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བའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པར་གསུངས་སོ། ། 

རྣམ་ཐར་རྣམས་སུ་སོབ་དཔོན་འདིས་ཆོས་སྒ་ལན་གསུམ་བསྒགས་པར་གསུངས་ལ། སོན་

པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་སོབ་དཔོན་འདི་དགུང་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་བཞུགས་ཟེར་བ་དང་། སུམ་

བརྒྱ་བཞུགས་ཟེར་བའི་བཤད་སོལ་གཉིས་ཡོད་ཀང་དེ་གཉིས་ཀ་ལོ་ཕེད་ལོ་གཅིག་ཏུ་བརིས་པའི་

ལུགས་ཡིན་པར་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་དུ་གསུངས། 

སོབ་དཔོན་འདིས་མཛད་པའི་བསན་བཅོས་ལ། དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་སོགས་མདོ་སྔགས་

རིག་གནས་སོགས་ཀི་སྐོར་མང་ཞིང་། བོད་ཀི་གོང་མ་ཁི་སོང་ལྡེ་བཙན་གི་སྐབས་སུ་བོད་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་བ་བསན་འགྱུར་གི་ནང་དུ་ཡོད། 

སོབ་མ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཤཱཀ་མི་ཏྲ་དང་། ནཱ་ག་བོ་དི། ཨཱརྱ་དེ་ཝ། མ་ཏངི་པ། སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས། ལེགས་ལྡན་འབེད། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་ངོ་།། 

སྤིངས་ཡིག་འདི་ནི་འཕགས་པས་ཉིད་ཀི་མཛའ་བཤེས་དམ་པ་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤོད་བཟང་པོ་

ལ་གནང་བའི་འཕིན་ཡིག་ཅིག་ཡིན།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སྔོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བོད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནོར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མྱོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལག་འཕོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སབས་བདེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རོམ་སྒིག་བས་

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སང་མོད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱོན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་ལད་དང་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་སོར་

འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

འདི་ག་རོམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་

འགོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡོད།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མ་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། 

རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སང་བ་

དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕད་སྦྱོར་སངས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། སྐུ་

འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལག་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕིའི་ཤོག་གངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

ཡིག་ནོར་བསྒབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སོན་གི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སོན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །བཤེས་པའི་སྤིང་ཡིག་ཅེས་བ་བ་ 

བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། སུ་ཧྲྀ་ད་ལེ་ཁ། བོད་སྐད་དུ། བཤེས་པའི་སྤིང་ཡིག །འཇམ་

དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་དགེ་འོས་བདག་གིས་ནི། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

གསུང་བསྙད་ལས་བྱུང་བའི། །བསོད་ནམས་འདུན་སད་འཕགས་པའི་དབངས་འདི་

དག །ཅུང་ཟད་ཅིག་བསེབས་ཁོད་ཀིས་གསན་པའི་རིགས། །ཇི་ལྟར་བདེ་གཤེགས་

སྐུ་གཟུགས་ཤིང་ལས་ཀང༌། །བགིས་པ་ཅི་འདྲ་འང་རུང་སེ་མཁས་པས་མཆོད། །དེ་

བཞིན་བདག་གི་སྙན་ངག་འདི་ངན་ཡང༌། །དམ་ཆོས་བརོད་ལ་བརེན་སད་སྨད་མི་

བགི། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ནི་སྨན་དགུ་ཞིག །ཁོད་ཀི་ཐུགས་སུ་ལྟ་ཡང་ཆུད་མོད་

ཀི། །རོ་ཐལ་ལས་བགིས་དགུང་ཟླའི་འོད་ཀིས་ནི། །ཆེས་དཀར་ཉིད་དུ་ཅི་སེ་མི་

བགིད་ལགས། །རྒྱལ་བས་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང༌། །གཏོང་དང་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་རེས་དྲན་པ་དྲུག །རབ་ཏུ་བཀའ་སྩལ་དེ་དག་སོ་སོ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ཚོགས་

ཀིས་རེས་སུ་དྲན་པར་བགི། །དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ་པོ་ལུས་དང་ནི། །ངག་དང་

ཡིད་ཀིས་རག་ཏུ་བསེན་བགི་ཞིང༌། །ཆང་རྣམས་ལས་ལྡོག་དེ་བཞིན་དགེ་བ་

ཡི། །འཚོ་བ་ལ་ཡང་མངོན་པར་དགེས་པར་མཛོད། །ལོངས་སྤོད་གཡོ་བ་སྙིང་པོ་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

མེད་མཁེན་ནས། །དགེ་སོང་བམ་ཟེ་བཀེན་དང་བཤེས་རྣམས་ལ། །སྦྱིན་པ་ཚུལ་

བཞིན་སྩལ་བགི་ཕ་རོལ་དུ། །སྦྱིན་ལས་གཞན་པའི་གཉེན་མཆོག་མ་མཆིས་

སོ། །ཁོད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་མ་ཉམས་མོད་མི་དམའ། །མ་འདྲེས་མ་སྦགས་པ་དག་

བསེན་པར་མཛོད། །

ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རེན་ལགས་

པར་གསུངས། །སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟོད་བརོན་བསམ་གཏན་དང༌། །དེ་བཞིན་

ཤེས་རབ་གཞལ་མེད་ཕ་རོལ་ཕིན། །འདི་དག་རྒྱས་མཛོད་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཕ་

རོལ་ཕིན་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཛོད། །གང་ལ་ཕ་དང་མ་དག་མཆོད་བེད་

པའི། །རིགས་དེ་ཚངས་བཅས་སོབ་དཔོན་བཅས་པའང་ལགས། །དེ་དག་ལ་མཆོད་

གགས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། །སད་མ་ལ་ཡང་མཐོ་རིས་འགྱུར་བ་ལགས། །འཚེ་དང་

ཆོམ་རྐུན་འཁིག་པ་བརྫུན་དང་ནི། །ཆང་དང་དུས་མིན་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང༌། །མལ་

སན་མཐོ་ལ་དགའ་དང་གླུ་དག་དང༌། །གར་དང་ཕེང་བའི་ཁད་པར་རྣམས་སོང་

ཞིང༌། །དག་བཅོམ་ཚུལ་ཁིམས་རེས་སུ་བེད་པ་ཡི། །ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་

དང་ལྡན་ན། །གསོ་སྦྱོང་འདོད་སྤོད་ལ་ལུས་ཡིད་འོང་བ། །སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་

སྩོལ་བར་བགིད། །

སེར་ས་གཡོ་སྒྱུ་ཆགས་དང་སྙོམ་ལས་དང༌། །མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་འདོད་

ཆགས་ཞེ་སང་དང༌། །རིགས་དང་གཟུགས་དང་ཐོས་པ་ལང་ཚོ་དང༌། །དབང་ཐད་ཆེ་

བས་རྒྱགས་པ་དག་བཞིན་གཟིགས། །བག་ཡོད་བདུད་རིའི་གནས་ཏེ་བག་མེད་

པ། །འཆི་བའི་གནས་སུ་ཐུབ་པས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །དེ་བས་ཁོད་ཀི་དགེ་ཆོས་སེལ་
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བཤེས་སྤྲིངས།

སད་དུ། །གུས་པས་རག་ཏུ་བག་དང་བཅས་པར་མཛོད། །

གང་ཞིག་སྔོན་ཆད་བག་མེད་གྱུར་པ་ལ། །ཕི་ནས་བག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ་

ཡང༌། །ཟླ་བ་སྤིན་བལ་ལྟ་བུར་རྣམ་མཛེས་ཏེ། །དགའ་བོ་སོར་ཕེང་མཐོང་ལྡན་བདེ་

བེད་བཞིན། །འདི་ལྟར་བཟོད་མཚུངས་དཀའ་ཐུབ་མ་མཆིས་པས། །ཁོད་ཀིས་ཁོ་

བའི་གོ་སྐབས་དབེ་མི་བགི། །ཁོ་བ་སངས་པས་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད། །འཐོབ་པར་

འགྱུར་བར་སངས་རྒྱས་ཞལ་གིས་བཞེས། །བདག་ནི་འདིས་སྤོས་འདིས་གཏག་ཕམ་

པར་བས། །འདི་ཡིས་བདག་གི་ནོར་ཕོགས་གྱུར་ཏེ་ཞེས། །ཁོན་དུ་འཛིན་པས་འཁྲུག་

ལོང་རྣམ་བསྐྱེད་དེ། །ཁོན་འཛིན་རྣམ་སངས་བདེ་བར་གཉིད་ཀིས་ལོག །

སེམས་ཅན་ཆུ་དང་ས་དང་རོ་བ་ལ། །རི་མོ་བིས་པ་དེ་འདྲར་རིག་པར་

བགི། །དེའི་ནང་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་དང་པོ་ནི། །མཆོག་སེ་ཆོས་འདོད་རྣམས་ལ་ཐམ་

མ་གས། །རྒྱལ་བས་སྙིང་ལ་འབབ་དང་བདེན་པ་དང༌། །ལོག་པར་སྨྲ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་

རྣམས་ཀི་ནི། །སྦྲང་རི་མེ་ཏོག་མི་གཙང་ལྟ་བུའི་ཚིག །རྣམ་གསུམ་བཀའ་སྩལ་དེ་

ལས་ཐ་མ་སང༌། །སང་ནས་སང་བའི་མཐར་ཐུག་མུན་པ་ནས། །མུན་པའི་མཐར་ཐུག་

སང་ནས་མུན་མཐར་ཐུག །མུན་ནས་སང་བའི་མཐར་ཐུག་གང་ཟག་ནི། །གཞི་སེ་དེ་

དག་རྣམས་ཀི་དང་པོར་མཛོད། །

མི་ནི་ཨ་མྲའི་འབས་བཞིན་མ་སྨིན་ལ། །སྨིན་པ་དང་འདྲ་སྨིན་ལ་མ་སྨིན་

འདྲ། །མ་སྨིན་མ་སྨིན་པར་སང་སྨིན་ལ་ནི། །སྨིན་པར་སང་ཞེས་བགི་བ་འདྲར་རོགས་

མཛོད། །གཞན་གི་ཆུང་མ་མི་ལྟ་མཐོང་ན་ཡང༌། །ན་ཚོད་མཐུན་པར་མ་དང་བུ་མོ་

དང། །སིད་མོའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་བགི་ཆགས་གྱུར་ན། །མི་གཙང་ཉིད་དུ་ཡང་དག་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བསམ་པར་བགི། །གཡོ་བའི་སེམས་ནི་ཐོས་མཚུངས་བུ་ལྟ་བུར། །གཏེར་བཞིན་

སོག་དང་འདྲ་བར་བསྲུང་བགི་སེ། །གདུག་པ་དུག་དང་མཚོན་དང་དག་བོ་དང༌། །མེ་

བཞིན་འདོད་བའི་བདེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་མཛོད། །

འདོད་པ་རྣམས་ནི་ཕུང་ཁོལ་བསྐྱེད་པ་སེ། །རྒྱལ་བའི་དབང་པོས་ཀིམྤའི་

འབས་འདྲར་གསུངས། །དེ་དག་སང་བགི་དེ་ཡི་ལྕགས་སྒོག་གིས། །འཁོར་བའི་

བརོན་རར་འཇིག་རེན་འདི་དག་བཅིངས། །གང་དག་དབང་པོ་དྲུག་ཡུལ་རྣམས་ལ་

ནི། །རག་ཏུ་མི་བརེན་གཡོ་དང་གང་དག་ཅིག །གཡུལ་ངོར་དག་ཚོགས་ལ་ས་རྒྱལ་

དེ་དག་ལས། །མཁས་རྣམས་དང་པོ་དཔའ་རབ་ལགས་པར་འཚལ། །

བུད་མེད་གཞོན་ནུའི་ལུས་ནི་ལོགས་ཤིག་ཏུ། །དྲི་ང་བ་དང་སྒོ་དགུ་དོད་པ་

དང༌། །མི་གཙང་ཀུན་སོད་འདྲ་བ་དགང་དཀའ་དང༌། །པགས་པས་གཡོགས་དང་རྒྱན་

ཡང་ལོགས་ཤིག་གཟིགས། །ཇི་ལྟར་མཛེ་ཅན་སིན་བུས་ཉེན་པ་ནི། །བདེ་བའི་དོན་

དུ་མེ་ལ་ཀུན་བསན་ཀང༌། །ཞི་བར་མི་འགྱུར་དེ་དང་འདྲ་བར་ནི། །འདོད་པ་རྣམས་ལ་

ཆགས་པའང་མཁེན་བར་མཛོད། །དོན་དམ་གཟིགས་པར་བགི་སད་དངོས་རྣམས་

ལ། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བགིད་པ་དེ་གོམས་མཛོད། །

དེ་དང་འདྲ་བར་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡི། །ཆོས་གཞན་འགའ་ཡང་མཆིས་པ་མ་

ལགས་སོ། །སྐྱེས་བུ་རིགས་གཟུགས་ཐོས་དང་ལྡན་རྣམས་ཀང༌། །ཤེས་རབ་ཚུལ་

ཁིམས་བལ་བ་བཀུར་མ་ལགས། །དེ་ལྟས་གང་ལ་ཡོན་ཏན་འདི་གཉིས་ལྡན། །དེ་ནི་

ཡོན་ཏན་གཞན་དང་བལ་ཡང་མཆོད། །འཇིག་རེན་མཁེན་པ་རེད་དང་མ་རེད་

དང༌། །བདེ་དང་མི་བདེ་སྙན་དང་མི་སྙན་དང་། །བསོད་སྨད་ཅེས་བགི་འཇིག་རེན་
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བཤེས་སྤྲིངས།

ཆོས་བརྒྱད་པོ། །བདག་གི་ཡིད་ཡུལ་མིན་པར་མགོ་སྙོམས་མཛོད། །

ཁོད་ཀིས་བམ་ཟེ་དགེ་སོང་ལ་དང་ནི། །མགོན་དང་ཡབ་ཡུམ་དག་དང་བཙུན་

མོ་དང༌། །འཁོར་གི་སད་དུའང་སིག་པ་མི་བགི་སེ། །དམྱལ་བའི་རྣམ་སྨིན་སྐལ་ནོད་

འགའ་མ་མཆིས། །སིག་པའི་ལས་རྣམས་སྤད་པ་འགའ་ཡང་ནི། །དེ་ཡི་མོད་ལ་

མཚོན་བཞིན་མི་གཅོད་ཀང༌། །འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་ན་སིག་པ་ཡི། །ལས་ཀི་འབས་

བུ་གང་ལགས་མངོན་པར་འགྱུར། །

དད་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཐོས་དང་གཏོང་བ་དང༌། །དྲི་མེད་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་ཁེལ་

ཡོད་དང༌། །ཤེས་རབ་ནོར་བདུན་ལགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ནོར་གཞན་ཕལ་

པ་དོན་མ་མཆིས་རོགས་མཛོད། །རྒྱན་པོ་འགེད་དང་འདུས་ལ་ལྟ་བ་དང༌། །ལེ་ལོ་

སིག་པའི་གོགས་ལ་བརེན་པ་དང༌། །ཆང་དང་མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་ངན་སོང་བ། །གགས་

པ་ཉམས་བར་འགྱུར་བ་དེ་དྲུག་སང༌། །

ནོར་རྣམས་ཀུན་གི་ནང་ན་ཆོག་ཤེས་པ། །རབ་མཆོག་ལགས་པར་ལ་མིའི་

སོན་པས་གསུངས། །ཀུན་དུ་ཆོག་ཤེས་མཛོད་ཅིག་ཆོག་མཁེན་ན། །ནོར་མི་བདོག་

ཀང་ཡང་དག་འབོར་པ་ལགས། །དེས་པ་བདོག་མང་ཇི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བ། །འདོད་

པ་ཆུང་རྣམས་དེ་ལྟ་མ་ལགས་ཏེ། །ཀླུ་མཆོག་རྣམས་ལ་མགོ་བོ་ཇི་སྙེད་པ། །དེ་ལས་

བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་སྙེད་དོ། །རང་བཞིན་དགར་འབེལ་གཤེད་མ་ལྟ་བུ་དང༌།ཁིམ་

ཐབ་བརས་བགིད་རེ་མོ་ལྟ་བུ་དང༌། །ཆུང་ངུའང་རྐུ་བ་ཆོམ་རྐུན་ལྟ་བུ་ཡི། །ཆུང་མ་

གསུམ་པོ་དེ་དག་རྣམ་པར་སང༌། །སིད་མོ་ལྟ་བུར་རེས་མཐུན་གང་ཡིན་དང༌། །མཛའ་

མོ་བཞིན་དུ་སྙིང་ལ་འབབ་པ་དང༌། །མ་བཞིན་ཕན་པར་འདོད་དང་བན་མོ་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

བཞིན། །དབང་གྱུར་གང་ཡིན་རིགས་ཀི་ལ་བཞིན་བཀུར། །

ཁ་ཟས་སྨན་དང་འདྲ་བར་རིགས་པ་ཡིས། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་མེད་པར་

བསེན་བགི་སེ། །རྒྱགས་ཕིར་མ་ལགས་བསྙེམས་པའི་ཕིར་མ་ལགས། །འཚག་ཕིར་

མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞིག་ཕིར། །རིག་པའི་བདག་ཉིད་ཉིན་པར་མཐའ་དག་

དང༌། །མཚན་མོ་ཐུན་གི་སོད་སྨད་བཟླས་ནས་ནི། །མནལ་ཚེའང་འབས་བུ་མེད་པར་

མི་འགྱུར་བར། །དྲན་དང་ལྡན་བར་དེ་དག་བར་དུ་མནོལ། །བམས་དང་སྙིང་རེ་དག་

དང་དགའ་བ་དང༌། །བཏང་སྙོམས་རག་ཏུ་ཡང་དག་བསྒོམ་མཛོད་ཅིག །གོང་མ་

བརེས་པར་མ་གྱུར་དེ་ལྟ་ནའང༌། །ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་བདེ་བ་ཐོབ་པར་

འགྱུར། །འདོད་སྤོ་དགའ་དང་བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག །རྣམ་པར་སངས་པའི་བསམ་

གཏན་བཞི་པོ་ཡིས། །ཚངས་དང་འོད་གསལ་དག་དང་དགེ་རྒྱས་དང༌། །འབས་བུ་ཆེ་

ལ་རྣམས་དང་སྐལ་མཉམ་ཐོབ། །རག་དང་མངོན་པར་ཞེན་དང་གཉེན་པོ་མེད། །ཡོན་

ཏན་གཙོ་ལྡན་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལས། །དགེ་དང་མི་དགེ་རྣམ་ལྔ་ཆེན་པོ་སེ། །དེ་

བས་དགེ་བ་སྤོད་ལ་བརོན་པར་བགི། །

ལན་ཚྭ་སང་འགས་ཆུ་ནི་ཉུང་དུ་ཞིག །རོ་བསྐྱུར་བགིད་ཀི་གངྒཱའི་ཀླུང་མིན་

ལྟར། །དེ་བཞིན་སིག་པའི་ལས་ནི་ཆུང་དུ་ཡང༌། །དགེ་བའི་ར་བ་ཡང་ལ་མཁེན་པར་

བགི། །རོད་དང་འགོད་དང་གནོད་སེམས་རྨུགས་པ་དང༌། །གཉིད་དང་འདོད་ལ་

འདུན་དང་ཐེ་ཚོམ་སེ། །སྒིབ་པ་ལྔ་པོ་འདི་དག་དགེ་བའི་ནོར། །འཕོག་པའི་ཆོམ་རྐུན་

ལགས་པར་མཁེན་པར་མཛོད། །

དད་དང་བརོན་འགྲུས་དག་དང་དྲན་པ་དང༌། །ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཆོས་
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བཤེས་སྤྲིངས།

མཆོག་ལྔ་ཉིད་དེ། །འདི་ལ་མངོན་བརོན་མཛོད་ཅིག་འདི་དག་ནི། །སོབས་དབང་ཞེས་

བགི་རེ་མོར་གྱུར་པའང་ལགས། །ན་ར་འཆི་སྡུག་བལ་དང་དེ་བཞིན་དུ། །ལས་ནི་

བདག་གིར་བས་ལས་མ་འདས་ཞེས། །དེ་ལྟར་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་ནི། །དེ་ཡི་

གཉེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྒྱགས་མི་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མཐོ་རིས་ཐར་པ་མངོན་བཞེད་

ན། །ཡང་དག་ལྟ་ལ་གོམས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། །

གང་ཟག་ལོག་པར་ལྟ་བས་ལེགས་སྤད་ཀང༌། །ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྨིན་པ་

མི་བཟད་ལྡན། །མི་ནི་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མི་བདེ་ཞིང༌། །མི་རག་བདག་མེད་མི་གཙང་

རིག་པར་བགི། །དྲན་པ་ཉེ་བར་མ་བཞག་རྣམས་ཀིས་ནི། །ཕིན་ཅི་ལོག་བཞིར་ལྟ་བ་

ཕུང་ཁོལ་བ། །

གཟུགས་ནི་བདག་མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་བདག །གཟུགས་དང་མི་ལྡན་

གཟུགས་ལ་བདག་ནས་མིན། །བདག་ལ་གཟུགས་མི་གནས་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ། །ཕུང་

བོ་ལག་མ་བཞི་ཡང་སོང་རོགས་བགི། །ཕུང་བོ་འདོད་རྒྱལ་ལས་མིན་དུས་ལས་

མིན། །རང་བཞིན་ལས་མིན་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་མིན། །དབང་ཕྱུག་ལས་མིན་རྒྱུ་མེད་ཅན་

མིན་ཏེ། །མི་ཤེས་ལས་དང་སེད་ལས་བྱུང་རིག་མཛོད། །

ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་རང་ལུས་ལ། །ཕིན་ཅི་ལོག་པར་ལྟ་

དང་ཐེ་ཚོམ་སེ། །ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་འདི་གསུམ་ཐར་པ་ཡི། །གོང་ཁེར་སྒོ་འགེགས་

ལགས་པར་མཁེན་པར་གིས། །ཐར་པ་བདག་ལ་རག་ལས་འདི་ལ་ནི། །གཞན་གིས་

གོགས་བགིར་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་པས། །ཐོས་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསམ་གཏན་ལྡན་པ་

ཡིས། །བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་ལ་འབད་པར་མཛོད། །
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

ལག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལག་པའི་ཤེས་རབ་དང་། །ལག་པའི་སེམས་ལ་རག་ཏུ་

བསབ་པར་བགི། །བསབ་པ་བརྒྱ་ར་ལྔ་བཅུ་ལག་ཅིག་ནི། །གསུམ་པོ་འདི་ནང་ཡང་

དག་འདུ་བར་འགྱུར། །དབང་ཕྱུག་ལུས་རོག་དྲན་པ་བདེ་གཤེགས་ཀིས། །བགོད་པ་

གཅིག་པའི་ལམ་དུ་ཉེ་བར་བསན། །དེ་ནི་བསྒིམས་ནས་མངོན་པར་བསྲུང་བགི་

སེ། །དྲན་པ་ཉམས་པས་ཆོས་ཀུན་འཇིག་པར་འགྱུར། །

ཚེ་ནི་གནོད་མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཡི། །ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བས་ཀང་མི་རག་

ན། །དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་གཉིད་ཀིས་ལོག་པ་ལས། །སད་ཁོམ་གང་ལགས་

དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ། །ལུས་མཐའ་ཐལ་བ་མཐར་སྐམ་མཐར་འདྲུལ་ཞིང༌། །ཐ་མར་མི་

གཙང་སྙིང་པོ་མ་མཆིས་པ། །རྣམ་པར་འཇིག་དེངས་མྱགས་པར་འགྱུར་བ་སེ། །སོ་

སོར་འགེས་ཆོས་ཅན་དུ་མཁེན་པར་མཛོད། །

ས་དང་ལྷུན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ཉི་མ་བདུན། །འབར་བས་བསེགས་པའི་ལུས་ཅན་འདི་

དག་ཀང༌།ཐལ་བ་ཡང་ནི་ལུས་པར་མི་འགྱུར་ན། །ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་མི་ལྟ་སྨོས་ཅི་

འཚལ། །དེ་ལྟར་འདི་ཀུན་མི་རག་བདག་མེད་དེ། །སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་གནས་

མེད་དེ་སད་དུ། །འཁོར་བ་ཆུ་ཤིང་སྙིང་པོ་མེད་པ་ལས། །མི་མཆོག་ཁོད་ཀི་ཐུགས་

ནི་དབྱུང་བར་མཛོད། །

རྒྱ་མཚོ་གཅིག་གནས་གཉའ་ཤིང་བུ་ག་དང༌། །རུས་སྦལ་ཕད་པ་བས་ཀང་

དུད་འགོ་ལས། །མི་ཉིད་ཆེས་ཐོབ་དཀའ་བས་མི་དབང་གིས། །དམ་ཆོས་སྤོད་པས་

དེ་འབས་མཆིས་པར་མཛོད། །

གང་ཞིག་གསེར་སོད་རིན་ཆེན་སྤས་པ་ཡིས། །ངན་སྐྱུགས་འཕགས་པར་
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བཤེས་སྤྲིངས།

བགིད་པ་དེ་བས་ནི། །གང་ཞིག་མི་རུ་སྐྱེས་ནས་སིག་པ་དག །བགིད་པ་དེ་ནི་ཆེས་

རབ་བླུན་པ་ལགས། །

མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་དུ་གནས་པ་དང༌། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་ནི་བརེན་པ་

དང༌། །བདག་ཉིད་ལེགས་སྨོན་སྔོན་ཡང་བསོད་ནམས་བགིས། །འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་

བཞི་ནི་ཁོད་ལ་མངའ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསེན་པ་ཚངས་པར་སྤོད། །ཡོངས་

སུ་རོགས་པ་ཐུབ་བས་གསུངས་དེའི་ཕིར། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བསེན་བགི་རྒྱལ་བ་

ལ། །བརེན་ནས་རབ་ཏུ་མང་པོས་ཞི་བ་ཐོབ། །

ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགོ་དང༌། །ཡི་དྭགས་ཉིད་དང་དམྱལ་བར་སྐྱེ་

བ་དང༌། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་མེད་པ་དང་མཐའ་འཁོབ་ཏུ། །ཀ་ཀོར་སྐྱེ་དང་གེན་ཞིང་

ལྐུགས་པ་ཉིད། །ཚེ་རིང་ལ་ཉིད་གང་ཡང་རུང་བར་ནི། །སྐྱེ་བ་ཞེས་བགི་མི་ཁོམ་སྐྱོན་

བརྒྱད་པོ། །དེ་དག་དང་བལ་ཁོམ་པ་རེད་ནས་ནི། །སྐྱེ་བ་བཟློག་པའི་སད་དུ་འབད་

པར་མཛོད། །

དེས་པ་འདོད་པས་ཕོངས་དང་འཆི་བ་དང༌། །ན་དང་ར་སོགས་སྡུག་བསྔལ་

དུ་མ་ཡི། །འབྱུང་གནས་འཁོར་བ་ལ་ནི་སྐྱོ་མཛད་ཅིང༌། །འདི་ཡི་ཉེས་པའི་ཤས་ཀང་

གསན་པར་མཛོད། །ཕ་ནི་བུ་ཉིད་མ་ནི་ཆུང་མ་ཉིད། །སྐྱེ་བོ་དགར་གྱུར་པ་དག་བཤེས་

ཉིད་དང༌། །བཟློག་པ་ཉིད་དུ་མཆི་བས་དེ་སད་དུ། །འཁོར་བ་དག་ན་ངེས་པ་འགའ་མ་

མཆིས། །

རེ་རེས་རྒྱ་མཚོ་བཞི་བས་ལག་པ་ཡི། །འོ་མ་འཐུངས་ཏེ་ད་དུང་སོ་སོ་ཡི། །སྐྱེ་

བོའི་རེས་སུ་འབང་བའི་འཁོར་བ་པས། །དེ་བས་ཆོས་མང་ཉིད་ཅིག་བཏུང་འཚལ་ལོ། །
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

རེ་རེའི་བདག་ཉིད་རུས་པའི་ཕུང་པོ་ནི། །ལྷུན་པོ་མཉམ་པ་སྙེད་ཅིག་འདས་

གྱུར་ཏེ། །མ་ཡི་ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཚི་གུ་ཙམ། །རི་ལུར་བགངས་ཀང་ས་ཡིས་ལང་

མི་འགྱུར། །

བརྒྱ་བིན་འཇིག་རེན་མཆོད་འོས་གྱུར་ནས་ནི། །ལས་ཀི་དབང་གིས་ཕིར་

ཡང་ས་སེང་ལྷུང༌། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀང༌། །འཁོར་བ་དག་ཏུ་ཡང་

བན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

མཐོ་རིས་བུ་མོའི་ནུ་མ་རེད་པ་ལ། །རེག་པའི་བདེ་བ་ཡུན་རིང་མྱོང་ནས་

སར། །དམྱལ་བར་འཐག་གཅོད་དབང་བའི་འཁྲུལ་འཁོར་གིས། །རེག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་

བཟད་བསེན་འཚལ་ལོ། །རང་པའི་རེག་པས་ནེམ་པར་བདེ་བཟོད་པ། །ལྷུན་པོའི་སོ་

ལ་ཡུན་རིང་གནས་ནས་ནི། །སར་ཡང་མེ་མུར་རོ་མྱག་རྒྱུ་བ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་མི་

བཟད་ཕོག་སྙམ་བགིད་འཚལ་ལོ། །མཐོ་རིས་བུ་མོས་འབོངས་ཤིང་དགའ་བ་

དང༌། །རྣམ་པར་མཛེས་འཚལ་སོན་པར་རེས་ནས་སར། །འདབ་མ་རལ་གི་འདྲ་ཚལ་

ནགས་རྣམས་ཀིས། །རང་ལག་རྣ་བ་ས་གཅོད་འཐོབ་པར་འགྱུར། །དལ་གིས་འབབ་

པ་ལ་ཡི་བུ་མོ་ནི། །གདོང་མཛེས་གསེར་གི་པདྨ་ལན་བཞུགས་ནས། །སར་ཡང་

དམྱལ་བའི་ཆུ་བོ་རབ་མེད་པར། །ཚ་སྒོ་བཟོད་བརླག་ཆུ་ཚན་འཇུག་འཚལ་ལོ། །ལ་

ཡུལ་འདོད་བདེ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་དང༌། །ཚངས་ཉིད་ཆགས་བལ་བདེ་བ་ཐོབ་ནས་

སར། །མནར་མེད་མེ་ཡི་བུད་ཤིང་གྱུར་པ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བསན་

འཚལ་ལོ། །ཉི་མ་ཟླ་བ་ཉིད་ཐོབ་རང་ལུས་ཀི། །འོད་ཀིས་འཇིག་རེན་མཐའ་དག་སང་

བས་ཏེ། །སར་ཡང་མུན་ནག་སྨག་ཏུ་ཕིན་གྱུར་ནས། །རང་གི་ལག་པ་བརྐྱང་བའང་
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བཤེས་སྤྲིངས།

མི་མཐོང་འགྱུར། །དེ་ལྟར་ནོངས་པར་འགྱུར་འཚལ་བསོད་ནམས་ནི། །རྣམ་གསུམ་

མར་མེའི་སང་བ་རབ་བཞེས་ཤིག །གཅིག་པུ་ཉི་མ་ཟླ་བས་མི་བརི་བའི། །མུན་ནག་

མཐའ་ཡས་ནང་དུ་འཇུག་འཚལ་ལོ། །

སེམས་ཅན་ཉེས་པར་སྤད་པ་སྤོད་རྣམས་ལ། །ཡང་སོས་ཐིག་ནག་རབ་ཏུ་ཚ་

བ་དང༌། །བསྡུས་འཇོམས་ངུ་འབོད་མནར་མེད་ལ་སོགས་པའི། །དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་

རག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །ཁ་ཅིག་ཏིལ་བཞིན་འཚིར་ཏེ་དེ་བཞིན་གཞན། །ཕེ་མ་

ཞིབ་མོ་བཞིན་དུ་ཕེ་མར་རློག །ཁ་ཅིག་སོག་ལེས་འདྲ་སེ་དེ་བཞིན་གཞན། །ས་རེ་མི་

བཟད་སོ་རྣོན་རྣམས་ཀིས་གཤགས། །དེ་བཞིན་གཞན་དག་ཁོ་ཆུ་བཞུ་བ་ཡི། །ཁུ་བ་

འབར་བ་འཁིགས་པ་ལྡུད་པར་བགིད། །ཁ་ཅིག་ལྕགས་ཀི་གསལ་ཤིང་རབ་འབར་

བ། །ཚེར་མ་ཅན་ལ་ཀུན་དུ་རྒྱུད་པར་བགིད། །ཁ་ཅིག་ལྕགས་ཀིས་མཆེ་བ་ལྡན་པའི་

ཁི། །གཏུམ་པོས་དབད་ཅིང་ལག་བ་གནམ་དུ་བསྒེང༌། །དབང་མེད་གཞན་ངག་ལྕགས་

མཆུ་རྣོན་པོ་དང༌། །སེན་མོ་མི་བཟད་ལྡན་པའི་ཁྭ་རྣམས་འཐོག །ཁ་ཅིག་སིན་བུ་སྦུར་

བ་ས་ཚོགས་དང༌། །ཤ་སྦྲང་སྦྲང་བུ་མཆུ་རིངས་ཁི་ཕག་དག །རེག་ན་མི་བཟད་རྨ་

སོལ་ཆེར་འབིན་པས། །ཟ་བར་བགིད་ཅིང་འགེ་ལྡོག་སྨྲེ་སྔགས་འདོན། །ཁ་ཅིག་

མདག་མེ་འབར་བའི་ཚོགས་སུ་ནི། །རྒྱུན་མི་འཆད་བར་རབ་བསེག་ཁ་ཡང་

བགད། །ཁ་ཅིག་ལྕགས་ལས་བས་པའི་ཟངས་ཆེན་དུ། །སྤིའུ་ཚུགས་འབས་ཀི་ཅུང་

འཕེད་བཞིན་དུ་འཚེད། །སིག་ཅན་དབུགས་འབྱུང་འགགས་པ་ཙམ་ཞིག་གི། །དུས་

ཀིས་བར་དུ་ཆོད་རྣམས་དམྱལ་བ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་གཞལ་ཡས་ཐོས་ནས་རྣམ་སོང་

དུ། །མི་འཇིག་གང་ལགས་རོ་རེའི་རང་བཞིན་ནོ། །
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

དམྱལ་བ་བིས་པ་མཐོང་དང་ཐོས་བ་དང༌། །དྲན་དང་བཀགས་དང་གཟུགས་

སུ་བགིས་རྣམས་ཀང༌། །འཇིགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ན་མི་བཟད་པའི། །རྣམ་སྨིན་

ཉམས་སུ་མྱོང་ན་སྨོས་ཅི་འཚལ། །བདེ་བ་ཀུན་གི་ནང་ན་སེད་ཟད་པ། །བདེ་བའི་

བདག་པོར་བགིད་པ་ཇི་ལྟ་བར། །དེ་བཞིན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གི་ནང་ན་ནི། །མནར་

མེད་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རབ་མི་བཟད། །འདི་ན་ཉིན་གཅིག་མདུང་ཐུང་སུམ་བརྒྱ་

ཡིས། །རབ་ཏུ་དྲག་བཏབ་སྡུག་བསྔལ་གང་ལགས་པ། །དེས་ནི་དམྱལ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལའང༌། །འོལ་ཡང་མི་བགིད་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །དེ་ལྟར་སྡུག་

བསྔལ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ལོ། །བེ་བ་ཕག་བརྒྱར་ཉམས་སུ་མྱོང་ཡང་ནི། །ཇི་སིད་མི་

དགེ་དེ་ཟད་མ་གྱུར་པ། །དེ་སིད་སོག་དང་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །མི་དགེའི་འབས་

འདི་རྣམས་ཀི་ས་བོན་ནི། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་ཉེས་སྤད་ཁོད་ཀིས་ནི། །ཅི་ནས་དེ་རྡུལ་

ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་པ། །དེ་ལྟར་ཉིད་ཀི་རལ་གིས་འབད་པར་མཛོད། །

དུད་འགོའི་སྐྱེ་གནས་ན་ཡང་གསོད་པ་དང༌། །བཅིངས་དང་བརེག་སོགས་

སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་པ། །ཞི་འགྱུར་དགེ་བ་སངས་པ་རྣམས་ལ་ནི། །གཅིག་ལ་

གཅིག་ཟ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། །ཁ་ཅིག་མུ་ཏིག་བལ་དང་རུས་པ་དང༌། །ཤ་དང་

པགས་པའི་ཆེད་དུ་འཆི་བར་འགྱུར། །དབང་མེད་གཞན་དག་རོག་པ་ལག་པ་དང༌། 

།ལྕགས་དང་ལྕགས་ཀྱུ་འདེབས་པས་བཏབ་སེ་བཀོལ། །

ཡི་དྭགས་ན་ཡང་འདོད་པས་ཕོངས་པ་ཡིས། །བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་

ཆགས་མི་འཆོས་པ། །བཀེས་སྐོམ་གང་དྲོ་ངལ་དང་འཇིགས་པ་ཡིས། །བསྐྱེད་པ་

ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསེན་འཚལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་ཁ་ནི་ཁབ་ཀི་མིག་ཙམ་ལ། །ལྟོ་བ་རི་ཡི་
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བཤེས་སྤྲིངས།

གཏོས་ཙམ་བཀེས་པས་ཉེན། །མི་གཙང་གི་ནར་བོར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང༌། །འཚལ་བའི་

མཐུ་དང་ལྡན་པ་མ་ལགས་སོ། །ཁ་ཅིག་པགས་རུས་ལུས་ཤིང་གཅེར་བུ་སེ། །ཏ་ལའི་

ཡང་ཏོག་བསྐམས་པ་ལྟ་བུ་ལགས། །ཁ་ཅིག་མཚན་ཞིང་ཁ་ནས་འབར་བ་སེ། །ཟས་

སུ་འབར་བའི་ཁར་བབས་བེ་མ་འཚལ། །སྨད་རིགས་འགའ་ནི་རྣག་དང་ཕི་ས་

དང༌། །ཁག་སོགས་མི་གཙང་བ་ཡང་མི་རེད་དེ། །ཕན་ཚུན་གདོང་དུ་འཚོག་ཅིང་

མགིན་པ་ནས། །ལྦ་བ་བྱུང་བ་སྨིན་པའི་རྣག་འཚལ་ལོ། །ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་སོས་

ཀའི་དུས་སུ་ནི། །ཟླ་བའང་ཚ་ལ་དགུན་ནི་ཉི་མའང་གང༌། །ལོན་ཤིང་འབས་བུ་མེད་

འགྱུར་འདི་དག་གིས། །བལྟས་པ་ཙམ་གིས་ཀླུང་ཡང་བསྐམ་པར་འགྱུར། །བར་ཆད་

མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་རེན་གྱུར་པ། །ཉེས་པར་སྤད་པའི་ལས་ཀི་ཞགས་པ་ནི། །ས་

བས་བཅིངས་པའི་ལུས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལོ། །ལྔ་སོང་དག་དང་ཁིར་ཡང་འཆི་མི་

འགྱུར། །དེ་ལྟར་ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀིས་ས་ཚོགས་པའི། །སྡུག་བསྔལ་རོ་གཅིག་ཐོབ་

པ་གང་ལགས་པ། །དེ་ཡི་རྒྱུ་ནི་སྐྱེ་བོ་འཇུངས་དགའ་བ། །སེར་ས་འཕགས་མིན་

ལགས་པར་སངས་རྒྱས་གསུངས། །

མཐོ་རིས་ན་ཡང་བདེ་ཆེན་དེ་དག་གི །འཆི་འཕོའི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ནི་དེ་བས་

ཆེ། །དེ་ལྟར་བསམས་ནས་ཡ་རབས་རྣམས་ཀིས་ནི། །ཟད་འགྱུར་མཐོ་རིས་སད་དུ་

སེད་མི་བགི། །ལུས་ཀི་ཁ་དོག་མི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང༌། །སན་ལ་མི་དགའ་མེ་ཏོག་ཕེང་

རིང་དང༌། །གོས་ལ་དྲི་མ་ཆགས་དང་ལུས་ལས་ནི། །སྔོན་ཆད་མེད་པའི་རྡུལ་འབྱུང་

ཞེས་བགི་བ། །མཐོ་རིས་འཆི་འཕོ་སྦྲོན་བགིད་འཆི་ལྟས་ལྔ། །ལ་ཡུལ་གནས་པའི་ལ་

རྣམས་ལ་འབྱུང་སེ། །ས་སེང་མི་རྣམས་འཆེ་བར་འགྱུར་བ་དག །སྦྲོན་པར་བེད་པའི་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

འཆི་ལྟས་རྣམས་དང་འདྲ། །ལ་ཡི་འཇིག་རེན་དག་ནས་འཕོས་པ་ལ། །གལ་ཏེ་དགེ་

བའི་ལག་མ་འགའ་མེད་ན། །དེ་ནས་དབང་མེད་དུད་འགོ་ཡི་དགས་དང༌། །དམྱལ་བར་

གནས་པ་གང་ཡང་རུང་བར་འགྱུར། །ལ་མིན་དག་ནའང་རང་བཞིན་གིས་ལ་

ཡི། །དཔལ་ལ་སང་ཕིར་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །དེ་དག་བོ་དང་ལྡན་ཡང་འགོ་བ་

ཡི། །སྒིབ་པས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མ་མཆིས་སོ། །

འཁོར་བ་དེ་འདྲ་ལགས་པས་ལ་མི་དང༌། །དམྱལ་བ་ཡི་དགས་དུད་འགོ་

རྣམས་དག་ཏུ། །སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་མ་ལགས་སྐྱེ་བ་ནི། །གནོད་བ་དུ་མའི་སོད་གྱུར་

ལགས་མཁེན་མཛོད། །མགོའམ་གོས་ལ་གོ་བུར་མེ་ཤོར་ན། །དེ་དག་བཟློག་ཕིར་

བགི་བ་བཏང་ནས་ཀང༌། །ཡང་སིད་མེད་པར་བགི་སད་འབད་འཚལ་ཏེ། །དེ་བས་

ཆེས་མཆོག་དགོས་པ་གཞན་མ་མཆིས། །ཚུལ་ཁིམས་དག་དང་བསམ་གཏན་ཤེས་

རབ་ཀིས། །མྱ་ངན་འདས་ཞི་དུལ་བ་དྲི་མེད་པའི། །གོ་འཕང་མི་ར་མི་འཆི་ཟད་མི་

འཚལ། །ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཉི་ཟླ་བལ་ཐོབ་མཛོད། །

དྲན་དང་ཆོས་རབ་འབེད་དང་བརོན་འགྲུས་དང༌། །དགའ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་

དང་ཏིང་འཛིན་དང༌། །བཏང་སྙོམས་འདི་བདུན་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་སེ། །མྱ་ངན་

འདས་ཐོབ་བགིད་པའི་དགེ་ཚོགས་ལགས། །ཤེས་རབ་མེད་པར་བསམ་གཏན་ཡོད་

མིན་ཏེ། །བསམ་གཏན་མེད་པར་ཡང་ནི་ཤེས་རབ་མེད། །གང་ལ་དེ་ཉིད་ཡོད་པས་

སིད་པ་ཡི། །རྒྱ་མཚོ་གནག་རེས་ལྟ་བུར་འཚལ་བར་བགི། །

ལུང་མ་བསན་པ་བཅུ་བཞི་འཇིག་རེན་ན། །ཉི་མའི་གཉེན་གིས་རབ་གསུངས་

གང་དག་ལགས། །དེ་དག་རྣམས་ལ་བསམ་པར་མི་བགི་སེ། །དེ་ཡིས་བོ་ནི་ཞི་བར་
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བཤེས་སྤྲིངས།

བགིད་མ་ལགས། །

མ་རིག་པ་ལས་ལས་ཏེ་དེ་ལ་ས་ནི། །རྣམ་ཤེས་དེ་ལས་མིང་དང་གཟུགས་

རབ་འབྱུང༌། །དེ་ལས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་སེ་དེ་ལས་ནི། །རེག་པ་ཀུན་དུ་འབྱུང་བར་ཐུབ་

པས་གསུངས། །རེག་པ་ལས་ནི་ཚོར་བ་ཀུན་འབྱུང་སེ། །ཚོར་བའི་གཞི་ལས་སེད་པ་

འབྱུང་པར་འགྱུར། །སེད་པས་ལེན་པ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་སེ། །དེ་ལས་སིད་པ་སིད་

ལས་སྐྱེ་བ་ལགས། །སྐྱེ་བ་ཡོད་ན་མྱ་ངན་ན་ར་དང༌། །འདོད་པས་ཕོངས་དང་འཆི་དང་

འཇིགས་སོགས་ཀི། །སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་འབྱུང་སེ། །སྐྱེ་བ་འགགས་པས་

འདི་ཀུན་འགག་པར་འགྱུར། །

རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་འདི་རྒྱལ་བ་ཡི། །གསུང་གི་མཛོད་ཀི་གཅེས་པ་

ཟབ་མོ་སེ། །གང་གིས་འདི་ནི་ཡང་དག་མཐོང་བ་དེས། །སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་རིག་པས་

རྣམ་མཆོག་མཐོང༌། །

ཡང་དག་ལྟ་དང་འཚོ་དང་རོལ་བ་དང༌། །དྲན་དང་ཏིང་འཛིན་དག་དང་ལས་

མཐའ་དག །ཡང་དག་རོག་ཉིད་ལམ་གི་ཡན་ལག་བརྒྱད། །འདི་ནི་ཞི་བར་བགི་སད་

བསྒོམ་པར་བགི། །སྐྱེ་འདི་སྡུག་བསྔལ་སེད་པ་ཞེས་བགི་བ། །དེ་ནི་དེ་ཡི་ཀུན་འབྱུང་

རྒྱ་ཆེན་ཏེ། །འདི་འགོག་པ་ནི་ཐར་པ་ལགས་ཏེ་དེ། །འཐོབ་བགིད་འཕགས་ལམ་ཡན་

ལག་དེ་བརྒྱད་ལགས། །དེ་ལྟར་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་དག །མཐོང་བར་བགི་

སད་རག་ཏུ་བརོན་པར་བགི། །

པང་ན་དཔལ་གནས་ཁིམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། །ཤེས་པས་ཉོན་མོངས་ཆུ་བོ་

ལས་བརལ་གི། །གང་དག་ཆོས་མངོན་བགིས་པ་དེ་དག་ཀང༌། །གནམ་ལས་བབས་
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དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ།

པ་མ་ལགས་ལོ་ཏོག་བཞིན། །ས་རུམ་ལས་འཐོན་མ་ལགས་དེ་དག་སྔོན། །ཉོན་

མོངས་རག་ལས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོར་བས། །བསྙེངས་དང་བལ་ལ་མང་དུ་གསོལ་ཅི་

འཚལ། །

ཕན་པའི་གདམས་ངག་དོན་པོ་འདི་ལགས་ཏེ། །ཁོད་ཀིས་ཐུགས་དུལ་མཛོད་

ཅིག་བཅོམ་ལྡན་གིས། །སེམས་ནི་ཆོས་ཀི་ར་བ་ལགས་པར་གསུངས། །ཁོད་ལ་དེ་

སྐད་གདམས་པ་གང་ལགས་དེ། །བས་པར་དགེ་སོང་གིས་ཀང་བགི་བར་

དཀའ། །འདི་ལ་གང་ཞིག་སྤོད་པའི་ངོ་བོ་དེའི། །ཡོན་ཏན་བསན་པས་སྐུ་ཚེ་དོན་ཡོད་

མཛོད། །ཀུན་གི་དགེ་བ་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ཞིང༌། །ཉིད་ཀི་ལེགས་པར་སྤད་པ་རྣམ་

གསུམ་ཡང༌། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐོབ་བགི་སད་ཡོངས་བསྔོས་ནས། །དེ་ནས་དགེ་

བའི་ཕུང་པོ་འདི་ཡིས་ཁོད། །སྐྱེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ལ་མི་ཡི། །འཇིག་རེན་ཀུན་གི་

རྣལ་འབོར་དབང་མཛད་ནས། །འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་སྤོད་པ་

ཡིས། །འགོ་བ་ཉམ་ཐག་མང་པོ་རེས་བཟུང་སེ། །འཁྲུངས་ནས་ན་ར་འདོད་ཆགས་ཞེ་

སང་རྣམས། །བསལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །འོད་དཔག་མེད་དང་

འདྲ་བར་འཇིག་རེན་གི། །མགོན་པོ་སྐུ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མཛོད། །

ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁིམས་གཏོང་འབྱུང་གགས་ཆེན་དྲི་མ་མེད། །ལ་ཡུལ་ནམ་

མཁའ་དང་ནི་ས་སེང་རྒྱས་མཛད་ནས། །ས་ལ་མི་དང་མཐོ་རིས་ལ་ནི་ན་ཆུང་

མཆོག །བདེ་དགས་དགའ་བ་ངེས་པར་རབ་ཏུ་ཞི་མཛད་དེ། །ཉོན་མོངས་ཉམ་ཐག་

སེམས་ཅན་ཚོགས་ཀི་འཇིགས་སྐྱེ་དང༌། །འཆི་བ་ཞི་མཛད་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཉིད་

བརེས་ནས། །འཇིག་རེན་ལས་འདས་མིང་ཙམ་ཞི་ལ་མི་བསྙེངས་པ། །མི་བགེས་
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བཤེས་སྤྲིངས།

ནོངས་པ་མི་མངའི་གོ་འཕང་བརེས་པར་མཛོད། །

བཤེས་པའི་སྤིང་ཡིག་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། །མཛའ་བོ་རྒྱལ་

པོ་བདེ་སྤོད་ལ་བསྐུར་བ་རོགས་སོ། །      ། །

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོས་སརྦ་ཛྙ་དེ་བ་དང༌། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་བན་ད་དཔལ་

བརེགས་ཀིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །



  18  

པར་བང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

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

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སྒོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

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

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

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

ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །
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