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གསལ་བཤད།

འཇང་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ིཔར་གཞི་ིཤིང་དཔར་མ་ལག་སོན་མ་བྱུང་བས་ཀུན་གསལ་མ་ེལོང་དྲྭ་

ཚིིགས་ལས་ཕབ་བཤུས་བྱས་ཏེ་ེབཀོད་པ་ལས་གཞིན་རྣམས་ཤིང་དཔར་དཔ་ེརིང་གཞིིར་བཟུང་

ནས་བཀདོ་ཡོདོ། 

སྤྱིརི་བཏེང་འད་ིནས་དཔ་ེབསྡུར་བྱདེ་སྐབས་པར་གཞི་ིགཅོགི་གཞི་ིརྩར་བཟུང་ནས་པར་གཞི་ི

གཞིན་དག་ཏུ་མ་ིའདྲ་བ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བསྡུར་མཆན་འགདོ་བཞིནི་ཡོདོ་མདོ། འདརི་ཡོགི་འབྲུ་

མ་ིའདྲ་བ་ལ་ར་ེར་ེབཞིནི་མཆན་མ་བཀདོ་པར་པར་གཞི་ིམ་ིའདྲ་བ་རྣམས་ས་ོསརོ་བཀདོ་ཡོདོ།

འཇང་བཀའ་འགྱུར་ཕྱི་ིལ་ོ༡༦༢༡ལརོ་གྲུབ་པ་དང་། སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར་ཕྱི་ིལ་ོ༡༧༣༠ལརོ་

གྲུབ། ཅོ་ོན་ེབཀའ་འགྱུར་ཕྱི་ིལ་ོ༡༧༣༡ལོར་གྲུབ། སྡེ་ེདག་ེབཀའ་འགྱུར་ཕྱི་ིལ་ོ༡༧༣༣ལོར་གྲུབ། 

ཞིོལ་བཀའ་འགྱུར་ཕྱི་ིལ་ོ༡༩༣༤ལོར་གྲུབ་པ་ཡོིན་འདུག་པས་པར་གཞི་ིགསར་རྙིིང་ག་ིབྱུང་རིམ་

བཞིིན་བསྒྲིིགས་ཡོོད་ཅོིང་། ཞིོལ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་ིཁུངས་སྣར་ཐང་དང་སྡེ་ེདག་ེབཀའ་འགྱུར་གཉིིས་

ལ་གཏུགས་པ་དང་། སྡེ་ེདག་ེབཀའ་འགྱུར་དང་ཅོ་ོན་ེབཀའ་འགྱུར་གཉིིས་ཀྱི་ིཁུངས་འཇང་བཀའ་

འགྱུར་ལ་གཏུགས། འཇང་བཀའ་འགྱུར་དང་སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར་གཉིསི་ཀྱི་ིཁུངས་ཚིལ་བ་བཀའ་

འགྱུར་ལ་གཏུགས་ཏེ་ེཔར་གསར་བརྐོ་ོབྱས་པ་ཡོནི་འདུག་པས་ན་སྔ་ཕྱི་ིརམི་པར་འགྱུར་བ་གང་བྱུང་

ཡོདོ་པ་སགོས་ཤསེ་དགསོ་རྒྱུ་མང་བར་སྣང་ང་ོ། ། 

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛོོད་ཆནེ་མོའ་ིརྩམོ་སྒྲིགི་ཁང་ནས།

ཕྱི་ིལ་ོ༢༠༢༢ཟླ་༠༦ཚིསེ་༡༣ལ།
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འཇང་བཀའ་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའ་ིཤསེ་རབ་སྙིངི་པ།ོ

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་བ་ཏཱིི་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱི་ཧྀྲྀ་ད་ཡོ། བོད་སྐད་དུ། 

བཅཾོ�ས་མ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པའ་ིསྙིངི་པ།ོ བ་ྃཔ་ོགཅོགི་ག ོ།བཅོམོ་ལྡན་འདས་

མ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ལ་ཕྱིག་འཚིལ་ལ།ོ །

འད་ིསྐད་བདག་གསི་ཐསོ་པ་དུས་གཅོགི་ན། བཅོམོ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་བྱ་

རྒོདོ་ཕུང་པའོ་ིར་ིལ། དག་ེསློངོ་ག་ིདག་ེའདུན་ཆནེ་པ་ོདང་། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིདག་ེ

འདུན་ཆེན་པ་ོདང་ཐབས་ཅོིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེེ། དེའ་ིཚི་ེབཅོོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མ་ོསྣང་

བ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིཆོས་ཀྱི་ིརྣམ་གྲངས་ཀྱི་ིཏེིང་ང་ེའཛོིན་ལ་སྙིོམས་པར་ཞུགས་ས།ོ །ཡོང་

དེའ་ིཚི་ེབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་

དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིོད་པ་ཉིིད་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་ཞིིང་། 

ཕུང་པ་ོལྔ་པ་ོད་ེདག་ལ་ཡོང་རང་བཞིནི་གྱིསི་སྟོངོ་པར་རྣམ་པར་ལྟའ།ོ །

ད་ེནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིམཐུས། ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའ་ིབུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འད་ིསྐད་

ཅོེས་སྨྲས་སོ། །རིགས་ཀྱི་ིབུའམ་རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིོད་པ་སྤྱིད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇ་ིལྟར་བསློབ་པར་བྱ། ད་ེསྐད་ཅོེས་

སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་
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གཟགིས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏེིའ་ིབུ་ལ་འད་ིསྐད་ཅོསེ་སྨྲས་ས།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་རིགས་ཀྱི་ིབུའམ་རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིནི་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིདོ་པ་སྤྱིད་པར་འདདོ་པ་དསེ་འད་ིལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟོ།ེ ཕུང་

པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱིང་རང་བཞིིན་གྱིིས་སྟོོང་པར་རྣམ་པར་ཡོང་དག་པར་རྗེེས་སུ་

བལྟའ།ོ །གཟུགས་སྟོོང་པའ།ོ །སྟོོང་པ་ཉིིད་གཟུགས་ས།ོ །གཟུགས་ལས་སྟོོང་པ་ཉིིད་

གཞིན་མ་ཡོནི། སྟོངོ་པ་ཉིདི་ལས་ཀྱིང་གཟུགས་གཞིན་མ་ཡོནི་ན།ོ །

ད་ེབཞིིན་དུ་ཚིོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

རྣམས་སྟོངོ་པའ།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་ད་ེལྟ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅོད་སྟོོང་པ་ཉིིད་ད།ེ མཚིན་ཉིིད་མེད་པ། མ་

སྐྱེསེ་པ། མ་འགགས་པ། དྲ་ིམ་མདེ་པ། དྲ་ིམ་དང་བྲལ་བ་མདེ་པ། བྲ་ིབ་མདེ་པ། གང་

བ་མདེ་པའ།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་ད་ེལྟ་བས་ན་སྟོོང་པ་ཉིིད་ལ་གཟུགས་མེད། ཚིོར་བ་མེད། འདུ་ཤེས་

མདེ། འདུ་བྱདེ་རྣམས་མེད། རྣམ་པར་ཤསེ་པ་མདེ། མགི་མདེ། རྣ་བ་མདེ། སྣ་མེད། ལྕེ་ེ

མདེ། ལུས་མདེ། ཡོདི་མདེ། གཟུགས་མདེ། སྒྲི་མདེ། དྲ་ིམདེ། ར་ོམདེ། རགེ་བྱ་མདེ། 

ཆསོ་མདེ་ད།ོ །མགི་ག་ིཁམས་མདེ་པ་ནས་ཡོདི་ཀྱི་ིཁམས་མདེ། ཡོདི་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤསེ་

པའ་ིཁམས་ཀྱི་ིབར་དུ་ཡོང་མདེ་ད།ོ །

མ་རགི་པ་མདེ། མ་རགི་པ་ཟད་པ་མདེ་པ་ནས་རྒོ་ཤ་ིམདེ། རྒོ་ཤ་ིཟད་པའ་ིབར་དུ་

ཡོང་མདེ་ད།ོ །སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགགོ་པ་དང་། ལམ་མདེ། ཡོ་ེ

ཤསེ་མདེ། ཐབོ་པ་མདེ། མ་ཐབོ་པ་ཡོང་མདེ་ད།ོ །
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ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིིར། 

ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་བརྟེེན་ཅོིང་གནས་ཏེེ། སེམས་ལ་སྒྲིིབ་པ་མེད་པས་

སྐྲག་པ་མེད་ད།ེ ཕྱིིན་ཅོ་ིལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིམཐར་

ཕྱིིན་ཏེོ། །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་བརྟེེན་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོོགས་པའ་ིབྱང་

ཆུབ་ཏུ་མངནོ་པར་རྫོགོས་པར་སངས་རྒྱས་ས།ོ །

ད་ེལྟ་བས་ན་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པའ་ིསྔགས། རགི་པ་ཆནེ་པོའ་ིསྔགས། 

བླ་ན་མདེ་པའ་ིསྔགས། མ་ིམཉིམ་པ་དང་མཉིམ་པའ་ིསྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅོད་

རབ་ཏུ་ཞི་ིབར་བྱེད་པའ་ིསྔགས། མ་ིབརྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟོ།ེ ཤེས་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིསྔགས་སྨྲས་པ། ཏེདྱ་ཐཱ། ག་ཏེ་ེག་ཏེ་ེཔཱ་ར་ག་ཏེ།ེ པཱ་ར་ས་ཾ

ག་ཏེ།ེ བ་ོདྷི་ིསྭཱ་ཧཱ། ཤཱ་རིའ་ིབུ་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པསོ་ད་ེལྟར་

ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ཟབ་མ་ོལ་བསློབ་པར་བྱའ།ོ །

ད་ེནས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཏེིང་ང་ེའཛོིན་ད་ེལས་བཞིེངས་ཏེེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་ས་ོ

ཞིསེ་བྱ་བ་བྱནི་ནས། ལགེས་ས་ོལགེས་ས།ོ །རགིས་ཀྱི་ིབུ་ད་ེད་ེབཞིིན་ན།ོ །རགིས་ཀྱི་ི

བུ་ད་ེད་ེབཞིནི་ཏེ།ེ ཇ་ིལྟར་ཁྱོདོ་ཀྱིསི་བསྟོན་པ་ད་ེབཞིནི་དུ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་

པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱིད་པར་བྱ་སྟོེ། དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིང་རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་

ང་ོ། །བཅོམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིསི་ད་ེསྐད་ཅོསེ་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏེའི་ི

བུ་དང་། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟགིས་
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དབང་ཕྱུག་དང་། ཐམས་ཅོད་དང་ལྡན་པའ་ིའཁརོ་ད་ེདང་། ལྷ་དང་། མ་ིདང་། ལྷ་མ་ཡོནི་

དང་། དྲ་ིཟར་བཅོས་པའ་ིའཇགི་རྟེནེ་ཡོ་ིརངས་ཏེ།ེ བཅོམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིསི་གསུངས་པ་

ལ་མངནོ་པར་བསྟོདོ་ད།ོ །

བཅོོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིསྙིིང་པ་ོཞིེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

ཆནེ་པའོ་ིམད་ོརྫོགོས་སྷོ།ོ། །།

རྒྱ་གར་གྱི་ིམཁན་པ་ོབ་ིམ་ལ་མ་ིཏྲ་དང་། ལ་ོཙྪ་བ་དག་ེསློངོ་རནི་ཆནེ་སྡེསེ་བསྒྱུར་

ཅོངི་། ཞུ་ཆནེ་གྱི་ིལ་ོཙྪ་བ་དག་ེསློངོ་ནམ་མཁའ་ལ་སགོས་པས་ཞུས་ཏེ་ེགཏེན་པའ།ོ །

དཔལ་བསམ་ཡོས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའ་ིགཙུག་ལག་ག་ིདག་ེརྒྱས་བྱ་ེམ་གླིིང་ག་ི

རྩགི་ངསོ་ལ་བྲསི་པ་དང་ཞུ་དག་ལགེས་པར་བགྱིསི་ས།ོ ། 1

1 འདིིའ་ིཔར་གཞི་ིལག་སོོན་མ་བྱུང་བསོ་ཨ་དིརྴའམ་ཀུན་གསོལ་མ་ེལོང་དྲྭ་ཚིགིསོ་ནསོ་ཕབ་བཤུསོ་བྱསོ་པ་ཡིནི།
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སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའ་ིཤསེ་རབ་སྙིངི་པ།ོ

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་བྷ་ག་བ་ཏཱི།ི པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མ་ིཏཱི་ཧྲྀ་ིད་ཡོ། བདོ་སྐད་

དུ། འཕགས་པ་བཅོམོ་ལྡན་འདས་མ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པའ་ིསྙིངི་པ།ོ སངས་

རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ཐམས་ཅོད་ལ་ཕྱིག་འཚིལ་ལ།ོ །

འད་ིསྐད་བདག་གསི་ཐསོ་པའ་ིདུས་གཅོགི་ན། བཅོམོ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་

ན། བྱ་རྒོོད་ཕུང་པོའ་ིར་ིལ། དག་ེསློོང་ག་ིདག་ེའདུན་ཆེན་པ་ོདང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ིདག་ེའདུན་ཆེན་པ་ོདང་། ཐབས་གཅོིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེེ། དེའ་ིཚི་ེབཅོོམ་ལྡན་

འདས་ཟབ་མོའ་ིཆོས་ཀྱི་ིརྣམ་གྲངས་སྣང་བ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིཏེིང་ང་ེའཛོིན་ལ་སྙིོམས་པར་

ཞུགས་ས།ོ །ཡོང་དེའ་ིཚི་ེབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ།ོ འཕགས་པ་

སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིོད་པར་རྣམ་

པར་བལྟ་སྟོ།ེ ཕུང་པ་ོལྔ་པ་ོདག་ལ་ད་ེདག་ང་ོབ་ོཉིདི་ཀྱིསི་སྟོངོ་པར་རྣམ་པར་བལྟའ།ོ །

ད་ེནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིམཐུས། ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏེིའ་ིབུས། བྱང་ཆུབ་

སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟགིས་དབང་ཕྱུག་ལ་འད་ི

སྐད་ཅོསེ་སྨྲས་ས།ོ །རགིས་ཀྱི་ིབུ་གང་ལ་ལ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ཟབ་མ་ོལ་

སྤྱིད་པ་སྤྱིདོ་པར་འདདོ་པ་དསེ་ཇ་ིལྟར་བསློབ་པར་བྱ། ད་ེསྐད་ཅོསེ་སྨྲས་པ་དང་། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་
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གསི་ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའ་ིབུ་ལ་འད་ིསྐད་ཅོསེ་སྨྲས།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་རིགས་ཀྱི་ིབུའམ། རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིད་པ་སྤྱིོད་པར་འདོད་པ་དེས། ཕུང་པ་ོལྔ་པ་ོད་ེདག་ང་ོབ་ོཉིིད་ཀྱིིས་

སྟོོང་པར་ཡོང་དག་པར་རྗེེས་སུ་མཐོང་བ་དེ་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ་སྟོེ། གཟུགས་སྟོོང་

པའ།ོ །སྟོངོ་པ་ཉིདི་གཟུགས།ོ །གཟུགས་ལས་སྟོངོ་པ་ཉིདི་གཞིན་མ་ཡོནི་ན།ོ །སྟོངོ་པ་

ཉིདི་ལས་གཟུགས་གཞིན་མ་ཡོནི་ན།ོ །

ད་ེབཞིནི་དུ་ཚིརོ་བ་དང་། འདུ་ཤསེ་དང་། འདུ་བྱདེ་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤསེ་

པ་རྣམས་སྟོངོ་པའ།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་ད་ེལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅོད་ན་ིསྟོོང་པ་ཉིིད་དང་། མཚིན་ཉིིད་མེད་པ་ཉིིད་

དང་། མ་སྐྱེསེ་པ་དང་། མ་འགགས་པ་དང་། དྲ་ིམ་མདེ་པ་དང་། དྲ་ིམ་དང་བྲལ་བ་དང་། 

བྲ་ིབ་མདེ་པ་དང་། གང་བ་མདེ་པའ།ོ །

ཤཱ་རའི་ིབུ། ད་ེལྟ་བས་ན། སྟོངོ་པ་ཉིདི་ལ་གཟུགས་མདེ་ད།ོ །ཚིརོ་བ་མདེ་ད།ོ །འདུ་

ཤསེ་མདེ་ད།ོ །འདུ་བྱདེ་རྣམས་མདེ་ད།ོ །རྣམ་པར་ཤསེ་པ་མདེ་ད།ོ །མགི་མདེ་ད།ོ །རྣ་

བ་མེད་དོ། །སྣ་མེད་དོ། །ལྕེ་ེམེད་དོ། །ལུས་མེད་དོ། །ཡོིད་མེད་དོ། །གཟུགས་མེད་

ད།ོ །སྒྲི་མདེ་ད།ོ །དྲ་ིམདེ་ད།ོ །ར་ོམདེ་ད།ོ །རགེ་བྱ་མེད་ད།ོ །ཆསོ་རྣམས་མདེ་ད།ོ །མགི་

ག་ིཁམས་མདེ་ཅོངི༌། མགི་ག་ིརྣམ་པར་ཤསེ་པའ་ིཁམས་མདེ་པ་ནས། ཡོདི་ཀྱི་ིཁམས་

མདེ་ཅོངི་། ཡོདི་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤསེ་པའ་ིཁམས་ཀྱི་ིབར་དུ་མདེ་ད།ོ །

མ་རིག་པ་མེད་ཅོིང་མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒོ་ཤ་ིམེད་ཅོིང་རྒོ་ཤ་ིཟད་པའ་ི

བར་དུ་མེད་ད།ོ །སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་རྣམས་
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མདེ་ད།ོ །ཤསེ་པ་མེད་ད།ོ །ཐབོ་པ་མེད་ད།ོ །མ་ཐབོ་པ་ཡོང་མེད་ད།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་ད་ེལྟ་བས་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའ་ིཕྱིིར། 

ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་རྟེེན་ནས་གནས་ཏེེ། སེམས་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་པ་མེད་པས་

འཇིགས་པ་མེད་ཅོིང་། ཕྱིིན་ཅོ་ིལོག་ལས་འདས་ཏེེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིམཐར་

ཕྱིིན་ཏེོ། །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་བརྟེེན་ཏེེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོོགས་པའ་ིབྱང་

ཆུབ་མངནོ་པར་རྫོགོས་པར་སངས་རྒྱས་ས།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་ད་ེལྟ་བས་ན། ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པའ་ིསྔགས་ཏེ།ེ རགིས་པ་

ཆེན་པོའ་ིསྔགས་དང་། བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས་དང་། མི་མཉིམ་པ་དང་མཉིམ་པའི་

སྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅོད་རབ་ཏུ་ཞི་ིབར་བྱདེ་པའ་ིསྔགས་ཏེ།ེ མ་ལགོ་པའ་ིཕྱིརི་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ནི། གསང་སྔགས་བདེན་ཞིིང་། རིགས་པ་ཡོིན་པར་

ཤསེ་པར་བྱའ།ོ །ཏེ་ད་ཡོ་ཐཱ། །ག་ཏེ་ེག་ཏེ།ེ པ་ར་ག་ཏེ།ེ པ་ར་སང་ག་ཏེ།ེ བ་ོདྷི་ིསྭཱ་ཧཱ། །ཤཱ་

རའི་ིབུ། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པསོ། ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་

པ་ཟབ་མ་ོལ་ད་ེལྟར་བསློབ་པར་བྱའ།ོ །

ད་ེནས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས། ཏེིང་ང་ེའཛོིན་ད་ེལས་བཞིེངས་ནས། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་

རགིས་ཀྱི་ིབུ་ལགེས་ས་ོལགེས་ས།ོ །རགིས་ཀྱི་ིབུ་ད་ེད་ེབཞིནི་ན།ོ །ད་ེད་ེབཞིནི་ཏེ།ེ ཁྱོདོ་

ཀྱིིས་ཇ་ིསྐད་བསྟོན་པ་བཞིིན་དུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཟབ་མ་ོལ་སྤྱིད་པར་

བྱ་སྟོ།ེ ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པ་རྣམས་ཀྱིང་རྗེསེ་སུ་ཡོ་ིརང་ང་ོཞིསེ་ལགེས་ས་ོབྱ་བ་བྱནི་
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ན།ོ །བཅོམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་ད་ེསྐད་ཅོེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའ་ིབུ་

དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ིདབང་ཕྱུག་དང་། 

ཐམས་ཅོད་དང་ལྡན་པའ་ིའཁོར་ད་ེདང་། ལྷ་དང་། མ་ིདང་། ལྷ་མ་ཡོིན་དང་། དྲ་ིཟར་

བཅོས་པའ་ིའཇགི་རྟེནེ་ཡོ་ིརངས་ཏེ།ེ བཅོམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིསི་གསུངས་པ་ལ་མངནོ་པར་

བསྟོདོ་ད།ོ །

འཕགས་པ་བཅོམོ་ལྡན་འདས་མ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པའ་ིསྙིངི་པ་ོརྫོགོས་

སྷོ།ོ།1 

1 སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར། སྣ་ཚིགོསོ་པོདི་༼ཀ༽་པའ་ིལྡེབེ་གྲངསོ་༢༦༢རྒྱབ་ཡིགི་ཕྲེངེ་༡ན་བཞུགསོ།



 9  

ཅོ་ོན་ེབཀའ་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའ་ིཤསེ་རབ་སྙིངི་པ།ོ

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་བ་ཏཱི་ིཔྲཛྙཱ་པཱ་ར་མ་ིཏཱི་ཧྀྲྀ་ད་ཡོ། བོད་སྐད་དུ། 

བཅོོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའི་སྙིིང་པོ། བམ་པོ་གཅོིག་

ག ོ།བཅོམོ་ལྡན་འདས་མ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ལ་ཕྱིག་འཚིལ་ལ།ོ །

འད་ིསྐད་བདག་གསི་ཐསོ་པ་དུས་གཅོགི་ན། བཅོམོ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་ན་

བྱ་རྒོདོ་ཕུང་པོའ་ིར་ིལ། དག་ེསློངོ་ག་ིདག་ེའདུན་ཆནེ་པ་ོདང་། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ི

དག་ེའདུན་ཆནེ་པ་ོདང་ཐབས་གཅོགི་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།ེ དའེ་ིཚི་ེབཅོམོ་ལྡན་འདས་ཟབ་མ་ོ

སྣང་བ་ཞིེས་བྱ་བ་ཆོས་ཀྱིི་རྣམ་གྲངས་ཀྱིི་ཏེིང་ངེ་འཛོིན་ལ་སྙིོམས་པར་བཞུགས་

ས།ོ །ཡོང་དའེ་ིཚི་ེབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་

གཟགིས་དབང་ཕྱུག་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིདོ་པ་ཉིདི་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་

ཞིངི་། ཕུང་པ་ོལྔ་པ་ོད་ེདག་ལ་ཡོང་རང་བཞིནི་གྱིསི་སྟོངོ་པ་རྣམ་པར་ལྟའ།ོ །

ད་ེནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིམཐུས། ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའ་ིབུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འད་ིསྐད་

ཅོེས་སྨྲས་སོ། །རིགས་ཀྱི་ིབུའམ་རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིོད་པ་སྤྱིད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇ་ིལྟར་བསློབ་པར་བྱ། ད་ེསྐད་ཅོེས་

སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་



ཤེསེ་རབ་སྙིིང་པོོ།
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གཟགིས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏེིའ་ིབུ་ལ་འད་ིསྐད་ཅོསེ་སྨྲས་ས།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་རིགས་ཀྱི་ིབུའམ་རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིནི་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིདོ་པ་སྤྱིད་པར་འདདོ་པ་དསེ་འད་ིལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟོ།ེ ཕུང་

པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱིང་རང་བཞིིན་གྱིིས་སྟོོང་པར་རྣམ་པར་ཡོང་དག་པར་རྗེེས་སུ་

བལྟའ།ོ །གཟུགས་སྟོོང་པའ།ོ །སྟོོང་པ་ཉིིད་གཟུགས་ས།ོ །གཟུགས་ལས་སྟོོང་པ་ཉིིད་

གཞིན་མ་ཡོནི། སྟོངོ་པ་ཉིདི་ལས་ཀྱིང་གཟུགས་གཞིན་མ་ཡོནི་ན།ོ །

ད་ེབཞིིན་དུ་ཚིོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

རྣམས་སྟོངོ་པའ།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་ད་ེལྟ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅོད་སྟོོང་པ་ཉིིད་ད།ེ མཚིན་ཉིིད་མེད་པ། མ་

སྐྱེསེ་པ། མ་འགགས་པ། དྲ་ིམ་མདེ་པ། དྲ་ིམ་དང་བྲལ་བ་མདེ་པ། བྲ་ིབ་མདེ་པ། གང་

བ་མདེ་པའ།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་ད་ེལྟ་བས་ན་སྟོོང་པ་ཉིིད་ལ་གཟུགས་མེད། ཚིོར་བ་མེད། འདུ་ཤེས་

མདེ། འདུ་བྱདེ་མདེ། རྣམ་པར་ཤསེ་པ་མདེ། མགི་མདེ། རྣ་བ་མེད། སྣ་མེད། ལྕེ་ེམདེ། 

ལུས་མདེ། ཡོདི་མདེ། གཟུགས་མདེ། སྒྲི་མདེ། དྲ་ིམདེ། ར་ོམདེ། རགེ་བྱ་མདེ། ཆསོ་

མདེ་ད།ོ །མགི་ག་ིཁམས་མདེ་པ་ནས་ཡོདི་ཀྱི་ིཁམས་མདེ། ཡོདི་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤསེ་པའ་ི

ཁམས་ཀྱི་ིབར་དུ་ཡོང་མདེ་ད།ོ །

མ་རགི་པ་མདེ། མ་རགི་པ་ཟད་པ་མདེ་པ་ནས་རྒོ་ཤ་ིམདེ། རྒོ་ཤ་ིཟད་པའ་ིབར་དུ་

ཡོང་མདེ་ད།ོ །སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགགོ་པ་དང་། ལམ་མདེ། ཡོ་ེ

ཤསེ་མདེ། ཐབོ་པ་མདེ། མ་ཐབོ་པ་ཡོང་མདེ་ད།ོ །



 ཅིོ་ནེ་བཀའ་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའི་ཤེས་རབ་སྙིིང་པོ།
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ཤཱ་རའི་ིབུ་ད་ེལྟ་བ་ན་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་རྣམས་ཐབོ་པ་མདེ་པའ་ིཕྱིརི། ཤསེ་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ལ་བརྟེནེ་ཅོངི་གནས་ཏེ།ེ སམེས་ལ་སྒྲིབི་པ་མདེ་པས་སྐྲག་པ་

མེད་དེ། ཕྱིིན་ཅོ་ིལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིམཐར་ཕྱིིན་

ཏེ།ོ །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་། ཤསེ་རབ་

ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ལ་བརྟེནེ་ནས། བླ་ན་མདེ་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོགོས་པའ་ིབྱང་ཆུབ་

མངནོ་པར་རྫོགོས་པར་སངས་རྒྱས་ས།ོ །

ད་ེལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིསྔགས། རགི་པ་ཆནེ་པོའ་ིསྔགས། 

བླ་ན་མདེ་པའ་ིསྔགས། མ་ིམཉིམ་པ་དང་མཉིམ་པའ་ིསྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅོད་

རབ་ཏུ་ཞི་ིབར་བྱེད་པའ་ིསྔགས། མ་ིབརྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟོ།ེ ཤེས་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིསྔགས་སྨྲས་པ། ཏེདྱ་ཐཱ། ག་ཏེ་ེག་ཏེ་ེཔཱ་ར་ག་ཏེ།ེ པཱ་ར་ས་ཾ

ག་ཏེ།ེ བ་ོདྷི་ིསྭཱ་ཧཱ། ཤཱ་རིའ་ིབུ་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པསོ་ད་ེལྟར་

ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ཟབ་མ་ོལ་བསློབ་པར་བྱའ།ོ །

ད་ེནས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཏེིང་ང་ེའཛོིན་ད་ེལས་བཞིེངས་ཏེེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་ས་ོ

ཞིསེ་བྱ་བ་བྱནི་ནས། ལགེས་ས་ོལགེས་ས།ོ །རགིས་ཀྱི་ིབུ་ད་ེད་ེབཞིནི་ན།ོ །རགིས་ཀྱི་ི

བུ་ད་ེད་ེབཞིནི་ཏེ།ེ ཇ་ིལྟར་ཁྱོདོ་ཀྱིསི་བསྟོན་པ་ད་ེབཞིནི་དུ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་

པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱིད་པར་བྱ་སྟོེ། དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིང་རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་

ང་ོ། །བཅོམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིསི་ད་ེསྐད་ཅོསེ་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏེའི་ི

བུ་དང་། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟགིས་
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དབང་ཕྱུག་དང་། ཐམས་ཅོད་དང་ལྡན་པའ་ིའཁརོ་ད་ེདང་། ལྷ་དང་། མ་ིདང་། ལྷ་མ་ཡོནི་

དང་། དྲ་ིཟར་བཅོས་པའ་ིའཇགི་རྟེནེ་ཡོ་ིརངས་ཏེ།ེ བཅོམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིསི་གསུངས་པ་

ལ་མངནོ་པར་བསྟོདོ་ད།ོ །

བཅོོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིསྙིིང་པ་ོཞིེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

ཆནེ་པའོ་ིམད་ོརྫོགོས་ས།ོ །

རྒྱ་གར་གྱི་ིམཁན་པ་ོབ་ིམ་ལ་མ་ིཏྲ་དང་། ལཙོྪ་བ་དག་ེསློངོ་རནི་ཆནེ་སྡེསེ་བསྒྱུར་

ཅོངི་། ཞུ་ཆནེ་གྱི་ིལཙོྪ་བ་དག་ེསློངོ་ནམ་མཁའ་ལ་སགོས་པས་ཞུས་ཏེ་ེགཏེན་པའ།ོ ། 

དཔལ་བསམ་ཡོས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའ་ིགཙུག་ལག་ག་ིདག་ེརྒྱས་བྱ་ེམ་གླིིང་ག་ི

རྩགི་ངསོ་ལ་བྲསི་པ་དང་ཞུ་དག་ལགེས་པར་གྱིསི་ས།ོ། །།1

1 ཅོོ་ན་ེབཀའ་འགྱུར། རྒྱུདི་༼ན༽་པའ་ིལྡེེབ་གྲངསོ་༤༣རྒྱབ་ཡིགི་ཕྲེངེ་༦པ་ན་བཞུགསོ།
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སྡེ་ེདག་ེབཀའ་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའ་ིཤསེ་རབ་སྙིངི་པ།ོ

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བྷ་ག་བ་ཏཱི་ིཔྲཛྙཱ་པཱ་ར་མ་ིཏཱི་ཧྀྲྀ་ད་ཡོ། བོད་སྐད་དུ། 

བཅོོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའི་སྙིིང་པོ། བམ་པོ་གཅོིག་

ག ོ།བཅོམོ་ལྡན་འདས་མ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ལ་ཕྱིག་འཚིལ་ལ།ོ །

འད་ིསྐད་བདག་གསི་ཐསོ་པ་དུས་གཅོགི་ན། བཅོམོ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་ན་

བྱ་རྒོདོ་ཕུང་པོའ་ིར་ིལ། དག་ེསློངོ་ག་ིདག་ེའདུན་ཆནེ་པ་ོདང་། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ི

དག་ེའདུན་ཆེན་པ་ོདང་ཐབས་ཅོིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།ེ དེའ་ིཚི་ེབཅོོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མ་ོ

སྣང་བ་ཞིེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱིི་རྣམ་གྲངས་ཀྱིི་ཏེིང་ངེ་འཛོིན་ལ་སྙིོམས་པར་ཞུགས་

ས།ོ །ཡོང་དའེ་ིཚི་ེབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་

གཟགིས་དབང་ཕྱུག་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིདོ་པ་ཉིདི་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་

ཞིངི་། ཕུང་པ་ོལྔ་པ་ོད་ེདག་ལ་ཡོང་རང་བཞིནི་གྱིསི་སྟོངོ་པར་རྣམ་པར་ལྟའ།ོ །

ད་ེནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིམཐུས། ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའ་ིབུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འད་ིསྐད་

ཅོེས་སྨྲས་ས།ོ །རིགས་ཀྱི་ིབུའམ། རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིོད་པ་སྤྱིད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇ་ིལྟར་བསློབ་པར་བྱ། ད་ེསྐད་ཅོེས་

སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་
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གཟགིས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏེིའ་ིབུ་ལ་འད་ིསྐད་ཅོསེ་སྨྲས་ས།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་རིགས་ཀྱི་ིབུའམ། རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིནི་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིདོ་པ་སྤྱིད་པར་འདདོ་པ་དསེ་འད་ིལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟོ།ེ ཕུང་

པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱིང་རང་བཞིིན་གྱིིས་སྟོོང་པར་རྣམ་པར་ཡོང་དག་པར་རྗེེས་སུ་

བལྟའ།ོ །གཟུགས་སྟོོང་པའ།ོ །སྟོོང་པ་ཉིིད་གཟུགས་ས།ོ །གཟུགས་ལས་སྟོོང་པ་ཉིིད་

གཞིན་མ་ཡོནི། སྟོངོ་པ་ཉིདི་ལས་ཀྱིང་གཟུགས་གཞིན་མ་ཡོནི་ན།ོ །

ད་ེབཞིིན་དུ་ཚིོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

རྣམས་སྟོངོ་པའ།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་ད་ེལྟ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅོད་སྟོོང་པ་ཉིིད་ད།ེ མཚིན་ཉིིད་མེད་པ། མ་

སྐྱེསེ་པ། མ་འགགས་པ། དྲ་ིམ་མདེ་པ། དྲ་ིམ་དང་བྲལ་བ་མདེ་པ། བྲ་ིབ་མདེ་པ། གང་

བ་མདེ་པའ།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ་ད་ེལྟ་བས་ན་སྟོོང་པ་ཉིིད་ལ་གཟུགས་མེད། ཚིོར་བ་མེད། འདུ་ཤེས་

མདེ། འདུ་བྱདེ་རྣམས་མེད། རྣམ་པར་ཤསེ་པ་མདེ། མགི་མདེ། རྣ་བ་མདེ། སྣ་མེད། ལྕེ་ེ

མདེ། ལུས་མདེ། ཡོདི་མདེ། གཟུགས་མདེ། སྒྲི་མདེ། དྲ་ིམདེ། ར་ོམདེ། རགེ་བྱ་མདེ། 

ཆསོ་མདེ་ད།ོ །མགི་ག་ིཁམས་མདེ་པ་ནས་ཡོདི་ཀྱི་ིཁམས་མདེ་ཡོདི་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤསེ་

པའ་ིཁམས་ཀྱི་ིབར་དུ་ཡོང་མདེ་ད།ོ །

མ་རགི་པ་མདེ། མ་རགི་པ་ཟད་པ་མདེ་པ་ནས་རྒོ་ཤ་ིམདེ། རྒོ་ཤ་ིཟད་པའ་ིབར་དུ་

ཡོང་མདེ་ད།ོ །སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགགོ་པ་དང་། ལམ་མདེ། ཡོ་ེ

ཤསེ་མདེ། ཐབོ་པ་མདེ། མ་ཐབོ་པ་ཡོང་མདེ་ད།ོ །



 སྡེེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའི་ཤེས་རབ་སྙིིང་པོ།

 15  

ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིིར། 

ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་བརྟེེན་ཅོིང་གནས་ཏེེ། སེམས་ལ་སྒྲིིབ་པ་མེད་པས་

སྐྲག་པ་མེད་ད།ེ ཕྱིིན་ཅོ་ིལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ིམཐར་

ཕྱིནི་ཏེ།ོ །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་། ཤསེ་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་བརྟེེན་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོོགས་པའ་ིབྱང་

ཆུབ་ཏུ་མངནོ་པར་རྫོགོས་པར་སངས་རྒྱས་ས།ོ །

ད་ེལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིསྔགས། རགི་པ་ཆནེ་པོའ་ིསྔགས། 

བླ་ན་མདེ་པའ་ིསྔགས། མ་ིམཉིམ་པ་དང་མཉིམ་པའ་ིསྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅོད་

རབ་ཏུ་ཞི་ིབར་བྱདེ་པའ་ིསྔགས། མ་ིརྫུན་པས་ན་བདནེ་པར་ཤསེ་པར་བྱ་སྟོ།ེ ཤསེ་རབ་

ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པའ་ིསྔགས་སྨྲས་པ། ཏེདྱ་ཐཱ། ག་ཏེ་ེག་ཏེ་ེཔཱ་ར་ག་ཏེ།ེ པཱ་ར་ས་ཾག་ཏེ།ེ 

བ་ོདྷི་ིསྭཱ་ཧཱ། ཤཱ་རིའ་ིབུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ད་ེལྟར་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ཟབ་མ་ོལ་བསློབ་པར་བྱའ།ོ །

ད་ེནས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཏེིང་ང་ེའཛོིན་ད་ེལས་བཞིེངས་ཏེེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་ས་ོ

ཞིསེ་བྱ་བ་བྱནི་ནས། ལགེས་ས་ོལགེས་ས།ོ །རགིས་ཀྱི་ིབུ་ད་ེད་ེབཞིནི་ན།ོ །རགིས་ཀྱི་ི

བུ་ད་ེད་ེབཞིནི་ཏེ།ེ ཇ་ིལྟར་ཁྱོདོ་ཀྱིསི་བསྟོན་པ་ད་ེབཞིནི་དུ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་

པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱིད་པར་བྱ་སྟོེ། དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིང་རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་

ང་ོ། །བཅོམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིསི་ད་ེསྐད་ཅོསེ་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏེའི་ི

བུ་དང་། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟགིས་
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དབང་ཕྱུག་དང་། ཐམས་ཅོད་དང་ལྡན་པའ་ིའཁརོ་ད་ེདང་། ལྷ་དང་། མ་ིདང་། ལྷ་མ་ཡོནི་

དང་། དྲ་ིཟར་བཅོས་པའ་ིའཇགི་རྟེནེ་ཡོ་ིརངས་ཏེ།ེ བཅོམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིསི་གསུངས་པ་

ལ་མངནོ་པར་བསྟོདོ་ད།ོ །

བཅོོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིསྙིིང་པ་ོཞིེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

ཆནེ་པའོ་ིམད་ོརྫོགོས་ས།ོ། །།

རྒྱ་གར་གྱི་ིམཁན་པ་ོབ་ིམ་ལ་མ་ིཏྲ་དང་། ལཙོྪ་བ་དག་ེསློངོ་རནི་ཆནེ་སྡེསེ་བསྒྱུར་

ཅོིང་། ཞུ་ཆེན་གྱི་ིལོཙྪ་བ་དག་ེབླ་ོདང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པས་ཞུས་ཏེ་ེགཏེན་ལ་

ཕབ་པ། །

དཔལ་བསམ་ཡོས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའ་ིགཙུག་ལག་ག་ིདག་ེརྒྱས་བྱ་ེམ་གླིིང་ག་ི

རྩགི་ངསོ་ལ་བྲསི་པ་དང་ཞུ་དག་ལགེས་པར་བགྱིསི་ས།ོ། 1

1 སྡེ་ེདིག་ེབཀའ་འགྱུར། ཤེེསོ་རབ་སྣ་ཚིགོསོ། པོདི་༼ཀ༽་པའ་ིལྡེབེ་གྲངསོ་༡༤༤རྒྱབ་ཡིགི་ཕྲེངེ་༦པ་ན་བཞུགསོ།



 17  

ཞིལོ་བཀའ་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའ་ིཤསེ་རབ་སྙིངི་པ།ོ

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་བྷ་ག་བ་ཏཱི་ིཔྲཛྙཱ་པ་ར་མ་ིཏཱི་ཧྲྀ་ིད་ཡོ། བདོ་སྐད་

དུ། འཕགས་པ་བཅོམོ་ལྡན་འདས་མ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པའ་ིསྙིངི་པ།ོ བམ་པ་ོ

གཅོགི་ག ོ།སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ཐམས་ཅོད་ལ་ཕྱིག་འཚིལ་ལ།ོ །

འད་ིསྐད་བདག་གསི་ཐསོ་པའ་ིདུས་གཅོགི་ན། བཅོམོ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པའོ་ིཁབ་

ན་བྱ་རྒོོད་ཕུང་པོའ་ིར་ིལ། དག་ེསློོང་ག་ིདག་ེའདུན་ཆེན་པ་ོདང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ིདག་ེའདུན་ཆེན་པ་ོདང་ཐབས་ཅོིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེེ། དེའ་ིཚི་ེབཅོོམ་ལྡན་འདས་

ཟབ་མ་ོསྣང་བ་ཞིསེ་བྱ་བའ་ིཆསོ་ཀྱི་ིརྣམ་གྲངས་ཀྱི་ིཏེངི་ང་ེའཛོནི་ལ་སྙིམོས་པར་ཞུགས་

ས།ོ །ཡོང་དའེ་ིཚི་ེབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆནེ་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་

གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཟབ་མ་ོསྤྱིོད་པར་རྣམ་པར་བལྟ་

ཞིངི་། ཕུང་པ་ོལྔ་པ་ོད་ེདག་ལ་ཡོང་ང་ོབ་ོཉིདི་ཀྱིསི་སྟོངོ་པར་རྣམ་པར་བལྟའ།ོ །

ད་ེནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིམཐུས་ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏེའི་ིབུས་བྱང་ཆུབ་སམེས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འད་ིསྐད་

ཅོེས་སྨྲས་ས།ོ །རིགས་ཀྱི་ིབུའམ། རིགས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་ཟབ་མོའ་ིསྤྱིོད་པ་སྤྱིད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇ་ིལྟར་བསློབ་པར་བྱ། ད་ེསྐད་ཅོེས་

སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་
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གཟགིས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའ་ིབུ་ལ་འད་ིསྐད་ཅོསེ་སྨྲས་ས།ོ །

ཤཱ་རའི་ིབུ། རགིས་ཀྱི་ིབུའམ། རགིས་ཀྱི་ིབུ་མ་ོགང་ལ་ལ་ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་ཟབ་མོའ་ིསྤྱིོད་པ་སྤྱིད་པར་འདོད་པ་དེས་འད་ིལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟོེ། 

ཕུང་པ་ོལྔ་པ་ོད་ེདག་ཀྱིང་ང་ོབ་ོཉིདི་ཀྱིསི་སྟོངོ་པར་རྣམ་པར་རྗེསེ་སུ་བལྟའ།ོ །གཟུགས་

སྟོངོ་པའ།ོ །སྟོངོ་པ་ཉིདི་གཟུགས་ས།ོ །གཟུགས་ལས་སྟོངོ་པ་ཉིདི་གཞིན་མ་ཡོནི། སྟོངོ་

པ་ཉིདི་ལས་གཟུགས་གཞིན་མ་ཡོནི་ན།ོ །

ད་ེབཞིནི་དུ་ཚིརོ་བ་དང་། འདུ་ཤསེ་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤསེ་

པ་རྣམས་སྟོངོ་པའ།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ། ད་ེལྟ་བས་ན། ཆོས་ཐམས་ཅོད་སྟོོང་པ་ཉིིད་དེ། མཚིན་ཉིིད་མེད་པ། 

མ་སྐྱེེས་པ། མ་འགགས་པ། དྲ་ིམ་མེད་པ། དྲ་ིམ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ། བྲ་ིབ་མེད་པ། 

གང་བ་མདེ་པའ།ོ །

ཤཱ་རིའ་ིབུ། ད་ེལྟ་བས་ན་སྟོངོ་པ་ཉིདི་ལ་གཟུགས་མདེ། ཚིརོ་བ་མདེ། འདུ་ཤསེ་

མདེ། འདུ་བྱདེ་རྣམས་མེད། རྣམ་པར་ཤསེ་པ་མདེ། མགི་མདེ། རྣ་བ་མདེ། སྣ་མེད། ལྕེ་ེ

མདེ། ལུས་མདེ། ཡོདི་མདེ། གཟུགས་མདེ། སྒྲི་མདེ། དྲ་ིམདེ། ར་ོམདེ། རགེ་བྱ་མདེ། 

ཆོས་མེད་ད།ོ །མིག་ག་ིཁམས་མེད་ཅོིང༌། མིག་ག་ིརྣམ་པར་ཤེས་པའ་ིཁམས་མེད་པ་

ནས་ཡོདི་ཀྱི་ིཁམས་མདེ་ཅོངི་། ཡོདི་ཀྱི་ིརྣམ་པར་ཤསེ་པའ་ིཁམས་ཀྱི་ིབར་དུ་ཡོང་མདེ་

ད།ོ །

མ་རིག་པ་མེད་ཅོིང་། མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒོ་ཤ་ིམེད་ཅོིང་། རྒོ་ཤ་ིཟད་

པའ་ིབར་དུ་ཡོང་མེད་ད།ོ །སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། 



 ཞིོལ་བཀའ་འགྱུར་དུ་བཞུགས་པའི་ཤེས་རབ་སྙིིང་པོ།
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ལམ་མདེ། ཡོ་ེཤསེ་མདེ། ཐབོ་པ་མདེ། མ་ཐབོ་པ་ཡོང་མདེ་ད།ོ །

ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིིར། 

ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་གནས་ཏེ་ེསེམས་ལ་སྒྲིིབ་པ་མེད་པས་

འཇིགས་པ་མེད་དེ། ཕྱིིན་ཅོ་ིལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའ་ི

མཐར་ཕྱིིན་ཏེ།ོ །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིང་

ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ལ་བརྟེནེ་ཏེ་ེབླ་ན་མདེ་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོགོས་པའ་ིབྱང་

ཆུབ་མངནོ་པར་རྫོགོས་པར་སངས་རྒྱས་ས།ོ །

ད་ེལྟ་བས་ན། ཤསེ་རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པའ་ིསྔགས། རགི་པ་ཆནེ་པའོ་ིསྔགས། 

བླ་ན་མདེ་པའ་ིསྔགས། མ་ིམཉིམ་པ་དང་མཉིམ་པའ་ིསྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅོད་

རབ་ཏུ་ཞི་ིབར་བྱེད་པའ་ིསྔགས། མ་ིརྫུན་པས་ན། བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟོ།ེ ཤེས་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པའ་ིསྔགས་སྨྲས་པ། ཏེདྱ་ཐ། ག་ཏེ་ེག་ཏེ།ེ པ་ར་ག་ཏེ།ེ པ་ར་ས་ཾ

ག་ཏེ།ེ བ་ོདྷི་ིསྭཱ་ཧཱ། ཤཱ་རིའ་ིབུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་ཤེས་

རབ་ཀྱི་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིནི་པ་ཟབ་མ་ོལ་ད་ེལྟར་བསློབ་པར་བྱའ།ོ །

དེ་ནས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཏེིང་ངེ་འཛོིན་དེ་ལས་བཞིེངས་ཏེེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པ་ོའཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེགས་

ས།ོ །ཞིསེ་བྱ་བ་བྱནི་ནས་ལགེས་ས།ོ །ལགེས་ས།ོ །རགིས་ཀྱི་ིབུ། ད་ེད་ེབཞིནི་ན།ོ །ད་ེ

ད་ེབཞིིན་ཏེེ། ཇ་ིལྟར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་བསྟོན་པ་ད་ེབཞིིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་

ཟབ་མོ་ལ་སྤྱིད་པར་བྱ་སྟོེ། དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིང་རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་

ང་ོ། །བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་ད་ེསྐད་ཅོེས་བཀའ་སྩལ་ནས་ཚི་ེདང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའ་ིབུ་



ཤེསེ་རབ་སྙིིང་པོོ།
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དང་། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་འཕགས་པ་སྤྱིན་རས་གཟགིས་དབང་ཕྱུག་དང་། ཐམས་

ཅོད་དང་ལྡན་པའ་ིའཁརོ་ད་ེདག་ལྷ་དང་། མ་ིདང་། ལྷ་མ་ཡོནི་དང་། དྲ་ིཟར་བཅོས་པའ་ི

འཇགི་རྟེནེ་ཡོ་ིརང་སྟོ་ེབཅོམོ་ལྡན་འདས་ཀྱིསི་གསུངས་པ་ལ་མངནོ་པར་བསྟོདོ་ད།ོ །

བཅོོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའ་ིསྙིིང་པ་ོཞིེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་

ཆནེ་པའོ་ིམད་ོརྫོགོས་ས།ོ །

རྒྱ་གར་གྱི་ིམཁན་པ་ོབ་ིམ་ལ་མ་ིཏྲ་དང་། ལ་ོཙཱ་བ་དག་ེསློངོ་རནི་ཆནེ་སྡེསེ་བསྒྱུར་

ཅོངི་། ཞུ་ཆནེ་གྱི་ིལ་ོཙཱ་བ་དག་ེབླ་ོདང་། ནམ་མཁའ་ལ་སགོས་པས་ཞུས་ཏེ་ེགཏེན་ལ་

ཕབ་པའ།ོ།  །།1

1 ལྷ་སོ་ཞིོལ་བཀའ་འགྱུར། ཤེེར་ཕིན་སྣ་ཚིོགསོ། པོདི་༼ཀ༽་པའི་ལྡེེབ་གྲངསོ་༢༥༩མདུན་ཡིིག་ཕྲེེང་༦ན་བཞུགསོ། 



 21  

པར་བྱང་སྨོནོ་ཚིགི

རྣམ་གྲལོ་ཞི་ིབའ་ིརྒྱ་མཚིརོ་ར་ོགཅོགི་ཏུ། ། 

གཞིལོ་བའ་ིམཐའ་ཡོས་ཆསོ་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིགི་ག་ིགཟགེས་མ་རསེ་ཀྱིང་དུག་གསུམ་གྱི།ི ། 

དྲ་ིམ་ཡོངོས་འཁྲུད་ལགེས་བཤད་བདུད་རྩ་ིའད།ི ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའ་ིརྣམ་དཀར་ཕུང་པོའ་ིམཐུས། ། 

ཡོང་དག་ཆསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟོངོ་ཕྲག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའ་ིའགྲ་ོབ་མ་ལུས་པ། ། 

ངསེ་ལགེས་ནརོ་བུའ་ིམཛོདོ་ལ་དབང་འབྱརོ་ཤགོ །

ཅོེས་འཛོམ་གླིིང་ཡོངས་པའ་ིཁྱོོན་ལ་འཚི་ེམེད་ཞི་ིབའ་ིལམ་སྟོོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེེའ་ིརིང་

ལུགས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སགོས་འཕྲལ་ཡུན་ལགེས་ཚིགོས་དུ་མའ་ིཆདེ་དུ་དམགིས། ནང་བསྟོན་

གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་ིགསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་

པའ་ིདག་ེབསྔའོ་ིསྨོནོ་ཚིགི་ཏུ་ཤཱཀྱིའ་ིདག་ེསྦྱངོ་ཆསོ་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་བསྟོན་འཛོནི་རྒྱ་མཚིསོ་

སྦྱར་བའ།ོ ། 

ནམཿཿ སམཿནྟབུདདྷཱནཱཾཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱཱིིཎཱཾཾ། ཏཱརེསྭཱཧཱ།།
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