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གྱིིས་དཔྱད་ཞིིབ་མཛད་ཅིང་། དཔྱད་འབྲས་ལག་ལེན་ལ་བཀོལ་བའ་ིཉམས་མྱོོང་དང་གྲུབ་དོན་གྱི་ི

ཟིན་ཐ་ོལྟ་བུ་ཡོིན་པས་ན། མ་ིལ་ོསྟོོང་ཕྲག་དུ་མའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའ་ིམ་ིརིགས་འདིའ་ིཤེས་རིག་ག་ི

ཉིང་བཅུད་ཡོིན་པ་དང་། གསུང་རབ་གླེེགས་བམ་ད་ེདག་ག་ིབསྟོན་དོན་ཕལ་མ་ོཆོ་ེཞིིག་ན་ིདེང་ག་ི

དུས་རབས་འད་ིདང་མ་འོངས་པར་ཤིན་ཏུ་མཁ་ོཆོ་ེཞིིང་། མིའ་ིརིགས་སྤྱིའ་ིཤེས་རབ་དང་ཀུན་སྤྱོད་

ལ་ལམ་སྟོནོ་བྱདེ་ཐུབ་པའ་ིའོད་སྣང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོདོ།

ད་ེབས་ན་ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པ་ོམཆོོག་གིས་ཡོང་ཡོང་བཀོའ་གནང་བའ་ི

དགོངས་དོན་བཞིིན། གྲྭ་ཚོང་རིན་པ་ོཆོ་ེནས་རིག་མཛོད་ཆོེན་མོའ་ིདྲེ་ཚོིགས་དང་རྩོོམ་སྒྲིིག་ཁང་

གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ། བཀོའ་བསྟོན་གཉིས་ཀྱིིས་མཚོོན་ཆོོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་ིམཁས་པའ་ི

བཀོའ་རྩོོམ་གླེེགས་བམ་དང་། བརྩོམས་ཆོོས་གསར་རྙིིང་གང་མང་ཞིིག་ཞུ་སྒྲིིག་འགྲོེམས་སྤེེལ་གྱི་ི

ཞིབས་ཞུའ་ིལས་གཞི་ིའད་ིགཉརེ་བ་ཡོནི།

དུས་རབས་འདིར་ཚོན་རྩོལ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཀློོག་བད་ེབ་དང་། སྤྱོད་བད་ེ



ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།
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བ། གཞུང་ཚོིག་འཚོོལ་སླ་བ། འཁྱེེར་བད་ེབ་སོགས་སྟོབས་བདེའ་ིདབང་གིས་ཀློོག་པ་པ་ོརྣམས་

འཕྲུལ་དེབ་ལ་དགའ་མོས་ཇ་ེཆོེར་འགྲོ་ོབཞིིན་པར་བརྟེན། དུས་རབས་ཀྱི་ིའགྱུར་བའ་ིཁ་ཕྱོོགས་ཀྱི་ི

དགོས་མཁ་ོདང་བསྟུན་པའ་ིཞུ་སྒྲིིག་ག་ིལས་གཞི་ིའད་ིནི། མིའ་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱ་ིནོར་ལྟ་བུར་གྱུར་པའ་ི

རང་རེའ་ིཤེས་རིག་འད་ིཉིད་འཇིག་རྟེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འདིའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིའཇུག་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའ་ིསྤྱ་ིཚོོགས་སུ་ཞི་ིབདེའ་ིདཔལ་ཡོོན་འདྲེེན་པའ་ིལས་ཀོ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ཡོིན་

ཞིསེ་ཀྱིང་བརྗེདོ་ཆོགོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་སྐབས་མ་ཕྱོ་ིཚོད་ལྡན་ཞིིག་གཞི་ིརྩོར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་

རྒྱུར་འབད་བརྩོོན་བྱེད་འོས་ཤིང་། ད་ེཡོང་སྔོན་གྱི་ིསྲིོལ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤིང་རྐོ་ོསྐབས་རྩོོམ་

པ་པོ་རང་ཉིད་དམ། ཡོང་ན་གཞིན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚོད་ལྡན་བཏང་སྟོེ་རྐོོ་བ་ཡོིན་པས་ཤིང་པར་

རྣམས་སྤྱིའ་ིཆོ་ནས་དག་པོར་བརྩོ་ིཆོོག་པ་ཡོིན། ད་ེབས་ན་འད་ིག་རྩོོམ་སྒྲིིག་ཁང་ནས་ཀྱིང་མ་དཔ་ེ

ཚོད་ལྡན་འཚོོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡོིག་འབྲུ་གཅིག་ལའང་གང་བྱུང་དུ་བཟ་ོབཅོས་མེད་པར་སོར་བཞིག་བྱ་

རྒྱུ་རྩོ་དནོ་དུ་བཟུང་ནས་མ་ཕྱོ་ིཇ་ིམ་ཇ་ིབཞིནི་འཕྲུལ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞིིན་ཡོདོ་པ་དང་། མ་

ཕྱོ་ིཚོད་ལྡན་ལག་སོན་མ་བྱུང་ནའང་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པ་ོཡོོང་བར་བརྩོོན་བཞིིན་ཡོོད། གལ་ཏ་ེམ་

ཕྱོ་ིརང་ལ་ནོར་བ་མངོན་གསལ་བྱུང་བ་དང་། དོགས་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡོ་ིག་ེཆོད་ལྷག་བྱུང་བ་

སགོས་ལ་གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ིམཆོན་བཀོདོ་ཡོདོ།

རྩོམོ་སྒྲིགི་ཁང་འད་ིནས་སྒྲིགི་སྦྱོརོ་བྱས་པའ་ིའཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆོད་ལྷག་ནརོ་བ་སགོས་བྱུང་བ་

མཐོང ་ ན ་ འཕྲལ ་མར ་ལེགས ་བཅོས ་ཡོོང ་ བའི ་ ཆོེད ་ དུ །  ང ་ཚོོའི ་ ཡོིག ་ འབྲེལ ་ 

དྲེ་བྱང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདའི་ིབརྒྱུད་ནས་འབྲལེ་བ་གནང་བའ་ིར་ེ

བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འད་ིནས་ཀྱིང་གང་མགྱིོགས་པར་གཞིིར་བསྐྱར་ཞིིབ་དང་ལེགས་སྒྲིིག་ཞུས་ཏ་ེ

སྤུས་ཀོ་ཇ་ེལགེས་སུ་གཏངོ་ངསེ་ཡོནི། 

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛོད་ཆོནེ་མོའ་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་ཁང་ནས། 

ཕྱོ་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །སྐྱབས་འགྲོ་ོསམེས་བསྐྱདེ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཕྱོོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་ིད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིསྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡོོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིང་ོབོར་གྱུར་པ། ཆོོས་ཀྱི་ིཕུང་པ་ོ

སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞིིའ་ིའབྱུང་གནས། འཕགས་པའ་ིདག་ེའདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ི

མངའ་བདག །དྲེིན་ཅན་རྩོ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའ་ིདཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་

རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆོིའ།ོ །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆོིའ།ོ །ཆོསོ་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆོའི།ོ །དག་ེའདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆོིའ།ོ །ལན་གསུམ་བརྗེདོ། ཡོ་ིདམ་དཀྱིལི་འཁརོ་གྱི་ིལྷ་

ཚོོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆོིའོ། །དཔལ་མགོན་དམ་པའ་ི

ཆོསོ་སྐྱངོ་བའ་ིསྲུང་མ་ཡོ་ེཤསེ་ཀྱི་ིསྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆོིའ།ོ །

སངས་རྒྱས་ཆོསོ་དང་ཚོགོས་ཀྱི་ིམཆོགོ་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ན་ི

སྐྱབས་སུ་མཆོ།ི །དག་གསི་སྦྱོནི་སགོས་བགྱིསི་པ་འད་ིདག་གསི། །འགྲོ་ོལ་ཕན་ཕྱོརི་

སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤགོ །ལན་གསུམ་བརྗེདོ། 

དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆོི། །སྡིིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་

བཤགས། །འགྲོོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེེས་ཡོི་རང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡོིད་ཀྱིིས་

གཟུང༌། །སངས་རྒྱས་ཆོོས་དང་ཚོོགས་མཆོོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱབས་

མཆོི། །རང་གཞིན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱོིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་
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བགྱིི། །བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ག་ིསེམས་ན་ིབསྐྱེད་བགྱིིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདག་གིས་མགྲོོན་དུ་གཉེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོོག་ཡོིད་འོང་སྤྱད་པར་བགྱི།ི །འགྲོ་ོ

ལ་ཕན་ཕྱོརི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤགོ །ལན་གསུམ་བརྗེདོ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ཅགི །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ིརྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་

ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མེད་པའ་ིབད་ེབ་དང་མ་ིའབྲལ་བར་གྱུར་

ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉ་ེརིང་ཆོགས་སྡིང་གཉིས་དང་བྲལ་བའ་ིབཏང་སྙོམས་

ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅགི །ཅསེ་ལན་གསུམ་བརྗེདོ། 

གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང༌། །འགག་པ་མེད་པ་སྐྱ་ེམེད་པ། །ཆོད་པ་

མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འགྲོོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་

མིན། །སྤྲིོས་པ་ཉེར་ཞི་ིཞི་ིབསྟོན་པ། །རྫོོགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི།ི །དམ་པ་

དེ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ཉན་ཐོས་ཞིི་བ་འཚོོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀྱིིས་ཉེར་ཞིིར་

འཁྲདི་མཛད་གང་ཡོནི་དང༌། །འགྲོ་ོལ་ཕན་པར་བྱདེ་རྣམས་ལམ་ཤསེ་ཉདི་ཀྱིསི་འཇགི་

རྟེན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང༌། །གང་དང་ཡོང་དག་ལྡན་པས་ཐུབ་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་

ལྡན་སྣ་ཚོོགས་འད་ིགསུངས་པ། །ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིཚོོགས་བཅས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིན་ིཡུམ་ད་ེལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །རྟགོ་པའ་ིདྲེ་བ་རྣམ་བསལ་ཅངི༌། །ཟབ་

ཅིང་རྒྱ་ཆོེའ་ིསྐུ་མངའ་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིའོད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྲ་ོལ་ཕྱོག་

འཚོལ་ལ།ོ །མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིམགོན་གྱུར་ཅིང༌། །བདུད་སྡི་ེདཔུང་བཅས་

མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཡོང་དག་མཁྱེེན་གྱུར་
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པའ།ི །བཅམོ་ལྡན་འཁརོ་བཅས་གནས་འདརི་གཤགེས་སུ་གསལོ། །ཇ་ིལྟར་བལྟམས་

པ་ཙོམ་གྱིསི་ན།ི །ལྷ་རྣམས་ཀྱིསི་ན་ིཁྲུས་གསལོ་ལྟར། །ལྷ་ཡོ་ིཆུ་ན་ིདག་པ་ཡོསི། །ད་ེ

བཞིིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ས་གཞིི་སྤེོས་ཀྱིིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་

བཀྲམ། །ར་ིརབ་གླེིང་བཞི་ིཉ་ིཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིིང་དུ་དམིགས་ཏ་ེ

ཕུལ་བ་ཡོསི། །འགྲོ་ོཀུན་རྣམ་དག་ཞིིང་ལ་སྤྱདོ་པར་ཤགོ །

༄༅། །སྤྱན་འདྲེནེ་ཁྲུས་གསལོ།

༄༅། །རྨད་བྱུང་ཡོནོ་ཏན་རབ་རྫོགོས་རྫོགོས་སངས་རྒྱས། །རྨད་བྱུང་གཅགི་

ཏུ་དག་ེབ་དམ་པའ་ིཆོོས། །རྨད་བྱུང་ཡོོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་དག་ེའདུན་ཏེ། །རྨད་བྱུང་

མཆོོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོོས་དག་ེལེགས་སྩོོལ། །འདིར་སེར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚོང་ག་ིབཟང་སྤྱོད་

ཆོནེ་མའོ་ིསྐབས་ཀྱི་ིཕྱོག་བཞིསེ་སྤྱན་འདྲེནེ་ཁྲུས་གསལོ་གྱི་ིརམི་པ་འགདོ་པ་ལ། ཐགོ་མར་སྐྱབས་སམེས་ཚོད་མདེ་བཞི་ི

བསྒོམོ་པ་སྔནོ་དུ་བཏང་སྟོ།ེ 

སྐད་ཅིག་དཀྲོང་བསྐྱེད། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགས་བྱེད་ཞིལ་གཅིག་

ཕྱོག་གཉིས་ཀྱིིས་གྲོ་ིགུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པའ་ིཡུམ་དང་བཅས་པའ་ིསྐུར་བཞིེངས་

པར་གྱུར། 

ནང་མཆོདོ་བྱནི་རླབས། ༀ་ཧྲཱིཿ�ི ཥྚྲཱིཿ�ི ཝི་ིཀྲ�་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཾཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝི་ཤུདྡྷཿ� སརྦ་དྷརྨཱཿ� 

སྭ་བྷཱ་ཝི་ཤུདྡྷཿོ྅ཧཾཾ། སྟོོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོོང་པའ་ིངང་ལས་ཡོ་ཾལས་རླུང་ག་ིདཀྱིིལ་

འཁོར་སྔོན་པ་ོགཞུའ་ིདབྱིབས་ལྟ་བུ་བ་དན་གྱིིས་མཚོན་པ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་ར་ཾལས་མེའ་ི
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དཀྱིིལ་འཁོར་དམར་པ་ོགྲུ་གསུམ་པ། དེའ་ིསྟོེང་དུ་ཨཱཿ�ལས་མ་ིམགོའ་ིསྒྱེེད་པུ་གསུམ་

གྱི་ིསྟོེང་དུ། ཨཱཿ� ལས་བྱུང་བའ་ིཐདོ་པ་དཀོར་པ།ོ དའེ་ིནང་ག་ིཤར་དུ་བྷྲཱུཾ་ཾལས་བྱུང་བའ་ི

བ་ལང་ག་ིཤ་གོས་མཚོན་པ། ལྷོར་ཨཾ་ཾལས་བྱུང་བའ་ིཁྱེིའ་ིཤ་ཀུས་མཚོན་པ། ནུབ་ཏུ་

ཛྲ་ལས་བྱུང་བའ་ིགླེང་པ་ོཆོའེ་ིཤ་དས་མཚོན་པ། བྱང་དུ་ཁ་ཾལས་བྱུང་བའ་ིརྟའ་ིཤ་ཧཾས་

མཚོན་པ། དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཾལས་བྱུང་བའ་ིམའི་ིཤ་ནཱས་མཚོན་པ། ཤར་ལྷརོ་ལ་ཾལས་བྱུང་

བའ་ིདྲེ་ིཆོེན་བིས་མཚོན་པ། ལྷ་ོནུབ་ཏུ་མཱཾ་ཾལས་བྱུང་བའ་ིརཀྟ་རས་མཚོན་པ། ནུབ་

བྱང་དུ་པ་ཾལས་བྱུང་བའ་ིབྱང་སེམས་དཀོར་པ་ོཤུས་མཚོན་པ། བྱང་ཤར་དུ་ཏཱ་ཾལས་

བྱུང་བའ་ིརྐོང་མར་མས་མཚོན་པ། དབུས་སུ་བ་ཾལས་བྱུང་བའ་ིདྲེ་ིཆུ་མཱུས་མཚོན་པ། 

ད་ེདག་ག་ིསྟོེང་དུ་ༀ་དཀོར་པོ། ཨཱཿ�དམར་པོ། ཧཱུཾ་ཾསྔོན་པ་ོགསུམ་སྟོེང་ནས་སྟོེང་དུ་

བརྩོེགས་པར་གྱུར། རང་ག་ིཐུགས་ཀོའ་ིཧཱུཾ་ཾལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་རླུང་ལ་ཕོག་པས་

རླུང་གཡོོས་མེ་སྦར་ཏེ་ཐོད་པའི་རྫོས་རྣམས་ཞུ་ཞིིང་ཁོལ་བར་གྱུར། ཡོི་གེ་གསུམ་

ལས་འོད་ཟེར་རིམ་པ་བཞིིན་དུ་འཕྲོས་པས། སྐུ་རྡོ་ོརྗེ་ེགསུང་རྡོ་ོརྗེ་ེཐུགས་རྡོ་ོརྗེ་ེརྣམས་

བཀུག་ནས་ཡོ་ིག་ེགསུམ་ལ་རིམ་གྱིིས་ཐིམ་པ་རྣམས་ཐོད་པར་ལྷུང་ནས་ཞུ་བས། ཧཱུཾ་ཾ

གིས་ཁ་དོག་དྲེ་ིནུས་ཀྱི་ིསྐྱོན་སྦྱོངས། ཨཱཿ�ས་བདུད་རྩོིར་རྟོགས་པར་བྱས། ༀ་གྱིིས་

མང་པརོ་སྤེར་ཞིངི་སྤེལེ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ལན་གསུམ། 

མཆོོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ༀ་ཧྲིཿི�ཥྚིཿི�ས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝིས་སྦྱོངས། སྟོོང་པའ་ིངང་

ལས་ཨཱཿ�ལས་བྱུང་བའ་ིཐོད་པ་ཡོངས་ཤིང་རྒྱ་ཆོ་ེབ་རྣམས་ཀྱི་ིནང་དུ་ཧཱུཾ་ཾཧཱུཾ་ཾཞུ་བ་ལས་

བྱུང་བའ་ིམཆོདོ་ཡོནོ། ཞིབས་བསལི། དྲེ།ི མ་ེཏགོ །བདུག་སྤེསོ། མར་མ།ེ ཞིལ་ཟས། 

རལོ་མ་ོརྣམས་རང་བཞིནི་བད་ེསྟོངོ་། རྣམ་པ་མཆོདོ་རྫོས། བྱདེ་ལས་དབང་པ་ོདྲུག་ག་ི
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སྤྱདོ་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མདེ་པའ་ིབད་ེབ་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱདེ་པར་གྱུར། ༀ་ཨརྒྷཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ 

ༀ་པཱདྱཾ་ཾཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་པུཥྤེ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་དྷུ་པ་ེཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཨཱཿ་ལ་ོཀོ་ེཨཱཿ� 

ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ནཻ་ཝི་ིདྱཾ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་རཱུ་པ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ཤཔྟ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་གནྡྷེ་ེ

ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་ར་ས་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ༀ་སྤེརྴ་ཨཱཿ� ཧཱུཾ།ཾ ད་ེནས། 

ཐམས་ཅད་དུ་ན་ིས་གཞི་ིདག །གསགེ་མ་ལ་སགོས་མདེ་པ་དང༌། །ལག་མཐིལ་

ལྟར་མཉམ་བཻཌཱུརྱའ།ི །རང་བཞིནི་འཇམ་པརོ་གནས་གྱུར་ཅགི །བད་ེལྡན་འཇགི་རྟནེ་

བཀོོད་པ་ལྟར། །རིན་ཆོེན་ས་གཞིི་མེ་ཏོག་བཅས། །ལྗོོན་ཤིང་ཆུ་མཚོོ་མ་ཚོང་

མེད། །ཆོོས་སྒྲི་རྒྱ་ཆོེན་ལྡན་པར་ཤོག །འཇིག་རྟེན་འདས་པའ་ིདག་ེལས་བྱུང༌། །རིན་

ཆོེན་བདུན་ལས་གྲུབ་པ་ཡོི། །ཚོད་མེད་འོད་ཟེར་འགྱིེད་པའ་ིགནས། །རྒྱལ་བ་སྲིས་

བཅས་བཞུགས་གྱུར་ཅགི །རནི་ཆོནེ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་སངེྒེེའ་ིཁྲ།ི །ཡོདི་འངོ་སྣ་ཚོགོས་

གསོ་ཀྱིསི་བཀོབ་པ་འད།ི །རྒྱལ་བ་སྲིས་བཅས་རྣམས་ལ་ཕུལ་བ་ཡོསི། །འགྲོ་ོཀུན་རྡོ་ོ

རྗེེའི་གདན་ལ་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །ལྷ་དང་མི་ཡོི་མཆོོད་པའི་རྫོས། །དངོས་སུ་

བཤམས་དང་ཡོིད་ཀྱིིས་སྤྲུལ། །ཀུན་བཟང་མཆོོད་སྤྲིིན་བླ་ན་མེད། །ནམ་མཁའི་

ཁམས་ཀུན་ཁྱེབ་གྱུར་ཅགི །

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །བདུད་སྡིེ་དཔུང་བཅས་མི་

བཟད་འཇམོས་མཛད་ལྷ། །དངསོ་རྣམས་མ་ལུས་ཡོང་དག་མཁྱེནེ་གྱུར་པའ།ི །བཅམོ་

ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲོངས་

མེད་དུ་མ་རུ། །འགྲོ་ོལ་བརྩོ་ེཕྱོིར་ཐུགས་རྗེ་ེརྣམས་སྦྱོངས་ཤིང༌། །སྨོོན་ལམ་རྒྱ་ཆོེན་

དགོངས་པ་ཡོོངས་རྫོོགས་པ། །ཁྱེེད་བཞིེད་འགྲོ་ོདོན་མཛད་དུས་འད་ིལགས་ན། །ད་ེ
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ཕྱོིར་ཆོོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོོགས་སྟོོན་

མཛད་ཅངི༌། །མཐས་ཡོས་སམེས་ཅན་ཚོགོས་རྣམས་བསྒྲིལ་བྱའ་ིཕྱོརི། །ཡོངོས་དག་

འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཆོོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ིདབང་ཕྱུག་

གཙོོ། །བཙོ་ོམའ་ིགསེར་གྱི་ིམདོག་འདྲེ་ཞིིང༌། །ཉ་ིམ་ལས་ལྷག་གཟ་ིབརྗེིད་ཆོེ། །དད་

པས་སྤྱན་ན་ིདྲེང་བར་བགྱི།ི །ཞི་ིཞིངི་ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེལྡན་པ། །དུལ་ཞིངི་བསམ་གཏན་ས་

ལ་བཞུགས། །ཆོོས་དང་ཡོེ་ཤེས་ཆོགས་བྲལ་བ། །ཀུན་ཏུ་མི་ཟད་ནུས་པར་

ལྡན། །ཚུར་སྤྱོན་ཚུར་སྤྱོན་ཞིི་བདག་ལྷ། །ཐུབ་པའི་སྐྱེས་མཆོོག་ཐམས་ཅད་

མཁྱེནེ། །ཤནི་ཏུ་ལེགས་བྱས་གཟུགས་བརྙིན་ན།ི །མཆོདོ་པས་འདརི་ན་ིགཤགེས་སུ་

གསོལ། །འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འགྲོོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་

ཀྱིང༌། །ནད་མེད་ཚོེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང༌། །མཆོོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩོལ་དུ་

གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་འདིར་ན་ིབྱོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་བར་

ལྡན། །བདག་ག་ིམཆོོད་ཡོོན་བཞིེས་ནས་ཀྱིང༌། །ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་

མཛདོ། །བད་ེབར་གཤགེས་སགོས་བཅམོ་ལྡན་འདས། །ཚུར་སྤྱནོ་འདརི་ན་ིགཤགེས་

སུ་གསོལ། །བདག་ག་ིམཆོོད་ཡོོན་བཞིེས་ནས་ཀྱིང༌། །འད་ིཉིད་དུ་ན་ིབཞུགས་སུ་

གསལོ། །

སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བར་ཞུ། གང་འདིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་

དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོོགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞིབས་སུ་ལྡན་པ། 

བད་ེབར་གཤགེས་པ། འཇགི་རྟནེ་མཁྱེནེ་པ། སྐྱསེ་བུ་འདུལ་བའ་ིཁ་ལ་ོསྒྱུར་བ། བླ་ན་

མེད་པ། ལྷ་དང་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསྟོོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ད་ེདག་ཐམས་
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ཅད་ལ་ཡོ་ོབྱད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའ་ིཁྲུས་འད་ིགསལོ་བར་བགྱིིའ།ོ །

ར་ིབ་ོལྟར་ན་ིམཛསེ་པ་ཡོསི། །ཡོནོ་ཏན་དམ་པའ་ིརྒྱན་ལྡན་པའ།ི །མཆོདོ་གནས་

རིན་ཆོེན་འད་ིདག་ལ། །བདག་གིས་ཁྲུས་འད་ིགསོལ་བར་བགྱིི། །མ་རིག་འཇོམས་

པའི་ཉི་མ་སྟོེ། །སྲིིད་པའི་ནད་ནི་སེལ་བའི་སྨོན། །དམ་ཆོོས་རིན་ཆོེན་འདི་དག་

ལ། །བདག་གསི་ཁྲུས་འད་ིགསལོ་བར་བགྱི།ི །ཆོསོ་ཀྱི་ིསྐུ་ཡོ་ིབདག་ཉདི་ཅན། །མཆོགོ་

ག་ིཡོནོ་ཏན་གཟུགས་ཅན་གྱི།ི །མཆོདོ་རྟནེ་རནི་ཆོནེ་འད་ིདག་ལ། །བདག་གསི་ཁྲུས་

འད་ིགསོལ་བར་བགྱིི། །བསྐལ་པའ་ིམཐའ་ཡོ་ིདངོས་འཇོམས་པ། །འཇིགས་བྱེད་མ་ི

ཡོ་ིཆོ་བྱད་ཅན། །མགོན་པ་ོསྙིང་རྗེེའ་ིསྟོོབས་ལྡན་ལ། །བདག་གིས་ཁྲུས་འད་ིགསོལ་

བར་བགྱིི། །མཆོོག་ཏུ་ཚོིམས་ཤིང་བསྐལ་བཟང་བ། །དམ་པའ་ིབདུད་རྩོ་ིམཛེས་ཆོ་

བྱེད། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ལ། །བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་གསོལ་བར་

བགྱིི། །གདུལ་བྱའ་ིསེམས་ཅན་གང་དག་ལ། །རྒྱལ་བའ་ིསྤྲུལ་སྐུ་མང་པ་ོཡོིས། །ཆོ་

བྱད་ལྷ་ཡོི་རྣམ་པ་ནི། །སྙིང་རྗེེ་ཡོིས་ནི་ངེས་གང་བ། །རྟག་ཏུ་ཕན་དང་བདེ་མཛད་

པའ།ི །མཆོགོ་ཏུ་དུལ་བ་ད་ེདག་ལ། །བདག་གསི་ཁྲུས་འད་ིགསལོ་བར་བགྱི།ི །སངས་

རྒྱས་གཟུགས་བརྙིན་གནས་དང་ནི། །སློབ་པའ་ིདག་ེའདུན་གནས་ཀྱི་ིས། །གཙུག་

ལག་ཁང་དང་གནས་གཞིན་ལ། །བདག་གིས་ཁྲུས་འད་ིགསོལ་བར་བགྱིི། །ཁྲུས་ཀྱི་ི

ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲེ་ིཞིིམ་པ། །ཤེལ་གྱི་ིས་གཞི་ིགསལ་ཞིིང་འཚོེར་བ་བསྟོར། །རིན་ཆོེན་

འབར་བའ་ིཀོ་བ་ཡོདི་འངོ་ལྡན། །མུ་ཏིག་འདོ་ཆོགས་བླ་ར་ེབྲསེ་པ་དརེ། །

ཇ་ིལྟར་བལྟམས་པ་ཙོམ་གྱིིས་ན།ི །ལྷ་རྣམས་ཀྱིིས་ན་ིཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡོ་ི

ཆུ་ན་ིདག་པ་ཡོསི། །ད་ེབཞིནི་བདག་གསི་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ི
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ཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་ལ་ཉོན་མོངས་མ་ིམངའ་ཡོང་། །སེམས་

ཅན་ལུས་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་སྦྱོང་སླད་དུ། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་ཁྲུས་ཆོབ་འདི་གསོལ་

བས། །སེམས་ཅན་ལུས་ཀྱི་ིསྒྲིབི་པ་དག་གྱུར་ཅགི །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེ

ས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། རྒྱལ་བའ་ིགསུང་ལ་འགག་པ་མ་ིམངའ་ཡོང་། །སེམས་ཅན་

ངག་གི་སྒྲིིབ་པ་སྦྱོང་སླད་དུ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་ཁྲུས་ཆོབ་འདི་གསོལ་

བས། །སེམས་ཅན་ངག་ག་ིསྒྲིིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེ

ས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། རྒྱལ་བའ་ིཐུགས་ལ་འཁྲུལ་པ་མ་ིམངའ་ཡོང་། །སེམས་ཅན་

ཡོིད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་སྦྱོང་སླད་དུ། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ལ་ཁྲུས་ཆོབ་འདི་གསོལ་

བས། །སེམས་ཅན་ཡོིད་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་པ་དག་གྱུར་ཅིག །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེ

ས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། མཁྱེེན་པས་སྲིིད་པའ་ིའཆོིང་བ་མཐར་མཛད་ཅིང༌། །ཐུགས་

རྗེེས་ཞིི་ལ་དགའ་བ་རིང་དུ་དོར། །སྲིིད་ཞིིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་སྲིིད་ཞིིའི་

མགོན། །རྒྱལ་བ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེ

ས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ཕུན་ཚོོགས་དག་ེལེགས་བྱ་ེབས་བསྐྲུན་པའ་ིསྐུ། །མཐའ་ཡོས་

འགྲོོ་བའི་རེ་བ་སྐོང་བའི་གསུང༌། །མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཇི་བཞིིན་གཟིགས་པའི་

ཐུགས། །ཤཱཀྱིའ་ིགཙོ་ོབ་ོད་ེལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་

མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ བྱམས་པ་ཐོགས་མདེ་དབྱིག་གཉནེ་རྣམ་གྲོལོ་སྡི།ེ །མཆོགོ་སྡི་ེདུལ་

བའ་ིསྡི་ེདང་གྲོགས་པའ་ིདཔལ། །སངེ་བཟང་ཀུ་སཱ་ལ་ིགཉསི་གསརེ་གླེངི་པ། །རྒྱ་ཆོནེ་

སྤྱོད་པའ་ིབརྒྱུད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ི

ཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ འཇམ་དབྱངས་ཡོདོ་མདེ་ཕྱོགོས་འཇགི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། །ཟླ་བ་གྲོགས་པ་རགི་
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པའ་ིཁུ་བྱུག་ཆོ།ེ །སངས་རྒྱས་དགངོས་སྐྱོང་འཕགས་པ་ཡོབ་སྲིས་སགོས། །ཟབ་མ་ོ

ལྟ་བའ་ིབརྒྱུད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེ

ཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ཐུགས་རྗེ་ེཆོེན་པ་ོབད་ེགཤེགས་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང༌། །མཆོོག་གཟིགས་ཏ་ེལ་ོཔ་དང་

ན་ར་ོཔ། །དཔལ་མཆོོག་ཌོོམ་བྷི་ིཔ་དང་ཨཾ་ཏ་ིཤ །ཉམས་ལེན་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་ལ་

སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། །བཤད་

སྒྲུབ་གདམས་པའ་ིམཆོགོ་མངའ་ཨཾ་ཏ་ིཤ །བཀོའ་གདམས་བསྟོན་པའ་ིམེས་པ་ོའབྲམོ་

སྟོོན་རྗེེ། །རྣལ་འབྱོར་རྣམ་བཞི་ིསྐུ་མཆོེད་གསུམ་ལ་སོགས། །བཀོའ་གདམས་བླ་མ་

རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། 

བླ་ོགྲོསོ་ཁང་བཟང་བསླབ་གསུམ་ནརོ་གྱིསི་ཕྱུག །བཟང་པོའ་ིའཕྲནི་ལས་གདུལ་བྱའ་ི

དཔལ་དུ་ཤར། །གྲོགས་པའི་འོད་ཟེར་འཛམ་གླེིང་ཕྱོོགས་བཅུར་འཕྲོ། །བློ་བཟང་

གྲོགས་པའ་ིཞིབས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷིཥིེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ི

ཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། ཐར་འདོད་ཐར་པར་འཇུག་པའ་ིསྒོ་ོགཅིག་པུ། །དངོས་སྟོོབས་རིག་པའ་ི

རིགས་པས་གཞུང་གི་དོན། །ལེགས་པར་རྟོགས་ནས་གཞིན་ལ་ལེགས་འདོམས་

པའི། །རྒྱལ་ཚོབ་ཆོོས་རྗེེའ་ིཞིབས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེ

ཀོ་ཏེ་ས་མ་ཡོ་ཤྲཱིི་ཡོེ་ཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། གཞུང་ལུགས་རལ་བ་འཐུག་པོས་གཉའ་ཁེབས་

ཤངི་། །རགིས་པའ་ིགད་རྒྱངས་ས་གསུམ་འདར་བྱདེ་པ། །འཇགིས་མདེ་སྨྲ་བའ་ིསངེ་

ག་ེདག་ེལེགས་དཔལ། །མཁས་གྲུབ་ཆོོས་རྗེེའ་ིཞིབས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ གངས་ཅན་ཤིང་རྟའ་ིསྲིོལ་འབྱེད་ཙོོང་

ཁ་པ། །དངོས་སྟོོབས་རིགས་པའ་ིདབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚོབ་རྗེ།ེ །མད་ོསྔགས་བསྟོན་པའ་ི
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བདག་པ་ོམཁས་གྲུབ་རྗེ།ེ །རྒྱལ་བ་ཡོབ་སྲིས་གསུམ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། བྱམས་པ་ཆོེན་པོས་འགྲོ་ོཀུན་བད་ེལ་

འགདོ། །ཐུགས་རྗེ་ེཆོནེ་པསོ་འཇགིས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱབོ། །ཡོནོ་ཏན་ཆོནེ་པསོ་བཤསེ་

གཉེན་མཆོོག་གྱུར་པ། །བྱམས་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེའ་ིསྐུ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་ཡོིད་འོང་མཛེས་པའ་ི

སྐུ། །དཔལ་ལྡན་ཆོོས་སྒྲི་སྙན་པར་སྒྲིོག་པའ་ིགསུང། །གསུང་རབ་མ་ལུས་མཁྱེེན་

པའ་ིཐུགས་མངའ་བ། །འཇམ་དབྱངས་ཆོོས་རྗེེའ་ིཞིབས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་བླ་ོགྲོོས་

སྤྱན་སྟོོང་གསལ། །ཚོད་མདེ་རནི་ཆོནེ་བཞི་ིཡོ་ིལྷུན་པའོ་ིསྤེརོ། །མ་ིའཇགིས་སངེྒེེའ་ིཁྲ་ི

ལ་རྟག་བརྗེདི་པ། །ཀུན་མཁྱེནེ་ལུས་བཟང་སྐུ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ རྗེ་ེབཙུན་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོོང་ཁ་པའ།ི །བཤད་

སྒྲུབ་བསྟོན་པའ་ིརྒྱལ་མཚོན་འཛིན་པ་ལ། །དཔལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོའ་ིདཔལ་

མངའ་བ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པའ་ིསྐུ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ི

ཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ བད་ེལྡན་ཞིིང་ག་ིམགོན་པ་ོའོད་དཔག་མེད། །སྲིས་ཀྱི་ི

ཐུ་བ་ོའཕགས་མཆོོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །དྲེིན་ཅན་རྩོ་བའ་ིབླ་མའ་ིསྐུར་བཞིེངས་

པ། །རྒྱལ་བ་ཡོབ་སྲིས་གཉསི་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེ

ས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའ་ིངག་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིིང་། །བླ་ོབཟང་

ཡོེ་ཤེས་རྒྱལ་བསྟོན་འཛིན་པ་ལ། །རྒྱ་མཚོོ་ལྟར་ཟབ་སྲིིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་

མགནོ། །མཚུངས་པ་མདེ་པའ་ིསྡི་ེལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་
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ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། གང་གིས་བདག་ལ་རིག་པ་བསླབས་པ་དང་། །མད་ོརྒྱུད་

བསྟོན་བཅོས་མན་ངག་རྗེེས་བསྟོན་དང་། །བསླབ་པ་བསྩོལ་དང་དབང་བསྐུར་བྱིན་

བརླབས་པའ།ི །དངོས་རྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་

བྷིི་ཥེེ་ཀོ་ཏེ་ས་མ་ཡོ་ཤྲཱིི་ཡོེ་ཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་

མིག །སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོོད་པའ་ིའཇུག་ངོགས་མཆོོག །བརྩོ་ེབས་བསྐྱོད་པའ་ི

ཐབས་མཁས་མཛད་པ་ཡོིས། །གསལ་མཛད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་

གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ 

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙོང་ལ་དྲེི་རབ་བསྒོོས་པས་སྐུ་

ཕྱོའི།ོ །ༀ་ཧཱུཾ་ཾཏྲཾ་ཾཧྲཱིཿ�ིཨཱཿ�ཀཱ་ཡོ་བ་ིཤ་ོདྷ་ན་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། 

རྣམ་ཐར་ཞིལ་གསུམ་རགིས་ལྔའ་ིཐདོ་པས་བརྒྱན། །ཡོན་ལག་དྲུག་ཕྱོག་དངསོ་

གྲུབ་མཚོནོ་ཆོ་འཛནི། །བད་ེཆོནེ་རྣམ་རལོ་རྟ་མག་ོམཐོན་པསོ་བརྗེདི། །དམ་པ་དབང་

ག་ིལྷ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ མ་ི

བསྐྱདོ་རྡོ་ོརྗེ་ེཡོ་ེཤསེ་ཆོ།ེ །རྡོ་ོརྗེ་ེདབྱངིས་ན་ིམཁས་པ་ཆོ།ེ །རྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ་མཆོགོ་དཀྱིིལ་

འཁོར་གསུམ། །གསང་བའ་ིདབྱངས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ི

ཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ཆོསོ་ཉདི་རྣམ་དག་ངང་ལས་མ་གཡོསོ་ཀྱིང་། །ཐབས་

ཀྱི་ིཁྲ་ོབོའ་ིསྐུར་སྟོོན་གདུག་པ་འདུལ། །ཆོ་ེབའ་ིཆོ་ེམཆོོག་ལྷ་ཡོ་ིལྷར་གྱུར་པ། །ཀུན་

བཟང་ཧཾ་ེརུ་ཀོ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེ

ཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། ཆོོས་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་བྱམས་སྡིང་མ་ིམངའ་ཡོང་། །སྲིིད་གསུམ་གདུག་པ་མ་ལུས་

འདུལ་བའི་ཕྱོིར། །ཐུགས་རྗེེའི་ཐབས་ཀྱིིས་ཁྲོ་རྒྱལ་སྐུར་སྟོོན་པ། །འཇིགས་བྱེད་
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གཤིན་རྗེ་ེགཤེད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ི

ཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ གསང་བ་འདུས་པ་བད་ེདགྱིསེ་ཧཾ་ེརུ་ཀོ །དཔལ་ཆོནེ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇགིས་བྱདེ་ལ་

སོགས་པ། །གྲོངས་མེད་རྒྱུད་སྡིེ་བཞིི་ཡོི་འཁོར་ལོའ་ིམགོན། །ཡོི་དམ་ལྷ་ཚོོགས་

རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། 

ཕྱོོགས་བཅུའི་འགྲོོ་ལ་མཁྱེེན་བརྩོེས་རབ་དགོངས་ནས། །ཕྱོོགས་བཅུར་ཆོོས་ཀྱིི་

འཁོར་ལོ་ལེགས་བསྐོར་བས། །ཕྱོོགས་བཅུའི་འགྲོོ་ཀུན་ཡོོངས་སུ་སྐྱོབས་མཛད་

པ། །ཕྱོགོས་བཅུའ་ིསངས་རྒྱས་སྟོངོ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེ

ཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། ཀུན་འབྱུང་མུན་པའ་ིས་བོན་མཐར་མཛད་ཅིང་། །སྡུག་

བསྔལ་ཟུག་རྔུའི་རྩོ་བ་དྲུང་ནས་འབྱིན། །རྒྱལ་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱོིན་ལ་

སགོས། །ཐགེ་གསུམ་དམ་པའ་ིཆོསོ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེ

ཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ འཇམ་དབྱངས་ཕྱོག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེསྤྱན་རས་གཟིགས། །ས་ཡོ་ི

སྙངི་པ་ོསྒྲིབི་པ་རྣམ་པར་སལེ། །ནམ་མཁའ་ིསྙངི་པ་ོབྱམས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ཉ་ེབའ་ི

སྲིས་ཆོེན་བརྒྱད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ི

ཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། སྨོོན་འཇུག་གཉིས་ཀྱི་ིསེམས་བསྐྱེད་མཐར་ཕྱོིན་པས། །རང་དོན་སྤེངས་

ནས་གཞིན་དོན་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ། །སྟོོང་ཉིད་སྙིང་རྗེེས་སྲིིད་ཞིིའི་མཐའ་ལས་

གྲོལོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིཚོགོས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ི

ཥེེ་ཀོ་ཏེ་ས་མ་ཡོ་ཤྲཱིི་ཡོེ་ཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། ཟབ་མོ་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་ལེགས་བསྒོོམས་

པས། །རང་བྱུང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡོེ་ཤེས་ནི། །བསྟོན་པ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིིས་

ཐུགས་ཆུད་པའ།ི །འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 13 

ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ སྤེངས་དང་ཡོ་ེཤེས་ཕུན་ཚོོགས་སངས་རྒྱས་

ཀྱིང༌། །གདུལ་བྱའ་ིདབང་གིས་ཉན་ཐོས་ཚུལ་འཛིན་པ། །ཁྱེད་པར་ཅན་གྱི་ིའཕྲིན་

ལས་ཆོསོ་སྐྱངོ་བའ།ི །གནས་བརྟན་ཆོནེ་པ་ོརྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ གནས་དང་ཉ་ེབའ་ིགནས་དང་ན།ི །འདུལ་

དང་དུར་ཁྲདོ་གནས་པ་ཡོ།ི །དཔའ་བ་ོདཔའ་མའོ་ིདབང་ཕྱུག་མ། །ཀུན་ལ་བདག་གསི་

སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ མཁའ་ལ་

སྤྱོད་པའ་ིགནས་མཆོོག་དམ་པ་ན། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བའ་ིམཐུ་སྟོོབས་

ཅན། །སྒྲུབ་པ་པ་ོལ་མ་ཡོསི་བུ་བཞིནི་གཟགིས། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོོའ་ིགཙོ་ོལ་

སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ཁྲག་འཛག་

མ་ིམག་ོལྔ་བཅུའ་ིད་ོཤལ་ཅན། །རིན་ཆོེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡོིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །ཤིང་

ལས་བྱོན་ནས་གཏོར་མ་ལེན་མཛད་པའི། །དཔལ་ལྡན་ཕྱོག་དྲུག་པ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་

གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷིི་ཥེེ་ཀོ་ཏེ་ས་མ་ཡོ་ཤྲཱིི་ཡོེ་ཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། འཇམ་དཔལ་

བཀོའ་ཉན་བསྟོན་སྲུང་ན།ི །དམ་ཅན་གཤནི་རྗེའེ་ིརྒྱལ་པ་ོསྟོ།ེ །ཞིལ་གཅགི་ཕྱོག་གཉསི་

འཇིགས་གཟུགས་ཅན། །མགོན་པ་ོཁྱེེད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་

བྷིི་ཥེེ་ཀོ་ཏེ་ས་མ་ཡོ་ཤྲཱིི་ཡོེ་ཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། ལྷུན་གྲུབ་ཆོོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དམ་པ་

ནས། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱོརི་དྲེག་མོའ་ིསྐུར་བསྟོན་ཀྱིང༌། །དངསོ་གྲུབ་རནི་ཆོནེ་འདདོ་

དགུའ་ིཆོར་འབབེས་མ། །དམག་ཟརོ་རྒྱལ་མོའ་ིསྐུ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། རྒྱལ་ཆོེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲིས་རྣམ་མང་

སྲིས། །གསེར་གྱི་ིལྷུན་པ་ོལྟ་བུར་བརྗེིད་ཆོགས་ཤིང་། །སྤྲིིན་བྲལ་ཉ་ིམ་སྟོོང་ག་ིགཟ་ི
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ལྡན་པས། །འདདོ་རྒུའ་ིཆོར་འབབེས་ཁྱེདེ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་

བྷིི་ཥེེ་ཀོ་ཏེ་ས་མ་ཡོ་ཤྲཱིི་ཡོེ་ཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། བསྟོན་དགྲོ་མ་ལུས་ཐལ་བར་བརླག་མཛད་

ཅངི༌། །བསྟོན་འཛིན་ཚུལ་བཞིནི་སྐྱངོ་བའ་ིརཱ་ཧུ་ལ། །དྲེགེས་པ་ལྕམ་སྲིངི་ལས་མཁན་

སྲིགོ་བདག་དམར། །གྲོ་ིཐགོས་ཤན་པའ་ིཚོགོས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་

ཏ་ཨཾ་བྷིི་ཥེེ་ཀོ་ཏེ་ས་མ་ཡོ་ཤྲཱིི་ཡོེ་ཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། དྲེེགས་པའི་རྒྱལ་པོ་གིང་ཆོེན་སྡིེ་ལྔ་

དང༌། །གཟའ་གདོང་དྲེག་པ་ོགནོད་སྦྱོིན་ལྕམ་དྲེལ་སོགས། །ཇ་ིལྟར་བསྒོ་ོབའ་ིབཀོའ་

ལས་མ་ིའདའ་བའ།ི །གསང་ཆོེན་བསྟོན་སྲུང་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷིི་ཥེེ་ཀོ་ཏེ་ས་མ་ཡོ་ཤྲཱིི་ཡོེ་ཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། ཆོོས་སྡིིངས་དབེན་པའི་གནས་སུ་

བཞུགས་དུས་སུ། །ཆོོས་འཁོར་སྐྱོང་བ་ཞིལ་གྱིིས་བཞིེས་པ་དང༌། །སྔོན་ཚོ་ེཨཾ་ོརྒྱན་

པདྨ་ལ་སོགས་པའ།ི །བཀོའ་ཉན་གཞི་ིབདག་རྡོ་ོརྗེེར་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། ཞིལ་གཅིག་ཕྱོག་གཉིས་གཡོས་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེ

ཡོིས། །བསྟོན་དགྲོ་མ་ལུས་ཐལ་བར་བརླག་མཛད་ཅིང༌། །གཡོོན་པའི་བུམ་པས་

འདདོ་དགུའ་ིདངསོ་གྲུབ་སྟོརེ། །གནདོ་སྦྱོནི་ཆོནེ་པ་ོཁྱེདེ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ སྔོན་ཚོ་ེབཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ིསྤྱན་སྔ་

རུ། །ཆོསོ་བཞིནི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའ་ིགང་ཟག་ལ། །བུ་བཞིནི་སྐྱངོ་བར་ཞིལ་གྱི་ིབཞིསེ་

པ་ཡོ།ི །ཆོོས་སྐྱོང་སྲུང་མའ་ིཚོོགས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེ

ཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ཡུལ་འཁརོ་བསྲུང་དང་འཕགས་སྐྱསེ་པ།ོ །སྤྱན་མ་ིབཟང་

དང་རྣམ་ཐོས་སྲིས། །རང་རང་འཁོར་འདུལ་སྒོ་ོབཞི་ིབསྲུང་། །རྒྱལ་ཆོེན་བཞི་ིལ་སྐུ་

ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ཚོ་ེརངི་མཆོདེ་
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ལྔ་བསྟོན་སྐྱོང་བཅས། །གངས་ཅན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཁྱེད་པར་ཡུལ་

ཕྱོགོས་འདརི་གནས་པའ།ི །ལྷ་ཀླུ་གཞི་ིབདག་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ 

འད་ིན་ིཕྱོིན་དྲུག་རང་བཞིིན་ཆུ། །དྲེ་ིམ་རྣམ་དྲུག་སྦྱོོང་མཛད་པ། །རྒྱ་ཆོེན་ཡོོན་

ཏན་དྲུག་ལྡན་ཆུ། །ཁྲུས་ལགེས་མཛད་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ི

ཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། ཁྱེེད་སྐུ་རང་བཞིིན་ཡོོངས་དག་པས། །སྲིེད་སོགས་

འཆོངི་བ་མ་ིམངའ་ཡོང་། །བདག་ཅག་སྒྲིབི་པ་སྦྱོངས་སླད་དུ། །གཙོང་མ་ཆོབ་ཀྱིསི་སྐུ་

ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ སྟོངེ་དང་འགོ་

དང་བར་དག་དང༌། །ཕྱོགོས་དང་ཕྱོགོས་མཚོམས་རྣམས་སུ་ཡོང༌། །སྐུར་བཅས་སྐུ་ན་ི

མདེ་པ་ཡོ།ི །མཆོོད་རྟེན་རྣམས་ལ་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེ

ས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ད་ེབཞིིན་གཤེགས་དང་ད་ེཡོ་ིསྲིས་རྣམས་ལ། །རིན་ཆོེན་བུམ་

པ་མང་པ་ོསྤེོས་ཀྱི་ིཆུ། །ཡོིད་འོང་ལེགས་པར་བཀོང་བ་གླུ་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་

པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ིཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾཾ། 

ཁྲུས་གསོལ་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་ིགྲོངས་སྙེད་ཀྱི།ི །ལུས་བཏུད་

པ་ཡོསི་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོགོ་ཏུ་དད་པས་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་བྷི་ི

ཥེ་ེཀོ་ཏ་ེས་མ་ཡོ་ཤྲཱི་ིཡོ་ེཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ 

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙོང་ལ་དྲེི་རབ་བསྒོོས་པས་སྐུ་

ཕྱོིའ།ོ །ༀ་ཧཱུཾ་ཾཏྲཾ་ཾཧྲཱིཿ�ི ཨཱཿ� ཀཱ་ཡོ་བ་ིཤ་ོདྷ་ན་ཡོ་ེསྭཱཧཱ། སྟོོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲེ་ིངད་ལྡང་བ་

ཡོ།ི །དྲེ་ིམཆོོག་རྣམས་ཀྱིིས་ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྱི་ིསྐུ། །གསེར་སྦྱོངས་བཙོ་ོམ་བྱ་ིདོར་
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བྱས་པ་ལྟར། །འོད་ཆོགས་འབར་བ་ད་ེདག་བྱུག་པར་བགྱིི། །ད་ེནས་ད་ེལ་ཁ་དོག་

ལེགས་བསྒྱུར་པའི། །ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དྲེ་ིཞིིམ་དམ་པ་འབུལ། །གོས་བཟང་སྲིབ་ལ་

འཇམ་པ་སྣ་ཚོོགས་དང༌། །རྒྱན་མཆོོག་བརྒྱ་ཕྲག་ད་ེདང་ད་ེདག་གིས། །འཕགས་པ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དབྱངས་དང༌། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལ་བརྒྱན་

པར་བགྱིི། །སྲིབ་འཇམ་ཡོང་བ་ལྷ་ཡོ་ིགོས། །མ་ིཕྱོེད་རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྐུ་བརྙིེས་ལ། །མ་ིཕྱོེད་

དད་པས་བདག་འབུལ་ན། །བདག་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྐུ་ཐོབ་ཤོག །སྣ་ཚོོགས་དབང་པོའ་ི

གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞིངི༌། །གང་ལ་རགེ་ན་བད་ེབའ་ིརྒྱུར་འགྱུར་བ། །གོས་བཟང་རནི་

ཆོེན་བདག་བློ་སྦྱོང་ཕྱོིར་དབུལ། །བཟོད་པ་དམ་པའི་གོས་ཀྱིིས་བརྒྱན་པར་

ཤགོ །རྒྱལ་བ་མཚོན་དཔའེ་ིརང་བཞིནི་རྒྱན་ལྡན་ཕྱོརི། །རྒྱན་གཞིན་དག་གསི་བརྒྱན་

པར་མ་ིའཚོལ་ཡོང༌། །རིན་ཆོེན་རྒྱན་མཆོོག་ཕུལ་བས་འགྲོ་ོབ་ཀུན། །མཚོན་དཔེས་

བརྒྱན་པའ་ིསྐུ་ལུས་ཐོབ་པར་ཤོག །བརྩོ་ེབའ་ིཁོར་ཡུག་སྙན་པའ་ིབ་དན་ཅན། །ཏིང་

འཛིན་བླ་བྲེ་སྤེོབས་པའི་འོད་གསལ་བ། །མཆོོག་རྐྱེེན་འོས་པའི་ཉེར་མཁ་ོའདི་དག་

འབུལ། །སྐྱ་ེབོས་རྣམ་དག་ཡོ་ེཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག །སྐུ་མཆོོག་རྣམ་དག་ལྟ་བས་མ་ི

ངམོས་ལ། །ང་ོམཚོར་སྐྱནོ་བྲལ་མཁའ་དཀྱིལི་ཉ་ིགསལ་འདྲེ། །ཆོསོ་ཀྱི་ིསྐུ་ལ་དྲེ་ིམ་མ་ི

མངའ་ཡོང༌། །སྲིི་ཞུ་བཀུར་སྟོི་རིམ་གྲོོའ་ིཚུལ་ཙོམ་དུ། །ཆུ་གཙོང་སྨོན་སྤེོས་འོ་མ་

འདག་ཆོལ་ཆུས། །འགྲོ་ོབའ་ིལུས་སམེས་སྡུག་བསྔལ་ནད་བསལ་ཏ།ེ །ཉེས་པའ་ིསྐྱནོ་

བྲལ་འགྲོ་ོབའ་ིཡོིད་འོང་བའི། །དམ་པའ་ིསྐུ་མཆོོག་བདག་གིས་ཐོབ་པར་ཤོག །བད་ེ

གཤེགས་སྐུ་གསུམ་མཚོན་དང་དཔ་ེམངའ་ཡོང༌། །འགྲོ་ོབའ་ིདོན་དུ་གཟུགས་སྐུ་ཅིར་

ཡོང་གདའ། །རིན་ཆོེན་དབྱིག་ལྟར་ཉེས་པའ་ིསྐྱོན་བྲལ་ཡོང༌། །འཇིག་རྟེན་སྲི་ིཞུ་གུས་
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པའ་ིཚུལ་ཙོམ་དུ། །སྡིིག་མེད་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་རབ་བསྔགས་པའ།ི །རས་མཆོོག་

འདི་ཡོིས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱོིས་པས། །ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་སྒྲིིབ་པ་ཀུན་སྦྱོངས་

ཏ།ེ །སྐུ་གསུམ་ངང་དུ་བདག་ཅག་འགྱུར་བར་ཤགོ །བདག་དང་འགྲོ་ོལ་ཐུགས་བརྩོེའ་ི

ཕྱོིར། །ཉིད་ཀྱི་ིརྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡོིས་ནི། །ཇ་ིསྲིིད་མཆོོད་པ་བདག་བགྱིིད་ན། །ད་ེསྲིིད་

བཅམོ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསལོ། །

ཞིིང་ཁམས་འབུལ་བར་ཞུ། ཞིེས་སོགས་མཎྜལ་ཕུལ། ས་གཞི་ིསྤེོས་ཀྱིིས་བྱུགས་ཤིང་

མེ་ཏོག་བཀྲམ། །རི་རབ་གླེིང་བཞིི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིིང་དུ་

དམིགས་ཏ་ེཕུལ་བ་ཡོིས། །འགྲོ་ོཀུན་རྣམ་དག་ཞིིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །སྐྱ་ེབ་ཀུན་ཏུ་

ཡོང་དག་བླ་མ་དང༌། །འབྲལ་མེད་ཆོོས་ཀྱི་ིདཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌། །ས་དང་ལམ་

གྱི་ིཡོནོ་ཏན་རབ་རྫོགོས་ནས། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ག་ིག་ོའཕང་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ །ཞིསེ་སགོས་བསྔ་ོ

སྨོནོ་ཅ་ིརགིས་བྱ།  

ཕུན་ཚོགོས་གསརེ་འདོ་ཕྱོགོས་བཅུར་རབ་ཏུ་འཕྲ།ོ །བཀྲ་ཤསི་དཔལ་གྱིསི་ཀུན་

ནས་ལྷམ་མ་ེབ། །རིན་ཆོེན་ས་ལ་ེསྦྲམ་གྱི་ིདབུ་རྒྱན་འདི། །ཤཱཀྱིའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིདབུ་ལ་

ཕུལ་བ་ཡོིས། །བསྟོན་པ་རིན་ཆོེན་ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང༌། །འཇིག་རྟེན་བདེ་

ལེགས་ཆོེན་པོས་ཁྱེབ་པ་དང༌། །ལྷར་བཅས་འགྲོོ་བའི་གཙུག་གི་རྒྱན་གྱུར་

པའ།ི །སྟོབོས་བཅུ་མངའ་བའ་ིག་ོའཕང་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ །འདརི་ན་ིབསདོ་ནམས་ཞིངི་ག་ི

དམ་པ་ཁྱེདོ། །མཉསེ་པར་བགྱིདི་སླད་ལྷག་བསམ་དག་པ་ཡོ།ི །ཆོསོ་གསོ་གསུམ་དང་

གསིལ་བྱེད་དྲེང་སྲིོང་སྣོད། །ཞིེན་མེད་མ་ཆོགས་བླ་ོཡོིས་དབུལ་བར་བགྱིི། །དྲེ་ིམེད་

མཚོན་ལ་སྒྲིིབ་གསལ་མི་མངའ་ཡོང༌། །དད་པས་ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚོན་ཕུལ་བ་
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ཡོསི། །ནམ་མཁའ་ིམཐའ་དང་མཉམ་པའ་ིའགྲོ་ོབ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་བརྟུལ་ཞུགས་

མཆོགོ་ལ་སྤྱདོ་པར་ཤགོ །

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོོའ་ིམཆོོད་རྫོས་ལས་གྲུབ་པའི། །ཞིིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོོའ་ིམཆོོད་

ཡོོན་རྒྱ་མཚོོའ་ིཚོོགས། །ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིརྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་རྒྱ་

མཚོོས་འབུལ་ལོ་བཞིེས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོོའི་མཆོོད་རྫོས་ལས་གྲུབ་

པའ།ི །ཞིིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོོའ་ིཞིབས་བསིལ་རྒྱ་མཚོོའ་ིཚོོགས། །ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ི

རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་རྒྱ་མཚོོས་འབུལ་ལ་ོབཞིེས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་བ་

རྒྱ་མཚོོའི་མཆོོད་རྫོས་ལས་གྲུབ་པའི། །ཞིིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོོའི་མེ་ཏོག་རྒྱ་མཚོོའི་

ཚོོགས། ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིརྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། དད་པ་རྒྱ་མཚོོས་འབུལ་ལ་ོ

བཞིེས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོོའ་ིམཆོོད་རྫོས་ལས་གྲུབ་པའི། །ཞིིང་ཁམས་རྒྱ་

མཚོོའི་བདུག་སྤེོས་རྒྱ་མཚོོའི་ཚོོགས། །ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་

ལ། །དད་པ་རྒྱ་མཚོོས་འབུལ་ལ་ོབཞིེས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོོའ་ིམཆོོད་རྫོས་

ལས་གྲུབ་པའ།ི །ཞིངི་ཁམས་རྒྱ་མཚོོའ་ིསྣང་གསལ་རྒྱ་མཚོའོ་ིཚོགོས། །ཡོནོ་ཏན་རྒྱ་

མཚོོའི་རྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་རྒྱ་མཚོོས་འབུལ་ལོ་བཞིེས་སུ་

གསོལ། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོོའ་ིམཆོོད་རྫོས་ལས་གྲུབ་པའི། །ཞིིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོོའ་ིདྲེ་ི

ཆོབ་རྒྱ་མཚོོའ་ིཚོོགས། །ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིརྒྱལ་བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་རྒྱ་

མཚོོས་འབུལ་ལོ་བཞིེས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོོའི་མཆོོད་རྫོས་ལས་གྲུབ་

པའ།ི །ཞིངི་ཁམས་རྒྱ་མཚོོའ་ིཞིལ་ཟས་རྒྱ་མཚོོའ་ིཚོགོས། །ཡོནོ་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིརྒྱལ་

བ་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པ་རྒྱ་མཚོོས་འབུལ་ལ་ོབཞིེས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་
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མཚོོའི་མཆོོད་རྫོས་ལས་གྲུབ་པའི། །ཞིིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོོའི་རོལ་མོ་རྒྱ་མཚོོའི་

ཚོགོས། །ཡོནོ་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིརྒྱལ་བ་འཁརོ་བཅས་ལ། །དད་པ་རྒྱ་མཚོསོ་འབུལ་ལ་ོ

བཞིསེ་སུ་གསལོ། །ཡོང་ན། 

བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་གྱུར་པའ་ིསངས་རྒྱས་ལ། །སྣང་ལ་རང་བཞིིན་མེད་པའ་ི

མཆོོད་ཡོོན་འདི། །སྣང་སྟོོང་དབྱེར་མེད་སེམས་ཀྱིིས་འབུལ་ལགས་ན། །དབྱེར་མེད་

བདེ་ཆོེན་ཐུགས་ཀྱིིས་བཞིེས་སུ་གསོལ། །བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་གྱུར་པའི་སངས་

རྒྱས་ལ། །སྣང་ལ་རང་བཞིིན་མེད་པའ་ིཞིབས་བསིལ་འདི། །སྣང་སྟོོང་དབྱེར་མེད་

སེམས་ཀྱིིས་འབུལ་ལགས་ན། །དབྱེར་མེད་བདེ་ཆོེན་ཐུགས་ཀྱིིས་བཞིེས་སུ་

གསོལ། །བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་གྱུར་པའ་ིསངས་རྒྱས་ལ། །སྣང་ལ་རང་བཞིིན་མེད་

པའ་ིམ་ེཏོག་འད།ི །སྣང་སྟོོང་དབྱེར་མེད་སེམས་ཀྱིིས་འབུལ་ལགས་ན། །དབྱེར་མེད་

བདེ་ཆོེན་ཐུགས་ཀྱིིས་བཞིེས་སུ་གསོལ། །བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་གྱུར་པའི་སངས་

རྒྱས་ལ། །སྣང་ལ་རང་བཞིནི་མདེ་པའ་ིབདུག་སྤེསོ་འད།ི །སྣང་སྟོངོ་དབྱརེ་མདེ་སམེས་

ཀྱིིས་འབུལ་ལགས་ན། །དབྱེར་མེད་བདེ་ཆོེན་ཐུགས་ཀྱིིས་བཞིེས་སུས་

གསོལ། །བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་གྱུར་པའ་ིསངས་རྒྱས་ལ། །སྣང་ལ་རང་བཞིིན་མེད་

པའ་ིསྣང་གསལ་འདི། །སྣང་སྟོོང་དབྱེར་མེད་སེམས་ཀྱིིས་འབུལ་ལགས་ན། །དབྱེར་

མེད་བདེ་ཆོེན་ཐུགས་ཀྱིིས་བཞིེས་སུ་གསོལ། །བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་གྱུར་པའི་

སངས་རྒྱས་ལ། །སྣང་ལ་རང་བཞིིན་མེད་པའ་ིདྲེ་ིཆོབ་འདི། །སྣང་སྟོོང་དབྱེར་མེད་

སེམས་ཀྱིིས་འབུལ་ལགས་ན། །དབྱེར་མེད་བདེ་ཆོེན་ཐུགས་ཀྱིིས་བཞིེས་སུ་

གསོལ། །བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་གྱུར་པའ་ིསངས་རྒྱས་ལ། །སྣང་ལ་རང་བཞིིན་མེད་
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པའ་ིཞིལ་ཟས་འད།ི །སྣང་སྟོངོ་དབྱརེ་མདེ་སམེས་ཀྱིསི་འབུལ་ལགས་ན། །དབྱརེ་མདེ་

བདེ་ཆོེན་ཐུགས་ཀྱིིས་བཞིེས་སུ་གསོལ། །བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་གྱུར་པའི་སངས་

རྒྱས་ལ། །སྣང་ལ་རང་བཞིིན་མེད་པའ་ིསིལ་སྙན་འད།ི །སྣང་སྟོོང་དབྱེར་མེད་སེམས་

ཀྱིསི་འབུལ་ལགས་ན། །དབྱརེ་མདེ་བད་ེཆོནེ་ཐུགས་ཀྱིསི་བཞིསེ་སུ་གསལོ། །

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡོི། །ལྷ་རྫོས་བཟང་པོའ་ིམཆོོད་ཡོོན་དང་། །ལྷ་

རྫོས་བཟང་པོའ་ིཞིབས་བསིལ་འད།ི །བླ་མ་ལྷ་ཡོ་ིཚོོགས་ལ་འབུལ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་

པར་འབྱུང་བ་ཡོ།ི །ལྷ་རྫོས་བཟང་པོའ་ིམ་ེཏོག་དང། །ལྷ་རྫོས་བཟང་པོའ་ིབདུག་སྤེོས་

འདི། །བླ་མ་ལྷ་ཡོ་ིཚོོགས་ལ་འབུལ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡོི། །ལྷ་རྫོས་

བཟང་པོའ་ིསྣང་གསལ་དང་། །ལྷ་རྫོས་བཟང་པོའ་ིདྲེ་ིཆོབ་འད།ི །བླ་མ་ལྷ་ཡོ་ིཚོགོས་ལ་

འབུལ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡོི། །ལྷ་རྫོས་བཟང་པོའ་ིཞིལ་ཟས་དང་། །ལྷ་

རྫོས་བཟང་པའོ་ིསལི་སྙན་འད།ི །བླ་མ་ལྷ་ཡོ་ིཚོགོས་ལ་འབུལ། །

རིན་ཆོེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བཻ་ཌཱུརྱ། །སྔོན་པོ་ལ་སོགས་ཁ་དོག་དབྱིབས་ཀྱིི་

གཟུགས། །རྣམ་གསུམ་གཟུགས་ཀྱིི་རྡོོ་རྗེེ་མར་བྱས་ནས། །བླ་མ་ལྷ་ཡོི་སྤྱན་ལ་

དབུལ་བར་བྱ། །མ་ཟིན་འབྱུང་བའ་ིཚོོགས་པ་ལས་བྱུང་བའི། །བརྗེོད་བྲལ་དབྱངས་

ལ་སགོས་པ་སྒྲི་ཡོ་ིཚོགོས། །རྣམ་གསུམ་སྒྲི་ཡོ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེམར་བྱས་ནས། །བླ་མ་ལྷ་ཡོ་ིསྙན་

ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ག་བུར་ཨཾ་ཀོར་ཛ་ཏ་ིལ་སགོས་པ། །ལགེས་པ་སྦྱོར་ལས་བྱུང་བ་

དྲེ་ིཡོ་ིཚོགོས། །སྣང་གསུམ་དྲེ་ིཡོ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེམར་བྱས་ནས། །བླ་མ་ལྷ་་ཡོ་ིཤངས་ལ་དབུལ་

བར་བྱ། །ལུས་མཆོོག་བརྟས་བྱེད་བདུད་རྩོིའ་ིཟས་སོགས་ཀྱིི། །མངར་སྐྱུར་ཁ་དང་

བསྐ་ལ་སགོས་པའ་ིར།ོ །རྣམ་གསུམ་ར་ོཡོ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེམར་བྱས་ནས། །བླ་མ་ལྷ་ཡོ་ིལྗོགས་
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ལ་དབུལ་བ་བྱ། །ལུས་ལ་རེག་པ་ཙོམ་གྱིིས་བད་ེསྟོེར་བ། །དཔག་བསམ་གོས་ལ་

སགོས་པ་རགེ་བྱའ་ིཚོགོས། །རྣམ་གསུམ་རགེ་བྱའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེམར་བྱས་ནས། །བླ་མ་ལྷ་ཡོ་ི

སྐུ་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །

ཨཾ་ེམའ་ོམཆོོད་པ་བླ་ན་མེད། །རང་བྱུང་མཆོོད་པ་ཆོེན་པ་ོབ། །གཟུགས་ཀྱི་ིལྷ་

མོས་མ་ེལོང་འཛིན། །གཟུགས་ཀྱི་ིམཆོོད་པ་སྤྱན་ལ་འབུལ། །ཨཾ་ེམའ་ོམཆོོད་པ་བླ་ན་

མེད། །རང་བྱུང་མཆོོད་པ་ཆོེན་པ་ོབ། །སྒྲི་ཡོ་ིལྷ་མོས་པ་ིཝི་ཾའཛིན། །སྒྲི་ཡོ་ིམཆོོད་པ་

སྙན་ལ་འབུལ། །ཨཾ་ེམའ་ོམཆོོད་པ་བླ་ན་མེད། །རང་བྱུང་མཆོོད་པ་ཆོེན་པ་ོབ། །དྲེ་ིཡོ་ི

ལྷ་མོས་དུང་ཆོོས་འཛིན། །དྲེ་ིཡོ་ིམཆོོད་པ་ཤངས་ལ་འབུལ། །ཨཾ་ེམའ་ོམཆོོད་པ་བླ་ན་

མེད། །རང་བྱུང་མཆོོད་པ་ཆོེན་པ་ོབ། །ར་ོཡོ་ིལྷ་མོས་ཞིལ་ཟས་འཛིན། །ར་ོཡོ་ིམཆོོད་

པ་ལྗོགས་ལ་འབུལ། །ཨཾེ་མའོ་མཆོོད་པ་བླ་ན་མེད། །རང་བྱུང་མཆོོད་པ་ཆོེན་པོ་

བ། །རགེ་བྱའ་ིལྷ་མསོ་ན་བཟའ་འཛནི། །རགེ་བྱའ་ིམཆོདོ་པ་སྐུ་ལ་འབུལ། །

གླེིང་བཞི་ིདཔལ་འབྱོར་ཞིིང་ཁམས་དམ་པ་ན། །ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའ་ིའཁོར་ལ་ོ

རིན་པ་ོཆོེ། །འདྲེེན་པ་འོད་དཔག་མེད་པ་ཇ་ིབཞིིན་དུ། །རྣམ་དག་ཞིིང་ག་ིདབང་ཕྱུག་

ཐོབ་པར་ཤོག །གླེིང་བཞི་ིདཔལ་འབྱོར་ཞིིང་ཁམས་དམ་པ་ན། །ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའ་ི

ནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆོ།ེ །འདྲེནེ་པ་འོད་དཔག་མདེ་པ་ཇ་ིབཞིིན་དུ། །རྣམ་དག་ཞིིང་ག་ིདབང་

ཕྱུག་ཐོབ་པར་ཤོག །གླེིང་བཞི་ིདཔལ་འབྱོར་ཞིིང་ཁམས་དམ་པ་ན། །ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་

པའ་ིབཙུན་མ་ོརིན་པ་ོཆོ།ེ །འདྲེནེ་པ་འདོ་དཔག་མདེ་པ་ཇ་ིབཞིནི་དུ། །རྣམ་དག་ཞིངི་ག་ི

དབང་ཕྱུག་ཐབོ་པར་ཤགོ །གླེངི་བཞི་ིདཔལ་འབྱརོ་ཞིངི་ཁམས་དམ་པ་ན། །ལྷུན་གྱིསི་

གྲུབ་པའ་ིབླནོ་པ་ོརནི་པ་ོཆོ།ེ །འདྲེནེ་པ་འདོ་དཔག་མདེ་པ་ཇ་ིབཞིནི་དུ། །རྣམ་དག་ཞིངི་
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ག་ིདབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་ཤོག །གླེིང་བཞི་ིདཔལ་འབྱོར་ཞིིང་ཁམས་དམ་པ་ན། །ལྷུན་

གྱིིས་གྲུབ་པའ་ིརྟ་མཆོོག་རིན་པ་ོཆོ།ེ །འདྲེེན་པ་འོད་དཔག་མེད་པ་ཇ་ིབཞིིན་དུ། །རྣམ་

དག་ཞིིང་ག་ིདབང་ཕྱུག་ཐོབ་པར་ཤོག །གླེིང་བཞི་ིདཔལ་འབྱོར་ཞིིང་ཁམས་དམ་པ་

ན། །ལྷུན་གྱིསི་གྲུབ་པའ་ིདམག་དཔནོ་རནི་པ་ོཆོ།ེ །འདྲེནེ་པ་འདོ་དཔག་མདེ་པ་ཇ་ིབཞི་ི

དུ། །རྣམ་དག་ཞིངི་ག་ིདབང་ཕྱུག་ཐབོ་པར་ཤགོ །

ཡོང་ན། འཛམ་བུ་གླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དང་། །འཁོར་ལོའ་ིཚོོགས་ཀྱིིས་གང་བ་

ཡོང་། །སྟོོང་གསུམ་ལ་སོགས་ཇི་བཞིིན་དུ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅས་ཏེ་

འབུལ། །འཛམ་བུ་གླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དང་། །ནོར་བུའི་ཚོོགས་ཀྱིིས་གང་བ་

ཡོང་། །སྟོོང་གསུམ་ལ་སོགས་ཇི་བཞིིན་དུ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅས་ཏེ་

འབུལ། །འཛམ་བུ་གླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དང་། །བཙུན་མོའ་ིཚོོགས་ཀྱིིས་གང་བ་

ཡོང་། །སྟོོང་གསུམ་ལ་སོགས་ཇི་བཞིིན་དུ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅས་ཏེ་

འབུལ། །འཛམ་བུ་གླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དང་། །བློན་པོའ་ིཚོོགས་ཀྱིིས་གང་བ་

ཡོང་། །སྟོོང་གསུམ་ལ་སོགས་ཇི་བཞིིན་དུ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅས་ཏེ་

འབུལ། །འཛམ་བུ་གླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དང་། །གླེང་པོའ་ིཚོོགས་ཀྱིིས་གང་བ་

ཡོང། །སྟོོང་གསུམ་ལ་སོགས་ཇི་བཞིིན་དུ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅས་ཏེ་

འབུལ། །འཛམ་བུ་གླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དང་། །རྟ་མཆོོག་ཚོོགས་ཀྱིིས་གང་བ་

ཡོང་། །སྟོོང་གསུམ་ལ་སོགས་ཇི་བཞིིན་དུ། །ཞུམ་པ་མེད་པར་བཅས་ཏེ་

འབུལ། །འཛམ་བུ་གླེིང་དང་གླེིང་གཞིན་དང་། །དམག་དཔོན་ཚོོགས་ཀྱིིས་གང་བ་

ཡོང་། །སྟོངོ་གསུམ་ལ་སགོས་ཇ་ིབཞིིན་དུ། །ཞུམ་པ་མདེ་པར་བཅས་ཏ་ེའབུལ། ། 
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ཡོང་ན། ཞིིང་འདིར་འཁོར་ལ་ོརིན་པ་ོཆོེས། །མཁས་པ་དག་གིས་ཡོོངས་བཀོང་

སྟོ།ེ །དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་སྦྱོིན་པའ་ིཕྱོིར། །ཉིན་ར་ེཤེས་རབ་ཅན་གྱིིས་དབུལ། །ཞིིང་

འདིར་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆོེས། །མཁས་པ་དག་གིས་ཡོོངས་བཀོང་སྟོེ། །དངོས་གྲུབ་

འདོད་པ་སྦྱོིན་པའ་ིཕྱོིར། །ཉིན་ར་ེཤེས་རབ་ཅན་གྱིིས་དབུལ། །ཞིིང་འདིར་བཙུན་མ་ོ

རནི་པ་ོཆོསེ། །མཁས་པ་དག་གསི་ཡོངོས་བཀོང་སྟོ།ེ །དངསོ་གྲུབ་འདདོ་པ་སྦྱོནི་པའ་ི

ཕྱོརི། །ཉིན་ར་ེཤསེ་རབ་ཅན་གྱིསི་དབུལ། །ཞིངི་འདརི་བླནོ་པ་ོརནི་པ་ོཆོསེ། །མཁས་

པ་དག་གིས་ཡོོངས་བཀོང་སྟོེ། །དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་སྦྱོིན་པའ་ིཕྱོིར། །ཉིན་ར་ེཤེས་

རབ་ཅན་གྱིསི་དབུལ། །ཞིངི་འདརི་གླེང་པ་ོརནི་པ་ོཆོསེ། །མཁས་པ་དག་གསི་ཡོངོས་

བཀོང་སྟོེ། །དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་སྦྱོིན་པའི་ཕྱོིར། །ཉིན་རེ་ཤེས་རབ་ཅན་གྱིིས་

དབུལ། །ཞིིང་འདིར་རྟ་མཆོོག་རིན་པོ་ཆོེས། །མཁས་པ་དག་གིས་ཡོོངས་བཀོང་

སྟོ།ེ །དངོས་གྲུབ་འདོད་པ་སྦྱོིན་པའ་ིཕྱོིར། །ཉིན་ར་ེཤེས་རབ་ཅན་གྱིིས་དབུལ། །ཞིིང་

འདརི་དམག་དཔནོ་རནི་པ་ོཆོསེ། །མཁས་པ་དག་གསི་ཡོངོས་བཀོང་སྟོ།ེ །དངསོ་གྲུབ་

འདདོ་པ་སྦྱོནི་པའ་ིཕྱོརི། །ཉནི་ར་ེཤསེ་རབ་ཅན་གྱིསི་དབུལ། །ཞིསེ་སགོས། 

ཡོང་ན། དྲེི་མེད་རྩོིབས་སྟོོང་འོད་འབར་འཁོར་ལོ་མཆོོག །འདོད་དགུའི་ཆོར་

འབབེས་ནརོ་བུ་རནི་པ་ོཆོ།ེ །འཆོ་ིམདེ་བུ་མོའ་ིདཔལ་འཕྲགོ་བཙུན་མ་ོམཆོགོ །འབྱརོ་

པའ་ིབང་མཛདོ་འཛནི་པའ་ིཁྱེམི་བདག་ཆོ།ེ །གངས་རའི་ིདབང་པ་ོདང་མཚུངས་གཉསི་

འཐུང་མཆོོག །ནོར་བུའ་ིསྒོ་སྲིབ་མཛེས་པའ་ིཅང་ཤེས་རྟ། །ཕ་རོལ་དགྲོ་སྡི་ེའཇོམས་

པའ་ིདམག་དཔོན་རྣམས། །བདག་ག་ིབསམ་པ་རྫོོགས་ཕྱོིར་ཁྱེེད་ལ་འབུལ། །ཇ་ིལྟར་

སྔནོ་གྱི་ིསངས་རྒྱས་ལ། །དཔལ་གྱི་ིབེའུ་གཡུང་དྲུང་འཁྱེལི། །དག་ེབའ་ིདོན་དུ་མངའ་
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བ་ལྟར། །བདག་ཀྱིང་དཔལ་བེའུ་དབུལ་བར་བགྱིི། །ཇ་ིལྟར་སྔོན་གྱི་ིསངས་རྒྱས་

ལ། །གསརེ་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོམུ་ཁྱུད་ཅན། །ཚོངས་པ་ཆོེན་པསོ་ཕུལ་བ་ལྟར། །ད་ེབཞིནི་

བདག་གསི་འབུལ་བར་བགྱི།ི །ཇ་ིལྟར་སྔནོ་གྱི་ིསངས་རྒྱས་ལ། །འདམ་གྱི་ིསྐྱནོ་གྱིསི་

མ་གོས་པའི། །པདྨ་དཀོར་པོ་ཕུལ་བ་ལྟར། །དེ་བཞིིན་བདག་གིས་འབུལ་བར་

བགྱི།ི །ཇ་ིལྟར་སྔནོ་ཀྱི་ིསངས་རྒྱས་ལ། །ཉནོ་མངོས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བ་ཡོ།ི །ཆོསོ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་མཚོན་ཕུལ་བ་ལྟར། །ད་ེབཞིིན་བདག་གིས་འབུལ་བར་བགྱི།ི །ཇ་ིལྟར་སྔོན་གྱི་ི

སངས་རྒྱས་ལ། །གདུགས་དཀོར་གསེར་གྱི་ིཡུ་བ་ཅན། །ཕུལ་བ་ད་ེབཞིིན་བདག་

འབུལ་གྱི།ི །ཅ་ིབདརེ་བ་ན་ིབཞིསེ་སུ་གསལོ། །ཇ་ིལྟར་སྔནོ་གྱི་ིསངས་རྒྱས་ལ། །ར་ེབ་

ཐམས་ཅད་རྫོོགས་མཛད་པའི། །བུམ་པ་བཟང་པ་ོཕུལ་བ་ལྟར། །ད་ེབཞིིན་བདག་

གིས་འབུལ་བར་བགྱིི། །ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱིི་སངས་རྒྱས་ལ། །སྙན་པ་ཕྱོོགས་བཅུར་

སྒྲིགོས་པ་ཡོ།ི །དུང་དཀོར་གཡོས་འཁྱེལི་ཕུལ་བ་ལྟར། །ད་ེབཞིནི་བདག་གསི་འབུལ་

བར་བགྱི།ི །ཇ་ིལྟར་སྔནོ་གྱི་ིསངས་རྒྱས་ལ། །ན་བཟའ་གསེར་གྱི་ིཉ་རསི་ཅན། །ཕུལ་

བ་ད་ེབཞིིན་བདག་འབུལ་ན། །ཅ་ིབདེར་བ་ན་ིབཞིེས་སུ་གསོལ། །རིན་ཆོེན་འཛེས་

པའ་ིབཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་འདི། །སྣ་ཚོོགས་བཅུད་ཀྱིིས་བཀོང་སྟོ་ེཕུལ་བ་ཡོིས། །ལས་

དང་ཉནོ་མངོས་དྲེ་ིམ་ཀུན་བྱང་ནས། །བྱང་ཆུབ་སམེས་ཀྱི་ིརླན་གྱིསི་བརླན་པར་ཤགོ །

རྔ་བ་ོཆོ་ེརྣམས་ཕུལ་བའ་ིདག་ེབ་ཡོིས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚོངས་པའ་ི

དབྱངས་ལྡན་ཤོག །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མཆོོག་རེག་ཤོག །ཆོོས་ཀྱི་ིའཁོར་

ལ་ོདག་ེབར་བསྐརོ་གྱུར་ཅིག །

དཀོར་མཛེས་འཁྱེིལ་ལེགས་དར་གྱི་ིཅོད་པན་ཅན། །གདངས་སྙན་སྐད་ཀྱི་ིང་
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རོས་ཕྱོོགས་ཀུན་འགེངས། །གཡོས་འཁྱེིལ་དུང་གིས་ནམ་མཁའ་བཀོང་སྟོེ་

ཕུལ། །འགྲོ་ོབས་ཚོངས་དབྱངས་མཆོགོ་ན་ིཐབོ་པར་ཤགོ །

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །ཉོན་མོངས་ཚོ་བས་གདུངས་པ་

ལ། །ཐུགས་རྗེ་ེབྱང་ཆུབ་སམེས་ཀྱི་ིགདུགས། །ཕུལ་བས་བད་ེབས་ཚོམི་གྱུར་ཅགི ། 

ཡོང་ན། རནི་ཆོནེ་གདུགས་མཛསེ་གསརེ་གྱི་ིཡུ་བ་ཅན། །ཁརོ་ཡུག་རྒྱན་གྱི་ིརྣམ་

པ་ཡོདི་འངོ་ལྡན། །དབྱབིས་ལགེས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་བསྒྲིངེ་བ་ཡོང་། །རྟག་ཏུ་ཐུབ་དབང་

རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི།ི །འཁརོ་བ་མ་སྟོངོ་བར་དུ་ན།ི །བདུད་བཞི་ིདག་ལས་རབ་

རྒྱལ་ནས། །ཐུབ་པའ་ིབསྟོན་པ་ཟབ་མ་ོདག །མ་ིནུབ་རྒྱལ་མཚོན་འཛནི་པར་ཤགོ ། 

ཡོང་ན། ལགེས་བཤད་ར་ིམ་ོབཀྲ་བའ་ིལུང་ག་ིགསོ། །རྣམ་དཔྱདོ་གསརེ་གྱི་ིཡུ་བ་

ལ་བརྟནེ་ཅངི་། །བསླབ་གསུམ་ནརོ་བུའ་ིཏགོ་གསི་རབ་མཚོན་པའ།ི བསྟོན་པའ་ིརྒྱལ་

མཚོན་ཕྱོགོས་བཅུར་ཚུགས་པར་ཤགོ །

རྒྱལ་བས་བདུད་བཅམོ་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ཏ།ེ །རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་ལ་སྦྲབེ་སྐམེས་

མ་ིམངའ་ཡོང་། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་འགྱུར་སླད་དུ། །བཤོས་དང་ཞིལ་

ཟས་སྦྱོར་བ་འད་ིཕུལ་བས། །དུས་ཀུན་དག་ེབའ་ིལ་ོཏོག་འཕེལ་རྒྱས་ནས། །བད་ེབ་

ཅན་དུ་པདྨ་ོལས་སྐྱེས་པའ།ི །ཏངི་འཛནི་ཟས་དང་ཆོསོ་ལ་སྤྱདོ་པར་ཤགོ །

ཡོང་ན། ཞིལ་ཟས་ར་ོབརྒྱ་ལྡན་པའ་ིཡོིད་འཕྲོག་པ། །ལེགས་སྦྱོར་འད་ིན་ིརྒྱལ་བ་

སྲིས་བཅས་ལ། དད་པས་ཕུལ་བའ་ིའགྲོ་ོབ་འད་ིདག་གིས། །འབྱོར་ལྡན་ཏིང་འཛིན་

ཟས་ལ་སྤྱདོ་པར་ཤགོ །

དེ་ལས་གཞིན་ཡོང་མཆོོད་པའི་ཚོོགས། །རོལ་མོ་དབྱངས་སྙན་ཡོིད་འོང་
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ལྡན། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད་པའི། །སྤྲིིན་རྣམས་ས་ོསོར་གནས་གྱུར་

ཅགི །དམ་ཆོསོ་དཀོནོ་མཆོགོ་ཐམས་ཅད་དང་། །མཆོདོ་རྟནེ་རྣམས་དང་སྐུ་གཟུགས་

ལ། །རནི་ཆོནེ་མ་ེཏགོ་ལ་སགོས་ཆོར། །རྒྱུན་མ་ིའཆོད་པར་འབབ་པར་ཤགོ །ཇ་ིལྟར་

འཇམ་དབྱངས་ལ་སོགས་པས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོོད་མཛད་པ། །དེ་བཞིིན་

བདག་གིས་ད་ེབཞིིན་གཤེགས། །མགོན་པ་ོསྲིས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོོད། །ཡོོན་

ཏན་རྒྱ་མཚོ་ོརྣམས་ལ་བདག །བསྟོོད་དབྱངས་ཡོན་ལག་རྒྱ་མཚོོས་བསྟོོད། །བསྟོོད་

དབྱངས་སྙན་སྤྲིནི་ད་ེདག་ལ། །ངསེ་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གྱུར་ཅགི །

ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོོའ་ིམཆོོད་ཡོོན་ཀུན་ནས་འཁྱེིལ། །ཡོོན་ཏན་མ་ེཏོག་ཚུལ་ཁྲིམས་

འདུག་སྤེོས་སྤྲིིན། །ཤེས་རབ་སྒྲིོན་མ་ེདད་པ་སྤེོས་ཆུའ་ིམཚོ།ོ །ཏིང་འཛིན་བདུད་རྩོིའ་ི

ཞིལ་ཟས་དམ་པ་དང་། །བསྟོདོ་དབྱངས་སྙན་པའ་ིརལོ་མོའ་ིསྒྲི་འབྱནི་ཅངི་། ཀུན་ནས་

སྙིང་བརྩོ་ེརྣམ་དཔྱོད་སྤེོབས་པ་ཡོ།ི །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚོན་བ་དན་བསྒྲིེངས་བྱས་

པས། །བདག་ལུས་གཞིལ་མདེ་ཁང་བརྩོགེས་རབ་བརྒྱན་ནས། །སྙངི་དབུས་ཆུ་སྐྱསེ་

ཐིག་ལ་ེའདབ་རྒྱས་ལ། །བརྟན་པར་བཞུགས་པའ་ིཆོོས་རྗེ་ེམཉེས་བྱེད་ཅིང་། །ངེས་

པར་འདུན་པའ་ིཡོིད་ཀྱིིས་གསོལ་འདེབས་ན། །འགྲོ་ོབའ་ིབླ་མ་རྟག་ཏུ་མཉེས་གྱུར་

ཅིག །ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་རྟག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ་ི

བར། །བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །དུས་གསུམ་དགེ་བའི་དངོས་པོ་

རྣམས། །སམེས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིདནོ་གྱི་ིཕྱོརི། །གུས་པས་ཁྱེདེ་ལ་དབུལ་བར་བགྱི།ི །ཀུན་

ནས་གཟིགས་པའ་ིསྤྱན་ལྡན་པ། །ཡོོན་གནས་དམ་པ་ཁྱེེད་རྣམས་ཀྱིིས། །བདག་ལ་

བརྩོ་ེབས་ཉེར་དགོངས་ནས། །བདག་ག་ིའད་ིདག་བཞིེས་སུ་གསོལ། །བཞིེས་ནས་
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བྱནི་གྱིསི་བརླབ་ཏུ་གསལོ། །

བདག་གིས་ཇ་ིསྙེད་བསགས་པའ་ིདག་ེབ་འདིས། །བསྟོན་དང་འགྲོ་ོབ་ཀུན་ལ་

གང་ཕན་དང་། །ཁྱེད་པར་རྗེ་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་གྲོགས་པ་ཡོ།ི །བསྟོན་པའ་ིསྙངི་པ་ོརངི་དུ་

གསལ་བྱདེ་ཤགོ ། ཡོང་ན། ཤཱཀྱིའ་ིདབང་པ་ོའདྲེནེ་པ་འདོ་དཔག་མདེ། །མ་ིཕམ་འཇམ་

དབྱངས་གསང་བདག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །བད་ེགཤེགས་འཁོར་བཅས་རྟེན་འབྲེལ་

མ་ིབསླུ་བའ།ི །བདནེ་པས་སྨོནོ་ལམ་འད་ིདག་མྱུར་འགྲུབ་ཤགོ །

༄༅། །དཀོནོ་མཆོགོ་རྗེསེ་སུ་དྲེན་པའ་ིམད་ོབཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །འད་ིལྟར་སངས་རྒྱས་བཅམོ་

ལྡན་འདས་ད་ེན་ིབཞིིན་གཤེགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོོགས་པའ་ིསངས་

རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞིབས་སུ་ལྡན་པ། བད་ེབར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེེན་པ། 

སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའ་ིཁ་ལ་ོསྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསྟོོན་པ་སངས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ། །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་ད་ེན་ིབསོད་ནམས་དག་ག་ིརྒྱུ་

མཐུན་པ། དག་ེབའ་ིརྩོ་བ་རྣམས་ཆུད་མ་ིཟ་བ། བཟདོ་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ། བསདོ་

ནམས་ཀྱི་ིགཏེར་རྣམས་ཀྱི་ིགཞིི། དཔ་ེབྱད་བཟང་པ་ོརྣམས་ཀྱིིས་སྤྲིས་པ། མཚོན་

རྣམས་ཀྱི་ིམ་ེཏགོ་རྒྱས་པ། སྤྱདོ་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ། མཐངོ་ན་མ་ིམཐུན་པ་མདེ་

པ། དད་པས་མསོ་པ་རྣམས་ལ་མངནོ་པར་དགའ་བ། ཤསེ་རབ་ཟལི་གྱིསི་མ་ིནནོ་པ། 

སྟོོབས་རྣམས་ལ་བརྫོི་བ་མེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་སྟོོན་པ། བྱང་ཆུབ་
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སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ིཡོབ། འཕགས་པའ་ིགང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པོ། མྱོ་ངན་

ལས་འདས་པའ་ིགྲོོང་ཁྱེེར་དུ་འགྲོ་ོབ་རྣམས་ཀྱི་ིདེད་དཔོན། ཡོ་ེཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ། 

སྤེབོས་པ་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པ། གསུང་རྣམ་པར་དག་པ། དབྱངས་སྙན་པ། སྐུ་བྱད་

བལྟ་བས་ཆོོག་མ་ིཤེས་པ། སྐུ་མཚུངས་པ་མེད་པ། འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ། 

གཟུགས་དག་གསི་ཉ་ེབར་མ་གསོ་པ། གཟུགས་མདེ་པ་དག་དང་མ་འདྲེསེ་པ། སྡུག་

བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་གྲོོལ་བ། ཕུང་པ་ོདག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོོལ་བ། ཁམས་

རྣམས་དང་མ་ིལྡན་པ། སྐྱ་ེམཆོེད་རྣམས་བསྡིམས་པ། མདུད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བཅད་

པ། ཡོངོས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལོ་བ། སྲིདི་པ་ལས་གྲོལོ་བ། ཆུ་བ་ོལས་

བརྒལ་བ། ཡོ་ེཤེས་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པ། འདས་པ་དང་མ་བྱོན་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་

བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིི་ཡོེ་ཤེས་ལ་གནས་པ། མྱོ་ངན་ལས་

འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ། ཡོང་དག་པ་ཉིད་ཀྱིི་མཐའ་ལ་གནས་པ། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའ་ིས་ལ་བཞུགས་པ་སྟོེ། འད་ིདག་ན་ིསངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ིསྐུ་ཆོ་ེབའ་ིཡོོན་ཏན་ཡོང་དག་པ་རྣམས་ས།ོ །

དམ་པའ་ིཆོསོ་ན་ིཐགོ་མར་དག་ེབ། བར་དུ་དག་ེབ། ཐ་མར་དག་ེབ། དནོ་བཟང་

པ།ོ ཚོགི་འབྲུ་བཟང་པ།ོ མ་འདྲེསེ་པ། ཡོངོས་སུ་རྫོགོས་པ། ཡོངོས་སུ་དག་པ། ཡོངོས་

སུ་བྱང་བ། ཡོང་དག་པར་མཐངོ་བ། ནད་མདེ་པ། དུས་ཆོད་པ་མདེ་པ། ཉ་ེབར་སྟོནོ་པ། 

འད་ིམཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོོད་པ། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ས་ོསོར་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་

བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའ་ིཆོོས་འདུལ་བ་ལ་ལེགས་པར་

སྟོོན་པ། ངེས་པར་འབྱུང་བ། རྫོོགས་པའ་ིབྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་ོབར་བྱེད་པ། མ་ིམཐུན་པ་
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མདེ་ཅངི་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ། བརྟནེ་པ་ཡོདོ་པ། རྒྱུ་བ་བཅད་པའ།ོ །

ཐེག་པ་ཆོེན་པོའ་ིདག་ེའདུན་ན་ིལེགས་པར་ཞུགས་པ། རིགས་པར་ཞུགས་པ། 

དྲེང་པོར་ཞུགས་པ། མཐུན་པར་ཞུགས་པ། ཐལ་མ་ོསྦྱོར་བའ་ིའོས་སུ་གྱུར་པ། ཕྱོག་

བྱ་བའ་ིའོས་སུ་གྱུར་པ། བསོད་ནམས་ཀྱི་ིདཔལ་གྱི་ིཞིིང༌། ཡོོན་ཡོོངས་སུ་སྦྱོོང་བ་

ཆོེན་པོ། སྦྱོིན་པའ་ིགནས་སུ་གྱུར་པ། ཀུན་ཏུའང་སྦྱོིན་པའ་ིགནས་སུ་གྱུར་པ་ཆོེན་

པའོ།ོ །

གང་ཚོ་ེརྐོང་གཉིས་གཙོ་ོབ་ོཁྱེོད་བལྟམས་ཚོེ། །ས་ཆོེན་འད་ིལ་གོམ་པ་བདུན་

བོར་ནས། །ང་ན་ིའཇིག་རྟེན་འད་ིན་མཆོོག་ཅེས་གསུངས། །ད་ེཚོ་ེམཁས་པ་ཁྱེོད་ལ་

ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །རྣམ་དག་སྐུ་མངའ་མཆོོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ། །ཡོ་ེཤེས་རྒྱ་མཚོ་ོ

གསརེ་གྱི་ིལྷུན་པ་ོའདྲེ། །གྲོགས་པ་འཇགི་རྟནེ་གསུམ་ན་ལྷམ་མ་ེབ། །མགནོ་པ་ོམཆོགོ་

བརྙིེས་ཁྱེོད་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །མཚོན་མཆོོག་ལྡན་པ་དྲེ་ིམེད་ཟླ་བའ་ིཞིལ། །གསེར་

མདོག་འདྲེ་བ་ཁྱེོད་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །རྡུལ་བྲལ་ཁྱེོད་འདྲེ་སྲིིད་པ་གསུམ་མ་མཆོིས། 

མཉམ་མེད་མཁྱེེན་ཅན་ཁྱེོད་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེེ་ཆོེ་ལྡན་

པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པའ་ིསྟོོན་པ་པ།ོ །བསོད་ནམས་ཡོནོ་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིཞིངི༌། །ད་ེ

བཞིིན་གཤེགས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དག་པས་འདོད་ཆོགས་བྲལ་བར་གྱུར། །དག་ེ

བས་ངན་སངོ་ལས་གྲོལོ་ཅངི༌། །གཅགི་ཏུ་དནོ་དམ་མཆོགོ་གྱུར་པ། །ཞི་ིགྱུར་ཆོསོ་ལ་

ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །གྲོོལ་ནས་གྲོོལ་བའི་ལམ་ཡོང་སྟོོན། །བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་

གནས། །ཞིངི་ག་ིདམ་པ་ཡོནོ་ཏན་ལྡན། །དག་ེའདུན་ལ་ཡོང་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །སྡིགི་པ་

ཅ་ིཡོང་མ་ིབྱ་ཞིིང་། །དག་ེབ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པར་སྤྱད། །རང་ག་ིསེམས་ན་ིཡོོངས་
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སུ་འདུལ། །འད་ིན་ིསངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་ཡོིན། །སྐར་མ་རབ་རིབ་མར་མ་ེདང། །སྒྱུ་

མ་ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང། །རྨ་ིལམ་གླེོག་དང་སྤྲིིན་ལྟ་བུ། །འདུས་བྱས་ཆོོས་རྣམས་འད་ི

ལྟར་ལྟ། །བསོད་ནམས་འད་ིཡོིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཡོི། །ག་ོའཕང་ཐོབ་ནས་

སྐྱོན་གྱི་ིདགྲོ་བཏུལ་ཏེ། །རྒ་དང་ན་དང་འཆོ་ིབའ་ིརླབས་འཁྲུག་པའི། །སྲིིད་པའ་ིམཚོ་ོ

ལས་འགྲོ་ོབ་སྒྲིལོ་བར་ཤགོ །

༄༅། །དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མ་ོགུ་རུ་བྷྱཿ� དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའ་ིམགནོ་གྱི་ིཐུགས་ཀོ་ནས། །རབ་

དཀོར་ཞི་ོགསར་སྤུངས་འདྲེའ་ིཆུ་འཛིན་རྩོེར། །ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཀུན་མཁྱེེན་བླ་ོབཟང་

གྲོགས། །སྲིས་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མདུན་གྱི་ིནམ་

མཁར་སངེ་ཁྲ་ིཔད་ཟླའ་ིསྟོངེ༌། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་དགྱིསེ་པའ་ིའཛུམ་དཀོར་ཅན། །བདག་

བློ་དད་པའི་བསོད་ནམས་ཞིིང་མཆོོག་ཏུ། །བསྟོན་པ་རྒྱས་ཕྱོིར་བསྐལ་བརྒྱར་

བཞུགས་སུ་གསལོ། །ཤསེ་བྱའ་ིཁྱེནོ་ཀུན་འཇལ་བའ་ིབླ་ོགྲོསོ་ཐུགས། །སྐལ་བཟང་རྣ་

བའ་ིརྒྱན་གྱུར་ལེགས་བཤད་གསུང༌། །གྲོགས་པའ་ིདཔལ་གྱིིས་ལྷམ་མེར་མཛེས་

པའི་སྐུ། །མཐོང་ཐོས་དྲེན་པ་དོན་ལྡན་ལ་ཕྱོག་འཚོལ། །ཡོིད་འོང་མཆོོད་ཡོོན་སྣ་

ཚོོགས་མེ་ཏོག་དང༌། །དྲེི་ཞིིམ་བདུག་སྤེོས་སྣང་གསལ་དྲེི་ཆོབ་སོགས། །དངོས་

བཤམས་ཡོིད་སྤྲུལ་མཆོོད་སྤྲིིན་རྒྱ་མཚོོ་འདི། །བསོད་ནམས་ཞིིང་མཆོོག་ཁྱེེད་ལ་

མཆོོད་པར་འབུལ། །གང་ཞིིག་ཐོག་མེད་དུས་ནས་བསགས་པ་ཡོི། །ལུས་ངག་ཡོིད་
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ཀྱིིས་མ་ིདག་ེཅ་ིབགྱིིས་དང༌། །ཁྱེད་པར་སྡིོམ་པ་གསུམ་གྱི་ིམ་ིམཐུན་ཕྱོོགས། །སྙིང་

ནས་འགྱིོད་པ་དྲེག་པོས་ས་ོསོར་བཤགས། །སྙིགས་མའ་ིདུས་འདིར་མང་ཐོས་སྒྲུབ་

ལ་བརྩོོན། །ཆོོས་བརྒྱད་སྤེངས་པས་དལ་འབྱོར་དོན་ཡོོད་བྱས། །མགོན་པ་ོཁྱེོད་ཀྱི་ི

རླབས་ཆོེན་མཛད་པ་ལ། །བདག་ཅག་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡོ་ིརང་ང༌ོ། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་

མ་དམ་པ་ཁྱེེད་རྣམས་ཀྱིིས། །ཆོོས་སྐུའི་མཁའ་ལ་མཁྱེེན་བརྩོེའི་སྤྲིིན་འཁྲིགས་

ནས། །ཇ་ིལྟར་འཚོམ་པའ་ིགདུལ་བྱའ་ིའཛནི་མ་ལ། །ཟབ་རྒྱས་ཆོསོ་ཀྱི་ིཆོར་བ་དབབ་

ཏུ་གསོལ། །བདག་གིས་ཇ་ིསྙེད་བསགས་པའ་ིདག་ེབ་འདིས། །བསྟོན་དང་འགྲོ་ོབ་

ཀུན་ལ་གང་ཕན་དང༌། །ཁྱེད་པར་རྗེ་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་གྲོགས་པ་ཡོ།ི །བསྟོན་པའ་ིསྙིང་

པ་ོརིང་དུ་གསལ་བྱེད་ཤོག །སྐྱ་ེབ་ཀུན་ཏུ་ཡོང་དག་བླ་མ་དང༌། །འབྲལ་མེད་ཆོོས་ཀྱི་ི

དཔལ་ལ་ལངོས་སྤྱདོ་ཅངི༌། །ས་དང་ལམ་གྱི་ིཡོནོ་ཏན་རབ་རྫོགོས་ནས། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་

ག་ིག་ོའཕང་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ །ཅསེ་པ་འད་ིན་ིའདུལ་ནག་པ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པསོ་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །ཡོནོ་ཏན་གཞིརི་གྱུར་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཡོནོ་ཏན་ཀུན་གྱི་ིགཞིརི་གྱུར་དྲེནི་ཅན་རྗེ།ེ །ཚུལ་བཞིནི་བསྟོནེ་པ་ལམ་

གྱི་ིརྩོ་བ་རུ། །ལགེས་པར་མཐངོ་ནས་འབད་པ་དུ་མ་ཡོསི། །གུས་པ་ཆོནེ་པསོ་བསྟོནེ་

པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ལན་ཅིག་རྙིེད་པའ་ིདལ་བའ་ིརྟེན་བཟང་འདི། །ཤིན་ཏུ་རྙིེད་

དཀོའ་དོན་ཆོེན་ཤེས་གྱུར་ནས། །ཉིན་མཚོན་ཀུན་ཏུ་སྙིང་པ་ོལེན་པའ་ིབླ།ོ །རྒྱུན་ཆོད་

མེད་པར་སྐྱ་ེབར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ལུས་སྲིོག་གཡོ་ོབ་ཆུ་ཡོ་ིཆུ་ལྦུར་བཞིིན། །མྱུར་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 32  

དུ་འཇགི་པའ་ིའཆོ་ིབ་དྲེན་པ་དང༌། །ཤ་ིབའ་ིརྗེསེ་སུ་ལུས་དང་གྲོབི་མ་བཞིནི། །དཀོར་

ནག་ལས་འབྲས་ཕྱོི་བཞིིན་འབྲང་བ་ལ། །ངེས་པ་བརྟན་པོ་རྙིེད་ནས་ཉེས་པའི་

ཚོོགས། །ཕྲ་ཞིིང་ཕྲ་བ་རྣམས་ཀྱིང་སྤེོང་བ་དང༌། །དག་ེཚོོགས་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པར་

བྱེད་པ་ལ། །རྟག་ཏུ་བག་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སྤྱད་པས་མ་ིངོམས་སྡུག་

བསྔལ་ཀུན་གྱི་ིསྒོ།ོ །ཡོདི་བརྟན་མ་ིརུང་སྲིདི་པའ་ིཕུན་ཚོགོས་ཀྱི།ི །ཉསེ་དམགིས་རགི་

ནས་ཐར་པའ་ིབད་ེབ་ལ། །དོན་གཉེར་ཆོེན་པ་ོསྐྱ་ེབར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །རྣམ་དག་

བསམ་པ་ད་ེཡོསི་དྲེངས་པ་ཡོ།ི །དྲེན་དང་ཤསེ་བཞིནི་བག་ཡོདོ་ཆོནེ་པ་ོཡོསི། །བསྟོན་

པའ་ིརྩོ་བ་ས་ོསརོ་ཐར་པ་ལ། །སྒྲུབ་པ་སྙངི་པརོ་བྱདེ་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །རང་ཉདི་

སྲིདི་མཚོརོ་ལྷུང་བ་ཇ་ིབཞིནི་དུ། །མར་གྱུར་འགྲོ་ོབ་ཀུན་ཀྱིང་ད་ེའདྲེ་བར། །མཐངོ་ནས་

འགྲོ་ོབ་སྒྲིོལ་བའ་ིཁུར་ཁྱེེར་བའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོོག་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །སེམས་ཙོམ་བསྐྱེད་ཀྱིང་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་གསུམ་ལ། །གོམས་པ་མེད་ན་

བྱང་ཆུབ་མ་ིའགྲུབ་པར། །ལེགས་པར་མཐོང་ནས་རྒྱལ་སྲིས་སྡིོམ་པ་ལ། །བརྩོོན་པ་

དྲེག་པོས་སློབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ལོག་པའི་ཡུལ་ལ་གཡོེང་བ་ཞིི་བྱེད་

ཅིང༌། །ཡོང་དག་དོན་ལ་ཚུལ་བཞིིན་དཔྱོད་པ་ཡོིས། །ཞི་ིགནས་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་

འབྲལེ་བའ་ིལམ། །མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱ་ེབར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ཐུན་མངོ་ལམ་སྦྱོངས་

སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐེག་པ་ཀུན་གྱིི་མཆོོག་གྱུར་རྡོོ་རྗེེའི་ཐེག །སྐལ་བཟང་སྐྱེ་བོའ་ི

འཇུག་ངོགས་དམ་པ་དེར། །བད་ེབླག་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ད་ེཚོ་ེ

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འགྲུབ་པའ་ིགཞིི། །རྣམ་དག་དམ་ཚོིག་སྡིོམ་པར་གསུངས་པ་

ལ། །བཅསོ་མ་མནི་པའ་ིངསེ་པ་རྙིདེ་གྱུར་ནས། །སྲིགོ་དང་བསྡིསོ་ཏ་ེབསྲུང་བར་བྱནི་
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གྱིིས་རློབས། །དེ་ནས་རྒྱུད་སྡིེའི་སྙིང་པ་ོརིམ་གཉིས་ཀྱིི། །གནད་རྣམས་ཇི་བཞིིན་

རྟགོས་ནས་བརྩོནོ་པ་ཡོསི། །ཐུན་བཞིིའ་ིརྣལ་འབྱརོ་སྤྱདོ་ལས་མ་ིགཡོལེ་བར། །དམ་

པའ་ིགསུང་བཞིིན་སྒྲུབ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ད་ེལྟར་ལམ་བཟང་སྟོོན་པའ་ིབཤེས་

གཉནེ་དང༌། །ཚུལ་བཞིནི་སྒྲུབ་པའ་ིགྲོགོས་རྣམས་ཞིབས་བརྟན་ཅིང༌། །ཕྱོ་ིདང་ནང་ག་ི

བར་དུ་གཅོད་པའ་ིཚོོགས། །ཉ་ེབར་ཞི་ིབར་བྱིན་གྱིིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སྐྱ་ེབ་ཀུན་

ཏུ་ཡོང་དག་བླ་མ་དང༌། །འབྲལ་མེད་ཆོོས་ཀྱི་ིདཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང༌། །ས་དང་

ལམ་གྱི་ིཡོནོ་ཏན་རབ་རྫོགོས་ནས། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ག་ིག་ོའཕང་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ །ཅསེ་པ་འད་ི

ན་ིརྗེ་ེཙོངོ་ཁ་པ་བླ་ོབཟང་གྲོགས་པས་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །རྗེ་ེབཙུན་པའ་ིརྣམ་ཐར་བཞུགས་ས།ོ ། 

༄༅། །བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་རྗེེ་བཙུན་མཁྱེེན་པའི་གཏེར་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་

ལོ། །རྒྱལ་དང་ད་ེསྲིས་རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་མགོན་དང༌། །ཤིང་རྟའ་ིསྲིོལ་འབྱེད་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཐོགས་མེད་ཀྱིི། །དམ་པའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚོན་སྒྲིེང་བ་ལ། །དཔལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་

བཟང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲོངས་མེད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱིི་མཁྱེེན་བརྩོེའི་

དཔལ། །ཐེག་མཆོོག་དག་ེབའ་ིབཤེས་ཀྱི་ིསྐུར་བསྟོན་ནས། །འགྲོ་ོཀུན་བད་ེལ་འགོད་

པའ་ིབཀོའ་དྲེིན་ཅན། །ཡོོངས་འཛིན་བླ་མ་མཆོོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ས་མ་ོགླེང་

ལོར་མྱོང་སྟོོད་ར་ིནང་གི །ས་ཡོ་ིཐིག་ལེའ་ིཁྱེེའུ་ཞིེས་གྲོགས་པར། །རིགས་རུས་ཆོ་ོ

འབྲང་ལྡན་པའི་ཡོབ་ཡུམ་གྱིི། །སྲིས་སུ་འཁྲུངས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་
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འདེབས། །མངལ་དུ་ཞུགས་ཚོ་ེཡུམ་གྱི་ིམནལ་ལམ་དུ། །དྲེ་ིབྲལ་ཤེལ་གྱི་ིམཆོོད་རྟེན་

མ་ིཞིགི་གསི། །བྱིན་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིམཆོདོ་རྟནེ་ཡོནི། །འད་ིལ་མཆོདོ་ཅེས་

རྨསི་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །མངལ་བཟང་སྤྲིནི་དཀོར་དབུས་ནས་ཁྱེདོ་སྐུ་ཉདི། །སྨོནི་

ཚོེ་བསྟོན་འགྲོོའ་ིདཔལ་དུ་འདི་འགྱུར་ཞིེས། །ཡོེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་བླ་མ་

ཡོིས། །མཚོན་གསོལ་ལུང་བསྟོན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ད་ེཚོ་ེསླར་ཡོང་རྔ་

ཆོེན་བརྡུང་བ་དང༌། །དཀོར་མཛེས་འཁྱེིལ་ལེགས་གཡོས་འཁྱེིལ་དུང་ག་ིསྒྲིས། །ས་

ཆོེན་འགེངས་སོགས་ལྟས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །མིག་ག་ིབདུད་རྩོིར་འཁྲུངས་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །སྔོན་ཚོ་ེབག་ཡོོད་བསྒོོམས་པས་གཞིོན་ནུ་ནས། །ངན་པའ་ིསྤྱོད་སྤེངས་

དད་བརྩོནོ་སྙངི་བརྩོ་ེལྡན། །བརྡོ་ཙོམ་བསྟོན་པས་ཡོ་ིག་ེའབྲ་ིཀློོག་སགོས། །ཤསེ་བྱའ་ི

གནས་རྣམས་མཁྱེནེ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །འཁྲུངས་ཙོམ་ཉདི་ནས་རང་ག་ིབླང་དརོ་

ཀུན། །ཐུབ་པའ་ིསྣང་བརྙིན་མཆོོག་གིས་ལེགས་སྟོོན་ཅིང༌། །རྨ་ིལམ་དུ་ཡོང་ཕྱོོགས་

དྲུག་མདས་བརྟལོ་ཚོ།ེ །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟོན་མཛད་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །གནས་

རྙིིང་པཎ་ཆོེན་ཀུན་དགའ་ིམཚོན་ཅན་ལ། །དགུང་ལ་ོབདུན་པར་ཡོོངས་རྫོོགས་དག་ེ

བསྙནེ་དང༌། །དབང་ལུང་མང་གསན་དཀོའ་ཆོནེ་བཞི་ིསགོས་ཀྱི།ི །གཞུང་ཀུན་ཐུགས་

སུ་ཆུད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་བསྟོན་ལྷ་ཡོ་ིལམ་བཟང་བསླབ་གསུམ་གྱི།ི །ཉ་ི

ཟླའི་སྣང་བས་བཀྲི་བར་མ་གྱུར་ན། །འགྲོོ་ལ་ཕན་བདེའི་གོ་སྐབས་མ་མཆོིས་

སྙམ། །ཉནི་མཚོན་ཁརོ་མརོ་སྤྱདོ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། །གཅགི་གསི་ལྷག་པའ་ིབྲ་ོབ་

ཟུང་ག་ིལོར། །རྣམ་དག་ངེས་འབྱུང་སེམས་ཀྱིིས་ཀུན་བསླངས་ནས། །མཁན་སློབ་

གྲོངས་ཚོང་དག་ེའདུན་འདུས་པའ་ིདབུས། །དགྱིེས་མགུར་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་གསོལ་བ་
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འདེབས། །ལ་ོདརེ་བཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པོའ་ིདཔལ་གྱི་ིསྡིརེ། །དམ་ཆོསོ་བག་ོསྐལ་ལནེ་པར་

ཐེག་པའི་ཚོེ། །ཕུན་ཚོོགས་རྟེན་འབྲེལ་འགྲོིག་ཅིང་སྔོན་སྦྱོང་མཐུས། །ཚོད་མེད་

མཁས་པར་གྲོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རང་གཞིན་རྟོག་ག་ེའབུམ་གྱིིས་བསྐལ་

པའ་ིབར། །བསམས་ཀྱིང་ངེས་པར་མ་ིནུས་ཛ་ཡོའ་ིགསུང༌། །མ་འདྲེེས་འབྱེད་དཀོའ་ི

ཚོགི་དནོ་ལན་ར་ེདང༌། །ཟུང་རསེ་ཇ་ིབཞིནི་དགོངས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བླ་ོགྲོསོ་

བརྩོནོ་ལྡན་ཀུན་གྱིསི་རྟགོས་དཀོའ་ིགནས། །མད་ོརྒྱུད་ལགེས་བཤད་སྙངི་པའོ་ིབཅུད་

མྱོངོ་བས། །ཚོགི་ལ་འཆོལ་བའ་ིག་ོསྐབས་ནམ་དུ་ཡོང༌། །མ་ིམངའ་མཁྱེནེ་པའ་ིགཏརེ་

ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །

ཉེར་བཞི་ིཔ་ལ་ཇ་ོཤཱཀོ་རྣམ་གཉིས་དང༌། །ཡོོངས་འཛིན་དངུལ་གདུང་རིན་ཆོེན་

མཇལ་བ་ལ། །དགོངས་པ་གཏད་ཚོ་ེབླ་མ་ལྷར་བཅས་ཀྱིིས། །ལུང་བསྟོན་དབུགས་

དབྱུང་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ད་ེནས་སྙ་ེཐང་འོར་དུ་ཕེབས་པའ་ིཚོེ། །གོས་

དཀོར་གྱིོན་པའ་ིབྱིས་པ་གཞིོན་ནུ་ཞིིག །བྱུང་ནས་ས་ེར་ནས་ཡོོང་ང་ཉིད་དང༌། །ལྷན་

ཅིག་འབྱོན་ཞིེས་བསྐུལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་དེར་བྱོན་ནས་གཉལ་སྟོོན་

ཡོབ་སྲིས་ལ། །གཞུང་བཤད་ཁྲདི་ལུང་དབང་བསྐུར་གདམས་པ་ཀུན། །གསན་ཚོ་ེརྟ་

མགྲོིན་དབང་གི་ལྷར་བསྟོེན་ན། །དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅེས་གདམས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཁྱེད་པར་ཁུངས་ཐུབ་གཞུང་ཀུན་ཤན་སྦྱོར་ནས། །ཕྲ་མཛངས་ཞིིབ་མོའ་ི

བླ་ོགྲོསོ་ཀྱིསི་དཔྱད་པས། །དྲེང་ངསེ་དནོ་ལ་འཁྲུལ་མདེ་གཟརེ་ཐབེས་ཚོ།ེ །ང་ོམཚོར་

ལྟས་བཟང་རྨིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཉེར་ལྔར་དགའ་ལྡན་གླེིང་དུ་དཔོན་སློབ་

མཆོོག །བཟང་པོའ་ིམཚོན་ཅན་གཉིས་སོགས་གྲོངས་ཚོང་དབུས། །བསྙེན་པར་
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རྫོགོས་ཚོ་ེཚུལ་ཁྲམིས་གང་གཱའ་ིཆུས། །ཐུགས་ཀྱི་ིབུམ་བཟང་གཏམས་ལ་གསལོ་བ་

འདེབས། །དེར་ཡོང་དབང་ལུང་མང་གསན་ཉེར་བདུན་ལོར། །གཙོང་ཕྱོོགས་ཕེབས་

ཏེ་བླ་མའི་བཀོས་བསྐུལ་ནས། །གནས་རྙིིང་སེ་ར་གྲྭ་ཚོང་ཞིེས་གྲོགས་པར། །ལོ་

གསུམ་ཆོསོ་འཁརོ་བསྐརོ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །

སྐབས་ཤགི་གངས་ར་ིའགུལ་འདྲེའ་ིགླེང་ཆོནེ་ལ། །ཉདི་ཀྱི་ིལགེས་བཤད་གླེགེས་

བམ་རྣམས་བཀོལ་ནས། །བྱམས་ཆོནེ་ཕྱོགོས་ལ་བསྐྱདོ་པའ་ིམཚོན་ལྟས་དང༌། །སྤྱན་

འདྲེནེ་དངསོ་སུ་འཛོམས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ས་ོགཅགི་ལ་ོལ་སྡི་ེདརེ་ཕབེས་པའ་ི

ཉིན། །མ་ེཏོག་ཆོར་བབས་འཇའ་འོད་གུར་དུ་འཁྲིགས། །མཁའ་ལ་རོལ་མོའ་ིསྒྲི་གྲོག་

སྐྱ་ེབ་ོཀུན། །དད་པའ་ིས་ལ་བཀོོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ི

ཐུར་མས་བླ་ོགྲོསོ་ཀྱི།ི །འདྲེནེ་བྱདེ་རབ་ཕྱོ་ེའཆོད་རྩོདོ་རྩོམོ་པ་ལ། །མ་ིའཇགིས་སྤེབོས་

པ་ཐོབ ་པའི་སློབ ་མའི་ཁྱུས། །ས་ཆོེན ་འགེང ་བར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །མཁས་མང་བྱ་ེབའ་ིམདུན་སར་བརྒལ་ལན་ཚོ།ེ །ཉིད་ཀྱི་ིཆོོས་ཀྱི་ིཕྱོག་རྒྱ་

གང་བཞིག་པར། །འགས་ཀྱིང་རྫོ་ིབར་མ་ིནུས་ཐལ་འགྱུར་རེས། །ཕས་རྒོལ་ཚོར་

གཅདོ་མཛད་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྣལ་འབྱརོ་དབང་ཕྱུག་མཁས་བཙུན་ཡོནོ་རྒྱམ་

པར། །འཆོད་ཉན་ངང་ནས་ཟབ་དགུའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིར།ོ །མྱོངས་ཚོ་ེང་ོམཚོར་མཚོན་མས་

དམ་པ་ད།ེ །ཐུགས་ཡོིད་རབ་ཏུ་གཡོོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔག་ཡོས་བསྐལ་

པར་བྱ་དཀོའ་ིསྨོནོ་ལམ་མཐུས། །མཁས་གྲུབ་དབང་པ་ོདོན་ཡོདོ་དཔལ་ལྡན་ལ། །ཡོ་ི

དམ་ཞི་ིཁྲསོ་གདན་ས་གཙོང་ཕྱོགོས་ནས། །དྲེངོས་ཞིསེ་ལུང་བསྟོན་མཛད་ལ་གསལོ་

བ་འདེབས། །མགོན་དེས་བུ་སློབ་ནམ་མཁའ་ིསྐར་ཚོོགས་ཀྱིི། །གྲོངས་ལས་བརྒལ་
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བའ་ིཁྲོད་ན་དམ་པ་ཁྱེོད། །ཕུལ་དུ་ཕྱོིན་པར་གཟིགས་ནས་སྤྱན་འདྲེེན་སླད། །བདག་

ཉིད་དངོས་ཀྱིིས་བྱོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀོའ་བཞིིན་སྒྲུབ་ལ་ཞུགས་པའ་ིལམ་

བར་དུ། །འཚོེར་ལ་བརྗེིད་ཆོགས་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའ་ིསྐུའི། །དྲུང་ན་ཉིད་ཀྱིིས་ཆོོས་

དུང་འབུད་པ་སོགས། །དོན་ལྡན་རྨ་ིལམ་རྨིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞི་ེགསུམ་

བཞིསེ་པ་ལྕགས་མ་ོལུག་ག་ིལརོ། །ཕྱོགོས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཁས༵་སྙན་༵གྲྭ་༵ཚོང༵་ག ི།མ་ི

འཇིགས་ཆོོས་ཀྱིི་ཁྲི་སྟོན་རི་བོའ་ིརྩོེར། །ཁྱེོད་སྐུའི་ཉིན་བྱེད་ཤར་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །པདྨའ་ིམཚོ་ོལ་ངང་མ་ོའདུ་བ་བཞིིན། །བསོད་ནམས་བླ་ོགྲོོས་ཟུང་གིས་

རབ་ཕྱུག་པའ།ི །རྣམ་གྲོོལ་དོན་གཉེར་གདུལ་བྱ་འདུས་པའ་ིདབུས། །འཆོད་ཉན་སྙིང་

པརོ་བསྐྱངས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །

སྐབས་འགར་རྒྱལ་དབང་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོ་ོལ། །དུས་འཁོར་གསང་འདུས་

དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་སོགས། །དཔག་མེད་ཆོོས་བཀོའ་གསན་ཅིང་མཁན་སློབ་

ཟུང༌། །ཐུགས་ཡོིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྲ་ཞིིང་རྟོགས་དཀོའ་

ཤེས་བྱའི་གནས་རྣམས་ཀུན། །ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་བཀོའ་དང་བསྟོན་བཅོས་

ཀྱི།ི །དགོངས་དོན་ཇ་ིབཞིིན་འགྲོེལ་བའ་ིལེགས་བཤད་བརྒྱས། །ཐུབ་བསྟོན་གསལ་

བར་མཛད་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །སྙངི་རྗེའེ་ིསྙངི་པ་ོཅན་གྱི་ིསྟོངོ་པ་ཉདི། །ཐུགས་སུ་

ཆུད་ནས་མ་རུངས་གདུག་པའི་ཚོོགས། །བཀོའ་བསྒོོས་ཙོམ་གྱིིས་རབ་བཏུལ་ཨཾ་ོ

རྒྱན་དང༌། །དབྱེར་མེད་བླ་མར་བསྔགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡོང་ཡོང་རྒྱལ་བ་

གཉིས་པ་ཡོབ་སྲིས་དང༌། །རྡོོ་རྗེེ་འཇིགས་བྱེད་ཆོོས་རྒྱལ་མགོན་དཀོར་ནག །རྟ་

མགྲོིན་ལ་སོགས་ཞི་ིཁྲོའ་ིཚོོགས་གཟིགས་ཤིང༌། །གསུང་ག་ིགནང་བ་ཐོབ་ལ་གསོལ་
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བ་འདབེས། །བདུན་ཅུ་པ་ལ་ཐགེ་ཆོནེ་གླེངི་ག་ིཁྲརི། །ཕབེས་ནས་དཀོའ་ཆོནེ་བཞི་ིདང་

ལམ་རམི་སགོས། །དམ་ཆོསོ་འདོ་དཀོར་དྲེ་བ་སྟོངོ་འགྱིདེ་པས། །ཐུབ་བསྟོན་ཀུ་མུད་

བཞིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ས་སྐྱོང་མ་ིཡོ་ིདབང་པ་ོགོང་དཀོར་བས། །དད་པས་

སྤྱན་དྲེངས་གསུང་ག་ིབདུད་རྩོ་ིམྱོངས། །ཕྱོོགས་དེའ་ིརང་གཞིན་མཁས་པ་ཀུན་གྱིིས་

ཀྱིང༌། །ཞིབས་པད་སྤྱ་ིབརོ་བླངས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །

ཉིད་ཀྱིི་གྲོགས་པས་ས་ཆོེན་གཡོོས་པ་ན། །སྤྲུལ་སྐུ་མི་བསྐྱོད་རྡོོ་རྗེེ་རང་ཉིད་

ཀྱིིས། །བརྩོམས་པའ་ིཊཱིིཀྐ་ཕུལ་ནས་ལུང་རིགས་ཆུས། །བྱ་ིདོར་དགོས་ཞིེས་བསྐུལ་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ཚོེ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཏེར་ཆོེན་པོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་

དགོངས་རྒྱན་བརྩོམས་ཏ་ེསྤྲིིངས་པ་ན། །སུས་ཀྱིང་ལན་གྱིིས་བཟློག་པར་མ་ནུས་

པས། །དཔའ་ཞུམ་གུས་པ་ཐབོ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །དུས་དརེ་ཀོརྨ་པ་ལ་བར་སྣང་

ནས། །འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་དགངོས་པ་ན།ི །ཇ་ིབཞིནི་བཤད་འདསི་ཁྱེདོ་

ཉིད་ཚོིམ་གྱིིས་ཞིེས། །རབ་གསལ་མནལ་ལམ་རྨིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞིན་

ཡོང་བསྟོན་ལ་ལོག་སྨྲའ་ིག་ོཤཱཀོ་སོགས། །སྨྲ་ངན་ཕྱོ་ེམར་འཐག་པའ་ིབསྟོན་བཅོས་

ཀྱིི། །རྡོ་ོརྗེེའ་ིམ་ེཆོར་ཕབས་པས་ཡོིད་སྲུབས་སྡིེའི། །གཡུལ་ང་ོཕམ་པར་མཛད་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །འཁོར་བའ་ིཕུན་ཚོོགས་ཁ་ོནར་སྲིེད་ལྡན་པས། །དཀོར་ཆོོས་

ཡོདི་ཀྱི་ིདགུ་ལ་མ་ིའཆོར་བའ།ི །རྟག་འཛནི་ཅན་ཡོང་ཁྱེདོ་སྐུའ་ིདཔལ་མཐངོ་ཚོ།ེ །སྣང་

བ་སྤུ་ལོང་བསྒྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མ་རྟོགས་ལོག་པར་རྟོག་དང་ཐེ་ཚོོམ་

གྱིི། །ཞིགས་པས་དམ་དུ་བཅིངས་པའ་ིཡོིད་ཅན་ངོར། །སྐྱོན་བྲལ་གསུང་ག་ིརལ་གྲོ་ི

གདེངས་ཙོམ་གྱིིས། །འཆོིང་བ་རྩོད་ནས་ཆོོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟབ་ཡོངས་
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ཐུགས་ཀྱི་ིནམ་མཁའ་ིལྟོར་མཛེས་པའི། །བྱམས་བརྩོེའ་ིཉ་ིམས་ཕན་བདེའ་ིལ་ོཏོག་

རྣམས། །གྲོངས་མེད་འགྲོ་ོལ་སྨོིན་མཛད་ས་གསུམ་གྱིི། །འདྲེེན་པ་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས། །མཐུ་ཆོནེ་གྱིསི་ཀྱིང་གཞིལ་བར་མ་ིསྤྱདོ་པའ།ི །ཡོནོ་ཏན་བྱ་ེབས་

མངོན་པར་མཐ་ོན་ཡོང༌། །དམན་ལ་གཅིག་ཏུ་དགྱིེས་པའ་ིམཛད་པ་ཅན། །ང་ོམཚོར་

ཕུང་པ་ོཁྱེོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཇ་ིསྲིིད་ཐུབ་བསྟོན་དར་བ་ད་ེསྲིིད་དུ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ི

འཕྲིན་ལས་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རྟའི་རྒྱུན། །ནམ་ཡོང་ཆོད་པ་མེད་པའི་མཆོོག་སྦྱོིན་

གྱིིས། །ཉོན་མོངས་ཚོ་གདུང་སེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་སྲིས་སྤྱོད་རྫོོགས་

བདག་བས་གཞིན་ལ་གཅསེ། །བསྐྱདེ་རམི་མཐར་ཕྱོནི་གང་སྣང་ལྷ་རུ་འཆོར། །རྫོགོས་

རིམ་མངོན་གྱུར་ཟུང་འཇུག་ག་ོའཕང་བརྙིེས། །ཁྱེོད་ལ་སྒོ་ོགསུམ་གུས་པས་གསོལ་

བ་འདབེས། །བསྟོན་དང་གདུལ་བྱའ་ིམཛད་པ་མཐར་ཕྱོནི་ནས། །དནོ་དྲུག་བཞིསེ་པ་

ཤིང་ཕ་ོའབྲུག་ག་ིལ།ོ །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་འགྲོ་ོཞིེས་ཇ་ོཤཱཀོ་དྲུང༌། །མཆོོད་ཚོོགས་

སྨོོན་ལམ་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མག་ོཟླའ་ིགྲོལ་ཚོེས་བཅུ་དགུའ་ིཐ་ོརེངས་

དུས། །སྐྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་གཞིག་ངང་ནས་བྱམས་པའ་ིདྲུང༌། །གཤེགས་ཚོ་ེརོལ་མ་ོ

འཇའ་དང་མེ་ཏོག་སོགས། །ཚོིག་མདའི་མཆོོད་པས་མཆོོད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སྐུ་གདུང་བཞུས་ཚོ་ེཐུགས་རྟེན་དུང་དཀོར་བཞི།ི །གསུང་ག་ིརྟེན་དུ་ཨཾ་ལ་ི

ཀོ་ལི་དང༌། །ཡོི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ཡོ་མ་རཱ་ཛ་སོགས། །ཡོིག་འབྲུ་ཚོང་བར་བྱོན་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས། །སྐུ་གདུང་དྲེལི་རྫོས་ཀོ་གདན་དྲེ་ིམདེ་ལ། །སྐུ་ཡོ་ིརྟེན་དུ་འཇགིས་

བྱེད་དཔའ་གཅིག་དང༌། །གདུང་རྣམས་ཐོད་དབྱུག་རིང་བསྲིེལ་ལྔ་ལྡན་གྱིིས། །བྱུར་

བུར་གཏམས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱོིས་ཀྱིང་དད་གུས་ལྡན་པའ་ིའགྲོ་ོ



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 40  

བ་ལ། །གདུང་རུས་གདུང་ཐལ་དཀྱིིལ་ནས་རིང་བསྲིེལ་དང༌། །གཡོས་འཁྱེིལ་དུང་

དང་ཐདོ་དབྱུག་རང་བྱནོ་སགོས། །ཅ་ིའདདོ་དངསོ་གྲུབ་སྩོལོ་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། །

དེ་ལྟར་ཐེག་མཆོོག་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིི། །རྣམ་ཐར་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཟད་

བསྟོདོ་བགྱིསི་པས། །བདག་ཀྱིང་ཚོ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་དམ་པ་དེའ།ི །མཛད་པ་མཆོགོ་ལ་

འདོད་དགུར་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཁྱེད་པར་དལ་འབྱོར་ལྷ་ཡོ་ིམན་དྷ་ར། །བསླབ་གསུམ་

ཟེའུ་འབྲུའི་དཔལ་གྱིིས་མཐོ་བ་དང༌། །མདོ་སྔགས་ལམ་གྱིི་གནད་དོན་སྦྲང་རྩོིའི་

རསོ། །ཡོངོས་གང་འགྲོ་ོབའ་ིའདྲེནེ་པ་ཐབོ་པར་ཤགོ །བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨྲགི་

འཛིན་པ་ཡོི། །འདུས་པའི་ཚོོགས་ཀྱིིས་གནས་འདིར་ཡོོངས་གང་ཞིིང༌། །རྟག་ཏུ་

བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བས་སྲིིད་མཐའ་ིབར། །ཐུབ་བསྟོན་ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས་པའ་ིབཀྲ་ཤིས་

ཤགོ  །

ཅསེ་པ་འད་ིན་ིཆོསོ་ཀྱི་ིརྗེ་ེཔཎ་ཆོེན་བད་ེལགེས་ཉ་ིམས་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །རྟ་མགྲོནི་བླ་བརྒྱུད་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་དངོས་རིག་འཛིན་འདུས་པའ་ིགཙོ།ོ །ཞི་ིཁྲ་ོརབ་

འབྱམས་རྒྱལ་བའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་བདག །གསང་ཆོེན་བཟང་པོའ་ིའཕྲིན་ལས་བསྟོན་

པའི་དཔལ། །དྲེིན་ཅན་རྩོ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོོས་དབྱིངས་འོད་

གསལ་བདེ་ལྡན་ཞིིང་ཁམས་སུ། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ཆོོས་སྐུའི་སྣང་བརྙིན་

ན།ི །དམར་གསལ་མཚོན་དཔེའ་ིགཟ་ིའབར་འོད་དཔག་མདེ། །ཆོསོ་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་
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ཡོས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །འགོ་མནི་བད་ེཆོེན་དག་པའ་ིཞིངི་ཁམས་སུ། །བད་ེསྟོངོ་

གཉསི་མདེ་ཁྲག་འཐུང་ཁྲ་ོབོའ་ིགར། །ཡོང་གསང་ཁྲསོ་པའ་ིདཔལ་ཆོནེ་དཀྱིལི་འཁརོ་

བ། །ལོངས་སྐུ་པདྨ་དབང་ཆོེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ནུབ་ཕྱོོགས་ཨཾ་ོརྒྱན་རྔ་ཡོབ་

དཔལ་རིའི་རྩོེར། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་རིག་འཛིན་ཆོེ། །སྲིིན་པོའ་ིཁ་

གནོན་སྐྱེ་དགུ་ཡོོངས་ཀྱིི་གཉེན། །སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ནགས་རྒྱལ་ལྷ་ཆུ་མཚོན་ལྡན་སྒྲུབ་གནས་སུ། །པདྨས་རྗེེས་བཟུང་རབ་

དགའ་ིས་ལ་གནས། །གངས་ཅན་ཁྲདོ་འདིར་གྲུབ་ཐབོ་མདའ་འཕྱོར་ཞིསེ། །ཡོངོས་སུ་

གྲོགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་ལྡན་བོ་དོང་མཁས་པའི་ཆོོས་གྲྭ་

རུ། །ཐོས་བསམ་སྒོོམ་པས་རང་རྒྱུད་ལེགས་སྦྱོངས་ནས། །འཆོད་རྩོོད་རྩོོམ་པས་

རྒྱལ་བའ་ིབསྟོན་པ་སྤེལེ། །ཆོསོ་རྒྱལ་བརྩོནོ་འགྲུས་རྡོ་ོརྗེ་ེལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བྱང་

ཕྱོོགས་གཉན་པོའ་ིདབེན་གནས་དམ་པ་རུ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆོེའ་ིགདམས་པའ་ིམཛོད་

བཟུང་ནས། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་བའ་ིམཁས་གྲུབ་ཆོ།ེ །ཉན་ཆོེན་བསོད་ནམས་

བརྟན་པ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བྲག་ནམ་དཔལ་གྱི་ིགཙུག་ལག་ཁང་ཆོནེ་དུ། །རགི་

གནས་རྒྱ་མཚོོའ་ིམཐར་སོན་མཁས་པའ་ིམཆོོག །གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་གྲུབ་

པའ་ིདབང༌། །མཁས་ཆོེན་ཆོོས་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཙོང་

སྟོོད་མུས་སྲིད་དཔལ་གྱི་ིདགོན་པ་རུ། །གསང་ཆོེན་བསྟོན་པའ་ིམངའ་བདག་རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཛིན། །ཁྱེད་པར་ལམ་འདིའ་ིརྩོ་ལག་ཆོག་སྟོོན་རྗེ།ེ །ཀུན་མཁྱེེན་དཔལ་ལྡན་སེང་ག་ེ

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་པར་གྲོོལ་བའ་ིགནས་ཀྱི་ིཡོང་རྩོ་ེརུ། །ཀུན་མཁྱེེན་ཆོེན་

པོའ་ིསྲིས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ོཔ། །སྙན་བརྒྱུད་བསྟོན་པ་འཛིན་པའ་ིདཔལ་ཡོོན་ཅན། །ཆོོས་རྗེ་ེ
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རིན་ཆོེན་བཀྲ་ཤིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གར་བཞུགས་ཆོོས་དབྱིངས་དག་པའ་ི

ཞིངི་ཁམས་སུ། །བད་ེསྟོངོ་གཉསི་མདེ་ཡོ་ེཤསེ་རལོ་པ་ལས། །ཉམས་དང་རྟགོས་པའ་ི

རྦ་རླབས་སྟོངོ་གཡོ་ོབ། །རྟགོས་ལྡན་ཡོནོ་ཏན་མགནོ་པ་ོལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྒྱལ་

པོའ་ིཁབ་ཀྱིི་སྒོོ་མང་གཙུག་ལག་ཏུ། །ཟབ་དོན་སྨྲ་བའི་གཙུག་རྒྱན་མཆོོག་གྱུར་

པ། །མཁྱེེན་བརྩོ་ེནུས་པས་འགྲོ་ོབ་འདྲེེན་པའ་ིདཔལ། །བླ་ཆོེན་ཆོོས་དཔལ་བཟང་པ་ོ

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་གྲོང་ཆོེན་བླ་བྲང་དུ། །གསང་སྔགས་རྒྱ་

མཚོོའི་ཚོོགས་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིིང༌། །གསུང་ངག་བསྟོན་པའི་སྒྲིོན་མེ་མུས་སྲིད་

པ། །བྱམས་པ་རྡོ་ོརྗེ་ེརྒྱལ་མཚོན་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །སྙདེ་ཐང་བད་ེམཆོགོ་དཔལ་

གྱི་ིཡོང་དབནེ་དུ། །གསང་ཆོེན་གདམས་པས་སྐལ་ལྡན་རྗེསེ་སུ་འཛནི། །མཐུ་སྟོབོས་

ནུས་པས་ནག་ཕྱོོགས་ཕྱོ་ེམར་འཐག །མུས་ཆོེན་རྣམ་རྒྱལ་བཟང་པ་ོལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །དམ་པས་བྱནི་རླབས་ནགས་ཕུག་དགནོ་པ་རུ། །ཀུན་བཟང་དགངོས་པས་

གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར། །དྲེག་སྔགས་གྲུབ་པའ་ིསྙན་གྲོགས་ཕྱོོགས་ཀུན་ཁྱེབ། 

འཁྲུལ་ཞིིག་རཏྣ་བྷི་དྲེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མང་མཁར་ཆོ་ལུང་རྡོ་ོརྗེེའ་ིབྲག་རྫོོང་

དུ། །བློ་གསལ་བུང་བ་འདུ་བའི་པད་མོའ་ིཚོལ། །རྒྱུད་སྡིེ་རྒྱ་མཚོོའི་བཅུད་ཕྱུང་

གདམས་པའ་ིགཏརེ། །དྲེནི་ཆོནེ་མཚོར་བ་སྨྱོནོ་པ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །གཙོང་སྟོདོ་

ཞྭ་ལུ་དཔལ་གྱི་ིཆོོས་གྲྭ་ཆོེར། །གསང་སྔགས་བསྟོན་པ་ཕྱོོགས་བཅུར་སྤེེལ་མཛད་

ཅིང༌། །མཚོར་ཆོེན་ཆོོས་རྗེེའ་ིཐུགས་བཅུད་བདུད་རྩོིའ་ིརྒྱུན། །འཛིན་མཁས་མཁྱེེན་

བརྩོེའ་ིདབང་ཕྱུག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གསུང་ངག་སློབ་བཤད་ཆོོས་འཁོར་ཡོང་

རྩོ་ེརུ། །ཁའུ་པར་གྲོགས་འཁྲུལ་མེད་བསྟོན་པའ་ིརྒྱུན། །རྣམ་པར་རྒྱས་མཛད་མཐུ་
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སྟོོབས་ནུས་པའི་བདག །མཁས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ཆོོས་འཕེལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྗེ་ེབཙུན་གོང་མའ་ིཕྱོོགས་མེད་གདན་ས་རུ། །སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པ་

མཆོགོ་ག་ིབདུད་རྩོ་ིཡོསི། །སྐལ་བཟང་འཆོ་ིམདེ་དགའ་སྟོནོ་སྤེལེ་མཛད་པའ།ི །སྔགས་

འཆོང་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕུན་ཚོོགས་སློབ་བཤད་ཆོོས་

ཀྱི་ིསྡི་ེཆོེན་པོར། གསང་ཆོེན་ཐེག་མཆོོག་ཡོིད་བཞིིན་ནོར་བུ་ལས། །ལེགས་བཤད་

འདདོ་དགུའ་ིཆོར་ཆོནེ་འབབེས་མཁས་པའ།ི །མགནོ་པ་ོབསདོ་ནམས་མཆོགོ་ལྡན་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས། །བད་ེབའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིམ་ིའགྱུར་ཕ་ོབྲང་ཆོརེ། །ཟབ་རྒྱས་ཆོསོ་ཚུལ་བྱ་ེ

བའ་ིསྒོ་ོཕྱོ་ེནས། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་སྨོནི་ཅངི་གྲོལོ་མཛད་པའ།ི །འཇམ་དབྱངས་ཀུན་

དགའ་ིམཚོན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དགའ་ལྡན་གྲུ་འཛིན་གཉིས་པའ་ིཕ་ོབྲང་

ཆོེར། །རང་རང་གདུལ་བྱའ་ིབླ་ོདང་ལེགས་འཚོམ་པར། །མད་ོསྔགས་བཤད་སྒྲུབ་

ཆོསོ་ཚུལ་འདམོས་མཛད་པའ།ི །ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོ་ོལ་གསལོ་བ་འདབེས། །

ད་ེལྟར་རྒྱལ་བ་དགངོས་པའ་ིབརྒྱུད་པ་དང༌། །རགི་འཛནི་རགི་པ་བརྡོ་ཡོ་ིབརྒྱུད་

པ་དང༌། །གང་ཟག་སྙན་ཁུང་བརྒྱུད་པའ་ིབླ་མ་སྟོ།ེ །དུས་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མ་ལ་

གསོལ་བ་འདབེས། །བདག་ན་ིདངེ་ནས་ཚོ་ེརབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མཚོན་ལྡན་བླ་མ་

དམ་པས་རྗེེས་བཟུང་ཞིིང༌། །ཡོང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོོམ་པའི་

མཐུས། །ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་པ་ོམྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །སྒྲུབ་ཆོེན་བཀོའ་བརྒྱད་སྙིང་

པ་ོཔདྨ་དབང༌། །གསང་ལས་ཡོང་གསང་ཁྲསོ་པ་ཉངི་ཁུའ་ིརྒྱུད། །འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་

དབང་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌། །སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའ་ིདབང་པ་ོབཻ་རོའ་ིཞིབས། །གངས་

ཅན་གྲུབ་མཆོགོ་དཔལ་ལྡན་མདའ་འཕྱོར་གྱི།ི །ཐུགས་ཀྱི་ིཉངི་ཁུ་ཞིལ་གྱི་ིགདམས་པ་
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འདི། །དགོངས་པ་ཇ་ིབཞིིན་འཁྲུལ་མེད་ལེགས་རྟོགས་ཏེ། །རྩོ་ེགཅིག་བརྩོོན་པས་

ཉམས་སུ་ལནེ་པར་ཤགོ །རྣམ་དག་དབང་བཞིསི་བདག་རྒྱུད་ལགེས་སྨོནི་ཅངི༌། །རམི་

གཉིས་ཟབ་མོའ་ིརྟོགས་པ་ལྡན་བྱས་ནས། །གནས་སྐབས་ལས་བཞིིའ་ིའཕྲིན་ལས་

ཀུན་གྲུབ་སྟོ།ེ །ཀུན་བཟང་དགངོས་པ་མངནོ་དུ་འགྱུར་བར་ཤགོ །

ལྟ་ེབའ་ིདབུས་གནས་མཆོོག་ག་ིའོད་དམར་གྱིིས། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའ་ིདཀྱིིལ་

འཁརོ་མ་ལུས་པ། །མུན་ཁུང་སྒྲིནོ་མ་ེབཏགེ་པ་ཇ་ིབཞིནི་དུ། །གསལ་དྭངས་སྣང་བའ་ི

བསྐྱདེ་རམི་རྟགོས་པར་ཤགོ །ད་ེལྟར་སྣང་བའ་ིབསྐྱདེ་རིམ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ལེགས་

པར་བརྟགས་ཚོ་ེསྐྱ་ེའགག་གནས་གསུམ་དང༌། །གདོད་ནས་བྲལ་བའ་ིསེམས་ཉིད་

རགི་པའ་ིརྩོལ། །སྟོངོ་ཉདི་རྫོགོས་པའ་ིརམི་པ་རྟགོས་པར་ཤགོ །ད་ེནས་ཆུ་ཟླ་བར་སྣང་

འཇའ་ཚོནོ་ལྟར། །སྣང་ཞིངི་བརྟགས་ན་བདནེ་པར་མ་གྲུབ་ཅངི༌། །མདེ་ཅིང་སྣང་བ་མ་ི

འགག་གདོད་མའི་གཤིས། །ཟུང་འཇུག་ངང་ནས་སྐུ་གཉིས་མངོན་འགྱུར་

ཤོག །དྲེེགས་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོགིང་ཆོེན་སྡི་ེལྔ་དང༌། །གཟའ་གདོང་དྲེག་པ་ོགནོད་སྦྱོིན་

ལྕམ་དྲེལ་སོགས། །ཇི་ལྟར་བསྒོོས་བའི་བཀོའ་ལས་མི་འདའ་བར། །གསང་ཆོེན་

བསྟོན་པ་སྲུང་བའི་མཐུ་ལྡན་ཤོག །མཁའ་ལ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཆོར་སྤྲིིན་

གཏབིས། །བར་ལ་རྣལ་འབྱརོ་གསང་སྔགས་འབྲུག་སྟོངོ་སྒྲིགོ །མཆོགོ་དང་ཐུན་མོང་

དངོས་གྲུབ་ཆོར་ཆོེན་གྱིིས། །སྒྲུབ་མཆོོག་ཕུན་ཚོོགས་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་

ཤགོ །ཤངི་རྟ་ཆོནེ་གཉསི་དབྱགི་གཉནེ་ཡོནོ་ཤཱཀོ་ག ི།གཞུང་ལུགས་སླབོ་པའ་ིརམི་པ་

གྲྭ་ཚོང་བྱེས། །སྡི་ེའད་ིདབྱར་གྱི་ིམཚོ་ོལྟར་རབ་འཕེལ་ཞིིང༌། །མཁས་པའ་ིབྱ་བ་རྣམ་

གསུམ་རྒྱས་པར་ཤགོ །
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ཅེས་པ་ཡོང་གསང་བརྒྱུད་པའ་ིགསོལ་འདེབས་སྨོོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདི། 

ལམ་འདའི་ིརགི་འཛནི་བླ་ོགསལ་གྱི་ིམངི་གསི་དཔལ་ཆོ་ལུང་རྡོ་ོརྗེའེ་ིབྲག་རྫོངོ་དུ་སྦྱོར་

བའོ། །མཁྱེེན་བརྩོེའ་ིདབང་ཕྱུག་མན་གྱི་ིབླ་མའ་ིགསོལ་འདེབས་རྣམས་ཟ་ཧཾོར་གྱི་ི

བནྡེསེ་བགྱིསི་པའ།ོ ། 

༄༅། །རྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་ིཔ་ཆོནེ་པའོ ི་ཞིབས་བརྟན་

གསལོ་འདབེས་ཡོདི་བཞིནི་དབང་ག་ིརྒྱལ་པ་ོ 

ཞིསེ་བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟོི་སིདྡྷཿཾ། ཕུན་ཚོོགས་མཚོན་དཔེའི་དཔྱིད་འཛིན་མི་འགྱུར་

སྐུ། །དམ་ཆོསོ་བདུད་རྩོསི་འགྲོ་ོཀུན་ཚོམིས་མཛད་གསུང༌། །ཟབ་གསལ་འཕ་ོའགྱུར་

བྲལ་བའ་ིབད་ེཆོེན་ཐུགས། །ཚོ་ེསྦྱོིན་ཡོིད་བཞིིན་འཁོར་ལོས་ཤིས་པ་སྩོོལ། །ཐུགས་

རྗེེས་རྣམ་པར་དག་པའ་ིམཁའ་དབྱིངས་ཆོེར། །མཁྱེེན་བརྩོེའ་ིསྣང་བ་མ་ིའགོག་སྤྲིིན་

ཆོནེ་ལས། །ཚོ་ེཡོ་ིདངསོ་གྲུབ་ཆོར་འབབེས་ལྷ་ཚོགོས་ཀྱིསི། །མ་ིཤགིས་རྡོ་ོརྗེའེ་ིསྲིགོ་

ག་ིཀོ་བ་ཚུགས། །བསྐལ་མང་ལེགས་བྱས་ཚོོགས་གཉིས་སྣང་བའ་ིམཐུས། །སྒྲིིབ་

གཉིས་བག་ཆོགས་མུན་པའ་ིག་ོསྐབས་བཅོམ། །དོན་གཉིས་འཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་

གསལ་མཛད་པའི། །བད་ེགཤེགས་ཀུན་འཕགས་ང་ོབོར་བྱང་ཆུབ་ཀྱིང༌། །ཕྱོོགས་

བཅུའ་ིརབ་འབྱམས་ཞིིང་ག་ིརྡུལ་གྱི་ིཚོད། །ང་ོམཚོར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིགསང་བ་

དག །དོན་དམ་ཡོ་ེཤེས་གཟིགས་པའ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ལས། །མཐའ་བྲལ་སེམས་དཔས་
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ཀྱིང་ན་ིདཔོག་པར་དཀོའ། །འཕགས་པའ་ིཡུལ་དུ་ཁྱེེའུ་སྣང་བ་སོགས། །ཟབ་རྒྱས་

ཆོོས་ཚུལ་གསལ་ལ་བླ་ོཡོ་ིམིག །སྟོོང་ལྡན་པཎ་གྲུབ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཡོི། །སྐྱེས་

རབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་མཚོར་དུ་དངར། །ཡོིད་ཅན་ཀུན་ལ་མཛའ་བས་དམ་བཅིངས་

པས། །ལྷག་བསམ་བཟང་པོའ་ིས་བོན་ཉེར་བཏབ་ནས། །བླ་མེད་བད་ེབ་མཆོོག་ག་ི

མགྲོོན་བཟང་པོར། །བོས་ལ་རིངས་པའ་ིཚུལ་གྱིིས་ཉ་ེབར་ཞུགས། །ཁྱེད་པར་འགྲོ་ོ

བའི་རེ་སྐོང་བསམ་འཕེལ་དབང༌། །རབ་དཀོར་ཁ་བས་གཡོོགས་པའི་ས་འཛིན་

གྱིསི། །ཡོངོས་བསྐརོ་བྷི་ོཊའ་ིལྗོངོས་འད་ིཕྱོག་མཚོན་དུ། །བཞིསེ་ཏ་ེཆོསོ་སྲིདི་སྣང་བ་

གསལ་མཛད་པའི། །གཉའ་ཁྲ་ིབཙོན་དང་ཐ་ོར་ིསྙན་ཤལ་དང༌། །མེས་དབོན་གསུམ་

སོགས་སྤྲུལ་པའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིརབས། །ཨུ་པ་ས་ིཀོ་ཉང་རལ་ཆོོས་དབང་སོགས། །པཎ་

གྲུབ་གཏེར་སྟོོན་དུ་མའི་རྣམ་པར་རོལ། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་ཆོར་གྱིི་

རྒྱུན། །སྐལ་ལྡན་ཞིངི་སར་འབབེས་མཁས་དག་ེའདུན་གྲུབ། །ནས་བཟུང་མཐུ་སྟོབོས་

ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིབར། །འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོའ་ིབསྟོན་པའ་ིགསོས་སུ་སྨོིན། །ངག་

ག་ིདབང་ཕྱུག་མགྲོིན་པར་ཞུགས་པའ་ིམཐུས། །བླ་ོགྲོོས་བཟང་ལྡན་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ོ

ཡོ།ི །ཐུགས་རྗེ་ེགཅགི་བསྡུས་སྲིདི་གསུམ་འགྲོ་ོམགནོ་ལྷུན། །མཁས་གྲུབ་གླེངི་བཞིིའ་ི

དབུས་ན་མངོན་པར་བརྗེིད། །གདུལ་བྱར་ཡོོངས་འཚོམས་སྙན་འཇེབས་ཚོངས་

དབྱངས་ཀྱིིས། །ཆོོས་ཕུང་རྒྱ་མཚོོ་འདོམས་མཁས་དབང་པོ་ནས། །ཐུབ་བསྟོན་

འཛིན་ལ་ཟླ་བྲལ་རྒྱ་མཚོོའི་བར། །རྒྱལ་སྲིས་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་ཅི་ཡོང་

བསྟོན། །ལྗོོངས་འདིའ་ིརྒུད་པའ་ིམུན་པ་ཡོོངས་བསལ་ནས། །རྒྱལ་བསྟོན་པད་ཚོལ་

འབུམ་ཕྲག་ཅིག་ཅར་དུ། །གསལ་མཛད་ཐུགས་རྗེེའ་ིའོད་སྣང་འབར་བ་ཅན། །སྤྲུལ་
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པའ་ིཉ་ིགཞིོན་སླར་ཡོང་འཆོར་འད་ིམཚོར། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའ་ིངག་ལ་དབང་

སྒྱུར་ཞིིང༌། །བློ་བཟང་ཡོེ་ཤེས་རྒྱལ་བསྟོན་འཛིན་པ་ལ། །རྒྱ་མཚོོ་ལྟར་ཟབ་སྲིིད་

གསུམ་དབང་སྒྱུར་མགནོ། །མཚུངས་པ་མདེ་པའ་ིསྡི་ེལ་གསལོ་བ་འདབེས། །

འཇམ་དཔལ་གཞིནོ་ནུ་ཐུགས་ལ་ཞུགས་པའ་ིམཐུས། །ངག་ག་ིདབང་ཕྱུག་མད་ོ

སྔགས་ཆུ་ཀླུང་ཀུན། །རབ་འཁྱེལི་བླ་ོབཟང་ཡོ་ེཤསེ་རྒྱལ་བའ་ིབསྟོན། །འཛནི་མཁས་

རྒྱ་མཚོའོ་ིམགནོ་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས། །སྲིདི་གསུམ་འཇགི་རྟནེ་ཆོ་ེདགུའ་ིཅདོ་པན་

མཆོགོ །ལུགས་ཟུང་ཉ་ིཟླའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་རབ་གསལ་བས། །རྒྱལ་བསྟོན་གླེངི་བཞིིའ་ི

མཁའ་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིིང༌། །ཕན་བདེའི་འོད་སྣང་འགྱིེད་ཕྱོིར་བརྟན་པར་

བཞུགས། །མགནོ་མདེ་གངས་ཅན་ཞིངི་འདིའ་ིའགྲོ་ོབ་རྣམས། །ཇ་ིསྲིདི་འཁརོ་བའ་ིཕྱོ་ི

མཐའ་མ་རྫོགོས་བར། །ད་ེསྲིདི་མཚུངས་པ་མདེ་པའ་ིགསང་གསུམ་གྱིསི། །སྡི་ེབཞིིའ་ི

དཔལ་ལ་སྦྱོོར་བཞིིན་བརྟན་པར་བཞུགས། །སྲིིད་ཞིི་མཉམ་ཉིད་རྣམ་ཐར་གསུམ་

དབྱིངས་ནས། །བད་ེཆོེན་ཉ་ིཟླའ་ིའོད་ཟེར་འབུམ་འཕྲ་ོབས། །སྣང་སེམས་དབང་དུ་

སྒྱུར་ཞིིང་ཆོོས་ཚུལ་གྱིིས། །འགྲོ་ོཀུན་སྒྲིོལ་ལ་ངལ་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས། །རྒྱལ་

ཀུན་ཐུགས་བསྐྱེད་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་པ་ལས། །ང་ོམཚོར་མཚུངས་པ་མེད་པའ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ི

སྐུ། །སྡི་ེབཞིའི་ིདཔལ་གྱི་ིདབུས་ན་མཛསེ་བཞིནི་དུ། །གསང་གསུམ་རྒྱན་གྱི་ིའཁརོ་ལ་ོ

རྟག་བརྟན་ཤོག །ཀུན་ཁྱེབ་དོན་དམ་སྣ་ཚོོགས་སྤྲིོས་བྲལ་ཡོང༌། །རྒྱལ་ཀུན་ཡོ་ེཤེས་

ཕུང་པ་ོཅགི་ཅར་དུ། །སྐལ་བཟང་ཡོདི་ངརོ་འགགོ་པ་མདེ་པའ་ིགཟུགས། །སྟོནོ་མཛད་

རྗེེ་བཙུན་བླ་མ་ཞིབས་བརྟན་ཤོག །མཁྱེེན་བརྩོེ་ནུས་པའི་ཡོལ་འདབ་ཀུན་ཏུ་

རྒྱས། །སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུའ་ིཁུར་གྱིིས་རབ་ལྕ་ིབས། །ལུས་ཅན་རྒྱ་མཚོོའ་ིར་ེབ་
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ཡོངོས་སྐངོ་བའ།ི །བཤེས་གཉནེ་ཡོངོས་འདུའ་ིདབང་པ་ོརྟག་བརྟན་ཤགོ །མཐོང་གྲོལོ་

ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཚོན་དཔེའི་སྐུ། །ཐོས་གྲོོལ་ཡོན་ལག་དྲུག་ཅུའི་སྙན་འཇེབས་

གསུང༌། །རྟོགས་གྲོོལ་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཡོ་ེཤེས་ཐུགས། །མ་ིཤིགས་རྟག་པའ་ི

ཁམས་སུ་ཞིབས་བརྟན་ཤོག །གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕྲག་ཐོས་པའ་ིརྩོ་བ་བརྟན། །ད་ེ

དོན་ཚུལ་བཞིིན་བསམ་པའི་ཡོལ་འདབ་གཡོོ། །ཕྲ་རགས་རིམ་གཉིས་སྒོོམ་པའི་

འབྲས་བུས་ལྕ།ི །མཐའ་ཡོས་འགྲོ་ོབའ་ིར་ེསྐངོ་རྟག་བརྟན་ཤགོ །འཆོད་པས་རྒྱལ་བའ་ི

དགོངས་དོན་གསལ་བར་མཛད། །རྩོོད་པས་ལོག་སྨྲ་མིང་ག་ིལྷག་མར་བྱེད། །རྩོོམ་

པའ་ིཚོགི་སྦྱོརོ་སྐལ་བཟང་དགའ་བསྐྱདེ་བཞིནི། །མགནོ་པ་ོསྲིདི་པའ་ིམགི་ཁྱེདོ་ཞིབས་

བརྟན་ཤོག །མད་ོསྔགས་གཞུང་ལུགས་མཁས་པའ་ིགཟིངས་ཞུགས་ནས། །སྡིོམ་

གསུམ་ཁྲིམས་ཀྱིིས་བཙུན་པའ་ིརླུང་དང་འགྲོོགས། །དོན་གཉིས་འཕྲིན་ལས་བཟང་

པོའ་ིནོར་ལེན་པའ།ི །འགྲོ་ོབའ་ིདེད་དཔོན་ཆོེན་པ་ོརྟག་བརྟན་ཤོག །མཁྱེེན་པའ་ིབདག་

ཉིད་སྨྲ་བ་ངག་ག་ིལྷ། །བརྩོ་ེཆོེན་ཐུགས་རྗེེའ་ིརང་བཞིིན་མིག་མ་ིའཛུམ། །ནུས་པས་

བདུད་དཔུང་མཐར་བྱེད་གསང་བའ་ིབདག །རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་ང་ོབོར་

ཞིབས་བརྟན་ཤོག །རབ་དཀོར་ཨུཏྤལ་དཀོར་པ་ོལྟ་བུའ་ིསྐུ། །རབ་སྙན་དྲེ་ིཟའ་ིཕང་

འགྲོོའ་ིདབྱངས་སྙན་གསུང༌། །རབ་གསལ་ཤེས་བྱ་མ་ལུས་གཟིགས་པའི་

ཐུགས། །རབ་བརྟན་ཚོ་ེསྦྱོིན་ང་ོབོར་རྟག་བརྟན་ཤོག །ཚུལ་ཁྲིམས་རྩོལ་རྫོོགས་ཐུབ་

བསྟོན་གངས་ཀྱི་ིརིར། །འགྱིངིས་པའ་ིཏིང་འཛནི་གཡུ་རལ་ངམོ་བཞིིན་དུ། །ཤསེ་རབ་

གདོང་ལྔས་རྨོངས་པའ་ིཀློད་པ་འགེམས། །རྒྱལ་མཆོོག་འཕྲོག་བྱེད་དབང་པ་ོཞིབས་

བརྟན་ཤགོ །ཉམ་ཐག་སྨོག་རུམ་འཐབིས་པའ་ིགངས་ཅན་འདརི། །མགནོ་ཁྱེདོ་ཐུགས་
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རྗེེའ་ིསྒྲིོན་མ་ེའབར་བའ་ིགཟིས། །ཕན་དང་བད་ེབའ་ིསྣང་བ་འགྱིེད་བཞིིན་དུ། །སྲིིད་

མཐའི་བར་དུ་མི་གཡོོ་རྟག་བརྟན་ཤོག །མི་ཤིགས་འཁོར་ལོའ་ིརེ་ཁས་ཉེར་མཚོན་

པའ།ི །མ་ིའཇིགས་གདོང་ལྔས་བཏེག་པའ་ིགསེར་གྱི་ིཁྲིར། །མ་ིའགྱུར་ཆོོས་བདུན་ང་ོ

བརོ་རྟག་བཞུགས་ནས། །མ་ིནུབ་རྒྱལ་བསྟོན་སྤེལེ་བའ་ིདཔལ་དུ་ཤགོ །དབང་ཕྱོགོས་

ཤར་རིའི་ཕྲག་ནས་ཉེར་འཆོར་བའི། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་མཆོོག་སྤྲུལ་པདྨོའ་ི

གཉནེ། །དབང་དང་ཉ་ེདབང་ལ་སགོས་དྲེགེས་ལྡན་ཀུན། །དབང་བྱདེ་འཕྲནི་ལས་འདོ་

བརྒྱ་འགྱིེད་པར་ཤོག །ནམ་ཡོང་མ་ིཉམས་ཐུགས་རྗེེའ་ིརྩོ་བ་བརླིང༌། །དག་ེབཅུའ་ི

ཁྲིམས་ཀྱི་ིཡོལ་འདབ་སྟོོང་གྲོོལ་ཞིིང༌། །བད་ེསྐྱིད་རྫོོགས་ལྡན་དཔལ་གྱི་ིགྲོིབ་བསིལ་

གྱིིས། །འགྲོ་ོབ་ཀུན་ལ་ངལ་གས་ོསྟོེར་བར་ཤོག །འདུལ་བཞིིའ་ིཆོ་ོའཕྲུལ་ཆོེན་པོའ་ི

འཇུག་པ་བཅུས། །ཕྱོ་ིནང་གདུལ་དཀོའ་ིཁེངས་ལྡན་ཀུན་བཏུལ་ནས། །རྨད་བྱུང་

མངའ་ཐང་ཆོོས་འབྱོར་དག་ེམཚོན་རྣམས། །ལྷག་པར་འཕེལ་བའ་ིདགའ་སྟོོན་རྒྱས་

པར་ཤགོ །གང་ག་ིམཐུ་སྟོབོས་རྡོ་ོརྗེ་ེགདངེས་ཙོམ་གྱིསི། །ལུགས་ཟུང་སྐབས་གསུམ་

དཔལ་ལ་འཁུ་བ་ཡོི། །མི་བསྲུན་དབང་པོའ་ིདགྲོ་ཡོི་དཔུང་ཚོོགས་ཀུན། །ཕྱོེ་མར་

བརླག་པའི་གྲོགས་སྙན་འབར་གྱུར་ཅིག །ཕུན་ཚོོགས་དགའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དཔལ་

གྱིིས་ཕྱུག །ཕུན་ཚོོགས་སྡི་ེབཞིིའ་ིདཔལ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཆོེའི། །ཕུན་ཚོོགས་ཆོབ་སྲིིད་

དབྱར་མཚོོའི་རྗེེས་འགྲོོ་ཞིིང༌། །ཕུན་ཚོོགས་ཕྱོོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་

ཅིག །འདི་སྨྲ་པོ་ཡོི་སྲིོག་གི་ཀོ་བ་ཡོང༌། །མི་ཤིགས་རྡོོ་རྗེེའི་ཁམས་སུ་རྟག་བརྟན་

ཅིང༌། །གང་ག་ིརྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚོན་ཆོེ། །བསོད་ནམས་དཔུང་པས་

སྲིིད་རྩོེར་སྒྲིེང་གྱུར་ཅིག །སྒོ་ོགསུམ་འགལ་རྐྱེེན་ཉེར་འཚོེས་མ་ིརེག་ཅིང༌། །ཐོས་དོན་
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རྩོ་ེགཅིག་སྒྲུབ་ལ་གཞིོལ་བའ་ིམཐུས། །མྱུར་བད་ེརིམ་གཉིས་ལམ་ལས་ཚོེགས་མེད་

དུ། །མཆོོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་བད་ེབླག་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ས་ཡོ་ིབདག་པོའ་ིརྒྱལ་ཐབས་

འཕྲིན་ལས་རྣམས། །ལེགས་ཉེས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའ་ིབླ་ོགྲོོས་ཀྱིིས། །ཆོོས་བཞིིན་

སྐྱོང་བའི་བཀོའ་ཡོི་ཕྱོིང་སང་ཚོོགས། །མི་ཉམས་ཡོར་ཟླའི་དཔལ་ལ་འགྲོན་གྱུར་

ཅིག །རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟོན་སྤྱ་ིདང་ཁྱེད་པར་དུ། །བླ་ོབཟང་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའ་ིརིང་

ལུགས་མཚོོ། །བཤད་སྒྲུབ་ཆོར་གྱིིས་ཉིན་བཞིིན་ཡོོངས་འཕེལ་ནས། །ནམ་ཡོང་

ཉམས་ཤིང་བྲ་ིབར་མ་གྱུར་ཅིག །ད་ེའཛིན་སྐྱེས་བུ་ཀླུ་ཡོ་ིདབང་པ་ོརྣམས། །མཁས་

ཚུལ་གསུམ་གྱིི་གདེངས་ཀོས་ཉེར་མཛེས་ཤིང༌། །བསྡུ་དངོས་རྣམ་བཞིིའི་ནོར་བུ་

ཐོགས་པ་ཡོིས། །ཐུབ་བསྟོན་ཆུ་ཀླུང་སྤེེལ་བའ་ིམཐུ་ལྡན་ཤོག །འཕགས་ནོར་བདུན་

གྱིསི་ཕྱུག་པའ་ིདག་ེའདུན་སྡི།ེ །ཐུགས་མཐུན་ཁྲམིས་གཙོང་ཐསོ་བསམ་སྒོམོ་གསུམ་

དང༌། །འཆོད་རྩོདོ་རྩོམོ་སགོས་ཆོསོ་ལྡན་བགྱི་ིབ་ཡོསི། །རྒྱལ་བསྟོན་འཛནི་ལ་འགགོ་

པ་མེད་པར་ཤོག །འཇིག་རྟེན་སྤྱ་ིདང་བྱ་ེབྲག་རྒྱ་ཧཾོར་བོད། །མ་ིདག་ེགྲོང་ངར་དགུན་

གྱི་ིདུས་ནུབ་ནས། །བད་ེདག་ེདཔྱིད་ཀྱི་ིརྒྱལ་མོས་བསྐྱེད་བསྲིིངས་པས། །རྫོོགས་

ལྡན་དབྱར་གྱིི་བཞིིན་རས་ངོམ་པར་ཤོག །རིང་ནས་བསྟོན་ལ་ལོག་པར་འཁུ་བ་

ཡོ།ི །གདུག་པའ་ིལྷ་མིན་ཀློ་ཀློོའ་ིཕྱོོགས་གྱུར་སོགས། །མ་ིབསྲུན་མཐའ་ཡོ་ིརྒྱལ་པོའ་ི

བསམ་སྦྱོརོ་རྣམས། །རང་སར་ཞི་ིཞིངི་ནུས་སྟོབོས་ཉམས་པར་ཤགོ །ཚོ་ེརབས་ཀུན་

ཏུ་ཕྱོག་ན་པད་དཀོར་འཆོང༌། །ཐེག་མཆོོག་བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཚུལ་སྟོོན་

པས། །རྗེེས་བཟུང་འགྲོ་ོཀུན་ས་ལམ་མཐར་ཕྱོིན་ནས། །རང་གཞིན་དོན་གཉིས་ལྷུན་

གྱིིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །རིང་ནས་དྲེ་ིབཞིིན་འགྲོོགས་པའ་ིདམག་ཟོར་རྒྱལ། །བེག་རྩོ་ེ
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ལྕམ་དྲེལ་རྒྱལ་ཆོེན་སྐུ་ལྔ་དང༌། །ཁྱེད་པར་བཀོའ་སྲུང་རྡོ་ོརྗེ་ེདྲེག་ལྡན་གྱིིས། །རྣམ་

བཞིིའ་ིའཕྲནི་ལས་གཡོལེ་བ་མདེ་པར་སྒྲུབས། །བསླུ་མདེ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་གྱི་ིབྱནི་

རླབས་དང༌། །ཆོསོ་ཉདི་འགྱུར་བ་མདེ་པའ་ིབདནེ་སྟོབོས་དང༌། །ལྷག་བསམ་དག་པའ་ི

མཐུ་ཡོསི་སྨོནོ་པའ་ིདནོ། །གགེས་མདེ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པའ་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ །

ཅེས་རང་ཅག་ཁ་བ་ར་ིཔ་རྣམས་ཀྱི་ིམ་ེཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའ་ིལྷ་སྐལ་སྲིིད་ཞིིའ་ིགཙུག་རྒྱན་༧གོང་ས་

ལྷ་མིའ་ིརྣམ་འདྲེེན་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་ིཔ་ཆོེན་པ་ོརྗེ་ེབཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་ཡོ་ེཤེས་བསྟོན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ོསྲིིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའ་ིསྡི་ེདཔལ་བཟང་པ་ོམཆོོག་ཉིད། ཚུལ་བསྟོན་

རྒྱལ་བའ་ིརིང་ལུགས་ལ་རིམ་གྱིིས་སློབ་པའ་ིགསན་བསམ་སྒོོམ་པ་མཐར་ཕྱོིན་ཏ་ེགསུམ་ལྡན་སྡིོམ་བརྩོོན་

རྒྱལ་པོའ་ིཚུལ་གྱིིས་ས་སྟོེང་རྒྱལ་བསྟོན་ཡོོངས་རྫོོགས་ཀྱི་ིབདག་པོར་བཞིེངས་རྒྱུའ་ིཐོག་མའ་ིརྟེན་འབྲེལ་གྱི་ི

སྒོ་ོའཕར་དབྱ་ེབའ་ིསླད་དུ། མཐནོ་མཐངི་རལ་པའ་ིལན་བུ་དརོ་ནས་ཚོངས་པར་སྤྱདོ་པའ་ིམཚོན་སྙན་གྱི་ིཅདོ་

པན་སྤྱ་ིབོར་བཅིངས་པ་དང་ཆོབས་ཅིག་མ་ིའཇིགས་གདོང་ལྔས་བཏེགས་པའ་ིགསེར་གྱི་ིཁྲ་ིའཕང་

མཐོན་པོར་ཞིབས་ཟུང་རྡོོ་རྗེེའི་རང་ཁམས་སུ་བརྟན་ཅིང༌། ཆོོས་སྲིིད་ཀྱིི་བཞིེད་དོན་མཐའ་དག་

གེགས་མེད་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཞིབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་སྨོོན་ལམ་བདེན་ཚོིག་གི་

མཚོམས་སྦྱོོར་དང་བཅས་པ་ཡོིད་བཞིིན་དབང་ག་ིརྒྱལ་པོའ་ིད་ོཤལ་ཞིེས་བྱ་བ་འད་ིབཞིིན། མཆོོད་

ཡོོན་གོང་སའ་ིལུགས་ཟུང་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིགདུགས་དཀོར་དགུང་དུ་འདེགས་པ་ལ་གཞིན་དྲེིང་མ་ི

འཇོག་པའ་ིརྣམ་དཔྱོད་དག་ེབ་བཀོའ་བློན་རྣམས་དང༌། སྐུ་བཅར་སྤྱ་ིཁྱེབ་མཁན་པོས་དབུས། བོད་

ལྗོོངས་ལྷ་སྡིེ་མི་སྡིེས་མགྲོིན་གཅིག་ནས་སྲིིད་དུ་རིང་བའི་ལྷ་རྫོས་ཀྱིིས་ཐོག་དྲེངས། བདོག་པའི་

དངོས་པ་ོགྱི་ནོམ་པའ་ིགནང་སྐྱེས་དང་བཅས་ནན་ཏན་ཆོེན་པོས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་དང་དུ་བླངས་

ཏ་ེ༧རྒྱལ་ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིཁུར་འཛིན་སྲིིད་སྐྱོང་མིང་འཛིན་རྭ་སྒྲིེང་ཨཾ་ཆོ་ིཐུ་ཧཾ་ོལིང་ཧཾ་ོཐོག་ཐུ་

ནོ་མན་ཧཾན་ཐུབ་བསྟོན་འཇམ་དཔལ་ཡོེ་ཤེས་བསྟོན་པའི་རྒྱལ་མཚོན་དུ་འབོད་པས་འཕགས་

མཆོོག་ཕྱོག་ན་པདྨ་ོཉིད་ལ་བདེན་ཚོིག་འགྲུབ་པའ་ིགསོལ་འདེབས་ཕུར་ཚུགས་བགྱིིས་ཏ་ེབཞི་ིསྡི་ེ

དགའ་ལྡན་བསམ་གཏན་གླེིང་ག་ིགཟིམས་ཆུང་ཀུན་བཟང་བད་ེལྡན་དགའ་ཚོལ་དུ། རབ་རྒྱལ་ས་

ཡོསོ་སྨོནི་ཟླའ་ིདཀོར་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་བ་དང་པོའ་ིཉནི་བྲསི་པ་སིདྡྷཿ་ིརསྟུ། །
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༄༅། །སྲིདི་ཞིའི་ིགཙུག་ནརོ་༧གངོ་ས་༧སྐྱབས་མགནོ་༧རྒྱལ་

དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་གཟགིས་ཆོནེ་པ་ོམཆོགོ་བསྟོན་འགྲོའོ ི་ 

མགནོ་དུ་ཞིབས་ཟུང་བརྟན་ཅངི༌། རླབས་ཆོནེ་བཞིདེ་དནོ་ 

ལྷུན་འགྲུབ་ཆོདེ་མཆོགོ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའོ་ིཐུགས་རྗེ་ེ 

བསྐུལ་བའ་ིགསལོ་འདབེས་འཆོ་ིམདེ་གྲུབ་པའ་ི 

དབྱངས་སྙན་ཞིསེ་བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟོི། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའ་ིགསང་གསུམ་མ་ལུས་པ། །གང་

འདུལ་ཅིར་ཡོང་འཆོར་བའ་ིསྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །སྲིིད་ཞིིའ་ིདག་ེལེགས་ཀུན་འབྱུང་ཡོིད་

བཞིིན་ནོར། །དངོས་བརྒྱུད་དྲེིན་ཅན་བླ་མའ་ིཚོོགས་རྣམས་ལ། །བདག་ཅག་གདུང་

ཤུགས་དྲེག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །གངས་ཅན་མགོན་པ་ོབསྟོན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ོ

ཡོི། །སྐུ་ཚོ་ེམ་ིཤིགས་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརྟན་ཅིང༌། །བཞིེད་དོན་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་

པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ཆོོས་དབྱིངས་ཀུན་གསལ་ཁྱེོན་དང་མཉམ་འཇུག་

པའི། །རྡུལ་བྲལ་བད་ེཆོེན་ཡོ་ེཤེས་སྒྱུ་མའ་ིསྤྲིིན། །གྲོངས་མེད་རྟེན་དང་བརྟེན་པའ་ི

དཀྱིིལ་འཁོར་དུ། །ཤར་བའི་ཡོི་དམ་ལྷ་ཚོོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ཅག་

༞། །གངས་ཅན་མགནོ་པ་ོ༞། །སྐུ་ཚོ་ེ༞། །བཞིདེ་དནོ་༞། །སྤེངས་རྟགོས་ཡོནོ་ཏན་

ལྷུན་རྫོོགས་འཕྲིན་ལས་ཀྱིི། །སྣང་བ་འགྲོ་ོཁམས་རྒྱ་མཚོོར་རྟག་རྩོེན་པས། །ཕན་

མཛད་སྟོབོས་བཅུ་མངའ་བ་ལྷ་ཡོ་ིལྷ། །རབ་འབྱམས་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་

ལ། །བདག་ཅག་༞། །གངས་ཅན་མགནོ་པ་ོ༞། །སྐུ་ཚོ་ེ༞། །བཞིདེ་དནོ་༞། །འཇགི་
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རྟེན་གསུམ་ལས་གང་གིས་ངེས་སྒྲིོལ་ཞིིང༌། །མཆོོག་ཏུ་ཞིི་བ་རྣམ་བྱང་ནོར་བུའི་

གཏེར། །ཟག་མེད་མ་ིགཡོ་ོཀུན་བཟང་དག་ེབའ་ིདཔལ། །ཐེག་གསུམ་དམ་པའ་ིཆོོས་

ཀྱི་ིཚོགོས་རྣམས་ལ། །བདག་ཅག་༞། །གངས་ཅན་མགནོ་པ་ོ༞། །སྐུ་ཚོ་ེ༞། །བཞིདེ་

དོན་༞། །སྲིིད་པའ་ིའཕྲུལ་འཁོར་འཇོམས་ལ་ཆོེས་དཔའ་བའི། །བདེན་དོན་མངོན་

སུམ་འཇལ་བའི་ཡོེ་ཤེས་ཅན། །རྣམ་ཐར་རྡོ་ོརྗེེའི་གྲོོང་ལས་མི་ཕྱོེད་པ། །རིག་གྲོོལ་

འཕགས་པའ་ིདག་ེའདུན་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ཅག་༞། །གངས་ཅན་མགོན་པ་ོ

༞། །སྐུ་ཚོ་ེ༞། །བཞིདེ་དནོ་༞། །མཁའ་སྤྱདོ་ཞིངི་དང་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲདོ་དུ། །བད་ེ

སྟོོང་ཉམས་བརྒྱར་རོལ་པའ་ིརྩོེད་འཇ་ོཡོིས། །རྣལ་འབྱོར་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་ལ་གྲོོགས་

མཛད་པའི། །གནས་གསུམ་དཔའ་བ་ོམཁའ་འགྲོོའ་ིཚོོགས་རྣམས་ལ། །བདག་ཅག་

༞། །གངས་ཅན་མགོན་པ་ོ༞། །སྐུ་ཚོ་ེ༞། །བཞིེད་དོན་༞། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ག་ིབཀོའ་

རྟགས་ཕྱོག་རྒྱའ་ིམདུད། །མ་ིའབྲལ་རལ་པའ་ིཐོད་དུ་ཉེར་བཀོོད་ནས། །བསྟོན་དང་

བསྟོན་འཛིན་སྐྱོང་བའི་མཐུ་རྩོལ་ཅན། །ཡོེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་བསྟོན་སྲུང་རྒྱ་མཚོོ་

ལ། །བདག་ཅག་གདུང་ཤུགས་དྲེག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན། །གངས་ཅན་མགོན་པ་ོ

བསྟོན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ོཡོི། །སྐུ་ཚོ་ེམ་ིཤིགས་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརྟན་ཅིང༌། །བཞིེད་

དནོ་ལྷུན་གྱིསི་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིསི་རླབོས། །

ད་ེལྟར་བསླུ་མདེ་སྐྱབས་ཀྱི་ིམཆོགོ་རྣམས་ལ། །ཤུགས་དྲེག་སྙངི་ནས་གུས་པས་

གསོལ་བཏབ་མཐུས། །མ་ིབཟད་སྙིགས་མའ་ིཟུག་རྔུས་རབ་མནར་བའི། །བདག་

སོགས་གངས་ལྗོོངས་འགྲོ་ོབའ་ིམགོན་གཅིག་པུ། །ངག་དབང་བླ་ོབཟང་བསྟོན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོོ་མཆོོག །གསང་གསུམ་མི་ཤིགས་མི་འགྱུར་མི་ནུབ་པར། །གཞིོམ་ཞིིག་
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ཡོངོས་བྲལ་རྡོ་ོརྗེ་ེསྙངི་པའོ་ིཁྲརི། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོརོ་གཡོ་ོམདེ་རྟག་བརྟན་ཤགོ །རབ་

འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིམཛད་པའ་ིཁུར། །སྙིང་སྟོོབས་ཕྲག་པར་བཟུང་བའ་ིརླབས་

ཆོེན་གྱི།ི །འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཕན་ནོར་བུའ་ིསྙིང་པ་ོཅན། །བཞིེད་པ་ཇ་ིབཞིིན་ལྷུན་གྱིིས་

འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ད་ེམཐུས་རྫོོགས་ལྡན་སྐལ་བཟང་ནམ་མཁའ་ིསྒོ།ོ །ལུས་ཅན་ངལ་

གསའོ་ིདཔྱདི་དུ་རྟག་གྲོལོ་ཞིངི༌། །ཐུབ་བསྟོན་ཕྱོགོས་དུས་ཀུན་ཏུ་རབ་དར་བའ།ི །དག་ེ

མཚོན་སྲིིད་ཞིིའི་རྩོེ་མོར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཕྱོག་ན་པདྨོའ་ིབྱིན་རླབས་བདུད་རྩོིའི་

རྒྱུན། །བདག་སོགས་སྙིང་གི་ཟུངས་སུ་རྟག་སྨོིན་ཅིང༌། །བཀོའ་བཞིིན་སྒྲུབ་པའི་

མཆོདོ་པས་རབ་བསྙནེ་ནས། །ཀུན་བཟང་སྤྱདོ་མཆོགོ་རྒྱ་མཚོ་ོམཐར་སནོ་ཤགོ །རྨད་

བྱུང་སྲིས་བཅས་རྒྱལ་བའ་ིབྱིན་རླབས་དང༌། །རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པའ་ིབདེན་པ་

དང༌། །བདག་ག་ིལྷག་བསམ་དག་པའ་ིམཐུ་སྟོོབས་ཀྱིིས། །སྨོོན་པའ་ིདོན་ཀུན་བད་ེ

བླག་མྱུར་འགྲུབ་ཤགོ །

ཅསེ་པ་འད་ིཡོང་བདག་སགོས་ལྷ་དང་བཅས་པའ་ིའགྲོ་ོབ་ཡོངོས་ཀྱི་ིརྣམ་འདྲེནེ་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆོསི་

པ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའ་ིདབང་པ་ོཐམས་ཅད་མཁྱེེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆོེན་པ་ོརྗེ་ེབཙུན་ངག་

དབང་བློ་བཟང་བསྟོན་འཛིན་རྒྱ་མཚོོ་སྲིིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡིེ་དཔལ་བཟང་པོ་

མཆོགོ་ག་ི༧ཞིབས་ཟུང་སྲིདི་མཐར་བརྟན་ཅངི༌། རླབས་ཆོནེ་བཞིེད་རྒུ་མ་ལུས་ལྷུན་གྱིསི་འགྲུབ་པའ་ིཆོེད་སླུ་

མེད་མཆོོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོོའ་ིཐུགས་རྗེ་ེབསྐུལ་བའ་ིབདེན་ཚོིག་གསོལ་འདེབས་མངོན་བརྗེོད་དང༌། སྙན་

དངགས་ཀྱི་ིརྒྱན་གྱིིས་མ་བཅིངས་པ་འད་ིལྟ་བུ་ཞིིག་གསར་དུ་འབྲ་ིདགོས་ཞིེས་གདན་ས་ཆོེན་པ་ོས་ེའབྲས་

དགའ་གསུམ་དང༌། བཀོའ་ཤག །དྲུང་རྩོསི་ཀྱིིས་མཚོནོ་རྩོ་ེཤདོ་དྲུང་རགིས་སརེ་སྐྱ་སྤྱ་ིཚོགོས། བདོ་ལྗོངོས་

ལྷ་སྡི་ེམ་ིསྡི་ེཡོོངས་བཅས་ནས་མ་བགྲོོས་ལྷག་བསམ་གཅིག་མཐུན་གྱིིས་ཕྲན་ཡོོངས་འཛིན་ཆོ་ེབ་ཤར་ཆོོས་

གླེིང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསྟོན་ལུང་རྟོགས་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲིན་ལས་དང༌། ཡོོངས་འཛིན་ཆུང་བ་ཁྲ་ིབྱང་སྤྲུལ་སྐུ་བླ་ོ

བཟང་ཡོ་ེཤེས་བསྟོན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ོགཉིས་ལ་ལྷ་རེག་དང༌། རིན་ཆོེན་གཉིས་པའ་ིརྟེན་བཅས་ཇ་ིལྟར་བསྐུལ་
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མ་མཛད་པ་བཞིནི། ཕྲན་གཉསི་ནས་ཀྱིང་སྤྲི་ོབ་མཆོགོ་ཏུ་བཏགེས་ཏ་ེདད་གུས་ལྷག་བསམ་རྩོ་ེགཅགི་པའ་ིསྒོ་ོ

ནས་གསལོ་བ་བཏབ་པ་ད་ེད་ེབཞིནི་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅགི ། 

༄༅། །ཐམས་ཅན་མཁྱེནེ་པ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོའོ་ི 

འཁྲུངས་རབས་རྣམ་ཐར་གསལོ་འདབེས་མཆོདོ་ 

འབུལ་སྨོནོ་ལམ་དང་བཅས་པ་རྨད་བྱུང་ 

བསྐལ་པ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྨད་བྱུང་བསྐལ་པ་འཛནི་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱིང༌། །སྣང་མཐའ་ིསྲིས་སུ་

བད་ེཅན་སེམས་དཔའ་ིཚུལ། །ལྔ་བདོའ་ིའགྲོ་ོའདྲེེན་སྣ་ཚོོགས་སྐུར་སྟོོན་པའི། །ཀུན་

ལྷག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསལོ་བ་འདབེས། །སྔནོ་གམོས་ཐུགས་བསྐྱདེ་ཆུ་ཀླུང་ཆོད་

མདེ་པས། །བྱ་དཀོའ་སྤྱདོ་པའ་ིསྡིངོ་པ་ོབསྐྱདེ་བསྲིངིས་རྩོརེ། །ཚོགོས་གཉསི་སྨོནི་པའ་ི

འབྲས་བུ་ཡོངོས་དུད་པ། །འཇགི་རྟནེ་དབང་ཕྱུག་ཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྒྱལ་

ཁབ་བཞི་ིམདོར་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ཡོིས། །ཕྲ་མོའ་ིལས་འབྲས་བསྟོན་ནས་བག་ཡོོད་

ལ། །སྒོ་ོགསུམ་ལེགས་སྦྱོར་བྲམ་ཟ་ེགཙོང་མའ་ིརིགས། །གཏན་བདེའ་ིསྣང་བ་རྒྱས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རིག་བྱེད་རྒྱ་མཚོོར་མཁས་པ་ལེགས་སྐྱེས་ཀྱིི། །སྲིས་

འཁྲུངས་སྲིིད་པ་མ་ེའོབས་ལྟར་གཟིགས་ནས། །ཚོངས་སྤྱོད་བརྟུལ་ཞུགས་བླ་ོགྲོོས་

འཇགིས་མདེ་ལ། །ཉརེ་བླངས་ཐར་ལམ་གསལ་བར་༞། །ས་སྤྱདོ་འདོ་ཟརེ་དཔལ་གྱི་ི

རིགས་བལྟམས་ཀྱིང༌། །རྒྱལ་སྲིིད་སྡུག་བསྔལ་འཆོིང་རྒྱར་ཆོགས་མེད་
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པས། །ཆོགས་མདེ་བླ་མ་བསྟོནེ་ནས་བས་མཐའ་རུ། །ཏིང་འཛནི་རྩོ་ེགཅགི་བཞུགས་

ལ་༞། །ཡོངས་ཅན་དགའ་རབ་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་བཟུང་ནས། །འོད་ཟེར་སྙིང་པོའ་ི

ཞིབས་བསྙེན་ལོག་པའི་བཤེས། །ཡོོངས་སྤེངས་དགེ་འདུན་དཀོོན་མཆོོག་བསྙེན་

བཀུར་བར། །འབངས་སྦྱོརོ་ཀུན་ཏུ་དགའ་ལ་༞། །ཁྱེབ་འཇུག་དྲེགེས་རྒྱས་ན་ཕྲའ་ིཕ་

ལམ་གྱིསི། །ཟལི་མནན་ལྷ་སྲིས་བསདོ་ནམས་འཕལེ་གྱི་ིརྒྱུད། །སྐྱསེ་ཀྱིང་སྲིདི་འབྱརོ་

སྤེངས་ཏ་ེཐུགས་རྗེེའ་ིསྤྲིནི། །བསྟོནེ་ནས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ལ་༞། །བད་ེསྤྱདོ་རྒྱལ་པོའ་ི

སྲིས་འཁྲུངས་དཀོནོ་མཆོགོ་འབངས། །དྲེ་ིམདེ་བླ་མའ་ིལུང་བཞིནི་ཨཾ་ོརྒྱན་ཡུལ། །བྱནོ་

ནས་མ་འོངས་ལྐོོག་གྱུར་ཆོོས་གཟུགས་ཀུན། །མཁྱེེན་པའི་མེ་ལོང་ཤར་ལ་

༞། །བྷིངྒེའ་ིརིགས་འཁྲུངས་ཨཾ་ཤ་ཀོས་བྱིན་རླབས། །གདུལ་དཀོའ་ིའབོད་གྲོོགས་

གཏུལ་ནས་ཀུ་ཤ་ན། །སྤྱན་དྲེངས་མ་ིསྲུན་བདུད་རིགས་ཚོར་གཅདོ་པ། །ས་སྐྱངོ་དད་

པ་བརྟན་པར་༞། །རྒྱལ་སྲིིད་ཆོོས་བཞིིན་བད་ེབར་བསྐྱངས་པའ་ིམཐར། །རང་ག་ི

སེམས་ལས་མཆོེད་པ་གཅེས་པའི་བུ། །ཕྱོི་ནང་བློན་པོ་གཉིས་ལ་ལེགས་གཏད་

ནས། །མ་འོངས་མཁྱེེན་པ་དཔལ་ལ་༞། །བློན་པ་ོདཔལ་གྱིིས་ཁམ་རྡོའ་ིསྲིིད་གཏད་

པར། །བྱས་པ་དྲེིན་བཟོས་ལེགས་བསྐྱངས་འདོད་པའ་ིལྷ། །བློན་པོས་སྒྱུ་མའ་ིའཕྲུལ་

གྱིིས་མཐར་མཛད་པ། །དད་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་ལ་༞། །ལྕགས་འབར་སྲིས་འཁྲུངས་

རྣམ་དག་བླ་ོགྲོོས་ཀྱིིས། །ཁྲ་ིམུན་ཉམ་ཐག་སིམ་པ་ཡོོངས་འཕེལ་ཞིིང༌། །བླ་མའ་ིརལ་

གྲོིས་ཀླུ་བདུད་ཉེར་བཏུབ་པས། །བསིལ་ཐང་བདེ་བར་སྦྱོར་ལ་༞། །ཁྱེིམ་བདག་

དགའ་བའ་ིསྲིས་འཁྲུངས་ཉེར་དགའ་དང༌། །ཆོབས་ཅིག་ཤཱཀྱི་བཤེས་གཉེན་སྤྱན་སྔ་

རུ། །ཚོངས་སྤྱོད་ཁྲིམས་བླངས་འགྲོ་ོམང་བདེ་བ་ལ། །འགོད་མཛད་དགའ་འཛིན་
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ཞིབས་ལ་༞། །སྔནོ་བསགས་བསདོ་ནམས་ཡོངོས་འཛནི་རྒྱུད་ལས་འཁྲུངས། །ཆོསོ་

ཀྱིི་མཆོོག་གྱུར་པཎ་ཆོེན་དུ་མ་བསྟོེན། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྙན་པས་ས་ཆོེན་

ཁྱེོན། །ལེགས་ཁྱེབ་དག་ེབསྙེན་བཙུན་པར་༞། །སྒྲི་འཛིན་རིགས་ལས་ནོར་བཟང་

ངེས་འབྱུང་གིས། །མར་མེ་མཛད་བསྙེན་རྣམ་དག་བསླབ་ཁྲིམས་བླངས། །ལོག་

འཚོསོ་མ་གསོ་བཅུ་གཉསི་སྦྱོངས་ཡོནོ་ལ། །ཉེར་གོམས་རནི་ཆོནེ་དཔལ་ལ་༞། །མ་

རིག་མུན་སེལ་ཉི་མའི་རྗེེས་འཇུག་པར། །ཤེས་རབ་ཆོ་ཤས་ཉ་གང་ཟླ་བ་

ཡོསི། །རྫོགོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཡོ་ེཤསེ་ས་མསོ་ཁ། །རབ་འབྱརོ་རྒལོ་ངན་འཇམོས་ལ་

༞། །རནི་ཆོནེ་ཚོགོས་ཀྱི་ིསྙངི་པ་ོཡོདི་བཞིནི་ནརོ། །གསུང་རབ་དགངོས་འགྲོལེ་འདདོ་

དགུ་ཆོར་བསྙིལ་བའ།ི །ཆོོས་ཀྱི་ིགཏམ་ལས་དོན་མེད་འཆོལ་བའ་ིཚོིག །རྟག་ཏུ་སྤེོང་

བར་མཛད་ལ་༞། །འདར་བས་མ་ིཟུམ་སྨོནོ་ལམ་བཟང་པོའ་ིམཐུས། །སྔནོ་མེད་པད་

མར་ལུས་ཅན་བཅུད་མྱོང་བའི། །ལྷག་བསམ་རིས་བྲལ་འགྲོོར་བརྩོེའི་ལམ་སྟོོན་

བཤེས། །བ་སུ་བནྡྷུས་མཛད་ལ་༞། །འོད་ཀྱིི་དཔལ་ལས་ཟེར་འཕྲེང་འཕྲོས་པའི་

མེས། །དུག་ག་ིམཚོ་ོབསྐམས་སྣང་མཐས་རྗེེས་སུ་བཟུང༌། །སྤེང་རྟོགས་ཡོོན་ཏན་

མཐར་ཕྱོིན་རབ་ཏུ་བྱུང༌། །གཞིན་ཕན་རླབས་ཆོེན་སྤྱོད་ལ་༞། །ཀུན་ལ་རབ་དགའ་ི

བརྩོ་ེལྡན་བྱམས་པའ་ིསེམས། །ཀུན་བཟང་བླ་མ་ལས་བསྐྱེད་སྡིོམ་བརྩོོན་ཅན། །ཀུན་

ལ་སྐུ་ཡོ་ིའདོ་ཟེར་ཕགོ་པའ་ིམདོ། །ཀུན་ཁྱེབ་སྙིང་རྗེསེ་བརླན་ལ་༞། །ཡོབ་རྗེསེ་སྤྱདོ་

མེད་རི་དྭགས་རྔོན་པའི་ལས། །གནམ་ལྕགས་ལྕེས་བཟློག་སེངྒེེའི་སྒྲི་དབྱངས་

རྩོེར། །ཡོང་དག་ལམ་གྱི་ིང་ར་ོསྒྲིོག་པའ་ིབཤེས། །འབྲལ་མེད་བསྟོེན་པར་མཛད་ལ་

༞། །བད་ེབའ་ིསྲིས་ཀྱི་ིམཆོགོ་གྱུར་རྒྱལ་པ་ོཡོསི། །མ་ིབསྐྱདོ་དག་ེསླངོ་གཙུག་ག་ིནརོ་
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བུར་བསྟོེན། །གདེངས་ཅན་ཆོ་ོའཕྲུལ་སྟོག་སེང་ལྟ་ོའགྲོ་ོརུ། །བསྟོན་པ་སྲིོག་མཐར་

མཛད་ལ་༞། །ཡོ་མུ་ན་ཡོ་ིསྲིིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིིང༌། །དཱི་ིཔ་ཾཀོ་རས་རྗེེས་བཟུང་ཡོ་ི

དམ་ལྷས། །འབྱུང་འགྱུར་ལུང་བསྟོན་ཡོིད་སྲུབས་འཚོ་ེབ་ཀུན། །ཕྱོིར་བཟློག་ལྷ་ཡོ་ི

རྒྱལ་པོར་༞། །ཁྱེིམ་བདག་དཔལ་སྦས་རིགས་སྲིས་དག་ེའདུན་འཕེལ། །སྤྲུལ་པའ་ི

དག་ེསློང་དྲུང་དུ་ངུར་སྨྲིག་བླངས། །ཅ་ེསྤྱང་ཟས་སུ་སྙིང་རྗེེས་རང་ག་ིལུས། །ཕངས་

མེད་གཏོང་བར་མཛད་ལ་༞། །སློབ་དཔོན་གསུམ་གྱིིས་མ་ཐུལ་ལྷ་མིན་གདོན། །ཝི་

ར་ཎཱ་སིའི་སྐྱེ་དགུ་ཉམ་ཐག་པ། །སྤྲུལ་པའི་དགེ་སློང་སྤྱན་དྲེངས་ཐབས་ཀྱིིས་

བཏུལ། །ཕ་ོརེང་རཱ་ཛར་གྲོགས་ལ་༞། །གང་འདདོ་སླབེས་ལྷམ་དམར་སརེ་མ་ེཏགོ་ག ི

།སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ་གྱིིས་འདབ་མཛེས་ཆོམ་ལ་ཕབ། །རྒྱལ་པོ་ཨུཏྤལ་འཇིགས་པའི་

སྟོོབས་འབྱོར་རྣམས། །སླར་གཏད་ག་ེསར་ཞིབས་ལ་༞། །ལ་ོཏོག་ཟོས་པས་དབུལ་

པ་ོའཁྲུགས་པ་ད།ེ །ཐབས་མཁས་འཁྲུལ་གྱི་ིས་སྤྱདོ་བུ་མ་ོདང༌། །སྲིིན་པོའ་ིརྒྱལ་སྲིདི་

གཏད་ནས་རེ་བ་ཀུན། །སྐོང་མཛད་རི་བོང་གཟུགས་ལ་༞། །མཁའ་འགྲོོའ་ིལུང་

བཞིིན་ཧཾ་ཤང་ད་ེབ་དང༌། །རྡོ་ོརྗེ་ེགཞིོན་ནུའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས། །མཁའ་འགྲོ་ོ

འབུམ་སྡིེའ་ིགཙོ་ོབོར་མངའ་གསོལ་བ། །ལ་ོབརྒྱད་བྱིས་པའ་ིཚུལ་ལ་༞། །ངན་རྐྱེེན་

མ་བྱས་ཁྲི་མུན་ཆུད་པ་ལ། །གཡུ་མཐིང་ཆུ་ཤེལ་རེག་བྱས་བསིལ་བར་

བྱས། །གདེངས་ཅན་བུ་མོས་ཁབ་སྤྲུལ་རྒྱལ་པོར་གྱུར། །རྫོ་ིབོའ་ིརྣམ་པར་བསྟོན་ལ་

༞། །མཆུ་སྙུང་ཚོ་ེསྔནོ་ས་གདནོ་གྱིསི་ཟནི་པར། །གསུམ་མད་ོནས་དྲེངས་དབནེ་པའ་ི

གནས་སུ་བསྐྱལ། །བརྩོ་ེབའ་ིསེམས་ཀྱིིས་ཡོ་ག་བཟོད་མཛད་པ། །བྲམ་ཟ་ེརིན་ཆོེན་

མཆོགོ་ལ་༞། །རྫོ་ིབོའ་ིཀུ་ཅསོ་ཏིང་འཛནི་དཀྲུགས་ན་ཡོང༌། །རྨ་ཡོ་ིཟུག་རྔུ་ཕན་པའ་ི



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 59 

སམེས་ཀྱིསི་བསལ། །བྱས་པ་དྲེནི་མ་ིགཟ་ོད་ེབད་ེབ་ལ། །འགདོ་མཛད་བསམ་གཏན་

བཟང་པོར་༞། །མཆུ་སྙུང་ཅ་ེསྤྱང་གྱུར་ནས་འཚོ་ེབ་ལ། །གཡུ་མཐིང་མ་ིརེང་དམར་

པོས་མདའ་བསྣུན་པར། །མ་བཟོད་རང་ཤ་བྱིན་ནས་གས་ོམཛད་པ། །དུར་ཁྲོད་རྣལ་

འབྱརོ་པ་ལ་༞། །འདོ་སྟོག་མཐའ་འཁབོ་རྒྱལ་པསོ་གསལ་ཤངི་རྩོརེ། །བསྐྱོན་ཚོ་ེཉག་

ཕྲན་གྱིིས་བསྡིིགས་གནོད་བྱེད་བསྐྲད། །ཆོོས་དང་ནོར་གྱིིས་ཕན་པ་སྒྲུབ་མཛད་

པ། །གླེིང་ཕྲན་རྒྱལ་པོར་གྱུར་ལ་༞། །ཐེམ་སྐས་བཅུ་གསུམ་གཏམ་གྱིིས་ཉེར་བྲིད་

ནས། །དག་ེབ་བཟང་པོའ་ིམཆོིས་འབྲང་ལོག་གཡོེམ་ལས། །སྣ་ཚོོགས་ཐབས་ཀྱིིས་

བསྲུང་བའ་ིསྤྲུལ་པའ་ིབྱ། །སྲི་ོལངོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལ་༞། །སྐྱབས་སྦྱོནི་རྣམ་ཤསེ་གླེང་པོའ་ི

རོར་ཞུགས་ཚོེ། །ཀུན་འགྲོོའ་ིངན་སེམས་ས་བོན་མྱུར་སྨོིན་པས། །གཏན་དུ་ན་ེཙོོའ་ི

གཟུགས་གྱུར་རྒྱལ་པོའ་ིསྲིིད། །སླར་ཡོང་བཟུང་བར་མཛད་ལ་༞། །པད་འབྱུང་རྫུ་

འཕྲུལ་འོད་ཀྱིིས་འཁྲུལ་རྟོག་མུན། །སངས་པས་ཐེག་པ་མཆོོག་གི་རིགས་སད་

ནས། །སྨོནི་གྲོལོ་ལམ་བརྙིསེ་ཤར་ཕྱོགོས་བྷིངྒེ་ལའ།ི །མ་ིབདག་གཙུག་ལག་འཛིན་ལ་

༞། །མ་ིདགེའ་ིངན་སྤྱདོ་ན་བུན་དང་བྲལ་ཞིངི༌། །རབ་དཀོར་ལྷག་བསམ་ཁ་བའ་ིརྡུལ་

བརྩོེགས་ལས། །བསོད་ནམས་ཚོོགས་ཆོེན་ཆུ་ཀླུང་རྟག་འབབ་པ། །ཆོོས་རྒྱལ་དག་ེ

བ་དཔལ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བུ་རམ་ཤངི་གསབེ་དྭངས་མ་ཉ་ིའདོ་ཀྱིསི། །སྨོནི་པ་

རྒྱལ་རགིས་སཱ་ལ་ཆོནེ་པའོ་ིརྒྱུད། །འཕགས་པས་བྱནི་བརླབས་གངས་ཅན་ཐགོ་མའ་ི

རྗེེར། །ལེགས་བྱོན་གཉའ་ཁྲ་ིབཙོན་པོར་༞། །ཞིིང་ལ་དོར་དང་འབྲོག་ལ་ཐུལ་བརྩོིས་

ཤིང༌། །ཕུ་ཆུ་ཡུར་དུ་འདྲེེན་སོགས་མངའ་འབངས་རྣམས། །མཁ་ོདགུའ་ིའབྱོར་པ་

སྤེེལ་བའི་ཐབས་མཁས་སྒོོ། །འབྱེད་མཛད་ཨཾི་ཤོ་ལེགས་ལ་༞། །མཆོོག་དམན་
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ཡོོངས་ཀྱི་ིམག་ོབོའ་ིཅོད་པན་སྟོེང༌། །ཞིབས་སེན་རྡུལ་དམར་ལྷུངས་པའ་ིམོད་ཉིད་

ལ། །ཀུན་དགའ་ིམཛའ་བ་གསར་བ་སྟོརེ་ནུས་པ། །ལྡ་ེའཁྲུལ་གནམ་གཞུང་བཙོན་ལ་

༞། །ཡོངོས་ཀྱིིས་བསྐུར་བར་བསྙམེས་པ་མ་ིམངའ་ཡོང༌། །གཞིན་བརྩོརེ་འཇགིས་པ་

མདེ་པའ་ིདཔལ་བརྟུལ་བ། །པུར་རྒྱལ་གངས་རའི་ིརྩོརེ་འགྱིངི་སངེ་གའེ་ིརྩོལ། །རྫོགོས་

པ་ལྡ་ེརྒྱལ་ཞིབས་ལ་༞། །ཆོབ་འབངས་བླ་བཞིིན་བྱམས་བརྩོེའ་ིཆུ་ཀླུང་གིས། །ཉེར་

བཀྲུས་བད་ེསྐྱིད་རིན་ཆོེན་རྒྱན་གྱིིས་སྤུད། །ཅ་ིདགར་ཚོིམ་པའ་ིརྒྱང་གླུ་ལེན་མཛད་

པ། །ས་སྤྱོད་དགྲོ་དཔུང་བཙོན་ལ་༞། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིའཕྲིན་ལས་ཞུགས་པའ་ི

སྒོོར། །གཉེན་པ་ོགསང་བ་ཡུམ་བུ་གླེ་སྒོང་དུ། །བབས་པས་ལྗོོངས་འདིར་བསྟོན་པའ་ི

དབུ་བརྙིེས་པ། །ཐ་ོར་ིསྙན་ཤལ་ཞིབས་ལ་༞། །སྲིིན་མ་ོགན་རྐྱེལ་དབྱིབས་ལ་མ་ེ

བཙོའ་བཏབ། །ཡོ་ིགེའ་ིསྲིལོ་གཏདོ་ཇ་ོཤཱཀོ་ཕ་ོབྲང་བསྐྲུན། །དག་ེབཅུའ་ིཁྲམིས་བཅས་

ཐུབ་བསྟོན་སྲིོལ་གཏོད་པ། །ལྷ་གཅིག་སྲིོང་བཙོན་སྒོམ་པོར་༞། །རྩོལ་ཆོེན་བློན་པ་ོ

བདུན་གྱིིས་ཁྲིམས་ཁ་བསྒྱུར། །ཇ་དང་དཀོར་ཡོོལ་དཔྱད་པའི་གསར་སྲིོལ་

བཏདོ། །རྣམ་དཀོར་ལ་བརྩོནོ་ཕན་བདེའ་ིརྒྱུན་བཟང་བསྐྱངས། །འདུས་སྲིངོ་མང་རྗེརེ་

གྲོགས་ལ་༞། །མཁན་སློབ་གཉིས་སོགས་ལ་ོཔཎ་ཐོད་དུ་བཀུར། །ཟན་ཡོང་གཙུག་

ལག་ཁང་བཞིེངས་རབ་བྱུང་དང༌། །མདོ་སྔགས་འཆོད་ཉན་བསྟོན་པ་དར་རྒྱས་

མཛད། །ཁྲ་ིསྲིོང་ལྡ་ེབཙོན་རྗེ་ེལ་༞། །གསར་བཅད་སྐད་ཀྱིིས་ཆོོས་རྣམས་དག་ཐེར་

མཛད། །དག་ེའདུན་ར་ེལ་མ་ིཁྱེིམ་བདུན་ཕུལ་ཞིིང༌། །བཀྲ་ཤིས་དཔ་ེམེད་དག་ེའཕེལ་

ལྷ་ཁང་བསྐྲུན། །མངའ་བདག་ཁྲ་ིརལ་ཞིབས་ལ་༞། །དཱི་ིཔ་ཾཀོ་རའ་ིའཕྲནི་ལས་སྤེལེ་བ་

ལ། །རྗེ་ེབཙུན་འཕགས་མའ་ིལུང་བསྟོན་དག་ེབསྙེན་ཆོེ། །འཕྲིན་ལས་མ་དྲེོས་མཚོ་ོ
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ལས་བཀོའ་གདམས་ཀླུང༌། །འབེབས་མཛད་འབྲོམ་སྟོོན་རྗེ་ེལ་༞། །ཚོོགས་གཉིས་

ཟབ་མོའ་ིགཏེར་གྱིི་སྒོོ་འཕར་ཕྱོེ། །མཁའ་འགྲོོའ་ིབཀོའ་བབས་དོན་སྒྲིོ་ནག་པོའ་ི

སྐོར། །རྒྱལ་ཡུམ་མཚོ་ོརྒྱལ་མ་ཡོིས་དངོས་སུ་གཏད། །ཉ་ིམའ་ིའོད་ཟེར་ཞིབས་ལ་

༞། །ཀླུ་བདུད་ལྟ་ོབའ་ིཟབ་ཆོོས་སྙིང་ནོར་སོགས། །བཅ་ོབརྒྱད་གཏེར་གྱི་ིསྒོ་ོའཕར་

གེགས་མེད་ཕྱོེ། །ཁྱེད་པར་བླ་མའ་ིསྒྲུབ་སྐོར་བཀོའ་བབས་པ། །གུ་རུ་ཆོོས་དབང་

ཞིབས་ལ་༞། །འོད་གསལ་ལྷ་རིགས་རྒྱུད་འཁྲུངས་ཆོོས་ཀུན་གཟིགས། །རྣམ་སྣང་

ཀློོང་སྒྲིོམ་མཆོོག་ཟུང་ལྷུང་བཟེད་ནས། །ཡོོངས་འདུས་རྣམ་གསུམ་སྤྱན་དྲེངས་གླེ་ོཔ་ོ

པ། །གཏེར་ཆོེན་པདྨ་དབང་ལ་༞། །ཏོང་ཁུན་མི་ཉག་རྒྱུད་འཁྲུངས་ཟབ་མོའ་ི

གཏརེ། །སྤྱན་དྲེངས་སྡི་ེབརྒྱད་བྲན་བཀོལོ་དགྲོ་དཔུང་ཚོགོས། །ཕྱོརེ་བཏགས་མཁའ་

འགྲོ་ོའཕྲིན་ལས་ཡོོངས་གྲུབ་རྩོལ། །ཆོོས་རྒྱལ་དབང་པོའ་ིསྡི་ེལ་༞། །གནམ་གྱི་ིཤ་ེ

མོང་དཔུང་པའི་འཁོར་ལོ་ཡོིས། །དབང་བསྒྱུར་ཤར་ཕྱོོགས་གོང་མའི་རིགས་ཀྱིི་

བདག །འཁནོ་སྟོནོ་འཇམ་མགནོ་བླ་ོགྲོསོ་རྒྱལ་མཚོན་དཔལ། །འཕགས་ཆོནེ་ཆོསོ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་པརོ་༞། །ནཻ་པ་ལ་ཡོ་ིཡུལ་འཁྲུངས་སྒྲི་ཚོད་དང༌། །བཟ་ོགས་ོནང་དནོ་ཕ་མཐར་

ཡོངོས་སནོ་པ། །མཁས་པའ་ིསྙན་གྲོགས་ནརོ་འཛནི་ཀུན་ཁྱེབ་པ། །པདྨ་བཛྲ་ཞིབས་

ལ་༞། །མཁྱེནེ་པའ་ིཕ་མཐའ་མ་ིམངནོ་ཡོངས་པ་ལ། །པཎ་ཆོནེ་འཇགིས་མདེ་གྲོགས་

པ་ཐུགས་ཕྲོགས་ནས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པར་མཚོན་གསོལ་ཇ་ིབཞིིན་དུ། །དོན་

ལྡན་དག་ེའདུན་གྲུབ་ལ་༞། །རྣམ་དཔྱདོ་གཞིནོ་ནུར་དབྱངས་ཅན་ལུས་ཕྲ་མ། །རྗེསེ་

ཆོགས་བཞིད་པས་བགྲོང་ཡོས་གཙུག་ལག་ལ། །མི་འཇིགས་རྡོོ་རྗེེའི་སྤེོབས་པ་

གཟེངས་མཐ་ོབ། །དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོའོ་ིདཔལ་ལ་༞། །ཕྱོོགས་ལྷུང་གྲུབ་མཐའ་བྲལ་
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བའ་ིརསི་མདེ་ཆོསོ། །ལམ་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིལུང་བསྟོན་ཉརེ་ཐབོ་ཅངི༌། །མཐའ་འཁབོ་མུན་

གླེངི་དཀོར་པརོ་བསྒྱུར་མཛད་པ། །བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚོོའ་ིདཔལ་ལ་༞། །ཇིང་གརི་

གནམ་གྱིི་རྒྱལ་པོའ་ིརྒྱུད་ལས་འཁྲུངས། །རྩོོལ་མེད་འཕྲིན་ལས་ཉི་མའི་གཟི་བྱིན་

གྱིསི། །དྲེགེས་ལྡན་འབྱུང་པོའ་ིབྱ་ཚོགོས་ཟལི་གནནོ་པ། །ཡོནོ་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིཞིབས་

ལ་༞། །མགོན་ཁྱེེད་གསང་གསུམ་བཀོོད་པའ་ིརོལ་རྩོེད་ལས། །སྤྲུལ་པའ་ིམཐའ་ད་ེ

བཟུང་བའ་ིབླ་ོལྡན་དུ། །བྱོན་ཀྱིང་ལས་སྨོོན་དར་བའ་ིགདུལ་བྱའ་ིངོར། །འགར་བྱའ་ི

སྐུའ་ིབཀོདོ་བསྟོན་ལ་༞། །ད་ེཡོང་བྷིང་གྷ་ལ་དང་ཨཾ་ོརྒྱན་གྱི།ི །ཡུལ་སགོས་འཕགས་

ཡུལ་གསལ་བྱེད་སོ་དྲུག་དང༌། །གངས་ཅན་ཆོོས་རྒྱལ་བཅུ་དང་པན་གྲུབ་

བདུན། །ངུར་སྨྲིག་འཆོང་བ་བཞི་ིལ་༞། །མང་མང་གདུལ་བྱར་བརྩོ་ེབའ་ིསྤྱན་རས་

ཀྱིིས། །རྟག་པར་གཟིགས་པའ་ིགཞིན་དོན་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུ། །བཅུ་ཕྲག་ལྔ་ལས་བདུན་

གྱིིས་ལྷག་པའ་ིགར། །ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོོར་༞། །གཞིན་ཡོང་བྷི་ོཊའ་ིཆོོས་

རྒྱལ་མཐའ་དག་དང༌། །པཎ་གྲུབ་ལ་སགོས་རྣམ་འཕྲུལ་བགྲོང་ཡོས་ཀྱི།ི །སྙགིས་དུས་

སྨོནོ་ལམ་ཐུགས་རྗེའེ་ིམཆོགོ་གྱུར་པ། །རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པར་་༞། །ཁྱེདོ་

སྐུ་དག་ཞིངི་གྲུ་འཛནི་ར་ིབ་ོནས། །འགྲོ་ོའདྲེནེ་དུས་བབས་སཱ་ལ་ཆོེན་པ་ོལྟའ།ི །ཟ་ཧཾརོ་

རྒྱལ་རིགས་གཟིགས་ནས་འཕོ་མཛད་པ། །ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོོར་

༞། །གངས་ཅན་ལགེས་བྱས་སྐྱ་ེབ་ལྔ་པའ་ིསྒྲིས། །ཉནོ་མངོས་རམིས་ནད་འཕྲགོ་པའ་ི

མངལ་འཛིན་ཕྱོིར། །ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོའ་ིཚུལ་དུ་ལྷུམས་ཞུགས་པའི། །འཇིགས་

མེད་ག་ོཆོ་ཅན་ལ་༞། །དམར་སེར་དབྱུག་ཟླའ་ིལྷ་བབས་ཕྱོ་ིམའ་ིཚོེས། །ས་གསུམ་

གྲོགས་པའི་ཟླ་བ་ཐུབ་དབང་གི །ཡོ་མཚོན་ཕྲ་མོའ་ིཆོོས་མཚུངས་བལྟམས་གྱུར་
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པའ།ི །ཐུབ་བསྟོན་ལང་ཚོའོ་ིསྡི་ེལ་༞། །གཞིོན་ནུའ་ིངང་ཚུལ་གདོལ་སྤྱོད་དམན་པའ་ི

ལས། །ཀུན་དོར་དམ་པའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་རྨད་བྱུང་བའི། །ཀུན་ཡོིད་འདྲེེན་པའ་ིཁྱེད་

འཕགས་རོལ་རྩོེད་མཛད། །ཚོངས་སྲིས་བཞིད་པའ་ིརྡོ་ོརྗེེར་༞། །ཕས་རྒོལ་སྔགས་

བསླད་རྣམ་སྨོིན་དུག་མྱོོས་པའ།ི །གྱི་གྱུའ་ིདུས་འགྱུར་དཀོའ་བ་སྤྱད་པའ་ིཚོ།ེ །འབྱུང་

འགྱུར་ལྟས་སུ་མེ་ཏོག་ཞིལ་བཞིེས་པའི། །གདོང་དྲུག་བསྙེམ་པའི་ལང་ཚོོར་

༞། །ཐུགས་བསྐྱེད་ཉ་ིམའ་ིདཔལ་འབྱོར་འཐུངས་པའ་ིགཟ།ི །གདུག་སེམས་མ་ེཁྱེེར་

སྣང་བས་མ་ིའགགོ་པའ།ི །སྨོནོ་ལམ་དགུང་བདའེ་ིཡོདི་ཆོསེ་རྟགས་གསལ་བ། །འཇམ་

དབྱངས་དགའ་བའ་ིབཤེས་གཉེན་༞། །ཡོབ་གཞིིས་སྐྱོན་ལྡན་དུ�ཁའ་ིརླབས་ཕྲེང་

ཅན། །ཉེས་མང་འཛིན་ཁྲིའ་ིརྒྱ་ཡོིས་ཡོོངས་གང་བ། །རིང་སྤེངས་རབ་བྱུང་ས་ོཐར་

ཁྲིར་འགྱིིང་བ། །དྲེིན་ཅན་རྩོ་བའ་ིབླ་མར་༞། །བག་ཆོགས་ལེགས་སད་མིང་ཚོིག་ཡོ་ི

ག་ེནས། །དམ་པ་ལ་འོས་རིག་གནས་གདྒའ་ིཀླུང༌། །རྣམ་དཔྱོད་ཧུབ་བཞིེས་མཁས་

པའ་ིམཐར་སོན་པ། །རྡོ་ོརྗེ་ེཐོགས་མེད་རྩོལ་ལ་༞། །ནང་དུ་གཉིས་འཛིན་སྣང་བའ་ི

བདུད་སྡིའེ་ིཚོགོས། །བཏུལ་ཕྱོརི་ཕྱོ་ིརལོ་རྒྱལ་བསྟོན་ལ་རྒལོ་བའ།ི །མ་རུངས་གཞིན་

སྡི་ེབཅོམ་པའ་ིམཐུ་སྟོོབས་ཅན། །ཟིལ་གནོན་བཞིད་པ་རྩོལ་ལ་༞། །འཚོ་ོབའ་ིརྒྱུ་བ་

བཅད་ནས་རླུང་སྦྱོོར་གྱིིས། །སྐུ་ལུས་མཐུ་བསྐྱེད་རྫུ་འཕྲུལ་དག་ཞིིང་གཤེགས། །རྩོ་

གསུམ་གནང་བ་ཐོབ་པས་མངོན་བྱང་ཆུབ། །ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོོར་

༞། །རིགས་སྟོོབས་འབྱོར་དྲེེགས་མྱོོས་པའ་ིཆོ་ེདགུ་དང༌། །ལུས་ཅན་ཞི་ིབའ་ིའབྲས་

ཐོབ་མཆོོག་དམན་འགྲོོར། །རང་རང་ཡུལ་སྐལ་མཚུངས་པའི་ཆོོས་འཁོར་

བསྐརོ། །ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོརོ་༞། །སྐྱ་ེརྒ་ན་འཆོིའ་ིའཇགིས་ཚོགོས་བཅོམ་
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པའ་ིམཐུས། །ངེས་དོན་རྡོ་ོརྗེ་ེསྙིང་པོའ་ིསྐུ་གྲུབ་ཀྱིང༌། །རྒྱལ་བས་འདུས་བྱས་མྱོང་

འདས་ཚུལ་བསྟོན་པ། །ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོོར་༞། །གཉོས་རིགས་ལས་

འཁྲུངས་ཀུན་མཁྱེེན་ངག་ག་ིདབང། །བླ་ོབཟང་རིན་ཆོེན་ཚོངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོོའ་ི

ཞིབས། །བླ་ོགྲོོས་བཟང་པོས་འགྲོ་ོལ་དམ་ཆོོས་ཆོར། །འབེབས་མཁས་བསྐལ་བཟང་

རྒྱ་མཚོོར་གསོལ་བ་འདེབས། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟོན་པའི་གཉེན་གཅིག་

པུ། །དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོོའ་ིམགནོ། །སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་

གངས་རིའ་ིམགོན་པ་ོམཆོོག །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་ོ

བཟང་བསྟོན་པའ་ིའབྱུང་གནས་འདོད་དགུའ་ིགཏེར། །ངག་དབང་ཆོོས་འབྱོར་ནོར་

བུས་ཡོོངས་གང་ཤིང་། །སྲིིད་ཞིིའ་ིདབུལ་ཕོངས་མ་ལུས་སོལ་མཛད་པའི། །ལུང་

རྟོགས་རྒྱ་མཚོ་ོརྗེ་ེལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་ལ་དབང་འབྱོར་བླ་ོབཟང་རྣམ་དཔྱོད་

ཀྱིསི། །འཇམ་དཔལ་སྙངི་པའོ་ིབསྟོན་འཛནི་ཀུན་གྱི་ིགཙོ།ོ །མཁས་བཙུན་ཚུལ་ཁྲམིས་

རྒྱ་མཚོའོ་ིམངའ་བདག་མཆོགོ །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ངག་

ག་ིདབང་ཕྱུག་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེེན་གཙོོ། །ཡོོངས་རྫོོགས་བསྟོན་པའ་ིགསལ་བྱེད་

སྒྲིོན་མ་ེཆོེ། །མཁས་གྲུབ་བསྟོན་འཛིན་རྒྱ་མཚོོའ་ིགཙུག་རྒྱན་མཆོོག །རྗེ་ེབཙུན་བླ་

མའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། །ངག་ག་ིདབང་ཕྱུག་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་བ་ཡོ།ི །བཤད་

སྒྲུབ་བསྟོན་པའི་རྒྱལ་མཚོན་འཛིན་པའི་གཙོོ། །འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོོའི་གོས་ཅན་

ཡོོངས་ཁྱེབ་པའི། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་དབང་བླ་ོ

གཏེར་སྐལ་བཟང་ཐུབ་དབང་བསྟོན། །རྒྱ་ཆོེན་དབྱར་གྱིི་མཚོོ་བཞིིན་སྤེེལ་བའི་

སླད། །འཇགིས་བྲལ་ས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཕྱོགོས་ཀུན་ནས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའ་ིསྡི་ེ
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ལ་༞། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའ་ིངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིངི༌། །བླ་ོབཟང་ཡོ་ེཤསེ་རྒྱལ་

བསྟོན་འཛིན་པ་ལ། །རྒྱ་མཚོ་ོལྟར་ཟབ་སྲིིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མགོན། །མཚུངས་

པ་མེད་པའ་ིསྡི་ེལ་༞། །མགོན་ཁྱེོད་ཞིབས་ཟུང་མ་ིའགྱུར་རྡོ་ོརྗེེའ་ིཁྲིར། །གཡོ་ོབ་མེད་

པར་རྟག་པར་ལེགས་བཞུགས་ནས། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆོེའི་ཆོོས་འཁོར་རྒྱུན་མི་

ཆོད། །བསྐརོ་ཅངི་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོརོ་ཞིབས་བརྟན་ཤགོ །རྒྱལ་བའ་ིམཛད་པའ་ིརྗེསེ་

འགྲོ་ོང་ོམཚོར་གཏམ། །ཇ་ིསྙེད་བསྟོོད་པའ་ིཆུ་ཀླུང་འཇུག་པའ་ིགཞིི། །ངག་དབང་བླ་ོ

བཟང་རྒྱ་མཚོ་ོདྲེནི་ཅན་རྗེ།ེ །སྒོ་ོགསུམ་མ་ིཕྱོདེ་དང་བས་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །རྒྱུ་གསུམ་

ཆོར་གྱིིས་བརླན་པའི་དད་པའི་འབྲས། །མི་གཡོོ་རྟག་བརྟན་ནོར་གྱིི་བློ་གྲོོས་

མས། །དངསོ་བཤམས་ཡོདི་སྤྲུལ་མཆོདོ་སྤྲིནི་སྙ་ེམའ་ིཁུར། །ཀུན་ཁྱེབ་ཞིངི་ག་ིམགནོ་

པ་ོཁྱེདེ་ལ་འབུལ། །མང་མང་མ་རྒན་འགྲོ་ོདང་བདག་ཉདི་ཀྱིསི། །མང་མང་ཐགོས་མདེ་

དུས་ནས་སྒོ་ོགསུམ་གྱིིས། །ཡོང་ཡོང་བསགས་པའ་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་ཉེས་ལྟུང་ཀུན། །ཡོང་

ཡོང་འགྱིོད་སེམས་དྲེག་པོས་སྙིང་ནས་བཤགས། །བདག་སོགས་ཉན་རང་འཕགས་

དང་ས་ོསྐྱ་ེཡོིས། །དུས་གསུམ་དང་འདྲེེས་དག་ེཚོོགས་སིནྡྷུའ་ིཀླུང༌། །བྱང་ཆོེན་སྤྱོད་

པའ་ིརྒྱ་མཚོོར་དལ་འགྲོོའ་ིརྒྱུན། །མ་ིཟད་དབྱར་གྱི་ིདཔལ་ངོར་རྗེེས་ཡོ་ིརང༌། །རྒྱལ་

རྣམས་ཐུགས་རྗེ་ེའབར་བའ་ིརྟ་གདོང་མེས། །འཐུང་ཀྱིང་མ་ིཟད་སེམས་ཅན་ཁམས་

ཀྱི་ིམཚོོ། །རྫོོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིས་ལ་མ་བཞིག་བར། །དམ་པའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིའཁོར་

ལསོ་བསྒྱུར་བར་འཚོལ། །སྲིདི་ཞིིའ་ིཕུན་ཚོགོས་ནང་ནས་ཚོར་ཆོ་ེཞིངི༌། །གཞིན་དནོ་

ལ་དགྱིེས་རླུང་ག་ིབགྲོོད་པ་ཅན། །མཚོན་དཔེའ་ིའོད་ཀྱིིས་ཀུན་གསལ་གཟུགས་སྐུའ་ི

ཉ།ི །འཆོར་ནུབ་མདེ་པས་འགྲོ་ོབའ་ིདནོ་མཛདོ་ཅགི །ད་ེལྟར་ལྷག་བསམ་ཟླ་བའ་ིམ་མ་
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ལས། །བསོད་ནམས་འབའ་ཞིིག་སྦྱོིན་པའ་ིབསམ་འཕེལ་དབང༌། །ཚོོགས་གཉིས་

རྒྱལ་མཚོན་རྩོེར་མཆོོད་སྐུ་གསུམ་གྱིི། །འབྲས་བུ་ཟག་པ་མེད་པ་ཐོབ་ཕྱོིར་

བསྔོ། །མགོན་ཁྱེོད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །རྟག་ཏུ་དལ་འབྱོར་

རྟེན་བཟང་རབ་རྙིེད་ཅིང༌། །མཐར་ཐུག་རྒྱུ་འབྲས་ཐེག་པར་ལེགས་ཞུགས་ནས། །བླ་

མེད་ག་ོའཕང་འཐོབ་པའ་ིརྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཡོང་སྲིིད་མང་པོར་བག་ཆོགས་བཟང་པོའ་ི

མཐུས། །ཤུགས་འབྱུང་ཡོངས་པའ་ིབླ་ོགྲོསོ་ནམ་མཁའ་ལ། །ལུགས་གཉསི་ཉ་ིཟླ་ཟུང་

འབྲེལ་མ་ིདབང་མཆོོག །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོའོ་ིཐུགས་བཞིེད་ཀུན་འགྲུབ་ཅིང༌། །སྐྱ་ེ

ཀུན་ཡོབ་རྗེ་ེཁྱེོད་དང་མ་ིའབྲལ་བར། །དགྱིེས་ཀུན་བསྒྲུབ་ཅིང་བསྟོན་འགྲོའོ་ིབད་ེསྐྱིད་

སྤེེལ། །མཐར་ཐུག་ངེས་ལེགས་ལམ་དཀྲི་དགེ་བའི་ལུང༌། །སྙན་པའི་དགའ་སྟོོན་

དཔལ་ལ་སྤྱདོ་པར་ཤགོ །མར་གྱུར་ལུས་ཅན་ཀུན་ཀྱིང་འཁརོ་བའ་ིམཐའ། །སྟོངོ་མནི་

སྐྱ་ེསྲིིད་འདབ་ཆོགས་བགྲོོད་པའ་ིའགྲོོས། །མགོན་ཁྱེོད་དམ་བཅའ་གཡོེལ་མེད་རྗེེས་

བཟུང་བའི། །གྲོིབ་གཟུགས་བྲལ་མེད་ཕྱོ་ིབཞིིན་འབྲང་བར་ཤོག །ཞྭ་སེར་ཅོད་པན་

འཆོང་བསྟོན་ཀོརྟིཀོ །གངས་ཅན་སྨྱུག་མའ་ིཚོལ་དུ་བསྲིིངས་པའ་ིབསྐྱེད། །དར་དྲེག་

ཐུབ་པའ་ིརིང་ལུགས་འཆོ་ིམེད་ཀྱིི། །མདུན་ས་མཛེས་པའ་ིསྙན་གྲོགས་འབར་གྱུར་

ཅིག །དགའ་ལྡན་ཆོོས་སྲིིད་ཕ་ོབྲང་སྐྱོང་བའ་ིལྷ། །མང་པོས་བཀུར་བའ་ིབཀོའ་རྟགས་

ལུང་ག་ིལྗོིད། །ཛམྦུ་བྲཀྵིིས་མཚོན་དཔེའ་ིནོར་འཛིན་མངའ། །ཁུར་ལྡན་ཕན་བདེའ་ི

རྔུལ་ཆུས་འཛག་པར་ཤོག །སྤྱ་ིདང་ཁྱེད་པར་རྒྱ་ཧཾོར་བོད་གསུམ་དུ། །ཆོེར་སྙིགས་

ལྔ་བདོའ་ིཟུག་རྔུ་དང་བྲལ་ནས། །བདེ་སྐྱིད་ར་ོབརྒྱ་སྦྲང་རྩོི་མངར་མོའ་ིརྒྱུན། །ཅི་

དགར་སྤྱདོ་པའ་ིའཚོ་ོབ་མྱོངོ་བར་ཤགོ །

ཅེས་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚོོའ་ིའཁྲུངས་རབས་གསོལ་འདེབས་རྨད་བྱུང་
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བསྐལ་པ་མ་འད་ིབཞིིན་སྡི་ེསྲིིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོོར་འབོད་པས་བརྩོམས། བླ་བརྒྱུད་ཁ་སྐོང་འད་ིན།ི པན་

ཆོེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པ་རྗེ་ེབཙུན་བླ་ོབཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགས་པ་བསྟོན་པའ་ིདབང་ཕྱུག་ཆོེན་པོས་

མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །སྲིདི་ཞིའི་ིརྣམ་འདྲེནེ་༧གངོ་ས་༧སྐྱབས་མགནོ་༧རྒྱལ་ 

བའ་ིདབང་པ་ོཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་ཅངི་གཟགིས་པ་ཆོནེ་པ་ོ 

སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞི་ིཔ་ཆོནེ་པ་ོམཆོགོ་ག་ིའཁྲུངས་ 

རབས་གསལོ་འདབེས་བྱནི་རླབས་ 

བདུད་རྩོའི་ིསྤྲིནི་ཕུང་ཞིསེ་བྱ་ 

བ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟོི། ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྱིིས་པད་དཀོར་ལྟར་བསྔགས་

ཤིང༌། །རྩོོད་དུས་ཞིིང་འད་ིསྙིང་སྟོོབས་ཆོེན་པོས་བཟུང༌། །སྤེངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱོིན་

སྐུ་བཞིིའ་ིབདག་ཉིད་ཆོེ། །སྟོོན་མཆོོག་དོན་ཀུན་གྲུབ་པས་དག་ེལེགས་སྩོོལ། །བད་ེ

གཤེགས་ཀུན་འཕགས་ང་ོབོར་སངས་རྒྱས་ཀྱིང༌། །ཚོ་ེའོད་དཔག་མེད་སྲིས་ཀྱི་ིཐུ་

བོའ་ིཚུལ། །གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་༧རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེེའི་བདག །བླ་མ་སྤྱན་རས་

གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་ཁྱེེད་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་

ཏ།ེ །འཕགས་ཡུལ་ས་ོདྲུག་གངས་རའི་ིཆོསོ་རྒྱལ་བཅུ། །པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་༧རྒྱལ་

མཆོགོ་རམི་བྱནོ་སགོས། །སྐུ་ཕྲངེ་གསརེ་རིའ་ིཕྲངེ་བ་ཚོར་དུ་དངར། །རྒྱལ་པ་ོའཇགི་
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རྟེན་དབང་དང་ཁྱེེའུ་སྣང༌། །ཁྱེེའུ་གསལ་དང་རྒྱལ་བུ་ཆོགས་མེད་ཅན། །ཀུན་ཏུ་

དགའ་དང་མ་ིབདག་ལྷ་སྐྱེས་དང༌། །ཆོོས་རྒྱལ་དཀོོན་མཆོོག་འབངས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྒྱལ་སྲིས་དད་པ་བརྟན་དང་དཔལ་བཟང་མཚོན། །དད་པ་རབ་བརྟན་

རྒྱལ་པ་ོབླ་ོགྲོསོ་འཕལེ། །ཚོངས་སྤྱདོ་དགའ་འཛནི་དག་ེབསྙནེ་བཙུན་པ་དང༌། །འདུལ་

འཛིན་རིན་ཆོེན་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱེེའུ་ཟླ་བ་རིན་ཆོེན་སྙིང་པོ་

དང༌། །པདྨ་དང་ན་ིའདོ་ཟརེ་བྱམས་པའ་ིམཚོན། །སེངྒེ་ེསྒྲི་དང་རྒྱལ་སྲིས་བད་ེམཆོགོ་

དཔལ། །ལྷ་ཡོ་ིརྒྱལ་པོའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དག་ེའདུན་འཕེལ་དང་ཕ་ོ

རེང་རཱ་ཛའ་ིཞིབས། །ག་ེསར་མཚོན་དང་ར་ིབོང་སྤྲུལ་པ་ཅན། །ལ་ོབརྒྱད་བྱིས་པ་

རྒྱལ་པ་ོརྫོ་ིབ་ོཔ། །བྲམ་ཟ་ེརིན་ཆོེན་མཆོོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསམ་གཏན་

བཟང་པ་ོདུར་ཁྲོད་རྣལ་འབྱོར་པ། །གླེིང་ཕྲན་རྒྱལ་པ་ོསྲི་ོལོང་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། །རྒྱལ་པ་ོ

སྐྱབས་སྦྱོིན་ས་སྐྱོང་གཙུག་ལག་འཛིན། །ཆོོས་རྒྱལ་དགེ་བ་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །གངས་ཅན་ཐོག་མའ་ིརྗེ་ེབ་ོརྒྱལ་རིགས་ཏེ། །སཱ་ལ་ཆོེན་པོའ་ིབརྒྱུད་ལས་

གཉའ་ཁྲ་ིབཙོན། །ཨཾ་ེཤ་ོལེགས་དང་ལྡ་ེའཕྲུལ་གནམ་གཞུང་བཙོན། །ཡོོངས་བཀུར་

སྙེམས་མེད་ལྡེ་རྗེེར་གསོལ་བ་འདེབས། །ས་སྤྱོད་དགྲོ་དཔུང་བཙོན་དང་གངས་

ལྗོངོས་སུ། །དམ་ཆོསོ་དབུ་བརྙིསེ་ཐ་ོར་ིགཉན་བཙོན་དང། །ཇ་ོཤཱཀོ་རྣམ་གཉསི་སྤྱན་

དྲེངས་ཡོིག་ཁྲིམས་སོགས། །སྲིོལ་གཏོད་སྲིོང་བཙོན་སྒོམ་པོར་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཇ་དང་དཀོར་ཡོོལ་དཔྱད་སྲིོལ་འདུས་སྲིོང་རྗེེ། །ལུགས་གསུམ་གཙུག་

ལག་ཁང་བཞིངེས་མཁན་སླབོ་དང༌། །བཀོའ་བསྟོན་གདན་དྲེངས་རབ་བྱུང་སྡི་ེསགོས་

བཙུགས། །ཁྲ་ིསྲིངོ་ལྡ་ེབཙོན་རྗེ་ེལ་གསལོ་བ་འདབེས། །གསར་བཅད་སྐད་ཀྱིསི་ཆོསོ་
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ཀུན་དག་ཐེར་དང༌། །དག་ེའདུན་སྲི་ིཞུར་བརྩོོན་མཛད་ཁྲ་ིརལ་པ། །འཁོར་ལ་ོསྡིོམ་

པར་གྲུབ་བརྙིེས་བཅུ་གསུམ་ཡུལ། །འདྲེེན་མཛད་ནག་པོ་སྤྱོད་པར་གསོལ་བ་

འདེབས། །དཱི་ིཔ་ཾཀཱ་རའ་ིཐུགས་སྲིས་བཀོའ་གདམས་པའ།ི །མེས་པ་ོའབྲམོ་སྟོནོ་རྒྱལ་

བའ་ིའབྱུང་གནས་ཆོ།ེ །གཏརེ་ཆོེན་མངའ་བདག་ཉང་དང་བླ་གསང་ག ི།བཀོའ་བབས་

ཆོོས་དབང་གུ་རུར་གསོལ་བ་འདེབས། །མངའ་རིས་པཎ་ཆོེན་པདྨ་དབང་གི་

རྒྱལ། །རྫུ་འཕྲུལ་མངའ་བརྙིེས་བྱང་བདག་དབང་པོའ་ིསྡི།ེ །ཧཾོར་བཏུལ་བོད་འབངས་

བདེར་བཀོོད་ཆོོས་རྒྱལ་འཕགས། །ནཻ་པཱལ་མཁས་དབང་པད་རྡོོར་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྣམ་སྲིས་བཀོའ་བབས་ཁ་ཆོ་ེདགོན་པ་བ། །བིར་ཝིས་བྱིན་བརླབས་ས་

ཆོེན་ཀུན་དགའ་སྙིང༌། །གྲུབ་རྟགས་མངོན་གྱུར་འགྲོ་ོམགོན་གཡུ་བྲག་པ། །གཡོའ་

བཟང་ཆོོས་སྨོོན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུས་སེམས་ནད་སེལ་སུམ་སྟོོན་ཡོ་ེ

ཤེས་གཟུངས། །དལ་འགྲོོའ་ིའཇིགས་སྐྱོབས་ལྷ་རྗེ་ེདག་ེབ་འབུམ། །འཁོན་རིགས་

བཙུན་པ་བདག་ཆོེན་བློ་གྲོོས་རྒྱལ། །རིན་ཆོེན་མཁྱེེན་མཆོོག་གྲུབ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །༧རྒྱལ་བ་གཉིས་པའ་ིགསུང་སྲིས་བསམ་ཡོས་པ། །འབྲས་སྤུངས་ཕྱོག་

བཏབ་འཇམ་དབྱངས་ཆོོས་རྗེེ་སོགས། །རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀོོད་པ་མཐའ་

ཡོས་པའི། །སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་སྟོོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གུར་མོ་རུ་པའི་ཆོོ་

རིགས་སྲིད་དུ་བལྟམས། །འཇམ་མགོན་ཙོོང་ཁ་པ་ཡོ་ིཐུགས་སྲིས་ཕུལ། །པཎ་ཆོེན་

གྲོགས་པས་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པར་གསོལ། །༧རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་གྲུབ་པར་

གསོལ་བ་འདེབས། །རྟ་ནག་རུས་ཆོེན་སྲིེག་སྟོོན་དར་རིགས་སུ། །བལྟམས་ནས་

གསུམ་ལརོ་སྒྲི་དབྱངས་ཐལོ་བྱུང་གསུངས། །གནས་སྒོ་ོའབྱདེ་ཅངི་མཁས་པའ་ིདབང་
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པ་ོཅན། །མཚུངས་མེད་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ལ་ོཙཱ་རྨ་རིན་

གདུང་ལས་སྟོོད་ལུང་མདར། །ཨཾོ་རྒྱན་བཀོའ་བཞིིན་བསམ་བཞིིན་སྲིིད་པ་

བཟུང༌། །མཐའ་འཁབོ་འདུལ་མཛད་གཙུག་ལག་གཞུང་བརྒྱ་གཟགིས། །མཁས་གྲུབ་

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཇིང་གིར་རྗེ་ེརིགས་ཧཾོར་སོག་ཡུལ་དུ་

འཁྲུངས། །རྒྱ་ནག་མངོ་གལོ་ཁ་བ་ར་ིཔ་སགོས། །གདུལ་དཀོའ་འདུལ་མཛད་ཕྱོག་ན་

པདྨ་ོརུ། །ཞིལ་བཞིེས་ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟ་ཧཾོར་རིགས་ལས་

འཕྱོོངས་རྒྱས་མཚོན་དཔེ་བཞིད། །རྩོ་གསུམ་ཞིལ་གཟིགས་དག་སྣང་ཉེར་ལྔའི་

བདག །ལུགས་ཟུང་དཔལ་གྱིིས་བོད་ཁམས་གཏན་བདེར་བཀོོད། །ངག་དབང་བླ་ོ

བཟང་རྒྱ་མཚོོར་གསོལ་བ་འདེབས། །གཉོས་གདུང་མཚོོ་སྣའི་ལ་འོག་ཡུལ་དུ་

བལྟམས། །རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ག་ོའཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། །རིག་པ་བརྟུལ་

ཞུགས་སྤྱོད་པས་གདུལ་བྱ་སྐྱོང༌། །རིན་ཆོེན་ཚོངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོོར་གསོལ་བ་

འདེབས། །འབྲོམ་རིགས་ལ་ིཐང་ལྷ་ཞིོལ་གཟུགས་སྐུ་བརྟས། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོོའ་ིསྐུ་

རུ་དུ་མས་མཇལ། །དག་ེལྡན་བསྟོན་སྐྱོང་དུས་ཀྱི་ིའཁོར་ལོའ་ིབདག །རྒྱལ་མཆོོག་

བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོརོ་གསལོ་བ་འདབེས། །ག་ེསར་ལྷ་ལྡེའ་ིགདུང་ལས་གཙོང་ཡུལ་

དུ། །བལྟམས་ཤིང་མཁྱེེན་རླབས་བརྟན་པའ་ིའཁོར་ལོའ་ིཟླས། །འཆོད་རྩོོད་རྩོོམ་ལ་

ཆོགས་ཐགོས་མ་ིམངའ་བ། །བླ་ོབཟང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོརོ་གསལོ་བ་འདབེས། །ཇ་ོ

བ་ོམགྱིགོས་ཆོནེ་བྱནི་བརླབས་ལྷ་རགིས་ལས། །ལྡན་ཡུལ་སྐུ་འཁྲུངས་མངནོ་གནས་

རྗེསེ་སུ་དྲེན། །ལྷག་པའ་ིལྷ་ཡོ་ིཞིལ་གཟགིས་བསྟོན་པ་འཛནི། །ངག་དབང་ལུང་རྟགོས་

རྒྱ་མཚོོར་གསོལ་བ་འདེབས། །བཟང་པོའ་ིརིགས་ལས་སྤེོམ་སྒོང་ཤོག་དྲུག་
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འགྲོོ། །མདོངས་སུ་སྐུ་བལྟམས་མངའ་འབངས་ཁྲལ་ཁྲིམས་སྙོམས། །མཁས་བཙུན་

བཟང་པོའ་ིབསྟོན་འཛིན་གཙུག་གི་རྒྱན། །མཚུངས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོོར་

གསལོ་བ་འདབེས། །བྱང་སམེས་རགིས་ལས་མགར་ཐར་ས་ཕྱོགོས་འཁྲུངས། །འདདོ་

ཁམས་བདག་མ་ོབླ་མཚོོར་དངོས་སུམ་གཟིགས། །ལུང་དང་བསླབ་གསུམ་རྟོགས་

པའ་ིདཔལ་ཡོནོ་ཕུལ། །ངག་དབང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོརོ་གསལོ་བ་འདབེས། །གཙོང་

མའི་རིགས་ལས་དབུ་རུ་འོལ་དགའ་རུ། །བལྟམས་ཚོེ་རྡོོར་སྐྱིལ་མཉམ་བཞིག་

༧ཞིབས་རྗེེས་སོགས། །ཇ་ིསྙེད་ང་ོམཚོར་མཁྱེེན་རླབས་མགྲོན་ཟླ་བྲལ། །རྗེ་ེབཙུན་

འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོོར་གསོལ་བ་འདེབས། །བཟང་པོའ་ིགདུང་ལས་དྭགས་སྨོད་གླེང་

མདུན་འཁྲུངས། །མཁས་གྲོལ་གསར་གཏོད་སོར་སྡིོམ་ཡོོངས་ཁྱེབ་སྩོལ། །བོད་

ལྗོོངས་རང་དབང་གཙོང་མའི་རྔ་ཆོེན་བསྒྲིགས། །ཟླ་བྲལ་ཐུབ་བསྟོན་རྒྱ་མཚོོར་

གསོལ་བ་འདེབས། །དབུས་འགྱུར་འཆོང་ག་ིརིགས་ལས་མད་ོསྨོད་ཅེས། །འཇམ་

མགོན་བླ་མ་མཚོན་དཔ་ེབཞིད་པའ་ིའདབས། །སྟོག་འཚོེར་ཁབ་ཏུ་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོ

ཡོ།ི །ལུང་བཞིནི་ང་ོམཚོར་བལྟམས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །

༧རྒྱལ་མཆོོག་ཡོོངས་ཀྱི་ིམཛད་བཟང་ཁྱེེད་གཅིག་པུས། །བདག་གིར་བཞིེས་

ནས་ཐུབ་བསྟོན་ཡོིན་ན་ོཅོག །རིས་མེད་འཛིན་སྐྱོང་སྤེེལ་ལ་མཐུ་ཐོབ་པ། །འཇ༵མ་

དཔ༵ལ་ང༵ག་གི་དབ༵ང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་རྒྱན་དྲུག་

མཆོོག་གཉིས་ཟླ། །བཙུན་པའ་ིབསླབ་གུས་དགྲོ་བཅོམ་ཉ་ེབར་འཁོར། །བཟང་པོའ་ི

འཕྲིན་ལས་བློ་བཟང་རྒྱལ་བ་དངོས། །བློ༵་བཟ༵ང་ཡོེ༵་ཤེ༵ས་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སྙངི་རྗེ་ེཆོནེ་པའོ་ིསྟོབོས་ཀྱིསི་འཚོ་ེམདེ་ལམ། །རྒྱ་ཆོརེ་སྤེལེ་ལས་ཞི་ིབདེའ་ི
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གཟངེས་རྟགས་ཕུལ། །འཛམ་གླེངི་ཀུན་གྱིསི་བཀུར་ཞིིང་དུས་འཁརོ་དངསོ། །བསྟོན་

འཛི༵ན་རྒྱ་༵མཚོོ༵འ་ིནོ༵ར་བུར་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་ག་ིགདུལ་བྱ་སྐལ་ལྡན་གངས་

ཅན་པར། །སྔོན་མེད་མང་གཙོོའ་ིབདག་དབང་དགྱིེས་བཞིིན་སྩོལ། །བྱམས་བརྩོེའ་ི

ཐུགས་ཀྱིིས་སྲིིད་གསུམ༵་དབ༵ང་སྒྱུར་མགོན། །མཚུང༵ས་པ༵་མེ༵ད་པ༵འ་ིསྡི་ེལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །མགནོ་ཁྱེདེ་གསང་གསུམ་རྟག་བརྟན་རྡོ་ོརྗེའེ་ིཁྲརི། །ཉམ་ཐག་སྙགིས་འགྲོའོ་ི

མགོན་དུ་འཚོ་ོགཞིེས་ཏེ། །ཟབ་རྒྱས་ཆོོས་འཁོར་རྒྱུན་མ་ིཆོད་པ་ཡོིས། །འགྲོ་ོཀུན་

གཏན་བདེའི་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་གསོལ། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་མགོན་པོ་ཁྱེེད་ཉིད་

ཀྱིི། །ཐུགས་རྗེེའ་ིསྐྱབས་ཀྱི་ིད་ོརར་ལེགས་སོན་ཏེ། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ོབའ་ིདོན་དུ་

རླབས་ཆོེན་གྱི།ི །༧རྒྱལ་སྲིས་སྤྱོད་ལ་བརྩོོན་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ཐུབ་བསྟོན་དྲེ་ི

མེད་རིང་ལུགས་ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས། །དེ་འཛིན་སྐུ་མཛད་ཡོར་འཕེལ་ལུས་ཅན་

ཀུན། །བད་ེསྐྱིད་དཔལ་ལ་སྤྱོད་ཅིང་གངས་ཅན་པའི། །འདོད་དོན་གེགས་མེད་ལྷུན་

གྱིསི་འགྲུབ་གྱུར་ཅགི །

ཅསེ་རང་ཅག་ཁ་བ་ར་ིཔ་རྣམས་ཀྱི་ིམ་ེཏགོ་གང་ལ་ཕགོ་པའ་ིལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོགོ་འཇགི་རྟནེ་དབང་

ཕྱུག་ནི། ངེས་དོན་དུ་རྨད་བྱུང་བསྐལ་པ་འཛིན་པ་ཞིེས་བྱ་བའ་ིདུས་སུ་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་

འཕགས་དཔལ་བརྩོེགས་ཀྱིི་༧རྒྱལ་པོའ་ིངོ་བོར་མངོན་པར་རྫོོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཟིན་ནའང༌། ཚོེ་འོད་

དཔག་ཏུ་མེད་པའ་ིསྲིས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ོབྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིཚུལ་བཟུང་བ་སྟོེ། མད་ོསྡི་ེཔད་མ་དཀོར་པ་ོལས། 

སྟོོན་པ་འོད་མའ་ིཚོད་དུ་བཞུགས་པའ་ིཚོ།ེ འཁོར་རྣམས་ལ་བཀོའ་སྩོལ་པ། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་

དབང་ཕྱུག་དསེ་སངས་རྒྱས་སྟོོང་ག་ིསྤྱན་སྔར་སྨོནོ་ལམ་བཏབ་སྟོ།ེ བདག་གསི་དུས་གསུམ་གྱི་ིསངས་རྒྱས་

གང་གིས་ཀྱིང་༧ཞིབས་ཀྱིིས་མ་བཅགས་པའ་ིམཐའ་འཁོབ་ཁ་བ་ཅན་དེའ་ིསེམས་ཅན་གདུལ་དཀོའ་བ་ད་ེ

རྣམས་ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིལམ་ལ་འགོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྨོོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡོིན། ཞིེས་སོགས་དང༌། 

གཞིན་ཡོང༌། བདག་ཁ་བ་ར་ིཔའ་ིཕ་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅགི །ཅསེ་སགོས་ཐུགས་དམ་བཅས་པ་བཞིནི་དུ་སྐུ་ཡོ་ི
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བཀོོད་པ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱེབ་པས་འགྲོོ་བའི་དོན་མཛད་ཚུལ་བརྗེོད་ཀྱིིས་མི་ལང་ཡོང༌། གྲོགས་ཆོེ་བ་

འཕགས་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་པ་ོའཇགི་རྟནེ་དབང་ཕྱུག་སགོས་ས་ོདྲུག་དང༌། གངས་ལྗོངོས་སུ་ཆོསོ་རྒྱལ་བཅུ། པཎ་

གྲུབ་བཅུ་བདུན། ༧རྒྱལ་དབང་རིམ་བྱོན་རྣམས་དང༌། ལྷག་པར་དུ་རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་དེང་དུས་

མ་ིབཟད་པའ་ིའཇིགས་སྐྲག་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང༌། མ་ིརིགས་དང༌། རིག་གཞུང་ག་ིསྲིོག་བཟུང་བའ་ི

བཀོའ་དྲེིན་གྱི་ིམངའ་བདག །བྱམས་བརྩོེའ་ིསྤྱན་གྱིིས་དགྲོ་ལའང་བུ་ལྟར་གཟིགས་པ། ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ོ

བའ་ིབླ་མ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའ་ིདབང་པོར་སྙིང་ཁོང་རུས་པའ་ིགཏིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་

པ་ན་ིབོད་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་ིའཕྲལ་ཡུན་འདོད་དོན་བད་ེབླག་ཏུ་འགྲུབ་པའ་ིཐབས་ལམ་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་

པ་ཡོནི། སྔར་ཡོདོ་སྡི་ེསྲིདི་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོསོ་མཛད་པའ་ི༧རྒྱལ་མཆོགོ་ལྔ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིའཁྲུངས་རབས་

གསོལ་འདེབས་རྨད་བྱུང་བསྐལ་པ་མ་ཞིེས་པ་ཚོིག་སྦྱོོར་ཕུལ་བྱུང་སྐུ་རབས་ར་ེརེར་རྣམ་ཐར་དང་འབྲེལ་

བའ་ིགསོལ་འདེབས་ཤ་ོལ་ོཀོ་ར་ེབཅས་ཞིིབ་རྒྱས་སུ་བཞུགས་ཀྱིང༌། དེང་སང་དུས་བྲེལ་དབང་གིས་གསུང་

མཁན་དཀོོན། ཡོང་པཎ་ཆོེན་བླ་ོབཟང་ཡོ་ེཤེས་ཀྱིིས་མཛད་པའ་ི༧རྒྱལ་མཆོོག་བདུན་པ་ཆོེན་པོའ་ིའཁྲུངས་

རབས་གསོལ་འདེབས་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་གཉིས་མ་གསུང་མུས་ཀྱིང་ཧཾ་ཅང་བསྡུས་ཆོ་ེབས་སྐུ་ཕྲེང་ངོས་འཛིན་

དཀོའ་བ་དང༌། ལྷག་པར་སྤྱ་ིནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པ་ོམཆོོག་ག་ིཞིལ་སྔ་ནས། ལུགས་ཟུང་ག་ི

མཛད་རླབས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའ་ིབཀོའ་དྲེནི་ཅན་གྱི་ིརྒྱལ་མཆོགོ་སྐུ་ཕྲངེ་གངོ་རམི་འགའ་ིགསལོ་འདབེས་ཚོགི་

སྣ་བསྡུས་སྐྱོན་མངོན་པ་རྣམས་ཁ་གསབ་བྱ་འོས་ཞིེས་རྣམ་གྲྭ་ཚོོགས་དབུས་སུ་བཀོའ་སློབ་སྤྱི་སྩོལ་

དགོངས་དོན་དང་བཅས། སྐུ་བཅར་རྣམ་པར་༧རྒྱལ་བ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླེིང་ག་ིམཁན་བླ་བྱ་ད་ོརིན་

པ་ོཆོ་ེམཆོགོ་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆོ་ེབཞིསེ་དང་འབྲལེ། སླབོ་དཔནོ་དབུ་ལས་འདུས་མང་ཐུན་མངོ་ནས་ལྷ་རྫོས་

རྟནེ་བཅས་ཁ་ོབརོ་འབྲ་ིརྩོམོ་གྱིསི་ཤགི་ཅསེ་གསུང་བསྐུལ་གུས་པས་མཆོདོ་ད།ེ ཀུན་མཁྱེནེ་༧རྒྱལ་དབང་ལྔ་

པ་ཆོནེ་པའོ་ིགསུང་རྣམ་དུ་ཀུ་ལའ་ིགསོ་བཟང་དང༌། ལྷ་སྲིས་རྣམ་རལོ་མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོསྡི་ེསྲིདི་རནི་པ་ོཆོ་ེ

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོསོ་མཛད་པའ་ིའཁྲུངས་རབ་རྨད་བྱུང་བསྐལ་པ་མ་ལ་གཞི་ིབྱས། ག་ོརམི་ཡོང་དུ་ཀུ་ལའ་ི

གོས་བཟང་པོད་བཞི་ིཔར་ཇ་ིགསལ་བཞིིན། གོང་ག་ིཤ་ོལ་ོཀོ་བཅུ་བཞི་ིཔར་འགྲོ་ོམགོན་ཆོོས་འཕགས་དང༌། 

བཅ་ོལྔ་པར་ས་ཆོནེ་ཀུན་སྙངི་འཁདོ་པ་ག་ོརམི་དངསོ་དང་མཐུན་ཡོང༌། ཀུན་སྙངི་མཚོན་གཤམ་དུ། ༼སྔ་ཕྱོ་ི

འཕགས་པའི་སྔོན་ཡོང་སྡིེ་ཚོན་དབང་གིས་འདིར་འཐད།༽ ཅེས་སྡིེ་སྲིིད་རིན་པོ་ཆོེ་ཉིད་ནས་མཆོན་བཀོོད་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 74  

དམགིས་བསལ་གནང་བ་ལྟར་སརོ་བཞིག །གྲུབ་ཆོནེ་ནག་པ་ོཔ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་ཆོསོ་རྗེ་ེརྣམ་གཉསི་ཀྱི་ི

མཚོན་ཁུངས་འདིར་འཇུག་དགོས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆོེན་པོའ་ིབཀོའ་སློབ་ལྟར་བཀོོད། འཕགས་

ཡུལ་གྱི་ིསྐུ་རབས་མང་བས་ཕལ་མ་ོཆོ་ེམཚོན་ཙོམ་སྨོོས། བོད་རྗེ་ེཔཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་ཚོིག་རྐོང་ར་ེཙོམ་དང༌། 

རྗེ་ེདག་ེའདུན་གྲུབ་པ་ནས་སྐུ་རིགས་འཁྲུངས་ཡུལ་སོགས་མངོན་པའ་ིཤ་ོལ་ོཀོས་མཚོོན་ཅིང༌། ཞིལ་འདོན་

ཉུང་ཐབས་སུ་བསྡུས་ཁུལ་ཏེ། ད་ེཡོང་མངོན་བརྗེོད་རྒྱན་གྱིིས་མ་བཅིངས་པར་འབོལ་རྩོོམ་དེང་དུས་ཀུན་

གྱིིས་གསན་བད་ེཁ་ོན་གཙོ་ོབོར་བགྱིིས་པའ་ིའཁྲུངས་རབ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩོིའ་ིསྤྲིིན་ཕུང་

ཞིེས་པ་འདི་ནི། སྲིིད་ཞིིའི་གཙུག་ནོར་༧སྐྱབས་མགོན་༧རྒྱལ་དབང་རྡོ་ོརྗེེ་འཆོང་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་ཅིང་

གཟིགས་པ་ཆོེན་པ་ོམཆོོག་དོན་གྱི་ིསླད་དུ་མཚོན་ནས་སྨོོས་ན། རྗེ་ེབཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བླ་ོབཟང་

ཡོ་ེཤེས་བསྟོན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ོསྲིིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའ་ིསྡི་ེདཔལ་བཟང་པ་ོམཆོོག་ག་ི

ཐུགས་རྗེེའ་ིགྲོིབ་བསིལ་དུ་འཚོ་ོཞིིང༌། མགོན་པ་ོགང་དང༌། རིས་མེད་དམ་པ་དུ་མའ་ི༧ཞིབས་རྡུལ་སྤྱ་ིབོར་

ལེན་པའ་ིསྐལ་བ་ཕྲ་མ་ོཅན་རྫོ་རོང་ཞྭ་མིང་སྟོེ། རྟགས་ཙོམ་འཛིན་པའ་ིཤཱཀྱིའ་ིདག་ེསྦྱོོང་ཀུན་རྨོངས་པ་ངག་

དབང་ཆོསོ་ཀྱི་ིབླ་ོགྲོསོ་སུ་འབདོ་པས། བདོ་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའ་ིཁྱུ་མཆོགོ་ག་ིལ་ོམཆུ་ཟླའ་ིདཀོར་ཕྱོགོས་

དགའ་བ་གཉིས་པར་བྲག་ཕུག་མ་ར་ཏ་ིཀོའ་ིཀོེའུ་ཚོང་འཆོ་ིམེད་རྟག་བརྟན་ཆོོས་གླེིང་དུ་རབ་གུས་དང་བ་

ཆོེན་པོས་སུག་ལས་སུ་འདུ་བགྱིིས་པ་ལགས་ན། འཕགས་མཆོོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་༧སྐྱབས་མགོན་

༧རྒྱལ་བའ་ིདབང་པོའ་ི༧ཞིབས་པད་སྲིིད་མཐར་བརྟན་ཅིང༌། རླབས་ཆོེན་བསྟོན་འགྲོོར་སྨོན་པའ་ིཐུགས་

བཞིེད་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པ་དང༌། འཕགས་པའ་ིབྱིན་རླབས་སྐྱ་ེརྒུའ་ིསྙིང་ལ་ཞུགས་ཏ་ེའཕྲལ་ཡུན་

ཕན་བདེའ་ིའདདོ་དོན་ཡོདི་བཞིནི་དུ་འགྲུབ་པའ་ིརྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒེ་ལ།ཾ། །།

༄༅། །ལམ་གཙོོ་རྣམ་གསུམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །རྒྱལ་བའ་ིགསུང་རབ་ཀུན་

གྱི་ིསྙངི་པའོ་ིདནོ། །རྒྱལ་སྲིས་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིསི་བསྔགས་པའ་ིལམ། །སྐལ་ལྡན་ཐར་
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འདོད་རྣམས་ཀྱིི་འཇུག་ངོགས་དེ། །ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིིན་བདག་གིས་བཤད་པར་

བྱ། །གང་དག་སྲིདི་པའ་ིབད་ེལ་མ་ཆོགས་ཤངི༌། །དལ་འབྱརོ་དནོ་ཡོདོ་བྱ་ཕྱོརི་བརྩོནོ་

པ་ཡོསི། །རྒྱལ་བ་དགྱིེས་པའ་ིལམ་ལ་ཡོདི་རྟནོ་པའ།ི །སྐལ་ལྡན་ད་ེདག་དང་བའ་ིཡོདི་

ཀྱིིས་ཉོན། །རྣམ་དག་ངེས་འབྱུང་མེད་པར་སྲིིད་མཚོ་ོཡོི། །བད་ེའབྲས་དོན་གཉེར་ཞི་ི

བའ་ིཐབས་མདེ་ལ། །སྲིདི་ལ་བརྐོམ་པ་ཡོསི་ཀྱིང་ལུས་ཅན་རྣམས། །ཀུན་ནས་འཆོངི་

ཕྱོིར་ཐོག་མར་ངེས་འབྱུང་བཙོལ། །དལ་འབྱོར་རྙིེད་དཀོའ་ཚོ་ེལ་ལོང་མེད་པ། །ཡོིད་

ལ་གམོས་པས་ཚོ་ེའདིའ་ིསྣང་ཤས་ལྡགོ །ལས་འབྲས་མ་ིབསླུ་འཁརོ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་

རྣམས། །ཡོང་ཡོང་བསམ་ན་ཕྱོ་ིམའ་ིསྣང་ཤས་ལྡོག །ད་ེལྟར་གོམས་པས་འཁོར་བའ་ི

ཕུན་ཚོོགས་ལ། །ཡོིད་སྨོོན་སྐད་ཅིག་ཙོམ་ཡོང་མ་ིསྐྱ་ེཞིིང༌། །ཉིན་མཚོན་ཀུན་ཏུ་ཐར་

པ་དནོ་གཉརེ་བླ།ོ །བྱུང་ན་ད་ེཚོ་ེངསེ་འབྱུང་སྐྱསེ་པ་ལགས། །ངསེ་འབྱུང་ད་ེཡོང་རྣམ་

དག་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིིས། །ཟནི་པ་མདེ་ན་བླ་མདེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི།ི །ཕུན་ཚོགོས་བད་ེབའ་ི

རྒྱུ་རུ་མ་ིའགྱུར་བས། །བླ་ོལྡན་རྣམས་ཀྱིསི་བྱང་ཆུབ་སམེས་མཆོགོ་བསྐྱདེ། །ཤུགས་

དྲེག་ཆུ་བོ་བཞིི་ཡོི་རྒྱུན་གྱིིས་ཁྱེེར། །བཟློག་དཀོའ་ལས་ཀྱིི་འཆོིང་བ་དམ་པོས་

བསྡིམས། །བདག་འཛིན་ལྕགས་ཀྱི་ིདྲེ་བའ་ིསྦུབས་སུ་ཚུད། །མ་རིག་མུན་པའ་ིསྨོག་

ཆོེན་ཀུན་ནས་འཐིབས། །མུ་མེད་སྲིིད་པར་སྐྱ་ེཞིིང་སྐྱ་ེབ་རུ། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་

གྱིིས་རྒྱུན་ཆོད་མེད་པར་མནར། །གནས་སྐབས་འདི་འདྲེར་གྱུར་པའི་མ་རྣམས་

ཀྱིི། །ངང་ཚུལ་བསམས་ནས་སེམས་མཆོོག་བསྐྱེད་པར་མཛོད། །གནས་ལུགས་

རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་མི་ལྡན་ན། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་གོམས་བྱས་

ཀྱིང༌། །སྲིིད་པའི་རྩོ་བ་གཅོད་པར་མི་ནུས་པས། །དེ་ཕྱོིར་རྟེན་འབྲེལ་རྟོགས་པའི་
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ཐབས་ལ་འབད། །གང་ཞིགི་འཁརོ་འདས་ཆོསོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི།ི །རྒྱུ་འབྲས་ནམ་

ཡོང་བསླུ་བ་མེད་མཐོང་ཞིིང༌། །དམིགས་པའ་ིགཏད་ས་ོགང་ཡོིན་ཀུན་ཞིིག་པ། །ད་ེན་ི

སངས་རྒྱས་དགྱིེས་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས། །སྣང་བ་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་

དང༌། །སྟོོང་པ་ཁས་ལེན་བྲལ་བའི་གོ་བ་གཉིས། །ཇི་སྲིིད་སོ་སོར་སྣང་བ་དེ་སྲིིད་

དུ། །ད་དུང་ཐུབ་པའ་ིདགངོས་པ་རྟགོས་པ་མདེ། །ནམ་ཞིགི་རསེ་འཇགོ་མདེ་པར་ཅགི་

ཅར་དུ། །རྟེན་འབྲེལ་མ་ིབསླུར་མཐོང་བ་ཙོམ་ཉིད་ནས། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གྱི་ིའཛིན་

སྟོངས་ཀུན་འཇིག་ན། །ད་ེཚོ་ེལྟ་བའ་ིདཔྱད་པ་རྫོོགས་པ་ལགས། །གཞིན་ཡོང་སྣང་

བས་ཡོོད་མཐའ་སེལ་བ་དང༌། །སྟོོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཞིིང་སྟོོང་པ་ཉིད། །རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུར་འཆོར་བའི་ཚུལ་ཤེས་ན། །མཐར་འཛིན་ལྟ་བས་འཕྲོག་པར་མི་འགྱུར་

ར།ོ །ད་ེལྟར་ལམ་གྱི་ིགཙོ་ོབ་ོརྣམ་གསུམ་གྱི།ི །གནད་རྣམས་རང་གསི་ཇ་ིབཞིནི་རྟགོས་

པའ་ིཚོེ། །དབེན་པ་བསྟོེན་ཏ་ེབརྩོོན་འགྲུས་སྟོོབས་བསྐྱེད་ནས། །གཏན་གྱི་ིམདུན་མ་

མྱུར་དུ་སྒྲུབས་ཤགི་བུ། །

དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིརྣམ་པ་ཐར་པར་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙོམ་ཡོང་ལོག་ལྟར་མ་གྱུར་

ཅགི །ཅ་ིམཛད་ལགེས་པར་མཐངོ་བའ་ིམསོ་གུས་ཀྱིསི། །བླ་མའ་ིབྱནི་རླབས་སམེས་

ལ་འཇུག་པར་ཤོག །སྐུ་ལ་མཚོན་དཔེའ་ིདཔའ་འབར་ཞིིང། །གསུང་དབྱངས་ཡོན་

ལག་དྲུག་ཅུ་ལྡན། །ཐུགས་ན་ིཟབ་ཡོངས་མཁྱེེན་བརྩོེའ་ིགཏེར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ི

བཀྲ་ཤསི་ཤགོ །

ཅེས་པ་འད་ིན་ིམང་དུ་ཐོས་པའ་ིདག་ེསློང་བླ་ོབཟང་གྲོགས་པའ་ིདཔལ་གྱིིས་ཚྭ་ཁ་ོདབོན་པ་ོངག་དབང་

གྲོགས་པ་ལ་གདམས་པའ།ོ ། 
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༄༅། །ཇ་མཆོདོ་རྣམ་གསུམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །འདྲེེན་པ་མཉམ་མེད་ཟས་གཙོང་སྲིས། །ད་ེསྲིས་མཁྱེེན་དང་བརྩོ་ེབའ་ི

བདག །འཇམ་པའ་ིདབྱངས་དང་མ་ིཕམ་མགོན། །གསོལ་བ་འདེབས་ས་ོབྱིན་གྱིིས་

རློབས། །ལྔ་བརྒྱའ་ིགཙུག་རྒྱན་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན། །འོད་དཔག་མེད་མགོན་མར་མ་ེ

མཛད། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་རྒྱལ་བ་འབྲོམ། །ཟག་མེད་བདུད་རྩོིའ་ིམཆོོད་པ་

བཞིསེ། །རྒྱལ་བའ་ིཡོབ་གཅགི་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །དག་ེསླངོ་ཚུལ་བཟུང་ཙོངོ་ཁ་

པ། །བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེེའ་ིསྤྲིིན་འཁྲིགས་ནས། །བད་ེཆོེན་བདུད་རྩོིས་ཚོིམ་པར་

མཛདོ། །ཡོབ་གཅགི་ཡོབ་གཅགི་འཇམ་པའ་ིདབྱངས། །གཏན་གྱི་ིསྐྱབས་གནས་རནི་

པ་ོཆོེ། །འབྲལ་མེད་སྙིང་གའི་པདྨོར་བཞུགས། །དཔག་མེད་བདུད་རྩོིའི་མཆོོད་པ་

བཞིེས། །རང་ལུས་ལྷ་སྐུའ་ིང་ོབ་ོཉིད། །ར་ོབརྒྱ་བདུད་རྩོིའ་ིསྲིེད་བྲལ་ཡོང་། །འདོད་

དགུར་སྤྱད་པས་བད་ེབ་ཆོ།ེ །ཨཾ་ེམའ་ོརྨད་བྱུང་སྐལ་པ་བཟང་། །

ཞིསེ་པ་འད་ིབཞིིན་རྒྱལ་བ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོསོ་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །ཇ་མཆོདོ་པད་དཀོར་ལྟར་བསྔགས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །པད་དཀོར་ལྟར་བསྔགས་འདྲེནེ་མཆོགོ་ཤཱཀྱིའ་ིརྒྱལ། །ལྷ་མིའ་ིགཙུག་

རྒྱན་མེས་པོ་གདོང་བཞིི་པ། །མིག་སྟོོང་ལྡན་དང་པད་མོའ་ིགཉེན་ལ་སོགས། །ལྷ་

བརྒྱའ་ིགཙུག་རྒྱན་གུས་བཏུད་མཆོོད་པ་འབུལ། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 78  

དག །མག་ོབོའ་ིཅོད་པན་དག་གིས་ལེགས་བཏུད་ནས། །འཕོངས་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་

པར་སྒྲིོལ་མཛད་མ། །ནམ་མཁའ་ིམདངས་འཕྲོག་མ་ལ་མཆོོད་པ་འབུལ། །ཀླུ་སྒྲུབ་

ཨཾརྱ་དེ་ཝི་ཐོགས་མེད་དང༌། །དབྱིག་གཉེན་ཕྱོོགས་གླེང་ཆོོས་ཀྱིི་གྲོགས་པའི་

དཔལ། །ཡོོན་ཏན་འོད་དང་རྒྱལ་སྲིས་ཤཱཀོ་འོད་སོགས། །འཛམ་གླེིང་མཛེས་བྱེད་

རྣམས་ལ་མཆོོད་པ་འབུལ། །བོད་ཡུལ་བསིལ་ལྡན་སཱ་ལའ་ིསྨོན་ལྗོོངས་འདིར། །སྟོོང་

པ་ཉིད་དང་ཟབ་མོ་དབུ་མ་ཡོི། །ལྟ་བ་སྤེེལ་མཛད་བློ་བཟང་གྲོགས་པ་ཞིེས། །ས་

གསུམ་སྙན་པར་གྲོགས་ལ་མཆོོད་པ་འབུལ། །བླ་ོལྡན་ཤེས་རབ་ལེགས་བཤད་ཆུ་

གཏེར་ཆོེ། །རྒྱ་བོད་མཁས་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ཟླ་བྲལ་བ། །ཕ་རོལ་རྒོལ་ངན་ལོག་

རྟོག་འཇོམས་མཛད་པ། །ཆོོས་ཀྱི་ིསེངྒེེའ་ིཞིལ་ལ་མཆོོད་པ་འབུལ། །དེང་ནས་བྱང་

ཆུབ་སྙིང་པ་ོམ་ཐོབ་བར། །རྣམ་དག་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའ་ིགྲོོགས་མཛད་ཅིང༌། །ཐོས་

བསམ་སྒོོམ་པའི་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་ལ། །རྩོེ་གཅིག་མོས་པས་ལྷུར་ལེན་བྱེད་པར་

ཤགོ །རྣམ་ཐར་ཞིལ་གསུམ་྾྾྾མཆོདོ་པ་འབུལ། །

ཞིསེ་པ་འད་ིན་ིརནི་ཆོནེ་ཚོངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོསོ་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །ཇ་མཆོདོ་འདྲེནེ་མཆོགོ་སྟོནོ་པ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །འདྲེེན་མཆོོག་སྟོོན་པ་སྲིས་མཆོོག་བྱམས་འཇམ་དབྱངས། །འཛམ་

གླེིང་ཕན་བདེས་བརྒྱན་པའི་པཎ་གྲུབ་དང༌། །ཆོོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་ལྷ་བླ་ཁུ་དབོན་

ལ། །མཆོོད་པ་འབུལ་ལ་ོསྣོད་བཅུད་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ཕུལ་བྱུང་ཇ་ོའབྲོམ་ཁུ་རྔོག་
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ནག་ཚོ་ོབ། །རྣལ་འབྱོར་སྐུ་མཆོེད་ལུང་བསྟོན་བུ་བརྒྱུད་དང༌། །མཚུངས་མེད་བླ་ོ

བཟང་གྲོགས་པ་ཡོབ་སྲིས་ལ། །མཆོོད་པ་འབུལ་ལ་ོརྣམ་ཐར་འཁྱེོང་བར་ཤོག །ཟབ་

དང་རྒྱ་ཆོེའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོོ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཉམས་ལེན་བྱིན་

རླབས་ཅན། །དོན་ཆོེན་མཛད་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་རྣམས་ལ། །མཆོོད་པ་འབུལ་ལ་ོ

བདག་སོགས་ཁྱེོད་འདྲེར་ཤོག །སྐྱབས་གནས་དཀོོན་མཆོོག་རིན་ཆོེན་རྣམ་གསུམ་

དང༌། །ཡོ་ིདམ་འདོད་རྒུའ་ིམཆོོག་སྩོོལ་ལྷག་པའ་ིལྷ། །ཆོོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོོའ་ི

ཚོོགས་རྣམས་ལ། །མཆོོད་པ་འབུལ་ལ་ོདོན་གཉིས་མཐར་ཕྱོིན་ཤོག །བད་ེའདོད་ར་ེ

བའ་ིའདོད་པས་མ་ིའཚོོལ་བར། །སྡུག་བསྔལ་ལྡོག་པའ་ིཐར་པའ་ིའཇུག་སྒོ་ོལ། །མ་

ནོར་འཁྲིད་པའ་ིམཁན་སློབ་རྗེེས་ཞུགས་པའི། །དག་ེའདུན་འདུས་པའ་ིཚོོགས་ཀྱིིས་

གང་བར་ཤོག །སྟོོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ེབཤད་སྒྲུབ་གང་ལ་ཡོང༌། །བཙོོག་ལྷད་མེད་པའ་ིཕ་

ཆོོས་རིན་པ་ོཆོེ། །བུ་བརྒྱུད་རྣལ་འབྱོར་དམ་པས་རབ་བསྐྱངས་ནས། །འཇིག་རྟེན་

ཁམས་ཀྱིང་འད་ིཡོིས་འཚོ་ོབར་ཤོག །ཁྱེེད་རྣམས་མཆོོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའ་ི

མཐུས། །བདག་སོགས་྾྾྾མཛད་དུ་གསོལ། །རྣམ་ཐར་ཞིལ་གསུམ་྾྾྾དམ་པ་

དབང་ག་ིལྷ་ལ་མཆོདོ་པ་འབུལ། །

ཞིསེ་པ་འད་ིན་ིཀོའེུ་ཚོང་བླ་ོབཟང་འཇམ་དབྱངས་སྨོནོ་ལམ་གྱིསི་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །ཟབ་ལམ་བླ་མ་མཆོདོ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། གུ་རུ་པཱུ་ཛ་སྱ་ཀོལྤ་ནཱ་མ། བདོ་སྐད་དུ། བླ་མ་མཆོདོ་
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པའ་ིཆོ་ོག་ཞིེས་བྱ་བ། བཀོའ་དྲེིན་མཉམ་མེད་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ིཞིབས་ལ་ཕྱོག་

འཚོལ་ཞིིང་སྐྱབས་སུ་མཆོིའ།ོ །བརྩོ་ེབ་ཆོེན་པོས་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་

དུ་རྗེསེ་སུ་གཟུང་དུ་གསལོ། གང་ལ་བརྟནེ་ན་སྐུ་གསུམ་བད་ེབ་ཆོ།ེ །ཐུན་མངོ་དངསོ་

གྲུབ་དང་བཅས་སྐད་ཅིག་ལ། །སྩོོལ་མཛད་འདོད་དགུའི་མཆོོག་སྩོོལ་ཡོིད་བཞིིན་

ནོར། །རྡོ་ོརྗེ་ེཅན་ཞིབས་པདྨོར་གུས་བཏུད་ནས། །སྐལ་བཟང་སློབ་མའ་ིཕན་བད་ེམ་

ལུས་པ། །སྒྲུབ་པའ་ིཐབས་མཆོོག་གཉིས་པ་དང་བྲལ་བ། །མད་ོརྒྱུད་དམ་པའ་ིམན་

ངག་པད་ཚོལ་ལས། །འངོས་པའ་ིམ་ེཏོག་ཕྲངེ་མཛསེ་མགུལ་རྒྱན་སྤེལེ། །

ད་ེཡོང་ཐར་འདོད་རྣམས་ཀྱི་ིཕུན་སུམ་ཚོོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིགཞི་ིརྟེན། ལེགས་ཚོོགས་མ་ལུས་པ་

འབྱུང་བའ་ིགནས། མཆོོག་དང་ཐུན་མོང་ག་ིདངོས་གྲུབ་མཐའ་ཡོས་པ་ཀུན་གྱི་ིརྩོ་བ། ཐེག་པ་མཆོོག་ག་ིརྣལ་

འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བའ་ིམན་ངག་མཐའ་དག་ག་ིགནད་བསྡུས་པ་ནི། རང་ལ་ལམ་

ཕྱོིན་ཅ་ིམ་ལོག་པར་སྟོོན་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཞིིན་དུ་བསྟོེན་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡོིན་ཏེ། བེའུ་

བུམ་སྔནོ་པ་ོལས། མན་ངག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའ་ིམག་ོན།ི བཤསེ་གཉནེ་དམ་པ་མ་ིབཏང་བ་ཡོནི། ད་ེལས་

དད་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་སགོས། ཡོནོ་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ཀུན་གྱི་ིགཏརེ་ཡོནི། ཞིསེ་གསུངས་ཤངི༌། རྗེ་ེཐམས་

ཅད་མཁྱེེན་པས་ཀྱིང༌། ད་ེནས་འད་ིཕྱོིའ་ིལེགས་ཚོོགས་ཇ་ིསྙེད་པའ།ི །རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲོིགས་པའ་ི

རྩོ་བ་ནི། །ལམ་སྟོོན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་འབད་པ་ཡོིས། །བསམ་དང་སྦྱོོར་བས་ཚུལ་བཞིིན་བསྟོེན་པ་

རུ། །མཐངོ་ནས་སྲིགོ་ག་ིཕྱོརི་ཡོང་མ་ིགཏངོ་བར། །བཀོའ་བཞིནི་སྒྲུབ་པའ་ིམཆོདོ་པས་མཉསེ་པར་བྱདེ། །རྣལ་

འབྱོར་ངས་ཀྱིང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བྱས། །ཐར་འདོད་ཁྱེེད་ཀྱིང་དེ་བཞིིན་བསྐྱང་འཚོལ་ལོ། །ཞིེས་དང༌། 

འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟནེ་འདས་པའ་ིདག་ེལགེས་ཀྱི།ི །ཡོནོ་ཏན་ཀུན་གྱི་ིརྩོ་བ་དྲེནི་ཅན་རྗེ།ེ །ཞིསེ་གསུངས་ཤིང༌། 

བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀྱིང༌། དངོས་གྲུབ་སློབ་དཔོན་རྗེེས་འབྲང་ཞིེས། །རྡོོ་རྗེེ་འཛིན་པ་ཉིད་གསུངས་

པར། །ཤསེ་ནས་དངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་ཀྱིསི། །བླ་མ་ཡོངོས་སུ་མཉསེ་པར་བྱ། །ཞིསེ་དང༌། ཡོནོ་ཏན་རནི་པ་ོ

ཆོ་ེསྡུད་པ་ལས་ཀྱིང༌། །སློབ་མ་བཟང་པ་ོབླ་མར་གུས་ལྡན་ད་ེདག་གིས། །བླ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་

བསྟོནེ་པར་བྱ། །ཅ་ིཕྱོརི་ཞི་ེན་མཁས་པའ་ིཡོནོ་ཏན་ད་ེལས་འབྱུང༌། །ད་ེདག་ཤསེ་རབ་ཕ་རལོ་ཕྱོནི་པ་རྗེསེ་སུ་
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སྟོོན། །སངས་རྒྱས་ཆོོས་རྣམས་དག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་ན་ོཞིེས། །ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱི་ིམཆོོག་མངའ་

རྒྱལ་བ་ད་ེསྐད་གསུངས། །ཞིསེ་གསུངས་པའ་ིཕྱོརི། ད་ེབས་ན་སླབོ་མའ་ིཚོགོས་གསགོ་པ་དང་སྒྲིབི་པ་སྦྱོངོ་

བའ་ིཞིིང་དུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱིང་རྡོ་ོརྗེ་ེསློབ་དཔོན་ལྷག་སྟོེ། སྡིོམ་འབྱུང་ལས། འད་ིན་ིརང་བྱུང་

བཅམོ་ལྡན་འདས། །ལྷག་པའ་ིལྷ་ན་ིགཅགི་པུ་ཉདི། །མན་ངག་རབ་ཏུ་སྟོརེ་བའ་ིཕྱོརི། །རྡོ་ོརྗེ་ེསླབོ་དཔནོ་ད་ེབས་

ལྷག །ཅསེ་གསུངས་ས།ོ །རྒྱུ་མཚོན་ད་ེལྟར་ན། ལམ་གྱི་ིགནད་ཚོང་བའ་ིབླ་མའ་ིརྣལ་འབྱརོ་བསྒོམོ་པ་ན་ིདལ་

འབྱརོ་ལ་སྙངི་པ་ོལནེ་པའ་ིཐབས་མཆོགོ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡོནི་པས་འད་ིལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའ།ོ །

ད་ེཡོང་དག་ེསེམས་ཁྱེད་པར་ཅན་གྱི་ིངང་ནས། སྐྱབས་འགྲོ་ོསེམས་བསྐྱེད་ཚོད་མེད་བཞི་ིབསྒོོམ་པ་སྔོན་

དུ་བཏང་ནས། བདག་ཉདི་གསང་བད་ེའཇགིས་གསུམ་སགོས་ལྷག་པའ་ིལྷ་གང་རུང་ག་ིརྣལ་འབྱརོ་དང་ལྡན་

པའ་ིསྐུ་ལས་འདོ་ཟརེ་འཕྲསོ། སྣདོ་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིམ་དག་པ་སྦྱོངས། སྣདོ་ཐམས་ཅད་གཞིལ་ཡོས་ཁང་

དང༌། བཅུད་ཐམས་ཅད་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིརང་བཞིིན་གྱི་ིདག་པ་རབ་འབྱམས་འབའ་ཞིིག་ཏུ་བསམ། ཞིེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྐྱབས་འགྲོ་ོསམེས་བསྐྱདེ་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡོ་ེཤསེ་ཀྱི་ིགསུང་རྒྱུན་ལྟར་བྱ་བ་ན།ི །

བད་ེཆོེན་ངང་ལས་རང་ཉིད་བླ་མ་ལྷ། །གང་དེར་གསལ་བའ་ིསྐུ་ལས་འོད་ཟེར་

ཚོོགས། །ཕྱོོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་བྱིན་བརླབས་པས། །དག་པ་རབ་

འབྱམས་འབའ་ཞིིག་ཡོོན་ཏན་གྱིི། །བཀོོད་པའི་ཁྱེད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པར་

གྱུར། །རབ་དཀོར་དག་ེསེམས་ཆོེན་པོའ་ིངང་ཉིད་ནས། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་

མར་གྱུར་སེམས་ཅན་རྣམས། །དེང་ནས་ཇི་སྲིིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ་ིབར། །བླ་མ་

དཀོནོ་མཆོགོ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ།ོ །ན་མ་ོགུ་རུ་བྷྱཿ�   ན་མ་ོབུདྡྷཿ་ཡོ། ན་མ་ོདྷརྨཱཿ་

ཡོ། ན་མ� སངྒྷ་ཡོ། ལན་གསུམ། 

མ་སམེས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིདནོ་གྱི་ིཕྱོརི། །བདག་ཉདི་བླ་མ་ལྷར་གྱུར་ནས། །སམེས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལྷའ།ི །ག་ོའཕང་མཆོགོ་ལ་འགདོ་པར་བྱ། །ལན་གསུམ། 

མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིདོན་དུ་བདག་ག་ིཚོ་ེའད་ིཉིད་ལ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་
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གདོད་མའ་ིསངས་རྒྱས་བླ་མ་ལྷའ་ིག་ོའཕང་མངོན་དུ་བྱས། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒྲིལ། བད་ེཆོེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིས་ལ་དགོད་པར་བྱ། དེའ་ི

ཕྱོིར་དུ་ལམ་ཟབ་མ་ོབླ་མ་ལྷའ་ིརྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིིའོ། །ནང་མཆོོད་དང་

མཆོོད་རྫོས་རྣམས་བླ་མེད་ཀྱི་ིཆོ་ོག་གང་ཡོང་རུང་བ་ལྟར་བྱིན་རླབས་བྱ་བའམ། མདོར་བསྡུ་ན། ༀ་ཨཱཿ�ཧཱུཾ།ཾ ལན་

གསུམ། 

ང་ོབ་ོཡོ་ེཤེས་ལ་རྣམ་པ་ནང་མཆོོད་དང་མཆོོད་རྫོས་ས་ོསོའ་ིརྣམ་པ་བྱེད་ལས་

དབང་པ་ོདྲུག་ག་ིསྤྱོད་ཡུལ་དུ་བད་ེསྟོོང་ག་ིཡོ་ེཤེས་ཁྱེད་པར་ཅན་བསྐྱེད་པས་ས་དང་

བར་སྣང་ནམ་མཁའ་ིཁྱེོན་ཐམས་ཅད་ཡོོངས་སུ་ཁྱེབ་པའ་ིཕྱོ་ིནང་གསང་བའ་ིམཆོོད་

སྤྲིནི་དམ་རྫོས་སྤྱན་གཟགིས་བསམ་གྱིསི་མ་ིཁྱེབ་པས་གང་བར་གྱུར་པར་བསམ་ལ། 

དངོས་གཞི་ིན་ིཚོིགས་སུ་བཅད་པའ་ིསྒོ་ོནས་བརྗེོད་ན་འཇུག་པ་བད་ེབས་ཡོིད་མ་ཡོེངས་པར་འད་ིལྟར་འདོན་

ཞིིང༌། དོན་བསྒོོམས་ལ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ། །བད་ེསྟོོང་དབྱེར་མེད་ལྷ་ལམ་ཡོངས་པར་ཀུན་

བཟང་མཆོོད་སྤྲིིན་འཁྲིགས་པའ་ིདབུས། །ལ་ོམ་མ་ེཏོག་འབྲས་བུས་ཡོོངས་མཛེས་

འདོད་དགུའ་ིདཔག་བསམ་ལྗོོན་པའ་ིརྩོེར། །གདོང་ལྔ་འབར་བའ་ིརིན་ཆོེན་ཁྲ་ིསྟོེང་ཆུ་

སྐྱསེ་ཉ་ིཟླ་རྒྱས་པའ་ིསྟོངེ༌། །བཀོའ་དྲེནི་གསུམ་ལྡན་རྩོ་བའ་ིབླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ི

ང་ོབ་ོཉིད། །རྣམ་པ་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་དགེ་སློང་ཞིལ་གཅིག་ཕྱོག་གཉིས་འཛུམ་

དཀོར་འཕྲོ། །ཕྱོག་གཡོས་ཆོོས་འཆོད་གཡོོན་པ་མཉམ་བཞིག་བདུད་རྩོིས་གང་བའ་ི

ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །གུར་གུམ་མདངས་ལྡན་ཆོོས་གོས་གསུམ་གསོལ་གསེར་

མདགོ་པཎ་ཞྭས་དབུ་ལ་མཛསེ། །

ཡོང་ན། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིང་ོབ་ོཉདི། །ཅསེ་པའ་ིམཚོམས་ནས། རྣམ་པ་ ཐུགས་ཀོར་ཁྱེབ་བདག་རྡོ་ོརྗེ་ེ
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འཆོང་དབང་ཞིལ་གཅིག་ཕྱོག་གཉིས་སྐུ་མདོག་སྔོ། །རྡོོར་དྲེིལ་བཟུང་ནས་དབྱིངས་

ཕྱུག་མར་འཁྱུད་ལྷན་སྐྱེས་བད་ེསྟོངོ་རོལ་པས་དགྱིེས། །རྣམ་མང་རནི་ཆོནེ་རྒྱན་གྱིསི་

སྤྲིས་ཤངི་ལྷ་རྫོས་དར་གྱི་ིན་བཟས་ཀླུབས། །ཞིསེ་པ་བླ་ོདང་བསྟུན་ནས་སྦྱོརོ། ད་ེགཉསི་གང་བྱས་ཀྱིང་

ཚོིག་ག་ིའཕྲ་ོནས་འད་ིལྟར། མཚོན་དཔེའ་ིརྒྱན་ལྡན་འོད་ཟེར་སྟོོང་འབར་འཇའ་ཚོོན་སྣ་ལྔས་

བསྐོར་བའ་ིདབུས། །རྡོ་ོརྗེ་ེསྐྱིལ་ཀྲུང་ཚུལ་གྱིིས་བཞུགས་པའ་ིཕུང་པ་ོརྣམ་དག་བད་ེ

གཤེགས་ལྔ། །ཁམས་བཞིི་ཡུམ་བཞིི་སྐྱེ་མཆོེད་རྩོ་རྒྱུས་ཚོིགས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དངོས། །བ་སྤུ་དགྲོ་བཅོམ་ཉ་ིཁྲ་ིཆོིག་སྟོོང་ཡོན་ལག་ཁྲ་ོབོའ་ིདབང་པ་ོ

ཉིད། །འོད་ཟེར་ཕྱོོགས་སྐྱོང་གནོད་སྦྱོིན་གསང་བ་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཞིབས་ཀྱིི་

གདན། །མཐའ་སྐོར་རིམ་བཞིིན་དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡོ་ིདམ་དཀྱིིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོོགས་

དང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བ་ོམཁའ་འགྲོ་ོབསྟོན་སྲུང་རྒྱ་མཚོོས་བསྐོར་

ནས་བཞུགས། །ད་ེདག་སྒོ་ོགསུམ་རྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ་མཚོན་ཧཱུཾ་ཾཡོིག་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་

ཡོིས། །རང་བཞིིན་གནས་ནས་ཡོ་ེཤེས་པ་རྣམས་སྤྱན་དྲེངས་དབྱེར་མེད་བརྟན་པར་

གྱུར། །ཅསེ་དམ་ཚོགི་པ་གསལ་བཏབ་ནས་ཡོ་ེཤསེ་པ་སྤྱན་འདྲེནེ་པ་ན།ི 

ཕུན་ཚོགོས་བད་ེལགེས་འབྱུང་གནས་དུས་གསུམ་གྱི།ི །རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡོ་ིདམ་

དཀོོན་མཆོོག་གསུམ། །དཔའ་བ་ོམཁའ་འགྲོ་ོཆོོས་སྐྱངོ་སྲུང་ཚོོགས་བཅས། །ཐུགས་

རྗེེའ་ིདབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བརྟན་པར་བཞུགས། །ཆོོས་རྣམས་རང་བཞིིན་འགྲོ་ོ

འངོ་ཀུན་བྲལ་ཡོང༌། །སྣ་ཚོགོས་གདུལ་བྱའ་ིབསམ་པ་ཇ་ིབཞིནི་དུ། །ཅརི་ཡོང་འཆོར་

བའ་ིམཁྱེནེ་བརྩོའེ་ིའཕྲནི་ལས་ཅན། །སྐྱབས་མགནོ་དམ་པ་འཁརོ་བཅས་གཤགེས་སུ་

གསལོ། །ༀ་གུ་རུ་བུདྡྷཿ། བ་ོདྷ་ིསཏྭ་དྷརྨཱཿ་པཱ་ལ་ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨཾ་ེཧྱ་ཧཾ�ི ཛ� ཧཱུཾ་ཾབ་ཾཧཾ�ོ ཡོ་ེ
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ཤེས་པ་རྣམས་དམ་ཚོིག་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། ད་ེལྟ་བུའ་ིཚུལ་གྱིིས་བླ་མ་དང་རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཆོང་དབྱརེ་མདེ་དུ་བལྟས་ནས། རྒྱུད་མང་པོའ་ིདགངོས་པ་ལྟར་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པར། སླབོ་དཔནོ་དང་ན་ིརྡོ་ོརྗེ་ེའཛནི། །ཐ་

དད་པར་ན་ིམ་ིབརྟག་གོ །ཞིེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡོིན་ལ། དེའ་ིཕུང་སོགས་ལྔ་རིགས་ལྔ་སོགས་སུ་བསྒོོམ་པ་ན་ིརྒྱུད་རྡོ་ོ

རྗེ་ེཕྲེང་བ་ལས། རྡོ་ོརྗེ་ེསློབ་དཔོན་ལུས་འད་ིལ། །རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་ན་ིརིམ་བཞིིན་གནས། །ཞིེས་སོགས་གསུངས་པའ་ིདོན་

ཡོིན་པར་ལྟར། ཚོོགས་ཞིིང་གསལ་བཏབ། ཡོ་ེཤེས་པ་དགུག་གཞུག །སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་པའ་ིབདག་ཉིད་དུ་

མསོ་པ་དུང་དུང་བ་བྱ། 

ད་ེནས་མགོན་པ་ོཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིརིམ་ལྔར། མཆོོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོོངས་སྤེངས་ནས། །བླ་མ་མཆོོད་པ་ཡོང་དག་

བརྩོམ། །ད་ེམཉེས་པས་ན་ིཀུན་མཁྱེེན་གྱི།ི །ཡོ་ེཤེས་མཆོོག་ན་ིཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞིེས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་གཞིན་

ཐམས་ཅད་མཆོོད་པ་ལས། བླ་མ་མཆོོད་པ་དོན་ཆོ་ེབར་གསུངས་པ་ལ་ངེས་ཤེས་དྲེངས་ནས། ཡོན་ལག་བདུན་པ་

འབུལ་བ་ལ་ཐོག་མར་ཕྱོག་འཚོལ་བ་ནི། །གང་ག་ིཐུགས་རྗེེས་བད་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིདབྱིངས། །སྐུ་

གསུམ་ག་ོའཕང་མཆོགོ་ཀྱིང་སྐད་ཅགི་ལ། །སྩོལོ་མཛད་བླ་མ་རནི་ཆོནེ་ལྟ་བུའ་ིསྐུ། །རྡོ་ོ

རྗེེ་ཅན་ཞིབས་པདྨོར་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་ཡོེ་ཤེས་

ནི། །གང་འདུལ་ཅིར་ཡོང་འཆོར་བའ་ིཐབས་མཁས་མཆོོག །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའ་ི

གར་གྱིིས་རྣམ་རོལ་པ། །སྐྱབས་མགོན་དམ་པའ་ིཞིབས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ཉེས་

ཀུན་བག་ཆོགས་བཅས་པ་དྲུང་ཕྱུང་ཞིིང༌། །དཔག་མདེ་ཡོནོ་ཏན་རནི་ཆོནེ་ཚོགོས་ཀྱི་ི

གཏརེ། །ཕན་བད་ེམ་ལུས་འབྱུང་བའ་ིསྒོ་ོགཅགི་པུ། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་ཕྱོག་

འཚོལ་ལ།ོ །ལྷར་བཅས་སྟོནོ་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིདངསོ། །བརྒྱད་ཁྲ་ིབཞི་ིསྟོངོ་དམ་

ཆོོས་འབྱུང་བའ་ིགནས། །འཕགས་ཚོོགས་ཀུན་གྱི་ིདབུས་ན་ལྷང་ང་ེབ། །དྲེིན་ཅན་བླ་

མ་རྣམས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དུས་གསུམ་ཕྱོོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་བླ་མ་
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དང༌། །རིན་ཆོནེ་མཆོགོ་གསུམ་ཕྱོག་འསོ་ཐམས་ཅད་ལ། །དད་ཅངི་མསོ་པས་བསྟོདོ་

དབྱངས་རྒྱ་མཚོོར་བཅས། །ཞིིང་རྡུལ་མཉམ་པའ་ིལུས་སྤྲུལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ཞིེས་སྒོ་ོ

གསུམ་གུས་པས་ཕྱོག་བྱས་ནས། 

མཆོོད་པ་འབུལ་བ་ནི། མཆོོད་པའ་ིའཁོར་གསུམ་པ་ོརྣམ་པར་མ་ིརྟོག་པ་བད་ེསྟོོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ིབདག་ཉིད་དུ་

རྒྱས་བཏབ་ནས་འབུལ་བ་ནི། །སྐྱབས་མགོན་རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་འཁོར་བཅས་ལ། །སྣ་ཚོོགས་

མཆོོད་སྤྲིིན་རྒྱ་མཚོ་ོའབུལ་བ་ནི། །བཀོོད་ལེགས་རིན་ཆོེན་འོད་འབར་སྣོད་ཡོངས་

ལས། །དག་བྱེད་བདུད་རྩོིའ་ིཆུ་བཞི་ིདལ་གྱིིས་འབབ། །སྡིོང་པ་ོསིལ་མ་ཕྲེང་བ་སྤེེལ་

ལེགས་པ། །མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་ས་དང་བར་སྣང་གང༌། །དྲེི་ཞིིམ་སྤེོས་ཀྱིི་དུད་པ་

བཻཌཱུརྱའི། །དབྱར་སྐྱེས་སྔོན་པོའ་ིསྤྲིིན་གྱིིས་ལྷ་ལམ་འཁྲིགས། །ཉི་ཟླ་ནོར་བུ་རབ་

འབར་སྒྲིོན་མེའ་ིཚོོགས། །སྟོོང་གསུམ་མུན་སེལ་འོད་ཟེར་རྩོ་ེདགའ་རྒོད། །ག་བུར་

ཙོནྡེན་གུར་ཀུམ་དྲེིས་བསྒོོས་པའི། །སྤེོས་ཆུའི་མཚོོ་ཆོེན་འཁོར་ཡུག་ཀུན་ནས་

འཁྱེིལ། །ར་ོབརྒྱའ་ིབཅུད་ལྡན་བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་དང༌། །ལྷ་དང་མ་ིཡོ་ིཞིལ་ཟས་

ལྷུན་པརོ་སྤུངས། །སྣ་ཚོགོས་རོལ་མོའ་ིབྱ་ེབྲག་མཐའ་ཡོས་ལས། །བྱུང་བའ་ིགདངས་

སྙན་འགྱུར་བས་ས་གསུམ་འགེངས། །གཟུགས་སྒྲི་དྲེི་རོ་རེག་བྱའི་དཔལ་འཛིན་

པའི། །ཕྱོ་ིནང་འདོད་ཡོོན་ལྷ་མོས་ཕྱོོགས་ཀུན་ཁྱེབ། །འདིའ་ིམཚོམས་སུ་བསྐུལ་མཚོམས་བྱས་

ནས་གྲུབ་ན་མཎྜལ་རྒྱས་པ་འབུལ། 

བྱ་ེབ་ཕྲག་བརྒྱའ་ིགླེིང་བཞི་ིལྷུན་པོར་བཅས། །རིན་ཆོེན་བདུན་དང་ཉ་ེབའ་ིརིན་

ཆོེན་སོགས། །ཀུན་དགའ་སྐྱེད་པའ་ིསྣོད་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོོགས། །ལྷ་མིའ་ིལོངས་

སྤྱོད་འདོད་དགུའི་གཏེར་ཆོེན་པོ། །དང་བའི་སེམས་ཀྱིིས་ཕུལ་བྱུང་ཞིིང་གི་
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མཆོོག །སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རྗེེའ་ིགཏེར་ལ་དབུལ་བར་བགྱིི། །དངོས་བཤམས་

ཡོིད་སྤྲུལ་ཡོིད་བཞིིན་རྒྱ་མཚོོའ་ིངོགས། །སྲིིད་ཞིིའ་ིརྣམ་དཀོར་ལས་འོངས་མཆོོད་

རྫོས་ཀྱིི། །འདབ་སྟོོང་རྒྱས་པས་ཀུན་གྱི་ིཡོིད་འཕྲོག་ཅིང༌། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་

ལས་འདས་རང་གཞིན་གྱིི། །སྒོ་ོགསུམ་དག་ེབའ་ིམ་ེཏོག་ཅ་ིཡོང་བཀྲ། །ཀུན་བཟང་

མཆོོད་པའ་ིདྲེ་ིབསུང་འབུམ་འཕྲ་ོཞིིང༌། །བསླབ་གསུམ་རིམ་གཉིས་ལམ་ལྔའ་ིའབྲས་

ལྡན་པའ།ི །དགའ་ཚོལ་རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་མཉེས་ཕྱོིར་འབུལ། །གུར་ཀུམ་མདངས་ལྡན་

བཟང་པོའ་ིདྲེ་ིངད་ཅན། །ར་ོབརྒྱའ་ིདཔལ་འཛིན་རྒྱ་ཇའ་ིབཏུང་བ་དང༌། །ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་

དང་སྒྲིོན་མ་ལྔ་ལ་སོགས། །སྦྱོངས་རྟོགས་སྦར་བའི་བདུད་རྩོིའི་རྒྱ་མཚོོས་

མཆོོད། །ཡོིད་འོང་ལང་ཚོོའི་དཔལ་འཛིན་དྲུག་ཅུ་བཞིིའི། །འདོད་པའི་སྒྱུ་རྩོལ་ལ་

མཁས་ལུས་ཕྲ་མ། །ཞིིང་སྐྱེས་སྔགས་སྐྱེས་ལྷན་སྐྱེས་ཕ་ོཉའ་ིཚོོགས། །མཛེས་སྡུག་

སྒྱུ་མའ་ིཕྱོག་རྒྱ་རྣམས་ཀྱིང་འབུལ། །སྒྲིབི་བྲལ་ལྷན་སྐྱེས་བད་ེབའ་ིཡོ་ེཤསེ་ཆོ།ེ །ཆོསོ་

ཀུན་རང་བཞིིན་སྤྲིོས་དང་བྲལ་བའ་ིདབྱིངས། །དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་སྨྲ་བསམ་བརྗེོད་

ལས་འདས། །དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོོག་ཁྱེོད་ལ་འབུལ། །ཉོན་མོངས་བཞི་ི

བརྒྱ་རྩོ་བཞིིའ་ིནད་འཇོམས་པའ།ི །བཟང་པོའ་ིསྨོན་ཀྱི་ིབྱ་ེབྲག་སྣ་ཚོོགས་དང༌། །ཁྱེོད་

མཉེས་བགྱིིད་ཕྱོིར་བདག་བྲན་འབུལ་ལགས་ན། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིིད་འབངས་སུ་

བཟུང་དུ་གསལོ། །ཞིསེ་ཕྱོ་ིནང་གསང་བ་ད་ེཁ་ོན་ཉདི་ཀྱི་ིམཆོོད་པ་དང༌། སྨོན་དང༌། བདག་ཉདི་བྲན་དུ་འབུལ་བ་

རྣམས་དམགིས་པ་དང་བཅས་པའ་ིསྒོ་ོནས་བྱས་ཏ།ེ བཤགས་པ་ལ་སགོས་པའ་ིཡོན་ལག་ལྷག་མ་སྔར་གྱི་ིའཕྲ་ོནས་འད་ི

ལྟར། ཐགོ་མདེ་དུས་ནས་མ་ིདག་ེསྡིིག་པའ་ིལས། །བགྱིསི་དང་བགྱིདི་བསྩོལ་ཡོ་ིརང་ཅ་ི

མཆོིས་པ། །ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེལྡན་སྤྱན་སྔར་འགྱིོད་སེམས་ཀྱིིས། །བཤགས་ཤིང་སླན་
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ཆོད་མ་ིབགྱིིད་སྡིོམ་པ་ནོད། །ཆོོས་རྣམས་རང་བཞིིན་མཚོན་མ་དང་བྲལ་ཡོང༌། །རྨ་ི

ལམ་ཇི་བཞིིན་སྐྱེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིི། །བདེ་དགའ་ཅིར་ཡོང་འཆོར་བའི་རྣམ་

དཀོར་ལ། །བདག་ཅག་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡོ་ིརང་ང༌ོ། །ཕུལ་བྱུང་མཁྱེེན་བརྩོེའ་ིཆུ་

འཛིན་འབུམ་དཀྲིགས་ཏེ། །མཐའ་ཡོས་འགྲོ་ོའདིའ་ིཕན་བད་ེཀུན་དའ་ིཚོལ། །བསྐྱེད་

དང་ཡུན་དུ་གནས་དང་སྤེེལ་བའི་ཕྱོིར། །ཟབ་རྒྱས་ཆོོས་ཀྱིི་ཆོར་པ་དབབ་ཏུ་

གསོལ། །རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྐུ་ལ་སྐྱ་ེའཆོ་ིམ་ིམངའ་ཡོང༌། །ཟུང་འཇུག་དབང་ག་ིརྒྱལ་པོའ་ིཟ་མ་

ཏོག །བདག་ཅག་མོས་པ་ཇི་བཞིིན་སྲིིད་མཐའི་བར། །མྱོ་ངན་མི་འདའ་རྟག་པར་

བཞུགས་སུ་གསོལ། །ད་ེལྟར་བསྐྲུན་པའ་ིརྣམ་དཀོར་དག་ེབའ་ིཚོོགས། །བཀོའ་དྲེིན་

གསུམ་ལྡན་རྗེེ་བཙུན་བླ་མ་ཡོིས། །ཚོེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འབྲལ་མེད་རྗེེས་འཛིན་

ཅངི༌། །ཟུང་འཇུག་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་དབང་ཐབོ་ཕྱོརི་བསྔ།ོ །ཞིསེ་ཡོན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་ཞིངི༌། ལངོ་

བྱུང་ཚོ་ེབཤགས་པའ་ིམཚོམས་སུ་སྡིོམ་པ་གསུམ་ས་ོསོའ་ིབཤགས་པ་དང༌། བླ་མ་རྡོོར་འཛིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ལྟུང་

བཤགས་སགོས་བྱའ།ོ །

ད་ེནས་ལག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེདབང་བསྐུར་བའ་ིརྒྱུད་ལས། སློབ་དཔོན་གྱི་ིན་ིཡོོན་ཏན་བཟུང༌། །སྐྱོན་ན་ིནམ་

ཡོང་བཟུང་མ་ིབྱ། །ཡོོན་ཏན་བཟུང་ན་དངོས་གྲུབ་འཐོབ། །སྐྱོན་རྣམས་བཟུང་ན་དངོས་མ་ིའགྲུབ། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར། བླ་མར་སྐྱོན་རྟོག་ག་ིབླ་ོཡོ་ེམ་ཤོར་བ་བྱའ་ོསྙམ་དུ་དྲེན་ཤེས་ཡོང་ཡོང་བསྟོེན་ནས། བླ་མ་

བསྟོེན་པའ་ིཕན་ཡོོན། མ་བསྟོེན་པའ་ིཉེས་དམིགས་རྣམས་མད་ོརྒྱུད་དམ་པའ་ིགསུང་བགྲོོས་བཞིིན་ལེགས་

པར་བསམ། ཁྱེད་པར་དུ་རྩོ་བའ་ིབླ་མ་ད་ེཉིད་མཚོན་ཐོས་པ་ཙོམ་གྱིིས་ངན་འགྲོོའ་ིའཇིགས་པ་འཕྲོག་ཅིང༌། 

དྲེན་པ་ཙོམ་གྱིིས་འཁོར་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་སེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བད་ེབླག་ཏུ་

སྩོོལ་བར་མཛད་པའི་སྐྱབས་གནས་བསླུ་བ་མེད་པ་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་པོ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་

བསམས་ལ། ར་ེས་གཞིན་ན་མདེ་པའ་ིབླ་ོབལྟསོ་བཅས་ཏ་ེགདུང་ཤུགས་དྲེག་པསོ། དམགིས་བརྩོ་ེམ་སགོས་

ཀྱིསི་གསལོ་བ་གང་མང་བཏབ་པའ་ིམཐར་ཡོང་འད་ིལྟར་གསལོ་བ་གདབ་པར་བྱའ།ོ །
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ཡོོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ོཆོེ། །མང་ཐོས་ནོར་བུའ་ིཚོོགས་

ཀྱིིས་ཡོོངས་སུ་གཏམས། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པའ་ིརྗེེ། །གནས་

བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་དང་ལྡན་ན་བད་ེབར་གཤེགས་

པའི་ལམ། །སྟོོན་པར་འོས་པའི་ཡོོན་ཏན་བཅུ་ལྡན་པ། །མ་ལུས་རྒྱལ་བའི་གདུང་

འཚོོབ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྗེ།ེ །ཐེག་མཆོོག་དག་ེབའ་ིབཤེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒོ་ོགསུམ་

ལེགས་བསྡིམས་བླ་ོཆོེན་བཟོད་ལྡན་དྲེང༌། །གཡོ་ོདང་སྒྱུ་མེད་སྔགས་དང་རྒྱུད་ཤེས་

ཤངི༌། །ད་ེཉདི་བཅུ་ཟུང་འབྲ་ིདང་འཆོད་མཁས་པའ།ི །རྡོ་ོརྗེ་ེའཛནི་པའ་ིགཙོ་ོལ་གསལོ་

བ་འདེབས། །ཞིེས་འདུལ་བ་དང་ཐེག་ཆོེན་ཐུན་མོང་བ་དང༌། རྡོ་ོརྗེ་ེཐེག་པའ་ིབླ་མའ་ིམཚོན་ཉིད་དང་ལྡན་པའ་ིསྒོ་ོ

ནས་གསལོ་བ་གདབ། 

ད་ེནས། སངས་རྒྱས་གྲོངས་མདེ་བྱནོ་པས་མ་ཐུལ་བའ།ི །མ་རུངས་གདུལ་དཀོའ་ི

སྙིགས་དུས་འགྲོ་ོབ་ལ། །བད་ེགཤེགས་ལམ་བཟང་ཇ་ིབཞིིན་སྟོོན་པ་ཡོི། །སྐྱབས་

མགོན་ཐུགས་རྗེ་ེཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའ་ིཉ་ིམ་དུས་ཀྱིིས་ནུབ་གྱུར་

ཏེ། །མགོན་སྐྱབས་མེད་པའི་འགྲོ་ོབ་མང་པ་ོལ། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་

མཛད་པའི། །སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དུས་གསུམ་

ཕྱོོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས། །གང་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་ཙོམ་

ཡོང༌། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་ལེགས་བསྔགས་པའི། །སྐྱབས་མགོན་

ཐུགས་རྗེ་ེཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བད་ེགཤེགས་སྐུ་གསུམ་རྒྱན་གྱི་ིའཁོར་ལ་ོ

ན།ི །ཐབས་མཁས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲེ་བའ་ིའཇ་ོསྒོགེ་ལས། །ཐ་མལ་ཚུལ་གྱིིས་འགྲོ་ོབ་འདྲེནེ་

མཛད་པའི། །སྐྱབས་མགོན་ཐུགས་རྗེེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱེོད་ཀྱིི་ཕུང་
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ཁམས་སྐྱེ་མཆོེད་ཡོན་ལག་རྣམས། །བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་ཡོབ་ཡུམ་སེམས་

དཔའ་དང༌། །ཁྲ་ོབོའ་ིདབང་པོའ་ིརང་བཞིིན་མཆོོག་གསུམ་གྱིི། །བདག་ཉིད་བླ་མ་

མཆོོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་མཁྱེེན་ཡོ་ེཤེས་རོལ་པ་ལས་བྱུང་བའ།ི །དཀྱིིལ་

འཁོར་འཁོར་ལ་ོབྱ་ེབའ་ིབདག་ཉིད་དེ། །རིགས་བརྒྱའ་ིཁྱེབ་བདག་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པའ་ི

གཙོ།ོ །ཟུང་འཇུག་དང་པའོ་ིམགནོ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །སྒྲིབི་མདེ་ལྷན་སྐྱསེ་དགའ་

བའ་ིརོལ་པ་དང༌། །དབྱེར་མེད་བརྟན་གཡོ་ོཀུན་ཁྱེབ་ཀུན་གྱི་ིབདག །ཐོག་མ་མཐའ་

བྲལ་ཀུན་བཟང་དོན་དམ་གྱིི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དངོས་ཁྱེོད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཞིེས་ཕྱོ་ིནང་གསང་བ་ད་ེཁ་ོན་ཉིད་ཀྱི་ིཡོོན་ཏན་བརྗེོད་པའ་ིསྒོ་ོནས་རྩོ་ེགཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་

ཁྱེད་པར་དུ། ཁྱེོད་ནི་བླ་མ་ཁྱེོད་ནི་ཡོི་དམ་ཁྱེོད་ནི་མཁའ་འགྲོ་ོཆོོས་སྐྱོང་སྟོེ། དེང་ནས་

བཟུང་སྟོ་ེབྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཁྱེོད་མིན་སྐྱབས་གཞིན་མ་ིའཚོོལ་བས། འད་ིདང་བར་ད་ོ

ཕྱོ་ིམའ་ིམཐར་ཡོང་ཐུགས་རྗེེའ་ིལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་མཛོད་ལ། །སྲིིད་ཞིིའ་ིའཇིགས་

སྒྲིལོ་དངསོ་གྲུབ་ཀུན་སྩོལོ་གཏན་གྱི་ིགྲོགོས་མཛདོ་བར་གཅདོ་སྲུངས། །

ད་ེལྟར་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པའ་ིམཐུས། །བླ་མའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ི

གནས་རྣམས་ལས། །བདུད་རྩོ་ིའོད་ཟེར་དཀོར་དམར་མཐིང་ག་གསུམ། །རིམ་དང་

ཅིག་ཅར་བྱུང་ནས་བདག་ཉིད་ཀྱིི། །གནས་གསུམ་རིམ་དང་ཅིག་ཅར་ཐིམ་པ་

ལས། །སྒྲིབི་བཞི་ིདག་ཅངི་རྣམ་དག་དབང་བཞི་ིཐབོ། །སྐུ་བཞི་ིཐབོ་ཅངི་བླ་མ་གཉསི་པ་

ཞིགི །དགྱིསེ་བཞིནི་ཐམི་པས་བྱནི་གྱིསི་བརླབས་པར་གྱུར། །

གཏོར་འབུལ་དང་ཚོོགས་འཁོར་སོགས་བྱེད་ན། མཚོམས་འདིར་བྱའ།ོ ད་ེནས་སླར་ཡོང་བྱིན་གྱིིས་བརླབ་པའ་ི

ཕྱོིར་དང་ཐུགས་རྗེ་ེབསྐུལ་བའ་ིཕྱོིར་དང་འདོད་བྱའ་ིདོན་ལ་སྨོོན་ཅིང༌། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའ་ིལམ་ལ་བླ་ོསྦྱོོང་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
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བྱ་བའ་ིཚུལ་ནི། འད་ིལྟར། ཞིིང་མཆོོག་དམ་པ་རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་ལ། །མཆོོད་ཅིང་གུས་པས་

གསོལ་བ་བཏབ་པའ་ིམཐུས། །བད་ེལེགས་རྩོ་བ་མགོན་པ་ོཁྱེོད་ཉིད་ཀྱིིས། །དགྱིེས་

བཞིིན་རྗེེས་སུ་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ལན་གཅིག་ཙོམ་ཞིིག་རྙིེད་པའ་ིདལ་

འབྱོར་འད།ི །རྙིེད་དཀོའ་མྱུར་དུ་འཇིག་པའ་ིཚུལ་རྟོགས་ནས། །དོན་མེད་ཚོ་ེའདིའ་ིབྱ་

བས་མ་ིགཡོེང་བར། །དོན་ལྡན་སྙིང་པ་ོལེན་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ངན་སོང་སྡུག་

བསྔལ་འབར་བའ་ིམེས་འཇིགས་ནས། །སྙིང་ནས་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་

འགྲོ་ོཞིིང༌། །སྡིིག་སྤེོང་དག་ེཚོོགས་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་པ་ལ། །བརྩོོན་པ་ལྷུར་ལེན་བྱེད་

པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ལས་དང་ཉོན་མངོས་རྦ་ཀློངོ་དྲེག་ཏུ་འཁྲུགས། །སྡུག་བསྔལ་

གསུམ་གྱིི་ཆུ་སྲིིན་མང་པོས་གཙོེས། །མཐའ་མེད་འཇིགས་རུང་སྲིིད་མཚོ་ོཆོེན་པ་ོ

ལས། །ཐར་འདདོ་ཤུགས་དྲེག་སྐྱ་ེབར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །བཟདོ་དཀོའ་བཙོནོ་ར་འདྲེ་

བའ་ིའཁརོ་བ་འད།ི །དགའ་བའ་ིཚོལ་ལྟར་མཐངོ་བའ་ིབླ་ོསྤེངས་ནས། །བསླབ་གསུམ་

འཕགས་པའ་ིནོར་གྱི་ིམཛོད་བཟུང་སྟོེ། །ཐར་པའ་ིརྒྱལ་མཚོན་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །ཉམ་ཐག་འགྲོ་ོབ་འད་ིཀུན་བདག་ག་ིམ། །ཡོང་ཡོང་དྲེིན་གྱིིས་བསྐྱངས་པའ་ི

ཚུལ་བསམས་ནས། །སྡུག་པའ་ིབུ་ལ་བརྩོ་ེབའ་ིམ་བཞིིན་དུ། །བཅོས་མིན་སྙིང་རྗེ་ེསྐྱ་ེ

བར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མ་ོཙོམ་ཡོང་མ་ིའདོད་ཅིང༌། །བད་ེལ་ནམ་

ཡོང་ཆོོག་ཤེས་མེད་པར་ན།ི །བདག་དང་གཞིན་ལ་ཁྱེད་པར་ཡོོད་མིན་ཞིེས། །གཞིན་

བད་ེདགའ་བ་སྐྱེད་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །རང་ཉིད་གཅེས་པར་འཛིན་པའ་ིགཅོང་

ནད་འད།ི །མ་ིའདདོ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱདེ་པའ་ིརྒྱུར་མཐངོ་ནས། །ལ་ེལན་བདས་ལ་འཁནོ་

དུ་བཟུང་བྱས་ཏེ། །བདག་འཛིན་གདོན་ཆོེན་འཇོམས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །མ་

རྣམས་གཅེས་བཟུང་བད་ེལ་འགོད་པའ་ིབློ། །མཐའ་ཡོས་ཡོོན་ཏན་འབྱུང་བའ་ིསྒོོར་
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མཐོང་ནས། །འགྲོ་ོབ་འད་ིདག་བདག་ག་ིདགྲོར་ལངས་ཀྱིང༌། །སྲིོག་ལས་གཅེས་པར་

འཛིན་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །མདོར་ན་བྱིས་པ་རང་དོན་ཁ་ོན་དང༌། །ཐུབ་དབང་

གཞིན་དོན་འབའ་ཞིིག་མཛད་པ་ཡོི། །སྐྱོན་དང་ཡོོན་ཏན་དབྱེ་བ་རྟོགས་པའི་

བླསོ། །བདག་གཞིན་མཉམ་བརྗེ་ེནུས་པར་བྱིན་གྱིསི་རླབོས། །རང་ཉདི་གཅསེ་འཛནི་

རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་ིསྒོ།ོ །མ་རྣམས་གཅེས་འཛིན་ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱི་ིགཞིི། །ད་ེཕྱོིར་བདག་

གཞིན་བརྗེེ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །དེས་ན་རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ེཅན། །མ་གྱུར་འགྲོ་ོབའ་ིསྡིིག་སྒྲིིབ་སྡུག་

བསྔལ་ཀུན། །མ་ལུས་ད་ལྟ་བདག་ལ་སྨོིན་པ་དང༌། །བདག་ག་ིབད་ེདག་ེགཞིན་ལ་

བཏང་བ་ཡོསི། །འགྲོ་ོཀུན་བད་ེདང་ལྡན་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །སྣདོ་བཅུད་སྡིགི་པའ་ི

འབྲས་བུས་ཡོངོས་གང་སྟོ།ེ །མ་ིའདདོ་སྡུག་བསྔལ་ཆོར་ལྟར་བབས་གྱུར་ཀྱིང༌། །ལས་

ངན་འབྲས་བུ་ཟད་པའ་ིརྒྱུར་མཐོང་ནས། །རྐྱེེན་ངན་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །མདོར་ན་བཟང་ངན་སྣང་བ་ཅ་ིཤར་ཡོང༌། །ཆོོས་ཀུན་སྙིང་པ་ོསྟོོབས་ལྔའ་ི

ཉམས་ལེན་གྱིིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འཕེལ་བའ་ིལམ་བསྒྱུར་ཏེ། །ཡོིད་བད་ེ

འབའ་ཞིིག་བསྒོོམ་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སྦྱོོར་བ་བཞི་ིདང་ལྡན་པའ་ིཐབས་མཁས་

ཀྱིིས། །འཕྲལ་ལ་གང་ཐུག་སྒོོམ་ལ་སྦྱོོར་བ་དང༌། །བླ་ོསྦྱོོང་དམ་ཚོིག་བསླབ་བྱའི་

ཉམས་ལེན་གྱིིས། །དལ་འབྱོར་དོན་ཆོེན་བྱེད་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །གཏོང་ལེན་

རླུང་ལ་བསྐྱོན་པའི་འཕྲུལ་འདེགས་ཅན། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེེ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་

ཡོསི། །འགྲོ་ོརྣམས་སྲིདི་མཚོ་ོཆོ་ེལས་སྒྲིལོ་བའ་ིཕྱོརི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཉདི་འབྱངོས་

པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིབགྲོདོ་གཅགི་ལམ། །རྣམ་དག་
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རྒྱལ་སྲིས་སྡིོམ་པས་རྒྱུད་བསྡིམས་ཤིང༌། །ཐེག་མཆོོག་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་གྱིི་

ཉམས་ལནེ་ལ། །བརྩོནོ་པ་ལྷུར་ལནེ་བྱདེ་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དག་ེཚོོགས་བཅས། །སེམས་ཅན་རང་རང་

འདོད་པའི་དངོས་བསྒྱུར་ཏེ། །ཆོགས་མེད་གཏོང་སེམས་སྤེེལ་བའི་མན་ངག་

གིས། །སྦྱོིན་པའི་ཕར་ཕྱོིན་རྫོོགས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སོ་ཐར་བྱང་སེམས་

གསང་སྔགས་སྡིོམ་པ་ཡོ།ི །བཅས་མཚོམས་སྲིགོ་ག་ིཕྱོརི་ཡོང་མ་ིགཏངོ་ཞིངི༌། །དག་ེ

ཆོོས་སྡུད་དང་སེམས་ཅན་དོན་སྒྲུབ་པའི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕར་ཕྱོིན་རྫོོགས་པར་བྱིན་

གྱིིས་རློབས། །ཁམས་གསུམ་སྐྱ་ེདགུ་མ་ལུས་ཁྲོས་གྱུར་ཏེ། །གཤ་ེཞིིང་མཚོང་འབྲུ་

བསྡིིགས་ཤིང་སྲིོག་གཅོད་ཀྱིང༌། །མི་འཁྲུགས་གནོད་ལན་ཕན་པ་སྒྲུབ་བྱེད་

པའ།ི །བཟོད་པའ་ིཕར་ཕྱོིན་རྫོོགས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སེམས་ཅན་ར་ེརེའ་ིཕྱོིར་

ཡོང་མནར་མདེ་པའ།ི །མ་ེནང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོརོ་གནས་དགསོ་ཀྱིང༌། །སྙངི་རྗེསེ་མ་ི

སྐྱོ་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་བརྩོོན་པའི། །བརྩོོན་འགྲུས་ཕར་ཕྱོིན་རྫོོགས་པར་བྱིན་གྱིིས་

རླབོས། །བྱངི་རྒདོ་རྣམ་པར་གཡོངེ་བའ་ིསྐྱནོ་སྤེངས་ནས། །ཆོསོ་ཀུན་བདནེ་པས་སྟོངོ་

པའ་ིགནས་ལུགས་ལ། །རྩོ་ེགཅིག་མཉམ་པར་འཇོག་པའ་ིཏིང་འཛིན་གྱིིས། །བསམ་

གཏན་ཕར་ཕྱོནི་རྫོགོས་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ད་ེཉདི་ས་ོསརོ་རྟགོས་པའ་ིཤསེ་རབ་

ཀྱིསི། །དྲེངས་པའ་ིཤནི་སྦྱོངས་བད་ེཆོནེ་དང་འབྲལེ་བ། །དནོ་དམ་མཉམ་བཞིག་ནམ་

མཁའ་ིརྣལ་འབྱརོ་གྱིསི། །ཤསེ་རབ་ཕར་ཕྱོནི་རྫོགོས་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ཕྱོ་ིནང་

ཆོསོ་རྣམས་སྒྱུ་མ་རྨ་ིལམ་དང༌། །དྭངས་པའ་ིམཚོ་ོནང་ཟླ་གཟུགས་ཇ་ིབཞིནི་དུ། །སྣང་

ཡོང་བདེན་པར་མེད་པའི་ཚུལ་རྟོགས་ནས། །སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་རྫོོགས་པར་བྱིན་
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གྱིསི་རླབོས། །འཁརོ་འདས་རང་བཞིནི་རྡུལ་ཙོམ་མདེ་པ་དང༌། །རྒྱུ་འབྲས་རྟནེ་འབྲལེ་

བསླུ་བ་མེད་པ་གཉིས། །ཕན་ཚུན་འགལ་མེད་གྲོོགས་སུ་འཆོར་བ་ཡོི། །ཀླུ་སྒྲུབ་

དགོངས་དོན་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །དེ་ནས་རྡོོ་རྗེེ་འཛིན་པའི་དེད་དཔོན་

གྱིི། །དྲེིན་ལས་རྒྱུད་སྡི་ེརྒྱ་མཚོོའ་ིའཇིངས་བརྒལ་ཏེ། །དངོས་གྲུབ་རྩོ་བ་དམ་ཚོིག་

སྡིོམ་པ་རྣམས། །སྲིོག་ལས་གཅེས་པར་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སྐྱ་ེཤ་ིབར་ད་ོ

རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་གསུམ་དུ། །སྒྱུར་བའ་ིརིམ་པ་དང་པོའ་ིརྣལ་འབྱོར་གྱིིས། །ཐ་མལ་སྣང་

ཞིནེ་དྲེ་ིམ་ཀུན་སྦྱོངས་ཏ།ེ །གང་སྣང་ལྷ་སྐུར་འཆོར་བར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །སྙངི་གའ་ི

འདབ་བརྒྱད་དྷཱུཏཱིའི་དབུས་དག་ཏུ། །མགོན་ཁྱེོད་ཞིབས་སེན་བཀོོད་པ་ལས་བྱུང་

བ། །འོད་གསལ་སྒྱུ་ལུས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའ་ིལམ། །ཚོ་ེའདིར་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་

བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ལམ་སྣ་མ་ཟནི་འཆོ་ིབའ་ིདུས་བྱདེ་ན། །བཙོན་ཐབས་འཚོང་རྒྱ་བླ་

མའ་ིའཕ་ོབ་ན།ི །སྟོབོས་ལྔ་ཡོང་དག་སྦྱོར་བའ་ིགདམས་ངག་གསི། །དག་པའ་ིཞིངི་དུ་

བགྲོདོ་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །མདརོ་ན་སྐྱ་ེཞིངི་སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ། །མགནོ་པ་ོཁྱེདོ་

ཀྱིིས་འབྲལ་མེད་རྗེེས་བཟུང་ནས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིི་གསང་བ་ཀུན་འཛིན་

པའ།ི །སྲིས་ཀྱི་ིཐུ་བརོ་འགྱུར་བར་བྱནི་གྱིིས་རླབོས། །མགནོ་ཁྱེདོ་གང་དུ་མངནོ་པར་

སངས་རྒྱས་པའི། །འཁོར་གྱི་ིཐོག་མ་ཉིད་དུ་བདག་གྱུར་ཏེ། །གནས་སྐབས་མཐར་

ཐུག་དགོས་འདོད་མ་ལུས་པ། །འབད་མེད་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ་པའ་ིབཀྲ་ཤིས་སྩོོལ། །ད་ེ

ལྟར་གསལོ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་མཆོགོ །བྱནི་གྱིསི་བརླབ་ཕྱོརི་དགྱིསེ་བཞིནི་སྤྱ་ིབརོ་

བྱོན། །སླར་ཡོང་སྙིང་གའ་ིཔདྨའ་ིཟེའུ་འབྲུ་ལ། །ཞིབས་སེན་འོད་ཆོགས་བརྟན་པར་

བཞུགས་སུ་གསལོ། །ད་ེལྟ་བུའ་ིཚུལ་གྱིསི་བླ་མ་དང་ལྷག་པའ་ིལྷ་དང་རང་ག་ིསམེས་གསུམ་ང་ོབ་ོདབྱརེ་མདེ་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 94  

དུ་བྱས་ཏ།ེ སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་གང་སྣང་བད་ེསྟོོང་ག་ིརང་བཞིིན་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིརྣམ་རོལ་ཏུ་བལྟ་བ་སོགས་བསྐྱེད་

རྫོོགས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ིརྣལ་འབྱོར་དང༌། ལམ་གྱི་ིརིམ་པའམ་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའ་ིབླ་ོསྦྱོོང་ག་ིགནད་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པ་ལ་

བློ་སྦྱོོང་བ་རྣམས་ཡོ་མ་བྲལ་བའི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོོན་པར་བྱ་ཞིིང༌། མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་རྣམས་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ལ་

སོགས་པ་སྨོོན་ལམ་གྱི་ིརྒྱས་འདེབས་ཤིང༌། མདོར་བསྡུ་ན། །འད་ིལྟར་བགྱིིས་པའ་ིརྣམ་དཀོར་དག་ེབ་

ཡོང༌། །དུས་གསུམ་བད་ེགཤེགས་སྲིས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི།ི །མཛད་པ་སྨོོན་ལམ་

མ་ལུས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། །ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོོས་འཛིན་པའ་ིརྒྱུ་རུ་བསྔོ། །ད་ེཡོ་ིམཐུ་

ལས་ཚོ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བདག །ཐེག་མཆོོག་འཁོར་ལ་ོབཞི་ིདང་མ་ིའབྲལ་ཞིིང༌། །ངེས་

འབྱུང་བྱང་སེམས་ཡོང་དག་ལྟ་བ་དང༌། །རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་ིབགྲོོད་པ་མཐར་ཕྱོིན་

ཤོག །ཅེས་བསྔ་ོབ་དང་སྨོོན་ལམ་བྱ་ཞིིང༌། མན་ངག་ག་ིགནད་འགའ་ཞིིག་ཞིལ་ལས་ཀྱིང་ཤེས་པར་བྱའོ། །ད་ེལྟར་

ཞིག་ར་ེབཞིིན་རྒྱུན་གྱི་ིརྣལ་འབྱོར་དུ་བྱས་ན་མད་ོསྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིསྙིང་པ་ོཉམས་སུ་བླངས་པར་འགྱུར་ཞིིང་འད་ི

ཕྱོའི་ིལགེས་ཚོགོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིརྩོ་བ་བརྟན་པར་འགྱུར་བ་ཡོནི་ན།ོ །

སྨྲས་པ། མད་ོརྒྱུད་དམ་པའ་ིམན་ངག་འ་ོམའ་ིམཚོོ། །རྣམ་དཔྱོད་ས་འཛིན་དབང་པོས་བསྲུབས་པ་

ལས། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩོིའི་ཀོ་ལ་ཤ །སྐལ་བཟང་ལེགས་བྲིས་ཚོོགས་ཀྱིི་ཉེར་འཚོོར་

གྲུབ། །གང་འད་ིགུས་ལྡན་སློབ་མ་མཐའ་དག་གི །སྙིང་མུན་མ་ལུས་སེལ་བའ་ིསྒྲིོན་མ་ེདང༌། །འཇིག་རྟེན་

འཇིག་རྟེན་འདས་པའ་ིདག་ེལེགས་ནི། །མཐའ་དག་མྱུར་དུ་འགུགས་པའ་ིལྕགས་ཀྱུའང་ཡོིན། །ཚུལ་འདིར་

འབད་ལས་བྱུང་བའ་ིདག་ེབའ་ིཚོོགས། །ཟླ་ལྟར་དཀོར་བ་གང་ཞིིག་ཐོབ་པ་དེ། །དག་ེལེགས་རྩོ་བ་དམ་པའ་ི

མགནོ་རྣམས་ཀྱིསི། །འགྲོ་ོཀུན་རྗེསེ་སུ་འཛནི་པའ་ིརྒྱུ་རུ་བསྔ།ོ །

སྲིདི་ཞིའི་ིརྣམ་དཀོར་ཇ་ིསྙདེ་དག་ེམཚོན་གྱིསི། །དངེ་འདརི་མ་ིཤསི་རྒུད་པ་ཀུན་

བྲལ་ཏེ། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་དག་ེལེགས་ནམ་མཁའ་ིམཛོད། །ཕུན་ཚོོགས་

དཔལ་ལ་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཀུན་མཁྱེེན་བློ་བཟང་གྲོགས་པའི་ཆོོས་ཀྱིི་

སྡིེར། །བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་རྩོེ་གཅིག་སྒྲུབ་ལ་བརྩོོན། །རྣལ་འབྱོར་རབ་བྱུང་
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ཚོོགས་ཀྱིིས་ཡོོངས་གང་བས། །ཐུབ་བསྟོན་ཡུན་དུ་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་

ཤོག །གཞིོན་ནུའ་ིདུས་ནས་བླ་མ་ལྷ་མཆོོག་ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་ོབཟང་

གྲོགས་པ་ཡོི། །བྱིན་རླབས་ཞུགས་ནས་གཞིན་དོན་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ། །བླ་ོབཟང་རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཆོང་ག་ིབཀྲ་ཤིས་ཤོག །འདོད་དགུའ་ིའབྱོར་པ་དབྱར་གྱི་ིམཚོ་ོལྟར་འཕེལ། །སྐྱོན་

མེད་རིགས་ཀྱི་ིདལ་འགྲོ་ོརྒྱུན་ཆོད་མེད། །ཉིན་མཚོན་བླ་ོབཟང་དམ་པའ་ིཆོོས་ཀྱིིས་

འདའ། །ཕུན་ཚོོགས་དཔལ་ལ་རོལ་པའ་ིབཀྲ་ཤིས་ཤོག །བདག་སོགས་རྣམས་ཀྱིིས་

དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །བགྱིིས་དང་བགྱིིད་འགྱུར་དག་ེབ་ཅ་ིབསགས་པ། །ཞིིང་

འདིར་རྗེེ་བཙུན་དམ་པའི་གཟུགས་ཀྱིི་སྐུ། །འགྱུར་མེད་རྡོ་ོརྗེེ་ལྟར་བརྟན་བཀྲ་ཤིས་

ཤགོ ། །།

སྭ་སྟོ།ི བླ་མེད་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའ་ིཉ་ེལམ་མཆོོག །བླ་མ་མཆོོད་པའ་ིཆོ་ོགའ་ིངག་འདོན་དཔར། །བླ་

མེད་ཕན་བདེའ་ིའདོད་པ་འཇ་ོབའ་ིསླད། །བླ་མ་ལྷ་ལ་གུས་ལྡན་གང་དེས་བསྐྲུན། །དག་ེའདིས་བླ་མའ་ིབྱིན་

རླབས་བདུད་རྩོིའ་ིབཅུད། །སྙངི་དབུས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་འདུས་སྐུར་བཞིངེས། །སྣང་སྲིདི་བླ་མར་ཤར་བའ་ི

རྣལ་འབྱརོ་གྱིསི། །ཁྱེབ་བདག་བླ་མའ་ིག་ོའཕང་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ །

ཅེས་བླ་མ་མཆོོད་པའ་ིཆོ་ོག་འད་ིན་ིའདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགས་པ་དང༌། བླ་ོབཟང་ཕུན་ཚོོགས་

གཉསི་ཀྱིསི་འད་ིལྟ་བུ་ཞིགི་དགསོ་ཞིསེ་ཡོང་ཡོང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟནེ་ནས། ཤཱཀྱིའ་ིདག་ེསླངོ་བླ་ོབཟང་ཆོསོ་ཀྱི་ི

རྒྱལ་མཚོན་གྱིིས་གྲུབ་ཆོེན་གླེིང་གིས་མཛད་པའ་ིབླ་མ་མཆོོད་པ་དང༌། དཔང་ལ་ོཆོེན་པོས་མཛད་པའ་ིབླ་མ་

མཆོོད་པ་དང༌། ས་སྐྱ་པའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་ཆོེན་པ་ོདུ་མས་མཛད་པའ་ིབླ་མ་མཆོོད་པ། ཐམས་ཅད་

མཁྱེེན་པ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོོས་མཛད་པའ་ིབླ་མ་མཆོོད་པ་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཆོེན་པ་ོམཁན་པ་ོརིན་པ་ོཆོ་ེ

སངས་རྒྱས་ཡོ་ེཤེས་ཀྱིིས་མཛད་པའ་ིབླ་མ་མཆོོད་པ་དང༌། གཞིན་ཡོང་གྲུབ་མཐའ་ས་ོསོའ་ིབླ་མ་མཆོོད་པ་

མང་པ་ོཞིིག་མཐོང་ཞིིང༌། བརྗེོད་བྱའ་ིདོན་རྣམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ཏ་ེལེགས་པའ་ིཆོ་ཐམས་ཅད་ལེགས་

པར་བསྡུས་ནས། མད་ོརྒྱུད་དམ་པའ་ིམན་ངག་ཇ་ིལྟ་བ་བཞིིན་དུ་ཚོིག་སྦྱོོར་སྤེངས་ཏ་ེག་ོབད་ེབར་ཆོོས་གྲྭ་

ཆོནེ་པ་ོབཀྲ་ཤསི་ལྷུན་པོའ་ིགཟམིས་ཁང་རྒྱལ་མཚོན་མཐོན་པའོ་ིཡོང་ཐགོ་ཏུ་སྦྱོར་བའ།ོ །



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 96  

༄༅། །ལྟུང་བཤགས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མ།ོ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིལྟུང་བ་བཤགས་པ། །བདག་མིང་འད་ི

ཞིེས་བགྱི་ིབ། དུས་རྟག་ཏུ་བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆོིའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆོའི།ོ །ཆོསོ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆོའི།ོ །དག་ེའདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆོའི།ོ །སྟོནོ་པ་བཅམོ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

སྙངི་པསོ་རབ་ཏུ་འཇམོས་པ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པ་རནི་ཆོེན་འདོ་

འཕྲ་ོལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་ཀླུ་དབང་ག་ིརྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱོག་འཚོལ་

ལ།ོ །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་དཔའ་བོའ་ིསྡི་ེལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་

དཔལ་དགྱིེས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆོེན་མ་ེལ་ཕྱོག་འཚོལ་

ལ།ོ །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆོེན་ཟླ་འོད་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་

པ་མཐོང་བ་དོན་ཡོོད་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆོེན་ཟླ་བ་ལ་

ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་དྲེ་ིམ་མེད་པ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་

གཤགེས་པ་དཔལ་སྦྱོནི་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པ་ཚོངས་པ་ལ་ཕྱོག་

འཚོལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་ཚོངས་པས་བྱིན་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་

གཤེགས་པ་ཆུ་ལྷ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་ཆུ་ལྷའི་ལྷ་ལ་ཕྱོག་

འཚོལ་ལོ། །དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་དཔལ་བཟང་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དེ་བཞིིན་

གཤེགས་པ་ཙོནྡེན་དཔལ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་གཟི་བརྗེིད་

མཐའ་ཡོས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔལ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་
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ལོ། །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་མྱོ་ངན་མེད་པའ་ིདཔལ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་

གཤགེས་པ་སྲིདེ་མདེ་ཀྱི་ིབུ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པ་མ་ེཏགོ་དཔལ་

ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་ཚོངས་པའ་ིའོད་ཟེར་རྣམ་པར་རོལ་པས་

མངོན་པར་མཁྱེེན་པ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་པདྨའ་ིའོད་ཟེར་རྣམ་

པར་རོལ་པས་མངོན་པར་མཁྱེེན་པ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་ནོར་

དཔལ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་དྲེན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་

ལོ། །དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་མཚོན་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཡོོངས་གྲོགས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་

ལ།ོ །ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པ་དབང་པོའ་ིཏོག་ག་ིརྒྱལ་མཚོན་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོལ་ཕྱོག་འཚོལ་

ལ།ོ །ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པ་ཤནི་ཏུ་རྣམ་པར་གནནོ་པའ་ིདཔལ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེ

བཞིིན་གཤེགས་པ་གཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དེ་

བཞིིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་གནོན་པའ་ིགཤེགས་པའ་ིདཔལ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེ

བཞིིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ནས་སྣང་བ་བཀོོད་པའ་ིདཔལ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིིན་

གཤགེས་པ་རནི་ཆོནེ་པདྨ་རྣམ་པར་གནནོ་པ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེབཞིནི་གཤགེས་

པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོོགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་རིན་པ་ོཆོ་ེདང་པདྨ་ལ་རབ་

ཏུ་བཞུགས་པ་སངས་རྒྱས་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དེ་དག་ལ་

སོགས་པ་ཕྱོོགས་བཅུའ་ིའཇིག་རྟེན་གྱི་ིཁམས་ཐམས་ཅད་ན་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་

དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོོགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཇ་ིསྙེད་

ཅིག་བཞུགས་ཏ་ེའཚོ་ོཞིིང་གཞིེས་པའ་ིསངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ད་ེདག་ཐམས་

ཅད་བདག་ལ་དགངོས་སུ་གསལོ། བདག་ག་ིསྐྱ་ེབ་འད་ིདང༌། སྐྱ་ེབ་ཐགོ་མའ་ིཐ་མ་མ་
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མཆོསི་པ་ནས་འཁརོ་བ་ན་འཁརོ་བའ་ིསྐྱ་ེགནས་ཐམས་ཅད་དུ་སྡིགི་པའ་ིལས་བགྱིསི་

པ་དང༌། བགྱིདི་དུ་བསྩོལ་བ་དང༌། བགྱིདི་པ་ལ་རྗེསེ་སུ་ཡོ་ིརང་བའམ། མཆོདོ་རྟནེ་གྱི་ི

དཀོརོ་རམ། དག་ེའདུན་གྱི་ིདཀོརོ་རམ། ཕྱོགོས་བཅུའ་ིདག་ེའདུན་གྱི་ིདཀོརོ་ཕྲགོས་པ་

དང༌། འཕྲོག་ཏུ་བཅུག་པ་དང༌། འཕྲོག་པ་ལ་རྗེེས་སུ་ཡོ་ིརང་བའམ། མཚོམས་མ་

མཆོིས་པ་ལྔའ་ིལས་བགྱིིས་པ་དང༌། བགྱིིད་དུ་བསྩོལ་བ་དང༌། བགྱིིད་པ་ལ་རྗེེས་སུ་

ཡོི་རང་བའམ། མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱིི་ལམ་ཡོང་དག་པར་བླང་བ་ལ་ཞུགས་པ་

དང༌། འཇུག་ཏུ་བསྩོལ་བ་དང༌། འཇུག་པ་ལ་རྗེསེ་སུ་ཡོ་ིརང་བའམ། ལས་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་པ་

གང་གིས་བསྒྲིིབས་ནས་བདག་སེམས་ཅན་དམྱོལ་བར་མཆོ་ིབའམ། དུད་འགྲོོའ་ིསྐྱ་ེ

གནས་སུ་མཆོ་ིབའམ། ཡོ་ིདྭགས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་མཆོ་ིབའམ། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྐྱ་ེ

བའམ། ཀློ་ཀློོར་སྐྱ་ེབའམ། ལྷ་ཚོ་ེརིང་པ་ོརྣམས་སུ་སྐྱ་ེབའམ། དབང་པ་ོམ་ཚོང་བར་

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

མཉེས་པར་མ་ིབགྱིིད་པར་འགྱུར་བའ་ིལས་ཀྱི་ིསྒྲིིབ་པ་གང་ལགས་པ་ད་ེདག་ཐམས་

ཅད། སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡས་འདས་ཡོ་ེཤསེ་སུ་གྱུར་པ། སྤྱན་དུ་གྱུར་པ། དཔང་དུ་

གྱུར་པ། ཚོད་མར་གྱུར་པ། མཁྱེེན་པས་གཟིགས་པ་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་

ལོ། །འཆོགས་སོ། །མ་ིའཆོབ་བོ། །མ་ིསྦེད་དོ། །སླན་ཆོད་ཀྱིང་གཅོད་ཅིང་སྡིོམ་པར་

བགྱིིད་ལགས་སོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་

དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་གིས་སྐྱ་ེབ་འད་ིདང༌། སྐྱ་ེབ་ཐོག་མའ་ིཐ་མ་མ་མཆོིས་པ་

ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སྐྱེ་གནས་གཞིན་དག་ཏུ་སྦྱོིན་པ་ཐ་ན་དུད་འགྲོོའ་ིསྐྱེ་

གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙོམ་སྩོལ་བའ་ིདག་ེབའ་ིརྩོ་བ་གང་ལགས་པ་
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དང༌། བདག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་དགེ་བའི་རྩོ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། 

བདག་གིས་ཚོངས་པར་སྤྱད་པའ་ིདག་ེབའ་ིརྩོ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་

སེམས་ཅན་ཡོོངས་སུ་སྨོིན་པར་བགྱིིས་པའི་དགེ་བའི་རྩོ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། 

བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དགེ་བའི་རྩོ་བ་གང་ལགས་པ་

དང༌། བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པའ་ིཡོ་ེཤེས་ཀྱི་ིདག་ེབའ་ིརྩོ་བ་གང་ལགས་པ་ད་ེདག་

ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་བཟླུམས་ཏ་ེབསྡིོམས་ནས་བླ་ན་མ་མཆོིས་པ་དང༌། 

གངོ་ན་མ་མཆོསི་པ་དང༌། གངོ་མའ་ིཡོང་གངོ་མ། བླ་མའ་ིཡོང་བླ་མར་ཡོངོས་སུ་བསྔ་ོ

བས་བླ་ན་མེད་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོོངས་སུ་བསྔོ་བར་

བགྱིིའོ། །ཇ་ིལྟར་འདས་པའ་ིསངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིིས་ཡོོངས་སུ་

བསྔོས་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་མ་བྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིིས་

ཡོངོས་སུ་བསྔ་ོབར་འགྱུར་བ་དང༌། ཇ་ིལྟར་ད་ལྟར་བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་བཅམོ་

ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིིས་ཡོོངས་སུ་བསྔ་ོབར་མཛད་པ་ད་ེབཞིིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱིང་

ཡོོངས་སུ་བསྔ་ོབར་བགྱིིའོ། །སྡིིག་པ་ཐམས་ཅད་ན་ིས་ོསོར་བཤགས་སོ། །བསོད་

ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་ན་ིརྗེེས་སུ་ཡོ་ིརང་ང༌ོ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ན་ིབསྐུལ་

ཞིིང་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པའ་ིཡོ་ེཤེས་ཀྱི་ིམཆོོག་དམ་པ་

ཐབོ་པར་གྱུར་ཅགི །མ་ིམཆོགོ་རྒྱལ་བ་གང་དག་ད་ལྟར་བཞུགས་པ་དང༌། །གང་དག་

འདས་པ་དག་དང་ད་ེབཞིིན་གང་མ་བྱོན། །ཡོོན་ཏན་བསྔགས་པ་མཐའ་ཡོས་རྒྱ་མཚོ་ོ

འདྲེ་ཀུན་ལ། །ཐལ་མ་ོསྦྱོར་བར་བགྱིསི་ཏ་ེསྐྱབས་སུ་ཉ་ེབར་མཆོའི།ོ །འཕགས་པ་ཕུང་

པ་ོགསུམ་པ་ཞིསེ་བྱ་བ་ཐགེ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིམད་ོརྫོགོས་ས།ོ། །།
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༄༅། །སྤྱ་ིབཤགས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཨུ་ཧུ་ལགས། བླ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛནི་པ་ཆོནེ་པ་ོལ་སགོས་པ་ཕྱོགོས་བཅུ་ན་

བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། དག་ེའདུན་

བཙུན་པ་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འད་ིཞིེས་བགྱི་ིབས་ཚོ་ེ

རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མ་མཆོིས་པ་ནས་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་ག་ིབར་དུ། ཉོན་མོངས་པ་

འདོད་ཆོགས་དང་ཞི་ེསྡིང་དང་གཏ་ིམུག་ག་ིདབང་གིས་ལུས་ངག་ཡོིད་གསུམ་གྱི་ིསྒོ་ོ

ནས་སྡིིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་བགྱིིས་པ་དང༌། མཚོམས་མ་མཆོིས་པ་ལྔ་བགྱིིས་པ་

དང༌། ད་ེདང་ཉ་ེབ་ལྔ་བགྱིིས་པ་དང༌། ས་ོསོར་ཐར་པའ་ིསྡིོམ་པ་དང་འགལ་བ་དང༌། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིབསླབ་པ་དང་འགལ་བ་དང༌། གསང་སྔགས་ཀྱི་ིདམ་ཚོིག་

དང་འགལ་བ་དང༌། ཕ་དང་མ་ལ་མ་གུས་པ་དང༌། མཁན་པ་ོདང་སློབ་དཔོན་ལ་མ་

གུས་པ་དང༌། གྲོོགས་ཚོངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་མ་གུས་པ་དང༌། 

དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་གནོད་པའ་ིལས་བགྱིིས་པ་དང༌། དམ་པའ་ིཆོོས་སྤེངས་པ་

དང༌། འཕགས་པའ་ིདག་ེའདུན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་དང༌། སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པའ་ི

ལས་བགྱིིས་པ་ལ་སོགས་པ་སྡིིག་པ་མ་ིདག་ེབའ་ིཚོོགས་བདག་གིས་བགྱིིས་པ་དང༌། 

བགྱིིད་དུ་སྩོལ་བ་དང༌། གཞིན་གྱིིས་བགྱིིས་པ་ལ་རྗེེས་སུ་ཡོ་ིརང་བ་ལ་སོགས་པ། 

མདོར་ན་མཐ་ོརིས་དང་ཐར་པའ་ིགེགས་སུ་གྱུར་ཅིང་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་ག་ིརྒྱུར་

གྱུར་པའ་ིཉེས་ལྟུང་ག་ིཚོོགས་ཅ་ིམཆོིས་པ་ཐམས་ཅད། བླ་མ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཛིན་པ་ཆོེན་པ་ོ

ལ་སོགས་པ་ཕྱོོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་དང༌། དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཀྱིི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ། །མི་འཆོབ་
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བ།ོ །འཆོགས་ས།ོ །ཕྱོནི་ཆོད་ཀྱིང་སྡིམོ་པར་བགྱིདི་ལགས་ས།ོ །མཐལོ་ཞིངི་བཤགས་

ན་བདག་བད་ེབ་ལ་རེག་པར་གནས་པར་འགྱུར་གྱིི། །མ་མཐོལ་མ་བཤགས་ན་ན་ིད་ེ

ལྟར་མ་ིའགྱུར་བ་ལགས་ས།ོ། །།

༄༅། །གཙོོ་རྒྱལ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །གཙོོ་བོ་རྒྱལ་བ་འགྲོོ་བའི་མགོན། །འགྲོོ་བ་སྐྱོབ་པའི་དོན་བརྩོོན་

པ། །སྟོབོས་ཆོནེ་འཇགིས་པ་ཀུན་སལེ་ལ། །ད་ེརངི་ཉིད་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆོ།ི །ད་ེཡོ་ི

ཐུགས་སུ་ཆུད་པའ་ིཆོོས། །འཁོར་བའ་ིའཇིགས་པ་སེལ་བ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ིཚོགོས་ལ་ཡོང༌། །ད་ེབཞིནི་ཡོང་དག་སྐྱབས་སུ་མཆོ།ི །བདག་ན་ིའཇགིས་པས་

རྣམ་སྐྲག་ནས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་བདག་ཉིད་འབུལ། །འཇམ་པའ་ིདབྱངས་ལའང་

བདག་ཉིད་ཀྱིིས། །བདག་ག་ིལུས་འད་ིདབུལ་བར་བགྱིི། །ཐུགས་རྗེེས་སྤྱོད་པ་མ་

འཁྲུལ་བའི། །སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་དེ་ལ་ཡོང༌། །ཉམ་ཐག་ང་རོས་འོ་དོད་

འབོད། །སྡིིག་ཅན་བདག་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་

དང༌། །ས་ཡོ་ིསྙངི་པ་ོདག་དང་ན།ི །ཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེམགནོ་ཐམས་ཅད་ལ། །སྐྱབས་འཚོལོ་

སྙིང་ནས་འ་ོདོད་འབོད། །གང་ཞིིག་མཐོང་ན་གཤིན་རྗེ་ེཡོི། །ཕ་ོཉ་ལ་སོགས་སྡིང་བ་

རྣམས། །སྐྲག་ནས་ཕྱོོགས་བཞིིར་འབྱེར་བྱེད་པའི། །རྡོོ་རྗེེ་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆོ།ི །སྔོན་ཆོད་ཁྱེདེ་ཀྱི་ིབཀོའ་ལས་འདས། །ད་ན་ིའཇགིས་པ་ཆོ་ེམཐངོ་ནས། །ཁྱེདོ་

ལ་སྐྱབས་སུ་མཆོ་ིལགས་ཀྱིསི། །འཇགིས་པ་མྱུར་དུ་བསལ་དུ་གསལོ།། །།
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༄༅། །བཤགས་པའ་ིཚོགིས་བཅད། །

༄༅། །ལུས་ཀྱི་ིལས་ན་ིརྣམ་པ་གསུམ། །ངག་ག་ིརྣམ་པ་བཞི་ིདང་ནི། །གང་

ཡོང་ཡོདི་ཀྱི་ིརྣམ་གསུམ་པ།ོ །མ་ིདག་ེབཅུ་པ་ོས་ོསརོ་བཤགས། །ཐགོ་མ་མདེ་ནས་ད་

ལྟའ་ིབར། །མ་ིདག་ེབཅུ་དང་མཚོམས་མེད་ལྔ། །སེམས་ན་ིཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་

པའ།ི །སྡིགི་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི།ི །འདདོ་ཆོགས་ཞི་ེསྡིང་གཏ་ིམུག་དབང་

གིས་ན།ི །ལུས་དང་ངག་དང་ད་ེབཞིིན་ཡོིད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། །སྡིིག་པ་བདག་གིས་བགྱིིས་

པ་ཅ་ིམཆོིས་པ། །ད་ེདག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ས་ོསོར་བཤགས། །ཕྱོག་འཚོལ་བ་

དང་མཆོོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །རྗེེས་སུ་ཡོ་ིརང་བསྐུལ་ཞིིང་གསོལ་བ་ཡོ།ི །དག་ེ

བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་རྫོོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཕྱོིར་

བསྔའོ།ོ། །།

༄༅། །འཕགས་པ་བཟང་པ་ོསྤྱདོ་པའ་ིསྨོནོ་ལམ་གྱི་ི 

རྒྱལ་པ་ོབཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱཿḈḴ་བྷི་དྲེ་ཙཱḈḴ་པྲ་ཎི་དྷཱ་ན་རཱ་ཛཱ། བོད་སྐད་དུ། 

འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོོན་ལམ་གྱིི་རྒྱལ་པོ། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་

གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་

ན། །དུས་གསུམ་གཤགེས་པ་མ་ིཡོ་ིསངེ་ག་ེཀུན། །བདག་གསི་མ་ལུས་ད་ེདག་ཐམས་
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ལ། །ལུས་དང་ངག་ཡོིད་དང་བས་ཕྱོག་བགྱིིའ།ོ །བཟང་པ་ོསྤྱོད་པའ་ིསྨོོན་ལམ་སྟོོབས་

དག་གསི། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོདི་ཀྱི་ིམངནོ་སུམ་དུ། །ཞིངི་ག་ིརྡུལ་སྙདེ་ལུས་རབ་

བཏུད་པ་ཡོིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །རྡུལ་གཅིག་སྟོེང་ན་རྡུལ་

སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྲིས་ཀྱི་ིདབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །ད་ེལྟར་

ཆོོས་ཀྱིི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་

མསོ། །ད་ེདག་བསྔགས་པ་མ་ིཟད་རྒྱ་མཚོ་ོརྣམས། །དབྱངས་ཀྱི་ིཡོན་ལག་རྒྱ་མཚོོའ་ི

སྒྲི་ཀུན་གྱིིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡོོན་ཏན་རབ་བརྗེོད་ཅིང༌། །བད་ེབར་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོོད། །མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིལ་སྙན་

རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོོག་དང༌། །མར་མ་ེམཆོོག་དང་བདུག་སྤེོས་དམ་པ་

ཡོསི། །རྒྱལ་བ་ད་ེདག་ལ་ན་ིམཆོདོ་པར་བགྱི།ི །ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲེ་ིམཆོགོ་

དང༌། །ཕྱོེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །བཀོོད་པའི་ཁྱེད་པར་འཕགས་པའི་

མཆོགོ་ཀུན་གྱིསི། །རྒྱལ་བ་ད་ེདག་ལ་ན་ིམཆོདོ་པར་བགྱི།ི །མཆོདོ་པ་གང་རྣམས་བླ་

མེད་རྒྱ་ཆོ་ེབ། །ད་ེདག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོང་མོས། །བཟང་པ་ོསྤྱོད་ལ་དད་པའ་ི

སྟོོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་མཆོོད་པར་བགྱི།ི །འདོད་ཆོགས་ཞི་ེ

སྡིང་གཏ་ིམུག་དབང་གསི་ན།ི །ལུས་དང་ངག་དང་ད་ེབཞིནི་ཡོདི་ཀྱིསི་ཀྱིང༌། །སྡིགི་པ་

བདག་གིས་བགྱིིས་པ་ཅི་མཆོིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་

བཤགས། །ཕྱོགོས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲིས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་

སློབ་དང་མ་ིསློབ་དང༌། །འགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིབསོད་ནམས་གང་ལ་ཡོང༌། །ད་ེདག་ཀུན་གྱི་ི

རྗེསེ་སུ་བདག་ཡོ་ིརང༌། །གང་རྣམས་ཕྱོགོས་བཅུའ་ིའཇགི་རྟནེ་སྒྲིནོ་མ་དག །བྱང་ཆུབ་
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རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆོགས་བརྙིེས། །མགོན་པ་ོད་ེདག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་

ལ། །འཁརོ་ལ་ོབླ་ན་མདེ་པ་བསྐརོ་བར་བསྐུལ། །མྱོ་ངན་འདའ་སྟོནོ་གང་བཞིདེ་ད་ེདག་

ལ། །འགྲོ་ོབ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིིང་བད་ེབའ་ིཕྱོིར། །བསྐལ་པ་ཞིིང་ག་ིརྡུལ་སྙེད་བཞུགས་

པར་ཡོང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མ་ོརབ་སྦྱོར་གསོལ་བར་བགྱིི། །ཕྱོག་འཚོལ་བ་དང་

མཆོོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །རྗེེས་སུ་ཡོ་ིརང་བསྐུལ་ཞིིང་གསོལ་བ་ཡོི། །དག་ེབ་

ཅུང་ཟད་བདག་གསི་ཅ་ིབསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གསི་བྱང་ཆུབ་ཕྱོརི་བསྔ་ོའ།ོ །

འདས་པའ་ིསངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོོགས་བཅུ་ཡོི། །འཇིག་རྟེན་དག་ན་གང་

བཞུགས་མཆོདོ་གྱུར་ཅགི །གང་ཡོང་མ་བྱནོ་ད་ེདག་རབ་མྱུར་བར། །བསམ་རྫོགོས་

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་སྤྱོན། །ཕྱོོགས་བཅུའི་ག་ལའི་ཞིིང་རྣམས་ཇི་སྙེད་

པ། །ད་ེདག་རྒྱ་ཆོེར་ཡོོངས་སུ་དག་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་གཤེགས་

རྒྱལ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་སྲིས་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོག །ཕྱོོགས་བཅུའ་ིསེམས་

ཅན་གང་རྣམས་ཇ་ིསྙེད་པ། །ད་ེདག་རྟག་ཏུ་ནད་མེད་བད་ེགྱུར་ཅིག །འགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ི

ཆོོས་ཀྱི་ིདོན་རྣམས་ནི། །མཐུན་པར་གྱུར་ཅིག་ར་ེབའང་འགྲུབ་པར་ཤོག །བྱང་ཆུབ་

སྤྱདོ་པ་དག་ན་ིབདག་སྤྱདོ་ཅངི༌། །འགྲོ་ོབ་ཀུན་ཏུ་སྐྱ་ེབ་དྲེན་གྱུར་ཅགི །ཚོ་ེརབས་ཀུན་

ཏུ་འཆོ་ིའཕ་ོསྐྱ་ེབ་ན། །རྟག་ཏུ་བདག་ན་ིརབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤགོ །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིརྗེསེ་

སུ་སླབོ་གྱུར་ཏ།ེ །བཟང་པ་ོསྤྱདོ་པ་ཡོངོས་སུ་རྫོགོས་བྱེད་ཅིང༌། །ཚུལ་ཁྲམིས་སྤྱདོ་པ་

དྲེ་ིམདེ་ཡོངོས་དག་པ། །རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱནོ་མདེ་སྤྱདོ་པར་ཤགོ །ལྷ་ཡོ་ིསྐད་དང་ཀླུ་

དང་གནདོ་སྦྱོནི་སྐད། །གྲུལ་བུམ་དག་དང་མ་ིཡོ་ིསྐད་རྣམས་དང༌། །འགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིསྒྲི་

རྣམས་ཇ་ིཙོམ་པར། །ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཆོོས་བསྟོན་ཏོ། །དེས་ཤིང་ཕ་
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རོལ་ཕྱོིན་ལ་རབ་བརྩོོན་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ན་ིནམ་ཡོང་བརྗེེད་མ་གྱུར། །སྡིིག་པ་

གང་རྣམས་སྒྲིིབ་པར་གྱུར་པ་དག །ད་ེདག་མ་ལུས་ཡོོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོག །ལས་

དང་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་ིལས་རྣམས་ལས། །གྲོོལ་ཞིིང་འཇིག་རྟེན་འགྲོ་ོབ་རྣམས་སུ་

ཡོང༌། །ཇ་ིལྟར་པདྨ་ོཆུས་མ་ིཆོགས་པ་བཞིིན། །ཉ་ིཟླ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མེད་ལྟར་

སྤྱད། །ཞིངི་ག་ིཁྱེནོ་དང་ཕྱོགོས་རྣམས་ཇ་ིཙོམ་པར། །ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞི་ི

བར་བྱེད། །བད་ེབ་དག་ལ་འགྲོ་ོབ་ཀུན་དགོད་ཅིང༌། །འགྲོ་ོབ་ཐམས་ཅད་ལ་ན་ིཕན་

པར་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་བྱེད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་དག་ག་ིསྤྱོད་

དང་མཐུན་པར་འཇུག །བཟང་པ་ོསྤྱདོ་པ་དག་ན་ིརབ་སྟོནོ་ཅངི༌། །མ་འངོས་བསྐལ་པ་

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །བདག་ག་ིསྤྱོད་དང་མཚུངས་པར་གང་སྤྱོད་པ། །ད་ེདག་དང་

ན་ིརྟག་ཏུ་འགྲོགོས་པར་ཤགོ །ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ན་ིསམེས་ཀྱིསི་ཀྱིང༌། །སྤྱདོ་

པ་དག་དང་སྨོོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྤྱད། །བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་གྲོོགས་པོ་

གང༌། །བཟང་པ་ོསྤྱོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོོན་བགྱིིད་པ། །ད་ེདག་དང་ཡོང་རྟག་ཏུ་འཕྲད་པར་

ཤོག །ད་ེདག་བདག་གིས་ནམ་ཡོང་ཡོིད་མ་ིདབྱུང༌། །སངས་རྒྱས་སྲིས་ཀྱིིས་བསྐོར་

བའི་མགོན་པོ་རྣམས། །མངོན་སུམ་རྟག་ཏུ་བདག་གིས་རྒྱལ་བ་བལྟ། །མ་འོངས་

བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མ་ིསྐྱ་ོབར། །ད་ེདག་ལ་ཡོང་མཆོདོ་པ་རྒྱ་ཆོརེ་བགྱི།ི །རྒྱལ་བ་རྣམས་

ཀྱི་ིདམ་པའ་ིཆོོས་འཛིན་ཅིང༌། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱེད། །བཟང་པ་ོ

སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱོོང་བ་ཡོང༌། །མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བགྱི།ི །སྲིིད་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡོང་འཁོར་བ་ན། །བསོད་ནམས་ཡོ་ེཤེས་དག་ན་ིམ་ིཟད་རྙིེད། །ཐབས་

དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་རྣམ་ཐར་དང༌། །ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱིི་མི་ཟད་མཛོད་གྱུར་
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ཅིག །རྡུལ་གཅིག་སྟོེང་ན་རྡུལ་སྙེད་ཞིིང་རྣམས་ཏེ། །ཞིིང་དེར་བསམ་གྱིིས་མ་ིཁྱེབ་

སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྲིས་ཀྱི་ིདབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱད་

པ་སྤྱོད་ཅིང་བལྟ་བར་བགྱིི། །ད་ེལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོོགས་སུ་ཡོང༌། །སྐྲ་ཙོམ་

ཁྱེོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚོད་སྙེད་ཀྱིི། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོོ་ཞིིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོོ་

དང༌། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོོར་སྤྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་འཇུག །གསུང་གཅིག་ཡོན་ལག་རྒྱ་

མཚོོའ་ིསྒྲི་སྐད་ཀྱིིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡོན་ལག་རྣམ་དག་པ། །འགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ི

བསམ་པ་ཇ་ིབཞིནི་དབྱངས། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྱི།ི །དུས་

གསུམ་གཤགེས་པའ་ིརྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁརོ་ལའོ་ིཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐརོ་

བ་ཡོི། །ད་ེདག་ག་ིཡོང་གསུང་དབྱངས་མ་ིཟད་ལ། །བླ་ོཡོ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་བདག་ཀྱིང་

རབ་ཏུ་འཇུག །མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡོང༌། །སྐད་ཅིག་གཅིག་

གིས་བདག་ཀྱིང་འཇུག་པར་བགྱིི། །གང་ཡོང་བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཚོད་དེ་

དག །སྐད་ཅིག་ཆོ་ཤས་ཀྱིིས་ན་ིཞུགས་པར་སྤྱད། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མ་ིཡོ་ི

སེངྒེ་ེགང༌། །ད་ེདག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བལྟ། །རྟག་ཏུ་ད་ེདག་ག་ིན་ིསྤྱོད་

ཡུལ་ལ། །སྒྱུ་མར་གྱུར་པའ་ིརྣམ་ཐར་སྟོབོས་ཀྱིསི་འཇུག །གང་ཡོང་དུས་གསུམ་དག་

ག་ིཞིིང་བཀོོད་པ། །ད་ེདག་རྡུལ་གཅིག་སྟོེང་དུ་མངོན་པར་བསྒྲུབ། །ད་ེལྟར་མ་ལུས་

ཕྱོོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྒྱལ་བ་དག་ག་ིཞིིང་རྣམས་བཀོོད་ལ་འཇུག །གང་

ཡོང་མ་བྱོན་འཇིག་རྟེན་སྒྲིོན་མ་རྣམས། །དེ་དག་རིམ་པར་འཚོང་རྒྱ་འཁོར་ལོ་

བསྐོར། །མྱོ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་ིམཐའ་སྟོོན། །མགོན་པ་ོཀུན་གྱི་ིདྲུང་དུ་བདག་

མཆོིའོ། །ཀུན་ཏུ་མྱུར་བའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་སྟོོབས་རྣམས་དང༌། །ཀུན་ནས་སྒོ་ོཡོ་ིཐེག་པའ་ི
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སྟོོབས་རྣམས་དང༌། །ཀུན་ཏུ་ཡོནོ་ཏན་སྤྱོད་པའ་ིསྟོོབས་རྣམས་དང༌། །ཀུན་ཏུ་ཁྱེབ་པ་

བྱམས་པ་དག་གི་སྟོོབས། །ཀུན་ནས་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་སྟོོབས་རྣམས་

དང༌། །ཆོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པའི་ཡོེ་ཤེས་སྟོོབས། །ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་

འཛནི་སྟོབོས་དག་གསི། །བྱང་ཆུབ་སྟོབོས་རྣམས་ཡོང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱདེ། །ལས་ཀྱི་ི

སྟོོབས་རྣམས་ཡོོངས་སུ་དག་བྱེད་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་སྟོོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་

པར་བྱེད། །བདུད་ཀྱི་ིསྟོོབས་རྣམས་སྟོོབས་མེད་རབ་བྱེད་ཅིང༌། །བཟང་པ་ོསྤྱོད་པའ་ི

སྟོོབས་ན་ིརྫོོགས་པར་བགྱི།ི །ཞིིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ོརྣམ་པར་དག་བྱེད་ཅིང༌། །སེམས་

ཅན་རྒྱ་མཚོོ་དག་ནི་རྣམ་པར་སྒྲིོལ། །ཆོོས་རྣམས་རྒྱ་མཚོོ་རབ་ཏུ་མཐོང་བྱེད་

ཅིང༌། །ཡོ་ེཤེས་རྒྱ་མཚོ་ོརབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱེད། །སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ོརྣམ་པར་དག་

བགྱིདི་ཅངི༌། །སྨོནོ་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ོརབ་ཏུ་རྫོགོས་པར་བྱདེ། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ོརབ་

ཏུ་མཆོོད་བགྱིིད་ཅིང༌། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོོར་མ་ིསྐྱ་ོསྤྱད་པར་བགྱིི། །གང་ཡོང་དུས་

གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཡོི། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྨོོན་ལམ་བྱེ་བྲག་

རྣམས། །བཟང་པ་ོསྤྱོད་པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས། །ད་ེཀུན་མ་ལུས་བདག་

གིས་རྫོོགས་པར་བགྱིི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིསྲིས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ོཔ། །གང་ག་ིམིང་ན་ིཀུན་ཏུ་

བཟང་ཞིེས་བྱ། །མཁས་པ་ད་ེདང་མཚུངས་པར་སྤྱད་པའ་ིཕྱོིར། །དག་ེབ་འད་ིདག་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔ།ོ །ལུས་དང་ངག་དང་ཡོིད་ཀྱིང་རྣམ་དག་ཅིང༌། །སྤྱོད་པ་རྣམ་

དག་ཞིིང་རྣམས་ཡོོངས་དག་པར། །བསྔ་ོབ་བཟང་པ་ོམཁས་པ་ཅ་ིའདྲེ་བ། །ད་ེའདྲེར་

བདག་ཀྱིང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །ཀུན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་སྤྱད་པའི་

ཕྱོིར། །འཇམ་དཔལ་གྱི་ིན་ིསྨོོན་ལམ་སྤྱད་པར་བགྱིི། །མ་འོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མ་ི
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སྐྱ་ོབར། །ད་ེཡོ་ིབྱ་བ་མ་ལུས་རྫོོགས་པར་བགྱིི། །སྤྱོད་པ་དག་ན་ིཚོད་ཡོོད་མ་གྱུར་

ཅགི །ཡོནོ་ཏན་རྣམས་ཀྱིང་ཚོད་གཟུང་མདེ་པར་ཤགོ །སྤྱདོ་པ་ཚོད་མདེ་པ་ལ་གནས་

ནས་ཀྱིང༌། །ད་ེདག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚོལ་བར་བགྱི།ི །ནམ་མཁའ་ིམཐར་ཐུག་

གྱུར་པ་ཇ་ིཙོམ་པ། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡོང་ད་ེབཞིིན་ཏ།ེ །ཇ་ིཙོམ་ལས་དང་

ཉོན་མོངས་མཐར་གྱུར་པ། །བདག་ག་ིསྨོོན་ལམ་མཐའ་ཡོང་ད་ེཙོམ་མོ། །གང་ཡོང་

ཕྱོོགས་བཅུའི་ཞིིང་རྣམས་མཐའ་ཡོས་པ། །རིན་ཆོེན་བརྒྱན་ཏེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་

ཕུལ། །ལྷ་དང་མ་ིཡོ་ིབད་ེབ་མཆོགོ་རྣམས་ཀྱིང༌། །ཞིངི་ག་ིརྡུལ་སྙདེ་བསྐལ་པར་ཕུལ་

བ་བས། །གང་གིས་བསྔ་ོབའ་ིརྒྱལ་པ་ོའད་ིཐོས་ནས། །བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ག་ིརྗེེས་སུ་

རབ་མོས་ཤིང༌། །ལན་ཅིག་ཙོམ་ཡོང་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། །བསོད་ནམས་དམ་པའ་ི

མཆོོག་ཏུ་འད་ིའགྱུར་ར།ོ །གང་གིས་བཟང་སྤྱོད་སྨོོན་ལམ་འད་ིབཏབ་པས། །དེས་ན་ི

ངན་སངོ་ཐམས་ཅད་སྤེངས་པར་གྱུར། །དསེ་ན་ིགྲོགོས་པ་ོངན་པ་སྤེངས་པ་ཡོནི། །སྣང་

བ་མཐའ་ཡོས་ད་ེཡོང་དེས་མྱུར་མཐོང༌། །ད་ེདག་རྙིེད་པ་རབ་རྙིེད་བད་ེབར་འཚོ།ོ །མ་ི

ཚོ་ེའདིར་ཡོང་ད་ེདག་ལེགས་པར་འོང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པ་ོད་ེཡོང་ཅ་ིའདྲེ་བར། །ད་ེ

དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིིན་འགྱུར། །མཚོམས་མེད་ལྔ་པོ་དག་གི་སྡིིག་པ་

རྣམས། །གང་གིས་མ་ིཤེས་དབང་གིས་བྱས་པ་དག །ད་ེཡོིས་བཟང་པ་ོསྤྱོད་པ་འད་ི

བརྗེོད་ན། །མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །ཡོ་ེཤེས་དང་ན་ིགཟུགས་

དང་མཚོན་རྣམས་དང༌། །རིགས་དང་ཁ་དོག་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །བདུད་

དང་མུ་སྟོེགས་མང་པོས་ད་ེམ་ིཐུབ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པ་ོཀུན་ནའང་མཆོོད་པར་

འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་དུ་ད་ེམྱུར་འགྲོོ །སོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ཕྱོིར་
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དརེ་འདུག་སྟོ།ེ །བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁརོ་ལ་ོརབ་ཏུ་བསྐརོ། །བདུད་རྣམས་སྡི་ེདང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །གང་ཡོང་བཟང་པ་ོསྤྱདོ་པའ་ིསྨོནོ་ལམ་འད།ི །འཆོང་བ་

དང་ན་ིསྟོནོ་ཏམ་ཀློགོ་ན་ཡོང༌། །ད་ེཡོ་ིརྣམ་པར་སྨོནི་པའང་སངས་རྒྱས་མཁྱེནེ། །བྱང་

ཆུབ་མཆོོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་བྱེད་ཅིག །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེེན་པ་

དང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པ་ོདེ་ཡོང་དེ་བཞིིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གྱིི་རྗེེས་སུ་བདག་སློབ་

ཕྱོརི། །དག་ེབ་འད་ིདག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔ།ོ །དུས་གསུམ་གཤགེས་པའ་ིརྒྱལ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀྱིསི། །བསྔ་ོབ་གང་ལ་མཆོགོ་ཏུ་བསྔགས་པ་དསེ། །བདག་ག་ིདག་ེབའ་ིརྩོ་

བ་འད་ིཀུན་ཀྱིང༌། །བཟང་པ་ོསྤྱོད་ཕྱོིར་རབ་ཏུ་བསྔ་ོབར་བགྱིི། །བདག་ན་ིའཆོ་ིབའ་ི

དུས་བྱདེ་གྱུར་པ་ན། །སྒྲིབི་པ་ཐམས་ཅད་དག་ན་ིཕྱོརི་བསལ་ཏ།ེ །མངནོ་སུམ་སྣང་བ་

མཐའ་ཡོས་ད་ེམཐོང་ནས། །བད་ེབ་ཅན་གྱི་ིཞིིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྲོ།ོ །དེར་སོང་ནས་ན་ི

སྨོོན་ལམ་འད་ིདག་ཀྱིང༌། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །ད་ེདག་མ་

ལུས་བདག་གིས་ཡོོངས་སུ་བཀོང༌། འཇིག་རྟེན་ཇི་སྲིིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་

བགྱི།ི །རྒྱལ་བའ་ིདཀྱིལི་འཁརོ་བཟང་ཞིིང་དགའ་བ་དརེ། །པདྨ་ོདམ་པ་ཤནི་ཏུ་མཛསེ་

ལས་སྐྱསེ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡོས་རྒྱལ་བས་མངནོ་སུམ་དུ། །ལུང་བསྟོན་པ་ཡོང་བདག་

གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་ན་ིབདག་གིས་ལུང་བསྟོན་རབ་ཐོབ་ནས། །སྤྲུལ་པ་མང་པ་ོ

བྱ་ེབ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡོིས། །བླ་ོཡོ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་ཕྱོོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡོང༌། །སེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པ་ོབགྱིདི། །བཟང་པ་ོསྤྱདོ་པའ་ིསྨོནོ་ལམ་བཏབ་པ་ཡོ།ི །དག་ེབ་

ཅུང་ཟད་བདག་གསི་ཅ་ིབསགས་པ། །དསེ་ན་ིའགྲོ་ོབའ་ིསྨོནོ་ལམ་དག་ེབ་རྣམས། །སྐད་

ཅགི་གཅགི་གསི་ཐམས་ཅད་འབྱརོ་པར་ཤགོ །བཟང་པ་ོསྤྱདོ་པའ་ིསྨོནོ་ལམ་བསྔསོ་པ་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 110  

ཡོསི། །བསདོ་ནམས་དམ་པ་མཐའ་ཡོས་གང་ཐབོ་དསེ། །འགྲོ་ོབ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བརོ་

བྱིང་བ་རྣམས། །འོད་དཔག་མེད་པའ་ིགནས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །སྨོོན་ལམ་རྒྱལ་པ་ོ

འད་ིདག་མཆོོག་ག་ིགཙོ།ོ །མཐའ་ཡོས་འགྲོ་ོབ་ཀུན་ལ་ཕན་བྱེད་ཅིང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་

པོས་བརྒྱན་པའི་གཞུང་གྲུབ་སྟོེ། །ངན་སོང་རྒྱུད་རྣམས་མ་ལུས་སྟོོངས་པར་

ཤགོ །འཕགས་པ་བཟང་པ་ོསྤྱདོ་པའ་ིསྨོོན་ལམ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོརྫོགོས་ས།ོ །

༄༅། །འཕགས་པ་བྱམས་པའ་ིསྨོནོ་ལམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དྲེང་སྲིོང་ལྷ་མིག་ལྡན་པ་

ཡོི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ཡོང༌། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་

ལ།ོ །ངན་འགྲོོའ་ིལམ་ན་ིབཟློག་བགྱིིད་ཅིང༌། །མཐ་ོརིས་ལམ་ན་ིརབ་སྟོོན་ལ། །རྒ་ཤ་ི

མདེ་པར་འདྲེནེ་བགྱིདི་པ། །བྱང་ཆུབ་སམེས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །སམེས་ཀྱི་ིདབང་དུ་

གྱུར་པས་ན། །བདག་གསི་སྡིགི་པ་ཅ་ིབགྱིསི་པ། །སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔར་མཆོསི་ནས་

སུ། །བདག་གིས་དེ་དག་བཤགས་པར་བགྱིི། །བདག་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་གང་

གིས། །བསོད་ནམས་ཚོོགས་ནི་བསྐྱེད་པ་དེ། །བདག་གི་ཀུན་མཁྱེེན་ས་བོན་

ཏེ། །བདག་ལ་བྱང་ཆུབ་མ་ིཟད་ཤོག །ཕྱོོགས་བཅུ་དག་ག་ིཞིིང་རྣམས་སུ། །སངས་

རྒྱས་མཆོདོ་པ་གང་བྱུང་བ། །སངས་རྒྱས་མཁྱེནེ་པས་ཡོ་ིརང་བ། །ད་ེལ་བདག་ན་ིཡོ་ི

རང་ང༌ོ། །སྡིིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱིི། །བསོད་ནམས་ཀུན་ལ་ཡོ་ིརང་

ངོ༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །བདག་ནི་ཡོེ་ཤེས་མཆོོག་ཐོབ་
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ཤོག །ཕྱོོགས་བཅུ་དག་ག་ིཕྱོོགས་རྣམས་སུ། །ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་པ་ཡོི། །བྱང་

ཆུབ་སམེས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་མཆོགོ །འཚོང་རྒྱ་བགྱིདི་པར་བསྐུལ་མ་འདབེས། །བྱང་

ཆུབ་དམ་པར་སངས་རྒྱས་ཤིང༌། །སྡིེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་བཏུལ་ནས། །སྲིོག་

ཆོགས་ཀུན་ལ་སྨོན་སླད་དུ། །ཆོོས་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོབསྐོར་གྱུར་ཅིག །ཆོོས་རྔ་ཆོེན་པོའ་ི

སྒྲི་ཡོིས་ནི། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མཐར་བགྱིིད་ཤོག །བསྐལ་པ་བྱ་ེབ་བསམ་

ཡོས་སུ། །ཆོོས་སྟོོན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །འདོད་པའ་ིའདམ་དུ་བྱིང་གྱུར་

ཅིང༌། །སྲིེད་པའི་སྲིད་བུས་དམ་བཅིངས་པ། །འཆོིང་བ་ཀུན་གྱིིས་བཅིངས་དག་

ལ། །རྐོང་གཉིས་མཆོོག་རྣམས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །སེམས་ཀྱིི་དྲེི་མར་གྱུར་པ་

ལ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ན་ིསྨོོད་མ་ིམཛད། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་ཐུགས་

ལྡན། །སྲིིད་པའ་ིམཚོ་ོལས་སྒྲིོལ་བར་ཤོག །རྫོོགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་གང་བཞུགས་

དང༌། །གང་དག་འདས་དང་མ་བྱནོ་པ། །ད་ེདག་རྗེསེ་སུ་བདག་སླབོ་ཅངི༌། །བྱང་ཆུབ་

སྤྱད་པ་སྤྱདོ་གྱུར་ཅགི །ཕ་རལོ་ཕྱོནི་དྲུག་རྫོགོས་བགྱིསི་ནས། །འགྲོ་ོདྲུག་སམེས་ཅན་

ཐར་བགྱིིད་ཤོག །མངོན་ཤེས་དྲུག་པ་ོམངོན་བགྱིིས་ནས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་རེག་

གྱུར་ཅིག །མ་སྐྱེས་པ་དང་མི་འབྱུང་དང༌། །རང་བཞིིན་མ་མཆོིས་གནས་མ་

མཆོིས། །རྣམ་རིག་མ་མཆོིས་དངོས་མ་མཆོིས། །སྟོོང་པའི་ཆོོས་ནི་རྟོགས་པར་

ཤོག །སངས་རྒྱས་དྲེང་སྲིོང་ཆོེན་པོ་ལྟར། །སེམས་ཅན་མ་མཆོིས་སྲིོག་མ་

མཆོིས། །གང་ཟག་མ་མཆོིས་གས་ོམ་མཆོིས། །བདག་མ་མཆོིས་ཀྱིི་ཆོོས་རྟོགས་

ཤོག །བདག་འཛིན་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡོི། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་མི་གནས་

པར། །སམེས་ཅན་ཀུན་ལ་སྨོན་སླད་དུ། །སརེ་སྣ་མ་མཆོསི་སྦྱོནི་གཏངོ་ཤགོ །དངསོ་
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པོ་དངོས་པོར་མ་མཆོིས་པས། །བདག་གི་ལོངས་སྤྱོད་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་རྣམ་འཇིག་པས། །སྦྱོིན་པའ་ིཕ་རོལ་ཕྱོིན་རྫོོགས་ཤོག །ཁྲིམས་ཀྱི་ིཚུལ་

ཁྲིམས་སྐྱོན་མེད་ཅིང༌། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །རློམས་སེམས་མེད་

པའ་ིཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིིས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕ་རོལ་ཕྱོིན་རྫོོགས་ཤོག །ས་འམ་ཡོང་ན་ཆུ་

འམ་མེ། །རླུང་གི་ཁམས་ལྟར་མི་གནས་ཤིང༌། །བཟོད་པའམ་ཁྲོ་བ་མ་མཆོིས་

པས། །བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱོིན་རྫོོགས་ཤོག །བརྩོོན་འགྲུས་བརྩོམས་པའི་བརྩོོན་

འགྲུས་ཀྱིིས། །བརྟན་སྤྲི་ོལ་ེལ་ོམ་མཆོིས་ཤིང༌། །སྟོོབས་དང་ལྡན་པའ་ིལུས་སེམས་

ཀྱིསི། །བརྩོནོ་འགྲུས་ཕ་རལོ་ཕྱོནི་རྫོགོས་ཤགོ །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའ་ིཏིང་འཛནི་དང༌། །དཔའ་

བར་འགྲོ་ོབའ་ིཏངི་འཛནི་དང༌། །རྡོ་ོརྗེ་ེལྟ་བུའ་ིཏངི་འཛནི་གྱིསི། །བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་

ཕྱོནི་རྫོགོས་ཤགོ །རྣམ་པར་ཐར་པའ་ིསྒོ་ོགསུམ་དང༌། །དུས་གསུམ་མཉམ་པ་ཉདི་དང་

ནི། །རིག་གསུམ་མངོན་སུམ་བགྱིིས་པ་ཡོིས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱོིན་རྫོོགས་

ཤོག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིིས་བསྔགས་པ་དང༌། །འོད་དང་གཟི་བརྗེིད་འབར་བ་

དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིབརྩོོན་འགྲུས་ཀྱིིས། །བདག་གཞིན་བསམ་པ་རྫོོགས་

གྱུར་ཅིག །ད་ེལྟར་སྤྱད་པ་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང༌། །བྱམས་པ་གྲོགས་དང་ལྡན་པ་ཡོིས། །ཕ་

རོལ་ཕྱོིན་དྲུག་རྫོོགས་བགྱིིས་ནས། །ས་བཅུའ་ིསྤེ་ོལ་རབ་ཏུ་གནས། །བྱམས་པས་དམ་

བཅས་པའ་ིགཟུངས་ན།ི ན་མ་ོརཏྣ་ཏྲཾ་ཡཱ་ཡོ། ན་མ་ོབྷི་ག་ཝི་ཏ་ེཤཱཀྱི་མུ་ན་ཡོ།ེ །ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡོ། 

ཨཾརྷ་ཏ་ེསམྱོཀྶཾ་ཾབུདྡྷཿ་ཡོ། ཏདྱཾ་ཐཱ། ༀ་ཨཾ་ཛ་ིཏ།ེ ཨཾ་ཛ་ིཏ།ེ ཨཾ་པ་རཱ་ཛ་ིཏ།ེ ཨཾ་ཛ་ིཏ་ེཛ་ཡོ། 

ཧཾ་ར་ཧཾ་ར། མཻ་ཏྲཾ་ིཨཱཿ་ཝི་ལ་ོཀོ་ིཏ།ེ ཀོ་ར་ཀོ་ར། མཧཱ་ས་མ་ཡོ་སིདྡྷཿ་ིབྷི་ར་བྷི་ར། མཧཱ་བ་ོ

དྷ་ིམཎྜ་བ་ིཛ། སྨོ་ར་སྨོ་ར། ཨཾསྨོ་ཀོ་ཾས་མ་ཡོ། བ་ོདྷ་ིབ་ོདྷ།ི མཧཱ་བ་ོདྷ་ིསྭཱཧཱ། ༀ་མ་ོཧཾ་ིམ་ོ
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ཧཾ་ིམཧཱ་མ་ོཧཾ་ིསྭཱཧཱ། ༀ་མུ་ན་ིམུ་ན་ིསྨོ་རཱ་སྭཱཧཱ། 

འད་ིཡོ་ིདག་ེབས་བདག་གཞིན་འགྲོ་ོབ་ཀུན། །ཤ་ིའཕསོ་གྱུར་པའ་ིམདོ་ལ་དགའ་

ལྡན་དུ། །ཆོོས་ཀྱིིས་མཐ་ོབའ་ིཁང་བཟང་དེར་སྐྱེས་ནས། །མ་ིཕམ་ཆོོས་རྗེེའ་ིསྲིས་ཀྱི་ི

ཐུ་བརོ་ཤགོ །ས་བཅུའ་ིདབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚོབ་འཛམ་གླེངི་དུ། །སྟོབོས་བཅུ་མངའ་བའ་ི

ག་ོའཕང་བརྙིེས་པའ་ིཚོ།ེ །གསུང་ག་ིབདུད་རྩོིའ་ིཐོག་མ་རབ་མྱོངས་ནས། །རྒྱལ་བའ་ི

མཛད་པ་མ་ལུས་མཐར་ཕྱོིན་ཤོག །འད་ིནས་ཤ་ིའཕོས་གྱུར་མ་ཐག །དགའ་ལྡན་སྐྱ་ེ

གནས་ཡོིད་དགའ་བར། །མྱུར་དུ་བྱམས་མགོན་མཉེས་བྱས་ནས། །བྱང་ཆུབ་ལུང་

བསྟོན་ཐབོ་པར་ཤགོ །འཕགས་པ་བྱམས་པའ་ིསྨོོན་ལམ་གྱི་ིརྒྱལ་པ་ོརྫོགོས་ས།ོ །

༄༅། །སྤྱདོ་འཇུག་སྨོནོ་ལམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ལ། །འཇུག་པ་རྣམ་པར་བརྩོམས་པ་

ཡོི། །དག་ེབ་གང་དེས་འགྲོ་ོབ་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །ཕྱོོགས་

རྣམས་ཀུན་ན་ལུས་དང་སེམས། །སྡུག་བསྔལ་ནད་པ་ཇ་ིསྙེད་པ། །ད་ེདག་བདག་ག་ི

བསོད་ནམས་ཀྱིིས། །བད་ེདགའ་རྒྱ་མཚོ་ོཐོབ་པར་ཤོག །ད་ེདག་འཁོར་བ་ཇ་ིསྲིིད་

དུ། །ནམ་ཡོང་བད་ེལས་ཉམས་མ་གྱུར། །འགྲོ་ོབས་བླ་ན་མདེ་པ་ཡོ།ི །བད་ེབ་རྒྱུན་མ་ི

འཆོད་ཐོབ་ཤོག །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་དམྱོལ་བ་དག །གང་དག་ཇི་སྙེད་ཡོོད་པ་

རྣམས། །ད་ེདག་ཏུ་ན་ིལུས་ཅན་རྣམས། །བད་ེཅན་བད་ེབས་དགའ་བར་ཤོག །གྲོང་

བས་ཉམ་ཐག་དྲེ་ོཐོབ་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིསྤྲིིན་ཆོེན་ལས། །བྱུང་བའ་ིཆུ་བ་ོ
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མཐའ་ཡོས་ཀྱིིས། །ཚོ་བས་ཉམ་ཐག་བསིལ་ཐོབ་ཤོག །རལ་གྲོ་ིལ་ོམའ་ིནགས་ཚོལ་

ཡོང༌། །ད་ེལ་དགའ་ཚོལ་སྡུག་གུར་ཤགོ །ཤལ་མ་ལ་ིཡོ་ིསྡིངོ་པ་ོཡོང༌། །དཔག་བསམ་

ཤངི་དུ་འཁྲུངས་པར་ཤགོ །མཐངི་རལི་ངུར་པ་དག་དང་ངང་པ་དང༌། །བཞིད་སགོས་

སྐད་སྙན་འབྱིན་པས་མཛེས་གྱུར་ཅིག །པདྨ་དྲེི་བསུང་ཆོེ་ལྡན་མཚོོ་དག་

གསི། །དམྱོལ་བའ་ིས་ཕྱོགོས་དག་ན་ིཉམས་དགར་ཤགོ །སོལ་ཕུང་ད་ེདག་རནི་ཆོནེ་

ཕུང་པརོ་འགྱུར། །ས་བསྲིགེ་ཤལེ་གྱི་ིས་གཞི་ིབསྟོར་བར་ཤགོ །བསྡུས་འཇམོས་ར་ིབ་ོ

རྣམས་ཀྱིང་མཆོདོ་པ་ཡོ།ི །གཞིལ་མདེ་ཁང་གྱུར་བད་ེགཤགེས་གང་བར་ཤགོ །མདག་

མ་རྡོོ་བསྲིེགས་མཚོོན་གྱིི་ཆོར་པ་དག །དེང་ནས་བཟུང་སྟོེ་མེ་ཏོག་ཆོར་པར་

གྱུར། །ཕན་ཚུན་མཚོོན་གྱིིས་འདེབས་པ་ད་ེཡོང་ན།ི །དེང་ནས་རྩོ་ེཕྱོིར་མ་ེཏོག་འཕེན་

པར་ཤགོ ། ཆུ་བ་ོརབ་མདེ་མ་ེདངོ་འདྲེ་ནང་བྱངི་བ་དག །ཤ་ཀུན་ཞིིག་གྱུར་རུས་གངོ་

མ་ེཏོག་ཀུནྡེའ་ིམདོག །བདག་ག་ིདག་ེབའ་ིསྟོོབས་ཀྱིིས་ལྷ་ཡོ་ིལུས་ཐོབ་ནས། །ལྷ་མ་ོ

རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་དལ་གྱིིས་འབབ་གནས་ཤོག །ཅ་ིཕྱོིར་འདིར་ན་ིགཤིན་རྗེེའ་ིམ་ི

དང་ཁྭ་དང་བྱ་རྒོད་མི་བཟད་རྣམས་སྐྲག་བྱེད། །ཀུན་ནས་མུན་བསལ་བདེ་དགའ་

བསྐྱེད་པའི་མཐུ་བཟང་འདི་ཀོོ་སུ་ཡོི་མཐུ་སྙམ་སྟོེ། །གྱིེན་དུ་བལྟས་ན་ནམ་མཁའི་

དཀྱིིལ་ན་ཕྱོག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེའབར་བ་བཞུགས་མཐོང་ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའ་ིཤུགས་

ཀྱིིས་སྡིིག་དང་བྲལ་ནས་ད་ེདང་ལྷན་ཅིག་འགྲོ་ོབར་ཤོག །མ་ེཏོག་ཆོར་པ་སྤེོས་ཆུ་དང་

འདྲེསེ་འབབ་པ་ཡོསི། །དམྱོལ་བའ་ིམ་ེདག་ཆོལི་ཆོལི་གསདོ་པ་མཐངོ་གྱུར་ནས། །གླེ་ོ

བུར་བད་ེབས་ཚོིམ་པ་འད་ིཅ་ིབསམ་པ་དང༌། །སེམས་དམྱོལ་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱོག་ན་

པདྨ་ོམཐོང་བར་ཤོག །གྲོོགས་དག་འཇིགས་པ་བོར་ལ་རིངས་པར་ཚུར་ཤོག་འུ་བུའ་ི
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ཐད་དུ་ནི། །གང་ག་ིམཐུ་ཡོིས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་དགའ་བའ་ིཤུགས་

ཕྱོིན་ལ། །འགྲོ་ོབ་ཀུན་ནས་ཡོོངས་སྐྱོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྩོ་ེབ་སྐྱེས་གྱུར་

པ། །གཞིོན་ནུ་ཟུར་ཕུད་ཅན་འབར་འཇིགས་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་ཅ་ིཞིིག་ཕྱོིན། །ཁྱེོད་

ཀྱིིས་ལྷ་བརྒྱའི་ཅོད་པན་དག་གིས་ཞིབས་ཀྱིི་པདྨོ་ལ་མཆོོད་ཅིང༌། །ཐུགས་རྗེེས་

བརླན་སྤྱན་དབུ་ལ་མ་ེཏགོ་དུ་མའ་ིཚོགོས་ཀྱི་ིཆོར་འབབ་པ། །ཁང་བརྩོགེས་ཡོདི་འངོ་

ལྷ་མོ་སྟོོང་ཕྲག་བསྟོོད་དབྱངས་སྒྲིོག་ལྡན་འདི་ལྟོས་ཞིེས། །འཇམ་དབྱངས་དེ་འདྲེ་

མཐོང་ནས་ད་ནི་སེམས་དམྱོལ་ཅ་ཅ་ོའདོན་པར་ཤོག །དེ་ལྟར་བདག་གི་དགེ་རྩོས་

ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་སོགས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲིིབ་པ་མེད་སྤྲིིན་བདེ་བ་

དང༌། །བསལི་ཞིངི་དྲེ་ིཞིམི་དང་ལྡན་ཆོར་པ་འབབེས་མཐངོ་ནས། །སམེས་ཅན་དམྱོལ་

བ་ད་ེདག་མངོན་པར་དགར་གྱུར་ཅིག །དུད་འགྲོ་ོརྣམས་ན་ིགཅིག་ལ་གཅིག །ཟ་བའ་ི

འཇིགས་དང་བྲལ་བར་ཤོག །སྒྲི་མ་ིསྙན་པའ་ིམ་ིབཞིིན་དུ། །ཡོ་ིདྭགས་རྣམས་ན་ིབད་ེ

བར་གྱུར། །འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ག།ི །ཕྱོག་ནས་འབབ་པའ་ིའ་ོརྒྱུན་

གྱིིས། །ཡོི་དྭགས་རྣམས་ནི་ཚོིམ་བྱས་ཤིང༌། །ཁྲུས་བྱས་རྟག་ཏུ་བསིལ་བར་

ཤགོ །ལོང་བ་རྣམས་ཀྱིསི་མགི་མཐངོ་ཞིངི༌། །འནོ་པས་རྟག་ཏུ་སྒྲི་ཐསོ་ཤགོ །ལྷ་མ་ོསྒྱུ་

འཕྲུལ་ཇ་ིབཞིིན་དུ། །སྦྲུམ་མའང་གནོད་མེད་བཙོའ་བར་ཤོག །གཅེར་བུ་རྣམས་ཀྱིིས་

གོས་དག་དང༌། །བཀྲེས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཟས་དང་ནི། །སྐོམ་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཆུ་དག་

དང༌། །བཏུང་བ་ཞིིམ་པ་ོཐབོ་པར་ཤགོ །བཀྲནེ་པ་རྣམས་ཀྱིསི་ནརོ་ཐབོ་ཤགོ །མྱོ་ངན་

ཉམ་ཐག་དགའ་ཐབོ་ཤགོ །ཡོདི་ཆོད་རྣམས་ཀྱིང་ཡོདི་སསོ་ཤངི༌། །བརྟན་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོོགས་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་
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ཅགི །འགྲོ་ོབའ་ིནད་ན་ིམ་ལུས་པ། །རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མདེ་པར་ཤགོ །སྐྲག་པ་རྣམས་ན་ི

འཇིགས་མེད་ཤོག །བཅིངས་པ་རྣམས་ན་ིགྲོོལ་བར་གྱུར། །མཐུ་མེད་རྣམས་ན་ིམཐུ་

ལྡན་ཞིིང༌། །སེམས་ནི་ཕན་ཚུན་གཉེན་གྱུར་ཅིག །མགྲོོན་པོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་

ལ། །ཕྱོགོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བད་ེབར་ཤགོ །གང་ག་ིདནོ་དུ་འགྲོ་ོབྱདེ་པ། །ད་ེའབད་

མ་ིདགོས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །གྲུ་དང་གྲུ་ཆོེན་ཞུགས་པ་རྣམས། །ཡོིད་ལ་བསམས་པ་

གྲུབ་གྱུར་ཏེ། །ཆུ་ཡོ་ིངོགས་སུ་བདེར་ཕྱོིན་ནས། །གཉེན་དང་ལྷན་ཅིག་དགའ་བར་

ཤོག །མྱོ་ངམ་ལམ་གོལ་འཁྱེམས་པ་རྣམས། །མགྲོོན་པོ་དག་དང་འཕྲད་གྱུར་

ནས། །ཆོོམ་རྐུན་སྟོག་སོགས་འཇིགས་མེད་པར། །མི་ངལ་བདེ་བླག་འདོང་བར་

ཤོག །དགོན་སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། །བྱིས་པ་རྒན་པ་ོམགོན་མེད་པ། །གཉིད་

ལགོ་མྱོསོ་ཤངི་རབ་མྱོསོ་རྣམས། །ལྷ་དག་སྲུང་བར་བྱདེ་པར་ཤགོ །མ་ིདལ་ཀུན་ལས་

ཐར་པ་དང༌། །དད་དང་ཤེས་རབ་བརྩོེ་ལྡན་ཞིིང༌། །ཟས་དང་སྤྱོད་པ་ཕུན་ཚོོགས་

ནས། །རྟག་དུ་ཚོེ་རབས་དྲེན་པར་ཤོག །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིིན་

དུ། །ལངོས་སྤྱདོ་ཆོད་པ་མདེ་པར་ཤགོ །རྩོདོ་པ་མདེ་ཅངི་འཚོ་ེམདེ་པར། །རང་དབང་

དུ་ན་ིསྤྱོད་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་གཟ་ིབརྗེིད་ཆུང་ངུ་གང༌། །ད་ེདག་གཟ་ིབརྗེིད་ཆོེན་

པརོ་ཤགོ །དཀོའ་ཐུབ་ཅན་གང་གཟུགས་ངན་པ། །གཟུགས་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་

གྱུར་ཅགི །འཇགི་རྟེན་བུད་མེད་ཇ་ིསྙདེ་པ། །ད་ེདག་སྐྱསེ་པ་ཉདི་གྱུར་ཅགི །མ་རབས་

རྣམས་ན་ིམཐ་ོཐབོ་ཅངི༌། །ང་རྒྱལ་དག་ཀྱིང་བཅམོ་པར་ཤགོ །བདག་ག་ིབསདོ་ནམས་

འད་ིཡོིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། །སྡིིག་པ་ཐམས་ཅད་སྤེངས་ནས་

ན།ི །རྟག་ཏུ་དག་ེབ་བྱེད་པར་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མ་ིའབྲལ་ཞིིང༌། །བྱང་ཆུབ་
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སྤྱོད་ལ་གཞིོལ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིིས་ཡོོངས་བཟུང་ཞིིང༌། །བདུད་ཀྱི་ི

ལས་རྣམས་སྤེངས་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་འད་ིདག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཚོ་ེཡོང་དཔག་

མེད་རིང་བར་ཤོག །རྟག་ཏུ་བད་ེབར་འཚོ་ོའགྱུར་ཞིིང༌། །འཆོ་ིབའ་ིསྒྲི་ཡོང་གྲོགས་མ་

གྱུར། །དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སྐྱེད་མོས་ཚོལ། །སངས་རྒྱས་དང་ནི་སངས་རྒྱས་

སྲིས། །ཆོོས་སྙན་སྒྲིོག་པས་གང་བ་ཡོིས། །ཕྱོོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་

ཤགོ །ཐམས་ཅད་དུ་ན་ིས་གཞི་ིདག །གསགེ་མ་ལ་སགོས་མདེ་པ་དང༌། །ལག་མཐལི་

ལྟར་མཉམ་བཻཌཱུརྱའི། །རང་བཞིིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག །འཁོར་གྱི་ིདཀྱིིལ་

འཁོར་ཡོོད་དགུར་ཡོང༌། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པ་ོདག །རང་ག་ིལེགས་པས་

ས་སྟོེང་དག །བརྒྱན་པར་མཛད་པས་བཞུགས་གྱུར་ཅིག །ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིིས་བྱ་

དང་ན།ི །ཤངི་དང་འདོ་ཟརེ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ནམ་མཁའ་ིལས་ཀྱིང་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྒྲི། །རྒྱུན་

མ་ིའཆོད་པར་ཐོས་པར་ཤོག །ད་ེདག་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང༌། །སངས་རྒྱས་སྲིས་

དང་འཕྲད་གྱུར་ཅིག །མཆོོད་པའ་ིསྤྲིིན་ན་ིམཐའ་ཡོས་པས། །འགྲོ་ོབའ་ིབླ་མ་མཆོོད་

པར་ཤོག །ལྷ་ཡོང་དུས་སུ་ཆོར་འབེབས་ཤིང༌། །ལོ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པར་

ཤགོ །རྒྱལ་པ་ོཆོསོ་བཞིནི་བྱེད་གྱུར་ཅགི །འཇགི་རྟནེ་དག་ཀྱིང་དར་བར་ཤགོ །སྨོན་

རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང༌། །གསང་སྔགས་བཟླས་བརྗེདོ་འགྲུབ་པར་ཤགོ །མཁའ་

འགྲོ་ོསྲིིན་པ་ོལ་སོགས་པ། །སྙིང་རྗེེའ་ིསེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་འགའ་

ཡོང་སྡུག་མ་གྱུར། །འཇིགས་དང་བརྙིས་པར་མ་ིའགྱུར་ཞིིང༌། །འགའ་ཡོང་ཡོིད་མ་ི

བདེ་མ་གྱུར། །གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀློོག་པ་དང༌། །ཁ་ཏོན་གྱིིས་རྒྱས་ལེགས་

གནས་ཤོག །རྟག་དུ་དག་ེའདུན་མཐུན་པ་དང༌། །དག་ེའདུན་དོན་ཡོང་འགྲུབ་པར་
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ཤགོ །བསླབ་པ་ནོད་པའ་ིདག་ེསླངོ་དག །དབནེ་པ་དག་ཀྱིང་ཐབོ་པར་ཤགོ །གཡོངེ་བ་

ཐམས་ཅད་སྤེངས་ནས་ན།ི །སམེས་ན་ིལས་རུང་སྒོམོ་གྱུར་ཅགི །དག་ེསླངོ་མ་རྣམས་

རྙིེད་ལྡན་ཞིིང༌། །འཐབ་དང་གནོད་པ་སྤེངས་པར་ཤོག །དེ་བཞིིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ཀུན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་མེད་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་ཁྲིམས་འཆོལ་བས་ཡོིད་བྱུང་

ནས། །རྟག་ཏུ་སྡིིག་པ་ཟད་བྱེད་ཤོག །བད་ེའགྲོ་ོདག་ཀྱིང་ཐོབ་གྱུར་ནས། །དེར་ཡོང་

བརྟུལ་ཞུགས་མ་ིཉམས་ཤོག །མཁས་པ་རྣམས་ན་ིབཀུར་བ་དང༌། །བསོད་སྙོམས་

དག་ཀྱིང་རྙིེད་པར་ཤོག །རྒྱུད་ནི་ཡོོངས་སུ་དག་པ་དང༌། །ཕྱོོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

གྲོགས་པར་ཤོག །ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་མ་ིམྱོོང་ཞིིང༌། །དཀོའ་བ་སྤྱད་པ་མེད་པར་

ཡོང༌། །ལྷ་བས་ལྷག་པའ་ིལུས་ཀྱིསི་ན།ི །ད་ེདག་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ །སམེས་

ཅན་ཀུན་གྱིིས་ལན་མང་དུ། ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆོོད་བྱེད་ཅིང༌། །སངས་

རྒྱས་བད་ེབ་བསམ་ཡོས་ཀྱིིས། །རྟག་ཏུ་བད་ེདང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྱིིས་ནི། །འགྲོ་ོདོན་ཐུགས་ལ་དགོངས་འགྲུབ་ཤོག །མགོན་པ་ོཡོིས་ན་ི

གང་དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ད་ེའབྱོར་ཤོག །ད་ེབཞིིན་རང་སངས་རྒྱས་

རྣམས་དང༌། །ཉན་ཐསོ་རྣམས་ཀྱིང་བད་ེགྱུར་ཅགི །བདག་ཀྱིང་འཇམ་དབྱངས་བཀོའ་

དྲེིན་གྱིིས། །ས་རབ་དགའ་བ་ཐོབ་བར་དུ། །རྟག་ཏུ་ཚོ་ེརབས་དྲེན་པ་དང༌། །རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་ན་ིཁ་ཟས་གྱི་ིནས་ཀྱིང༌། །ཉམས་དང་ལྡན་ཞིིང་འཚོ་ོ

བར་ཤགོ །ཚོ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་དབེན་གནས་པ། །ཕུན་སུམ་ལྡན་པ་ཐབོ་པར་ཤགོ །གང་

ཚོ་ེལྟ་བར་འདོད་པའམ། །ཅུང་ཟད་དྲེ་ིབར་འདོད་ན་ཡོང༌། །མགོན་པ་ོའཇམ་དབྱངས་

ད་ེཉིད་ནི། །གེགས་མེད་པར་ཡོང་མཐོང་བར་ཤོག །ཕྱོོགས་བཅུ་ནམ་མཁའ་ིམཐས་
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གཏུགས་པའ།ི །སམེས་ཅན་ཀུན་དནོ་བསྒྲུབ་པའ་ིཕྱོརི། །ཇ་ིལྟར་འཇམ་དབྱངས་སྤྱདོ་

མཛད་པ། །བདག་གི་སྤྱོད་པའང་དེ་འདྲེར་ཤོག །ཇི་སྲིིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་

དང༌། །འགྲོ་ོབ་ཇ་ིསྲིདི་གནས་གྱུར་པ། །ད་ེསྲིདི་བདག་ན་ིགནས་གྱུར་ནས། །འགྲོ་ོབའ་ི

སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག །འགྲོ་ོབའ་ིསྡུག་བསྔལ་གང་ཅིའང་རུང༌། །ད་ེཀུན་བདག་

ལ་སྨོིན་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིདག་ེའདུན་གྱིིས། །འགྲོ་ོབའ་ིབད་ེལ་སྤྱོད་

པར་ཤོག །འགྲོོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྨོན་གཅིག་པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་

གནས། །བསྟོན་པ་རྙིེད་དང་བཀུར་སྟོི་དང༌། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་

ཅགི །གང་ག་ིདྲེནི་གྱིསི་དག་ེབླ་ོའབྱུང༌། །འཇམ་པའ་ིདབྱངས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །གང་

ག་ིདྲེནི་གྱིསི་བདག་དར་བ། །དག་ེབའ་ིབཤསེ་ལའང་བདག་ཕྱོག་འཚོལ།། །།བྱང་ཆུབ་

སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། །བསྔ་ོབ་ཞིསེ་བྱ་བའ་ིལའེུ་སྟོ་ེབཅུ་པའ།ོ །

༄༅། །ཐགོ་མཐའ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཕྱོོགས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་སྲིས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་

ལོ། །མཐའ་ཡོས་འགྲོ་ོབ་སྲིིད་ལས་བསྒྲིལ་བྱའི་ཕྱོིར། །མཐའ་མེད་སྨོོན་ལམ་ལྷག་

བསམ་དག་པས་གདབ། །སླུ་མེད་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་དང་མཐུ་སྟོོབས་ཅན། །དྲེང་

སྲིོང་མཐུ་ཡོིས་བདེན་ཚོིག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །བདག་ནི་སྐྱེ་ཞིིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་
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དུ། །ངན་སོང་ངན་འགྲོ་ོལོག་པར་ལྟུང་བ་ཡོི། །སྐྱ་ེགནས་རྣམས་སུ་ནམ་ཡོང་མ་ིསྐྱ་ེ

ཞིངི༌། །དལ་འབྱརོ་ཚོང་བའ་ིམ་ིལུས་ཐབོ་པར་ཤགོ །སྐྱསེ་མ་ཐག་ནས་སྲིདི་པའ་ིབད་ེ

བ་ལ། །ནམ་ཡོང་མ་ཆོགས་ཐར་པ་ཐོབ་བྱའ་ིཕྱོིར། །ངེས་འབྱུང་བསམ་པས་ཚོངས་

སྤྱདོ་འཚོལོ་བ་ལ། །བརྩོནོ་འགྲུས་ལྷདོ་པ་མདེ་པར་འཇུག་པར་ཤགོ །བདག་ན་ིརབ་ཏུ་

འབྱུང་བར་བྱེད་པ་ལ། །འཁོར་དང་ཉ་ེདུ་ལོངས་སྤྱོད་གང་གིས་ཀྱིང༌། །གེགས་བྱེད་

མེད་པར་མཐུན་པའི་རྐྱེེན་རྣམས་ཀུན། །ཇི་ལྟར་བསམས་པ་ཇི་བཞིིན་འགྲུབ་པར་

ཤོག །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཇ་ིསྲིིད་འཚོ་ོཡོ་ིབར། །མཁན་སློབ་སྤྱན་སྔར་ཇ་ིལྟར་ཁས་

བླངས་བཞིནི། །བཅས་དང་རང་བཞིནི་ཁ་ན་མ་ཐ་ོབའ།ི །ཉསེ་པས་ནམ་ཡོང་གསོ་པར་

མ་གྱུར་ཅགི །ཚོངས་སྤྱདོ་རྟནེ་ལ་ཐགེ་པ་ཆོནེ་པ་ོཡོ།ི །ཟབ་ཅངི་རྒྱ་ཆོའེ་ིཆོསོ་རྣམས་ཇ་ི

སྙེད་པ། །མ་རྣམས་དོན་དུ་དཀོའ་བ་དུ་མ་ཡོིས། །བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་སྒྲུབ་

པར་ཤོག །ལུང་རྟོགས་ཡོོན་ཏན་དུ་མས་རྒྱུད་གཏམས་ཤིང༌། །དབང་པ་ོཞི་ིཞིིང་རབ་

དུལ་སྙིང་བརྩོེར་བཅས། །གཞིན་དོན་སྐྱ་ོམེད་སྒྲུབ་པའ་ིསྙིང་སྟོོབས་ཅན། །བཤེས་

གཉེན་དམ་པས་རྗེེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག །རྟག་ཏུ་ངུ་ཡོིས་ཆོོས་འཕགས་བསྟོེན་པ་

ལྟར། །ལུས་སྲིོག་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་གྱིིས་གཡོོ་མེད་པར། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་

ལེགས་པར་མཉེས་བྱས་ནས། །མ་ིམཉེས་སྐད་ཅིག་ཙོམ་ཡོང་མ་ིབྱེད་ཤོག །ཟབ་ཞི་ི

སྤྲིསོ་དང་བྲལ་བའ་ིཤརེ་ཕྱོནི་དནོ། །ལགོ་རྟགོ་དྲེ་ིམའ་ིཆུ་ཡོསི་མ་བསླད་པར། །ཇ་ིལྟར་

རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་བསྙད་པ་ལྟར། །ད་ེལྟར་བདག་ལ་རྟག་ཏུ་འདོམས་པར་ཤོག །ཐུབ་པའ་ི

དགོངས་པའ་ིདོན་ལས་ཕྱོིར་ཕྱོོགས་པའི། །རྟག་ཆོད་ལྟ་བ་སྟོོན་པར་བྱེད་པ་པོ། །མ་ི

དགེའི་བཤེས་གཉེན་སྡིིག་པའི་གྲོོགས་རྣམས་ཀྱིི། །དབང་དུ་ནམ་ཡོང་འགྲོ་ོབར་མ་
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གྱུར་ཅིག །ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའ་ིདར་ཆོེན་འཕྱོར། །བརྩོོན་འགྲུས་ལྷོད་པ་

མེད་པའི་རླུང་གིས་བསྐྱོད། །ཐོས་བསམ་སྒོོམ་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལེགས་བསྡིམས་

ནས། །ལུས་ཅན་འཁརོ་བའ་ིམཚོ་ོལས་སྒྲིལོ་བར་ཤགོ །ཇ་ིཙོམ་མང་དུ་ཐསོ་དང་ལྷག་

པར་གཏོང༌། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་ཀྱིིས། །བདག་རྒྱུད་ལྷག་

པར་གྱུར་པ་ད་ེཙོམ་དུ། །ཕྱོ་ིཕྱོརི་ཁངེས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤགོ །རྣམ་དག་རགིས་

པའི་སྟོོབས་ཀྱིིས་གསུང་རབ་དོན། །ཇི་བཞིིན་འབྱེད་ལ་གཞིན་དྲེིང་མི་འཇོག་

པའི། །མཁས་པའ་ིགམ་དུ་མཐའ་ཡོས་གསུང་རབ་ལ། །ངོམས་པ་མེད་པའ་ིཐོས་པ་

བྱེད་པར་ཤོག །ཇ་ིལྟར་ཐོས་པའ་ིདོན་ལ་རིགས་པ་བཞིིས། །ཉིན་དང་མཚོན་དུ་ཚུལ་

བཞིིན་རབ་བརྟགས་ནས། །བསམ་བྱའི་གནས་ལ་བསམ་ལས་བྱུང་བ་ཡོི། །རྣམ་

དཔྱདོ་བླ་ོཡོསི་ཐ་ེཚོམོ་ཆོདོ་པར་ཤགོ །གང་ཚོ་ེཤནི་ཏུ་ཟབ་པའ་ིཆོསོ་ཚུལ་ལ། །བསམ་

བྱུང་བློ་ཡོིས་ངེས་ཤེས་རྙིེད་པའི་ཚོེ། །ཚོེ་འདིའི་འཁྲི་བ་ཆོོད་པའི་བརྩོོན་འགྲུས་

ཀྱིིས། །དབེན་པ་བསྟོེན་ནས་ཚུལ་བཞིིན་སྒྲུབ་པར་ཤོག །ད་ེལྟར་ཐོས་བསམ་སྒོོམ་

པས་རྒྱལ་བ་ཡོ།ི །དགངོས་པའ་ིགནད་རྣམས་རྒྱུད་ལ་བསྐྲུན་པའ་ིཚོ།ེ །སྲིདི་ལ་བརྐོམ་

པའ་ིཚོ་ེའདའི་ིསྣང་བ་དང༌། །རང་བད་ེའདདོ་པའ་ིབླ་ོརྣམས་མ་ིའབྱུང་ཤགོ །བདག་གསི་

བདགོ་པའ་ིདངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་ལ། །མ་ཆོགས་བླ་ོཡོསི་སརེ་སྣ་བཅམོ་བྱས་ཏ།ེ །ཐགོ་

མར་ཟང་ཟིང་སྦྱོིན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས། །འཁོར་དུ་བསྡུས་ནས་ཆོོས་ཀྱིིས་ཚོིམ་

བྱེད་ཤོག །ཇ་ིལྟར་ནོད་པའ་ིབསླབ་པ་ཕྲ་བ་ཡོང༌། །ངེས་འབྱུང་བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་

ཐོབ་ཀྱི་ིབར། །སྲིོག་ག་ིཕྱོིར་ཡོང་གཏོང་བར་མ་ིབྱེད་པའ།ི །ཐར་པའ་ིརྒྱལ་མཚོན་རྟག་

ཏུ་འཛནི་པར་ཤགོ །བདག་ལ་བརྡོགེ་འཚོགོ་མཚོང་འབྲུའ་ིསམེས་ཅན་རྣམས། །མཐངོ་
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ངམ་ཐོས་སམ་ཡོིད་ལ་དྲེན་པའ་ིཚོ།ེ །ཁོང་ཁྲ་ོབྲལ་ཞིིང་སླར་ཡོང་ད་ེདག་གི །ཡོོན་ཏན་

བརྗེདོ་ཅངི་བཟདོ་པ་སྒོམོ་པར་ཤགོ །དཀོར་པའོ་ིཆོསོ་རྣམས་མ་ཐབོ་ཐབོ་པ་དང༌། །ཐབོ་

རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ལས། །ཉམས་པར་བྱེད་པའི་ལེ་ལོ་རྣམ་པ་

གསུམ། །ཀུན་ནས་སྤེངས་ཏ་ེབརྩོོན་འགྲུས་རྩོོམ་པར་ཤོག །སྲིིད་མཐའ་གནོན་པའ་ི

ལྷག་མཐོང་སྟོོབས་དང་བྲལ། །ཞི་ིམཐའ་གནོན་པའ་ིསྙིང་རྗེེའ་ིརླན་གྱིིས་དབེན། །ཕལ་

ཆོེར་སྲིིད་པར་འཕེན་པར་བྱེད་པ་ཡོི། །ཞིི་གནས་སྤེངས་ཏེ་ཟུང་འབྲེལ་སྒོོམ་པར་

ཤོག །གནས་ལུགས་ཟབ་མོའ་ིདོན་ལ་སྐྲག་གྱུར་ནས། །བློས་བྱས་ཉ་ིཚོེའ་ིསྟོོང་པ་

མཆོོག་འཛིན་པའི། །ལོག་པའ་ིལྟ་ངན་མཐའ་དག་རབ་སྤེངས་ཏེ། །ཆོོས་ཀུན་གདོད་

ནས་སྟོངོ་པར་རྟགོས་པར་ཤགོ །རྣམ་དག་བསླབ་པ་ཁྲལེ་མདེ་སམེས་ཀྱིསི་བྲལ། །དམ་

པས་སྨོད་པའི་ལས་ལ་འཇིགས་མི་བྱེད། །ཁྲིམས་འཆོལ་དགེ་སྦྱོོང་ཤ་ཚུགས་ཅན་

རྣམས་ཀྱིང༌། །བདག་གིས་སྐྱོན་མེད་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོོར་བར་ཤོག །ཡོང་དག་ལམ་དོར་

ལོག་པའི་ལམ་ངན་ཞུགས། །མི་དགེའི་བཤེས་གཉེན་སྡིིག་གྲོོགས་དབང་དུ་

སངོ༌། །གང་ཡོནི་ད་ེཡོང་བདག་གསི་བད་ེབླག་ཏུ། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའ་ིལམ་ལ་

འགོད་པར་ཤོག །བདག་གིས་འཆོད་རྩོོད་རྩོོམ་པ་སེངྒེེའ་ིསྒྲིས། །ལོག་སྨྲའ་ིཝི་ཚོོགས་

སྤེོབས་པ་འཕྲོག་བྱས་ནས། །གང་གིས་འདུལ་བའ་ིཐབས་ཀྱིིས་རྗེེས་བཟུང་སྟོེ། །མ་ི

ནུབ་བསྟོན་པའ་ིརྒྱལ་མཚོན་འཛིན་པར་ཤོག །བདག་ན་ིགང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཐུབ་པ་

ཡོ།ི །གསུང་ག་ིབདུད་རྩོ་ིའཐུང་བ་ད་ེཡོ་ིཚོ།ེ །རགིས་གཟུགས་འབྱརོ་དང་དབང་ཕྱུག་

ཤེས་རབ་དང༌། །ཚོ་ེརིང་ནད་མེད་བད་ེདང་ལྡན་པར་ཤོག །བདག་ག་ིལུས་དང་སྲིོག་

དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ། །རྒྱུན་དུ་འཚོ་ེབའ་ིབསམ་པ་དང་ལྡན་ཞིིང༌། །བདག་ལ་མ་ིསྙན་
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བརྗེདོ་པ་ད་ེདག་ལའང༌། །བདག་ན་ིལྷག་པར་མ་བཞིནི་བྱམས་གྱུར་ཅགི །བདག་གསི་

དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར། །བདག་པས་གཞིན་གཅེས་སྒོོམ་པའི་བྱང་ཆུབ་

སེམས། །ལྷག་བསམ་དག་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་བྱས་ནས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ག་ོའཕང་

སྟོརེ་བར་ཤགོ །སྨོནོ་ལམ་འད་ིདག་གང་གསི་མཐངོ་ངམ་ཐསོ། །ཡོདི་ལ་དྲེན་པར་བྱདེ་

པ་ད་ེདག་ཀྱིང༌། །རྒྱལ་སྲིས་རྣམས་ཀྱི་ིསྨོནོ་ལམ་རླབས་པ་ོཆོ།ེ །མ་ལུས་སྒྲུབ་ལ་ཞུམ་

པ་མདེ་པར་ཤགོ །ལྷག་བསམ་དག་པའ་ིསྟོབོས་ཀྱིསི་ལགེས་བསྒྲུབས་པའ།ི །རྒྱ་ཆོནེ་

སྨོོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི་ཡོི་མཐུས། །སྨོོན་ལམ་ཕ་རོལ་ཕྱོིན་པ་ཡོོངས་རྫོོགས་

ནས། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིར་ེབ་སྐངོ་བར་ཤགོ །

ཅེས་ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་དག་ེབའ་ིསྨོོན་ལམ་འད་ིན་ིམང་དུ་ཐོས་པའ་ིརྒྱལ་ཁམས་པ་བླ་ོབཟང་

གྲོགས་པའ་ིདཔལ་གྱིསི་གཞི་ོསྟོདོ་དཔལ་གྱི་ིའབྲ་ིཁུང་མཐལི་དུ་སྦྱོར་བའ།ོ །

༄༅། །བད་ེསྨོནོ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཕུལ་བྱུང་མཛད་པས་འགྲོ་ོལ་མ་ིཟད་དཔལ་སྟོརེ་ཞིངི༌། །ལན་ཅགི་དྲེན་

པས་འཆོ་ིབདག་འཇགིས་པ་རངི་དུ་དརོ། །རྟག་ཏུ་བརྩོ་ེབས་འགྲོ་ོལ་བུ་བཞིནི་དགངོས་

གྱུར་པ། །ལྷ་མའི་ིསྟོནོ་པ་ཚོ་ེདཔག་མདེ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ཐུབ་པའ་ིདབང་པསོ་ལན་

གྲོངས་དུ་མ་རུ། །ལགེས་པར་ཡོངོས་སུ་བསྔགས་པའ་ིཞིངི་ག་ིམཆོགོ །བད་ེབ་ཅན་དུ་

སྐྱ་ེབའ་ིསྨོནོ་ལམ་འགའ། །བརྩོ་ེབའ་ིདབང་གིས་ཇ་ིལྟར་ནུས་བཞིནི་བརྗེོད། །བླང་དརོ་

གནས་རྣམས་མ་རིག་འཐུག་པོས་བསྒྲིིབས། །ཁོང་ཁྲོའ་ིམཚོོན་གྱིིས་མཐ་ོརིས་སྲིོག་
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འཕྲོག་ཅིང༌། །འདོད་སྲིེད་ཞིགས་པས་འཁོར་བའ་ིབཙོོན་རར་བཅིངས། །ལས་ཀྱི་ིཆུ་

བསོ་སྲིདི་པའ་ིརྒྱ་མཚོརོ་ཁྱེརེ། །ན་རྒའ་ིསྡུག་བསྔལ་རྦ་རླབས་མང་པསོ་གཡོངེས། །མ་ི

བཟད་འཆོ་ིབདག་ཆུ་སྲིིན་ཁར་ཆུད་པས། །མ་ིའདོད་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་གྱིིས་ནོན་གྱུར་

པ། །མགོན་མེད་བདག་ག་ིཉམ་ཐག་ང་ར་ོཡོིས། །ཡོིད་ལ་སྨོོན་པ་འགྲུབ་པའ་ིདཔང་པ་ོ

རུ། །ཕོངས་པའ་ིགཉེན་གཅིག་འདྲེེན་པ་འོད་དཔག་མེད། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་

རྒྱལ་སྲིས་མཐུ་ཆོེན་ཐོབ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་

ན། །དཔག་མེད་བསྐལ་པར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ིཕྱོིར། །ཐུགས་མཆོོག་བསྐྱེད་པའ་ི

དམ་བཅའ་མ་བསྙེལ་བར། །འདབ་བཟང་གཙོ་ོབ་ོལྷ་ཡོ་ིལམ་ལ་བཞིིན། །རྫུ་འཕྲུལ་

སྟོབོས་ཀྱིིས་བརྩོ་ེབས་འདརི་གཤགེས་ཤགི །

བདག་དང་གཞིན་གྱིི་དུས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོོགས་གཉིས་ཀྱིི་རྒྱ་མཚོོ་

རྣམས་ཕྱོོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡིོམས་པའ་ིམཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། བདག་འཆོ་ིབའ་ིདུས་ཉ་ེ

བར་གནས་པ་ན་འདྲེེན་པ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྲིས་ཀྱི་ིཐུ་བ་ོགཉིས་ལ་སོགས་པའ་ི

འཁོར་གྱིིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིིང༌། དེའ་ིཚོ་ེརྒྱལ་བ་འཁོར་དང་བཅས་

པ་ལ་དམིགས་པའ་ིརབ་ཏུ་དད་པ་དྲེག་པ་ོསྐྱེས་ཏ།ེ གནད་གཅོད་ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལ་མེད་

པ་དང༌། དད་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་མ་ིབརྗེེད་པའ་ིདྲེན་པས། ཤ་ིའཕོས་མ་ཐག་ཏུ་

རྒྱལ་བའ་ིསྲིས་པ་ོབརྒྱད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་ལྷགས་ཏ་ེབད་ེབ་ཅན་དུ་འགྲོ་ོབའ་ིལམ་ཇ་ིལྟ་

བ་བཞིིན་དུ་བསྟོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བད་ེབ་ཅན་གྱི་ིཞིིང་དུ་རིན་པ་ོཆོེའ་ིཔདྨ་ལས་ཐེག་

པ་ཆོནེ་པའ་ིརགིས་ཅན་དབང་པ་ོརྣནོ་པ་ོཤ་སྟོག་ཏུ་སྐྱ་ེབར་གྱུར་ཅགི །

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་གཟུངས་དང༌། ཏིང་ང་ེའཛིན་དང༌། དམིགས་པ་མེད་པའ་ིབྱང་
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ཆུབ་ཀྱི་ིསེམས་དང༌། ཟད་མ་ིཤེས་པའ་ིསྤེོབས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོོན་ཏན་གྱི་ིཚོོགས་

དཔག་ཏུ་མདེ་པ་ཐབོ་པ་དང༌། སྟོནོ་པ་བླ་ན་མདེ་པ་འདོ་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་ལ་སགོས་པ་

ཕྱོོགས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་སྲིས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་བྱས་ནས་ཐེག་པ་

ཆོནེ་པའོ་ིབཀོའ་ལུང་ཡོང་དག་པར་ནདོ་པར་གྱུར་ཅགི །

དེ་རྣམས་ཀྱིི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིིན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལའང་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཞིིང་རབ་འབྱམས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས་ཐོགས་མེད་དུ་བགྲོོད་ནས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིསྤྱོད་པ་རླབས་པ་ོཆོ་ེཐམས་ཅད་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པར་བྱེད་པར་

གྱུར་ཅགི །

དག་པའ་ིཞིིང་དུ་སྐྱེས་ནས་ཀྱིང་བརྩོ་ེབ་ཤུགས་དྲེག་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏ་ེ

ཐགོས་པ་མདེ་པའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིསི་གཙོ་ོབརོ་མ་དག་པའ་ིཞིངི་དུ་ཕྱོནི་ནས་སམེས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱིི་རང་རང་གི་སྐལ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིིན་དུ་ཆོོས་བསྟོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའ་ིལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འགདོ་ནུས་པར་གྱུར་ཅགི །

སྤྱོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ད་ེདག་མྱུར་དུ་རྫོོགས་པར་བྱས་པའ་ིསྒོ་ོནས་མཐའ་ཡོས་

པའ་ིའགྲོ་ོབའ་ིདནོ་དུ་རྒྱལ་བའ་ིག་ོའཕང་བད་ེབླག་ཏུ་ཐབོ་པར་གྱུར་ཅགི །

ནམ་ཞིགི་ཚོ་ེཡོ་ིའདུ་བྱདེ་གཏངོ་བ་ན། །འཁརོ་ཚོགོས་རྒྱ་མཚོསོ་བསྐརོ་བའ་ིའདོ་

དཔག་མེད། །མིག་གི་ལམ་དུ་གསལ་བར་མཐོང་གྱུར་ནས། །དད་དང་སྙིང་རྗེེས་

བདག་རྒྱུད་གང་བར་ཤོག །བར་དོའ་ིསྣང་བ་ཤར་བར་གྱུར་མ་ཐག །རྒྱས་སྲིས་

བརྒྱད་ཀྱིསི་མ་ནརོ་ལམ་བསྟོན་ཏ།ེ །བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱསེ་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡོསི། །མ་དག་

ཞིངི་ག་ིའགྲོ་ོབ་འདྲེནེ་གྱུར་ཅགི །
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ད་ེལྟ་བུའ་ིག་ོའཕང་མཆོོག་མ་ཐོབ་པའ་ིསྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུའང་རྒྱལ་བའ་ིབསྟོན་

པ་ལུང་དང་རྟོགས་པ་ལ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྒོོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྒྲུབ་པའ་ི

རྟནེ་ཤ་སྟོག་ཐབོ་པར་གྱུར་ཅགི །རྟནེ་ད་ེཡོང་མཐ་ོརསི་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏན་བདུན་གྱི་ིརྒྱན་དང་

མ་ིའབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །ད་ེལྟ་བུའ་ིགནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུའང་སྔོན་གྱི་ིགནས་

ཇ་ིལྟ་བ་བཞིནི་དུ་དྲེན་པའ་ིཚོ་ེརབས་དྲེན་པ་ཐབོ་པར་གྱུར་ཅགི །

སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ་སྲིིད་པ་མཐའ་དག་ལ་སྙིང་པ་ོམེད་པར་མཐོང་ཞིིང་ཐར་པའ་ི

ཡོནོ་ཏན་གྱིསི་ཡོདི་འཕྲགོས་པའ་ིབསམ་པས་ཀུན་ནས་བསླང་སྟོ།ེ བཅམོ་ལྡན་འདས་

ཀྱིིས་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆོོས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱེད་པར་གྱུར་

ཅིག །རབ་ཏུ་བྱུང་བའ་ིཚོ་ེན་ཡོང་ཉེས་ལྟུང་ཕྲ་མོས་ཀྱིང་མ་གོས་པར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ི

ཕུང་པ་ོམཐར་ཕྱོིན་པར་མཛད་པའ་ིསྒོ་ོནས་བྱང་ཆུབ་ཆོེན་པ་ོབརྙིེས་པ་དག་ེསློང་མ་ི

འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅགི །

གཞིན་ཡོང་སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའ་ི

ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིིན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་མཐར་ཕྱོིན་པའི་ཡོན་ལག་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་

ཚོིག་དང་དོན་མ་ལུས་པ་མ་ིབརྗེེད་པར་འཛིན་པའ་ིགཟུངས་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པ་ཐོབ་

པར་གྱུར་ཅིག །རང་ཉིད་ཀྱིིས་གཟུང་བ་བཞིིན་དུ་གཞིན་ལ་སྟོོན་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་

པའ་ིསྤེབོས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐབོ་པར་གྱུར་ཅགི །

གཞིན་ཡོང་སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔའ་བར་འགྲོ་ོབ་ལ་སོགས་པའ་ིཏིང་ང་ེའཛིན་

གྱི་ིསྒོ་ོརྣམས་དང༌། ཤའ་ིམིག་ལ་སོགས་པའ་ིསྤྱན་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ིཡུལ་

ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཐོབ་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་
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ཅགི །

གཞིན་ཡོང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བླང་དོར་གྱིི་གནས་རྣམས་རང་སྟོོབས་ཀྱིིས་

འབྱེད་ནུས་པའ་ིཤེས་རབ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

དང་རྣམ་པར་བྱང་བའ་ིཆོ་ཤས་ཕྲ་ཞིིང་ཕྲ་བ་རྣམས་ཇ་ིལྟ་བ་བཞིིན་དུ་མ་འདྲེེས་པར་

འབྱེད་ནུས་པའ་ིཤེས་རབ་གསལ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་

རྟོག་པ་དང་ཐ་ེཚོོམ་གྱི་ིབསམ་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མ་ལུས་པར་འགོག་ནུས་པའ་ིཤེས་

རབ་མྱུར་བ་ཐབོ་པར་གྱུར་ཅགི །གཞིན་གྱིསི་ཚོད་གཟུང་མ་ིནུས་པར་གསུང་རབ་ཀྱི་ི

ཚོིག་དོན་ལ་གཏུགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཤེས་རབ་ཟབ་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་

ཅགི །མདརོ་ན་འཆོལ་བའ་ིཤསེ་རབ་ཀྱི་ིསྐྱནོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའ་ིཤསེ་རབ་ཀྱིསི་

གསུང་རབ་ཀྱིི་ཚོིག་དོན་འབྱེད་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བྱང་

ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིམཐར་སནོ་པ་རྗེ་ེབཙུན་འཇམ་པའ་ིདབྱངས་

ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །ད་ེལྟར་ཤེར་རབ་ཆོ་ེབ་གསལ་བ་མྱུར་བ་ཟབ་པ་བད་ེབླག་ཏུ་རྙིེད་

ནས་སྐལ་ལྡན་རྗེེས་སུ་འཛིན་པ་དང་ལོག་སྨྲ་ཚོར་གཅོད་པ་དང༌། མཁས་པ་མགུ་བ་

སྐྱེད་པའ་ིཡོན་ལག་རྒྱལ་བའ་ིགསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་དམིགས་པའ་ིའཆོད་པ་དང་

རྩོདོ་པ་དང་རྩོམོ་པ་ལ་མཁས་པའ་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱོནི་པ་ཐབོ་པར་གྱུར་ཅགི །

གཞིན་ཡོང་སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་ག་ིདོན་གཙོ་ོབོར་འཛིན་པའ་ིཡོིད་ལ་བྱེད་པ་

དང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆོེ་ལ་སྒྱེིད་ལུག་ཅིང་ཞུམ་པའི་

བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བཀོག་ནས་གཞིན་གྱི་ིདོན་ལྷུར་ལེན་ཅིང་སྙིང་སྟོོབས་མཆོོག་ག་ི

ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བྱང་ཆུབ་
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སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིི་མཐར་སོན་པ་རྗེེ་བཙུན་སྤྱན་རས་གཟིགས་

དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅགི །

གཞིན་ཡོང་སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་དང་གཞིན་གྱི་ིདོན་ལ་འཇུག་པ་ན་བདུད་

དང་མུ་སྟོགེས་དང་ཕས་ཀྱི་ིརྒལོ་བ་ཐམས་ཅད་འཇམོས་པར་བྱདེ་པ་ལ་ཐབས་མཁས་

པའ་ིནུས་པའ་ིསྒོ་ོནས་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིམཐར་སནོ་པ་རྗེ་ེ

བཙུན་གསང་བའ་ིབདག་པ་ོལྟ་བུར་གྱུར་ཅགི །

སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ་ལ་ེལ་ོསྤེངས་པའ་ིབརྩོོན་འགྲུས་ཀྱིིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསྤྱོད་པ་

ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་དང་པ་ོཐུགས་བསྐྱེད་པ་ནས་སྐད་ཅིག་ཀྱིང་གཡོེལ་

བ་མདེ་པར་རླབས་པ་ོཆོའེ་ིབརྩོནོ་འགྲུས་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་བྱང་ཆུབ་ཆོནེ་པ་ོབརྙིསེ་པ་མཉམ་

མདེ་ཤཱཀྱིའ་ིརྒྱལ་པ་ོལྟ་བུར་གྱུར་ཅགི །

སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆོད་ལུས་དང་སེམས་ཀྱིི་ནད་

ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་མཚོན་ནས་སྨོོས་པ་ཙོམ་གྱིིས་ལུས་ངག་ཡོིད་

གསུམ་གྱི་ིཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་ཞི་ིབར་བྱེད་ནུས་པ་བད་ེབར་གཤེགས་པ་སྨོན་པའ་ི

རྒྱལ་པ་ོལྟ་བུར་གྱུར་ཅགི །

གཞིན་ཡོང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིིན་ཚོེ་མཐར་ཕྱོིན་པ་ལ་

མཚོན་ནས་སྨོོས་པ་ཙོམ་གྱིིས་དུས་མ་ཡོིན་པའི་འཆོི་བ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་

བྱེད་ནུས་པ་རྒྱལ་བ་ཚོ་ེདཔག་ཏུ་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །ཚོེའ་ིབར་ཆོད་འབྱུང་དུ་

ཉ་ེབ་ན་སྐྱོབ་པ་ཚོ་ེདཔག་ཏུ་མེད་པས་འཕྲིན་ལས་བཞི་ིགང་གིས་འདུལ་བ་དང་རྗེེས་

སུ་མཐུན་པའ་ིསྐུའ་ིསྣང་བ་རབ་ཏུ་བསྟོན་པ་མཐངོ་ཞིངི༌། མཐངོ་མ་ཐག་ཏུ་ཚོེའ་ིབར་དུ་
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གཅོད་པ་མ་ལུས་པ་ཉ་ེབར་ཞི་ིབར་གྱུར་ཅིག །གང་གིས་འདུལ་བ་དང་འཚོམས་པར་

སྐུའི་སྣང་བ་བསྟོན་པ་དེ་ཡོང་མགོན་པོ་ཚོེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས་

བཅོས་མ་མ་ཡོིན་པའི་དད་པ་བརྟན་པོ་སྐྱེས་ཤིང༌། དེའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱལ་བ་ཚོ་ེདཔག་མདེ་ཀྱིསི་དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་དངསོ་སུ་མཛད་པ་

དང་མ་ིའབྲལ་བར་གྱུར་ཅགི །

གཞིན་ཡོང་སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའ་ིཡོོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ིརྩོ་བ་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའ་ིདག་ེབའ་ིབཤེས་གཉེན་མཚོན་ཉིད་དང་ལྡན་

པས་མཉེས་བཞིིན་དུ་རྗེེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག །རྗེེས་སུ་བཟུང་བའ་ིཚོ་ེན་ཡོང་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་མི་ཕྱོེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པོ་ཐོབ་སྟོེ་སྒོོ་ཐམས་ཅད་ནས་

མཉསེ་པ་ཁ་ོན་བྱདེ་པར་གྱུར་ཅགི །མ་ིམཉསེ་པ་སྐད་ཅགི་ཙོམ་ཡོང་མ་ིསྒྲུབ་པར་གྱུར་

ཅགི །དག་ེབའ་ིབཤསེ་གཉནེ་གྱིསི་གདམས་པ་དང༌། རྗེསེ་སུ་བསྟོན་པ་ཐམས་ཅད་མ་

ཚོང་བ་མེད་པ་འདོམས་པར་གྱུར་ཅིག །ད་ེརྣམས་ཀྱི་ིདོན་ཐམས་ཅད་ཇ་ིལྟ་བ་བཞིིན་

དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྒྲུབ་པས་མཐར་ཕྱོིན་པར་བྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །མ་ིདག་ེབའ་ི

བཤེས་གཉེན་དང་སྡིིག་པའི་གྲོོགས་པོའ་ིདབང་དུ་སྐད་ཅིག་ཙོམ་ཡོང་མི་འགྲོོ་བར་

གྱུར་ཅགི །

སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ་ལས་འབྲས་ལ་ཡོདི་ཆོསེ་པའ་ིདད་པ་དང༌། ངསེ་འབྱུང་དང༌། 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ིསམེས་དང༌། ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་མཐའ་དག་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་རྩོལོ་

བ་མདེ་པའ་ིམྱོངོ་བ་རྒྱུན་མ་ིཆོད་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅགི །

སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡོིད་ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་དག་ེབའ་ིརྩོ་བ་ཇ་ིསྙེད་
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ཅིག་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་གཞིན་དོན་དང་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཁ་ོནའ་ིརྒྱུར་གྱུར་

ཅགི ། །།

ཅསེ་པ་འད་ིན་ིརྗེ་ེཙོངོ་ཁ་པ་ཆོནེ་པསོ་གསུངས་ས།ོ །

༄༅། །ཇ་ིསྲིདི་ཐུབ་མཆོགོ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཇ་ིསྲིིད་ཐུབ་མཆོོག་ག་ོའཕང་དམ་པ་དེ། །བདག་གིས་མངོན་དུ་མ་

བྱས་ད་ེསྲིདི་དུ། །རྣམ་དག་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའ་ིརྟནེ་རྙིདེ་ཅིང༌། །རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིངི་ཚོ་ེ

རབས་དྲེན་པར་ཤོག །གཟུངས་སྤེོབས་ཏིང་འཛིན་མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་

སོགས། །མཐའ་ཡོས་ཡོོན་ཏན་དུ་མའ་ིམཛོད་འཛིན་ཅིང༌། །མཁྱེེན་བརྩོ་ེནུས་པ་ཟླ་

དང་བྲལ་ཐོབ་ནས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྱོིན་ཤོག །དུས་མིན་འཆོ་ིབའ་ི

མཚོན་མ་མཐོང་བ་ན། །ད་ེཡོ་ིམོད་ལ་ཚོ་ེདཔག་མེད་མགོན་སྐུ། །གསལ་བར་མཐོང་

ནས་འཆོ་ིབདག་དཔའ་བཅོམ་སྟོེ། །འཆོ་ིམེད་རིག་འཛིན་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཚོ་ེ

རབས་ཀུན་ཏུ་ཚོ་ེདཔག་མེད་པ་ཡོིས། །ཐེག་མཆོོག་བཤེས་གཉེན་དངོས་སུ་མཛད་

པའ་ིམཐུས། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའ་ིལམ་བཟང་ད་ེཉདི་ལས། །སྐད་ཅགི་ཙོམ་ཡོང་

ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཡོལ་བར་དོར་ནས་རང་དོན་ལ། །ར་ེབའ་ིབླ་ོན་ི

ནམ་ཡོང་མ་ིསྐྱ་ེཞིངི༌། །གཞིན་དནོ་སྒྲུབ་པའ་ིཚུལ་ལ་མ་རྨངོས་པའ།ི །ཐབས་ལ་མཁས་

པས་གཞིན་དནོ་ལྷུར་ལནེ་ཤགོ །བདག་ག་ིམངི་ཙོམ་བརྗེདོ་དང་དྲེན་པས་ཀྱིང༌། །སྡིགི་

པའ་ིལས་ཀྱི་ིའབྲས་བུས་མནར་བ་ཀུན། །ཕུན་ཚོོགས་བད་ེབའ་ིདཔལ་རབ་འབྱོར་
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གྱུར་ནས། །ཐེག་མཆོོག་བགྲོོད་པའ་ིཐེམ་སྐས་འཛེག་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་བའ་ིསྲིས་ཀྱི་ི

རྣམ་ཐར་ཕྱོོགས་ཙོམ་ཞིིག །མཚོོན་པར་བྱས་པས་རྒྱལ་སྲིས་སྤྱོད་པའ་ིགེགས། །མ་

ལུས་ཞི་ིཞིིང་མཐུན་པའ་ིཚོོགས་ཆོས་ཀུན། །ཡོིད་ལ་བསམས་པ་ཙོམ་གྱིིས་འགྲུབ་

པར་ཤགོ །ཤཱཀྱིའ་ིདབང་པ་ོའདྲེནེ་པ་འདོ་དཔག་མདེ། །མ་ིཕམ་འཇམ་དབྱངས་གསང་

བདག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །བདེ་གཤེགས་འཁོར་བཅས་རྟེན་འབྲེལ་མི་བསླུ་

བའ།ི །བདནེ་པས་སྨོནོ་ལམ་འད་ིདག་མྱུར་འགྲུབ་ཤགོ ། །།སརྦ་མངྒེ་ལ།ཾ །ཅསེ་པ་འད་ི

ན་ིརྗེ་ེཙོངོ་ཁ་པ་ཆོནེ་པསོ་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །བྱམས་པའ་ིསྐུ་གཟུགས་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །བྱམས་པའ་ིསྐུ་གཟུགས་ཕུལ་བྱུང་བཞིེངས་པ་ལ། །མཐུན་རྐྱེེན་སྒྲུབ་

པར་བྱདེ་པའ་ིལུས་ཅན་རྣམས། །རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་པ་མགནོ་པའོ་ིཞིབས་དྲུང་དུ། །ཐགེ་

མཆོོག་ཆོོས་ཀྱིི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིིག་རྡོོ་རྗེེ་གདན་གྱིི་རི་བོའ་ི

སྤེོར། །བྱམས་མགོན་ཉིན་བྱེད་དབང་པ་ོཤར་བའ་ིཚོེ། །བདག་ག་ིབླ་ོགྲོོས་པདྨ་ོཁ་ཕྱོ་ེ

ནས། །སྐལ་བཟང་བུང་བའ་ིཚོོགས་རྣམས་ཚོིམ་བྱེད་ཤོག །ད་ེཚོ་ེརྒྱལ་བ་བྱམས་པ་

རབ་ཏུ་དགྱིེས། །ཕྱོག་གཡོས་བདག་ག་ིམག་ོལ་བཞིག་བཞིིན་དུ། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་

མཆོོག་ཏུ་ལུང་བསྟོན་ནས། །འགྲོ་ོཀུན་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །བྱང་ཆུབ་

སྒྲུབ་པའི་ཚོེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡོང༌། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲིས་བཅས་ཐམས་ཅད་

ཀྱི།ི །རླབས་ཆོེན་སྤྱོད་པ་ཇ་ིསྙེད་མཆོིས་པ་ཀུན། །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཚུལ་བཞིིན་
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འདོམས་པར་ཤོག །ལེགས་བཤད་ར་ིམ་ོབཀྲ་བའ་ིལུང་ག་ིགོས། །རྣམ་དཔྱོད་གསེར་

གྱི་ིཡུ་བ་ལ་བརྟནེ་ཅངི༌། །བསླབ་གསུམ་ནརོ་བུའ་ིཏགོ་གསི་རབ་མཚོན་པའ།ི །བསྟོན་

པའ་ིརྒྱལ་མཚོན་ཕྱོགོས་བཅུར་ཚུགས་པར་ཤགོ །ཕན་བདེའ་ིའབྱུང་གནས་བསྟོན་པ་

དར་ཞིིང་རྒྱས། །བསྟོན་འཛནི་སྐྱསེ་བུ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁམས་བཟང༌། །ལུས་ཅན་ཀུན་

ལ་བད་ེསྐྱིད་འབྱུང་བའ་ིགནས། །སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །རྟག་

ཏུ་བྱམས་པ་རྣམ་གསུམ་གོམས་པའི་མཐུས། །བདུད་སྡིེ་བྱམས་པའི་དཔུང་གིས་

འཇོམས་པ་དང༌། །འགྲོོ་ཀུན་བྱམས་པའི་སྟོོབས་ཀྱིིས་སྐྱོང་མཛད་པའི། །རྒྱལ་བ་

བྱམས་པ་མགནོ་པོའ་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ ། །།

ཅསེ་པ་རྗེ་ེཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་དག་ེའདུན་གྲུབ་ཀྱིསི་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །བད་ེཆོནེ་ལྷུན་གྲུབ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །བད་ེཆོེན་ལྷུན་གྲུབ་ཆོོས་སྐུའ་ིནམ་མཁའ་ལས། །བྱམས་བརྩོེའ་ིསྤྲིིན་

གྱིིས་འཇིག་རྟེན་ཁྱེབ་མཛད་ཅིང༌། །རྒྱུན་མ་ིཆོད་དུ་མཛད་པའ་ིཆོར་འབེབས་པ། །མ་ི

ཕམ་རྒྱལ་བའ་ིདབང་པོར་གུས་ཕྱོག་འཚོལ། །གྲོངས་མེད་གདུལ་བྱའ་ིཁམས་དང་

བསམ་པ་ཀུན། །ཇ་ིབཞིིན་གཟིགས་པའ་ིཡོ་ེཤེས་རྣམ་རོལ་ལས། །དད་པའ་ིདབང་

གིས་ཆུ་ནང་ཟླ་གཟུགས་བཞིིན། །གནས་འདིར་ཐོགས་པ་མེད་པར་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །རབ་མཛེས་གསེར་ཞུན་བརྩོེགས་པའི་ལྷུན་པོ་ལ། །རྣམ་མང་རིན་ཆོེན་

ཚོོགས་ཀྱིི་ཕྲ་བཀོོད་ལྟར། །ལྟ་བས་མི་ངོམས་སྐུ་གཟུགས་མཆོོག་འདི་ལ། །སྲིིད་
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མཐའ་ིབར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཡོིད་འོང་བྱམས་པའ་ིསྐུ་གཟུགས་

བཞིངེས་པ་ལ། །མཐུན་རྐྱེནེ་སྒྲུབ་པར་བྱདེ་པའ་ིསྐྱ་ེབ་ོཀུན། །མགནོ་ཁྱེདོ་ཐུགས་རྗེེའ་ི

ཕྱོག་གིས་ཉེར་བཟུང་ནས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་ངེས་པར་དྲེང་དུ་གསོལ། །ཁྱེོད་

ཞིལ་མིག་གི་བདུད་རྩོིར་མི་འབྲལ་ཞིིང༌། །ཐེག་མཆོོག་གསུང་གིས་རྟག་ཏུ་འཚོ་ོབ་

དང༌། །རྒྱལ་སྲིས་སྤྱོད་པའ་ིགནས་ཀུན་མཐར་ཕྱོིན་ནས། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་

པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །གནས་སྐབས་སུ་ཡོང་བསམས་པའ་ིདནོ་ཀུན་གྲུབ། །མཐའ་

དག་འགྲོ་ོའད་ིབྱམས་པའ་ིསེམས་དང་ལྡན། །རྒྱལ་བའ་ིབསྟོན་པ་ཕྱོོགས་བཅུར་དར་

ཞིིང་རྒྱས། །འགྲོ་ོཀུན་ཕན་བདེའ་ིདཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །བསླབ་པ་གསུམ་ལྡན་

ངུར་སྨྲགི་འཛནི་པ་ཡོ།ི །འདུས་པའ་ིཚོགོས་ཀྱིིས་གནས་འད་ིཡོངོས་གང་ཞིིང༌། །རྟག་

ཏུ་བཤད་སྒྲུབ་བྱ་བས་སྲིིད་མཐའ་ིབར། །ཐུབ་བསྟོན་ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས་པའ་ིབཀྲིས་

ཤོག །བསླུ་མེད་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་གྱི་ིབདེན་པ་དང༌། །མ་ིཕམ་རྒྱལ་བའ་ིདབང་

པོའ་ིབྱིན་རླབས་དང༌། །མཐུ་ལྡན་ཆོོས་སྐྱོང་སྲུང་མའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱིིས། །རྣམ་དག་

སྨོནོ་པའ་ིགནས་འད་ིའགྲུབ་པར་ཤགོ ། །།

ཅེས་མཆོོག་ཏུ་གྲུབ་པའ་ིབདེན་ཚོིག་སྨོོན་ལམ་འད།ི བ་ིཤྭ་ཀོརྨཱཿའ་ིརྣམ་འཕྲུལ་དཔོན་མ་ོཆོ་ེཉ་ིམ་དཔལ་

གྱིིས་བསྐུལ་བའ་ིངོར་ཆོོས་སྨྲ་བའ་ིབཙུན་པ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོོའ་ིདཔལ་གྱིིས་ཆོོས་འཁོར་རྒྱལ་གྱི་ིགཙུག་

ལག་ཁང་དུ་ཉ་ེབར་སྦྱོར་བའ།ོ །

༄༅། །རྟ་མགྲོནི་སྨོནོ་ལམ་བཞུགས་ས།ོ །
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༄༅། །ན་མ་ོགུ་རུ་མཉྫུ་གྷ་ོཥེ་ཡོ། བླ་ོབཟང་ཆོསོ་དབྱངིས་ནམ་མཁའ་ཡོངས་

པ་ལ། །ཡོ་ེཤེས་འོད་བརྒྱ་འགྱིེད་པའ་ིརྟ་བདུན་དབང༌། །རྒྱལ་བསྟོན་རབ་ཏུ་རྒྱས་

མཛད་སྙིགས་མའ་ིམགོན། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འོད་

གསལ་བད་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིརང་བཞིིན་ལས། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་ཁྱེད་

པར་ཅན། །དབང་ཆོེན་ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་པོའ་ིལྷ་ཚོོགས་རྣམས། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་

བའ་ིང་ོབོར་ཡོིད་ཆོེས་ནས། །ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བའ་ིརོལ་པ་ལས་བྱུང་བའི། །ཕྱོ་ིནང་

གསང་བ་དོན་གྱིིས་མཆོོད་པ་དང༌། །ཡོེ་ཤེས་གླུ་ཡོིས་བསྟོོད་ཅིང་བསྐུལ་བ་

དང༌། །སྒོོམ་དང་འཛབ་བཟླས་སོགས་ལ་འདིར་འབད་པས། །བདག་གིས་དུས་

གསུམ་བསགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིིས། །དངོས་གྲུབ་རྩོ་བ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་

ན།ི །དབང་ཆོེན་ཐུགས་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པར་མཐོང་གྱུར་ཏ།ེ །སྒོ་ོགསུམ་སྒྲུབ་པ་མཆོོག་གིས་

མཉསེ་བྱདེ་ཤགོ །རྙིདེ་དཀོའ་དནོ་ཆོེའ་ིདལ་འབྱརོ་ཐབོ་དུས་འདརི། །དནོ་མེད་གཡོངེ་

བའ་ིདབང་དུ་མ་སོང་བར། །ཉན་རང་ཐེག་པའ་ིལམ་དང་ཐུན་མོང་བ། །སྐྱེས་བུ་ཆུང་

འབྲངི་བསམ་པ་འབྱངོས་པ་ཤགོ །ད་ེཚོ་ེམཁའ་མཉམ་སམེས་ཅན་མ་ལུས་པ། །སྡུག་

བསྔལ་གསུམ་གྱིིས་མནར་བར་མ་བཟོད་ནས། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ེཆོེན་པོས་ཀུན་

བསླངས་ནས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཤོག །གྲོངས་མེད་གསུམ་

དུ་ཚོོགས་གཉིས་བསགས་རིང་ལ། །འགྲོ་ོརྣམས་སྡུག་བསྔལ་མནར་བར་མ་ིབཟོད་

པར། །ཚོ་ེའད་ིཉདི་ལ་སངས་རྒྱས་ཐབོ་བྱའ་ིཕྱོིར། །བླ་མདེ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིཐགེ་ལ་འཇུག་པར་

ཤགོ །སྤྲིསོ་བཅས་བུམ་པའ་ིདབང་མཆོགོ་ཐབོ་པ་ཡོསི། །ལུས་སྒྲིབི་སྦྱོངོ་ཞིངི་སྤྲུལ་སྐུ་

འགྲུབ་པར་ཤགོ །སྤྲིསོ་མདེ་གསང་དབང་བདུད་རྩོ་ིམྱོང་བ་ཡོསི། །ངག་སྒྲིབི་སྦྱོངོ་ཞིངི་
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ལོངས་སྐུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཤིན་ཏུ་སྤྲིོས་མེད་ཤེར་དབང་ཐོབ་པ་ཡོིས། །ཡོིད་སྒྲིིབ་

སྦྱོངོ་ཞིངི་ཆོསོ་སྐུ་འགྲུབ་པར་ཤགོ །རབ་ཏུ་སྤྲིསོ་མདེ་ཚོགི་དབང་རནི་པ་ོཆོསེ། །ཤསེ་

སྒྲིབི་སྦྱོངོ་ཞིངི་བད་ེཆོནེ་སྐུ་འགྲུབ་ཤགོ །ད་ེཚོ་ེརྩོ་གསུམ་ལྷ་ཚོགོས་སྤྱན་སྔ་རུ། །བསྲུང་

བར་ཁས་བླངས་དམ་ཚོིག་འབུམ་ཕྲག་རྣམས། །རྩོ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལེགས་

བསྡུས་ནས། །སྲིོག་དང་བསྡིོས་ཏ་ེཚུལ་བཞིིན་བསྲུང་བར་ཤོག །མ་དག་འཁྲུལ་བའ་ི

སྣང་ཞིེན་ཀུན་སྤེངས་ནས། །སྒོ་ོགསུམ་དག་པ་པདྨ་ཧཾ་ེརུ་ཀོའི། །ཏིང་འཛིན་བརྟན་

པོས་བགེགས་རྣམས་བཟློག་པ་དང༌། །ཁྱེད་པར་ཁྲོ་བོ་བཅུ་ཡོི་ཏིང་འཛིན་

གྱིིས། །གདུག་པ་ཅན་རྣམས་མ་ལུས་ཚོར་གཅོད་ཤོག །ཕྱོ་ིནང་སྣང་བ་སྣོད་བཅུད་

སྤྲིོས་པའ་ིཚོོགས། །མ་ལུས་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་དག་པ་ལ། །ད་ེལྟར་མ་རྟོགས་

སེམས་ཅན་འདུལ་དོན་དུ། །གཟུགས་སྐུར་བཞིེངས་ཕྱོིར་རང་སེམས་ཧཱུཾཾ་ཡོིག་

ཏུ། །རམི་བཞིནི་གསལ་བའ་ིད་ེབཞིནི་ཉདི་དང་ན།ི །ཀུན་སྣང་རྒྱུ་ཡོ་ིཏངི་འཛནི་རལོ་པ་

ལས། །འབྱུང་བའི་དཀྱིིལ་འཁོར་ཀོེང་རུས་ལྷུན་པོའ་ིསྟོེང༌། །བྷྲཱུཾཾ་ལས་དབང་ཆོེན་

གཞིལ་ཡོས་ཁང་ག་ིནང༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་པདྨ་ཧཾ་ེརུ་ཀོ །ཞིལ་ཕྱོག་ཡོངོས་

སུ་རྫོགོས་པའ་ིསྐུར་བཞིངེས་ཏ།ེ །འཆོ་ིབ་ཆོསོ་སྐུ་བར་ད་ོལངོས་སྐུ་དང༌། །སྐྱ་ེབ་སྤྲུལ་

སྐུའ་ིརྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱོིན་ཤོག །སྐུ་གསུམ་ག་ོའཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་བྱའ་ིཕྱོིར། །རང་

སེམས་གར་དབང་ལྷ་མོར་རྩོ་ེགཅིག་ཏུ། །སྙོམས་པར་ཞུགས་པའ་ིདགའ་བཞིིའ་ིཏིང་

འཛིན་གྱིིས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བད་ེབས་མཉེས་བྱེད་ཤོག །རྒྱལ་རྣམས་བད་ེ

བ་ཆོནེ་པརོ་ཞུ་བ་ཡོ།ི །བྱང་ཆུབ་སམེས་ཀྱི་ིཐགི་ལ་ེལས་གྲུབ་པའ།ི །དབང་ཆོནེ་ཁྲག་

འཐུང་ལྷ་ཚོོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིི། །ཞིི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་འཕྲིན་ལས་
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ཀྱིསི། །གདུལ་བྱ་སྨོནི་བྱས་གདུག་པ་ཅན་བསྒྲིལ་ཞིངི༌། །ཀུན་ཀྱིང་རྒྱལ་བའ་ིག་ོའཕང་

ལ་བཀོོད་ནས། །འཁྲུལ་གཞི་ིམ་དག་སྣོད་བཅུད་སྦྱོོང་བྱེད་པའ།ི །དཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱལ་

པའོ་ིམཛད་པ་མཐར་ཕྱོནི་ཤགོ །ཕྱོ་ིནང་ཉེར་སྤྱདོ་འདདོ་ཡོནོ་ལྷ་མ་ོལྔ། །བདུད་རྩོ་ིསྨོན་

ཕུད་དམར་ཆོེན་རཀྟ་དང༌། །གསང་བ་སྦྱོོར་སྒྲིོལ་དམ་རྫོས་གཏོར་མ་དང༌། །ཡོ་ེཤེས་

གླུ་ཡོི་མཆོོད་པས་དགྱིེས་བྱེད་ཤོག །རྟ་སྐད་ཐེངས་གཅིག་དགོངས་པ་ལ་གནས་

ནས། །ཚོོམ་བུ་འབུམ་གྱི་ིརྣལ་འབྱོར་བསྟོེན་པའ་ིཚོེ། །གྲོགས་སྟོོང་གསུང་ག་ིའཛབ་

བཟླས་ལ་འབད་པས། །ངག་ག་ིནུས་པ་མཐའ་དག་རྫོོགས་པར་ཤོག །ཕྱོ་ིནང་སྦྱོིན་

སྲིེག་ཁྱེད་པར་ཕྱོག་རྒྱ་གཉིས། །དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའ་ིཉ་ེརྒྱུ་ཡོིས། །ར་ིལུ་

མིག་སྨོན་བམ་ཆོེན་དངོས་གྲུབ་སོགས། །རབ་འབྱམས་ལས་རྣམས་ཐོགས་མེད་

འགྲུབ་པར་ཤོག །ཟབ་ལམ་རིམ་ལྔ་ཡོན་ལག་དྲུག་ག་ིལམ། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིིའ་ི

རིམ་པས་བགྲོོད་པའ་ིཚོ།ེ །བད་ེཆོེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིསྤྱོད་པ་ཡོིས། །དབང་ཆོེན་ག་ོ

འཕང་ཚོ་ེའདརི་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ །དངསོ་གྲུབ་མཆོགོ་ད་ེཚོ་ེའདརི་མ་ཐབོ་ན། །འཆོ་ིཚོ་ེརྩོ་

བ་གསུམ་གྱི་ིལྷ་ཚོོགས་ཀྱིིས། །དགྱིེས་པའ་ིཞིལ་བསྟོན་བུ་བུ་ཚུར་ཤོག་ཅེས། །ཡོ་

མཚོན་ལྟས་དང་བཅས་པས་བསུ་བར་ཤོག །འཆོི་ཁ་བར་དོར་འོད་གསལ་མ་བུ་

འཕྲོད། །ཆོོས་ཉིད་བར་དོར་ཡོ་ེཤེས་དཀྱིིལ་འཁོར་ལ། །རང་སྣང་ཡོིད་ཆོེས་བླ་མའ་ི

གདམས་པ་ཡོིས། །ལོངས་སྐུ་ཞི་ིཁྲོའ་ིག་ོའཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །གལ་ཏ་ེསྲིིད་པ་བར་

དོར་འཁྱེམས་གྱུར་ན། །མངལ་སྒོོ་དགག་དང་འདམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་རམ། །སྣོད་

བཅུད་སྦྱོོང་དང་འཕ་ོབའ་ིགདམས་པ་ཡོིས། །རྣམ་དག་མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་བགྲོོད་

པར་ཤོག །དབང་ཆོེན་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་ལེན་གྱིིས། །འགལ་རྐྱེེན་ཀུན་
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སལེ་མཐུན་རྐྱེནེ་བསྒྲུབ་པ་ལ། །གིང་ལྔ་གཟའ་གདོང་བཀེྩེ་ེལྕམ་དྲེལ་སགོས། །བཀོའ་

སྲུང་རྣམས་ཀྱིསི་གཡོལེ་མདེ་གྲོགོས་བྱདེ་ཤགོ ། །།

ཅེས་པདྨ་དབང་ཆོེན་གྱི་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིདགོངས་པ་བཞིིན་དུ་དཔལ་རྟ་མགྲོིན་གྱི་ིལམ་ཉམས་ལེན་གྱི་ིརིམ་

པའ་ིཟབ་གནད་ཐམས་ཅད་མ་ཚོང་བ་མེད་པར་བསྡུས་ནས་སྨོོན་ལམ་རིམ་པ་བྱ་ཚུལ་འད་ིཡོང། མད་ོསྟོོད་

དགོན་སྡིེའ་ིས་ནས་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་རིན་ཆོེན་འོད་ཟེར་གྱིིས་བསྐུལ་ཏ་ེཔདྨ་དབང་ཆོེན་གྱི་ིརྣལ་འབྱོར་པ་

དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིིས་སེར་བྱེས་བླ་བྲང་དུ་སྦྱོར་བ་འདིས་ཀྱིང་བསྟོན་པ་རིན་པ་ོཆོ་ེདར་ཞིིང་རྒྱས་པར་

གྱུར་ཅགི ། །།

༄༅། །གསང་འདུས་སྨོནོ་ལམ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །དག་ེབ་འད་ིཡོིས་མྱུར་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིཀུན་བདག་

ཉདི། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་དབང་ཐབོ་གྱུར་ཅགི །འགྲོ་ོབས་ཀྱིང་ན་ིད་ེཐབོ་ཤགོ །བྱང་ཆུབ་ཕྱོིར་

ནི་སྤྱོད་གང་དང༌། །རྫོོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གང་ཡོིན་པ། །བྱང་ཆུབ་རྡོོ་རྗེེས་གང་

གསུངས་པའི། །སྤྱོད་ད་ེགཉིས་ཀོའང་བདག་སྤྱོད་ཤོག །ད་ེལྟར་སྒྱུ་མ་ཇ་ིབཞིིན་རྨ་ི

ལམ་བཞིིན། །སྣང་སྟོོང་ལྷ་སྐུར་གསལ་བའ་ིངང་ཉིད་ནས། །ཕྱོོགས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་

རབ་འབྱམས་ཀུན་བསྡུས་པ། །མ་ིབསྐྱོད་རྡོ་ོརྗེེའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོོགས་ལ། །རྨད་

བྱུང་བད་ེབས་དགྱིེས་པ་བསྐྱེད་པའ་ིཕྱོིར། །ཕྱོ་ིདང་ནང་དང་གསང་བའ་ིམཆོོད་བསྟོོད་

དང༌། །བསྒོོམ་དང་བཟླས་པ་སོགས་ལ་འདིར་འབད་པས། །བདག་གིས་ཇི་སྙེད་

བསགས་པའ་ིདག་ེབ་འདིས། །རང་ཉིད་སྲིིད་མཚོོར་ལྷུང་བ་ཇ་ིབཞིིན་དུ། །མར་གྱུར་
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འགྲོ་ོབ་ཀུན་ཀྱིང་ད་ེའདྲེ་བར། །མཐོང་ནས་འགྲོ་ོབ་སྒྲིོལ་བའ་ིཁུར་འཁྱེེར་བའི། །བྱང་

ཆུབ་སེམས་མཆོོག་འབྱོངས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཙོམ་བསྐྱེད་ཀྱིང་ཚུལ་ཁྲིམས་

རྣམ་གསུམ་ལ། །གོམས་པ་མེད་ན་བྱང་ཆུབ་མ་ིའགྲུབ་པར། །ལགེས་པར་མཐངོ་ནས་

རྒྱལ་སྲིས་སྡིོམ་པ་ལ། །བརྩོོན་པ་དྲེག་པོས་སློབ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཐུན་མོང་ལམ་

སྦྱོངས་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་ིམཆོོག་གྱུར་རྡོ་ོརྗེེའ་ིཐེག །སྐལ་བཟང་སྐྱ་ེ

བོའ་ིའཇུག་ངོགས་དམ་པ་དེར། །བདེ་བླག་ཉིད་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །བུམ་

དབང་གངྒེའ་ིཆུ་རྒྱུན་བསྐུར་བ་ཡོསི། །ཐ་མལ་སྣང་ཞིནེ་དྲེ་ིམ་འཁྲུད་པར་ཤགོ །གསང་

དབང་ཡོ་ེཤེས་བདུད་རྩོ་ིམྱོངས་པ་ཡོིས། །ངག་གནས་རླུང་ན་ིསྔགས་སུ་འཆོར་བར་

ཤགོ །གསུམ་པ་ལྷན་སྐྱསེ་དགའ་བའ་ིལྕགས་ཀྱུ་ཡོསི། །ཡོདི་ན་ིའདོ་གསལ་དབྱངིས་

སུ་འདྲེེན་པར་ཤོག །བཞི་ིཔ་ཟུང་འཇུག་དོན་ལ་ང་ོསྤྲིད་པས། །མཐར་ཐུག་དོན་ལ་སྒྲི་ོ

འདོགས་ཆོོད་པར་ཤོག །ད་ེཚོ་ེདངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འགྲུབ་པའ་ིགཞིི། །རྣམ་དག་

དམ་ཚོགི་སྡིམོ་པར་གསུངས་པ་ལ། །བཅསོ་མ་མནི་པའ་ིངསེ་པ་རྙིདེ་གྱུར་ནས། །སྲིགོ་

དང་བསྡིསོ་ཏ་ེརྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤགོ །ཐ་མལ་སྣང་ཞིནེ་ཀུན་རྟགོ་སྤེངས་པ་ཡོ།ི །ལུས་

ཀྱིི་གཡོོ་བ་ངག་གི་བརྗེོད་པ་དང༌། །ཡོིད་ཀྱིི་བསམ་པ་ཀུན་གྱིིས་འབད་མེད་

པར། །རླབས་ཆོེན་ཚོོགས་རྣམས་ཡོོངས་སུ་སྡུད་བྱེད་པའི། །ཐུན་བཞིིའི་སྦྱོོར་བ་

བསྙེན་བསྒྲུབ་ཡོན་ལག་བཞིི། །རིམ་པ་དང་པོའ་ིརགས་དང་ཕྲ་བའ་ིལམ། །མ་ལུས་

ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་རྙིེད་ནས་ནི། །གང་སྣང་ལྷ་ཡོ་ིའཁོར་ལོར་འཆོར་བར་ཤོག །ཞིིང་ག་ི

ཕུལ་བྱུང་ཐུགས་ཀྱི་ིདཀྱིིལ་འཁོར་ལ། །བརྟེན་ནས་འཁོར་གསུམ་དག་པའ་ིམཆོོད་

སྦྱོིན་སོགས། །སྦྱོོར་བ་ཚོོགས་བསགས་ཆོ་ོག་བཞིིན་བྱས་པས། །རང་ག་ིརྒྱུད་ན་ི
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ཡོོངས་སུ་དག་པར་ཤོག །དཔལ་ལྡན་ཞི་ེསྡིང་རྡོ་ོརྗེ་ེཁྲ་ོབ་ོབཅུའ།ི །འཁོར་གྱིིས་ཡོོངས་

སུ་བསྐོར་བའི་ཏིང་འཛིན་གྱིིས། །ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱུ་བའི་གདུག་པའི་བསམ་པ་

ཅན། །མ་ལུས་ཚོར་གཅདོ་འཕྲནི་ལས་འགྲུབ་པར་ཤགོ །གང་དུ་འཚོང་རྒྱའ་ིཞིངི་ཀུན་

དག་བྱས་ནས། །དེར་ན་ིསྐུ་གསུམ་ག་ོའཕང་མངོན་འགྱུར་བའི། །ཐབས་ཀྱི་ིདམ་པ་

འཆོ་ིབ་ཆོསོ་སྐུ་དང༌། །བར་ད་ོལངོས་སྐུ་སྐྱ་ེབ་སྤྲུལ་པའ་ིསྐུར། །ཚུལ་བཞིིན་ཉམས་སུ་

ལེན་པའ་ིརྡོ་ོརྗེ་ེམཆོོག །རིམ་པ་ཇ་ིབཞིིན་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པ་ཡོིས། །ཐ་མལ་སྐྱ་ེཤ་ིབར་

དའོ་ིསྣང་ཞིནེ་ཀུན། །སྦྱོངོ་བྱདེ་དང་པོའ་ིསྦྱོརོ་བ་ཐབོ་པར་ཤགོ །རང་དོན་ཕུན་ཚོོགས་

ད་ེཡོ་ིམྱུར་བའ་ིལམ། །འདོད་ཆོགས་ཆོེན་པོའ་ིཚུལ་གྱི་ིཏིང་འཛིན་གྱིིས། །རང་རིག་

ཕྱོག་རྒྱར་གཞིོལ་བའ་ིཐབས་ལ་མཁས། །ལྷན་སྐྱེས་བད་ེབས་རྒྱལ་རྣམས་མཆོོད་

པར་ཤགོ །མཁའ་དབྱངིས་རྡོ་ོརྗེ་ེསྦྱོར་བས་སྦར་བ་ཡོ།ི །ཙོཎྜ་ལ་ིཡོསི་བཞུས་པའ་ིབྱང་

ཆུབ་སེམས། །ཨཾ་བ་དྷཱུ་ཏཱིའ་ིརྒྱུན་ལམ་ནས་འོངས་པ། །ཤེས་རབ་པདྨའ་ིཟེའུ་འབྲུར་

སོན་པ་ལས། །འཁྲུངས་པའ་ིརྟེན་དང་བརྟེན་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་གྱིིས། །སྤྲུལ་པའ་ིསྤྲིིན་

གྱིིས་ནམ་མཁའི་ཁྱེོན་བཀོང་སྟོེ། །སྣོད་བཅུད་ཞིིང་ཀུན་ཡོོངས་སུ་སྦྱོོང་མཛད་

པའི། །དཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱལ་མཆོོག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །སྲིོག་འཛིན་ཐུར་སེལ་

ལམ་གྱི་ིསྣ་རྩོེར་ནི། །གནས་ནས་འོད་ཟེར་དྲེ་བ་འགྱིེད་པ་ཅན། །བད་ེགཤེགས་ལྔ་

བདག་རནི་ཆོནེ་ཁ་དགོ་ལྔ། །ཕྱོག་མཚོན་བྱང་སམེས་ཕྲ་མ་ོཡུངས་འབྲུ་ཙོམ། །ད་ེནང་

དཀྱིིལ་འཁོར་འཁོར་ལ་ོཡོོངས་རྫོོགས་ཤིང༌། །མ་འདྲེེས་གསལ་ལ་ཇ་ིསྲིིད་འདོད་ཀྱི་ི

བར། །མཉམ་པར་འཇོག་པའ་ིཕྲ་མོའ་ིརྣལ་འབྱོར་དང༌། །ཕྱོ་ིནང་བཟླས་པ་ཡོོངས་སུ་

རྫོོགས་པར་ཤོག །དེས་ན་ིརྫོས་སྔགས་འཕྲུལ་འཁོར་བསམ་གཏན་ལ། །བརྟེན་ནས་
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གྲུབ་པ་ཆོེན་པོ་བརྒྱད་དང་ནི། །ཞིི་སོགས་རབ་འབྱམས་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་

ཡོིས། །ལས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོམཆོོག་ན་ིའགྲུབ་པར་ཤོག །ས་ོསོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་

སྲིོག་རྩོོལ་དང། །འཛིན་པ་རྗེེས་དྲེན་ཏིང་འཛིན་ཡོན་ལག་དྲུག །ཡོོངས་སུ་སྡུད་པའ་ི

ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔ། །སྤྱོད་པ་གསུམ་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ནོར་བུར་ཐིག་

ལ་ེཕྲ་མོར་སེམས་བརྟན་པས། །ཉ་ིམས་ཟླ་བ་བཞུས་བའ་ིབདུད་རྩོིའ་ིརྒྱུན། །ལུགས་

འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་རིམ་པས་དྲེངས་པ་ཡོི། །ཡོས་བབས་མས་བརྟན་དགའ་བཞི་ིསྐྱ་ེ

བར་ཤོག །ད་ེལས་ལངས་ཚོ་ེགང་ཤར་སྣང་བ་ཀུན། །རིགས་བརྒྱ་རིགས་ལྔ་རིགས་

གསུམ་རིགས་གཅིག་ཏུ། །འཆོར་བའ་ིསྐུ་ཡོ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིཏིང་འཛིན་གྱིིས། །ལུས་དབེན་

སོར་སྡུད་བསམ་གཏན་རྫོོགས་པར་ཤོག །ཐིག་ལེའི་རྒྱལ་པོ་སྔགས་ཀྱིི་ཐིག་ལེ་

མཆོགོ །སྙངི་གའ་ིཆུ་སྐྱསེ་སྣ་རྩོརེ་གམོས་བྱས་པས། །གཟུང་དང་འཛནི་པའ་ིརྣམ་རྟགོ་

བསྐྱེད་པའ་ིརླུང༌། །བཅུ་གཉིས་མ་ིཤིགས་ཐིག་ལེར་སྡུད་པར་ཤོག །གདོང་ག་ིསྣ་རྩོེར་

འདོ་ཀྱི་ིཐགི་ལའེ་ིགདངས། །མ་བཅསོ་རྡོ་ོརྗེ་ེགསུམ་དུ་ཤར་བ་ཡོ།ི །ངག་དབནེ་གསུང་

ག་ིརྡོ་ོརྗེའེ་ིཏངི་འཛནི་གྱིིས། །སྙངི་གའ་ིམ་རགི་སྒོ་ོངའ་ིསྦུབས་འབྱེད་ཤགོ །ཐབས་ཤསེ་

གསང་བའི་རྩོ་མཆོོག་གཉིས་ཀྱིི་རྩོེར། །རྫོས་ཀྱིི་ཐིག་ལེའི་སྲིོག་རྩོོལ་བསྒོོམས་པ་

ཡོིས། །ཀུན་རྟོག་རླུང་ག་ིམུན་པ་སངས་གྱུར་ནས། །འོད་གསལ་ཉ་ིམ་སྙིང་དབུས་

འཆོར་བར་ཤོག །སྣ་རྩོ་ེགསུམ་དུ་ཐིག་ལ་ེརྣམ་གསུམ་གྱི།ི །སྲིོག་རྩོོལ་བསྒོོམས་པས་

སྤྲིིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལ། །ཟླ་ཉིའ་ིའོད་དང་སྨོག་གིས་ཁྱེབ་འདྲེ་ཡོིས། །སྟོོང་པ་གསུམ་

གྱི་ིསམེས་དབནེ་སྐྱ་ེབར་ཤགོ །སྒྱུ་མ་ལངོས་སྐུ་འདོ་གསལ་ཆོསོ་སྐུ་དང༌། །སྣ་ཚོགོས་

སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ལ་ར་ེར་ེཞིིང༌། །རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་བསྲི་ེབ་རྣམ་པ་དགུ །ཡོོངས་
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རྫོོགས་མན་ངག་གནད་ལ་མཁས་གྱུར་ཏེ། །ཀུན་རྫོོབ་སྒྱུ་ལུས་དོན་དམ་འོད་གསལ་

འཛིན། །ལུགས་ལྡོག་རྗེེས་དྲེན་ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་དང༌། །སྤྲིོས་བཅས་སྤྲིོས་མེད་

ཤིན་ཏུ་སྤྲིོས་མེད་ཀྱི།ི །སྤྱོད་མཆོོག་རྣམ་གསུམ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པར་ཤོག །གལ་ཏ་ེ

འད་ིདང་བར་དརོ་མཆོགོ་འགྲུབ་པའ།ི །ཏངི་འཛནི་མ་རྙིདེ་འཆོ་ིབའ་ིདུས་བྱདེ་ན། །གཞི་ི

ཡོ་ིའཆོ་ིརིམ་སྟོོང་པ་རྣམ་པ་བཞིི། །ལམ་གྱི་ིསྟོོང་པ་བཞི་ིདང་བསྲི་ེནུས་ཤོག །བར་ད་ོ

གྲུབ་ཚོ་ེསྒྱུ་མའ་ིཏངི་འཛནི་དང༌། །བསྲི་ེབར་བྱདེ་ཅངི་སྐྱ་ེབ་ལནེ་པའ་ིཚོ།ེ །ལངོས་སྐུས་

སྤྲུལ་སྐུའི་སྐྱེ་བ་འཛིན་པ་བཞིིན། །སྐྱེ་གནས་མཆོོག་ཏུ་བསམས་བཞིིན་སྐྱེ་བར་

ཤགོ །མདརོ་ན་སྐྱ་ེཤ་ིབར་ད་ོགང་ཤར་ཡོང༌། །སྔནོ་ཆོད་བསྒོམོས་པའ་ིལམ་ཁྱེརེ་རྣམ་

གསུམ་གྱི།ི །གསལ་འདེབས་དག་ེསྦྱོོར་བསྐུལ་མར་རྟོགས་གྱུར་ནས། །འཆོ་ིཚོ་ེཡོིད་

ལ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་ཤགོ །ད་ེལྟར་རྨད་བྱུང་ལམ་གྱི་ིམཐར་ཐུག་འད།ི །ཚུལ་བཞིནི་

བསྒྲུབ་ལ་བར་ཆོད་མེད་པ་དང༌། ཕྱོོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིིང་རྒྱས་གྱུར་ཏེ། །འགྲོ་ོ

ཀུན་ཐབས་མཁས་འད་ིཡོསི་སྒྲིལོ་བར་ཤགོ ། །།

ཅསེ་པ་འད་ིན་ིམཉམ་མདེ་ཙོངོ་ཁ་ཆོནེ་པསོ་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །རྗེ་ེབཙུན་གསལོ་འདབེས། །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟོི། དཔལ་ལྡན་རྩོ་བའ་ིབླ་མ་རིན་པ་ོཆོེ། །བདག་ག་ིསྙིང་གར་

པད་ཟླའ་ིགདན་བཞུགས་ལ། །བཀོའ་དྲེནི་ཆོནེ་པའོ་ིསྒོ་ོནས་རྗེསེ་བཟུང་སྟོ།ེ །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱིི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་དུ་གསོལ། །རྗེེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ཙོོང་ཁ་
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པའི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟོན་པའི་རྒྱལ་མཚོན་འཛིན་པ་ལ། །དཔལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་

བཟང་པོའ་ིདཔལ་མངའ་བ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ངེས་འབྱུང་རྣམ་དག་འཆོ་ིམེད་སྐྱེད་ཚོལ་དུ། །འདུལ་བ་འབུམ་སྡིེའ་ིའདབ་

སྟོོང་རབ་རྒྱས་ཤིང༌། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་སྦྲང་རྩོིས་ཉེར་གཏམས་པ། །ཐར་འདོད་

བུང་བའ་ིགཉནེ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །མད་ོསྔགས་གཞུང་བརྒྱའ་ིནམ་མཁའ་ཡོངས་

པ་ལ། །མཁྱེེན་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་ཆོ་ཤས་ཡོོངས་རྫོོགས་ཤིང༌། །སྔོན་མེད་ལེགས་

བཤད་འོད་དཀོར་དྲེ་བ་ཅན། །མཁས་མཆོོག་མཚོན་མོའ་ིམགོན་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །འཆོད་པའ་ིལགེས་བཤད་བདུད་རྩོའི་ིཆོར་འབབེས་ཤངི༌། །རྩོདོ་པའ་ིགནམ་

ལྕགས་རྒོལ་ངན་བྲག་རི་འཇོམས། །སྡིེབ་ལེགས་རྩོོམ་པའི་འབྲུག་གི་གད་རྒྱངས་

འགྱིེད། །ཕྱོོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཁྱེོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱུ་སྐར་དབུས་ན་

མཚོན་མོའ་ིམགོན་པ་ོདང༌། །ར་ིདྭགས་ཁྲོད་ན་གདོང་ལྔའ་ིདབང་པ་ོབཞིིན། །མཁས་

མང་དབུས་ན་འགྲོན་པའི་ཟླ་བྲལ་བ། །བསྟོན་པའི་དཔལ་གྱུར་ཁྱེོད་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །རྒྱ་ཆོནེ་མང་ཐསོ་རྒྱ་མཚོའོ་ིའཇངི་ན་གནས། །ཚུལ་བཞིནི་བསམ་པའ་ིརནི་

ཆོེན་ཁམས་ལས་གྲུབ། །སྒོོམ་བྱུང་རྟོགས་པའ་ིབང་རིམ་མངོན་པར་མཐ།ོ །བསྔགས་

འོས་དམ་པའ་ིམགོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འད་ིཡོན་དང་མཇུག་ག་ིད་ེལྟར་བསྟོོད་

པས་ཞིེས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀོ་གཉིས་བཅས་དབྱངས་ཅན་བཞིད་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་

མཚོོས་མཛད་པའ།ོ །བདེ༵་ལགེས༵་རནི་ཆོནེ་དཀྱིལི་འཁརོ་རྒྱས་པའ་ིསྐུ། །ལུང་རགིས་

ཉི༵་མ༵འི་འོད་སྟོོང་འགྱིེད་པའི་གསུང༌། །མདོ་རྒྱུད་གླེིང་བཞིི་མ་ལུས་གསལ་བའི་

ཐུགས། །བཤསེ་གཉནེ་ཉནི་བྱདེ་དབང་པའོ་ིཞིབས་ལ་འདུད། །མཁས༵་བཙུན༵་རྒྱ་༵མཚོོ༵་
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ནམ༵་མཁ༵འ་རྒྱལ༵་མཚོ༵ན་ཞིབས། །རི༵ན་ཆོེ༵ན་བཤེ༵ས་གཉེན་༵བསོ༵ད་ནམ༵ས་ལྷུན་༵གྲུབ༵་

དཔལ། །འཕྲི༵ན་ལས༵་ལྷུན་༵གྲུབ་༵དཔལ༵་འབྱོ༵ར་ལྷུན་༵གྲུབ་༵སྟོ།ེ །བཤསེ་གཉནེ་ཆོནེ་པ་ོདྲུག་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བས༵མ་གྲུབ༵་རི༵ན་ཆོེ༵ན་བྱམ༵ས་པ༵་སྨོོན་༵ལ༵མ་རྗེེ། །འཕྲི༵ན་ལ༵ས་

བས༵མ་གྲུབ༵་བསོ༵ད་ནམ༵ས་རྒྱ་༵མཚོོ༵འི་དཔལ། །འཇ༵མ་དབྱ
༵
ངས་ལྷུན་༵གྲུབ༵་བློ༵་བཟ༵ང་

བཀྲ་�༵ཤི༵ས་ཏེ། །བསྟོན་པའ་ིསྒྲིོན་མ་ེདྲུག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ༵་མཚོ༵ན་དོ༵ན་

གྲུབ༵་ང༵ག་དབ༵ང་རྒྱ་༵མཚོོ༵འི་དཔལ། །གྲུབ་དབང་བློ༵་བཟ༵ང་ནོ༵ར་བུ་༵དོ༵ན་གྲུབ༵་རྗེེ། །བློ༵་

བཟ༵ང་ཡོ༵ར་འཕེ༵ལ་བློ༵་བཟ༵ང་ནམ༵་མཁ༵འ་སྟོ།ེ །མཁས་བཙུན་དམ་པ་དྲུག་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བློ༵་བཟ༵ང་ཆོོ༵ས་འཕེ༵ལ་ང༵ག་དབ༵ང་དོ༵ན་གྲུབ༵་རྗེེ། །བློ༵་བཟ༵ང་བརྩོོ༵ན་འགྲུས༵་བློ༵་

བཟང༵་མཁས༵་པའ་ིམཆོོ༵ག །རྒྱལ་བ་ཀུན་དངསོ་བྱམས༵་པ་༵སྨོོ༵ན་ལམ༵་སྟོ།ེ །མཁས་གྲུབ་

དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རི༵ན་ཆོེ༵ན་སྐ
༵
ལ་བཟ༵ང་ལྷ

༵
་དབ༵ང་རྒྱ་༵མཚོོ༵འི་

དཔལ། །བྱམ༵ས་པ༵་ཡོོ༵ན་ཏན༵་བློ༵་བཟ༵ང་འཇ༵མ་དཔལ་དབྱ
༵
ངས། །བཟ༵ང་པོ༵་དོ༵ན་གྲུབ༵་

སྐ
༵
ལ་བཟ༵ང་བློ༵་གྲོོ༵ས་ཏེ། །སྨྲ་བའི་ཉི་མ་དྲུག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསོ༵ད་ནམ༵ས་

གྲོགས༵་པ༵་བློ༵་བཟ༵ང་མཁ༵ས་པའ་ིམཆོོ༵ག །ཡོེ༵་ཤེ༵ས་ཟླ
༵
་གྲོ༵གས་ཚུལ༵་ཁྲི༵མས་ཕུན༵་ཚོོ༵གས་

རྗེ།ེ །བློ༵་བཟང༵་ཆོོ༵ས་འཕེ༵ལ་སྐལ་༵ལྡན་༵དོ༵ན་གྲུབ་༵སྟོ།ེ །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསལོ་བ་

འདེབས། །ཞིེས་རྗེ་ེབཙུན་ཆོོས་རྒྱལ་མའ་ིབླ་མའ་ིགསོལ་འདེབས་རྣམས་ཧཾ་ཅང་མང་

བས་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་འདི་ཡོང་བླ་མ་ལས་སྣེ་རྣམས་ནས་བསྐུལ་ངོར་རྭ་སྒྲིེང་ནོ་

མན་ཧཾན་གྱིིས་སེ་ར་ཐེག་ཆོེན་གླེིང་དུ་སྦྱོར་བའོ། །དོ༵ན་གྲུབ༵་རྒྱལ༵་མཚོ༵ན་ཡོེ༵་ཤེ༵ས་

བཟ༵ང་པོ༵འ་ིདཔལ། །བཟོ༵ད་པ༵་ཡོེ༵་ཤེ༵ས་བློ༵་བཟ༵ང་དགེ༵་ལ་འདུན༵། །བསྟོ
༵
ན་འཛི༵ན་ཐོ༵གས་

མེ༵ད་བྱམ༵ས་པ༵་བསྟོ
༵
ན་འཛི༵ན་རྗེེ། །ཕུལ་བྱུང་འདྲེེན་མཆོོག་དྲུག་ལ་གསོལ་བ་
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འདབེས། །ཐུབ་༵པའ་ིབསྟོན་༵ལ་མཛད་པ་ཕུན༵་སུམ་ཚོགོས༵། །དནོ་གཉསི་སྒྲུབ་ལ་དབང་

འབྱོར་བླ་ནས་བླར། །བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚོན་ཕྱོོགས་བརྒྱར་འཛུགས་མཛད་

པའ།ི །དངསོ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བློ༵་བཟང༵་རྣམ་༵རྒྱལ༵་བྱམས༵་

པ༵་གྲོགས༵་པ༵འི་དཔལ། །མཁྱེེ༵ན་ར༵བ་བཟ༵ང་པོ༵ས་ཐར་འདོད་རེ་སྐོང་བ། །བློ༵་བཟ༵ང་

བསྟོན་པའི་དཔལ་གྱུར་ཟླ
༵
་མེད་པ། །གྲོགས༵་པ་དོན་ལྡན་ཆོེན་པོར་གསོལ་བ་

འདེབས། །འད་ིཕུར་ལྕོག་བྱམས་པས་བྲིས། །བྱམ༵ས་པ༵་ཚོོགས༵་གཉི༵ས་ང༵ག་དབ༵ང་

ཕུན༵་སུམ་ཚོོགས༵། །བློ༵་གྲོོས་བཟ༵ང་པོས་ཕྱོོགས་ལས་རྣམ༵་པར་རྒྱལ༵། །ཤཱཀོ་ཐུབ༵་

བསྟོན་༵པའི་སྙི༵ང་པོ༵་འཇམ་མགོན་རྗེེ། །ལེགས་བཤད་སྨྲ་མཁས་བཞིི་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བྱམ༵ས་བརྩོ་ེམཁྱེེན་པ༵་རི༵ན་ཆོེ༵ན་འབྱུང་བའ་ིགནས། །ལུང༵་རྟོགས༵་རླབས་

འཕྲངེ་གཡོ་ོབའ་ིརྒྱ་༵ཆོནེ་མཚོོ༵། །ངག༵་ག་ིདབང༵་ཕྱུག་རྒྱ་༵མཚོོ༵་བློ༵་བཟང༵་བསྟོན།༵ །ཕྱོགོས་

ཀུན་དར༵་མཛད་བཞིི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡོོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆོེས་

མཛད་པའ།ོ །ཐུབ་༵བསྟོན་༵ཚུལ་བཞིནི་བསམ༵་གཏན༵་ལགེས་བསྒོམོས་པས། །ལྷུན་༵གྲུབ་༵

ཡོོན་ཏན་ཐབ༵ས་མཁ༵ས་གདུལ་བྱ་སྐྱོང༌། །བློ༵་གཏེར་ལུགས་བཟ༵ང་སྨྲ་བའ་ིདབ༵ང་ཕྱུག་༵

ཆོེ། །འགྲོ་ོའདྲེེན་དམ་པ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བློ༵་བཟ༵ང་རྒྱལ་བའ་ིགདུང་

འཚོོབ་དོ༵ན་ཡོོ༵ད་རྗེ།ེ །དོན་༵གཉིས་ལྷུན་གྲུབ༵་མཐུ་སྟོོབ༵ས་རྒྱལ༵་མཚོན་འཛིན། །ངག་༵ག་ི

དབ༵ང་ཕྱུག་དགེ་ལེགས༵་དཔལ་ལྡན་༵ཞིབས། །བསྟོན་པའི་གསལ་བྱེད་གསུམ་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །བློ༵་བསྟོན་རྒྱལ་བའི་ལུང་བཟ༵ང་ཐུབ༵་བསྟོན་༵སྙིང༌། །བློ༵་ལྡན་

རིགས་བཟ༵ང་ཚོེ༵་དཔག་རི༵ང་དུ་གསལ། །བྱམ༵ས་པ༵་ཆོེན་པོས་ཐེག་༵པ་མཆོོ༵ག་གི་

སར། །འགྲོོ་འདྲེེན་བཤེས་གཉེན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གོང་གི་ཚོིགས་
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བཅད་འད་ི༧གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་ིཔ་ཆོེན་པ་ོམཆོོག་གིས་མཛད་པའོ། །ཤིང་རྟ་

ཆོེན་གཉིས་དབྱིག་གཉེན་ཡོོན་ཤག་གི །གཞུང་ལུགས་སློབ་པའི་རིམ་པ་གྲྭ་ཚོང་

བྱེས། །སྡི་ེའད་ིདབྱར་གྱི་ིམཚོ་ོལྟར་རབ་འཕེལ་ཞིིང༌། །མཁས་པའ་ིབྱ་བ་རྣམ་གསུམ་

རྒྱས་པར་ཤགོ །ད་ེལྟར་བསྟོདོ་པས་འགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པ། །ཐགེ་མཆོགོ་དག་ེབའ་ིབཤསེ་

ཀྱི་ིམགནོ་དང་བཅས། །ཐུབ་པའ་ིདགངོས་ཟབ་རྒྱ་མཚོརོ་ལགེས་ཞུགས་ནས། །རྣམ་

གྲོོལ་ནོར་བུའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །སྐྱེ་ཞིིང་སྐྱེ་བར་བདག་ནི་ཐམས་ཅད་

དུ། །རིགས་བཟང་བླ་ོགསལ་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དང༌། །སྙིང་རྗེ་ེཆོ་ེཞིིང་བླ་མ་ལ་གུས་

པས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིདམ་ཚོགི་ལ་གནས་ཤགོ །

༄༅། །དག་ེལགེས་དཔའ་འབར་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟོ།ི དག་ེལེགས་དཔལ་འབར་བླ་ོགྲོོས་ཀྱི།ི །རིན་ཆོེན་ཏོག་ཅན་

ཐབས་མང་གི །སེངྒེེ་རྣམ་པས་ཆོེས་བཀྲ་བའི། །ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་བརྟན་གྱུར་

ཅིག །ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་བླ་ོགྲོོས་སྤྱན་སྟོོང་གསལ། །ཚོད་མེད་རིན་ཆོེན་བཞི་ིཡོ་ི

ལྷུན་པོའ་ིསྤེོར། །མ་ིའཇིགས་སེངྒེེའ་ིཁྲ་ིལ་རྟག་བརྗེིད་པ། །ཀུན་མཁྱེེན་ལུས་བཟང་

ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཉིད་ཀྱི་ིབླ་ོགྲོོས་སྙན་ཤལ་རིང་པ་ོལ། །གཞུང་བརྒྱའ་ི

རིན་ཆོེན་ཕྲེང་བ་འགོད་མཁས་པའི། །སྨྲ་བའི་སེངྒེེའི་ཡོབ་གཅིག་ལེགས་བཤད་

ཀྱིི། །ལྷབ་ལྷུབ་གོས་བཟང་བགོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་དོན་ཇི་བཞིིན་

གཟིགས་པའ་ིབླ་ོགྲོོས་མིག །མཐའ་དག་འགྲོེལ་པའ་ིརིན་ཆོེན་ཐུར་མས་ཕྱོེ། །རིགས་
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པའི་སེངྒེེའི་སྡིེ་བདུན་མཛད་པ་ཡོི། །རིགས་ལམ་མ་ལུས་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །བླ་ོགྲོསོ་ལྡན་པའ་ིབགྲོདོ་པ་གཅགི་པའ་ིལམ། །རནི་ཆོནེ་དབང་ག་ིརྒྱལ་པའོ་ི

ཡུམ་དོན་ཚོོགས། །སེངྒེ་ེབཟང་པོའ་ིགཞུང་ཚོོགས་རྒྱ་མཚོ་ོལས། །ལེགས་རྙིེད་དེད་

དཔནོ་མཆོགོ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྒྱ་ཆོནེ་བླ་ོགྲོསོ་གསརེ་གྱི་ིའཛནི་མའ་ིཁྱེནོ། །སྡི་ེ

བཞིིའི་རིན་ཆོེན་འབྱུང་གནས་ལ་བརྟེན་ཅིང༌། །ཤཱཀྱི་སེངྒེེའི་བསླབ་པའི་རི་གླེིང་

ཀུན། །མད་ོའགྲོེལ་ཉ་ིཟླས་གསལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་ོགྲོོས་དྲེ་ིབཞིོན་ཆོོས་

མངནོ་རྒྱ་མཚོ་ོཆོ།ེ །སྡི་ེབདུན་རནི་ཆོནེ་གསརེ་གྱི་ིགཞིརི་གྱུར་པ། །རྣམ་མང་ར་ིདྭགས་

དབུས་ན་སངེྒེ་ེབཞིནི། །གངོ་འགོ་ཆོསོ་སྨྲའ་ིགཙོ་ོལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བླ་ོགྲོསོ་བང་

མཛོད་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་གི་ཚོོགས། །རིན་ཆོེན་གྱིིས་གཏམས་ཐལ་རང་རིགས་པའི་

ཚོགོས། །སངེྒེེའ་ིསྒྲི་ཡོསི་དངསོ་སྨྲའ་ིགཉསི་འཐུང་ཚོགོས། །མ་ལུས་སྐྲག་པར་མཛད་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡོན་ལག་བདུན་ལྡན་རྒྱལ་བའ་ིགསང་ཆོེན་གནད། །ཕྲ་ཞིིབ་

རགིས་པས་མ་ལུས་མངནོ་དུ་མཛད། །ཁྱེདོ་ཉདི་རགི་འཛནི་སྡི་ེསྣདོ་སྨྲ་བ་ལ། །གསང་

བདག་གཉསི་པར་གྱུར་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །མད་ོརྒྱུད་དགངོས་འགྲོལེ་མ་ལུས་བྱ་

ལམ་ལ། །ཡོན་ལག་ལྔ་ཡོ་ིབཤད་ཐབས་གཤགོ་ཡོངས་ཀྱིསི། །ཐགོས་མདེ་འཇུག་པ་

ཁྱེོད་ཉིད་གཅིག་པུ་སྟོེ། །དུག་འཇོམས་གཙོ་ོབོར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚུལ་

ཁྲམིས་རྣམ་གསུམ་ཆུ་ཤལེ་དག་པ་ལས། །རབ་དཀོར་དཀྱིལི་འཁརོ་དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་

འཕལེ། །ཉནོ་མངོས་གདུང་བ་སལེ་བའ་ིབསལི་ཟརེ་ཅན། །སྔནོ་མདེ་ནམ་མཁའ་ིརྒྱན་

ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ཏངི་འཛནི་གསུམ་གྱི་ིཆུ་ཀླུང་ཀུན་ནས་འཁྱེལི། །ཐ་མལ་སྣང་

ཞིནེ་དྲེ་ིམ་དག་བྱདེ་ཅངི༌། །གང་སྣང་ལྷ་ཡོ་ིརྣམ་རལོ་ཟླ་བས་འཕལེ། །ལས་བཞི་ིའཚོར་
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གཡོོས་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་ཐར་ཞིལ་གསུམ་རིགས་ལྔའ་ིཐོད་པས་

བརྒྱན། །ཡོན་ལག་དྲུག་ཕྱོག་དངོས་གྲུབ་མཚོོན་ཆོ་འཛིན། །བད་ེཆོེན་རྣམ་རོལ་རྟ་

མག་ོམཐོན་པོས་བརྗེིད། །དམ་པ་དབང་ག་ིལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དམིགས་མེད་

ཐུགས་རྗེེའི་ལྷ་ལམ་ཡོངས་པ་ནས། །བསྡུ་བཞིིའི་སྒྲི་སྒྲིོག་སྟུག་པོ་ལས་བྱུང་

བའ།ི །ལེགས་བཤད་སྤྲིིན་གྱི་ིམ་ེཏོག་རྟག་འབེབས་པས། །དག་ེལེགས་འབྲས་བཟང་

སྤེལེ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །སྐྱ་ེབ་ཀུན་ཏུ་ཁྱེདོ་གསུང་ལྕགས་ཀྱུ་ཡོསི། །ལགེས་པར་

དྲེངས་ཏེ་བདག་ཡོིད་གླེང་པོ་ཆོེ། །གྲོགས་པ་རྣམ་གསུམ་གཞུང་གི་ལམ་བཟང་

ནས། །ཐར་པའ་ིགྲོོང་མཆོོག་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ཡོིད་ཆོེས་དད་པའ་ིཤར་

གྱི་ིས་འཛནི་རྩོརེ། །ངསེ་འབྱུང་དྲེ་ིབཞིནོ་ཤུགས་ཀྱིསི་མ་ིངལ་བར། །བྱང་ཆུབ་སམེས་

གཉིས་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ནི། །དོན་གཉིས་ལྷ་ལམ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །སྦྱོོར་བ་གཉིས་ཀྱི་ིཚུལ་འདིར་འཇུག་པ་ན། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་

བས་གནང་བ་ཡོི། །མཐུན་རྐྱེེན་ཀུན་འགྲུབ་འགལ་རྐྱེེན་ཀུན་ཞི་ིཞིིང༌། །ཚོ་ེདང་བཀྲ་

ཤསི་འཕལེ་བར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །སྟོནོ་པ་བླ་ན་མདེ་པའ་ིབསྟོན་པ་དང༌། །མཇལ་བ་

འད་ིའདྲེ་བླ་མའ་ིདྲེིན་ཡོིན་པས། །དག་ེབ་འད་ིཡོང་འགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པ། །བཤེས་གཉེན་

དམ་པས་འཛིན་པའ་ིརྒྱུ་རུ་བསྔོ། །ཚོོགས་གཉིས་མཐར་ཕྱོིན་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་

ཡོི། །འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཅིང་ཡོོན་ཏན་རྣམས་དབྱེར་མེད། །སྐལ་བ་མཉམ་པའ་ིགདུལ་

བྱ་སྨོནི་མཛད་པ། །མཉམ་མདེ་བླ་མ་མཆོགོ་ག་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ ། །།

ཅེས་ཆོོས་ཀྱི་ིརྗེ་ེཀུན་མཁྱེེན་བླ་ོགྲོོས་རིན་ཆོེནསེངྒེ་ེལ་བསྟོོད་པ་འད་ིནི། ཆོོས་ཀྱི་ིརྗེ་ེད་ེཉིད་ཀྱི་ིརྗེེས་སུ་

འབྲང་བ་ངག་དབང་གྲོགས་པས་སྦྱོར་བའ།ོ །



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 148  

༄༅། །ཐུབ་བསྟོན་དྲེ་ིམདེ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟོི། ཐུབ་བསྟོན་དྲེ་ིམེད་གསལ་མཛད་འཇམ་མགོན་རྗེེ། །དམ་

པའ་ིལུགས་སྐྱོང་དར་མ་རིན་ཆོེན་དང༌། །ལྟ་ངན་མུན་སེལ་མཁས་གྲུབ་དག་ེལེགས་

དཔལ། །མཚུངས་མེད་བླ་མ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྙན་པའ་ིགྲོགས་པ་

བྱམས་ཆོནེ་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྗེ།ེ །མཁྱེནེ་རབ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤསི་དཔལ་ལྡན་པ། །ཆོསོ་

ཀུན་མཁྱེནེ་པ་བླ་ོགྲོསོ་རནི་སངེ་ཞིབས། །བཤསེ་གཉནེ་བཟང་པ་ོགསུམ་ལ་གསལོ་བ་

འདེབས། །ཆོོས་ཚུལ་ལ་མཁས་ངག་དབང་གྲོགས་པ་སྟོེ། །ལམ་བཟང་སྟོོན་མཛད་

དཔལ་འབྱརོ་ལྷུན་གྲུབ་རྗེ།ེ །བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་དནོ་ཡོདོ་དཔལ་ལྡན་པ། །བསྟོན་

པའ་ིདཔལ་གྱུར་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་མགོན་ལུང་རྟོགས་ཆོོས་ཀྱི་ི

རྒྱལ་མཚོན་འཛིན། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་ཤེས་རབ་སེངྒེ་ེདང༌། །ལུང་རིགས་སྨྲ་བ་

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོོའི་ཞིབས། །འགྲོོ་བའི་འདྲེེན ་པ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །མཁྱེེན་བརྩོེ་ནུས་མངའ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་མཚོན་དང༌། །འདུལ་བའི་

མངའ་བདག་བད་ེལེགས་ཉ་ིམ་སྟོེ། །མཁས་པའ་ིདཔལ་གྱུར་མཁས་བཙུན་རྒྱ་མཚོ་ོ

ཆོ།ེ །ཐར་འདདོ་དདེ་དཔནོ་གསུམ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ཟབ་ལམ་སྟོོན་མཛད་ནམ་

མཁའ་རྒྱལ་མཚོན་པ། །ལྟ་བས་རྒྱུད་ཕྱུག་རནི་ཆོནེ་བཤསེ་གཉནེ་དང༌། །སྡིམོ་བརྩོནོ་

དཔལ་འབྱོར་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་མཚོན། །བསྟོན་པ་གསལ་མཛད་གསུམ་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས། །ཆོསོ་ཀྱི་ིཚུལ་ལ་འཕྲནི་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཅངི༌། །འཁནོ་སྟོནོ་མཁས་

པ་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་རྗེེ། །མཁྱེེན་དཔྱོད་ཕུལ་ཕྱོིན་བསམ་གྲུབ་རིན་ཆོེན་

དཔལ། །ཡོོངས་འཛིན་ཆོེན་པ་ོགསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྙིང་རྗེེས་རྒྱུད་ཕྱུག་
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བྱམས་པ་སྨོོན་ལམ་རྗེེ། །རིག་ལམ་ལ་སྦྱོངས་འཕྲིན་ལས་བསམ་གྲུབ་སྟོེ། །ལེགས་

བཤད་སྨྲ་མཁས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚོན་དཔལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་གསུམ་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས། །ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་འཇམ་དབྱངས་ལྷུན་གྲུབ་དང༌། །རྣམ་དག་

ཁྲིམས་གཙོང་བླ་ོབཟང་བཀྲ་ཤིས་པ། །ཆོོས་ཚུལ་གསལ་བ་རྒྱལ་མཚོན་དོན་གྲུབ་

སྟོེ། །གདུལ་བྱའ་ིར་ེསྐོང་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཆོད་ལ་མཁས་པ་ངག་

དབང་རྒྱ་མཚོ་ོདང༌། །ཚོངས་སྤྱདོ་ལ་གནས་བླ་ོབཟང་ནརོ་བུ་སྟོ།ེ །ལུང་རགིས་ཐགོས་

མེད་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཞིབས། །མཁྱེེན་རབ་དབང་ཕྱུག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བག་ཡོོད་ལ་སྦྱོོར་བླ་ོབཟང་ཡོར་འཕེལ་དང༌། །བླ་ོགྲོོས་རབ་ཡོངས་བླ་ོ

བཟང་ནམ་མཁའ་ིཞིབས། །ཆོོས་ཚུལ་ལ་མཁས་བླ་ོབཟང་ཆོོས་འཕེལ་ཏ།ེ །དག་ེབའ་ི

བཤེས་གཉེན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་དོན་གཉིས་ལྷུན་

གྲུབ་དང༌། །བླ་ོབཟང་ལུས་མཛསེ་བརྩོནོ་འགྲུས་གསོ་ཀྱིསི་སྤུད། །ཐསོ་བསམ་བསྒོམོ་

ལ་བློ་བཟང་མཁས་པའི་མཆོོག །བསྟོན་པའི་རྒྱལ་མཚོན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །འགྲོ་ོཀུན་བྱམས་པས་སྐྱོང་བའ་ིསྨོོན་ལམ་ཅན། །དམ་ཆོོས་རིན་ཆོེན་སྐལ་

བཟང་འགྲོ་ོལ་སྩོོལ། །ལྷ་ཡོ་ིདབང་ཕྱུག་རྒྱ་མཚོོའ་ིདཔལ་མངའ་བ། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་

གསུམ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བྱམས་ཆོསོ་འཆོད་ལ་མཁས་པའ་ིཡོནོ་ཏན་ཅན། །བླ་ོ

བཟང་དགོངས་དོན་འབྱེད་ལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །བཟང་པོའ་ིམཛད་པས་དོན་

གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་པ། །མཁས་མཆོོག་དབང་པ་ོགསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕུལ་

བྱུང་སྐལ་བཟང་བླ་ོགྲོོས་དཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱས། །རྒྱ་ཆོེན་བསོད་ནམས་གྲོགས་པའ་ིབ་

དན་གཡོོ། །བློ་བཟང་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལ་མཁས་པའི་མཆོོག །རྗེེ་བཙུན་བླ་མ་
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གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡོ་ེཤེས་ཟླ་བ་གྲོགས་པའ་ིམཚོན་སྙན་འཛིན། །ཚུལ་

ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པའ་ིབ་དན་གཡོོ། །བླ་ོབཟང་ཆོོས་འཕེལ་མད་ོསྔགས་ལུང་

རགིས་གཏརེ། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་གསུམ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །སྐལ་ལྡན་འགྲོ་ོབའ་ིར་ེ

སྐོང་དོན་གཉིས་འགྲུབ། །གཞིན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་བསྟོན་པའ་ིརྒྱལ་མཚོན་འཛིན། །ཡོ་ེ

ཤེས་དྲེི་མེད་ལམ་བཟང་སྟོོན་པ་པོ། །བསྟོན་པའི་དབང་ཕྱུག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བཟོད་བརྩོོན་དག་པས་ཡོ་ེཤེས་དཀྱིིལ་འཁོར་རྒྱས། །བླ་ོགྲོོས་བཟང་པོས་

དགེ་ཚོོགས་ཀུན་ལ་འདུན། །སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད་བསྟོན་པ་འཛིན་པའི་

དཔལ། །འགྲོ་ོའདྲེནེ་དམ་པ་གསུམ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བྱམས་པའ་ིཐུགས་མངའ་

བསྟོན་འཛིན་ཡོོངས་ཀྱིི་རྗེེ། །ཐུབ་བསྟོན་ལུགས་བཟང་ཕུན་ཚོོགས་ནོར་གྱིི་

མཛོད། །མཁས་མང་བྱ་ེབའ་ིདབུས་ན་མངོན་འཕགས་པའ།ི །མཚུངས་མེད་ཆོོས་ཀྱི་ི

རྗེ་ེལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བླ་ོབཟང་ལུང་རགིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའ་ིསྡི།ེ །བྱམས་པས་

འགྲོོ་སྐྱོང་གྲོགས་པའི་བ་དན་གཡོོ། །མཁྱེེན་རབ་བཟང་པོས་ཐར་འདོད་རེ་སྐོང་

བའ།ི །འདྲེནེ་མཆོགོ་བླ་མ་གསུམ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ད་ེལྟར་སྒོ་ོགསུམ་རྩོ་ེགཅགི་

གསོལ་བཏབ་མཐུས། །ཐུགས་རྗེེའ་ིབྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་རབ་ཞུགས་པས། །མ་རིག་

མུན་པའི་ཚོོགས་ཀུན་གཏན་འཇོམས་ཏེ། །རྨད་བྱུང་བློ་གྲོོས་སྤེོབས་པ་རྒྱས་པར་

ཤགོ །ཁྲམིས་ལྡན་ཕུན་སུམ་ཚོགོས་པ་འདུས་པའ་ིསྡི།ེ །བཀོའ་དང་བསྟོན་བཅསོ་ཟབ་

དང་རྒྱ་ཆོེ་བར། །འཆོད་རྩོོད་རྩོོམ་སོགས་ཡོར་ངོའ་ིཟླ་བ་བཞིིན། །གོང་ནས་གོང་

འཕལེ་ཐུབ་བསྟོན་རབ་རྒྱས་ཤགོ ། །།
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༄༅། །མཁྱེནེ་སྲིདི་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ། མཁྱེེན་པས་སྲིིད་པའི་འཆོིང་བ་མཐར་མཛད་

ཅིང༌། །ཐུགས་རྗེེས་ཞི་ིལ་དགའ་བ་རིང་དུ་དོར། །སྲིིད་ཞིིའ་ིམཐའ་ལ་མ་ིགནས་སྲིིད་

ཞིའི་ིམགནོ། །རྒྱལ་བ་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རབ་འབྱམས་ཞིངི་ག་ིརྡུལ་

སྙེད་ལས་འདས་པའི། །གྲོངས་མེད་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིམཁྱེེན་པའ་ིགཏེར། །མཐའ་

ཡོས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའ་ིཡོ་ེཤེས་སྐུ། །མགོན་པ་ོའཇམ་དཔའ་ིདབྱངས་ལ་གསོལ་

བ་འདེབས། །རླབས་ཆོེན་སྨོོན་ལམ་རིང་ནས་བཏབ་པའ་ིམཐུས། །རྗེ་ེབཙུན་འཇམ་

དབྱངས་ཉིད་ཀྱིིས་མངོན་སུམ་དུ། །ཐ་ེཚོོམ་དྲེ་བ་མཐའ་དག་བསལ་གྱུར་པ། །དཔའ་

བོ་རྡོོ་རྗེེའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེན་གཉིས་གནས་ཚུལ་རིགས་པས་

ལེགས་རྟོགས་ཤིང༌། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་མཐུས། །སྐུ་

གསུམ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཙོོང་ཁ་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །དགསོ་འདདོ་ཀུན་འབྱུང་ནརོ་བུ་བསམ་འཕལེ་ཁྱེདོ། །ཡོནོ་ཏན་ཐམས་ཅད་

མ་བསླབ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཐསོ་བསམ་སྒོམོ་པས་མཐར་ཕྱོནི་གྲུབ་པ་བརྙིསེ། །འཕྲནི་

ལས་རྒྱུན་མི་ཆོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེེ་བཙུན་ཆོོ༵ས་ཀྱིི༵་རྒྱལ་པོ་ཙོོང་ཁ་

པའི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟོན་པའི་རྒྱལ༵་མཚོ༵ན་འཛིན་པ་ལ། །དཔལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་

བཟང་པོའ་ིདཔལ་མངའ་བ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བསོ༵ད་ནམ༵ས་ཡོ་ེཤེས་ཚོོགས་གཉིས་གོམས་པའ་ིམཐུས། །ལུང་རྟོགས་

ཡོོན་ཏན་དུ་མའི་མཛོད་འཛིན་ཅིང༌། །སྙན་པའི་གྲོགས༵་པ༵ས་ནོར་འཛིན་ཡོོངས་ལ་

ཁྱེབ། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མད་ོརྒྱུད་ཆོོས་ཀྱི་ིམཁའ་ལ་
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ཐགོས་མདེ་རྒྱུ། །གྲོགས་པའ་ིའདོ་ཟརེ་སྟོངོ་ག་ིདྲེ་བ་ཅན། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའ་ིཔད་

ཚོལ་གཉེན་གཅིག་པུ། །རྨད་བྱུང་བཤེས་གཉེན་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ་

ཆོེན་བསོད་ནམས་མཆོོག་གིས་བསྐྲུན་པའ་ིསྐུ། །ལེགས་བཤད་ཆོོས་ཀྱི་ིསྒྲི་དབྱངས་

སྒྲིགོ་པའ་ིགསུང༌། །ཤསེ་བྱ་མ་ལུས་ཐགོས་མདེ་མཁྱེནེ་པའ་ིཐུགས། །མཁས་གྲུབ་རྒྱ་

མཚོོའ་ིམགོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བད་ེགཤེགས་རྒྱལ་བའ་ིགསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ོ

ལས། །ལགེས་པར་ཕྱུང་བའ་ིསྙངི་པ་ོརབ་སྟོནོ་ཅངི༌། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའ་ིཚོགོས་

རྣམས་ཚོམིས་མཛད་པའ།ི །སྨྲ་བའ་ིཉ་ིམ་མཆོགོ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྒྱལ་བ་བསླུ་

མེད་བསོད་ནམས་རྒྱལ་བའི་སྐུ། །རྒྱལ་བའི་ཆོོས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་

གསུང༌། །རྒྱལ་བ་དབྱརེ་མདེ་གནས་ལྔ་རགི་པའ་ིཐུགས། །འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོོའ་ི

ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲོ་ོལ་སྤྱན་རས་སྟོོང་ག་ིགཟིགས་པ་ཡོ།ི །ཆོོས་སྐུའ་ི

མཁའ་དབྱིངས་འཛིན་མའི་ལང་ཚོོ་ལ། །མངོན་པར་འཁྱུད་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲེ་བའི་

གར། །མཐོང་བས་དོན་ལྡན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དག་ེལེགས་ཡོོན་ཏན་མ་

ལུས་འབྱུང་བའ་ིགནས། །དྲེ་ིམདེ་བླ་ོབཟང་བསྟོན་པའ་ིཁང་བཟང་རྩོརེ། །ཆོསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་

མཚོན་འཛིན་པའི་དཔལ་ཡོོན་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བླ་ོབཟང་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེན།ི །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡོོན་ཏན་རྒྱ་

མཚོོའ་ིདཔལ། །ལྷུན་གྲུབ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོའ་ིམཛད་པ་ཅན། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ི

ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བློ་གྲོོས་ཡོངས་པའི་སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་

ཚོགོས། །གཙུག་ན་བསདོ་ནམས་ཡོ་ེཤསེ་འབྲས་བུ་ཡོསི། །ལགེས་དུད་རླུང་ག་ིརྒྱལ་

མཚོན་ལྟར་བཀྲ་བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཉོས་
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རགིས་ལས་འཁྲུངས་ཀུན་མཁྱེནེ་ངག་ག་ིདབང༌། །བླ་ོབཟང་རནི་ཆོནེ་ཚོངས་དབྱངས་

རྒྱ་མཚོོའ་ིཞིབས། །བླ་ོགྲོོས་བཟང་པོས་འགྲོ་ོལ་དམ་ཆོོས་ཆོར། །འབེབས་མཁས་

བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོོར་གསོལ་བ་འདེབས། །བློ་བཟང་རིན་ཆོེན་ཡོོལ་གོར་མདོ་

སྔགས་ཆོོས། །ཟབ་རྒྱས་འཆོ་ིབ་མེད་པའ་ིབཅུད་ལེན་གྱིིས། །ཀུན་འབྱུང་དུག་གིས་

ཆོེར་སྨྱོོས་ཟུག་རྔུའི་ནད། །སེལ་མཛད་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོོར་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཤུལ་རངི་འཁརོ་བའ་ིགནས་ངན་ཉམ་ཐག་པ། །ཡོངོས་སུ་འཛནི་པའ་ིསྐྱ་ེབ་

ཐམས་ཅད་དུ། །འཕགས་མཆོོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིིས་མཉེས་བཞིིན་དུ། །རྗེེས་

བཟུང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའ་ི

དག་ེལགེས་ཀྱི།ི །ཡོནོ་ཏན་ཀུན་གྱི་ིརྩོ་བ་དྲེནི་ཅན་རྗེ།ེ །ཡོདི་ལ་དྲེན་པ་ཙོམ་གྱིསི་དུས་

ཀུན་ཏུ། །མོས་གུས་རྩོོལ་མེད་སྐྱ་ེབར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །འདོད་ཆུང་ཆོོག་ཤེས་ཞི་ི

ཞིིང་དུལ་བར་གནས། །སྙིང་ནས་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གསོང་པོར་སྨྲ། །བག་ཡོོད་ལ་

སྦྱོོར་གྲོོགས་མཆོོག་བསྟོེན་བྱེད་ཅིང༌། །དག་སྣང་ཕྱོོགས་མེད་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིིས་

རླབོས། །འཆོ་ིབར་ངསེ་ཤངི་ནམ་འཆོ་ིཆོ་མེད་པ། །ཚོགི་ཙོམ་མནི་པར་དྲེན་ནས་ལོང་

མདེ་དང༌། །རྙིདེ་བཀུར་ཆོསོ་ལ་གཏངི་ནས་ཞིནེ་ལགོ་སྟོ།ེ །དགསོ་མདེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱ་ེབར་

བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ལུས་ཅན་མཐའ་དག་དྲེིན་ཅན་མར་ཤེས་པས། །ཉམ་ཐག་རྣམས་

ཀྱི་ིསྡུག་བསྔལ་དྲེན་གྱུར་ནས། །རང་བད་ེའབའ་ཞིགི་སྒྲུབ་ལས་ཡོདི་ལགོ་སྟོ།ེ །སྙངི་རྗེ་ེ

རྩོོལ་མེད་སྐྱ་ེབར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །མཐར་འཛིན་ནད་ཀུན་སེལ་བའ་ིསྨོན་གཅིག་

པུ། །ཟབ་མ་ོརྟནེ་འབྲལེ་མཐའ་དང་བྲལ་བའ་ིདནོ། །འཕགས་མཆོགོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡོབ་སྲིས་

དགོངས་པ་དག །ཇ་ིབཞིིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །དག་ེའདིས་མཚོོན་
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ནས་དུས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའ།ི །བདག་གཞིན་དག་ེབའ་ིརྩོ་བ་ཇ་ིསྙེད་པ། །ད་ེདག་

ཐམས་ཅད་སྐྱ་ེཞིིང་སྐྱ་ེབ་རུ། །བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ག་ིརྗེེས་སུ་མ་ིམཐུན་པའི། །ཤེས་ཀྱི་ི

ཁེ་འདོད་པ་དང་གྲོགས་པ་དང༌། །འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྙིེད་དང་བཀུར་སྟོིའི་

རྒྱུར། །སྐད་ཅིག་ཙོམ་ཡོང་ནམ་ཡོང་མ་ིསྨོིན་པར། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཁ་ོནའ་ིརྒྱུར་

གྱུར་ཅིག །རྨད་བྱུང་སྲིས་བཅས་རྒྱལ་བའ་ིབྱིན་རླབས་དང༌། །རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་

མེད་པའ་ིབདེན་པ་དང༌། །བདག་ག་ིལྷག་བསམ་དག་པའ་ིམཐུ་སྟོོབས་ཀྱིིས། །སྨོོན་

པའ་ིདནོ་ཀུན་བད་ེབླག་འགྲུབ་པར་ཤགོ །རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཁྱེདེ་སྐུ་ཅ་ིའདྲེ་དང༌། །འཁརོ་

དང་སྐུ་ཚོེའི་ཚོད་དང་ཞིིང་ཁམས་དང༌། །ཁྱེེད་ཀྱིི་མཚོན་མཆོོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲེ་

བ། །ད་ེའདྲེ་ཁ་ོནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །ཁྱེོད་ལ་བསྟོོད་ཅིང་གསོལ་བ་

བཏབ་པའ་ིམཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའ་ིས་ཕྱོོགས་དེར། །ནད་དང་

དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོོད་ཞིི་བ་དང༌། །ཆོོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་

གསལོ།། །།སྲུབས་འཇུག་ལས་གཞིན་རྗེ་ེཙོངོ་ཁ་པས་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །མཁའ་མཉམ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ོལ་མཁྱེེན་བརྩོེས་རབ་དགོངས་ནས། །གྲོངས་མེད་

གསུམ་དུ་ཚོོགས་གཉིས་རབ་རྫོོགས་ཏེ། །སྟོོང་གསུམ་མ་ིམཇེད་ཞིིང་ག་ིདཔལ་གྱུར་

པ། །འདྲེནེ་མཆོགོ་ཤཱཀྱིའ་ིཏགོ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ཤསེ་རབ་ཆོནེ་པསོ་ད་ེཉདི་ལགེས་

རྟོགས་ནས། །བརྩོོན་པ་ཆོེན་པོས་ག་ོའཕང་མཆོོག་བརྙིེས་པ། །བསྟོན་པ་འད་ིལ་སྟོོན་
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པ་གཉསི་པར་གྲོགས། །འཕགས་མཆོགོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞིབས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ད་ེསྲིས་

ཐུ་བོ་དགེ་ལེགས་དཔལ་ཡོོན་ཅན། །ལོག་སྨྲ་ཚོར་གཅོད་སྐལ་ལྡན་རྗེེས་སུ་

འཛིན། །ཐར་འདོད་རྣམས་ལ་ཐར་པའ་ིལམ་སྟོོན་པ། །ཨཱཿརྻ་ད་ེཝིའ་ིཞིབས་ལ་ཕྱོག་

འཚོལ་ལོ། །མཁྱེེན་པའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་ལེགས་བཤད་འོད་སྟོོང་ཅན། །རབ་འབྱམས་

ཤེས་བྱའ་ིམཁའ་ལ་རབ་འཕགས་ཤིང༌། །བད་ེགཤེགས་གསུང་རབ་ཉིན་མོར་བྱེད་

པའ་ིདཔལ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཞིབས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །དགུ་བཅུ་ག་ོདགུ་

འབུམ་སྡིའེ་ིགཞུང་རྣམས་ཀྱིསི། །གང་ག་ིབླ་ོགྲོསོ་མགུལ་བ་རབ་བརྒྱན་ཅངི༌། །འཛམ་

གླེིང་འད་ིན་ཀུན་མཁྱེེན་གཉིས་པར་གྲོགས། །མཁས་མཆོོག་དབྱིག་གཉེན་ཞིབས་ལ་

ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ཕུལ་དུ་བྱུང་བའ་ིབླ་ོགྲོསོ་སྟོབོས་ཀྱིསི་བཙུན། །རྨད་དུ་བྱུང་བའ་ིཡོནོ་

ཏན་ཁུར་གྱིིས་བརྗེིད། །ལོག་སྨྲ་འདམ་བུའ་ིཚོལ་རབ་འཇོམས་མཛད་པའི། །ཕྱོོགས་

ཀྱི་ིགླེང་པོའ་ིཞིབས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ཆོོས་ཀྱི་ིརིགས་པས་ཆོོས་མིན་ཕམ་མཛད་

ཅིང༌། །གྲོགས་པའ་ིསྒྲི་ཆོེན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གྲོགས། །སྨྲ་ངན་མུན་འཇོམས་སྨྲ་

བའ་ིཉ་ིམ་མཆོོག །ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགས་པའ་ིཞིབས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་

མཚོོའི་དབུས་ན་གནས་བཅས་ཤིང༌། །འབུམ་ཕྲག་འདུལ་བའི་གཞུང་གི་གདེངས་

ཀོས་བརྗེིད། །རྣམ་གྲོོལ་ཐར་པའ་ིནོར་བུས་གཙུག་ན་མཛེས། །མཆོོག་གཉིས་ཀླུ་ཡོ་ི

དབང་པོ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ། །ཐུབ་པའི་བསྟོན་ལ་ཤིང་རྟའི་སྲིོལ་བཏོད་ནས། །སྐྱེ་རྒུ་

རྣམས་ལ་ལགེས་པའ་ིལམ་སྟོནོ་པ། །འཛམ་གླེིང་མཛེས་བྱདེ་རྒྱན་དྲུག་མཆོགོ་གཉསི་

ལ། །རྟག་ཏུ་གུས་པའ་ིཡོིད་ཀྱིིས་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ཕྱོག་འཚོལ་བ་དང་མཆོོད་ཅིང་

བཤགས་པ་དང༌། །རྗེེས་སུ་ཡོི་རང་བསྐུལ་ཞིིང་གསོལ་བ་ཡོི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་
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བདག་གསི་ཅ་ིབསགས་པ། །ཐམས་ཅད་རྫོགོས་པའ་ིབྱང་ཆུབ་ཆོནེ་པརོ་བསྔ།ོ །རགི་

གནས་ཀུན་ལ་ཀུན་མཁྱེེན་ལོ་ཙཱ་བ། །བློ་གྲོོས་མཁའ་ལྟར་ཡོངས་པའི་རེད་མདའ་

བ། །ཡོོངས་རྫོོགས་བསྟོན་པའ་ིམངའ་བདག་ཙོོང་ཁ་པ། །མཚུངས་མེད་བླ་མ་གསུམ་

གྱི་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ ། །།ཅསེ་པ་འད་ིན་ིགཞིནོ་ནུ་བླ་ོགྲོསོ་ཀྱིསི་མཛད་པའ།ོ། 

༄༅། །དཔལ་ནཱ་ལནེྡྲའ་ིཔཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་ི 

གསལོ་འདབེས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །འགྲོ་ོལ་ཕན་བཞིེད་ཐུགས་རྗེེས་རབ་བསྐྲུན་པའ།ི །སྤེངས་རྟོགས་སྐྱོབ་

པ་མཆོོག་བརྙིེས་ལྷ་ཡོི་ལྷ། །རྟེན་འབྱུང་གཏམ་གྱིིས་འགྲོོ་རྣམས་འདྲེེན་མཛད་

པའ།ི །ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའ་ིཉ་ིམར་མགསོ་ཕྱོག་འཚོལ། །རྒྱལ་ཡུམ་དགངོས་དནོ་མཐའ་

བྲལ་ད་ེཉིད་དོན། །རྟེན་འབྱུང་རིགས་ཚུལ་ཟབ་མོས་གསལ་མཁས་པ། །རྒྱལ་བའ་ི

ལུང་བཞིིན་ཐེག་མཆོོག་དབུ་མའ་ིསྲིོལ། །འབྱེད་མཛད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ད་ེསྲིས་ཐུ་བ་ོམཁས་ཤིང་གྲུབ་པའ་ིམཆོོག །ཕྱོ་ིནང་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོོའ་ི

ཕ་མཐར་སོན། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་འཛིན་ཀུན་གྱིི་གཙུག་ནོར་དཔལ། །རྒྱལ་སྲིས་

འཕགས་པ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་པའ་ིདགོངས་པ་རྟེན་འབྱུང་མཐར་

ཐུག་དོན། །བཏགས་ཡོོད་མིང་རྐྱེང་ཙོམ་གྱི་ིཟབ་མོའ་ིགནད། །གསལ་མཛད་གྲུབ་པ་

མཆོོག་གི་སར་གཤེགས་པ། །སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །བདནེ་པའ་ིདངསོ་པ་ོསྐྱ་ེསགོས་མཐའ་བཀོག་ཅངི༌། །ཚོད་མ་མཐུན་སྣང་ཕྱོ་ི
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དནོ་བཞིདེ་པ་ཡོ།ི །གྲུབ་མཐའ་ིསྲིལོ་གཏདོ་ཡོངོས་རྫོགོས་པཎྜ་ིཏ། །སླབོ་དཔནོ་ལགེས་

ལྡན་འབྱདེ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྟནེ་འབྲལེ་རྐྱེནེ་ཉདི་འད་ིཔ་ཙོམ་ཉདི་ཀྱིསི། །མཐའ་

གཉིས་སེལ་བའ་ིསྣང་སྟོོང་དབུ་མའ་ིཚུལ། །ཟབ་རྒྱས་འདོམས་མཁས་མད་ོསྔགས་

ཡོོངས་རྫོོགས་ལམ། །རྒྱས་མཛད་ཟླ་བ་གྲོགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ང་ོམཚོར་

རྨད་བྱུང་སྙངི་རྗེ་ེཆོནེ་པའོ་ིལམ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆོེའ་ིརགིས་ཚུལ་རྣམ་མང་གསི། །སྐལ་

བཟང་གདུལ་བྱའི་ཚོོགས་ལ་སྟོོན་མཁས་པ། །རྒྱལ་སྲིས་ཞིི་བ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །གདུལ་བྱའ་ིཁམས་བཞིིན་གཉིས་སྟོོང་དབུ་མའ་ིལམ། །སྲིོལ་གཏོད་དབུ་

ཚོད་རིགས་ཚུལ་འབྱེད་མཁས་ཤིང༌། །ཁ་བའི་ལྗོོངས་སུ་རྒྱལ་བསྟོན་སྤེེལ་མཛད་

པ། །མཁན་ཆོེན་ཞི་ིབ་འཚོ་ོལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐའ་བྲལ་དབུ་མའ་ིལྟ་དང་ཞི་ི

ལྷག་ཟུང༌། །སྒོོམ་རིམ་མད་ོརྒྱུད་བཞིིན་དུ་ལེགས་བཀྲལ་ནས། །གངས་ལྗོོངས་རྒྱལ་

བསྟོན་འཁྲུལ་མེད་གསལ་མཛད་པ། །པད་མའི་ངང་ཚུལ་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བྱམས་པས་རྗེསེ་བཟུང་ཐགེ་ཆོནེ་སྡི་ེསྣདོ་ཀུན། །ལགེས་པར་སྤེལེ་མཁས་

རྒྱ་ཆོེན་ལམ་སྟོོན་ཞིིང༌། །རྒྱལ་བའི་ལུང་བཞིིན་རྣམ་རིག་ཤིང་རྟའི་སྲིོལ། །འབྱེད་

མཛད་ཐོགས་མེད་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོོས་མངོན་སྡི་ེབདུན་གཉིས་སྟོོང་

སྲིོལ་བཟུང་ནས། །བྱེ་མདོ་རྣམ་རིག་གྲུབ་མཐའ་གསལ་མཛད་པ། །ཀུན་མཁྱེེན་

གཉིས་པར་གྲོགས་པའི་མཁས་པའི་མཆོོག །སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ཞིབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའ་ིགཞུང་ལུགས་དངོས་སྟོོབས་རིགས་པ་ཡོིས། །སྟོོན་

ཕྱོིར་ཚོད་མའི་སྒོོ་བརྒྱ་ལེགས་ཕྱོེ་ནས། །རྣམ་དཔྱོད་བློ་མིག་སྦྱོིན་མཛད་ཚོད་མ་

པ། །ཕྱོགོས་ཀྱི་ིགླེང་པོའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདབེས། །ཕྱོ་ིནང་ཚོད་མའ་ིགནད་ཀུན་
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ལེགས་དགོངས་ཤིང༌། །མད་ོསེམས་ཟབ་རྒྱས་ལམ་ཀུན་རིགས་ལམ་ནས། །ངེས་

སྟོེར་རྨད་བྱུང་ཆོོས་ཚུལ་འདོམས་མཁས་པའི། །ཆོོས་ཀྱིི་གྲོགས་པའི་ཞིབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆོེད་ལས་འོངས་ཤེར་ཕྱོིན་དོན། །ཡོོད་མེད་

མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་སྲིོལ་བཞིིན་དུ། །རྒྱན་གྱིི་གཞུང་དོན་སྣང་བའི་སྒྲིོན་མེ་

སྦར། །འཕགས་པ་གྲོལོ་སྡིེའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ཡུམ་དནོ་འབྱདེ་ལ་རྒྱལ་

བའ་ིལུང་བསྟོན་ཐོབ། །མ་ིཕམ་མགོན་པོའ་ིམན་ངག་ཇ་ིབཞིིན་དུ། །ཡུམ་གསུམ་ཤེར་

ཕྱོིན་གཞུང་མཆོོག་གསལ་མཛད་པའི། །སློབ་དཔོན་སེང་ག་ེབཟང་པོར་གསོལ་བ་

འདེབས། །འདུལ་བ་འབུམ་སྡིེའ་ིདགངོས་དནོ་ལགེས་བསྡུས་ནས། །ཐམས་ཅད་ཡོདོ་

སྨྲའ་ིལུགས་བཞིིན་ས་ོས་ོཐར། །མ་ནོར་ལེགས་འདོམས་བརྟན་མཁས་མཆོོག་གྱུར་

པ། །ཡོོན་ཏན་འོད་ཀྱི་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསླབ་གསུམ་ཡོོན་ཏན་ནོར་

བུའ་ིམཛོད་ལ་དབང༌། །འདུལ་བསྟོན་དྲེ་ིམེད་རིང་དུ་སྤེེལ་བའ་ིསླད། །རྒྱ་ཆོེན་གཞུང་

དོན་ལེགས་བཀྲལ་འདུལ་འཛིན་མཆོོག །ཤཱཀྱི་འོད་ཀྱིི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །ཐུབ་གསུང་ཟབ་རྒྱས་བཀོའ་སྲིལོ་མ་ལུས་པ། །སྐྱསེ་བུ་གསུམ་གྱི་ིལམ་དུ་

འདོམས་མཛད་ད།ེ །གངས་ལྗོོངས་ཐུབ་བསྟོན་སྤེེལ་བའ་ིདྲེིན་ཅན་རྗེ།ེ །ཇ་ོབ་ོཨཾ་ཏ་ིཤ་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ད་ེལྟར་མཛམ་གླེིང་རྒྱན་གྱུར་མཁས་པའ་ིཕུལ། །ང་ོམཚོར་

ལེགས་བཤད་འབྱུང་གནས་མཆོོག་རྣམས་ལ། །མ་ིཕྱོེད་དང་བའ་ིཡོིད་ཀྱིིས་གསོལ་

བཏབ་པས། །བདག་རྒྱུད་སྨོནི་ཅངི་གྲོལོ་བར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །གཞི་ིཡོ་ིགནས་ཚུལ་

བདེན་གཉིས་དོན་ཤེས་པས། །བདེན་བཞིིས་འཁོར་བ་འཇུག་ལྡོག་ཇི་བཞིིན་

ངེས། །ཚོད་མས་དྲེངས་པའ་ིསྐྱབས་གསུམ་དད་པ་བརྟན། །ཐར་ལམ་རྩོ་བ་ཚུགས་
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པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སྡུག་ཀུན་ཉེར་ཞིིའ་ིཐར་པ་དོན་གཉེར་བའི། །ངེས་འབྱུང་བླ་ོ

དང་འགྲོོ་རྣམས་སྐྱོབ་འདོད་པའི། །ཕྱོོགས་མཐས་གཏུགས་པའི་སྙིང་རྗེེའི་རྩོ་བ་

ཅན། །བཅོས་མིན་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ཤིང་རྟ་ཆོེན་པོའ་ི

གཞུང་ག་ིདནོ་རྣམས་ལ། །ཐསོ་བསམ་སྒོམོ་པས་ཕ་རལོ་ཕྱོནི་པ་དང༌། །རྡོ་ོརྗེ་ེཐགེ་པའ་ི

ཟབ་གནད་ལམ་ཀུན་ལ། །ངེས་པ་བད་ེབླག་རྙིེད་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སྐྱ་ེཞིིང་སྐྱ་ེ

བར་བསླབ་གསུམ་ལྡན་པའི་རྟེན། །ལེགས་ཐོབ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ལུང་རྟོགས་

བསྟོན། །འཛིན་ཅིང་སྤེེལ་ལ་ཤིང་རྟ་ཆོ་ེརྣམས་དང༌། །མཚུངས་པར་བསྟོན་ལ་བྱ་བ་

བྱེད་པར་ཤོག །འདུས་སྡི་ེཀུན་ཏུ་ཐོས་བསམ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིི། །བྱ་བས་དུས་འདའ་

ལོག་འཚོ་ོཡོོངས་སྤེངས་པའ།ི །དམ་པའ་ིམཁས་གྲུབ་རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་ཡོིས། །འཛམ་

གླེིང་ས་ཆོེན་རྟག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག །ད་ེམཐུས་མད་ོསྔགས་ཡོོངས་རྫོོགས་ས་ལམ་

བགྲོོད། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་མཁྱེེན་རྒྱལ་བ་ཡོ།ི །ག་ོའཕང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཐོབ་

གྱུར་ནས། །ནམ་མཁའ་ཇ་ིསྲིདི་འགྲོ་ོབའ་ིདནོ་བྱདེ་ཤགོ །

ཅེས་པ་འད་ིབཞིིན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་ལེགས་པར་བསྟོན་པའ་ིཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆོ་ེ

བའ་ིཆོོས་ཚུལ་འད་ིདག་ལ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་གྱི་ིམཁས་པའ་ིདབང་པ་ོགོང་སྨོོས་ད་ེདག་གིས་རྣམ་

དཔྱདོ་ལྡན་པའ་ིསྐྱསེ་བུའ་ིབླ་ོམགི་རྣམ་པར་འབྱདེ་པའ་ིལགེས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཇ་ིསྙདེ་ཅགི་མཛད་ད་ེམ་ི

ལོ་ཉིས་སྟོོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུར་ཉེ་བའི་དུས་ད་ལྟ་བར་ཐོས་བསམ་སྒོོམ་པའི་གཞུང་དུ་ཉམས་པ་མེད་པར་

གནས་ཡོདོ་པས་མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོད་ེདག་ག་ིབཀོའ་དྲེནི་རྗེསེ་སུ་དྲེན་པ་དང༌། མ་ིཕྱོདེ་དད་པས་ད་ེདག་ག་ི

རྗེེས་སུ་སློབ་པར་སྨོོན་ཅིང༌། དེང་དུས་འཛམ་གླེིང་ཁྱེོན་འདིར་ཚོན་རིག་དང༌། འཕྲུལ་ཆོས་དངོས་པ་ོཡོར་

རྒྱས་ཚོད་མཐོར་ཕྱོིན་ཏ་ེའད་ིསྣང་འདུ་འཛིའ་ིརྣམ་གཡོེང་འཁྲུག་ཆོེའ་ིསྐབས་འདིར། །རང་ར་ེསངས་རྒྱས་ཀྱི་ི

རྗེསེ་འཇུག་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ིཆོསོ་ཚུལ་ལ་ཤསེ་ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་ཞིགི་དགསོ་གལ་ཤནི་ཏུ་ཆོ་ེབས་

གཟུ་བོའ་ིབློས་ཐེ་ཚོོམ་གྱིི་སྒོ་ོནས་ཞིིབ་མོར་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་རྒྱུ་མཚོན་འཚོོལ་བ་དང༌། རྒྱུ་མཚོན་
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མཐོང་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ིགྲོོགས་དང་བཅས་པའ་ིདད་པ་སྐྱ་ེབ་ལ། ཡོོངས་གྲོགས་རྒྱན་དྲུག་མཆོོག་གཉིས་

དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་། འཕགས་པ་གྲོལོ་སྡི་ེལ་སགོས་པའ་ིཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ིགཞུང་ཕུལ་དུ་ཕྱོནི་པ་ད་ེ

དག་མེད་མ་ིརུང་དུ་མཐོང་ནས་རྒྱན་དྲུག་མཆོོག་གཉིས་ཀྱི་ིསྐུ་ཐང་བྲིས་སྲིོལ་སྔར་ནས་ཡོོད་མུས་ཐོག་ཟབ་

རྒྱས་ཀྱིི་བླ་བརྒྱུད་གཞིན་དགུ་བསྣན་ཏེ་ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱིི་བྲིས་སྐུ་གསར་བཞིེངས་དང་

འབྲལེ། མཁས་པའ་ིསྐྱསེ་མཆོགོ་ད་ེདག་ལ་སྙངི་ནས་གུས་པའ་ིགསལོ་འདབེས་འད་ིའདྲེ་ཞིགི་འབྲ་ིའདུན་བྱུང་

བ་དང༌། དོན་གཉེར་ཅན་ཆོོས་གྲོོགས་འགའ་ཞིིག་ནས་ཀྱིང་སྐུལ་མ་བྱུང་བར་བརྟེན། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཔཎ་

གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་ིགསལོ་འདབེས་དད་གསུམ་གསལ་བྱདེ་ཅསེ་པ་འད་ིདག་མཁས་པའ་ིདབང་པ་ོད་ེདག་ག་ི

ལེགས་བཤད་ལ་བཅོས་མིན་ཡོིད་ཆོེས་ཀྱི་ིདད་པ་ཐོབ་ཅིང༌། མཁས་པ་ད་ེདག་ག་ིལེགས་བཤད་སློབ་གཉེར་

མཁན་གྱི་ིགྲོལ་མཐར་འཁོད་པ། ཤཱཀྱིའ་ིདག་ེསློང་བསྟོན་འཛིན་རྒྱ་མཚོོས། གནས་བརྟན་སྡི་ེཔའ་ིལུགས་ཀྱི་ི

སྟོནོ་པ་བད་ེབར་གཤགེས་ནས་ལ་ོགྲོངས་༢༥༤༥ བདོ་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའ་ིལྕགས་སྦྲུལ་ཟླ་༡༡ ཚོསེ་༡ 

ཕྱོ་ིལ་ོ༢༠༠༡ ཟླ་༡༢ ཚོསེ་༡༥ ཉནི། རྒྱ་གར་ཧཾ་ིམ་ཅལ་མངའ་སྡིའེ་ིཀོང་ར་རྫོངོས་ཁངོས། རྡོ་རམ་ས་ལ་ཐགེ་

ཆོནེ་ཆོསོ་གླེངི་དུ་གྲུབ་པར་བགྱིསི་པ་དག་ེབར་གྱུར་ཅགི ། །།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཡོནོ་ཏན་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ཡོོན་ཏན་ཚོོགས་ཀྱི་ིབྱེད་པ་ོཡོིས། །མ་ིའཇིགས་སེང་གེའ་ི

ཁྲ་ིལ་དབང་བསྐུར་བ། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པའ་ིརྒྱལ་ཚོབ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྗེེ། །མ་ིཕམ་བླ་མ་

གཉིས་པ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཁྱེོད་ན་ིརྣམ་དཔྱོད་ལུས་མཛེས་ཤིང༌། །དར་དིར་ལེགས་

བཤད་མགྲོིན་པའ་ིདབྱངས། །མ་ལུས་མཁས་པའ་ིཡོིད་འཕྲོག་པ། །རིན་ཆོེན་རིགས་

པའ་ིད་ོཤལ་འཕྱོང༌། །མཁས་པ་ཀུན་གྱི་ིཟུར་ཕུད་ལ། །བཀོའ་ཡོ་ིརྩོ་ེདགའ་བགྱིིས་པ་

ཁྱེདོ། །དཔལ་ལྡན་ཕྱོགོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་མཚོན་
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འཛིན། །རིགས་པའི་ཉིན་བྱེད་ཁྱེོད་དྲེིན་ལས། །གངས་ཅན་བློ་གསལ་བུང་བའི་

ཚོོགས། །མཐའ་དག་བསྟོན་པའི་པད་ཚོལ་དུ། །གསུང་རབ་སྦྲང་རྩོིའི་དགའ་སྟོོན་

མྱོོང༌། །ད་ལྟ་ཐུབ་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ལ། །ལོག་པར་འཁུ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིསྙིང༌། །ཁྱེོད་

གསུང་རིགས་པའ་ིར་ིབ་ོན།ི །ཤིན་ཏུ་ལྕ་ིབས་ཅ་ིཡོང་ནོན། །བརྩོོན་པ་དམ་པའ་ིདཔུང་

གི་ཚོོགས། །ཡོན་ལག་བཞིི་དང་ལྡན་པ་ཁྱེོད། །ལེ་ལོའ་ིདགྲོ་སྡིེ་དྲུངས་ཕྱུངས་

ནས། །ཉམས་པ་མདེ་པའ་ིག་ོའཕང་འཛགེས། །ད་ེཕྱོརི་ཆོསོ་ཚུལ་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན། །བྱ་ེབ་

ཕྲག་བརྒྱ་ཉནི་བཞིནི་དུ། །རྒྱུན་མ་ིའཆོད་པར་འབབ་པ་ལས། །ཁྱེདོ་ཐུགས་ཆུ་གཏེར་

རྣམ་པར་འཕེལ། །ཁྱེོད་ན་ིདམ་པའ་ིམགོན་གྱིིས་བཟུང༌། །རྒྱལ་བའ་ིཐུགས་བཅུད་

བདུད་རྩོིའ་ིརྒྱུན། །ཞིལ་གྱི་ིབུམ་བཟང་ལས་འོངས་པ། །དད་པའ་ིསྙིམ་པས་རྫོོགས་

པར་གསོལ། །དེ་སླད་ཆོོས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །རང་གཞིན་གྲུབ་མཐའི་ཕ་རོལ་

སོན། །སྨྲ་མཁས་རི་དྭགས་ཚོོགས་རྣམས་ཀྱིི། །དབུས་སུ་སེང་གེའི་སྒྲི་ཡོང་

བསྒྲིགས། །སྟོངོ་ཉདི་སྡིརེ་ཕྲངེ་ཆོརེ་གཡོ་ོབ། །རྟེན་འབྲལེ་ཟབ་མོའ་ིང་ར་ོཡོསི། །དངསོ་

འཛིན་གླེང་ཆོེན་མྱོོས་པ་དག །སྙིང་ལ་འཆོི་བའི་འཇིགས་པ་བྱིན། །བདེན་གསུང་

བདེན་པར་གསུངས་པ་གང༌། །ད་ེཡོང་བཅད་བརྡོར་བསྲིེགས་པ་ཡོ།ི །གསེར་བཞིིན་

ཚོད་མས་ལེགས་སྦྱོངས་པའ།ི །གསུང་ལ་སུ་ཞིིག་གླེགས་ཐོབ་འགྱུར། །ད་ེཕྱོིར་རྟོག་

ག་ེརྣ་ོལྡན་པ། །ལགེས་སྦྱོངས་རྒལོ་བ་སྟོངོ་དག་ན།ི །ཁྱེདོ་དྲུང་ལྕ་ེརྩོ་ེའགྲོམི་པ་ན། །སྙངི་

དང་ལྷན་ཅིག་འདར་བ་བསྟོེན། །ལེགས་བཤད་འོད་དཀོར་རབ་རྒྱས་ཤིང༌། །ལྷག་

བསམ་ཆོ་ཤས་ཡོོངས་རྫོོགས་པ། །གྱི་གྱུའ་ིར་ིབོང་མཚོན་མ་དང༌། །བྲལ་བའ་ིཟླ་བ་

ཁྱེོད་ཤར་ཚོེ། །ལོག་སྨྲ་འབྱུང་པོའ་ིབྱ་ཡོི་ཚོོགས། །མཚོན་མོ་རྒྱུ་བའང་མཚོན་མོ་
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ན།ི །ལངོ་བས་སྡུག་བསྔལ་ཐབོ་པ་དག །མུན་པའ་ིཁུང་བུ་སྐྱབས་སུ་འཛནི། །ཁྱེདོ་ན་ི

དབྱངས་ཅན་མགྲོནི་པར་ཆོགས། །ལགེས་བཤད་བདུད་རྩོ་ིཞིལ་ལ་ཆོགས། །ཕ་རལོ་

རྒོལ་བ་མ་ལུས་ཀྱིི། །ཁ་ལ་སྨྲ་བཅད་རྒྱ་ཡོང་བྱིན། །མཁས་པ་གསེར་རིའ་ིཕྲེང་བ་

ནི། །གཟ་ིབརྗེིད་རབ་རྒྱས་ཉ་ིམ་ཡོི། །དྲུང་ན་མར་མེའ་ིརྩོ་ེམ་ོདང༌། །མཚུངས་པའ་ི

གནས་ལ་ཁྱེོད་ཀྱིིས་བཀོོད། །རྟག་ཏུ་ལེགས་བཤད་ཚོོགས་ཀྱིིས་གང༌། །དུལ་བའ་ི

དཔལ་གྱིིས་རྣམ་པར་བརྗེིད། །རིགས་པའ་ིསྣང་བ་བྱ་ེབས་བརྒྱན། །བསྟོན་པ་འབའ་

ཞིགི་གཅསེ་པར་དགངོས། །ད་ེཕྱོརི་ཕན་བདེའ་ིརྩོ་ལག་མཆོགོ །བླ་ོལྡན་ཐར་ལམ་སྟོནོ་

པའ་ིམིག །འགྲོ་ོབའ་ིམཛའ་བཤེས་དམ་པའ་ིཕུལ། །ཁྱེོད་ལྟའ་ིམགོན་བཅས་སྐལ་བ་

བཟང༌། །བག་ཡོདོ་ཆུ་ལནོ་བརྟན་པ་ོཡོསི། །ཉསེ་པའ་ིཆུ་ཀླུང་རྒྱུན་བཅད་ནས། །བརྟུལ་

ཞུགས་རྫོགོས་པའ་ིདྲེང་སྲིངོ་མཆོགོ །ཀུན་མཁྱེནེ་རལ་པའ་ིཅདོ་པན་མཛསེ། །རང་ག་ི

དོན་དུ་འཆོ་ིམེད་ཀྱི།ི །བད་ེབའང་རྩྭ་ལྟར་དགོངས་པ་ཁྱེོད། །ཐུགས་རྗེ་ེཁ་ོནས་གཞིན་

དོན་ཕྱོིར། །དཀོའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དག་གིས་དགྱིེས། །རི་རབ་ལྟ་བུར་བརྟན་པའི་

ཐུགས། །བྱམས་པའ་ིརླུང་ཤུགས་ཀྱིིས་བསྐྱོད་པས། །ཤིང་བལ་བཞིིན་དུ་སྲིིད་པ་

འདིར། །འགྲོོ་བའི་དོན་དུ་གཡོོ་བ་ལགས། །རིམ་གཉིས་ནོར་བུའི་ཅོད་པཎ་

གྱིིས། །བསླབ་གསུམ་གདེངས་ཀོ་རབ་ཏུ་མཛེས། །ཟབ་ཡོངས་རྒྱུད་སྡིེའ་ིརྒྱ་མཚོ་ོ

ལ། །དབང་བསྒྱུར་གདེངས་ཅན་དབང་པོ་ཁྱེོད། །ཏིང་འཛིན་མཆོོག་གི་བདེ་བ་

ལ། །འདོད་དགུར་སྤྱོད་པའ་ིམཐུ་ལྡན་ཡོང༌། །འགྲོ་ོབའ་ིམུན་སེལ་ངལ་བ་ལ། །ལྷག་

པར་གཞིོལ་འད་ིརྨད་དུ་བྱུང༌། །མདོར་ན་ཡོབ་རྗེ་ེདམ་པའ་ིབཀོའ། །རྒྱལ་བའ་ིརིང་

ལུགས་ཡོོངས་རྫོོགས་པ། །ཉམས་པ་མེད་པའ་ིབཀོའ་དྲེིན་མཛད། །ཕན་མཛད་ཁྱེོད་
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ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །སྐྱ་ེབ་ོཡོོན་ཏན་མེད་ལ་ཡོང༌། །ཡོོན་ཏན་ལྷག་པར་སྒྲི་ོབཏགས་

ནས། །གཅམ་བུ་ཁ་ོནའ་ིངག་གིས་ནི། །མགུ་བ་ལྷུར་ལེན་ཚོིག་ཏུ་སྨྲ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིཡོོན་

ཏན་ཆུ་གཏེར་ལས། །སྐྲ་རྩོེས་བཟུང་བའ་ིཐིགས་པ་ལྟར། །བསྔགས་པའ་ིའདབ་བརྒྱ་

དགདོ་པ་འད།ི །ཚོད་མའ་ིཉནི་བྱདེ་འདོ་ཀྱིསི་ཕྱོ།ེ །ད་ེལྟར་དག་ེབའ་ིབཤསེ་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏན་

གྱི།ི །མ་ེཏོག་ཕྲེང་མཛེས་ཅུང་ཟད་སྤེེལ་བ་ལས། །ཐོབ་པའ་ིདག་ེབས་འགྲོ་ོབ་མ་ལུས་

པ། །ཐགེ་པ་མཆོགོ་ག་ིམགནོ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅགི །རབ་བྱདེ་འད་ིཡོང་གངས་རིའ་ིཁྲདོ་

འད་ིན། །སྙན་ངག་དབང་པ་ོཀུན་གྱི་ིམག་ོབ་ོལ། །ཚོིག་ག་ིགོམ་པ་འགོད་མཁས་དག་ེ

ལེགས་དཔལ། །བཟང་པོས་ཚོིག་ག་ིསྦྱོོར་བ་སྤེངས་ཏ་ེསྨྲས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཁྱེོད་

སྐུ་ཅི་འདྲེ་དང༌། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚོེའི་ཚོད་དང་ཞིིང་ཁམས་དང༌། །ཁྱེེད་ཀྱིི་མཚོན་

མཆོོག་བཟང་པ་ོཅ་ིའདྲེ་བ། །ད་ེའདྲེ་ཁ་ོནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །ཁྱེེད་ལ་

བསྟོོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་

ཕྱོོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོོད་ཞི་ིབ་དང༌། །ཆོོས་དང་བཀྲ་ཤིས་

འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྐུ་ལ་མཚོན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ཞིིང༌། །གསུང་

དབྱངས་ཡོན་ལག་དྲུག་ཅུ་ལྡན། །ཐུགས་ན་ིཟབ་ཡོངས་མཁྱེེན་བརྩོེའ་ིགཏེར། །རྒྱལ་

ཚོབ་དམ་པའ་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ ། །།

ཅསེ་མཁས་གྲུབ་དག་ེལགེས་དཔལ་བཟང་པསོ་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །གཏརོ་འབུལ་ཁག་བཞུགས་ས།ོ ། 
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༄༅། །ཧྲཱིཿ�ི ཀོ་དག་ལྷན་སྐྱསེ་བད་ེཆོནེ་རལོ་པ་ལས། །དམ་རྫོས་སྤྱན་གཟགིས་

མཆོོད་གཏོར་བསམ་མི་ཁྱེབ། །དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡོིད་ཀྱིིས་སྤྲུལ་པ་

ཡོིས། །མཐའ་ཡོས་ཞིིང་ཀུན་ཡོོངས་སུ་གང་གྱུར་ཅིག །དམར་ནག་གྲུ་གསུམ་འབར་

བའ་ིཀློོང་དཀྱིིལ་ནས། །ཡོང་གསང་ལྷ་དགུ་ལས་བྱེད་གིང་ཆོེན་ལྔ། །གཟའ་གདོང་

བེཀྩེ་ེལྕམ་སྲིིང་གྲོ་ིཐོགས་བརྒྱད། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་ིབདག་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་

བྱནོ། །རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡོང་གསང་ལྷ་དགུ་དང༌། །ཞི་ིཁྲ་ོགནས་གསུམ་དཔའ་བ་ོམཁའ་

འགྲོོའ་ིཚོོགས། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་རབ་བཏུད་ནས། །དགྱིེས་པ་བསྐྱེད་

ཕྱོིར་མཆོོད་སྤྲིིན་རྒྱ་མཚོོས་མཆོོད། །བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་བག་མེད་དབང་གྱུར་

པས། །བླ་མ་ཡོ་ིདམ་སྲུང་མའ་ིཚོགོས་རྣམས་ཀྱི།ི །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཅ་ི

བགྱིིས་པ། །སྙིང་ནས་བཤགས་ཤིང་ཚོངས་པ་སྩོལ་དུ་གསོལ། །མཚོམས་སྤྲིིན་ལ་

འཁུ་གཡོག་རགོ་རྟ་མཆོགོ་དང༌། །བྱ་ཁྱེ་ིལྕ་ེསྤྱང་བླ་མདེ་རྟནེ་མཆོགོ་འདསི། །རྩོ་བརྒྱུད་

བླ་མ་པདྨ་ཁྲ་ོརྒྱལ་དང༌། །གཟའ་རྒོད་བེཀྩེ་ེལྕམ་སྲིིང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཐུགས་

དམ་བསྐངོས་ཤངི་ཉམས་ཆོགས་སསོ་གྱུར་ནས། །མཁས་མང་བྱསེ་པ་གྲྭ་ཚོང་དཔནོ་

སློབ་ཀྱི།ི །ཆོོས་མཐུན་བྱ་བ་ཡོིད་བཞིིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །དམ་ཉམས་བསྒྲིལ་བའ་ི

ཤ་ཁྲག་གཏརོ་ཚོགོས་དང༌། །རཀྟ་སྨོན་ཕུད་གསརེ་སྐྱམེས་མཆོདོ་པ་འད།ི །པདྨ་ཡོང་

གསང་ཆོོས་སྐྱོང་འཁོར་བཅས་ལ། །དད་པས་འབུལ་ལོ་བརྩོེ་བས་དགྱིེས་བཞིིན་

བཞིསེ། །

ཧྲཱིཿ�ི སྣང་མཐའ་ིམགོན་པོའ་ིཐུགས་ཀྱི་ིཀློོང་ཡོངས་ནས། །མ་ིམིན་འབྱུང་པོའ་ིཆོ་ོ

འཕྲུལ་གཞིམོ་པའ་ིཕྱོརི། །གར་དགུའ་ིཉམས་ལྡན་ཁྲ་ོརྒྱལ་སྐུར་བཞིངེས་པ། །རྟ་མགྲོནི་
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ལྷ་ཚོོགས་འཁོར་བཅས་བསྟོོད་པར་བགྱིི། །བསྟོན་དགྲོ་མ་ལུས་ཐལ་བར་བརླག་

མཛད་ཅངི༌། །བསྟོན་འཛནི་ཚུལ་བཞིནི་སྐྱངོ་བའ་ིརཱ་ཧུ་ལ། །དྲེེགས་པ་ལྕམ་སྲིིང་ལས་

མཁན་སྲིགོ་བདག་དམར། །གྲོ་ིཐགོས་བཤན་པའ་ིཚོགོས་ལ་བསྟོདོ་པར་བགྱི།ི །རྒྱལ་

བ་ཀུན་གྱིི་མཁྱེེན་བརྩོེ་གཅིག་བསྡུས་པ། །འཇམ་མགོན་བླ་མ་བླ་ོབཟང་གྲོགས་པ་

ཡོ།ི །མད་ོསྔགས་བསྟོན་པའ་ིབཤད་སྒྲུབ་བྱ་བ་རྣམས། །དབྱར་མཚོ་ོལྟ་བུར་རྒྱས་པའ་ི

འཕྲིན་ལས་མཛོད། །འཕགས་མཆོོག་སྤྲུལ་པའ་ིགར་གྱིིས་རོལ་མཛད་པ། །གངས་

ཅན་མགནོ་པ་ོབསྟོན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ོཡོ།ི །མཆོདོ་ཡོནོ་ཞིབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་གཡོ་ོ

མདེ་ཅངི༌། །ཆོསོ་སྲིདི་མངའ་ཐང་རྒྱས་པའ་ིའཕྲནི་ལས་མཛདོ། །ཁྱེད་པར་མཁས་མང་

བརྒྱ་ཕྲག་འདུ་བའ་ིགནས། །བྱསེ་པ་གྲྭ་ཚོང་དཔནོ་སླབོ་འཁརོ་བཅས་ལ། །སྡིང་དགྲོའ་ི

བསམ་སྦྱོོར་ངན་པ་ཞི་ིབ་དང༌། །འཆོད་རྩོོད་རྩོོམ་ལ་ནམ་ཡོང་གཡོེལ་མེད་ཤོག །ཧྲཱིཿ�ི 

ཡོགི་ལས་སྐྱསེ་བཛྲ་ཀྲ་ོདྷ་ཞིསེ། །ཧཾ་ཡོ་གྲཱི་ིཝི་བགགེས་ལ་རྔམས་པའ་ིཞིལ། །ཧུ་ལུ་ཧུ་

ལུ་ཧཱུཾ་ཾདང་ཕཊ་ཀྱི་ིསྒྲིས། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །སྤྱན་རས་

གཟིགས་དབང་ཐུགས་རྗེེའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །ལེགས་འཁྲུངས་མཐུ་སྟོོབས་འཕྲིན་

ལས་འོད་བརྒྱར་འགྱིདེ། །དངསོ་གྲུབ་འདདོ་དགུ་སྩོལོ་བའ་ིབསམ་འཕལེ་དབང༌། །ཡོ་ེ

ཤེས་མགོན་པོའ་ིཞིབས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །བྱང་ཤར་མ་རུ་རྩོེ་ཡོི་དུར་ཁྲོད་

ནས། །འཇམ་དཔལ་བཀོའ་ཉན་གནོད་སྦྱོིན་ཆོེན་པ་ོདང༌། །སྲིིང་མ་ོདཔལ་ལྡན་ལྷ་མ་ོ

གདོང་དམར་མ། །ལས་མཁན་བཤན་པ་གྲོི་ཐོགས་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་

གཤེགས་དམ་རྫོས་མཆོོད་གཏོར་རྒྱ་ཆོེན་བཞིེས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་དཔོན་

སླབོ་འཁརོ་བཅས་ཀྱི།ི །ཚོ་ེདང་བསདོ་ནམས་དཔལ་དང་འབྱརོ་པ་སགོས། །ཞི་ིརྒྱས་
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དབང་དྲེག་བཅལོ་བའ་ིའཕྲནི་ལས་མཛདོ། །

ཅསེ་པ་འད་ིན་ི༧པཎ་ཆོནེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་བླ་ོབཟང་ཡོ་ེཤསེ་ཀྱིསི་མཛད་པའ།ོ །

ཧྲཱིཿ�ི ཆོསོ་སྐུ་སྐྱ་ེམདེ་ལངོས་སྐུ་རྟ་མཆོགོ་དཔལ། །སྣ་ཚོགོས་སྐུ་སྤྲུལ་རྩོ་གསུམ་ལྷ་

ཡོ་ིཚོགོས། །ཕྱོ་ིནང་གསང་གསུམ་ཀུན་བཟང་མཆོདོ་པའ་ིསྤྲིནི། །སྨོན་རག་རྒྱ་མཚོརོ་

སྐྱལི་ཞིངི་གཏརོ་མའ་ིར།ི །ཚོགོས་འཁརོ་ཛ་གད་སྦྱོརོ་སྒྲིལོ་ཨཾརྒྷཾ་ཾསྦྲངེ་། །དབང་ཆོནེ་མ་ེ

ཏོག་བསུར་ཆོེན་བདུག་སྤེོས་འཁྲིགས། །ཚོིལ་ཆོེན་མར་མ་ེཁྲག་ཞིག་དྲེ་ིཡོ་ིཆོབ། །ཤ་

རུས་ཞིལ་ཟས་རྐོང་གླེིང་ཐོད་པའི་རྔས། །རྩོ་གསུམ་ལྷ་ཚོོགས་ཐུགས་དམ་གཉན་

སྐོངས་ནས། །བར་ཆོད་ཀུན་སེལ་མཐུན་རྐྱེེན་ཡོིད་བཞིིན་སྒྲུབས། །རྟ་མཆོོག་འབྲོང་

གཡོག་བ་དང་ར་ལུག་བྱ། །ཁྱེ་ིསྤྱང་དམོ་དྲེདེ་གནམ་ས་བར་སྣང་གང་། །སྲིགོ་ཆོགས་

ཇ་ིསྙེད་རྟག་རྒྱུན་དུས་གཏོར་མཆོོད། །མདའ་མདུང་ལ་སོགས་མཚོོན་ཆོ་མཐའ་ཀློས་

པ། །དཔལ་གྱི་ིཆོས་བརྒྱད་དུར་ཁྲོད་ཆོས་དགུ་སོགས། །རྟེན་བསྐང་མདོས་རིགས་

དྲེགེས་པར་རང་བཞིནི་དུ། །འདུ་རྫོས་བླ་རྡོརོ་སྲིདོ་འཁརོ་ཕྱོ་ིནང་གསང་། །བསྟོན་པའ་ི

དམ་རྫོས་མ་ཚོང་མེད་བཤགས་པས། །རྩོ་གསུམ་ལྷ་ཚོོགས་ཐུགས་དམ་གཉན་

སྐངོས་ནས། །བར་ཆོད་ཀུན་སལོ་མཐུན་རྐྱེནེ་ཡོདི་བཞིནི་སྒྲུབས། །

ཅསེ་པ་འད་ིསྐྱབས་མགནོ་ཚོངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོསོ་མཛད་པའ།ོ །

ཧཱུཾཾ། ཀོ་ལ་རཱུ་པ་རབ་བརྗེིད་དྲེག་པོའ་ིསྐུ། །ཁ་ནས་ཁྲག་འཛག་མ་ིམགོའ་ིཕྲེང་བ་

ཡོི། །ག་ཤ་རབ་འཕྱོང་མ་ིབཟད་བདུད་དཔུང་གི །ང་རྒྱལ་དྲེེགས་པ་འཇོམས་པ་ཁྱེོད་

ལ་བསྟོོད། །ཅ་ཅ་ོཆོ་ེལྡན་རྡོ་ོརྗེེའ་ིགླུ་དབྱངས་དང༌། །ཆོ་ཤས་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པའ་ི

གཏོར་མ་ནི། །ཇ་ཆོང་ཕུད་དང་དགྲོ་བགེགས་བསྒྲིལ་བའི་ཤ །ཉ་ཤ་ཁྲག་ཞིག་རྒྱ་

མཚོོས་བརྒྱན་པ་འབུལ། །ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་བསྟོན་ལ་གནོད་བྱེད་པའི། །ཐ་ཆོད་དགྲོ་



སེརེ་བྱེསེེ་ཆོོསེ་སོྤྱོད། སོྟོད་ཆོ།

 167 

བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག་པ་དང༌། །ད་ནས་བཟུང་སྟོ་ེརྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི །ན་རྒ་

འཆོི་བའི་འཇིགས་པ་འཇོམས་ལ་བསྟོོད། །པ་བ་སངས་ལྟར་རབ་དཀོར་མཆོེ་བ་

གཙོིགས། །ཕ་རོལ་འཇོམས་པའ་ིསྤྱན་རྩོ་གླེོག་ལྟར་འཁྱུག །བ་སྤུ་དུས་མཐའ་ིམ་ེཆོེན་

འབར་བ་ཡོསི། །མ་ལུས་བགགེས་དཔུང་སྲིགེ་པ་ཁྱེདོ་ལ་བསྟོདོ། །ཙོ་མུཎྜ་ིསགོས་མ་

མ་ོཀུན་གྱི་ིབདག །ཚོ་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའ་ིགཟ་ིབརྗེིད་ཅན། །ཛ་ཞིེས་འཕྲིན་ལས་

བསྒྲུབ་ལ་བོས་པའ་ིཚོ།ེ །ཝི་སྐྱེས་ལྟ་བུའ་ིབགེགས་འཇོམས་ཁྱེོད་ལ་བསྟོོད། །ཞྭ་ལྟར་

འབྱུང་པ་ོཀུན་གྱིིས་སྤྱ་ིབོས་བསྟོེན། །ཟ་བྱེད་མ་ཧཾ་ེཁྲོས་པའ་ིཞིལ་གདངས་ཤིང༌། །འ་

འུར་དར་དིར་སྒྲིོག་པས་ས་ཆོེན་གཡོོ། །ཡོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཐོད་དབྱུག་འཛིན་ལ་

བསྟོོད། །རྭ་དང་རྨིག་པ་རྣོ་བའི་མ་ཧཾེ་དང༌། །ལ་ལ་རླུང་ནག་ཚུབ་མ་ཞིོན་པའི་

འཁོར། །ཤ་ཀོ་ལ་ིདང་གཤིན་རྗེ་ེའབེབས་མ་སོགས། །ས་གསུམ་འབྱུང་པོའ་ིའཁོར་

གྱིིས་བསྐོར་ལ་བསྟོོད། །ཧཾ་ཧཾ་དྲེག་ཏུ་བཞིད་པའ་ིདཔལ་ཡོོན་ཅན། །ཨཾརྒྷཾ་ཾལ་སོགས་

མཆོོད་པ་བཞིེས་ནས་ཀྱིང༌། །དཔལ་ལྡན་གཤིན་རྗེེའ་ིགཤེད་ཀྱི་ིསྤྱན་སྔ་རུ། །ཞིལ་

བཞིསེ་དམ་བཅའ་གཡོལེ་བ་མདེ་པར་མཛདོ། །

བྷྱཿ�ོ མ་སྐྱསེ་མ་ིའགག་ཆོསོ་དབྱངིས་ཀློངོ་ཡོངས་ནས། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱི་ིསྲིནི་མ་ོཁྲསོ་

པའ་ིསྐུ། །མ་རུངས་འདུལ་ཕྱོིར་རྩོ་ེགསུམ་ཐོད་ཁྲག་འཛིན། །མ་མ་ོཆོེན་མ་ོཙོ་མུཎྜ་ིལ་

བསྟོོད། །མ་ཧཾ་ེགདོང་ཅན་གཤིན་རྗེེའ་ིདགའ་མ་ཁྱེོད། །མ་རུངས་དགྲོ་ལ་ཁ་གདངས་

མཆོ་ེབ་གཙོིགས། །མ་ལུས་བདུད་ཀྱི་ིསྲིོག་གཅོད་བཤན་པ་མོ། །མ་གཡོེལ་བསྟོན་

པའ་ིསྲུང་མ་ཁྱེདོ་ལ་བསྟོདོ། །མ་གཅགི་འདདོ་པའ་ིཁམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མ། །མ་མ་ོ

མཁའ་འགྲོ་ོསྡི་ེབརྒྱད་འཁོར་དང་བཅས། །མ་མོའ་ིདལ་ཡོམས་ལ་སོགས་ཆོ་ོའཕྲུལ་
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གྱིིས། །མ་དུལ་འདུལ་དཀོའ་འཇོམས་པ་ཁྱེོད་ལ་བསྟོོད། །མ་བཅོས་རང་བཞིིན་དག་

པའ་ིཆོོས་ཀྱི་ིདབྱིངས། །མ་རྟོགས་བདུད་ཀྱི་ིཆོ་ོའཕྲུལ་ཅ་ིབྱུང་ཡོང༌། །མ་ཆོེན་ཁྱེོད་ཀྱི་ི

མངི་ནས་བསོ་པའ་ིཚོ།ེ །མ་གཡོལེ་མྱུར་དུ་བྱནོ་ལ་མཐུ་རྩོལ་སྐྱདེ། །མ་རུངས་རྣམས་

ལ་རབ་ཏུ་ཁྲསོ་གྱུར་ཀྱིང༌། །མ་ལྟར་བརྩོ་ེབས་བསྟོན་འཛནི་སྐྱངོ་བ་ཁྱེདོ། །མ་སྲིངི་ཆུང་

མ་བྲན་མའོ་ིཚུལ་བཟུང་ནས། །མ་བསྐུལ་བར་ཡོང་མཐུན་པའ་ིལས་ཀུན་སྒྲུབས། །མ་

ནརོ་ལམ་མཆོགོ་སྟོནོ་པའ་ིབླ་མ་དང༌། །མ་རགི་མུན་སལེ་རྒྱལ་བའ་ིབསྟོན་པ་ལ། །མ་

དད་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའ་ིགདོན་དང་བགེགས། །མ་བསྒྲིལ་བ་རྣམས་ཆོོས་ཀྱི་ིདབྱིངས་

སུ་སྒྲིོལ། །མ་ལུས་འགྲོ་ོབའ་ིདོན་དུ་རྣལ་འབྱོར་ངས། །མཉྫུ་གྷ་ོཥེའ་ིག་ོའཕང་དམ་པ་

དེ། །མ་ཐོབ་དེ་སྲིིད་ནག་མ་ོཆོེན་མ་ོཁྱེོད། །མ་གཡོེལ་མ་གཡོེལ་འཕྲིན་ལས་ཚུལ་

བཞིིན་སྒྲུབས། །མ་མ་ོཆོེན་མ་ོབསྟོོད་ཅིང་བསྐུལ་བས་བདག །མ་རིག་འཁྲུལ་པས་

བསྐྱེད་པའ་ིའཁོར་བ་འདི། །མ་སྟོོངས་བར་དུ་བསྟོན་པ་འཛིན་པ་ལ། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱིིས་

རྟག་ཏུ་གྲོགོས་བྱདེ་ཤགོ །ཅསེ་པ་འད་ིན་ིམཁས་གྲུབ་རནི་པ་ོཆོསེ་མཛད་པའ།ོ །

བྷྱཿོ�རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་འཕྲིན་ལས་ལ། །དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ཞིེས་

བྱར་མཚོན་གསོལ་བ། །རྩོ་ེགཅིག་མོས་པའ་ིདབང་གིས་སྤྱན་འདྲེེན་ན། །ཐོགས་པ་

མེད་པར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མདུན་གྱི་ིནམ་མཁར་རླུང་ནག་འཚུབ་མའ་ི

དབུས། །བ་ེཅོན་ཐདོ་ཁྲག་འཛནི་པ་སྲིནི་མོའ་ིགཟུགས། །དྲེའེུའ་ིསྟོངེ་བཞུགས་གདུག་

པ་ཚོར་གཅདོ་སྐུ། །ཇ་ིསྲིདི་དྲེན་པ་ད་ེསྲིདི་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །ཕྱོ་ིཡོ་ིསྤྱན་གཟགིས་ནམ་

མཁའ་ིཁྱེནོ་གང་ཞིངི༌། །ནང་ག་ིདམ་རྫོས་ས་གཞི་ིམ་ལུས་ཁྱེབ། །ཡོདི་ཀྱིསི་སྤྲུལ་པའ་ི

མཆོོད་སྤྲིིན་ཞིིང་ཁམས་ཀུན། །རྒྱས་པར་འགེངས་པ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་
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འབུལ། །དཔལ་ལྡན་ཐུབ་པའ་ིབཀོའ་སྲུང་མཐུ་རྩོལ་ཅན། །ཁྱེོད་ཉིད་བསྟོེན་ཅིང་སྒྲུབ་

དང་རྩོ་ེགཅིག་ཏུ། །གསོལ་བ་འདེབས་པའ་ིརྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་ཀྱིི། །འགལ་རྐྱེེན་

ཀུན་སེལ་མཐུན་རྐྱེེན་མ་ལུས་སྒྲུབས། །ཤ་ཁྲག་ལ་སོགས་བདུད་རྩོི་ལྔ་དང་

བཅས། །འབྲུ་སྣ་ལྔ་དང་སྦྱོར་བའ་ིགཏོར་མ་འད།ི །དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མ་ོལ་

འབུལ་གྱིསི། །སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་བསྲུང་ཕྱོརི་བཞིེས་སུ་གསལོ། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་

གྲུབ་ཐུགས་རྗེེ་མཐར་ཕྱོིན་ཀྱིང༌། །སྲིིད་གསུམ་གདུག་པ་འདུལ་ཕྱོིར་ཁྲོས་པའི་

སྐུ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའ་ིབསྟོན་སྲུང་ཆོེན་མ་ོལ། །སྒོ་ོགསུམ་གུས་པ་ཆོེན་པོས་

ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །བདག་སགོས་རྣམས་ཀྱི་ིཆོསོ་དང་མཐུན་པའ་ིདནོ། །ཇ་ིལྟར་བསམ་

པ་ཡོིད་བཞིིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །ནད་གདོན་བགེགས་སོགས་བར་དུ་གཅོད་པའི་

ཚོོགས། །ཉ་ེབར་ཞི་ིབར་བྱིན་གྱིིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་

འདིར་བརྩོོན་པ་ན། །ཚོངས་དང་དབང་པོས་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ལྟར། །དམག་ཟོར་

རྒྱལ་མ་ོལ་སགོས་སྲུང་མའ་ིཚོགོས། །གཡོལེ་བ་མདེ་པར་རྟག་ཏུ་གྲོགོས་བྱདེ་ཤགོ །

ཀཻྱི། ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོརྒྱལ་བ་ཙོོང་ཁ་པས། །ཆོོས་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོརྒྱ་ཆོེན་བསྐོར་

མཛད་ཅངི༌། །ཆོསོ་སྡིིངས་དབནེ་པའ་ིགནས་སུ་བཞུགས་དུས་སུ། །ཆོོས་འཁརོ་སྐྱངོ་

བ་ཞིལ་གྱིསི་བཞིསེ་པ་དང༌། །སྔནོ་ཚོ་ེཨཾ་ོརྒྱན་པདྨ་ལ་སགོས་པའ།ི །བཀོའ་ཉན་གཞི་ི

བདག་རྡོ་ོརྗེ་ེདཔལ་ལྡན་ཁྱེདོ། །མགྱིགོས་འགྲོ་ོརྟ་ཡོ་ིསྟོངེ་ན་བརྗེདི་པའ་ིསྐུ། །དཔའ་བོའ་ི

ཆོས་ཀྱིིས་རབ་བརྒྱན་དར་མདུང་བསྣམས། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་མཛེས་པའ་ིསྤྱན་

གཟགིས་ཏ།ེ །མཆོདོ་གཏརོ་དམ་རྫོས་གཏརོ་མ་འད་ིབཞིསེ་ལ། །ཐགེ་ཆོེན་གླེངི་ག་ིསྡི་ེ

འད་ིསྐྱངོ་བ་དང༌། །དག་ེའདུན་རྣམས་ཀྱི་ིཆོསོ་མཐུན་ཡོདི་བཞིནི་སྒྲུབས། །
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ཧཱུཾཾ། རང་བཞིིན་བད་ེབ་ཆོེན་པོའ་ིགཞིལ་ཡོས་ནས། །བསྟོན་པ་བསྲུང་ཕྱོིར་སྣ་

ཚོགོས་རྣམ་འཕྲུལ་ཅན། །ཐ་འགོ་ཆོསོ་རྒྱལ་ཆོནེ་པ་ོའཁརོ་དང་བཅས། །ཐགོས་པ་མདེ་

པར་གནས་འདརི་གཤགེས་སུ་གསལོ། །ཕྱོ་ིནང་མཆོདོ་སྤྲིནི་ལྷ་ཡོ་ིལམ་གང་ཞིངི༌། །དམ་

རྫོས་ཇ་ཆོང་བདུད་རྩོ་ིམཚོ་ོལྟར་བསྐྱིལ། །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་ིགཏོར་མས་ཞིིང་བཀོང་

སྟོ།ེ །ཆོསོ་སྐྱངོ་ཆོནེ་པ་ོའཁརོ་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །རནི་ཆོནེ་དར་སྣས་བརྒྱན་པའ་ིསྒོ་

སྲིབ་ཀྱིིས། །མཛེས་པའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཅན་རྟ་ནག་སྟོེང༌། །སྨུག་ནག་སྲིིན་པོའ་ི

གཟུགས་ཅན་ལྷ་རྫོས་ཀྱི།ི །འཇལོ་བརེ་ལྷབ་ལྷུབ་གྱིནོ་པ་ཁྱེདོ་ལ་བསྟོདོ། །ཞིལ་གཅགི་

ཕྱོག་གཉིས་གཡོས་པའི་རྡོ་ོརྗེེ་ཡོིས། །བསྟོན་དགྲོ་མ་ལུས་ཐལ་བར་བརླག་མཛད་

ཅངི༌། །གཡོནོ་པའ་ིབུམ་པས་འདདོ་དགུའ་ིདངསོ་གྲུབ་སྟོརེ། །གནདོ་སྦྱོནི་ཆོནེ་པ་ོཁྱེདོ་

ལ་བསྟོདོ་པར་བགྱི།ི །གྲུབ་པའ་ིདབང་ཕྱུག་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌། །ད་ེཡོ་ིརྣམ་འཕྲུལ་

རྒྱལ་བ་ཙོོང་ཁ་པས། །བཀོའ་བསྒོོས་ཇ་ིབཞིིན་བསྟོན་པ་སྲུང་བ་དང༌། །རྣལ་འབྱོར་

བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་མ་ལུས་སྒྲུབས། །ཁྱེད་པར་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱིི་ཕན་བདེའི་

གཞིི། །ཆོོས་ཀྱི་ིསྡི་ེཆོེན་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའ་ིགླེིང༌། །བླ་ོགསལ་མཁས་མང་བཤད་སྒྲུབ་

ལངོས་སྤྱདོ་རྣམས། །ཡོར་ངའོ་ིཟླ་ལྟར་འཕལེ་ཞིངི་རྒྱས་པར་མཛདོ། །

༄༅། །གནས་བཅུ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཕྱོོགས་དུས་ཀུན་གནས་སྐྱབས་གསུམ་བཀོའ་སྡིོད་བཅས། །ཉོན་

མོངས་འགྲོ་ོལ་མཁྱེེན་བརྩོེས་རབ་དགོངས་ནས། །དཔག་མེད་ཞིིང་ནས་ཐོགས་མེད་
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རྫུ་འཕྲུལ་གྱིིས། །འདིར་གཤེགས་མཆོོད་སྤྲིིན་རྒྱ་མཚོོའི་དབུས་བཞུགས་

གསོལ། །ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་རིན་ཆོེན་རྒྱན་གྱིིས་སྤྲིས། །ལྗོོན་ཤིང་ཆུ་མཚོོས་

བརྒྱན་པའ་ིས་གཞིིའ་ིདབུས། །རིན་ཆོེན་ལས་གྲུབ་གྲུ་བཞི་ིསྒོ་ོབཞི་ིཔ། །པདྨ་ཉ་ིཟླས་

བརྒྱན་པའ་ིགདན་སྟོེང་དུ། །ཐུགས་རྗེེས་རྩོོད་པའ་ིདུས་ཀྱི་ིགདུལ་བྱ་རྣམས། །རྣམ་

གྲོལོ་ལམ་ལ་འགདོ་མཛད་འགྲོ་ོབའ་ིམགནོ། །ཐུབ་པ་མཆོགོ་དང་གནས་བརྟན་ཆོནེ་པ་ོ

རྣམས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཕྱོོགས་བཅུའ་ི

རྒྱལ་བ་སྲིས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཉོན་མོངས་མཚོ་ོསྐེམ་

ཞིིང༌། །རྣམ་གྲོོལ་བསོད་ནམས་ཞིིང་དུ་བཀོས་བསྟོོད་པའི། །ཕྱོོགས་བཅུའ་ིཉན་ཐོས་

དགེ་འདུན་བཞུགས་སུ་འཚོལ། །ཡོོན་སྦྱོོར་མཆོོད་པའི་གནས་སུ་སྤྱན་འདྲེེན་

ན། །འགྲོ་ོབའ་ིདོན་ཕྱོིར་མཆོོད་ཀྱིིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འགྲོ་ོབའ་ིམགོན་པ་ོཤཱཀྱི་

སངེྒེ་ེཡོསི། །སངས་རྒྱས་བསྟོན་པ་གང་ག་ིཕྱོག་ཏུ་བཞིག །གསུང་རབ་རནི་ཆོནེ་སྒྲིམོ་

གྱི་ིཁ་འབྱེད་པ། །ཆོོས་སྐྱོང་དགྲོ་བཅོམ་ཆོེན་པ་ོབཞུགས་ས་ོའཚོལ། །དམ་ཆོོས་སྤེེལ་

བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེེན་ན། །འགྲོོ་བའི་དོན་ཕྱོིར་མཆོོད་ཀྱིིས་གཤེགས་སུ་

གསོལ། །ཐུབ་པས་བཀོའ་བསྒོོས་བསྟོན་པའ་ིརྒྱལ་མཚོན་འཛིན། །ཡོན་ལག་འབྱུང་

དང་མ་ཕམ་ནགས་ན་གནས། །དུས་ལྡན་རྡོ་ོརྗེ་ེམོའ་ིབུ་བཟང་པ་ོདང༌། །གསརེ་བེའུ་བྷི་

ར་དྷ་ཛ་གསེར་ཅན་མཆོོག །འཕགས་པ་བ་ཀུ་ལ་དང་སྒྲི་གཅན་འཛིན། །ལམ་ཕྲན་བྷི་

ར་དྷ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །ལམ་བསྟོན་ཀླུའ་ིསྡི་ེསྦེད་བྱེད་མ་ིཕྱོེད་པ། །འཁོར་དང་

བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྤེངས་དང་ཡོེ་ཤེས་ཕུན་ཚོོགས་

སངས་རྒྱས་ཀྱིང༌། །གདུལ་བྱའ་ིདབང་གིས་ཉན་ཐོས་ཚུལ་འཛིན་པ། །ཁྱེད་པར་ཅན་
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གྱིི་འཕྲིན་ལས་ཆོོས་སྐྱོང་བའི། །གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འདིར་འབྱོན་གདན་ལ་

བཞུགས། །བད་ེགཤགེས་བཀོའ་ལུང་གཙོརོ་མཛད་བསྟོན་པ་བསྲུང༌། །རང་དནོ་དརོ་

ནས་འཁོར་བའི་ནགས་ཚོལ་དུ། །གཞིན་དོན་ལྷུར་མཛད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་

པ།ོ །དམ་བཅས་ཐུགས་རྗེའེ་ིདབང་གསི་གནས་འདརི་གཤགེས། །དག་ེབསྙནེ་སྐྱབས་

གསོལ་བདེན་པའ་ིཚོིག་བརྟན་པ། །དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་གྱི་ིཞིབས་འབྲིང་མཆོིས་ས་ོ

འཚོལ། །བསོད་ནམས་རིན་ཆོེན་གླེིང་དུ་སྤྱན་འདྲེེན་ན། །འགྲོ་ོབའ་ིདོན་ཕྱོིར་མཆོོད་

ཀྱིསི་གཤགེས་སུ་གསལོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་པར་

ལྡན། །ཇི་སྲིིད་མཆོོད་པ་བདག་བགྱིིད་ན། །དེ་སྲིིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་

གསོལ། །གང་ག་ིདྲེིན་གྱིིས་བད་ེཆོེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆོར་བ་གང༌། །བླ་མ་

རནི་ཆོནེ་ལྟ་བུའ་ིསྐུ། །རྡོ་ོརྗེ་ེཅན་ཞིབས་པད་ལ་འདུད། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱནི་གྱིསི་

རླབོས། །མགནོ་པ་ོཐུགས་རྗེ་ེཆོ་ེལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པས་སྟོནོ་པ་པ།ོ །བསདོ་

ནམས་ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིཞིིང༌། །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །བསྟོན་པ་

རྒྱས་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །དག་པས་འདདོ་ཆོགས་བྲལ་བར་གྱུར། །དག་ེབས་ངན་

སོང་ལས་གྲོོལ་ཅིང༌། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོོག་གྱུར་པ། །ཞི་ིགྱུར་ཆོོས་ལ་ཕྱོག་

འཚོལ་ལོ། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །གྲོོལ་ནས་གྲོོལ་བའ་ིལམ་ཡོང་

སྟོོན། །བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞིིང་ག་ིདམ་པ་ཡོོན་ཏན་ལྡན། །ཚོོགས་

མཆོོག་དག་ེའདུན་ལ་ཕྱོག་འཚོལ། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ཁམས་

གསུམ་པ་ཡོ་ིའགྲོ་ོཀུན་གྱི།ི །ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྦྱོོང་མཛད་པ། །ཆོོས་ཀྱི་ིའཁོར་ལ་ོ
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བསྐོར་མཛད་པའི། །ཤཱཀྱི་སེངྒེེ་དེ་ལ་འདུད། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་

རླབོས། །ཉསེ་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལོ་ཅངི༌། །ཡོནོ་ཏན་ཀུན་གྱིསི་བརྒྱན་པ་པ།ོ །སམེས་

ཅན་ཀུན་གྱི་ིགཉནེ་གཅགི་པུ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །བསྟོན་པ་རྒྱས་

པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །གང་གིས་སྐྱ་ེདང་འཇིག་པ་དག །ཚུལ་འད་ིཡོིས་ན་ིསྤེངས་

གྱུར་པ། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་གསུང་བའི། །ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་

ལ།ོ །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱནི་གྱིསི་རློབས། །

མཚུངས་མེད་བལྟ་བས་མི་ངོམས་ཤིང༌། །གསེར་གྱིི་མདོག་ཅན་མཛེས་པའི་

སྐུ། །ཞིལ་གཅིག་ཕྱོག་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །ས་གནོན་མཉམ་གཞིག་མཛད་

ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའི་སྐུ་ཚོེ་བརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །གངས་རི་ཆོེན་པོ་ཏེ་སེ་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ཡོན་ལག་

འབྱུང༌། །དགྲོ་བཅོམ་སྟོོང་དང་སུམ་བརྒྱས་བསྐོར། །སྤེོས་ཕོར་རྔ་ཡོབ་འཛིན་ཕྱོག་

འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །དྲེང་

སྲིངོ་ར་ིཡོ་ིངསོ་ཤལེ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་མ་ཕམ་པ། །དགྲོ་བཅམོ་བརྒྱ་ཕྲག་

གཅིག་གིས་བསྐོར། །ཕྱོག་གཉིས་མཉམ་གཞིག་མཛད་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེ

བརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ལ་ོམ་བདུན་པའ་ིར་ིཕུག་

ན། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ནགས་ན་གནས། །དགྲོ་བཅོམ་སྟོོང་དང་བཞི་ིབརྒྱས་

བསྐོར། །སྡིིགས་མཛུབ་རྔ་ཡོབ་འཛིན་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའི་སྐུ་ཚོེ་བརྟན་པ་

དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །འཛམ་བུ་གླེིང་གི་ཟངས་གླེིང་

ན། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་དུས་ལྡན་ནི། །དགྲོ་བཅོམ་སྟོོང་དང་ཆོིག་བརྒྱས་
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བསྐརོ། །གསརེ་གྱི་ིརྣ་ཀོརོ་འཛནི་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་

པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །སིངྒེ་ལ་ཡོ་ིགླེིང་ན་ནི། །གནས་བརྟན་རྡོ་ོརྗེ་ེམ་ོཡོ་ི

བུ། །དགྲོ་བཅོམ་སྟོོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །སྡིིགས་མཛུབ་རྔ་ཡོབ་འཛིན་ཕྱོག་

འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིསི་རླབོས། །ཆུ་བ་ོ

ཡོ་མུ་ནའ་ིགླེངི་ན། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཟང་པ་ོན།ི །དགྲོ་བཅམོ་སྟོངོ་དང་ཉསི་

བརྒྱས་བསྐོར། །ཆོོས་འཆོད་མཉམ་གཞིག་མཛད་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་

པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །གནས་མཆོོག་དམ་པ་ཁ་ཆོེ་

ན། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་གསེར་བེའུ། །དགྲོ་བཅོམ་ཆོེན་པོ་ལྔ་བརྒྱས་

བསྐརོ། །རནི་ཆོནེ་ཞིགས་པ་འཛནི་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་

པ་རྒྱས་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ནུབ་ཀྱི་ིབ་ལང་སྤྱདོ་གླེངི་ན། །བྷི་ར་དྷ་ཛ་གསརེ་ཅན་

ན།ི །དགྲོ་བཅམོ་ཆོནེ་པ་ོབདུན་བརྒྱས་བསྐརོ། །ཕྱོག་གཉསི་མཉམ་གཞིག་མཛད་ཕྱོག་

འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །བྱང་

ག་ིསྒྲི་མ་ིསྙན་ན་ནི། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བ་ཀུ་ལ། །དགྲོ་བཅོམ་ཆོེན་པ་ོདགུ་

བརྒྱས་བསྐོར། །ཕྱོག་གཉིས་ནེའུ་ལེ་འཛིན་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའི་སྐུ་ཚོེ་བརྟན་པ་

དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིསི་རླབོས། །པྲ་ིཡོང་ཀུ་ཡོ་ིགླེངི་ན་ན།ི །འཕགས་པ་

གནས་བརྟན་སྒྲི་ཅན་འཛིན། །དགྲོ་བཅོམ་སྟོོང་དང་ཆོིག་བརྒྱས་བསྐོར། །རིན་ཆོེན་

པྲོག་ཞུ་འཛིན་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་

གྱིིས་རློབས། །བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ིརི་བོ་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ལམ་ཕྲན་

བསྟོན། །དགྲོ་བཅམོ་སྟོངོ་དང་དྲུག་བརྒྱས་བསྐརོ། །ཕྱོག་གཉསི་མཉམ་གཞིག་མཛད་
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ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའི་སྐུ་ཚོེ་བརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །ཤར་ཀྱི་ིལུས་འཕགས་གླེིང་ན་ནི། །བྷི་ར་དྷ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །དགྲོ་

བཅམོ་སྟོངོ་ཕྲག་གཅགི་གསི་བསྐརོ། །གླེགེས་བམ་ལྷུང་བཟདེ་འཛནི་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་

མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་

རྩོ་གསུམ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ལམ་བསྟོན་ནི། །དགྲོ་བཅོམ་ཆོེན་པ་ོདགུ་

བརྒྱས་བསྐརོ། །གླེགེས་བམ་ཆོསོ་འཆོད་མཛད་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་

དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །རི་ཡོི་རྒྱལ་པོ་ངོས་ཡོངས་

ལ། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ཀླུ་ཡོི་སྡིེ། །དགྲོ་བཅོམ་སྟོོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་

བསྐོར། །བུམ་པ་འཁར་གསིལ་འཛིན་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའི་སྐུ་ཚོེ་བརྟན་པ་

དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ར་ིཡོ་ིརྒྱལ་པ་ོབ་ིཧུ་ལ། །འཕགས་པ་

གནས་བརྟན་སྦེད་བྱེད་ནི། །དགྲོ་བཅོམ་སྟོོང་དང་བཞི་ིབརྒྱས་བསྐོར། །ཕྱོག་གཉིས་

གླེེགས་བམ་འཛིན་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་

བྱིན་གྱིིས་རློབས། །གངས་ཅན་ར་ིཡོ་ིརྒྱལ་པ་ོལ། །འཕགས་པ་གནས་བརྟན་མ་ིཕྱོེད་

པ། །དགྲོ་བཅོམ་སྟོོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །བྱང་ཆུབ་མཆོོད་རྟེན་འཛིན་ཕྱོག་

འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །དག་ེ

བསྙནེ་དྷརྨ་ཏ་ལ་ན།ི །རལ་པའ་ིཐདོ་བཅངིས་གླེགེས་བམ་འཁུར། །སྣང་བ་མཐའ་ཡོས་

མདུན་གནས་ཤིང༌། །རྔ་ཡོབ་བུམ་པ་འཛིན་ཕྱོག་འཚོལ། །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་

དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐྱེས་

པ།ོ །སྤྱན་མ་ིབཟང་དང་རྣམ་ཐསོ་སྲིས། །རང་རང་འཁརོ་འདུལ་སྒོ་ོབཞི་ིབསྲུང༌། །རྒྱལ་
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ཆོེན་བཞི་ིལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །བླ་མའ་ིསྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་

གྱིིས་རློབས། །ཕྱོག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིིང་རྡུལ་ཀུན་གྱིི་གྲོངས་སྙེད་

ཀྱི།ི །ལུས་བཏུད་པ་ཡོསི་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོགོ་ཏུ་དད་པས་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །བླ་མའ་ི

སྐུ་ཚོ་ེབརྟན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིསི་རློབས། །

ཇ་ིསྙེད་སུ་དག་ཕྱོོགས་བཅུའ་ིའཇིག་རྟེན་ན། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མ་ིཡོ་ི

སངེྒེ་ེཀུན། །བདག་གསི་མ་ལུས་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་དང་ངག་ཡོདི་དང་བས་

ཕྱོག་བགྱིིའོ། །བཟང་པ་ོསྤྱོད་པའ་ིསྨོོན་ལམ་སྟོོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་

ཡོདི་ཀྱི་ིམངནོ་སུམ་དུ། །ཞིངི་ག་ིརྡུལ་སྙདེ་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡོསི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་

རབ་ཏུ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །རྡུལ་གཅིག་སྟོེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་

རྒྱས་སྲིས་ཀྱི་ིདབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །ད་ེལྟར་ཆོོས་ཀྱི་ིདབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་

པར། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །ད་ེདག་བསྔགས་པ་མ་ིཟད་རྒྱ་

མཚོ་ོརྣམས། །དབྱངས་ཀྱི་ིཡོན་ལག་རྒྱ་མཚོོའ་ིསྒྲི་ཀུན་གྱིིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཡོོན་

ཏན་རབ་བརྗེདོ་ཅངི༌། །བད་ེབར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གསི་བསྟོདོ། །མ་ེཏགོ་

དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོོག་

དང༌། །མར་མ་ེམཆོོག་དང་བདུག་སྤེོས་དམ་པ་ཡོིས། །རྒྱལ་བ་ད་ེདག་ལ་ན་ིམཆོོད་

པར་བགྱི།ི །ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲེ་ིམཆོགོ་དང༌། །ཕྱོ་ེམ་ཕུར་མ་ར་ིརབ་མཉམ་

པ་དང༌། །བཀོོད་པ་ཁྱེད་པར་འཕགས་པའ་ིམཆོོག་ཀུན་གྱིིས། །རྒྱལ་བ་ད་ེདག་ལ་ན་ི

མཆོོད་པར་བགྱིི། །མཆོོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆོ་ེབ། །ད་ེདག་རྒྱལ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡོང་མོས། །བཟང་པ་ོསྤྱོད་ལ་དད་པའ་ིསྟོོབས་དག་གིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་
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ཕྱོག་འཚོལ་མཆོདོ་པར་བགྱི།ི །འདདོ་ཆོགས་ཞི་ེསྡིང་གཏ་ིམུག་དབང་གིས་ན།ི །ལུས་

དང་ངག་དང་དེ་བཞིིན་ཡོིད་ཀྱིིས་ཀྱིང༌། །སྡིིག་པ་བདག་གིས་བགྱིིས་པ་ཅི་མཆོིས་

པ། །ད་ེདག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ས་ོསོར་བཤགས། །ཕྱོོགས་བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་ཀུན་

དང་སངས་རྒྱས་སྲིས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སླབོ་དང་མ་ིསླབོ་དང༌། །འགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ི

བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡོང༌། །ད་ེདག་ཀུན་གྱི་ིརྗེེས་སུ་བདག་ཡོ་ིརང༌། །གང་རྣམས་

ཕྱོགོས་བཅུའ་ིའཇིག་རྟནེ་སྒྲིོན་མ་ེརྣམས། །བྱང་ཆུབ་རམི་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆོགས་

བརྙིསེ། །མགནོ་པ་ོད་ེདག་བདག་གསི་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁརོ་ལ་ོབླ་ན་མདེ་པ་བསྐརོ་

བར་བསྐུལ། །མྱོ་ངན་འདའ་སྟོོན་གང་བཞིདེ་ད་ེདག་ལ། །འགྲོ་ོབ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིངི་བད་ེ

བའ་ིཕྱོིར། །བསྐལ་པ་ཞིིང་གིས་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡོང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མ་ོ

རབ་སྦྱོར་གསལོ་བར་བགྱི།ི །ཕྱོག་འཚོལ་བ་དང་མཆོདོ་ཅངི་བཤགས་པ་དང༌། །རྗེསེ་

སུ་ཡོི་རང་བསྐུལ་ཞིིང་གསོལ་བ་ཡོི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་

པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གསི་བྱང་ཆུབ་ཕྱོརི་བསྔོའ།ོ །

ང་ོམཚོར་སྐྱབས་གསུམ་མཛད་འཕྲིན་ཤིང་རྟ་ཡོིས། །དྲེངས་པས་ཞིིང་མཆོོག་

གསེར་གྱི་ིནམ་མཁའ་ིནོར། །མཁས་མང་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚོང་པད་ཚོལ་དུ། །ཤར་འདིས་

འདབ་བརྒྱ་བཞིད་པས་དཔལ་ཀུན་སྩོོལ། །ཕྱོ་ིརྣམས་རྒྱལ་མཚོན་སྐུ་གཟུགས་ཆོོས་

ཚོགོས་འཁྱེལི། །ནང་རྣམས་རགིས་གསལ་ཞིངི་གདམ་ཞིངི་ག་ིཕུལ། །གསང་བ་རྒྱུད་

སྡིེ་རྒྱ་མཚོོའི་བདག་ཉིད་འདི། །ཕྱོོགས་བཅུར་བསྟོན་པའི་རྒྱལ་མཚོན་སྒྲིེང་གྱུར་

ཅིག །མཚོན་དཔེའི་གཟི་འབར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་བཞིིའི་

བདག་ཉིད་རྒྱལ་མཚོན་ནི། །ཕྱོོགས་དེར་སྒྲིེང་ལས་མཁའ་ཁྱེབ་ཡོིད་ཅན་གྱིིས། །སྐུ་
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གསུམ་རྒྱལ་མཚོན་འཛནི་ལ་དབང་འབྱརོ་ཤགོ །ཚུལ་འདརི་མཐུན་རྐྱེནེ་སྒྲུབ་པའ་ིལྷ་

མི་སོགས། །ཇི་སྙེད་མཆོིས་རྣམས་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །རྣམ་དག་ཡོོན་ཏན་

བརྒྱད་ལྡན་འདྲེནེ་རྒྱུད་ནས། །སྟོབོས་བཅུ་མངའ་བའ་ིག་ོའཕང་མྱུར་ཐབོ་ཤགོ །མགནོ་

ཁྱེོད་མཐོང་ཐོས་དྲེན་རེག་མ་ལུས་པ། །དོན་ལྡན་ཕན་ཡོོན་རྒྱ་ཆོེར་གསུངས་པ་

རྣམས། །དེང་འདིར་བདག་ཅག་སྐྱ་ེརྒུའ་ིཚོོགས་རྣམས་ཀྱིིས། །རྟག་ཏུ་དཔལ་ལ་རོལ་

པའ་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ །

སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དགྲོ་བཅོམ་འཕགས་པའ་ིཚོོགས། །འགྲོ་ོབའ་ིདོན་དུ་བསྟོན་

པ་སྐྱངོ་མཛད་པ། །དཀོནོ་མཆོགོ་གསུམ་དངསོ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གསི། །བསྟོན་

པ་ཡུན་རངི་གནས་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ཐུགས་རྗེའེ་ིབདག་ཉདི་གནས་བརྟན་བཅུ་

དྲུག་གི །འཁོར་ཚོོགས་སྲིིད་མཚོ་ོལས་བརྒལ་ཉོན་མོངས་མེད། །ཁྲ་ིདང་དྲུག་སྟོོང་

བཞིི་བརྒྱའི་ཚོོགས་རྣམས་ཀྱིིས། །བསྟོན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིགསོས་གྱུར་དགྲོ་བཅོམ་པ། །རིག་དང་ཞིབས་ལྡན་སྐྱ་ེ

དགུའ་ིསྦྱོིན་གནས་ཆོ།ེ །འཕགས་པའ་ིགང་ཟག་ཆོེན་པ་ོཁྱེེད་རྣམས་ཀྱིིས། །བསྟོན་པ་

ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །བདག་གཞིན་དགེ་བའི་རྩོ་བ་འདི་ཡོི་

མཐུས། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསྟོན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་

འབྱུང་མ་ལུས་རབ་སྤེངས་ནས། །སྲིིད་པའ་ིརྒྱ་མཚོ་ོམྱུར་དུ་སྐེམ་པར་ཤོག །བསོད་

ནམས་རྒྱ་མཚོ་ོཡོོངས་སུ་རྫོོགས་གྱུར་ཅིང༌། །ཡོ་ེཤེས་རྒྱ་མཚོ་ོརྣམ་པར་དག་གྱུར་

ཏེ། །ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ོམ་ལུས་ཀུན་རྫོོགས་ནས། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལས་ཁྱེད་པར་

འཕགས་པར་ཤགོ །ཚོགོས་གཉསི་མཐར་ཕྱོནི་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཡོ།ི །འཕྲནི་ལས་
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སྒྲུབ་ཅིང་ཡོོན་ཏན་རྣམ་དབྱེར་མེད། །སྐལ་པ་མཉམ་པའི་གདུལ་བྱ་སྨོིན་མཛད་

པ། །མཉམ་མེད་བླ་མ་མཆོོག་ག་ིབཀྲ་ཤིས་ཤོག །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲིས་

ཐུགས་རྗེ་ེཡོིས། །ཉན་ཐོས་ཚུལ་འཛིན་སྲིིད་པ་ཇ་ིསྲིིད་བར། །བསྟོན་པ་སྐྱོང་ཞིིང་འགྲོ་ོ

བའ་ིདོན་མཛད་པའི། །གནས་བརྟན་ཆོེན་པ་ོརྣམས་ཀྱི་ིབཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཉིན་མ་ོབད་ེ

ལེགས་མཚོན་བད་ེལེགས། །ཉ་ིམའ་ིགུང་ལ་བད་ེལེགས་ཤིང༌། །ཉིན་མཚོན་རྟག་ཏུ་

བད་ེལགེས་པའ།ི །དཀོོན་མཆོགོ་གསུམ་གྱི་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ ། །།

གནས་བཅུ་འད་ིབཞིིན་རྒྱལ་བ་དག་ེའདུན་རྒྱ་མཚོོས་མཛད་ཅེས་འབྱུང་བ་དང་། ཡོང་ཀློོང་རྡོོལ་བླ་

མའ་ིགསུང་འབུམ་ནང་ཕལ་ཆོརེ་པཎ་ཆོནེ་ཤཱཀྱི་ཤྲཱིསི་མཛད་ཅསེ་གསུངས་པ་དནོ་དངསོ་གང་ཡོནི་བརྟག །

༄༅། །འཇམ་དཔལ་མཚོན་བརྗེདོ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱཿརྱ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ིནཱ་མ་ས་ཾགཱ་ིཏ།ི བདོ་སྐད་དུ། འཕགས་

པ་འཇམ་དཔལ་གྱིི་དོན་དམ་པའི་མཚོན་ཡོང་དག་པར་བརྗེོད་པ། འཇམ་དཔལ་

གཞིོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལོ། །ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང༌། །གདུལ་

དཀོའ་འདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ིམཆོོག །དཔའ་བ་ོའཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྒྱལ། །རྡོ་ོརྗེ་ེ

དབང་ཕྱུག་གསང་བའ་ིརྒྱལ། །པདྨ་དཀོར་པ་ོརྒྱས་འདྲེའ་ིསྤྱན། །པདྨ་རྒྱས་འདྲེའ་ི

ཞིལ་མངའ་བ། །རང་ག་ིལག་གིས་རྡོ་ོརྗེ་ེམཆོགོ །ཡོང་དང་ཡོང་དུ་གསོར་བྱདེ་པ། །ཁྲ་ོ

གཉེར་རིམ་པར་ལྡན་ལ་སོགས། །ལག་ན་རྡོ་ོརྗེེ་མཐའ་ཡོས་པ། །དཔའ་བ་ོགདུལ་

དཀོའ་འདུལ་བ་པོ། །འཇིགས་སུ་རུང་དང་དཔའ་བྱད་ཅན། །རྡོ་ོརྗེེ་རྩོེ་མ་ོརབ་འཕྲ་ོ
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བ། །རང་ག་ིལག་གིས་གསོར་བྱེད་པ། །སྙིང་རྗེ་ེཆོ་ེདང་ཤེས་རབ་དང༌། །ཐབས་ཀྱི་ི

འགྲོ་ོདོན་བྱེད་པའ་ིམཆོོག །དགའ་མགུ་རངས་པའ་ིབསམ་པ་ཅན། །ཁྲ་ོབོའ་ིལུས་ཀྱི་ི

གཟུགས་ལྡན་པ། །སངས་རྒྱས་འཕྲིན་ལས་བྱེད་པའ་ིམགོན། །ལུས་བཏུད་རྣམས་

དང་ལྷན་ཅགི་དུ། །ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པ་བཅམོ་ལྡན་འདས། །རྫོགོས་སངས་རྒྱས་ལ་

ཕྱོག་འཚོལ་ཏ།ེ །ཐལ་མ་ོསྦྱོར་བ་བྱས་ནས་ན།ི །སྤྱན་སྔར་འདུག་སྟོ་ེའད་ིསྐད་གསལོ། །

ཁྱེབ་བདག་བདག་ལ་སྨོན་པ་དང༌། །བདག་དོན་བདག་ལ་ཐུགས་བརྩོེའི་

ཕྱོིར། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲེ་བས་མངོན་རྫོོགས་པའི། །བྱང་ཆུབ་ཅི་ནས་བདག་ཐོབ་

མཛོད། །ཉོན་མོངས་པས་ནི་སེམས་དཀྲུགས་ཤིང༌། །མི་ཤེས་འདམ་དུ་བྱིང་བ་

ཡོ།ི །སམེས་ཅན་ཀུན་ལ་སྨོན་པ་དང༌། །བླ་མདེ་འབྲས་བུ་ཐབོ་བྱའ་ིཕྱོརི། །རྫོོགས་པའ་ི

སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས། །འགྲོ་ོབའ་ིབླ་མ་སྟོནོ་པ་པ།ོ །དམ་ཚོགི་ཆོནེ་པ་ོད་ེཉདི་

མཁྱེེན། །དབང་པོ་བསམ་པ་མཁྱེེན་མཆོོག་གི །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིི་ཡོེ་ཤེས་

སྐུ། །གཙུག་ཏརོ་ཆོནེ་པ་ོཚོགི་ག་ིབདག །ཡོ་ེཤསེ་སྐུ་སྟོ་ེརང་བྱུང་བ། །འཇམ་དཔལ་ཡོ་ེ

ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡོ།ི །མིང་ན་ིཡོང་དག་བརྗེོད་པའ་ིམཆོོག །དོན་ཟབ་དོན་ན་ིརྒྱ་ཆོ་ེ

ཞིིང༌། །དོན་ཆོེན་མཚུངས་མེད་རབ་ཞི་ིབ། །ཐོག་མ་བར་དང་མཐར་དག་ེབ། །འདས་

པའ་ིསངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིསི་གསུངས། །མ་འངོས་རྣམས་ཀྱིང་གསུང་འགྱུར་ལ། །ད་

ལྟར་བྱུང་བའ་ིརྫོོགས་སངས་རྒྱས། །ཡོང་དང་ཡོང་དུ་གསུང་བ་གང༌། །རྒྱུད་ཆོེན་སྒྱུ་

འཕྲུལ་དྲེ་བ་ལས། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་ཆོེན་གསང་སྔགས་འཆོང༌། །དཔག་མེད་རྣམས་ཀྱི་ི

བཀོའ་བཞིནི་དུ། །གླུ་བླངས་གང་ལགས་བཤད་དུ་གསལོ། །མགནོ་པ་ོརྫོགོས་སངས་

རྒྱས་ཀུན་གྱི།ི །གསང་འཛནི་ཅ་ིནས་བདག་འགྱུར་ཕྱོརི། །ངསེ་པར་འབྱུང་ག་ིབར་དུ་
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འདི། །བདག་གི་བསམ་པ་བརྟན་པོས་གཟུང༌། །ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བསལ་བ་

དང༌། །མ་ིཤེས་མ་ལུས་སྤེང་བའ་ིཕྱོིར། །བསམ་པའ་ིཁྱེད་པར་ཇ་ིབཞིིན་དུ། །སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་བཤད་པར་འཚོལ། །གསང་དབང་ལག་ན་རྡོོ་རྗེེ་ཡོིས། །དེ་བཞིིན་

གཤགེས་ལ་ད་ེསྐད་དུ། །གསལོ་ནས་ཐལ་མ་ོསྦྱོར་བྱས་ཏ།ེ །ལུས་བཏུད་ནས་ན་ིསྤྱན་

སྔར་འདུག །

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱི་ཐུབ། །རྫོོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྐོང་གཉིས་

མཆོོག །ཉིད་ཀྱིི་ཞིལ་ནས་ལྗོགས་བཟང་བ། །རིང་ཞིིང་ཡོངས་པ་བརྐྱེངས་མཛད་

དེ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་སྣང་བྱེད་ཅིང༌། །བདུད་བཞིིའི་དགྲོ་རྣམས་འདུལ་བྱེད་

པ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིི་ངན་སོང་གསུམ། །སྦྱོོང་བར་བྱེད་པའི་འཛུམ་བསྟོན་

ནས། །ཚོངས་པའི་གསུང་ནི་སྙན་པ་ཡོིས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་ཀུན་བཀོང་

སྟོ།ེ །ལག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེསྟོབོས་པ་ོཆོ།ེ །གསང་དབང་ལ་ན་ིསླར་གསུངས་པ། །སྙངི་རྗེ་ེཆོ་ེདང་

ལྡན་གྱུར་པས། །འགྲོ་ོལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་ཁྱེོད། །ཡོེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འཇམ་དཔལ་

གྱིི། །མིང་བརྗེོད་པ་ན་ིདོན་ཆོ་ེབ། །དག་པར་བྱེད་ཅིང་སྡིིག་སེལ་བ། །ང་ལས་མཉན་

པར་བརྩོོན་པ་ནི། །ལེགས་ས་ོདཔལ་ལྡན་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང༌། །ལག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེཁྱེེད་ལེགས་

ས།ོ །གསང་བའ་ིབདག་པ་ོད་ེཕྱོརི་ངས། །ཁྱེོད་ལ་ལགེས་པར་བསྟོན་པར་བྱ། །ཁྱེདོ་ན་ི

རྩོ་ེགཅགི་ཡོདི་ཀྱིསི་ཉནོ། །བཅམོ་ལྡན་ད་ེན་ིལགེས་ཞིསེ་གསལོ། །

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱི་ཐུབ། །གསང་སྔགས་རིགས་ཆོེན་ཐམས་ཅད་

དང༌། །གསང་སྔགས་རགི་སྔགས་འཆོང་བའ་ིརགིས། །རགིས་གསུམ་ལ་ན་ིརྣམ་པར་

གཟིགས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའ་ིརིགས། །འཇིག་རྟེན་སྣང་བྱེད་རིགས་
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ཆོེན་དང༌། །ཕྱོག་རྒྱ་ཆོེན་པོའ་ིརིགས་མཆོོག་དང༌། །རིགས་ཆོེན་གཙུག་ཏོར་ཆོེར་

གཟགིས་ནས། །ཚོིག་ག་ིབདག་པོས་ཚོགིས་སུ་བཅད། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པ་ོདྲུག་

ལྡན་ཞིངི༌། །གཉསི་སུ་མདེ་པར་འབྱུང་བ་དང༌། །མ་ིསྐྱ་ེཆོསོ་ཅན་འད་ིགསུངས་པ། །

ཨཾ་ཨཱཿ། ཨཾ་ིཨཱཿ།ི ཨུ་ཨཱུ། ཨཾ་ེཨཱཿ།ེ ཨཾ་ོཨཽཾ། ཨཾ་ཾཨཱཿ� སྠིིཏ་ོཧྲིཿ་ིད།ེ ཛྙཱ་ན་མཱུརྟྟི་ིར་ཧཾ་ཾབུདྷ་ོ

བུདྷཱ་ནཱ།ཾ ཏྲྱདྷྭ་བརྟྟི་ིནཱ།ཾ ༀ་བཛྲ་ཏཀིྵྞཱདཱུ� ཁ་ཙྪེདེ་པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མཱུརྟྟི་ཡོ། ཛྙཱན་ཀཱ་ཡོ་བཱ་གཱ་ིཤྭ་

ར་ཨཾ་ར་པ་ཙོ་ན་ཡོ་ཏ་ེན་མ� 

འད་ིལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྫོོགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཨཾ་ལས་

བྱུང༌། །ཨཾ་ན་ིཡོིག་འབྲུ་ཀུན་གྱི་ིམཆོོག །དོན་ཆོེན་ཡོ་ིག་ེདམ་པ་ཡོིས། །ཁོང་ནས་

འབྱུང་བ་སྐྱེ་བ་མེད། །ཚོིག་ཏུ་བརྗེོད་པ་སྤེངས་པ་སྟོེ། །བརྗེོད་པ་ཀུན་གྱིི་རྒྱུ་ཡོི་

མཆོོག །ཚོིག་ཀུན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད། །མཆོོད་པ་ཆོེན་པོ་འདོད་ཆོགས་

ཆོེ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད། །མཆོོད་པ་ཆོེན་པ་ོཞི་ེསྡིང་ཆོེ། །ཉོན་

མོངས་ཀུན་གྱི་ིདགྲོ་ཆོ་ེབ། །མཆོོད་པ་ཆོེན་པ་ོགཏ་ིམུག་ཆོེ། །གཏ་ིམུག་བླ་ོསྟོ་ེགཏ་ི

མུག་སེལ། །མཆོོད་པ་ཆོེན་པ་ོཁྲ་ོབ་ོཆོ།ེ །ཁྲ་ོབ་ཆོེན་པ་ོདགྲོ་ཆོ་ེབ། །མཆོོད་པ་ཆོེན་པ་ོ

ཆོགས་པ་ཆོེ། །ཆོགས་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་བྱེད། །འདོད་པ་ཆོེན་པོ་བདེ་བ་

ཆོ།ེ །དགའ་བ་ཆོནེ་པ་ོམགུ་བ་ཆོ།ེ །གཟུགས་ཆོ་ེལུས་ཀྱིང་ཆོ་ེབ་སྟོ།ེ །ཁ་དགོ་ཆོ་ེཞིིང་

ལུས་བོང་ཆོེ། །མིང་ཡོང་ཆོེ་ཞིིང་རྒྱ་ཆོེ་བ། །དཀྱིིལ་འཁོར་ཆོེན་པོ་ཡོངས་པ་

ཡོིན། །ཤེས་རབ་མཚོོན་ཆོེན་འཆོང་བ་སྟོེ། །ཉོན་མོངས་ལྕགས་ཀྱུ་ཆོེ་བའི་

མཆོོག །གྲོགས་ཆོེན་སྙན་གྲོགས་ཆོེན་པ་ོསྟོ།ེ །སྣང་བ་ཆོེན་པ་ོགསལ་བ་ཆོ།ེ །མཁས་

པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆོེན་པ་ོའཆོང༌། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆོེན་པོའ་ིདོན་སྒྲུབ་པ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆོེན་པ་ོ
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དགའ་བས་དགའ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆོེན་པ་ོམིག་འཕྲུལ་ཅན། །སྦྱོིན་བདག་ཆོེན་པ་ོགཙོ་ོབ་ོ

སྟོ།ེ །ཚུལ་ཁྲམིས་ཆོནེ་པ་ོའཆོང་བའ་ིམཆོགོ །བཟདོ་ཆོནེ་འཆོང་བ་བརྟན་པ་པ།ོ །བརྩོནོ་

འགྲུས་ཆོེན་པ་ོབརྟུལ་བ་ཡོིན། །བསམ་གཏན་ཆོེན་པ་ོཏིང་འཛིན་གནས། །ཤེས་རབ་

ཆོེན་པ་ོལུས་འཆོང་བ། །སྟོོབས་པ་ོཆོ་ེལ་ཐབས་ཆོ་ེབ། །སྨོོན་ལམ་ཡོ་ེཤེས་རྒྱ་མཚོ་ོ

སྟོ།ེ །བྱམས་ཆོནེ་རང་བཞིནི་དཔག་ཏུ་མེད། །སྙངི་རྗེ་ེཆོནེ་པ་ོབླ་ོཡོ་ིམཆོགོ །ཤསེ་རབ་

ཆོེན་པ་ོབླ་ོཆོེན་ལྡན། །མཁས་པ་ཆོེན་པ་ོཐབས་ཆོ་ེབ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆོེན་པ་ོསྟོོབས་དང་

ལྡན། །ཤུགས་ཆོེན་མགྱིོགས་པ་ཆོེན་པོ་སྟོེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆོེན་པོ་ཆོེར་གྲོགས་

པ། །སྟོོབས་ཆོེན་ཕ་རོལ་གནོན་པ་པོ། །སྲིིད་པའ་ིར་ིབ་ོཆོེན་པ་ོའཇོམས། །མཁྲེགས་

ཤངི་རྡོ་ོརྗེ་ེཆོནེ་པ་ོའཆོང༌། །དྲེག་པ་ོཆོནེ་པ་ོདྲེག་ཤུལ་ཆོ།ེ །འཇགིས་ཆོནེ་འཇགིས་པར་

བྱེད་པ་པོ། །མགོན་པོ་རིག་མཆོོག་ཆོེན་པོ་སྟོེ། །བླ་མ་གསང་སྔགས་ཆོེ་བའི་

མཆོགོ །ཐེག་པ་ཆོེན་པོའ་ིཚུལ་ལ་གནས། །ཐགེ་པ་ཆོནེ་པོའ་ིཚུལ་གྱི་ིམཆོགོ །སངས་

རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆོ།ེ །ཐུབ་པ་ཆོེན་པ་ོཐུབ་ཆོེན་ལྡན། །གསང་སྔགས་ཚུལ་

ཆོནེ་ལས་བྱུང་བ། །གསང་སྔགས་ཚུལ་ཆོནེ་བདག་ཉདི་ཅན། །ཕ་རལོ་ཕྱོནི་བཅུ་ཐབོ་

པ་སྟོ།ེ །ཕ་རལོ་ཕྱོནི་པ་བཅུ་ལ་གནས། །ཕ་རལོ་ཕྱོནི་བཅུ་དག་པ་སྟོ།ེ །ཕ་རལོ་ཕྱོནི་པ་

བཅུ་ཡོ་ིཚུལ། །མགནོ་པ་ོས་བཅུའ་ིདབང་ཕྱུག་སྟོ།ེ །ས་བཅུ་ལ་ན་ིགནས་པ་པ།ོ །ཤསེ་

བཅུ་རྣམ་དག་བདག་ཉདི་ཅན། །ཤསེ་བཅུ་རྣམ་དག་འཆོང་བ་པ།ོ །རྣམ་པ་བཅུ་པ་ོདནོ་

བཅུའི་དོན། །ཐུབ་དབང་སྟོོབས་བཅུ་ཁྱེབ་པའི་བདག །ཀུན་གྱིི་དོན་ནི་མ་ལུས་

བྱདེ། །རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་ཆོ་ེབ་པ།ོ །ཐགོ་མ་མདེ་པ་སྤྲིསོ་མདེ་བདག །ད་ེབཞིནི་ཉདི་

བདག་དག་པའ་ིབདག །བདནེ་པར་སྨྲ་ཞིངི་ཚོགི་མ་ིའགྱུར། །ཇ་ིསྐད་སྨྲས་པ་ད་ེབཞིནི་
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བྱེད། །གཉིས་སུ་མེད་དང་གཉིས་མེད་སྟོོན། །ཡོང་དག་མཐའ་ལ་རྣམ་པར་

གནས། །བདག་མེད་སེངྒེེའི་སྒྲི་དང་ལྡན། །མུ་སྟོེགས་རི་དྭགས་ངན་འཇིགས་

བྱེད། །ཀུན་ཏུ་འགྲོོ་བའི་དོན་ཡོོད་སྟོོབས། །དེ་བཞིིན་གཤེགས་པའི་ཡོིད་ལྟར་

མགྱིོགས། །རྒྱལ་བ་དགྲོ་རྒྱལ་རྣམ་པར་རྒྱལ། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་སྟོོབས་པོ་

ཆོེ། །ཚོོགས་ཀྱི་ིསློབ་དཔོན་ཚོོགས་ཀྱི་ིམཆོོག །ཚོོགས་རྗེ་ེཚོོགས་བདག་དབང་དང་

ལྡན། །མཐུ་ཆོེན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་སྟོ།ེ །ཚུལ་ཆོེན་གཞིན་གྱི་ིདྲེིང་མ་ིའཇོག །ཚོིག་

རྗེ་ེཚོགི་བདག་སྨྲ་མཁས་པ། །ཚོགི་ལ་དབང་བ་ཚོགི་མཐའ་ཡོས། །ཚོགི་བདནེ་པ་དང་

བདནེ་པར་སྨྲ། །བདེན་པ་བཞི་ིན་ིསྟོནོ་པ་པ།ོ །ཕྱོརི་མ་ིལྡགོ་པ་ཕྱོརི་མ་ིའངོ༌། །འདྲེནེ་པ་

རང་རྒྱལ་བས་ེརུའ་ིཚུལ། །ངསེ་འབྱུང་སྣ་ཚོགོས་ལས་བྱུང་བ། །འབྱུང་བ་ཆོནེ་པ་ོརྒྱུ་

གཅིག་པུ། །དག་ེསློང་དགྲོ་བཅོམ་ཟག་པ་ཟད། །འདོད་ཆོགས་བྲལ་བས་དབང་པ་ོ

ཐུལ། །བད་ེབ་རྙིདེ་པ་འཇགིས་མེད་ཐབོ། །བསལི་བར་གྱུར་པས་རྙིགོ་པ་མདེ། །རགི་

པ་དང་ན་ིརྐོང་པར་ལྡན། །བད་ེགཤགེས་འཇགི་རྟནེ་རགི་པའ་ིམཆོགོ །བདག་གརི་མ་ི

འཛནི་ངར་མ་ིའཛནི། །བདནེ་པ་གཉསི་ཀྱི་ིཚུལ་ལ་གནས། །འཁརོ་བའ་ིཕ་རལོ་མཐར་

སནོ་པ། །བྱ་བ་བྱས་པ་སྐམ་སར་གནས། །ཤསེ་པ་འབའ་ཞིགི་ངསེ་གསལ་བ། །ཤསེ་

རབ་མཚོོན་ཆོས་རྣམ་འཇོམས་པ། །དམ་ཆོོས་ཆོོས་རྒྱལ་གསལ་བར་ལྡན། །འཇིག་

རྟནེ་སྣང་བར་བྱདེ་པའ་ིམཆོགོ །ཆོསོ་ཀྱི་ིདབང་ཕྱུག་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ། །ལགེས་པའ་ིལམ་

ན་ིསྟོནོ་པ་པ།ོ །དནོ་གྲུབ་བསམ་པ་གྲུབ་པ་སྟོ།ེ །ཀུན་ཏུ་རྟགོ་པ་ཐམས་ཅད་སྤེངས། །རྣམ་

པར་མ་ིརྟོག་དབྱིངས་མ་ིཟད། །ཆོོས་དབྱིངས་དམ་པ་ཟད་མ་ིཤེས། །བསོད་ནམས་

ལྡན་པ་བསོད་ནམས་ཚོོགས། །ཡོ་ེཤེས་ཡོ་ེཤེས་འབྱུང་གནས་ཆོེ། །ཡོ་ེཤེས་ལྡན་པ་
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ཡོོད་མེད་ཤེས། །ཚོོགས་གཉིས་ཚོོགས་ན་ིབསགས་པ་པོ། །རྟག་པ་ཀུན་རྒྱལ་རྣལ་

འབྱོར་ཅན། །བསམ་གཏན་བསམ་བྱ་བློ་ལྡན་མཆོོག །སོ་སོ་རང་རིག་མི་གཡོོ་

བ། །མཆོགོ་ག་ིདང་པ་ོསྐུ་གསུམ་འཆོང༌། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའ་ིབདག་ཉདི་ཅན། །ཁྱེབ་

བདག་ཡོ་ེཤེས་ལྔ་ཡོ་ིབདག །སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ཅོད་པན་ཅན། །སྤྱན་ལྔ་ཆོགས་

པ་མེད་པ་འཆོང༌། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་པོ། །སངས་རྒྱས་སྲིས་པ་ོདམ་

པའི་མཆོོག །ཤེས་པས་སྲིིད་འབྱུང་སྐྱེ་གནས་མེད། །ཆོོས་ལས་བྱུང་བ་སྲིིད་པ་

སེལ། །གཅིག་པུ་སྲི་མཁྲེགས་རྡོ་ོརྗེེའ་ིབདག །སྐྱེས་མ་ཐག་པ་འགྲོ་ོབའ་ིབདག །ནམ་

མཁའ་ལས་བྱུང་རང་བྱུང་བ། །ཤེས་རབ་ཡོ་ེཤེས་མ་ེཔ་ོཆོ།ེ །འོད་ཆོེན་རྣམ་པར་སྣང་

བར་བྱེད། །ཡོ་ེཤེས་སྣང་བ་ལམ་མ་ེབ། །འགྲོ་ོབའ་ིམར་མ་ེཡོ་ེཤེས་སྒྲིོན། །གཟ་ིབརྗེིད་

ཆོེན་པ་ོའོད་གསལ་བ། །སྔགས་མཆོོག་སྔགས་བདག་རིག་སྔགས་རྒྱལ། །གསང་

སྔགས་རྒྱལ་པ་ོདོན་ཆོེན་བྱེད། །གཙུག་ཏོར་ཆོེན་པ་ོརྨད་བྱུང་གཙུག །ནམ་མཁའ་ི

བདག་པ་ོསྣ་ཚོགོས་སྟོནོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་དངསོ་པ་ོམཆོགོ །འགྲོ་ོཀུན་དགའ་

བའ་ིམིག་དང་ལྡན། །སྣ་ཚོོགས་གཟུགས་ཅན་སྐྱེད་པ་པོ། །མཆོོད་ཅིང་རྗེེད་པ་དྲེང་

སྲིོང་ཆོེ། །རིགས་གསུམ་འཆོང་བ་གསང་སྔགས་འཆོང༌། །དམ་ཚོིག་ཆོེན་པ་ོགསང་

སྔགས་འཛནི། །གཙོ་ོབ་ོདཀོནོ་མཆོགོ་གསུམ་འཛནི་པ། །ཐགེ་པ་མཆོགོ་གསུམ་སྟོནོ་

པ་པོ། །དོན་ཡོོད་ཞིགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ། །འཛིན་པ་ཆོེན་པ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེཞིགས། །རྡོ་ོརྗེ་ེ

ལྕགས་ཀྱུ་ཞིགས་པ་ཆོེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགས་བྱེད་འཇིགས་པར་བྱེད། །ཁྲ་ོབོའ་ིརྒྱལ་པ་ོ

གདོང་དྲུག་འཇིགས། །མིག་དྲུག་ལག་དྲུག་སྟོོབས་དང་ལྡན། །ཀོེང་རུས་མཆོེ་བ་

གཙོིགས་པ་པོ། །ཧཾ་ལ་ཧཾ་ལ་གདོང་བརྒྱ་པ། །གཤིན་རྗེེ་གཤེད་པོ་བགེགས་ཀྱིི་
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རྒྱལ། །རྡོ་ོརྗེ་ེཤུགས་ཆོནེ་འཇགིས་བྱདེ་པ། །རྡོ་ོརྗེ་ེདྲེག་པ་ོརྡོ་ོརྗེའེ་ིསྙངི༌། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་ོརྗེ་ེ

གསུས་པ་ོཆོ།ེ །རྡོ་ོརྗེ་ེལས་སྐྱསེ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིབདག །རྡོ་ོརྗེའེ་ིསྙངི་པ་ོམཁའ་འདྲེ་བ། །མ་ིགཡོ་ོ

རལ་པ་གཅགི་གསི་བསྒྱེིངས། །གླེང་ཆོེན་ཀོ་ོརླནོ་གོས་སུ་གྱིནོ། །དྲེག་ཆོནེ་ཧཱ་ཧཱ་ཞིསེ་

སྒྲིོགས་པ། །ཧཱི་ཧཱི་ཞིེས་སྒྲིོགས་འཇིགས་པར་བྱེད། །གད་མོ་ཆོེན་པོ་གད་རྒྱངས་

ཅན། །རྡོ་ོརྗེ་ེགད་མ་ོཆོརེ་སྒྲིགོས་པ། །རྡོ་ོརྗེ་ེསམེས་དཔའ་སམེས་དཔའ་ཆོ།ེ །རྡོ་ོརྗེ་ེརྒྱལ་

པ་ོབད་ེབ་ཆོེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེདྲེག་པ་ོདགའ་བ་ཆོེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེཧཱུཾ་ཾསྟོ་ེཧཱུཾ་ཾཞིེས་སྒྲིོགས། །མཚོོན་དུ་རྡོ་ོ

རྗེའེ་ིམདའ་ཐགོས་པ། །རྡོ་ོརྗེ་ེརལ་གྲོསི་མ་ལུས་གཅདོ། །རྡོ་ོརྗེ་ེཀུན་འཆོང་རྡོ་ོརྗེ་ེཅན། །རྡོ་ོ

རྗེ་ེགཅིག་པུ་གཡུལ་སེལ་བ། །རྡོ་ོརྗེ་ེའབར་བ་མིག་མ་ིབཟང༌། །སྐྲ་ཡོང་རྡོ་ོརྗེ་ེའབར་བ་

སྟོ།ེ །རྡོ་ོརྗེ་ེའབབེས་པ་འབབེས་པ་ཆོ།ེ །མགི་བརྒྱ་པ་སྟོ་ེརྡོ་ོརྗེེའ་ིམགི །ལུས་ན་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིབ་

སྤུ་ཅན། །རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྤུ་ན་ིགཅིག་པུའ་ིལུས། །སེན་མ་ོསྐྱེས་པ་རྡོ་ོརྗེེའ་ིརྩོ།ེ །རྡོ་ོརྗེེའ་ིསྙིང་པ་ོ

པགས་པ་མཁྲགེས། །རྡོ་ོརྗེེའ་ིའཕྲངེ་ཐགོས་དཔལ་དང་ལྡན། །རྡོ་ོརྗེའེ་ིརྒྱན་གྱིསི་བརྒྱན་

པ་སྟོ།ེ །གད་རྒྱངས་ཧཱ་ཧཱ་ངསེ་པར་སྒྲིགོས། །ཡོ་ིག་ེདྲུག་པ་རྡོ་ོརྗེའེ་ིསྒྲི། །འཇམ་དབྱངས་

ཆོེན་པོའ་ིསྒྲི་ཆོ་ེབ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་སྒྲི་གཅིག་པ། །ནམ་མཁའ་ིམཐའ་ཀློས་སྒྲི་

སྒྲིོགས་པ། །སྒྲི་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིི་མཆོོག །ཡོང་དག་བདག་མེད་དེ་བཞིིན་

ཉིད། །ཡོང་དག་མཐའ་སྟོ་ེཡོ་ིག་ེམེད། །སྟོོང་ཉིད་སྨྲ་བའ་ིཁྱུ་མཆོོག་སྟོེ། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་

ཆོེའ་ིསྒྲི་སྒྲིོགས་པ། །ཆོོས་ཀྱི་ིདུང་སྟོ་ེསྒྲི་ཆོེན་ལྡན། །ཆོོས་ཀྱི་ིགཎྜ་ིསྒྲི་བ་ོཆོ།ེ །མ་ིགནས་

མྱོ་ངན་འདས་པ་པ།ོ །ཕྱོོགས་བཅུ་ཆོོས་ཀྱི་ིརྔ་བ་ོཆོ།ེ །གཟུགས་མེད་གཟུགས་བཟང་

དམ་པ་སྟོ།ེ །སྣ་ཚོོགས་གཟུགས་ཅན་ཡོིད་ལས་སྐྱེས། །གཟུགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

སྣང་བའ་ིདཔལ། །གཟུགས་བརྙིན་མ་ལུས་འཆོང་བ་པ།ོ །ཚུགས་པ་མདེ་ཅངི་ཆོ་ེབར་
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གྲོགས། །ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆོེན་པོ་སྟོེ། །འཕགས་ལམ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་ལ་

གནས། །དར་བ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཀྱིི་ཏོག །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གཞིོན་ལུས་

གཅིག །གནས་བརྟན་རྒན་པོ་སྐྱེ་རྒུའི་བདག །སུམ་ཅུ་རྩོ་གཉིས་མཚོན་འཆོང་

བ། །སྡུག་གུ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས། །འཇིག་རྟེན་ཤེས་ལེགས་སློབ་དཔོན་

ཏ།ེ །འཇགི་རྟནེ་སླབོ་དཔནོ་འཇགིས་པ་མདེ། །མགནོ་སྐྱབས་འཇགི་རྟནེ་ཡོདི་གཅུགས་

པ། །སྐྱབས་དང་སྐྱོབ་པ་བླ་ན་མདེ། །ནམ་མཁའ་ིམཐའ་ཀློས་ལོངས་སྤྱདོ་པ། །ཐམས་

ཅད་མཁྱེེན་པའི་ཡོེ་ཤེས་མཚོོ། །མ་རིག་སྒོ་ོངའི་སྦུབས་འབྱེད་པ། །སྲིིད་པའི་དྲེ་བ་

འཇོམས་པ་པོ། །ཉོན་མོངས་མ་ལུས་ཞིི་བྱེད་པ། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོོའི་ཕ་རོལ་

ཕྱོིན། །ཡོེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་ཅན། །རྫོོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱན་དུ་

ཐོགས། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིི་སྡུག་བསྔལ་ཞིི། །གསུམ་སེལ་མཐའ་ཡོས་གྲོོལ་

གསུམ་ཐོབ། །སྒྲིིབ་པ་ཀུན་ལས་ངེས་པར་གྲོོལ། །མཁའ་ལྟར་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་

གནས། །ཉོན་མོངས་དྲེི་མ་ཀུན་ལས་འདས། །དུས་གསུམ་དུས་མེད་རྟོགས་པ་

པ།ོ །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིཀླུ་ཆོེན་པ།ོ །ཡོོན་ཏན་ཐོད་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ིཐོད། །ཉོན་མོངས་

ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལོ་བ། །ནམ་མཁའ་ིལམ་ལ་རབ་གནས་པ། །ཡོདི་བཞིནི་ནརོ་བུ་ཆོནེ་

པ་ོའཆོང༌། །ཁྱེབ་བདག་རིན་ཆོེན་ཀུན་གྱི་ིབདག །དཔག་བསམ་ཤིང་ཆོེན་རྒྱས་པ་

སྟོ།ེ །བུམ་པ་བཟང་པ་ོཆོ་ེབའ་ིམཆོགོ །བྱདེ་པ་སམེས་ཅན་ཀུན་དནོ་བྱདེ། །ཕན་འདདོ་

སེམས་ཅན་མཉེས་གཤིན་པ། །བཟང་ངན་ཤེས་ཤིང་དུས་ཤེས་ལ། །ཁྱེབ་བདག་དམ་

ཤེས་དམ་ཚོིག་ལྡན། །དུས་ཤེས་སེམས་ཅན་དབང་པ་ོཤེས། །རྣམ་གྲོོལ་གསུམ་ལ་

མཁས་པ་པོ། །ཡོོན་ཏན་ལྡན་ཞིིང་ཡོོན་ཏན་ཤེས། །ཆོོས་ཤེས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་
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འབྱུང༌། །བཀྲ་ཤིས་ཀུན་གྱི་ིབཀྲ་ཤིས་པ། །གྲོགས་པའ་ིབཀྲ་ཤིས་སྙན་གྲོགས་དག ེ

།དབུགས་འབྱིན་ཆོེན་པ་ོདགའ་སྟོོན་ཆོེ། །དགའ་ཆོེན་རོལ་མ་ོཆོེན་པ་ོསྟོེ། །བཀུར་སྟོ་ི

རམི་གྲོ་ོཕུན་སུམ་ཚོོགས། །མཆོགོ་ཏུ་དགའ་བའ་ིགྲོགས་བདག་དཔལ། །མཆོགོ་ལྡན་

མཆོོག་སྦྱོིན་གཙོ་ོབ་ོསྟོ།ེ །སྐྱབས་ཀྱི་ིདམ་པ་སྐྱབས་སུ་འོས། །འཇིག་རྟེན་དགྲོ་སྟོ་ེརབ་

ཀྱི་ིམཆོགོ །འཇགིས་པ་མ་ལུས་སལེ་བ་པ།ོ །གཙུག་ཕུད་ཕུད་བུ་ལྕང་ལ་ོཅན། །རལ་

པ་མུཉྫ་ཅདོ་པན་ཐོགས། །གདངོ་ལྔ་གཙུག་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་མ་ེཏགོ་

ཐོད། །མགོ་ཟླུམ་བརྟུལ་ཞུགས་ཆོེན་པོ་པ། །ཚོངས་པར་སྤྱོད་པ་བརྟུལ་ཞུགས་

མཆོོག །དཀོའ་ཐུབ་མཐར་ཕྱོིན་དཀོའ་ཐུབ་ཆོེ། །གཙོང་གནས་དམ་པ་གོའུ་

ཏམ། །བྲམ་ཟ་ེཚོངས་པ་ཚོངས་པ་ཤསེ། །མྱོ་ངན་འདས་པ་ཚོངས་པ་ཐབོ། །གྲོལོ་བའ་ི

ཐར་པ་རྣམ་གྲོོལ་ལུས། །རྣམ་གྲོོལ་ཞིི་བ་ཞིི་བ་ཉིད། །མྱོ་ངན་འདས་ཞིི་མྱོ་ངན་

འདས། །ལེགས་པར་མྱོ་ངན་འདས་དང་ཉེ། །བདེ་སྡུག་སེལ་བ་མཐར་གྱུར་

པ། །ཆོགས་བྲལ་ལུས་ལས་འདས་པ་པ།ོ །ཐུབ་པ་མདེ་པ་དཔ་ེམདེ་པ། །མ་ིམངནོ་མ་ི

སྣང་གསལ་བྱེད་མིན། །མི་འགྱུར་ཀུན་འགྲོ་ོཁྱེབ་པ་པོ། །ཕྲ་ཞིིང་ཟག་མེད་ས་བོན་

བྲལ། །རྡུལ་མདེ་རྡུལ་བྲལ་དྲེ་ིམ་མདེ། །ཉསེ་པ་སྤེངས་པ་སྐྱནོ་མདེ་པ། །ཤནི་ཏུ་སད་

པ་སད་པའ་ིབདག །ཀུན་ཤེས་ཀུན་རིག་དམ་པ་པོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའ་ིཆོོས་ཉིད་

འདས། །ཡོེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ཚུལ་འཆོང་བ། །རྣམ་པར་རྟོག་མེད་ལྷུན་གྱིིས་

གྲུབ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལས་བྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་ཐགོ་མ་ཐ་མ་མདེ། །དང་

པོའ་ིསངས་རྒྱས་རྒྱུ་མེད་པ། །ཡོ་ེཤེས་མིག་གཅིག་དྲེ་ིམ་མེད། །ཡོ་ེཤེས་ལུས་ཅན་ད་ེ

བཞིིན་གཤེགས། །ཚོིག་གི་དབང་ཕྱུག་སྨྲ་བ་ཆོེ། །སྨྲ་བའི་སྐྱེས་མཆོོག་སྨྲ་བའི་
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རྒྱལ། །སྨྲ་བའ་ིདམ་པ་མཆོོག་ག་ིགནས། །སྨྲ་བའ་ིསེངྒེ་ེཚུགས་པ་མེད། །ཀུན་ཏུ་ལྟ་

བས་མཆོོག་ཏུ་དགའ། །གཟ་ིབརྗེིད་ཕྲེང་བ་ལྟ་ན་སྡུག །འོད་བཟང་འབར་བ་དཔལ་གྱི་ི

བེའུ། །ལག་ན་འོད་འབར་སྣང་བ་པ།ོ །སྨོན་པ་ཆོ་ེམཆོོག་གཙོ་ོབ་ོསྟོ།ེ །ཟུག་རྔུ་འབྱིན་

པ་བླ་ན་མདེ། །སྨོན་རྣམས་མ་ལུས་ལྗོནོ་པའ་ིཤངི༌། །ནད་ད་ོཅགོ་ག་ིདགྲོ་ཆོ་ེབ། །སྡུག་

གུ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ིམཆོོག །དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་དཀྱིིལ་འཁོར་ཅན། །ཕྱོོགས་

བཅུ་ནམ་མཁའ་ིམཐར་ཐུག་པར། །ཆོསོ་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚོན་ལགེས་པར་འཛུགས། ། 

འགྲོོ་ན་གདུགས་གཅིག་ཡོངས་པ་སྟོེ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་

ཅན། །དཔལ་ལྡན་པདྨ་གར་གྱི་ིབདག །ཁྱེབ་བདག་ཆོནེ་པ་ོརནི་ཆོནེ་གདུགས། །སངས་

རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིགཟ་ིབརྗེིད་ཆོེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་སྐུ་གྱི་ིའཆོང་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་

གྱིི་རྣལ་འབྱོར་ཆོེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིི་བསྟོན་པ་གཅིག །རྡོོ་རྗེེ་རིན་ཆོེན་དབང་

བསྐུར་དཔལ། །རནི་ཆོནེ་ཀུན་བདག་དབང་ཕྱུག་སྟོ།ེ །འཇགི་རྟནེ་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྱི་ི

བདག །རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང་བ་ཀུན་གྱི་ིརྗེ།ེ །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིཐུགས་ཆོ་ེབ། །སངས་རྒྱས་

ཀུན་གྱིི་ཐུགས་ལ་གནས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིི་སྐུ་ཆོེ་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིི་

གསུང་ཡོང་ཡོིན། །རྡོ་ོརྗེ་ེཉ་ིམ་སྣང་བ་ཆོེ། །རྡོ་ོརྗེ་ེཟླ་བ་དྲེ་ིམེད་འོད། །ཆོགས་བྲལ་ལ་

སོགས་ཆོགས་པ་ཆོེ། །ཁ་དོག་སྣ་ཚོོགས་འབར་བའ་ིའོད། །རྡོ་ོརྗེ་ེསྐྱིལ་ཀྲུང་རྫོོགས་

སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་འགྲོ་ོབའ་ིཆོོས་འཛིན་པ། །དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པདྨ་

སྐྱེས། །ཀུན་མཁྱེེན་ཡོེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་པ། །རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོོགས་

འཆོང༌། །ཆོེ་བ་སངས་རྒྱས་རིག་སྔགས་རྒྱལ། །རྡོ་ོརྗེེ་རྣོན་པ་ོརལ་གྲོི་ཆོེ། །ཡོི་གེ་

མཆོགོ་སྟོ་ེརྣམ་པར་དག །ཐགེ་པ་ཆོནེ་པ་ོསྡུག་བསྔལ་གཅདོ། །མཚོནོ་ཆོ་ཆོནེ་པ་ོརྡོ་ོརྗེ་ེ
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ཆོོས། །རྡོ་ོརྗེ་ེཟབ་མ་ོཛ་ིན་ཛིཀོ །རྡོ་ོརྗེ་ེབླ་ོགྲོོས་དོན་བཞིིན་རིག །ཕ་རོལ་ཕྱོིན་པ་ཀུན་

རྫོོགས་པ། །ས་རྣམས་ཀུན་གྱིི་རྒྱན་དང་ལྡན། །རྣམ་པར་དག་པ་བདག་མེད་

ཆོོས། །ཡོང་དག་ཡོ་ེཤེས་ཟླ་འོད་བཟང༌། །བརྩོོན་ཆོེན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲེ་བ་སྟོ།ེ །རྒྱུད་ཀུན་

གྱིི་ནི་བདག་པ་ོམཆོོག །རྡོ་ོརྗེེ་གདན་ནི་མ་ལུས་ལྡན། །ཡོེ་ཤེས་སྐུ་རྣམས་མ་ལུས་

འཆོང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པ་ོབླ་ོགྲོསོ་བཟང༌། །ས་ཡོ་ིསྙངི་པ་ོའགྲོ་ོབ་འཛནི། །སངས་རྒྱས་

ཀུན་གྱི་ིསྙིང་པ་ོཆོེ། །སྤྲུལ་པའ་ིའཁོར་ལ་ོསྣ་ཚོོགས་འཆོང༌། །དངོས་པ་ོཀུན་གྱི་ིརང་

བཞིིན་མཆོོག །དངོས་པོ་ཀུན་གྱིི་རང་བཞིིན་འཛིན། །སྐྱེ་མེད་ཆོོས་ཏེ་སྣ་ཚོོགས་

དོན། །ཆོོས་ཀུན་ང་ོབ་ོཉིད་འཆོང་བ། །ཤེས་རབ་ཆོེན་པོས་སྐད་ཅིག་ལ། །ཆོོས་ཀུན་

ཁངོ་དུ་ཆུད་པ་འཆོང༌། །ཆོསོ་ཀུན་མངནོ་པར་རྟགོས་པ་སྟོ།ེ །ཐུབ་པ་བླ་ོམཆོགོ་འབྱུང་

པའི་མཐའ། །མི་གཡོ་ོརབ་ཏུ་དང་བའི་བདག །རྫོོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་

འཆོང༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིམངནོ་སུམ་པ། །ཡོ་ེཤསེ་མ་ེལྕ་ེའདོ་རབ་གསལ། །འདདོ་

པའ་ིདོན་གྲུབ་དམ་པ་སྟོ།ེ །ངན་སོང་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྦྱོོང་བ། །མགོན་པ་ོསེམས་ཅན་

ཀུན་གྱིི་མཆོོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་གྲོོལ་བྱེད། །ཉོན་མོངས་གཡུལ་དུ་

གཅིག་དཔའ་བ། །མ་ིཤེས་དགྲོ་ཡོ་ིདྲེེགས་པ་འཇོམས། །བླ་ོལྡན་སྒོེག་འཆོང་དཔལ་

དང་ལྡན། །བརྟན་པོ་མི་སྡུག་གཟུགས་འཆོང་བ། །ལག་པ་བརྒྱ་པོ་ཀུན་བསྐྱོད་

ཅངི༌། །གམོ་པའ་ིསྟོབས་ཀྱིསི་གར་བྱདེ་པ། །དཔལ་ལྡན་ལག་པ་བརྒྱས་གང་ལ། །ནམ་

མཁའ་ཁྱེབ་པར་གར་བྱེད་པ། །ས་ཡོ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་གཞི་ིཡོ་ིཁྱེོན། །རྐོང་པ་ཡོ་གཅིག་

མཐིལ་གྱིིས་གནོན། །རྐོང་མཐེབ་སེན་མོའ་ིཁྱེོན་གྱིིས་ཀྱིང༌། །ཚོངས་པའ་ིཡུལ་ས་རྩོ་ེ

ནས་གནོན། །དོན་གཅིག་གཉིས་མེད་ཆོོས་ཀྱི་ིདོན། །དམ་པའ་ིདོན་ན་ིའཇིགས་པ་
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མེད། །རྣམ་རིག་སྣ་ཚོོགས་གཟུགས་དོན་ཅན། །སེམས་དང་རྣམ་ཤེས་རྒྱུད་དང་

ལྡན། །དངོས་དོན་མ་ལུས་རྣམས་ལ་དགའ། །སྟོོང་པ་ཉིད་དགའ་འདོད་ཆོགས་

བློ། །སྲིིད་པའི་འདོད་ཆོགས་སོགས་སྤེངས་པ། །སྲིིད་གསུམ་དགའ་བ་ཆོེན་པོ་

སྟོེ། །སྤྲིིན་དཀོར་དག་པ་བཞིིན་དུ་དཀོར། །འོད་བཟང་སྟོོན་ཀོའ་ིཟླ་བའ་ིའོད། །ཉ་ིམ་

འཆོར་ཀོའ་ིདཀྱིིལ་ལྟར་མཛསེ། །སནེ་མོའ་ིའོད་ན་ིཤས་ཆོརེ་དམར། །ཅོད་པན་བཟང་

པ་ོམཐོན་ཀོའ་ིརྩོེ། །སྐྲ་མཆོོག་མཐོན་ཀོ་ཆོེན་པ་ོའཆོང༌། །ནོར་བུ་ཆོེན་པ་ོའོད་ཆོགས་

དཔལ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའ་ིརྒྱན་དང་ལྡན། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་བརྒྱ་ཀུན་བསྐྱོད་

པ། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐོང་པའ་ིསྟོབོས་ཆོེན་ལྡན། །ད་ེཉདི་དྲེན་པ་ཆོནེ་པ་ོའཆོང༌། །དྲེན་པ་བཞི་ི

པ་ོཏངི་འཛནི་རྒྱལ། །བྱང་ཆུབ་ཡོན་ལག་མ་ེཏགོ་སྤེསོ། །ད་ེབཞིནི་གཤགེས་པའ་ིཡོནོ་

ཏན་མཚོོ། །ལམ་གྱི་ིཡོན་ལག་བརྒྱད་ཚུལ་རིག །ཡོང་དག་སངས་རྒྱས་ལམ་རིག་

པ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཤས་ཆོེར་ཆོགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཆོགས་པ་

མེད། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིི་ཡོིད་ལ་འཇུག །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིི་ཡོིད་ལྟར་

མགྱིོགས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིདབང་དོན་ཤེས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིཡོིད་འཕྲོག་

པ། །ཕུང་པ་ོལྔ་དནོ་ད་ེཉདི་ཤསེ། །རྣམ་དག་ཕུང་པ་ོལྔ་འཆོང་བ། །ངསེ་འབྱུང་ཀུན་གྱི་ི

མཐའ་ལ་གནས། །ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་ལ་མཁས། །ངེས་འབྱུང་ཀུན་གྱི་ིལམ་ལ་

གནས། །ངསེ་པར་འབྱུང་བ་ཀུན་སྟོནོ་པ། །ཡོན་ལག་བཅུ་གཉསི་སྲིདི་རྩོ་བཏནོ། །དག་

པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་འཆོང༌། །བདནེ་བཞིིའ་ིཚུལ་གྱི་ིརྣམ་པ་ཅན། །ཤསེ་པ་བརྒྱད་པ་ོ

རྟོགས་པ་འཆོང༌། །བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ལྡན། །དེ་ཉིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་

རགི །རྣམ་པ་ཉ་ིཤུས་བྱང་ཆུབ་པ། །རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་ཀུན་རིག་མཆོགོ །སངས་
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རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིསྤྲུལ་པའ་ིསྐུ། །བྱ་ེབ་དཔག་མེད་འགྱིེད་པ་པོ། །སྐད་ཅིག་ཐམས་ཅད་

མངོན་པར་རྟོགས། །སེམས་ཀྱི་ིསྐད་ཅིག་དོན་ཀུན་རིག །ཐེག་པ་སྣ་ཚོོགས་ཐབས་

ཚུལ་གྱིིས། །འགྲོ་ོབའ་ིདོན་ལ་རྟོགས་པ་པ།ོ །ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ིངེས་འབྱུང་ལ། །ཐེག་

པ་གཅགི་ག་ིའབྲས་བུར་གནས། །ཉནོ་མངོས་ཁམས་རྣམས་དག་པའ་ིབདག །ལས་ཀྱི་ི

ཁམས་རྣམས་ཟད་བྱེད་པ། །ཆུ་བ་ོརྒྱ་མཚོ་ོཀུན་ལས་བརྒལ། །སྦྱོོར་བའ་ིདགོན་པ་

ལས་བྱུང་བ། །ཉོན་མོངས་ཉ་ེབའ་ིཀུན་ཉོན་མོངས། །བག་ཆོགས་བཅས་པ་གཏན་

སྤེངས་པ། །སྙིང་རྗེ་ེཆོེན་པ་ོཤེས་རབ་ཐབས། །དོན་ཡོོད་འགྲོ་ོབའ་ིདོན་བྱེད་པ། །འདུ་

ཤསེ་ཀུན་གྱི་ིདནོ་སྤེངས་ཤངི༌། །རྣམ་ཤསེ་དནོ་ན་ིའགགོ་པར་བྱདེ། །སམེས་ཅན་ཀུན་

ཡོདི་ཡུལ་དང་ལྡན། །སམེས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིཡོདི་རགི་པ། །སམེས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིཡོདི་ལ་

གནས། །ད་ེདག་སེམས་དང་མཐུན་པར་འཇུག །སེམས་ཅན་ཀུན་ཡོིད་ཚོིམ་པར་

བྱདེ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ིཡོདི་དགའ་བ། །གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱོནི་འཁྲུལ་པ་མདེ། །ནརོ་

པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤེངས། །དནོ་གསུམ་ཐ་ེཚོམོ་མདེ་པའ་ིབླ།ོ །ཀུན་དནོ་ཡོནོ་ཏན་

གསུམ་གྱིི་བདག །ཕུང་པ་ོལྔ་དོན་དུས་གསུམ་དུ། །སྐད་ཅིག་ཐམས་ཅད་བྱེ་བྲག་

ཕྱོེད། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་རྫོོགས་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ིརང་བཞིིན་

འཆོང༌། །ལུས་མདེ་ལུས་ཏ་ེལུས་ཀྱི་ིམཆོགོ །ལུས་ཀྱི་ིམཐའ་ན་ིརྟགོས་པ་པ།ོ །གཟུགས་

རྣམས་སྣ་ཚོགོས་ཀུན་ཏུ་སྟོནོ། །ནརོ་བུ་ཆོནེ་པ་ོརནི་ཆོནེ་ཏགོ །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིསི་

རྟོགས་བྱ་བ། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་བླ་ན་མེད། །གསང་སྔགས་ལས་བྱུང་ཡོ་ིག་ེ

མེད། །གསང་སྔགས་ཆོེན་པ་ོརིགས་གསུམ་པ། །གསང་སྔགས་དོན་ཀུན་སྐྱེད་པ་

པོ། །ཐིག་ལ་ེཆོེན་པ་ོཡོ་ིག་ེམེད། །སྟོོང་པ་ཆོེན་པ་ོཡོ་ིག་ེལྔ། །ཐིག་ལ་ེསྟོོང་པ་ཡོ་ིག་ེ
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དྲུག །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་རྣམ་པ་མེད། །བཅུ་དྲུག་ཕྱོེད་ཕྱོེད་ཐིག་ལ་ེའཆོང༌། །ཡོན་ལག་

མེད་པའ་ིརྩོིས་ལས་འདས། །བསམ་གཏན་བཞི་ིཔའ་ིརྩོ་ེམ་ོཅན། །བསམ་གཏན་ཡོན་

ལག་ཀུན་ཤེས་ཤིང༌། །ཏིང་འཛིན་རིགས་དང་རྒྱུད་རིག་པ། །ཏིང་འཛིན་ལུས་ཅན་

ལུས་ཀྱིི་མཆོོག །ལོངས་སྤྱོད་རྫོོགས་སྐུ་ཀུན་གྱིི་རྒྱལ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟོེ་སྐུ་ཡོི་

མཆོོག །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའ་ིརྒྱུད་འཆོང་བ། །ཕྱོོགས་བཅུར་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོོགས་

འགྱིེད། །ཇ་ིབཞིིན་འགྲོ་ོབའ་ིདོན་བྱེད་པ། །ལྷ་དང་ལྷ་དབང་ལྷ་ཡོ་ིལྷ། །ལྷ་ཡོ་ིབདག་པ་ོ

ལྷ་མནི་བདག །འཆོ་ིམདེ་དབང་པ་ོལྷ་ཡོ་ིབླ། །འཇམོས་བྱདེ་འཇམོས་བྱདེ་དབང་ཕྱུག་

པ།ོ །སྲིིད་པའ་ིདགོན་པ་ལས་བརྒལ་བ། །སྟོོན་པ་གཅིག་པུ་འགྲོ་ོབའ་ིབླ། །འཇིག་རྟེན་

ཕྱོགོས་བཅུར་རབ་གྲོགས་པ། །ཆོསོ་ཀྱི་ིསྦྱོནི་བདག་ཆོ་ེབ་པ།ོ །བྱམས་པའ་ིག་ོཆོ་ཆོས་

པ་སྟོེ། །སྙིང་རྗེ་ེཡོ་ིན་ིཡོ་ལད་བགོས། །ཤེས་རབ་རལ་གྲོ་ིམདའ་གཞུ་ཐོགས། །ཉོན་

མངོས་མ་ིཤསེ་གཡུལ་ང་ོསལེ། །དཔའ་བ་ོབདུད་དགྲོ་བདུད་འདུལ་བ། །བདུད་བཞིིའ་ི

འཇིགས་པ་སེལ་བར་བྱེད། །བདུད་ཀྱིི་དཔུང་རྣམས་ཕམ་བྱེད་པ། །རྫོོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་འདྲེེན། །མཆོོད་འོས་བསྟོོད་འོས་ཕྱོག་ག་ིགནས། །རྟག་ཏུ་ར་ི

མོར་བྱ་བའ་ིའོས། །བཀུར་འོས་རྗེེད་པར་བྱ་བའ་ིམཆོོག །ཕྱོག་བྱར་འོས་པ་བླ་མའ་ི

རབ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པ་ོགོམ་གཅིག་བགྲོོད། །མཁའ་ལྟར་མཐའ་མེད་རྣམ་པར་

གནནོ། །གསུམ་རགི་གཙོང་མ་དག་པ་སྟོ།ེ །མངནོ་ཤསེ་དྲུག་ལྡན་རྗེསེ་དྲེན་དྲུག །བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆོ།ེ །རྫུ་འཕྲུལ་ཆོེན་པོས་འཇིག་རྟེན་འདས། །ཤེས་

རབ་ཕ་རལོ་ཕྱོནི་པའ་ིམཐའ། །ཤསེ་རབ་ཀྱིསི་ན་ིད་ེཉདི་ཐབོ། །བདག་རགི་གཞིན་རགི་

ཐམས་ཅད་པ། །ཀུན་ལ་ཕན་པའ་ིགང་ཟག་མཆོོག །དཔེར་བྱ་ཀུན་ལས་འདས་པ་
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སྟོ།ེ །ཤེས་དང་ཤསེ་བྱའ་ིབདག་པ་ོམཆོགོ །གཙོ་ོབ་ོཆོསོ་ཀྱི་ིསྦྱོནི་བདག་སྟོ།ེ །ཕྱོག་རྒྱ་

བཞི་ིཔོའ་ིདནོ་སྟོནོ་པ། །འགྲོ་ོབའ་ིབསྙནེ་བཀུར་གནས་ཀྱི་ིམཆོོག །ངསེ་འབྱུང་གསུམ་

པ་ོབགྲོོད་རྣམས་ཀྱིི། །དོན་གྱི་ིདམ་པ་རྣམ་དག་དཔལ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་སྐལ་

བཟང་ཆོེ། །དཔལ་ལྡན་འབྱོར་པ་ཀུན་བྱེད་པ། །འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་ལྡན་པའ་ི

མཆོོག །མཆོོག་སྦྱོིན་རྡོོ་རྗེེ་མཆོོག་ཁྱེོད་འདུད། །ཡོང་དག་མཐར་གྱུར་ཁྱེོད་ལ་

འདུད། །སྟོོང་ཉིད་ལས་བྱུང་ཁྱེོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཁྱེོད་ལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་ཆོགས་པ་ཁྱེོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འདོད་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་དགྱིེས་པ་ཁྱེོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རོལ་པ་ཁྱེོད་ལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་འཛུམ་པ་ཁྱེོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བཞིད་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་

འདུད། །སངས་རྒྱས་གསུང་ཉདི་ཁྱེདོ་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཐུགས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་

འདུད། །མདེ་པ་ལས་བྱུང་ཁྱེདོ་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ཁྱེདོ་ལ་འདུད། །ནམ་

མཁའ་ལས་བྱུང་ཁྱེོད་ལ་འདུད། །ཡོ་ེཤེས་ལས་བྱུང་ཁྱེོད་ལ་འདུད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲེ་བ་

ཁྱེོད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་རོལ་སྟོོན་ཁྱེོད་ལ་འདུད། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཁྱེོད་

ལ་འདུད། །ཡོ་ེཤསེ་སྐུ་ཉིད་ཁྱེདོ་ལ་འདུད། །

ༀ་སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷི་བ་སྭ་བྷཱ་ཝི། བ་ིཤུདྡྷཿ་བཛྲ། ཙོཀྵུཿ� ཨཾ་ཨཱཿ་ཨཾ་ཾཨཱཿ� པྲ་ཀྀྲ་ཏ་ིཔ་ར་ི

ཤུདྡྷཿ� སརྦ་དྷརྨཱཿ་ཡོ་དུ་ཏ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། ཛྙཱན་ཀཱ་ཡོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ིཔ་ར་ིཤུདྡྷཿ་ིཏཱ་མུ་པཱ་དཱི་ཡོ་ེ

ཏ་ིཨཾ་ཾཨཱཿ� སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲིཿ་ིདཱི་ཡོ་ཧཾ་ར་ཧཾ་ར། ༀ་ཧཱུཾ་ཾཧྲཱིཿ�ི བྷི་ག་ཝཱ་ན་ཛྙཱ་ན་མཱུརྟྟི་ིཝི་གཱ་ིཤྭ་

ར་མ་ཧཱ་པ་ཙོ་སརྦ་དྷརྨ་ག་ག་ནཱ་མ་ལ་སུ་པ་ར་ིཤུདྡྷཱ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་ཨཱཿ� 

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་རྡོ་ོརྗེ་ེའཆོང༌། །དགའ་ཞིིང་མགུ་ནས་ཐལ་མ་ོསྦྱོར། །མགནོ་པ་ོ
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བཅོམ་ལྡན་ད་ེབཞིིན་གཤེགས། །རྫོོགས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ནས། །ད་ེན་ི

མགོན་པ་ོགསང་བའ་ིབདག །ལག་ན་རྡོ་ོརྗེ་ེཁྲ་ོབོའ་ིརྒྱལ། །སྣ་ཚོོགས་གཞིན་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ། །གསང་བསྟོོད་ནས་ནི་ཚོིག་འདི་གསོལ། །མགོན་པོ་བདག་ཅན་ཡོི་རང་

ང༌ོ། །ལེགས་ས་ོལེགས་ས་ོལེགས་པར་གསུངས། །རྣམ་གྲོོལ་འབྲས་བུ་འཚོལ་བ་

ཡོི། །འགྲོ་ོབ་མགོན་མེད་རྣམས་དང་ནི། །བདག་ཅག་ཡོང་དག་རྫོོགས་པ་ཡོི། །བྱང་

ཆུབ་ཐོབ་པའ་ིདོན་ཆོེན་མཛད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲེ་བའ་ིཚུལ་བསྟོན་པ། །འད་ིན་ིརྣམ་དག་

ལེགས་པའི་ལམ། །ཟབ་ཅིང་ཡོངས་ལ་རྒྱ་ཆོེ་སྟོེ། །དོན་ཆོེན་འགྲོོ་བའི་དོན་བྱེད་

པ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིི་ཡུལ་འདི་ནི། །རྫོོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིིས་

བཤད། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཡོ་ེཤེས་སེམས་དཔའ་ིདོན་དམ་པའ་ིམཚོན་

ཡོང་དག་པར་བརྗེོད་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པས་

གསུངས་པ་རྫོགོས་ས།ོ། །།

རྒྱ་གར་གྱི་ིམཁན་པ་ོཤདྡྷཿ་ཀོ་ར་ཝི་རྨ་དང་། ཀོ་མ་ལ་གུཔྟ་དང་། ཞུ་ཆོནེ་གྱི་ིལ་ོཙྪེ་

བ་རནི་ཆོནེ་བཟང་པསོ་བསྒྱུར་ཅངི་ཞུས་ཏ་ེགཏན་ལ་ཕབ་པའ།ོ །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་མ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ས་གསུམ་འགྲོ་ོབའ་ིམགི་གཅགི་པུ། །ཐར་འདདོ་ཡོངོས་ཀྱི་ི
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བླ་ན་མེད་པའ་ིམགོན། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལས་ལྷག་པའ་ིཐུགས་རྗེ་ེཅན། །ཟླ་མེད་བླ་མ་

མཆོགོ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྒྱལ་བའ་ིསྤྱན་སྔར་བྱང་ཆུབ་སྤྱདོ་པ་བླངས། །དགའ་

ལྡན་གནས་སུ་འཇམ་དཔལ་སྙངི་པརོ་གྲོགས། །ཁ་བ་ཅན་འདརི་བླ་ོབཟང་གྲོགས་པའ་ི

དཔལ། །རྒྱལ་སྲིས་ཐུ་བ་ོཁྱེོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ་ཆོེན་བསོད་ནམས་སྨོིན་

པའ་ིམཐུ་ལྡན་པས། །གསུང་རབ་ཀློོག་དང་ལེགས་སྦྱོར་སྒྲི་ལ་སོགས། །བརྡོ་སྤྲིོད་

གཙུག་ལག་མ་བསླབས་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཡོོན་ཏན་ལྷུན་རྫོོགས་ཁྱེོད་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཁྱེདོ་སྐུའ་ིཉནི་བྱེད་ཡུམ་གྱི་ིཆུ་འཛནི་ལས། །གསལ་བར་བྱནོ་ཚོ་ེསྲིིད་པའ་ི

ཕུན་ཚོོགས་ལ། །ཀུན་ནས་སྲིེད་པའ་ིགླེོག་ག་ིརོལ་རྩོེད་དང༌། །ནམ་ཡོང་འགྲོོགས་པ་

སྤེངས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །གཞིནོ་ནུ་ཉདི་ནས་རྒྱལ་བའ་ིབརྟུལ་ཞུགས་ཀུན། །མ་

སྨོད་ཚུལ་ཁྲིམས་མཆོོག་གིས་ལེགས་བསྡིམས་ཤིང༌། །སྐྱ་ེབ་ཀུན་ཏུ་གཅིག་ཏུ་བག་

ཡོོད་ལ། །གོམས་པའ་ིམཐུ་ལྡན་ཁྱེོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའ་ིགསུང་རབ་

ཀུན་གྱིི་ཚོིག་དོན་ལ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིིས། །རྟག་ཏུ་

ལེགས་བཤད་འཚོོལ་བ་ལྷུར་བླངས་པས། །རྒྱ་ཆོེན་མཁྱེེན་པའ་ིགཏེར་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཚོགི་ཕྲངེ་ལྦུ་བས་ངམོས་པ་མ་ིམངའ་ཞིངི༌། །མཁས་མཆོགོ་བྱ་ེབས་རྟགོས་

པར་དཀོའ་བའ་ིགནད། །ཞིབི་ཅངི་ཆོསེ་ཕྲ་དྲེ་ིམདེ་རགིས་པ་ཡོསི། །མ་ལུས་ཆོསོ་ཀུན་

གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟོག་ག་ེལ་སྦྱོངས་རྒོལ་བ་མཐའ་དག་གིས། །ལན་

བརྒྱར་དཔྱད་ཀྱིང་མགོན་པོ་ཁྱེོད་ཀྱིི་གསུང༌། །ཆོ་ཙོམ་རྣམ་པ་གཞིན་དུ་གཡོོ་བ་

སྤེངས། །དག་པའ་ིཐུགས་མངའ་ཁྱེོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་ཡུམ་ཤིང་རྟ་

ཆོེན་རྣམས་བཞིེད་པའི་གཞུང༌། །ཇི་བཞིིན་གཟིགས་པ་ཁྱེོད་ལས་གཞིན་ན་
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གང༌། །གསུང་རབ་ཀུན་ཀྱིང་ཁྱེོད་ཉིད་འབའ་ཞིིག་ལ། །གདམས་པའ་ིམཆོོག་ཏུ་ཤར་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ད་ེཕྱོིར་མཁས་མཆོོག་ཀུན་གྱི་ིཅོད་པན་ལ། །རྟག་ཏུ་ངལ་

གསོལ་མཛད་པའི་ཞིབས་པད་ཀྱིིས། །རྒྱ་མཚོོའི་གོས་ཅན་གང་ལ་བྲིས་པའི་

རྡུལ། །འགྲོ་ོབའ་ིམཆོོད་རྟེན་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའ་ིམཁྱེེན་པས་ཇ་ི

ཙོམ་ལགེས་དཔྱད་ཀྱིང༌། །ཁྱེདོ་ཀྱི་ིཐུགས་ལ་རྣམ་དག་བསླབ་པའ་ིཁྲམིས། །ལྷདོ་པར་

བགྱིསི་པའ་ིཉསེ་པ་ཕྲ་མ་ོན།ི །ཆོ་ཙོམ་གཟགིས་པ་སྤེངས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རནི་

ཆོེན་འབྱུང་གནས་ཆུ་ཡོ་ིཕུང་པ་ོབཞིིན། །ཁྱེོད་ཐུགས་སྙིང་རྗེེའ་ིགཏིང་མཐའ་ཇ་ིཙོམ་

ཞིེས། །ཡོ་ེཤེས་སྤྱན་ལྡན་ཀུན་གྱི་ིཡུལ་ལས་འདས། །རྗེ་ེབཙུན་ཐུགས་རྗེེའ་ིགཏེར་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིལྷག་བསམ་ཁྱེོགས་ལ་མ་བླངས་པའི། །ལུས་ཅན་ཕན་

བདེའི་ཁུར་ནི་ཅང་མ་མཆོིས། །རླབས་ཆོེན་སྤྱོད་པ་ཀུན་གྱིི་མཐར་སོན་པ། །སྙིང་

སྟོོབས་རྨད་དུ་བྱུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་པ་ོཁྱེོད་ཀྱི་ིཞིལ་གྱི་ིདབུགས་ཙོམ་

ཡོང༌། །མཐའ་དག་འགྲོ་ོལ་སྨོན་པའ་ིརྒྱུར་གྱུར་ན། །ཚོོགས་གཉིས་སྤྱོད་པ་གཞིན་ལྟ་

སྨོོས་ཅི་འཚོལ། །ས་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའི་གཉེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཀྱིིས་ཁྱེོད་ལ་མངོན་སུམ་དུ། །ཉིན་ར་ེབཞིིན་ཡོང་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩོིའ་ི

རྒྱུན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱིི་བཅུད་བསྡུས་པ། །རྒྱུན་མི་འཆོད་པར་

འདོམས་ལ་གསལོ་བ་འདེབས། །ཐུབ་བསྟོན་པདྨོའ་ིཚོལ་ལ་འཇགི་རྟནེ་འདརི། །ཁྱེདོ་

ནི་རྒྱལ་བའི་ཉི་མ་ཇི་བཞིིན་ཞིེས། །མི་ཕམ་མགོན་པོས་ཁྱེོད་ལ་མངོན་སུམ་

དུ། །དབུགས་དབྱུང་མཆོོག་ཏུ་བསྔགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲོངས་མེད་རྒྱལ་

བའ་ིསྐུ་ཡོ་ིརྒྱལ་མཚོན་གཟིགས། །ས་ར་ཧཾ་དང་ལཱུ་ཨཾ་ིཔ་ལ་སོགས། །གྲུབ་ཆོེན་དུ་
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མས་མངོན་སུམ་བྱིན་གྱིིས་བརླབས། །ཡོོངས་དག་སྐྱེས་བུ་མཆོོག་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལྷ་དང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །ཟླ་བའ་ིཞིབས་ཀྱིིས་

གང་ཚོ་ེབྱིན་བརླབས་པ། །ད་ེཡོ་ིམོད་ལ་ཟབ་མོའ་ིཆོོས་ཉིད་ལ། །འཁྲུལ་པའ་ིདྲེ་ིམ་

སྤེངས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ཁྱེདོ་ཀྱིསི་ཆོསོ་ཉདི་ནམ་མཁའ་ིདཀྱིལི་ལྟ་བུ། །མཉམ་

གཞིག་ཏངི་འཛནི་མཆོགོ་གསི་ལགེས་བསྒོམོས་པས། །རྗེསེ་ཐབོ་ཏུ་ཡོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའ་ི

ཐུགས། །སྐད་ཅགི་གཡོ་ོབ་མདེ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ཐུབ་པའ་ིལགེས་བཤད་ཀུན་

གྱི་ིམཐར་ཐུག་པ། །རྒྱུད་སྡི་ེརྒྱ་མཚོོའ་ིད་ེཉིད་འབྱེད་པ་ལ། །རྒྱལ་བ་ཁྱེབ་བདག་རྡོ་ོརྗེ་ེ

འཆོང་དབང་དང༌། །དབྱེར་མེད་བླ་མ་མཆོོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱོོགས་འདིར་

སྔོན་ཆོད་གཞིན་གྱིིས་མ་མྱོངས་པའི། །ལམ་གྱིི་མཐར་ཐུག་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའ་ི

གནད། །ཇ་ིབཞིིན་གཟིགས་ནས་ད་ེདོན་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་མཛད་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས། །ཕྲ་རགས་ལྷ་ཡོ་ིརྣལ་འབྱརོ་མཐར་ཕྱོནི་པས། །ཐ་མལ་སྣང་ཞིནེ་

ཀུན་རྟོག་རྒྱང་བསྲིིངས་ཤིང༌། །གང་ཤར་དཀྱིིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའ་ིརྣམ་རོལ་

ལས། །ཁྱེོད་ཐུགས་གཡོ་ོབ་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་རྟོག་རླུང་ག་ིརྒྱུ་བ་དྷུ་

ཏཱིར་དེངས། །འོད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྟོོང་པའ་ིད་ེཉིད་གཟིགས། །གང་ཤར་བད་ེཆོེན་

མཆོོག་ག་ིརྣམ་རོལ་ཅན། །རྡོ་ོརྗེེའ་ིཐུགས་དང་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐའ་

ཡོས་སྨོོན་ལམ་སྟོོབས་མངའ་ཐབས་མཁས་ཀྱིིས། །འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་མཐའ་ཡོས་

གདུལ་བྱའ་ིཚོོགས། །རྒྱལ་བ་དགྱིེས་པའ་ིལམ་ལ་འཁྲིད་མཛད་པ། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་

གྱིི་སྐྱབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚོིག་སྤྱིའི་བཤད་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱིི་དགེ་སྦྱོོང་

གིས། །ཐུབ་བསྟོན་མིང་ཙོམ་ལྷག་མར་གྱུར་པའ་ིདུས། །བསླབ་གསུམ་ལུང་རྟོགས་
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རྒྱལ་བའི་དམ ་ཆོོས ་ཀུན། །ཁྱེོད ་ཀྱིིས ་ཉིན ་མོར ་མཛད་ལ ་གསོལ ་བ ་

འདེབས། །བསམས་བཞིིན་ཞིིང་འདིར་སྐུ་ཡོི་བཀོོད་པ་ནི། །ཉེ་བར་སྡུད་ལ་ཁྱེོད་

ཐུགས་གཞིོལ་བའ་ིཚོེ། །དཔའ་བ་ོམཁའ་འགྲོོའ་ིལྷ་ཚོོགས་མཆོོད་པ་ཡོིས། །བསམ་

ཡོས་ནམ་མཁའ་གང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འོད་གསལ་ཆོོས་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་

གྱུར་པ། །ད་ེཚོ་ེཁྱེདོ་སྐུ་འདོ་གྱི་ིགོང་བུར་གྱུར། །བར་ད་ོལངོས་སྤྱདོ་རྫོགོས་པ་སྒྱུ་མའ་ི

སྐུ། །མཆོགོ་ག་ིདངསོ་གྲུབ་བརྙིསེ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །

དེང་ནས་བརྩོམས་ཏེ་ཚོེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །ཁྱེོད་ཞིབས་པདྨོ་གུས་པས་

མཆོོད་པ་དང༌། །ཁྱེོད་གསུང་ཉན་ཅིང་སྒོ་ོགསུམ་བྱ་བ་ཀུན། །ཁྱེོད་མཉེས་འབའ་ཞིིག་

སྒྲུབ་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །རྙིདེ་བཀུར་དནོ་གཉརེ་ཚོ་ེའདིའ་ིསྣང་བ་དང༌། །རང་བད་ེ

འདོད་པའི་ཞིི་བའི་སེམས་སྤེངས་ནས། །འགྲོོ་བའི་དོན་སེམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

མཆོོག་དང༌། །ནམ་ཡོང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །ཕྲ་ཞིིང་མཛངས་ལ་

ཞིབི་པའ་ིབླ་ོགྲོསོ་ཀྱིསི། །རགིས་པའ་ིརྗེསེ་འབྲང་རྒྱལ་བའ་ིགསུང་རབ་དནོ། །མ་ལུས་

ཁངོ་དུ་ཆུད་ནས་འགྲོ་ོབ་ཡོ།ི །རྨངོས་པའ་ིམུན་ཆོནེ་སལེ་བར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །རྣམ་

མང་རྒྱུད་སྡིེའ་ིདོན་ལ་ངེས་རྙིེད་ནས། །ལམ་བཟང་མཐར་ཐུག་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའ་ི

དོན། །ཕྱོ་ིནང་འགལ་རྐྱེེན་ཀུན་གྱིིས་གཡོ་ོམེད་པར། །རྩོ་ེགཅིག་ཉམས་སུ་ལེན་པར་

བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །མདརོ་ན་རྒྱལ་བའ་ིདམ་ཆོསོ་མཐའ་དག་དང༌། །ཁྱེད་པར་དུ་ཡོང་

བླ་མེད་རྡོ་ོརྗེེའ་ིཐེག །རྒྱལ་བའ་ིདགོངས་པ་ཇ་ིབཞིིན་ལེགས་བཟུང་ནས། །འགྲོ་ོབའ་ི

འདྲེནེ་པ་བགྱིདི་པར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །དག་ེབ་འད་ིཡོསི་སྐྱ་ེབ་ཐམས་ཅད་དུ། །འདྲེནེ་

མཆོོག་བླ་མ་ཁྱེོད་དང་མི་འབྲལ་ཞིིང༌། །མགོན་པོ་ཁྱེོད་ཀྱིི་ཐུགས་ཀྱིི་བཅུད་ཕྱུང་
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བ། །ལེགས་བཤད་བདུད་རྩོིའི་རོ་ཡོིས་འཚོོ་བར་ཤོག །གཞིན་ཡོང་བདག་གིས་

བགྱིིས་དང་བགྱིིད་འགྱུར་བའི། །ལེགས་པར་སྤྱད་པ་ཇ་ིསྙེད་མཆོིས་པ་ཀུན། །ཁྱེོད་

ཀྱིིས་དགྱིེས་བཞིིན་རྗེེས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། །བཀོའ་བཞིིན་སྒྲུབ་པ་ཁ་ོནའ་ིརྒྱུར་གྱུར་

ཅགི །

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཁྱེེད་སྐུ་གྱིི་འདྲེ་དང་྾྾། །ཁྱེེད་ལ་བསྟོོད་ཅིང་གསོལ་བ་

྾྾། །ཚོ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོོང་ཁ་པས། །ཐེག་མཆོོག་བཤེས་གཉེན་དངོས་སུ་

མཛད་པའ་ིམཐུས། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའ་ིལམ་བཟང་ད་ེཉིད་ལས། །སྐད་ཅིག་

ཙོམ་ཡོང་ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསྟོོད་པ་འད་ིན་ིམཁས་གྲུབ་དག་ེལེགས་དཔལ་བཟང་པོས་སྦྱོར་

བའ།ོ། །།

༄༅། །ལམ་རམི་གསལོ་འདབེས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་རྩོ་བའ་ིབླ་མ་རིན་པ་ོཆོེ། །བདག་ག་ིསྙིང་ཁར་པདྨའ་ིསྟོེང་

བཞུགས་ལ། །བཀོའ་དྲེིན་ཆོེན་པོའ་ིསྒོ་ོནས་རྗེེས་བཟུང་སྟོེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ི

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་དུ་གསོལ། །འདྲེེན་པ་མཉམ་མེད་སྟོོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྒྱལ་

ཚོབ་དམ་པ་རྗེ་ེབཙུན་མ་ིཕམ་མགནོ། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟོན་འཕགས་པ་ཐགོས་མདེ་

ཞིབས། །སངས་རྒྱས་བྱང་སམེས་གསུམ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །འཛམ་གླེངི་མཁས་

པའི་གཙུག་རྒྱན་དབྱིག་གི་གཉེན། །དབུ་མའི་ལམ་བརྙིེས་འཕགས་པ་རྣམ་གྲོོལ་

སྡི།ེ །དད་པའ་ིསར་གནས་བཙུན་པ་རྣམ་གྲོོལ་སྡི།ེ །འཇིག་རྟེན་མིག་འབྱེད་གསུམ་ལ་
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གསོལ་བ་འདེབས། །རྨད་བྱུང་ང་ོམཚོར་གནས་གྱུར་མཆོོག་ག་ིསྡིེ། །ཟབ་མོའ་ིལམ་

གྱིིས་རྒྱུད་སྦྱོངས་དུལ་བའི་སྡིེ། །རླབས་ཆོེན་སྤྱོད་པའི་གཏེར་གྱུར་རྣམ་སྣང་

མཛད། །འགྲོ་ོབའ་ིརྩོ་ལག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལམ་མཆོོག་ཤེར་ཕྱོིན་

རྒྱས་མཛད་སངེ་བཟང་ཞིབས། །རྒྱལ་བའ་ིམན་ངག་ཀུན་འཛནི་ཀུ་ས་ལ།ི །འགྲོ་ོཀུན་

བརྩོེ་བས་རྗེེས་འཛིན་དགེ་བ་ཅན། །འགྲོོ་བའི་དེད་དཔོན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ལ་མངའ་བརྙིེས་གསེར་གླེིང་པ། །ཤིང་རྟ་ཆོེན་པོའ་ིསྲིོལ་

འཛནི་མར་མ་ེམཛད། །ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་སྟོནོ་པ་རནི་པ་ོཆོ།ེ །བསྟོན་པའ་ིསྲིགོ་

ཤིང་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་དགོན་པ་

བ། །ཟབ་མོའ་ིཏིང་འཛིན་བསྟོན་པའ་ིསྣེའུ་ཟུར་པ། །འདུལ་བའ་ིསྡི་ེསྣོད་ཀུན་འཛིན་

ཐག་མ་པ། །མཐའ་འཁབོ་སྒྲིནོ་མ་ེགསུམ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བརྩོནོ་པས་སྒྲུབ་པ་

ལྷུར་ལནེ་ནམ་སངེ་ཞིབས། །དམ་པས་བྱནི་རླབས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པ་ོདང༌། །འཇགི་

རྟནེ་ཆོསོ་བརྒྱད་སྤེངས་པའ་ིསངེྒེ་ེབཟང༌། །རྒྱལ་སྲིས་བཟང་པོའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀྱིིས་འགྲོ་ོཀུན་བུ་བཞིིན་གཟིགས། །ལྷག་པའ་ིལྷ་ཡོིས་

རྗེེས་བཟུང་བྱིན་གྱིིས་བརླབས། །སྙིགས་དུས་འགྲོོ་བ་འདྲེེན་པའི་བཤེས་གཉེན་

མཆོོག །ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚོན་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དམིགས་མེད་བརྩོ་ེ

བའི་གཏེར་ཆོེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། དྲེི་མེད་མཁྱེེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་

དབྱངས། །གངས་ཅན་མཁས་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་ཙོངོ་ཁ་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བད་ེབར་གཤེགས་པའ་ིགསུང་རབ་པདྨོའ་ིཚོལ། །ལེགས་

པར་འབྱེད་པའ་ིབླ་ོགྲོོས་འོད་སྟོོང་ལྡན། །སྲིིད་གསུམ་མཁས་པའ་ིགཙུག་རྒྱན་རིན་པ་ོ
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ཆོེ། །རྒྱལ་ཚོབ་ཆོོས་རྗེེའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རབ་འབྱམས་སྡིེ་སྣོད་

གསུམ་ལ་མཁྱེནེ་པ་རྒྱས། །རྣམ་དག་བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ིནརོ་གྱིསི་ཕྱུག །ལུས་ཅན་

བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་འགོད་མཛད་པའི། །འདུལ་བ་འཛིན་པའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཕུན་ཚོགོས་དག་ེལགེས་ལུང་རྟགོས་ནོར་བུའ་ིདཔལ། །འཕྲནི་ལས་བཟང་

པསོ་བསྟོན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །ཐར་ལམ་གསལ་བར་སྟོནོ་པ་ཐུགས་རྗེ་ེཅན། །མཁས་

གྲུབ་ཆོོས་རྗེེའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕུན་ཚོོགས་བསླབ་གསུམ་ཡོོངས་

འདུའ་ིརྩོ་བ་བརྟན། །རླབས་ཆོེན་སྤྱོད་པའ་ིཡོལ་གའ་ིཁྱེོན་ཡོངས་ཤིང༌། །བསྡུ་དངོས་

འབྲས་བུས་བརྗེིད་པ་ཀུན་དགའི་ཚོལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བྱམས་པ་ཆོེན་པོས་འགྲོོ་ཀུན་བདེ་ལ་འགོད། །ཐུགས་རྗེེ་ཆོེན་པོས་

འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབ། །ཡོོན་ཏན་ཆོེན་པོའ་ིབཤེས་གཉེན་མཆོོག་གྱུར་

པ། །བྱམས་ཆོནེ་ཆོསོ་རྗེེའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བཀྲ་ཤསི་རབ་བརྟན་ཡོདི་

འངོ་མཛེས་པའ་ིསྐུ། །དཔལ་ལྡན་ཆོསོ་སྒྲི་སྙན་པར་སྒྲིགོ་པའ་ིགསུང༌། །གསུང་རབ་མ་

ལུས་མཁྱེེན་པའ་ིཐུགས་མངའ་བ། །འཇམ་དབྱངས་ཆོོས་རྗེེའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདབེས། །མང་ཐསོ་ཡོནོ་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིམཐར་སནོ་ཅངི༌། །འཆོད་རྩོདོ་རྩོམོ་ལ་ཐགོས་

མེད་སྤེོབས་པ་ཅན། །གནས་ལྔ་རིག་པའ་ིཔཎ་ཆོེན་ཆོོས་ཀྱི་ིརྗེེ། །རྒྱལ་མཚོན་བཟང་

པོའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་ོགྲོོས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའ་ིལང་ཚོ་ོལ། །གསུང་

རབ་རིན་ཆོེན་རྒྱན་གྱིིས་མཛེས་བྱས་ཤིང༌། །ཤཱཀྱི་སེངྒེེ་བསྟོན་པའི་སྐྱེད་ཚོལ་

དུ། །ལེགས་བཤད་གླུ་གར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མད་ོསྔགས་རྒྱ་མཚོོའ་ི

དཔལ་ལ་གནས་བཅས་ཤངི༌། །ལུང་རགིས་ནརོ་བུའ་ིའབྱརོ་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས། །ལགེས་
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བཤད་འདོད་དགུ་ལྷུན་གྲུབ་སྩོོལ་མཛད་པ། །བཤེས་གཉེན་ཀླུ་དབང་ཞིབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །མང་དུ་ཐོས་པའ་ིརིན་ཆོེན་གཞིལ་མེད་ཁང༌། །དོན་ཡོོད་གྲུབ་

པའི་རྒྱལ་མཚོན་མཐོན་པོ་ཅན། །དཔལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོའ་ིབ་དན་

གཡོོ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དགོས་འདོད་ཀུན་

འབྱུང་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ཁྱེོད། །ཡོོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མ་བསླབ་ཐུགས་སུ་

ཆུད། །ཐོས་བསམ་སྒོོམ་པའ་ིམཐར་ཕྱོིན་གྲུབ་པ་བརྙིེས། །འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མ་ིའཆོད་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེ་ེབཙུན་ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོོང་ཁ་པའི། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟོན་

པའི་རྒྱལ་མཚོན་འཛིན་པ་ལ། །དཔལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོའ་ིདཔལ་མངའ་

བ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསོད་ནམས་ཡོ་ེཤེས་

ཚོོགས་གཉིས་གོམས་པའི་མཐུས། །ལུང་རྟོགས་ཡོོན་ཏན་དུ་མའི་མཛོད་འཛིན་

ཅངི༌། །སྙན་པའ་ིགྲོགས་པས་ནརོ་འཛིན་ཡོངོས་སུ་ཁྱེབ། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །མད་ོརྒྱུད་ཆོོས་ཀྱི་ིམཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །གྲོགས་པའ་ིའོད་

ཟརེ་སྟོངོ་ག་ིདྲེ་བ་ཅན། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའ་ིཔད་ཚོལ་གཉནེ་གཅགི་པུ། །རྨད་བྱུང་

བཤེས་གཉེན་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ་ཆོེན་བསོད་ནམས་མཆོོག་གིས་

བསྐྲུན་པའ་ིསྐུ། །ལེགས་བཤད་ཆོོས་ཀྱི་ིསྒྲི་དབྱངས་སྒྲིོག་པའ་ིགསུང༌། །ཤེས་བྱ་མ་

ལུས་ཐོགས་མེད་མཁྱེེན་པའ་ིཐུགས། །མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོོའ་ིམགོན་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བད་ེགཤེགས་རྒྱལ་བའ་ིགསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ོལས། །ལེགས་པར་བཤད་

པའ་ིསྙིང་པ་ོརབ་བརྟགས་ནས། །སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའ་ིཚོོགས་རྣམས་ཚོིམ་མཛད་

པ། །སྨྲ་བའ་ིབའ་ིཉ་ིམ་མཆོགོ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྒྱལ་བ་བསླུ་མདེ་བསདོ་ནམས་
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རྒྱལ་བའ་ིསྐུ། །རྒྱལ་བའ་ིཆོོས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའ་ིགསུང༌། །རྒྱལ་བ་དབྱེར་མེད་

གནས་ལྔ་རིག་པའི་ཐུགས། །འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོོའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །འགྲོ་ོལ་སྤྱན་རས་སྟོོང་གིས་གཟིགས་པ་ཡོི། །ཆོོས་སྐུའ་ིམཁའ་དབྱིངས་

མཛེས་མའ་ིལང་ཚོ་ོལ། །མངོན་པར་འཁྱུད་པའ་ིསྒྱུ་འཕྲུལ་དྲེ་བའ་ིགར། །མཐོང་བས་

དོན་ལྡན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དག་ེལེགས་ཡོོན་ཏན་མ་ལུས་འབྱུང་བའ་ི

གནས། །དྲེ་ིམེད་བླ་ོབཟང་བསྟོན་པའ་ིཁང་བཟང་རྩོེར། །ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་མཚོན་འཛིན་

པའ་ིདཔལ་ཡོོན་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་ོབཟང་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ིཐུགས་རྗེ་ེན།ི །གཅགི་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡོནོ་ཏན་རྒྱ་མཚོོའ་ིདཔལ། །ལྷུན་

གྲུབ་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོའ་ིམཛད་པ་ཅན། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བླ་ོགྲོོས་ཡོངས་པའ་ིསྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའ་ིཚོོགས། །གཙུག་ན་བསོད་

ནམས་ཡོེ་ཤེས་འབྲས་བུ་ཡོིས། །ལེགས་དུད་རླུང་གི་རྒྱལ་མཚོན་ལྟར་བཀྲ་

བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །གཉསོ་རིགས་ལས་འཁྲུངས་

ཀུན་མཁྱེནེ་ངག་ག་ིདབང༌། །བླ་ོབཟང་རནི་ཆོནེ་ཚོངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའོ་ིཞིབས། །བླ་ོ

གྲོོས་བཟང་པོས་འགྲོོ་ལ་དམ་ཆོོས་ཆོར། །འབེབ་མཁས་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོོར་

གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་ོགྲོོས་གཟིགས་པ་དྲེ་ིམེད་ཀོ་ེལ་ཤའི། །ས་འཛིན་ལས་འོངས་

ཆོོས་བཟང་གངྒེའ་ིཆུས། །ཡོིད་ཅན་དྲེ་ིའཁྲུད་སྐལ་ལྡན་ཤིང་རྟ་ཆོེ། །དཔལ་ལྡན་ཡོ་ེ

ཤེས་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྙིགས་དུས་ཚོ་ཟེར་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་མནར་

བའ།ི །རྐོང་གཉསི་མཆོགོ་ལ་བསལི་བའ་ིབད་ེབ་ཆོ།ེ །སྤྱནི་མཛད་མཁས་བཙུན་བཟང་

པའོ་ིའོད་དཀོར་ཅན། །བླ་ོབཟང་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོརོ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྒྱལ་བ་
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ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་ཐུགས་རྗེེ་ཅན། །རྗེེ་བཙུན་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡོེ་ཤེས་

ཀྱི།ི །མཆོགོ་ག་ིསྤྲུལ་སྐུ་བླ་ོབཟང་མཁྱེནེ་བརྩོེའ་ིགཏརེ། །དཔལ་ལྡན་བསྟོན་པའ་ིཉ་ིམར་

གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་ོབཟང་རྒྱལ་བའ་ིབསྟོན་པའ་ིཁུར་འཁྱེེར་ནས། །འཛིན་མཛད་

ཕན་བདའེ་ིའབྱུང་གནས་ངག་ག་ིདབང༌། །བསླབ་གསུམ་ལུང་དང་རྟགོས་པའ་ིརྒྱ་མཚོ་ོ

ཆོ།ེ །སྐྱབས་མཆོགོ་གངས་ཅན་མགནོ་པརོ་གསལོ་བ་འདབེས། །ངག་ལ་དབང་འབྱརོ་

བློ་བཟང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིིས། །འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོའ་ིབསྟོན་འཛིན་ཀུན་གྱིི་

གཙོ།ོ །མཁས་བཙུན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོོའ་ིམངའ་བདག་མཆོོག །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ི

ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེེན་

གཙོ།ོ །ཡོོངས་རྫོོགས་བསྟོན་པའ་ིགསལ་བྱེད་སྒྲིོན་མ་ེཆོ།ེ །མཁས་གྲུབ་བསྟོན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོོའ་ིགཙུག་རྒྱན་མཆོོག །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་ོ

བཟང་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའ་ིདཔལ་ལྡན་ཞིིང༌། །ཐེག་གསུམ་ཆོོས་ཀྱི་ིསྒྲི་དབྱངས་སྒྲིོག་

པ་ཡོི། །སྙན་པའ་ིགྲོགས་པས་ས་གསུམ་ཡོོངས་ཁྱེབ་པའི། །བསྟོན་པའ་ིདབང་ཕྱུག་

ཆོནེ་པརོ་གསལོ་བ་འདབེས། །ངག་ག་ིདབང་ཕྱུག་བླ་ོབཟང་རྒྱལ་བ་ཡོ།ི །བཤད་སྒྲུབ་

བསྟོན་པའ་ིརྒྱལ་མཚོན་འཛིན་པའ་ིགཙོོ། །འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོོའ་ིགོས་ཅན་ཡོོངས་

ཁྱེབ་པའི། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་དབང་བླ་ོགཏེར་

བསྐལ་བཟང་ཐུབ་དབང་བསྟོན། །རྒྱ་ཆོེན་དབྱར་གྱིི་མཚོོ་བཞིིན་སྤེེལ་བའི་

སླད། །འཇགིས་བྲལ་ས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཕྱོགོས་ཀུན་ལས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའ་ིསྡི་ེ

ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བླ་ོལྡན་སྐལ་བཟང་པད་ཚོལ་བཞིད་པའ་ིགཉནེ། །ཐུབ་བསྟོན་

གསལ་མཛད་ཆོོས་ཀྱིི་ཉི་མ་ཆོེ། །དགེ་ལེགས་འོད་སྟོོང་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
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མགོན། །མཚུངས་མེད་རྗེ་ེབཙུན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་

བའོ་ིངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིངི༌། །བླ་ོབཟང་ཡོ་ེཤསེ་རྒྱལ་བསྟོན་འཛནི་པ་ལ། །རྒྱ་མཚོ་ོ

ལྟར་ཟབ་སྲིིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མགོན། །མཚུངས་པ་མེད་པའ་ིསྡི་ེལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྣམ་འདྲེེན་བཞི་ིཔའ་ིལུང་རྟོགས་བསྟོན་པའ་ིབཅུད། །འཛིན་པའ་ིའཕྲིན་

ལས་འོད་སྣང་འབར་བ་ཡོིས། །འཇིགས་མེད་ཀུན་མཁྱེེན་ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་

པའ།ི །ཆོོས་ཀྱི་ིདབང་ཕྱུག་ཆོེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་

ཀུན་ལ་ལྟ་བའ་ིམིག །སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོོད་པའ་ིའཇུག་ངོགས་མཆོོག །བརྩོ་ེ

བས་བསྐྱོད་པའ་ིཐབས་མཁས་མཛད་པ་ཡོིས། །གསལ་མཛད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་

ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །

སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་འདྲེེན་མཆོོག་ཤཱཀྱིའི་ཏོག །རྒྱལ་བའི་མཁྱེེན་རབ་ཀུན་བསྡུས་

འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །ཟབ་མོའ་ིདནོ་གཟགིས་འཕགས་མཆོགོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞིབས། །སྨྲ་

བའ་ིགཙུག་རྒྱན་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་པའ་ིདགོངས་པ་གསལ་

མཛད་ཟླ་བ་གྲོགས། །ད་ེསྲིས་ཐུ་བ་ོརིགས་པའ་ིཁུ་བྱུག་ཆོ།ེ །རྒྱལ་སྲིས་རིགས་པའ་ི

ཁུ་བྱུག་གཉིས་པའི་ཞིབས། །རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མ་ོཇ་ིབཞིིན་གཟིགས་པ་ཡོིས། །ཤིང་རྟ་ཆོེན་པོའ་ིསྲིོལ་

འཛནི་མར་མ་ེམཛད། །ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་སྟོནོ་པ་རནི་པ་ོཆོ།ེ །འཛམ་གླེངི་རྒྱན་

གྱུར་གཉིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོོབ་བཤེས་གཉེན་པོ་ཏོ་

བ། །རྣམ་དཔྱོད་འགྲོན་ཟླ་བྲལ་བའི་ཤ་ར་བ། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀྱིི་བཀོའ་བབས་

འཆོད་ཁ་བ། །འགྲོ་ོབའ་ིར་ེསྐོང་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུང་རྟོགས་མངའ་
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བདག་བྱང་སེམས་སྤྱིལ་བུ་བ། །དྲེི་མེད་ལུང་གི་དབང་ཕྱུག་མཁས་པའི་

མཆོོག །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ོབའ་ིམགོན་པ་ོརིན་པ་ོཆོ།ེ །གནས་བརྟན་ཆོེན་པ་ོགསུམ་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་ངད་ལྡངས་ཟངས་ཆོེན་པ། །འདུལ་བ་

འབུམ་སྡིེའི་མངའ་བདག་མཚོོ་སྣ་པ། །ཆོོས་མངོན་རྒྱ་མཚོོའི་མཐར་སོན་མོན་གྲྭ་

པ། །འགྲོ་ོབའི་འདྲེེན་པ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆོེའི་ཆོོས་ལ་

མངའ་བརྙིེས་པས། །སྐལ་ལྡན་འགྲོ་ོབ་ཀུན་གྱི་ིསྐྱབས་སུ་གྱུར། །འཕྲིན་ལས་བཟང་

པོས་བསྟོན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །གྲུབ་པའ་ིདབང་ཕྱུག་ཆོེན་པ་ོཚུལ་ཁྲིམས་འབར། །བཤེས་གཉེན་ཚུལ་

བཞིིན་བསྟོེན་མཛད་གཞིོན་ནུ་འོད། །ཐེག་མཆོོག་ལམ་གྱིིས་རྒྱུད་སྦྱོངས་གྱིེར་སྒོོམ་

ཞིབས། །རྒྱལ་བའ་ིསྲིས་པ་ོགསུམ་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྨད་བྱུང་ཡོནོ་ཏན་མཛདོ་

འཛནི་སངས་རྒྱས་དབནོ། །དམ་པས་བྱནི་བརླབས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པ་ོདང༌། །འཇགི་

རྟནེ་ཆོསོ་བརྒྱད་སྤེངས་པའ་ིསངེ་ག་ེབཟང༌། །རྒྱལ་སྲིས་བཟང་པོའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་

བ་འདབེས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀྱིིས་འགྲོ་ོཀུན་བུ་བཞིནི་གཟགིས། །ལྷག་པའ་ིལྷ་ཡོསི་

རྗེེས་བཟུང་བྱིན་གྱིིས་བརླབས། །སྙིགས་དུས་འགྲོོ་བ་འདྲེེན་པའི་བཤེས་གཉེན་

མཆོོག །ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚོན་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་ོགྲོོས་ཁང་བཟང་

བསླབ་གསུམ་ནོར་གྱིིས་ཕྱུག །བཟང་པོའ་ིའཕྲིན་ལས་གདུལ་བྱའི་དཔལ་དུ་

ཤར། །གྲོགས་པའ་ིའོད་ཟེར་འཛམ་གླེིང་ཕྱོོགས་བཅུར་འཕྲོ། །བླ་ོབཟང་གྲོགས་པའ་ི

ཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ཐར་འདདོ་ཐར་པར་འཇུག་པའ་ིསྒོ་ོགཅགི་པུ། །དངསོ་

སྟོོབས་རིགས་པས་རིགས་པའ་ིགཞུང་ག་ིདོན། །ལེགས་པར་རྟོགས་ནས་གཞིན་ལ་
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ལགེས་འདམོས་པའ།ི །རྒྱལ་ཚོབ་ཆོསོ་རྗེེའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །འདུལ་བ་

འཛིན་པ་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚོབ་ཅེས། །སྙན་པའི་གྲོགས་པས་ས་སྟོེང་ཀུན་ཁྱེབ་

ཅིང༌། །ཕྱོོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་བསྟོན་པའ་ིརྒྱལ་མཚོན་འཛིན། །གྲོགས་པ་རྒྱལ་མཚོན་

ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞུང་ལུགས་རལ་པ་འཐུག་པོས་གཉའ་ཁེབས་

ཤངི༌། །རགིས་པའ་ིགད་རྒྱངས་ས་གསུམ་འདར་བྱདེ་པ། །འཇགིས་མདེ་སྨྲ་བའ་ིསངེྒེ་ེ

དགེ་ལེགས་དཔལ། །མཁས་གྲུབ་ཆོོས་རྗེེའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དགེ་

ལེགས་གཏིང་མཐའ་ཡོས་པའ་ིཆུ་གཏེར་ལས། །མཁྱེེན་བརྩོེའ་ིའོད་འབར་དབང་ག་ི

རྒྱལ་པ་ོལྟར། །མཁས་མང་རྒྱལ་མཚོན་གཙུག་ན་མངོན་མཐ་ོབ། །མ་ིཕམ་བླ་མའ་ི

ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་རྨོངས་པའ་ིདྲེ་བ་བཅད། །ལུས་ཅན་

ཀུན་ལ་ཕན་པའ་ིབསམ་པ་ཅན། །ཤཱཀྱིའ་ིབསྟོན་ལ་ཡོ་ེཤེས་མཆོོག་གྱུར་པ། །བྱམས་

ཆོེན་ཆོོས་རྗེེའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསླབ་གསུམ་རྣམ་དག་བསྟོན་པའ་ི

རྒྱལ་མཚོན་འཛིན། །འགྲོ་ོརྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲིོལ་སྐྱབས་ཀྱིི་མཆོོག །དགེ་

ལེགས་ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱིི་འབྱུང་གནས་པ། །འཇམ་དབྱངས་ཆོོས་རྗེེའི་ཞིབས་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས། །ཕུན་ཚོགོས་བླ་ོགྲོསོ་ཡོངས་པའ་ིའདབ་སྟོངོ་འགྱིདེ། །རྣམ་དཀོར་

གྲོགས་པའ་ིདྲེ་ིབསུང་ཕྱོོགས་བཅུར་འཕྲོ། །མཁས་གྲུབ་བྱ་ེབའ་ིའཇུག་ངོགས་པདྨའ་ི

ཚོལ། །མཚུངས་མེད་ཆོོས་རྗེེའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་ག་ིརྣམ་དཔྱོད་

འོད་ཟེར་དྲེ་བ་ཅན། །མཁས་པའ་ིབླ་ོགྲོོས་པདྨའ་ིའདབ་མ་རྒྱས། །ཉིན་མཚོན་ཀུན་ཏུ་

ཞི་ིབའ་ིདཔལ་སྟོེར་བ། །སྨྲ་བའ་ིཉ་ིམ་མཆོོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ་ཆོེན་མང་དུ་

ཐོས་པའ་ིགསུང་རབ་ལ། །ཚུལ་བཞིིན་དཔྱད་ནས་ལེགས་པར་སྟོོན་པ་ལ། །ལེགས་
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པར་རྟོགས་ནས་གཞིན་ལ་འདོམས་མཛད་པ། །དོན་གཉིས་ཕུན་ཚོོགས་ཞིབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟོན་པའ་ིབྱ་བ་འབའ་ཞིིག་གིས། །དལ་བའ་ིརྟེན་

བཟང་དོན་ཡོོད་ལ་གནས་པས། །དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་ཀུན་གྱི་ིགཙུག་ག་ིརྒྱན། །སྨྲ་

བའ་ིཁྱུ་མཆོགོ་ཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །

དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ཁྱེོད། །ཞིེས་པ་ནས། གསལ་མཛད་

བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ད་ེནས་ཡོོན་ཏན་གཞིིར་གྱུར་མ་དང་རྩོ་བརྒྱུད་བླ་མ་

ཞིསེ་སགོས་རྐོང་པ་བརྒྱད་གསུང་དགསོ། 

༄༅། །སྐབས་གསུམ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ན་མ�ཤྲཱིི་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥེ་ཡོ། །སྐབས་གསུམ་པ་དང་དབང་པོའ་ི

དགྲོ། །དྲེ་ིཟ་གདངེས་ཅན་གྲུབ་པའ་ིགཙོ།ོ །ཀུན་གྱི་ིགཙུག་རྒྱན་ནརོ་བུ་ཡོསི། །གང་ག་ི

ཞིབས་པད་མཛེས་བྱས་པ། །གསེར་འོད་འཁྱུག་པའ་ིདཔལ་གྱིིས་བརྗེིད་པའ་ིསྐུ། །དྲེ་ི

ཟའ་ིདབྱངས་ཀྱིིས་བསྒྲུན་དུ་མེད་པའ་ིགསུང༌། །ཉ་ིམ་བྱ་ེབའ་ིམདངས་ལས་གསལ་

བའ་ིཐུགས། །མཐའ་ཡོས་འགྲོ་ོབའ་ིའདྲེེན་མཆོོག་ཤཱཀྱིའ་ིཏོག །དག་པའ་ིམཁའ་ལ་

ཤར་བའ་ིགཟའ་སྐར་རྣམས། །ཆུ་གཏེར་དབུས་ན་ཡོོངས་སུ་གསལ་བ་བཞིིན། །དང་

བའ་ིཡོིད་མཚོོར་ཁྱེོད་ཀྱི་ིཡོོན་ཏན་གྱིི། །གཟུགས་བརྙིན་མ་འདྲེེས་གསལ་བར་རབ་

བཀོདོ་ནས། །ཟླ་ཟརེ་ཕགོ་པའ་ིཆུ་སྐྱསེ་གཞིནོ་ནུ་བཞིནི། །ལག་པའ་ིསརོ་མ་ོསྙངི་གའ་ི

ངོས་སུ་ཟུམ། །རྩོ་ེགཅིག་ཡོིད་ཀྱིིས་ཁྱེོད་སྐུར་མངོན་ཕྱོོགས་ཏེ། །ཅུང་ཟད་བསྟོོད་ལ་
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ཐུགས་རྗེ་ེཅན་ཁྱེོད་དགོངས། །སྐར་མའ་ིཚོོགས་ཀྱིིས་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་བཞིིན། །རྒྱལ་

སྲིས་དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀུན་ནས་བསྐོར། །བ་ལང་ཁྱུ་ཡོི་ཐོག་མར་ཁྱུ་མཆོོག་

བཞིིན། །དགྲོ་བཅོམ་འཁོར་གྱི་ིཚོོགས་ཀྱིིས་མདུན་དུ་བདར། །ནམ་མཁའ་ིཁྱེོན་ཀུན་

འགེངས་པའ་ིའོད་ཟེར་གྱི།ི །དྲེ་བ་སྟོོང་གིས་ཡོོངས་སུ་དཀྲིགས་པའ་ིསྐུ། །ནམ་མཁའ་ི

ལམ་ནས་ཆོ་ོའཕྲུལ་དུ་མ་ཡོིས། །ངང་པའ་ིརྒྱལ་པ་ོབཞིིན་དུ་ལྡིང་ཞིིང་གཤེགས། །ད་ེ

ཚོེ་རིང་ནས་བསྐྲུན་པའི་བཟང་པོའ་ིལས། །ཡོོངས་སུ་སད་པའི་ལྷ་མི་སྟོོང་ཕྲག་

བརྒྱ། །ཁྱེོད་ཞིལ་མཐོང་བའ་ིམོད་ལ་མ་ིབསྲུན་ཡོིད། །ཉེས་བརྒྱའ་ིའཆོིང་བ་ཀུན་ནས་

ལྷདོ་པར་གྱུར། །དཔའ་བ་ོཁྱེདོ་ཀྱིིས་བྱང་ཆུབ་ཤངི་དྲུང་དུ། །མཁྱེནེ་བརྩོེའ་ིདཔུང་གསི་

ཡོིད་སྲུབས་བདག་པོའ་ིསྡིེ། །མ་ལུས་ཟིལ་གྱིིས་གནོན་པར་མཛད་པ་ནི། །དྲེག་པོའ་ི

རླུང་དང་ཉེ་བའི་སྤྲིིན་ནག་བཞིིན། །མདའ་མཚོོན་གོ་ཆོ་མ་བཟུང་བར། །རང་ཉིད་

གཅགི་པུས་བྱ་ེབའ་ིབདུད། །མ་ལུས་ཕམ་མཛད་གཡུལ་གྱི་ིལས། །ཁྱེདོ་ལས་གཞིན་

པ་སུ་ཡོསི་ཤསེ། །ད་ེལྟར་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིབྱམས་པའ་ིམསེ། །འདདོ་ལྷའ་ིསྙངི་ན་ིརབ་གདུངས་

ཀྱིང༌། །བརྩོ་ེབའ་ིགཏེར་ཁྱེོད་ལུས་ཅན་ལ། །རིས་སུ་ཆོད་པར་གྱུར་པ་མེད། །ཁྱེོད་ན་ི

འགྲོ་ོབའ་ིདོན་གྱི་ིསླད། །ཅུང་ཟད་ཙོམ་ཡོང་མ་ིངལ་ཞིིང༌། །འགྲོ་ོབ་རྣམས་ཀྱིང་ཁྱེོད་ཀྱི་ི

ནི། །ཡོོན་ཏན་བརྗེོད་ལ་ངལ་མ་གྱུར། །རྒྱ་མཚོོའི་ཀློོང་ལྟར་རབ་ཏུ་ཟབ་པའི་

ཐུགས། །ལྷ་ཡོ་ིརྔ་བཞིིན་ལེགས་པར་འདོམས་པའ་ིགསུང༌། །ལྷུན་པོའ་ིསྤེ་ོལྟར་མངོན་

པར་འཕགས་པའ་ིསྐུ། །མཐོང་ཐོས་དྲེན་པ་དོན་ལྡན་མཛད་པ་ཁྱེོད། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་

གྱི་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས། །དུས་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐ་ེཚོོམ་དོན་ཞུས་ཀྱིང༌། །ད་ེ

དག་རེ་རེའི་མདུན་དུའང་དེ་སྙེད་ཀྱིི། །སྐུ་དང་གསུང་གི་བཀོོད་པ་དུས་གཅིག་
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ཏུ། །མཛད་པ་མཛད་ཀྱིང་རྟོག་པ་ཉེར་ཞི་ིབ། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིགསང་བ་

ཡོ།ི །ཚུལ་འད་ིརྒྱལ་སྲིས་རང་རྒྱལ་ཉན་ཐསོ་ཀྱིསི། །ཇ་ིཙོམ་བརྟགས་ཀྱིང་བླ་ོཡོ་ིཡུལ་

མིན་ན། །ཚོངས་དང་དབང་པ་ོསོགས་ཀྱིིས་སྨོོས་ཅ་ིའཚོལ། །མཁའ་ལྡིང་དབང་པོས་

མཁའ་ལ་བགྲོོད་བགྲོོད་ནས། །ནམ་ཞིིག་རང་སྟོོབས་བྲ་ིབས་ལྡོག་འགྱུར་གྱིི། །ནམ་

མཁའ་ཟད་པས་ལྡོག་པར་མ་ིའགྱུར་བཞིིན། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིཡོོན་ཏན་བརྗེོད་པའང་ད་ེལྟར་

ལགས། །གཤོག་རྩོལ་རབ་ཏུ་རྫོོགས་པའི་མཁའ་ལྡིང་གིས། །བགྲོོད་པའི་ལམ་དུ་

བྱའེུའ་ིརྩོལོ་བ་ལྟར། །སྟོབོས་བཅུ་མངའ་བ་གང་དུ་གཤགེས་པ་ཡོ།ི །ལམ་མཆོགོ་དརེ་

ན་ིའཇུག་པར་འདོད་པ་བདག །གནས་ལུགས་དོན་ལ་ལྟ་བའ་ིབླ་ོམིག་ཉམས། །ངེས་

འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ིའབྱོར་པས་དབུལ། །སྟོོབས་ལྡན་ཉོན་མོངས་དགྲོ་བོས་

རྒྱུན་དུ་གཙོེས། །བདག་འཛིན་གཅོང་རོང་ཟབ་མོའ་ིསྦུབས་སུ་ལྷུང༌། །འད་ིའདྲེའ་ིཉམ་

ཐག་གནས་སུ་གྱུར་ལགས་པ། །བརྩོེ་ཆོེན་ཁྱེོད་ཀྱིིས་ཡོལ་བར་འདོར་ལགས་

ན། །དམན་པ་རྣམས་ལ་ཆོེར་ཆོེར་བརྩོེ་བའི་མགོན། །ཁྱེོད་ལས་གཞིན་པ་གང་ལ་

སྐྱབས་སུ་བཟུང༌། །སྙིགས་མ་ལྔ་ཡོིས་ཧཾ་ཅང་སྦགས་པ་ཡོི། །ཞིིང་འད་ིགཞིན་གྱིིས་

སྤེངས་དུས་མགོན་ཁྱེདོ་ཀྱིསི། །ཡོངོས་སུ་བཟུང་སྟོ་ེརྒྱལ་བ་སྲིས་བཅས་ཀྱིསི། །པད་

དཀོར་ལྟ་བུར་བསྔགས་པའ་ིདགསོ་པའང་ཅ།ི །འནོ་ཀྱིང་ཁྱེདོ་ཀྱི་ིའཕྲནི་ལས་གདུལ་བྱ་

ལ། །མ་བརྟགས་བཏང་སྙོམས་ཅུང་ཟད་མ་ིམངའ་བས། །སྐལ་ངན་བདག་ག་ིཉེས་པ་

ཁ་ོནར་ཟད། །ད་ེཕྱོརི་ཁྱེདོ་ལ་སྐྱནོ་གྱི་ིསྐབས་མདེ་པས། །དངེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙངི་པརོ་

བདུད་སྡི་ེལས། །ཇ་ིསྲིདི་རྒྱལ་བར་མ་གྱུར་ད་ེསྲིདི་དུ། །སྐྱ་ེཞིངི་སྐྱ་ེབར་ཁྱེདོ་ཀྱིསི་རྗེསེ་

བཟུང་ནས། །གསུང་ག་ིབདུད་རྩོིས་ངོམས་པ་མེད་པར་ཤོག །ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་
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ཁྱེེད་སྐུ་ཅ་ིའདྲེ་དང༌། །འཁོར་དང་སྐུ་ཚོེའ་ིཚོད་དང་ཞིིང་ཁམས་དང༌། །ཁྱེེད་ཀྱི་ིམཚོན་

མཆོོག་བཟང་པ་ོཅ་ིའདྲེ་བ། །ད་ེའདྲེ་ཁ་ོནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །ཁྱེེད་ལ་

བསྟོོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་

ཕྱོོགས་དེར། །ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོོད་ཞི་ིབ་དང༌། །ཆོོས་དང་བཀྲ་ཤིས་

འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྟོོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང༌། །བསྟོན་པ་

ཉི་འོད་བཞིིན་དུ་གསལ་བ་དང༌། །བསྟོན་འཛིན་བུ་སློབ་བཞིིན་དུ་མཐུན་པ་

ཡོསི། །བསྟོན་པ་ཡུན་རངི་གནས་པའ་ིབཀྲ་ཤསི་ཤགོ །

ཅེས་ད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་དགྲོ་བཅོམ་པ་ཡོང་དག་པར་རྫོོགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞིབས་

སུ་ལྡན་པ། བད་ེབར་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་མཁྱེེན་པ་སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའ་ིཁ་ལ་ོསྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ་ལྷ་དང་

མ་ིརྣམས་ཀྱི་ིསྟོོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ལ་བསྟོོད་པ་བྱིན་རླབས་ཉེར་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་འད་ིནི། རང་ག་ིསློབ་མ་སྡི་ེ

སྣོད་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ོཞིེས་བྱ་བས་གསོལ་བ་བཏབ་པའ་ིདོན་དུ་མང་དུ་ཐོས་པའ་ིརྒྱལ་ཁམས་

པ་བླ་ོབཟང་གྲོགས་པའ་ིདཔལ་གྱིིས་གངས་ཅན་ཁྲོད་གྱི་ིགངས་རིའ་ིདབང་པ་ོའ་ོད་ེགུང་རྒྱལ་གྱི་ིལྷ་ཞིོལ་དུ་

སྦྱོར་བའ་ིཡོ་ེག་ེབ་ན་ིསྡི་ེསྣདོ་འཛིན་པ་བྷིདྲེ་པཱ་ལའ།ོ །

༄༅། །ལམ་རམི་བསྡུས་དནོ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཕུན་ཚོགོས་དག་ེལགེས་བྱ་ེབས་བསྐྲུན་པའ་ིསྐུ། །མཐའ་ཡོས་འགྲོ་ོབའ་ི

ར་ེབ་སྐོང་བའ་ིགསུང༌། །མ་ལུས་ཤེས་བྱ་ཇ་ིབཞིིན་གཟིགས་པའ་ིཐུགས། །ཤཱཀྱིའ་ི

གཙོ་ོབ་ོད་ེལ་མགོས་ཕྱོག་འཚོལ། །ཟླ་མེད་སྟོོན་པ་ད་ེཡོ་ིསྲིས་ཀྱི་ིམཆོོག །རྒྱལ་བའ་ི

མཛད་པ་ཀུན་གྱི་ིཁུར་བསྣམས་ནས། །གྲོངས་མདེ་ཞིངི་དུ་སྤྲུལ་པས་རྣལ་རལོ་པ། །མ་ི
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ཕམ་འཇམ་པའ་ིདབྱངས་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །ཤིན་ཏུ་དཔག་པར་དཀོའ་བ་རྒྱལ་བའ་ི

ཡུམ། །ཇ་ིབཞིིན་དགོངས་པ་འགྲོེལ་མཛད་འཛམ་གླེིང་རྒྱན། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་

ཅེས་ན་ིས་གསུམ་ན། །ཡོོངས་སུ་གྲོགས་པའ་ིཞིབས་ལ་བདག་ཕྱོག་འཚོལ། །ཤིང་རྟ་

ཆོེན་པ་ོགཉིས་ལས་ལེགས་བརྒྱུད་པའ།ི །ཟབ་མོའ་ིལྟ་བ་རྒྱ་ཆོེན་སྤྱོད་པའ་ིལམ། །མ་

ནོར་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པའ་ིགནད་བསྡུས་པའི། །གདམས་པའ་ིམཛོད་འཛིན་མར་མ་ེ

མཛད་ལ་འདུད། །རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའ་ིམིག །སྐལ་བཟང་ཐར་

པར་བགྲོོད་པའ་ིའཇུག་ངོགས་མཆོོག །བརྩོ་ེབས་བསྐྱོད་པའ་ིཐབས་མཁས་མཛད་པ་

ཡོསི། །གསལ་མཛད་བཤསེ་གཉནེ་རྣམས་ལ་གུས་ཕྱོག་འཚོལ། །

འཛམ་གླེངི་མཁས་པ་ཡོངོས་ཀྱི་ིགཙུག་ག་ིརྒྱན། །སྙན་པའ་ིབ་དན་འགྲོ་ོན་ལྷང་ང་ེ

བ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་གཉིས་ལས་རིམ་བཞིིན་དུ། །ལེགས་བརྒྱུད་བྱང་ཆུབ་ལམ་

གྱི་ིརིམ་པས་ནི། །སྐྱ་ེརྒུའ་ིའདོད་དོན་མ་ལུས་སྐོང་བས་ན། །གདམས་པ་རིན་ཆོེན་

དབང་ག་ིརྒྱལ་པ་ོསྟོ།ེ །གཞུང་བཟང་སྟོོང་ག་ིཆུ་བ་ོའདུ་བའ་ིཕྱོིར། །དཔལ་ལྡན་ལེགས་

པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོོའང་ཡོིན། །བསྟོན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་རྟོགས་པ་

དང༌། །གསུང་རབ་མ་ལུས་གདམས་པར་འཆོར་བ་དང༌། །རྒྱལ་བའ་ིདགངོས་པ་བད་ེ

བླག་རྙིེད་པ་དང༌། །ཉེས་སྤྱོད་ཆོེན་པོའ་ིགཡོང་ས་ལས་ཀྱིང་སྲུང༌། །ད་ེཕྱོིར་རྒྱ་བོད་

མཁས་པའ་ིསྐྱ་ེབ་ོནི། །སྐལ་ལྡན་དུ་མས་བསྟོེན་པའ་ིགདམས་པ་མཆོོག །སྐྱེས་བུ་

གསུམ་གྱིི་ལམ་གྱིི་རིམ་པ་ཡོིས། །ཡོིད་རབ་མི་འཕྲོག་དཔྱོད་ལྡན་སུ་ཞིིག་

ཡོདོ། །གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་ིསྙངི་པ་ོབསྡུ་བསྡུ་བ། །ཚུལ་འད་ིཐུན་ར་ེསྟོནོ་དང་ཉན་པས་

ཀྱིང༌། །དམ་ཆོསོ་འཆོད་དང་ཐསོ་པའ་ིཕན་ཡོནོ་ཚོགོས། །རླབས་ཆོེན་སྡུད་པར་ངསེ་
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པས་ད་ེདནོ་བསམ། །

ད་ེནས་འད་ིཕྱོིའ་ིལེགས་ཚོོགས་ཇ་ིསྙེད་པའ།ི །རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲོིགས་

པའ་ིརྩོ་བ་ན།ི །ལམ་སྟོནོ་བཤསེ་གཉནེ་དམ་པ་འབད་པ་ཡོསི། །བསམ་དང་སྦྱོརོ་བས་

ཚུལ་བཞིིན་བསྟོེན་པ་རུ། །མཐོང་ནས་སྲིོག་གི་ཕྱོིར་ཡོང་མི་གཏོང་བར། །བཀོའ་

བཞིིན་སྒྲུབ་པའ་ིམཆོོད་པས་མཉེས་པར་བྱེད། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་ད་ེལྟར་

མཛད། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

དལ་བའ་ིརྟེན་འད་ིཡོིད་བཞིིན་ནོར་ལས་ལྷག །འད་ིའདྲེ་རྙིེད་པ་ད་རེས་ཙོམ་ཞིིག་

ཡོིན། །རྙིེད་དཀོའ་འཇིག་སླ་ནམ་མཁའ་ིགླེོག་དང་འདྲེ། །ཚུལ་འད་ིབསམ་ནས་འཇིག་

རྟནེ་བྱ་བ་ཀུན། །སྦུན་པ་འཕྱོར་བ་བཞིནི་ཏུ་རྟགོས་གྱུར་ནས། །ཉནི་མཚོན་ཀུན་ཏུ་སྙངི་

པ་ོལེན་པ་དགོས། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་ད་ེལྟར་མཛད། །ཐར་འདོད་བདག་

ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

ཤི་ནས་ངན་འགྲོོར་མི་སྐྱེའི་གདེངས་མེད་ཅིང༌། །དེ་ཡོི་འཇིགས་སྐྱོབ་དཀོོན་

མཆོོག་གསུམ་དུ་ངེས། །ད་ེཕྱོིར་སྐྱབས་འགྲོ་ོཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་དང༌། །ད་ེཡོ་ིབསླབ་བྱ་

ཉམས་པ་མདེ་པར་བྱ། །ད་ེཡོང་དཀོར་ནག་ལས་འབྲས་ལགེས་བསམས་ནས། །བླང་

དོར་ཚུལ་བཞིིན་སྒྲུབ་ལ་རག་ལས་སོ། །རྗེེ་བཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་

མཛད། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

ལམ་མཆོོག་སྒྲུབ་ལ་མཚོན་ཉིད་ཚོང་བའ་ིརྟེན། །མ་རྙིེད་བར་དུ་ས་ཆོོད་མ་ིའོང་

བས། །ད་ེཡོ་ིམ་ཚོང་མེད་པའ་ིརྒྱུ་ལ་བསླབ། །སྒོ་ོགསུམ་སྡིིག་ལྟུང་དྲེ་ིམས་སྦགས་པ་

འདི། །ལྷག་པར་ལས་སྒྲིིབ་སྦྱོོང་བ་གནད་ཆོ་ེབས། །རྒྱུན་དུ་སྟོོབས་བཞི་ིཚོང་བར་
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བསྟོེན་པ་གཅེས། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་ད་ེལྟར་མཛད། །ཐར་འདོད་བདག་

ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

སྡུག་བདེན་ཉེས་དམིགས་བསམ་ལ་མ་འབད་ན། །ཐར་པ་དོན་གཉེར་ཇ་ིབཞིིན་

མ་ིསྐྱ་ེཞིིང༌། །ཀུན་འབྱུང་འཁོར་བའ་ིའཇུག་རིམ་མ་བསམས་ན། །འཁོར་བའ་ིརྩོ་བ་

གཅདོ་ཚུལ་མ་ིཤསེ་པས། །སྲིདི་ལས་ངསེ་འབྱུང་སྐྱ་ོཤས་བསྟོནེ་པ་དང༌། འཁརོ་བར་

གང་གིས་བཅིངས་པ་ཤེས་པ་གཅེས། །རྗེེ་བཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་

མཛད། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

སེམས་བསྐྱེད་ཐེག་མཆོོག་ལམ་གྱི་ིགཞུང་ཤིང་སྟོ།ེ །རླབས་ཆོེན་སྤྱོད་པ་རྣམས་

ཀྱི་ིགཞི་ིདང་རྟནེ། །ཚོགོས་གཉསི་ཀུན་ལ་གསེར་འགྱུར་རྩོ་ིལྟ་བུ། །རབ་འབྱམས་དག་ེ

ཚོོགས་སྡུད་པའི་བསོད་ནམས་གཏེར། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་རྒྱལ་སྲིས་དཔའ་བོ་

རྣམས། །རིན་ཆོེན་སེམས་མཆོོག་ཐུགས་དམ་མཐིལ་དུ་འཛིན། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མས་

ཉམས་ལནེ་ད་ེལྟར་མཛད། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

སྦྱོིན་པ་འགྲོོ་བའི་རེ་སྐོང་ཡོིད་བཞིིན་ནོར། །སེར་སྣའི་མདུད་པ་གཅོད་པའི་

མཚོོན་ཆོ་མཆོགོ །མ་ཞུམ་སྙངི་སྟོབོས་བསྐྱདེ་པའ་ིརྒྱལ་སྲིས་སྤྱདོ། །སྙན་པའ་ིགྲོགས་

པ་ཕྱོོགས་བཅུར་སྒྲིོག་པའི་གཞིི། །དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་

དག།ེ །ཡོོངས་སུ་གཏོང་བའ་ིལམ་བཟང་མཁས་པས་བསྟོེན། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་ཉམས་

ལནེ་ད་ེལྟར་མཛད། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

ཚུལ་ཁྲིམས་ཉེས་སྤྱོད་དྲེ་ིམ་འཁྲུད་པའ་ིཆུ། །ཉོན་མོངས་ཚོ་གདུང་སེལ་བའ་ིཟླ་

བའ་ིའོད། །སྐྱ་ེརྒུའ་ིདབུས་ན་ལྷུན་པ་ོལྟ་བུར་བརྗེིད། །སྟོོབས་ཀྱིིས་བསྡིིགས་པ་མེད་
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པར་འགྲོ་ོཀུན་འདུད། །ད་ེལྟར་ཤསེ་ནས་ཡོང་དག་བླངས་པའ་ིཁྲམིས། །དམ་པ་རྣམས་

ཀྱིིས་མིག་བཞིིན་བསྲུང་བར་མཛད། །རྗེེ་བཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་

མཛད། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

བཟོད་པ་སྟོོབས་ལྡན་རྣམས་ལ་རྒྱན་གྱི་ིམཆོོག །ཉོན་མོངས་གདུང་བའ་ིདཀོའ་

ཐུབ་ཀུན་གྱི་ིཕུལ། །ཞི་ེསྡིང་ལག་འགྲོོའ་ིདགྲོ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྡིང༌། །ཚོིག་རྩུབ་མཚོོན་

ལ་སྲི་བའ་ིག་ོཆོ་ཡོིན། །ད་ེལྟར་ཤེས་ནས་བཟོད་མཆོོག་ག་ོཆོ་ལ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགས་

ཚུལ་གྱིིས་གོམས་པར་མཛད། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་ད་ེལྟར་མཛད། །ཐར་

འདོད་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

མ་ིབཟློག་བརྟན་པའ་ིབརྩོོན་འགྲུས་ག་ོབགོས་ན། །ལུང་རྟོགས་ཡོོན་ཏན་ཡོར་

ངོའ་ིཟླ་བཞིིན་འཕེལ། །སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །གང་

བརྩོམས་ལས་ཀྱི་ིམཐའ་རྣམས་ཡོདི་བཞིནི་འགྲུབ། །ད་ེལྟར་ཤསེ་ནས་ལ་ེལ་ོཀུན་སལེ་

བའ།ི །རླབས་ཆོནེ་བརྩོནོ་འགྲུས་རྒྱལ་སྲིས་རྣམས་ཀྱིསི་བརྩོམས། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མས་

ཉམས་ལནེ་ད་ེལྟར་མཛད། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

བསམ་གཏན་སེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་རྒྱལ་པ་ོསྟོེ། །བཞིག་ན་གཡོ་ོམེད་ར་ིཡོ་ི

དབང་པ་ོབཞིིན། །བཏང་ན་དག་ེབའ་ིདམིགས་པ་ཀུན་ལ་འཇུག །ལུས་སེམས་ལས་

སུ་རུང་བའ་ིབད་ེཆོེན་འདྲེེན། །ད་ེལྟར་ཤེས་ནས་རྣལ་འབྱོར་དབང་པ་ོརྣམས། །རྣམ་

གཡོངེ་དགྲོ་འཇམོས་ཏངི་འཛནི་རྒྱུན་དུ་བསྟོནེ། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལནེ་ད་ེལྟར་

མཛད། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

ཤེས་རབ་ཟབ་མོའ་ིད་ེཉིད་ལྟ་བའ་ིམིག །སྲིིད་པའ་ིརྩོ་བ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པའ་ི
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ལམ། །གསུང་རབ་ཀུན་ལས་བསྔགས་པའ་ིཡོོན་ཏན་གཏེར། །གཏ་ིམུག་མུན་སེལ་

སྒྲིནོ་མ་ེམཆོགོ་ཏུ་གྲོགས། །ད་ེལྟར་ཤསེ་ནས་ཐར་འདདོ་མཁས་པ་ཡོ།ི །ལམ་ད་ེའབད་

པ་དུ་མས་བསྐྱེད་པར་མཛད། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་ད་ེལྟར་མཛད། །ཐར་

འདོད་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

རྩོེ་གཅིག་བསམ་གཏན་ཙོམ་ལ་འཁོར་བ་ཡོི། །རྩོ་བ་གཅོད་པའི་ནུས་པ་མ་

མཐོང་ཞིིང༌། །ཞི་ིགནས་ལམ་དང་བྲལ་བའ་ིཤེས་རབ་ཀྱིིས། །ཇ་ིཙོམ་དཔྱད་ཀྱིང་ཉོན་

མོངས་མི་ལྡོག་པས། །ཡོིན་ལུགས་ཕུ་ཐག་ཆོོད་པའི་ཤེས་རབ་དེ། །གཡོོ་མེད་ཞིི་

གནས་རྟ་ལ་བསྐྱོན་ནས་ནི། །མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རིགས་པའི་མཚོོན་རྣོན་

གྱིསི། །མཐར་འཛནི་དམགིས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇགི་བྱདེ་པའ།ི །ཚུལ་བཞིནི་དཔྱདོ་

པའ་ིཡོངས་པའ་ིཤེས་རབ་ཀྱིིས། །ད་ེཉིད་རྟོགས་པའ་ིབླ་ོགྲོོས་རྒྱས་པར་མཛད། །རྗེ་ེ

བཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་ད་ེལྟར་མཛད། །ཐར་འདོད་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིིན་བསྐྱང་

འཚོལ་ལ།ོ །

རྩོ་ེགཅིག་གོམས་པས་ཏིང་འཛིན་གྲུབ་པ་ནི། །སྨོོས་པར་ཅ་ིའཚོལ་ཚུལ་བཞིིན་

དཔྱོད་པ་ཡོི། །ས་ོསོར་རྟོག་པ་ཡོིས་ཀྱིང་ཡོིན་ལུགས་ལ། །གཡོ་ོམེད་ཤིན་ཏུ་བརྟན་

པར་གནས་པ་ཡོི། །ཏིང་འཛིན་བསྐྱེད་པར་མཐོང་ནས་ཞི་ིལྷག་གཉིས། །ཟུང་འབྲེལ་

སྒྲུབ་ལ་བརྩོོན་རྣམས་ཡོ་མཚོན་ནོ། །རྗེེ་བཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་

མཛད། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

མཉམ་གཞིག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའ་ིསྟོོང་ཉིད་དང༌། །རྗེེས་ཐབོ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའ་ིསྟོོང་པ་

གཉིས། །བསྒོོམས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ཡོིས། །རྒྱལ་སྲིས་སྤྱོད་པའ་ིཕ་
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རོལ་འགྲོ་ོབ་བསྔགས། །ད་ེལྟར་རྟོགས་ནས་ཕྱོོགས་རེའ་ིལམ་གྱིིས་ན།ི །ཚོིམ་པ་མེད་

པ་སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀྱི་ིལུགས། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལནེ་ད་ེལྟར་མཛད། །ཐར་

འདོད་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

ད་ེལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའ་ིཐེག་ཆོེན་གྱིི། །ལམ་མཆོོག་གཉིས་ཀོར་དགོས་པའ་ི

ཐུན་མོང་ལམ། །ཇ་ིབཞིིན་བསྐྱེད་ནས་མཁས་པའ་ིདེད་དཔོན་གྱིི། །མགོན་ལ་བརྟེན་

ནས་རྒྱུད་སྡིེ་རྒྱ་མཚོོ་ཆོེར། །ཞུགས་ནས་ཡོོངས་རྫོོགས་མན་ངག་བསྟོེན་པ་

དེས། །དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱས། །རྗེ་ེབཙུན་བླ་མས་ཉམས་ལེན་ད་ེ

ལྟར་མཛད། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་བསྐྱང་འཚོལ་ལ།ོ །

རང་ག་ིཡོདི་ལ་གམོས་པར་བྱ་ཕྱོརི་དང༌། །སྐལ་བཟང་གཞིན་ལའང་ཕན་པར་བྱ་

བའི་ཕྱོིར། །རྒྱལ་བ་དགྱིེས་པའི་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་པའི་ལམ། །གོ་སླའི་ངག་གིས་

བཤད་པའ་ིདག་ེབ་དེས། །འགྲོ་ོབ་ཀུན་ཀྱིང་རྣམ་དག་ལམ་བཟང་དང༌། །འབྲལ་མེད་

གྱུར་ཅིག་ཅེས་ནི་སྨོོན་ལམ་འདེབས། །རྗེེ་བཙུན་བླ་མས་སྨོོན་ལམ་དེ་ལྟར་

བཏབ། །ཐར་འདདོ་བདག་ཀྱིང་ད་ེབཞིནི་འདབེས་འཚོལ་ལ།ོ །

སྟོོན་པ་བླ་ན་མེད་པའི་བསྟོན་པ་དང༌། །མཇལ་བ་འདི་འདྲེ་བླ་མའི་དྲེིན་ཡོིན་

པས། །དག་ེབ་འད་ིཡོང་འགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འཛིན་པའ་ིརྒྱུ་

རུ་བསྔ།ོ །ང་ཡོ་ིབླ་མ་བླ་ོབཟང་གྲོགས་པ་ད།ེ །དགའ་ལྡན་གནས་སམ་བད་ེབ་ཅན་ལ་

སགོས། །དག་པའ་ིཞིངི་ཁམས་གང་ན་བཞུགས་ཀྱིང་རུང༌། །བདག་སགོས་འཁོར་གྱི་ི

ཐོག་མར་སྐྱ་ེབར་ཤོག །སྨོོན་ལམ་འད་ིདག་གང་གིས་མཐོང་ངམ་ཐོས། །ཡོིད་ལ་དྲེན་

པར་བྱེད་པ་ད་ེདག་ཀྱིང༌། །རྒྱལ་སྲིས་རྣམས་ཀྱི་ིསྨོོན་ལམ་རླབས་པ་ོཆོེ། །མ་ལུས་
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སྒྲུབ་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པར་ཤོག །དང་པོར་རྒྱ་ཆོེན་ཐོས་པ་མང་དུ་བཙོལ། །བར་དུ་

གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར། །ཐ་མར་ཉིན་མཚོན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་

བླངས། །ཀུན་ཀྱིང་བསྟོན་པ་རྒྱས་པའ་ིཆོེད་དུ་བསྔོ།། །།ཞིེས་པ་འད་ིན་ིརྗེ་ེཙོོང་ཁ་པ་བླ་ོབཟང་

གྲོགས་པས་མཛད་པའ།ོ །

༄༅། །རྗེའེ་ིགསང་བའ་ིརྣམ་ཐར་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོཙོོང་ཁ་པ་ལ་ཕྱོག་འཚོལ་ལ།ོ །གང་ག་ིམཁྱེེན་པ་རབ་

ཡོངས་ནམ་མཁའ་ལ། །ཇ་ིལྟ་ཇ་ིསྙེད་མཁྱེེན་པའ་ིའོད་ཟེར་ཅན། །རྒྱལ་སྲིས་ཉ་ིམ་རྗེ་ེ

བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་རྗེེ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་བསྟོེན། །ཁྱེོད་ཀྱིི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ིཡོནོ་ཏན་རྣམས། །ཕྱོགོས་བཅུར་བཞུགས་པའ་ིརྒྱལ་བ་སྲིས་བཅས་

ཀྱིིས། །མ་ལུས་བརྗེོད་པར་མ་ིནུས་འོན་ཀྱིང་ནི། །དད་པས་སྤེེལ་ལ་ཅུང་ཟད་མཉན་

པར་གྱིིས། །ཡོོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོའི་བསྟོོད་ཚོིག་མེ་ཏོག་གི །འཕྲེང་བ་སྤེེལ་ལེགས་བླ་ོ

གསལ་མགྲོནི་པའ་ིརྒྱན། །དད་པའ་ིབསདོ་ནམས་སྤེལེ་བའ་ིརནི་ཆོནེ་ན།ི །བདག་གསི་

བསྒྲུབས་ལ་མཁས་རྣམས་དགྱིསེ་པར་མཛདོ། །ཁྱེདོ་ཀྱི་ིལགེས་པར་སྤྱད་པའ་ིབསདོ་

ནམས་སྤྲིིན། །གདུལ་བྱའ་ིདག་ེལེགས་སྤེེལ་བའ་ིཆོར་རྒྱུན་ཅན། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆོེའ་ི

སྙན་པའ་ིའབྲུག་སྒྲི་སྒྲིོག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཆུ་འཛིན་དབང་པ་ོབཞིིན། །ཏིང་འཛིན་བྱ་ེ

བ་མང་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིིང༌། །ལེགས་བཤད་རྩོོམ་དང་སྒྲུབ་ལ་མངོན་བརྩོོན་

པ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་སྔགས་རིག་ཀུན་གྱི་ིགཙོོ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལུས་ཅན་
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གཙུག་ན་རྒྱལ། །སྔོན་ཚོ་ེརྡོ་ོརྗེ་ེགདན་དུ་རྒྱལ་བ་ལ། །རིན་ཆོེན་ཤེལ་གྱི་ིཕྲེང་བ་བརྒྱ་

རྩོ་གཅགི །ལགེས་པར་ཕུལ་ཏ་ེབྱང་ཆུབ་སམེས་བསྐྱདེ་ནས། །ཡོང་དག་ལྟ་བ་རྟགོས་

པའ་ིསྐལ་ལྡན་གྱུར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དགུང་ལ་ོ

བདུན་ལ་རྗེེ་བཙུན་གསང་བདག་དང༌། །ཤིང་རྟ་ཆོེན་པོ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་

མཛད། །མངོན་སུམ་གཟིགས་ཤིང་རྒྱུན་དུ་རྗེེས་བཟུང་བས། །སྔགས་དང་ཕ་རོལ་

ཕྱོིན་གཞུང་གདམས་པར་ཤར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཨཾིན་དྲེ་ན་ིལའ་ིམདོག་ལྟར་རབ་སྔ་ོབའ།ི །རབ་མཛེས་འོད་ཟེར་ལྔ་ཡོ་ིདྲེ་བ་

ཅན། །ཤིན་ཏུ་ཟླུམ་པའ་ིདབུས་སུ་འཇམ་པའ་ིདབྱངས། །མངོན་སུམ་གཟིགས་པ་རྗེ་ེ

བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་རྗེེ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ནས་

བརྩོམས་ཏ་ེརྗེ་ེབཙུན་མཁྱེནེ་པའ་ིགཏརེ། །ནམ་འདདོ་གཟགིས་ཤངི་དཔལ་ལྡན་འདུས་

པ་དང༌། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱོིན་གཞུང་ཟབ་མོའ་ིདོན། །རྒྱུན་དུ་གསན་པ་རྒྱལ་སྲིས་

ཆོསོ་ཀྱི་ིརྗེ།ེ །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ཡོན་ལག་བདུན་པའ་ི

ཆོ་ོག་མཛད་པའ་ིཚོེ། །སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་མངོན་སུམ་དུ། །རང་རང་སྐུ་ཡོ་ི

དབྱབིས་དང་ཕྱོག་མཚོན་སགོས། །ཇ་ིབཞིནི་རྒྱུན་དུ་གཟགིས་པ་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྗེ།ེ །དཔལ་

ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཡོས་གཡོོན་ཕྱོག་ག་ིཆོོས་འཆོད་ཕྱོག་

རྒྱ་ཅན། །བཟང་པོའ་ིབཞུགས་སྟོངས་མཛད་པའ་ིབྱམས་མགོན་གྱིིས། །སླར་ཡོང་

སྟོོབས་བཅུ་མངའ་བ་གཤེགས་པ་བཞིིན། །རྒྱལ་བའ་ིམཛད་པ་སྒྲུབ་པར་ལུང་བསྟོན་

པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ལྷ་མའི་ིསྟོནོ་པ་ཤཱཀྱིའ་ིརྒྱལ་པ་ོ

དང༌། །སྨོན་གྱི་ིབླ་དང་འདྲེེན་པ་འོད་དཔག་མེད། །འཁོར་ཚོོགས་རྒྱ་མཚོོའ་ིདབུས་ན་
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ལྷམ་མེ་བ། །མངོན་སུམ་གཟིགས་པ་རྒྱལ་སྲིས་ཆོོས་ཀྱིི་རྗེེ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་

ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་རྗེེ་བཙུན་སྒྲིོལ་མ་

དང༌། །གཙུག་གཏོར་རྣམ་རྒྱལ་འཕགས་མ་འོད་ཟེར་ཅན། །བར་ཆོད་ཀུན་སེལ་

གཙུག་གཏོར་གདུགས་དཀོར་སོགས། །ལྷག་པའ་ིལྷ་རྣམས་ཡོང་ཡོང་གསལ་བར་

གཟིགས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་སྲིས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྗེ་ེ

བཙུན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །འཕགས་པ་ལྷ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའ་ིཞིབས། །རྣལ་

འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཀླུ་ཡོ་ིབྱང་ཆུབ་རྣམས། །མངོན་སུམ་བྱོན་ནས་རྒྱུན་དུ་རྗེེས་བཟུང་

བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །ས་གསུམ་བརྙིསེ་པ་འཕགས་

པ་ཐོགས་མེད་དང༌། །ཀུན་མཁྱེེན་གཉིས་པ་རྒྱལ་སྲིས་དབྱིག་ག་ིགཉེན། །འཕགས་

པས་རྗེསེ་བཟུང་ཕྱོགོས་ཀྱི་ིགླེང་པ་ོརྣམས། །མངནོ་སུམ་བྱནོ་ནས་རྒྱུན་དུ་རྗེསེ་བཟུང་

བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྨྲ་བའ་ིཟླ་བ་ཆོོས་ཀྱི་ིགྲོགས་

པ་དང༌། །ཡོོན་ཏན་འོད་དང་སྲིས་ཤཱཀྱི་འོད། །ཞིི་བ་ལྷ་དང་དཔལ་ལྡན་ཨཾ་བྷི་

ཡོ། །མངོན་སུམ་བྱོན་ནས་རྒྱུན་དུ་རྗེེས་བཟུང་བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཨཾིན་དྲེ་བྷུ་ཏ་ིདཔལ་ལྡན་ས་ར་ཧཾ། །ལུ་ཨཾ་ིཔ་དང་རྗེ་ེབཙུན་དྲེིལ་

བུའ་ིཞིབས། །ནག་པ་ོསྤྱདོ་པ་པད་མའ་ིངང་ཚུལ་སགོས། །མངནོ་སུམ་བྱནོ་ནས་རྒྱུན་

དུ་རྗེེས་བཟུང་བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདི་དག་

གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞིན་ལ། །ཕན་པ་རྒྱ་ཆོེ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་

ཞིེས། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིིས་གསལ་བར་ལུང་བསྟོན་ཅིང༌། །གཞིན་དོན་ལྷུན་

གྱིིས་འགྲུབ་པའི་སེམས་དཔའ་ཆོེ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་
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འདེབས། །ཞི་ིལྷག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའ་ིརྣལ་འབྱོར་གྱིི། །ཏིང་འཛིན་ཡོར་ངོའ་ིཟླ་ལྟར་

འཕེལ་བ་ན། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་ོརྗེ་ེའཇིགས་བྱེད་རབ་བརྗེིད་པའ།ི །ཞིལ་ཕྱོག་ཡོོངས་སུ་

རྫོོགས་པའི་སྐུ་མཆོོག་གཟིགས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །འཇམ་པའ་ིདབྱངས་དང་རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་ཡོ།ི །ཐུགས་ཀོར་ཤེས་རབ་རལ་

གྲོིས་འབྲེལ་བ་ལས། །ཟག་མེད་བདུད་རྩོིའ་ིཆུ་རྒྱུན་ཐུགས་ཀོར་ཞུགས། །ལྷན་སྐྱེས་

བདེ་བའི་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་འཁྲུངས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བད་ེབ་ཅན་དུ་སྐྱ་ེབའ་ིསྨོོན་ལམ་དང༌། །མ་ིཕམ་མགོན་གྱི་ིཡོང་དག་དོན་

བསྟོོད་པ། །དོན་གྱི་ིང་ོབ་ོག་ོརིམ་འཇམ་དབྱངས་ཀྱིིས། །གསལ་བར་གསུངས་ནས་

ཚོིག་སྦྱོོར་ལེགས་སྦྱོར་བ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རྟེན་རབ་གནས་མཛད་པའ་ིཚོེ། །དམ་ཚོིག་པ་ལ་ཡོ་ེཤེས་མངོན་སུམ་

ཞུགས། །གང་གིས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པའི་ལྷ་ཚོོགས་རྣམས། །སྐྱེ་རྒུའི་བསོད་

ནམས་ཞིིང་དུ་ལེགས་གྲུབ་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །རྒྱལ་སྲིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡོབ་སྲིས་གཙོ་ོའཁརོ་ལྔ། །ཟབ་མ་ོརྟེན་འབྱུང་གཏམ་གྱི་ི

བགྲོ་ོབ་མཛད། །ད་ེཡོ་ིནང་ནས་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །རྒྱ་དཔེས་བྱིན་

བརླབས་འཕགས་པའ་ིདགངོས་པ་འཁྲུངས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་བ་

འདེབས། །རྒྱུད་ཀྱིི་མཐར་ཐུག་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལོའ།ི །ཡོན་ལག་དྲུག་གི་

གནད་རྣམས་དགངོས་པ་ན། །བཅམོ་ལྡན་དུས་ཀྱི་ིའཁརོ་ལ་ོམངནོ་སུམ་གཟགིས། །ཟླ་

བ་བཟང་པོ་འདྲེ་བར་ལུང་བསྟོན་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ཆོོས་འཁོར་ལྷ་སར་ཆོ་ོའཕྲུལ་ཆོེན་པོའ་ིདུས། །ང་ོམཚོར་བཀྲ་ཤིས་སྣ་
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ཚོོགས་བརྒྱ་བཀོོད་པའི། །མཆོོད་པ་བདེ་བ་ཆོེན་པོར་བྱིན་རླབས་ནས། །ཕྱོོགས་

བཅུའ་ིརྒྱལ་བ་སྲིས་བཅས་མཉསེ་པར་མཛད། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསལོ་

བ་འདེབས། །ཐ་མལ་སྣོད་བཅུད་སྣང་སྟོོང་སྒྱུ་མ་དང༌། །ཟབ་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་

པའ་ིརྣལ་འབྱོར་གྱིིས། །བད་ེཆོེན་ལྷ་ཡོ་ིརྣམ་པར་ཤར་བའ་ིཚོེ། །སྐུ་ཡོ་ིརྡོ་ོརྗེེའ་ིརྣལ་

འབྱོར་ཆོོས་ཀྱིི་རྗེེ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྙིང་གའི་

པདྨརོ་སྐུ་གསུམ་རྡོ་ོརྗེ་ེཡོ།ི །འབྱུང་འཇུག་སྔགས་ཀྱི་ིགདངས་སུ་བཟླས་པ་ན། །ཞུགས་

གནས་ཐིམ་པའི་འོད་གསལ་ཕྱོག་རྒྱ་ཆོེ། །གསུང་གི་རྡོོ་རྗེེའི་རྣལ་འབྱོར་ཆོོས་ཀྱིི་

རྗེ།ེ །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལྟ་ེབའ་ིའཁོར་ལོའ་ིགཏུམ་མ་ོ

ཙོཎྜ་ལིས། །སྤྱ་ིབོའ་ིཧཱུཾ་ཾཡོིག་དབུ་མར་བཞུ་བ་ལས། །ལྷན་སྐྱེས་བད་ེཆོེན་དཔལ་ལ་

རྣམ་རལོ་བ། །ཐུགས་ཀྱི་ིརྡོ་ོརྗེའེ་ིརྣལ་འབྱརོ་ཆོསོ་ཀྱི་ིརྗེ།ེ །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས། །ཕྱོགོས་བཅུར་བཞུགས་པའ་ིརྒྱལ་བ་སྲིས་བཅས་རྣམས། །རྣམ་

དག་སྨོོན་པའ་ིདཔང་པོར་སྤྱན་དྲེངས་ཚོེ། །རང་རང་ཕྱོོགས་ཀྱི་ིད་ེབཞིིན་གཤེགས་པ་

ཡོི། །སྐུ་ཡོ་ིབཀོོད་པས་མཆོོད་པ་བདག་གིར་མཛད། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་པའི་རྡོ་ོརྗེེའི་དཀྱིིལ་འཁོར་གཙོ་ོབ་ོཡོིས། །འཇམ་པའི་

དབྱངས་དང་རྗེ་ེབཙུན་བྱམས་པ་གཉིས། །ཆོོས་ཀྱི་ིབགྲོ་ོབ་མཛད་པའ་ིཆུས་བཀོང་

བའ།ི །རིན་ཆོེན་བུམ་བཟང་སྟོེར་བ་གསལ་བར་རྨིས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་

གསལོ་བ་འདབེས། །རནི་ཆོནེ་དུ་མས་སྤྲིས་པའ་ིཁྲ་ིསྟོངེ་ན། །ཐམས་ཅད་མཁྱེནེ་པ་བུ་

སྟོོན་རིན་ཆོེན་གྲུབ། །འདུས་པ་རྩོ་བའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་ིགླེེགས་བམ་ནི། །གནང་ནས་འད་ིཡོ་ི

བདག་པོ་གྱིིས་ཞིེས་གསུངས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་
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འདབེས། །གླེགེས་བམ་གཏད་ད་ེསྔགས་དང་ཕྱོག་རྒྱ་ཡོསི། །ལན་གསུམ་དབུ་ཡོ་ིསྟོངེ་

དུ་བྱིན་བརླབས་པས། །ལྷ་ོབྲག་མར་པའ་ིདགོངས་པ་བསྲི་ེའཕོའ་ིགནད། །རྒྱུད་དང་

འཕགས་པའི་མན་ངག་ཡོིན་པར་ངེས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །བད་ེམཆོོག་འཁོར་ལོའ་ིསྒྲུབ་པ་མཛད་པའ་ིཚོེ། །དཀྱིིལ་འཁོར་པ་རྣམས་

མངོན་སུམ་གསལ་བར་གཟིགས། །ཕྱོི་ནང་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོོའ་ིཚོོགས་

རྣམས་ཀྱིསི། །རྡོ་ོརྗེ་ེགླུ་ཡོ་ིམཆོདོ་པས་དགྱིསེ་པར་མཛད། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་

ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །བདུད་དཔུང་གཞིལི་བའ་ིཐུགས་དམ་མཛད་པའ་ིཚོ།ེ །གསརེ་

སྦྱོངས་བཙོ་ོམའ་ིམདངས་ལྟར་རབ་གསལ་ཞིིང༌། །ཉ་ིམ་བྱ་ེབའ་ིའོད་ཀྱི་ིའཁོར་ཡུག་

ཅན། །བདུད་འདུལ་ཆོནེ་པའོ་ིཐུབ་པ་དངསོ་སུ་གཟགིས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་

ལ་གསལོ་བ་འདབེས། །རྗེ་ེཡོ་ིསྐུ་དང་རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་གསུང་ཐུགས། །དབྱརེ་མདེ་མཛད་

ནས་བདུད་སྡི་ེཟིལ་མནན་པས། །བསྟོན་སྲུང་རྣམས་ཀྱིིས་བདུད་རིགས་ཚོར་བཅད་

ཚོ།ེ །བདུད་ཀྱི་ིདམག་དཔུང་ཕམ་པའ་ིསྒྲི་ཆོནེ་གྲོགས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །བསྟོན་སྲུང་རྒྱ་མཚོོའ་ིཚོོགས་ཀྱིིས་མངོན་སུམ་དུ། །སྔོན་ཚོ་ེརྡོ་ོ

རྗེ་ེའཆོང་གིས་བཀོའ་སྩོལ་བཞིིན། །ཁྱེོད་ཀྱི་ིབསྟོན་པ་འཛིན་དང་སྤེེལ་བ་ལ། །ལྷག་

པར་གུས་པའ་ིཡོིད་ཀྱིིས་ཚུལ་བཞིིན་སྒྲུབ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའ་ིཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་མ་ིཕམ་ཆོོས་རྗེེའ་ིདྲུང༌། །རྒྱལ་བའ་ིསྲིས་པ་ོའཇམ་

དཔལ་སྙིང་པ་ོཞིེས། །འཇམ་པའ་ིདབྱངས་དང་གསང་བའ་ིབདག་པ་ོཡོིས། །གསལ་

བར་ལུང་བསྟོན་རྗེེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་རྗེེ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞིབས་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །ད་ེལྟར་དང་བའ་ིཡོིད་ཀྱིིས་གསོལ་བཏབ་པས། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ོབའ་ི
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སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད་ཅིང༌། །སྐྱ་ེདང་སྐྱ་ེབར་རྗེ་ེབཙུན་བླ་མ་ཡོིས། །རྗེེས་བཟུང་དམ་

ཆོོས་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིིས་རློབས། །བདེ་ཆོེན་ལྷན་སྐྱེས་ཡོེ་ཤེས་འཆོར་དུ་

གསལོ། །དངསོ་འཛནི་འཁྲུལ་པའ་ིདྲེ་ིམ་བསལ་དུ་གསལོ། །སམེས་ཉདི་ཐ་ེཚོམོ་དྲེ་བ་

གཅད་དུ་གསལོ། །མྱུར་དུ་ཁྱེདེ་རང་ལྟ་བུར་བྱནི་གྱིསི་རླབོས། །ཐསོ་བསམ་སྒོམོ་པའ་ི

ཤསེ་རབ་འཕལེ་དུ་གསལོ། །འཆོད་རྩོོད་རྩོམོ་པའ་ིབླ་ོགྲོསོ་རྒྱས་སུ་གསལོ། །མཆོགོ་

དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཏུ་གསོལ། །མྱུར་དུ་ཁྱེེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིིས་

རློབས། །ཀུན་བཟང་མཆོོད་སྤྲིིན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་འབུལ། །ཐོག་མེད་བསགས་

པའ་ིསྡིིག་ལྟུང་ས་ོསོར་བཤགས། །རྒྱལ་སྲིས་ཀུན་གྱི་ིདག་ེལ་ཡོ་ིརང་ཞིིང༌། །མྱོ་ངན་

མ་ིའདའ་ཆོོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །ད་ེལྟར་བགྱིིས་པའ་ིབསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ོ

དེས། །འགྲོ་ོཀུན་ཏིང་འཛིན་དཔལ་ལ་རྣམ་རོལ་ཞིིང༌། །ལེགས་ཚོོགས་ཡོར་ངོའ་ིཟླ་

ལྟར་འཕལེ་བ་དང༌། །ཀུན་མཁྱེནེ་རྒྱལ་བའ་ིབསྟོན་པ་རྒྱས་པར་ཤགོ ། །།

ཅེས་བསོད་ནམས་ཆོེན་པོའ་ིདཔལ་གྱིིས་མཐ་ོབ་དྲུང་གྲོགས་པ་དཔལ་བཟང་པ་ོསྐུ་མཆོེད་ཀྱི་ིགསུང་

གིས་བསྐུལ་ཞིིང༌། གཞུང་ལུགས་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་ལ་བླ་ོའོད་འཕྲ་ོབ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཤཱཀྱིའ་ིདག་ེསློང་བཀྲ་

ཤསི་དཔལ་ལྡན་གྱིིས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཆོོས་སྡི་ེཆོནེ་པརོ་སྦྱོར་བའ།ོ ། 
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