ཐོར་བུ།

སྤྲིན་བཞོན་གྱི་རྟོགས་བརྗོད།
རྣམ་ཐར་སོགས།
༼རྟོགས་བརྗོད།༽

སེར་བྱེས་

རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

སྲས་ཟླ་བའི་དབང་པོ།

གྲྭ་ཚང་།

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།

ཐོར་བུ།

༄༅། །སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
རྣམ་ཐར་སོགས།
༼རྟོགས་བརྗོད།༽

སེར་བྱེས་

རིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
སྤྱིའི་ཨང་།
༡༣༤
བྱེ་བྲག་གི་ཨང་།
༡

སྲས་ཟླ་བའི་དབང་པོ།

གྲྭ་ཚང་།

དེབ་ཨང་།

TBHNT333301
སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཀྱིས་ཞུ་སྒྲིག་བྱས།

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཀྱིས་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟོས།
སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
དེབ་ཚད། 15x21
ཡིག་ཚད།
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ཡིག་གྲངས། 30,457
ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཁ་བྱང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ང་ཚོའི་ཡིག་སྒམ།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

པར་སྐྲུན་གྱི་བདག་དབང་སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོར་ཡོད།

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
སྤྲིན་བཞོན་རྟོགས་བརྗོད་ནི། རྟོགས་བརྗོད་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་ཡལ་འདབ་མཐའ་

མ་སྟེ། ཡལ་འདབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་པ་དེ་ཡིན། དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་ནི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱི་སློབ་པ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སྲས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱ་དཀའ་བའི་སྤྱོད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་དག་སྙན་ངག་གི་ལམ་ལས་དྲངས་
པའི་སྙན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལ་ཡལ་འདབ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས་

བརྒྱ་རྩ་བདུན་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་སྙན་ངག་མཁན་ཡབ་རྒྱལ་པོ་དགེ་བའི་དབང་པོས་མཛད་

པ་དང་། ཡལ་འདབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་པ་དེ་སྤྲིན་བཞོན་རྟོགས་བརྗོད་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། འདི་ཉིད་

རྒྱལ་པོ་དེའི་སྲས་ཟླ་བའི་དབང་པོས་མཛད་པ་ཡིན། གསུང་རྒྱུན་ལ། ཡབ་རྒྱལ་པོས་སྲས་ཀྱི་

སྙན་ངག་གི་རྩོམ་རྩལ་དེ་གཞན་ལ་ངོམ་ཕྱིར་ཡལ་འདབ་མཐའ་མ་དེ་སྲས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་བཞག་
སྟེ་སྲས་ལ་རྩོམ་བཅུག་པར་གྲགས་ཤིང་། སྲས་ནི་ཡབ་ལས་ཀྱང་སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་པོ་ཞིག་

ཡིན་པའི་བཤད་སྲོལ་ཡོད། སྤྱིར་སྙན་ངག་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་སྐད་རིགས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ཚེ་
སྙན་ངག་གི་སྙན་ཆ་བརླགས་འགྲོ་བར་བཤད་ན་ཡང་། བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་དཔག་བསམ་
འཁྲི་ཤིང་གི་འགྱུར་དེ་ནི་སྙན་ངག་གི་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་པར་བརྩིས་ལ། དམ་པ་
དང་མཁས་པ་སྔ་མའི་ཁྲོད་དུ་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་སྙན་གཞུང་གི་ཚུལ་དུ་སྦྱང་སྲོལ་དར་ཡོད།

འདིས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་བུ་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པས་བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་ཆེན་ལ་སྐུ་སྲོག་བཏང་བ་

ཉིད་བརྗོད་བྱར་བྱས་ཡོད། འདི་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་དགའ་བའི་ལྷས་ཀླུ་

ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟློས་གར་བརྩམས་ཡོད་ལ། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་
ཁྲི་རྒྱ་ནག་པས་ཀྱང་འདི་ཉིད་བརྗོད་བྱར་བྱས་ཏེ་སྙན་ཚིག་གི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་སྤྲིན་བཞོན་

རྟོགས་བརྗོད་ཅེས་པ་བརྩམས་ཡོད། བསྟན་བཅོས་འདི། སྡེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར་གྱི་པོད་༼ཁེ༽ནང་
དུ་བཞུགས། རྒྱ་གར་གྱི་སྙན་ངག་པ་ལབྡྷ་ཀ་ར་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཤོང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།
གངས་རིའི་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་གྱི་ཕྲེང་བས་མུ་ཁྱུད་བྱས་པའི་རང་རེའི་སཱ་ལའི་སྨན་ལྗོངས་སུ།

ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་
རབ་ཀྱི་གླེགས་བམ་རི་རབ་ཀྱི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་ཡོད་ན་ཡང་། དུས་ཀྱི་འཕེལ་འགྲིབ་སོགས་

ཀྱིས་མང་པོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གྱི་ཁྲོད་དུ་ཆེས་

མཐའ་མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསྟེན་ལ་ཉེ་བ་སོགས་ཀྱིས་དེ་དག་མྱུར་སྐྱོབ་དང་། གཅེས་ཉར་

བྱེད་རྒྱུ་ནི་འཕྱིས་མེད་ན་སྔ་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་རིགས་བསམ་ཡོད་གང་མང་
ཞིག་གིས་དེ་དག་བསྐྱར་དཔར་དང་། དེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སོགས་ཀྱིས་འགྲེམས་སྤེལ་དང་།
སྲུང་སྐྱོབ་ལ་རེམ་བཞིན་པ་ནི་དགའ་འོ ས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལེགས་སོ་འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་
ནོ༑ །

ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་

དེའི་བླ་སྲོག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་དར་སྤེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀྱི་འོ ས་
འགན་ཡིན་ན། བསམ་བློའི་རྒྱགས་ཕྱེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་གླེགས་བམ་དེ་དག་ནི། ཤེས་

རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བླ་སྲོག་ཀྱང་ཡིན་ནོ།། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀྱི་བཀའ་ལས་ཀྱང་། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད། ཡི་གེར་འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་
བཅུག་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ནི་སྟོང་གསུམ་ནོར་གྱིས་བཀང་སྟེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱ་

ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་བས་ཀྱང་། བསོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་གསུང་རབ་
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འཇོམས་བྱེད་པ། །འོད་དང་ལྡན་པའི་བཅོམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་སད་པ་ཉིད་
ལ་རྟག་ཏུ་བསྟོད། །ཀུན་དགའི་གཉེན་གྱུར་ལན་ཅིག་མིན་པར་རྒྱ་ཆེ་ཡིད་ཅན་

ལ༑ །ལེགས་བཤད་འོད་ཀྱི་བདེ་བ་ཀུན་གྱི་ཉེ་བར་བསྟན་པ་སྒྲུབ། །དྲི་མེད་རང་
རིག་ཆུ་གཏེར་དག་གི་ཟླ་བ་དགེ་བའི་དབང༌། །གྲགས་པ་གསལ་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཡབ་
ལ་བདག་ནི་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

རྒྱལ་བའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་དག་བྱེད་ཚིག་ནི་སྨིན་པའི་གཏེར། །སྤྲུལ་
2

སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

བྱེད་བསོད་ནམས་རྟག་པ་དགེ་བའི་མངོན་པར་སྦྱོར་བ་འདི། །བླ་མ་ལེགས་བྱས་

ལྡན་པ་བཀའ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱིན་མཛད་པས། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སླད་དུ་བདག་ལ་
སྐལ་བའི་ཆ་ཤས་མཛད། །གང་ཞིག་ཕུག་ཏུ་རྒྱལ་བའི་རྟོགས་བརྗོད་དང༌། །གསེར་
གྱི་གཟུགས་བརྙན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར། །མིག་གི་བདུད་རྩི་བཀྲ་བའི་རི་མོ་

ཆགས། །དེ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་དུས་ཀྱིས་འདའ། །དབྱངས་ཅན་པིར་གྱིས་རྣམ་

པར་བཀྲ་བ་ཡི། །རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཡི་གེའི་རིམ་པས་བྲིས། །གང་འདི་བསོད་

ནམས་རང་བཞིན་གཙུག་ལག་ཁང༌། །དོན་ཆེན་དམ་པ་དགའ་བྱེད་ཡབ་ཀྱིས་
བསྒྲུབས། །ཕྱོགས་སུ་པོ་ཏིའི་འཕྲེང་བ་རབ་བཀོད་པའི། །གཟུགས་བརྙན་ཚོགས་

ནི་བརྟན་པ་རབ་ཆགས་པ། །དེ་ནི་ཆུ་དང་མེས་བསྐྱེད་ཉེར་འཚེ་ཡི། །དུས་བཞི་
འཇིག་ཀྱང་ཉམས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ལ་རྟོགས་བརྗོད་གཅིག་གི་གཟུགས་བརྙན་
འདི། །མི་ཟད་བསོད་ནམས་ལ་ཆགས་བདག་ཀྱང་འགོད། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་

དེར་གནས་རྗེས་འབྲང་བ། །ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཡང་འབད་མེད་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཐོས་
པའི་སྐྱོགས་ཀྱིས་བཏུང་བྱའི་བདུད་རྩི་སྙན་པ་དག་གི་རྒྱུན། །དྲི་བཟང་ཁང་པ་

བཞིན་གྱི་པདྨོའི་གནས་སུ་སྒྲོགས་བྱེད་པ། །བུང་བའི་ན་ཆུང་དང་མཚུངས་ཡབ་ཀྱི་

སྐད་ལ་བཏུད་ནས་ནི། །སྙན་ངག་རྒྱ་ཆེའི་ཁྱད་པར་ལྷག་མ་བདག་གིས་རྫོགས་

པར་བྱས། །མཛེས་མ་གསར་དུ་འགྲོགས་པའི་དགའ་སྟོན་ཅན་དང་ལྷ་ཡི་མཐུ་ལྡན་

དཔལ་དང་ནི། །དར་བབ་རྒྱན་གྱི་ཉེ་བར་ལོངས་སྤྱོད་རྦ་རླབས་རྩྭ་ཡི་རྩེ་དགའ་

བཏང་བྱས་ནས། །གུས་བཅས་གང་དག་བརྩེ་བས་གཞན་གྱི་སྲོག་ནི་བསྐྱབ་པར་

བསྒྲུབ་ལ་རང་གི་ལུས། །ཟོལ་མེད་སྦྱིན་པར་བྱེད་ལ་གཡོ་བ་མེད་པ་དེ་ལ་བདག་

ཅག་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

3

སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

དཔལ་ལྡན་རི ག ་པ་འཛི ན ་པའི ་ དབང༌། །སྤྲི ན ་གྱི ་ ཏོ ག ་ནི ་ སྤྲི ན ་བཞི ན ་

དུ༑ །སློང་བའི་གདུང་བ་འཕྲོག་པ་དག །གྲོང་ཁྱེར་གསེར་དུ་བྱུང་བར་གྱུར། །གང་
གི་དཔག་བསམ་ཤིང་ལས་འཁྲུངས།

།རྟག་ཏུ་གསར་པ་གསར་བའི་

དཔལ། །གྲགས་པའི་མེ་ཏོག་བསོད་ནམས་ཀྱི། །དྲི་བཟང་རྒྱས་པ་རྣམ་པར་

མཛེས། །ཆུ་གཏེར་ལ་ནི་ཟླ་བ་བཞིན། །སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་དེ་ཡི་སྲས། །ཤིན་ཏུ་
ལྷག་པའི་བསོད་ནམས་རྣམས། །གསར་དུ་ཚོགས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། །
དམ་པའི ་ སྐྱེ ་ བོ ་ ལེ ག ས་བྱས་དང༌།

།ཡོ ན ་ཏན་ལྡན་པ་དུལ་བས་

དང༌། །འབྱོར་པ་ལྡན་པ་གཏོང་བས་བཞིན། །དེ་ནི་སྲས་པོ་དེ་ཡིས་མཛེས། །དེ་
ཡིས་བུ་ལ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །རྒྱལ་སྲིད་ཆེ་དང་བཅས་བཏང་ནས། །དཀའ་ཐུབ་
སླད་དུ་ཞི་བའི་གནས། །མ་ལ་ཡར་ནི་དབེན་པས་སོང༌། །

ཡབ་ནི་བཙུན་མོ་དང་འགྲོགས་ཏེ། །དཔལ་བཏང་དཀའ་ཐུབ་ནགས་སོང་

ཚེ༑ །སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་འབྱོར་པ་དག །ཐོབ་པ་ཡིས་ནི་རབ་བསམས་པ། །བླ་མ་

བསྟན་པ་དང་བྲལ་བ། །བདག་ལ་དཔལ་ནི་བདེ་མེད་གྱུར། །མིག་གིས་དམན་པ་

དག་ལ་ནི། །རི་མོའི་གནས་དག་འབྲས་མེད་བཞིན། །ཡབ་ཀྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་
ཚེ་སེན་མོའི་འོད་ཀྱི་འཕྲེང་བ་ཡིས། །རྣམ་པར་མཛེས་པའི་ཅོད་པན་དང་ལྡན་དེ་

ཡི་བཀའ་ཉན་པའི། །རྣ་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་དཔལ་ནི་ཇི་ལྟར་བདག་ལ་སྔོན་གྱུར་

པ༑ །ད་ལྟ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་འབྱོར་པ་དག་ལ་དེ་ལྟ་མེད། །ཅེས་བསམས་དེ་ཡི་
འཇིག་རྟེན་ནི། །ཀུན་ལ་ཕན་སླད་རང་ཉིད་ཀྱིས། །དཔག་བསམ་རྐང་འཐུང་གསེར་

གྱི་ཆར། །འབེབས་པ་དག་ཏུ་བསྟར་བྱས་ནས། །རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་རབ་བཏང་

སྟེ༑ །ཡབ་ཀྱི་བསྟི་གནས་དག་ཏུ་སོང༌། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཡི། །དབང་
4

སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

ཕྱུག་སེམས་ཡངས་རྣམས་ལ་རྩ། །

རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་དེ། །མ་ལ་ཡ་ཡི་རིར་སོང་ཚེ། །དཔག་

བསམ་ལྗོན་པས་ས་གཞི་ནི། །གསེར་གྱིས་ཡོངས་བཀང་མཁའ་ལ་སོང༌། །སྤྲིན་

གྱི་བཞོན་པས་རི་བོ་ནི། །དཔལ་གྱི་དུམ་བུས་བརྒྱན་པར་ཕྱིན། །ཕ་མའི་ཞབས་

པད་བསྟེན་པ་ཡིས། །འབྲལ་བའི་གདུང་བ་རབ་ཏུ་བཏང༌། །

སྐབས་དེར་ཙནྡན་འཁྲི་ཤིང་རླུང་གཞོན་གྱིས། །བསྐྱོད་ཅིང་ཤུགས་རིང་

གླལ་བ་བསྟེན་རྣམས་ལ། །འདོད་པའི་གྲོགས་པོར་གྱུར་པ་དཔྱིད་ཀྱིས་ནི། །མངོན་
པར་འདོད་པའི་སྤྱོད་ཚུལ་རབ་ཏུ་བསྟན། །

ཁྱོ་བྲལ་འདོད་ལྡན་མ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །ལྷོ་ཕྱོགས་རླུང་ནི་ཡང་ཡང་

རབ་ཏུ་ལྡང༌། །འགྲོ་ལ་རྒྱལ་སླད་ཉ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །རླུང་གི་མཚོན་ནི་འཕྲལ་
ལ་རབ་སྦྱར་བཞིན། །རྐང་དྲུག་དཀྱིལ་འཁོར་དག་གིས་མ་སྤྲས་པ། །སྟུག་པོས་

རྒྱས་པས་ལྕི་བ་ཉིད་གྱུར་པའི། །ཙཱུ་ཏའི་ཤིང་གིས་མི་ཕྱེད་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས། །ལང་
ཚོ ་ ཅན་ལ་མངོ ན ་འདོ ད ་བསླབ་པ་བྱས། །དཔྱི ད ་ཀྱི ་ དཔལ་མོ ་ དག་གི ་ རྣ་བའི ་

རྒྱན། །རི་བོའི་ངོས་ལ་མྱ་ངན་མེད་པ་མཛེས། །གྲོང་ཁྱེར་མ་ཡི་རྐང་པས་རབ་
བསྣུན་པས། །ཡལ་འདབ་གསར་པ་དག་ལ་ཚོན་འཕོས་བཞིན། །མཛེས་མའི་ཁ་

ཡི་ཆང་གི་དགའ་ལྡན་པ། །འདོད་པའི་ཐབས་ནི་སྐལ་ལྡན་བདག་ཉིད་ལ། །ཞེས་ཏེ་
བ་ཀུ་ལ་ཤིང་མེ་ཏོག་གི །ཟོལ་གྱིས་དགའ་ཞིང་འཛུམ་པའི་དཔལ་སྐྱེས་བཞིན། །

ཁེངས་ལྡན་མ་རྣམས་ཁེངས་པ་རབ་བཏང་ཞིང༌། །མི་སྨྲ་སྤངས་ནས་རྐང་

པ་རབ་བཏུད་དེ། །མཛའ་བོ་དག་ལ་དང་བར་བྱེད་མཐོང་ནས། །སིནྡུ་བཱ་ར་མེ་ཏོག་

གིས་དགོད་བཞིན། །གེ་སར་རྒྱས་པའི་ཁུར་བསྟེན་པ་ལཱ་ཤའི། །འཕྲེང་བ་མཛེས་
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

པ་དཔྱིད་ཀྱི་སེང་གེ་ཡིས། །ཁེངས་ལྡན་མ་ཡི་ཁེངས་བ་གླང་པོ་ལ། །བསྣུན་པའི་
ཁྲག་བསྒོས་སྡེར་མོའི་འཕྲེང་བ་བཞིན། །

རྣ་བར་སྙན་སྒྲོགས་ཁུ་བྱུག་བུ་མོ་ཡིས། །རེག་ལས་ཤི་རི་ཥས་མིག་ཀརྞི་

ཀར། །སྣ་ལ་གེ་སར་རྡུལ་ཚོགས་རྒྱས་པ་ཡི། །མེ་ཏོག་འབྱུང་གནས་དཔལ་གྱི་
དགའ་ཆར་ཕབ། །བུང་བའི་ན་ཆུང་རྣམ་འཕྲུལ་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །སྦྲང་རྩིས་མྱོས་
ཤི ང ་རྣམ་པར་འཁྱམ་དུས་དེ ར །

།མེ ་ ཏོ ག ་རབ་རྒྱས་འཁྲི ་ ཤི ང ་ཚལ་གྱི ་

གཞིར། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་སྲས་ནི་རྣམ་པར་རྒྱུ། །

དེ ས ་དེ ར ་གསེ ར ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ ཁང་པར་ནི། །གྲུབ་པས་རབ་ཏུ་

གནས་བྱས་རིན་ཆེན་གཟུགས། །གཽ་རཱི་མཆོད་ནས་རྒྱུད་མང་གླུ་ལེན་པའི། །ཟླ་བ་
གསར་བ་ལྟ་བུའི་བུ་མོ་མཐོང༌། །

ཡིད་སྲུབས་འཚོ་སླད་གཽ་རི་མཉེས་པ་ཡི། །སྒྲུབ་བྱེད་ལ་ནི་རབ་ཏུ་གནས་

བྱས་པ། །འདོད་པའི་ཆུང་མ་གཞན་བཞིན་དེ་མཐོང་ནས། །སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་ཡ་

མཚན་རྒྱ་ཆེར་གྱུར། །

དེ་ནས་རི་དྭགས་མིག་ཡངས་ངོ་ཚ་ཡིས། །དུད་པས་གླུ་མཐར་རྒྱུད་མང་

ཕང་པ་ནས། །དལ་གྱིས་ཕབ་པས་རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་བུ། །མདའ་བཞག་འདོད་
པ་དག་དང་མཚུངས་པ་མཐོང༌། །མིག་ཟེར་མཛེས་པའི་རྒྱན་ལྡན་མངོན་འདོད་

དེས། །ཕན་ཚུན་ལྟ་བར་བྱེད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཡིད་ནི་ཉེ་བར་མཚམས་སྦྱོར་
ཕོ་ཉ་བཞིན། །དེ་དག་བར་དུ་འགྲོ་དང་འོང་བ་བྱས། །གསར་མཐོང་ལ་ཡང་ཕྱོགས་

སུ་ལྷུང་བཅས་པ། །འདོད་པ་པད་མཚོའི་དང་པའི་རྒྱལ་མོ་དེས། །སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་
གོམས་པའི་རོ་ལས་བཞིན། །དེ་ཡི་ཡིད་མཚོ་ཆེ་ཞིང་དྭངས་པར་ཞུགས། །རིན་
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ཆེ ན ་ཟླ་བས་དྲི་མེ ད ་རི ་ བོ ང ་དང༌། །བུ་མོ འི ་ ཚོ ག ས་ཀྱི ས ་འབེ ན ་ལ་དྲན་པའི ་

མདའ། །རབ་རྒྱས་པདྨོ་དག་ཏུ་བུང་བ་བཞིན། །ཆགས་ལྡན་དེ་ཡི་སེམས་ལའང་དེ་
ཞུགས་གྱུར། །

གྲོགས་མོ་བུ་མོའི་གཉིས་པ་དང་བཅས་དེར། །འདོད་པ་གསར་སྐྱེས་ངོ་

ཚས་སྣུན་བྱེད་ཅིང༌། །བརྟན་ཡང་རྨད་བྱུང་གཟུགས་ཀྱིས་དྲངས་གྱུར་པ། །རིག་

འཛིན་ཟླ་བས་དབེན་པར་མངོན་ཕྱོགས་སྨྲས། །སྨིན་ལེགས་ཅི་སླད་སྔོན་དུ་འོང་པ་

ལ༑ །ཕེབས་སྨྲས་བཀུར་བའི་ཆ་ནི་ཁྱོད་མི་བྱེད། །དམ་པའི་ཀུན་སྤྱོད་ཡོན་ཏན་

གྱིས་མཛེས་གཟུགས། །ལེགས་ལྡན་རིགས་ཀྱི་རྗེས་མཐུན་རྣམ་པར་འཛིན། །ཁ་

ན་མ་ཐོ ་ མེ ད ་ལུས་ཁྱོ ད ་ལུས་མཆོ ག

།དྲན་པའི ་ རྒྱན་ནི ་ གསར་བ་ཟླ་བ་

ལྟར། །མཛེས་པ་མུ་ཏིག་ནོར་བུ་ཉིད་འདི་ནི། །རབ་ཏུ་མཐོ་བའི་རིགས་སྨིན་གང་
ལས་ཐོས། །ཡང་ན་མཛེས་མ་ཁྱོད་ནི་མཐོང་གྱུར་པ། །བདུད་རྩིས་བརླན་པས་ངེད་

ལ་རིམ་གྲོ་བྱས། །མཛེས་སྡུག་དགའ་སྟེར་རི་བོང་གིས་མཚན་པའི། །རི་མོ་སུ་ལ་

ཕེབས་པར་སྨྲ་བར་བྱེད། །འོན་ཀྱང་དགའ་བས་ངེད་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཙམ། །གསལ་
བའི་སླད་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་འདིར་སྨྲོས་ཤིག །དམ་པའི་ཕྱོགས་ལྷུང་མངོན་ཕྱོགས་བྱེད་
པ་ཡི། །སུ་ཡི་རིགས་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་བྱས། །

ཞེས་པ་རིག་འཛིན་ཅོད་པན་དག་གི་ཚིག །འདོད་དགོངས་སྙིང་པོ་ཅན་དེ་

ཐོས་གྱུར་ནས། །ངོ་ཚས་དེ་ནི་མི་སྨྲ་ལྡན་གྱུར་གང༌། །དེ་ཚེ་གྲོགས་མོ་མ་ཏ་ལི་

ཀས་སྨྲས། །གཞོན་ནུ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་རིགས་བདུད་རྩི་ཡི། །ཆུ་གཏེར་གྱི་ནི་ཟླ་བ་
ཁྱོད་འདིར་གྲགས། །དེད་ཀྱི་གྲོང་ན་གྲུབ་པའི་རྩེ་དགའ་མས། །ལུས་མེད་ལུས་

ལྡན་ཁྱོ ད ་ནི ་ གླུ་ལེ ན ་བྱེ ད ། །དཔག་བསམ་ཤི ང ་སྦྱིན་རྩེ་དགས་རབ་གྲགས་
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པ། །ཁྱོད་ཀྱི་གྲགས་པ་ཡོན་ཏན་མཐུ་ཡིས་བརྒྱན། །

ཟླ་ལྟར་དཀར་བ་འདི་ཡི་རྣ་རྒྱན་དུ། །མིང་པོ་ནོར་གྱི་བཤེས་གཉེན་དག་

གིས་བྱས། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ཁྱོད་གྲོགས་མོས་གཏམ། །དར་མའི་ཉེར་

སྤྱོད་བྱ་བས་ཇི་ལྟར་འོས། །ཁྱད་པར་ཚེ་རྣམས་མདུན་དུ་བུ་མོ་ནི། །ངོ་ཚས་རྣམ་
པར་ཐུལ་བའི་རང་བཞིན་འགྱུར། །བུ་མོ་འདི་ནི་གྲུབ་རིགས་ཆུ་གཏེར་གྱི། །ཟླ་བ་
གྲུབ་བདག་སྣ་ཚོགས་ནོར་གྱི་སྟེ། །གང་གི་མཛེས་པ་སྐྱེད་ཚལ་དུ་རྩེ་ཚེ། །རྟག་པ་

ཉིད་དུ་ཀུ་མུད་རྒྱས་པར་བྱེད། །མ་ལ་ཡར་སྐྱེས་འཁྲི་ཤིང་གསར་བཞིན་ཕྲ། །དང་
པོར་འཁྲུངས་གྱུར་ཡལ་འདབ་ལྟར་དམར་མཆུ། །བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་མ་ལ་ཡ་
ཅན་འདི། །རྟག་ཏུ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མངོན་འདོད་པ། །ཞེས་དེས་སྨྲས་པར་གྱུར་པ་
ན༑ །

ཉུག་རུམ་རྒན་པོ་མངོན་ཕྱོགས་ཏེ། །མྱུར་བར་འོང་བའི་ཤུགས་བཅས་

པས། །གྲུབ་བདག་བུ་མོ་ལ་སྨྲས་པ། །དགེ་མ་ནོར་གྱི་བཤེས་གཉེན་དང༌། །ལྷན་
ཅིག་ཕོ་བྲང་འཁོར་ན་འཁོད། །ཁྱོད་ཀྱི་བག་མའི་གཏམ་ལ་ཆགས། །ཡབ་ནི་ཁྱོད་

ལ་ལྟ་བར་འཚལ། །ཞེས་པ་དེ་ཡིས་བརྗོད་པའི་འཕྲལ། །གྲོགས་མོ་དང་བཅས་
མིག་བཟང་མ། །ཡིད་ནི་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་ལ། །རྣམ་པར་བཀོད་ནས་དལ་གྱིས་

སོང༌། །

གྲོ ག ས་མོ་ཕྱི ་ ན་འཁོད་དེ་ལ།

།གཏམ་གྱི ་ ཟོལ་གྱི ས ་ཡང་དང་

ཡང༌། །མཛེས་པ་རྣམ་པར་ལྟ་བྱེད་ཅིང༌། །ལེ་ལོའི་གོམ་པས་འགྲོ་བའི་ཚེ། །མངོན་
འདོད་གསར་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང༌། །ཕྲག་དོག་གིས་བཞིན་བརྟན་པ་བཏང༌། །

ལམ་དེར་མིག་ནི་གཏད་པ་ཡི། །གཞོན་ནུ་ཡིས་ནི་རབ་བསམས་པ། །ཀྱེ་
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

མ་རི་དྭགས་ཕྲུག་གུའི་མིག །ཕ་ཡི་དྲུང་དུ་འགྲོ་བྱེད་མ། །དེ་ཡིས་འཇིགས་བཞིན་
ཆགས་བཅས་ཀྱི། །ཡིད་ནི་བདག་ལ་གཏམས་པར་བྱས། །

དབུགས་ཀྱི་ངལ་དུབ་འབད་པས་འགོག་ལ་ཆགས་ཤིང་སྒྲ་མེད་དག་ཏུ་

རྣམ་པར་གནས། །མཐོང་བའི་འཇིགས་ལས་ཤིན་ཏུ་དོགས་པས་འཁྲུགས་ཤིང་

དབེན་པ་རུ་ཡང་རབ་འདར་བཅས། །ཡིད་སྲུབས་དག་གི་མདའ་ཡིས་རབ་ཏུ་

བསྣུན་ཚེ་སྐྱེངས་པ་ཡི་ནི་ཆགས་ཤིང་གནས། །ལུས་ཕྲ་ཆོམ་རྐུན་མ་དེ་བདག་
ཡིད་ལ་ཞུགས་ལམ་གང་ནས་ནི་ཡོངས་མི་ཤེས། །ཞེས་པ་ཡུན་རིང་བསམས་
ནས་རྡོ་ལ་འཁོད། །

ཡིད་སྲུབས་བཀའ་ཡི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེས། །ཀུན་རྟོག་པིར་གྱིས་མདུན་དུ་

རི་དྭགས་མིག །ཡང་ཡང་མངོན་བྲིས་མིག་ནི་གཡོ་མེད་གྱུར། །དེ་ནས་མེ་ཏོག་

རྡུལ་དང་རྡུལ་གྱིས་གང༌། །ནགས་ཚལ་དབེན་པར་རྐང་པའི་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱ། །འཁོར་
ལོ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཚན་རྗེས་འབྲངས་ནས། །དེ་ཡི་དྲུང་དུ་རྩེད་གྲོགས་གཉེན་

བཟང་འོངས། །

མངོན་འདོད་གསར་པའི་ཁྱད་པར་བསམས་པ་ཡིས། །སེམས་ནི་རབ་ཏུ་

བཀག་དེ་དེས་མཐོང་ནས། །དྲན་པའི་བཀའ་ཡིས་བརྟན་པ་བཙོངས་པ་ལ། །ངོ་

མཚར་བཅས་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྒྱུ་དག་དྲིས། །གྲོགས་པོ་བརྟན་པའི་གཏེར་གྱུར་

ཁྱོད་ལ་ཡང༌། །ཤིན་ཏུ་གདུང་བའི་གནས་ནི་ཉེར་བསྟན་ཅིང༌། །བསམ་པ་ལ་བརྟེན་

མིག་ནི་གཡོ་མེད་པ། །བརྟན་མེད་རྣམ་པ་ཅི་ཞིག་ཉམས་སུ་མྱོང༌། །ཞེས་པ་ཡིད་
གཅུགས་གནས་ནི ་ གྲོ ག ས་པོ ་ དག །རབ་ཏུ་འབད་ཅི ང ་གུས་པས་དྲིས་པ་

ནི༑ །ཤུགས་རིངས་མཐུན་ཕྱོགས་རླུང་གིས་རྗེས་དཔག་བྱ། །
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

དྲན་པའི་མདའ་ལྷུང་གཞོན་ནུས་དེ་ལ་སྨྲས། །གྲོགས་པོ་སྔོན་སྤྲོས་སྡེ་ལ་

སྐྱོ་ལྡན་པའི། །བྱེད་པོ་ཡིས་ནི་གཟུགས་གསར་རི་མོ་དག །གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་
ཟླ་བའི་རི་མོ་བཞིན། །མཛེས་པའི་རང་བཞིན་བུ་མོ་བདག་གིས་མཐོང༌། །

དེ་ཡི་བཞིན་གྱི་པདྨོ་མཛེས་སྡུག་རྒྱས་པས་གཟི་བྱིན་ཉམས་པའི་ཟླ་བ་

དང༌། །དེ་ཡི་མིག་དག་མཛེས་པས་མིག་གི་དཔལ་ནི་རབ་ཏུ་ཉམས་པའི་རི་དྭགས་

དག །གྲགས་པ་ཞི་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་མཚུངས་པས་མཚན་མོ་སོ་སོར་སྐྱེངས་ཏེ་

ཞུམ་པ་ཡི། །བདག་ཉིད་དག་ནི་བསམ་པ་གཡོ་མེད་འགྲོགས་པ་འདི་ཉིད་མཐོང་
བར་བདག་རྟོག་གོ །མཐོང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གསར་པ་ཡིན་མོད་ཀྱང༌། །མིག་གི་

མཛེས་པ་རྣ་བའི་རྒྱན་བྱས་དེས། །མངོན་འདོད་གསར་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བྱེད་
པའི། །རང་གི་ངོ་བོ་བདག་ལ་གསལ་བར་བྱས། །དེར་ནི་གློ་བུར་འདར་ཞིང་གཡོ་

ལྡན་སྒྲ་དག་སྒྲོགས་པར་བྱེད་པའི་འོག་པག་ལ། །འཇིགས་པས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་

བྱེད་བཞིན་ཡང་ཡང་གོས་དག་བྱིན་ནས་ལྐུགས་པར་བྱས། །ངོ་ཚས་མི་སྨྲ་དང་
ལྡན་བཞིན་དུད་དེ་ཡི་རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་ལྷུང་བ་ལ། །འཁོར་ཞིང་རྒྱུ་བའི་བུང་བ་རྣམས་
ཀྱི་སྒྲ་ཡིས་བདག་ལ་ལེགས་པར་འོངས་སམ་བྱས། །བཞིན་ལ་ཟླ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་

ནི་མིག་གཉིས་དག་ལ་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའི་ནགས། །ལག་པ་དག་ལ་པད་རྩ་གཞོན་ནུ་

རྐང་པར་པདྨོའི་འབྱུང་གནས་རབ་རྒྱས་པ། །ལུས་མཆོག་སྤྲུལ་ལ་ཕྲ་རབ་རྡུལ་
དག་གལ་ཏེ་འདོད་པས་རབ་ཏུ་བཀོད་པ་ན། །མེ་ཡི་རང་བཞིན་བཞིན་དུ་དེ་ཡིས་

བདག་ཡིད་མཛའ་བས་ཕུག་པ་ཅི་སླད་སྲེག །འདོད་པའི་ཀུ་མུད་ཚལ་གྱིས་ཟླ་བའི་

རི ་ མོ ་ སུ་ཞི ག ་དེ ། །མི ག ་གི ་ པདྨོ ་ རྣམ་པར་རྒྱས་པའི ་ རྒྱུར་ནི ་ བདག་གི ས ་

མཐོང༌། །གང་གིས་མཛེས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་བོ་འཐུངས་པ་ཡིས། །ཚ་
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

བའི་དུག་ཏུ་གསལ་བྱེད་རྨོངས་པ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །མ་ལ་ཡ་ཅན་ཞེས་
པའི་བུ་མོ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་དེ། །རྩེ་དགའི་བླ་མ་མེ་ཏོག་མཚོན་གྱི་རོལ་རྩེད་

སྐྱེད་བྱེད་མ། །དྲི་མེད་གྲུབ་རིགས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་དག་གི་རྒྱུ་སྐར་བདག །སྣ་
ཚོགས་ནོར་བདག་གི་ནི་བུ་མོ་ཡིན་ཞེས་བདག་གིས་ཐོས། །

ཞེས་པ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་དག་གི་བུ། །ཡིད་བྱུང་གསར་པ་རྒྱས་པའི་

ཚིག་ཐོས་ནས། །དྲི་ཟའི་གཞོན་ནུ་ཡིད་གཅུགས་དག་གིས། །གུས་ལྡན་གཉེན་
བཟང་གིས་ནི་དེ་ལ་སྨྲས། །

གྲོགས་པོ་དགའ་བས་ཁྱོད་ཀྱི་མངོན་འདོད་འདི། །ཡོན་ཏན་མཐུ་དག་

མཚུངས་པའི་གནས་ལ་སྤྲོས། །ལེགས་བྱས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་རེ་བ་ནི། །ངེས་པར་

དམ་པའི་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། །ལྷ་ཡི་བུ་མོ་བལྟས་པས་མི་གཡོ་བ། །ཁྱོད་ཀྱི་

བརྟན་པ་གང་གིས་གཡོ་བཞིན་བྱེད། །དགའ་མའི་བདག་པོ་དག་གི་རུ་མཚོན་
དེ༑ །སྐལ་ལྡན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མཚོན་བྱ་ཉིད། །འགྲོ་ལ་ཉ་ཡི་མཚན་མོ་རྒྱལ་

བ་དང་ལྡན་གཅིག་པུ་མཆོག་ཏུ་མཛེས། །སྔོ་བསངས་སྡེ་ལ་མཆོག་གི་འབྱོར་པ་
འཛིན་པ་དེ་ཉིད་སྐལ་བ་བཟང༌། །གང་དང་བྲལ་བས་མཚན་མོ་སོ་སོར་བདུད་རྩིའི་

ཟེར་ནི་གཟི་བྱིན་ཉམས། །དལ་གྱིས་སེན་མོའི་ཁ་རིས་གསར་པ་ཕྲ་བ་ཉིད་འཛིན་
ལུས་དང་ལྡན། །བརྟན་པ་སྟེན་ཅིག་ཁྱོད་ཀྱི་འདོད་པ་གང༌། །དེ་ནི་འབད་མེད་ལག་

པའི་རྩེ་ན་གནས། །གྲུབ་བདག་སྣ་ཚོགས་ནོར་ལས་བུ་མོ་དེ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཡབ་ཀྱིས་

ཁྱོད་ཀྱི་དོན་དུ་བསླངས། །འདོད་ལྡན་ཟླ་བས་མཚན་མོ་ལ་བཞིན་གང་གི་བུ་མོ་
ལ༑ །འགྲོ་གསུམ་དགའ་བས་ཡང་དག་སྦྱོར་བ་བདག་ནི་སྐལ་བ་བཟང༌། །

ཞེས་པ་བརྗོད་ནས་གྲུབ་པའི་བདག་པོ་གུས་དང་དགའ་བས་གང༌། །བུ་མོ་
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

ཡིས་ནི་བག་མའི་དགའ་སྟོན་དེ་ཉིད་སྐྱོང་བར་གྱུར། །གྲོགས་པོ་ནང་པར་ཁྱོད་ཀྱི་
རྩེ་དགའི་དགའ་སྟོན་ཡངས་པ་དག །མཛེས་མ་དང་འགྲོགས་བདུད་རྩིའི་འབྲས་བུ་

ལྡན་པ་དེ་བྱུང་སྟེ། །གང་ལ་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པ་འགྲོགས་པ་དག་ནི་མཐོང་བས་
ན༑ །སྐྱེ་བོ་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་བྱེད་པོ་བསྔགས་པ་བྱེད་པར་འགྱུར། །

ཞེ ས ་པ་གྲོ ག ས་པོ འི ་ ཚི ག ་དེ ་ ཐོ ས ་གྱུར་ནས། །དགའ་བའི ་ རང་བཞི ན ་

ཡངས་པ་འཕྲལ་རྒྱས་ཏེ། །ཉིན་མོའི་ལྷག་མ་དུ་མའི་དུས་མཚུངས་པར། །བློ་ཡིས་

རྟོག་ཅིང་རང་གི་གནས་སུ་སོང༌། །དེ་ནས་ཐུན་མཚམས་བུ་མོ་དང༌། །འགྲོགས་

པས་གུར་གུམ་འཕོས་པ་བཞིན། །ནམ་མཁའ་ཡི་ནི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། །ཉི་མ་ཆགས་

རྟག་ལྡན་པར་གྱུར། །པདྨ་ཅན་དགའ་ཉིན་མོའི་མཐར། །ནུབ་རིའི་ངོས་ལ་འཁོད་པ་
ན༑ །དེ་ཡི་མཇུག་ཏུ་ཐུན་མཚམས་ནི། །རྐང་པ་བསྟེན་པ་ལ་ཆགས་མཛེས། །དེ་

ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ཆུ་གཏེར་དུ། །ཉིན་མོའི་དབང་ཕྱུག་རབ་ལྷུང་ཚེ། །དེ་ལས་འཐོར་

བས་ཐིགས་པས་བཞིན། །སྐར་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་གང༌། །དལ་གྱིས་མུན་

པ་ཆུང་དུ་གང༌།མཚན་མོས་སྲིད་པའི་སྣོད་དག་ལས། །ཐུན་མཚམས་དམར་བའི་

ཆང་འཐུངས་ནས། །མྱོས་པ་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་འཁྱམས། །དེ་ནས་བདེ་སོགས་
མཛེས་པ་ཡི། །རྩེ་དགའ་གནས་པ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས། །ཟླ་འཆར་སྣང་བ་ཉེ་བ་

ན༑ །ཙནྡན་དག་གིས་མཚན་བཞིན་མཛེས། །དེ་ནས་བདུད་རྩི་སྐྱེད་པ་ནི། །ལོངས་
སྤྱོད་ཅན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི། །སྐལ་བཟང་རྩེ་དགའ་ཁྱད་པར་ཅན། །སྡོ་བསངས་

གདོང་གི་ཁྱད་ཅན་ཤར། །ཟླ་བའི་རྩེ་དགར་མངོན་ཕྱོགས་པའི། །ཀུ་མུད་ལྡན་པ་

མཐོང་གྱུར་ནས། །ཁྲོ་བས་ཞུམ་བཞིན་པདྨ་ཅན། །གཟི་བྱིན་ཉམས་ཤིང་ཟུམ་པར་

གྱུར། །ཟླ་བའི་ཐིག་ལེ་གསར་པ་དང༌། །སྐར་མའི་ཚོགས་ཀྱི་དོ་ཤལ་ཅན། །སྔོ་
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

བསངས་མ་དེ་ཐུབ་པ་ནི། །དུལ་བའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཉིད་གྱུར། །

དེ་ནས་མཚན་དེ་ཁང་བཟང་དུ། །སྲིད་ལྡན་མ་ལ་ཡ་ཅན་མ། །གཉིད་མེད་

སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་ཡི། །བསམ་གཏན་ལྡན་པས་རབ་བསམས་པ། །བདག་ནི་བག་

མར་ཉེ་བ་ཡི། །བར་ན་གནས་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །མཚན་མོ་འདི་ནི་ཐུན་བརྒྱ་

དང༌། །ལྡན་པ་བཞིན་དུ་ཡོངས་མི་འཛད། །ཀྱེ་མ་ནམ་མཁའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ། །རྒྱུ་

སྐར་མེ་ཏོག་འཛུམ་ལྡན་པ། །རི་བོང་ཅན་འགྲོགས་དགའ་བ་ཡི། །མཚན་མོ་ཡིས་
ནི་གཏོང་མི་བྱེད། །ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་མཚན་མོ་འདི། །བདག་གི་དགའ་བའི་གེགས་

སུ་གྱུར། །རང་ཉི ད ་བདེ ་ བའི ་ རོ ར ་ཆགས་པ། །སུ་ཡི ས ་གཞན་གྱི ་ གདུང་བ་

ཤེས། །ཞེས་པ་དེ་ཡི་བསམ་པ་ནི། །གདུང་བྱེད་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡི། །དོར་བཞིན་
དུ་ནི་མཚན་མོ་དེ། །དལ་གྱིས་མཐོང་བ་མིན་པར་གྱུར། །
དེ་ནས་སྐྱ་རེངས་གོས་དང་ལྡན།

།བྲེལ་བས་ཟླ་བའི་མེ་ལོང་

ཟགས། །དགའ་སྟོན་ཉེ་བ་ལ་ཆས་བཞིན། །སྣང་བ་ལྡན་པ་ཐོ་རེངས་མཛེས། །པདྨོ་

ཅན་གྱི་དགའ་བ་ཤར། །མཚན་མོ་མུན་པ་ཞི་བ་ན། །འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་
སླད། །མིག་གི་དགའ་སྟོན་དག་ཏུ་གྱུར། །དེ་ནས་པདྨ་ལྡན་པ་ཡིས། །ཉིན་བྱེད་
ཟེར་འཛིན་ལ་ཞུགས་ཚེ། །བུང་བའི་ན་ཆུང་འགྲོགས་པ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་གླུ་དག་
རབ་ཏུ་བསྐྲུན། །

དེ་ནས་གྲུབ་པའི་བདག་པོ་ནི། །ཕུན་ཚོགས་མང་བའི་ཁྱིམ་དག་ཏུ། །བུ་མོ་

བག་མའི་དགའ་སྟོན་དག །རྩོམ་པའི་ཆས་ནི་རབ་ཏུ་བསྟར། །ཅི་སྟེ་གྲུབ་པའི་ན་

ཆུང་གིས། །ལྷ་ཡི་གོས་དར་རྒྱན་རྣམས་ཀྱིས། །བུ་མོ་བརྒྱན་པ་མཐོང་གྱུར་
ནས། །ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་སྨྲས། །འདི་ནི་ནུ་མ་རབ་མཛེས་པ། །དོ་ཤལ་
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ཁུར་གྱིས་རབ་ཏུ་བསྒྲིབས། །མཛེས་སྡུག་སྒྲིབ་པར་བྱེད་པ་ཡི། །ཤིན་ཏུ་མང་བའི་

རྒྱན་གྱིས་ཅི། །གྲོགས་མོ་ལུས་ཕྲ་ནུ་མའི་ངོས་ལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་ཁུར་གྱིས་

ཅི་ཞིག་བྱེད། །ཁྱོད་ནི་བཀྲ་བར་རྒྱན་ལ་མཁས་ཏེ་མིག་བཟང་དགལ་མིག་སྨན་

འདིས་ཀྱང་ཅི། །བཞིན་རས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་ནས་

དགའ་བར་བསྒྲུབས་པའི་མཚོན། །གླ་རྩི་དག་གི་དོག་པ་རྣམས་ནི་དྲི་མ་ཆགས་པ་
བྱེད་པ་འདི་ལ་ལྟོས། །

དེ་ལྟར་ཀུན་རྟོགས་བརྗོད་པ་ཡིས། །གྲོགས་མོས་རྒྱན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་

ནི༑ །བཀྲ་ཤིས་སླད་དུ་བརྟགས་གྱུར་པ། །ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་དག་ཀྱང་མཛེས། །

དེ་ནས་ནམ་མཁའ་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ནོར་ལ་འཕྲེང་བའི་ཟེར་འཕྲེང་

ཅན། །དོ་ཤལ་པ་གམ་ཅན་ལྟ་བུས། །སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་རབ་ཏུ་འོ ངས། །ཡོན་ཏན་
ལ་གུས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱིས་མཆོད། །གྲུབ་པའི་མགོན་པོས་མཆོད་པར་གྱུར་
པ་དེས། །རིག་འཛིན་འཕྲེང་བ་བརྒྱ་ཕྲག་རྗེས་འབྲང་ཞིང༌། །བསྟར་བྱས་བཀྲ་ཤིས་

ས་གཞི་དག་ཏུ་ཕྱིན། །དེ་ནས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གནས་པ། །ཡིད་སྐྱེས་རྩེ་
དགའི་འཁྲི་ཤིང་བུ་མོ་ནི། །བག་མ་ལ་དགའ་མཛེས་པའི་ཆ་དག་གིས། །ཕྱོགས་ལ་

རྒྱན་དག་སྟེར་བ་བཞིན་དུ་འོངས། །གྲོགས་མོའི་ལགས་པས་བསྐྱོད་པའི་རྔ་ཡབ་

རྩེས། །རན་བའི་ཨུཏྤ་ལ་ཡལ་འདབ་ལྷུང་གྱུར་པ། །འགྲམ་པར་རེག་པས་སྐད་ཅིག་
དེ་རབ་མཛེས། །རྟགས་ཡོན་ཟླ་བས་བརྒྱན་པའི་མཚན་མོ་བཞིན། །དེ་ནས་བག་
མའི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་ལ། །ཆོ་ག་བཞིན་ཞུགས་གྲུབ་བདག་བུ་མོ་ཡི། །ལག་

བཟུང་རེག་པ་གསར་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་བོའི་བུ་ནི་དགའ་བར་

གྱུར། །
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ཁྱོ ་ ཤུག་དེ ་ དག་ལུས་ནི ་ བག་མའི ་ ཚེ ། །དོ ་ ཤལ་ཆེ ་ འོ ས་རི ན ་ཆེ ན ་ལ་

འཕོས་མཛེས། །མཛའ་བས་སྙིང་ལ་གོ་སྐབས་ཐོབ་གྱུར་ནས། །ཕན་ཚུན་རབ་ཏུ་

དང་བས་ཞུགས་པ་བཞིན། །བག་མའི་ཆོ་གས་རབ་ཏུ་སྦྱར་བྱས་པ། །མཆོད་ཡོན་
བསྟེ ན ་པ་དེ ་དག་རྒྱལ་པོ འི་ ཁྱམས། །གླུ་དང་གར་ལྡན་མཐོ་ རིས ་ལྟར་མཛེ ས ་

པ༑ །རིན་ཆེན་སྟན་བཀོད་དགའ་སྟོན་འོ ས་པར་སོང༌། །དེ་ནས་དགའ་སྟོན་སྤྲོ་བའི་
ཁྱད་པར་གྱིས། །གར་གྱིས་ངལ་བཞིན་འདབ་བརྒྱའི་སྦྲང་རྩི་འཐུངས། །ཚ་ཟེར་

ལྡན་པའི་ཟེར་འཕྲེང་ནུབ་རི་ཡི། །ངོས་ལ་འཁོད་པས་དལ་གྱིས་ངལ་གསོ་བསྟེན། །

དེ་ནས་འོད་ཆགས་ཉིན་མོའི་དཔལ་དང་ནི། །ཆགས་ལྡན་ཐུན་མཚམས་

དག་ཀྱང་ཁྲིད་བྱས་ནས། །འོད་ཟེར་འཕྲེང་བ་བསྐྱེད་ཚལ་ལ་ཆགས་བཞིན། །ལྷུན་
པོའི་ཕ་རོལ་ངོས་ཀྱི་ས་གཞིར་སོང༌། །རྒྱུ་སྐར་གཡོ་ལྡན་མཚན་མོ་རི་དྭགས་

མིག །ཉིན་མོའི་མཇུག་ཏུ་གོས་སྔོན་ལྡན་པ་མཐོང༌། །འཇིགས་ཤིང་འཁྲུལ་པས་

ཡང་ཡང་ཕྱོགས་རྣམས་སུ། །རྣམ་པར་བལྟ་ཞིང་མངོན་པར་འགྲོ་བ་བཞིན། །དེ་
ནས་ཤར་གྱི ་ རི ་ རྩེར་རི ་ བོ ང ་ཅན།

།འོ ད་ཟེ ར ་འཕྲེ ང ་བ་ཤེ ལ ་གྱི ་ དྲ་བས་

བསྡམས། །བ་གམ་ཆེར་འཛེགས་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་ལ། །གྲུབ་པའི་བུ་མོའི་གར་

ལ་བལྟ་བ་བཞིན། །རྒྱུ་སྐར་རྒྱུ་དང་འབྲས་ཡོས་མེ་ཏོག་གཏོར། །མཚན་མོའི་ཟླ་
བས་བག་མར་བླངས་པ་དེར། །སྤྲང་རྩིའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྲང་རྩིའི་མྱོས་པ་ཅན། །ཀུ་
མུད་འབྱུང་གནས་ཅི་ཡང་རབ་དགར་གྱུར། །

དེ་ནས་ཉམས་དགའ་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་དེར། །འཕྲེང་བ་དོ་ཤལ་རབ་

འབར་དབུ་བ་གཡོ། །གྲུབ་པའི་ན་ཆུང་འཇིག་རྟེན་རྣམ་པར་མཛེས། །ཟླ་ཤར་
བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འབྱུར་བ་བཞིན། །
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དེ་ནས་སྔ་དྲོ་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་ནི། །ཡོངས་སུ་རྒྱས་ཚེ་གྲོགས་དང་ཕྲད་

པ་ཡིས། །ཉི་འོད་གཞོན་ནུས་ལི་ཁྲིའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞིན། །གྲུབ་པའི་གྲོང་དུ་གྲོང་
བའི་རྩེ་དགའ་བྱུང༌། །

དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་རྨད་བྱུང་དགའ་བའི་ས། །ཉི་མ་དྲུག་ནི་དལ་གྱིས་རབ་

འདས་ཏེ། །ཉི་མ་བདུན་གྱི་དང་པོ་རི་ངོས་ལ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་བུ་ནི་རྣམ་

པར་རྒྱུ། །

དེར་ནི་གདེངས་ཀའི་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་དག །རབ་གསལ་དྲ་བའི་སྣང་བ་

རྒྱས་བྱེད་པ། །ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བཞིན་རས་ཅན། །ཀླུ་གཞོན་མ་
དང་བཅས་པ་མདུན་དུ་མཐོང༌། །

མཆི་མ་སྟུག་པོར་རབ་འབབ་ཐིགས་པ་ཡི། །ཕྲེང་བས་ནུ་མའི་དཀྱིལ་

འཁོར་དཀྲིགས་གྱུར་ཅིང༌། །རབ་དྲག་མྱ་ངན་གྱིས་བཅོམ་འདྲ་བ་དེའི། །སྙིང་རྗེའི་
ཆོ་ངེ་རབ་ཏུ་གསང་བ་ཐོས། །

ཀྱི་ཧུད་མཉེས་གཤིན་ས་འོག་ནོར་བུའི་སྒྲོན། །ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ནི་བརླག་ལ་ཉེ་

བ་ཐོབ། །ཁྱོད་གདོང་ཆུ་སྐྱེས་ཀུན་དགའི་ཚོགས་བཞིན་མཛེས། །འདི་ནི་བདག་

གི ས ་ཕྱི ་ ནས་གང་དུ་མཐོ ང ༌། །ཀྱི ་ ཧུད་དགའ་མའི ་ དགའ་བའི ་ འཁྲི ་ ཤི ང ་

དཔྱིད། །ཡིད་སྲུབ་མཚམས་སྦྱོར་ཕོ་ཉ་ལང་ཚོ་འདིར། །ཇི་ག་གཉེན་གྱི་སྲོག་གྱུར་
ཁྱོད་ཟ་གྱུར། །དུས་ཀྱི་གཉིས་འཐུང་གིས་བཅོམ་ཙཱུ་ཏ་བཞིན། །

ཞེས་པ་དེ་ཡི་སྙིང་རྗེའི་སྒྲ་ཐོས་ནས། །མྱ་ངན་ཟུག་རྔུ་ནང་དུ་རབ་ཟུག་

པ༑ །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་བུ་ཡི་མངོན་ཕྱོགས་ཏེ། །དེ་ལ་བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་
རྒྱུ་དག་དྲིས། །
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མ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོ་ངེ་དྲག་པོ་འདི། །སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོའི་གསལ་བྱེད་ཅི་

ལས་སྐྱེས། །དགེ་བའི་གཟུགས་ཅན་དམ་པ་འདི་ལ་ཁྱོད། །དྲག་པོ་ཀུན་ཏུ་འདྲ་བྱེད་

ཅི་ཞིག་དགོས། །ངེས་པར་དགེ་བ་དག་ལ་འོས་པའི་ལུས། །སྐྱེ་བོ་བཟང་པོ་དང་

འགྲོགས་བདེ་བ་སྟེར། །རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་རབ་འཇོམས་པའི། །རྒུད་པའི་གནས་
ཉིད་རབ་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །

ཞེས་པ་དེ་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་དུག་འཕོས་འཁྲུགས། །བརྩེ་བའི་རང་བཞིན་

དེ་ཡིས་དྲིས་ལ་དེས། །འབྲལ་བས་འཇིགས་ནས་བུ་ཡི་བཞིན་ལ་མིག །ཕུར་བ་
བཙུགས་བཞིན་དེ་ལ་རབ་སྨྲས་པ། །

བཅོས་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་པ་ངེད་ཀྱི་ནི། །སྡུག་བསྔལ་མེད་དག་ཐོས་

པས་ཁྱོད་ལ་ནི། །ལས་ངན་སྨིན་པ་ཉེར་གནས་བཟོད་དཀའ་ཡི། །རྣམ་པ་འདི་ནི་
བདག་ལ་དུས་མིན་ལྷུང༌། །རྒྱ་ཆེ་གྲགས་འབར་དུང་སྐྱོང་རིགས་ཉིད་ཀྱི། །མྱུ་གུ་

བདག་གི་བུ་གཞོན་འདི་ལ་ནི། །བྱེད་པོ་གདུག་པས་རྩ་བ་འཇོམས་པ་ཡི། །སྟ་གྲི་
རྣོན་པོ་འདི་ནི་ཆས་སུ་བྱས། །རྟག་ཏུ་ཟ་བར་སྟོན་བྱེད་མཁའ་ལྡིང་ལ། །ཐམས་

ཅད་བརླག་པ་བསྲུང་སླད་རེ་མོས་ཀྱི། །གདེངས་ཅན་འདྲེན་པ་དག་གིས་ཀླུ་དེ་

ནི༑ །གོས་དང་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་པ་སྤྲིང་བར་བྱེད། །གང་འདི་ཁ་བའི་རི་ནི་བཀོད་
པ་ཡི། །ཕུང་པོ་ཕ་རོལ་མཐོང་མིན་མཐོང་གྱུར་པ། །འདི་ནི་གདེངས་ཅན་ལུས་ཟོས་

དོར་བ་ཡི། །ཀེང་རུས་ཕྲེང་བས་བསྒྲུབས་པའི་རུས་ཕུང་ཡིན། །མཐར་བྱེད་སོ་ཡི་
དྲུང་དུ་སོང་གྱུར་ཞིང༌། །གོས་དམར་བཀའ་ནི་རབ་ཏུ་བཟུང་བྱས་པ། །བདག་གི་བུ་
འདིས་དེ་རིང་རིམ་གྱིས་ནི། །ངེད་རིགས་རྩ་བ་འཇོམས་པའི་རེས་འདི་ཐོབ། །

ཅེས་པ་འཇིགས་པས་མྱུར་དུ་སྨྲ་བྱེད་ཅིང༌། །བུ་དེ་ཡི་ནི་དབུགས་དག་
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འབྱིན་བྱེད་མ། །དེ་ཡིས་དེ་ནི་གོས་འདབ་ཀྱིས་བསྒྲིབས་ནས། །སྙིང་རྗེའི་ང་རོ་
གསང་པོར་ཆོ་ངེ་བཏོན། །ཀྱི་ཧུད་དུང་གི་གཙུག་ཕུད་འགྲོ་བའི་རྒྱན། །གསར་པར་
འགྲོ་ལ་འདི་ལྟར་ཁྱོད་རིང་ཅི། །ཞེས་བརྗོད་བུ་ཡི་མགྲིན་བཟུང་དེ་ཡི་ནི། །ཕྲག་

པར་བཞིན་བཀོད་མ་དེ་རྨོངས་པར་གྱུར། །དལ་གྱིས་འདུ་ཤེས་ཐོབ་ཅིང་སྐྲག་མ་
དེ༑ །བེའུ་གཅིག་ལྡན་པ་བཞིན་གཞོན་ནུས་མཐོང། །

དེ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ནགས་མེ་ཟློག་པའི་ཐབས། །བརྩེ་བས་བརླན་པའི་བློ་

ཡིས་རབ་བསམས་པ། །སྙིང་རྗེས་དམན་པ་གང་གིས་རྟག་ཏུ་ནི། །གཞན་དག་
བཅོམ་ནས་ལུས་ངན་གསོ་བྱེད་པ། །ཀྱེ་མ་འདབ་ཆགས་དབང་གིས་འབད་པ་

ནི༑ །གདུག་པས་རྗེས་སུ་འབྲེལ་འདི་རབ་ཏུ་དམན། །བུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པ་བུ་

མེད་ཀྱི། །མ་འདི་ངེས་པ་ཉིད་དུ་འཚོ་མ་ཡིན། །གཞོན་ནུ་ཤིན་ཏུ་གཞོན་པའི་ལུས་

ཅན་འདི། །རང་གི་ལུས་བྱིན་བདག་གིས་བསྲུང་བར་བྱ། །སྐད་ཅིག་འདི་བསམས་
དེ་ཡིས་དེར་སྨྲས་པ། །

མ་གཅིག་ཁྱོད་ནི་བུ་བཅས་རང་སར་སོང༌། །ཀླུ་དག་གསོད་པའི་གནས་

སུ་བདག་མཆི་ཡིས། །གོས་དམར་མཚན་མ་འདི་ནི་བདག་ལ་སྩོལ། །ཞེས་པ་བརྩེ་
ལྡན་དེ་ཡིས་བརྗོད་ཙམ་ལ། །ཡན་ལག་འཁྲི་ཤིང་འདར་དེས་དེ་ལ་སྨྲས། །

འགལ་བ་འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་བརྗོད་མི་བྱ། །ཁྱོད་ནི་དུང་གཙུག་ལས་ལྷག་

བདག་གི་བུ། །བདེ་མེད་ལས་ཀྱི་ཉེར་གནས་གཏིང་མེད་མཚོ། །རྨོངས་པའི་རྦ་

རླབས་ལྡན་པར་བདག་འཇུག་གོ །ཉེས་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ནི། །དུས་

མིན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡོ་བ་བཟོད་དཀའ་ལྷུང༌། །དམ་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཆུ་གཏེར་ཁྱོད་ཀྱི་

ལུས། །འགྲོ་བའི་མིག་དང་སྲོག་གྱུར་བསྐལ་པ་ནི། །འཇིག་ཀྱང་མི་འཇིག་མངོན་
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སུམ་རྟེན་བྱེད་ཀྱི། །བདུད་རྩི་ཉེ་འདི་ལེགས་པར་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པ་དེ་ཡིས་བརྗོད་ཅིང་འབད་པ་དེས། །རྗེས་སུ་བཅིངས་བྱས་རང་

ལུས་སྦྱིན་པ་ལ། །གང་ཚེ་སེམས་སྦྱོད་གཡོ་བ་མེད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་དུང་གཙུག་

གིས་ཀྱང་དེ་ལ་སྨྲས། །མཁའ་ལྡིང་ཟས་སུ་བདག་སྤྲོས་དང་པོར་གྲུབ། །འདི་ལ་

བྱེ ད ་པོ ་ ལ་ནི ་ ཅི ་ ཞི ག ་བྱ། །རྒྱུ་མེ ད ་མཉེ ས ་གཤི ན ་དག་ལས་གནས་མི ན ་

འདིར། །ཁྱོད་ནི་ལོག་པའི་བསམ་པ་བྱར་མི་འོས། །ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ནི་ཡོན་ཏན་རྒྱན་

དང་ལྡན། །ཚུལ་བཟང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བདུད་རྩིའི་གཏེར། །སྲིད་གསུམ་འཚོ་

བ་ཡི ས ་ཀྱང་བསྲུང་བྱ་འདི ། །རྩྭ་མཚུངས་བདག་དོ ན ་ཇི ་ ལྟར་གཏང་བར་

འོས། །སྲིད་པའི་ནགས་ཚལ་འདིར་ནི་བདག་ལྟ་བུ། །ཀ་ཤིའི་འདབ་མ་དང་
མཚུངས་རྟག་ཏུ་འབྱུང༌། །བདུད་རྩིའི་སྤུན་ཟླར་གྱུར་པ་ཡོངས་འདུའི་ཤིང༌། །ཁྱོད་

ལྟ་བུ་ནི་ཕྱི་ནས་འཁྲུངས་མ་ཡིན། །སྐྱེ་གཞན་བསོད་ནམས་ཟོང་གི་ཚུལ་བཟང་
ཁྱོད། །བདུད་རྩི་བདུད་རྩིའི་ཟེར་མཐོང་དང་བར་མཛོད། །བདག་གི་ཐུགས་ཁྲལ་

དག་གིས་ཡིད་གདུང་འདི། །བདག་ཉིད་ཀུན་གྱིས་ཁྱོད་ནི་ཡོངས་མ་མཛད། །རྒྱ་

མཚོའི་དྲུང་དུ་ལུས་བཀོད་གཽ་ཀརྞ། །ཤ་སྦར་མྱུར་དུ་ཕྱིན་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །མ་
ནི་ས་འོག་ཁང་པར་རྣམ་སྤྲིངས་ནས། །མཁའ་ལྡིང་རྡོ་དེར་སྐྱོ་མེད་བདག་མཆིའོ ། །

ཞེས་བརྗོད་མགོ་ཡིས་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་ལ། །རབ་ཏུ་བཏུད་ནས་ཀླུ་ནི་མ་

དང་བཅས། །རྦ་རླབས་ཆེན་པོའི་ལག་པས་དབུ་བའི་ཕྲེང༌། །རབ་བཀོད་གཽ་
ཀརྞའིངོས་སུ་སོང༌། །

རིག་འཛིན་བདག་པོ་དག་གི་བུ་ཡང་དེར། །དེ་ཡི་སྲོག་ནི་རབ་བསྲུངས་

ངེས་པ་ཡི། །འགྲོ་བ་མདུན་དུ་ཉུག་རུམ་པ་དག་ནི། །ལག་ན་གོས་དམར་ཐོགས་
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

ནས་འོང་བ་མཐོང༌། །

དེ་ནས་ཉུག་རུམ་པ་དེས་ཕྱག་འཚལ་ནས། །བཀྲ་ཤིས་གོས་ཟུང་དེ་ནི་དེ་

ལ་ཕུལ། །དགའ་སྟོན་ཞག་བདུན་དག་གི་ཁྲུས་ཀྱི་སླད། །ཆོ་ག་བསྟར་བས་གྱོན་

པར་མཛོད་ཅེས་སྨྲས། །

བཟང་པོ་སྔོན་ལ་ཁྱེད་སོང་རྗེས་ནས་ནི། །ཐོགས་འགོར་མེད་པར་བདག་

འོང་ཤེས་པར་མཛོད། །

ཅེས་བརྗོད་མྱུར་དུ་དེ་བཏང་དགའ་བ་ཡི། །གཞོན་ནུ་སྙིང་སྟོབས་བློ་ཡིས་

རབ་བསམས་པ། །ཀླུ་དག་གསོད་པའི་རྟགས་གྱུར་གོས་དམར་ཟུང༌། །འདོད་པ་
འདི་ནི་འབད་པ་དང་བྲལ་བར། །ཨ་ལ་བདག་གིས་ཐོབ་པས་མྱུར་ཉིད་དུ། །ལག་
འགྲོ་དགྲ་ཡི་རྡོ་ཅན་འགྲོ་བར་བྱ། །

ཞེ ས ་བསམས་གཙུག་གི ་ ནོ ར ་བུའི ་ འོད ་ཟེ ར ་ནི ། །རབ་འབར་ཚོ ག ས་

མཚུངས་གོ ས ་ནི ་ སྤྱི ་ བོ ར ་བཀོ ད ། །གཞན་གྱི ་ བླ་གོ ས ་དག་ཏུ་ཆགས་བྱས་

ཏེ༑ །མཁའ་ལྡིང་བབས་རྟགས་ལྡན་པའི་རྡོ་ཅན་སོང༌། །བརླན་ཆགས་སྦྲུལ་གྱི་ཞག་

གི་དྲན་གྱུར་ཞིང༌། །ངོས་ནི་ཁྲག་གིས་དམར་བ་དེར་ཕྱིན་ནས། །འཛེགས་ཏེ་

མཁའ་ལྡིང་འོ ང་བ་མངོན་འདོད་པས། །དེ་ནི་ལུས་ཀྱི་སྟོད་བསྒྲིབས་རྣམ་པར་

གནས། །

དེ་ནས་གསེར་གྱི་ཁུ་བའི་རྦ་རླབས་ལྟར། །མཛེས་པའི་གློག་དྲག་ཚོགས་

ཀྱི་སྤྲིན་དག་ནི། །རབ་ཏུ་གསལ་བར་གྱུར་བཞིན་གང་གིས་མཁའ། །རྟ་གདོང་མེ་

འབར་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་བཞིན་གྱུར། །

དེ་ནས་གཤོག་པ་བསྐྱོད་པས་རབ་བསྐྱེད་རྒྱས་པར་རབ་དཀྲིགས་རླུང་གི་
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ཆུ་གཏེར་འཁྲུག་བྱེད་ཅིང༌། །ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་མནན་གསེར་གྱི་རི་བོ་དང་

མཚུངས་འདབ་ཆགས་དབང་པོ་རིང་ནས་མཐོང༌། །གང་གིས་དམན་པའི་འགྲོས་

དག་གིས་ནི་ལྗོན་པ་མཐའ་དག་གྲུགས་པར་གྱུར་ཅིང་ས་འཛིན་གྱི། །རྩེ་མོའི་ཆ་
དག་ལྷུང་བའི ་ སྒྲ་དྲག་གནོ ད ་པས་འཇི ག ས་པ་བཞི ན ་དུ་ས་གཞི ་ འཁྲུགས་པར་
གྱུར། །

དེ་ནས་རི་ལ་འཇིགས་རུང་རྡོ་རྗེ་བཞིན། །བརྟན་པའི་ལུས་ཅན་དེ་ཡི་རྒྱབ་

ཏུ་ནི། །རྡོ་རྗེ་ལྟར་དྲག་སྡེར་མོ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྩེའི། །དྲག་པོར་སྣུན་བྱེད་ཀླུ་དབང་

དགྲ་དག་ལྷུང༌། །འཕྲལ་ལ་མཁའ་ལྡིང་དག་གིས་བསྣུན་ཞིང་ལུས་ནི་གཏུབས་པར་

གྱུར་མོད་ཀྱང༌། །གཞན་སྲོག་བསྲུང་ལ་རབ་མང་སྤུ་ལོང་གིས་བརྒྱན་ལུས་ཅན་
གཞོན་ནུ་དག །བརྟན་པ་ཡངས་པས་རྟག་ཏུ་བདག་གི་ལུས་འདི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་

གཟིར་བའི། །གདུང་བ་ལྡན་པའི་ཚོགས་རྣམས་བསྲུང་བའི་ཉེར་འཁོར་གྱུར་ཅིག་
ཅེས་པ་བསམས། །

དེ་ནས་ཐུག་ཆོམ་འཇིགས་རུང་སྒྲ་ལྡན་ཁ་ཡིས་མངོན་བཅོམ་ཞིང༌། །ངེས་

པར་གཏུབས་ཀྱང་དེ་ནི་གཡོ་མེད་ཉིད་སྟོབས་བརྟན་ལྡན་ཚེ། །ལག་འགྲོ་འདི་ནི་སུ་
ཞེས་དེར་ནི་འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པོ་དག །ཡ་མཚན་ལ་ཆགས་རྣམ་པར་ངེས་སླད་

གཡོ་བ་མེད་པར་གྱུར། །དེ་ནས་འདབ་ཆགས་བདག་པོ་རབ་དྲག་ཉི་མའི་ཕྲེང་བ་
བཞིན། །གཟི་བྱིན་སེར་སྐྱ་རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ནི་སེར་བྱེད་པས། །སླར་

ཡང་མངོན་བཏབ་མྱུར་དུ་དེ་ཡི་མགོ་ཡི་དུམ་བུ་དག །ནོར་བུ་འོད་དམར་རབ་
འབར་ཁྲག་རྒྱུན་ལྟ་བུར་རབ་གསལ་བླངས། །

གནས་སྐབས་དེར་ནི་གཞོན་ནུ་ཡིས། །ཧ་རི་ཙནྡན་ནགས་ཚལ་དུ། །སྦྲིན་
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གྱི་ཏོག་ནི་བཙུན་མོ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་མནའ་མ་དང་ལྡན་གནས། །ཆུ་གཏེར་ཟླ་བ་

འདོད་པ་བཞིན། །བུ་ནི་བལྟ་བར་འདོད་གྱུར་ཅིང༌། །སྙིང་ལ་དོགས་པ་གནས་པ་
ཡིས། །བསམ་པས་ནོན་པ་བཞིན་སྨྲས་པ། །

ཀྱེ་མ་ཅི་ཞིག་ད་དུང་ཡང༌། །བུ་ནི་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་དག །རི་མཆོག་མཐའ་

ལ་བལྟ་བ་ཡི། །དགེ་མཚན་ཅན་དེ་མ་མཐོང་ངོ། །རི་འདིའི་ངོས་ལ་མཁའ་ལྡིང་

གིས ། །དུས་འདི་འབར་བ་རབ་ཏུ་ཞུགས། །གང་གིས ་ནམ་མཁའ་མི་ བཟད་
པའི། །ཕྱོགས་སྲེག་འབར་བ་ལྟ་བུར་རྟོགས། །འཇིགས་པས་ལུས་ཉམས་ལག་
འགྲོ་གང༌། །ཟ་འདོད་གདེངས་ཅན་དགྲ་ཡིས་ནི། །ཀུན་ཏུ་འབིགས་བྱེད་བསྣུན་
པའི ་ སྒྲ། །འཇི ག ས་སུ་རུང་བ་དུས་འདི ང ་འཇུག །དེ ་ ལྟར་ཐེ ་ ཚོ མ ་རབ་རྒྱས་
ཤིང༌། །འཇིགས་བཅས་དོགས་པ་ལ་གནས་ཚེ། །

གཙུག་གི ་ ནོ ར ་བུ་ཁྲག་གི ས ་བསྒོས། །མཁའ་ལས་དེ ་ ཡི ་ མདུན་དུ་

ལྷུང༌། །མི་བཟད་པ་ཡི་ལྟས་ངན་བཞིན། །མདུན་དུ་ཤ་དང་སྐྲ་དང་ནི། །ཁྲག་བཅས་
ཀྱིས་གང་དེ་མཐོང་ནས། །འཕྲལ་ལ་དེ་ནི་བརྒྱལ་བར་གྱུར། །

བདག་པོའི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་དག །ལྷུང་མཐོང་མ་ལ་ཡ་ཅན་ཡང༌། །རྨོངས་

པས་མངོན་བཅོམ་སྒྱུག་མོ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་ས་གཞི་དག་ཏུ་ལྷུང༌། །

དལ་གྱིས་འདུ་ཤེས་ཐོབ་གྱུར་ནས། །བཙུན་མོ་མནའ་མ་དབུགས་ཕྱུང་

སྟེ༑ །བློ་ལྡན་རིག་འཛིན་བདག་པོ་ཡིས། །ཐེ་ཚོམ་བསམས་ནས་རབ་སྨྲས་པ། །

བུ་ནི་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་དག །རང་ཉིད་སོང་སྟེ་བདག་གིས་བལྟ། །མཁའ་

ལྡིང་དུས་ནི་འཇིགས་རུང་འདི། །ལུས་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྟེར་བྱེད་ཡིན། །གཙུག་གི་ནོར་
བུ་འདི་ལྷུང་ཡང༌། །ངེས་པ་ཉིད་དུ་མི་བརྟག་སྟེ། །འདི་ནི་གདེངས་ཅན་མཁའ་ལྡིང་
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

གིས། །ཟ་བ་དག་གི་ཡིན་ཡང་སྲིད། །འཇིགས་པའི་རླུང་གིས་བསྣུན་པ་ཡི། །རྒྱུ་

སྐར་རབ་ཏུ་གཡོ་བ་བཞིན། །གདེངས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ནོར་བུ་ནི། །རྟག་ཏུ་འདི་ལྟ་

ངེས་པར་ལྷུང༌། །

ཞེས་པ་བརྗོད་ནས་རིག་འཛིན་དབང༌། །དེ་གཉིས་དང་འགྲོགས་རྗེས་

འབྲང་བཅས། །གདེངས་ཅན་གསོད་པའི་རྡོ་བ་ཅན། །ས་འཛིན་དག་གི་ངོས་སུ་

སོང༌། །

གནས་སྐབས་དེར་ནི་དུང་གི་གཙུག །གསོད་པའི་གོས་དམར་དག་དང་

ལྡན། །ཆུ་གཏེར་ངོགས་སུ་གཽ་ཀ་རྞར། །ཕྱག་འཚལ་ནས་ནི་མྱུར་དུ་སོང༌། །

སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་མཁའ་ལྡིང་གིས། །བསྣུན་ཅིང་གཏུབས་པ་མཐོང་གྱུར་

ནས། །ཀྱི་ཧུད་བཅོམ་མོ་བསླུས་སོ་ཞེས། །རྣམ་པར་སྨྲ་ཞིང་ས་ལ་འགྱེལ། །ཡང་
ཡང་རི་ཕུག་སྒྲ་བརྙན་གྱི། །ཆོ་ངེ་དག་དང་ལྡན་བྱེད་ཅིང༌། །མཆི་མ་རབ་ཟགས་དེ་

ཡིས་ནི། །ལྡབ་ལྡིབ་སྒྲ་ཡིས་ཆོ་ངེ་བྱས། །ཀྱི་ཧུད་རྒྱུ་མེད་གཉེན་གྱུར་གདུང་བ་ཅན་

གྱི་སྙིང་རྗེ་བསོད་ནམས་དག་གི་མཚམས། །གཞན་གྱི་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་སྲོག་རབ་

སྦྱིན་ལ་མངོན་ཕྱོགས་མཉེས་གཤིན་འདི་ནི་ཅི། །ཀྱི་ཧུད་ཚུལ་བཟང་གཏེར་དག་
ཁྱོད་དང་བྲལ་བས་འགྲོ་བ་དག་ནི་མུན་པར་གྱུར། །བདུད་རྩིའི་ཟེར་ནི་སྒྲ་གཅན་

གྱིས་ཟོས་ནམ་མཁའི་མཛེས་པ་ལྟ་བུ་དག་ལ་བརྟེན། །གཞན་ལ་བརྩེ་བས་སྲོག་ནི་

བསྐྱབ་པར་བསྒྲུབ་ལ་ཀྱེ་མ་སྲོག་ནི་གཏོང་བྱེད་པ། །ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་ནི་བསྐལ་པའི་

བར་གནས་གྲགས་པའི་རང་བཞིན་དག་ཏུ་ཡང་དག་སྐྱེས། །ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་ཅན་དུང་

གི་གཙུག་ནི་སྡིག་པའི་འདམ་རྫབ་དོག་ཅིང་ཉམ་ང་བ། །རྟག་ཏུ་འཆི་དང་བརླག་
པའི་གནས་གྱུར་འཇིགས་རུང་སྨད་པའི་ཁོངས་སུ་ཅི་སླད་འཕངས། །
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

ཞེས་པ་མུ་ཅོར་རབ་སྨྲ་ཞིང༌། །མཁའ་ལྡིང་དྲུང་དུ་འགྲོ་བ་ཡི། །གདེངས་

ཅན་གྱིས་ནི་སྤྲིན་གྱི་ཏོག །རྗེས་འབྲང་བཅས་པ་འོང་བ་མཐོང༌། །

དེ ་ ལ་བྱུང་བའི ་ མཐའ་བཤད་ནས། །ཀླུ་ནི ་ མྱ་ངན་གྱི ས ་འཁྲུགས་

པས། །དཔུང་པ་བླངས་ནས་འདབ་ཆགས་ཀྱིས། །གང་ཟག་ལ་ནི་སྨད་བཅས་
སྨྲས། །

གདེངས་ཅན་ལ་འོས་རྟགས་ནི་ཅུང་ཟད་ཉིད་ཀྱང་མ་བརྟགས་པར། །རིག་

འཛིན་འདི་ནི་ཅི་སླད་བཅོམ་ཞིང་ངེས་བསད་ནམ་མཁའ་ལྡིང༌། །ཁྱོད་ཀྱིས་དང་
པོར་མ་དཔྱད་སྟེང་དུ་ཡོངས་རྫོགས་སྡིག་པ་ཡིས། །གདུང་བའི་ལམ་བསྟེན་ཐུབ་
ཆོད་འདི་ཡིས་མཚར་བྱས་མཚར་བ་བྱས། །

འདི ་ ཐོ ས ་སྤྲི ན ་གྱི ་ བཞོ ན ་པ་ནི ། །མདུན་དུ་ལུས་ཉམས་མཐོ ང ་གྱུར་

ནས། །སྤྲིན་གྱི་ཏོག་ནི་བཙུན་མོ་དང༌། །བཅས་པ་རབ་ཏུ་བརྒྱལ་བར་གྱུར། །

དེ་ནས་མ་ལ་ཡ་ཅན་གྱིས། །མདུན་དུ་མཁའ་ལྡིང་དག་གིས་ཁྱོ། །དྲག་

བསྣུན་གཏུབས་པའི་དབྱིབས་ཅན་དག །མཐོང་ནས་འཚོ་བ་ཕྱེད་ཐོབ་གྱུར། །བརྟན་

ཡང་རི་ཤོད་ལྷུང་བ་བཞིན། །མ་བཅོམ་ན་ཡང་དེ་བཅོམ་བཞིན། །འཚོ་བ་ལྡན་ཡང་

འཚོ་མེད་བཞིན། །རབ་ཏུ་འཁྱམ་ཡང་གཡོ་མེད་གྱུར། །བརྟན་པའི་གྲོགས་བཞིན་

བརྒྱལ་བ་ཡིས། །ཡན་ལག་ཀུན་ལ་འཁྱུད་ཅིང་བསྡམས། །རྨོངས་པས་དབང་དང་
བྲལ་བ་དེ། །ཡུད་ཙམ་ཅི་ཡང་རིག་མ་གྱུར། །

དལ་གྱི ས ་འདུ་ཤེ ས ་ཐོ བ ་གྱུར་ཅི ང ༌། །ཐམས་ཅད་གདུང་བ་སྨྲ་བ་

ན། །མཁའ་ལྡིང་ཆགས་བྲལ་སྐྱེངས་པ་ཡིས། །མྱ་ངན་ལྡན་པ་དག་ཏུ་གྱུར། །དེ་

དུས་འཚོ་བ་གཏོང་བར་ནི། །ངེས་བྱས་བརྟན་པ་གཟུང་བ་ཡིས། །ཕ་མ་དག་གིས་
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

སྤྲིན་གྱི་ནི། །བཞོན་པ་ལུས་ཟོས་ལ་སྨྲས་པ། །

བྱ་མིན་འདི་ལ་རབ་ཞུགས་བུ། །ངེད་ཀྱི་སྲོག་ནི་འཕྲོག་བྱེད་པ། །གཞན་

ལ་སྙིང་རྗེའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །ཁྱོད་ཀྱི་རྩུབ་པོ་འདི་ནི་ཅི། །འགྲོ་བའི་ཚོགས་ནི་རྒུད་

པ་དག །བསྲུང་བའི ་ རི ན ་ཆེ ན ་ལུས་འདི ་ ནི ། །ངེ ས ་པར་མ་བསྲུངས་བུ་ཁྱོ ད ་
ཀྱིས། །ལེགས་བྱས་དག་ནི་ཅི་ཞིག་བྱས། །

ཞེས་པ་སྨྲ་བའི་ཕ་མ་ལ། །སྤྱི་བོ་འདར་བས་ཕྱག་འཚལ་ནས། །བཟོད་

དཀའ་སྲོག་ནི་རབ་གཡོ་ཞིང༌། །ཡི་གེ་འཐོར་བར་རབ་སྨྲས་པ། །

ཡབ་གཅི ག ་ཁྱོད་ཀྱི་ བཀའ་མད་པར། །རང་གིས ་འདི་ བྱས་བདག་གི་

ནི༑ །ཕྱི་མ་མེད་པའི་ཕྱག་འདི་ཡིས། །ཁྱོད་ལ་རབ་ཏུ་དང་བ་མཚོན། །སྐད་ཅིག་

འཇིག་པའི་ལུས་འདི་ནི། །ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་མི་མཚོན་ཚེ། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་

སྐྱེ ་ བ་ཡི ། །བགྲོ ད་པ་གཞན་ཕན་སྙིང་པོ ་ ཉི ད ། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ ཚེ ་ འདི་
མགྱོགས་པའི་རླུང་གི་རྩེ་དགའ་ཡིས། །བསྐྱོད་པའི་འཁྲི་ཤིང་འདབ་མ་ལ་གནས་

ཆུ་ཐིགས་རྣམ་པར་གཡོ། །རྒྱུན་དུ་གཟིར་བ་ལ་ཕན་བསོད་ནམས་གནས་ལ་ཡོ་
བྱད་ནི། །བསྒྲུབས་བྱས་བདུད་རྩི་ཐོབ་པས་བརྟན་པའི་གནས་སུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། །
ཕ་མ་མཆི ་ མ་ཅན་ལ་ནི །

།བརྗོ ད ་ནས་མདུན་དུ་འདབ་ཆགས་

དབང༌། །འགྱོད་པ་ཆེན་པོས་རང་གིས་ནི། །ཉེས་བྱས་སྨོད་ཅིང་གནས་པ་དག །དེ་
ཡི་སྙིང་སྟོབས་འབད་པ་ནི། །ཆགས་བྲལ་བླ་མས་དག་བྱས་ནས། །ཀླུ་ནི་ཟ་བ་
ལས་ཟློག་ལ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་བརྟན་པོ་བྱས། །

དེ་ནས་མི་བཟད་མཐའ་ཡི་དབུགས། །ཡི་གེ་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཅན། །མིག་

ནི་རབ་ཏུ་ཟུམ་པ་དེ། །སྙིང་སྟོབས་གསལ་བའི་ལྷག་མར་གྱུར། །དེ་ནས་སྲེག་ཁང་
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

རབ་སྦྲས་པ། །འོས་ཤིང་མེ་ཏོག་གོས་ཀྱིས་སྦྲས། །

མ་ཡི ་ མདུན་དུ་མངོ ན ་ཕྱོ ག ས་ཏེ ། །འཇུག་འདོ ད ་དེ ་ ཡི ་ དགའ་མས་

སྨྲས། །བདག་གིས་གུས་པས་མཉེས་བྱས་པ། །འབྱུང་པོའི་དགའ་མ་བཅོམ་ལྡན་
མས། །རི ག ་འཛི ན ་ཀུན་གྱི ་ འཁོ ར ་ལོ ས ་སྒྱུར། །མཆོ ག ་ནི ་ བདག་ལ་རབ་ཏུ་

བྱི ན ། །གང་ཞི ག ་ཞག་བདུན་ཉི ད ་ཀྱི ས ་བདག །བུ་མོ ་ ཡུགས་པའི ་ སྐལ་ལྡན་

གྱུར། །དག་པའི་ཚིག་འདི་བདག་ལ་ནི། །ཅི་སླད་བདེན་པ་མིན་པར་གྱུར། །བདག་

གི་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་ཡང༌། །འོས་པ་འདི་ཉིད་བདག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་དེ་ཡིས་

མནྡ་རའི། །མེ་ཏོག་སྙིམ་པ་མེ་ལ་གཏོར། །

དེ་ནས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ཡིས། །ལག་པའི་མཚོ་སྐྱེས་བྲེལ་བ་ཡིས། །རི་

སྐྱེས་རང་ཉིད་མངོན་ཕྱོགས་ཏེ། །དགའ་བས་བུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་བདག །དེ་ནི་འཚོ་ཞེས་
རྗོད་བྱེད་ཅིང༌། །བཞིན་གྱི་འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཀང་སྟེ། །བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་དག་
གིས་ནི། །སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་རབ་ཏུ་བསོས། །

རི་སྲས་མི་སྣང་གྱུར་པ་ན། །སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་རབ་བསོས་ནས། །བསད་

པའི་ཀླུ་རྣམས་བསོས་པ་ནི། །མཁའ་ལྡིང་དག་ལ་སླར་ཡང་ཞུས། །དེ་ནས་དེ་ཡིས་

བདུད་རྩིའི་ཆར། །སྤྲོས་པས་གདེངས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི། །གདེངས་ཀའི་ནོར་བུའི་
འོད་རྒྱས་པའི། །སྣང་བ་དང་ལྡན་རབ་ཏུ་ལངས། །དེ་ནས་དགའ་དང་རྨད་བྱུང་ཡིད་

སྲུབས་རྣམས། །མཚུངས་པར་མངོན་པར་སྦྱར་བས་འདར་བྱེད་ཅིང༌། །དཔག་

བསམ་འཁྲི ་ ཤི ང ་ཡང་དག་རྒྱུ་བ་བཞི ན ། །གྲུབ་པའི ་ བུ་མོ ་ བདག་པོ འི ་ དྲུང་དུ་
སོང༌། །

དེ ་ ནས་ལྷུན་པོ ་ གཤོ ག ་པ་ལྡན་པ་བཞི ན ། །འདབ་ཆགས་དབང་པོ ས ་
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སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་བརྗོད།

གཞོན་ནུ་མངོན་མཆོད་སོང༌། །སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པ་དག་ལ་མངོན་ཕྱོགས་པའི། །དུང་
གི་གཙུག་ནི་བལྟ་བས་ངོམས་མ་གྱུར། །

དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱི་བོར་ལྷ་ཡི་བདག་པོ་ཡིས། །མཛེས་

པའི་ལག་པའི་པདྨས་རབ་གཏོར་མེ་ཏོག་རྒྱས་པའི་ཆར། །བུང་བའི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་
ཡིས་ཡོན་ཏན་བསྟོད་བྱས་སྒྲ་དབྱངས་བཞིན། །འཆི་མེད་དགའ་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་

ཕྱོགས་ནི་ཡོངས་སུ་གང་བ་བབས། །ཕ་མ་དག་ལ་ཕྱག་འཚལ་དེ་དག་ཞབས་ཀྱི་

པདྨར་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཆགས། །

དེ་དག་དགའ་བའི་མཆི་མ་ཟགས་པས་དབང་བསྐུར་དགའ་སྟོན་ལེགས་

པར་བསྒྲུབས། །སྙིང་སྟོབས་ཆུ་གཏེར་བསོད་ནམས་ཚོགས་ནི་ཡོངས་རྫོགས་སྤྲིན་

གྱི་བཞོན་པས་སྐད་ཅིག་ལས། །གསལ་བར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་དཔལ་གྱི་

མཚན་མ་རིན་ཆེན་རྣམས་ནི་ཡང་དག་ཐོབ། །དེ་ནས་ལྷ་ཡི་བདག་པོ་གུས་པ་དང་
ལྡན་པ། །དགའ་བས་མངོན་ཕྱོགས་རང་གི་སྟན་ལ་མངོན་དབང་བསྐུར། །སྐབས་

གསུམ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱག་བྱར་འོས་པའི་གྲགས་པ་ཅན། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དེ་

ཡིས་ཡུན་རིང་དཔལ་དག་བསྟེན། །དེ་ལྟར་རང་གི་སྐྱེ་བ་གཞན་གྱི་ཚུལ་འདི་

དག །བསོད་ནམས་ཉེར་བསྟན་དག་ལ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ནི། །བདག་གིས་
བསྡེབས་ལས་དགེ་བའི་མཆོག་ནི་གང་ཐོབ་དེས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མངོན་

པར་འབྱུང་བ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་
དཔག་བསམ་གྱི་འཁྲི་ཤིང་དགེ་བའི་དབང་པོས་མཛད་པ་ལས། དེ་ཉིད་ཀྱི་སྲས་ཟླ་

བའི་དབང་པོས་མཛད་པའི་སྤྲིན་གྱི་བཞོན་པའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་ཡལ་འདབ་སྟེ་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པའོ། །

།།
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པར་བྱང་སྨོན་ཚིག
རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །
ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །
ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་

ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་

དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་

དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་

ཏུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་
བའོ། །

