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ཞེབས་ཞུའ་ིལས་གཞེ་ིའད་ིགཉིརེ་བ་ཡནི།

དུས་རབས་འདིར་ཚན་རྩིལ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་དངོ་བསྟུན་ནས། ཀློོག་བད་ེབ་དངོ་། སྤྱོོད་བད་ེ



ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།

 iv  

བ། གཞུངོ་ཚིག་འཚོལ་སླ་བ། འཁྱོེར་བད་ེབ་སོགས་སྟབས་བདེའ་ིདབངོ་གིས་ཀློོག་པ་པ་ོརྣམས་

འཕྲུལ་དེབ་ལ་དགའ་མོས་ཇེ་ེཆེེར་འགྲ་ོབཞེིན་པར་བརྟེན། དུས་རབས་ཀྱི་ིའགྱུར་བའ་ིཁ་ཕྱོོགས་ཀྱི་ི

དགོས་མཁ་ོདངོ་བསྟུན་པའ་ིཞུ་སྒྲིིག་ག་ིལས་གཞེ་ིའད་ིནི། མིའ་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱོ་ིནོར་ལྟ་བུར་གྱུར་པའ་ི

རངོ་རེའ་ིཤེས་རིག་འད་ིཉིིད་འཇེིག་རྟེན་ན་ཡུན་རིངོ་དུ་གནས་པ་དངོ་། འདིའ་ིའཕྲོིན་ལས་ཀྱི་ིའཇུག་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་མིའ་ིསྤྱོ་ིཚོགས་སུ་ཞེ་ིབདེའ་ིདཔལ་ཡོན་འདྲེན་པའ་ིལས་ཀ་རླབས་ཆེ་ེབ་ཞེིག་ཡིན་

ཞེསེ་ཀྱིངོ་བརྗེདོ་ཆེགོ་པ་ཡནི་ན།ོ །

གསུངོ་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་སྐབས་མ་ཕྱོ་ིཚད་ལྡན་ཞེིག་གཞེ་ིརྩིར་བཟུངོ་ནས་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་

རྒྱུར་འབད་བརྩིོན་བྱེད་འོས་ཤིངོ་། ད་ེཡངོ་སྔོན་གྱི་ིསྲོལ་ལ་གསུངོ་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤིངོ་རྐོ་ོསྐབས་རྩིོམ་

པ་པོ་རངོ་ཉིིད་དམ། ཡངོ་ན་གཞེན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚད་ལྡན་བཏངོ་སྟེ་རྐོོ་བ་ཡིན་པས་ཤིངོ་པར་

རྣམས་སྤྱོིའ་ིཆེ་ནས་དག་པོར་བརྩི་ིཆེོག་པ་ཡིན། ད་ེབས་ན་འད་ིག་རྩིོམ་སྒྲིིག་ཁངོ་ནས་ཀྱིངོ་མ་དཔ་ེ

ཚད་ལྡན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡིག་འབྲུ་གཅོིག་ལའངོ་གངོ་བྱུངོ་དུ་བཟོ་ོབཅོོས་མེད་པར་སོར་བཞེག་བྱ་

རྒྱུ་རྩི་དནོ་དུ་བཟུངོ་ནས་མ་ཕྱོ་ིཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞེནི་འཕྲུལ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞེིན་ཡདོ་པ་དངོ་། མ་

ཕྱོ་ིཚད་ལྡན་ལག་སོན་མ་བྱུངོ་ནའངོ་གངོ་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པ་ོཡངོོ་བར་བརྩིོན་བཞེིན་ཡོད། གལ་ཏ་ེམ་

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

སགོས་ལ་གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ིམཆེན་བཀདོ་ཡདོ།

རྩིམོ་སྒྲིགི་ཁངོ་འད་ིནས་སྒྲིགི་སྦྱོརོ་བྱས་པའ་ིའཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆེད་ལྷོག་ནརོ་བ་སགོས་བྱུངོ་བ་

མཐངོོ་ན་འཕྲོལ་མར་ལགེས་བཅོསོ་ཡོངོ་བའ་ིཆེདེ་དུ།

ངོ་ཚའོ་ིཡགི་འབྲེལེ་དྲ་བྱངོ་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདའི་ིབརྒྱུད་

ནས་འབྲེེལ་བ་གནངོ་བའ་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དངོ་། འད་ིནས་ཀྱིངོ་གངོ་མགྱིོགས་པར་གཞེིར་བསྐྱར་

ཞེབི་དངོ་ལགེས་སྒྲིགི་ཞུས་ཏ་ེསྤུས་ཀ་ཇེ་ེལགེས་སུ་གཏོངོ་ངོསེ་ཡནི། 

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛོོད་ཆེནེ་མོའ་ིརྩིམོ་སྒྲིགི་ཁངོ་ནས། 

ཕྱོ་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །ལེགེས་པར་བཤད་པ་རནི་པ་ོཆེའེི་ི 

གཏེརེ་ཞེསེ་བྱེ་བའི་ིབསྟན་བཅོསོ་ 

བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། སུ་བྷ་ཥ་ཏ་རཏྣ་ན་ིདྷེ་ེནཱ་མ་ཤཱ བོད་སྐད་དུ། ལེགས་པར་

བཤད་པ་རིན་པ་ོཆེེའ་ིགཏེར་ཞེེས་བྱ་བའ་ིབསྟན་བཅོོས། འཕགས་པ་འཇེམ་དཔལ་

གཞེནོ་ནུར་གྱུར་པ་ལ་གུས་པས་ཕྱོག་འཚལ་ལ།ོ །

ལྷོ་ཡི་མཆེོག་དངོ་ཀླུ་དབངོ་གྲུབ་པ་རིག་འཛོིན་གཙོ། །དྲངོ་སྲོངོ་རྒྱས་པ་གྲོག་

མཁར་བ་དངོ་རྐོངོ་མིག་སོགས། །ཀུན་ནས་དགའ་བའ་ིགཙུག་ག་ིནོར་བུས་ཞེབས་

མཆེདོ་པ། །འགྲ་ོབའ་ིགཙ་ོབ་ོཀུན་མཁྱོནེ་ད་ེལ་བདག་ཕྱོག་འཚལ། །རགི་པས་དཔྱད་

ན་ཆེོས་ལུགས་མ་ིའགལ་ཞེིངོ༌། །འཇེིག་རྟེན་བྱ་བ་ཀུན་ནས་ལེགས་བསྒྲུབ་པ། །དམ་

པ་རྣམས་ཀྱི་ིསྤྱོདོ་ཚུལ་ཅོ་ིའདྲ་ཞེགི །བཤད་པ་འད་ིན་ིལགེས་བཤད་རནི་ཆེནེ་གཏརེ། །

རབ་བྱེདེ་དང་པ།ོ མཁས་པ་བརྟགས་པ། 

མཁས་པ་ཡནོ་ཏན་མཛོདོ་འཛོནི་པ། །ད་ེདག་ལགེས་བཤད་རནི་ཆེནེ་སྡུད། །རྒྱ་
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ས་སྐྱ་པཎྜིི�་ཏ།

མཚ་ོཆེནེ་པ་ོཆུ་བོའ་ིགཏརེ། །ཡནི་ཕྱོརི་ཆུ་བ་ོཐམས་ཅོད་འབབ། །སྐྱ་ེབ་ོཡནོ་ཏན་ཡདོ་

མེད་པའི། །བླངོ་དོར་བློ་གྲོས་ལྡན་པ་མཁས། །རྡུལ་དངོ་འདྲེས་པའི་ལྕགས་ཕྱོེ་

རྣམས། །ཁབ་ལེན་རྡོོ་ཡིས་ལེན་པར་ཤེས། །ལེགས་བཤད་མཁས་པའི་བློ་གྲོས་

ཀྱིསི། །ག་ོཡ་ིབླུན་པསོ་ད་ེལྟ་མནི། །ཉི་ིམའ་ིའདོ་ཟོརེ་ཤར་བ་ན། །འབྱུངོ་པའོ་ིབྱ་རྣམས་

ལོངོ་བར་འགྱུར། །ཤེས་རབ་ལྡན་པས་ཉིེས་པ་དག །སེལ་བར་ནུས་ཀྱི་ིབླུན་པོས་

མིན། །ནམ་མཁའ་ལྡིངོ་གིས་དུག་ཅོན་སྦྲུལ། །གསོད་པར་ནུས་ཀྱི་ིཁྭ་ཏས་མིན། །བླ་ོ

གྲསོ་ཆེནེ་པ་ོརྒུད་ན་ཡངོ༌། །ལྷོག་པར་བླ་ོགྲསོ་སྟབོས་ལྡན་འགྱུར། །ར་ིདྭགས་རྒྱལ་པ་ོ

བཀྲེསེ་པ་ན། །གླེངོ་ཆེེན་སྤྱོ་ིབ་ོམྱུར་དུ་འགམེས། །མཁས་པ་རྩིད་ཅོིངོ་མ་དྲསི་པ། །ད་ེ

ཡ་ིབར་དུ་གཏིངོ་མ་ིདཔོགས། །རྔ་ལ་དབྱུག་གུས་མ་བསྣུན་པ། །ད་ེསྲིད་གཞེན་དངོ་

ཁྱོད་ཅོི་ཡོད། །རིག་པ་ནངོ་པར་འཆེི་ཡངོ་བསླབ། །ཚེ་འདིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་

ཀྱིངོ༌། །སྐྱ་བ་ཕྱོ་ིམར་བཅོལོ་བ་ཡ།ི །ནརོ་ལ་རངོ་ཉིདི་ལནེ་པ་འདྲ། །ཡནོ་ཏན་ལྡན་ན་སྐྱ་ེ

བ་ོཀུན། །མ་བསྡུས་པར་ཡངོ་རངོ་ཉིདི་འདུ། །དྲ་ིལྡན་མ་ེཏགོ་རྒྱངོ་རངིོ་ཡངོ༌། །བུངོ་བ་

སྤྲོིན་གྱི་ིཚོགས་བཞེིན་འཁོར། །མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་བསླབས་པ། །མཐར་ཕྱོིན་

གཅོིག་གིས་འཇེིག་རྟེན་གསལ། །བླ་ོངོན་ཤེས་པ་མངོ་ན་ཡངོ༌། །རྒྱུ་སྐར་བཞེིན་དུ་

གསལ་མ་ིནུས། །མཁས་པ་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཀྱིངོ༌། །གཞེན་གྱི་ིཡོན་ཏན་ཆུངོ་

ངུའངོ་ལེན། །དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་སྤྱོད་པ་ཡིས། །མྱུར་དུ་ཐམས་ཅོད་མཁྱོེན་པར་

འགྲ།ོ །མཁས་པ་ཤསེ་རབ་ཀྱིསི་བསྲུངོ་ན། །དགྲ་བ་ོམངོ་ཡངོ་ག་ལ་ཚུགས། །འཕགས་

རྒྱལ་གྱི་ིན་ིབྲེམ་ཟོའེ་ིབུ། །གཅོགི་པུས་དགྲ་བའོ་ིཚགོས་ཀུན་བཅོམོ། །བླ་ོཆུངོ་གྲསོ་ཉིསེ་

འཁྲུགས་པའ་ིཚ།ེ །བླ་ོལྡན་ཐབས་ཀྱིསི་བད་ེབར་གས།ོ །ཆུ་ཀླུངོ་རྙིགོ་པས་ཆུད་གཟོན་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།

 3  

པ། ཆུ་མདངོས་ནོར་བུས་དྭངོས་པར་བྱེད། །མཁས་པ་ཇེི་ལྟར་ཐབས་རྡུགས་

ཀྱིངོ༌། །བླནོ་པ་ོའཇུག་པའ་ིལམ་མ་ིའགྲ།ོ །ཆེར་འདདོ་བྱའེུ་སྐམོ་ན་ཡངོ༌། །ས་ལ་བབས་

པའ་ིཆུ་མ་ིའཐུངོ༌། །ཤེས་རབ་ལྡན་པ་མག་ོབསྐོར་ཡངོ༌། །བྱ་བའ་ིཆེ་ལ་རྨོོངོས་མ་ི

འགྱུར། །སྲོག་ཆེགས་གྲོག་མ་མིག་མེད་ཀྱིངོ༌། །མིག་ལྡན་གཞེན་ལས་ལྷོག་པར་

མགྱིོགས། །བློ་གྲོས་ལྡན་པ་གཉིིས་བགྲོས་ན། །བློ་གྲོས་ལེགས་པ་གཞེན་འབྱུངོ་

སྲདི། །ཡུངོ་བ་དངོ་ན་ིཚ་ལ་ེལས། །ཁ་དགོ་གཞེན་ཞེགི་སྐྱ་ེབར་འགྱུར། །ཁོངོ་མཛོངོས་

བསོད་ནམས་བསགས་པའ་ིམི། །གཅོིག་པུ་ཡིན་ཡངོ་ཀུན་ལས་རྒྱལ། །ར་ིདྭགས་

རྒྱལ་པ་ོསངེོ་ག་ེདངོ༌། །འཁརོ་ལསོ་བསྒྱུར་ལ་གྲགོས་མ་ིདགསོ། །ཐབས་ལ་མཁས་ན་

ཆེེན་པོ་ཡངོ༌། །བྲེན་དུ་བཀོལ་བར་ག་ལ་དཀའ། །མཁའ་ལྡིངོ་མཐུ་རྩིལ་ཆེེ་ན་

ཡངོ༌། །གོས་སེར་ཅོན་གྱི་ིབཞེོན་པར་འགྱུར། །འཇེིག་རྟེན་འད་ིདངོ་ཕ་རོལ་གྱི།ི །བད་ེ

བ་བསྒྲུབ་པ་ཤསེ་རབ་ཡནི། །རྒྱལ་བུ་ཟླ་བའ་ིཤསེ་རབ་ཀྱིསི། །བྲེན་བཟོངོ་འད་ིདངོ་ཕྱོ་ི

མར་བསྐྱབས། །དཔའ་ཞེིངོ་མཐུ་རྩིལ་ཆེ་ེན་ཡངོ༌། །མཁས་པ་མིན་པས་དཔའ་མ་ི

ཐོབ། །འབྱོར་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ན་ཡངོ༌། །བསོད་ནམས་མེད་ན་ག་ལ་རྟག །ཡོན་ཏན་

སྐྱོན་གཉིིས་སུས་ཀྱིངོ་གསལ། །འདྲེས་པ་འབྱེད་ཤེས་མཁས་པ་ཡིན། །བ་ལས་འ་ོམ་

ཀུན་གྱིསི་ལནོ། །ཆུ་ལས་འ་ོམ་ངོངོ་པས་ཕྱོདེ། །སྨྲས་ཤངིོ་བསྐུལ་བར་གྱུར་པ་ན། །དུད་

འགྲ་ོལ་ཡངོ་ག་ོབ་སྐྱ།ེ །མ་བསྐུལ་གཞེན་གྱིསི་མ་སྨྲས་པར། །བསམ་པ་ཤསེ་ན་མཁས་

པ་ཡནི། །བླ་ོདངོ་ལྡན་ན་མ་སྨྲས་ཀྱིངོ༌། །རྣམ་འགྱུར་ཉིདི་ལས་བསམ་པ་ག ོ།བལ་པོའ་ི

སེའུ་མ་ཟོོས་ཀྱིངོ༌། །ཁ་དོག་ཉིིད་ལས་བྲེོ་བ་ཤེས། །མཁས་པ་རངོ་གི་ཡུལ་བས་

ཀྱིངོ༌། །ཡུལ་ཁམས་གཞེན་ན་མཆེོད་པ་ཐོབ། །ནོར་བྱ་གཞེན་དུ་བྲེིན་པ་ཙམ། །རྒྱ་
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མཚོའ་ིགླེངིོ་དུ་ག་ལ་བྲེནི། །མཁས་པ་སླབོ་པའ་ིདུས་ན་སྡུག །བད་ེབར་སྡོདོ་ལ་མཁས་

མ་ིསྲདི། །བད་ེབ་ཆུངོ་ལ་ཆེགས་པ་དསེ། །ཆེེན་པོའ་ིབད་ེབ་ཐབོ་མ་ིསྲདི། །བླ་ོདངོ་ལྡན་

ན་ཉིམ་ཆུངོ་ཡངོ༌། །སྟབོས་ལྡན་དགྲ་ཡསི་ཅོ་ིབྱར་ཡདོ། །ར་ིདྭགས་རྒྱལ་པ་ོསྟབོས་ལྡན་

པ། །ར་ིབངོོ་བླ་ོདངོ་ལྡན་པས་བསད། །སམེས་ཅོན་གཞེན་དངོ་རྗེསེ་མཐུན་པའ།ི །སྤྱོདོ་

པ་ཤསེ་ན་མཁས་པ་ཡནི། །དུད་འགྲ་ོཡནི་ཡངོ་རགིས་མཐུན་རྣམས། །ཁྱུ་གཅོགི་ཏུ་ན་ི

མི་གནས་སམ། །ངོེས་པར་འབྱུངོ་བའི་བྱ་བ་འགའ། །མ་གྲུབ་པ་ན་དཔྱོད་པའི་

ཚེ། །མཁས་རྨོོངོས་གཉིིས་ཀྱིི་ཁྱོད་པར་ཤེས། །གྲུབ་ནས་དཔྱོད་པ་བླུན་པོའ་ི

ཚུལ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིསི་དཔྱད་པ་ཡ།ི །ཤསེ་བྱ་ཤསེ་ན་མཁས་པར་བགྲངོ༌། །བ་

ལངོ་རྒན་གཞེོན་དཔྱོད་པ་ལ། །བླུན་པ་ོམཁས་ཀྱིངོ་ཡོན་ཏན་མིན། །རྒྱ་མཚ་ོཆུ་ཡིས་

མ་ིངོོམས་ཤིངོ༌། །རྒྱལ་པོའ་ིབངོ་མཛོོད་ནོར་གྱིིས་མིན། །འདོད་ཡོན་སྤྱོད་པས་མི་

ངོོམས་ཏེ། །མཁས་པ་ལེགས་བཤད་ཀྱིིས་མ་ིངོོམས། །ལེགས་བཤད་བྱིས་པ་དག་

ལས་ཀྱིངོ༌། །མཁས་པ་རྣམས་ན་ིཡོངོས་སུ་ལནེ། །དྲ་ིཞེམི་འབྱུངོ་ན་ར་ིདྭགས་ཀྱི།ི །ལྟ་ེ

བ་ལས་ཀྱིངོ་གླེ་རྩི་ིལནེ། ། 

རབ་བྱེེད་གཉིསི་པ། ཡ་རབས་བརྟགས་པ། 

རྟག་ཏུ་དམ་པའ་ིཡནོ་ཏན་རྣམས། །སྐྱ་ེབ་ོདམ་པས་ལྷོག་པར་སྒྲིགོས། །མ་ལ་ཡ་

ཡ་ིཙན་དན་དྲི། །རླུངོ་གིས་ཕྱོོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་བྱེད། །དམ་པ་དཔོན་དུ་བསྐོས་

གྱུར་ན། །དནོ་གྲུབ་པ་དངོ་བད་ེསྐྱདི་འཐབོ། །ནརོ་བུ་རྒྱལ་མཚན་རྩིརེ་མཆེདོ་ན། །ཡུལ་
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ཕྱོོགས་དག་ེཞེེས་མཁས་རྣམས་སྒྲིོགས། །རྒྱལ་ངོན་གཞེན་གྱིིས་གཙེས་པ་ན། །ལྷོག་

པར་ཆེསོ་རྒྱལ་དྲན་པར་འགྱུར། །རམིས་ཀྱིསི་བཏབ་པའ་ིསམེས་ཅོན་རྣམས། །གངོས་

ཆུ་འབའ་ཞེགི་ཡདི་ལ་བྱདེ། །སྡོགི་སྤྱོདོ་རྒྱལ་པསོ་གཙསེ་པ་ལ། །མ་ིདབངོ་ཆེསོ་རྒྱལ་

ལྷོག་པར་སྐྱོངོ༌། །འབྱུངོ་པའོ་ིགདནོ་གྱིསི་བཏབ་པ་ལ། །གསངོ་སྔགས་གྲུབ་པས་རྗེསེ་

སུ་འཛོནི། །དམ་པ་སྡོགི་པ་ཆུངོ་ཡངོ་སྤེངོོ༌། །དམན་རྣམས་ཆེནེ་པའོངོ་ད་ེལྟ་མིན། །ཞེ་ོ

ལ་རྡུལ་ཕྲོན་འབྱར་བ་སལེ། །ཆེངོ་ལ་ཕབ་ཀྱིངོ་ལྷོག་པར་འདབེས། །སྐྱ་ེབ་ོདམ་པ་རྒུད་

གྱུར་ཀྱིངོ༌། །སྤྱོདོ་པའ་ིཁྱོད་པར་ལྷོག་པར་མཛོསེ། །མ་ེན་ིཐུར་དུ་ཁ་བསྟན་ཀྱིངོ༌། །མ་ེ

ལྕ་ེགྱིེན་དུ་འབར་བ་མཐོངོ༌། །དམ་པ་རྒྱངོ་ན་གནས་ན་ཡངོ༌། །འཁོར་འདབས་ཕན་

པས་རིངོ་ནས་སྐྱངོོ༌། །མཁའ་ལ་སྤྲོིན་ཆེནེ་འཁྲིགིས་པ་ཡསི། །ས་ཡ་ིལ་ོཏགོ་ཁྱོད་པར་

འཕེལ། །གསོན་ཚ་ེསྙེན་གྲགས་དགའ་བའ་ིརྒྱུ། །འཇེིག་རྟེན་གཞེན་དུ་བསོད་ནམས་

དགའ། །དེ་གཉིིས་མེད་པའི་ནོར་ཙམ་གྱིིས། །མཁས་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱེད་མི་

ནུས། །ཕྱོ་ིརྗེསེ་རིངོ་དུ་ལྟ་བ་དངོ༌། །བག་ཡདོ་པ་ལ་བཟོདོ་སྲན་ཆེ།ེ །བརྩིནོ་འགྲུས་ཆེ་ེ

ཞེིངོ་བརྟན་ལ་གྲིམས། །བྲེན་གཡོག་ཡིན་ཡངོ་དཔོན་དུ་འགྱུར། །སྦྱོིན་ལ་རྟག་ཏུ་

སེམས་སྤྲོོ་བ། །དེ་ཡི་གྲགས་པ་རླུངོ་བཞེིན་ལྡངོ༌། །ཕོངོས་པ་སློངོ་བ་འདུ་བ་

བཞེིན། །འབྱལ་བར་འདོད་རྣམས་དེ་བས་མངོ༌། །བྱིན་ནས་སླར་ཡངོ་མི་ལེན་

ལ། །དམན་པའ་ིབརྙིས་པ་དངོ་དུ་ལནེ། །ཕན་པ་ཆུངོ་ངུའངོ་མ་ིབརྗེེད་པ། །བདག་ཉིདི་

ཆེེན་པོའ་ིཆེ་ེརྟགས་ཡིན། །དམ་པའ་ིཡོན་ཏན་སྦས་གྱུར་ཀྱིངོ༌། །འཇེིག་རྟེན་ཀུན་ལ་

ཁྱོབ་པར་གསལ། །སྣ་མའ་ིམ་ེཏོག་ལེགས་བཀབ་ཀྱིངོ༌། །དྲ་ིཞེིམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱོབ་པར་

འགྱུར། །རྒྱལ་པ་ོརངོ་ཡུལ་ཆེ་ེབ་ཙམ། །དམ་པ་གངོ་དུ་ཕྱོིན་སར་བཀུར། །མ་ེཏོག་
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ས་སྐྱ་པཎྜིི�་ཏ།

ཕལ་ཆེེར་ཉིིན་རེའ་ིརྒྱན། །གཙུག་ག་ིནོར་བུ་གངོ་དུའངོ་མཆེོད། །ལྗོོན་ཤིངོ་དུད་པ་

འབྲེས་བུ་མངོ༌། །རྨོ་བྱ་དལ་བ་མཇུག་སྒྲི་ོབཟོངོ༌། །རྟ་མཆེོག་དུལ་བ་འགྲ་ོམགྱིོགས་

ཏེ། །དམ་པ་དུལ་བ་མཁས་པའ་ིརྟགས། །དམ་པ་རྣམས་དངོ་ཕལ་པ་ལ། །བྱས་པ་

མཉིམ་ཡངོ་དྲནི་མ་ིའདྲ། །ཞེངིོ་ལ་ས་བནོ་ཁྱོད་མདེ་ཀྱིངོ༌། །ལ་ོཏགོ་ཁྱོད་པར་དཔག་ཏུ་

མདེ། །བདག་ཉིདི་ཆེ་ེལ་ཕན་བཏགས་ན། །ཅུངོ་ཟོད་ཙམ་ལའངོ་འབྲེས་བུ་འབྱནི། །སྐྱུ་

རུ་ར་གཅོིག་བྱིན་པ་ལ། །ཆེོས་རྒྱལ་བུ་དངོ་མཉིམ་ལ་ལྟོས། །བཟོངོ་པོའ་ིཆེ་ོརིགས་

སྤྱོོད་པས་བསྲུངོ༌། །སྤྱོོད་པ་ཉིམས་ན་རིགས་དོན་མེད། །ཙན་དན་དྲི་བཟོངོ་སྐྱེ་བོ་

དགའ། །ད་ེབསྲེགས་སོལ་བ་སུ་ཞེིག་ལེན། །ཆེེན་པ་ོར་ེཞེིག་རྒུད་གྱུར་ཀྱིངོ༌། །ད་ེལ་

གདུངོ་བ་བསྐྱེད་མ་ིདགོས། །ཟླ་བ་ར་ེཞེིག་གཟོས་ཟོིན་ཡངོ༌། །ད་ེམ་ཐག་ཏུ་གྲོལ་བར་

འགྱུར། །ཆེེན་པོས་དགྲ་ལ་བྱམས་བྱས་ན། །དགྲ་ཉིིད་ད་ེཡ་ིདབངོ་དུ་འགྱུར། །མངོ་

པསོ་བཀུར་བས་ཀུན་བསྐྱངོས་པས། །ཀུན་གྱིིས་རྒྱལ་པརོ་དབངོ་བསྐུར་ཏ།ོ །དམ་པ་

ཇེ་ིལྟར་རྒྱུད་གྱུར་ཀྱིངོ༌། །སྡོིག་དངོ་འདྲེས་པའ་ིཟོས་མ་ིཟོ། །སེངོ་ག་ེབཀྲེེས་ཀྱིངོ་མ་ི

གཙངོ་བའི། །ངོན་སྐྱུགས་ཟོ་བར་མ་ིབྱེད་ད།ོ །དམ་པ་སྲོག་ལ་བབས་ན་ཡངོ༌། །རངོ་

བཞེིན་བཟོངོ་པ་ོག་ལ་འདོར། །ས་ལ་ེསྦྲམ་ན་ིབསྲེགས་བཅོད་ཀྱིངོ༌། །ད་ེཡ་ིཁ་དོག་

ཉིམས་མ་ིའགྱུར། །སྐྱེས་མཆེོག་རྣམས་ལ་དམན་པ་རྣམས། །ཁྲི་ོཡངོ་ལན་དུ་ག་ལ་

ཁྲིོ། །ཅོེ་སྤྱོངོ་དྲེགས་པས་སྐད་འབྱིན་ཡངོ༌། །རི་དྭགས་རྒྱལ་པོས་སྙེིངོ་རྗེེས་

སྐྱངོོ༌། །བདག་ཉིདི་ཆེ་ེལ་སྐྱ་ེབ་ོརྣམས། །སྐྱནོ་འཚལོ་འགྱུར་གྱི་ིདམན་ལ་མནི། །འཕན་

ཟོལེ་རནི་ཆེནེ་ལ་ལྟ་ཡ།ི །མགལ་དུམ་ལ་ཤ་ེསུ་ཞེིག་སྤྱོདོ། །བསྟདོ་པས་དགའ་བར་མ་ི

འགྱུར་ལ། །སྨོད་པས་མ་ིདགར་མ་ིའགྱུར་ཞེིངོ༌། །རངོ་ག་ིཡོན་ཏན་ལེགས་གནས་པ། 



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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སྐྱ་ེབ་ོདམ་པའ་ིམཚན་ཉིིད་ཡིན། །སྡོིག་པ་དངོ་ན་ིམཐུ་རྩིལ་ལས། །བྱུངོ་བའ་ིལོངོས་

སྤྱོོད་ལོངོས་སྤྱོོད་མིན། །ཁྱོ་ིདངོ་བྱ་ིལ་འགྲངོས་ན་ཡངོ༌། །ངོ་ོཚ་བོར་བའ་ིརྣམ་ཐར་

ཡནི། །འཁརོ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་གྱུར་ན། །རྗེ་ེདཔནོ་ཉིིད་ཀྱི་ིཆེ་ེབ་ཡནི། །རྟ་ལ་རྒྱན་

དུ་བྱས་པ་ད།ེ །བདག་པ་ོཉིདི་ལ་མ་ིམཛོསེ་སམ། །ཇེ་ིལྟ་ཇེ་ིལྟར་རྗེ་ེདཔནོ་གྱིསི། །འཁརོ་

ལ་དྲནི་གྱིསི་བསྐྱངོས་གྱུར་པ། །ད་ེལྟ་ད་ེལྟར་འཁརོ་གཡགོ་རྣམས། །རྗེ་ེདཔོན་ཉིདི་ཀྱི་ི

བྱ་བ་སྒྲུབ། །བདག་ཉིིད་ཆེེན་པ་ོགནས་པའ་ིསར། །མཁས་པ་གཞེན་དག་སུ་ཡིས་

བརྩི།ི །མཁའ་ལ་ཉི་ིམ་ཤར་བ་ན། །རྒྱུ་སྐར་མངོ་ཡངོ་མཐངོོ་མ་ིའགྱུར། །

རབ་བྱེེད་གསུམ་པ། བླུན་པ་ོབརྟག་པ། 

སྐྱ་ེབ་ོངོན་པ་འབྱརོ་ཐབོ་ཀྱིངོ་། །ལྷོག་པར་སྤྱོདོ་པ་ངོན་པར་འགྱུར། །འབབ་ཆུ་ཇེ་ི

ལྟར་ལྡོག་གྱུར་ཀྱིངོ་། །ཐུར་དུ་འབབ་པ་ཁ་ོནར་འདོད། །དམན་ལ་སྤྱོོད་པ་བཟོངོ་བྱུངོ་

ཡངོ་། །ད་ེན་ིབཅོསོ་མའ་ིརྣམ་ཐར་ཡནི། །ཤལེ་ལ་ནརོ་བུས་ཁ་བསྒྱུར་ཡངོ་། །ཆུ་དངོ་

ཕྲོད་ན་རངོ་མདོག་སྟོན། །བླུན་པོས་བྱ་བ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིངོ་། །སྟེས་དབངོ་ཡིན་གྱི་ི

བསྒྲུབས་པས་མིན། །སྲིན་བུའི་ཁ་ཆུ་དར་སྐུད་དུ། །འགྲོ་བ་མཁས་ནས་བྱུངོ་བ་

མིན། །ཆེེན་པོས་འབད་ནས་བསྒྲུབས་པའི་གྲོས། །ངོན་པས་སྐད་ཅོིག་གཅོིག་ལ་

འཇེམོས། །ཞེངིོ་པས་ལ་ོཟླར་འབད་པའ་ིཞེངིོ་། །སརེ་བས་སྐད་ཅོགི་རྡུལ་དུ་རླགོ །ངོན་

པ་ཕལ་ཆེེར་རངོ་ག་ིསྐྱོན། །གངོ་ཡིན་གཞེན་ལ་འགོད་པར་བྱེད། །ཁྭ་ཏས་མ་ིགཙངོ་

ཟོོས་པའི་མཆུ། །ས་གཙངོ་གཞེན་ལ་འབད་ནས་འཕྱོིད། །བླུན་པོ་བྱ་བ་ལ་སྦྱོར་
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ན། །དོན་ཉིམས་དེ་ཡངོ་ཉིམས་པར་འགྱུར། །ཝ་སྐྱེས་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་པ་

ཡིས། །འཁོར་སྡུག་རངོ་ཡངོ་བསད་ཅོེས་གྲགས། །རྨོོངོས་པ་བད་ེབ་འདོད་བཞེིན་

དུ། །བྱ་བ་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞེིག་སྒྲུབ། །གདནོ་གྱིསི་བཏབ་པའ་ིསྐྱ་ེབ་ོའགའ། །སྡུག་

བསྔལ་སྤེངོ་ཕྱོིར་ལྕེབས་པ་མཐོངོ་། །བླ་ོངོན་དྲངོ་པ་ོལ་ལས་རངོ་། །བརླག་འགྱུར་ལ་

ལས་གཞེན་ལ་གནོད། །ནགས་ཀྱི་ིཤིངོ་དྲངོ་རྩིད་ནས་གཅོོད། །མདའ་ཡ་ིདྲངོ་པོས་ཕ་

རོལ་གསོད། །རྟག་ཏུ་གཞེན་དོན་མི་སེམས་པ། །དེ་ཡི་སྤྱོོད་པ་ཕྱུགས་དངོ་

མཚུངོས། །བཟོའ་བཏུངོ་འབའ་ཞེིག་དུད་འགྲོས་ཀྱིངོ་། །བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་

ནམ། །ཕན་དངོ་མ་ིཕན་མ་ིདཔྱོད་ཅོིངོ་། །བླ་ོདངོ་ཐོས་པ་མ་ིབསྒྲུབ་པར། །ལྟ་ོའགྲངོས་

འབའ་ཞེགི་དནོ་གཉིརེ་བ། །སྤུ་མདེ་པ་ཡ་ིཕག་པ་ཡནི། །བླུན་པའོ་ིདབུས་ན་དགའ་ཞེངིོ་

བརྩི།ེ །མཁས་པའ་ིམདུན་ན་ཞུམ་ཞེིངོ་འཛུར། །ནགོ་དངོ་ལྐོགོ་ཤལ་མདེ་ན་ཡངོ་། །ཡ་

ས་ོཅོན་གྱི་ིབ་ལངོ་ཡནི། །གངོ་ན་བཟོའ་བཏུངོ་ཡདོ་དརེ་རྒྱུག །དགསོ་པའ་ིབྱ་བ་བཅོལོ་

ཡངོ་འབྲེོས། །གཏམ་དངོ་བཞེད་གད་ཤེས་ན་ཡངོ་། །མཇུག་མ་མེད་པའི་ཁྱོི་རྒན་

ཡནི། །རྨོགི་རྗེསེ་ཆུ་ཡསི་དགངོ་སླ་སྟ།ེ །མཛོདོ་ཆུངོ་ནརོ་གྱིསི་དགངོ་བ་སླ། །ཞེིངོ་ཆུངོ་

ས་བོན་གདབ་སླ་སྟེ། །བླ་ོཆུངོ་རིག་པ་མགུ་བ་སླ། །དྲེགས་བཅོས་བླུན་པ་ོཁས་ལེན་

ཅོན། །ཆེེན་པ་ོཡིན་ཡངོ་ཉིམས་པར་འགྱུར། །གོམ་པ་གངོ་ག་ིས་བྱིན་པས། །སྟོབས་

ལྡན་གྱིསི་ན་ིས་གསུམ་ཤརོ། །བླ་ོཆུངོ་སམེས་ལ་ཁནོ་འཛོནི་ཅོན། །གནདོ་པ་བས་ཀྱིངོ་

རྣམ་འགྱུར་སྔ། །ཁྱོ་ིངོན་དགྲ་བ་ོམཐངོོ་བ་ན། །རྨུགས་པའ་ིཐགོ་མར་ཀུ་ཅོ་ོའདནོ། །བླུན་

པསོ་བསགས་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཉིདི། །མྱོོངོ་ག་ིསྤྱོདོ་པའ་ིབད་ེམ་ིམྱོོངོ་། །ཡངོ་ཡངོ་ཉུལ་

ཞེངིོ་ལྟ་བ་ཡ།ི །འཇུངོས་པའ་ིནརོ་ན་ིབྱ་ིབ་འདྲ། །བླུན་པའོ་ིདྲུངོ་དུ་མཁས་པ་བས། །སྤྲོའེུ་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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འཛོནི་པ་ཁྱོད་པར་འཕགས། །སྤྲོལེ་འཛོནི་ཟོས་དངོ་ནརོ་གྱིསི་མཆེདོ། །མཁས་པ་ལག་

པ་སྟོངོ་པར་འགྲོ། །ཡོན་ཏན་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །ཡོན་ཏན་ཅོན་ལ་ལྷོག་པར་

སྡོངོ་། །གངོས་ཀྱི་ིཡུལ་དུ་དགུན་སྐྱསེ་པའ།ི །ལ་ོཏགོ་ལྟས་ངོན་ཡནི་ཞེསེ་སྒྲིགོས། །ཡནོ་

ཏན་ལགོ་པར་སྦྱོངོས་པ་འགའ། །ལགེས་པར་སྦྱོངོས་པ་ཁྱོད་དུ་གསདོ། །ལྦ་བ་མདེ་ན་

གླེིངོ་ཕྲོན་འགར། །ཡན་ལག་ཉིམས་པའི་སྐྱོན་དུ་བྱེད། །ཆེོ་ག་ཉིམས་པར་བྱེད་པ་

རྣམས། །ཆེ་ོག་ཚངོ་བར་བྱདེ་ལ་བརྙིས། །ཙུ་ཏའ་ིཡུལ་དུ་ཕྱོནི་པ་ན། །རྐོངོ་གཉིསི་པ་ལ་

མརི་མ་ིབརྩི།ི །ཆེ་ོག་ལགོ་པར་བསྒྲུབ་པ་འགའ། །ཡངོ་དག་ཆེ་ོག་བྱདེ་ལ་གཤ ེ།སྐྱསེ་

བུ་ཁྱོ་ིཡ་ིམག་ོཅོན་རྣམས། །བཞེནི་བཟོངོ་བུད་མདེ་ཡནི་ཞེསེ་བརྙིས། །ལགོ་འཚའོ་ིཟོས་

ནོར་རྙིེད་པ་འགའ། །མཁས་པ་དབུལ་པ་ོཁྱོད་དུ་གསོད། །སྤྲོེལ་རྒན་རྣམས་ཀྱིིས་མ་ི

བཟུངོ་ནས། །མཇུག་མ་མེད་ཅོེས་བཞེད་གད་བྱེད། །དེས་ན་ལས་ཀྱིིས་མནར་བས་

ན། །མཁས་པ་བླུན་པོའ་ིནངོ་དུ་འཁྱོམས། །རླུངོ་གིས་བདས་པའ་ིམ་ལ་ིཀ །དྲ་ིཞེིམ་

ཕྱོག་བདར་ཁྲིདོ་ན་བརྫོ།ི །སྐྱནོ་རྣམས་འབད་པས་འཛོནི་བྱེད་ཅོིངོ་། །ཡནོ་ཏན་རྩི་ནས་

མི་ཆེགས་པ། །སྐྱེས་བུ་ངོན་པ་ཆུ་ཚགས་བཞེིན། །ངོན་པ་འཛོིན་གྱིི་བཟོངོ་པོ་

འཆེོར། །ལེགས་ཉིེས་དཔྱོད་པའ་ིབླ་ོགྲོས་མེད། །མཁས་པའ་ིམདུན་སར་ཕྱོིར་ཕྱོོགས་

སྐྲོདོ། །ཟོས་ནརོ་ཁ་ོནའ་ིགཏམ་གྱིསི་འདའ། །རྐོངོ་གཉིསི་པ་ཡ་ིཕྱུགས་སུ་བཤད། །བླ་ོ

ཆུངོ་མངོ་དུ་འདུས་ན་ཡངོ་། །བྱ་བ་ཆེེན་པ་ོབསྒྲུབ་མ་ིནུས། །རྩི་ིརྐྱངོ་མངོ་དུ་བསྡོམས་

ན་ཡངོ་། །ཁངོ་པའ་ིགདུངོ་མ་བཟོདོ་པར་དཀའ། །མ་དཔྱད་པ་ལས་དནོ་གྲུབ་པ། །བྱུངོ་

ཡངོ་མཛོངོས་པར་སུ་ཞེགི་བརྩི།ི །སྲནི་བུ་དག་གསི་ཟོསོ་པའ་ིརྗེསེ། །ཡ་ིགརེ་བྱུངོ་ཡངོ་

ཡགི་མཁན་མནི། །བླ་ོགྲསོ་ཞེན་པའ་ིའདདོ་གཏམ་དངོ་། །ཅོངོ་ཤསེ་མནི་པའ་ིརྟ་མཆེགོ་
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དངོ་། །གཡུལ་ངོརོ་ལྷུངོ་བའ་ིརལ་གྲ་ིརྣམས། །སུ་ཡ་ིགྲགོས་འགྱུར་ངོསེ་པ་མདེ། །ཤསེ་

རབ་མདེ་པའ་ིབླུན་པ་ོརྣམས། །མངོ་ཡངོ་དགྲ་ཡ་ིདབངོ་དུ་འགྲ།ོ །གླེངོ་ཆེནེ་སྟབོས་ལྡན་

ཁྱུར་ལངོོས་པ། །ར་ིབོངོ་བླ་ོལྡན་གཅོགི་གསི་བཏུལ། །ཤསེ་རབ་མདེ་པའ་ིལོངོས་སྤྱོདོ་

ཀྱིངོ་། །ཕལ་ཆེེར་རངོ་ལ་ཕན་པ་ཉུངོ་། །འདོད་འཇེ་ོབ་ཡ་ིའ་ོམ་ཡངོ་། །བ་ེའུས་འཐུངོ་

བ་བརྒྱ་ལམ་ཡནི། །བླུན་པ་ོརྣམས་ཀྱིསི་མཁས་པ་ཡངོ་། །མཆེདོ་པར་འགྱུར་བའ་ིངོསེ་

པ་མེད། །ཉིི་མ་ཤིན་ཏུ་འོད་གསལ་ཡངོ་། །འབྱུངོ་པོའ་ིགདོན་རྣམས་མི་འབྲེོས་

སམ། །བླུན་པ་ོལོངོས་སྤྱོདོ་གསགོ་རྣམས་ལ། །གཉིནེ་གྱི་ིབསམ་པ་ག་ལ་ཡདོ། །སྡོགི་

སྡུག་གཏམ་ངོན་ཁ་ོན་ཡིས། །བྱ་ིབ་བཞེིན་དུ་བསགས་ནས་འཆེི། །སྐྱ་ེབ་ོངོན་པའ་ི

ཚགོས་ནངོ་དུ། །ཡནོ་ཏན་ལྡན་ཡངོ་ག་ལ་འཁུར། །སྦྲུལ་གདུག་གནས་པའ་ིས་ཕྱོགོས་

སུ། །སྒྲིོན་མེ་གསལ་ཡངོ་འོད་མི་འབྱིན། །ལོངོས་སྤྱོོད་མོད་ཀྱིངོ་ལས་ངོན་

གྱིིས། །འཇུངོས་པས་སྤྱོོད་པའ་ིརངོ་དབངོ་མེད། །རྒུན་འབྲུམ་སྨོིན་པ་ཟོ་བའ་ིཚ།ེ །ཁྭ་

ལ་མཆུ་ནད་རྒྱུན་དུ་འབྱུངོ་། །རྒྱུན་དུ་གཞེན་གྱིིས་སྐྱོངོ་དགོས་པའ།ི །སྐྱ་ེབ་ོནམ་ཞེིག་

ཅོི་ནས་ཉིམས། །བྱ་རོག་གིས་ནི་བཟུངོ་བ་ཡི། །རུས་སྦལ་ས་ལ་ལྷུངོ་ཞེེས་

གྲགས། །བཟོངོ་ངོན་མི་ཤེས་དྲིན་བྱས་བརྗེེད། །ངོོ་མཚར་གཏམ་ལ་མཚར་མི་

འཛོིན། །མངོོན་སུམ་མཐོངོ་བ་སླར་ཡངོ་འདྲི། །ཞུམ་ཞེིངོ་རྗེེས་འབྲེངོ་བླུན་པོའ་ི

རྟགས། །དྲོད་ཆུངོ་ཁ་ཡིས་དགྲ་བ་ོའདུལ། །རྒྱངོ་ནས་མཐོངོ་ན་ཅོ་ཅོ་ོའབྱིན། །འཐབ་

སར་ཕྲོད་ན་ཐལ་མ་ོསྦྱོོར། །རངོ་ཁྱོིམ་སླེབས་ན་ངོ་རྒྱལ་སྨྲ། །སྡོར་མ་གྲོས་བྱེད་ཚ་ེན་

དཔའ། །ཁྲིལ་དགསོ་པ་ན་ནརོ་རྩིསི་འདབེས། །འགྲ་ོདགསོ་པ་ན་ནད་བུ་ལྡངོ་། །འཐབ་

སར་རྒྱངོ་ནས་འབདོ་ཅོིངོ་བསྒོ།ོ །བླ་ོཆུངོ་ཅུངོ་ཟོད་རྒྱལ་བས་ངོམོས། །གལ་ཏ་ེཕམ་ན་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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གཉིནེ་ལ་འཁངོ་། །གྲསོ་ལ་འཚོགས་ན་འཐབ་རྩིདོ་སློངོ་། །གསངོ་གྲསོ་བྱས་ན་ལྐོགོ་ཏུ་

སྨྲ། །གཡུལ་ངོརོ་རྒྱན་ལ་བྱ་ིདརོ་བྱདེ། །དགྲ་དངོ་ཕྲོད་ན་རངོ་ཕྱོགོས་སྦདེ། །འགྲགོས་

ན་དགྲ་བས་གཉིེན་ཕྱོོགས་འཇེིགས། །མཚོན་ཆེ་དགྲ་ཡ་ིལག་ཆེར་འཕེན། །དཔུངོ་

ཚོགས་འགྲ་ོན་མཇུག་སྡུད་ལ། །ལྡོག་ན་ད་ེཡ་ིསྣ་འདྲེན་བྱེད། །བཟོའ་བཏུངོ་མཐོངོ་ན་

ནན་གྱིིས་འཇུག །དཀའ་བ་མཐོངོ་ན་ཐབས་ཀྱིིས་འབྱོལ། །སྐྱ་ེབ་ོངོན་པའ་ིམཚན་ཉིིད་

ལ། །བརྗེོད་རྒྱུ་དུ་མ་ཡོད་མོད་ཀྱིངོ་། །ངོན་སྐྱུགས་ཁྲིོན་པ་སུ་ཞེིག་སློངོ་། །སྐྱུགས་པ་

མཁས་པ་སུ་ཞེིག་མྱོོངོ་། །མཆུ་བསྐྱོད་པ་ཡིས་བརྡོ་སྤྲོོད་ཅོིངོ་། །སྨོོས་པའ་ིཚ་ེན་མིག་

ཚུམས་བྱདེ། །རྣམ་ཐར་ཐསོ་ན་འཁུན་འཆེརོ་བ། །གངོ་ལ་བྱུངོ་ཡངོ་ཐ་ཤལ་རྟགས། །

རབ་བྱེེད་བཞེ་ིཔ། སྤེལེེ་མ་བརྟག་པ། 

དམན་པ་ལོངོས་སྤྱོོད་ཆེེ་ན་ཡངོ་། །རིགས་ལྡན་རྒུད་པས་ཟོིལ་གྱིིས་

གནནོ། །བཀྲེསེ་པ་སྟག་ག་ིངོར་སྒྲི་ཡསི། །སྤྲོའེུ་ཤངིོ་ག་ིརྩི་ེལས་ལྷུངོ་། །བླུན་པོའ་ིཡནོ་

ཏན་ཁར་འབྱིན་ཏེ། །མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁོངོ་དུ་སྦེད། །སོག་མ་ཆུ་ཡི་སྟེངོ་ན་

འཕྱོ།ོ །ནརོ་བུ་སྟེངོ་དུ་བཞེག་ཀྱིངོ་འབྱངིོ་། །ཡནོ་ཏན་ཆུངོ་རྣམས་ངོ་རྒྱལ་ཆེ།ེ །མཁས་

པར་གྱུར་ན་དུལ་བར་གནས། །ཆུ་ཕྲོན་རྟག་ཏུ་ཀུ་ཅོོ་ཆེེ། །རྒྱ་མཚོ་ཅོ་ཅོོ་ག་ལ་

སྒྲིགོས། །སྐྱ་ེབ་ོདམན་རྣམས་དམ་པ་ལ། །ཁྱོད་གསདོ་བྱདེ་ཀྱིསི་དམ་པས་མནི། །སངེོ་

གེས་ཝ་ཚོགས་ལེགས་སྐྱོངོ་གི །ཝ་ཉིིད་ཝ་ཡ་ིརིགས་ལ་འགྲན། །དམ་པ་ཁྲིོས་ཀྱིངོ་

བཏུད་ན་ཞེི། །དམན་རྣམས་བཏུད་ན་ལྷོག་པར་རེངོས། །གསེར་དངུལ་སྲ་ཡངོ་བཞུ་
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ས་སྐྱ་པཎྜིི�་ཏ།

ནུས་ཀྱི།ི །ཁྱོ་ིལུད་བཞུས་ན་དྲ་ིངོན་འབྱུངོ་། །མཁས་ལ་ཡནོ་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཏ།ེ །བླུན་པ་ོ

ལ་སྐྱོན་འབའ་ཞེིག་ཡིན། །རིན་པ་ོཆེ་ེལས་དགོས་དགུ་འབྱུངོ་། །སྦྲུལ་གདུག་ལས་ན་ི

ཉིེས་ཀུན་བསྐྱེད། །སྡོིག་སྤྱོོད་ནགས་ན་གནས་ཀྱིངོ་ཉིམས། །དམ་པ་གྲོངོ་ན་གནས་

ཀྱིངོ་དུལ། །ནགས་ཀྱིི་གཅོན་གཟོན་ཁྲིོ་བ་དངོ་། །རྟ་མཆེོག་གྲོངོ་གནས་དུལ་བར་

མཐངོོ་། །སྐྱསེ་མཆེགོ་རངོ་ག་ིསྐྱནོ་ལ་ལྟ། །སྐྱ་ེབ་ོངོན་པ་གཞེན་སྐྱནོ་འཚལོ། །རྨོ་བྱ་རངོ་

ག་ིལུས་ལ་རྟོག  སྲིན་བྱ་གཞེན་ལ་ལྟས་ངོན་གཏོངོ་། །དམ་པ་དུལ་བས་རངོ་གཞེན་

སྐྱོངོ་། །ངོན་པ་རེངོས་པས་རངོ་གཞེན་སྡུག །འབྲེས་ལྡན་ཤིངོ་གིས་རངོ་གཞེན་

སྲུངོ་། །ཤིངོ་སྐམ་རེངོས་པས་རངོ་གཞེན་སྲེག །འབྱོར་པའི་དུས་ན་ཐམས་ཅོད་

གཉིེན། །གལ་ཏེ་རྒུད་ན་ཀུན་ཀྱིངོ་དགྲ། །རིན་ཆེེན་གླེིངོ་དུ་རིངོ་ནས་འདུ། །མཚོ་

བསྐམས་པ་ན་སུ་ཡངོ་སྤེངོོ་། །བླུན་པ་ོའབྱརོ་པ་ཐབོ་ན་བད།ེ །སྐྱསེ་མཆེགོ་ཐམས་ཅོད་

བྱིན་ན་བད།ེ །མཛོ་ེཅོན་ཕྲུགས་ན་བད་ེབར་འཛོིན། །མཁས་པ་མཛོ་ེལ་འཇེིགས་པར་

ལྟ། །ཆེེ་ལ་གནོད་བྱེད་གྲོགས་སུ་འགྱུར། །དམན་ལ་གནོད་བྱེད་གནོད་པར་

འགྱུར། །ནགས་མ་ེརླུངོ་གིས་སྦོར་མོད་ཀྱིི། །ད་ེཡིས་སྒྲིོན་མ་ེཆུངོ་ངུ་གསོད། །འད་ི

བཤེས་འད་ིན་ིདགྲ་བ་ོཞེེས། །བླ་ོགྲོས་ཆུངོ་རྣམས་ས་ོསོར་འབྱེད། །བླ་ོཆེེན་ཀུན་ལ་

བྱམས་པ་ལ། །ཕན་བྱདེ་གངོ་ཡནི་ངོསེ་པ་མདེ། །ཡནོ་ཏན་ལྡན་པ་ཡནོ་ཏན་ལ། །དགའ་

ཡ་ིཡོན་ཏན་མེད་རྣམས་མིན། །སྦྲངོ་རྩི་ིའཛོིན་པ་མ་ེཏོག་ལ། །དགའ་ཡ་ིཤ་སྦྲངོ་ད་ེལྟ་

མནི། །མཁས་པ་མཁས་པའ་ིནངོ་ན་མཛོསེ། །བླུན་པསོ་མཁས་པ་ཇེ་ིལྟར་ག ོ།ཙན་དན་

གསེར་བས་རིན་ཆེ་ེབ། །བླུན་པོས་སོལ་བར་བྱས་ལ་ལྟོས། །མཁས་པ་རངོ་གིས་

དཔྱོད་ཤེས་ཀྱི།ི །བླུན་པ་ོགྲགས་པའ་ིརྗེསེ་སུ་འབྲེངོ་། །ཁྱོ་ིརྒན་ཀུ་ཅོ་ོའདནོ་པ་ན། །རྒྱུ་
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མཚན་མེད་པར་གཞེན་དག་རྒྱུག །མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒུད་ན་ཡངོ་། །ལེགས་བཤད་

གཏམ་གྱིིས་གཞེན་དགའ་བྱེད། །བླུན་པ་ོའབྱོར་པར་གྱུར་ཚ་ེཡངོ་། །རྩིོད་པ་ཁ་ོནས་

རངོ་གཞེན་སྲགེ  ཁ་ཅོགི་སྨྲ་བས་གྲུབ་པར་བརྩི།ི །ལ་ལ་མ་ིསྨྲ་དནོ་ལ་འབད། །ཁྱོ་ིངོན་

དགྲ་ལ་ཁུས་འདེབས་ཏེ། །ཆུ་སྐྱར་བྱ་ིལ་སྒྲི་མེད་འཇེབ། །དམ་པ་རྒོལ་ཡངོ་ཕན་པ་

སྒྲུབ། །སྐྱ་ེབ་ོངོན་པ་མཛོའ་ཡངོ་གནདོ། །ལྷོ་རྣམས་ཁྲི་ོབས་སམེས་ཅོན་སྲུངོ་། །གཤནི་

རྗེ་ེའཛུམ་ཡངོ་ཕ་རལོ་གསདོ། །སྐྱ་ེབ་ོདམ་པ་རནི་ཆེནེ་བཞེནི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགྱུར་

ལྡགོ་མདེ། །སྐྱ་ེབ་ོངོན་པ་སྲངོ་མདའ་བཞེིན། །ཅུངོ་ཟོད་ཙམ་གྱིསི་མཐ་ོདམའ་བྱདེ། །བླ་ོ

མཐུན་རིངོ་ན་གནས་ཀྱིངོ་ཕན། །མ་ིམཐུན་ཉི་ེན་ལྷོག་པར་འབྲེལ། །འདམ་སྐྱསེ་འདམ་

གྱིིས་མ་ིགོས་ལ། །ད་ེཉིིད་ཉི་ིམས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངོ་། །ཇེ་ིསྲིད་ངོ་ོཚ་ཡོད་གྱུར་པ། །ད་ེསྲིད་

ཡོན་ཏན་རྒྱན་གྱི་ིམཆེོག །ངོ་ོཚ་བརྒལ་ན་ཡོན་ཏན་ཉིིད། །ཕྱོོགས་སུ་བྱས་ཏ་ེགཏམ་

ངོན་འཕེལ། །དམ་པ་མ་བཅོོལ་ལེགས་པར་སྟོན། །དམན་ལ་དྲིས་ཀྱིངོ་ལོག་པར་

ཤོད། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ལ་བརྙིས་ཀྱིངོ་བརྩིེ། །འཆེི་བདག་མཆེོད་ཀྱིངོ་གསོད་པ་

ཡིན། །གཅོིག་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་པ་ཡ།ི །བྱ་བ་གཞེན་ལ་གནོད་པ་སྲིད། །ཟླ་བ་ཤར་

ན་ཀུ་མུད་ཏ། །ཁ་འབྱདེ་འགྱུར་གྱི་ིཔདྨོ་ོཟུམ། །ཉིསེ་པ་ལ་ལས་དནོ་གྲུབ་པ། །བྱུངོ་ཡངོ་

མཁས་རྣམས་ག་ལ་སྨོོན། །ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཀྱིངོ་སྐྱོན་སྲིད་མོད། །ད་ེལ་མཁས་

རྣམས་ཁྲིེལ་བ་མེད། །རྙིེད་པ་ལ་ལ་རྙིེད་པ་སྟེ། །རྙིེད་པ་ལ་ལ་དགྲ་བ་ོཡིན། །རྒོད་མ་

མངོལ་ལྡན་ནརོ་འཕལེ་བྱདེ། །དྲའེུ་མ་ོསྦྲུམ་ན་འཆེ་ིབ་རྙིདེ། །དམ་པ་དབྱ་ེདཀའ་འདུམ་

སླ་སྟ།ེ །དམན་པ་དབྱ་ེསླ་འདུམ་པ་དཀའ། །ལྗོོན་ཤིངོ་དངོ་ན་ིསོལ་བ་ཡ།ི །གཅོད་དངོ་

སྦྱོརོ་བའ་ིཁྱོད་པར་ལྟསོ། །ཉིམ་ཆུངོ་གྱུར་ཀྱིངོ་ཟོནོ་བྱས་ན། །ཆེེན་པ་ོཡསི་ཀྱིངོ་གཞེམོ་
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པར་དཀའ། །ཆེེན་པ་ོཡིན་ཀྱིངོ་བག་ཕེབས་ན། །ཉིམ་ཆུངོ་རྣམས་ཀྱིིས་བརླགས་པ་

མངོ་། །ནརོ་གྱིསི་འབྱརོ་ན་སྟབོས་ཀྱིངོ་འཕེལ། །ནརོ་མདེ་པ་ལ་སྟབོས་ཀྱིངོ་འབྲེ།ི །བྱ་ི

བས་དབྱིག་ལྡན་ནོར་ཕྲོོགས་པས། །བརྐུ་བའ་ིནུས་པ་ཉིམས་ཞེེས་ཐོས། །མ་ིགངོ་

བསདོ་ནམས་ལ་སྤྱོདོ་པ། །བཏངོ་ཡངོ་ལངོོས་སྤྱོདོ་ཆེར་བཞེནི་འབབ། །བསདོ་ནམས་

མདེ་པའ་ིལངོོས་སྤྱོདོ་ད།ེ །བསགས་ཀྱིངོ་སུ་ཡསི་ཟོ་བ་སམོས། །དམ་པ་ར་ེཞེགི་རྒུད་

གྱུར་ཀྱིངོ་། །ཟླ་བ་བཞེནི་དུ་ཡར་ངོ་ོའབྱུངོ་། །དམན་པ་ལན་ཅོགི་རྒུད་གྱུར་ན། །མར་མ་ེ

བཞེནི་དུ་མནལ་བར་འགྱུར། །ཤསེ་ལྡན་དགྲ་ལ་མགི་བསྲིངོས་པས། །ཐ་མར་དགྲ་བ་ོ

དབངོ་དུ་སྡུད། །དྲོད་ཆུངོ་དགྲ་ལ་ལན་བྱས་པས། །དཀའ་བ་རྒྱུན་མི་འཆེད་པ་

ཐབོ། །མཁས་པས་ཤནི་ཏུ་ཉིམ་ངོ་བའ།ི །གནས་ལ་འཛུར་ན་དཔའ་རྟགས་ཡནི། །སེངོ་

གསེ་ཁྱུ་མཆེགོ་གསདོ་པའ་ིཚ།ེ །རྭ་ལ་འཛུར་བ་ག་ལ་སྡོར། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མ་ིདཔྱདོ་

པར། །དགྲ་ལ་མཆེོངོ་བ་བླུན་རྟགས་ཡནི། །མར་མེའ་ིའདོ་ལ་འཛོངིོས་པ་ཡསི། །སྦྲངོ་

བུ་དཔའ་བར་འགྲ་ོའམ་ཅོ།ི །ངོན་པ་རངོ་རྟནེ་ཁྱོད་པར་འཇེམོས། །དམ་པ་གངོ་ལ་བརྟནེ་

པ་སྲུངོ་། །སྲིན་བུ་རངོ་རྟེན་ཟོད་ཟོད་ཟོ། །སེངོ་ག་ེརངོ་ག་ིཡུལ་འཁོར་སྲུངོ་། །དམན་

རྣམས་དགོས་པ་ཆུངོ་ངུ་གསངོ་། །གསངོ་དགོས་དགོས་པ་མེད་པར་སྨྲ། །དམ་པ་

དགོས་མེད་གསངོ་མ་ིའགྱུར། །གསངོ་དགོས་སྲོག་ལ་བབས་ཀྱིངོ་སྲུངོ་། །དམན་པ་

འབྱོར་ན་དྲེགས་རྒྱུ་སྟེ། །དམ་པ་འབྱོར་ན་དུལ་བའ་ིརྒྱུ། །ཝ་སྐྱེས་འགྲངོས་ན་དྲེགས་

པས་བརྒྱལ། །སེངོ་ག་ེའགྲངོས་ན་བད་ེབར་ཉིལ། །དམ་པ་དངོ་ན་ིདམན་པ་ཡ།ི །སྤྱོདོ་

པ་གཉིསི་ཀ་གམོས་པའ་ིཤུགས། །བུངོ་བ་མ་ེཏགོ་འཚལོ་བ་དངོ་། །ངོངོ་པ་ཆུར་འཇུག་

བསླབ་ཅོི་དགོས། །རྒྱལ་ངོན་དགྲ་དངོ་ཕྲོད་པ་ན། །རངོ་གི་འཁོར་ལ་ཆེད་པ་
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གཅོོད། །དོན་མ་གྲུབ་པའ་ིབློན་པ་ོའགའ། །རངོ་ཉིིད་འགགས་ཏ་ེའཆེ་ིབ་ཡོད། །ཆེོས་

རྒྱལ་དགྲ་དངོ་ཕྲོད་པ་ན། །ལྷོག་པར་འཁོར་ལ་བྱམས་པ་སྐྱ།ེ །ན་བའ་ིབུ་ལ་ཁྱོད་པར་

དུ། །མ་ན་ིགདུངོ་བ་སྐྱ་ེབར་འགྱུར། །སྐྱ་ེབ་ོདམ་པ་ངོན་པ་དངོ་། །འགྲགོས་ན་ངོན་པའ་ི

ཤན་དུ་འགྱུར། །གངྒཱའི་ཆུ་ནི་རབ་ཞེིམ་པ། །རྒྱ་མཚོར་སླེབས་ན་བ་ཚར་

འགྱུར། །དམན་པས་སྐྱ་ེབ་ོམཆེོག་བསྟེན་ན། །སྐྱ་ེབ་ོདམ་པའ་ིསྤྱོོད་པ་འབྱུངོ་། །གླེ་རྩི་ི

བྱུགས་པའ་ིགངོ་ཟོག་ལ། །གླེ་རྩིའི་ིདྲ་ིཞེམི་འབྱུངོ་ལ་ལྟསོ། །ལྷུན་པ་ོཅོསི་ཀྱིངོ་མ་ིའགུལ་

བ། །ད་ེབཞེནི་བདག་ཉིདི་ཆེནེ་པ་ོབརྟན། །ཤིངོ་བལ་ཆུངོ་ངུ་གཡ་ོབ་ལྟར། །དམན་པའ་ི

སྤྱོདོ་པ་འགྱུར་ལྡགོ་ཆེ།ེ །

རབ་བྱེེད་ལྔ་པ། ངན་སྤྱོདོ་བརྟག་པ། 

གཡོན་ཅོན་སྙེན་པར་སྨྲ་བ་ན།ི །རངོ་དོན་ཡིན་གྱི་ིགུས་ཕྱོིར་མིན། །སྲིན་བྱ་སྙེན་

ནས་དགོད་པ་ནི། །ལྟས་ངོན་གཏོད་ཀྱི་ིདགའ་ནས་མིན། །ངོན་པས་ཐོག་མར་ཚིག་

གིས་འབྲེིད། །བག་ཕེབས་གྱུར་ན་ཕྱོ་ིནས་བསླུ། །ཉི་པས་ཟོས་ཀྱིིས་ཁ་བྲེིད་ནས། །ཉི་

རྣམས་གསོད་པར་བྱེད་ལ་ལྟོས། །དམན་པ་ཇེ་ིསྲིད་ཉིམ་ཆུངོ་བ། །ད་ེཡ་ིབར་ལ་རངོ་

བཞེིན་བཟོངོ་། །དུག་གི་ཚེར་མ་མ་སྨོིན་པའི། །བར་དུ་གཞེན་ལ་འབིགས་མི་

ནུས། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་གཞེན་བྱས་ནས། །ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བ་གཞེན་བྱེད་པ། །གཡོན་

ཅོན་ཞེསེ་སུ་གྲགས་པ་སྟ།ེ །བླུན་པ་ོམཁས་པར་འཆེསོ་པ་ཡནི། །ཧ་ཅོངོ་གཡ་ོསྒྱུ་མངོ་

དྲགས་ན། །རེ་ཞེིག་གྲུབ་ཀྱིངོ་ཐ་མར་བརླག  གཟོིག་ལྤགས་བཀབ་པའི་བོངོ་བུ་
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ཡིས། །ལོ་ཏོག་ཟོོས་མཐར་གཞེན་གྱིིས་བསད། །ཤེས་རབ་ལྡན་ན་མངོོན་སུམ་

གྱི།ི །རྫུན་གྱིསི་ཕ་རལོ་བསླུ་བར་ནུས། །རྐུན་པ་ོརྣམས་ཀྱིསི་ཁྱོརི་བཏགས་པས། །ར་

སྐྱེས་ཁུར་བ་བྲེམ་ཟོེས་བོར། །ཉིེས་པ་མངོོན་སུམ་བྱེད་བཞེིན་དུ། །གཡོན་ཅོན་ཚིག་

གསི་ཕ་རལོ་བསླུ། །ལྷོ་ཆེནེ་སྨྲ་ེསྔགས་ཤརོ་བ་ལ། །སྡུག་བསྔལ་བདནེ་པ་བསྒྲིགས་ས་ོ

ལ།ོ །གཡ་ོཅོན་ཚུལ་གཟོབོ་ངོག་འཇེམ་ལ། །མ་བརྟགས་བར་དུ་ཡདི་མ་ིབརྟན། །རྨོ་བྱ་

གཟུགས་མཛོེས་སྒྲི་སྙེན་ཡངོ་། །ད་ེཡ་ིཁ་ཟོས་དུག་ཆེེན་ཡིན། །གཡ་ོཅོན་བཟོངོ་པོའ་ི

ཚུལ་བཟུངོ་ན། །ཕྱོ་ིནས་དོན་ལ་བསླུ་བ་ཡོད། །ར་ིདྭགས་རྔ་མ་བསྟན་ནས་ན།ི །ཁྲིེལ་

འདས་བོངོ་བུའ་ིཤ་དག་འཚོངོ་། །ངོ་ོཚ་ཆུངོ་རྣམས་གཞེན་ནོར་ལ། །བདག་ག་ིཆེ་ེབ་

སྒྲུབ་པ་ཡདོ། །མགྲནོ་ལ་གྲགོས་ཀྱི་ིགསོ་བཏངིོ་ནས། །བདག་ག་ིགུས་རྟགས་སྟནོ་པར་

བྱེད། །གཏིངོ་ནས་ཉིམས་པའི་ཁྲིེལ་འདས་རྣམས། །རངོ་གི་གཏམ་ངོན་ངོོ་སོར་

འཁྱོརེ། །ཀཉྩའ་ིཡུལ་གྱི་ིརྒྱལ་རགིས་འགའ། །ཕ་བསད་པ་ལ་རྒྱལ་རྔ་རྡུངོ་། །བླ་ོཆུངོ་

རྣམས་ཀྱིིས་ཕན་བཏགས་པ། །འགའ་ཞེིག་གནོད་པ་ཆེེན་པོར་འགྱུར། །སྐྱ་ཀའ་ིཕྲུ་

གུས་མ་ཡ་ིསྤུ། །འཐགོ་པ་དྲནི་ལན་ཡནི་པར་སྒོོམ། །གཞུངོ་ངོན་གཞེན་གྱི་ིབཀའ་དྲནི་

ལས། །བྱུངོ་བ་རངོ་ག་ིཆེ་ེབར་སྒོམོ། །ཀླུ་ཡསི་འབད་ནས་ཕབ་པའ་ིཆེར། །ཞེིངོ་པ་རངོ་

ག་ིདཔལ་དུ་རྩི།ི །བླ་ོངོན་ལས་ལ་སྤྱོདོ་པ་ལ། །རངོ་ག་ིའབད་པས་ཐབོ་པར་སམེས། །ཁྱོ་ི

རྒན་ཡ་རྐོན་ཕུག་པའ་ིཁྲིག །རུས་པའ་ིབཅུད་དུ་བསྒོོམས་ནས་འཆེའ། །མ་ིམཁས་པ་

དག་གཉིེན་བཅོོམ་ནས། །འབྲེེལ་མེད་གཞེན་དག་གས་ོབར་མཐོངོ་། །མག་ོབ་ོབཅོད་

ནས་མཇུག་མའ་ིརྒྱན། །སྨྱོནོ་པ་མནི་པ་སུ་ཞེགི་བྱདེ། །བླུན་པསོ་དགསོ་པའ་ིསར་མ་ི

བྱིན། །མ་ིདགོས་པ་ལ་ལྷུག་པར་འཆེོར། །ཆུ་མིག་ངོན་པ་དབྱར་འབབ་ཀྱིི། །དཔྱིད་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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དུས་དགོས་པའི་ཚེ་ན་སྐམ། །སྐྱེ་བ་ོདམ་པ་ཞེི་བ་ལ། །ངོན་པ་ལྷོག་པར་འཚེ་བར་

བྱདེ། །སྣུམ་དངོ་ལྡན་པའ་ིསྡོངོོ་བུ་ལ། །མ་ེལྕ་ེཆེགས་ཀྱི་ིགཞེན་ལ་མནི། །རྩུབ་པས་རྩུབ་

པ་ཐུལ་འགྱུར་གྱི།ི །ཞེ་ིབས་འདུལ་བར་ག་ལ་ནུས། །ཕོལ་མིག་བསྲེགས་དངོ་བཅོད་

པས་འདནོ། །ཞེ་ིཆེསོ་ད་ེཡ་ིདུག་ཏུ་འགྱུར། །རྒྱལ་པསོ་ཆེསོ་བཞེནི་ས་བསྐྱངོ་སྟ།ེ །མནི་

ན་རྒྱལ་པ་ོཉིམས་པའ་ིརྟགས། །ཉི་ིམས་མུན་པ་མ་ིསལེ་ན། །ད་ེན་ིགཟོའ་ཡསི་ཟོནི་པའ་ི

རྟགས། །སྡོིག་སྤྱོོད་རྗེ་ེབོར་བསྐོས་པ་དངོ་། །ཁངོ་པའ་ིཡངོ་ཐོག་གྲུམ་པ་དངོ་། །ར་ིརྩི་ེ

ཤིན་ཏུ་ཞེིག་པ་ཡི། །འོག་ན་གནས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་སྐྲོག །གལ་ཏེ་རིག་པ་ཡོད་ན་

ཡངོ་། །སྐྱ་ེབ་ོརངོ་བཞེནི་ངོན་པ་སྤེངོ་། །དུག་སྦྲུལ་ནརོ་བུས་མག་ོབརྒྱན་ཡངོ་། །མཁས་

པ་སུ་ཞེིག་པངོ་དུ་ལེན། །བསྙེེན་དྲགས་རྒྱལ་པོ་བཞེེད་བཞེིན་དཀའ། །བཀྱིེད་ན་

ཐུགས་ཀྱིསི་འཛོིན་པ་དཀནོ། །བར་མར་གནས་པ་གཡངོ་ཟོ་བས། །རྒྱལ་པ་ོལ་ལ་མ་ེ

ཆེེན་འདྲ། །ཆུངོ་མ་ངོན་དངོ་མཛོའ་བ་ོངོན། །རྒྱལ་པ་ོངོན་པ་སུ་ཞེིག་བསྟེན། །གཅོན་

གཟོན་གདུག་པའ་ིནགས་ཁྲིོད་དུ། །སེམས་ཤེས་རྟག་ཏུ་སྡོོད་དམ་ཅོི། །དྲེགས་པས་

ཡནོ་ཏན་ཉིམས་འགྱུར་ཞེིངོ་། །འདདོ་པས་ངོ་ོཚ་ཉིམས་པར་བྱདེ། །གཡགོ་འཁརོ་རྟག་

ཏུ་སུན་ཕྱུངོ་ན། །རྗེ་ེདཔནོ་ཉིམས་པར་འགྱུར་བ་ཡནི། །ཕན་པར་སྨྲ་བ་དཀནོ་པ་སྟ།ེ །ད་ེ

དག་བས་ཀྱིངོ་ཉིན་པ་དཀནོ། །སྨོན་པ་མཁས་པ་རྙིདེ་དཀའ་སྟ།ེ །ད་ེཡ་ིཚགི་བཞེནི་བྱདེ་

པ་ཉུངོ་། །ཧ་ཅོངོ་རླམོ་པ་ཆེསེ་དྲགས་ན། །སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་མར་ཐགོ་ཏུ་བབ། །སངེོ་

ག་ེངོ་རྒྱལ་ཆེེས་པའ་ིརྒྱུས། །ཝ་ཡིས་ཁུར་པ་ོབསྐུར་ཞེེས་ཐོས། །བྱ་རོག་དག་གིས་

བསྐུངོས་པ་དངོ་། །གཞུངོ་ངོན་པ་ལ་ཕན་བཏགས་དངོ་། །ཞེིངོ་ངོན་ས་བོན་བཏབ་པ་

རྣམས། །ར་ེབ་མངོ་སྟ་ེསྤྱོོད་པ་ཉུངོ་། །མ་བརྟགས་པར་ན་ིསུ་ལ་ཡངོ་། །ཡིད་ཆེེས་པ་
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དངོ་བསྒོ་ོམ་ིབྱ། །བག་ཕབ་པ་ལས་སྐྱོན་བྱུངོ་དངོ་། །གྲོས་བཏབ་པ་ལས་དགྲར་གྱུར་

མངོ་། །འཇེགི་རྟནེ་ངོན་པ་མངོ་ཡདོ་ཀྱིངོ་། །སྐྱ་ེབ་ོངོན་འདྲའ་ིའཇེིགས་པ་མདེ། །ངོན་པ་

གཞེན་དག་བཅོོས་རུངོ་གི། སྐྱ་ེབ་ོངོན་པ་བཅོོས་ན་འཇེིག །སྐྱ་ེབ་ོངོན་པ་ཡོན་ཏན་

བརྒྱས། །ཕན་པར་བྱས་ཀྱིངོ་མགུ་མི་ནུས། །གངོ་ཞེིག་བརྟེན་པ་དགྲར་འགྱུར་

འད།ི །སྐྱ་ེབ་ོངོན་པའ་ིཁྱོད་ཆེསོ་ཡནི། །ངོན་པ་ཇེ་ིལྟར་བཅོོས་གྱུར་ཀྱིངོ་། །རངོ་བཞེནི་

བཟོངོ་པ་ོའབྱུངོ་མ་ིསྲདི། །སལོ་བ་འབད་ད་ེབཀྲུས་ན་ཡངོ་། །ཁ་དགོ་དཀར་བ་མ་ིསྲདི་

དོ། །སྐྱ་ེབ་ོངོན་པས་སུན་ཕྱུངོ་བའི། །ས་དེར་དམ་པ་མཐོངོ་ཡངོ་སྤེོངོ་། །སྦྲུལ་གྱིིས་

གཙསེ་པའ་ིས་ཕྱོགོས་སུ། །གསརེ་གྱི་ིཉིག་ཐག་མཐངོོ་ཡངོ་འབྲེསོ། །མཆེདོ་པ་དམ་པ་

ལ་བྱ་ཡ།ི །དམན་པ་མཆེདོ་ན་ཉིསེ་པའ་ིགཞེ།ི །འ་ོམ་སྐྱསེ་བུའ་ིབདུད་རྩི་ིསྟ།ེ །སྦྲུལ་ལ་

བྱིན་ན་དུག་འཕེལ་ལོ། །འབད་ད་ེཀུན་ནས་བསྟན་བྱས་ཀྱིངོ་། །ངོན་པ་བླ་ོདངོ་ག་ལ་

འདྲསེ། །མཆེལི་པ་ཇེ་ིལྟར་གསསོ་གྱུར་ཀྱིངོ་། །བག་ཕབེས་འགྱུར་བ་མ་ིསྲདི་ད།ོ །རྟག་

ཏུ་འབྱདེ་ལ་བརྩིནོ་པའ་ིམིས། །མཛོའ་བ་ོབརྟན་པའོངོ་ཕྱོདེ་འགྱུར་ཏ།ེ །ཆུ་ཡསི་རྟག་ཏུ་

བཅོོས་གྱུར་ན། །བྲེག་ལ་སེར་ག་མ་ིའབྱུངོ་ངོམ། །བདག་གིས་བསླུས་དངོ་ངོན་བྱས་

དངོ་། །མཁན་སློབ་གྲོགས་ཀྱིི་སྐྱོན་བརྗེོད་པ། །རྫུན་ན་རྫུན་པས་ཡིད་བརྟན་

མེད། །བདེན་ན་ལྷོག་པར་འཇེིགས་པ་སྐྱེ། །མ་ིགངོ་བརྗེོད་བྱ་མ་ཡིན་པ། །གཞེན་གྱི་ི

དྲུངོ་དུ་སུས་བརྗེོད་པ། །བདེན་ནམ་འོན་ཏ་ེརྫུན་ཡངོ་རུངོ་། །མཁས་པས་ད་ེལ་བག་

ཟོོན་བྱ། །གཞུངོ་ངོན་ནོར་ལ་གཅོེས་འཛོིན་པ། །མཛོའ་བཤེས་ཡིན་ཡངོ་ཡིད་མི་

བརྟན། །ཆེེན་པ་ོརྣམས་ལ་གསུག་ཟོོས་ནས། །གཉིེན་གྱིིས་བརླགས་པར་བྱས་པ་

མངོ་། །གནོད་པའ་ིམཚན་མ་ཁར་འབྱིན་པའ།ི །དགྲ་བ་ོད་ེདག་གཞེོམ་པར་སླ། །ཕན་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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པའ་ིབཟླགོ་རྟགས་ཁར་འབྱནི་པའ།ི །དགྲ་བ་ོད་ེདག་ཇེ་ིལྟར་གཞེམོ། །རྨོ་གཞེན་མཁས་

ན་འཚོ་སྲིད་ཀྱིི། །ཉིེས་པའི་ཚིག་རྨོ་འདྲུབ་པ་མེད། །ཁྭ་ཡིས་འུག་པ་རྨོ་ཕབ་

པས། །བསྐལ་པའ་ིབར་དུ་འགྲས་ལ་ལྟོས། །སྙེིངོ་ལ་ཁོན་དུ་དམ་བཟུངོ་ནས། །ཁ་ལ་

ཚིག་བཟོངོ་སྨྲའ་ོཞེེས། །དྲངོ་སྲོངོ་གདུག་པའ་ིགདམས་ངོག་སྟེ། །དམ་པའ་ིཚུལ་དངོ་

འགལ་བ་ཡནི། །དུག་ག་ིརྩི་བ་འདོན་པ་ལྟར། །དགྲ་བ་ོརྩིད་ནས་གཅོོད་ད་ོཞེསེ། །རྒྱལ་

པོའ་ིལུགས་ལས་འབྱུངོ་མོད་ཀྱིི། །བུ་བཞེིན་བསྐྱངོས་ན་བུ་བཞེིན་བྱེད། །རངོ་དོན་

འབའ་ཞེིག་བསྒྲུབ་པ་ཡི། །མ་ིདངོ་འགྲོགས་པར་སུ་ཡིས་ནུས། །ས་ོནམ་བརྩིོན་པའ་ི

ཞེིངོ་གསེབ་ཏུ། །ལྡུམ་གཞེན་སྨོིན་པའ་ིག་ོསྐབས་དཀའ། །མ་ིགངོ་བྱས་པ་མ་ིགཟོ་ོ

བ། །ད་ེལ་གྲགོས་བྱདེ་ག་ལ་སྲདི། །འབད་ཀྱིངོ་འབྲེས་བུ་མ་ིསྨོནི་པའ།ི །ཞེངིོ་ལ་ས་ོནམ་

སུ་ཡིས་ནུས། །གཟུ་ལུམ་དག་གིས་སྤྱོོད་པ་ཡིས། །སྐྱེ་བོ་མྱུར་དུ་རྒུད་པར་

འགྱུར། །སྤྱོ་ིབརྟལོ་ཅོན་གྱི་ིགླེངོ་རྒདོ་ཀྱིསི། །གཅོད་བྱ་མྱུར་དུ་མ་ིགཅོདོ་དམ། །དམན་

ལ་ཇེ་ིལྟར་ཕར་བྱནི་ཡངོ་། །ཚུར་ལ་དགསོ་ན་ག་ལ་སྟརེ། །སྐམ་པས་རྟག་ཏུ་བཟུངོ་ན་

ཡངོ་། །ལྕགས་གོངོ་ཚུར་ལ་འཛོནི་ནམ་ཅོ།ི །ངོན་པས་གཞེན་དནོ་སྒྲུབ་བ་ོཞེསེ། །སྙེད་

བཏགས་ནས་ན་ིསྡོགི་ལ་སྦྱོརོ། །གཞེན་དནོ་ལྟར་སྣངོ་སྒྲུབ་དནོ་དུ། །མཁས་པ་སུ་ཞེགི་

རངོ་ཉིདི་འཇེམོས། །བུ་ལནོ་ལྷོག་མ་དགྲ་བའོ་ིཐདེ། །ཁྲིམིས་ངོན་རྣམས་དངོ་གཏམ་ངོན་

དངོ་། །རགིས་རྒྱུད་ངོན་དངོ་སྤྱོདོ་ངོན་རྣམས། །མ་སྤེལེ་བར་ཡངོ་རངོ་ཉིདི་འཕལེ། །

རབ་བྱེེད་དྲུག་པ། རང་བཞེནི་གྱི་ིཚུལེ་བརྟག་པ། 
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བདག་ཉིིད་དཔོན་དུ་བསྐོས་གྱུར་ན། །ད་ེཡ་ིབྱ་བ་ཤེས་པ་དཀོན། །གཞེན་ལ་ལྟ་

བའ་ིམགི་ཡདོ་ཀྱིངོ་། །རངོ་ཉིདི་བལྟ་ན་མ་ེལོངོ་དགསོ། །ཤེས་རབ་ཕྱོགོས་གཅོགི་ལྡན་

པས་ཀྱིངོ་། །བྱ་བ་ཀུན་ལ་མཁས་པ་དཀའ། །ཤནི་ཏུ་གསལ་བའ་ིམགི་གསི་ཀྱིངོ་། །སྒྲི་

ལ་ཉིན་པར་ནུས་མ་ཡནི། །དྲངོ་པརོ་སྨྲ་བ་སྐྱནོ་བཅོས་དངོ་། །འཁྱོགོ་སྨྲ་ཡནོ་ཏན་ལྡན་

པ་སྲདི། །ལམ་དྲངོ་འགའ་ཞེགི་ནརོ་འཇེགིས་ལ། །དུངོ་དཀར་གཡས་འཁྱོལི་བཀྲེ་ཤསི་

བྱེད། །བསོད་ནམས་མེད་ན་ཡོན་ཏན་འགའ། །ཡོན་ཏན་ཉིིད་ཀྱིིས་རངོ་ཉིིད་

འཇེོམས། །མུ་ཏིག་འཛོིན་པའི་ཉི་ཕྱོིས་རྣམས། །མུ་ཏིག་ཉིིད་ཀྱིིས་སྲོག་དངོ་

འབྲེལ། །ཡནོ་ཏན་ལྡན་ཡངོ་བསྟནེ་དྲགས་ན། །ཕལ་ཆེརེ་སྐྱ་ོབ་སྐྱ་ེབ་སྲདི། །བུར་ཤངིོ་

ཤནི་ཏུ་ཞེམི་པ་ཡངོ་། །རྒྱུན་དུ་བསྟནེ་ན་ཕལ་ཆེརེ་འདརོ། །རངོ་བཞེནི་བཟོངོ་པ་ོརྣམས་

ལ་ཡངོ་། །རྒྱུན་དུ་གཙེས་ན་གནོད་སེམས་སྐྱེ། །ཙན་དན་བསིལ་བ་ཡིན་མོད་

ཀྱིི། །གཙུབ་པར་གྱུར་ན་འབར་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་པ་ོཤིན་ཏུ་མངོ་མོད་ཀྱིི། །ཆེོས་

བཞེནི་སྐྱངོོ་བ་ཤནི་ཏུ་ཉུངོ་། །མཁའ་ལ་ལྷོག་གནས་མངོ་ན་ཡངོ་། །འདོ་གསལ་ཉི་ིཟླ་ལྟ་

བུ་མེད། །གངོ་ཞེིག་གནོད་པ་བྱེད་ནུས་པ། །ད་ེཡ་ིཕན་པ་བྱེད་པར་ནུས། །མག་ོབ་ོ

གཅོདོ་པར་ནུས་པ་ཡ།ི །རྒྱལ་པསོ་རྒྱལ་སྲདི་སྦྱོནི་པར་ནུས། །བླནོ་པ་ོབླ་ོལྡན་དྲངོ་པ་ོ

ཡིས། །རྗེེ་དངོ་འབངོས་ཀྱིི་དོན་ཀུན་གྲུབ། །མདའ་དྲངོ་མཁས་པས་འཕངོས་གྱུར་

ན། །གངོ་ལ་གཏད་པར་འཕགོ་པ་ཡནི། །རྒྱལ་པ་ོཉིདི་ཀྱིསི་མ་བརྩིསི་ན། །ཐམས་ཅོད་

ཤེས་པའངོ་བཀུར་མ་ིའགྱུར། །སྲོག་ག་ིདབངོ་པོས་མ་བཟུངོ་བའ།ི །མ་ིར་ོབཟོངོ་ཡངོ་

སུ་ཞེིག་ལེན། །མངོ་པོ་གཅོིག་ཏུ་བློ་མཐུན་ན། །ཉིམ་ཆུངོ་གིས་ཀྱིངོ་དོན་ཆེེན་

འགྲུབ། །སྲོག་ཆེགས་གྲོག་མའ་ིཚོགས་འདུས་པས། །སེངོ་གེའ་ིཕྲུ་གུ་བསད་ཅོེས་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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གྲགས། །ཞུམ་བཅོས་སྩོོལ་བ་དོར་བའི་མི། །མཐུ་སྟོབས་ལྡན་ཡངོ་རྒུད་པར་

འགྱུར། །གླེངོ་པ་ོཤནི་ཏུ་སྟབོས་ལྡན་ཡངོ་། །གླེངོ་རྫོ་ིཆུངོ་ངུས་བྲེན་བཞེནི་འཁལོ། །ངོ་

རྒྱལ་རྩིལོ་བ་ཆེརེ་བསྐྱདེ་ན། །ཆེནེ་པ་ོརྣམས་ཀྱིངོ་ཟོལི་གྱིསི་གནནོ། །དུངོ་དཀར་ཤནི་

ཏུ་ལུས་ཆུངོ་ཡངོ་། །ཆུ་སྲིན་ཆེེན་པོའ་ིགཤེད་མ་ཡིན། །ཆེེན་པོས་ངོ་རྒྱལ་བྱ་མི་

དགོས། །ངོན་པས་ངོ་རྒྱལ་བྱས་ཅོི་ཕན། །རིན་ཆེེན་ཚིག་གིས་སྒྲིོགས་མི་

དགོས། །མཆེིངོ་བུ་བསྒྲིགས་ཀྱིངོ་སུ་ཞེིག་ཉིོ། །བདག་ཉིིད་ཆེེན་པོའ་ིའབྱོར་པ་རྟག  

སྐྱསེ་ངོན་ཕུན་ཚགོས་རྒུད་ལ་ཉི།ེ །ཉི་ིམ་རྒྱུན་དུ་འདོ་འབྱནི་ཏ།ེ །ཟླ་བ་ཉི་བར་གྱུར་ནས་

འབྲེ།ི །རྒྱལ་པསོ་ག་ོའཕངོ་བསྟདོ་དྲགས་ན། །ད་ེཡ་ིཐ་མ་བརླག་པའ་ིརྒྱུ། །སྒོ་ོངོ་མཁའ་

ལ་འཕངོས་གྱུར་ན། །ཆེག་པ་ཉིིད་ལས་གཞེན་ཅོ་ིའབྱུངོ་། །སྐྱ་ེབ་ོཕལ་ཆེེར་རངོ་ཉིིད་

དངོ་། །མཐུན་པའ་ིརགིས་ཀྱིསི་གནདོ་པ་སྐྱལེ། །ཉི་ིམའ་ིའདོ་ཟོརེ་ཤར་བ་ན། །འདོ་ཟོརེ་

གཞེན་རྣམས་བརླག་པར་འགྱུར། །ཕན་བྱེད་དགྲ་བ་ོཡིན་ཡངོ་བསྟེན། །གཉིེན་ཡངོ་

གནོད་ན་སྤེངོ་བར་བྱ། །རྒྱ་མཚོའ་ིནོར་བུ་རིན་གྱིིས་ཉི།ོ །ཁོངོ་པའ་ིཟུག་རྔུ་སྨོན་གྱིིས་

འབྱནི། །ནངོ་དུ་ཅུངོ་ཟོད་འབྱརོ་གྱུར་ན། །ཕྱོ་ིརུ་དྲགེས་པའ་ིརྣམ་འགྱུར་སྟནོ། །ཆུ་ཡསི་

ཡངོོས་སུ་གངོ་བའ་ིཚ།ེ །སྤྲོནི་རྣམས་གཡ་ོཞེིངོ་འབྲུག་སྒྲི་སྒྲིགོས། །ཡནོ་ཏན་ཀུན་ལྡན་

དཀོན་པ་ལྟར། །ཡོན་ཏན་ཅོ་ིཡངོ་མེད་པའངོ་དཀོན། །སྐྱོན་དངོ་ཡོན་ཏན་འདྲེས་པ་

ལས། །ཡནོ་ཏན་གཙ་ོཆེ་ེམཁས་པས་བསྟནེ། །དངོ་པ་ོཉིདི་ནས་དགྲ་བ་ོདངོ་། །མཛོའ་

བོ་ཉིིད་དུ་ངོེས་པ་མེད། །ཁ་ཟོས་མ་ཞུ་དུག་ཏུ་འགྱུར། །དུག་ཀྱིངོ་ཤེས་ན་སྨོན་དུ་

འགྱུར། །གངོ་ན་ལས་མཐུན་ཡདོ་ད་ེའབྱརོ། །ལས་ཀྱི་ིའདུ་འཕྲོ་ོམདེ་ད་ེརྒུད། །ཁྱོམི་དུ་

བཟུངོ་ཡངོ་མ་ིཆེགས་པའི། །ངོངོ་པ་མཚ་ོལས་བསྐྲོད་ཀྱིངོ་འཁོར། །མཁས་རྣམས་
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རགི་པ་ཡནོ་གྱིསི་སླབོ། །བླུན་པ་ོརགི་པ་བསླབས་ཀྱིངོ་སྤེངོོ་། །ཕལ་ཆེརེ་ན་ལ་སྨོན་ཟོ་

ཡངོ་། །ལ་ལ་གསོན་པོར་ལྕེབ་པ་ཡོད། །རངོ་དབངོ་ཐམས་ཅོད་བད་ེབ་སྟེ། །གཞེན་

དབངོ་ཐམས་ཅོད་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །ཐུན་མོངོ་བ་ན་ིརྩིོད་གཞེ་ིསྟ།ེ །དམ་བཅོས་པ་ན་ི

འཆེིངོ་བའི་རྒྱུ། །ནངོ་ན་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡངོ་། །ཆེ་ལུགས་ངོན་ན་ཀུན་གྱིིས་

བརྙིས། །པགས་བྱེའུ་མཁས་ཀྱིངོ་སྤུ་མེད་པས། །འདབ་ཆེགས་ཀུན་གྱིིས་སྤེངོ་ཞེེས་

གྲགས། །གནས་མིན་ཧ་ཅོངོ་དྲངོ་པོ་ཡངོ་། །རངོ་གཞེན་གཉིིས་ཀ་བརླག་པ་

ཡདོ། །མདའ་ཡསི་ཕ་རལོ་གསདོ་པའམ། །ཡངོ་ན་རངོ་ཉིདི་འཆེག་པར་འགྱུར། །ཆེར་

དངོ་ཆུ་བ་ོརྒྱ་མཚརོ་འབབ། །བླ་ོདངོ་རགི་པ་མཁས་ལ་འག ོ།ནརོ་དངོ་སྐྱ་ེབ་ོརྒྱལ་པསོ་

སྡུད། །དྲ་ོཞེིངོ་བརླན་པར་ནགས་ཚལ་སྐྱ།ེ །དབྱར་གྱི་ིཆུ་མགི་རྩྭ་ཡ་ིམ།ེ །སྤྲོནི་པར་ཉི་ི

མ་ཟླ་བ་ཉི། །བླ་ོངོན་རགི་པ་ངོན་དངོ་མཛོའ། །དགསོ་ཚ་ེའབྱུངོ་བའ་ིངོསེ་པ་མདེ། །བླུན་

པ་ོསྨྲ་བ་ཉུངོ་ན་མཛོེས། །རྒྱལ་པ་ོལྐོགོ་ཏུ་འདུག་ན་མཛོསེ། །སྒྱུ་མ་བརྒྱ་ལམ་མཐོངོ་ན་

མཛོེས། །ནོར་ཆེེན་དཀོན་ན་རིན་ཐངོ་ཆེེ། །ཧ་ཅོངོ་བྱམས་པ་ཆེ་ེདྲགས་ན། །ད་ེཉིིད་

འཁོན་པའ་ིརྒྱུ་རུ་འགྱུར། །འཇེིག་རྟེན་རྩིོད་པ་ཕལ་ཆེ་ེབ། །འབྲེེལ་བ་ཉིིད་ལས་བྱུངོ་བ་

མངོ་། །ཤིན་ཏུ་རྩིོད་པ་ཆེེན་པ་ོཡངོ་། །ལྷོག་པར་མཛོའ་བའ་ིརྒྱུ་སྲིད་ད།ེ །རྩིོད་པ་བྱུངོ་

བའ་ིམཐའ་ཕལ་ཆེེར། །འདུམ་པར་གྱུར་པ་མངོ་བར་མཐོངོ་། །སེར་སྣ་ཅོན་གྱི་ིནོར་

རྣམས་དངོ་། །ཕྲོག་དོག་ཅོན་གྱི་ིགྲོགས་པ་ོདངོ་། །བླ་ོངོན་གྱི་ིན་ིརིག་པ་རྣམས། །ཡོད་

ཀྱིངོ་དགའ་བ་བསྐྱདེ་མ་ིནུས། །བརྐོམ་ཆེགས་ཅོན་ན་ིནརོ་གྱིིས་དགའ། །ངོ་རྒྱལ་ཅོན་

ན་ིབསྟོད་པས་མགུ། །བླུན་པ་ོརངོ་དངོ་མཐུན་པས་དགའ། །དམ་པ་བདེན་པ་སྨྲ་བས་

མགུ། །སྐྱ་ེབ་ོངོན་པའ་ིཡནོ་ཏན་དངོ་། །སྨྲ་སྤེབོས་ཞེན་པའ་ིརགི་པ་དངོ་། །རྗེ་ེདཔནོ་ངོན་
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པའ་ིབཀའ་དྲནི་རྣམས། །གཞེན་ལ་ཕན་པའ་ིག་ོསྐབས་དཀའ། །གངོ་ལ་ནརོ་ཡདོ་སྨྲ་བ་

མཛོེས། །ནོར་མེད་སྨྲ་བ་བདེན་ཡངོ་སྤེོངོ་། །མ་ལ་ཡ་ལས་བྱུངོ་གྱུར་ན། །སྡོོངོ་དུམ་

ཕལ་ལའངོ་རིན་ཐངོ་ཆེེ། །སྨྲ་མངོ་ཉིེས་པ་འཛོིན་པའི་རྒྱུ། །མི་སྨྲ་ཉིེས་པ་སྤེོངོ་བའི་

གཞེ།ི །ན་ེཙ་ོསྨྲ་བས་གཟོབེ་ཏུ་བཅུག  འདབ་ཆེགས་ལྐུགས་པ་བད་ེབར་རྒྱུ། །མ་ིགངོ་

དགྲ་ལ་གཡ་ོམེད་པས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་བཏགས་ན། །དགྲ་ཡངོ་ད་ེལ་གཡ་ོམེད་

པས། །འདུད་པ་དངོོས་པོའ་ིཆེ་ེབ་ཡིན། །སྟོབས་བྲེལ་མ་ིཡིས་ཁྲིོས་ཅོ་ིཕན། །སྟོབས་

ལྡན་དོན་ལ་ཁྲིོ་ཅོི་དགོས། །དེས་ན་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཁྲིོ་བ་དོན་མེད་རངོ་སྲེག་

ཡནི། །སྦྱོནི་པས་བསྡུས་ན་དགྲ་ཡངོ་འདུ། །སྦྱོནི་མདེ་གཉིནེ་ཡངོ་རངིོ་དུ་སྤེངོོ་། །བ་ཡ་ི

འ་ོམ་ཟོད་པ་ན། །བེའུ་བཟུངོ་ཡངོ་འཆེོར་བར་འགྱུར། །བྱ་བ་འགའ་ལ་མཁས་པ་

ཡསི། །གཞེན་དག་ཤསེ་པའ་ིངོསེ་པ་མདེ། །ཆུ་ལས་འ་ོམ་འབྱེད་ཤསེ་པའ།ི །ངོངོ་པས་

གཟུགས་བརྙིན་ཟོས་སུ་སྒོོམ། །རྟག་ཏུ་བྱམས་པས་སྐྱོངོ་བ་ཡ།ི །རྗེ་ེབོས་བྲེན་གཡོག་

རྙིདེ་པར་སླ། །པདྨོའ་ིམཚ་ོལ་ངོངོ་པ་དག །མ་བསྡུས་པར་ཡངོ་ངོངོ་གསི་འདུ། །ལོངོས་

སྤྱོདོ་ལྡན་པས་སྤྱོདོ་པ་དངོ་། །མཁས་པར་གྱུར་ནས་དུལ་བ་དངོ་། །ཆེནེ་པསོ་དམན་པ་

ལགེས་སྐྱངོོ་བ། །གསུམ་པ་ོགཞེན་བད་ེརངོ་ལ་ཕན། །བསདོ་ནམས་ཤུགས་ཀྱིསི་དནོ་

བསྒྲུབ་པ། །ཉི་ིམའ་ིའོད་བཞེིན་ལྟོས་པ་མེད། །འབད་པའ་ིཤུགས་ཀྱིིས་དོན་བསྒྲུབ་

པ། །མར་མེའ་ིའོད་བཞེིན་ཀུན་ལ་ལྟོས། །ཆེེན་པ་ོརྣམས་ལ་རྟེན་བཅོས་ན། །དམན་པ་

རྣམས་ཀྱིངོ་ཆེེན་པ་ོཐོབ། །ལྗོོན་ཤིངོ་ཆེ་ེལ་བརྟེན་པ་ཡིས། །འཁྲི་ིཤིངོ་རྩི་ེམོར་ཕྱོིན་ལ་

ལྟསོ། །ཡནོ་ཏན་ལྡན་ལ་སྐྱནོ་ཡདོ་ཀྱིངོ་། །ཡནོ་ཏན་དགའ་རྣམས་ཉི་ེབར་བསྟནེ། །ཆེར་

གྱིསི་མཁར་ལ་གནོད་ན་ཡངོ་། །འཇེགི་རྟནེ་པ་རྣམས་དགའ་བ་སྐྱ།ེ །ཡནོ་ཏན་མདེ་ན་
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ཆེ་ལུགས་ཀྱིིས། །མཁས་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱེད་མ་ིནུས། །རྟ་མཆེོག་འགྲོས་དངོ་མ་ི

ལྡན་ན། །ཤནི་ཏུ་བརླིངོ་ཡངོ་རནི་ཐངོ་ཆུངོ་། །ནརོ་ལྡན་བླུན་པའོ་ིནངོ་ན་མངོ་། །དཔའ་

བ་ོགཅོན་གཟོན་ཁྲིོད་ན་མོད། །ལེགས་བཤད་མཁས་པའ་ིཁྲིོད་འབྱིན་པ། །དམ་པ་

འཇེིག་རྟེན་འདི་ན་དཀོན། །གངོ་དངོ་གངོ་ལ་དེ་ཡོད་པ། །དེ་ཡིས་དེ་ཡི་གྲགས་པ་

ཐོབ། །མཁས་པའི་གྲགས་པ་མཁས་པ་དངོ་། །དཔའ་བོས་དཔའ་བོ་ཐོས་པ་

བཞེིན། །ཆེེན་པོ་རྣམས་ཀྱིི་མཆེོད་བྱ་བ། །དམན་པ་རྣམས་ཀྱིིས་བརྙིས་པར་

འགྱུར། །དབངོ་ཕྱུག་ཆེེན་པོའ་ིསྤྱོ་ིབོའ་ིརྒྱན། །ཟླ་བ་ལྷོ་མིན་ཟོས་སུ་བྱེད། །རིག་པ་

གླེགེས་བམ་ལ་གནས་དངོ་། །མ་བསྒྲུབས་པ་ཡ་ིགསངོ་སྔགས་དངོ་། །བརྗེདེ་ངོས་ཅོན་

གྱིིས་བསླབ་པ་རྣམས། །དགོས་པའ་ིཚ་ེན་སླུ་བ་མངོ་། །བླ་ོལྡན་ནོར་གྱིིས་འབྱོར་ན་

ཡངོ་། །ལ་ེལ་ོཅོན་ལ་མཐནོ་པ་ོདཀའ། །རྣ་བ་ཐགོ་མར་སྐྱསེ་ན་ཡངོ་། །རྭ་རྩི་ེམཐ་ོབ་མ་

མཐངོོ་ངོམ། །ཁྱོ་ིཕག་རྣམས་ལ་དྲ་ིཞེམི་དངོ་། །དམུས་ལོངོ་བ་ལ་སྒྲིནོ་མ་ེདངོ་། །མ་ཞུ་

བ་ལ་ཁ་ཟོས་དངོ་། །བླུན་པ་ོརྣམས་ལ་ཆེོས་ཅོ་ིདགོས། །ཡོན་ཏན་ཅོན་དངོ་གསེར་

བཟོངོ་པོ། །གཡུལ་ངོོར་དཔའ་དངོ་རྟ་བཟོངོ་པོ། །སྨོན་པ་མཁས་དངོ་རྒྱན་བཟོངོ་

པ།ོ །གངོ་དུ་ཕྱོནི་པ་ད་ེརུ་བྲེནི། །བླ་ོདངོ་བརྩིནོ་འགྲུས་ཡདོ་གྱུར་པ། །ད་ེཡསི་སྒྲུབ་པར་

མ་ིནུས་གངོ་། །དགྲ་ངོན་དཔུངོ་ཚགོས་བཅུ་གཉིསི་པ།ོ །སྐྱ་སེངོ་བུ་ཡསི་བཅོམོ་ཞེསེ་

ཐསོ། །ཕལ་ཆེརེ་བུ་ཚའ་ིསྤྱོདོ་པ་ན།ི །རགིས་རྒྱུད་སྔ་མའ་ིརྗེསེ་སུ་འབྲེངོ་། །ཁུ་བྱུག་ཕྲུ་

གུ་བྱེའུ་ཁྲི་རུ། །འགྲ་ོབ་བརྒྱ་ལམ་སྲིད་པ་ཙམ། །ར་ིདངོ་ཆུ་བ་ོགླེངོ་པ་ོརྟ། །ཤིངོ་དངོ་

འོད་ཟོེར་ནོར་བུ་རྡོ།ོ །སྐྱེས་པ་བུད་མེད་རིགས་གཅོིག་ཀྱིངོ་། །མཆེོག་དངོ་དམན་པའ་ི

ཁྱོད་པར་ཡདོ། །བསདོ་ནམས་ལྡན་པའ་ིཚགི་ཙམ་ཡངོ་། །ཉིམ་ཆུངོ་རྣམས་ཀྱིསི་བཟོདོ་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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པར་དཀའ། །ག་ོཌའ་ིརྒྱལ་པོའ་ིཚིག་ཙམ་གྱིིས། །རྒྱ་མཚོའ་ིརྒྱལ་པ་ོབཅོིངོས་ཞེེས་

གྲགས། །བྱ་བ་འབད་ནས་ཀུན་བསྒྲུབས་ཀྱིངོ་། །འགྲུབ་པ་བསོད་ནམས་ཤུགས་ལ་

རག །ཚངོོ་པས་རྒྱ་མཚརོ་མ་རྙིདེ་པའ།ི །ནརོ་བུ་རྒྱལ་པོའ་ིམཛོདོ་ན་སྤྱོདོ། །བླུན་པོའ་ི

བྱམས་སྡོངོ་རྟགས་ཀྱིིས་ག ོ །སྒྲིིན་པོའ་ིབྱམས་སྡོངོ་ལོག་པར་སྟོན། །ཁྱོ་ིརྒན་འཛུམ་ན་

རྨུག་རྟགས་ཏ།ེ །གཤིན་རྗེ་ེའཛུམ་ན་གསོད་པའ་ིརྟགས།  །ནོར་གྱི་ིམཆེོག་ན་ིསྦྱོིན་པ་

སྟ།ེ །བད་ེབའ་ིམཆེགོ་ན་ིསམེས་བསྐྱདེ་པ། །རྒྱན་གྱི་ིམཆེགོ་ན་ིཐསོ་པ་སྟ།ེ །གྲགོས་པའོ་ི

མཆེགོ་ན་ིམ་ིབསླུ་བའ།ོ །ནརོ་གྱིསི་མ་གདུངོ་སུ་ཞེགི་ཡདོ། །རྟག་ཏུ་བད་ེབར་བསྡོད་པ་

སུ། །བདེ་དངོ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིངོ་། །དབྱར་དགུན་བཞེིན་དུ་བརྗེེ་བར་

འགྱུར། །ཉིམ་ཆུངོ་རྣམས་ཀྱིིས་ཆེེན་པོའ་ིམིངོ་། །བཟུངོ་བ་ཙམ་ལ་གཞེན་གྱིིས་

བསྲུངོ་། །སོར་མོའ་ིཕྲོེངོ་བའི་མིངོ་བཟུངོ་ན། །ལོག་འདྲེན་ཕལ་གྱིིས་བསྲུངོ་བར་

བཤད། །སམེས་ཅོན་གངོ་དངོ་གངོ་འབྲེལེ་བ། །བྱ་བ་སྔནོ་གྱི་ིལས་ཀྱིསི་བྱདེ། །བྱ་རྒདོ་

འཕྱོ་ིབ་ཁུར་བ་དངོ་། །སྲམ་གྱིིས་འུག་པ་མཆེོད་ལ་ལྟོས། །ལོངོས་སྤྱོོད་གསོག་པར་

འདོད་རྣམས་ཀྱིིས། །འཕེལ་ན་གཏོངོ་བ་བསྲུངོ་བའ་ིམཆེོག །ཆུ་ཆེེན་རྫོིངོ་དུ་ལྡུགས་

འདོད་ན། །འབྲེདི་པ་བཞེག་པ་རྫོིངོ་ག་ིགསསོ། །

རབ་བྱེདེ་བདུན་པ། མ་ིརགིས་པའི་ིཚུལེ་དཔྱད་པ། 

བྲེན་གཡགོ་ངོ་རྒྱལ་ཆེ་ེབ་དངོ་། །དཀའ་ཐུབ་ལྡན་པ་ཆེས་གཟོབོ་དངོ་། །རྒྱལ་པ་ོ

ཆེོས་བཞེིན་མ་ིསྤྱོོད་པ། །གསུམ་པ་ོཚུལ་མིན་ཞུགས་པ་ཡིན། །མ་ིལྕོགས་བྱ་བ་རྩིོམ་
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པ་དངོ་། །མངོ་དངོ་འཁོན་ཞེིངོ་སྟོབས་ལྡན་རྩིོད། །བུད་མེད་ཡིད་རྟོན་ངོན་དངོ་

མཛོའ། །ལྔ་པ་ོམྱུར་དུ་བརླག་པའ་ིརྒྱུ། །ནརོ་མདེ་ཟོས་གསོ་མཆེགོ་འདདོ་དངོ་། །གཞེན་

ལ་སླངོོ་ཞེངིོ་ངོ་རྒྱལ་ཆེ།ེ །བསྟན་བཅོསོ་མ་ིཤསེ་རྩིདོ་པར་འདདོ། །གསུམ་པ་ོའགྲ་ོབའ་ི

བཞེད་གད་ས། །ཡུལ་བཟོངོ་ཡོད་བཞེིན་ཡུལ་ངོན་ལ། །སྐྱེ་བོ་ངོན་པ་ཕོངོས་ཤིངོ་

ཆེགས། །ཀིངོ་ཤུའ་ིམ་ེཏོག་ཤ་ཡིན་ཞེེས། །ཤ་ེསྤྱོངོ་ལས་གཞེན་སུ་ཞེིག་ར།ེ །ཆེེན་པ་ོ

རྣམས་ལ་དགྲ་བས་ཀྱིངོ་། །རངོ་ག་ིའཁརོ་གྱིསི་གནདོ་པ་མངོ་། །སེངོ་ག་ེལུས་ཀྱི་ིའབུ་

མནི་པ། །སྲགོ་ཆེགས་གཞེན་གྱིིས་ག་ལ་ཟོ། །རྗེ་ེབསོ་བདག་ལ་གནདོ་བྱདེ་ན། །ད་ེལ་

སྐྱབོ་པར་བྱདེ་པ་སུ། །སྣངོ་བས་གཟུགས་ལ་སྒྲིབི་བྱདེ་ན། །ད་ེལ་ལྟ་བའ་ིཐབས་གཞེན་

མདེ། །ཆེསོ་སྤྱོདོ་ཞེ་ིབར་གནས་པ་ལ། །འཚ་ེབྱདེ་ཤནི་ཏུ་ཐ་ཤལ་ཡནི། །རངོ་ལ་སྐྱབས་

འོངོས་བསད་པ་ལ། །དཔའ་བ་ོཡིན་ཞེེས་སུ་ཞེིག་སྒྲིོགས། །སྐྱ་ེངོན་རངོ་ལ་མ་ིཕན་

ཡངོ་། །གཞེན་ལ་གནདོ་པར་བྱདེ་པ་ཡདོ། །སྦྲུལ་གདུག་ཟོས་སུ་རླུངོ་ཟོ་ཡངོ་། །ཕ་རལོ་

མཐངོོ་ན་མ་ིགསདོ་དམ། །འདདོ་པ་བདེའ་ོསྙེམ་སམེས་ཀྱིངོ་། །ད་ེསྤྱོདོ་སྡུག་བསྔལ་ཁ་ོ

ནའ་ིརྒྱུ། །ཆེངོ་འཐུངོ་བདའེ་ོསྙེམ་པ་ད།ེ །སྨྱོ་ོབ་བད་ེབར་བསྒོམོ་པ་ཡནི། །ཡནོ་ཏན་ཅོན་

ལ་འཇེགི་རྟནེ་གུས། །ཡནོ་ཏན་འབད་པའ་ིཤུགས་ལ་གནས། །འབད་ནས་ཡནོ་ཏན་མ་ི

བསྒྲུབ་པར། །གཞེན་ལ་འཁངོས་པས་ཅོི་ཞེིག་ཕན། །མི་རྣམས་ཚེ་རིངོ་བ་ལ་

སྨོནོ། །རྒས་པར་གྱུར་ལ་འཇེགིས་པར་ལྟ། །རྒས་ལ་འཇེགིས་ཤངིོ་ཚ་ེརངིོ་བར། །འདདོ་

པ་བླུན་པོའ་ིལོག་ལྟ་ཡིན། །གངོ་ཞེིག་མཁས་པ་ཡོད་བཞེིན་དུ། །ད་ེལས་ཡོན་ཏན་མ་ི

ལནེ་ན། །མ་ིད་ེགདནོ་གྱིསི་བཏབ་པ་འམ། །ཡངོ་ན་ལས་གྱིསི་མནར་བ་ཡནི། །གངོ་ལ་

ལངོོས་སྤྱོདོ་ཡདོ་བཞེནི་དུ། །སྤྱོདོ་དམ་སྦྱོནི་པར་མ་ིབྱདེ་ན། །མ་ིད་ེནད་ཀྱིསི་བཏབ་པ་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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འམ། །ཡངོ་ན་ཡ་ིདྭགས་མངོནོ་སུམ་ཡནི། །ཆེསོ་ལུགས་ཤསེ་ཀྱིངོ་མ་ིསྒྲུབ་ན། །ད་ེཡ་ི

ཆེསོ་ཀྱིསི་ཅོ་ིཞེགི་བྱ། །ལ་ོཏོག་ཕུན་སུམ་ཚགོས་ན་ཡངོ་། །གཅོན་གཟོན་དགའ་བ་ག་

ལ་སྐྱེ། །ལས་ཀྱིིས་མནར་བའི་སེམས་ཅོན་ལ། །ལོངོས་སྤྱོོད་ཡོད་ཀྱིངོ་སྤྱོོད་མི་

ནུས། །བྱ་རགོ་ལྟགོས་ཀྱིངོ་བསྐུངོས་མདོ་ཀྱི།ི །འགྲངོས་པར་ཟོ་བ་ག་ལ་ནུས། །སྤྱོདོ་

དམ་སྦྱོིན་པར་མི་ནུས་པའི། །ནོར་དེས་ཕྱུག་པོར་བསྒོོམ་ན་ནི། །རི་བོ་གསེར་དུ་

བསྒོོམས་པ་ཡིས། །ཕྱུག་པོ་བསྒྲུབ་པ་ཤིན་ཏུ་སླ། །ཆེོས་དངོ་ཆེོས་མིན་སྨྲ་བ་

ལ། །མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་མངོ་ན་ཡངོ་། །ད་ེལྟར་ཤེས་ནས་ཉིམས་ལེན་པ། །འཇེིག་རྟེན་

འདི་ན་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །རིགས་གཟུགས་ལངོ་ཚ་ོལྡན་ན་ཡངོ་། །ཡོན་ཏན་མེད་ན་

མཛོསེ་མ་ཡནི། །རྨོ་བྱ་སྤུ་སྡུག་ཡདི་འངོོ་ཡངོ་། །ཆེནེ་པའོ་ིརྒྱན་དུ་འསོ་སམ་ཅོ།ི །སྣ་ཡ་ི

ཚབ་དངོ་ཉིསོ་པའ་ིབུ། །གཡར་པོའ་ིརྒྱན་དངོ་བརྐུས་པའ་ིནརོ། །སླབོ་དཔནོ་མདེ་པའ་ི

རགི་པ་རྣམས། །ཡོད་ཀྱིངོ་གཞེན་གྱིསི་བརྩི་ིབ་མདེ། །མ་ིགངོ་བྱས་པ་མ་ིགཟོ་ོབ། །ད་ེ

ན་ིགཞེན་པས་རངོ་ལ་གནདོ། །ལྟས་ངོན་སྒྲུབ་པ་ཉིསེ་པ་འགའ། །དགྲ་ཡ་ིཐགོ་མར་རངོ་

ལ་འབྱུངོ་། །ལོངོས་སྤྱོོད་འགྲུབ་པར་མཐོངོ་ན་ཡངོ་། །གནས་མ་ཡིན་ལས་སུ་ཞེིག་

ལེན། །ལུག་ཐུག་འཐབ་པའི་ཁྲིག་བལྡགས་པས། །ཝ་སྐྱེས་མགོ་བོ་བཀས་ཞེེས་

ཐསོ། །འབྲེལེ་བ་འགའ་ཡ་ིངོརོ་བྱས་ནས། །གཞེན་ལ་སྟསེ་ཀྱིསི་དརོ་མ་ིབྱ། །བརྒྱ་བྱནི་

ཡིན་ཡངོ་འཁོར་འདབས་རྣམས། །ག་བུར་བཞེིན་དུ་འབྲེོས་པར་འགྱུར། །རྒྱུན་དུ་

འགྲོགས་པའ་ིགྲོགས་སྤེངོས་ནས། །གསར་བུ་འགའ་ལ་ཡིད་མ་ིབརྟན། །འུག་པའ་ི

རྒྱལ་པོས་བྱ་རོག་གི །བློན་པ་ོབསྟེན་པས་ཕུངོ་ཞེེས་གྲགས། །མི་ངོན་འབད་པས་

བསྟནེ་བྱས་ཀྱིངོ་། །རངོ་ག་ིམ་ིརུ་འགྲ་ོབ་མདེ། །ཆུ་ན་ིཇེ་ིལྟར་བསྐལོ་གྱུར་ཀྱིངོ་། །མ་ེརུ་
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འབར་བ་མ་ིསྲིད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་བརྟགས་ནས་ཁྲི་ོབ་ནི། །ཅུངོ་ཟོད་རིགས་ཤིངོ་སེལ་

བའངོ་ཤེས། །རྒྱུ་མེད་པར་ན་ིགངོ་ཁྲི་ོབ། །ད་ེཡ་ིབསལ་ཐབས་སུ་ཡིས་ཤེས། །དགྲ་

བོའ་ིནུས་པ་མ་བརྟགས་པར། །ཉིམ་ཆུངོ་ན་ཡངོ་བརྙིས་མ་ིབྱ། །ཏ་ཌ་ིབྷ་ལ་བརྙིས་པ་

ཡིས། །ནམ་མཁའ་ལྡིངོ་གིས་རྒྱ་མཚ་ོབཅོོམ། །བསོད་ནམས་འཛོད་ན་ངོན་སེམས་

སྐྱ།ེ །རགིས་འཛོད་པ་ན་བུ་ངོན་སྐྱ།ེ །ནརོ་འཛོད་པ་ན་བརྐོམ་ཆེགས་སྐྱ།ེ །ཚ་ེའཛོད་པ་

ན་འཆེ་ིལྟས་འབྱུངོ་། །རངོ་གིས་ངོན་སྤྱོོད་མ་བྱས་ན། །བརྒྱ་བྱིན་གྱིིས་ཀྱིངོ་སྨོད་མ་ི

ནུས། །ཆུ་མིག་རངོ་ཉིིད་མ་བསྐམས་ན། །ས་ཡིས་མནན་པས་ག་ལ་ཐུབ། །བྱ་བ་མ་ི

འདྲ་བརྒྱ་ཕྲོག་རྩིམོ། །མཐར་ཕྱོནི་བྱ་བ་གཅོགི་ཀྱིངོ་མདེ། །བླ་ོརྒདོ་ཕལ་ཆེརེ་གྲོངོ་བར་

གྱིི། །ཁྱོ་ིརྒན་འདྲ་བར་རྒྱུན་དུ་འཁྱོམས། །ལས་ཀྱི་ིཤུགས་ཀྱིིས་ཁྲིིད་པ་ན། །བླ་ོཆེེན་

ལོག་པའ་ིལམ་ནས་འགྲ།ོ །མུ་སྟེགས་བྱེད་པའ་ིསྟོན་པ་མཆེོག  དབངོ་ཕྱུག་སྨྱོོན་པའ་ི

བརྟུལ་ཞུགས་འཛོནི། །མ་ིགངོ་ཁྲིམིས་ལས་གངོ་འདའ་བ། །ར་ེཞེགི་རྒྱལ་ཡངོ་ཕམ་པ་

ཡནི། །ཆུ་སྐྱར་ཁྲིམིས་ལས་འདས་པ་ཡསི། །ས་ཀུན་ཐབོ་ཀྱིངོ་སེངོ་གསེ་བསད། །ཧ་

ཅོངོ་ཤསེ་རབ་ཆེ་ེདྲགས་པའ།ི །བྱ་བ་མངོ་ན་བདག་ཉིདི་བརླག  རྒྱལ་པ་ོདྲན་རྒྱ་ཆེ་ེབ་

ཡིས། །རྒྱལ་སྲིད་ཉིམས་པ་ཤིན་ཏུ་མངོ་། །ཧ་ཅོངོ་ལོངོས་སྤྱོོད་བསགས་དྲགས་

པའ།ི །ནརོ་ན་ིརངོ་ག་ིགཤདེ་མ་ཡནི། །ཕུངོ་ཁྲིལོ་ཕལ་ཆེརེ་ཕྱུག་པ་ོལ། །འབྱུངོ་ག་ིསྤྲོངོ་

པོ་བདེ་བར་རྒྱུ། །ཧ་ཅོངོ་མཐུ་རྩིལ་ཆེེ་དྲགས་ན། །ལྕེབ་པའི་སྟ་གོན་བྱེད་པ་

ཡནི། །གཡུལ་དུ་བསད་པ་ཕལ་མ་ོཆེ།ེ །མཐུ་རྩིལ་ཅོན་ལ་བྱུངོ་བ་མངོ་། །འབྱརོ་དངོ་

ཤསེ་རབ་སྟབོས་ལ་སགོས། །བསདོ་ནམས་ལྡན་ལ་གྲགོས་སུ་འགྱུར། །བསདོ་ནམས་

མདེ་ན་ད་ེདག་ཀུན། །བདག་ཉིདི་བརླག་པའ་ིརྒྱུ་རུ་འགྱུར། །མཁས་པས་བྱ་བ་ཅོ་ིབྱདེ་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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ཀྱིངོ་། །རངོ་ག་ིབསོད་ནམས་བརྟགས་ཏ་ེབྱ། །རྩིོད་དུས་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས་

པ། །སྐྱ་ེབ་ོབརྒྱ་ཡ་ིནངོ་ནའངོ་དཀནོ། །རྫོིངོ་ངོན་ཆུ་ཡསི་ཁངེོས་པ་ན། །ཕྱོགོས་གཅོགི་

ཅོ་ིནས་འཇེིག་པ་ལྟར། །གངོ་ལ་ནོར་དངོ་ལྡན་གྱུར་པ། །ད་ེལ་རིགས་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་

དཀནོ། །བུ་དངོ་ལྡན་ལ་ནརོ་ཆེནེ་དཀནོ། །ད་ེདངོ་ལྡན་ན་དགྲ་བསོ་འཇེམོས། །ཐམས་

ཅོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ན། །མ་ིད་ེམྱུར་དུ་འཆེ་ིབ་མངོ་། །དེས་ན་མཁས་པས་

བསོད་ནམས་གསོག །བསོད་ནམས་ཁ་ོན་ཕུན་ཚོགས་རྒྱུ། །སུ་ཞེིག་གངོ་ན་ཕུན་

ཚོགས་པ། །ད་ེན་ིབསོད་ནམས་བསགས་པའ་ིརྟགས། །རྫུན་གྱིིས་ཕ་རོལ་བསླུས་ས་ོ

ཞེསེ། །སྙེམ་ན་རངོ་ཉིདི་བསླུས་པ་ཡནི། །ལན་ཅོགི་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དེས། །བདནེ་པ་སྨྲས་

ཀྱིངོ་དོགས་པ་སྐྱེ། །ལེགས་ཉིེས་རྣམ་པར་མ་ིདཔྱོད་པར། །ཁྲིོས་ཤིངོ་ཕ་རོལ་གནད་

འབེབས་པ། །ཆུངོ་མ་བསད་པའ་ིཐ་ིབ་ལྟར། །གྲོགས་དངོ་བྲེལ་བའ་ིམྱོ་ངོན་ཐོབ། །མ་

འངོོས་པ་ལ་མ་ིདཔྱདོ་པར། །བྱུངོ་བའ་ིཚ་ེན་འབད་ད་ེབཙལ། །ཆུ་དངོ་ཕྲོད་ན་ལྷོམ་ཕུད་

ཀྱི།ི །མ་ཕྲོད་པ་ན་ག་ལ་ཕུད། །ཕུགས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མ་ིནུས་པའ།ི །བྱ་བ་ལགེས་ཀྱིངོ་

འཇུག་མ་ིརུངོ་། །ཁངོོ་པའ་ིནངོ་དུ་མ་ིའཇུ་བའ།ི །ཁ་ཟོས་ཞེམི་ཡངོ་སུ་ཞེགི་ཟོ། །རྩིལོ་བ་

དོར་ནས་འདུག་པ་ལ། །འད་ིཕྱོ་ིགཉིིས་ཀ་འགྲུབ་མ་ིའགྱུར། །འབད་པ་མེད་ན་ཞེིངོ་

བཟོངོ་ཡངོ་། །ལོ་ཏོག་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གནས་མ་ཡིན་པའི་དུལ་དྲགས་

ན། །ཐམས་ཅོད་ཀྱིསི་ན་ིབཀལོ་བར་འགྱུར། །ཤིངོ་བལ་སྟན་དུ་བྱདེ་མདོ་ཀྱི།ི །ཡལ་ག་

སུ་ཞེིག་སྟན་དུ་འདིངོས། །བྱ་བ་ངོན་དངོ་མི་འགྲུབ་པ། །ཕ་རོལ་བསྒོ་ོཡངོ་བྱེད་ན་

བླུན། །སྦྱོར་དུག་ཉི་ོལ་སུ་ཡདི་རྟནོ། །ཐམས་ཅོད་སྦྱོནི་ཞེསེ་སུས་སྨྲ་ནུས། །ནརོ་རྣམས་

གསོག་ཅོིངོ་མ་ིསྤྱོོད་པ། །རངོ་བསྲེག་བུད་ཤིངོ་གསོག་པ་ཡིན། །བུངོ་བ་སྦྲངོ་རྩི་ིམ་ིཟོ་
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བ། །གཞེན་གྱིསི་ཁྱོེར་ན་ལྕབེ་པར་རྩིམོ། །

རབ་བྱེེད་བརྒྱད་པ། བྱེ་བ་བརྟག་པ། 

བླ་ོལྡན་བྱ་བ་ཅུངོ་ཟོད་ཀྱིངོ་། །རྒྱུན་དུ་གྲསོ་ཀྱིསི་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །གྲུབ་པར་གྱུར་

ན་ལྟ་ཅོི་སྨོོས། །མ་གྲུབ་ན་ཡངོ་མཛོེས་པའི་རྒྱུ། །སེམས་ཅོན་མོས་པ་སྣ་ཆེོགས་

པས། །ཐམས་ཅོད་མགུ་བ་སུས་ཀྱིངོ་དཀའ། །རངོ་ཉིདི་ཡནོ་ཏན་ལྡན་བྱས་ན། །ཐམས་

ཅོད་དགའ་བ་ད་ེལ་ཉི།ེ །ཤནི་ཏུ་རྒས་པར་གྱུར་ཚ་ེཡངོ་། །ཐསོ་པ་མངོ་དུ་གསག་པར་

བྱ། །ཕྱོ་ིམར་ཐོས་པས་ཕན་པ་ཙམ། །སྦྱོིན་པ་ཡིས་ཀྱིངོ་ག་ལ་ཕན། །ཡོན་ཏན་ཀུན་

རྫོོགས་སྐྱེ་བོ་བསྟེན། །ཡངོ་ན་ཐ་མལ་འགྲོགས་པ་བདེ། །བུམ་པ་ཆུ་ཡིས་གངོ་བ་

འམ། །ཡངོ་ན་སྟོངོ་པར་ཁུར་བ་སླ། །ཡོན་ཏན་ཅུངོ་ཟོད་བསླབས་པའ་ིམི། །སུ་ཞེིག་

གསི་ན་ིབསྟནེ་པར་ནུས། །ཆུས་ཕྱོདེ་གངོ་བའ་ིབུམ་པ་ད།ེ །མག་ོལ་འཁུར་བ་སུ་ཡསི་

ནུས། །མ་ིགངོ་སྐྱ་ེབ་ོདམ་པ་དངོ་། །དམན་པའ་ིཁྱོད་པར་ལགེས་ཤསེ་ནས། །ད་ེཡ་ིབྱ་

བ་བསྒྲུབ་ཤསེ་པ། །ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའ་ིགཞེ་ིཆེནེ་ཡནི། །བླ་ོགྲསོ་ལྡན་པས་ལགེས་

བསྐྱངོས་ན། །སྐྱེ་བོ་དམན་པའངོ་མཆེོག་ཏུ་འགྱུར། །སློབ་ཤེས་དག་གིས་ནེ་ཙོ་

ལ། །བསླབས་ན་འདོན་པ་ཤེས་པར་འགྱུར། །ཉིམས་སྟོབས་ཆུངོ་བའི་སྐྱེ་བོས་

ཀྱིངོ་། །ཆེནེ་པ་ོགཞེན་ལ་བསྟནེ་ན་འགྲུབ། །ཆུ་ཡ་ིཐགིས་པ་ཉིམ་ཆུངོ་ཡངོ་། །མཚ་ོདངོ་

འདྲེས་ན་སྐེམ་མ་ིནུས། །རངོ་ལ་བླ་ོགྲོས་མ་ིལྡན་ན། །བླ་ོཆེེན་གཞེན་ལ་ལེགས་པར་

འདྲ།ི །ལག་པས་དགྲ་བ་ོམ་ིགསདོ་ན། །མཚནོ་ཆེ་ལནེ་པར་མ་ིབྱདེ་དམ། །གནདོ་པར་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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བྱེད་པའ་ིདགྲ་བ་ོཡངོ་། །ཐབས་དངོ་ལྡན་ན་གྲོགས་སུ་འགྱུར། །དུག་ཆེེན་ལུས་ལ་

གནོད་མོད་ཀྱིི། །སྦྱོོར་བ་ཤེས་ན་སྨོན་དུ་འགྱུར། །རིགས་པས་རྙིེད་པའི་ཟོས་ནོར་

བླངོ་། །མ་ིའསོ་གཞེན་ལ་རླམོ་སམེས་སྤེངོ་། །ཤིངོ་ཏགོ་ཤངིོ་རྩི་ེལས་བླངོ་ག ི།ད་ེལས་

ཐལ་ན་ས་ལ་ལྷུངོ་། །མཁས་པས་སྒྲིིམ་པར་མི་བྱེད་པ། །དེ་ཡི་བར་ལ་ཉིེས་པ་

འབྱུངོ་། །བླ་ོདངོ་ལྡན་པས་རབ་བསྒྲིམིས་ན། །ཉིསེ་པ་འབྱུངོ་བའ་ིག་ོསྐབས་དཀའ། །ཇེ་ི

སྲིད་རངོ་སྟོབས་མ་རྫོོགས་པར། །ད་ེཡ་ིབར་དུ་དགྲ་རྣམས་བཀུར། །ནུས་པ་རྫོོགས་

ནས་གངོ་རིགས་པ། །བྱ་ཞེེས་བསྟན་བཅོོས་གཞེན་དག་སྨྲ། །དགྲ་བ་ོསྙེན་པར་སྨྲ་ན་

ཡངོ་། །བླ་ོདངོ་ལྡན་པས་ཡདི་མ་ིབརྟན། །ཆུ་སྐྱར་བྱ་ིལ་དསེ་པ་ཡསི། །ཕ་རལོ་གསདོ་

ལ་རྟག་ཏུ་བརྩིོན། །ཡུལ་གྱི་ིབདག་པོར་ཞེ་ེསྡོངོ་ཡངོ་། །ད་ེལ་དགའ་བས་བསྟེན་ཏ་ེ

བསྡོད། །ས་ལ་རྐོངོ་པ་འདྲདེ་གྱུར་ན། །ས་ཉིདི་ལ་ན་ིབརྟནེ་པ་བཞེནི། །ཧ་ཅོངོ་འདདོ་ལ་

བརྐོམ་པ་ཡིས། །སྐྱེ་བ་ོམྱུར་དུ་བརླག་པར་འགྱུར། །མཆེིལ་པའི་ཤ་ལ་ཆེགས་པ་

ཡསི། །ཉི་རྣམས་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་གསདོ། །མཆེདོ་འསོ་པ་དངོ་འཁརོ་རྣམས་ཀྱིངོ་། །རྟག་

ཏུ་སྦྱོིན་པས་བསྡུ་བར་བྱ། །མཆེོད་གཏོར་ལ་ན་ིལྷོ་རྣམས་དངོ་། །ཡ་ིདྭགས་བར་དུ་

མགུ་བས་བསྲུངོ་། །ཆེེན་པ་ོརྣམས་ཀྱིིས་རྩིེད་མ་ོདངོ་། །བད་ེདངོ་ཟོས་ལ་ཆེགས་པ་

སྤེངོ་། །འདོད་ལ་ཆེགས་པའི་ལེ་ལན་གྱིིས། །འབོད་གྲོགས་ལངོ་ཀར་བསད་ཅོེས་

གྲགས། །བྱམས་རྩིོད་གཉིིས་ཀ་ཆེེན་པ་ོདངོ་། །བྱ་ཡ་ིདམན་དངོ་ནམ་ཡངོ་མིན། །ཉི་ོ

ཚོངོ་རིན་ཆེེན་ལ་བྱ་ཡི། །སྦྱོར་དུག་ལ་ན་ིད་ེལྟར་མིན། །དཔྱ་བ་མངོ་ཕྱོིན་རྒྱལ་པོའ་ི

མཛོདོ། །ཧ་ཅོངོ་མ་ིབསྡུ་ཉུངོ་ངུས་ཁེངོས། །གྲགོ་མཁར་སྦྲངོ་རྩི་ིཡར་ངོ་ོཡ།ི །ཟླ་བ་ཉུངོ་

ངུ་ཉུངོ་ངུས་གངོ་། །རྗེ་ེབོས་འབངོས་ལ་མ་ིགནོད་པར། །རིགས་པའ་ིལམ་གྱི་ིདཔྱ་
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རྣམས་བསྡུ། །ས་ལའ་ིཤིངོ་ལས་སྤེོས་ཀྱི་ིབཅུད། །གཟོགས་པ་མངོ་ན་བསྐམ་པར་

འགྱུར། །རྗེ་ེབ་ོལྷོག་པར་དེས་པ་དགོས། །རྒྱུ་མཚན་ཆུངོ་ངུས་ཁྲི་ོམ་ིརུངོ་། །སྦྲུལ་ལ་

ནརོ་བུ་ཡདོ་ན་ཡངོ་། །སམེས་ཤསེ་སུ་ཞེགི་དྲུངོ་དུ་སྡོདོ། །གངོ་ཞེགི་ནརོ་འདདོ་སྐྱ་ེབསོ་

ཀྱིངོ་། །ཆེསོ་ཉིདི་གཙ་ོབརོ་བསྲུངོ་བར་བྱ། །ཆེསོ་ལས་ཉིམས་པའ་ིནརོ་ཙམ་ན།ི །འཇེགི་

རྟེན་འདིར་ཡངོ་ག་ལ་རྟག །ཧ་ཅོངོ་བྱམས་ཐལ་གཉིེན་ལའངོ་མིན། །ཤིན་ཏུ་གནོད་ཆེ་ེ

དགྲ་ལའངོ་མིན། །གཉིེན་ལ་ར་ེབ་འཁོན་གཞེ་ིསྟ།ེ །གནོད་ལན་ཀུན་གྱིིས་བསྒྲུབ་པར་

སླ། །འཇེམ་པསོ་འཇེམ་པ་ོའཇེམོས་བྱེད་ཅོིངོ་། །འཇེམ་པསོ་རྩུབ་པའོངོ་འཇེམོས་པར་

བྱདེ། །འཇེམ་པསོ་ཀུན་འགྲུབ་ད་ེཡ་ིཕྱོརི། །འཇེམ་ཉིདི་རྣ་ོཞེསེ་མཁས་རྣམས་སྨྲ། །སུ་

ལའངོ་བདག་ག་ིདགྲ་ཡིན་པ། །འགའ་ཡངོ་བདག་ལ་མ་ིབྱསས་ཞེེས། །མ་ིབྱམས་ན་

ཡངོ་དེ་མི་བསྒྲིག །བསྒྲིགས་ན་དེ་ཉིིད་འབྱེད་པའི་སེལ། །ངོོ་ཚ་ཁྲིེལ་ལ་མི་ལྟ་

ཞེིངོ་། །མཆེོད་དངོ་བརྙིས་པའ་ིཁྱོད་མ་ིཤེས། །ཟོས་དངོ་ནོར་ལ་ཆེགས་ལྡན་པ། །ད་ེ

འདྲའ་ིགནས་སུ་བསྡོད་མ་ིབྱ། །ཡུལ་གཞེན་ལེགས་པར་མ་བརྟགས་པར། །སྔ་མའ་ི

གནས་ན་ིའདོར་མ་ིབྱ། །རྐོངོ་པ་ཡ་གཅོིག་མ་བཙུགས་པར། །གཉིིས་ཀ་བཏེགས་ན་

འགྱིལེ་བའ་ིརྒྱུ། །རངོ་སྤྱོདོ་འབད་པས་སྦ་བར་བྱ། །ཕལ་ཆེེར་གསལ་བར་བསྟན་པས་

ཉིམས། །སྤྲོ་ེའུ་ཟླསོ་གར་མ་ིབྱདེ་ན། །མགུལ་དུ་ཐག་པ་ཅོ་ིསྟ་ེའདགོས། །ཉིསེ་པ་མངོནོ་

སུམ་མཐངོོ་ན་ཡངོ་། །གནས་མ་ཡནི་ལ་སྨྲ་མ་ིབྱ། །ལྟས་ངོན་མཐངོོ་ན་སྨྲ་བ་པའོ།ི །ཐགོ་

ཏུ་འབྱུངོ་ཞེེས་འཇེགི་རྟནེ་སྒྲིགོས། །གཞེན་ལ་བརྙིས་པར་འགྱུར་བ་ཡ།ི །ནརོ་དངོ་ཟོས་

ཀྱིིས་ཅོ་ིཞེིག་བྱ། །ཁྱོ་ིཕག་མ་ིགཙངོ་ཟོ་བ་ལ། །མཁས་པ་སུ་ཞེིག་ཡིད་སྨོོན་བྱེད། །ཕ་

རལོ་གནད་དུ་འབབེས་པའ་ིཚགི །དགྲ་བ་ོལ་ཡངོ་སྨྲ་མ་ིབྱ། །བྲེག་ཆེ་བཞེནི་དུ་རངོ་ཉིདི་
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ལ། །ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ལ་ེལན་འབྱུངོ་། །གལ་ཏ་ེདགྲ་ལ་གནདོ་འདདོ་ན། །རངོ་ཉིདི་ཡནོ་ཏན་

ལྡན་པར་བྱ། །ད་ེཡིས་དགྲ་ཡངོ་སེམས་སྲེག་ཅོིངོ་། །རངོ་ཡངོ་བསོད་ནམས་འཕེལ་

བར་འགྱུར། །མ་ིབསྲུན་འགྲ་ོལ་བྱམས་སམེས་བསྐྱདེ། །རྩུབ་སྤྱོདོ་ཁ་ོནས་གདུལ་བར་

བྱ། །རངོ་གི་ལུས་ལ་ཕན་འདོད་རྣམས། །གཏར་དཔྱད་ཀྱིིས་ནི་ནད་རྣམས་

འདོན། །གནདོ་པར་བྱདེ་པ་ཆུངོ་ངུ་ཡངོ་། །མྱུར་དུ་བསལ་ལ་འདུམ་པར་བྱ། །ཡུར་བ་

ཆུངོ་ངུའ་ིརྗེསེ་ཞུགས་ནས། །འདོ་པ་ཆེནེ་པ་ོམ་མཐངོོ་ངོམ། །མཁས་པས་བྱ་བ་མ་ཡནི་

པའ།ི །བྱ་བ་ཤསེ་ཀྱིངོ་མ་ིབྱའ།ོ །གླེངོ་པསོ་དགྲ་སྡོ་ེབཅོམོ་པ་ཡསི། །རྒྱུན་དུ་རྒྱལ་པོས་

བཅོིངོས་ལ་ལྟོས། །རངོ་ཕྱོོགས་སྡོངོ་ཡངོ་སྤེངོ་མ་ིབྱ། །དགྲ་བ་ོབྱམས་ཀྱིངོ་འཁུ་མ་ི

བྱ། །བྱ་རོག་བྱ་རོག་གིས་འཚ་ེཡངོ་། །ཉིིན་མ་ོལོངོ་བ་བསྟེན་ན་ཕུངོ་། །བྱ་བ་ཆེ་ེཆུངོ་

གངོ་བྱེད་ཀྱིངོ་། །མཁས་པས་རྟག་ཏུ་བསྒྲིིམས་ཏ་ེབྱ། །སེངོ་གེས་ར་ིབོངོ་གླེངོ་ཆེེན་

གཉིསི། །གསདོ་པའ་ིཚ་ེན་སྒྲིམི་ལྷོདོ་མདེ། །ཡནོ་ཏན་ལྡན་པ་མ་ིབཀུར་བའ།ི །གནས་

དེར་མཁས་པ་སུ་ཞེིག་སྡོོད། །ཆུ་ཤེལ་མ་ེརྡོོར་བྱེད་པ་ཡི། །ཡུལ་དེར་ཆུ་ཤེལ་འཚོངོ་

ངོམ་ཅོི། །མཁས་པས་གཞེན་ལ་བཤད་པ་འམ། །ཡངོ་ན་ཞེི་བའི་ནགས་སུ་

བསྒྲུབ། །ནརོ་བུ་སྤྱོ་ིགཙུག་རྒྱན་བྱདེ་དམ། །མནི་ན་རྒྱ་མཚའོ་ིགླེངིོ་ལ་གནས། །བདག་

བས་མཐ་ོབའ་ིདམ་པ་ལ། །བསྙེནེ་ན་བདག་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ། །ལྷུན་པོའ་ིངོསོ་ལ་གནས་

པ་ཡ།ི །བྱ་རྣམས་གསརེ་དུ་སྣངོ་བར་འགྱུར། །ཆེནེ་པ་ོཕྲོག་དགོ་ལྡན་པ་ལ། །བརྟནེ་ན་

ཆེནེ་པ་ོཐབོ་མ་ིའགྱུར། །ཉི་ིམའ་ིའདོ་ལ་ཉི་ེབ་ཡསི། །ཟླ་བ་མར་ངོརོ་གྱུར་ལ་ལྟསོ། །མ་ི

གངོ་མཛོའ་བ་མ་ིབརྟན་པ། །ད་ེདངོ་འགྲོགས་པར་སུ་ཞེིག་འཐམ། །ནམ་མཁའ་ིའཇེའ་

ཚནོ་མདགོ་མཛོསེ་ཀྱིངོ་། །རྒྱན་དུ་ར་ེན་བླུན་པ་ོའཁྲུལ། །བདག་ཉིདི་གངོ་ལ་མ་ིདགའ་
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བ། །གཞེན་ལ་ཀུན་ཏུ་ད་ེམ་ིབྱ། །གཞེན་གྱིསི་ཅུངོ་ཟོད་གཙསེ་པའ་ིཚ།ེ །རངོ་ལ་བསམ་

པ་ཅོ་ིའབྱུངོ་སམོས། །གངོ་ཞེགི་བདག་ཉིདི་གངོ་དགའ་བ། །ད་ེཉིདི་གཞེན་ལ་སྦྱོར་བྱས་

ན། །གཞེན་གྱིསི་བདག་ལ་གངོ་དགའ་བ། །ད་ེཡ་ིཚུལ་གྱིསི་མཆེདོ་པར་གྱུར། །དམུ་

རྒོད་རྣམས་དངོ་མཛོའ་བ་དངོ་། །རྩིོད་པ་གཉིིས་ཀ་མཁས་པས་སྤེངོ་། །འགྲས་པ་དངོ་

ན་ིའདྲིས་པའ་ིཚུལ། །གཉིིས་ཀ་བཏེག་ལ་བྱར་མ་ིརུངོ་། །དམ་པ་དག་ལ་བརྟེན་པ་

དངོ་། །མཁས་པ་བདག་ལ་འདྲ་ིབ་དངོ་། །གཞུངོ་བཟོངོ་པ་དངོ་འགྲགོས་པ་ན།ི །སུ་ལ་

ཡོད་པ་རྒྱུན་དུ་བདེ། །དུས་སུ་མ་བབ་པ་ཡི་གཏམ། །གངོ་སྨྲས་དེ་ལ་ཀུན་གྱིིས་

བརྙིས། །མངོ་པ་ོསྨྲ་བའ་ིགཏམ་ཚིག་ལས། །སྨྱོོན་པར་རྗེེས་སུ་མ་ིདཔོག་གམ། །ཉིམ་

ཆུངོ་རྣམས་ཀྱིསི་རངོ་ཉིདི་ཀྱི།ི །སྨྲ་བ་ཐམས་ཅོད་འཁྲུལ་བར་བསམ། །ད་ེལྟར་ག་ོནས་

མ་ིསྨྲ་བའ།ི །མ་ིལ་གཞེན་གྱིསི་བཀུར་བ་ཉི།ེ །ཡུལ་དངོ་དུས་ལ་བབ་པའ་ིཚ།ེ །རབ་ཏུ་

བསྒྲིིམས་ཏ་ེལན་འགའ་སྨྲ། །ལེགས་བཤད་ཡིན་ཡངོ་མངོས་གྱུར་ན། །ཚོངོ་ཟོངོོ་ལྷོག་

བཞེིན་བྲེིན་མ་ིའགྱུར། །རངོ་སྐྱོན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཀྱིངོ་། །སྐྱོན་དུ་ག་ོབ་ཤིན་ཏུ་

དཀའ། །མངོ་པསོ་བདག་ལ་ད་ེསྒྲིགོས་ན། །སྐྱནོ་ཅོན་ཡནི་པར་རྗེསེ་སུ་དཔགོ །ག་ོཡངོ་

སྐྱོན་ད་ེམ་ིའདོར་ན། །མ་ིད་ེགདོན་གྱིིས་བཏབ་པ་ཡིན། །ད་དུངོ་གཉིེན་པ་ོམ་ིའཇུག་

ན། །མ་ིཡནི་སྙེམ་དུ་མ་སེམས་ཤགི ། ཅུངོ་ཟོད་བསམ་པ་ཡདོ་རྣམས་ཀྱིསི། །སྐྱནོ་ད་ེ

བརྣགས་ལ་གདོན་པར་བྱ། །ད་ེལྟར་གཉིེན་པ་ོསྤྱོོད་པ་ཡི། །མ་ིད་ེགོངོ་ནས་གོངོ་དུ་

འགྲོ། །བློ་དངོ་ལྡན་པའམ་བྱམས་ཀྱིངོ་རུངོ་། །བསྒོོ་བ་ཉིན་པའམ་དཔའ་ཡངོ་

རུངོ་། །གཞེན་གྱི་ིབྱ་བ་མ་ིཤེས་ཀྱིངོ་། །ད་ེདངོ་ད་ེཡ་ིསྤྱོོད་པས་བསྐྱངོ་། །མ་ིབསྲུན་པ་

ཡ་ིའབྲེེལ་བ་དངོ་། །རིངོ་ནས་འགྲོགས་ཀྱིངོ་སྤེངོས་ན་བདེ། །རྟག་ཏུ་འགུལ་བའ་ིས་ོ
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བཟོངོ་ཡངོ་། །བཏནོ་ན་བད་ེཞེསེ་རྒད་པ་ོསྨྲ། །རྒྱུན་དུ་འཁངོ་ཞེངིོ་འཁརོ་བ་ཡ།ི །འབྲེལེ་

བ་ཅུངོ་ཟོད་བྱིན་ལ་བསྐྲོད། །སྦྲུལ་གྱིིས་ཟོིན་པའ་ིརྨོ་དག་ནི། །གཅོོད་མ་ནུས་ན་སྲོག་

དངོ་འབྲེལ། །གལ་ཏ་ེཆེནེ་པ་ོཐབོ་གྱུར་ན། །ཕྲོན་ཚགེས་གཞེན་ལ་སརེ་སྣ་སྤེངོ་། །ཡུལ་

འཁོར་དབངོ་དུ་འདུ་བ་ན། །དབྱིག་ལ་སེར་སྣ་བྱེད་དམ་ཅོི། །མཁས་པ་ལོངོས་སྤྱོོད་

གསགོ་འདདོ་ན། །ཆེ་ཤས་སྦྱོནི་པ་སྲུངོ་བ་ཆེ།ེ །ཁྲིནོ་པའ་ིཆུ་ན་ིའཕལེ་འདདོ་ན། །འཆུ་

བ་ཉིིད་ན་ིགདམས་ངོག་ཡིན། །གངོ་ཞེིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་འདོད་ན། །ད་ེཡིས་འདུ་

འགདོ་མངོ་དུ་བྱ། །འདུ་འཛོ་ིསྡུག་བསྔལ་རྒྱུར་མཐོངོ་ན། །ཕུན་སུམ་ཚགོས་པའ་ིར་ེབ་

ཐོངོས། །བྱ་བ་གངོ་ཞེིག་བསྒྲུབ་ན་ཡངོ་། །སྐྱོན་དངོ་ཡོན་ཏན་གཉིིས་གཉིིས་

སོམས། །གཉིིས་ཀ་མཉིམ་ཡངོ་སྤེངོ་དགོས་ན། །ཉིེས་པ་ཤས་ཆེེ་སྨོོས་ཅོི་

དགོས། །མཁས་པ་དྲངོ་པོ་གུས་པས་བསྟེན། །མཁས་པ་གཡོ་ཅོན་ཤེས་ན་

གཟོབ། །རྨོོངོས་པ་དྲངོ་པོ་བྱམས་པས་བསྐྱངོ་། །རྨོོངོས་པ་གཡོ་ཅོན་མྱུར་དུ་

སྤེངོ་། །ནོར་དངོ་གཡ་ོའཁོར་མེད་ན་ཡངོ་། །མཛོའ་བ་ོབླ་ོལྡན་གྲོགས་ཡོད་ན། །དུད་

འགྲོས་ཀྱིངོ་ན་ིདོན་གྲུབ་ན། །མ་ིཡ་ིའགྲ་ོབས་སྨོོས་ཅོ་ིདགོས། །གངོ་ཞེིག་ཤེས་པའ་ིབྱ་

བ་བསྒོ།ོ །མ་ིནུས་པ་ལ་འགའ་མ་ིསྦྱོར། །ཆུ་ལ་ཤངིོ་རྟས་མ་ིབགྲདོ་ད།ེ །ཐངོ་ལ་གྲུ་ཡསི་

ཇེི་ལྟར་བགྲོད། །ཡུན་རིངོ་འཁོན་པའི་དགྲ་བོ་དངོ་། །མཛོའ་བ་བྱེད་ཀྱིངོ་བསྲེ་མི་

བྱ། །ཤནི་ཏུ་ཁལོ་བའ་ིཆུ་ཡསི་ཀྱིངོ་། །མ་ེདངོ་ཕྲོད་ན་མ་ིགསདོ་དམ། །གཞུངོ་བཟོངོ་ངོ་ོ

ཚ་ཁྲིལེ་ཡདོ་ན། །དགྲ་བ་ོལ་ཡངོ་ཡདི་བརྟན་རུངོ་། །གཞུངོ་བཟོངོ་དགྲ་ལ་སྐྱབས་སོངོ་

བས། །སྲགོ་ག་ིབར་དུ་བསྐྱབས་པ་ཐསོ། །རངོ་ལ་ངོན་སམེས་མདེ་ཅོེས་ཏ།ེ །ཕལ་པ་

ཀུན་ལ་ཡིད་མ་ིབརྟན། །ར་ིདྭགས་རྒྱུན་དུ་སེམས་བཟོངོ་ཡངོ་། །མཆེ་ེབ་ཅོན་རྣམས་
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ཟོས་སུ་བསྒོམོ། །བླུན་པ་ོལགོ་པའ་ིལམ་འགྲ་ོན། །བླུན་པ་ོཉིདི་དུ་ག་ོབས་ཆེགོ །མཁས་

པ་ལགོ་པའ་ིལམ་འགྲ་ོན། །རྒྱུ་མཚན་གངོ་ཞེགི་དཔྱད་དགསོ་ས།ོ །མཁས་པས་ལངོོས་

སྤྱོོད་ལྷོག་པར་སྤྱོད། །མ་ིསྟེར་ན་ཡངོ་འཕྲོོག་པ་མེད། །ལོངོས་སྤྱོོད་ཉིམས་པའ་ིས་

ཕྱོགོས་སྤེངོ་། །མ་ིའཕྲོདོ་ན་ཡངོ་གཉིའ་སྐྱསི་འཇེམོས། །རངོ་གསི་ལགེས་པར་ཤསེ་ན་

ཡངོ་། །བྱ་མ་ཐམས་ཅོད་གྲསོ་ཀྱིསི་བསྒྲུབ། །མ་ིགངོ་གྲསོ་ལ་མ་ིདགའ་བ། །འགྱིདོ་པ་

རིན་གྱིིས་ཉི་ོབ་ཡིན། །ཉིམ་ངོའ་ིགྲོས་དག་བྱེད་པ་ན། །མཛོའ་ཡངོ་གསུམ་དུ་གྲོས་མ་ི

བྱ། །ར་ོལངོས་སྒྲུབ་པའ་ིགྲགོས་ངོན་ན། །ཐགོ་མར་སྒྲུབ་པ་ོཟོ་བར་འགྱུར། །ལནེ་ཤསེ་

སྙེམོས་པར་གཏོངོ་ལ་མཁས། །དུལ་ཞེངིོ་ཀུན་གྱི་ིངོ་ོབསྲུངོ་བ། །འཇེགིས་མདེ་བྱས་པ་

ཆུད་མ་ིགཟོན། །མ་ིད་ེའདོད་ན་ས་ཀུན་ཐོབ། །གལ་ཏ་ེདགྲ་བ་ོསྐྱབས་འོངོ་ན། །ད་ེལ་

མཆེོད་ནས་སྙེན་པ་བརྗེོད། །ཁྭ་ཏས་བྱི་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །བདེ་བ་ཐོབ་ཅོེས་སྔོན་

རབས་སྨྲ། །གྲོགས་པ་ོངོན་དངོ་ཐོས་པ་ངོན། །རྟོག་པ་ངོན་དངོ་བྱ་བ་ངོན། །མཁས་པ་

རྣམས་ཀྱིསི་མ་ིབྱ་སྟ།ེ །བྱདེ་ན་བླུན་པ་ོགུད་ན་མདེ། །ལགེས་པར་བརྟགས་ནས་བྱདེ་པ་

ལ། །བྱ་བ་ཉིམས་པ་ག་ལ་སྲིད། །མིག་ལྡན་བརྟགས་ནས་འགྲ་ོབ་ན། །གཡངོ་སར་

གོམ་པ་འདོར་རམ་ཅོི། །རངོ་གཞེན་གཉིིས་ཀ་འཕེལ་འགྱུར་བའི། །ཡོན་ཏན་སློབ་ན་

མཁས་པའ་ིརྟགས། །རགི་པ་འགའ་ཞེགི་མདའ་མཁན་ལྟར། །ཤསེ་པ་ཉིདི་ན་ཆེ་ོའབྲེངོ་

འཇེགི ། རངོ་ཉིདི་ཅོསི་ཀྱིངོ་མཐ་ོའདོད་ན། །གཞེན་ལ་ཕན་པ་འབའ་ཞེགི་གྱིསི། །བྱད་

ལ་བྱ་ིདོར་བྱེད་པ་རྣམས། །སྔོན་དུ་མ་ེལོངོ་མ་ིའབྱིད་དམ། །ཕ་རོལ་ཅོ་ིནས་གཞེོམ་

འདོད་ན། །རངོ་གི་ཡོན་ཏན་འབད་པས་སྒྲུབ། །དགྲ་བོ་གསོད་པར་འདོད་པ་

རྣམས། །མཚོན་ཆེ་འབད་ནས་སྒྲུབ་ལ་ལྟོས། །གཡོན་ཅོན་ཚིག་ལ་དྲོན་འཇུག་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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པས། །དྲངོ་པསོ་ད་ེལ་བརྟག་དཔྱད་དགསོ། །བསླུས་རྗེསེ་ཁ་ོབ་ོདྲངོ་ངོ་ོཞེེས། །རངོ་ལ་

བསྟོད་པས་ཅོ་ིཞེིག་ཕན། །གཡོན་ཅོན་སོགས་ལ་གཡ་ོསོགས་དངོ་། །དྲངོ་པ་ོསོགས་

ལ་དྲངོ་པོ་སྟེ། །མི་བརྟན་པ་ལ་བརྟན་དགོས་ཞེེས། །བྱ་བ་སྔོན་གྱིི་ཡིག་ཚངོས་

ཡིན། །མཁས་པས་རྟག་ཏུ་དགྲ་ལ་ཡངོ་། །གཉིེན་དེས་རྐྱེན་དུ་བྱས་ན་ལེགས། །ད་ེ

ཡིས་འདུམ་ལ་མ་ིཕན་ཡངོ་། །ངོེས་པར་གནོད་སེམས་འཇེིལ་བའ་ིསྨོན། །ཚིག་ངོན་

བརྗེོད་པས་འཇེིག་རྟེན་ན། །འདོད་པ་འགྲུབ་པ་མི་སྲིད་ཀྱིིས། །ཡིད་ལ་རངོ་འདོད་

བསྒྲུབ་ན་ཡངོ་། །ངོག་གིས་ཀུན་དངོ་མཐུན་པར་གྱིིས། །རངོ་དངོ་གཞེན་གྱི་ིདོན་གྲུབ་

ན། །འཇེམ་རྩུབ་ཇེ་ིལྟར་བྱས་ཀྱིངོ་རུངོ་། །ཐབས་ལ་མཁས་པའ་ིསྤྱོདོ་པ་ལ། །གཡ་ོསྒྱུ་

ཐུབ་པས་མ་གསུངོས་ས།ོ །ཐ་མར་ཤནི་ཏུ་ཕན་པའ་ིགྲསོ། །འཕྲོལ་ལ་སྡུག་ཀྱིངོ་མཁས་

པས་བསྟནེ། །རྒས་ཤངིོ་གདུངོས་ན་ཡནོ་ཏན་རྣམས། །བུ་གཅོགི་པ་ལ་མཁས་རྣམས་

སླབོ། །ལོངོས་སྤྱོདོ་ཧ་ཅོངོ་སྤེལེ་དྲགས་ན། །ད་ེལ་རྒུད་པ་ཤནི་ཏུ་ཉི།ེ །ཆུ་ཡསི་ཤནི་ཏུ་

གངོ་བ་ཡ།ི །རྫོངིོ་བུ་སྟངོོ་ངོམ་ཡངོ་ན་འབྲེལ། །སྐྱ་ེབ་ོའགའ་ལ་ཕན་པའ་ིལས། །ལ་ལས་

དེ་ལ་འཇུག་མི་རུངོ་། །སྒོོག་སྐྱ་རླུངོ་ལ་ཕན་མོད་ཀྱིི། །མཁྲིིས་པའི་ནད་ལ་དུག་ཏུ་

འགྱུར། །ཉིམ་ཆུངོ་རྟག་ཏུ་བསྐྱངོ་དགོས་དངོ་། །འགྲོགས་ན་ཆེེན་པ་ོཉིམས་དོགས་

ཡདོ། །ཞུན་མར་སྣདོ་དུ་བཞེག་གྱུར་ན། །སྣདོ་ལ་བྱ་ིབས་མ་ིརྨུག་གམ། །ངོན་པ་རྣམས་

ལ་བརྟེན་བྱས་ན། །ངོན་པའི་ཤན་གྱིིས་རངོ་ལ་གནོད། །ཡུར་བའི་ཆུ་ལ་བརྟེན་པ་

ཡ།ི །ཉི་རྣམས་ཞེངིོ་ལ་འགྲམེས་ལ་ལྟསོ། །གཞུངོ་ངོན་བདག་ལ་བརྟནེ་འཆེའ་ན། །ད་ེལ་

ཅུངོ་ཟོད་བྱནི་ཏ་ེབསྐྲོད། །ཁྱོམི་དུ་ལྟས་ངོན་བྱུངོ་གྱུར་ན། །ནརོ་ལས་ཕྲོསི་ཏ་ེབཟླགོ་པ་

དགསོ། །དམ་པ་གཞེན་དུ་འགྲ་ོན་ཡངོ་། །བསྙེནེ་བཀུར་བྱས་ཏ་ེཉི་ེབར་བཞེག །ནརོ་བུ་
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རིན་ཆེེན་རྟག་མཆེོད་ན། །བཀྲེ་ཤིས་དཔལ་དངོ་བསམ་པ་འགྲུབ། །དམན་པའ་ིསྐྱ་ེབ་ོ

བསྟོད་དྲགས་ན། །ཕྱོ་ིནས་ད་ེཉིིད་ཁྱོད་དུ་གསོད། །མཁའ་ལ་མ་ིགཙངོ་གཏོར་གྱུར་

ན། །འཐརོ་བ་པ་ོཡ་ིསྤྱོ་ིབརོ་བབ། །སྐྱ་ེབ་ོབླ་ོལྡན་མག་ོསྨོད་ན། །སྨོདོ་བྱདེ་ཉིདི་ལ་ཉིསེ་པ་

འཕོག །མར་མ་ེཐུར་དུ་ཁ་བསྟན་ན། །སྟོན་པ་པ་ོཡ་ིལག་པ་སྲེག །གངོ་དངོ་གངོ་ག་ི

གནས་ཡནི་པར། །ད་ེདངོ་ད་ེཡ་ིགནས་སུ་བཞེག །གཙུག་རྒྱན་རྐོངོ་པར་མ་ིགདགས་

ཏ།ེ །རྐོངོ་པའ་ིརྐོངོ་རྒྱན་སྤྱོ་ིགཙུག་མནི། །བྱ་བ་ཆེནེ་པ་ོསྒྲུབ་པའ་ིཚ།ེ །འབད་པ་ཡསི་ན་ི

གྲགོས་བཟོངོ་བསྟནེ། །ནགས་ཚལ་ཆེནེ་པ་ོམསེ་བསྲགེ་ན། །རླུངོ་ཞེགི་ཅོ་ིནས་གྲགོས་

སུ་དགོས། །བྱམས་པས་ཁྱོབ་པའ་ིཚིག་སྨྲ་བ། །བསྒྲུབ་སླ་གཞེན་དགའ་སྡུད་པའ་ི

མཆེོག ། ནོར་གྱིིས་མགུ་བར་སུ་ཡིས་ནུས། །ལུས་སྲོག་བཏངོ་ཡངོ་ཕྱོེད་མི་

ཚམི། །ཕོངོས་ཀྱིངོ་གདུངོ་བར་མ་ིབྱ་སྟ།ེ །འབྱརོ་ཡངོ་དགའ་བས་དྲགེས་མ་ིབྱ། །ལས་

ཀྱི་ིའཕནེ་པ་རྒྱངོ་རིངོ་བས། །སྐྱདི་སྡུག་སྣ་ཚགོས་ད་གདདོ་འབྱུངོ་། །

རབ་བྱེེད་དགུ་པ། ཆེསོ་བརྟགས་པ། 

འགྲོ་མགོན་སངོས་རྒྱས་བཞུགས་བཞེིན་དུ། །སྟོན་པ་གཞེན་ལ་གུས་བྱེད་

པ། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་འགྲམ་དུ། །བ་ཚྭའ་ིཁྲིནོ་པ་བརྐོ་ོབ་ཡནི། །དངོོས་པ་ོགངོ་

དངོ་གངོ་ལ་ཡངོ་། །གོམས་ན་དཀའ་བ་ཅོ་ིཡངོ་མེད། །བཟོ་ོཡ་ིརིག་བྱེད་སྦྱོངོས་པ་

ལྟར། །དམ་ཆེསོ་དཀའ་བ་མདེ་པར་འགྲུབ། །གངོ་ཞེགི་ཉུངོ་ངུས་ཆེོག་ཤསེ་པ། །ད་ེཡ་ི

ལངོོས་སྤྱོདོ་ཟོད་མ་ིཤསེ། །ཆེགོ་ཤསེ་མདེ་པར་འཚལོ་བ་ལ། །སྡུག་བསྔལ་ཆེར་བཞེནི་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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རྒྱུན་དུ་བབ། །ནམ་དགོས་ཚེ་ན་ལེན་པ་ཡི། །ནོར་ནི་སྦྱོིན་པར་ཐུབ་པས་

གསུངོས། །བསགས་པའི་ནོར་ནི་སྦྲངོ་རྩིི་ལྟར། །ནམ་ཞེིག་གཞེན་གྱིིས་སྤྱོོད་པར་

འགྱུར། །འཇེགི་རྟནེ་འད་ིན་བུན་བཏངོ་བས། །དངོསོ་པ་ོཐབོ་པའ་ིངོསེ་པ་མདེ། །སླངོོ་ལ་

བྱནི་ན་འབད་མདེ་པར། །ཆུངོ་ཡངོ་བརྒྱ་འགྱུར་ཐབོ་པ་ཡནི། །འཇུངོས་ལ་ཕྱུག་པ་ོམ་ི

སྲིད་ཅོིངོ་། །གཏོངོ་ལ་དབུལ་པོ་མི་སྲིད་པས། །འཇུངོས་པ་ནོར་དད་ཆུངོ་བ་

དངོ་། །གཏངོོ་བ་ནརོ་ལ་རྔམས་པ་འདྲ། །བྱནི་ན་དབུལ་གྱུར་དགོས་པ་ཡསི། །འཇུངོས་

པས་སྦྱོནི་པ་མ་ིགཏོངོ་ལ། །སརེ་སྣས་ངོསེ་པར་ཕོངོས་འགྱུར་བས། །བླ་ོལྡན་ཅུངོ་ཟོད་

རྙིདེ་པ་གཏོངོ་། །བཞེག་ན་ནརོ་བསྐྱདེ་མ་ིའཕེལ་བས། །ཚོངོ་པས་ཟོངོོ་རྣམས་འགྲམེས་

པ་ལྟར། །བསངོས་ན་དབངོ་ཕྱུག་མི་ཐོབ་པས། །མཁས་པས་ཚོངོ་བཞེིན་ཕྱོོགས་

བཅུར་སྟེར། །བྱ་ེབ་སྟོངོ་ཕྲོག་གཏེར་ཡོད་ཀྱིངོ་། །སུ་ཞེིག་ལ་ཡངོ་གཏོངོ་མ་ིབྱེད། །ད་ེ

དག་འཇེགི་རྟནེ་འད་ིདབུལ་ཞེསེ། །ཐསོ་མངོ་རྣམས་ཀྱིསི་ད་ེསྐད་བཤད། །རགིས་རྒྱུད་

རྒུད་ཀྱིིས་དོགས་པས་ན། །བླ་ོཆུངོ་ཅུངོ་ཟོད་རྙིེད་པ་གསོག །མཁས་པ་རིགས་རྒྱུད་

མཐ་ོཐོབ་ཕྱོིར། །གསུག་བཞེིན་གཞེན་ལ་སྦྱོིན་པ་གཏོངོ་། །རིགས་རྒྱུད་ཕྱུག་པོར་བྱ་

སྙེམ་ནས། །རངོ་ཉིིད་བཙོངོས་ནས་བུ་ལ་སྟེར། །བུ་ངོན་ཕ་ལ་རྒོལ་བཞེིན་དུ། །ནོར་

རྣམས་བརླགས་ནས་ཁྱོ་ིབཞེནི་འཁྱོམས། །ཇེ་ིལྟར་ཕ་མ་བུར་བྱམས་ཀྱིངོ་། །ད་ེལྟར་བུ་

ཚས་ཕ་མ་མིན། །ཕ་མས་བུ་ཚ་བསྐྱངོས་བསྐྱངོས་ནས། །ཕ་མ་རྒས་ནས་བུ་ཚས་

བརྙིས། །ནོར་གསོག་འཇུངོས་པའ་ིཕྱུག་པ་ོདངོ་། །དགོས་སར་གཏོངོ་བའ་ིཕྱུག་པ་ོ

གཉིིས། །རངོ་དངོ་རིགས་རྒྱུད་གཉིིས་ཀ་ལ། །འཇེིག་རྟེན་གཞེན་གྱིི་བྱེ་བྲེག་

འབྱེད། །སྲིད་པའི་ཁོལ་པོར་གྱུར་པ་རྣམས། །སྲོག་དངོ་བསྡོོས་ནས་ནོར་ཕྱོིར་
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འབྲེངེོ་། །ཆེགོ་ཤསེ་ཅོན་གྱིསི་ནརོ་རྙིདེ་ཀྱིངོ་། །དསེ་པ་བཞེནི་དུ་གཞེན་ལ་སྟརེ། །བདགོ་

པ་བཏངོ་བས་སྦྱོིན་པ་རྫོོགས། །ད་ེལ་ཁྲི་ོན་བཟོོད་པ་འཕེལ། །ཚིམ་ན་རྗེེས་སུ་ཡ་ིརངོ་

བསྒོམོ། །དསེ་ན་སྦྱོནི་པ་ཆེསོ་ཀྱི་ིམཆེགོ །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚའོ་ིསྣདོ་གྱུར་པའ།ི །ལུས་

འད་ིདགྲ་དངོ་འདྲ་མོད་ཀྱིི། །བླ་ོདངོ་ལྡན་པས་འཁོལ་ཤེས་ན། །འད་ིལ་བསོད་དམས་

རྟེན་དུ་རུངོ་། །སྐད་ཅོིག་འཇེིག་པའི་ཚེ་ལ་ཡངོ་། །དགེ་བའི་བག་ཆེགས་རིངོ་དུ་

ཁྱོེར། །རླུངོ་གིས་བསྒོོས་པའ་ིཙན་དན་དྲ།ི །རིངོ་དུ་ཐུལ་ཡངོ་དགའ་བ་བསྐྱེད། །ཡུན་

རིངོ་བད་ེབ་སྤྱོད་སྤྱོད་ཀྱིངོ་། །འབྲེལ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་ལྷོག་པར་ཆེ།ེ །རངོ་དབངོ་མེད་

པར་འཆེ་ིདགོས་པ། །འད་ིལ་རྟག་འཛོིན་ད་ེདག་བརླག །གཉིེན་བཤེས་ཀུན་གྱིིས་

མཐའ་བསྐརོ་ཏ།ེ །བཅོམོ་བསྐྱུངོས་མགི་རྩི་ཤནི་ཏུ་ཞེན། །གངོ་ཕྱོགོས་འགྲ་ོབའ་ིགཏལོ་

མེད་པ། །ད་ེཚ་ེདག་ེབ་གཞེན་རྣམས་ཕུངོ་། །ངོན་སོངོ་གསུམ་གྱི་ིནད་རྣམས་ན།ི །མ་

བྱུངོ་བ་ནས་གས་ོབར་བྱ། །གནམ་ལྕགས་མག་ོལ་བབ་པ་ལྟར། །ཐགོ་ཏུ་བབས་ན་ཅོ་ི

བྱར་ཡོད། །མཛོའ་བཤེས་ཀུན་དངོ་བྲེལ་བ་དངོ་། །ངོེས་པར་འཆེི་བ་ཤེས་བཞེིན་

དུ། །ད་དུངོ་བད་ེབར་གཉིདི་ཕབེས་པ། །བདག་ཉིདི་སྙེངིོ་ལ་ཅོ་ིཞེགི་ཞུགས། །གངོ་གསི་

བརྩིོན་པར་མ་ིནུས་ཀྱིངོ་། །ཅོ་ིནས་ངོན་འགྲོར་མ་ིལྟུངོ་བྱ། །དཔའ་བོས་དགྲ་སྡོ་ེམ་

བསད་ནའངོ་། །རངོ་ཕྱོོགས་གསོད་པར་བྱེད་དམ་ཅོི། །འཕྲོལ་དུ་ཅུངོ་ཟོད་སྡུག་ན་

ཡངོ་། །རྒྱུན་དུ་བདེ་བ་མཁས་པས་བསྟེན། །གཏར་བསྲེག་དག་གིས་ནད་འདོན་

པ། །སྨོན་པ་མཁས་པའི་གཞུངོ་ལུགས་ཡིན། །གལ་ཏེ་གཞེན་དག་ཕུན་ཚོགས་

པས། །བདག་ག་ིཡིད་ལ་མ་ིབཟོོད་ན། །ད་ེཡིས་རངོ་འབྱོར་འཇེོམས་པའ་ིཕྱོིར། །རངོ་

ལ་ཕྲོག་དགོ་བྱདེ་པར་ཟོད། །གནདོ་པ་བྱ་ཕྱོརི་དགྲ་འཇེམོས་ན། །ཁྱོདེ་ཀྱིསི་ཁྲི་ོབ་ཁ་ོན་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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ཆེོམས། །ཁྲིོ་བས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས། །བདག་ལ་གནོད་པ་མཐའ་ལས་

འདས། །གལ་ཏ་ེདགྲ་ཀུན་བརླག་འདདོ་ན། །བསད་པས་ད་ེཀུན་ག་ལ་འཛོད། །རངོ་ག་ི

ཁྲི་ོབ་གཅོིག་བཅོོམ་པས། །དགྲ་ཀུན་ཅོིག་ཅོར་བསད་པ་ཡིན། །མཐུ་ཆེེན་གཟུ་ལུམ་

སྤྱོདོ་པ་ལ། །ཁྲིསོ་ན་རངོ་ལ་ལྷོག་པར་གནདོ། །དམ་པ་ཉི་ེབར་ཞེ་ིབ་ལ། །ཁྲི་ོབར་བྱ་རྒྱུ་

ག་ལ་ཡོད། །སྡོོངོ་བུ་གཅོིག་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི། །རྩྭ་རྣམས་རླུངོ་གིས་ཕྱོོགས་བཅུར་

སྟརོ། །ད་ེབཞེནི་ལྷོན་ཅོགི་སྐྱསེ་པ་ཡསི། །སྐྱ་ེབ་ོལས་ཀྱིསི་ས་ོསརོ་འབྲེལ། །སྔནོ་ཆེད་

མ་མཐངོོ་འབྲེལེ་བར་འཐམ། །ད་ེནས་སླར་ཡངོ་གཞེན་འགྲ་ོབའ།ི །མ་ིད་ེབདག་དངོ་ཅོརི་

འབྲེེལ་ན། །ཤ་ིནས་མྱོ་ངོན་ཆེེན་པ་ོབྱེད། །རངོ་དོན་འབད་པས་བསྒྲུབ་འདོད་ན། །ད་ེ

ཡིས་དངོ་པོར་གཞེན་དོན་སྒྲུབས། །རངོ་དོན་ཁ་ོན་གཙོར་བྱེད་པ། །ད་ེཡིས་རངོ་དོན་

འགྲུབ་མི་སྲིད། །མི་གངོ་གཞེན་དོན་གཙོར་བྱས་ན། །གཡོ་ཅོན་རངོ་དོན་སྒྲུབ་པ་

འདྲ། །རངོ་དོན་འབའ་ཞེིག་གཙོར་བྱེད་པ། །གཞེན་མག་ོའདོན་ཕྱོིར་དྲངོ་པ་ོའདྲ། །བླ་ོ

ལྡན་ཚ་ེའད་ིབསྒྲུབ་ན་ཡངོ་། །ཆེོས་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་ན་བད་ེབར་འགྲུབ། །དམ་པ་རྣམས་

དངོ་ཆེོམ་རྐུན་གྱིི། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའ་ིཁྱོད་པར་ལྟོས། །མ་ིརྣམས་ཚ་ེཐུངོ་ད་ེཡ་ི

ཕྱོདེ། །མཚན་མ་ོགཉིདི་ལགོ་ཤ་ིདངོ་འདྲ། །ན་རྒས་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚགོས་ཀྱིསི། །ཕྱོདེ་

པའོངོ་བད་ེབར་སྤྱོད་དུ་མདེ། །སྐྱ་ེབ་ོཀུན་གྱི་ིདྲུངོ་སྡོདོ་པའ།ི །འཆེ་ིབདག་གལ་ཏ་ེམངོནོ་

སུམ་མཐངོོ་། །བྱ་བ་གཞེན་དག་ལྟ་ཅོ་ིསྨོསོ། །ཟོ་བར་དྲན་པའ་ིནུས་པ་མདེ། །ཁྱོདོ་ཀྱིསི་

བྱ་བ་ཟོནི་ནམ་ཞེསེ། །འཆེ་ིབདག་སྡོདོ་པར་མ་ིའགྱུར་གྱིསི། །ངོསེ་པར་བྱ་དགསོ་ཡདོ་

ན་ན།ི །ད་ེརིངོ་ཉིདི་དུ་བརྟུན་ལ་གྱིསི། །བདག་གསི་བྱ་བ་མ་ཟོནི་པས། །ར་ེཞེིག་ད་ེརིངོ་

ཁྱོོད་བཞུགས་ཞེེས། །མཆེ་ིམས་བརྣངོས་ཏ་ེགསོལ་བཏབ་ཀྱིངོ་། །འཆེ་ིབདག་བཅོོས་
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སུ་ག་ལ་རུངོ་། །འདུ་འཛོི་སྤེངོས་པ་བདེ་བ་སྟེ། །མིན་ན་བཟོངོ་པོ་རྣམས་དངོ་

འགྲོགས། །དུག་སྦྲུལ་གསོ་བ་གངོ་ལ་རུངོ་། །གསོ་ན་བཟླས་བརྗེོད་བརྩིོན་པར་

བྱ། །སམེས་ན་ིརྣམ་པར་གཡངེོས་པ་ལ། །དམ་ཆེསོ་སྒྲུབ་པའ་ིག་ོསྐབས་མདེ། །ཉི་ེབར་

ཞེི་བར་གནས་པ་ལ། །སེམས་ནི་ལས་རུངོ་ཤིན་ཏུ་ཉིེ། །དམིགས་པ་ཀུན་ལ་རབ་

མཁས་ཤངིོ་། །ཏངིོ་ངོ་ེའཛོནི་གྱིསི་སམེས་དུལ་བ། །འཕགས་པའ་ིཆེསོ་ལ་རབ་སྦྱོངོས་

པ། །ཡནོ་ཏན་ཀུན་གྱི་ིཞེངིོ་ས་ཡནི། །བླུན་པ་ོསླབོ་པ་ངོ་ོཚར་འཛོནི། །མཁས་རྣམས་མ་

བསླབས་ངོ་ོཚར་འཛོིན། །དེས་ན་མཁས་པ་རྒས་གྱུར་ཀྱིངོ་། །ཕྱོ་ིམའ་ིདོན་དུ་རིག་པ་

སླབོ། །ཤསེ་རབ་མདེ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིསི། །བླུན་པ་ོཡནོ་ཏན་མ་ིསླབོ་ལ།ོ །བརྟགས་ན་

ཤེས་རབ་མེད་ཉིིད་ཀྱིིས། །བླུན་པོས་འབད་པ་ལྷོག་པར་དགོས། །སྐྱ་ེབ་སྔ་མར་མ་

བསླབས་པས། །ཚེ་འདིར་བླུན་པོར་མཐོངོ་ནས་ནི། །ཕྱོི་མར་བླུན་པོར་སྐྱེ་དོགས་

པས། །ཚེ་འདིར་དཀའ་ཡངོ་འབད་དེ་མཉིན། །བསྒོོམས་ན་ཐོས་པ་མི་དགོས་

ཞེེས། །བླུན་པ་ོབླ་ོརྒྱ་ཆུངོ་ངུ་སྨྲ། །ཐོས་པ་མེད་པར་བསྒོོམ་པ་ཙམ། །འབད་ཀྱིངོ་དུད་

འགྲའོ་ིསྒྲུབ་ཐབས་ཡནི། །རྒྱུ་འབྲེས་བསླུ་བ་མདེ་པ་འད།ི །ཐམས་ཅོད་མཁྱོནེ་པའ་ིཁྱོད་

ཆེསོ་ཡནི། །མ་བསླབས་པ་ལ་ཀུན་མཁྱོནེ་དུ། །འགྲ་ོན་རྒྱུ་འབྲེས་ག་ལ་བདནེ། །ཐོས་

པ་མེད་པའ་ིབསྒོོམ་པ་དེ། །ར་ེཞེིག་གྲུབ་ཀྱིངོ་མྱུར་དུ་འཇེིག །གསེར་དངུལ་ལེགས་

པར་བཞུ་ན་ཡངོ་། །མ་ེདངོ་བྲེལ་ན་སྲ་བར་འགྱུར། །ཤསེ་རབ་ཀྱིསི་ན་ིགཏིངོ་བརྟགས་

ནས། །ཉིེས་རྒྱུ་སྤེོངོ་བ་སྒོོམ་པ་ཡིན། །ལུས་ཀྱི་ིདྲ་ིམ་བཀྲུས་པ་ལྟར། །བསྒོོམས་ཀྱིངོ་

རིངོ་ཞེིག་ལོན་ནས་ལྡོག །རྒྱུ་འབྲེས་ཕུལ་བྱུངོ་མ་ཚོགས་པར། །བདག་མེད་རྟོགས་

ཀྱིངོ་འཚངོ་མ་ིརྒྱ། །ཐབས་མཆེགོ་དག་གསི་མ་བསྒྲུབས་པའ།ི །བདནེ་པར་མཐངོོ་ཡངོ་



ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།
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དགྲ་བཅོོམ་མིན། །དེས་ན་ཆེོས་རྣམས་ལེགས་རྟོགས་ཏེ། །ཏིངོ་ངོ་ེའཛོིན་ལ་སེམས་

བཞེག་ན། །ཉིེས་པ་བག་ཆེགས་དངོ་བཅོས་པ། །གངོ་གིས་སྤེངོས་པ་རྫོོགས་འཚངོ་

རྒྱ། །གངོ་ལ་བླ་ོགྲསོ་མ་ིལྡན་ན། །བསྟན་བཅོསོ་ལགེས་ཀྱིངོ་སུ་ཞེགི་ལནེ། །ནརོ་བུས་

སྤྲོས་པའ་ིགསེར་གྱི་ིརྒྱན། །མཛོེས་ཀྱིངོ་བ་ལངོ་ག་ལ་བལྟ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་

ལེགས་བཤད་ཀུན། །ཤིན་ཏུ་བདེན་པར་ག་ོབཞེིན་ཏུ། །དེ་དོན་ཉིམས་སུ་མི་ལེན་

ན། །བསྟན་བཅོསོ་ཤསེ་ཀྱིངོ་ཅོ་ིཞེགི་བྱ། །རངོ་ལ་དགསོ་པའ་ིབསྟན་བཅོསོ་རྣམས། །ཉི་ི

མ་ར་ེརེར་ཚིག་ར་ེབཟུངོ་། །གྲོག་མཁར་དངོ་ན་ིསྦྲངོ་རྩི་ིལྟར། །རིངོ་པོར་མ་ིཐོགས་

མཁས་པར་འགྱུར། །ལེགས་པར་སྤྱོོད་ལ་འཇུག་འདོད་ན། །ཅོ་ིནས་འད་ིཡ་ིཁ་མཉིན་

ཏེ། །དམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྲན་བཙུགས་ནས། །སྲོག་ལ་བབས་ཀྱིངོ་ལུགས་བཞེིན་

བསྐྱངོ་། །ད་ེལ་འབད་པས་གཞུངོ་ལུགས་ནས། །འབྱུངོ་བཞེནི་གཉིནེ་པསོ་བསྒྲུབ་ནུས་

ན། །མཁས་རྣམས་རྫུན་པ་མ་ིགསུངོ་གསི། །འད་ིཡ་ིཕན་ཡནོ་ཕྱོ་ིནས་ལྟསོ། །སྔནོ་ཡངོ་

འད་ིབཞེནི་སྤྱོད་རྣམས་འཕལེ། །ད་ལྟ་ན་ཡངོ་ད་ེལྟར་མཐངོོ་། །གཏན་ཚིགས་བཟོངོ་པ་ོ

འད་ིཡིས་ནི། །མ་འོངོས་རྣམས་ཀྱིངོ་ཕུན་ཚོགས་འཐོབ། །བླ་ོལྡན་རངོ་གིས་ཤེས་ན་

ཡངོ་། །མཁས་པའི་གཞུངོ་ལུགས་གུས་པས་བལྟ། །རིན་ཆེེན་ཤིན་ཏུ་བཟོངོ་པོ་

ཡངོ་། །མ་བཙོངོས་བར་དུ་རནི་ཐངོ་ཆུངོ་། །ནགས་ཚལ་ཤནི་ཏུ་མངོ་མདོ་ཀྱིངོ་། །ཙན་

དན་ས་མཆེགོ་སྐྱ་ེབ་ཉུངོ་། །ད་ེབཞེནི་མཁས་པ་མངོ་ན་ཡངོ་། །ལགེས་བཤད་འབྱུངོ་བ་

ཤིན་ཏུ་དཀའ། །རྟ་མཆེོག་འགྲ་ོབའ་ིཚ་ེན་ཤེས། །གསེར་དངུལ་བཞུ་ན་ཤེས་པར་

འགྱུར། །གླེངོ་ཆེེན་གཡུལ་ངོོར་ཤེས་འགྱུར་ཏེ། །མཁས་པ་ལེགས་བཤད་རྩིོམ་ན་

ཤེས། །གངོ་ཞེིག་འཇེིག་རྟེན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས། །རངོ་ལ་ཚད་མར་བྱེད་འདོད་ན། །ད་ེ
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ཡིས་གཞུབ་འད་ིལེགས་བརྟགས་ཏེ། །གཉིེན་པ་ོབསྐྱེད་ལ་འབད་ད་ེབསྒྲུབ། །འཇེིག་

རྟེན་བྱ་བ་ལེགས་ཤེས་པ། །དེ་ཡིས་དམ་པའི་ཆེོས་ལུགས་འགྲུབ། །དེས་ན་ཆེོས་

ལུགས་སྤྱོོད་པ་དེ། །བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིརྣམ་ཐར་ཡིན། །ལེགས་པར་བཤད་པ་

རནི་པ་ོཆེེའ་ིགཏརེ་ལས་ཆེསོ་བརྟག་པ་ཞེསེ་བྱ་བ་རབ་ཏུ་བྱདེ་པ་དགུ་པའ།ོ།   །། 

འཚ་ོབྱེད་ཟོས་སུ་སྒྲི་ོབཏགས་ནས། །སྨོན་གྱིིས་ནད་ཆེེན་གས་ོབ་ལྟར། །འཇེིག་

རྟེན་ལུགས་ཀྱི་ིརྗེེས་འབྲེངོས་ནས། །བདག་གིས་དམ་པའ་ིཆེོས་འད་ིབསྟན། །ཐོས་པ་

རྒྱ་མཚོའ་ིགླེིངོ་ལས་ལེགས་འཁྲུངོས་ཤིངོ་། །བླ་ོགྲོས་ཀླུ་ཡ་ིདབངོ་པོས་ལེགས་བཟུངོ་

བའི། །དཔལ་ལྡན་ལེགས་པར་བཤད་པའ་ིརིན་ཆེེན་གཏེར། །བླ་ོགསལ་བླ་ོཡ་ིབངོ་

མཛོདོ་དགངོ་བ་དངོ་། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ིའདདོ་དགུ་བསྒྲུབ་པའ་ིཕྱོརི། །ཤཱཀྱིའ་ིདག་ེ

སླངོོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །བཟོངོ་པསོ་དག་ེབའ་ིཡདི་ཀྱིསི་ལགེས་བརྟགས་

ནས། །ཕྱོོགས་རྣམས་གསལ་བར་བྱ་ཕྱོིར་འད་ིཕྱོེའ།ོ །ད་ེལས་བྱུངོ་བའ་ིདག་ེབ་དྲ་ིམ་

མདེ། །བསལི་ཟོརེ་བྱདེ་པའ་ིའདོ་ལྟར་རབ་གསལ་བས། །སྐྱ་ེབོའ་ིསྙེངིོ་ག་ིམུན་པ་ཕྱོརི་

བསལ་ཏེ། །བླ་ོགསལ་བླ་ོཡ་ིཀུ་མུད་རྒྱས་གྱུར་ཅོིག །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་རབ་སྦྱོངོས་

པས། །ཐམས་ཅོད་མཁྱོེན་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱོིར། །དེས་ན་བདག་གི་བསྟན་བཅོོས་

འད།ི །རྫོོགས་པའ་ིསངོས་རྒྱས་ཐབོ་ཕྱོརི་བྱས། །

ཤཱཀྱིའ་ིདག་ེསླངོོ་རགིས་པར་སྨྲ་བ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟོངོ་པ་ོཞེསེ་

བྱ་བས། དཔལ་ས་སྐྱའ་ིདགནོ་པར་ལགེས་པར་སྦྱོར་པ་ར་ེཞེགི་རྫོགོས་ས།ོ །
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རྣམ་གྲལོ་ཞེ་ིབའ་ིརྒྱ་མཚརོ་ར་ོགཅོགི་ཏུ། །

གཞེལོ་བའ་ིམཐའ་ཡས་ཆེསོ་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུངོ༌། །

ཚགི་ག་ིགཟོགེས་མ་རསེ་ཀྱིངོ་དུག་གསུམ་གྱི།ི །

དྲ་ིམ་ཡངོོས་འཁྲུད་ལགེས་བཤད་བདུད་རྩི་ིའད།ི །

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

ཡངོ་དག་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟོངོ་ཕྲོག་བརྒྱ། །

གདངོས་ཏ་ེརྒྱུད་ལྔའ་ིའགྲ་ོབ་མ་ལུས་པ། །

ངོསེ་ལགེས་ནརོ་བུའ་ིམཛོདོ་ལ་དབངོ་འབྱརོ་ཤགོ །

ཅོེས་འཛོམ་གླེིངོ་ཡངོས་པའ་ིཁྱོོན་ལ་འཚ་ེམེད་ཞེ་ིབའ་ིལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱི་

སེངྒེེའ་ིརིངོ་ལུགས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲོལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའ་ི

ཆེེད་དུ་དམིགས། ནངོ་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱིི་གསུངོ་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དངོ་བསྐྲུན་འགྱུར་གངོ་ལའངོ་སྦྱོར་ཆེོག་པའ་ིདག་ེབསྔོའ་ིསྨོོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱིའ་ི

དག་ེསྦྱོངོོ་ཆེསོ་སྨྲ་བ་ངོག་དབངོ་བླ་ོབཟོངོ་བསྟན་འཛོནི་རྒྱ་མཚསོ་སྦྱོར་བའ།ོ །
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