆུ་དང་སྙྲིང་རེའྲི་སར་རྒྱས་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དཔག་བསམ་ལྗྩོན་པ་

ཆེ། །སྐྱེས་བུའྲི་འདྩོད་དྩོན་བདེ་བག་འགྲུབ་པའྲི་དཔེ། །དབྱངས་ཅན་མགྲིན་པར་

གནས་ཀང་རེད་དཀའ་སྙམ། །ཇྲི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་གྲི །ཕན་པའྲི་བསམ་

པས་འགྩོ་ཀུན་ཁབ། །དེ་ལྟར་ཕ་མ་དང་སྩོང་དང༌། །ཚངས་པ་ལ་ཡང་ག་ལ་སྲིད། །མེ་

ཏྩོག་དབུས་ན་པུཎྜ་རྲི་ཀ་བཞྲིན། །དགེ་སེམས་ཀུན་གྲི་ནང་ན་བྱང་ཆུབ་མཆྩོག །དེ་
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དང་ལྡན་ན་འཕལ་དང་ཕུགས་སུ་བདེ། །དེ་ཕྲིར་འབད་པ་ཀུན་གྲིས་བསྐྱེད་པར་

བྱ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་ཁྩོ་ན་ལས། །འབྱུང་

ཕྲིར་གྩོལ་བར་འདྩོད་པ་དག །འདྲི་ལ་ནན་ཏན་བྱ་བར་འྩོས། །རང་དང་གཞན་གྲི་དྩོན་

བྱེད་པའྲི། །ཐབས་མཆྩོག་ཅྲི་ཞེས་དཔད་པ་ན། །རྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབའ་

ཞྲིག །ཡྲིན་པར་ངེས་ནས་དགའ་བས་བསྐྱེད། །འབས་བུ་ལན་གཅྲིག་མྲི་འབྱྲིན་བྱང་

སེམས་དགེ །རྣམ་མཁེན་བར་བུ་མྲི་ཟད་ཡྩོངས་སུ་འཕེལ། །རྣམ་མཁེན་རེག་ནས་

གཟུགས་སྐུའྲི་ཆུ་འཛིན་ལས། །དམ་ཆྩོས་ཆར་གྲིས་འགྩོ་དགེ་མྱུ་གུ་རྒྱས། །རྲིག་

པའྲི་ནང་ན་ནང་དྩོན་རྲིག །རྲིན་ཆེན་ནང་ན་ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར། །མྱུར་འགྩོའྲི་ནང་ན་

ཅང་ཤེས་ཏེ། །སེམས་ཀྲི་ནང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཉྲི་མ་ཟླ་བ་སྒྩོན་མ་གྩོག་གྲི་

ཕེང༌། །གསལ་མྩོད་ནང་གྲི་མུན་སྟུག་ག་ལ་སེལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འདྲི་འགྩོ་བའྲི་

ནང་གྲི་སག །མཐའ་དག་རད་ནས་འབྱྲིན་པར་དམ་པས་བསྔགས། །ཕན་བདེ་ཀུན་གྲི་

འབྱུང་བའྲི་གནས། །རྒྱལ་བའྲི་སས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེ་ལ་ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུ་

ཡྲིས། །འགན་པའྲི་ནུས་པ་ཡྩོད་རེ་སྐན། །ཆུ་ཤྲིང་རང་འབས་བསྐྱེད་ནས་

འཛད། །སར་ཡང་འབས་བུ་འབྱྲིན་མྲི་ནུས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་

དགེ །འབས་བུ་འབྱྲིན་པར་མྲི་ཟད་འཕེལ། །ཡྩོངས་འདུ་ས་བརྩོར་རར་བྱྲིན་

ནས། །སྩོན་ན་དེ་བཞྲིན་འདྩོད་དྩོན་འགྲུབ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀང་འགྩོ་བ་ཡྲི། །འདྩོད་

དྩོན་རྩོགས་པར་བྱེད་ལ་དབང༌། །ལྗྩོན་པ་འདབ་འབས་གཡུར་ཟ་བ། །འཛིན་མའྲི་

ཐྲིག་ལེར་བརེན་ནས་ཡྲིན། །འཁྩོར་འདས་དགེ་མཚན་ཇྲི་སྙེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ལ་བརེན་ནས་ཡྲིན། །འདྲི་ནས་རྣམ་མཁེན་རེག་གྲི་བར། །གཅྲིག་ཏུ་བཟུང་བར་བྱ་
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བའྲི་ཆྩོས། །ཕན་བདེ་འབུམ་ཕག་འཕྩོ་བའྲི་གཞྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཏེ་དམ་པ་

གེང༌། །སེམས་ཅན་རེ་རེའྲི་སྐྱྩོན་ཀུན་སེལ། །རེ་རེའང་ཡྩོན་ཏན་མཐའ་ཀས་པ། །སྐྱེད་

འདྩོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་སེ། །རྨད་བྱུང་ལས་ཀང་འདྲི་རྨད་བྱུང༌། །ཀུན་ལ་ཕན་

པར་འདྩོད་ན་བྱང་སེམས་དགྩོས། །ཀུན་དང་མཛའ་བར་འདྩོད་ན་བྱང་སེམས་

དགྩོས། །ཀུན་གྲིས་བྩོ་གཏད་འདྩོད་ན་བྱང་སེམས་དགྩོས། །ཀུན་གྲི་བཤེས་གཉེན་

འདྩོད་ན་བྱང་སེམས་དགྩོས། །འགྩོ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པ་ཡྲི། །འགྩོ་ལ་གང་གྲིས་ཕན་

འགྱུར་ཞེས། །འགྩོ་ལ་བརེ་བས་དགྩོངས་པ་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་འདྲི་ཉྲིད་

གཟྲིགས། །གདུང་བ་འཇྲིལ་ལ་བསྲིལ་ཟེར་ཅན། །སག་རུམ་སེལ་བར་ནམ་མཁའ་

ནྩོར། །ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་འབྱྲིན་པ་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཟླར་མྲི་འྩོས། །སེམས་

ཀྲི་ཟླ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སེམས་ཀྲི་ཉྲི་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སེམས་ཀྲི་ནྩོར་བུ་

བྱང་ཆུབ་སེམས། །སེམས་ཀྲི་བདུད་རྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རང་ཕན་འདྩོད་ན་བྱང་

ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་བསྐྱེད། །གཞན་ཕན་འདྩོད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་

བསྐྱེད། །བསན་པའྲི་སྲིད་ཞུར་འདྩོད་ན་བྱང་སེམས་བསྐྱེད། །བདེ་ལམ་འདྩོད་ན་བྱང་

ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་བསྐྱེད། །བ་མེད་བྱང་ཆུབ་འཐྩོབ་བྱེད་སེམས། །མྲི་དགེའྲི་དྲི་མ་

འཁྲུད་ནས་ཆུ། །དགེ་བ་སྡུད་པའྲི་ལག་པ་སེ། །དམ་པའྲི་ཆྩོས་སུ་སྐུལ་བའྲི་

ལག །འདབ་བརྒྱ་འགྩོལ་བར་མྲི་བྱེད་ཅྲིང༌། །ཀུ་མུད་ཟུམ་པའྲི་བྱ་བ་བལ། །འདམ་

རབ་སྐེམ་པར་མྲི་བྱེད་པའྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་འྩོད་བརྒྱ་པ། །འདྲི་ནས་བྱང་ཆུབ་

སྙྲིང་པྩོའྲི་བར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་འབལ་མྲི་བྱ། །དེ་བཞྲིན་སྩོན་དང་བྱྲིན་བརླབ་

པར། །བ་དཀྩོན་རྣམས་ལ་གསྩོལ་བ་གདབ། །ཚ་བས་གདུང་ཞྲིང་དུབ་པའྲི་
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འགྩོན། །ལྗྩོན་གྲིབ་སྣུམ་པྩོ་ཐྩོབ་ན་བདེ། །སྲིད་ལམ་རྒྱུ་ཞྲིང་ངལ་བའྲི་འགྩོ། །རྲིན་ཆེན་

བྱང་སེམས་སྐྱེས་ན་བདེ། །དབུལ་དང་ཕྱུག་གྲི་རྣམ་དབྱེ་མེད། །མཁས་དང་བླུན་པྩོའྲི་

ཁད་མྲི་བྱེད། །མཆྩོག་དམན་མཉམ་པར་ཕན་བྱེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རྲིན་པྩོ་

ཆེ། །ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་རྲིགས་དྲུག་གྲི། །ཁད་པར་རྣམ་སངས་ཕན་པ་

ཡྲི། །བསམ་དང་སྦྩོར་བས་འཇུག་བྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་ས་བྩོན་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །ཞུམ་པའྲི་སྐབས་སུ་སྤྩོ་བ་སྐྱེད། །འབྱྩོར་པའྲི་སྐབས་སུ་ཁེངས་པ་

སེལ། །སྲིད་ན་སླུ་བ་མེད་པའྲི་བཤེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་གཞན་མ་

མཆྲིས། །འདྲི་ན་ཕན་པའྲི་དཔེ་ཇྲི་སྙེད། །ཕྩོགས་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་བསྡུས་ན་ཡང༌། །རྨད་

བྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཆར། །རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་འགན་མྲི་བཟྩོད། །རྲིན་ཆེན་དང་པྩོ་

ཇྲི་ལྟ་བར། །འབྱྩོར་རྒུད་རྐྱེན་གྲིས་མྲི་འགྱུར་བ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རྩོ་མཆྩོག་

གྲིས། །བདུད་རྲི་ལ་ཡང་འཕ་བར་བྱེད། །ཤེས་བྱའྲི་མཆྩོག་གྱུར་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །བསབ་བྱའྲི་མཆྩོག་གྱུར་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བང་བྱའྲི་མཆྩོག་གྱུར་བྱང་

ཆུབ་སེམས། །བསྩོམ་བྱའྲི་མཆྩོག་གྱུར་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཀླུང་གྲིས་ཆུ་ཡྲི་གཏེར་

ཇྲི་བཞྲིན། །ཆུ་ཡྲི་གཏེར་གྲིས་ཆུ་འཁུར་བཞྲིན། །ཆུ་འཁུར་གྲིས་ཀང་འཛིན་མ་

བཞྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་འགྩོ་འདྲི་མཛེས། །རྲིན་ཆེན་གཏེར་དང་འདྩོད་འཇྩོའྲི་

བ། །ལམ་འཇུག་རྣམས་ཀྲི་ངལ་གསྩོའྲི་སེགས། །སན་གྲི་མཆྩོག་ལས་ཕུལ་བྱུང་

བ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་དམ་པར་གགས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་

སར། །བདེ་བག་ཏུ་ནྲི་འགྩོ་འདྩོད་ན། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །འདྲི་

ལ་མ་བསེན་ཐབས་ཅྲི་ཡྩོད། །གཞན་དྩོན་སེམས་པ་ལ་སྩོགས་པའྲི། །རབ་དགའ་ཆུ་
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གཏེར་འཕེལ་བྱེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཟླ་གཞྩོན་འདྲིས། །བསྲིལ་ཟེར་ཅན་ཡང་

ས་འབེབས་བགྲིད། །ཉྩོན་མྩོངས་མྱུ་གུ་གཅྩོད་པ་ཡྲིས། །རལ་གྲིའྲི་བྱ་བ་ཉེར་གནས་

པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི། །འགྩོ་ཀུན་སྲུང་བར་བྱེད་པའྲི་མཚོན། །འབྱྩོར་

པའྲི་ཚེ་ན་ཁེངས་པ་མེད། །རྒུད་པའྲི་ཚེ་ན་ཞུམ་པ་མེད། །གཞན་གྲི་རྲི་བར་མྲི་ནུས་

པ། །རྲིན་ཆེན་དང་པྩོའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམ་གསུམ་

གྲི། །བུད་ཤྲིང་སྐམ་པྩོ་སེག་པ་ཡྲིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་མེ་ཆེན་པྩོ། །ཐ་མལ་མེ་

ཡྲི་རེས་མྲི་འགྩོ། །སྲིད་ན་སྙན་པའྲི་སྒ་གང་ཞེས། །དམ་པ་དུ་མས་དཔད་ན་

ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒ། །འདྲི་ལས་གཞན་དུ་མྲི་གསན་སྙམ། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རྩོ་མྱྩོང་བ། །དེ་དག་བུད་ཤྲིང་འྩོ་མ་དང༌། །ས་ཧ་ཀ་ར་སྦྲང་རྲི་ཡྲི། །རྩོ་

གཞན་དག་གྲིས་ག་ལ་དགའ། །སྲིད་ཞྲིའྲི་མཐའ་ལ་མྲི་ལྷུང་བར། །མྲི་གནས་མྱང་

འདས་གྩོང་འཁེར་དུ། །བགྩོད་པའྲི་ལམ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །འགྩོལ་བར་འདྩོད་

པས་བསེན་བྱ་ཉྲིད། །ཆུ་ཡྲི་རྩོག་མ་དྭངས་བྱེད་པ། །ཀ་ཏ་ཀ་སྩོགས་མང་མྩོད་

ཀྲི། །ཉྩོན་མྩོངས་རྩོག་མ་དྭངས་བྱེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་གཞན་རེད་

དཀའ། །མར་ཤེས་དྲིན་དན་དྲིན་གཟྩོ་བ། །བྱམས་དང་སྙྲིང་རེ་ལྷག་པ་ཡྲི། །བསམ་པ་

ལས་བྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རང་གཞན་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྲི་གནས། །མང་ཐྩོས་

བཙུན་ལ་སྒྲུབ་ཚུགས་འཛིན། །རྣམ་པར་དཔྩོད་པའྲི་བྩོ་ལྡན་ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

དང་མྲི་ལྡན་ན། །དེ་ལ་སུ་ཞྲིག་སྩོན་པར་བྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རྣམ་འཚེ་

སྩོང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སྡུག་བསྔལ་འདྩོན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་འཇྲིགས་

པ་འབལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཉེས་སྤྩོད་འགྩོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་འདའྲི་བརན་
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པ་གང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འདའྲི་སྙྲིང་སྩོབས་གང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འདའྲི་སྩོབས་

པ་གང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འདའྲི་ཞྲི་བ་གང༌། །ཀུན་སྩོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྲིས་

པ། །སྦྩོར་བའང་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་འགྱུར། །ནད་སེལ་སན་གྲི་ར་བ་ལས། །སན་གྲི་མྱུ་

གུ་འབྱུང་བ་ཡྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མངྩོན་མཐྩོ་འགྲུབ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་ངེས་ལེགས་འགྲུབ། །དེ་ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་གཏམ། །དམ་པ་དག་གྲི་ཞལ་

དུ་གནས། །བྱང་སེམས་སྐྱེས་ན་ཕལ་པ་ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་མྲིང་འཐྩོབ་

ཅྲིང༌། །ལྷ་དང་བཅས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་གྲི། །ཕག་བྱ་བཀུར་བའྲི་གནས་སུ་

འགྱུར། །གཞན་ཕན་ལས་སུ་སྦྩོར་བ་ན། །ཚ་གངས་བཀྲེས་སྐྩོམ་ངལ་སྩོགས་

ཀྲིས། །སྐྱྩོ་བ་མེད་པར་རབ་སྤྩོ་བ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཆ་ཤས་སྙམ། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དང་མྲི་ལྡན་ན། །མྲི་གནས་མྱང་འདས་འཐྩོབ་མྲི་འགྱུར། །མྲི་གནས་མྱང་

འདས་མ་ཐྩོབ་ན། །འཆྲིང་བ་གཉྲིས་སུ་ཐྩོགས་པར་འགྱུར། །འཁྩོར་སྒྱུར་མྲི་གཙང་

གནས་མྲི་འབྱྩོན། །བྱང་སེམས་སྲིག་པའྲི་ཡྲིད་ལ་མྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་སྐྱེ་

འདྩོད་ན། །སྩོབས་བཞྲིས་རང་རྒྱུད་དག་པ་གཅེས། །ལྩོངས་སྤྩོད་ཡྩོངས་སུ་རྒྱས་

པའྲི་སར། །འཁྩོར་སྒྱུར་གདན་ནྲི་དང་བར་འྩོས། །དགེ་བ་རྒྱས་པའྲི་ཡྲིད་ལ་

ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་མྱུ་གུ་སྐྱེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་གནྩོད་སེམས་

སྩོང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཡྲིད་བྱེད་འཐྩོབ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཤེས་རབ་

བསྐྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་གཟུང་ན་ལེགས། །རང་གྲི་དྩོན་དུ་གཞན་དག་

ལ། །རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་མྲི་འབྱུང་བ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དྩོན་སེམས་པ། །རྨད་བྱུང་

བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་སྣང༌། །རྒྱལ་སས་སྤྩོད་པ་མཐའ་དག་གྲི །རེན་དུ་གྱུར་པ་བྱང་
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ཆུབ་སེམས། །ལྗྩོན་ཤྲིང་ཡལ་འདབ་རྒྱས་པ་ཡྲི། །རེན་དུ་གྱུར་པ་འཛིན་མ་

བཞྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་བདག་གཞན་མཉམ་པ་ཡྩོད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་

བདག་གཞན་བརེ་བ་ཡྩོད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་བདག་པས་གཞན་གཅེས་

ཡྩོད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་དྩོན་གཉྲིས་ག་ནྩོམ་ཡྩོད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མྲི་ལྡན་

ན། །ཆྩོས་གཞན་ལྡན་ཡང་འཚང་མྲི་རྒྱ། །སྩོག་གྲི་དབང་པྩོ་མྲི་ལྡན་ན། །དབང་པྩོ་

གཞན་དག་དྩོན་མྲི་བྱེད།བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རེད་པ་དང༌། །བཀུར་སྲི་སྙན་པར་

གགས་པ་ལ། །མྲི་འཇུག་གལ་ཏེ་བྱུང་ན་ཡང༌། །གསེར་བཞྲིན་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་

མེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དགེ་བ་ལ། །རྒྱལ་བ་ཡྲིས་ཀང་འཇལ་མྲི་སྤྩོད། །འཇྲིག་

རེན་ཉན་ཐྩོས་རང་སངས་རྒྱས། །འཕགས་མཆྩོག་གྲིས་ལྟ་སྩོས་ཅྲི་དགྩོས། །མཁའ་

ལ་མངྩོན་མཐྩོ་ཉྲིན་མྩོར་བྱེད། །དམན་གནས་འགྩོ་བ་ཡྩོངས་ཀྲི་མྲིག །མངྩོན་པར་

མཐྩོ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དམན་གནས་འགྩོ་ལ་བང་དྩོར་སྩོན། །པདྨས་སྐྱབས་

པའྲི་མེ་ཏྩོག་བཅུད། །བུང་བ་ཀུན་གྲི་དགའ་བའྲི་དཔལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་

བཤད་པའྲི་ཆྩོས། །སྐྱེ་བྩོ་ཀུན་གྲི་དགའ་བའྲི་དཔལ། །བཙལ་ཀང་སྙན་ངག་མཁན་

དག་གྲིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དཔེ་མ་རེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མཚུངས་བརྩོད་

པ། །དཔེ་ཡྲིས་ཀང་ནྲི་དབུལ་བ་སྙམ། །ཕྱུགས་ཀྲི་ཤྲིང་ར་ལ་སྩོགས་ལྟའྲི། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལས། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟའྲི། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་མཆྩོག་ཏུ་བསྔགས། །གྲུ་ཡྲིས་ཕ་རྩོལ་སྒྩོལ་བར་བྱེད། །ཁབ་ཀྲིས་གྩོན་

པ་འདྲུབ་པར་བྱེད། །མགྩོགས་འགྩོས་འདྩོད་པའྲི་གནས་སུ་སྐྱེལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་སངསརྒྱས་འཐྩོབ། །ཆགས་སྩོགས་ཀྲི་གཉེན་མྲི་སྡུག་སྩོགས། །དྲུངས་ནས་
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འབྱྲིན་པར་མྲི་བྱེད་ཀང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་ཀུན་གཉེན་ཏུ། །གྱུར་ནས་སང་

བྱ་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རང་རྒྱུད་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་

གཞན་རྒྱུད་འདུལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཀུན་ལ་གུས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་

ཀུན་མཉམ་མཐྩོང༌། །འདབ་རྒྱའྲི་གཉེན་གྲིས་མུན་པ་སེལ། །ཀུ་མུད་གཉེན་གྲིས་

གདུང་བ་འཕྩོག །ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུས་འདྩོད་པ་འཇྩོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་དྩོན་

ཀུན་འཐྩོབ། །གསེར་སྣང་ཞེས་བྱའྲི་དངུལ་ཆུ་ཡྲིས། །ལགས་ཁམས་གསེར་དུ་སྒྱུར་

བར་བྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མྲི་གཙང་ལུས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་རུ་སྒྱུར་བར་

བྱེད། །དང་ཞྲིང་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེན་ལྡན། །བྩོ་གྩོས་ཀུ་ཤའྲི་རེ་མྩོས་ས། །མཆྩོད་འྩོས་

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཡྲི། །འཇུག་བྱ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཁྩོ་ན། །ནམ་མཁའྲི་མཐའ་དང་

མཉམ་པའྲི་འགྩོ། །དངྩོས་སམ་ཡང་ན་རྒྱུད་ཀང་རུང༌། །འཕལ་དང་ཡུན་གྲི་བདེ་བ་

ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སྦྩོར་བར་བྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་མྱུར་བ་གསལ་

བའྲི་གྩོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཟབ་པ་ཆུ་ཡྲི་གཏེར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཕ་མཐར་

ལྷ་ཡྲི་ལམ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་བརན་པ་རྲི་ཡྲི་དབང༌། །ཀུན་གསལ་ལམ་དུ་ཉྲིན་

མྩོར་བྱེད་པ་རྒྱུ། །རྒྱ་མཚོའྲི་ངྩོགས་སུ་ཕྩོགས་ཀྲི་གང་པྩོ་རྒྱུ། །ཀུན་གྲི་རྣ་བར་ཐུབ་

པའྲི་སྙན་པ་རྒྱུ། །སྐྱེས་མཆྩོག་ཐུགས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འདྲི་རྒྱུ། །ཐེག་ཆེན་འགའ་

ཞྲིག་བྱང་སེམས་ཀྲི། །ངྩོ་བྩོ་འགའ་རྒྱུ་འགའ་འབས་ཏེ། །དེ་ཡྲི་ཕྲིར་ཡང་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོར་གསུངས་པ་སྙམ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སྨྲས་པའྲི་

ཚིག །གཞན་ཕན་སྙྲིང་པྩོར་འགྱུར་བ་སེ། །ཁུ་བྱུག་སྙན་པར་སྒྩོག་པའྲི་སྒ། །རྣ་བ་ཡྲི་

ནྲི་དཔལ་དུ་འགྱུར། །ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་ལྟར་རྒྱལ་སས་ལ། །རྐྱེན་ངན་དག་པྩོ་འབྱུང་འགྱུར་
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བ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་དགེ་གྩོགས་སུ། །འགྩོ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་སྙམ། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ནྲི་མར་ཤེས་དྲིན་དན་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་དྲིན་གཟྩོ་བྱམས་སྙྲིང་

ལས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་ལྷག་པའྲི་བསམ་པ་ལས། །སྐྱེ་ཕྲིར་དེ་དག་ལ་འབད་ཤྲིན་

ཏུ་གཅེས། །རྲིན་ཆེན་ཆག་ཀང་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །རང་གྲི་མྲིང་ནྲི་མྲི་འདྩོར་བ། །དེ་བཞྲིན་

བྱང་ཆུབ་སེམས་སྙམ་ཀང༌། །རང་གྲི་མྲིང་ནྲི་གཏྩོང་མ་ཡྲིན། །བཤན་པ་སྩོག་གྲི་

གནད་ལ་མཁས། །ཤྲིང་མཁན་ཤྲིང་གྲི་གནད་ལ་མཁས། །རླབས་ཆེན་ཡྲིད་ཅན་

རྒྱལ་བའྲི་སས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་གནད་ལ་མཁས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ནྩོར་

མཆྲིས་པ། །མདྩོག་ངན་མདྩོག་བཟང་མེད་ཀང་བ། །སྙན་གགས་བཀུར་སྲི་མེད་ཀང་

བ། །དགེ་བ་གཞན་དག་མེད་ཀང་བ། །དམ་པ་གསུམ་གྲི་རྲིས་ཟྲིན་ན། །རྣམ་མཁེན་

རྒྱུ་རུ་འགྩོ་གསུངས་པ། །དེ་ཡྲི་དང་པྩོ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཡྲིན་ཕྲིར་ནམ་ཡང་བརེད་

མྲི་རུང༌། །ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྲིས་བལ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་

དྩོན། །བྩོ་ལྡན་རེ་བ་མེད་པར་མཛད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་བརེན་ནས་ཡྲིན། །རྒྱུ་

སྐར་དབུས་ན་ཟླ་བ་དང༌། །རྲི་བྩོའྲི་དབུས་ན་ལྷུན་པྩོ་བཞྲིན། །གང་ལ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཡྩོད་པ། །དེ་ནྲི་སྐྱེ་བྩོའྲི་དབུས་ན་བརྲིད། །སྐྱྩོ་བའྲི་ཚེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དན་

བྱ། །འཇྲིགས་པའྲི་ཚེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དན་བྱ། །སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་ཚེ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དན་བྱ། །བདེ་བ་འབྱུང་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དན་བྱ། །སྙྲིང་སྩོབས་ཞན་ན་བྱང་

སེམས་དན་པར་བྱ། །གཞན་དྩོན་ལྷྩོད་ན་བྱང་སེམས་དན་པར་བྱ། །ལེ་ལྩོ་འབྱུང་ན་

བྱང་སེམས་དན་པར་བྱ། །ཉམ་ང་འབྱུང་ན་བྱང་སེམས་དན་པར་བྱ། །ལྷ་ལམ་འདྩོམ་

གྲིས་སུ་ཞྲིག་འཇལ། །ཆུ་གཏེར་ཕུལ་གྲིས་སུ་ཞྲིག་གཤྩོར། །ལས་ཚུལ་བྩོ་ཡྲིས་སུ་
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ཞྲིག་དཔྩོད། །བྱང་སེམས་ཆེ་བ་སུ་ཞྲིག་རྩོད། །གྲུ་ཆར་དུས་སུ་འབབ་ན་དགའ། །ཞྲིང་

དུ་ལྩོ་ཏྩོག་རྒྱས་ན་དགའ། །མཁའ་དང་མཉམ་པའྲི་འགྩོ་བ་ཡྲི། །རྒྱུད་ལ་བྱང་སེམས་

སྐྱེ་ན་དགའ། །ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྲིས། །ཕྲི་རྩོལ་པ་དང་ཉན་རང་

ལས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁད་པར་འཕགས། །རྒྱུ་སྐར་དབུས་ན་ཟླ་བ་

བཞྲིན། །འདབ་བརྒྱ་པ་ལ་མེ་ཏྩོག་བཅུད། །རྒྱལ་བའྲི་སས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེ་

ཡྲིས་འགའ་ལ་ཕན་པ་ཙམ། །འདྲི་ཡྲིས་ཡྩོངས་ལ་མཆྩོག་ཏུ་ཕན། །རྲིན་ཆེན་བྱང་

ཆུབ་སེམས་བརེན་ནས། །འཕགས་མཆྩོག་སྩོན་ལམ་རྩོགས་པར་བྱེད། །རང་གྲི་

གདུལ་བྱ་ཡྩོངས་སུ་སྲིན། །ཞྲིང་ཁམས་སྦྩོང་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས། །ཚངས་པའྲི་

གནས་པ་རྣམ་བཞྲི་ལས། །རྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་སྐྱེ། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་དག་

ཚོགས་པ་ལས། །འབས་བུ་སྐྱེ་བ་རྲིགས་པས་འཐད། །ཉྲིན་བྱེད་ནྩོར་བུའྲི་སྣང་བ་

ལ། །བརེན་ནས་མྲིག་ལྡན་གཟུགས་ལ་ལྟ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རྒྱལ་བའྲི་

སས། །མཁའ་དང་མཉམ་པའྲི་འགྩོ་ལ་ལྟ། །བརམ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་

བརམ། །བསམ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉྲིད་བསམ། །དཔད་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་

དཔད། །བརག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་བརག །གང་ལ་བྱང་སེམས་རྒྱན་ལྡན་པ། །དེ་

ལ་འཚེ་སེམས་ག་ལ་སྲིད། །གཞན་གྲི་མནར་སེམས་སྩོང་བ་ལ། །མ་བསྐུལ་བར་

ཡང་ངང་གྲིས་འཇུག །གང་ཞྲིག་ཡྩོད་ན་སུ་ཡང་བ། །གཏན་དུ་ཉམས་པའྲི་སྐབས་མྲི་

འབྱེད། །རྨད་བྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་སེ། །དེ་ལ་བྩོ་ལྡན་སུ་མྲི་གུས། །རྒྱལ་

སས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲི། །སྤད་པ་སྤྩོད་པ་འདྩོད་པ་དག །སྤྩོད་པའྲི་རེན་ཕྲིར་

བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཐྩོག་མ་ཉྲིད་དུ་ནན་གྲིས་བསྐྱེད། །རྒྱལ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
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དཔའ་ལས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་སེམས་ལས། །བལྟམས་ཕྲིར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་མཆྩོག་གྲི །ཆེ་བ་བྩོ་དང་ལྡན་པའྲི་ཁུམས། །འཁྩོར་ལྩོ་རྲིན་ཆེན་གར་སྩོང་

གྲི །རེས་སུ་རྲིན་ཆེན་རྣམ་དག་འགྩོ། །ཕུལ་བྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་རེས་སུ། །དགེ་

ཆྩོས་མཐའ་དག་ངང་གྲིས་སྙེག །བཅྩོམ་ལྡན་བ་མའྲི་གསུང་རབ་ཀྲི། །འྩོ་མཚོ་ལས་

བྱུང་སྙྲིང་པྩོ་མཆྩོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཏེ་འབད་པ་ཡྲིས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་གཅེས་

པར་གཟུང༌། །དྲི་བཞྩོན་ཞགས་པར་ཐེབས་པ་སྲིད། །ཙནྡན་དྩོད་དང་ལྡན་པ་

སྲིད། །སྣང་བ་མུན་པར་འགྱུར་པ་སྲིད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་སླུ་མྲི་སྲིད། །བཅྩོས་མ་

མྲིན་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སྐྱེ་བ་ཤྲིན་ཏུ་དཀའ་མྩོད་ཀྲི། །བསྐལ་པ་སྩོང་དུ་འབད་

དགྩོས་ཀང༌། །མྲི་ལྡྩོག་པ་ཡྲི་སྙྲིང་སྩོབས་གཅེས། །བྱང་སེམས་བམ་ཟེ་རྒྱལ་རྲིགས་

དང༌། །རེའུ་དམངས་ཀྲི་རྲིགས་ལ་ཡང༌། །ཁད་མེད་སྐྱེ་ཕྲིར་བཞྲི་ག་ཡྲིས། །དད་

གུས་སྤྩོ་བས་བང་བར་འྩོས། །གང་གྲི་རྒྱུད་ལ་བྱང་སེམས་ཀྲིས། །བརྒྱན་པ་དེ་དག་

འགྲིབ་པ་བལ། །རང་གཞན་ཉེས་པར་སྤྩོད་ལས་ཟླྩོག །རླབས་ཆེན་དགེ་ཆྩོས་སྡུད་

ལ་དབང༌། །དཔྲིད་ཀ་ཁུ་བྱུག་སྒྩོག་པའྲི་དབྱངས། །སྒ་འཛིན་ལྡན་པ་དགའ་བའྲི་

དཔལ། །རྒྱལ་བའྲི་སས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཕན་བདེའྲི་

དཔལ། །མཁའ་ཁབ་སེམས་ཅན་དྩོན་གྲི་ཕྲིར། །སངས་རྒྱས་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་འདྩོད་

ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཏེ་གང་ལ་མངའ། །དེ་ནྲི་གཞན་དང་ག་ལ་མཚུངས། །ལྷ་དང་

བཅས་པའྲི་འགྩོ་བ་ཀུན། །གནས་སྐབས་འཁྩོར་བའྲི་བདེ་བ་དང༌། །མཐར་ཐུག་

རྩོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མགྩོན་དུ་གཉེར། །ནྩོར་དང་ལུས་

སྩོག་ཀུན་བཏང་ནས། །རྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྲུང་བྱ། །ཅྲི་ཕྲིར་ཐམས་ཅད་
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མཁེན་པ་ཡང༌། །འདྲི་ཡྲིས་བདེ་བག་འཐྩོབ་པ་ཡྲིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །རེན་དང་མཚན་ཉྲིད་རབ་ཏུ་དབྱེ། །འཇལ་བར་བྱེད་པའྲི་དཔེ་སྩོགས་

ཀྲིས། །ཇྲི་བཞྲིན་གཏན་ལ་དབབ་པར་བྱ། །ཐྩོག་མ་མེད་ནས་འཁྩོར་བ་ན། །སྡུག་

བསྔལ་གསུམ་གྲིས་རབ་མནར་བའྲི། །སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇྲི་སྙེད་པ། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲི་བདུད་རྲིས་གསྩོ། །མཆྩོད་སྩོགས་ཡན་ལག་རྣམ་བདུན་གྲི། །སྦྩོར་བས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱས། །ཆུ་ལུད་སྩོགས་ཀྲི་སྦྩོར་བ་ཡྲིས། །མྱུ་གུ་སྐྱེད་ཅྲིང་

རྒྱས་པ་བཞྲིན། །ཀུན་ལ་འཚེ་བའྲི་བསམ་པ་སྩོང༌། །དངྩོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་གཞན་

དྩོན་འཇུག །རྐྱེན་གང་གྲིས་ཀང་གཡྩོ་མེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཆ་ཤས་

སྙམ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སྦྲིན་པ་དང༌། །ཚུལ་ཁྲིམས་བཟྩོད་བརྩོན་བསམ་

གཏན་དང༌། །དེ་ཉྲིད་རྩོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀུན། །ཕུལ་དུ་ཕྲིན་པར་བྱེད་པ་ཡྲིན། །ས་

སེང་སྐྱེ་བྩོའྲི་རྣམ་དཀར་སེམས། །གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པར་གྱུར་པས་ཀང༌། །ས་བརྩོལ་

དག་གྲིས་ཡྩོངས་འདུ་བཞྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཆར་མྲི་ཕྩོད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་རྒྱུད་བརླན་ན། །སྲིག་པ་སྩོང་ལ་དགའ་བར་འགྱུར། །དགེ་བ་སྒྲུབ་ལ་དགའ་བར་

འགྱུར། །འཇྲིགས་པ་སེལ་ལ་དགའ་བར་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མཛའ་གྱུར་

ན། །དེ་ནྲི་རྲི་རབ་བཞྲིན་དུ་བརན། །ཉམ་ང་ཆེ་ཐང་ཅྲི་བྱུང་ཡང༌། །སེང་གེ་བཞྲིན་དུ་

ཡ་ང་བལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་བཅྩོས་མྲིན་སྐྱེས། །མྲི་ཉམས་གྩོང་དུ་རྣམ་

འཕེལ་ན། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡྲི། །གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་པ་གྩོར་མ་ཆག །མངྩོན་

མཐྩོའྲི་ཀ་མལ་རྣམ་པར་བཞད། །ངེས་ལེགས་སྦྲང་རྲི་མྱྩོང་འདྩོད་པས། །སས་བཅས་

རྒྱལ་བའྲི་འབྱུང་གནས་མཆྩོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་སྣང་བརྒྱ་བསེན། །ཇྲི་ལྟར་ལྷ་
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ལམ་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་བཞྲིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྒྱ་ཆེ། །ཇྲི་ལྟར་རྲིན་འབྱུང་གཏྲིང་ཟབ་

པ། །དེ་བཞྲིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་འདྲི་ཟབ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རབ་ཡངས་

པ། །བརན་པའྲི་འཛིན་མའང་རྣམ་པར་གཡྩོ། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུའྲི་རེས་འགྩོ་

བ། །འདྲི་ཡྲི་ནུས་པ་བརྣག་པར་དཀའ། །ལྟ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབེལ་མཆྩོག །སྩོམ་

པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབེལ་མཆྩོག །སྤྩོད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབེལ་མཆྩོག །འབས་

བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབེལ་མཆྩོག །སྩོབས་ཀྲི་ཕུལ་ཕྲིན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །གཞན་

ཕན་ཕུལ་ཕྲིན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སྐྱྩོན་སྩོང་ཕུལ་ཕྲིན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །འཇྲིགས་

བལ་ཕུལ་ཕྲིན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གནས་པ། །དགཻ་གཞན་

ལ་སྦྩོར་དམན་ཡང་བ། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུ་རེད་པ་ན། །ནྩོར་གཞན་འཚོལ་བ་ལྷྩོད་

ཀང་བ། །མཁས་ཁྩོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མཛེས། །བླུན་ཁྩོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་མཛེས། །བར་ཁྩོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མཛེས། །ཀུན་དགའ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲིས་སྐྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཞལ་དཀྲིལ་མཛེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་སྤན་དཀྱུས་མཛེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སྨྲ་བ་མཛེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་སྤྩོད་ལམ་མཛེས། །རླབས་ཆེན་དགེ་བ་གང་ཡང་རུང༌། །བྱང་སེམས་མེད་པར་

སྒྲུབ་པ་དཀའ། །འདྩོད་པ་འཇྩོ་བའྲི་བ་མེད་པར། །བསམ་དྩོན་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་

དཀའ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཕན་པ་མཆྩོག །ཇྲི་སྲིད་འཁྩོར་བ་གནས་དེ་སྲིད། །ནམ་

མཁའྲི་མཐའ་དང་མཉམ་པ་ཡྲི། །འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་ཁད་མེད་འཇུག །བྱང་ཆུབ་སེམས་

མཆྩོག་སྩོབ་དཔྩོན་ཏེ། །བྱ་བ་མྲིན་ལས་ཡྩོངས་སུ་ཟླྩོག །ལྷག་པའྲི་བསམ་པ་ཀུན་

ནས་སྐྱེད། །གཞན་ཕན་སྙྲིང་པྩོ་འཛིན་དུ་འཇུག །སྐྱབས་འགྩོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
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བསྐྱེད་ཅྲིང༌། །བསྩོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བངས་ནས། །ཀུན་ནས་བ་ན་མེད་པ་

ཡྲི། །བྱང་ཆུབ་འཐྩོབ་ན་ཅྲི་མ་རུང༌། །བྱང་སེམས་བསྲུང་བྱའྲི་མཆྩོག་ཡྲིན་ཕྲིར། །བྱང་

སེམས་དན་པས་བསྲུང་བར་བྱ། །བྱང་སེམས་ཤེས་བཞྲིན་གྲིས་བསྲུང་བྱ། །བྱང་

སེམས་བག་ཡྩོད་ཀྲིས་བསྲུང་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་འདབ་བརྒྱ་པ། །ཀུན་ནས་

བཞད་ན་མ་བྩོས་ཀང༌། །མ་དྷུ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའྲི་བྩོས། །འགྩོ་བའྲི་བུང་བ་ངང་གྲིས་

འདུ། །རྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་གྲིས། །ལུས་ཀྲི་བྱ་བ་ཆྩོས་མཐུན་

བྱེད། །ངག་གྲི་བྱ་བ་ཆྩོས་མཐུན་བྱེད། །ཡྲིད་ཀྲི་བྱ་བ་ཆྩོས་མཐུན་བྱེད། །རྒྱལ་བའྲི་

སས་ཀྲི་བྱང་སེམས་མཐུས། །དྲུང་ན་འཁྩོད་པའྲི་དུད་འགྩོ་དང༌། །ཁྩོ་བའྲི་སེམས་པ་

རབ་ཞྲི་སེ། །ཕན་ཚུན་གནྩོད་སངས་མཛའ་བས་འཆྲིང༌། །ཐེག་མཆྩོག་བྱང་སེམས་

ལ་དགའ་བ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་ལ་དགའ། །བསུང་ཞྲིམ་ལ་དགའ་ཙནྡན་

གྲི། །ལྗྩོན་པ་མཆྩོག་ལ་རབ་ཏུ་དགའ། །ཐེག་པ་མཆྩོག་གྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །མྲི་

གནས་མྱང་འདས་འཐྩོབ་པ་ལ། །ཐྩོག་མ་བར་དང་ཐ་མར་ཡང༌། །མེད་མྲི་རུང་གྲིཡན་

ལག་ཡྲིན། །མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའྲི་བྱ་བ་ལ། །ས་བྩོན་བལ་ན་གང་གྲིས་ཕན། །རྩོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་འཐྩོབ་པ་ལ། །བྱང་སེམས་བལ་ན་གང་གྲིས་ཕན། །ཇྲི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་མཆྩོག་ལ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རབ་དགེས་པ། །དེ་ལྟར་དམ་པ་མ་ཡྲིན་

པའྲི། །སྐྱེ་བྩོ་དགའ་བ་རེད་པར་དཀའ། །བག་ལ་ཉལ་བཅས་རྣམ་པར་བྱང༌། །ཤེས་

བྱའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་ཅྲིག་ཅར་ཆུབ། །དེ་ལ་སེམས་ཤྲིང་འཇུག་པ་ལས། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲི་སྒ་འདྲི་སྙན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཉྩོན་མྩོངས་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་སྡུག་བསྔལ་འཇྲིགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ན་དང་འཆྲི། །བྱང་ཆུབ་ལམ་དུ་
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སྒྱུར་བར་བྱེད། །སྙྲིང་སྩོབས་ཆེ་ཆུང་ཁད་པར་ལས། །རྒྱལ་པྩོ་མཉན་པ་རྲི་བྩོ་

ལྟའྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་རྣམ་པ་གསུམ། །རྲིམ་བཞྲིན་དམན་འབྲིང་མཆྩོག་ཏུ་

ཤེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སྦྲིན་ཚུལ་དང༌། །བཟྩོད་བརྩོན་བསམ་གཏན་ཤེས་

རབ་ཀུན། །སངས་རྒྱས་འཐྩོབ་པའྲི་རྒྱུ་རུ་བྱེད། །ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་པར་མྲིང་ཡང་

འཐྩོབ། །ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་སར། །འཇྲིག་རེན་པ་དང་ཐྩོས་སྒྩོག་

དང༌། །ཚོགས་སྤྩོད་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་ཡྲི། །ལྷག་པའྲི་བསམ་པ་ག་ལ་རྩོལ། །རླབས་ཆེན་

རྒྱལ་སས་དག་ཀུན་དང༌། །བར་མའྲི་འགྩོ་ལ་བྱང་སེམས་ཀྲིས། །མཉམ་པར་ལྟ་བ་

གཞན་དག་གྲིས། །མཉམ་པར་ལྟ་ལས་རྨད་དུ་བྱུང༌། །གྲུ་ཡྲིས་ཆུ་བྩོའྲི་ཕ་རྩོལ་

སྒྩོལ། །བཞྩོན་པས་འདྩོད་པའྲི་གནས་སུ་རྩོལ། །དེ་བཞྲིན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་

ཀང༌། །རྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ལ་སྐྱེལ། །ས་དང་འད་བ་ནས་བཟུང་སེ། །སྤྲིན་

འདའྲི་བར་གྲི་སེམས་བསྐྱེད་ལ། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྲི་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས། །མ་ཕམ་

པ་ཡྲིས་རྒྱན་དུ་བཤད། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཀུན་རྩོབ་དང་ནྲི་དྩོན་

དམ་གཉྲིས། །ཀུན་རྩོབ་བྱང་ཆུབ་སྩོན་དང་འཇུག །དྩོན་དམ་རྩོག་མེད་སྤྩོས་དང་

བལ། །ཐེག་མཆྩོག་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ན། །མཆྩོག་དམན་དབུལ་ཕྱུག་མཁས་

དང་བླུན། །བམ་ཟེ་གདྩོལ་པ་སྩོགས་ཀང་རུང༌། །ལྷ་དང་བཅས་པའྲི་མཆྩོད་གནས་

འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཟྲིན་པ་ཡྲི། །ལྟ་སྩོམ་སྤྩོད་པ་ལ་བརེན་ནས། །རྒྱུ་

ཚོགས་ཚང་ལས་འབས་བུ་བཞྲིན། །བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་རེག །བདེ་བའྲི་ནང་ན་

སེད་ཟད་བདེ། །སྡུག་བསྔལ་ནང་ན་མནར་མེད་སྡུག །རྲིགས་པའྲི་ནང་ན་ཆྩོས་ཉྲིད་

རྲིགས། །དགེ་སེམས་ནང་ན་བྱང་སེམས་མཆྩོག །ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབལ་
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ན། །ཞྲི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབེལ་བ་ཡང༌། །ཉན་རང་ས་ལ་སྐྱེལ་མྩོད་ཀྲི། །རྩོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་འཐྩོབ་མྲི་སྲིད། །ཐྩོས་པར་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བསམ་པར་བྱ་བ་

བྱང་ཆུབ་སེམས། །གབསྩོམ་པར་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གཅེས་

པར་གཟུང༌། །ལུས་ཀྲི་དགེ་བ་ཉམས་ཡང་བ། །ངག་གྲི་དགེ་བ་ཉམས་ཡང་བ། །ཡྲིད་

ཀྲི་དགེ་གཞན་ཉམས་ཀང་བ། །བྱང་སེམས་གཞར་ཡང་ཉམས་མྲི་བྱ། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲིས་རྣམ་མཁེན་གྲི། །གྩོ་འཕང་མཆྩོག་ལ་བདེ་བག་རེག །གནམ་གྲུ་ཤྲིན་ཏུ་

མྱུར་བ་ཡྲིས། །ས་ཕྩོད་ཆེ་ཡང་ག་ལ་རྩོལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མཁའ་མཉམ་

པའྲི། །ཕན་དང་བདེ་བའྲི་ཀུ་མུད་འགྩོལ། །རྣམ་འཚེ་སྩོགས་ལས་ཡྩོངས་སུ་

སྐྱྩོབ། །རྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ལ་འགྩོད། །ཉེས་སྤྩོད་སྩོམ་པར་བྱེད་ན་ཡང༌། །དགེ་

བའྲི་ཆྩོས་རྣམས་སྡུད་ན་ཡང༌། །ར་རླུང་ཐྲིག་ལེ་སྩོམ་ན་ཡང༌། །བྱང་སེམས་བལ་ན་

འཚང་མྲི་རྒྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བདེ་ཡང་དགའ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སྡུག་

ཀང་དགའ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཡྩོད་ཀང་དགའ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མེད་

ཀང་དགའ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཕྲི་རྩོལ་ཉན་ཐྩོས་རང་རྒྱལ་

གྲི། །དགེ་སེམས་ཀུན་ལས་ལྷག་པ་སེ། །དེ་ཕྲིར་བཅྩོམ་ལྡན་བ་མས་བསྔགས། །གང་

ལ་ཐེག་མཆྩོག་བྱང་ཆུབ་སེམས། །གནས་པ་དེ་དག་སྐད་ཅྲིག་ཀང༌། །རང་དྩོན་དུག་

ལ་ཇྲི་ལྟར་འཇུག །གཞན་དྩོན་བདུད་རྲི་ག་ལ་འདྩོར། །བསྐལ་པ་འཇྲིག་པར་བྱེད་

པའྲི་མེ། །རྲི་གྲིང་ཆུ་གཏེར་དང་བཅས་སེག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སྲིག་ཆེན་

རྣམས། །སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་ངེས་པར་སེག །ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་བྱ་བ་ཀུན། །དངྩོས་

སམ་ཡང་ན་བརྒྱུད་ཀང་རུང༌། །རང་དྩོན་ཉྲི་ཚེ་ཡལ་དྩོར་ནས། །བྱང་སེམས་གཞན་
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ཕན་དང་དུ་ལེན། །དམ་པའྲི་ཚུལ་ལ་དགེས་པ་ན། །ཆེར་འྩོས་སེམས་བསྐྱེད་འདྲི་

གཟུང་རྲིགས། །རྲིན་པྩོ་ཆེ་ཡྲི་གྲིང་ཕྲིན་པར། །འདྩོད་པས་གཟྲིངས་ལ་བསེན་པ་

བཞྲིན། །ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་སངས་པ་དག །གཞན་དྩོན་སེམས་དང་དེའྲི་ཐབས་

རེད། །དགྩོངས་དྩོན་དེ་ཉྲིད་མཆྩོག་མཐྩོང་བའྲི། །བདེ་བ་རྣམ་སངས་ཞྲི་བར་

གྩོལ། །ཉྩོན་མྩོངས་བདྩོ་བ་རྣམ་པར་སེལ། །ཉེས་གཞན་གང་ཡང་མྲི་སྐྱེད་པ། །རྲིགས་

པའྲི་མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེ་ལ་རྩོགས་ལྡན་སུ་མྲི་དགའ། །རྒྱལ་བའྲི་སས་

ཀྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཚུལ་གནས་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པ་དང༌། །མཁའ་ཁབ་འགྩོ་དྩོན་

བྱེད་པ་ལ། །ངང་གྲིས་སྐུལ་ཏེ་བཤེས་གཉེན་འད། །བྱང་སེམས་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་

ལ། །བུ་གཅྲིག་པ་ཡྲི་མ་བཞྲིན་ལྟ། །ལན་དང་རྣམ་སྲིན་མྲི་རེ་བར། །གཞན་ཕན་རྩོ་

གཅྲིག་བདུད་རྲིས་བེལ། །བཤེས་གཉེན་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཡྲི། །བྱ་བ་བྱེད་པ་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །བང་དང་དྩོར་བར་བྱ་བའྲི་གནད། །ཚུལ་བཞྲིན་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་

འདྩོམས། །རྣམ་པར་འཚེ་བ་ཐབས་མ་ཡྲིན། །འཇྲིགས་ཚོགས་ལ་ལྟ་ངན་འགྩོ་

དང༌། །ཐེག་པ་དམན་པ་དག་ལས་ཀང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཡྩོངས་སུ་སྐྱྩོབ། །སྩོན་

པས་དང་པྩོར་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བསྐྱེད་ནས་ཚོགས་རྩོགས་འགྩོ་མགྩོན་གྱུར། །དེ་

ཕྲིར་འྩོ་སྐྩོལ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང༌། །དང་པྩོར་དམ་པ་འདྲི་གཟུང་འྩོས། །རང་གྲི་བསམ་

གཏན་བདེ་དྩོར་ནས། །གཞན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བྱའྲི་ཕྲིར། །མནར་མེད་པར་

ཡང་དགའ་ཚལ་ལྟར། །འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཡྲིན། །འགའ་ཞྲིག་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲི་དྩོན། །ཚུལ་དང་མཐུན་པར་འཆད་ཤེས་མྩོད། །སྐྱེ་བའྲི་རྒྱུ་ཚོགས་མ་ཚང་

བས། །རང་གྲི་རྒྱུད་ལ་བྱང་སེམས་དབེན། །ནད་ཀྲིས་མནར་ལ་བྱང་སེམས་
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བསྩོམ། །ཡྲིད་མྲི་བདེ་ན་བྱང་སེམས་བསྩོམ། །དུཿཁ་འབྱུང་ན་བྱང་སེམས་

བསྩོམ། །འཇྲིགས་པ་འབྱུང་ན་བྱང་སེམས་བསྩོམ། །གང་ཞྲིག་གཞན་འབྱྩོར་མྲི་

དགའ་བ། །དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མྲི་གནས། །གང་ཞྲིག་གཞན་ལ་ཁྩོང་ཁྩོ་བ། །དེ་ལ་

བྱམས་པ་མྲི་གནས་བཞྲིན། །ཐེག་ཆེན་མདྩོ་སེ་བསབ་སྤྩོད་དང༌། །མདྩོ་རྒྱན་བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྲི་འགེལ། །མངྩོན་རྒྱན་བྱང་ས་ལ་སྩོགས་གཞུང༌། །བཀག་ན་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཚུལ་ཤེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ། །ངེས་པ་རབ་བརན་མ་རེད་

ན། །ཉམས་ལེན་སྩོགས་ལ་བརྩོན་བྱས་ཀང༌། །འདྩོད་དྩོན་རྩོགས་པ་གནས་མ་

ཡྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མྲི་ལྡན་ན། །ཆྩོས་གཞན་ལྡན་ཡང་འཚང་མྲི་རྒྱ། །སྩོག་

གྲི་དབང་པྩོ་བཏང་གྱུར་ན། །དབང་པྩོ་གཞན་གྲིས་དྩོན་མྲི་བྱེད། །བ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་མཆྩོག །འདྲི་ལ་བརཻན་ནས་འཐྩོབ་པའྲི་ཕྲིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་

དཔེ། །སྲིད་དང་ཞྲི་བ་གཉྲིས་ན་དབེན། །རང་ལྡན་འདུས་ནད་སེལ་བའྲི་ཐབས། །གསྩོ་

བ་རྲིག་པའྲི་གཞུང་གྲིས་བསན། །ཉྩོན་མྩོངས་སེལ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཐེག་པ་

ཆེན་པྩོའྲི་གཞུང་གྲིས་བསན། །སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་ལ་བརེན་ནས། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་མཆྩོག་སྐྱེ་བའྲི་རྒྱུས། །དེ་ལ་དྩོན་གཉྲིས་ལྡན་པའྲི་སེམས། །ཞེས་བྱ་དམ་

པའྲི་གཞུང་ན་གསལ། །མཆྩོད་པ་ཀུན་གྲི་ནང་ནས་མཆྩོག །བ་ན་མེད་པའྲི་མཆྩོད་པ་

ཡྲིན། །དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྩོགས་སེ། །ཡྩོན་ཏན་འབྱུང་གནས་འདྲི་བསེན་

འྩོས། །ཤྲིན་ཏུ་རེད་དཀའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རང་གྲི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་འདྩོད་པས། །དེ་རྒྱུ་

བྱམསདང་སྙྲིང་རེ་སྩོགས། །འབད་པས་སྔྩོན་དུ་བསྩོམ་པར་བྱ། །བྱང་སེམས་ལྡན་ན་

ཡྩོན་ཏན་གང༌། །བྱང་སེམས་བལ་ན་སྐྱྩོན་གང་ཞེས། །ཕ་བའྲི་བྩོ་ཡྲིས་རྣམས་དཔད་
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ནས། །རྲིག་པའྲི་རེས་སུ་འབང་བར་བྱ། །མཁའ་ཁབ་མར་གྱུར་འགྩོ་བ་ཡྲི། །ཕན་བདེ་

རག་ཏུ་སྐྱེད་པའྲི་གཞྲི། །རེ་རེའྲི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སེལ་ལ། །རྲིན་ཆེན་སེམས་མཆྩོག་

ཁྩོ་ན་དབང༌། །འབྱྩོར་ལྡན་ཀུན་གྲི་ཡྩོད་དྩོ་ཅྩོག །ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུ་ཇྲི་ལྟ་བར། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི། །རྒྱལ་སས་ཀུན་གྲི་ཡྩོད་དྩོ་ཅྩོག །གཞན་གྲིས་གནྩོད་

པ་བསྐྱལ་བའྲི་ལན། །སྙྲིང་ནས་ཕན་པས་འཇལ་བྱེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཆ་

ཤས་ཤྲིག །ཡྲིན་པར་དམ་པ་བཞེད་དམ་སྙམ། །བདག་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཞེས། །གྩོག་མ་ལ་ཡང་བརས་མྲི་བྱ། །དྩོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་གྲིས། །འགྩོ་

བ་ཀུན་ལ་ཁབ་པར་བསན། །འྩོ་མའྲི་སྙྲིང་པྩོ་མར་ཇྲི་བཞྲིན། །ཐེག་ཆེན་སྙྲིང་པྩོ་བྱང་

ཆུབ་སེམས། །མེ་ཏྩོག་སྙྲིང་པྩོ་སྦྲང་རྲི་བཞྲིན། །ཐེག་ཆེན་སྙྲིང་པྩོ་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །བྱང་སེམས་གཏན་ལ་འབེབས་འདྩོད་པས། །མདྩོ་སེ་རྒྱན་དུ་བཤད་པ་

བཞྲིན། །དེ་ཡྲི་རེན་དང་སེམས་སྩོགས་ཀྲིས། །རག་ཏུ་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྲིན། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ནྲི་ཉམས་འགྱུར་ན། །སར་ཡང་བང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན། །རྲིན་ཆེན་དང་པྩོའྲི་

སྣྩོད་ཆག་ན། །སར་ཡང་བཅྩོས་སུ་རུང་བ་བཞྲིན། །ལུས་ལ་ཡྩོན་ཏན་ཀུན་ཚང་

ཡང༌། །འདེན་བྱེད་མེད་ན་སྐལ་ངན་འགྱུར། །ཡྩོན་ཏན་གཞན་དག་ཀུན་ལྡན་

ཡང༌། །བྱང་སེམས་མེད་ན་སྐལ་ངན་འགྱུར། །གང་ལ་ཐུག་ཀང་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །ནམ་ཡང་གཏང་བར་མྲི་བྱ་སེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་བྩོས་བཏང་

ན། །སངས་རྒྱས་འཐྩོབ་པར་རྔྩོ་མྲི་ཐྩོགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེ་འདྩོད་ན་དད་པ་

དགྩོས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེ་འདྩོད་ན་ལེན་འདྩོད་དགྩོས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེ་

འདྩོད་ན་སྙྲིང་རེ་དགྩོས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེ་འདྩོད་ན་འདྲི་དག་བསྩོམ། །ཐེག་ཆེན་
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བྱང་ཆུབ་སེམས་བརེན་ནས། །ལུས་ཀྲི་དགེ་བ་དག་པར་བྱ། །ངག་གྲི་དགེ་བ་དག་

པར་བྱ། །ཡྲིད་ཀྲི་དགེ་བ་དག་པར་བྱ། །ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་བརེན་

ནས། །ལུས་ཀྲི་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །ངག་གྲི་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །ཡྲིད་ཀྲི་དགེ་

བ་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཀང༌། །རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་

དགྩོས་པས་སྩོང༌། །ས་བྩོན་བཏབ་ནས་རྨྩོས་ན་ཡང༌། །མྱུ་གུ་མ་སྐྱེས་དགྩོས་པས་

སྩོང༌། །ཡྲིད་ཅན་ཀུན་གྲི་དགའ་སྐྱེད་པ། །རྒྱལ་བ་ཡྲིས་ཀང་ག་ལ་སྤྩོད། །བཅྩོས་མྲིན་

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྲིས་ན། །དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་དགའ་བ་ཉྲིད། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་ས་

དང་ལམ། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་འདུས། །ཕུང་པྩོ་རྣམ་ལྔ་འདྲི་དག་

ལ། །འདུས་བྱས་ཆྩོས་ཀུན་འདུས་པ་བཞྲིན། །འགྩོ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དན་

བྱ། །འདུག་ཀང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དན་བྱ། །ཉལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དན་

བྱ། །འགེང་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དན་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་འགལ་བའྲི་

ལས། །དན་དང་ཤེས་བཞྲིན་བསེན་ནས་སང༌། །གལ་ཏེ་འགལ་ན་དེ་མ་

ཐག །བཤགས་པ་སྩོགས་ཀྲིས་ཕྲིར་བཅྩོས་བྱ། །སྦྲྲིབས་པ་ཟས་ལ་དགའ་བ་

བཞྲིན། །སྐྩོམ་པ་བཏུང་བར་དགའ་བ་བཞྲིན། །སྦྲེབས་པ་མེ་ལ་དགའ་བ་བཞྲིན། །དམ་

པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་དགའ། །ཇྲི་སྲིད་རང་དྩོན་ཁྩོ་ན་ཡྲི། །བསམ་དང་སྦྩོར་བའྲི་

ལྷད་འཇུག་པ། །དེ་སྲིད་བཅྩོས་མྲིན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེ་ཡྲི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་

དཀའ། །སྔ་དྩོ་ལྡང་ཚེ་བྱང་སེམས་དང༌། །མཐུན་པར་བྱ་ཞེས་སྙྲིང་ནས་

བསམ། །དགྩོངས་མྩོ་ཉལ་ཚེ་བྱང་སེམས་དང༌། །མཐུན་པའམ་འགལ་བ་གང་བྱས་

བརག །རང་དྩོན་དུག་གྲི་སྩོང་པྩོ་འདྲི། །རད་ནས་འབྱྲིན་པར་མྲི་བྱེད་ན། །གཞན་དྩོན་
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ལ་དགའ་བྱང་སེམས་ཀྲི། །དཔག་བསམ་ལྗྩོན་དབང་ག་ལ་རྒྱས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ལས་གནས་སྐབས་བདེ། །མཐར་ཐུག་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ། །དེ་ཕྲིར་

འབད་པས་བྱང་སེམས་ཀྲི། །ཆེ་བ་མཐའ་དག་བརྩོད་པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་རྒྱུད་བརླན་པའྲི། །རྒྱལ་སས་གཞན་གྲི་དྩོན་མཛད་པར། །སྩོ་སྐྱེ་ཉན་ཐྩོས་རང་

རྒྱལ་གྲི། །གཞན་དྩོན་བྱེད་པས་འགན་མྲི་བཟྩོད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཟན་ཆངས་

གཅྲིག །བྱྲིན་པའྲི་བསྩོད་ནམས་གང་ཡྲིན་པར། །མུ་སེགས་བྱེད་པས་སྩོང་གསུམ་

གྲི། །རྲིན་ཆེན་བསབས་ཀང་ཟླ་མྲི་ནུས། །རེད་དཀའ་དལ་རེན་རྲིན་ཆེན་

ཐྩོབ། །མཇལ་དཀའ་སངས་རྒྱས་བསན་དང་མཇལ། །བྱང་སེམས་ལག་ཏུ་མ་བསར་

ན། །འདྲི་ལས་ཕྩོངས་པ་གཞན་ཅྲི་ཡྩོད། །ཐྩོག་མེད་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྲི་བར། །དྩོན་

མེད་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྩོས་མནར། །བྱང་སེམས་ལྷུར་ལེན་མྲི་བྱེད་ན། །སར་ཡང་

མཐའ་མེད་སྡུག་བསྔལ་མྱྩོང༌། །ཉྲིན་མྩོར་བྱེད་པས་མུན་པ་སེལ། །ཟླ་བས་འྩོད་ཀྲིས་

གདུང་བ་སེལ། །རྲིན་པྩོ་ཆེ་ཡྲིས་ཕྩོངས་པ་སེལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཉྩོན་

མྩོངས་སེལ། །གང་གཞན་བྱང་ཆུབ་སཻམས་དཔའ་ལ། །དང་བའྲི་མྲིག་གྲིས་བལྟ་ན་

ཡང༌། །བསྩོད་ནམས་མཐའ་ཡས་གསྩོག་པ་སེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་སྩོབས་ལས་

ཡྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། །མཁའ་དང་མཉམ་པའྲི་མ་རྣམས་

ཡྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། །ཡང་དག་རྩོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

ཡྲིན། །མཐའ་གཉྲིས་སངས་པའྲི་གྩོ་འཕང་མཆྩོག །བདེ་བག་འཐྩོབ་བྱེད་ཐབས་གང་

ཞེས། །སས་བཅས་རྒྱལ་བའྲི་དགྩོངས་པ་ན། །རྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་འདྲི་

གཟྲིགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རང་དྩོན་སྒྲུབ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་གཞན་
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དྩོན་སྒྲུབ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་འཇྲིགས་པ་སྩོང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་གཉེན་

པྩོ་བྱེད། །རྲི་དབང་བཞྲིན་དུ་རབ་བརན་པ། །ཇྲི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་གྱུར། །ཟབ་

དང་རྒྱ་ཆེའྲི་རྲིམ་པ་ལ། །འཇུག་པའྲི་བདུད་རྲི་སུ་ཡྲིས་མྱྩོང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་འཚེ་བ་དང༌། །ངན་སྩོང་འཇྲིག་ལྟ་ཐེག་དམན་དང༌། །ཐབས་མ་ཡྲིན་པ་དག་

ལས་སྐྱྩོབ། །དེ་ཕྲིར་སྐྱབས་ཀྲི་དམ་པར་གསལ། །ཤེས་བྱའྲི་ནང་ནས་མཆྩོག་གྱུར་

པ། །ཡྩོན་ཏན་འྩོད་འཕྩོ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །གང་ཞྲིག་སྩོབ་པར་མྲི་བྱེད་པ། །དེ་རྣམས་

བྩོ་ནྲི་བེམས་པྩོ་འད། །རབ་བསྲིལ་ཀུན་གྲི་དགའ་བ་སྐྱེད། །མཐྩོན་པྩོའྲི་སར་གནས་

དམན་པར་གཞྩོལ། །བྱང་སེམས་རྒྱལ་བའྲི་སས་ལ་སེ། །ཟླ་བ་ལྷ་ཡྲི་ལམ་ན་

གནས། །རང་ཕན་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའྲི་གནས། །གཞན་ཕན་བདེ་བ་འབྱུང་བའྲི་

གནས། །དེ་ལྟའྲི་འཕགས་མཆྩོག་འགྩོ་བ་ཡྲི། །ཕན་བདེའྲི་གཏེར་ཁ་འབྱེད་ལ་

སྤྩོ། །བདེ་གཤེགས་སས་ཀྲིས་གཅན་གཟན་ལ། །འཇྲིགས་པར་མྲི་བྱ་གང་གསུངས་

པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཡྲིན་གཞན་དུ། །གནྩོད་པའྲི་བསམ་སྦྩོར་གྲིས་མ་

ཡྲིན། །བདེ་གཤེགས་སྐུ་གཟུགས་ཆྩོས་དང་སས། །བ་མ་གཉེན་བཤེས་ལ་གནྩོད་

པར། །གཤྲིན་པའྲི་བྱང་སེམས་ཉེར་བཟུང་ནས། །བཟྩོད་པའྲི་གྩོ་ཆ་བགྩོ་བར་

བྱ། །བྱང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །རྒྱལ་སས་སྤྩོད་པ་བྱ་དཀའ་

ཡང༌། །ཆེད་དུ་བྱ་བ་ག་ནྩོམ་ཕྲིར། །ཁ་ཆེ་སྐྱེས་བཞྲིན་བང་བར་རྲིགས། །འཇྲིགས་

སྩོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་བཟུང་ནས། །ལྩོངས་སྤྩོད་ལུས་སྩོག་ལྟྩོས་མེད་པར། །སེ་སྣྩོད་

གསུམ་གྲི་སེངེའྲི་སྒ། །ཀུན་གྲི་རྣ་བའྲི་ལམ་དུ་བསྒག །བ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་

བསྐྱེད་ནས། །བསབ་པ་མཐའ་དག་བསྲུང་བར་བྱ། །གཞན་དུ་བུ་ག་ཡྩོད་ས་ནས། །དྲི་
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བཞྩོན་འཇུག་ལྟའྲི་ངང་ཚུལ་འཛིན། །བྱ་བ་གང་ཞྲིག་བྱེད་ན་ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

དང་སྦྲེལ་ནས་བྱ། །བདེ་ནས་བདེ་བའྲི་མཐར་སྩོང་སེ། །རག་ཏུ་ཉམས་མེད་བདེ་ཆེན་

རེག །རང་དྩོན་བསམ་པ་དྩོར་བའྲི་གཞྲིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ལྗྩོན་ར་

བརན། །གཞན་ཕན་འབས་བུ་གཡུར་ཟ་ན། །འགྩོ་བའྲི་རེ་བ་སྐྩོང་བར་ངེས། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ལ་གཞྲི་བཅས་ཏེ། །ལྷག་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན། །ཤེས་པའྲི་

རབ་ཀྲི་བསབ་པ་གསུམ། །ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ་བ་ཡྲིན། །གཞན་གྲི་སྡུག་བསྔལ་

ནམ་སེལ་ནུས། །གཞན་གྲི་ཡྩོན་ཏན་ནམ་སྒྲུབ་ནུས། །སྙམ་པའྲི་བྩོ་ཡང་བྱང་སེམས་

ཀྲི། །ཆ་རུ་དམ་པ་བཞེད་དག་སྙམ། །བདེ་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དན་བྱ། །སྡུག་ཚེ་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དན་བྱ། །རྒ་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དན་བྱ། །འཆྲི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དན་

བྱ། །ལེན་པར་འདྩོད་པའྲི་དད་པ་དང༌། །སྙྲིང་རེས་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁབ། །ཐེག་པ་

ཆེན་པྩོའྲི་རྲིགས་སད་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་སྐྱེ་མྲི་དཀའ། །འཇུངས་པ་

གསེར་དང་དངུལ་གྲིས་དགའ། །འདྩོད་ལྡན་གཞྩོན་ནུ་མ་ཡྲིས་དགའ། །འཁྩོར་འགྩོ་

སྦྲང་མའྲི་རྲི་ཡྲིས་དགའ། །དམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་དགའ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་མཁའ་མཉམ་འགྩོའྲི། །བྱ་བའྲི་ཁུར་ཆེན་འདེགས་ཆས་པ། །དེ་དག་སྐད་ཅྲིག་

གཅྲིག་ཙམ་ཡང༌། །གཞན་དྩོན་ལ་སྦྩོར་ལྷྩོད་མྲི་བྱེད། །མདྩོག་བཟང་མདྩོག་ངན་

འབལ་ཡང་རུང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་འབལ་མྲི་རུང༌། །གཉེན་བཤེས་ལུས་སྩོག་

འབལ་ཡང་རུང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་འབལ་མྲི་རུང༌། །བྱང་ཆུབ་མཆྩོག་གྲི་

སེམས་བཟུང་སེ། །དན་དང་ཤེས་བཞྲིན་བག་ཡྩོད་ཀྲིས། །བསབ་པ་ལ་གནས་བསབ་

པ་བསྒྲུབ། །བསབ་པ་བསྲུང་བར་བྱ་བ་ཉྲིད། །རག་དང་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཡྲི། །རྩོག་གེ་སེ་
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ལྔ་ལ་སྩོགས་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་མེད་པར་ངེས། །གལ་ཏེ་ཡྩོད་ན་འདྲི་བར་

གྲིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་གནད་ཤེས་ཕྲིར། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་བཤེས་གཉེན་

བསེན། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་མདྩོ་སེ་བལྟ། །བདེ་གཤེགས་སས་དང་འགྩོགས་པར་

བྱ། །དག་ཡྲི་གནྩོད་པ་ཆུང་ངུའང་ཤེས། །གཉེན་གྲི་ཕན་པ་ཆུང་ངུའང་ཤེས། །འྩོན་

ཀང་དམ་པ་ཁད་མེད་པར། །ཕན་འདྩོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བྱེད། །ཉྲིན་མྩོར་

བྱེད་པ་མངྩོན་མཐྩོ་ཡང༌། །དམན་གནས་འདབ་བརྒྱ་རབ་ཏུ་བཞད། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་མཆྩོག་མངྩོན་མཐྩོ་ཡང༌། །དམན་གནས་དགེ་བྩོ་རབ་ཏུ་བཞད། །སྐད་ཅྲིག་

ཙམ་ཡང་རྒྱལ་སས་ཀྲི། །དགེ་བའྲི་བར་དུ་གཅྩོད་པ་ལ། །ངན་འགྩོའྲི་དུཿཁ་མཐའ་

མེད་པར། །འབྱུང་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་ཤེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་བྩོས་

བཏང་བ། །ལྟུང་བའྲི་ནང་ན་ལྲི་བ་སེ། །སྩོག་གྲི་དབང་པྩོ་ཉམས་གྱུར་ན། །དབང་པྩོ་

གཞན་གྲིས་དྩོན་མྲི་བྱེད། །སྲིད་པ་ཇྲི་སྲིད་གནས་ཀྲི་རྲིང༌། །འགྩོ་བདེ་མ་ལུས་འབྱུང་

བའྲི་གནས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་སེ། །འབད་པ་ཀུན་གྲིས་བང་བར་

བྱ། །སྲིད་ན་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཡྲི། །ཆྩོས་ནྲི་གང་ཞེས་རྩོག་པ་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

མཆྩོག་ཁྩོ་ན་ལས། །གཞན་ཞྲིག་དམ་པ་སུ་ལ་རེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་བདེ་

གཤེགས་སས། །ཕྩོགས་རྲིས་མེད་པར་འགྩོ་ཀུན་ལ། །བུ་གཅྲིག་མ་བཞྲིན་རུས་

གཏང་ནས། །དང་ཞྲིང་བྱམས་པའྲི་མྲིག་གྲིས་ལྟ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཉེར་

བཅྲིངས་པའྲི། །གཞན་ཕན་རླབས་ཆེན་བྱ་བ་ལ། །གཞན་ཕན་བྱེད་པ་ལྟར་སྣང་

བའྲི། །བྱ་བ་སྩོང་གྲིས་སྒྲིན་མྲི་ཕྩོད། །བ་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྩོ་ནས། །འགྩོ་ཕན་

དཔག་ཏུ་མེད་པར་འདྩོགས། །དུཿཁ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་སེལ། །གང་དེ་རྒྱལ་བའྲི་མྱུ་གུ་



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ

  119  

སྣང༌། །བྱང་སེམས་ལྟུང་བ་བྱུང་གྱུར་ན། །སར་ཡང་བང་དུ་རུང་མྩོད་ཀྲི། །ས་འཐྩོབ་

པ་ལ་ཡུན་རྲིང་ཐྩོགས། །དེ་ཕྲིར་ལྟུང་བས་མ་གྩོས་གཅེས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་

གཞྲིར་བཟུང་ནས། །ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེ་ཟུང་འཇུག་གྲི །སྤྩོད་པས་རྣམ་མཁེན་འཐྩོབ་པ་

སེ། །རྒྱུ་འབས་སླུ་བ་མེད་པར་ངེས། །དངུལ་ཆུ་གསེར་དུ་སྣང་བ་ཡྲིས། །ལགས་

ཁམས་གསེར་དུ་སྒྱུར་བར་བྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀང༌། །བྱང་

ཆུབ་ཡན་ལག་སྒྱུར་བར་བྱེད། །རྐྱེན་ངན་དག་པྩོ་བྱུང་ན་ཡང༌། །རྲི་ཡྲི་དབང་པྩོ་ཇྲི་ལྟ་

བར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བྱྲིན་བརླབས་པའྲི། །རྒྱལ་བའྲི་སས་ལ་དེས་མྲི་

ཚུགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མྲི་སྩོབ་པའྲི། །མཆྩོག་ཏུ་མྲི་འགྱུར་བདེ་སྦྲིན་ན། །ལྷ་

དང་མྲི་ཡྲི་བདེ་བ་གང༌། །འདེན་ལ་ངྩོ་མཚར་སུ་ཞྲིག་འཛིན། །མཁེན་པ་ཤེས་བྱའྲི་

མཐའ་ལ་རེག །བརེ་བ་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཇུག །ནུས་པ་གྩོག་གྲི་རེས་སུ་འགྩོ། །འདྲི་

དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་འབྱུང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རྲིན་འབྱུང་ལས། །མངྩོན་

བལྟམས་ཡྩོན་ཏན་ཆ་ཤས་རྩོགས། །ཐུབ་དབང་ཟླ་བ་འཇྲིག་རེན་གྲི། །ཕན་བདེའྲི་ཀུ་

མུད་འཛུམ་ལ་དབང༌། །རབ་ཏུ་མྲི་གནས་མྱང་འདས་ཀྲི། །ས་ལ་བགྩོད་པའྲི་ཐེག་པ་

མཆྩོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་བྱ་བ་སེ། །འདྩོད་པའྲི་སར་ཕྲིན་ཅང་ཤེས་

མཚུངས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་བྱྲིན་ཕེབས་ན། །དན་པ་དང་འགྩོགས་ཤེས་བཞྲིན་

གྲིས། །ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་བྱ་བ་ཀུན། །ཆྩོས་དང་མཐུན་ནམ་མྲིན་ཞེས་རྩོག །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ། །རང་དྩོན་བཙན་དུག་ལྟ་བུར་མཐྩོང༌། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲིས་མཐའ་གཅྲིག་ཏུ། །གཞན་དྩོན་བདུད་རྲི་ལྟ་བུར་མཐྩོང༌། །བྱང་སེམས་

མེད་ན་རྒྱལ་སས་མྲིན། །ཚེ་འདྲིར་ཞེན་ན་སྐྱེས་བུ་མྲིན། །བྩོ་ལྡྩོག་མེད་ན་ངེས་འབྱུང་
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མྲིན། །མཐའ་དང་བཅས་ན་ལྟ་བ་མྲིན། །རྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་བྩོར་ན། །གཞན་

དྩོན་བྱེད་ཀང་ལྟར་སྣང་ཡྲིན། །འབས་བུའྲི་ཁུར་གྲིས་སྩོང་པའྲི་ལྗྩོན། །མཛེས་ཀང་བྲུ་

བ་ཚ་མྲི་སེལ། །རྲིན་ཆེན་རང་བཞྲིན་འཇྲིག་རེན་ན། །ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་པ་གཅྲིག་

བསྡུས་བཞྲིན། །རེད་དཀའ་ཕན་འདྩོགས་ཟླ་དང་བལ། །རྒྱལ་བས་རབ་བསྔགས་བྱང་

ཆུབ་སེམས། །ཀུན་བཟང་སྤྩོད་པ་སྤད་འདྩོད་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ར་བ་

གཟུང༌། །ལྗྩོན་བཟང་ཡལ་འདབ་རྒྱས་འདྩོད་ན། །སྩོང་པྩོའྲི་ར་བར་ཆུ་འདེན་

བྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རང་གྲི་དྩོན། །དུག་བཞྲིན་མཐྩོང་ནས་ལྡྩོག་པར་

བྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་གཞན་གྲི་དྩོན། །བདུད་རྲི་ལྟ་བུར་མཐྩོང་ནས་

འཇུག །རང་གྲི་སྩོག་རྒྩོལ་གནྩོད་བྱེད་ནའང༌། །སྦྩོར་བས་ཕན་རྔྩོ་མྲི་ཐྩོག་ཀང༌། །ཕན་

པའྲི་བསམ་པ་དྩོར་མྲི་བྱ། །གཞན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་འགལ། །སྙྲིང་རེས་རབ་

བཟུང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །མཁའ་མཉམ་མ་ལ་ཕན་པ་དང༌། །བདེ་བ་སྐྱེད་པའྲི་སེམས་

ཡྲིན་ཞེས། །སྐྱེས་མཆྩོག་བསྔགས་པའྲི་མེ་ཏྩོག་འཐྩོར། །ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་

སྐྱེས་ན། །རང་དྩོན་གཅེས་འཛིན་ན་བུན་ཡལ། །གཞན་དྩོན་སྙྲིང་པྩོ་ལྷུ་རུ་ལེན། །མ་

འདེས་པ་ཡྲི་བཤེས་སུ་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ར་བརན་ལས། །རབ་སྐྱེས་སྤྩོད་

པའྲི་ཡལ་འདབ་རྒྱས། །བྱང་ཆུབ་འཕྲིན་ལས་འབས་བུ་ཡྲིས། །ཡྲིད་ཅན་རེ་བ་སྐྩོང་

འདྲི་རྨད། །གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་བྱེད་མཆྩོག །འགྩོ་བ་ཡྩོངས་ལ་བདེ་བྱེད་

མཆྩོག །དགེ་སེམས་ནང་ནས་ཀུན་གྲི་མཆྩོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཏེ་འཇྲིག་རེན་

རྒྱན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་འད་བ་ཡྲི། །ཐྩོས་པར་བྱ་བའྲི་ཆྩོས་གཞན་མེད། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་དང་འད་བ་ཡྲི། །བསམ་བསྩོམ་བྱ་བའྲི་ཆྩོས་གཞན་མེད། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་
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ཀྲི་ལྷ་ལམ་དུ། །གྩོ་བུར་དྲི་མའྲི་སྤྲིན་གྲིས་སྒྲིབ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་འཐྩོར་རླུང་

གྲིས། །སྒྩོན་མས་མུན་པ་བཞྲིན་དུ་སེལ། །སྲིད་པའྲི་ཉེས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་ངེས། །བྱང་

ཆུབ་ཡྩོན་ཏན་ཚུལ་བཞྲིན་རྩོགས། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་རྲིགས་ལྡན་པར། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲི་མྱུ་གུ་རྒྱས། །འདྲི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པྩོའྲི་བར། །མཉེས་གཤྲིན་བཤེས་

མཆྩོག་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེ་ལ་དམ་པའྲི་སྐྱེས་བུ་དག །ཇྲི་ལྟ་བུར་ན་སེན་མྲི་

མཛད། །ཉམ་ང་ཆེ་ཐང་བྱུང་ན་ཡང༌། །སྐྱེ་བྩོས་མྲིག་ནྲི་སྲུང་བར་བྱེད། །དེ་བཞྲིན་ཉམ་

ང་ཅྲི་བྱུང་ཡང༌། །དམ་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འདྲི་སྲུང༌། །དམ་ཆྩོས་འཆད་པའྲི་ཚུལ་

ལ་མཁས། །འཐད་པའྲི་རྲིགས་པས་དྩོན་མྲིན་འགྩོག །རྩོམ་པས་དགའ་བའྲི་རྩོ་སྐྱེད་

ཀང༌། །བྱང་སེམས་མེད་ན་སུ་ཞྲིག་སྩོན། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྲི་བསྔགས་པ། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་འདྲི་གང་ལ་མངའ། །དེ་ལ་དག་ཡང་གུས་གྱུར་ན། །སྐྱེ་བྩོ་གཞན་ལྟ་ཅྲི་

ཞྲིག་གཏམ། །དད་པའྲི་ར་བ་རབ་ཏུ་བརན། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་རྲིགས་དང་ལྡན། །སྙྲིང་

ནས་ལེན་པར་འདྩོད་པ་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་སྐྱེ་མྲི་དཀའ། །བསེག་བཅད་

བརར་བའྲི་གསེར་བཞྲིན་དུ། །སས་བཅས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲིས་བརགས། །རྲིན་ཆེན་

དང་པྩོའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དྩོན་གཉྲིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་གཞྲི། །གཞན་ལ་རྣམ་

པར་འཚེ་བ་ཡྲི། །བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དག། །ཀུན་ལ་སྙྲིང་ནས་མྲི་འཚེ་

བའྲི། །བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་གཉེན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་སྐྱེ་འདྩོད་

ན། །ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་བསམ་པ་བསྩོམ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་སྐྱེ་འདྩོད་ན། །རག་

ཏུ་རྣམ་མཁེན་ཡྲིད་ལ་བྱ། །དག་གཉེན་བར་མའྲི་སེམས་ཅན་ལ། །མཉམ་པ་ཉྲིད་དུ་

ཕན་འདྩོག་པས། །བྱང་སེམས་དཔག་ལྗྩོན་བརན་བཟུང་ནས། །སྩོག་ལ་ཐུག་ཀང་
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བཏང་མྲི་བྱ། །རག་ཏུ་ཁྩོ་བས་རང་རྒྱུད་སེག །ང་རྒྱལ་གྲིས་ཁེངས་ཕག་དྩོག་ལྡན། །དེ་

ལ་བྱང་སེམས་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །ཉེ་བའྲི་གྩོ་སྐབས་ནམ་ཞྲིག་འཐྩོབ། །མཁའ་མཉམ་འགྩོ་

བ་རང་གྲི་མ། །ཡྲིན་སྙམ་སྩོམ་པའྲི་སྐྱེས་བུ་ལ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །སྐྱེ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པར་སྣང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་བདུད་རྲི་

ཡྲིས། །ནད་སེལ་སྙྲིང་གྲི་སྩོབས་རྒྱས་ཤྲིང༌། །ལན་དང་རྣམ་སྲིན་མྲི་རེ་བར། །ཀུན་

ལ་མཉམ་པར་གཅྲིག་ཏུ་ཕན། །ཐེག་ཆེན་ར་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རང་ལ་ཡྩོད་དམ་

མེད་ཅེས་བརག །གལ་ཏེ་མེད་ན་ཆྩོ་ག་བཞྲིན། །བངས་ནས་ཉམས་པ་མེད་པར་

བྱས། །གཞན་དྩོན་ལྷུ་རུ་ལེན་བྱེད་པ། །རྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་གྩོགས། །རང་

དྩོན་ལྷུ་རུ་ལེན་བྱེད་པ། །རྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དག། །དད་པ་རབ་བརན་རེད་

པར་དཀའ། །དལ་འབྱྩོར་ལུས་རེན་རེད་པར་དཀའ། །དམ་པའྲི་སྐྱེས་བུ་རེད་པར་

དཀའ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་རེད་པར་དཀའ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་སན་བསེན་

ན། །ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་ནད་ཀུན་ཞྲི། །དེ་ཕྲིར་སྲིད་ན་འདྲི་འད་བའྲི། །སན་གཞན་

མེད་པར་གྩོར་མ་ཆག །བཟྩོད་དཀའྲི་ནད་ཀྲིས་མནར་མྩོད་ཀང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

མཆྩོག་ནན་གྲིས་བསྩོམ། །རབ་ཏུ་ཚ་བས་གདུངས་པ་དག །གངས་ཆུ་ཡྲིད་ལ་བྱེད་

པ་བཞྲིན། །མཁའ་མཉམ་འགྩོ་བ་བདེ་འདྩོད་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་གཅེས་པར་

གཟུང༌། །མཁའ་མཉམ་འགྩོ་ལ་ཕན་འདྩོད་ན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་གཅེས་པར་

གཟུང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་བསེན་ན་སངས། །མ་རྒྱས་མྲི་རྒྱས་རྒྱས་མྲི་

འགྱུར། །དེ་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འཐྩོབ་འདྩོད་པས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ས་བྩོན་

ཐྩོབ། །བདག་ཏུ་ལྟ་བའྲི་མུན་པ་ཆེ། །སེལ་བའྲི་ཉྲིན་བྱེད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སྣང་ནས་
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སྣང་བར་འགྩོ་བ་དག །འདྲི་ལ་བསེན་པ་གཅྲིག་ཏུ་དགེ །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཟུག་

རྔུ་འབྱྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རྣམ་འཚེ་འཇྩོམས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་མྲི་

བདེ་སེལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་འཇྲིགས་པ་སྩོང༌། །སྐྱེ་བྩོ་མ་ལུས་མགུ་བྱེད་

པ། །ཐུབ་མཆྩོག་གྲིས་ཀང་དཀའ་བ་ཡྲིན། །རང་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྲིས་

ན། །ཕལ་ཆེར་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན། །དྩོན་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་པ། །བྱེད་པར་

བསམ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །མ་སྐྱེས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ན། །སྐྱེས་པ་གཞར་ཡང་

ཉམས་མྲི་བྱ། །སྤྲིར་ན་དགེ་སེམས་སྐྱེ་བ་དཀའ། །ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དེ་བས་

དཀའ། །དེ་ལས་བྱང་སེམས་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །སྐྱེ་བ་དཀའ་ཡང་ནན་གྲིས་བསྐྱེད། །ཡྲིད་

ཡྩོང་བྱང་དང་སྙྲིང་རེ་སྩོགས། །རྒྱུན་དུ་ཡུན་རྲིང་སྩོམ་པ་ལས། །ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་

སེམས་སྐྱེ་སེ། །རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ལས་མྱུ་གུ་བཞྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་

ན། །ན་ཡང་ལེགས་ལ་ཤྲི་ཡང་ལེགས། །ཐྩོས་ཀང་ལེགས་ལ་སྩོམ་ཡང་ལེགས། །ཇྲི་

ལྟར་བྱས་ཀང་ལེགས་པ་འད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འདྲི་གྩོམས་གྱུར་ན། །དེ་ཡྲིས་སྲིག་

པ་མ་སངས་ཅྲི། །དེ་ཡྲིས་དགེ་བ་མ་བྱས་ཅྲི། །སྤྩོ་བས་ནན་གྲིས་བསྩོམ་པར་

བྱ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་རྲི་བལ་ན། །ཐེག་ཆེན་ཐར་ཆའྲི་དགེ་མྲི་འགྱུར། །དེ་ལྟར་

གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །གྩོ་འཕང་དམ་པ་ག་ལ་རེད། །རག་ཏུ་ཉྩོན་མྩོངས་ཀྲིས་

དཀྲུགས་པའྲི། །རྒྱུད་ལ་བྱང་སེམས་སྐྱེ་བ་དཀའ། །འདམ་རབ་དབེན་པའྲི་ས་ཕྩོགས་

སུ། །འདམ་ལས་སྐྱེས་པའྲི་འདབ་བརྒྱ་བཞྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ཚུགས་

ན། །ཉེས་སྤྩོད་མྲི་བཟད་ངང་གྲིས་འགག །ལེགས་སྤྩོད་མཐའ་དག་ལག་ཏུ་འྩོང༌། །བེད་

འཁྲིམས་དང་བལ་བརན་པ་འཐྩོབ། །མྲི་གང་བྱང་ཆུབ་སེམས་མ་བངས། །དེ་ཡྲི་སྐྱེ་བ་
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དྩོན་ལྡན་མྲིན། །ས་བྩོན་ས་ལ་མ་བཏབ་པར། །བཙས་མ་རྔ་བར་འདྩོད་པ་

བཞྲིན། །པདྨས་སྐྱུག་པའྲི་ཟྲིལ་མངར་གྲི། །རྩོ་ལ་འཁྩོར་འགྩོ་འཕུར་ཞྲིང་ལྡྲིང༌། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྲི་འདབ་བརྒྱ་པར། །གྩོལ་བ་དྩོན་གཉེར་སྤྩོ་བས་འཇུག །ཕུལ་དུ་བྱུང་

བའྲི་རྒྱན་གང་ཞྲིག །སྙན་ངག་མཁན་པྩོའྲི་བདྩོག་ཀུན་ཏེ། །དེ་བཞྲིན་དམ་པའྲི་སྐྱེས་

བུ་ཡྲི། །བདྩོག་ཀུན་བྱང་སེམས་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །ས་གྲི་ནང་ན་རྣམ་པར་རྒྱལ། །རྲིན་ཆེན་

ནང་ན་ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར། །མེ་ཏྩོག་ནང་ན་པདྨ་དཀར། །དགེ་སེམས་ནང་ན་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སྩོབ་དཔྩོན་བྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ས་ལམ་

བགྩོད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་དྩོན་གཉྲིས་སྦྩོར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རྣམ་

མཁེན་རེག །གང་ཞྲིག་འབད་པ་དུ་མ་ཡྲིས། །ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་བཟུང་

བ། །དེ་ཡྲིས་བསྩོད་ནམས་མ་བྱས་ཅྲི། །དེ་ཡྲིས་ཡེ་ཤེས་མ་བསྐྱེད་གང༌། །རང་དང་

གཞན་གྲི་འབྱྩོར་པའྲི་གནས། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྒྱལ་པྩོས་

ཐྩོད་དུ་བཅྲིངས་པ་ཡྲི། །ནྩོར་བུ་ལ་ཡང་འཕ་བར་བྱེད། །བྱང་སེམས་རྲིན་ཆེན་སྤུད་

པ་ཡྲི། །བསྩོད་ནམས་ཆེན་པྩོ་གང་ན་བཞུགས། །གནས་དེ་གཞན་ལས་ཁད་དུ་

འཕགས། །གང་ན་སྩོན་མཆྩོག་གཞེས་པ་འད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཀུན་སྩོང་

གྲིས། །བྱ་བ་གང་བརམས་ཐམས་ཅད་དགེ །སན་གྲི་ས་བྩོན་ལས་བྱུང་བའྲི། །ཡལ་

འདབ་མེ་ཏྩོག་འབས་བུ་དགེ །རྲིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་གྲི །ཕན་ཡྩོན་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་སེ། །ཚད་མའྲི་ལུང་དང་འཐད་སྒྲུབ་ཀྲི། །རྲིགས་པ་དག་གྲིས་རབ་ཏུ་

གསལ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་ནྲི་ཉམས་ཀང་བ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལས་ཉམས་ན་

སད། །དང་པྩོའྲི་འབས་བུ་མཐྩོ་རྲིས་ཏེ། །གཉྲིས་པའྲི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་
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ཡྲིན། །རག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་ལ། །གཅེས་པར་འཛིན་པའྲི་རྒྱུད་བརླན་

པ། །དེ་དག་བདེ་ནས་བདེ་བ་རུ། །བཞུད་པར་འགྱུར་བ་སུ་ཡྲིས་འགྩོག །བེམས་པྩོའྲི་

རང་བཞྲིན་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །བྱང་ཆུབ་སྦྲིན་པར་ནུས་མ་ཡྲིན། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཡྲིད་

བཞྲིན་ནྩོར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་དཔེར་མྲི་འྩོས། །གང་པྩོ་ཆེས་ཡྲི་གང་པྩོ་

དང༌། །ནྩོར་གྲིས་ནྩོར་གཞན་འགུགས་མྩོད་ཀྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་སྲིད་པ་

དང༌། །ཞྲི་བའྲི་དཔལ་ཡྩོན་མཐའ་དག་འགུགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་བལ་ན་

ཡང༌། །རང་ཉྲིད་ཐེག་ཆེན་པར་རླྩོམ་པ། །བདྩོག་པ་ཀུན་གྲིས་བཏང་ན་ཡང༌། །རང་

ཉྲིད་འབྱྩོར་ལྡན་སེམས་དང་མཚུངས། །མ་ཡྲིས་བུ་ལ་ལྟ་བ་བཞྲིན། །མཆྩོག་དམན་

བར་གྲི་སེམས་ཅན་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རབ་བསྐུལ་བའྲི། །སྤན་གྲིས་བཙའ་

བར་སུ་མྲི་དགའ། །ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །སྲིད་ན་ཆེ་བའྲི་ལྷར་

གགས་པ། །པདྨའྲི་སྐྱེ་གནས་ཐ་གུའྲི་ལྟྩོ། །མྲིག་སྩོང་པར་ཡང་བདྩོག་གམ་ཅྲི། །བདེ་

གཤེགས་སས་ལ་དགེས་བྱེད་པའྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་འདྲི་མཐྩོང་

ནས། །ཀུན་དགའ་སྐྱེད་པའྲི་ཁེངས་ལྡན་པའྲི། །ཟླ་བ་མཁའ་ལ་འཁྱུས་པ་སྙམ། །ཟླ་བ་

ག་བུར་ཙནྡན་དཀར། །ཕྩོགས་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞྲིན། །ཉྩོན་མྩོངས་གདུང་

བ་སེལ་བྱེད་པས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འདྲི་རབ་ཏུ་བསྲིལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་

བདུད་རྲི་གང༌། །མགྲིན་པར་ཟག་པའྲི་སྐྱེ་བྩོ་ལ། །ལྷ་ཡྲི་འཆྲི་བ་མེད་པ་ཡྲིས། །ཡྲིད་

ལ་དགའ་བ་ཇྲི་ལྟར་སྐྱེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དབྱེས་སྐྱྩོན་མེད་དང༌། །སྤྩོད་པ་ལ་

འཇུག་སྐྱེ་གཅྲིག་ཐྩོགས། །སྲིད་པ་ཐ་མའྲི་རྒྱལ་བའྲི་སས། །རྣམ་པ་བཞྲི་རུ་འགྱུར་བ་

ཡྲིན། །འདྩོད་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་རྣམ་པ་ལྔའྲི། །རྩོ་བྩོ་བ་ལ་ཞེན་པ་དག །བྱང་ཆུབ་སེམས་
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ཀྲི་རྩོ་མཆྩོག་ལ། །སྩོན་པ་ཙམ་ཡང་བགྲིད་པར་དཀའ། །བྱམས་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་

ཟླུམ་ཞྲིང་མཛེས། །སྙྲིང་རེས་རྲི་དྭགས་མཚན་མ་བཀྲ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཟླ་བ་

འདྲི། །ཡྩོད་བཞྲིན་གནམ་གྲི་ཟླ་བས་ཅྲི། །འཆྲིང་བ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་འགྩོལ། །འཕྩོ་

མེད་བདེ་བ་མཆྩོག་འཐྩོབ་པའྲི། །བསམ་པ་གང་ལ་བརན་ཡྩོད་པ། །དེ་དག་བྱང་ཆུབ་

སེམས་བཟུང་རྲིགས། །མཁས་པར་འདྩོད་ན་བྱང་སེམས་སྩོབ། །བཙུན་པར་འདྩོད་

ན་བྱང་སེམས་སྩོབ། །བཟང་པྩོར་འདྩོད་ན་བྱང་སེམས་སྩོབ། །གཞན་ཕན་འདྩོད་ན་

བྱང་སེམས་སྩོབ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཆེ་བ་གང༌། །རྩོད་པར་སྐྱྩོབ་པས་མྲི་སྤྩོད་

ན། །འཇྲིག་རེན་ཉན་ཐྩོས་རང་རྒྱལ་དང༌། །འཕགས་མཆྩོག་གྲིས་ལྟ་ག་ལ་

ནུས། །དམན་པར་ཕན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བར་མར་ཕན་པ་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །མཆྩོག་ལ་ཕན་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཀུན་ཕན་བྱང་སེམས་མ་ཡྲིན་

ནམ། །བྱང་སེམས་བཅུད་ལེན་རེད་པ་ན། །བཅུད་ལེན་གཞན་གྲི་དགྩོས་པ་

ཅྲི། །མཁའ་ཟླ་མཐྩོང་བས་ཆུ་ནང་གྲི །ཟླ་བ་སྙྲིང་པྩོར་སུ་ཞྲིག་འཛིན། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲི་བདེ་བའྲི་གཟྲིས། །འཁྩོར་སྒྱུར་མཆྩོད་སྦྲིན་བརྒྱ་པ་དང༌། །ཚངས་སྩོགས་

འཇྲིག་རེན་བདེ་ཇྲི་སྙེད། །ཉྲི་མས་མེ་ཁེར་བཞྲིན་དུ་གནྩོན། །བྱམས་པའྲི་ཆུ་བྩོ་ལ་

བརེན་ཅྲིང༌། །རེས་བརེའྲི་འདབ་བརྒྱར་ཆགས་པའྲི་རྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཏེ་སྐལ་

ལྡན་གྲི། །ར་ཡྲིག་གཉྲིས་པ་འགུགས་ལ་དབང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་མ་བརེན་

པར། །སངས་རྒྱས་མ་བྱྩོན་མྲི་འབྱྩོན་ཞྲིང༌། །འབྱྩོན་པར་མྲི་འགྱུར་དེ་ཡྲི་ཕྲིར། །རག་

ཏུ་གུས་པས་འགྩོགས་པར་འྩོས། །ཉ་མྩོ་ཆུ་ཡྲིས་བཏང་གྱུར་ན། །འཚོ་བའྲི་གྩོ་སྐབས་

ག་ལ་རེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བཏང་གྱུར་ན། །རྩོགས་བྱང་འདྩོད་ཀང་ག་ལ་
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རེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བརླན་པ་ཡྲི། །ངག་གྲི་སྦྩོར་བ་རྣ་བར་འཇེབས། །དཔྲིད་

ཀྲི་ཕྩོ་ཉ་མྱྩོས་པའྲི་གླུ། །སྒ་འཛིན་དག་ལ་དགའ་བ་སེར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་

འབེལ་བའྲི་དགེ །རྣམ་མཁེན་བར་དུ་འཕེལ་བ་ཉྲིད། །དཀར་པྩོའྲི་ཕྩོགས་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་

ཆ། །གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བ་བཞྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བལ་མཁས་ཀང་ཅྲི། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་བལ་བཙུན་ཡང་ཅྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་བལ་བཟང་ཡང་ཅྲི། །དེ་ཕྲིར་བྱང་

སེམས་ལྡན་པ་གཅེས། །ཡྩོན་ཏན་དུ་མས་ས་ན་ཡང༌། །བྱང་སེམས་དམན་ན་སུ་

ཡྲིས་རྲི། །གཟུགས་བྱད་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ཡང༌། །མྲིག་གྲིས་དམན་ན་སུ་ཡྲིས་རྲི། །ཀུན་

རྩོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་གྲི །ཉམས་ལེན་བདག་གཞན་བརེ་སྩོགས་ཏེ། །དྩོན་

དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་གྲི །ཉམས་ལེན་སྩོང་ཉྲིད་སྩོམ་པ་ཡྲིན། །འཆག་ན་བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བཅག །འདུག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བསད། །འགེང་ན་བྱང་

ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བསང༌། །ཉལ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བསྙལ། །ལྟ་ན་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲིས་བལྟ། །ཟ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བཟའ། །སྨྲ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་

སྨྲ། །རྩོག་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་བརག །ནང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་མེད་ན། །སྤྩོད་

ལམ་མཛེས་ཀང་ཅྲི་ལ་ཕན། །ནང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་མེད་ན། །ལུང་རྲིགས་སྨྲ་ཡང་

ཅྲི་ལ་ཕན། །མཁའ་ནྩོར་གྲིས་གདུབས་ལག་ལྡན་ནྲི། །པད་ལྡན་རྲིང་བུར་འཇུག་པ་

ལྟར། །བྩོ་ནྩོར་ལྡན་པ་བྱང་སེམས་ཀྲི། །མཚོ་ལ་ངང་གྲིས་འཇུག་པ་ཉྲིད། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲི་བསྩོད་ནམས་ལ། །ཚད་ཀྲིས་འཇལ་བར་སུ་འདྩོད་པ། །ནམ་མཁའ་འདྩོམ་

གྲིས་འཇལ་བ་དང༌། །རྒྱ་མཚོ་ཕུལ་གྲིས་གཤྩོར་དང་མཚུངས། །གང་ལ་རྩོགས་པའྲི་

བྱང་ཆུབ་སེམས། །མངའ་བའྲི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དག །བདེ་ཡང་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་
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མེད། །སྡུག་ཀང་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད། །ཉན་བྱའྲི་མཆྩོག་གྱུར་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །བཤད་བྱའྲི་མཆྩོག་གྱུར་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བརག་བྱའྲི་མཆྩོག་གྱུར་བྱང་

ཆུབ་སེམས། །བསྩོམ་བྱའྲི་མཆྩོག་གྱུར་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་

སང་བྱ་མྲི་སྩོང་ཅྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་ཐྩོབ་བྱ་མྲི་འཐྩོབ་ཅྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་གཞན་དྩོན་མྲི་བྱེད་ཅྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲིས་རང་དྩོན་མྲི་བྱེད་ཅྲི། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲིས་རྩོགས་པ་ཡྲི། །སངས་རྒྱས་ས་ལ་འཕེན་པར་བྱེད། །དགེ་བའྲི་ལས་

ཀྲིས་ལུས་ཅན་དགའ། །མཐྩོ་རྲིས་དག་ཏུ་འཕེན་པར་བཞྲིན། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའྲི་

སས་རྣམས་ཀྲིས། །ལན་ཅྲིག་མྲིན་པར་བྱང་སེམས་བསྔགས། །དེ་བས་བདག་

ལེགས་འདྩོད་པ་དག །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བྱང་སེམས་གཟུང༌། །བདག་དང་མཁའ་

མཉམ་འགྩོ་བ་ཀུན། །བདེ་འདྩོད་སྡུག་བསྔལ་མྲི་འདྩོད་པར། །མཐྩོང་ནས་བདག་

གཞན་མཉམ་པའྲི་བྩོས། །རག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྩོམ་བྱ། །རང་དྩོན་སྒྲུབ་པ་ཡལ་

བར་དྩོར། །གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་བངས་ནས། །བདག་པས་གཞན་གཅེས་བྱང་

ཆུབ་སེམས། །འབད་པས་རང་གྲི་རྒྱུད་ལ་སྦྩོར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕ་དང་

མ། །གཉེན་བཤེས་ཆུང་མ་བུ་འད་བར། །བསམ་ནས་རྣམ་པ་ཐམསཅད་དུ། །ཕན་

ཞྲིང་དགའ་བའྲི་འདུ་ཤེས་གཞག །རྩོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་པའྲི། །དམ་པ་

སྐད་ཅྲིག་མ་ཙམ་ཡང༌། །དུག་དང་མཚུངས་པའྲི་རང་གྲི་དྩོན། །ལྷུ་རུ་ལེན་པ་ག་ལ་

མཛད། །བདག་གཞན་བརེ་བ་ལ་སྩོགས་ཀྲིས། །ཀུན་རྩོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་

བསྩོམ། །མཐའ་བལ་ཤེས་རབ་ལ་སྩོགས་ཀྲིས། །དྩོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་

བསྩོམ། །ངག་རྲིག་ཀུན་གྲི་བརྩོད་པ་ཡྲི། །ཡྩོན་ཏན་ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་གྱུར་པ། །དེ་ཡྲིས་
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བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆར་ཡང༌། །འགན་པའྲི་གྩོ་སྐབས་སྙེད་པར་དཀའ། །སྲིད་དང་ཞྲི་

མཐར་མྲི་གནས་པ། །བ་ན་མེད་པའྲི་གྩོ་འཕང་མཆྩོག །འཐྩོབ་བྱེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཡྲིན་པས། །གྩོགས་དག་གཅེས་པར་མཛད་ན་དགེ །རང་གྲི་ཡྲིད་ལ་བསྩོམ་པའྲི་

ཕྲིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་བཤད། །འདྲི་ལ་ནྩོངས་པའྲི་ཆ་མཆྲིས་

ན། །སས་བཅས་རྒྱལ་བའྲི་སྤན་སྔར་འཆགས། །ཡབྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་ལས་

བརམས་ཏེ། །ཅུང་ཟད་བརྩོད་པའྲི་དགེ་སྲིད་ན། །མཁའ་དང་མཉམ་པའྲི་མ་རྣམས་

ཀྲི། །རྒྱུད་ལ་བྱང་སེམས་སྐྱེ་བར་སྩོན། །

ཞེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་བསྩོད་པ་རྲིན་ཆེན་སྒྩོན་མར་འབྩོད་པ་འདྲི་ཡང་བ་མ་བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་

གྲིས་འཕགས་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྲིར་སྦར་བའྩོ། །      ། །

༄༅། །ལམ་རྲིམ་ཉམས་མགུར་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའྲི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་

བའྲི ་རེ ་བ་སྐྩོང་བའྲི ་གསུང༌། །མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཇྲི ་བཞྲིན་གཟྲིགས་པའྲི ་

ཐུགས། །ཤཱཀའྲི་གཙོ་བྩོ་དེ་ལ་མགྩོས་ཕག་འཚལ། །ཟླ་མེད་སྩོན་པ་དེ་ཡྲི་སས་ཀྲི་

མཆྩོག །རྒྱལ་བའྲི་མཛད་པ་ཀུན་གྲི་ཁུར་བསྣམས་ནས། །གངས་མེད་ཞྲིང་དུ་སྤྲུལ་

པས་རྣམ་རྩོལ་བ། །མྲི་ཕམ་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཤྲིན་ཏུ་དཔག་

པར་དཀའ་བ་རྒྱལ་བའྲི་ཡུམ། །ཇྲི་བཞྲིན་དགྩོངས་པ་འགེལ་མཛད་འཛམ་གྲིང་

རྒྱན། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྩོགས་མེད་ཅེས་ནྲི་ས་གསུམ་ན། །ཡྩོངས་སུ་གགས་པའྲི་ཞབས་ལ་

བདག་ཕག་འཚལ། །ཤྲིང་ར་ཆེན་པྩོ་གཉྲིས་ལས་ལེགས་བརྒྱུད་པའྲི། །ཟབ་མྩོ་ལྟ་བ་
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རྒྱ་ཆེན་སྤྩོད་པའྲི ་ལམ། །མ་ནྩོར་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའྲི ་གནད་བསྡུས་

པའྲི། །གདམས་པའྲི་མཛོད་འཛིན་མར་མེ་མཛད་ལ་འདུད། །རབ་འབྱམས་གསུང་

རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའྲི་མྲིག །སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྩོད་པའྲི་འཇུག་ངྩོགས་

མཆྩོག །བརེ་བས་བསྐྱྩོད་པའྲི་ཐབས་མཁས་མཛད་པ་ཡྲིས། །གསལ་མཛད་བཤེས་

གཉེན་རྣམས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །འཛམ་གྲིང་མཁས་པ་ཡྩོངས་ཀྲི་གཙུག་གྲི་

རྒྱན། །སྙན་པའྲི་བ་དན་འགྩོ་ན་ལྷང་ངེ་བ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྩོགས་མེད་གཉྲིས་ལས་རྲིམ་

བཞྲིན་དུ། །ལེགས་བརྒྱུད་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། །སྐྱེ་དགུའྲི་འདྩོད་དྩོན་མ་

ལུས་སྐྩོང་བས་ན། །གདམས་པ་རྲིན་ཆེན་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་སེ། །གཞུང་བཟང་སྩོང་

གྲི་ཆུ་བྩོ་འདུ་བའྲི་ཕྲིར། །དཔལ་ལྡན་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་རྒྱ་མཚོའང་

ཡྲིན། །བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་རྩོགས་པ་དང༌། །གསུང་རབ་མ་ལུས་

གདམས་པར་འཆར་བ་དང༌། །རྒྱལ་བའྲི་དགྩོངས་པ་བདེ་བག་རེད་པ་དང༌། །ཉེས་

སྤྩོད་ཆེན་པྩོའྲི་གཡང་ས་ལས་ཀང་བསྲུངས། །དེ་ཕྲིར་རྒྱ་བྩོད་མཁས་པའྲི་སྐྱེ་བྩོ་

ནྲི། །སྐལ་ལྡན་དུ་མས་བསེན་པའྲི་གདམས་པ་མཆྩོག །སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་

རྲིམ་པ་ཡྲིས། །ཡྲིད་རབ་མྲི་འཕྩོག་དཔྩོད་ལྡན་སུ་ཞྲིག་ཡྩོད། །གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་

སྙྲིང་པྩོ་བསྡུ་བསྡུ་བ། །ཚུལ་འདྲི་ཐུན་རེ་སྩོན་དང་ཉན་པས་ཀང༌། །དམ་ཆྩོས་འཆད་

དང་ཐྩོས་པའྲི་ཕན་ཡྩོན་ཚོགས། །རླབས་ཆེན་སྡུད་པར་ངེས་པས་དེ་དྩོན་བསམ། །དེ་

ནས་འདྲི་ཕྲིའྲི་ལེགས་ཚོགས་ཇྲི་སྙེད་པའྲི། །རེན་འབེལ་ལེགས་པར་འགྲིག་པའྲི་ར་

བ་ནྲི། །ལམ་སྩོན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་འབད་པ་ཡྲིས། །བསམ་དང་སྦྩོར་བས་ཚུལ་

བཞྲིན་བསེན་པ་རུ། །མཐྩོང་ནས་སྩོག་གྲི་ཕྲིར་ཡང་མྲི་གཏྩོང་བར། །བཀའ་བཞྲིན་
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བསྒྲུབ་པའྲི་མཆྩོད་པས་མཉེས་པར་བྱེད། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་

བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །དལ་བའྲི་རེན་འདྲི་ཡྲིད་

བཞྲིན་ནྩོར་ལས་ལྷག །འདྲི་འད་རེད་པ་ད་རེས་ཙམ་ཞྲིག་ཡྲིན། །རེད་དཀའ་འཇྲིག་ས་

ནམ་མཁའྲི་གྩོག་དང་འད། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ནས་འཇྲིག་རེན་བྱ་བ་ཀུན། །སྦུན་པ་

འཕར་བ་བཞྲིན་དུ་རྩོགས་གྱུར་ནས། །ཉྲིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སྙྲིང་པྩོ་ལེན་པ་

དགྩོས། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་

བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །ཤྲི་ནས་ངན་འགྩོར་མྲི་སྐྱེའྲི་གདེངས་མེད་ཅྲིང༌། །དེ་ཡྲི་

འཇྲིགས་སྐྱྩོབ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་དུ་ངེས། །དེ་ཕྲིར་སྐྱབས་འགྩོ་ཤྲིན་ཏུ་བརན་པ་

དང༌། །དེ་ཡྲི་བསབ་བྱ་ཉམས་པ་མེད་པར་བྱ། །དེ་ཡང་དཀར་ནག་ལས་འབས་

ལེགས་བསམས་ནས། །བང་དྩོར་ཚུལ་བཞྲིན་བསྒྲུབ་ལ་རག་ལས་སྩོ། །རྣལ་འབྱྩོར་

ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་

ལྩོ། །ལམ་མཆྩོག་བསྒྲུབ་ལ་མཚན་ཉྲིད་ཚང་བའྲི་རེན། །མ་རེད་བར་དུ་ས་ཆྩོད་མྲི་

འྩོང་བས། །དེ་ཡྲི་མ་ཚང་མེད་པའྲི་རྒྱུ་ལ་བསབ། །སྩོ་གསུམ་སྲིག་ལྟུང་དྲི་མས་

སགས་པ་འདྲི། །ལྷག་པར་ལས་སྒྲིབ་སྦྩོང་བ་གནད་ཆེ་བས། །རྒྱུན་དུ་སྩོབས་བཞྲི་

ཚང་བར་བསེན་པ་གཅེས། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་

འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །སྡུག་བདེན་ཉེས་དམྲིགས་བསམ་ལ་མ་

འབད་ན། །ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་ཇྲི་བཞྲིན་མྲི་སྐྱེ་ཞྲིང༌། །ཀུན་འབྱུང་འཁྩོར་བའྲི་འཇུག་

རྲིམ་མ་བསམས་ན། །འཁྩོར་བའྲི་ར་བ་གཅྩོད་ཚུལ་མྲི་ཤེས་པས། །སྲིད་ལས་ངེས་

འབྱུང་སྐྱྩོ་ཤས་བརན་པ་དང༌། །འཁྩོར་བ་གང་གྲིས་བཅྲིངས་པ་ཤེས་པ་གཅེས། །རྣལ་
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འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་

འཚལ་ལྩོ། །སེམས་བསྐྱེད་ཐེག་མཆྩོག་ལམ་གྲི་གཞུང་ཤྲིང་སེ། །རླབས་ཆེན་སྤྩོད་

པ་རྣམས་ཀྲི་གཞྲི་དང་རེན། །ཚོགས་གཉྲིས་ཀུན་ལ་གསེར་འགྱུར་རྲི་ལྟ་བུ། །རབ་

འབྱམས་དགེ་ཚོགས་སྡུད་པའྲི་བསྩོད་ནམས་གཏེར། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་རྒྱལ་སས་

དཔའ་བྩོ་རྣམས། །རྲིན་ཆེན་སེམས་མཆྩོག་ཐུགས་དམ་མཐྲིལ་དུ་འཛིན། །རྣལ་

འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་

འཚལ་ལྩོ། །སྦྲིན་པ་འགྩོ་བའྲི་རེ་སྐྩོང་ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར། །སེར་སྣའྲི་མདུད་པ་གཅྩོད་

པའྲི་མཚོན་ཆ་མཆྩོག །མ་ཞུམ་སྙྲིང་སྩོབས་བསྐྱེད་པའྲི་རྒྱལ་སས་སྤྩོད། །སྙན་པའྲི་

གགས་པ་ཕྩོགས་བཅུར་སྒྩོག་པའྲི་གཞྲི། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་

དགེ །ཡྩོངས་སུ་གཏྩོང་བའྲི་ལམ་བཟང་མཁས་པས་བསེན། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་

ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །ཚུལ་

ཁྲིམས་ཉེས་སྤྩོད་དྲི་མ་འཁྲུད་པའྲི་ཆུ། །ཉྩོན་མྩོངས་ཚ་གདུང་སེལ་བའྲི་ཟླ་བའྲི་

འྩོད། །སྐྱེ་དགུའྲི་དབུས་ན་ལྷུན་པྩོ་ལྟ་བུར་བརྲིད། །སྩོབས་ཀྲིས་བསྲིགས་པ་མེད་པར་

འགྩོ་ཀུན་འདུད། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཡང་དག་བངས་པའྲི་ཁྲིམས། །དམ་པ་རྣམས་

ཀྲིས་མྲིག་བཞྲིན་བསྲུང་བར་མཛད། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་

བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །བཟྩོད་པ་སྩོབས་ལྡན་

རྣམས་ལ་རྒྱན་གྲི་མཆྩོག །ཉྩོན་མྩོངས་གདུང་བའྲི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན་གྲི་ཕུལ། །ཞེ་སང་

ལག་འགྩོའྲི་དག་ལ་ནམ་མཁའ་ལྡྲིང༌། །ཚིག་རྩུབ་མཚོན་ལ་ས་བའྲི་གྩོ་ཆ་ཡྲིན། །དེ་

ལྟར་ཤེས་ནས་བཟྩོད་མཆྩོག་གྩོ་ཆ་ལ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་གྲིས་གྩོམས་པར་
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མཛད། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་

བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །མྲི་ལྡྩོག་བརན་པའྲི་བརྩོན་འགྲུས་གྩོ་བགྩོས་ན། །ལུང་

རྩོགས་ཡྩོན་ཏན་ཡར་ངྩོའྲི་ཟླ་བཞྲིན་འཕེལ། །སྤྩོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དྩོན་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར། །གང་བརམས་ལས་ཀྲི་མཐའ་རྣམས་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་

ལེ་ལྩོ་ཀུན་སེལ་བའྲི། །རླབས་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྲིས་

བརམས། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་

བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །བསམ་གཏན་སེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་རྒྱལ་པྩོ་སེ། །བཞག་

ན་གཡྩོ་མེད་རྲི་ཡྲི་དབང་པྩོ་བཞྲིན། །བཏང་ན་དགེ་བའྲི་དམྲིགས་པ་ཀུན་ལ་

འཇུག །ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའྲི་བདེ་ཆེན་འདེན། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་རྣལ་

འབྱྩོར་དབང་པྩོ་རྣམས། །རྣམ་གཡེང་དག་འཇྩོམས་ཏྲིང་འཛིན་རྒྱུན་དུ་བསེན། །རྣལ་

འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་

འཚལ་ལྩོ། །ཤེས་རབ་ཟབ་མྩོའྲི་དེ་ཉྲིད་ལྟ་བའྲི་མྲིག །སྲིད་པའྲི་ར་བ་དྲུངས་ནས་

འབྱྲིན་པའྲི་ལམ། །གསུང་རབ་ཀུན་ལས་བསྔགས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་གཏེར། །གཏྲི་མུག་

མུན་སེལ་སྒྩོན་མེའྲི་མཆྩོག་ཏུ་གགས། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཐར་འདྩོད་མཁས་པ་

ཡྲིས། །ལམ་འདྲི་འབད་པ་དུ་མས་བསྐྱེད་པར་མཛད། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་

ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །རེ་གཅྲིག་

བསམ་གཏན་ཙམ་ལ་འཁྩོར་བ་ཡྲི། །ར་བ་གཅྩོད་པའྲི་ནུས་པ་མ་མཐྩོང་ཞྲིང༌། །ཞྲི་

གནས་ལམ་དང་བལ་བའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས། །ཇྲི་ཙམ་དཔད་ཀང་ཉྩོན་མྩོངས་མྲི་ལྡྩོག་

པས། །ཡྲིན་ལུགས་ཕུ་ཐག་ཆྩོད་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ། །གཡྩོ་མེད་ཞྲི་གནས་ར་ལ་བསྐྱྩོན་
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ནས་ནྲི། །མཐའ་བལ་དབུ་མའྲི་རྲིགས་པའྲི་མཚོན་རྣྩོན་གྲིས། །མཐར་འཛིན་དམྲིགས་

གཏད་ཐམས་ཅད་འཇྲིག་བྱེད་པའྲི། །ཚུལ་བཞྲིན་དཔྩོད་པའྲི་ཡངས་པའྲི་ཤེས་རབ་

ཀྲིས། །དེ་ཉྲིད་རྩོགས་པའྲི་བྩོ་གྩོས་རྒྱས་པར་མཛད། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་

ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །རེ་གཅྲིག་

གྩོམས་པས་ཏྲིང་འཛིན་འགྲུབ་པ་ནྲི། །སྩོས་པར་ཅྲི་འཚལ་ཚུལ་བཞྲིན་དཔྩོད་པ་

ཡྲི། །སྩོ་སྩོར་རྩོག་པ་ཡྲིས་ཀང་ཡྲིན་ལུགས་ལ། །གཡྩོ་མེད་ཤྲིན་ཏུ་བརན་པར་

གནས་པ་ཡྲི། །ཏྲིང་འཛིན་བསྐྱེད་པར་མཐྩོང་ནས་ཞྲི་ལྷག་གཉྲིས། །ཟུང་འབེལ་སྒྲུབ་

ལ་བརྩོན་རྣམས་ཡ་མཚན་ནྩོ། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ ་ལྟར་

བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་

ལྟ་བུའྲི་སྩོང་ཉྲིད་དང༌། །རེས་ཐྩོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་སྩོང་པ་གཉྲིས། །བསྩོམས་ནས་ཐབས་

ཤེས་ཟུང་དུ་འབེལ་བ་ཡྲིས། །རྒྱལ་སས་སྤྩོད་པའྲི་ཕ་རྩོལ་འགྩོ་བ་བསྔགས། །དེ་

ལྟར་རྩོགས་ནས་ཕྩོགས་རེའྲི་ལམ་གྲིས་ནྲི། །ཚིམ་པ་མེད་པ་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྲི་

ལུགས། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་

བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་ལྩོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི། །ལམ་མཆྩོག་

གཉྲིས་ཀར་དགྩོས་པའྲི་ཐུན་མྩོང་ལམ། །ཇྲི་བཞྲིན་བསྐྱེད་ནས་མཁས་པའྲི་དེད་

དཔྩོན་གྲི། །མགྩོན་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེར། །ཞུགས་ནས་ཡྩོངས་རྩོགས་

མན་ངག་བརེན་པ་དེས། །དལ་འབྱྩོར་ཐྩོབ་པ་དྩོན་དང་ལྡན་པར་བྱས། །རྣལ་འབྱྩོར་

ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བགྲིས། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་བསྐྱང་འཚལ་

ལྩོ། །རང་གྲི་ཡྲིད་ལ་གྩོམས་པར་བྱ་ཕྲིར་དང༌། །སྐལ་བཟང་གཞན་ལའང་ཕན་པར་
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བྱ་བའྲི་ཕྲིར། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པའྲི་ལམ། །གྩོ་སའྲི་ངག་གྲིས་

བཤད་པའྲི་དགེ་བ་དེས། །འགྩོ་བ་ཀུན་ཀང་རྣམ་དག་ལམ་བཟང་དང༌། །འབལ་མེད་

གྱུར་ཅྲིག་ཅེས་ནྲི་སྩོན་ལམ་འདེབས། །རྣལ་འབྱྩོར་ངས་ཀང་སྩོན་ལམ་དེ་ལྟར་

བཏབ། །ཐར་འདྩོད་ཁེད་ཀང་དེ་བཞྲིན་འདེབས་འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་

ཉམས་ལེན་གྲི་རྣམ་གཞག་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བརེད་བྱང་དུ་བྱས་པ་འདྲི་ནྲི། མང་དུ་ཐྩོས་པའྲི་དགེ་སྩོང་སྩོང་བ་པ་བྩོ་

བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས། འབྩོག་རྲི་བྩོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གྲིང་དུ་སྦར་བའྩོ། །

༄༅། །ལམ་གྲི་གཙོ་བྩོ་རྣམ་པ་གསུམ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །རེ་བཙུན་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་

ཀུན་གྲི་སྙྲིང་པྩོའྲི་དྩོན། །རྒྱལ་སས་དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསྔགས་པའྲི་ལམ། །སྐལ་

ལྡན་ཐར་འདྩོད་རྣམས་ཀྲི་འཇུག་ངྩོགས་དེ། །ཇྲི་ལྟར་ནུས་བཞྲིན་བདག་གྲིས་བཤད་

པར་བྱ། །གང་དག་སྲིད་པའྲི་བདེ་ལ་མ་ཆགས་ཤྲིང༌། །དལ་འབྱྩོར་དྩོན་ཡྩོད་བྱ་ཕྲིར་

བརྩོན་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་ལ་ཡྲིད་རྩོན་པའྲི། །སྐལ་ལྡན་དེ་དག་དང་

བའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ཉྩོན། །རྣམ་དག་ངེས་འབྱུང་མེད་པར་སྲིད་མཚོ་ཡྲི། །བདེ་འབས་དྩོན་

གཉེར་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་མེད་ལ། །སྲིད་ལ་བརམ་པ་ཡྲིས་ཀང་ལུས་ཅན་རྣམས། །ཀུན་

ནས་འཆྲིང་ཕྲིར་ཐྩོག་མར་ངེས་འབྱུང་བཙལ། །དལ་འབྱྩོར་རེད་དཀའ་ཚེ་ལ་ལྩོང་

མེད་པ། །ཡྲིད་ལ་གྩོམས་པས་ཚེ་འདྲིའྲི་སྣང་ཤས་ལྡྩོག །ལས་འབས་མྲི་བསླུ་འཁྩོར་

བའྲི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས། །ཡང་ཡང་བསམས་ན་ཕྲི་མའྲི་སྣང་ཤས་ལྡྩོག །དེ་ལྟར་

གྩོམས་པས་འཁྩོར་བའྲི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །ཡྲིད་སྩོན་སྐད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་མྲི་སྐྱེ་
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ཞྲིང༌། །ཉྲིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་བྩོ། །བྱུང་ན་དེ་ཚེ་ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་པ་

ལགས། །ངེས་འབྱུང་དེ་ཡང་རྣམ་དག་སེམས་བསྐྱེད་ཀྲིས། །ཟྲིན་པ་མེད་ན་བ་མེད་

བྱང་ཆུབ་ཀྲི། །ཕུན་ཚོགས་བདེ་བའྲི་རྒྱུ་རུ་མྲི་འགྱུར་བས། །བྩོ་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་བསྐྱེད། །ཤུགས་དག་ཆུ་བྩོ་བཞྲི་ཡྲི་རྒྱུན་གྲིས་ཁེར། །བཟླྩོག་

དཀའ་ལས་ཀྲི་འཆྲིང་བ་དམ་པྩོས་བསམས། །བདག་འཛིན་ལགས་ཀྲི་ད་བའྲི་སྦུབས་

སུ་ཚུད། །མ་རྲིག་མུན་པའྲི་སག་ཆེན་ཀུན་ནས་འཐྲིབས། །མུ་མེད་སྲིད་པར་སྐྱེ་ཞྲིང་

སྐྱེ་བ་རུ། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྲིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མནར། །གནས་སྐབས་འདྲི་

འདར་གྱུར་པའྲི་མ་རྣམས་ཀྲི། །ངང་ཚུལ་བསམས་ནས་སེམས་མཆྩོག་བསྐྱེད་པར་

མཛོད། །གནས་ལུགས་རྩོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་མྲི་ལྡན་ན། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ལ་གྩོམས་བྱས་ཀང༌། །སྲིད་པའྲི་ར་བ་བཅད་པར་མྲི་ནུས་པས། །དེ་ཕྲིར་

རེན་འབེལ་རྩོགས་པའྲི་ཐབས་ལ་འབད། །གང་ཞྲིག་འཁྩོར་འདས་ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཀྲི། །རྒྱུ་འབས་ནམ་ཡང་བསླུ་བ་མེད་མཐྩོང་ཞྲིང༌། །དམྲིགས་པའྲི་གཏད་སྩོ་གང་

ཡྲིན་ཀུན་ཞྲིག་པ། །དེ་ནྲི་སངས་རྒྱས་དགེས་པའྲི་ལམ་ལ་ཞུགས། །སྣང་བ་རེན་

འབེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་དང༌། །སྩོང་པ་ཁས་ལེན་བལ་བའྲི་གྩོ་བ་གཉྲིས། །ཇྲི་སྲིད་སྩོ་

སྩོར་སྣང་བ་དེ་སྲིད་དུ། །ད་དུང་ཐུབ་པའྲི་དགྩོངས་པ་རྩོགས་པ་མེད། །ནམ་ཞྲིག་

རེས་འཇྩོག་མེད་པར་ཅྲིག་ཅར་དུ། །རེན་འབེལ་མྲི་བསླུར་མཐྩོང་བ་ཙམ་ཉྲིད་

ནས། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གྲི་འཛིན་སངས་ཀུན་འཇྲིག་ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའྲི་དཔད་པ་

རྩོགས་པ་ལགས། །གཞན་ཡང་སྣང་བས་ཡྩོད་མཐའ་སེལ་བ་དང༌། །སྩོང་པས་མེད་

མཐའ་སེལ་ཞྲིང་སྩོང་པ་ཉྲིད། །རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འཆར་བའྲི་ཚུལ་ཤེས་ན། །མཐར་
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འཛིན་ལྟ་བས་འཕྩོག་པར་མྲི་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ལམ་གྲི་གཙོ་བྩོ་རྣམ་གསུམ་

གྲི། །གནད་རྣམས་རང་གྲིས་ཇྲི་བཞྲིན་རྩོགས་པའྲི་ཚེ། །དབེན་པ་བསེན་ཏེ་བརྩོན་

འགྲུས་སྩོབས་བསྐྱེད་ནས། །གཏན་གྲི་མདུན་མ་མྱུར་དུ་སྒྲུབས་ཤྲིག་བུ། །ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་

མང་དུ་ཐྩོས་པའྲི་དགེ་སྩོང་བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་ཚྭ་ཁྩོ་དབྩོན་པྩོ་ངག་དབང་གགས་པ་ལ་གདམས་པའྩོ། ། 

༄༅། །རེན་འབེལ་བསྩོད་པ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། ། ན་མྩོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷྩོ་ཥཱ་ཡ། །གང་ཞྲིག་གཟྲིགས་ཤྲིང་གསུངས་པ་

ཡྲིས། །མཁེན་དང་སྩོན་པ་བ་ན་མེད། །རྒྱལ་བ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་། །གཟྲིགས་

ཤྲིང་འདྩོམས་པ་དེ་ལ་འདུད། །འཇྲིག་རེན་རྒུད་པ་ཇྲི་སྙེད་པ། །དེ་ཡྲི་ར་བ་མ་རྲིག་

སེ། །གང་ཞྲིག་མཐྩོང་བས་དེ་ལྡྩོག་པ། །རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བར་གསུངས། །དེ་

ཚེ་བྩོ་དང་ལྡན་པ་ཡྲིས། །རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའྲི་ལམ། །ཁྩོད་ཀྲི་བསན་པའྲི་

གནད་ཉྲིད་དུ། །ཇྲི་ལྟར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་མྲི་འགྱུར། །དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགྩོན་ཁྩོད་

ལ། །བསྩོད་པའྲི་སྩོར་ནྲི་སུ་ཞྲིག་གྲིས། །བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གསུངས་པ་ལས། །ངྩོ་

མཚར་གྱུར་པ་ཅྲི་ཞྲིག་རེད། །གང་གང་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་པ། །དེ་དེ་རང་བཞྲིན་གྲིས་

སྩོང་ཞེས། །གསུངས་པ་འདྲི་ལས་ཡ་མཚན་པའྲི། །ལེགས་འདྩོམས་ཚུལ་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་

ཡྩོད། །གང་དུ་བཟུང་བས་བྱྲིས་པ་རྣམས། །མཐར་འཛིན་འཆྲིང་བ་བརན་བྱེད་པ། །དེ་

ཉྲིད་མཁས་ལ་སྤྩོས་པ་ཡྲི། ། ད་བ་མ་ལུས་གཅྩོད་པའྲི་སྩོ། །བསན་འདྲི་གཞན་དུ་མ་

མཐྩོང་བས། །སྩོན་པ་ཞེས་བྱ་ཁྩོད་ཉྲིད་དེ། །ཝ་སྐྱེས་ལ་ནྲི་སེང་གེ་བཞྲིན། །མུ་སེགས་

ཅན་ལའང་གཅམ་བུའྲི་ཚིག །ཨེ་མའྩོ་སྩོན་པ་ཨེ་མའྩོ་སྐྱབས། །ཨེ་མའྩོ་སྨྲ་མཆྩོག་ཨེ་
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མའྩོ་མགྩོན། །རེན་ཅྲིང་འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུངས་པའྲི། །སྩོན་པ་དེ་ལ་བདག་

ཕག་འཚལ། །ཕན་མཛད་ཁྩོད་ཀྲིས་འགྩོ་བ་ལ། །སན་པའྲི་སད་དུ་བཀའ་བསྩལ་

པ། །བསན་པའྲི་སྙྲིང་བྩོ་སྩོང་བ་ཉྲིད། །ངེས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཟླ་མེད་པ། །རེན་ཅྲིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ། །འགལ་བ་དང་ནྲི་མ་གྲུབ་པར། །མཐྩོང་བ་འདྲི་ཡྲིས་

ཁྩོད་ཀྲི་ལུགས། །ཇྲི་ལྟར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །ཁྩོད་ནྲི་ནམ་ཞྲིག་སྩོང་བ་ཉྲིད། །རེན་

འབྱུང་དྩོན་དུ་མཐྩོང་བ་ན། །རང་བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་སྩོང་བ་དང་། །བྱ་བྱེད་འཐད་པའང་མྲི་

འགལ་ཞྲིང་། །དེ་ལས་ལྡྩོག་པར་མཐྩོང་བ་ན། །སྩོང་ལ་བྱ་བ་མྲི་རུང་ཞྲིང་། །བྱ་དང་

བཅས་ལ་སྩོང་མེད་པས། །ཉམ་ངའྲི་གཡང་དུ་ལྟུང་བར་བཞེད། །དེ་ཕྲིར་ཁྩོད་ཀྲི་

བསན་པ་ལ། །རེན་འབྱུང་མཐྩོང་བ་ལེགས་པར་བསྔགས། །དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་

དང་། །རང་བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་ཡྩོད་པས་མྲིན། །ལྟྩོས་མེད་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏྩོག་

བཞྲིན། །དེས་ན་མ་བརེན་ཡྩོད་མ་ཡྲིན། །ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་ན་དེ་འགྲུབ་པ། །རྒྱུ་དང་རྐྱེན་

ལ་ལྟྩོས་པ་འགལ། །དེ་ཕྲིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལས། །མ་གཏྩོགས་ཆྩོས་འགའ་

ཡྩོད་མྲིན་པས། །རང་བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་སྩོང་བ་ལས། །མ་གཏྩོགས་ཆྩོས་འགའ་མེད་

པར་གསུངས། །རང་བཞྲིན་ལྡྩོག་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། །ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་འགའ་

ཡྩོད་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་མྲི་རུང་ཞྲིང་། །སྤྩོས་ཀུན་ལྡྩོག་པ་མེད་པར་གསུངས། །དེ་

ཕྲིར་རང་བཞྲིན་རྣམ་བལ་ཞེས། །སེང་གེའྲི་སྒ་ཡྲིས་ཡང་ཡང་དུ། །མཁས་པའྲི་

ཚོགས་སུ་ལེགས་གསུངས་པ། །འདྲི་ལ་སུ་ཡྲིས་འགྩོང་བར་ནུས། །རང་བཞྲིན་

འགའ་ཡང་མེད་པ་དང་། །འདྲི་ལ་བརེན་ནས་འདྲི་འབྱུང་བའྲི། །རྣམ་གཞག་ཐམས་

ཅད་འཐད་པ་གཉྲིས། །མྲི་འགལ་འདུ་བ་སྩོས་ཅྲི་དགྩོས། །བརེན་ནས་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུ་
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མཚན་གྲིས། །མཐར་ལྟ་བ་ལ་མྲི་བརེན་ཞེས། །ལེགས་གསུངས་འདྲི་ནྲི་མགྩོན་ཁྩོད་

ཀྲི། །སྨྲ་བ་བ་ན་མེད་པའྲི་རྒྱུ། །འདྲི་ཀུན་ངྩོ་བྩོས་སྩོང་བ་དང་། །འདྲི་ལས་འདྲི་འབས་

འབྱུང་བ་ཡྲི། །ངེས་པ་གཉྲིས་པྩོ་ཕན་ཚུན་དུ། །གེགས་མེད་པར་ནྲི་གྩོགས་བྱེད་

པ། །འདྲི་ལས་ངྩོ་མཚར་གྱུར་པ་དང་། །འདྲི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང་། །ཚུལ་འདྲིས་

ཁྩོད་ལ་བསྩོད་ན་ནྲི།  །བསྩོད་པར་འགྱུར་གྲི་གཞན་དུ་མྲིན། །རྨྩོངས་པས་བན་དུ་

བཟུང་བ་ཡྲིས། །གང་ཞྲིག་ཁྩོད་དང་ཞེ་འགས་པ། །དེ་ཡྲིས་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་

སྒ། །མྲི་བཟྩོད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅྲི་ཡྩོད། །ཁྩོད་ཀྲི་གསུང་གྲི་གཅེས་པའྲི་མཛོད། །བརེན་

ནས་འབྱུང་བ་ཁས་བངས་ནས། །སྩོང་ཉྲིད་ང་རྩོ་མྲི་བཟྩོད་པ། །འདྲི་ལ་ཁྩོ་བྩོ་ངྩོ་མཚར་

གྱུར། །རང་བཞྲིན་མེད་ལ་བཀྲྲི་བའྲི་སྩོ། །བ་མེད་རེན་ཅྲིང་འབེལ་འབྱུང་གྲི །མྲིང་ཉྲིད་

ཀྲིས་ནྲི་རང་བཞྲིན་དུ། །འཛིན་ན་ད་ཀྩོ་སྐྱེ་བྩོ་འདྲི། །འཕགས་མཆྩོག་རྣམས་ཀྲིས་

ལེགས་བགྩོད་པའྲི། །འཇུག་ངྩོགས་ཟླ་དང་བལ་གྱུར་པ། །ཁྩོད་དགེས་གྱུར་པའྲི་

ལམ་བཟང་དེར། །ཐབས་གང་གྲིས་ནྲི་བཀྲྲི་བར་བྱ། །རང་བཞྲིན་བཅྩོས་མྲིན་ལྟྩོས་

མེད་དང་། །རེན་འབེལ་ལྟྩོས་དང་བཅྩོས་མ་གཉྲིས། །ཇྲི་ལྟ་བུར་ན་གཞྲི་གཅྲིག་

ལ། །མྲི་འགལ་འདུ་བ་ཉྲིད་དུ་འགྱུར། །དེ་ཕྲིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་དང་། །རང་བཞྲིན་

གྲིས་ནྲི་གདྩོད་མ་ནས། །རྣམ་པར་དབེན་ཡང་དེར་སྣང་བས། །འདྲི་ཀུན་སྒྱུ་མ་བཞྲིན་

དུ་གསུངས། །ཁྩོད་ཀྲི་ཇྲི་ལྟར་བསན་པ་ལ། །རྒྩོལ་བ་འགས་ཀང་ཆྩོས་མཐུན་

དུ། །གགས་མྲི་རེད་པར་གསུངས་བ་ཡང་། །འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་ནྲི་ལེགས་པར་

འཁུམས། །ཅྲི་སད་ཅེས་ན་འདྲི་བཤད་པས། །མཐྩོང་དང་མ་མཐྩོང་དངྩོས་པྩོ་ལ། །སྒྩོ་

འདྩོགས་པ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀྲི། །གྩོ་སྐབས་རྲིང་དུ་མཛད་ཕྲིར་རྩོ། །ཁྩོད་ཀྲི་སྨྲ་བ་
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ཟླ་མེད་པར། །མཐྩོང་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གྲི །ལམ་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུང་གཞན་

ཡང་། །ཚད་མར་གྱུར་པར་ངེས་བ་སྐྱེ། །དྩོན་བཞྲིན་གཟྲིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་

པ། །ཁྩོད་ཀྲི་རེས་སུ་སྩོབ་པ་ལ། །རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རྲིང་དུ་གྱུར། །ཉེས་ཀུན་ར་བ་

ལྡྩོག་ཕྲིར་རྩོ། །ཁྩོད་ཀྲི་བསན་ལས་ཕྲིར་ཕྩོགས་པས། །ཡུན་རྲིང་ངལ་བ་བསན་བྱས་

ཀང་། །ཕྲི་ཕྲིར་སྐྱྩོན་རྣམས་བྩོས་པ་བཞྲིན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་ཕྲིར་རྩོ། །ཨེ་མའྩོ་

མཁས་པས་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི། །ཁད་པར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་རང་གྲི་ཁྩོང་ནས་

ནྲི། །ཁྩོད་ལ་ཅྲི་ཕྲིར་གུས་མྲི་འགྱུར། །ཁྩོད་གསུང་དུ་མ་ཅྲི་ཞྲིག་སྩོས། །ཆ་ཤས་རེ་

ཡྲི་དྩོན་ཙམ་ལའང་། །འྩོལ་སྤྲི་ཙམ་གྲི་ངེས་རེད་པ། །དེ་ལའང་མཆྩོག་གྲི་བདེ་བ་

སེར། །ཀྲི་ཧུད་བདག་བྩོ་རྨྩོངས་པས་བཅྩོམ། །འདྲི་འདའྲི་ཡྩོན་ཏན་ཕུང་བྩོ་ལ། །རྲིང་

ནས་སྐྱབས་སུ་སྩོང་གྱུར་ཀང་། །ཡྩོན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏྩོ། །འྩོན་ཀང་འཆྲི་

བདག་ཁར་ཕྩོགས་པའྲི། །སྩོག་གྲི་རྒྱུན་ནྲི་མ་ནུབ་པར། །ཁྩོད་ལ་ཅུང་ཟད་ཡྲིད་ཆེས་

པ། །འདྲི་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་སྙམ་བགྲིད། །སྩོན་པའྲི་ནང་ན་རེན་འབེལ་སྩོན་པ་

དང་། །ཤེས་རབ་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་གཉྲིས། །འཇྲིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བའྲི་

དབང་བྩོ་བཞྲིན། །ཕུལ་བྱུང་ལེགས་པར་ཁྩོད་མཁེན་གཞན་གྲིས་མྲིན། །ཁྩོད་ཀྲིས་

ཇྲི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་བ། །རེན་འབེལ་ཉྲིད་ལས་བརམས་ཏེ་འཇུག །དེ་ཡང་མྱ་ངན་

འདའ་ཕྲིར་ཏེ། །ཞྲི་འགྱུར་མྲིན་མཛད་ཁྩོད་ལ་མེད། །ཀེ་མའྩོ་ཁྩོད་ཀྲི་བསན་པ་

ནྲི། །གང་གྲི་རྣ་བའྲི་ལམ་སྩོང་བ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞྲི་འགྱུར་ཕྲིར། །ཁྩོད་བསན་

འཛིན་པར་སུ་མྲི་གུས། །ཕས་རྒྩོལ་མཐའ་དག་འཇྩོམས་པ་དང་། །ལྟག་འྩོག་འགལ་

འདུས་སྩོང་བ་དང་། །སྐྱེ་རྒུའྲི་དྩོན་གཉྲིས་སེར་བྱེད་པ། །ལུགས་འདྲིར་ཁྩོ་བྩོ་སྤྩོ་བ་
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འཕེལ། །འདྲི་ཡྲི་ཕྲིར་དུ་ཁྩོད་ཀྲིས་ནྲི། །ལ་ལར་སྐུ་དང་གཞན་དུ་སྩོག །སྡུག་པའྲི་

གཉེན་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་ཚོགས། །གངས་མེད་བསྐལ་བར་ཡང་ཡང་བཏང་། །གང་གྲི་

ཡྩོན་ཏན་མཐྩོང་བ་ཡྲིས། །ལགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་དངས་

ཆྩོས་དེ་ནྲི། །ཁྩོད་ལས་མ་ཐྩོས་སྐལ་བ་ཞན། །དེ་ཡྲི་མྱ་ངན་ཤུགས་ཀྲིས་ནྲི། །སྡུག་

པའྲི་བུ་ལ་མ་ཡྲི་ཡྲིད། །རེས་སུ་སྩོང་བ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །བདག་གྲི་ཡྲིད་ནྲི་གཏྩོང་མྲི་

བྱེད། །འདྲི་ལའང་ཁྩོད་གསུང་བསམས་པ་ན། །མཚན་དཔེའྲི་དཔལ་གྲིས་རབ་ཏུ་

འབར། །འྩོད་ཀྲི་ད་བས་ཡྩོངས་བསྐྩོར་པའྲི། །སྩོན་པ་དེ་ཡྲི་ཚངས་དབྱངས་

ཀྲིས། །འདྲི་ནྲི་འདྲི་ལྟར་གསུངས་སྙམ་དུ། །ཡྲིད་ལ་ཐུབ་པའྲི་གཟུགས་བརན་

ནྲི། །ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡྲིས། །གདུང་ལ་ཟླ་ཟེར་བཞྲིན་དུ་སན། །དེ་ལྟར་རྨད་དུ་

བྱུང་བ་ཡྲི། །ལུགས་བཟང་དེ་ཡང་མྲི་མཁས་པའྲི། །སྐྱེས་བྩོས་བལ་བ་ཛ་བཞྲིན་

དུ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བྱས། །ཚུལ་འདྲི་མཐྩོང་ནས་བདག་གྲིས་ནྲི། །འབད་

པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡྲི། །རེས་སུ་འབངས་ནས་ཁྩོད་ཀྲི་ནྲི། །དགྩོངས་པ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་བཙལ། །དེ་ཚེ་རང་བཞན་སེ་བ་ཡྲི། །གཞུང་མང་དག་ལ་སྦངས་པ་ན། །ཕྲི་

ཕྲིར་ཐེ་ཚོམ་ད་བ་ཡྲིས། །བདག་གྲི་ཡྲིད་ནྲི་ཀུན་ཏུ་གདུངས། །ཁྩོད་ཀྲི་བ་མེད་ཐེག་

པའྲི་ཚུལ། །ཡྩོད་དང་མེད་པའྲི་མཐའ་སངས་ཏེ། །ཇྲི་བཞྲིན་འགེལ་བར་ལུང་བསན་

པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའྲི་ཚལ། །དྲི་མེད་མཁེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་

རྒྱས། །གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐྩོགས་མེད་རྒྱུ། །མཐར་འཛིན་སྙྲིང་གྲི་མུན་པ་

སེལ། །ལྩོག་སྨྲའྲི་རྒྱུ་སྐར་ཟྲིལ་གནྩོན་པ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ལེགས་བཤད་

ཀྲི། །འྩོད་དཀར་འཕེང་བས་གསལ་བྱས་པ། །བ་མའྲི་དྲིན་གྲིས་མཐྩོང་བའྲི་
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ཚེ། །བདག་གྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ངལ་གསྩོ་ཐྩོབ། །མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གྲི་ནྲི། །མཛད་

པ་མཆྩོག་ཡྲིན་དེ་ཡང་ནྲི། །དེ་ཉྲིད་ཡྲིན་ཕྲིར་མཁས་པ་ཡྲིས། །འདྲི་ལས་སངས་

རྒྱས་རེས་དན་བྱྩོས། །སྩོན་དེའྲི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་ལ་

སྦངས་པ་མྲི་དམན་ཞྲིང་། །རྣལ་འབྱྩོར་སྤྩོད་ལ་བརྩོན་པའྲི་དགེ་སྩོང་ཞྲིག  །དང་སྩོང་

ཆེན་པྩོ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་གུས། །སྩོན་པ་བ་ན་མེད་པའྲི་བསན་པ་དང་། །མཇལ་བ་འདྲི་

འད་བ་མའྲི་དྲིན་ཡྲིན་པས། །དགེ་བ་འདྲི་ཡང་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། །བཤེས་གཉེན་

དམ་པས་འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་རུ་བསྔྩོ། །ཕན་མཛད་དེ་ཡྲི་བསན་པའང་སྲིད་པའྲི་

མཐར། །ངན་རྩོག་རླུང་གྲིས་རྣམ་པར་མྲི་གཡྩོ་ཞྲིང་། །བསན་པའྲི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་

སྩོན་པ་ལ། །ཡྲིད་ཆེས་རེད་པས་རག་ཏུ་གང་བར་ཤྩོག  །བརེན་ནས་འབྱུང་བའྲི་དེ་

ཉྲིད་གསལ་མཛད་པ། །ཐུབ་པའྲི་ལུགས་བཟང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་དང་སྩོག་

ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །སྐད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་ལྷྩོད་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག  །འདེན་པ་

མཆྩོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀྲིས། །ནན་ཏན་སྙྲིང་བྩོར་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་པ་

འདྲི། །ཐབས་གང་ཞྲིག་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའྲི། །རྣམ་པར་དཔྩོད་པས་ཉྲིན་

མཚན་འདའ་བར་ཤྩོག  །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་དེར་བརྩོན་པ་ན། །ཚངས་དང་

དབང་བྩོ་འཇྲིག་རེན་སྐྱྩོང་བ་དང་། །ལེགས་ལྡན་ནག་པྩོ་ལ་སྩོགས་སྲུང་མས་

ཀང་། །གཡེལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་གྩོགས་བྱེད་ཤྩོག །

ཅེས་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འཇྲིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མ་འདྲིས་པའྲི་མཛའ་བཤེས་ཆེན་པྩོ་སྩོན་པ་

བ་ན་མེད་པ་ལ་ཟབ་མྩོ་རེན་ཅྲིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུང་བའྲི་སྩོ་ནས་བསྩོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་སྙྲིང་པྩོ་

ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མང་དུ་ཐྩོས་པའྲི་དགེ་སྩོང་བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་གངས་ཅན་ཁྩོད་ཀྲི་གངས་རྲིའྲི་དབང་པྩོ་



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ

  143  

འྩོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྲི་ལྷ་ཞྩོལ་དབེན་གནས་ལྷ་ལྡྲིངས་མྲིང་གཞན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གྲིང་ཞེས་བྱ་བར་སྦར་བའྲི་ཡྲི་གེ་པ་

ནྲི་ནམ་མཁའ་དཔལ་ལྩོ། །

༄༅། །དབུ་མའྲི་ལྟ་ཁྲིད་དན་པ་བཞྲི་ལྡན་གྲི་མགུར་དབྱངས་དངྩོས་

གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་འགྱུར་མེད་ཀྲི་གདན་སེང་ན། །སྐྱབས་ཀུན་

ངྩོ་བྩོ་དྲིན་ཅན་གྲི་བ་མ་བཞུགས། །སངས་རྩོགས་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཤྲིག་དེ་ན་

གདའ། །སྐྱྩོན་རྩོག་སངས་ནས་དག་སྣང་གྲིས་གསྩོལ་བ་ཐྩོབ། །རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་

དུ་མ་འཇྩོག་མྩོས་གུས་ཀྲི་ངང་དུ་ཞྩོག །དན་པ་བརེད་མེད་དུ་བྱས་ནས་མྩོས་གུས་ཀྲི་

ངང་དུ་ཟུངས། །འཁྩོར་བ་མཐའ་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྲི་བཙོན་ར་ན། །བདེ་བས་ཕྩོངས་

པའྲི་རྲིགས་དྲུག་གྲི་སེམས་ཅན་འཁམས། །དྲིན་གྲིས་བསྐྱངས་པའྲི་ཕ་མ་རྣམས་དེ་

ན་གདའ། །ཆགས་སང་སངས་ནས་གཅེས་འཛིན་དང་སྙྲིང་རེ་སྩོམས། །རང་སེམས་

རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇྩོག་སྙྲིང་རེ་ཡྲི་ངང་དུ་ཞྩོག །དན་པ་བརེད་མེད་དུ་བྱས་ནས་སྙྲིང་རེ་

ཡྲི་ངང་དུ་ཟུངས། །སྐྱྲིད་དུ་ཚོར་བ་བདེ་ཆེན་གྲི་གཞལ་ཡས་ན། །ཕུང་ཁམས་དག་པ་

རང་ལུས་ཀྲི་ལྷ་སྐུ་བཞུགས། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཡྲི་དམ་ཞྲིག་དེ་ན་གདའ། །ཕལ་

པར་མ་འཛིན་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་སྦྩོངས། །རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇྩོག་

ཟབ་གསལ་གྲི་ངང་དུ་ཞྩོག །དན་པ་བརེད་མེད་དུ་བྱས་ནས་ཟབ་གསལ་གྲི་ངང་དུ་

ཟུངས། །སྣང་ཞྲིང་སྲིད་པ་ཤེས་བྱ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་ན། །ཆྩོས་ཉྲིད་དྩོན་དམ་འྩོད་

གསལ་གྲི་ནམ་མཁས་ཁབ། །བརྩོད་བལ་དྩོན་གྲི་གནས་ལུགས་ཤྲིག་དེ་ན་

གདའ། །བྩོས་བྱས་སངས་ནས་སྩོང་སང་གྲི་ངྩོ་བྩོར་ལྟྩོས། །རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་
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འཇྩོག་ཆྩོས་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་དུ་ཞྩོག །དན་པ་བརེད་མེད་དུ་བྱས་ནས་ཆྩོས་ཉྲིད་ཀྲི་ངང་དུ་

ཟུངས། །སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ཚོགས་དྲུག་གྲི་བཞྲི་མདྩོ་ན། །གཞྲི་ར་བལ་བའྲི་གཉྲིས་

ཆྩོས་ཀྲི་ཟ་ཟྲི་མཐྩོངབསླུ་བྲིད་སྒྱུ་མའྲི་ལྟད་མྩོ་ཞྲིག་དེ་ན་གདའ། །བདེན་ནྩོ་མ་སྙམ་

སྩོང་ཉྲིད་ཀྲི་ངྩོ་བྩོར་ལྟྩོས། །རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇྩོག་སྣང་སྩོང་གྲི་ངང་དུ་

ཞྩོག །དན་པ་བརེད་མེད་དུ་བྱས་ནས་སྣང་སྩོང་གྲི་ངང་དུ་ཟུངས། །

དེ་ལྟར་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྲིས་ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོར་དངྩོས་སུ་གནང་བའྲི་

གདམས་ངག་ཁད་པར་ཅན་དན་པ་བཞྲི་ལྡན་གྲི་ལྟ་ཁྲིད་དང་སྦར་བའྲི་མགུར་དབྱངས་འདྲི་ཡང་རང་གཞན་ལ་ཡང་

དག་པའྲི་ལྟ་བའྲི་བག་ཆགས་འཇྩོག་པའྲི་ཆེད་དུ་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྩོང་བྩོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བསེབས་པའྩོ། །

༄༅། །མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་བསྩོད་པ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེས་ཤཱཀའྲི་རྲིགས་སུ་འཁྲུངས། །གཞན་

གྲིས་མྲི་ཐུབ་བདུད་ཀྲི་དཔུང་འཇྩོམས་པ། །གསེར་གྲི་ལྷུན་པྩོ་ལྟ་བུར་མཛེས་པའྲི་

སྐུ། །ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཁྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གང་གྲིས་དང་པྩོར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་

བསྐྱེད་ནས། །བསྩོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉྲིས་རྩོགས་མཛད་ཅྲིང༌། །དུས་

འདྲིར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྩོ་བ་ཡྲི། །མགྩོན་གྱུར་ཁྩོད་ལ་བདག་གྲིས་བསྩོད་པར་

བགྲི། །ལྷ་རྣམས་དྩོན་མཛད་འདུལ་བའྲི་དུས་མཁེན་ནས། །ལྷ་ལས་བབས་ནས་གང་

ཆེན་ལྟར་གཤེགས་ཏེ། །རྲིགས་ལ་གཟུགས་ནས་ལྷ་མྩོ་རྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི། །ལྷུམས་སུ་

ཞུགས་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཟླ་བ་བཅུ་རྩོགས་ཤཱཀའྲི་སས་པྩོ་དེ། །བཀྲ་

ཤྲིས་ལུམྲིའྲི་ཚལ་དུ་བལྟམས་པའྲི་ཚེ། །ཚངས་དང་རྒྱ་བྱྲིན་གྲིས་བསྩོད་མཚན་
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མཆྩོག་གྲིས། །བྱང་ཆུབ་རྲིགས་སུ་ངེས་མཛད་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གཞྩོན་ནུ་སྩོབས་

ལྡན་མྲི་ཡྲི་སེང་གེ་དེས། །ཨཾ་ག་མ་ག་དྷར་ནྲི་སྒྱུ་རལ་བསན། །སྐྱེས་བུ་དེགས་པ་ཅན་

རྣམས་ཚར་བཅད་ནས། །འགན་ཟླ་མེད་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འཇྲིག་རེན་

ཆྩོས་དང་མཐུན་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། །ཁ་ན་མ་ཐྩོ་སངས་ཕྲིར་བཙུན་མྩོ་ཡྲི། །འཁྩོར་

དང་ལྡན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་སྲིད་སྐྱྩོང་བར་མཛད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །འཁྩོར་བའྲི་བྱ་བ་སྙྲིང་པྩོ་མེད་གཟྲིགས་ནས། །ཁྲིམ་ནས་བྱུང་སེ་མཁའ་

ལ་གཤེགས་ནས་ཀང༌། །མཆྩོད་རེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ཉྲིད་ལ་ཉྲིད། །རབ་ཏུ་བྱུང་བར་

མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བརྩོན་པས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་དགྩོངས་ནས་ནྲི། །ནཻ་

རཉ་ནའྲི་འགམ་དུ་ལྩོ་དྲུག་ཏུ། །དཀའ་བ་སྤྩོད་མཛད་བརྩོན་འགྲུས་མཐར་ཕྲིན་

ཏེ། །བསམ་གཏན་མཆྩོག་བསྙེས་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཐྩོག་མ་མེད་ནས་འབད་

པ་དྩོན་ཡྩོད་ཕྲིར། །མ་ག་དྷ་ཡྲི་བྱང་ཆུབ་ཤྲིང་དྲུང་དུ། །སྐྱྲིལ་ཀྲུང་མྲི་གཡྩོ་མངྩོན་པར་

སངས་རྒྱས་ནས། །བྱང་ཆུབ་རྩོགས་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཐུགས་རེས་

འགྩོ་ལ་མྱུར་དུ་གཟྲིགས་ནས་ནྲི། །ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྲི་ལ་སྩོགས་གནས་མཆྩོག་ཏུ། །ཆྩོས་ཀྲི་

འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས། །ཐེག་པ་གསུམ་ལ་འགྩོད་མཛད་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །གཞན་གྲིས་རྒྩོལ་བ་ངན་པ་ཚར་བཅད་ནས། །མུ་སེགས་སྩོན་པ་དྲུག་

དང་ལྷས་བྱྲིན་སྩོགས། །འཁྩོར་མྩོ་འཇྲིག་གྲི་ཡུལ་དུ་བདུད་རྣམས་བཏུལ། །ཐུབ་པ་

གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །སྲིད་པ་གསུམ་ན་དཔེ་མེད་ཡྩོན་ཏན་

གྲིས། །རྒྱལ་བྩོའྲི་ཁབ་ཏུ་ཆྩོ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་བསན། །ལྷ་མྲི་འགྩོ་བ་ཀུན་གྲིས་རབ་

མཆྩོད་པ། །བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ལེ་ལྩོ་ཅན་རྣམས་མྱུར་དུ་
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བསྐུལ་བའྲི་ཕྲིར། །ར་མཆྩོག་དྲུང་གྲི་ས་གཞྲི་གཙང་མ་རུ། །འཆྲི་མེད་རྩོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་་

སྐུ་གཤེགས་ནས། །མྱ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་

འཇྲིག་པ་མེད་ཕྲིར་དང༌། །མ་འྩོང་སེམས་ཅན་བསྩོད་ནམས་ཐྩོབ་བྱའྲི་ཕྲིར། །དེ་ཉྲིད་

དུ་ནྲི་རང་བསེལ་མང་སྤྲུལ་ནས། །སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །གང་ཚེ་རང་གཉྲིས་གཙོ་བྩོ་ཁྩོད་བལྟམས་ཚེ། །ས་ཆེན་འདྲི་ལ་གྩོམ་པ་བདུན་

བྩོར་ནས། །ང་ནྲི་འཇྲིག་རེན་འདྲི་ན་མཆྩོག་ཅེས་གསུངས། །དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁྩོད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དང་པྩོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡྲི་ཡུལ་ནས་བྱྩོན། །རྒྱལ་པྩོའྲི་ཁབ་ཏུ་ཡུམ་

གྲི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས། །ལུམྲི་ནྲི་ཡྲི་ཚལ་དུ་ཐུབ་པ་བལྟམས། །བཅྩོམ་ལྡན་ལྷ་ཡྲི་ལྷ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་མ་མ་བརྒྱད་ཀྲིས་མཆྩོད། །ཤཱཀའྲི་དྲུང་དུ་

གཞྩོན་ནུའྲི་རྩོལ་རེད་མཛད། །སེར་སྐྱའྲི་གནས་སུ་ས་མཚོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས། །སྲིད་

གསུམ་མཚུངས་མེད་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གྩོང་ཁེར་སྩོ་བཞྲིར་སྐྱྩོ་བའྲི་ཚུལ་བསན་

ནས། །མཆྩོད་རེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་དབུ་སྐྲ་བསྲིལ། །ནཻ་རཉ་ནའྲི་འགམ་དུ་དཀའ་

ཐུབ་མཛད། །སྒྲིབ་གཉྲིས་སྐྱྩོན་དང་བལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྒྱལ་བྩོའྲི་ཁབ་ཏུ་གང་

ཆེན་སྨྩོན་པ་བཏུལ། །ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྤེའུས་སྦྲང་རྲི་ཕུལ། །མ་ག་དྷ་རུ་ཐུབ་པ་

མངྩོན་སངས་རྒྱས། །མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་འབར་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྲིར་

ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར། །ཛེ་ཏའྲི་ཚལ་དུ་ཆྩོ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་བསན། །རྩྭ་མཆྩོག་གྩོང་

དུ་དགྩོངས་པ་མྱ་ངན་འདས། །ཐུགས་ནྲི་ནམ་མཁའ་འད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འདྲི་

ལྟར་བསན་པའྲི་བདག་པྩོ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། །མཛད་པའྲི་ཚུལ་ལ་མདྩོ་

ཙམ་བསྩོད་པ་ཡྲི། །དགེ་བས་འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་སྤྩོད་པ་ཡང༌། །བདེ་གཤེགས་ཁྩོད་ཀྲི་
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མཛད་དང་མཚུངས་པར་ཤྩོག །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁེད་སྐུ་ཅྲི་འད་དང༌། །འཁྩོར་

དང་སྐུ་ཚེའྲི་ཚད་དང་ཞྲིང་ཁམས་དང༌། །ཁེད་ཀྲི་མཚན་མཆྩོག་བཟང་པྩོ་ཅྲི་འད་

བར། །དེ་འད་ཁྩོ་ནར་བདག་སྩོགས་འགྱུར་བར་ཤྩོག །ཁེད་ལ་བསྩོད་ཅྲིང་གསྩོལ་བ་

བཏབ་པའྲི་མཐུས། །བདག་སྩོགས་གང་དུ་གནས་པའྲི་ས་ཕྩོགས་དེར། །ནད་དང་

དབུལ་ཕྩོངས་འཐབས་རྩོད་ཞྲི་བ་དང༌། །ཆྩོས་དང་བཀྲ་ཤྲིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་

གསྩོལ། །སྩོན་པ་འཇྲིག་རེན་ཁམས་སུ་བྱྩོན་པ་དང༌། །བསན་པ་ཉྲི་འྩོད་བཞྲིན་དུ་

གསལ་བ་དང༌། །བསན་འཛིན་དཔྩོན་སྩོབ་དར་ཞྲིང་རྒྱས་པ་ཡྲིས། །བསན་པ་ཡུན་

རྲིང་གནས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །ཆྩོ་འཕྲུལ་གྲི་བསྩོད་པ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །དང་པྩོར་བྱང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །བསྐལ་པ་

གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་ཤྲིང༌། །བར་དུ་གཅྩོད་པའྲི་བདུད་བཞྲི་

འཇྩོམས་མཛད་པ། །བཅྩོམ་ལྡན་སེང་གེ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྩོད་པའྲི་དུས་མཛད་

ཐུབ་པའྲི་དབང་པྩོ་ཡྲིས། །རྒྱལ་པྩོའྲི་ཁབ་ནས་ཡངས་ཅན་ཀྩོ་ཤཱམ་བཱྲི། །ཝར་ཁྲིམ་

དང་ནྲི ་ཐེག་ཆེན་ཤྲྲི་དང༌། །མཉན་ཡྩོད་གནས་སུ་རྲིམ་པར་གཤེགས་ལ་

འདུད། །མཉན་ཡྩོད་གནས་སུ་སྩོན་པར་མུ་སེགས་ཀྲི། །སྩོན་པ་དྲུག་གྲིས་ཆྩོ་འཕྲུལ་

འགན་པའྲི་ཚེ། །སྐྱེ་བྩོ་དུ་མ་ཚོགས་པའྲི་མངྩོན་སུམ་དུ། །རྨད་བྱུང་ཆྩོ་འཕྲུལ་སྩོན་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཚེས་གཅྲིག་གསལ་རྒྱལ་གྲིས་ནྲི་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །ཚེམས་ཤྲིང་ས་

ལ་བཙུག་པས་ལྗྩོན་ཤྲིང་སྐྱེས། །དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱར་ཁབ་པའྲི་ལྩོ་འདབ་རྒྱས། །དྲི་
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རྩོས་སྐྱེ་བྩོ་ཚིམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཚེས་གཉྲིས་ཨུ་ད་ཡ་ཎས་མཆྩོད་པའྲི་

ཚེ། །ཞབས་བསྲིལ་ཆུ་ལས་རྲིན་ཆེན་རྲིང་བུར་སྤྲུལ། །ཁ་དྩོག་སྣ་ཚོགས་པདྨའྲི་འྩོད་

ཟེར་གྲི། །དྲི་ཡྲིས་ཚིམ་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཚེས་གསུམ་ཤུན་ཙ་དྷ་ནས་

མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །གཡས་གཡྩོན་གཉྲིས་སུ་རྲིན་ཆེན་རྲི་གཉྲིས་སྤྲུལ། །རྲི་རེ་ལས་

སྐྱེས་འབས་དང་རྩྭ་ལ་སྩོགས། །མྲི་དང་དུད་འགྩོ་ཚིམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཚེས་

བཞྲི་ཨྲིནྡྲ་བྷྲ་མས་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །ཕྩོགས་བཞྲིར་ཡུར་བ་བརྒྱད་ལྡན་རྲིང་བུར་

སྤྲུལ། །ཆུ་ཡྲི་སྒ་ལས་ཚད་མེད་བཞྲི་ལ་སྩོགས། །ཆྩོས་ཀྲི་སྒ་སྙན་བྱུང་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །ཚེས་ལྔ་ཚངས་སྦྲིན་གྲིས་ནྲི་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །ཞལ་གྲི་སྩོ་ནས་འྩོད་ཟེར་སྣ་

ཚོགས་ཀྲི། །འྩོད་དེས་རེག་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །ལུས་སེམས་བདེ་བས་

ཁབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཚེས་དྲུག་ལྲི་ཙ་རྣམས་ཀྲིས་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །སྩོན་པའྲི་

མཐུ་ཡྲིས་འཁྩོར་གྲི་སེམས་ཅན་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགེས་ཤྲིང་སྩོ་སྩོར་སྩོན་ལམ་

འདེབས། །སྩོན་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཚེས་བདུན་ཤཱཀ་རྣམས་

ཀྲིས་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །སྩོན་པའྲི་མཐུ་ཡྲིས་འཁྩོར་གྲི་སེམས་ཅན་རྣམས། །རྒྱལ་བྩོར་

གྱུར་ཅྲིང་རྲིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ལྡན། །ཀུན་ཀང་སྤྩོ་བ་བསྐྱེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཚེས་

བརྒྱད་བརྒྱ་བྱྲིན་གྲིས་ནྲི་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །སེང་གེའྲི་ཁྲི་ལ་གང་ཆེན་སྒ་སྐད་

བཏྩོན། །སྲིན་པྩོ་ལྔ་དང་ཕག་ན་རྩོ་རེར་སྤྲུལ། །མུ་སེགས་སྐྲག་མཛད་ཁྩོད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །སར་སྐུ་ཆེ་བའྲི་ཆྩོ་འཕྲུལ་བསན་པ་ནྲི། །ཚེས་དགུ་ཚངས་པའྲི་རྒྱལ་

པྩོས་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །ཚངས་པའྲི་བར་ཏུ་ཁབ་པའྲི་སྐུ་སྤྲུལ་ནས། །སྐུ་ལས་འྩོད་ཟེར་

ཆེན་པྩོ་བྱུང་གྱུར་པ། །ཀུན་གྲིས་མཐྩོང་བར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཚེས་བཅུ་
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རྒྱལ་ཆེན་བཞྲི་ཡྲིས་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །སྲིད་རེའྲི་བར་དུ་ཁབ་པའྲི་སྐུ་སྤྲུལ་ནས། །སྐུ་

ལས་འྩོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་བྱུང་གྱུར་པ། །ཀུན་གྲིས་མཐྩོང་ཞྲིང་གསུང་ཐྩོས་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །བཅུ་གཅྲིག་མགྩོན་མེད་ཟས་སྦྲིན་གྲིས་མཆྩོད་ཚེ། །སྩོན་པ་སེང་གེའྲི་ཁྲི་

ལ་བཞུགས་བཞྲིན་དུ། །སྐུ་ནྲི་མྲི་སྣང་འྩོད་ཀྲི་ཕུང་པྩོར་གྱུར། །གསུང་གྲིས་ཆྩོས་སྩོན་

མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅུ་གཉྲིས་ཁྲིམ་བདག་ཙིནྡས་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །སྐུ་ཡྲི་

འྩོད་ཀྲིས་སྩོང་གསུམ་བར་དུ་ཁབ། །པདྨའྲི་གདན་ལ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པར་

སྤྲུལ། །ཀུན་ཀང་དེ་འདར་སྤྲུལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅུ་གསུམ་རྒྱལ་བྩོ་ཤུན་ཙས་

མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །ལྟེ་བའྲི་འྩོད་ཀྲིས་སྩོང་གསུམ་བར་དུ་ཁབ། །འྩོད་དེས་རེག་ཚད་

སྒྲིབ་པ་རྣམས་དང་བལ། །རྲི་སྩོགས་འབས་བུ་ཐྩོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅུ་བཞྲི་

རྒྱལ་པྩོ་ཨྲིནྡྲས་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །རྒྱལ་པྩོས་གཏྩོར་བའྲི་མེ་ཏྩོག་ཐམས་ཅད་

ཀང༌། །རྲིན་ཆེན་ཤྲིང་རའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་སྩོང་གསུམ་ཁབ། །ཀུན་གྲིས་གསལ་བར་

མཐྩོང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོ་ལྔ་གཟུགས་ཅན་སྙྲིང་པྩོས་མཆྩོད་པའྲི་ཚེ། །རྩོ་བརྒྱ་

ལྡན་པའྲི་ཟས་ཀྲིས་སྣྩོད་བཀང་ནས། །ཕག་མཐྲིལ་ས་ལ་བརབས་པས་དམྱལ་བ་

ཡྲི། །སེམས་ཅན་ཚད་མེད་བསྒལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཚུངས་མེད་སྩོན་པའྲི་ཆྩོ་

འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ལ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྲིག་བདག་གྲིས་བསྩོད་པ་ཡྲི། །དགེ་བས་འགྩོ་

བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །ཆྩོ་འཕྲུལ་ཆེ་ལྡན་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་ཐྩོབ་ཤྩོག །པཎ་ཆེན་

ཤཱཀ་ཤྲྲིས་སྩོ། །

སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆྩོག་ཁྩོད་འདའྲི་དགེ་སྦྩོང་ཆེན་པྩོ་གཞན་དག་ལྷ་ཡུལ་ས་

ལའང་མེད། །འཇྲིག་རེན་འདྲི་ནའང་ཡྩོད་པ་མ་ཡྲིན་རྣམ་ཐྩོས་བུ་ཡྲི་གནས་ནའང་
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ཡྩོད་མ་ཡྲིན། །ལྷ་ཡྲི་ཕྩོ་བང་གནས་མཆྩོག་དག་ནའང་མེད་ལ་ཕྩོགས་དང་ཕྩོགས་

མཚམས་དག་ནའང་མེ། །རྲི་དང་ནགས་སུ་བཅས་པའྲི་ས་སེང་རྒྱས་པ་ཀུན་ཏུ་

བསྐྩོར་ཀང་ག་ལ་ཡྩོད། །

༄༅། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེ་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེས་ཤཱཀའྲི་རྲིགས་འཁྲུངས་ཤྲིང༌། །གཞན་

གྲིས་མྲི་ཐུབ་བདུད་ཀྲི་དཔུང་བཅྩོམ་པ། །གསེར་གྲི་ལྷུན་པྩོ་ལྟ་བུར་བརྲིད་པའྲི་

སྐུ། །ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པྩོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གང་གྲིས་དང་པྩོར་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་

བསྐྱེད་ནས། །བསྩོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉྲིས་རྩོགས་མཛད་ཅྲིང༌། །དུས་

འདྲིར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་འགྩོ་བ་ཡྲི། །མགྩོན་གྱུར་ཁྩོད་ལ་བདག་གྲིས་བསྩོད་པར་

བགྲི། །ལྷ་རྣམས་འདུལ་མཛད་འདུལ་བའྲི་དུས་གཟྲིགས་ནས། །ལྷ་ལས་བབས་ནས་

གང་ཆེན་ལྟར་གཤེགས་ཏེ། །རྲིགས་ལ་གཟྲིགས་ནས་ལྷ་མྩོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མའྲི། །ལྷུམས་

སུ་ཞུགས་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཟླ་བ་བཅུ་རྩོགས་ཤཱཀའྲི་སས་པྩོ་

ནྲི། །བཀྲ་ཤྲིས་ལུམྲིའྲི་ཚལ་དུ་བལྟམས་པའྲི་ཚེ། །ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱྲིན་གྲིས་བཏུད་

མཚན་མཆྩོག་ནྲི། །བྱང་ཆུབ་རྲིགས་སུ་ངེས་མཛད་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གཞྩོན་ནུ་

སྩོབས་ལྡན་མྲི་ཡྲིས་སེང་གེ་དེས། །ཨཾ་ག་མ་ག་དྷར་ནྲི་སྒྱུ་རལ་བསན། །སྐྱེ་བྩོ་དེགས་

པ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད་ནས། །འགན་ཟླ་མེད་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །འཇྲིག་རེན་ཆྩོས་དང་མཐུན་པར་བྱ་བ་དང༌། ཁ་ན་མ་ཐྩོ་སང་ཕྲིར་བཙུན་མྩོ་

ཡྲི། །འཁྩོར་དང་ལྡན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་སྲིད་སྐྱྩོང་བར་མཛད་
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ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འཁྩོར་བའྲི་བྱ་བར་སྙྲིང་པྩོ་མེད་གཟྲིགས་ནས། །ཁྲིམ་ནས་བྱུང་

སེ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ཀང༌། །མཆྩོད་རེན་རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ཉྲིད་ལས་ཉྲིད། །རབ་

ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བརྩོན་པས་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་དགྩོངས་

ནས་ཀང༌། །ནཻ་རཉ་ནའྲི་འགམ་དུ་ལྩོ་དྲུག་ཏུ། །དཀའ་བ་སྤད་མཛད་བརྩོན་འགྲུས་

མཐར་ཕྲིན་ནས། །བསམ་གཏན་མཆྩོག་བརེས་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཐྩོག་མ་

མེད་ནས་འབད་པ་དྩོན་ཡྩོད་ཕྲིར། །མ་ག་དྷ་ཡྲི་བྱང་ཆུབ་ཤྲིང་དྲུང་དུ། །སྐྱྲིལ་ཀྲུང་མྲི་

གཡྩོ་མངྩོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །བྱང་ཆུབ་རྩོགས་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །ཐུགས་རེས་འགྩོ་ལ་མྱུར་དུ་གཟྲིགས་ནས་ནྲི། །ཝཱ་ར་ཎ་སྲི་ལ་སྩོགས་གནས་

མཆྩོག་ཏུ། །ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས། །ཐེག་པ་གསུམ་ལ་

འགྩོད་མཛད་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གཞན་གྲི་རྒྩོལ་བ་ངན་པ་ཚར་བཅད་ནས། །མུ་

སེགས་སྩོན་པ་དྲུག་དང་ལྷས་བྱྲིན་སྩོགས། །འཁྩོར་མྩོ་འཇྲིག་གྲི་ཡུལ་དུ་བདུད་

རྣམས་བཏུལ། །ཐུབ་པ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །སྲིད་པ་གསུམ་ན་

དཔེ་མེད་ཡྩོན་ཏན་གྲིས། །མཉན་དུ་ཡྩོད་པར་ཆྩོ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་བསན། །ལྷ་མྲི་འགྩོ་

བ་ཀུན་གྲིས་རབ་མཆྩོད་དེ། །བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ལེ་ལྩོ་

ཅན་རྣམས་ཆྩོས་ལ་བསྐུལ་བའྲི་ཕྲིར། །རྩྭ་མཆྩོག་གྩོང་གྲི་ས་གཞྲི་གཙང་མ་རུ། །འཆྲི་

མེད་རྩོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་སྐུ་གཤེགས་ནས། །མྱ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །ཡང་དག་ཉྲིད་དུ་འཇྲིག་པ་མེད་གཟྲིགས་ཀང༌། །མ་འྩོངས་སེམས་ཅན་བསྩོད་

ནམས་བསག་བྱའྲི་ཕྲིར། །དེ་ཉྲིད་དུ་ནྲི་རྲིང་བསེལ་མང་སྤྲུལ་ནས། །སྐུ་གདུང་ཆ་

བརྒྱད་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་ལྟར་བསན་པའྲི་བདག་པྩོ་བཅྩོམ་ལྡན་
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གྲི། །མཛད་པའྲི་ཚུལ་ལ་མདྩོ་ཙམ་བསྩོད་པ་ཡྲི། །དགེ་བས་འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་སྤྩོད་པ་

ཡང༌། །བདེ་གཤེགས་ཉྲིད་ཀྲི་མཛད་དང་མཚུངས་པར་ཤྩོག །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཁེད་སྐུ་ཅྲི་འད་དང༌། །འཁྩོར་དང་སྐུ་ཚེའྲི་ཚད་དང་ཞྲིང་ཁམས་དང༌། །ཁེད་ཀྲི་མཚན་

མཆྩོག་བཟང་པྩོ་ཅྲི་འད་བ། །དེ་འད་ཁྩོ་ནར་བདག་སྩོགས་འགྱུར་བར་ཤྩོག །ཁྩོད་ལ་

བསྩོད་ཅྲིང་གསྩོལ་བ་བཏབ་པའྲི་མཐུས། །བདག་སྩོགས་གང་དུ་གནས་པའྲི་ས་

ཕྩོགས་དེར། །ནད་གདྩོན་དབུལ་འཕྩོངས་འཐབ་རྩོད་ཞྲི་བ་དང༌། །ཆྩོས་དང་བཀྲ་

ཤྲིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །སྩོན་པ་འཇྲིག་རེན་ཁམས་སུ་བྱྩོན་པ་

དང༌། །བསན་པ་ཉྲི་འྩོད་བཞྲིན་དུ་གསལ་བ་དང༌། །བསན་འཛིན་བུ་སྩོབ་ཤྲིན་ཏུ་

མཐུན་པ་ཡྲིས། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་གནས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་འབྲི་གུང་

སྐྱྩོབ་པ་འཇྲིག་རེན་གསུམ་མགྩོན་གྲིས་མཛད་པར་གགས་སྩོ། །

༄༅། །སྐབས་གསུམ་པ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མཿཤྲྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷྩོ་ཥཱ་ཡ། སྐབས་གསུམ་པ་དང་དབང་པྩོའྲི་

དག། །དྲི་ཟ་གདེངས་ཅན་གྲུབ་པའྲི་གཙོ། །ཀུན་གྲི་གཙུག་རྒྱན་ནྩོར་བུ་ཡྲིས། །གང་

གྲི་ཞབས་པད་མཛེས་བྱས་པ། །གསེར་འྩོད་འཁྱུག་པའྲི་དཔལ་གྲིས་བརྲིད་པའྲི་

སྐུ། །དྲི་ཟའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་བསྒྲུན་དུ་མེད་པའྲི་གསུང་། །ཉྲི་མ་བྱེ་བའྲི་མདངས་ལས་

གསལ་བའྲི་ཐུགས། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་བའྲི་འདེན་མཆྩོག་ཤཱཀའྲི་ཏྩོག །དག་པའྲི་

མཁའ་ལ་ཤར་བའྲི་གཟའ་སྐར་རྣམས། །ཆུ་གཏེར་དབུས་ན་ཡྩོངས་སུ་གསལ་བ་

བཞྲིན། །དང་བའྲི་ཡྲིད་མཚོར་ཁྩོད་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་གྲི། །གཟུགས་བརན་མ་འདེས་
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གསལ་བར་རབ་བཀྩོད་ནས། །ཟླ་ཟེར་ཕྩོག་པའྲི་ཆུ་སྐྱེས་གཞྩོན་ནུ་བཞྲིན། །ལག་

པའྲི་སྩོར་མྩོ་སྙྲིང་གའྲི་ངྩོས་སུ་ཟུམ། །རེ་གཅྲིག་ཡྲིད་ཀྲིས་ཁྩོད་སྐུར་མངྩོན་ཕྩོགས་

ཏེ། །ཅུང་ཟད་བསྩོད་ལ་ཐུགས་རེ་ཅན་ཁྩོད་དགྩོངས། །སྐར་མའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་མཁའ་

ལ་ཟླ་བ་བཞྲིན། །རྒྱལ་སས་དཔའ་བྩོ་རྣམས་ཀྲིས་ཀུན་ནས་བསྐྩོར། །བ་ལང་ཁྱུ་ཡྲི་

ཐྩོག་མར་ཁྱུ་མཆྩོག་བཞྲིན། །དག་བཅྩོམ་འཁྩོར་གྲི་ཚོགས་ཀྲིས་མདུན་དུ་

བདར། །ནམ་མཁའྲི་ཁྩོན་ཀུན་འགེངས་པའྲི་འྩོད་ཟེར་གྲི། །ད་བ་སྩོང་གྲིས་ཡྩོངས་སུ་

དཀྲྲིགས་པའྲི་སྐུ། །ནམ་མཁའྲི་ལམ་ནས་ཆྩོ་འཕྲུལ་དུ་མ་ཡྲིས། །ངང་པའྲི་རྒྱལ་པྩོ་

བཞྲིན་དུ་ལྡྲིང་ཞྲིང་གཤེགས། །དེ་ཚེ་རྲིང་ནས་བསྐྲུན་པའྲི་བཟང་བྩོའྲི་ལས། །ཡྩོངས་

སུ་སད་པའྲི་ལྷ་མྲི་སྩོང་ཕག་བརྒྱ། །ཁྩོད་ཞལ་མཐྩོང་བའྲི་མྩོད་ལ་མྲི་བསྲུན་

ཡྲིད། །ཉེས་བརྒྱའྲི་འཆྲིང་བ་ཀུན་ནས་ལྷྩོད་པར་གྱུར། །དཔའ་བྩོ་ཁྩོད་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་

ཤྲིང་དྲུང་དུ ། །མཁེན་བརེའྲི་དཔུང་གྲིས་ཡྲིད་སྲུབས་བདག་པྩོའྲི་སེ། །མ་ལུས་ཟྲིལ་

གྲིས་གནྩོན་པར་མཛད་པ་ནྲི། །དག་པྩོའྲི་རླུང་དང་ཉེ་བའྲི་སྤྲིན་ནག་བཞྲིན། །མདའ་

མཚོན་གྩོ་ཆ་མ་བཟུང་བར། །རང་ཉྲིད་གཅྲིག་པུས་བྱེ་བའྲི་བདུད། །མ་ལུས་ཕམ་

མཛད་གཡུལ་གྲི་ལས། །ཁྩོད་ལས་གཞན་པ་སུ་ཡྲིས་ཤེས། །དེ་ལྟར་ཁྩོད་ཀྲི་བྱམས་

པའྲི་མེས། །འདྩོད་ལྷའྲི་སྙྲིང་ནྲི་རབ་གདུངས་ཀང་། །བརེ་བའྲི་གཏེར་ཁྩོད་ལུས་ཅན་

ལ། །རྲིས་སུ་ཆད་པར་གྱུར་པ་མེད། །ཁྩོད་ནྲི་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་གྲི་སད། །ཅུང་ཟད་ཙམ་

ཡང་མྲི་ངལ་ཞྲིང་། །འགྩོ་བ་རྣམས་ཀང་ཁྩོད་ཀྲི་ནྲི། །ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་ལ་ངལ་མ་

གྱུར། །རྒྱ་མཚོའྲི་ཀྩོང་ལྟར་རབ་ཏུ་ཟབ་པའྲི་ཐུགས། །ལྷ་ཡྲི་རྔ་བཞྲིན་ལེགས་པར་

འདྩོམས་པའྲི་གསུང་། །ལྷུན་པྩོའྲི་སྩོ་ལྟར་མངྩོན་པར་འཕགས་པའྲི་སྐུ། །མཐྩོང་ཐྩོས་
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དན་པ་དྩོན་ལྡན་མཛད་པ་ཁྩོད། །འཇྲིག་རེན་ཀུན་གྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས། །དུས་གཅྲིག་ཉྲིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་དྩོན་ཞུས་ཀང་། །དེ་དག་རེ་རེའྲི་མདུན་དུའང་དེ་

སྙེད་ཀྲི། །སྐུ་དང་གསུང་གྲི་བཀྩོད་པ་དུས་གཅྲིག་ཏུ། །མཛད་པ་མཛད་ཀང་རྩོག་པ་

ཉེར་ཞྲི་བ། །ཁྩོད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་ཡྲི། །ཚུལ་འདྲི་རྒྱལ་སས་རང་

རྒྱལ་ཉན་ཐྩོས་ཀྲིས། །ཇྲི་ཙམ་བརགས་ཀང་བྩོ་ཡྲི་ཡུལ་མྲིན་ན། །ཚངས་དང་དབང་

བྩོ་སྩོགས་ཀྲིས་སྩོས་ཅྲི་འཚལ། །མཁའ་ལྡྲིང་དབང་པྩོ་མཁའ་ལ་བགྩོད་བགྩོད་

ནས། །ནམ་ཞྲིག་རང་སྩོབས་བྲི་བས་ལྡྩོག་འགྱུར་གྲི། །ནམ་མཁའ་ཟད་པས་ལྡྩོག་པར་

མྲི་འགྱུར་བཞྲིན། །ཁྩོད་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་པའང་དེ་ལྟར་ལགས། །གཤྩོག་རལ་རབ་

ཏུ་རྩོགས་པའྲི་མཁའ་ལྡྲིང་གྲིས། །བགྩོད་པའྲི་ལམ་དུ་བྱེའུའྲི་རྩོལ་བ་ལྟར། །སྩོབས་

བཅུ་མངའ་བ་གང་དུ་གཤེགས་པ་ཡྲི། །ལམ་མཆྩོག་དེར་ནྲི་འཇུག་པར་འདྩོད་པ་

བདག ། གནས་ལུགས་དྩོན་ལ་བལྟ་བའྲི་བྩོ་མྲིག་ཉམས། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ཀྲི་འབྱྩོར་བས་དབུལ། །སྩོབས་ལྡན་ཉྩོན་མྩོངས་དག་བྩོས་རྒྱུན་དུ་

གཙེས། །བདག་འཛིན་གཅྩོང་རྩོང་ཟབ་མྩོའྲི་སྦུབས་སུ་ལྷུང་། །འདྲི་འདའྲི་ཉམ་ཐག་

གནས་སུ་གྱུར་ལགས་པ། །བརེ་ཆེན་ཁེད་ཀྲིས་ཡལ་བར་འདྩོར་ལགས་ན། །དམན་

པ་རྣམས་ལ་ཆེས་ཆེར་བརེ་བའྲི་མགྩོན། །ཁྩོད་ལས་གཞན་པ་གང་ལ་སྐྱབས་སུ་

གཟུང་། །སྙྲིགས་མ་ལྔ་ཡྲིས་ཧ་ཅང་སགས་པ་ཡྲི། །ཞྲིང་འདྲི་གཞན་གྲིས་སངས་དུས་

མགྩོན་ཁྩོད་ཀྲིས། །ཡྩོངས་སུ་བཟུང་སེ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀྲིས། །པད་དཀར་ལྟ་

བུར་བསྔགས་པའྲི་དགྩོས་པའང་ཅྲི། །འྩོན་ཀང་ཁྩོད་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་གདུལ་བྱ་ལ། །མ་

བརགས་བཏང་སྙྩོམས་ཅུང་ཟད་མྲི་མངའ་བས། །སྐལ་ངན་བདག་གྲི་ཉེས་པ་ཁྩོ་ནར་
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ཟད། །དེ་ཕྲིར་ཁྩོད་ལ་སྐྱྩོན་གྲི་སྐབས་མེད་པས། །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་བྩོར་བདུད་

སེ་ལས། །ཇྲི་སྲིད་རྒྱལ་བར་མ་གྱུར་དེ་སྲིད་དུ། །སྐྱེ་ཞྲིང་སྐྱེ་བར་ཁྩོད་ཀྲིས་རེས་

བཟུང་ནས། །གསུང་གྲི་བདུད་རྲིས་ངྩོམས་པ་མེད་པར་ཤྩོག །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

ཁེད་སྐུ་ཇྲི་འད་དང་། །འཁྩོར་དང་སྐུ་ཚེའྲི་ཚད་དང་ཞྲིང་ཁམས་དང་། །ཁེད་ཀྲི་མཚན་

མཆྩོག་བཟང་བྩོ་ཅྲི་འད་བ། །དེ་འད་ཁྩོ་ནར་བདག་སྩོགས་འགྱུར་བར་ཤྩོག །ཁེད་ལ་

བསྩོད་ཅྲིང་གསྩོལ་བ་བཏབ་པའྲི་མཐུས། །བདག་སྩོགས་གང་དུ་གནས་པའྲི་ས་

ཕྩོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕྩོངས་འཐབ་རྩོད་ཞྲི་བ་དང་། །ཆྩོས་དང་བཀྲ་ཤྲིས་

འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །

ཞེས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིག་པ་དང་ཞབས་སུ་

ལྡན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་འཇྲིག་རེན་མཁེན་པ་སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའྲི་ཁ་ལྩོ་སྒྱུར་བ་བ་ན་མེད་པ་ལྷ་དང་མྲི་རྣམས་ཀྲི་

སྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་བསྩོད་པ་བྱྲིན་རླབས་ཉེར་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། སེ་སྣྩོད་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་

ཞེས་བྱ་བ་རང་གྲི་སྩོབ་མས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པའྲི་དྩོན་དུ་མང་དུ་ཐྩོས་པའྲི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་

གྲིས་གངས་ཅན་ཁྩོད་གྲི་གངས་རྲིའྲི་དབང་པྩོའ ྩོ་དེ་གུང་གྲི་ལྷ་ཞྩོལ་དུ་སྦར་བའྲི་ཡེ་གེ་བ་ནྲི་སེ་སྣྩོད་འཛིན་པ་བྷད་པཱ་

ལའྩོ། །

༈ སྩོན་པ་འཇྲིག་རེན་ཁམས་སུ་བྱྩོན་པ་དང༌། །བསན་པ་ཉྲི་འྩོད་བཞྲིན་དུ་

གསལ་བ་དང༌། །བསན་འཛིན་ཕུ་ནུ་བཞྲིན་དུ་མཐུན་པ་ཡྲིས། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་

གནས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག  །

ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་སྦར་བའྩོ། །
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༄༅། །གསྩོལ་འདེབས་སྩོན་ཚིག་བདེན་པའྲི་རྔ་སྒ་བཞུགས་སྩོ། །

 ༄༅། །མཁེན་བརེའྲི་ཡྩོན་ཏན་མཐར་ཐུག་ཀུན་རྩོགས་ཤྲིང་། །པད་དཀར་

ལྟར་བསྔགས་ཡྲིད་ཅན་ཀུན་གྲི་མགྩོན། །རེན་འབྱུང་གཏམ་གྲིས་སྡུག་ཀུན་གཞྲིལ་

མཛད་པའྲི། །རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་སེངེ་སྤྲི་བྩོས་མཆྩོད། །ཁྩོད་བསན་བྱང་ནས་བྱང་དུ་

དར་འགྱུར་ཞེས། །ཇྲི་ལྟར་དཔལ་གྲི་མགུར་ནས་དབུགས་དབྱུང་ལྟར། །ཁ་བའྲི་

ལྗྩོངས་སུ་རྒྱལ་བསན་ཡྩོངས་ཁབ་སེ། །འཛམ་གྲིང་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་སྐལ་བ་

བཟང་། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དཀར་མྲིན་ལས་དབང་གྲིས། །དེང་འདྲིར་རྒྱལ་བསན་ཉམས་

ཤྲིང་སྣྩོད་བཅུད་ཀུན། །སྡུག་ཟད་འཇྲིག་ཉེའྲི་ཉམ་ངའྲི་ངང་ཚུལ་འདྲི། །བརེ་ཆེན་

ཐུགས་རེས་སྐྱྩོབ་པའྲི་དུས་ལ་བབས། །དེ་སད་བདག་ཅག་གངས་ལྗྩོངས་ལྷ་མྲི་

ཀུན། །ལྷག་བསམ་དད་གདུང་དག་པྩོས་ཉེར་བཟླུམས་ཏེ། །བདེ་གཤེགས་མཚན་

བཟང་གཙུག་ཏྩོར་གསེར་སྦངས་ཏྩོག །དང་སྩོང་སྣྩོད་མཆྩོག་ངུར་སྨྲྲིག་གྩོས་བཟང་

བཅས། །ཕུལ་བའྲི་ཚོགས་གཉྲིས་རྒྱ་ཆེན་གང་མཆྲིས་དང་། །གཞན་ཡང་དུས་

གསུམ་དང་འབེལ་དགེ་ཚོགས་ཀུན། །ལྷར་བཅས་འགྩོ་བའྲི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྲི་

གནས། །རྒྱལ་བསན་མྲི་ནུབ་ཡུན་དུ་གནས་ཕྲིར་བསྔྩོ། །མཁའ་ཁབ་ལུས་ཅན་སྤྲི་

དང་ཁད་པར་དུ། །འཛམ་བུའྲི་སྒས་བསན་གྲིང་འདྲིའྲི་སྐྱེ་འགྩོ་ཀུན། །བྱམས་དང་སྙྲིང་

རེའྲི་བསམ་སྦྩོར་གྩོང་འཕེལ་ནས། །འཁྲུགས་རྩོད་གནྩོད་འཚེ་ནམ་ཡང་མྲི་འབྱུང་

ཤྩོག །དབུལ་ཕྩོངས་ཉམ་ཐག་བཙན་གནྩོན་མནར་གཅྩོད་དང་། །སྣྩོད་ཀྲི་རྒུད་པས་

ནད་ཡམས་འབྱུང་འཁྲུགས་སྩོགས། །ཕྲི་ནང་འགལ་རྐྱེན་རྒུད་ཚོགས་ཀུན་ཞྲི་

ནས། །ཐམས་ཅད་དགའ་བདེའྲི་དཔལ་ལ་རག་རྩོལ་ཤྩོག །རྲིས་སུ་མ་ཆད་ཕྲི་ནང་
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ཆྩོས་ཚུལ་ལ། །ཞུགས་ཀུན་ཕན་ཚུན་གཉེན་གཤྲིན་འདུ་ཤེས་ཀྲིས། །དག་སྣང་ནྩོར་

བུའྲི་འྩོད་དང་མྲི་འབལ་བར། །གཅྲིག་ཏུ་འགྩོ་ཕན་བྱ་བ་ལྷུར་ལེན་ཤྩོག །ལྷག་པར་

བསྲིལ་ལྡན་ལྗྩོངས་སུ་རྒྱལ་བའྲི་བསན། །ཉམས་པ་སྩོར་ཆུད་མྲི་ཉམས་གྩོང་འཕེལ་

ཞྲིང་། །ཆྩོས་སྲིད་རང་དབང་བདེ་སྐྱྲིད་གསར་པ་ཡྲིས། །བྩོད་འབངས་འཕལ་ཡུན་

འདྩོད ་དྩོན ་མྱུར་འགྲུབ་ཤྩོག །གངས་ཅན་ཞྲིང ་གྲི ་ཆྩོས ་སྲིད ་བྱ ་བའྲི ་

གདུགས། །འདེགས་པའྲི་སྲི་ཞུར་གཏྩོགས་པའྲི་སྐྱེ་བྩོ་ཀུན། །ལྷག་བསམ་རྣམ་དཔྩོད་

དཔུང་པ་རབ་བརན་ཅྲིང་། །སྐྱེ་ཀུན་ཕག་ན་པདྨྩོས་རེས་གཟུང་ཤྩོག །ཆྩོས་ཀྲི་ཞྲིང་

དུ་ཆྩོས་མྲིན་ཉེས་སྤྩོད་ཚོགས། །ཆྩོས་ཀྲིས་ཞྲི་ཞྲིང་ཆྩོས་སྲིད་ལེགས་ཚོགས་

ཀུན། །ཆྩོས་ལྡན་ཡྲིད་བསམ་ཆྩོས་བཞྲིན་མྱུར་འགྲུབ་སེ། །ཆྩོས་ཀྲི་བདེན་པས་ཆྩོས་

མྲིན་མཐར་བྱེད་ཤྩོག །

ཅེས་པ་འདྲི་བཞྲིན་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྩོང་ཏཱ་ལའྲི་བ་མ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༣༡ ཤྲིང་སྤེལ་

ཟླ་བ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཕྲི་ལྩོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་༡ ཚེས་ ༡༥ ཉྲིན་སྤྲི་སྩོས་བསན་འགྩོའྲི་ཆེད་དུ་དམྲིགས་ཏེ་གནས་ཆེན་རྩོ་རེ་

གདན་གྲི་རེན་མཆྩོག་སྤན་སྔར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞྲིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །

༄༅། །གནས་བརན་ཕག་མཆྩོད་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཕྩོགས་དུས་ཀུན་གནས་སྐྱབས་གསུམ་བཀའ་སྩོད་བཅས། །ཉྩོན་

མྩོངས་འགྩོ་ལ་མཁེན་བརེས་རབ་དགྩོངས་ནས། །དཔག་མེད་ཞྲིང་ནས་ཐྩོགས་མེད་

རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས། །འདྲིར་གཤེགས་མཆྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའྲི་དབུས་བཞུགས་

གསྩོལ། །ལག་མཐྲིལ་ལྟར་མཉམ་རྲིན་ཆེན་རྒྱན་གྲིས་སྤས། །ལྗྩོན་ཤྲིང་ཆུ་མཚོས་
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བརྒྱན་པའྲི་ས་གཞྲིའྲི་དབུས། །རྲིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་གྲུ་བཞྲི་སྩོ་བཞྲི་པ། །པདྨ་ཉྲི་ཟླས་

བརྒྱན་པའྲི་གདན་སེང་དུ། །ཐུགས་རེས་རྩོད་པའྲི་དུས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས། །རྣམ་

གྩོལ་ལམ་ལ་འགྩོད་མཛད་འགྩོ་བའྲི་མགྩོན། །ཐུབ་པ་མཆྩོག་དང་གནས་བརན་ཆེན་

པྩོ་རྣམས། །འཁྩོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་

རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཉྩོན་མྩོངས་མཚོ་སྐེམ་

ཞྲིང༌། །རྣམ་གྩོལ་བསྩོད་ནམས་ཞྲིང་དུ་བཀས་བསྩོད་པའྲི། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་ཉན་ཐྩོས་

དགེ་འདུན་བཞུགས་སུ་འཚལ། །ཡྩོན་སྦྩོར་མཆྩོད་པའྲི་གནས་སུ་སྤན་འདེན་

ན། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་ཕྲིར་མཆྩོད་ཀྲིས་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །འགྩོ་བའྲི་མགྩོན་པྩོ་ཤཱཀ་

སེངེ་ཡྲིས། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་གང་གྲི་ཕག་ཏུ་བཞག །གསུང་རབ་རྲིན་ཆེན་

སྒྩོམ་གྲི་ཁ་འབྱེད་པ། །ཆྩོས་སྐྱྩོང་དག་བཅྩོམ་ཆེན་པྩོ་བཞུགས་སྩོ་འཚལ། །དམ་

ཆྩོས་སེལ་བའྲི་སད་དུ་སྤན་འདེན་ན། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་ཕྲིར་མཆྩོད་ཀྲིས་གཤེགས་སུ་

གསྩོལ། །ཐུབ་པས་བཀའ་བསྩོས་བསན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །ཡན་ལག་འབྱུང་

དང་མ་ཕམ་ནགས་ན་གནས། །དུས་ལྡན་རྩོ་རེ་མྩོའྲི་བུ་བཟང་པྩོ་དང༌། །གསེར་བེའུ་

བྷ་ར་དྷ་ཛ་གསེར་ཅན་མཆྩོག །འཕགས་པ་བ་ཀུ་ལ་དང་སྒ་གཅན་འཛིན། །ལམ་ཕན་

བྷ་ར་དྷ་ཛ་བསྩོད་སྙྩོམས་ལེན། །ལམ་བསན་ཀླུའྲི་སེ་སེད་བྱེད་མྲི་ཕེད་པ། །འཁྩོར་

དང་བཅས་པ་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །སངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་

སངས་རྒྱས་ཀང༌། །གདུལ་བྱའྲི་དབང་གྲིས་ཉན་ཐྩོས་ཚུལ་འཛིན་པ། །ཁད་པར་ཅན་

གྲི་འཕྲིན་ལས་ཆྩོས་སྐྱྩོང་བའྲི། །གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་འདྲིར་འབྱྩོན་གདན་ལ་

བཞུགས། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་ལུང་གཙོར་མཛད་བསན་པ་བསྲུང༌། །རང་དྩོན་
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དྩོར་ནས་འཁྩོར་བའྲི་ནགས་ཚལ་དུ། །གཞན་དྩོན་ལྷུར་མཛད་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་

པྩོ། །དམ་བཅས་ཐུགས་རེའྲི་དབང་གྲིས་གནས་འདྲིར་གཤེགས། །དགེ་བསྙེན་

སྐྱབས་གསྩོལ་བདེན་པའྲི་ཚིག་བརན་པ། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་ཞབས་འབྲིང་

མཆྲིས་སྩོ་འཚལ། །བསྩོད་ནམས་རྲིན་ཆེན་གྲིང་དུ་སྤན་འདེན་ན། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་

ཕྲིར་མཆྩོད་ཀྲིས་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །

༈ བཅྩོམ་ལྡན་འདྲིར་ནྲི་བྱྩོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསྩོད་ནམས་སྐལ་པར་

ལྡན། །ཇྲི་སྲིད་མཆྩོད་པ་བདག་བགྲིད་ན། །དེ་སྲིད་བཅྩོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་

གསྩོལ། །གང་གྲི་དྲིན་གྲིས་བདེ་ཆེན་ཉྲིད། །སྐད་ཅྲིག་ཉྲིད་ལ་འཆར་བ་གང༌། །བ་མ་

རྲིན་ཆེན་ལྟ་བུའྲི་སྐུ། །རྩོ་རེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་

གྲིས་རླྩོབས། །མགྩོན་པྩོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་སྩོན་པ་

པྩོ། །བསྩོད་ནམས་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཞྲིང༌། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དག་པས་འདྩོད་ཆགས་བལ་བར་

གྱུར། །དགེ་བས་ངན་སྩོང་ལས་གྩོལ་ཅྲིང༌། །གཅྲིག་ཏུ་དྩོན་དམ་མཆྩོག་གྱུར་པ། །ཞྲི་

གྱུར་ཆྩོས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །གྩོལ་ནས་

གྩོལ་བའྲི་ལམ་ཡང་སྩོན། །བསབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞྲིང་གྲི་དམ་པ་ཡྩོན་

ཏན་ལྡན། །ཚོགས་མཆྩོག་དགེ་འདུན་ལ་ཕག་འཚལ། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་

གྲིས་རླྩོབས། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡྲི་འགྩོ་ཀུན་གྲི། །ངན་སྩོང་ཐམས་ཅད་སྦྩོང་མཛད་

པ། །ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་མཛད་པའྲི། །ཤཱཀ་སེངེ་དེ་ལ་འདུད། །བསན་པ་རྒྱས་

པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཉེས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྩོལ་ཅྲིང༌། །ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གྲིས་
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བརྒྱན་པ་པྩོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་གཉེན་གཅྲིག་པུ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །གང་གྲིས་སྐྱེ་དང་འཇྲིག་པ་

དག །ཚུལ་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི་སངས་གྱུར་པ། །རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་གསུང་

བའྲི། །ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །

༈ མཚུངས་མེད་བལྟ་བས་མྲི་ངྩོམས་ཤྲིང༌། །གསེར་གྲི་མདྩོག་ཅན་མཛེས་

པའྲི་སྐུ། །ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་སྐྱྲིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །ས་གནྩོན་མཉམ་གཞག་

མཛད་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །གངས་རྲི་ཆེན་པྩོ་ཏེ་སེ་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བརན་ཡན་ལག་

འབྱུང༌། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་དང་སུམ་བརྒྱས་བསྐྩོར། །སྩོས་ཕྩོར་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕག་

འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དང་

སྩོང་རྲི་ཡྲི་ངྩོས་ཤེལ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བརན་མ་ཕམ་པ། །དག་བཅྩོམ་བརྒྱ་

ཕག་གཅྲིག་གྲིས་བསྐྩོར། །ཕག་གཉྲིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་

ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ལྩོ་མ་བདུན་པའྲི་རྲི་ཕུག་

ན། །འཕགས་པ་གནས་བརན་ནགས་ན་གནས། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་དང་བཞྲི་བརྒྱས་

བསྐྩོར། །སྲིགས་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་

དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །འཛམ་བུ་གྲིང་གྲི་ཟངས་གྲིང་

ན། །འཕགས་པ་གནས་བརན་དུས་ལྡན་ནྲི། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་དང་ཆྲིག་བརྒྱས་

བསྐྩོར། །གསེར་གྲི་རྣ་ཀྩོར་འཛིན་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་

པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྲིང་ལ་ཡྲི་གྲིང་ན་ནྲི། །གནས་བརན་རྩོ་རེ་མྩོ་ཡྲི་
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བུ། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་ཕག་གཅྲིག་གྲིས་བསྐྩོར། །སྲིགས་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕག་

འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཆུ་བྩོ་

ཡ་མུ་ནའྲི་གྲིང་ན། །འཕགས་པ་གནས་བརན་བཟང་པྩོ་ནྲི། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་དང་ཉྲིས་

བརྒྱས་བསྐྩོར། །ཆྩོས་འཆད་མཉམ་གཞག་མཛད་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་

པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །གནས་མཆྩོག་དམ་པ་ཁ་ཆེ་

ན། །འཕགས་པ་གནས་བརན་གསེར་བེའུ། །དག་བཅྩོམ་ཆེན་པྩོ་ལྔ་བརྒྱས་

བསྐྩོར། །རྲིན་ཆེན་ཞགས་པ་འཛིན་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་

དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ནུབ་ཀྲི་བ་ལང་སྤྩོད་གྲིང་ན། །བྷ་ར་དྷ་

ཛ་གསེར་ཅན་ནྲི། །དག་བཅྩོམ་ཆེན་པྩོ་བདུན་བརྒྱས་བསྐྩོར། །ཕག་གཉྲིས་མཉམ་

གཞག་མཛད་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་

གྲིས་རླྩོབས། །བྱང་གྲི་སྒ་མྲི་སྙན་ན་ནྲི། །འཕགས་པ་གནས་བརན་བ་ཀུ་ལ། །དག་

བཅྩོམ་ཆེན་པྩོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐྩོར། །ཕག་གཉྲིས་ནེའུ་ལེ་འཛིན་ཕག་འཚལ། །བ་

མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །པྲྲི་ཡང་ཀུ་ཡྲི་

གྲིང་ན་ནྲི། །འཕགས་པ་གནས་བརན་སྒ་ཅན་འཛིན། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་དང་ཆྲིག་

བརྒྱས་བསྐྩོར། །རྲིན་ཆེན་པྲྩོག་ཞུ་འཛིན་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་

དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །བྱ་རྒྩོད་ཕུང་པྩོའྲི་རྲི་བྩོ་ལ། །འཕགས་

པ་གནས་བརན་ལམ་ཕན་བསན། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་དང་དྲུག་བརྒྱས་བསྐྩོར། །ཕག་

གཉྲིས་མཉམ་གཞག་མཛད་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་

རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཤར་ཀྲི་ལུས་འཕགས་གྲིང་ན་ནྲི། །བྷ་ར་དྷ་ཛ་བསྩོད་
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སྙྩོམས་ལེན། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་ཕག་གཅྲིག་གྲིས་བསྐྩོར། །གེགས་བམ་ལྷུང་བཟེད་

འཛིན་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བརན་ལམ་བསན་

ནྲི། །དག་བཅྩོམ་ཆེན་པྩོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐྩོར། །གེགས་བམ་ཆྩོས་འཆད་མཛད་ཕག་

འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །རྲི་ཡྲི་

རྒྱལ་པྩོ་ངྩོས་ཡངས་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བརན་ཀླུ་ཡྲི་སེ། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་དང་

ཉྲིས་བརྒྱས་བསྐྩོར། །བུམ་པ་འཁར་གསྲིལ་འཛིན་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་

པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །རྲི་ཡྲི་རྒྱལ་པྩོ་བྲི་ཧུ་ལ། །འཕགས་

པ་གནས་བརན་སེད་བྱེད་ནྲི། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་དང་བཞྲི་བརྒྱས་བསྐྩོར། །ཕག་

གཉྲིས་གེགས་བམ་འཛིན་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་

རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །གངས་ཅན་རྲི་ཡྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ། །འཕགས་པ་གནས་

བརན་མྲི་ཕེད་པ། །དག་བཅྩོམ་སྩོང་ཕག་གཅྲིག་གྲིས་བསྐྩོར། །བྱང་ཆུབ་མཆྩོད་རེན་

འཛིན་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །དགེ་བསྙེན་དྷརྨ་ཏ་ལ་ནྲི། །རལ་པའྲི་ཐྩོད་བཅྲིངས་གེགས་བམ་འཁུར། །སྣང་

བ་མཐའ་ཡས་མདུན་གནས་ཤྲིང༌། །རྔ་ཡབ་བུམ་པ་འཛིན་ཕག་འཚལ། །བ་མའྲི་སྐུ་

ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཡུལ་འཁྩོར་སྲུང་དང་

འཕགས་སྐྱེས་པྩོ། །སྤན་མྲི་བཟང་དང་རྣམ་ཐྩོས་སས། །རང་རང་འཁྩོར་འདུལ་སྩོ་

བཞྲི་བསྲུང༌། །རྒྱལ་ཆེན་བཞྲི་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་

དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཕག་བྱར་འྩོས་པ་ཐམས་ཅད་
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ལ། །ཞྲིང་རྡུལ་ཀུན་གྲི་གངས་སྙེད་ཀྲི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡྲིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆྩོག་ཏུ་

དད་པས་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན་པ་དང༌། །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྲིན་

གྲིས་རླྩོབས། །

༈ ཇྲི་སྙེད་སུ་དག་ཕྩོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་ན། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མྲི་

ཡྲི་སེངེ་ཀུན། །བདག་གྲིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་དང་ངག་ཡྲིད་དང་

བས་ཕག་བགྲིའྩོ། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པའྲི་སྩོན་ལམ་སྩོབས་དག་གྲིས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཡྲིད་ཀྲི་མངྩོན་སུམ་དུ། །ཞྲིང་གྲི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་བ་

ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྡུལ་གཅྲིག་སེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་

རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་ཀྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །དེ་ལྟར་ཆྩོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་

རྣམས་མ་ལུས་པར། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གྲིས་གང་བར་མྩོས། །དེ་དག་

བསྔགས་པ་མྲི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །དབྱངས་ཀྲི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའྲི་སྒ་ཀུན་

གྲིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཡྩོན་ཏན་རབ་བརྩོད་ཅྲིང༌། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་བདག་གྲིས་བསྩོད། །མེ་ཏྩོག་དམ་པ་ཕེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སྲིལ་སྙན་རྣམས་དང་

བྱུག་པ་གདུགས་མཆྩོག་དང༌། །མར་མེ་མཆྩོག་དང་བདུག་སྩོས་དམ་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་

བ་དེ་དག་ལ་ནྲི་མཆྩོད་པར་བགྲི། །ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆྩོག་དང༌། །ཕེ་

མ་ཕུར་མ་རྲི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །བཀྩོད་པ་ཁད་པར་འཕགས་པའྲི་མཆྩོག་ཀུན་

གྲིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནྲི་མཆྩོད་པར་བགྲི། །མཆྩོད་པ་གང་རྣམས་བ་མེད་རྒྱ་ཆེ་

བ། །དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མྩོས། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་ལ་དད་པའྲི་སྩོབས་

དག་གྲིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་མཆྩོད་པར་བགྲི། །འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་
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གཏྲི་མུག་དབང་གྲིས་ནྲི། །ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞྲིན་ཡྲིད་ཀྲིས་ཀང༌། །སྲིག་པ་

བདག་གྲིས་བགྲིས་པ་ཅྲི་མཆྲིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་སྩོ་སྩོར་

བཤགས། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་

དང་སྩོབ་དང་མྲི་སྩོབ་དང༌། །འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་བསྩོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་

ཀུན་གྲི་རེས་སུ་བདག་ཡྲི་རང༌། །གང་རྣམས་ཕྩོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་སྒྩོན་མེ་

རྣམས། །བྱང་ཆུབ་རྲིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརེས། །མགྩོན་པྩོ་དེ་དག་

བདག་གྲིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁྩོར་ལྩོ་བ་ན་མེད་པ་བསྐྩོར་བར་བསྐུལ། །མྱ་ངན་

འདའ་སྩོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞྲིང་བདེ་བའྲི་ཕྲིར། །བསྐལ་

པ་ཞྲིང་གྲིས་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང༌། །བདག་གྲིས་ཐལ་མྩོ་རབ་སྦར་གསྩོལ་

བར་བགྲི། །ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆྩོད་ཅྲིང་བཤགས་པ་དང༌། །རེས་སུ་ཡྲི་རང་

བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་ཡྲི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གྲིས་ཅྲི་བསགས་པ། །ཐམས་

ཅད་བདག་གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཕྲིར་བསྔྩོ་འྩོ། །

༈ སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དག་བཅྩོམ་འཕགས་པའྲི་ཚོགས། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་

བསན་པ་སྐྱྩོང་མཛད་པ། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་དངྩོས་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་

གྲིས། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་གནས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཐུགས་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་

གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་གྲི །འཁྩོར་ཚོགས་སྲིད་མཚོ་ལས་བརྒལ་ཉྩོན་མྩོངས་

མེད། །ཁྲི་དང་དྲུག་སྩོང་བཞྲི་བརྒྱའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་གནས་

པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་གསྩོས་གྱུར་དག་བཅྩོམ་པ། །རྲིག་དང་

ཞབས་ལྡན་སྐྱེ་དགུའྲི་སྦྲིན་གནས་ཆེ། །འཕགས་པའྲི་གང་ཟག་ཆེན་པྩོ་ཁེད་རྣམས་
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ཀྲིས། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་གནས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །བདག་གཞན་དགེ་བའྲི་ར་

བ་འདྲི་ཡྲི་མཐུས། །ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་བསན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཅྲིག །སྡུག་བསྔལ་

ཀུན་འབྱུང་མ་ལུས་རབ་སངས་ནས། །སྲིད་པའྲི་རྒྱ་མཚོ་མྱུར་དུ་སྐེམ་པར་

ཤྩོག །བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་གྱུར་ཅྲིང༌། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་

པར་དག་གྱུར་ཏེ། །ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་ཀུན་རྩོགས་ནས། །འཇྲིག་རེན་ཀུན་

ལས་ཁད་པར་འཕགས་པར་ཤྩོག །ཚོགས་གཉྲིས་མཐར་ཕྲིན་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་

ཡྲི། །འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཅྲིང་ཡྩོན་ཏན་རྣམ་དབྱེར་མེད། །སྐལ་པ་མཉམ་པའྲི་གདུལ་བྱ་

སྲིན་མཛད་པ། །མཉམ་མེད་བ་མ་མཆྩོག་གྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་

རྒྱལ་སས་ཐུགས་རེ་ཡྲིས། །ཉན་ཐྩོས་ཚུལ་འཛིན་སྲིད་པ་ཇྲི་སྲིད་བར། །བསན་པ་

སྐྱྩོང་ཞྲིང་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་མཛད་པའྲི། །གནས་བརན་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ཀྲི་བཀྲ་ཤྲིས་

ཤྩོག །ཉྲིན་མྩོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉྲི་མའྲི་གུང་ལ་བདེ་ལེགས་

ཤྲིང༌། །ཉྲིན་མཚན་རག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པའྲི། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་བཀྲ་ཤྲིས་

ཤྩོག །འབད་དང་རྩོལ་བ་མ་དགྩོས་པར། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུ་དཔག་བསམ་

གྲི། །བསམ་པའྲི་རེ་བ་སྐྩོང་མཛད་ཅྲིང༌། །བསམ་པ་འགྲུབ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །ཐུབ་

དབང་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་འཁྩོར་བཅས་ལ། །གསྩོལ་བ་བཏབ་པའྲི་ཕན་བདེ་ཀུན་

གྲི་གཞྲི། །རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ཡུན་རྲིང་གནས་པ་དང༌། །ཕྩོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་

ཞྲིང་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག །ལེགས་བཤད་རྲི་མྩོ་བཀྲ་བའྲི་ལུང་གྲི་གྩོས། །རྣམ་དཔྩོད་

གསེར་གྲི་ཡུ་བ་ལ་བརེན་ཅྲིང༌། །བསབ་གསུམ་ནྩོར་བུའྲི་ཏྩོག་གྲིས་རབ་མཚན་

པའྲི། །བསན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་ཕྩོགས་བཅུར་ཚུགས་པར་ཤྩོག ། 
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༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་ཀྲི་བསྩོད་པ་ཉྲི་གཞྩོན་འཆར་ཀ་མ་བཞུགས་

སྩོ། །

༄༅། །སྭ་སྲི། ཉྲི་གཞྩོན་འཆར་ཀའྲི་མདངས་ལྡན་ལྲི་ཁྲི་ལྟར། །ཡྲིད་འྩོང་

དམར་སེར་ད་བས་ཁེབས་པ་ཡྲི། །འདབ་སྩོང་གེ་སར་རེ་ན་ཟླ་གདན་ལ། །ཧྲྲིཿལས་

བྱུང་བའྲི་མགྩོན་པྩོ་ཚེ་དཔག་མེད། །པདྨ་རཱ་གའྲི་ལྷུན་པྩོ་དབང་པྩོའྲི་གཞུས། །ཀུན་

ནས་ཀླུབས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་ཁྩོད་ཀྲི་སྐུ། །སྣ་ཚོགས་གྩོས་དང་ནྩོར་བུའྲི་རྒྱན་མང་

གྲིས། །ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འཁྲི་ཤྲིང་གཞྩོན་ནུའྲི་ཡལ་

འདབ་ལྟར་མཉེན་པའྲི། །ཕག་གཉྲིས་དབུས་ན་འཆྲི་མེད་བདུད་རྲི་ཡྲིས། །ལེགས་

པར་གང་བའྲི་ལྷུང་བཟེད་རབ་བསྣམས་ནས། །ཚེ་ཡྲི་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །བུང་བ་ལྟར་གནག་རལ་པའྲི་ཐྩོར་ཅྩོག་ནྲི། །སྤྲི་བྩོར་མཛེས་པའྲི་ལན་བུ་

རྲིང་དུ་འཕང༌། །འཇམ་གཉེན་སྣ་ཚོགས་དར་གྲི་སད་གཡྩོགས་ཅན། །མཚན་དཔེའྲི་

གཟྲི་བརྲིད་འབར་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཤུགས་དག་དད་པས་བསྐྱྩོད་པའྲི་ཐལ་སྦར་

ཞྲིང༌། །ཡྲིད་འཕྩོག་ཤྲིན་ཏུ་སྙན་པའྲི་ང་རྩོ་ཡྲིས། །ཁྩོད་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ལེགས་པར་

བརྩོད་པ་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྩྩོལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཡེ་ཤེས་མཚོན་

གྲིས་མྲི་ཤེས་ད་བ་བཅད། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་རྒྱུན་ཆད་མེད། །འགྩོ་ཀུན་

འདེན་པའྲི་ཁུར་གྲིས་མྲི་ངལ་བ། །གཏན་གྲི་སྐྱབས་གནས་ཁྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །མཚན་ཙམ་བཟུང་བས་དུས་མྲིན་འཆྲི་བ་འཇྩོམས། །ཡྲིད་ལ་དན་པས་སྲིད་

པའྲི་འཇྲིགས་ལས་སྐྱྩོབ། །སྐྱབས་སུ་བསེན་ན་གཏན་གྲི་བདེ་སེར་བ། །ཁྩོད་ལ་རྣམ་

པ་ཀུན་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །སྐྱྩོན་བལ་ཁྩོད་ལ་གུས་པས་བསེན་པ་བདག །གནས་
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སྐབས་མྲི་འདྩོད་ཉེར་འཚེ་ཞྲི་བ་དང༌། །མཐར་ཐུག་བདེ་བ་ཅན་དུ་པདྨྩོ་ལས། །རྫུས་

ཏེ་སྐྱེས་ནས་ཁྩོད་མཉེས་བགྲིད་པར་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་ཡན་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བྩོ་བཟང་

གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་སྦར་བའྩོ། །

༄༅། །ཤེས་བྱའྲི་མཁའ་དབྱྲིངས་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མྩོ་མཉྫུ་ཤྲྲི་ཡེ།   ཤེས་བྱའྲི་མཁའ་དབྱྲིངས་ཟབ་ཅྲིང་ཡངས་པ་

ལ། །བྩོ་གྩོས་དཀྲིལ་འཁྩོར་རྒྱས་པའྲི་འྩོད་ཟེར་གྲིས། །སྐྱེ་དགུའྲི་མྲི་ཤེས་མུན་པའྲི་

ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །གསལ་བྱེད་དབང་བྩོ་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་འདུད། །དེང་ནས་

བཟུང་སེ་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་བྩོའྲི་བར། །ཁྩོད་མྲིན་བདག་ལ་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆྲིས་

པས། །ལས་ཀྲི་དབང་གྲིས་རྲིགས་དྲུག་གར་སྐྱེས་ཀང་། །འཁྩོར་བའྲི་འཇྲིགས་ལས་

སྐྱྩོབས་ཤྲིག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །བདག་ནྲི་ཚེ་འདྲིའྲི་འདུ་བྱེད་གཏྩོང་བ་ན། །བརེ་

ཞྲིང་བྱམས་པའྲི་གཉེན་བཤེས་ཀུན་དང་བལ། །རྔམས་ཤྲིང་འཇྲིགས་པའྲི་གཤྲིན་

རེས་ཟྲིན་པའྲི ་ཚེ། །གཤྲིན་རེའྲི ་འཇྲིགས་ལས་སྐྱྩོབས་ཤྲིག་འཇམ་པའྲི ་

དབྱངས། །ཐྩོག་མེད་དུས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའྲི་མཐུས། །སྲིད་པ་བར་དྩོའྲི་

ཉྩོན་མྩོངས་རླུང་ཤུགས་ཀྲིས། །བཟྩོད་དཀའ་ངན་འགྩོའྲི་གཡང་སར་འཁེར་སྲིད་

པས། །ཉྩོན་མྩོངས་རླུང་སྩོ་ཆྩོད་ཅྲིག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །བར་དྩོའྲི་རྣམ་ཤེས་ཉྲིང་

མཚམས་སྦྩོར་བའྲི་ཚེ། །མྲི་ཁྩོམ་བརྒྱད་པྩོ་དག་ལས་རབ་འདས་ཤྲིང་། །ཐུབ་བསན་

རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའྲི་རྲིགས་དག་ཏུ། །སྐྱེ་བའྲི་རེན་འབེལ་སྒྲིགས་ཤྲིག་འཇམ་པའྲི་

དབྱངས། །སྐྱེ་བ་ཕྲི་མ་མཐྩོ་རྲིས་ཡྩོན་ཏན་མཆྩོག །བདུན་གྲིས་མཛེས་པའྲི་དལ་
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འབྱྩོར་ལུས་ཐྩོབ་ནས། །བསན་པ་ཚུལ་བཞྲིན་འཛིན་པའྲི་བཤེས་གཉེན་དང་། །མཇལ་

བའྲི་རེན་འབེལ་སྒྲིགས་ཤྲིག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེ་ལྡན་

པའྲི་བཤེས་གཉེན་དེས། །ལེགས་པར་གསུངས་པའྲི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའྲི་

ཚོགས། །ཚུལ་བཞྲིན་རྩོགས་ནས་གཞན་ལ་སྩོན་ནུས་པའྲི། །རྣམ་དཔྩོད་བྩོ་གྩོས་

སྩྩོལ་ཅྲིག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་གཞན་དྩོན་ཁྩོ་ནའྲི་ཕྲིར། །སེར་སྣ་

མེད་པར་དངྩོས་པྩོ་ཀུན་གཏྩོང་ཞྲིང་། །རྣམ་གཡེང་མེད་པའྲི་བསམ་གཏན་སྩོམ་པ་

སྩོགས། །ཕར་ཕྲིན་དྲུག་ལྡན་སྩྩོལ་ཅྲིག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །འཁྩོར་བའྲི་ཚ་གདུང་

སེལ་བའྲི་བསྲིལ་བྱེད་མཆྩོག །གསུང་རབ་གངས་རྲིའྲི་ངྩོས་ལ་བལྟ་འདྩོད་

ཀང་། །རྣམ་གཡེང་ལེ་ལྩོའྲི་འདམ་དུ་བྱྲིང་ལགས་པས། །མྱུར་མགྩོགས་ཐུགས་རེས་

ཟུངས་ཤྲིག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །ཟབ་ལམ་ལྟ་བའྲི་ལམ་ལ་རབ་ཞུགས་ནས། །རྣམ་

གྩོལ་ཐར་བའྲི་གྲིང་དུ་འགྩོ་འདྩོད་ཀང་། །སྐལ་དམན་བདག་ནྲི་འཁྩོར་བའྲི་ཞགས་

པས་བཅྲིངས། །འཁྩོར་བའྲི་ཞེན་ཐག་ཆྩོད་ཅྲིག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །རང་དྩོན་ཉེར་

ཞྲི ་ཀུནྡའྲི་ཚལ་སངས་ནས། །རླབས་ཆེན་རྒྱལ་བའྲི་པད་ཚལ་བལྟ་འདྩོད་

ཀང་། །བདག་གྲི་བྩོ་འདྲི་མ་རྲིག་མུན་པས་བསྒྲིབས། །མ་རྲིག་འཐྲིབས་པྩོ་སྩོལ་ཅྲིག་

འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །མདྩོར་ན་བདག་ཀང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །གསུང་རབ་རྒྱ་

མཚོའྲི་ཚོགས་ལ་བརེན་བྱེད་ཅྲིངའགྩོ་བའྲི་དགྩོས་འདྩོད་མ་ལུས་འབྱུང་བ་ཡྲི། །ཡྲིད་

བཞྲིན་ནྩོར་བུར་གྱུར་ཅྲིག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །འཇམ་མགྩོན་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་བ་

བཏབ་པའྲི་མཐུས། །ཚོགས་གཉྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་གྲུ་ཆེན་གྲིས། །འགྩོ་ཀུན་སྲིད་

པའྲི་མཚོ་ལས་སྒྩོལ་བ་ལ། །བདག་ཀང་ཁྩོད་བཞྲིན་གྱུར་ཅྲིག་འཇམ་པའྲི་
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དབྱངས། །མང་ལཾ།   

༄༅། །བྱམས་པའྲི་བསྩོད་ཆེན་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །བྱམས་ཆེན་མྲི་ཡྲིས་ཞེ་སང་བུད་ཤྲིང་སེག །ཡེ་ཤེས་འྩོད་ཀྲིས་མ་རྲིག་

མུན་པ་གསལ། །ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་ཚབ་འགྩོ་བའྲི་མགྩོན་མཛད་པ། །དགའ་ལྡན་

བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །

ན་མྩོ་ཤྲྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷྩོ་ཥཱ་ཡ། །མཉེས་གཤྲིན་བྱམས་པས་རག་ཏུ་བརླན་

ཡང་ནག་པྩོའྲི་ར་ལག་སེག །ཤྲིན་ཏུ་བཅད་དཀའྲི་འཆྲིང་བ་བཅད་ཀང་སྙྲིང་རེས་

དམ་དུ་བཅྲིངས། །ཞྲི་བའྲི་བཏང་སྙྩོམས་རྒྱུན་དུ་ལྡན་ཡང་བདག་པས་གཞན་ལ་

གཅེས། །འཇམ་དབྱངས་ཞབས་ལ་གུས་པས་བཏུད་ནས་མྲི་ཕམ་མགྩོན་ལ་

བསྩོད། །གདྩོངས་བཞྲི་མང་པྩོའྲི་ཞལ་ནས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །སྤན་སྩོང་ལྡན་པས་

དང་བས་རྒྱུན་དུ་ལྟ། །དགའ་མའྲི་བདག་པྩོས་དེགས་པ་བཏང་ནས་བཏུད། །རྒྱལ་

ཚབ་ཞབས་ལ་གུས་པ་ཕག་བགྲིའྩོ། །དང་བའྲི་མཚོ་ལ་འདབ་བརྒྱ་པ་སེ་དེ་ཉྲིད་ལ་

ཡང་ཉྲིན་བྱེད་འྩོད། །དག་པའྲི་མཁའ་ལ་རྒྱུ་སྐར་མགྩོན་ཏེ་དེས་ཀང་ཀུན་དའྲི་ཚལ་

ལ་བཞྲིན། །མཚན་དཔེའྲི་ཕེང་བས་གང་སྐུ་མཐྩོང་མ་ཐག་ཏུ་འགྩོ་བའྲི་ཡྲིད་འཕྩོག་

པ། །བྱམས་མགྩོན་ཞབས་པད་སྐྱེ་ཞྲིང་སྐྱེ་བར་བདག་གྲི་གཙུག་ན་མཛེས་གྱུར་

ཅྲིག །བདུད་འཇྩོམས་འཁྩོར་དུ་འཇྲིགས་པ་ཀུན་དང་བལ། །མཚུངས་མེད་དཔའ་བྩོ་

སྲིད་གསུམ་སྩོན་པ་མཆྩོག །ཉམ་ངར་ལྷུང་བའྲི་འགྩོ་ལ་རག་ཏུ་གཟྲིགས། །རྣམ་འདེན་

ཁེད་ཀྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱར་ཐྩོགས་པ་མེད་འཇུག་
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པའྲི། །མཁེན་པའྲི་སྩོབས་ཀྲིས་མ་རུངས་བདུད་ཀྲི་སེ། །གནམ་ལགས་བབས་པའྲི་

མེ་ཏྩོག་གཞྩོན་ནུ་བཞྲིན། །ཕམ་མཛད་སྩོབས་བཅུའྲི་དཔལ་གྲིས་བརྲིད་པ་

ཁྩོད། །ཕས་རྒྩོལ་གང་པྩོ་དེགས་པའྲི་ཀད་འགེམས་ཤྲིང༌། །ལེགས་བཤད་སྒ་ཆེན་

འཁྩོར་དབུས་བསྒགས་པ་ཡྲིས། །སྨྲ་བ་ངན་པའྲི་ཝ་སྐྱེས་མཐར་མཛད་པའྲི། །མྲི་

འཇྲིགས་བཞྲི་ལྡན་མྲི་ཡྲི་སེདེ་ཁྩོད། །ཁེངས་པས་མཐྩོ་བའྲི་འཇྲིག་རེན་མེས་པྩོ་

དང༌། །ཉག་ཕན་བདག་པྩོ་དགེ་སྦྩོང་བམ་ཟེ་སྩོགས། །གང་གྲིས་སྨྲ་བར་མ་ནུས་

འཁྩོར་ལྩོ་མཆྩོག །བསྐྩོར་བར་འགྩོ་ལ་བྱམས་པའྲི་མགྩོན་པྩོ་ཁྩོད། །སྐུ་དང་གསུང་ལ་

འཁྲུལ་པའྲི་མྲིང་ཡང་མེད། །དན་པ་མ་ཉམས་རག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག །ཐ་དད་

འཛིན་པ་མ་བརགས་བཏང་སྙྩོམས་ཀྲིས། །དབེན་ཕྲིར་ཁྩོད་ཀྲི་སྤྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་

དག །འདུན་པ་དང་ནྲི་བརྩོན་འགྲུས་དན་པ་དང༌། །ཏྲིང་འཛིན་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་

གྩོལ་བ་ལ། །ཉམས་པའྲི་གྩོ་སྐབས་མ་ལུས་རྲིང་དུ་མཛད། །དེེ་ཕྲིར་ཁྩོད་ཀྲི་རྩོགས་

པ་བ་ན་མེད། །དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐྩོགས་མེད་པར་མཁེན། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་དག །སྲིད་པའྲི་ཕྲི་མཐའ་ཇྲི་སྲིད་འགྩོ་བའྲི་

དྩོན། །མཛད་པའྲི་ཁུར་གྲིས་དགེས་བཞྲིན་འཇུག་པ་ཁྩོད། །རྒྱ་ཆེའྲི་ཡྩོན་ཏན་ཕུང་

པྩོ་རབ་རྩོགས་པས། །ཕ་མྩོའྲི་སྐྱྩོན་ཡང་འཇུག་པའྲི་སྐབས་བཅྩོམ་པ། །ཁྩོད་ཀྲི་བརེ་

བའྲི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་བདག །སྨྲེ་སྔགས་སྩོ་ནས་སྨྲ་ལ་ཡུད་ཙམ་དགྩོངས། །སྡུག་

བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་སྒྩོལ་བའྲི་གྲུ། །དལ་འབྱྩོར་ཚང་བའྲི་རེན་འདྲི་ཡྲིན་ན་

ཡང༌། །བག་མེད་ལེ་ལྩོ་གཉྲིད་དང་བེ་མྩོའྲི་གཏམ། །རེད་བཀུར་འདྩོད་པའྲི་སྐྱྩོན་གྲིས་

སགས་པ་ཡྲིས། །དྩོན་མེད་ཕྩོགས་སུ་བཀྩོལ་བས་དྩོན་ཆེན་པྩོ། །བདེ་བག་སྒྲུབ་པའྲི་
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ལུས་བཟང་ཆུད་གསྩོན་པ། །མྲི་ཡྲི་ཤ་ཚུགས་ཕྱུགས་ཀྲི་འདུ་ཤེས་ཅན། །བདག་ལ་

ཁྩོད་ཀྲི་ཐུགས་རེས་གཟྲིགས་སུ་གསྩོལ། །རེད་དཀའ་དྩོན་ཆེའྲི་དལ་འབྱྩོར་ཐྩོབ་པ་

ཡང༌། །སྩོབས་ཀྲིས་མྲི་བཟླྩོག་འབྩོས་པར་མྲི་ནུས་པའྲི། །སྩོབས་ལྡན་འཆྲི་བདག་ཕྩོ་

ཉ་བཀེ་བ་དང༌། །ན་དང་རྒ་བས་ཟྲིན་པར་མཐྩོང་ན་ཡང༌། །ནམ་འཆྲི་ངེས་མེད་འཆྲི་

བའྲི་དུས་ཀྲི་ཚེ། །ཐམས་ཅད་དྩོར་ནས་འགྩོ་བ་ཤེས་བཞྲིན་དུ། །ལྩོ་ཟླ་ཞག་རྣམས་

དྩོན་མེད་འདའ་བྱེད་པའྲི། །རབ་རྨྩོངས་བདག་ལ་བརེ་བའྲི་དུས་ལ་བབས། །ངེས་

པར་ལེགས་པའྲི་གྩོ་འཕང་སྩོས་ཅྲི་དགྩོས། །ལམ་གྲི་རེན་དུ་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་

ཡྲི། །མཐྩོ་རྲིས་ཙམ་ཡང་ཐྩོབ་པའྲི་གདེངས་མེད་པ། །བདག་ལ་ཁེད་ཀྲིས་བཏང་

སྙྩོམས་མཛད་ལགས་སམ། །མཐྩོ་རྲིས་དཔལ་དང་ལྡན་པའྲི་ལུས་ཐྩོབ་ཀང༌། །གསུང་

རབ་ཚུལ་བཞྲིན་འབྱེད་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས། །མ་ནྩོར་ལམ་བཟང་རེད་པར་མ་གྱུར་

ན། །སར་ཡང་འཁྩོར་བའྲི་རྒྱ་མཚོ་ཉྲིད་དུ་ལྟུང་། །དེ་ཕྲིར་གཏྲི་མུག་མུན་པའྲི་སག་

ཆེན་གྲིས། །ཡུན་རྲིང་དུས་སུ་བསྒྲིབས་པས་བང་དྩོར་གནས། །ཇྲི་བཞྲིན་འབྱེད་ལ་

ཀུན་ནས་འཐྩོམས་གྱུར་པ། །བདག་ལ་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་སྩལ་དུ་གསྩོལ། །རབ་

འབར་ལགས་ཀྲི ་ས་གཞྲིར་མེ ་ལེས་སེག་ཅྲིང་ལུས་ལ་མཚོན་ཆའྲི ་ཆར་པ་

འབབ། །གཤྲིན་རེའྲི་སྐྱེས་བུས་གསལ་ཤྲིང་ལ་བསྐྱྩོན་ཟངས་ཞུན་ལྡུད་ཅྲིང་ཕུར་

བུས་ལེ་ལ་འདེབས། །གངས་རྲིས་བསྐྩོར་བའྲི་འཁག་པའྲི་སྦུབས་ཆུད་བུ་ཡུག་

འཚུབས་པའྲི་རླུང་གྲིས་བཏབ་པ་ཡྲིས། །ལ་ལར་ཆུ་བུར་བརྒྱ་བྱུང་ལ་ལར་རྩོལ་ཞྲིང་

ལུས་ནྲི་ཚལ་པ་དུ་མར་གས། །གདྩོང་ནྲི་སྐྲས་ཁེབས་ཁ་ནྲི་བསྐམས་ཤྲིང་ཆུ་ཀླུང་

མཐྩོང་སེ་གཏུང་ཕྲིར་རྒྱུགས་པ་ན། །རལ་གྲི་མདུང་རྣམས་ཐྩོགས་པའྲི་སྐྱེས་བུས་
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འགགས་ཤྲིང་ཆུ་ཡང་རྣག་ཁག་ཉྲིད་དུ་མཐྩོང༌། །ཁ་ནྲི་ཁབ་ཀྲི་མྲིག་ཙམ་ལྦ་བས་

མགྲིན་འགགས་ཟས་སྐྩོམ་རེད་ཀང་སྤྩོད་མྲི་ནུས། །ཟྩོས་ཤྲིང་འཐུང་རྣམས་འབར་

ནས་ཚིག་ཅྲིང་བཤང་གཅྲིས་འཚོལ་ལ་རང་ཤ་བཅད་དེ་ཟ། །རྨྩོངས་པའྲི་མུན་ཆེན་

འཐྲིབས་པས་ལམ་དང་ལམ་མྲིན་འབྱེད་ལ་བྩོ་ཡྲི་ནུས་པ་བལ། །གཅྲིག་ལ་གཅྲིག་

གསྩོད་ལྷ་མྲིའྲི་གཞན་དབང་གྱུར་པས་རེག་དང་བཀྩོལ་བའྲི་སྡུག་བསལ་བསྔལ། །ལྷ་

རྣམས་དཔལ་ལ་འཁྲུག་པའྲི་ཕག་དྩོག་མེ་ཆེན་འབར་བས་ཡྲིད་བདེའྲི་གྩོ་སྐབས་

བཅྩོམ། །འཐབ་རྩོད་ལས་བྱུང་ལུས་བཅད་དལ་ཅྲིང་གཡྩོ་སྒྱུས་བསད་པས་བདེན་

མཐྩོང་སྐལ་བ་མེད། །དེ་ལྟར་མཐྩོང་བ་ལྟ་ཞྩོག་ཐྩོས་ན་ཡང༌། །སྙྲིང་ལ་འཇྲིགས་སྐྱེད་

སྐྱྲི་ནྲི་གཡའ་བ་ཡྲི། །དམྱལ་བ་ཡྲི་དྭགས་དུད་འགྩོ་ལྷ་མྲིན་གྲི། །གཡང་ས་ཆེན་པྩོ་

དག་ཏུ་ལྟུང་འགྱུར་བའྲི། །དམ་པས་སད་པའྲི་མྲི་བཟད་སྲིག་པའྲི་ལས། །ཐྩོག་མེད་

དུས་ནས་བསགས་ཤྲིང་གསྩོག་འགྱུར་བ། །གཡང་ས་ཆེན་པྩོར་མངྩོན་ཕྩོགས་ཉམ་

ཐག་བདག །ངན་འགྩོའྲི་འཇྲིགས་ལས་སྐྱྩོབ་པའྲི་དུས་ལ་བབ། །མྲི་ཡྲི་གནས་ནའང་

ལྩོངས་སྤྩོད་དབང་ཕྱུག་གྲིས། །མངྩོན་པར་མཐྩོ་ན་ཉམས་ཀྲི་དྭྩོགས་པ་དང༌། །མཐྩོ་

རྲིས་ཡྩོན་ཏན་འབྱྩོར་པས་ཕྩོངས་པ་ན། །འདྩོད་བདེ་འཚོལ་བར་འགྱུར་བས་ཤ་ཐང་

ངྩོ༌། །བདེ་བར་འདྩོད་ནས་དེ་ཡྲི་ཐབས་བསྒྲུབས་པས། །བདེ་བ་ཐྩོབ་པ་དེ་ལས་ཆེས་

ལྷག་པའྲི། །ལུས་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཀྲི་ཡྲིད་མྲི་བདེ། །རྣམ་པ་དུ་མས་ཀུན་ནས་

མནར་བར་འགྱུར། །ལུས་མཛེས་རྲིན་ཆེན་རྒྱན་གྲིས་རབ་བརྒྱན་ནས། །ཁང་བཟང་

དགའ་བའྲི་ཚལ་དུ་གནས་བཅས་ཤྲིང༌། །ཡུན་རྲིང་འདྩོད་པའྲི་བདེ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་

པ། །མཐྩོ་རྲིས་དཔལ་ལ་རྩོལ་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཀང༌། །མྲི་འདྩོད་འཆྲི་བའྲི་ལྟས་ཀྲིས་
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ཟྲིན་པ་ན། །ཡྲིད་འཕྩོག་སྙྲིང་ལ་གཅགས་པར་གྱུར་པ་ཡྲི། །ལྷ་ཡྲི་མཛེས་མ་ཡྲིད་འྩོང་

སྐྱེད་མྩོས་ཚལ། །བདུད་རྲིའྲི་ཁ་ཟས་གྩོས་བཟང་མཛེས་པའྲི་བརྒྱན། །ལྷ་བུ་གཞྩོན་

ནུ་རྣམས་དང་མྱུར་དུ་བདག །མྲི་འདྩོད་བཞྲིན་དུ་འབལ་བར་མཐྩོང་བའྲི་ཚེ། །གནས་

དེར་སྐྱེས་པའྲི་ལུས་ཀྲི་བདེ་བ་ལས། །ཆེས་ཆེར་ལྷག་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་

གྲིས། །བསྐྱེད་པའྲི་མྱ་ངན་མེ་ལེ་འབར་བས་བསེག །ཚེ་རབས་མང་པྩོར་ལེགས་

པར་སྤད་པའྲི་ལས། །འབད་པས་བསྒྲུབས་པའྲི་འབས་བུ་སྤད་པས་ཟད། །བག་མེད་

དབང་གྲིས་ངན་འགྩོའྲི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་པས། །སར་ཡང་ངན་སྩོང་གནས་སུ་ལྷུང་བར་

འགྱུར། །འདྩོད་ལ་འདུན་པའྲི་རྣམ་རྩོག་གནྩོད་སེམས་མེད། །གཉྲིད་དང་ཡྲིད་ལ་

གདུང་བའྲི་སྤྩོད་པ་སང༌། །ལུས་དང་སེམས་ལ་གནྩོད་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་བལ། །ཏྲིང་

འཛིན་སྩོབས་ཀྲིས་ཡུན་རྲིང་བདེར་གནས་པ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ལྷ་ཡྲི་

གནས་ཐྩོབ་ཀང༌། །འདུ་བྱེད་སྡུག་བསྔལ་འཆྲིང་ལས་མ་གྩོལ་བས། །སྔྩོན་གྲི་ཏྲིང་

འཛིན་འཕེན་པ་ཟད་པ་ན། །ཕྲིར་ཡང་འྩོག་ཏུ་ལྷུང་ནས་བརྒྱུད་མར་འཁྩོར། །དེ་ལྟར་

འཁྩོར་བའྲི་གཙོ་བྩོ་ལྷ་མྲི་ཡང༌། །སྐྱེ་འཆྲི་ན་དང་རྒ་ལ་སྩོགས་པ་ཡྲི། །སྡུག་བསྔལ་ཆུ་

བྩོས་སྲིད་པའྲི་མཚོར་ཁེར་ནས། །སྲིད་པའྲི་བདེ་ལ་ཆགས་པར་མྲི་རྲིགས་

མྩོད། །འྩོན་ཀང་སྲིད་པས་བྩོ་མྲིག་བསྒྲིབས་པ་ཡྲིས། །སྡུག་བསྔལ་བདེ་བར་འཛིན་

པའྲི་ལྩོག་ཤེས་ཅན། །ཕྲིན་ཅྲི་ལྩོག་གྲི་རྩོག་པས་བསྒྲིབས་པ་བདག །སྲིད་པའྲི་ཆུ་བྩོ་

ཆེ་ལས་བསྒལ་དུ་གསྩོལ། །འདྩོད་པའྲི་འདམ་དུ་བྱྲིང་བས་ཐར་པའྲི་ལམ་ལས་

གྩོལ། །མ་རྲིག་ཐྲིབས་པྩོར་ཞུགས་པས་ཤེས་རབ་མྲིག་དང་བལ། །སྤྩོས་པའྲི་གཟེབ་

ཏུ་ཚུད་པས་འཁྩོར་བའྲི་བཙོན་རར་བཅྲིངས། །ལས་ཀྲིས་མནར་བ་བདག་ནྲི་ཁྩོད་ཀྲི་
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ཐུགས་རེའྲི་གནས། །འཇྲིགས་རུང་འཁྩོར་བའྲི་གཡང་ས་འགེགས་པ་ལ། །དྲི་མེད་

མང་དུ་ཐྩོས་ལ་བརེན་པ་ཡྲི། །ཚུལ་བཞྲིན་དཔྩོད་པའྲི་རྣམ་དག་རྲིགས་སྩོབས་

ཀྲིས། །མཐའ་ཡས་གསུང་རབ་རྣམས་ཀྲི་དང་ངེས་ཚུལ། །ཇྲི་བཞྲིན་འབྱེད་ལ་གཞན་

དྲིང་མྲི་འཇྩོག་པའྲི། །མཁས་པའྲི་གྩོ་འཕང་ངེས་པར་རེད་དགྩོས་ཀང༌། །རྒྱལ་བའྲི་

དགྩོངས་པ་ཕ་མྩོ་སྩོས་ཅྲི་དགྩོས། །འཇུག་ལྡྩོག་གནས་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་རགས་པ་

ལའང༌། །བདག་གྲི་བྩོ་མྲིག་ཆེས་ཆེར་གསལ་མ་གྱུར། །ད་དུང་རབ་རྨྩོངས་དག་

འདྲིས་བདག་གྲི་སྙྲིང༌། །རྲིང་དུ་བསྒྲིབས་ན་གྩོལ་བའྲི་སྐབས་མེད་པ། །ཚུལ་འདྲི་

དགྩོངས་ལ་སྙྲིང་གྲི་མུན་པ་སེལ། །རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སས་སྤན་སྔར་རྲིག་གནས་

ལ། །མང་ཐྩོས་རྒྱ་མཚོས་སྐྱེ་བ་དུ་མ་རུ། །ཡང་ཡང་སྦངས་པའྲི་བག་ཆགས་ལེགས་

སད་པ། །འགྩོ་ལ་ལམ་བཟང་མཚོན་པའྲི་མྲིག་གཅྲིག་པུ། །སྔྩོན་གྲི་དམ་པ་རྣམས་

ཀྲིས་ཡལ་བར་དྩོར། །དེ་ཕྲིར་མགྩོན་དང་བལ་བའྲི་ཕྩོངས་པ་བདག །ཕྩོགས་རྣམས་

བསད་པའྲི་འགྩོན་པྩོ་བཞྲིན་གྱུར་པས། །བརེ་ཆེན་ཁྩོད་ཀྲི་རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་

དུས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་གུས་པས་བསེན་པའྲི་སྐྱབས། །བྱམས་པ་བྱམས་པས་འགྩོ་

བ་སྒྩོལ་བ་ཁྩོད། །མྱུར་བ་མྱུར་བར་བྱྩོན་ནས་བདག་གྲི་ནྲི། །སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བར་ཐེག་

མཆྩོག་བཤེས་གཉེན་མཛོད། །རག་ཏུ་བརེ་བས་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་ལ། །རྒྱུན་མྲི་

འཆད་པ་གཟྲིགས་པ་ཁྩོད་དྲུང་དུ། །གང་གྲི་ཡྩོན་ཏན་དན་པས་དང་བའྲི་ཡྲིད། །ཉྲིན་

རེ་བཞྲིན་དུ་སྩོབ་པར་བགྲིས་ན་ཡང༌། །གནས་ཀྲིས་བསྐལ་ཞྲིང་སར་ཡང་དབེན་

པའྲི་རྩོ། །རབ་ཏུ་མྱྩོང་ཕྲིར་ཐག་རྲིང་གནས་སུ་ནྲི། །འཇུག་པར་འདྩོད་པས་ལུས་

ཀྲིས་བགྩོད་མ་ནུས། །དེས་ན་བསྩོད་ནམས་ཞྲིང་གྲི་དམ་པ་ཁྩོད། །མཉེས་པར་བགྲི་
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སད་ལྷག་བསམ་དག་པ་ཡྲིས། །རྲིན་ཆེན་ས་ལེ་སྦྲམ་དང་ལྷ་ཡྲི་དར། །དགེ་སྦྩོང་

རྣམས་ལ་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་ཡྲི། །ཆྩོས་གྩོས་གསུམ་དང་གསྲིལ་བྱེད་དང་སྩོང་

སྣྩོད། །གཞན་ཡང་ཏྲིང་འཛིན་སྩོན་ལམ་གྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །བཀྩོད་ལེགས་ཡྲིད་འཕྩོག་

མཆྩོད་པ་ནམ་མཁའྲི་ཁྩོན། །ཡྩོངས་སུ་བཀང་སེ་རང་གཉྲིས་གཙོ་བྩོ་ལ། །ཞེན་མེད་

མ་ཆགས་བྩོ་ཡྲིས་དབུལ་བར་བགྲི། །དེ་ལས་འྩོངས་པའྲི་རབ་དཀར་དགེ་བའྲི་

ཚོགས། །གང་དེས་སྲིད་པར་ཡུན་རྲིང་འཁམས་པ་ན། །སྡུག་བསྔལ་བྱེ་བས་མནར་

ཞྲིང་བདེ་བས་ཕྩོངས། །མ་ལུས་འགྩོ་བའྲི་སྐྱབས་སུ་བདག་གྱུར་ཅྲིག །འཇྲིག་རེན་

འདེན་པའྲི་གྩོ་འཕང་དམ་པ་ལ། །རེག་པར་མ་གྱུར་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཚངས་སྤྩོད་

ཡྩོངས་སུ་དག་པའྲི་རབ་བྱུང་རེན། །རེད་ནས་ཐེག་མཆྩོག་རྲིགས་ནྲི་སད་པར་

ཤྩོག །བཟྩོད་ལྡན་དང་ཞྲིང་ག་གྱུ་མེད་པ་དང༌། །མ་ཞུམ་སྙྲིང་སྩོབས་ཤུགས་དག་དད་

པ་དང༌། །གུས་དང་རག་ཏུ་སྦྩོར་བའྲི་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། །རྣམ་དཔྩོད་ཤེས་རབ་ཕུལ་

བྱུང་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །རྒྱལ་བའྲི་དགྩོངས་པ་རྣམ་དག་རྲིགས་སྩོབས་ཀྲིས། །ཇྲི་བཞྲིན་

རེད་ནས་རང་གྲིས་དགྩོངས་པ་ལྟར། །བརེ་བས་དངས་པའྲི་ཐབས་མཁས་སྤྩོད་པ་

ཡྲིས། །གཞན་ལ་སྩོན་ལ་མཁས་པའྲི་མཐར་སྩོན་པའྲི། །བཤེས་གཉེན་བསེན་ནས་

མང་ཐྩོས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །རྲིང་དུ་སྦངས་པས་ཐེ་ཚོམ་ཀུན་བཅད་ནས། །ཐྩོས་པའྲི་དྩོན་

རྣམས་ཚུལ་བཞྲིན་བསྒྲུབས་པ་ཡྲིས། །བདེ་བར་གཤེགས་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་

པར་ཤྩོག །ཐུབ་པས་བཅས་པའྲི་མཚམས་ལས་མྲི་འདའ་ཞྲིང༌། །རྒྱལ་བའྲི་གདུང་

འཚོབ་དགེ་བའྲི་བཤེས་ལ་གུས། །དབང་པྩོ་རབ་རྣྩོ་ལྩོག་སྒྲུབ་སྐྱྩོན་དང་བལ། །ཡྩོངས་

སུ་དག་པའྲི་འཁྩོར་དང་ལྡན་པར་ཤྩོག །ནག་པྩོའྲི་ཕྩོགས་ཀྲིས་ཡྲིད་ནྲི་བསྐྱྩོད་པ་
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ཡྲིས། །ཚོགས་པའྲི་ཆྩོས་སྤྩོད་དགའ་སྩོན་མྱྩོང་བའྲི་གེགས། །བདུད་ཀྲི་གཉེན་དུ་

གྱུར་པའྲི་སྲིག་གྩོགས་དང༌། །སྐད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་ཕད་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག །ཐུབ་དབང་

རེས་སུ་གུས་པས་སྩོབ་པའྲི་ཚེ། །རླབས་ཆེན་སྤྩོད་པ་རྩོགས་པར་བྱེད་པའྲི་

གེགས། །སྐལ་བ་ངན་པའྲི་རེས་འགྩོ་བདུད་ཀྲི་ལས། །བར་དུ་གཅྩོད་པའྲི་མྲིང་ཡང་

མེད་པར་ཤྩོག །གང་དང་ལྡན་ན་དམ་པར་དགའ་བྱེད་པ། །དགེ་སྦྩོང་རྒྱན་དུ་འདེན་

པས་བསྔགས་པ་ཡྲི། །བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་པའྲི་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རྐྱེན། །མ་ལུས་ཐྩོགས་

པ་མེད་པར་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་ཚེ་གདུལ་བྱའྲི་གནས་ཀུན་ཀང་། །རྣམ་

དག་བསབ་པས་བསམས་པའྲི་རབ་བྱུང་ལ། །འགྩོད་ཅྲིང་དེ་ལ་འྩོས་པའྲི་ཡྩོ་བྱད་

རྣམས། །བསམས་པ་ཙམ་གྲིས་མ་ལུས་སྩྩོལ་བར་ཤྩོག །དེང་ནས་བརམས་ཏེ་ཚེ་

རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲིས་རྩོམ་པ་གང་བགྲིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་

ཅད་མཐའ་ཡས་འགྩོ་བ་ལ། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཕན་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྲིག །བུ་སྡུག་

ཤྲི་བའྲི་དུས་ཀྲི་མ་བཞྲིན་དུ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྲིས་མནར་བའྲི་འགྩོ་བ་ཀུན། །རག་

ཏུ་ཡྲིད་ལ་གཅགས་པའྲི་བརེ་བ་ཡྲིས། །བདྩོག་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་གཏྩོང་བར་

ཤྩོག །མྩོས་སྤྩོད་ས་ཡྲི་དྲི་མ་སྦྩོང་བ་ན། །འདས་དང་མ་འྩོངས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྲི། །ཚུ་

རྩོལ་མཐྩོྩོང་བའྲི་རྒྱལ་སས་ནང་ན་བདག །གསེར་གྲི་ས་འཛིན་དབུས་ན་ལྷུན་པྩོ་

བཞྲིན །སྤན་དང་མངྩོན་ཤེས་མང་དུ་ཐྩོས་པ་སྩོགས། །ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གྲིས་རབ་ཏུ་

མཐྩོ་བ་དང༌། །བྱྲིས་པའྲི་རྒུད་པ་ཀུན་ལས་འདས་གྱུར་ཏེ། །གཞན་དྲིང་མྲི་འཇྩོག་

སྩོབས་པ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །རྒྱལ་སས་འཕགས་པའྲི་ས་ལ་སྩོབ་པ་ན། །སར་གནས་

དཔའ་བྩོ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡྩོངས་སུ་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཁྩོད་ན་



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ

  177  

བདག །བྱ་ལམ་བགྩོད་ལ་འདབ་བཟང་དབང་པྩོ་བཞྲིན། །རྒྱལ་སས་གཞན་གྲིས་

དཔག་པར་དཀའ་བ་ཡྲི། །ཤྲིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེའྲི་ཤེས་བྱའྲི་གནས་རྣམས་ལ། །དྲི་མེད་

མཁེན་པ་ཐྩོགས་པ་མེད་འཇུག་ཅྲིང༌། །རླབས་ཆེན་སྤྩོད་པའྲི་གཏེར་དུ་འགྱུར་བར་

ཤྩོག །དེ་ལྟར་སྤད་པའྲི་འབས་བུ་གྲུབ་པ་ན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་དང་

ཞྲིང༌། །འཁྩོར་དང་མཛད་པ་སྐུ་ཚེ་སྩོན་ལམ་རྣམས། །གང་ཡྲིན་གཅྲིག་ཏུ་བསྩོམས་

པ་དེ་དག་ཀུན། །ཐབས་མཁས་སྤྩོད་པས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་གྱུར་ནས། །རྲིང་ནས་

ཡྲིད་ལ་བརྣགས་པའྲི་འགྩོ་བ་འདྲི། །དམ་ཆྩོས་བདུད་རྲིའྲི་ཆར་ཆེན་ཕབ་པ་

ཡྲིས། །སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་བདག་གྲིས་སྒྩོལ་བར་ཤྩོག །

ལྷ་དང་བཅས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ཀུན་གྲི་སྐྱབས་གཅྲིག་པུ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགྩོན་པྩོ་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྲི་སྩོ་

ནས་བསྩོད་པ་ཚངས་པའྲི་ཅེད་པན་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མང་དུ་ཐྩོས་པའྲི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་ལྷྩོ་

བག་སྩོང་རྲི་ཉྲི་ཤར་གྲི་དབེན་གནས་སུ་སྦར་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་བསྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རྲིང་ནས་གྩོམས་པའྲི་ཐུགས་རེའྲི་ཆབ་ཀྲིས་རང་བདེ་འདྩོད་པའྲི་

ཡྲིད་ཀྲི་མེ་དཔུང་བཅྲིལ། །ཟབ་མྩོའྲི་རང་བཞྲིན་ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་པས་ཀུན་ཏུ་རྩོག་

པའྲི་སྤྩོས་པའྲི་ད་བ་བཅད། །ཉྲིད་ཀྲིས་གཟྲིགས་གང་འགྩོ་ལ་བསྐྲུན་ཕྲིར་གཞན་ཕན་

ཁུར་ཆེན་སྐྱྩོ་མེད་ཐུགས་ཀྲིས་འཁེར། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་དེར་ཡྲིད་གཏད་དད་པའྲི་རླུང་

གྲིས་བསྐྱྩོད་པའྲི་བསྩོད་ཚིག་མེ་ཏྩོག་ལ། །ཉྲིན་བྱེད་འཆར་ཀའྲི་མདངས་ཀྲིས་རབ་

འཁྱུད་པའྲི། །ལྷུན་སྟུག་གསེར་གྲི་རྲི་བྩོའྲི་ངྩོས་བཞྲིན་དུ། །དམར་སེར་འྩོད་ཀྲི་ཕུང་
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པྩོ་ལྷམ་མེ་བ། །འཇམ་དབྱངས་མཁེན་པའྲི་གཏེར་ཁྩོད་ཡུད་ཙམ་དགྩོངས། །མ་ལུས་

ཞྲིང་དུ་འབད་པས་བཙལ་ན་ཡང༌། །ཁྩོད་ལས་གཞན་པའྲི་སྐྱབས་བཟང་མ་མཆྲིས་

པས། །བདག་ཡྲིད་ཁྩོད་ཀྲི་རེས་སུ་ཕྩོགས་པ་ནྲི། །ཉྲི་མས་གདུངས་པའྲི་གང་ཆེན་

པད་མཚོར་བཞྲིན། །དེ་ཕྲིར་ཁྩོད་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་ལ་བདག །ཡྲིད་ལ་རེ་བ་སྐྩོང་

བར་བྱེད་པ་ཡྲི། །གཏྩོང་བས་མཛེས་པའྲི་སྦྲིན་བདག་མཐྩོང་བ་ན། །འབྱྩོར་པས་

དམན་པའྲི་སྩོང་མྩོ་བ་བཞྲིན་གྱུར། །ཁྩོད་སྐུ་རྲི་དབང་ཇྲི་བཞྲིན་མཐྩོ་ཞྲིང་དང༌། །ནྱ་

གྩོའྲི་ལྗྩོན་པ་ལྟར་རྒྱས་ཆུ་ཞེང་གབ། །བཙོ་མའྲི་གསེར་ལྟར་དག་ཅྲིང་གསལ་བ་

ཡྲི། །པགས་པའྲི་མདྩོག་ནྲི་ལེགས་ཤྲིང་སབ་ལ་འཇམ། །རྒྱལ་མཚན་ཏྩོག་ལྟར་སྤྲི་

གཙུག་གནས་སུ་ནྲི། །རྲིང་འཇམ་གནག་ལ་སྣུམ་པའྲི་རལ་པ་ཡྲི། །ཐྩོར་ཅྩོག་མཛེས་

པར་བཅྲིས་པའྲི་ཟར་བུ་ནྲི། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་ཅུང་ཟད་གཡྩོན་དུ་འཕང༌། །རྲིན་ཆེན་

རེ་ཕན་རྣམས་ཀྲིས་མཛེས་བྱས་པའྲི། །དབྱྲིབས་ལེགས་གདུགས་བཞྲིན་ཀུན་ནས་

རྒྱས་པའྲི་དབུ། །སྐྲ་མཚམས་མཐྩོ་བ་ལེགས་པར་ཕེད་པ་ཡྲི། །དཔྲལ་བའྲི་དབྱེས་ནྲི་

ཟླ་བ་རྒྱས་པ་བཞྲིན། །ཀུན་ད་དུང་དང་པདྨའྲི་ར་བ་ལྟར། །དཀར་གསལ་གཡས་སུ་

འཁྲིལ་ལེགས་རྲི་མྩོ་ཅན། །དག་པའྲི་དངུལ་གྲི་འབུར་དང་འད་བ་ཡྲི། །དྲི་མེད་མཛོད་

སྤུ་སྲིན་མའྲི་དབུས་ན་མཛེས། །ཁ་དྩོག་ནག་ཅྲིང་ཅུང་ཟད་གུག་པ་ཡྲི། །འཇམ་སྣུམ་

སྤུ་མཉམ་སྲིན་ཚུགས་རྲིང་པྩོ་ཅན། །སྟུག་ཅྲིང་འཇམ་ལ་མ་འཛིངས་སྒྲིག་ལེགས་

པ། །ཁྱུ་མཆྩོག་བཞྲིན་དུ་རྲི་མ་ཡྲིད་དུ་འྩོང༌། །ཨུཏྤལ་མཐྲིང་ཁའྲི་འདབ་མ་ཇྲི་བཞྲིན་

དུ། །སྤན་དཀྱུས་རྲིང་པྩོ་ཅུང་ཟད་ཟུམ་པ་ཡྲི། །དཀར་ནག་ཆ་རྣམས་མ་འདེས་

མཛེས་པ་ནྲི། །འདམ་སྐྱེས་འདབ་མ་ཀུན་ནས་དྭངས་པ་བཞྲིན། །རྲིམ་པར་འཚམ་
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ཞྲིང་ཀུན་ཏུ་མཐྩོ་བའྲི་ཤངས། །བྲིམ་པ་ལྟར་དམར་ཡྲིད་དུ་འྩོང་བའྲི་མཆུ། །དཀར་

ཞྲིང་ཚད་མཉམ་ཐགས་བཟང་བཞྲི་བཅུའྲི་ཚེམས། །འགམ་པ་ཟླུམ་རྒྱས་རྲི་དྭགས་

རྒྱལ་པྩོ་བཞྲིན། །སབ་མཉེན་རྩོ་མཆྩོག་མྱྩོང་བའྲི་ལྗགས་ཀྲིས་ནྲི། །ཞལ་གྲི་དཀྲིལ་

འཁྩོར་ཀུན་ཏུ་ཁེབས་པར་མཛད། །སྙན་ཤལ་བཟང་པྩོ་རྲིང་དུ་འཕང་བའྲི་རེར། །རྲིན་

ཆེན་དུ་མས་སྤས་པའྲི་རྣ་ཆ་གཡྩོ། །གཟྲི་འྩོད་འཁྱུག་པའྲི་རྲིན་ཆེན་ཕེང་བའྲི་

རྒྱན། །གང་དུ་འཕང་བའྲི་དྲི་མེད་མགྲིན་པ་ནྲི། །མཛེས་པའྲི་གསེར་གྲི་བུམ་པའྲི་

མགྲིན་པ་བཞྲིན། །ར་ཡྲི་ད་བ་མྲི་མངྩོན་ཟླུམ་ཞྲིང་རྒྱས། །ཕག་ཞབས་བྩོལ་དང་ཕག་

གྩོང་ལྟག་པའྲི་ཕྩོགས། །ཡྩོངས་སུ་གང་བས་མྲི་མཉམ་མེད་པའྲི་སྐུ། །གདྩོང་ལྔ་པ་

བཞྲིན་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའྲི་སྩོད། །ལྷུན་པྩོའྲི ་ངྩོས་ལྟར་རབ་ཏུ་ཡངས་པའྲི་

བང༌། །དཔུང་པའྲི་མགྩོ་ནྲི་ལེགས་པར་ཟླུམ་པའྲི་ཕག །གང་པྩོའྲི་རྒྱལ་པྩོའྲི་སྣ་ལྟར་

རྲིང་ཞྲིང་མཛེས། །ཉྲི་ཤུའྲི་སྩོར་མྩོ་མཛེས་པའྲི་ད་བ་ཡྲིས། །ལེགས་པར་སྦྲེལ་བ་ངང་

པའྲི་རྒྱལ་པྩོ་བཞྲིན། །མདྩོག་སྣུམ་དམར་བའྲི་མདངས་ཆགས་སེན་མྩོ་ཡྲི། །ཕེང་

བས་རབ་ཏུ་དངར་བའྲི་སྩོར་མྩོ་ནྲི། །དཔག་བསམ་ཡལ་འདབ་གཞྩོན་ནུའྲི་ལྕུག་ཕན་

ལྟར། །རྲིང་ཞྲིང་རྒྱས་ལ་འཇམ་ཞྲིང་གཞྩོན་ཤ་ཆགས། །གསལ་ཞྲིང་རྩོགས་ལ་སྩོ་

སྩོར་མ་འདེས་པའྲི། །རྲིབས་སྩོང་ལྡན་པའྲི་གསེར་གྲི་འཁྩོར་ལྩོ་མཆྩོག །ཕག་དང་

ཞབས་ཀྲི་མཐྲིལ་ན་བཀྲ་བ་ནྲི། །རྒྱ་ལས་རྒྱ་ཡྲི་འབུར་ནྲི་གསལ་བ་བཞྲིན། །དཔུང་

རྒྱན་གདུ་བུས་མཛེས་པར་བྱས་པ་ཡྲི། །གཡས་པའྲི་ཕག་ན་དངྩོས་འཛིན་འཁྲི་ཤྲིང་

གྲི །ལྗྩོན་པ་དྲུངས་ནས་གཅྩོད་པའྲི་རལ་གྲི་ནྲི། །འབར་བའྲི་འྩོད་ཀྲི་ད་བ་འགེད་པ་

བསྣམས། །ཞྲི་སྩོ་གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རེན་འབེལ་ལམ། །མ་ལུས་གསལ་བར་སྩོན་
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པའྲི་གེགས་བམ་མཆྩོག །ཨུཏྤལ་སྔྩོན་པྩོའྲི་ལྟེ་བར་གནས་པ་ཡྲི། །སྩོང་བུ་གཡྩོན་

པའྲི་ཕག་གྲིས་ཐུགས་ཀར་འཛིན། །རབ་འབྱམས་ཚོན་གྲིས་ཁ་བསྒྱུར་སབ་ལ་

འཇམ། །སྣ་ཚོགས་དར་གྲི་སད་གཡྩོགས་གཡྩོ་བའྲི་སེང༌། །སྲིལ་སྲིལ་སྒ་སྒྩོག་

གསེར་གྲི་འྩོག་པག་གྲིས། །ཡྲིད་འྩོང་སྐེད་སྐབས་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བསམས། །ར་

མཆྩོག་བཞྲིན་དུ་གསང་གནས་སྦུབས་སུ་ནུབ། །འཇམ་ཞྲིང་ཕ་བ་བ་སྤུའྲི་ཚོགས་

རྣམས་ནྲི། །ཟླ་མེད་རེ་རེར་བྱུང་ནས་གཡས་ཕྩོགས་སུ། །རྲིམ་གྲིས་འཁྲིལ་ནས་སྐུ་

ལ་གེན་དུ་ཕྩོགས། །བགས་ཀྲིས་ཕ་ཞྲིང་ཟླུམ་པའྲི་བྱྲིན་པ་ལེགས། །ཞབས་ཀྲི་

མཁྲིག་མ་ལྩོང་བུའྲི་འབུར་གྲིས་དབེན། །རུས་སལ་ལྟྩོ་བཞྲིན་ཞབས་མཐྲིལ་ཀུན་

ནས་མཉམ། །ཞབས་ཀྲི་བཞྲི་ཆ་ཕྲིར་འཕགས་རྲིང་པ་ཡངས། །འདབ་དྲུག་པད་དཀར་

དམར་སེར་ལྟེ་བའྲི་སེང༌། །དཀྲིལ་འཁྩོར་ཡྩོངས་རྩོགས་རྒྱུ་སྐར་བདག་པྩོའྲི་

གདན། །གང་དེར་སྒ་ལྡན་གདུ་བུས་མཁྲིག་མའྲི་ཕྩོགས། །མཛེས་པའྲི་ཞབས་གཉྲིས་

རྩོ་རེའྲི་སྐྱྲིལ་ཀྲུང་མཛད། །བསྩོད་ནམས་ཚོགས་རབ་རབ་འབྱམས་རྒྱུ་ལས་འཁྲུངས་

པའྲི་སྐུ་མཆྩོག་མཆྩོག་ཏུ་མཛེས་པ་ཁྩོད་ཀྲི་སྐུ། །ནམ་མཁའྲི་མཐས་གཏུགས་

གཏུགས་པ་མེད་པའྲི་ཞྲིང་མཆྩོག་ཀུན་ཏུ་དུ་མའྲི་འགྩོ་ལ་མྲིག་འཕྲུལ་བཞྲིན། །ལ་

ལར་བལྟམས་ཤྲིང་ཞྲིང་གཞན་དུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་སྩོན་སྩོན་པ་ཁྩོད་ཀྲི་སྐུ་ཡྲི་

ནྲི། །བཀྩོད་པ་མཆྩོག་འདྲི་འདྲི་དང་གཞན་དུ་མ་ལུས་འགྩོ་ཀུན་ཀུན་མཁེན་གྱུར་ཀང་

བརྩོད་མྲི་ནུས། །ལྲི་ཁྲིའྲི་རྒྱ་མཚོར་ར་བདུན་འྩོད་སྩོང་ལྷུང་བ་བཞྲིན། །ལྟ་བས་མྲི་

ངྩོམས་འྩོད་དཔུང་ཕྩོགས་བཅུར་འཕྩོ་བའྲི་སྐུ། །གང་དེ་ཅུང་ཟད་བསྩོད་པའྲི་བསྩོད་

ནམས་དེ་ཡྲིས་བདག །འཇམ་དབྱངས་སྐུ་མཛེས་མྲིག་གྲི་ལམ་དུ་འབལ་མེད་
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ཤྩོག །ནམ་ཞྲིག་ཁྩོད་སྐུ་མཐྩོང་བར་གྱུར་མ་ཐག །སྲིད་པར་རྲིང་དུ་འཁམས་པས་

དུབ་པ་བདག །ལྩོག་པའྲི་ལམ་དུ་སྩོང་བའྲི་མ་རུངས་ཡྲིད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་

དབང་དུ་འགྱུར་བར་ཤྩོག །གཞན་ཡང་གཟུངས་དང་མངྩོན་ཤེས་རྣམ་ཐར་སྩོ། །མུ་

མཐའ་མེད་པའྲི་ཏྲིང་འཛིན་ཚོགས་ཐྩོབ་ནས། །ཞྲིང་ཁམས་བྱེ་བར་རྒྱལ་རྣམས་བལྟ་

བའྲི་ཕྲིར། །དཔག་མེད་ལུས་ཀྲི་བཀྩོད་པ་སྩོན་པར་ཤྩོག །དེར་ནྲི་མང་དུ་ཐྩོས་པའྲི་

མཐར་སྩོན་ཏེ། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་བ་ཆྩོས་ཀྲིས་ཚིམ་བྱས་ནས། །རྲིང་པྩོར་མྲི་ཐྩོགས་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་གཙོ། །ངག་གྲི་དབང་པྩོའྲི་སྐུ་མཆྩོག་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །རེ་བཙུན་འཇམ་

པའྲི་དབྱངས་ལ་བསྩོད་པ་འཇམ་དབྱངས་མཉེས་པར་བྱེད་པའྲི་བསྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་

ལས་སྐུ་ལ་བསྩོད་པའྲི་སྐབས་ཏེ་དང་པྩོའ ྩོ།།   །།

༈ འྩོད་སྩོང་ཟེར་གྲིས་ཕེ་བའྲི་གུར་ཀུམ་གཟུགས། །དྭངས་པའྲི་མེ་ལྩོང་

དཀྲིལ་ན་གསལ་བ་བཞྲིན། །འགྲིང་ལེགས་དབང་པྩོའྲི་གཞུ་བཞྲིན་རབ་བཀྲ་

བ། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་སྩྩོལ། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་ཞྲིང་ཀུན་

ཀུན་ནས་འགེངས་པའྲི་སྒ་སྐད་སྐད་ཀྲི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ། །སེམས་ཅན་ཀུན་

ཡྲིད་ཡྲིད་དང་མཐུན་པར་འཚིམ་བྱེད་བྱེད་པྩོའྲི་གདངས་ཀང་ཟྲིལ་གནྩོན་པ། །ཁྩོད་

ཀྲི་གསུང་དབྱངས་དབྱངས་ཀྲི་ང་རྩོའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་འཁྩོར་བ་སྲིད་དུ་རྒྱུན་ཆགས་

པའྲི། །སྙན་པའྲི་གསུང་གང་གང་གྲི་རྣ་བའྲི་ལམ་དུ་ལྷུང་ན་ན་རྒ་འཆྲི་བ་འཕྩོག་པར་

བྱེད། །གསུང་མཉེན་འཇམ་ཞྲིང་ཡྲིད་འྩོང་ཡྲིད་དུ་འཐད། །དག་ཅྲིང་དྲི་མེད་འྩོད་

གསལ་སྙན་ལ་འཇེབས། །མཉན་པར་འྩོས་ཤྲིང་མྲི་ཚུགས་སྙན་ཞྲིང་དུལ། །མྲི་རྩུབ་

མྲི་བརླང་རབ་འདུས་རྣ་བར་སྙན། །ལུས་སེམས་སྙྲིང་ནྲི་ཚིམ་བྱེད་དགའ་བདེ་
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བསྐྱེད། །གདུང་མེད་ཀུན་ཏུ་ཤེས་བྱེད་རྣམ་རྲིག་བྱ། །རྣམ་གསལ་དགའ་བྱེད་མངྩོན་

པར་དགའ་བྱེད་ཅྲིང༌། །ཀུན་ཤེས་བྱེད་ཅྲིང་རྣམ་པར་རྲིག་པར་བྱེད། །རྲིགས་ཤྲིང་

འབེལ་ལ་ཟླྩོས་པའྲི་སྐྱྩོན་དང་བལ། །སེང་གེ་གང་ཆེན་འབྲུག་དང་ལག་འགྩོའྲི་

དབང༌། །དྲི་ཟ་ཀ་ལ་པྲིང་ཀ་ཚངས་པ་དང༌། །ཤང་ཤང་ཏེའུ་དབང་པྩོའྲི་དབྱངས་ལྟར་

སྙན། །རྔ་སྒ་མ་ཁེངས་མྲི་དམའ་ཀུན་རེས་ཞུགས། །ཚིག་ཟུར་ཕྲིན་ཅྲིང་མ་ཚང་མེད་

པ་དང༌། །མ་ཞུམ་མྲི་ཞན་རབ་དགའ་ཁབ་ཅྲིང་ཆུབ། །རྒྱུན་ཆགས་འབེལ་ཞྲིང་སྒ་

ཀུན་རྩོགས་པར་བྱེད། །དབང་པྩོ་ཀུན་ཚིམ་མ་སད་མྲི་འགྱུར་ལ། །མ་བརགས་འཁྩོར་

གྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་ཡྩོངས་སུ་གགས། །དུག་གསུམ་སེལ་བྱེད་བདུད་དཔུང་ཚར་

གཅྩོད་ཅྲིང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆྩོག་དང་ལྡན་པར་འབྱུང༌། །དེ་ལྟར་བཞྲི་ཡྲིས་ལྷག་

པའྲི་དྲུག་ཅུའྲི་དབྱངས། །གསུང་གཅྲིག་ཉྲིད་ལའང་མ་ཚང་མེད་པར་ནྲི། །ཇྲི་སྲིད་

ནམ་མཁའྲི་མཐས་ཁབ་དེ་སྲིད་པའྲི། །སྐལ་ལྡན་རྣ་བའྲི་ལམ་དུ་བདེ་བ་སེར། །དེ་ཚེ་

ཉེ་བར་གནས་ལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་མྲི་སྣང་རྲིང་ན་གནས་ལ་ཆུང་མྲིན་པར། །སྣ་ཚོགས་

ཚོན་དང་ཕད་པའྲི་ཤེལ་བཞྲིན་གངས་མེད་གདུལ་བྱའྲི་རང་རང་སྐད་དང་མཐུན་པར་

ནྲི། །སྤྲི་གཙུག་མཛོད་སྤུ་འགྲིན་པ་ལ་སྩོགས་ཁྩོད་སྐུའྲི་ཆ་ཤས་ཀུན་ནས་འབྱུང་བར་

རབ་སྩོན་ཀང༌། །དེ་དག་ཀུན་ལ་རྩོག་པ་ཉེར་ཞྲི་འདྲི་ནྲི་ནམ་མཁས་ཚངས་དབྱངས་

སྒྩོག་ན་མཚོན་པར་ནུས། །གྩོག་དམར་མཛེས་པའྲི་སྐ་རགས་བཅྲིངས་པ་ཡྲི། །ཆར་

སྤྲིན་ནང་གྲི་འབྲུག་སྒ་ཟབ་མྩོ་བཞྲིན། །འཇམ་དབྱངས་གསུང་བསྩོད་བསྩོད་ནམས་

འདྲི་ཡྲིས་བདག །ཁྩོད་གསུང་རྣ་བའྲི་ལམ་དུ་འབལ་མེད་ཤྩོག །གསུང་རྒྱུན་རྣ་བའྲི་

བུ་གར་ཞུགས་མ་ཐག །སྐལ་ལྡན་རེས་འཛིན་ལྩོག་སྨྲ་ཚར་གཅྩོད་ཅྲིང༌། །སེབ་
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ལེགས་ཚིག་གྲིས་བྩོ་གསལ་ཡྲིད་འཕྩོག་པའྲི། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའྲི་གནས་རྣམས་

མཐར་སྩོན་ཤྩོག །ཐ་དད་འགྩོ་བའྲི་སྐད་ལ་ཐྩོགས་མེད་པའྲི། །ངེས་ཚིག་སྩོ་སྩོ་ཡང་

དག་རྲིག་པ་མཆྩོག །བདེ་བག་ཐྩོབ་ནས་འགྩོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །ཐེ་ཚོམ་གཅྩོད་པའྲི་

མཆྩོག་ཏུ་བདག་གྱུར་ཅྲིག །ཁྩོད་ཀྲིས་ཇྲི་ལྟར་རེས་སུ་གདམས་པ་ཡྲི། །གསུང་གྲི་

མཚམས་ལས་ནམ་ཡང་མྲི་འདའ་བར། །གུས་པས་རེ་གཅྲིག་ཉམས་སུ་བངས་པ་

ཡྲིས། །གསུང་གྲི་དབང་ཕྱུག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་

ལ་བསྩོད་པ་འཇམ་དབྱངས་མཉེས་པར་བྱེད་པའྲི་བསྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུང་

ལ་བསྩོད་པའྲི་སྐབས་ཏེ་གཉྲིས་པའྩོ།།   །།

༈ བྱུ་རུའྲི་མདངས་དང་འདེས་པའྲི་གསེར་ཟངས་མདྩོག །མདྩོག་ལེགས་

ཤེས་བྱ་མ་ལུས་ལྷང་ངེར་འཁེན། །མཁེན་རབ་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་འགྩོ་བའྲི་

སྐྱབས། །སྐྱབས་མཆྩོག་ཁྩོད་ཀྲིས་རབ་འབྱམས་ཤེས་རབ་སྩྩོལ། །དངྩོས་འཛིན་

ཆང་གྲིས་རབ་ཏུ་མྱྩོས་པས་བང་དྩོར་དཔྩོད་པའྲི་བྩོ་གྩོས་ཉམས། །ཉྩོན་མྩོངས་

གདུག་པའྲི་སྣ་ཡྲི་ལག་པས་དགེ་བའྲི་ལྗྩོན་པ་ཀུན་ཏུ་འཇྩོམས། །སྲིད་པའྲི་ཞགས་

པས་ཡྲིད་ནྲི་དངས་པའྲི་རེད་བཀུར་གང་མྩོའྲི་ཕྲིར་འབང་བ། །བག་མེད་ནགས་ཁྩོད་

ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བའྲི་གདུལ་དཀའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་གང་པྩོ་ཆེ། །དན་ཤེས་བག་ཡྩོད་ཐག་པས་

དམ་བཅྲིངས་ནས། །ཡང་དག་རྲིགས་པའྲི་ལགས་ཀྱུ་རྣྩོན་པྩོ་ཡྲིས། །འཕགས་མཆྩོག་

བྱེ་བས་བགྩོད་ཅྲིང་བསྔགས་པ་ཡྲི། །རེན་འབེལ་དམ་པའྲི་ལམ་བཟང་སྩོལ་དུ་

བཙུད། །ཚུལ་དེ་སྐྱྩོ་མེད་བརྩོན་པའྲི་ཤུགས་དག་གྲིས། །དཔག་མེད་བསྐལ་པར་

ཡང་དང་ཡང་གྩོམས་པས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་འཛིན་རྩོ་རེ་ཡྲིས། །མཐར་འཛིན་རྲི་
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བྩོ་མྲིང་གྲི་ལྷག་མར་མཛད། །སར་ཡང་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོ་རྣམས། །རབ་

མཆྩོག་མཆྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཉེས་བྱས་པས། །དྲི་མེད་མགུར་ནས་ཚངས་

དབྱངས་ང་རྩོ་ཡྲིས། །དགྩོངས་པ་གཅྲིག་གྲིས་གསུངས་པའྲི་གདམས་པ་

མཆྩོག །སྲིད་པའྲི་ནད་བརྒྱ་དྲུངས་འབྱྲིན་བདུད་རྲིའྲི་ཟས། །རྒྱུན་དུ་བསེན་པས་

བགྩོད་པར་ཆེས་དཀའ་བའྲི། །རྒྱལ་སས་སྤྩོད་པ་རླབས་ཆེའྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ། །བགྩོད་

པའྲི་བྩོ་གྩོས་ལུས་སྩོས་རྒྱས་པ་ན། །མཐའ་དག་འཛིན་པས་ནམ་ཡང་མྲི་རྲི་ཞྲིང༌། །མ་

ལུས་འཁྲུལ་སྣང་འཇྩོམས་ལ་ཐྩོགས་མེད་པའྲི། །ཏྲིང་འཛིན་ཀུན་གྲི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་

པ་གང༌། །རྩོ་རེ་ལྟ་བུར་གགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན། །ཁྩོད་ཀྲིས་མངྩོན་དུ་མཛད་པ་དེ་

ཡྲི་མཐུས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཡུལ་གྲིས་སྣང་བ་དང༌། །རྨྲི་ལམ་ལྟ་བུའྲི་གསལ་ཞྲིང་རྲིག་

པའྲི་བྩོ། །མྱྩོང་སྣང་མ་ལུས་ཆྩོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་སུ་ཞུགས། །དེ་ཕྲིར་ར་བ་ཉམས་པའྲི་

ལྗྩོན་ཤྲིང་བཞྲིན། །མ་ལུས་འཛིན་པའྲི་ས་བྩོན་དྲུངས་ཕྱུང་བས། །སྐྱྩོབ་པ་ཁྩོད་ལ་

ནམ་མཁའ་ཇྲི་སྲིད་དུ། །ཆྩོས་ཀྲི་སྐུ་ལས་གཡྩོ་བ་ག་ལ་ཞྲིག །དེ་ལྟར་མགྩོན་ཁྩོད་

ཆྩོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལས་ཅུང་ཟད་གཡྩོ་བ་མེད་བཞྲིན་དུ། །དུ་མའྲི་ཤེས་བྱ་གསལ་བར་

སྣང་བ་མེ་ལྩོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརན་ནམ། །ནམ་མཁའྲི་ལམ་ན་འཇའ་ཚོན་བཞྲིན་

དུ་སྩོ་སྩོར་མ་འདེས་རྩོགས་པར་མཁེན། །མཁེན་བཟང་ཁྩོད་ཀྲི་མཁེན་པ་དེ་ཡང་

སྐད་ཅྲིག་ཉྲིད་ལ་དེ་ལྟར་ལགས། །སྦྲིན་ལ་འབྱྩོར་ལྡན་གནས་ཡྲིན་དབུལ་པྩོ་

མྲིན། །སེར་སྣས་དབུལ་པྩོའྲི་གནས་ཡྲིན་འབྱྩོར་ལྡན་མྲིན། །དེ་སྩོགས་རེན་འབེལ་མྲི་

བསླུའྲི་གནས་ཀུན་མཁེན། །དེ་ཕྲིར་ཁྩོད་ནྲི་སྨྲ་བའྲི་གཙོ་བྩོ་ལགས། །ཐྩོགས་མེད་

སྲིད་པར་སྩོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །དགེ་དང་མྲི་དགེའྲི་ལས་ཚུལ་འབས་བུར་
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བཅས། །གང་དེ་ཁྩོད་ཀྲི་མངྩོན་དུ་མ་གྱུར་མེད། །དེ་སད་ཁྩོད་གསུང་འབལ་མེད་མ་

མཆྲིས་ལགས། །ཆགས་ལ་གནས་ཤྲིང་སང་ལ་མྩོས་པ་དང༌། །དེ་ལས་ལྡྩོག་སྩོགས་

མྩོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཚུལ། །མངྩོན་སུམ་གཟྲིགས་ཕྲིར་ཁྩོད་ཀྲི་མཛད་པ་ཀུན། །འགྩོ་ལ་

དྩོན་དུ་མྲི་འགྱུར་ཡྩོད་མ་ལགས། །བཅྩོ་བརྒྱད་ཁམས་ཀྲི་རབ་དབྱེ་མཐའ་དག་

ལ། །ཁྩོད་ལ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་གང་ཡང་མེད། །དེ་ཕྲིར་ཁྩོད་ནྲི་གདུལ་བྱའྲི་གནས་

རྣམས་ཀྲི། །གདུལ་བའྲི་དུས་ལས་ཅུང་ཟད་འདའ་མ་ལགས། །སྲིད་པར་རྒྱུ་བ་རྣམས་

ཀྲི་དད་སྩོགས་ཀྲི། །དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་དབང་པྩོ་མེད་པ་ལ། །མཁེན་པ་ཐྩོགས་མེད་

འཇུག་པ་དེ་སད་ཁྩོད། །ཆྩོས་སྩོན་ཚུལ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་པ་ལགས། །མངྩོན་པར་

མཐྩོ་ཞྲིང་ངེས་པར་ལེགས་པ་དང༌། །ངན་སྩོང་གནས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བགྩོད་པའྲི་

ལམ། །ཀུན་ལ་མཁེན་པ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། །ཁྩོད་ནྲི་འགྩོ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་

བཟང་པྩོ་ལགས། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྒྲིངས། །ཐྩོད་

རྒལ་ལ་སྩོགས་ཏྲིང་འཛིན་མཐའ་དག་གྲིས། །འཇུག་ལྡང་ཀུན་བྱང་ཚུལ་ལ་མ་

རྨྩོངས་པས། །སྙྩོམས་འཇུག་རྣམས་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་སྩོན་པ་ལགས། །ཐྩོག་མེད་འཁྩོར་བ་

ཡྩོངས་སུ་འདྲིས་བགྲིས་པའྲི། །རང་བཞྲིན་ཚེ་རབས་དན་རགས་དང་བཅས་

པ། །སྐད་ཅྲིག་ཙམ་གྲི་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པས་ན། །ཁྩོད་ནྲི་སྔྩོན་གྲི་མཐའ་ལ་མཁས་པ་

ལགས། །འདྲི་ཙམ་དུས་ན་འདྲི་ནས་འཆྲི་འཕྩོ་ཞྲིང༌། །ལེགས་སྤད་ཉེས་སྤད་ལས་

རྣམས་ཇྲི་ལྟ་བར། །གང་དུ་སྐྱེ་བའྲི་གནས་ཀུན་རབ་མཁེན་པས། །ཁྩོད་ནྲི་ཕྲི་མའྲི་

མཐའ་ལ་མཁས་པ་ལགས། །གང་ཞྲིག་ཟག་པ་ཟད་པའྲི་མྱང་འདས་དང༌། །གང་གྲིས་

ཟད་བྱེད་འཕགས་ལམ་བརྒྱད་ཀྲི་ལམ། །དེ་དག་ཀུན་ལ་སྒྲིབ་མེད་མངྩོན་སུམ་
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སྤན། །དེ་ཕྲིར་ཁྩོད་ནྲི་སྐྱབས་ཀྲི་དམ་པ་ལགས། །དེ་ལྟར་གནས་དང་གནས་མྲིན་

ལས་ཀྲི་རྣམ་སྲིན་མྩོས་པ་འཇྲིག་རེན་ཁམས། །དབང་པྩོའྲི་རྲིམ་པ་ཀུན་འགྩོའྲི་ལམ་

དང་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམ་བྱང་སྔྩོན་གྲི་གནས། །འཆྲི་འཕྩོ་སྐྱེ་དང་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པ་

ཐྩོགས་པ་མེད་འཇུག་པ། །གང་ལ་མངའ་བ་ཁྩོད་ཀྲི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་ཤེས་བྱའྲི་

གནས་དེ་གང༌། །སྲིད་པར་འཁམས་པ་རྣམས་ཀྲི་ཐྩོག་མེད་ནས། །བདག་བདེའྲི་ཕྲིར་

དུ་གཞན་ལ་གནྩོད་པའྲི་ལམ། །དག་པྩོའྲི་རྩོལ་བས་ཀུན་ཏུ་བསེན་ན་ཡང༌། །ངལ་བ་

འབས་བུ་མེད་པས་གྩོལ་བ་ལྟར། །གཞན་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མྲི་འཚེ་བར། །རང་

ཉྲིད་ཕྲིར་དུ་ཉྲིན་མཚན་བར་མེད་པར། །བརྒྱ་ཕག་བརྩོན་པས་ཐར་པ་བསྒྲུབ་དེ་

ཡང༌། །ཡང་དག་ལམ་ལ་རྒྱབ་ཀྲིས་ཕྩོགས་པར་གཟྲིགས། །དེ་ཕྲིར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་

ལམ་གཅྲིག་པུ། །ལུས་ཅན་མཐའ་དག་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་མ། །རྒྱལ་སས་དཔའ་པྩོ་

གཡུལ་དུ་འཇུག་པའྲི་གྩོ །སྙྲིང་རེའྲི་ལམ་བཟང་རྲིང་ནས་གྩོམས་པར་མཛད། །སྡུག་

བསྔལ་རྨྲི་ལམ་དུ་ཡང་མྲི་འདྩོད་ཅྲིང༌། །ཕུལ་བྱུང་བདེ་ལ་ཆྩོག་ཤེས་མེད་པར་

ནྲི། །འགྩོ་བ་འདྲི་ཀུན་ཁད་པར་ཡྩོད་མྲིན་ན། །གཞན་བདེ་ཡལ་བར་འདྩོར་རྣམས་

ཆེས་འཁྲུལ་བར། །བརེ་ལྡན་ཁྩོད་ཀྲིས་གཟྲིགས་ནས་བདག་དང་གཞན། །མཉམ་པ་

ཉྲིད་དུ་མཐྩོང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཐྩོག་མ་ཉྲིད་དུ་གྩོམས་པར་མཛད་པ་

ཡྲིས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁྩོད་ཀྲིས་བདག་གྲིར་གཟུང༌། །བདག་བདེར་སེད་པ་

ཡང་དག་ལམ་གྲི་གེགས། །གཞན་ཉྲིད་གཅེས་འཛིན་ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གྲི་གཏེར། །དེ་

ཕྲིར་ཁྩོད་ཀྲིས་བདག་གཞན་བརེ་བའྲི་ཚུལ། །ཡང་ཡང་གྩོམས་པས་འགྩོ་ཀུན་བདག་

ཏུ་མཛད། །དེ་ལྟར་སྙྲིང་རེས་མ་ཡྲིས་ལན་མང་དུ། །ལུས་སྩོབས་རྩོགས་པར་
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བསྐྱངས་པའྲི་བཅྩོམ་ལྡན་ཁྩོད། །ཕུན་ཚོགས་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་ཀྲི་མཐར་ཕྲིན་

ཡང༌། །ཞྲི་བའྲི་བདེ་བས་འཕྩོག་པར་ག་ལ་འགྱུར། །འདབ་བཟང་དབང་པྩོ་ལྷ་ཡྲི་ལམ་

ཞུགས་པ། །དེར་གནས་མ་ཡྲིན་འཛིན་མར་མྲི་ལྟུང་ལྟར། །སྲིད་ཞྲིར་མྲི་གནས་ཁྩོད་

ཐུགས་བསྩོད་པས་བདག །འཇམ་དབྱངས་མཁེན་བརེ་ཡྲིད་ལ་འབལ་མེད་

ཤྩོག །མཐར་འཛིན་གྩོ་སྐབས་འཕྩོག་པའྲི་ལྟ་བ་དང༌། །འགྩོ་ཀུན་བུ་སྡུག་ལྟར་མཐྩོང་

སྙྲིང་རེ་གཉྲིས། །ཡྲིད་ལ་བདེ་བག་ཉྲིད་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །ལུས་ཅན་ཐེག་པ་

མཆྩོག་ལ་འཁྲིད་པར་ཤྩོག །ཆྩོས་ཀུན་ཚིག་དྩོན་མྲི་བརེད་དན་པའྲི་གཟུངས། །དྲི་བ་

ཀུན་གྲི་ལན་ལྡྩོན་སྩོབས་པ་མཆྩོག །མྱུར་དུ་བསྐྱེད་ནས་ཆྩོས་ཀྲི་ཕྩོངས་རྣམས་

ལ། །ལེགས་བཤད་དགའ་སྩོན་འགེད་པར་བདག་གྱུར་ཅྲིག །སྣ་ཚོགས་གདུལ་བྱའྲི་

བསམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ༌། །མྲི་རྩོག་བཞྲིན་དུ་རེ་བ་སྐྩོང་བ་ཡྲི། །འཇམ་དབྱངས་ཐུགས་

ཀྲི་དཔལ་གྲིས་མྱུརདུ་བདག །སྩོན་ཟླས་ནམ་མཁར་ཇྲི་བཞྲིན་མཛེས་གྱུར་ཅྲིག །རེ་

བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་བསྩོད་པ་འཇམ་དབྱངས་མཉེས་པར་བྱེད་པའྲི་བསྩོད་

སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐུགས་ལ་བསྩོད་པའྲི་སྐབས་ཏེ་གསུམ་པའྩོ།།   །།

ཕྩོགས་བཅུའྲི་ཞྲིང་ན་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རབ་

བསྔགས་པ། །གང་གྲི་སྙན་པས་འཇྲིག་རེན་གསུམ་བཀང་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཞེས་

རབ་ཏུ་གགས། །གང་དེའྲི་ཡྩོན་ཏན་ཅུང་ཟད་གུས་པས་བརྩོད་པའྲི་བསྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་

མཚོ་འདྲི། གང་ཞྲིག་འཛིན་ཅྲིང་ཀྩོག་པ་དེ་ཡྲི་ཡྲིད་ལ་འཇམ་དབྱངས་མྱུར་འཇུག་

ཤྩོག །

ཅེས་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་བསྩོད་པ་འཇམ་དབྱངས་མཉེས་པར་བྱེད་པའྲི་བསྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་
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ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མང་དུ་ཐྩོས་པའྲི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་གངས་ཅན་ཁྩོད་ཀྲི་གངས་རྲིའྲི་

དབང་པྩོ་འྩོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྲི་ལྷ་ཞྩོལ་དུ་སྦར་བའྲི་ཡྲི་གེ་པ་ནྲི་སེ་སྣྩོད་འཛིན་པ་བྷ་ད་པལའྩོ། །

༄༅། །འཕགས་བསྩོད་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མྩོ་ཨཱḈྻ་ལྩོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་

ཞྲིང་གྲི་རྡུལ་དང་མཉམ་པ་དེ་དག་གྲི །འགྩོ་ལ་ཆགས་པའྲི་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའྲི་སྙྲིང་

རེ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ། །དེ་ལས་འཁྲུངས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་ལྷུན་རྩོགས་སྤན་རས་

གཟྲིགས་ཞེས་རྣམ་གགས་པ། །མགྩོན་པྩོ་བདག་ཅག་ཀུན་གྲིས་བསེན་འྩོས་རྲིན་

ཆེན་རྲི་འད་དེ་ལ་འདུད། །དྲི་མེད་ཆུ་སྐྱེས་གསར་པའྲི་དབུས་སུ་བསྲིལ་ཟེར་གང་

བའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་སེང༌། །པདྨའྲི་འདབ་ལྟར་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཞབས་གཉྲིས་མཉམ་

པའྲི་ཚུལ་བཞུགས་ཏེ། །འཇྲིག་རེན་དག་ན་ཟླ་བ་ཉ་འད་ཀུན་ཏུ་ལྷམ་མེར་གསལ་བ་

ཁྩོད། །མཐྩོང་བའྲི་མྩོད་ལ་སྙྲིང་གྲི་གདུང་སེལ་ཀུན་ནས་དགའ་བ་རྒྱས་པར་

མཛད། །ཁ་བའྲི་རེག་པ་ལྟ་བུར་བསྲིལ་ཡང་བདུད་ཀྲི་སེ་རྣམས་ལྷག་པར་

བསེག །མཐའ་དག་མཚན་མའྲི་ཆྩོས་ལས་འདས་ཀང་སྤྩོས་པ་དུ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་

སྣང༌། །སྲིད་ལས་བརྒལ་ཡང་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་རག་ཏུ་སྩོན་མཛད་པའྲི། །སྒྱུ་མ་

ཇྲི་བཞྲིན་ཁྩོད་ཀྲི་སྤྩོད་ལ་བྩོ་དང་ལྡན་རྣམས་ངྩོ་མཚར་འགྱུར། །རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་རེས་

སུ་ཞུགས་པ་སྩོན་མཚན་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་ཏེ། །སྐལ་ལྡན་སྐྱེ་བྩོས་རག་ཏུ་

བསེན་པས་སྐྱྩོ་མེད་ས་གཞྲི་ཉྲིད་དུ་གྱུར། །འཇྲིག་རེན་ཡྩོངས་ཀྲི་གཏྲི་མུག་མུན་པ་

མཐར་མཛད་ཉྲི་མ་འབར་བ་དང༌། །ཞེ་སང་ཡྲིད་བསེག་གདུང་བ་སེལ་བའྲི་རྲི་བྩོང་

མཚན་མ་འཛིན་པ་ཅན། །པུནྜ་རཱྲི་ཀ་རབ་ཏུ་བཞད་པའྲི་ཞལ་གྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་མཛེས་
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སྩོན་ཅྲིང༌། །དྲི་མེད་དུང་དང་ཆུ་ཤེལ་ལྟར་དཀར་ལྟ་ན་སྡུག་པའྲི་ལང་ཚོ་ཅན། །བསམ་

ཡས་མཆྩོད་སྤྲིན་རྒྱས་པའྲི་དབུས་ན་སྒྩོལ་མཛད་སྒྱུ་མའྲི་རེད་འཇྩོ་དང༌། །བདེ་

གཤེགས་རྒྱལ་སས་ཁྩོ ་བྩོའྲི ་དཔུང་སྩོགས་གངས་མེད་འཁྩོར་གྲི་དབུས་ན་

བརྲིད། །མེ་དང་ཆུ་ཀླུང་སྐལ་པ་ངན་དང་རྒྱལ་པྩོའྲི་འཇྲིགས་པ་ལ་སྩོགས་པ། །ཤྲིན་

ཏུ་ཉམ་ཐག་གནས་སུ་ལྷུང་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཡྲིས་གཙེས་པ་ཀུན། །ཁྩོད་ཀྲི་འྩོད་

ཟེར་ཟླ་བ་བཀྲུས་འདའྲི་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྲིས་ཉེར་དངས་ནས། །ལྷ་ཡྲི་དཔལ་དང་རབ་ཏུ་

ལྡན་པའྲི་བདེ་བ་མཆྩོག་ལ་མངྩོན་པར་སྦྩོར། །དྲི་ཞྲིམ་ལན་བུ་སྤྲི་བྩོར་བཅྲིངས་པ་

ནམ་མཁའྲི་འྩོད་དང་རབ་འདེས་ལ། །རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོ་འྩོད་དཔག་མེད་སྐུ་རྲིགས་

ཀྲི་ཅྩོད་པན་དབུ་ལ་མཛེས། །ཕག་གཡས་མཆྩོག་སྦྲིན་རེ་མྩོ་ལས་བབས་བདུད་རྲི་

དཀར་པྩོའྲི་ཐྲིགས་པ་ནྲི། །མུ་ཏྲིག་འྩོད་ཆགས་རག་ཏུ་ལྷུངས་པས་ཡྲི་དྭགས་ཀུན་གྲི་

གདུང་བ་འཇྩོམས། །ཕག་གཡྩོན་ས་ཟུར་ངྩོས་ལ་བརེན་པའྲི་འགྲིང་བག་ཡྲིད་འྩོང་

གཙང་མའྲི་སྐུ། །ཚངས་དབང་ལ་སྩོགས་དེགས་ལྡན་འདུད་པས་ཁྩོད་ནྲི་འཇྲིག་རེན་

ཀུན་དབང་ཕྱུག །འཁྩོར་ལྩོ་པདྨ་མདའ་དང་གཞུ་ཡྲི་ཕག་རྒྱ་སྩོགས་ཀྲིས་རབ་ས་

བའྲི། །སྩོང་ཕག་ཕག་དང་སྤན་སྩོང་མངའ་བ་བཅུ་གཅྲིག་ཞལ་བཟང་ཡང་དག་

སྩོན། །ལ་ལར་གདུག་ཅན་ཀླུ་ཡྲི་དེད་དཔྩོན་སེངེའྲི་སྒ་དང་གཞན་དུ་ནྲི། །དྩོན་ཡྩོད་

ཞགས་དང་མགྲིན་སྔྩོན་ལ་སྩོགས་རྣམ་པ་དུ་མའྲི་ཆྩོ་འཕྲུལ་འགེད། །རེས་འགའ་

བགེགས་འཇྩོམས་ཁྩོ་རྒྱལ་ར་མགྲིན་ལེགས་ལྡན་ནག་པྩོའྲི་ཚུལ་ལ་སྩོགས། །དག་

ཤུལ་ས་གསུམ་འགེངས་པ་སྩོན་ཡང་ཐུགས་ནྲི་བརེ་ལས་གཡྩོ་མྲི་མངའ། །ནམ་

མཁའྲི་ལམ་གྲི་རེས་སུ་སྩོང་བའྲི་འཇྲིག་རེན་རྒྱ་ཆེན་མཐའ་མ་མཆྲིས། །དེ་ལྟ་མྩོད་
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ཀྲི་སེམས་ཅན་གངས་མཚུངས་ཁྩོད་ཀྲི་སྤྲུལ་པ་དེ་སྙེད་ཅྲིག །རབ་ཏུ་སྤྩོ་ཡང་བ་སྤུའྲི་

རེ་ཙམ་གཡྩོ་སྙམ་བགྲིད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། །ཆར་སྤྲིན་ལས་ནྲི་ཆུ་ཆར་བཞྲིན་དུ་འབད་

པའྲི་རྩོག་པ་མངའ་མ་ལགས། །རྣམ་པ་འགར་ཡང་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་མྲི་འགྱུར་ཚིག་ནྲི་

ཡྩོངས་སུ་སངས། །རང་རང་བྩོ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་འགག་མེད་དབྱངས་ཀྲི་ཡན་

ལག་ནྲི། །རྒྱ་མཚོའྲི་རྡུལ་གྲི་གངས་ལས་འདས་པའྲི་ཆྩོས་ལམ་ཉེ་བར་སྩོན་མཛད་

པ། །ཁྩོད་གསུང་སུ་ཡྲི་རྣ་བར་ལྷུང་ཡང་བཀའ་ལ་ཡང་དག་གནས་པར་འགྱུར། །དྲི་

ཟའྲི་རྒྱུད་མང་སྒ་དང་འཐབ་པའྲི་ཡྲིད་འྩོང་ན་ཆུང་གླུ་ལྟ་བུ། །ཡྲིད་དུ་འཐད་ཀང་

ཆགས་ལྡན་རྣམས་ཀྲི་ཡུལ་གྲི་འདྩོད་པ་མ་ལུས་འཇྩོམས། །ནམ་མཁའ་ཁབ་པའྲི་

འབྲུག་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་ཟབ་མྩོར་འབྱྲིན་ཡང་དེ་ཡྲི་མྩོད། །འཇྲིགས་པས་སྐྲག་པ་དེ་དག་

གྲི་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མྲིང་གྲི་ལྷག་མར་མཛད། །འཁྩོར་བ་པ་རྣམས་རག་ཏུ་གཡྩོ་བའྲི་

སྐྱེ་བ་ཡང་དག་སྒྩོལ་སད་དུ། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་གསང་མཐྩོར་སྒྩོག་པའྲི་ཆྩོས་ཀྲི་

འཁྩོར་ལྩོ་སྔྩོན་འགྩོ་བ། །དུས་གསུམ་གཏྩོགས་པའྲི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་གསུང་དབྱངས་

ངེས་པ་རབ་རྩོགས་པས། །བ་མེད་འབྱྩོར་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཁྩོད་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ཀུན་གྲི་

བ་མར་གགས། །སྐྱེ་བྩོ་གང་དག་རང་སྡུག་ཉྲིད་ཀང་རེས་འགའ་ཁྩོ་བའྲི་དབང་གྱུར་

ཏེ། །གསྩོད་པར་བརམས་མྩོད་ཁྩོད་ཀྲིས་འགྩོ་རྣམས་བུ་དང་འད་བར་རག་དགྩོངས་

ནས། །གནྩོད་འགྱུར་ཆ་ཙམ་ཐུགས་ཀྲིས་དགྩོངས་པ་རྲིང་མྩོ་ཞྲིག་ནས་བཏང་བས་

ན། །བདག་འད་རང་ལ་བརེ་བ་དེས་ཀང་ཁྩོད་ཐུགས་སྙྲིང་རེའྲི་ཆར་མྲི་ཕྩོད། །ག་བུར་

ཙནྡན་ཨུ་ཤྲིར་ལ་སྩོགས་ཆབ་ཀྲིས་སངས་པ་ལྟར་བསྲིལ་བའྲི། །ཞྲི་བའྲི་གཟྲིགས་

སངས་ནམ་ཡང་མྲི་འཛུམ་རྲིགས་དྲུག་སྤན་རས་བཙའ་མྩོད་ཀྲི། །མྱྩོང་སྣང་སྤྩོས་པ་
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ཆྩོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་སུ་ཉེ་བར་ཞྲི་བའྲི་དགྩོངས་པ་ནྲི། །བདེ་བ་མཆྩོག་གྲིས་རག་ཏུ་

འཁྱུད་བཞྲིན་གཡྩོ་བ་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཕྩོགས་ཀུན་འབར་བའྲི་མེ་ལེས་

བསེག་ཅྲིང་ཁ་གདངས་མྲིག་ར་དམར་ཁྩོས་པའྲི། །གཤེད་མས་ཁྩོར་ཡུག་ཀུན་ནས་

འཇྲིགས་བསྐྱེད་ལ་ལ་ཟངས་ཞུན་འབར་བའྲི་ཁྩོད། །འབྲུ་ལྟར་ཚོད་པའྲི་ཚ་དམྱལ་

གནས་སུ་བདུད་རྲིའྲི་ཆར་གྲིས་བསྲིལ་བ་དང༌། །ཤ་རུས་འགས་བྱེད་གང་བས་ཉེན་

རྣམས་དྩོ་བའྲི་རེག་པས་སྐྱྩོབ་ཏུ་གསྩོལ། །ལྟྩོ་བ་རྲི་མཚུངས་མགྲིན་པ་འགག་ཅྲིང་

ཡན་ལག་ར་ཕན་བཞྲིན་དུ་ཕ། །ལུས་བསྐམས་ཐལ་བས་རབ་གཡྩོགས་ལྷུ་ཚིགས་

འཐབ་ལས་མེ་ཡྲི་ཚ་ཚ་འབབ། །ཆུ་ཀླུང་དག་ཀང་བལྟས་པ་ཙམ་གྲིས་སྐེམ་འགྱུར་

རག་ཏུ་ངལ་བ་དང༌། །བཀྲེས་པས་གདུང་བའྲི་ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ལ་ཟས་གྩོས་བདུད་

རྲིའྲི་ཆར་པ་སྩྩོལ། །ཟས་ཁམ་ཙམ་གྲི་འདྩོད་ལ་སེད་པས་ཕ་མྩོའྲི་བདེ་བ་དེ་ཡྲི་

སད། །གཅེས་པའྲི་སྩོག་ཀང་ཡལ་བར་འདྩོར་བགྲིད་བང་དྩོར་འགའ་ཡང་སྐབས་མྲི་

ཕེད། །དབྱྲིབས་དང་ཁ་དྩོག་མྲི་སྡུག་ལ་བརེན་ཤྲིན་ཏུ་སྐལ་དམན་དུད་འགྩོ་

རྣམས། །མྱུར་དུ་དགེ་བའྲི་དན་པ་ཐྩོབ་ཅྲིང་བདེ་བའྲི་འཚོ་བ་སྩལ་དུ་གསྩོལ། །ནྩོར་

བུ་འབར་བའྲི་གཞལ་མེད་ལ་བརེན་ཚངས་པའྲི་རྒྱལ་པྩོའྲི་དཔལ་དེ་ཡང༌། །མྲི་རག་

ཉམས་ནས་མནར་མེད་མེ་ནང་རུས་པ་རང་ཡང་འབར་འགྱུར་ཞྲིང༌། །རེག་ན་བདེ་

བའྲི་མལ་སན་འཇམ་དང་ཡྲིད་འྩོང་སྐྱེད་ཚལ་ངྩོགས་རེ་བའྲི། །ལྷ་བུ་ཉྲིད་ཀང་འགྱུར་

བྱེད་འཐུང་ཞྲིང་ལགས་ཀྲི་ཚེར་རྣྩོན་ཐང་ལ་འདད། །མཐྩོ་བ་ཉྲིད་ཀང་མྲི་རྲིང་དུས་སུ་

རང་པས་བསྣུན་འྩོས་བན་དུ་འགྱུར། །ལང་ཚོ་འདྲི་ཡང་ཡུད་ཀྲིས་ཉམས་འགྱུར་སྩོན་

མཐའྲི་མེ་ཏྩོག་ཇྲི་ལྟ་བུ། །འབྱྩོར་པ་འདྲི་ཡང་དུས་ཀྲིས་འདྩོར་ངེས་བརན་པྩོའྲི་རྒྱན་
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ལ་དགའ་སྙམ་བཞྲིན། །བདག་གྲི་ཚེ་ཡང་གྩོག་འྩོད་འགྱུ་བཞྲིན་སྐད་ཅྲིག་ཙམ་ཞྲིག་

འདྲིར་སྣང་སེ། །འཇྲིག་རེན་འདྲི་ཡྲི་ཕ་རྩོལ་ཞེས་བྱ་སྔར་འདྲིས་དངྩོས་པྩོ་ཐག་བསྲིང་

བའྲི། །མུན་ཁྩོད་སྟུག་པྩོར་བདག་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་རྣམ་པར་འཁམས་འགྱུར་དེ་ཡྲི་

སད། །འཇྲིགས་རུང་འཁྩོར་བར་ཉྩོན་མྩོངས་རྒྱུ་ཡྲིས་སྙྲིང་ལ་མངྩོན་པར་བསླུས་གྱུར་

པ། །བདག་ཅག་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་འདྲི་ནས་ཐུགས་རེའྲི་ཕག་གྲིས་དང་དུ་

གསྩོལ། །གངས་ཅན་རྲི་ཡྲིས་བསྐྩོར་བའྲི་ཞྲིང་འདྲིར་ཐུབ་པའྲི་བསན་སྩོལ་གནས་

མྩོད་ཀྲི། །ཆྩོས་བྱེད་ཕལ་ཆེར་ཚུལ་ཁྲིམས་གྩོས་བལ་གཅེར་བུར་ངྩོ་ཚ་སངས་ནས་

ནྲི། །ཁྲིམ་པ་རྣམས་ལ་བསྙེན་ཅྲིང་ངྩོར་ལྟ་དམ་པས་སད་པའྲི་ལས་ལ་འཇུག །ཀེ་མ་

དམ་ཆྩོས་ཉྲི་མའྲི་འྩོད་ཟེར་རྲི་བྩོའྲི་ཕག་ཏུ་ནུབ་ལ་ཉེ། །སྩོབས་དང་ལྡན་རྣམས་རང་

འདྩོད་ལྷུར་ལེན་ཕན་ཚུན་རྩོད་ཅྲིང་དམའ་ལ་འཚེ། །དམན་པ་རྣམས་ནྲི་རག་ཏུ་འཁྩོལ་

ཞྲིང་གྲི་ནའྲི་ཟས་ཀང་རེད་པར་དཀའ། །མྲི་བཟད་སྙྲིགས་མའྲི་ངང་ཚུལ་འདྲི་འདར་

འཕགས་པས་བཏང་སྙྩོམས་མཛད་ལགས་ན། །སྔྩོན་གྲི་ཐུགས་དམ་དེ་ཡྲིས་ཅྲི་

འཚལ་འབངས་རྣམས་སུ་ཞྲིག་སྐྱབས་ལ་བསེན། །ཁྩོད་ཀྲི་མཚན་ཡང་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་ཏེ་གང་ཐྩོས་འཇྲིགས་པ་ཞྲི་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་གངས་མེད་བསྙེན་པའྲི་

ལས་དང་ཁྩོད་མཚན་འཛིན་ཙམ་འབས་མཚུངས་ཞེས། །དང་སྩོང་བདེན་པའྲི་ཚིག་

གྲིས་བསན་བཞྲིན་བདག་ཅག་རེ་བས་གསྩོལ་འདེབས་ན། །མགྩོན་པྩོ་གཞན་དུ་

གཡེལ་བའྲི་ཐུགས་སངས་ཉམ་ཐག་སེམས་ཅན་སྐྱྩོབ་དུ་གསྩོལ། །སྐྱེ་བྩོ་ཐམས་ཅད་

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་པྩོ་གུས་པས་ཉེ་བར་བསེན་པ་དང༌། །ལས་དང་འབས་བུའྲི་

གནས་ལ་དད་པས་རག་ཏུ་ཆྩོས་ཀྲི་ལམ་དུ་འཇུག །སྣ་ཚོགས་ཁམས་དང་སྐལ་བར་
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འཚམས་པའྲི་ཞྲི་ཁྩོའྲི་ཆྩོ་འཕྲུལ་དཔག་མེད་ཀྲིས། །སྲིད་པ་ཉམ་ངའྲི་གནས་འདྲིར་

ལྷུང་བའྲི་གཉེན་རྣམས་བདེ་ལ་སྦྩོར་དུ་གསྩོལ། །རབ་གུས་བདག་ཀང་དེ་ཉྲིད་འབྱེད་

པའྲི་བྩོ་གྩོས་དྲི་མ་མེད་པ་དང༌། །སྲིད་ལ་སྐྱྩོ་དང་སྙྲིང་རེས་གཞན་དྩོན་སྐྱེ་བ་དུ་མར་

སྤྩོད་ལ་བརྩོན། །བདུད་སེ་མཐའ་དག་ཕམ་པར་བྱེད་པའྲི་མཐུ་ཆེན་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་ཐྩོབ་

སེ། །རྣམ་དག་དགའ་ལྡན་ཆྩོས་ཀྲི་ཚུལ་དང་འགྩོ་བ་དུས་རྲིང་སྐྱྩོང་གྱུར་ཅྲིག །བྩོ་

གྩོས་དམན་ཡང་ཁྩོ་བྩོའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་འྩོ་མཚོ་གེན་དུ་འཕྱུར་བའྲི་མཐུས། །བསྩོད་ཅྲིང་སྨྲེ་

བའྲི་འཕེང་བ་རབ་མཛེས་དབུ་བ་དཀར་པྩོ་རྒྩོད་པ་འདྲི། །ཀྩོག་གམ་ཐྩོས་སམ་དན་པ་

དེ་ཡང་སྲིག་པའྲི་དྲི་མ་རྣམ་དག་ཅྲིང༌། །གྲུ་འཛིན་ཞྲིང་དུ་རྒྱལ་བ་མཆྩོག་རབ་སྤན་

རས་གཟྲིགས་ཀྲིས་རེས་བཟུང་ཤྩོག །དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཐུགས་རེའྲི་རང་གཟུགས་

འཕགས་པ་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སྤན་རས་གཟྲིགས་ལ་བསྩོད་ཅྲིང་ཐུགས་རེ་བསྐུལ་བའྲི་གསྩོལ་འདེབས་དང་བཅས་

པ་ཕན་བདེའྲི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་བྩོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྦར་

བའྩོ། །

༄༅། །རྣམ་རྒྱལ་མའྲི་བསྩོད་པ་འཆྲི་མེད་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ 

བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མཿ ཤྲྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷྩོ་ཥཱ་ཡ། །ས་གསུམ་འགྩོ་བའྲི་རེ་སྐྩོང་དངྩོས་

གྲུབ་གཏེར། །ལེགས་བཤད་འྩོད་སྩོང་འགེད་པའྲི་ཉྲིན་མྩོར་བྱེད། །ཡྩོན་ཏན་ཆ་ཤས་

ཀུན་རྩོགས་འྩོད་དཀར་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་ལུས་ཅན་གཙུག་ན་རྒྱལ། །གང་ལ་

བརེན་ན་བྩོ་གྩོས་མཆྩོག་སེར་ཞྲིང༌། །འཆྲི་བདག་བེ་ཅྩོན་རྲི་མྩོའྲི་དབྱུག་པ་ལྟར། །གང་
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གྲིས་མཛད་པའྲི་ལྷ་མྩོ་འགྩོ་བའྲི་སྐྱབས། །གཙུག་ཏྩོར་རྣམ་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་བསྩོད་པར་

བགྲི། །མྲིག་བལ་སྐྱེ་བྩོས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ལ་བཞྲིན། །ཁེད་ཀྲི་ངང་ཚུལ་བདག་

ལ་རྲིང་དུ་བསྐལ། འྩོན་ཀང་དམ་ཆྩོས་ཡང་དག་སྡུད་པའྲི་ཕུག །བདེ་བ་ཅན་གྲི་ཁང་

བཟང་མཆྩོག་ཉྲིད་ན། །འཇྲིག་རེན་རྣམ་འདེན་ཚེ་དཔག་མེད་མགྩོན་གྲིས། །ཁྩོད་ལ་

རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པ་ཐྩོས་པ་ལས། །འཕགས་མའྲི་ཞབས་ཟུང་རྲིང་ནས་བསེན་པ་

བདག །འདྲི་སྐད་གེང་བའྲི་གྩོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་རེད། །ཡྲིད་འཕྩོག་འྩོད་ཟེར་སྩོང་གྲི་ད་

བ་ཅན། །ཕུལ་བྱུང་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་ཁྩོད་ཀྲི་སྐུ། །འྩོ་མའྲི་ཆུ་གཏེར་དབུས་ན་གངས་རྲི་

བཞྲིན། །པད་ཟླའྲི་སེང་ན་མཛེས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཆུ་ཤེལ་བཙོ་མའྲི་གསེར་དང་

ཨྲིནྡྲ་རྲིལ། །ཡྩོངས་སུ་དག་པའྲི་འྩོད་ལྟར་རབ་གསལ་བའྲི། །དབུས་དང་གཡས་

གཡྩོན་ཞལ་བཟང་རྒྱས་པ་ནྲི། །སེག་དང་ཞྲི་དང་ཁྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གདུགས་

མཛེས་ཏྩོག་ལ་ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལ་བཞྲིན། །རབ་རྒྱས་དབུ་ལ་རལ་པའྲི་ཐྩོར་ཅྩོག་ཅན། །དྲི་

བལ་མཁའ་ལ་འཁྩོག་པའྲི་འཇའ་ཚོན་ལྟར། །མཐྩོན་མཐྲིང་སྤན་མཆྩོག་སྲིན་མ་རྲིང་

པྩོས་མཛེས། །དབྱྲིབས་ལེགས་ཤངས་ཀྲི་རྒྱུད་ནྲི་ཡྲིད་དུ་འྩོང༌། །མཆུ་སྒྩོས་མཛེས་

པའྲི་ཞལ་ནྲི་ལྟ་ན་སྡུག །མཉེན་ལེགས་སྙན་གྲི་བུག་པར་རྲིན་ཆེན་འཕང༌། །རྨད་བྱུང་

ཉམས་ཀྲིས་ཡྲིད་འཛིན་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སྐར་ཕེང་བཀྲ་བའྲི་མདངས་ལྟར་རབ་

གསལ་བའྲི། །དྩོ་ཤལ་མཆྩོག་གྲིས་མགྲིན་པར་རབ་ཏུ་འཁྱུད། །འྩོ་མའྲི་རྒྱུན་འཛིན་

ནུ་འབུར་ཟུང་གཅྲིག་གྲིས། །རབ་ཡངས་བང་ལ་ངང་པས་པད་མཚོར་བཞྲིན། །རྲིན་

ཆེན་རྒྱན་གྲིས་མཛེས་པའྲི་འཇམ་མཉེན་ཕག །པདྨའྲི་ར་བ་ལྟར་དཀར་ཟུང་བཞྲི་

ཡྲི། །དང་པྩོ་རྩོ་རེ་སྲིགས་མཛུབ་ཞགས་པ་སེ། །གཉྲིས་པ་འྩོད་དཔག་མེད་དང་མྲི་
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འཇྲིགས་སྦྲིན། །གསུམ་པས་མདའ་གཞུ་བཞྲི་པའྲི་ཕག་ཟུང་གྲིས། །མཆྩོག་སྦྲིན་

བུམ་པ་བཟུང་ནས་འགྩོ་བ་ལ། །འཆྲི་མེད་ཚེ་ཡྲི་དཔལ་སེར་བཅྩོམ་ལྡན་མ། །ཚེ་

དཔག་མེད་པ་ཁྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཡྲིད་བཞྲིན་མཚོ་ཡྲི་ངྩོགས་ཀྲི་པད་སྩོང་

བཞྲིན། །དང་ཞྲིང་ལྡེམ་པའྲི་སྐེད་སྐབས་གསལ་བ་ཅན། །འཇའ་ཚོན་གུར་ཕུབ་ཤེལ་

གྲི་མཆྩོད་སྩོང་ལྟར། །དྲི་མེད་མཛེས་སྐུ་བཀྲ་བའྲི་གྩོས་ཀྲིས་སྤུད། །མྲི་ཕེད་སྐྱྲིལ་ཀྲུང་

མཆྩོག་གྲིས་ལེགས་གནས་ཤྲིང༌། །བརྒྱད་གཉྲིས་ལང་ཚོའྲི་དཔལ་འཛིན་རྒྱལ་བའྲི་

ཡུམ། །མྲི་འདའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མས་རྣམ་རྩོལ་བ། །འགྩོ་བའྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་འཇུག་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྔ་ཡབ་དཀར་པྩོ་བསྣམས་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་སས། །ཕག་ན་པདྨ་རྩོ་རེ་

འཛིན་པ་གཉྲིས། །གཡས་གཡྩོན་གནས་ནས་ཁྩོད་སྐུར་མངྩོན་ཕྩོགས་ཏེ། །རག་ཏུ་

བསྒྲིམས་ཏེ་བལྟས་ཀང་ངྩོམས་པ་མེད། །རལ་གྲི་ལགས་ཀྱུ་དབྱུག་པ་རྩོ་རེ་

གཡས། །གཡྩོན་པ་མ་རུངས་འདུལ་བའྲི་སྲིགས་མཛུབ་ཅན། །མྲི་གཡྩོ་འདྩོད་རྒྱལ་

དབྱུག་སྔྩོན་སྩོབས་པྩོ་ཆེ། །ཁྩོད་ཀྲི་ཕྩོགས་བཞྲིར་གནས་ནས་བགེགས་དཔུང་

འཇྩོམས། །འཆྲི་མེད་བདུད་རྲིའྲི་ཆར་གྲི་རྒྱུན་འབེབས་པའྲི། །གཙང་མའྲི་གནས་ཀྲི་

ལྷ་ཡྲི་བུ་གཉྲིས་ནྲི། །སེང་གྲི་ཕྩོགས་ནས་རྲིན་ཆེན་བུམ་པ་ཡྲིས། །དག་པའྲི་ཆུ་རྒྱུན་

འབེབས་ལ་མངྩོན་པར་བརྩོན། །མ་ལུས་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་མངྩོན་དུ་གྱུར། །མུ་

མེད་འགྩོ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བརེ། །མེ་མཚོན་དུག་སྩོགས་འཇྲིགས་པ་ཀུན་ལས་

སྐྱྩོབ། །མྲི་དང་ལྷ་ཡྲི་རྣམ་འདེན་ཁྩོད་ལ་འདུད། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་རྨྩོངས་པའྲི་ད་བ་

བཅད། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྙྩོམས་པའྲི་ཐུགས་དང་ལྡན། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་

ཕན་དང་བདེ་སེར་བ། །འཇྲིག་རེན་ཀུན་གྲི་སྐྱབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཤྲིན་ཏུ་བརན་
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པ་ཞེས་བྱ་ལྷ་ཡྲི་བུས། །ཁྩོད་ཀྲི་གཟུངས་སྔགས་ཞག་དྲུག་བགངས་པས་

ཀང༌། །འཇྲིགས་པ་ཆེ་ལས་ཡྩོངས་སུ་ཐར་གྱུར་ཏེ། །མཆྩོག་གྲི་ཚེ་ཐྩོབ་ངན་འགྩོ་དག་

གྱུར་ན། །འདྲི་ན་ཁྩོད་ལ་རེ་གཅྲིག་ཡྲིད་ཀྲིས་ནྲི། །རྒྱུན་དུ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་ནས་ཏྲིང་

འཛིན་དང༌། །བཟླས་བརྩོད་མཆྩོད་པས་དུས་རྣམས་འདའ་བ་ལ། །ཅྲི་ལགས་རེ་བ་མྲི་

སྐྩོང་བཅྩོམ་ལྡན་མ། །བརེ་བའྲི་མ་ཡྲིས་ཡྲིད་འྩོང་བུ་ལ་བཞྲིན། །ཡྲིད་ལ་ཁྩོད་སེམས་

དང་བའྲི་བུ་ཡྲིས་ནྲི། །ཡང་ཡང་བྩོས་ཀང་རེས་སུ་མྲི་འཛིན་ན། །བརེ་བའྲི་གཏེར་དུ་

བདག་གྲིས་ཅྲི་ལས་དཔག །ཁྩོད་ནྲི་འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་བསམ་པ་མཁེན། །སྔྩོན་ཚེ་དེ་

དག་དྩོན་དུ་ཐུགས་ཀང་བསྐྱེད། །ཇྲི་ལྟར་འདུལ་བའྲི་ཐབས་ལ་ཤྲིན་ཏུ་མཁས། །སྲིད་

ཞྲིའྲི་རྒུད་པ་སེལ་བའྲི་མཐུ་དང་ལྡན། །དེ་ཕྲིར་རག་ཏུ་དག་པའྲི་སྐྱེ་བ་འཛིན། །རྒྱལ་

དང་ཕད་ཅྲིང་རྒྱལ་སས་རྲིགས་སུ་འགྱུར། །བྩོ་རྣྩོ་ཚེ་རབས་དན་ཞྲིང་ངག་ནྲི་

བཙུན། །དན་དང་ལྡན་ཞྲིང་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ། །དཔག་མེད་ཚེ་ཐུབ་འབྱུང་པྩོའྲི་གནྩོད་

པ་མེད། །དུས་མྲིན་འཆྲི་བ་བརྒྱད་དང་ནད་ལས་གྩོལ། །ཀུན་གྲི་མཆྩོད་འྩོས་དག་

ལས་རྒྱལ་བ་དང༌། །རལ་གྲི་རྲིག་འཛིན་མཁའ་ལ་འགྩོ་བ་སྩོགས། །རྒྱལ་བས་

གསུངས་པའྲི་གཟུངས་ཀྲི་ཕན་ཡྩོན་ཀུན། །སྒྲུབ་པ་པྩོ་ཡྲིས་ཇྲི་ལྟར་གསྩོལ་བ་

བཞྲིན། །ཐུགས་རེའྲི་དབང་གྱུར་འཕགས་མའྲི་དྲིན་གྲིས་ནྲི། །ཡྲིད་ལ་རེ་བ་ཡྩོངས་

སུ་རྩོགས་པར་མཛོད། །གཟུངས་མཆྩོག་གང་ལ་གཏད་པའྲི་ལྷ་དབང་དང༌། །གང་དེ་

འཛིན་པའྲི་སད་བཞྲིན་འབངས་ནས་ནྲི། །རག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཞལ་གྲིས་ལེགས་

བཞེས་པ། །ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་གཤྲིན་རེ་ཆེན་པྩོས་ཀང༌། །སྙྲིགས་དུས་སྐྱེ་བྩོའྲི་ངང་

ཚུལ་མྲི་བལྟ་བར། །རྒྱལ་བའྲི་སྤན་སྔར་དམ་བཅས་དགྩོངས་མཛོད་ལ། །གཟུངས་
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ཀྲི་ཕན་ཡྩོན་གང་ཡྲིན་དེ་དག་ཀུན། །མྱུར་དུ་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བའྲི་འཕྲིན་ལས་

མཛོད། །དེ་ལྟར་འགྩོ་བའྲི་སྐྱབས་གྱུར་རེ་བཙུན་མ། །ཅུང་ཟད་བསྩོད་ལས་བྱུང་བའྲི་

དགེ་བ་དེས། །འཕཊ་མའྲི་གྩོ་འཕང་མཆྩོག་དེ་མྱུར་ཐྩོབ་ནས། །ཉམ་ཆུང་ལུས་ཅན་

ཀུན་གྲི་མགྩོན་བགྲིད་ཤྩོག །མྲི་བསྲུན་ཡྲིད་ཀྲི་བན་དུ་གྱུར་པའྲི་མཐུས། །མྲི་འདྩོད་

འབས་བུ་སེར་བའྲི་གནག་པའྲི་ལས། །མྲི་ཤེས་དབང་གྲིས་བགྲིས་པ་གང་ཡྲིན་

པ། །མ་ལུས་བདེ་བག་ཉྲིད་དུ་ཞྲི་གྱུར་ཅྲིག །མཆྩོག་གྲི་ཚེ་དང་རླབས་ཆེན་རྣམ་

དཔྩོད་དང༌། །དད་དང་སྙྲིང་རེ་རྩོན་འགྲུས་ཏྲིང་འཛིན་སྩོགས། །ལུང་དང་རྩོགས་པའྲི་

ཡྩོན་ཏན་ཇྲི་སྙེད་པ། །མཐའ་དག་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་རྒྱས་པར་ཤྩོག །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་

པའྲི་རེས་སུ་རབ་གཞྩོལ་བ། །བདེ་གཤེགས་དགེས་པའྲི་རབ་འབྱམས་དབང་གྲི་

ལས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཇྲི་ལྟར་སྩོན་པ་བཞྲིན། །འདྩོད་པ་ཙམ་གྲིས་རེས་སུ་བྱེད་

པར་ཤྩོག །ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པས་བདག་རྒྱུད་འདུལ་བའྲི་ཚེ། །ཡང་དག་ལམ་གྲི་

གེགས་ལ་མངྩོན་བརྩོན་པ། །ནག་པྩོའྲི་ར་ལག་རྣམས་ཀྲི་སྩོབས་དང་དཔུང༌། །མངྩོན་

སྤྩོད་ལས་ཀྲིས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅྩོད་ཤྩོག །མཐྩོང་ཐྩོས་དན་དང་རེག་པ་ཙམ་གྲིས་

ཀང༌། །འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་རེ་བ་གང་ཡྲིན་པ། །མཐའ་དག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བྱེད་པ་

ལ། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་དང་དཔག་བསམ་ཤྲིང་བཞྲིན་ཤྩོག །མདྩོར་ན་བཤེས་གཉེན་

དམ་པ་མཉེས་བྱས་ནས། །ཐུབ་པའྲི་དགྩོངས་པ་རེད་པའྲི་མང་ཐྩོས་ཀྲིས། །སྒྲུབ་པའྲི་

བྱ་བ་ལེགས་པར་མཐར་ཕྲིན་ནས། །རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ཕྩོགས་བཅུར་རྒྱས་བྱེད་

ཤྩོག །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གཙུག་ཏྩོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལ་བསྩོད་པ་འཆྲི་མེད་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི་མང་དུ་ཐྩོས་

པའྲི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་སྦར་བའྩོ། ། 
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༄༅། །མཁའ་མཉམ་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །མཁའ་མཉམ་འགྩོ་ལ་མཁེན་བརེས་རབ་དགྩོངས་ནས། །གངས་

མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གཉྲིས་རབ་རྩོགས་ཏེ། །སྩོང་གསུམ་མྲི་མཇེད་ཞྲིང་གྲི་དཔལ་

གྱུར་པ། །འདེན་མཆྩོག་ཤཱཀའྲི་ཏྩོག་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོས་དེ་ཉྲིད་

ལེགས་རྩོགས་ནས། །བརྩོན་པ་ཆེན་པྩོས་གྩོ་འཕང་མཆྩོག་བརེས་པ། །བསན་པ་འདྲི་

ལ་སྩོན་པ་གཉྲིས་པར་གགས། །འཕགས་མཆྩོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །དེ་སས་ཐུ་བྩོ་དགེ་ལེགས་དཔལ་ཡྩོན་ཅན། །ལྩོག་སྨྲ་ཚར་གཅྩོད་སྐལ་ལྡན་

རེས་སུ་འཛིན། །ཐར་འདྩོད་རྣམས་ལ་ཐར་པའྲི་ལམ་སྩོན་པ། །ཨཱརྱ་དེ་ཝའྲི་ཞབས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཁེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་ལེགས་བཤད་འྩོད་སྩོང་ཅན། །རབ་

འབྱམས་ཤེས་བྱའྲི་མཁའ་ལ་རབ་འཕགས་ཤྲིང་། །བདེ་གཤེགས་གསུང་རབ་ཉྲིན་

མྩོར་བྱེད་པའྲི་དཔལ། །འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དགུ་བཅུ་

གྩོ་དགུ་འབུམ་སེའྲི་གཞུང་རྣམས་ཀྲིས། །གང་གྲི་བྩོ་གྩོས་མགུལ་བ་རབ་བརྒྱན་

ཅྲིངའཛམ་གྲིང་འདྲི་ན་ཀུན་མཁེན་གཉྲིས་པར་གགས། །མཁས་མཆྩོག་དབྱྲིག་གཉེན་

ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་བྩོ་གྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་བཙུན། །རྨད་དུ་

བྱུང་བའྲི་ཡྩོན་ཏན་ཁུར་གྲིས་བརྲིད། །ལྩོག་སྨྲ་འདམ་བུའྲི་ཚལ་རབ་འཇྩོམས་མཛད་

པའྲི། །ཕྩོགས་ཀྲི་གང་བྩོའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་ཚལ་ལྩོ། །ཆྩོས་ཀྲི་རྲིགས་པས་ཆྩོས་མྲིན་

ཕམ་མཛད་ཅྲིང་། །གགས་པའྲི་སྒ་ཆེན་འཇྲིག་རེན་གསུམ་ན་གགས། །སྨྲ་ངན་མུན་

འཇྩོམས་སྨྲ་བའྲི་ཉྲི་མ་མཆྩོག །ཆྩོས་ཀྲི་གགས་པའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཚུལ་

ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོའྲི་དབུས་ན་གནས་བཅས་ཤྲིང་། །འབུམ་ཕག་འདུལ་བའྲི་གཞུང་གྲི་
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གདེངས་ཀས་བརྲིད། །རྣམ་གྩོལ་ཐར་པའྲི་ནྩོར་བུས་གཙུག་ན་མཛེས། །མཆྩོག་

གཉྲིས་ཀླུ་ཡྲི་དབང་པྩོ་ལ་ཕག་འཚལ། །ཐུབ་པའྲི་བསན་ལ་ཤྲིང་རའྲི་སྩོལ་བཏྩོད་

ནས། །སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་ལེགས་པའྲི་ལམ་སྩོན་པ། །འཛམ་གྲིང་མཛེས་བྱེད་རྒྱན་དྲུག་

མཆྩོག་གཉྲིས་ལ། །རག་ཏུ་གུས་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་རེ་རེད་

མདའ་བ་གཞྩོན་ནུ་བྩོ་གྩོས་ཀྲིས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྲི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྲི་གསྩོལ་འདེབས་

བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །འགྩོ་ལ་ཕན་བཞེད་ཐུགས་རེས་རབ་བསྐྲུན་པའྲི། །སངས་རྩོགས་

སྐྱྩོབ་པ་མཆྩོག་བརེས་ལྷ་ཡྲི་ལྷ། །རེན་འབྱུང་གཏམ་གྲིས་འགྩོ་རྣམས་འདེན་མཛད་

པའྲི། །ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའྲི་ཉྲི་མར་མགྩོས་ཕག་འཚལ། །རྒྱལ་ཡུམ་དགྩོངས་དྩོན་

མཐའ་བལ་དེ་ཉྲིད་དྩོན། །རེན་འབྱུང་རྲིགས་ཚུལ་ཟབ་མྩོས་གསལ་མཁས་པ། །རྒྱལ་

བའྲི་ལུང་བཞྲིན་ཐེག་མཆྩོག་དབུ་མའྲི་སྩོལ། །འབྱེད་མཛད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །དེ་སས་ཐུ་བྩོ་མཁས་ཤྲིང་གྲུབ་པའྲི་མཆྩོག །ཕྲི་ནང་གྲུབ་མཐའ་

རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་མཐར་སྩོན། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་འཛིན་ཀུན་གྲི་གཙུག་ནྩོར་དཔལ། །རྒྱལ་

སས་འཕགས་པ་ལྷ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་པའྲི་དགྩོངས་པ་རེན་འབྱུང་

མཐར་ཐུག་དྩོན། །བཏགས་ཡྩོད་མྲིང་རྐྱང་ཙམ་གྲི་ཟབ་མྩོའྲི་གནད། །གསལ་མཛད་

གྲུབ་པ་མཆྩོག་གྲི་སར་གཤེགས་པ། །སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བདེན་པའྲི་དངྩོས་པྩོ་སྐྱེ་སྩོགས་མཐའ་བཀག་ཅྲིང༌། །ཚད་མ་མཐུན་སྣང་
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ཕྲི་དྩོན་བཞེད་པ་ཡྲི། །གྲུབ་མཐའྲི་སྩོལ་གཏྩོད་ཡྩོངས་རྩོགས་པཎྜྲི་ཏ། །སྩོབ་དཔྩོན་

ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རེན་འབེལ་རྐྱེན་ཉྲིད་འདྲི་པ་ཙམ་ཉྲིད་

ཀྲིས། །མཐའ་གཉྲིས་སེལ་བའྲི་སྣང་སྩོང་དབུ་མའྲི་ཚུལ། །ཟབ་རྒྱས་འདྩོམས་མཁས་

མདྩོ་སྔགས་ཡྩོངས་རྩོགས་ལམ། །རྒྱས་མཛད་ཟླ་བ་གགས་པར་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །ངྩོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྙྲིང་རེ་ཆེན་པྩོའྲི་ལམ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའྲི་རྲིགས་ཚུལ་

རྣམ་མང་གྲིས། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའྲི་ཚོགས་ལ་སྩོན་མཁས་པ། །རྒྱལ་སས་ཞྲི་བ་

ལྷ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གདུལ་བྱའྲི་ཁམས་བཞྲིན་གཉྲིས་སྩོང་དབུ་མའྲི་

ལམ། །སྩོལ་གཏྩོད་དབུ་ཚད་རྲིགས་ཚུལ་འབྱེད་མཁས་ཤྲིང༌། །ཁ་བའྲི་ལྗྩོངས་སུ་

རྒྱལ་བསན་སེལ་མཛད་པ། །མཁན་ཆེན་ཞྲི་བ་འཚོ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །མཐའ་

བལ་དབུ་མའྲི་ལྟ་དང་ཞྲི་ལྷག་ཟུང༌། །སྩོམ་རྲིམ་མདྩོ་རྒྱུད་བཞྲིན་དུ་ལེགས་བཀྲལ་

ནས། །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་བསན་འཁྲུལ་མེད་གསལ་མཛད་པ། །པད་མའྲི་ངང་ཚུལ་

ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བྱམས་པས་རེས་བཟུང་ཐེག་ཆེན་སེ་སྣྩོད་

ཀུན། །ལེགས་པར་སེལ་མཁས་རྒྱ་ཆེན་ལམ་སྩོན་ཞྲིང༌། །རྒྱལ་བའྲི་ལུང་བཞྲིན་རྣམ་

རྲིག་ཤྲིང་རའྲི་སྩོལ། །འབྱེད་མཛད་ཐྩོགས་མེད་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཆྩོས་

མངྩོན་སེ་བདུན་གཉྲིས་སྩོང་སྩོལ་བཟུང་ནས། །བྱེ་མདྩོ་རྣམ་རྲིག་གྲུབ་མཐའ་གསལ་

མཛད་པ། །ཀུན་མཁེན་གཉྲིས་པར་གགས་པའྲི་མཁས་པའྲི་མཆྩོག །སྩོབ་དཔྩོན་

དབྱྲིག་གཉེན་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའྲི་གཞུང་ལུགས་དངྩོས་སྩོབས་

རྲིགས་པ་ཡྲིས། །སྩོན་ཕྲིར་ཚད་མའྲི་སྩོ་བརྒྱ་ལེགས་ཕེ་ནས། །རྣམ་དཔྩོད་བྩོ་མྲིག་

སྦྲིན་མཛད་ཚད་མ་པ། །ཕྩོགས་ཀྲི་གང་པྩོའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཕྲི་ནང་
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ཚད་མའྲི་གནད་ཀུན་ལེགས་དགྩོངས་ཤྲིང༌། །མདྩོ་སེམས་ཟབ་རྒྱས་ལམ་ཀུན་

རྲིགས་ལམ་ནས། །ངེས་སེར་རྨད་བྱུང་ཆྩོས་ཚུལ་འདྩོམས་མཁས་པའྲི། །ཆྩོས་ཀྲི་

གགས་པའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཐྩོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལས་འྩོངས་ཤེར་

ཕྲིན་དྩོན། །ཡྩོད་མེད་མཐའ་བལ་དབུ་མའྲི་སྩོལ་བཞྲིན་དུ། །རྒྱན་གྲི་གཞུང་དྩོན་སྣང་

བའྲི་སྒྩོན་མེ་སར། །འཕགས་པ་གྩོལ་སེའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཡུམ་དྩོན་

འབྱེད་ལ་རྒྱལ་བའྲི་ལུང་བསན་ཐྩོབ། །མྲི་ཕམ་མགྩོན་པྩོའྲི་མན་ངག་ཇྲི་བཞྲིན་

དུ། །ཡུམ་གསུམ་ཤེར་ཕྲིན་གཞུང་མཆྩོག་གསལ་མཛད་པའྲི། །སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་

བཟང་པྩོར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདུལ་བ་འབུམ་སེའྲི་དགྩོངས་དྩོན་ལེགས་བསྡུས་

ནས། །ཐམས་ཅད་ཡྩོད་སྨྲའྲི་ལུགས་བཞྲིན་སྩོ་སྩོ་ཐར། །མ་ནྩོར་ལེགས་འདྩོམས་

བརན་མཁས་མཆྩོག་གྱུར་པ། །ཡྩོན་ཏན་འྩོད ་ཀྲི ་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བསབ་གསུམ་ཡྩོན་ཏན་ནྩོར་བུའྲི་མཛོད་ལ་དབང༌། །འདུལ་བསན་དྲི་མེད་

རྲིང་དུ་སེལ་བའྲི ་སད། །རྒྱ་ཆེན་གཞུང་དྩོན་ལེགས་བཀྲལ་འདུལ་འཛིན་

མཆྩོག །ཤཱཀ་འྩོད་ཀྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་གསུང་ཟབ་རྒྱས་བཀའ་

སྩོལ་མ་ལུས་པ། །སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྲི་ལམ་དུ་འདྩོམས་མཛད་དེ། །གངས་ལྗྩོངས་

ཐུབ་བསན་སེལ་བའྲི་དྲིན་ཅན་རེ། །ཇྩོ་བྩོ་ཨ་ཏྲི་ཤ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་

མཛམ་གྲིང་རྒྱན་གྱུར་མཁས་པའྲི་ཕུལ། །ངྩོ་མཚར་ལེགས་བཤད་འབྱུང་གནས་

མཆྩོག་རྣམས་ལ། །མྲི་ཕེད་དང་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་གསྩོལ་བཏབ་པས། །བདག་རྒྱུད་

སྲིན་ཅྲིང་གྩོལ་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །གཞྲི་ཡྲི་གནས་ཚུལ་བདེན་གཉྲིས་དྩོན་ཤེས་

པས། །བདེན་བཞྲིས་འཁྩོར་བ་འཇུག་ལྡྩོག་ཇྲི་བཞྲིན་ངེས། །ཚད་མས་དངས་པའྲི་
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སྐྱབས་གསུམ་དད་པ་བརན། །ཐར་ལམ་ར་བ་ཚུགས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྡུག་

ཀུན་ཉེར་ཞྲིའྲི་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་བའྲི། །ངེས་འབྱུང་བྩོ་དང་འགྩོ་རྣམས་སྐྱྩོབ་འདྩོད་

པའྲི། །ཕྩོགས་མཐས་གཏུགས་པའྲི་སྙྲིང་རེའྲི་ར་བ་ཅན། །བཅྩོས་མྲིན་བྱང་སེམས་

འབྱྩོངས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཤྲིང་ར་ཆེན་པྩོའྲི་གཞུང་གྲི་དྩོན་རྣམས་ལ། །ཐྩོས་

བསམ་སྩོམ་པས་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་པ་དང༌། །རྩོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ཟབ་གནད་ལམ་ཀུན་

ལ། །ངེས་པ་བདེ་བག་རེད་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྐྱེ་ཞྲིང་སྐྱེ་བར་བསབ་གསུམ་

ལྡན་པའྲི་རེན། །ལེགས་ཐྩོབ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ལུང་རྩོགས་བསན། །འཛིན་ཅྲིང་

སེལ་ལ་ཤྲིང་ར་ཆེ་རྣམས་དང༌། །མཚུངས་པར་བསན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤྩོག །འདུས་

སེ་ཀུན་ཏུ་ཐྩོས་བསམ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྲི། །བྱ་བས་དུས་འདའ་ལྩོག་འཚོ་ཡྩོངས་སངས་

པའྲི། །དམ་པའྲི་མཁས་གྲུབ་རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་ཡྲིས། །འཛམ་གྲིང་ས་ཆེན་རག་ཏུ་

མཛེས་གྱུར་ཅྲིག །དེ་མཐུས་མདྩོ་སྔགས་ཡྩོངས་རྩོགས་ས་ལམ་བགྩོད། །དྩོན་

གཉྲིས་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བ་ཡྲི། །གྩོ་འཕང་མྱུར་བ་ཉྲིད་དུ་ཐྩོབ་གྱུར་

ནས། །ནམ་མཁའ་ཇྲི་སྲིད་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་བྱེད་ཤྩོག །

ཅེས་པ་འདྲི་བཞྲིན། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ལེགས་པར་བསན་པའྲི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་

ཆྩོས་ཚུལ་འདྲི་དག་ལ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་གྲི་མཁས་པའྲི་དབང་པྩོ་གྩོང་སྩོས་དེ་དག་གྲིས་རྣམ་དཔྩོད་ལྡན་པའྲི་

སྐྱེས་བུའྲི་བྩོ་མྲིག་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་མཛད་དེ་མྲི་ལྩོ་ཉྲིས་སྩོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུར་ཉེ་བའྲི་དུས་ད་ལྟ་བར་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པའྲི་གཞུང་དུ་ཉམས་པ་མེད་པར་གནས་ཡྩོད་པས་མཁས་པའྲི་དབང་པྩོ་

དེ་དག་གྲི་བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དན་པ་དང༌། མྲི་ཕེད་དད་པས་དེ་དག་གྲི་རེས་སུ་སྩོབ་པར་སྩོན་ཅྲིང༌། དེང་དུས་འཛམ་

གྲིང་ཁྩོན་འདྲིར་ཚན་རྲིག་དང༌། འཕྲུལ་ཆས་དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐྩོར་ཕྲིན་ཏེ་འདྲི་སྣང་འདུ་འཛིའྲི་རྣམ་གཡེང་
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འཁྲུག་ཆེའྲི་སྐབས་འདྲིར། །རང་རེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་རེས་འཇུག་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆྩོས་ཚུལ་ལ་ཤེས་ནས་དད་

པ་ཐྩོབ་པ་ཞྲིག་དགྩོས་གལ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བས་གཟུ་བྩོའྲི་བྩོས་ཐེ་ཚོམ་གྲི་སྩོ་ནས་ཞྲིབ་མྩོར་བརགས་ཤྲིང་དཔད་དེ་རྒྱུ་

མཚན་འཚོལ་བ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་མཐྩོང་ནས་ཤེས་རབ་ཀྲི་གྩོགས་དང་བཅས་པའྲི་དད་པ་སྐྱེ་བ་ལ། ཡྩོངས་གགས་

རྒྱན་དྲུག་མཆྩོག་གཉྲིས་དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཟབ་རྒྱས་ཀྲི་གཞུང་

ཕུལ་དུ་ཕྲིན་པ་དེ་དག་མེད་མྲི་རུང་དུ་མཐྩོང་ནས་རྒྱན་དྲུག་མཆྩོག་གཉྲིས་ཀྲི་སྐུ་ཐང་བྲིས་སྩོལ་སྔར་ནས་ཡྩོད་མུས་

ཐྩོག་ཟབ་རྒྱས་ཀྲི་བ་བརྒྱུད་གཞན་དགུ་བསྣན་ཏེ་ནཱ་ལེནྡྲའྲི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྲི་བྲིས་སྐུ་གསར་བཞེངས་དང་

འབེལ། མཁས་པའྲི་སྐྱེས་མཆྩོག་དེ་དག་ལ་སྙྲིང་ནས་གུས་པའྲི་གསྩོལ་འདེབས་འདྲི་འད་ཞྲིག་འབྲི་འདུན་བྱུང་བ་དང༌། 

དྩོན་གཉེར་ཅན་ཆྩོས་གྩོགས་འགའ་ཞྲིག་ནས་ཀང་སྐུལ་མ་བྱུང་བར་བརེན། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྲི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྲི་

གསྩོལ་འདེབས་དད་གསུམ་གསལ་བྱེད་ཅེས་པ་འདྲི་དག་མཁས་པའྲི་དབང་པྩོ་དེ་དག་གྲི་ལེགས་བཤད་ལ་བཅྩོས་

མྲིན་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་དད་པ་ཐྩོབ་ཅྲིང༌། མཁས་པ་དེ་དག་གྲི་ལེགས་བཤད་སྩོབ་གཉེར་མཁན་གྲི་གལ་མཐར་འཁྩོད་པ། 

ཤཱཀའྲི་དགེ་སྩོང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། གནས་བརན་སེ་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་སྩོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་ནས་ལྩོ་གངས་

༢༥༤༥ བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྲི་ལགས་སྦྲུལ་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡ ཕྲི་ལྩོ་༢༠༠༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༥ ཉྲིན། རྒྱ་གར་ཧྲི་མ་

ཅལ་མངའ་སེའྲི་ཀང་ར་རྩོངས་ཁྩོངས། ར་རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆྩོས་གྲིང་དུ་གྲུབ་པར་བགྲིས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅྲིག །

༄༅། །ཇྩོ་བསྩོད་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྷཾ་ག་ལ་ཡྲི་

ཡུལ། །ཆྩོ་རྲིགས་བཙུན་པ་ཟ་ཧྩོར་རྒྱལ་པྩོའྲི་རྲིགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞྲི་

འཚོ་འཁྲུངས་པའྲི་བརྒྱུད། །མར་མེ་མཛད་པའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཡབ་

དང་ཡུམ་ལ་སྲི་ཞུ་མཁས་ཤྲིང་གུས། །གཟུགས་མཛེས་ཡྲིད་འྩོང་ཤེས་རབ་སྙྲིང་

བརེར་ལྡན། །དུལ་ཞྲིང་རྒྱུད་འཇམ་ཐབས་མཁས་སྙྲིང་སྩོབས་ཆེ། །མར་མེ་མཛད་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

  204  

པའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འཇྲིག་རེན་ལུགས་ཀྲི་བསན་བཅྩོས་ཐམས་ཅད་

དང༌། །བཟྩོ་དང་གསྩོ་བ་སྒྱུ་རལ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །རྲིག་བྱེད་ཀུན་ལ་མཁས་ཤྲིང་

མཁེན་པ་རྒྱས། །མར་མེ་མཛད་པའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྩོད་པའྲི་ཡྩོན་

ཏན་རྣམས་ལ་མ་ཆགས་ཤྲིང༌། །རྒྱལ་སྲིད་འབྱྩོར་པ་ཕུན་ཚོགས་སངས་ནས་

ནྲི། །དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་སེ་པའྲི་དགེ་སྩོང་མཛད། །དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྲི་ཤ་ལ་གསྩོལ་

བ་འདེབས། །འདུལ་བའྲི་སེ་སྣྩོད་སེ་བཞྲི་ལས་གསུངས་པ། །བདེ་བར་གཤེགས་

པས་བསབ་པ་བཅས་པ་ལ། །ཉེས་པའྲི་སྐྱྩོན་གྲིས་མ་གྩོས་རྣམ་པར་དག །དཔལ་ལྡན་

ཨ་ཏྲི་ཤ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཡྩོངས་སུ་འཛིན་པའྲི་མཁས་པ་མང་བསེན་

ཅྲིང༌། །སེ་སྣྩོད་གསུམ་དང་སྒ་དང་ཚད་མ་དང༌། །མན་ངག་ཀུན་ལ་མཁས་ཤྲིང་

མཁེན་པ་རྒྱས། །དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྲི་ཤ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། ། 

གསེར་གྲིང་རྒྱལ་པྩོའྲི་ས་སྐྱྩོང་བ་མ་ལས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྲི་བདུད་རྲིའྲི་

སན་བངས་ནས། །འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པར་མཛད་པ་ཡྲི། །དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྲི་ཤ་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཅན་ཕྩོངས་ཤྲིང་ཤྲིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བ། །རབ་ཏུ་མང་

ལ་སྙྲིང་ནས་བརེ་བ་ཡྲིས། །འཇྲིག་རེན་ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་བཅས་པ་ཡྲི། །སྐྱྩོབ་པ་ཡབ་

གཅྲིག་པྩོ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གྲུབ་པ་བརེས་པའྲི་བ་མ་དམ་པ་ལས། །ཡྲི་དམ་ལྷ་

ཡྲི་མངྩོན་རྩོགས་ལུང་ནྩོད་ནས། །རེ་གཅྲིག་སྒྲུབ་པ་སྙྲིང་པྩོར་མཛད་པ་ཡྲིས། །ལུང་

བསན་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གདུལ་བྱ་བྩོད་དུ་ཡྩོད་པར་དགྩོངས་

ནས་ནྲི། །ཁ་བ་ཅན་གྲི་ལྗྩོངས་སུ་བྱྩོན་ནས་ཀང༌། །སེ་པ་མྲི་ཆེན་རྣམས་ཀྲི་བ་མ་

མཛད། །མཆྩོད་ཅྲིང་བཀུར་འྩོས་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །མཁས་མཆྩོག་ཁྩོད་སྐུ་
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བྩོད་དུ་མ་བྱྩོན་ན། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྩོད་པར་གྱུར་ཀང་ནྲི། །ཟབ་མྩོའྲི་དྩོན་ལ་

ཕལ་ཆེར་རྨྩོངས་གྱུར་པས། །ལེགས་པར་སྩོན་མཛད་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བསན་བཅྩོས་བསྒྱུར་དང་བསྒྱུར་ཟྲིན་འཆྩོས་པ་དང༌། །དེ་ཉྲིད་འཆད་དང་

རང་གྲི་རྩོམ་པ་སྩོགས། །ཡང་དག་ལམ་ལ་ལེགས་པར་འཁྲིད་པ་ཡྲིས། །བསན་པ་

རྒྱས་མཛད་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ལྟ་ངན་ལ་ཞེན་ལྩོག་པའྲི་ལམ་ལ་

ཞུགས། །བདུད་དང་མུ་སེགས་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་མཐའ་ངན། །རྲིགས་པས་ཚར་གཅད་

ཐར་པའྲི་ལམ་ལ་བཀྩོད། །ཐར་འདྩོད་དེད་དཔྩོན་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྦྲིན་

དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟྩོད་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང༌། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་

ཕྲིན་པ་དྲུག །སྐྱེ་བ་དུ་མར་ཡང་ཡང་གྩོམས་པ་ཡྲི། །ཚོགས་གཉྲིས་ཡྩོངས་སུ་

རྩོགས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །མཁྩོ་བ་སྦྲིན་དང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། །འཇྲིག་རེན་

དྩོན་མཐུན་གདུལ་བྱའྲི་དྩོན་ལ་སྤྩོད། །བསྡུ་བའྲི་དངྩོས་པྩོ་བཞྲི་ཡྲི་དཔལ་འབྱྩོར་

གྲིས། །གཞན་དྩོན་ལྷུར་མཛད་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཐྩོས་དང་གཏྩོང་བ་དང༌། །ངྩོ་ཚ་ཤེས་དང་ཁེལ་ཡྩོད་ཤེས་རབ་ཀྲི། །ནྩོར་བདུན་དག་

གྲིས་ཕྱུག་པར་གྱུར་པའྲི་མཛོད། །ཡྩོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཁེད་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །

༈ སྔྩོན་ཚེ་སྩོན་ལམ་བཏབ་པའྲི་སྩོབ་མ་མཆྩོག །རྒྱལ་བའྲི་འབྱུང་གནས་རྲིང་

ནས་འྩོངས་པའྲི་ཚེ། །ཨུ་པ་སྲི་ཀ་དེ་རྲིང་སེབ་བྩོ་ཞེས། །ལྷ་མྲིག་མངྩོན་ཤེས་མངའ་

ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །མ་ག་དྷ་ནས་སྩོབ་མ་གུས་པ་ཡྲི། །སྲིལ་སྙན་དཀྲྩོལ་ཞྲིང་

གསྩོལ་བ་བཏབ་པའྲི་སྐད། །བྩོད་དུ་གསན་ནས་འབྩོམ་ལ་སྦྲན་པ་ཡྲི། །རྣ་བའྲི་མངྩོན་
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ཤེས་མངའ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ལྷ་སར་ལྷ་ཡྲི་རྩོལ་མྩོ་བསྒགས་པ་ལས། །མྱུར་

བར་བྱྩོན་ནས་བར་ཁང་ལྷ་ཚོགས་ལ། །ཕག་རེན་ཕུལ་ནས་མཁའ་ལ་བསྐྩོར་བ་

མཛད། །རྫུ་འཕྲུལ་མངྩོན་ཤེས་མངའ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གང་དུ་རྒྱལ་པྩོའྲི་

བཀའ་ཆེམས་གཏེར་དུ་སས། །མཁའ་འགྩོས་གཏེར་ཁ་ཕེ་ནས་ཁྩོད་ལ་བསན། །ཤཱཀ་

མུ་ནེའྲི་འཇའ་ས་ཁྩོད་ཀྲི་དྲིན། །ཇྩོ་བྩོ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ས་

བདག་ནད་ཀྲིས་ཟྲིན་པའྲི་མྲི་རྣམས་ལ། །རག་པར་ཚེ་འཛིན་བསྲུང་བའྲི་སྐྩོར་རྣམས་

ཀང༌། །ཁྩོད་ལས་བྱུང་སེ་འགྩོ་བའྲི་ནད་གསྩོ་མཛད། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཉྲིས་པར་གགས་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྙེ་ཐང་འྩོར་དུ་བྱེ་མའྲི་སེང་བཞུགས་ཚེ། །བརྒྱ་བྱྲིན་ལ་སྩོགས་

བར་སྣང་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས། །རྲིན་ཆེན་སྣ་ལྔའྲི་མེ་ཏྩོག་ཆར་པ་ཕབ། །བ་མ་ལྷ་ཡྲི་ལྷ་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། ། 

༈ གཡྩོར་པྩོ་འཆྲིང་རུར་བུ་མྩོས་མགྩོ་རྒྱན་ཕུལ། །ཤྲི་བ་གསན་ནས་དེ་ཡྲི་

སྒྲིབ་སྦྩོང་མཛད། །རྲིགས་ཀྲི་བུ་མྩོ་ལྷ་རུ་སྐྱེས་ཞེས་གསུངས། །འགྩོ་བའྲི་འདེན་པ་

ཁེད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཁྩོ་བྩོ་འདྲི་ནས་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་འགྩོ ། ང་ལ་དད་

ཅྲིང་གུས་པར་བྱེད་པ་རྣམས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་མཇལ་བར་འགྱུར་ཞེས་

གསུངས། །མ་འྩོངས་མངྩོན་སུམ་གཟྲིགས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དགའ་ལྡན་

གནས་ན་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད། །འཕགས་པའྲི་ཡུལ་ན་དྲི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲྲི། །ཁ་བ་ཅན་

འདྲིར་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྲི་ཤ །ས་སེང་གགས་པས་ཁབ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འབྩོམ་

སྩོན་བདག་གྲིས་རྭ་སྒེང་ལྷ་ཁང་བཞེངས། །འགྩོ་བ་འདེན་ཕྲིར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་

ལས། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་རབ་གནས་མེ་ཏྩོག་འཐྩོར། །བྱྲིན་རླབས་དངྩོས་སུ་
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ཕེབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཁྩོད་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་མཐྩོང་དང་ཐྩོས་པ་ལས། །དྭངས་

བའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ལྷང་ལྷང་གསྩོལ་འདེབས་ན། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་ཐུགས་རེས་

གཟྲིགས་མཛོད་ལ། །གསྩོལ་བ་བཏབ་བཞྲིན་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏུ་གསྩོལ། །ད་དུང་

ཁ་བ་ཅན་ན་ཁྩོད་ཉྲིད་ལ། །དད་ཅྲིང་རེས་སུ་སྩོབ་པ་མང་ཡྩོད་ཀྲི། །ཐུགས་ལ་

དགྩོངས་ནས་བུ་ལ་མ་བཞྲིན་དུ། །བརེ་བས་བདག་གྲི་བཤེས་གཉེན་མཛད་དུ་

གསྩོལ། །སྙྲིགས་དུས་སྐྱེ་བྩོ་དམུས་ལྩོང་ལྟ་བུ་རྣམས། །དམ་མྲིན་དགེ་བའྲི་བཤེས་

འདས་རེས་བཟུང་སེ ། །འཁྩོར་བའྲི ་གཅྩོང་རྩོང་གནས་ནས་འདེན་མེད་

རྣམས། །ཐུགས་རེའྲི་ལགས་ཀྱུས་མྱུར་དུ་དང་དུ་གསྩོལ། །དུས་དང་གནས་སྐབས་

དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་དུ། །དམ་པ་ཁྩོད་ནྲི་བདག་གྲི་མགྩོན་ལགས་ཀྲི། །མངྩོན་པར་

རྩོགས་པར་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་འགྱུར། །ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་

གསྩོལ། །

༈ ཡྩོངས་ཀྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཡྩོངས་ཀྲི་མགྩོན། །རྒྱལ་བའྲི་གདུང་

འཚོབ་གྱུར་པ་རྒྱལ་བའྲི་སས། །རང་གཞན་དྩོན་གཉྲིས་འབྱུང་གནས་རྲིན་པྩོ་

ཆེ། །བཤེས་གཉེན་སྩོན་པའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བསྐལ་པ་དུ་མར་

ཚོགས་གཉྲིས་གྩོམས་པའྲི་མཐུས། །གནས་གསུམ་དྩོན་ལ་མཁེན་པའྲི་དཀྲིལ་

འཁྩོར་རྒྱས། །ཨ་ཏྲི་ཤ་ཡྲི་སས་ཀྲི་ཐུ་བྩོ་པ། །ལེགས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཞབས་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །མར་མེ་མཛད་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཡབ། །རྒྱལ་བའྲི་འབྱུང་

གནས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལས། །གདམས་པའྲི་ཁུ་བ་བཏྩོན་ནས་ཚིམ་མཛད་

པའྲི། །བརྩོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ལྩོང་མེད་ཐུགས་ལ་
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འཁྲུངས་པའྲི་པྩོ་ཏྩོ་བ། །བདག་པས་གཞན་གཅེས་སྩོམ་པའྲི་སྤན་སྔ་བ། །སྒྲུབ་པ་སྙྲིང་

པྩོར་མཛད་པའྲི་ཕུ་ཆུང་བ། །རྒྱལ་སས་སྐུ་མཆེད་གསུམ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེ་

བ་ཀུན་ཏུ་ཇྩོ་བྩོ་ཡབ་སས་དང༌། །འབལ་མེད་ཆྩོས་ཀྲི་དཔལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་

ཅྲིང༌། །ས་དང་ལམ་གྲི་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྩོགས་ནས། །ཇྩོ་བྩོ་ཡབ་སས་གྩོ་འཕང་མྱུར་

ཐྩོབ་ཤྩོག །བཀྲ་ཤྲིས་དགེ་མཚན་གཡང་ཆགས་གཡས་རུའྲི་ཆར། །འདུས་གྲིང་

དབུས་ན་ལྷུན་པྩོ་ལྟར་བརྲིད་པ། །འཕགས་ཡུལ་མ་ཕམ་མགྩོན་པྩོ་བྱྩོན་མྲིན་བར། །ལྷ་

ཆྩོས་བདུན་ལྡན་རྲིང་ལུགས་དར་བར་ཤྩོག །འདྲིའྲི་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་

གསྩོལ་ཞེས་པ་ཡན་འབྩོམ་སྩོན་རྒྱལ་བའྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་བསྩོད་པ་སུམ་ཅུ་པར་གགས་པའྩོ།།  །།

༄༅། །རྩོགས་བརྩོད་མདུན་ལེགས་མ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །འཇྲིག་རེན་མཐྩོ་རྲིས་བྱང་གྩོལ་ལྟ་

བའྲི་མྲིག །སྲིད་ལམ་འཁམས་པས་དུབ་པའྲི་ངལ་བསྩོའྲི་གནས། །བདེ་ལེགས་ར་བ་

དྲིན་ཅན་བ་མ་དང༌། །རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར་གྲི་ཞབས་ལ་འདུད། །འབད་པ་

ཆུང་ངུས་རླབས་ཆེན་ཚོགས་སྡུད་ལ། །དགེ་ལ་རེས་སུ་ཡྲི་རང་མཆྩོག་ཏུ་

གསུངས། །ཁད་པར་རང་གྲིས་སྔྩོན་བྱས་དགེ་བ་ལ། །རླྩོམ་སེམས་བལ་བས་དགའ་

བ་ཆེར་བསྐྱེད་ན། །སྔྩོན་བྱས་དགེ་བ་གྩོང་དུ་འཕེལ་ལྩོ་ཞེས། །རྒྱལ་བས་གསུངས་

པའྲི་དྩོན་དེ་བསྒྲུབ་ཕྲིར་དང༌། །དགྩོས་པ་གཞན་ཡང་མང་དུ་མཐྩོང་བས་ན། །སེམས་

ཁྩོད་དགའ་བ་འདྲི་ལྟར་བསྐྱེད་ན་ལེགས། །དང་པྩོར་རྒྱ་ཆེན་ཐྩོས་པ་མང་དུ་

བཙལ། །བར་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར། །ཐ་མར་ཉྲིན་མཚན་
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ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་བངས། །ཀུན་ཀང་བསན་པ་རྒྱས་པའྲི་ཆེད་དུ་བསྔྩོས། །ཚུལ་འདྲི་

བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་

གཏེར། །བང་དྩོར་གནས་ལ་ཀུན་ནས་འཐྩོམས་པའྲི་མུན། །ཡང་དག་ཐྩོས་པའྲི་སྒྩོན་

མེས་མ་བསལ་བར། །ལམ་མྲི་ཤེས་ན་ཐར་པའྲི་གྩོང་མཆྩོག་ཏུ། །འཇུག་པར་འགྱུར་

བ་སྩོས་ཀང་ཅྲི་ཞྲིག་དགྩོས། །དེ་ཉྲིད་ཕྲིར་ན་མྲི་ཕམ་ཆྩོས་རེ་དང༌། །འཛམ་གྲིང་རྒྱན་

དྲུག་མཆྩོག་གཉྲིས་ཞེས་གགས་པའྲི། །གཞུང་ལ་ཕྩོགས་རེ་བ་དང་རགས་པ་

རེས། །ཚིམ་པར་མ་བྱས་ཀུན་ལ་ཞྲིབ་ཏུ་སྦངས། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་

ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །ཁད་པར་ཚུ་

རྩོལ་མཐྩོང་བས་དངྩོས་པྩོ་ཡྲི། །དེ་ཉྲིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་སྩོ་གཅྲིག་པུ། །ཡང་

དག་རྲིགས་པའྲི་གཞུང་གྲི་དཀའ་གནས་ལ། །འབད་པ་དུ་མས་ཡང་དང་ཡང་དུ་

སྦངས། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་

བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །མདྩོ་སྔགས་གཞུང་ལ་ངལ་བ་མང་བྱས་ཀང༌། །ཟབ་དྩོན་

ཉམས་སུ་ལེན་དང་སྨྲ་བ་ན། །གང་ཡང་མ་བསབས་ཅྲི་ཡང་མྲི་ཤེས་པའྲི། །ལྟ་བའྲི་

ཚུལ་ལས་རྲིང་དུ་མ་སྩོང་བར། །མཐྩོང་ནས་ལྷག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་

ཀྲི། །ཟབ་མྩོ་འབྱེད་པའྲི་ཕ་བའྲི་རྲིགས་ལམ་ནས། །ཡང་དག་ལྟ་བ་འདེན་པའྲི་གནད་

ཀུན་ལ། །ལེགས་པར་སྦངས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཆྩོད་པར་བྱས། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་

མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །འདྲི་

ན་རྩོགས་སངས་རྒྱས་སུ་བགྩོད་པ་ལ། །ཟབ་མྩོ་རྩོ་རེ་ཐེག་དང་ཕར་ཕྲིན་ཐེག །རྣམ་

པ་གཉྲིས་ཡྩོད་གསང་སྔགས་ཕར་ཕྲིན་ལས། །ཤྲིན་ཏུ་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཡྲིན་ནྩོ་
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ཞེས། །ཉྲི་མ་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ཀུན་ཏུ་གགས། །ཚིག་དེ་བདེན་པའྲི་ཚིག་ཏུ་འདྩོད་བཞྲིན་

དུ། །ཟབ་མྩོའྲི་ཐེག་དེ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་ཅེས། །ཚོལ་བར་མྲི་བྱེད་མཁས་པའྲི་ཁུར་འཛིན་

པ། །དེ་འད་དེ་ཡང་ཤེས་རབ་ཅན་ཡྲིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་པའྲི་དབང་པྩོ་རྟུལ་པྩོ་

གང༌། །ཤྲིན་ཏུ་ཕད་དཀའ་གྩོང་ན་མེད་པའྲི་ལམ། །འདྲི་འད་ཡལ་བར་འདྩོར་བ་ཀེ་

མའྩོ་མཚར། །དེ་ཉྲིད་ཕྲིར་ན་རྒྱལ་བའྲི་ཐེག་པ་མཆྩོག །སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་དཀྩོན་

པའྲི་རྩོ་རེ་ཐེག །དངྩོས་གྲུབ་གཉྲིས་ཀྲི་གཏེར་གྱུར་ཟབ་མྩོ་དེར། །ཞུགས་ནས་འབད་

པ་མང་པྩོས་རྲིང་དུ་སྦངས། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་

གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །རྒྱུད་སེ་འྩོག་མ་གསུམ་གྲི་

ལམ་གྲི་ཚུལ། །མྲི་ཤེས་དེ་ཡྲིས་རྣལ་འབྱྩོར་བ་མེད་རྒྱུད། །རྒྱུད་སེ་ཀུན་གྲི་མཆྩོག་

ཏུ་ཐག་བཅད་ཀང༌། །དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་ལེགས་མཐྩོང་ནས། །གསང་བ་སྤྲི་

རྒྱུད་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་དང༌། །དཔུང་བཟང་གྲིས་ཞུས་བསམ་གཏན་ཕྲི་མ་

སྩོགས། །བྱ་རྒྱུད་རྲིགས་གསུམ་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་གྲི། །རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལ་རྲིང་དུ་

འདྲིས་པར་བྱས། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་

དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །རྒྱུད་སེ་གཉྲིས་པ་སྤྩོད་པའྲི་རྒྱུད་རྣམས་

ཀྲི། །གཙོ་བྩོར་གྱུར་པ་རྣམ་སྣང་མངྩོན་བྱང་གྲི །རྒྱུད་ལ་སྦངས་པས་སྤྩོད་པའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་ཕྩོགས། །གང་ཡྲིན་དེ་ཡང་ལེགས་པར་ངེས་པར་བྱས། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་

མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །རྒྱུད་

སེ་གསུམ་པ་རྣལ་འབྱྩོར་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི། །གཙོ་བྩོ་དཔལ་ལྡན་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པའྲི་

རྒྱུད། །བཤད་རྒྱུད་རྩོ་རེ་རེ་མྩོ་ལ་སྩོགས་ལ། །སྦངས་པས་རྣལ་འབྱྩོར་རྒྱུད་ཀྲི་
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དགའ་སྩོན་མྱྩོང༌། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་

དྲིན་ཆེ་འྩོ ་རེ ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །བཞྲི་པ་རྣལ་འབྱྩོར་བ་ན་མེད་པ་

ལ། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཉྲི་ཟླ་ལྟར། །ཡྩོངས་སུ་གགས་པའྲི་ཕ་རྒྱུད་

འདུས་པ་དང༌། །རྣལ་འབྱྩོར་མ་རྒྱུད་ཀེ་རྩོར་བདེ་མཆྩོག་གྲི །ར་རྒྱུད་བཤད་པའྲི་རྒྱུད་

ལ་སྩོགས་པ་དང༌། །མདྩོ་རྒྱུད་གཞན་དང་བཤད་སྩོལ་མྲི་འད་བའྲི། །ཤྲིང་རའྲི་སྩོལ་

འབྱེད་དུས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོའྲི་རྒྱུད། །གསལ་བྱེད་དྲི་མ་མེད་པའྲི་འྩོད་ལ་སྦངས། །ཚུལ་

འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་

པའྲི་གཏེར། །དང་པྩོར་རྒྱ་ཆེན་པྩོའྲི་མང་དུ་ཐྩོས་པ་བཙལ་བའྲི་སྐབས་ཏེ་དང་པྩོ་འᨕ། །

དེ་ནས་གདུལ་བྱའྲི་བྩོ་མུན་སེལ་བའྲི་མཆྩོག །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་

ཤུགས་དག་རྒྱུན་རྲིང་གྲི །དད་པ་བརན་པྩོས་བཞུང་ལུགས་གདམས་པ་རུ། །འཆར་

ཕྲིར་གསྩོལ་བཏབ་རྒྱུ་ཚོགས་ཀུན་ལ་འབད། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་

ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །དེ་ལྟར་འབད་

པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྩོགས་མེད་ལས། །རྲིམ་བཞྲིན་བརྒྱུད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རྲིམ་

ལ། །ཐུན་མྩོང་མྲིན་པའྲི་ངེས་པ་རེད་གྱུར་པས། །ཟབ་མྩོའྲི་གཞུང་མཆྩོག་ཕར་ཕྲིན་

གདམས་པར་ཤར། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་

དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །བྱང་ཕྩོགས་འདྲི་ན་ཚད་མའྲི་གཞུང་ལུགས་

ལ། །སྦངས་དང་མ་སྦངས་དུ་མ་མགྲིན་གཅྲིག་ཏུ། །མདྩོ་དང་སེ་བདུན་ཀུན་ལ་བྱང་

ཆུབ་ཏུ། །བགྩོད་པའྲི་ཉམས་ལེན་རྲིམ་པ་ཡྩོད་མྲིན་ཟེར། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་

ཕྩོགས་ཀྲི་གང་པྩོ་ལ། །དངྩོས་སུ་འདྲི་རྩོམས་འདྲི་ནྲི་མ་འྩོངས་དུས། །འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་
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མྲིག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེས། །གསུང་གྲི་གནང་བ་སྩལ་བའང་ཚད་མར་བྱེད། །དེ་ནྲི་མྲི་

རྲིགས་སྨྲ་བའྲི་ཕུལ་བྱུང་དུ། །མཐྩོང་ནས་ལྷག་པར་ཚུལ་དེར་དཔད་པ་ན། །ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པའྲི་མཆྩོད་བརྩོད་དྩོན། །ཚད་མ་གྲུབ་པར་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་

ལྡྩོག་གྲིས། །རྣམ་གྩོལ་དྩོན་དུ་གཉེར་ལ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། །ཚད་མར་བསྒྲུབས་ཤྲིང་

དེ་ལས་དེ་ཡྲི་ནྲི། །བསན་པ་ཁྩོ་ན་ཐར་འདྩོད་འཇུག་ངྩོགས་སུ། །ངེས་པ་གཏྲིང་ནས་

རེད་པས་ཐེག་གཉྲིས་ཀྲི། །ལམ་གྲི་གནད་ཀུན་འདྲིལ་བར་རྲིགས་ལམ་ནས། །ལེགས་

པར་ཐྩོན་པས་ལྷག་པར་དགའ་བ་རེད། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་

ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །དེ་ནས་བྱང་ས་མདྩོ་སེ་

རྒྱན་གཉྲིས་པྩོ། །ལེགས་པར་སྦར་ཏེ་ཚུལ་བཞྲིན་རབ་འབད་པས། །མྲི་ཕམ་ཆྩོས་

རེའྲི་གཞུང་དང་རེས་འབང་གྲི །གཞུང་ཀུན་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་གདམས་པར་

ཤར། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་

བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །ལྷག་པར་ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེའྲི་གསུང་རབ་ཚོགས། །བསྒྲིགས་

པའྲི་གྩོ་རྲིམ་ཉྲིད་ལས་ལམ་གྲི་གནད། །ཀུན་ལ་ངེས་སེར་བསབ་པ་ཀུན་བཏུས་

ལ། །བརེན་ནས་མདྩོ་སེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་སྩོགས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀྲི་གཞུང་

མཆྩོག་དུ་མའྲི་དྩོན། །ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྲིམ་པ་ལེགས་པར་མཐྩོང༌། །ཚུལ་འདྲི་

བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་

གཏེར། །དེ་ནས་བསམ་གཏན་ཕྲི་མ་རྣམ་སྣང་ནྲི། །མངྩོན་པར་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་

གསང་བ་ཡྲིས། །ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་མན་ངག་ལ་བརེན་ནས། །ལམ་གྲི་གནད་

ཀུན་ལེགས་པར་གདམས་པར་ཤར། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་
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ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །དཔལ་ལྡན་དེ་ཉྲིད་

བསྡུས་པའྲི་ལམ་གྲི་གནད། །ཏྲིང་འཛིན་གསུམ་གྲིས་བསྡུས་པར་མཐྩོང་བར་

ནྲི། །ཅུང་ཟད་ས་ཡང་ལམ་དེར་ཟབ་མྩོའྲི་དྩོན། །སྩོམ་ཚུལ་རྩོགས་པར་དཀའ་བ་པཎ་

ཆེན་ནྲི། །སངས་རྒྱས་གསང་བས་ར་བཤད་ཆ་མཐུན་རྒྱུད། །རྣམ་གསུམ་སྦར་ཏེ་

ཚུལ་བཞྲིན་བཤད་པ་དང༌། །རྒྱུད་སེ་གསུམ་གྲི་ཟབ་མྩོའྲི་ཉམས་ལེན་རྣམས། །སྩོམ་

རྲིམ་ཇྲི་བཞྲིན་བཤད་པས་བྩོ་མུན་བསལ། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་

ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །ཐུབ་པའྲི་

ལེགས་བཤད་ཀུན་གྲི་མཐར་ཐུག་པ། །དཔལ་ལྡན་རྣལ་འབྱྩོར་བ་ན་མེད་པའྲི་

རྒྱུད། །དེ་ཡྲི་ནང་ནས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེས་ཟབ་པ། །དཔལ་ལྡན་གསང་བ་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་

རྒྱལ་ལ། །སྨྲ་བའྲི་དམ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འདྲི་སྐད་གསུང༌། །ར་བའྲི་རྒྱུད་དུ་ལམ་གྲི་གནད་

རྣམས་ནྲི། །མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞྲིའྲི་རྒྱ་ཡྲིས་བཏབ་སེ་གནས། །དེ་ཕྲིར་བཤད་པའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་རེས་འབངས་ནས། །བ་མའྲི་མན་ངག་ལས་ནྲི་ཤེས་བྱར་གསུངས། །ཚུལ་དེ་

གནད་དུ་བཟུང་ནས་མན་ངག་གྲི །མཐར་ཐུག་མདྩོར་བྱས་སྤྩོད་བསྡུས་རྣམ་གཞག་

སྩོགས། །འདུས་པ་འཕགས་པའྲི་སྐྩོར་གྲི་ཕན་ཀུན་ལ། །རྲིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱས་ཏེ་

ར་བའྲི་རྒྱུད། །སྒྩོན་མེ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལ། །བརེན་ནས་བཤད་རྒྱུད་ཆེན་

པྩོ་ལྔ་དང་ནྲི། །ལེགས་པར་སྦར་ལ་འབད་པ་ཆེན་པྩོས་སྦངས། །སྦངས་པས་འདུས་

པའྲི་རྲིམ་གཉྲིས་སྤྲི་དང་ནྲི། །ཁད་པར་རྩོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྲི་གནད་ཀུན་རེད། །ཚུལ་

འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་

པའྲི་གཏེར། །དེ་ཡྲི་མཐུ་ལས་བདེ་དགེས་དུས་འཁྩོར་སྩོགས། །རྒྱུད་སེ་མང་པྩོའྲི་
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གནད་དྩོན་གདམས་པར་ཤར། །དེ་དག་བདག་གྲིས་གཞན་དུ་བཤད་པས་ན། །འདྲིར་

ནྲི་རྣམ་དཔྩོད་ཅན་ལ་སྩོ་ཙམ་ཞྲིག །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་

གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །བར་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་

ཅད་གདམས་པར་ཤར་བའྲི་སྐབས་ཏེ་གཉྲིས་པའྩོ། །

དེ་ལྟར་གདམས་པའྲི་གཏེར་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐེག་ཆེན་གཉྲིས་ཀྲི་ཐུན་མྩོང་

ལམ་དང་ནྲི། །ཐུན་མྩོན་མྲིན་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་གཉྲིས། །གནད་བསྡུས་ཚང་བའྲི་

ལམ་ལ་འདྲིས་པར་སྦངས། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་

གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །རྒྱལ་སས་སྩོན་ལམ་གངྒཱའྲི་

ཀླུང་རྣམས་ནྲི། །དམ་ཆྩོས་འཛིན་པའྲི་སྩོན་ལམ་ནང་འདུས་པར། །གསུངས་ཕྲིར་

དགེ་ར་ཇྲི ་སྙེད་བསགས་པ་ནྲི། །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསན་རྒྱས་པའྲི་ཆེད་དུ་

བསྔྩོས། །ཚུལ་འདྲི་བསམས་ཤྲིང་མདུན་མ་ལེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་འྩོ་རེ་

བཙུན་མཁེན་པའྲི་གཏེར། །ཐ་མར་ཉྲིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་བངས་པ་དང༌། ཀུན་

ཀང་བསན་པ་རྒྱས་པའྲི་ཆེད་དུ་བསྔྩོས་པའྲི་སྐབས་ཏེ་གསུམ་པའྩོ། །རང་གྲི་དགེ་བ་

རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཕྲིར་དང༌། །རྣམ་དཔྩོད་ལྡན་པའྲི་སྐལ་བཟང་མང་པྩོ་ལ། །འཇུག་སྩོ་མ་

ནྩོར་ཚུལ་བཞྲིན་བསན་པའྲི་ཕྲིར། །རང་གྲི་རྩོགས་པ་བརྩོད་པ་འདྲི་བྱས་སྩོ། །དེ་

ལས་ཐྩོབ་པའྲི་དགེ་བའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །རྲིམ་པ་འདྲི་ཡྲིས་འགྩོ་བ་མ་ལུས་

ཀུན། །ཐུབ་པའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་བ་ན་མེད་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་ལ་

འཇུག་པར་ཤྩོག །ཅེས་རང་གྲི་རྩོགས་པ་བརྩོད་པ་མདྩོ་ཙམ་དུ་བཤད་པ་འདྲི་ནྲི་མང་དུ་ཐྩོས་པའྲི་དགེ་སྩོང་ཤར་

ཙོང་ཁ་པ་བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་འབྩོག་རྲི་བྩོ་ཆེ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་གྲིང་དུ་སྦར་བའྲི་ཡྲི་གེ་པ་ནྲི་
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དཀའ་བཞྲི་པ་རྲིན་ཆེན་དཔལ་ལྩོ། །

༄༅། །རེའྲི་གསང་བའྲི་རྣམ་ཐར་བཞུགས་སྩོ། །  

༄༅། །ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གང་གྲི་མཁེན་པ་

རབ་ཡངས་ནམ་མཁའ་ལ། །ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་སྙེད་མཁེན་པའྲི་འྩོད་ཟེར་ཅན། །རྒྱལ་སས་ཉྲི་

མ་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་རྡུལ་སྤྲི་བྩོས་བསེན། །ཁྩོད་ཀྲི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས། །ཕྩོགས་བཅུར་བཞུགས་པའྲི་རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་ཀྲིས། །མ་ལུས་བརྩོད་པར་མྲི་ནུས་འྩོན་ཀང་ནྲི། །དད་པས་སེལ་ལ་ཅུང་ཟད་

མཉན་པར་གྲིས། །ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་བསྩོད་ཚིག་མེ་ཏྩོག་གྲི །འཕེང་བ་སེལ་

ལེགས་བྩོ་གསལ་མགྲིན་པའྲི་རྒྱན། །དད་པའྲི་བསྩོད་ནམས་སེལ་བའྲི་རྲིན་ཆེན་

ནྲི། །བདག་གྲིས་བསྒྲུབས་ལ་མཁས་རྣམས་དགེས་པར་མཛོད། །

ཁྩོད་ཀྲི་ལེགས་པར་སྤད་པའྲི་བསྩོད་ནམས་སྤྲིན། །གདུལ་བྱའྲི་དགེ་ལེགས་

སེལ་བའྲི་ཆར་རྒྱུན་ཅན། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའྲི་སྙན་པའྲི་འབྲུག་སྒ་སྒྩོགས། །དཔལ་ལྡན་

བ་མ་ཆུ་འཛིན་དབང་བྩོ ་བཞྲིན། །ཏྲིང་འཛིན་བྱེ ་བ་མང་ལ་དབང་བསྒྱུར་

ཅྲིང་། །ལེགས་བཤད་རྩོམ་དང་སྒྲུབ་ལ་མངྩོན་བརྩོན་པ། །རྣལ་འབྱྩོར་དབང་ཕྱུག་

སྔགས་རྲིག་ཀུན་གྲི་གཙོ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་ལུས་ཅན་གཙུག་ན་རྒྱལ། །སྔྩོན་ཚེ་རྩོ་

རེ་གདན་དུ་རྒྱལ་བ་ལ། །རྲིན་ཆེན་ཤེལ་གྲི་ཕེང་བ་བརྒྱ་ར་གཅྲིག །ལེགས་པར་

ཕུལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །ཡང་དག་ལྟ་བ་རྩོགས་པའྲི་སྐལ་ལྡན་

གྱུར། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དགུང་ལྩོ་བདུན་ནས་རེ་

བཙུན་གསང་བདག་དང་། །ཤྲིང་ར་ཆེན་པྩོ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད། །མངྩོན་སུམ་
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གཟྲིགས་ཤྲིང་རྒྱུན་དུ་རེས་བཟུང་བས། །སྔགས་དང་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་གཞུང་གདམས་

པར་ཤར། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལའྲི་མདྩོག་

ལྟར་རབ་སྔྩོ་བའྲི། །རབ་མཛེས་འྩོད་ཟེར་ལྔ་ཡྲི་ད་བ་ཅན། །ཤྲིན་ཏུ་ཟླུམ་པའྲི་དབུས་

སུ་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །མངྩོན་སུམ་གཟྲིགས་པ་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །དཔལ་ལྡན་

བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དེ་ནས་བརམས་ཏེ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའྲི་

གཏེར། །ནམ་འདྩོད་གཟྲིགས་ཤྲིང་དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་དང་། །ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་

ཕྲིན་གཞུང་ཟབ་མྩོའྲི་དྩོན། །རྒྱུན་དུ་གསན་པ་རྒྱལ་སས་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །དཔལ་ལྡན་བ་

མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཡན་ལག་བདུན་པའྲི་ཆྩོ་ག་མཛད་པའྲི་

ཚེ། །སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་སྩོ་ལྔ་མངྩོན་སུམ་དུ། །རང་རང་སྐུ་ཡྲི་དབྱྲིབས་དང་ཕག་

མཚན་སྩོགས། །ཇྲི་བཞྲིན་རྒྱུན་དུ་གཟྲིགས་པ་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་

ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གཡས་གཡྩོན་ཕག་གྲི་ཆྩོས་འཆད་ཕག་རྒྱ་

ཅན། །བཟང་བྩོའྲི་བཞུགས་སངས་མཛད་པའྲི་བྱམས་མགྩོན་གྲིས། །སར་ཡང་

སྩོབས་བཅུ་མངའ་བ་གཤེགས་པ་བཞྲིན། །རྒྱལ་བའྲི་མཛད་པ་སྒྲུབ་པར་ལུང་བསན་

པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ལྷ་མྲིའྲི་སྩོན་པ་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་

པྩོ་དང་། །སན་གྲི་བ་དང་འདེན་པ་འྩོད་དཔག་མེད། །འཁྩོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའྲི་དབུས་

ན་ལྷམ་མེ་བ། །མངྩོན་སུམ་གཟྲིགས་པ་རྒྱལ་སས་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་

ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དངྩོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་རེ་བཙུན་སྒྩོལ་མ་

དང་། །གཙུག་ཏྩོར་རྣམ་རྒྱལ་འཕགས་མ་འྩོད་ཟེར་ཅན། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གཙུག་

ཏྩོར་གདུགས་དཀར་སྩོགས། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཡང་ཡང་གསལ་བར་
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གཟྲིགས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་སས་ཀླུ་སྒྲུབ་རེ་

བཙུན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །འཕགས་པ་ལྷ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ཞབས། །རྣལ་

འབྱྩོར་དབང་ཕྱུག་ཀླུ་ཡྲི་བྱང་ཆུབ་རྣམས། །མངྩོན་སུམ་བྱྩོན་ནས་རྒྱུན་ནས་རེས་

བཟུང་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ས་གསུམ་བརེས་པ་

འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད་དང་། །ཀུན་མཁེན་གཉྲིས་པ་རྒྱལ་སས་དབྱྲིག་གྲི་

གཉེན། །འཕགས་པས་རེས་བཟུང་ཕྩོགས་ཀྲི་གང་བྩོ་རྣམས། །མངྩོན་སུམ་བྱྩོན་ནས་

རྒྱུན་དུ་རེས་བཟུང་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྨྲ་བའྲི་

ཟླ་བ་ཆྩོས་ཀྲི་གགས་པ་དང་། །ཡྩོན་ཏན་འྩོད་དང་རྒྱལ་སས་ཤཱཀ་འྩོད། །ཞྲི་བ་ལྷ་དང་

དཔལ་ལྡན་ཨ་བྷ་ཡ། །མངྩོན་སུམ་བྱྩོན་ནས་རྒྱུན་དུ་རེས་བཟུང་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་

མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཨྲིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྲི་དཔལ་ལྡན་ས་ར་ཧ། །ལཱུ་ཨྲི་པ་དང་རེ་

བཙུན་དྲིལ་བུའྲི་ཞབས། །ནག་པྩོ་སྤྩོད་པ་པདྨྩོའྲི་ངང་ཚུལ་སྩོགས། །མངྩོན་སུམ་བྱྩོན་

ནས་རྒྱུན་དུ་རེས་བཟུང་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྲི་

དག་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་རང་གཞན་ལ། །ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་འགྲུབ་པའྲི་རེན་འབེལ་

ཞེས། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་གསལ་བར་ལུང་བསན་ཅྲིང་། །གཞན་དྩོན་ལྷུན་

གྲིས་འགྲུབ་པའྲི་སེམས་དཔའ་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །ཞྲི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་གྲི། །ཏྲིང་འཛིན་ཡར་ངྩོའྲི་ཟླ་ལྟར་

འཕེལ་བ་ན། །བཅྩོམ་ལྡན་རྩོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་རབ་བརྲིད་པའྲི། །ཞལ་ཕག་ཡྩོངས་སུ་

རྩོགས་པའྲི་སྐུ་མཆྩོག་གཟྲིགས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་དང་རེ་བཙུན་བ་མ་ཡྲི། །ཐུགས་ཀར་ཤེས་རབ་རལ་
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གྲིས་འབེལ་བ་ལས། །ཟག་མེད་བདུད་རྲིའྲི་ཆུ་རྒྱུན་ཐུགས་ཀར་ཞུགས། །ལྷན་སྐྱེས་

བདེ་བའྲི་ཏྲིང་འཛིན་བཟང་བྩོ་འཁྲུངས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའྲི་སྩོན་ལམ་དང་། །མྲི་ཕམ་མགྩོན་གྲི་ཡང་དག་དྩོན་

བསྩོད་པ། །དྩོན་གྲི་ངྩོ་བྩོ་གྩོ་རྲིམ་འཇམ་དབྱངས་ཀྲིས། །གསལ་བར་གསུངས་ནས་

ཚིག་སྦྩོར་ལེགས་སྦར་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རེན་རབ་གནས་མཛད་པའྲི་ཚེ། །དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མངྩོན་སུམ་

ཞུགས། །གང་གྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པའྲི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །སྐྱེ་རྒུའྲི་བསྩོད་ནམས་

ཞྲིང་དུ་ལེགས་གྲུབ་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་

སས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་གཙོ་འཁྩོར་ལྔ། །ཟབ་མྩོ་རེན་འབྱུང་གཏམ་གྲི་བགྩོ་བ་

མཛད། །དེ་ཡྲི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །རྒྱ་དཔེས་བྱྲིན་བརླབས་

འཕགས་པའྲི་དགྩོངས་པ་འཁྲུངས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །རྒྱུད་ཀྲི་མཐར་ཐུག་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁྩོར་ལྩོའྲི། །ཡན་ལག་དྲུག་གྲི་

གནད་རྣམས་དགྩོངས་པ་ན། །བཅྩོམ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་མངྩོན་སུམ་

གཟྲིགས། །ཟླ་བ་བཟང་བྩོ་འད་བར་ལུང་བསན་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཆྩོས་འཁྩོར་ལྷ་སར་ཆྩོ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོའྲི་དུས། །ངྩོ་མཚར་བཀྲ་

ཤྲིས་སྣ་ཚོགས་བརྒྱ་བཀྩོད་པའྲི། །མཆྩོད་པ་བདེ་བ་ཆེན་པྩོར་བྱྲིན་བརླབས་

ནས། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་མཉེས་པར་མཛད། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་

ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཐ་མལ་སྣྩོད་བཅུད་སྣང་སྩོང་སྒྱུ་མ་དང་། །ཟབ་གསལ་

གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་གྲིས། །བདེ་ཆེན་ལྷ་ཡྲི་རྣམ་པར་ཤར་བའྲི་ཚེ། །སྐུ་
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ཡྲི་རྩོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །སྙྲིང་གའྲི་པདྨར་སྐུ་གསུམ་རྩོ་རེ་ཡྲི། །འབྱུང་འཇུག་སྔགས་ཀྲི་གདངས་སུ་

བཟླས་པ་ན། །ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་པའྲི་འྩོད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །གསུང་གྲི་རྩོ་རེའྲི་

རྣལ་འབྱྩོར་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ལྟེ་བའྲི་

འཁྩོར་ལྩོའྲི་གཏུམ་མྩོ་ཙཎྚ་ལྲིས། །སྤྲི་བྩོའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་དབུ་མར་ཞུ་བ་ལས། །ལྷན་སྐྱེས་

བདེ་ཆེན་དཔལ་ལ་རྣལ་རྩོལ་བ། །ཐུགས་ཀྲི་རྩོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །དཔལ་

ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཕྩོགས་བཅུར་བཞུགས་པའྲི་རྒྱལ་བ་

སས་བཅས་རྣམས། །རྣམ་དག་སྩོན་པའྲི་དཔང་བྩོར་སྤན་དངས་ཚེ། །རང་རང་

ཕྩོགས་ཀྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཡྲི། །སྐུ་ཡྲི་བཀྩོད་པས་མཆྩོད་པ་བདག་གྲིར་

མཛད། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་པའྲི་རྩོ་རེའྲི་

དཀྲིལ་འཁྩོར་གཙོ་བྩོ་ཡྲིས། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་དང་རེ་བཙུན་བྱམས་པ་

གཉྲིས། །ཆྩོས་ཀྲི་བགྩོ་བ་མཛད་པའྲི་ཆུས་བཀང་བའྲི། །རྲིན་ཆེན་བུམ་བཟང་སེར་བ་

གསལ་བར་རྨྲིས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྲིན་ཆེན་དུ་

མས་སྤས་པའྲི་ཁྲི་སེང་ན། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བུ་སྩོན་རྲིན་ཆེན་གྲུབ། །འདུས་པ་

ར་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གེགས་བམ་ནྲི། །གནང་ནས་འདྲི་ཡྲི་བདག་པྩོ་གྲིས་ཞེས་

གསུངས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གེགས་བམ་གཏད་དེ་

སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ཡྲིས། །ལན་གསུམ་དབུ་ཡྲི་སེང་དུ་བྱྲིན་བརླབས་པས། །ལྷྩོ་བག་

མར་པའྲི་དགྩོངས་པ་བསེ་འཕྩོའྲི་གནད། །རྒྱུད་དང་འཕགས་པའྲི་མན་ངག་ཡྲིན་པར་

ངེས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བདེ་མཆྩོག་འཁྩོར་ལྩོའྲི་
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སྒྲུབ་པ་མཛད་པའྲི་ཚེ། །དཀྲིལ་འཁྩོར་པ་རྣམས་མངྩོན་སུམ་གསལ་བར་

གཟྲིགས། །ཕྲི་ནང་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྩོའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །རྩོ་རེ་གླུ་ཡྲི་

མཆྩོད་པས་དགེས་པར་མཛད། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བདུད་དཔུང་གཞྲིལ་བའྲི་ཐུགས་དམ་མཛད་པའྲི་ཚེ། །གསེར་སྦང་བཙོ་

མའྲི་མདངས་ལྟར་རབ་གསལ་ཞྲིང་། །ཉྲི་མ་བྱེ་བའྲི་འྩོད་ཀྲི་ཁྩོར་ཡུག་ཅན། །བདུད་

འདུལ་ཆེན་པྩོའྲི་ཐུབ་པ་དངྩོས་སུ་གཟྲིགས། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་

བ་འདེབས། །བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་མངྩོན་སུམ་དུ། །སྔྩོན་ཚེ་རྩོ་རེ་

འཆང་གྲིས་བཀའ་བསྩལ་བཞྲིན། །ཁྩོད་ཀྲི་བསན་པ་འཛིན་དང་སེལ་བ་ལ། །ལྷག་

པར་གུས་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་ཚུལ་བཞྲིན་སྒྲུབ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་མྲི་ཕམ་ཆྩོས་རེའྲི་དྲུང་། །རྒྱལ་བའྲི་སས་པྩོ་འཇམ་

དཔལ་སྙྲིང་བྩོ་ཞེས། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་དང་གསང་བའྲི་བདག་པྩོ་ཡྲིས། །གསལ་

བར་ལུང་བསན་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །དེ་ལྟར་དང་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲིས་གསྩོལ་བཏབ་པས། །མཁའ་མཉམ་འགྩོ་བའྲི་

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད་ཅྲིང་། །སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བར་རེ་བཙུན་བ་མ་ཡྲིས། །རེས་བཟུང་དམ་

ཆྩོས་འཛིན་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་འཆར་དུ་

གསྩོལ། །དངྩོས་འཛིན་འཁྲུལ་བའྲི་དྲི་མ་བསལ་དུ་གསྩོལ། །སེམས་ཉྲིད་ཐེ་ཚོམ་ད་

བ་གཅད་དུ་གསྩོལ། །མྱུར་དུ་ཁེད་རང་ལྟ་བུར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་

པའྲི་ཤེས་རབ་འཕེལ་དུ་གསྩོལ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའྲི་བྩོ ་གྩོས་རྒྱས་སུ་

གསྩོལ། །མཆྩོག་དང་ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསྩོལ། །མྱུར་དུ་ཁེད་རང་ལྟ་
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བུར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཀུན་བཟང་མཆྩོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་འབུལ། །ཐྩོག་

མེད་བསགས་པའྲི་སྲིག་ལྟུང་སྩོ་སྩོར་བཤགས། །རྒྱལ་སས་ཀུན་གྲི་དགེ་ལ་ཡྲི་རང་

ཞྲིང་། །མྱ་ངན་མྲི་འདའ་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བར་བསྐུལ། །དེ་ལྟར་བགྲིས་པའྲི་བསྩོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོ་དེས། །འགྩོ་ཀུན་ཏྲིང་འཛིན་དཔལ་ལ་རྣམ་རྩོལ་ཞྲིང་། །ལེགས་

ཚོགས་ཡར་ངྩོའྲི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་བ་དང་། །ཀུན་མཁེན་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་པར་

ཤྩོག །

ཅེས་བསྩོད་ནམས་ཆེན་པྩོའྲི་དཔལ་གྲིས་མཐྩོ་བ་དྲུང་གགས་པ་དཔལ་བཟང་པྩོ་སྐུ་མཆེད་ཀྲི་གསུང་གྲིས་

བསྐུལ་ཞྲིང༌། །གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕག་དུ་མ་ལ་བྩོ་འྩོད་འཕྩོ་བ་རྲིགས་པ་སྨྲ་བ་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྩོང་བཀྲ་ཤྲིས་དཔལ་ལྡན་

གྲིས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཆྩོས་སེ་ཆེན་པྩོར་སྦར་བའྩོ། །འདྲི་བྲིས་དགེ་བས་ཀུན་མཁེན་ཙོང་ཁ་པའྲི། །གསུང་གྲི་

བདུད་རྲི་ཐྩོག་མར་རྩོ་མྱྩོང་ཤྩོག །  

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ར་བའྲི་བ་མ་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །བདག་སྩོགས་སྙྲིང་གར་

པདྨའྲི་སེང་བཞུགས་ལ། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྩོའྲི་སྩོ་ནས་རེས་བཟུང་སེ། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྲི་དངྩོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསྩོལ། །དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་འགྩོ་བའྲི་མྲིག་གཅྲིག་

པུ། །ཐར་འདྩོད་ཡྩོངས་ཀྲི་བ་ན་མེད་པའྲི་མགྩོན། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའྲི་

ཐུགས་རེ་ཅན། །ཟླ་མེད་བ་མ་མཆྩོག་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའྲི་སྤན་སྔར་

བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་པ་བངས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་འཇམ་དཔལ་སྙྲིང་བྩོར་གགས། །ཁ་

བ་ཅན་འདྲིར་བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ། །རྒྱལ་སས་ཐུ་བྩོ་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་བ་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

  222  

འདེབས། །རྒྱ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་སྲིན་པའྲི་མཐུ་ལྡན་པས། །གསུང་རབ་ཀྩོག་དང་

ལེགས་སྦར་སྒ་ལ་སྩོགས། །བར་སྤྩོད་གཙུག་ལག་མ་བསབས་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཡྩོན་

ཏན་ལྷུན་རྩོགས་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཁྩོད་སྐུའྲི་ཉྲིན་བྱེད་ཡུམ་གྲི་ཆུ་འཛིན་

ལས། །གསལ་བར་བྱྩོན་ཚེ་སྲིད་པའྲི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །ཀུན་ནས་སེད་པའྲི་གྩོག་གྲི་

རྩོལ་རེད་དང་། །ནམ་ཡང་འགྩོགས་པ་སངས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གཞྩོན་ནུ་ཉྲིད་

ནས་རྒྱལ་བའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀུན། །མ་སད་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆྩོག་གྲིས་ལེགས་

བསམས་ཤྲིང་།  སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་གཅྲིག་ཏུ་བག་ཡྩོད་ལ། །གྩོམས་པའྲི་མཐུ་ལྡན་ཁྩོད་

ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་ཀུན་གྲི་ཚིག་དྩོན་ལ། །ཐྩོགས་པ་མེད་

པར་འཇུག་པའྲི་རྣམ་དཔྩོད་ཀྲིས། །རག་ཏུ་ལེགས་བཤད་འཚོལ་བ་ལྷུར་བངས་

པས། །རྒྱ་ཆེན་མཁེན་པའྲི་གཏེར་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཚིག་ཕེང་ཝུ་བས་ངྩོམས་

པ་མྲི་མངའ་ཞྲིང་། །མཁས་མཆྩོག་བྱེ་བས་རྩོགས་པར་དཀའ་བའྲི་གནས། །ཞྲིབ་ཅྲིང་

ཆེས་ཕ་དྲི་མེད་རྲིགས་པ་ཡྲིས། །མ་ལུས་ཆྩོས་ཀུན་གཟྲིགས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །རྩོག་གེ་ལ་སྦངས་རྒྩོལ་བ་མཐའ་དག་གྲིས། །ལན་བརྒྱར་དཔད་ཀང་

མགྩོན་པྩོ་ཁྩོད་ཀྲི་གསུང་། །ཆ་ཙམ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གཡྩོ་བ་སངས། །དག་པའྲི་

ཐུགས་མངའ་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་ཡུལ་ཤྲིང་ར་ཆེ་རྣམས་བཞེད་

པའྲི་གཞུང་། །ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་པ་ཁྩོད་ལས་གཞན་ན་གང་། །གསུང་རབ་ཀུན་ཀང་

ཁྩོད་ཉྲིད་འབའ་ཞྲིག་ལ། །གདམས་པའྲི་མཆྩོག་ཏུ་ཤར་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དེ་

ཕྲིར་མཁས་མཆྩོག་ཀུན་གྲི་ཅྩོད་པན་ལ། །རག་ཏུ་ངལ་གསྩོ་མཛད་པའྲི་ཞབས་པད་

ཀྲིས། །རྒྱ་མཚོའྲི་གྩོས་ཅན་གང་ལ་བྲིས་པའྲི་རྡུལ། །འགྩོ་བའྲི་མཆྩོད་རེན་གྱུར་ལ་
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གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའྲི་མཁེན་པས་ཇྲི་ཙམ་ལེགས་དཔད་ཀང་། །ཁྩོད་ཀྲི་

ཐུགས་ལ་རྣམ་དག་བསབ་པའྲི་ཁྲིམས། །ལྷྩོད་པར་བགྲིས་པའྲི་ཉེས་པ་ཕ་མྩོ་ནྲི། །ཆ་

ཙམ་གཟྲིགས་པ་སངས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཆུ་ཡྲི་ཕུང་

བྩོ་བཞྲིན། །ཁྩོད་ཐུགས་སྙྲིང་རེའྲི་གཏྲིང་མཐའ་ཇྲི་ཙམ་ཞེས། །ཡེ་ཤེས་སྤན་ལྡན་

ཀུན་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས། །རེ་བཙུན་ཐུགས་རེའྲི་གཏེར་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཁྩོད་

ཀྲི་ལྷག་བསམ་ཁྩོགས་ལ་མ་བངས་པའྲི། །ལུས་ཅན་ཕན་བདེའྲི་ཁུར་ནྲི་ཅང་མ་

མཆྲིས། །རླབས་ཆེན་སྤྩོད་པ་ཀུན་གྲི་མཐར་སྩོན་པ། །སྙྲིང་སྩོབས་རྨད་དུ་བྱུང་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །མགྩོན་པྩོ་ཁྩོད་ཀྲི་ཞལ་གྲི་དབུགས་ཙམ་ཡང་། །མཐའ་དག་

འགྩོ་ལ་སན་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། །ཚོགས་གཉྲིས་སྤྩོད་པ་གཞན་ལྟ་སྩོས་ཅྲི་

འཚལ། །ས་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའྲི་གཉེན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་

ཁྩོད་ལ་མངྩོན་སུམ་དུ། །ཉྲིན་རེ་བཞྲིན་ཡང་ལེགས་བཤད་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན། །དུས་

གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་ཀྲི་བཅུད་བསྡུས་པ། །རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་འདྩོམས་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་བསན་པདྨྩོའྲི་ཚལ་ལ་འཇྲིག་རེན་འདྲིར། །ཁྩོད་ནྲི་རྒྱལ་

བའྲི་ཉྲི་མ་ཇྲི་བཞྲིན་ཞེས། །མྲི་ཕམ་མགྩོན་པྩོས་ཁྩོད་ལ་མངྩོན་སུམ་དུ། །དབུགས་

དབྱུང་མཆྩོག་ཏུ་བསྔགས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གངས་མེད་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་ཡྲི་རྒྱལ་

མཚན་གཟྲིགས། །ས་ར་ཧ་དང་ལཱུ་ཨྲི་པ་ལ་སྩོགས། །གྲུབ་ཆེན་དུ་མས་མངྩོན་སུམ་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས། །ཡྩོངས་དག་སྐྱེས་བུ་མཆྩོག་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཀླུ་སྒྲུབ་

འཕགས་པ་ལྷ་དང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །ཟླ་བའྲི་ཞབས་ཀྲིས་གང་ཚེ་བྱྲིན་

བརླབས་པ། །དེ་ཡྲི་མྩོད་ལ་ཟབ་མྩོའྲི་ཆྩོས་ཉྲིད་ལ། །འཁྲུལ་བའྲི་དྲི་མ་སངས་ལ་
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གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཁྩོད་ཀྲིས་ཆྩོས་ཉྲིད་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་ལྟ་བུ། །མཉམ་གཞག་

ཏྲིང་འཛིན་མཆྩོག་གྲིས་ལེགས་བསྩོམས་པས། །རེས་ཐྩོབ་ཏུ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་

ཐུགས། །སྐད་ཅྲིག་གཡྩོ་བ་མེད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའྲི་ལེགས་བཤད་

ཀུན་གྲི་མཐར་ཐུག་པ། །རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་དེ་ཉྲིད་འབྱེད་པ་ལ། །རྒྱལ་བ་ཁབ་བདག་

རྩོ་རེ་འཆང་དབང་དང་། །དབྱེར་མེད་བ་མ་མཆྩོག་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཕྩོགས་

འདྲིར་སྔྩོན་ཆད་གཞན་གྲིས་མ་མྱངས་པའྲི། །ལམ་གྲི་མཐར་ཐུག་རྲིམ་གཉྲིས་ཟབ་

མྩོའྲི་གནད། །ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་ནས་དེ་དྩོན་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཉམས་ལེན་སྙྲིང་བྩོར་

མཛད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཕ་རགས་ལྷ་ཡྲི་རྣལ་འབྱྩོར་མཐར་ཕྲིན་པས། །ཐ་

མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་རྩོག་རྒྱང་བསྲིངས་ཤྲིང་། །གང་ཤར་དཀྲིལ་འཁྩོར་འཁྩོར་ལྩོའྲི་

རྣམ་རྩོལ་ལས། །ཁྩོད་ཐུགས་གཡྩོ་བ་མེད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་རྩོག་རླུང་གྲི་

རྒྱུ་བ་དྷཱུ་ཏཱྲིར་དེངས། །འྩོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྩོང་བའྲི་དེ་ཉྲིད་གཟྲིགས། །གང་ཤར་

བདེ་ཆེན་མཆྩོག་གྲི་རྣམ་རྩོལ་ཅན། །རྩོ་རེའྲི་ཐུགས་དང་ལྡན་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །མཐའ་ཡས་སྩོན་ལམ་སྩོབས་མངའ་ཐབས་མཁས་ཀྲིས། །འབད་མེད་ལྷུན་

གྲུབ་མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའྲི་ཚོགས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་ལ་འཁྲིད་མཛད་

པ། །འཇྲིག་རེན་ཀུན་གྲི་སྐྱབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཚིག་སྤྲིའྲི་བཤད་སྒྲུབ་

རགས་ཀྲི་དགེ་སྦྩོང་གྲིས། །ཐུབ་བསན་མྲིང་ཙམ་ལྷག་མར་གྱུར་པའྲི་དུས། །བསབ་

གསུམ་ལུང་རྩོགས་རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆྩོས་ཀུན། །ཁྩོད་ཀྲིས་ཉྲིན་མྩོར་མཛད་ལ་གསྩོལ་

བ་འདེབས། །བསམ་བཞྲིན་ཞྲིང་འདྲིར་སྐུ་ཡྲི་བཀྩོད་པ་ནྲི། །ཉེ་བར་སྡུད་ལ་ཁྩོད་

ཐུགས་གཞྩོལ་བའྲི་ཚེ། །དཔའ་བྩོ་མཁའ་འགྩོའྲི་ལྷ་ཚོགས་མཆྩོད་པ་ཡྲིས། །བསམ་
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ཡས་ནམ་མཁའ་གང་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འྩོད་གསལ་ཆྩོས་སྐུ་མངྩོན་དུ་མཛད་

གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་ཁྩོད་སྐུ་འྩོད་ཀྲི་གྩོང་བུར་གྱུར། །བར་དྩོ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་པ་སྒྱུ་

མའྲི་སྐུ། །མཆྩོག་གྲི་དངྩོས་གྲུབ་བརེས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དེང་ནས་བརམས་

ཏེ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །ཁྩོད་ཞབས་པདྨྩོ་གུས་པས་མཆྩོད་པ་དང་། །ཁྩོད་གསུང་

ཉན་ཅྲིང་སྩོ་གསུམ་བྱ་བ་ཀུན། །ཁྩོད་མཉེས་འབའ་ཞྲིག་བསྒྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །རེད་བཀུར་དྩོན་གཉེར་ཚེ་འདྲིའྲི་སྣང་བ་དང་། །རང་བདེ་འདྩོད་པའྲི་ཞྲི་བའྲི་

སེམས་སངས་ནས། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་སེམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་དང་། །ནམ་

ཡང་འབལ་བ་མེད་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཕ་ཞྲིང་མཛངས་ལ་ཞྲིབ་པའྲི་བྩོ་གྩོས་

ཀྲིས། །རྲིགས་པའྲི་རེས་འབང་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་དྩོན། །མ་ལུས་ཁྩོང་དུ་ཆུད་

ནས་འགྩོ་བ་ཡྲི། །རྨྩོངས་བའྲི་མུན་ཆེན་སེལ་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །རྣམ་མང་རྒྱུད་

སེའྲི་དྩོན་ལ་ངེས་རེད་ནས། །ལམ་བཟང་མཐར་ཐུག་རྲིམ་གཉྲིས་ཟབ་མྩོའྲི་དྩོན། །ཕྲི་

ནང་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་གྲིས་གཡྩོ་མེད་པར། །རེ་གཅྲིག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །མདྩོར་ན་རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆྩོས་མཐའ་དག་དང་། །ཁད་པར་དུ་ཡང་བ་མེད་རྩོ་

རེའྲི་ཐེག །རྒྱལ་བའྲི་དགྩོངས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་ལེགས་བཟུང་ནས། །འགྩོ་བའྲི་འདེན་པ་

བགྲིད་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །འདེན་

མཆྩོག་བ་མ་ཁྩོད་དང་མྲི་འབལ་ཞྲིང་། །མགྩོན་པྩོ་ཁྩོད་ཀྲི་ཐུགས་ཀྲི་བཅུད་ཕྱུང་

བའྲི། །ལེགས་བཤད་བདུད་རྲིའྲི་རྩོ་ཡྲིས་འཚོ་བར་ཤྩོག །གཞན་ཡང་བདག་གྲིས་

བགྲིས་དང་བགྲིད་འགྱུར་བའྲི། །ལེགས་པར་སྤད་པ་ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་པ་ཀུན། །ཁྩོད་

ཀྲིས་དགེས་བཞྲིན་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། །བཀའ་བཞྲིན་སྒྲུབ་པ་ཁྩོ་ནའྲི་རྒྱུར་གྱུར་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

  226  

ཅྲིག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས། །ཐེག་མཆྩོག་བཤེས་གཉེན་དངྩོས་སུ་

མཛད་པའྲི་མཐུས། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའྲི་ལམ་བཟང་དེ་ཉྲིད་ལས། །སྐད་ཅྲིག་

ཙམ་ཡང་ལྡྩོག་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག །ཐེག་མཆྩོག་ལམ་གྲི་གཞུང་ཤྲིང་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །ཡང་དག་ལྟ་བའྲི་གནད་དང་རྲིམ་གཉྲིས་ལ། །འཁྲུལ་མེད་ངེས་པ་རེད་ནས་

བརྩོན་པ་ཡྲིས། །ཁྩོད་གསུང་སྒྲུབ་པ་སྙྲིང་བྩོར་བྱེད་པར་ཤྩོག །སེ་སྣྩོད་གསུམ་དང་

རྒྱུད་སེ་རྣམ་པ་བཞྲི། །གདམས་པའྲི་མཆྩོག་ཏུ་གཟྲིགས་པའྲི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྲིས། །ཐུབ་

བསན་ཕྩོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་མཛད་པའྲི། །བྩོ་བཟང་གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་བཀྲ་

ཤྲིས་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གྲིས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །རྣམ་དག་གངས་རྲི་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མྩོ་མཉྫུ་གྷྩོ་ཥཱ་ཡ། རྣམ་དག་གངས་རྲིའྲི་ཕེང་བས་ཡྩོངས་བསྐྩོར་

པའྲི། །ཕྩོགས་འདྲིར་བདག་ཅག་མགྩོན་མེད་རྣམས་ཀྲི་མགྩོན། །བྩོ་དམན་བསམ་

པའྲི་ངྩོ་དང་འཚམ་པའྲི་སྐུ། །སྩོན་མཛད་བ་མ་མཆྩོག་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །ཁྩོད་ནྲི་

སྐུ་ཚེ་དུ་མའྲི་སྔ་རྩོལ་ཏུ། །རེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་སས་ཀྲི་ཐུ་བྩོར་གྱུར། །གཟུངས་

སྩོབས་མངྩོན་ཤེས་ཏྲིང་འཛིན་དུ་མ་ལ། །དབང་འབྱྩོར་ཆྩོས་ཀུན་རྣམ་དཔྩོད་སྤན་

གྲིས་གཟྲིགས། །ནམ་ཞྲིག་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དབང་བྩོའྲི་ཏྩོག །རྣམ་མང་འཁྩོར་

གྲི ་དབུས་ན་ཐེག་པ་མཆྩོག །སྩོན་མཛད་མདུན་ས་ཆེ ་དེར་འཇམ་པའྲི ་

དབྱངས། །རྒྱལ་སས་རྒྱ་མཚོའྲི་འཁྩོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས། །དེ་ཚེ་རྒྱལ་བ་དེ་

ཡྲི་ཚངས་དབྱངས་ཀྲིས། །རྒྱལ་སས་དཔའ་བྩོ་ལུས་དང་སྩོག་ལ་ཡང་། །ལྟྩོས་པ་
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མེད་པར་མ་དག་ཞྲིང་རྣམས་སུ། །རྩོ་རེ་ཐེག་པའྲི་ལམ་བཟང་འདབ་བརྒྱ་བ། །སྩོང་

ཉྲིད་གཏམ་གྲི་དྲི་བཟང་རྩོགས་པ་ཡྲིས། །ཡྩོངས་སུ་འགེངས་ལ་ཞུགས་པ་གང་ཡྲིན་

པ། །དེ་ནྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤྩོད་ཀུན་གྲི། །རབ་དང་ཕུལ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་

བསྔགས་པ་ལས། །བདག་ཉྲིད་ཆེ་ཁྩོད་སྙྲིང་སྩོབས་འྩོ་མའྲི་མཚོ། །ཆེས་ཆེར་བསྐྱྩོད་

པའྲི་རླབས་ཕེང་གཡྩོས་པ་ཡྲི། །རྒྱལ་བའྲི་འཁྩོར་མང་དབུས་ནས་མྱུར་བར་

ལངས། །མ་ཞུམ་ཤྲིན་ཏུ་མཐྩོ་བའྲི་སྒ་དབྱངས་ཀྲིས། །བདག་ནྲི་གངས་མེད་མ་དག་

ཞྲིང་རྣམས་སུ། །སྩོང་ཉྲིད་ལྟ་དང་ཉེར་འབེལ་སྔགས་ཀྲི་ལམ། །ལུས་དང་སྩོག་ལ་མྲི་

ལྟ་འདྩོམས་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའྲི་ལམ་བཟང་རྒྱས་བྱ་ཞེས། །དམ་བཅས་

སྩོན་ལམ་བཏབ་པའྲི་མྩོད་ཉྲིད་ལ། །རྒྱལ་བ་དབང་བྩོའྲི་ཏྩོག་དང་ཕྩོགས་བཅུ་

ཡྲི། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་དབྱངས་དང་མགྲིན་གཅྲིག་ཏུ། །ལེགས་སྩོ་ཁྩོད་ནྲི་སྙྲིང་སྩོབས་

ཆེན་པྩོ་ཞེས། །ཆེས་ཆེར་བསྔགས་ཤྲིང་ངྩོ་མཚར་ལྟས་མང་བསན། །དེ་ནས་

བརམས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཞྲིང་ཀུན་ཏུ། །འདྲི་ཡྲི་མཚན་ནྲི་སྙྲིང་སྩོབས་ཆེན་པྩོ་

ཞེས། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀུན་ལ་མཐུན་པར་གགས། །དེ་ནས་དེར་གནས་བདེ་

གཤེགས་དབང་པྩོའྲི་ཏྩོག །སྐུ་ལུས་འྩོད་ཟེར་བྱེ་བ་འབུམ་འགེད་ཅྲིང་། །འཛུམ་ལྡན་

ཞལ་གྲིས་བདག་གྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས། །སྙྲིང་སྩོབས་ཆེ་དེ་འདྲི་ལྟར་ལུང་བསན་

མཛད། །ཁྩོད་ནྲི་དེང་ནས་བརམས་ཏེ་མ་དག་པའྲི། །གངས་མེད་ཞྲིང་དུ་རྩོ་རེ་ཐེག་

པའྲི་ལམ། །ཟབ་མྩོ་དབུ་མའྲི་ལྟ་བས་ཡྩོངས་བཟུང་བ། །རྒྱས་བྱེད་རླབས་ཆེན་སྤྩོད་

པ་རྩོགས་བྱས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་ཞྲིང་མང་བརྒལ་བའྲི་བྱང་ཤར་མཚམས། །ངྩོ་

མཚར་རྨད་བྱུང་བཀྩོད་པའྲི་འཇྲིག་རེན་དུ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སེང་གེའྲི་ང་རྩོ་
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ཞེས། །མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་དེ་ལྟར་འདྲི་

ཉྲིད་སངས་རྒྱས་པའྲི། །རྒྱལ་བ་སེང་གེའྲི་ང་རྩོའྲི་སྐུ་ཚེ་ནྲི། །བསྐལ་པ་དཔག་མེད་ཐ་

མལ་སྐུ་ཡྲི་ཚད། །དཔག་ཚད་གཅྲིག་པ་མར་གད་མདྩོག་ལྟ་བུ། །དཔག་ཚད་དུ་མའྲི་

འྩོད་ལྡན་ཕག་གཡས་ནྲི། །ཆྩོས་འཆད་གཡྩོན་པ་མཉམ་གཞག་ལ་གནས་པ། །བདུད་

རྲིས་གང་བའྲི་ལྷུང་བཟེད་དེ་དབུས་ན། །བདུད་རྲིའྲི་འྩོད་ལྡན་མཆྩོད་སྩོང་ཆེར་

འཕགས་ཤྲིང་། །གངས་མེད་འྩོད་ཟེར་འགེད་པ་ལྷག་གེར་གསལ། །ཞྲིང་དེའྲི་གདུལ་

བྱ་དབང་བྩོ་མཆྩོག་རྣམས་ཀྲིས། །མཆྩོད་སྩོང་དེ་ཉྲིད་མཐྩོང་བའྲི་མྩོད་ཙམ་ལ། །ཐེག་

མཆྩོག་ལམ་བཟང་རྒྱུད་ལ་མངྩོན་དུ་བྱེད། །འབྲིང་དང་ཐ་མའྲི་གདུལ་བྱའང་རྒྱལ་བ་

དེས། །སྔགས་ཚུལ་སྩོང་ཉྲིད་གཏམ་དང་ཉེར་འབེལ་བ། །འདྩོམས་པའྲི་གསུང་གྲི་

བདུད་རྲི་འཐུངས་ཙམ་ལས། །དེ་ཡྲི་མྩོད་ལ་ལམ་བཟང་མངྩོན་དུ་བྱེད། །ཞྲིང་དེའྲི་

གདུལ་བྱ་ཀུན་ཀང་སྔགས་ཀྲི་ཚུལ། །ཟབ་མྩོ་དབུ་མའྲི་ལྟ་དང་ཉེར་འབེལ་བ། །ཁྩོང་

དུ་ཆུད་པའྲི་མཐུ་ལས་སྲིད་པ་གཞན། །ཉྲིང་མཚམས་མྲི་སྦྩོར་རྒྱལ་སས་ཤ་སག་

གྩོ །དེ་ལྟར་འཚང་རྒྱ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྲི་སྐྱབས། །འདེན་པ་མཆྩོག་དེས་ཐུགས་ཀྲི་

བཅུད་ཕྱུང་བ། །རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་དེ་ཉྲིད་ལེགས་རྩོགས་ནས། །བཀའ་བཞྲིན་སྒྲུབ་པ་

སྙྲིང་བྩོར་བྱེད་པ་དང་། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ལུས་དང་སྩོག་ལ་ཡང་། །མྲི་ལྟ་སྔགས་ཀྲི་ཆྩོས་

ཚུལ་ཀུན་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་སེང་གེའྲི་ང་རྩོར་སངས་རྒྱས་པ། །དེ་ཡྲི་འཁྩོར་གྲི་

དང་པྩོར་བདག་གྱུར་ཅྲིག །

ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གྲིས་མཛད་པའྩོ། ། 
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༄༅། །ཤར་གངས་རྲི་མ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །ཤར་གངས་རྲི་དཀར་པྩོའྲི་རེ་མྩོ་ན། །སྤྲིན་དཀར་པྩོ་གནམ་ལ་

སྙེགས་འད་བ། །དེ་མཐྩོང་བའྲི་མྩོད་ལ་བ་མ་དན། །དྲིན་བསམས་ཤྲིང་བསམས་ཤྲིང་

དད་པ་སྐྱེ། །སྤྲིན་དཀར་པྩོ་ལྡྲིང་པའྲི་ཤར་ཕྩོགས་ན། །འབྩོག་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའྲི་གྲིང༌། །མཚན་བརྩོད་པར་དཀའ་བའྲི་དྲིན་པྩོ་ཆེ། །ཕ་བྩོ་བཟང་གགས་པ་ཡབ་

སས་བཞུགས། །ལམ་རྲིམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣལ་འབྱྩོར་སྩོགས། །ཆྩོས་ཟབ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་

རྒྱས་པར་གསུངས། །བྩོད་ཁ་བ་ཅན་གྲི་སྐལ་ལྡན་ལ། །མགྩོན་ཁྩོད་ཀྲི་བཀའ་དྲིན་

བསམ་མྲི་ཁབ། །སྩོས་སྙྩོམ་ལས་འཛིན་པའྲི་དགེ་འདུན་གྲུབ། །བྩོ་ཅུང་ཟད་ཆྩོས་ལ་

ཕྩོགས་པ་འདྲི། །རེ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀྲི་བཀའ་དྲིན་ཡྲིན། །དྲིན་ཆེ་བར་ངེས་སྩོ་ཡབ་

སས་རྣམས། །

དུས་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པྩོའྲི་བར། །རེ་ཡབ་སས་ཁེད་རྣམས་མ་

གཏྩོགས་པར། །སྐྱབས་རེ་ས་གཞན་དུ་མྲི་འཚོལ་བས། །ཐུགས་བརེ་བའྲི་ལགས་

ཀྱུས་དང་དུ་གསྩོལ། །དྲིན་ཇྲི་བཞྲིན་འཁུར་བར་མ་ནུས་ཀང༌། །སེམས་ཆགས་སང་

དབང་དུ་མ་སྩོང་བར། །མགྩོན་ཁྩོད་ཀྲི་བསན་པ་འཛིན་པ་ལ། །དུས་ནམ་ཡང་བརྩོན་

པ་བགྲིད་པར་སྩོན། །ལར་ད་ལྟ་གངས་རྲིའྲི་ཁྩོད་འདྲི་ན། །རང་བསན་པ་འཛིན་པར་

ཁས་ལེན་ཞྲིང༌། །གཞན་བསན་འཛིན་དག་བྩོའྲི་དྭངས་མར་འཛིན། །ཚུལ་འདྲི་ལ་སྐྱྩོ་

བ་གཏྲིང་ནས་སྐྱེས། །གཞན་ཕུང་བར་འདྩོད་པའྲི་ཀུན་སྩོང་དང༌། །རྒྱུད་མཚན་འཛིན་

དམ་པྩོས་བཅྲིངས་ལགས་ཀང༌། །ལམ་མཐྩོན་པྩོར་གནས་པའྲི་ཁས་ལེན་བྱེད། །འདྲི་

བརག་ན་ཀུན་གྲིས་ཁེལ་བའྲི་རྒྱུ། །ལམ་གྩོལ་སར་རྒས་པའྲི་སྡུག་ཡུས་ཀྲིས། །ཆྩོས་
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ཚུལ་བཞྲིན་བྱེད་པའྲི་གང་ཟག་ལ། །རྒྱུད་ཁྩོང་ནས་འཁྲུགས་པའྲི་གདུག་སེམས་

ཅན། །གདྩོན་ཐུགས་ལ་ཞུགས་པ་མ་ལགས་སམ། །དག་ཉྩོན་མྩོངས་འདུལ་ཐབས་

མྲི་བྱེད་པར། །གཤགས་འགེད་པ་ཙམ་གྲི་འཆད་ཉན་ཡང༌། །འདེ་ཤར་སྩོའྲི་ཕྩོགས་

སུ་གནས་པ་ལ། །གླུད་ནུབ་སྩོར་གཏྩོང་བ་དྩོན་རེ་ཆུང༌། །དྩོན་དེ་ལྟར་གྩོ་བའྲི་བཤེས་

གཉེན་རྣམས། །སྤྲིར་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བཀའ་དྲིན་སྩོམས། །སྩོས་ཆྩོས་མཛད་

ཡྩོངས་ལ་དག་སྣང་སྦྩོངས། །དག་ནང་ན་འདུག་པའྲི་བདག་འཛིན་ཐུལ། །མྲི་ཁྩོ་བྩོའྲི་

རེས་འཇུག་གྩོགས་པྩོ་ཀུན། །ཡྲིད་ཕྩོགས་སུ་ལྷུང་བར་མྲི་བྱེད་པར། །བྩོ་གཟུ་བྩོར་

གནས་པའྲི་རྩོག་དཔྩོད་ཀྲིས། །ལམ་དང་པྩོར་ཞུགས་པ་ཅྲིས་ཀང་ལེགས། །

གཏམ་འདྲི་ལ་བརེན་ནས་འགྩོ་བ་རྣམས། །བྱམས་སྙྲིང་རེས་དངས་པའྲི་

སེམས་བསྐྱེད་དང༌། །དབྱྲིངས་སྤྩོས་བལ་རྩོགས་པའྲི་ལྟ་བ་ཡྲིས། །དཔལ་བ་མེད་

བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །སྐུ་ལ་མཚན་དཔེའྲི་དཔལ་འབར་ཞྲིང༌། །གསུང་དབྱངས་

ཡན་ལག་དྲུག་ཅུས་བརྒྱན། །ཐུགས་ནྲི་ཟབ་ཡངས་མཁེན་བརེའྲི་གཏེར། །དཔལ་

ལྡན་བ་མའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །འདྲི་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། ། དཔལ་ལྡན་ཡྩོན་ཚོགས་མ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ལ་བསྩོད་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཚངས་

པའྲི་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། རེ་བཙུན་བ་མ་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཞབས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །

དཔལ་ལྡན་ཡྩོན་ཏན་ཚོགས་ཀྲི་བྱེད་པྩོ་ཡྲིས། །མྲི་འཇྲིགས་སེང་གེའྲི་ཁྲི་ལ་
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དབང་བསྐུར་པ། །རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པའྲི་རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་ཀྲི་རེ། །མྲི་ཕམ་བ་མ་གཉྲིས་

པ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །ཁྩོད་ནྲི་རྣམ་དཔྩོད་ལུས་མཛེས་ཤྲིང་། །དར་དྲིར་ལེགས་བཤད་

མགྲིན་པའྲི་དབྱངས། །མ་ལུས་མཁས་པའྲི་ཡྲིད་འཕྩོག་པ། །རྲིན་ཆེན་རྲིགས་པའྲི་དྩོ་

ཤལ་འཕངམཁས་པ་ཀུན་གྲི་ཟུར་ཕུད་ལ། །བཀའ་ཡྲི་རེ་དགའ་བགྲིས་པ་

ཁྩོད། །དཔལ་ལྡན་ཕྩོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་རྒྱལ་མཚན་

འཛིན། །རྲིགས་པའྲི་ཉྲིན་བྱེད་ཁྩོད་དྲིན་ལས། །གངས་ཅན་བྩོ་གསལ་བུང་བའྲི་

ཚོགས། །མཐའ་དག་བསན་པའྲི་པད་ཚལ་དུ། །གསུང་རབ་སྦྲང་རྲིའྲི་དགའ་སྩོན་

མྱྩོང་། །ཁྩོད་གསུང་རྲིགས་པའྲི་རྲི་བྩོ་ནྲི། །ཤྲིན་ཏུ་ལྲི་བས་ཅྲི་ཡང་ནྩོན། །བརྩོན་པ་

དམ་པའྲི་དཔུང་གྲི་ཚོགས། །ཡན་ལག་བཞྲི་དང་ལྡན་པ་ཁྩོད། །ལེ་ལྩོའྲི་དག་སེ་

དྲུངས་ཕྱུངས་ནས། །ཉམས་པ་མེད་པའྲི་གྩོ་འཕང་འཛེགས། །དེ་ཕྲིར་ཆྩོས་ཚུལ་ཆུ་

བྩོའྲི་རྒྱུན། །བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཉྲིན་བཞྲིན་དུ། །རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་འབབ་པ་ལས། །ཁྩོད་

ཐུགས་ཆུ་གཏེར་རྣམ་པར་འཕེལ། །ཁྩོད་ནྲི་དམ་པའྲི་མགྩོན་གྲིས་བཟུང་། །རྒྱལ་

བའྲི་ཐུགས་བཅུད་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན། །ཞལ་གྲི་བུམ་བཟང་ལས་འྩོངས་པ། །དད་པའྲི་

སྙྲིམ་པས་རྩོགས་པར་གསྩོལ། །དེ་སད་ཆྩོས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །རང་གཞན་གྲུབ་

མཐའྲི་ཕ་རྩོལ་སྩོན། །སྨྲ་མཁས་རྲི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་ཀྲི། །དབུས་སུ་སེང་གེའྲི་སྒ་

ཡང་བསྒགས། །སྩོང་ཉྲིད་སེར་ཕེང་ཆེར་གཡྩོ་བ། །རེན་འབེལ་ཟབ་མྩོའྲི་ང་རྩོ་

ཡྲིས། །དངྩོས་འཛིན་གང་ཆེན་མྱྩོས་པ་དག །སྙྲིང་ལ་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་

བྱྲིན། །བདེན་གསུང་བདེན་པར་གསུངས་པ་གང་། །དེ་ཡང་བཅད་བརར་བསེགས་པ་

ཡྲི། །གསེར་བཞྲིན་ཚད་མས་ལེགས་སྦངས་པའྲི། །གསུང་ལ་སུ་ཞྲིག་གགས་ཐྩོབ་
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འགྱུར། །དེ་ཕྲིར་རྩོག་གེ་རྣྩོ་ལྡན་པ། །ལེགས་སྦངས་རྒྩོལ་བ་སྩོང་དག་ནྲི། །ཁྩོད་དྲུང་

ལེ་རེ་འགྲིམ་པ་ན། །སྙྲིང་དང་ལྷན་ཅྲིག་འདར་བ་བསེན། །ལེགས་བཤད་འྩོད་དཀར་

རབ་རྒྱས་ཤྲིང་། །ལྷག་བསམ་ཆ་ཤས་ཡྩོངས་རྩོགས་པ། །ག་གྱུའྲི་རྲི་བྩོང་མཚན་མ་

དང་། །བལ་བའྲི་ཟླ་བ་ཁྩོད་ཤར་ཚེ། །ལྩོག་སྨྲ་འབྱུང་བྩོའྲི་བྱ་ཡྲི་ཚོགས། །མཚན་མྩོ་

རྒྱུ་བའང་མཚན་མྩོར་ནྲི། །ལྩོང་བས་སྡུག་བསྔལ་ཐྩོབ་པ་དག །མུན་པའྲི་ཁུང་བུ་

སྐྱབས་སུ་འཛིན། །ཁྩོད་ནྲི་དབྱངས་ཅན་མགྲིན་པར་བྱས། །ལེགས་བཤད་བདུད་རྲི་

ཞལ་ལ་ཆགས། །ཕ་རྩོལ་རྒྩོལ་བ་མ་ལུས་ཀྲི། །ཁ་ལ་སྨྲ་བཅད་རྒྱ་ཡང་བྱྲིན། །མཁས་

པ་གསེར་རྲིའྲི་ཕེང་བ་ནྲི། །གཟྲི་བརྲིད་རབ་རྒྱས་ཉྲི་མ་ཡྲི། །དྲུང་ན་མར་མེའྲི་རེ་མྩོ་

དང་། །མཚུངས་པའྲི་གནས་ལ་ཁྩོད་ཀྲིས་བཀྩོད། །རག་ཏུ་ལེགས་བཤད་ཚོགས་

ཀྲིས་གང་། །དུལ་བའྲི་དཔལ་གྲིས་རྣམ་པར་བརྲིད། །རྲིགས་པའྲི་སྣང་བ་བྱེ་བས་

བརྒྱན། །བསན་པ་འབའ་ཞྲིག་གཅེས་པར་དགྩོངས། །དེ་ཕྲིར་ཕན་བདེའྲི་ར་ལག་

མཆྩོག །བྩོ་ལྡན་ཐར་ལམ་སྩོན་པའྲི་མྲིག །འགྩོ་བའྲི་མཛའ་བཤེས་དམ་པའྲི་

ཕུལ། །ཁྩོད་ལྟའྲི་མགྩོན་བཅས་སྐལ་བ་བཟང་། །བག་ཡྩོད་ཆུ་ལྩོན་བརན་པྩོ་

ཡྲིས། །ཉེས་པའྲི་ཆུ་ཀླུང་རྒྱུན་བཅད་ནས། །བརྟུལ་ཞུགས་རྩོགས་པའྲི་དང་སྩོང་

མཆྩོག །ཀུན་གྲི་རལ་བའྲི་ཅྩོད་པན་མཛེས། །རང་གྲི་དྩོན་དུ་འཆྲི་མེད་ཀྲི། །བདེ་

བའང་རྩྭ་ལྟར་དགྩོངས་པ་ཁྩོད། །ཐུགས་རེ་ཁྩོ་ནས་གཞན་དྩོན་ཕྲིར། །དཀའ་བ་བརྒྱ་

ཕག་དག་གྲིས་དགེས། །རྲི་རབ་ལྟ་བུར་བརན་པའྲི་ཐུགས། །བྱམས་པའྲི་རླུང་

ཤུགས་ཀྲིས་བསྐྱྩོད་པས། །ཤྲིང་བལ་བཞྲིན་དུ་སྲིད་པ་འདྲིར། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་

གཡྩོ་བ་ལགས། །རྲིམ་གཉྲིས་ནྩོར་བུའྲི་ཅྩོད་པན་གྲིས། །བསབ་གསུམ་གདེངས་ཀ་
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རབ་དུ་མཛེས། །ཟབ་ཡངས་རྒྱུད་སེའྲི་རྒྱ་མཚོ་ལ། །དབང་སྒྱུར་གདེངས་ཅན་དབང་

བྩོ་ཁྩོད། །ཏྲིང་འཛིན་མཆྩོག་གྲི་བདེ་བ་ལ། །འདྩོད་དགུར་སྤྩོད་པའྲི་མཐུ་ལྡན་

ཡང་། །འགྩོ་བའྲི་མུན་སེལ་ངལ་བ་ལ། །ལྷག་པར་གཞྩོལ་འདྲི་རྨད་དུ་བྱུང་། །མདྩོར་

ན་ཡབ་རེ་དམ་པའྲི་བཀའ། །རྒྱལ་བའྲི་རང་ལུགས་ཡྩོངས་རྩོགས་པ། །ཉམས་པ་

མེད་པའྲི་བཀའ་དྲིན་མཛད། །ཕན་མཛད་ཁྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །སྐྱེ་བྩོ་ཡྩོན་ཏན་

མེད་ལ་ཡང་། །ཡྩོན་ཏན་ལྷག་པར་སྒྩོ་བཏགས་ནས། །གཅམ་བུ་ཁྩོ་ནའྲི་ངག་གྲིས་

ནྲི། །མགུ་བ་ལྷུར་ལེན་ཚིག་ཏུ་སྨྲ། །ཁྩོད་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་ཆུ་གཏེར་ལས། །སྐྲ་རེས་བཟུང་

བའྲི་ཐྲིགས་པ་ལྟར། །བསྔགས་པའྲི་འདབ་བརྒྱ་དགྩོད་པ་འདྲི། །ཚད་མའྲི་ཉྲིན་བྱེད་

འྩོད་ཀྲིས་ཕེ། །དེ་ལྟར་དགེ་བའྲི་བཤེས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་གྲི། །མེ་ཏྩོག་ཕེང་མཛེས་ཅུང་

ཟད་སེལ་བ་ལས། །ཐྩོབ་པའྲི་དགེ་བས་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། །ཐེག་པ་མཆྩོག་གྲི་མགྩོན་

དང་ལྡན་གྱུར་ཅྲིག །རབ་བྱེད་འདྲི་ཡང་གངས་རྲིའྲི་ཁྩོད་འདྲི་ན། །སྙན་ངག་དབང་བྩོ་

ཀུན་གྲི་མགྩོ་བྩོ་ལ། །ཚིག་གྲི་གྩོམ་པ་འགྩོད་མཁས་དགེ་ལེགས་དཔལ། །བཟང་

བྩོས་ཚིག་གྲི་སྦྩོར་བ་སངས་ཏེ་སྨྲས། །ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་གྲིས་

མཛད་པའྩོ། །  

༄༅། །དགེ་ལེགས་དཔའ་འབར་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྲི། དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་བྩོ་གྩོས་ཀྲི། །རྲིན་ཆེན་ཏྩོག་

ཅན་ཐབས་མང་གྲི །སེངེ་རྣམ་པས་ཆེས་བཀྲ་བའྲི། །ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་བརན་

གྱུར་ཅྲིག །ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟྲིགས་བྩོ་གྩོས་སྤན་སྩོང་གསལ། །ཚད་མེད་རྲིན་ཆེན་
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བཞྲི་ཡྲི་ལྷུན་པྩོའྲི་སྩོར། །མྲི་འཇྲིགས་སེངེའྲི་ཁྲི་ལ་རག་བརྲིད་པ། །ཀུན་མཁེན་ལུས་

བཟང་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཉྲིད་ཀྲི་བྩོ་གྩོས་སྙན་ཤལ་རྲིང་པྩོ་ལ། །གཞུང་

བརྒྱའྲི་རྲིན་ཆེན་ཕེང་བ་འགྩོད་མཁས་པའྲི། །སྨྲ་བའྲི་སེངེའྲི་ཡབ་གཅྲིག་ལེགས་

བཤད་ཀྲི། །ལྷབ་ལྷུབ་གྩོས་བཟང་བགྩོས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །མདྩོ་དྩོན་ཇྲི་བཞྲིན་

གཟྲིགས་པའྲི་བྩོ་གྩོས་མྲིག །མཐའ་དག་འགེལ་བའྲི་རྲིན་ཆེན་ཐུར་མས་ཕེ། །རྲིགས་

པའྲི་སེངེའྲི་སེ་བདུན་མཛད་པ་ཡྲི། །རྲིགས་ལམ་མ་ལུས་གཟྲིགས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བྩོ་གྩོས་ལྡན་པའྲི་བགྩོད་པ་གཅྲིག་པའྲི་ལམ། །རྲིན་ཆེན་དབང་གྲི་རྒྱལ་

པྩོའྲི་ཡུམ་དྩོན་ཚོགས། །སེངེ་བཟང་པྩོའྲི་གཞུང་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ལས། །ལེགས་རེད་

དེད་དཔྩོན་མཆྩོག་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ་ཆེན་བྩོ་གྩོས་གསེར་གྲི་འཛིན་མའྲི་

ཁྩོན། །སེ་བཞྲིའྲི་རྲིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལ་བརེན་ཅྲིང༌། །ཤཱཀ་སེངེའྲི་བསབ་པའྲི་རྲི་

གྲིང་ཀུན། །མདྩོ་འགེལ་ཉྲི་ཟླས་གསལ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བྩོ་གྩོས་དྲི་བཞྩོན་

ཆྩོས་མངྩོན་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །སེ་བདུན་རྲིན་ཆེན་གསེར་གྲི་གཞྲིར་གྱུར་པ། །རྣམ་མང་

རྲི་དྭགས་དབུས་ན་སེངེ་བཞྲིན། །གྩོང་འྩོག་ཆྩོས་སྨྲའྲི་གཙོ་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བྩོ་གྩོས་བང་མཛོད་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་གྲི་ཚོགས། །རྲིན་ཆེན་གྲིས་གཏམས་

ཐལ་རང་རྲིགས་པའྲི་ཚོགས། །སེངེའྲི་སྒ་ཡྲིས་དངྩོས་སྨྲའྲི་གཉྲིས་འཐུང་ཚོགས། །མ་

ལུས་སྐྲག་པར་མཛད་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རྒྱལ་བའྲི་

གསང་ཆེན་གནད། །ཕ་ཞྲིབ་རྲིགས་པས་མ་ལུས་མངྩོན་དུ་མཛད། །ཁྩོད་ཉྲིད་རྲིག་

འཛིན་སེ་སྣྩོད་སྨྲ་བ་ལ། །གསང་བདག་གཉྲིས་པར་གྱུར་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །མདྩོ་

རྒྱུད་དགྩོངས་འགེལ་མ་ལུས་བྱ་ལམ་ལ། །ཡན་ལག་ལྔ་ཡྲི་བཤད་ཐབས་གཤྩོག་
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ཡངས་ཀྲིས། །ཐྩོགས་མེད་འཇུག་པ་ཁྩོད་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་སེ། །དུག་འཇྩོམས་གཙོ་

བྩོར་གྱུར་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་གསུམ་ཆུ་ཤེལ་དག་པ་

ལས། །རབ་དཀར་དཀྲིལ་འཁྩོར་དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་འཕེལ། །ཉྩོན་མྩོངས་གདུང་བ་

སེལ་བའྲི་བསྲིལ་ཟེར་ཅན། །སྔྩོན་མེད་ནམ་མཁའྲི་རྒྱན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཏྲིང་

འཛིན་གསུམ་གྲི་ཆུ་ཀླུང་ཀུན་ནས་འཁྲིལ། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དྲི་མ་དག་བྱེད་

ཅྲིང༌། །གང་སྣང་ལྷ་ཡྲི་རྣམ་རྩོལ་ཟླ་བས་འཕེལ། །ལས་བཞྲི་འཚར་གཡྩོས་མཛད་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུམ་རྲིགས་ལྔའྲི་ཐྩོད་པས་བརྒྱན། །ཡན་ལག་

དྲུག་ཕག་དངྩོས་གྲུབ་མཚོན་ཆ་འཛིན། །བདེ་ཆེན་རྣམ་རྩོལ་ར་མགྩོ་མཐྩོན་པྩོས་

བརྲིད། །དམ་པ་དབང་གྲི་ལྷ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དམྲིགས་མེད་ཐུགས་རེའྲི་ལྷ་

ལམ་ཡངས་པ་ནས། །བསྡུ་བཞྲིའྲི་སྒ་སྒྩོག་སྟུག་པྩོ་ལས་བྱུང་བའྲི། །ལེགས་བཤད་

སྤྲིན་གྲི་མེ་ཏྩོག་རག་འབེབས་པས། །དགེ་ལེགས་འབས་བཟང་སེལ་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཁྩོད་གསུང་ལགས་ཀྱུ་ཡྲིས། །ལེགས་པར་དངས་ཏེ་བདག་

ཡྲིད་གང་པྩོ་ཆེ། །གགས་པ་རྣམ་གསུམ་གཞུང་གྲི་ལམ་བཟང་ནས། །ཐར་པའྲི་གྩོང་

མཆྩོག་འཇུག་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཡྲིད་ཆེས་དད་པའྲི་ཤར་གྲི་ས་འཛིན་

རེར། །ངེས་འབྱུང་དྲི་བཞྩོན་ཤུགས་ཀྲིས་མྲི་ངལ་བར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉྲིས་

ནམ་མཁའྲི་ནྩོར་བུ་ནྲི། །དྩོན་གཉྲིས་ལྷ་ལམ་འཇུག་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྦྩོར་བ་

གཉྲིས་ཀྲི་ཚུལ་འདྲིར་འཇུག་པ་ན། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བས་གནང་བ་

ཡྲི། །མཐུན་རྐྱེན་ཀུན་འགྲུབ་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞྲི་ཞྲིང༌། །ཚེ་དང་བཀྲ་ཤྲིས་འཕེལ་

བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྩོན་པ་བ་ན་མེད་པའྲི་བསན་པ་དང༌། །མཇལ་བ་འདྲི་འད་བ་
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མའྲི་དྲིན་ཡྲིན་པས། །དགེ་བ་འདྲི་ཡང་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པས་

འཛིན་པའྲི་རྒྱུ་རུ་བསྔྩོ། །ཚོགས་གཉྲིས་མཐར་ཕྲིན་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཡྲི། །འཕྲིན་

ལས་སྒྲུབ་ཅྲིང་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་དབྱེར་མེད། །སྐལ་བ་མཉམ་པའྲི་གདུལ་བྱ་སྲིན་

མཛད་པ། །མཉམ་མེད་བ་མ་མཆྩོག་གྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །ཅེས་ཆྩོས་ཀྲི་རེ་ཀུན་མཁེན་བྩོ་གྩོས་

རྲིན་ཆེནསེེངེ་ལ་བསྩོད་པ་འདྲི་ནྲི། ཆྩོས་ཀྲི་རེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་རེས་སུ་འབང་བ་ངག་དབང་གགས་པས་སྦར་བའྩོ། །

༄༅། །སྲིད་ཞྲིའྲི་རྣམ་འདེན་༧གྩོང་ས་༧སྐྱབས་མགྩོན་༧རྒྱལ་བའྲི་

དབང་པྩོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅྲིང་གཟྲིགས་པ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྲི་ 

འཁྲུངས་རབས་གསྩོལ་འདེབས་བྱྲིན་རླབས་བདུད་རྲིའྲི་ 

སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྲི། ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྲིས་པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་

ཤྲིང༌། །རྩོད་དུས་ཞྲིང་འདྲི་སྙྲིང་སྩོབས་ཆེན་པྩོས་བཟུང༌། །སངས་རྩོགས་མཐར་ཕྲིན་

སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཆེ། །སྩོན་མཆྩོག་དྩོན་ཀུན་གྲུབ་པས་དགེ་ལེགས་སྩྩོལ། །བདེ་

གཤེགས་ཀུན་འཕགས་ངྩོ་བྩོར་སངས་རྒྱས་ཀང༌། །ཚེ་འྩོད་དཔག་མེད་སས་ཀྲི་ཐུ་

བྩོའྲི་ཚུལ། །གངས་ཅན་ལྷ་གཅྲིག་༧རྒྱལ་ཀུན་སྙྲིང་རེའྲི་བདག །བ་མ་སྤན་རས་

གཟྲིགས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །མགྩོན་ཁེད་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའྲི་ཟླྩོས་གར་

ཏེ། །འཕགས་ཡུལ་སྩོ་དྲུག་གངས་རྲིའྲི་ཆྩོས་རྒྱལ་བཅུ། །པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་

༧རྒྱལ་མཆྩོག་རྲིམ་བྱྩོན་སྩོགས། །སྐུ་འཕེང་གསེར་རྲིའྲི་འཕེང་བ་ཚར་དུ་

དངར། །རྒྱལ་པྩོ་འཇྲིག་རེན་དབང་དང་ཁེའུ་སྣང༌། །ཁེའུ་གསལ་དང་རྒྱལ་བུ་ཆགས་
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མེད་ཅན། །ཀུན་ཏུ་དགའ་དང་མྲི་བདག་ལྷ་སྐྱེས་དང༌། །ཆྩོས་རྒྱལ་དཀྩོན་མཆྩོག་

འབངས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་སས་དད་པ་བརན་དང་དཔལ་བཟང་

མཚན། །དད་པ་རབ་བརན་རྒྱལ་པྩོ་བྩོ་གྩོས་འཕེལ། །ཚངས་སྤྩོད་དགའ་འཛིན་དགེ་

བསྙེན་བཙུན་པ་དང༌། །འདུལ་འཛིན་རྲིན་ཆེན་དཔལ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཁེའུ་

ཟླ་བ་རྲིན་ཆེན་སྙྲིང་པྩོ་དང༌། པདྨ་དང་ནྲི་འྩོད་ཟེར་བྱམས་པའྲི་མཚན། །སེངེ་སྒ་དང་

རྒྱལ་སས་བདེ་མཆྩོག་དཔལ། །ལྷ་ཡྲི་རྒྱལ་པྩོའྲི་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དགེ་

འདུན་འཕེལ་དང་ཕྩོ་རེང་རཱ་ཛའྲི་ཞབས། །གེ་སར་མཚན་དང་རྲི་བྩོང་སྤྲུལ་པ་

ཅན། །ལྩོ་བརྒྱད་བྱྲིས་པ་རྒྱལ་པྩོ་རྲི་བྩོ་པ། །བམ་ཟེ་རྲིན་ཆེན་མཆྩོག་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བསམ་གཏན་བཟང་པྩོ་དུར་ཁྩོད་རྣལ་འབྱྩོར་པ། །གྲིང་ཕན་རྒྱལ་པྩོ་སྩོ་

ལྩོང་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། །རྒྱལ་པྩོ་སྐྱབས་སྦྲིན་ས་སྐྱྩོང་གཙུག་ལག་འཛིན། །ཆྩོས་རྒྱལ་དགེ་

བ་དཔལ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །

༈ གངས་ཅན་ཐྩོག་མའྲི་རེ་བྩོ་རྒྱལ་རྲིགས་ཏེ། །སཱ་ལ་ཆེན་པྩོའྲི་བརྒྱུད་ལས་

གཉའ་ཁྲི་བཙན། །ཨ་ཤྩོ་ལེགས་དང་ལྡེ་འཕྲུལ་གནམ་གཞུང་བཙན། །ཡྩོངས་བཀུར་

སྙེམས་མེད་ལྡེ་རེར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ས་སྤྩོད་སྒ་དཔུང་བཙན་དང་གངས་ལྗྩོངས་

སུ། །དམ་ཆྩོས་དབུ་བརེས་ཐྩོ་རྲི་གཉན་བཙན་དངཇྩོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉྲིས་སྤན་དངས་

ཡྲིག་ཁྲིམས་སྩོགས། །སྩོལ་གཏྩོད་སྩོང་བཙན་སམ་པྩོར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཇ་

དང་དཀར་ཡྩོལ་དཔད་སྩོལ་འདུས་སྩོང་རེ། །ལུགས་གསུམ་གཙུག་ལག་ཁང་

བཞེངས་མཁན་སྩོབ་དང༌། །བཀའ་བསན་གདན་དངས་རབ་བྱུང་སེ་སྩོགས་

བཙུགས། །ཁྲི་སྩོང་ལྡེ་བཙན་རེ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གསར་བཅད་སྐད་ཀྲིས་
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ཆྩོས་ཀུན་དག་ཐེར་དང༌། །དགེ་འདུན་སྲི་ཞུར་བརྩོན་མཛད་ཁྲི་རལ་པ། །འཁྩོར་ལྩོ་

སྩོམ་པར་གྲུབ་བརེས་བཅུ་གསུམ་ཡུལ། །འདེན་མཛད་ནག་པྩོ་སྤྩོད་པར་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །དྲི་པཾ་ཀཱ་རའྲི་ཐུགས་སས་བཀའ་གདམས་པའྲི། །མེས་པྩོ་འབྩོམ་སྩོན་

རྒྱལ་བའྲི་འབྱུང་གནས་ཆེ། །གཏེར་ཆེན་མངའ་བདག་ཉང་དང་བ་གསང་གྲི །བཀའ་

བབས་ཆྩོས་དབང་གུ་རུར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །མངའ་རྲིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་གྲི་

རྒྱལ། །རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བརེས་བྱང་བདག་དབང་པྩོའྲི་སེ། །ཧྩོར་བཏུལ་བྩོད་འབངས་

བདེར་བཀྩོད་ཆྩོས་རྒྱལ་འཕགས། །ནཻ་པཱལ་མཁས་དབང་པད་རྩོར་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །རྣམ་སས་བཀའ་བབས་ཁ་ཆེ་དགྩོན་པ་བ། །བྲིར་ཝས་བྱྲིན་བརླབས་ས་

ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙྲིང༌། །གྲུབ་རགས་མངྩོན་གྱུར་འགྩོ་མགྩོན་གཡུ་བག་པ། །གཡའ་

བཟང་ཆྩོས་སྩོན་ཅན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ལུས་སེམས་ནད་སེལ་སུམ་སྩོན་ཡེ་

ཤེས་གཟུངས། །དལ་འགྩོའྲི་འཇྲིགས་སྐྱྩོབས་ལྷ་རེ་དགེ་བ་འབུམ། །འཁྩོན་རྲིགས་

བཙུན་པ་བདག་ཆེན་བྩོ་གྩོས་རྒྱལ། །རྲིན་ཆེན་མཁེན་མཆྩོག་གྲུབ་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །༧རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པའྲི་གསུང་སས་བསམ་ཡས་པ། །འབས་སྤུངས་ཕག་

བཏབ་འཇམ་དབྱངས་རེ་སྩོགས། །རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀྩོད་པ་མཐའ་ཡས་

པའྲི། །སྤྲུལ་པའྲི་རྩོལ་གར་སྩོན་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབ། །

༈ གུར་མྲི་ངར་པའྲི་ཆྩོ་རྲིགས་སད་དུ་བལྟམས། །འཇམ་མགྩོན་ཙོང་ཁ་པ་ཡྲི་

ཐུགས་སས་ཕུལ། །པཎ་ཆེན་གགས་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་གསྩོལ། །༧རྒྱལ་

དབང་དགེ་འདུན་གྲུབ་པར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ར་ནག་རུས་ཆེན་སེག་སྩོན་དར་

རྲིགས་སུ། །བལྟམས་ནས་གསུམ་ལྩོར་སྒ་དབྱངས་ཐྩོལ་བྱུང་གསུངས། །གནས་སྩོ་
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འབྱེད་ཅྲིང་མཁས་པའྲི་དབང་པྩོ་ཅན། །མཚུངས་མེད་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་

བ་འདེབས། །ལྩོ་ཙཱ་རྨ་རྲིན་གདུང་ལས་སྩོད་ལུང་མདར། །ཨྩོ་རྒྱན་བཀའ་བཞྲིན་

བསམ་བཞྲིན་སྲིད་པ་བཟུང༌། །མཐའ་འཁྩོབ་འདུལ་མཛད་གཙུག་ལག་གཞུང་བརྒྱ་

གཟྲིགས། །མཁས་གྲུབ་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཇྲིང་གྲིར་རེ་

རྲིགས་ཧྩོར་སྩོག་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། །རྒྱ་ནག་མྩོང་གྩོལ་ཁ་བ་རྲི་པ་སྩོགས། །གདུལ་

དཀའ་འདུལ་མཛད་ཕག་ན་པདྨྩོ་རུ། །ཞལ་བཞེས་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །ཟ་ཧྩོར་རྲིགས་ལས་འཕྩོངས་རྒྱས་མཚན་དཔེ་བཞད། །ར་གསུམ་ཞལ་

གཟྲིགས་དག་སྣང་ཉེར་ལྔའྲི་བདག །ལུགས་ཟུང་དཔལ་གྲིས་བྩོད་ཁམས་གཏན་

བདེར་བཀྩོད། །ངག་དབང་བྩོ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྨྩོས་གདུང་

མཚོ་སྣའྲི་ལ་འྩོག་ཡུལ་དུ་བལྟམས། །རྲིག་འཛིན་གྲུབ་པའྲི་གྩོ་འཕང་མཐྩོན་པྩོར་

གཤེགས། །རྲིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྩོད་པས་གདུལ་བྱ་སྐྱྩོང༌། །རྲིན་ཆེན་ཚངས་

དབྱངས་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འབྩོམ་རྲིགས་ལྲི་ཐང་ལྷ་ཞྩོལ་གཟུགས་སྐུ་

བརས། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྲི་སྐུ་རུ་དུ་མས་མཇལ། །དགེ་ལྡན་བསན་སྐྱྩོང་དུས་ཀྲི་

འཁྩོར་ལྩོའྲི་བདག །རྒྱལ་མཆྩོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གེ་

སར་ལྷ་ལྡེའྲི་གདུང་ལས་གཙང་ཡུལ་དུ། །བལྟམས་ཤྲིང་མཁེན་རླབས་བརན་པའྲི་

འཁྩོར་ལྩོའྲི་ཟླས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་ཆགས་ཐྩོགས་མྲི་མངའ་བ། །བྩོ་བཟང་འཇམ་

དཔལ་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །ཇྩོ་བྩོ་མགྩོགས་ཆེན་བྱྲིན་བརླབས་ལྷ་རྲིགས་

ལས། །ལྡན་ཡུལ་སྐུ་འཁྲུངས་མངྩོན་གནས་རེས་སུ་དན། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་ཡྲི་ཞལ་

གཟྲིགས་བསན་པ་འཛིན། །ངག་དབང་ལུང་རྩོགས་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་བ་
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འདེབས། །བཟང་པྩོའྲི་རྲིགས་ལས་སྩོམ་སང་ཤྩོག་དྲུག་འགྩོ ། མདྩོངས་སུ་སྐུ་

བལྟམས་མངའ་འབངས་ཁལ་ཁྲིམས་སྙྩོམས། །མཁས་བཙུན་བཟང་པྩོའྲི་བསན་

འཛིན་གཙུག་གྲི་རྒྱན། །མཚུངས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བྱང་སེམས་རྲིགས་ལས་མགར་ཐར་ས་ཕྩོགས་འཁྲུངས། །འདྩོད་ཁམས་

བདག་མྩོ་བ་མཚོར་དངྩོས་སུམ་གཟྲིགས། །ལུང་དང་བསབ་གསུམ་རྩོགས་པའྲི་

དཔལ་ཡྩོན་ཕུལ། །ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གཙང་

མའྲི་རྲིགས་ལས་དབུ་རུ་འྩོལ་དགའ་རུ། །བལྟམས་ཚེ་རྩོར་སྐྱྲིལ་མཉམ་བཞག་

༧ཞབས་རེས་སྩོགས། །ཇྲི་སྙེད་ངྩོ་མཚར་མཁེན་རླབས་མགན་ཟླ་བལ། །རེ་བཙུན་

འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བཟང་པྩོའྲི་གདུང་ལས་དྭགས་སད་གང་

མདུན་འཁྲུངས། །མཁས་གལ་གསར་གཏྩོད་སྩོར་སྩོམ་ཡྩོངས་ཁབ་སྩལ། །བྩོད་

ལྗྩོངས་རང་དབང་གཙང་མའྲི་རྔ་ཆེན་བསྒགས། །ཟླ་བལ་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོར་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །དབུས་འགྱུར་འཆང་གྲི་རྲིགས་ལས་མདྩོ་སད་ཅེས། །འཇམ་

མགྩོན་བ་མ་མཚན་དཔེ་བཞད་པའྲི་འདབས། །སག་འཚེར་ཁབ་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་

ཡྲི། །ལུང་བཞྲིན་ངྩོ་མཚར་བལྟམས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །༧རྒྱལ་མཆྩོག་ཡྩོངས་

ཀྲི་མཛད་བཟང་ཁེད་གཅྲིག་པུས། །བདག་གྲིར་བཞེས་ནས་ཐུབ་བསན་ཡྲིན་ནྩོ་

ཅྩོག །རྲིས་མེད་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་ལ་མཐུ་ཐྩོབ་པ། །འཇ༵མ་དཔ༵ལ་ང༵ག་གྲི་དབ༵ང་པྩོར་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །མཁས་པའྲི་རྣམ་དཔྩོད་རྒྱན་དྲུག་མཆྩོག་གཉྲིས་ཟླ། །བཙུན་

པའྲི་བསབ་གུས་དག་བཅྩོམ་ཉེ་བར་འཁྩོར། །བཟང་པྩོའྲི་འཕྲིན་ལས་བྩོ་བཟང་རྒྱལ་

བ་དངྩོས། །བ༵ྩོབཟ༵ང་ཡེ༵་ཤེ༵ས་ཞབས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །སྙྲིང་རེ་ཆེན་པྩོའྲི་
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སྩོབས་ཀྲིས་འཚེ་མེད་ལམ། །རྒྱ་ཆེར་སེལ་ལས་ཞྲི་བདེའྲི་གཟེངས་རགས་

ཕུལ། །འཛམ་གྲིང་ཀུན་གྲིས་བཀུར་ཞྲིང་དུས་འཁྩོར་དངྩོས། །བསན་འཛ༵ྲིན་རྒྱ་༵

མཚ༵ྩོའྲི་ནྩོར་བུར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །གང་གྲི་གདུལ་བྱ་སྐལ་ལྡན་གངས་ཅན་

པར། །སྔྩོན་མེད་མང་གཙོའྲི་བདག་དབང་དགེས་བཞྲིན་སྩལ། །བྱམས་བརེའྲི་

ཐུགས་ཀྲིས་སྲིད་གསུམ༵་དབ༵ང་སྒྱུར་མགྩོན། །མཚུང༵ས་པ༵་མེ༵ད་པ༵འྲི་སེ་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །མགྩོན་ཁེད་གསང་གསུམ་རག་བརན་རྩོ་རེའྲི་ཁྲིར། །ཉམ་ཐག་སྙྲིགས་

འགྩོའྲི་མགྩོན་དུ་འཚོ་གཞེས་ཏེ། །ཟབ་རྒྱས་ཆྩོས་འཁྩོར་རྒྱུན་མྲི་ཆད་པ་ཡྲིས། །འགྩོ་

ཀུན་གཏན་བདེའྲི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་གསྩོལ། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་མགྩོན་པྩོ་ཁེད་ཉྲིད་

ཀྲི། །ཐུགས་རེའྲི་སྐྱབས་ཀྲི་དྩོ་རར་ལེགས་སྩོན་ཏེ། །མཁས་མཉམ་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་

རླབས་ཆེན་གྲི། །༧རྒྱལ་སས་སྤྩོད་ལ་བརྩོན་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཐུབ་བསན་དྲི་

མེད་རྲིང་ལུགས་ཕྩོགས་བཅུར་རྒྱས། །དེ་འཛིན་སྐུ་མཛད་ཡར་འཕེལ་ལུས་ཅན་

ཀུན། །བདེ་སྐྱྲིད་དཔལ་ལ་སྤྩོད་ཅྲིང་གངས་ཅན་པའྲི། །འདྩོད་དྩོན་གེགས་མེད་ལྷུན་

གྲིས་འགྲུབ་གྱུར་ཅྲིག །

ཅེས་རང་ཅག་ཁ་བ་རྲི་པ་རྣམས་ཀྲི་མེ་ཏྩོག་གང་ལ་ཕྩོག་པའྲི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆྩོག་འཇྲིག་རེན་དབང་

ཕྱུག་ནྲི། ངེས་དྩོན་དུ་རྨད་བྱུང་བསྐལ་པ་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་དུས་སུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་འྩོད་ཟེར་ཀུན་འཕགས་

དཔལ་བརེགས་ཀྲི་༧རྒྱལ་པྩོའྲི་ངྩོ་བྩོར་མངྩོན་པར་རྩོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཟྲིན་ནའང༌། ཚེ་འྩོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའྲི་སས་

ཀྲི་ཐུ་བྩོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཚུལ་བཟུང་བ་སེ། མདྩོ་སེ་པད་མ་དཀར་པྩོ་ལས། སྩོན་པ་འྩོད་མའྲི་ཚད་དུ་བཞུགས་

པའྲི་ཚེ། འཁྩོར་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་དེས་སངས་རྒྱས་སྩོང་གྲི་སྤན་

སྔར་སྩོན་ལམ་བཏབ་སེ། བདག་གྲིས་དུས་གསུམ་གྲི་སངས་རྒྱས་གང་གྲིས་ཀང་༧ཞབས་ཀྲིས་མ་བཅགས་པའྲི་
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མཐའ་འཁྩོབ་ཁ་བ་ཅན་དེའྲི་སེམས་ཅན་གདུལ་དཀའ་བ་དེ་རྣམས་ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་ལམ་ལ་འགྩོད་པར་གྱུར་ཅྲིག 

ཅེས་སྩོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡྲིན། ཞེས་སྩོགས་དང༌། གཞན་ཡང༌། བདག་ཁ་པ་རྲི་པའྲི་ཕ་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅྲིག ཅེས་

སྩོགས་ཐུགས་དམ་བཅས་པ་བཞྲིན་དུ་སྐུ་ཡྲི་བཀྩོད་པ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པས་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་མཛད་ཚུལ་བརྩོད་

ཀྲིས་མྲི་ལང་ཡང༌། གགས་ཆེ་བ་འཕགས་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པྩོ་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སྩོགས་སྩོ་དྲུག་དང༌། གངས་ལྗྩོངས་

སུ་ཆྩོས་རྒྱལ་བཅུ། པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན། ༧རྒྱལ་དབང་རྲིམ་བྱྩོན་རྣམས་དང༌། ལྷག་པར་དུ་རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་

རྣམས་དེང་དུས་མྲི་བཟད་པའྲི་འཇྲིགས་སྐྲག་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱྩོབ་ཅྲིང༌། མྲི་རྲིགས་དང༌། རྲིག་གཞུང་གྲི་སྩོག་བཟུང་

བའྲི་བཀའ་དྲིན་གྲི་མངའ་བདག བྱམས་བརེའྲི་སྤན་གྲིས་དག་ལའང་བུ་ལྟར་གཟྲིགས་པ། ཁམས་གསུམ་འགྩོ་བའྲི་བ་

མ་༧གྩོང་ས་༧སྐྱབས་མགྩོན་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོར་སྙྲིང་ཁྩོང་རུས་པའྲི་གཏྲིང་ནས་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ་ནྲི་བྩོད་

གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྲི་འཕལ་ཡུན་འདྩོད་དྩོན་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའྲི་ཐབས་ལམ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྲིན། སྔར་ཡྩོད་

སེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྲི་༧རྒྱལ་མཆྩོག་ལྔ་པ་རྲིན་པྩོའྲི་འཁྲུངས་རབས་གསྩོལ་འདེབས་རྨད་བྱུང་

བསྐལ་པ་མ་ཞེས་པ་ཚིག་སྦྩོར་ཕུལ་བྱུང་སྐུ་རབས་རེ་རེར་རྣམ་ཐར་དང་འབེལ་བའྲི་གསྩོལ་འདེབས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་རེ་

བཅས་ཞྲིབ་རྒྱས་སུ་བཞུགས་ཀང༌། དེང་སང་དུས་བེལ་དབང་གྲིས་གསུང་མཁན་དཀྩོན། ཡང་པཎ་ཆེན་བྩོ་བཟང་ཡེ་

ཤེས་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་༧རྒྱལ་མཆྩོག་བདུན་པ་ཆེན་པྩོའྲི་འཁྲུངས་རབས་གསྩོལ་འདེབས་བྩོ་བཟང་རྒྱལ་གཉྲིས་མ་

གསུང་མུས་ཀང་ཧ་ཅང་བསྡུས་ཆེ་བས་སྐུ་འཕེང་ངྩོས་འཛིན་དཀའ་བ་དང༌། ལྷག་པར་སྤྲི་ནྩོར་༧གྩོང་ས་༧སྐྱབས་

མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྲི་ཞལ་སྔ་ནས། ལུགས་ཟུང་གྲི་མཛད་རླབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྲི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྲི་རྒྱལ་མཆྩོག་

སྐུ་འཕེང་གྩོང་རྲིམ་འགའྲི་གསྩོལ་འདེབས་ཚིག་སྣ་བསྡུས་སྐྱྩོན་མངྩོན་པ་རྣམས་ཁ་གསབ་བྱ་འྩོས་ཞེས་རྣམ་གྲྭ་ཚོགས་

དབུས་སུ་བཀའ་སྩོབ་སྤྲི་སྩལ་དགྩོངས་དྩོན་དང་བཅས། སྐུ་བཅར་རྣམ་པར་༧རྒྱལ་བ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གྲིང་གྲི་

མཁན་བ་བྱ་དྩོ་རྲིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་དང་འབེལ། སྩོབ་དཔྩོན་དབུ་ལས་འདུས་མང་ཐུན་མྩོང་

ནས་ལྷ་རས་རེན་བཅས་ཁྩོ་བྩོར་འབྲི་རྩོམ་གྲིས་ཤྲིག་ཅེས་གསུང་བསྐུལ་གུས་པས་མཆྩོད་དེ། ཀུན་མཁེན་༧རྒྱལ་

དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པྩོའྲི་གསུང་རྣམ་དུ་ཀུ་ལའྲི་གྩོས་བཟང་དང༌། ལྷ་སས་རྣམ་རྩོལ་མཁས་པའྲི་དབང་པྩོ་སེ་སྲིད་རྲིན་པྩོ་
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ཆེ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྲི་འཁྲུངས་རབ་རྨད་བྱུང་བསྐལ་པ་མ་ལ་གཞྲི་བྱས། གྩོ་རྲིམ་ཡང་དུ་ཀུ་ལའྲི་གྩོས་

བཟང་པྩོད་བཞྲི་པར་ཇྲི་གསལ་བཞྲིན། གྩོང་གྲི་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་བཅུ་བཞྲི་པར་འགྩོ་མགྩོན་ཆྩོས་འཕགས་དང༌། བཅྩོ་ལྔ་པར་ས་

ཆེན་ཀུན་སྙྲིང་འཁྩོད་པ་གྩོ་རྲིམ་དངྩོས་དང་མཐུན་ཡང༌། ཀུན་སྙྲིང་མཚན་གཤམ་དུ། ༼སྔ་ཕྲི་འཕགས་པའྲི་སྔྩོན་ཡང་

སེ་ཚན་དབང་གྲིས་འདྲིར་འཐད། ༽ ཅེས་སེ་སྲིད་རྲིན་པྩོ་ཆེ་ཉྲིད་ནས་མཆན་བཀྩོད་དམྲིགས་བསལ་གནང་བ་ལྟར་

སྩོར་བཞག གྲུབ་ཆེན་ནག་པྩོ་པ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་ཆྩོས་རེ་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚན་ཁུངས་འདྲིར་འཇུག་དགྩོས་

༧གྩོང་ས་༧སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོའྲི་བཀའ་སྩོབ་ལྟར་བཀྩོད། འཕགས་ཡུལ་གྲི་སྐུ་རབས་མང་བས་ཕལ་མྩོ་ཆེ་མཚན་

ཙམ་སྩོས། བྩོད་རེ་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་ཚིག་རང་རེ་ཙམ་དང༌། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ནས་སྐུ་རྲིགས་འཁྲུངས་ཡུལ་

སྩོགས་མངྩོན་པའྲི་ཤྩོ་ལྩོ་ཀས་མཚོན་ཅྲིང༌། ཞལ་འདྩོན་ཉུང་ཐབས་སུ་བསྡུས་ཁུལ་ཏེ། དེ་ཡང་མངྩོན་བརྩོད་རྒྱན་གྲིས་

མ་བཅྲིངས་པར་འབྩོལ་རྩོམ་དེང་དུས་ཀུན་གྲིས་གསན་བདེ་ཁྩོ་ན་གཙོ་བྩོར་བགྲིས་པའྲི་འཁྲུངས་རབ་གསྩོལ་འདེབས་

བྱྲིན་རླབས་བདུད་རྲིའྲི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི། སྲིད་ཞྲིའྲི་གཙུག་ནྩོར་༧སྐྱབས་མགྩོན་༧རྒྱལ་དབང་རྩོ་རེ་འཆང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅྲིང་གཟྲིགས་པ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་དྩོན་གྲི་སད་དུ་མཚན་ནས་སྩོས་ན། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་

དབང་བྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའྲི་སེ་དཔལ་བཟང་པྩོ་མཆྩོག་

གྲི་ཐུགས་རེའྲི་གྲིབ་བསྲིལ་དུ་འཚོ་ཞྲིང༌། མགྩོན་པྩོ་གང་དང༌། རྲིས་མེད་དམ་པ་དུ་མའྲི་༧ཞབས་རྡུལ་སྤྲི་བྩོརལེན་

པའྲི་སྐལ་བ་ཕ་མྩོ་ཅན་ར་རྩོང་ཞྭ་མྲིང་སེ། རགས་ཙམ་འཛིན་པའྲི་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦྩོང་ཀུན་རྨྩོངས་པ་ངག་དབང་ཆྩོས་ཀྲི་

བྩོ་གྩོས་སུ་འབྩོད་པས། བྩོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྲི་ཁྱུ་མཆྩོག་གྲི་ལྩོ་མཆུ་ཟླའྲི་དཀར་ཕྩོགས་དགའ་བ་གཉྲིས་པར་

བག་ཕུག་མ་ར་ཏྲི་ཀའྲི་ཀེའུ་ཚང་འཆྲི་མེད་རག་བརན་ཆྩོས་གྲིང་དུ་རབ་གུས་དང་བ་ཆེན་པྩོས་སུག་ལས་སུ་འདུ་

བགྲིས་པ་ལགས་ན། འཕགས་མཆྩོག་འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་༧སྐྱབས་མགྩོན་༧རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོའྲི་༧ཞབས་པད་

སྲིད་མཐར་བརན་ཅྲིང༌། རླབས་ཆེན་བསན་འགྩོར་སན་པའྲི་ཐུགས་བཞེད་མཐའ་དག་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པ་དང༌། འཕགས་

པའྲི་བྱྲིན་རླབས་སྐྱེ་རྒུའྲི་སྙྲིང་ལ་ཞུགས་ཏེ་འཕལ་ཡུན་ཕན་བདེའྲི་འདྩོད་དྩོན་ཡྲིད་བཞྲིན་དུ་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་

ཅྲིག །སརྦ་མང་ལཾ།། །།
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༄༅། །༧རྒྱལ་མཆྩོག་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྲི་པ་ཆེན་པྩོའྲི་ཞབས་བརན་ 

གསྩོལ་འདེབས་ཡྲིད་བཞྲིན་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྲི་སྲིད་དྡྷཾ། །ཕུན་ཚོགས་མཚན་དཔེའྲི་དཔྲིད་འཛིན་མྲི་

འགྱུར་སྐུ། །དམ་ཆྩོས་བདུད་རྲིས་འགྩོ་ཀུན་ཚིམ་མཛད་གསུང༌། །ཟབ་གསལ་འཕྩོ་

འགྱུར་བལ་བའྲི་བདེ་ཆེན་ཐུགས། །ཚེ་སྦྲིན་ཡྲིད་བཞྲིན་འཁྩོར་ལྩོས་ཤྲིས་པ་

སྩྩོལ། །ཐུགས་རེ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ཆེར། །མཁེན་བརེའྲི་སྣང་བ་མྲི་

འགྩོག་སྤྲིན་ཆེན་ལས། །ཚེ་ཡྲི་དངྩོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ལྷ་ཚོགས་ཀྲིས། །མྲི་

ཤྲིགས་རྩོ་རེ་སྩོག་གྲི་ཀ་བ་ཚུགས། །བསྐལ་མང་ལེགས་བྱས་ཚོགས་གཉྲིས་སྣང་

བའྲི་མཐུས། །སྒྲིབ་གཉྲིས་བག་ཆགས་མུན་པའྲི་གྩོ་སྐབས་བཅྩོམ། །དྩོན་གཉྲིས་

འཕྲིན་ལས་འཇྲིག་རེན་གསལ་མཛད་པའྲི། །བདེ་གཤེགས་ཀུན་འཕགས་ངྩོ་བྩོར་

བྱང་ཆུབ་ཀང༌། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་རབ་འབྱམས་ཞྲིང་གྲི་རྡུལ་གྲི་ཚད། །ངྩོ་མཚར་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་དག །དྩོན་དམ་ཡེ་ཤེས་གཟྲིགས་པའྲི་སྤྩོད་ཡུལ་

ལས། །མཐའ་བལ་སེམས་དཔས་ཀང་ནྲི་དཔྩོག་པར་དཀའ། །འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་

ཁེའུ་སྣང་བ་སྩོགས། །ཟབ་རྒྱས་ཆྩོས་ཚུལ་གསལ་ལ་བྩོ་ཡྲི་མྲིག །སྩོང་ལྡན་པཎ་

གྲུབ་འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བ་ཡྲི། །སྐྱེས་རབས་མུ་ཏྲིག་ཕེང་བ་མཚར་དུ་དངར། །ཡྲིད་

ཅན་ཀུན་ལ་མཛའ་བས་དམ་བཅྲིངས་པས། །ལྷག་བསམ་བཟང་པྩོའྲི་ས་བྩོན་ཉེར་

བཏབ་ནས། །བ་མེད་བདེ་བ་མཆྩོག་གྲི་མགྩོན་བཟང་པྩོར། །བྩོས་ལ་རྲིངས་པའྲི་ཚུལ་

གྲིས་ཉེ་བར་ཞུགས། །ཁད་པར་འགྩོ་བའྲི་རེ་སྐྩོང་བསམ་འཕེལ་དབང༌། །རབ་དཀར་
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ཁ་བས་གཡྩོགས་པའྲི་ས་འཛིན་གྲིས། །ཡྩོངས་བསྐྩོར་བྷྩོ་ཊའྲི་ལྗྩོངས་འདྲི་ཕག་

མཚན་དུ། །བཞེས་ཏེ་ཆྩོས་སྲིད་སྣང་བ་གསལ་མཛད་པའྲི། །གཉའ་ཁྲི་བཙན་དང་ཐྩོ་

རྲི་སྙན་ཤལ་དང༌། །མེས་དབྩོན་གསུམ་སྩོགས་སྤྲུལ་པའྲི་རྒྱལ་པྩོའྲི་རབས། །ཨུ་པ་

སྲི་ཀ་ཉང་རལ་ཆྩོས་དབང་སྩོགས། །པཎ་གྲུབ་གཏེར་སྩོན་དུ་མའྲི་རྣམ་པར་རྩོལ། །བྩོ་

བཟང་རྒྱལ་བའྲི་རྲིང་ལུགས་ཆར་གྲི་རྒྱུན། །སྐལ་ལྡན་ཞྲིང་སར་འབེབས་མཁས་

དགེ་འདུན་གྲུབ། །ནས་བཟུང་མཐུ་སྩོབས་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་བར། །འཇམ་དཔལ་

སྙྲིང་པྩོའྲི་བསན་པའྲི་གསྩོས་སུ་སྲིན། །ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་མགྲིན་པར་ཞུགས་པའྲི་

མཐུས། །བྩོ་གྩོས་བཟང་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡྲི། །ཐུགས་རེ་གཅྲིག་བསྡུས་སྲིད་

གསུམ་འགྩོ་མགྩོན་ལྷུན། །མཁས་གྲུབ་གྲིང་བཞྲིའྲི ་དབུས་ན་མངྩོན་པར་

བརྲིད། །གདུལ་བྱར་ཡྩོངས་འཚམས་སྙན་འཇེབས་ཚངས་དབྱངས་ཀྲིས། །ཆྩོས་

ཕུང་རྒྱ་མཚོ་འདྩོམས་མཁས་དབང་པྩོ་ནས། །ཐུབ་བསན་འཛིན་ལ་ཟླ་བལ་རྒྱ་

མཚོའྲི་བར། །རྒྱལ་སས་སྤྲུལ་པའྲི་ཟླྩོས་གར་ཅྲི་ཡང་བསན། །ལྗྩོངས་འདྲིའྲི་རྒུད་པའྲི་

མུན་པ་ཡྩོངས་བསལ་ནས། །རྒྱལ་བསན་པད་ཚལ་འབུམ་ཕག་ཅྲིག་ཅར་དུ། །གསལ་

མཛད་ཐུགས་རེའྲི་འྩོད་སྣང་འབར་བ་ཅན། །སྤྲུལ་པའྲི་ཉྲི་གཞྩོན་སར་ཡང་འཆར་འདྲི་

མཚར། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྩོའྲི་ངག་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞྲིང༌། །བྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་

བསན་འཛིན་པ་ལ། །རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་སྲིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མགྩོན། །མཚུངས་པ་

མེད་པའྲི་སེ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དཔལ་གཞྩོན་ནུ་ཐུགས་ལ་ཞུགས་པའྲི་

མཐུས། །ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་མདྩོ་སྔགས་ཆུ་ཀླུང་ཀུན། །རབ་འཁྲིལ་བྩོ་བཟང་ཡེ་

ཤེས་རྒྱལ་བའྲི ་བསན། །འཛིན་མཁས་རྒྱ་མཚོའྲི ་མགྩོན་དུ་བརན་པར་
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བཞུགས། །སྲིད་གསུམ་འཇྲིག་རེན་ཆེ་དགུའྲི་ཅྩོད་པན་མཆྩོག །ལུགས་ཟུང་ཉྲི་ཟླའྲི་

དཀྲིལ་འཁྩོར་རབ་གསལ་བས། །རྒྱལ་བསན་གྲིང་བཞྲིའྲི་མཁའ་ལ་དབང་སྒྱུར་

ཞྲིང༌། །ཕན་བདེའྲི་འྩོད་སྣང་འགེད་ཕྲིར་བརན་པར་བཞུགས། །མགྩོན་མེད་གངས་

ཅན་ཞྲིང་འདྲིའྲི་འགྩོ་བ་རྣམས། །ཇྲི་སྲིད་འཁྩོར་བའྲི་ཕྲི་མཐའ་མ་རྩོགས་བར། །དེ་

སྲིད་མཚུངས་པ་མེད་པའྲི་གསང་གསུམ་གྲིས། །སེ་བཞྲིའྲི་དཔལ་ལ་སྤྩོད་བཞྲིན་

བརན་པར་བཞུགས། །སྲིད་ཞྲི་མཉམ་ཉྲིད་རྣམ་ཐར་གསུམ་དབྱྲིངས་ནས། །བདེ་ཆེན་

ཉྲི་ཟླའྲི་འྩོད་ཟེར་འབུམ་འཕྩོ་བས། །སྣང་སེམས་དབང་དུ་སྒྱུར་ཞྲིང་ཆྩོས་ཚུལ་

གྲིས། །འགྩོ་ཀུན་སྒྩོལ་ལ་ངལ་མེད་བརན་པར་བཞུགས། །རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་བསྐྱེད་

གཅྲིག་ཏུ་སྤུངས་པ་ལས། །ངྩོ་མཚར་མཚུངས་པ་མེད་པའྲི་རྩོ་རེའྲི་སྐུ། །སེ་བཞྲིའྲི་

དཔལ་གྲི་དབུས་ན་མཛེས་བཞྲིན་དུ། །གསང་གསུམ་རྒྱན་གྲི་འཁྩོར་ལྩོ་རག་བརན་

ཤྩོག །ཀུན་ཁབ་དྩོན་དམ་སྣ་ཚོགས་སྤྩོས་བལ་ཡང༌། །རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པྩོ་

ཅྲིག་ཅར་དུ། །སྐལ་བཟང་ཡྲིད་ངྩོར་འགྩོག་པ་མེད་པའྲི་གཟུགས། །སྩོན་མཛད་རེ་

བཙུན་བ་མ་ཞབས་བརན་ཤྩོག །མཁེན་བརེ་ནུས་པའྲི་ཡལ་འདབ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས། །སྐུ་

གསུམ་འབས་བུའྲི་ཁུར་གྲིས་རབ་ལྲི་བས། །ལུས་ཅན་རྒྱ་མཚོའྲི་རེ་བ་ཡྩོངས་སྐྩོང་

བའྲི། །བཤེས་གཉེན་ཡྩོངས་འདུའྲི་དབང་པྩོ་རག་བརན་ཤྩོག །མཐྩོང་གྩོལ་ལྟ་ན་སྡུག་

པའྲི་མཚན་དཔེའྲི་སྐུ། །ཐྩོས་གྩོལ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའྲི་སྙན་འཇེབས་གསུང༌། །རྩོགས་

གྩོལ་ཟབ་གསལ་གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐུགས། །མྲི་ཤྲིགས་རག་པའྲི་ཁམས་སུ་

ཞབས་བརན་ཤྩོག །གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕག་ཐྩོས་པའྲི་ར་བ་བརན། །དེ་དྩོན་ཚུལ་

བཞྲིན་བསམ་པའྲི་ཡལ་འདབ་གཡྩོ། །ཕ་རགས་རྲིམ་གཉྲིས་སྩོམ་པའྲི་འབས་བུས་
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ལྲི། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་བའྲི་རེ་སྐྩོང་རག་བརན་ཤྩོག །འཆད་པས་རྒྱལ་བའྲི་དགྩོངས་

དྩོན་གསལ་བར་མཛད། །རྩོད་པས་ལྩོག་སྨྲ་མྲིང་གྲི་ལྷག་མར་བྱེད། །རྩོམ་པའྲི་ཚིག་

སྦྩོར་སྐལ་བཟང་དགའ་བསྐྱེད་བཞྲིན། །མགྩོན་པྩོ་སྲིད་པའྲི་མྲིག་ཁྩོད་ཞབས་བརན་

ཤྩོག །མདྩོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་མཁས་པའྲི་གཟྲིངས་ཞུགས་ནས། །སྩོམ་གསུམ་

ཁྲིམས་ཀྲིས་བཙུན་པའྲི་རླུང་དང་འགྩོགས། །དྩོན་གཉྲིས་འཕྲིན་ལས་བཟང་པྩོའྲི་ནྩོར་

ལེན་པའྲི། །འགྩོ་བའྲི་དེད་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་རག་བརན་ཤྩོག །མཁེན་པའྲི་བདག་ཉྲིད་སྨྲ་

བ་ངག་གྲི་ལྷ། །བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེའྲི་རང་བཞྲིན་མྲིག་མྲི་འཛུམ། །ནུས་པས་བདུད་

དཔུང་མཐར་བྱེད་གསང་བའྲི་བདག །རྲིགས་གསུམ་གཅྲིག་བསྡུས་ངྩོ་བྩོར་ཞབས་

བརན་ཤྩོག །རབ་དཀར་ཨུཏྤལ་དཀར་པྩོ་ལྟ་བུའྲི་སྐུ། །རབ་སྙན་དྲི་ཟའྲི་ཕང་འགྩོའྲི་

དབྱངས་སྙན་གསུང༌། །རབ་གསལ་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་གཟྲིགས་པའྲི་ཐུགས། །རབ་

བརན་ཚེ་སྦྲིན་ངྩོ་བྩོར་རག་བརན་ཤྩོག །ཚུལ་ཁྲིམས་རལ་རྩོགས་ཐུབ་བསན་གངས་

ཀྲི་རྲིར། །འགྲིངས་པའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གཡུ་རལ་ངྩོམ་བཞྲིན་དུ། །ཤེས་རབ་གདྩོང་ལྔས་

རྨྩོངས་པའྲི་ཀད་པ་འགེམས། །རྒྱལ་མཆྩོག་འཕྩོག་བྱེད་དབང་པྩོ་ཞབས་བརན་

ཤྩོག །ཉམ་ཐག་སག་རུམ་འཐྲིབས་པའྲི་གངས་ཅན་འདྲིར། །མགྩོན་ཁྩོད་ཐུགས་རེའྲི་

སྒྩོན་མེ་འབར་བའྲི་གཟྲིས། །ཕན་དང་བདེ་བའྲི་སྣང་བ་འགེད་བཞྲིན་དུ། །སྲིད་མཐའྲི་

བར་དུ་མྲི་གཡྩོ་རག་བརན་ཤྩོག །མྲི་ཤྲིགས་འཁྩོར་ལྩོའྲི་རེ་ཁས་ཉེར་མཚན་

པའྲི། །མྲི་འཇྲིགས་གདྩོང་ལྔས་བཏེག་པའྲི་གསེར་གྲི་ཁྲིར། །མྲི་འགྱུར་ཆྩོས་བདུན་ངྩོ་

བྩོར་རག་བཞུགས་ནས། །མྲི་ནུབ་རྒྱལ་བསན་སེལ་བའྲི་དཔལ་དུ་ཤྩོག །དབང་

ཕྩོགས་ཤར་རྲིའྲི་ཕག་ནས་ཉེར་འཆར་བའྲི། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་མཆྩོག་སྤྲུལ་
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པདྨྩོའྲི་གཉེན། །དབང་དང་ཉེ་དབང་ལ་སྩོགས་དེགས་ལྡན་ཀུན། །དབང་བྱེད་འཕྲིན་

ལས་འྩོད་བརྒྱ་འགེད་པར་ཤྩོག །ནམ་ཡང་མྲི་ཉམས་ཐུགས་རེའྲི་ར་བ་བརླྲིང༌། །དགེ་

བཅུའྲི་ཁྲིམས་ཀྲི་ཡལ་འདབ་སྩོང་གྩོལ་ཞྲིང༌། །བདེ་སྐྱྲིད་རྩོགས་ལྡན་དཔལ་གྲི་གྲིབ་

བསྲིལ་གྲིས། །འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་ངལ་གསྩོ་སེར་བར་ཤྩོག །འདུལ་བཞྲིའྲི་ཆྩོ་འཕྲུལ་

ཆེན་པྩོའྲི་འཇུག་པ་བཅུས། །ཕྲི་ནང་གདུལ་དཀའྲི་ཁེངས་ལྡན་ཀུན་བཏུལ་ནས། །རྨད་

བྱུང་མངའ་ཐང་ཆྩོས་འབྱྩོར་དགེ་མཚན་རྣམས། །ལྷག་པར་འཕེལ་བའྲི་དགའ་སྩོན་

རྒྱས་པར་ཤྩོག །གང་གྲི་མཐུ་སྩོབས་རྩོ་རེ་གདེངས་ཙམ་གྲིས། །ལུགས་ཟུང་སྐབས་

གསུམ་དཔལ་ལ་འཁུ་བ་ཡྲི། །མྲི་བསྲུན་དབང་པྩོའྲི་དག་ཡྲི་དཔུང་ཚོགས་ཀུན། །ཕེ་

མར་བརླག་པའྲི་གགས་སྙན་འབར་གྱུར་ཅྲིག །ཕུན་ཚོགས་དགའ་བ་བརྒྱ་ཕག་

དཔལ་གྲིས་ཕྱུག །ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞྲིའྲི་དཔལ་ལྡན་ཕྩོ་བང་ཆེའྲི། །ཕུན་ཚོགས་ཆབ་

སྲིད་དབྱར་མཚོའྲི་རེས་འགྩོ་ཞྲིང༌། །ཕུན་ཚོགས་ཕྩོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་

ཅྲིག །འདྲི་སྨྲ་པྩོ་ཡྲི་སྩོག་གྲི་ཀ་བ་ཡང༌། །མྲི་ཤྲིགས་རྩོ་རེའྲི་ཁམས་སུ་རག་བརན་

ཅྲིང༌། །གང་གྲིས་རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན་ཆེ། །བསྩོད་ནམས་དཔུང་

པས་སྲིད་རེར་སྒེང་གྱུར་ཅྲིག །སྩོ་གསུམ་འགལ་རྐྱེན་ཉེར་འཚེས་མྲི་རེག་

ཅྲིང༌། །ཐྩོས་དྩོན་རེ་གཅྲིག་སྒྲུབ་ལ་གཞྩོལ་བའྲི་མཐུས། །མྱུར་བདེ་རྲིམ་གཉྲིས་ལམ་

ལས་ཚེགས་མེད་དུ། །མཆྩོག་མཐུན་དངྩོས་གྲུབ་བདེ་བག་ཐྩོབ་གྱུར་ཅྲིག །ས་ཡྲི་

བདག་པྩོའྲི་རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་རྣམས། །ལེགས་ཉེས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྲི་བྩོ་

གྩོས་ཀྲིས། །ཆྩོས་བཞྲིན་སྐྱྩོང་བའྲི་བཀའ་ཡྲི་ཕྲིང་སང་ཚོགས། །མྲི་ཉམས་ཡར་ཟླའྲི་

དཔལ་ལ་འགན་གྱུར་ཅྲིག །རྲིས་མེད་རྒྱལ་བསན་སྤྲི་དང་ཁད་པར་དུ། །བྩོ་བཟང་
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རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པའྲི་རྲིང་ལུགས་མཚོ། །བཤད་སྒྲུབ་ཆར་གྲིས་ཉྲིན་བཞྲིན་ཡྩོངས་

འཕེལ་ནས། །ནམ་ཡང་ཉམས་ཤྲིང་བྲི་བ་མ་གྱུར་ཅྲིག །དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཀླུ་ཡྲི་

དབང་པྩོ་རྣམས། །མཁས་ཚུལ་གསུམ་གྲི་གདེངས་ཀས་ཉེར་མཛེས་ཤྲིང༌། །བསྡུ་

དངྩོས་རྣམ་བཞྲིའྲི་ནྩོར་བུ་ཐྩོགས་པ་ཡྲིས། །ཐུབ་བསན་ཆུ་ཀླུང་སེལ་བའྲི་མཐུ་ལྡན་

ཤྩོག །འཕགས་ནྩོར་བདུན་གྲིས་ཕྱུག་པའྲི་དགེ་འདུན་སེ། །ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་

གཙང་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་དང༌། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་སྩོགས་ཆྩོས་ལྡན་བགྲི་བ་

ཡྲིས། །རྒྱལ་བསན་འཛིན་ལ་འགྩོག་པ་མེད་པར་ཤྩོག །འཇྲིག་རེན་སྤྲི་དང་བྱེ་བག་

རྒྱ་ཧྩོར་བྩོད། །མྲི་དགེ་གང་ངར་དགུན་གྲི་དུས་ནུབ་ནས། །བདེ་དགེ་དཔྲིད་ཀྲི་རྒྱལ་

མྩོས་བསྐྱེད་བསྲིངས་པས། །རྩོགས་ལྡན་དབྱར་གྲི་བཞྲིན་རས་ངྩོམ་པར་ཤྩོག །རྲིང་

ནས་བསན་ལ་ལྩོག་པར་འཁུ་བ་ཡྲི། །གདུག་པའྲི་ལྷ་མྲིན་ཀ་ཀྩོའྲི་ཕྩོགས་གྱུར་

སྩོགས། །མྲི་བསྲུན་མཐའ་ཡྲི་རྒྱལ་པྩོའྲི་བསམ་སྦྩོར་རྣམས། །རང་སར་ཞྲི་ཞྲིང་ནུས་

སྩོབས་ཉམས་པར་ཤྩོག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཕག་ན་པད་དཀར་འཆང༌། །ཐེག་མཆྩོག་

བཤེས་གཉེན་དམ་པའྲི་ཚུལ་སྩོན་པས། །རེས་བཟུང་འགྩོ་ཀུན་ས་ལམ་མཐར་ཕྲིན་

ནས། །རང་གཞན་དྩོན་གཉྲིས་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །རྲིང་ནས་དྲི་བཞྲིན་

འགྩོགས་པའྲི་དམག་ཟྩོར་རྒྱལ། །བེག་རེ་ལམ་དལ་རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔ་དང༌། །ཁད་པར་

བཀའ་སྲུང་རྩོ་རེ་དག་ལྡན་གྲིས། །རྣམ་བཞྲིའྲི་འཕྲིན་ལས་གཡེལ་བ་མེད་པར་

སྒྲུབས། །བསླུ་མེད་སྐྱབས་གནས་ཀུན་གྲི་བྱྲིན་རླབས་དང༌། །ཆྩོས་ཉྲིད་འགྱུར་བ་

མེད་པའྲི་བདེན་སྩོབས་དང༌། །ལྷག་བསམ་དག་པའྲི་མཐུ་ཡྲིས་སྩོན་པའྲི་

དྩོན། །གེགས་མེད་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །
ཅེས་རང་ཅག་ཁ་བ་རྲི་པ་རྣམས་ཀྲི་མེ་ཏྩོག་གང་ལ་ཕྩོག་པའྲི་ལྷ་སྐལ་སྲིད་ཞྲིའྲི་གཙུག་རྒྱན་༧གྩོང་ས་ལྷ་
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མྲིའྲི་རྣམ་འདེན་སྐུ་འཕེང་བཅུ་བཞྲི་པ་ཆེན་པྩོ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའྲི་སེ་དཔལ་བཟང་པྩོ་མཆྩོག་ཉྲིད། ཚུལ་བསན་རྒྱལ་བའྲི་རྲིང་ལུགས་

ལ་རྲིམ་གྲིས་སྩོབ་པའྲི་གསན་བསམ་སྩོམ་པ་མཐར་ཕྲིན་ཏེ་གསུམ་ལྡན་སྩོམ་བརྩོན་རྒྱལ་པྩོའྲི་ཚུལ་གྲིས་ས་སེང་རྒྱལ་

བསན་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྲི་བདག་པྩོར་བཞེངས་རྒྱུའྲི་ཐྩོག་མའྲི་རེན་འབེལ་གྲི་སྩོ་འཕར་དབྱེ་བའྲི་སད་དུ། མཐྩོན་མཐྲིང་

རལ་བའྲི་ལན་བུ་དྩོར་ནས་ཚངས་པར་སྤྩོད་པའྲི་མཚན་སྙན་གྲི་ཅྩོད་པཎ་སྤྲི་བྩོར་བཅྲིངས་པ་དང་ཆབས་ཅྲིག་མྲི་

འཇྲིགས་གདྩོང་ལྔས་བཏེགས་པའྲི་གསེར་གྲི་ཁྲི་འཕང་མཐྩོན་པྩོར་ཞབས་ཟུང་རྩོ་རེའྲི་རང་ཁམས་སུ་བརན་ཅྲིང༌། 

ཆྩོས་སྲིད་ཀྲི་བཞེད་དྩོན་མཐའ་དག་གེགས་མེད་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའྲི་ཞབས་བརན་གསྩོལ་འདེབས་སྩོན་ལམ་

བདེན་ཚིག་གྲི་མཚམས་སྦྩོར་དང་བཅས་པ་ཡྲིད་བཞྲིན་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྩོའྲི་དྩོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་བཞྲིན། མཆྩོད་

ཡྩོན་གྩོང་སའྲི་ལུགས་ཟུང་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་གདུགས་དཀར་དགུང་དུ་འདེགས་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མྲི་འཇྩོག་པའྲི་རྣམ་

དཔྩོད་དགེ་བ་བཀའ་བྩོན་རྣམས་དང༌། སྐུ་བཅར་སྤྲི་ཁབ་མཁན་པྩོས་དབུས། བྩོད་ལྗྩོངས་ལྷ་སེ་མྲི་སེས་མགྲིན་གཅྲིག་

ནས་སྲིད་དུ་རྲིང་བའྲི་ལྷ་རས་ཀྲིས་ཐྩོག་དངས། བདྩོག་པའྲི་དངྩོས་པྩོ་ག་ནྩོམ་པའྲི་གནང་སྐྱེས་དང་བཅས་ནན་ཏན་

ཆེན་པྩོས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་དང་དུ་བངས་ཏེ་༧རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཀྲི་འཁུར་འཛིན་སྲིད་སྐྱྩོང་མྲིང་འཛིན་རྭ་སྒེང་

ཨ་ཆྲི་ཐུ་ཧྩོ་ལྲིང་ཧྩོ་ཐྩོག་ཐུ་ནྩོ་མན་ཧན་ཐུབ་བསན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་བསན་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འབྩོད་པས་

འཕགས་མཆྩོག་ཕག་ན་པདྨྩོ་ཉྲིད་ལ་བདེན་ཚིག་འགྲུབ་པའྲི་གསྩོལ་འདེབས་ཕུར་ཚུགས་བགྲིས་ཏེ་བཞྲི་སེ་དགའ་ལྡན་

བསམ་གཏན་གྲིང་གྲི་གཟྲིམས་ཆུང་ཀུན་བཟང་བདེ་ལྡན་དགའ་ཚལ་དུ། རབ་རྒྱལ་ས་ཡྩོས་སྲིན་ཟླའྲི་དཀར་ཕྩོགས་ཀྲི་

རྒྱལ་བ་དང་པྩོའྲི་ཉྲིན་བྲིས་པ་སྲིདྡྷྲི་རསྟུ། །

༄༅། །༧གྩོང་ས་༧སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོའྲི་ཞབས་བརན་གསྩོལ་ 

འདེབས་འཆྲི་མེད་གྲུབ་པའྲི་དབྱངས་སྙན་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྲི། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའྲི་གསང་གསུམ་མ་ལུས་པ། །གང་

འདུལ་ཅྲིར་ཡང་འཆར་བའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །སྲིད་ཞྲིའྲི་དགེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་ཡྲིད་

བཞྲིན་ནྩོར། །དངྩོས་བརྒྱུད་དྲིན་ཅན་བ་མའྲི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བདག་ཅག་གདུང་
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ཤུགས་དག་པྩོས་གསྩོལ་འདེབས་ན། །གངས་ཅན་མགྩོན་པྩོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

ཡྲི། །སྐུ་ཚེ་མྲི་ཤྲིགས་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརན་ཅྲིང༌། །བཞེད་དྩོན་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་

པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཆྩོས་དབྱྲིངས་ཀུན་གསལ་ཁྩོན་དང་མཉམ་འཇུག་

པའྲི། །རྡུལ་བལ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའྲི་སྤྲིན། །གངས་མེད་རེན་དང་བརེན་པའྲི་

དཀྲིལ་འཁྩོར་དུ། །ཤར་བའྲི་ཡྲི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ཅག་གདུང་

ཤུགས་དག་པྩོས་གསྩོལ་འདེབས་ན། །གངས་ཅན་མགྩོན་པྩོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

ཡྲི། །སྐུ་ཚེ་མྲི་ཤྲིགས་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརན་ཅྲིང༌། །བཞེད་དྩོན་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་

པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སངས་རྩོགས་ཡྩོན་ཏན་ལྷུན་རྩོགས་འཕྲིན་ལས་ཀྲི། །སྣང་

བ་འགྩོ་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་རག་རེན་པས། །ཕན་མཛད་སྩོབས་བཅུ་མངའ་བ་ལྷ་ཡྲི་

ལྷ། །རབ་འབྱམས་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ཅག་གདུང་ཤུགས་

དག་པྩོས་གསྩོལ་འདེབས་ན། །གངས་ཅན་མགྩོན་པྩོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྲི། །སྐུ་

ཚེ་མྲི་ཤྲིགས་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརན་ཅྲིང༌། །བཞེད་དྩོན་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་

གྲིས་རླྩོབས། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་ལས་གང་གྲིས་ངེས་སྒྩོལ་ཞྲིང༌། །མཆྩོག་ཏུ་ཞྲི་བ་

རྣམ་བྱང་ནྩོར་བུའྲི་གཏེར། །ཟག་མེད་མྲི་གཡྩོ་ཀུན་བཟང་དགེ་བའྲི་དཔལ། །ཐེག་

གསུམ་དམ་པའྲི་ཆྩོས་ཀྲི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བདག་ཅག་གདུང་ཤུགས་དག་པྩོས་

གསྩོལ་འདེབས་ན། །གངས་ཅན་མགྩོན་པྩོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྲི། །སྐུ་ཚེ་མྲི་

ཤྲིགས་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརན་ཅྲིང༌། །བཞེད་དྩོན་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །སྲིད་པའྲི་འཕྲུལ་འཁྩོར་འཇྩོམས་ལ་ཆེས་དཔའ་བའྲི། །བདེན་དྩོན་མངྩོན་

སུམ་འཇལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་ཅན། །རྣམ་ཐར་རྩོ་རེའྲི་གྩོང་ལས་མྲི་ཕེད་པ། །རྲིག་གྩོལ་
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འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ཅག་གདུང་ཤུགས་དག་པྩོས་

གསྩོལ་འདེབས་ན། །གངས་ཅན་མགྩོན་པྩོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྲི། །སྐུ་ཚེ་མྲི་

ཤྲིགས་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརན་ཅྲིང༌། །བཞེད་དྩོན་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །མཁའ་སྤྩོད་ཞྲིང་དང་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྩོད་དུ། །བདེ་སྩོང་ཉམས་བརྒྱར་

རྩོལ་བའྲི་རེད་འཇྩོ་ཡྲིས། །རྣལ་འབྱྩོར་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་ལ་གྩོགས་མཛད་

པའྲི། །གནས་གསུམ་དཔའ་བྩོ་མཁའ་འགྩོའྲི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བདག་ཅག་གདུང་

ཤུགས་དག་པྩོས་གསྩོལ་འདེབས་ན། །གངས་ཅན་མགྩོན་པྩོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་

ཡྲི། །སྐུ་ཚེ་མྲི་ཤྲིགས་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརན་ཅྲིང༌། །བཞེད་དྩོན་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་

པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །རྩོ་རེ་འཆང་གྲི་བཀའ་རགས་ཕག་རྒྱའྲི་མདུད། །མྲི་འབལ་

རལ་པའྲི་ཐྩོད་དུ་ཉེར་བཀྩོད་ནས། །བསན་དང་བསན་འཛིན་སྐྱྩོང་བའྲི་མཐུ་རལ་

ཅན། །ཡེ་ཤེས་སྤན་ལྡན་བསན་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བདག་ཅག་གདུང་ཤུགས་དག་

པྩོས་གསྩོལ་འདེབས་ན། །གངས་ཅན་མགྩོན་པྩོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྲི། །སྐུ་ཚེ་མྲི་

ཤྲིགས་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརན་ཅྲིང༌། །བཞེད་དྩོན་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །དེ་ལྟར་བསླུ་མེད་སྐྱབས་ཀྲི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །ཤུགས་དག་སྙྲིང་ནས་གུས་

པས་གསྩོལ་བཏབ་མཐུས། །མྲི་ཟད་སྙྲིགས་མའྲི་ཟུག་རྔུས་རབ་མནར་བའྲི། །བདག་

སྩོགས་གངས་ལྗྩོངས་འགྩོ་བའྲི་མགྩོན་གཅྲིག་པུ། །ངག་དབང་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོ་མཆྩོག །གསང་གསུམ་མྲི་ཤྲིགས་མྲི་འགྱུར་མྲི་ནུབ་པར། །གཞྩོམ་ཞྲིག་

ཡྩོངས་བལ་རྩོ་རེ་སྙྲིང་པྩོའྲི་ཁྲིར། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གཡྩོ་མེད་རག་བརན་

ཤྩོག །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་མཛད་པའྲི་ཁུར། །སྙྲིང་སྩོབས་ཕག་པར་བཟུང་
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བའྲི་རླབས་ཆེན་གྲི། །འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཕན་ནྩོར་བུའྲི་སྙྲིང་པྩོ་ཅན། །བཞེད་པ་ཇྲི་

བཞྲིན་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་གྱུར་ཅྲིག །དེ་མཐུས་རྩོགས་ལྡན་སྐལ་བཟང་ནམ་མཁའྲི་

སྩོ། །ལུས་ཅན་ངལ་བསྩོའྲི་དཔྲིད་དུ་རག་གྩོལ་ཞྲིང༌། །ཐུབ་བསན་ཕྩོགས་དུས་ཀུན་

ཏུ་རབ་དར་བའྲི། །དགེ་མཚན་སྲིད་ཞྲིའྲི་རེ་མྩོར་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག །ཕག་ན་པདྨྩོའྲི་བྱྲིན་

རླབས་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན། །བདག་སྩོགས་སྙྲིང་གྲི་ཟུངས་སུ་རག་སྲིན་ཅྲིང༌། །བཀའ་

བཞྲིན་སྒྲུབ་པའྲི་མཆྩོད་པས་རབ་བསྙེན་ནས། །ཀུན་བཟང་སྤྩོད་མཆྩོག་རྒྱ་མཚོ་

མཐར་ཕྲིན་ཤྩོག །རྨད་བྱུང་སས་བཅས་རྒྱལ་བའྲི་བྱྲིན་རླབས་དང༌། །རེན་འབེལ་

བསླུ་བ་མེད་པའྲི་བདེན་པ་དང༌། །བདག་གྲི་ལྷག་བསམ་དག་པའྲི་མཐུ་སྩོབས་

ཀྲིས། །སྩོན་པའྲི་དྩོན་ཀུན་བདེ་བག་མྱུར་འགྲུབ་ཤྩོག །

ཅེས་པ་འདྲི་ཡང་བདག་སྩོགས་ལྷ་དང་བཅས་པའྲི་འགྩོ་བའྲི་ཡྩོངས་ཀྲི་རྣམ་འདེན་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆྲིས་པ་

༧གྩོང་ས་༧སྐྱབས་མགྩོན་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅྲིང་གཟྲིགས་པ་ཆེན་པྩོ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་

དབང་བྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའྲི་སེ་དཔལ་བཟང་པྩོ་

མཆྩོག་གྲི་༧ཞབས་ཟུང་སྲིད་མཐར་བརན་ཅྲིང༌། རླབས་ཆེན་བཞེད་རྒུ་མ་ལུས་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པའྲི་ཆེད་སླུ་མེད་

མཆྩོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོའྲི་ཐུགས་རེ་བསྐུལ་བའྲི་བདེན་ཚིག་གསྩོལ་འདེབས་མངྩོན་བརྩོད་དང༌། སྙན་ངགས་ཀྲི་རྒྱན་

གྲིས་མ་བཅྲིངས་པ་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་གསར་དུ་འབྲི་དགྩོས་ཞེས་གདན་ས་ཆེན་པྩོ་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་དང༌། བཀའ་

ཤག དྲུང་རྲིས་ཀྲིས་མཚོན་རེ་ཤྩོད་དྲུང་རྲིགས་སེར་སྐྱ་སྤྲི་ཚོགས། བྩོད་ལྗྩོངས་ལྷ་སེ་མྲི་སེ་ཡྩོངས་བཅས་ནས་མ་

གྩོས་ལྷག་བསམ་གཅྲིག་མཐུན་གྲིས་ཕན་ཡྩོངས་འཛིན་ཆེ་བ་ཤར་ཆྩོས་གྲིང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསན་ལུང་རྩོགས་རྣམ་

རྒྱལ་འཕྲིན་ལས་དང༌། ཡྩོངས་འཛིན་ཆུང་བ་ཁྲི་བྱང་སྤྲུལ་སྐུ་བྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་གཉྲིས་ལ་ལྷ་རེག་

དང༌། རྲིན་ཆེན་གཉྲིས་པའྲི་རེན་བཅས་ཇྲི་ལྟར་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་བཞྲིན། ཕན་གཉྲིས་ནས་ཀང་སྤྩོ་བ་མཆྩོག་ཏུ་

བཏེགས་ཏེ་དད་གུས་ལྷག་བསམ་རེ་གཅྲིག་པའྲི་སྩོ་ནས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞྲིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །
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༄༅། །འཕགས་པ་བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པའྲི་སྩོན་ལམ་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་ 

བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྻ་བྷ་ད་ཙཱརྻ་པྲ་ཎྲི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛཱ། བྩོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་

བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པའྲི་སྩོན་ལམ་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞྩོན་ནུར་གྱུར་

པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །

ཇྲི་སྙེད་སུ་དག་ཕྩོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་ན། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མྲི་

ཡྲི་སེང་གེ་ཀུན། །བདག་གྲིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ལ། །ལུས་དང་ངག་ཡྲིད་དང་

བས་ཕག་བགྲིའྩོ། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པའྲི་སྩོན་ལམ་སྩོབས་དག་གྲིས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཡྲིད་ཀྲི་མངྩོན་སུམ་དུ། །ཞྲིང་གྲི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་བ་

ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྡུལ་གཅྲིག་སེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་

རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་ཀྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །དེ་ལྟར་ཆྩོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་

རྣམས་མ་ལུས་པ། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གྲིས་གང་བར་མྩོས། །དེ་དག་བསྔགས་

པ་མྲི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །དབྱངས་ཀྲི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའྲི་སྒ་ཀུན་གྲིས། །རྒྱལ་བ་

ཀུན་ལ་ཡྩོན་ཏན་རབ་བརྩོད་ཅྲིང༌། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་བདག་གྲིས་

བསྩོད། །མེ་ཏྩོག་དམ་པ་ཕེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སྲིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་

མཆྩོག་དང༌། །མར་མེ་མཆྩོག་དང་བདུག་སྩོས་དམ་པ་ཡྲིས། །རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནྲི་

མཆྩོད་པར་བགྲི། །ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆྩོག་དང༌། །ཕེ་མ་ཕུར་མ་རྲི་

རབ་མཉམ་པ་དང༌། །བཀྩོད་པ་ཁད་པར་འཕགས་པའྲི་མཆྩོག་ཀུན་གྲིས། །རྒྱལ་བ་

དེ་དག་ལ་ནྲི་མཆྩོད་པར་བགྲི། །མཆྩོད་པ་གང་རྣམས་བ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །དེ་དག་
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རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མྩོས། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་ལ་དད་པའྲི་སྩོབས་དག་

གྲིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་མཆྩོད་པར་བགྲི། །འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་

མུག་དབང་གྲིས་ནྲི། །ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞྲིན་ཡྲིད་ཀྲིས་ཀང༌། །སྲིག་པ་བདག་

གྲིས་བགྲིས་པ་ཅྲི ་མཆྲིས་པ། །དེ ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གྲིས་སྩོ ་སྩོར་

བཤགས། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་

དང་སྩོབ་དང་མྲི་སྩོབ་དང༌། །འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་བསྩོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་

ཀུན་གྲི་རེས་སུ་བདག་ཡྲི་རང༌། །གང་རྣམས་ཕྩོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་སྒྩོན་མ་

དག །བྱང་ཆུབ་རྲིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརེས། །མགྩོན་པྩོ་དེ་དག་བདག་

གྲིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁྩོར་ལྩོ་བ་ན་མེད་པ་བསྐྩོར་བར་བསྐུལ། །མྱ་ངན་འདའ་སྩོན་

གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞྲིང་བདེ་བའྲི་ཕྲིར། །བསྐལ་པ་ཞྲིང་གྲི་

རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང༌། །བདག་གྲིས་ཐལ་མྩོ་རབ་སྦར་གསྩོལ་བར་

བགྲི། །ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆྩོད་ཅྲིང་བཤགས་པ་དང༌། །རེས་སུ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་

ཞྲིང་གསྩོལ་བ་ཡྲི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གྲིས་ཅྲི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་

གྲིས་བྱང་ཆུབ་ཕྲིར་བསྔྩོའ ྩོ། །འདས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྩོགས་བཅུ་

ཡྲི། །འཇྲིག་རེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆྩོད་གྱུར་ཅྲིག །གང་ཡང་མ་བྱྩོན་དེ་དག་

རབ་མྱུར་བར། །བསམ་རྩོགས་བྱང་ཆུབ་རྲིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྤྩོན། །ཕྩོགས་

བཅུའྲི་ག་ལའྲི་ཞྲིང་རྣམས་ཇྲི་སྙེད་པ། །དེ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡྩོངས་སུ་དག་གྱུར་

ཅྲིག །བྱང་ཆུབ་ཤྲིང་དབང་དྲུང་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་སས་ཀྲིས་

རབ་ཏུ་གང་བར་ཤྩོག །ཕྩོགས་བཅུའྲི་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇྲི་སྙེད་པ། །དེ་དག་
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རག་ཏུ་ནད་མེད་བདེ་གྱུར་ཅྲིག །འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་ཆྩོས་ཀྲི་དྩོན་རྣམས་ནྲི། །མཐུན་པར་

གྱུར་ཅྲིག་རེ་བའང་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་པ་དག་ནྲི་བདག་སྤྩོད་

ཅྲིང༌། །འགྩོ་བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བ་དན་གྱུར་ཅྲིག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆྲི་འཕྩོ་སྐྱེ་བ་

ན། །རག་ཏུ་བདག་ནྲི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤྩོག །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་རེས་སུ་སྩོབ་གྱུར་

ཏེ། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་བྱེད་ཅྲིང༌། །ཚུལ་ཁྲིམས་སྤྩོད་པ་དྲི་མེད་

ཡྩོངས་དག་པ། །རག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱྩོན་མེད་སྤྩོད་པར་ཤྩོག །ལྷ་ཡྲི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་

གནྩོད་སྦྲིན་སྐད། །གྲུལ་བུམ་དག་དང་མྲི་ཡྲི་སྐད་རྣམས་དང༌། །འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་སྒ་

རྣམས་ཇྲི་ཙམ་པར། །ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གྲིས་ཆྩོས་བསན་ཏྩོ། །དེས་ཤྲིང་ཕ་

རྩོལ་ཕྲིན་ལ་རབ་བརྩོན་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་ནམ་ཡང་བརེད་མ་གྱུར། །སྲིག་པ་

གང་རྣམས་སྒྲིབ་པར་གྱུར་པ་དག །དེ་དག་མ་ལུས་ཡྩོངས་སུ་བྱང་བར་ཤྩོག །ལས་

དང་ཉྩོན་མྩོངས་བདུད་ཀྲི་ལས་རྣམས་ལས། །གྩོལ་ཞྲིང་འཇྲིག་རེན་འགྩོ་བ་རྣམས་སུ་

ཡང༌། །ཇྲི་ལྟར་པདྨྩོ་ཆུས་མྲི་ཆགས་པ་བཞྲིན། །ཉྲི་ཟླ་ནམ་མཁར་ཐྩོགས་པ་མེད་ལྟར་

སྤད། །ཞྲིང་གྲི་ཁྩོན་དང་ཕྩོགས་རྣམས་ཇྲི་ཙམ་པར། །ངན་སྩོང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་

ཞྲི་བར་བྱེད། །བདེ་བ་དག་ལ་འགྩོ་བ་ཀུན་དགྩོད་ཅྲིང༌། །འགྩོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནྲི་

ཕན་པར་སྤད། །བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་བྱེད་ཅྲིང༌། །སེམས་ཅན་དག་གྲི་

སྤྩོད་དང་མཐུན་པར་འཇུག །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པ་དག་ནྲི་རབ་སྩོན་ཅྲིང༌། །མ་འྩོངས་

བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་གྱུར་ཅྲིག །བདག་གྲི་སྤྩོད་དང་མཚུངས་པར་གང་སྤྩོད་པ། །དེ་

དག་དང་ནྲི་རག་ཏུ་འགྩོགས་པར་ཤྩོག །ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ནྲི་སེམས་ཀྲིས་

ཀང༌། །སྤྩོད་པ་དག་དང་སྩོན་ལམ་གཅྲིག་ཏུ་སྤད། །བདག་ལ་ཕན་པར་འདྩོད་པའྲི་
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གྩོགས་པྩོ་གང༌། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པ་རབ་ཏུ་སྩོན་བགྲིད་པ། །དེ་དག་དང་ཡང་རག་ཏུ་

འཕད་པར་ཤྩོག །དེ་དག་བདག་གྲིས་ནམ་ཡང་ཡྲིད་མྲི་དབྱུང༌། །སངས་རྒྱས་སས་

ཀྲིས་བསྐྩོར་བའྲི་མགྩོན་པྩོ་རྣམས། །མངྩོན་སུམ་རག་ཏུ་བདག་གྲིས་རྒྱལ་བ་

བལྟ། །མ་འྩོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མྲི་སྐྱྩོ་བར། །དེ་དག་ལ་ཡང་མཆྩོད་པ་རྒྱ་ཆེར་

བགྲི། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲི་དམ་པའྲི་ཆྩོས་འཛིན་ཅྲིང༌། །བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་

བར་བྱེད། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པ་རྣམ་པར་སྤྩོད་པ་ཡང༌། །མ་འྩོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་

སྤད་པར་བགྲི། །སྲིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁྩོར་བ་ན། །བསྩོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་

དག་ནྲི་མྲི་ཟད་རེད། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏྲིང་འཛིན་རྣམ་ཐར་དང༌། །ཡྩོན་ཏན་ཀུན་

གྲི་མྲི་ཟད་མཛོད་གྱུར་ཅྲིག །རྡུལ་གཅྲིག་སེང་ན་རྡུལ་སྙེད་ཞྲིང་རྣམས་ཏེ། །ཞྲིང་དེར་

བསམ་གྲི་མྲི་ཁབ་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་ཀྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་

ལ། །བྱང་ཆུབ་སྤད་པ་སྤྩོད་ཅྲིང་བལྟ་བར་བགྲི། །དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྩོགས་

སུ་ཡང༌། །སྐྲ་ཙམ་ཁྩོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེད་ཀྲི། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཞྲིང་

རྣམས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་སྤྩོད་ཅྲིང་རབ་ཏུ་འཇུག །གསུང་གཅྲིག་

ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའྲི་སྒ་སྐད་ཀྲིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་ལག་རྣམ་དག་

པ། །འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་བསམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དབྱངས། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རག་ཏུ་

འཇུག་པར་བགྲི། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པའྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁྩོར་ལྩོའྲི་

ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐྩོར་བ་ཡྲི། །དེ་དག་གྲི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མྲི་ཟད་ལ། །བྩོ་ཡྲི་

སྩོབས་ཀྲིས་བདག་ཀང་རབ་ཏུ་འཇུག །མ་འྩོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་

ཡང༌། །སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་གྲིས་བདག་ཀང་འཇུག་པར་བགྲི། །གང་ཡང་བསྐལ་པ་
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དུས་གསུམ་ཚད་དེ་དག །སྐད་ཅྲིག་ཆ་ཤས་ཀྲིས་ནྲི་ཞུགས་པར་སྤད། །དུས་གསུམ་

གཤེགས་པ་མྲི་ཡྲི་སེངེ་གང༌། །དེ་དག་སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་ལ་བདག་གྲིས་བལྟ། །རག་

ཏུ་དེ་དག་གྲི་ནྲི་སྤྩོད་ཡུལ་ལ། །སྒྱུ་མར་གྱུར་པའྲི་རྣམ་ཐར་སྩོབས་ཀྲིས་འཇུག །གང་

ཡང་དུས་གསུམ་དག་གྲི་ཞྲིང་བཀྩོད་པ། །དེ་དག་རྡུལ་གཅྲིག་སེང་དུ་མངྩོན་པར་

བསྒྲུབ། །དེ་ལྟར་མ་ལུས་ཕྩོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྒྱལ་བ་དག་གྲི་ཞྲིང་རྣམས་

བཀྩོད་ལ་འཇུག །གང་ཡང་མ་བྱྩོན་འཇྲིག་རེན་སྒྩོན་མ་རྣམས། །དེ་དག་རྲིམ་པར་

འཚང་རྒྱ་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར། །མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞྲི་མཐའ་སྩོན། །མགྩོན་པྩོ་ཀུན་

གྲི་དྲུང་དུ་བདག་མཆྲིའྩོ། །ཀུན་ཏུ་མྱུར་བའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་སྩོབས་རྣམས་དང༌། །ཀུན་ནས་

སྩོ་ཡྲི་ཐེག་པའྲི་སྩོབས་རྣམས་དང༌། །ཀུན་ཏུ་ཡྩོན་ཏན་སྤྩོད་པའྲི་སྩོབས་རྣམས་

དང༌། །ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ་བྱམས་པ་དག་གྲི་སྩོབས། །ཀུན་ནས་དགེ་བའྲི་བསྩོད་ནམས་

སྩོབས་རྣམས་དང༌། །ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའྲི་ཡེ་ཤེས་སྩོབས། །ཤེས་རབ་

ཐབས་དང་ཏྲིང་འཛིན་སྩོབས་དག་གྲིས། །བྱང་ཆུབ་སྩོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་

པར་བྱེད། །ལས་ཀྲི་སྩོབས་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་དག་བྱེད་ཅྲིང༌། །ཉྩོན་མྩོངས་སྩོབས་

རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇྩོམས་པར་བྱེད། །བདུད་ཀྲི་སྩོབས་རྣམས་སྩོབས་མེད་རབ་བྱེད་

ཅྲིང༌། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པའྲི་སྩོབས་ནྲི་རྩོགས་པར་བགྲི། །ཞྲིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་

པར་དག་བྱེད་ཅྲིང༌། །སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དག་ནྲི་རྣམ་པར་སྒྩོལ། །ཆྩོས་རྣམས་རྒྱ་

མཚོ་རབ་ཏུ་མཐྩོང་བྱེད་ཅྲིང༌། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྩོགས་པར་བྱེད། །སྤྩོད་པ་

རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་བགྲིད་ཅྲིང༌། །སྩོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་རྩོགས་པར་

བྱེད། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་མཆྩོད་བགྲིད་ཅྲིང༌། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་མྲི་སྐྱྩོ་
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སྤད་པར་བགྲི། །གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤེགས་པའྲི་རྒྱལ་བ་ཡྲི། །བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་

པའྲི་སྩོན་ལམ་བྱེ་བག་རྣམས། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས། །དེ་

ཀུན་མ་ལུས་བདག་གྲིས་རྩོགས་པར་བགྲི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་སས་ཀྲི་ཐུ་བྩོ་པ། །གང་

གྲི་མྲིང་ནྲི་ཀུན་ཏུ་བཟང་ཞེས་བྱ། །མཁས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་སྤད་པའྲི་

ཕྲིར། །དགེ་བ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔྩོ། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡྲིད་ཀང་རྣམ་

དག་ཅྲིང༌། །སྤྩོད་པ་རྣམ་དག་ཞྲིང་རྣམས་ཡྩོངས་དག་པར། །བསྔྩོ་བ་བཟང་པྩོ་མཁས་

པ་ཅྲི་འད་བ། །དེ་འདར་བདག་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤྩོག །ཀུན་ནས་དགེ་བ་

བཟང་པྩོ་སྤད་པའྲི་ཕྲིར། །འཇམ་དཔལ་གྲི་ནྲི་སྩོན་ལམ་སྤད་པར་བགྲི། །མ་འྩོངས་

བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མྲི་སྐྱྩོ་བར། །དེ་ཡྲི་བྱ་བ་མ་ལུས་རྩོགས་པར་བགྲི། །སྤྩོད་པ་དག་ནྲི་

ཚད་ཡྩོད་མ་གྱུར་ཅྲིག །ཡྩོན་ཏན་རྣམས་ཀང་ཚད་གཟུང་མེད་པར་ཤྩོག །སྤྩོད་པ་

ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀང༌། །དེ་དག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་

བགྲི། །ནམ་མཁའྲི་མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇྲི་ཙམ་པ། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་

དེ་བཞྲིན་ཏེ། །ཇྲི་ཙམ་ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་མཐར་གྱུར་པ། །བདག་གྲི་སྩོན་ལམ་

མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མྩོ། །གང་ཡང་ཕྩོགས་བཅུའྲི་ཞྲིང་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ། །རྲིན་

ཆེན་བརྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ། །ལྷ་དང་མྲི་ཡྲི་བདེ་བ་མཆྩོག་རྣམས་

ཀང༌། །ཞྲིང་གྲི་རྡུལ་སྙེད་བསྐལ་པར་ཕུལ་བ་བས། །གང་གྲིས་བསྔྩོ་བའྲི་རྒྱལ་པྩོ་འདྲི་

ཐྩོས་ནས། །བྱང་ཆུབ་མཆྩོག་གྲི་རེས་སུ་རབ་མྩོས་ཤྲིང༌། །ལན་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་དད་

པ་བསྐྱེད་པ་ནྲི། །བསྩོད་ནམས་དམ་པའྲི་མཆྩོག་ཏུ་འདྲི་འགྱུར་རྩོ། །གང་གྲིས་བཟང་

སྤྩོད་སྩོན་ལམ་འདྲི་བཏབ་པས། །དེས་ནྲི་ངན་སྩོང་ཐམས་ཅད་སངས་པར་
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གྱུར། །དེས་ནྲི་གྩོགས་པྩོ་ངན་པ་སངས་པ་ཡྲིན། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་

མྱུར་མཐྩོང༌། །དེ་དག་རེད་པ་རབ་རེད་བདེ་བར་འཚོ། །མྲི་ཚེ་འདྲིར་ཡང་དེ་དག་

ལེགས་པར་འྩོང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་དེ་ཡང་ཅྲི་འད་བར། །དེ་དག་རྲིང་པྩོར་མྲི་ཐྩོགས་

དེ་བཞྲིན་འགྱུར། །མཚམས་མེད་ལྔ་པྩོ་དག་གྲི་སྲིག་པ་རྣམས། །གང་གྲིས་མྲི་ཤེས་

དབང་གྲིས་བྱས་པ་དག །དེ་ཡྲིས་བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པ་འདྲི་བརྩོད་ན། །མྱུར་དུ་མ་ལུས་

ཡྩོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །ཡེ་ཤེས་དག་ནྲི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་

དང༌། །རྲིགས་དང་ཁ་དྩོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །བདུད་དང་མུ་སེགས་མང་

པྩོས་དེ་མྲི་ཐུབ། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་པྩོ་ཀུན་ནའང་མཆྩོད་པར་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་

ཤྲིང་དབང་དྲུང་དུ་དེ་མྱུར་འགྩོ། །སྩོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ཕྲིར་དེར་འདུག་

སེ། །བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁྩོར་ལྩོ་རབ་ཏུ་བསྐྩོར། །བདུད་རྣམས་སེ་དང་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་བཏུལ། །གང་ཡང་བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པའྲི་སྩོན་ལམ་འདྲི། །འཆང་བ་དང་ནྲི་

སྩོན་ཏམ་ཀྩོག་ན་ཡང༌། །དེ་ཡྲི་རྣམ་པར་སྲིན་པའང་སངས་རྒྱས་མཁེན། །བྱང་ཆུབ་

མཆྩོག་ལ་སྩོམ་ཉྲི་མ་བྱེད་ཅྲིག །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྩོས་ཇྲི་ལྟར་མཁེན་པ་

དང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་དེ་ཡང་དེ་བཞྲིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གྲི་རེས་སུ་བདག་སྩོབ་

ཕྲིར། །དགེ་བ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔྩོ། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པའྲི་རྒྱལ་

བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །བསྔྩོ་བ་གང་ལ་མཆྩོད་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །བདག་གྲི་དགེ་

བའྲི་ར་བ་འདྲི་ཀུན་ཀང༌། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་ཕྲིར་རབ་ཏུ་བསྔྩོ་བར་བགྲི། །བདག་ནྲི་འཆྲི་

བའྲི་དུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན། །སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནྲི་ཕྲིར་བསལ་ཏེ། །མངྩོན་སུམ་

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐྩོང་ནས། །བདེ་བ་ཅན་གྲི་ཞྲིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྩོ། །དེར་སྩོང་
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ནས་ནྲི་སྩོན་ལམ་འདྲི་དག་ཀང༌། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྩོག །དེ་

དག་མ་ལུས་བདག་གྲིས་ཡྩོངས་སུ་བཀང༌། །འཇྲིག་རེན་ཇྲི་སྲིད་སེམས་ཅན་ཕན་

པར་བགྲི། །རྒྱལ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་བཟང་ཞྲིང་དགའ་བ་དེར། །པདྨྩོ་དམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་

མཛེས་ལས་སྐྱེས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངྩོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསན་པ་

ཡང་བདག་གྲིས་དེར་ཐྩོབ་ཤྩོག །དེར་ནྲི་བདག་གྲིས་ལུང་བསན་རབ་ཐྩོབ་

ནས། །སྤྲུལ་པ་མང་པྩོ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡྲིས། །བྩོ་ཡྲི་སྩོབས་ཀྲིས་ཕྩོགས་བཅུ་རྣམས་

སུ་ཡང༌། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པྩོ་བགྲིད། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པའྲི་སྩོན་

ལམ་བཏབ་པ་ཡྲི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གྲིས་ཅྲི་བསགས་པ། །དེས་ནྲི་འགྩོ་བའྲི་

སྩོན་ལམ་དགེ་བ་རྣམས། །སྐད་ཅྲིག་གཅྲིག་གྲིས་ཐམས་ཅད་འབྱྩོར་པར་ཤྩོག །བཟང་

པྩོ་སྤྩོད་པའྲི་སྩོན་ལ་བསྔྩོས་པ་ཡྲིས། །བསྩོད་ནམས་དམ་པ་མཐའ་ཡས་གང་ཐྩོབ་

དེས། །འགྩོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བྩོར་བྱྲིང་བ་རྣམས། །འྩོད་དཔག་མེད་པའྲི་གནས་རབ་

ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །སྩོན་ལམ་རྒྱལ་པྩོ་འདྲི་དག་མཆྩོག་གྲི་གཙོ། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་བ་

ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་ཅྲིང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོས་བརྒྱན་པའྲི་གཞུང་གྲུབ་སེ། །ངན་སྩོང་

རྒྱུད་རྣམས་མ་ལུས་སྩོངས་པར་ཤྩོག །

འཕགས་པ་བཟང་པྩོ་སྤྩོད་པའྲི་སྩོན་ལམ་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་རྩོགས་སྩོ། །

༄༅། །འཕགས་པ་བྱམས་པའྲི་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱḈྻ་མཻ་ཏྲྲི་པྲ་ཎྲི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛཱ། བྩོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་

བྱམས་པའྲི་སྩོན་ལམ་གྲི་རྒྱལ་པྩོ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་
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ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཀུན་དགའ་བྩོ་ཇྲི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་བྱམས་པས་

དམ་བཅས་པས་སྔྩོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤད་པ་སྤྩོད་པའྲི་ཚེ་ཉྲིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་བ་གྩོས་ཕག་

པ་གཅྲིག་ཏུ་གཟར་ནས་པུས་མྩོ་གཡས་པའྲི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ཐལ་མྩོ་སྦར་ནས་ཚིག་འདྲི་སྐད་ཅེས་སྩོན་ལམ་

གདབ་བྩོ། །

༈ སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དང་སྩོང་ལྷ་མྲིག་ལྡན་པ་ཡྲི། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཡང༌། །ཉན་ཐྩོས་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ངན་

འགྩོའྲི་ལམ་ནྲི་བཟླྩོག་བགྲིད་ཅྲིང༌། །མཐྩོ་རྲིས་ལམ་ནྲི་རབ་སྩོན་ལ། །རྒ་ཤྲི་མེད་པར་

འགེན་བགྲིད་པའྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །སེམས་ཀྲི་དབང་དུ་གྱུར་

པས་ན། །བདག་གྲིས་སྲིག་པ་ཅྲི་བགྲིས་པ། །སངས་རྒྱས་སྤན་སྔར་མཆྲིས་ནས་

སུ། །བདག་གྲིས་དེ་དག་བཤགས་པར་བགྲི། །བདག་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གང་

གྲིས། །བསྩོད་ནམས་ཚོགས་ནྲི་བསྐྱེད་པ་དེ། །བདག་གྲི་ཀུན་མཁེན་ས་བྩོན་

ཏེ། །བདག་ལ་བྱང་ཆུབ་མྲི་ཟད་ཤྩོག །ཕྩོགས་བཅུ་དག་གྲི་ཞྲིང་རྣམས་སུ། །སངས་

རྒྱས་མཆྩོད་པ་གང་བྱུང་བ། །སངས་རྒྱས་མཁེན་པ་ཡྲི་རང་བ། །དེ་ལ་བདག་ནྲི་ཡྲི་

རང་ངྩོ༌། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྲི། །བསྩོད་ནམས་ཀུན་ལ་ཡྲི་རང་

ངྩོ༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བདག་ནྲི་ཡེ་ཤེས་མཆྩོག་ཐྩོབ་

ཤྩོག །ཕྩོགས་བཅུ་དག་གྲི་ཕྩོགས་རྣམས་སུ། །ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་པ་ཡྲི། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་མཆྩོག །འཚང་རྒྱ་བགྲིད་པར་བསྐུལ་མ་འདེབས། །བྱང་

ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཤྲིང༌། །སེ་དང་བཅས་པའྲི་བདུད་བཏུལ་ནས། །སྩོག་

ཆགས་ཀུན་ལ་སན་སད་དུ། །ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་གྱུར་ཅྲིག །ཆྩོས་རྔ་ཆེན་པྩོའྲི་
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སྒ་ཡྲིས་ནྲི། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཐར་བགྲིད་ཤྩོག །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་

སུ། །ཆྩོས་སྩོན་མཛད་ཅྲིང་བཞུགས་གྱུར་ཅྲིག །འདྩོད་པའྲི་འདམ་དུ་བྱྲིང་གྱུར་

ཅྲིང༌། །སེད་པའྲི་སད་བུས་དམ་བཅྲིངས་པ། །འཆྲིང་བ་ཀུན་གྲིས་བཅྲིངས་དག་

ལ། །རང་གཉྲིས་མཆྩོག་རྣམས་གཟྲིགས་སུ་གསྩོལ། །སེམས་ཀྲི་དྲི་མར་གྱུར་པ་

ལ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་སྩོད་མྲི་མཛད། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་ཐུགས་

ལྡན། །སྲིད་པའྲི་མཚོ་ལས་སྒྩོལ་བར་ཤྩོག །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་གང་བཞུགས་

དང༌། །གང་དག་འདས་དང་མ་བྱྩོན་པ། །དེ་དག་རེས་སུ་བདག་སྩོབ་ཅྲིང༌། །བྱང་ཆུབ་

སྤད་པ་སྤྩོད་གྱུར་ཅྲིག །ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་དྲུག་རྩོགས་བགྲིས་ནས། །འགྩོ་དྲུག་སེམས་

ཅན་ཐར་བགྲིད་ཤྩོག །མངྩོན་ཤེས་དྲུག་པྩོ་མངྩོན་བགྲིས་ནས། །བ་མེད་བྱང་ཆུབ་

རེག་གྱུར་ཅྲིག །མ་སྐྱེས་པ་དང་མྲི་འབྱུང་དང༌། །རང་བཞྲིན་མ་མཆྲིས་གནས་མ་

མཆྲིས། །རྣམ་རྲིག་མ་མཆྲིས་དངྩོས་མ་མཆྲིས། །སྩོང་པའྲི་ཆྩོས་ནྲི་རྩོགས་པར་

ཤྩོག །སངས་རྒྱས་དང་སྩོང་ཆེན་པྩོ་ལྟར། །སེམས་ཅན་མ་མཆྲིས་སྩོག་མ་

མཆྲིས། །གང་ཟག་མ་མཆྲིས་གསྩོ་མ་མཆྲིས། །བདག་མ་མཆྲིས་ཀྲི་ཆྩོས་རྩོགས་

ཤྩོག །བདག་འཛིན་བདག་གྲིར་འཛིན་པ་ཡྲི། །དངྩོས་པྩོ་ཀུན་ལ་མྲི་གནས་

པར། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སན་སད་དུ། །སེར་སྣ་མ་མཆྲིས་སྦྲིན་གཏྩོང་ཤྩོག །དངྩོས་

པྩོ་དངྩོས་པྩོར་མ་མཆྲིས་པའྲི། །བདག་གྲི་ལྩོངས་སྤྩོད་ལྷུན་གྲུབ་ཤྩོག །དངྩོས་པྩོ་

ཐམས་ཅད་རྣམ་འཇྲིག་པས། །སྦྲིན་པའྲི་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་རྩོགས་ཤྩོག །ཁྲིམས་ཀྲི་ཚུལ་

ཁྲིམས་སྐྱྩོན་མེད་ཅྲིང༌། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །རླྩོམས་སེམས་མེད་

པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲིས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་རྩོགས་ཤྩོག །ས་འམ་ཡང་ན་
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ཆུའམ་མེ། །རླུང་གྲི་ཁམས་ལྟར་མྲི་གནས་ཤྲིང༌། །བཟྩོད་པའམ་ཁྩོ་བ་མ་མཆྲིས་

པས། །བཟྩོད་པའྲི་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་རྩོགས་ཤྩོག །བརྩོན་འགྲུས་བརམས་པའྲི་བརྩོན་

འགྲུས་ཀྲིས། །བརན་སྤྩོ་ལེ་ལྩོ་མ་མཆྲིས་ཤྲིང༌། །སྩོབས་དང་ལྡན་པའྲི་ལུས་སེམས་

ཀྲིས། །བརྩོན་འགྲུས་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་རྩོགས་ཤྩོག །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་འཛིན་

དང༌། །དཔའ་བར་འགྩོ་བའྲི་ཏྲིང་འཛིན་དང༌། །རྩོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གྲིས། །བསམ་

གཏན་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་རྩོགས་ཤྩོག །རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་སྩོ་གསུམ་དང༌། །དུས་གསུམ་

མཉམ་པ་ཉྲིད་དང་ནྲི། །རྲིག་གསུམ་མངྩོན་སུམ་བགྲིས་པ་ཡྲིས། །ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་

ཕྲིན་རྩོགས་ཤྩོག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་བསྔགས་པ་དང༌། །འྩོད་དང་གཟྲི་བརྲིད་

འབར་བ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྲིས། །བདག་གཞན་བསམ་

པ་རྩོགས་གྱུར་ཅྲིག །དེ་ལྟར་སྤད་པ་སྤྩོད་བྱེད་ཅྲིང༌། །བྱམས་པ་གགས་དང་ལྡན་པ་

ཡྲིས། །ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་དྲུག་རྩོགས་བགྲིས་ནས། །ས་བཅུའྲི་སྩོ་ལ་རབ་ཏུ་

གནས། །བྱམས་པས་དམ་བཅས་པའྲི་གཟུངས་ནྲི། ན་མྩོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མྩོ་བྷ་ག་ཝ་

ཏེ་ཤཱཀ་མུ་ན་ཡེ། །ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ཛི་ཏེ། ཨ་

ཛི་ཏེ། ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏེ། ཨ་ཛི་ཏེ་ཛ་ཡ། ཧ་ར་ཧ་ར། མཻ་ཏྲྲི་ཨཱ་ཝ་ལྩོ་ཀྲི་ཏེ། ཀ་ར་ཀ་ར། 

མཧཱ་ས་མ་ཡ་སྲིདྡྷྲི་བྷ་ར་བྷ་ར། མཧཱ་བྩོ་དྷྲི་མཎྜ་བྲི་ཛ། ས་ར་ས་ར། ཨ་ས་ཀཾ་ས་མ་ཡ། 

བྩོ་དྷྲི་བྩོ་དྷྲི། མཧཱ་བྩོ་དྷྲི་སྭཱཧཱ། ༀ་མྩོ་ཧྲི་མྩོ་ཧྲི་མཧཱ་མྩོ་ཧྲི་སྭཱཧཱ། ༀ་མུ་ནྲི་མུ་ནྲི་ས་རཱ་

སྭཱཧཱ། འདྲི་ཡྲི་དགེ་བས་བདག་གཞན་འགྩོ་བ་ཀུན། །ཤྲི་འཕྩོས་གྱུར་པའྲི་མྩོད་ལ་

དགའ་ལྡན་དུ། །ཆྩོས་ཀྲིས་མཐྩོ་བའྲི་ཁང་བཟང་དེར་སྐྱེས་ནས། །མྲི་ཕམ་ཆྩོས་རེའྲི་

སས་ཀྲི་ཐུ་བྩོར་ཤྩོག །ས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་འཛམ་གྲིང་དུ། །སྩོབས་བཅུ་
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མངའ་བའྲི་གྩོ་འཕང་བརེས་པའྲི་ཚེ། །གསུང་གྲི་བདུད་རྲིའྲི་ཐྩོག་མ་རབ་མྱངས་

ནས། །རྒྱལ་བའྲི་མཛད་པ་མ་ལུས་མཐར་ཕྲིན་ཤྩོག །འདྲི་ནས་ཤྲི་འཕྩོས་གྱུར་མ་

ཐག །དགའ་ལྡན་སྐྱེ་གནས་ཡྲིད་དགའ་བར། །མྱུར་དུ་བྱམས་མགྩོན་མཉེས་བྱས་

ནས། །བྱང་ཆུབ་ལུང་བསན་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །འཕགས་པ་བྱམས་པའྲི་སྩོན་ལམ་གྲི་

རྒྱལ་པྩོ་རྩོགས་སྩོ། །

༄༅། །སྤྩོད་འཇུག་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །བདག་གྲིས་བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་པ་ལ། །འཇུག་པ་རྣམ་པར་བརམས་པ་

ཡྲི། །དགེ་བ་གང་དེས་འགྩོ་བ་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་ལ་འཇུག་པར་ཤྩོག །ཕྩོགས་

རྣམས་ཀུན་ན་ལུས་དང་སེམས། །སྡུག་བསྔལ་ནད་པ་ཇྲི་སྙེད་པ། །དེ་དག་བདག་གྲི་

བསྩོད་ནམས་ཀྲིས། །བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །དེ་དག་འཁྩོར་བ་ཇྲི་སྲིད་

དུ། །ནམ་ཡང་བདེ་ལས་ཉམས་མ་གྱུར། །འགྩོ་བས་བ་ན་མེད་པ་ཡྲི། །བདེ་བ་རྒྱུན་མྲི་

འཆད་ཐྩོབ་ཤྩོག །འཇྲིག་རེན་ཁམས་ན་དམྱལ་བ་དག །གང་དག་ཇྲི་སྙེད་ཡྩོད་པ་

རྣམས། །དེ་དག་ཏུ་ནྲི་ལུས་ཅན་རྣམས། །བདེ་ཅན་བདེ་བས་དགའ་བར་ཤྩོག །གང་

བས་ཉམ་ཐག་དྩོ་ཐྩོབ་ཤྩོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤྲིན་ཆེན་ལས། །བྱུང་བའྲི་ཆུ་བྩོ་

མཐའ་ཡས་ཀྲིས། །ཚ་བས་ཉམ་ཐག་བསྲིལ་ཐྩོབ་ཤྩོག །རལ་གྲི་ལྩོ་མའྲི་ནགས་ཚལ་

ཡང༌། །དེ་ལ་དགའ་ཚལ་སྡུག་གུར་ཤྩོག །ཤལ་མ་ལྲི་ཡྲི་སྩོང་པྩོ་ཡང༌། །དཔག་

བསམ་ཤྲིང་དུ་འཁྲུངས་པར་ཤྩོག །མཐྲིང་རྲིལ་ངུར་པ་དག་དང་ངང་པ་དང༌། །བཞད་

སྩོགས་སྐད་སྙན་འབྱྲིན་པས་མཛེས་གྱུར་ཅྲིག །པདྨ་དྲི་བསུང་ཆེ་ལྡན་མཚོ་དག་
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གྲིས། །དམྱལ་བའྲི་ས་ཕྩོགས་དག་ནྲི་ཉམས་དགར་ཤྩོག །སྩོལ་ཕུང་དེ་དག་རྲིན་

ཆེན་ཕུང་པྩོར་འགྱུར། །ས་བསེག་ཤེལ་གྲི་ས་གཞྲི་བསར་བར་ཤྩོག །བསྡུས་

འཇྩོམས་རྲི་བྩོ་རྣམས་ཀང་མཆྩོད་པ་ཡྲི། །གཞལ་མེད་ཁང་གྱུར་བདེ་གཤེགས་གང་

བར་ཤྩོག །མདག་མ་རྩོ་བསེགས་མཚོན་གྲི་ཆར་པ་དག །དེང་ནས་བཟུང་སེ་མེ་ཏྩོག་

ཆར་པར་གྱུར། །ཕན་ཚུན་མཚོན་གྲིས་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ནྲི། །དེང་ནས་རེ་ཕྲིར་མེ་

ཏྩོག་འཕེན་པར་ཤྩོག །ཆུ་བྩོ་རབ་མེད་མེ་དྩོང་འད་ནང་བྱྲིང་བ་དག །ཤ་ཀུན་ཞྲིག་

གྱུར་རུས་གྩོང་མེ་ཏྩོག་ཀུནྡའྲི་མདྩོག །བདག་གྲི་དགེ་བའྲི་སྩོབས་ཀྲིས་ལྷ་ཡྲི་ལུས་

ཐྩོབ་ནས། །ལྷ་མྩོ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་དལ་གྲིས་འབབ་གནས་ཤྩོག །ཅྲི་ཕྲིར་འདྲིར་

ནྲི་གཤྲིན་རེའྲི་མྲི་དང་ཁྭ་དང་བྱ་རྒྩོད་མྲི་བཟད་རྣམས་སྐྲག་བྱེད། །ཀུན་ནས་མུན་

བསལ་བདེ་དགའ་བསྐྱེད་པའྲི་མཐུ་བཟང་འདྲི་ཀྩོ་སུ་ཡྲི་མཐུ་སྙམ་སེ། །གེན་དུ་

བལྟས་ན་ནམ་མཁའྲི་དཀྲིལ་ན་ཕག་ན་རྩོ་རེ་འབར་བ་བཞུགས་མཐྩོང་ནས། །རབ་ཏུ་

དགའ་བའྲི་ཤུགས་ཀྲིས་སྲིག་དང་བལ་ནས་དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་འགྩོ་བར་ཤྩོག །མེ་ཏྩོག་

ཆར་པ་སྩོས་ཆུ་དང་འདེས་འབབ་པ་ཡྲིས། །དམྱལ་བའྲི་མེ་དག་ཆྲིལ་ཆྲིལ་གསྩོད་པ་

མཐྩོང་གྱུར་ནས། །གྩོ་བུར་བདེ་བས་ཚིམ་པ་འདྲི་ཅྲི་བསམ་པ་དང༌། །སེམས་དམྱལ་

རྣམས་ཀྲིས་ཕག་ན་པདྨྩོ་མཐྩོང་བར་ཤྩོག །གྩོགས་དག་འཇྲིགས་པ་བྩོར་ལ་རྲིངས་

པར་ཚུར་ཤྩོག་འུ་བུའྲི་ཐད་དུ་ནྲི། །གང་གྲི་མཐུ་ཡྲིས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་

བལ་དགའ་བའྲི་ཤུགས་ཕྲིན་ལ། །འགྩོ་བ་ཀུན་ནས་ཡྩོངས་སྐྱྩོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བརེ་བ་སྐྱེས་གྱུར་པ། །གཞྩོན་ནུ་ཟུར་ཕུད་ཅན་འབར་འཇྲིགས་པ་མེད་པར་

བྱེད་པ་ཅྲི་ཞྲིག་ཕྲིན། །ཁྩོད་ཀྲིས་ལྷ་བརྒྱའྲི་ཅྩོད་པན་དག་གྲིས་ཞབས་ཀྲི་པདྨྩོ་ལ་
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མཆྩོད་ཅྲིང༌། །ཐུགས་རེས་བརླན་སྤན་དབུ་ལ་མེ་ཏྩོག་དུ་མའྲི་ཚོགས་ཀྲི་ཆར་འབེབ་

པ། །ཁང་བརེགས་ཡྲིད་འྩོང་ལྷ་མྩོ་སྩོང་ཕག་བསྩོད་དབྱངས་སྒྩོག་ལྡན་འདྲི་ལྟྩོས་

ཞེས། །འཇམ་དབྱངས་དེ་འད་མཐྩོང་ནས་ད་ནྲི་སེམས་དམྱལ་ཅ་ཅྩོ་འདྩོན་པར་

ཤྩོག །དེ་ལྟར་བདག་གྲི་དགེ་རས་ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་སྩོགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སྒྲིབ་པ་མེད་སྤྲིན་བདེ་བ་དང༌། །བསྲིལ་ཞྲིང་དྲི་ཞྲིམ་དང་ལྡན་ཆར་པ་འབེབས་མཐྩོང་

ནས། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དེ་དག་མངྩོན་པར་དགར་གྱུར་ཅྲིག །དུད་འགྩོ་རྣམས་

ནྲི་གཅྲིག་ལ་གཅྲིག །ཟ་བའྲི་འཇྲིགས་དང་བལ་བར་ཤྩོག །སྒ་མྲི་སྙན་པའྲི་མྲི་བཞྲིན་

དུ། །ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ནྲི་བདེ་བར་གྱུར། །འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་

གྲི །ཕག་ནས་འབབ་པའྲི་འྩོ་རྒྱུན་གྲིས། །ཡྲི་དྭགས་རྣམས་ནྲི་ཚིམ་བྱས་ཤྲིང༌། །ཁྲུས་

བྱས་རག་ཏུ་བསྲིལ་བར་ཤྩོག །ལྩོང་བ་རྣམས་ཀྲིས་གཟུགས་མཐྩོང་ཞྲིང༌། །འྩོན་པས་

རག་ཏུ་སྒ་ཐྩོས་ཤྩོག །ལྷ་མྩོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །སྦྲུམ་མའང་གནྩོད་མེད་བཙའ་

བར་ཤྩོག །གཅེར་བུ་རྣམས་ཀྲིས་གྩོས་དག་དང༌། །བཀྲེས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཟས་དང་

ནྲི། །སྐྩོམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཆུ་དག་དང༌། །བཏུང་བ་ཞྲིམ་པྩོ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །བཀྲེན་པ་

རྣམས་ཀྲིས་ནྩོར་ཐྩོབ་ཤྩོག །མྱ་ངན་ཉམ་ཐག་དགའ་ཐྩོབ་ཤྩོག །ཡྲིད་ཆད་རྣམས་ཀང་

ཡྲིད་སྩོས་ཤྲིང༌། །བརན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤྩོག །སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇྲི་སྙེད་

པ། །མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅྲིག །འགྩོ་བའྲི་ནད་ནྲི་མ་ལུས་པ། །རག་ཏུ་འབྱུང་བ་

མེད་པར་ཤྩོག །སྐྲག་པ་རྣམས་ནྲི་འཇྲིགས་མེད་ཤྩོག །བཅྲིངས་པ་རྣམས་ནྲི་གྩོལ་

བར་གྱུར། །མཐུ་མེད་རྣམས་ནྲི་མཐུ་ལྡན་ཞྲིང༌། །སེམས་ནྲི་ཕན་ཚུན་གཉེན་གྱུར་

ཅྲིག །མགྩོན་པྩོ་དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕྩོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་
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ཤྩོག །གང་གྲི་དྩོན་དུ་འགྩོ་བྱེད་པ། །དེ་འབད་མྲི་དགྩོས་འགྲུབ་གྱུར་ཅྲིག །གྲུ་དང་གྲུ་

ཆེན་ཞུགས་པ་རྣམས། །ཡྲིད་ལ་བསམས་པ་གྲུབ་གྱུར་ཏེ། །ཆུ་ཡྲི་ངྩོགས་སུ་བདེར་

ཕྲིན་ནས། །གཉེན་དང་ལྷན་ཅྲིག་དགའ་བར་ཤྩོག །མྱ་ངམ་ལམ་གྩོལ་འཁམས་པ་

རྣམས། །མགྩོན་པྩོ་དག་དང་འཕད་གྱུར་ནས། །ཆྩོམ་རྐུན་སག་སྩོགས་འཇྲིགས་མེད་

པར། །མྲི་ངལ་བདེ་བག་འདྩོང་བར་ཤྩོག །དགྩོན་སྩོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་

བར། །བྱྲིས་པ་རྒན་པྩོ་མགྩོན་མེད་པ། །གཉྲིད་ལྩོག་མྱྩོས་ཤྲིང་རབ་མྱྩོས་རྣམས། །ལྷ་

དག་སྲུང་བར་བྱེད་པར་ཤྩོག །མྲི་དལ་ཀུན་ལས་ཐར་པ་དང༌། །དད་དང་ཤེས་རབ་

བརེ་ལྡན་ཞྲིང༌། །ཟས་དང་སྤྩོད་པ་ཕུན་ཚོགས་ནས། །རག་དུ་ཚེ་རབས་དན་པར་

ཤྩོག །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞྲིན་དུ། །ལྩོངས་སྤྩོད་ཆད་པ་མེད་པར་

ཤྩོག །རྩོད་པ་མེད་ཅྲིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནྲི་སྤྩོད་པར་ཤྩོག །སེམས་

ཅན་གཟྲི་བརྲིད་ཆུང་ངུ་གང༌། །དེ་དག་གཟྲི་བརྲིད་ཆེན་པྩོར་ཤྩོག །དཀའ་ཐུབ་ཅན་

གང་གཟུགས་ངན་པ། །གཟུགས་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅྲིག །འཇྲིག་རེན་

བུད་མེད་ཇྲི་སྙེད་པ། །དེ་དག་སྐྱེས་པ་ཉྲིད་གྱུར་ཅྲིག །མ་རབས་རྣམས་ནྲི་མཐྩོ་ཐྩོབ་

ཅྲིང༌། །ང་རྒྱལ་དག་ཀང་བཅྩོམ་པར་ཤྩོག །བདག་གྲི་བསྩོད་ནམས་འདྲི་ཡྲིས་

ནྲི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་ནྲི། །རག་ཏུ་

དགེ་བ་བྱེད་པར་ཤྩོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མྲི་འབལ་ཞྲིང༌། །བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་ལ་

གཞྩོལ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་ཡྩོངས་བཟུང་ཞྲིང༌། །བདུད་ཀྲི་ལས་

རྣམས་སངས་པར་ཤྩོག །སེམས་ཅན་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་ནྲི། །ཚེ་ཡང་དཔག་མེད་

རྲིང་བར་ཤྩོག །རག་ཏུ་བདེ་བར་འཚོ་འགྱུར་ཞྲིང༌། །འཆྲི་བའྲི་སྒ་ཡང་གགས་མ་
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གྱུར། །དཔག་བསམ་ཤྲིང་གྲི་སྐྱེད་མྩོས་ཚལ། །སངས་རྒྱས་དང་ནྲི་སངས་རྒྱས་

སས། །ཆྩོས་སྙན་སྒྩོག་པས་གང་བ་ཡྲིས། །ཕྩོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་

ཤྩོག །ཐམས་ཅད་དུ་ནྲི་ས་གཞྲི་དག །གསེག་མ་ལ་སྩོགས་མེད་པ་དང༌། །ལག་

མཐྲིལ་ལྟར་མཉམ་བཻཌཱུརྻའྲི། །རང་བཞྲིན་འཇམ་པྩོར་གནས་གྱུར་ཅྲིག །འཁྩོར་གྲི་

དཀྲིལ་འཁྩོར་ཡྩོད་དགུར་ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པྩོ་དག །རང་གྲི་

ལེགས་པས་ས་སེང་དག །བརྒྱན་པར་མཛད་པས་བཞུགས་གྱུར་ཅྲིག །ལུས་ཅན་

ཀུན་གྲིས་བྱ་དང་ནྲི། །ཤྲིང་དང་འྩོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་དང༌། །ནམ་མཁའྲི་ལས་ཀང་

ཆྩོས་ཀྲི་སྒ། །རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་ཐྩོས་པར་ཤྩོག །དེ་དག་རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་

དང༌། །སངས་རྒྱས་སས་དང་འཕད་གྱུར་ཅྲིག །མཆྩོད་པའྲི་སྤྲིན་ནྲི་མཐའ་ཡས་

པས། །འགྩོ་བའྲི་བ་མ་མཆྩོད་པར་ཤྩོག །ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤྲིང༌། །ལྩོ་

ཏྩོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤྩོག །རྒྱལ་པྩོ་ཆྩོས་བཞྲིན་བྱེད་གྱུར་ཅྲིག །འཇྲིག་རེན་

དག་ཀང་དར་བར་ཤྩོག །སན་རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང༌། །གསང་སྔགས་བཟླས་

བརྩོད་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །མཁའ་འགྩོ་སྲིན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ། །སྙྲིང་རེའྲི་སེམས་དང་

ལྡན་གྱུར་ཅྲིག །སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་སྡུག་མ་གྱུར། །འཇྲིགས་དང་བརས་པར་མྲི་

འགྱུར་ཞྲིང༌། །འགའ་ཡང་ཡྲིད་མྲི་བདེ་མ་གྱུར། །གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀྩོག་པ་

དང༌། །ཁ་ཏྩོན་གྲིས་རྒྱས་ལེགས་གནས་ཤྩོག །རག་དུ་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་

དང༌། །དགེ་འདུན་དྩོན་ཡང་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །བསབ་པ་ནྩོད་པའྲི་དགེ་སྩོང་

དག །དབེན་པ་དག་ཀང་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་

ནྲི། །སེམས་ནྲི་ལས་རུང་སྩོམ་གྱུར་ཅྲིག །དགེ་སྩོང་མ་རྣམས་རེད་ལྡན་ཞྲིང༌། །འཐབ་
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དང་གནྩོད་པ་སངས་པར་ཤྩོག །དེ་བཞྲིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཀུན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་

པ་མེད་གྱུར་ཅྲིག །ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བས་ཡྲིད་བྱུང་ནས། །རག་ཏུ་སྲིག་པ་ཟད་བྱེད་

ཤྩོག །བདེ་འགྩོ་དག་ཀང་ཐྩོབ་གྱུར་ནས། །དེར་ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་མྲི་ཉམས་

ཤྩོག །མཁས་པ་རྣམས་ནྲི་བཀུར་བ་དང༌། །བསྩོད་སྙྩོམས་དག་ཀང་རེད་པར་

ཤྩོག །རྒྱུད་ནྲི་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་དང༌། །ཕྩོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གགས་པར་ཤྩོག །ངན་

སྩོང་སྡུག་བསྔལ་མྲི་མྱྩོང་ཞྲིང༌། །དཀའ་བ་སྤད་པ་མེད་པར་ཡང༌། །ལྷ་བས་ལྷག་པའྲི་

ལུས་ཀྲིས་ནྲི། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲིས་ལན་མང་

དུ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆྩོད་བྱེད་ཅྲིང༌། །སངས་རྒྱས་བདེ་བ་བསམ་ཡས་

ཀྲིས། །རག་ཏུ་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅྲིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་

ནྲི། །འགྩོ་དྩོན་ཐུགས་ལ་དགྩོངས་འགྲུབ་ཤྩོག །མགྩོན་པྩོ་ཡྲིས་ནྲི་གང་དགྩོངས་

པ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་འབྱྩོར་ཤྩོག །དེ་བཞྲིན་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་

དང༌། །ཉན་ཐྩོས་རྣམས་ཀང་བདེ་གྱུར་ཅྲིག །བདག་ཀང་འཇམ་དབྱངས་བཀའ་དྲིན་

གྲིས། །ས་རབ་དགའ་བ་ཐྩོབ་བར་དུ། །རག་ཏུ་ཚེ་རབས་དན་པ་དང༌། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །བདག་ནྲི་ཁ་ཟས་གྲི་ནས་ཀང༌། །ཉམས་དང་ལྡན་ཞྲིང་འཚོ་བར་

ཤྩོག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དབེན་གནས་པ། །ཕུན་ཚོགས་ལྡན་པ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །གང་

ཚེ་ལྟ་བར་འདྩོད་པའམ། །ཅུང་ཟད་དྲི་བར་འདྩོད་ན་ཡང༌། །མགྩོན་པྩོ་འཇམ་དབྱངས་

དེ་ཉྲིད་ནྲི། །གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐྩོང་བར་ཤྩོག །ཕྩོགས་བཅུ་ནམ་མཁའྲི་མཐས་

གཏུགས་པའྲི། །སེམས་ཅན་ཀུན་དྩོན་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། །ཇྲི་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་

སྤྩོད་མཛད་པ། །བདག་གྲི་སྤྩོད་པའང་དེ་འདར་ཤྩོག །ཇྲི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་
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དང༌། །འགྩོ་བ་ཇྲི་སྲིད་གནས་གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་བདག་ནྲི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྩོ་

བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤྩོག །འགྩོ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཅྲིའང་རུང༌། །དེ་ཀུན་

བདག་ལ་སྲིན་གྱུར་ཅྲིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་དགེ་ཀུན་གྲིས། །འགྩོ་བའྲི་བདེ་ལ་

སྤྩོད་པར་ཤྩོག །འགྩོ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་སན་གཅྲིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་

བའྲི་གནས། །བསན་པ་རེད་དང་བཀུར་སྲི་དང༌། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རྲིང་གནས་གྱུར་

ཅྲིག །གང་གྲི་དྲིན་གྲིས་དགེ་བྩོ་འབྱུང༌། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །གང་གྲི་དྲིན་གྲིས་བདག་དར་བ། །དགེ་བའྲི་བཤེས་ལའང་བདག་ཕག་

འཚལ།། །།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤྩོད་པ་ལ་མཇུག་པ་ལས། །བསྔྩོ་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་

ལེའུ་སེ་བཅུ་པའྩོ། །

༄༅། །ཐྩོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བའྲི་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་བ་སྲིད་ལས་བསྒལ་བྱའྲི་ཕྲིར། །མཐའ་མེད་སྩོན་ལམ་

ལྷག་བསམ་དག་པས་གདབ། །སླུ་མེད་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་དང་མཐུ་སྩོབས་

ཅན། །དང་སྩོང་མཐུ་ཡྲིས་བདེན་ཚིག་འགྲུབ་གྱུར་ཅྲིག །བདག་ནྲི་སྐྱེ་ཞྲིང་སྐྱེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ། །ངན་སྩོང་ངན་འགྩོ་ལྩོག་པར་ལྟུང་བ་ཡྲི། །སྐྱེ་གནས་རྣམས་སུ་ནམ་

ཡང་མྲི་སྐྱེ་ཞྲིང༌། །དལ་འབྱྩོར་ཚང་བའྲི་མྲི་ལུས་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་

སྲིད་པའྲི་བདེ་བ་ལ། །ནམ་ཡང་མ་ཆགས་ཐར་པ་ཐྩོབ་བྱའྲི་ཕྲིར། །ངེས་འབྱུང་བསམ་

པས་ཚངས་སྤྩོད་འཚོལ་བ་ལ། །བརྩོན་འགྲུས་ལྷྩོད་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་
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ཤྩོག །བདག་ནྲི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བྱེད་པ་ལ། །འཁྩོར་དང་ཉྲི་དུ་ལྩོངས་སྤྩོད་གང་

གྲིས་ཀང༌། །གེགས་བྱེད་མེད་པར་མཐུན་པའྲི་རྐྱེན་རྣམས་ཀུན། །ཇྲི་ལྟར་བསམས་

པ་ཇྲི་བཞྲིན་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཇྲི་སྲིད་འཚོ་ཡྲི་བར། །མཁན་སྩོབ་

སྤན་སྔར་ཇྲི་ལྟར་ཁས་བངས་བཞྲིན། །བཅས་དང་རང་བཞྲིན་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བའྲི། །ཉེས་

པས་ནམ་ཡང་གྩོས་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག །ཚངས་སྤྩོད་རེན་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ཡྲི། །ཟབ་

ཅྲིང་རྒྱ་ཆེའྲི་ཆྩོས་རྣམས་ཇྲི་སྙེད་པ། །མ་རྣམས་དྩོན་དུ་དཀའ་བ་དུ་མ་ཡྲིས། །བསྐལ་

པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་ཤྩོག །ལུང་རྩོགས་ཡྩོན་ཏན་དུ་མས་རྒྱུད་གཏམས་

ཤྲིང༌། །དབང་པྩོ་ཞྲི་ཞྲིང་རབ་དུལ་སྙྲིང་བརེར་བཅས། །གཞན་དྩོན་སྐྱྩོ་མེད་སྒྲུབ་པའྲི་

སྙྲིང་སྩོབས་ཅན། །བཤེས་གཉེན་དམ་པས་རེས་སུ་འཛིན་པར་ཤྩོག །རག་ཏུ་ངུ་ཡྲིས་

ཆྩོས་འཕགས་བསེན་པ་ལྟར། །ལུས་སྩོལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀུན་གྲིས་གཡྩོ་མེད་

པར། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ལེགས་པར་མཉེས་བྱས་ནས། །མྲི་མཉེས་སྐད་ཅྲིག་

ཙམ་ཡང་མྲི་བྱེད་ཤྩོག །ཟབ་ཞྲི་སྤྩོས་དང་བལ་བའྲི་ཤེར་ཕྲིན་དྩོན། །ལྩོག་རྩོག་དྲི་

མའྲི་ཆུ་ཡྲིས་མ་བསད་པར། །ཇྲི་ལྟར་རག་ཏུ་ངུ་ལ་བསྙད་པ་ལྟར། །དེ་ལྟར་བདག་ལ་

རག་ཏུ་འདྩོམས་པར་ཤྩོག །ཐུབ་པའྲི་དགྩོངས་པའྲི་དྩོན་ལས་ཕྲིར་ཕྩོགས་པའྲི། །རག་

ཆད་ལྟ་བ་སྩོན་པར་བྱེད་པ་པྩོ། །མྲི་དགེའྲི་བཤེས་གཉེན་སྲིག་པའྲི་གྩོགས་རྣམས་

ཀྲི། །དབང་དུ་ནམ་ཡང་འགྩོ་བར་མ་གྱུར་ཅྲིག །ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དར་

ཆེན་འཕར། །བརྩོན་འགྲུས་ལྷྩོད་པ་མེད་པའྲི་རླུང་གྲིས་བསྐྱྩོད། །ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་

པའྲི་གྲུ་གཟྲིངས་ལེགས་བསམས་ནས། །ལུས་ཅན་འཁྩོར་བའྲི་མཚོ་ལས་སྒྩོལ་བར་

ཤྩོག །ཇྲི་ཙམ་མང་དུ་ཐྩོས་དང་ལྷག་པར་གཏྩོང༌། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དཔྩོད་
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ཤེས་རབ་ཀྲིས། །བདག་རྒྱུད་ལྷག་པར་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་དུ། །ཕྲི་ཕྲིར་ཁེངས་པ་ཀུན་

དང་བལ་བར་ཤྩོག །རྣམ་དག་རྲིགས་པའྲི་སྩོབས་ཀྲིས་གསུང་རབ་དྩོན། །ཇྲི་བཞྲིན་

འབྱེད་ལ་གཞན་དྲིང་མྲི་འཇྩོག་པའྲི། །མཁས་པའྲི་གམ་དུ་མཐའ་ཡས་གསུང་རབ་

ལ། །ངྩོམས་པ་མེད་པའྲི་ཐྩོས་པ་བྱེད་པར་ཤྩོག །ཇྲི་ལྟར་ཐྩོས་པའྲི་དྩོན་ལ་རྲིགས་པ་

བཞྲིས། །ཉྲིན་དང་མཚན་དུ་ཚུལ་བཞྲིན་རབ་བརགས་ནས། །བསམ་བྱའྲི་གནས་ལ་

བསམ་ལས་བྱུང་བ་ཡྲི། །རྣམ་དཔྩོད་བྩོ་ཡྲིས་ཐེ་ཚོམ་ཆྩོད་པར་ཤྩོག །གང་ཚེ་ཤྲིན་

ཏུ་ཟབ་པའྲི་ཆྩོས་ཚུལ་ལ། །བསམ་བྱུང་བྩོ་ཡྲིས་ངེས་ཤེས་རེད་པའྲི་ཚེ། །ཚེ་འདྲིའྲི་

འཁྲི་བ་ཆྩོད་པའྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྲིས། །དབེན་པ་བསེན་ནས་ཚུལ་བཞྲིན་སྒྲུབ་པར་

ཤྩོག །དེ་ལྟར་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པས་རྒྱལ་བ་ཡྲིས། །དགྩོངས་པའྲི་གནད་རྣམས་

རྒྱུད་ལ་བསྐྲུན་པའྲི་ཚེ། །སྲིད་ལ་བརམ་པའྲི་ཚེ་འདྲིའྲི་སྣང་བ་དང༌། །རང་བདེ་འདྩོད་

པའྲི་བྩོ་རྣམས་མྲི་འབྱུང་ཤྩོག །བདག་གྲིས་བདྩོག་པའྲི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ། །མ་

ཆགས་བྩོ་ཡྲིས་སེར་སྣ་བཅྩོམ་བྱས་ཏེ། །ཐྩོག་མར་ཟང་ཟྲིང་སྦྲིན་པས་སེམས་ཅན་

རྣམས། །འཁྩོར་དུ་བསྡུས་ནས་ཆྩོས་ཀྲིས་ཚིམ་བྱེད་ཤྩོག །ཇྲི་ལྟར་ནྩོད་པའྲི་བསབ་

པ་ཕ་བ་ཡང༌། །ངེས་འབྱུང་བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་ཐྩོབ་ཀྲི་བར། །སྩོག་གྲི་ཕྲིར་ཡང་

གཏྩོང་བར་མྲི་བྱེད་པའྲི། །ཐར་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་རག་ཏུ་འཛིན་པར་ཤྩོག །བདག་ལ་

བརེག་འཚོག་མཚང་འབྲུའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས། །མཐྩོང་ངམ་ཐྩོས་སམ་ཡྲིད་ལ་དན་

པའྲི་ཚེ། །ཁྩོང་ཁྩོ་བལ་ཞྲིང་སར་ཡང་དེ་དག་གྲི །ཡྩོན་ཏན་བརྩོད་ཅྲིང་བཟྩོད་པ་སྩོམ་

པར་ཤྩོག །དཀར་པྩོའྲི་ཆྩོས་རྣམས་མ་ཐྩོབ་ཐྩོབ་པ་དང༌། །ཐྩོབ་རྣམས་གྩོང་ནས་གྩོང་

དུ་འཕེལ་བ་ལས། །ཉམས་པར་བྱེད་པའྲི་ལེ་ལྩོ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཀུན་ནས་སངས་ཏེ་
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བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པར་ཤྩོག །སྲིད་མཐའ་གནྩོན་པའྲི་ལྷག་མཐྩོང་སྩོབས་དང་

བལ། །ཞྲི་མཐའ་གནྩོན་པའྲི་སྙྲིང་རེའྲི་རླན་གྲིས་དབེན། །ཕལ་ཆེར་སྲིད་པར་འཕེན་

པར་བྱེད་པ་ཡྲི། །ཞྲི་གནས་སངས་ཏེ་ཟུང་འབེལ་སྩོམ་པར་ཤྩོག །གནས་ལུགས་ཟབ་

མྩོའྲི་དྩོན་ལ་སྐྲག་གྱུར་ནས། །བྩོས་བྱས་ཉྲི་ཚེའྲི་སྩོང་པ་མཆྩོག་འཛིན་པའྲི། །ལྩོག་

པའྲི་ལྟ་ངན་མཐའ་དག་རབ་སངས་ཏེ། །ཆྩོས་ཀུན་གདྩོད་ནས་སྩོང་པར་རྩོགས་པར་

ཤྩོག །རྣམ་དག་བསབ་པ་ཁེལ་མེད་སེམས་ཀྲིས་བལ། །དམ་པས་སད་པའྲི་ལས་ལ་

འཇྲིགས་མྲི་བྱེད། །ཁྲིམས་འཆལ་དགེ་སྦྩོང་ཤ་ཚུགས་ཅན་རྣམས་ཀང༌། །བདག་

གྲིས་སྐྱྩོན་མེད་ཁྲིམས་ལ་སྦྩོར་བར་ཤྩོག །ཡང་དག་ལམ་དྩོར་ལྩོག་པའྲི་ལམ་ངན་

ཞུགས། །མྲི་དགེའྲི་བཤེས་གཉེན་སྲིག་གྩོགས་དབང་དུ་སྩོང༌། །གང་ཡྲིན་དེ་ཡང་

བདག་གྲིས་བདེ་བག་ཏུ། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའྲི་ལམ་ལ་འགྩོད་པར་ཤྩོག །བདག་

གྲིས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་སེངེའྲི་སྒས། །ལྩོག་སྨྲའྲི་ཝ་ཚོགས་སྩོབས་པ་འཕྩོག་བྱས་

ནས། །གང་གྲིས་འདུལ་བའྲི་ཐབས་ཀྲིས་རེས་བཟུང་སེ། །མྲི་ནུབ་བསན་པའྲི་རྒྱལ་

མཚན་འཛིན་པར་ཤྩོག །བདག་ནྲི་གང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཐུབ་པ་ཡྲི། །གསུང་གྲི་བདུད་རྲི་

འཐུང་བ་དེ་ཡྲི་ཚེ། །རྲིགས་གཟུགས་འབྱྩོར་དང་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་དང༌། །ཚེ་

རྲིང་ནད་མེད་བདེ་དང་ལྡན་པར་ཤྩོག །བདག་གྲི་ལུས་དང་སྩོག་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་

ལ། །རྒྱུན་དུ་འཚེ་བའྲི་བསམ་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང༌། །བདག་ལ་མྲི་སྙན་བརྩོད་པ་དེ་དག་

ལའང༌། །བདག་ནྲི་ལྷག་པར་མ་བཞྲིན་བྱམས་གྱུར་ཅྲིག །བདག་གྲིས་དེ་དག་རྲིང་

པྩོར་མྲི་ཐྩོགས་པར། །བདག་པས་གཞན་གཅེས་སྩོམ་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ལྷག་

བསམ་དག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་བྱས་ནས། །བ་མེད་བྱང་ཆུབ་གྩོ་འཕང་སེར་བར་
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ཤྩོག །སྩོན་ལམ་འདྲི་དག་གང་གྲིས་མཐྩོང་ངམ་ཐྩོས། །ཡྲིད་ལ་དན་པར་བྱེད་པ་དེ་

དག་ཀང༌། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྲི་སྩོན་ལམ་རླབས་པྩོ་ཆེ། །མ་ལུས་སྒྲུབ་ལ་ཞུམས་པ་

མེད་པར་ཤྩོག །ལྷག་བསམ་དག་པའྲི་སྩོབས་ཀྲིས་ལེགས་བསྒྲུབས་པའྲི། །རྒྱ་ཆེན་

སྩོན་ལམ་བཏབ་པ་འདྲི་ཡྲི་མཐུས། །སྩོན་ལམ་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་

ནས། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྲི་རེ་བ་སྐྩོང་བར་ཤྩོག །

ཅེས་ཐྩོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་དགེ་བའྲི་སྩོན་ལམ་འདྲི་ནྲི་མང་དུ་ཐྩོས་པའྲི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བྩོ་བཟང་

གགས་པའྲི་དཔལ་གྲིས་གཞྩོ་སྩོད་དཔལ་གྲི་འབྲི་ཁུང་མཐྲིལ་དུ་སྦར་བའྩོ། །

༄༅། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའྲི་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཕུལ་བྱུང་མཛད་པས་འགྩོ་ལ་མྲི་ཟད་དཔལ་སེར་ཞྲིང༌། །ལན་ཅྲིག་

དན་པས་འཆྲི་བདག་འཇྲིགས་པ་རྲིང་དུ་དྩོར། །རག་ཏུ་བརེ་བས་འགྩོ་ལ་བུ་བཞྲིན་

དགྩོངས་གྱུར་པ། །ལྷ་མྲིའྲི་སྩོན་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཐུབ་པའྲི་

དབང་པྩོས་ལན་གངས་དུ་མ་རུ། །ལེགས་པར་ཡྩོངས་སུ་བསྔགས་པའྲི་ཞྲིང་གྲི་

མཆྩོག །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའྲི་སྩོན་ལམ་འགའ། །བརེ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་ནུས་

བཞྲིན་བརྩོད། །བང་དྩོར་གནས་རྣམས་མ་རྲིག་འཐུག་པྩོས་བསྒྲིབས། །ཁྩོང་ཁྩོའྲི་

མཚོན་གྲིས་མཐྩོ་རྲིས་སྩོག་འཕྩོག་ཅྲིང༌། །འདྩོད་སེད་ཞགས་པས་འཁྩོར་བའྲི་བཙོན་

རར་བཅྲིངས། །ལས་ཀྲི་ཆུ་བྩོས་སྲིད་པའྲི་རྒྱ་མཚོར་ཁེར། །ན་རྒའྲི་སྡུག་བསྔལ་རྦ་

རླབས་མང་པྩོས་གཡེངས། །མྲི་བཟད་འཆྲི་བདག་ཆུ་སྲིན་ཁར་ཆུད་པས། །མྲི་འདྩོད་

སྡུག་བསྔལ་ཁུར་གྲིས་ནྩོན་གྱུར་པ། །མགྩོན་མེད་བདག་གྲི་ཉམ་ཐག་ང་རྩོ་
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ཡྲིས། །ཡྲིད་ལ་སྩོན་པ་འགྲུབ་པའྲི་དཔང་པྩོ་རུ། །ཕྩོངས་པའྲི་གཉེན་གཅྲིག་འདེན་པ་

འྩོད་དཔག་མེད། །སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་རྒྱལ་སས་མཐུ་ཆེན་ཐྩོབ། །འཁྩོར་དང་

བཅས་ལ་གུས་པས་གསྩོལ་འདེབས་ན། །དཔག་མེད་བསྐལ་པར་བདག་ཅག་རྣམས་

ཀྲི་ཕྲིར། །ཐུགས་མཆྩོག་བསྐྱེད་པའྲི་དམ་བཅའ་མ་བསྙེལ་བར། །འདབ་བཟང་གཙོ་

བྩོ་ལྷ་ཡྲི་ལམ་ལ་བཞྲིན། །རྫུ་འཕྲུལ་སྩོབས་ཀྲིས་བརེ་བས་འདྲིར་གཤེགས་

ཤྲིང༌། །བདག་དང་གཞན་གྲི་དུས་གསུམ་དང་འབེལ་བའྲི་ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲི་རྒྱ་མཚོ་

རྣམས་ཕྩོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྩོམས་པའྲི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས། བདག་འཆྲི་བའྲི་དུས་ཉེ་

བར་གནས་པ་ན་འདེན་པ་འྩོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སས་ཀྲི་ཐུ་བྩོ་གཉྲིས་ལ་སྩོགས་པའྲི་

འཁྩོར་གྲིས་བསྐྩོར་བ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་ཞྲིང༌། དེའྲི་ཚེ་རྒྱལ་བ་འཁྩོར་དང་བཅས་

པ་ལ་དམྲིགས་པའྲི་རབ་ཏུ་དད་པ་དག་པྩོ་སྐྱེས་ཏེ། གནད་གཅྩོད་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་

མེད་པ་དང༌། དད་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་མྲི་བརེད་པའྲི་དན་པས། ཤྲི་འཕྩོས་མ་ཐག་

ཏུ་རྒྱལ་བའྲི་སས་པྩོ་བརྒྱད་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་ལྷགས་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་དུ་འགྩོ་བའྲི་ལམ་

ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་བསན་པ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་ཅན་གྲི་ཞྲིང་དུ་རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་པདྨ་

ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པའྲི་རྲིགས་ཅན་དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོ ་ཤ་སག་ཏུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་

ཅྲིག །སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་གཟུངས་དང༌། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་བྱང་

ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང༌། ཟད་མྲི་ཤེས་པའྲི་སྩོབས་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོན་ཏན་གྲི་ཚོགས་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐྩོབ་པ་དང༌། སྩོན་པ་བ་ན་མེད་པ་འྩོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སྩོགས་

པ་ཕྩོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་བྱས་ནས་ཐེག་

པ་ཆེན་པྩོའྲི་བཀའ་ལུང་ཡང་དག་པར་ནྩོད་པར་གྱུར་ཅྲིག །དེ་རྣམས་ཀྲི་དྩོན་ཇྲི་ལྟ་བ་
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བཞྲིན་དུ་ཁྩོང་དུ་ཆུད་ནས་སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ལའང་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་རབ་འབྱམས་

སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་ཐྩོགས་མེད་དུ་བགྩོད་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤྩོད་པ་རླབས་

པྩོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅྲིག །དག་པའྲི་ཞྲིང་དུ་སྐྱེས་

ནས་ཀང་བརེ་བ་ཤུགས་དག་པྩོས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ཐྩོགས་པ་མེད་པའྲི་རྫུ་

འཕྲུལ་གྲིས་གཙོ་བྩོར་མ་དག་པའྲི་ཞྲིང་དུ་ཕྲིན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རང་

རང་གྲི་སྐལ་བ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཆྩོས་བསན་པ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་བས་བསྔགས་

པའྲི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འགྩོད་ནུས་པར་གྱུར་ཅྲིག །སྤྩོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དེ་

དག་མྱུར་དུ་རྩོགས་པར་བྱས་པའྲི་སྩོ་ནས་མཐའ་ཡས་པའྲི་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་རྒྱལ་

བའྲི་གྩོ་འཕང་བདེ་བག་ཏུ་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །ནམ་ཞྲིག་ཚེ་ཡྲི་འདུ་བྱེད་གཏྩོང་བ་

ན། །འཁྩོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་བསྐྩོར་བའྲི་འྩོད་དཔག་མེད། །མྲིག་གྲི་ལམ་དུ་གསལ་

བར་མཐྩོང་གྱུར་ནས། །དད་དང་སྙྲིང་རེས་བདག་རྒྱུད་གང་བར་ཤྩོག །བར་དྩོའྲི་སྣང་

བ་ཤར་བར་གྱུར་མ་ཐག །རྒྱས་སས་བརྒྱད་ཀྲིས་མ་ནྩོར་ལམ་བསན་ཏེ། །བདེ་བ་

ཅན་དུ་སྐྱེས་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡྲིས། །མ་དག་ཞྲིང་གྲི་འགྩོ་བ་འདེན་གྱུར་ཅྲིག །དེ་ལྟ་བུའྲི་

གྩོ་འཕང་མཆྩོག་མ་ཐྩོབ་པའྲི་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུའང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ལུང་དང་

རྩོགས་པ་ལ་ཐྩོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྩོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྒྲུབ་པའྲི་རེན་ཤ་

སག་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །རེན་དེ་ཡང་མཐྩོ་རྲིས་ཀྲི་ཡྩོན་ཏན་བདུན་གྲི་རྒྱན་དང་མྲི་

འབལ་བར་གྱུར་ཅྲིག །དེ་ལྟ་བུའྲི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུའང་སྔྩོན་གྲི་གནས་ཇྲི་

ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་དན་པའྲི་ཚེ་རབས་དན་པ་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་

སྲིད་པ་མཐའ་དག་ལ་སྙྲིང་པྩོ་མེད་པར་མཐྩོང་ཞྲིང་ཐར་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་གྲིས་ཡྲིད་
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འཕྩོགས་པའྲི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསང་སེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་ལེགས་པར་

གསུངས་པའྲི་ཆྩོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅྲིག །རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་

ཚེ་ན་ཡང་ཉེས་ལྟུང་ཕ་མྩོས་ཀང་མ་གྩོས་པར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་མཐར་ཕྲིན་

པར་མཛད་པའྲི་སྩོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོ་བརེས་པ་དགེ་སྩོང་མྲི་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུར་

གྱུར་ཅྲིག །གཞན་ཡང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་རྣམ་པར་

བྱང་བའྲི་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་ཁྩོང་དུ་ཆུད་ནས་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་ཡན་ལག་ཆྩོས་

རྣམས་ཀྲི་ཚིག་དང་དྩོན་མ་ལུས་པ་མྲི་བརེད་པར་འཛིན་པའྲི་གཟུངས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །རང་ཉྲིད་ཀྲིས་གཟུང་བ་བཞྲིན་དུ་གཞན་ལ་སྩོན་པ་ལ་

ཐྩོགས་པ་མེད་པའྲི་སྩོབས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །གཞན་ཡང་སྐྱེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་དཔའ་བར་འགྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་སྩོ་རྣམས་དང༌། 

ཤའྲི་མྲིག་ལ་སྩོགས་པའྲི་སྤན་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་ཡུལ་ཤེས་པ་ལ་སྩོགས་

པའྲི་མངྩོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཐྩོབ་པ་དང་མྲི་འབལ་བར་གྱུར་ཅྲིག །གཞན་ཡང་སྐྱེ་

བ་ཐམས་ཅད་དུ་བང་དྩོར་གྲི་གནས་རྣམས་རང་སྩོབས་ཀྲིས་འབྱེད་ནུས་པའྲི་ཤེས་

རབ་རླབས་ཆེ་བ་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་

བའྲི་ཆ་ཤས་ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་རྣམས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་མ་འདེས་པར་འབྱེད་ནུས་པའྲི་

ཤེས་རབ་གསལ་བ་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །མ་རྩོགས་པ་དང་ལྩོག་པར་རྩོག་པ་དང་ཐེ་

ཚོམ་གྲི་བསམ་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མ་ལུས་པར་འགྩོག་ནུས་པའྲི་ཤེས་རབ་མྱུར་བ་

ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །གཞན་གྲིས་ཚད་གཟུང་མྲི་ནུས་པར་གསུང་རབ་ཀྲི་ཚིག་དྩོན་

ལ་གཏུགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའྲི་ཤེས་རབ་ཟབ་པ་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །མདྩོར་ན་
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འཆལ་བའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྐྱྩོན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲིས་གསུང་རབ་

ཀྲི་ཚིག་དྩོན་འབྱེད་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྩོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་སྤྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐར་སྩོན་པ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ལྟ་བུར་

གྱུར་ཅྲིག །དེ་ལྟར་ཤེར་རབ་ཆེ་བ་གསལ་བ་མྱུར་བ་ཟབ་པ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་ནས་

སྐལ་ལྡན་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་ལྩོག་སྨྲ་ཚར་གཅྩོད་པ་དང༌། མཁས་པ་མགུ་བ་སྐྱེད་

པའྲི་ཡན་ལག་རྒྱལ་བའྲི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་དམྲིགས་པའྲི་འཆད་པ་དང་རྩོད་

པ་དང་རྩོམ་པ་ལ་མཁས་པའྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཐྩོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །གཞན་ཡང་སྐྱེ་

བ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་གྲི་དྩོན་གཙོ་བྩོར་འཛིན་པའྲི་ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་སྤྩོད་པ་རླབས་པྩོ་ཆེ་ལ་སྒྲིད་ལུག་ཅྲིང་ཞུམ་པའྲི་བསམ་པ་ཐམས་

ཅད་བཀག་ནས་གཞན་གྲི་དྩོན་ལྷུར་ལེན་ཅྲིང་སྙྲིང་སྩོབས་མཆྩོག་གྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་སྩོན་

པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ཀྲི་སྩོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་

སྤྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཐར་སྩོན་པ་རེ་བཙུན་སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་ལྟ་

བུར་གྱུར་ཅྲིག །གཞན་ཡང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་དང་གཞན་གྲི་དྩོན་ལ་འཇུག་པ་

ན་བདུད་དང་མུ་སེགས་དང་ཕས་ཀྲི་རྒྩོལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇྩོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་

ཐབས་མཁས་པའྲི་ནུས་པའྲི་སྩོ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྤྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

མཐར་སྩོན་པ་རེ་བཙུན་གསང་བའྲི་བདག་པྩོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅྲིག །སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་

ལེ་ལྩོ་སངས་པའྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྲིས་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སྤྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་

བྱེད་པ་ལ་དང་པྩོ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ནས་སྐད་ཅྲིག་ཀང་གཡེལ་བ་མེད་པར་རླབས་པྩོ་

ཆེའྲི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྲི་སྩོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོ་བརེས་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པྩོ་
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ལྟ་བུར་གྱུར་ཅྲིག །སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྲི་བར་ཆད་ལུས་དང་

སེམས་ཀྲི་ནད་ཐམས་ཅད་འཇྩོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་མཚན་ནས་སྩོས་པ་ཙམ་གྲིས་

ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་གྲི་ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་ཞྲི་བར་བྱེད་ནུས་པ་བདེ་བར་

གཤེགས་པ་སན་པའྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅྲིག །གཞན་ཡང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཇྲི་

ལྟར་འདྩོད་པ་བཞྲིན་ཚེ་མཐར་ཕྲིན་པ་ལ་མཚན་ནས་སྩོས་པ་ཙམ་གྲིས་དུས་མ་ཡྲིན་

པའྲི་འཆྲི་བ་ཐམས་ཅད་འཇྩོམས་པར་བྱེད་ནུས་པ་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྟ་

བུར་གྱུར་ཅྲིག །ཚེའྲི་བར་ཆད་འབྱུང་དུ་ཉེ་བ་ན་སྐྱྩོབ་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་འཕྲིན་

ལས་བཞྲི་གང་གྲིས་འདུལ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་སྐུའྲི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་བསན་པ་

མཐྩོང་ཞྲིང༌། མཐྩོང་མ་ཐག་ཏུ་ཚེའྲི་བར་དུ་གཅྩོད་པ་མ་ལུས་པ་ཉེ་བར་ཞྲི་བར་གྱུར་

ཅྲིག །གང་གྲིས་འདུལ་བ་དང་འཚམས་པར་སྐུའྲི་སྣང་བ་བསན་པ་དེ་ཡང་མགྩོན་པྩོ་

ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྲིན་པར་ངྩོ་ཤེས་ནས་བཅྩོས་མ་མ་ཡྲིན་པའྲི་དད་པ་བརན་པྩོ་

སྐྱེས་ཤྲིང༌། དེའྲི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱལ་བ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྲིས་

དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དངྩོས་སུ་མཛད་པ་དང་མྲི་འབལ་བར་གྱུར་ཅྲིག །གཞན་

ཡང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་འཇྲིག་རེན་དང་འཇྲིག་རེན་ལས་འདས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ར་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པས་

མཉེས་བཞྲིན་དུ་རེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅྲིག །རེས་སུ་བཟུང་བའྲི་ཚེ་ན་ཡང་དགེ་

བའྲི་བཤེས་གཉེན་ལ་མྲི་ཕེད་པའྲི་དད་པ་བརན་པྩོ་ཐྩོབ་སེ་སྩོ་ཐམས་ཅད་ནས་མཉེས་

པ་ཁྩོ་ན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅྲིག །མྲི་མཉེས་པ་སྐད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་མྲི་སྒྲུབ་པར་གྱུར་

ཅྲིག །དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་གྲིས་གདམས་པ་དང༌། རེས་སུ་བསན་པ་ཐམས་ཅད་



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ

  281  

མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདྩོམས་པར་གྱུར་ཅྲིག །དེ་རྣམས་ཀྲི་དྩོན་ཐམས་ཅད་ཇྲི་ལྟ་བ་

བཞྲིན་དུ་ཁྩོང་དུ་ཆུད་ནས་སྒྲུབ་པས་མཐར་ཕྲིན་པར་བྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅྲིག །མྲི་

དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་དང་སྲིག་པའྲི་གྩོགས་པྩོའྲི་དབང་དུ་སྐད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་མྲི་

འགྩོ་བར་གྱུར་ཅྲིག །སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལས་འབས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་དད་པ་དང༌། 

ངེས་འབྱུང་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་དང༌། ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་མཐའ་དག་པ་

ཁྩོང་དུ་ཆུད་ནས་རྩོལ་བ་མེད་པའྲི་མྱྩོང་བ་རྒྱུན་མྲི་ཆད་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅྲིག །སྐྱེ་

བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྲིད་ཀྲི་སྩོ་ནས་དགེ་བའྲི་ར་བ་ཇྲི་སྙེད་ཅྲིག་བྱས་

པ་ཐམས་ཅད་གཞན་དྩོན་དང་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཁྩོ་ནའྲི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་

པ་འདྲི་ནྲི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས་གསུངས་སྩོ། །

༄༅། །ཇྲི་སྲིད་ཐུབ་མཆྩོག་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཇྲི་སྲིད་ཐུབ་མཆྩོག་གྩོ་འཕང་དམ་པ་དེ། །བདག་གྲིས་མངྩོན་དུ་མ་

བྱས་དེ་སྲིད་དུ། །རྣམ་དག་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའྲི་རེན་རེད་ཅྲིང༌། །རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞྲིང་

ཚེ་རབས་དན་པར་ཤྩོག །གཟུངས་སྩོབས་ཏྲིང་འཛིན་མངྩོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་

སྩོགས། །མཐའ་ཡས་ཡྩོན་ཏན་དུ་མའྲི་མཛོད་འཛིན་ཅྲིང༌། །མཁེན་བརེ་ནུས་པ་ཟླ་

དང་བལ་ཐྩོབ་ནས། །བྱང་ཆུབ་སྤྩོད་པ་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྲིན་ཤྩོག །དུས་མྲིན་འཆྲི་བའྲི་

མཚན་མ་མཐྩོང་བ་ན། །དེ་ཡྲི་མྩོད་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་མགྩོན་སྐུ། །གསལ་བར་མཐྩོང་

ནས་འཆྲི་བདག་དཔའ་བཅྩོམ་སེ། །འཆྲི་མེད་རྲིག་འཛིན་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །ཚེ་

རབས་ཀུན་ཏུ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡྲིས། །ཐེག་མཆྩོག་བཤེས་གཉེན་དངྩོས་སུ་མཛད་
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པའྲི་མཐུས། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའྲི་ལམ་བཟང་དེ་ཉྲིད་ལས། །སྐད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་

ལྡྩོག་པར་མ་གྱུར་ཅྲིག །སེམས་ཅན་ཡལ་བར་དྩོར་ནས་རང་དྩོན་ལ། །རེ་བའྲི་བྩོ་ནྲི་

ནམ་ཡང་མྲི་སྐྱེ་ཞྲིང༌། །གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ལ་མ་རྨྩོངས་པའྲི། །ཐབས་ལ་

མཁས་པས་གཞན་དྩོན་ལྷུར་ལེན་ཤྩོག །བདག་གྲི་མྲིང་ཙམ་བརྩོད་དང་དན་པས་

ཀང༌། །སྲིག་པའྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུས་མནར་བ་ཀུན། །ཕུན་ཚོགས་བདེ་བའྲི་དཔལ་

རབ་འབྱྩོར་གྱུར་ནས། །ཐེག་མཆྩོག་བགྩོད་པའྲི་ཐེམ་སྐས་འཛེག་གྱུར་ཅྲིག །རྒྱལ་

བའྲི་སས་ཀྲི་རྣམ་ཐར་ཕྩོགས་ཙམ་ཞྲིག །མཚོན་པར་བྱས་པས་རྒྱལ་སས་སྤྩོད་པའྲི་

གེགས། །མ་ལུས་ཞྲི་ཞྲིང་མཐུན་པའྲི་ཚོགས་ཆས་ཀུན། །ཡྲིད་ལ་བསམས་པ་ཙམ་

གྲིས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཤཱཀའྲི་དབང་པྩོ་འདེན་པ་འྩོད་དཔག་མེད། །མྲི་ཕམ་འཇམ་

དབྱངས་གསང་བདག་སྤན་རས་གཟྲིགས། །བདེ་གཤེགས་འཁྩོར་བཅས་རེན་འབེལ་

མྲི་བསླུ་བའྲི། །བདེན་པས་སྩོན་ལམ་འདྲི་དག་མྱུར་འགྲུབ་ཤྩོག །སརྦ་མང་ལཾ། །

༄༅། །ཡྩོན་ཏན་གཞྲིར་གྱུར་མ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །ཡྩོན་ཏན་ཀུན་གྲི་གཞྲིར་གྱུར་དྲིན་ཅན་རེ། །ཚུལ་བཞྲིན་བསེན་པ་

ལམ་གྲི་ར་བ་རུ། །ལེགས་པར་མཐྩོང་ནས་འབད་པ་དུ་མ་ཡྲིས། །གུས་པ་ཆེན་པྩོས་

བསེན་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ལན་ཅྲིག་རེད་པའྲི་དལ་བའྲི་རེན་བཟང་འདྲི། །ཤྲིན་

ཏུ་རེད་དཀའ་དྩོན་ཆེན་ཤེས་གྱུར་ནས། །ཉྲིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སྙྲིང་པྩོ་ལེན་པའྲི་

བྩོ། །རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྐྱེ་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ལུས་སྩོག་གཡྩོ་བ་ཆུ་ཡྲི་ཆུ་

ལྦུར་བཞྲིན། །མྱུར་དུ་འཇྲིག་པས་འཆྲི་བ་དན་པ་དང༌། །ཤྲི་བའྲི་རེས་སུ་ལུས་དང་
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གྲིབ་མ་བཞྲིན། །དཀར་ནག་ལས་འབས་ཕྲི་བཞྲིན་འབང་བ་ལ། །ངེས་པ་བརན་པྩོ་

རེད་ནས་ཉེས་པའྲི་ཚོགས། །ཕ་ཞྲིང་ཕ་བ་རྣམས་ཀང་སྩོང་བ་དང༌། །དགེ་ཚོགས་

མཐའ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། །རག་ཏུ་བག་དང་ལྡན་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སྤད་

པས་མྲི་ངྩོམས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྲི་སྩོ། །ཡྲིད་བརན་མྲི་རུང་སྲིད་པའྲི་ཕུན་ཚོགས་

ཀྲི། །ཉེས་དམྲིགས་རྲིག་ནས་ཐར་པའྲི་བདེ་བ་ལ། །དྩོན་གཉེར་ཆེན་པྩོ་སྐྱེ་བར་བྱྲིན་

གྲིས་རླྩོབས། །རྣམ་དག་བསམ་པ་དེ་ཡྲིས་དངས་པ་ཡྲི། །དན་དང་ཤེས་བཞྲིན་བག་

ཡྩོད་ཆེན་པྩོ་ཡྲིས། །བསན་པའྲི་ར་བ་སྩོ་སྩོར་ཐར་པ་ལ། །སྒྲུབ་པ་སྙྲིང་པྩོར་བྱེད་པར་

བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །རང་ཉྲིད་སྲིད་མཚོར་ལྷུང་བ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །མར་གྱུར་འགྩོ་བ་

ཀུན་ཀང་དེ་འད་བར། །མཐྩོང་ནས་འགྩོ་བ་སྒྩོལ་བའྲི་ཁུར་འཁེར་བའྲི། །བྱང་ཆུབ་

སེམས་མཆྩོག་འབྱྩོངས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །སེམས་ཙམ་བསྐྱེད་ཀང་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྣམ་གསུམ་ལ། །གྩོམས་པ་མེད་ན་བྱང་ཆུབ་མྲི་འགྲུབ་པར། །ལེགས་པར་

མཐྩོང་ནས་རྒྱལ་སས་སྩོམ་པ་ལ། །བརྩོན་པ་དག་པྩོས་སྩོབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །ལྩོག་པའྲི་ཡུལ་ལ་གཡེང་བ་ཞྲི་བྱེད་ཅྲིང༌། །ཡང་དག་དྩོན་ལ་ཚུལ་བཞྲིན་

དཔྩོད་པ་ཡྲི། །ཞྲི་གནས་ལྷག་མཐྩོང་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྲི་ལམ། །མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་

བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཐུན་མྩོང་ལམ་སྦངས་སྣྩོད་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐེག་པ་ཀུན་གྲི་

མཆྩོག་གྱུར་རྩོ་རེའྲི་ཐེག །སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བྩོའྲི་འཇུག་ངྩོགས་དམ་པ་དེར། །བདེ་བག་

ཉྲིད་དུ་འཇུག་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དེ་ཚེ་དངྩོས་གྲུབ་རྣམ་གཉྲིས་འགྲུབ་པའྲི་

གཞྲི། །རྣམ་དག་དམ་ཚིག་སྩོམ་པར་གསུངས་པ་ལ། །བཅྩོས་མ་མྲིན་པའྲི་ངེས་པ་

རེད་གྱུར་ནས། །སྩོག་དང་བསྩོས་ཏེ་བསྲུང་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དེ་ནས་རྒྱུད་
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སེའྲི་སྙྲིང་པྩོ་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི། །གནད་རྣམས་ཇྲི་བཞྲིན་རྩོགས་ནས་བརྩོན་པ་

ཡྲིས། །ཐུན་བཞྲིའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་མཆྩོག་ལས་མྲི་གཡེལ་བར། །དམ་པའྲི་གསུང་བཞྲིན་

སྒྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །དེ་ལྟར་ལམ་བཟང་སྩོན་པའྲི་བཤེས་གཉེན་དང༌། །ཚུལ་

བཞྲིན་སྒྲུབ་པའྲི་གྩོགས་རྣམས་ཞབས་བརན་ཅྲིང༌། །ཕྲི་དང་ནང་གྲི་བར་དུ་གཅྩོད་

པའྲི་ཚོགས། །ཉེ་བར་ཞྲི་བར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྩོལ། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་

མ་དང༌། །འབལ་མེད་ཆྩོས་ཀྲི་དཔལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅྲིང༌། །ས་དང་ལམ་གྲི་ཡྩོན་ཏན་

རབ་རྩོགས་ནས། །རྩོ་རེ་འཆང་གྲི་གྩོ་འཕང་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་བྩོ་

བཟང་གགས་པས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །སན་བའྲི་མདྩོ་ཆྩོག་སྙྲིང་པྩོ་བསྡུས་པ་ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུ་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མྩོ་གུ་རུ་མུ་ནྲི་ཨྲིནྡྲ་ཡ། །གང་གྲི་མཚན་ཙམ་ཐྩོས་པའྲི་ཆུ་རྒྱུན་

གྲིས། །མནར་མེད་མེ་ཡང་རབ་བསྲིལ་པད་མཚོ་ལྟར། །བསྒྱུར་མཛད་སྙྲིགས་མའྲི་

མགྩོན་པྩོ་བདེ་གཤེགས་བདུན། །ཤཱཀའྲི་ཏྩོག་དང་བཅས་པའྲི་ཞབས་བཏུད་

ནས། །མཆྩོག་དམན་བྱ་བས་གཡེངས་ཤྲིང་རྣམ་དཔྩོད་ཀྲིས། །སྙྲིགས་མའྲི་རྒྱལ་བ་

བདུན་གྲི་རྣམ་ཐར་ལ། །མྩོས་པའྲི་བྩོ་ལྡན་དག་ལའང་ཕན་པའྲི་ཕྲིར། །མདྩོ་མཆྩོག་

བདུད་རྲིའྲི་ཡང་ཞུན་སྙྲིང་པྩོ་བྲི། །འདྲི་སྙྲིགས་མའྲི་དུས་སུ་མཐུ་དང་བྱྲིན་རླབས་ཆེར་མྱུར་བར་འཕགས་

པའྲི་བཀའ་མྲི་འགྱུར་བར་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ། །སྙྲིགས་་མའྲི་མགྩོན་པྩོ་བདེ་གཤེགས་བདུན་གྲི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་

བའྲི་སྙྲིང་པྩོའྲི་ཡང་སྙྲིང་པྩོ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདྩོད་པས། མདྩོ་ཆྩོག་ནས་འབྱུང་བའྲི་སྦྩོར་བ་རྣམས་སྔྩོན་དུ་བཏང་། 
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སྐྱབས་འགྩོ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུད་དང་འདེས་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་འདྲི་ལྟར། 

ཕྩོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཡྩོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པ་ཆྩོས་

ཀྲི་ཕུང་པྩོ་སྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྲིའྲི་འབྱུང་གནས་འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་མངའ་བདག་དྲིན་ཅན་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའྲི་དཔལ་ལྡན་བ་

མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །དམ་པའྲི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་

སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །འཕགས་པའྲི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་སན་གྲི་བ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་མཆེད་བརྒྱད་ཀྲི་ལྷ་ཚོགས་འཁྩོར་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །དཔལ་མགྩོན་དམ་པ་ཆྩོས་སྐྱྩོང་བའྲི་སྲུང་མ་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ལན་གསུམ། སངས་རྒྱས་

ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀྲི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནྲི་སྐྱབས་སུ་

མཆྲི། །བདག་གྲིས་སྦྲིན་སྩོགས་བགྲིས་པའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་

ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ལན་གསུམ། བདག་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆྩོས་ཀྲི་

དབྱྲིངས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཡྲིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་མ་རྩོགས་པའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་

བ་དང་བདེ་བའྲི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བྱ། སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་དང་བལ་

བར་བྱ། སྡུག་བསྔལ་མེད་པའྲི་བདེ་བ་དང་མྲི་འབལ་བར་བྱ། བདེ་སྡུག་གྲི་རྒྱུ་ཆགས་

སང་ཉེ་རྲིང་གཉྲིས་དང་བལ་བའྲི་བཏང་སྙྩོམས་ལ་གནས་པར་བྱའྩོ། །ལན་གསུམ། མ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྩོན་དུ་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་

བྱ། །དེའྲི་ཕྲིར་དུ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་སན་གྲི་བ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་མཆེད་བརྒྱད་
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ཀྲི་ལྷ་ཚོགས་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་མཆྩོད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ལ་

སྩོགས་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བགྲིའྩོ། །

མཆྩོག་བདེན་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་བྱྲིན་རླབས་དང་། །ཚོགས་གཉྲིས་མངའ་

ཐང་ཆྩོས་དབྱྲིངས་དག་པའྲི་མཐུས། །ཞྲིང་འདྲི་བདེ་བ་ཅན་ལྟར་སྣྩོད་བཅུད་ཀྲི། །སྲིད་

ཞྲིའྲི་ཕུན་ཚོགས་འདྩོད་དགུས་འབྱྩོར་གྱུར་ཅྲིག །རྲིན་ཆེན་ས་གཞྲི་ལྗྩོན་ཤྲིང་ཆུ་

མཚོས་བརྒྱན། །གསེར་དངུལ་མུ་ཏྲིག་བྱེ་མ་གམ་བུར་བརལ། །མེ་ཏྩོག་བཅལ་

བཀྲམ་ཙན་དན་དྲི་བསུང་ལྡང། །ལྷ་མྲིའྲི་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀུན་བཟང་མཆྩོད་པས་

ཁབ། །དེར་ནྲི་ཡྲིད་འྩོང་ནྩོར་བུའྲི་ཕྩོ་བང་དབུས། །པདྨ་སེང་ཁྲིར་རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་རྣམས། །བཞུགས་ནས་གཟུངས་རྲིག་མྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་བསྐྲུན་པའྲི། །མཆྩོད་

སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་གང་ཞྲིང་སྤྩོད་གྱུར་ཅྲིག །སྙྲིགས་མའྲི་མགྩོན་པྩོ་བརེ་ལྡན་བདེ་

གཤེགས་བདུན། །ཐུབ་དབང་དམ་ཆྩོས་བྱང་སེམས་བཀའ་སྩོད་བཅས། །བདག་

སྩོགས་སྐྱྩོབ་ཕྲིར་མགྩོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་དུ། །སྤན་འདེན་འདྲིར་གཤེགས་

གདན་འཛོམས་བྱྲིན་རླབས་མཛོད། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ར་བའྲི་བ་མ་

དང་། །ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པྩོ་འཇམ་དབྱངས་ཞྲི་འཚོ་སྩོགས། །ཟབ་མྩོའྲི་མདྩོ་འདྲི་ཕག་

མཚན་བཞེས་པ་ཡྲི། །དངྩོས་བརྒྱུད་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཉམ་ཐག་འགྩོ་

རྣམས་སྒྩོལ་བའྲི་ཐུགས་རེ་ཅན། །བདེ་གཤེགས་བདུན་དང་ཐུབ་དབང་དམ་པའྲི་

ཆྩོས། །འཇམ་དཔལ་སྐྱབས་གྩོལ་གསང་བདག་ཚངས་དབང་དང་། །རྒྱལ་ཆེན་

གནྩོད་སྦྲིན་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དངྩོས་བཤམས་གཟུངས་རྲིག་མྩོས་སྩོབས་

ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྲིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་
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ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྲིས་མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་

པྩོར་བསྔྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་གདན་འཛོམ་ཆེན་པྩོ་དགྩོངས་སུ་གསྩོལ། །བདེ་གཤེགས་

བདུན་གྲི་སྔྩོན་གྲི་སྩོན་ལམ་དག །ཤཱཀའྲི་བསན་པ་ལྔ་བརྒྱའྲི་ཐ་མ་ལ། །འགྲུབ་པར་

འགྱུར་བ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་བཞྲིན། །བདག་ལ་བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་བསན་དུ་

གསྩོལ། །

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་མཚན་ལེགས་པར་ཡྩོངས་གགས་དཔལ་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཆྩོད་དྩོ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ཞེས་ལན་བདུན་བརྩོད། 

གསེར་གྲི་མདྩོ་ཅན་སྐྱབས་སྦྲིན་ཕག་རྒྱ་ཅན། །སྩོན་ལམ་བརྒྱད་གྲུབ་

ཚོགས་གཉྲིས་དཔལ་གྲིས་བརྲིད། །གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་ཞྲིང་གྲི་དཔལ་གྱུར་

པའྲི། །མཚན་ལེགས་ཡྩོངས་གགས་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཚན་གྲི་མེ་ཏྩོག་

རྒྱས་ཤྲིང་དག་པ་ལ། །དཔེ་བྱད་བཟང་པྩོའྲི་འབྲུ་ཆགས་མཛེས་པའྲི་སྐུ། །གང་གྲི་

མཐྩོང་ཐྩོས་དན་པའྲི་དཔལ་གྱུར་པ། །མཚན་ལེགས་ཡྩོངས་གགས་དཔལ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །དངྩོས་བཤམས་གཟུངས་རྲིག་མྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་

ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྲིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་

གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྲིས་མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་བསྔྩོ། །རྒྱལ་བའྲི་

མཚན་ཐྩོས་དན་བརྩོད་ཕག་མཆྩོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སྩོགས་སེམས་ཅན་གང་

དང་གང། །ནད་རྲིམས་གཤེད་བྱེད་སྲིག་ཅན་གདྩོན་ལས་ཐར། །དབང་པྩོ་ཀུན་ཚང་

སྡུག་བསྔལ་སྲིག་རྒྱུན་ཆད། །ངན་འགྩོར་མྲི་ལྟུང་ལྷ་མྲིའྲི་བདེ་བ་མྱྩོང་། །བཀྲེས་སྐྩོམ་
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དབུལ་འཕྩོངས་ཞྲི་ཞྲིང་འབྱྩོར་གྱུར་ཅྲིག །བཅྲིང་དང་བརེག་སྩོགས་ལུས་ཀྲི་གདུང་

བ་མེད། །སག་སེང་སྦྲུལ་གྲིས་འཚེ་བལ་འཐབ་རྩོད་ཞྲི། །བྱམས་པའྲི་སེམས་ལྡན་ཆུ་

ཡྲིས་སྐྲག་རྣམས་ཀང་། །དབུགས་ཕྲིན་འཇྲིགས་མེད་བདེ་བར་བརྒལ་གྱུར་

ཅྲིག །འདྲི་ནས་ཤྲི་འཕྩོས་རྒྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཞྲིང་དེར་པདྨྩོ་ལས་སྐྱེས་ཡྩོན་

ཏན་རྩོགས། །མཚན་ལེགས་ཡྩོངས་གགས་ལ་སྩོགས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྲི། །བཀའ་ལུང་

ནྩོད་ཅྲིང་མཉེས་པར་བྱེད་གྱུར་ཅྲིག །

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིན་པྩོ་ཆེ་དང་ཟླ་བ་དང་པདྨས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་མཁས་པ་

གཟྲི་བརྲིད་སྒ་དབྱངས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཆྩོད་དྩོ་སྐྱབས་སུ་

མཆྲིའྩོ། །ལན་བདུན་བརྩོད། 

སྐུ་མདྩོག་སེར་པྩོ་མཆྩོག་སྦྲིན་ཕག་རྒྱ་ཅན། །སྩོན་ལམ་བརྒྱད་གྲུབ་ཚོགས་

གཉྲིས་དཔལ་གྲིས་བརྲིད། །རྲིན་ཆེན་ལྡན་པའྲི་ཞྲིང་གྲི་དཔལ་གྱུར་པའྲི། །རྲིན་ཆེན་

ཟླ་བའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྲིན་ཆེན་ཟླ་དང་པདྨས་རབ་བརྒྱན་ཅྲིང་། །ཤེས་

བྱ་ཀུན་ལ་མཁས་ཤྲིང་མཁེན་པ་རྒྱས། །རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའྲི་ཐུགས་མངའ་

བ། །སྒ་དབྱངས་རྒྱལ་པྩོའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དངྩོས་བཤམས་གཟུངས་

རྲིག་མྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྲིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་

བཤགས། །དགེ་ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྲིས་མཚོན་དགེ་བ་

བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་བསྔྩོ། །རྒྱལ་བའྲི་མཚན་ཐྩོས་དན་བརྩོད་ཕག་མཆྩོད་

མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སྩོགས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །གཡེངས་རྣམས་ཆྩོས་
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འཕེལ་ལྷ་མྲིའྲི་འཚོག་ཆས་འབྱྩོར། །བཙའ་བའྲི་གདུང་བལ་རག་ཏུ་སྐྱེས་པར་

གྱུར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མྲི་འབལ་དགེ་ཆྩོས་རྒྱས། །སྒྲིབ་བྱང་ལྷ་མྲིའྲི་བདེ་བ་

ཐྩོབ་གྱུར་ཅྲིག །བཤེས་བལ་མུན་པར་གདྩོན་གཙེས་འཆྲི་དང་དག། །དགྩོན་པའྲི་

གནྩོད་མེད་མཆྩོད་དང་རྲིམ་གྩོར་བརྩོན། །དམན་རྣམས་ཏྲིང་འཛིན་དན་སྩོབས་

གཟུངས་ལྡན་ཅྲིང་། །ཤེས་རབ་མཆྩོག་ཐྩོབ་མེས་ཉེན་བསྲིལ་གྱུར་ཅྲིག །འདྲི་ནས་

ཤྲི་འཕྩོས་གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཞྲིང་དེར་པདྨྩོ་ལས་སྐྱེས་ཡྩོན་ཏན་རྩོགས། །སྒ་

དབྱངས་རྒྱལ་པྩོ་ལ་སྩོགས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྲི། །བཀའ་ལུང་ནྩོད་ཅྲིང་མཉེས་པར་བྱེད་

གྱུར་ཅྲིག །

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་གསེར་བཟང་དྲི་མེད་རྲིན་ཆེན་སྣང་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཆྩོད་དྩོ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ལན་བདུན་བརྩོད། 

འཛམ་བུའྲི་གསེར་འད་ཆྩོས་སྩོན་ཕག་རྒྱ་ཅན། །སྩོན་ལམ་བཞྲི་གྲུབ་ཚོགས་

གཉྲིས་དཔལ་གྲིས་བརྲིད། །སྩོས་ཀྲིས་ཡྩོངས་གང་ཞྲིང་གྲི་དཔལ་གྱུར་པའྲི། །གསེར་

བཟང་དྲི་མེད་སྣང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འཛམ་བུ་ཆུ་བྩོའྲི་གསེར་ལྟར་ལྷང་ངེ་བ། །ཉྲི་

མ་སྩོང་ལས་ལྷག་པའྲི་གཟྲི་བརྲིད་འབར། །དྲི་མེད་གསེར་གྲི་མཆྩོད་སྩོང་ལྟ་བུའྲི་

སྐུ། །གསེར་བཟང་དྲི་མེད་སྣང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དངྩོས་བཤམས་གཟུངས་རྲིག་

མྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྲིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་

བཤགས། །དགེ་ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྲིས་མཚོན་དགེ་བ་

བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་བསྔྩོ། །རྒྱལ་བའྲི་མཚན་ཐྩོས་དན་བརྩོད་ཕག་མཆྩོད་
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འཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སྩོགས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །ཚེ་ཐུང་རྲིང་འཚོ་དབུལ་

རྣམས་དབང་ཕྱུག་ཚང་། །འཐབ་རྩོད་འགེད་པའང་བྱམས་པའྲི་སེམས་ལྡན་

ཞྲིང་། །བསབ་བལ་ངན་སྩོང་མྲི་ལྟུང་སྩོམ་པས་བསམས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་

འབལ་བ་མེད་གྱུར་ཅྲིག །འདྲི་ནས་ཤྲི་འཕྩོས་གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཞྲིང་དེར་

པདྨྩོ་ལས་སྐྱེས་ཡྩོན་ཏན་རྩོགས། །གསེར་བཟང་དྲི་མེད་ལ་སྩོགས་རྒྱལ་རྣམས་

ཀྲི། །བཀའ་ལུང་ནྩོད་ཅྲིང་མཉེས་པར་བྱེད་གྱུར་ཅྲིག །

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་མྱང་ངན་མེད་མཆྩོད་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཆྩོད་དྩོ་

སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ལན་བདུན་བརྩོད། 

སྐུ་མདྩོག་དམར་སྐྱ་མཉམ་བཞག་ཕག་རྒྱ་ཅན། །སྩོན་ལམ་བཞྲི་གྲུབ་ཚོགས་

གཉྲིས་དཔལ་གྲིས་བརྲིད། །མྱང་ངན་མེད་པའྲི་ཞྲིང་གྲི་དཔལ་གྱུར་པའྲི། །མྱ་ངན་

མེད་མཆྩོག་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མྱ་ངན་འདས་ཞྲི་བདེ་བའྲི་མཆྩོག་བརེས་

པ། །འགྩོ་བའྲི་དུག་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་ཞྲི་མཛད་ཅྲིང་། །འགྩོ་དྲུག་མགྩོན་དང་དཔལ་

དུ་གྱུར་པ་ཡྲིས། །མྱ་ངན་མེད་མཆྩོག་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དངྩོས་བཤམས་

གཟུངས་རྲིག་མྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྲིག་ལྟུང་

ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྲིས་

མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་བསྔྩོ། །རྒྱལ་བའྲི་མཚན་ཐྩོས་དན་བརྩོད་ཕག་

མཆྩོད་འཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སྩོགས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །མྱ་ངན་སྩོགས་

ཞྲི ་མྲི ་འབལ་ཚེ ་རྲིང་བདེ། །དམྱལ་བར་རྒྱལ་བའྲི ་འྩོད་ཀྲིས་བདེ ་དགའ་
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རྒྱས། །མདངས་ལྡན་མཛེས་འབྱྩོར་འབྱུང་པྩོས་མྲི་འཚེ་ཞྲིང་། །ཕན་ཚུན་བྱམས་ལྡན་

ནད་རྣམས་མེད་གྱུར་ཅྲིག །འདྲི་ནས་ཤྲི་འཕྩོས་གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཞྲིང་དེར་

པདྨྩོ་ལས་སྐྱེས་ཡྩོན་ཏན་རྩོགས། །མྱ་ངན་མེད་མཆྩོག་ལ་སྩོགས་རྒྱལ་རྣམས་

ཀྲི། །བཀའ་ལུང་ནྩོད་ཅྲིང་མཉེས་པར་བྱེད་གྱུར་ཅྲིག །

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་བསྒགས་རྒྱ་མཚོའྲི ་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །མཆྩོད་དྩོ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ལན་བདུན་བརྩོད། 

སྐུ་མདྩོག་དཀར་དམར་ཆྩོས་སྩོན་ཕག་རྒྱ་ཅན། །སྩོན་ལམ་བཞྲི་གྲུབ་ཚོགས་

གཉྲིས་དཔལ་གྲིས་བརྲིད། །ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་ཞྲིང་གྲི་དཔལ་གྱུར་པའྲི། །ཆྩོས་

བསྒགས་རྒྱ་མཚོའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཆྩོས་སྒ་ཆེན་པྩོས་ཕ་རྩོལ་རྒྩོལ་བ་

འཇྩོམས། །རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་ཟབ་པའྲི་གསུང་མངའ་ཞྲིང་། །འགྩོ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མ་

ལུས་ཞྲི་མཛད་པ། །ཆྩོས་བསྒགས་རྒྱ་མཚོའྲི་དབྱངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དངྩོས་

བཤམས་གཟུངས་རྲིག་མྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་ཚོགས་ཀུན་

འབུལསྲིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །འདྲིས་མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་བསྔྩོ། །རྒྱལ་བའྲི་མཚན་ཐྩོས་

དན་བརྩོད་ཕག་མཆྩོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སྩོགས་སེམ་ཅན་གང་དང་

གང་། །རག་ཏུ་ཡང་དག་ལྟ་དང་དད་ལྡན་ཞྲིང་། །ཆྩོས་ཀྲི་སྒ་ཐྩོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

ཀྲིས་ཕྱུག །ལྩོངས་སྤྩོད་སད་དུ་སྲིག་སངས་འབྱྩོར་པ་འཕེལ། །བྱམས་གནས་ཚེ་རྲིང་

ཆྩོག་ཤེས་ཉྲིད་གྱུར་ཅྲིག །འདྲི་ནས་ཤྲི་འཕྩོས་གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཞྲིང་དེར་
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པདྨྩོ་ལས་སྐྱེས་ཡྩོན་ཏན་རྩོགས། །ཆྩོས་བསྒགས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སྩོགས་རྒྱལ་རྣམས་

ཀྲི། །བཀའ་ལུང་ནྩོད་ཅྲིང་མཉེསཔར་བྱེད་གྱུར་ཅྲིག །

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་འྲི་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་རྒྱ་མཚོ་མཆྩོག་གྲི་བྩོས་རྣམ་པར་རྩོལ་པ་མངྩོན་པར་

མཁེན་པའྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཆྩོད་དྩོ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ལན་བདུན་བརྩོད། 

བྱུ་རུའྲི་མདྩོག་ཅན་མཆྩོག་སྦྲིན་ཕག་རྒྱ་ཅན། །སྩོན་ལམ་བཞྲི་གྲུབ་ཚོགས་

གཉྲིས་དཔལ་གྲིས་བརྲིད། །རྲིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཞྲིང་གྲི་དཔལ་གྱུར་པའྲི། །མངྩོན་

མཁེན་རྒྱལ་པྩོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཆྩོས་ཀྲི་བྩོ་གྩོས་གཏྲིང་དཔག་དཀའ་བའྲི་

ཐུགས། །རྣམ་དག་ཆྩོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ལ་རྩོལ་མཛད་ཅྲིང་། །ཤེས་བྱ་མ་ལུས་མངྩོན་

སུམ་གཟྲིགས་པ་པྩོ། །མངྩོན་མཁེན་རྒྱལ་པྩོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དངྩོས་བཤམས་

གཟུངས་རྲིག་མྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྲིག་ལྟུང་

ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྲིས་

མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་བསྔྩོ། །རྒྱལ་བའྲི་མཚན་ཐྩོས་དན་བརྩོད་ཕག་

མཆྩོད་མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སྩོགས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །གཡེངས་རྣམས་

གནྩོད་སེམས་མེད་ཅྲིང་འཚོག་ཆས་འབྱྩོར། །ངན་སྩོང་ལམ་ངན་ཞུགས་རྣམས་དགེ་

བཅུ་ཐྩོབ། །གཞན་དབང་གྱུར་རྣམས་རང་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཤྲིང་། །ཀུན་ཀང་ཚེ་

རྲིང་མཚན་ཐྩོས་དགེ་གྱུར་ཅྲིག །འདྲི་ནས་ཤྲི་འཕྩོས་གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཞྲིང་

དེར་པདྨྩོ་ལས་སྐྱེས་ཡྩོན་ཏན་རྩོགས། །མངྩོན་མཁེན་རྒྱལ་པྩོ་ལ་སྩོགས་རྒྱལ་

རྣམས་ཀྲི། །བཀའ་ལུང་ནྩོད་ཅྲིང་མཉེས་པར་བྱེད་གྱུར་ཅྲིག །
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བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སན་གྲི་བ་བཻཌཱུརྱའྲི་འྩོད་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །མཆྩོད་དྩོ་སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ལན་བདུན་བརྩོད། 

སྐུ་མདྩོག་སྔྩོན་པྩོ་མཆྩོག་སྦྲིན་ཕག་རྒྱ་ཅན། །བཅུ་གཉྲིས་སྩོན་གྲུབ་ཚོགས་

གཉྲིས་དཔལ་གྲི་བརྲིད། །བཌཱཻུརྱ་སྣང་ཞྲིང་གྲི་དཔལ་གྱུར་པའྲི། །སན་པའྲི་རྒྱལ་པྩོ་དེ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཐུགས་རེས་ཀུན་ལ་སྙྩོམས་པའྲི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། །མཚན་

ཙམ་ཐྩོས་པས་ངན་འགྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། །དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་

སན་གྲི་བ། །བཌཱཻུརྱ་ཡྲི་འྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དངྩོས་བཤམས་གཟུངས་རྲིག་མྩོས་

སྩོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྲིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་

བཤགས། །དགེ་ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྲིས་མཚོན་དགེ་བ་

བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་བསྔྩོ། །རྒྱལ་བའྲི་མཚན་ཐྩོས་དན་བརྩོད་ཕག་མཆྩོད་

མཐུས། །བདག་ཅག་ལ་སྩོགས་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་། །མཚན་དཔེས་མཛེས་

ཤྲིང་འགྩོ་ཀུན་བདག་འདར་གྱུར། །འྩོད་ཀྲི་མུན་སེལ་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་

ཀྲི། །ལྩོངས་སྤྩོད་མེ་ཟད་ལམ་ལྩོག་དམན་མྩོས་རྣམས། །ཐེག་ཆེན་ལམ་ཞུགས་སྩོམ་

པས་མཛེས་གྱུར་ཅྲིག །ཚུལ་འཆལ་གདུང་བལ་དབང་པྩོ་ཀུན་ཚང་ཞྲིང་། །ནད་མེད་

ཡྩོ་བྱད་འཕེལ་ཞྲིང་བུད་མེད་ཀྲི། །དངྩོས་པྩོས་སྐྱྩོ་རྣམས་རག་ཏུ་སྐྱེས་དབང་

ལྡན། །བདུད་ཞགས་ལྟ་བ་ངན་ལས་གྩོལ་གྱུར་ཅྲིག །རྒྱལ་པྩོས་མནར་རྣམས་བདེ་

ཞྲིང་བཀྲེས་པའྲི་རྒྱུས། །སྲིག་པས་འཚོ་རྣམས་ཆྩོས་འབྱྩོར་ཟས་ཀྲིས་ཚིམ། །ཚ་གང་

ངལ་ཞྲི་བསམ་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཤྲིང་། །འཕགས་པ་དགེས་པའྲི་ཚུལ་ལྡན་གྩོལ་གྱུར་
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ཅྲིག །འདྲི་ནས་ཤྲི་འཕྩོས་གྱུར་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཞྲིང་དེར་པདྨྩོ་ལས་སྐྱེས་ཡྩོན་

ཏན་རྩོགས། །སན་པའྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་སྩོགས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྲི། །བཀའ་ལུང་ནྩོད་ཅྲིང་

མཉེས་པར་བྱེད་གྱུར་ཅྲིག །

སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མཆྩོད་དྩོ་

སྐྱབས་སུ་མཆྲིའྩོ། །ལན་བདུན་བརྩོད། 

གསེར་གྲི་མདྩོག་ཅན་ས་གནྩོན་ཕག་རྒྱ་ཅན། །རྨད་བྱུང་ཐུགས་རེ་བརྩོན་

འགྲུས་ཆེན་པྩོའྲི་མཐུས། །མྲི་མཇེད་འཇྲིག་རེན་ཁམས་ཀྲི་དཔལ་གྱུར་པའྲི། །འདེན་

མཆྩོག་ཤཱཀའྲི་ཏྩོག་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེས་ཤཱཀའྲི་རྲིགས་

འཁྲུངས་ཤྲིང་། །གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་བདུད་ཀྲི་དཔུང་འཇྩོམས་པ། །གསེར་གྲི་ལྷུན་

པྩོ་ལྟ་བུར་བརྲིད་པའྲི་སྐུ། །ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པྩོ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དངྩོས་བཤམས་

གཟུངས་རྲིག་མྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྲིག་ལྟུང་

ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྲིས་

མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་བསྔྩོ། །སྩོན་པ་མཆྩོག་དེས་མདྩོ་སེའྲི་ཆྩོ་ག་

ལས། །ཇྲི་ལྟར་གསུངས་པའྲི་ཕན་ཡྩོན་མ་ལུས་པ། །བདག་ཅག་མགྩོན་མེད་འགྩོ་བ་

མཐའ་དག་གྲིས། །དེང་འདྲིར་འཕལ་དུ་ཐྩོབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །

མ་རྲིག་མུན་སེལ་སྒྩོན་མེ་མཆྩོག །སྡུག་བསྔལ་ནད་སེལ་སན་གྲི་ཕུལ། །དམ་

ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕག་འཚལ་མཆྩོད་ཅྲིང་སྐྱབས་སུ་མཆྲི། །ལན་

གསུམ་བརྩོད། 
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དངྩོས་བཤམས་གཟུངས་རྲིག་མྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་ཚོགས་

ཀུན་འབུལ་སྲིག་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །འདྲིས་མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་བསྔྩོ། །དམ་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་

བདེན་པའྲི་བྱྲིན་རླབས་ཀྲིས། །བདག་སྩོགས་དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་

དུ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་དམ་ཆྩོས་མ་ལུས་པ། །རྒྱལ་བའྲི་དགྩོངས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་འགྲུབ་

གྱུར་ཅྲིག །འཇམ་དཔལ་སྐྱབས་གྩོལ་ཕག་ན་རྩོ་རེ་སྩོགས། །བདེ་གཤེགས་སས་པྩོ་

སུམ་ཁྲི་དྲུག་སྩོང་གྲིས། །རྒྱལ་བའྲི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཞྲིང་གེང་བསངས་ནས། །མདྩོ་

སེའྲི་ཕན་ཡྩོན་ཇྲི་སྐད་གསུངས་པ་རྣམས། །དེང་འདྲིར་བདག་ལ་མངྩོན་དུ་འགྱུར་

བར་མཛད། །འཇྲིག་རེན་སྐྱྩོང་བ་སེ་དཔྩོན་བཅས་པས་ཀང་། །སྔྩོན་ཚེ་སྩོན་པའྲི་སྤན་

སྔར་ཞལ་བཞེས་བཞྲིན། །དག་དང་གནྩོད་པ་ནད་རྲིམས་བཟླྩོག་པ་དང་། །འཐབ་རྩོད་

ཀུན་ཞྲི་ལུས་སེམས་བདེ་བ་རྒྱས། །ལྩོངས་སྤྩོད་དབང་ཕྱུག་ནྩོར་འབྲུ་ཚེ་འཕེལ་

ཞྲིང་། །བསམ་པའྲི་དྩོན་རྣམས་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ་པ་དང་། །རག་ཏུ་བསྲུང་སྐྱྩོབ་

གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛོད། །

དེ་ནས། ༀ་ན་མྩོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བྷཻ་ཥ་ཛྱཻ་གུ་རུ་བྭཌཱུརྱ་པྲ་བྷ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་

ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སཾམྱཀ་སཾ་བུདྡྷ་ཡ། །ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛེ་ཥ་ཛྲེ། །མ་ཧཱ་བྷེ་ཥ་ཛེ་བྷཻ་ཥ་

ཛེ། རཱ་ཛཱ་ས་མུང་ཏེ་སྭཧཱ། ཞེས་གཟུངས་རྲིང་སམ་ཡང་ན། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷཻ་ཥ་ཛེ་བྷཻ་ཥ་ཛེ། རཱ་

ཛཱ་ས་མུང་ཏེ་སྭཧཱ། ཞེས་གཟུངས་ཐུང་ཅྲི་མང་བཟླ་བར་བྱའྩོ། །

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ར་བའྲི་བ་མ་དང་། །ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པྩོ་འཇམ་དབྱངས་

ཞྲི་འཚོ་སྩོགས། །ཟབ་མྩོའྲི་མདྩོ་འདྲི་ཕག་མཚན་བཞེས་པ་ཡྲི། །དངྩོས་བརྒྱུད་བ་མ་
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རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཉམ་ཐག་འགྩོ་རྣམས་སྒྩོལ་བའྲི་ཐུགས་རེ་ཅན། །བདེ་

གཤེགས་བདུན་དང་ཐུབ་དབང་དམ་པའྲི་ཆྩོས། །འཇམ་དཔལ་སྐྱབས་གྩོལ་གསང་

བདག་ཚངས་དབང་དང་། །རྒྱལ་ཆེན་གནྩོད་སྦྲིན་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དངྩོས་

བཤམ་གཟུངས་རྲིག་མྩོས་སྩོབས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི། །མཆྩོད་ཚོགས་ཀུན་འབུལ་སྲིག་

ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡྲི་རང་བསྐུལ་ཞྲིང་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འདྲིས་

མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྩོར་བསྔྩོ། །མ་འབྱྩོར་བ་དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་

བདག་རྨྩོངས་བྩོ་ཡྲིས་ནྲི། །བགྲིས་པ་དང་ནྲི་བགྲིད་སྩལ་གང་། །དེ་ཡང་བཟྩོད་པར་

མཛད་དུ་གསྩོལ། །དུས་ངན་སེམས་ཅན་བསྩོད་ནམས་དམན། །མ་རྲིགས་ཉྩོན་

མྩོངས་དང་འདེས་པས། །འཕགས་པའྲི་ཐུགས་དགྩོངས་མ་རྩོགས་པ། །དེ་ཡང་

བཟྩོད་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །སེར་སྣའྲི་དབང་གྱུར་མྲི་མཁས་པས། །མཆྩོད་པ་ངན་

ཞྲིང་བཤམས་ཉེས་པ། །མགྩོན་པྩོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ལྡན་པ། །དེ་ཡང་བཟྩོད་པར་མཛད་

དུ་གསྩོལ། །བག་མེད་སྤྩོད་པ་མ་དག་པས། །མདྩོ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཆྩོ་ག་བཞྲིན། །མ་

ལྩོགས་འཁྲུལ་པ་ཅྲི་མཆྲིས་པ། །དེ་ཡང་བཟྩོད་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །ལྷག་པ་དང་

ནྲི་ཆད་པ་དང་། །ཆྩོ་གའྲི་ཡན་ལག་ཉམས་པ་དང་། །བདག་གྲིས་བརེས་ངས་ཅྲི་

མཆྲིས་པ། །དེ་ཡང་བཟྩོད་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །འདྲིར་ནྲི་རེན་དང་ལྷན་ཅྲིག་

ཏུ། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀང་། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་

དང་། །མཆྩོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསྩོལ། །ༀ་སུ་པྲ་ཏྲིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཧཱ། 

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྩོས་ཇྲི་ལྟར་མཁེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་དེ་ཡང་དེ་

བཞྲིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གྲི་རེས་སུ་བདག་སྩོབ་ཕྲིར། །དགེ་བ་འདྲི་དག་ཐམས་ཅད་
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རབ་ཏུ་བསྔྩོ། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པའྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །བསྔྩོ་བ་གང་ལ་

མཆྩོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །བདག་གཞན་དགེ་བའྲི་ར་བ་འདྲི་ཀུན་ཀང་། །བཟང་པྩོ་

སྤྩོད་ཕྲིར་རབ་ཏུ་བསྔྩོ་བར་བགྲི། །

ཕུན་ཚོགས་ཕྩོགས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་འཆྲི་མེད་ལམ། །ལེགས་པར་གང་བའྲི་སན་

ལྷའྲི་ལྷ་ཡྲི་ཚོགས། །འགའ་ཞྲིག་ཆུ་སྐྱེས་སྣ་ཚོགས་ཆར་འབེབས་ཤྲིང་། །ལ་ལ་དགེ་

ལེགས་སྩྩོལ་བའྲི་གླུ་དབྱངས་ལེན། །གཞན་དག་བདུད་བགེགས་འཇྩོམས་པའྲི་

འཕྲིན་ལས་མཛད། །ཀུན་ཀང་ཁྩོད་ལ་སྐལ་བཟང་མཆྩོག་སེར་བར། །ཡྩོངས་ཤེས་

ཀྲིས་ལ་རབ་དགའ་སྐྱེད་ཅྲིག་དང་། །ཤྲིས་བརྩོད་གདངས་སྙན་བདག་གྲིས་བསྒགས་

པར་བྱ། །གང་གྲི་ཞབས་སེན་ནྩོར་བུའྲི་འྩོད་དཀར་ཅན། །སྤྲི་བྩོར་རེག་པའྲི་སྐལ་

བཟང་ཀུ་མུ་ད། །བཞད་པའྲི་དཔལ་སེར་ལྷ་མྲིའྲི་སྩོན་པ་མཆྩོག །ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའྲི་

ཟླ་བ་ལ་ཕག་འཚལ། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་དང་མཁན་ཆེན་ཞྲི་བ་འཚོ། །ཁྲི་སྩོང་ལྡེའུ་

བཙན་ཇྩོ་བྩོ་ཡབ་སས་དང་ །རྒྱལ་བ་གཉྲིས་པ་བྩོ་བཟང་གགས་པ་སྩོགས། །ར་བ་

བརྒྱུད་པའྲི་བ་མ་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་

དེས། །ཁེད་ཀྲི་མྲི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅྲིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངྩོའྲི་ཟླ་ལྟར་

འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རྩོལ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །རྒྱལ་བའྲི་ཉྲི་མ་

གཞན་གྲིས་མ་ཐུལ་བ། །མགྩོན་མེད་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མའྲི་འགྩོ་བ་ལ། །བདེན་ཚིག་སྩོན་

ལམ་རྒྱ་མཚོའྲི་མཆྩོག་སྒྲུབ་པ། །སྙྲིགས་མའྲི་མགྩོན་པྩོ་བདེ་གཤེགས་བདུན་རྣམས་

ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་དེས། །ཁྩོད་ཀྲི་མྲི་མཐུན་རྒུད་པ་

ཀུན་ཟད་ཅྲིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངྩོའྲི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་
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ལ་རྩོལ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །ཐུབ་པའྲི་དབང་པྩོའྲི་ལྗགས་ཡངས་པདྨྩོ་ལས། །ལེགས་

འྩོང་ཤཱཀའྲི་བསན་པའྲི་ཐ་མར་ཡང་། །རྨད་བྱུང་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་པའྲི་བདུད་རྲིའྲི་

བཅུད། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་མདྩོ་སེའྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་པའྲི་

བཀྲ་ཤྲིས་དེས། །ཁྩོད་ཀྲི་མྲི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅྲིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངྩོའྲི་ཟླ་

ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་རྩོལ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །ཕྩོགས་བཅུའྲི་

ཞྲིང་ན་སན་པའྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཡྲི། །མཚན་ཙམ་འཛིན་དང་སྩོན་པ་བདེ་གཤེགས་

ཀྲི། །སྩོན་ལམ་ཁད་པར་རྒྱས་པའྲི་མདྩོ་ཆྩོག་ལ། །ཐུགས་དམ་མཛད་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་

བུ་རྣམས་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་དེས། །ཁེད་ཀྲི་མྲི་

མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅྲིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངྩོའྲི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་

ཚོགས་དཔལ་ལ་རྩོལ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །བདེ་གཤེགས་ཐུགས་རེ་གཟུངས་མྩོས་

ཏྲིང་འཛིན་དང་། །བདེན་ཚིག་གྲིས་བསྒྲུབས་རྲིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་པ། །ཁམས་གསུམ་

ལས་འདས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་གནས། །བདེ་བ་ཅན་དང་མཚུངས་པའྲི་ཞྲིང་

མཆྩོག་ལ། །ལེགས་ཚོགས་ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་དེས། །ཁྩོད་ཀྲི་མྲི་མཐུན་

རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅྲིང་། །བདེ་ལེགས་ཡར་ངྩོའྲི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་ནས། །ཕུནཚོགས་

དཔལ་ལ་རྩོལ་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །ཅེས་སན་བའྲི་མདྩོ་ཆྩོག་བདུད་རྲིའྲི་ཡང་ཞུན་སྙྲིང་པྩོ། ཤྲིས་བརྩོད་

བཅས་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོའྲི་གསུང་སྩོར་བཞག་ཐྩོག་མཛད་

བྱང་གཞག་ཅྲིང་། །གྩོང་གྲི་སྐྱབས་འགྩོ་སེམས་བསྐྱེད་གཞན་ནས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་རང་གཞན་མཆྩོག་དམན་ཀུན་ལ་ཕན་

ཕྲིར་བྩོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས་རྒྱུ་ཡྩོན་སྦར། པར་དུ་བསྐྲུན་པའྲི་དགེ་བས་མཁའ་མཉམ་མ་རྒན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གཤེགས་བདུན་གྲིས་མཉེས་བཞྲིན་རེས་སུ་བཟུང་སེ་སྐུ་བཞྲི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གྲི་གྩོ་
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འཕང་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པའྲི་རྒྱུར་གྱུརཱུ་ཅྲིག།     །།

༄༅། །ཤེས་རབ་སྙྲིང་པྩོ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་ཝ་ཏྲི་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མྲི་ཏཱ་ཧྲི་ད་ཡ། བྩོད་སྐད་དུ། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སྙྲིང་པྩོ། བམ་པྩོ་གཅྲིག་གྩོ །

༈ འདྲི་སྐད་བདག་གྲིས་ཐྩོས་པ་དུས་གཅྲིག་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པྩོའྲི་

ཁབ་བྱ་རྒྩོད་ཕུང་པྩོའྲི་རྲི་ལ་དགེ་སྩོང་གྲི་དགེ་འདུན་ཆེན་པྩོ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའྲི་དགེ་འདུན་ཆེན་པྩོ་དང་ཐབས་ཅྲིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། དེའྲི་ཚེ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཟབ་མྩོ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཆྩོས་ཀྲི་རྣམ་གངས་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙྩོམས་པར་

ཞུགས་སྩོ། །ཡང་དེའྲི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་འཕགས་པ་

སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཟབ་མྩོའྲི་སྤྩོད་པ་ཉྲིད་

ལ་རྣམ་པར་བལྟ་ཞྲིང༌ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྩོང་པར་རྣམ་

པར་བལྟའྩོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཐུས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རྲིའྲི་བུས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་

འདྲི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སྩོ། །རྲིགས་ཀྲི་བུ། གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་

ཟབ་མྩོའྲི་སྤད་པ་སྤྩོད་པར་འདྩོད་པ་དེས་ཇྲི་ལྟར་བསབ་པར་བྱ། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་

དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྲིགས་

དབང་ཕྱུག་གྲིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏྲིའྲི་བུ་ལ་འདྲི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སྩོ། །ཤཱ་རྲིའྲི་

བུ། རྲིགས་ཀྲི་བུའམ་རྲིགས་ཀྲི་བུ་མྩོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཟབ་

མྩོའྲི་སྤྩོད་པ་སྤད་པར་འདྩོད་པ་དེས། འདྲི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སེ། ཕུང་པྩོ་ལྔ་
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པྩོ་དེ ་དག་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་སྩོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་

བལྟའྩོ། །གཟུགས་སྩོང་པའྩོ། །སྩོང་པ་ཉྲིད་གཟུགས་སྩོ། །གཟུགས་ལས་སྩོང་པ་ཉྲིད་

གཞན་མ་ཡྲིན། །སྩོང་པ་ཉྲིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡྲིན་ནྩོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་

ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། འདུ་བྱེད་དང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སྩོང་པའྩོ། །ཤཱ་

རྲིའྲི་བུ། དེ་ལྟར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོང་པ་ཉྲིད་དེ། མཚན་ཉྲིད་མེད་པ། མ་སྐྱེས་པ། མ་

འགགས་པ། དྲི་མ་མེད་པ། དྲི་མ་དང་བལ་བ། བྲི་བ་མེད་པ། གང་བ་མེད་པའྩོ། ཤཱ་

རྲིའྲི་བུ། དེ་ལྟ་བས་ན། སྩོང་པ་ཉྲིད་ལ་གཟུགས་མེད། ཚོར་བ་མེད། འདུ་ཤེས་མེད། 

འདུ་བྱེད་རྣམས་མེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད། མྲིག་མེད། རྣ་བ་མེད། སྣ་མེད། ལེ་

མེད། ལུས་མེད། ཡྲིད་མེད། གཟུགས་མེད། སྒ་མེད། དྲི་མེད། རྩོ་མེད། རེག་བྱ་མེད། 

ཆྩོས་མེད་དྩོ། །མྲིག་གྲི་ཁམས་མེད་པ་ནས་ཡྲིད་ཀྲི་ཁམས་མེད། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་

ཤེས་པའྲི་ཁམས་ཀྲི་བར་དུ་ཡང་མེད་དྩོ། །མ་རྲིག་པ་མེད། མ་རྲིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་

ནས་རྒ་ཤྲི་མེད། རྒ་ཤྲི་ཟད་པའྲི་བར་དུའང་མེད་དྩོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་

དང༌། ཀུན་འབྱུང་བ་དང༌། འགྩོག་པ་དང༌། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། ཐྩོབ་པ་མེད། མ་

ཐྩོབ་པ་ཡང་མེད་དྩོ། །ཤཱ་རྲིའྲི་བུ། དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐྩོབ་པ་

མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་བརེན་ཅྲིང་གནས་ཏེ། སེམས་ལ་

སྒྲིབ་པ་མེད་ཅྲིང་སྐྲག་པ་མེད་དེ། ཕྲིན་ཅྲི་ལྩོག་ལས་ཤྲིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པའྲི་མཐར་ཕྲིན་ཏྩོ། །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀང་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་བརེན་ནས། བ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རྩོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་སྩོ། །དེ་ལྟ་



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ

  301  

བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སྔགས། རྲིག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་སྔགས། བ་ན་

མེད་པའྲི་སྔགས། མྲི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའྲི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་

ཏུ་ཞྲི་བར་བྱེད་པའྲི་སྔགས། མྲི་རྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཤེས་རབ་

ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སྔགས་སྨྲས་པ། ཏདྱ་ཐཱ། ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ་པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་

བྩོ་དྷྲི་སྭཱཧཱ། ཤཱ་རྲིའྲི་བུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོས། དེ་ལྟར་

ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཟབ་མྩོ་ལ་བསབ་པར་བྱའྩོ། །དེ་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པྩོ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་སྩོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱྲིན་ནས། 

ལེགས་སྩོ་ལེགས་སྩོ། །རྲིགས་ཀྲི་བུ་དེ་དེ་བཞྲིན་ནྩོ། །རྲིགས་ཀྲི་བུ་དེ་དེ་བཞྲིན་ཏེ། 

ཇྲི་ལྟར་ཁྩོད་ཀྲིས་བསན་པ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ཟབ་མྩོ་ལ་སྤད་

པར་བྱ་སེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀང་རེས་སུ་ཡྲི་རང་ངྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀྲིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏྲིའྲི་བུ་དང་། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་དང༌། 

ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའྲི་འཁྩོར་དེ་དག་དང༌། ལྷ་དང༌། མྲི་དང༌། ལྷ་མ་ཡྲིན་དང༌། དྲི་

ཟར་བཅས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ཡྲི་རངས་ཏེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ་ལ་

མངྩོན་པར་བསྩོད་དྩོ། །འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་སྙྲིང་པྩོ་རྩོགས་

སྩོ། །

ཤེར་སྙྲིང་བདུད་ཟླྩོག་ནྲི། འདྲི་ལྟར་ན་མྩོ་བ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །སངས་རྒྱས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཆྩོས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དགེ་འདུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཡུམ་
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ཆེན་མྩོ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་

བ་ལ་བརེན་ནས། བདག་གྲི་བདེན་པའྲི་ཚིག་རྣམས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །ཇྲི་ལྟར་

སྔྩོན་ལྷའྲི་དབང་པྩོ་བརྒྱ་བྱྲིན་གྲིས་ཡུམ་ཆེན་མྩོ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་

དྩོན་ཟབ་མྩོ་ཡྲིད་ལ་བསམ་ཞྲིང་ཚིག་ཁ་ཏྩོན་དུ་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས། །བདུད་སྲིག་

ཏྩོ་ཅན་ལ་སྩོགས་པའྲི་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྩོགས་ཐམས་ཅད་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་དེ་བཞྲིན་དུ་

བདག་གྲིས་ཀང་ཡུམ་ཆེན་མྩོ་ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་དྩོན་ཟབ་མྩོ་ཡྲིད་ལ་

བསམ་ཞྲིང་ཚིག་ཁ་ཏྩོན་དུ་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས། །བདག་གྲིས་ཆྩོས་འཆད་ཉན་

ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་སྩོགས་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའྲི་མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྩོགས་ངན་པ་

ཐམས་ཅད་བ་མ་དང་འཕགས་པ་སྐྱབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་བཀའ་

བདེན་པའྲི་སྩོབས་ཀྲིས་ཕྲིར་ཟླྩོག་པར་གྱུར་ཅྲིག །མེད་པར་གྱུར་ཅྲིག །ཞྲི་བར་གྱུར་

ཅྲིག །རབ་ཏུ་ཞྲི་བར་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། དག་ཐམས་ཅད་བྱམས་པའྲི་སེམས་

དང་ལྡན་ཞྲིང་། མྲི་མཐུན་པའྲི་ཕྩོགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤནྟཾཀུར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

བགེགས་རྲིགས་སྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ཞྲི་བ་དང་། །མྲི་མཐུན་གནྩོད་པའྲི་རྐྱེན་དང་

བལ་བ་དང་། །མཐུན་པར་གྱུར་ཅྲིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་པས། །བཀྲ་ཤྲིས་དེས་

ཀང་དེང་འདྲིར་བདེ་ལེགས་ཤྩོག །

༄༅། །གདུགས་དཀར་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱḈྻ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏྩོ་ཥྞྲི་ཥ་སྲི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་

མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱངྒཱྲིར་པ་ར་མ་སྲིདྡྷ་ནཱ་མ་དྷ་ར་ཎྲི། བྩོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་དེ་བཞྲིན་
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གཤེགས་པའྲི་གཙུག་ཏྩོར་ནས་བྱུང་བའྲི་གདུགས་དཀར་པྩོ་ཅན་གཞན་གྲིས་མྲི་

ཐུབ་པ་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་ཆེན་མྩོ་མཆྩོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་གཟུངས། སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། འཕགས་པ་ཉན་ཐྩོས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པ་གཙུག་

ཏྩོར་རྒྱལ་མྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འདྲི་སྐད་བདག་གྲིས་ཐྩོས་པ་དུས་གཅྲིག་ན། 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའྲི་ལྷའྲི་གནས་ཆྩོས་བཟང་ལྷའྲི་མདུན་ས་ན་

དགེ་སྩོང་གྲི་དགེ་འདུན་ཆེན་པྩོ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་དགེ་འདུན་ཆེན་པྩོ་

དང༌། ལྷའྲི་དབང་པྩོ་བརྒྱ་བྱྲིན་དང་ཐབས་ཅྲིག་ཏུ་བཞུགས་སྩོ། །དེའྲི་ཚེ་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་གདན་བཤམས་པ་ཉྲིད་ལ་བཞུགས་ནས་གཙུག་ཏྩོར་རྣམ་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་སྩོ། །སྙྩོམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཀྲི་གཙུག་ཏྩོར་གྲི་དབུས་ནས་གསང་སྔགས་ཀྲི་ཚིག་འདྲི་དག་ཕྱུང་

ངྩོ༌། །སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཆྩོས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དགེ་འདུན་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕག་བདུན་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་དགེ་འདུན་དང༌། ཉན་ཐྩོས་ཀྲི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བྱམས་པ་ལ་སྩོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འཇྲིག་རེན་ན་དག་བཅྩོམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ལན་ཅྲིག་ཕྲིར་འྩོང་བ་

རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཕྲིར་མྲི་འྩོང་བ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འཇྲིག་རེན་ན་

ཡང་དག་པར་སྩོང་བ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཡང་དག་པར་བཞུགས་པ་རྣམས་
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ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ལྷའྲི་དང་སྩོང་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྲིག་སྔགས་འཆང་

གྲུབ་པའྲི་དང་སྩོང་ཕན་འདྩོགས་ནུས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྲིག་སྔགས་

འཆང་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཚངས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དབང་པྩོ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ལེགས་ལྡན་དག་པྩོ་དཀའ་ཐུབ་ཟླྩོག་པའྲི་བདག་པྩོ་དང་བཅས་པ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ལེགས་ལྡན་སེད་མེད་ཀྲི་བུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ལྔས་ཕག་བྱས་པ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ལེགས་ལྡན་ནག་པྩོ་ཆེན་པྩོ་གྩོང་ཁེར་སུམ་བརེགས་འཇྲིག་པར་

བྱེད་པ་དུར་ཁྩོད་ན་གནས་པར་མྩོས་པ་མ་མྩོའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་ཕག་བྱས་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གདུང་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་པདྨའྲི་གདུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྩོ་རེའྲི་

གདུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ནྩོར་བུའྲི་གདུང་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གང་པྩོའྲི་གདུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

གཞྩོན་ནུའྲི་གདུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀླུའྲི་གདུང་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་

པའྲི ་སངས་རྒྱས་དཔའ་བརན་པའྲི ་སེ ་མཚོན་ཆའྲི ་རྒྱལ་པྩོ ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་

པའྲི་སངས་རྒྱས་འྩོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་མྲི་བསྐྱྩོད་

པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་

དག་པ་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སན་གྲི་བ་བཻ་ཌཱུརྻའྲི་འྩོད་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་
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ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པ་རྩོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་སཱ་ལའྲི་དབང་པྩོ་མེ་ཏྩོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པ་རྩོགས་པའྲི་སངས་

རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པ་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིན་པྩོ་ཆེ་ཏྩོག་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པ་

རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་པ་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་

པ་ཡང་དག་པ་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་སྤན་རྒྱས་པ་ཨུཏྤ་ལའྲི་དྲིའྲི་ཏྩོག་གྲི་རྒྱལ་པྩོ་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པའྲི་གཙུག་ཏྩོར་ནས་བྱུང་བའྲི་གདུགས་དཀར་པྩོ་ཅན་གཞན་གྲིས་མྲི་

ཐུབ་པ་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་ཆེན་མྩོ་འདྲིས་འབྱུང་པྩོའྲི་གདྩོན་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅྩོད་པར་

བྱེད་པ། གཞན་གྲི་རྲིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་གཅྩོད་པར་བྱེད་པ། དུས་མ་ཡྲིན་པར་

འཆྲི་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཟླྩོག་པ། སེམས་ཅན་གསྩོད་པ་དང་བཅྲིངས་པ་ཐམས་ཅད་

ལས་སྒྩོལ་བ། སང་བ་དང་རྨྲི་ལམ་ངན་པ་དང་ལྟས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཟླྩོག་པ། གནྩོད་

སྦྲིན་དང་སྲིན་པྩོའྲི་གདྩོན་ཐམས་ཅད་འཇྲིག་པར་བྱེད་པ། གདྩོན་སྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་

ར་བཞྲི་འཇྲིག་པར་བྱེད་པ། རྒྱུ་སྐར་ཉྲི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དགའ་བར་བྱེད་པ། གཟའ་ཆེན་

པྩོ་བརྒྱད་འཇྲིག་པར་བྱེད་པ། དག་ཐམས་ཅད་ཟླྩོག་པར་བྱེད་པ། མ་རུངས་པ་དང༌། 
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སང་བ་དང༌། རྨྲི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་འཇྲིག་པར་བྱེད་པ། དུག་དང་མཚོན་ཐམས་

ཅད་དང༌། མེ་དང་ཆུ་ལས་ཟླྩོག་པར་བྱེད་པ། ངན་འགྩོའྲི་འཇྲིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

སྒྩོལ་བ་སེ། གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་དག་ཤུལ་ཆེ། །གཏུམ་པ་ཆེན་མྩོ་སྩོབས་ཆེན་

མྩོ། །འབར་བ་ཆེན་མྩོ་གཟྲི་བརྲིད་ཆེ། །དཀར་ཆེན་འབར་ཕེང་གྩོས་དཀར་

མྩོ། །འཕགས་མ་སྒྩོལ་མ་ཁྩོ་གཉེར་ཅན། །རྒྱལ་བའྲི་རྩོ་རེ་འཕེང་ཞེས་གགས། །པདྨའྲི་

མངྩོན་མཚན་རྩོ་རེའྲི་མཚན། །གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་ཕེང་བ་ཅན། །རྩོ་རེ་མཆུ་ཅན་རྣམ་

སེག་མྩོ། །ཞྲི་བ་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་མཆྩོད་མ། །ཞྲི་བ་གསེར་གྲི་ཕེང་བ་ཅན། །དཀར་

ཆེན་འབར་ཕེང་གྩོས་དཀར་མྩོ། །འཕགས་མ་སྒྩོལ་མ་སྩོབས་མྩོ་ཆེ། །རྩོ་རེ་ལུ་གུ་

རྒྱུད་གཞན་དང༌། །རྩོ་རེ་གཞྩོན་ནུ་རྲིག་འཛིན་མ། །ལག་ན་རྩོ་རེ་རྲིག་གསེར་

ཕེང༌། །ལེབ་རྒན་རྲི་དང་རྲིན་ཆེན་མ། །སྣང་མཛད་རྩོ་རེ་གཙུག་ཏྩོར་གགས། །ཕག་

རྒྱ་དང་སྔགས་ཀྲི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བདག་ཅག་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་

དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་དུ་གསྩོལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏྩོཥྲི་ཥ་སྲི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་

ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། ཛམྦྷ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། སམྦྷ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། མྩོ་ཧ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་

དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། ལམྦྷ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། བ་ཧ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། པ་ར་བྲི་ཥ་བྷཀ་ཎ་

ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། སརྦྦ་དུཥྚ་པྲ་དུཥྚ་ནཱཾ་སམྦྷ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། སརྦྦ་ཡཀ་རཀ་ས་

ག་ཧཱ་ཎཱཾ་བྲི་དྷཱཾ་ས་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། སརྦྦ་པ་རྲི་བྲིདྱ་ཙེ་ད་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། ཙ་

ཏུ་ར་ཤཱྲི་ཏཱྲི་ནཱཾ་ག་ཧ་ས་ཧ་སྲཱ་ཎཱཾ་བྲི་དྷྭཾ་ས་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། ཨཥྚ་བྲི་ཤཾ་ཏཱྲི་ནཱཾ་ནཀ་ཏྲཱ་

ཎཱཾ་པྲ་སཱ་ད་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། ཨཥྚ་ནཱཾ་མ་ཧཱ་ག་ཧཱ་ཎཱཾ་བྲི་དྷྭཾ་ས་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་ཧྲྲིཿ Ḍ໋ྚ། 

རཀ་རཀ་མཾ་སརྦྦ་ས་ཏྭཱཾ་ཤྩ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གཙུག་ཏྩོར་
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ནས་བྱུང་བའྲི་གདུགས་དཀར་པྩོ་ཅན། རྩོ་རེ་གཙུག་ཏྩོར་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་ཆེན་མྩོ། ཕག་

སྩོང་མངའ་བ་ཆེན་མྩོ། དབུ་སྩོང་མངའ་བ་ཆེན་མྩོ། སྤན་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྩོང་མངའ་བ་

ཆེན་མྩོ། མྲི་ཕེད་འབར་བའྲི་མཚན་རགས་ཅན། རྩོ་རེ་ཡངས་པ་ཆེན་པྩོས་ས་གསུམ་

གྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་དུ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག 

རྣམ་པར་བསྒྲིངས་མ་རྩོ་རེ་དང༌། །གསེར་འྩོད་ལྟ་བུའྲི་སྤན་མངའ་མ། །རྩོ་རེ་འགྩོས་

དང་དཀར་མྩོ་དང༌། །པདྨའྲི་སྤན་དང་ཟླ་འྩོད་དང༌། །སངས་རྒྱས་དཔལ་དང་དེ་བཞྲིན་

སྤན། །རྩོ་རེ་ཉྲི་མ་འྩོད་དང་ནྲི། །དེ་བཞྲིན་ཟླ་བ་རྩོ་རེ་འཛིན། རྲིག་པ་དང༌། ཕག་རྒྱ་

དང༌། སྔགས་ཀྲི་ཚོགས་དེ་དག་གྲིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་

བསྲུང་དུ་གསྩོལ། ༀ་རྲི་ཥྲི་ག་ན་པྲ་ཤཱསྟཱ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏྩོཥྞྲི་ཥ་སྲི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ། 

ཛམྦྷ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ། སམྦྷ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ། མ་ཧཱ་བྲིདྱཱ་སཾ་བྷཀ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ། པ་ར་བྲིདྱཱ་

སམྦྷཀ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ། སརྦྦ་དུཥྚ་ནཱཾ་སམྦྷ་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ། སརྦྦ་ཡཀ་རཀ་ས་ག་ཧཱ་ཎཱཾ་བྲི་

དྷྭཾ་ས་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ། ཙ་ཏུ་ར་ཤཱྲི་ཏཱྲི་ནཱཾ་ག་ཧ་ས་ཧ་སྲཱ་ཎཱཾ་བྲི་དྷྭཾ་ས་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ། ཨཥྚ་

བྲི་ཤ་ཏཱྲི་ནཱཾ་ནཀ་ཏྲཱ་ཎཱཾ་པྲ་སཱ་ད་ན་ཀ་རཱྲི་ཧཱུཾ་དྲཱུཾ། ཨཥྚ་ནཾ་མ་ཧཱ་ག་ཧཱ་ཎཱཾ་བྲི་དྷྭཾ་ས་ན་ཀ་རཱྲི་

ཧཱུཾ་དྲཱུཾ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་རཀ་རཀ་མཾ་སྭཱཧཱ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

གཙུག་ཏྩོར་ནས་བྱུང་བའྲི་གདུགས་དཀར་པྩོ་ཅན་རྩོ་རེ་གཙུག་ཏྩོར་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་

ཆེན་མྩོ། ཕག་སྩོང་མངའ་བ་ཆེན་མྩོ། དབུ་སྩོང་མངའ་བ་ཆེན་མྩོ། སྤན་བྱེ་བ་བརྒྱ་

སྩོང་མངའ་བ་ཆེན་མྩོ། མྲི་ཕེད་འབར་བའྲི་མཚན་རགས་ཅན། རྩོ་རེ་ཡངས་པ་ཆེན་

པྩོས་ས་གསུམ་གྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་དུ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པྩོའྲི་

འཇྲིགས་པ་དང༌། རྐུན་པྩོའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། མེའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ཆུའྲི་འཇྲིགས་
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པ་དང༌། དུག་གྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། མཚོན་གྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ཕ་རྩོལ་གྲི་དམག་

ཚོགས་ཀྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། མུ་གེའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། དགའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ལེ་

འབབ་པའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། དུས་མ་ཡྲིན་པར་འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ས་གཡྩོ་

བའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། སྐར་མདའ་ལྟུང་བའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། རྒྱལ་པྩོའྲི་ཆད་པའྲི་

ལས་ཀྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ལྷའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། ཀླུའྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། གྩོག་གྲི་

འཇྲིགས་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་གྲི་འཇྲིགས་པ་དང༌། གཅན་གཟན་ཁྩོ་བྩོའྲི་

འཇྲིགས་པ་དང༌། ལྷའྲི་གདྩོན་དང༌། ཀླུའྲི་གདྩོན་དང༌། ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་གདྩོན་དང༌། རླུང་

ལྷའྲི་གདྩོན་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་གྲི་གདྩོན་དང༌། དྲི་ཟའྲི་གདྩོན་དང༌། མྲིའམ་ཅྲིའྲི་

གདྩོན་དང༌། ལྟྩོ་འཕེ་ཆེན་པྩོའྲི་གདྩོན་དང༌། གནྩོད་སྦྲིན་གྲི་གདྩོན་དང༌། སྲིན་པྩོའྲི་

གདྩོན་དང༌། ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་གདྩོན་དང༌། ཤ་ཟའྲི་གདྩོན་དང༌། འབྱུང་པྩོའྲི་གདྩོན་དང༌། 

གྲུལ་བུམ་གྲི་གདྩོན་དང༌། སྲུལ་པྩོའྲི་གདྩོན་དང༌། ལུས་སྲུལ་པྩོའྲི་གདྩོན་དང༌། སྐེམ་

བྱེད་ཀྲི་གདྩོན་དང༌། བརེད་བྱེད་ཀྲི་གདྩོན་དང༌། སྨྩོ་བྱེད་ཀྲི་གདྩོན་དང༌། གྲིབ་གནྩོན་

གྲི་གདྩོན་དང༌། གནྩོན་པྩོའྲི་གདྩོན་དང༌། མཁའ་འགྩོ་མའྲི་གདྩོན་དང༌། ནམ་གྲུའྲི་

གདྩོན་དང༌། གཤྲིན་རེའྲི་གདྩོན་དང༌། བྱའྲི་གདྩོན་དང༌། མ་མྩོ་དགའ་བར་བྱེད་པའྲི་

གདྩོན་དང༌། ཀུན་ཏུ་འགྩོ་བའྲི་གདྩོན་དང༌། ཚེར་མ་འདྩོན་པའྲི་གདྩོན་རྣམས་ལས་

བདག་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག །ཟས་སུ་མདངས་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་མངལ་ཟ་བ་

དང༌། ཟས་སུ་ཁག་འཐུང་བ་དང༌། ཟས་སུ་ཞག་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ཤ་ཟ་བ་དང༌། 

ཟས་སུ་ཚིལ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་རང་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་བཙས་པ་ཟ་བ་དང༌། སྩོག་

འཕྩོག་པ་དང༌། ཟས་སུ་སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ཕྲི་ས་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་
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གཅྲིན་འཐུང་བ་དང༌། ཟས་སུ་སྩོར་ཁུང་ནས་འབབ་པ་འཐུང་བ་དང༌། ཟས་སུ་ལྷག་མ་

ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་མཆྲིལ་མ་འཐུང་བ་དང༌། ཟས་སུ་སྣབས་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ངར་

སྣབས་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་མྲི་གཙང་བ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་གཏྩོར་མ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་

སུ་ཕེང་བ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་དྲི་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་བདུག་པ་ཟ་བ་དང༌། སེམས་

འཕྩོག་པ་དང༌། ཟས་སུ་མེ་ཏྩོག་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་འབས་བུ་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་ལྩོ་

ཏྩོག་ཟ་བ་དང༌། ཟས་སུ་སྦྲིན་སེག་ཟ་བའྲི་གདྩོན་ལས་བདག་ལ་སྲུང་བར་གྲིས་

ཤྲིག །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་

བྩོ། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །མཁའ་

འགྩོ་དང་མཁའ་འགྩོ་མས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་

བྩོ། །ཚངས་པས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །དབང་ཕྱུག་

ཆེན་པྩོས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །སེད་མེད་ཀྲི་བུས་

བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་དང་ལྷན་

ཅྲིག་པས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །ནག་པྩོ་ཆེན་པྩོས་

བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །མ་མྩོའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་བྱས་

པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །མྲིའྲི་ཐྩོད་པ་ཅན་གྲིས་བྱས་པའྲི་

རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་དང༌། སྦྲང་རྲིར་བྱེད་

པ་དང་དྩོན་ཀུན་གྲུབ་པས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་

བྩོ། །སྲིང་མྩོ་བཞྲིས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །བྷྲྲིང་གྲི་

རྲི་ཏྲི་དང༌། དགའ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་དང༌། ཚོགས་ཀྲི་བདག་པྩོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་པས་
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བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །དགེ་སྦྩོང་གཅེར་བུས་བྱས་

པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །དགེ་སྦྩོང་མགྩོ་རེག་གྲིས་བྱས་

པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །དག་བཅྩོམ་པས་བྱས་པའྲི་རྲིག་

སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བས་བྱས་པའྲི་རྲིག་

སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །འཇྲིག་རེན་དབང་ཕྱུག་འཁྩོར་དང་བཅས་

པས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུས་བུས་གདབ་བྩོ། །ལག་ན་རྩོ་རེ་འཁྩོར་

དང་བཅས་པས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །ཕྩོ་ཉ་དང༌། 

ཕྩོ་ཉ་མྩོ་དང༌། བན་ཕྩོ་དང་བན་མྩོས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་

གདབ་བྩོ། །དང་སྩོང་གྲི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་གཅད་

དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །ལྷའྲི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་

གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །མྲི་འཕྩོད་པ་ཟ་བའྲི་བདག་པྩོས་བྱས་པའྲི་རྲིག་

སྔགས་གཅད་དྩོ། །ཕུར་བུས་གདབ་བྩོ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའྲི་གཙུག་ཏྩོར་ནས་བྱུང་བའྲི་གདུགས་དཀར་པྩོ་ཅན། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཕག་བྱས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བདག་དང་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་དུ་གསྩོལ། བསྲུང་དུ་གསྩོལ། ༀ་ཨ་སྲི་ཏ་ཨ་ན་ལཱར་པྲ་བྷཱ་སྤུ་

ཊ་བྲི་ཀ་སྲི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ། ༀ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། ཁཱ་ད་ཁཱ་ད། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། ད་ར་ད་ར། 

བྲི་ད་ར་བྲི་ད་ར། ཙིནྡ་ཙིནྡ། བྷྲིནྡ་བྷྲིནྡ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། སྙྲིང་པྩོའ ྩོ། །ཧེ་ཧེ་ཕཊ། ཧྩོ་ཧྩོ་

ཕཊ། ཨ་མྩོ་གྷཱ་ཡ་ཕཊ། ཨ་པྲ་ཏྲི་ཧ་ད་ཡ་ཕཊ། བ་ར་ད་ཡ་ཕཊ། བ་ར་པྲ་ད་ཡ་ཕཊ། པྲ་

ཏྱངྲི་རཱ་ཏཱ་ཡ་ཕཊ། ཨ་སུ་ར་བྲི་དྲཱ་བ་ཎ་ཀ་རཱ་ཡ་ཕཊ། བ་ར་མྲི་དྲཱ་བ་ན་ཀ་རཱ་ཕཊ། 
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སརྦྦ་དེ་བེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ནཱ་གེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་རཱཀ་སེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་བྷཱཱཱུ་ཏེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་

པྲེ་ཏེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་པྲི་ཤཱ་ཙེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཀུམྦྷ་ཎྚེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་པཱུ་ཏ་ནེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་

ཀ་ཊ་པཱུ་ཏ་ནེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་སྐནྡེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཨཾ་མཱ་དེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཙ་ཡེ་བྷཿཕཊ། 

སརྦྦ་ཨ་པསྨཱ་རེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཨྩོས་ར་ཀེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཌཱ་ཀྲི་ནྲི་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་རེ་བ་ཏཱྲི་

བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཡ་མ་ཡེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཤ་ཀུ་ནྲི་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་མཱ་ཏྲྲི་ནནྡྲི་ཀེ་བྷཿཕཊ། 

སརྦྦ་ཀཾ་པཱུ་ཀྲི་མ་ནྲི་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཨ་ལཾ་བ་ཀེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཀ་ཏ་ད་ནེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་

གནྡ་རྦེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཨ་སུ་རེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཀེནྣ་རེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ག་རུ་ཊེ་བྷཿཕཊ། 

སརྦྦ་མ་ཧྩོ་ར་གེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཡཀེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་དུརླཾ་གྲི་ཏེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་དུ་པྲ་ཀྲི་ཏེ་

བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཛྭ་རེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་བྷ་ཡེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཨུ་པ་ད་བེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཨུ་པ་

སརེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཀྲ་ཏྱ་ཀརྨ་ཎྲི་ཀཱ་ཁྩོརེ་བྷཿཕཊ། ཀྲི་ར་ཎ་བེ་ཏཱ་ཌེ་བྷཿཕཊ། ཙི་ཙ་པྲེ་

ཤ་ཀ་སརྦ་དུཤྩརྲི་ཏེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་དུར་བྷུཀེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཏཱྲིརྲི་ཀེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་ཤ་མ་

ཎེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་པཱ་ཏ་ཀྲི་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་བྲིདྱཱ་དྷ་རེ་བྷཿཕཊ། ཛ་ཡ་ཀ་ར་མ་དྷུ་ཀ་ར་སརྦྦ་

ཨར་སཱ་དྷ་ཀེ་བྷྩོ་བྲིདྱཱ་ཙ་རེ་བྷཿཕཊ། ཙ་ཏུར་བྷྩོ་བྷ་གྲི་ནཱྲི་བྷཿཕཊ། བཛྲ་ཀ་ཽམཱ་རཱྲི་ཡ་བཛྲ་

ཀུ་ལནྡ་རེ་བྲིདྱཱ་ཙ་རེ་བྷཿཕཊ། སརྦྦ་མཧཱ་པྲ་ཏྱཾ་གྲི་རེ་བྷཿཕཊ། བཛྲ་ཤཾ་ཀ་ལཱ་ཡ་པྲ་ཏྱཾ་

གྲི་ར་རཱ་ཛཱ་ཡ་ཕཊ། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ཡ་མཱ་ཏྲྲི་ག་ཎ་ན་མ་སྐྲ་ཏཱ་ཡ་ཕཊ། པྲཧྨ་ཎཱྲི་ཡེ་ཕཊ། 

བྲིཥ་བཱྲི་ཡེ་ཕཊ། མ་ཧེ་ཤྭ་རཱྲི་ཡེ་ཕཊ། རཽདྲཱྲི་ཡེ་ཕཊ། མཧཱ་ཀཱ་ལཱྲི་ཡེ་ཕཊ། ཙཱ་མུནྜྲི་ཡེ་

ཕཊ། ཀཽ་མ་རྲི་ཡེ་ཕཊ། བཱ་རཱ་ཧཱྲི་ཡེ་ཕཊ། ཨྲིནྡྲི་ཡེ་ཕཊ། ཨགྲི་ཡེ་ཕཊ། ཡ་མཱ་ཡེ་ཕཊ། 

ནཻ་ར་ཏཱྲི་ཡེ་ཕཊ། བ་རུ་ཎཱ་ཡེ་ཕཊ། མཱ་རུ་ཏཱྲི་ཡེ་ཕཊ། སཽ་མཱ་ཡེ་ཕཊ། ཨཱྲི་ཤ་ནཱྲི་ཡེ་ཕཊ། 

ཀཱ་ལ་དཎྜྲི་ཡེ་ཕཊ། ཀཱ་ལ་རཱ་ཏྲཱྲི་ཡེ་ཕཊ། ཡ་མ་དཎྜྲི་ཡེ་ཕཊ། རཱ་ཏྲཻ་ཡེ་ཕཊ། ཀ་པཱ་ལཱྲི་ཡེ་
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ཕཊ། ཨ་དྷྲི་མུཀྲི་ཤྨ་ཤཱ་ན་བཱ་སྲི་ནྲི་ཡེ་ཕཊ། ༀ་Ḍ໋ྚ་བནྡ་བནྡ། རཀ་རཀ་མཾ་སྭཱཧཱ། 

སེམས་ཅན་གང་སུ་དག་བདག་ལ་གདུག་པ་དང་གདུག་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་དང༌། དག་ཤུལ་དང་དག་ཤུལ་གྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། སྲིག་པ་

དང་སྲིག་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། འཁྲུག་པ་དང་འཁྲུག་པའྲི་སེམས་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། སང་བ་དང་སང་བའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་བྱམས་པའྲི་

སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ནས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་དུ་

གསྩོལ། ལྩོ་བརྒྱ་འཚོ་བར་གྱུར་ཅྲིག སྩོན་བརྒྱ་མཐྩོང་བར་གྱུར་ཅྲིག གནྩོད་སྦྲིན་

དང་གདྩོན་གང་སུ་དག་ཟས་སུ་མདངས་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། གཟྲི་བྱྲིན་འཕྩོག་པ་

རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་མངལ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ཁག་འཐུང་བ་རྣམས་དང༌། 

ཟས་སུ་ཞག་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ཤ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ཚིལ་ཟ་བ་

རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་རང་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་བཙས་པ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། 

སྩོག་འཕྩོག་པ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ལྷག་མ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་གཏྩོར་མ་ཟ་བ་

རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་འཕེང་བ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་དྲི་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་

སུ་བདུག་པ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་མེ་ཏྩོག་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་འབས་བུ་

ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ལྩོ་ཏྩོག་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་སྦྲིན་སེེག་ཟ་བ་རྣམས་

དང༌། ཟས་སུ་རྣག་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ཕྲི་ས་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་གཅྲིན་

འཐུང་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་མཆྲིལ་མ་འཐུང་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་སྐྱུགས་པ་ཟ་

བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་སྣབས་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་ངར་སྣབས་ཟ་བ་རྣམས་

དང༌། ཟས་སུ་མྲི་གཙང་བ་ཟ་བ་རྣམས་དང༌། ཟས་སུ་སྩོར་ཁུང་ནས་འབབ་པ་འཐུང་
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བ་རྣམས་དང༌། སྲིག་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། གདུག་པའྲི་སེམས་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། དག་ཤུལ་གྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། འཁྲུག་པའྲི་

སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། སང་བའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང༌། ལྷའྲི་

གདྩོན་རྣམས་དང༌། ཀླུའྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། ལྷ་མ་ཡྲིན་གྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། 

གནྩོད་སྦྲིན་གྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། སྲིན་པྩོའྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། འབྱུང་པྩོའྲི་གདྩོན་

རྣམས་དང༌། ཡྲི་དྭགས་ཀྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། ཤ་ཟའྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། ཀུ་སན་

དའྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། སྲུལ་པྩོའྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། ལུས་སྲུལ་པྩོའྲི་གདྩོན་རྣམས་

དང༌། སྐེམ་བྱེད་ཀྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། སྨྩོ་བྱེད་ཀྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། གྲིབ་གནྩོན་

གྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། བརེད་བྱེད་ཀྲི་གདན་རྣམས་དང༌། གནྩོན་པྩོའྲི་གདྩོན་རྣམས་

དང༌། མཁའ་འགྩོ་མའྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། ནམ་གྲུའྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། གཤྲིན་རེའྲི་

གདྩོན་རྣམས་དང༌། བྱའྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། མ་མྩོ་དགའ་བར་བྱེད་པའྲི་གདྩོན་

རྣམས་དང༌། ཀུན་ཏུ་འགྩོ་བའྲི་གདྩོན་རྣམས་དང༌། རེ་ལྡེ་འདྩོན་པའྲི་གདྩོན་རྣམས་

དང༌། ཚེར་མ་འདྩོན་པའྲི་གདྩོན་རྣམས་ལས་བདག་ལ་བསྲུང་བར་མཛད་དུ་གསྩོལ། 

ལྩོ་བརྒྱ་འཚོ་བར་གྱུར་ཅྲིག སྩོན་བརྒྱ་མཐྩོང་བར་གྱུར་ཅྲིག རྲིམས་ཉྲིན་གཅྲིག་པ་

རྣམས་དང༌། ཉྲིན་གཉྲིས་པ་རྣམས་དང༌། ཉྲིན་གསུམ་པ་རྣམས་དང༌། ཉྲིན་བཞྲི་པ་

རྣམས་དང༌། ཉྲིན་བདུན་པ་རྣམས་དང༌། རག་པའྲི་རྲིམས་རྣམས་དང༌། རྲིམས་མྲི་

བཟད་པ་རྣམས་དང༌། འབྱུང་པྩོའྲི་རྲིམས་རྣམས་དང༌། རླུང་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། 

མཁྲིས་པ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། འདུས་པ་

ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། རྲིམས་ནད་ཐམས་ཅད་དང༌། ཀད་པ་ན་བ་བསལ་དུ་
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གསྩོལ། གཞྩོགས་ཕེད་ན་བ་དང༌། ཡྲི་ག་འཆུས་པ་དང༌། མྲིག་ནད་དང༌། སྣ་ནད་དང༌། 

ཁ་ནད་དང༌། མགུལ་ནད་དང༌། སྙྲིང་ནད་དང༌། ལྩོག་མའྲི་ལྷ་གྩོར་ན་བ་དང༌། རྣ་བ་ན་

བ་དང༌། སྩོ་ན་བ་དང༌། སྙྲིང་ན་བ་དང༌། ཀད་པ་ན་བ་དང༌། རྲིབ་ལྩོགས་ན་བ་དང༌། 

རྒྱབ་ན་བ་དང༌། ལྟྩོ་བ་ན་བ་དང༌། སྐེད་པ་ན་བ་དང༌། ཆུ་སྩོ་ན་བ་དང༌། བརླ་ན་བ་དང༌། 

རེ་ངར་ན་བ་དང༌། ལག་པ་ན་བ་དང༌། རང་པ་ན་བ་དང༌། ཡན་ལག་ན་བ་དང༌། ཉྲིང་

ལག་ན་བ་རབ་ཏུ་བསལ་དུ་གསྩོལ། གདུགས་དཀར་པྩོ་ཅན་རྩོ་རེ་གཙུག་ཏྩོར་ཕྲིར་

ཟླྩོག་པ་ཆེན་མྩོ་འདྲིས། དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ཚུན་ཆད་དུ། འབྱུང་པྩོ་དང༌། 

རྩོ་ལངས་དང༌། མཁའ་འགྩོ་མ་དང༌། གནྩོད་སྦྲིན་དང༌། སྲིན་པྩོ་དང༌། རྲིམས་དང༌། 

ཤུ་བ་དང༌། གཡའ་བ་དང༌། འབྲུམ་བུ་ཕ་མྩོ་དང༌། མཚན་པར་རྩོལ་བ་དང༌། མཛེ་

དང༌། ཕྩོལ་མྲིག་དང༌། བས་ལྡགས་དང༌། མེ་དབལ་དང༌། གཡན་པ་དང༌། ལྷྩོག་པ་

དང༌། སྐེམ་པ་དང༌། སྐྲག་པ་དང༌། ལུད་པ་ལུ་བ་དང༌། དབུགས་མྲི་བདེ་བ་དང༌། མྲི་

དན་པ་དང༌། དབྱྲིག་དུག་དང༌། དུག་སྦར་མ་དང༌། བྱད་དང༌། མེ་དང༌། ཆུ་དང༌། མྲི་

ངས་དང༌། བདུད་དང༌། འཆྲིང་བ་དང༌། དག་དང༌། གནྩོད་པ་དང༌། དུས་མ་ཡྲིན་པར་

འཆྲི་བ་དང༌། སྦྲང་བུ་ཏྲྱ་མ་བུ་ག་དང༌། ཏྲྲིལ་ཏ་དང༌། སྲིག་པ་དང༌། སྦྲུལ་དང༌། སེ་

མྩོང་དང༌། སེངེ་དང༌། སག་དང༌། དྩོམ་དང༌། དེད་དང༌། གཡག་རྒྩོད་དང༌། ཆུ་སྲིན་ལ་

སྩོགས་པའྲི་སྩོག་ཆགས་རྣམས་ལས་སྲུང་དུ་གསྩོལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་བྱས་

པའྲི་རྲིག་སྔགས་བཅྲིང་བར་བགྲིའྩོ། །གཟྲི་བརྲིད་བཅྲིང་བར་བགྲིའྩོ། །གཞན་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་རྲིག་སྔགས་བཅྲིང་བར་བགྲིའྩོ། །མཚམས་བཅྲིང་བར་བགྲིའྩོ། །ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་

ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་ས་མེ། བེ་རེ་བེ་རེ། སཽ་མེ་སཽ་མེ། ཤཱནྟེ་ཤཱནྟེ། དནྟེ་དནྟེ། 
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བྲི་ཥ་དེ་བྲི་ཥ་དེ། བཻ་རེ་བཻ་རེ། དེ་བྲི་བཛྲ་དྷཱ་རྲི། བནྡ་བནྡ་ནྲི། བཛྲ་བཱ་ཎྲི་ཕཊ། ༀ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་Ḍ໋ྚ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཧཱུཾ་དྲཱུཾ་བནྡ་ཕཊ། བདག་ལ་སྲུངས་ཤྲིག་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་བཱ་ཎྲི་བནྡ་

བནྡ་བཛྲ་བཱ་ཤེ་ན་མ་མ་སརྦ་དུཥྚཾ་བྲི་ནཱ་ཡ་ཀཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཉེ་བའྲིསྙྲིང་པྩོའྩོ། །

༈ སུས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གཙུག་ཏྩོར་ནས་བྱུང་བའྲི་གདུགས་དཀར་

པྩོ་ཅན་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པ་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་རྲིག་སྔགས་ཀྲི་རྒྱལ་མྩོ་འདྲི། གྩོ་གའམ། 

རས་སམ། ཤྲིང་ཤུན་ལ་བྲིས་ཏེ། ལུས་སམ་མགུལ་དུ་བཏགས་སམ་ཀྩོག་པར་བྱེད་

ན་དེ་ཇྲི་སྲིད་འཚོའྲི་བར་དུ་མཚོན་གྲིས་མྲི་ཚུགས། དུག་གྲིས་མྲི་ཚུགས། མེས་མྲི་

ཚུགས། ཆུས་མྲི་ཚུགས། དབྱྲིག་དུག་གྲིས་མྲི་ཚུགས། དུག་སྦར་མས་མྲི་ཚུགས། 

བྱད་ཀྲིས་མྲི་ཚུགས། དུས་མ་ཡྲིན་པར་འཆྲི་བའྲི་དུས་བྱེད་པར་མྲི་འགྱུར་

རྩོ། །གདྩོན་ཐམས་ཅད་དང༌། བགེགས་དང་ལྩོག་འདེན་ཐམས་ཅད་ཀང་དགའ་བར་

གྱུར་རྩོ། །རྩོ་རེའྲི་རྲིགས་བྱེ་བ་ཁག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྲི་རྣམས་དང༌། 

གྲུབ་པའྲི་ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་དེ་ལ་རག་ཏུ་མཐུན་པར་སྲུང་བ་དང༌། སྐྱྩོབ་པ་དང༌། 

སེད་པར་བྱེད་ཅྲིང༌། དེ་རྣམས་ཀྲི་ཡྲིད་དུ་འྩོང་བ་དང༌། དགའ་བར་ཡང་འགྱུར་

རྩོ། །བསྐལ་པ་ཆེན་པྩོ་སྩོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞྲིའྲི་སྐྱེ་བ་དན་པར་འགྱུར་རྩོ། །རྩོ་རེ་

ཕྩོ་ཉ་མྩོ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞྲིས་ཀང་རག་པར་ཡྩོངས་སུ་སྐྱྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ། །ནམ་དུ་ཡང་

གནྩོད་སྦྲིན་དང༌། ཡྲི་དྭགས་དང༌། ཤ་ཟ་དང༌། སྲུལ་པྩོ་དང༌། ལུས་སྲུལ་པྩོ་ཉྲིད་དུ་མྲི་

འགྱུར་རྩོ། །མྲི་དབུལ་པྩོར་མྲི་འགྱུར་རྩོ། །སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་གངས་མེད་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་གངའྲི་ཀླུང་གྲི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྲི་བསྩོད་ནམས་ཀྲི་ཕུང་པྩོ་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་རྩོ། །སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གངའྲི་ཀླུང་
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གྲི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྲིས་སྲུང་བ་དང༌། སྐྱྩོབ་པ་དང༌། སེད་པར་མཛད་ཅྲིང་དེ་དག་གྲི་

ཐུགས་སུ་བྱྩོན་པ་དང༌། དགེས་པར་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་གཙུག་ཏྩོར་ནས་བྱུང་བའྲི་གདུགས་དཀར་པྩོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྲིས་མྲི་

ཐུབ་པ་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་རྲིག་སྔགས་ཀྲི་རྒྱལ་མྩོ་འདྲི་འཆང་ན་ཚངས་པར་མྲི་སྤྩོད་པ་

ཡང་ཚངས་པར་སྤྩོད་པར་འགྱུར། ཐུབ་པར་མ་བྱས་པ་ཡང་ཐུབ་པར་བྱས་པར་

འགྱུར། མྲི་གཙང་བ་ཡང་གཙང་བར་འགྱུར། སྨྱུང་བ་མ་བྱས་པ་ཡང་སྨྱུང་བ་བྱས་

པར་འགྱུར་རྩོ། །མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བྱས་པ་ཡང་བྱང་བར་འགྱུར་རྩོ། །སྔྩོན་གྲི་ལས་

ཀྲི་སྒྲིབ་པ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་འགྱུར་རྩོ། །རྲིགས་ཀྲི་བུའམ་རྲིགས་ཀྲི་བུ་མྩོ་

བུ་འདྩོད་པ་གང་ལ་ལས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གཙུག་ཏྩོར་ནས་བྱུང་བའྲི་

གདུགས་དཀར་པྩོ་ཅན་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་རྲིག་སྔགས་ཀྲི་རྒྱལ་མྩོ་འདྲི་འཆང་ངམ་ཀྩོག་ན་

བུ་འདྩོད་པ་དེས་བུ་རེད་དེ། ཚེ་དང་བསྩོད་ནམས་དང་སྩོབས་ཀང་རབ་ཏུ་རེད་

དྩོ། །འདྲི་ནས་ཤྲི་འཕྩོས་ནས་ཀང་འཇྲིག་རེན་གྲི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་རྩོ། །མྲི་ནད་དང༌། ཕྱུགས་ནད་དང༌། ཡམས་ཀྲི་ནད་དང༌། འཚེ་བ་དང༌། གནྩོད་

པ་དང༌། ནད་འགྩོ་བ་དང༌། འཁྲུག་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཕ་རྩོལ་གྲི་དམག་ཚོགས་འྩོང་

བ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གཙུག་ཏྩོར་ནས་བྱུང་བའྲི་གདུགས་དཀར་

པྩོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པ་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་རྲིག་སྔགས་ཀྲི་རྒྱལ་མྩོ་འདྲི་

རྒྱལ་མཚན་གྲི་རེ་མྩོ་ལ་བཏགས་ཏེ། རྲིམ་གྩོ་ཆེར་མཆྩོད་པ་ཆེན་པྩོ་བྱས་ལ། གྩོང་

ཁེར་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྩོའམ། གྩོང་ངམ། གྩོང་ཁེར་རམ། གྩོང་རལ་ལམ། ལྗྩོངས་སམ། 

དགྩོན་པའྲི་གནས་སུ་གཟུགས་སྩོ། འཕགས་མ་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པ་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་
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རྲིག་སྔགས་ཀྲི་རྒྱལ་མྩོ་འདྲི་རྲིམ་གྩོ་ཆེར་བྱས་ཏེ་བཙུགས་ན་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་

གཡུལ་ཞྲི་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཡམས་ཀྲི་ནད་དང༌། འཚེ་བ་དང༌། གནྩོད་པ་

དང༌། ནད་འགྩོ་བ་དང༌། འཁྲུག་པ་དང༌། ཕ་རྩོལ་གྲི་དམག་ཚོགས་འྩོང་བ་ཐམས་ཅད་

རབ་ཏུ་ཞྲི་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་Ḍ໋ྚ་བནྡ་བནྡ། མ་མ་རཀ་རཀ་སྭཱཧཱ། ༀ་Ḍ໋ྚ་བནྡ་

བནྡ། བཛྲ་མ་མ་རཀ་རཀ། བཛྲ་པཱ་ཎྲི་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏྩོ་Ḍ໋ྚ་ཥ་ཨ་ན་

ལེ། ཨ་བ་ལྩོ་ཀྲི་ཏེ་ཙུརྞ་ཏེ་ཛོ་རཱ་སྲི། ༀ་ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། དྷ་ཀ་དྷ་ཀ ད་ར་ད་ར། བྲི་ད་ར་

བྲི་ད་ར། ཙིནྡ་ཙིནྡ། བྷྲིནྡ་བྷྲིནྡ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏྩོ་ཥྞྲི་ཥ་ཧཱུཾ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ཨ་ན་ལེ་ཨ་ན་ལེ། ཁ་ས་མེ་ཁ་ས་མེ། བཻ་ར་བཻ་ར། སཽ་མེ་སཽ་མེ། 

སརྦ་བུདྡྷ་ཨ་དྷྲིཥྛཱ་ན་ཨ་དྷྲི་ཥྛཱྲི་ཏེ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏྩོ་ཥྞྲི་ཥ་སྲི་ཏཱ་ཏ་པ་ཏྲེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་མ་མ་

ཧཱུཾ་ནྲི་སྭཱཧཱ། ཀླུའྲི་རྒྱལ་པྩོ་མཐའ་ཡས་དང༌། ཀླུའྲི་རྒྱལ་པྩོ་དུང་སྐྱྩོང་དང༌། ཀླུའྲི་རྒྱལ་པྩོ་

ནག་པྩོ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་དུས་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་སྩོ། །དུས་དུས་སུ་སྤྲིན་སྡུད་པ་

དང༌། དུས་དུས་སུ་འབྲུག་སྒ་སྒྩོག་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་

སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱྩོར་དུ་བྱས་ལ་ལན་གསུམ་བཟླ་བར་བྱའྩོ། །སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌། ལྷ་དང༌། མྲི་དང༌། ལྷ་མ་ཡྲིན་དང༌། དྲི་ཟར་

བཅས་པའྲི་འཇྲིག་རེན་ཡྲི་རང་ཏེེ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་གསུངས་པ་ལ་མངྩོན་པར་

བསྩོད་དྩོ། །འཕགས་པ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་གཙུག་ཏྩོར་ནས་བྱུང་བའྲི་གདུགས་

དཀར་པྩོ་ཅན་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པ་ཕྲིར་ཟླྩོག་པ་ཆེན་མྩོ་མཆྩོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་

བའྲི་གཟུངས་རྩོགས་སྩོ།།  །།

རྒྱལ་བྩོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སྐུ་རྲིང་ལ་བསྒྱུར་པ་ལས་དུས་ཕྲིས་ཁ་ཆེའྲི་པཎྜྲི་ཏ་བ་ར་ཧེ་ཏ་དང༌། ལྩོ་
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ཙཱ་བ་ཟུ་དགའ་རྩོར་གྲིས་ཁ་ཆེའྲི་བདུད་རྲི་འབྱུང་གནས་ཀྲི་གཙུག་ལག་ཁང་གྲི་དཔེ་རྲིང་ལ་གཏུགས་ནས་དག་པར་

བྱས་སྩོ། །

༈ རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་བདུན་དང་འཕགས་པའྲི་འཁྩོར། །དང་སྩོང་རྲིག་སྔགས་

འཆང་དང་ཚངས་དབང་དང༌། །དག་པྩོ་རྲི་སས་དང་བཅས་སེད་མེད་བུ། །ལེགས་

ལྡན་ནག་པྩོ་གདུང་བདུན་བདེ་གཤེགས་བཅུ། །ཕག་འྩོས་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕག་

བྱས་ནས། །བདེ་གཤེགས་གཙུག་ནས་གསང་སྔགས་ཚིག་ཕྱུང་སེ། །གང་གྲིས་

བསྔགས་པ་འཁྩོར་ལ་བཀའ་སྩལ་པའྲི། །དཔལ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ཅན་ལ་བསྩོད་

པར་བྱ། །འཆྲི་མེད་དབང་པྩོའྲི་མདུན་ས་ཆྩོས་བཟང་དུ། །ཤཱཀའྲི་རྒྱལ་པྩོའྲི་མཚན་

མཆྩོག་གཙུག་ཏྩོར་ནས། །ལེགས་འཁྲུངས་བདུད་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲིས་མྲི་ཐུབ་

ཅྲིང༌། །ཕས་ཀྲི་རྒྩོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཕྲིར་ཟླྩོག་པས། །གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་གཙུག་ཏྩོར་

གདུགས་དཀར་ཞེས། །ཡྩོངས་སུ་གགས་པས་ས་གསུམ་ཀུན་ཁབ་པ། །དུས་གསུམ་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཡུམ་གཅྲིག་པུ། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་ཁྩོད་ལ་བདག་ཕག་

འཚལ། །གདྩོན་དང་རྒྱུ་སྐར་གཟའ་ཡྲི་གནྩོད་པ་དང༌། །དུས་མྲིན་འཆྲི་དང་སྲིག་པའྲི་

རྨྲི་ལམ་དང༌། །དུག་མཚོན་མེ་དང་ཆུ་ཡྲི་གནྩོད་པ་སྩོགས། །མ་ལུས་ཞྲི་མཛད་ཁྩོད་

ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །སྐུ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་ཁྩོན་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཡངས། །དུ་མའྲི་ཉམས་ཅན་

དབུ་ནྲི་སྩོང་ཕག་དང༌། །འབར་བའྲི་ཕག་མཚན་ལྡན་པའྲི་ཕག་སྩོང་ཅན། །ས་གསུམ་

དཀྲིལ་འཁྩོར་ཀུན་ལ་དབང་མཛད་མ། །དག་ཤུལ་ཆེ་སྩོགས་ཉེར་གཉྲིས་ཕག་རྒྱའྲི་

འཁྩོར། །གདུག་པ་འདུལ་བའྲི་ལས་ལ་ཐྩོགས་མེད་པས། །ནག་པྩོའྲི་སེ་རྣམས་རྡུལ་

དུ་བརླག་མཛད་པའྲི། །རྲིག་སྔགས་ལྷ་མྩོའྲི་ཚོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དུས་མྲིན་

འཆྲི་དང་ནད་ཀྲི་འཇྲིགས་པ་སྩོགས། །མྲི་དང་མྲི་མྲིན་འབྱུང་པྩོས་བསྐྱེད་པ་
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ཡྲི། །འཇྲིགས་པ་དན་ནས་ཁྩོད་ལ་སྐྱབས་འཆའ་ན། །འཇྲིགས་པ་ཀུན་ལས་རག་ཏུ་

བསྲུང་དུ་གསྩོལ། །ལྷ་ཀླུ་ལྷ་མ་ཡྲིན་ལ་སྩོགས་པ་ཡྲི། །གདྩོན་ཆེན་རྣམས་དང་གཟྲི་

བརྲིད་མདངས་འཕྩོག་ཅྲིང༌། །མངལ་དང་ཤ་ཁག་ལ་སྩོགས་ཟ་བ་ཀུན། །ཁྩོད་ཞབས་

དན་པ་ཙམ་གྲིས་བཟླྩོག་ཏུ་གསྩོལ། །གང་གྲི་སྩོ་ནས་མྲི་བསྲུན་སྐྱེ་བྩོ་ཡྲིས། །བདག་

ཅག་བདེ་ལེགས་འཕྩོག་པའྲི་རྲིག་སྔགས་སྩོགས། །མ་ལུས་གཅད་དང་འབར་བའྲི་

ཕུར་བུ་ཡྲིས། །དེ་དག་རྣམས་ལ་གདབ་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །མདྩོར་ན་བཅྩོམ་

ལྡན་མ་ཁྩོད་ཕག་རྒྱའྲི་འཁྩོར། །སྐྱབས་སུ་བཟུང་ནས་རེ་བ་འཆའ་བ་ཡྲི། །ཚུལ་འདྲི་

དགྩོངས་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞྲི་ཞྲིང༌། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ་པར་

མཛོད། །བདེ་གཤེགས་གཙུག་ནས་གདུགས་དཀར་ལྷ་མྩོ་ཞེས། །གདྩོན་དང་

བགེགས་རྲིགས་འབྱུང་པྩོའྲི་ཚོགས་བཅས་ཀུན། །ཕེ་མར་འཐག་བྱེད་རྔམས་པའྲི་

གཟྲི་བརྲིད་ཅན། །བཅྩོམ་ལྡན་མ་ཁྩོད་ཐུབ་བསན་རྒྱས་པར་མཛོད། །བདེ་གཤེགས་

ཐུགས་རེས་གཙུག་ཏྩོར་ལས་འཁྲུངས་ཤྲིང༌། །བདེ་འབྱུང་བསན་ལ་གནྩོད་བྱེད་ཚར་

བཅད་ནས། །བདེ་ལེགས་འབས་བུ་ཉེ་བར་སྩྩོལ་མཛད་པའྲི། །བདེ་མཆྩོག་གདུགས་

དཀར་ཅན་གྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །ཞེས་གཙུག་ཏྩོར་གདུགས་དཀར་ཅན་ལ་བསྩོད་པ་ནྲི། བྩོ་བཟང་གགས་

པའྲི་དཔལ་གྲིས་སྩོམ་བརྩོན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སྩོགས་པས་བསྐུལ་བའྲི་ངྩོར་སྦར་བའྩོ། །

༈ བདེ་གཤེགས་གཙུག་ཏྩོར་ལྟར་མྲི་མངྩོན་པ་ལས། །ཉེར་འཁྲུངས་རྒྱལ་བ་

ཀུན་ཡུམ་གདུགས་དཀར་མྩོ། །མཚན་ཙམ་བྩོས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་མེ་ཡྲིས་

ཀང༌། །བདུད་སེ་སེག་བྱེད་བདེ་འབྱུང་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །དཀར་གསལ་ལང་ཚོ་རབ་

རྩོགས་ཟླ་གཞྩོན་གྲི། །སྙྲིང་པྩོ་ལས་གྲུབ་གཞན་གྲིས་མྲི་ཐུབ་པས། །མྲི་དང་མྲི་མྲིན་
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འབྱུང་ལས་བྱུང་བ་ཡྲི། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞྲི་ལེགས་ཚོགས་མ་ལུས་སྩྩོལ། །ཁད་

པར་ཕ་རྩོལ་མྲི་བསྲུན་བསམ་སྦྩོར་གྲིས། །སྩོ་གསུམ་མནན་དང་བྱད་སེམས་

བཅྲིངས་ལ་སྩོགས། །ཉེར་འཚེས་མྲི་ཚུགས་ཕྲིར་ཟླྩོག་འཕྲིན་ལས་ཀྲིས། །བདག་

ཅག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསྲུང་དུ་གསྩོལ། །ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་ཕ་རྩོལ་གྲི་སྐྱེ་བྩོ་མྲི་བསྲུན་པས་རྲིག་སྔགས་ངན་

པའྲི་སྦྩོར་བས་བྱད་མནན་སྩོགས་གཙོ་གྱུར་གྲི་ཉེར་འཚེའྲི་མཚན་མ་ཞྲི་བའྲི་འདྩོད་གསྩོལ་གདུགས་བསྩོད་སྩོགས་ཀྲི་

གཤམ་དུ་ཁ་ཏྩོན་བྱེད་རྒྱུད་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྩོང་བྩོ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའྩོ། །

༈ བཅྩོམ་ལྡན་གདུགས་དཀར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །མཐུ་སྩོབས་ཐྩོགས་པ་མྲི་

མངའ་ཞྲིང༌། །ཐུགས་རེའྲི་སྩོན་ལམ་མཐུ་བཙན་པས། །བདག་གྲིས་གསྩོལ་བ་བཏབ་

པ་བཞྲིན། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་བ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གྱུར་

ཅྲིག །རྒྱུ་སྦྩོར་ཡྩོན་བདག་འཁྩོར་བཅས་ཀྲི། །ཆག་ཆེ་ཉམ་ང་བཟླྩོག་ཏུ་གསྩོལ། །རྨྲི་

ལམ་མཚན་མ་ངན་པ་བཟླྩོག །རགས་དང་རེན་འབེལ་ངན་པ་བཟླྩོག །དག་འདེའྲི་

བསམ་སྦྩོར་ངན་པ་བཟླྩོག །ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྲིག་བཟླྩོག །ཡེ་འབྩོག་སུམ་

བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་བཟླྩོག །ནད་རྲིགས་བཞྲི་བརྒྱ་ར་བཞྲི་བཟླྩོག །བགེགས་རྲིགས་སྩོང་

ཕག་བརྒྱད་ཅུ་བཟླྩོག །དུས་མྲིན་འཆྲི་བ་རྣམ་བརྒྱད་བཟླྩོག །ཡས་ཀྲི་བདུད་དུ་

གཡྩོས་པ་བཟླྩོག །མས་ཀྲི་སྲི་རུ་ལངས་པ་བཟླྩོག །དབལ་བའྲི་གཤེད་དུ་བརྩོས་པ་

བཟླྩོག །ཕ་མེས་དུར་སྲི་ལངས་པ་བཟླྩོག །མྲི་ལ་ནད་དུ་གཏྩོང་བ་བཟླྩོག །ཕྱུགས་ལ་

གྩོད་ཁ་བྱེད་པ་བཟླྩོག །གནམ་གྲི་དལ་ཁ་ཐེབས་པ་བཟླྩོག །ས་ཡྲི་དུག་མདའ་

གཡྩོས་པ་བཟླྩོག །སེ་བ་སར་ཁ་ངན་པ་བཟླྩོག །སྐེག་དང་ཕུང་སྲི་ལངས་པ་བཟླྩོག་ཏུ་

གསྩོལ། །བདེ་གཤེགས་ཐུགས་རེས་གཙུག་ཏྩོར་ལས་འཁྲུངས་ཤྲིང༌། །བདེ་འབྱུང་
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བསན་ལ་གནྩོད་བྱེད་ཚར་བཅད་ནས། །བདེ་ལེགས་འབས་བུ་ཉེ་བར་སྩྩོལ་མཛད་

པའྲི། །བདེ་མཆྩོག་གདུགས་དཀར་ཅན་གྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །ཅེས་པའྲི་ཟླྩོག་པ་འདྲི་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་

ལས་ཀྲི་རྩོ་རེས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །སྒྩོལ་མ་འཁྩོར་བཅས་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མྩོ་ཨཱḈྻ་ཏཱ་ར་ཡེ། །འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཕྱུག་

ཐུགས་རེའྲི་གཏེར་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །

༈ པྩོ་ཏཱ་ལ་ཡྲི་གནས་མཆྩོག་ནས། །ཏཾ་ཡྲིག་ལྗང་ཁུ་ལས་འཁྲུངས་ཤྲིང༌། །འྩོད་

དཔག་མེད་ཀྲིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་མ། །སྒྩོལ་མ་

འཁྩོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་ཅྩོད་པན་གྲིས། །ཞབས་ཀྲི་པདྨྩོ་

ལ་བཏུད་ནས། །ཕྩོངས་པ་ཀུན་ལས་སྒྩོལ་མཛད་མ། །སྒྩོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །ༀ་རེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྩོལ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཕག་འཚལ་སྒྩོལ་མ་

མྱུར་མ་དཔའ་མྩོ། །སྤན་ནྲི་སྐད་ཅྲིག་གྩོག་དང་འད་མ། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་མགྩོན་ཆུ་

སྐྱེས་ཞལ་གྲི། །གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནྲི་བྱུང་མ། །ཕག་འཚལ་སྩོན་ཀའྲི་ཟླ་བ་ཀུན་

ཏུ། །གང་བ་བརྒྱ་ནྲི་བརེགས་པའྲི་ཞལ་མ། །སྐར་མ་སྩོང་ཕག་ཚོགས་པ་རྣམས་

ཀྲིས། །རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་འྩོད་རབ་འབར་མ། །ཕག་འཚལ་སེར་སྔྩོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་

ཀྲི། །པདྨས་ཕག་ནྲི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །སྦྲིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞྲི་

བ། །བཟྩོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྩོད་ཡུལ་ཉྲིད་མ། །ཕག་འཚལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་

གཙུག་ཏྩོར། །མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་སྤྩོད་མ། །མ་ལུས་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་པ་ཐྩོབ་
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པའྲི། །རྒྱལ་བའྲི་སས་ཀྲིས་ཤྲིན་ཏུ་བསེན་མ། །ཕག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུཾ་ཡྲི་

གེས། །འདྩོད་དང་ཕྩོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །འཇྲིག་རེན་བདུན་པྩོ་ཞབས་ཀྲིས་

མནན་ཏེ། །ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། །ཕག་འཚལ་བརྒྱ་བྱྲིན་མེ་ལྷ་

ཚངས་པ། །རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆྩོད་མ། །འབྱུང་པྩོ་རྩོ་ལངས་དྲི་ཟ་

རྣམས་དང༌། །གནྩོད་སྦྲིན་ཚོགས་ཀྲིས་མདུན་ནས་བསྩོད་མ། །ཕག་འཚལ་ཏྲད་ཅེས་

བྱ་དང་ཕཊ་ཀྲིས། །ཕ་རྩོལ་འཕྲུལ་འཁྩོར་རབ་ཏུ་འཇྩོམས་མ། །གཡས་བསྐུམས་

གཡྩོན་བརྐྱངས་ཞབས་ཀྲིས་མནན་ཏེ། །མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤྲིན་ཏུ་འབར་མ། །ཕག་

འཚལ་ཏུ་རེ་འཇྲིགས་པ་ཆེན་པྩོ། །བདུད་ཀྲི་དཔའ་བྩོ་རྣམ་པར་འཇྩོམས་མ། །ཆུ་

སྐྱེས་ཞལ་ནྲི་ཁྩོ་གཉེར་ལྡན་མཛད། །དག་བྩོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསྩོད་མ། །ཕག་

འཚལ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་མཚོན་ཕག་རྒྱའྲི། །སྩོར་མྩོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་

བརྒྱན་མ། །མ་ལུས་ཕྩོགས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོས་བརྒྱན་པའྲི། །རང་གྲི་འྩོད་ཀྲི་ཚོགས་

རྣམས་འཁྲུག་མ། །ཕག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརྲིད་པའྲི། །དབུ་རྒྱན་འྩོད་ཀྲི་ཕེང་

བ་སེལ་མ། །བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡྲིས། །བདུད་དང་འཇྲིག་རེན་དབང་དུ་

མཛད་མ། །ཕག་འཚལ་ས་གཞྲི་སྐྱྩོང་བའྲི་ཚོགས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་

ནུས་མ་ཉྲིད་མ། །ཁྩོ་གཉེར་གཡྩོ་བའྲི་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་གྲིས། །ཕྩོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་

སྒྩོལ་མ། །ཕག་འཚལ་ཟླ་བའྲི་དུམ་བུས་དབུ་བརྒྱན། །བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤྲིན་ཏུ་

འབར་མ། །རལ་པའྲི་ཁྩོད་ན་འྩོད་དཔག་མེད་ལས། །རག་པར་ཤྲིན་ཏུ་འྩོད་རབ་མཛད་

མ། །ཕག་འཚལ་བསྐལ་པའྲི་ཐ་མའྲི་མེ་ལྟར། །འབར་བའྲི་ཕེང་བའྲི་དབུས་ན་གནས་

མ། །གཡས་བརྐྱངས་གཡྩོན་བསྐུམས་ཀུན་ནས་བསྐྩོར་དགའྲི། །དག་ཡྲི་དཔུང་ནྲི་
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རྣམ་པར་འཇྩོམས་མ། །ཕག་འཚལ་ས་གཞྲིའྲི་ངྩོས་ལ་ཕག་གྲི །མཐྲིལ་གྲིས་བསྣུན་

ཅྲིང་ཞབས་ཀྲིས་རྡུང་མ། །ཁྩོ་གཉེར་སྤན་མཛད་ཡྲི་གེ་ཧཱུཾ་གྲིས། །རྲིམ་པ་བདུན་པྩོ་

རྣམས་ནྲི་འགེམས་མ། །ཕག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞྲི་མ། །མྱ་ངན་འདས་ཞྲི་སྤྩོད་

ཡུལ་ཉྲིད་མ། །སྭཱ་ཧཱ་ༀ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །སྲིག་པ་ཆེན་པྩོ་འཇྩོམས་པ་ཉྲིད་

མ། །ཕག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐྩོར་རབ་དགའ་བའྲི། །དག་ཡྲི་ལུས་ནྲི་རྣམ་པར་

འགེམས་མ། །ཡྲི་གེ་བཅུ་པའྲི་ངག་ནྲི་བཀྩོད་པའྲི། །རྲིག་པ་ཧཱུཾ་ལས་སྒྩོལ་མ་ཉྲིད་

མ། །ཕག་འཚལ་ཏུ་རེ་ཞབས་ནྲི་བརབས་པས། །ཧཱུཾ་གྲི་རྣམ་པའྲི་ས་བྩོན་ཉྲིད་མ། །རྲི་

རབ་མནྡཱ་ར་དང་འབྲིགས་བྱེད། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་རྣམས་གཡྩོ་བ་ཉྲིད་མ། །ཕག་

འཚལ་ལྷ་ཡྲི་མཚོ་ཡྲི་རྣམ་པའྲི། །རྲི་དྭགས་རགས་ཅན་ཕག་ན་བསྣམས་མ། །ཏཱ་ར་

གཉྲིས་བརྩོད་ཕཊ་ཀྲི་ཡྲི་གེས། །དུག་རྣམས་མ་ལུས་པ་ནྲི་སེལ་མ། །ཕག་འཚལ་ལྷ་

ཡྲི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པྩོ། །ལྷ་དང་མྲིའམ་ཅྲི་ཡྲིས་བསེན་མ། །ཀུན་ནས་གྩོ་ཆ་དགའ་

བའྲི་བརྲིད་ཀྲིས། །རྩོད་དང་རྨྲི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །ཕག་འཚལ་ཉྲི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་

པའྲི། །སྤན་གཉྲིས་པྩོ་ལ་འྩོད་རབ་གསལ་མ། །ཧ་ར་གཉྲིས་བརྩོད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡྲིས། །ཤྲིན་

ཏུ་དག་པྩོའྲི་རྲིམས་ནད་སེལ་མ། །ཕག་འཚལ་དེ་ཉྲིད་གསུམ་རྣམས་བཀྩོད་པས། །ཞྲི་

བའྲི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །གདྩོན་དང་རྩོ་ལངས་གནྩོད་སྦྲིན་ཚོགས་

རྣམས། །འཇྩོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆྩོག་ཉྲིད་མ། །ར་བའྲི་སྔགས་ཀྲིས་བསྩོད་པ་འདྲི་

དང༌། །ཕག་འཚལ་བ་ནྲི་ཉྲི་ཤུ་ར་གཅྲིག །

༈ ལྷ་མྩོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའྲི། །བྩོ་ལྡན་གང་གྲིས་རབ་དད་བརྩོད་

དེ། །སྩོད་དང་ཐྩོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ནས། །དན་པས་མྲི་འཇྲིགས་ཐམས་ཅད་
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རབ་སེར། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞྲི་བས། །ངན་འགྩོ་ཐམས་ཅད་འཇྩོམས་པ་

ཉྲིད་འཐྩོབ། །རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕག་བདུན་རྣམས་ཀྲིས། །མྱུར་དུ་དབང་ནྲི་བསྐུར་བར་

འགྱུར་ལ། །འདྲི་ལས་ཆེ་བ་ཉྲིད་ནྲི་འཐྩོབ་ཅྲིང༌། །སངས་རྒྱས་གྩོ་འཕང་མཐར་ཐུག་

དེེར་འགྩོ། །དེ་ཡྲིས་དུག་ནྲི་དག་པྩོ་ཆེན་པྩོ། །བརན་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྩོ་

བ། །ཟྩོས་པ་དང་ནྲི་འཐུངས་པ་ཉྲིད་ཀང༌། །དན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉྲིད་

འཐྩོབ། །གདྩོན་དང་རྲིམས་དང་དུག་གྲིས་གཟྲིར་བའྲི། །སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནྲི་རྣམ་

པར་སངས་ཏེ། །སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངྩོ༌། །གཉྲིས་གསུམ་བདུན་དུ་

མངྩོན་པར་བརྩོད་ན། །བུ་འདྩོད་པས་ནྲི་བུ་ཐྩོབ་འགྱུར་ཞྲིང༌། །ནྩོར་འདྩོད་པས་ནྲི་

ནྩོར་རྣམས་ཉྲིད་འཐྩོབ། །འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་ལ། །བགེགས་རྣམས་

མེད་ཅྲིང་སྩོ་སྩོར་འཇྩོམས་འགྱུར་ཅྲིག །རེ་བཙུན་སྒྩོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པྩོས་བསྩོད་པ་གསུངས་པ་རྩོགས་སྩོ། །

༄༅། །སྒྩོལ་དཀར་བསྩོད་པ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱḈྻ་ཏཱ་ར་ཡེ་སྩོ་ཏྟ། བྩོད་སྐད་དུ། འཕགས་མ་སྒྩོལ་མ་ལ་

བསྩོད་པ། །རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྩོལ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །

༈ འཁྩོར་བ་ལས་སྒྩོལ་ཏཱ་རེ་མ། །ཏུཏྟཱ་ར་ཡྲིས་འཇྲིགས་བརྒྱད་སྒྩོལ། །ཏུ་རེས་

ན་བ་རྣམས་ལས་སྒྩོལ། །སྒྩོལ་མ་ཡུམ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །པདྨ་དཀར་པྩོའྲི་དབུས་

གནས་པའྲི། །ཟླ་བ་ཡྲི་ནྲི་གདན་སེང་དུ། །རྩོ་རེའྲི་སྐྱྲིལ་ཀྲུང་བཅས་མཛད་མ། །མཆྩོག་

སྦྲིན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །སྩོན་ཀའྲི་ཟླ་བའྲི་མདངས་དང་ལྡན། །ཟླ་བ་ཡྲི་ནྲི་རྒྱབ་
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ཡྩོལ་ཅན། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྲིས་རྣམ་པར་བཀྲ། །ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །བཅུ་དྲུག་ལྩོ་ལྩོན་ལུས་དང་ལྡན། །རྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་དེ་ཡྲི་སས། །འདྩོད་

སྦྲིན་སྐུ་དེ་འཆང་བའྲི་ཡུམ། །འཕགས་མ་སྒྩོལ་མར་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འཁྩོར་ལྩོ་

དཀར་པྩོའྲི་འྩོད་ཟེར་འབར། །རྲིབས་བརྒྱད་ལ་ནྲི་ཡྲི་གེ་བརྒྱད། །ཡྩོངས་སུ་བསྐྩོར་

བའྲི་རྣམ་པ་ཅན། །འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འཕགས་མ་སྒྩོལ་མ་སྒྩོལ་

མཛད་ཡུམ། །ཡྲིད་བཞྲིན་འཁྩོར་ལྩོ་ཚེ་འཕེལ་མ། །ལྷ་མྩོ་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས། །བདག་གྲི་ཚེ་ཡྲི་བར་ཆད་དང༌། །ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

ལས། །ནུས་ལྡན་ཁྩོད་ཀྲིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསྩོལ། །མཆྩོག་དང་ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་

ཀུན། །མ་ལུས་བདག་ལ་གནང་བར་མཛོད། །འཕགས་མ་ཁྩོད་ལ་དད་བྱེད་པ། །དེ་ལ་

རག་ཏུ་བུ་བཞྲིན་དགྩོངས། །བདག་ཀང་ཁྩོད་ལ་གསྩོལ་འདེབས་ཀྲིས། །ཐུགས་རེའྲི་

ལགས་ཀྱུས་གཟུང་དུ་གསྩོལ། །ལྷ་མྩོའྲི་སྐུ་མདྩོག་ཟླ་འདའྲི་མདྩོག །སེག་ཅྲིང་དུལ་

བའྲི་ཆ་བྱད་ཅན། །གཟུགས་ལྡན་རྲིན་ཆེན་རྒྱན་གྲིས་སྤས། །མཛེས་པ་དར་གྲི་སད་

གཡྩོགས་ཅན། །པདྨ་ཟླ་བའྲི་དབུས་གནས་སུ། །ཞབས་གཉྲིས་རྩོ་རེ་སྐྱྲིལ་ཀྲུང་

མཛད། །ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་འཛུམ་བག་ཅན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་བསྐྱེད་

པའྲི་ཡུམ། །ལྷ་མྩོ་ཁྩོད་ལ་རག་ཏུ་འདུད། །ཁྩོད་ལ་ཆ་ཙམ་བསྩོད་པ་ཡྲིས། །བདག་

ཅག་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ། །དུས་འདྲི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར། །མྲི་མཐུན་རྐྱེན་

རྣམས་ཞྲི་གྱུར་ཏེ། །མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤྩོག །ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་

སྭཱཧཱ། 

རེ་བཙུན་སྒྩོལ་མ་ཁྩོད་ཀྲིས་བདག་དང༌། ནམ་མཁའྲི་མཐའ་དང་མཉམ་པའྲི་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚེ་དང་བསྩོད་ནམས་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་

གསྩོལ། །བདག་གྲི་ཚེ་བསྲིང་བར་མཛད་དུ་གསྩོལ། ནད་དང་གདྩོན་ཞྲི་བར་མཛད་

དུ་གསྩོལ། སྲིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་མཛད་དུ་གསྩོལ། མཆྩོག་དང་ཐུན་མྩོང་

གྲི་དངྩོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། 

མདྩོ་དང་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་མཚོའྲི་དམ་ཆྩོས་ཀུན། །ལེགས་པར་རྩོགས་ནས་གཞན་

ལ་འདྩོམས་པ་དང༌། །ཚུལ་བཞྲིན་སྒྲུབ་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ལ། །འཁྩོར་བ་མ་

སྩོངས་བར་དུ་བརྩོན་པར་ཤྩོག །

༈ རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྩོལ་མ་དང༌། །ཕྩོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་

ཡྲི། །རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུན་ནས་དང་བས་ཕག་བགྲིའྩོ། །མེ་ཏྩོག་

བདུག་སྩོས་མར་མེ་དྲི། །ཞལ་ཟས་རྩོལ་མྩོ་ལ་སྩོགས་པ། །དངྩོས་བཤམས་ཡྲིད་

ཀྲིས་སྤྲུལ་ནས་འབུལ། །འཕགས་པའྲི་ཚོགས་རྣམས་བཞེས་སུ་གསྩོལ། །ཐྩོག་མ་

མེད་ནས་ད་ལྟའྲི་བར། །མྲི་དགེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ། །སེམས་ནྲི་ཉྩོན་མྩོངས་

དབང་གྱུར་པའྲི། །སྲིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྲི། །ཉན་ཐྩོས་རང་རྒྱལ་བྱང་

ཆུབ་སེམས། །སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པས། །དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅྲི་བསགས་

པའྲི། །བསྩོད་ནམས་ལ་ནྲི་བདག་ཡྲི་རང༌། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་བསམ་པ་

དང༌། །བྩོ་ཡྲི་བྱེ་བག་ཇྲི་ལྟ་བར། །ཆེ་ཆུང་ཐུན་མྩོང་ཐེག་པ་ཡྲི། །ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་

བསྐྩོར་དུ་གསྩོལ། །འཁྩོར་བ་ཇྲི་སྲིད་མ་སྩོངས་བར། །མྱ་ངན་མྲི་འདའ་ཐུགས་རེ་

ཡྲིས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱྲིང་བ་ཡྲི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟྲིགས་སུ་

གསྩོལ། །བདག་གྲིས་བསྩོད་ནམས་ཅྲི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་
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གྱུར་ནས། །རྲིང་པྩོར་མྲི་ཐྩོགས་འགྩོ་བ་ཡྲི། །འདེན་པའྲི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅྲིག །

༈ རེ་བཙུན་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་ཐུགས་རེ་ཅན། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །སྒྲིབ་གཉྲིས་བྱང་ཞྲིང་ཚོགས་གཉྲིས་མྱུར་རྩོགས་

ནས། །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །དེ་མ་ཐྩོབ་ཀྲི་ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །ལྷ་དང་མྲི་ཡྲི་བདེ་བ་མཆྩོག་ཐྩོབ་ནས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པ་ལ། །བར་ཆད་གདྩོན་བགེགས་རྲིམས་དང་ནད་ལ་སྩོགས། །དུས་མྲིན་

འཆྲི ་བར་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་དང༌། །རྨྲི ་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་

དང༌། །འཇྲིགས་པ་བརྒྱད་སྩོགས་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྣམས། །མྱུར་དུ་ཞྲི་ཞྲིང་མེད་པར་

མཛད་དུ་གསྩོལ། །འཇྲིག་རེན་འཇྲིག་རེན་ལས་ནྲི་འདས་པ་ཡྲི། །བཀྲ་ཤྲིས་བདེ་

ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས། །འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས་པའྲི་དྩོན་རྣམས་མ་ལུས་

པ། །འབད་མེད་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་ཞྲིང་དམ་ཆྩོས་

འཕེལ་བ་དང༌། །རག་ཏུ་ཁྩོད་སྒྲུབ་ཞལ་མཆྩོག་མཐྩོང་བ་དང༌། །སྩོང་ཉྲིད་དྩོན་རྩོགས་

བྱང་སེམས་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །ཡར་ངྩོའྲི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །རྒྱལ་བའྲི་

དཀྲིལ་འཁྩོར་བཟང་ཞྲིང་དགའ་བ་དེར། །པདྨྩོ་དམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་མཛེས་ལས་

སྐྱེས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངྩོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསན་པ་ཡང་བདག་

གྲིས་དེར་ཐྩོབ་ཤྩོག །བདག་གྲིས་ཚེ་རབས་སྔྩོན་ནས་བསྒྲུབས་པའྲི་ལྷ། །དུས་

གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་འཕྲིན་ལས་མ། །སྔྩོ་ལྗང་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མྱུར་

ཞྲི་མ། །ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །རྒྱལ་ཡུམ་སྒྩོལ་མ་ཁེད་སྐུ་

ཅྲི་འད་དང༌། །འཁྩོར་དང་སྐུ་ཚེའྲི་ཚད་དང་ཞྲིང་ཁམས་དང༌། །ཁེད་ཀྲི་མཚན་མཆྩོག་
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བཟང་པྩོ་ཅྲི་འད་བ། །དེ་འད་ཁྩོ་ནར་བདག་སྩོགས་འགྱུར་བར་ཤྩོག །ཁེད་ལ་བསྩོད་

ཅྲིང་གསྩོལ་བ་བཏབ་པའྲི་མཐུས། །བདག་སྩོགས་གང་དུ་གནས་པའྲི་ས་ཕྩོགས་

དེར། །ནད་གདྩོན་དབུལ་ཕྩོངས་འཐབ་རྩོད་ཞྲི་བ་དང༌། །ཆྩོས་དང་བཀྲ་ཤྲིས་འཕེལ་

བར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །

༈ བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་མཆྩོད་བྱས་པས། །བདག་གྲིས་དགེ་བ་ཅྲི་བསགས་

པ། །དེས་ནྲི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་ཤྩོག །

༈ སྐུ་ཡྲི་སྐྱྩོན་སངས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་སྤས། །གསུང་གྲི་སྐྱྩོན་སངས་ཀ་ལ་

པྲིང་ཀའྲི་དབྱངས། །ཐུགས་ཀྲི་སྐྱྩོན་སངས་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་གཟྲིགས། །བཀྲ་

ཤྲིས་དཔལ་འབར་མ་ཡྲིས་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །

༄༅། །སྒྩོལ་བསྩོད་ལེགས་བྲིས་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ལེགས་བྲིས་དཔལ་གྲི་བདག་པྩོ་གསེར་གྲི་མངལ། །ལྷ་ཡྲི་བ་མ་

གང་གདྩོང་དཔལ་གྲི་མགྲིན། །པདྨྩོའྲི་གཉེན་སྩོགས་ལྷ་བརྒྱའྲི་གཙུག་རྒྱན་

གྲིས། །ཞབས་པད་གུས་མཆྩོད་སྒྩོལ་མའྲི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོའྲི་

ཐུགས་རེའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲིས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་མཁེན་བརེ་ནུས་པ་

རྣམས། །རབ་མཛེས་འཕྲིན་ལས་ལྷ་མྩོའྲི་སྐུར་བསན་ནས། །ཕྩོངས་པ་ཀུན་སྐྱྩོབ་སྒྩོལ་

མའྲི་ཞབས་ལ་འདུད། །དབྱྲིངས་རྲིག་རྣམ་དག་པདྨའྲི་གདན་སེང་ན། །མར་གད་

མདྩོག་ཅན་ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་མ། །ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་གཡས་བརྐྱངས་གཡྩོན་

བསྐུམས་ཞབས། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ནུ་འབུར་རབ་



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ

  329  

རྒྱས་ཟག་མེད་བདེ་བའྲི་གཏེར། །ཞལ་རས་ཟླ་བ་རྒྱས་པའྲི་འཛུམ་དཀར་ཅན། །ཞྲི་

བའྲི་ཉམས་ལྡན་ཐུགས་རེའྲི་སྤན་ཡངས་མ། །སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྲི་མཛེས་མ་ཁྩོད་ལ་

འདུད། །གཡུ་ཡྲི་ལྗྩོན་ཤྲིང་ཡལ་ག་བརྐྱངས་འད་བའྲི། །འཇམ་མཉེན་ཕག་གཡས་

མཆྩོག་སྦྲིན་ཕག་རྒྱ་ནྲི། །མཁས་རྣམས་དངྩོས་གྲུབ་མཆྩོག་གྲི་དགའ་སྩོན་

ལ། །མགྩོན་དུ་འབྩོད་འད་ཁྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཕག་གཡྩོན་དཀྩོན་མཆྩོག་

གསུམ་མཚོན་སྐྱབས་སྦྲིན་གྲིས། །འཇྲིགས་པ་བརྒྱ་ཕག་མཐྩོང་བའྲི་སྐྱེ་བྩོ་

རྣམས། །མ་འཇྲིགས་ང་ཡྲིས་མྱུར་དུ་བསྐྱབ་བྩོ་ཞེས། །གསལ་བར་མཚོན་པ་ཁེད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཕག་གཉྲིས་ཨུཏྤལ་སྔྩོན་པྩོས་མཚན་པ་ནྲི། །འགྩོ་ཀུན་སྲིད་པའྲི་

བདེ་ལ་མ་ཆགས་པར། །ཐར་པ་ཆེན་པྩོའྲི་གྩོང་དུ་ཞུགས་ཤྲིག་ཅེས། །བརྩོན་པའྲི་

ལག་གྲིས་བསྐུལ་འད་ཁེད་ལ་འདུད། །པདྨ་རཱ་གའྲི་མདངས་ལྡན་འྩོད་དཔག་

མེད། །མཉམ་བཞག་བདུད་རྲིས་གང་བའྲི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །འཆྲི་མེད་དངྩོས་

གྲུབ་སྩྩོལ་བས་སྤྲི་བྩོར་བརྒྱན། །བདག་གྲི་འཆྲི་བདག་འཇྩོམས་པ་ཁྩོད་ལ་

འདུད། །ཚོགས་གཉྲིས་མཐྩོ་རྲིས་བཟྩོ་བྩོའྲི་འདུ་བྱེད་ཀྲིས། །གཞལ་མེད་ལྷ་ཡྲི་ཡྲིད་

བཞྲིན་ནྩོར་བུ་རྣམས། །མཛེས་མཛེས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ཡྲིད་འཕྩོག་རྒྱན། །ཀུན་

གྲིས་བརྒྱན་པ་ཁྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །མར་གད་རྲི་བྩོས་འཇའ་ཚོན་གྩོན་པ་

བཞྲིན། །སྐུ་སྩོད་ལྷ་རས་གྩོས་ཀྲི་ག་ཤ་ཅན། །ཕ་ཞྲིང་ལྡེམ་ལ་མཛེས་པའྲི་རེད་སྐབས་

ནྲི། །པཉྩ་ལྲི་ཀའྲི་ཤམ་ཐབས་འཛིན་ལ་འདུད། །གཡས་ན་མྱ་ངན་མེད་པའྲི་འྩོད་ཟེར་

ཅན། །ཞྲི་བའྲི་ཉམས་ལྡན་གསེར་མདྩོག་ཉྲི་འྩོད་འཕྩོ། །གཡྩོན་ན་རལ་གཅྲིག་ནམ་

མཁའྲི་མཛེས་པ་འཕྩོག །ཁྩོ་ཆགས་བརྲིད་པས་མཛེས་པ་དེ་ལ་འདུད། །དྲུག་ལྡན་གླུ་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

  330  

དང་མཛེས་པའྲི་གར་ལ་མཁས། །གདུགས་དཀར་རྔ་ཡབ་པྲི་ཝང་གྲིང་བུ་

སྩོགས། །རབ་འབྱམས་མཆྩོད་རས་འཛིན་པའྲི་ལྷ་མྩོའྲི་ཚོགས། །ནམ་མཁའ་གང་

བས་མཆྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དཔལ་མྩོ་ལེགས་བརྩོད་མ་དང་རྲི་སྐྱེས་

སྩོགས། །ཡྲིད་འྩོང་འཆྲི་མེད་བུ་མྩོ་སྩོང་དག་གྲིས། །ཁྩོད་དྲུང་བན་མྩོ་ཙམ་ཡང་ཐྩོབ་

དཀའ་བ། །མཛེས་སྡུག་ལྷ་མྩོའྲི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཐུགས་རེའྲི་ཆུ་འཛིན་རྒྱས་

པའྲི་ཀྩོང་ཡངས་ནས། །གསུང་སྙན་ཚངས་དབྱངས་སྤྲིན་གྲི་རྔ་སྒ་ཅན། །གདུལ་བྱའྲི་

འཛིན་མར་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཆྩོས་ཆར། །ཀུན་ཏུ་འབེབས་མཁས་མ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟྲིགས་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་གཏེར། །ཇྲི་བཞྲིན་མ་ལུས་བརྩོད་

པར་སུ་ཡྲིས་ནུས། །བྩོ་གྩོས་ཐྩོགས་མེད་སྩོབས་བཅུ་མངའ་བའྲི་ཐུགས། །མཁེན་

རབ་མཐར་ཕྲིན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཞྲི་བ་བརེས་ཀང་ཐུགས་རེའྲི་གཞན་དབང་

གྲིས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱྲིང་བའྲི་འགྩོ་བ་རྣམས། །ཐུགས་རེའྲི་ཕག་གྲིས་མྱུར་

དུ་འདེན་མཛད་མ། །བརེ་བ་མཐར་ཕྲིན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཞྲི་རྒྱས་དབང་དང་

དག་པྩོའྲི་འཕྲིན་ལས་རྣམས། །རྒྱ་མཚོའྲི་རླབས་བཞྲིན་དུས་ལས་མྲི་འདའ་

བར། །ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མྲི་འཆད་པར་འཇུག་མཛད་མ། །མཛད་པ་མཐར་ཕྲིན་མ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །འཇྲིགས་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་དང་འབྱུང་པྩོའྲི་གདྩོན། །ཉྩོན་

མྩོངས་ཤེས་བྱའྲི་སྒྲིབ་པའྲི་འཇྲིགས་པ་རྣམས། །ཁྩོད་ཞབས་དན་པའྲི་མྩོད་ལ་སྐྱྩོབ་

མཛད་མ། །ནུས་པ་མཐར་ཕྲིན་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་ལྟར་སྐྱབས་འྩོས་ཁྩོད་ཀྲིས་

ལུས་ཅན་རྣམས། །ནད་རྲིམས་གདྩོན་བགེགས་དུས་མྲིན་འཆྲི་བ་དང༌། །རྨྲི་ལམ་ངན་

དང་མཚན་མ་ངན་པ་སྩོགས། །འཇྲིགས་པ་ཀུན་ལས་མྱུར་དུ་བསྐྱབ་ཏུ་
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གསྩོལ། །འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་བའྲི་རྲི་སུལ་གནས་བཅས་ཏེ། །གཞན་ལས་མཆྩོག་ཏུ་

འཛིན་པས་སེམས་ཁེངས་ཤྲིང༌། །ཕ་རྩོལ་ཁྩོད་དུ་གསྩོད་པའྲི་སར་ཁྲིམ་ཅན། །ང་

རྒྱལ་སེང་གེའྲི་འཇྲིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསྩོལ། །དན་ཤེས་ལགས་ཀྱུ་རྣྩོན་པྩོས་མ་

བཏུལ་ཞྲིྲིང༌། །འདྩོད་ཡྩོན་མྱྩོས་ཆུ་འཐུངས་པས་འཐྩོམས་པའྲི་མཐུས། །ལྩོག་པའྲི་

ལམ་ཞུགས་གནྩོད་འཚེའྲི་མཆེ་བ་གཙིགས། །གཏྲི་མུག་གང་པྩོའྲི་འཇྲིགས་པ་

བསྐྱབ་ཏུ་གསྩོལ། །ཚུལ་མྲིན་ཡྲིད་བྱེད་རླུང་གྲིས་བསྐུལ་བ་ལས། །ཉེས་སྤྩོད་དུད་

སྤྲིན་འཁྲུག་པའྲི་ཀྩོང་དཀྲིལ་ན། །དགེ་བའྲི་ནགས་ཚལ་བསེག་པའྲི་ནུས་པ་ཅན། །ཞེ་

སང་མེ་ཡྲི་འཇྲིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསྩོལ། །མ་རྲིག་འཐྲིབས་པྩོའྲི་ཁུང་དུ་མངྩོན་ཞེན་

ཅྲིང༌། །གཞན་འབྱྩོར་ཕུན་ཚོགས་མཐྩོང་ཚེ་མྲི་བཟྩོད་པར། །གདུག་པའྲི་དུག་གྲིས་

མྱུར་དུ་ཁབ་བྱེད་པའྲི། །ཕག་དྩོག་སྦྲུལ་གྲི་འཇྲིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསྩོལ། །བརྟུལ་

ཞུགས་དམན་པའྲི་འབྩོག་དགྩོན་འཇྲིགས་རུང་དང༌། །རག་ཆད་མྱ་ངམ་ཐང་ལ་རབ་

རྒྱུ་ཞྲིང༌། །ཕན་བདེའྲི་གྩོང་དང་དགྩོན་པ་ཀུན་འཇྩོམས་པའྲི། །ལྟ་ངན་རྐུན་པྩོའྲི་

འཇྲིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསྩོལ། །མྲི་བཟད་སྲིད་པའྲི་བཙོན་ཁང་རྭ་བ་རུ། །ལུས་ཅན་

རང་དབང་མེད་པར་འཆྲིང་བྱེད་ཅྲིང༌། །སེད་པའྲི་སྩོ་ལགས་དབྱེ་དཀས་འཁྱུད་པ་

ཡྲི། །སེར་སྣའྲི་ལགས་སྒྩོག་འཇྲིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་གསྩོལ། །ཤྲིན་ཏུ་བརྒལ་དཀའ་

སྲིད་པའྲི་རྒྱུན་ཕྩོགས་ཁེར། །ལས་རླུང་དག་པྩོའྲི་རྐྱེན་དང་ཉེ་བ་ལས། །སྐྱེ་རྒ་ན་

འཆྲིའྲི་རྦ་ཀྩོང་རབ་འཁྲུག་པའྲི། །འདྩོད་ཆགས་ཆུ་བྩོའྲི་འཇྲིགས་པ་བསྐྱབ་ཏུ་

གསྩོལ། །ཀུན་ཏུ་རྨྩོངས་པའྲི་མཁའ་ལ་རབ་རྒྱུ་ཞྲིང༌། །ངེས་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་ལ་ལྷག་

པར་འཚེ། །ཐར་པའྲི་སྩོག་ལ་རྒྩོལ་བའྲི་གདུག་པ་ཅན། །ཐེ་ཚོམ་ཤ་ཟའྲི་འཇྲིགས་པ་
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བསྐྱབ་ཏུ་གསྩོལ། །ཁྩོད་ལ་བསྩོད་ཅྲིང་གསྩོལ་བ་བཏབ་པའྲི་མཐུས། །དམ་ཆྩོས་

སྒྲུབ་པའྲི་འགལ་རྐྱེན་ཞྲི་བ་དང༌། །ཚེ་དང་བསྩོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱྩོར་བ་

སྩོགས། །མཐུན་པའྲི་རྐྱེན་རྣམས་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཞྲིང་མཆྩོག་བདེ་

བ་ཅན་དེར་འགྩོ་བ་ཀུན། །འདེན་པ་འྩོད་དཔག་མེད་པས་རེས་བཟུང་ནས། །དཀའ་བ་

བརྒྱ་ཕག་སྤད་པ་མེད་པར་ཡང༌། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་རེག་གྱུར་ཅྲིག །བདག་

ཀང་རག་ཏུ་ཚེ་རབས་དན་པ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ནམ་ཡང་མྲི་འབལ་

ཞྲིང༌། །རྒྱལ་སས་སྤྩོད་པ་རླབས་ཆེན་འཚོལ་བ་ལ། །བརྩོན་འགྲུས་ཆུ་བྩོའྲི་རྒྱུན་

བཞྲིན་བརན་པར་ཤྩོག །རང་དྩོན་སྒྲུབ་ལ་ནམ་ཡང་མྲི་རེ་ཞྲིང༌། །གཞན་དྩོན་འབའ་

ཞྲིག་སྒྲུབ་ལ་གཞྩོལ་བ་དང༌། །སྤན་དང་མངྩོན་ཤེས་སྨྲ་མཁས་བཟྩོད་པ་

སྩོགས། །གཞན་དྩོན་བྱེད་པའྲི་རྐྱེན་རྣམས་ཚང་བར་ཤྩོག །རབ་འབྱམས་ཞྲིང་དུ་

རྒྱལ་བའྲི་དམ་ཆྩོས་ཀུན། །རྒྱས་པར་བྱེད་ལ་ནམ་ཡང་མྲི་ཞུམ་ཞྲིང༌། །རག་ཏུ་

སེམས་ཅན་ཀུན་དྩོན་བསྒྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། །རྒྱལ་བའྲི་གྩོ་འཕང་བདེ་བག་ཐྩོབ་གྱུར་

ཅྲིག །ཅེས་སྒྩོལ་བསྩོད་མཁས་པའྲི་གཙུག་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་འདྲི་བཞྲིན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་

དཔལ་བཟང་པྩོས་མཛད་པའྩོ།། །།

༄༅། །སྒྩོལ་བསྩོད་མཁེན་བརེ་དྲི་མེད་མ་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །ན་མྩོ་ཨཱḈྻ་ཏཱ་ར་ཡེ། །མཁེན་བརེ་དྲི་མེད་རྒྱས་པའྲི་རང་བཞྲིན་

གྲི། །པད་དཀར་བསྲིལ་ཟེར་ཅན་གྲི་གདན་སེང་ན། །ལྷག་པའྲི་ལྷ་མྩོ་གངས་རྲིའྲི་

མདངས་འཕྩོག་མ། །རབ་མཛེས་ལང་ཚོའྲི་དཔལ་ཡྩོན་ཅན་དེར་འདུད། །ཞལ་གཅྲིག་
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ཕག་གཉྲིས་རྩོ་རེ་སྐྱྲིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །བདེ་ཆེན་རབ་རྒྱས་ཟླ་བའྲི་རྒྱབ་ཡྩོལ་

ཅན། །ཤྲིན་ཏུ་སེག་ཅྲིང་ཞྲི་བའྲི་ཉམས་དང་ལྡན། །གཞྩོན་ནུ་ནུ་འབུར་རྒྱས་མ་ཁྩོད་

ལ་འདུད། །ཕག་གཡས་བསྒྲུབ་ལ་མཆྩོག་སྦྲིན་ཕག་རྒྱ་ཡྲིས། །ཞྲི་སྩོགས་རབ་

འབྱམས་ལས་དང་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད། །རྒྱལ་བའྲི་གྩོ་འཕང་མཆྩོག་ཀང་བདེ་བག་

ཏུ། །ལེགས་པར་སྦྲིན་མཛད་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཕག་གཡྩོན་ཨུཏྤལ་བསྣམས་

པའྲི་སྐྱབས་སྦྲིན་གྲིས། །སེངེ་གང་ཆེན་མེ་དང་དུག་སྦྲུལ་སྩོགས། །འཇྲིགས་པ་ཀུན་

སྐྱྩོབ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཡུམ་གྱུར་དགེ་མ་ཁྩོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཕག་

ཞབས་མཐྲིལ་ལ་མངའ་བའྲི་སྩོང་ཉྲིད་སྩོགས། །རྣམ་ཐར་སྩོ་བཞྲིའྲི་སྤན་གྲིས་འགྩོ་བ་

ཀུན། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའྲི་གྲིང་དུ་འཁྲིད་མཛད་མ། །ཀུན་གྲི་སྐྱབས་གནས་ཁྩོད་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །ཡྲིད་འྩོང་སྩོན་ཀའྲི་ཟླ་བ་འབུམ་ཕག་གྲི །རབ་ཏུ་མཛེས་པ་གཅྲིག་

ཏུ་བསྡུས་པའྲི་ཞལ། །འགྩོ་ལ་དགེས་པའྲི་འཛུམ་དཀར་འཕྩོ་བ་ཅན། །ཐུགས་རེའྲི་

སྤན་ཡངས་མ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དན་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀུན་སྩྩོལ་བའྲི། །ཚེ་

དཔག་མེད་མགྩོན་མཉམ་བཞག་ཕག་རྒྱ་ཅན། །འཆྲི་མེད་བདུད་རྲིས་གང་བའྲི་བུམ་

པ་ནྲི། །ལེགས་པར་བསྣམས་པས་སྤྲི་བྩོར་བརྒྱན་ལ་འདུད། །མཐྩོན་མཐྲིང་དབུ་སྐྲ་

ཕེད་བཅྲིངས་ཐྩོར་ཅྩོག་གྲི །ལྷག་མ་བསྲིལ་བུར་བབ་པས་སྐུ་སྩོད་ཁེབས། །སྤྲི་

གཙུག་ཉྲི་ཟླའྲི་མདངས་འཕྩོག་གཙུག་རྒྱན་གྲིས། །ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བྱས་ལ་

ཕག་འཚལ་ལྩོ། །གཞན་ཡང་ལྷ་དང་མྲི་ལས་ཕུལ་བྱུང་རྒྱན། །དབུ་རྒྱན་སྙན་རྒྱན་

མགུལ་རྒྱན་དྩོ ་ཤལ་དང༌། །དཔུང་རྒྱན་ཕག་ཞབས་གདུ་བུ་སྐ་རགས་

སྩོགས། །བཀྩོད་ལེགས་རྲིན་ཆེན་འབར་བས་བརྒྱན་ལ་བདུད། །ཤེལ་གྲི་རྲི་བྩོ་སྣ་
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ཚོགས་དབང་པྩོའྲི་གཞུས། །ཀུན་ནས་འཁྱུད་པ་ཇྲི་བཞྲིན་ཁྩོད་ཀྲི་སྐུ། །རྣམ་བཀྲ་ལྷ་

རས་གྩོས་ཀྲི་ག་ཤལ་དང༌། །སྣ་ཚོགས་དར་གྲི་ཤམ་ཐབས་འཛིན་ལ་འདུད། །དབང་

པྩོའྲི་དབང་ཕྱུག་སྐབས་གསུམ་དབང་པྩོ་དང༌། །ལྷ་ཆེན་ལྷ་ལས་རྒན་དང་སྔྩོན་གྲི་

ལྷ། །མྲི་དང་མྲི་མྲིན་མྲི་འམ་ཅྲི་ལ་སྩོགས། །ཀུན་གྲིས་ཞབས་པད་མཆྩོད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །གང་གྲིས་ཁྩོད་ཞབས་པདྨྩོ་གུས་མཆྩོད་ནས། །ཏཱ་རེ་ལ་སྩོགས་རྲིག་

སྔགས་ཟླྩོས་ཙམ་གྲིས། །འཆྲི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བསྩོད་ནམས་སྩོགས། །ཅྲི་

འདྩོད་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་མཁེན་བརེ་འཕྲིན་ལས་

རྣམས། །རབ་མཛེས་ལྷ་མྩོའྲི་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་ཁྩོད། །སྐྱབས་སུ་བསེན་ནས་གུས་

པས་གསྩོལ་འདེབས་ན། །བར་ཆད་ཞྲི་ཞྲིང་དྩོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བདག་གྲི་

བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའྲི་མྲི་མཐུན་ཕྩོགས། །འཇྲིགས་ཆེན་བརྒྱད་དང་ནད་དང་གདྩོན་

ལ་སྩོགས། །ཕྲི་དང་ནང་གྲི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་རྣམས། །ཞྲི་བའྲི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་གྲུབ་

པར་མཛོད། །ཚེ་དང་བསྩོད་ནམས་དམྲིགས་མེད་སྙྲིང་རེ་དང༌། །ཐྩོས་བསམ་བསྩོམ་

པའྲི་ཤེས་རབ་དྲི་མེད་དང༌། །བསབ་པ་གསུམ་སྩོགས་ལེགས་པའྲི་ཡྩོན་ཏན་

རྣམས། །རྒྱས་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་མཛོད། །ལྷ་མྲིན་གནྩོད་སྦྲིན་ལ་

སྩོགས་འགྩོ་ཀུན་གྲིས། །གུས་པས་དུད་ཅྲིང་ཇྲི་ལྟར་བསམ་པའྲི་དྩོན། །ཐམས་ཅད་

འདྩོད་དགུར་མྱུར་དུ་འགུགས་བྱེད་པའྲི། །དབང་གྲི་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་

མཛོད། །རྒྱལ་བའྲི་བསན་དང་བསན་པ་འཛིན་པ་ལ། །ལྩོག་པར་འཁུ་བའྲི་གདྩོན་དང་

བགེགས་རྲིགས་ཀུན། །ཇྲི་ལྟར་འཚམས་པའྲི་ཆད་པས་ཚར་གཅྩོད་པའྲི། །དག་པྩོའྲི་

འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་མཛོད། །རལ་གྲི་མྲིག་སན་རང་མགྩོགས་རྲིལ་ལུ་
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དང༌། །བུམ་པ་བཟང་པྩོ་ལ་སྩོགས་དངྩོས་གྲུབ་དང༌། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གྲི་

དངྩོས་གྲུབ་ཀང༌། །དཀའ་བ་མེད་པར་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་མཛོད། །མདྩོར་ན་དེང་ནས་

བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པྩོའྲི་བར། །ཁྩོད་ཞབས་གུས་པས་མཆྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་པར། །སྐྱབས་

མགྩོན་རེ་ས་གཞན་ནས་མྲི་འཚོལ་བས། །བརེ་བས་དགྩོངས་ལ་མྱུར་དུ་བསྐྱབ་ཏུ་

གསྩོལ། །བསྩོད་ནམས་འདྲི་ཡྲིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །བཅྩོམ་ལྡན་རེ་བཙུན་

སྒྩོལ་མས་མངྩོན་སུམ་དུ། །རབ་ཏུ་དགེས་བཞྲིན་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། །སྐད་ཅྲིག་

ཙམ་ཡང་འབལ་བར་མ་གྱུར་ཅྲིག །འགྩོ་ཀུན་བདེ་བ་ཅན་གྲི་ཞྲིང་མཆྩོག་དེར། །དང་

སྩོང་ཚེ་དཔག་མེད་པའྲི་ཞབས་དྲུང་དུ། །སྐྱེས་ནས་རྒྱལ་སས་སྤད་པ་སྤྩོད་པ་

ལ། །སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤྩོག །མདྩོ་དང་རྒྱུད་སེ་རྒྱ་

མཚོའྲི་དམ་ཆྩོས་ཀུན། །ལེགས་པར་རྩོགས་ནས་གཞན་ལ་འདྩོམས་པ་དང༌། །ཚུལ་

བཞྲིན་བསྒྲུབ་པའྲི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ལ། །འཁྩོར་བ་མ་སྩོང་བར་དུ་བརྩོན་པར་

ཤྩོག །སྐུ་ཡྲི་སྐྱྩོན་སངས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན། །གསུང་གྲི་སྐྱྩོན་སངས་ཀ་ལ་

པྲིང་ཀའྲི་དབྱངས། །ཐུགས་ཀྲི་སྐྱྩོན་སངས་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་གཟྲིགས། །བཀྲ་

ཤྲིས་དཔལ་འབར་མ་ཡྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །

༄༅། །ཇ་མཆྩོད་རྣམ་གཉྲིས་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་འདེན་མཆྩོག་ཤཱཀའྲི་རྒྱལ། །ལྷ་མྲིའྲི་

གཙུག་རྒྱན་མེས་པྩོ་གདྩོང་བཞྲི་པ། །མྲིག་སྩོང་ལྡན་དང་པད་མྩོའྲི་གཉེན་ལ་

སྩོགས། །ལྷ་བརྒྱའྲི་གཙུག་རྒྱན་གུས་བཏུད་མཆྩོད་པ་འབུལ། །ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་འཇྲིག་
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རེན་སྐྱྩོང་བ་དག །མགྩོ་བྩོའྲི་ཅྩོད་པཎ་དག་གྲིས་ལེགས་བཏུད་ནས། །འཕྩོངས་པ་

ཀུན་ལས་རྣམ་པར་སྒྩོལ་མཛད་མ། །ནམ་མཁའྲི་མདངས་འཕྩོག་མ་ལ་མཆྩོད་པ་

འབུལ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཨརྱ་དེ་ཝ་ཐྩོགས་མེད་དང༌། །དབྱྲིག་གཉེན་ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་ཀྲི་

གགས་པའྲི་དཔལ། །ཡྩོན་ཏན་འྩོད་དང་རྒྱལ་སས་ཤཱཀ་འྩོད་སྩོགས། །འཛམ་གྲིང་

མཛེས་བྱེད་རྣམས་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ། །བྩོད་ཡུལ་བསྲིལ་ལྡན་སཱ་ལའྲི་སན་ལྗྩོངས་

འདྲིར། །སྩོང་པ་ཉྲིད་དང་ཟབ་མྩོ་དབུ་མ་ཡྲི། །ལྟ་བ་སེལ་མཛད་བྩོ་བཟང་གགས་པ་

ཞེས། །ས་གསུམ་སྙན་པར་གགས་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ། །བྩོ་ལྡན་ཤེས་རབ་ལེགས་

བཤད་ཆུ་གཏེར་ཆེ། །རྒྱ་བྩོད་མཁས་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ཟླ་བལ་བ། །ཕལ་རྩོལ་རྒྩོལ་

ངན་ལྩོག་རྩོག་འཇྩོམ་མཛད་པ། །ཆྩོས་ཀྲི་སེངེའྲི་ཞལ་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ། །དེང་

ནས་བྱང་ཆུབ་སྙྲིང་པྩོ་མ་ཐྩོབ་བར། །རྣམ་དག་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའྲི་གྩོགས་མཛད་

ཅྲིང༌། །ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པའྲི་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་ལ། །རེ་གཅྲིག་མྩོས་པས་ལྷུར་ལེན་བྱེད་

པར་ཤྩོག །

༈ འདེན་མཆྩོག་སྩོན་པ་སས་མཆྩོག་བྱམས་འཇམ་དབྱངས། །འཛམ་གྲིང་

ཕན་བདེས་བརྒྱན་པའྲི་པཎ་གྲུབ་དང༌། །ཆྩོས་རྒྱལ་རྲིམ་བྱྩོན་ལྷ་བ་ཁུ་དབྩོན་

ལ། །མཆྩོད་པ་འབུལ་ལྩོ་སྣྩོད་བཅུད་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཕུལ་བྱུང་ཇྩོ་འབྩོམ་ཁུ་རྔྩོག་

ནག་ཚོ་བ། །རྣལ་འབྱྩོར་སྐུ་མཆེད་ལུང་བསན་བུ་བརྒྱུད་དང༌། །མཚུངས་མེད་བྩོ་

བཟང་གགས་པ་ཡབ་སས་ལ། །མཆྩོད་པ་འབུལ་ལྩོ་རྣམ་ཐར་འཁྩོང་བར་ཤྩོག །ཟབ་

དང་རྒྱ་ཆེའྲི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཉམས་ལེན་བྱྲིན་

རླབས་ཅན། །དྩོན་ཆེན་མཛད་པའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་རྣམས་ལ། །མཆྩོད་པ་འབུལ་ལྩོ་
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བདག་སྩོགས་ཁྩོད་འདར་ཤྩོག །སྐྱབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་རྲིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་

དང༌། །ཡྲི་དམ་འདྩོད་རྒུའྲི་མཆྩོག་སྩྩོལ་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཆྩོས་སྐྱྩོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའྲི་

ཚོགས་རྣམས་ལ། །མཆྩོད་པ་འབུལ་ལྩོ་དྩོན་གཉྲིས་མཐར་ཕྲིན་ཤྩོག །བདེ་འདྩོད་རེ་

བའྲི་འདྩོད་པས་མྲི་འཚོལ་བར། །སྡུག་བསྔལ་ལྡྩོག་པའྲི་ཐར་པའྲི་འཇུག་སྩོ་ལ། །མ་

ནྩོར་ཁྲིད་པའྲི་མཁན་སྩོབ་རེས་ཞུགས་པའྲི། །དགེ་འདུན་འདུས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་

གང་བར་ཤྩོག །སྩོང་ཉྲིད་སྙྲིང་རེ་བཤད་སྒྲུབ་གང་ལ་ཡང༌། །གཙོག་ལྷད་མེད་པའྲི་ཕ་

ཆྩོས་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །བུ་བརྒྱུད་རྣལ་འབྱྩོར་དམ་པས་རབ་བསྐྱངས་ནས། །འཇྲིག་རེན་

ཁམས་ཀང་འདྲི་ཡྲིས་འཚོ་བར་ཤྩོག །ཁེད་རྣམས་མཆྩོད་ཅྲིང་གསྩོལ་བ་བཏབ་པའྲི་

མཐུས། །བདག་སྩོགས་གང་དུ་གནས་པའྲི་ས་ཕྩོགས་དེར། །ནད་གདྩོན་དབུལ་

ཕྩོངས་འཐབ་རྩོད་ཞྲི་བ་དངཆྩོས་དང་བཀྲ་ཤྲིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །

༄༅། །ཇ་མཆྩོད་འདེན་པ་མཉམ་མེད་བཞུགས་སྩོ། ། 

༄༅། །འདེན་པ་མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སས། །དེ་སས་མཁེན་དང་བརེ་

བའྲི་བདག །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་དང་མྲི་ཕམ་མགྩོན། །མཆྩོད་པ་འབུལ་ལྩོ་བྱྲིན་

གྲིས་རླྩོབས། །ལྔ་བརྒྱའྲི་གཙུག་རྒྱན་ཐམས་ཅད་མཁེན། །འྩོད་དཔག་མེད་མགྩོན་

མར་མེ་མཛད། །སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་རྒྱལ་བ་འབྩོམ། །ཟག་མེད་བདུད་རྲིའྲི་

མཆྩོད་པ་བཞེས། །རྒྱལ་བའྲི་ཡབ་གཅྲིག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །དགེ་སྩོང་ཚུལ་

བཟུང་ཙོང་ཁ་པ། །བྱྲིན་རླབས་ཐུགས་རེའྲི་སྤྲིན་དཀྲྲིགས་ནས། །བདེ་ཆེན་བདུད་

རྲིས་ཚིམ་པར་མཛོད། །ཡབ་གཅྲིག་ཡབ་གཅྲིག་འཇམ་པའྲི་དབྱངས། །གཏན་གྲི་
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སྐྱབས་གནས་རྲིན་པྩོ་ཆེ། །འབལ་མེད་སྙྲིང་གའྲི་པདྨྩོར་བཞུགས། །དཔག་མེད་

བདུད་རྲིའྲི་མཆྩོད་པ་བཞེས། །རང་ལུས་ལྷ་སྐུའྲི་ངྩོ་བྩོྩོ་ཉྲིད། །རྩོ་བརྒྱ་བདུད་རྲིའྲི་སེད་

བལ་ཡང༌། །འདྩོད་དགུར་སྤད་པས་བདེ་བ་ཆེ། །ཨེ་མའྩོ་རྨད་བྱུང་སྐལ་བ་

བཟང༌། །འདྲི་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྩོ་མ་སེངེའྲི་གདྩོང་ཅན་གྲི་ 

ཟླྩོག་པ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱཿ སརྦ་དྷརྨཿ སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྡྷྩོ་྅ཧཾ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པའྲི་སྩོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྩོང་པའྲི་ངང་ལས་སྣ་

ཚོགས་པདྨ་དང་ཉྲི་མ་དང༌། རྩོའྲི་གདན་ལ་རང་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྩོ་མ་

སེངེའྲི་གདྩོང་པ་ཅན། གཡས་སུ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྩོ་མ་སག་གྲི་གདྩོང་པ་ཅན། 

གཡྩོན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྩོ་མ་དྩོམ་གྲི་གདྩོང་པ་ཅན། གསུམ་ཀའང་མགྲིན་པ་

མན་ཆད་སྐུ་མདྩོག་སྔྩོན་པྩོ། ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་ཕག་གཡས་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་

འཁྩོར། གཡྩོན་ཟླ་བའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར། ཞབས་གཡས་བསྐུམ་ཞྲིང་གཡྩོན་བརྐྱངས་

པའྲི་གར་སབས་ཀྲིས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའྲི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། དེའྲི་

སྤྲི་བྩོར་ༀ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འྩོད་ཟེར་འཕྩོས་

པས། མཁའ་སྤྩོད་ཀྲི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྩོ་མ་སེངེའྲི་གདྩོང་པ་ཅན་ལ་

སྩོགས་པ་མཁའ་འགྩོ་མ་བྱེ་བ་འབུམ་གྲི་ཚོགས་དང་བཅས་པ། གཞན་ཡང་སངས་

རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་བསྐྩོར་བ་མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་སྤན་
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དངས། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་བསྐྱེད་མཛད་མ། །དམ་

ཉམས་དག་བགེགས་ཐལ་བར་རླྩོག་མཛད་མ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྩོ་སེངེའྲི་གདྩོང་པ་

ཅན། །བསན་སྲུང་ཆེན་པྩོ་འཁྩོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། ལན་གསུམ་བརྩོད། 

སྤན་དངས་པའྲི་ལྷ་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཀྲིས་བདག་ཉྲིད་ལ་མགྩོན་སྐྱབས་དང་དཔུང་

གཉེན་གྲི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་གྲི་

སེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི་མཐར་བཟླ་བྱའྲི་སྔགས་ཀྲིས་གཡས་སྐྩོར་དུ་བསྐྩོར་བར་གྱུར། 

ཨ༔ཀ༔ས༔མ༔ར༔ཙ༔ཤ༔ད༔ར༔ ས༔མ༔ར༔ཡ༔ཕཊ། ན་མྩོ་བ་མ་ཡང་དག་པའྲི་

ཡྩོངས་འཛིན་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ཀྲི་བདེན་པ་དང༌། ཡྲི་དམ་དཀྲིལ་

འཁྩོར་གྲི་ལྷ་ཚོགས་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྲི་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲི་བདེན་པ་དང༌། དཔལ་མགྩོན་དམ་པ་ཆྩོས་སྐྱྩོང་

བའྲི་སྲུང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྤན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲི་བདེན་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་ཡང་

ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཁའ་འགྩོ་མ་སེངེའྲི་གདྩོང་པ་ཅན་ལ་སྩོགས་པ་མཁའ་འགྩོ་མ་བྱེ་བ་

འབུམ་གྲི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྲི་བདེན་པ་དང༌། བདེན་པ་ཆེན་པྩོས་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབས་པ་ལ་བརེན་ནས། རྣལ་འབྱྩོར་པ་བདག་ཅག་དཔྩོན་སྩོབ་འཁྩོར་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སང་བའྲི་སེམས་དང་ལྡན་པ། གདུག་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན་

པ། བསམ་པ་ངན་པ། སྦྩོར་བ་རྩུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྲིར་བཟླྩོག་ཅྲིང་ཐལ་བའྲི་རྡུལ་

ཕན་བཞྲིན་དུ་བརླག་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅྲིག མཁའ་འགྩོ་བྱེ་བའྲི་ཚོགས་རྣམས་

ཀྲིས། །དག་བགེགས་བྱད་མ་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །ལུས་ངག་ཐལ་བའྲི་རྡུལ་དུ་

རླྩོགས། །རྣམ་ཤེས་ཆྩོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་སུ་སྒྩོལ། །མཁའ་ལ་སྤྩོད་པའྲི་གནས་མཆྩོག་
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དམ་པ་ན། །མངྩོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བའྲི་མཐུ་སྩོབས་ཅན། །སྒྲུབ་པ་པྩོ་ལ་མ་

གཡེལ་བུ་བཞྲིན་གཟྲིགས། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྩོའྲི་གཙོ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །གང་གྲི་སྩོ་ནས་མྲི་བསྲུན་སྐྱེ་བྩོ་ཡྲི། །བདག་ཅག་བདེ་ལེགས་འཕྩོག་པའྲི་རྲིག་

སྔགས་སྩོགས། །མ་ལུས་བཟླྩོག་ཅྲིང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡྲིས། །བཤད་སྒྲུབ་བསན་

པ་རྒྱས་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་མྱུར་དུ་བདག །ཡེ་ཤེས་མཁའ་

འགྩོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྩོ་བ་གཅྲིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡྲི་ས་ལ་འགྩོད་པར་

ཤྩོག །

༄༅། །འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྩོད་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱḈྻ་མཉྫུ་ཤྲྲི་ནཱ་མ་སཾ་གྲི་ཏྲི། བྩོད་སྐད་དུ། 

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྲི་དྩོན་དམ་པའྲི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྩོད་པ། འཇམ་

དཔལ་གཞྩོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ ་ནས་དཔལ་ལྡན་རྩོ ་རེ ་

འཆང༌། །གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་རྣམས་ཀྲི་མཆྩོག །དཔའ་བྩོ་འཇྲིག་རེན་གསུམ་ལས་

རྒྱལ། །རྩོ་རེ་དབང་ཕྱུག་གསང་བའྲི་རྒྱལ། །པདྨ་དཀར་པྩོ་རྒྱས་འདའྲི་སྤན། །པདྨ་

རྒྱས་འདའྲི་ཞལ་མངའ་བ། །རང་གྲི་ལག་གྲིས་རྩོ་རེ་མཆྩོག །ཡང་དང་ཡང་དུ་གསྩོར་

བྱེད་པ། །ཁྩོ་གཉེར་རྲིམ་པར་ལྡན་ལ་སྩོགས། །ལག་ན་རྩོ་རེ་མཐའ་ཡས་པ། །དཔའ་

བྩོ་གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་པྩོ། །འཇྲིགས་སུ་རུང་དང་དཔའ་བྱད་ཅན། །རྩོ་རེ་རེ་མྩོ་

རབ་འཕྩོ་བ། །རང་གྲི་ལག་གྲིས་གསྩོར་བྱེད་པ། །སྙྲིང་རེ་ཆེ་དང་ཤེས་རབ་

དང༌། །ཐབས་ཀྲི་འགྩོ་དྩོན་བྱེད་པའྲི་མཆྩོག །དགའ་མགུ་རངས་པའྲི་བསམ་པ་
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ཅན། །ཁྩོ་བྩོའྲི་ལུས་ཀྲི་གཟུགས་ལྡན་པ། །སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་བྱེད་པའྲི་

མགྩོན། །ལུས་བཏུད་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་དུ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས། །རྩོགས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། །ཐལ་མྩོ་སྦར་བ་བྱས་ནས་ནྲི། །སྤན་

སྔར་འདུག་སེ་འདྲི་སྐད་གསྩོལ། །ཁབ་བདག་བདག་ལ་སན་པ་དང༌། །བདག་དྩོན་

བདག་ལ་ཐུགས་བརེའྲི་ཕྲིར། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བས་མངྩོན་རྩོགས་པའྲི། །བྱང་ཆུབ་ཅྲི་

ནས་བདག་ཐྩོབ་མཛོད། །ཉྩོན་མྩོངས་པས་ནྲི་སེམས་དཀྲུགས་ཤྲིང༌། །མྲི་ཤེས་

འདམ་དུ་བྱྲིང་བ་ཡྲི། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སན་པ་དང༌། །བ་མེད་འབས་བུ་ཐྩོབ་བྱའྲི་

ཕྲིར། །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། །འགྩོ་བའྲི་བ་མ་སྩོན་པ་པྩོ། །དམ་

ཚིག་ཆེན་པྩོ་དེ་ཉྲིད་མཁེན། །དབང་པྩོ་བསམ་པ་མཁེན་མཆྩོག་གྲི། །བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །གཙུག་ཏྩོར་ཆེན་པྩོ་ཚིག་གྲི་བདག །ཡེ་ཤེས་སྐུ་སེ་རང་བྱུང་

བ། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡྲི། །མྲིང་ནྲི་ཡང་དག་བརྩོད་པའྲི་

མཆྩོག །དྩོན་ཟབ་དྩོན་ནྲི་རྒྱ་ཆེ་ཞྲིང༌། །དྩོན་ཆེན་མཚུངས་མེད་རབ་ཞྲི་བ། །ཐྩོག་མ་

བར་དང་མཐར་དགེ་བ། །འདས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས། །མ་འྩོངས་

རྣམས་ཀང་གསུང་འགྱུར་ལ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའྲི་རྩོགས་སངས་རྒྱས། །ཡང་དང་ཡང་

དུ་གསུང་བ་གང༌། །རྒྱུད་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ལས། །རྩོ་རེ་འཆང་ཆེན་གསང་སྔགས་

འཆང༌། །དཔག་མེད་རྣམས་ཀྲི་བཀའ་བཞྲིན་དུ། །གླུ་བངས་གང་ལགས་བཤད་དུ་

གསྩོལ། །མགྩོན་པྩོ་རྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི། །གསང་འཛིན་ཅྲི་ནས་བདག་

འགྱུར་ཕྲིར། །ངེས་པར་འབྱུང་གྲི་བར་དུ་འདྲི། །བདག་གྲི་བསམ་པ་བརན་པྩོས་

གཟུང༌། །ཉྩོན་མྩོངས་མ་ལུས་བསལ་བ་དང༌། །མྲི་ཤེས་མ་ལུས་སང་བའྲི་
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ཕྲིར། །བསམ་པའྲི་ཁད་པར་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བཤད་པར་

འཚལ། །གསང་དབང་ལག་ན་རྩོ་རེ་ཡྲིས། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་ལ་དེ་སྐད་

དུ། །གསྩོལ་ནས་ཐལ་མྩོ་སྦར་བྱས་ཏེ། །ལུས་བཏུད་ནས་ནྲི་སྤན་སྔར་འདུག །དེ་

ནས་བཅྩོམ་ལྡན་ཤཱཀ་ཐུབ། །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རང་གཉྲིས་མཆྩོག །ཉྲིད་ཀྲི་

ཞལ་ནས་ལྗགས་བཟང་བ། །རྲིང་ཞྲིང་ཡངས་པ་བརྐྱངས་མཛད་དེ། །འཇྲིག་རེན་

གསུམ་པྩོ་སྣང་བྱེད་ཅྲིང༌། །བདུད་བཞྲིའྲི་དག་རྣམས་འདུལ་བྱེད་པ། །སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་ངན་སྩོང་གསུམ། །སྦྩོང་བར་བྱེད་པའྲི་འཛུམ་བསན་ནས། །ཚངས་པའྲི་

གསུང་ནྲི་སྙན་པ་ཡྲིས། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་པྩོ་ཀུན་བཀང་སེ། །ལག་ན་རྩོ་རེ་སྩོབས་

པྩོ་ཆེ། །གསང་དབང་ལ་ནྲི་སར་གསུངས་པ། །སྙྲིང་རེ་ཆེ་དང་ལྡན་གྱུར་པས། །འགྩོ་

ལ་ཕན་པའྲི་དྩོན་དུ་ཁྩོད། །ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འཇམ་དཔལ་གྲི། །མྲིང་བརྩོད་པ་ནྲི་

དྩོན་ཆེ་བ། །དག་པར་བྱེད་ཅྲིང་སྲིག་སེལ་བ། །ང་ལས་མཉན་པར་བརྩོན་པ་

ནྲི། །ལེགས་སྩོ་དཔལ་ལྡན་རྩོ་རེ་འཆང༌། །ལག་ན་རྩོ་རེ་ཁེད་ལེགས་སྩོ། །གསང་བའྲི་

བདག་པྩོ་དེ་ཕྲིར་ངས། །ཁྩོད་ལ་ལེགས་པར་བསན་པར་བྱ། །ཁྩོད་ནྲི་རེ་གཅྲིག་ཡྲིད་

ཀྲིས་ཉྩོན། །བཅྩོམ་ལྡན་དེ་ནྲི་ལེགས་ཞེས་གསྩོལ། །ལན་གྲི་གསུང་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་དྲུག་གྩོ །དེ་ནས་བཅྩོམ་ལྡན་ཤཱཀ་ཐུབ། །གསང་སྔགས་རྲིགས་ཆེན་ཐམས་ཅད་

དང༌། །གསང་སྔགས་རྲིག་སྔགས་འཆང་བའྲི་རྲིགས། །རྲིགས་གསུམ་ལ་ནྲི་རྣམ་

པར་གཟྲིགས། །འཇྲིག་རེན་འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་རྲིགས། །འཇྲིག་རེན་སྣང་བྱེད་

རྲིགས་ཆེན་དང༌། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྩོའྲི་རྲིགས་མཆྩོག་དང༌། །རྲིགས་ཆེན་གཙུག་ཏྩོར་

ཆེར་གཟྲིགས་ནས། །རྲིགས་དྲུག་ལ་གཟྲིགས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉྲིས་སྩོ། །ཚིག་གྲི་བདག་
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པྩོས་ཚིགས་སུ་བཅད། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པྩོ་དྲུག་ལྡན་ཞྲིང༌། །གཉྲིས་སུ་མེད་པར་

འབྱུང་བ་དང༌། །མྲི་སྐྱེ་ཆྩོས་ཅན་འདྲི་གསུངས་པ། །ཨ་ཨཱ། ཨྲི་ཨཱྲི། ཨུ་ཨཱུ། ཨེ་ཨཱེ། 

ཨྩོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཱཿ སྲིཏྩོ་ཧྲི་དྲི་སྙྲིང་ལ་གནས། ཛྙཱ་ན་མཱུ་རྟྲི་ར་ཧཾ་བུདྷྩོ་བུདྷཱ་ནཱཾ་ཏྲྱདྷྭ་བརྟྲི་ནཱཾ་

ༀ་བཛྲ་ཏྲིཀྵདཱུཿ ཁ་ཙི་ད། པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མཱུརྟ་ཡེ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་བདག་སངས་རྒྱས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་དུས་

གསུམ་བཞུགས་རྣམས་ཀྲིའྩོ། །ཨཾ་རྩོ་རེ་རྣྩོན་པྩོ་སྡུག་བསྔལ་གཅྩོད། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་ཏེ། །ཛྙཱན་ཀཱ་ཡ་བཱ་

གྲི་ཤྭ་ར་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ཡ་ཏེ་ན་མཿ ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་གསུང་དབང་ཕྱུག །འགྩོ་བ་སྲིན་བྱེད་ཁྩོད་ལ་

འདུད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བས་མངྩོན་པར་རྩོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི་རྲིམ་པ་ཚིགས་བཅད་གསུམ་མྩོ། །འདྲི་ལྟར་

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས། །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཨ་ལས་བྱུང༌། །ཨ་ནྲི་

ཡྲིག་འབྲུ་ཀུན་གྲི་མཆྩོག །དྩོན་ཆེན་ཡྲི་གེ་དམ་པ་ཡྲིས། །ཁྩོང་ནས་འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་

མེད། །ཚིག་ཏུ་བརྩོད་པ་སངས་པ་སེ། །བརྩོད་པ་ཀུན་གྲི་རྒྱུ་ཡྲི་མཆྩོག །ཚིག་ཀུན་

རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད། །མཆྩོད་པ་ཆེན་པྩོ་འདྩོད་ཆགས་ཆེ། །སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་དགའ་བར་བྱེད། །མཆྩོད་པ་ཆེན་པྩོ་ཞེ་སང་ཆེ། །ཉྩོན་མྩོངས་ཀུན་གྲི་དག་ཆེ་

བ། །མཆྩོད་པ་ཆེན་པྩོ་གཏྲི་མུག་ཆེ། །གཏྲི་མུག་བྩོ་སེ་གཏྲི་མུག་སེལ། །མཆྩོད་པ་

ཆེན་པྩོ་ཁྩོ་བྩོ་ཆེ། །ཁྩོ་བ་ཆེན་པྩོ་དག་ཆེ་བ། །མཆྩོད་པ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་པ་ཆེ། །ཆགས་

པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད། །འདྩོད་པ་ཆེན་པྩོ་བདེ་བ་ཆེ། །དགའ་བ་ཆེན་པྩོ་མགུ་

བ་ཆེ། །གཟུགས་ཆེ་ལུས་ཀང་ཆེ་བ་སེ། །ཁ་དྩོག་ཆེ་ཞྲིང་ལུས་བྩོང་ཆེ། །མྲིང་ཡང་

ཆེ་ཞྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ། །དཀྲིལ་འཁྩོར་ཆེན་པྩོ་ཡངས་པ་ཡྲིན། །ཤེས་རབ་མཚོན་ཆེན་

འཆང་བ་སེ། །ཉྩོན་མྩོངས་ལགས་ཀྱུ་ཆེ་བའྲི་མཆྩོག །གགས་ཆེན་སྙན་གགས་ཆེན་

པྩོ་སེ། །སྣང་བ་ཆེན་པྩོ་གསལ་བ་ཆེ། །མཁས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་འཆང༌། །སྒྱུ་
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འཕྲུལ་ཆེན་པྩོའྲི་དྩོན་སྒྲུབ་པ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་དགའ་བས་དགའ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་

པྩོ་མྲིག་འཕྲུལ་ཅན། །སྦྲིན་བདག་ཆེན་པྩོ་གཙོ་བྩོ་སེ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཆེན་པྩོ་འཆང་

བའྲི་མཆྩོག །བཟྩོད་ཆེན་འཆང་བ་བརན་པ་པྩོ། །བརྩོན་འགྲུས་ཆེན་པྩོ་བརྟུལ་བ་

ཡྲིན། །བསམ་གཏན་ཆེན་པྩོ་ཏྲིང་འཛིན་གནས། །ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོ་ལུས་འཆང་

བ། །སྩོབས་པྩོ་ཆེ་ལ་ཐབས་ཆེ་བ། །སྩོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་སེ། །བྱམས་ཆེན་

རང་བཞྲིན་དཔག་ཏུ་མེད། །སྙྲིང་རེ་ཆེན་པྩོ་བྩོ་ཡྲི་མཆྩོག །ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོ་བྩོ་ཆེན་

ལྡན། །མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་ཐབས་ཆེ་བ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་སྩོབས་དང་ལྡན། །ཤུགས་

ཆེན་མགྩོགས་པ་ཆེན་པྩོ་སེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་ཆེར་གགས་པ། །སྩོབས་ཆེན་ཕ་

རྩོལ་གནྩོན་པ་པྩོ། །སྲིད་པའྲི་རྲི་བྩོ་ཆེན་པྩོ་འཇྩོམས། །མཁེགས་ཤྲིང་རྩོ་རེ་ཆེན་པྩོ་

འཆང༌། །དག་པ་ཆེན་པྩོ་དག་ཤུལ་ཆེ། །འཇྲིགས་ཆེན་འཇྲིགས་པར་བྱེད་པ་

པྩོ། །མགྩོན་པྩོ་རྲིག་མཆྩོག་ཆེན་པྩོ་སེ། །བ་མ་གསང་སྔགས་ཆེ་བའྲི་མཆྩོག །ཐེག་པ་

ཆེན་པྩོའྲི་ཚུལ་ལ་གནས། །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་ཚུལ་གྲི་མཆྩོག །རྩོ་རེའྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་དཀྲིལ་

འཁྩོར་ཆེན་པྩོའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་བཞྲིའྩོ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེ། །ཐུབ་པ་

ཆེན་པྩོ་ཐུབ་ཆེན་ལྡན། །གསང་སྔགས་ཚུལ་ཆེན་ལས་བྱུང་བ། །གསང་སྔགས་ཚུལ་

ཆེན་བདག་ཉྲིད་ཅན། །ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་བཅུ་ཐྩོབ་པ་སེ། །ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་པ་བཅུ་ལ་

གནས། །ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་བཅུ་དག་པ་སེ། །ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་པ་བཅུ་ཡྲི་ཚུལ། །མགྩོན་པྩོ་ས་

བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་སེ། །ས་བཅུ་ལ་ནྲི་གནས་པ་པྩོ། །ཤེས་བཅུ་རྣམ་དག་བདག་ཉྲིད་

ཅན། །ཤེས་བཅུ་རྣམ་དག་འཆང་བ་པྩོ། །རྣམ་པ་བཅུ་པྩོ་དྩོན་བཅུའྲི་དྩོན། །ཐུབ་དབང་

སྩོབས་བཅུ་ཁབ་པའྲི་བདག །ཀུན་གྲི་དྩོན་ནྲི་མ་ལུས་བྱེད། །རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་ཆེ་
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བ་པྩོ། །ཐྩོག་མ་མེད་པ་སྤྩོས་མེད་བདག །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་བདག་དག་པའྲི་བདག །བདེན་

པར་སྨྲ་ཞྲིང་ཚིག་མྲི་འགྱུར། །ཇྲི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་བཞྲིན་བྱེད། །གཉྲིས་སུ་མེད་དང་

གཉྲིས་མེད་སྩོན། །ཡང་དག་མཐའ་ལ་རྣམ་པར་གནས། །བདག་མེད་སེངེའྲི་སྒ་དང་

ལྡན། །མུ་སེགས་རྲི་དྭགས་ངན་འཇྲིགས་བྱེད། །ཀུན་ཏུ་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་ཡྩོད་

སྩོབས། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་ཡྲིད་ལྟར་མགྩོགས། །རྒྱལ་བ་དག་རྒྱལ་རྣམ་པར་

རྒྱལ། །འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བ་སྩོབས་པྩོ་ཆེ། །ཚོགས་ཀྲི་སྩོབ་དཔྩོན་ཚོགས་ཀྲི་

མཆྩོག །ཚོགས་རེ་ཚོགས་བདག་དབང་དང་ལྡན། །མཐུ་ཆེན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་

སེ། །ཚུལ་ཆེན་གཞན་གྲི་དྲིང་མྲི་འཇྩོག །ཚིག་རེ་ཚིག་བདག་སྨྲ་མཁས་པ། །ཚིག་ལ་

དབང་བ་ཚིག་མཐའ་ཡས། །ཚིག་བདེན་པ་དང་བདེན་པར་སྨྲ། །བདེན་པ་བཞྲི་ནྲི་

སྩོན་པ་པྩོ། །ཕྲིར་མྲི་ལྡྩོག་པ་ཕྲིར་མྲི་འྩོང༌། །འདེན་པ་རང་རྒྱལ་བསེ་རུའྲི་ཚུལ། །ངེས་

འབྱུང་སྣ་ཚོགས་ངེས་བྱུང་བ། །འབྱུང་བ་ཆེན་པྩོ་རྒྱུ་གཅྲིག་པུ། །དགེ་སྩོང་དག་

བཅྩོམ་ཟག་པ་ཟད། །འདྩོད་ཆགས་བལ་བས་དབང་པྩོ་ཐུལ། །བདེ་བ་རེད་པ་འཇྲིགས་

མེད་ཐྩོབ། །བསྲིལ་བར་གྱུར་པས་རྩོག་པ་མེད། །རྲིག་པ་དང་ནྲི་རང་པར་ལྡན། །བདེ་

གཤེགས་འཇྲིག་རེན་རྲིག་པའྲི་མཆྩོག །བདག་གྲིར་མྲི་འཛིན་ངར་མྲི་འཛིན། །བདེན་

པ་གཉྲིས་ཀྲི་ཚུལ་ལ་གནས། །འཁྩོར་བའྲི་ཕ་རྩོལ་མཐར་སྩོན་པ། །བྱ་བ་བྱས་པ་སྐམ་

སར་གནས། །ཤེས་པ་འབའ་ཞྲིག་ངེས་གསལ་བ། །ཤེས་རབ་མཚོན་ཆས་རྣམ་

འཇྩོམས་པ། །དམ་ཆྩོས་ཆྩོས་རྒྱལ་གསལ་བར་ལྡན། །འཇྲིག་རེན་སྣང་བར་བྱེད་པའྲི་

མཆྩོག །ཆྩོས་ཀྲི་དབང་ཕྱུག་ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ། །ལེགས་པའྲི་ལམ་ནྲི་སྩོན་པ་པྩོ། །དྩོན་

གྲུབ་བསམ་པ་གྲུབ་པ་སེ། །ཀུན་ཏུ་རྩོག་པ་ཐམས་ཅད་སངས། །རྣམ་པར་མྲི་རྩོག་
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དབྱྲིངས་མྲི་ཟད། །ཆྩོས་དབྱྲིངས་དམ་པ་ཟད་མྲི་ཤེས། །བསྩོད་ནམས་ལྡན་པ་བསྩོད་

ནམས་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཆེ། །ཡེ་ཤེས་ལྡན་པ་ཡྩོད་མེད་

ཤེས། །ཚོགས་གཉྲིས་ཚོགས་ནྲི་བསགས་པ་པྩོ། །རག་པ་ཀུན་རྒྱལ་རྣལ་འབྱྩོར་

ཅན། །བསམ་གཏན་བསམ་བྱ་བྩོ་ལྡན་མཆྩོག །སྩོ་སྩོ་རང་རྲིག་མྲི་གཡྩོ་བ། །མཆྩོག་

གྲི་དང་པྩོ་སྐུ་གསུམ་འཆང༌། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །ཁབ་བདག་ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ཡྲི་བདག །སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ཅྩོད་པན་ཅན། །སྤན་ལྔ་ཆགས་པ་མེད་པ་

འཆང༌། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་པྩོ། །སངས་རྒྱས་སས་པྩོ་དམ་པའྲི་

མཆྩོག །ཤེས་པས་སྲིད་འབྱུང་སྐྱེ་གནས་མེད། །ཆྩོས་ལས་བྱུང་བ་སྲིད་པ་

སེལ། །གཅྲིག་པུ་ས་མཁེགས་རྩོ་རེའྲི་བདག །སྐྱེས་མ་ཐག་པ་འགྩོ་བའྲི་བདག །ནམ་

མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་པྩོ་ཆེ། །འྩོད་ཆེན་རྣམ་པར་སྣང་

བར་བྱེད། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ། །འགྩོ་བའྲི་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་སྒྩོན། །གཟྲི་

བརྲིད་ཆེན་པྩོ་འྩོད་གསལ་བ། །སྔགས་མཆྩོག་སྔགས་བདག་རྲིག་སྔགས་

རྒྱལ། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པྩོ་དྩོན་ཆེན་བྱེད། །གཙུག་ཏྩོར་ཆེན་པྩོ་རྨད་བྱུང་

གཙུག །ནམ་མཁའྲི་བདག་པྩོ་སྣ་ཚོགས་སྩོན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་དངྩོས་པྩོ་

མཆྩོག །འགྩོ་ཀུན་དགའ་བའྲི་མྲིག་དང་ལྡན། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་སྐྱེད་པ་

པྩོ། །མཆྩོད་ཅྲིང་རེད་པ་དང་སྩོང་ཆེ། །རྲིགས་གསུམ་འཆང་བ་གསང་སྔགས་

འཆང༌། །དམ་ཚིག་ཆེན་པྩོ་གསང་སྔགས་འཛིན། །གཙོ་བྩོ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་

འཛིན་པ། །ཐེག་པ་མཆྩོག་གསུམ་སྩོན་པ་པྩོ། །དྩོན་ཡྩོད་ཞགས་པ་རྣམ་པར་

རྒྱལ། །འཛིན་པ་ཆེན་པྩོ་རྩོ་རེ་ཞགས། །རྩོ་རེ་ལགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེ། །ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་པར་
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དག་པ་ཆྩོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་རང་པས་དམན་པ་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔའྩོ། །རྩོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་

འཇྲིགས་པར་བྱེད། །ཁྩོ་བྩོའྲི་རྒྱལ་པྩོ་གདྩོང་དྲུག་འཇྲིགས། །མྲིག་དྲུག་ལག་དྲུག་

སྩོབས་དང་ལྡན། །ཀེང་རུས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་པྩོ། །ཧ་ལ་ཧ་ལ་གདྩོང་བརྒྱ་

པ། །གཤྲིན་རེ་གཤེད་པྩོ་བགེགས་ཀྲི་རྒྱལ། །རྩོ་རེ་ཤུགས་ཆེན་འཇྲིགས་བྱེད་

པ། །རྩོ་རེ་དག་པྩོ་རྩོ་རེའྲི་སྙྲིང༌། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རྩོ་རེ་གསུས་པྩོ་ཆེ། །རྩོ་རེ་ལས་སྐྱེས་རྩོ་

རེའྲི་བདག །རྩོ་རེའྲི་སྙྲིང་པྩོ་མཁའ་འད་བ། །མྲི་གཡྩོ་རལ་པ་གཅྲིག་གྲིས་

བསྒྲིངས། །གང་ཆེན་ཀྩོ་རླྩོན་གྩོས་སུ་གྩོན། །དག་ཆེན་ཧཱ་ཧཱ་ཞེས་སྒྩོགས་པ། །ཧཱྲི་ཧཱྲི་

ཞེས་སྒྩོགས་འཇྲིགས་པར་བྱེད། །གད་མྩོ་ཆེན་པྩོ་གད་རྒྱངས་ཅན། །རྩོ་རེ་གད་མྩོ་

ཆེར་སྒྩོགས་པ། །རྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །རྩོ་རེ་རྒྱལ་པྩོ་བདེ་བ་ཆེ། །རྩོ་

རེ་དག་པྩོ་དགའ་བ་ཆེ། །རྩོ་རེ་ཧཱུཾ་སེ་ཧཱུཾ་ཞེས་སྒྩོགས། །མཚོན་དུ་རྩོ་རེའྲི་མདའ་ཐྩོགས་

པ། །རྩོ་རེ་རལ་གྲིས་མ་ལུས་གཅྩོད། །རྩོ་རེ་ཀུན་འཆང་རྩོ་རེ་ཅན། །རྩོ་རེ་གཅྲིག་པུ་

གཡུལ་སེལ་བ། །རྩོ་རེ་འབར་བ་མྲིག་མྲི་བཟང༌། །སྐྲ་ཡང་རྩོ་རེ་འབར་བ་སེ། །རྩོ་རེ་

འབེབས་པ་འབེབས་པ་ཆེ། །མྲིག་བརྒྱ་པ་སེ་རྩོ་རེའྲི་མྲིག །ལུས་ནྲི་རྩོ་རེའྲི་བ་སྤུ་

ཅན། །རྩོ་རེའྲི་སྤུ་ནྲི་གཅྲིག་པུའྲི་ལུས། །སེན་མྩོ་སྐྱེས་པ་རྩོ་རེའྲི་རེ། །རྩོ་རེའྲི་སྙྲིང་པྩོ་

པགས་པ་མཁེགས། །རྩོ་རེའྲི་འཕེང་ཐྩོགས་དཔལ་དང་ལྡན། །རྩོ་རེའྲི་རྒྱན་གྲིས་

བརྒྱན་པ་སེ། །གད་རྒྱངས་ཧཱ་ཧཱ་ངེས་པར་སྒྩོགས། །ཡྲི་གེ་དྲུག་པ་རྩོ་རེའྲི་སྒ། །འཇམ་

དབྱངས་ཆེན་པྩོའྲི་སྒ་ཆེ་བ། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་ན་སྒ་གཅྲིག་པ། །ནམ་མཁའྲི་མཐའ་

ཀས་སྒ་སྒྩོགས་པ། །སྒ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲི་མཆྩོག །མེ་ལྩོང་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་རང་པ་

དང་བཅས་པ་བཅུའྩོ། །ཡང་དག་བདག་མེད་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད། །ཡང་དག་མཐའ་སེ་ཡྲི་གེ་

མེད། །སྩོང་ཉྲིད་སྨྲ་བའྲི་ཁྱུ་མཆྩོག་སེ། །ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེའྲི་སྒ་སྒྩོགས་པ། །ཆྩོས་ཀྲི་དུང་
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སེ་སྒ་ཆེན་ལྡན། །ཆྩོས་ཀྲི་གཎྜྲི་སྒ་བྩོ་ཆེ། །མྲི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པ་པྩོ། །ཕྩོགས་

བཅུ་ཆྩོས་ཀྲི་རྔ་བྩོ་ཆེ། །གཟུགས་མེད་གཟུགས་བཟང་དམ་པ་སེ། །སྣ་ཚོགས་

གཟུགས་ཅན་ཡྲིད་ལས་སྐྱེས། །གཟུགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྣང་བའྲི ་

དཔལ། །གཟུགས་བརན་མ་ལུས་འཆང་བ་པྩོ། །ཚུགས་པ་མེད་ཅྲིང་ཆེ་བར་

གགས། །ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྩོ་སེ། །འཕགས་ལམ་ཤྲིན་ཏུ་མཐྩོ་ལ་

གནས། །དར་བ་ཆེན་པྩོ་ཆྩོས་ཀྲི་ཏྩོག །འཇྲིག་རེན་གསུམ་ན་གཞྩོན་ལུས་

གཅྲིག །གནས་བརན་རྒན་པྩོ་སྐྱེ་རྒུའྲི་བདག །སུམ་ཅུ་ར་གཉྲིས་མཚན་འཆང་

བ། །སྡུག་གུ་འཇྲིག་རེན་གསུམ་ན་མཛེས། །འཇྲིག་རེན་ཤེས་ལེགས་སྩོབ་དཔྩོན་

ཏེ། །འཇྲིག་རེན་སྩོབ་དཔྩོན་འཇྲིགས་པ་མེད། །མགྩོན་སྐྱབས་འཇྲིག་རེན་ཡྲིད་

གཅུགས་པ། །སྐྱབས་དང་སྐྱྩོབ་པ་བ་ན་མེད། །ནམ་མཁའྲི་མཐའ་ཀས་ལྩོངས་སྤྩོད་

པ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོ། །མ་རྲིག་སྩོ་ངའྲི་སྦུབས་འབྱེད་པ། །སྲིད་

པའྲི་ད་བ་འཇྩོམས་པ་པྩོ། །ཉྩོན་མྩོངས་མ་ལུས་ཞྲི་བྱེད་པ། །འཁྩོར་བའྲི་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་

རྩོལ་ཕྲིན། །ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅྩོད་པན་ཅན། །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྒྱན་དུ་

ཐྩོགས། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྲི་སྡུག་བསྔལ་ཞྲི། །གསུམ་སེལ་མཐའ་ཡས་གྩོལ་

གསུམ་ཐྩོབ། །སྒྲིབ་པ་ཀུན་ལས་ངེས་པར་གྩོལ། །མཁའ་ལྟར་མཉམ་པ་ཉྲིད་ལ་

གནས། །ཉྩོན་མྩོངས་དྲི་མ་ཀུན་ལས་འདས། །དུས་གསུམ་དུས་མེད་རྩོགས་པ་

པྩོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཀླུ་ཆེན་པྩོ། །ཡྩོན་ཏན་ཐྩོད་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཐྩོད། །ཉྩོན་མྩོངས་

ཀུན་ལས་རྣམ་གྩོལ་བ། །ནམ་མཁའྲི་ལམ་ལ་རབ་གནས་པ། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུ་

ཆེན་པྩོ་འཆང༌། །ཁབ་བདག་རྲིན་ཆེན་ཀུན་གྲི་བདག །དཔག་བསམ་ཤྲིང་ཆེན་རྒྱས་
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པ་སེ། །བུམ་པ་བཟང་པྩོ་ཆེ་བའྲི་མཆྩོག །བྱེད་པ་སེམས་ཅན་ཀུན་དྩོན་བྱེད། །ཕན་

འདྩོད་སེམས་ཅན་མཉེས་གཤྲིན་པ། །བཟང་ངན་ཤེས་ཤྲིང་དུས་ཤེས་ལ། །ཁབ་

བདག་དམ་ཤེས་དམ་ཚིག་ལྡན། །དུས་ཤེས་སེམས་ཅན་དབང་པྩོ་ཤེས། །རྣམ་གྩོལ་

གསུམ་ལ་མཁས་པ་པྩོ། །ཡྩོན་ཏན་ལྡན་ཞྲིང་ཡྩོན་ཏན་ཤེས། །ཆྩོས་ཤེས་བཀྲ་ཤྲིས་

བཀྲ་ཤྲིས་འབྱུང༌། །བཀྲ་ཤྲིས་ཀུན་གྲི་བཀྲ་ཤྲིས་པ། །གགས་པའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་སྙན་

གགས་དགེ །དབུགས་འབྱྲིན་ཆེན་པྩོ་དགའ་སྩོན་ཆེ། །དགའ་ཆེན་རྩོལ་མྩོ་ཆེན་པྩོ་

སེ། །བཀུར་སྲི་རྲིམ་གྩོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །མཆྩོག་ཏུ་དགའ་བའྲི་གགས་བདག་

དཔལ། །མཆྩོག་ལྡན་མཆྩོག་སྦྲིན་གཙོ་བྩོ་སེ། །སྐྱབས་ཀྲི་དམ་པ་སྐྱབས་སུ་

འྩོས། །འཇྲིག་རེན་དག་སེ་རབ་ཀྲི་མཆྩོག །འཇྲིགས་པ་མ་ལུས་སེལ་བ་པྩོ། །གཙུག་

ཕུད་ཕུད་བུ་ལང་ལྩོ་ཅན། །རལ་པ་མུཉ་ཅྩོད་པན་ཐྩོགས། །གདྩོང་ལྔ་གཙུག་ཕུད་ལྔ་

དང་ལྡན། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་མེ་ཏྩོག་ཐྩོད། །མགྩོ་ཟླུམ་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པྩོ་པ། །ཚངས་

པར་སྤྩོད་པ་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྩོག །དཀའ་ཐུབ་མཐར་ཕྲིན་དཀའ་ཐུབ་ཆེ། །གཙང་

གནས་དམ་པ་གྩོའུ་ཏམ། །བམ་ཟེ་ཚངས་པ་ཚངས་པ་ཤེས། །མྱ་ངན་འདས་པ་

ཚངས་པ་ཐྩོབ། །གྩོལ་བའྲི་ཐར་པ་རྣམ་གྩོལ་ལུས། །རྣམ་གྩོལ་ཞྲི་བ་ཞྲི་བ་ཉྲིད། །མྱ་

ངན་འདས་ཞྲི་མྱ་ངན་འདས། །ལེགས་པར་མྱ་ངན་འདས་དང་ཉེ། །བདེ་སྡུག་སེལ་བ་

མཐར་གྱུར་པ། །ཆགས་བལ་ལུས་ལས་འདས་པ་པྩོ། །ཐུབ་པ་མེད་པ་དཔེ་མེད་

པ། །མྲི་མངྩོན་མྲི་སྣང་གསལ་བྱེད་མྲིན། །མྲི་འགྱུར་ཀུན་འགྩོ་ཁབ་པ་པྩོ། །ཕ་ཞྲིང་

ཟག་མེད་ས་བྩོན་བལ། །རྡུལ་མེད་རྡུལ་བལ་དྲི་མ་མེད། །ཉེས་པ་སངས་པ་སྐྱྩོན་མེད་

པ། །ཤྲིན་ཏུ་སད་པ་སད་པའྲི་བདག །ཀུན་ཤེས་ཀུན་རྲིག་དམ་པ་པྩོ། །རྣམ་པར་
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ཤེས་པའྲི་ཆྩོས་ཉྲིད་འདས། །ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་མེད་ཚུལ་འཆང་བ། །རྣམ་པར་རྩོག་

མེད་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལས་བྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་ཐྩོག་མ་

ཐ་མ་མེད། །དང་པྩོའྲི་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་མེད་པ། །ཡེ་ཤེས་མྲིག་གཅྲིག་དྲི་མ་མེད། །ཡེ་

ཤེས་ལུས་ཅན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས། །ཚིག་གྲི་དབང་ཕྱུག་སྨྲ་བ་ཆེ། །སྨྲ་བའྲི་སྐྱེས་

མཆྩོག་སྨྲ་བའྲི་རྒྱལ། །སྨྲ་བའྲི་དམ་པ་མཆྩོག་གྲི་གནས། །སྨྲ་བའྲི་སེངེ་ཚུགས་པ་

མེད། །ཀུན་ཏུ་ལྟ་བས་མཆྩོག་ཏུ་དགའ། །གཟྲི་བརྲིད་ཕེང་བ་ལྟ་ན་སྡུག །འྩོད་བཟང་

འབར་བ་དཔལ་གྲི་བེའུ། །ལག་ན་འྩོད་འབར་སྣང་བ་པྩོ། །སན་པ་ཆེ་མཆྩོག་གཙོ་བྩོ་

སེ། །ཟུག་རྔུ་འབྱྲིན་པ་བ་ན་མེད། །སན་རྣམས་མ་ལུས་ལྗྩོན་པའྲི་ཤྲིང༌། །ནད་དྩོ་ཅྩོག་

གྲི་དག་ཆེ་བ། །སྡུག་གུ་འཇྲིག་རེན་གསུམ་གྲི་མཆྩོག །དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་དཀྲིལ་

འཁྩོར་ཅན། །ཕྩོགས་བཅུ་ནམ་མཁའྲི་མཐར་ཐུག་པར། །ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་

ལེགས་པར་འཛུགས། །འགྩོ་ན་གདུགས་གཅྲིག་ཡངས་པ་སེ། །བྱམས་དང་སྙྲིང་རེའྲི་

དཀྲིལ་འཁྩོར་ཅན། །དཔལ་ལྡན་པདྨ་གར་གྲི་བདག །ཁབ་བདག་ཆེན་པྩོ་རྲིན་ཆེན་

གདུགས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་སྐུ་གྲི་འཆང་

བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་རྣལ་འབྱྩོར་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་བསན་པ་གཅྲིག །རྩོ་

རེ་རྲིན་ཆེ་དབང་བསྐུར་དཔལ། །རྲིན་ཆེན་ཀུན་བདག་དབང་ཕྱུག་སེ། །འཇྲིག་རེན་

དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྲི་བདག །རྩོ་རེ་འཆང་བ་ཀུན་གྲི་རེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ཐུགས་

ཆེ་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ཐུགས་ལ་གནས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སྐུ་ཆེ་

བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་གསུང་ཡང་ཡྲིན། །རྩོ་རེ་ཉྲི་མ་སྣང་བ་ཆེ། །རྩོ་རེ་ཟླ་བ་དྲི་

མེད་འྩོད། །ཆགས་བལ་ལ་སྩོགས་པ་ཆགས་པ་ཆེ། །ཁ་དྩོག་སྣ་ཚོགས་འབར་བའྲི་
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འྩོད། །རྩོ་རེ་སྐྱྲིལ་ཀྲུང་རྩོགས་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་འགྩོ་བའྲི་ཆྩོས་འཛིན་

པ། །དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པདྨ་སྐྱེས། །ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་

པ། །རྒྱལ་པྩོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་འཆང༌། །ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་རྲིག་སྔགས་

འཆང༌། །རྩོ་རེ་རྣྩོན་པྩོ་རལ་གྲི་ཆེ། །ཡྲི་གེ་མཆྩོག་སེ་རྣམ་པར་དག །ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་

སྡུག་བསྔལ་གཅྩོད། །མཚོན་ཆ་ཆེན་པྩོ་རྩོ་རེ་ཆྩོས། །རྩོ་རེ་ཟབ་མྩོ་ཛི་ན་ཛིཀ །རྩོ་རེ་

བྩོ་གྩོས་དྩོན་བཞྲིན་རྲིག །ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་པ་ཀུན་རྩོགས་པ། །ས་རྣམས་ཀུན་གྲི་རྒྱན་

དང་ལྡན། །རྣམ་པར་དག་པ་བདག་མེད་ཆྩོས། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཟླ་འྩོད་

བཟང༌། །བརྩོན་ཆེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་སེ། །རྒྱུད་ཀུན་གྲི་ནྲི་བདག་པྩོ་མཆྩོག །རྩོ་རེ་

གདན་ནྲི་མ་ལུས་ལྡན། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་རྣམས་མ་ལུས་འཆང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་བྩོ་

གྩོས་བཟང༌། །ས་ཡྲི་སྙྲིང་པྩོ་འགྩོ་བ་འཛིན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སྙྲིང་པྩོ་ཆེ། །སྤྲུལ་

པའྲི་འཁྩོར་ལྩོ་སྣ་ཚོགས་འཆང༌། །དངྩོས་པྩོ་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་མཆྩོག །དངྩོས་པྩོ་

ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་འཛིན། །སྐྱེ་མེད་ཆྩོས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་དྩོན། །ཆྩོས་ཀུན་ངྩོ་བྩོ་ཉྲིད་

འཆང་བ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོས་སྐད་ཅྲིག་ལ། །ཆྩོས་ཀུན་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པ་

འཆང༌། །ཆྩོས་ཀུན་མངྩོན་པར་རྩོགས་པ་སེ། །ཐུབ་པ་བྩོ་མཆྩོག་འབྱུང་པྩོའྲི་

མཐའ། །མྲི་གཡྩོ་རབ་ཏུ་དང་བའྲི་བདག །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་

འཆང༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་མངྩོན་སུམ་པ། །ཡེ་ཤེས་མེ་ལེ་འྩོད་རབ་གསལ། །སྩོ་

སྩོར་གཟྲིགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྲི་བཅུར་ར་གཉྲིས་སྩོ། །འདྩོད་

པའྲི་དྩོན་གྲུབ་དམ་པ་སེ། །ངན་སྩོང་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྦྩོང་བ། །མགྩོན་པྩོ་སེམས་ཅན་

ཀུན་གྲི་མཆྩོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་གྩོལ་བྱེད། །ཉྩོན་མྩོངས་གཡུལ་དུ་
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གཅྲིག་དཔའ་བ། །མྲི་ཤེས་དག་ཡྲི་དེགས་པ་འཇྩོམས། །བྩོ་ལྡན་སེག་འཆང་དཔལ་

དང་ལྡན། །བརན་པྩོ་མྲི་སྡུག་གཟུགས་འཆང་བ། །ལག་པ་བརྒྱ་པྩོ་ཀུན་བསྐྱྩོད་

ཅྲིང༌། །གྩོམ་པའྲི་སབས་ཀྲིས་གར་བྱེད་པ། །དཔལ་ལྡན་ལག་པ་བརྒྱས་གང་

ལ། །ནམ་མཁའ་ཁབ་པར་གར་བྱེད་པ། །ས་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་གཞྲི་ཡྲི་ཁྩོན། །རང་པ་

ཡ་གཅྲིག་མཐྲིལ་གྲིས་གནྩོན། །རང་མཐེབ་སེན་མྩོའྲི་ཁྩོན་གྲིས་ཀང༌། །ཚངས་པའྲི་

ཡུལ་ས་རེ་ནས་གནྩོན། །དྩོན་གཅྲིག་གཉྲིས་མེད་ཆྩོས་ཀྲི་དྩོན། །དམ་པའྲི་དྩོན་ནྲི་

འཇྲིགས་པ་མེད། །རྣམ་རྲིག་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དྩོན་ཅན། །སེམས་དང་རྣམ་ཤེས་

རྒྱུད་དང་ལྡན། །དངྩོས་དྩོན་མ་ལུས་རྣམས་ལ་དགའ། །སྩོང་པ་ཉྲིད་དགའ་འདྩོད་

ཆགས་བྩོ། །སྲིད་པའྲི་འདྩོད་ཆགས་སྩོགས་སངས་པ། །སྲིད་གསུམ་དགའ་བ་ཆེན་

པྩོ་སེ། །སྤྲིན་དཀར་དག་པ་བཞྲིན་དུ་དཀར། །འྩོད་བཟང་སྩོན་ཀའྲི་ཟླ་བའྲི་འྩོད། །ཉྲི་མ་

འཆར་ཀའྲི་དཀྲིལ་ལྟར་མཛེས། །སེན་མྩོའྲི་འྩོད་ནྲི་ཤས་ཆེར་དམར། །ཅྩོད་པན་

བཟང་པྩོ་མཐྩོན་ཀའྲི་རེ། །སྐྲ་མཆྩོག་མཐྩོན་ཀ་ཆེན་པྩོ་འཆང༌། །ནྩོར་བུ་ཆེན་པྩོ་འྩོད་

ཆགས་དཔལ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའྲི་རྒྱན་དང་ལྡན། །འཇྲིག་རེན་ཁམས་བརྒྱ་ཀུན་

བསྐྱྩོད་པ། །རྫུ་འཕྲུལ་རང་པའྲི་སྩོབས་ཆེན་ལྡན། །དེ་ཉྲིད་དན་པ་ཆེན་པྩོ་འཆང༌། །དན་

པ་བཞྲི་པྩོ་ཏྲིང་འཛིན་རྒྱལ། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་མེ་ཏྩོག་སྩོས། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་

པའྲི་ཡྩོན་ཏན་མཚོ། །ལམ་གྲི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཚུལ་རྲིག །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་

ལམ་རྲིག་པ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཤས་ཆེར་ཆགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཆགས་པ་

མེད། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་ལ་འཇུག །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་ལྟར་

མགྩོགས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་དབང་དྩོན་ཤེས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་འཕྩོག་
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པ། །ཕུང་པྩོ་ལྔ་དྩོན་དེ་ཉྲིད་ཤེས། །རྣམ་དག་ཕུང་པྩོ་ལྔ་འཆང་བ། །ངེས་འབྱུང་ཀུན་

གྲི་མཐའ་ལ་གནས། །ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་ལ་མཁས། །ངེས་འབྱུང་ཀུན་གྲི་ལམ་

ལ་གནས། །ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་སྩོན་པ། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉྲིས་སྲིད་ར་

བཏྩོན། །དག་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་འཆང༌། །བདེན་བཞྲིའྲི་ཚུལ་གྲི་རྣམ་པ་

ཅན། །ཤེས་པ་བརྒྱད་པྩོ་རྩོགས་པ་འཆང༌། །བདེན་དྩོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་ལྡན། །དེ་

ཉྲིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྲིག །རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པ། །རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཀུན་

རྲིག་མཆྩོག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ། །བྱེ་བ་དཔག་མེད་འགེད་པ་

པྩོ། །སྐད་ཅྲིག་ཐམས་ཅད་མངྩོན་པར་རྩོགས། །སེམས་ཀྲི་སྐད་ཅྲིག་དྩོན་ཀུན་

རྲིག །ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཚུལ་གྲིས། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་ལ་རྩོགས་པ་པྩོ། །ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་ངེས་འབྱུང་ལ། །ཐེག་པ་གཅྲིག་གྲི་འབས་བུར་གནས། །ཉྩོན་མྩོངས་

ཁམས་རྣམས་དག་པའྲི་བདག །ལས་ཀྲི་ཁམས་རྣམས་ཟད་བྱེད་པ། །ཆུ་བྩོ་རྒྱ་མཚོ་

ཀུན་ལས་བརྒལ། །སྦྩོར་བའྲི་དགྩོན་པ་ལས་བྱུང་བ། །ཉྩོན་མྩོངས་ཉེ་བའྲི་ཀུན་ཉྩོན་

མྩོངས། །བག་ཆགས་བཅས་པ་གཏན་སངས་པ། །སྙྲིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ཤེས་རབ་

ཐབས། །དྩོན་ཡྩོད་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་བྱེད་པ། །འདུ་ཤེས་ཀུན་གྲི་དྩོན་སངས་ཤྲིང༌། །རྣམ་

ཤེས་དྩོན་ནྲི་འགྩོག་པར་བྱེད། །སེམས་ཅན་ཀུན་ཡྲིད་ཡུལ་དང་ལྡན། །སེམས་ཅན་

ཀུན་གྲི་ཡྲིད་རྲིག་པ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་ལ་གནས། །དེ་དག་སེམས་དང་

མཐུན་པར་འཇུག །སེམས་ཅན་ཀུན་ཡྲིད་ཚིམ་པར་བྱེད། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཡྲིད་

དགའ་བ། །གྲུབ་པ་མཐར་ཕྲིན་འཁྲུལ་པ་མེད། །ནྩོར་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་

སངས། །དྩོན་གསུམ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའྲི་བྩོ། །ཀུན་དྩོན་ཡྩོན་ཏན་གསུམ་གྲི་
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བདག །ཕུང་པྩོ་ལྔ་དྩོན་དུས་གསུམ་དུ། །སྐད་ཅྲིག་ཐམས་ཅད་བྱེ་བག་ཕེད། །སྐད་

ཅྲིག་གཅྲིག་གྲིས་རྩོགས་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་

འཆང༌། །ལུས་མེད་ལུས་ཏེ་ལུས་ཀྲི་མཆྩོག །ལུས་ཀྲི་མཐའ་ནྲི་རྩོགས་པ་

པྩོ། །གཟུགས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་སྩོན། །ནྩོར་བུ་ཆེན་པྩོ་རྲིན་ཆེན་ཏྩོག །མཉམ་པ་

ཉྲིད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲིའྩོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་རྩོགས་བྱ་བ། །སངས་

རྒྱས་བྱང་ཆུབ་བ་ན་མེད། །གསང་སྔགས་ལས་བྱུང་ཡྲི་གེ་མེད། །གསང་སྔགས་

ཆེན་པྩོ་རྲིགས་གསུམ་པ། །གསང་སྔགས་དྩོན་ཀུན་སྐྱེད་པ་པྩོ། །ཐྲིག་ལེ་ཆེན་པྩོ་ཡྲི་

གེ་མེད། །སྩོང་པ་ཆེན་པྩོ་ཡྲི་གེ་ལྔ། །ཐྲིག་ལེ་སྩོང་པ་ཡྲི་གེ་བརྒྱ། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་

རྣམ་པ་མེད། །བཅུ་དྲུག་ཕེད་ཕེད་ཐྲིག་ལེ་འཆང༌། །ཡན་ལག་མེད་པའྲི་རྲིས་ལས་

འདས། །བསམ་གཏན་བཞྲི་པའྲི་རེ་མྩོ་ཅན། །བསམ་གཏན་ཡན་ལག་ཀུན་ཤེས་

ཤྲིང༌། །ཏྲིང་འཛིན་རྲིགས་དང་རྒྱུད་རྲིག་པ། །ཏྲིང་འཛིན་ལུས་ཅན་ལུས་ཀྲི་

མཆྩོག །ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་སྐུ་ཀུན་གྲི་རྒྱལ། །སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་སེ་སྐུ་ཡྲི་མཆྩོག །སངས་

རྒྱས་སྤྲུལ་པའྲི་རྒྱུད་འཆང་བ། །ཕྩོགས་བཅུར་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་འགེད། །ཇྲི་བཞྲིན་

འགྩོ་བའྲི་དྩོན་བྱེད་པ། །ལྷ་དང་ལྷ་དབང་ལྷ་ཡྲི་ལྷ། །ལྷ་ཡྲི་བདག་པྩོ་ལྷ་མྲིན་

བདག །འཆྲི་མེད་དབང་པྩོ་ལྷ་ཡྲི་བ། །འཇྩོམས་བྱེད་འཇྩོམས་བྱེད་དབང་ཕྱུག་

པྩོ། །སྲིད་པའྲི་དགྩོན་པ་ལས་བརྒལ་བ། །སྩོན་པ་གཅྲིག་པུ་འགྩོ་བའྲི་བ། །འཇྲིག་རེན་

ཕྩོགས་བཅུར་རབ་གགས་པ། །ཆྩོས་ཀྲི་སྦྲིན་བདག་ཆེ་བ་པྩོ། །བྱམས་པའྲི་གྩོ་ཆ་

ཆས་པ་སེ། །སྙྲིང་རེ་ཡྲི་ནྲི་ཡ་ལད་བགྩོས། །ཤེས་རབ་རལ་གྲི་མདའ་གཞུ་

ཐྩོགས། །ཉྩོན་མྩོངས་མྲི་ཤེས་གཡུལ་ངྩོ་སེལ། །དཔའ་བྩོ་བདུད་དག་བདུད་འདུལ་
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བ། །བདུད་བཞྲིའྲི་འཇྲིགས་པ་སེལ་བར་བྱེད། །བདུད་ཀྲི་དཔུང་རྣམས་ཕམ་བྱེད་

པ། །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་འཇྲིག་རེན་འདེན། །མཆྩོད་འྩོས་བསྩོད་འྩོས་ཕག་གྲི་

གནས། །རག་ཏུ་རྲི་མྩོར་བྱ་བའྲི་འྩོས། །བཀུར་འྩོས་རེད་པར་བྱ་བའྲི་མཆྩོག །ཕག་

བྱར་འྩོས་པ་བ་མའྲི་རབ། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་པྩོ་གྩོམ་གཅྲིག་བགྩོད། །མཁའ་ལྟར་

མཐའ་མེད་རྣམ་པར་གནྩོན། །གསུམ་རྲིག་གཙང་མ་དག་པ་སེ། །མངྩོན་ཤེས་དྲུག་

ལྡན་རེས་དན་དྲུག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོས་

འཇྲིག་རེན་འདས། །ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་ཕྲིན་པའྲི་མཐའ། །ཤེས་རབ་ཀྲིས་ནྲི་དེ་ཉྲིད་

ཐྩོབ། །བདག་རྲིག་གཞན་རྲིག་ཐམས་ཅད་པ། །ཀུན་ལ་ཕན་པའྲི་གང་ཟག་

མཆྩོག །དཔེར་བྱ་ཀུན་ལས་འདས་པ་སེ། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱའྲི་བདག་པྩོ་

མཆྩོག །གཙོ་བྩོ་ཆྩོས་ཀྲི་སྦྲིན་བདག་སེ། །ཕག་རྒྱ་བཞྲི་པྩོའྲི་དྩོན་སྩོན་པ། །འགྩོ་བའྲི་

བསྙེན་བཀུར་གནས་ཀྲི་མཆྩོག །ངེས་འབྱུང་གསུམ་པྩོ་བགྩོད་རྣམས་ཀྲི། །དྩོན་གྲི་

དམ་པ་རྣམ་དག་དཔལ། །འཇྲིག་རེན་གསུམ་ན་སྐལ་བཟང་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་འབྱྩོར་པ་

ཀུན་བྱེད་པ། །འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་ལྡན་པའྲི་མཆྩོག །བྱ་བ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་ལྔའྩོ། །མཆྩོག་སྦྲིན་རྩོ་རེ་མཆྩོག་ཁྩོད་འདུད། །ཡང་དག་

མཐར་གྱུར་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སྩོང་ཉྲིད་ལས་བྱུང་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བྱང་

ཆུབ་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཆགས་པ་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འདྩོད་ལ་

ཕག་འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་དགེས་པ་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རྩོལ་པ་

ཁྩོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འཛུམ་པ་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བཞད་ལ་ཕག་

འཚལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་གསུང་ཉྲིད་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཐུགས་ལ་ཕག་
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འཚལ་འདུད། །མེད་པ་ལས་བྱུང་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཁྩོད་ལ་

འདུད། །ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་ཁྩོད་ལ་འདུད། །ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སྒྱུ་

འཕྲུལ་ད་བ་ཁྩོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རྩོལ་སྩོན་ཁྩོད་ལ་འདུད། །ཐམས་ཅད་

ཐམས་ཅད་ཁྩོད་ལ་འདུད། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཉྲིད་ཁྩོད་ལ་འདུད། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔའྲི་ཡེ་

ཤེས་ཀྲི་བསྩོད་པ་ཚིགས་བཅད་ལྔའྩོ། །ༀ་སརྦ་དྷརྨ་ཨ་བྷ་བ་སྭ་བྷཱ་བ་བྲི་ཤུདྡྷེ་བཛྲ་ཙཀྵུཿ ཨ་ཨཱ། 

ཨཾ་ཨཱཿ པྲ་ཀྲ་ཏྲི་པ་རྲི་ཤུདྡྷེ། སརྦ་དྷརྨཱ་ཡ་དུ་ཏ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ། ༀ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དངྩོས་པྩོ་

མེད་པར་རང་བཞྲིན་རྣམ་པར་དག་པའྲི་རྩོ་རེ། ཨ་ཨཱཿ ཨཾ་ཨཱཿ རང་བཞྲིན་ཡྩོངས་སུ་དག་པའྲི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

འདྲི་ལྟ་སེ། ཛྙཱན་ཀཱ་ཡ་མཉྫུ་ཤྲྲི་པ་རྲི་ཤུདྡྷྲི་ཏཱ་མུ་པཱ་ད་ཡེ་ཏྲི། ཨ་ཨཱ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་འཇམ་དཔལ་ཡྩོངས་སུ་དག་པར་གཟུང་བར་བྱའྩོ་ཞེས། ཨཾ་ཨཱཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་

ཡཾ་ཧ་ར་ཧ་ར། ༀ་ཧཱུཾ་ཧྲ່ཿ བྷ་ག་ཝཱན་ཛྙཱ་ན་མཱུརྟྲི་ཝ་གྲི་ཤྭ་ར་མ་ཧཱ་པ་ཙ་སརྦ་དྷརྨ་ག་ག་

ནཱ་ཨ་མ་ལ་སུ་པ་རྲི་ཤུདྡྷཱ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྙྲིང་པྩོ། ཧ་ར་ཧ་ར་ༀ་ཧཱུཾ་ཧྲྲིཿ 

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། གསུང་གྲི་དབང་ཕྱུག་སྨྲ་བ་ཆེ། །དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨཱཿ ཆྩོས་ཀུན་ནམ་

མཁའ་དྲི་མ་མེད། །ཤྲིན་ཏུ་ཡྩོངས་སུ་དག་པ་ཡྲི། །ཆྩོས་དབྱྲིངས་ཡེ་ཤེས་སྙྲིང་པྩོ། ཨཿ སྔགས་དགྩོད་པའྩོ། །དེ་

ནས་དཔལ་ལྡན་རྩོ་རེ་འཆང༌། །དགའ་ཞྲིང་མགུ་ནས་ཐལ་མྩོ་སྦར། །མགྩོན་པྩོ་བཅྩོམ་

ལྡན་དེ་བཞྲིན་གཤེགས། །རྩོགས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །དེ་ནྲི་མགྩོན་པྩོ་

གསང་བའྲི་བདག །ལག་ན་རྩོ་རེ་ཁྩོ་བྩོའྲི་རྒྱལ། །སྣ་ཚོགས་གཞན་དང་ལྷན་ཅྲིག་

ཏུ། །གསང་བསྩོད་ནས་ནྲི་ཚིག་འདྲི་གསྩོལ། །མགྩོན་པྩོ་བདག་ཅན་ཡྲི་རང་

ངྩོ༌། །ལེགས་སྩོ་ལེགས་སྩོ་ལེགས་པར་གསུངས། །རྣམ་གྩོལ་འབས་བུ་འཚལ་བ་

ཡྲི། །འགྩོ་བ་མགྩོན་མེད་རྣམས་དང་ནྲི། །བདག་ཅག་ཡང་དག་རྩོགས་པ་ཡྲི། །བྱང་
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ཆུབ་ཐྩོབ་པའྲི་དྩོན་ཆེན་མཛད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་ཚུལ་བསན་པ། །འདྲི་ནྲི་རྣམ་དག་

ལེགས་པའྲི་ལམ། །ཟབ་ཅྲིང་ཡངས་ལ་རྒྱ་ཆེ་སེ། །དྩོན་ཆེན་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་བྱེད་

པ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ཡུལ་འདྲི་ནྲི། །རྩོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲིས་

བཤད། །བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་དྩོན་དམ་པའྲི་

མཚན་ཡང་དག་པར་བརྩོད་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པས་གསུངས་པ་རྩོགས་སྩོ།།  །།ཞེས་མྩོས་གུས་རེ་གཅྲིག་པས་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཆེན་པྩོ་ལན་གསུམ་

སྩོགས་ཅྲི་ནུས་སུ་གདྩོན་སྤྩོ་ན། ཨྩོཾ་སརྦ་དྷརྨ་བྷཱ་ཝ་སྩོགས་ཅྲི་རྲིགས་པར་བཟླ་ཞྲིང་ཕན་ཡྩོན་ཀང་གདྩོན་པར་

གསུངས། 

༄༅། །བྱམས་པའྲི་སྐུ་གཟུགས་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །བྱམས་པའྲི་སྐུ་གཟུགས་ཕུལ་བྱུང་བཞེངས་པ་ལ། །མཐུན་རྐྱེན་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་ལུས་ཅན་རྣམས། །རེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགྩོན་པྩོའྲི་ཞབས་དྲུང་

དུ། །ཐེག་མཆྩོག་ཆྩོས་ཀྲི་དཔལ་ལ་སྤྩོད་པར་ཤྩོག །ནམ་ཞྲིག་རྩོ་རེ་གདན་གྲི་རྲི་བྩོའྲི་

སྩོར། །བྱམས་མགྩོན་ཉྲིན་བྱེད་དབང་པྩོ་ཤར་བའྲི་ཚེ། །བདག་གྲི་བྩོ་གྩོས་པདྨྩོ་ཁ་ཕེ་

ནས། །སྐལ་བཟང་བུང་བའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཚིམ་བྱེད་ཤྩོག །དེ་ཚེ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་

རབ་ཏུ་དགེས། །ཕག་གཡས་བདག་གྲི་མགྩོ་ལ་བཞག་བཞྲིན་དུ། །བ་མེད་བྱང་ཆུབ་

མཆྩོག་ཏུ་ལུང་བསན་ནས། །འགྩོ་ཀུན་དྩོན་དུ་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །བྱང་ཆུབ་

སྒྲུབ་པའྲི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང༌། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་

ཀྲི། །རླབས་ཆེན་སྤྩོད་པ་ཇྲི་སྙེད་མཆྲིས་པ་ཀུན། །གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཚུལ་བཞྲིན་
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འདྩོམས་པར་ཤྩོག །ལེགས་བཤད་རྲི་མྩོ་བཀྲ་བའྲི་ལུང་གྲི་གྩོས། །རྣམ་དཔྩོད་གསེར་

གྲི་ཡུ་བ་ལ་བརེན་ཅྲིང༌། །བསབ་གསུམ་ནྩོར་བུའྲི་ཏྩོག་གྲིས་རབ་མཚན་པའྲི། །བསན་

པའྲི་རྒྱལ་མཚན་ཕྩོགས་བཅུར་ཚུགས་པར་ཤྩོག །ཕན་བདེའྲི་འབྱུང་གནས་བསན་

པ་དར་ཞྲིང་རྒྱས། །བསན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁམས་བཟང༌། །ལུས་ཅན་

ཀུན་ལ་བདེ་སྐྱྲིད་འབྱུང་བའྲི་གནས། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་རག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་

ཅྲིག །རག་ཏུ་བྱམས་པ་རྣམ་གསུམ་གྩོམས་པའྲི་མཐུས། །བདུད་སེ་བྱམས་པའྲི་

དཔུང་གྲིས་འཇྩོམས་པ་དང༌། །འགྩོ་ཀུན་བྱམས་པའྲི་སྩོབས་ཀྲིས་སྐྱྩོང་མཛད་

པའྲི། །རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགྩོན་པྩོའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཤྩོག །ཅེས་པ་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་ཀྲིས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཆྩོས་སྐུའྲི་ནམ་མཁའ་ལས། །བྱམས་བརེའྲི་

སྤྲིན་གྲིས་འཇྲིག་རེན་ཁབ་མཛད་ཅྲིང༌། །རྒྱུན་མྲི་ཆད་དུ་མཛད་པའྲི་ཆར་འབེབས་

པ། །མྲི་ཕམ་རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོར་གུས་ཕག་འཚལ། །གངས་མེད་གདུལ་བྱའྲི་

ཁམས་དང་བསམ་པ་ཀུན། །ཇྲི་བཞྲིན་གཟྲིགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རྩོལ་ལས། །དད་

པའྲི་དབང་གྲིས་ཆུ་ནང་ཟླ་གཟུགས་བཞྲིན། །གནས་འདྲིར་ཐྩོགས་པ་མེད་པར་

གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །རབ་མཛེས་གསེར་ཞུན་བརེགས་པའྲི་ལྷུན་པྩོ་ལ། །རྣམ་མང་

རྲིན་ཆེན་ཚོགས་ཀྲི་ཕ་བཀྩོད་ལྟར། །ལྟ་བས་མྲི་ངྩོམས་སྐུ་གཟུགས་མཆྩོག་འདྲི་

ལ། །སྲིད་མཐའྲི་བར་དུ་བརན་པར་བཞུགས་སུ་གསྩོལ། །ཡྲིད་འྩོང་བྱམས་པའྲི་སྐུ་
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གཟུགས་བཞེངས་པ་ལ། །མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྲི་སྐྱེ་བྩོ་ཀུན། །མགྩོན་ཁྩོད་

ཐུགས་རེའྲི་ཕག་གྲིས་ཉེར་བཟུང་ནས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་ངེས་པར་དང་དུ་

གསྩོལ། །ཁྩོད་ཞལ་མྲིག་གྲི་བདུད་རྲིར་མྲི་འབལ་ཞྲིང༌། །ཐེག་མཆྩོག་གསུང་གྲིས་

རག་ཏུ་འཚོ་བ་དང༌། །རྒྱལ་སས་སྤྩོད་པའྲི་གནས་ཀུན་མཐར་ཕྲིན་ནས། །མྱུར་དུ་

སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །གནས་སྐབས་སུ་ཡང་བསམས་པའྲི་དྩོན་

ཀུན་གྲུབ། །མཐའ་དག་འགྩོ་འདྲི་བྱམས་པའྲི་སེམས་དང་ལྡན། །རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་

ཕྩོགས་བཅུར་དར་ཞྲིང་རྒྱས། །འགྩོ་ཀུན་ཕན་བདེའྲི་དཔལ་ལ་སྤྩོད་པར་ཤྩོག །བསབ་

པ་གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨྲྲིག་འཛིན་པ་ཡྲི། །འདུས་པའྲི་ཚོགས་ཀྲིས་གནས་འདྲི་ཡྩོངས་

གང་ཞྲིང༌། །རག་ཏུ་བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བས་སྲིད་མཐའྲི་བར། །ཐུབ་བསན་ཕྩོགས་བཅུར་

རྒྱས་པའྲི་བཀྲྲིས་ཤྩོག །བསླུ་མེད་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་བདེན་པ་དང༌། །མྲི་ཕམ་

རྒྱལ་བའྲི་དབང་པྩོའྲི་བྱྲིན་རླབས་དང༌། །མཐུ་ལྡན་ཆྩོས་སྐྱྩོང་སྲུང་མའྲི་འཕྲིན་ལས་

ཀྲིས། །རྣམ་དག་སྩོན་པའྲི་གནས་འདྲི་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་མཆྩོག་ཏུ་གྲུབ་པའྲི་བདེན་ཚིག་

སྩོན་ལམ་འདྲི། བྲི་ཤྭ་ཀརྨཱའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་དཔྩོན་མྩོ་ཆེ་ཉྲི་མ་དཔལ་གྲིས་བསྐུལ་བའྲི་ངྩོར་ཆྩོས་སྨྲ་བའྲི་བཙུན་པ་དགེ་

འདུན་རྒྱ་མཚོའྲི་དཔལ་གྲིས་ཆྩོས་འཁྩོར་རྒྱལ་གྲི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཉེ་བར་སྦར་བའྩོ། །

༄༅། །བདེན་ཚིག་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཚད་མེད་ཡྩོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་དཔལ་མངའ་ཞྲིང༌། །ཉམ་ཆུང་འགྩོ་ལ་

བུ་གཅྲིག་ལྟར་དགྩོངས་པའྲི། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སས་དང་སྩོབ་མར་

བཅས། །བདག་གྲི་བདེན་པའྲི་སྨྲེ་ངག་འདྲི་དགྩོངས་ཤྲིག །སྲིད་ཞྲིའྲི་གདུང་སེལ་
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ཡྩོངས་རྩོགས་ཐུབ་པའྲི་བསན། །འཛམ་གྲིང་ཡངས་པའྲི་ཕན་བདེའྲི་དཔལ་དུ་

རྒྱས། །དེ་འཛིན་མཁས་དང་གྲུབ་པའྲི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །ཆྩོས་སྤྩོད་རྣམ་བཅུའྲི་བྱ་བ་

འཕེལ་བར་མཛོད། །མྲི་བཟད་ལས་ངན་དག་པྩོས་ཡྩོངས་ནྩོན་པས། །བར་མེད་

དུཿཁས་མནར་བའྲི་ཉམ་ཐག་འགྩོ། །བཟྩོད་དཀའ་ནད་མཚོན་མུ་གེའྲི་འཇྲིགས་པ་

ཀུན། །ཞྲི་ནས་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོར་དབུགས་དབྱུང་མཛོད། །ཁད་པར་གངས་

ལྗྩོངས་ཆྩོས་ལྡན་སྐྱེ་འགྩོ་རྣམས། །ནག་ཕྩོགས་ཀ་ཀྩོའྲི་དཔུང་གྲིས་བརེ་མེད་

དུ། །ངན་དགུས་འཇྩོམས་པའྲི་ཁག་དང་མཆྲི་མའྲི་རྒྱུན། །མྱུར་དུ་ཆྩོད་པའྲི་ཐུགས་

རེའྲི་མཐུ་དཔུང་སྐྱེད། །ཉྩོན་མྩོངས་གདྩོན་གྲིས་སྨྩོས་པའྲི་བརླང་སྤྩོད་ཀྲིས། །རང་

གཞན་གཉྲིས་ཕུང་བགྲིད་པའྲི་སྙྲིང་རེའྲི་ཡུལ། །མྲི་བསྲུན་སྐྱེ་བྩོའྲི་ཚོགས་རྣམས་བང་

དྩོར་མྲིག །ཡྩོངས་ཐྩོབ་བྱམས་བརེས་མཛའ་བའྲི་དཔལ་ལ་སྦྩོར། །རྲིང་ནས་སྙྲིང་དུ་

བརྣག་པའྲི་འདྩོད་པའྲི་དྩོན། །ཡྩོངས་རྩོགས་བྩོད་ལྗྩོངས་རང་དབང་གཙང་མའྲི་

དཔལ། །ལྷུན་གྲུབ་ཆྩོས་སྲིད་ཟུང་འབེལ་དགའ་སྩོན་ལ། །སྤྩོད་པའྲི་སྐལ་བཟང་མྱུར་

བ་ཉྲིད་དུ་སྩྩོལ། །བསན་དང་དེ་འཛིན་ཆབ་སྲིད་རང་རྲིགས་སད། །གཅེས་པའྲི་ལུས་

སྩོལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཡྩོངས་བཏང་སེ། །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་སྒྲུབ་པའྲི་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས། །གྲུ་

འཛིན་མགྩོན་དེས་ཐུགས་རེས་སྐྱྩོང་བར་མཛོད། །མདྩོར་ན་མགྩོན་པྩོ་སྤན་རས་

གཟྲིགས་དབང་གྲིས། །སས་བཅས་རྒྱལ་བའྲི་སྤན་སྔར་གངས་ཅན་ཞྲིང༌། །ཡྩོངས་

བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སྩོན་ལམ་གང་མཛད་པའྲི། །འབས་བཟང་དེང་འདྲིར་མྱུར་དུ་འཆར་

བར་གསྩོལ། །སྣང་སྩོང་ཆྩོས་ཉྲིད་ཟབ་མྩོའྲི་རེན་འབེལ་དང༌། །མཆྩོག་གསུམ་ཐུགས་

རེའྲི་མཐུ་དང་བདེན་ཚིག་སྩོབས། །ལས་འབས་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུས་བདག་ཅག་
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གྲི །བདེན་པའྲི་སྩོན་ལམ་གེགས་མེད་མྱུར་འགྲུབ་ཤྩོག །

ཅེས་པ་འདྲི་ཡང་དེང་དུས་འཛམ་གྲིང་ཁྩོན་ལ་སྙྲིགས་ལྔའྲི་རྒུད་ཚོགས་མཚོ་ལྟར་བརྩོལ་ཞྲིང༌། ལྷག་པར་

བྩོད་ལྗྩོངས་ཆྩོས་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་ཆྩོས་མྲིན་ཀ་ཀྩོའྲི་དཔུང་གྲིས་རྩུབ་སྤྩོད་དག་གནྩོན་མྲི་ཟད་པས་རྒྱལ་བསན་ཆབ་སྲིད། 

བྩོད་ལྗྩོངས་མྲི་དམངས་རང་རྲིགས་ཀྲི་རྲིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་རྨེག་མེད་དུ་བཅྩོམ་དང་འཇྩོམས་བཞྲིན་གྲི་དུས་ངན་

ཐྩོག་ཏུ་བབས་པ་འདྲི་དག་ལྷག་མེད་དུ་ཞྲི་ཞྲིང༌། ཆྩོས་སྲིད་རང་དབང་གཙང་མ་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པ་སྩོགས་ཀྲི་སད། མཆྩོག་

གསུམ་ཐུགས་རེ་བསྐུལ་བའྲི་བདེན་གསྩོལ་སྩོན་ཚིག་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་འབྲི་འདུན་ཐྩོག འདྲིར་འཁྩོད་གཞུང་ཞབས་སེར་

སྐྱ་སྤྲི་མགྲིན་དང༌། བར་གཞྲི་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ། ལྷ་བཙུན་བ་བང་གྲི་མཛོད་པ་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན། བཟའ་ཟླ་

བཀྲ་ཤྲིས་སྒྩོལ་མ། ཤེལ་མཛོད་བྩོ་བཟང་རྩོ་རེ་བཅས་ཀྲིས་སྔ་རེས་སུ་བསྐུལ་ངྩོར། པད་དཀར་འཆང་བའྲི་སྐྱེ་མྲིང་

འཛིན་པ་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦྩོང་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། བྩོད་རབ་ལྩོ་ ༩༣༤ ལགས་ཕྩོ་བྱྲི་བའྲི་སྩོན་

ཟླ་འབྲིང་བྩོའྲི་ཚེས་ ༩ ཕྲི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ལ། འཕགས་ཡུལ་པན་ཇབ་ཀང་ར་རྩོང་ཁྩོངས་སརྒ་ཨ་ཤེ་

རམ་མམ། ཞྲི་བའྲི་གནས་ཀྲི་བསྲི་གནས་སུ་སྩོན་པའྲི་མཚམས་སྦྩོར་དག་པྩོས་སྦར་བ་དེ་དེ་བཞྲིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་

ཅྲིག།

༄༅། །དམྲིགས་བསལ་བསན་སྲིད་དང་འབེལ་བའྲི་ 

འཕྲིན་བསྐུལ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་རྣམ་འདེན་ཟས་གཙང་སས། །གསུང་གྲི་རྲིག་

འཛིན་འཕགས་མཆྩོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་མཚོ་སྐྱེས་རྩོ་རེ་

སྩོགས། །ར་བརྒྱུད་བ་མའྲི་ཚོགས་ཀྲི་བྱྲིན་ཆེན་ཕྩོབས། །རྒྱལ་ཀུན་བརེ་ཆེན་ཕག་

ན་པདྨྩོ་ཡྲིས། །གངས་ལྗྩོངས་འདུལ་ཞྲིང་སྐྱྩོང་བའྲི་གཡར་དམ་བཞྲིན། །མྲི་མཐུན་

གནྩོད་པ་མ་ལུས་རབ་ཞྲི་ནས། །ཆྩོས་མཐུན་འབྱྩོར་པའྲི་བདེ་དགའ་རྒྱས་པར་

མཛོད། །ཧྲི༔ཡྲིག་ལས་འཁྲུངས་པདྨ་དབང་གྲི་ལྷ། །བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེའྲི་མཐུ་
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དཔུང་ཆེར་བསྐྱེད་ལ། །བསན་འགྩོའྲི་གཤེད་གྱུར་མྲི་དང་འབྱུང་པྩོའྲི་ཚོགས། །དབང་

དག་ལས་ཀྲིས་མྱུར་དུ་གཞྩོམ་པར་མཛོད། །རྲིང་ནས་མ་རྲིག་ལས་ཉྩོན་དབང་གྱུར་

པའྲི། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་རྒྱལ་བཙན་བདུད་རྲིགས་ཀྲི། །གདུག་རྩུབ་བྩོ་ངན་མེ་ལེ་

རང་སར་ཞྲི། །བྱམས་དང་སྙྲིང་རེས་སེམས་རྒྱུད་བརླན་པར་མཛོད། །སྔྩོན་ཚེ་རྒྱལ་

བྩོན་བྱང་སེམས་རྲིག་འཛིན་གྲིས། །བྩོད་ཡུལ་བསན་པའྲི་མེ་ར་བཙུགས་པའྲི་

ཚེ། །ཕག་ན་པདྨྩོ་ཞྲི་ཁྩོའྲི་སྣང་བརན་གྲིས། །ས་ཕྩོགས་ཀུན་ཏུ་དགེ་ལེགས་སེལ་བར་

མཛད། །ད་དུང་བྩོད་འབངས་སྐྱེ་བྩོའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲིས། །ཉྲིན་མཚན་བཟླས་

བརྩོད་མཆྩོད་བསྩོད་བརྩོན་བཞྲིན་དུ། །ཡྲིད་ཆེས་མྩོས་པས་གསྩོལ་བ་འདེབས་

ལགས་ན། །བགེགས་ཚོགས་ཟྲིལ་གནྩོན་འདྩོད་པའྲི་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ། །ལས་སྩོན་

རེན་འབེལ་ལྩོག་པའྲི་དམ་སྲིའྲི་རྲིགས། །བསན་དང་འགྩོ་ལ་འཚེ་བ་ལྷུར་ལེན་

ཞྲིང་། །གནྩོད་འཚེ་ཕུང་དཀྲྩོལ་ལ་གཞྩོལ་བསམ་སྦྩོར་ཀུན། །ཐུགས་རེའྲི་འཇུག་

པས་མྱུར་དུ་འགག་པར་མཛོད། །གངས་ཅན་ཞྲིང་དུ་ཆྩོས་ལྡན་རང་དབང་གྲི །བདེ་

དགའ་དཔྲིད་ཀྲི་རྒྱལ་མྩོའྲི་ལང་ཚོ་དར། །མང་བཀུར་ཆབ་སྲིད་ར་བ་རབ་བརན་

ཅྲིང་། །ཕུན་ཚོགས་ལུགས་ཟུང་མངའ་ཐང་འཕེལ་བར་མཛོད། །འདུས་སེ་སྤྲི་དང་

མཁས་སྙན་གྲིང་ཆེན་པྩོའྲི། །དགེ་འདུན་ཐུགས་མཐུན་བསབ་ཁྲིམས་གཙང་བ་

དང་། །ཆྩོས་སྤྩོད་བཅུ་ཡྲི་བྱ་བ་གཡེལ་མེད་པར། །དབྱར་མཚོ་ཇྲི་བཞྲིན་རག་ཏུ་

འཕེལ་བར་མཛོད། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་འདྲིར་བརྩོན་པ་ན། །པདྨ་དབང་

ཆེན་ཡང་གསང་ལྷ་ཚོགས་དང་། །དེགས་པ་ལམ་སྲིང་ལ་སྩོགས་སྲུང་མས་

ཀང་། །གཡེལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་གྩོགས་མཛོད་ཅྲིག །ཅེས་དམྲིགས་བསལ་བསན་སྲིད་དང་
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འབེལ་བའྲི་འཕྲིན་བསྐུལ་འདྲི་བཞྲིན། སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྲི་ར་མགྲིན་བསྐང་གསྩོ་བ་ཐུན་མྩོང་ནས་ཇྲི་ལྟར་

བསྐུལ་བ་ལྟར་སྩོན་འདུན་མཚམས་སྦྩོར་དང་བཅས། ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦྩོང་ཏཱ་ལའྲི་བ་མ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། རབ་

བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྲི་མེ་གང་ཟླ་༡༠ ཚེས་༥ ཕྲི་ལྩོ་༡༩༩༧ ཟླ་༡༢ ཚེས་༤ ལ་སྦར་བ་དགེའྩོ།། །།

༄༅། །གཏྩོར་འབུལ་ཁག་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཧྲྲིཿ ཀ་དག་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་རྩོལ་པ་ལས། །དམ་རས་སྤན་

གཟྲིགས་མཆྩོད་གཏྩོར་བསམ་མྲི་ཁབ། །དངྩོས་སུ་བཤམས་དང་ཡྲིད་ཀྲིས་སྤྲུལ་པ་

ཡྲིས། །མཐའ་ཡས་ཞྲིང་ཀུན་ཡྩོངས་སུ་གང་གྱུར་ཅྲིག །དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་འབར་

བའྲི་ཀྩོང་དཀྲིལ་ནས། །ཡང་གསང་ལྷ་དགུ་ལས་བྱེད་གྲིང་ཆེན་ལྔ། །གཟའ་གདྩོང་

བེཀེ་ལམ་སྲིང་གྲི་ཐྩོགས་བརྒྱད། །ཡུལ་ལྷ་གཞྲི་བདག་འཁྩོར་བཅས་གནས་འདྲིར་

བྱྩོན། །ར་བརྒྱུད་བ་མ་ཡང་གསང་ལྷ་དགུ་དང༌། །ཞྲི་ཁྩོ་གནས་གསུམ་དཔའ་བྩོ་

མཁའ་འགྩོའྲི་ཚོགས། །འཁྩོར་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་རབ་བཏུད་ནས། །དགེས་པ་

བསྐྱེད་ཕྲིར་མཆྩོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆྩོད། །བདག་ཅག་ཉྩོན་མྩོངས་བག་མེད་དབང་

གྱུར་པས། །བ་མ་ཡྲི་དམ་སྲུང་མའྲི་ཚོགས་རྣམས་ཀྲི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་

བ་ཅྲི་བགྲིས་པ། །སྙྲིང་ནས་བཤགས་ཤྲིང་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསྩོལ། །མཚམས་

སྤྲིན་ལ་འཁུ་གཡག་རྩོག་ར་མཆྩོག་དང༌། །བྱ་ཁྲི་ལེ་སྤང་བ་མེད་རེན་མཆྩོག་

འདྲིས། །ར་བརྒྱུད་བ་མ་པདྨ་ཁྩོ་རྒྱལ་དང༌། །གཟའ་རྒྩོད་བེཀེ་ལམ་སྲིང་ཐུགས་དམ་

བསྐང༌། །ཐུགས་དམ་བསྐྩོངས་ཤྲིང་ཉམས་ཆགས་སྩོས་གྱུར་ནས། །མཁས་མང་

བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དཔྩོན་སྩོབ་ཀྲི། །ཆྩོས་མཐུན་བྱ་བ་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ་པར་

མཛོད། །དམ་ཉམས་བསྒལ་བའྲི་ཤ་ཁག་གཏྩོར་ཚོགས་དང༌། །རཀ་སན་ཕུད་གསེར་
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སྐྱེམས་མཆྩོད་པ་འདྲི། །པདྨ་ཡང་གསང་ཆྩོས་སྐྱྩོང་འཁྩོར་བཅས་ལ། །དད་པས་

འབུལ་ལྩོ་བརེ་བས་དགེས་བཞྲིན་བཞེས། །

༈ ཧྲྲིཿ སྣང་མཐའྲི་མགྩོན་པྩོའྲི་ཐུགས་ཀྲི་ཀྩོང་ཡངས་ནས། །མྲི་མྲིན་འབྱུང་

པྩོའྲི་ཆྩོ་འཕྲུལ་གཞྩོམ་པའྲི་ཕྲིར། །གར་དགུའྲི་ཉམས་ལྡན་ཁྩོ་རྒྱལ་སྐུར་བཞེངས་

པ། །ར་མགྲིན་ལྷ་ཚོགས་འཁྩོར་བཅས་བསྩོད་པར་བགྲི། །བསན་དག་མ་ལུས་ཐལ་

བར་བརླག་མཛད་ཅྲིང༌། །བསན་འཛིན་ཚུལ་བཞྲིན་སྐྱྩོང་བའྲི་རཱ་ཧུ་ལ། །དེགས་པ་

ལམ་སྲིང་ལས་མཁན་སྩོག་བདག་དམར། །གྲི་ཐྩོགས་བཤན་པའྲི་ཚོགས་ལ་བསྩོད་

པར་བགྲི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་མཁེན་བརེ་གཅྲིག་བསྡུས་པ། །འཇམ་མགྩོན་བ་མ་བྩོ་

བཟང་གགས་པ་ཡྲི། །མདྩོ་སྔགས་བསན་པའྲི་བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བ་རྣམས། །དབྱར་མཚོ་

ལྟ་བུར་རྒྱས་པའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །འཕགས་མཆྩོག་སྤྲུལ་པའྲི་གར་གྲིས་རྩོལ་

མཛད་པ། །གངས་ཅན་མགྩོན་པྩོ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྲི། །མཆྩོད་ཡྩོན་ཞབས་པད་

བསྐལ་བརྒྱར་གཡྩོ་མེད་ཅྲིང༌། །ཆྩོས་སྲིད་མངའ་ཐང་རྒྱས་པའྲི་འཕྲིན་ལས་

མཛོད། །ཁད་པར་མཁས་མང་བརྒྱ་ཕག་འདུ་བའྲི་གནས། །བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དཔྩོན་

སྩོབ་འཁྩོར་བཅས་ལ། །སང་དགའྲི་བསམ་སྦྩོར་ངན་པ་ཞྲི་བ་དང༌། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་

ལ་ནམ་ཡང་གཡེལ་མེད་ཤྩོག །

༈ ཧྲྲིཿ ཡྲིག་ལས་སྐྱེས་བཛྲ་ཀྲྩོ་དྷ་ཞེས། །ཧ་ཡ་གྲྲི་ཝ་བགེགས་ལ་རྔམས་པའྲི་

ཞལ། །ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ཀྲི་སྒས། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །སྤན་རས་གཟྲིགས་དབང་ཐུགས་རེའྲི་ཆུ་གཏེར་ལས། །ལེགས་འཁྲུངས་མཐུ་

སྩོབས་འཕྲིན་ལས་འྩོད་བརྒྱར་འགེད། །དངྩོས་གྲུབ་འདྩོད་དགུ་སྩྩོལ་བའྲི་བསམ་
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འཕེལ་དབང༌། །ཡེ་ཤེས་མགྩོན་པྩོའྲི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བྱང་ཤར་མ་རུ་རེ་

ཡྲི་དུར་ཁྩོད་ནས། །འཇམ་དཔལ་བཀའ་ཉན་གནྩོད་སྦྲིན་ཆེན་པྩོ་དང༌། །སྲིང་མྩོ་

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྩོ་གདྩོང་དམར་མ། །ལས་མཁན་བཤན་པ་གྲི་ཐྩོགས་འཁྩོར་དང་

བཅས། །འདྲིར་གཤེགས་དམ་རས་མཆྩོད་གཏྩོར་རྒྱ་ཆེན་བཞེས། །རྣལ་འབྱྩོར་

བདག་ཅག་དཔྩོན་སྩོབ་འཁྩོར་བཅས་ཀྲི། །ཚེ་དང་བསྩོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱྩོར་པ་

སྩོགས། །ཞྲི་རྒྱས་དབང་དག་བཅྩོལ་བའྲི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་༧པཎ་ཆེན་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་མཛད་པའྩོ། །

༈ ཧཱུཾ། ཀ་ལ་རཱུ་པ་རབ་བརྲིད་དག་པྩོའྲི་སྐུ། །ཁ་ནས་ཁག་འཛག་མྲི་མགྩོའྲི་

ཕེང་བ་ཡྲི། །ག་ཤ་རབ་འཕང་མྲི་བཟད་བདུད་དཔུང་གྲི །ང་རྒྱལ་དེགས་པ་འཇྩོམས་

པ་ཁྩོད་ལ་བསྩོད། །ཅ་ཅྩོ་ཆེ་ལྡན་རྩོ་རེའྲི་གླུ་དབྱངས་དང༌། །ཆ་ཤས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་

པའྲི་གཏྩོར་མ་ནྲི། །ཇ་ཆང་ཕུད་དང་དག་བགེགས་བསྒལ་བའྲི་ཤ ། ཉ་ཤ་ཁག་ཞག་

རྒྱ་མཚོས་བརྒྱན་པ་འབུལ། །ཏ་ཐཱ་ག་ཏའྲི་བསན་ལ་གནྩོད་བྱེད་པའྲི། །ཐ་ཆད་དག་

བགེགས་རྡུལ་དུ་རླྩོག་པ་དང༌། །ད་ནས་བཟུང་སེ་རྣལ་འབྱྩོར་བདག་ཅག་གྲི །ན་རྒ་

འཆྲི་བའྲི་འཇྲིགས་པ་འཇྩོམས་ལ་བསྩོད། །པ་བ་སངས་ལྟར་རབ་དཀར་མཆེ་བ་

གཙིགས། །ཕ་རྩོལ་འཇྩོམས་པའྲི་སྤན་ར་གྩོག་ལྟར་འཁྱུག །བ་སྤུ་དུས་མཐའྲི་མེ་ཆེན་

འབར་བ་ཡྲིས། །མ་ལུས་བགེགས་དཔུང་སེག་པ་ཁྩོད་ལ་བསྩོད། །ཙ་མུཎྜྲི་སྩོགས་མ་

མྩོ་ཀུན་གྲི་བདག །ཚ་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཅན། །ཛ་ཞེས་འཕྲིན་ལས་

བསྒྲུབ་ལ་བྩོས་པའྲི་ཚེ། །ཝ་སྐྱེས་ལྟ་བུའྲི་བགེགས་འཇྩོམས་ཁྩོད་ལ་བསྩོད། །ཞྭ་ལྟར་

འབྱུང་པྩོ་ཀུན་གྲིས་སྤྲི་བྩོས་བསེན། །ཟ་བྱེད་མ་ཧེ་ཁྩོས་པའྲི་ཞལ་གདངས་ཤྲིང༌། །འ་
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འུར་དར་དྲིར་སྒྩོག་པས་ས་ཆེན་གཡྩོ། །ཡ་ལས་སྐྱེས་པའྲི་ཐྩོད་དབྱུག་འཛིན་ལ་

བསྩོད། །རྭ་དང་རྨྲིག་པ་རྣྩོ་བའྲི་མ་ཧེ་དང༌། །ལ་ལ་རླུང་ནག་ཚུབ་མ་ཞྩོན་པའྲི་

འཁྩོར། །ཤ་ཀ་ལྲི་དང་གཤྲིན་རེ་འབེབས་མ་སྩོགས། །ས་གསུམ་འབྱུང་པྩོའྲི་འཁྩོར་

གྲིས་བསྐྩོར་ལ་བསྩོད། །ཧ་ཧ་དག་ཏུ་བཞད་པའྲི་དཔལ་ཡྩོན་ཅན། །ཨརྒྷཾ་ལ་སྩོགས་

མཆྩོད་པ་བཞེས་ནས་ཀང༌། །དཔལ་ལྡན་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་ཀྲི་སྤན་སྔ་རུ། །ཞལ་

བཞེས་དམ་བཅའ་གཡེལ་བ་མེད་པར་མཛོད། །

༈ བྷྩོཿ མ་སྐྱེས་མྲི་འགག་ཆྩོས་དབྱྲིངས་ཀྩོང་ཡངས་ནས། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱྲི་སྲིན་

མྩོ་ཁྩོས་པའྲི་སྐུ། །མ་རུངས་འདུལ་ཕྲིར་རེ་གསུམ་ཐྩོད་ཁག་འཛིན། །མ་མྩོ་ཆེན་མྩོ་ཙ་

མུཎྜྲི་ལ་བསྩོད། །མ་ཧེ་གདྩོང་ཅན་གཤྲིན་རེའྲི་དགའ་མ་ཁྩོད། །མ་རུངས་དག་ལ་ཁ་

གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས། །མ་ལུས་བདུད་ཀྲི་སྩོག་གཅྩོད་བཤན་པ་མྩོ། །མ་གཡེལ་

བསན་པའྲི་སྲུང་མ་ཁྩོད་ལ་བསྩོད། །མ་གཅྲིག་འདྩོད་པའྲི་ཁམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་

མ། །མ་མྩོ་མཁའ་འགྩོ་སེ་བརྒྱད་འཁྩོར་དང་བཅས། །མ་མྩོའྲི་དལ་ཡམས་ལ་སྩོགས་

ཆྩོ་འཕྲུལ་གྲིས། །མ་དུལ་འདུལ་དཀའ་འཇྩོམས་པ་ཁྩོད་ལ་བསྩོད། །མ་བཅྩོས་རང་

བཞྲིན་དག་པའྲི་ཆྩོས་ཀྲི་དབྱྲིངས། །མ་རྩོགས་བདུད་ཀྲི་ཆྩོ་འཕྲུལ་ཅྲི་བྱུང་ཡང༌། །མ་

ཆེན་ཁྩོད་ཀྲི་མྲིང་ནས་བྩོས་པའྲི་ཚེ། །མ་གཡེལ་མྱུར་དུ་བྱྩོན་ལ་མཐུ་རལ་སྐྱེད། །མ་

རུངས་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་ཁྩོས་གྱུར་ཀང༌། །མ་ལྟར་བརེ་བས་བསན་འཛིན་སྐྱྩོང་བ་

ཁྩོད། །མ་སྲིང་ཆུང་མ་བན་མྩོའྲི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །མ་བསྐུལ་བར་ཡང་མཐུན་པའྲི་

ལས་ཀུན་སྒྲུབས། །མ་ནྩོར་ལམ་མཆྩོག་སྩོན་པའྲི་བ་མ་དང༌། །མ་རྲིག་མུན་སེལ་

རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ལ། །མ་དད་ལྩོག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་གདྩོན་དང་བགེགས། །མ་བསྒལ་
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བ་རྣམས་ཆྩོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་སུ་སྒྩོལ། །མ་ལུས་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་རྣལ་འབྱྩོར་

ངས། །མཉྫུ་གྷྩོ་ཥའྲིྲི་གྩོ་འཕང་དམ་པ་དེ། །མ་ཐྩོབ་དེ་སྲིད་ནག་མྩོ་ཆེན་མྩོ་ཁྩོད། །མ་

གཡེལ་མ་གཡེལ་འཕྲིན་ལས་ཚུལ་བཞྲིན་སྒྲུབས། །མ་མྩོ་ཆེན་མྩོ་བསྩོད་ཅྲིང་བསྐུལ་

བས་བདག །མ་རྲིག་འཁྲུལ་པས་བསྐྱེད་པའྲི་འཁྩོར་བ་འདྲི། །མ་སྩོངས་བར་དུ་བསན་

པ་འཛིན་པ་ལ། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱྲིས་རག་ཏུ་གྩོགས་བྱེད་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་མཁས་གྲུབ་རྲིན་པྩོ་

ཆེའྲི་མཛད་པའྩོ། །

༈ བྷྩོཿ རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་འཕྲིན་ལས་ལ། །དམག་ཟྩོར་རྒྱལ་མྩོ་

ཞེས་བྱར་མཚན་གསྩོལ་བ། །རེ་གཅྲིག་མྩོས་པའྲི་དབང་གྲིས་སྤན་འདེན་ན། །ཐྩོགས་

པ་མེད་པར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །མདུན་གྲི་ནམ་མཁར་རླུང་ནག་འཚུབ་

མའྲི་དབུས། །བེ་ཅྩོན་ཐྩོད་ཁག་འཛིན་པ་སྲིན་མྩོའྲི་གཟུགས། །དེའུའྲི་སེང་བཞུགས་

གདུག་པ་ཚར་གཅྩོད་སྐུ། །ཇྲི་སྲིད་དན་པ་དེ་སྲིད་རག་ཏུ་བཞུགས། །ཕྲི་ཡྲི་སྤན་

གཟྲིགས་ནམ་མཁའྲི་ཁྩོན་གང་ཞྲིང༌། །ནང་གྲི་དམ་རས་ས་གཞྲི་མ་ལུས་ཁབ། །ཡྲིད་

ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་མཆྩོད་སྤྲིན་ཞྲིང་ཁམས་ཀུན། །རྒྱས་པར་འགེངས་པ་འཁྩོར་དང་

བཅས་ལ་འབུལ། །དཔལ་ལྡན་ཐུབ་པའྲི་བཀའ་སྲུང་མཐུ་རལ་ཅན། །ཁྩོད་ཉྲིད་བསེན་

ཅྲིང་སྒྲུབ་དང་རེ་གཅྲིག་ཏུ། །གསྩོལ་བ་འདེབས་པའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་དཔྩོན་སྩོབ་

ཀྲི། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་སྒྲུབས། །ཤ་ཁག་ལ་སྩོགས་བདུད་

རྲི་ལྔ་དང་བཅས། །འབྲུ་སྣ་ལྔ་དང་སྦར་བའྲི་གཏྩོར་མ་འདྲི། །དཔལ་ལྡན་དམག་ཟྩོར་

རྒྱལ་མྩོ་ལ་འབུལ་གྲིས། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་བསྲུང་ཕྲིར་བཞེས་སུ་གསྩོལ། །སྐུ་

གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རེ་མཐར་ཕྲིན་ཀང༌། །སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་འདུལ་ཕྲིར་
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ཁྩོས་པའྲི་སྐུ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྲི་བསན་སྲུང་ཆེན་མྩོ་ལ། །སྩོ་གསུམ་གུས་པ་

ཆེན་པྩོས་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །བདག་སྩོགས་རྣམས་ཀྲི་ཆྩོས་དང་མཐུན་པའྲི་དྩོན། །ཇྲི་

ལྟར་བསམ་པ་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །ནད་གདྩོན་བགེགས་སྩོགས་བར་དུ་

གཅྩོད་པའྲི་ཚོགས། །ཉེ་བར་ཞྲི་བར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྩོལ། །ལྷག་བསམ་དག་

པས་ཚུལ་འདྲིར་བརྩོན་པ་ན། །ཚངས་དང་དབང་པྩོས་འཇྲིག་རེན་སྐྱྩོང་བ་

ལྟར། །དམག་ཟྩོར་རྒྱལ་མྩོ་ལ་སྩོགས་སྲུང་མའྲི་ཚོགས། །གཡེལ་བ་མེད་པར་རག་ཏུ་

གྩོགས་བྱེད་ཤྩོག །

༈ ཀཻ། ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས། །ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་རྒྱ་ཆེན་

བསྐྩོར་མཛད་ཅྲིང༌། །ཆྩོས་སྲིངས་དབེན་པའྲི་གནས་སུ་བཞུགས་དུས་སུ། །ཆྩོས་

འཁྩོར་སྐྱྩོང་བ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་དང༌། །སྔྩོན་ཚེ་ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་ལ་སྩོགས་

པའྲི། །བཀའ་ཉན་གཞྲི་བདག་རྩོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཁྩོད། །མགྩོགས་འགྩོ་ར་ཡྲི་སེང་ན་

བརྲིད་པའྲི་སྐུ། །དཔའ་བྩོའྲི་ཆས་ཀྲིས་རབ་བརྒྱན་དར་མདུང་བསྣམས། །འཁྩོར་དང་

བཅས་ལ་མཛེས་པའྲི་སྤན་གཟྲིགས་ཏེ། །མཆྩོད་གཏྩོར་དམ་རས་གཏྩོར་མ་འདྲི་

བཞེས་ལ། །ཐེག་ཆེན་གྲིང་གྲི་སེ་འདྲི་སྐྱྩོང་བ་དང༌། །དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྲི་ཆྩོས་

མཐུན་ཡྲིད་བཞྲིན་སྒྲུབས། །

༈ ཧཱུཾ། རང་བཞྲིན་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའྲི་གཞལ་ཡས་ནས། །བསན་པ་བསྲུང་ཕྲིར་

སྣ་ཚོགས་རྣམ་འཕྲུལ་ཅན། །ཐ་འྩོག་ཆྩོས་རྒྱལ་ཆེན་པྩོ་འཁྩོར་དང་བཅས། །ཐྩོགས་པ་

མེད་པར་གནས་འདྲིར་གཤེགས་སུ་གསྩོལ། །ཕྲི་ནང་མཆྩོད་སྤྲིན་ལྷ་ཡྲི་ལམ་གང་

ཞྲིང༌། །དམ་རས་ཇ་ཆང་བདུད་རྲི་མཚོ་ལྟར་བསྐྱྲིལ། །ཤ་ཁག་དམར་གྲི་གཏྩོར་མས་
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ཞྲིང་བཀང་སེ། །ཆྩོས་སྐྱྩོང་ཆེན་པྩོ་འཁྩོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །རྲིན་ཆེན་དར་སྣས་

བརྒྱན་པའྲི་ས་སབ་ཀྲིས། །མཛེས་པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཅན་ར་ནག་སེང༌། །སྨུག་

ནག་སྲིན་པྩོའྲི་གཟུགས་ཅན་ལྷ་རས་ཀྲི། །འཇྩོལ་བེར་ལྷབ་ལྷུབ་གྩོན་པ་ཁྩོད་ལ་

བསྩོད། །ཞལ་གཅྲིག་ཕག་གཉྲིས་གཡས་པའྲི་རྩོ་རེ་ཡྲིས། །བསན་དག་མ་ལུས་ཐལ་

བར་བརླག་མཛད་ཅྲིང༌། །གཡྩོན་པའྲི་བུམ་པས་འདྩོད་དགུའྲི་དངྩོས་གྲུབ་

སེར། །གནྩོད་སྦྲིན་ཆེན་པྩོ་ཁྩོད་ལ་བསྩོད་པར་བགྲི། །གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་

འབྱུང་གནས་དང༌། །དེ་ཡྲི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས། །བཀའ་བསྩོས་ཇྲི་བཞྲིན་

བསན་པ་སྲུང་བ་དང༌། །རྣལ་འབྱྩོར་བཅྩོལ་བའྲི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་སྒྲུབས། །ཁད་

པར་ལུས་ཅན་ཀུན་གྲི་ཕན་བདེའྲི་གཞྲི། །ཆྩོས་ཀྲི་སེ་ཆེན་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའྲི་

གྲིང༌། །བྩོ་གསལ་མཁས་མང་བཤད་སྒྲུབ་ལྩོངས་སྤྩོད་རྣམས། །ཡར་ངྩོའྲི་ཟླ་ལྟར་

འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །

༄༅། །བྩོད་སྐྱྩོང་ལྷ་སྲུང་གྲི་འཕྲིན་བཅྩོལ་དམ་ལྡན་མྱུར་བསྐུལ་

བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཀ།ཻ མ་རྨད་བསྩོད་ནམས་མཐུ་དང་སྩོན་ལམ་གྲིས། །ཕག་ན་པདྨྩོའྲི་

གདུལ་ཞྲིང་བསྲིལ་ལྡན་ལྗྩོངས། །མཐའ་དབུས་ཡུལ་ཁམས་སྐྱྩོང་ཕྲིར་དེ་དང་

དེར། །གནས་ཤྲིང་རྒྱུ་བའྲི་ཡུལ་ལྷ་གཞྲི་བདག་དང༌། །ཁད་པར་ཚེ་རྲིང་མཆེད་ལྔ་

བསན་མའྲི་ཚོགས། །སྲིད་པའྲི་ལྷ་དགུ་རེ་ཡྲི་མགུར་ལྷ་སྩོགས། །བྩོད་སྐྱྩོང་ལྷ་སྲུང་

གཉན་པྩོ་མཆེད་འཁྩོར་རྣམས། །གདུང་བས་འབྩོད་དྩོ་འདྲིར་བྱྩོན་མགྩོན་དུ་
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བཞུགས། །རས་སྔགས་ཏྲིང་འཛིན་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི། །དཀར་གསུམ་མངར་

གསུམ་ཕེ་མར་ཆང་ཕུད་སྩོགས། །ཡྲིད་འྩོང་བཟའ་བཅའྲི་བྱེ་བག་དུ་མ་དང༌། །རྲིན་

ཆེན་དར་ཟབ་གྩོ་མཚོན་སྤན་གཟྲིགས་ཚོགས། །མྲི་གཙང་ཉེས་ཀུན་སེལ་བའྲི་

བསང་མཆྩོད་དང༌། །སྙྲིང་ནས་མཛའ་ཞྲིང་དབུ་འཕང་མཐྩོར་བཏེག་སེ། །གསྩོལ་ལྩོ་

མཆྩོད་དྩོ་དམ་སྐྩོང་དགེས་མཛོད་ལ། །བག་མེད་ལེ་ལྩོས་ནྩོངས་པ་ཅྲི་མཆྲིས་

བཤགས། །ཡང་དག་ལྟ་དང་གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཐུབ་པའྲི་བཀའ་ལུང་

བསླུ་བ་མེད་པའྲི་མཐུས། །སྙྲིང་རེའྲི་ཡུལ་གྱུར་ནག་ཕྩོགས་སེར་གཏྩོགས་ཀུན། །སང་

དང་གདུག་པའྲི་བྩོ་ངན་རབ་ཞྲི་ནས། །བང་དྩོར་འབྱེད་པའྲི་བྩོ་མྲིག་མྱུར་ཐྩོབ་

ཅྲིང༌། །དུས་ཀྲི་རྒུད་པའྲི་མུན་པ་ཡྩོངས་སངས་ཏེ། །ཆྩོས་སྲིད་རང་དབང་གཙང་མའྲི་

སྣང་བའྲི་དཔལ། །འཆར་བར་ངེས་སྩོ་དམ་ལྡན་སྙྲིང་མ་ཞུམ། །སྔྩོན་ཚེ་སྩོབ་དཔྩོན་

མཚོ་སྐྱེས་རྩོ་རེ་དང༌། །རྒྱལ་བྩོན་སེམས་དཔའ་དུ་མས་བཀའ་བསྩོས་ཤྲིང༌། །ད་ལྟ་

རྲིག་འཛིན་རྣལ་འབྱྩོར་བདག་ཅག་གྲིས། །གདུང་ཤུགས་དག་པྩོས་མཆྩོད་ཅྲིང་ཉེར་

བསྐུལ་ན། །རང་རང་མཐུ་སྩོབས་ནུས་པའྲི་དཔུང་བསྐྱེད་དེ། །རང་ཡུལ་གངས་ཅན་

ཞྲིང་དུ་བདེ་སྐྱྲིད་དཔལ། །མྱུར་དུ་བཞད་པའྲི་རྣམ་བཞྲིའྲི་འཕྲིན་ལས་ཀུན། །མ་

ཐྩོགས་ད་ལྟ་ཉྲིད་དུ་སྒྲུབས་ཤྲིག་ཀེ། །ལྷག་པར་གངས་ཅན་མགྩོན་པྩོ་དང༌། །བསན་

འཛིན་དམ་པའྲི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། །མཁའ་མཉམ་བསན་འགྩོའྲི་བདེ་སྐྱྲིད་སེལ། །བཞེད་

དྩོན་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་འདྲི་ཡང་རྒྱལ་བའྲི་ལུང་གྲིས་ཟྲིན་པའྲི་བྩོད་ལྗྩོངས་ད་སྐབས་

མུན་ནག་སྡུག་བསྔལ་གྲི་གྲིང་དུ་གྱུར་ཏེ་གཟུགས་ཅན་མྲི་རྣམས་དང་ཆབས་ཅྲིག་ཏུ་གཟུགས་མེད་རྣམས་ཀང་མགྩོན་

སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་བལ་ཞྲིང་ཉམས་དམས་པའྲི་དུས་སུ་འདུག་པས།བྩོད་སྐྱྩོང་ལྷ་སྲུང་གཞྲི་བདག་ཆེ་ཕ་བསྙེན་ཅྲིང་
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བསྩོད་དེ་འཕྲིན་ལས་བསྐུལ་བ་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་བྱུང་ན་བྩོད་ལྗྩོངས་སྣྩོད་བཅུད་ཀྲི་རྒུད་པ་ཞྲི་བ་སྩོགས་ཀྲི་དགྩོས་པ་

འགའ་ཞྲིག་མཐྩོང་སེ་བྲིས་ཤྲིང༌།མཇུག་གྲི་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅྲིག་འདྲི་ནྲི་འདྩོད་ཁམས་བདག་མྩོའྲི་བཞེད་པ་ལྟར་རྩོ་རེ་དག་

ལྡན་ནས་གསུངས་བྲིས་བྱས་པ་ཡྲིན།ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦྩོང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས།བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་༢༡༠༠ཆུ་གང་ཟླ་༡ཚེས་

༡དགེ་བ་ལ།

༄༅། །ཀུན་རྲིག་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །དེ་ལྟར་སྣང་སྩོང་ཚོགས་པའྲི་རྩོལ་པ་ལས། །ངན་སྩོང་སྦྩོང་བའྲི་

མཆྩོག་གྱུར་དཀྲིལ་འཁྩོར་པ། །བསྩོམ་བཟླས་མཆྩོད་བསྩོད་བསྒྲུབས་པའྲི་རྣམ་

དཀར་ཚོགས། །མྲི་ཁྩོམ་གནས་ཀུན་སྩོངས་པའྲི་རྒྱུ་རུ་བསྔྩོ། །དེ་ཡྲི་མཐུ་ལས་

བདག་གཞན་འགྩོ་བ་རྣམས། །དལ་འབྱྩོར་རེན་ཐྩོབ་དམ་པའྲི་མགྩོན་གྲིས་

བཟུང་། །ཐུན་མྩོང་ལམ་སྦངས་དབང་གྲིས་རྒྱུད་སྲིན་ཅྲིང་། །དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་ཚུལ་

བཞྲིན་བསྲུང་བར་ཤྩོག  །དེ་ནས་རྩོ་རེ་འཛིན་པའྲི་དེད་དཔྩོན་ལ། །བརེན་ནས་དཔལ་

ལྡན་དེ་ཉྲིད་བསྡུས་པ་སྩོགས། །རྣལ་འབྱྩོར་རྒྱུད་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོའྲི་མཐར་སྩོན་

ནས། །རྣམ་གྩོལ་ནྩོར་བུའྲི་གྲིང་དུ་བགྩོད་པར་ཤྩོག །ཚོགས་གཉྲིས་མྱུར་དུ་རྩོགས་

པའྲི་ཐབས་མཁས་མཆྩོག །སྨྲ་བྱེད་ལེ་དང་ལག་སྩོགས་བྱྲིན་བརླབས་པས། །བཟླས་

བརྩོད་ཕག་རྒྱ་འཆྲིང་ལ་སྩོགས་པ་ཡྲི། །ལུས་ངག་རྲིག་བྱེད་མཐུ་དང་ལྡན་པར་

ཤྩོག  །འཇྲིག་རེན་གསུམ་རྒྱལ་ཁྩོ་བྩོའྲི་དབང་པྩོ་ཡྲིས། །བགེགས་རྣམས་བསྣུན་

བསེགས་བཅྲིངས་ནས་ཚར་བཅད་དེ། །བདག་དང་གནས་སྩོགས་སྲུང་བའྲི་རྣལ་

འབྱྩོར་གྲིས། །ལམ་བཟང་བསྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་ཤྩོག །ཕུལ་བྱུང་ཞྲིང་གྲི་

མཆྩོག་ལ་ཚོགས་བསགས་པས། །རང་གྲི་རྒྱུད་ནྲི་ཡྩོངས་སུ་སྲིན་པ་དང་། །རྲིགས་
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ལྔའྲི་ལྷ་དང་ལྷ་མྩོའྲི་ཕག་རྒྱ་རྣམས། །ལེགས་པར་འཆྲིང་དང་འགྩོལ་ལ་དབང་བར་

ཤྩོག  །ཉྲི་ཟླའྲི་འྩོད་འབར་ཕྲི་ནང་ཕྩོ་བང་ཆེ། །བསྩོམས་པས་གང་དུ་འཚང་རྒྱའྲི་ཞྲིང་

སྦངས་ནས། །ཡེ་ཤེས་རང་བཞྲིན་གཞལ་ཡས་ཁང་འགྲུབ་པའྲི། །དགེ་བའྲི་ར་བ་

ཡྩོངས་སུ་སྲིན་པར་ཤྩོག  །དེར་ནྲི་སྩོ་གསུམ་དྲི་མ་དག་བྱེད་པ། །ཆྩོ་ག་གསུམ་གྲི་

རྲིམ་པའྲི་ཉམས་ལེན་གྲིས། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངྩོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཐབས། །དང་

པྩོ་སྦྩོར་ཏྲིང་འཛིན་རྩོགས་པར་ཤྩོག །བཅྩོམ་ལྡན་ཚངས་བ་ཆེན་པྩོ་པདྨ་

ལ། །བཞུགས་བཞྲིན་ངན་སྩོང་སྦྩོང་བའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་བརྒྱས། །མགྩོན་མེད་ཉམ་ཐག་

མ་ལུས་དབུགས་དབྱུང་སེ། །མཆྩོད་ཅྲིང་ཆེད་དུ་བརྩོད་པས་བསྔགས་པར་

ཤྩོག  །སར་ཡང་འཁྩོར་ལྩོའྲི་མགྩོན་པྩོས་མངྩོན་སྤྲུལ་པའྲི། །དཀྲིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་

མཆྩོག་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་དང་། །ཕག་རྒྱ་བཞྲི་ཡྲིས་ལེགས་པར་རྒྱས་བཏབ་

པས། །སྩོ་གསུམ་བྱ་བའྲི་དྲི་མ་འཁྲུད་པར་ཤྩོག །མ་དག་སྤྲི་དང་ངན་སྩོང་གསུམ་

སྦྩོང་བའྲི། །འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཆྩོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །རགས་དང་ཕ་མྩོའྲི་

ཏྲིང་འཛིན་མཐར་ཕྲིན་ནས། །མཚན་མེད་རྣལ་འབྱྩོར་བསྩོམ་ལ་བརྩོན་པར་

ཤྩོག  །ལྷ་དང་སྔགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ལ་དམྲིགས་པ། །ཤེས་རབ་སྤྩོས་དང་བལ་བའྲི་

ཉམས་ལེན་གྲིས། །འཁྲུལ་བའྲི་བག་ཆགས་མ་ལུས་དྲུངས་ཕྱུང་ནས། །གཞན་དྩོན་

ཕུན་ཚོགས་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག  །ཁད་པར་སྤན་སྩོང་མངའ་བའྲི་ལེགས་

བྲིས་སས། །ནྩོར་བུ་དྲི་མ་མེད་པ་དབུགས་དབྱུང་ལྟར། །འདྲིར་སྣང་འགགས་པ་བར་

དྩོའྲི་འགྩོ་བ་རྣམས། །ལམ་འདྲིས་རེས་སུ་འཛིན་ལ་མཐུ་ལྡན་ཤྩོག  །བདུད་དང་

གཤྲིན་རེས་ཟྲིན་པའྲི་རྣམ་ཤེས་དེ། །སྔགས་དང་ཏྲིང་འཛིན་ཕག་རྒྱས་བཀུག་ནས་
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ཀངབགེགས་སྲིག་དྲི་མ་མ་ལུས་སྦངས་བྱས་ཏེ། །ཕུན་ཚོགས་བདེ་འགྩོའྲི་རེན་ལ་

འགྩོད་པར་ཤྩོག །རླུང་སེམས་ལུས་ཅན་འཛིན་པའྲི་སྐྱབས་མེད་རྣམས། །དཔལ་ལྡན་

ཐམས་ཅད་རྲིག་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་དུ། །བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་ལམ་བསན་སྦངས་

བྱས་ཏེ། །དག་པའྲི་ཞྲིང་ཁམས་མཆྩོག་ཏུ་འདེན་པར་ཤྩོག །མདྩོར་ན་རང་གཞན་དྩོན་

གཉྲིས་བསྒྲུབ་པ་ཡྲི། །ཐབས་མཁས་སྤྩོད་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་བྱས་ནས། །ངན་སྩོང་

གསུམ་སྩོགས་ཉམ་ཐག་འགྩོ་བ་ཀུན། །སྒྩོལ་ལ་རྣམ་སྣང་ཆེན་པྩོར་བདག་གྱུར་

ཅྲིག །ཀུན་རྲིག་སྩོན་ལམ་རྩོགས་སྩོ། །

༄༅། །གསང་འདུས་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་མྱུར་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་ཀུན་བདག་

ཉྲིད། །རྩོ་རེ་འཆང་དབང་ཐྩོབ་གྱུར་ཅྲིག །འགྩོ་བས་ཀང་ནྲི་དེ་ཐྩོབ་ཤྩོག །བྱང་ཆུབ་

ཕྲིར་ནྲི་སྤྩོད་གང་དང་། །རྩོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གང་ཡྲིན་པ། །བྱང་ཆུབ་རྩོ་རེས་གང་

གསུངས་པའྲི། །སྤྩོད་དེ་གཉྲིས་ཀའང་བདག་སྤྩོད་ཤྩོག །དེ་ལྟར་སྒྱུ་མ་ཇྲི་བཞྲིན་རྨྲི་

ལམ་བཞྲིན། །སྣང་སྩོང་ལྷ་སྐུར་གསལ་བའྲི་ངང་ཉྲིད་ནས། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་

རབ་འབྱམས་ཀུན་བསྡུས་པ། །མྲི་བསྐྱྩོད་རྩོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །རྨད་

བྱུང་བདེ་བས་དགེས་པ་བསྐྱེད་པའྲི་ཕྲིར། །ཕྲི་དང་ནང་དང་གསང་བའྲི་མཆྩོད་

བསྩོད་དང་། །སྩོམ་དང་བཟླས་པ་སྩོགས་ལ་འདྲིར་འབད་པས། །བདག་གྲིས་ཇྲི་སྙེད་

བསགས་པའྲི་དགེ་བ་འདྲིས། །རང་ཉྲིད་སྲིད་མཚོར་ལྷུང་བ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །མར་གྱུར་

འགྩོ་བ་ཀུན་ཀང་དེ་འད་བར། །མཐྩོང་ནས་འགྩོ་བ་སྒྩོལ་བའྲི་ཁུར་འཁེར་བའྲི། །བྱང་
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ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་འབྱྩོངས་པ་ཉྲིད་གྱུར་ཅྲིག །སེམས་ཙམ་བསྐྱེད་ཀང་ཚུལ་

ཁྲིམས་རྣམ་གསུམ་ལ། །གྩོམས་པ་མེད་ན་བྱང་ཆུབ་མྲི་འགྲུབ་པར། །ལེགས་པར་

མཐྩོང་ནས་རྒྱལ་སས་སྩོམ་པ་ལ། །བརྩོན་པ་དག་པྩོས་སྩོབ་པ་ཉྲིད་གྱུར་ཅྲིག །ཐུན་

མྩོང་ལམ་སྦངས་སྣྩོད་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐེག་པ་ཀུན་གྲི་མཆྩོག་གྱུར་རྩོ་རེའྲི་ཐེག །སྐལ་

བཟང་སྐྱེ་བྩོའྲི་འཇུག་ངྩོགས་དམ་པ་དེར། །བདེ་བག་ཉྲིད་དུ་འཇུག་པ་ཉྲིད་གྱུར་

ཅྲིག །བུམ་དབང་གངྒཱའྲི་ཆུ་རྒྱུན་བསྐུར་པ་ཡྲིས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དྲི་མ་འཁྲུད་པར་

ཤྩོག །གསང་དབང་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྲི་མྱངས་པ་ཡྲིས། །ངག་གནས་རླུང་ནྲི་སྔགས་

སུ་འཆར་བར་ཤྩོག །གསུམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའྲི་ལགས་ཀྱུ་ཡྲིས། །ཡྲིད་ནྲི་འྩོད་

གསལ་དབྱྲིངས་སུ་འདེན་པར་ཤྩོག །བཞྲི་བ་ཟུང་འཇུག་དྩོན་ལ་ངྩོ་སྤད་པས། །མཐར་

ཐུག་དྩོན་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་ཆྩོད་པར་ཤྩོག །དེ་ཚེ་དངྩོས་གྲུབ་རྣམ་གཉྲིས་འགྲུབ་པའྲི་

གཞྲི། །རྣམ་དག་དམ་ཚིག་སྩོམ་པར་གསུངས་པ་ལ། །བཅྩོས་མ་མྲིན་པའྲི་ངེས་པ་

རེད་གྱུར་ནས། །སྩོག་དང་བསྩོས་ཏེ་རག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤྩོག །ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་ཀུན་

རྩོག་སངས་པ་ཡྲི། །ལུས་ཀྲི་གཡྩོ་བ་ངག་གྲི་བརྩོད་པ་དང་། །ཡྲིད་ཀྲི་བསམ་པ་ཀུན་

གྲིས་འབད་མེད་པར། །རླབས་ཆེན་ཚོགས་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་སྡུད་བྱེད་པའྲི། །ཐུན་

བཞྲིའྲི་སྦྩོར་བ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི། །རྲིམ་པ་དང་པྩོའྲི་རགས་དང་ཕ་བའྲི་

ལམ། །མ་ལུས་ཤྲིན་ཏུ་བརན་པ་རེད་ནས་ནྲི། །གང་སྣང་ལྷ་ཡྲི་འཁྩོར་ལྩོར་འཆར་བར་

ཤྩོག །ཞྲིང་གྲི་ཕུལ་བྱུང་ཐུགས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་ལ། །བརེན་ནས་འཁྩོར་གསུམ་དག་

པའྲི་མཆྩོད་སྦྲིན་སྩོགས། །སྦྩོར་བ་ཚོགས་བསགས་ཆྩོ་ག་བཞྲིན་བྱས་པས། །རང་

གྲི་རྒྱུད་ནྲི་ཡྩོངས་སུ་དག་པར་ཤྩོག །དཔལ་ལྡན་ཞེ་སང་རྩོ་རེ་ཁྩོ་བྩོ་བཅུའྲི། །འཁྩོར་
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གྲིས་ཡྩོངས་སུ་བསྐྩོར་བའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གྲིས། །ཕྩོགས་བཅུར་རྒྱུ་བའྲི་གདུག་པའྲི་

བསམ་པ་ཅན། །མ་ལུས་ཚར་གཅྩོད་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །གང་དུ་འཚང་

རྒྱའྲི་ཞྲིང་ཀུན་དག་བྱས་ནས། །དེར་ནྲི ་སྐུ་གསུམ་གྩོ་འཕང་མངྩོན་འགྱུར་

བའྲི། །ཐབས་ཀྲི་དམ་པ་འཆྲི་བ་ཆྩོས་སྐུ་དང་། །བར་དྩོ་ལྩོངས་སྐུ་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་པའྲི་

སྐུར། །ཚུལ་བཞྲིན་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་རྩོ་རེ་མཆྩོག །རྲིམ་པ་ཇྲི་བཞྲིན་རྒྱུད་ལ་

བསྐྱེད་པ་ཡྲིས། །ཐ་མལ་སྐྱེ་ཤྲི་བར་དྩོའྲི་སྣང་ཞེན་ཀུན། །སྦྩོང་བྱེད་དང་པྩོའྲི་སྦྩོར་བ་

ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །རང་དྩོན་ཕུན་ཚོགས་དེ་ཡྲི་མྱུར་བའྲི་ལམ། །འདྩོད་ཆགས་ཆེན་པྩོའྲི་

ཚུལ་གྲི་ཏྲིང་འཛིན་གྲིས། །རང་རྲིགས་ཕག་རྒྱར་གཞྩོལ་བའྲི ་ཐབས་ལ་

མཁས། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བས་རྒྱལ་རྣམས་མཆྩོད་པར་ཤྩོག །མཁའ་དབྱྲིངས་རྩོ་རེ་

སྦར་བས་སར་བ་ཡྲི། །ཙཎྡ་ལྲི་ཡྲིས་བཞུས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་

རྒྱུན་ལམ་ནས་འྩོངས་པ། །ཤེས་རབ་པདྨའྲི་ཟེའྲི་འབྲུར་སྩོན་པ་ལས། །འཁྲུངས་པའྲི་

རེན་དང་བརེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་གྲི། །སྤྲུལ་པའྲི་སྤྲིན་གྲིས་ནམ་མཁའྲི་ཁྩོན་བཀང་

སེ། །སྣྩོད་བཅུད་ཞྲིང་ཀུན་ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་མཛད་པའྲི། །དཀྲིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་མཆྩོག་

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །སྩོག་འཛིན་ཐུར་སེལ་ལམ་གྲི་སྣ་རེར་ནྲི། །གནས་ནས་

འྩོད་ཟེར་ད་བ་འགེད་པ་ཅན། །བདེ་གཤེགས་ལྔ་བདག་རྲིན་ཆེན་ཁ་དྩོག་ལྔ། །ཕག་

མཚན་བྱང་སེམས་ཕ་མྩོ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ། །དེ་ནང་དཀྲིལ་འཁྩོར་འཁྩོར་ལྩོ་ཡྩོངས་

རྩོགས་ཤྲིང་། །མ་འདེས་གསལ་ལ་ཇྲི་སྲིད་འདྩོད་ཀྲི་བར། །མཉམ་པར་འཇྩོག་པའྲི་

ཕ་མྩོའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་དང་། །ཕྲི་ནང་བཟླས་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་ཤྩོག །དེས་ནྲི་

རས་སྔགས་འཁྲུལ་འཁྩོར་བསམ་གཏན་ལ། །བརེན་ནས་འགྲུབ་པ་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད་
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དང་ནྲི། །ཞྲི་སྩོགས་རབ་འབྱམས་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་ཡྲི། །ལས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་མཆྩོག་

ནྲི་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །སྩོ་སྩོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་སྩོག་རྩོལ་དང་། །འཛིན་པ་རེས་

དན་ཏྲིང་འཛིན་ཡན་ལག་དྲུག །ཡྩོངས་སུ་སྡུད་པའྲི་ཟབ་ལམ་རྲིམ་པ་ལྔ། །སྤྩོད་པ་

གསུམ་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་ཤྩོག  །ནྩོར་བུར་ཐྲིག་ལེ་ཕ་མྩོར་སེམས་བརན་

པས། །ཉྲི་མས་ཟླ་བ་བཞུས་པའྲི་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན། །ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡྩོག་རྲིམ་

པས་དངས་པ་ཡྲི། །ཡས་བབས་མས་བརན་དགའ་བཞྲི་སྐྱེ་བར་ཤྩོག   །དེ་ལས་

ལངས་ཚེ་གང་ཤར་སྣང་བ་ཀུན། །རྲིགས་བརྒྱ་རྲིགས་ལྔ་རྲིགས་གསུམ་རྲིགས་

གཅྲིག་ཏུ། །འཆར་བའྲི་སྐུ་ཡྲི་རྩོ་རེའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གྲིས། །ལུས་དབེན་སྩོར་སྡུད་བསམ་

གཏན་རྩོགས་པར་ཤྩོག །ཐྲིག་ལེའྲི་རྒྱལ་པྩོ་སྔགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེ་མཆྩོག །སྙྲིང་གའྲི་ཆུ་

སྐྱེས་སྣ་རེར་གྩོམས་བྱས་པས། །གཟུང་དང་འཛིན་པའྲི་རྣམ་རྩོག་བསྐྱེད་པའྲི་

རླུང་། །བཅུ་གཉྲིས་མྲི་ཤྲིགས་ཐྲིག་ལེར་སྡུད་པར་ཤྩོག །གདྩོང་གྲི་སྣ་རེར་འྩོད་ཀྲི་

ཐྲིག་ལེའྲི་གདངས། །མ་བཅྩོས་རྩོ་རེ་གསུམ་དུ་ཤར་བ་ཡྲི། །ངག་དབེན་གསུང་གྲི་རྩོ་

རེའྲི་ཏྲིང་འཛིན་གྲིས། །སྙྲིང་གའྲི་མ་རྲིག་སྩོ་ངའྲི་སྦུབས་འབྱེད་ཤྩོག །ཐབས་ཤེས་

གསང་བའྲི་ར་མཆྩོག་གཉྲིས་ཀྲི་རེར། །རས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྩོག་རྩོལ་བསྩོམས་པ་

ཡྲིས། །ཀུན་རྩོག་རླུང་གྲི་མུན་པ་སངས་གྱུར་ནས། །འྩོད་གསལ་ཉྲི་མ་སྙྲིང་དབུས་

འཆར་བར་ཤྩོག །སྣ་རེ་གསུམ་དུ་ཐྲིག་ལེ་རྣམ་གསུམ་གྲི། །སྩོག་རྩོལ་བསྩོམས་པས་

སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལ། །ཟླ་ཉྲིའྲི་འྩོད་དང་སག་གྲིས་ཁབ་འད་ཡྲི། །སྩོང་བ་གསུམ་

གྲི་སེམས་དབེན་སྐྱེ་བར་ཤྩོག །སྒྱུ་མ་ལྩོངས་སྐུ་འྩོད་གསལ་ཆྩོས་སྐུ་དང་། །སྣ་

ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ལ་རེ་རེ་ཞྲིང་། །རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་བསེ་བ་རྣམ་པ་
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དགུ །ཡྩོངས་རྩོགས་མན་ངག་གནད་ལ་མཁས་གྱུར་ཏེ། །ཀུན་རྩོབ་སྒྱུ་ལུས་དྩོན་

དམ་འྩོད་གསལ་འཛིན། །ལུགས་ལྡྩོག་རེས་དན་ཟུང་ཏྲིང་འཛིན་དང་། །སྤྩོས་བཅས་

སྤྩོས་མེད་ཤྲིན་ཏུ་སྤྩོས་མེད་ཀྲི། །སྤྩོད་མཆྩོག་རྣམ་གསུམ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་

ཤྩོག །གལ་ཏེ་འདྲི་དང་བར་དྩོར་མཆྩོག་འགྲུབ་པའྲི། །ཏྲིང་འཛིན་མ་རེད་འཆྲི་བའྲི་

དུས་བྱེད་ན། །གཞྲི་ཡྲི་འཆྲི་རྲིམ་སྩོང་པ་རྣམ་པ་བཞྲི། །ལམ་གྲི་སྩོང་པ་བཞྲི་དང་བསེ་

ནུས་ཤྩོག  །བར་དྩོ་གྲུབ་ཚེ་སྒྱུ་མའྲི་ཏྲིང་འཛིན་དང་། །བསེ་བར་བྱེད་ཅྲིང་སྐྱེ་བ་ལེན་

པའྲི་ཚེ། །ལྩོངས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུའྲི་སྐྱེ་བ་འཛིན་པ་བཞྲིན། །སྐྱེ་གནས་མཆྩོག་ཏུ་བསམ་

བཞྲིན་སྐྱེ་བར་ཤྩོག །མདྩོར་ན་སྐྱེ་ཤྲི་བར་དྩོ་གང་ཤར་ཡང་། །སྔྩོན་ཆད་བསྩོམས་

པའྲི་ལམ་འཁེར་རྣམ་གསུམ་གྲི། །གསལ་འདེབས་དགེ་སྦྩོར་བསྐུལ་མར་རྩོགས་

གྱུར་ནས། །འཆྲི་ཚེ་ཡྲིད་ལ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་ཤྩོག །དེ་ལྟར་རྨད་བྱུང་ལམ་གྲི་

མཐར་ཐུག་འདྲི། །ཚུལ་བཞྲིན་བསྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །ཕྩོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་

དར་ཞྲིང་རྒྱས་གྱུར་ཏེ། །འགྩོ་ཀུན་ཐབས་མཁས་འདྲི་ཡྲིས་སྒྩོལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་

ནྲི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་བྩོ་བཟང་གགས་པས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །བདེ་མཆྩོག་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །སྲིད་པ་གསུམ་འབར་སྐུ་ནྲི་རེས་ཆགས་དུལ་བར་ལྡན། །འྩོད་ཟེར་

སྔྩོན་པྩོ་སྩོང་ལྡན་ཉྲི་མ་བརྒྱ་སྩོང་ལྡན། །རྣམ་མང་སྐུ་དང་ཆ་ལུགས་རེས་ཆགས་

སེམས་འབར་ལྡན། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དེ་དང་ལྷན་ཅྲིག་གར་བྱེད་ཤྩོག །ལྷ་མྩོ་ཚད་མ་

དམ་ཚིག་ཚད་མ་དང་། །དེ་བརྩོད་གསུང་ཡང་མཆྩོག་ཏུ་ཚད་མ་སེ། །བདེན་པ་འདྲི་
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དག་གྲིས་ནྲི་ལྷ་མྩོ་རྣམས། །བདག་ཅག་རེས་སུ་འཛིན་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྲིག །སེམས་

ཅན་ཀུན་གྲི་དྩོན་གྲི་ཕྲིར། །བདག་ནྲི་ཧ་རུ་ཀར་གྱུར་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཧེ་རུ་ཀའྲི། །གྩོ་འཕང་མཆྩོག་ལ་འགྩོད་པར་ཤྩོག །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་རྒྱལ་

སས་ཀྲི། །ཐབས་མཁས་སྩོན་ལམ་མཆྩོག་གྲིས་ཟྲིན་གྱུར་ན། །འབས་བུ་དམན་པའང་

ཕུལ་དུ་འབྱུང་འགྱུར་ཞྲིང་། །མྱུར་དུ་འཛད་པའང་ནམ་ཡང་མྲི་ཟད་པར། །གསུངས་

ཕྲིར་དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅྲི་མཆྲིས་པ། །རླབས་ཆེན་སྩོན་ལམ་རྣམས་ཀྲིས་བསྒྱུར་

བ་ལ། །མཁས་པ་སུ་ཞྲིག་རབ་ཏུ་བརྩོན་མྲི་བྱེད། །དེ་ཕྲིར་ཐབས་མཁས་དེ་ནྲི་འདྲིར་

བྱའྩོ། །འདས་དང་མ་བྱྩོན་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། །འབེལ་བའྲི་ལེགས་ཚོགས་བདག་ལ་

ཅྲི་མཆྲིས་པ། །དེ་ཡྲི་དངྩོས་གྲུབ་ཀུན་གྲི་འབྱུང་གནས་མཆྩོག །བཤེས་གཉེན་དམ་

པ་ཚུལ་བཞྲིན་བསེན་པར་ཤྩོག །དེ ་ཡྲིས་ཉེ ་བར་བསེན་པའྲི་གདམས་པ་

ལས། །འྩོངས་པའྲི་དལ་འབྱྩོར་དྩོན་ཆེ་རེད་དཀའ་དང་། །འཇྲིག་པར་ས་དང་ངན་

འགྩོའྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་། །དེ་ལས་སྐྱྩོབ་པའྲི་སྐྱབས་འགྩོ་ལས་འབས་རྣམས། །ལེགས་

པར་བསམས་ལ་ངེས་པ་བརན་པྩོ་ནྲི། །རེད་ནས་ཡང་དག་ལམ་གྲི་གཞྲི་ཟྲིན་

ཤྩོག །འཁྩོར་བ་ཆུ་ཤྲིང་སྙྲིང་བྩོ་མེད་པ་ལ། །རག་ཏུ་བདག་གྲི་ཡྲིད་ནྲི་འབྱུང་གྱུར་

ཅྲིག །བརེ་བས་འགྩོ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་མ་བཟྩོད་ནས། །སེམས་ནྲི་བྱང་ཆུབ་མཆྩོག་

ལ་མངྩོན་ཕྩོགས་པའྲི། །སྩོན་སེམས་འཇུག་པའྲི་སྩོམ་པ་ལེགས་བཟུང་ནས། །ཕྲིན་

དྲུག་བསྡུ་བ་བཞྲི་ལ་སྤྩོད་པར་ཤྩོག །ཐུན་མྩོང་ལམ་སྦངས་སྣྩོད་དུ་གྱུར་པ་

ན། །དབང་བཞྲི་བསྐུར་པས་སྐུ་བཞྲི་འགྲུབ་ངེས་ཀྲི། །ནུས་པ་འཇྩོག་བྱེད་དྲི་མ་རྣམ་

པ་བཞྲི། །འཁྲུད་ཅྲིང་རྲིམ་གཉྲིས་བསྩོམ་ལ་དབང་བར་ཤྩོག །དེ་དུས་བ་མ་སངས་
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རྒྱས་བྱང་སེམས་དང་། །དཔའ་བྩོ་མཁའ་འགྩོ་དཔང་དུ་ལེགས་བཞག་ནས། །ཇྲི་སྐད་

གསུངས་བཞྲིན་བསྲུང་བར་ཁས་བངས་པའྲི། །དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་ཚུལ་བཞྲིན་བསྲུང་

བར་ཤྩོག །དེ་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ལྷག་པའྲི་ལྷས། །རེས་སུ་བཟུང་ནས་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས་པ་དང་། །རྩོགས་རྲིམ་ཡྩོངས་རྩོགས་སྐྱེ་བའྲི་རྒྱུད་སྲིན་ཅྲིང་། །ཐ་མལ་སྣང་

ཞེན་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་པ། །བསྐྱེད་པའྲི་རྲིམ་ལ་ངེས་པ་བརན་རེད་ནས། །ཐུན་བཞྲིའྲི་

རྣལ་འབྱྩོར་ལ་ནྲི་རབ་འབད་དེ། །གང་སྣང་ལྷ་ཡྲི་འཁྩོར་ལྩོར་འཆར་བ་ཡྲི། །རྲིམ་པ་

དང་པྩོའྲི་རྩོགས་པ་སྐྱེ་བར་ཤྩོག །སྩོ་གསུམ་སྤྩོད་པ་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀའྲི། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དག་བྱེད་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས། །བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པས་བགེགས་

རྣམས་བཟླྩོག་པ་དང་། །རླབས་ཆེན་བསྩོད་ནམས་ཚོགས་ནྲི་རྩོགས་པར་

ཤྩོག །སྤྩོས་ཀུན་འྩོད་གསལ་གནས་སུ་སྡུད་པ་དང་། །དེ་ལས་ནཱ་དའྲི་གཟྲིགས་སུ་

ལྡང་བ་དང་། །དེ་ཉྲིད་དབྱངས་གསལ་གཟུགས་བརན་བཞྲིན་ཤར་བའྲི། །དཀར་

དམར་ཟླ་བའྲི་དབུས་སུ་ཞུགས་པ་ལས། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་རྩོགས་པའྲི་

དྩོན། །འཆྲི་བ་ཆྩོས་སྐུ་བར་དྩོ་ལྩོངས་སྐུ་དང་། །སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁེར་བའྲི་ལམ་

འཁེར་དུ། །ཤེས་ནས་བསྩོམས་པས་དེ་བཞྲིན་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །གནས་མཆྩོག་གང་

དུ་ཧེ་རུ་ཀ་རྩོགས་པའྲི། །འབྱུང་བཞྲི་རྲི་རབ་པདྨས་མཚོན་པའྲི་དྩོན། །གང་ལ་གནད་

དུ་བསྣུན་པའྲི་ར་འཁྩོར་སྩོགས། །རྩོ་རེ་ལུས་ཀྲི་གནས་ལུགས་རྩོགས་པར་

ཤྩོག །པདྨའྲི་ལྟེ་བར་ཟླ་བ་དཀར་དམར་ནྲི། །འདུས་པ་སྩོགས་ཀྲིས་མཚོན་པར་གྱུར་

པའྲི་དྩོན། །ལྟེ་བའྲི་དམར་ཆ་སྤྲི་བྩོའྲི་དཀར་ཆ་ཡྲི། །འབར་དང་འཛག་པ་དྷཱུ་ཏཱྲིར་

འདུས་པ་ལས། །ངེས་དྩོན་ལྷན་ཅྲིག་སྐྱེས་པའྲི་ཧེ་རུ་ཀའྲི། །དཀྲིལ་འཁྩོར་རྩོགས་
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པར་བསྐྱེད་པའྲི་ཐབས་སུ་ནྲི། །ལེགས་པར་ཤེས་ནས་ཐུན་བཞྲིར་བསྩོམས་པ་

ཡྲིས། །དེ་འདའྲི་རྩོགས་རྲིམ་སྐྱེ་བའྲི་སྣྩོད་གྱུར་ཅྲིག །སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁེར་བའྲི་ཧེ་

རུ་ཀའྲི། །ཕྲི་དང་ལུས་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་ཐུན་མཚམས་བཞྲིར། །བསྩོམས་པས་

རགས་པ་དང་ནྲི་ཕ་བ་ཡྲི། །ཕྲི་ནང་དཀྲིལ་འཁྩོར་གསལ་སྣང་མཐར་ཕྲིན་ཤྩོག །སྩོ་

མཚམས་མ་རྣམས་དབང་པྩོའྲི་སྩོར་བསྩོམས་པས། །ལས་རླུང་དབང་པྩོའྲི་སྩོ་ནས་

ལྡྩོག་པར་ཤྩོག །ཉེར་བཞྲིའྲི་ཡུལ་དུ་དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོ་རྣམས། །བསྩོམས་པས་རླུང་

རྣམས་ཉེར་བཞྲིའྲི་རར་འདུས་ཤྩོག །ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོའྲི་འདབ་མར་བདེ་ཆེན་

གྲི། །ལྷ་རྣམས་བསྩོམས་པས་སར་ཡང་རླུང་རྣམས་ནྲི། །སྙྲིང་གའྲི་ཕྩོགས་དང་

མཚམས་ཀྲི་ར་བརྒྱད་དུ། །འདུས་ནས་དབུས་ཀྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིར་འཇུག་པར་ཤྩོག །ནང་གྲི་

རེ་བཙུན་ཡབ་ཡུམ་བསྩོམས་པ་ལས། །དཔྲིད་དང་ཐྲིག་ལེ་ཕན་ཚུན་སྙྩོམས་ཞུགས་

ནས། །རྩོགས་པའྲི་རྲིམ་པ་མཆྩོག་རྣམས་སྐྱེ་བ་ཡྲི། །དགེ་བའྲི་ར་བ་ཡྩོངས་སུ་སྲིན་

པར་ཤྩོག །དཔལ་ལྡན་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོམ་པའྲི་ར་རྒྱུད་དྩོན། །གྲུབ་མཆྩོག་ལཱུ་ཨྲི་བ་ཡྲི་

མན་ངག་གྲིས། །བཤད་པའྲི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་རབ་བཤད་པས། །ལེགས་པར་

བཤད་པའྲི་སྙྲིང་པྩོ་རབ་བསྡུས་པ། །རྩོགས་རྲིམ་རྣལ་འབྱྩོར་ཆེན་པྩོ་སྤྩོས་བཅས་

དང་། །སྤྩོས་མེད་ཤྲིན་ཏུ་སྤྩོས་མེད་སྤྩོད་པ་གསུམ། །རྩོགས་པར་བསྐྱེད་ནས་དངྩོས་

གྲུབ་མཆྩོག་བརེས་ཏེ། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་བ་མྱུར་དུ་སྒྩོལ་བར་ཤྩོག །སྤྲུལ་བའྲི་འཁྩོར་

ལྩོའྲི་དབུས་སུ་སྤྲིན་སྒ་ལ། །སེམས་ནྲི་བརན་པས་ཉྲི་ཟླའྲི་འགྩོས་བཅྩོམ་སེ། །དྷཱུ་ཏཱྲིར་

ཙཎྜ་ལྲི་ནྲི་འབར་བ་ཡྲིས། །སྩོང་ཕག་དྩོན་གཉྲིས་ར་ནས་རབ་གཡྩོས་པའྲི། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་རྒྱུན་འབབ་དང་འཛག་པ་ལས། །ཡས་བབས་མས་བརན་དགའ་བཞྲི་སྐྱེ་
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བར་ཤྩོག །འཇུག་དང་གནས་དང་ལྡང་བའྲི་རླུང་གྲིས་ནྲི། །སྔགས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་རྩོ་རེ་

གསུམ་གྲི་གདངས། །དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་ཡང་ཡང་བསྒགས་པ་ཡྲིས། །ལྟེ་བའྲི་དབུས་

ཀྲི་མཆྩོག་གྲི་དབང་ཕྱུག་མ། །ཧཾ་ཡྲིག་བདུད་རྲིའྲི་རྒྱུན་གྲིས་མཉེས་བྱས་པས། །འྩོད་

གསལ་ཐམས་ཅད་སྩོང་བར་འཆར་བར་ཤྩོག །མཁའ་དབྱྲིངས་ཤར་བའྲི་དབང་པྩོའྲི་

གཞུ་བཞྲིན་དུ། །གསལ་དྭངས་འྩོད་ཟེར་ལྔ་ཡྲི་ད་བ་ཅན། །ཀུནྡ་ལྟར་དཀར་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་ནྲི། །ཤེས་རབ་ཕག་མྩོར་རྩོལ་བའྲི་དགའ་བ་སྒས། །སྣྩོད་བཅུད་སྤྩོས་

པ་ཀུན་སྡུད་བསམ་གཏན་མཆྩོག །རེས་གཞྲིག་རྲིམ་པས་འྩོད་གསལ་འཇུག་པར་

ཤྩོག །བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་འྩོད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་སྩོང་ཉྲིད་

མཐར་ཐུག་དང་། །ལེགས་སྦར་མཉམ་པར་བཞག་དུས་བསྐྱངས་པ་དང་། ལངས་

པར་གྱུར་ཚེ་གང་ཤར་སྣྩོད་བཅུད་ཀུན། །ཆུ་དང་ཆུ་རླབས་གཉྲིས་པྩོ་ཇྲི་བཞྲིན་

དུ། །བདེ་བ་ཆེན་པྩོའྲི་རྩོལ་བར་ཤར་གྱུར་ཏེ། །གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་རྩོག་པའྲི་བག་

ཆགས་ཀུན། །ཡྩོངས་སུ་སྦྩོང་ལ་ཐྩོགས་པ་མེད་པར་ཤྩོག །རྲིམ་པ་དེ་ཡྲི་དཔེ་ཡྲིས་

ལྷན་སྐྱེས་ལས། །ཆུ་ཀླུང་ཤྲིན་ཏུ་དྭངས་ལ་ཉ་བཞྲིན་དུ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་སྐུར་ནྲི་

ལངས་གྱུར་ཏེ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་འཛིན་རྩོགས་པར་ཤྩོག །སྒྱུ་མའྲི་ལུས་མཛེས་

ཡང་ཡང་འྩོད་གསལ་དུ། །ཀུན་ཏུ་ཞུགས་ལས་དྩོན་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐྱེས། །མངྩོན་དུ་

བྱས་མཐར་དཔལ་ལྡན་རྩོ་རེ་འཆང་། །སྩོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་མངྩོན་དུ་འགྱུར་པར་

ཤྩོག །དཔའ་བར་འགྩོ་བའྲི་ཏྲིང་འཛིན་དེ་ཉྲིད་ནྲི། །ཡང་ཡང་གྩོམས་པས་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་རྒྱལ་པྩོ། །རྩོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས་ནྲི། །འཁྲུལ་བའྲི་བག་ཆགས་མ་

ལུས་འཇྩོམས་པར་ཤྩོག །གྩོ་འཕང་མཆྩོག་དེ་ཚེ་འདྲིར་མ་ཐྩོབ་ན། །འཆྲི་ཚེ་རེ་བཙུན་
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ཡབ་ཡུམ་འཁྩོར་བཅས་ཀྲིས། །ཡྲིད་འྩོང་མཆྩོད་སྤྲིན་སྙན་པའྲི་རྩོལ་མྩོའྲི་སྒ། །ངྩོ་

མཚར་ལྟས་བཟང་མང་པྩོས་བསུ་བར་ཤྩོག །དེ་ནས་འཆྲི་བའྲི་འྩོད་གསལ་ཟྲིན་

མཛད་ཅྲིང་། ལམ་མཆྩོག་སྒྲུབ་པའྲི་རྲིག་པ་འཛིན་པའྲི་གནས། །རྣམ་དག་མཁའ་

སྤྩོད་གནས་སུ་ཁྲིད་ནས་ནྲི། །ཟབ་མྩོའྲི་ལམ་འདྲི་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྲིན་ཤྩོག །རྣལ་

འབྱྩོར་དབང་ཕྱུག་བྱེ་བས་བགྩོད་གྱུར་པ། །བདེ་མཆྩོག་བཤད་སྒྲུབ་ཤྲིན་ཏུ་ཉམས་པ་

འདྲི། །ཆེས་ཆེར་རྒྱས་ཤྲིང་ཐར་འདྩོད་འཇུག་ངྩོགས་སུ། །ནམ་ཡང་མྲི་ནུབ་རྲིང་དུ་

གནས་གྱུར་ཅྲིག །ཚུལ་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཐྩོག་མེད་མཐུ་ལྡན་པ། །འཛམ་གྲིང་གནས་མཆྩོག་

ཉྲི་ཤུ་ར་བཞྲི་ཡྲི། །དཔའ་བྩོ་རྣལ་འབྱྩོར་མ་ནྲི་འཁྩོར་བཅས་ཀྲིས། །གཡེལ་བ་མེད་

པར་རག་ཏུ་གྩོགས་མཛད་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་རེ་ཙོང་ཁ་བ་བྩོ་བཟང་གགས་པས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །འཇྲིགས་བྱེད་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རྣམ་དག་ཡྲིད་ཀྲི་ཟླ་ཤེལ་རྲིག་ངྩོས་ལ། །བཅྩོམ་ལྡན་རྩོ་རེ་འཇྲིགས་

བྱེད་དཀྲིལ་འཁྩོར་ནྲི། །ཏྲིང་འཛིན་པྲིར་གྲིས་དབང་བྩོའྲི་གཞྲི་ལྟ་བུར། །རབ་བཀྩོད་

སྩོམ་དང་མཆྩོད་བསྩོད་བཟླས་སྩོགས་ཀྲིས། །རྣམ་དཀར་ཟླ་འྩོད་དུང་དང་ཀུནྡ་

ལྟར། །མཆྩོག་ཏུ་དཀར་བ་གང་ཞྲིག་བསགས་པ་དེས། །དངྩོས་གྲུབ་ར་བ་ཐེག་

མཆྩོག་དགེ་བའྲི་བཤེས། །མཚན་ཉྲིད་ལྡན་པས་རེས་སུ་འཛིན་པར་ཤྩོག །ཚེ་འདྲིའྲི་

ཆྩོས་བརྒྱད་བྱྲིས་པའྲི་རྩོལ་རེད་དང་། །འཁྩོར་བའྲི་ཕུན་ཚོགས་དུག་སྦྲུལ་ཚང་ལྟ་

བུར། །རྲིག་ནས་བྱང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །ཕྲིན་དྲུག་སྤྩོད་པས་རག་ཏུ་

འཚོ་བར་ཤྩོག །རྣམ་དག་དབང་བཞྲིའྲི་ཆུ་བྩོས་སྩོ་གསུམ་གྲི། །དྲི་མ་ཀུན་བཀྲུས་སྐུ་
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བཞྲིའྲི་ས་བྩོན་བཞག །དམ་ཚིག་སྩོམ་པ་མྲིག་གྲི་འབས་བུ་ལྟར། །བསྲུངས་པས་

རྲིམ་གཉྲིས་ལམ་གྲི་སྣྩོད་གྱུར་ཅྲིག །སྐྱེ་ཤྲི་བར་དྩོའྲི་མུན་པ་ཀུན་སེལ་ཞྲིང་། །སྐུ་

གསུམ་འྩོད་བརྒྱའྲི་ད་བ་འགེད་བྱེད་པ། །བསྐྱེད་རྲིམ་ཟབ་མྩོ་ཐུན་བཞྲིར་བསྩོམས་པ་

ལས། །རྩོགས་རྲིམ་ཡྩོངས་རྩོགས་སྐྱེ་བའྲི་རྒྱུད་སྲིན་ཤྩོག །བ་མ་གཤྲིན་རེའྲི་གཤེད་

ཀྲི་ལྷ་ཡྲི་ཚོགས། །ནམ་མཁའ་གང་བའྲི་བསྩོད་ནམས་ཞྲིང་མཆྩོག་ལ། །འཁྩོར་

གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྲི་མཆྩོད་སྦྲིན་གྲིས། །རང་གྲི་རྒྱུད་ནྲི་ཡྩོངས་སུ་སྲིན་པར་

ཤྩོག །སྔགས་གཉྲིས་དྩོན་ལྟར་གདྩོད་ནས་དག་པའྲི་དབྱྲིངས། །བདེ་ཆེན་རང་གྲིས་

སེམས་དང་རྩོ་གཅྲིག་པ། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྩོགས་འཆྲི་བའྲི་སྐྱྩོན་སངས་ཤྲིང་། །འྩོད་

གསལ་ལམ་གྲི་ཆྩོས་སྐུ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །གཏུམ་ཆེན་གནྩོད་མཛེས་དཔལ་ལྡན་ཁྩོ་བྩོ་

བཅུས། །ཡྩོངས་སུ་བསྐྩོར་བའྲི་ཏྲིང་འཛིན་ལ་གཞྩོལ་པས། །བདུད་དང་བགེགས་

སྩོགས་ནག་པྩོའྲི་ར་ལག་ཀུན། །སྐད་ཅྲིག་ཉྲིད་ལ་དྲུངས་ནས་འབྱྲིན་པར་ཤྩོག །རྣམ་

མང་རྲིན་ཆེན་ཚོགས་འབར་གཞལ་མེད་ཁང་། །རྣམ་སྣང་རྣམ་པར་དག་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཅན། །རྣམ་པར་བསྩོམས་པས་མ་དག་ཞྲིང་སྦངས་ཏེ། །རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་གཞལ་

ཡས་ཁང་འགྲུབ་ཤྩོག །དེར་ནྲི་གུར་ཀུམ་ལྷུན་པྩོ་བརེགས་པ་བཞྲིན། །རྒྱུ་ཡྲི་རྩོ་རེ་

འཛིན་པའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་གྲིས། །བར་དྩོའྲི་སྲིད་སྦངས་སྒྱུ་ལུས་སྣྩོད་གྱུར་ནས། །རྒྱལ་

བའྲི་ལྩོངས་སྐུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཟླ་ཉྲི་ས་བྩོན་ཕག་མཚན་སྐུ་རྩོགས་

པའྲི། །རྲིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྲི་མངྩོན་བྱང་ལས། །འབས་བུ་རྩོ་རེ་འཛིན་པའྲི་རྣལ་

འབྱྩོར་གྲིས། །སྐྱེ་སྲིད་སྦྩོང་ཞྲིང་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །འབུམ་ཕག་ཉྲི་འྩོད་སྤུངས་

པའྲི་གཟྲི་བརྲིད་ཅན། །རང་ཉྲིད་སེམས་དཔའ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་དང་། །རང་
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རྲིགས་ཕག་རྒྱར་སྦྩོར་བའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་གྲིས། །སྤྲུལ་པའྲི་སྤྲིན་གྲིས་ས་གསུམ་ཁབ་

བྱས་ནས། །མ་དག་སྣྩོད་བཅུད་དྲི་མ་ཀུན་སྦངས་ཏེ། །དག་པའྲི་རེན་དང་བརེན་པར་

རག་འཆར་བ། །གཞན་དྩོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །དཀྲིལ་འཁྩོར་

རྒྱལ་མཆྩོག་ཏྲིང་འཛིན་མཐར་ཕྲིན་ཤྩོག །ཕྲི་ནང་བཟླས་བརྩོད་མཐར་ཕྲིན་བསམ་

གཏན་དང་། །རས་སྩོགས་རེན་འབེལ་འཁྲུལ་འཁྩོར་རྲིམ་པ་ལ། །བརེན་ནས་ཞྲི་

སྩོགས་རབ་འབྱམས་ཀུན་འགྲུབ་པའྲི། །ལས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་མཆྩོག་ནྲི་འགྲུབ་པར་

ཤྩོག །ཟབ་ལམ་རྲིམ་པ་ལྔ་ཡྲི་གནད་ཀྲི་དྩོན། །མ་ལུས་བསྡུས་པ་རྣལ་འབྱྩོར་རྣམ་པ་

བཞྲི། །སྤྩོད་པ་གསུམ་དང་བཅས་པའྲི་ལམ་བཟང་གྲིས། །སྐུ་གསུམ་གྩོ་འཕང་ཚེ་

འདྲིར་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །སྤྲུལ་པའྲི་འཁྩོར་ལྩོར་འདྩོད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ལ། །སེམས་གཞྩོལ་

རེས་གཞྲིག་སྡུད་རྲིམ་མཆྩོག་གྲིས་ནྲི། །ཟླ་ཉྲིའྲི་རྒྱུ་བ་སྒ་གཅན་ལམ་བཀག་

པས། །ཡས་བབས་མས་བརན་དགའ་བཞྲི་སྐྱེ་བར་ཤྩོག །ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོར་

སྔགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱྩོར་མཆྩོག །བུམ་པ་ཅན་དང་རྩོ་རེའྲི་བཟླས་པ་ཡྲིས། །སྙྲིང་གའྲི་ར་

མདུད་མ་ལུས་གྩོལ་བྱས་ནས། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བས་ཡྲིད་ལ་མྱྩོས་ཐྩོབ་ཤྩོག །སར་

ཡང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་གྲིས། །ནང་གྲི་རེས་གཞྲིག་བསམ་གཏན་

རྲིམ་པ་དང་། །ཕག་རྒྱ་གཉྲིས་དང་སྦྩོར་བའྲི་ཐབས་མཁས་ལས། །སེམས་དབེན་

མཐར་ཐུག་ཏྲིང་འཛིན་འདེན་པར་ཤྩོག །འཆྲི་རྲིམ་ཇྲི་བཞྲིན་རླུང་རྣམ་མ་ལུས་

པ། །སྙྲིང་གར་ཐྲིམ་པའྲི་འྩོད་གསལ་དེ་ཉྲིད་ལས། །དབྱྲིབས་ཀྲི་རྣལ་འབྱྩོར་མཚན་

དཔེའྲི་ད་བ་ཅན། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་འཛིན་རྩོགས་པར་ཤྩོག །དབང་བྩོའྲི་གཞུ་ལྟར་

དྭངས་པའྲི་སྐུ་དེ་ཉྲིད། །ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་སུ་ཆུ་འཛིན་ཞུ་བ་བཞྲིན། །སྦངས་པའྲི་
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རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྱྩོར་གྲིས། །བདེན་པར་འཛིན་པའྲི་ས་བྩོན་དྲུངས་འབྱྲིན་

ཤྩོག །དྩོན་གྲི་ལྷན་ཅྲིག་སྐྱེས་པ་དེ་ཉྲིད་ལས། །མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྲི་ཡྩོངས་སུ་

དག་པའྲི་སྐུ། །དྩོན་དམ་འྩོད་གསལ་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྩོར་བའྲི། །ཟུང་དུ་འཇུག་

པའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་མཆྩོག་གྲུབ་ཤྩོག །ནམ་མཁའ་ཇྲི་སྲིད་སྐུ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན། །ཁ་

སྦྩོར་བདུན་ལྡན་གྩོ་འཕང་མངྩོན་གྱུར་ནས། །མཐའ་དག་འགྩོ་འདྲི་གྩོ་འཕང་དེ་ཉྲིད་

ལ། །སྐད་ཅྲིག་ཉྲིད་ལ་བདེ་བག་འགྩོད་པར་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་རེ་ཙོང་ཁ་པ་བྩོ་བཟང་གགས་

པས་མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །དུས་འཁྩོར་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །  

༄༅། །ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅྲིག བ་མ་དང་དཔལ་དུས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོའྲི་

ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་ལྟར་ལྷག་བསམ་དག་པའྲི་གངས་

རྲི་ལས། །བསྩོམ་བཟླས་མཆྩོད་པའྲི་ཆུ་རྒྱུན་དྲི་མ་མེད། །བདག་བྩོའྲི་ཆུ་མཚོར་ཡང་

ཡང་བསགས་པ་ལས། །དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པ་དང་། །གཞན་ཡང་

དུས་གསུམ་དང་འབེལ་དགེ་བའྲི་ཚོགས། །མ་ལུས་བྩོ་ཡྲིས་གཅྲིག་ཏུ་བསྩོམས་པའྲི་

མཐུས། །སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བར་ཐེག་མཆྩོག་དགེ་བའྲི་བཤེས། །དམ་པའྲི་མགྩོན་གྲིས་རེས་

སུ་འཛིན་པར་ཤྩོག །དེ་ཡྲིས་དགེས་བཞྲིན་བསྩལ་པའྲི་གདམས་པ་ལས། །ཐེག་པ་

གསུམ་གྲི་ཆྩོས་རྣམས་བསྡུ་བའྲི་ཚུལ། །ཤེས་ཤྲིང་དེ་དྩོན་ཉམས་སུ་བངས་པ་

ལས། །ཐུན་མྩོང་ལམ་གྲིས་བདག་རྒྱུད་སྲིན་པར་ཤྩོག །རྣམ་དག་དབང་བདུན་ཐྩོབ་

པས་ས་བདུན་གྲི། །ནུས་པ་ལེགས་བཞག་ཁམས་སྩོགས་དྲི་མ་བདུན། །འཁྲིད་ཅྲིང་
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རྲིམ་པ་དང་པྩོའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་དང་། །ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་ལ་དབང་བར་

ཤྩོག །འཇྲིག་རེན་འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་དབང་མཆྩོག་བཞྲི། །སྐུ་བཞྲི་རྩོ་རེ་བཞྲི་ཡྲི་

ས་བྩོན་བཞག །རྲིམ་པ་གཉྲིས་པའྲི་བསྙེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྲི། །ཉན་དང་འཆད་

དང་བསྩོམ་ལ་དབང་བར་ཤྩོག །རྩོ་རེ་ཐེག་པའྲི་གཞལ་མེད་ཁང་མཆྩོག་ཏུ། །མ་

ཉམས་དམ་ཚིག་སྩོམ་པའྲི་རང་རེན་དང་། །རྣམ་དག་དབང་བཞྲིའྲི་ཁྲི་ལ་ལེགས་

འདུག་སེ། །རྲིམ་གཉྲིས་ཆྩོས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོས་བསྒྱུར་བར་ཤྩོག །སྐུ་དང་གསུང་

ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སྦངས་ཤྲིང་དག །རྲིགས་དྲུག་ཡན་ལག་དྲུག་བསྩོམ་རྣལ་འབྱྩོར་

དང་། །ལུས་གནས་སྩོ་སྩོར་བཀྩོད་པའྲི་རྩོ་རེའྲི་འྩོད། །རབ་འབར་དག་པྩོས་བདུད་

བགེགས་བསེག་པར་ཤྩོག །མཁའ་དབྱྲིངས་དབུས་སུ་འབྱུང་བའྲི་དཀྲིལ་འཁྩོར་

བཞྲི། །བསྐྱེད་ཅྲིང་གཅྲིག་ཏུ་འདེས་ལས་རྩོ་རེ་ཡྲི། །ར་བ་རྲིམ་ལྔ་དང་རྲིམ་པ་

གསུམ། །ཁང་བརེགས་གདན་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །དེ་དབུས་རང་ཉྲིད་

དཔལ་ལྡན་རྩོ་རེ་ཤུགས། །ཁྩོ་བྩོའྲི་དབང་བྩོའྲི་ཏྲིང་འཛིན་བརན་པྩོ་ཡྲིས། །སྩོ་རྣམས་

ཀུན་ལས་བསྲུང་མ་དྲུག་ཅུའྲི་ཚོགས། །སྤྩོས་པས་ཕྲི་ནང་བདུད་བགེགས་ཚར་

གཅྩོད་ཤྩོག །སྤྩོ་དང་བསྡུ་བའྲི་སྦྩོར་བས་ཚོགས་ཀྲི་ཞྲིང་། །ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་

ཀུན་ཁབ་པར་རྩོགས་བྱས་ཏེ། །སྦྩོར་བ་ཚོགས་བསགས་ཆྩོ་ག་བཞྲིན་བྱས་

པས། །རླབས་ཆེན་ཚོགས་རྣམས་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་ཤྩོག །འཆྲི་རྲིམ་ཇྲི་བཞྲིན་

ཁམས་དྲུག་ཐྲིམ་པའྲི་མཐར། །ཆྩོས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲི་ང་རྒྱལ་གྩོམས་བྱས་པས། །སྐད་ཅྲིག་

གཅྲིག་ལ་མངྩོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའྲི། །རྣམ་ཐར་སྩོ་བཞྲིའྲི་ཏྲིང་འཛིན་མཐར་ཕྲིན་

ཤྩོག །ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རྲི་རབ་རྣམས། །བསྩོམས་པས་གཙུག་ཏྩོར་དཔྲལ་
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མགྲིན་སྙྲིང་ག་དང་། །ལྟེ་བ་གསང་བའྲི་གནས་ཀྲི་ར་འཁྩོར་སྩོགས། །རྩོ་རེའྲི་ལུས་ཀྲི་

གནས་ལུགས་རྩོགས་པར་ཤྩོག །པདྨ་ཟླ་ཉྲི་སྒ་གཅན་དུས་མེའྲི་སེང་། །རྩོ་རེའྲི་གུར་

དང་བཅས་པ་ལེགས་བསྩོམས་པས། །རྩོ་རྐྱང་རླུང་གྲི་ཚོགས་རྣམས་དུང་ཅན་

མར། །རྩོ་རེ་རྣལ་འབྱྩོར་མཆྩོག་གྲིས་འགྩོག་པར་ཤྩོག །དྲི་མེད་ནྩོར་བུའྲི་འྩོད་ཅན་

གཞལ་ཡས་ཁང་། །རྩོ་རེའྲི་གུར་གྲི་ནང་དུ་བསྩོམས་པའྲི་མཐུས། །གང་དུ་འཚང་

རྒྱའྲི་ཞྲིང་ཀུན་དག་པ་དང་། །རང་གྲི་ལུས་རེན་སྒྲིབ་པ་བལ་བར་ཤྩོག །ཟླ་ཉྲི་དབྱངས་

གསལ་རླུང་སེམས་ཡྲི་གེ་གཉྲིས། །གཅྲིག་ཏུ་འདེས་པའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་བསྩོམས་བྱས་

པས། །དཀར་དམར་ཁམས་དང་ཕ་བའྲི་རླུང་སེམས་རྣམས། །དབུ་མར་ཚོགས་ལས་

བདེ་ཆེན་སྐྱེ་བར་ཤྩོག །དེ་ལས་རྣམ་པ་ཀུན་གྲི་མཆྩོག་ལྡན་པའྲི། །བདེ་ཆེན་རང་

བཞྲིན་དུས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོའྲི ་སྐུ། །ཆ་ཤས་ཡྩོངས་རྩོགས་རང་གྲི་རྲིག་མར་

བཅས། །བདེ་ཆེན་འཁྩོར་ལྩོའྲི་ལྷ་རྣམས་བསྩོམས་པའྲི་མཐུས། །རྣམ་བཅས་རྣམ་

མེད་ཕག་རྒྱའྲི་རྲིམ་པ་བཞྲིན། །དངྩོས་སུ་འཁྱུད་པའྲི་སྩོང་གཟུགས་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །མྲི་

འགྱུར་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བའྲི་རྩོས་གང་བའྲི། །རྩོགས་རྲིམ་མཆྩོག་རྣམས་སྐྱེ་བའྲི་རྒྱུར་

གྱུར་ཅྲིག །ཡབ་ཡུམ་སྙྩོམས་པར་ཞུགས་པའྲི་ས་བྩོན་ལས། །མངལ་དུ་ཡྩོངས་

རྩོགས་ལྷ་ཡྲི་འཁྩོར་ལྩོ་མཆྩོག །བསྐྱེད་ཅྲིང་རང་རང་གནས་སུ་ལེགས་བཀྩོད་

པའྲི། །བསྙེན་པའྲི་ཡན་ལག་དཀྲིལ་འཁྩོར་རྒྱལ་པྩོ་མཆྩོག །རྣམ་པ་ལྔ་ཡྲིས་མངྩོན་

པར་བྱང་ཆུབ་པ། །བསྩོམས་པས་ཕུང་བྩོ་ཁམས་དང་དབང་བྩོ་ཡུལ། །ལས་དབང་བྱ་

བར་བཅས་རྣམས་སྦྩོང་བ་ཡྲི། །ལམ་གྲི་རྩོགས་པ་མཆྩོག་རྣམས་སྐྱེ་བར་ཤྩོག །བདེ་

ཆེན་འཁྩོར་ལྩོའྲི་པདྨར་གནས་པ་ཡྲི། །རྲིག་མར་བཅས་པའྲི་བཅྩོམ་ལྡན་རྩོ་རེ་
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ཅན། །ལྟེ་བའྲི་གཏུམ་མྩོའྲི་མེ་ཡྲིས་བཞུས་པའྲི་མཐུས། །བདེ་ཆེན་ཐྲིག་ལེའྲི་

གཟུགས་སུ་གནས་པ་ལ། །ལྷ་མྩོ་རྣམས་ཀྲི་སྙན་པའྲི་གླུ་དབྱངས་ཀྲིས། །བསྐུལ་བ་

ལྔ་དང་དེ་བཞྲིན་བཞེངས་པ་ལྔ། །ཁྩོ་བྩོ་ལྔ་ཡྲིས་དམ་ཚིག་འཁྩོར་ལྩོ་ལ། །དགུག་

གཞུག་བཅྲིངས་མཉེས་རྩོ་མཉམ་གྱུར་པ་ལྔ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་

དང་། །དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་དག་པ་དན་པ་ཡྲིས། །ཉེར་བསྒྲུབས་ཡན་ལག་ལས་

ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་མཆྩོག །བསྩོམས་པས་དེ་དྩོན་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྩོག །མཁའ་གསང་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཏེ་སྙྩོམས་ཞུགས་པས། །ཐུར་སེལ་རླུང་གྲིས་བསྐུལ་པའྲི་གཏུམ་

མྩོའྲི་མེ། །དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་གེན་དུ་འབར་བ་ཡྲིས། །གཡས་གཡྩོན་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་

འགྩོག་པ་དང་། །སྤྲི་བྩོའྲི་དྷཱུ་ཡྲིག་ཞུ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རྲིམ་བཞྲིན་བབས་པས་

ལུགས་འབྱུང་དགའ་བ་བཞྲི། །ལེགས་པར་མཚོན་པའྲི་བསྒྲུབ་པའྲི་ཡན་ལག་

མཆྩོག །ཐྲིག་ལེའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྩོག །སར་ཡང་ཇྲི་ལྟར་བྱྩོན་པའྲི་

རྲིམ་པ་བཞྲིན། །སེང་དུ་གཤེགས་པའྲི་མས་བརན་དགའ་བ་བཞྲི། །སྒྲུབ་ཆེན་ཡན་

ལག་ཕ་མྩོའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་དང་། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བའྲི་མངྩོན་བྱང་མཐར་ཕྲིན་ཤྩོག །མདྩོར་

ན་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དག་བྱེད་ཆུ། །རྩོགས་རྲིམ་ཡྩོངས་རྩོགས་སྐྱེ་བའྲི་སྲིན་བྱེད་

ལམ། །ཕྲི་ནང་སྦང་གཞྲི་སྦྩོང་བའྲི་བསྐྱེད་རྲིམ་མཆྩོག །ཐུན་བཞྲིར་བསྩོམ་ལ་བརྩོན་

པ་མཐར་ཕྲིན་ཤྩོག །གཞན་ཡང་བཟླས་བརྩོད་སྦྲིན་སེག་མཆྩོད་སྦྲིན་ལ། །འབད་

པས་འྩོག་མྲིན་གནས་ཀྲི་མཐར་ཐུག་པའྲི། །གྲུབ་པའྲི་དངྩོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་ཐྩོགས་

མེད་པས། །མཐའ་ཡས་འགྩོ་བ་སྲིན་པར་བྱེད་པར་ཤྩོག །ཐྩོག་མར་དགེ་བའྲི་རྣལ་

འབྱྩོར་སྩོར་བསམ་གཉྲིས། །བར་དུ་དགེ་བ་སྩོག་རྩོལ་འཛིན་པའྲི་ལམ། །ཐ་མར་དགེ་
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བ་རེས་དན་ཏྲིང་འཛིན་གྲི། །ཡན་ལག་དྲུག་ལ་གྩོམས་པར་བྱེད་པར་ཤྩོག །མྲིག་

ཕེད་གེན་དུ་ལྡྩོག་པའྲི་ལྟ་སངས་ཀྲིས། །མྲིག་ཟུར་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ཡར་སྣའྲི་ནང་ཉྲིད་དུ། །ཆུད་

པར་བསམ་པའྲི་གནས་དེར་རང་གྲི་ཡྲིད། །བྱྲིང་རྒྩོད་བལ་བས་རེ་གཅྲིག་འཇྩོག་པར་

ཤྩོག །དེ་ལས་གཡས་གཡྩོན་རྩོ་རྐྱང་རླུང་གྲི་ཚོགས། །དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་གནས་དེར་འདུས་

པའྲི་འཁྲུལ་མེད་རགས། །དུ་བ་སྲིག་རྒྱུ་མཁའ་སྣང་མར་མེ་ལྟའྲི། །མཚན་མྩོའྲི་རགས་

བཞྲི་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྩོག །སར་ཡང་ཆུ་འཛིན་བལ་བའྲི་ནམ་མཁའ་ལ། །བལྟ་

བའྲི་ཚུལ་གྲིས་སྔར་བཞྲིན་ལེགས་བསྩོམས་པས། །འབར་དང་ཟླ་བ་ཉྲི་མ་སྒ་གཅན་

གྩོག །ཐྲིག་ལེར་བཅས་པའྲི་རགས་དྲུག་རྩོགས་པར་ཤྩོག །སྐུ་ཡྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་གནས་

སུ་སྩོང་གཟུགས་རྣམས། །རྲིམ་གྲིས་བསྡུས་ཏེ་ཇྲི་ལྟར་འདྩོད་པ་ཡྲི། །གཟུགས་ལ་རེ་

གཅྲིག་དམྲིགས་པའྲི་བསམ་བཏན་གྲིས། །ལུས་སེམས་ཤྲིན་སྦངས་བདེ་བ་འདེན་

པར་ཤྩོག །དེ་ལྟར་སྩོང་བའྲི་གཟུགས་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་དང་། །གྲུབ་ཟྲིན་བརན་པར་

བྱེད་པའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་གཉྲིས། །རེ་གཅྲིག་གྩོམས་པའྲི་མཐུ་ལས་བདེན་པའྲི་

ཚིག །མངྩོན་ཤེས་ལྔ་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །སྒ་གཅན་ལམ་ནས་རླུང་

སྔགས་མྲི་ཕེད་པའྲི། །ལྷུན་གྲུབ་རྩོ་རེ་བཟླས་པའྲི་སྩོག་རྩོལ་དང་། །སེང་འྩོག་རླུང་

རྣམས་ལྟེ་བར་འགྩོག་པ་ཡྲི། །བུམ་པ་ཅན་གྲི་སྩོག་རྩོལ་གྩོམས་པ་ཡྲིས། །སྤྲུལ་པའྲི་

འཁྩོར་ལྩོའྲི་དབུས་སུ་རླུང་གྲི་ཚོགས། །མ་ལུས་ཞུགས་ཤྲིང་ཅུང་ཟད་གནས་པའྲི་

རགས། །ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཤར་ཏེ་བྱང་སེམས་ཀྲིས། །བསྔགས་པའྲི་སྒ་དབྱངས་

མངྩོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤྩོག །འཁྩོར་ལྩོ་དྲུག་གྲི་ལྟེ་བར་སྩོག་ཐུར་གཉྲིས། །གཅྲིག་ཏུ་

འདེས་པའྲི་དབུས་སུ་རང་གྲི་སེམས། །གཡྩོ་མེད་བརན་པར་འཛིན་པའྲི་རྣལ་འབྱྩོར་
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གྲིས། །ཡས་བབས་མས་བརན་དགའ་བཞྲི་བསྐྱེད་པའྲི་མཐར། །ཡྲིད་ངྩོར་སྩོང་

གཟུགས་སྐུར་ནྲི་ལྡང་བ་དང་། །དུས་མྲིན་འཆྲི་བའྲི་བདུན་ཚོགས་ཉམས་པར་

ཤྩོག །འདྩོད་དགུར་གཟུགས་དང་སྩོག་ལ་དབང་བའྲི་མཐུ། །ལེགས་པར་ཐྩོབ་ནས་

སར་ཡང་གཏུམ་མྩོའྲི་མེ། །འབར་བས་དངས་པའྲི་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་ལས། །སྩོང་

གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྩོར་བའྲི་སྐུར། །དངྩོས་སུ་བཞེངས་ཏེ་བ་སྤུའྲི་ཁུང་

བུ་ནས། །འྩོད་ཟེར་ཁ་དྩོག་སྣ་ཚོགས་འགེད་པར་ཤྩོག །དེ་ལྟའྲི་སྩོང་གཟུགས་ཕག་

རྒྱ་ཆེན་མྩོ་དང་། །མཉམ་པར་སྦྩོར་བས་ཕག་རྒྱའྲི་རང་སྩོབས་ཀྲིས། །ལེགས་པར་

དངས་པའྲི་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེ། །སྩོང་བ་ཉྲིད་དང་སྦར་ཏེ་བསྩོམ་པར་ཤྩོག །ཉྲི་ཁྲི་

ཆྲིག་སྩོང་དྲུག་བརྒྱའྲི་གངས་ཀྲི་ཁམས། །དཀར་དམར་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་ལམ་ནས་སེང་འྩོག་

ཏུ། །བརེགས་པའྲི་མཐུ་ལས་ལུས་ཀྲི་བེམ་པྩོའྲི་ཁམས། །དངུལ་ཆུས་ལགས་ལ་ཇྲི་

བཞྲིན་ཟ་བར་ཤྩོག །སྩོང་ཉྲིད་རྩོགས་པས་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེ། །ཉྲི་ཁྲི་ཆྲིག་སྩོང་

དྲུག་བརྒྱས་ལུས་ཀྲི་རླུང་། །དེ་སྙེད་འགྩོག་ཅྲིང་སྒྲིབ་པའྲི་བག་ཆགས་རྣམས། །མྱུར་

དུ་སྦངས་ཏེ་རྒྱལ་བའྲི་སྐུ་ཐྩོབ་ཤྩོག །དེ་ལྟར་སྩོན་པའྲི་གནས་རྣམས་གེགས་མེད་

པར། །བདེ་བག་ཉྲིད་དུ་གྲུབ་ཏེ་ལམ་མཆྩོག་འདྲིས། །འགྩོ་རྣམས་རྒྱལ་བའྲི་རྲིན་ཆེན་

གྲིང་མཆྩོག་ཏུ། །སྒྩོལ་བའྲི་དེད་དཔྩོན་མཆྩོག་ཏུ་བདག་གྱུར་ཅྲིག །

༄༅། །ལམ་རྲིམ་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །དེར་ནྲི་རྲིང་དུ་འབད་ལས་ཚོགས་གཉྲིས་ནྲི། །མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ་

གང་ཞྲིག་བསགས་པ་དེས། །བྩོ་མྲིག་མ་རྲིག་གྲིས་ལྡྩོངས་འགྩོ་བ་ཀུན། །རྣམ་འདེན་
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རྒྱལ་བའྲི་དབང་བྩོར་བདག་གྱུར་ཅྲིག །དེར་མ་སྩོན་པའྲི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

ཡང་། །འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་བརེ་བས་རེས་བཟུང་སེ། །བསན་པའྲི་རྲིམ་པ་ཀུན་

ཚང་ལམ་གྲི་མཆྩོག །རེད་ནས་སྒྲུབ་པས་རྒྱལ་རྣམས་མཉེས་བྱེད་ཤྩོག །རང་གྲིས་

ཇྲི་བཞྲིན་རྩོགས་པའྲི་ལམ་གྲི་གནད། །ཤུགས་དག་བརེ་བས་དངས་པའྲི་ཐབས་

མཁས་ཀྲིས། །འགྩོ་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་པ་བསལ་བྱས་ནས། །རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་ཡུན་

རྲིང་འཛིན་གྱུར་ཅྲིག །བསན་པ་རྲིན་ཆེན་མཆྩོག་གྲིས་མ་ཁབ་པའམ། །ཁབ་ཀང་

ཉམས་པར་གྱུར་པའྲི་ཕྩོགས་དེར་ནྲི། །སྙྲིང་རེ་ཆེན་པྩོས་ཡྲིད་རབ་བསྐྱྩོད་པ་

ཡྲིས། །ཕན་བདེའྲི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཤྩོག །སས་བཅས་རྒྱལ་བའྲི་རྨད་

བྱུང་འཕྲིན་ལས་ལས། །ལེགས་གྲུབ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པས་ཀང་། །ཐར་འདྩོད་

རྣམས་ཀྲི་ཡྲིད་ལ་དཔལ་སེར་ཞྲིང་། །རྒྱལ་བའྲི་མཛད་པ་རྲིང་དུ་སྐྱྩོང་གྱུར་

ཅྲིག །ལམ་བཟང་བསྒྲིག་པའྲི་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་བྱེད་ཅྲིང་། །འགལ་རྐྱེན་སེལ་བྱེད་མྲི་

དང་མྲི་མྲིན་ཀུན། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་ཡྲི། །རྣམ་དག་ལམ་དང་

འབལ་བར་མ་གྱུར་ཅྲིག །གང་ཚེ་ཐེག་པ་མཆྩོག་ལ་ཆྩོས་སྤྩོད་བཅུས། །ཚུལ་བཞྲིན་

སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་དེ་ཡྲི་ཚེ། །མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་རག་ཏུ་གྩོགས་བྱེད་ཅྲིང་། །བཀྲ་

ཤྲིས་རྒྱ་མཚོས་ཕྩོགས་ཀུན་ཁབ་གྱུར་ཅྲིག །སརྦ་མང་ལཾ། །

༄༅། །སྔགས་རྲིམ་གྲི་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །གསང་ཆེན་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་འདྲིར་འབད་པས། །རླབས་ཆེན་

ཚོགས་གཉྲིས་མང་དུ་བསགས་པ་རྣམས། །མར་གྱུར་འགྩོ་བ་ཀུན་གྲི་རེ་སྐྩོང་
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བའྲི། །ཟུང་འཇུག་རྩོ་རེ་འཆང་དབང་ཐྩོབ་ཕྲིར་བསྔྩོ། །དེས་ནྲི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

དངྩོས་གྲུབ་གཞྲི། །ཐེག་མཆྩོག་བཤེས་གཉེན་འབད་པས་མཉེས་བྱས་ནས། །ཚུལ་

བཞྲིན་བསྐུར་བའྲི་རྣམ་དག་དབང་བཞྲི་ཡྲིས། །ཟབ་མྩོའྲི་ལམ་གྲི་སྣྩོད་དུ་འགྱུར་བར་

ཤྩོག །དེ་ཚེ་བ་མ་དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོའྲི་ཚོགས། །དཔང་དུ་བཞག་ནས་ལེགས་པར་

ཁས་བངས་པའྲི། །བསྲུང་དང་བཟུང་དང་བསེན་པའྲི་དམ་ཚིག་གྲི །བཅས་པའྲི་

མཚམས་ལས་འདའ་བར་མ་གྱུར་ཅྲིག །རྲིམ་གཉྲིས་སྤྩོད་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུད་དྩོན་

ལ། །གཏུགས་པ་མེད་པའྲི་དྲི་མེད་རྲིགས་པ་ཡྲིས། །མ་རྩོགས་ལྩོག་རྩོག་ཐེ་ཚོམ་ཀུན་

བཅད་ནས། །བརྩོན་པས་སྒྲུབ་པ་སྙྲིང་བྩོར་བྱེད་པར་ཤྩོག །དེ་ལྟར་སྩོབ་པའྲི་རླབས་

ཆེན་སྤྩོད་པ་ལ། །མཐུ་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་རག་ཏུ་གྩོགས་མཛད་པས། །བར་དུ་གཅྩོད་

པའྲི་མྲིང་ཡང་མེད་པ་དང་། །འདྩོད་པའྲི་རྐྱེན་རྣམས་ཡྲིད་བཞྲིན་འབྱྩོར་བར་

ཤྩོག །བསན་པ་ཁྩོ་ན་ལྷར་བཅས་འགྩོ་བ་ཡྲི། །བདེ་ལེགས་ཀུན་གྲི་ར་བར་ཡྲིད་ཆེས་

ནས། །ལུས་སྩོག་ཡལ་བར་གྱུར་ཀང་མྲི་གཏྩོང་བའྲི། །སྙྲིང་སྩོབས་ཆེན་པྩོས་དམ་

ཆྩོས་འཛིན་གྱུར་ཅྲིག །གསང་དྩོན་ལེགས་པར་ཕེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་ཀང་། །ཐེག་པ་

མཆྩོག་གྲི་བགྩོད་པ་མཐའ་ཡས་ལ། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་འཆར་བའྲི་རྐྱེན་

བྱས་ནས། །བསན་པའྲི་སྙྲིང་བྩོ་རྲིང་དུ་གསལ་བྱེད་ཤྩོག །མཚམས་སྤྲིན་གཞྩོན་ནུས་

འཁྱུད་པའྲི་གསེར་གྲི་རྲིས། །ཨྲིནྡྲ་ནཱྲི་ལའྲི་ཐྩོར་ཅྩོག་བཅྲིངས་པ་བཞྲིན། །དམར་སེར་

སྐུ་ཡྲིས་ཡྲིད་འཕྩོག་གང་གྲི་གཙུག །མཐྩོན་མཐྲིང་རལ་བའྲི་ཟུར་ཕུད་ལྔས་མཛེས་

པའྲི། །འཇམ་དབྱངས་དེ་ཡྲིས་ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་བདག །དགེས་བཞྲིན་རེས་སུ་

བཟུང་བའྲི་དྲིན་ལས་ནྲི། །གཏྲིང་དཔག་དཀའ་བའྲི་ཆྩོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །བྩོ་གྩོས་
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ཐྩོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་ཤྩོག །བཀྲ་ཤྲིས། །

༄༅། །བྱང་ཤམྦྷ་ལར་སྐྱེ་བའྲི་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ན་མྩོ་གུ་རུ་ཝེ། དཔལ་ལྡན་དང་པྩོའྲི་སངས་རྒྱས་རྲིང་ལུགས་

ཆེ། །ཤམྦྷ་ལ་ཡྲི་གྩོང་དུ་རྒྱས་མཛད་པ། །རེ་བཙུན་བ་མ་ཁེད་ལ་གསྩོལ་འདེབས་

ཀྲི། །བདག་གྲི་བདེན་པའྲི་ཚིག་འདྲི་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བྱང་སེམས་དུས་འཁྩོར་

སྩོགས་ཀྲིས་རག་བརེན་ཅྲིང་། །དམ་བའྲི་ཆྩོས་རྣམས་མཆྩོག་ཏུ་རྒྱས་བའྲི་ས། །བྱང་

ཕྩོགས་ཀ་ལཱ་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་གྩོང་། །བརྒྱ་བྱྲིན་ཁང་བཟང་ལས་ཀང་ཆེས་ལྷག་

པ། །ཕྩོ་བང་མཆྩོག་ནྲི་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉྲིས་ཚད། །གྲུ་བཞྲིར་ལྷམ་ཞྲིང་རྲིན་ཆེན་དུ་

མས་བརྒྱན། །བྱེ་བ་ཕག་ནྲི་དགུ་བརྒྱའྲི་གྩོང་གྲིས་བསྐྩོར། །སྐྱེད་མྩོས་ཚལ་མཆྩོག་

ལྷ་ཡུལ་ལས་ལྷག་པར། །དང་པྩོའྲི་སངས་རྒྱས་དཀྲིལ་འཁྩོར་ཆེ་ཆུང་གཉྲིས། །མཐྩོང་

བའྲི་མྩོད་ལ་དངྩོས་གྲུབ་མཆྩོག་སྩྩོལ་གྲིས། །རྒྱུ་ནྲི་རྲིན་ཆེན་རྲིན་ཐང་བལ་ལས་

གྲུབ། །དེ་ཡྲི་གཡས་གཡྩོན་ཡྲིད་འྩོང་མཚོ་ཆེན་ནྲི། །ནྩོར་བུས་གང་ཞྲིང་དཔག་ཚད་

བཅུ་གཉྲིས་པ། །མྲི་རྣམས་ནྩོར་ཕྱུག་ཆྩོས་ཀྲིས་དུས་འདའྲི་དབུས། །བ་མ་མཆྩོག་

ཁེད་དེང་དུས་ནས་བཟུང་བའྲི། །ལྩོ་ནྲི་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་ཞྲིག་རྩོགས་པ་ན། །རྲིགས་

ལྡན་དག་པྩོར་གྱུར་ནས་ཀ་ཀྩོའྲི་དཔུང་། །བཅྩོམ་ནས་རྩོགས་ལྡན་བཞྲིན་དུ་མཛད་

པའྲི་དུས། །སྔྩོན་གྲི་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་བར། །བདག་ཀང་འཁྩོར་གྲི་

ཐྩོག་མར་རེས་འཛིན་མཛོད། །རེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་མཆྩོག་ཁེད་ཉྲིད། །རླུང་གྲི་

ཤུགས་ཅན་རྩོ་ཡྲི་རར་ཆྲིབས་ནས། །ཕག་གྲི་མདུང་ཐུང་བྱྲིས་པའྲི་བྩོར་བསྣུན་
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ནས། །ངེས་པར་འཇྩོམས་ཚེ་བདག་ཀང་རེས་སུ་ཟུངས། །དམག་དཔུང་བྱེ་བ་ཁ་

དྩོག་སྣ་ཚོགས་པ། །གང་ཆེན་རྲིག་བྱེད་ཆང་དེགས་བཞྲི་འབུམ་དང་། །གསེར་གྲི་

ཤྲིང་ར་མཚོན་ལྡན་དཔུང་བུ་ཆུང་། །འཇྲིགས་རུང་དམག་ཚོགས་དབུས་སུ་རབ་

ཞུགས་ནས། །རང་གྲིས་བྱྲིས་པའྲི་བྩོ་ལ་བསྣུན་མཛད་ཅྲིང་། །ར་གནས་ཟླ་བ་ཆེན་

པྩོའྲི་བུ་ལ་ནྲི། །ཧ་ནུ་མཱནྡ་རྣྩོན་པྩོའྲི་མཚོན་གྲིས་བསྣུན། །དག་པྩོ་ལ་སྩོགས་ལྷ་ཆེན་

བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས། །ལྷ་མྲིན་ལ་སྩོགས་ཐམས་ཅད་རད་གཅྩོད་ཅྲིང་། །གང་བྩོ་ཆེ་ཡྲིས་

གང་བྩོ་རྣམ་པར་འཇྩོམས། །རྩོ་ཡྲི་ར་ཡྲིས་ར་རྣམས་གསྩོད་བྱེད་ཅྲིང་། །གསེར་གྲི་

ཤྲིང་རས་ཤྲིང་ར་ཕེ་མར་བྱེད། །ས་སྐྱྩོང་རྣམས་ཀྲིས་ས་སྐྱྩོང་འདུལ་བར་མཛད། །ཀ་

ཀྩོའྲི་རྒྱུན་ནྲི་རབ་ཏུ་བཅད་བྱས་ནས། །དང་པྩོའྲི་སངས་རྒྱས་གྲིས་མཚོན་ཆྩོས་ཚུལ་

ཀུན། །རྒྱས་པར་མཛད་ཚེ་བདག་ཀང་རེས་སུ་ཟུངས། །དེ་ལྟར་ལྩོ་ནྲི་མང་པྩོར་ཆྩོས་

བསན་ནས། །ར་ཡྲི་ལྩོ་ཡྲི་ཧྩོར་ཟླ་གཉྲིས་པ་ཡྲི། །ཉྲི་ཤུ་གཉྲིས་ཉྲིན་དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོ་

ཡྲིས། །རྩོལ་མྩོའྲི་སྒ་བཅས་འཁྩོར་ནྲི་འབུམ་ཕག་བཅས། །བདེ་དུས་ལམ་ལས་འྩོག་

མྲིན་གནས་སུ་ནྲི། །ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས་སྐུ་མངྩོན་དུ་མཛད་པའྲི་ཚེ། །བདག་ཀང་

སངས་རྒྱས་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་པཎ་ཆེན་བྩོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་

མཛད་པའྩོ། །

༄༅། །བསན་འབར་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟྲིགས་གཙུག་ཏྩོར་ཐམས་ཅད་སྐྱྩོབ། །འཁྩོར་བ་

འཇྲིག་དང་གསེར་ཐུབ་འྩོད་སྲུང་དང་། །ཤཱཀ་ཐུབ་པ་གྩོའུ་ཏཾ་ལྷ་ཡྲི་ལྷ། །སངས་རྒྱས་
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དཔའ་བྩོ་བདུན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །སེམས་ཅན་དྩོན་དུ་བདག་གྲིས་སྔྩོན། །དཀའ་བ་

གང་ཞྲིག་སྤད་གྱུར་དང་། །བདག་གྲི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡྲིས། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་

འབར་གྱུར་ཅྲིག །ངས་སྔྩོན་ནད་པའྲི་ཆེད་དག་ཏུ། །རང་གྲི་འཚོ་བ་ཡྩོངས་བཏང་

བས། །སེམས་ཅན་ཕྩོངས་པ་བསྐྱབ་པའྲི་ཕྲིར། །ཡུན་རྲིང་བསན་པ་འབར་གྱུར་

ཅྲིག །བུ་དང་བུ་མྩོ་ཆུང་མ་དང་། །ནྩོར་དང་གང་ཆེན་ཤྲིང་ར་དང་། །རྲིན་ཆེན་བྱང་

ཆུབ་ཕྲིར་བཏང་བས། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །བདག་གྲིས་སངས་

རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས། །ཉན་ཐྩོས་ཕ་དང་མ་དང་ནྲི། །དང་སྩོང་དག་ལ་མཆྩོད་བྱས་

པས། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མར་བདག །སྡུག་

བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱྩོང་གྱུར་ཅྲིང་། །བྱང་ཆུབ་དྩོན་དུ་ཐྩོས་བཙལ་པས། །བསན་པ་

ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །བདག་གྲིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །དཀའ་

ཐུབ་ཡུན་རྲིང་བསེན་བྱས་ཤྲིང་། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ངས་མཆྩོད་

པས། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །བདག་སྔྩོན་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་

པས། །རག་ཏུ་བརན་ཅྲིང་ཕ་རྩོལ་གནྩོན། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒལ་དྩོན་

དུ། །བདག་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །བཟྩོད་བརྟུལ་རག་ཏུ་བསེན་བྱས་

ཤྲིང་། །སེམས་ཅན་ཉྩོན་མྩོངས་སྙྲིགས་མ་ཡྲི། །སེམས་ཅན་ངན་བཟྩོད་བྱས་གྱུར་

པས། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་གཟུགས་མེད་

དང་། །ཏྲིང་འཛིན་གང་གའྲི་བྱེ་སྙེད་པ། །བསྩོམས་པས་དེ་མཐུས་བདག་གྲི་

ནྲི། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །ཡེ་ཤེས་དྩོན་དུ་བདག་གྲིས་སྔྩོན། །དཀའ་

ཐུབ་ནགས་དག་བསེན་བྱས་ཤྲིང་། །བསན་བཅྩོས་དུ་མ་ཉེར་བསེན་པས། །བདག་གྲི་
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བསན་པ་འབར་གྱུར་ཅྲིག །བརེ་བའྲི་རྒྱུ་ཡྲིས་ཤ་ཁག་དང་། །འཚོ་བ་ཡྩོངས་སུ་བཏང་

གྱུར་ཅྲིང་། །ཡན་ལག་ཉྲིང་ལག་བཏང་བ་ཡྲིས། །ཆྩོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་

ཅྲིག །བདག་སྔྩོན་སྲིག་པའྲི་སེམས་ཅན་རྣམས། །བྱམས་པས་གསལ་བར་སྲིན་བྱས་

ཤྲིང་། །ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རབ་བཀྩོད་པས། །ཆྩོས་ཀྲི་མཆྩོད་སྦྲིན་རྒྱས་ཅྲིག །བདག་

སྔྩོན་ཐབས་ཤེས་གྱུར་པ་ན། །སེམས་ཅན་ལྟ་ངན་ལས་བསྒལ་ཅྲིང་། །ཡང་དག་ལྟ་ལ་

བཀྩོད་བྱས་པས། །ཆྩོས་ནྲི་རྣམ་པར་འཕེལ་འགྱུར་ཅྲིག །བདག་གྲིས་སེམས་ཅན་

བསྡུ་དངྩོས་བཞྲིས། །ཉྩོན་མྩོངས་མེ་ལས་ཐར་བྱས་ཤྲིང་། །བདག་གྲིས་འཕེལ་སྲིག་

ཕམ་བྱས་པས། །བདག་འཁྩོར་ཡུན་རྲིང་གནས་གྱུར་ཅྲིག །བདག་གྲིས་མུ་སེགས་

ཅན་གཞན་དག །ལྟ་བའྲི་ཆུ་ལས་བསྒལ་བྱས་ཏེ། །ཡང་དག་ལྟ་ལ་བཀྩོད་གྱུར་

པས། །བདག་འཁྩོར་རག་ཏུ་གུས་གྱུར་ཅྲིག །ཡུན་རྲིང་བསན་པ་འབར་གྱུར་ཅྲིག  ། 

༼འདྲི་ཟླ་བ་སྒྩོན་མའྲི་མདྩོ་ལས་ཕྱུང་བའྩོ། །༽

ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཙོང་ཁ་པའྲི། །ཆྩོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དང་། །འགལ་

རྐྱེན་མཚན་མ་ཞྲི་བ་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཚང་བར་ཤྩོག །བདག་དང་གཞན་

གྲི་དུས་གསུམ་དང་། །འབེལ་བའྲི་ཚོགས་གཉྲིས་ལ་བརེན་ནས། །རྒྱལ་བ་བྩོ་བཟང་

གགས་པ་ཡྲི། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །སརྦ་མང་ལཾ། །

༄༅། །ཐུབ་བསན་རྲིས་མེད་རྒྱས་པའྲི་སྩོན་ལམ་དང་སྩོང་བདེན་པའྲི་

དབྱངས་སྙན་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀུན་མཁེན་ཉྲི་མའྲི་གཉེན། །ཚེ་འྩོད་དཔག་
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མེད་འཕགས་མཆྩོག་སྤན་རས་གཟྲིགས། །འཇམ་དབྱངས་གསང་བདག་སྒྩོལ་མ་ཁྩོ་

གཉེན་ཅན། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་སེམས་དཔའྲི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །གཏད་རབས་

ཆེ་བདུན་རྒྱན་དྲུག་མཆྩོག་གཉྲིས་པྩོ། །གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་

སྩོགས། །བསན་དང་འགྩོ་ལ་གཅྲིག་ཏུ་ཕན་བཞེད་པ། །སྐྱེས་མཆྩོག་སེམས་དཔའ་མ་

ལུས་དགྩོས་སུ་གསྩོལ། །ཐུབ་པ་མཆྩོག་གྲིས་གངས་མེད་བསྐལ་པ་རུ། །བསྩོད་

ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉྲིས་རབ་རྩོགས་ཏེ། །མཁེན་བརེ་ནུས་པ་མཐར་སྩོན་

བདེན་པའྲི་འཐུས། །ཡྩོངས་རྩོགས་རྒྱལ་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །གངས་

རྲིའྲི་ལྗྩོངས་སུ་ཐུབ་བསན་སྣང་བའྲི་སྩོ། །ཐྩོག་མར་འབྱེད་མཛད་མཁན་སྩོབ་ཆྩོས་

རྒྱལ་གསུམ། །ལྩོ་པཎ་རྲིག་འཛིན་རེ་འབངས་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐུས། །གངས་ལྗྩོངས་

རྒྱལ་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །རྒྱ་ཆེན་བཀའ་ཡྲི་ནྩོར་བུའྲི་ལྡྲིང་ཁང་

དུ། །ཟབ་མྩོའྲི་སྒྲུབ་སེ་ཆྩོས་ཀྲི་གཏེར་ཆེན་པྩོ། །ཟབ་ཡངས་སྙྲིང་ཏྲིག་འྩོད་རྣྩོན་རབ་

ཏུ་འཚེར། །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །ཀ་དག་འྩོད་

གསལ་སྙྲིང་པྩོའྲི་ཀྩོང་ཆེན་པྩོར། །འཁྩོར་འདས་ཆྩོས་ཀུན་འུབ་ཆུབ་ཐེག་པའྲི་

རེ། །ཀུན་བཟང་གདྩོད་མའྲི་རྒྱལ་སར་བགྩོད་པའྲི་ཐབས། །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་

བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་འགྱུར་ཅྲིག །ཟབ་མྩོའྲི ་ལྟ་དང་རྒྱ་ཆེན་སྤྩོད་པའྲི ་

བརྒྱུད། །ཡྩོངས་རྩོགས་གདམས་པའྲི་མཛོད་མངའ་ཨ་ཏྲི་ཤ །རྒྱལ་བའྲི་འབྱུང་

གནས་ལས་འྩོངས་གདམས་པའྲི་སྩོལ། །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་

གྱུར་ཅྲིག །སེ་སྣྩོད་གསུམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་བཀའ། །གདམས་པ་སྐྱེས་བུ་

གསུམ་དུ་ལེགས་བསྒྲིགས་པ། །ལྷ་ཆྩོས་བདུན་ལྡན་བཀའ་གདམས་གསེར་གྲི་
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ཕེང་། །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །སྒ་སྒྱུར་མར་པ་བཞད་

པ་རྩོ ་རེ ་སྩོགས། །བྱྲིན ་རླབས་འབྱུང་གནས་བཀའ་བརྒྱུད་ནྩོར ་བུའྲི ་

མཛོད། །མཚུངས་མེད་རྲིམ་བྱྩོན་བཀའ་སྩོལ་རྨད་བྱུང་བ། །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་

བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །འཁྩོར་འདས་ཆྩོས་ཀུན་ལྷན་སྐྱེས་སེམས་ཀྲི་

མདངས། །སེམས་ཉྲིད་སྤྩོས་བལ་ཆྩོས་སྐུའྲི་ངྩོ་བྩོར་རྩོགས། །སྣང་སྲིད་འཁྩོར་འདས་

ཀུན་ཁབ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །གསུང་

ངག་སྙན་བརྒྱུད་ཚད་མ་བཞྲི་ལྡན་གྲི། །རྒྱུ་ལམ་འབས་བུའྲི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ཟབ་

གནད། །རྣལ་འབྱྩོར་དབང་ཕྱུག་ཁད་ཆྩོས་གདམས་པའྲི་སྩོལ། །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་

བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་འགྱུར་ཅྲིག །ཟབ་མྩོ་དབུ་མའྲི་ལྟ་དང་ཉེར་འབེལ་བའྲི། །གསང་

ཆེན་རྩོ་རེ་ཐེག་པའྲི་རྲིམ་གཉྲིས་ལམ། །ཟབ་གསལ་སེལ་མཁས་བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བའྲི་

བསན། །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །སེ་སྣྩོད་གསུམ་དང་

རྒྱུད་སེ་བཞྲི་ཡྲི་དྩོན། །ཡྩོངས་རྩོགས་ལམ་གྲི་ངྩོ་བྩོ་གྩོ་རྲིམ་རྣམས། །མ་ནྩོར་ཉམས་

སུ་ལེན་པའྲི་ལུགསབཟང་མཆྩོག །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་

ཅྲིག །མདྩོ་རྒྱུད་གཞན་དང་བཤད་སྩོལ་མྲི་མཚུངས་པའྲི། །ཕྲི་ནང་གཞན་གསུམ་

དུས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོ་ཡྲི། །ལུང་རྩོགས་བཀའ་བབས་བུ་ཇྩོ་ལུགས་ཟུང་གྲི། །གངས་

ལྗྩོངས་རྒྱལ་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །མདྩོར་ན་བཤད་པའྲི་ཀ་ཆེན་རྣམ་

བཅུ་དང་། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤྲིང་ར་སྤྲི་དང་ཞྲི་བྱེད་སྩོགས། །མདྩོ་སྔགས་ཟུང་འབེལ་

མན་ངག་དུ་མས་ཕྱུག །གངས་ལྗྩོངས་རྒྱལ་བསན་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །བསན་

འཛིན་ཞབས་བརན་ཐུགས་མཐུན་དགེ་འདུན་རྣམས། །བསན་པ་འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་
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གྲིས་སྐྱྩོང་བ་དང་། །བསན་ལ་དད་པའྲིསྐྱེ་བུས་ས་སེང་ཁབ། །རྲིས་མེད་རྒྱལ་བསན་

ཡུན་རྲིང་འབར་འགྱུར་ཅྲིག །འཇྲིག་རེན་ཀུན་ཏུ་དམག་འཁྲུག་མུ་གེ་དང་། །གདུག་

རྩུབ་བསམ་སྦྩོར་མྲིང་ཡང་མྲི་གགས་ཤྲིང་། །ཡྲིད་ཅན་བྱམས་ལྡན་སྣྩོད་བཅུད་དགེ་

མཚན་འཕེལ། །བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོས་ཕྩོགས་ཀུན་ཁབ་གྱུར་ཅྲིག །བདག་ཀང་དེང་

ནས་ཡྩོངས་རྩོགས་བསན་པའྲི་ལམ། །རྒྱ་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཟབ་མྩོ་ལྟ་བ་ལ། །ཐྩོས་

བསམ་སྩོམ་པས་གཅྲིག་ཏུ་བརྩོན་པ་ཡྲིས། །འཕལ་ཡུན་གཏན་བདེའྲི་ས་ལ་མྱུར་

རེག་ཤྩོག །ནམ་མཁའྲི་མཐས་གཏུགས་གྱུར་པའྲི་སེམས་ཅན་ཕྲིར། །ཐུབ་དབང་

རྒྱལ་སས་ཡྲིད་འྩོང་སྤྩོད་པ་ལ། །ཞུམ་དང་ངན་ཞེན་ལེ་ལྩོ་མེད་པ་དང་། །ཡྲིད་ཆེས་

འདུན་པའྲི་སྤྩོ་དགྩོས་འཇུག་པར་ཤྩོག །བདག་གྲི་ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་དགེ་བ་

རྣམས། །མ་རྣམས་བདེ་བའྲི་རྒྱུརུའགྱུར་བ་དང་། །དེ་དག་ཀུན་གྲི་སྡུག་ཀུན་གང་

མཆྲིས་པ། །དེ་ཀུན་བདག་ལ་ཡྩོངས་སུ་སྲིན་པར་ཤྩོག །བདག་ནྲི་མཐྩོང་ཐྩོས་དན་

དང་མྩོས་བྱེད་པ། །ཀུན་ཀང་བདེ་དགའྲི་དཔལ་ལ་སྤྩོད་པ་དང་། །སྩོད་དང་རེག་

འཚོགས་མྲི་སྙན་སྒྩོག་བྱེད་པའང་། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་སྐལ་ལྡན་ཤྩོག 

།མདྩོར་ན་ཇྲི་སྲིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །འགྩོ་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་གནས་པ་དེ་

སྲིད་དུ། །བདག་ཀང་གནས་ཏེ་དངྩོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཡྲིས། །ཕན་བདེའྲི་བྱེད་པྩོ་ཉྲིད་

དུ་འགྱུར་བ་ཤྩོག །

ཅེས་པ་འདྲི་ཡང༌། ཚད་མེད་ཐུགས་རེའྲི་བདག་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་སྙེད་ཀྲི་ཆྩོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གཟྲིགས་ནས་

འཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་ཇྲི་སྲིད་བར་ཀུན་ནས་འཕྩོ་ཞྲིང་འཇུག་པའྲི་སྩོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་བསན་པ། 

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སྔགས་དང་བཅས་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ། ཆྩོས་ལྡན་གངས་ཅན་པའྲི་གཅེས་ནྩོར་ཏུ་གྱུར་པ་འདྲི་ལ། 

དུས་སྔ་ཕྲིར་༧རྒྱལ་བའྲི་དམ་འཛིན་པའྲི་སྩོན་ལམ་གྲི་མཐུ་གྲུབ་པའྲི་བསན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རང་རང་གྲིས་
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བསན་པ་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་སངས་བཞེད་རྒྱུན་མྲི་འད་བའྲི་མྲིང་བར་སྩོ་སྩོར་ཆགས་པའྲི་གངས་ལྗྩོངས་རྲིས་མེད་རྒྱལ་

བསན་རྲིན་པྩོ་ཆེ་འདྲི་ཉྲིད་དུས་ཀྲི་མཐར་ཡང་སྤྲི་སྩོས་གདུལ་བྱའྲི་བསྩོད་ནམས་ཀྲི་དཔལ་དུ་ཉམས་པ་མེད་པར་དར་

འཕེལ་ཡུན་གནས་ཡྩོང་བའྲི་གསྩོལ་འདེབས་སྩོན་ལམ་འདྲི་འད་ཞྲིག་བྱུང་ན་སྙམ་པ་སྔར་ནས་ཡྩོད་མུས་ཐྩོགབར་

འབྩོག་ཆུ་བཟང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་དང༌། དད་ལྡན་དྩོན་གཉེར་ཅན་འགས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བ་དང༌། ལྷག་པར་སྔ་འགྱུར་

བསན་པའྲི་གསལ་བྱེད་རྲིས་མེད་རྒྱལ་བསན་ལ་ཐུགས་བརྩོན་ཉམས་བཞེས་མཛད་ཅྲིང༌། བ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་

གསལ་ནས་བརྒྱུད་པའྲི་སད་འདུལ་གྲི་སྩོམ་རྒྱུན་འཛིན་སྐྱྩོང་སེལ་བའྲི་འདུལ་འཛིན་ཆེན་པྩོ་ཛ་རྩོང་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་

ཞྲིག་ངག་དབང་ཆྩོས་ཀྲི་བྩོས་གྩོས་རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་ལྟར། སྩོན་པའྲི་ཆྩོས་ཚུལ་ལ་ཤེས་

ནས་དད་པ་ཐྩོབ་ཅྲིང༌།རྲིས་མེད༧རྒྱལ་བའྲི་བསན་པར་དག་སྣང་མྩོས་གུས་ཐྩོབ་སེ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པའྲི་བརྩོན་པ་

ལྷུར་ལེན་པ་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦྩོང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། ཡྩོངས་གགས་སྩོན་པ་མྱ་ངན་འདས་ལྩོ་༢༥༤༣བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་

༢༡༢༦རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྲི་ས་ཡྩོས་ཟླ་༡ཚེས་༡༣ཕྲི་ལྩོ་༡༩༩༩ཟླ་༢ཚེས་༢༨ཉྲིན་འཕགས་ཡུལ་ཧྲི་མ་ཅལ་

མངའ་སེ་ཀང་ར་རྩོང་ཁྩོངས་ར་རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆྩོས་གྲིང་དུ་བྲིས་པ་དེ་དེ་བཞྲིན་དུ་འགྲུབ་པ་རྒྱལ་བ་སས་དང་

བཅས་པས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྩོལ། དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

༄༅། །དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་རྒྱས་པའྲི་སྩོན་ལམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་སྐྱེད་པའྲི་ཡབ་གྱུར་ཀང་། །རྒྱལ་སས་ཚུལ་གྲིས་

ཞྲིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་སུ། །རྒྱལ་བའྲི་ཆྩོས་འཛིན་ཐུགས་བསྐྱེད་བདེན་པའྲི་

མཐུས།   ། བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག །སྔྩོན་ཚེ་དབང་བྩོའྲི་ཏྩོག་

གྲི་སྤན་སྔ་རུ། །དམ་བཅས་ཚེ་ན་སྙྲིང་སྩོབས་ཆེན་པྩོ་ཞེས། །སས་བཅས་རྒྱལ་བས་

བསྔགས་བརྩོད་བདེན་པའྲི་མཐུས། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་

ཅྲིག  །ལྟ་སྤྩོད་གཙང་མའྲི་བརྒྱུད་པ་སེལ་བའྲི་ཕྲིར། །ཐུབ་པའྲི་དྲུང་དུ་ཤེལ་དཀར་

འཕེང་བ་ཕུལ། །ཆྩོས་དུང་གནང་ཞྲིང་ལུང་བསན་བདེན་པའྲི་མཐུས། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་
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བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག །ལྟ་བ་རྣམ་དག་རག་ཆད་མཐའ་ལས་གྩོལ། །སྩོམ་པ་

རྣམ་དག་བྱྲིང་རྨུགས་མུན་པ་སངས། །སྤྩོད་པ་རྣམ་དག་རྒྱལ་བའྲི་བཀའ་བཞྲིན་

བསྒྲུབས། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག  །མང་དུ་ཐྩོས་པ་རྒྱ་ཆེར་

བཙལ་བས་མཁས།    །ཐྩོས་དྩོན་ཇྲི་བཞྲིན་རྒྱུད་ལ་སྦར་བས་བཙུན། །ཀུན་ཀང་

བསན་འགྩོའྲི་དྩོན་དུ་བསྔྩོ་བས་བཟང་། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་

ཅྲིག  ། དང་ངེས་གསུང་རབ་མ་ལུས་འགལ་མེད་དུ། །གང་ཟག་གཅྲིག་གྲི་ཉམས་

ལེན་གདམས་པ་རུ། །ངེས་པ་རེད་པས་ཉེས་སྤྩོད་མཐའ་དག་འགགས། །བྩོ་བཟང་

རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག  །ལུང་ཆྩོས་སེ་སྣྩོད་གསུམ་གྲི་འཆད་ཉན་

དང་། །རྩོགས་པའྲི་བསན་པ་བསབ་གསུམ་ཉམས་ལེན་ཏེ། །མཁས་ཤྲིང་གྲུབ་པའྲི་

རྣམ་ཐར་རྨད་དུ་བྱུང་། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག  །ཕྲི་རུ་ཉན་

ཐྩོས་སྤྩོད་པས་ཞྲི་ཞྲིང་དུལ། །ནང་དུ་རྲིམ་གཉྲིས་རྣལ་འབྱྩོར་གདེང་དང་ལྡན། །མདྩོ་

སྔགས་ལམ་བཟང་འགལ་མེད་གྩོགས་སུ་ཁེར། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་

གྱུར་ཅྲིག །རྒྱུ་ཡྲི་ཐེག་པར་བཤད་པའྲི་སྩོང་བ་ཉྲིད། །འབས་བུའྲི་ཐབས་ཀྲིས་སྒྲུབ་

པའྲི་བདེ་ཆེན་དང་། །མཉམ་སྦྩོར་ཆྩོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲིའྲི་སྙྲིང་བྩོའྲི་བཅུད། །བྩོ་བཟང་

རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག །སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྲི་ལམ་གྲི་སྲུང་མའྲི་

གཙོ། །མྱུར་མཛད་མགྩོན་དང་རྣམ་སས་ལས་གཤྲིན་སྩོགས། །བསན་སྲུང་དམ་ཅན་

རྒྱ་མཚོའྲི་མཐུ་སྩོབས་ཀྲིས། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག །མདྩོར་

ན་དཔལ་ལྡན་བ་མའྲི་སྐུ་ཚེ་བརན། །མཁས་བཙུན་བསན་འཛིན་དམ་པས་ས་སེང་

གང་། །བསན་པའྲི་སྦྲིན་བདག་མངའ་ཐང་དར་བ་ཡྲིས། །བྩོ་བཟང་རྒྱལ་བའྲི་བསན་
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པ་རྒྱས་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་གུང་ཐང་བསན་པའྲི་སྒྩོན་མེས་མཛད་པའྩོ། །

ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཙོང་ཁ་པའྲི། །ཆྩོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ལ། །གེགས་ཀྲི་

མཚན་མ་ཞྲི་བ་དང༌། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཚང་བར་ཤྩོག །བདག་དང་གཞན་གྲི་

དུས་གསུམ་དང་། །འབེལ་བའྲི་ཚོགས་གཉྲིས་ལ་བརེན་ནས། །རྒྱལ་བ་བྩོ་བཟང་

གགས་པ་ཡྲི། །བསན་པ་ཡུན་རྲིང་འབར་གྱུར་ཅྲིག །

༄༅། །སྩོབ་དཔྩོན་རྲིན་པྩོ་ཆེ་ཨྩོ་རྒྱན་པདྨས་མཛད་པའྲི་ 

བཀའ་བསྡུས་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅༔ ༔ ༀྱན་སྐད་དུ༔  བུདྡྷ་དྷརྨ་སཾ་གྷ་ཡ༔ བྩོད་སྐད་དུ༔ སངས་རྒྱས་

ཆྩོས་དང་དགེ་འདུན་ལ༔ རག་ཏུ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལྩོ༔ འདེན་པའྲི་སྐྱེས་བུ་པདྨ་

འབྱུང་གནས་ཀྲི༔ གདུལ་བྱའྲི་དྩོན་དུ་འཁྲུངས་རབས་འདྲི་བསན་པས༔ སྐལ་ལྡན་

དྩོན་དུ་ཤེས་ལྡན་དད་པས་སྐྱྩོབ༔ ཨེ་མ་ཧྩོ༔ དེ་ནས་རྒྱལ་སས་མུ་ཁྲི་བཙན་པྩོ་ཡྲིས༔ 

དབུ་རེ་རྲིགས་གསུམ་སྩོབ་དཔྩོན་སྤན་དངས་ནས༔ ཟ་འྩོག་དགུ་བརེགས་ཁྲི་ལ་

སྩོབ་དཔྩོན་བཞུགས༔ ཟ་འྩོག་ལྔ་བརེགས་ཁྲི་ལ་མཁན་པྩོ་བཞུགས༔ གཡས་གལ་

གཡྩོན་གལ་གབ་རེའྲི་གདན་སེང་ནས༔ བེེ་རྩོས་གཙོ་བྱས་ལྩོ་ཙཱ་རྣམ་གསུམ་

བཞུགས༔ ནྩོར་སྣ་ཁད་འཕགས་མང་པྩོ་ཕུལ་ནས་སུ༔ ཕག་སེ་མང་དུ་བཙལ་ནས་

ཞུས་པ་ནྲི༔ ཨེ་མ་ཧྩོ༔ དུས་གསུམ་མཁེན་པའྲི་རྒྱལ་སས་ཆེན་པྩོ་ལགས༔ ཡབ་རེ་

ཁྲི་སྩོང་ལྡེའུ་བཙན་དགུང་དུ་གཤེགས༔ བསན་པའྲི་སྒྩོན་མེ་སྲིན་པྩོའྲི་ཡུལ་དུ་

གཤེགས༔ བྩོད་ཀྲི་མྲི་རྣམས་ཚེ་ཐུང་གཡེང་བས་ཁེངས༔ འདྲི་ནས་བཟུང་སེ་བསྐལ་
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བ་ཐ་མའྲི་བར༔ སྐལ་ལྡན་དྩོན་དུ་དམ་ཆྩོས་དྩོན་འདུས་པ༔ གུ་རུ་ཉྲིད་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས་ནུས་པའྲི༔ ཁེད་ཀྲིས་རྣམ་ཐར་མདྩོར་བསྡུས་གསུང་བར་ཞུ༔ དེ་སྐད་ཞུས་

པས་གུ་རུས་བཀའ་བསྩལ་པ༔ ལེགས་པར་ཉྩོན་ཅྲིག་མུ་ཁྲི་བཙན་པྩོ་ཁྩོད༔ མ་

འྩོངས་དྩོན་དུ་བདག་གྲིས་མདྩོར་བསྡུས་བསན༔ ཨེ་མ་ཧྩོ༔ སྐྱེས་པའྲི་ཡབ་བརྒྱད་

བལྟམས་པའྲི་ཡུམ་བརྒྱད་དང་༔ སྤྲུལ་བའྲི་སས་བརྒྱད་བྱྩོན་པའྲི་ཡུལ་བརྒྱད་དང་༔ 

བཞུགས་པའྲི་གནས་བརྒྱད་བསེན་པའྲི་བ་མ་བརྒྱད༔ ཞལ་གཟྲིགས་ཡྲི་དམ་མཐར་

ཕྲིན་གྲུབ་རགས་བརྒྱད༔ དུར་ཁྩོད་ཆས་བརྒྱད་ཆྩོས་བརྒྱུད་སྩོབ་མ་བརྒྱད༔ དབེན་

གནས་བརྒྱད་དང་ཐུགས་བྱྩོན་ཇྩོ་མྩོ་བརྒྱད༔ མཛད་འཕྲིན་བརྒྱད་དང་སས་པའྲི་

གཏེར་ཁ་བརྒྱད༔ ཉམས་ལེན་ཟབ་ཆྩོས་བརྒྱད་དང་ཆྩོས་བདག་གྲིང་པ་བརྒྱད་

རྣམས་ཡྩོད༔ ཨེ་མ་ཧྩོ༔ 

དང་པྩོ་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་བྱྩོན་ཚུལ་ནྲི༔ ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་བདེ་

ལ་བཀྩོད༔ གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཡྲིན༔ བསན་པའྲི་མངའ་བདག་ཆྩོས་ཀྲི་རེ༔ གུ་

རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཡྲིན༔ སྐྱྩོན་གྲིས་མ་གྩོས་སེ་སྣྩོད་འཛིན༔ གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པྩོ་ཡྲིན༔ 

བདེ་བ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ལ་རྩོགས༔ གུ་རུ་རྩོ་རེ་གྩོ་ལྩོད་ཡྲིན༔ ཐེག་ཀུན་མཉམ་ཉྲིད་

ནམ་མཁར་བརལ༔ གུ་རུ་ཉྲི་མ་འྩོད་ཟེར་ཡྲིན༔ སྐུ་ལུས་གཅྲིག་ལ་བཀྩོད་པ་བརྒྱད༔ 

གུ་རུ་ཤཱཀ་སེངེ་ཡྲིན༔ རྲིགས་དྲུག་ཀུན་ལ་ཆྩོས་སྒ་སྒྩོག༔ གུ་རུ་སེངེ་སྒ་སྒྩོགས་

ཡྲིན༔ ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁེན་མཛད་པའྲི༔ གུ་རུ་བྩོ་ལྡན་མཆྩོག་སེད་ཡྲིན༔ གུ་

རུ་མཚན་བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་དང་པྩོའ ྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ གཉྲིས་པ་སྐྱེས་པའྲི་ཡབ་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ དབྱྲིངས་རྲིག་རྣམ་
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པར་ཤེས་པའྲི་ཡབ༔ ཆྩོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་ཡྲིན༔ སྐྱེ་འཆྲི་གཏན་ནས་སངས་པའྲི་

ཡབ༔ མགྩོན་པྩོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡྲིན༔ རྲིགས་དྲུག་འཕགས་པ་ཀུན་གྲིས་ཡབ༔ 

སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཡྲིན༔ ཆྩོས་ཀྲི་ར་བ་བྱང་སེམས་ཡབ༔ ལྩོངས་སྐུ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་ཡྲིན༔ བསན་པའྲི་གཞྲི་མ་དགེ་འདུན་ཡབ༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

ཡྲིན༔ རུས་པ་ཆེ་བ་རྒྱལ་པྩོའྲི་ཡབ༔ རྒྱལ་པྩོ་ཨྲིནྡྲ་བྩོ་དྷྲི་ཡྲིན༔ མཇལ་བ་སྔ་བ་མྲི་ཡྲི་

ཡབ༔ ཆྩོས་བྩོན་ཏྲྲི་ན་འཛིན་པ་ཡྲིན༔ བརེ་བས་གྩོས་བཏབ་གྩོགས་ཀྲིས་ཡབ༔ 

གྩོགས་པྩོ་གསེར་འྩོད་དམ་པ་ཡྲིན༔ སྐྱེས་པའྲི་ཡབ་བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་གཉྲིས་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ གསུམ་པ་གཏམས་པའྲི་ཡུམ་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ དྷ་ན་ཀྩོ་ཤ་རྒྱ་

མཚོའྲི་ཡུམ༔ པདྨ་གེ་སར་སྩོང་བྩོ་ཡྲིན༔ ཅྲིར་ཡང་མ་གྲུབ་བདེ་ཆེན་ཡུམ༔ ཟག་མེད་

ཀུན་ཏུ་བཟང་མྩོ་ཡྲིན༔ སྤྲུལ་བའྲི་སྐུ་ལ་བསྩོད་པའྲི་ཡུམ༔ རྩོ་རེ་རྣལ་འབྱྩོར་མ་ཉྲིད་

ཡྲིན༔ བདག་འཛིན་སྲི་ཞུ་བཙན་པའྲི་ཡུམ༔ བཙུན་མྩོ་འྩོད་འཆང་ལྷ་མྩོ་ཡྲིན༔ དུར་

ཁྩོད་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད་པའྲི་ཡུམ༔ དཔལ་ལྡན་རྩོ་རེ་ཕག་མྩོ་ཡྲིན༔ དབང་བཞྲི་

རྩོགས་པར་བསྐུར་བའྲི་ཡུམ༔ དགེ་སྩོང་ཀུན་དགའ་སྩོན་ལམ་ཡྲིན༔ བཀའ་ཡྲི་

གཉེར་བྱེད་གཏད་པའྲི་ཡུམ༔ མཁའ་འགྩོ་ལས་ཀྲི་དབང་མྩོ་ཡྲིན༔ བསན་པའྲི་སྩོག་

ཤྲིང་བཙུགས་པའྲི་ཡུམ༔ རེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྩོལ་མ་ཡྲིན༔ བལྟམས་པའྲི་ཡུམ་

བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་གསུམ་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ བཞྲི་བ་སྤྲུལ་བའྲི་སས་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ བྩོད་ཡུལ་དམ་ཆྩོས་

ཆགས་པའྲི་སས༔ ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམ་པྩོ་ཡྲིན༔ དམ་ཆྩོས་དར་རྒྱས་འབྱུང་

བའྲི་སས༔ ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྩོང་ལྡེའུ་བཙན་ཡྲིན༔ དམ་ཆྩོས་མྲི་ནུབ་བརན་པའྲི་སས༔ 
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རྒྱལ་སས་མུ་ཁྲི་བཙན་པྩོ་ཡྲིན༔ བསན་པ་ཚུལ་བཞྲིན་འཛིན་པའྲི་སས༔ འཁྩོར་

འབངས་ཀླུ་ཡྲི་དབང་པྩོ་ཡྲིན༔ དག་པྩོ་ཞྲི་བར་བྱེད་པའྲི་སས༔ རྒྱ་གར་ཨ་ཙར་ནག་

པྩོ་ཡྲིན༔ བསན་པ་འཕེལ་འགྲིབ་གསྩོ་བའྲི་སས༔ སྙྲིགས་མའྲི་སྐྱབས་མགྩོན་ཇྩོ་བྩོ་

རེ༔ གདུལ་བྱ་གང་མྩོས་འདུལ་བའྲི་སས༔ ཏེ་ལྩོ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་ཡྲིན༔ བསྩོམ་ཆེན་བསན་

པ་འཛིན་པའྲི་སས༔ ལྷ་རེ་ཙནྡྲ་གྩོ་མྲི་ཡྲིན༔ སྤྲུལ་བའྲི་སས་བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་བཞྲི་

པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ ལྔ་བ་བྱྩོན་པའྲི་ཡུལ་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ རྒྱ་མཚོར་སྐུ་འཁྲུངས་

ཨྩོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱྩོན༔ རྒྱལ་པྩོའྲི་སས་མཛད་ཟ་ཧྩོར་ཡུལ་དུ་བྱྩོན༔ བདུད་བཞྲི་

བཅྩོམ་མཛད་མུ་སེགས་ཡུལ་དུ་བྱྩོན༔ རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་བྱྩོན༔ 

ཐྩོས་བསམ་ལྡན་པས་ཁ་ཆེའྲི་ཡུལ་དུ་བྱྩོན༔ གཞན་དྩོན་མཛད་པས་ལྲི་ཡྲི་ཡུལ་དུ་

བྱྩོན༔ རྩོད་མེད་ཡྩོངས་གགས་བལ་བྩོའྲི་ཡུལ་དུ་བྱྩོན༔ སྩོན་ལམ་སྩོབས་ཀྲིས་བྩོད་

ཀྲི་ཡུལ་དུ་བྱྩོན༔ བྱྩོན་པའྲི་ཡུལ་བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་ལྔའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ དྲུག་པ་བཞུགས་པའྲི་གནས་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ སེ་སྣྩོད་གསུམ་

བཙུགས་མ་གྷ་དྷ་རུ་བཞུགས༔ འདུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པའྲི་རྩོ་རེ་གདན་དུ་བཞུགས༔ 

སྙན་གགས་ཕྩོགས་བཅུར་དགའ་བའྲི་ཚལ་དུ་བཞུགས༔ ཕྩོགས་ལྷུང་མེད་པ་སྩོ་

སྩོའྲི་གྲིང་དུ་བཞུགས༔ བྱང་སེམས་འབྱྩོངས་བས་སེང་ལ་རུ་བཞུགས༔ བདག་

འཛིན་བྩོས་བཏང་ལང་ར་སྨུག་པྩོ་བཞུགས༔ ཁམས་གསུམ་དབང་བསྡུས་ཡང་ལེ་

ཤྩོད་དུ་བཞུགས༔ རྒྱལ་པྩོས་གདན་དངས་བསམ་ཡས་དབུ་རེར་བཞུགས༔ 

བཞུགས་པའྲི་གནས་བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་དྲུག་པའྩོ༔ 
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ཨེ་མ་ཧྩོ༔ བདུན་པ་བསེན་པའྲི་བ་མ་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ གུ་རུ་ཆེན་པྩོ་ཤྲྲི་

སེང་ཧ་བསེན༔ རྩོགས་པ་ཆེན་པྩོའྲི་ཆྩོས་རྣམས་རྩོགས་པར་ཞུས༔ རྒྱ་གར་མཁན་

པྩོ་པྲ་བྷ་ཧ་སྲི་བསེན༔ རབ་བྱུང་བསྒྲུབས་ནས་དགེ་སྩོང་ཆ་ལུགས་མཛད༔ མཁའ་

འགྩོའྲི་གཙོ་མྩོ་ལས་ཀྲི་དབང་མྩོ་བསེན༔ ཞྲི་ཁྩོ་བཀའ་བརྒྱད་ཆྩོས་རྣམས་རྩོགས་

པར་ཞུས༔ རྲིགས་ལྡན་རྒྱལ་པྩོ་པདྨ་དཀར་པྩོ་བསེན༔ དུས་ཀྲི་འཁྩོར་ལྩོའྲི་ཆྩོས་

རྣམས་རྩོགས་པར་ཞུས༔ ཁ་ཆེའྲི་ཡུལ་དུ་བྲི་མ་མྲི་ཏྲ་བསེན༔ བདུད་རྲི་ཞྲི་ཁྩོའྲི་ཆྩོས་

རྣམས་རྩོགས་པར་ཞུས༔ སྲིང་ལ་རུ་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་བསེན༔ འཇམ་

དཔལ་ཞྲི་ཁྩོའྲི་ཆྩོས་རྣམས་རྩོགས་པར་ཞུས༔ ཟ་ཧྩོར་ཡུལ་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙྲིང་པྩོ་བསེན༔ 

པདྨ་ཞྲི་ཁྩོའྲི་ཆྩོས་རྣམས་རྩོགས་པར་ཞུས༔ ན་ལེནྡྲ་རུ་དྷ་ན་སཾ་ཏྲྲི་བསེན༔ མ་མྩོ་ཞྲི་

ཁྩོའྲི་ཆྩོས་རྣམས་རྩོགས་པར་ཞུས༔ བ་མ་བརྒྱད་བསེན་པའྲི་ལེའུ་སེ་བདུན་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ བརྒྱད་པ་ཡྲི་དམ་ལྷ་ཡྲི་ཞལ་གཟྲིགས་བསན་པ་ནྲི༔ སྒྲུབ་པ་བཀའ་

བརྒྱད་དཀྲིལ་འཁྩོར་ཞལ་ཕེས་ནས༔ བཀའ་རེ་ལ་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་རེ་རེ་ཐྩོབ༔ འཇྲིགས་

སུ་རུང་བའྲི་དུར་ཁྩོད་བརྒྱད་དུ་ནྲི༔ བསྲིལ་བའྲི་ཚལ་དུ་བདུད་རྲིའྲི་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ 

བདུད་རྲི་ཡྩོན་ཏན་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་གཟྲིགས་ཐྩོབ༔ ཧཱུཾ་ཆེན་བག་ཏུ་ཡང་དག་སྒྲུབ་པ་

མཛད༔ ཡང་དག་ཐུགས་ཀྲིས་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་གཟྲིགས་ཐྩོབ༔ འཇྲིགས་བྱེད་ཚལ་དུ་

གཤྲིན་རེའྲི་སྒྲུབ་པ་མཛད༔  འཇམ་དཔལ་སྐུ་ཡྲི་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་གཟྲིགས་

ཐྩོབ༔  པདྨ་བརེགས་སུ་ར་མཆྩོག་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ པདྨ་གསུང་གྲི་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་

གཟྲིགས་ཐྩོབ༔ རྩོལ་གྲིང་ཚལ་དུ་ཕུར་བའྲི་སྒྲུབ་པའྲི་མཛད༔ ཕུར་བ་འཕྲིན་ལས་ལྷ་

ཚོགས་ཞལ་གཟྲིགས་ཐྩོབ༔ ལྷུན་གྲུབ་བརེགས་པར་མ་མྩོའྲི་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ མ་མྩོ་
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རྦྩོད་གཏྩོང་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་གཟྲིགས་ཐྩོབ༔ བདེ་ཆེན་བརལ་དུ་འཇྲིག་རེན་སྒྲུབ་པ་

མཛད༔ འཇྲིག་རེན་མཆྩོད་བསྩོད་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་གཟྲིགས་ཐྩོབ༔ ལྩོ་ཀ་བརེགས་སུ་

དགས་སྔགས་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ དམྩོད་པ་དག་སྔགས་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་གཟྲིགས་ཐྩོབ༔ 

དུར་ཁྩོད་བརྒྱད་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའྲི་ལེའུ་སེ་བརྒྱད་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ དགུ་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་གྲུབ་རགས་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ ཨྩོ་རྒྱན་

རྒྱལ་པྩོས་མཐའ་ལ་སྤྱུགས་པའྲི་ཚེ༔ མཁའ་འགྩོ་དབང་དུ་བསྡུས་པའྲི་སྒྲུབ་རགས་

བསན༔ རྒྱ་གར་རྒྱལ་པྩོས་གསལ་ཤྲིང་རེ་ལ་བསྐྱྩོན༔ ཡན་ལག་སྐྱྩོན་གྲིས་མ་གྩོས་

སྒྲུབ་རགས་བསན༔ མུ་སེགས་རྒྱལ་པྩོས་ཆུ་ལ་སྐྱུར་བའྲི་ཚེ༔ འབྱུང་བ་ཆུ་ཡྲིས་མ་

ཁེར་སྒྲུབ་རགས་བསན༔ ཟ་ཧྩོར་རྒྱལ་པྩོས་གསྩོན་སེག་མཛད་པའྲི་ཚེ༔ འབྱུང་བ་མེ་

ཡྲིས་མ་ཚིག་སྒྲུབ་རགས་བསན༔ བསམ་ཡས་རྒྱལ་པྩོའྲི་མཆྩོད་གནས་མཛད་པའྲི་

ཚེ༔ སེ་བརྒྱད་དབང་དུ་བསྡུས་པའྲི་སྒྲུབ་རགས་བསན། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པྩོའྲི་

ཕག་ལ་རྒྱྩོང་པའྲི་ཚེ༔ སྤྲུལ་བའྲི་མེ་ཡྲིས་རྒྱལ་པྩོས་གྩོས་ཚིག་ནས༔ ང་ཆེ་ང་བཙན་

གསུངས་པའྲི་སྒྲུབ་རགས་བསན༔ བདུད་བྩོན་རྣམས་ཀྲིས་དབྱེན་དབྱེན་ཧས་ཧས་

བྱས༔ ཞང་ཞྲིང་རེངས་དང་གུམ་པའྲི་སྒྲུབ་རགས་བསན༔ ལྷྩོ་ནུབ་སྲིན་པྩོའྲི་ཁ་གནྩོན་

མཛད་པའྲི་ཚེ༔ སྲིན་པྩོ་ཆྩོས་ལ་བཀྩོད་པའྲི་སྒྲུབ་རགས་བསན༔ སྒྲུབ་རགས་བརྒྱད་

བསན་པའྲི་ལེའུ་སེ་དགུའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ བཅུ་བ་ཆྩོས་རྒྱུད་འཛིན་པའྲི་སྩོབ་མ་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ ནམ་

མཁའྲི་སྙྲིང་པྩོ་ཉྲི་མའྲི་ཟེར་ལ་ཆྲིབས༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བག་ལ་ཕུར་བ་

འདེབས༔ ངན་ལམ་རྒྱལ་མཆྩོག་ར་སྐད་དབྱངས་སུ་ལེན༔ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་
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བསད་པའྲི་མྲི་རྩོ་སྩོང་༔ འབྩོག་མྲི་དཔལ་གྲིས་མ་མྩོ་བན་དུ་ཁྩོལ༔ གང་ཆེན་སེང་གེ་

དེགས་པ་དབང་དུ་བསྡུས༔ བེེ་རྩོ་ཙཱ་ན་ཨྩོ་རྒྱན་དངྩོས་དང་མཉམ༔ མངའ་བདག་

རྒྱལ་པྩོས་སྤྲུལ་པ་འགེད་པར་ནུས༔ སྩོབ་མ་བརྒྱད་ཀྲི་སྤྲུལ་བ་འགེད་པའྲི་ལེའུ་སེ་

བཅུ་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ བཅུ་གཅྲིག་པ་ལུང་བསན་དབེན་པའྲི་གནས་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ 

བསམ་ཡས་མཆྲིམས་ཕུ་ལྷྩོ་བག་མཁར་ཆུ་དང་༔ སྒགས་ཀྲི་ཡང་རྩོང་ཡར་ལུང་

ཤེལ་གྲི་ཕུག༔ བག་དམར་གཡའ་མ་མྩོན་ཁ་ཤྲྲི་རྩོང༔ སེངེ་རྩོང་དང་ས་གྩོ་སག་ཚང་

ཕུག༔ དབེན་གནས་བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་བཅུ་གཅྲིག་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ བཅུ་གཉྲིས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྲི་ཇྩོ་མྩོ་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ རྒྱ་

གར་ལྷ་ལམ་མནྡར་བ་ཡྲིན༔ སྣྩོད་ལྡན་བུད་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཡྲིན༔ ཞབས་

ཏྩོག་ཕུལ་ཕྲིན་ལྩོག་རྩོ་བཟའ་སྒྩོན་ཡྲིན༔ དད་པ་ཕུལ་ཕྲིན་དམར་རྒྱན་བཟའ་འཚོ་

ཡྲིན༔ མངྩོན་རྩོགས་ཕུལ་ཕྲིན་ཤེལ་དཀར་ཚེ་སྒྩོན་ཡྲིན༔ རྒྱལ་པྩོའྲི་སས་མྩོ་ལྷ་ལམ་

མཆེད་བཞྲི་ཡྲིན༔ རེད་ནས་ཕུལ་ཕྲིན་ལྷ་ལམ་ཁྩོམ་རྒྱན་ཡྲིན༔ རྒྱལ་པྩོའྲི་ཐུགས་

བརེས་ལྷ་ལམ་པདྨ་སས༔ བཙུན་མྩོའྲི་ཐུགས་བརེ་ནུས་སྦྲིན་ས་ལེ་ཡྲིན༔ ཇྩོ་མྩོ་

བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་བཅུ་གཉྲིས་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ བཅུ་གསུམ་པ་མཛད་པའྲི་འཕྲིན་ལས་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ འཁྩོར་

བ་མ་ཆགས་རྩོལ་རེད་སྣ་ཚོགས་མཛད༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་མཉམ་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་

ཚོགས་མཛད༔ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྩོད་པས་བམ་རྩོའྲི་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ འགྩོ་ལ་ཆྩོས་སྩོན་

ཕ་མ་ལྟ་བུ་མཛད༔ བདུད་དཔུང་བཅྩོམ་ནས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མཛད༔ ཆྩོས་
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འཁྩོར་བསྐྩོར་ནས་བྩོད་ཡུལ་ཞབས་བཅགས་མཛད༔ བསན་པ་དར་རྒྱས་རྲིན་ཆེན་

གཏེར་སས་མཛད༔ སྲིན་པྩོའྲི་ཁ་གནྩོན་འཛམ་གྲིང་བདེ་ལ་བཀྩོད༔ མཛད་པའྲི་

འཕྲིན་ལས་བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་བཅུ་གསུམ་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ བཅུ་བཞྲི་པ་སས་པའྲི་གཏེར་ཁ་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ དུས་ཚིགས་

དགྩོངས་ཏེ་དགྩོངས་གཏེར་སས༔ མཐྩོང་ཐྩོས་ངེས་སྐྱེས་གསང་གཏེར་སས༔ བར་

ཡྲིག་ཤྩོག་གསེར་ཟབ་གཏེར་སས༔ ངྩོ་མཚར་རྨད་བྱུང་ཡང་གཏེར་སས༔ དབུལ་

འཕྩོང་སྐྱྩོབ་ཕྲིར་ནྩོར་གཏེར་སས༔ སྣ་ཚོགས་འགྩོ་འདུལ་གཏེར་ཕན་སས༔ ཚུལ་

གཅྲིག་མ་ངེས་གཏེར་གཉྲིས་སས༔ རྲིན་ཆེན་སྐྱྩོང་ཕྲིར་ཐུགས་གཏེར་སས༔ སས་

པའྲི་གཏེར་ཁ་བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་བཅུ་བཞྲི་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ བཅྩོ་ལྔ་པ་ཉམས་སུ་བངས་པའྲི་ཆྩོས་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི། །འདུས་

པ་བཞྲི་དང་ཟུར་པ་བཞྲི༔ དང་པྩོ་འདུས་པ་བཞྲི་པྩོ་ནྲི༔ བ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་

དང༔ ཡྲི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་དང་༔ མཁའ་འགྩོ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་དང་༔ 

ཆྩོས་སྐྱྩོང་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པ་དང༔ དེ་ནས་ཟུར་པ་བཞྲི་པྩོ་ནྲི༔ རྩོགས་པ་ཆེན་

པྩོའྲི་ཉྲི་མ་ཡྩོད༔ གསང་སྔགས་སྤྩོད་འཇུག་ལམ་རྲིམ་ཡྩོད༔ གུ་རུ་དག་པྩོའྲི་རྲིགས་

སྔགས་ཡྩོད༔ འཕགས་མ་ཁྩོས་མ་ནག་མྩོ་ཡྩོད༔ ཉམས་ལེན་ཟབ་ཆྩོས་བརྒྱད་ཀྲི་

ལེའུ་སེ་བཅྩོ་ལྔ་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ བཅུ་དྲུག་པ་ཆྩོས་བདག་གྲིང་པ་བརྒྱད་བསན་པ་ནྲི༔ སེམས་

དཔའ་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད་ཀྲིས་སྤྲུལ་པ་སེ༔ དབུས་ན་ཨྩོ་རྒྱན་གྲིང་པ་ཡྩོད༔ ཤར་ན་རྩོ་རེ་

གྲིང་པ་ཡྩོད༔ ལྷྩོ་ན་རྲིན་ཆེན་གྲིང་པ་ཡྩོད༔ ནུབ་ན་པདྨ་གྲིང་པ་ཡྩོད༔ བྱང་ན་ཀརྨ་
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གྲིང་པ་ཡྩོད༔ བསམ་གཏན་གྲིང་དང་ཉྲི་ཟླ་གྲིང་༔ཞྲིག་པྩོ་གྲིང་དང་གཏེར་བདག་གྲིང་

༔ གཏེར་སྩོན་ཆེན་པྩོ་གྲིང་པ་བརྒྱད་བྱུང་ཞྲིང༔ ཨྩོ་རྒྱན་ང་ཡྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་པར་ངེས༔ 

ཆྩོས་བདག་གྲིང་པ་བརྒྱད་ཀྲི་ལེའུ་སེ་བཅུ་དྲུག་པའྩོ༔ 

ཨེ་མ་ཧྩོ༔ རྒྱལ་པྩོ་ཆེན་པྩོ་ལེགས་པར་ཉྩོན༔ བདག་འད་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ངས༔ ཐུན་མྩོང་མངྩོན་པར་ཤེས་པར་ལྔ༔ མ་འྩོངས་མངྩོན་པར་ཤེས་པར་ལྔ༔ འདས་

པའྲི་མངྩོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ༔ ད་ལྟའྲི་མངྩོན་པར་ཤེས་པར་ལྔ༔ ཚད་མེད་མངྩོན་པར་

ཤེས་པར་ལྔ༔ མངྩོན་ཤེས་ལྔ་བྩོ་ང་ཡྲིས་ཤེས༔ སྔྩོན་ཚེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འྩོད་

དཔག་མེད༔ རྲི་བྩོ་ཏ་ལར་མགྩོན་པྩོ་སྤན་རས་གཟྲིགས༔ དྷ་ན་ཀྩོ་ཤར་པདྨ་འབྱུང་

གནས་ང༔ མཚོན་ཚུལ་ཙམ་ལ་སྐུ་གསུམ་སྣང་གྱུར་ཀང་༔ དྩོན་ལ་དབྱེར་མེད་སྩོ་

སྩོར་ཐ་མྲི་དད༔ ཆྩོས་དབྱྲིངས་གནས་སུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་དང་༔ སྟུག་པྩོ་བཀྩོད་ཏུ་རྩོ་

རེ་འཆང་ཆེན་པྩོ༔ རྩོ་རེ་གདན་དུ་ཐུབ་པ་ཆེན་པྩོ་ཉྲིད༔ གཉྲིས་མེད་པདྨ་ང་རུ་ལྷུན་

གྲིས་གྲུབ༔ དེ་བཞྲིན་ང་ལ་གསྩོལ་བ་རྒྱུན་དུ་ཐྩོབ༔ རྒྱལ་པྩོའྲི་གདུང་རབས་བརྒྱད་

དང་བཅུ་གསུམ་ནས༔ སེ་ཆེན་རྒྱལ་པྩོས་བྩོད་ལ་དམག་དངས་ནས༔ བྩོད་འབངས་

ཐམས་ཅད་འཕུང་པའྲི་གཞྲི་རུ་འགྩོ༔ ང་ཡྲི་ལྷ་ཁང་རྣམས་ཀང་འཇྲིག་པར་བྱེད་༔ དེ་

དུས་ང་སྤྲུལ་ས་སྐྱ་ཞེས་སུ་གགས༔ སྩོད་ཀྲི་ཕྩོགས་ནས་ཡབ་མྲིང་འཇམ་དཔལ་དང་

༔ ཡུམ་མྲིང་སྒྩོལ་མ་ཞེས་བྱའྲི་སས་སུ་འཁྲུངས༔ འགྩོ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་ཞེས༔ ང་ཡྲི་ལྷ་ཁང་རྣམས་ལ་ཞྲིག་གསྩོ་བྱེད༔ གསང་སྔགས་བསན་པ་

དར་ཞྲིང་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ བྩོད་འབངས་སེམས་ཅན་བདེ་ཞྲིང་སྐྱྲིད་པར་འབྱུང་༔ དེ་

ནས་བྩོད་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་ཧམ་ཐྩོབ་བྱེད༔ རེས་འགའ་ཆྩོས་རྒྱལ་རེས་འགའ་བདུད་རྒྱལ་
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རེ༔ ཆྩོས་རྒྱལ་དེ་ཡྲིས་ཆྩོས་ཁྲིམས་ཚུགས་པར་བྱེད༔ བདུད་རྒྱལ་དེ་ཡྲིས་ཆྩོས་

ཁྲིམས་བཤྲིག་པར་བྱེད༔ དེ་དུས་མྲི་ལ་དར་རྒུད་སྣ་ཚོགས་འྩོང་༔ ཐུབ་པའྲི་ལུང་

བསན་མདྩོ་ཁམས་སང་ཞྲིག་ཏུ༔ ཨ་ཏྲི་ཤ་ཡྲི་སྤྲུལ་པ་བྩོ་བཟང་གགས༔ སྐྱེས་བུ་དེ་

བྱྩོན་བྩོད་ལ་བདེ་སྐྱྲིད་འཆར༔ དེ་དུས་དཀར་ཕྩོགས་རྣམས་ཀང་སྩོབས་པ་ཐྩོབ༔ 

མྱང་སད་ཉྲི་མ་མདྩོ་རུ་རྩོང་ཞྲིག་ཆགས༔ ལྷ་ས་དམར་པྩོ་རྲི་ལ་ལྷ་ཁང་འབྱུང་༔ ང་ཡྲི་

སྤྲུལ་པ་ཨྩོ་རྒྱན་གྲིང་པ་བྱྩོན༔ གཏེར་ཁ་ཉྲི་ཤུ་ར་ལྔ་དེ་དུས་འབྱེད༔ དེ་སྐད་གསུངས་

པས་རྒྱལ་པྩོ་སྤན་ཆབ་ཤྩོར༔ ཡང་ཅྲིག་ཕག་འཚལ་མཎཌལ་ཕུལ་ནས་སུ༔ འདེན་

པའྲི་སྐྱེས་བུ་སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་ལགས༔ བདག་གྲི་གདུང་བརྒྱུད་འདྲི་ནས་ག་ཙམ་

ཆགས༔ བྩོད་འབངས་སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱྲིད་ག་ཙམ་ཆགས་༔ མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཆེན་པྩོའྲི་

གསུང་བར་ཞུ༔ ཞེས་ཞུས་ཕག་ནྲི་དབུ་ཐྩོད་བུད་བུད་འཚལ༔ དེ་ནས་གུ་རུ་ཆེན་

པྩོའྲི་བཀའ་སྩལ་པ༔ རྒྱལ་ཁྩོད་ཀྲི་རྒྱལ་རྒྱུད་འདྲི་ནས་བཟུང་༔ སྩོད་ཀྲི་ཕྩོགས་ནས་

མེ་ལྩོང་ཧ་བཏབ་ཡལ༔ དེ་རེས་བྩོད་ཀྲི་རྒྱལ་པྩོ་རེས་མྩོས་བྱེད༔ ཁད་པར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་སྤྲུལ་པ་ཞྲིག༔ མདྩོ་སེ་སྐལ་བ་བཟང་པྩོའྲི་མཚན་ཅན་འབྱུང༔ གདྩོང་

སེ་ཅན་གྲིས་བྩོད་ཀྲི་རྒྱལ་ས་འཛིན༔ སྐྱྲིད་པའྲི་ཉྲི་མ་རྒྱ་མཐྩོངས་གྲིབ་མ་ཙམ༔ ར་

ལུག་སྤེལ་གསུམ་ལྩོ་ལ་རྒྱ་དམག་འྩོང༔ ཆུ་ཕྩོ་སྤེལ་ལ་ཡར་ལུང་དམག་སར་འཆའ༔ 

མཐའ་མ་བྩོད་འདྲི་རྒྱ་ཡྲི་འྩོག་ཏུ་འཇུག༔ ཕ་སྤུན་ནང་འཁྲུག་ར་སྩོ་སང་དུ་འཁྲུག༔ 

བུམ་ཐང་ཕྩོགས་ནས་ཁྲི་ཡྲི་ཟུར་ཆ་གནྩོན༔ རྒྱལ་སྲིད་ཆྩོས་ཁྲིམས་སྐྱྩོང་བའྲི་ང་སྤྲུལ་

འབྱྩོན༔ བལ་ཡུལ་རྒྱ་རྩོང་རྣམས་སུ་འཁྲུག་པར་བྱེད༔ བྩོད་ལ་སྐྱྲིད་པའྲི་ཉྲི་མ་ཅུང་

ཟད་འཆར༔ སྤྩོད་ངན་རང་གྲིས་བྱས་ནས་དུས་ངན་ཟེར༔ དུས་ནྲི་མྲི་འགྱུར་མྲི་
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རྣམས་འགྱུར་བ་ཡྲིན༔ དེ་དུས་མྲི་ལ་བསྩོད་ནམས་སྙན་གགས་མེད༔ པདྨ་བདག་ལ་

གསྩོལ་བ་རྒྱུན་དུ་ཐྩོབ༔ ཉྲིན་མྩོ་བྱུང་དུས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་སྩོམས༔ སེམས་ཅན་

དྩོན་དུ་སྙྲིང་པྩོ་མ་ཎྲི་དྩོངས༔ ཕ་མ་རྲིགས་དྲུག་དྲིན་ལན་ཁེར་ཏེ་འྩོང་༔ མཚན་མྩོ་

བྱུང་དུས་པད་འབྱུང་ང་ཉྲིད་སྩོམས༔ རང་གྲི་དྩོན་དུ་བཛྲ་གུ་རུ་དྩོངས༔ སྙྲིགས་མའྲི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ང་ཡྲིས་སྐྱྩོབ༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ང་ཡྲིས་

གཟྲིགས༔ ངན་སྩོང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་ཀང་བསླུ་རུ་འྩོང་༔ བྩོད་ལ་དྲིན་ཆེར་བྱས་ཀང་

དྲིན་མྲི་གྩོ༔ ང་ལ་རྒྱུན་དུ་གསྩོལ་བ་འདེབས་ནུས་ན༔ དུས་ངན་ཚེ་ལྩོ་བཅུ་པ་བཟླྩོག་

ཐབས་ཡྩོད༔ བྱམས་པའྲི་སྤྲུལ་པ་ཁྲི་བདུན་ཞེས་པ་འབྱུང༔ སྐལ་ངན་ཚེ་ལྩོ་བཅུ་པའྲི་

སྡུག་བསྔལ་གྩོལ༔ ཡང་ཞྲིག་བསྐལ་པ་ཡར་འཕེལ་བདེ་བར་འགྱུར༔ སངས་རྒྱས་

ཞལ་གཟྲིགས་ཡང་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར༔ ནང་རེ་དགྩོང་རེ་བྩོད་ཀྲི་དྩོན་ལ་འྩོང་༔ 

དད་པ་ཅན་ལ་པད་འབྱུང་སྩོ་ཉལ་ཡྩོད༔ ང་ཡྲི་སྐུ་ལ་འདས་འཁྲུངས་ཡྩོད་མ་མཆྲིས༔ 

རྒྱལ་སས་མུ་ཁྲི་བཙན་པྩོ་ཞེས་བྱ་ཁྩོད༔ འདྲི་ནས་སྐྱེ་བ་བཅུ་བདུན་འགྩོ་དྩོན་མཛད༔ 

དེ་ནས་ཨྩོ་རྒྱན་མཁའ་འགྩོའྲི་གྲིང་དུ་བྱྩོན༔ ལྩོ་ཙཱ་ཆེན་པྩོ་བེ་རྩོ་ཙཱ་ན་ཁྩོད༔ པདྨ་ང་

ཡྲི་དམ་ཆྩོས་ཟབ་མྩོ་འདྲི༔ དཔལ་གྲི་བསམ་ཡས་དབུ་རེར་གཏེར་དུ་སྩོས༔ མ་

འྩོངས་ལས་འཕྩོ་ཅན་ལ་སྤྩོད་ཅྲིག་གསུངས༔ ང་ནྲི་མྲི་སྩོད་སྲིན་པྩོ་འདུལ་དུ་འགྩོ༔ 

སྲིན་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཆྩོས་ལ་འཇུག་ཏུ་འགྩོ༔ བྩོད་འབངས་སེམས་ཅན་བདེ་ལ་བཀྩོད་

ནས་འགྩོ༔ ཞེས་གསུངས་ནས་ཞལ་ལྷྩོ་ནུབ་ཏུ་་གཟྲིགས་སྩོ༔ ཨྲྠིཾ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་

སྩོན་ཨྩོ་རྒྱན་གྲིང་པས་བསམ་ཡས་མཆྲིམས་ཕུ་ནས་གཏེར་ནས་སྤན་དངས་པའྩོ༔  

གུ་རུ་པདྨའྲི་རྣམ་ཐར་ཟབ་གཏེར་འདྲི༔ སྐལ་ལྡན་ལས་འཕྩོ་ཅན་གྲི་སྙྲིང་ལ་



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ

  413  

ཆྩོངས༔ གསལ་དག་སྙན་གསུམ་ཚར་གཅྲིག་ཀྩོག་པ་ནྲི༔ བཀའ་ཐང་ཚར་གཅྲིག་

ཀྩོག་དང་མཉམ་པར་འགྱུར༔ སྙྲིགས་མའྲི་སེམས་ཅན་ཚེ་ཐུང་ནད་མང་ལ༔ གཟའ་

དང་ཀླུ་དང་རྒྱལ་པྩོའྲི་ནད་ཡམས་ཀྲིས༔ སྩོག་སྩོགས་བངས་ཤྲིང་བར་དུ་གཅྩོད་

པའྲི་དུས༔ གཡེང་བའྲི་དབང་སྩོང་ལྷ་ཡྲི་རྒྱབ་བརེན་ཡལ༔ རྣམ་ཐར་འདྲི་ལ་ཡྲི་དམ་

བྱས་གྱུར་ན༔ བརྒྱ་ཚར་སྩོང་གྲི་བསྙེན་པ་འཁྩོལ་བ་ན༔ ནག་ཕྩོགས་ཕམ་ཞྲིང་དཀར་

ཕྩོགས་རྒྱལ་བར་འགྱུར༔ གྩོ་བུར་གདྩོན་བགེགས་བར་ཆད་ཀུན་ཞྲི་ནས༔ ལུས་

སྩོག་ལགས་ཀྲི་རྩོ་རེ་འགྲུབ་པ་དང་༔ ཚེ་འདྲིར་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞྲི་བ་དང་༔ ཕྲི་

མ་པདྨ་འྩོད་དུ་སྐྱེ་བར་ཤྩོག༔ ཨྩོན་ཆེན་པྩོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྲི། །རྣམ་ཐར་མདྩོར་

བསྡུས་གསུང་གྲི་ཉྲིང་ཁུ་འདྲི། །བདག་གཞན་འགྩོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྲིར་དུ། །མྩོས་

གུས་ལྡན་པས་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའྲི་དགེ །སྐྱེས་ཆེན་ཞབས་བརན་རྒྱལ་ཁམས་བདེ་

བའྲི་འཚོ། །ཕ་མའྲི་ཐྩོག་དངས་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཀུན། །སྒྲུབ་སྦངས་ཚོགས་

རྩོགས་བ་མེད་མྱུར་ཐྩོབ་ནས། །ཞྲིང་མཆྩོག་པདྨ་འྩོད་དུ་སྐྱེ་བར་ཤྩོག །

༄༅། །བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅༔ ༔ཨེ་མ་ཧྩོ༔ ནུབ་ཕྩོགས་བདེ་བ་ཅན་གྲི་ཞྲིང་ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་

མཐའ་ཡས་ཐུགས་རེའྲི་བྱྲིན་རླབས་གཡྩོས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱྲིན་

བརླབས་ཏེ༔ འཛམ་བུའྲི་གྲིང་དུ་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་ལ་བྱྩོན༔ འགྩོ་དྩོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའྲི་

ཐུགས་རེ་ཅན༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་

གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ རྒྱལ་པྩོ་ཁྲི་སྩོང་ལྡེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ 



སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།

  414  

ཆྩོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་མཐའ་ནས་མ་སྩོངས་པར༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་

བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བྩོད་ཀྲི་ཆྩོས་སྐྱྩོང་རྒྱལ་པྩོའྲི་གཉེན་གཅྲིག་པུ༔ རྒྱལ་པྩོ་ཆྩོས་

སྤྩོད་སྐྱྩོང་བའྲི་ཐུགས་རེ་ཅན༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ 

བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ སྐུ་ནྲི་ལྷྩོ་ནུབ་སྲིན་པྩོའྲི་ཁ་གནྩོན་

མཛད༔ ཐུགས་རེས་བྩོད་ཀྲི་སེམས་ཅན་དྩོན་ལ་དགྩོངས༔ མ་རྲིག་ལྩོག་པའྲི་

སེམས་ཅན་འདེན་པའྲི་དཔལ༔ ཉྩོན་མྩོངས་གདུལ་དཀའྲི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྲིས་

འདུལ༔ བརེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཅན༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ དུས་ངན་

སྙྲིགས་མའྲི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའྲི་ཚེ༔ ནངས་རེ་དགྩོང་རེ་བྩོད་ཀྲི་དྩོན་ལ་འབྱྩོན༔ ཉྲི་

ཟེར་འཆར་སྡུད་མདངས་ལ་ཆྲིབས་ཏེ་འབྱྩོན༔ ཡར་ངྩོ་ཚེས་བཅུའྲི་དུས་སུ་དངྩོས་སུ་

འབྱྩོན༔ འགྩོ་དྩོན་སྩོབས་ཆེན་མཛད་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཅན༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ ལྔ་

བརྒྱའྲི་ཐ་མ་རྩོད་དུས་སྙྲིགས་མ་ལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉྩོན་མྩོངས་དུག་ལྔ་

རགས༔ ཉྩོན་མྩོངས་འབྱྩོལ་ཉྩོག་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྩོད༔ དེ་འདའྲི་དུས་ན་བདག་

གྲིས་ཐུགས་རེ་བསྐྱེད༔ དད་ལྡན་མཐྩོ་རྲིས་འདེན་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཅན༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་

འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས༔ ཧྩོར་སྩོག་འཇྲིགས་པའྲི་དམག་གྲིས་མཐའ་བསྐྩོར་ནས༔ ཆྩོས་འཁྩོར་གཉེན་

པྩོ་འཇྲིག་ལ་ཐུག་པའྲི་ཚེ༔ ཡྲིད་གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསྩོལ་བ་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་

ལྷ་སྲིན་སེ་བརྒྱད་འཁྩོར་དང་བཅས༔ དམག་དཔུང་ཧུར་ཐུལ་བཟླྩོག་པར་ཐེ་ཚོམ་
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མེད༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་

པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ སེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇྲིག་པའྲི་ནད་བྱུང་ནས༔ མྲི་བཟྩོད་

སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྩོས་ནྩོན་པའྲི་ཚེ༔ ཡྲིད་གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསྩོལ་བ་

འདེབས༔ ང་ཉྲིད་སན་གྲི་བ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཚེ་ཟད་མ་ཡྲིན་བར་ཆད་ངེས་

པར་སེལ༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་

འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ འབྱུང་བ་དགར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའྲི་ཚེ༔ 

སེམས་ཅན་མུ་གེའྲི་ནད་ཀྲིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡྲིད་གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསྩོལ་བ་

ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་མཁའ་འགྩོ་ནྩོར་ལྷའྲི་ཚོགས་དང་བཅས༔ དབུལ་ཕྩོངས་བཀྲེས་སྐྩོམ་

སེལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་

པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ ལས་ཅན་འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་གཏེར་འདྩོན་

ན༔ དམ་ཚིག་ཟྩོལ་ཟྩོག་མེད་པའྲི་དཔའ་གདེང་གྲིས༔ ཡྲིད་གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་

གསྩོལ་བ་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་ཡྲི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ ཕ་ནྩོར་བུ་ཡྲིས་ལྩོན་པར་

ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་

གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ སས་ཡུལ་ནགས་རྩོང་དབེན་ས་སྙྩོགས་པའྲི་

ཚེ༔ ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤྲིང་ལམ་འགགས་ན༔ ཡྲིད་གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་

གསྩོལ་བ་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་གཞྲི་བདག་གཉེན་པྩོའྲི་འཁྩོར་དང་བཅས༔ ཆྩོས་མཛད་

ལམ་སྣ་འདེན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ 

བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ སག་གཟྲིག་དྩོམ་དེད་དུག་སྦྲུལ་

མཆེ་བ་ཅན༔ འབྩོག་ཆེན་འཇྲིགས་པའྲི་འཕང་ལ་འགྲིམས་པའྲི་ཚེ༔ ཡྲིད་གཉྲིས་ཐེ་
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ཚོམ་མེད་པར་གསྩོལ་བ་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་དཔའ་བྩོ་གྲིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔ གདུག་

པའྲི་སེམས་ཅན་སྐྲྩོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་

བའྲི་བར་ཆད་ཀྲིས༔ སྒྱུ་ལུས་གཡར་པྩོ་འཇྲིག་ལ་ཐུག་པའྲི་ཚེ༔ ཡྲིད་གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་

མེད་པར་གསྩོལ་བ་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་དཔའ་བྩོ་གད་དང་ལྡན་པ་ཡྲིས༔ འབྱུང་བ་རང་

སར་ཞྲི་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ 

བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ ལམ་སང་འཇྲིགས་པའྲི་འཕང་ལ་

འགྲིམས་པའྲི་ཚེ༔ བསད་ཁེར་ཇག་པ་ཆྩོམ་པྩོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡྲིད་གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་

མེད་པར་གསྩོལ་བ་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་ཡྲི་དགྩོངས་པར་ལྡན༔ ཙཽ་ར་མྲི་

རྒྩོད་རྔམ་སེམས་བརླག་པར་བྱེད༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ གང་ཞྲིག་གཤེད་མའྲི་

དམག་གྲིས་མཐའ་བསྐྩོར་ནས༔ མཚོན་ཆ་རྣྩོན་པྩོས་འདེབས་ཤྲིང་ཉེན་པ་ན༔ ཡྲིད་

གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསྩོལ་བ་་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་རྩོ་རེའྲི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡྲིས༔ 

གཤེད་མ་བེད་ཅྲིང་མཚོན་ཆ་འཐྩོར་བར་འགྱུར༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ ནམ་ཞྲིག་

ཚེ་ཟད་འཆྲི་བའྲི་དུས་བྱུང་ཚེ༔ གནད་གཅྩོད་སྡུག་བསྔལ་འདུ་འཕྩོད་ཉེན་པ་ན༔ ཡྲིད་

གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསྩོལ་བ་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སེ༔ 

བདེ་བ་ཅན་གྲི་ཞྲིང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་

འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ སྒྱུ་ལུས་གཡར་པྩོ་
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ཞྲིག་པའྲི་བར་དྩོ་རུ༔ འཁྲུལ་སྣང་ཉྲིང་འཁྲུལཆེན་པྩོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡྲིད་གཉྲིས་ཐེ་

ཚོམ་མེད་པར་གསྩོལ་བ་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་དུས་གསུམ་མཁེན་པའྲི་ཐུགས་རེ་ཡྲིས༔ 

འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྩོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་

བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ གཞན་ཡང་ལས་

དང་རྐྱེན་གྲི་དབང་གྱུར་ཏེ༔ འཁྲུལ་སྣང་དངྩོས་པྩོར་ཞེན་ཅྲིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔ ཡྲིད་

གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གསྩོལ་བ་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པྩོའྲི་ངྩོ་བྩོ་སེ༔ 

སྡུག་བསྔལ་འཁྲུལ་སྣང་རད་ནས་བཤྲིག་པར་བྱེད༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ འགྩོ་དྲུག་

སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྩོས་ཉེན་པ་དང༔ ཁད་པར་བྩོད་ཀྲི་རེ་འབངས་སྡུག་བསྔལ་ན༔ 

དད་གུས་མྩོས་པའྲི་གདུང་ཤུགས་དག་པྩོ་ཡྲིས༔ ཡྲིད་གཉྲིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་་

གསྩོལ་བ་ཐྩོབས༔ ང་ཉྲིད་་ཐུགས་རེས་འཕྩོ་འགྱུར་མེད་པར་གཟྲིགས༔ ཨྩོ་རྒྱན་པདྨ་

འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས༔ ཞེས་གསུངས་ནས༔ ལྷ་སས་ལ་ཐུགས་བརེ་བར་དགྩོངས་ཏེ་ཡྲིད་བཞྲིན་

ནྩོར་བུ་ལྟ་བུའྲི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་གནང་ངྩོ༔༔ དེ་ནས་ལྷ་སས་ཀྲི་གུས་པས་ཕག་

དང་བསྐྩོར་བ་བྱས༔ གུ་རུ་ཨྩོ་རྒྱན་གྲི་ཡུལ་དུ་ཞལ་གཟྲིགས་ནས་ཉྲི་ཟེར་ལ་ཆྲིབས་

ནས་བཞུད་དྩོ༔ ལྷ་སས་མུ་ཁྲི་བཙན་པྩོས་ཉྩོན་མྩོངས་རང་གྩོལ་གྲི་མན་ངག་དང༔ 

ཡྲིད་བཞྲིན་ནྩོར་བུ་ལྟ་བུའྲི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་ཞལ་ཆེམས་དང་བཅས་པ་མང་

ཡུལ་གྲི་བག་རྲིན་ཆེན་སྤུངས་པ་འད་བ་ལ་གཏེར་དུ་སས༔ གཏེར་བདག་སའྲི་ལྷ་མྩོ་

མཆེད་བཞྲི་ལ་བཅྩོལ་ལྩོ༔ ནམ་ཞྲིག་དུས་ཀྲི་མཐའ་མ་ལ༔ ང་ཡྲི་གདུང་རྒྱུད་སྡུག་
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པའྲི་དུས༔ རྲི་བྩོ་བཀྲ་བཟང་ཤར་འདབས་ནས༔ ལས་ཅན་སྐྱེས་བུ་བྱུང་བའྲི་ཚེ༔ དེ་

ཚེ་དེ་ཡྲིས་རེད་གྱུར་ནས༔ བདག་གྲི་གདུང་རྒྱུད་སྐྱྩོབ་པར་ཤྩོག༔ ཅེས་གསུངས་སྩོ༔ 

༔སཱ་སཱརྒ༔

༄༅། །བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་མ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ཨེ་མ་ཧྩོ། མཚོ་དབུས་གེ་སར་པད་མའྲི་སྩོང་པྩོ་ལ། །སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་

ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་ལྷ། །རང་བྱུང་ཆེན་པྩོ་པད་མ་ཡབ་ཡུམ་ནྲི། །མཁའ་འགྩོའྲི་སྤྲིན་

ཕུང་འཁྲིགས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །ལས་ངན་སྤད་པའྲི་རྣམ་སྲིན་མཐུས་བསྐྱེད་པའྲི། །ནད་གདྩོན་བར་གཅྩོད་

དམག་འཁྲུག་མུ་གེ་སྩོགས། །ཁྩོད་ཞལ་དན་པའྲི་མྩོད་ལ་ཟད་བྱེད་པའྲི། །ཞལ་བཞེས་

སྙྲིང་ནས་བསྐུལ་ལྩོ་ཨྩོ་རྒྱན་རེ། །བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས། །དད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་གཏྩོང་ལ་གྩོམས་པ་དང་། །ཐྩོས་པས་རྒྱུད་གྩོལ་ཁེལ་

ཡྩོད་ངྩོ་ཚ་ཤེས། །ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྲི་ནྩོར་བདུན་པྩོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་

གྲི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཞུགས་ནས། །འཇྲིག་རེན་བདེ་སྐྱྲིད་ལྡན་པར་དབུགས་འབྱྲིན་

མཛོད། །བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །གང་ལ་ནད་དང་སྡུག་

བསྔལ་མྲི་འདྩོད་རྐྱེན། །འབྱུང་བྩོའྲི་གདྩོན་དང་རྒྱལ་པྩོའྲི་ཆད་པ་དང་། །མེ་ཆུ་གཅན་

གཟན་ལམ་འཕང་འཇྲིགས་པ་ཆེས། །ཚེ་ཡྲི་ཕ་མཐར་གཏུགས་པའྲི་གནས་སྐབས་

ཀུན། །སྐྱབས་དང་རེ་ས་གཞན་དུ་མ་མཆྲིས་པས། །ཐུགས་རེས་ཟུངས་ཤྲིག་གུ་རུ་

ཨྩོ་རྒྱན་རེ། །བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས།། །།ཞེས་བྩོད་ཁམས་ནད་མུག་
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མཐའ་དག་ཞྲི་ཞྲིང་བསན་འགྩོའྲི་བདེ་སྐྱྲིད་གསྩོ་བར་ཕན་ན་སྙམ་པ་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྲིས་ཐུགས་ལ་གཞུག་ཅེས་པ་

འདྲིའྲི་ཤྩོ་ཀ་དང་པྩོ་ཀུན་མཁེན་ཀྩོང་ཆེན་པའྲི་མཁའ་འགྩོ་ཡང་ཏྲིག་གྲི་རྒྱབ་ཆྩོས་ཟབ་དྩོན་རྒྱ་མཚོའྲི་སྤྲིན་ཕུང་གྲི་

མཆྩོད་བརྩོད་ལས་འབྱུང་ཞྲིང་། དེ་ཕྲིན་ཀུན་མཁེན་གཉྲིས་པ་རྲིག་འཛིན་འཇྲིགས་མེད་གྲིང་པའྲི་རྩོ་རེའྲི་གསུང་བྱྲིན་

རླབས་ཅན་ནྩོ། །

ཨྩོ་རྒྱན་རྲིན་པྩོ་ཆེ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མྲི་འབྱུང་

ཞྲིང་། །མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་། །མཆྩོག་དང་ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་

བསྩལ་ཏུ་གསྩོལ། །ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་གྲུབ་ཆེན་རྲིན་པྩོ་ཆེ་འཇྲིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་འྩོད་ཟེར་མཁའ་སྤྩོད་དཔལ་

གྲི་ཙ་རྲི་དར་ཕེབས་སྐབས་སྩོབ་དཔྩོན་རྲིན་པྩོ་ཆེ་ཞལ་གཟྲིགས་པའྲི་དུས་ཐྩོལ་བྱུང་དུ་གསུང་པའྲི་གསྩོལ་འདེབས་

བྱྲིན་རླབས་ཅན་ནྩོ། །མངལཾ། །

ཨེ ་མ ་ཧྩོ །  དཀྩོན ་མཆྩོག་ར་གསུམ་བདེ ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་

དཔལ། །སྙྲིགས་དུས་འགྩོ་བ་མགྩོན་མེད་སྐྱབས་གཅྲིག་པུ། །ཐུགས་རེའྲི་གྩོག་ལྟར་

མྱུར་བའྲི་ཐྩོད་ཕེང་རལ། །མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀར། །མྩོས་གུས་གདུང་ཤུགས་

དག་པྩོས་གསྩོལ་བ་འདེབས། །དག་འདྩོན་བགེགས་དང་བར་ཆད་བྱད་ཕུར་

བཟླྩོག །མ་རུང་རྒྱལ་བསེན་འབྱུང་པྩོ་དམ་ལ་ཐྩོགས། །བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་

པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས། །ཞེས་པ་འདྲི་འཇའ་ལུས་རྩོ་རེས་སྨྲས་སྩོ། །

༄༅། །གསྩོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅༔ ༔ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ ཆྩོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་

གསྩོལ་བ་འདེབས༔ ལྩོངས་སྐུ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ སྤྲུལ་སྐུ་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསྩོལ་བ་འདེབས༔ བདག་གྲི་བ་མ་ངྩོ་མཚར་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ༔ 
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རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐྩོས་བསམ་མཛད༔ བྩོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱྩོན་

དེགས་པ་བཏུལ༔ ཨྩོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྩོ་དྩོན་མཛད༔ ཐུགས་རེས་བདག་

ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་བདག་

ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་

རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ གསང་བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ 

གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ སྐུ་ཡྲི་

ངྩོ་མཚར་མཐྩོང་བའྲི་ཚེ༔ གཡས་པས་རལ་གྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་མཛད༔ གཡྩོན་པས་

འགུགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་མཛད༔ ཞལ་བགད་མཆེ་གཙིགས་གེན་ལ་གཟྲིགས༔ རྒྱལ་

བའྲི་གདུང་འཛིན་འགྩོ་བའྲི་མགྩོན༔ ཐུགས་རེས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་

བས་བདག་སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་བདག་ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་

པས་བདག་སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་

ནང་དུ་སྩོལ༔ གསང་བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་

སུ་མཆྲི༔ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ དམ་ཆྩོས་རྲིན་ཆེན་གསན་པའྲི་ཚེ༔ 

སྐུ་གསལ་འྩོད་ཟེར་མདངས་དང་ལྡན༔ ཕག་གཡས་སེ་སྣྩོད་གེགས་བམ་བསྣམས༔ 

གཡྩོན་པས་ཕུར་པའྲི་པུ་སྲི་བསྣམས༔ ཟབ་མྩོའྲི་ཆྩོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད༔ ཡང་

ལེ་ཤྩོད་ཀྲི་པཎྜྲི་ཏ༔ ཐུགས་རེས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་

སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་བདག་ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་

སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ 

གསང་བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་
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ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའྲི་ཚེ༔ དྲི་མེད་གནས་

མཆྩོག་ཉམས་རེ་དགའ༔ རྒྱ་གར་བྩོད་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ༔ བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་

ནས་བྱྩོན་པའྲི་ཚེ༔ དྲི་བསུང་སྩོས་ངད་ལྡན་པའྲི་རྲི༔ མེ་ཏྩོག་པདྨ་དགུན་ཡང་སྐྱེ༔ ཆུ་

མྲིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྲིའྲི་ཆུ༔ བདེ་ལྡན་དེ་ཡྲི་གནས་མཆྩོག་ཏུ༔ སྐྱེས་མཆྩོག་ཚུལ་

བཟང་ཆྩོས་གྩོས་གསྩོལ༔ ཕག་གཡས་རྩོ་རེ་རེ་དགུ་བསྣམས༔ གཡྩོན་པས་རྲིན་

ཆེན་ཟ་མ་ཏྩོག༔ རཀ་བདུད་རྲིས་ནང་དུ་གཏམས༔ མཁའ་འགྩོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་

བཏགས༔ ཡྲི་དམ་ཞལ་གཟྲིགས་དངྩོས་གྲུབ་བརེས༔ ཐུགས་རེས་བདག་ལ་བྱྲིན་

གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་བདག་ལ་

དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་

སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ གསང་བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་

པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ རྒྱལ་བའྲི་

བསན་པ་བཙུགས་པའྲི་ཚེ༔ གཡའ་རྲིའྲི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ བསྙེན་ཕུར་ནམ་

མཁའྲི་དབྱྲིངས་སུ་འཕངས༔ རྩོ་རེའྲི་ཕག་རྒྱས་བངས་ཤྲིང་སྒྲིལ༔ སྒྲིལ་ཞྲིང་ཙནྡན་

ནགས་སུ་འཕངས༔ མེ་འབར་འཁྲུགས་ཤྲིང་མཚོ་ཡང་སྐེམ༔ སྲིབ་ཀྲི་མུ་སེགས་ས་

གང་བསེགས༔ ཡཀ་ནག་པྩོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔ འདེན་གྲི་དྩོ་མེད་བདུད་ཀྲི་གཤེད༔ 

ཐུགས་རེས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ 

དགྩོངས་པས་བདག་ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ 

ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ གསང་བའྲི་བར་ཆད་

དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་
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པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ སྲིན་པྩོའྲི་ཁ་གནྩོན་མཛད་པའྲི་ཚེ༔ ཁེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུའྲི་ཆ་ལུགས་

ཅན༔ ཡ་མཚན་གཟུགས་བཟང་ཁ་དྩོག་ལེགས༔ ཚེམས་འགྲིགས་དབུ་སྐྲ་སེར་ལ་

མཛེས༔ དགུང་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་ལྩོན་པའྲི་ཚུལ༔ རྲིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གསྩོལ༔ 

ཕག་གཡས་འཁར་བའྲི་ཕུར་པ་བསྣམས༔ བདུད་དང་སྲིན་པྩོའྲི་ཁ་གནྩོན་མཛད༔ 

གཡྩོན་པས་སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་བསྣམས༔ མྩོས་པའྲི་བུ་ལ་སྲུང་སྐྱྩོབ་མཛད༔ མགུལ་

ན་ལགས་ཀྲི་ཕུར་པ་བསྣམས༔ ཡྲི་དམ་ལྷ་དང་གཉྲིས་སུ་མེད༔ གཉྲིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་

འཛམ་གྲིང་རྒྱན༔ ཐུགས་རེས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་

སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་བདག་ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་

སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ 

གསང་བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ འདེ་ཡྲི་ཡུལ་དུ་དགྩོངས་པའྲི་ཚེ༔ མེ་དཔུང་ཤྩོད་ཀྲི་

ས་གཞྲི་ལ༔ མདའ་རྒྱང་གང་གྲི་མཚོ་ནང་དུ༔ པདྨའྲི་སེང་ན་བསྲིལ་བསྲིལ་འད༔ 

པདྨའྲི་ནང་ན་དགྩོངས་པ་མཛད༔ མཚན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔ རྩོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་དངྩོས་སུ་བྱྩོན༔ དེ་འདའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་མཚན་ཅན༔ ཐུགས་རེས་བདག་ལ་

བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་བདག་ལ་

དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་

སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ གསང་བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་

པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ བྩོད་ཀྲི་ཉྲི་མ་

མཛད་པའྲི་ཚེ༔ དད་ལྡན་འགྩོ་བ་འདེན་པའྲི་དཔལ༔ གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་བསན་



ཞལ་འདོན་ཕོགས་བཏུས།   ཀ

  423  

ནས༔ གཙང་ཁ་ལ་ཡྲི་ལ་ཐྩོག་ཏུ༔ དག་ལྷའྲི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལ་བཏགས༔ ཡུལ་ནྲི་ཚ་

བའྲི་ཚ་ཤྩོད་དུ༔ ལྷ་ཡྲི་དགེ་བསྙེན་དེགས་པ་ཅན༔ ཉྲི་ཤུ་ར་གཅྲིག་དམ་ལ་བཏགས༔ 

མང་ཡུལ་དེ་ཡྲི་བྱམས་སྤྲིན་དུ༔ དགེ་སྩོང་བཞྲི་ལ་དངྩོས་གྲུབ་གནང༔ ཁད་པར་

འཕགས་པའྲི་རྲིག་འཛིན་མཆྩོག༔ ཐུགས་རེས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་

བས་བདག་སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་བདག་ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་

པས་བདག་སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་

ནང་དུ་སྩོལ༔ གསང་བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་

སུ་མཆྲི༔ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ དཔལ་མྩོ་ཐང་གྲི་དཔལ་ཐང་དུ༔ 

བསན་མ་བཅུ་གཉྲིས་དམ་ལ་བཏགས༔ བྩོད་ཡུལ་ལ་ཁའྲི་ལ་ཐྩོག་ཏུ༔ གངས་དཀར་

ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔ འདམ་ཤྩོད་ལྷ་བུའྲི་སྙྲིང་དྲུང་དུ༔ ཐང་ལ་ཡར་ཞུར་དམ་ལ་

བཏགས༔ ཧས་པྩོ་རྲི་ཡྲི་ཡང་གྩོང་དུ༔ ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔ ཆེ་བའྲི་

ལྷ་འདེ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས༔ ལ་ལས་སྩོག་གྲི་སྙྲིང་པྩོ་ཕུལ༔ ལ་ལས་བསན་པ་བསྲུང་

བར་བྱས༔ ལ་ལས་བན་དུ་ཁས་བངས་བྱས༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྩོབས་པྩོ་ཆེ༔ 

ཐུགས་རེས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ 

དགྩོངས་པས་བདག་ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ 

ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ གསང་བའྲི་བར་ཆད་

དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་

པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ དམ་པ་ཆྩོས་ཀྲི་བསན་པ་ནྲི༔ རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའྲི་ཚེ༔ 

བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ༔ རྒྱལ་པྩོའྲི་དགྩོངས་པ་མཐར་ཕྲིན་མཛད༔ 
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སྐྱེས་མཆྩོག་གསུམ་གྲི་མཚན་ཡང་གསྩོལ༔ གཅྲིག་ནྲི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔ 

གཅྲིག་ནྲི་པདྨ་སམ་བྷ་ཝ༔ གཅྲིག་ནྲི་མཚོ་སྐྱེས་རྩོ་རེ་གསྩོལ༔ གསང་མཚན་རྩོ་རེ་

དག་པྩོ་རལ༔ ཐུགས་རེས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་སྩོགས་

ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་བདག་ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སྩོགས་

བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ གསང་

བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ བསམ་ཡས་མཆྲིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ རྐྱེན་ངན་

བཟླྩོག་ཅྲིང་དངྩོས་གྲུབ་གནང༔ རེ་བྩོན་ཐར་པའྲི་ལམ་ལ་བཀྩོད༔ གདྩོན་གཟུགས་

བྩོན་གྲི་བསན་པ་བསྣུབས༔ ཆྩོས་སྐུ་དྲི་མེད་རྲིན་ཆེན་བསན༔ སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་

ས་ལ་བཀྩོད༔ ཐུགས་རེས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་སྩོགས་

ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་བདག་ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སྩོགས་

བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ གསང་

བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ དེ་ནས་ཨྩོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱྩོན༔ ད་ལྟ་སྲིན་པྩོའྲི་ཁ་གནྩོན་

མཛད༔ མྲི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་མཚན་ཆེ༔ སྤྩོད་པ་རྨད་བྱུང་ངྩོ་མཚར་ཆེ༔ མཐུ་དང་

རྫུ་འཕྲུལ་སྩོབས་པྩོ་ཆེ༔ ཐུགས་རེས་བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་

སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་བདག་ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་

སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་ཆད་ཕྲི་རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ 

གསང་བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་སྩོལ༔ གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་
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ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་འགྩོ་བ་འདེན་པའྲི་དཔལ༔ 

སྒྲིབ་པ་ཀུན་སངས་ཁམས་གསུམ་ས་ལེར་མཁེན༔ དངྩོས་གྲུབ་མཆྩོག་བརེས་བདེ་

ཆེན་མཆྩོག་གྲི་སྐུ༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྲི་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ ཐུགས་རེས་

བདག་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྩོབས༔ བརེ་བས་བདག་སྩོགས་ལམ་སྣ་དྩོངས༔ དགྩོངས་པས་

བདག་ལ་དངྩོས་གྲུབ་སྩྩོལ༔ ནུས་པས་བདག་སྩོགས་བར་ཆད་སྩོལ༔ ཕྲི་ཡྲི་བར་

ཆད་ཕྲི་རུ་སྩོལ༔ ནང་གྲི་བར་ཆད་ནང་དུ་སྩོལ༔ གསང་བའྲི་བར་ཆད་དབྱྲིངས་སུ་

སྩོལ༔ གུས་པས་ཕག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆྲི༔ ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ༔ 

ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐྩོད་ཕེང་རལ་བཛྲ་ས་མ་ཡཱ་ཛ་སྲིདྡྷྲི་ཕ་ལ་ཧཱུཾ༔ ཞེས་པའང་

རྩོད་བལ་དུས་བབས་ཀྲི་སྤྲུལ་བའྲི་གཏེར་སྩོན་ཆེན་མྩོ་ཨྩོ་རྒྱན་མཆྩོག་གྱུར་བདེ་

ཆེན་གྲིང་པས་ཟླ་ཉྲིན་ཁ་ལ་རྩོང་སྩོའྲི་དཔལ་ཆེན་པྩོའྲི་ཞབས་འྩོག་ནས་སྤན་དངས་

པའྲི་བ་མའྲི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྲི་ཞལ་གདམས་སྙྲིང་བྱང་ཡྲིད་བཞྲིན་

ནྩོར་བུ་ལས། ཕྲི་གསྩོལ་འདེབས་ཀྲི་སྒྲུབ་པ་ཁྩོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་སེ། འདྲིས་ཀང་བསན་

འགྩོའྲི་བར་ཆད་དང་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྲི་ཞྲིང་། དགེ་ལེགས་ཀྲི་དྩོན་ཐམས་

ཅད་ཡྩོངས་སུ་འགྲུབ་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྲིག །མངལཾ། །    དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་

རུ་རྲིན་པྩོ་ཆེ༔ དངྩོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའྲི་ཞབས༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་

བདུད་འདུལ་དག་པྩོའྲི་རལ༔ གསྩོལ་བ་འདེབས་སྩོ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྩོལ༔ ཕྲི་

ནང་གསང་བའྲི་བར་ཆད་ཞྲི་བ་དང་༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྲིས་འགྲུབ་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྩོབས༔ གཏེར་ཆེན་མཆྩོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གྲིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བག་གྲི་གཡས་ཟུར་བག་རྲི་རྲིན་ཆེན་

བརེགས་པ་ནས་སྤན་དངས་པའྩོ།།  །།
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༄༅། །མ་ཧཱ་གུ་རུའྲི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་བཞུགས་སྩོ། །

 ༄༅། །མཐའ་བལ་དྩོན་དམ་འྩོད་གསལ་གཉུག་མའྲི་གཤྲིས། །ལྷུན་གྲུབ་

མཚན་དཔེའྲི་གཟྲི་འབར་ལྩོངས་སྤྩོད་རྩོགས། །འགྩོ་ཁམས་ཇྲི་བཞྲིན་སྣ་ཚོགས་

སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ། །ཐུབ་དབང་ཐུགས་རེ་རྒྱ་མཚོས་དུས་ཀུན་སྐྱྩོངས། །རྒྱལ་ཀུན་མཁེན་

བརེ་ནུས་པའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །པུར་རྒྱལ་བྩོད་ཀྲི་འགྩོ་བའྲི་དཔལ་ཤར་བ། །གྲུབ་

མཆྩོག་མཚོ་སྐྱེས་རྩོ་རེ་དྲིན་པྩོ་ཆེ། །དེང་འདྲིར་གདུང་བས་བསྐུལ་ལྩོ་ཐུགས་རེས་

ཟུངས། །སངས་རྩོགས་མཐར་ཕྲིན་སྐུ་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཀུན། །མཉམ་ཉྲིད་ཉེ་རྲིང་

གཟྲིགས་པ་མྲི་མངའ་ཡང་། །གདུལ་བྱའྲི་ཁམས་སྩོགས་རེན་འབེལ་མཐུ་བཙན་

པས། །ཁྩོད་ནྲི་གངས་ལྗྩོངས་འགྩོ་བའྲི་མགྩོན་དཔུང་ཉྲིད། །ལྷག་པར་ཁྲི་སྩོང་ལྡེ་

བཙན་ཡབ་སས་ཀྲིས། །བྩོད་ཁམས་ཐུགས་རེས་འཛིན་པར་བསྐུལ་བའྲི་ཚེ། །འགྱུར་

མེད་ཞལ་བཞེས་མཛད་པ་དྩོན་གནས་ན། །དུས་འདྲིར་ཁྩོད་ཀྲིས་ཐུགས་རེས་སྐྱྩོང་

བར་གསྩོལ། །ཕྩོངས་ཤྲིང་དྩོན་མེད་བཀྩོལ་སྤྩོད་གདུང་བས་མནར། །སྙད་སང་སྩོག་

ལ་འཇྲིགས་པའྲི་དངངས་སྐྲག་གྲིས། །གཤྲིན་རེ་གྩོང་ཁེར་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡྲི། །ཆྩོས་

ལྡན་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཅྲི་ཡྲིས་ནྩོངས། །འྩོན་ཏེ་སྔྩོན་བསགས་དཀར་མྲིན་ལས་

ཀྲིས་འབས། །བརྣག་དཀའྲི་དུ་ཁ་བཅུ་ཕག་བཞྲི་ལྷག་ལྩོར། །མྱངས་པའྲི་ཉམ་ཐག་

ངང་ཚུལ་འདྲི་བས་ན། །ལྷག་པར་དགྩོངས་ཤྲིག་བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེའྲི་གཏེར། །ཨེ་

མ་དཀར་མྲིན་ལས་ཀྲི་མཐུ་བཙན་མྩོད། །དད་དང་འདུན་སྩོབས་ལྷག་བསམ་བྱྲིན་

མཐུ་ཡང་། །སྩོབས་དང་ལྡན་ཕྲིར་དགེ་འབས་འདྩོད་རྒུའྲི་ཚོགས། །མྱུར་དུ་སྲིན་པའྲི་

རེན་འབེལ་མཐུ་འགྲུབ་མཛོད། །བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་བྩོད་སྐྱྩོང་དམ་ཅན་
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དང་། །གངས་ཅན་སྐྱེ་རྒུའྲི་དད་དམ་བྱྲིན་མཐུའྲི་སྩོབས། །སྣང་སྩོང་རྒྱུ་འབས་མྲི་

བསླུའྲི་བདེན་སྩོབས་ཀྲིས། །སྩོན་པའྲི་དྩོན་རྣམས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་པ་

ཤཱཀའྲི་དགེ་སྩོང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་དད་གདུང་དག་པྩོས་ཕྲི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ལ་སྩོན་པའྩོ།།

༄༅། །པཎ་ཆེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན་གྲིས་མཛད་པའྲི་ 

ཚ་བསུར་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀྲི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་

དུ་བདག་ནྲི་སྐྱབས་སུ་མཆྲི། །བདག་གྲིས་སྦྲིན་སྩོགས་བགྲིས་པ་འདྲི་དག་

གྲིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །རང་ཉྲིད་སྤན་རས་གཟྲིགས་

སུ་གསལ་བ་ཡྲིས། །ཐུགས་ཀའྲི་འྩོད་ཀྲིས་སྲིད་ཞུ་ཡྩོན་ཏན་དང་། །སྙྲིང་རེ་ལན་

ཆགས་མགྩོན་རྣམས་མ་ལུས་པ། །སྤན་དངས་འདྩོད་པའྲི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་

གྱུར། །

ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་ཀུནྜ་ལྲི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷ་ཝ་ཤུད་ངྷ་སརྦ་ངྷརྨ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཤུད་ངྷྩོ྅ཧཾ། སྩོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྩོང་པའྲི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་སྣྩོད་

ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་འྩོད་དུ་ཞུ་ལས་བྱུང་བའྲི་འདྩོད་

ཡྩོན་ལྔ་ལྡན་གྲི་དྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ས་དང་བར་སྣང་གྲི་ཁྩོན་ཐམས་ཅད་གང་བར་

གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལྩོ་ཀྲི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་

ཧཱུཾ། ལན་གསུམ། ༀ་གན་ངྷེ་ཀཱ་མ་གཎེ་པཱུ་ཛ་ཨྲི་དམ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧྲི་ཁཱ་ཧྲི། ལན་བདུན། ཨརྒྷཾ་

ནས་ཤཔྟའྲི་བར་གྲིས་མཆྩོད། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་རྲིན་ཆེན་
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མང་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་མཛེས་དམ་པ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་སྐུ་འཇམ་ཀས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་འཇྲིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །དྲི་མཆྩོག་

འདྩོད་ཡྩོན་ལྔ་ལྡན་པའྲི། །ཟག་མེད་བསུར་གྲི་མཆྩོད་པ་འདྲི། །བ་མ་ཡྲི་དམ་དཀྩོན་

མཆྩོག་གསུམ། །མཁའ་འགྩོ་ཆྩོས་སྐྱྩོང་ཐམས་ཅད་དང་། །དྲི་ཟའྲི་རྒྱལ་པྩོ་རབ་དགའ་

སྩོགས། །དྲི་ཟའྲི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །མ་གྱུར་རྲིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་

དང་། །ཡུལ་ལྷ་གཞྲི་བདག་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁྩོན་གཉེར་བ་

དང་། །ཁད་པར་ཁ་སང་དེ་རང་བར། །བསད་ལེབས་ཤྲི་ནས་སྔ་ལུས་བྩོར། །ཕྲི་ལུས་

མ་སྙེད་བར་དྩོ་ཡྲི། །ཇྲི་སྙེད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །འབུལ་ཞྲིང་བསྔྩོ་བས་

མགྩོན་རྣམས་ཀུན། །འདྩོད་དགུའྲི་ཆར་གྲིས་ཚིམ་གྱུར་ནས། །བདག་གྲི་བར་ཆད་

ཀུན་ཞྲི་ཞྲིང་། །ཚེ་རྲིང་ནད་མེད་འབྱྩོར་བ་རྒྱས། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་

དང་། །བསམ་དྩོན་ཡྲིད་བཞྲིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བར་དྩོའྲི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀང་། །འཇྲིགས་སྐྲག་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྩོལ་ཏེ། །བ་མའྲི་གདམས་ངག་དན་གྱུར་

ནས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་ཤྩོག །ལན་ཆགས་བུ་ལྩོན་དག་གྱུར་ནས། །འགྩོ་ཀུན་

བདེ་སྐྱྲིད་ལྡན་པ་དང་། །ཡུལ་ལྷ་གཞྲི་བདག་རྣམས་ཀྲིས་ཀང་། །རག་དུ་གཡེལ་མེད་

གྩོགས་བྱེད་ཤྩོག །བདག་ཀང་འཆྲི་བའྲི་དུས་ཀྲི་ཚེ། །གནད་གཅྩོད་སྡུག་བསྔལ་དང་

བལ་ཏེ། །དག་པའྲི་ཞྲིང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཀང་། །འགྩོ་ཀུན་ཕན་བདེ་སྩྩོལ་བར་ཤྩོག །བར་

དྩོའྲི་སྣང་བ་ཤར་བར་གྱུར་མ་ཐག །རྒྱལ་སས་བརྒྱད་ཀྲིས་མ་ནྩོར་ལམ་བསན་

ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེས་ནས་སྤྲུལ་བ་ཡྲིས། །མ་དག་ཞྲིང་གྲི་འགྩོ་བ་འདེན་གྱུར་
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ཅྲིག །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞྲིན་དུ། །ལྩོངས་སྤྩོད་ཆད་པ་མེད་པར་

ཤྩོག །རྩོད་པ་མེད་ཅྲིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནྲི་སྤྩོད་པར་ཤྩོག །འདྲི་ནས་

ཉྲིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག །དག་པའྲི་ཞྲིང་མཆྩོག་བདེ་བ་ཅན། །པདྨའྲི་སྙྲིང་པྩོ་ཟེའུ་

འབྲུ་ལས། །རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་ལེན་པར་ཤྩོག །ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་པཉྩྲི་གྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བྩོ་ངྷ་སྭཱཧཱ། །དེ་ལྟ་

བའྲི་བསུར་བཏང་ན་གནས་སྐབས་བར་ཆེད་སེལ་ཞྲིང་མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞྲིའྲི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་སྩོགས་ཕན་ཡྩོན་ཤྲིན་ཏུ་

ཆེ། པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་མཛད་པའྩོ། །དགེའྩོ། །

༄༅། །གཏྩོར་མ་ཆ་གསུམ་བཞུགས་སྩོ། །

༄༅། །ༀ་བཛྲ་ཡཀ་ཧཱུཾ། གྲིས་བགེགས་བསྐྲད། ཧཱུཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་ཨ་ན་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་

བ་ཙ་མ་ཐ་བྷཉ་ར་ཎ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པས་གཟྲི་བྱྲིན་བསྐྱེད། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་

ཝ་ཤུདྡྷྩོ྅ཧཾ། སྩོང་པ་ཉྲིད་དུ་གྱུར། སྩོང་པའྲི་ངང་ལས་ༀ་ལས་རྲིན་པྩོ་ཆེའྲི་སྣྩོད་

ཡངས་ཤྲིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྲི་ནང་དུ་ༀ་འྩོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་མཆྩོད་ཡྩོན། 

ཞབས་བསྲིལ། མེ་ཏྩོག བདུག་སྩོས། སྣང་གསལ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རྩོལ་མྩོ་

རྣམས་དྭངས་ཤྲིང་ཐྩོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་པར་བསམ། 

ༀ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་པུཥེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་

བཛྲ་ཨཱ་ལྩོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་གནྡེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ནཻཝྲི་དྱེ་ཨཱཿཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་

ཨཱཿཧཱུཾ། ཞེས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ། 

གཏྩོར་མ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་ནྲི། གཡས་པའྲི་མཐེ་བྩོས་མཐེའུ་ཆུང་མནན། ལྷག་མ་གསུམ་སྩོ་སྩོར་

བསྒེངས་ལ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བྲི་ཤུདྡྷེ་དྷ་རྨཱཿཏེ་བཛྲ་སྲིདྡྷྲི་ཧཱུཾ། ཞེས་སྦངས། ཐལ་མྩོ་གཉྲིས་བཀན་ལ་སྙྲིམ་
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པའྲི་ཚུལ་དུ་བྱས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བཞག་ལ། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྩོ་བྲི་ཤྭ་

མུ་ཁེ་བྷཿསརྦ་ཏད་ཁཾ་ཨུད་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨྲི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མང་བྩོར་སེལ། ལག་

པའྲི་སྩོར་མྩོ་བསྣྩོལ་ལ་གུང་མྩོ་གཉྲིས་རེ་སྤད་ལ་བཅག་སེ་དཔྲལ་བར་བཅངས་ནས་བཀྲྩོལ་ལ། ༀ་ཨ་མྲི་ཏེ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅེས་པས་བདུད་རྲིར་བསྒྱུར། གཡྩོན་རྩོ་རེ་ཁུ་ཚུར་སྙྲིང་གར་བཞག གཡས་པ་མཆྩོག་སྦྲིན་གྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ལ། 

ༀ་ཨ་ཀཱ་རྩོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱཿཎཱཾ་ཨདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྟ། ཅེས་པས་འདྩོད་པ་བསྒྲུབ་པར་བསམ། གཡས་པ་ཁྩོ་

བྩོའྲི་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ཏེ་བསྒེངས་ལ་རས་ལ་བསན་དེ་སེ་གྩོལ་གདབ་ཅྲིང་བཀྲྩོལ་ལ། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཨ་ཝ་ལྩོ་ཀྲི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་དང་། ཤུགས་དང་ལྡན་པའྲི་འྩོད་ཀྲི་སྔགས་རྒྱས་

སྩོ་སྩོར་ཐྩོབ་པར་བྱའྩོ། །གཡས་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ལ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏྲིཥྛ་སྲིདྡྷྲི་ལྩོ་

ཙ་ནྲི་སརྦ་ཨར་སཱདྷ་ནྲི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཉམ་པྩོར་ཐྩོབ་པར་བྱ། བདག་གྲི་བསམ་པའྲི་སྩོབས་

དང་ནྲི། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་བྱྲིན་སྩོབས་དང་། །ཆྩོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་ཀྲི་སྩོབས་

རྣམས་ཀྲིས། །དྩོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅྲི་རྲིགས་

པར། །ཐྩོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་བདེན་སྩོབས་བརྩོད། 

དེ་ནས་སྤན་དངས་པ་ནྲི། པུས་མྩོ་གཡས་བཙུགས། གཡྩོན་གེན་ཏུ་བསང་། ལག་པ་གཡས་སྩོས་ཐྩོགས། 

གཡྩོན་དྲིལ་བུ་གསྲིལ་ཞྲིང་།

མགྩོན་པྩོ་ཀུན་གཤེགས་གདན་ལ་བཞུགས། །ད་ལྟ་སྙྲིགས་མ་ལྔ་ཡྲི་

དུས། །གཤེགས་ཤྲིང་བཞུགས་པའྲི་གནས་ངན་ཡང་། །ཤཱཀའྲི་བསན་པ་བསྲུང་བ་

དང་། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྲིར། །གནས་འདྲི་ཉྲིད་དུ་གཤེགས་སུ་

གསྩོལ། །ཕྩོགས་སྐྱྩོང་འཇྲིག་རེན་སྐྱྩོང་བ་དབང་དང་ལྡན། །སྙྲིང་རེ་ཐབས་མཁས་

ཐུགས་དམ་དཀེལ་བྩོ་ཆེ། །ལྷ་དང་དང་སྩོང་ཡྲི་དྭགས་སྲིན་པྩོ་ཀླུ། །རྲིག་འཛིན་

རྒྱལ་བྩོ ་དང་ནྲི ་གདྩོན་གྲི ་བདག །དེ ་དག་སྩོ ་སྩོའྲི ་དབང་བྩོའྲི ་སྐུར་སྩོ ན ་
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པ། །ཕྩོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རེན་སྐྱྩོང་བ་བཞུགས་སྩོ་འཚལ། །བསན་པ་རྒྱས་

པའྲི ་སད་དུ་སྤན་འདེན་ན། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་ཕྲིར་མཆྩོད་ཀྲིས་གཤེགས་སུ་

གསྩོལ། །ༀ་ཨེ་ཧྱེ་ཧྲི་ད་ཤ་དྲིཀ་ལྩོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རྲི་ཝ་ར། རྩོ་རེ་བསྡུས་པའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ལ། 

ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས། ཨཀྲི་ཡེ། ༀ་ཨགེཡེ། ༀ་ཡ་མ་ཡེ། 

ༀ་ནེ་རྲི་ཏྲི་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བ་ཻཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་བ་ཧྨ་ཎ་ཡེ། 

སུརྱ་ག་ཧ་ཨདྷྲི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀ་ཏྲ་ཨ་དྷྲི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྡྷྲི་པྲྲི་ཐྲི་ཝཱྲི་བྷཿ ཨ་སུ་རེ་

བྷཿ ནཱ་གེ་བྷཿ ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྲི་ཙ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆྩོད་ཡྩོན་དང་། 

ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་འབུལ། དེ་ནས། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས། ཨཀྲི་ཡེ། ༀ་

ཨགེཡེ། ༀ་ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནེ་རྲི་ཏྲི་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་

ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་བ་ཧྨ་ཎ་ཡེ། སུརྱ་ག་ཧ་ཨདྷྲི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀ་ཏྲ་ཨ་དྷྲི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་

ཨརྡྷྲི་པྲྲི་ཐྲི་ཝཱྲི་བྷཿཨ་སུ་རེ་བྷཿནཱ་གེ་བྷཿས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ། པཱདྱཾ། 

པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དྲི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝྲི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱྲི་ཙ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་མཆྩོད། 

དེ་ནས། དབང་པྩོ་རྩོ་རེ་འཆང་བའྲི་ལྷ། །ལྷ་ཡྲི་རྒྱལ་པྩོ་གདྩོན་གྲི་བདག །ཤར་

ཕྩོགས་གདྩོན་ཀྲི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་བསྩོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །མེ་སེ་

བསེག་བྱ་ཟ་བའྲི་ལྷ། །དང་སྩོང་རྒྱལ་བྩོ་གདྩོན་གྲི་བདག །ཤར་ལྷྩོ་མེ་ལྷའྲི་ཚོགས་

བཅས་ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་བསྩོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །གཤྲིན་རེ་ལག་ན་བེ་ཅྩོན་

འཆང་། །མ་མྩོའྲི་རྒྱལ་པྩོ་གདྩོན་གྲི་བདག །ལྷྩོ་ཕྩོགས་གདྩོན་གྲི་ཚོགས་བཅས་

ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་བསྩོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །བདེན་དང་བལ་བ་ལེགས་ལྡན་

ལྷ། །སྲིན་པྩོའྲི་རྒྱལ་པྩོ་གདྩོན་གྲི་བདག །ལྷྩོ་ནུབ་གདྩོན་གྲི་ཚོགས་བཅས་
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ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་བསྩོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །ཞགས་པ་ཐྩོགས་པ་ཆུ་ཡྲི་ལྷ། །ཀླུ་ཡྲི་

རྒྱལ་པྩོ་གདྩོན་གྲི་བདག །ནུབ་ཕྩོགས་གདྩོན་གྲི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་

བསྩོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །རླུང་སེ་སྩོག་ཀང་འཛིན་པའྲི་ལྷ། །རྲིག་འཛིན་རྒྱལ་པྩོ་

གདྩོན་གྲི་བདག །ནུབ་བྱང་གདྩོན་གྲི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་བསྩོད་དེ་ཕག་

ཀང་འཚལ། །གནྩོད་སྦྲིན་ལག་ན་དབྱུག་པ་ཐྩོགས། །ནྩོར་སྐྱྩོང་གདྩོན་གྲི་བདག་པྩོ་

སེ། །བྱང་ཕྩོགས་གདྩོན་གྲི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་བསྩོད་དེ་ཕག་ཀང་

འཚལ། །དབང་དང་ལྡན་པ་འདེན་པའྲི་ལྷ། །འབྱུང་བྩོའྲི་རྒྱལ་པྩོ་གདྩོན་གྲི་བདག །བྱང་

ཤར་གདྩོན་གྲི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་བསྩོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །སེང་གྲི་

ཚངས་པ་ཆེན་པྩོ་དང་། །ཉྲི་མ་ཟླ་བ་གཟའ་ཆེན་པྩོ། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་བཅས་པ་

ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་བསྩོད་དེ་ཕག་ཀང་འཚལ། །འྩོག་གྲི་ཀླུ་སེ་ས་ཡྲི་ལྷ། །ས་འཛིན་

ལག་པ་ཆེན་པྩོ་དངདམ་ཚིག་ཤེས་པའྲི་ཚོགས་བཅས་ལ། །མཆྩོད་ཅྲིང་བསྩོད་དེ་

ཕག་ཀང་འཚལ། །ཞེས་པས་བསྩོད་དྩོ། 

གཏྩོར་མ་སྦྲིན་པ་ནྲི། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས། ཨཀྲི་ཡེ། ༀ་ཨགེཡེ། ༀ་ཡ་

མ་ཡེ། ༀ་ནེ་རྲི་ཏྲི་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་བ་ཡ་བཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་བ་

ཧྨ་ཎ་ཡེ། སུ་རྱ་ག་ཧ་ཨདྷྲི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་ནཀ་ཏྲ་ཨ་དྷྲི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྡྷྲི་པྲྲི་ཐྲི་ཝཱྲི་བྷཿ 

ཨ་སུ་རེ་བྷཿ ནཱ་གེ་བྷཿ ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྩོ་བྲི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿསརྦ་

ཏད་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧྲི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲིཧྞ་དཾ་བ་ལ່ཱ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརྩོད། 

ཤར་ཕྩོགས་རྩོ་རེ་ཅན་གྲི་ལྷ་ཚོགས་བཅས། །གཏྩོར་མ་ཕུལ་བ་འདྲི་དག་

བཞེས་སུ་གསྩོལ། །མེ་དང་གཤྲིན་རེ་བདེན་བལ་སྲིན་པྩོའྲི་བདག །ཆུ་བདག་རླུང་
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བདག་ནྩོར་གྲི་བདག་པྩོ་སེ། །དབང་ལྡན་ལྷ་སེ་འབྱུང་པྩོའྲི་བདག་པྩོ་དང་། །སེང་གྲི་ཉྲི་

ཟླ་ཚངས་པ་ཆེན་པྩོ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་དང་ས་ཡྲི་ཀླུ་རྣམས་དང་། །རྲི་ཡྲི་ལྷ་དང་

གནྩོད་སྦྲིན་ཚོགས་བཅས་ལ། །སྩོ་སྩོ་སྩོ་སྩོར་གཏྩོར་མ་ཕུལ་བ་རྣམས། །རབ་ཏུ་

དགེས་པ་ཡྲིས་ནྲི་བཞེས་ནས་ཀང་། །རང་རང་ཕྩོགས་སུ་ལེགས་པར་བཞུགས་

ནས་སུ། །རང་གྲི་བུ་སད་མཛའ་བཤེས་གཉེན་འདུན་དང་། །ནང་མྲི་དམག་དང་དཔུང་

བཅས་ཐབས་ཅྲིག་ཏུ། །མེ་ཏྩོག་དྲི་དང་བདུག་པ་གཏྩོར་མར་བཅས། །འདྲི་རྣམས་

བཏུང་ཞྲིང་ལེགས་པར་གསྩོལ་ནས་ཀང་། །བདག་གྲི་ལས་འདྲིའྲི་འབས་བུ་མཆྲིས་

པར་མཛོད། །ཅེས་པས་བསྔྩོ། 

ཕྩོགས་སྐྱྩོང་བཅུ་བྩོ་འཁྩོར་བཅས་ཀྲིས། །མཆྩོད་སྦྲིན་གཏྩོར་མ་འདྲི་སྣྩོམས་

ལ། །རྣལ་འབྱྩོར་བདག་ཅག་འཁྩོར་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་

དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་། །ལྩོངས་སྤྩོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐྩོབ་

ཅྲིང་། །ཞྲི་དང་རྒྱས་ལ་སྩོགས་པ་ཡྲི། །ལས་ཀྲི་དངྩོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩྩོལ། །དམ་

ཚིག་ཅན་གྲིས་བདག་ལ་སྲུངས། །དངྩོས་གྲུབ་ཀུན་གྲི་སྩོངས་གྩོགས་མཛོད། །དུས་

མྲིན་འཆྲི་དང་ནད་རྣམས་དང་། །གདྩོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨྲི་

ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བྱ་བྱེད་ངན་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །འཇྲིག་རེན་བདེ་

ཞྲིང་ལྩོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞྲིང་ཆྩོས་འཕེལ་དང་། །བདེ་ལེགས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །ཡྲིད་ལ་འདྩོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤྩོག །ཅེས་འཕྲིན་ལས་བཅྩོལ། གདྩོན་གྲི་

རྲིགས་སྩོས་པའྲི་སྩོ་ནས་སྤན་དངས་པ་ནྲི། ལུས་ཀྲི་སྤྩོད་ལམ་སྔར་ལྟར་བྱས་ལ། 

ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་གནྩོད་སྦྲིན་ལྟྩོ་འཕེ་གྲུལ། །ནམ་མཁའ་ལྡྲིང་དང་འདབ་བཟང་
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ལུས་སྲུལ་བྩོ། །དྲི་ཟ་སྲིན་པྩོ་གདྩོན་གྲི་རྲིགས་རྣམས་དང་། །གང་དག་ས་ལ་གནས་

པའྲི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །བུ་སད་བཅས་ཤྲིང་གཡྩོག་འཁྩོར་ཚོགས་བཅས་ལ། །བདག་གྲི་

པུས་མྩོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ནྲི། །ཐལ་མྩོ་སྦར་ནས་ཁེད་ལ་གསྩོལ་འདེབས་

ཀྲི། །གསན་ནས་ཕན་གདགས་སད་དུ་འདྲིར་སྤྩོན་ཅྲིག །ༀ་ཨེ་ཧྱེ་ཧྲི་ལྩོ་ཀ་ཀཱ་ར་ཡ། 

དེ་བ། ནཱ་ག ཡཀ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀྲིནྣ་ར། མ་ཧཱྩོ་ར་ག མ་ནུ་ཥ། ཨ་

མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་དེ་བ། ནཱ་ག ཡཀ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། 

ག་རུ་ཊ། ཀྲིནྣ་ར། མ་ཧཱྩོ་ར་ག མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་

རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྲིཙ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆྩོད་ཡྩོན་དང་། ༀ་དེ་བ། ནཱ་ག ཡཀ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། 

ག་རུ་ཊ། ཀྲིནྣ་ར། མ་ཧཱྩོ་ར་ག མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཀ་མ་ལ་

ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་སྔར་བཞྲིན་གདན་ཕུལ། ༀ་དེ་བ། ནཱ་ག །ཡཀ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། 

ཀྲིནྣ་ར། མ་ཧཱྩོ་ར་ག མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ། པཱདྱཾ། པུཥཾ། 

དྷཱུ་པཾ། དྲི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝྲི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱྲི་ཙ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཉེར་སྤྩོད་རྩོལ་མྩོ་དང་བཅས་པ་གྩོང་བཞྲིན་

འབུལ་ལྩོ། །ༀ་དེ་བ། ནཱ་ག ཡཀ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀྲིནྣ་ར། མ་ཧཱྩོ་ར་ག མ་

ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་ཥ། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྩོ་བྲི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿསརྦ་ཏད་

ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧྲི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲིཧྞ་དཾ་བ་ལ່ཱ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གྲིས་གཏྩོར་

མ་ཕུལ་ནས། 

འབྱུང་བྩོ་གང་དག་རྲི་རབ་སེང་གནས་དང་། །དགའ་བའྲི་ཚལ་དང་ལྷ་ཡྲི་

གནས་རྣམས་དང་། །ཤར་ནུབ་རྲི་དང་ཉྲི་ཟླའྲི་ཁྲིམ་རྣམས་དང་། །རྲི་བྩོ་ཀུན་ལ་གང་

དག་གནས་པ་དང་། །རྲིན་ཆེན་གྲིང་ན་ལྷག་པར་གང་གནས་དང་། །ཆུ་བྩོ་ཀུན་དང་
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ཆུ་བྩོའྲི་མདྩོ་རྣམས་དང་། །མཚོ་དང་རྲིང་བུ་ལྟེང་ཀ་ཆུ་ངྩོགས་དང་། །གཡའ་ཆུ་

སྲིལ་མ་ཅན་ན་གང་གནས་དང་། །གྩོང་དང་ཕྱུགས་ལྷས་གྩོང་ཁེར་སྩོང་བ་དང་། །ཁང་

སྩོང་དག་དང་ལྷ་ཡྲི་ཁང་པ་དང་། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་མཆྩོད་རེན་གནས་རྣམས་

དང་། །དཀའ་ཐུབ་གནས་དང་གང་ཆེན་བེས་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་པྩོའྲི་དཀྩོར་ཁང་

དག་ན་གང་གནས་དང་། །ལམ་སང་སུམ་མདྩོ་དང་ནྲི་བཞྲི་མདྩོ་དང་། །གང་དག་ལམ་

ཆེན་དང་ནྲི་ཤྲིང་གཅྲིག་དྲུང་། །དུར་ཁྩོད་ཆེན་པྩོ་ནགས་ཚལ་ཆེན་པྩོ་དང་། །སེང་གེ་

དེད་དང་གཅན་གཟན་གནས་དག་དང་། །འབྩོག་ཆེན་འཇྲིགས་སུ་རུང་བར་གང་

གནས་དང་། །གང་དག་གྲིང་མཆྩོག་དག་ན་གནས་པ་དང་། །ལྷུན་པྩོ་དུར་ཁྩོད་དག་ན་

གནས་པ་རྣམས། །རབ་ཏུ་དགེས་ཤྲིང་མགུ་བར་གྱུར་ནས་སུ། །ཕེང་བ་མེ་ཏྩོག་དྲི་

དང་བདུག་པར་བཅས། །བསྩོད་དང་གཏྩོར་མ་མར་མེ་གུས་འབུལ་ན། །འདྲི་རྣམས་

བཏུང་ཞྲིང་ལེགས་པར་གསྩོལ་ནས་ཀང་། །བདག་གྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་མཆྲིས་པར་

མཛོད། །ཅེས་གནས་སྩོས་པའྲི་སྩོ་ནས་འཕྲིན་ལས་བཅྩོལ་ལྩོ། ། 

རང་ཉྲིད་སྐད་ཅྲིག་གྲིས་ཧཱུཾ་མཛད་དུ་གྱུར། པར་བསམ། ཁྩོ་བྩོ་འདྩོད་རྒྱལ་གྲི་

ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བདེན་པ་དང་། ཆྩོས་ཀྲི་བདེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་

གྲི་བདེན་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་ཡང་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའྲི་ལྷ་ཚོགས་

འཁྩོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྲི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པྩོས་བྱྲིན་གྲིས་

བརླབས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྣལ་འབྱྩོར་བ་བདག་ཅག་དཔྩོན་སྩོབ་ཡྩོན་མཆྩོད་འཁྩོར་

དང་བཅས་པ་ལ་གནྩོད་ཅྲིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའྲི་བགེགས་ཀྲི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

མཆྩོད་སྦྲིན་གྲི་གཏྩོར་མའྲི་མགྩོན་དུ་མཆྲིས་པར་གྱུར། །ༀ་ཊཱཀྲི་ཧཱུཾ་ཛཿཞེས་བགེགས་
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འཁྩོར་བཅས་མདུན་དུ་བཀུག་པར་བསམ། ༀ་ཀུང་ཀ་རྲི་ཀུང་ཀ་རྲི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པྲི་ཙི་པྲི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྲི་ཙ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆྩོད་

ཡྩོན་དང་། ༀ་ཀུང་ཀ་རྲི་ཀུང་ཀ་རྲི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པྲི་ཙི་པྲི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་

པ་རྲི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཀ་མ་ལ་ཡེ་སྟྭཾ། ཞེས་གདན་སྔར་བཞྲིན་ཕུལ་ཏེ། ༀ་ཀུང་ཀ་རྲི་ཀུང་ཀ་རྲི་

སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པྲི་ཙི་པྲི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ། པཱདྱཾ། 

པུཥཾ། དྷཱུ་པཾ། དྲི་པཾ། གནྡཾ། ནཻ་ཝྲི་ངྱཱ། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱྲི་ཙ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ཉེར་སྤྩོད་རྩོལ་མྩོ་དང་བཅས་པ་

གྩོང་བཞྲིན་འབུལ། ༀ་ཀུང་ཀ་རྲི། ༀ་ཀུང་ཀ་རྲི་ཀུང་ཀ་རྲི་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་པྲི་ཙི་པྲི་ཙི་སྭཱ་ཧཱ། 

ༀ་གུང་གུང་སྭཱ་ཧཱ། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་བྷྩོ་བྲི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷཿསརྦ་ཏད་

ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧྲི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲིཧྞ་དཾ་བ་ལ່ཱ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྩོགས་ལན་གསུམ་གྲིས་

གཏྩོར་མ་ཕུལ་ནས། 

གང་ཞྲིག་མཚན་མྩོ་རྒྱུ་བ་ཡྲི། །འབྱུང་བྩོ་རྣམས་དང་ཤ་ཟ་དང་། །སྲིན་པྩོ་ཤ་

རེན་ཟ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ལྗྩོན་ཤྲིང་གེལ་བ་སྩོགས་

གནས་པ། །དེ་དང་དེ་ལ་གཏྩོར་མ་ནྲི། །བཟའ་བ་ཤ་ཆང་ལ་ཕུག་བཅས། །འབས་

ཆན་འབས་བུ་མང་བྩོ་དང་། །མཆྩོད་པ་འདྲི་ཡྲིས་མགུ་བྱྩོས་ལ། །གནྩོད་པའྲི་

བསམ་པ་ཞྲི་བ་དང་། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཕན་པའྲི་ཡྲིད། །དེ་རྲིང་ཕན་ཆད་

བསྐྱེད་པར་གྲིས། །རྒྱན་གྲིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ཀང་ཆྩོས་སྤྩོད་ཅྲིང་། །དུལ་ཞྲིང་ཡང་

དག་སྩོམ་ལ་ཚངས་པར་སྤྩོད། འབྱུང་བྩོ་ཀུན་ལ་ཆད་པ་སངས་པ་སེ། །དགེ་སྩོང་

དགེ་སྦྩོང་དེ་ཡྲིན་བམ་ཟེ་དེ། །མཚོན་ཆས་མྲི་འཇྲིག་གང་ཡང་མེད། །འཚོ་བའྲི་སྩོག་

ལ་ཀུན་ཀང་འཛེམ། །རང་གྲི་ལུས་ལ་དཔེ་ལྩོང་ལ། །གཞན་ལ་གནྩོད་པ་མ་བྱེད་

ཅྲིག །ༀ་ཆེན་པྩོའམ་ཆུང་ངུ་གང་དག་གྲི །ལུས་ལ་མངྩོན་པར་གནྩོད་གྱུར་
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པའྲི། །ནད་དེ་ཉེ་བར་ཕྱུང་ནས་སུ། །གདྩོན་དེ་རང་གྲི་གནས་སུ་དེངས། །དེ་

ལྟར་བདག་གྲིས་ཅྲི་ནུས་ཀྲིས། །མཆྩོད་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་ཡྲིས། །དམ་

ཚིག་གནས་ལ་གནས་ནས་སུ། །བདག་གྲི་འདྩོད་པ་བསྐང་བར་མཛོད། །རག་ཏུ་དམ་

ཚིག་ལ་གནས་ཤྲིང་། །འདྲིར་ནྲི་ཡྩོན་མཆྩོད་འཁྩོར་བཅས་ཀྲི། །ནད་དེ་ཉེ་བར་

སྩོལ་མཛོད་ལ། །གདྩོན་རྣམས་རང་གྲི་གནས་སུ་དེངས། །སརྦ་བྲིགྷྞན་གཙ། 

ཞེས། བགེགས་འཁྩོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། ༀ་དེ་བ། 

ནཱ་ག །ཡཀ། གནྡར་བྷ། ཨ་སུ་ར། ག་རུ་ཊ། ཀྲིནྣ་ར། མ་ཧཱྩོ་ར་ག མ་ནུ་ཥ། ཨ་མ་ནུ་

ཥ། ས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་སད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྲི་ཙ་སྭཱ་ཧཱ། གཙ། ཞེས། སེ་བརྒྱད་

འཁྩོར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། ༀ་རུ་ཏྲ་ཡེ། ༀ་ཤ་ཏ་

ས་ཧ་ས། ཨཀྲི་ཡེ། ༀ་ཨག་ཡེ། ༀ་ཡ་མ་ཡེ། ༀ་ནེ་རྲི་ཏྲི་ཡེ། ༀ་ཝ་རུ་ཎ་ཡེ། ༀ་

བ་ཡ་བཻ་ཡེ། ༀ་ཀུ་བེ་ར་ཡེ། ༀ་ཨུརྡྷཾ་བ་ཧྨ་ཎ་ཡེ། སུ་རྱ་ག་ཧ་ཨདྷྲི་པ་ཏ་ཡེ། ཙནྡྲ་

ནཀ་ཏྲ་ཨ་དྷྲི་པ་ཏ་ཡེ། ༀ་ཨརྡྷྲི་པྲྲི་ཐྲི་ཝཱྲི་བྷཿཨ་སུ་རེ་བྷཿནཱ་གེ་བྷཿས་པ་རྲི་ཝཱ་ར་པྲ་ཝ་ར་

སད་ཀ་རཾ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏྲི་ཙ་སྭཱ་ཧཱ། གཙ། ཞེས། ཕྩོགས་སྐྱྩོང་འཁྩོར་བཅས་རང་གནས་སུ་

གཤེགས་པར་གྱུར་པར་བསམ། ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷ་ནཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་ཝ་ལྩོ་ཀྲི་ཏེ་ༀ་

སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྲིས་ཡྲི་དྭགས་རྣམ་ལ་གཏྩོར་མ་སྦྲིན། སྦྲིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་

འདྲི་ཡྲི་མཐུས། །འགྩོ་བའྲི་དྩོན་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ཤྩོག །སྔྩོན་གྲི་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀྲིས་མ་གྩོལ་པའྲི། །སྐྱེ་བྩོའྲི་ཚོགས་རྣམས་སྦྲིན་པས་གྩོལ་གྱུར་ཅྲིག །ཞེས་ཆ་

གསུམ་གྲི་ཆྩོ་གས་གཏྩོར་མ་གཞན་གསུམ་བསྔྩོས་ལ་ཕྲི་རྩོལ་དུ་བཏང་ངྩོ་། །སརྦ་མད་ལཾ། །ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་པཎ་

ཆེན་བྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན་གྲི་མཛད་པའྩོ། །
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རྣམ་གྩོལ་ཞྲི་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་རྩོ་གཅྲིག་ཏུ། །

གཞྩོལ་བའྲི་མཐའ་ཡས་ཆྩོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྲི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྲི། །

དྲི་མ་ཡྩོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྲི་འདྲི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྲི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྩོའྲི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆྩོས་ཀྲི་སྩོ་མྩོ་སྩོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྲི་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནྩོར་བུའྲི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱྩོར་ཤྩོག །

ཅེས་འཛམ་གྲིང་ཡངས་པའྲི་ཁྩོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྲི་བའྲི་ལམ་སྩོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་

སེངེའྲི་རྲིང་ལུགས་སྩོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའྲི་ཆེད་དུ་

དམྲིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རྲིས་མེད་ཀྲི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆྩོག་པའྲི་དགེ་བསྔྩོའྲི་སྩོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ངག་

དབང་བྩོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའྩོ། །
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