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འབའ་རོམ།
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༄༅། །དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་དགེ་འདུ ན་རྣ མས་ཀྱ ི་
ཐུ ན་མོང་ཚགས་སུ ་བྱ ་བའི་ཆོས་སྤྱ  ོད་ཀྱ ི་རིམ་པ་བྱ ང་ཆུ བ་

ལམ་གྱ ི་སྒྲ  ོན་མེ་ཞེས་བྱ ་བ་
བཞུ གས་སོ།།
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༄༅། །གང་གི་དྲ ིན་གྱ ིས་བདེ་བ་ཆེར་གྱུ  ར་པ། །དུ ས་གསུ མ་བླ ་མ་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་དང༌། །ཡི་དམ་ལྷ ་དང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ ་དང༌། །ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་མཆོད་འོས་ཐམས་ཅད་ལ། །གུ ས་པས་ཕྱ ག་འཚལ་དང་བས་སྐྱ  བས་སུ ་བསྙ ེན། བདེན་པ་དེ་ཡིས་འགྲ ོ་ལ་ཕན་མཛད་པ། །བཀའ་དང་བསྟ ན་བཅོས་མན་ངག་སྙ ིང་པོའ་ིབཅུ ད།་་་འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ིའི་གསུ ངས།་་་་་་་་་མཆན།  །ཆོས་སྤྱ  ོད་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་གྱ ི་སྒྲ  ོན་མེ་གང༌། །ཐར་འདོད་སྐ ལ་བཟང་ཚགས་ཀྱ ི་དོན་དུ ་སྤྲ  ོ། དེ་ལ་འདིར་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་རིན་པོ་ཆེའི་རྗ ེས་སུ ་འཇུ ག་པ་གང་ཞིག་ཐུ ན་མོང་ཚགས་སུ ་བྱ ་བའི་རིམ་པ་གྲུ  བ་པ་གོང་མའི་
ཕྱ ག་བཞེས་ཇི་ལྟ ར་བྱ ་བའི་ཚུ ལ་ལ་བཞི། །སྦྱ  ོར་བ། །སྔ ོན་འགྲ ོ། །དངོས་གཞི། །རྗ ེས་ཀྱ ི་རིམ་པའོ། །དང་
པོ་ནི། དགེ་འདུ ན་གྱ ི་ཀུ ན་དགའ་ར་བའམ་འཕགས་པའི་གཙུ ག་ལག་ཁང་བྱ ི་དོར་བྱ ས་ཤིང་རྒྱ  ན་གྱ ིས་
ལེགས་པར་སྤྲ  ས་པའི་གཞི་སྟ ེགས་ཀྱ ི་གོང་དུ ་དཀོན་མཆོག་གི་རྟ ེན་བཀྲ མ་པའི་མདུ ན་དབུ ས་སུ ་རྟ ེན་
གྱ ི་མཎྜ ལ་དྲ ིས་བྱུ  གས་པར་མེ་ཏོག་གི་ཚམ་བུ ་ལྔ ་པ་བཀོད། མཐའ་བསྐ ོར་དུ ་ཉེར་སྤྱ  ོད་སྣ ་བདུ ན་བསྐ ོར་
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བཤམས་དང༌། སྤྲ  ོ་ན་མཆོད་པ་བརྒྱ  ་རྩ ་སོགས་སྤྲ  ོས་བཅས་ལྟ ར་བྱ ། དེ་མདུ ན་མཆོད་པའི་མཎྜ ལ། ཁྲུ  ས་
བུ མ། སྐུ  ་ཕྱ ི་གོས་ཟུ ང་སོགས་སྤྱ  ི་ལྟ ར་དང༌། ཉེར་སྤྱ  ོད་ཕྲ ེང་ཚར་རྣ མས་གཙང་ཞིང་མཛས་པར་བྱ ། 
གཞན་ཡང་རོལ་མོའ་ིབྱ ེ་བྲ ག་རྣ མས་ཀྱ ང་ཇི་ལྟ ར་རིགས་པ་འདུ ་བྱ འོ། །གཉིས་པ་སྔ ོན་དུ ་འགྲ ོ་བ་ལ་
བཞི་ལས། ཐོག་མར་སེམས་བསྐྱ  ེད་ཀྱ ི་འཕེན་པ་བཏང་བ་ནི། བདག་ཅག་རྣ མས་ལ་སྡ ང་བར་བྱ ེད་པའི་དགྲ  གནོད་པར་བྱ ེད་པའི་བགེགས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་ལ་བར་དུ ་གཅོད་པར་བྱ ེད་ཅིང་མི་མཐུ ན་པའི་ཕྱ ོགས་སྒྲུ   བ་པར་བྱ ེད་པ་དེ་དག་གིས་གཙར་བྱ ས། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱ  ིད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་དང་ལྡ ན། སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲ ལ་ནས་མྱུ  ར་དུ ་རྣ མ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ ། དེའི་ཕྱ ིར་དུ ་བདག་གིས་དུ ས་ད་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་སངས་མ་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བར་དུ ་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། ནམ་མ་ཤིའི་བར་དུ ་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་
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དགེ་བ་ལ་བཀོལ། དུ ས་དེ་རིང་ནས་ཉི་མ་སངས་ད་ཙམ་ཚུ ན་ཆད་དུ ་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་དགེ་བ་ལ་བཀོལ། ཞེས་བརྗ ོད། །གཉིས་པ་སྐྱ  བས་སུ ་འགྲ ོ་བ་ནི། བདག་དང་འགྲ ོ་བ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུ ས་དེང་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་ཇི་སྲ ིད་བྱ ང་ཆུ བ་སྙ ིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱ ི་བར་དུ ་དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་དམ་པ་རྣ མས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྣ མས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །དམ་པའི་ཆོས་རྣ མས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུ ན་རྣ མས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །ལན་གསུ མ། བླ ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣ མ་པ་གསུ མ་ལ་བདག་ཕྱ ག་འཚལ་ཞིང་སྐྱ  བས་སུ ་ཉེ་བར་མཆིའོ། །བླ ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣ མ་པ་གསུ མ་གྱ ིས་བདག་གི་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་བསྲུ  ང་བ་དང༌། བསྐྱ  བ་པ་དང༌། སྦ ་བ་དང༌། བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། ལན་གསུ མ། །གསུ མ་པ་སེམས་བསྐྱ  ེད་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དོན་དུ ་
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རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ ། དེའི་ཕྱ ིར་དུ ་བདག་གིས་ཆོས་སྤྱ  ོད་བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་གྱ ི་རིམ་པ་ཉམས་སུ ་བླ ང་བར་བགྱ ིའོ། །ཞེས་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་དང་ཚགས་ཀྱ ི་མཆོག་རྣ མས་ལ། །བྱ ང་ཆུ བ་བར་དུ ་བདག་ནི་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱ  ིན་སོགས་བགྱ ིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱ ིས། །འགྲ ོ་ལ་ཕན་ཕྱ ིར་སངས་རྒྱ  ས་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །ལན་གསུ མ། །བཞི་པ་ཚད་མེད་བཞི་བསྒ ོམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ   ་དང་ལྡ ན་པར་གྱུ  ར་ཅིག སྡུ  ག་བསྔ ལ་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གྱ ི་རྒྱུ   ་དང་བྲ ལ་བར་གྱུ  ར་ཅིག སྡུ  ག་བསྔ ལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འབྲ ལ་བར་གྱུ  ར་ཅིག ཉེ་རིང་ཆགས་སྡ ང་གཉིས་དང་བྲ ལ་བའི་བཏང་སྙ ོམས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་གྱུ  ར་ཅིག ལན་གསུ མ། །དེ་དག་གིས་སྔ ོན་འགྲ ོ་སྤྱ  ི་ལྟ ར་དུ ་བྱ ་བའི་ཚུ ལ་རྣ མས་སོ། །གསུ མ་པ་དངོས་གཞིའི་ཁྱ ད་པར་ཚགས་བསགས་ཀྱ ི་རིམ་པ་ཡན་
ལག་བཅོ་ལྔ ་མཆིས་པ་ལས། ཐོག་མར་ས་ཕྱ ོགས་གནས་ཁང་ཡོ་བྱ ད་རྣ མས་བྱ ིན་བརླ བ་པའི་ཡན་ལག་
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ནི། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་ཀྱ ི་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་དང༌། ཚགས་གཉིས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་རང་བཞིན་གྱ ིས་རྣ མ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས། ཡུ ལ་ཕྱ ོགས་འདི་ཐམས་ཅད་ཞིང་ཁམས་རྣ མ་པར་དག་པ་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་ལྟ ་བུ ་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་དང་ལྡ ན་པར་གྱུ  ར་ཅིག གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་རྒྱུ   ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ ་ཚགས་ལས་གྲུ  བ་པ། རྒྱ  ་སྟ ོང་གསུ མ་གངྒཱ  འི་ཀླུ  ང་གི་བྱ ེ་མ་དང་མཉམ་པ། རྣ མ་པར་ཐར་པའི་སྒ ོ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་དང་ལྡ ན་པ། འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ ་འབར་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པར་བྱ ེད་པ། གདན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སེངྒ ེའི་ཁྲ ི་པདྨ ་དང་ཟླ ་བ་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་དང་བཅས་པ་རྒྱ  ན་བཀླུ  བས་པ་དང་ལྡ ན་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཕྱ ི་ནང་ཀུ ན་ཏུ ་ཆ་རིགས་དང་འཚམས་
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པར་ཡང་ལྷ ་དང་མིའི་ཡོ་བྱ ད་དམ་པ། མཆོད་ཡོན་དང་མེ་ཏོག་དང་བདུ ག་པ་དང་མར་མེ་དང་དྲ ི་དང་ཞལ་ཟས་དང་ན་བཟའ་དང་རྒྱ  ན་དང་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཕུ ལ་དུ ་ཕྱ ིན་པ་སྣ ་ཚགས་པ་ཕུ ང་པོ་གསུ མ་པའི་མདོ་དང་བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པའི་སྨ ོན་ལམ་ལས་བྱུ  ང་བ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ་དང་ལྡ ན་པར་གྱུ  ར་ཅིག ལན་གསུ མ། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་ཀྱ ི་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་དང༌། ཚགས་གཉིས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་རྣ མ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་དེ་བཞིན་དུ ་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་ལན་གསུ མ་བཟླ ས། དེ་ནས་མཆོད་སྤྲ  ིན་འབྱུ  ང་བའི་གཟུ ངས་དང་རོལ་མོ་བཅས་རྒྱ  ་ཆེར་སྤ ེལ་ལོ། །གཉིས་པ་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་པའི་ཡན་ལག་ནི། ཐལ་སྦྱ  ར་
བཅས། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཤཱ ཀྱ འི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་སངས་རྒྱ  ས་
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དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱ ི་དགེ་འདུ ན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད། བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་ཉེས་ལྟུ  ང་གི་དྲ ི་མ་སྦྱ  ང་ཞིང་བསོད་ནམས་ཀྱ ི་ཚགས་སྤ ེལ་བའི་སླ ད་དུ ་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་ཞིང་མཆིས་ན། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོས་བསྐུ  ལ་ཏེ། དེང་དུ ས་ལ་བབ་ཀྱ ིས་དགོངས་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། ཞེས་སྙ ན་གསན་དབབ། སྤ ོས་བཏུ ལ། མ་ལུ ས་སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་མགོན་གྱུ  ར་ཅིང༌། །བདུ ད་སྡ ེ་དཔུ ང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ ། །དངོས་རྣ མས་མ་ལུ ས་ཇི་བཞིན་མཁྱ ེན་གྱུ  ར་པའི། །བཅོམ་ལྡ ན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ ་གསོལ། བཅོམ་ལྡ ན་བསྐ ལ་པ་གྲ ངས་མེད་དུ ་མ་རུ ། །འགྲ ོ་ལ་བརྩ ེ་ཕྱ ིར་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་རྣ མ་སྦྱ  ངས་ཤིང༌། །སྨ ོན་ལམ་རྒྱ  ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫ ོགས་པའི། །ཁྱ ེད་བཞེད་འགྲ ོ་དོན་མཛད་དུ ས་འདི་ལགས་ན། །དེ་ཕྱ ིར་ཆོས་དབྱ ིངས་ཕོ་བྲ ང་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ནས། །རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་བྱ ིན་རླ བས་སྣ ་ཚགས་སྟ ོན་མཛད་ཅིང༌། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚགས་
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རྣ མས་བསྒྲ  ལ་བའི་ཕྱ ིར། །ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ཆོས་རྣ མས་ཀུ ན་གྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་གཙ། །བཙ་མ་གསེར་གྱ ི་མདོག་འདྲ ་ཞིང༌། །ཉི་མ་ལས་ལྷ ག་གཟི་བརྗ ིད་ཆེ། །དད་པས་སྤྱ  ན་ནི་དྲ ངས་བར་བགྱ ི། །ཞི་ཞིང་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ལྡ ན་པ། །དུ ལ་ཞིང་བསམ་གཏན་ས་ལ་བཞུ གས། །ཆོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆགས་བྲ ལ་བ། །ཀུ ན་ཏུ ་མི་ཟད་ནུ ས་པར་ལྡ ན། །ཚུ ར་སྤྱ  ོན་ཚུ ར་སྤྱ  ོན་ཞི་དག་ལྷ ། །ཐུ བ་པ་སྐྱ  ེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན། །ཤིན་ཏུ ་ལེགས་བྱ ས་གཟུ གས་བརྙ ན་ནི། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ ་གསོལ། རོལ་མོ་དང་བཅས་སྤྱ  ན་དྲ ངས། །གསུ མ་པ་བྱ ོན་ལེགས་དང་བཞུ གས་སུ ་གསོལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། བཅོམ་ལྡ ན་འདིར་ནི་བྱ ོན་པ་ལེགས། བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐ ལ་པར་ལྡ ན། །བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་སླ ད་དུ ། འདི་ཉིད་དུ ་ནི་བཞུ གས་སུ ་གསོལ། །སྟ ོང་གསུ མ་ཀུ ན་དང་མཉམ་པ་ཡི། །པདྨ ་འདབ་བརྒྱ  ད་གེ་སར་བཅས། །བདེ་ཞིང་ཡངས་པར་འབུ ལ་ལགས་ན། །ཅི་བདེ་
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བར་ནི་བཞུ གས་སུ ་གསོལ། །རིན་ཆེན་དུ ་མ་ལས་གྲུ  བ་སེངྒ ེའི་ཁྲ ི། །ཡིད་འཕྲ ོག་སྣ ་ཚགས་གོས་ཀྱ ིས་བཀབ་པ་འདི། །སྤྲ  ོས་བྲ ལ་རྒྱ  ལ་བ་མཆོག་ལ་ཕུ ལ་བ་ཡིས། །འགྲ ོ་ཀུ ན་རྡ ོ་རྗ ེའི་གདན་ལ་གཞུ ག་ཏུ ་གསོལ། ཞེས་བརྗ ོད། །བཞི་པ་སྐུ  ་ཁྲུ  ས་གསོལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། ཁྲུ  ས་ཀྱ ི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ ་དྲ ི་ཞིམ་པ། །ཤེལ་གྱ ི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚར་བ་བསྟ ར། །རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡ ན། །མུ ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ ་རེ་བྲ ེས་པ་དེར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣ མས་དང་དེ་སྲ ས་ལ། །རིན་ཆེན་བུ མ་པ་མང་པོ་སྤ ོས་ཀྱ ི་ཆུ ས། །ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བ་གླུ  ་དང་ནི། །རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ ་མས་སྐུ  ་ཁྲུ  ས་གསོལ། །ཇི་ལྟ ར་བལྟ མས་པ་ཙམ་གྱ ིས་ནི། །ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ནི་ཁྲུ  ས་གསོལ་ལྟ ར། །ལྷ ་ཡི་ཆུ ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ  ་ཁྲུ  ས་གསོལ། །འདི་ནི་ཁྲུ  ས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡ ན། །ཐུ གས་རྗ ེའི་ཆུ ་ནི་བླ ་ན་མེད། བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆུ ་ཡིས་ནི། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ་བར་མཛད། །དེ་དག་
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སྐུ  ་ལ་མཚུ ངས་པ་མེད་པའི་གོས། །གཙང་ལ་དྲ ི་རབ་བགོས་པས་སྐུ  ་ཕྱ ིའོ། །སྲ བ་འཇམ་ཡང་པ་ལྷ ་ཡི་གོས། །མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ་བརྙ ེས་ལ། །མི་ཕྱ ེད་གུ ས་པས་བདག་འབུ ལ་ན། །བདག་ཀྱ ང་རྡ ོ ་རྗ ེའི་སྐུ  ་ཐོབ་ཤོག །ལྷ ག་བསམ་དག་པའི་ན་བཟའ་འདི་འབུ ལ་བས། །ལུ ས་ལ་ངུ ར་སྨྲ  ིག་གོས་གྱ ོན་སེམས་ལ་ནི། །ངོ་ཚ་ཁྲ ེལ་ཡོད་བཟོད་པའི་གོས་གྱ ོན་ཕྱ ིར། །རྒྱ  ལ་བ་བསྐྱ  ེད་པའི་ཡུ མ་ལ་མཆོད་པར་བགྱ ི། སྣ ་ཚགས་དབང་པོའ ་ིགཞུ ་ལྟ ར་རབ་བཀྲ ་ཞིང༌། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་རྒྱུ   ར་འགྱུ  ར་བའི། །གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་བླ ོ་སྦྱ  ང་ཕྱ ིར་འབུ ལ། །བཟོད་པ་དམ་པའི་གོས་ཀྱ ིས་བརྒྱ  ན་པར་ཤོག །ཅེས་ཕྱ ག་ལེན་དང་སྦྱ  ར་ཏེ་རྒྱ  ས་པར་བྱ འོ། །ལྔ ་པ་བསགས་སྦྱ  ང་སྤ ེལ་གསུ མ་གྱ ི་སྙ ིང་པོ་ཡན་ལག་བདུ ན་པའི་དང་པོ་ཕྱ ག་འཚལ་བ་ལ། ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་
གསུ མ་རྗ ེས་སུ ་དྲ ན་པའི་མདོ་ནི། །རྒྱ  ་གར་སྐ ད་དུ ། ཨཱ རྻ ་ཏྲ ི་རཏྣཱ  ་ནུ ་སྨྲ  ྀ་ཏི་ནཱ ་མ་སཱུ  ་ཏྲ ། བོད་སྐ ད་དུ ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་རྗ ེས་སུ ་དྲ ན་པ་ཞེས་བྱ ་བའི་མདོ། 
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ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། འདི་ལྟ ར་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས། རིག་པ་དང་ཞབས་སུ ་ལྡ ན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟ ེན་མཁྱ ེན་པ། སྐྱ  ེས་བུ ་འདུ ལ་བའི་ཁ་ལོ་བསྒྱུ   ར་བ། བླ ་ན་མེད་པ། ལྷ ་དང་མི་རྣ མས་ཀྱ ི་སྟ ོན་པ་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་སོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི་རྒྱུ   ་མཐུ ན་པ། དགེ་བའི་རྩ ་བ་རྣ མས་ཆུ ད་མི་ཟ་བ། བཟོད་པ་དག་གིས་རབ་ཏུ ་བརྒྱ  ན་པ། བསོད་ནམས་ཀྱ ི་གཏེར་རྣ མས་ཀྱ ི་གཞི། དཔེ་བྱ ད་བཟང་པ་ོརྣ མས་ཀྱ ིས་སྤྲ  ས་པ། མཚན་རྣ མས་ཀྱ ི་མེ་ཏོག་རྒྱ  ས་པ། སྤྱ  ོད་ཡུ ལ་རན་པར་མཐུ ན་པ། མཐོང་ན་མི་མཐུ ན་པ་མེད་པ། དད་པས་མོས་པ་རྣ མས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ། ཤེས་རབ་ཟིལ་གྱ ིས་མི་གནོན་པ། སྟ ོབས་རྣ མས་ལ་བརྫ ི་བ་མེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི ་སྟ ོན་པ། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་ཀྱ ི ་ཡབ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་
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རྣ མས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ། མྱ ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་དུ ་འགྲ ོ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་དེད་དཔོན། ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ ་མེད་པ། སྤ ོབས་པ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པ། གསུ ང་རྣ མ་པར་དག་པ། དབྱ ངས་སྙ ན་པ། སྐུ  ་བྱ ད་ལྟ ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ། སྐུ  ་མཚུ ངས་པ་མེད་པ། འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ། གཟུ གས་དག་གིས་ཉེ་བར་མ་གོས་པ། གཟུ གས་མེད་པ་དག་དང་མ་འདྲ ེས་པ། སྡུ  ག་བསྔ ལ་དག་ལས་རྣ མ་པར་གྲ ོལ་བ། ཕུ ང་པོ་དག་ལས་རབ་ཏུ ་རྣ མ་པར་གྲ ོལ་བ། ཁམས་རྣ མས་དང་མི་ལྡ ན་པ། སྐྱ  ེ་མཆེད་རྣ མས་བསྡ མས་པ། མདུ ད་པ་རྣ མས་ཤིན་ཏུ ་བཅད་པ། ཡོངས་སུ ་གདུ ང་བ་དག་ལས་རྣ མ་པར་གྲ ོལ་བ། སྲ ེད་པ་ལས་གྲ ོལ་བ། ཆུ ་བོ་ལས་བརྒ ལ་བ། ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པ། འདས་པ་དང༌། མ་བྱ ོན་པ་དང༌། ད་ལྟ ར་བྱུ  ང་བའི་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྣ མས་ཀྱ ི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ། མྱ ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ། ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱ ི་མཐའ་ལ་གནས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་
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ས་ལ་བཞུ གས་པ་སྟ ེ། འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ི་སྐུ  ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་རྣ མས་སོ། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་དུ ་དགེ་བ། ཐ་མར་དགེ་བ། དོན་བཟང་པོ། ཚིག་འབྲུ  ་བཟང་པོ། མ་འདྲ ེས་པ། ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པ། ཡོངས་སུ ་དག་པ། ཡོངས་སུ ་བྱ ང་བ། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་ཆོས་ལེགས་པར་གསུ ངས་པ་ཡང་དག་པར་མཐོང་བ། ནད་མེད་པ། དུ ས་ཆད་པ་མེད་པ། ཉེ་བར་གཏོད་པ། འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ། མཁས་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ ་བ། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་གསུ ངས་པའི་ཆོས་འདུ ལ་བ་ལེགས་པར་སྟ ོན་པ། ངེས་པར་འབྱུ  ང་བ། རྫ ོགས་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་ཏུ ་འགྲ ོ་བར་བྱ ེད་པ། མི་མཐུ ན་པ་མེད་ཅིང་འདུ ས་པ་དང་ལྡ ན་པ་བརྟ ེན་པ་ཡོད་པ། རྒྱུ   ་བ་བཅད་པའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིདགེ་འདུ ན་ནི་ལེགས་པར་ཞུ གས་པ། རིགས་པར་ཞུ གས་པ། དྲ ང་པོར་ཞུ གས་པ། མཐུ ན་པར་ཞུ གས་པ། ཐལ་མོ་སྦྱ  ར་བའི་འོས་སུ ་གྱུ  ར་པ། 
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ཕྱ ག་བྱ ་བའི་འོས་སུ ་གྱུ  ར་པ། བསོད་ནམས་ཀྱ ི་དཔལ་གྱ ི་ཞིང་ཡོན་ཡོངས་སུ ་སྦྱ  ོང་བ་ཆེན་པོ་སྦྱ  ིན་པའི་གནས་སུ ་གྱུ  ར་པ། ཀུ ན་ཏུ ་ཡང་སྦྱ  ིན་པའི་གནས་སུ ་གྱུ  ར་པ་ཆེན་པོའ།ོ །འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་རྗ ེས་སུ ་དྲ ན་པ་ཞེས་བྱ ་བའི་མདོ་རྫ ོགས་སོ། །ཕྱ ག་འཚལ་བའི་གཟུ ངས་ནི། ཨ ་ན་མོ་མཉྫུ  ་ཤྲཱ  ི་ཡེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ན་མཿསུ ་ཤྲཱ  ི་ཡེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ན་མཿཨུ རྟ ་མ་ཤྲཱ  ི་ཡེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ལན་གསུ མ། ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་རྨ ད་ཀྱ ི་ཆོས། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་ངོ་བོ་ཉིད། །འཁོར་འདས་ཡོན་ཏན་དཔལ་དང་ལྡ ན། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བླ ་མ་སངས་རྒྱ  ས་བླ ་མ་ཆོས། །དེ་བཞིན་བླ ་མ་དགེ་འདུ ན་ཏེ། །ཀུ ན་གྱ ི་མཛད་པ་བླ ་མ་ཡིན། །བླ ་མ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྟ ོན་པ་བླ ་མེད་སངས་རྒྱ  ས་རིན་པོ་ཆེ། སྐྱ  ོབ་པ་བླ ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ། །འདྲ ེན་པ་བླ ་མེད་དགེ་འདུ ན་རིན་པོ་ཆེ། བླ ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། མཚན་མཆོག་ལྡ ན་པ་དྲ ི་མེད་ཟླ ་
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བའི་ཞལ། །གསེར་མདོག་འདྲ ་བ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རྡུ  ལ་བྲ ལ་ཁྱ ོད་འདྲ ་སྲ ིད་པ་གསུ མ་མ་མཆིས། །མཉམ་མེད་མཁྱ ེན་ཆེན་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མི་མཆོག་འདུ ལ་བ་ཁ་ལོ་བསྒྱུ   ར་མཛད་ཅིང༌། །ཀུ ན་སྦྱ  ོར་འཆིང་བ་གཅོད་མཛད་དེ་བཞིན་གཤེགས། །དབང་པོ་ཞི་ཞིང་ཉེར་ཞི་ཞི་ལ་མཁས། །མཉན་ཡོད་བཞུ གས་པ་དེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རྣ མ་དག་སྐུ  ་མངའ་མཆོག་ཏུ ་གཟུ གས་བཟང་བ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ  ་མཚ ་གསེར་གྱ ི ་ལྷུ  ན་པོ་འདྲ ། །གྲ གས་པ་འཇིག་རྟ ེན་གསུ མ་ན་ལྷ ང་ངེ་བ། མགོན་པོ་མཆོག་བརྙ ེས་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་མཁས་ཐུ གས་རྗ ེས་ཤཱ ཀྱ འི་རིགས་འཁྲུ  ངས་ཤིང༌། །གཞན་གྱ ིས་མི་ཐུ བ་བདུ ད་ཀྱ ི་དཔུ ང་འཇོམས་པ། གསེར་གྱ ི་ལྷུ  ན་པོ་ལྟ ་བུ ར་བརྗ ིད་པའི་སྐུ  ། །ཤཱ ཀྱ འི་རྒྱ  ལ་པོ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། སངས་རྒྱ  ས་རྣ མ་གཟིགས་གཙུ ག་ཏོར་ཐམས་ཅད་སྐྱ  ོབ། །འཁོར་བ་འཇིག་དང་གསེར་ཐོབ་འོད་སྲུ  ང་དང༌། །ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་པ་གཽ་ཏམ་ལྷ ་ཡི་ལྷ ། །སངས་རྒྱ  ས་དཔའ་བོ་
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བདུ ན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མཐུ ན་པའི་སྨ ོན་ལམ་དགེ་ཚགས་རྨ ད་བྱུ  ང་ཞིང༌། སྤྱ  ད་པ་སྤྱ  ོད་བྱ ེད་ཚ་ནའང་མཆེད་གྱུ  ར་ཅིང༌། །བསྐ ལ་བཟང་གཅིག་ལ་མཛད་པ་མཐར་ཕྱ ིན་པའི། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་སྟ ོང་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཐུ གས་རྗ ེས་ཀུ ན་ལ་སྙ ོམས་པའི་བཅོམ་ལྡ ན་འདས། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲ ོའ་ིསྡུ  ག་བསྔ ལ་སེལ། །དུ ག་གསུ མ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱ  ས་སྨ ན་གྱ ི་བླ ། །བཻཌཱུ  རྻ ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འགྲ ོ་བ་ཉོན་མོངས་དུ ག་གིས་གཟིར་བ་ལ། །ཐུ གས་རྗ ེས་དུ ག་སེལ་སྨ ན་མཆོག་བདུ ད་རྩ ི་ཡིས། །སྨ ོན་ལམ་ཆེན་པོ་གྲུ  བ་པར་གྱུ  ར་པ་ཡི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་བདུ ན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་སྐུ  ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ ་དབྱ ེར་མེད་ཀྱ ང༌། །གཟུ གས་སྐུ  ་འཇའ་ཚན་བཞིན་དུ ་སོ་སོར་གསལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙ ེས་པའི། །རིགས་ལྔ ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྟ ེན་འདྲ ེན་པའི་གཙ་བོ་ཚ་དཔག་མེད། །དུ ས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུ ས་
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འཇོམས་མཛད་དཔལ། །མགོན་མེད་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གྱུ  ར་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་སྐྱ  བས། སངས་རྒྱ  ས་ཚ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་སྟ ོན་ཀའི་ཟླ ་བའི་མདོག ཞལ་གསུ མ་ཕྱ ག་བརྒྱ  ད་རབ་མཛས་ཞི་བའི་སྐུ  ། །ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚ་ཡི་མཆོག་སྩ ོལ་མ། །རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ ་དག་པ་ལ། །རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་མང་པོ་གཅལ་དུ ་བཀྲ མ། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་སྐྱ  ེད་པའི་ཡུ མ། །ཡུ མ་གྱུ  ར་སྒྲ  ོལ་མ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། སྨྲ  ་བསམ་བརྗ ོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན། །མ་སྐྱ  ེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྤྱ  ོད་ཡུ ལ་བ། །དུ ས་གསུ མ་རྒྱ  ལ་བའི་ཡུ མ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བྱ མས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སྡ ང་བུ ད་ཤིང་བསྲ ེགས། །ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱ ིས་མ་རིག་མུ ན་པ་སེལ། །ཆོས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ཚབ་འགྲ ོ་བའི་མགོན་གྱུ  ར་པའི། །དགའ་ལྡ ན་བཞུ གས་པ་དེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཇམ་དབྱ ངས་ཕྱ ག་ན་རྡ ོ ་རྗ ེ ་སྤྱ  ན་རས་
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གཟིགས། །ས་ཡི་སྙ ིང་པོ་སྒྲ  ིབ་པ་རྣ མ་པར་སེལ། །ནམ་མཁའི་སྙ ིང་པོ་བྱ མས་པ་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང༌། །ཉེ་བའི་སྲ ས་ཆེན་བརྒྱ  ད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འགྲ ོ་བའི་མགོན་པོ་ཤཱ ཀྱ ་སེང་གེ་ཡིས། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་གང་གི་ཕྱ ག་ཏུ ་བཞག །གསུ ང་རབ་རིན་ཆེན་སྒྲ  ོམ་གྱ ི་ཁ་འབྱ ེད་པའི། །དགྲ ་བཅོམ་གནས་བརྟ ན་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཕྱ ོགས་བཅུ ར་བཞུ གས་པའི་རྒྱ  ལ་བ་མ་ལུ ས་དང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དང་རྒྱ  ལ་སྲ ས་མ་ལུ ས་ཚགས། །རྡུ  ལ་གཅིག་སྟ ེང་ན་རྡུ  ལ་སྙ ེད་བཞུ གས་པ་ཡི། །བླ ་མེད་འཕགས་པའི་ཚགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བྱ ་སྤྱ  ོད་རྣ ལ་འབྱ ོར་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞིར། སྟ ོན་པ་ཉིད་ཀྱ ིས་གང་གསུ ངས་པ། །ཕྱ ི་དང་ནང་དང་གསང་བ་ཡི། །ཡི་དམ་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ི་སྤྱ  ན་སྔ ་རུ ། །སྒྲུ   བ་པ་མཛད་པའི་གང་ཟག་ལ། །བུ ་བཞིན་སྐྱ  ོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཟབ་ཅིང་རྒྱ  ་ཆེན་གཟིགས་པ་པོ། །ཡུ ལ་འཁོར་སྲུ  ང་དང་འཕགས་སྐྱ  ེས་པོ། །སྤྱ  ན་
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མི་བཟང་དང་རྣ མ་ཐོས་སྲ ས། །རྒྱ  ལ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཕྱ ག་བྱ ར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུ  ལ་ཀུ ན་གྱ ི་གྲ ངས་སྙ ེད་ཀྱ ི། །ལུ ས་བཏུ ད་པ་ཡིས་རྣ མ་ཀུ ན་ཏུ ། །མཆོག་ཏུ ་དད་པས་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཞེས་ཚགས་པ་རྣ མས་སྤྱ  ོད་ལམ་སྒ ོ་བསྟུ  ན་ནས་ཕྱ ག་བྱ འོ། །དྲུ  ག་པ་མཆོད་པ་འབུ ལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་པོའ་ིརྣ མ་
རོལ་དུ ་བལྟ ས་ལ། ན་མོ་རཏྣ ་ཏྲ ་ཡཱ ་ཡ། ན་མོ་བྷ ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ ་སཱ ་ར་པྲ ་མརྡྷ  ་ནེ། ཏ་ཐཱ ་ག་ཏཱ ་ཡ། ཨརྷ ་ཏེ་སཾ་མྱ ཀྶ ཾ་བུ དྡྷཱ   ་ཡ། ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ ་བཛྲ ་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་བཛྲ ། མ་ཧཱ ་ཏེ་ཛྭ ་བཛྲ ། མ་ཧཱ ་བིདྱཱ  ་བཛྲ ། མ་ཧཱ ་བོ་དྷ ི་ཙིཏྟ ་བཛྲ ། མ་ཧཱ ་བོ་དྷ ི་མཎྜ ོ་པ་སཾ་ཀྲ ་མ་ཎ་བཛྲ ། སརྦ ་ཀརྨ ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ ་དྷ ་ན་བཛྲ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་ལན་གསུ མ། སྤྱ  ོད་འཇུ ག་ལས་བྱུ  ང་བའི་མཆོད་ཕྲ ེང་ནི། རིན་ཆེན་སེམས་དེ་བཟུ ང་བར་བྱ ་བའི་ཕྱ ིར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣ མས་དང་དམ་པའི་ཆོས། །དཀོན་མཆོག་དྲ ི་མ་མེད་དང་སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས། །ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་མཚ་རྣ མས་ལ་ལེགས་པར་མཆོད། །མེ་ཏོག་འབྲ ས་བུ ་ཇི་སྙ ེད་ཡོད་པ་དང༌། །སྨ ན་
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གྱ ི་རྣ མ་པ་གང་དག་ཡདོ་པ་དང༌། །འཇིག་རྟ ེན་རིན་ཆེན་ཇི་སྙ ེད་ཡོད་པ་དང༌། །ཆུ ་གཙང་ཡིད་དུ ་འོང་བ་ཅི་ཡོད་དང༌། །རིན་ཆེན་རི་བོ་དང་ནི་དེ་བཞིན་དུ ། །ནགས་ཚལ་ས་ཕྱ ོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་དང༌། །ལྗ ོན་ཤིང་མེ་ཏོག་རྒྱ  ན་སྤྲ  ས་སྤུ  ད་པ་དང༌། །ཤིང་གང་འབྲ ས་བཟང་ཡལ་ག་དུ ད་པ་དང༌། །ལྷ ་སོགས་འཇིག་རྟ ེན་ན་ཡང་དྲ ི ་དང་ནི། །སྤ ོས་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང༌། །མ་རྨ ོས་འཁྲུ  ངས་པའི་ལོ་ཏོག་རྣ མ་པ་དང༌། །གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འོས་པའི་རྒྱ  ན་རྣ མས་ནི། །མཚ་དང་རྫ ིང་བུ ་པདྨ ས་བརྒྱ  ན་པ་དང༌། །ངང་པ་ཤིན་ཏུ ་སྐ ད་སྙ ན་ཡིད་འོང་ལྡ ན། །ནམ་མཁའ་རབ་འབྱ མས་ཁམས་ཀྱ ི་མཐས་གཏུ གས་པ། །ཡོངས་སུ ་བཟུ ང་བ་མེད་པ་དེ་དག་ཀུ ན། །བླ ོ་ཡིས་བླ ངས་ནས་ཐུ བ་པ་སྐྱ  ེས་ཀྱ ི་མཆོག །སྲ ས་དང་བཅས་པ་རྣ མས་ལ་ལེགས་འབུ ལ་ན། །ཡོན་གནས་དམ་པ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་རྣ མས་ཀྱ ིས། །བདག་ལ་བརྩ ེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །བདག་ནི་བསོད་
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ནམས་མི་ལྡ ན་བཀྲ ེན་ཆེན་ཏེ། །མཆོད་པའི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། །དེས་ན་གཞན་དོན་དགོངས་པའི་མགོན་གྱ ིས་ནི། །བདག་གི་དོན་སླ ད་ཉིད་ཀྱ ི་མཐུ ས་བཞེས་ཤིག །རྒྱ  ལ་དང་དེ་སྲ ས་རྣ མས་ལ་བདག་གིས་ནི། །བདག་གི་ལུ ས་ཀུ ན་གཏན་དུ ་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། །སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣ མས་བདག་ནི་ཡོངས་བཞེས་ཤིག །གུ ས་པས་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་འབངས་སུ ་མཆི་བར་བགྱ ི། །བདག་ནི་ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་ཡོངས་སུ ་བཟུ ང་བས་ན། །སྲ ིད་ལ་མི་འཇིགས་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱ ིད། །སྔ ོན་གྱ ི་སྡ ིག་ལས་ཡང་དག་འདའ་བགྱ ིད་ཅིང། །སྡ ིག་པ་གཞན་ཡང་སླ ན་ཆད་མི་བགྱ ིད་དོ། ༈ སྟ ོང་གསུ མ་ཀུ ན་དུ ་དྲ ི་ངད་ལྡ ང་བ་ཡི། །དྲ ི་མཆོག་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཐུ བ་དབང་རྣ མས་ཀྱ ི་སྐུ  ། །གསེར་སྦྱ  ངས་བཙ་མ་བྱ ི་དོར་བྱ ས་པ་ལྟ ར། །འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་བྱུ  ག་པར་བགྱ ི། །ཐུ བ་དབང་མཆོད་གནས་མཆོག་ལ་ཡིད་འོང་བའི། །མེ་ཏོག་མནྡྷཱ   ་ར་དང་པདྨ ་དང༌། །ཨུ ཏྤ ་ལ་སོགས་དྲ ི་ཞིམ་ཐམས་ཅད་དང༌། 
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ཕྲ ེང་བ་སྤ ེལ་ལེགས་ཡིད་འོང་རྣ མས་ཀྱ ིས་མཆོད། །སྤ ོས་མཆོག་ཡིད་འཕྲ ོག་དྲ ི་ངད་ཁྱ བ་པ་ཡི། །བདུ ག་པའི་སྤྲ  ིན་ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ང་དེ་ལ་དབུ ལ། །ཞལ་ཟས་བཟའ་བཏུ ང་སྣ ་ཚགས་བཅས་པ་ཡི། །ལྷ ་བཤོས་རྣ མས་ཀྱ ང་དེ་ལ་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། གསེར་གྱ ི་པདྨ ་ཚར་དུ ་དངར་བ་ཡི། །རིན་ཆེན་སྒྲ  ོན་མེ་རྣ མས་ཀྱ ང་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། །ས་གཞི་ལྟ ར་བ་སྤ ོས་ཀྱ ིས་བྱུ  གས་པ་དེར། །མེ་ཏོག་ཡིད་འོང་སིལ་མ་དགྲ མ་པར་བྱ ། །གཞལ་མེད་ཕོ་བྲ ང་བསྟ ོད་དབྱ ངས་ཡིད་འོང་ལྡ ན། །མུ ་ཏིག་རིན་ཆེན་རྒྱ  ན་འཕྱ ང་མཛས་འབར་བ། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱ  ན་གྱུ  ར་དེ་དག་ཀྱ ང༌། ཐུ གས་རྗ ེའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། །རིན་ཆེན་གདུ གས་མཛས་གསེར་གྱ ི་ཡུ ་བ་ཅན། །ཁོར་ཡུ ག་རྒྱ  ན་གྱ ི་རྣ མ་པ་ཡིད་འོང་ལྡ ན། །དབྱ ིབས་ལེགས་ལྟ ་ན་སྡུ  ག་པ་སྒྲ  ེང་བ་ཡང༌། །རྟ ག་ཏུ ་ཐུ བ་དབང་རྣ མས་ལ་དབུ ལ་བར་བགྱ ི། །དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚགས། །རོལ་མོ་དབྱ ངས་སྙ ན་ཡིད་འོང་ལྡ ན། 
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སེམས་ཅན་སྡུ  ག་བསྔ ལ་སེལ་བྱ ེད་པའི། །སྤྲ  ིན་རྣ མས་སོ་སོར་གནས་གྱུ  ར་ཅིག དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང༌། །མཆོད་རྟ ེན་རྣ མས་དང་སྐུ  ་གཟུ གས་ལ། རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར། །རྒྱུ   ན་མི་འཆད་པར་འབབ་བར་ཤོག །ཇི་ལྟ ར་འཇམ་དབྱ ངས་ལ་སོགས་པས། །རྒྱ  ལ་བ་རྣ མས་ལ་མཆོད་མཛད་པ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །མགོན་པོ་སྲ ས་དང་བཅས་རྣ མས་མཆོད། །ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་མཚ་རྣ མས་ལ་བདག །བསྟ ོད་དབྱ ངས་ཡན་ལག་རྒྱ  ་མཚས་བསྟ ོད། །བསྟ ོད་དབྱ ངས་སྙ ན་སྤྲ  ིན་དེ་དག་ལ། །ངེས་པར་ཀུ ན་ཏུ ་འབྱུ  ང་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་དང༌། མཎྜ ལ་ནི། ཨ ་བཛྲ ་སཏྭ ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ ་པཱ ་ལ་ཡ། བཛྲ ་སཏྭ ་ཏྭ ེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ ་དྲ ྀ་ཌྷ ོ་མེ་བྷ ་ཝ། སུ ་ཏོཥྱ ོ་མེ་བྷ ་ཝ། སུ ་པོཥྱ ོ་མེ་བྷ ་ཝ། ཨ་ནུ ་རཀྟ ོ་མེ་བྷ ་ཝ། སརྦ ་སིདྡྷ  ིམྨ ེ་པྲ ་ཡཙྪ ། སརྦ ་ཀརྨ ་སུ ་ཙ་མེ་ཙིཏྟ ཾ་ཤྲ ེ་ཡཿཀུ ་རུ ་ཧཱུ  ྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ ་ག་ཝཱ ན་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་བཛྲ ་མཱ ་མེ་མུ ཉྩ ་བཛྲཱ  ི་བྷ ་ཝ་མ་ཧཱ ་ས་མ་ཡ་སཏྭ ་ཨཱ ཿ ཞེས་ཡི་གེ་བརྒྱ  ་པ་བརྗ ོད་བཞིན་མཎྜ ལ་གྱ ི་རྡུ  ལ་
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གཡས་སྐ ོར་དུ ་ཕྱ ི། མེ་ཏོག་གི་ཚམ་བུ ་ཕྱ ག་བཞེས་ལྟ ར་འགོད་བཞིན། ཨ ་བཛྲ ་བྷུ  ་མི་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། གཞི་རྣ མ་པར་དག་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱ ི་ས་གཞི། ཨ ་བཛྲ ་རེ་ཁེ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཕྱ ི་ལྕ གས་རིའི་ཁོར་ཡུ ག་གི་ར་བས་ཡོངས་སུ ་བསྐ ོར་བའི་དབུ ས་སུ ་རིའི་རྒྱ  ལ་པོ་རི་བོ་མཆོག་རབ། ཤར་ལུ ས་འཕགས་པོ། ལྷ ོ་ཛམ་བུ ་གླ ིང༌། ནུ བ་བ་གླ ང་སྤྱ  ོད། བྱ ང་སྒྲ  ་མི་སྙ ན། ལུ ས་དང་ལུ ས་འཕགས། རྔ ་ཡབ་དང་རྔ ་ཡབ་གཞན། གཡོ་ལྡ ན་དང་ལམ་མཆོག་འགྲ །ོ སྒྲ  ་མི་སྙ ན་དང་སྒྲ  ་མི་སྙ ན་གྱ ི་ཟླ ། རིན་པོ་ཆེའི་རི་བ།ོ དཔག་བསམ་གྱ ི་ཤིང༌། འདོད་འཇོའ་ིབ། མ་རྨ ོས་པའི་ལོ་ཏོག །འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ། ནོར་བུ ་རིན་པོ་ཆེ། བཙུ ན་མོ་རིན་པོ་ཆེ། བླ ོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། གླ ང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། རྟ ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། དམག་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་ཆེན་པོའ་ིབུ མ་པ། སྒ ེག་མོ་མ། ཕྲ ེང་བ་མ། གླུ  ་མ། གར་མ། མེ་ཏགོ་མ། བདུ ག་སྤ སོ་མ། སྣ ང་གསལ་མ། དྲ ི་ཆབ་མ། ཉི་མ། ཟླ ་བ། རིན་པོ་ཆེའི་གདུ གས། ཕྱ ོགས་ལས་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་བའི་རྒྱ  ལ་མཚན་དབུ ས་སུ ་ལྷ ་
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དང་མིའི་དཔལ་འབྱ ོར་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ། རབ་འབྱ མས་རྒྱ  ་མཚའི་རྡུ  ལ་གྱ ི་གྲ ངས་ལས་འདས་པ་མངོན་པར་བཀོད་དེ། བླ ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱ  ས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མའི་ཚགས་དང་བཅས་པ་རྣ མས་ལ་འབུ ལ་བར་བགྱ ིའོ། །ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་བཞེས་སུ ་གསོལ། བཞེས་ནས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་ཏུ ་གསོལ། ཞེས་དང༌། ས་གཞི་སྤ ོས་ཆུ ས་བྱུ  གས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲ མ། །རི་རབ་གླ ིང་བཞི་ཉི་ཟླ ས་བརྒྱ  ན་པ་འདི། །སངས་རྒྱ  ས་ཞིང་དུ ་དམིགས་ཏེ་ཕུ ལ་བ་ཡིས། །འགྲ ོ་ཀུ ན་རྣ མ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག ཅེས་དང༌། དབུ ས་ཀྱ ི་རི་རྒྱ  ལ་ལྷུ  ན་པོ་ལ། །གླ ིང་བཞི་གླ ིང་ཕྲ ན་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་བསྐ ོར། །ཉི་ཟླ ་ཟུ ང་གཅིག་བསྐ ོར་བར་བྱ ེད། །གསེར་དང་དངུ ལ་དང་ཤེལ་དག་དང༌། །མུ ་ས་གྷ རྦྷ  ་བཻ་ཌཱུ  རྻ ། །མུ ་ཏིག་དམར་དང་རྡ ོ་སྙ ིང་སྟ ེ། །ཀུ ན་གཙ་རིན་ཆེན་སྣ ་བདུ ན་དང༌། བུ མ་པ་བཟང་པོའ་ིགཏེར་གྱ ིས་བརྒྱ  ན། །རྗ ེ་བཙུ ན་བཀའ་དྲ ིན་ཅན་རྣ མས་ལ། བདག་
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ཅག་དད་པས་འབུ ལ་ལགས་ན། །ཐུ གས་རྗ ེས་དབང་གིས་བཞེས་མཛད་ལ། ལས་དང་སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ང་དུ ་གསོལ། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་གུ ་རུ ་རཏྣ ་མཎྜ ་ལ་པཱུ  ་ཛ་མེ་ག་ས་མུ ་དྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུ  ྃ། མཉེས་བྱ ེད་མཎྜ ལ་བཟང་པོ་འདི་ཕུ ལ་བས། །བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུ  ང་ཞིང༌། །དུ ས་གསུ མ་བདེ་གཤེགས་དགོངས་པ་རྟ ོགས་པ་དང༌། །སྲ ིད་པར་མི་འཁྲུ  ལ་ཞི་བར་མི་གནས་ཤིང༌། །ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འགྲ ོ་བ་སྒྲ  ོལ་བར་ཤོག །ཅེས་ཇི་ལྟ ར་རིགས་པ་འབུ ལ་ལོ། །བདུ ན་པ་སྡ ིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྟ ག་པར་བླ ་མ་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱ  ས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། དགེ་འདུ ན་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆིའོ། །བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། རྡ ོ་རྗ ེའི་སྙ ིང་པོ་རབ་ཏུ ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་འོད་འཕྲ ོ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཀླུ  ་དབང་
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གི་རྒྱ  ལ་པོ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། དཔའ་བོའ་ིསྡ ེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། དཔལ་དགྱ ེས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་མེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་ཟླ ་འོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མཐོང་བ་དོན་ཡོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་ཟླ ་བ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དྲ ི ་མ་མེད་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་བྱ ིན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཚངས་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པས་བྱ ིན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཆུ ་ལྷ ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཆུ ་ལྷ འི་ལྷ ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་བཟང་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཙན་དན་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གཟི་བརྗ ིད་མཐའ་ཡས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འོད་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མྱ ་ངན་མེད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྲ ེད་མེད་ཀྱ ི་བུ ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མེ་ཏོག་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚངས་པའི་འོད་ཟེར་རྣ མ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱ ེན་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་པདྨ འི་འོད་ཟེར་རྣ མ་པར་རོལ་པ་མངོན་པར་མཁྱ ེན་པ་ལ་
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ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ནོར་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དྲ ན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མཚན་དཔལ་ཤིན་ཏུ ་ཡོངས་བསྒྲ  གས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དབང་པོའ་ིཏོག་གི་རྒྱ  ལ་མཚན་གྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཤིན་ཏུ ་རྣ མ་པར་གནོན་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གཡུ ལ་ལས་ཤིན་ཏུ ་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་བ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རྣ མ་པར་གནོན་པས་གཤེགས་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཀུ ན་ནས་སྣ ང་བ་བཀོད་པའི་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་པདྨ ་རྣ མ་པར་གནོན་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ ་ལ་རབ་ཏུ ་བཞུ གས་པ་རི་དབང་གི་རྒྱ  ལ་པོ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དེ་དག་ལ་སོགས་པ་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་གང་ཇི་སྙ ེད་ཅིག་བཞུ གས་ཏེ་འཚ་ཞིང་བཞེས་པའི་སངས་
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རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ ་གསོལ། བདག་གི་སྐྱ  ེ་བ་འདི་དང༌། སྐྱ  ེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས། འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སྐྱ  ེ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ ་སྡ ིག་པའི་ལས་བགྱ ིས་པ་དང༌། བགྱ ིད་དུ ་སྩ ལ་བ་དང༌། བགྱ ིས་པ་ལ་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་བའམ། མཆོད་རྟ ེན་གྱ ི་དཀོར་རམ་དགེ་འདུ ན་གྱ ི་དཀོར་རམ། ཕྱ ོགས་བཅུ འི་དགེ་འདུ ན་གྱ ི་དཀོར་ཕྲ ོགས་པ་དང༌། འཕྲ ོག་དུ ་སྩ ལ་བ་དང༌། འཕྲ ོག་པ་ལ་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་བའམ། མཚམས་མ་མཆིས་པ་ལྔ འི་ལས་བགྱ ིས་པ་དང༌། བགྱ ིད་དུ ་སྩ ལ་བ་དང༌། བགྱ ིས་པ་ལ་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་བའམ། མི་དགེ་བ་བཅུ འི་ལས་ཀྱ ི་ལམ་ཡང་དག་པར་བླ ངས་པ་ལ་ཞུ གས་པ་དང༌། འཇུ ག་ཏུ ་སྩ ལ་བ་དང༌། འཇུ ག་པ་ལ་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་བའམ། ལས་ཀྱ ི་སྒྲ  ིབ་པ་གང་གིས་བསྒྲ  ིབས་ནས། བདག་སེམས་ཅན་དམྱ ལ་བར་མཆི་བའམ། དུ ད་འགྲ ོའ་ིསྐྱ  ེ་གནས་སུ ་མཆི་བའམ། ཡི་དྭ གས་ཀྱ ི ་ཡུ ལ་དུ ་མཆི་བའམ། ཡུ ལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ ་སྐྱ  ེ་
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བའམ། ཀླ ་ཀླ ོར་སྐྱ  ེ་བའམ། ལྷ ་ཚ་རིང་པོ་རྣ མས་སུ ་སྐྱ  ེ་བའམ། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་འགྱུ  ར་བའམ། ལྟ ་བ་ལོག་པར་འཛིན་པར་འགྱུ  ར་བའམ། སངས་རྒྱ  ས་འབྱུ  ང་བ་ལ་མཉེས་པར་མི་བགྱ ིད་པར་འགྱུ  ར་བའི་ལས་ཀྱ ི་སྒྲ  ིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཡེ་ཤེས་སུ ་གྱུ  ར་པ། སྤྱ  ན་དུ ་གྱུ  ར་པ། དཔང་དུ ་གྱུ  ར་པ། ཚད་མར་གྱུ  ར་པ། མཁྱ ེན་པ་གཟིགས་པ། དེ་དག་གི་སྤྱ  ན་སྔ ར་མཐོལ་ལོ་འཆགས་སོ། །མི་འཆབ་བོ། མི་སྦ ེད་དོ། སླ ན་ཆད་ཀྱ ང་གཅོད་ཅིང་སྡ ོམ་པར་བགྱ ིད་ལགས་སོ། །སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ ་གསོལ། བདག་གིས་སྐྱ  ེ་བ་འདི་དང་སྐྱ  ེ་བ་ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས། འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་སྐྱ  ེ་བ་གཞན་དག་ཏུ ་སྦྱ  ིན་པ་ཐ་ན་དུ ད་འགྲ ོའ་ིསྐྱ  ེ་གནས་སུ ་སྐྱ  ེས་པ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིག་ཙམ་བསྩ ལ་བའི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་བསྲུ  ངས་པའི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་གང་



33

ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་ཚངས་པར་སྤྱ  ོད་པ་ལ་གནས་པའི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ ་སྨ ིན་པར་བགྱ ིས་པའི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་པའི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིས་བླ ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ ་བསྡུ  ས་ཤིང་བཟླུ  མས་ཏེ། བསྡ ོམས་ནས་བླ ་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌། གོང་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌། གོང་མའི་ཡང་གོང་མ་བླ ་མའི་ཡང་བླ ་མར་ཡོངས་སུ ་བསྔ ོ་བས། བླ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་ཏུ ་ཡོངས་སུ ་བསྔ ོ་བར་བགྱ ིའོ། །ཇི་ལྟ ར་འདས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཡོངས་སུ ་བསྔ ོས་པ་དང༌། ཇི་ལྟ ར་མ་བྱ ོན་པའི་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཡོངས་སུ ་བསྔ ོ་བར་འགྱུ  ར་བ་དང༌། ཇི་ལྟ ར་ད་ལྟ ར་བྱུ  ང་བའི་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྣ མས་ཀྱ ིས་
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ཡོངས་སུ ་བསྔ ོ་བར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ ་བདག་གིས་ཀྱ ང་ཡོངས་སུ ་བསྔ ོ་བར་བགྱ ིའོ། །སྡ ིག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སོ་སོར་བཤགས་སོ། །བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ངོ༌། །སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་ལ་བསྐུ  ལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། བདག་གིས་བླ ་ན་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་མཆོག་དམ་པ་ཐོབ་པར་གྱུ  ར་ཅིག །མི་མཆོག་རྒྱ  ལ་བ་གང་དག་ད་ལྟ ར་བཞུ གས་པ་དང༌། གང་དག་འདས་པ་དག་དང་དེ་བཞིན་གང་མ་བྱ ོན། ཡོན་ཏན་བསྔ གས་པ་མཐའ་ཡས་རྒྱ  ་མཚ་འདྲ ་ཀུ ན་ལ། །ཐལ་མོ་སྦྱ  ར་བར་བགྱ ིས་ཏེ་སྐྱ  བས་སུ ་ཉེ་བར་མཆིའོ། །ཞེས་དང༌། ལུ ས་ཀྱ ི་ལས་ནི་རྣ མ་པ་གསུ མ། །ངག་གི་རྣ མ་པ་བཞི་དག་དང༌། །གང་ཡང་ཡིད་ཀྱ ི་རྣ མ་གསུ མ་པོ། །མི་དགེ་བཅུ ་པོ་སོ་སོར་བཤགས། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟ འི་བར། །མི་དགེ་བཅུ ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ ། །སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུ  ར་པའི། །སྡ ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱ ི། །བདག་དང་སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་སྡ ིག་པའི་ལས། །ཉེས་པར་
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གྱུ  ར་གང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བགྱ ི། །སླ ན་ཆད་ནམ་ཡང་བགྱ ིད་པར་མ་གྱུ  ར་ཅིག །ལས་ཀྱ ི་སྒྲ  ིབ་པའང་གཏན་དུ ་ཟད་བྱ ེད་ཤོག །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡ ང་གཏི་མུ ག་དབང་གིས་ནི། །ལུ ས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱ ིས་ཀྱ ང༌། །སྡ ིག་པ་བདག་གིས་བགྱ ིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། མཚམས་མེད་ལྔ ་པོ་དག་གི་སྡ ིག་པ་རྣ མས། །གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་བྱ ས་པ་དག །དེ་ཡིས་ལྟུ  ང་བ་བཤགས་པ་འདི་བཏོན་པས། །དེ་དག་མ་ལུ ས་ཡོངས་སུ ་བྱ ང་བར་གྱུ  ར། །ཞེས་ཕུ ང་པོ་གསུ མ་པའི་མདོ་གདོན་པར་བྱ འོ། སྲ ིད་འགྲ ོ་ཉམ་ངར་བྱ ིས་པའི་བླ ོ་ཡིས་ནི། །ཤིན་ཏུ ་མི་བཟད་སྡ ིག་པ་གང་བགྱ ིས་པ། །སྟ ོབས་བཅུ ་མངའ་བའི་སྤྱ  ན་སྔ ར་མཆིས་ནས་ནི། །སྡ ིག་པ་དེ་ཀུ ན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བགྱ ི། སྐྱ  ེ་བ་ཉམ་ང་སྲ ིད་པ་ཉམ་ང་དང༌། །འཇིག་རྟ ེན་ཉམ་ང་གཡོ་སེམས་ཉམ་ང་བར། ལུ ས་ཀྱ ི་སྤྱ  ོད་པ་ཉམ་ང་སྣ ་ཚགས་ཀྱ ིས། །བདག་གིས་སྡ ིག་པ་གང་བསགས་དེ་
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འཆགས་སོ། །བྱ ིས་པ་བླུ  ན་བྱ ས་ཉོན་མོངས་ཉམ་ང་དང༌། །སྡ ིག་པའི་གྲ ོགས་དང་འཕྲ ད་པ་ཉམ་ང་དང༌། །སྲ ིད་པ་ཉམ་ང་འདོད་ཆགས་ཉམ་ང་དང༌། །ཞེ་སྡ ང་གཏི་མུ ག་མུ ན་པ་ཉམ་ང་དང༌། །ངལ་བའི་ཉམ་ང་དུ ས་ཀྱ ི་ཉམ་ང་དང༌། །བསོད་ནམས་བསྒྲུ   བ་པ་ཉམ་ང་དག་གིས་ཀྱ ང༌། །རྒྱ  ལ་བ་ཡང་དག་མངོན་སུ མ་མཆིས་ནས་ནི། སྡ ིག་པ་དེ་ཀུ ན་སོ་སོར་བཤགས་པར་བགྱ ི། ཞེས་མདོ་སྡ ེ་གསེར་འོད་ནས་འབྱུ  ང་བས་བཤགས་སོ། །བརྒྱ  ད་པ་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག་ནི། སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་ངན་སོང་གི། སྡུ  ག་བསྔ ལ་ངལ་གསོའ་ིདགེ་བ་དང༌། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཅན་དག་བདེར་གནས་ལ། དགའ་བས་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ངོ༌། །བྱ ང་ཆུ བ་རྒྱུ   ར་གྱུ  ར་དགེ་བསགས་པ། །དེ་ལ་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ངོ༌། །ལུ ས་ཅན་འཁོར་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ལས། །ངེས་པར་ཐར་ལ་ཡི་རང་ངོ༌། །སྐྱ  ོབ་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་བྱ ང་ཆུ བ་དང༌། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་ས་ལའང་ཡི་རང་ངོ༌། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་མཛད་པའི། །ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་དགེ་བ་རྒྱ  ་མཚ་དང༌། །སེམས་
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ཅན་ཕན་པར་མཛད་པ་ལ། །དགའ་བས་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ངོ༌། །ཞེས་སོ། །དགུ ་པ་ཆོས་འཁོར་བསྐ ོར་བར་བསྐུ  ལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། ཕྱ ོགས་རྣ མས་ཀུ ན་གྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་ལ། །ཐལ་མོ་སྦྱ  ར་ཏེ་གསོལ་བ་ནི། །སེམས་ཅན་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མུ ན་འཐོམས་ལ། །ཆོས་ཀྱ ི་སྒྲ  ོན་མེ་སྦ ར་དུ ་གསོལ། །བཅུ ་པ་མྱ ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། རྒྱ  ལ་བ་མྱ ་ངན་འདའ་བཞེད་ལ། །ཐལ་མོ་སྦྱ  ར་སྟ ེ་གསོལ་བ་ནི། །འགྲ ོ ་འདི་ལྡ ོང་པར་མི་འགོད་ཅིང༌། །བསྐ ལ་པ་གྲ ངས་མེད་བཞུ གས་པར་གསོལ། །བཅུ ་གཅིག་པ་དགེ་རྩ ་བྱ ང་ཆེན་དུ ་བསྔ ོ ་བའི་ཡན་ལག་ནི། དེ་ལྟ ར་འདི་དག་ཀུ ན་བྱ ས་ཏེ། །དགེ་བ་བདག་གིས་གང་བསགས་པ། །དེས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་ཤགོ །བདག་གི་དགེ་བའི་ལས་རྣ མས་འདི་དག་གིས། འཇིག་རྟ ེན་དུ ་ནི་མྱུ  ར་དུ ་འཚང་རྒྱ  ་ཤོག །འགྲ ོ་ལ་ཕན་ཕྱ ིར་ཆོས་རྣ མས་སྟ ོན་བགྱ ིད་ཅིང༌། སེམས་ཅན་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མང་པོའ་ིགཟིར་ལས་སྒྲ  ོལ། ཞེས་པ་རྣ མས་ནི་སྤྱ  ོད་འཇུ ག་ལས་
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བྱུ  ང་བའོ། །བཅུ ་གཉིས་པ་སྡ ོམ་པ་གཟུ ང་བའི་ཡན་ལག་ལ། ཟབ་མོ་ལྟ ་རྒྱུ   ད་ཀྱ ི་ལུ གས་ཀྱ ི་སེམས་
བསྐྱ  ེད་དང་སྡ ོམ་པ་སྟ བས་གཅིག་ཏུ ་ལེན་པའི་ཚུ ལ་ནི། སྤྱ  ོད་འཇུ ག་ལས་བཏུ ས་པ། བྱ ང་ཆུ བ་སྙ ིང་པོར་མཆིས་ཀྱ ི་བར། །སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། །ཆོས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཚགས་ལའང་དེ་བཞིན་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། །ཇི་ལྟ ར་སྔ ོན་གྱ ི་བདེ་གཤེགས་ཀྱ ིས། །བྱ ང་ཆུ བ་ཐུ གས་ནི་བསྐྱ  ེད་པ་དང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་བསླ བ་པ་ལ། །དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟ ར། །དེ་བཞིན་འགྲ ོ་ལ་ཕན་དོན་དུ ། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ནི་བསྐྱ  ེད་བགྱ ི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་དུ ་ནི་བསླ བ་པ་ལའང༌། །རིམ་པ་བཞིན་དུ ་བསླ བ་པར་བགྱ ི། ཞེས་ལན་གསུ མ། དེ་རྗ ེས་སུ ་རང་དབུ གས་དབྱུ  ང་བ་ནི། དེང་དུ ས་བདག་ཚ་འབྲ ས་བུ ་ཡོད། །མི་ཡི་སྲ ིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །དེ་རིང་སངས་རྒྱ  ས་རིགས་སུ ་སྐྱ  ེས། །སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས་སུ ་བདག་དེང་གྱུ  ར། །ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱ ང༌། །རིགས་དང་མཐུ ན་པའི་ལས་བརྩ མས་ཏེ། །སྐྱ  ོན་མེད་བཙུ ན་པའི་
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རིགས་འདི་ལ། །རྙ ོག་པར་མི་འགྱུ  ར་དེ་ལྟ ར་བྱ ། ཞེས་དང༌། གཞན་གཟེངས་བསྟ ོད་པ་ནི། བདག་གི་དེ་རིང་སྐྱ  ོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །སྤྱ  ན་སྔ ར་འགྲ ོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །བར་དུ ་བདེ་ལ་མགྲ ོན་དུ ་བོས་ཟིན་གྱ ིས། །ལྷ ་དང་ལྷ ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱ ིས། ཞེས་དང༌། སྨ ོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ནི་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱ  ེས་པ་རྣ མས་སྐྱ  ེས་གྱུ  ར་ཅིག །སྐྱ  ེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང༌། །གོང་ནས་གོང་དུ ་འཕེལ་བར་ཤོག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ོད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཡོངས་གཟུ ང་ཞིང༌། །བདུ ད་ཀྱ ི་ལས་རྣ མས་སྤ ོང་བར་ཤོག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ནི། །འགྲ ོ་དོན་ཐུ གས་ལ་དགོངས་འགྲུ  བ་ཤོག །མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་དེ་འབྱ ོར་ཤོག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡ ན་གྱུ  ར་ཅིག །ངན་འགྲ ོ་ཐམས་ཅད་རྟ ག་ཏུ ་སྟ ོང་པར་ཤོག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བཞུ གས་པ། །དེ་དག་
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ཀུ ན་གྱ ི་སྨ ོན་ལམ་འགྲུ  བ་པར་ཤོག ཅེས་སོ། །གལ་ཏེ་ཚགས་རྟ ེན་བསྐྱ  ེད་པ་དང་ཚགས་བསགས་པ་བསྡུ  ས་པ་བྱ ེད་ན། ཐམས་ཅད་དུ ་ཡང་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང༌། །ལག་མཐིལ་ལྟ ར་མཉམ་བཻ་ཌཱུ  རྻ འི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུ  ར་ཅིག །འཁོར་གྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ཡོད་དགུ ར་ཡང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་དག །རང་གི་ལེགས་པས་ས་སྟ ེང་དག །བརྒྱ  ན་པར་མཛད་པས་བཞུ གས་གྱུ  ར་ཅིག །དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚགས། །རོལ་མོ་དབྱ ངས་སྙ ན་ཡིད་འོང་ལྡ ན། །སེམས་ཅན་སྡུ  ག་བསྔ ལ་སིམ་བྱ ེད་པའི། །སྤྲ  ིན་རྣ མས་སོ་སོར་གནས་གྱུ  ར་ཅིག །མཆོད་སྤྲ  ིན་འབྱུ  ང་བའི་གཟུ ངས་བརྗ ོད། མ་ལུ ས་སེམས་ཅན་སོགས་དང༌། བཅོམ་ལྡ ན་འདིར་ནི་སོགས་དང༌། སྟ ོང་གསུ མ་ཀུ ན་དང་སོགས་བརྗ ོད། ཇི་སྙ ེད་སུ ་དག་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་འཇིག་རྟ ེན་ན། སོགས་ནས་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱ ང་ཆུ བ་ཕྱ ིར་བསྔ ོའ།ོ །ཞེས་བརྗ ོད་པས་ཀྱ ང་འགྲུ  བ་པའོ།  ༈  ཡང་སྔ གས་ལུ གས་ཀྱ ི་དབང་གིས་ཡན་
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ལག་བཅུ ་གཅིག་པའི་སྒ ོ་ནས་ཚགས་བསགས་པར་འདོད་ན།  ༈  གསང་སྔ གས་ཡན་ལག་བདུ ན་པ་
བཞུ གས། དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་བྱ ང་སེམས་དང༌། །བླ ་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་དང༌། །མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་མཆོད་འོས་ལ། །བདག་ཉིད་གུ ས་པས་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། བླ ་མ་བདེ་གཤེགས་མཆོད་པ་དང༌། སེམས་ཅན་སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ོང་ཚགས་རྫ ོགས་ཕྱ ིར། ཕྱ ི་ནང་མཆོད་པའི་བྱ ེ་
བྲ ག་རྣ མས། ཡན་ལག་བདུ ན་པ་བྲ ི་བར་བྱ ། ཞིང་ཡོངས་སུ ་དག་པ་མཆོད་པའི་གནས། རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །རིན་ཆེན་སྣ ་བདུ ན་རྒྱ  ན་གྱ ིས་སྤྲ  ས། །ཨ་མོ་ལི་ཀའི་ས་གཞི་ལ། །རི་རབ་རྡ ོ ་རྗ ེ་སེང་གེའི་ཁྲ ི། །སྣ ་ཚགས་པདྨ ་ཉི་ཟླ འི་གདན། གདུ གས་དང་བླ ་བྲ ེ་འགྲ ིབ་ཡོལ་བཤམས། གནས་དེར་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་ནི། འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་ནི་འདི་འམ་གཞན། །ཀུ ན་བཟང་བྱ ང་སེམས་ལས་བྱུ  ང་བའི། །ལྷ ་མི་ལ་སོགས་མཆོད་པ་རྣ མས། །བཀོད་པའི་ཁྱ ད་པར་ལེགས་པར་བཤམས། །གནས་འདིར་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་གཤེགས་གསོལ་ནི། དུ ས་གསུ མ་བླ ་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཕྱ ོགས་



42

བཅུ འི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣ མས། །དད་པའི་ཤུ གས་ཀྱ ིས་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་པས། ཐུ གས་རྗ ེའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ཁྱ ད་པར་སོ་སོར་གདན་དྲ ངས་པས། ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ནས། །ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་སྐུ  ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །འཛམ་གླ ིང་བྱ ེ་བ་ཕྲ ག་བརྒྱ  ་ནས། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་ཤཱ ཀ་ཐུ བ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། གཞི་ལ་གནས་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །གསང་སྔ གས་ལྷ ་ཚགས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །རང་བཞིན་གྲུ  བ་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །དཀྱ ིལ་འཁོར་གཙ་བོ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །ནུ བ་ཕྱ ོགས་རང་བྱུ  ང་གཞལ་ཡས་ནས། །རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ནས། །རྡ ོ་རྗ ེ་མཁའ་འགྲ ོ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །མི་འགྱུ  ར་གནས་ཀྱ ི་གཞལ་ཡས་ནས། །སངས་རྒྱ  ས་མཁའ་འགྲ ོ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །གཏེར་འབྱུ  ང་ཡིད་བཞིན་གཞལ་ཡས་ནས། །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲ ོ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ཤེས་རབ་བཙུ ན་མོའ་ིབྷ ་ག་ནས། །པདྨ ་མཁའ་འགྲ ོ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །འཇིག་
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རྟ ེན་དུ ར་ཁྲ ོད་གཞལ་ཡས་ནས། །ལས་ཀྱ ི་མཁའ་འགྲ ོ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །དུ ར་ཁྲ ོད་ཆེན་པོའ ་ིགཞལ་ཡས་ནས། །སྣ ་ཚགས་མཁའ་འགྲ ོ ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ིས་བསྡུ  ས་པ་ཡི། །མཆོད་འོས་ཐམས་ཅད་གཤེགས་སུ ་གསོལ། གཞན་ཡང་གདན་འདྲ ེན་བྱ ེ་བྲ ག་ནི། རང་ལ་གནས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ ། ལྷ ན་ཅིག་སྐྱ  ེས་པའི་ལྷ ་ཚགས་རྣ མས། །ཟག་མེད་བདུ ད་རྩ ིས་མཆོད་པའི་ཕྱ ིར། །གཉིས་མེད་ཟུ ང་འཇུ ག་གདན་འདྲ ེན་གྱ ིས། །ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་ཞིང་ཁམས་སུ ། །སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་མཆོག་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །འཁོར་ལོ་དྲུ  ག་གི་གཞལ་ཡས་སུ ། དཀྱ ིལ་འཁོར་ལྷ ་ཚགས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །སྟ ོང་ཕྲ ག་བདུ ན་ཅུ འི་གཞལ་ཡས་སུ ། །མཁའ་འགྲ ོ་མ་རྣ མས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །ཉི་ཁྲ ི་ཆིག་སྟ ོང་ཕོ་བྲ ང་དུ ། །དཔའ་བོའ་ིཚགས་རྣ མས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་གཞལ་ཡས་སུ ། 
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།ལྷ ན་སྐྱ  ེས་དགའ་བ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །ཕུ ང་པོ་ལྔ ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ ། །ཡེ་ཤེས་རྣ མ་ལྔ ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །ཐམས་ཅད་ལྷ ་ཡི་རང་བཞིན་རྣ མས། །མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་གཤེགས་སུ ་གསོལ། སྤྱ  ན་དྲ ངས་ལྷ ་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ། མཆོད་པའི་བྱ ེ་བྲ ག་འབུ ལ་བ་ནི། སྐུ  ་ལ་བལྟ ་བའི་མཆོད་པ་ནི། ཕྱ ོགས་བཅུ ་དུ ས་གསུ མ་བཞུ གས་པ་ཡི། །བླ ་མ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣ མས། །གཟི་བརྗ ིད་ལྡ ན་པ་ལྷ ང་ངེ་བ། སྐུ  ་ལ་བལྟ ་བའི་མཆོད་པ་འབུ ལ། ཕྱ ག་འཚལ་བ་ཡི་མཆོད་པ་ནི། འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་ན། །བླ ་མ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་གི་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་གྱ ིས། །གུ ས་པ་ཡི་ནི་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བསྟ ོད་པའི་མཆོད་པ་བརྗ ོད་པ་དང༌། གསུ ང་དབྱ ངས་དྲུ  ག་ཅུ ་ལྡ ན་པ་ཡི། །ཚངས་པའི་དབྱ ངས་དང་སྙ ན་པའི་ཚིག བདེར་གཤེགས་ཡོན་ཏན་ལྡ ན་པ་རྣ མས། །བླ ་མ་རྒྱ  ལ་བ་བདག་གིས་བསྟ ོད། །ཉེས་པའི་སྐྱ  ོན་བྲ ལ་ཡོན་ཏན་ལྡ ན། །སངས་རྒྱ  ས་ཞིང་ཁམས་མ་ལུ ས་དང༌། །གོང་དུ ་བཀོད་པའི་བཞུ གས་གནས་
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དང༌། །མཎྜ ལ་རྒྱ  ན་དང་བཅས་པ་འབུ ལ། །འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་ན། ཚངས་པ་བརྒྱ  ་བྱ ིན་ལ་སོགས་པ། །འཁོར་ལོ་སྒྱུ   ར་རྒྱ  ལ་རྒྱ  ལ་སྲ ིད་དང༌། །ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ཐམས་ཅད་འབུ ལ། །རི་རབ་གླ ིང་བཞི་གླ ིང་ཕྲ ན་བརྒྱ  ད། །ཉི་ཟླ འི་འོད་དང་སྐ ར་མའི་འོད། །རིན་ཆེན་རི་བདུ ན་མཚ་ལ་སོགས། །བཀོད་པའི་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་འབུ ལ། །མ་རྨ ོས་ལོ་ཏོག་ས་ལུ ་དང༌། །ཨ་མོ་ལི་ཀ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། འདོད་འཇོའ་ིབ་དང་ཡིད་བཞིན་ནོར། །དགོས་འདོད་འབྱུ  ང་བ་ཐམས་ཅད་འབུ ལ། གདུ གས་དང་རྒྱ  ལ་མཚན་འཕན་རིང་དང༌། ཕྱ ེ་མའི་ཕུ ར་མ་སྨ ན་གྱ ི་ཚགས། འཆི་མེད་བདུ ད་རྩ ི་ཞལ་ཟས་རྣ མས། །རྗ ེ་བཙུ ན་གསང་བའི་བདག་པོར་འབུ ལ། །ཡོན་ཆབ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ཕྱ ི་ཡི་མཆོད་པ་རྣ མ་བདུ ན་འབུ ལ། །གཟུ གས་ཀྱ ི་ལྷ ་མོ་ལ་སོགས་ཀྱ ི། །ནང་གི་མཆོད་པ་རྣ མ་བདུ ན་འབུ ལ། །གཟུ གས་རྡ ོ་རྗ ེ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །འདོད་ཡོན་ལྔ ་ཡི་མཆོད་པ་འབུ ལ། །གླུ  ་མ་གར་མ་ལ་སོགས་ཀྱ ི། །གླུ  ་གར་
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ལ་སོགས་མཆོད་པ་འབུ ལ། །གླ ིང་བུ ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །རོལ་མོ་སྒྲ  ་ཡི་མཆོད་པ་འབུ ལ། །རེག་བྱ ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱ ི་མཆོད་པ་འབུ ལ། །དོན་དམ་སྐྱ  ེ་མེད་ལྷ ་མོ་ཡི། །སྐྱ  ེ་མེད་འོད་གསལ་མཆོད་པར་འབུ ལ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྷ ་མོ་ཡི། །ཟུ ང་འཇུ ག་བདེ་ཆེན་མཆོད་པ་འབུ ལ། །བདག་གི་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་དང༌། །དུ ས་གསུ མ་བསགས་དང་ཡོད་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་རྣ མས། བླ ་མ་བདེར་གཤེགས་རྣ མས་ལ་འབུ ལ། །མཆོད་བྱ ་མཆོད་བྱ ེད་མཆོད་པ་རྣ མས། གང་ཚ་ཐ་དད་མི་དམིགས་པ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོའ་ིངོ་བོ་ཉིད། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིམཆོད་པ་འབུ ལ། སྡ ིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། སྟ ོབས་བཞི་དག་དང་ལྡ ན་པ་ཡི། འགྱ ོད་པ་དྲ ག་པོ་བསྐྱ  ེད་བྱ ས་ལ། སྡ ིག་པ་མ་ལུ ས་བཤགས་པར་བྱ ། མཚམས་མེད་ལྔ ་དང་མི་དགེ་བཅུ ། །སྡ ོམ་པ་གསུ མ་དང་འགལ་བ་དང༌། །ཐོག་མེད་དུ ས་ནས་གང་བསགས་པའི། །སྡ ིག་པའི་ལས་རྣ མས་བཤགས་པར་བགྱ ི། །རྗ ེས་ཡི་རང་བའི་ཡན་ལག་ནི། འགྲ ོ་
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བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཉན་ཐོས་རང་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་དང༌། །བླ ་མ་ཡི་དམ་ལྷ ་རྣ མས་དང༌། །ཐེག་པ་གསུ མ་ལ་ཞུ གས་པ་ཡི། །རྒྱུ   ་དང་ལམ་དང་འབྲ ས་བུ ་ཡི། །དགེ་བ་བརྗ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། བདག་ཉིད་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ངོ༌། །ཆོས་འཁོར་བསྐ ོར་བར་བསྐུ  ལ་བ་ནི། ཕྱ ོགས་བཅུ ་དུ ས་གསུ མ་བདེ་གཤེགས་དང༌། །བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྣ མས་ལ། །ཇི་ལྟ ར་སྣ ་ཚགས་འདུ ལ་འགྱུ  ར་བ། །སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་ཕན་པའི་ཕྱ ིར། །སྐུ  ་གསུ ང་སྤྲུ   ལ་པ་སྣ ་ཚགས་ཀྱ ིས། །ཐེག་མཆོག་བླ ་ན་མེད་པ་ཡི། །དམ་ཆོས་མཁྱ ེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལ་ོབསྐ རོ་བར་བསྐུ  ལ། །མྱ ་ངན་མི་འདའ་གསལོ་བ་ནི། དུ ས་གསུ མ་བཞུ གས་པའི་བླ ་མ་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས། །འགྲ ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་སླ ད་དུ ། །མྱ ་ངན་མི་འདའ་བཞུ གས་སུ ་གསོལ། །དགེ་བའི་རྩ ་བ་བསྔ ོ་བ་ནི། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །བྱ ས་པ་ཡོད་པའི་དགེ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་བྱ ང་
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ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཡི། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་གྱུ  ར་ནས། །འགྲ ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་སླ ད་དུ ། །ཚ་འདིར་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པ་ཡི། །དགེ་བ་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ཀུ ན། བླ ་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོར་བསྔ ོ། །བྱ ིན་རླ བས་བཀྲ ་ཤིས་བརྗ ོད་པ་ནི། བླ ་མ་དམ་པས་ལེགས་བྱ ིན་པའི། །བརྩ ེ་བ་གྲུ  བ་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །གང་ལ་སེམས་ཀྱ ིས་བྱ ིན་རླ བས་པའི། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིབཀྲ ་ཤིས་ཤོག །རྡ ོ་རྗ ེ་མཁའ་འགྲ ོས་ལེགས་བྱ ིན་པའི། །བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་གི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བུ དྡྷ  ་མཁའ་འགྲ ོས་ལེགས་བྱ ིན་པའི། ཐོགས་པ་མེད་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲ ོས་ལེགས་བྱ ིན་པའི། དབང་བསྐུ  ར་མཆོག་གི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །པདྨ ་མཁའ་འགྲ ོས་ལེགས་བྱ ིན་པའི། ཤེས་རབ་མཆོག་གི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ལས་ཀྱ ི་མཁའ་འགྲ ོས་ལེགས་བྱ ིན་པའི། །ལས་གྲུ  བ་རྡ ོ་རྗ ེའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བྱ ིན་རླ བས་རླུ  ང་སེམས་འབྱུ  ང་བ་ཡི། །བདེ་ཆེན་དག་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤགོ འབྱུ  ང་གནས་དངསོ་གྲུ  བ་ལེགས་བྱ ིན་པའི། །མཁའ་འགྲ ་ོམ་ཡི་བཀྲ ་
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ཤིས་ཤོག །བླ ་མ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་གྱ ིས། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །བཀྲ ་ཤིས་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པར་ཤོག །སྨ ོན་ལམ་ཟབ་མོ་གདབ་པ་ནི། ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ནས། །དུ ས་གསུ མ་བླ ་མས་བྱ ིན་བརླ བས་པས། །མོས་གུ ས་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པ་དང༌། །དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཆོས་ཉིད་སྟ ོང་པའི་ཕོ་བྲ ང་ནས། །རང་སེམས་ཆོས་སྐུ  ར་བྱ ིན་བརླ བས་པས། །ཉམས་དང་རྟ ོགས་པ་ཤར་བ་ཡི། །འབྲ ས་བུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ནས། །རྡ ོ་རྗ ེ་མཁའ་འགྲ ོས་བྱ ིན་བརླ བས་པས། །འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ  ར་རྟ ོགས་པ་དང༌། །ཐུ གས་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ལྡ ན་ཤོག །མི་འགྱུ  ར་གནས་པའི་གཞལ་ཡས་ནས། །སངས་རྒྱ  ས་མཁའ་འགྲ ོས་བྱ ིན་བརླ བས་པས། །རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང༌། །སྐུ  ་ལ་མཚན་དཔེ་རྫ ོགས་པར་ཤོག །གཏེར་འབྱུ  ང་ཡིད་བཞིན་གཞལ་ཡས་ནས། །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲ ོས་བྱ ིན་བརླ བས་པས། །ཡོན་ཏན་
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མཐའ་དག་རྒྱ  ས་པ་དང༌། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལྡ ན་པར་ཤོག །ཤེས་རབ་བཙུ ན་མོའ་ིགཞལ་ཡས་ནས། །པདྨ ་མཁའ་འགྲ ོས་བྱ ིན་བརླ བས་པས། །བདེ་ཆེན་ཤེས་རབ་རྟ ོགས་པ་དང༌། །གསུ ང་དབྱ ངས་དྲུ  ག་ཅུ ར་ལྡ ན་པར་ཤོག །འཇིག་རྟ ེན་དུ ར་ཁྲ ོད་གཞལ་ཡས་ནས། །ལས་ཀྱ ི་མཁའ་འགྲ ོས་བྱ ིན་བརླ བས་པས། །བྱ ་བའི་ལས་རྣ མས་གྲུ  བ་པ་དང༌། །ཕྲ ིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤོག །བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཞིང་ཁམས་ནས། །ཟག་མེད་མཁའ་འགྲ ོས་བྱ ིན་བརླ བས་པས། །བྱ ིན་རླ བས་སྟ ོབས་སུ ་འབྱུ  ང་བ་དང༌། །ཡང་དག་དོན་དང་ལྡ ན་པར་ཤོག །འབྱུ  ང་གནས་དུ ར་ཁྲ ོད་ལེགས་བྱ ིན་པའི། །མཁའ་འགྲ ོ་མ་ཡི་བྱ ིན་བརླ བས་པས། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིཚགས་རྣ མས་འདུ ་བ་དང༌། །ལས་རྣ མས་ཐམས་ཅད་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །བདག་གཞན་ཚགས་གཉིས་རྫ ོགས་པ་དང༌། །འབྲ ས་བུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པ་ཡི། །བདག་གི་སྨ ོན་ལམ་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །ཅེས་གསང་བ་སྔ གས་ཀྱ ི་ཡན་ལག་བདུ ན་པ་འདི། འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་ཏི་ཤྲཱ  ི་
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རས་པས་བཀོད་པ་རྫ ོགས་སོ། །བཅུ ་གསུ མ་པ་ཚགས་ཞིང་རྣ མས་ལ་དགེ་ཚགས་བསོད་ནམས་རླ བས་
པོ་ཆེ་གོང་ནས་གོང་དུ ་སྤ ེལ་བའི་སླ ད་དུ ་བསྟ ོད་དབྱ ངས་རྒྱ  ་མཚའི་སྤྲ  ིན་གྱ ིས་འདུ ད་ཕྱ ག་འཚལ་བའི་
ཡན་ལག་ལ། ཐོག་མར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱ  ི་ལ་བསྟ ོད་ཅིང་ཕྱ ག་འཚལ་བ་མདོ་སྡ ེ་རྒྱ  ན་ལས་
འབྱུ  ང་བ་ནི། སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་བརྩ ེ་བ་ཅན། །ཕྲ ད་དང་བྲ ལ་བའི་དགོངས་པ་ཅན། །མི་འབྲ ལ་བ་ཡི་དགོངས་པ་ཅན། །ཕན་བདེ་དགོངས་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། ཐུ བ་པ་སྒྲ  ིབ་ཀུ ན་ངེས་པར་སྒྲ  ོལ། །འཇིག་རྟ ེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱ ིས་གནོན། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་མཁྱ ེན་པས་ཤེས་བྱ ་ཁྱ བ། །ཐུ གས་གྲ ོལ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ཉོན་མོངས་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་འདུ ལ། །ཉོན་མོངས་འཇོམས་མཛད་ཉོན་མོངས་ལ། །བརྩ ེ་བཅས་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ་ཅིང་ཆགས་མི་མངའ། །ཐོགས་པ་མི་མངའ་རྟ ག་པར་ནི། །མཉམ་པར་གཞག་ཅིང་འདྲ ི་ཀུ ན་གྱ ི། །ལན་ལྡ ོན་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རྟ ེན་དང་བརྟ ེན་པ་བཤད་
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བྱ ་དང༌། །གསུ ང་དང་མཁྱ ེན་པ་འཆད་བྱ ེད་ལ། །བླ ོ་གྲ ོས་རྟ ག་ཐོགས་མི་མངའ་བ། ལེགས་སྟ ོན་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གཤེགས་ནས་སྤྱ  ོད་པ་མཁྱ ེན་མཛད་དེ། །དེ་དག་སྐ ད་ཀྱ ིས་སེམས་ཅན་གྱ ི ། །འོང་དང་འགྲ ོ ་དང་ངེས་འབྱུ  ང་ལ། །ལེགས་འདོམས་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ལུ ས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་ཁྱ ོད་མཐོང་ན། །སྐྱ  ེས་བུ ་དམ་པ་ལགས་པར་འཚལ། །མཐོང་བ་ཙམ་གྱ ིས་རབ་དང་བར། །མཛད་པ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ལེན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང༌། །སྤྲུ   ལ་དང་ཡོངས་སུ ་སྒྱུ   ར་བ་དང༌། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཡེ་ཤེས་ལ། །མངའ་བརྙ ེས་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཐབས་དང་སྐྱ  ོབས་དང་དག་པ་དང༌། །ཐེག་ཆེན་ངེས་པར་འབྱུ  ང་བ་ལ། །སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་རབ་བསླུ  ་བའི། །བདུ ད་འཇོམས་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རང་གཞན་དོན་དུ ་ཡེ་ཤེས་དང༌། །སྤ ངས་དང་ངེས་འབྱུ  ང་བགེགས་མཛད་པར། །སྟ ོན་མཛད་མུ ་སྟ ེགས་གཞན་དག་གིས། །མི་བརྫ ི་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བསྲུ  ང་མེད་
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བསྙ ེལ་བ་མི་མངའ་བ། །འཁོར་གྱ ི་ནང་ན་བག་བརྐྱ  ང་གསུ ང༌། །ཀུ ན་ནས་ཉོན་མོངས་གཉིས་སྤ ངས་པ། །འཁོར་སྡུ  ད་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཀུ ན་མཁྱ ེན་ཁྱ ོད་ལ་རྒྱུ   ་བ་དང༌། །གནས་ས་ཀུ ན་ལ་རྟ ག་པར་ནི། །ཀུ ན་མཁྱ ེན་མིན་བསྐྱ  ོད་མི་མངའ་སྟ ེ། ཡང་དག་དོན་ལྡ ན་ཁྱ ོད་ཕྱ ག་འཚལ། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་བྱ ་བ་ལ། །ཁྱ ོད་ནི་དུ ས་ལས་མི་འདའ་བས། །མཛད་པ་རྟ ག་ཏུ ་དོན་མངའ་བ། །མི་བསྙ ེལ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྟ ེན་ཀུ ན་ལ་ཉིན་མཚན་དུ ། །ལན་དྲུ  ག་ཏུ ་ནི་སོ་སོར་གཟིགས། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡ ན་པ། །ཕན་དགོངས་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྤྱ  ོད་པ་དང་ནི་རྟ ོགས་པ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ཕྲ ིན་ལས་ཀྱ ིས། །ཉན་ཐོས་རང་སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་གྱ ི། །བླ ་མ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྐུ  ་གསུ མ་དག་གི་བྱ ང་ཆུ བ་ཆེ། །རྣ མ་པ་ཀུ ན་བརྙ ེས་ཐམས་ཅད་དུ ། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་ཐེ་ཚམ་དག །གཅོད་པ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཛིན་པ་མི་མངའ་ཉེས་མི་མངའ། །རྙ ོག་པ་མི་མངའ་མི་
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གནས་པ། །མི་གཡོ་ཆོས་རྣ མས་ཐམས་ཅད་ལ། །སྤྲ  ོས་མེད་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། དེ་ནས་བྱ ེ་བྲ ག་ཏུ ་བདག་ཅག་གི་སྟ ོན་པར་བསྟ ོད་པའི་རིམ་པ་ནི། ཐབས་མཁས་ཐུ གས་རྗ ེས་ཤཱ ཀྱ འི་རིགས་སུ ་འཁྲུ  ངས། །གཞན་གྱ ིས་མི་ཐུ བ་བདུ ད་ཀྱ ི་དཔུ ང་འཇོམས་པ། གསེར་གྱ ི་ལྷུ  ན་པོ་ལྟ ་བུ ར་བརྗ ིད་པའི་སྐུ  ། །ཤཱ ཀྱ འི་རྒྱ  ལ་པོ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། གང་གིས་དང་པོར་བྱ ང་ཆུ བ་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་ནས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་གཉིས་རྫ ོགས་མཛད་ཅིང༌། །དུ ས་འདིར་མཛད་པ་རྒྱ  ་ཆེན་འགྲ ོ་བ་ཡི། །མགོན་གྱུ  ར་ཁྱ ོད་ལ་བདག་གིས་བསྟ ོད་པར་བགྱ ི། །ལྷ ་རྣ མས་དོན་མཛད་འདུ ལ་བའི་དུ ས་མཁྱ ེན་ནས། །ལྷ ་ལས་བབས་ནས་གླ ང་ཆེན་ལྟ ར་གཤེགས་ཤིང༌། །རིགས་ལ་གཟིགས་ནས་ལྷ ་མོ་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་གྱ ི། །ལྷུ  མས་སུ ་ཞུ གས་པར་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཟླ ་བ་བཅུ ་རྫ ོགས་ཤཱ ཀྱ འི་སྲ ས་པོ་ནི། །བཀྲ ་ཤིས་ལུ མྦ ིའི་ཚལ་དུ ་བལྟ མས་པའི་ཚ། ཚངས་དང་བརྒྱ  ་བྱ ིན་གྱ ིས་བསྟ ོད་མཚན་མཆོག་ནི། །བྱ ང་ཆུ བ་རིགས་སུ ་ངེས་
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མཛད་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གཞོན་ནུ ་སྟ ོབས་ལྡ ན་མི་ཡི་སེངྒ ེ་དེས། །ཨཾ་ག་མ་ག་དྷ ར་ནི་སྒྱུ   ་རྩ ལ་བསྟ ན། །སྐྱ  ེ་བོ་དྲ ེགས་པ་ཅན་རྣ མས་ཚར་བཅད་ནས། །འགྲ ན་ཟླ ་མེད་པར་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྟ ེན་ཆོས་དང་མཐུ ན་པར་བྱ ་བ་དང༌། །ཁ་ན་མ་ཐོ་སྤ ང་ཕྱ ིར་བཙུ ན་མོ་ཡི། །འཁོར་དང་ལྡ ན་མཛད་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། རྒྱ  ལ་སྲ ིད་སྐྱ  ོང་བར་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་བའི་བྱ ་བ་སྙ ིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། །ཁྱ ིམ་ནས་བྱུ  ང་སྟ ེ་མཁའ་ལ་གཤེགས་ནས་ཀྱ ང༌། །མཆོད་རྟ ེན་རྣ མ་དག་དྲུ  ང་དུ ་ཉིད་ལ་ཉིད། །རབ་ཏུ ་བྱུ  ང་བར་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལ།ོ །བརྩ ནོ་པས་བྱ ང་ཆུ བ་བསྒྲུ   བ་པར་དགོངས་ནས་ནི། །ནཻ་རཉྫ ་ནའི་འགྲ མ་དུ ་ལོ་དྲུ  ག་ཏུ ། །དཀའ་བ་སྤྱ  ད་མཛད་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་མཐར་ཕྱ ིན་པས། །བསམ་གཏན་མཆོག་བརྙ ེས་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཐོག་མ་མེད་ནས་འབད་པ་དོན་ཡོད་ཕྱ ིར། །མ་ག་དྷ ་ཡི་བྱ ང་ཆུ བ་ཤིང་དྲུ  ང་དུ ། །སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་མི་གཡོ་མངོན་པར་སངས་རྒྱ  ས་ནས། །བྱ ང་ཆུ བ་
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རྫ ོགས་པར་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་ལ་མྱུ  ར་དུ ་གཟིགས་ནས་ནི། །ཝཱ ་ར་ཎ་སཱ ི་ལ་སོགས་གནས་མཆོག་ཏུ ། །ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་ནས་གདུ ལ་བྱ ་རྣ མས། །ཐེག་པ་གསུ མ་ལ་འགོད་མཛད་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གཞན་གྱ ིས་རྒ ོལ་བ་ངན་པ་ཚར་བཅད་ཕྱ ིར། །མུ ་སྟ ེགས་སྟ ོན་པ་དྲུ  ག་དང་ལྷ ་སྦྱ  ིན་སོགས། །འཁོར་མོ་འཇིག་གི་ཡུ ལ་དུ ་བདུ ད་རྣ མས་བཏུ ལ། །ཐུ བ་པ་གཡུ ལ་ལས་རྒྱ  ལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྲ ིད་པ་གསུ མ་ན་དཔེ་མེད་ཡོན་ཏན་གྱ ིས། །མཉན་དུ ་ཡོད་པར་ཆོ་འཕྲུ  ལ་ཆེན་པོ་བསྟ ན། །ལྷ ་མི་འགྲ ོ ་བ་ཀུ ན་གྱ ིས་རབ་མཆོད་པ། །བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་པར་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ལེ་ལོ་ཅན་རྣ མས་མྱུ  ར་དུ ་བསྐུ  ལ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །རྩྭ  ་མཆོག་གྲ ོང་གི་ས་གཞི་གཙང་མ་རུ ། །འཆི་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་ལྟ ་བུ འི་སྐུ  ་གཤེགས་ནས། །མྱ ་ངན་འདའ་བར་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཡང་དག་ཉིད་དུ ་འཇིགས་པ་མེད་ཕྱ ིར་དང༌། །མ་འོངས་སེམས་ཅན་བསོད་ནམས་འཐོབ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །དེ་ཉིད་དུ ་ནི་རིང་
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བསྲ ེལ་མང་སྤྲུ   ལ་ནས། །སྐུ  ་གདུ ང་ཆ་བརྒྱ  ད་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཞེས་པ་འདིའི་ཐོག་མའི་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་པུ ་རྗ ེ་འབྲ ི་གུ ང་པས་མཛད་པར་གྲ གས་ཤིང་དེ་ཕྱ ིན་སླ ོབ་དཔོན་ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ིས་
མཛད་པའོ། གང་ཚ་རྐ ང་གཉིས་གཙ་བོ་ཁྱ ོད་བལྟ མས་ཚ། །ས་ཆེན་འདི་ལ་གོམ་པ་བདུ ན་བོར་ནས། །ང་ནི་འཇིག་རྟ ེན་འདི་ན་མཆོག་ཅེས་གསུ ངས། །དེ་ཚ་མཁས་པ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དང་པོ་དགའ་ལྡ ན་ལྷ ་ཡི་ཡུ ལ་ནས་བྱ ོན། །རྒྱ  ལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ ་ཡུ མ་གྱ ི་ལྷུ  མས་སུ ་ཞུ གས། །ལུ མྦ ི་ནི་ཡི་ཚལ་དུ ་ཐུ བ་པ་བལྟ མས། །བཅོམ་ལྡ ན་ལྷ ་ཡི་ལྷ ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གཞལ་ཡས་ཁང་དུ ་མ་མ་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས་མཆོད། ཤཱ ཀྱ འི་དྲུ  ང་དུ ་གཞོན་ནུ ས་རོལ་རྩ ེད་མཛད། །སེར་སྐྱ  འི་གནས་སུ ་ས་མཚ་ཁབ་ཏུ ་བཞེས། །སྲ ིད་གསུ མ་མཚུ ངས་མེད་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གྲ ོང་ཁྱ ེར་སྒ ོ་བཞིར་སྐྱ  ོ་བའི་ཚུ ལ་བསྟ ན་ནས། །མཆོད་རྟ ེན་རྣ མ་དག་དྲུ  ང་དུ ་དབུ ་སྐྲ  ་གསིལ། །ནཻ་རཉྫ ་ནའི་འགྲ མ་དུ ་དཀའ་ཐུ བ་མཛད། །སྒྲ  ིབ་གཉིས་སྐྱ  ོན་དང་བྲ ལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། 
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རྒྱ  ལ་པོའ་ིཁབ་ཏུ ་གླ ང་ཆེན་སྨྱ  ོན་པ་བཏུ ལ། །ཡངས་པ་ཅན་དུ ་སྤྲ  ེའུ ས་སྦྲ  ང་རྩ ི་ཕུ ལ། མ་ག་དྷ ་རུ ་ཐུ བ་པ་མངོན་སངས་རྒྱ  ས། །མཁྱ ེན་པའི་ཡེ་ཤེས་འབར་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཝཱ ་རཱ ་ཎ་སཱ ིར་ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར། །ཛ་ཏའི་ཚལ་དུ ་ཆོ་འཕྲུ  ལ་ཆེན་པོ་བསྟ ན། །རྩྭ  ་མཆོག་གྲ ོང་དུ ་དགོངས་པ་མྱ ་ངན་འདས། །ཐུ གས་ནི་ནམ་མཁའ་འདྲ ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འདི་ལྟ ར་བསྟ ན་པའི་བདག་པོ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས། །མཛད་པའི་ཚུ ལ་ལ་མད་ོཙམ་བསྟ དོ་པ་ཡི། །དགེ་བས་འགྲ ་ོབ་ཀུ ན་གྱ ི་སྤྱ  ོད་པ་ཡང༌། །བདེ་གཤེགས་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་མཛད་དང་མཚུ ངས་པར་ཤོག ། པཎ་ཆེན་ཤཱ ཀྱ ་ཤྲཱ  ིས་སོ།  ༈  རྣ མ་འདྲ ེན་
ཤཱ ཀྱ འི་ཏོག་ལ་མངོན་པར་བསྟ ོད་པ་བྱ ང་ཆུ བ་ལྗ ོན་ཤིང་ཞེས་བྱ ་བ། ཚགས་གཉིས་རབ་རྫ ོགས་གསེར་རི་ལྷུ  ན་པོའ  ི་སྐུ  ། །མཚན་དང་དཔེ་བྱ ད་དུ ་མས་ཆེར་འབར་ཞིང༌། །སྟ ོབས་བཅུ ་མི་འཇིགས་རྣ མ་བཞིའི་དཔལ་གྱ ིས་བརྗ ིད། །མཉམ་མེད་ཤཱ ཀྱ འི་རྒྱ  ལ་པོ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །གང་ཁྱ ོད་སྟུ  ག་པོ་བཀོད་པར་རྣ མ་སྣ ང་མཛད། །གཞི་སྙ ིང་མེ་ཏོག་
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བརྒྱ  ན་པར་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང༌། །རྩ ོད་པའི་དུ ས་འདིར་རྣ མ་འདྲ ེན་བཞི་པ་སྟ ེ། །ཞིང་སྐུ  ་དཔག་བསམ་དབང་པོ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །སོ་སྐྱ  ེའི་སྣ ང་ངོར་མཛད་པའི་ཚུ ལ་བསྟ ན་པ། །བྱ ང་ཆུ བ་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་གྲ ངས་མེད་གསུ མ་གྱ ི ་སྲ ིད། །ཚགས་གཉིས་རབ་བསྐྲུ   ན་མི་མཇེད་ཞིང་བཟུ ང་བའི། །ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་པད་དཀར་ལྟ ར་འཕགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །དམ་པ་ཏོག་དཀར་ལྷ ་ཡི་དོན་མཛད་ནས། །མི་ཕམ་མགོན་ལ་རྒྱ  ལ་ཚབ་དབང་བསྐུ  ར་ཏེ། །གཟིགས་པ་རྣ མ་ལྔ ས་ཤཱ ཀ་རིགས་རྒྱ  ལ་པོའ་ིཁབ། གླ ང་ཆེན་ཐལ་དཀར་ལྟ ར་གཤེགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །སྒྱུ   ་མ་ལྷ ་མཛས་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ལྷུ  མས། །ས་བཅུ འི་ནར་སོན་ལུ མྦ ིའི་སྐྱ  ེད་ཚལ་དུ ། །མཚན་དཔེའི་སྣ ང་བརྙ ན་ཐོག་མར་བཞད་པའི་སྐ བས། །ལྷ ར་བཅས་རབ་དགའ་བརྙ ེས་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །གཞོན་ནུ འི་རོལ་རྩ ེད་སྒྱུ   ་རྩ ལ་ཕུ ལ་བྱུ  ང་བར། །སྐྱ  ེ་བོ་ཀུ ན་གྱ ིས་འགྲ ན་དུ ་མི་བཟོད་ཅིང༌། །སྟ ོབས་ཀྱ ིས་དྲ ེགས་པ་ཀུ ན་ཀྱ ང་ཐོར་ཚུ གས་ཀྱ ི ས། །མངོན་པར་
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བཏུ ད་པ་གང་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །འདམ་གྱ ི་དབུ ས་ན་དྲ ི་མེད་པདྨ ་བཞིན། །སྲ ིད་པའི་སྐྱ  ོན་གྱ ིས་གོས་མིན་རྒྱ  ལ་སྲ ིད་ཆེ། །བཙུ ན་མོའ་ིའདུ ་བ་དང་བཅས་བསྐྱ  ངས་མཛད་དེ། །དོན་ཀུ ན་གྲུ  བ་པའི་དབང་པོ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །གྲ ོང་ཁྱ ེར་སྒ ོ་བཞིར་རྒ ་ན་འཆི་བ་དང༌། །དགེ་སླ ོང་མངོན་གཟིགས་ངེས་འབྱུ  ང་ཐུ གས་ཡིད་འཕྲ ོག །རྣ མ་དག་མཆོད་རྟ ེན་དྲུ  ང་གཤེགས་གཙུ ག་ཕུ ད་ཕུ ལ། །རབ་ཏུ ་བྱུ  ང་བར་མཛད་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །ལེ་ལོའ་ིགོ་སྐ བས་བྲ ལ་བའི་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་ཀྱ ིས། །ཆུ ་ཀླུ  ང་སྐ ལ་ལྡ ན་ཤིང་རྟ འི་འགྲ མ་རོལ་དུ ། །ལོ་དྲུ  ག་དཀའ་ཐུ བ་གཡོ་མེད་བསམ་གཏན་ངང༌། །ཏིང་འཛིན་མཆོག་བརྙ ེས་མཛད་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །དེ་ཚ་ལེགས་སྐྱ  ེས་མས་ནི་འོ་ཐུ ག་ཕུ ལ། །གསེར་གྱ ི་ཁ་དོག་ལྟ ་བུ འི་སྐུ  ་ལུ ས་ཀྱ ིས། །འཇིག་རྟ ེན་མགོན་པོ་ཀུ ན་ནས་རབ་མཛས་གྱུ  ར། །ཐུ བ་པ་ཉི་འོད་སྟ ོང་འབར་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །མ་ག་དྷ ར་བྱ ོན་བྱ ང་ཆུ བ་ཤིང་མཆོག་དྲུ  ང༌། །སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་མི་གཡོ་བདུ ད་དམག་མི་འཁྲུ  གས་
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ཕྲ ག །རྡ ོ་རྗ ེའི་ཏིང་འཛིན་མཐུ ས་བཅོམ་མངོན་བྱ ང་ཆུ བ། །ཡང་དག་རྫ ོགས་སངས་རྒྱ  ས་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །བདུ ད་རྩ ི་མཆོག་བརྙ ེས་དྲ ང་སྲ ོང་ནགས་སུ ་བཞུ གས། དེར་ནས་ཚངས་དང་དབང་པོའ་ིགསེར་འཁོར་དང༌། །ཆོས་ཀྱ ི་དུ ང་ཕུ ལ་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་བར་བསྐུ  ལ། །ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་དོན་གཟིགས་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །རིམ་པར་ཝཱ ་རཱ ་ཎ་སཱ ི་རྒྱ  ལ་པོའ་ིཁབ། །བྱ ་རྒ ོད་ཕུ ང་པོའ་ིརི་སོགས་རྣ མ་མང་དུ ། །འཁོར་ལོ་གསུ མ་བསྐ ོར་ལྷ ར་བཅས་ཐེག་གསུ མ་ལ། །འགོད་མཛད་རྣ མ་གྲ ོལ་མཆོག་སྦྱ  ིན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །ལོག་ལམ་ཞུ གས་པའི་རྟ ོག་དཔྱ ོད་མུ ་སྟ ེགས་ཀྱ ི། །རྒ ོལ་བ་མཐའ་དག་འཁོར་མོ་འཇིག་ཏུ ་བཏུ ལ། །མཉན་དུ ་ཡོད་པར་ཆོ་འཕྲུ  ལ་ཆེར་བསྟ ན་པས། །ས་གསུ མ་ངོ་མཚར་བསྐྱ  ེད་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ་ལ་སྐྱ  ེ་འཇིག་མི་མངའ་ཡང༌། །ཐབས་མཁས་འགྲ ོ་བླ ོའ་ིརྟ ག་འཛིན་བསལ་བའི་སླ ད། །རྩྭ  ་མཆོག་གྲ ོང་དུ ་ཡོངས་སུ ་མི་གནས་པའི། །མྱ ་ངན་མདའ་བར་མཛད་པ་ལ་ཕྱ ག་



62

འཚལ། །མ་འངོས་འགྲ ་ོབའི་ཚགས་གཉིས་སྤ ེལ་ཕྱ ིར་དུ ། །འཛད་པ་མེད་པའི་རིང་བསྲ ེལ་རྣ མ་མང་སྤྲུ   ལ། །ལྷ ་མིའི་མཆོད་པའི་རྟ ེན་མཆོག་སྐུ  ་གདུ ང་བརྒྱ  ད། །ངོ་མཚར་རྨ ད་བྱུ  ང་སྣ ང་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །ངེས་པའི་དོན་དུ ་སྟུ  ག་པོ་བཀོད་པ་ཡི། །མདོ་ལུ གས་ཇི་བཞིན་འོག་མིན་ཆེན་པོ་རུ ། །སྔ ར་སངས་རྒྱ  ས་ཤིང་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་ཐུ བ་ཆེན་པོས། །བཅུ ་གཉིས་མཛད་པའི་རི་མོ་ཅིར་ཡང་སྟ ོན། །དེ་སླ ད་བདག་བླ ོ་རབ་དང་གུ ས་པ་ཡིས། །ཅུ ང་ཟད་ཙམ་དུ ་བསྟ ོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱ ིས། །བཅོམ་ལྡ ན་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཞིང་སྐུ  ་མཛད་པའི་དཔལ། །མ་ལུ ས་འགྲ ་ོབས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཐབོ་ཤོག འཇིག་རྟ ེན་ཀུ ན་དུ ་ནད་མུ ག་མཚན་བསྐ ལ་ཞི། །དྲ ི་མེད་རྒྱ  ལ་བསྟ ན་དར་རྒྱ  ས་ཡུ ན་དུ ་གནས། །རྒྱ  ལ་པོ་ཆོས་སྤྱ  ོད་མངའ་འབངས་བདེ་བས་འཚ། །དགེ་བཅུ ་དཔལ་ལ་སྤྱ  ོད་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཚུ ལ་འདི་སྟ ོན་པ་མཆོག་གི་བཀའ་དྲ ིན་ཉིད། །ངོ་མཚར་རྗ ེས་སུ ་དྲ ན་པས་ལེགས་དྲ ངས་ཏེ། །ཆོ་འཕྲུ  ལ་ཆེན་པོའ་ིདུ ས་ཆེན་དང་འབྲ ེལ་བར། །འཇིགས་བྲ ལ་
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དབང་པོའ་ིསྡ ེ་དེས་ལེགས་པར་སྦྱ  ར། །དེ་མཐུ ས་ཐུ བ་བསྟ ན་ཉིན་བྱ ེད་འོད་བརྒྱ  ་པ། །རྣ མ་དག་ཡངས་
པའི་མཁའ་ལ་རྟ ག་འཆར་བས། །ཡིད་སྲུ  བ་རྒུ  ད་པའི་མུ ན་པ་མཐར་བྱ ས་ཏེ། །རྟ ག་ཁྱ བ་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཕྲ ིན་
ལས་གཟི་འབར་ཤོག །སུ ་ཛ་ཡནྟུ  །།  ༈  དེ་ནས་བྱ ང་འཕགས་ཀྱ ི་ཚགས་རྣ མས་ལ་བསྟ ོད་ཕྱ ག་བྱ ་བ་
ལས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟ ོད་པ་ནི། རྒྱ  ་གར་སྐ ད་དུ ། ཤྲཱ  ི་ཉྫཱ  ་ན་གུ ་ཎ་ཕ་ལ་ན་མ་པཱུ  ་ཏི། བོད་སྐ ད་དུ ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ ་བའི་བསྟ ོད་པ། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱ ངས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་བླ ོ་གྲ ོས་སྒྲ  ིབ་གཉིས་སྤྲ  ིན་བྲ ལ་ཉི་ལྟ ར་རྣ མ་དག་རབ་གསལ་བ། །ཇི་སྙ ེད་དོན་ཀུ ན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཕྱ ིར་ཉིད་ཀྱ ི་ཐུ གས་ཀར་གླ ེགས་བམ་འཛིན། །གང་དག་སྲ ིད་པའི་བཙན་རར་མ་རིག་མུ ན་འཐུ མས་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གྱ ིས་གཟིར་བའི། །འགྲ ོ་ཚགས་ཀུ ན་ལ་བུ ་གཅིག་ལྟ ར་བརྩ ེ་ཡན་ལག་དྲུ  ག་ཅུ འི་དབྱ ངས་ལྡ ན་གསུ ང༌། །འབྲུ  ག་ལྟ ར་ཆེར་སྒྲ  ོགས་ཉོན་མོངས་གཉིད་སླ ོང་ལས་ཀྱ ི་ལྕ གས་སྒྲ  ོགས་འགྲ ོལ་མཛད་
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ཅིང༌། །མ་རིག་མུ ན་སེལ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མྱུ  ་གུ ་ཇི་སྙ ེད་གཅོད་མཛད་རལ་གྲ ི་བསྣ མས། གདོད་ནས་དག་ཅིང་ས་བཅུ འི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུ ས་རྫ ོགས་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཐུ ་བོའ་ིསྐུ  ། །བཅུ ་ཕྲ ག་བཅུ ་དང་བཅུ ་གཉིས་རྒྱ  ན་སྤྲ  ས་བདག་བླ ོའ་ིམུ ན་སེལ་འཇམ་པའི་དབྱ ངས་ལ་འདུ ད། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ ་བའི་བསྟ ོད་པ་སླ ོབ་དཔོན་རྡ ོ་རྗ ེ་མཚན་ཆས་མཛད་པ་རྫ ོགས་སོ། །རྔ ོག་ལོའ་ིའགྱུ  ར་རོ། །དེ་ནས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་གདུ ང་
ཤུ གས་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ན་མོ་མཉྫུ  ་ཤྲཱ  ི་ཡེ། །ཤེས་བྱ འི་མཁའ་དབྱ ིངས་ཟབ་ཅིང་ཡངས་པ་ལ། །བླ ོ་གྲ ོས་དཀྱ ིལ་འཁོར་རྒྱ  ས་པའི་འོད་ཟེར་གྱ ིས། །སྐྱ  ེ་དགུ འི་མི་ཤེས་མུ ན་པའི་ཚགས་རྣ མས་ཀུ ན། བསལ་བྱ ེད་དབང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱ ངས་ལ་འདུ ད། །དེང་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་བྱ ང་ཆུ བ་སྙ ིང་པོའ་ིབར། །ཁྱ ོད་མིན་བདག་ལ་སྐྱ  བས་གཞན་མ་མཆིས་པས། །ལས་ཀྱ ི་དབང་གིས་རིགས་དྲུ  ག་གར་སྐྱ  ེས་ཀྱ ང༌། །འཁོར་བའི་འཇིགས་ལས་སྐྱ  ོབས་ཤིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །བདག་ནི་ཚ་འདིའི་འདུ ་
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བྱ ེད་གཏོང་བ་ན། །བརྩ ེ་ཞིང་བྱ མས་པའི་གཉེན་བཤེས་ཀུ ན་དང་བྲ ལ། །རྔ མ་ཞིང་འཇིགས་པའི་གཤིན་རྗ ེས་ཟིན་པའི་ཚ། །གཤིན་རྗ ེའི་འཇིགས་ལས་སྐྱ  ོབས་ཤིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །ཐོག་མེད་དུ ས་ནས་ལས་ངན་བསགས་པའི་མཐུ ས། །སྲ ིད་པ་བར་དོར་ཉོན་མོངས་རླུ  ང་ཤུ གས་ཀྱ ིས། །བཟོད་དཀའ་ངན་འགྲ ོའ་ིགཡང་སར་འཁྱ ེར་སྲ ིད་པས། །ཉོན་མོངས་རླུ  ང་སྒ ོ་ཆོད་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །བར་དོའ་ིརྣ མ་ཤེས་ཉིང་མཚམས་སྦྱ  ོར་བའི་ཚ། །མི་ཁོམ་བརྒྱ  ད་པོ་དག་ལས་རབ་འདས་ཤིང༌། །ཐུ བ་བསྟ ན་རྒྱ  ལ་མཚན་འཛིན་པའི་རིགས་དག་ཏུ ། །སྐྱ  ེ་བའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་སྒྲ  ིགས་ཤིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །སྐྱ  ེ་བ་ཕྱ ི་མ་མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་མཆོག །བདུ ན་གྱ ིས་མཛས་པའི་དལ་འབྱ ོར་ལུ ས་ཐོབ་ནས། །བསྟ ན་པ་ཚུ ལ་བཞིན་འཛིན་པའི་བཤེས་གཉེན་དང༌། །མཇལ་བའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་སྒྲ  ིགས་ཤིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། ཐབས་མཁས་ཐུ གས་རྗ ེ་ལྡ ན་པའི་བཤེས་གཉེན་དེས། །ལེགས་པར་གསུ ངས་པའི་
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གསུ ང་རབ་རྒྱ  ་མཚའི་ཚགས། །ཚུ ལ་བཞིན་རྟ ོགས་ནས་གཞན་ལ་སྟ ོན་ནུ ས་པའི། རྣ མ་དཔྱ ོད་བླ ོ་གྲ ོས་སྩ ོལ་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །ཚ་རབས་ཀུ ན་ཏུ ་གཞན་དོན་ཁོ་ནའི་ཕྱ ིར། །སེར་སྣ ་མེད་པར་བདོག་པ་ཀུ ན་གཏོང་ཞིང༌། །རྣ མ་གཡེང་སྤ ངས་པའི་བསམ་གཏན་སྒ ོམ་པ་སོགས། །ཕར་ཕྱ ིན་དྲུ  ག་ལྡ ན་སྩ ོལ་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །འཁོར་བའི་ཚ་གདུ ང་སེལ་བའི་བསིལ་བྱ ེད་མཆོག  །གསུ ང་རབ་གངས་རིའི་ངོས་ལ་བལྟ ་འདོད་ཀྱ ང༌། །རྣ མ་གཡེང་ལེ་ལོའ་ིའདམ་དུ ་བྱ ིང་ལགས་པས། །མྱུ  ར་མགྱ ོགས་ཐུ གས་རྗ ེས་ཟུ ང་ཞིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །ཟབ་ལམ་ལྟ ་བའི་ལམ་ལ་རབ་ཞུ གས་ནས། །རྣ མ་གྲ ོལ་ཐར་པའི་གླ ིང་དུ ་འགྲ ོ་འདོད་ཀྱ ང༌། སྐ ལ་དམན་བདག་ནི་འཁོར་བའི་ཞགས་པས་བཅིངས། །འཁོར་བའི་ཞེན་ཐག་ཆོད་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །རང་དོན་ཉེར་ཞི་ཀུ ནྡྷ  འི་ཚལ་སྤ ངས་ནས། །རླ བས་ཆེན་རྒྱ  ལ་བའི་པད་ཚལ་བལྟ ་འདོད་ཀྱ ང༌། །བདག་གི་བླ ོ་འདི་མ་རིག་འཐིབས་
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པོས་བསྒྲ  ིབས། །མ་རིག་འཐིབས་པོ་སོལ་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །མདོར་ན་བདག་སོགས་སྐྱ  ེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ ། །གསུ ང་རབ་རྒྱ  ་མཚའི་ཚགས་ལ་བརྟ ེན་བྱ ེད་ཅིང༌། །འགྲ ོ་ལ་འདོད་དགུ ་མ་ལུ ས་འབྱུ  ང་བའི་གནས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ར་གྱུ  ར་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །འཇམ་དབྱ ངས་ཁྱ ོད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ ས། ཚགས་གཉིས་རྣ མ་པར་དག་པའི་གྲུ  ་ཆེན་གྱ ིས། །འགྲ ོ་རྣ མས་སྲ ིད་པའི་མཚ་ལས་སྒྲ  ོལ་བ་ལ། །བདག་ཀྱ ང་ཁྱ ོད་བཞིན་གྱུ  ར་ཅིག་འཇམ་པའི་དབྱ ངས། །དུ ས་འདི་ནས་ནི་བཟུ ང་ནས་སུ ། །ཕྱ ི་མ་བྱ ང་ཆུ བ་མ་ཐོབ་བར། །རྗ ེ་བཙུ ན་འཇམ་པའི་དབྱ ངས་ཀྱ ིས་ནི། །བདག་གི་བླ ་མ་མཛད་དུ ་གསོལ། །བརྩ ེ་ལྡ ན་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་མཁྱ ེན་རབ་འོད་ཟེར་གྱ ིས། །བདག་བླ ོའ་ིགཏི་མུ ག་མུ ན་པ་རབ་བསལ་ནས། །བཀའ་དང་བསྟ ན་བཅོས་གཞུ ང་ལུ གས་རྟ ོགས་པ་ཡི། །བླ ོ་གྲ ོས་སྤ ོབས་པའི་སྣ ང་བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། །གང་ཚ་བལྟ ་བར་འདདོ་པའམ། །ཅུ ང་ཟད་དྲ ི་བར་འདདོ་ན་ཡང༌། མགོན་
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པོ་འཇམ་དབྱ ངས་ཁྱ ོད་ཉིད་ནི། །གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བར་ཤོག །ཕྱ ོགས་བཅུ ་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུ གས་པའི། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་དོན་བསྒྲུ   བ་བྱ འི་ཕྱ ིར། ཇི་ལྟ ར་འཇམ་དབྱ ངས་སྤྱ  ོད་མཛད་པ། །བདག་སོགས་སྤྱ  ོད་པའང་དེ་འདྲ ར་ཤོག བདག་ཀྱ ང་འཇམ་དབྱ ངས་བཀའ་དྲ ིན་གྱ ིས། །ས་རབ་དགའ་བ་ཐོབ་པར་དུ ། རྟ ག་ཏུ ་ཚ་རབས་དྲ ན་པ་དང༌། །རབ་ཏུ ་བྱུ  ང་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །འཇིག་རྟ ེན་དབང་ཕྱུ  ག་ལ་བསྟ ོད་པ་ནི། རྒྱ  ་གར་སྐ ད་དུ ། །མ་ཧཱ ་ཀ་རུ ་ཎི་ཀཱ ་ཀུ ་བཱ ་ཀྱ ་སྟ ོ་ཏྲཱ  ་དྷ ིཥྛཱ  ་ན་ནཱ ་མ། བོད་སྐ ད་དུ ། ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་ལ་སྨྲ  ེ་སྔ གས་ཀྱ ིས་བསྟ ོད་པ་བྱ ིན་རླ བས་ཅན་ཞེས་བྱ ་བ། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུ  ག་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས། །དྲ ི ་མེད་དུ ང་མདོག་མཆོག་ཏུ ་གཟུ གས་བཟང་བ། །རྣ མ་དག་འོད་གསལ་ཟླ ་འོད་དཀྱ ིལ་ན་མཛས། །ཇི་ལྟ ར་མཁའ་ལ་ཉི་འོད་སྟ ོང་འབར་བཞིན། །དཔའ་བོ་འོད་ཟེར་སྟ ོང་འབར་ལྷ མ་མེ་བ། 
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སྲ ིད་པ་གསུ མ་གྱ ི་ས་མཁན་སྟ ོན་པར་གྲ གས། །ཁམས་གསུ མ་འགྲ ོ ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་གཉེན་གཅིག་པུ ། །བྱ མས་མགོན་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྷ ་ཁྱ ོད་བདག་ལ་དགོངས། །བདག་ནི་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་དུ ས་མཐའ་ནས། །ལམ་ལོག་ལམ་སྟ ོར་སྲ ིད་པའི་འཁོར་བར་འཁྱ མས། །སྔ ོན་ཚ ་ལས་ལོག་སྡ ིག་པ་བྱ ས་པས་ནོངས། །སྡ ིག་པའི་ལས་རྣ མས་ཅི་བྱ ས་རབ་གནོང་འགྱ ོད། །དར་ཞིང་དྲ ག་པའི་ལས་དེ་དབང་བཙན་པས། འཁོར་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་རྒྱ  ་མཚར་བྱ ིང་གྱུ  ར་ཏེ། །ཞེ་སྡ ང་འབར་བའི་མེས་ནི་རང་རྒྱུ   ད་བསྲ ེགས། །གཏི་མུ ག་མུ ན་པའི་ཚགས་ཀྱ ིས་ཤེས་རབ་རྨ ོངས། །འདོད་ཆགས་རྒྱ  ་མཚའི་ནང་དུ ་རྣ མ་ཤེས་བྱ ིང༌། །ང་རྒྱ  ལ་ཆེན་པོའ་ིརི་བོས་ངན་འགྲ ོར་མནན། ཕྲ ག་དོག་རླུ  ང་དམར་འཚུ བས་མས་འཁོར་བར་གཡེངས། །བདག་ཏུ ་ལྟ ་བའི་མདུ ད་པ་དམ་པོས་བཅིངས། །འདོད་པའི་མེ་མདག་དོང་འདྲ འི་འོབས་སུ ་ལྷུ  ང༌། སྡུ  ག་བསྔ ལ་དྲ ག་པོའ་ིའདམ་རྫ བ་ཆར་ལྟ ར་འབབ། །མེ་ཁམས་ཉི་མའི་དུ ག་ནི་
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སྟ ེང་ནས་ཚ། །ཆུ ་ཁམས་ས་ཡི་བརླ ན་ནི་འོག་ནས་གྲ ང༌། །ཕྱ ི་ཡི་སེར་བུ འི་ངད་ནི་ཐད་ནས་ཚ། །ཀུ ན་ནས་འཁྲུ  གས་པའི་རླུ  ང་ནི་ཁོང་ནས་ལྡ ང༌། །དེ་ལྟ འི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཤིན་ཏུ ་བཟོད་དཀའ་ཡང༌། །སྡ ོམ་པའི་ཡི་དམ་གཞིག་ཏུ ་ག་ལ་རུ ང༌། ༈ སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཀུ ན་དང་བསྡ ོས་ནས་སྡ ོམ་བསྲུ  ང་ཞིང༌། །མོས་པའི་དད་པས་འཕགས་མཆོག་མི་གཏོང་ན། །འཕགས་མགོན་འགྲ ོ་དོན་མི་མཛད་ཅི་ལ་དགོངས། །བྱ མས་མགོན་ཅི་སླ ད་བདག་ལ་ཐུ གས་མི་བརྩ ེ། །བདག་འདྲ ་བླུ  ན་རྨ ོངས་ལས་ངན་སྡ ིག་པོ་ཆེ། །ལས་ཀྱ ི་དབང་གིས་སྙ ིགས་མའི་དུ ས་འདིར་སྐྱ  ེས། །སྐྱ  ེས་པས་འགྱ ོད་དོ་ལས་ལ་ཡི་རེ་ཆད། །ཡི་ཆད་འགྱ ོད་ཀྱ ང་ལས་དབང་འཆོས་སུ ་མེད། །ལས་ཀྱ ི་ཤུ གས་ནི་ཆུ ་བོའ་ིརྒྱུ   ན་དང་འདྲ ། །ལས་དབང་ཆུ ་ཀླུ  ང་འཕྲ ལ་དུ ་ག་ལ་ཟླ ོག བཀའ་ལ་ཞུ གས་ཀྱ ང་བཀའ་བཞིན་རྔ ོག་མ་ཐོག །ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་སྡ ིག་པའི་དབང་དུ ་གྱུ  ར། །སྡ ིག་པའི་ལས་དབང་དྲ ག་པོ་མེ་འབར་བས། །རྣ མ་ཤེས་དབང་པོའ་ིམྱུ  ་གུ ་



71

གདུ ངས་གྱུ  ར་ཏེ། །ཕུ ང་པོ་སྒྱུ   ་མའི་ལུ ས་འདིས་མི་བཟོད་ན། །བྱ མས་མགོན་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན་གྱ ིས་བཟོད་ལགས་སམ། །ཉི་ལྟ ར་འོད་འབར་ཟླ ་ལྟ ར་མདངས་གསལ་བའི། ཐུ གས་རྗ ེའི་ཞལ་ཉིད་མཐོང་བར་འཚལ་ལགས་ན། །ཐོག་མ་མེད་ནས་མ་རིག་ལིང་ཏོག་གིས། །ལྡ ོང་པའི་ཆུ ་བུ ར་མིག་གིས་མ་མཐོང་ན། །འགྲ ོ་བའི་མགོན་ཁྱ ོད་ད་ལྟ ་གང་ན་བཞུ གས། །ཤིན་ཏུ ་སྐྲ  ག་ཅིང་སྐྱ  ི་གཡའ་རབ་འཇིགས་ནས། །དུ ང་དུ ང་གདུ ང་བའི་སྨྲ  ེ་སྔ གས་འདི་འདོན་ཞིང༌། །ཉམ་ཐག་ཕོངས་པའི་ང་རོས་འོ་དོད་འབོད། །བྱ མས་མགོན་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན་གྱ ིས་གསན་ལགས་སམ། །ནམ་ཞིག་འཆི་འཕོ་ལུ ས་སེམས་རྗ ེས་པའི་ཚ། །དགེ་བཤེས་གྲ ོགས་དང་བྲ ལ་ཏེ་གཤིན་རྗ ེས་ཁྲ ིད། །དེ་ཚ་འཇིག་རྟ ེན་ཉེ་དུ ས་མི་གཏོང་སྟ ེ། །ལས་ཀྱ ི་དབང་གིས་བདག་འདྲ ་གཅིག་པུ ར་འཁྱ མས། །དུ ས་དེར་བདག་ལ་མགོན་སྐྱ  བས་མ་མཆིས་ན། །བྱ མས་མགོན་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་འཁོར་བར་བདག་གཏོང་ངམ། ༈ ན་མ་ཨཱ རྻ ་པ་ལོ། ལས་ཀྱ ིས་
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མནར་བའི་སྐྱ  ེ་བོ་བདག་འདྲ ་བ། །ཐོག་མ་མེད་པའི་དུ ས་ནས་ལོག་བརྟ གས་པས། ཁམས་གསུ མ་འཁོར་བའི་གནས་ལས་མ་ཐར་ཏེ། །བསྐ ལ་པ་དཔག་མེད་སྐྱ  ེ་བ་ཇི་སྙ ེད་དུ ། །གདོས་བཅས་ལུ ས་བླ ངས་གྲ ངས་མེད་ཞིག་གྱུ  ར་ཏེ། །ཤ་རུ ས་བསགས་ན་འཇིག་རྟ ེན་གཏོས་དང་མཉམ། །རྣ ག་ཁྲ ག་བསགས་ན་རྒྱ  ་མཚ་ཆེན་པོ་ཙམ། །ལས་འཕྲ ོ་བསགས་ན་བསམ་འདས་བརྗ ོད་མི་ལང༌། །ཁམས་གསུ མ་བགྲ ངས་ཤིང་སྐྱ  ེ་ཤི་ཁ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ང༌། བྱ ས་པའི་ལས་རྣ མས་དོན་མེད་ཆུ ད་རེ་ཟོས། །སྐྱ  ེ་བ་གྲ ངས་མེད་ཇི་སྙ ེད་དེ་ཙམ་ལ། །སྐྱ  ེ་བ་གཅིག་ཅིག་ཁོ་ན་ཙམ་གྱ ི་ལས། །བླ ་མེད་དོན་དུ ་རབ་ཏུ ་སྦྱ  ངས་གྱུ  ར་ན། །དེ་ཙམ་བྱ ས་པའི་ལས་ལ་དོན་རབ་ཡོད། །ལས་ནི་དབང་བཙན་ཉོན་མོངས་སྟ ོབས་ཆེ་བས། །ཤ་ཁྲ ག་འདུ ས་པའི་ལུ ས་བླ ངས་འཁོར་བར་འཁྱ མས། སྡུ  ག་བསྔ ལ་དྲ ག་པོའ་ིསྲ ིད་པའི་བཙན་རར་ཚུ ད། །མི་བཟད་སྡུ  ག་བསྔ ལ་དྲ ག་པོ་འདི་འདྲ ་ན། །ཉེས་བྱ ས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལས་ལས་བྱུ  ང༌། །ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོའ་ི
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ལས་རྣ མས་རྒྱུ   ན་བཅད་དེ། །ཉོན་མོངས་ལས་ཀྱ ི་རླུ  ང་འདི་བཟླ ོག་ཏུ ་གསོལ། །ཉོན་མོངས་ལས་ཀྱ ི་རླུ  ང་འདི་དབང་བཙན་པས། །མ་རིག་མུ ན་པའི་ནང་དུ ་གཏན་འཁྱ མས་ན། །ཡེ་ཤེས་སྒྲ  ོན་མེའི་ཟེར་གྱ ིས་མི་གཟིགས་སམ། །ཉེས་བྱ ས་ལས་ཀྱ ི་འབྲ ས་བུ ་མི་བཟོད་ན། །ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོས་ཕྲ ིན་ལས་མི་མཛད་དམ། །དུ ག་གསུ མ་བཟོད་དཀའི་ནད་ཀྱ ིས་གདུ ངས་ལགས་ན། །ཐུ གས་རྗ ེ་ཐབས་མཁས་སྨ ན་གྱ ིས་མི་གསོ་འམ། །ཕྱ ིན་ཅི་ལོག་གི་གཡང་སར་ལྷུ  ང་ལགས་ན། །ཐུ གས་རྗ ེ་མྱུ  ར་མགྱ ོགས་ཕྱ ག་གིས་མི་འཛིན་ནམ། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་དྲ ག་པོའ་ིལས་དབང་མེ་འབར་ན། །ཐུ གས་རྗ ེ་བསིལ་བའི་ཆར་རྒྱུ   ན་མི་འབེབས་སམ། །ཁམས་གསུ མ་འཁོར་བའི་གནས་སུ ་སྦྱ  ངས་སྦྱ  ངས་ནས། །ནམ་ཞིག་རང་གི་འབྲ ས་བུ ་ཐོབ་པའི་ཚ། །འཕགས་པའི་ཐུ གས་རྗ ེའི་མི་འཚལ་དོན་མ་མཆིས། །སེམས་ཅན་ལས་འཕྲ ོ་བཙན་པར་བཞག་ན་དག འཕགས་པའི་ཐུ གས་རྗ ེས་སུ ་ལ་ཅི་ཞིག་བགྱ ི། །འཕགས་མཆོག་
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ཁྱ ོད་ལ་ཐུ གས་རྗ ེའི་སྟ ོབས་མངའ་ན། །ཡལ་ཡོལ་བཏང་སྙ ོམས་ལེ་ལོ་མ་མཛད་པར། །སྙ ིང་ནས་ད་གཟིགས་ཐུ གས་རྗ ེ་རྒྱ  ལ་བའི་ལྷ ། ཞེས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་ལ་སྨྲ  ེ་སྔ གས་ཀྱ ིས་བསྟ ོད་པ་གནས་ལྔ ་རིག་པའི་སླ ོབ་དཔོན་ཟླ ་གྲ གས་ཀྱ ིས་མཛད་པ་བྱ ིན་རླ བས་ཅན་རྫ ོགས་སོ། ༈ ཀྱ ེ་ལགས་འཕགས་པ་འཇིག་རྟ ེན་དབང་ཕྱུ  ག་དགོངས། །ཐོག་མེད་དུ ས་ནས་ངན་སོང་གནས་སུ ་བསྡ ད། །མི་དགེ་བཅུ ་ལ་ངོམས་པ་མེད་པར་སྤྱ  ད། །ཡིད་དུ ་མི་འོང་འབྲ ས་བུ ་ཁོ་ན་མྱ ོང༌། །བརྩ ེ་བས་གཟིགས་ཀྱ ང་བདག་ལ་ཕྲ ིན་ལས་རྡུ  གས། བྱ མས་མགོན་བཅོས་མེད་བདག་པས་གཞན་དགའ་མང༌། །ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས་པ་སྟ ོན་ཅིག་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས། །ད་ལན་མི་ལུ ས་ཙམ་པོ་ཐོབ་དུ ས་འདིར། །རང་བཞིན་བླུ  ན་པས་ཚ་རབས་ཕྱ ི་མ་ལ། །བདེན་སྙ མ་མི་བགྱ ིད་གཏི་མུ ག་མཐུ ག་པོས་བསྒྲ  ིབས། ལས་འབྲ ས་བསླུ  ་བ་མེད་པའི་དོན་ཅན་ལ། །ཇི་བཞིན་བླ ང་དོར་མ་ཤེས་སྡ ིག་པ་འཕེལ། །གཏན་དུ ་ཐར་དུ ས་མེད་པའི་ལས་ངན་བསགས། །སྒ ོ་གསུ མ་སྤྱ  ོད་པ་
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ལེགས་སྤྱ  ད་རླ ོམ་ཀུ ན་ཀྱ ང༌། །མུ ན་ནང་མདའ་ལྟ ར་དགྲ ་གཉེན་གང་ལ་ཕོག །ཆ་མ་འཚལ་བས་ཉེས་པར་སོང་སྲ ིད་པས། །འཕགས་མཆོག་བརྩ ེ་བས་མི་བཟོད་དྲུ  ང་དུ ་བཤགས། །བདག་ནི་བྱ ིས་པའི་རང་བཞིན་གཏོལ་མེད་པས། །ཞིང་མཆོག་གཉན་པོ་རྣ མས་ལ་སྡ ིག་པའི་ལས། །གང་བསགས་འབྲ ས་བུ ་ཇི་སྙ ེད་མཆིས་པ་ཀུ ན། །མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་དར་དྲ ག་རབ་སྨ ིན་ནས། །འབྲ ས་བུ ་མྱུ  ར་དུ ་སོང་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ལྷ ག་པར་མཁའ་མཉམ་འགྲ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །ངག་གི་སྒ ོ་ནས་ཉེས་པ་ཅི་བསགས་པའི། །འབྲ ས་བུ ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་སྨ ིན་པར་ཤོག བདག་གི་ངག་ལ་མི་བཟད་སྡ ིག་པའི་ལས། །འབྲ ས་བུ ་མི་བཟད་མྱ ོང་བའི་ཡིད་བྱུ  ང་སྟ ེ། །མ་རྒ ན་ངག་གི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མི་བཟད་པ། །རང་གི་ངག་ལས་འབུ མ་འགྱུ  ར་གཅེས་འཛིན་པའི། །བཅོས་མིན་སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་སེམས་ཁྲ ལ་ཀུ ན། བདག་གི་རྒྱུ   ད་ལ་ལེགས་པར་འཆར་བ་ནས། །བདག་གི་ཕན་སེམས་བཟང་པོའ་ི
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བདེན་སྟ ོབས་ཀྱ ིས། །བདག་གི་ངག་གིས་མཁའ་ཁྱ བ་སེམས་ཅན་གྱ ི། །སྒྲ  ིབ་ཀུ ན་བསལ་བའི་ཆོས་འཁོར་ཐོགས་མེད་དུ ། །བསྐ ོར་ལ་ནུ ས་པ་ཐོབ་པར་ཐུ གས་རྗ ེས་ཟུ ང༌། །བདག་གི་ངག་ལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུ  ག་ཤོག །བདག་གི་ངག་གིས་སྐ ལ་ལྡ ན་རེ་སྐ ོང་ཤོག །ཅིས་ཀྱ ང་འཕགས་པའི་ཐུ གས་རྗ ེའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་ཤོག །དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་དམ་པ་རྡ ོ་རྗ ེའི་གསུ ང༌། །སྒྲ  ིབ་བྲ ལ་གནས་བརྒྱ  ད་དག་པའི་སྒྲ  ་དབྱ ངས་ཅན། གདུ ལ་བྱ འི་བླ ོ་ལ་གསལ་པོར་འཆར་བ་ཡིས། །སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ་བའི་རོ་མཆོག་མྱ ོང་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་འཕགས་མཆོག་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུ  ག་ལ་སྨྲ  ེ་སྔ གས་ཀྱ ིས་བསྟ ོད་པ་རྒྱ  ལ་དབང་མི་བསྐྱ  ོད་ཞབས་ཀྱ ིས་མཛད་པའོ། །དེ་ནས་སྒྲ  ོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ལ་བསྟ ོད་པ་ནི། པོ་ཊ་ལ་ཡི་གནས་མཆོག་ནས། །ཏཱ ཾ་ཡིག་ལྗ ང་ཁུ ་ལས་འཁྲུ  ངས་ཤིང༌། །ཏཱ ཾ་ཡིག་འོད་ཀྱ ིས་འགྲ ོ་བ་སྒྲ  ོལ། །སྒྲ  ོལ་མ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །ལྷ ་དང་ལྷ ་མིན་ཅོད་པན་གྱ ིས། །ཞབས་ཀྱ ི་པདྨ ་ལ་བཏུ ད་དེ། །ཕོངས་པ་ཀུ ན་ལས་སྒྲ  ོལ་མཛད་མ། །སྒྲ  ོལ་མ་
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ཡུ མ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རྗ ེ་བཙུ ན་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་མ་དང༌། །ཕྱ ོགས་བཅུ ་དུ ས་གསུ མ་བཞུ གས་པ་ཡི། །རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུ ན་ནས་དང་བས་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མེ་ཏོག་བདུ ག་སྤ ོས་མར་མེ་དྲ ི། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། དངོས་འབྱ ོར་ཡིད་ཀྱ ིས་སྤྲུ   ལ་ནས་འབུ ལ། །འཕགས་མའི་ཚགས་ཀྱ ིས་བཞེས་སུ ་གསོལ། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟ འི་བར། །མི་དགེ་བཅུ ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ ། སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུ  ར་པའི། །སྡ ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱ ི། ཉན་ཐོས་རང་རྒྱ  ལ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས། །སོ་སོའ་ིསྐྱ  ེ་བོ་ལ་སོགས་པས། །དུ ས་གསུ མ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང༌། །སེམས་ཅན་རྣ མས་ཀྱ ི་བསམ་པ་དང༌། །བླ ོ་ཡི་བྱ ེ་བྲ ག་ཇི་ལྟ ་བར། །ཆེ་ཆུ ང་ཐུ ན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་དུ ་གསོལ། །འཁོར་བ་ཇི་སྲ ིད་མ་སྟ ོང་བར། །མྱ ་ངན་མི་འདའ་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཡིས། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་རྒྱ  ་མཚར་བྱ ིང་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་
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གཟིགས་སུ ་གསོལ། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བྱ ང་ཆུ བ་རྒྱུ   ར་གྱུ  ར་ནས། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲ ོ་བ་ཡི། །འདྲ ེན་པའི་དཔལ་དུ ་བདག་གྱུ  ར་ཅིག །ཨ ་རྗ ེ་བཙུ ན་མ་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་མ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཕྱ ག་འཚལ་སྒྲ  ོལ་མ་མྱུ  ར་མ་དཔའ་མོ། །སྤྱ  ན་ནི་སྐ ད་ཅིག་གླ ོག་དང་འདྲ ་མ། །འཇིག་རྟ ེན་གསུ མ་མགོན་ཆུ ་སྐྱ  ེས་ཞལ་གྱ ི། །གེ་སར་བྱ ེ་བ་ལས་ནི་བྱུ  ང་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་སྟ ོན་ཀའི་ཟླ ་བ་ཀུ ན་ཏུ ། །གང་བ་བརྒྱ  ་ནི་བརྩ ེགས་པའི་ཞལ་མ། །སྐ ར་མ་སྟ ོང་ཕྲ ག་ཚགས་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས། །རབ་ཏུ ་ཕྱ ེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་སེར་སྔ ོ་ཆུ ་ནས་སྐྱ  ེས་ཀྱ ི། །པདྨ ས་ཕྱ ག་ནི་རྣ མ་པར་བརྒྱ  ན་མ། །སྦྱ  ིན་པ་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་དཀའ་ཐུ བ་ཞི་བ། །བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱ  ོད་ཡུ ལ་ཉིད་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུ ག་ཏོར། །མཐའ་ཡས་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་བར་སྤྱ  ོད་མ། །མ་ལུ ས་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་པ་ཐོབ་པའི། །རྒྱ  ལ་བའི་སྲ ས་ཀྱ ིས་ཤིན་ཏུ ་བསྟ ན་མ། །ཕྱ ག་
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འཚལ་ཏུ ཏྟཱ  ་ར་ཧཱུ  ྃ་ཡི་གེས། །འདོད་དང་ཕྱ ོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །འཇིག་རྟ ེན་བདུ ན་པོ་ཞབས་ཀྱ ིས་མནན་ཏེ། །ལུ ས་པ་མེད་པར་འགུ གས་པར་ནུ ས་མ། ཕྱ ག་འཚལ་བརྒྱ  ་བྱ ིན་མེ་ལྷ ་ཚངས་པ། །རླུ  ང་ལྷ ་སྣ ་ཚགས་དབང་ཕྱུ  ག་མཆོད་མ། འབྱུ  ང་པོ་རོ་ལངས་དྲ ི་ཟ་རྣ མས་དང༌། །གནོད་སྦྱ  ིན་ཚགས་ཀྱ ིས་མདུ ན་ནས་བསྟ ོད་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཏྲ ད་ཅེས་བྱ ་དང་ཕཊ་྄ཀྱ ིས། །ཕ་རོལ་འཁྲུ  ལ་འཁོར་རབ་ཏུ ་འཇོམས་མ། །གཡས་བསྐུ  མ་གཡོན་བརྐྱ  ང་ཞབས་ཀྱ ིས་མནན་ཏེ། །མེ་འབར་འཁྲུ  གས་པ་ཤིན་ཏུ ་འབར་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཏུ ་རེའི་འཇིགས་པ་ཆེན་མོས། །བདུ ད་ཀྱ ི་དཔའ་བོ་རྣ མ་པར་འཇོམས་མ། །ཆུ ་སྐྱ  ེས་ཞལ་ནི་ཁྲ ོ་གཉེར་ལྡ ན་མཛད། །དགྲ ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུ ས་གསོད་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་མཚན་ཕྱ ག་རྒྱ  འི། །སོར་མོས་ཐུ གས་ཀར་རྣ མ་པར་བརྒྱ  ན་མ། །མ་ལུ ས་སོགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བརྒྱ  ན་པའི། །རང་གི་འོད་ཀྱ ི་ཚགས་རྣ མས་འཁྲུ  གས་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་རབ་ཏུ ་



80

དགའ་བས་བརྒྱ  ན་པའི། །དབུ ་རྒྱ  ན་འོད་ཀྱ ི་ཕྲ ེང་བས་སྤ ེལ་མ། །བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུ ཏྟཱ  ་ར་ཡིས། །བདུ ད་དང་འཇིག་རྟ ེན་དབང་དུ ་མཛད་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱ  ོང་བའི་ཚགས་རྣ མས། །ཐམས་ཅད་འགུ གས་པར་ནུ ས་པ་ཉིད་མ། །ཁྲ ོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུ  ྃ་གིས། །ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣ མ་པར་སྒྲ  ོལ་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཟླ ་བའི་དུ མ་བུ ས་དབུ ་རྒྱ  ན། །བརྒྱ  ན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ ་འབར་མ། །རལ་པའི་ཁྲ ོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། །རྟ ག་པར་ཤིན་ཏུ ་འོད་ནི་མཛད་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་བསྐ ལ་པའི་མཐའ་མའི་མེ་ལྟ ར། །འབར་བའི་ཕྲ ེང་བའི་དབུ ས་ན་གནས་མ། །གཡས་བརྐྱ  ང་གཡོན་བསྐུ  མ་ཀུ ན་ནས་བསྐ ོར་དགའ། །དགྲ ་ཡི་དཔུ ང་ནི་རྣ མ་པར་འཇོམས་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱ ག་གི། །མཐིལ་གྱ ིས་བསྣུ  ན་ཅིང་ཞབས་ཀྱ ིས་བརྡུ  ང་མ། །ཁྲ ོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུ  ྃ་གིས། །རིམ་པ་བདུ ན་པོ་རྣ མས་ནི་འགེམས་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། །མྱ ་ངན་འདས་ཞི་
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སྤྱ  ོད་ཡུ ལ་ཉིད་མ། །སྭཱ  ་ཧཱ ་ཨ ་དང་ཡང་དག་ལྡ ན་པས། །སྡ ིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཀུ ན་ནས་བསྐ ོར་རབ་དགའ་བའི། །དགྲ ་ཡི་ལུ ས་ནི་རབ་ཏུ ་འགེམས་མ། །ཡི་གེ་བཅུ ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི། །རིག་པ་ཧཱུ  ྃ་ལས་སྒྲ  ོལ་མ་ཉིད་མ། ཕྱ ག་འཚལ་ཏུ ་རེའི་ཞབས་ནི་བརྡ བས་པས། །ཧཱུ  ྃ་གི་རྣ མ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། །རི་རབ་མན་དཱ ་ར་དང་འབིགས་བྱ ེད། །འཇིག་རྟ ེན་གསུ མ་རྣ མས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། ཕྱ ག་འཚལ་ལྷ ་ཡི་མཚ་ཡི་རྣ མ་པའི། །རི་དྭ གས་རྟ གས་ཅན་ཕྱ ག་ན་བསྣ མས་མ། ཏཱ ་ར་གཉིས་བརྗ ོད་ཕཊ་ཀྱ ི་ཡི་གེས། །དུ ག་རྣ མས་མ་ལུ ས་པ་ནི་སེལ་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་ལྷ ་ཡི་ཚགས་རྣ མས་རྒྱ  ལ་པོ། །ལྷ ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟ ེན་མ། །ཀུ ན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརྗ ིད་ཀྱ ིས། །རྩ ོད་དང་རྨ ི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ ་བ་རྒྱ  ས་པའི། །སྤྱ  ན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། །ཧ་ར་གཉིས་བརྗ ོད་ཏུ ཏྟཱ  ་རེ་ཡིས། །ཤིན་ཏུ ་དྲ ག་པོའ་ིརིམས་ནད་སེལ་མ། །ཕྱ ག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུ མ་
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རྣ མས་བཀོད་པས། །ཞི་བའི་མཐུ ་དང་ཡང་དག་ལྡ ན་མ། །གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱ  ིན་ཚགས་རྣ མས། །འཇོམས་པ་ཏུ ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། །རྩ ་བའི་སྔ གས་ཀྱ ི་བསྟ ོད་པ་འདི་དང༌། །ཕྱ ག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ ་རྩ ་གཅིག །ལྷ ་མོ་ལ་གུ ས་ཡང་དག་ལྡ ན་པའི། །བླ ོ ་ལྡ ན་གང་གིས་རབ་དང་བརྗ ོད་པས། །སྲ ོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱ ས་ཏེ། །དྲ ན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟ ེར། །སྡ ིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ ་ཞི་བ། །ངན་འགྲ ོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ། །རྒྱ  ལ་བ་བྱ ེ་བ་ཕྲ ག་བདུ ན་རྣ མས་ཀྱ ིས། །མྱུ  ར་དུ ་དབང་ནི་བསྐུ  ར་བར་འགྱུ  ར་ལ། །འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་འཐོབ་ཅིང༌། །སངས་རྒྱ  ས་གོ་འཕང་མཐར་ཐུ ག་དེར་འགྲ ོ། །དེ་ཡི་དུ ག་ནི་དྲ ག་པོ་ཆེན་པོ། །སྟ ན་ལ་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲ ོ་བ། །ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུ ངས་པ་ཉིད་ཀྱ ང༌། །དྲ ན་པས་རབ་ཏུ ་སེལ་བ་ཉིད་འཐོབ། །གདོན་དང་རིམས་དང་དུ ག་གིས་གཟིར་བའི། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཚགས་ནི་རྣ མ་པར་སྤ ོང་སྟ ེ། །སེམས་ཅན་གཞན་
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པ་རྣ མས་ལ་ཡང་ངོ༌། །གཉིས་གསུ མ་བདུ ན་དུ ་མངོན་པར་བརྗ ོད་ན། །བུ ་འདོད་པས་ནི་བུ ་ཐོབ་འགྱུ  ར་ཞིང༌། །ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣ མས་ཉིད་འཐོབ། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུ  ར་ཏེ། །བགེགས་རྣ མས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུ  ར། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གིས་བསྟ ོད་པ་འདི་ནི་རྣ མ་པར་སྣ ང་མཛད་ཆེན་པོས་གསུ ངས་པ་སྟ ེ་རྒྱུ   ད་ལས་བྱུ  ང་བའོ།། །སྒྲ  ོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟ ོད་པ་ནི། ཨ ་རྗ ེ་བཙུ ན་མ་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་མ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་བ་ལས་སྒྲ  ོལ་ཏཱ ་རེ་མ། །ཏུ ཏྟཱ  ་རེ་ཡིས་འཇིགས་བརྒྱ  ད་སྒྲ  ོལ། །ཏུ ་རེས་ན་བ་རྣ མས་ལས་སྒྲ  ོལ། །སྒྲ  ོལ་མ་ལ་ཡང་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །པདྨ ་དཀར་པོའ་ིདབུ ས་གནས་པའི། །ཟླ ་བའི་གཟུ གས་ཀྱ ི་གདན་སྟ ེང་དུ ། །རྡ ོ་རྗ ེ་སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་བཅས་མཛད་མ། །མཆོག་སྦྱ  ིན་མ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། སྟ ོན་ཀའི་ཟླ ་བའི་མདོག་འདྲ ་ཞིང༌། །ཟླ ་བ་ལ་ནི་རྒྱ  བ་བརྟ ེན་མ། །རྒྱ  ན་རྣ མས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས། །ཨུ ཏྤ ལ་བསྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །བཅུ ་དྲུ  ག་
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ལོ་ལོན་ལུ ས་དང་ལྡ ན། །རྫ ོགས་སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་དེ་ཡི་སྲ ས། །འདོད་སྦྱ  ིན་སྐུ  ་ནི་འཆང་བའི་ཡུ མ། །འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་མ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །འཁོར་ལོ་དཀར་མོ་འོད་ཟེར་དཀར། །རྩ ིབས་བརྒྱ  ད་ལ་ནི་ཡི་གེ་བརྒྱ  ད། །ཡོངས་སུ ་འཁོར་བའི་རྣ མ་པ་ཅན། འཁོར་ལོ་ཅན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་ནི་ངག་དབང་གྲ གས་པའི་རྒྱ  ་གཞུ ང་ངོ༌། །ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ ་དག་པ་ལ། །རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་མང་པོ་གཅལ་དུ ་བཀྲ མ། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་སྐྱ  ེད་པའི་ཡུ མ། །ཡུ མ་གྱུ  ར་སྒྲ  ོལ་མ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཚིགས་བཅད་འདི་སྒྲ  ོལ་མ་ལས་སྣ ་ཚགས་འབྱུ  ང་བའི་རྒྱུ   ད་ལས་གསུ ངས་སོ། །འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་མ་སྒྲ  ོལ་མཛད་ཡུ མ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཚ་འཕེལ་མ། །ལྷ ་མོ་ཁྱ ོད་ལ་གསོལ་བ་ནི། །བདག་གི་ཚ་ཡི་བར་ཆད་དང༌། ནད་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཐམས་ཅད་ལས། །ནུ ས་ལྡ ན་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་བསྐྱ  བ་ཏུ ་གསོལ། མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་ཀུ ན། །མ་ལུ ས་བདག་ལ་གནང་བར་མཛད། 
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འཕགས་མ་ཁྱ ོད་ལ་དད་བྱ ེད་པ། །དེ་ལ་རྟ ག་ཏུ ་བུ ་བཞིན་དགོངས། །བདག་ཀྱ ང་ཁྱ ོད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱ ིས། །ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས་ཀྱུ  ས་གཟུ ང་དུ ་གསོལ། །ལྷ ་མོའ་ིསྐུ  ་མདོག་ཟླ ་འདྲ འི་མདོག །སྒ ེག་ཅིང་དུ ལ་བའི་ཆ་བྱ ད་ཅན། །གཟུ གས་བཟང་རིན་ཆེན་རྒྱ  ན་གྱ ིས་སྤྲ  ས། །མཛས་པའི་དར་གྱ ིས་སྨ ད་གཡོགས་ཅན། །པདྨ ་ཟླ ་བའི་གདན་དབུ ས་སུ ། ཞབས་གཉིས་རྡ ོ་རྗ ེ་སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་བཞུ གས། །ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་གཉིས་འཛུ མ་བག་ཅན། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་སྐྱ  ེད་པའི་ཡུ མ། །ལྷ ་མོ་ཁྱ ོད་ལ་རྟ ག་ཏུ ་འདུ ད། །ཁྱ ོད་ལ་བག་ཙམ་བསྟ ོད་པ་ནི། །བདག་ཅག་བྱ ང་ཆུ བ་སྒྲུ   བ་པ་ལ། དུ ས་འདི་ནས་བཟུ ང་བྱ ང་ཆུ བ་བར། །མི་མཐུ ན་ཕྱ ོགས་རྣ མས་ཞི་གྱུ  ར་ཅིག མཐུ ན་རྐྱ  ེན་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པར་ཤོག །རྗ ེ་བཙུ ན་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་མ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན། བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །སྒྲ  ིབ་གཉིས་བྱ ང་ཞིང་ཚགས་གཉིས་མྱུ  ར་རྫ ོགས་ཏེ། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །དེ་མ་
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ཐོབ་ཀྱ ི་ཚ་རབས་ཀུ ན་ཏུ ་ཡང༌། །ལྷ ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་ཐོབ་ནས། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་སྒྲུ   བ་པར་བྱ ེད་པ་ལ། །བར་ཆད་གདོན་བགེགས་རིམས་དང་ནད་ལ་སོགས། །དུ ས་མིན་འཆི་བར་གྱུ  ར་པ་སྣ ་ཚགས་དང༌། །རྨ ི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན་པ་དང༌། །འཇིགས་པ་བརྒྱ  ད་སོགས་ཉེ་བར་འཚ་བ་རྣ མས། །མྱུ  ར་དུ ་ཞི་ཞིང་མེད་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །འཇིག་རྟ ེན་འཇིག་རྟ ེན་ལས་ནི་འདས་པ་ཡི། །བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་རྣ མས། །འཕེལ་ཞིང་རྒྱ  ས་པའི་དོན་རྣ མས་མ་ལུ ས་པ། །འབད་མེད་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །སྒྲུ   བ་ལ་བརྩ ོན་ཞིང་དམ་ཆསོ་འཕེལ་བ་དང༌། །རྟ ག་ཏུ ་ཁྱ དོ་སྒྲུ   བ་ཞལ་མཆགོ་མཐངོ་བ་དང༌། །སྟ ངོ་ཉིད་དོན་རྟ ོགས་བྱ ང་སེམས་རིན་པོ་ཆེ། །ཡར་ངོའ ་ིཟླ ་ལྟ ར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱ  ས་པར་མཛད། །རྒྱ  ལ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པདྨ ོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ ་མཛས་ལས་སྐྱ  ེས། །སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱ  ལ་བས་མངོན་སུ མ་དུ ། །ལུ ང་བསྟ ན་པ་
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ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །བདག་གིས་ཚ་རབས་ཀུ ན་ཏུ ་བསྒྲུ   བས་པའི་ལྷ ། དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་གྱ ི་ཕྲ ིན་ལས་མ། །སྔ ོ་ལྗ ང་ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་གཉིས་མྱུ  ར་ཞིང་དཔའ། །ཡུ མ་གྱུ  ར་ཨུ ཏྤ ལ་བསྣ མས་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །དེ་ནས་ཐུ བ་དབང་གནས་བརྟ ན་འཁོར་བཅས་ལ་བསྟ ོད་ཕྱ ག་བྱ ་བའི་ཚུ ལ་ནི། ལག་མཐིལ་ལྟ ར་མཉམ་རིན་ཆེན་རྒྱ  ན་གྱ ིས་སྤྲ  ས། །ལྗ ོན་ཤིང་ཆུ ་མཚས་བརྒྱ  ན་པའི་ས་གཞིའི་དབུ ས། །རིན་ཆེན་ལས་གྲུ  བ་གྲུ  ་བཞི་སྒ ོ ་བཞི་པ། །པདྨ ་ཉི་ཟླ ས་བརྒྱ  ན་པའི་གདན་སྟ ེང་དུ ། ཐུ གས་རྗ ེས་རྩ ོད་པའི་དུ ས་ཀྱ ི་གདུ ལ་བྱ ་རྣ མས། །རྣ མ་གྲ ོལ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་འགྲ ོ་བའི་མགོན། །ཐུ བ་པ་མཆོག་དང་གནས་བརྟ ན་ཆེན་པོ་རྣ མས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཉོན་མོངས་མཚ་སྐ ེམ་ཞིང༌། །རྣ མ་གྲ ོལ་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ ་བཀའ་སྡ ོད་པ། །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་ཉན་ཐོས་དགེ་འདུ ན་
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བཞུ གས་སོ་འཚལ། །ཡོན་སྦྱ  ོང་མཆོད་པའི་གནས་སུ ་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་གྱ ིས། །འགྲ ོ་བའི་དོན་ཕྱ ིར་མཆོད་ཀྱ ིས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །འགྲ ོ་བའི་མགོན་པོ་ཤཱ ཀྱ ་སེང་གེ་ཡི། སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་གང་གི་ཕྱ ག་ཏུ ་བཞུ གས། །གསུ ང་རབ་རིན་ཆེན་སྒྲ  ོམ་གྱ ི་ཁ་འབྱ ེད་པའི། །དགྲ ་བཅོམ་གནས་བརྟ ན་ཆེན་པོ་བཞུ གས་སོ་འཚལ། །དམ་ཆོས་སྤ ེལ་བའི་སླ ད་དུ ་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་གྱ ིས། །འགྲ ོ་བའི་དོན་ཕྱ ིར་མཆོད་ཀྱ ིས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །ཐུ བ་པས་བཀའ་བསྒ ོས་བསྟ ན་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་འཛིན། །ཡན་ལག་འབྱུ  ང་དང་མ་ཕམ་ནགས་ན་གནས། །དུ ས་ལྡ ན་རྡ ོ ་རྗ ེ་མོའ ་ིབུ ་བཟང་པོ་དང༌། གསེར་བེའུ ་བྷ ་ར་དྷྭ  ་ཛ་གསེར་ཅན་མཆོག །འཕགས་པ་བ་ཀུ ་ལ་དང་སྒྲ  ་གཅན་འཛིན། །ལམ་ཕྲ ན་བྷ ་ར་དྷྭ  ་ཛ་བསོད་སྙ ོམས་ལེན། །ལམ་བསྟ ན་ཀླུ  འི་སྡ ེ་སྦ ེད་བྱ ེད་མི་ཕྱ ེད་པ། །འགྲ ོ་བའི་དོན་ཕྱ ིར་མཆོད་ཀྱ ིས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། །སྤ ངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུ ན་ཚགས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ང༌། །གདུ ལ་བྱ འི་དབང་གིས་ཉན་ཐོས་ཚུ ལ་
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འཛིན་ཅིང༌། །ཁྱ ད་པར་ཅན་གྱ ི་ཕྲ ིན་ལས་ཆོས་སྐྱ  ོང་བའི། །གནས་བརྟ ན་བཅུ ་དྲུ  ག་འདིར་སྤྱ  ོན་གདན་ལ་བཞུ གས། །བདེ་གཤེགས་བཀའ་ལུ ང་གཙར་མཛད་བསྟ ན་པ་སྲུ  ང༌། །རང་དོན་དོར་ནས་འཁོར་བའི་ནགས་ཚལ་དུ ། །གཞན་དོན་ལྷུ  ར་མཛད་གནས་བརྟ ན་བཅུ ་དྲུ  ག་པོ། །དམ་བཅས་ཐུ གས་རྗ ེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས། །དགེ་བསྙ ེན་སྐྱ  བས་གསོལ་བདེན་པའི་ཚིག་ཉན་པ། །དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་ཞབས་འབྲ ིང་མཆིས་སོ་འཚལ། །བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཞིང་དུ ་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་ན། །འགྲ ོ ་བའི་དོན་ཕྱ ིར་མཆོད་ཀྱ ིས་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ༈ མཚུ ངས་མེད་ལྟ ་བས་མི་ངོམས་པ། །གསེར་གྱ ི་མདོག་ཅན་མཛས་པའི་སྐུ  ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་གཉིས་སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་བཞུ གས། །ས་གནོན་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱ ག་འཚལ། །བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །གངས་རི་ཆེན་པོའ ་ིཏི་སེ་ན། འཕགས་པའི་གནས་བརྟ ན་ཡན་ལག་འབྱུ  ང༌། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་དང་སུ མ་བརྒྱ  ས་
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བསྐ ོར། སྤ ོས་ཕོར་རྔ ་ཡབ་འཛིན་སོགས་འགྲ ེའོ། དྲ ང་སྲ ོང་རི་ཡི་ཤེལ་ནགས་ལ། འཕགས་པའི་གནས་བརྟ ན་མི་ཕམ་པ། །དགྲ ་བཅོམ་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་གཅིག་གིས་བསྐ ོར། ཕྱ ག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱ ག་འཚལ། །ལོ་མ་བདུ ན་པའི་རི་ཕུ ག་ན། འཕགས་པའི་གནས་བརྟ ན་ནགས་ན་གནས། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་དང་བཞི་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །སྡ ིགས་མཛུ བ་རྔ ་ཡབ་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །འཛམ་བུ ་གླ ིང་གི་ཟངས་གླ ིང་ན། །འཕགས་པ་གནས་བརྟ ན་དུ ས་ལྡ ན་ཏེ། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་དང་ཆིག་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །གསེར་གྱ ི་རྣ ་ཀོར་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །སིངྒ ་ལ་ཡི་གླ ིང་ན་ནི། །གནས་བརྟ ན་རྡ ོ་རྗ ེ་མོ་ཡི་བུ ། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་ཕྲ ག་གཅིག་གིས་བསྐ ོར། །སྡ ིགས་མཛུ བ་རྔ ་ཡབ་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །ཆུ ་བོ་ཡ་མུ ན་ན་གླ ིང་ན། །འཕགས་པ་གནས་བརྟ ན་བཟང་པོ་ནི། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་དང་ཉིས་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །ཆསོ་འཆད་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱ ག་འཚལ། །གནས་མཆོག་དམ་པ་ཁ་ཆེ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བརྟ ན་
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གསེར་བེའུ ། །དགྲ ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ལྔ ་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །རིན་ཆེན་ཞགས་པ་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །ནུ བ་ཀྱ ི་བ་ལང་སྤྱ  ོད་ན་ནི། །བྷ ་ར་དྷྭ  ་ཛ་གསེར་ཆེན་མཆོག །དགྲ ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བདུ ན་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །ཕྱ ག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱ ག་འཚལ། །བྱ ང་གི་སྒྲ  ་མི་སྙ ན་ན་ནི། །འཕགས་པ་གནས་བརྟ ན་བ་ཀུ ་ལ། །དགྲ ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ ་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །ཕྱ ག་གཡོན་ནེའུ ་ལེ་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །པྲ ི་ཡང་སྐུ  ་ཡི་གླ ིང་ལ་ནི། །འཕགས་པ་གནས་བརྟ ན་དགྲ ་གཅན་འཛིན། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་དང་ཆིག་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །རིན་ཆེན་པྲ ོག་ཞུ ་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །བྱ ་རྒ ོད་ཕུ ང་པོའ་ིརི་བོ་ལ། །འཕགས་པའི་གནས་བརྟ ན་ལམ་ཕྲ ན་བསྟ ན། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་དང་དྲུ  ག་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །ཕྱ ག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱ ག་འཚལ། །ཤར་གྱ ི་ལུ ས་འཕགས་གླ ིང་ན་ནི། །བྷ ་ར་དྷྭ  ་ཛ་བསོད་སྙ ོམས་ལེན། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་ཕྲ ག་གཅིག་གིས་བསྐ ོར། །གླ ེགས་བམ་ལྷུ  ང་བཟེད་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །ལྷ ་གནས་
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སུ མ་ཅུ ་རྩ ་གསུ མ་ན། །འཕགས་པ་གནས་བརྟ ན་ལམ་བསྟ ན་ནི། །དགྲ ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ ་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །གླ ེགས་བམ་ཆོས་འཆད་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །རི་ཡི་རྒྱ  ལ་པོ་ངོས་ཡངས་ལ། །འཕགས་པའི་གནས་བརྟ ན་ཀླུ  ་ཡི་སྡ ེ། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་དང་ཉིས་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །བུ མ་པ་མཁར་གསིལ་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །རི་ཡི་རྒྱ  ལ་པོ་བྷ ི་ཧུ ་ལ། །འཕགས་པ་གནས་བརྟ ན་སྦ ེད་བྱ ེད་ནི། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་དང་བཞི་བརྒྱ  ས་བསྐ ོར། །ཕྱ ག་གཉིས་གླ ེགས་བམ་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །རི་ཡི་རྒྱ  ལ་པོ་གངས་ཅན་ལ། །འཕགས་པའི་གནས་བརྟ ན་མི་ཕྱ ེད་པ། །དགྲ ་བཅོམ་སྟ ོང་ཕྲ ག་གཅིག་གིས་བསྐ ོར། །བྱ ང་ཆུ བ་མཆོད་རྟ ེན་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །འཕགས་པའི་དགེ་བསྙ ེན་དྷ རྨ ་ཏ། །རལ་པ་ཐོད་བཅིང་གླ ེགས་བམ་ཁུ ར། །སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་མདུ ན་ན་བཞུ གས། །རྔ ་ཡབ་བུ མ་པ་འཛིན་ཕྱ ག་འཚལ། །བརྩ ོན་པས་གོ་བགོས་མཐུ ་སྟ ོབས་ཅན། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་ལེགས་སྐྱ  ོང་བའི། །ཤར་ལྷ ོ་ནུ བ་བྱ ང་ཕྱ ོགས་བཞི་ཡི། 
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རྒྱ  ལ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །སངས་རྒྱ  ས་སྤྲུ   ལ་པ་དགྲ ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚགས། །འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་བསྟ ན་པ་སྐྱ  ོང་མཛད་པའི། །དཀོན་མཆོག་གསུ མ་དངོས་གནས་བརྟ ན་བཅུ ་དྲུ  ག་གི །བསྟ ན་པ་ཡུ ན་རིང་གནས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཐུ གས་རྗ ེས་བདག་ཉིད་གནས་བརྟ ན་བཅུ ་དྲུ  ག་གི། །འཁོར་ཚགས་སྲ ིད་མཚ་ལས་བརྒ ལ་ཉོན་མོངས་མེད། །ཁྲ ི་དང་དྲུ  ག་སྟ ོང་བཞི་བརྒྱ  འི་ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ིས། །བསྟ ན་པ་ཡུ ན་རིང་གནས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །བསོད་ནམས་རྒྱ  ་མཚ་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་བྱ ེད་ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ  ་མཚ་རྣ མ་པར་དག་གྱུ  ར་ཏེ། །ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་མཚ་མ་ལུ ས་ཀུ ན་རྫ ོགས་ནས། །འཇིག་རྟ ེན་ཀུ ན་ལས་ཁྱ ད་པར་འཕགས་པར་ཤོག །དུ ས་གསུ མ་རྒྱ  ལ་བ་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཡིས། །ཉན་ཐོས་ཚུ ལ་བཟུ ང་སྲ ིད་པ་ཇི་སྲ ིད་བར། །བསྟ ན་པ་སྐྱ  ོང་ཞིང་འགྲ ོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །གནས་བརྟ ན་ཆེན་པོ་རྣ མས་ཀྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པཎ་ཆེན་ཤཱ ཀྱ ་
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ཤྲཱ  ིས་སོ། །དེ་ནས་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བླ ་མ་སོ་སོའ་ིསྐུ  ་བསྟ ོད་ཀྱ ི་རིམ་པ་ལས། ཁྱ བ་བདག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་གི་
སྐུ  ་བསྟ ོད་རིགས་དྲུ  ག་གྲ ོང་ཁྱ ེར་རྒྱུ   ན་གཅོད་ཅེས་བྱ ་བ། ན་མོ་གུ ་རུ ་བཛྲ ་དྷཱ  ་ར་ཡེ། །གླ ོ་བུ ར་དྲ ི་མ་ཀུ ན་བྲ ལ་ཞིང༌། །བྲ ལ་སྨ ིན་ཡོན་ཏན་གཞིར་རྫ ོགས་པ། །འདུ ས་མ་བྱ ས་ཤིང་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ། །བདེ་གཤེགས་སྙ ིང་པོ་བླ ་མར་འདུ ད། །གཏི་མུ ག་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་སུ ་དག །གཟུ གས་ཕུ ང་སྐུ  ་ཡི་རྡ ོ ་རྗ ེར་སྨ ིན། །འཁོར་ལོའ ་ིརིགས་ཀྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ར་རྫ ོགས། །བླ ་མ་རྒྱ  ལ་བ་རྟ ག་པར་འདུ ད། །ང་རྒྱ  ལ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ ་དག །ཚར་བ་ཡོན་ཏན་རྡ ོ་རྗ ེར་སྨ ིན། །ནོར་བུ འི་རིགས་ཀྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ར་རྫ ོགས། །བླ ་མ་རྡ ོ་རྗ ེ་ཉི་མར་འདུ ད། །འདོད་ཆགས་སོར་རྟ ོགས་ངོ་བོར་དག །འདུ ་ཤེས་གསུ ང་གི་རྡ ོ་རྗ ེར་སྨ ིན། པདྨ འི་རིགས་ཀྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ར་རྫ ོགས། །བླ ་མ་གར་གྱ ི་དབང་པོར་འདུ ད། །ཕྲ ག་དོག་བྱ ་གྲུ  བ་ངང་དུ ་དག །འདུ ་བྱ ེད་ཕྲ ིན་ལས་རྡ ོ་རྗ ེར་སྨ ིན། །རྒྱ  ་གྲ མ་རིགས་ཀྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ར་རྫ ོགས། །བླ ་མ་རྟ ་ཡི་རྒྱ  ལ་པོར་འདུ ད། །ཞེ་སྡ ང་མེ་ལོང་ངང་དུ ་དག །རྣ མ་ཤེས་
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ཐུ གས་ཀྱ ི་རྡ ོ་རྗ ེར་སྨ ིན། །རྡ ོ་རྗ ེ་རིགས་ཀྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ར་རྫ ོགས། བླ ་མ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས་དཔར་འདུ ད། །ཀུ ན་གཞི་ཡེ་ཤེས་ཀླ ོང་དུ ་དག །རིགས་ཁམས་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་རྡ ོ་རྗ ེར་སྨ ིན། །ཁྲ ག་འཐུ ང་རིགས་ཀྱ ི ་ཕྱ ག་རྒྱ  ར་རྫ ོགས། །བླ ་མ་རྡ ོ ་རྗ ེ ་འཆང་ལ་འདུ ད། རིགས་རྣ མས་ཀུ ན་བདག་དཔའ་བོ་ལ། །ངོ་མཚར་མོས་པས་རབ་བསྟ ོད་མཐུ ས། སྙ ིང་པོ་མེ་ཏོག་བརྒྱ  ན་ཞིང་དུ ། །རྒྱུ   ་དུ ས་བླ ་མའི་ཞལ་མཐོང་ཤོག །རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས་དཔའི་ཞབས་དྲུ  ང་སྐྱ  ེས། །རྡ ོ་རྗ ེ་ཉི་མ་ལས་ཆོས་ཉན། །གར་གྱ ི་དབང་པོའ་ིལུ ང་སྟ ོན་ཞིང༌། རྟ ་མཆོག་རྒྱ  ལ་པོས་དབུ གས་འབྱ ིན་ཤོག །རྒྱ  ལ་བ་རྟ ག་པས་གཟེང་བསྟ ོད་དེ། །ཉོན་མོངས་ཤེས་སྒྲ  ིབ་ཆ་བཅས་སྦྱ  ངས། །འོག་མིན་གསང་ཆེན་རལོ་པ་རུ ། །སྟ ོན་འཁོར་ཐ་དད་མེད་པར་ཤོག །འབྲ ས་དུ ས་ཧེ་རུ ་ཀ་ཉིད་ལས། །གཟུ གས་སྐུ  འི་རྣ མ་རོལ་ཇི་སྙ ེད་པས། །རྩ ོལ་མེད་འཁོར་བ་ཇི་སྲ ིད་པར། །རིགས་དྲུ  ག་གྲ ོང་ཁྱ ེར་རྒྱུ   ན་གཅོད་ཤོག །དྲུ  ག་པའི་བདག་ཉིད་བླ ་མ་ཡི། །སྐུ  ་བསྟ ོད་གྲ ོང་ཁྱ ེར་རྒྱུ   ན་
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གཅོད་འདི། །མ་ཏི་རཏྣ འི་ཉམས་ལས་བྱུ  ང༌། །དགེ་འདིས་མཆོག་གི་གོ་འཕང་ཤོག ། ༈ བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་སྐུ  ་བསྟ ོད་ཀ་ལ་པིངྐ འི་སྒྲ  ་དབྱ ངས་ཞེས་བྱ ་བ། ན་མོ་གུ ་རུ ། །མཚན་རྣ མས་ཀུ ན་གྱ ིས་རབ་བརྒྱ  ན་ཞིང༌། །ཡོན་ཏན་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་གྱུ  ར་པ། །དཔལ་ལྡ ན་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་ཆེན་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས་བསྟ ོད་པར་བགྱ ི། །ཁྱ ེད་ཀྱ ི་སྐུ  ་ནི་འཇའ་ཚན་ལྟ ར། །སྣ ང་བཞིན་སྟ ོང་ལ་སྟ ོང་བཞིན་སྣ ང༌། །མཐོང་བ་ཙམ་གྱ ིས་སྒྲ  ིབ་ཀུ ན་འབྱ ངས། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་ཆེན་སྐུ  ་ལ་བསྟ ོད། །ཁྱ ེད་གསུ ང་རྣ མ་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཨཱ ་ལི་ཀཱ ་ལི་ཚངས་པའི་དབྱ ངས། །ཐོས་པས་ངན་འགྲ ོའ ་ིསྒ ོ་ཀུ ན་འགེངས། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་ཆེན་གསུ ང་ལ་བསྟ ོད། །ཁྱ ོད་ཐུ གས་ཟབ་ཞི་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་བ། །དངོས་བྲ ལ་དངོས་པོ་ཀུ ན་གྱ ི་བདག །དྲ ན་པས་ཟག་མེད་བདེ་སྟ ེར་བ། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་ཆེན་ཐུ གས་ལ་བསྟ ོད། །ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་ནོར། ཇི་ལྟ ར་བསམ་པ་འགྲུ  བ་མཛད་པ། །གང་གིས་གསོལ་བཏབ་བསླུ  ་བ་མེད། །བཀའ་
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བརྒྱུ   ད་རིན་ཆེན་ཡོན་ཏན་བསྟ ོད། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཕྲ ིན་ལས་ནམ་མཁའ་བཞིན། །ཡོངས་ལ་ཁྱ བ་ཅིང་མངའ་དབང་བསྒྱུ   ར། །རྩ ོལ་མེད་གདུ ལ་བྱ འི་ངོར་བཞིན་འཇུ ག །བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་ཆེན་ཕྲ ིན་ལས་བསྟ ོད། །རྗ ེ་བཙུ ན་བཀའ་བརྒྱུ   ད་དྲ ིན་ཆེན་རྣ མས། །སོ་སྐྱ  ེའི་སྣ ང་ངོར་ཐ་དད་ཀྱ ང༌། །དོན་གྱ ི་དགོངས་པ་ཆོས་སྐུ  ར་གཅིག །གཅིག་པུ ་དུ ་མའི་གར་མཛད་པའི། །མི་ཟད་རྒྱ  ན་འཁོར་རྣ མ་པ་ལྔ ། །མཐའ་ཡས་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ལ། །ཀ་ལ་པིང་ཀའི་དབྱ ངས་ཀྱ ི་སྒྲ  ས། །རྩ ེ་གཅིག་དད་མོས་གུ ས་པས་བསྟ ོད། བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་ཆེན་བསྟ ོད་པའི་མཐུ ས། །བདག་སོགས་རྗ ེས་སུ ་འཇུ ག་པ་ཀུ ན། །སྐྱ  ོན་དག་ཡོན་ཏན་ཀུ ན་རྫ ོགས་པའི། །རྣ མ་ཐར་ཕྲ ིན་ལས་ཡོངས་འགྲུ  བ་ཤོག །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་སྤྱ  ི་བསྟ ོད་འདི། །ཆོ་འཕྲུ  ལ་ཆེར་བསྟ ན་དུ ས་ཆེན་སྐ བས། རྗ ེས་འབྲ ང་མ་ཏི་རཏྣ ས་སྦྱ  ར། །མུ ་སྟ ེགས་ལོག་རྟ ོགས་ཀུ ན་ཞི་ནས། །ཐུ བ་བསྟ ན་ཡུ ན་རིང་འབར་གྱུ  ར་
ཅིག ། ༧ ན་མོ་གུ ་རུ ། ཁྱ བ་བདག་ཆོས་དབྱ ིངས་ཆོས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཟབ་ཅིང་སྤྲ  ོས་
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བྲ ལ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ  ་ནི། །ལྷུ  ན་གྲུ  བ་གཟུ གས་ཅན་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་པ། ཐུ བ་པ་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འོག་མིན་སྟུ  ག་པོ་ཆོས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ལྟ ་བས་མི་ངོམས་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་སྐུ  ་ནི། །གར་གྱ ི་ཉམས་སོགས་བརྡ ་ཡིས་རིགས་ཅན་འདྲ ེན། །ཐུ བ་པ་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་སྐུ  ར་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཛམ་གླ ིང་བྱ ེ་བ་མཐའ་ཡས་ཞིང་ཁམས་ན། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་གཉིས་དབྱ ེར་མེད་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་ནི། །གདུ ལ་བྱ འི་སྣ ང་ངོར་གཅིག་པུ ་དུ ་མར་སྤྲུ   ལ། །ཐུ བ་པ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མཉམ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཞིང་ཁམས་ན། །ཟུ ང་འཇུ ག་བདེ་ཆེན་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ  ་ནི། ཡན་ལག་བདུ ན་ལྡ ན་མཁྱ ེན་པ་རབ་ཏུ ་རྒྱ  ས། །ཐུ བ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ  ར་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དག་པ་ཡེ་ཤེས་སྣ ང་བའི་གཞལ་ཡས་ན། །རང་རིག་ཀུ ན་གཞི་རྣ མ་དག་སྐུ  ་ཉིད་ནི། །མ་གོས་དྲ ི ་མ་མ་མཆིས་ཟླ ་བ་བཞིན། །ཐུ བ་པ་རྣ མ་དག་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རབ་བཀྲ མ་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །མ་འདྲ ེས་ཡོངས་རྫ ོགས་
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སྐུ  ་ལྔ འི་བདག་ཉིད་ནི། །གནས་པ་ལྔ ་ཡི་ཡོན་ཏན་རབ་ཏུ ་རྫ ོགས། །དྲུ  ག་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གར་བཞུ གས་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཐུ བ་པའི་སྤྲུ   ལ་པ་རྣ ལ་འབྱ ོར་དབང་ཕྱུ  ག་ནི། །དངོས་གྲུ  བ་བྱ ིན་རླ བས་སྟ ོབས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་ཏཻ་ལོ་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གར་བཞུ གས་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ བས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །དཀའ་སྤྱ  ད་བཅུ ་གཉིས་བྱ ིན་རླ བས་མཐར་ཕྱ ིན་ནས། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་ཀྱ ིས་མཁྱ ེན་པ་རྣ མ་གཉིས་རྫ ོགས། །ནཱ ་རོ་པཎྜ ི་ཏ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། གར་བཞུ གས་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཞིང་ཁམས་ན། །རིན་ཆེན་གླ ིང་ནས་ནོར་བུ ་བརྟ གས་མཁན་ལྟ ར། །རྒྱ  ་གར་ཡུ ལ་ནས་དམ་ཆོས་མཆོག་བརྙ ེས་པའི། །སྒྲ  ་བསྒྱུ   ར་མར་པའི་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གར་བཞུ གས་ཏིང་འཛིན་འཕེལ་བའི་སྒྲུ   བ་གནས་ན། །ཕྱ ི་ནང་གནད་ཀྱ ི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ལུ ས་ལ་བསྒྲ  ིགས། །རླུ  ང་སེམས་དབང་ཐོབ་དངོས་གྲུ  བ་མ་ལུ ས་བརྙ ེས། །མི་ལ་རིན་ཆེན་ཉིད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གར་བཞུ གས་བྱ ང་ཆུ བ་
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སེམས་ཀྱ ི་ཞིང་ཁམས་ན། །སྙ ིང་རྗ ེ་སྟ ོང་པ་དབྱ ེར་མེད་བདུ ད་རྩ ི་ཡིས། །འགྲ ོ་རྣ མས་ཟུ ང་འཇུ ག་ཆོས་སྐུ  ར་ཚིམས་མཛད་པའི། །ཆོས་རྗ ེ་དྭ གས་པོའ་ིསྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གར་བཞུ གས་དངོས་གྲུ  བ་འབྱུ  ང་བའི་ཞིང་ཁམས་ན། །ཞབས་ཏོག་གསུ མ་གྱ ིས་བླ ་མ་མཉེས་པར་མཛད། །ཚགས་གཉིས་རབ་རྫ ོགས་སྐུ  ་གཉིས་གཞན་དོན་མཛད། །བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གར་བཞུ གས་ཟུ ང་འཇུ ག་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་ན། །སྣ ་ཚགས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་བ། །རྟ གོས་པའི་ང་རསོ་ས་བཅུ ་ཟིལ་གྱ ིས་གནོན། །མཉམ་མེད་མི་ཡི་སེང་གེར་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གར་བཞུ གས་སྟ ོང་པ་སྙ ིང་རྗ ེའི་ཞིང་ཁམས་ན། །སྦྱ  ིན་སོགས་འབྲ ས་ལྡ ན་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་བསིལ་གྲ ིབ་ལྡ ན། །བྱ མས་པ་ལྷུ  ན་ལྡ ན་ཞིང་ནས་མེ་ཏོག་འབྱ ེད། །བྱ མས་སེམས་ལྗ ོན་ཤིང་རྒྱ  ས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གར་བཞུ གས་ཕྲ ིན་ལས་འབྱུ  ང་བའི་ཞིང་ཁམས་ན། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་གཉིས་དབྱ ེར་མེད་སྤྲ  ིན་ཕུ ང་ལས། །དམ་ཆོས་ཆར་
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རྒྱུ   ན་རིགས་སུ ་སྨ ིན་པར་མཛད། །འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་པ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རྗ ེ་ཡི་ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་མཚ་རིན་ཆེན་ལ། །བདག་གིས་ཆུ ་ཏིག་ཙམ་ཞིག་བསྟ ོད་པ་ཡིས། འགྲ ོ་རྣ མས་སྲ ིད་པའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་རབ་ཟད་ནས། །བདག་གཞན་བླ ་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་མྱུ  ར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་སྐུ  ་བསྟ ོད་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ ་བ། འགྲ ོ་བ་སེམས་ཅན་གྱ ི་་དོན་དུ ་྄༧ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པས་མཛད་པའོ།།  ༈   རྗ ེ་བཙུ ན་གོང་མ་རྣ མས་དང་གྲུ  བ་ཐོབ་ཁམས་པ་མི་གསུ མ་
ལ་བསྟ ོད་པ་བྱ ིན་རླ བས་མཆོག་སྩ ོལ་ནི། ན་མཿཤྲཱ  ི་གུ ་ར་ཝེ། དགྱ ེས་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་བླ ་མའི་སྐུ  ར་སྣ ང་བ། །གཟུ ང་འཛིན་ཕྲ ་རགས་རླུ  ང་ཚགས་དྷུ  ་ཏིར་དག །ཆོས་དབྱ ིངས་བདེ་ཆེན་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ་པའི་སྐུ  ། །དཔལ་ལྡ ན་མར་པ་ལ་ོཙཱ འི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །དཀའ་སྤྱ  ད་དྲ ག་པོའ ་ིསྙ ིང་རུ ས་རྨ ད་བྱུ  ང་གིས། །བླ ་མའི་དགོངས་པ་ཡོངས་སུ ་གྲུ  བ་མཛད་ཅིང༌། །གདམས་ངག་མ་ལུ ས་ཐོབ་ནས་རབ་གྲ ོལ་བ། །མི་ལ་རས་པ་མཆོག་དེར་གུ ས་པར་འདུ ད། །ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ འི་རྣ མ་འཕྲུ  ལ་གཉལ་གྱ ི་ཕྱ ོགས། །རིགས་



102

རུ ས་གཙང་མར་འཁྲུ  ངས་ཏེ་འཁོར་བ་ལ། །ཞེན་ལོག་དགེ་སྦྱ  ོང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཞེས། །སྐྱ  ེས་བུ ་འགྲ ན་མེད་ཁྱ ོད་ལ་རབ་ཏུ ་འདུ ད། །ཏྲ ེ་ཤོད་ཡུ ལ་འཁྲུ  ངས་དཔལ་ལྡ ན་དུ ས་གསུ མ་མཁྱ ེན། །དབུ ་སྐྱ  ེས་ཞི་མདོག་སྤྱ  ན་ཞལ་འཛུ མ་བག་ཅན། མཐོང་ཐོས་དྲ ན་རེག་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད། །དྲྭ  ་བའི་ནང་དུ ་ཆུ ་བླ ངས་མཛད་ལ་འདུ ད། །ཏིང་འཛིན་ཡོན་ཏན་དུ ་མའི་མངའ་བདག་མཆོག །སྐུ  ་མདོག་སྨུ  ག་ཅིང་ཆོས་ཀྱ ི་སྒྲ  ་དབྱ ངས་སྒྲ  ོགས། །ཤིང་སོགས་འུ ར་དེད་མཛད་སོགས་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་གྱ ི། །བཀོད་པ་སྟ ོན་མཛད་རྡ ོར་རྒྱ  ལ་མཆོག་ལ་འདུ ད། །ཆོས་ཀུ ན་གདོད་ནས་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི། །བདེ་ཆེན་བརྗ ོད་མེད་རླུ  ང་སེམས་དབང་ཐོབ་པ། །ཕྱ ག་སོར་རླུ  ང་ལས་རོལ་རྩ ེད་ཅིར་ཡང་སྟ ོན། །གསལ་སྟ ོང་ཤྭ ་སྒ ོམ་མཆོག་ལ་རྟ ག་ཏུ ་འདུ ད། །དེ་ལྟ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཡོན་ཏན་ལས། །ཚ་འདིའི་འགལ་རྐྱ  ེན་བར་ཆད་མ་ལུ ས་ཞི། །སྨྲ  ་བསམ་བརྗ ོད་མེད་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཡི། །གོ་འཕང་མྱུ  ར་དུ ་ཐོབ་པར་
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བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། ཞེས་པ་འདི་ཆུ ་འབྲུ  ག་ལོར་༧རྗ ེ་བཅུ ་གསུ མ་པས་བླ ་མ་རྟ ་མགྲ ིན་མགོན་པོའ་ིདགོངས་བཞེད་བཞིན་སྤ ེལ་བ་མངྒ ་ལཾ།  ༈  རྗ ེ་སྒ མ་པོ་པ་ལ་བསྟ ོད་པ་དོན་གྱ ི་སྒྲ  ོན་མེ་ཞེས་བྱ ་བ། ཨེ་མ་རྗ ེ་བཙུ ན་རྒྱ  ལ་བའི་སྐུ  ། །དྲ ི་མེད་དོན་ལྡ ན་ཚངས་པའི་གསུ ང༌། །མཉམ་རྗ ེས་དབྱ ེར་མེད་འོད་གསལ་ཐུ གས། །བཀའ་དྲ ིན་ཅན་གྱ ི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ལུ ང་བསྟ ན་ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ར་གྱུ  ར། །མཚན་ཐོས་མ་རིག་མུ ན་པ་སངས། །ཡང་སྲ ིད་བྲ ལ་ཡང་འགྲ ོ་དོན་བཞུ གས། །འགྱུ  ར་མེད་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །དོན་བརྒྱུ   ད་ཐབས་ཆེན་ཟླ ་བ་རྒྱ  ས། །ངོ་སྤྲ  ོད་གདམས་ངག་འོད་ཟེར་འཕྲ ོ། །སྐ ལ་ལྡ ན་སྐ ར་འཚགས་སྨ ིན་གྲ ོལ་མཛད། །འགག་མེད་གསུ ང་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །ནམ་མཁའ་མཛད་ཀྱ ི་ཏིང་འཛིན་བརྙ ེས། །རྟ ོགས་པ་ཤེས་རབ་ཉི་མ་ཤར། །བསྡུ  ་དངོས་བྱ མས་པའི་འོད་ཟེར་འགྱ ེད། །སྐྱ  ེ་མེད་ཐུ གས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །ངེས་ཤེས་བླ ོ་དང་བྲ ལ་བའི་ཀླ ངོ༌། །འཛིན་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆར་རྒྱུ   ན་འབེབས། །དབྱ ེར་མེད་ལྟ ་སྒ མོ་
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སྤྱ  ོད་པ་དག །མཉམ་མེད་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །མི་རྟ ོག་མཉམ་ཉིད་མཐའ་དང་བྲ ལ། །འཁོར་འདས་རོ་གཅིག་སྐྱ  ེ་འགག་མེད། །སྣ ང་སེམས་ཟུ ང་འཇུ ག་བླ ོ་ལས་འདས། །ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་ཁམས་སུ ་གྲ གས། །དྲ ི་མེད་འོད་གསལ་ས་ལ་བཞུ གས། །མཉམ་རྗ ེས་མི་མངའ་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན། །ལོངས་སྐུ  ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ཆར་རྒྱུ   ན་འབེབས། །འགྲ ོ་དྲུ  ག་བྱ ང་ཆུ བ་མྱུ  ་གུ ་སྐྱ  ེས། །ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་མེ་ཏོག་མཛས། །སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །དཔག་བསམ་ལྗ ོན་ཤིང་འགྲ ན་ཟླ ་མེད། །སྣ ་ཚགས་ཕྲ ིན་ལས་ལོ་འབྲ ས་རྒྱ  ས། །སྲ ིད་གསུ མ་ཉོན་མོངས་དུ ག་ལྔ ་སེལ། བདེ་ཆེན་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །མཉམ་མེད་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་ལ། །དྲ ི་མེད་མདངས་ལྟ ར་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུ ས་མེད་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། སྤྲ  ོས་མེད་ཁྱ ེད་དང་མཚུ ངས་པར་ཤོག །སྤྲ  ིན་མེད་ཤེས་རབ་ཉི་མ་ལ། །དཔག་མེད་
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འོད་ལྟ ར་གསོལ་བ་འདེབས། །འགག་མེད་ལོངས་སྐུ  ར་བྱ ིན་གྱ ི ས་རླ ོབས། །ཕྱ ོགས་མེད་སྲ ིད་མཚ་སྐ ེམ་པར་ཤོག །འགྱུ  ར་མེད་ཆོས་དབྱ ིངས་ནམ་མཁའ་ལ། །ཡེངས་མེད་གུ ས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱ  ེ་མེད་ཆོས་སྐུ  ར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །དམིགས་མེད་རྣ མ་དག་འདྲ ེས་པར་ཤོག །ཟག་མེད་བདུ ད་རྩ ིའི་ཆུ ་བོ་ལ། །ཡེངས་མེད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །དངོས་མེད་བདེ་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །འཆད་མེད་ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་ཤོག །རྗ ེ་དྲ ི་མེད་བསྟ ོད་པའི་བསོད་ནམས་ལས། །དོན་དྲ ི་མེད་འབྱུ  ང་བའི་དགེ་རྩ ་དེས། །སེམས་དྲ ི་མེད་ཆོས་སྐུ  ར་མ་ཤར་བར། །ཐུ གས་དྲ ི་མེད་བརྩ ེ་བས་བཟུ ང་དུ ་གསོལ། རྗ ེ་རིན་པོ་ཆེ་དཔལ་ལྡ ན་སྒ མ་པོ་པ་ལ་དཔལ་འབའ་རོམ་པ་ཆེན་པོས་བསྟ ོད་པ་དོན་གྱ ི་སྒྲ  ོན་མེ་འདི་ཕུ ལ་བས་བྱ ིན་རླ བས་དང་ལྡ ན་པའོ། ༧ དཔལ་ལྡ ན་འབའ་
རོམ་པ་ལ་བསྟ ོད་པ་ཨེ་ཝྃ་མ་ཡ་ཆོས་ཀྱ ི་གསུ ང་ནི། དུ ས་གསུ མ་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་དང་བཅས། བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། །རྗ ེ་འགྲ ོ་བའི་མགོན་པོ་རིན་པོ་ཆེ། །དཔལ་
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ལྡ ན་འབའ་རོམ་པ་ལ་བསྟ ོད་པར་བགྱ ི། །རྗ ེ་ཐུ གས་ནི་རྣ མ་དག་སྤྲ  ོས་དང་བྲ ལ། ཁྱ བ་དང་གཟུ གས་ཅན་མ་ཡིན་པས། །འགྲ ་ོའངོ་མེད་ཅིང་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ། །རྗ ེ་ཆསོ་ཀྱ ི་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །རྗ ེ་གཟུ གས་ཀྱ ི་ཕུ ང་པོ་རྣ མ་དག་པས། །རྣ མ་པར་སྣ ང་མཛད་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །ཆོས་དབྱ ིངས་ཡེ་ཤེས་མཚན་དཔེས་བརྒྱ  ན། །རྗ ེ་རྣ མ་སྣ ང་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །རྗ ེ་ཚར་བའི་ཕུ ང་པོ་རྣ མ་དག་པས། །རིན་ཆེན་འབྱུ  ང་ལྡ ན་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རྒྱ  ས། །རྗ ེ་རིན་ཆེན་འབྱུ  ང་ལྡ ན་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །རྗ ེ་འདུ ་ཤེས་ཕུ ང་པོ་རྣ མ་དག་པས། །སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །ཀུ ན་རྟ ོགས་ཡེ་ཤེས་གསུ ང་དབྱ ངས་རྒྱ  ས། །རྗ ེ་སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །རྗ ེ་འདུ ་བྱ ེད་ཕུ ང་པོ་རྣ མ་དག་པས། །དོན་ཡོད་གྲུ  བ་པ་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། བྱ ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཕྲ ིན་ལས་རྒྱ  ས། །རྗ ེ་དོན་ཡོད་གྲུ  བ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །རྗ ེ་རྣ མ་ཤེས་ཕུ ང་པོ་རྣ མ་དག་པས། །རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས་དཔའ་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་
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མཁྱ ེན་པ་རྒྱ  ས། །རྗ ེ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས་དཔར་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །རྗ ེ་ཕུ ང་པོ་ལྔ ་ནི་རྣ མ་དག་པས། །རིགས་ལྔ ་རོ་གཅིག་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །ཡེ་ཤེས་རྣ མ་ལྔ འི་ཐུ གས་རྗ ེ་རྒྱ  ས། །རྗ ེ་རྡ ོ ་རྗ ེ ་འཆང་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྣ མ་དག་པས། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །འགྲ ོ་དོན་དཔག་མེད་རྒྱ  ས་མཛད་པ། །རྗ ེ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །ཆོས་རྗ ེ་མཆོད་ཅིང་བསྟ ོད་པ་དང༌། །དུ ས་གསུ མ་བསགས་ཡོད་དགེ་བ་ཡིས། །བདག་དང་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཀུ ན། །སངས་རྒྱ  ས་མྱུ  ར་དུ ་ཐོབ་པར་ཤོག །བླ ་མའི་བྱ ིན་རླ བས་བདེན་པ་དང༌། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་བདེན་པ་ཡིས། །རྟ ེན་ཅིང་འབྲ ེལ་བ་མི་བསླུ  ་བས། །བདག་གཞན་བསམ་པ་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །སངས་རྒྱ  ས་མཛད་པའི་བཀྲ ་ཤིས་དང༌། །བླ ་མའི་བྱ ིན་རླ བས་བཀྲ ་ཤིས་དང༌། །ཡི་དམ་དངོས་གྲུ  བ་བཀྲ ་ཤིས་དང༌། །ཆོས་སྐྱ  ོང་ཕྲ ིན་ལས་བཀྲ ་ཤིས་རྣ མས། །གོང་མའི་བཀྲ ་ཤིས་ཕུ ན་ཚགས་ཀྱ ིས། །བདག་དང་སེམས་ཅན་
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ཐམས་ཅད་ལ། །དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་འབྱུ  ང་བ་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འབའ་རོམ་པའི་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཡོན་ཏན་ཕྲ ིན་ལས་རྣ མས་ལ་བསྟ ོད་པའི་རྒྱ  ལ་པོ་རིན་ཆེན་འོད་ཅེས་བྱ ་བ་འགྲ ོ་བ་སེམས་ཅན་ཀྱ ི་དོན་དུ ་༧ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པས་བཀོད་
པ་རྫ ོགས་སོ། ༧ རྗ ེ་འབྲ ི་གུ ང་པ་ལ་བསྟ ོད་པ་ཀ་ལ་པིངྐ ་ཚངས་པའི་དབྱ ངས་ནི། ན་མོ་རཏྣ ་མ་ཧཱ ་གུ ་རུ ་ཡེ། ཆད་ཁུ ངས་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ནས། །སངས་རྒྱ  ས་གཉིས་པ་ལྟ ་བུ ་ཡི། བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་རིན་ཆེན་རྣ མས། །ཡོན་ཏན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ ་བརྒྱུ   ད། མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་བརྙ ེས། །བསྟ ན་པ་དར་ཞིང་རྒྱ  ས་པ་དང༌། །འགྲ ོ་དོན་དཔག་མེད་མཛད་པ་ཡི། །བརྒྱུ   ད་པའི་བླ ་མར་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །དངོས་ཀྱ ི་བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་གྱ ི་ངོ་བོ་ཉིད། །དུ ས་གསུ མ་ཤེས་བྱ ་མ་ལུ ས་ལ། མཁྱ ེན་པ་གཉིས་ཀྱ ི་ཡེ་ཤེས་ཤར། །རྟ ེན་ཅིང་འབྲ ེལ་བ་མངོན་དུ ་གྱུ  ར། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུ  ང་བའི་གནས། །ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་བའི་དོན་མཛད་པའི། །རྗ ེ་འབྲ ི་
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གུ ང་པ་ལ་བསྟ ོད་པར་བགྱ ི། །ཐུ གས་ནི་གདོད་ནས་རྣ མ་དག་ལ། །ཀུ ན་ཏུ ་རྟ ོག་པས་མ་སྦ གས་ཤིང༌། །རབ་ཏུ ་མི་གནས་པ་ཡི་ཡིད། །དྲ ན་པ་མེད་ཅིང་ཡིད་བྱ ེད་མེད། ལྷུ  ན་འགྲུ  བ་གཟུ གས་ཅན་མ་ཡིན་པ། །ཀུ ན་ལ་ཁྱ བ་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན། །སྐྱ  ེ་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ། །ཆོས་རྗ ེའི་ཐུ གས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །ཨ་ཧྃ་ཡི་གེ་རླུ  ང་ལ་སོགས། །ཨེ་བྃ་ཡ་མ་ཆོས་ཀྱ ི་གསུ ང༌། །བཀའ་དང་བསྟ ན་བཅོས་མན་ངག་ལ། །སོ་སོ་མ་འདྲ ེས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས། །ངག་གི་དབང་ཕྱུ  ག་ཚངས་པའི་དབྱ ངས། ཐམས་ཅད་སྐ ད་དུ ་ཆོས་གསུ ངས་པའི། །གསུ ངས་དབྱ ངས་དྲུ  ག་ཅུ ས་འགྲ ོ་དོན་མཛད། །ཆོས་རྗ ེའི་གསུ ང་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །ཕུ ང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱ  ེ་མཆེད་སོགས། །རང་བཞིན་དག་པའི་ཆོས་རྣ མས་ལ། །གཞི་ལམ་འབྲ ས་བུ ་དབང་བཞི་རྫ ོགས། །དཀྱ ིལ་འཁོར་ལྷ ་ཚགས་རྣ མས་སུ ་གསལ། །མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས་ཀྱ ི་རྒྱ  ། རིགས་ལྔ ་རོ་གཅིག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང༌། །མཚན་དང་དཔེ་བྱ ད་འབར་བ་ཡི། །ཆོས་རྗ ེའི་
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སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་ཆོས་རྣ མས་ལ། །འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་རྣ མས། །སྲ ིད་ཞི་མཉམ་པར་མཁྱ ེན་པ་ཡི། །སྐུ  ་གསུ ང་དབྱ ེར་མེད་ངོ་བོ་ཉིད། །ཡན་ལག་བདུ ན་དང་ལྡ ན་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ཆོས་རྣ མས་མ་ལུ ས་རྫ ོགས། །རང་གཞན་གཉིས་ཀྱ ི་དགོས་འདོད་འབྱུ  ང༌། །རྗ ེ་ནོར་བུ ་རིན་ཆེན་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་གཉིས་བདུ ད་རྩ ི་ཡིས། །བདེ་སྡུ  ག་རྣ མ་པར་མཁྱ ེན་ན་ཡང༌། །བྱ ་བ་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡོད་གྲུ  བ། །ཕྲ ིན་ལས་རྣ མ་དག་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། དྲ ག་ཅིང་རྩུ  བ་པའི་གདུ ལ་བྱ ་རྣ མས། །བྱ མས་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ཡངས་པ་ཡིས། ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་འགོད་མཛད་པའི། །རྗ ེ་ནུ ས་པའི་དབང་ཕྱུ  ག་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །རྗ ེ་འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ ། །ཆོས་དབྱ ིངས་རྣ མ་དག་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི། །སྐུ  ་ཡི་བཀོད་པ་དུ ་མ་མཛད། །གདུ ལ་བྱ འི་ཉེར་ལེན་སོ་སོ་ལ། །ཐེག་པ་སྣ ་ཚགས་ཐབས་ཚུ ལ་གྱ ིས། །མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་བརྙ ེས། །དཀར་པོའ་ི
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འབྲ ས་བུ ་སྨ ིན་པར་མཛད། །རྗ ེ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །རྗ ེ་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟ ོད་པ་ཡིས། །བདག་གཞན་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣ མས། །ཡོན་ཏན་ཁྱ ེད་དང་མཚུ ངས་པ་དང༌། །འབྲ ས་བུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་ཤོག །རྗ ེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུ གས་རྗ ེ་དང༌། །བདག་གི་དད་གུ ས་ཉེར་ལེན་གྱ ིས། །འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སུ ། །ཐུ གས་ཡིད་གཅིག་ཏུ ་འདྲ ེས་པར་ཤོག །རྗ ེ་སྐུ  ་གསུ མ་བརྙ ེས་པའི་བཀྲ ་ཤིས་དང༌། །ལུ ང་རྟ ོགས་ཆོས་ཉིད་ལྡ ན་པའི་བཀྲ ་ཤིས་དང༌། །དགེ་འདུ ན་མི་ཕྱ ེད་འདུ ས་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཀྱ ིས། །བདག་གཞན་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག ཆོས་རྗ ེ་རིན་པོ་ཆེ་འབྲ ི་གུ ང་པ་ལ་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཡོན་ཏན་ཕྲ ིན་ལས་ཀྱ ིས་སྒ ོ་ནས་བསྟ ོད་པའི་རྒྱ  ལ་
པོ་རིན་ཆེན་འོད་ཅེས་བྱ ་བ་འགྲ ོ་བ་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་དུ ་ ༧ ཤཱ ཀྱ འི་དགེ་སླ ོང་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པས། ཀ་ལ་
པིངྐ ་ཚངས་པའི་དབྱ ངས་ཀྱ ིས་བསྟ ོད་པ་རྫ ོགས་སོ། ༧ དཔལ་ཆེན་འབའ་རོམ་པའི་རྣ མ་པར་ཐར་པ་
ལ་བསྟ ོད་པ་ཐོས་པ་དོན་ལྡ ན་ཞེས་བྱ ་བ། ཆོས་ཀྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པ། 
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།དབང་ཐོབ་ཐོས་བསམ་སྨ ོན་ལམ་སྒ ོམ་སྲ ན་ཅན། །རྒྱ  ན་མངའ་གཉིས་མེད་ཡོན་ཏན་ཕྲ ིན་ལས་ལྡ ན། །བྱ ིན་རླ བས་ནུ ས་པ་གཞན་དོན་བྱ མས་སེམས་མཆོག །ཁྱ ོད་སྐུ  ་མཛས་པ་གྲུ  བ་ཐོབ་སྐྱ  ེས་བུ ་མཆོག །མཛད་པ་རྐྱ  ེན་ཟླ ོག་དམིགས་གཏད་ཉེས་པ་བཅད། །བདུ ད་བཏུ ལ་བདེ་མཛད་མཁྱ ེན་བརྩ ེའི་སྦྱ  ངས་པ་ཅན། །རྣ མ་ཐར་དོན་ལྡ ན་ཁྱ ོད་ལ་བསྟ ོད་པར་བགྱ ི། །སྔ ོན་སྦྱ  ངས་རིགས་ལྡ ན་ཚགས་བསགས་ཤིང༌། །རིགས་འཁྲུ  ངས་གནས་སུ ་རྒྱ  ལ་རིགས་གཟིགས། །སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་གནས་བརྟ ེན་ཆེན་པོར་གསོལ། །དབང་ཐོབ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །མཁན་སླ ོབ་ཀ་བ་དབང་གཞོན་དང༌། །བྱ ་ཡུ ལ་གྲུ  བ་ལུ ང་ལ་སོགས་པའི། །མཁས་བཙུ ན་རྣ མས་ལས་གཞུ ང་ཆོས་གསན། །ཐོས་བསམ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །རྣ མ་ཐར་ཐོས་པས་ཡོན་ཏན་སྐྱ  ེས། །རྒྱ  ལ་སྲ ིད་བོར་ནས་ནགས་ལ་གཤེགས། །ཡབ་དང་སྲ ས་མཇལ་ཐུ གས་ལ་བཏགས། །སྨ ོན་ལམ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །འབྲ ལ་མེད་གུ ས་པས་ལོ་
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བདུ ན་བསྟ ེན། །བྱ ིན་རླ བས་གདམས་ངག་རྗ ེས་གནང་ཐོབ། །ཕོག་བཏབ་གངས་ལ་ལུ ང་བསྟ ན་མཛད། །སྒ ོམ་སྲ ན་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །དཔལ་བཻའུ ་འཁོར་ལོ་སྐུ  ་ཡི་རྒྱ  ན། །ཞེན་ལོག་ནུ ས་པ་གསུ ང་གི་རྒྱ  ན། །དྲ ི་མེད་འོད་ཟེར་ཐུ གས་ཀྱ ི་རྒྱ  ན། །རྒྱ  ན་མངའ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ལྟ ་བ་མི་འགྱུ  ར་མཐའ་དང་བྲ ལ། སྒ ོམ་པ་མ་བཅོས་ཞེན་པ་བྲ ལ། །སྤྱ  ོད་པ་རོ་སྙ ོམས་མཐའ་དང་བྲ ལ། །གཉིས་མེད་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །དམིགས་མེད་སྟ ོང་ཉིད་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན། །འཆུ ག་མེད་རྟ ེན་འབྲ ེལ་རྣ མ་པར་དག །དཔག་མེད་དངོས་གྲུ  བ་བསམ་མི་ཁྱ བ། །ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །རླུ  ང་དང་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པས། །སྣ ང་དང་མི་སྣ ང་དབང་དུ ་བསྡུ  ས། །བདག་དང་གཞན་སྣ ང་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ། །ཕྲ ིན་ལས་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །བླ ་མ་དཀོན་མཆོག་འདོད་ལྷ ས་སྐྱ  ོབས། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོས་དགེ་བསྐུ  ལ་མཛད། །ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མས་དགོན་འཁོར་བསྲུ  ང༌། །བྱ ིན་རླ བས་
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མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །མི་མ་ཡིན་ལ་ཆོས་ཆར་ཕབ། །གནོད་སྦྱ  ིན་དྲ ི་ཟས་མཆོད་པ་ཕུ ལ། །ལྷ ་འདྲ ེའི་བར་ཆད་དམ་ལ་བཏགས། །ནུ ས་པ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ཆགས་ཐོགས་མི་མངའ་རྒྱ  ལ་བའི་ཐུ གས། །ཐུ གས་དམ་སྲུ  ང་སྐུ  ད་མེས་མི་ཚིག །བདུ ད་བཞི་བཏུ ལ་མཛད་འཁྲུ  གས་ཆེན་བཟླུ  མས། །གཞན་དོན་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །དྲུ  ག་ལྡ ན་གང་ལྡ ན་རྨ ི་ལམ་བསྲུ  ང༌། །ལག་ཡིག་བྱ ་བྱ ིའུ ་གནས་སྲུ  ང་སྨྲ  ། །ཅང་ཤེས་ནོར་སྐྱ  ོང་རི་དྭ གས་འཁོར། །བྱ མས་སེམས་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ཅི་གསུ ང་བསྒྲུ   བས་པས་སྐུ  ་འཁོར་འདུ ན། །འབུ ལ་གསོལ་བགྱ ིས་པས་སྐུ  ་བསོད་ཆེ། །བར་ཆད་བསལ་བས་སྐུ  ་ཚ་རིང༌། །ཁྱ ོད་སྐུ  ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །མཆོད་པ་མཛས་པའི་མར་མེ་འདུ ། །བྱ ིན་རླ བས་མཛས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕེབས། །རབ་གནས་མཛས་པའི་མེ་ཏོག་ཆགས། །མཛས་པ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །དགའ་བཞི་བབས་པས་མགུ ར་རྒྱུ   ན་ཤར། །གཏོར་མ་བཏང་བས་
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ཆར་རྒྱུ   ན་བབས། །བདེན་པ་བདར་བས་ཆུ ་རྒྱུ   ན་བརྡ ོལ། །གྲུ  བ་ཐོབ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །སྙ ན་པ་ཐོས་པས་དགའ་བ་སྐྱ  ེས། །གདམས་པ་ཟབ་པས་མངོན་ཤེས་སྐྱ  ེས། །བྱ ིན་རླ བས་ཆེ་བས་རྟ ོགས་པ་སྐྱ  ེས། །སྐྱ  ེས་བུ ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །བསླ བ་གསུ མ་མཛད་པས་རྒྱུ   ་འབྲ ས་བསྲུ  ངས། །ཐུ གས་རྗ ེ་མཛད་པས་གཞན་སེམས་བསྲུ  ངས། །ཕྲ ིན་ལས་མཛད་པས་གཞན་དོན་མཛད། །མཛད་པ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །བླ ་མ་དྲ ན་པས་འཆི་བ་བཟླ ོག །བྲ ག་ལ་གཤེགས་པས་ས་ཆེན་བཟླ ོག །ཉམས་མྱ ོང་འབར་བས་ཕ་བོང་བཟླ ོག །རྐྱ  ེན་ཟླ ོག་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །ལྟ ་སྟ ངས་མཛད་པས་ཇག་པ་རེངས། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་མཛད་པས་ས་གཡོ་བརྟ ན། །རིག་པ་གཏད་པས་བྲ ག་རྡ ོ་བསྒྱུ   ར། །དམིགས་གཏད་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །དགོན་པ་བརྩ ེགས་པས་བདུ ད་ལས་བཅད། །སྨ ོན་ལམ་བཏབ་པས་ཐོག་སེར་བཅད། །གསོལ་བ་བཏབ་པས་ནད་ཡམས་བཅད། །བཅད་པ་མཆོག་
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ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །མཚན་ནས་བརྗ ོད་པས་བཙན་ཚགས་བཏུ ལ། །བྱ ིན་རླ བས་ཞུ གས་པས་སྨྱ  ོ་བ་བཏུ ལ། །ཆོས་སྐྱ  ོང་བོས་པས་རྔ ོན་པ་བཏུ ལ། །བདུ ད་བཏུ ལ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །གསོལ་རས་གནང་བས་མིད་དཀྱུ  ས་བདེ། ཁྲུ  ས་ཆབ་གནང་བས་ཀླུ  ་ནད་བདེ། །གཏོར་ཟན་གནང་བས་གཅོང་སྙ ིང་བདེ། བདེ་མཛད་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །འདའ་བར་མཁྱ ེན་ནས་ཞལ་ཏ་མཛད། འོང་བར་མཁྱ ེན་ནས་ཞག་བདུ ན་བཞུ གས། །གཞན་དོན་མཁྱ ེན་ནས་བདེ་བར་གཤེགས། །མཁྱ ེན་བརྩ ེ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །བྱ ང་སེམས་འབྱ ོངས་པས་རིང་བསྲ ེལ་སྤྲུ   ལ། །ཐུ གས་རྗ ེ་འབྱ ོངས་པས་འཇའ་ཚན་འཁྲ ིགས། །བསྐྱ  ེད་རིམ་འབྱ ོངས་པས་ལྷ ་སྐུ  ་བྱ ོན། །སྦྱ  ངས་པ་མཆོག་ལྡ ན་ཞབས་ལ་འདུ ད། ༧ དྲ ིན་ཆེན་བླ ་མའི་སྐུ  ་འབག་སྤྱ  ན་སྔ ་རུ ། །བརྒྱུ   ད་འཛིན་རྣ མས་ཀྱ ིས་དད་པས་འདི་བསྟ ོད་པས། མོས་གུ ས་སྐྱ  ེས་པའི་སྐ ད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ། །བསྐ ལ་མང་བྱ ེ་སྟ ོང་སྒྲ  ིབ་པ་ཀུ ན་དག་
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ནས། །སྣ ང་སེམས་གཉིས་མེད་རྣ མ་རྟ ོག་རང་སར་གྲ ོལ། །ཡིད་ལ་མི་བྱ ེད་དེ་ཉིད་ངོས་བཟུ ང་བྲ ལ། །དམིགས་མེད་སྟ ོང་ཉིད་ཕྲ ིན་ལས་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད། །ཡབ་སྲ ས་དྲུ  ང་དུ ་བདེ་བ་ཅན་དུ ་མཇལ། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་རི་བོ་ལ། །བསྐ ལ་པར་བརྗ ོད་ཀྱ ང་རྫ ོགས་པར་མི་ནུ ས་ཏེ། །རྡུ  ལ་ཕྲ ན་ཙམ་དུ ་བསྟ ོད་པའི་དགེ་བ་འདིས། བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཀུ ན། །ཚགས་གཉིས་རྩ ལ་ལྡ ན་བྱ ང་སེམས་ལྗ ོན་ཤིང་འཁྲུ  ངས། །དངོས་གྲུ  བ་ཡལ་ག་བྱ ིན་རླ བས་ལོ་མ་རྒྱ  ས། །ཡེ་ཤེས་མདངས་ལྡ ན་ཡོན་ཏན་མེ་ཏོག་མཛས། །སྐུ  ་གསུ མ་འབྲ ས་བུ ་མྱུ  ར་དུ ་སྨ ིན་པར་ཤོག དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མའི་རྣ མ་པར་ཐར་པ་ལ། །སྐ ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ ་མི་སྐྱ  ེ་ཞིང༌། ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་གུ ས་ཀྱ ིས། །བླ ་མའི་བྱ ིན་རླ བས་སེམས་ལ་འཇུ ག་གྱུ  ར་ཅིག །སྐྱ  ེ་ཞིང་སྐྱ  ེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ ། །རིགས་བཟང་བླ ོ་གསལ་ང་རྒྱ  ལ་མེད་པ་དང༌། །སྙ ིང་རྗ ེ་ཆེ་ཞིང་བླ ་མ་ལ་གུ ས་ལྡ ན། །དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མའི་
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དམ་ཚིག་ལ་གནས་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་འབའ་རོམ་ཡང་ཁྲ ོད་དབེན་གནས་བྲ ག་དམར་རྫ ོང་ཆེན་དུ ་དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པ་ཆེན་པོའ་ིའདྲ ་ཞལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུ ན་དུ ་ ༧ ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་ཤེས་
རབ་སེངྒ ེས་རྩ ེ་གཅིག་ཏུ ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།  ༈  དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མའི་སྐུ  ་བསྟ ོད་ཚངས་པའི་སྒྲ  ་
དབྱ ངས་ཞེས་བྱ ་བ། ན་མོ་གུ ་རུ ། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་གཅིག་འདུ ས་པ། །འཁོར་འདས་ཀུ ན་གྱ ི་བདག་ཉིད་ཆེ། །དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མའི་ཞབས་ལ་འདུ ད། །དབུ ས་མཐའ་གང་དུ ་མི་དམིགས་ཤིང༌། །དངོས་པོ་དང་བྲ ལ་གཟུ ང་འཛིན་སྤ ངས། །མ་སྐྱ  ེས་རང་བཞིན་རྣ མ་པར་དག །བླ ་མ་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ་ལ་འདུ ད། །གདུ ལ་བྱ ་རྒྱུ   ད་དག་འཁོར་རྣ མས་ལ། །མཚན་དཔེའི་རོལ་གར་སྟ ོན་མཛད་ཅིང༌། །སྣ ང་སྟ ོང་ཟུ ང་འཇུ ག་ཕྱ ག་རྒྱ  འི་སྐུ  ། །བླ ་མ་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་ལ་འདུ ད། །སྣ ་ཚགས་མ་ངེས་གདུ ལ་བྱ ་ལ། །རྣ མ་གསུ མ་སྤྲུ   ལ་པ་ཅིར་ཡང་སྟ ོན། ཀུ ན་གྱ ི་རེ་བ་སྐ ོང་མཛད་པ། །བླ ་མ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ་ལ་འདུ ད། །སྐུ  ་དང་ཡེ་ཤེས་མཛད་པའི་
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ཚུ ལ། །གང་འདུ ལ་མོས་པ་དང་མཐུ ན་ཀྱ ང༌། །དོན་དམ་སྐུ  ་གསུ མ་རོ་གཅིག་པ། བླ ་མ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ  ར་འདུ ད། །སྐུ  ་བཞི་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང༌། །དཔལ་ལྡ ན་དྷ རྨ ་ཤྲཱ  ི་ལ། ལུ ས་དང་ངག་ཡིད་རབ་དད་པས། །དོན་གྱ ི་བསྟ ོད་པ་ཕུ ལ་བའི་མཐུ ས། །སྐྱ  ེ་ཞིང་སྐྱ  ེ་བར་མཚན་ལྡ ན་རྗ ེས། །རྗ ེས་བཟུ ང་སྐ ལ་པ་མཆོག་ལྡ ན་པའི། །ཐེག་མཆོག་གསུ ང་གི་བདུ ད་རྩ ི་ཡིས། །བདག་རྒྱུ   ད་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ་བར་ཤོག །ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འགྲ ོ་རྣ མས་ལ། །གང་འདུ ལ་སྨ ན་པ་ཉིད་གྱུ  ར་ཅིང༌། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་རྒྱ  ་མཚ་བརྒ ལ་དཀའ་ལས། །སྒྲ  ོལ་བའི་དེད་དཔོན་དམ་པར་ཤོག །སྐུ  ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ འི་བདག་ཉིད། །མཁའ་ཁྱ བ་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་དྲ ་བའི་སྐུ  ། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པ་ཁྱ ོད་འགྲུ  བ་ནས། །སྲ ིད་པ་རྒྱ  ་མཚ་མཐར་བྱ ེད་ཤོག །དྲ ིན་ཆེན་དྷ རྨ ་ཤྲཱ  ི་ལ། །སྐུ  ་བཞིའི་དོན་བསྟ ོད་ཚངས་པའི་དབྱ ངས། །གུ ས་འབངས་མ་ཏི་རཏྣ ས་ཕུ ལ། །སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་དམ་ཚིག་ལས། །ཉམས་འགལ་
ནོངས་གྱུ  ར་བྱ ང་ཞིང་དག །དགོངས་རྒྱུ   ད་འཕོ་དབང་ཉེར་ཞུ གས་ནས། །རང་གྲ ོལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཡི། 
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།མཆོག་གི་དངོས་གྲུ  བ་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ།  ༈  །བཅུ ་བཞི་པ་དད་གསུ མ་གདུ ང་
ཤུ གས་དྲ ག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཡན་ལག་ལ། ཐོག་མར་གུ ་རུ ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚིག་བདུ ན་
གསོལ་འདེབས་བྱ ིན་རླ བས་སྤྲ  ིན་ཕུ ང་དངོས་གྲུ  བ་ཆར་རྒྱུ   ན་མྱུ  ར་འབེབས་ནི། གཏེར་ཞལ་ཕྱ ེ་དང་ཤོག་
སེར་ཕབ༔ གཞན་ཡང་དུ ས་དང་རྣ མ་པ་ཀུ ན༔ པད་འབྱུ  ང་ཡིད་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང་༔ གསོལ་བ་རྩ ེ་
གཅིག་འདི་ལྟ ར་བཏབ༔ ཧཱུ  ྃ་ཨོ་རྒྱ  ན་ཡུ ལ་གྱ ི་ནུ བ་བྱ ང་མཚམས༔ པདྨ ་གེ་སར་སྡ ོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུ  བ་བརྙ ེས༔ པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ཞེས་སུ ་གྲ གས༔ འཁོར་དུ ་མཁའ་འགྲ ོ་མང་པོས་བསྐ ོར༔ ཁྱ ེད་ཀྱ ི་རྗ ེས་སུ ་བདག་བསྒྲུ   བ་ཀྱ ི༔ བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་ཕྱ ིར་གཤེགས་སུ ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ ་བྱ ིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུ   བ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུ  ར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲ ེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ༔ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་པདྨ ་སིདྡྷ  ི་ཧཱུ  ྃ༔ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་པདྨ ་ཐོད་ཕྲ ེང་རྩ ལ་བཛྲ ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿསརྦ ་སིདྡྷ  ི་ཕ་ལ་ཧཱུ  ྃ་
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ཨཱ ཿཧྲ ིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲ ིཿཡ་ཙིཏྟ ་ཧྲཱ   ་ཧྲཱ   ་ཛཿཛཿ གུ ་རུ ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིཚགས་བཅས་ཀྱ ིས༔ བདག་ཅག་མོས་པའི་བུ ་རྣ མས་ལ༔ ལུ ས་ལ་སྐུ  ་ཡིས་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ ངག་ལ་གསུ ང་གིས་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ ཡིད་ལ་ཐུ གས་ཀྱ ིས་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ དབང་བཞི་བསྐུ  ར་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ རྒྱུ   ད་བཞི་དག་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ ལམ་བཞི་འབྱུ  ང་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ སྐུ  ་བཞི་ཐོབ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་པདྨ ་དྷ ེ་ཝ་དྷ ཀྐ ི་ནི་ཀཱ ་ཡ་ཨ་བྷ ི་ཥིཉྩ ་ཨ ༔ ཝཱ ཀྐ ་ཨ་བྷ ི་ཥཉྩ ་ཨཱ ཿ ཙིཏྟ ་ཨ་བྷ ི་ཥཉྩ ་ཧཱུ  ྃ༔ སརྦ ་ཨ་བྷ ི་ཥཉྩ ་ཧྲཱ  ིཿ ས་མ་ཡ་རྒྱ  ་རྒྱ  ་རྒྱ  ༔ སྟ ག་རིར་འགྲ ོ་དོན་ཕྱ ིན་པའི་སྐ བས༔ བང་རིར་གནས་འབྲ ེལ་ཞག་བདུ ན་རྗ ེས༔ མེ་ཏོག་ཕན་ཕྱ ིར་ཆར་སླ ོང་སར༔ སྟ ག་
རྗ ེ་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྒྱ  ལ་པོ་ཡིས༔ མོས་གུ ས་ལྷ ་རྫ ས་བཅས་བསྐུ  ལ་ངོར༔ པདྨ ་བདེ་ཆེན་གླ ིང་པ་ངས༔ ཤོག་
སེར་ངོས་ནས་དག་པར་སྨ ོད༔ ཡིག་བྲ ིས་ཨུ ་རྒྱ  ན་ལེགས་གྲུ  བ་བགྱ ིས༔ ཨེ་མ་ཧོཿ གསོལ་འདེབས་རྒྱ  ལ་པོ་གུ ་རུ འི་ཚིག་བདུ ན་ཏེ༔ གཏེར་སྟ ོན་རྒྱ  ལ་པོ་པདྨ ་བདེ་ཆེན་གླ ིང་༔ ཆོས་བདག་རྒྱ  ལ་པོ་ཚ་དབང་
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ནོར་བུ ་ཡིན༔ བཀའ་བབ་རྒྱ  ལ་པོའ་ིབྱ ིན་རླ བས་འཕོ་བ་ཐོབ༔ སྐ ལ་བཟང་སྐྱ  ེ་བོ་མཆོག་དོན་གཉེར་བ་
རྣ མས༔ ལམ་བཟང་གུ ་རུ འི་གསོལ་འདེབས་འདིར་འབད་ན༔ དོན་བཟང་གནས་སྐ བས་མཐར་ཐུ ག་
དགེ་འདུ ན་ཐོབ༔ གནས་བཟང་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ ་སྤྱ  ོད་པར་ངེས༔ ཞེས་པའང་སྨྲ  ས་སོ༔  ༈  གུ ་རུ འི་
གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་མ་ནི། ཨེ་མ་ཧོཿ ནུ བ་ཕྱ ོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱ ི་ཞིང་ཁམས་སུ ༔ སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུ གས་རྗ ེའི་བྱ ིན་རླ བས་གཡོས༔ སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་བྱ ིན་རླ བས་ཏེ༔ འཛམ་བུ ་གླ ིང་དུ ་འགྲ ོ་བའི་དོན་ལ་བྱ ོན༔ འགྲ ོ་དོན་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པའི་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ རྒྱ  ལ་པོ་ཁྲ ི་སྲ ོང་ལྡ ེའུ ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོས་རྒྱ  ལ་གདུ ང་རྒྱུ   ད་མཐའ་ལ་མ་སྟ ོང་བར༔ དུ ས་གསུ མ་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ བོད་ཀྱ ི་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྒྱ  ལ་པོའ་ིགཉེན་གཅིག་པུ ༔ རྒྱ  ལ་པོ་ཆོས་སྤྱ  ོད་སྐྱ  ོང་བའི་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་
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གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ སྐུ  ་ནི་ལྷ ོ་ནུ བ་སྲ ིན་པོའ་ིཁ་གནོན་མཛད༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བོད་ཀྱ ི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གཟིགས༔ མ་རིག་ལོག་པའི་སེམས་ཅན་འདྲ ེན་པའི་དཔལ༔ ཉོན་མོངས་གདུ ལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱ ིས་འདུ ལ༔ བརྩ ེ ་གདུ ང་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པའི་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ དུ ས་ངན་སྙ ིགས་མའི་མཐའ་ལ་ཐུ ག་པའི་ཚ༔ ནངས་རེ་དགོངས་རེ་བོད་ཀྱ ི་དོན་ལ་བྱ ོན༔ ཉི་ཟེར་འཆར་སྡུ  ད་མདངས་ལ་བཅིབས་ཏེ་བྱ ོན༔ ཡར་ངོའ་ིཚས་བཅུ འི་དུ ས་སུ ་དངོས་སུ ་བྱ ོན༔ འགྲ ོ་དོན་སྟ ོབས་ཆེན་མཛད་པའི་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ ལྔ ་བརྒྱ  འི་ཐ་མ་རྩ ོད་དུ ས་སྙ ིགས་མ་ལ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་དུ ག་ལྔ ་རགས༔ ཉོན་མོངས་འཇོལ་ཉོག་དུ ག་ལྔ ་རང་རྒྱུ   ད་སྤྱ  ོད༔ དེ་འདྲ འི་དུ ས་ན་བདག་འདྲ ་ཐུ གས་རྗ ེས་སྐྱ  ོབས༔ དད་ལྡ ན་མཐོ་རིས་



124

འདྲ ེན་པའི་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ ཧོར་སོག་འཇིགས་པའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐ ོར་ནས༔ ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་འཇིག་ལ་ཐུ ག་པའི་ཚ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་ལྷ ་སྲ ིན་སྡ ེ་བརྒྱ  ད་འཁོར་དང་བཅས༔ ཧོར་སོག་དམག་དཔུ ང་བཟླ ོག་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ སེམས་ཅན་སྒྱུ   ་ལུ ས་འཇིག་པའི་ནད་བྱུ  ང་ཚ༔ མི་བཟོད་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ནད་ཀྱ ིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་སྨ ན་གྱ ི་བླ ་དང་དབྱ ེར་མེད་པས༔ ཚ་ཟད་མ་ཡིན་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ འབྱུ  ང་བ་དགྲ ་ལངས་ས་བཅུ ད་ཉམས་པའི་ཚ༔ སེམས་ཅན་མུ ་གེའི་ནད་ཀྱ ིས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་མཁའ་འགྲ ོ ་ནོར་ལྷ འི་
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ཚགས་དང་བཅས༔ དབུ ལ་ཕོངས་བཀྲ ེས་སྐ ོམ་སེལ་བར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ ལས་ཅན་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་གཏེར་འདོན་ན༔ དམ་ཚིག་ཟོལ་ཟོག་མེད་པའི་དཔའ་གདེང་གིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་ཡི་དམ་ལྷ ་དང་དབྱ ེར་མེད་པས༔ ཕ་ནོར་བུ ་ཡི་ལོན་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ སྦ ས་ཡུ ལ་ནགས་ཁྲ ོད་དབེན་ས་སྙ ོགས་པའི་ཚ༔ ཁ་ཆར་བུ ་ཡུ ག་འཚུ བས་ཤིང་ལམ་འགགས་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་གཞི་བདག་གཉན་པོའ་ིའཁོར་གྱ ིས་བསྐ ོར༔ ཆོས་མཛད་ལམ་སྣ ་འདྲ ེན་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ སྟ ག་གཟིག་དོམ་དྲ ེད་དུ ག་སྦྲུ   ལ་མཆེ་བ་ཅན༔ འབྲ ོག་ཆེན་འཇིགས་པའི་འཕྲ ང་ལ་འགྲ ིམས་པའི་ཚ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་
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གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་དཔའ་བོ་གིང་དང་སྲུ  ང་མར་བཅས༔ གདུ ག་པའི་སེམས་ཅན་སྐྲ  ོད་པར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ ས་ཆུ ་མེ་རླུ  ང་འབྱུ  ང་བའི་བར་ཆད་ཀྱ ིས༔ སྒྱུ   ་ལུ ས་ཉེན་ཅིང་འཇིག་པའི་དུ ས་བྱུ  ང་ཚ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་འབྱུ  ང་བ་བཞི་ཡི་ལྷ ་མོར་བཅས༔ འབྱུ  ང་བ་རང་སར་ཞི་བར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ ལམ་སྲ ང་འཇིགས་པའི་འཕྲ ང་ལ་འགྲ ིམས་པའི་ཚ༔ བསད་ཁྱ ེར་ཇག་པ་ཆོམ་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་བཞི་ཡི་དགོངས་པར་ལྡ ན༔ ཙ་ར་མི་རྒ ོད་རྔ མ་སེམས་རླ ག་པར་བྱ ེད༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ གང་ཞིག་གཤེད་མའི་དམག་གིས་མཐའ་བསྐ ོར་ནས༔ མཚན་ཆ་རྣ ོན་པོས་འདེབས་ཤིང་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་
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ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་རྡ ོ ་རྗ ེའི་གུ ར་དང་ལྡ ན་པ་ཡིས༔ གཤེད་མ་བྲ ེད་ཅིང་མཚན་ཆ་འཐོར་བར་འགྱུ  ར༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ ནམ་ཞིག་ཚ ་ཟད་འཆི་བའི་དུ ས་བྱུ  ང་ཚ༔ གནད་གཅོད་སྡུ  ག་བསྔ ལ་དྲ ག་པོས་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུ   ལ་པ་སྟ ེ༔ བདེ་བ་ཅན་གྱ ི་ཞིང་དུ ་ངེས་པར་འདྲ ེན༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ སྒྱུ   ་ལུ ས་གཡར་པོ་ཞིག་པའི་བར་དོ་རུ ༔ འཁྲུ  ལ་སྣ ང་ཉིང་འཁྲུ  ལ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཉེན་པ་ན༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་དུ ས་གསུ མ་མཁྱ ེན་པའི་ཐུ གས་རྗ ེ་ཡིས༔ འཁྲུ  ལ་སྣ ང་རང་སར་གྲ ོལ་བར་ཐེ་ཚམ་མེད༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱ  ེན་གྱ ི་དབང་གྱུ  ར་ཏེ༔ འཁྲུ  ལ་སྣ ང་དངོས་པོར་ཞེན་ཅིང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ན༔ 
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ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་བདེ་ཆེན་རྒྱ  ལ་པོའ་ིངོ་བོ་སྟ ེ༔ སྡུ  ག་བསྔ ལ་འཁྲུ  ལ་པ་རྩ ད་ནས་གཞིག་པར་བྱ ེད༔ ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ༴ བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར༴ འགྲ ོ་དྲུ  ག་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཆེན་པོས་ཉེན་པ་དང་༔ ཁྱ ད་པར་བོད་ཀྱ ི ་རྗ ེ ་འབངས་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ན༔ དད་གུ ས་མོས་པའི་གདུ ངས་ཤུ གས་དྲ ག་པོ་ཡིས༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚམ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱ  ན་ཐུ གས་རྗ ེས་འཕོ་འགྱུ  ར་མེད་པར་གཟིགས༔  ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། བསམ་པ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ ཞེས་གསུ ངས་སོ། ༈ གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ནི། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་པདྨ ་སིདྡྷ  ི་ཧཱུ  ྃ༔ ཆོས་སྐུ  ་སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལོངས་སྐུ  ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་གི་བླ ་མ་ངོ་མཚར་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ༔ རྒྱ  ་གར་ཡུ ལ་དུ ་སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔ 
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བོད་ཡུ ལ་དབུ ས་སུ ་ཞལ་བྱ ོན་དྲ ེགས་པ་བཏུ ལ༔ ཨོ་རྒྱ  ན་ཡུ ལ་དུ ་སྐུ  ་བཞུ གས་འགྲ ོ་དོན་མཛད༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག་ལ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ བརྩ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ ་དྲ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ༔ ནུ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱ ི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱ ི་རུ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ ་སོལ༔ གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱ ིངས་སུ ་སོལ༔ གུ ས་པས་ཕྱ ག་འཚལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི༔ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་པདྨ ་སིདྡྷ  ི་ཧཱུ  ྃ༔ སྐུ  ་ཡི་ངོ་མཚར་མཐོང་བའི་ཚ༔ གཡས་པས་རལ་གྲ ིའི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་མཛད༔ གཡོན་པས་འགུ གས་པའི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་མཛད༔ ཞལ་བགྲ ད་མཆེ་གཙིགས་གྱ ེན་ལ་གཟིགས༔ རྒྱ  ལ་བའི་གདུ ང་འཛིན་འགྲ ོ ་བའི་མགོན༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གསན་པའི་ཚ༔ སྐུ  ་གསལ་འོད་ཟེར་མདངས་དང་ལྡ ན༔ ཕྱ ག་
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གཡས་སྡ ེ་སྣ ོད་གླ ེགས་བམ་བསྣ མས༔ གཡོན་པས་ཕུ ར་པའི་པུ ་སྟ ི་བསྣ མས༔ ཟབ་མོའ་ིཆོས་རྣ མས་ཐུ གས་སུ ་ཆུ ད༔ ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱ ི་པཎྜ ི་ཏ༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚ༔ དྲ ི་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔ རྒྱ  ་གར་བོད་ཡུ ལ་ས་མཚམས་སུ ༔ བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་ནས་བྱ ོན་པའི་ཚ༔ དྲ ི་བསུ ང་སྤ ོས་ངད་ལྡ ན་པའི་རི༔ མེ་ཏོག་པདྨ ་དགུ ན་ཡང་སྐྱ  ེ༔ ཆུ ་མིག་བྱ ང་ཆུ བ་བདུ ད་རྩ ིའི་ཆུ ༔ བདེ་ལྡ ན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ཏུ ༔ སྐྱ  ེས་མཆོག་ཚུ ལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔ ཕྱ ག་གཡས་རྡ ོ་རྗ ེ་རྩ ེ་དགུ ་བསྣ མས༔ གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ རཀྟ ་བདུ ད་རྩ ིས་ནང་དུ ་གཏམས༔ མཁའ་འགྲ ོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔ ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུ  བ་བརྙ ེས༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་
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ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་བཙུ གས་པའི་ཚ༔ གཡའ་རི་ནགས་ལ་བསྒྲུ   བས་པ་མཛད༔ བསྙ ེན་ཕུ ར་ནམ་མཁའི་དབྱ ིངས་སུ ་འཕང་༔ རྡ ོ་རྗ ེའི་ཕྱ ག་རྒྱ  ས་བླ ངས་ཤིང་བསྒྲ  ིལ༔ བསྒྲ  ིལ་ཞིང་ཙན་དན་ནགས་སུ ་འཕང་༔ མེ་འབར་འཁྲུ  གས་ཤིང་མཚ་ཡང་སྐ ེམ༔ སྲ ིབ་ཀྱ ི་མུ ་སྟ ེགས་ས་གང་བསྲ ེགས༔ ཡཀྵ ་ནག་པོ་རྡུ  ལ་དུ ་བརླ གས༔ འགྲ ན་གྱ ི་དོ་མེད་བདུ ད་ཀྱ ི་གཤེད༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ སྲ ིན་པོའ་ིཁ་གནོན་མཛད་པའི་ཚ༔ ཁྱ ེའུ ་ཆུ ང་སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་ཆ་ལུ གས་ཅན༔ ཡ་མཚན་གཟུ གས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔ ཚམས་འགྲ ིགས་དབུ ་སྐྲ  ་སེར་ལ་མཛས༔ དགུ ང་ལོ་བཅུ ་དྲུ  ག་ལོན་པའི་ཚུ ལ༔ རིན་ཆེན་རྒྱ  ན་ཆ་སྣ ་ཚགས་གསལོ༔ ཕྱ ག་གཡས་མཁར་བའི་ཕུ ར་པ་བསྣ མས༔ བདུ ད་དང་སྲ ིན་པའོ་ིཁ་གནནོ་མཛད༔ 
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གཡོན་པས་སེང་ལྡ ེང་ཕུ ར་པ་བསྣ མས༔ མོས་པའི་བུ ་ལ་སྲུ  ང་སྐྱ  ོབས་མཛད༔ མགུ ་ན་ལྕ གས་ཀྱ ི་ཕུ ར་པ་བསྣ མས༔ ཡི་དམ་ལྷ ་དང་གཉིས་སུ ་མེད༔ གཉིས་མེད་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་འཛམ་གླ ིང་རྒྱ  ན༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ འདྲ ེ་ཡི་ཡུ ལ་དུ ་དགོངས་པའི་ཚ༔ མེ་དཔུ ང་ཤོད་ཀྱ ི་ས་གཞི་ལ༔ མདའ་རྒྱ  ང་གང་གི་མཚ་ནང་དུ ༔ པདྨ འི་སྟ ེང་དུ ་བསིལ་བསིལ་འདྲ ༔ པདྨ འི་ནང་དུ ་དགོངས་པ་མཛད༔ མཚན་ཡང་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ཞེས༔ རྫ གོས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་དངོས་སུ ་བྱ ོན༔ དེ་འདྲ འི་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་ཡ་མཚན་ཅན༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ བོད་ཀྱ ི་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚ༔ དད་ལྡ ན་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་པའི་དཔལ༔ གང་ལ་གང་འདུ ལ་སྐུ  ར་བསྟ ན་ནས༔ གཙང་ཁ་ལ་
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ཡི་ལ་ཐོག་ཏུ ༔ དགྲ ་ལྷ འི་དགེ་བསྙ ེན་དམ་ལ་བཏགས༔ ཡུ ལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤོད་དུ ༔ ལྷ ་ཡི་དགེ་བསྙ ེན་དྲ ེགས་པ་ཅན༔ ཉི་ཤུ ་རྩ ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔ མང་ཡུ ལ་དེ་ཡི་བྱ མས་སྤྲ  ིན་དུ ༔ དགེ་སླ ོང་བཞི་ལ་དངོས་གྲུ  བ་གནང་༔ ཁྱ ད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་དུ ༔ བརྟ ན་མ་བཅུ ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔ བོད་ཡུ ལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ཏུ ༔ གངས་དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔ འདམ་ཤོད་ལྷ ་བུ འི་སྙ ིང་དྲུ  ང་དུ ༔ ཐང་ལྷ ་ཡར་བཞུ ད་དམ་ལ་བཏགས༔ ཧས་པོ་རི་ཡི་ཡང་གོང་དུ ༔ ལྷ ་སྲ ིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔ ཆེ་བའི་ལྷ ་འདྲ ེ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས༔ ལ་ལས་སྲ ོག་གི་སྙ ིང་པོ་ཕུ ལ༔ ལ་ལས་བསྟ ན་པ་བསྲུ  ངས་བར་བྱ ས༔ ལ་ལས་བྲ ན་དུ ་ཁས་བླ ངས་བྱ ས༔ མཐུ ་དང་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་སྟ ོབས་
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པོ་ཆེ༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ དམ་པ་ཆོས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་ནི༔ རྒྱ  ལ་མཚན་ལྟ ་བུ ར་བཙུ གས་པའི་ཚ༔ བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ༔ རྒྱ  ལ་པོའ ་ིདགོངས་པ་མཐར་ཕྱ ིན་མཛད༔ སྐྱ  ེས་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་མཚན་ཡང་གསལོ༔ གཅིག་ནི་པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ཞེས༔ གཅིག་ནི་པདྨ ་སམྦྷ  ་ཝ༔ གཅིག་ནི་མཚ་སྐྱ  ེས་རྡ ོ་རྗ ེ་ཞེས༔ གསང་མཚན་རྡ ོ་རྗ ེ་དྲ ག་པོ་རྩ ལ༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ ར་སྒྲུ   བ་པ་མཛད༔ རྐྱ  ེན་ངན་ཟླ ོག་ཅིང་དངོས་གྲུ  བ་གནང་༔ རྗ ེ་བླ ོན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔ གདོན་གཟུ གས་བོན་གྱ ི་བསྟ ན་པ་བསྣུ  བས༔ ཆོས་སྐུ  ་དྲ ི་མེད་རིན་ཆེན་བསྟ ན༔ སྐ ལ་ལྡ ན་སངས་རྒྱ  ས་ས་ལ་བཀོད༔ ཐུ གས་
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རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ དེ་ནས་ཨོ་རྒྱ  ན་ཡུ ལ་དུ ་བྱ ོན༔ ད་ལྟ ་སྲ ིན་པོའ་ིཁ་གནོན་མཛད༔ མི་ལས་ལྷ ག་གྱུ  ར་ཡ་མཚན་ཆེ༔ སྤྱ  ོད་པ་རྨ ད་བྱུ  ང་ངོ་མཚར་ཆེ༔ མཐུ ་དང་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་སྟ ོབས་པོ་ཆེ༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག༴ བརྩ ེ་བས་བདག༴ དགོངས་པས་བདག༴ ནུ ས་པས་བདག༴ ཕྱ ི་ཡི་བར༴ ནང་གི་བར༴ གསང་བའི་བར༴ གུ ས་པས་ཕྱ ག༴ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ༴ སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ལྡ ན་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་པའི་དཔལ༔ སྒྲ  ིབ་པ་ཀུ ན་སྤ ངས་ཁམས་གསུ མ་ས་ལེར་མཁྱ ེན༔ དངོས་གྲུ  བ་མཆོག་བརྙ ེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ  ༔ བྱ ང་ཆུ བ་སྒྲུ   བ་ལ་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔ ཐུ གས་རྗ ེས་བདག་ལ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ བརྩ ེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ ་དྲ ོངས༔ དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ༔ ནུ ས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔ ཕྱ ི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱ ི་རུ ་སོལ༔ ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ ་སོལ༔ གསང་
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བའི་བར་ཆད་དབྱ ིངས་སུ ་སོལ༔ གུ ས་པས་ཕྱ ག་འཚལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི༔ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་པདྨ ་སིདྡྷ  ི་ཧཱུ  ྃ༔ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་བཛྲ ་གུ ་རུ ་པདྨ ་ཐོད་ཕྲ ེང་རྩ ལ་བཛྲ ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷ  ི་ཕ་ལ་ཧཱུ  ྃ་ཨཱ ཿ ཞེས་དང༌། ཨེ་མ་ཧོཿ ཆོས་སྐུ  ་ཀུ ན་བཟང་དྲུ  ག་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་༔ སྟ ོན་པ་རྡ ོར་སེམས་བཅོམ་ལྡ ན་ཤཱ ཀྱ འི་རྒྱ  ལ༔ མགོན་པོ་ཚ་དཔག་མེད་དང་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས༔ དབྱ ེར་མེད་པདྨ ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྐུ  ་ཡི་བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗ ེའི་གཤེད༔ གསུ ང་གི་བདག་ཉིད་དབང་ཆེན་རྟ ་སྐ ད་འཚར༔ ཐུ གས་ཀྱ ི་བདག་ཉིད་ཡང་དག་ཧེ་རུ ་ཀ༔ །གུ ་རུ ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཡོན་ཏན་ཟིལ་གནོན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ ་ཀ༔ ཕྲ ིན་ལས་བདག་ཉིད་རྡ ོ ་རྗ ེ ་གཞོན་ནུ འི་སྐུ  ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིགཙ་བོ་མངོན་རྫ ོགས་རྒྱ  ལ༔ དཔལ་ཆེན་ཐོད་ཕྲ ེང་རྩ ལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྐུ  ་ཡི་དབྱ ིངས་སུ ་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་ཞི་ཁྲ ོའ ་ིངང་༔ གསུ ང་གི་གདངས་སྐ ད་ཡན་ལག་བཅུ ་གཉིས་ལྡ ན༔ ཐུ གས་ཀྱ ི ་



137

དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཡོངས་ལ་ཁྱ བ༔ མཁའ་འགྲ ོའ ་ིགཙ་བོ་རྗ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྐུ  ་ཚབས་ལུ ང་བསྟ ན་གསུ ང་ཚབས་གཏེར་དུ ་སྦ ས༔ ཐུ གས་ཀྱ ི ་དགོངས་པ་ལས་ཅན་བུ ་ལ་གཏད༔ བརྩ ེ་བས་ཞལ་ཆེམས་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་བཞག༔ དྲ ིན་ཆེན་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བཀའ་དྲ ིན་དྲ ན་ནོ་གུ ་རུ ་རིན་པོ་ཆེ༔ ཐུ གས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས་པས་བཟུ ང་དུ ་གསོལ༔ དུ ས་ངན་འདི་ལ་རེ་ལྟ སོ་གཞན་མ་མཆིས༔ ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས་ཤིག་ཨ་ོརྒྱ  ན་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ༔ མཐུ ་རྩ ལ་ནུ ས་པས་དུ ས་ངན་གཡོ་འཁྲུ  གས་བཟླ ོག༔ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་དབང་ཆེན་བསྐུ  ར་དུ ་གསོལ༔ ཉམས་དང་རྟ ོགས་པའི་རྩ ལ་ཤུ གས་རྒྱ  ས་པ་དང་༔ བསྟ ན་འགྲ ོར་ཕན་པའི་མཐུ ་རྩ ལ་རབ་ལྡ ན་ནས༔ ཚ་གཅིག་སངས་རྒྱ  ས་འགྲུ  བ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས༔ །དེ་ནས་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བླ ་མ་སོ་སོའ་ིགསོལ་འདེབས་ཀྱ ི་སྐ ོར་ལ། ༧ རྡ ོ་རྗ ེ་
འཆང་དབང་གྲུ  བ་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི། གསོལ་འདེབས་དཔའ་བོའ་ིགད་རྒྱ  ང་བཞུ གས། ན་མོ་གུ ་རུ ། གསང་
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བ་མཆོག་གི་དགྱ ེས་པ་ན། །ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་རྟ ག་ཏུ ་བཞུ གས། །ཁ་སྦྱ  ོར་བདུ ན་གྱ ི ་བདེ་བས་སྡ ོམ། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ཡབ་ཡུ མ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །དབང་པོ་གཏུ མ་དྲ ག་ཤཱ ི་རི་ཤཱ ར། །རྒྱ  ལ་པོ་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང༌། །བུ ་སྨ ད་འབངས་བཅས་མཁའ་སྤྱ  ོད་གཤེགས། །ཨནྡྲ  ་བྷུ  ་ཏི་ཡབ་ཡུ མ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །གཤིན་རྗ ེ་འཇིགས་རུ ང་ཙུ ་ཏིའི་དྲུ  ང༌། །དགེ་སླ ོང་དཔལ་ལྡ ན་ཆེར་གྲ གས་པ། །ཡོད་མེད་ཕྱ ོགས་འཇིག་རབ་དགའ་བརྙ ེས། །སླ ོབ་དཔོན་ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་སྙ ིང་པོ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། ཆུ ་བདག་འབར་འཁྲུ  གས་ཀྐ ིང་ལར། དཔལ་ལྡ ན་སངས་རྒྱ  ས་པདྨ ་སྐྱ  ེས། །པད་ཅན་གཟུ ངས་མའི་བདེ་བར་རོལ། པདྨ ་བཛྲ ་ཡབ་ཡུ མ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་གྱ ིས་
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བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །ལུ ས་ངན་ཚང་ཚིང་ཨ་ཤཱ ཏྠ ར། །འབྲ ས་ཆེན་སྣ ོད་ཐོགས་བཅུ ་གཉིས་ལོར། །གཉིད་ལོག་འོད་གསལ་ཀླ ོང་དུ ་འབྱ མས། །ལ་བ་པར་གྲ གས་གྲུ  བ་ཆེན་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །མེ་མཚམས་དཔལ་འདྲ ེན་ཀ་རཉྫ ར། སྟ ག་ཞོན་སྦྲུ   ལ་གྱ ི་གདེངས་ཀ་ཅན། །རིགས་ངན་བུ ་མོ་པང་དུ ་ཁྱ ེར། །ཌོམྦྷ  ི་ཧེ་རུ ་ཡབ་ཡུ མ་ལ། བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །བདེན་བྲ ལ་མུ ན་ཅན་འཁྲ ིལ་ཤིང་དུ ། །ཆུ ་བོ་གྱ ེན་ལྡ ོག་དགའ་མར་རོལ། ཐབས་ཤེས་སྲ ས་བཅས་མཁའ་ལ་གཤེགས། །རྡ ོ་རྗ ེ་དྲ ིལ་བུ ་ཡབ་ཡུ མ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། རླུ  ང་དུ ་ཀཱ ི་ལི་སྒྲ  ོགས་ཨརྫུ  ར། །ཐ་མལ་སྤྱ  ོད་པ་སྐྱ  ོང་མཛད་ཅིང༌། །ཟག་མེད་ཉ་ཡི་རྒྱུ   ་ལྟ ོར་རོལ། །ལུ ་ཡི་པར་གྲ གས་གང་ཉིད་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་
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འདེབས། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །དབང་ལྡ ན་རབ་དགོད་ནྱ ་གྲ ོ་དྷ ར། །གཉུ ག་མའི་མདའ་སྲ ོང་བྲ མ་ཟེའི་ཚུ ལ། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ་ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུ   ར། རང་གྲ ོལ་ས་ར་ཧ་པ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །རིགས་དྲུ  ག་ཁྱ བ་བདག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང༌། །སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་རོལ་པ་གྲུ  བ་ཆེན་བརྒྱ  ད། །སྙ ིང་ནས་རྗ ེས་དྲ ན་གསོལ་བཏབ་མཐུ ས། །བདག་ཀྱ ང་ཁྱ ེད་དང་མཚུ ངས་པར་ཤོག །མགོ་བོར་བླ ་མའི་ཐོར་ཚུ གས་བཅིངས། །ལག་ཏུ ་རྡ ོ་རྗ ེ་དྲ ིལ་བུ ་ཐོགས། །ངག་ཏུ ་གསང་སྔ གས་རྒྱ  ལ་པོ་བཟླ ། །ཡིད་ནི་ཏིང་འཛིན་གཡོ་མེད་ཤོག །ཕྱ ག་རྒྱ  ་དྲུ  ག་གི་རྒྱ  ན་དང་ལྡ ན། །ཤ་ལྔ ་བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ་རོལ་ཏེ། །དུ ར་ཁྲ ོད་ཀུ ན་ཏུ ་རྒྱུ   ་བྱ ་ཞིང༌། །མཁའ་སྤྱ  ོད་གནས་སུ ་རབ་བགྲ ོད་ཤོག །སྟ ོན་པ་མཆོག་ནས་རྒྱུ   ད་ཉན་ཅིང༌། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ིགྲ ོགས་དང་འགྲ ོགས། བདེ་ཆེན་ཚགས་ཀྱ ི་འདུ ་བར་སྤྱ  ོད། །མི་གནས་ཧེ་རུ ་ཀ་འགྲུ  བ་ཤོག །ཡུ ལ་ལྔ ་ཡིད་ཤེས་ལ་ཐིམ་ནས། །ཀུ ན་གཞི་
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ཐོབ་དང་ཉེར་ཐོབ་པ། །འོད་གསལ་རྨ ི་ལམ་སྒྱུ   ་མའི་གྲ ོང༌། །ཧེ་རུ ་ཀ་རྣ མས་ཝ་ཝོལ་དུ ། །ཤེས་ཉམས་ངང་
མཇལ་དེ་རྗ ེས་སུ ། །རང་དྲ ན་གསོ་ཕྱ ིར་ཉམས་ཤར་ཚིག །ཐོལ་བྱུ  ང་བརྗ ོད་འདི་ཨ་བྷ ་ཡ། །ཁྱ ི་ཕག་སྤྱ  ོད་
འཆང་གང་དེས་སྨྲ  ས། །གྲུ  བ་པ་མཆོག་རྣ མས་སྐྱ  ེ་ཀུ ན་ཏུ ། །མི་འབྲ ལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ་རྟ ོགས་ཤོག ། ༧ བཀའ་
བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་སྐུ  ་བསྟ ོད་དོན་ཀྱ ི་སྒྲ  ོན་མེ་ཞེས་བྱ ་བ། ན་མོ་གུ ་རུ ། གནས་ངེས་པ་འོག་མིན་ཞིང་ཁམས་སུ ། །འཁོར་ངེས་པ་རྒྱ  ལ་སྲ ས་བྱ ང་སེམས་ལ། །ཆོས་ངེས་པ་བླ ་མེད་ཐེག་ཆེན་གསུ ངས། །རྗ ེ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་ངེས་མེད་རི་བྲ ག་དུ ར་ཁྲ ོད་དུ ། །འཁོར་ངེས་མེད་སྐ ལ་པར་གང་ལྡ ན་ལ། །ཆོས་ངེས་མེད་སྣ ་ཚགས་རྟ ེན་འབྲ ེལ་བསྒྲ  ིགས། །རྗ ེ་ཏཻ་ལོ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་བྱ ིན་བརླ བས་ཕུ ལླ ་ཧ་རི་ན། །འཁོར་བྱ ིན་བརླ བས་རྒྱ  ་གར་བལ་བོད་ལ། །ཆོས་བྱ ིན་བརླ བས་རྒྱུ   ད་འགྲ ེལ་གདམས་པ་བཤད། །རྗ ེ ་ནཱ ་རོ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། གནས་བདེ་ཆེན་ལྷ ོ་ཕུ ་ནགས་ཚལ་ན། །འཁོར་བདེ་ཆེན་དབུ ས་གཙང་གྲྭ  ་སླ ོབ་ལ། 
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ཆོས་བདེ་ཆེན་དབང་བཞིའི་ཆུ ་བོ་བསྐུ  ར། །རྗ ེ་ལྷ ོ་བྲ ག་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། གནས་ཞེན་མེད་བལ་བོད་སོ་མཚམས་སུ ། །འཁོར་ཞེན་མེད་དད་བརྩ ོ ན་ལྡ ན་པ་ལ། །ཆོས་ཞེན་མེད་ཐབས་ཀྱ ི་ལམ་མཆོག་ཁྲ ིད། །རྗ ེ་མི་ལའི་སྐུ  ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་སྙ ན་པ་སྒ མ་པོ་ཟངས་ཟླུ  མ་ན། །འཁོར་སྙ ན་པ་ཕྱ ོགས་བཞིའི་མཁས་བཙུ ན་ལ། །ཆོས་སྙ ན་པ་སྟ ོང་ཉིད་སྒྲ  ་དབྱ ངས་སྒྲ  ོགས། །རྗ ེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་ལུ ང་བསྟ ན་ཙམ་ཆེན་ལྷ ་སྒ ོ་ན། །འཁོར་ལུ ང་བསྟ ན་དད་ལྡ ན་བུ ་སླ ོབ་ལ། །ཆོས་ལུ ང་བསྟ ན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་སྟ ོན། །རྗ ེ་འབའ་རོམ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་རྣ མ་དག་མཁར་ལུ ང་ལྷ ་ཆེན་ན། །འཁོར་རྣ མ་དག་བསླ བ་གསུ མ་ལྡ ན་པ་ལ། །ཆོས་རྣ མ་དག་བཀའ་དང་དགོངས་འགྲ ེལ་འཆད། །རྗ ེ་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། འདི་ནི་གསར་འཛུ ད།་་་་་་་་་་་་༌།གནས་ཁྱ ད་འཕགས་སྐུ  ་འབུ མ་གདན་ས་ན། །འཁོར་ཁྱ ད་འཕགས་ལས་ཅན་བུ ་སླ ོབ་ལ། །ཆོས་ཁྱ ད་



143

འཕགས་ཐེག་ཆེན་སྨ ིན་གྲ ོལ་མཛད། །རྗ ེ་རས་པ་དཀར་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། གནས་ངོ་མཚར་ནང་སོ་ཆེན་མོ་ལ། །འཁོར་ངོ་མཚར་བཀའ་བབ་སླ ོབ་ཚགས་ལ། ཆོས་ངོ་མཚར་ཟབ་ལམ་གདམས་པ་གཏད། །རྗ ེ ་ལུ ས་མེད་རྡ ོ ་རྗ ེར་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་ཕྱ ོགས་བྲ ལ་དབེན་པའི་རི་ཁྲ ོད་ན། །འཁོར་ཕྱ ོགས་བྲ ལ་ལས་སྨ ོན་ལྡ ན་པ་ལ། །ཆོས་ཕྱ ོགས་བྲ ལ་ཕྱ ག་ཆེན་ངོ་སྤྲ  ོད་མཛད། །རྗ ེ་རི་དགོན་བཅོ་བརྒྱ  ད་ལ་གསལོ་བ་འདེབས།་་་་་་མ་ཏི་རཏྣ ས་ས།ོ་་་་མཆན། །རྗ ེ་འགྱུ  ར་མེད་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་ལ། །ངེད་ཡེངས་མེད་གུ ས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་སྐྱ  ེ་མེད་ཆོས་སྐུ  ་མངོན་གྱུ  ར་ནས། །དོན་འབད་མེད་གཟུ གས་སྐུ  ས་འགྲ ོ་སྒྲ  ོལ་ཤོག །ཅེས་མོས་གུ ས་ལྟ ེམ་རྐྱ  ང་མེད་པར་གསོལ་བ་རྒྱུ   ན་དུ ་བཏབ་ན་དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་མྱུ  ར་དུ ་ཐོབ་བོ་གསུ ངས། ཞེས་པའི་
གསོལ་འདེབས་གསེར་འགྱུ  ར་མ་རུ ་གྲ གས་པ་དཔལ་འབའ་རོམ་པས་མཛད་པ་བཀའ་རྒྱ  ་ཤིན་ཏུ ་དམ་
པའོ། །ཨྀཐི། བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུ ས་མེར་ཆེན་མར་གྲ གས་པ་ནི། ན་མོ་གུ ་
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རུ ། སྟ ེང་འོག་མིན་ཆོས་དབྱ ིངས་ཕོ་བྲ ང་ནས། །དྲུ  ག་པ་རྡ ོ ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་རེ་སྤྲ  ོ། །ཉམས་དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་དང་རྗ ེ་བཙུ ན་བུ ་སླ ོབ་ཀུ ན། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་བྱ ིན་རླ བས་འབྱུ  ང་བར་གདའ། །ཤར་གཙུ ག་གི་ནོར་བུ འི་དགོན་པ་ན། །ཏཻ་ལོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལ༴ ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་སོགས་ཚིག་རྐ ང་བཞི་འགྲ ེའོ། བྱ ང་པཱུ  ་ལ་ཧ་རིའི་དགོན་པ་ན། །ནཱ ་རོ་ཛྙཱ  ་ན་སིདྡྷ  ི་ལ༴ སོགས། ལྷ ོ་གྲ ོ་བོ་ལུ ང་གི་དགོན་པ་ན། མར་པ་ཆོས་ཀྱ ི་བླ ོ་གྲ ོས་ལ༴ སོགས། གནས་ཆུ ་བར་སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་རས་པ་ལ༴ སོགས། ཤར་དྭ གས་ལྷ ་སྒ མ་པོའ་ིདགོན་པ་ན། །དྭ གས་པོ་ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ་ལ༴ སོགས། གནས་ལུ ང་བསྟ ན་ཙམ་ཆེན་ལྷ ་སྒ ོ་ན། །དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པ་ལ༴ སོགས། འདི་ནི་གསར་འཛུ ད།་་་་་་་་་མཆན།་་་་་་་་་་་་གནས་དག་སྣ ང་ཕྱ ོགས་མེད་ཀྱ ི་དགོན་པ་ན། །འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་ལ༴ སོགས། གནས་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའ་ི
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ཕོ་བྲ ང་ན། །ཆོས་རྗ ེ་རས་པ་དཀར་པོ་ལ༴ སོགས། གནས་ནང་སོ་ཆེན་མོའ་ིཆོས་ཁྲ ི་ན། །གསང་བ་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ༴ སོགས། གནས་ཚངས་མང་གསར་པའི་བཞུ གས་གནས་ན། །གྲུ  བ་མཆོག་བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ་ལ༴ སོགས། གནས་ཕྱ ོགས་མེད་དབེན་པའི་སྒྲུ   བ་གནས་ན། །བརྒྱུ   ད་འཛིན་རི་དགོན་བཅོ་བརྒྱ  ད་ལ༴ སོགས།་་་་་་་་་མ་ཏི་རཏྣ ས་སོ།་་་་་་་་་མཆན། གནས་སྤྱ  ི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱ ི་འཁོར་ལོ་ན། །དྲ ིན་ཆེན་རྩ ་བའི་བླ ་མ་ལ༴ སོགས། གནས་སྙ ིང་ཁ་ཆོས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལ༴ སོགས། གནས་ལྟ ེ་བ་སྤྲུ   ལ་པའི་འཁོར་ལོ་ན། །ཆོས་སྐྱ  ོང་མ་མགོན་ལྕ མ་དྲ ལ་ལ༴ སོགས། གནས་ཕྱ ོགས་རིས་མེད་པའི་དགོན་པ་ན། །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་ལ༴ སོགས། གནས་ཕྱ གོས་བཅུ འི་རི་ཁྲ དོ་དབེན་ས་ན། །མཆེད་གྲ གོས་རྡ ་ོརྗ ེ་སྤུ  ན་ཚགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་རེ་སྤྲ  ོ། །ཉམས་དགའ་བའི་ཤེས་པ་ཡ་ལ་ལ། །གསོལ་བ་ཐོབ་དང་རྗ ེ་བཙུ ན་བུ ་སླ ོབ་ཀུ ན། །གསོལ་བ་བཏབ་ན་བྱ ིན་
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རླ བས་འབྱུ  ང་བར་གདའ། །དེ་ལྟ ར་རྩ ེ་གཅིག་གུ ས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུ ས། དྲ ིན་ཆེན་བཀའ་བརྒྱུ   ད་མཆོག་དང་མི་འབྲ ལ་ཤོག །ཅེས་མོས་གུ ས་དང་བཅས་གསོལ་བ་སིང་སིང་བཏབ་ན་ཉམས་དང་རྟ ོགས་པ་གསལ་ལ་དྭ ངས་པ་འགག་མེད་དུ ་སྐྱ  ེ་ཞེས་གསུ ངས་པའི་གསོལ་
འདེབས་མེར་ཆེན་མར་གྲ གས་པ། ༧ དཔལ་འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པས་མཛད་པའོ། །དེ་ནས་ཇོ་བོ་
ཡབ་སྲ ས་ཀྱ ི་གསོལ་འདེབས་ནི། ཨ ་བདེ་ལེགས་སུ ་གྱུ  ར་ཅིག །ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་བྷ ཾ་ག་ལ་ཡི་ཡུ ལ། །ཆོ་རིགས་བཙུ ན་པ་ཟ་ཧོར་རྒྱ  ལ་པོའ ་ིརིགས། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཞི་འཚ ་འཁྲུ  ངས་པའི་རྒྱུ   ད། །མར་མེ་མཛད་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཞེས་ཀུ ན་ལ་འགྲ ེའོ། ཡབ་དང་ཡུ མ་ལ་སྲ ི་ཞུ ་མཁས་ཤིང་གུ ས། གཟུ གས་མཛས་ཡིད་འོང་ཤེས་རབ་སྙ ིང་བརྩ ེར་ལྡ ན། །དུ ལ་ཞིང་རྒྱུ   ད་འཇམ་ཐབས་མཁས་སྙ ིང་སྟ ོབས་ཆེ། །མར་མེ་མཛད་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ༴ འཇིག་རྟ ེན་ལུ གས་ཀྱ ི་བསྟ ན་བཅོས་མང་པོ་དང༌། །བཟོ་དང་གསོ་བ་སྒྱུ   ་རྩ ལ་སྣ ་ཚགས་དང༌། །རིག་བྱ ེད་
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ཀུ ན་ལ་མཁས་ཤིང་གོམས་པ་ཡི། །མར་མེ་མཛད་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ༴ འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣ མས་ལ་མ་ཆགས་ཤིང༌། །རྒྱ  ལ་སྲ ིད་འབྱ ོར་པ་ཕུ ན་ཚགས་སྤ ངས་ནས་ཀྱ ང༌། །དགེ་འདུ ན་ཕལ་ཆེན་སྡ ེ་པའི་དགེ་སླ ོང་མཛད། །མར་མེ་མཛད་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ༴ འདུ ལ་བའི་སྡ ེ་སྣ ོད་སྡ ེ་བཞི་ལས་གསུ ངས་པའི། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསླ བ་པ་བཅས་པ་ལ། །ཉེས་པའི་སྐྱ  ོན་གྱ ིས་མ་གོས་རྣ མ་པར་དག དཔལ་ལྡ ན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསོལ༴ ༈ ཡོངས་སུ ་འཛིན་པའི་མཁས་པ་མང་བསྟ ེན་ནས། །སྡ ེ་སྣ ོད་གསུ མ་དང་སྒྲ  ་དང་ཚད་མ་དང༌། །མན་ངག་ཀུ ན་ལ་མཁས་ཤིང་མཁྱ ེན་པ་རྒྱ  ས། །དཔལ་ལྡ ན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསོལ༴ གསེར་གླ ིང་རྒྱ  ལ་པོ་ས་སྐྱ  ོང་བླ ་མ་ལས། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་བདུ ད་རྩ ི་སྨ ན་བླ ངས་ནས། །འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་ལ་ཕན་པར་མཛད་པ་ཡི། །དཔལ་ལྡ ན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསོལ༴ སེམས་ཅན་ཕོངས་ཤིང་ཤིན་ཏུ ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་བ། །རབ་ཏུ ་མང་ལ་སྙ ིང་ནས་བརྩ ེ་བ་ཡིས། །འཇིག་རྟ ེན་ལྷ ་དང་ལྷ ་མིན་
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མིར་བཅས་པའི། །སྐྱ  ོབ་པ་ཡབ་གཅིག་པུ ་ལ་གསོལ༴ གྲུ  བ་པ་བརྙ ེས་པའི་བླ ་མ་དམ་པ་ལ། །ཡི་དམ་ལྷ ་ཡི་མངོན་རྟ ོགས་ལུ ང་མནོས་ནས། །སྒྲུ   བ་པ་རྩ ེ་གཅིག་སྙ ིང་པོར་མཛད་པ་ཡིས། །ལུ ང་བསྟ ན་ཐོབ་པར་གྱུ  ར་ལ༴ གདུ ལ་བྱ ་བོད་དུ ་ཡོད་པར་དགོངས་ནས་ནི། །ཁ་བ་ཅན་གྱ ི་ལྗ ོངས་སུ ་བྱ ོན་ནས་ཀྱ ང༌། །སྡ ེ་པ་མི་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ི་བླ ་མ་མཛད། །མཆོད་ཅིང་བཀུ ར་འོས་ཁྱ དོ་ལ་གསོལ༴ མཁས་མཆོག་ཁྱ ོད་འདྲ ་བོད་དུ ་མ་བྱ ོན་ན། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་ཡོད་པར་གྱུ  ར་ཀྱ ང་ནི། །ཕལ་ཆེར་ཟབ་མོའ་ིདོན་ལ་རྨ ོངས་གྱུ  ར་པས། །ལེགས་པར་སྟ ོན་མཛད་ཁྱ ོད་ལ་གསོལ༴ བསྟ ན་བཅོས་སྒྱུ   ར་དང་བསྒྱུ   ར་ཟིན་འཆོས་པ་དང༌། །དེ་ཉིད་འཆད་དང་རང་གིས་རྩ ོམ་པ་དང༌། །ཡང་དག་ལམ་ལ་སླ ོབ་མ་འཁྲ ིད་མཛད་པའི། །བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་པར་མཛད་ལ་གསོལ༴ ལྟ ་ངན་ལ་ཞེན་ལོག་པའི་ལམ་ལ་ཞུ གས། །བདུ ད་དང་དབང་ཕྱུ  ག་མུ ་སྟ ེགས་གྲུ  བ་མཐའ་ངན། །རིགས་པས་ཚར་བཅད་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད། །ཐར་
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འདོད་དེད་དཔོན་མཆོག་ལ་གསོལ༴ སྦྱ  ིན་དང་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་བཟོད་དང་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་དང༌། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་པ་དྲུ  ག །སྐྱ  ེ་བ་དུ ་མར་ཡང་ཡང་གོམས་པ་ཡིས། །ཚགས་གཉིས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་ལ་གསོལ༴ མཁོ་བ་སྦྱ  ིན་དང་སྙ ན་པར་སྨྲ  ་བ་དང༌། །འཇིག་རྟ ེན་དོན་མཐུ ན་གདུ ལ་བྱ འི་དོན་སྤྱ  ོད་པ། །བསྡུ  ་བའི་དངསོ་པ་ོབཞི་ཡི་དཔལ་འབྱ རོ་གྱ ིས། །གཞན་དནོ་ལྷུ  ར་མཛད་ཁྱ དོ་ལ་གསལོ༴ དད་དང་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཐོས་དང་གཏོང་བ་དང༌། །ཤེས་རབ་ཁྲ ེལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་སྟ ེ། །ནོར་བདུ ན་དག་གིས་ཕྱུ  ག་པར་གྱུ  ར་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་འབྱུ  ང་གནས་ཁྱ ོད་ལ་གསོལ༴ སྔ ོན་ཚ་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་པའི་སླ ོབ་མ་མཆོག །རྒྱ  ལ་བའི་འབྱུ  ང་གནས་རིང་ནས་འོངས་བའི་ཚ། །ཨུ ་པཱ ་སི་ཀ་དེ་རིང་སླ ེབ་བོ་ཞེས། །ལྷ ་མིག་མངོན་ཤེས་མངའ་ལ་གསོལ༴ མ་ག་དྷ ་ནས་སླ ོབ་མ་གུ ས་པ་ཡིས། །སིལ་སྙ ན་དཀྲ ོལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་སྐ ད། །བོད་དུ ་གསན་ནས་འབྲ ོམ་ལ་སྦྲ  ན་པ་ལས། །རྣ ་བའི་
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མངོན་ཤེས་མངའ་ལ་གསོལ༴ ལྷ ་སར་ལྷ ་ཡི་རོལ་མོ་གྲ གས་པ་ལས། །མྱུ  ར་དུ ་བྱ ོན་ནས་བར་སྣ ང་ལྷ ་ཚགས་ལ། །ཕྱ ག་རྟ ེན་ཕུ ལ་ནས་མཁའ་ལ་བསྐ ོར་བ་མཛད། །རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་མངོན་ཤེས་མངའ་ལ་གསོལ༴ གང་དུ ་རྒྱ  ལ་པོའ་ིབཀའ་ཆེམས་གཏེར་དུ ་སྦ ས། །མཁའ་འགྲ ོས་གཏེར་ཁ་ཕྱ ེས་ནས་ཁྱ ོད་ལ་གཏད། །ཤཱ ཀྱ ་མུ ་ནེའི་འཇའ་ས་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་དྲ ིན། །ཇོ་བོ་བཀའ་དྲ ིན་ཅན་ལ་གསོལ༴ ས་བདག་ནད་ཀྱ ིས་ཟིན་པའི་མི་རྣ མས་ལ། །རྟ ག་པར་ཚ་འཛིན་བསྲུ  ང་བའི་སྐ ོར་རྣ མས་ཀྱ ང༌། །ཁྱ ོད་ལས་བྱུ  ང་སྟ ེ་འགྲ ོ་བའི་ནད་གསོ་མཛད། །ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་གཉིས་པར་གྲ གས་ལ་གསོལ༴ སྙ ེ་ཐང་འོར་དུ ་བྱ ེ་མའི་སྟ ེང་བཞུ གས་ཚ། །བརྒྱ  ་བྱ ིན་ལ་སོགས་བར་སྣ ང་ལྷ ་ཚགས་ཀྱ ིས། །རིན་ཆེན་སྣ ་ལྔ འི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཕབ། །བླ ་མ་ལྷ ་ཡི་ལྷ ་ལ་གསོལ༴ གཡོར་པོ་འཆིང་རུ ར་བུ ་མོས་མགུ ལ་རྒྱ  ན་ཕུ ལ། །ཤི་བ་གསན་ནས་དེ་ཡི་སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ོང་མཛད། །རིགས་ཀྱ ི་བུ ་མོ་ལྷ ་རུ ་སྐྱ  ེ་ཞེས་གསུ ངས། །འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་ཁྱ ོད་ལ་གསོལ༴ །ཁོ་བོ་
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འདི་ནས་དགའ་ལྡ ན་གནས་སུ ་འགྲ ོ། །ང་ལ་དད་ཅིང་གུ ས་པར་བྱ ེད་པ་རྣ མས། དགའ་ལྡ ན་གནས་སུ ་མཇལ་བར་འགྱུ  ར་ཞེས་གསུ ངས། །མ་འོངས་མངོན་སུ མ་གཟིགས་ལ་གསོལ༴ དགའ་ལྡ ན་གནས་ན་ནམ་མཁའ་དྲ ི་མ་མེད། །འཕགས་པའི་ཡུ ལ་ན་དཱ ི་པཾ་ཀ་ར་ཞེས། །ཁ་བ་ཅན་འདིར་དཔལ་ལྡ ན་ཨ་ཏི་ཤ  །ས་སྟ ེང་གྲ གས་པས་ཁྱ བ་ལ་གསོལ༴ འབྲ ོམ་སྟ ོན་བདག་གིས་རྭ ་སྒྲ  ེང་ལྷ ་ཁང་བཞེངས། །འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་ཕྱ ིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། །དགའ་ལྡ ན་གནས་ནས་རབ་གནས་མེ་ཏོག་འཐོར། །བྱ ིན་རླ བས་མངོན་སུ མ་འབེབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་མཐོང་དང་ཐོས་པ་ལས། །དང་བའི་ཡིད་ཀྱ ིས་ལྷ ང་ལྷ ང་གསོལ་འདེབས་ན། །དགའ་ལྡ ན་གནས་ནས་ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས་མཛད་ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་ལ་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་ཏུ ་གསོལ། །ད་དུ ང་ཁ་བ་ཅན་ན་ཁྱ ོད་ཉིད་ལ། །དད་ཅིང་རྗ ེས་སུ ་སླ ོབ་མ་མང་ཡོད་ཀྱ ི། །ཐུ གས་རྗ ེ་མངའ་བས་བུ ་ལ་མ་བཞིན་དུ ། །བརྩ ེ་བས་བདག་
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གི་བཤེས་གཉེན་མཛད་དུ ་གསོལ། །སྙ ིགས་དུ ས་སྐྱ  ེ་བོ་དམུ ས་ལོང་ལྟ ་བུ ་རྣ མས། དམ་མིན་དགེ་བའི་བཤེས་འདྲ ས་རྗ ེས་བཟུ ང་ནས། །འཁོར་བའི་གཅོང་རོང་གནས་ནས་འདྲ ེན་མེད་རྣ མས། །ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས་ཀྱུ  ས་མྱུ  ར་བར་དྲ ང་དུ ་གསོལ། དུ ས་དང་གནས་སྐ བས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ ། །དམ་པ་ཁྱ ོད་ནི་བདག་གི་མགོན་ལགས་ཀྱ ི། །མངོན་པར་རྫ ོགས་པར་སངས་རྒྱ  ས་ཚ་ན་ཡང༌། །ཐོག་མར་ཆོས་སྦྱ  ིན་བདག་ལ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། ༈ ཡོངས་ཀྱ ི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡོངས་ཀྱ ི་མགོན། རྒྱ  ལ་བའི་གདུ ང་ཚབ་གྱུ  ར་པ་རྒྱ  ལ་བའི་སྲ ས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འབྱུ  ང་གནས་རིན་པོ་ཆེ། །བཤེས་གཉེན་སྟ ོན་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསྐ ལ་པ་དུ ་མར་ཚགས་གཉིས་གོམས་པའི་མཐུ ས། །གནས་གསུ མ་དོན་ལ་མཁྱ ེན་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་རྒྱ  ས། །ཨ་ཏི་ཤ་ཡི་སྲ ས་ཀྱ ི་ཐུ ་བོ་པ། །ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མར་མེ་མཛད་པ་རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་ཡབ། །རྒྱ  ལ་བའི་འབྱུ  ང་
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གནས་རྒྱ  ལ་བ་རྒྱ  ་མཚ་ལས། །གདམས་པའི་ཁུ ་བ་བཏོན་ནས་ཚིམས་མཛད་པའི། བརྩ ོན་འགྲུ  ས་གཡུ ང་དྲུ  ང་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལོང་མེད་ཐུ གས་ལ་འཁྲུ  ངས་པའི་པོ་ཏོ་བ། །བདག་པས་གཞན་གཅེས་སྒ ོམ་པའི་སྤྱ  ན་སྔ ་བ། །སྒྲུ   བ་པ་སྙ ིང་པོར་མཛད་པའི་ཕུ ་ཆུ ང་བ། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་སྐུ  ་མཆེད་གསུ མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱ  ེ་བ་ཀུ ན་ཏུ ་ཇོ་བོ་ཡབ་སྲ ས་དང༌། །འབྲ ལ་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཅིང༌། །ས་དང་ལམ་གྱ ི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫ ོགས་ནས། །ཇོ་བོ་ཡབ་སྲ ས་གོ་འཕང་མྱུ  ར་ཐོབ་ཤོག །། །ཅེས་འབྲ ོམ་སྟ ོན་གྱ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །གོང་མ་རྣ མ་གསུ མ་གྱ ི་གསོལ་འདེབས་ནི། ལ་ལཱ ་ར་སཱ ་དྷུ  ་ཏཱ ིར་དག་པའི་མཐུ ས། །དབེན་གསུ མ་བདུ ད་རྩ ིས་བརླ ན་པའི་པདྨ ་ཅན། །མི་ཤིགས་སྙ ིང་པོའ་ིཆར་ཡང་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྲ ོག །ལོ་ཙཱ ་ཆེན་པོའ་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་དྲ ་བའི་ཆ་ཤས་བཅུ ་དྲུ  ག་རྫ ོགས། ཉིན་བྱ ེད་ཉི་ཤུ ་འོད་ཟེར་རྣ མ་པར་འཕྲ ོ། །ཆགས་སྡ ང་རྨ ོངས་པ་ཆེན་པོའ་ིཕ་རོལ་
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སོན། །ལོ་ཙཱ ་ཆེན་པོའ་ིཞབས་ལ༴ དངོས་ཀུ ན་བྱ ང་ཆུ བ་ཉེ་བར་ཐོབ་པས་སྡུ  ད། སྐ ད་ཅིག་མཁའ་སྣ ང་རྡུ  ལ་མུ ན་མཆོག་ཏུ ་རྫ ོགས། །ཐིག་རླུ  ང་འགྱུ  ར་མེད་སྣ ་ཚགས་རོ་ཡིས་མྱ ོས། །ལོ་ཙཱ ་ཆེན་པོའ་ིཞབས་ལ༴ དགྱ ེས་མཛད་སྡ ོམ་པ་དཔལ་ལྡ ན་འདུ ས་པ་སྟ ེ། །ཁྱ བ་བདག་དུ ས་འཁོར་བཅོམ་ལྡ ན་རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས། །རྡ ོ་རྗ ེ་སླ ོབ་དཔོན་གཟུ གས་ཀྱ ིས་མངོན་སྤྲུ   ལ་པ། །ལོ་ཙཱ ་ཆེན་པོའ་ིཞབས་ལ༴ བདག་ཀྱ ང་ཤེས་རབ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་མ་དང༌། །ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་སྙ ོམས་པར་འཇུ ག་པ་ལ། །སྤྱ  ི་བོར་རིགས་བདག་མཆོག་གིས་སྤ ་བ་ཡི། །ལོ་ཙཱ ་ཆེན་པོའ་ིདངོས་གྲུ  བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། ༈ བྱ ང་ཕྱ ོགས་མུ ན་པའི་སྨ ག་རུ མ་ན། །གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་འདྲ ་བའི། ཐོས་པ་དགའ་ཞེས་བྱ ་བ་ཡི། །སྐྱ  ེས་བུ ་དེ་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །བྱ ང་ཕྱ ོགས་རྒྱུ   ད་དུ ་སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་ཤིང༌། །འཇིག་རྟ ེན་སྐྱ  ོན་གྱ ིས་མ་གོས་པར། །དཀའ་བ་སྤྱ  ད་པའི་ངོ་མཚར་ཅན། །མི་ལ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་ཆེན་བརྗ ོད་མེད་རོ་ཡིས་
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མྱ ོས། །སྲ ིད་གསུ མ་དག་པའི་ཕྱ ག་རྒྱ  ས་བཅིངས། །བསྲ ེག་བཞུ འི་ལམ་ནས་ལྷ ན་ཅིག་སྐྱ  ེས། །མི་ལ་མཆོག་ལ༴ རགས་སྣ ང་ཕྲ ་ཐིག་ཟབ་མོར་བསྟ ེན། །ཕྲ ་མྱ ོང་བདག་བྱ ིན་བརླ བ་པར་མཛད། །གསང་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་རིགས་ཀྱ ི་བདག །མི་ལ་མཆོག་ལ༴ འཛག་མེད་གཙ་མོར་ས་བོན་བཀྲ ོལ། །སྲ ིད་བདག་ལམ་དུ ་སྙ ིང་རྗ ེས་ལེན། །ནུ ས་པ་དྲ ག་པོའ་ིསྐུ  ར་བཞེངས་པ། །མི་ལ་མཆོག་ལ༴ བདག་ཀྱ ང་འཁོར་བར་མི་སྤ ོང་ཞིང༌། །མྱ ང་འདས་ཞི་བར་མི་འཇུ ག་སྟ ེ། །མཁའ་སྤྱ  ོད་དབང་ཕྱུ  ག་མི་ལ་ཡི། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུ  བ་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །༈ ཞིང་མཆོག་དཔལ་ལྡ ན་སྟུ  ག་པོ་བཀོད་པ་ན། །མཉམ་མེད་མི་གཡོ་ཆོས་སྐུ  ་མངོན་དུ ་མཛད། །ཞི་སྐུ  ་དཔག་བསམ་ཤིང་ལྟ ར་འགྲ ོ་སྒྲ  ོལ་རྟ ག །རྗ ེ་བཙུ ན་སྒ མ་པོ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཤེས་བྱ ་མི་སྣ ང་ཤེས་པ་མི་འཇུ ག་ཅིང༌། །སྐ ད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཤེས་དང་ཤེས་བྱ ་ཀུ ན། །དུ ས་གསུ མ་ཇི་ལྟ ་ཇི་སྙ ེད་མཁྱ ེན་པ་པོ། །རྗ ེ་བཙུ ན་སྒ མ་པོ་པ་ལ༴ སྐུ  ་བཞིའི་
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ས་བོན་གསལ་བར་སྨ ིན་མཛད་ནས། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་གསུ མ་གྱ ིས་ཐིག་རླུ  ང་སེམས་གསུ མ་སྦྱ  ངས། །བསྐྱ  ེད་དང་རྫ ོགས་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་རིམ་པར་བསྟ ན། །རྗ ེ་བཙུ ན་སྒ མ་པོ་པ་ལ༴ འཕགས་ཆེན་རྣ མས་ལ་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་སྐུ  ་དང༌། །རིགས་གསུ མ་གདུ ལ་བྱ ར་མཆོག་གི་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་སྟ ེ། །ཡོངས་གྲ གས་ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ་ས་བཅུ འི་མགོན། །རྗ ེ་བཙུ ན་སྒ མ་པོ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་ཀྱ ང་གདུ ལ་བྱ འི་ཁམས་དང་དབང་པོ་བཞིན། །མི་རྟ ོག་ཡེ་ཤེས་ཕྲ ིན་ལས་འཇུ ག་བྱ ེད་ཅིང༌། ཕྲ ིན་ལས་སྲ ིད་མཐའི་བར་དུ ་གནས་བྱ ེད་པ། །རྗ ེ་བཙུ ན་སྒ མ་པོ་པ་ལྟ ར་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །རྗ ེ་བཙུ ན་གོང་མ་རྣ མ་གསུ མ་ལ་རྗ ེ་བཙུ ན་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་རྡ ོ ་རྗ ེ་དགའ་བའི་དབྱ ངས་ཅན་གྱ ིས་བསྟ ོད་པ་མཛད་པའོ།། ༈ སྒ མ་པོ་པའི་རྣ མ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ནི། ཤེས་བྱ འི་མཁའ་ལ་མཁྱ ེན་རབ་དཀྱ ིལ་འཁོར་རྒྱ  ས། །མཛད་པའི་འོད་སྟ ོང་གདུ ལ་བྱ འི་གླ ིང་ལ་ཕོག །རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་ཀུ ན་ནས་གསལ་མཛད་པའི། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་པོ་
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ཆེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མི་ཁོམ་བརྒྱ  ད་སྤ ངས་དལ་འབྱ ོར་ཕུ ན་ཚགས་ཐོབ། །གྲུ  བ་པའི་མཆོག་བརྙ ེས་དགེ་སྦྱ  ོང་ཀུ ན་གྱ ི་གཙ། །ཐུ བ་པའི་རྒྱ  ལ་ཚབ་གངས་ཅན་གཙུ ག་གི་རྒྱ  ན། །མཉམ་མེད་སྒ མ་པོ་པ་ལ༴ མཚན་ལྡ ན་བླ ་མ་རིན་ཆེན་འགྲ ོ་བའི་མགོན། །གདུ ལ་བྱ འི་དོན་དུ ་རི་བོ་ཤཱ ནྟ ིར་བྱ ོན། །ལུ ང་དང་རྟ ོགས་པའི་ཆོས་ཀྱ ིས་གཞན་དོན་མཛད། །བསྟ ན་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་ཁྱ ོད་ལ༴ ས་མོ་ལུ ག་ལ་བལྟ མས་པ་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ། །སྤྲུ   ལ་པའི་གནས་སུ ་གཤེགས་པར་གྱུ  ར་གྱ ི་བར། །རབ་ཏུ ་ངོ་མཚར་རྣ མ་པ་དཔག་མེད་རྣ མས། །མདོར་བསྡུ  ས་བརྗ ོད་ལ་གུ ས་པས་མཉན་པར་བགྱ ི། མེ་ཏོག་ཟླ ་མཛས་པདྨ འི་བླ ་མ་ནི། །ཐུ བ་པའི་སྤྱ  ན་སྔ ར་ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ར་གྱུ  ར། གངས་རིའི་ཁྲ ོད་དུ ་དགེ་སླ ོང་འཚ་བྱ ེད་དུ ། །རྒྱ  ལ་བས་ལུ ང་བསྟ ན་ཁྱ ོད༴ སྨ ོན་ལམ་འབྲ ེལ་བས་བསྙ ལ་གྱ ི་ཕྱ ོགས་སུ ་འཁྲུ  ངས། །འཇིག་རྟ ེན་ཆོས་མཐུ ན་བཙུ ན་མོ་ཁབ་ཏུ ་བཞེས། །གཞན་ལ་ཕན་ཕྱ ིར་གསོ་དཔྱ ད་མཐར་ཕྱ ིན་མཛད། །སྐྱ  ེ་བོ་བྱ ང་
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སེམས་ཁྱ ོད་ལ༴ འཁོར་བའི་བྱ ་བ་སྙ ིང་པོ་མེད་གཟིགས་ནས། །ཁྱ ིམ་ནས་བྱུ  ང་སྟ ེ་བསྟ ན་ལ་རབ་ཏུ ་བྱུ  ང༌། །བསླ བ་གསུ མ་དྲ ི་མེད་མིག་འབྲ ས་བཞིན་དུ ་བསྲུ  ངས། དགེ་སླ ོང་འཚ་བྱ ེད་ཁྱ ོད་ལ༴ བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཞབས་རྡུ  ལ་སྤྱ  ི་བོས་བླ ངས། འདུ ལ་བ་སྔ གས་སོགས་གསན་པ་རྒྱ  ་ཆེན་མཛད། །རྨ ི་ལམ་ས་ཐོབ་ཏིང་འཛིན་དུ ་མ་འཕེལ། །བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཁྱ ོད་ལ༴ སྨ ོན་སེམས་དད་པས་བླ ་མའི་མཚན་ཐོས་ཏེ། །བ་སྤུ  ་གཡོས་ཤིང་དགའ་བ་མཆོག་ཏུ ་སྐྱ  ེས། །རྨ ི་ལམ་ལྟ ས་དང་མཚན་མ་བཟང་དུ ་བྱུ  ང༌། །སྐྱ  ེས་བུ ་ལས་ཅན་ཁྱ ོད་ལ༴ རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལའི་དྲུ  ང་དུ ་བྱ ོན་པའི་ཚ། །ཁྱ ོད་ནི་སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་རིན་པོ་ཆེ། །གསུ ངས་ནས་ཐུ གས་སྲ ས་བརྒྱུ   ད་འཛིན་ཡིན་པར་དགོངས། །དབུ ས་པ་སྟ ོན་པ་ཁྱ ོད་ལ༴ མཆོག་ཏུ ་ཟབ་པའི་ཐར་ལམ་གདམས་པ་གནང༌། །ཡེངས་པ་མེད་པར་སྒྲུ   བ་ལ་ནན་ཏན་མཛད། །བླ ་མའི་དྲ ིན་གྱ ིས་རྟ ོགས་པ་ཐུ གས་ལ་འཁྲུ  ངས། །སྐྱ  ེས་བུ ་བརྩ ོན་ལྡ ན་ཁྱ ོད་ལ༴ གསང་
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སྔ གས་བླ ་མེད་མཆོག་གི་ལམ་ལ་ཞུ གས། །རྟ གས་བཅུ ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ  ད་སོགས་མཐར་ཕྱ ིན་མཛད། །རྩ ་རླུ  ང་ཐིག་ལེའི་བྱ ེད་པ་ལས་སུ ་རུ ང༌། །རྣ ལ་འབྱ ོར་དབང་ཕྱུ  ག་ཁྱ ོད་ལ༴ རིམ་གཉིས་ཐུ ན་བཞིའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་སྒ ོམ་པའི་ཚ། །སྨ ན་བླ ་མཆེད་བདུ ན་ལོངས་སྐུ  འི་ཞིང་ཁམས་དང༌། །ཐུ བ་དབང་ལ་སོགས་སངས་རྒྱ  ས་སྟ ོང་དང་མཇལ། །མི་དབང་ལྷུ  ན་པོ་ཁྱ ོད་ལ༴ རྗ ེ་བཙུ ན་ཉིད་ཀྱ ིས་ཆེད་དུ ་བསྔ གས་པ་བརྗ ོད། སྐུ  ་གསུ མ་མངོན་གྱུ  ར་དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་ཐོབ། །ཁྱ ོད་ནི་དགེ་སླ ོང་རྡ ོ ་རྗ ེ ་འཛིན་པ་ཞེས། །འཛམ་གླ ིང་གྲ གས་པའི་ཞབས་ལ༴ དབང་དང་ཆོས་རྣ མས་མ་ལུ ས་རྫ ོགས་པར་གནང༌། །སྡ ིག་གྲ ོགས་སྤ ངས་ནས་དབེན་པ་བསྟ ེན་པ་དང༌། གཞན་དོན་སྒྲུ   བ་པའི་ཚགས་པ་སྐྱ  ོངས་ཤིག་གསུ ང༌། །སྐྱ  ེས་བུ ་ཆེན་པོ་ཁྱ ོད་ལ༴ འོལ་ཁར་བཞུ གས་ཚ་ཆོས་རྣ མས་རྨ ི་ལམ་བཞིན། །བདེན་མེད་རྟ ོགས་ནས་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་མངོན་དུ ་གྱུ  ར། །ང་ཡི་སྐྱ  ེ་བའི་མཐའ་མ་འདི་ཡིན་གསུ ང༌། །ས་བཅུ ་དབང་
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ཕྱུ  ག་ཁྱ ོད་ལ༴ དྭ གས་ལྷ ་སྒ མ་པོའ་ིགནས་སུ ་བྱ ོན་པའི་ཚ། །བླ ་མའི་གསུ ང་བཞིན་སྒྲུ   བ་པ་ཐུ གས་ལ་དགོངས། །མཁའ་འགྲ ོས་ལུ ང་བསྟ ན་གཞན་དོན་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ངས། །ཆོས་རྗ ེ་སྒ མ་པོ་པ་ལ༴ སྣ ོད་དང་ལྡ ན་པའི་ལས་ཅན་དུ ་མ་འདུ ས། །བླ ་མའི་མན་ངག་གདམས་པ་ཟབ་མོ་བསྟ ན། །སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ་བའི་སྐྱ  ེས་བུ ་དཔག་མེད་བྱུ  ང༌། །མཉམ་མེད་བླ ་མ་ཁྱ ོད་ལ༴ རེ་ཞིག་སྐུ  ་ཡི་སྤྲུ   ལ་པ་རྣ མ་བཞིར་བསྟ ན། རབ་ཏུ ་གནས་དང་གཞན་ལ་ཆོས་སྟ ོན་དང༌། །མཁའ་ལ་འཕུ ར་དང་གཅིག་ནི་འདག་སྦྱ  ར་བཞུ གས། །སྣ ང་བ་དབང་སྒྱུ   ར་ཁྱ ོད་ལ༴ སེམས་སྦྱ  ོང་ཟབ་མོའ་ིཏིང་འཛིན་སྒ ོམ་པའི་ཚ། །ཟད་པར་ཟིལ་གནོན་སྤྲུ   ལ་ཅིང་བསྒྱུ   ར་བ་དང༌། སྐུ  ་ལ་གྲ ིབ་མེད་འཇིག་རྟ ེན་དབང་པོར་སྤྲུ   ལ། །སྤྲུ   ལ་པའི་སྐྱ  ེས་མཆོག་ཁྱ ོད་ལ༴ མཁས་གྲུ  བ་དུ ་མའི་དབུ ས་སུ ་བཞུ གས་པའི་ཚ ། །ཆོས་ཀྱ ི་སྤ ོབས་པས་གཞན་སྣ ང་ཟིལ་གྱ ིས་མནན། །ང་ནི་བསྟ ན་པའི་བདག་པོ་ཡིན་ནོ་གསུ ང༌། །མི་ཡི་སེངྒ ེ་ཁྱ ོད་ལ༴ མིག་
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འཕྲུ  ལ་ལྟ ་བུ འི་ཏིང་འཛིན་སྒ ོམ་པའི་ཚ། །ནམ་མཁའ་ཁེངས་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོར་སྤྲུ   ལ། །སྐུ  ་ཡི་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་བསམ་ལས་འདས་པར་བསྟ ན། །སྣ ང་སྟ ོང་དབྱ ེར་མེད་ཁྱ ོད་ལ༴ དད་ལྡ ན་རྣ མས་ཀྱ ིས་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པར་མཐོང༌། །རབ་གནས་མཛད་ཚ་བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོར་བསྒྱུ   ར། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྟ ེན་ལ་དངོས་སུ ་བསྟ ིམས། གྲུ  བ་པའི་མཆོག་བརྙ ེས་ཁྱ ོད་ལ༴ དད་དང་ལྡ ན་པའི་སྐྱ  ེ་བོ་གང་ཞིག་གིས། །ཁྱ ོད་ནི་མཐོང་ཐོས་དྲ ན་པ་ཙམ་གྱ ིས་ཀྱ ང༌། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་སྤ ངས་ནས་ཐར་པའི་ལམ་སྣ ་ཟིན། །སྨ ན་པའི་རྒྱ  ལ་པོ་ཁྱ ོད་ལ༴ བདུ ད་རྩ ི་ཐལ་སྦྱ  ོར་ཕྱ ག་རྒྱ  ་མཛད་པའི་ཚ། ལུ ས་སྣ ང་སེམས་གསུ མ་གཅིག་ཏུ ་འདྲ ེས་པའི་བརྡ ར། །སྐུ  ་ཡི་སྤྲུ   ལ་པ་སྐ ད་ཅིག་གྲ ངས་མེད་སྤྲུ   ལ། །དྲ ན་མཆོག་རྒྱ  ལ་པོ་ཁྱ ོད་ལ༴ གཞན་དོན་གཤེགས་པ་ཐུ གས་ལ་འཁྲུ  ངས་པའི་ཚ། །ཆུ ་མོ་བྱ ་ཡི་ཟླ ་དྲུ  ག་བཅོ་ལྔ འི་ཉིན། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་སུ ་གཤེགས། །མྱ ་ངན་འདའ་བཞེད་ཁྱ ོད་ལ༴ འཇའ་འོད་རྣ མ་མང་
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གདུ གས་དང་རྒྱ  ལ་མཚན་སོགས། །མེ་ཏོག་ཆར་བབ་རོལ་མོའ་ིསྒྲ  ་རྣ མས་བྱུ  ང༌། ས་རྣ མས་གཡོས་ཤིང་བྱ ་རྣ མས་ཅ་ཅོ་སྒྲ  ོགས། །ངོ་མཚར་རྨ ད་བྱུ  ང་ཁྱ ོད་ལ༴ དད་དང་ལྡ ན་པའི་སྐྱ  ེ་བོ་དཔག་མེད་འདུ ས། །བླ ་མེད་མཆོད་པ་ཕུ ལ་དུ ་བྱུ  ང་བས་མཆོད། །ཐུ གས་ལྗ གས་རིང་བསྲ ེལ་དད་ལྡ ན་རྟ ེན་དུ ་བཞག །ཕན་དགོངས་མཛད་པ་ཁྱ ོད་ལ༴ རང་བཞིན་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ། །བདེ་ཆེན་སྣ ང་བ་ལྷུ  ན་འགྲུ  བ་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས། །སྤྲུ   ལ་པའི་གཟུ གས་ཀྱ ིས་འགྲ ོ ་རྣ མས་སྨ ིན་གྲ ོལ་མཛད། འདྲ ེན་མཆོག་བླ ་མ་བརྒྱུ   ད་པར་བཅས་རྣ མས་ལ། །ཀུ ན་བཟང་མཆོད་སྤྲ  ིན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པས་མཆོད། །ལུ ས་ངག་ཡིད་ཀྱ ི་མི་དགེ་སོ་སོར་བཤགས། །རང་གཞན་ཀུ ན་གྱ ི་དགེ་ལ་རྗ ེས་ཡི་རང༌། །ཆོས་འཁོར་བསྐ ོར་ཞིང་རྟ ག་ཏུ ་བཞུ གས་པར་གསོལ། །མགོན་པོ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་བྱ ང་ཆུ བ་ཚུ ལ་བསྟ ན་ཚ། །ཐུ གས་རྗ ེའི་སྤྱ  ན་གྱ ིས་འགྲ ོ་ལ་གཟིགས་ནས་ཀྱ ང༌། །བདག་སོགས་གདུ ལ་བྱ ་ཡལ་བར་མི་འདོར་
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ཞིང༌། །ཐེག་མཆོག་བདུ ད་རྩ ིས་ཚིམ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །སྲ ིད་པ་ཀུ ན་ཏུ ་བླ ་མའི་ཞབས་བསྟ ེན་ནས། །རྙ ེད་དང་བཀུ ར་སྟ ི་སྒྲུ   བ་པས་མཆོད་བྱ ེད་ཅིང༌། །སྟ ོན་པའི་འདུ ་ཤེས་ནམ་ཡང་མི་འབྲ ལ་བར། །སྐྱ  ོན་གྱ ི་རྟ ོགས་པས་གོས་པར་མ་གྱུ  ར་ཅིག །བླ ་མའི་མཛད་པ་ཇི་ལྟ ར་བསྟ ན་ན་ཡང༌། །ངོ་མཚར་མོས་པས་རྟ ག་ཏུ ་མཆོད་བྱ ེད་ཅིང༌། །བྱ ་བ་ཀུ ན་ལ་གཞན་སྐྱ  ོན་མི་རྟ ོག་པར། །ཕན་པའི་འདུ ་ཤེས་རྟ ག་ཏུ ་རྙ ེད་གྱུ  ར་ཅིག །བདག་ཀྱ ང་ཁྱ ོད་བཞིན་མངོན་པར་བྱ ང་ཆུ བ་ནས། གདུ ལ་བྱ ར་གྱུ  ར་པའི་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ལ། །གཟུ ངས་དང་སྤ ོབས་པའི་ཆོས་ཀྱ ི་དགའ་སྟ ོན་འགྱ ེད། །ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱ ི ་སྒྲ  ་དབྱ ངས་སྒྲ  ོགས་པར་ཤོག །ཕྱ ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་བསྐུ  ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུ ང་ཟད་བདག་གི ས་ཅི་བསགས་པ། །ཡོད་མེད་ལ་སོགས་མཐའ་ལ་མི་གནས་པར། །སྐུ  ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན། །བླ ་མེད་རྫ ོགས་པའི་
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བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོར་བསྔ ོ། ཞེས་སོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ལུ ང་བསྟ ན་ཅིང༌། སྙ ིགས་མའི་དུ ས་སུ ་འགྲ ོ་དོན་མཛད། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ་ལ་མངའ་བརྙ ེས་པའི། །ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། །དཔལ་ལྡ ན་ཕག་མོ་གྲུ  ་ཡི་ནགས་ཁྲ ོད་ན། །སྐ ལ་ལྡ ན་གདུ ལ་བྱ ་མང་པོ་སྨ ིན་མཛད་ཅིང༌། །བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་ཆོ་འཕྲུ  ལ་སྣ ་ཚགས་སྟ ོན། །འགྲ ོ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འོག་མིན་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་གྱ ི་ངོ་བོ་ཉིད། །རང་སེམས་ཆོས་སྐུ  ་མངོན་སུ མ་སྟ ོན་མཛད་པའི། །དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། སྐྱ  ིད་ན་བདེ་བ་ཚགས་སུ ་བསྔ ོ། །ཕན་བདེས་ནམ་མཁའ་གང་བར་ཤོག །སྡུ  ག་ན་ཀུ ན་གྱ ི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཁུ ར། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་རྒྱ  ་མཚ་སྐ ེམས་པར་ཤོག །བྱ མས་དང་སྙ ིང་རྗ ེ་ཕྱ ོགས་མེད་འབྱ ོངས་པ་དང༌། །དོན་དམ་ལྷ ན་ཅིག་སྐྱ  ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ། །རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྟ ོགས་པ་ལྟ ར། །བདག་སོགས་མངོན་སུ མ་རྟ ོགས་པར་
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བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། ༈ དུ ས་མཁྱ ེན་གྱ ི་རྣ མ་ཐར་བསྟ ོད་པ་ནི། ཨེ་མ་ཧོ། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུ  བ་མཛད་པ། །མཐའ་དབུ ས་མེད་པ་ནམ་མཁའི་བདག །འོད་གསལ་ཐུ གས་རྗ ེའི་འོད་འཕྲ ོ་བ། །མཚུ ར་ཕུ ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྫ ོགས་སངས་གོ་འཕང་སྩ ོལ་མཛད་པ། །རྗ ེ་བཙུ ན་མཆོག་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ཏེ། །སྤྲུ   ལ་པའི་གནས་ཆེན་ཏྲ ེ་ཤོད་དུ ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ ོའ་ིལྷུ  མས་སུ ་བཟུ ང༌། །ས་བཅུ ་རྫ ོགས་ནས་སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་ཚ། །མཆོག་གི་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ར་སྐྱ  ེ་དགུ ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ིས་དངོས་གྲུ  བ་ཞུ ས། སྤྲུ   ལ་པའི་ཚུ ལ་བསྟ ན་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །ལོ་བརྒྱ  ད་ལོན་ནས་གནོད་སྦྱ  ིན་བཀུ ག བཅུ ་གཅིག་ལོ་ལ་གཡུ ལ་ཆེན་བཟླ གོ །བཅོ་ལྔ འི་ལ་ོལ་བསྟ ན་དགྲ ་བསྒྲ  ལ། །བདུ ད་ཚགས་འདུ ལ་བ་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །བཅུ ་དྲུ  ག་ལོ་ལ་རབ་ཏུ ་བྱུ  ང༌། །དགེ་སྦྱ  ོང་ཆེན་པོའ ་ིརྣ མ་ཐར་བསྟ ན། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པའི་གཙུ ག་ལག་བསྐྱ  ངས། །ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོ་སྐྱ  ོང་ལ་འདུ ད། །ཉི་ཤུ ་ལོ་ལ་དབུ ས་སུ ་བྱ ོན། །རིག་པའི་གནས་ལ་མ་
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རྨ ོངས་པས། །ཤེས་བྱ འི་ཐོག་ནས་མཁྱ ེན་པ་སད། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །དཔལ་ཆེན་རྒ ་ྭལོ་བཻ་རོ་དང༌། །ཇོ་མོ་བཀྲ ་ཤིས་ཚ་རིང་མ། །གླ ིང་ཀ་བ་དང་མཚུ ར་སྟ ོན་སོགས། །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་ཀུ ན་གྱ ི་བཅུ ད་ལ་འདུ ད། །རྗ ེ་བཙུ ན་རས་ཆུ ང་བྱ ོན་པའི་ཚ། །མོས་པ་འཁྲུ  ངས་ནས་སྤྱ  ན་སྔ ར་བྱ ོན། །སྨ ིན་གྲ ོལ་གཉིས་ཀྱ ི་རྩ ལ་ཆེན་རྫ ོགས། །གདམས་ངག་མཐར་ཕྱ ིན་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །དྭ གས་པོ་ཁུ ་དབོན་མཇལ་བའི་ཚ། །ཆོས་སྐུ  ་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་རྗ ེན་པར་བུ ད། །བདེ་ཆེན་ཁ་སྦྱ  ོར་ཡན་ལག་རྫ ོགས། །རྣ མ་པར་རྟ ོག་པའི་གནས་པ་མེད། །གང་ཤར་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་རོལ། །མ་རྟ ོག་འགྲ ོ་ལ་ཐུ གས་རྗ ེ་འཁྲུ  ངས། །ཀུ ན་མཁྱ ེན་རྒྱ  ལ་པོ་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །གྲ ་མ་གྲུ  ་བཞི་ལ་སོགས་སུ ། །ལུ ས་སྲ ོག་ལྟ ོས་མེད་སྒྲུ   བ་པ་མཛད། །མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་བརྙ ེས། །དབེན་པ་མཐར་ཕྱ ིན་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །བསྟ ན་པའི་གཞི་མ་མཚུ ར་ཕུ ་དང༌། །ཀརྨ ་ཀཾ་པོ་གངས་ར་དང༌། །ཀཾ་ཁྱ ིམ་ལ་སོགས་གཙུ ག་ལག་བཀོད། 
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བཀའ་བརྒྱུ   ད་གདན་ས་བཞེངས་ལ་འདུ ད། །དྭ གས་ལྷ ་སྒ མ་པོའ་ིགདན་ས་གསོས། འཚལ་པའི་འཁྲུ  གས་པ་མ་ལུ ས་བསྡུ  མས། །འགྲ ོ་བ་རིགས་དྲུ  ག་དབང་དུ ་བསྡུ  ས། རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་རྒྱ  ལ་པོ་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །རང་གི་སྐུ  ་ཚབ་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ར་བརྒྱུ   ད། །ཞྭ ་ནག་ཅན་གྱ ི་སྐྱ  ེ་བ་ཡིས། །སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་གྱ ི་ཕྲ ིན་ལས་མཛད། །ཀརྨ ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །འགྲ ོ་མགོན་སངས་རྒྱ  ས་རས་པ་དང༌། །ལྷ ོ་པ་ལྟ ་སྒ ོམ་ལ་སོགས་པ། །གྲུ  བ་ཐོབ་ཀུ ན་གྱ ི་གཏེར་གཅིག་པུ ། །རྟ ོགས་ལྡ ན་རྒྱ  ལ་པོ་ཁྱ ོད་ལ་འདུ ད། །ཐམས་ཅད་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཁྱ ོད་ལ་རང་བཞིན་ཅུ ང་ཟད་མེད། །ཀྱ ེ་མ་སྙ ིགས་མའི་གདུ ལ་བྱ ་རྣ མས། །ཁྱ ོད་དང་མ་མཇལ་སྙ ིང་རྗ ེའི་གནས། །ཆེ་ཆུ ང་གང་འབགས་འཚངས་པ་ཡིས། །ཁྱ ོད་དང་མཇལ་རྣ མས་དོན་ཆེན་གྲུ  བ། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་བྱ ིན་རླ བས་ནུ ས་པ་ཡིས། །ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བ་དང༌། །ཅི་གསུ ང་ཚད་མར་འཛིན་པ་དང༌། །ཐུ གས་ཡིད་གཅིག་ཏུ ་འདྲ ེས་པ་དང༌། །རྣ མ་ཐར་ཕྲ ིན་ལས་འགྲུ  བ་པར་
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ཤོག །ཅེས་རྒྱ  ལ་དབང་མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེས་མཛད་པའོ། །དེ་ནས་དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པ་ཆེན་པོ་ལ་རྣ མ་ཐར་དང་མཐུ ན་པའི་སྒ ོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ་དྷ རྨ ེ་ཤྭ ་ར་ཡེ། བསྐ ལ་བཟང་སྒྲ  ོན་མེ་བཞི་པའི་སྤྱ  ན་སྔ ་རུ ། །ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ འི་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་རྗ ེས་གཞོལ་བ། །གོ་ཆ་ཆེ་བགོས་ཆོས་སྨྲ  ་སྨ ོན་ལམ་ཅན། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་མདུ ན་ན་འདོན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀའ་གདམས་གོང་མས་བྱ ིན་རླ བས་འཕན་ཡུ ལ་དུ ། བྲ ན་ཀའི་རིགས་སུ ་མེ་མོ་ལུ ག་ལོར་འཁྲུ  ངས། །གཞོན་ནུ འི་དུ ས་སུ ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིཚགས་ཀྱ ིས་བསྐུ  ལ། །དད་པའི་དབང་པོ་རྒྱ  ས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དགུ ང་ལོ་བརྒྱ  ད་པར་མཁན་པོ་རྣ མ་གཉིས་ལས། །རབ་བྱུ  ང་སླ ོབ་དཔོན་ཨིནྜ ་ཀུ ་མ་རས། སྲུ  ང་མའི་དབང་བསྐུ  ར་ཆོས་སྐྱ  ོང་གཉེར་གཏད་མཛད། །དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྤྱ  ན་སྔ འི་ཐུ གས་སྲ ས་བྱ ་ཡུ ལ་ཞལ་སྔ ་ནས། །ལམ་རིམ་ཁྲ ིད་དང་ཡི་དམ་རྗ ེས་གནང་གསན། །གྲུ  མ་ལུ ང་བ་ལས་སྤྱ  ོད་འཇུ ག་བྱ མས་
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ཆོས་སོགས། །ཐོས་བསམ་སྒྲ  ོ་འདོགས་བཅད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐ་སྙ ད་ཙམ་མིན་ངེས་པའི་དོན་སྟ ོན་ཕྱ ིར། །མཚན་ལྡ ན་བླ ་མ་བཙལ་བར་དགོངས་པའི་ཚ། རྣ ལ་འབྱ ོར་པས་བསྐུ  ལ་སངས་རྒྱ  ས་སྒ ོམ་པ་དང༌། །ལྷ ན་ཅིག་སྒ མ་པོར་ཕེབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ་མཇལ་བས་མི་ཕྱ ེད་པའི། །དད་པས་མཆོག་ཐོབ་ཀླུ  ་གདོན་བསྙུ  ན་ཁམས་དྭ ངས། །གཡང་ལས་ལྷུ  ང་བ་བླ ་མའི་བྱ ིན་གྱ ིས་བགྲ ོད། །དུ ས་མིན་འཆི་བ་བཟླ ོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་རླ བས་ཞུ ས་པར་དབང་བསྐུ  ར་མཛད་པའི་སྐ བས། །བླ ་མ་ཉིད་ལས་ལྷ ག་པར་སྒྲ  ིབ་དག་ཅིང༌། ཞབས་ཟིན་ཚགས་པ་བརྒྱ  ་ཕྲ ག་བདུ ན་གྱ ི་ནང༌། །ཉམས་རྟ ོགས་མཐོ་བར་བསྔ གས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུ ས་སྲ ོག་ཡལ་བར་འདོར་བའི་སྙ ིང་སྟ ོབས་ཀྱ ིས། །བླ ་མའི་སྐུ  ་སྲ ོག་ཉེན་པའི་རྐྱ  ེན་བཞི་བསལ། །སྒ ོ་གསུ མ་བགྱ ི་བ་གཞན་གྱ ིས་བསྒྲུ   བ་དཀའ་བའི། །ཞབས་ཏོག་ཕུ ལ་ཕྱ ིན་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗ ེ་ཡིས་གདམས་
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ངག་ལྷ ག་ལུ ས་མེད་པར་བསྩ ལ། །རི་ཁྲ ོད་གནས་སུ ་སྒྲུ   བ་པ་གྱ ིས་ཤིག་གསུ ངས། རིན་ཆེན་དང་པོ་ཕུ ལ་བས་རྟ ེན་འབྲ ེལ་འགྲ ིགས། །མྱ ་ངན་མི་འདའ་གསོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ ་མས་ལུ ང་བསྟ ན་བྱ ང་ཕྱ ོགས་འབའ་རོམ་ཞེས། །ཏི་སེའི་གངས་བརྒྱུ   ད་མར་པའི་སྒྲུ   བ་གནས་བྱ ོན། །གནོད་སྦྱ  ིན་མི་མིན་རྣ མས་ལ་དམ་ཆོས་སྟ ོན། །བྱ མས་པའི་ཏིང་འཛིན་བཞུ གས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྫ ་ཕུ ག་བཞུ གས་ཚ་ལྷ ་འདྲ ེའི་འཁྲུ  གས་པ་བཟླུ  མས། །བྲ ག་དམར་རྫ ོང་ནས་དྭ གས་པོའ་ིརྗ ེས་ཞལ་གཟིགས། །རབ་གནས་མཛད་ཚ་ཤཱ ཀ་ཐུ བ་མངོན་སུ མ་མཇལ། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །མོས་པའི་སྐ ལ་བ་དང་འཚམས་བླ ་མ་ཉིད། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དང་བདེ་མཆོག་ཕག་མོར་མཇལ། །གཞན་སེམས་དུ ས་གསུ མ་ཀུ ན་མཁྱ ེན་ལུ ང་སྟ ོན་མཛད། །རྒྱ  ལ་བའི་རྒྱ  ལ་ཚབས་གྱུ  ར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཕྱ ག་རྒྱ  ་བསྟ ན་པ་ཙམ་གྱ ིས་ཇག་པ་རེངས། །བདེན་པའི་ཚིག་བརྗ ོད་ཕྱ ག་མཁར་



171

གྲུ  བ་ཆུ ་བརྡ ོལ། །མཁའ་ལ་འཕུ ར་དང་རི་བྲ ག་ཐོག་མེད་སོགས། །རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་མཐའ་ཡས་མངའ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་ཁམས་ཞབས་བཅག་ཀོ་མཛའི་བྲ ག་ཏུ ་བཞུ གས། །འོག་མིན་ཞིང་དུ ་རིགས་ལྔ འི་དགྱ ེས་ཞལ་བརྙ ེས། །བསྟ ོད་པ་ལྷ ་བབ་ཚངས་པའི་དབྱ ངས་སྙ ན་མཛད། །དག་སྣ ང་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐ བས་དེར་གྲུ  བ་པའི་སླ ོབ་དཔོན་རྣ མ་པ་བརྒྱ  ད། །ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་ཚུ ལ་གྱ ིས་དབང་བྱ ིན་བརླ བས། །ཉམས་རྟ ོགས་དགོངས་པའི་རྩ ལ་ཆེན་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དབང་གྲུ  བ་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །འབའ་རོམ་དུ ་བྱ ོན་ཏི་ཤྲཱ  ི་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང༌། །ཐུ གས་སྲ ས་བུ ་ཆེན་བཞི་དང་ཉེ་སྲ ས་བཞི། །བརྒྱུ   ད་འཛིན་ལྔ ་སོགས་སྐ ལ་ལྡ ན་སླ ོབ་ཚགས་བསྐྱ  ངས། །བསྟ ན་འགྲ ོའ་ིདོན་ཆེན་གྲུ  བ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འབའ་རོམ་གནས་སུ ་བགྲ ང་བྱ ་ཉེར་བདུ ན་བཞུ གས། །གྲྭ  ་སླ ོབ་རྣ མས་ལ་བསྔ ོ་སྨ ོན་ཞལ་ཏ་གནང༌། །བདུ ན་ཅུ ་རྩ ་གཉིས་ས་ཟླ འི་ཚས་ཟུ ང་ལ། །ངོ་
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མཚར་ལྟ ས་བཅས་གཤེགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐུ  ་གདུ ང་དཀྱ ིལ་འཁོར་དུ ་མར་ཞུ གས་ཕུ ལ་བར། །མཁའ་ལམ་གདུ ང་དུ ད་འཇའ་ཚན་སྣ ་ཚགས་རིས། །རིང་བསྲ ེལ་ཁ་དོག་ལྔ ་ལྡ ན་རྗ ེ་བཙུ ན་མ། །བཀྲ ་ཤིས་རྟ ག་བརྒྱ  ད་བྱ ོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་སྔ གས་ལུ ང་རྟ ོགས་རྒྱ  ལ་བའི་གསང་མཛད་འཛིན། །ཉིན་མཚན་དབྱ ེར་མེད་སྒྱུ   ་ལུ ས་ཏིང་འཛིན་འབྱ ོངས། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་པའི་སྲ ས་བཞིའི་ཡ་གྱ ལ་ཆེ། །འབའ་རོམ་ཆེན་པོའ་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ ་མ་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་རྣ མ་ཐར་རྗ ེས་དྲ ན་མཐུ ས། །བདག་བརྒྱུ   ད་ཡོངས་དག་བྱ ིན་རླ བས་སྙ ིང་དབུ ས་ཞུ གས། ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིརྟ ོགས་པ་རང་ཤར་ཏེ། །རྗ ེ་བཙུ ན་ཁྱ ོད་དང་མཉམ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། ཞེས་པ་འདིའང་རྗ ེ་བཙུ ན་དྷ རྨ ་ཤྲཱ  ི་ནས་མཛད་པའོ། ༧ འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ི་སངས་རྒྱ  ས་
རས་ཆེན་གྱ ི་རྣ མ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མ་ནི། ཨ ་སྭ སྟ ི་སིདྡྷ  ཾ། ཡོན་ཏན་ཀུ ན་གཏེར་བརྩ ེ་བས་དབང་བསྒྱུ   ར་འདྲ ེན་པའི་མཆོག །ཡིད་ཀྱ ི་མུ ན་སེལ་རབ་ཞི་བདུ ད་རྩ ི་མཆོག་གི་
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དབྱ ིངས། །སྐྱ  བས་གསུ མ་ཡིད་བཞིན་དབང་པོ་ལྷ ་དང་མིས་མཆོད་པ། །འགྲ ོ ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ི་དཔལ་ལྡ ན་རིན་ཆེན་ཞབས་ལ་འདུ ད། །སེར་སྐྱ  འི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་མཆོག་འདྲ ་པ་ཚབ་འདམ། །ལུ མྦ ིའི་ཚལ་རབ་ལྟ ་བུ ་ལྡ ་ས་ཐེལ། །བཀྲ ་ཤིས་མཚན་ལྡ ན་བཟང་པོར་སྐུ  ་བལྟ མས་ཤིང༌། །ཡབ་ཡུ མ་ངོ་མཚར་དགྱ ེས་ཤིང་དགའ་སྟ ོན་མཛད། ལོ་ལྔ ་ལོན་ནས་གཤེགས་བཞུ ད་མཛད་པ་ལ། །བྱ ིས་པའི་ཚགས་དང་བེའུ ་རེའུ ་ལུ ག་གུ ་རྣ མས། །བུ ་རྣ མས་མ་ཕྱ ིར་འབྲ ང་བ་ཇི་བཞིན་ཏེ། །བྱ མས་པའི་ཐུ གས་ཀྱ ིས་འཛིན་ཅིང་སྲ ིད་ཞུ ་མཛད། །ལོ་བདུ ན་ལོན་ནས་བྱ ིས་པའི་ཚགས་རྣ མས་ལ། ཆོས་བཤད་ཚུ ལ་དང་སྒ ོམ་པའི་ལུ ས་གནད་སྟ ོན། །འཚ་བ་བཟའ་བཏུ ང་ཕྱ ག་ཏུ ་བྱུ  ང་བ་རྣ མས། །ཉིད་ཀྱ ི་མི་དགོས་ཀུ ན་ལ་བཀྱ ེ་བཀོད་མཛད། །རྩ ི་བར་ཞེས་པ་བཙད་པོའ་ིལྷ ་ཁང་དུ ། །སྔ ོན་ཆད་མ་མཇལ་སུ ས་ཀྱ ང་མ་བསྟ ན་པར། །ཚ་རབས་ཀུ ན་གྱ ི་བླ ་མ་དེ་དུ ས་རིག །སྒ ོམ་ནག་མཚན་གསོལ་ཁྱ ེད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། 
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ཀུ ན་གྱ ི་བཤེས་གཉེན་ལྟ ་བུ འི་དབང་སེང་ལས། །ལོ་བརྒྱ  ད་ལོན་ནས་ཡིག་རྩ ིས་ཐ་སྙ ད་བསླ བ། །སྒ ོམ་ཁྲ ིད་ཐོན་ནས་མཚལ་དང་ཡེར་པར་བྱ ོན། །མཚལ་པའི་སྤྱ  ན་སྔ ར་རྒ ་ྭལོ་དྭ གས་སོགས་པའི། །དཀྱ ིལ་འཁོར་རྒྱ  ས་པའི་དབང་སོགས་མང་དུ ་ཞུ ས། ཡེར་པར་སངས་སྒ ོམ་རིན་ཆེན་སྤྱ  ན་སྔ ་རུ ། །ལམ་འབྲ ས་ཞི་བྱ ེད་བསྟ ན་རིམ་ལ་སོགས་པ། །འབྲ ི་སྒ ོམ་རྗ ེ་པའི་གདམས་པ་མ་ལུ ས་དང༌། །ཆོས་བཅུ ་རིམ་ལྔ ་ལམ་རིམ་ཁྲ ིད་རྣ མས་ཞུ ས། །རྗ ེ་པའི་དབོན་པོ་སྨ ོན་ལམ་འོད་ཟེར་ལས། །རྔ ོག་ལུ གས་རྒྱུ   ད་གསུ མ་མན་ངག་དང་བཅས་གསན། །ནམ་ར་གླ ག་མར་འབྲ ི་གུ ང་རྗ ེ་དང་མཇལ། །ཅེས་ཀྱ ང་འབྲ ི་གུ ང་མཐིལ་ལ་ཤོག་ཅིག་གསུ ངས། །བཅོ་བརྒྱ  ད་ལོན་ནས་ཡེར་པ་ཨན་ཆུ ང་དུ ། །མཁན་པོ་སྟ ོན་གྲ གས་སླ ོབ་དཔོན་དར་གཞོན་ལས། །རྣ མ་དག་མཆོད་རྟ ེན་དྲུ  ང་ལྟ ར་རབ་ཏུ ་གཤེགས། །མཁས་སླ ོབ་གཉིས་ལས་བདེན་གཉིས་འདུ ལ་བ་གསན། །དུ ས་དེ་ཉིད་ནས་ཙམ་ཆེན་གངས་ལ་བྱ ོན། །རྗ ེ་ཡི་
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བཞུ གས་གདན་རྡུ  ལ་བསལ་མཛད་པའི་ཚ། །གཉིས་མེད་སེམས་ཀྱ ི་ངོ་བོ་ལྷ ན་གྱ ིས་མཐོང༌། །ལྷ ་ལུ ང་རྫ ་ལུ ང་གཡུ ་ལུ ང་རྫ ་དེའུ ་དང༌། །ལུ ་གུ ་སྙ ིང་སོགས་གངས་ཁྲ ོད་རྣ མ་དག་ཏུ ། །ན་ར་ཛ་ནའི་འགྲ མ་ལྟ ར་ཐུ གས་དམ་བསྐྱ  ངས། །འགྱུ  ར་མེད་ཆོས་ཀྱ ི ་སྐུ  ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །སྟ ག་ལུ ང་ཐང་པ་དཔལ་ལྡ ན་སྤྱ  ན་སྔ ་རུ ། མགོན་པོ་ཕག་མོ་གྲུ  ་པའི་ཆོས་རྣ མས་ཞུ ས། །གང་ཚ་འབྲ ི་གུ ང་མཐིལ་ལ་བྱ ོན་པ་ན། །ཡང་དགོན་གླ ིང་དང་བཅས་པའི་འདུ ག་ལུ གས་ལ། །བདེ་མཆོག་དཀྱ ིལ་འཁོར་ཚུ ལ་དུ ་མཐོང་སྣ ང་བྱུ  ང༌། །རིན་ཆེན་སྤྱ  ན་སྔ ར་སེམས་བསྐྱ  ེད་ལ་སོགས་པ། ཐུ གས་ཀྱ ི་སྙ ིང་ཁུ ་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་ཞུ ས། །རྟ ོགས་པ་ཕུ ལ་བས་ཤིན་ཏུ ་མཉེས་མཛད་དེ། །ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་སུ ་ལས་ཐོབ་ཅེས་བྱ ་བ་གསུ ངས། །འདྲ ེན་པ་འབའ་རོམ་པ་ལས་འཁྲུ  ངས་ཅེས་ཞུ ས། །ཆོས་རྗ ེའི་མཛད་པ་རྣ མ་ཐར་ཆོས་ལུ གས་ལ། །ཕྱ ི་ནང་གསང་གསུ མ་གོ་བ་མང་པོ་འཁྲུ  ངས། །དེ་དུ ས་ཉིད་ན་ཐོག་མ་དཔལ་ཆེན་དང༌། 
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སླ ོབ་དཔོན་གུ ་ར་བ་དང་དར་གཞོན་སོགས། །དགེ་སླ ོང་ཉི་ཤུ འི་སྤྱ  ན་སྔ ར་བསྙ ེན་པར་རྫ ོགས། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་མངོན་དུ ་གྱུ  ར་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །མ་ག་དྷ ་རུ ་ཐུ བ་པ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ང༌། །ཝཱ ་རཱ ་ཎ་སཱ ིར་གདུ ལ་བྱ ་གཟིགས་པ་ལྟ ར། །འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་པའི་མི་མཆོག་འབའ་རོམ་པས། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་གདུ ལ་བྱ ་ཤར་ན་ཡོད་དོ་ཅེས། །སྤ ོམ་ར་རྒྱ  ལ་པོའ ་ིཡུ ལ་དུ ་ལུ ང་བསྟ ན་མཛད། །ཞལ་ཏ་བྱ ིན་རླ བས་འགྲ ོ ་ཆོས་གནང་མཛད་ནས། །འདུ ས་པ་མང་པོའ ་ིཕྲ ིན་ལས་འབྱུ  ང་ལུ གས་གསུ ངས། །དགའ་བཞིན་བྲ ོད་པས་ཁམས་སུ ་བྱ ོན་པའི་ཚ། །ཟླ ་སྨ ད་རྗ ེའུ ་རུ ་སམ་རྟ ག་དགོན་པ་རུ ། ཁྲ ོ་རྒྱ  ལ་རྟ ་མགྲ ིན་རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོ་གཟིགས། །འབྲ ི་ཀླུ  ང་རྒྱ  ལ་པོའ་ིཕོ་བྲ ང་ཞལ་བུ ་མདོར། །ནུ བ་གཅིག་ཐམ་ཐུ མ་གཟིམས་པའི་རྨ ང་ལམ་ན། །གསེར་མི་ཆེན་པོ་གསེར་གྱ ི་རལ་གུ ་གོན། །གཡས་པས་ཕྱ ར་དར་གཡོན་པས་ནེའུ ་ལེའི་རྐྱ  ལ་པ་འཛིན། །དབུ ་ལ་གསེར་ཞྭ ་སྤྱ  ི་རིང་འདབ་མ་ཅན། །རྨ ་བྱ འི་སྒྲ  ོ་འཕྲུ  ་བཙུ གས་པ་
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སྒ ེག་ཅིང་འཛུ མ། །ངང་དཀར་རྔ ོག་དམར་གསེར་ཆས་བརྒྱ  ན་པ་བཅིབས། །སྤྱ  ན་སྔ ར་བྱ ོན་ཏེ་ང་ཡུ ལ་འབྱ ོན་ཅེས་ཞུ ས། །སྤ ོམ་ར་ཡིན་སྙ མ་དགོངས་པས་ཤར་དུ ་བྱ ནོ། །རྣ མ་ཐོས་གཙུ ག་གི་ནོར་བུ ར་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ དོ། །ཡོབ་ཆེན་གནས་སུ ་ཞག་འགའ་བཞུ གས་པའི་ཚ། །ནུ བ་གཅིག་དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་རེ་མ་ཏི། །གཟི་བརྗ ིད་བསྐྱ  ེད་དེ་ཅུ ང་ཟད་འཛུ མ་བཅས་བྱ ོན། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་གདུ ལ་བྱ ་ཙཱ ་མིའི་རྒྱ  ལ་ཁམས་ཡིན། །མི་ཉག་ཡུ ལ་དུ ་ཅེས་ཀྱ ང་བྱ ོན་ཅིག་གསུ ངས། །གཞན་ཡང་མ་མགོན་ཡུ ལ་ལྷ ་ཀུ ན་གྱ ིས་བསུ ས། །ནུ བ་གཅིག་འོད་གསལ་ཉམས་གྱ ི་སྣ ང་བ་ལ། །ཁོ་རང་ཉིད་དང་གཅེན་གཅུ ང་སྐུ  ་མཆེད་གསུ མ། །མ་ཡིན་ཟེར་བའི་བུ ད་མེད་གཅིག་དང་བཞི། །དེ་ཡིས་ཐུ ན་མོང་གསེར་གྱ ི་མཎྜ ལ་གཅིག །རིན་ཆེན་གསེར་གྱ ི་ཚམ་བུ ་བཀོད་ནས་སུ ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གཅིག་ལ་ཕུ ལ་བ་རྨ ིས། །ནུ ་བོར་སྨ ོས་དེས་འབུ ལ་བའི་ལག་ལེན་བྱ ས། །དེ་འབྲ ས་ཁ་ོཡིས་རྒྱ  ལ་པ་ོའཐབོ་པར་འགྱུ  ར། མི་
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དབང་གཙུ ག་གི་ནོར་བུ ར་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །ཙང་ཀ་ཏྲ ེ་རོང་དགོན་པར་བྱ ོན་པའི་ཚ། །སླ ོབ་དཔོན་ཡར་ལུ ང་བ་དང་དེའུ ་པོ་པས། །བྱ མས་པས་ནོར་བཟང་བསུ ས་པ་ཅི་བཞིན་དུ ། །བསྔ གས་དང་བཀུ ར་བ་སྣ ་ལེན་རིམ་པར་མཛད། །འཇུ ་ལག་ལྷ ས་ཅུ ང་དགོན་པར་ལོ་གཉིས་སུ ། །སྒྲ  ོལ་རྒྱུ   འི་ཚལ་དུ ་བསྐུ  ལ་བ་གཟིགས་པ་ལྟ ར། །ཏིང་འཛིན་རོལ་པའི་རྩ ེད་མོ་ཉམས་ལ་བསྟ ར། །སུ མ་ཅུ ་རྩ ་ལྔ འི་དུ ས་ན་གོ་ར་དང༌། །གཡར་པ་གུ ་རུ བ་ཞིན་ཁྱ ེའུ ་གཟི་འགའ་ངང༌། །མཁར་ལུ ང་བླ ་ཆེན་དགོན་པར་འཚགས་པ་བསྐྱ  ངས། །གུ ་རུ བ་དགོན་པར་འཚགས་པ་སྐྱ  ོང་བའི་ཚ། དངོས་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཚགས་རྣ མས་བྱ ོན་མཛད་དེ། །བྱ ིན་རླ བས་ཕྲ ིན་ལས་རྒྱ  ་ཆེན་དེ་དུ ས་མཛད། །གཤེགས་བཞུ ད་མཛད་ཚ་ནམ་མཁར་འཇའ་འཁྲ ིགས་ཤིང༌། །ཅང་ཏེའུ ་ཌཱ ་རུ ་ཀུ ན་གྱ ིས་ཐོས་པར་འཁྲ ོལ། །ཞིན་ཁྱ ེའུ ་ཕྱ ིན་ཆད་མི་ཉག་རྒྱ  ་བོད་གསུ མ། །སྟ ོང་ཕྲ ག་མང་པོ་
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དུ ས་གཅིག་རུ བ་ཀྱ ིས་འདུ ས། །གངས་རི་ལྟ ་བུ ར་རྒྱ  ང་ནས་རབ་གསལ་བའི། །སྡ ེ་སྣ ོད་འཛིན་པ་མཁས་པའི་ཚགས་རྣ མས་བྱ ོན། །སྟ ོང་ཕྲ ག་མང་པོ་བསྟ ན་ལ་རབ་དགའ་རྣ མས། །ངེས་འབྱུ  ང་ཐར་པ་ཐོབ་ཕྱ ིར་མཁན་པོ་མཛད། །འབུ ལ་འཚགས་མང་པོ་རྒྱ  ལ་ཁམས་གསུ མ་གྱ ི་མི། །བྱ ང་ཆུ བ་ཐོབ་ཕྱ ིར་ཕལ་ཆེར་སེམས་བསྐྱ  ེད་དོ། སྣ ོད་ལྡ ན་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་བརྩ མས་པའི་གང་ཟག་རྣ མས། །སྨ ིན་ལམ་དབང་བསྐུ  ར་གྲ ོལ་ལམ་གདམས་པ་ཡི། །ཁྲ ིད་མཛད་དཔག་བསམ་ཤིང་ལྟ ར་འབྲ ས་བུ ་བསྐྲུ   ན། བསྐྱ  ངས་པ་མཐར་ཕྱ ིན་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །གཟི་འགར་ནུ བ་གཅིག་ཉམས་གྱ ི་རྨ ང་ལམ་ལ། །ཕུ ་ནས་ཆསོ་འགའ་མདའ་ནས་གདུ གས་གཅིག་བྱུ  ང༌། དེ་སོགས་ཕྱ ིན་ཅད་རྒྱ  ལ་པོའ ་ིབླ ་མཆོད་མཛད། །ལྷ ་རི་དཀར་པོའ ་ིགནོད་སྦྱ  ིན་མཆེད་གསུ མ་ནས། །མཁའ་འགྲ ོ་གསེར་གྱ ི་མཆེ་བ་ཅན་སོགས་དང༌། །སེང་རུ ་ངང་ཡག་གངས་དཀར་ཤ་མེད་སོགས། །དཔག་མེད་ཡུ ལ་ལྷ འི་ཚགས་ཀྱ ིས་གུ ས་
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བཏུ ད་མཆོད། །ཡོ་བྱ ད་རྫ ས་ཀྱ ི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང༌། །སྦྱ  ིན་བདག་ཚགས་རྫ ོགས་བསོད་ནམས་སྤ ེལ་བའི་ཕྱ ིར། །དངོས་རྒྱུ   ད་གདན་ས་རབ་བྱུ  ང་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པའི་ཞབས་ཏོག་མཐའ་ཡས་མཛད། །འོད་སྲུ  ང་རྒྱ  ལ་བའི་བཞུ གས་གནས་ཅིར་ཁབ་ཀྱ ི། །སྤྲུ   ལ་པའི་ལྷ ་ཁང་ལ་སོགས་མང་པོ་གསོས། །ཕྱ ི་སྣ ོད་ནང་བཅུ ད་འཛམ་པའི་གཙུ ག་ལག་ཁང༌། །མཁར་ལུ ང་གནས་སར་ལ་སོགས་གྲ ངས་བཅད་མཛད། །གསེར་འབུ མ་རྒྱུ   ད་འབུ མ་སྒ ོ་མང་རྣ མ་གཉིས་དང༌། གསེར་སྐུ  ་གཉིས་དང་དངུ ལ་སྐུ  ་བཏགས་སྐུ  ་བཞེངས། །དབུ ས་གཙང་ཁམས་གསུ མ་ཕྱ ོགས་རིས་མེད་པ་ལ། །ཐམས་ཅད་སྒྲ  ོལ་བཞིན་ཀུ ན་གྱ ི་རེ་བ་བསྐ ོངས། མཛད་པ་མཐའ་ཡས་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །སྐུ  ་གཟུ གས་གསུ ངས་རབ་མཆོད་རྟ ེན་གཙུ གས་ལག་ཁང༌། །གྲ ངས་ལས་འདས་པ་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་རྟ ེན། མངའ་གསོལ་རབ་ཏུ ་གནས་པ་མཛད་པའི་ཚ། །ལ་ལ་དག་ཏུ ་ཁྲ ོ་བོ་ཧཱུ  ྃ་སྒྲ  ་སྒྲ  ོགས། 
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ལ་ལའི་གནས་སུ ་བུ མ་ཆུ ་རང་བཞིན་ཁོལ། །ལ་ལའི་གནས་སུ ་ཤིང་ལས་པདྨ ོ་རྡ ོལ། །ལ་ལའི་གནས་སུ ་རྟ ེན་ལས་འོད་ཟེར་འབྱུ  ང༌། །ལ་ལ་དག་ལ་མེ་ཏོག་རང་འབྱ ར་ཏེ། །ལ་ལ་དག་ལ་ལྡུ  མ་རའི་མེ་ཏོག་ཆགས། །དག་པའི་རྒྱ  ལ་ཁམས་ཆོས་ལ་སྤྱ  ོད་པའི་ས། །མི་རིགས་མི་མཐུ ན་སྐ ད་རིགས་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་ཡུ ལ། །རྒྱ  ལ་བླ ནོ་འབངས་དང་བཅས་པ་བྱ ེ་བ་རྣ མས། །སྲ ོག་གི་ཕྱ ིར་ཡང་དམ་ཆོས་མི་གཏོང་ཞིང༌། །མི་ཕྱ ེད་དད་པ་ཐོབ་མཛད་ཆོས་ཀྱ ི་རྗ ེ། །བསྡུ  ་བཞིས་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་པའི་རིན་པོ་ཆེ། །ལུ ང་བསྟ ན་མཆོག་ཐོབ་ཁྱ ོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །རྒྱ  ལ་རབས་དགུ ་པའི་དུ ས་ན་འགའ་མཁར་དུ ། །བྱ ང་ཕྱ ོགས་གདུ ག་པའི་དམག་ཚགས་འོངས་པའི་ཚ། །ནངས་གཅིག་མལ་ནས་ཐུ གས་དམ་མཛད་པའི་ཚ། །ཡུ ལ་ཁམས་སྐྱ  ོང་བའི་རྒྱ  ལ་པོ་རྣ མ་ཐོས་སྲ ས། །སྐུ  ་ལ་གསེར་ཁྲ བ་གསོལ་ཞིང་རྟ ་བཅིབས་ནས། །བྲ ོས་པ་ལྟ ར་མཛད་ཤིན་ཏུ ་རིངས་པར་བྱ ོན། །དེའི་ཕྱ ི་བཞིན་བདུ ད་རིགས་སྲ ིན་པོ་ནི། །གནམ་ཐེལ་
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དཀར་པོའ་ིགཟུ གས་ཅན་སྡ ིག་པ་ཡི། །སྣ ་འདྲ ་ཁ་འདྲ ་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཅན། མགོ་བོས་ནམ་མཁའ་ཁེངས་པ་ཁ་གདངས་ཤིང༌། །ཤར་ཕྱ ོགས་ངོས་ནས་འགའ་མཁར་ཉིད་དུ ་བྱུ  ང༌། །ཉིད་ཀྱ ི་བྱ མས་པའི་ཐུ གས་ཀྱ ིས་རབ་བསྐྱ  ེད་དེ། །ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པའི་སྐུ  ར་མཛད་ནས། །གདུ ག་པ་སེམས་ཅན་དེའི་ཐད་དུ ་བྱ ོན། །ཁ་ནི་བཙུ མ་སྟ ེ་རྒྱ  ལ་ཆེན་ཕྱ ི་བཞིན་ཐལ། །ད་ལན་མི་འཆོར་ལར་ནི་མི་གཏོང་ཅེས། རྒྱ  ལ་པོ་ལ་སོགས་ཀུ ན་ལ་གོ་བར་མཛད། །ངས་ཀྱ ང་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཟབ་མོ་བསྒྲ  ིགས་པ་དང༌། །ཟླ ོག་པའི་སྲུ  ང་འཁོར་མང་པོ་མཛད་ན་ཡང༌། །དུ ས་འདིར་འཛམ་གླ ིང་སེམས་ཅན་ཕལ་ཆེར་གྱ ིས། །སྔ ོན་ལས་ཟད་པའི་རྒྱུ   ་འགའ་མ་ཁེགས་ཤིང༌། གདུ ག་པའི་སེམས་ཅན་འདི་ཡི་མཐུ ་བྱ ིན་ཏེ། །ཐུ བ་པའི་སྤྱ  ན་སྔ ར་སྨ ོན་ལམ་ལོག་བསྒྲུ   བས་ཏེ། །ནམ་ཕུ ག་སུ ས་ཀྱ ང་དགག་པར་མི་ནུ ས་གསུ ངས། །གདུ ག་པའི་གཡུ ལ་ངོ་བཟླ ོག་མཛད་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །ཆོས་རྒྱ  ལ་དེ་ཡི་རྒྱ  ལ་ཁམས་དར་
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རྒྱ  ས་དང༌། །དམ་ཆོས་ཚུ ལ་བཞིན་སྤྱ  ོད་པའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །ལོ་གྲ ངས་མང་པོའ ་ིབར་དུ ་ཉིད་ཀྱ ིས་བསྐྱ  ངས། །ཕྱ ི་དུ ས་བླ ོན་འབངས་དམ་ཚིག་མི་སྲུ  ང་བ། འགའ་ཞིག་རྐྱ  ེན་གྱ ིས་ལོག་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་འགྲ ིགས། །ཕྱ ི་ནས་གདུ ག་པའི་རླུ  ང་ཆེན་གཡོས་པའི་ཚ། །ཉིད་ཀྱ ང་གདན་བསྐྱ  ོད་བོད་དུ ་བྱ ོན་པ་ན། །འོ་དེ་རལ་སོགས་གོ་བརྡ འ་མི་འཇལ་བས། །འཁྲུ  ལ་པའི་དབང་གིས་འཚ་བ་བྱུ  ང་བས་ན། སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དང་ཞི་བའི་འཁྲུ  ལ་འཁོར་མཛད། །དཔག་མེད་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མཐའ་ཡས་བདེ་བར་བསྒྱུ   ར། །གོང་དུ ་དམག་གི་འཚ་བ་བསྟ ན་པ་དང༌། །གཟུ གས་མེད་སྒྲ  ་ནི་ནམ་མཁར་གྲ གས་པ་ཡི། །ལྷ ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང་བསྐུ  ལ་མ་འདེབས་པར་མཛད། །འབྲ ི་ཀླུ  ང་དམ་པ་ཆོས་ཕྱུ  ག་ཡན་ཆོད་ནས། །སྡ ེ་བཞི་ལྷ ་ས་དཀར་ཆུ ང་ཕྱ ིན་ཆད་དུ ། །དཔག་མེད་ཆེན་པོ་གྲྭ  ་ས་གནས་དགོན་གྱ ིས། །དགའ་བྲ ོད་གུ ས་པས་ཀུ ན་གྱ ིས་བསུ ་བར་མཛད། །དེ་ཤོད་རག་ཉག་གནས་ན་བཞུ གས་པའི་ཚ། །སྣ ་
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ཚགས་རིན་ཆེན་གཟུ གས་མང་ལས་གྲུ  བ་པའི། །གྲུ  ་བཞི་སྒ ོ་བཞི་རྟ ་བབས་དང་བཅས་པའི། །མཆོག་ཏུ ་འབར་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །དེ་ཡི་དབུ ས་ན་རྡ ོ་རྗ ེ་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ། །ཤིན་ཏུ ་སྒ ེག་འཛུ མ་ཡལ་ཡོལ་དགྱ ེས་མཛད་ཅིང༌། །རྨ ད་བྱུ  ང་དམ་ཆོས་གསུ ངས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །དེ་ཕྱ ིན་མདོ་སྨ ད་ཁམས་སོགས་ཧོར་ནང་དུ ། །བསྟ ན་པ་འབྱུ  ང་བའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་མང་པོ་མཛད། །ཤེལ་ཚལ་གངས་ལ་ནུ བ་གཅིག་རྨ ང་ལམ་ན། །རྒྱ  ལ་ཆེན་རྣ མ་ཐོས་གསེར་ཁྲ བ་གསོལ་ནས་སུ ། །སྐུ  ་སྨ ད་ས་གསེབ་སྐུ  ་སྟ ོད་ས་སྟ ེང་ཐོན། །ངོ་སོར་བཅས་པ་མདུ ན་དུ ་བྱ ོན་པ་རྨ ིས། ནུ བ་གཅིག་ངོ་མི་ཤེས་པའི་རབ་བྱུ  ང་གསུ མ། །སྤྱ  ན་སྔ ར་བྱུ  ང་སྟ ེ་མགྲ ིན་པ་གཅིག་ཏུ ་བསྡ ེབས། །ངེད་གསུ མ་ད་ནང་མི་ཉག་འགའ་ནས་འོང༌། །དོ་ནུ བ་ནུ བ་ཀྱ ི ་ཕྱ ོགས་སུ ་འགྲ ོ་བ་ཡིན། །ད་ལྟ ་ཁྱ ེད་དང་མཇལ་དུ ་འོང་སྟ ེ་ཡང༌། །གཏམ་དག་བཟླ ་རྒྱུ   ་ཡོད་དེ་རིངས་པར་གདའ། །དེ་ཉིད་བསྟ ན་པ་འབྱུ  ང་བའི་ལྟ ས་ཡིན་གསུ ངས། 



185

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འགའ་རེས་ཞུ ་ཕུ ལ་ཏེ། །བསྟ ན་པའི་སྲ ོལ་ཁོད་ནམ་ཞིག་ཚུ གས་པར་འགྱུ  ར། །དེ་ལ་ཡུ ན་ནི་ཇི་སྲ ིད་འབྱུ  ང་ཞེས་ཞུ ས། །ཕེ་ཡོ་རྒྱ  ལ་པོ་གྲ ོངས་པར་གྱུ  ར་པ་ན། །ཐུ བ་པའི་སྤྲུ   ལ་པ་ཧ་ལ་ཤན་དུ ་འབྱུ  ང༌། །ཡུ ན་ནི་ཅི་སྲ ིད་འབྱུ  ང་བ་མི་ཤེས་ཏེ། །ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀུ ན་ལ་ཕལ་ཆེར་སྣ ང་ཞེས་གསུ ངས། །སྐྱ  ོ་ལྡ ག་ལྡ ེ་སྤྱ  ིའི་མཚར་ན་བཞུ གས་པའི་ཚ། །ཟླ ་གཉིས་བར་དུ ་ལྕ གས་རིའི་སྣ ང་བ་བྱུ  ང༌། །རི་རྩ ་འདི་རུ ་འགྲ ོ་ལ་ཕན་བྱ ེད་པའི། །གནས་དང་སྒྲུ   བ་པ་པོ་དག་འབྱུ  ང་འགྱུ  ར་ཅེས། དགེ་འདུ ན་འཚགས་པའི་དབུ ས་སུ ་དེ་ལུ ང་བསྟ ན། །འཕྲ ོས་པའི་ཚུ ལ་དུ ་ལ་ལའི་སྐ བས་དག་ཏུ ། །དབུ ས་ཀྱ ི་གནས་དགོན་ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་ལས། །མ་འོངས་དུ ས་ན་འདི་ལྟ ར་འབྱུ  ང་བ་དང༌། །ཆོས་ཚུ ལ་དེ་ཡང་འདི་བཞིན་འགྱུ  ར་ཅེས་གསུ ངས། ལུ ང་བསྟ ན་རྒྱ  ་ཆེན་མཛད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །སྡ ོམ་ཕུ ་རོ་གད་དག་ན་བཞུ གས་པའི་ཚ། །སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་འཇིག་རྟ ེན་མགོན་པོའ་ིསྐུ  ། །ལྷ ག་
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པར་སྐུ  ་མདོག་གངས་རི་བས་ཀྱ ང་དཀར། །ཤིན་ཏུ ་ཆེ་བ་མདུ ན་ན་བཞུ གས་པ་གཟིགས། །སྐུ  ་ཕྲ ག་གཡོན་གྱ ི་ཐད་ཀར་ནམ་མཁའ་ལ། །ཕྲ ེང་ཐག་ནམ་མཁར་བླུ  ག་པ་ཇི་བཞིན་དུ ། །བདེ་མཆོག་ཡབ་ཡུ མ་ཟ་ར་ཚགས་སུ ་བྱ ོན། །ཉིད་ཀྱ ི་མདུ ན་དུ ་མ་ལུ ས་ཐིམ་པར་གྱུ  ར། །ཉིན་གཅིག་ཚ་ན་འོག་མིན་ཁང་བཟང་ན། །སྣ ་ཚགས་སིལ་སྙ ན་རོལ་མོ་པཎ་གདུ གས་སོགས། །བཀོད་པ་མཆོད་པའི་བྱ ེ་བྲ ག་བླ ོ་ལས་འདས། །དབུ ས་དང་མཐའ་མི་མངནོ་པའི་གཟིགས་སྣ ང་བྱུ  ང༌། །མཁར་ལུ ང་གནས་སུ ་བསྟ ན་བཅོས་དཔག་མེད་གསུ ངས། །ཅང་སྒ ང་གནས་སུ ་ཇོ་བོ་རྗ ེ་དང་མཇལ། མཁན་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་པ་བཞི་ཡི་གཉེར་གཏད་མཛད། །དེ་ལོ་གསུ མ་ཚུ ན་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་དང༌། །ཐུ གས་དམ་མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །རྟ ག་པར་སྲུ  ང་སྟ ེ་མི་བཞིན་འགྲ ོགས་པར་མཛད། །ད་ལན་ང་ཡི་འཁོར་དུ ་གྱུ  ར་པ་རྣ མས། །ཕལ་ཆེར་སེམས་ངོ་འཕྲ ོད་པ་ཤ་སྟ ག་ཡིན། །ང་ཡི་ཕྲ ིན་ལས་འདི་ནི་ད་ལན་ནས། །འདི་
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ཡི་འོག་ཏུ ་འབུ མ་འགྱུ  ར་དག་ཏུ ་འགྱུ  ར། །མོས་གུ ས་ཅན་གྱ ི་བུ ་སླ ོབ་འགའ་ཞིག་དང༌། །རྒྱ  ལ་པོ་ལ་སོགས་མང་དུ ་ལུ ང་བསྟ ན་མཛད། །ཡོན་བདག་ཕྱ ི་མའི་འགྱུ  ར་ལུ གས་འགའ་ཡང་གསུ ངས། །མཁྱ ེན་གསུ མ་མངའ་བདག་རིན་ཆེན་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །དེ་དུ ས་བེ་རིའི་རུ ་བ་ཤར་དུ ་ལྷ གས། །རྒྱ  ལ་གླ ིང་གཉིས་དང་རྗ ེ་ཡིས་བར་བསྡུ  མས་མཛད། །དུ ས་དེ་ཉིད་ནས་སྐུ  ་ཁམས་ཅུ ང་ཞིག་བསྙ ེལ། །ང་ཡི་སྒ ོ་མང་འདི་ནི་འགའ་མཁར་དེར། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་འགའ་དང་ཞབས་སྡ ོམ་གྲུ  བ་པ་ན། །ཡུ ལ་དེ་མི་འཆོར་རང་གིས་ཟིན་སྲ ིད་དེ། །ད་ཡང་ཁྱ ེད་རྣ མས་འདི་ལ་འབུ ང་ཞིག་གསུ ངས། །སྤྲ  ེལ་ལོ་ཟླ ་བ་ལྔ ་པའི་ཚས་གཅིག་ལ། །ཡོས་ཕུ ་ལྷ ་ཀྱ མ་དག་ཏུ ་དགོངས་པ་རྫ ོགས། །ཞག་གསུ མ་བར་དུ ་ནམ་མཁའ་མེ་ལོང་ལྟ ར། །སྤྲ  ིན་མེད་དག་པའི་རང་བཞིན་འཇམ་པར་འགྱུ  ར། །ཟླ ་གཅིག་བར་དུ ་གླ ེའུ ་ཐུ ་ཡན་ཆད་དུ ། །ཟ་འོག་ལྟ ་བུ ར་ནམ་མཁའ་འཇའ་ཡིས་འཁྲ ིགས། །བཅུ ་བཞིའི་ཉིན་པར་ལྟ ེའུ ་སྤྱ  ིར་གདུ ང་
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སྦྱ  ངས་ཏེ། །སྟ ོང་ཕྲ ག་མང་པོ་འདུ ས་པའི་མི་རྣ མས་ཀྱ ང༌། །ཐ་དད་མཐོང་སྣ ང་གདུ ང་བ་ཚིམས་པ་དང༌། །རྩ ེ ་གཅིག་མོས་གུ ས་ཡི་གེ་དྲུ  ག་པའི་སྒྲ  ། །མགྲ ིན་གཅིག་ལྟ ་བུ ར་ས་ཡང་ལྡ ེམ་པ་ཙམ། །འབྲུ  ག་སྒྲ  ་ལྟ ་བུ ར་གསང་སྔ གས་སྒྲ  ོག་པར་བྱ ེད། །སྐ ར་ཚགས་ལྟ ་བུ འི་སླ ོབ་མས་མཆོད་པའི་ཚ། །ཐུ གས་ལྗ གས་གཉིས་དང་ལྷ ་སྐུ  ་ཡིག་འབྲུ  ་དང༌། །ཁ་དོག་སྣ ་ཚགས་རིང་བསྲ ེལ་རྟ ེན་དུ ་གནང༌། །སྐུ  ་གདུ ང་སྦྱ  ངས་པའི་སྤུ  ར་ཁང་དཀྱ ིལ་འཁོར་ལ། །ཞག་ལྔ འི་བར་དུ ་ཡུ ལ་ལྷ ས་མར་མེ་ཕུ ལ། བཅོ་ལྔ འི་ཉིན་པར་སྐུ  ་འབུ མ་རྨ ིང་བཏིང་ནས། །བཞི་བཅུ ་རྩ ་དགུ འི་ནངས་པར་འབུ མ་པ་ཐོན། །རབ་གནས་ཤེས་པ་ཕུ ན་ཚགས་ལྟ ས་རྣ མས་བྱུ  ང༌། །ལྷ ར་བཅས་རྟ ེན་དུ ་བཞུ གས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བསྟ ོད། །རྗ ེ་ཡི་རྣ མ་ཐར་རྒྱ  ་མཚ་ལྟ ་བུ ་ལས། །ཅུ ང་ཟད་སྨ ོས་ཏེ་བསྟ ོད་པ་བགྱ ིས་པ་ལས། །མཁའ་མཉམ་དགེ་བས་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་དང་ནི། །ཡོན་ཏན་ཕྲ ིན་ལས་རྗ ེ་དང་མཇལ་བར་ཤོག །ཅེས་གསང་བ་རས་དཀར་བས་
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བསྟ ོད་པའོ།། ༧ རྗ ེ་བཙུ ན་རས་པ་དཀར་པོའ་ིརྣ མ་ཐར་ལ་བསྟ ོད་པ་ཟླ ་བའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ ་བ། བདེ་ཆེན་ཆོས་དབྱ ིངས་ལྷ ་ལམ་ཡངས་པའི་ཀླ ོང༌། །མཁྱ ེན་བརྩ ེའི་ཆ་རྫ ོགས་ཐུ གས་རྗ ེའི་འོད་འབུ མ་གདལ། །འགྲ ོ་བླ ོའ་ིམ་རིག་མུ ན་པ་རབ་བསལ་བའི། །རྗ ེ་བཙུ ན་རས་པའི་ཞབས་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །ཤར་ཕྱ ོགས་མི་ཉག་རིང་མོའ་ིས་ཡི་ཆར། རྣ མ་དག་ཕྱ ར་ཆུ འི་རིགས་སུ ་ས་རྟ ་ལོར། །ངོ་མཚར་དགེ་མཚན་ལྟ ས་བཅས་སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་ཤིང༌། །ལྷ ་མི་སྤྲ  ོ་བ་བསྐྱ  ེད་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །ཆུ ང་ནས་བྱ ིས་པའི་རྩ ེ་དགས་མི་གཡེངས་བར། །ཆོས་སྤྱ  ོད་དགེ་བའི་བྱ ་བར་ངལ་འཚ་བ། །ཕལ་པའི་སྤྱ  ོད་ལས་འདས་པའི་རྣ མ་ཐར་གྱ ི ། །གྲ གས་སྙ ན་ཀུ ན་ཏུ ་འབར་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །འགྲ ོ་མགོན་རས་པའི་མཚན་ཐོས་མོད་ཉིད་ནས། །དད་པ་ཆེར་རྒྱ  ས་ངེས་འབྱུ  ང་སྐྱ  ོ་ཤས་ཀྱ ིས། །རྒྱུ   ད་བསྐུ  ལ་གང་གི་ཞབས་དྲུ  ང་ཉེ་བར་བསྙ ེན། །ཐུ ན་མིན་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །མཁན་སླ ོབ་དགེ་འདུ ན་བཅས་དབུ ས་བསྙ ེན་
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པར་རྫ ོགས། །འདུ ལ་མངོན་དབུ ་ཕར་གཞུ ང་དོན་གསན་སྦྱ  ངས་མཛད། །རྣ མ་དཔྱ ོད་པདྨ ོའ་ིཚལ་ཆེན་ལེགས་ཕྱ ེ་བས། །ཤེས་རབ་བྱ ང་ཆུ བ་གྲ གས་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །ཁྱ ད་པར་བླ ་མེད་རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་སྨ ིན་གྲ ོལ་བརྙ ེས། །དབང་བཞིའི་ལམ་མཆོག་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཐབས་བཞི་ཡིས། །སྐུ  ་བཞིའི་ངོ་བོར་བསྐྲུ   ན་མཛད་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཆེ། །གཉིས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། ཟབ་མོ་རྩ ་དང་རླུ  ང་ལ་རང་བྱ ན་ཚུ ད། དྭ ངས་མའི་ཐིག་ལེ་གཙུ ག་ཏོར་འཁོར་ལོར་བརྟ ན། །ཞལ་རས་བཅོ་ལྔ འི་ཟླ ་ལྟ ར་གཟི་འབར་བས། །རས་པ་དཀར་པོར་གྲ གས་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །བདེ་སྟ ོང་ཕྱ ག་ཆེན་རྟ ོགས་པ་མངོན་དུ ་གྱུ  ར། །སྣ ང་སེམས་དབྱ ེར་མེད་འབྱུ  ང་བཞིར་ཆགས་ཐོགས་བྲ ལ། །མཐོང་ཆོས་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་ཡ་མ་ཟུ ང་དུ ་སྟ ོན། །ངོ་མཚར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱ  ེད་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ིའི་སྐུ  ་འབུ མ་བཞེངས་པའི་སྐ བས། །མི་སྣ ང་ལྷ ་ཡིས་མཆོད་སྤྲ  ིན་ཕུ ལ་བ་གཟིགས། །རབ་གནས་སྐ བས་སུ ་གང་གིས་
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དགྱ ེས་ཞལ་མཇལ། །ཁྱ ད་འཕགས་བསྟ ན་མཆོག་སྒྲུ   བ་མཛད་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །བྱ ང་ཕྱ ོགས་རྒྱ  ་ཧོར་རྒྱ  ལ་པོའ་ིགཙུ ག་གིས་བསྙ ེན། །ལུ ང་གི་གཟིང་བསྟ ོད་ཟང་ཟིང་ཟླ ་མེད་བཅས། །གནས་དྲུ  ག་ཁྲ ི་སྐ ོར་ཆབ་འོག་འབངས་སུ ་ཕུ ལ། །ཆོས་འཁོར་སྐྱ  ོང་བར་བསྐུ  ལ་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །ནང་སོ་ཆེན་མོར་གྲ གས་པའི་གཙུ ག་ལག་ཁང༌། །ཐོག་གསུ མ་གསེར་གྱ ི་བྱ ་འདབས་གྷ ཉྫ ི་ར། །བླ ོ་ཡི་ཡུ ལ་འདས་སྤྲུ   ལ་པའི་རྟ ེན་བརྟ ན་པ། །ཁྱ ད་འཕགས་བསྐྲུ   ན་པར་མཛད་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །ཕྱ ི་ལྟ ར་ཁྲ ིམས་ལྡ ན་ནང་ལྟ ར་རིམ་གཉིས་བསྒ ོམས། །གསང་བ་ཐབས་གྲ ོལ་གདམས་པ་མངོན་གྱུ  ར་པ། །སྟ ོང་ཕྲ ག་མང་པོའ་ིཚགས་པ་ལེགས་བསྐྱ  ངས་ནས། །འགྲ ོ་རྣ མས་སྨ ིན་གྲ ལོ་མཛད་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །མེར་ཆེན་རྩ ེ་རུ ་སྒྲུ   བ་སྡ ེའི་རི་དགནོ་མཛད། གཡའ་སྤྱ  ིལ་ཆོས་ཁྲ ི་གྲུ  བ་ཆུ ་ཞབས་རྗ ེས་བཅས། །མངོན་སུ མ་ད་ལྟ ར་མཇལ་དུ ་སྣ ང་བ་ཡི། །གནས་བརྟ ན་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །དྲུ  ག་ཅུ ་རེ་ལྔ ་
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ཆུ ་ཁྱ ི་རྟ ་ས་ཟླ འི། བཅོ་བརྒྱ  ད་ཉིན་པར་གཟུ གས་སྐུ  ་སྣ ང་བརྙ ན་བསྡུ  ས། །འཇའ་འོད་མེ་ཏོག་ཆར་བསྙ ིལ་གདུ ང་སྦྱ  ང་པར། །རིང་བསྲ ིལ་ཕུ ང་པོར་གྱུ  ར་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །ངེས་པ་དནོ་དུ ་བྱ ང་ཆུ བ་མཆགོ་བརྙ ེས་ཀྱ ང༌། །གདུ ལ་བྱ འི་སྣ ང་ངརོ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ ལ། །སྣ ་ཚགས་མཛད་པའི་རལོ་མོ་ཅི་ཡང་སྒྱུ   ར། །གསང་བ་རས་དཀར་ཞབས་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །རྗ ེ་བཙུ ན་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་རྣ མ་ཐར་རྗ ེས་དྲ ན་ནས། །རྩ ེ་གཅིག་གུ ས་བསྟ ོད་བྱ ིན་མཐུ ་བདག་སོགས་ཀུ ན། །གནས་སྐ བས་བཞི་ཡི་བག་ཆགས་ཀུ ན་དག་ནས། །བླ ་མེད་སྐུ  ་བཞིའི་རྒྱ  ལ་སར་དབུ གས་འབྱ ིན་ཤོག སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པ་མཆོག་གི་ས་ཆེན་ཁྱ བ། །གྲུ  བ་པ་བརྙ ེས་པའི་ཕྲ ེང་བ་རྒྱུ   ན་མི་འཆད། །བཀའ་བཙན་བྱ ིན་ཆེ་འབྲ ེལ་ཚད་རྣ མ་གྲ ོལ་ཐོབ། །རྗ ེ་བཙུ ན་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་མཛད་པ་ཡོངས་འགྲུ  བ་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་ཆོས་རྗ ེ་རས་དཀར་བའི་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་རྗ ེས་སུ ་འབྲ ང་བའི་བྱ ་བྲ ལ་བ་འོད་ཟེར་གོ་ཆས་དཔལ་གྱ ི་བསམ་འགྲུ  བ་མཐོང་སྨ ོན་གླ ིང་དུ ་གུ ས་པས་སྦྱ  ར་
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བའོ།  ༈  གསང་བ་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་རྣ མ་ཐར་ལ་བསྔ གས་པ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ ་བ། རབ་འབྱ མས་རྒྱ  ལ་བའི་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་རྡ ོ་རྗ ེའི། །རྣ མ་རོལ་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་མཚན་དཔེར་ཤར་བའི་དཔལ། །གངས་ལྗ ོངས་ཐུ བ་བསྟ ན་འཛིན་པའི་རྒྱ  ན་གཅིག་པུ ། །ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དྷྭ  ་ཐི་གངས་ཀྱ ི་ཉེ་ཞོལ་ཁམས་བོད་སྒ ང༌། ཁྱ ད་འཕགས་སྒ ་རྗ ེ་རྒྱ  ལ་པོའ་ིགདུ ང་ལས་གྲ ོལ། །རབ་བྱུ  ང་རིག་བྱ ེད་མེ་མོ་ཕག་གི་ལོར། །མཚན་དཔེའི་དགྱ ེས་ཞལ་བཞད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྔ ོན་གོམས་མཐུ ་ཡིས་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་བརྟ ན། །བྱ མས་པ་ཆེན་པོས་ཞི་དུ ལ་ལྷ ོད་ཆགས་པའི། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་གཞོན་ནུ འི་ངང་ཚུ ལ་འཛིན་བཞིན་པས། །དམ་པའི་རིགས་སུ ་ངེས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དགུ ང་ལོ་དྲུ  ག་ནས་འབྲ ི་ཀླ ོག་ཚགས་མེད་མཁྱ ེན། །བཅུ ་པར་སྒ ོམ་སྡ ེའི་སྐུ  ་འབུ མ་བཞེངས་སར་བྱ ོན། །ཆོས་རྗ ེ་ཉིད་ནས་སྣ ོད་ལྡ ན་སླ ོབ་མར་གཟིགས། ནང་དུ ་ཐུ གས་ལ་བཏགས་དེར་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཐུ ན་མོང་ཐུ ན་མིན་སྔ ོན་འགྲ ོའ་ི
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རྒྱུ   ད་སྦྱ  ངས་ནས། འདུ ལ་བའི་སྡ ེ་ལ་རབ་བྱུ  ང་བསྙ ེན་པར་རྫ ོགས། །མདོ་ལུ ང་ཊི་ཀ་ལ་སོགས་གསན་བསམ་མཛད། །བྱ ང་ཆུ བ་དཔལ་དུ ་མཚན་གསོལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བདེ་ཆེན་སྡ ོམ་པ་དགྱ ེས་མཛད་མ་ཡཱ ་ཡི། །དལ་དུ ་བཅུ ག་ཅིང་དབང་བཞིས་སྨ ིན་གྲ ོལ་བརྙ ེས། རྒྱུ   ད་དང་འབྲ ེལ་བ་འཆད་ཉན་དཔྱ ིས་ཕྱ ིན་གྱུ  ར། །མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་ལམ་རྫ ོགས་རིམ་ནཱ ་རོ་ཆོས་དྲུ  ག་དང༌། གྲ ོལ་ལམ་ཕྱ ག་ཆེན་བསྲ ེ་འཕོ་འཚམས་སྦྱ  ོར་གནད། །གསེང་ལམ་རིག་པ་རྐྱ  ང་འདེད་འབའ་རོམ་པའི། །གདམས་སྐ ོར་རྫ ོགས་པར་གྱུ  ར་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྣ ང་ཙམ་པར་ཞེས་རི་བྲ ག་ཟང་ཐལ་གཤེགས། །ཕྱ ག་ཆུ ་འཐོར་བའི་བྲ ག་རི་རིང་བསྲ ེལ་གྱུ  ར། །ཉི་ཟླ ་མར་མེར་སྐུ  ་ལུ ས་གྲ ིབ་མ་མེད། །ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེར་གྲ གས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། དབུ ས་སུ ་རྔ ོག་སྟ ོན་གཟི་བརྗ ིད་གྲ གས་པ་ལས། །གུ ར་རྟ ག་སཾ་གསུ མ་དུ ད་སོལ་སྒྲུ   བ་སྐ ོར་གསན། །མཚལ་དུ ་ལྷ ་ཕུ ག་པ་ལས་གཟེར་ལྔ ་སོགས། 
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ཞང་གི་གདམས་སྐ ོར་ཐུ གས་ཆུ ད་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཤཱ ཀྱ ་ལས་ནི་གཅོད་སྐ ོར་དང༌། །བྱ ་ཡུ ལ་གདན་ས་བ་ལས་ཚགས་བདག་གི། །སྒྲུ   བ་སྐ ོར་ལེགས་མནོས་དེ་ནས་ལུ ང་དོན་བཞིན། །ལ་སྟ དོ་ས་སྐྱ  ར་བྱ ནོ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལ།ོ འཕགས་པ་མཆོག་ནས་ལུ གས་གཉིས་རྫ ོང་དར་བཅས། །སྐུ  ་འབུ མ་ནང་སོ་ཆེན་མོའ ་ིགསེར་གྱ ི་ཁྲ ིར། བསྟ ན་པའི་བདག་པོ་ཉིད་དུ ་མངའ་གསོལ་ལྟ ར། །མདོ་ཁམས་ཞབས་ཀྱ ིས་བཅག་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཤིང་མོ་གླ ང་ལོར་གོང་མའི་གདན་ས་བསྐྱ  ངས། །ལྷ ་མོ་དངོས་གྲུ  བ་བསྟ ན་སྲུ  ང་ཞལ་བཞེས་ཕུ ལ། །ཚགས་ཀྱ ི་བདག་པོས་ཆོས་སྲ ིད་དཔལ་ཡོན་སྤ ེལ། །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་མཛད་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། དྲུ  ག་ཅུ ་རྩ ་དྲུ  ག་ཆུ ་ཕོ་འབྲུ  ག་གི་ལོ། །རོག་ཉ་ཟླ ་བའི་བཅོ་བརྒྱ  ད་ཞི་དབྱ ིངས་ཐིམ། འཇའ་འོད་མེ་ཏོག་ཆར་པ་ཞག་བདུ ན་བབས། །བླ ་མེད་མཛད་པ་སྟ ོན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྐུ  ་གདུ ང་ཞུ གས་ཕུ ལ་རིང་བསྲ ེལ་གྲ ངས་ལས་འདས། །ངོ་མཚར་དུ ང་
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དཀར་གཡས་འཁྱ ིལ་བཅུ ་གསུ མ་པོ། །ལྷ ་མའི་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་རྟ ེན་དུ ་བྱ ོན། །མཉམ་མེད་བླ ་མ་མཆོག་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བཀའ་བབ་སླ ོབ་བཞི་ཡང་སླ ོབ་དོན་བརྒྱུ   ད་པ། །རི་དགོན་བཅོ་བརྒྱ  ད་གྲུ  བ་བརྙ ེས་ས་ཆེན་ཁྱ བ། །ཆོས་བརྒྱུ   ད་ཆུ ་བོའ་ིགཞུ ང་ལྟ ར་ཆེར་རྒྱ  ས་པའི། །གྲུ  བ་པ་བྱ ེ་བའི་མགོན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པའི་གཙུ ག་རྒྱ  ན་རིན་པོ་ཆེའི། །མཛད་པའི་རྣ མ་ཐར་རྗ ེས་དྲ ན་བསྟ ོད་པའི་མཐུ ས། བདག་སོགས་འགྲ ོ་རྣ མས་ས་ལམ་ཡོན་ཏན་རྫ ོགས། །དོན་གཉིས་ཕུ ན་ཚགས་ཆོས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་པོར་ཤོག །གནས་སྐ བས་ཡུ ལ་རིས་རྒྱ  ལ་ཁམས་བདེ་ཞིང་དགེ །བསམ་འགྲུ  བ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་སྤྱ  ོད་ཡིད་དགའ་ལྡ ན། །བཀྲ ་ཤིས་སྣ ང་བ་དམ་པས་ཡོངས་ཁྱ བ་ཅིང༌། །ཐུ བ་ཆེན་འབའ་རོམ་བསྟ ན་པ་ཆེར་རྒྱ  ས་ཤོག ཅེས་པ་འདིའང་ ༧ རྗ ེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གང་གི་རིགས་ཆོས་ཀྱ ི་གྲ ལ་མཐར་གནས་པ་མ་ཏི་རཏྣ འམ། 
༧ ཀརྨ ་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བླ ོ་གྲ ོས་སྣ ང་བས་ཐུ བ་བསྟ ན་བཤད་སྒྲུ   བ་གླ ིང་གི་ཆོས་སྡ ེར་སྦྱ  ར་བ་དགེ་ལེགས་
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འཕེལ།  ༈  གྲུ  བ་མཆོག་བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ འི་རྣ མ་ཐར་ལ་ཅུ ང་ཟད་བསྔ གས་པ་ཀུ ་མུ ད་ཏའི་ཕྲ ེང་བ་
ཞེས་བྱ ་བ། ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་ཁྱ ད་འཕགས་སྲ ིད་པའི་ཚ་གདུ ང་སེལ། །ཕྲ ིན་ལས་ཁྱ ད་འཕགས་གྲུ  བ་པའི་སྲ ོལ་འབྱ ེད་མཁན། །རྣ མ་ཐར་ཁྱ ད་འཕགས་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྗ ེས་སུ ་གཤེགས། །ཁྱ ད་འཕགས་སུ མ་ལྡ ན་བླ ་མ་རྗ ེ་ལ་འདུ ད། །རིགས་ཀྱ ིས་ཆེ་བ་ལྷ ་ཡི་གདུ ང་ལས་གྲ ོལ། །སྐྱ  ེས་ཐོབ་ཆེ་བ་མཚན་བཟང་རྨ ད་དུ ་བྱུ  ང༌། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཆེ་བ་བཤེས་གཉེན་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས། །ཆེ་བ་སུ མ་ལྡ ན་བླ ་མ་རྗ ེ་ལ་འདུ ད། །འཁོར་བར་ཞེན་ལོག་ངེས་འབྱུ  ང་རྣ མ་པར་དག །གཞོན་ནུ ་རབ་བྱུ  ང་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རྣ མ་པར་དག །སྨ ིན་གྲ ོལ་ལམ་གྱ ིས་བསྐྱ  ེད་རྫ ོགས་རྣ མ་པར་དག །དག་པ་སུ མ་ལྡ ན་བླ ་མ་རྗ ེ་ལ་འདུ ད། །ཞབས་ཏོག་མཐར་ཕྱ ིན་ཐུ གས་བཞེད་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ། །གདམས་པ་མཐར་ཕྱ ིན་ཉམས་རྟ ོགས་གོང་དུ ་འཕེལ། །སྒྲུ   བ་པ་མཐར་ཕྱ ིན་གྲུ  བ་རྟ ག་མངོན་དུ ་མཛད། །མཐར་ཕྱ ིན་སུ མ་ལྡ ན་བླ ་མ་རྗ ེ་ལ་འདུ ད། །རིགས་མཐོའ་ིམཛད་པ་ནང་
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སོའ་ིགསེར་ཁྲ ིར་ཕེབས། །ཆོས་ཀྱ ི་མཛད་པ་ཚངས་མང་གསར་པ་བསྐྲུ   ན། །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་མཛད་པ་ཐུ གས་སྲ ས་གསེར་ཕྲ ེང་སྤ ེལ། །མཛད་པ་སུ མ་ལྡ ན་བླ ་མ་རྗ ེ་ལ་འདུ ད། །མཁྱ ེན་བརྩ ེ་ཟླ ་མེད་རང་གཞན་དོན་གཉིས་གྲུ  བ། །དགོངས་པ་ཟླ ་མེད་ཞི་དབྱ ིངས་སྙ ོམས་པར་ཞུ གས། །གཟིགས་པ་ཟླ ་མེད་ཞིང་སྐུ  ར་མངའ་དབང་འབྱ ོར། ཟླ ་མེད་སུ མ་ལྡ ན་བླ ་མ་རྗ ེ་ལ་འདུ ད། །གཟུ གས་སྐུ  ་ཞུ གས་ཕུ ལ་འཇའ་འོད་སྤ ོས་སྤྲ  ིན་འཁྲ ིགས། །ཆོས་སྐུ  འི་རྟ ེན་མཆོག་རིང་བསྲ ེལ་དཔག་མེད་བྱ ོན། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་རྣ མ་མང་གང་འདུ ལ་འགྲ ོ་དོན་མཛད། །སྐུ  ་གསུ མ་དོན་ལྡ ན་བླ ་མ་རྗ ེ་ལ་འདུ ད། ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཙམ་རྗ ེས་དྲ ན་མཐུ ས། །མོས་གུ ས་རྩ ལ་རྫ ོགས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་གཉིས་འབྱ ོངས། །བསྐྱ  ེད་རྫ ོགས་གདེང་ཐོབ་སྨ ིན་གྲ ོལ་འབྲ ས་བུ ་སྨ ིན། །རྡ ོ་རྗ ེའི་གསེང་ལམ་ཚ་འདིར་ཡོངས་འགྲུ  བ་ཤོག །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་གསེར་རིའི་ཕྲ ེང་བ་རྣ མ་པར་བཀྲ ། །འཆད་རྩ ོད་རྩ ོམ་པའི་ཆོས་རྔ ་ཕྱ ོགས་མཐར་ཁྱ བ། །ལུ ང་རྟ ོགས་
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བསྟ ན་པའི་སྒྲ  ོན་མེ་ཆེར་འབར་བའི། །དཔལ་མགོན་བླ ་མའི་སྨ ོན་ལམ་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་ཕྱ ོགས་ཀུ ན་ཏུ ་རྒྱུ   ་བའི་སྡ ོམ་བུ ་བ་མ་ཏི་རཏྣ ས་ཕུ ན་ཚགས་བཀྲ ་ཤིས་ཡང་རྩ ེར་སྦྱ  ར་བའོ། ༧ དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པའི་གསོལ་འདེབས་ནི། སེམས་སྐྱ  ེ་མེད་ཆོས་སྐུ  འི་ཞིང་ཁམས་ན། །ཞིང་འདུ ་འབྲ ལ་མེད་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ནས། །དོན་གཉིས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་གཞལ་ཡས་ན། །ཡབ་རྩ ོད་དང་བྲ ལ་བའི་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང༌། །མགོན་སྐྱ  བས་མཛད་པའི་རྗ ེ ་བཙུ ན་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་གདུ ང་བ་ཡིད་ཀྱ ིས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཡབ་འདུ ་འབྲ ལ་མེད་པའི་ཚུ ལ་གྱ ིས་སུ ། །འབངས་མ་རིག་འཁྲུ  ལ་པའི་བདུ ད་ལས་སྐྱ  ོབས། །དཀར་པོའ་ིཆོས་ལ་ལམ་སྣ ་དྲ ོངས། །ཆོས་མི་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །ཆོས་མཐུ ན་པའི་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་སྒྲུ   བས། །ཡབ་འདུ ་འབྲ ལ་མེད་པའི་ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས། །དུ ས་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕས་མི་མངོན་དབྱ ིངས་ནས་སྤྱ  ན་གྱ ིས་གཟིགས། །འགྲ ོ་དྲུ  ག་སེམས་
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ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །གདུ ང་བ་ཡིད་ཀྱ ིས་གསོལ་འདེབས་ན། །བྱ ིན་རླ བས་ཆུ ་བོའ་ིརྒྱུ   ན་མ་གཅོད། །དངོས་གྲུ  བ་ཀྱ ི་བྱ ིན་རླ བས་མྱུ  ར་དུ ་མཛད། །བདག་སོགས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ། །ཐུ གས་རྗ ེས་བྱ ིན་རླ བས་རྒྱུ   ན་མ་བཅད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྗ ེ་བཙུ ན་མགོན། །གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །འགྲ ོ་དྲུ  ག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །ཚ ་འདིར་སངས་རྒྱ  ས་མྱུ  ར་ཐོབ་ཤོག །གསོལ་འདེབས་དགེ་བ་དྲ ི་མེད་དེ། །བླ ་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་བསྔ ོ། །དཀར་པོའ་ིཡོན་ཏན་རྫ ོགས་པར་དང༌། །བཀྲ ་ཤིས་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པར་ཤོག །ཅེས་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པས་མཛད་པའོ། ན་མོ་གུ ་རུ ། །དབྱ ིངས་དག་པ་འོག་མིན་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །དོན་རང་རིག་གཉིས་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ། །ཕ་སྐུ  ་བཞིའི་དབང་ཕྱུ  ག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང༌། །མགོན་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི ་གཙུ ག་རྒྱ  ན་འབའ་རོམ་པ། །མཚན་སྙ ན་པར་གྲ གས་པའི་དར་མ་དབང༌། །རྗ ེ་ཐུ གས་རྗ ེའི་བདག་ཉིད་རིན་པོ་ཆེ། །བུ ་བཟོད་མེད་གདུ ང་བས་ཡང་
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ཡང་དྲ ན། །སེམས་རྩ ེ་གཅིག་མི་འབྲ ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འབངས་རྗ ེས་འཇུ ག་བུ ་ལ་མཁྱ ེན་པས་གཟིགས། །བླ ོ་ཉིང་འཁྲུ  ལ་གྱ ི་དབང་དུ ་གྱུ  ར་པ་བདག །དུ ས་སྐ ད་ཅིག་རྟ ོགས་གྲ ོལ་བདེན་མཐོང་ནས། །འོད་གསལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། ཐུ གས་ཡིད་དབྱ ེར་མེད་དུ ་མངོན་པར་སངས་རྒྱ  ས་ཤོག །ཅེས་མ་ཏི་རཏྣ ས་སོ། ན་མོ་གུ ་རུ ། །སེམས་སྐྱ  ེ་མེད་ཆོས་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །དོན་དབྱ ེར་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་གདན་སྟ ེང་ན། །ཡབ་སྲ ས་དང་འབྲ ེལ་བའི་རྗ ེ་བཙུ ན་རིན་པོ་ཆེ། །མགོན་སྐྱ  ོབ་པར་མཛད་པའི་དམ་པ་རྗ ེ། །བདག་གདུ ང་བའི་ཡིད་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ ོ་ཆོས་མཐུ ན་གྱ ི་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུ  བ། །ཆོས་མི་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་དང་བར་ཆད་སོལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རས་པ་རིན་པོ་ཆེ། །ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས་ཤིག་འགྲ ོ་མགོན་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ། །ཕ་རས་པས་འབྲ ལ་མེད་ཐུ གས་རྗ ེས་བཟུ ང་དུ ་གསོལ། སྤྱ  ན་སྔ ་རས་པ་དཀར་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། ན་མོ་གུ ་རུ ། མཚན་དཔེ་རབ་འབར་མི་འགྱུ  ར་རྡ ོ་རྗ ེའི་
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སྐུ  ། །ཟླ ་བ་ཡོངས་རྫ ོགས་ལྟ ་བུ འི་བླ ་མ་བཞུ གས། །སྙ ན་པ་ཕྱ ོགས་བཅུ ར་ཁྱ བ་པའི་དྲ ི་མེད་གསུ ང༌། །རྒྱུ   ན་མི་ཆད་པར་སྟ ོང་ཉིད་ཆོས་སྒྲ  ་སྒྲ  ོགས། །འོད་གསལ་ཀླ ོང་ན་བཞུ གས་པའི་རིན་པོ་ཆེ། །མི་ཟད་རྒྱ  ན་གྱ ི་འཁོར་ལོས་རྣ མ་པར་བརྒྱ  ན། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རས་པ་རིན་པོ་ཆེ། །ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས་ཤིག་འགྲ ོ་མགོན་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ། །ཕ་རས་པས་འབྲ ལ་མེད་ཐུ གས་རྗ ེས་བཟུ ང་དུ ་གསོལ། ཞེས་གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། ༧ རས་པ་དཀར་པོའ་ིགསོལ་འདེབས་ནི། ཨ ་སྭ སྟ ི། ཏི་ཤྲཱ  ིའི་སྲ ོལ་འཛིན་རས་དཀར་བས། །བླ ་མའི་སྐུ  ་གདུ ང་གཙུ ག་ལག་བཞེངས། །སྒ ོམ་ཆེན་དུ ་མའི་བསྟ ན་པ་བཙུ གས། །རས་པའི་བསྟ ན་པ་དར་རྒྱ  ས་མཛད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས། །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པའི་སྒྲ  ོན་མེ་མཆོག །འགའ་ཡི་ཡུ ལ་དུ ་སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་ཡང༌། །རས་པའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་པའི་ཕྱ ིར། །སྐུ  ་འབུ མ་ནང་རྟ ེན་མཆོད་པའི་ཞིང༌། །ཡོངས་སུ ་གྲ གས་པའི་གཙུ ག་ལག་ཁང༌། །བཞེངས་ནས་
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བསྟ ན་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་བཙུ གས། །རས་དཀར་ཤེས་རབ་བྱ ང་ཆུ བ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། ཞེས་པ་འདི་ནི་བསོད་ནམས་དོན་གྲུ  བ་ཀྱ ིས་མཛད་པའོ། ༧ སྤྱ  ན་སྔ ་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་གསོལ་འདེབས་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་གནད་ཀྱ ི་མན་ངག་དོན་རྟ ོགས་ནས། །འབྱུ  ང་བཞིའི་ལུ ས་ལ་འཇའ་འོད་ལྔ ་ཡི་གཟུ གས། །སྐུ  ་རུ ་གྲུ  བ་ནས་སྣ ང་སེམས་ཟུ ང་དུ ་འཇུ ག །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུ  ར་སངས་རྒྱ  ས་དངོས། །ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐོས་པས་ཤེས་རབ་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་ནམ་མཁའ་ལ། །སྒ ོམ་པས་ཤེས་རབ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ཉི་མ་ཤར། །སྐ ལ་ལྡ ན་བླ ོ་ཡི་པདྨ ོ་འབྱ ེད་མཛད་པ། །གསང་བ་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཁྱ ེད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །བདག་སོགས་གང་དུ ་གནས་པའི་ས་ཕྱ ོགས་སུ ། །ནད་དང་དབུ ལ་ཕོངས་འཐབ་རྩ ོད་ཞི་བ་དང༌། །ཆོས་དང་བཀྲ ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ ་གསོལ། ཞེས་པ་དེང་ཐོག་ཀུ ན་དགའ་སེང་གེས་མཛད་པའོ། །ན་མོ་གུ ་
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རུ ། ཆོས་དབྱ ིངས་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ ། །མཐའ་བྲ ལ་སྐྱ  ེ་མེད་འོད་གསལ་ངང་ལ་བཞུ གས། །འཕོ་འགྱུ  ར་གཡོ་བ་མེད་པ་ཆེན་པོ་དེ། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ཀྱ ི ་སྐུ  ་རུ ་གྱུ  ར། །བླ ་མ་ཆོས་སྐུ  ་བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ་ལ། །སྒ ོ ་གསུ མ་གུ ས་པའི་ཡིད་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་འདེབས། །ལྷུ  ན་གྲུ  བ་གཟུ གས་ཁམས་འོག་མིན་ཞིང་ཁམས་ན། །བདེ་ཆེན་གར་གྱ ི་ཉམས་དགུ ་ལྡ ན་པར་བཞུ གས། །རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་འོད་ཀྱ ི་ལུ ས་ལྡ ན་ཆེན་པོ་དེ། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་ཀྱ ི་གསུ ང་དུ ་གྱུ  ར། བླ ་མ་ལོངས་སྐུ  ་བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ་ལ། །སྒ ོ་གསུ མ་གུ ས་པའི་ཡིད་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་འདེབས། །གདུ ལ་བྱ ་མོས་པར་སྤྱ  ོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ན། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་གཉིས་དབྱ ེར་མེད་ཐུ གས་ཀྱ ི་ངང༌། །སྣ ་ཚགས་གང་འདུ ལ་སྟ ོན་པ་ཆེན་པོ་དེ། །དད་ལྡ ན་མོས་གུ ས་ཅན་གྱ ི་ཞིང་དུ ་གྱུ  ར། །བླ ་མ་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ་ལ། །སྒ ོ་གསུ མ་གུ ས་པའི་ཡིད་ཀྱ ིས་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐུ  ་གསུ མ་རྗ ེ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་
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མཐུ ས། །བདག་སོགས་མོས་གུ ས་ལྡ ན་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །དྲ ིན་ཆེན་བླ ་མ་ཉིད་དང་མི་འབྲ ལ་ཤོག །ཅེས་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གྱ ིས་བསྐུ  ལ་བའི་ངོར་དོན་གྲུ  བ་པས་སྦྱ  ར་བའོ། ༈ དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པའི་རིང་ལུ གས་འཛིན་པ་སྒ ོམ་སྡ ེ་རི་ཁག་བཅོ་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་བརྒྱུ   ད་པའི་གསོལ་
འདེབས་པུ ཎྜ ་རི་ཀའི་ཕྲ ེང་བ་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ། ན་མཿཨུ ཏྟ ་རེ་བྷྱ  ཿ ཚགས་གཉིས་རྒྱ  ་མཚ་དབུ ས་ནས་ཉེར་འཁྲུ  ངས་ཤིང༌། །ཚད་མེད་རྣ མ་བཞིའི་བང་རིམ་མངོན་པར་མཐོ། །གདུ ལ་བྱ འི་གླ ིང་བཞིའི་དབུ ས་ན་རབ་བརྗ ིད་པའི། །འབའ་རོམ་རི་དབང་རྒྱ  ལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་ཀྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་གངས་རིའི་སྤ ོར། །རྩ ེ་གཅིག་གུ ས་བརྟ ེན་གདམས་ཟབ་བདུ ད་རྩ ི་ཡིས། །རབ་མྱ ོས་གྲུ  བ་པའི་རྩ ེར་སོན་ཧེ་རུ ་ཀ །འཇིགས་བྲ ལ་མི་ཡི་སེངྒ ེར་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་སྐུ  ་ཤར་བའི་ཕྲ ག་ནས་ཐོན་པའི་ཚ། །འགྲ ོ་ཁམས་སྲ ིད་པའི་ཚ་གདུ ང་ལས་གྲ ོལ་ནས། །མྱ ང་འདས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་དབུ གས་འབྱ ིན་པའི། །འདྲ ེན་མཆོག་རས་པ་དཀར་པོར་གསོལ་བ་
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འདེབས། །སྔ ོན་སྨ ོན་ཁྱུ  ང་སྔ ོན་སྐྱ  ེས་ཀྱ ི་མཚམས་སྦྱ  ར་ཏེ། །འཕགས་ནོར་བདུ ན་གྱ ི་ཤིང་རྟ ས་ཉེར་དྲ ངས་པའི། །རྒྱ  ལ་བསྟ ན་ཕྱ ོགས་བརྒྱ  ར་གསལ་མཛད་ཉིན་མོའ་ིམགོན། །གྲུ  བ་མཆོག་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེར་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་གིས་གསུ ངས་སྲ ས་དོན་སྒ ོམ་སེང་ཁྱུ  འི་སྡ ེ། །བཀའ་བཞིའི་ཟབ་ཆོས་བཅུ ་དྲུ  ག་གིས་ངོམས་ནས། ལྷུ  ན་སྟུ  གས་གངས་ཀྱ ི ་རི་ལ་སྒྲུ   བ་པའི་ཁག །བཅོ་བརྒྱ  ད་སོ་སོར་འཛིན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ  ལ་བ་གྲ གས་པ་དབང་ཕྱུ  ག་རྒྱ  ལ་མཚན་དང༌། །གཞོན་ནུ ་ཤེས་རབ་ཆོས་དབང་སེངྒ ེ ་དཔལ། །རིན་ཆེན་རྒྱ  ལ་མཚན་ནམ་མཁའ་རྒྱ  ལ་མཚན་སོགས། །འབའ་རོམ་གདན་རབས་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པྲ ཛྙཱ  ་སུ རྻ ་དཔལ་རྡ ོར་ཤེར་ཡེའི་ཞབས། །གུ ་ཡི་གུ ང་པ་ཆོས་རྗ ེ་མང་སྒ ོམ་རས། །ཤཱ ཀྱ ་རྒྱ  ལ་བ་ཤེས་རབ་དཀོན་མཆོག་བཅས། །སྐུ  ་འབུ མ་བསྟ ན་འཛིན་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ་གྲ གས་པ་བྱ ང་ཆུ བ་དང༌། །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་རྒྱ  ལ་
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མཚན་བཀྲ ་ཤིས་རྒྱ  ལ་མཚན་དཔལ། །བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་བསོད་ནམས་བླ ོ་གྲ ོས་སོགས། །ཚངས་གསར་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ང་ཆུ བ་མགོན་པོ་ཡོན་དཔལ་ཆོས་རྒྱ  ལ་མཚན། །ནམ་མཁའ་རྒྱ  ལ་མཚན་ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་མཚ་དང༌། །དཔལ་ལྡ ན་རྒྱ  ་མཚ་བསམ་གྲུ  བ་རྒྱ  ་མཚ་སོགས། །ནང་ཆེན་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཆེན་པོ་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སེངྒ ེ་དང༌། ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་བྱ ང་ཆུ བ་བྱ ་བྲ ལ་ཡེ་ཤེས་གྲ གས། གྲུ  བ་ཐོབ་སྔ ོན་པོ་རས་པ་ཐུ གས་རྗ ེ་སྐྱ  བས། །ཉིན་དགོན་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱ ག་ཆེན་བཀའ་བབ་མཆགོ་གི་དངོས་གྲུ  བ་བརྙ ེས། །གྲུ  བ་པའི་སར་གཤེགས་ཤཱ ཀྱ ་རྡ ་ོརྗ ེ་དང༌། ཐུ གས་ཀྱ ི་སྲ ས་གཅིག་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རྒྱ  ལ་མཚན་སོགས། །རྒ ོད་ཚང་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲུ  བ་པའི་དབང་ཕྱུ  ག་ཆོས་རྗ ེ ་གུ ར་དཀར་བ། ཚགས་བདག་དངོས་འགྲུ  བ་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ་ཤེས་དང༌། །ཤེས་རབ་གྲུ  བ་དང་རིན་
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ཆེན་ཀླུ  ་ལ་སོགས། །བིའུ ་རུ འི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རླུ  ང་སེམས་དབང་འདུ ས་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་མངའ་དབང་བསྒྱུ   ར། །མཁས་གྲུ  བ་རྩ ེར་སོན་བྱ ང་ཆུ བ་རྡ ོ་རྗ ེ་དང༌། །ཤཱ ཀྱ ་ཡེ་ཤེས་ཀིརྟ ི་བཛྲ ་སོགས། །དགོན་སར་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲུ  བ་པ་མཆོག་ཐོབ་སྤྱ  ན་སྔ འི་ཞབས་ཟིན་པ། །གཟི་དུ ་རས་པ་གཞོན་ནུ ་རྡ ོ་རྗ ེ་དང༌། །མཛ་མཐའ་རས་དང་སྟ ག་སྒྲ  ་རས་པ་སོགས། །རྣ ་རོང་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཙཎྜ འི་བཀའ་བབ་ཕག་མོའ་ིཞལ་མཐོང་བའི། །རྣ ལ་འབྱ ོར་དབང་ཕྱུ  ག་བླ ོ་གྲ ོས་རྡ ོ་རྗ ེ་དང༌། །རིགས་དབོན་དབང་རྒྱ  ལ་ལྷ ་རས་སྟ ག་རས་སོགས། །སྟ ོང་ནག་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་ཞབས་པད་ལེགས་བསྙ ེན་ནས། །གདམས་ཟབ་བདུ ད་རྩ ི་ཐུ གས་མཚར་བསྐྱ  ིལ་མཛད་པའི། །བཟོད་པ་རིན་ཆེན་ངག་གི་དབང་པོ་སོགས། །ཇབ་པའི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇམ་དབྱ ངས་
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རྣ མ་འཕྲུ  ལ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིགསང་མཛད་འཛིན། །གངས་ཅན་དབུ ལ་སེལ་གྲ གས་པ་རྒྱ  ལ་མཚན་ཞབས། །བསོད་ནམས་བཟང་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་སོགས། །སྐྱ  ོ་བྲ ག་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གོ་ཤོར་མཐའ་བྲ ལ་ལྟ ་བའི་ཕུ ་ཐག་ཆོད། །གུ ་ཡངས་བླ ོ་བདེ་བྱ ར་མེད་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །རིན་ཆེན་རྒྱ  ལ་མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་སོགས། །ཤོར་ཕུ འི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྩ ེ་ཅིག་སྙ ིང་པོའ་ིསྒྲུ   བ་ལ་གཞོལ་མཛད་ཅིང༌། །ངེས་དོན་བསྟ ན་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་རབ་འཛིན་པ། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཡེ་ཤེས་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་གྲ གས་པ་སོགས། ཕུ ག་པའི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལྷ ་པའི་རྣ མ་འཕྲུ  ལ་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་དང༌། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རྒྱ  ལ་མཚན་རིགས་དབོན་དབུ ་སེ་བ། །ཀུ ན་དགའ་གཞོན་ནུ ་ཀུ ན་དགའ་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སོགས། །རོ་ལོའ ་ིབཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྣ ང་བ་གང་ཤར་ཆོས་སྐུ  འི་རོལ་པ་རུ ། །འབྱ མས་ཀླ ས་གྲུ  བ་
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ཐོབ་ཀུ ན་གྱ ི་མཆོག་གཅིག་པུ ། །བསོད་ནམས་སེངྒ ེ་བསོད་ནམས་གྲ གས་པ་སོགས། ཤར་པའི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྙ ིང་པོའ་ིབསྟ ན་འཛིན་གྲུ  བ་པའི་གདུ ང་འཚབ་པའི། །རྟ ོགས་ལྡ ན་རྒྱ  ལ་པོ་གཞོན་ནུ ་འབྱུ  ང་གནས་ཞབས། ཆོས་བཟང་ཆོས་རིན་རིན་ཆེན་ཤེས་རབ་སོགས། །ཀིལ་སྣ འི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མ་བཅོས་སོ་མར་བཞག་པའི་ཕྲ ་རགས་གི །རྟ ོགས་ཚགས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ  ན་དུ ་ལེགས་ཤར་བའི། །སེངྒ ེ་འབུ མ་དང་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་འབྱུ  ང་གནས་སོགས། །སོ་རག་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐའ་བྲ ལ་ལྟ ་བར་ཁོ་ཐག་ལེགས་ཆོད་ཅིང༌། །གསང་རྒྱུ   ད་མན་ངག་གྲ ོལ་བའི་ཕུ ག་དམ་པ། །ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་པུ ཎྱ ཻ ་སིངྷ ་སོགས། །ཁོ་ཕུ ག་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རང་གྲ ོལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ་ལ་མངའ་བརྙ ེས་ནས། །རྣ ལ་འབྱ ོར་བཞི་ཡི་རིམ་པ་མཐར་ཕྱ ིན་པའི། །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་འབྱུ  ང་གནས་གཞོན་ནུ ་སེངྒ ེ་སོགས། །རི་པའི་
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བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟ ོག་ཚགས་རང་དེང་འབྱུ  ང་བཞིར་ཐོག་མེད་དུ ། །མངའ་དབང་བསྒྱུ   ར་མཛད་རིག་པ་རང་གྲ ོལ་སྐུ  ། །སངས་རྒྱ  ས་གྲ གས་པ་ཀུ ན་དགའ་སེངྒ ེ་སོགས། །དེང་ཐོག་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཀུ ན་དགའ་བླ ོ་གྲ ོས་ཞབས། །རྒྱ  ལ་མཚན་བླ ོ་གྲ ོས་ཟུ ར་དགོན་རིན་ཆེན་དཔལ། །ཀརྨ ་དཔལ་འབྱ ོར་གྲ གས་པ་དོན་གྲུ  བ་སོགས། རྫ ་རིའི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟ ར་བརྒྱུ   ད་པ་གསེར་རིའི་ཕྲ ེང་བ་ལ། །རྩ ེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་བྱ ིན་མཐུ ས་དགོངས་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི། །རྡ ོ་རྗ ེ་ཡེ་ཤེས་བདག་སོགས་སྙ ིང་དབུ ས་ལ། །ཞུ གས་ནས་ལྷ ན་སྐྱ  ེས་ཡེ་ཤེས་མངོན་བྱ ེད་ཤོག ཞེན་ལོག་ངེས་འབྱུ  ང་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་རུ ། །སྡ ོམ་གསུ མ་སྨ ིན་གྲ ོལ་ས་བོན་ལེགས་ཐེབ་པས། །ཉམས་དང་རྟ ོགས་པའི་མྱུ  ་གུ ་ཆེར་འཁྲུ  ངས་ནས། །སྐུ  ་བཞིའི་འབྲ ས་བཟང་གཡུ ར་དུ ་ཟ་བར་ཤོག །ཐུ གས་རྗ ེའི་མཁའ་དབྱ ིངས་དོག་པོར་བྱ ེད་པ་ཡི། 
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བྱ ིན་རླ བས་སྤྲ  ིན་ཆེན་དཀྲ ིག་ལས་འདོད་རྒུ  འི་ཆར། །ཟད་མེད་འཇོ་བས་གདུ ལ་བྱ འི་རེ་སྐ ོང་བའི། །དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་རྣ མས་ཀྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་རིན་པོ་ཆེའི་རྗ ེས་སུ ་ཞུ གས་པའི་སྐ ལ་པ་དགེ་བ་ཅན་དུ ་གྱུ  ར་པ། འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་
ཆེན་དུ ་འབོད་པས་ཕུ ན་ཚགས་བཀྲ ་ཤིས་ལྷ ་རྩ ེའི་ཆོས་གྲྭ  ་ཆེན་པོའ་ིཡངས་དབེན་ཕོ་བྲ ང་རྡ ོ་རྗ ེ་བཀོད་
པའི་བ་གམ་རྟ ག་བརྟ ན་འཆི་མེད་དགའ་ཚལ་གྱ ི་རེའུ ་མིག་ཏུ ་སྦྱ  ར་བ་འདིས་ཀྱ ང་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་སྙ ིང་
པོའ་ིརིང་ལུ གས་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་བའི་རྒྱུ   ར་གྱུ  ར་ཅིག །དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ། རྗ ེ་ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་
པ་ཆོས་ཀྱ ི་རྗ ེ་སྐྱ  ོ་བྲ ག་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོའ་ིགསོལ་འདེབས་རང་གྲ ོལ་བདུ ད་རྩ ིའི་ཐིག་པ་ཞེས་
བྱ ་བ། །ན་མོ་གུ ་རུ ། །རང་གྲ ོལ་ཆོས་སྐུ  ་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱ ང༌། །ལོངས་སྐུ  ་སྒྱུ   ་མའི་གར་གྱ ི་རོལ་པ་ལས། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་སྙ ིགས་མའི་དུ ས་འདིར་འགྲ ོ་དོན་མཛད། །སྐྱ  ོ་བྲ ག་ཆོས་རྗ ེའི་ཞབས་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །བསོད་ནམས་ཚགས་ཀྱ ིས་འགྲ ོ་བ་དབང་དུ ་སྡུ  ད། །བཟང་པོའ་ིཕྲ ིན་ལས་གདུ ལ་བྱ ་མ་ལུ ས་འདྲ ེན། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་
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སྐྱ  བས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ། །སྐྱ  ོ་བྲ ག་ཆོས་རྗ ེའི་ཞབས་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །བྲ མ་ཟེ་ས་ར་ཧ་དང་མཇལ་བའི་ཚ། །སྙ ེམས་ཐག་ཆོད་པའི་རྟ ོགས་པ་ཐུ གས་ལ་འཁྲུ  ངས། རོ་གཅིག་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་པ་མངོན་དུ ་གྱུ  ར། །རྟ ོགས་པ་མཆོག་གྱུ  ར་ཁྱ ོད་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །ཞེ་སྡ ང་མེ་དཔུ ང་འབར་བའི་སེམས་ཅན་རྣ མས། །བྱ མས་དང་སྙ ིང་རྗ ེའི་ཆར་རྒྱུ   ན་འབེབས་པར་མཛད། །དམྱ ལ་བའི་ཚ་གདུ ང་སེལ་བའི་བསིལ་བྱ ེད་མཆོག །ཀུ ན་གྱ ི་མགོན་གྱུ  ར་ཁྱ ོད་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །འདོད་ཆགས་ཆུ ་ལྟ ར་འབྲུ  བ་པའི་སེམས་ཅན་རྣ མས། །ཞེན་ལོག་ཐབས་ཀྱ ིས་བདེ་ཆེན་ས་ལ་བཀོད། །ཡི་དྭ གས་སྐྱ  ེ་རྒྱུ   ན་གཅོད་པའི་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན། །ཀུ ན་གྱ ི་དེད་དཔོན་ཁྱ དོ་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །གཏི་མུ ག་མུ ན་པ་འཐིབས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །ཤེས་རབ་འོད་གསལ་སྒྲ  ོན་མེ་སྦ ར་ནས་ནི། །དུ ད་འགྲ ོར་སྐྱ  ེ་བའི་གཏི་མུ ག་མུ ན་པ་སེལ། །ཀུ ན་གྱ ི་སྒྲ  ོན་མེ་ཁྱ ོད་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །སྐུ  ་ཡི་རྩ ་རླུ  ང་བརྟུ  ལ་ཞུ གས་མཛད་ཙམ་ན། 
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བཀའ་འཁོར་བར་ཆད་གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་སེལ། །མཆིལ་སྣ བ་ཆབ་ཀྱ ིས་ནད་སོགས་ཞི་བར་མཛད། །སྨ ན་པའི་རྒྱ  ལ་པོ་ཁྱ ོད་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །གསུ ང་གི་དམ་ཆོས་འབྲུ  ག་སྒྲ  ་སྒྲ  ོགས་པའི་ཚ། །མུ ་སྟ ེགས་ལོག་ལྟ འི་ཚགས་རྣ མས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང༌། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་ལ་རབ་ཏུ ་གུ ས་པར་བྱ ེད། །གསུ ང་གི་མངའ་བདག་ཁྱ ོད་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །ཐུ གས་ཉིད་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱ ང༌། །རྗ ེས་ཐོབ་ཚུ ལ་དུ ་ལྷ ་དང་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས། །ལོངས་སྐུ  ་སྒྱུ   ་མའི་ཚུ ལ་དུ ་ཞལ་གཟིགས་ནས། །བྲ ན་བཞིན་ཕྲ ིན་ལས་མཛད་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །སྐུ  ་བཞུ གས་གདུ ལ་བྱ ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་ཀྱ ང༌། །དགོངས་པ་དཔལ་གྱ ི་རི་ལ་གཤེགས་པའི་ཚ། །སེམས་ཅན་ལས་ཟད་བསོད་ནམས་དམན་པའི་ཕྱ ིར། །ནད་དང་མུ ་གེ་མཚན་གྱ ི་བསྐ ལ་པ་དར། །ཆོས་མཛད་རྣ མས་ལ་བར་ཆད་བྱུ  ང་བའི་ཚ། །ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཐུ གས་རྗ ེའི་ཆར་རྒྱུ   ན་མྱུ  ར་དུ ་ཕོབ། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་དུ ་གསོལ། །གཟུ གས་སྒྲ  ་དྲ ི་
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རོ་རེག་སོགས་མཆོད་པའི་ཚགས། །གཉིས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་དབང་གིས་བཞེས་མཛད་ལ། །རྣ མ་དག་ལྷ ོ་ཕྱ ོགས་དཔལ་གྱ ི་རི་བོ་རུ ། །བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣ མས། །ཀུ ན་མཁྱ ེན་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་མྱུ  ར་དུ ་འདྲ ེན་དུ ་གསོལ། །དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་ཁྱ ེད་སྐུ  ་ཅི་འདྲ ་དང༌། སོགས་བརྗ ོད། ཅེས་པ་འདི་བསོད་ནམས་གྲ གས་ཀྱ ིས་བསྐུ  ལ་བའི་ངོར༌། ༧ ཀུ ་སུ ་ལུ ་པའི་སྡ ོམ་བུ ་བ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུ  བ་ཀྱ ིས་ཅོག་ཅུ ང་བྲ ག་དཀར་གྱ ི་རི་ཁྲ ོད་དུ ་
སྦྱ  ར་བའོ། ན་མོ་གུ ་རུ ་པུ ཎྱ ེ་བྷ ་དྲ ་ཡེ། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཀུ ན་ཁྱ བ་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ། རང་སྣ ང་མཚན་དཔེའི་ལྷུ  ན་རྫ ོགས་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས། །རང་རིག་ཅིར་སྣ ང་ཤར་གྲ ོལ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ། །སྐུ  ་གསུ མ་དོན་ལྡ ན་ཆོས་རྗ ེ་མཆོག་ལ་འདུ ད། ཁྱ ེད་ཀྱ ི་དཔལ་ལ་ཕྱ ོགས་དུ ས་མི་མངའ་ཡང༌། །འཕགས་ཡུ ལ་གྲུ  བ་བརྒྱ  འི་གཙུ ག་ནོར་ས་ར་ཧ། དཔལ་ལྡ ན་འདུ ས་པའི་བཀའ་བབ་ཡེ་ཤེས་སྙ ིང༌། །གངས་ལྗ ོངས་ཡང་དག་གྲུ  བ་བརྙ ེས་གནུ བས་བན་རྗ ེ། །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པའི་མངའ་བདག་འབའ་རོམ་པ། 
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འཁྲུ  ལ་ཞིག་ཆེན་པོ་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཆོས་སྐུ  ་སོགས། །ཀུ ན་གྱ ི་རྣ མ་འཕྲུ  ལ་མཚུ ངས་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་རྗ ེ། །བསོད་ནམས་བཟང་པོའ་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མོས་པའི་ཡིད་མཁར་དད་པས་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་ན། །མངོན་སུ མ་ལྷ མ་མེར་གཤེགས་ནས་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །གནས་ལུ གས་རང་བཞིན་མཇལ་བའི་ཕྱ ག་གིས་བཏུ ད། ཉམས་རྟ ོགས་སྒྱུ   ་མའི་རོལ་རྩ ེད་མཆོད་པ་འབུ ལ། །ཨ་འཐས་མཚན་མའི་འཁྲུ  ལ་པ་དབྱ ིངས་སུ ་བཤགས། །དགོངས་ཀླ ོང་བསམ་མི་ཁྱ བ་ལ་རྗ ེས་ཡི་རང༌། །འོད་གསལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ ་ིཆོས་འཁོར་བསྐ ོར། །འཕོ་འགྱུ  ར་མཚན་མ་བྲ ལ་བར་རྟ ག་བཞུ གས་གསོལ། །མགོན་ཁྱ ོད་བསྟ ོད་པའི་དྲ ི་མེད་དགེ་རྩ ་འདིས། །བདག་སོགས་འགྲ ོ་རྣ མས་རྣ མ་དག་དཔལ་གྱ ི་རིར། །གང་གི་མཚན་དཔེའི་ཞལ་རས་མཐོང་བ་ཡིས། །སྐ ལ་པ་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་ཉིད་གྱུ  ར་ཅིག །དེ་མ་ཐག་ཏུ ་སྒྲ  ིབ་ཀུ ན་རབ་བྱ ང་ནས། །རྣ མ་གྲ ོལ་སྐུ  ་བཞིའི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུ  ར་ཏེ། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་མང་གཟེར་



217

ཡིད་ཅན་སྲ ིད་མཚ་ལས། །རབ་བསྒྲ  ལ་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་འགོད་བྱ ེད་ཤོག །ཚུ ལ་འདི་གང་གི་བརྒྱུ   ད་འཛིན་པའི། །གྲུ  བ་པ་མཆོག་རྣ མས་ཞབས་རྡུ  ལ་ལ་རེག་པའི་སྐ ལ་བཟང་སྡ ོམ་བུ ་བ། 
མ་ཏི་རཏྣ ས་བསྟ ོད་པ་དགེ།  ༈  ཨེ་མ་ཧོ། རང་སྣ ང་ཆོས་སྐུ  ་ཞིང་ན་ཀུ ན་བཟང་མོ། མཁའ་སྤྱ  ོད་ལོངས་སྐུ  འི་གཙ་མོ་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ། །རང་བཞིན་སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་རྣ ལ་རོལ་རྗ ེ་བཙུ ན་སྒྲ  ོལ། །གུ ་རུ འི་སྤྱ  ན་སྔ ར་གསང་འཛིན་མཁར་ཆེན་བཟའ། །དེ་ཝི་ཀོ་ཊར་ཤེལ་དཀར་རྡ ོ་རྗ ེ་མཚ། །ཨེ་ཡུ ལ་རིག་འབྱུ  ང་ཇོ་མོ་སྨ ན་མོ་ཞེས། །གང་འདུ ལ་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་པའི་དཔལ་ཤར་བ། །ལྷ ་གཟིགས་རླ ངས་ཀྱ ི་གདུ ང་འཛིན་ཨ་ཁྲ ོམ་རྒྱ  ན། །བདེ་ཆེན་ཌཱ ་ཀི་ཆོས་འཛམ་སྒྲ  ོན་མ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་སྤྱ  ོད་ཞིང་ནས་ཐུ གས་རྗ ེས་འདིར་གཟིགས་ལ། །བདག་སོགས་མོས་པའི་བུ ་ལ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །འདུ ་བ་རྣ མ་གསུ མ་རྫ ོགས་ལྡ ན་སྤྲ  ིན་ལྟ ར་བསྡུ  ས། །འབར་བ་རྣ མ་གསུ མ་བསྐ ལ་པའི་མེ་ལྟ ར་སྦ ོར། །སྤྱ  ོད་པ་གསུ མ་གྱ ིས་
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ཉེ་རྒྱུ   འི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་བསྒྲ  ིགས། །རྡ ོ་རྗ ེ་བཙུ ན་མོ་ཉིད་དང་དབྱ ེར་མེད་ཤོག །གང་གི་རྣ མ་ཐར་རྗ ེས་དྲ ན་ཚ། །དད་པའི་དབང་པོ་ཆེར་རྒྱ  ས་སྐ བས། །གང་ཤར་ཤུ གས་འབྱུ  ང་བཟོད་མེད་དུ ། 
རིག་འཛིན་མིང་གིས་གསོལ་བ་དགེ ། ༈ དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་དེ་ཝ་རཀྵ འི་སྐྱ  ེས་རབས་གསོལ་འདེབས་
ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། །གདོད་ནས་རྣ མ་དག་འཕོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ  ། །འགགས་པ་མེད་པ་བྲ ག་ཆ་ལྟ ་བུ འི་གསུ ང༌། །མཁྱ ེན་བརྩ ེ ་ནུ ས་ལྡ ན་ཟབ་ཞི་མཐའ་འདས་ཐུ གས། དབྱ ེར་མེད་དཱ ེ་ཝ་རཀྵ ར་གསོལ་བ་འདེབས། །གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུ  བ་ཁྱ བ་བདལ་སྙ ིང་པོའ་ིགདུ ང༌། །རྨ ད་བྱུ  ང་དྲ ི་བྲ ལ་ཐར་ལམ་ངེས་སྟ ོན་ཆོས། །བཤད་སྒྲུ   བ་སྙ ིང་པོའ་ིརྒྱ  ལ་བསྟ ན་འདེགས་པའི་ཁུ ལ། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་སྤྱ  ོད་པ་བཞེས་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲ ོ་ཀུ ན་སྲ ིད་པའི་མཚ་ཆེན་ལས་བསྒྲ  ལ་ཕྱ ིར། །གང་འདུ ལ་འཛམ་བུ འི་གླ ིང་འདིའི་འདུ ལ་བའི་གྲུ  ། །རྒྱ  ་བལ་བོད་ཁམས་ཕྱ ོགས་སུ ་རིག་པ་འཛིན། སྐྱ  ེ་བ་གྲ ངས་མེད་བསྟ ན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །གདུ ལ་བྱ ་དུ ས་ལ་བབས་ཕྱ ིར་
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མདོ་ཁམས་སུ ། །ཚངས་གསར་དབོན་བརྒྱུ   ད་འདི་རུ ་སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་ཤིང༌། །སྐ ལ་པར་ལྡ ན་པའི་གདུ ལ་བྱ ་མ་ལུ ས་པ། །ལེགས་པའི་ལམ་དེར་བཀོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསྐྱ  ེད་རྫ ོགས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་པའི་དོན། །མཐར་ཐུ གས་མངོན་དུ ་གྱུ  ར་པའི་བརྟུ  ལ་ཞུ གས་ཀྱ ིས། །འཛིན་ཞེན་བག་ཆགས་ཨ་འཐས་སྲ ིད་པའི་ལུ ས། །འབྱུ  ང་བཞིར་རང་དབང་བསྒྱུ   ར་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚ་འདིར་འཁོར་བའི་གནས་གྲ ོགས་ཆོས་ངན་པས། །རྒྱུ   ད་ངན་ལོག་པའི་ལམ་དེར་མ་སོང་ཞིང༌། །མངོན་གྱུ  ར་ཡེ་ཤེས་འོད་སྐུ  ར་རབ་གྲ ོལ་ནས། །མགོན་པོར་དབྱ ེར་མེད་གྱུ  ར་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །སླ ར་ཡང་སྙ ིགས་དུ ས་དམུ ་རྒ ོད་འགྲ ོ་བ་རྣ མས། །འཛིན་འཁྲུ  ལ་ལོག་པའི་ལམ་ལ་ཞུ གས་པ་དག །སྐྱ  ོབ་པའི་ཐུ གས་དམ་བརྩ ེ་བར་དགོངས་མཛད་ལ། །བག་ཆགས་ངན་པའི་འཕྲ ང་ལས་རབ་བསྒྲ  ལ་ཏེ། །མགོན་པོ་ཁྱ ོད་དང་དབྱ ེར་མེད་གཅིག་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཚངས་གསར་བླ ་མ་བསྟ ན་འཛིན་ཆོས་དར་གྱ ིས་
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བསྐུ  ལ་ངོར། སྙ ིགས་མའི་ཡང་མཐར་སྐྱ  ེས་པའི་སྨྱ  ོན་པ་ནག་པོ་ཨོ་རྒྱ  ན་ཀུ ན་བཟང་ཡོངས་གྲུ  བ་འགྲ ོ་
འདུ ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་ཕྲ ིན་ལས་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་རྩ ལ་གྱ ིས་བྲ ིས་པ་སརྦ ་མངྒ ་ལཾ། ༈ ན་མོ་གུ ་རུ ། བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་པོ་ཆེ་གསེར་གྱ ི་ཕྲ ེང་བ་ལྟ ་བུ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། དྲུ  ག་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་དེ། །འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲ ང་ན། །འགྱུ  ར་མེད་ཆོས་སྐུ  འི་ངང་ལ་བཞུ གས། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་བྱ ང་སེམས་འཁོར་གྱ ིས་བསྐ ོར། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗ ེ་བཙུ ན་ཆེན་པོ་ཏཻ་ལོ་པ། །རྣ མ་དག་ཡངས་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ནས། །བྲ མ་ཟེའི་རིགས་སུ ་སྐུ  ་སྤྲུ   ལ་ནས། །བདུ ད་དང་མུ ་སྟ ེགས་ཤན་པ་དང༌། །ཆང་ཚང་མ་ལ་སགོས་པ་ཡི། །སྣ ་ཚགས་འགྲ ་ོབ་འབྲ ེལ་ཚད་རྣ མས། ཐབས་ལམ་དུ ་མས་བདེ་ལ་བཀོད། །འདྲ ེན་མཆོག་རྒྱ  ལ་པོ་དེ་ཉིད་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ རྒྱ  ་གར་ནཱ ་རོ་པཎ་ཆེན་དེས། །སྙ ན་གྲ གས་ཆོས་རྣ མས་རྒྱ  ན་དུ ་བཞག །བླ ་མ་མཆོག་གི་ཞབས་ལ་གཏུ གས། །དཀའ་བ་བཅུ ་གཉིས་ས་ལམ་བགྲ ོད། །མཐར་ཕྱ ིན་
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དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་ཐོབ། །གྲུ  བ་ཆེན་དམ་པ་དེ་ཉིད་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ ལྷ ོ་བྲ ག་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་དེ། །བོད་ཀྱ ི་ཡུ ལ་དུ ་སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་ནས། །རྒྱ  ་གར་ཡུ ལ་དུ ་དམ་ཆོས་བཙལ། །བླ ་མ་སྨ ན་པ་ལྟ ་བུ ་བརྟ ེན། །དཀོན་པ་གསེར་གྱ ི་མཎྜ ལ་ཕུ ལ། །སྲ ོག་ལ་ལྟ ོས་མེད་མཆོད་པ་ཕུ ལ། །དམ་ཆོས་ཟབ་དགུ ་བོད་ལ་བསྒྱུ   ར། །སྒྲ  ་བསྒྱུ   ར་རྒྱ  ལ་པོ་དེ་ཉིད་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ མི་ལ་རས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱ ིས། །བླ ་མའི་གསུ ང་ངག་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུ   བས། །མཁའ་འགྲ ོའ ་ིགནས་མཆོག་རི་ཁྲ ོད་དུ ། །སྒྲུ   བ་པ་ཚད་དུ ་སྐྱ  ོལ་ནས་ཀྱ ང༌། །མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་རྣ མས། །སྐ ད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་མཛད། །གྲུ  བ་ཐོབ་རྒྱ  ལ་པོ་དེ་ཉིད་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་དེས། །རྒྱ  ལ་བས་ལུ ང་བསྟ ན་སྒ མ་པོ་རུ ། །ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར། །འབྲ ེལ་ཚད་སྨ ིན་གྲ ོལ་ས་ལ་བཀོད། །སྨ ན་པའི་རྒྱ  ལ་པོ་དེ་ཉིད་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ དཔལ་ལྡ ན་ཆེན་པོ་འབའ་རོམ་པས། །མཐུ ་སྟ ོབས་ཡོན་
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ཏན་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་གྱ ིས། །ཞབས་ཏོག་གསུ མ་གྱ ིས་བླ ་མ་མཉེས། །དགོངས་པ་མཐར་ཕྱ ིན་ཡོན་ཏན་རྫ ོགས། །སྐྱ  ེས་བུ ་བླ ོ་ལྡ ན་དེ་ཉིད་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ འགྲ ོ་བའི་མགོན་པོ་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས། །མཁས་གྲུ  བ་དུ ་མའི་དགོངས་པ་དེ། །ཐུ གས་སུ ་ཆུ ད་ནས་རྒྱ  ་བོད་དུ ། །ཐེག་ཆེན་ཆསོ་ཀྱ ི་ཉི་མ་དེས། །གདུ ལ་བྱ འི་བླ ་ོམུ ན་སེལ་བར་མཛད། བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱ ི་སྒྲ  ོན་མེ་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ སྤྱ  ན་སྔ ་རས་པ་དཀར་པོ་དེས། འགའ་ཡི་ཡུ ལ་དུ ་སྐུ  ་འཁྲུ  ངས་ཀྱ ང༌། །རས་པའི་བསྟ ན་པ་བསྐྱ  ོང་བའི་ཕྱ ིར། །སྐུ  ་འབུ མ་ནང་རྟ ེན་མཆོད་པའི་ཞིང༌། །ཡོངས་སུ ་གྲ གས་པའི་གཙུ ག་ལག་ཁང༌། བཞེངས་ནས་རས་པའི་བསྟ ན་པ་བཙུ གས། །བསྟ ན་འཛིན་སྐྱ  ེས་བུ ་དམ་པ་ལ། བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ སྤྱ  ན་སྔ ་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་དེས། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་མན་ངག་གནད་དུ ་བསྣུ  ན། །འབྱུ  ང་བཞིའི་ལུ ས་ལ་འཇའ་འོད་སྐུ  ། །འགྲུ  བ་ནས་སྣ ང་སེམས་ཟུ ང་དུ ་འཇུ ག །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ ་གྱུ  ར། །མངོན་གྱུ  ར་སངས་རྒྱ  ས་གཉིས་པ་ལ། 



223

བདག་བླ ོ ་གུ ས་པས༴ དབོན་པོ་བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ་བས། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ ་ིདགོངས་པ་དེ། །ལག་མཐིལ་གཏེར་བཞིན་མངོན་དུ ་གྱུ  ར། །བླ ་མའི་བརྒྱུ   ད་འཛིན་སླ ོབ་མ་ལ། །མན་ངག་འཕྲ ོ་མཐུ ད་སྐྱ  ོང་བྲ ན་མཛད། །ཐུ གས་རྗ ེ་ལྡ ན་པ་དེ་ཉིད་ལ། བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ རས་པ་བླ ོ་གྲ ོས་རྡ ོ་རྗ ེ་དེས། །ཟུ ང་འཇུ ག་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཡི། དོན་དེ་ཕྱ ོགས་རིས་མེད་པར་རྟ ོགས། །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པའི་སྒྲ  ོན་མེ་སྦ ར། །སྐྱ  ེས་མཆོག་རས་པ་དེ་ཉིད་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ ལྷ ་རས་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་དཔལ་བ་དེས། །སྒྲུ   བ་ལ་མི་ཚ་བསྐྱ  ལ་བའི་ཕྱ ིར། །རང་སེམས་སྐྱ  ེ་མེད་ཆོས་སྐུ  ར་རྟ ོགས། འོད་གསལ་མ་བུ ་མཇལ་ནས་ཀྱ ང༌། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། མཐའ་བྲ ལ་ནམ་མཁའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ རས་པ་རྒྱ  ལ་བའི་མཚན་ཅན་དེས། །ཕྱ ི་ནང་ཆོས་ལ་སྒྲ  ོ་འདོགས་བཅད། །མཐར་ཐུ གས་སྟ ོང་ཉིད་ཐུ གས་སུ ་ཆུ ད། །གཞན་བརྒྱུ   ད་མངོན་ཤེས་ལག་མཐིལ་ལྟ ར། །དགོངས་ནས་དད་
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ལྡ ན་ཐར་པའི་ལམ། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་དེ་ཉིད་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ སྐྱ  ོ་བྲ ག་ཆོས་རྗ ེ་པུ ཎྱ ེའི་མཚན། །འབད་མེད་རང་སེམས་ཆོས་སྐུ  ར་རྟ ོགས། །སྣ ང་སྲ ིད་འཁོར་འདས་རྒྱ  ན་དུ ་ཤར། །མཐུ ་སྟ ོབས་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱ བ། །བྱ མས་དང་སྙ ིང་རྗ ེས་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན། །ཀུ ན་གྱ ི་སྐྱ  བས་གནས་དེ་ཉིད་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ མཚན་ལྡ ན་རཏྣ ་བྷ ་དྲ ་དེས། །བླ ་མ་སངས་རྒྱ  ས་ལྟ ་བུ ར་གཟིགས། །སྡ ང་བའི་དགྲ ་དང་ཉེ་བའི་གཉེན། །འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣ མས། །དྲ ིན་ཆེན་མ་བཞིན་མཉམ་པ་ཉིད། །བྱ མས་དང་སྙ ིང་རྗ ེའི་ཆར་རྒྱུ   ན་འབེབས། །ཐུ གས་རྗ ེ་ལྡ ན་པ་དེ་ཉིད་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས༴ དྲ ིན་ཆེན་རྩ ་བའི་བླ ་མ་དེ། །བདག་ཅག་སྤྱ  ི་གཙུ ག་པད་ཟླ འི་སྟ ེང༌། །མོས་བླ ོས་གུ ས་པར་བཞུ གས་ནས་ཀྱ ང༌། །རང་སེམས་ཆོས་སྐུ  ར་ངོ་སྤྲ  ོད་ནས། །སངས་རྒྱ  ས་ས་ལ་འཁྲ ིད་པར་མཛད། །དྲ ིན་ལྡ ན་སྐྱ  ེས་མཆོག་དམ་པ་ལ། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་



225

ཆེན་མུ ་ཏིག་ཕྲ ེང༌། །བདག་བླ ོ་གུ ས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུ ས། །དེང་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ ། །བརྒྱུ   ད་པ་ཁྱ ེད་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། །ཐེག་པའི་མཐར་ཐུ གས་སྙ ིང་པོའ་ིདོན། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ནོར་བུ ་རྣ མ་གསུ མ་འདི། །རང་ཉིད་ཉམས་སུ ་བླ ངས་ནས་ཀྱ ང༌། །གཞན་ལ་རྒྱ  ་ཆེར་སྒྲ  ོག་པར་ཤོག །གཞན་ལ་རྒྱ  ་ཆེར་བསྒྲ  ོགས་ནས་ཀྱ ང༌། འབྲ ེལ་ཚད་ཐར་པའི་ལམ་མཆོག་ལ། །ལྷ ག་ལུ ས་མེད་པར་བཀོད་པར་ཤོག །ཨེ་མ་ད་དུ ས་སེམས་ཅན་རྣ མས། །ཉོན་མོངས་ཚ་གདུ ང་ཞི་ནས་ཀྱ ང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དང་རབ་ལྡ ན་ཏེ། །སངས་རྒྱ  ས་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་དག་སྣ ང་འབྱ ོངས་པའི་རི་ཕ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གྱ ིས་ཡང་ཡང་བསྐུ  ལ་བའི་ངོར་སྐྱ  ོ་བྲ ག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྡུ  ལ་ལ་རེག་
པའི་སྡ ོམ་བུ ་བ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུ  བ་གྱ ིས་དམར་མོ་ཀོམ་གྱ ི་རི་ཁྲ ོད་དུ ་སྦྱ  ར་བའོ། ༧ འབའ་རོམ་
བཀའ་བརྒྱུ   ད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདུ ད་རྩ ིའི་ཆུ ་རྒྱུ   ན་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། དག་པ་བདེ་ཆེན་འོག་མིན་ན། །འགྱུ  ར་མེད་ཆོས་སྐུ  འི་ངང་ལ་བཞུ གས། །དྲུ  ག་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་
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ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ནུ བ་ཕྱ ོགས་ཨོ་རྒྱ  ན་གནས་མཆོག་ནས། །མཁའ་འགྲ ོའ ་ིསྙ ན་བརྒྱུ   ད་གཏེར་ཁ་ཕྱ ེས། །ཏཻ་ལོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ བཀའ་སྤྱ  ད་བཅུ ་གཉིས་མཐར་ཕྱ ིན་ནས། །དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་དུ ས་གཅིག་ཐོབ། །ནཱ ་རོ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུ  བ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ རྒྱ  ལ་བའི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུ ག་དེ། །རྒྱ  ་གར་ཡུ ལ་ནས་བོད་ལ་བསྒྱུ   ར། །མར་པ་ཆོས་ཀྱ ི་བླ ོ་གྲ ོས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ལུ ས་སྲ ོག་ཐེད་ལ་བོར་ནས་ཀྱ ང༌། སྒྲུ   བ་པ་མཐར་ཕྱ ིན་གྲུ  བ་རྟ གས་རྫ ོགས། །མི་ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་ལུ ང་བསྟ ན་ནས། །བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་བསྟ ན་པ་བཙུ གས། །དྭ གས་པོ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཙམ་ཆེན་ལྷ ་སྒ ོའ ་ིགནས་མཆོག་ན། །ཕྱ ག་ཆེན་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱ ིན་མཛད། འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ རྒྱ  ་བོད་གཉིས་ཀྱ ི་
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སེམས་ཅན་གྱ ི། །བླ ོ ་ཡི་མུ ན་པ་སེལ་མཛད་པའི། །ཏི་ཤྲཱ  ི་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ བླ ་མ་གོང་མའི་བཀའ་སྲ ོལ་འཛིན། །སྐུ  ་འབུ མ་བཞེངས་ནས་བསྟ ན་པ་བསྐྱ  ེད། །རས་དཀར་ཤེས་རབ་བྱ ང་ཆུ བ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་ཐོབ་ནས་ཀྱ ང༌། །འབྱུ  ང་བཞིའི་ལུ ས་ལ་འཇའ་འོད་གྲུ  བ། སྤྱ  ན་སྔ ་བྱ ང་ཆུ བ་དཔལ་བ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ གཉིས་འཛིན་དྲ ི་མ་བྲ ལ་བ་ཡི། །བྱ ིན་རླ བས་ཉམས་རྟ ོགས་ཐུ གས་ལ་འཁྲུ  ངས། །སྤྱ  ན་སྔ ་བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ༧ སྐྱ  ོ་བྲ ག་བླ ་བརྒྱུ   ད། ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་བཀའ་བབ་ནས། ཤེས་བྱ ་ལག་མཐིལ་གཏེར་བཞིན་མཁྱ ེན། །རས་པ་བླ ོ་གྲ ོས་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ དཀའ་བ་སྤྱ  ད་ནས་ཉམས་སུ ་བླ ངས། །འོད་གསལ་དགོངས་པ་མངོན་དུ ་གྱུ  ར། །ལྷ ་རས་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་དཔལ་བ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ སྙ ན་བརྒྱུ   ད་མན་ངག་ཟབ་མོ་དེ། །ཐུ གས་སུ ་ཆུ ད་ནས་འགྲ ོ་ལ་འགྱ ེད། །རླ ངས་རས་གྲ གས་པ་
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རྒྱ  ལ་མཚན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་འགྲ ོ་བའི་མགོན། འབྲ ེལ་ཚད་དོན་ལྡ ན་ཆོས་ཀྱ ི་རྗ ེ། །སྐྱ  ོ་བྲ ག་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ འགྲ ོ་དྲུ  ག་མ་རྒ ན་སེམས་ཅན་ལ། །བྱ མས་དང་སྙ ིང་རྗ ེ་ཆར་ཆེན་འབེབས། །རྟ ོགས་ལྡ ན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཚངས་གསར་བླ ་བརྒྱུ   ད་ལྟ ར་ན། རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དངོས་མི་ཡི་གཟུ གས། །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་ཀུ ན་གྱ ི་ཆུ ་རྒྱུ   ན་བཙུ གས །ནང་སོ་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ དཀའ་ཐུ བ་ཚ་དང་སྒྲུ   བ་པ་མཉམ། །རྩ ་ཐིག་རླུ  ང་གསུ མ་ལྷ ་སྐུ  ར་སྨ ིན། །ནང་སོ་བཀྲ ་ཤིས་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ སྐུ  ་བཞི་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་འཁོར་ལོའ་ིམགོན། །སྐུ  ་དང་ཞིང་ཁམས་ཕྱ ོགས་མཐར་ཁྱ བ། །མཚན་ལྡ ན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཐུ གས་མཆོག་མི་འགྱུ  ར་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གཉུ ག་མ་འོད་གསལ་མཐའ་དབུ ས་བྲ ལ། །བླ ་མ་བསོད་ནམས་བླ ོ་གྲ ོས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཞིང་
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ཁམས་རྣ མ་དག་གཞན་དོན་མཛད། །ཆོས་རྣ མས་དུ ་མ་རོ་གཅིག་རྟ ོགས། །དཔལ་མཆོག་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ མཁའ་ཀླ ོང་གཏེར་ཁས་ཕོངས་རྒུ  ད་ཚིམས། །གསོལ་བཏབ་གང་ལ་དངོས་གྲུ  བ་གནང༌། །གྲུ  བ་ཆེན་སངས་རྒྱ  ས་དབང་ཕྱུ  ག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ སྤྱ  ི་གཙུ ག་འབྲ ལ་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང༌། །དབྱ ིངས་ཡེ་ཟུ ང་འཇུ ག་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད། །རྗ ེ་བཙུ ན་བསོད་ནམས་དོན་གྲུ  བ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ སྐྱ  ེ་འགགས་གནས་བྲ ལ་སྟ ོང་པ་ཉིད། །རྣ མ་དག་སྐུ  ་གསུ མ་རང་གྲ ོལ་མཆོག །དཔལ་ལྡ ན་བཀྲ ་ཤིས་དོན་གྲུ  བ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ རིམ་གཉིས་སྣ ང་སྲ ིད་སྒྱུ   ་མར་ཤར། །བདེན་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ ་རྟ ོགས། །འགྲ ོ་མགོན་བསོད་ནམས་རྒྱ  ་མཚ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ སྒྲུ   བ་པའི་སྲ ོལ་བཙུ གས་རིག་སྟ ོང་ངང༌། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ་རྟ ོགས་དཔལ་དུ ་ཤར། །ཀརྨ ་དྷ རྨ ་རཱ ་ཛ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཕྱ ག་བཞི་དངོས་འགྲུ  བ་དགྲ ་བགེགས་
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བསྒྲ  ལ། །འཇའ་ལུ ས་ལས་མགོན་དངོས་སུ ་གྱུ  ར། །གུ ་རུ ་དཱ ེ་ཝ་རཀྵ ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ དཔལ་ཆེན་རྒ ྭ་ལོའ་ིསྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་མཆོག །བསྟ ན་པའི་ཉི་འོད་གསལ་བར་མཛད། །གྲུ  བ་མཆོག་ཀརྨ ་བསྟ ན་སྐྱ  ོང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ༧ བདག་བླ ོ་དམུ ་རྒ ོད་ལྟ ་བུ ་འདི། །བཏུ ལ་ནས་ཐར་པའི་ལམ་ལ་ཁྲ ིད། །དྲ ིན་ཆེན་རྩ ་བའི་བླ ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །དེ་ལྟ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ ས། །བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་སེམས་ཅན་རྣ མས། །ཐེག་ཆེན་ལམ་ལ་ཞུ གས་ནས་ཀྱ ང༌། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་བཙུ ན་པ་རྒྱ  ལ་འབུ མ་གྱ ིས་བསྐུ  ལ་ངོར༌། སྐྱ  ོ་བྲ ག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྡུ  ལ་ལ་རེག་པ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུ  བ་ཀྱ ིས་ཉེ་བར་སྦྱ  ར་བའོ། ༧ 
བཀའ་བཞི་བརྒྱུ   ད་པའི་གསོལ་འདེབས་འོད་ཀྱ ི་ཕྲ ེང་བ་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། ཆོས་དབྱ ིངས་རྣ མ་དག་བདེ་གཤེགས་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང༌། །མཛད་པ་བཅུ ་གཉིས་མཐར་ཕྱ ིན་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ། །སྐུ  ་གཉིས་ཐུ གས་སྤྲུ   ལ་གསང་བདག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན། །བསྟ ན་པའི་མངའ་བདག་གསུ མ་
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ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཏིང་འཛིན་བསྟ ན་ཐོབ་ཐང་ལོ་ཤིང་ལོ་པ། །ཁམས་དགུ འི་འོད་ཟེར་རབ་རྒྱ  ས་ཀརྞ ་རི། །སངས་རྒྱ  ས་ཡོན་ཏན་མངའ་བའི་སུ ་མ་ཏི། །དབང་གི་བཀའ་བབ་རྣ མས་ལ༴ གཉུ ག་མ་གཅིག་ཆར་རྟ ོགས་པའི་ས་ར་ཧ། །མཐའ་བྲ ལ་བདེན་གཉིས་དོན་རྟ ོགས་ཀླུ  ་སྒྲུ   བ་ཞབས། །བརྟུ  ལ་ཞུ གས་སྤྱ  ོད་པའི་རྗ ེ་བཙུ ན་མ་ཏིངྒ ། །སྒྱུ   ་ལུ ས་བཀའ་བབ་གསུ མ་ལ༴ རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་སྟ ོབས་ལྡ ན་ཌོམྦྷ  ི་ཧེ་རུ ་ཀ །དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་མཆོག་ཐོབ་ཆང་ཚང་མ། །རྟ ོགས་པ་མཆོག་ལྡ ན་གྲུ  བ་ཐོབ་ལ་བ་པ། །འོད་གསལ་བཀའ་བབ་གསུ མ་ལ༴ རི་ཁྲ ོད་ཆེན་པོའ་ིཐུ གས་སྲ ས་ལུ ་ཧི་པ། འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པས་རྗ ེས་བཟུ ང་ཌིངྒ ི ་པ། །མུ ་སྟ ེགས་རྒ ོལ་བ་འཇོམས་མཛད་འཕགས་པ་ལྷ ། །འཕོ་བའི་བཀའ་བབ་གསུ མ་ལ༴ རྒྱ  ལ་བའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱ ིན་ཏཻ་ལོ་པ། །གནས་ལྔ ་དག་ལ་མཁས་པ་ནཱ ་རོ་པ། །སྒྲ  ་སྐ ད་གཉིས་ལ་མངའ་བརྙ ེས་ལྷ ོ་བྲ ག་པ། །རྒྱ  ལ་ཚབ་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་གསུ མ་ལ༴ རླུ  ང་སེམས་གཉིས་ལ་དབང་ཐོབ་མི་ལ་
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རས། །རྒྱ  ལ་བས་ལུ ང་བསྟ ན་ཆོས་རྗ ེ་སྒ མ་པོ་པ། །ཆོས་ཉིད་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱ ིན་འབའ་རོམ་པ། །བསྟ ན་པའི་སྒྲ  ོན་མེ་གསུ མ་ལ༴ སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པའི་མངའ་བདག་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས། །གདུ ལ་བྱ ་སྨ ིན་གྲ ོལ་མཛད་པའི་རས་དཀར་བ། །ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱ ི་ལུ ས་ཅན་བྱ ང་དཔལ་བ། །སྐུ  ་ཡི་མངའ་བདག་གསུ མ་ལ༴ བཀའ་བརྒྱུ   ད་བྱ ིན་རླ བས་གཅིག་འདུ ས་བྱ ང་གཞོན་པ། །མཁྱ ེན་པ་གཉིས་ལྡ ན་བླ ོ་གྲ ོས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། སྲ ོག་རྩ ོལ་གནད་དུ ་ཚུ ད་པའི་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་དཔལ། །གསུ ང་གི་དབང་ཕྱུ  ག་གསུ མ་ལ༴ རེ་དོགས་མཐའ་བྲ ལ་རྟ ོགས་པ་རྒྱ  ལ་བའི་མཚན། །ཐུ གས་རྗ ེ་རྒྱུ   ན་མི་འཆད་པ་བསོད་ནམས་བཟང༌། །འགྲ ོ་དྲུ  ག་མ་ལྟ ར་བརྩ ེ་བའི་རཏྣ ་རྗ ེ། །ཐུ གས་ཀྱ ི་མཁྱ ེན་རབ་གསུ མ་ལ༴ སྦ ས་ཚུ ལ་རྟ ོགས་པ་མཆོག་མངའ་རས་ཆུ ང་བ། །ཆོས་ཉིད་དོན་སྟ ོན་གཙུ ག་རྒྱ  ན་རིན་པོ་ཆེ། །ཟབ་ལམ་གནད་ཀྱ ི་ཐབས་མཁས་འགྲ ོ་བའི་མགོན། མཁྱ ེན་རབ་མཆོག་ལྡ ན་གསུ མ་ལ༴ སྙ ན་བརྒྱུ   ད་བདག་ཉིད་ཨ་ཁྲ ོམ་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ། 
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གདམས་ཟབ་བརྡ ་དབང་ཉེར་ཐོབ་ཆོས་ཀྱ ི་སེང༌། །ཟབ་དོན་མངོན་གྱུ  ར་འཛིན་མཛད་མངྒ ་ལ། །གསེང་ལམ་ཉེ་བརྒྱུ   ད་གསུ མ་ལ༴ ཐ་མལ་ཚུ ལ་གྱ ིས་སྙ ིང་པོའ་ིདོན་མཆོག་གཟིགས། །རླུ  ང་སེམས་གཅིག་དྲ ིལ་ནང་གི་ས་ལམ་བགྲ ོད། །འཕོ་མེད་བདེ་ཆེན་རོལ་རྩ ེད་ཅིར་ཡང་བསྒྱུ   ར། །རྗ ེ་བཙུ ན་དབང་པོའ་ིམཚན་ལ༴ །དངོས་གྲུ  བ་ཀུ ན་གྱ ི་གཏེར་མཛད་ཡི་དམ་ལྷ ། །བར་ཆད་དགྲ ་བགེགས་འདུ ལ་མཛད་བསྟ ན་སྲུ  ང་ཚགས། །ཕྱ གོས་བཅུ ར་རི་ཁྲ དོ་ཆོས་མཛད་མཆེད་གྲ གོས་བཅས། ཕྲ ིན་ལས་རྒྱུ   ན་མཛད་གསུ མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །བདག་དང་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣ མས། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཁྱ ེད་དང་རྒྱུ   ན་དུ ་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཟབ་མོའ་ིཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཤོག །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཟབ་མོའ་ིཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱ  ོད་ནས། །ཚ་གཅིག་ཏུ ་ནི་མངོན་པར་སངས་རྒྱ  ས་ཤིང༌། །ཐབས་དང་མངོན་ཤེས་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་དུ ་མ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་
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ཐེག་ཆེན་ལམ་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འོད་ཟེར་བ་དང་བསོད་ནམས་གྲ གས་པ་རྣ མ་གཉིས་ཀྱ ིས་ཡང་ཡང་བསྐུ  ལ་ནས་དམར་མོ་ཀོམ་གྱ ི་རི་ཁྲ ོད་དུ ་ ༧ དོན་གྲུ  བ་བདག་གིས་སྦྱ  ར་བའོ། ༈ 
བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱ ིན་རླ བས་ཆར་རྒྱུ   ན་ཞེས་བྱ ་བ། ན་མོ་གུ ་རུ ་བཛྲ ་དྷ ་ར་ཡེ། འོག་མིན་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཕོ་བྲ ང་ན། །རིགས་དྲུ  ག་ཁྱ བ་བདག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར་རྒྱུ   ན་དབབ་ཏུ ་གསོལ། །ཤར་ཕྱ ོགས་ཟ་ཧོར་ནོར་བུ འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །བདེ་མཆོག་མངོན་འགྱུ  ར་ཏཻ་ལོ་ཤེར་བཟང་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ བྱ ང་ཕྱ ོགས་ཕུ ་ལ་ཧ་རིའི་དགོན་པ་ན། །མཁའ་སྤྱ  ོད་གྲུ  བ་པ་ནཱ ་རོ་པཎ་ཆེན་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ བོད་ཡུ ལ་གྲ ོ་བོ་ལུ ང་གི་གདན་ས་ན། །སྒྲ  ་བསྒྱུ   ར་ཆེན་པོ་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ གནས་མཆོག་
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དཔལ་གྱ ི་ལ་ཕྱ ི་ཆུ ་བར་ན། །གསང་བ་འདུ ས་པ་བཞད་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ རྒྱ  ལ་བས་ལུ ང་བསྟ ན་རི་བོ་ཤིནྟ ་ན། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་གཙུ ག་རྒྱ  ན་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ བྱ ང་ཕྱ ོགས་འབའ་རོམ་རིན་ཆེན་སྤུ  ང་པ་ན། སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་མངའ་བདག་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ ཤར་ཕྱ ོགས་ལིང་ཚ་རྒྱ  ལ་པོའ་ིཕོ་བྲ ང་ན། །འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ི་ཤེས་རབ་སེངྒ ེ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ གོང་མའི་གདན་ས་སྐུ  ་འབུ མ་ཆོས་སྡ ེ་ན། །སྤྱ  ན་སྔ ་རས་དཀར་ཤེས་རབ་བྱ ང་ཆུ བ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ ཕོ་བྲ ང་ནང་སོ་ཆེན་མོའ་ིབཞུ གས་གནས་ན། །གྲུ  བ་མཆོག་གསང་བ་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ གནས་
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མཆོག་ཚངས་མང་གསར་པའི་བཞུ གས་གནས་ན། །བླ ་མེད་བླ ་མ་བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ སྐུ  ་སྐྱ  ོ་ལྷ ་རི་བྲ ག་གི་དབེན་ས་ན། །སྟ ོང་ནག་རས་པ་བླ ོ་གྲ ོས་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ དཔལ་གྱ ི་རི་མགུ ལ་སྐྱ  ོ་ཁོའ་ིཉིན་ཕུ ག་ཏུ ། །ལྷ ་རས་ཆེན་པོ་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་དཔལ་བ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ དབེན་གནས་སྐྱ  ོ་བྲ ག་དཀར་པོའ་ིརི་ཁྲ ོད་དུ ། འཇམ་དབྱ ངས་བླ ་མ་གྲ གས་པ་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ མཁའ་འགྲ ོའ་ིགནས་མཆོག་ཤུ གས་ཁྲ ིའི་གསང་ཕུ ག་ན། །མཚུ ངས་མེད་ཆོས་རྗ ེ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ རྗ ེ་ཡི་ཐུ གས་སུ ་བྱ ོན་པ་གསང་བའི་གྲ ོགས། །ལུ ང་ཟིན་མཁའ་འགྲ ོ་ཨ་ཁྲ ོམ་རྒྱ  ན་དེ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་
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པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ དེ་ཉིད་མཁའ་སྤྱ  ོད་ཌཱ ་ཀའི་ཚགས་དཔོན་མཛད། དབྱ ིངས་ཀྱ ི་མཁའ་འགྲ ོ་ནམ་མཁའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་མར། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིརྗ ེས་བཟུ ང་གསང་མཛད་ཀྱ ི། །བཀའ་བབ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་སེངྒ ེ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ ལ་ཕྱ ི་ཆུ ་བར་དབྱ ེར་མེད་གསེར་ཕུ ག་ཏུ ། སྙ ན་བརྒྱུ   ད་གདམས་པའི་མཛད་འཆང་མངྒ ་ལར། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ ཟབ་ལམ་གདམས་པས་གྲུ  བ་པའི་གོ་འཕང་བརྙ ེས། །མཆོག་གཟིགས་རྣ ལ་འབྱ ོར་དབང་པོའ ་ིམཚན་ཅན་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ སྤྱ  ི་གཙུ ག་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཕོ་བྲ ང་ན། །སྨ ིན་གྲ ོལ་མཆོག་སྦྱ  ིན་རྩ ་བའི་བླ ་མ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ རང་ལུ ས་གདན་གསུ མ་ལྷ ་ཡི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ན། 
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གསང་བ་བླ ་མེད་རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་ལྷ ་ཚགས་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས༴ བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར༴ རྩ ་རླུ  ང་ཐིག་ལེ་དག་པའི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ན། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱ  ོང་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ ིན་རླ བས་ཡེ་ཤེས་ཆར་རྒྱུ   ན་དབབ་ཏུ ་གསོལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་དྲ ིན་ཆེན་རྣ མས། །རྗ ེས་འཇུ ག་བདག་སོགས་བུ ་ལ་བརྩ ེར་དགོངས་ལ། །སྨ ིན་གྲ ོལ་དབང་བསྐུ  ར་རྒྱུ   ད་སྨ ིན་ལམ་བཞི་འབྱ ོངས། །སྐུ  ་བཞི་མངོན་དུ ་འགྱུ  ར་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །སྐྱ  ོ་ཤས་ངེས་འབྱུ  ང་གོང་མའི་དབེན་ཁྲ ོད་བསྙ ེགས། མོས་གུ ས་ཕུ ལ་ཕྱ ིན་ཉམས་རྟ ོགས་དྲ ོད་ཚད་རྙ ེད། །དམ་ཚིག་རྣ མ་དག་སྒྲུ   བ་པ་མཐའ་རུ ་ཕྱ ིན། །ཚ་གཅིག་གྲུ  བ་པའི་རྒྱ  ལ་སར་ཡོངས་བགྲ ོད་ཤོག །རང་བཞིན་རྣ མ་དག་ཆོས་སྐུ  ་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་དབྱ ིངས། །མ་འགགས་གཟུ གས་སྐུ  ་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་གར་རོལ་པས། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲ ིད་གང་འདུ ལ་འགྲ ོ ་བའི་དོན། །རྒྱ  ་ཆེན་རྒྱུ   ན་མི་
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འཆད་པ་དཔལ་དུ ་ཤོག །ཅེས་ཟབ་ལམ་སྙ ན་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་བརྒྱུ   ད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱ ིན་རླ བས་ཆར་རྒྱུ   ན་ཞེས་བྱ ་བ་འདི་ནི། ཕྱ ོགས་ཀུ ན་ཏུ ་ཉུ ལ་བའི་སྡ ོམ་བུ ་བ། ༧འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་
རིན་ཆེན་གྱ ིས་གནས་མཆོག་རྡ ོ་རྗ ེ་རྫ ོང་གི་ཉེ་ཞོལ་དུ ་སྦྱ  ར་བའོ།་་་་་་་་་་གཟུ ་ཙཱ ་རི་ཏྲ །་་་་མཆན། ༧ ཀརྨ ་
བཀའ་བརྒྱུ   ད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ། །བདེ་གཤེགས་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས་པའི་བུ ་རྣ མས་ཀུ ན། །དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས་ཀྱུ  ས་བཟུ ང་དུ ་གསོལ། །ཤེས་རབ་ཡུ མ་གྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་བཅོམ་ལྡ ན་འདས། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་ཏཻ་ལོ་པ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེས་སྣ ་ཚགས་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན། །མཁས་མཆོག་ནཱ ་རོ་པ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ སྐ ད་གཉིས་སྨྲ  ་བས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱ བ། མར་པ་ལྷ ོ་བྲ ག་པ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་
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ལྕ གས༴ སྙ ིང་རུ ས་སྒྲུ   བ་སྲ ན་བསྟ ན་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་བཙུ གས། །རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་མཆོག་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ རྒྱ  ལ་བས་ལུ ང་བསྟ ན་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས། །མཉམ་མེད་སྒ མ་པོ་པ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ རྒྱ  ལ་ཚབ་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་རྒྱུ   ན་མི་འཆད་པའི་རྗ ེ། །དཔལ་ལྡ ན་དུ ས་གསུ མ་མཁྱ ེན་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ དྲ ི་མེད་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ལྔ ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ། འགྲ ོ་མགོན་རས་ཆེན་པ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ སྣ ་ཚགས་སྒྱུ   ་མའི་དྲྭ  ་བ་རང་སར་གྲ ོལ། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་སྤ ོམ་བྲ ག་པ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་སྣ ང་སྲ ིད་ཟིལ་གྱ ིས་གནོན། །སྐྱ  ེས་མཆོག་ཀརྨ ་པ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ མཁའ་འགྲ ོའ་ིགནས་མཆོག་ཐམས་
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ཅད་བགྲ ོད་པའི་དཔལ། །གྲུ  བ་ཆེན་ཨོ་རྒྱ  ན་པ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ གསང་སྔ གས་གནད་ཀྱ ི ་མན་ངག་ཕྱ ོགས་བཅུ ར་བསྒྲ  གས། །རང་བྱུ  ང་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ ཀུ ན་རྫ ོབ་སྒྱུ   ་མ་ལྟ ་བུ ར་རབ་གཟིགས་པ། །རྒྱ  ལ་བ་གཡུ ང་སྟ ོན་པ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ གཉིས་སྣ ང་ཆོས་ཉིད་རང་རྩ ལ་རོལ་པའི་སྐུ  ། །རོལ་པའི་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ མི་མངོན་དབྱ ིངས་ནས་རང་བྱུ  ང་འགྲ ོ་བའི་མགོན། །མཚུ ངས་མེད་མཁའ་སྤྱ  ོད་དབང་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ ཡེ་ཤེས་དག་པའི་གཟུ གས་བརྙ ན་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ  ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ རིག་པའི་གནས་ལྔ ་དག་ལ་མཁས་པའི་རྗ ེ། 
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རཏྣ ་བྷ ་དྲ འི་ཞབས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ མཐོང་ཐོས་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་པའི་ཐུ གས་རྗ ེ་ཅན། །མཐོང་བ་དོན་ལྡ ན་སྐུ  ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ བྱ མས་ཆེན་ཐུ གས་རྗ ེ་ལྡ ན་པའི་སྟ ོབས་མངའ་བ། །དཔལ་འབྱ ོར་དོན་གྲུ  བ་ཞབས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ སྙ ིགས་དུ ས་བསྟ ན་པའི་སྒྲ  ོན་མེ་གཙུ ག་གི་རྒྱ  ན། །རང་བྱུ  ང་མཚ་སྐྱ  ེས་ཞབས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ ཆོས་དབྱ ིངས་རབ་འབྱ མས་རྒྱ  ལ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ཤར། །སངས་རྒྱ  ས་གཉན་པའི་སྐུ  ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ ཟབ་ཞི་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ། །མི་བསྐྱ  ོད་དགའ་བའི་དབྱ ངས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ རྗ ེས་འཇུ ག་བུ ་ལ་བྱ ིན་རླ བས་ཆར་རྒྱུ   ན་
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འབེབས། །རྩ ་བའི་བླ ་མའི་ཞབས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ བདེ་ཆེན་གར་གྱ ིས་དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་སྟ ེར། ཡི་དམ་ལྷ ་ཚགས་རྣ མས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས༴ རང་ཤར་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་དགྲ ་བགེགས་འདུ ལ། །བསྟ ན་སྲུ  ང་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེས་ལྕ གས༴ ཕྱ ོགས་དུ ས་ཀུ ན་ན་སྒྲུ   བ་པ་ཚད་དུ ་སྐྱ  ེལ། །ཆོས་མཛད་མཆེད་གྲ ོགས་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་མོས་པའི་བུ ་རྣ མས་ལ། །དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས་ཀྱུ  ས་བཟུ ང་དུ ་གསོལ། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཁྱ ེད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ ས། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཟབ་མོའ་ིདོན་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། །ཐུ གས་རྒྱུ   ད་ཉམས་དང་རྟ ོགས་པ་མཐར་ཕྱ ིན་ནས། །འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུ   ག་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འོད་ཟེར་དང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་རྒྱ  ལ་འབུ མ་སོགས་ཀྱ ི་ངོར། 
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སྟ ག་བྲ ེ་ཕུ ག་ཏུ ་དོན་གྲུ  བ་ཅེས་པས་སྦྱ  ར་བའོ། ༧ རྫ ོགས་ཆེན་བརྒྱུ   ད་པའི་བླ ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། ངོ་བོ་འགྱུ  ར་མེད་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ  འི་ཀླ ོང༌། །ཀུ ན་བཟང་ཡབ་ཡུ མ་གཉིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣ མས། །བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ་སྣ ་འདྲ ེན་དུ ་གསོལ། རང་བཞིན་མ་འགགས་འཇའ་འོད་མདངས་ཀྱ ི་ཀླ ོང༌། །ལོངས་སྐུ  ་རྡ ོ ་རྗ ེ་སེམས་དཔའ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ ཐུ གས་རྗ ེ་འགྲ ོ་བ་གང་ལ་གང་འདུ ལ་ཀླ ོང༌། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་དགའ་རབ་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ རྒྱ  ་གར་ཡུ ལ་དུ ་མུ ན་སེལ་སྒྲ  ོན་མེའི་ཀླ ོང༌། །རིག་འཛིན་ཤྲཱ  ི་སེང་ཧ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ གསང་སྔ གས་སྤྱ  ོད་པ་རྩ ལ་ཆེན་རྫ ོགས་པའི་ཀླ ོང༌། །ཨོ་རྒྱ  ན་པདྨ ་ཡབ་ཡུ མ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ ཁམས་གསུ མ་འབྲ ེལ་ཚད་འགྲ ོ་
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བ་འདྲ ེན་པའི་ཀླ ོང༌། །ཆོས་རྗ ེ་རང་བྱུ  ང་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ ཆོས་རྗ ེས་ལུ ང་བསྟ ན་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་པའི་ཀླ ོང༌། །རྒྱ  ལ་བ་གཡུ ང་སྟ ོན་པ་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་རྟ ོགས་པ་མཐར་ཕྱ ིན་ཀླ ོང༌། །ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའ་ིཞབས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེ་ནམ་མཁའ་ཁྱ བ་པའི་ཀླ ོང༌། །རླ ངས་རས་གྲ གས་པ་རྒྱ  ལ་མཚན་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ འོད་གསལ་ངང་ལ་འདུ ་འབྲ ལ་མེད་པའི་ཀླ ོང༌། །བསོད་ནམས་བཟང་པོའ་ིཞབས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ སྟ ོང་ཉིད་སྙ ིང་རྗ ེ་རྒྱུ   ན་མི་འཆད་པའི་ཀླ ོང༌། །རཏྣ ་བྷ ་དྲ འི་ཞབས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ བདག་སོགས་གདུ ལ་བྱ འི་སྤྱ  ི་གཙུ ག་བདེ་ཆེན་ཀླ ོང༌། །རྩ ་བའི་བླ ་མའི་ཞབས་ལ༴ བདག་སོགས་
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འགྲ ོ ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ དངོས་གྲུ  བ་ཆར་འབེབས་ཞི་རྒྱ  ས་དབང་དྲ ག་ཀླ ོང༌། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཚགས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར༴ བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་དུ ་ལམ༴ བར་ཆད་དགྲ ་བགེགས་ཐམས་ཅད་འདུ ལ་བའི་ཀླ ོང༌། །བསྟ ན་སྲུ  ང་གཏེར་བདག་རྣ མས་ལ༴ བདག་སོགས་འགྲ ོ་དྲུ  ག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣ མས། །བདེ་ཆེན་ཀླ ངོ་དུ ་ལམ་སྣ ་འདྲ ེན་དུ ་གསལོ། །དེ་ལྟ ར་བརྒྱུ   ད་པ་ཁྱ ེད་ལ་གསོལ་བཏབ་མཐུ ས། །བདག་སོགས་མོས་པའི་བུ ་སླ ོབ་ཐམས་ཅད་ལ། ཐུ གས་རྗ ེའི་བྱ ིན་རླ བས་ཆར་རྒྱུ   ན་ཕབ་ནས་ཀྱ ང༌། །ཁྲ ིག་ཆོད་ཐོད་རྒ ལ་ཟད་སར་སླ ེབས་ནས་ཀྱ ང༌། །གང་ལ་གང་འདུ ལ་སྐུ  ་དང་ཞིང་ཁམས་ཀྱ ིས། །འགྲ ོ ་དྲུ  ག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཀུ ན། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པའི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་པ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གྱ ིས་བསྐུ  ལ་བའི་ངོར། དམར་མོ་ཀོམ་དུ ་སྤྲ  ང་བན་བསོད་ནམས་དོན་གྲུ  བ་པས་སྦྱ  ར་བའོ། ༧ ཟབ་མོ་ཡང་ཏིག་གི་བླ ་མ་བརྒྱུ   ད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱ ིན་རླ བས་བརྒྱུ   ད་
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བསྐུ  ལ་ཞེས་བྱ ་བ། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཆོས་དབྱ ིངས་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་ཀླ ོང་ཡངས་ན། །ཆོས་སྐུ  ་ཀུ ན་བཟང་ཡབ་ཡུ མ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །རང་སྣ ང་ལྷུ  ན་རྫ ོགས་ཞིང་ཁམས་སུ ། །ལོངས་སྐུ  ་རིགས་ལྔ ་ཡབ་ཡུ མ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ སྟུ  ག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ ། །སྟ ོན་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ འོག་མིན་རང་བཞིན་ཕོ་བྲ ང་ན། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས་དཔའ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ རི་བོ་ཆེན་པོ་མ་ལ་ཡར། །གསང་བདག་ཕྱ ག་ན་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ དུ ར་ཁྲ ོད་མེ་རི་འབར་བ་ན། །རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ། བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ སོ་ས་གླ ིང་གི་དུ ར་ཁྲ ོད་ན། སླ ོབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་
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མངོན་གྱུ  ར༴ དུ ར་ཁྲ ོད་ཆེན་པོ་བསིལ་སྦྱ  ིན་ན། །མཁས་པ་ཤྲཱ  ི་སེངྷ ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ རྒྱ  ་གར་བྷ ་སེང་དུ ར་ཁྲ ོད་ན། །གུ ་རུ ་ཛྙཱ  ་ན་སུ ་ཏྲ ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ རྒྱ  ་ནག་རི་བོ་རྩ ེ་ལྔ ་ན། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ ཟར་ཕུ ་བྲ ག་དཀར་ཐེམ་འདྲ ་ན། །ལྕ ེ་བཙུ ན་སེངྒ ེ་དབང་ཕྱུ  ག་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ དཀྱ ིལ་སྒ ང་དཔལ་གྱ ི་གནས་མཆོག་ན། །རྒྱ  ལ་བ་ཞང་སྟ ོན་ཆེན་པོ་ལ།་་་་་་་་བཀྲ ་ཤིས་རྡ ོ་རྗ ེ།  །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་བཞུ གས་གནས་སྒ ོམ་ཁང་དུ ། །བཞུ གས་མཛད་མཁས་པ་ཉི་འབུ མ་ལ།་་་་་་་་་ཞང་སྟ ོན་སྲ ས། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ གྲ ོ་བོ་འོན་ཕུ འི་གནས་མཆོག་ན། །བརྒྱུ   ད་འཛིན་གུ ་རུ ་ཇོ་འབེར་ལ།་་་་་་་་ཞང་ཟླ ་བ་འབུ མ་སྲ ས་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ གདན་ས་དཔལ་
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གྱ ི་སེང་རྒྱ  བ་ཏུ ། །འཁྲུ  ལ་ཞིག་་་་་་་་སེང་གེ་རྒྱ  ལ་པོའམ་སངས་རྒྱ  ས་དབོན་པོ་་་་་་་བླ ་མ་ལ། བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ སྒྲ  གས་ཕུ ་དཔལ་གྱ ི་ཡངས་རྫ ོང་ན། །གྲུ  བ་ཆེན་ཟླ ་བ་མུ ན་སེལ་ལ།་་་་་་་་་མེ་ལོང་རྡ ོ ་རྗ ེ ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ སྐྱ  མས་ཕུ ་དཔལ་གྱ ི་དགེ་སྡ ིངས་ན། །རིག་འཛིན་ཀུ ་མ་རཱ ་ཛ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ མཆིམས་ཕུ ་ནགས་ཀྱ ི་དུ ར་ཁྲ ོད་ན། །ཀླ ོང་ཆེན་རབ་འབྱ མས་བཟང་པོ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ ཉག་ཕུ ག་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཚགས་ཁང་ན།་་་་་་་་་ཤིན་ཏུ ་ཉེ་བརྒྱུ   ད། །རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླ ིང་པ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ འཛམ་ནང་པདྨ ་ཤེལ་ཕུ ག་ན།་་་་་་་རབ་ཏུ ་ཉེ་བརྒྱུ   ད། །འོད་གསལ་སྤྲུ   ལ་པའི་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ།་་་་་་་་་་མཁྱ ེན་བརྩ ེ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ ཀརྨ ་གསང་སྔ གས་ཕོ་བྲ ང་ན། །སྲ ས་མཆོག་ཚ་དབང་ནོར་བུ ་ལ།་་་་་་་་མཆོག་གླ ིང༌། 
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བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ ནམ་མཁའ་མཛད་ཀྱ ི་དབེན་གནས་ན། །ཀླ ངོ་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྡ ་ོརྗ ེ་ལ།་་་་་་་་་གནས་སྒ ང་མཆགོ་གླ ིང་གཉིས་པ། བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ ཧེ་རུ ་ཀ་ཡི་གནས་མཆོག་ན། །འཁྲུ  ལ་ཞིག་རང་གྲ ོལ་རྒྱ  ལ་པོ་ལ།་་་་་་་་་་ཁྱུ  ང་སྤྲུ   ལ་པདྨ ་ཕྲ ིན་ལས་རྒྱ  ་མཚ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ ཤངས་ཀྱ ི་རྒ ོད་ཚང་ཡངས་དབེན་ན། །གཏད་མེད་ཡེ་བབ་ལྷུ  ན་འབྱ མས་ལ།་་་་་་་་་འཇིགས་བྲ ལ་དབང་པོའ་ིསྡ ེ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ སྙ ིང་དབུ ས་དད་པའི་ཕོ་བྲ ང་ན། །དྲ ིན་ཆེན་རྩ ་བའི་བླ ་མ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས༴ དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར༴ ཕྱ ོགས་མཚམས་འཇིགས་པའི་དུ ར་ཁྲ ོད་ན། །བཀའ་དང་གཏེར་སྲུ  ང་མཁའ་འགྲ ོ་ལ། །བདག་ཡིད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །དགོངས་པ་མངོན་གྱུ  ར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །དེ་ལྟ ར་རྩ ེ་ཅིག་གསོལ་བཏབ་མཐུ ས། །བདག་སོགས་དེང་ནས་བྱ ང་ཆུ བ་བར། །དཔལ་
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མགོན་བླ ་མ་མཉེས་བྱ ེད་ཅིང༌། །ཟབ་མོའ་ིདམ་ཆོས་འཛིན་པར་ཤོག །འོད་གསལ་རྡ ོ་རྗ ེ་སྙ ིང་པོའ་ིལམ། །སྣ ང་བ་བཞི་པོ་མཐར་ཕྱ ིན་ནས། །འཕོ་བ་ཆེན་པོའ་ིལུ ས་བཟུ ང་སྟ ེ། །གཞན་དོན་མཐའ་ཡས་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག །མདོར་ན་བདག་གི་འབད་པ་ཀུ ན། །སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་དོན་གྱུ  ར་ཏེ། །སྲ ིད་པའི་རྒྱ  ་མཚ་རབ་བརྒ ལ་ནས། །ཕྱ མ་གཅིག་སངས་རྒྱ  ས་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་ཀུ ན་མཁྱ ེན་ཡབ་སྲ ས་བརྒྱུ   ད་པའི་གྲ ལ་མཐར་མོས་པས་སྙ ེག་པའི་སྤྲ  ང་པོ་སྙ ོམས་ལས་མཁན་གཏད་མེད་ཡེ་བབ་ལྷུ  ན་འབྱ མས་ཀྱ ིས། ཤངས་
རྒ ོད་ཚང་བྲ ག་གི་མགུ ལ་ཕུ ག་ཏུ ་སྦྱ  ར་བའོ། ༧ སྔ ་འགྱུ  ར་བསྟ ན་པའི་བབས་སོ་གསུ མ་གྱ ི་སླ ོབ་དཔོན་
ཆེན་པོ་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྩ ོལ་ཞེས་བྱ ་བ། འཇམ་དཔལ་དུ ས་དགྲ འི་དབང་པོར་དབྱ ེར་མེད་པ། །འོད་བྱ ེད་སར་བཞུ གས་ལུ ང་ཆེན་དགོངས་དོན་བརྙ ེས། །སྔ ་འགྱུ  ར་སྲ ོལ་འབྱ ེད་ཐོག་མ་གནུ བས་སྟ ོན་རྗ ེ། །སངས་རྒྱ  ས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤེལ་བྲ ག་གནས་སུ ་ཆེ་མཆོག་དངོས་སུ ་གྲུ  བ། །རྫུ  ་
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འཕྲུ  ལ་བྲ ག་ལས་འཆི་མེད་བདུ ད་རྩ ི་འབྱ ིན། །བཀའ་བབ་བར་པ་དྲ ི་མེད་ཟླ ་ཤར་རྩ ལ། །གཉག་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནུ ར་གསོལ་བ་འདེབས། །གལ་པོ་ལ་སོགས་ལུ ང་གི་གྲུ  བ་མཐའ་བསྙ ེགས། །དཔལ་ཆེན་མངོན་འགྱུ  ར་་་་་་་་་་་ཟུ ར་པ་མེ་དབོན་གསུ མ་ལས། ལྷ ་རྗ ེ་ཟུ ར་པོ་ཆེ། །ཤཱ ཀྱ ་འབྱུ  ང་གནས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་དེས་རྗ ེས་བཟུ ང་སྔ ་འགྱུ  ར་བཀའ་མའི་རྒྱུ   ན། །མི་ནུ བ་ཆེས་ཆེར་སྤ ེལ་ལ་ཟླ ་བྲ ལ་བ། དབོན་་་་།ཟུ ར་ཆུ ང་ཤེས་རབ་གྲ གས་དང་་་་་་ཚ་བོ་རྟ ་ནག སྒྲ  ོ་ཕུ ག་པ། གསང་བདག་་་་་་་ཤཱ ཀྱ ་སེངྒ ེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་སྒྱུ   ་སེམས་གསུ མ་བབས་སོ་རྣ མ་གསུ མ་གྱ ི། །སྨ ིན་་་་་བྱ ེད་དབང་་་་་་གི་ཆུ ་བོ་དཀྱུ  ས་བཤད་་་་་་་་གཞུ ང་གི་ཆུ ་བོ་སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཕྲ ིན་་་་་་གདམས་ངག་གི་ཆུ ་བོ་སྒྲུ   བ་་་་་་་ཕྱ ག་བཞེས་ཀྱ ི་ཆུ ་བོ་བཅས། །བཀའ་བབ་ཆུ ་བཞིས་བདག་རྒྱུ   ད་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ། །གྲུ  བ་པ་མཆོག་རྣ མས་རྣ མ་ཐར་ཡོངས་འགྲུ  བ་ཤོག ཅེས་པ་འདིའང་བཀའ་དྲ ིན་ཆེ་བའི་སླ ོབ་དཔོན་རྣ མས་རྗ ེས་སུ ་དྲ ན་པའི་སྒ ོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་
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པ་པོ་ནི་སྙ ིགས་དུ ས་བྷུ  ་སུ ་ཀུ ་པ་ ༧ རཏྣ འི་མིང་གིས་སོ།  ༈  འདུ ས་མདོའ་ིངེས་པ་ཡོངས་རྫ ོགས་སེ་སྟ ོན་་་་་་་་་་ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུ  ག་མཆོག །སྒྱུ   ་ཕྲུ  ལ་དྲ ་བའི་བདག་ཉིད་སྔ གས་འཆང་གནུ བས།་་་་་་་་་སངས་རྒྱ  ས་ཡེ་ཤེས། སེམས་ལུ ང་སངས་རྒྱ  ས་མཉམ་སྦྱ  ོར་མངོན་གྱུ  ར་ཟུ ར།་་་་་་་་་་ཤཱ ཀྱ ་འབྱུ  ང་གནས། སྔ ་འགྱུ  ར་ཤིང་རྟ ་གསུ མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཀུ ན་ལ་ཆེར་གྲ གས་བདག་ཉིད་ཆེ། །ཤིང་རྟ ་རྣ མ་གསུ མ་གསོལ་འདེབས་འདི། །འཇིགས་བྲ ལ་དབང་
པོའ་ིསྡ ེས་སྦྱ  ར་བས། །ཀུ ན་མཁྱ ེན་གོ་འཕང་ཉིད་གྱུ  ར་ཅིག   ༈  འབའ་རོམ་པའི་སྐྱ  ེས་རབས་གསོལ་
འདེབས་དོན་བསྡུ  ས་ནོར་བུ འི་ཕྲ ེང་བ་ཞེས་བྱ ་བ། ན་མོ་གུ ་རུ ་སུ ་ཏྲ ་ཤྭ ་ར་ཡེ། འདས་དུ ས་བདེ་གཤེགས་ཀུ ན་པས་སྔ ར་སངས་རྒྱ  ས། །སྐུ  ་ཚ་འདུ ས་པ་གྲ ངས་མེད་ཁྱ ད་པར་འཕགས། །ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་སྨ ོན་ལམ་མཛད་པ་སྒ ོ་མཐའ་ཡས། །འདྲ ེན་པ་རྣ མ་པར་གཟིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངེས་པའི་དོན་དུ ་རྫ ོགས་བྱ ང་མངོན་གྱུ  ར་ཀྱ ང༌། འཕགས་ཆེན་རྒྱ  ལ་བའི་སྲ ས་གྱ ིས་ཚུ ལ་འཆང་བ། །བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པའི་སྨ ོན་ལམ་
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དཔལ་གྱ ིས་བརྗ ིད། །བྱ ང་སེམས་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྔ ་འགྱུ  ར་མདོ་སྔ གས་ལམ་གྱ ི་ཤིང་རྟ ་ཆེ། །དྲ ི་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་སྤྱ  ན་ལྡ ན་ཉིན་མོར་བྱ ེད། དམ་པའི་མཛད་གསུ མ་གནས་ལ་མངའ་དབང་འབྱ ོར། །ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙཱ ་ནར་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་ལ་གདུ གས་བདུ ན་བསྐ ོར་མཁན་མེད་པར་འཁོར། བར་སྣ ང་ཌཱ ་མ་རུ ་བདུ ན་རང་འཁྲ ོལ་བྱ ེད། །བརྟུ  ལ་ཞུ གས་སྤྱ  ོད་པའི་རྩ ལ་རྫ ོགས་ཙཱ རྻ ་པ། །འཕགས་ཡུ ལ་ནག་པོ་སྤྱ  ོད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་རིའི་ལྗ ོངས་འདིར་གསང་ཆེན་བཀའ་གཏེར་ཟུ ང༌། །ཉམས་མེད་རྒྱ  ་ཆེར་སྤ ེལ་ལ་ཟླ ་བྲ ལ་བ། འཇིག་རྟ ེན་མིག་གཅིག་རོང་ཟོམ་པཎྚ ི་ཏ། །ཆོས་ཀྱ ི་བཟང་པོའ་ིཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ཉིད་འཕན་ཡུ ལ་དཔལ་བརྩ ེགས་གདུ ང་ལས་གྲ ོལ། །ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ འི་ཐུ གས་སྲ ས་ཉེ་གནས་མཆོག །གྲུ  བ་པ་ཆེན་པོའ་ིགོ་འཕང་མངོན་དུ ་མཛད། །དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མ་འོངས་དུ ས་སུ ་རྣ མ་
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འདྲ ེན་བརྒྱ  ད་པ་མཆོག །མཉམ་མེད་ཐུ བ་པ་ཆེན་པོ་ཆེར་གྲ གས་པ། །འཇིག་རྟ ེན་སྟ ོན་པ་ཁ་ལོ་སྒྱུ   ར་བར་མཛད། །མགོན་པོ་རྫ ོགས་སངས་རྒྱ  ས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟ ར་རྒྱ  ལ་བ་གཉིས་པ་འབའ་རོམ་པའི། །ངོ་མཚར་སྐྱ  ེས་རབས་རྗ ེས་དྲ ན་གསོལ་བཏབ་མཐུ ས། །ཁྱ ེད་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་འཛིན་སྐྱ  ོང་སྤ ེལ་བ་ལ། །མངའ་བརྙ ེས་བརྒྱུ   ད་འཛིན་སྐ ལ་བཟང་མཆོག་ཏུ ་ཤོག །ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་པའི་ལང་ཚ་ཆེར་རྒྱ  ས་ཤིང༌། །འཆད་རྩ ོད་རྩ ོམ་པའི་རྣ མ་དཔྱ ོད་ཁོ་ལག་ཡངས། །མཁྱ ེན་བརྩ ེ་ནུ ས་པས་དོན་གཉིས་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས། །སྟ ོན་མཆོག་འབའ་རོམ་པ་དང་མཚུ ངས་པར་ཤོག །ངོ་མཚར་སྐྱ  ེས་རབས་རྟ ོགས་བརྗ ོད་གསོལ་འདེབས་འདི། །རྗ ེས་འབྲ ངས་མ་ཏི་རཏྣ ས་སྦྱ  ར་བ་སྟ ེ། །འདིས་ཀྱ ང་གྲུ  བ་པ་མཆོག་དང་མི་འབྲ ལ་བར། །སྐྱ  ེ་བ་ཀུ ན་ཏུ ་རྗ ེས་སུ ་འཛིན་གྱུ  ར་ཅིག ། ༈ 
དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པའི་སྐྱ  ེས་རབས་གསོལ་འདེབས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ ེང་བ་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ། ན་མོ་གུ ་རུ ། །རྡ ོ་རྗ ེ་སྙ ིང་པོར་ཀུ ན་བཟང་ཐོག་མའི་མགོན། །ཚངས་པ་རྔ ་སྒྲ  ར་
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ལོངས་སྐུ  ་འོད་མཐའ་ཡས། །གཞི་སྙ ིང་མེ་ཏོག་བརྒྱ  ན་པར་རྡ ོ ་རྗ ེ་འཆང༌། །སྐུ  ་གསུ མ་མངོན་དུ ་གྱུ  ར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གསང་ཆེན་བཀའ་ཡི་སྡུ  ད་པོ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན། །སྟ ོན་པའི་སྤྱ  ན་སྔ ར་ཉན་ཐོས་ཀུ ན་དགའ་བོ། །མུ ་སྟ ེགས་རྒ ོལ་བ་འཇོམས་མཛད་འཕགས་པ་ལྷ ། །ཛ་ལེནྡྷ  ་རིའི་སླ ོབ་མ་ནག་པོ་པ། །འཇམ་དཔལ་གྲུ  བ་པའི་སླ ོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྙ ིང༌། །དྲ ག་སྔ གས་བཀའ་བབ་ཤིནྟ ཾ་གརྦྷ  འི་ཞབས། །སྔ ་འགྱུ  ར་ཤིང་རྟ ་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་རྗ ེ། །མཆོག་བརྙ ེས་རྣ ལ་འབྱ ོར་རོང་ཟོམ་པཎྚ ི་ཏ། །ངན་རྫ ོང་སྟ ོན་པ་བྱ ང་ཆུ བ་རྒྱ  ལ་པོའ་ིཞབས། །དེ་ཉིད་དངོས་སྣ ང་གྲུ  བ་པའི་གཙུ ག་རྒྱ  ན་པ། སྐྱ  ེས་མཆོག་འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་གི །སྐྱ  ེས་རབས་ནོར་བུ ་ཕྲ ེང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོར་ན་འདས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་གཙུ ག་ཏོར་ཅན། །མ་འོངས་རྣ མ་འདྲ ེན་བརྒྱ  ད་པ་ཐུ བ་ཆེན་རྗ ེ། །ད་ལྟ ་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པ་སྤ ེལ་བའི་གཉེན། །མཐར་ཐུ ག་འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་ཀྱ ི་ཞིང་དྲ ི་མེད། །གྲ གས་ལྡ ན་ཞེས་བྱ ར་
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མངོན་འཚང་རྒྱ  ་བའི་མཚན། །བདེ་གཤེགས་ནམ་མཁའི་ཐིག་ལེར་ཡོངས་གྲ གས་པའི། །དུ ས་གསུ མ་ཀུ ན་ཏུ ་སངས་རྒྱ  ས་གར་མཁན་ཉིད། །དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱ  ེ་ཀུ ན་འཕགས་པ་མཆོག་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། གསུ ང་གི་གདམས་པས་རྒྱུ   ད་སྨ ིན་རྟ ོགས་ཤིང་གྲ ོལ། །མཐར་ཐུ ག་མགོན་པོ་གང་གི་ཞབས་དྲུ  ང་དུ ། །འཁོར་གྱ ི་ཐོག་མར་བྱ ང་ཆུ བ་བརྙ ེས་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་བདུ ད་འདུ ལ་ནས་བསྐུ  ལ་ངོར། མ་ཏི་རཏྣ ས་ཤར་མར་སྤ ེལ་བ་དགེ ། ༈ དཔལ་ལྡ ན་འབའ་
རོམ་པའི་གདན་རབས་རིམ་བྱ ོན་གྱ ི་གསོལ་འདེབས་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། །མཉམ་མེད་ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ འི་ཐུ གས་སྲ ས་བཞིའི། །མཆོག་གྱུ  ར་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ ་ིབཀའ་ཆེན་བབས། །མཉེས་པ་གསུ མ་གྱ ིས་རྗ ེ་ཡི་བཞེད་དོན་གྲུ  བ། །དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་གི་ཐུ གས་སྲ ས་དབང་ཕྱུ  ག་སེངྒ ེ་དང༌། །བྲ ན་ཀ་ཇོ་བཙུ ན་མཚུ ངས་མེད་ལྷ ོ་པ་བ། །སྟ ོན་པ་རིན་ཆེན་བླ ་མ་དང་བཅས་པ། །ཆེ་བའི་བུ ་
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ཆེན་བཞི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྲ ན་ཀ་ལྷ ་སྟ ོན་སྟ ོན་པ་གཞོན་ནུ ་གྲ གས། །རྣ ལ་འབྱ ོར་དབང་ཕྱུ  ག་ཨཱ རྻ ་དེ་ཝ་དང༌། །ལྷ ་རྗ ེ་ཆེན་པོ་བླ ོ་གྲ ོས་མཆོག་གྱུ  ར་ཏེ། །ཉེ་བའི་སྲ ས་ཆེན་བཞི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཀའ་བབ་འབྲ ི་གུ ང་རིན་ཆེན་དཔལ། །ཉིན་དགོན་པ་དང་བླ ་མ་དཔལ་རྒྱ  ལ་བ། །རི་པ་སེངྒ ེ་དཔལ་ཏེ་བརྒྱུ   ད་འཛིན་གྱ ི། །སླ ོབ་ཆེན་རྣ མ་པ་བཞི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གྲུ  བ་ཆེན་མཆོག་ལྔ འི་གདམས་ཟབ་བདུ ད་རྩ ི་ཡིས། །ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་ཡོངས་གཏམས་འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས། །རིགས་ཀྱ ི་དབོན་པོ་ཤེས་རབ་དབང་ཕྱུ  ག་ཞབས། །མཆོག་ཏུ ་གྱུ  ར་པ་གཉིས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ  ལ་བ་གྲ གས་པ་བྱ ང་ཆུ བ་རྒྱ  ལ་མཚན་དང༌། །གཞོན་ནུ ་ཤེས་རབ་དྷ རྨ ེ་ཤྭ ་རའི་མཚན། །སེངྒ ེ་དཔལ་དང་རཏྣ ་དྷྭ  ་ཛའི་ཞབས། །ནམ་མཁའ་རྒྱ  ལ་མཚན་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་ཀྱ ི་བླ ོ་གྲ ོས་གྲུ  བ་དབང་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རྒྱ  ལ། །རིན་ཆེན་རྒྱ  ལ་པོ་ཤཱ ི་ལ་ས་མུ ་དྲ ། །ཤཱ ཀྱ ་དཔལ་
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སོགས་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་འབའ་རོམ་པའི། །གདན་རབས་རིམ་བྱ ོན་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱ  ེ་ཀུ ན་བླ ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། །རིམ་གཉིས་ལམ་ནས་རྡ ོ་རྗ ེའི་གོ་འཕང་ལ། །དཀའ་ཚགས་མེད་པར་བགྲ ོད་ནས་འགྲ ོ་བའི་ཁམས། །འདྲ ེན་པའི་དེད་དཔོན་དམ་པ་ཉིད་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་གྲྭ  ་ཀརྨ ་ཚ་མཆོག་དང༌། པད་ཡོན་ཟུ ང་ནས་ཆེད་བསྐུ  ལ་ངོར། ༧ འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་གྱ ིས་བྲ ིས་པ་དགེ ། ༈ དཔལ་ལྡ ན་
འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བརྒྱུ   ད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རིམ་པ་དད་
གསུ མ་ཡིད་ཀྱ ི་པད་དཀར་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ།། ན་མོ་གུ ་རུ ། སྐྱ  བས་ཀུ ན་འདུ ས་སྟ ོན་པ་བདག་མེད་པ། །རྗ ེ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དངོས་འཛམ་གླ ིང་རྒྱ  ན། །མཚན་སྙ ན་པ་གྲ གས་པས་ཡོངས་ཁྱ བ་པའི། །དཔལ་འབའ་རོམ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕྲ ལ་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་དཔལ་ཡོན་མ་ལུ ས་དང༌། །ཕུ ག་གཏན་གྱ ི་བདེ་ལེགས་ཇི་སྙ ེད་པ། རྗ ེ་བརྒྱུ   ད་པ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ལས་བྱུ  ང༌། །བདག་དེ་ཕྱ ིར་གུ ས་པས་གསོལ་བ་
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འདེབས། །གནས་འོག་མིན་ཆོས་དབྱ ིངས་ཕོ་བྲ ང་ན། །རྗ ེ་བཛྲ ་དྷ ་ར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤར་ཟ་ཧོར་ནོར་བུ འི་དགོན་པ་ན། །རྗ ེ་པྲ ཛྙཱ  ་བྷ ་དྲ ་ལ་གསོལ༴ བྱ ང་ཕུ ལླ ་ཧ་རིའི་དགོན་པ་ན། །རྗ ེ་ཛྙཱ  ་ན་སིདྡྷ  ི་ལ་གསོལ༴ ལྷ ོ་གྲ ོ་བོ་ལུ ང་གི་དགོན་པ་ན། །རྗ ེ་དྷ རྨ ་མ་ཏི་ལ་གསོལ༴ ནུ བ་གངས་དཀར་ཏི་སེའི་གནས་མཆོག་ན། །རྗ ེ་ཧ་སྱ ་བཛྲ ་ལ་གསོལ༴ ཤར་དྭ གས་ལྷ ་དཔལ་གྱ ི་དགོན་པ་ན། །རྗ ེ་པུ ཎྱ ཻ་རཏྣ ་ལ་གསོལ༴ གནས་འབའ་རོམ་རིན་ཆེན་སྤུ  ངས་པ་ན། །རྗ ེ་དྷ རྨ ེ་ཤྭ ་ར་ལ་གསོལ༴ མཚལ་གོང་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲ ང་ན། །རྗ ེ་བིརྻ ་ཀིརྟ ི་ལ་གསོལ༴ གནས་ཡེལ་པ་སྤ ོས་ཀའི་སྒྲུ   བ་གནས་ན། །རྗ ེ་བུ དྡྷ  འི་མཚན་ཅན་ལ་གསོལ༴ གནས་འབྲ ི་ཀླུ  ང་དཔལ་གྱ ི་གདན་ས་ན། །རྗ ེ་རཏྣ ་ཤྲཱ  ི་ལ་གསོལ༴ གནས་སྟ ག་ལུ ང་ཆོས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །རྗ ེ་མངྒ ་ཤྲཱ  ི་ལ་གསོལ༴ ཤར་རྒྱ  ་ནག་མཁར་ལུ ང་གི་དགོན་པ་ན། །རྗ ེ་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་ལ་གསོལ༴ བྱ ང་སྐུ  ་འབུ མ་གྱ ི་ཆོས་སྡ ེ་ཆེན་པོ་ན། །དཔལ་པྲ ཛྙཱ  ་བོ་དྷ ི་ལ་གསོལ༴ གནས་ཕོ་བྲ ང་
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ནང་སོ་ཆེན་མོ་ན། །རྗ ེ་ཨཀྵ ོ་བཛྲ ་ལ་གསོལ༴ གནས་ཚངས་པའི་འདུ ས་ས་གསར་པ་ན། །བོ་དྷ ི་ཀུ ་མ་ར་ལ་གསོལ༴ གནས་དབྱ ིངས་ཡེ་ཟུ ང་འཇུ ག་གི་ཕོ་བྲ ང་ན། རིགས་དབོན་ཀིརྟ ི་བོ་དྷ ི་ལ་གསོལ༴ གནས་སྐུ  ་བཞི་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །གྲུ  བ་བརྙ ེས་བིརྻ ་དྷྭ  ་ཛ་ལ་གསོལ༴ གནས་ཚགས་ཆེན་གཉིས་རྫ ོགས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། ནང་སོ་མངྒ ་དྷྭ  ་ཛ་ལ༴ གནས་དོན་གཉིས་འགྲུ  བ་པའི་ཕོ་བྲ ང་ན། །རྗ ེ་བཙུ ན་པུ ཎྱ ཻ་རཏྣ ་ལ་གསོལ༴ གནས་ཀེ་ཉི་མཁར་སེར་གྱ ི་གདན་ས་ན། །མཚུ ངས་མེད་པུ ཎྱ ཻ་མ་ཏི་ལ་གསོལ༴ གནས་ལུ གས་གཉིས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུ   ར་བ་ན། །གོ་ཤྲཱ  ི་པུ ཎྱ ཻ་བྷ ་དྲ ་ལ་གསོལ༴ གནས་ཟབ་ཞི་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །གྲུ  བ་མཆོག་བུ དྡྷ  ་ཤྭ ་ར་ལ་གསོལ༴ གནས་སྙ ིང་ཐང་བྱ ་རྒ ོད་སྤུ  ངས་རི་ན། །པུ ཎྱ ཻ་ཨ་མོ་གྷ ་ལ་གསོལ༴ གནས་ཀུ ན་ཁྱ བ་བདེ་ཆེན་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །མངྒ ་ཨ་མོ་གྷ ་ལ་གསོལ༴ གནས་འདོད་དགུ ་འབྱུ  ང་བའི་ཕོ་བྲ ང་ན། །པུ ཎྱ ཻ་ས་མུ ་དྲ ་ལ་གསོལ༴ གནས་སྙ ིང་རྗ ེ་མཁའ་ཁྱ བ་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། 
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ཀརྨ ་དྷ རྨ ་ར་ཛ་ལ་གསོལ༴ གནས་འཇའ་ལུ ས་འོད་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །གྲུ  བ་དབང་དེ་ཝ་རཀྵ ་ལ་གསོལ༴ གནས་འཛིན་མེད་འོད་གསལ་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཀརྨ ་ཤ་སཱ ་པ་ལ༴ གནས་བཤད་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི ་བསྟ ན་པ་སྤ ེལ་བ་ན། །ཀརྨ ་བྲ ་ཧྨ ་སྭ ་ར་ལ་གསོལ༴ གནས་ལུ ང་རྟ ོགས་ལ་མངའ་དབང་འབྱ ོར་བ་ན། །མཁས་དབང་རཏྣ འི་མཚན་ཅན་ལ་གསོལ༴ གནས་མཁའ་ཁྱ བ་ཆོས་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཀརྨ ་ཝགྷ ནྡྲ  ་ལ་གསོལ༴ གནས་དག་པ་ལོངས་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཆོས་རྗ ེ་པུ ཎྱ ཻ་ཛྙཱ  ་ན་ལ་གསོལ༴ གནས་གཞན་དོན་སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཝགྷ ནྡྲ  ་བི་ཛ་ལ༴ ༧ གནས་སྤྱ  ི་གཙུ ག་པད་ཟླ འི་གདན་སྟ ེང་ན། །རྗ ེ་རྩ ་བའི་བླ ་མ་ལ༴ གནས་རྣ མ་ཀུ ན་མཆོག་ལྡ ན་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། དམ་ཆོས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ༴ གནས་རྒྱ  ལ་ཁམས་ཕྱ ོགས་མེད་ཀྱ ི་དགོན་པ་ན། །མཆེད་གྲ ོགས་རྡ ོ ་རྗ ེ ་སྤུ  ན་ཚགས་ལ་གསོལ༴ གནས་རང་ལུ ས་རྒྱ  ལ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ན། །ཡི་དམ་རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་ལྷ ་ཚགས་ལ་གསོལ༴ གནས་དཀར་དམར་
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གྱ ི ་སྣ ང་ཆ་དག་པ་ན། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིམ་ཚགས་ལ་གསོལ༴ གནས་ཕྱ ོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་དུ ར་ཁྲ ོད་ན། །ཆོས་སྐྱ  ོང་མ་མགོན་ལྕ མ་དྲ ལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༈ དོན་བརྒྱུ   ད་པ་ལ་གསོལ་བཏབ་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །བདག་ཅི་བྱ ས་ཆོས་སུ ་འགྲ ོ་བ་དང༌། །ཅི་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུ  བ་ནས་ཀྱ ང༌། །བྱ མས་སྙ ིང་རྗ ེ་འབྱ ོངས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །རྟ ེན་ཐ་མལ་ཕྲ ་རག་སྒ ོ་གསུ མ་པོ། །ཐབས་རྡ ོ་རྗ ེ་གསུ མ་གྱ ིས་ཕྱ ག་རྒྱ  ས་བཅིངས། །ལམ་རྩ ་ཐིག་རླུ  ང་གསུ མ་ལ་གནད་བསྣུ  ན་པས། །ཐབས་ལམ་ལ་བརྟ ན་པ་ཐོབ་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །གནས་ལུ གས་ཀྱ ི་ལྟ ་བ་རིན་པོ་ཆེ། །མཐའ་བཞིའི་དྲ ི་མས་མ་སླ ད་པར། །སྤྲ  ོས་བྲ ལ་ནམ་མཁའི་དཀྱ ིལ་ལྟ ་བུ འི། །གཤིས་གཏན་ལ་ཕེབས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །འོད་གསལ་གྱ ི་སྒ ོམ་པ་རིན་པོ་ཆེ། །བླ ོས་བྱ ས་འཇོག་ཐབས་ཀྱ ིས་མ་བསླ ད་པར། །མ་ཡེང་མི་བསྒ ོམ་བཟོ་བཅོས་བྲ ལ། །གཉུ ག་མ་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཤུ གས་འབྱུ  ང་གི་
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སྤྱ  ོད་པ་རིན་པོ་ཆེ། །ཐོ་ཅོ་དང་ཚུ ལ་འཆོས་ཀྱ ིས་མ་བསླ ད་པར། །གང་བྱུ  ང་ཀུ ན་ལམ་དུ ་འཁྱ ེར་ནུ ས་པས། །འགགས་མེད་ཤར་གྲ ོལ་དུ ་རྟ ོགས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཀྱ ི་འབྲ ས་བུ ་རིན་པོ་ཆེ། །རེ་དོགས་ཀྱ ི་འདོད་བླ ོས་མ་བསླ ད་པར། །གཞི་འབྲ ས་ཀུ ན་དབྱ ིངས་སུ ་འུ བ་ཆུ བ་པའི། །སྒ ོམ་མེད་བྱ ་རྩ ོལ་བྲ ལ་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །མདོར་ན་སྐྱ  ེ་བ་དང་ཚ་རབས་ཀུ ན། །རྗ ེ་བླ ་མ་རྣ མས་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། རིམ་གཉིས་ཀྱ ི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ལ་ལེགས་གཞོལ་བས། །དཔལ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དབང་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་སྒྲུ   བ་སྡ ེའི་བླ ་མ་པདྨ ་ཡོན་ཏན་ནས་ལྷ ་རྫ ས་རབ་དཀར་བཅས་ཆེད་དུ ་བསྐུ  ལ་ངོར། དུ ས་མཐའི་སྙ ོམ་ལས་མཁན་ ༧འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་དུ ་འབོད་པས་ཡིད་
ལ་གང་ཤར་གྱ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་ཆེར་འཕེལ།  ༈ ཕུ ར་ཚུ གས་གསོལ་འདེབས་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་དམ་པ། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་དངོས་བྱ ོན། །ཡོངས་རྫ ོགས་བསྟ ན་པའི་མངའ་བདག །དགེ་འདུ ན་རྒྱ  ་མཚའི་འབྱུ  ང་གནས། །སྐུ  ་
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གསུ མ་འདུ ས་པའི་ངོ་བོ། །རྩ ་བ་གསུ མ་གྱ ི་བདག་ཉིད། །ཐར་ལམ་སྟ ོན་པའི་ས་མཁན། །མུ ན་སེལ་སྒྲ  ོན་མེ་གཅིག་པུ ། །གྲུ  བ་པ་ཡོངས་ཀྱ ི་སྤྱ  ི་མེས། །ཕ་གཅིག་དྲ ན་པས་ཆོག་པ། །དཔལ་ལྡ ན་འབྃའ་རོྃམ་པྃ་ཆེན་པོ། དྷ རྨ  ་ཤྭ ྃ་རྃ་མཁྱ ེན་ནོ། །ཇི་ལྟ ་ཇི་སྙ ེད་ཤེས་བྱ ། །མ་འདྲ ེས་རབ་གསལ་མཁྱ ེན་པའི། །སྐྱ  ེས་མཆོག་མི་ཡི་སེངྒ ེ། །ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་མཁྱ ེན་ནོ། །ཉོན་ཤེས་ར་རི་བྲ ལ་ཞིང༌། །མཁྱ ེན་བརྩ ེ་འོད་རབ་འབྱ ེད་མཁས། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཟླ ་གཞོན། །རས་པ་དཀར་པོ་མཁྱ ེན་ནོ། །འགྲ ན་བྲ ལ་ཡེ་ཤེས་ལུ ས་ཅན། །མཐའ་མེད་འགྲ ོ ་བའི་སྐྱ  བས་གཅིག །རྡ ོ ་རྗ ེ་འཆང་དབང་དངོས་བྱ ོན། །བོ་དྷ ི་ཤྲཱ  ི་མཁྱ ེན་ནོ། །སྲ ིད་ལམ་དུ བ་པའི་འགྲ ོ་མང༌། །གཏན་བདེ་ཐར་པའི་གླ ིང་དུ ། །འདྲ ེན་པའི་ཤིང་རྟ ་ཆེན་པོ། །བཀའ་བབ་སླ ོབ་བཞི་མཁྱ ེན་ན།ོ །དོན་སྒ ོམྃ་གྲུ  བ་པའི་ཁྱུ  ་ཆེན། །སྡ  ་སྲ ིད་སྟ ོབས་འབྱ ོར་བོར་ནས། །ར ་ཁྲ ོད་བས་མཐར་སྒྲུ   བ་ཁྃག །བཅ ་བརྒྱ  དྃ་འཛིན་རྣ མས་མཁྱ ེན་ན།ོ །བཀའ་བརྒྱུ   ད་གྲུ  བ་ཐོབ་རྒྱ  ་མཚ། །སྒྲུ   བ་
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བརྒྱུ   ད་ནོར་བུ འི་བང་མཛད། །དོན་བརྒྱུ   ད་གསེར་རིའི་ཕྲ ེང་བ། །མ་ལུ ས་ལུ ས་པ་མེད་པར། །དད་གསུ མ་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོས། །སྙ ིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང༌། །རྡ ོ་རྗ ེའི་སྙ ན་ལ་གཟན་པའི། །འོ་དོད་ལྷ ང་ལྷ ང་འབོད་ན། །འོག་མིན་མཁའ་སྤྱ  ོད་ཞིང་ནས། །ཐུ གས་རྗ ེའི་སྤྱ  ན་རས་མ་བརྟུ  ལ། །སླ ོབ་འབངས་བདག་གི་རྒྱུ   ད་ལ། རང་གྲ ོལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ།ི །དོན་རྒྱུ   ད་དགོངས་པའི་འཕོ་དབང༌། །ད་ལྟ ་ཉིད་དུ ་བསྐུ  ར་མཛད། །རྡ ་ོརྗ ེའི་ལུ ས་ཀྱ ི་གནས་ལ། །གནད་བཞིའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་བསྒྲ  ིགས་ན། ཉམས་རྟ ོགས་རྩ ོལ་མེད་སྐྱ  ེ་བའི། །ཐབས་ལམ་ནཱ ་རོ་ཆོས་དྲུ  ག །རྟ གས་མཚན་མངོན་གྱུ  ར་མཛད་ཅིག །གདོད་མའི་ཆོས་ཉིད་རང་གཤིས། །ཐ་མལ་ཤེས་པ་སོ་མ། མ་བཅོས་རང་བབ་ངང་ནས། །སླ ོབ་པ་མིན་པའི་ལམ་མཆོག །ཚ་འདིར་འགྲུ  བ་པར་མཛད་ཅིག །མདོར་ན་སྐྱ  ེ་བ་ཀུ ན་ཏུ ། །དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་ཉིད་ལས། །རེ་ལྟ ོས་གཞན་ན་མེད་པས། །ཐུ གས་རྗ ེས་མྱུ  ར་དུ ་གཟིགས་ཤིག །ཅེས་དྲ ག་ཏུ ་གདབ་བ།ོ ༈ བཀའ་
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བརྒྱུ   ད་སྤྱ  ི་དང་འབའ་རོམ་ཕྱ ག་ཆེན་ཆོས་དྲུ  ག་གི་གསོལ་འདེབས་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ་ཤྲཱ  ི་བཛྲ ་དྷཱ  ་ར་ཡེ། རིག་ཀུ ན་ཁྱ བ་བདག་དྲུ  ག་པ་རྡ ་ོརྗ ེ་འཆང༌། །ཏཻ་ལོ་ནཱ ་རོ་མར་པ་མི་ལ་རྗ ེ། །རྒྱ  ལ་བས་ལུ ང་བསྟ ན་དྭ གས་པོ་འཛམ་གླ ིང་གྲ གས། །དུ ས་མཁྱ ེན་ཕག་གྲུ  ་འབའ་རོམ་སྐྱ  ེ་མེད་ཞང༌། །ཆེ་བཞི་རྩ ་བའི་བརྒྱུ   ད་འཛིན་བཅས་ལ་འདུ ད། །འབྲ ི་སྟ ག་ཁྲ ོ་གླ ིང་སྨ ར་ཡེལ་གཡའ་ཤུ ག་སོགས། །ཆུ ང་བརྒྱ  ད་བརྒྱུ   ད་འཛིན་སླ ོབ་མར་བཅས་པ་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱ ག་ཆེན་ཆོས་དྲུ  ག་གིས། བདག་བརྒྱུ   ད་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཁྱ ད་པར་དཔལ་ཆེན་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པ་ཡི། །སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ནཱ ་རོ་ལུ ་ནག་དྲ ིལ་གསུ མ་སོགས། །འཕགས་བོད་ཀུ ན་ཏུ ་འཛིན་སྐྱ  ོང་སྤ ེལ་མཛད་པའི། །འཇིགས་མེད་འབྱུ  ང་གནས་ཙཱ ་མི་སངས་རྒྱ  ས་གྲ གས། །དཔལ་ཆེན་རྒ ྭ་ལོ་མཐུ ་སྟ ོབས་དབང་ཕྱུ  ག་རྩ ལ། །རྒྱུ   ད་ལུ ང་མན་ངག་འཛིན་སྐྱ  ོང་སྤ ེལ་རྣ མས་དང༌། སྙ ིང་པོའ་ིབསྟ ན་འཛིན་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་ཆེ། །ཡབ་སྲ ས་གྲུ  བ་པའི་དབང་ཕྱུ  ག་ཐམས་
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ཅད་དང༌། །བཀའ་དྲ ིན་སུ མ་ལྡ ན་བླ ་མར་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །ཐུ ན་མོང་ཐུ ན་མིན་སྔ ོན་འགྲ ོས་རྒྱུ   ད་སྦྱ  ངས་ནས། །དངོས་གཞི་ཏིང་འཛིན་རྩ ེ་གཅིག་མི་གཡོ་བརྟ ན། སྤྲ  ོས་པ་ཀུ ན་བྲ ལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་མཐོང༌། །འཁོར་འདས་དབྱ ེར་མེད་རོ་གཅིག་མངོན་དུ ་གྱུ  ར། །སྒ ོམ་མེད་མཐར་ཕྱ ིན་འབྲ ས་བུ ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཟབ་གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་རྫ ོགས་རིམ་མཐར་ཐུ ག་པ། །གཏུ མ་མོ་སྦ ར་བས་བདེ་སྟ ོང་དབྱ ེར་མེད་རྟ ོགས། །སྒྱུ   ་ལུ ས་ཆོས་བརྒྱ  ད་འཆིང་བ་རང་སར་གྲ ོལ། །འོད་གསལ་སྒྲ  ོན་མེས་མ་རིག་མུ ན་པ་སེལ། །རྨ ི་ལམ་སྤྲུ   ལ་བསྒྱུ   ར་སྒྱུ   ་མའི་དེ་ཉིད་ཤེས། །བར་དོ་དྲུ  ག་གིས་སྣ ང་སྲ ིད་གཏན་ལ་ཕེབས། །སྐུ  ་གསུ མ་འཕོ་བས་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བགྲ ོད། མཐའ་ཀླ ས་འགྲ ོ་འདུ ལ་ཕྲ ིན་ལས་མཐར་ཕྱ ིན་ཤོག །མདོར་ན་བླ ་མ་འབའ་རོམ་གསེར་རིའི་ཕྲ ེང༌། །ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ཧེ་རུ ་ཀ །ཆོས་སྐྱ  ོང་ཕྱ ག་བཞི་མགོན་པོ་ཡབ་དང་ཡུ མ། །སྟ ོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱ ེར་མེད་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག 
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།ཅེས་པ་འདི་ལྟ ར་དགོས་ཞེས་གྲུ  བ་པའི་གདུ ང་རིགས་གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་ནཱ ་ཐ་བ་ལ་ཛ་
ཡས་ལྷ ་རྫ ས་རབ་དཀར་གཡུ ་བཟང་ནོར་བུ འི་དབྱ ིབས་ཅན་བཅས་བདེ་མཆོག་བསྙ ེན་པ་བྱ ེ་བ་འདོན་
པས་མ་བྲ ིས་ཐབས་བྲ ལ་ཟེར་བའི་ངོར་ཞལ་ངོ་མ་ལྡ ོག་པར་ ༧ རྒྱ  ་བྲ ག་ཉག་སེའི་བན་རྒ ན་ཀརྨ ་རིན་
ཆེན་དར་རྒྱ  ས་དཔལ་བཟང་པོས་བསམ་པ་དག་ཅིང་སྦྱ  ོར་བ་གུ ས་པ་ཆེན་པོས་བྲ ིས་པ་ཐོག་མཐའ་
བར་གསུ མ་དུ ་དགེ་ཞིང་བཀྲ ་ཤིས་པར་གྱུ  ར་ཅིག ། ༈ འབའ་རོམ་སྐྱ  ོ་བྲ ག་བླ ་བརྒྱུ   ད་མཚན་བསྡ ོམས་
གསོལ་འདེབས་ནི། རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་དབང་ཕྱུ  ག་ཏཻ་ལོ་པ། །ནཱ ་རོ་པཎ་ཆེན་མར་པ་ལྷ ོ་བྲ ག་པ། །མི་ལ་རས་པ་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདངོས་གྲུ  བ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་དང༌། །ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་མཚུ ངས་མེད་རས་དཀར་བ། །ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་རྣ མས་ལ༴ ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདངོས༴ བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ་བླ ོ་གྲ ོས་རྡ ོ་རྗ ེའི་མཚན། །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་དཔལ་བ་རླ ངས་རས་རྒྱ  ལ་མཚན་གྲ གས། །བསོད་ནམས་བཟང་པོ་རྣ མས་ལ༴ ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདངོས༴ 
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རིན་ཆེན་བཟང་པོ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུ  ག་དང༌། །བཀྲ ་ཤིས་དབང་ཕྱུ  ག་འགྲ ོ་མགོན་ཆོས་འོད་ཟེར། །ཀུ ན་དགའ་སྙ ིང་པོ་རྣ མས་ལ༴ ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདངོས༴ ཀུ ན་དགའ་རྒྱ  ་མཚ་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོ་དང༌། །ཀརྨ ་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་སྙ ིང་པོའ་ིཞབས། །ཀརྨ ་ཚ་བརྟ ེན་རྣ མས་ལ༴ ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདངོས༴ དུ ང་དཀར་རས་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཕུ ན་ཚགས་དང༌། །ཆོས་འཛིན་དབང་པོ་ཚ་དབང་བདུ ད་འདུ ལ་བ། །ཚགས་གཉིས་འོད་ཟེར་རྣ མས་ལ༴ ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདངོས༴ ཤྲཱ  ི་བྷ ་དྲ ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་སེང༌། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བཀྲ ་ཤིས་ཀརྨ ་མ་ཏིའི་ཞབས། །རྩ ་བའི་བླ ་མ་རྣ མས་ལ༴ ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདངོས༴ འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དགྱ ེས་རྡ ོར་གསང་འདུ ས་དང༌། །དུ ས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཇིགས་བྱ ེད་སོགས། །ཡི་དམ་ལྷ ་ཚགས་རྣ མས་ལ༴ ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདངོས༴ བདག་མེད་མ་དང་རྡ ོ་རྗ ེ་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ། །ཐོད་པའི་དུ མ་བུ ་རབ་གཏུ མ་མ་ལ་སོགས། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་རྣ མས་ལ༴ 
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ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདངོས༴ བྱ ་རོག་མཚན་ཅན་རྡ ོ་རྗ ེ་གུ ར་མགོན་དང༌། །དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚ་སོགས། །ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདངོས་གྲུ  བ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཁྱ ོད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །འགྲ ་ོརྣ མས་མ་རིག་མུ ན་པ་རབ་བསལ་ནས། །ཐར་པ་ཆེན་པའོ་ིལམ་མཆོག་རབ་བགྲ ོད་དེ། །རྣ མ་མཁྱ ེན་སངས་རྒྱ  ས་གོ་འཕང་མྱུ  ར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པ་སྐྱ  ོ་བྲ ག་ཀརྨ ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ  ་མཚས་སྦྱ  ར་བའོ།། ༈ འབའ་རོམ་ཚངས་གསར་བླ ་བརྒྱུ   ད་གསོལ་འདེབས་
ནི། ཁྱ བ་བདག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དབང་ཧེ་རུ ་ཀ །བྱ ང་སེམས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་ས་ར་ཧ། ཏཻ་ལོ་ནཱ ་རོ་མར་པ་ལྷ ོ་བྲ ག་པ། །མི་ལ་དྭ གས་པོ་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་འགྲ ་ོམགནོ་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས། །རས་པ་དཀར་པ་ོལུ ས་མེད་རྡ ་ོརྗ ེ་དང༌། བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་རྒྱ  ལ་མཚན་མཆོག །བཀྲ ་ཤིས་རྒྱ  ལ་མཚན་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་བསོད་ནམས་བླ ོ་གྲ ོས་དང༌། །བསོད་
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ནམས་བཟང་པོ་སངས་རྒྱ  ས་དབང་ཕྱུ  ག་ཞབས། །བསོད་ནམས་དོན་འགྲུ  བ་བཀྲ ་ཤིས་དོན་འགྲུ  བ་མཚན། །བསོད་ནམས་འཕེལ་རྒྱ  ས་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། དྷ རྨ ་རཱ ་ཛ་ལྷ ་སྲུ  ང་བསྟ ན་སྐྱ  ོང་རྗ ེ། །ཀརྨ ་ཚངས་དབྱ ངས་རིན་ཆེན་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་དང༌། ངག་དབང་ཕྲ ིན་ལས་ངག་དབང་རྣ མ་རྒྱ  ལ་ཞབས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀརྨ ་བསྟ ན་འཛིན་ཆོས་དབྱ ིངས་རང་གྲ ོལ་རྩ ལ། །ཆོས་ཀྱ ི་དབང་པོ་གྲ གས་པ་མཆོག་གྲུ  བ་སོགས། །འབའ་རོམ་རྟ ོགས་པ་དོན་བརྒྱུ   ད་གྲུ  བ་བརྙ ེས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རང་སེམས་ཆོས་སྐུ  ར་རྟ ོགས། །བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས་ཤིག་གྲུ  བ་ཐོབ་རྒྱ  ་མཚའི་ཚགས། །ཐུ གས་རྗ ེས་ཟུ ང་ཞིག་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་རྣ མས། །ལམ་སྣ ་དྲ ོངས་མཛད་དྲ ིན་ཆེན་ཆོས་ཀྱ ི་རྗ ེ། །ཉམས་རྟ ོགས་མཐར་ཕྱ ིན་ཆོས་སྐུ  འི་རང་ངོ་འཕྲ ོད། །གནས་ལུ གས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིདོན་རྟ ོགས་ནས། །འགྲ ོ་རྣ མས་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དབང་མྱུ  ར་འགྲུ  བ་ཤོག །ཅེས་པ་ངག་དབང་གྲ གས་པ་མཆོག་གྲུ  བ་ཀྱ ིས་
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མཛད་པའོ།།  ༈  འབའ་རོམ་རི་ཕ་ལུ གས་ཀྱ ི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་གསོལ་འདེབས་ནི། རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ཏཻ་ལོ་ནཱ ་རོ་དང༌། །མར་པ་མི་ལ་དྭ གས་པོ་འབའ་རོམ་པ། །རས་ཆེན་པ་དང་རས་པ་དཀར་པོའ་ིམཚན། །ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་ཁུ ་དབོན་རྣ མ་གཉིས་དང༌། །མཆོག་ཐུ ན་དངོས་གྲུ  བ་གཉིས་ལ་མངའ་བརྙ ེས་པའི། །གྲུ  བ་ཆེན་དངུ ལ་རྫ ོང་ཤཱ ཀྱ ་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་སྤྱ  ན་གྱ ིས་གཟིགས། །རིགས་བརྒྱུ   ད་ཆོས་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་ལ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རྒྱ  ལ་མཚན་ཀུ ན་དགའ་བླ ོ་གྲ ོས་ཞབས། །རྒྱ  ལ་མཚན་བླ ོ་གྲ ོས་ཟུ ར་དགོན་རིན་ཆེན་དཔལ། །རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་དང༌། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་བཟང་པོ་རྣ མས་ལ༴ རང་སེམས་ཆོས་སྐུ  ར་རྟ ོགས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཆོས་ཀྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་ཆོས་དབྱ ིངས་རྡ ོ་རྗ ེ་དང༌། །ཀུ ན་དགའ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་ཀརྨ ་བསྟ ན་སྐྱ  ོང་སོགས། །བརྒྱུ   ད་པའི་བླ ་མ་རྣ མས་ལ༴ རང་སེམས་ཆོས་སྐུ  ར་རྟ ོགས་པར༴ འཇམ་དབྱ ངས་གྲ གས་པ་བཀྲ ་ཤིས་དཔལ་འབྱ ོར་
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དང༌། །བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱ ོར་ཀརྨ ་ཆགས་མེད་སོགས། །བཀའ་བབ་རིག་འཛིན་བརྒྱུ   ད་པའི་བླ ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུ   ད་བྱ ིན༴ དེང་འདིར་ཐུ གས་རྗ ེས་གཟིགས་ལ་ལམ་སྣ ་དྲ ོངས། །འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོ་དང༌། དྲ ག་པོ་པདྨ ་ཁྲ ོ་ཆུ ་དུ ག་སྡ ོང་སོགས། །བཀའ་བབ་བརྒྱུ   ད་པའི་ཡི་དམ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །རིགས་ཀྱ ི་བུ ་ལ་བརྒྱུ   ད་ལྷ ་འཁོར་བའི་ཕྱ ིར། །ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་བསྲུ  ང་ཞིང་སྐྱ  ོབས་པ་དང༌། །མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། །བྱ ་རོག་མིང་ཅན་དུ ད་སོལ་ལྷ ་མོ་དང༌། །དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་བདུ ད་མགོན་ཏྲ ཀྴ ད་སོགས། །བཀའ་བབ་བརྒྱུ   ད་པའི་ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་རྣ མས། །སྔ ོན་གྱ ིས་བཀའ་བསྒ ོས་དམ་ཚིག་དྲ ན་མཛད་ལ། །རིགས་བརྒྱུ   ད་ཆོས་བརྒྱུ   ད་དར་ཞིང་རྒྱ  ས་པ་དང༌། །ཕྲ ིན་ལས་རྣ མ་བཞི་འགྲུ  བ་པའི་སྡ ོང་གྲ ོགས་མཛད། །དེ་ལྟ ར་བླ ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ལ། །རྩ ེ་གཅིག་གུ ས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ ས། །རིགས་བརྒྱུ   ད་
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ཆོས་བརྒྱུ   ད་འཛིན་པའི་གང་ཟག་ལ། །གལ་ཏེ་བག་མེད་བདུ ད་ཀྱ ིས་འཚ་བ་ན། བག་ཡོད་ཐུ གས་རྗ ེ་ལྡ ན་པའི་ལྷ ་སྲུ  ང་གིས། །མི་མཐུ ན་གནོད་པའི་རྐྱ  ེན་རྣ མས་རབ་བསལ་ཏེ། །འཆི་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་ལྟ ་བུ འི་དོན་རྟ ོགས་ཤོག །ཅེས་པ་རཱ ་ག་ཨ་སྱ ེས་མཛད་པའོ། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ ོ་མ། །དཔལ་ལྡ ན་ཏཻ་ལོ་པ་དང་ནཱ ་རོ་པ། དགྱ ེས་མཛད་མར་སྟ ོན་དབང་ཕྱུ  ག་མི་ལ་རས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱ ག་ཆེན་མཆོག་དངོས་སྩ ོལ། །མཉམ་མེད་སྒ མ་པོ་པ་དང་འབའ་རོམ་པ། །འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་དང་རས་དཀར་བ། །ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་བླ ོ་གྲ ོས་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱ ག་ཆེན༴ རིན་ཆེན་རྒྱ  ལ་མཚན་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་དང༌། །ཤེས་རབ་རྒྱ  ལ་མཚན་བླ ོ་གྲ ོས་རྒྱ  ལ་མཚན་ཞབས། །ལྷུ  ན་གྲུ  བ་པ་དང་བྱ ་བྲ ལ་བཀྲ ་ཤིས་དཔལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱ ག་ཆེན༴ མངྒ ་ལ་དང་བཀྲ ་ཤིས་རྒྱ  ལ་མཚན་རྗ ེ། །ས་སྟ ེང་འགྲ ོ་བའི་གཙུ ག་རྒྱ  ན་སྙ ན་གྲ གས་དཔལ། །མཁས་དབང་ཀརྨ ་རབ་གསལ་དཔལ་
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འབྱ ོར་ཟུ ང༌། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱ ག་ཆེན༴ གཞན་ཡང་སྨ ིན་གྲ ོལ་བཤད་སྒྲུ   བ་བསྟ ན་པ་འཛིན། །གོལ་ཤོརྃ་ཕྱ ོགས་བྲ ལ་ལྟ ་བའི་ཕུ ཾ་ཐག་ཆོད། །གྲུ  བ་བརྙ ེས་དོན་བརྒྱུ   ད་རིམ་པར་བྱ ོན་རྣ མས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱ ག་ཆེན་མཆོག་དངོས་སྩ ོལ། །གསོལ་བཏབ་མཐུ ་ལས་རྡ ོ་རྗ ེའི་གསང་གསུ མ་བྱ ིན། །གཉུ ག་མའི་སྒ ོ་གསུ མ་དང་འདྲ ེས་སྒྲ  ིབ་ཀུ ན་སྦྱ  ངས། །བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་སེམས་ཉིད་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །མངོན་གྱུ  ར་ཡེ་ཤེས་རྡ ོ་རྗ ེ་ཆེ་འགྲུ  བ་ཤོག །གནས་སྐ བས་ཆོས་བཞིན་སྒྲུ   བ་ལ་གེགས་གྱུ  ར་པའི། །ལམ་གྱ ི་བར་ཆད་ཀུ ན་ཞི་ཉམས་རྟ ོགས་འཕེལ། །ཡོན་ཏན་དཔག་ཡས་ཕྲ ིན་ལས་རྒྱུ   ན་མི་འཆད། །དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མའི་དགོངས་སྤྱ  ོད་མཐར་ཕྱ ིན་ཤོག །ཅེས་དོན་བརྒྱུ   ད་ཤོར་ཕུ ་པའི་བརྒྱུ   ད་པའི་གསོལ་འདེབས་འདིའང་སྒྲུ   བ་བརྩ ོན་དམ་པ་ཀརྨ ་ཚ ་བརྟ ེན་གྱ ིས་
བསྐུ  ལ་ངོར། ༧ མ་ཏི་རཏྣ ས་སྦྱ  ར་བའོ།། ༈ ན་མོ་པདྨ ་བཛྲ ་ཡེ། དབང་བསྐུ  ར་ལུ ང་ཆེན་ཐོབ་དང་རྩ ལ་ཆེན་རྫ ོགས། །དབུ གས་ཆེན་འབྱ ིན་དང་རིགས་ཆེན་འབྱ ེད་པ་ཡི། 
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རིག་འཛིན་རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་འདུ ས་པདྨ ་འབྱུ  ང༌། །འབར་བའི་རྡ ོ ་རྗ ེར་རྩ ེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱ ི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱ  ེན་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་ཐུ ན་དངོས་གྲུ  བ་མ་ལུ ས་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། ༈ འཇམ་དཔལ་ཀུ ན་གཟིགས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཟིལ་གྱ ིས་གནོན། །མཉྫུ  ་མི་ཏྲ ་རྡ ོ་རྗ ེ་ཁྲ ི་བཙུ ན་རྗ ེ། །བཞད་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་དུ མ་རྒྱ  ་ཞང་ཁྲ ོམ་པ། འབར་བའི་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཞེས་ཞལ་གསུ ངས་མའོ། ༈ གྲུ  བ་མཆོག་
བླ ་མའི་སྐུ  ་བསྟ ོད་བདེ་ཆེན་ཀླ ོང་གྲ ོལ་ཞེས་བྱ ་བ། ཀརྨ ་པ་དང་དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པའི། བཀའ་བརྒྱུ   ད་མི་ནུ བ་བསྟ ན་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་འཛིན། །བཀྲ ་ཤིས་གྲ གས་པའི་དཔལ་གྱ ི་ཡོངས་ཁྱ བ་སྐུ  ། །རྗ ེ་བཙུ ན་བླ ་མའི་ཞབས་ལ་གུ ས་པས་འདུ ད། །གསང་བདག་རས་ཆུ ང་སྐྱ  ེ་སྒ ོམ་ཡེ་རྡ ོར་བ། །གཞོན་ནུ ་འབྱུ  ང་གནས་དམར་མོ་བསོད་ནམས་གྲུ  བ། །དངོས་གཅིག་དུ ་མའི་ཉམས་ཀྱ ི་རོལ་པ་ལས། །སྤྲུ   ལ་པའི་ཟླ ོས་གར་སྒྱུ   ར་བ་གང་དེར་འདུ ད། །སྦྱ  ང་སྟ ོབས་མཐུ ་ཡིས་གཞོན་ནུ ར་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཀྱ ི། །སྤྱ  ོད་
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པས་རབ་མཛས་ཐུ གས་རབ་ཕུ ལ་དུ ་བྱུ  ང༌། །ལུ ང་དོན་ཇི་བཞིན་ཀུ ན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱ ི་སེང༌། །གྲུ  བ་པའི་གནས་སུ ་ཞལ་འཛམས་གྱུ  ར་ལ་འདུ ད། །ཡེ་ཤེས་ཌཱ ་ཀིའི་ཞལ་ནས་ལེགས་འོང་བའི། །ཟབ་ལམ་སྙ ན་བརྒྱུ   ད་སྨ ིན་གྲ ོལ་རྒྱུ   ན་བཟང་པོ། ཡོངས་རྫ ོགས་འཛིན་པའི་སྐ ལ་བཟང་སྐྱ  ེས་གཅིག་པུ ། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་མངའ་མཆོག་ལ་འདུ ད། །གསེར་ཕུ ག་གནས་སུ ་དབེན་གསུ མ་བརྟུ  ལ་ཞུ གས་བསྟ ེན། །རབ་འབར་གཏུ མ་མོའ་ིསྲ ེག་བཞུ འི་སྦྱ  ོར་བ་ཡིས། །འཕོ་བཅས་ལས་རླུ  ང་འཕོ་མེད་དབུ ་མར་བསྡ ོམས། །རས་དཀར་རྐྱ  ང་གཅིག་བླ ་གོས་གསོལ་དེར་འདུ ད། །ཆོས་ཀུ ན་སྟ ོང་གཟུ གས་སྒྱུ   ་མའི་གར་གྱ ིས་རོལ། །བག་ཆགས་ཉིང་འཁྲུ  ལ་སྤྲུ   ལ་སྒྱུ   ར་ལམ་དུ ་འབྱ ོངས། །བདེ་སྟ ོང་ཟུ ང་འཇུ ག་འོད་གསལ་ཉིན་མཚན་འདྲ ེས། །རྣ ལ་འབྱ ོར་གསང་མཐའི་གྲུ  བ་མཐའ་སྙ ེགས་དེར་འདུ ད། །ཐབས་དང་ཐབས་བྱུ  ང་རོལ་པ་བསམ་མི་ཁྱ བ། །འདུ ་གསུ མ་འབར་བ་གསུ མ་དང་གྲུ  བ་པ་
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བརྒྱ  ད། །རྟ གས་བཅུ ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ  ད་སོགས་མངའ་དབང་སྒྱུ   ར། །མོས་སྐ ལ་དང་འཚམས་ཕྲ ིན་ལས་སྐྱ  ོང་ལ་འདུ ད། །ཀུ ན་རྫ ོབ་སྣ ང་ངོར་གཟུ གས་སྐུ  འི་སྣ ང་བརྙ ན་ཡང༌། །ཆོས་དབྱ ིངས་ནམ་མཁའ་ཆེན་པོའ་ིལྷུ  མས་སུ ་ཞུ གས། །དོན་དམ་དབང་ཕྱུ  ག་ཡོན་ཏན་བརྒྱ  ད་ལྡ ན་པའི། །ཧེ་རུ ་ཀ་དང་རོ་གཅིག་གྱུ  ར་ལ་འདུ ད། །གང་གི་རྣ མ་ཐར་ཟབ་གསང་དཔག་དཀའ་བ། །སོ་སྐྱ  ེའི་བླ ོ་ཡིས་རྟ ོགས་མིན་ཅུ ང་ཟད་ཙམ། རབ་གུ ས་དང་བས་བསྟ ོད་པའི་དགེ་ཚགས་མཐུ ས། །མགོན་ཁྱ ོད་ཅི་འདྲ ་དེ་འདྲ འི་གོ་འཕང་ཤོག །ཟབ་ལམ་ཐབས་གྲ ོལ་གདམས་པའི་མཛད་ཆེན་པོ། །འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་འདིར་མི་ནུ བ་དར་ཞིང་རྒྱ  ས། །ཀུ ན་ཀྱ ང་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ་བའི་དཔལ་ཐོབ་ནས། །བླ ་མེད་སྐུ  ་བཞིའི་རྒྱ  ལ་སར་དབང་འབྱ ོར་ཤོག །དེ་སྐ ད་ཐ་སྐ ར་ཟླ ་བའི་ཚས་ཟུ ང་ནུ བ། རྨ ི་ལམ་སྣ ང་ངོར་མཚན་ལྡ ན་རྗ ེ་ཉིད་ཀྱ ིས། རྗ ེས་བཟུ ང་གསུ ང་གི་སྐྱ  ེས་བཟང་ཐོབ་པའི་ཚུ ལ། 
དགེ་མཚན་མང་ཞིང་ཕྱ ི་ནང་ཉམས་དགའི་ངང༌། རྗ ེས་ཤེས་མགྲ ིན་པ་བཏེགས་ནས་བརྗ ོད་པ་པོ། 
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འཇིགས་བྲ ལ་པདྨ ་དབང་ཆེན་ཞེས་བྱ ་སྟ ེ། ཕྱ ོགས་ལས་རྣ མ་རྒྱ  ལ་དོན་ཀུ ན་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །སུ ་ཛ་
ཡནྟུ  །  ༈ བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བ་རྒྱ  ་མཚ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་ཀ་བསྟ ོད་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ ེང་བ་
ཞེས་བྱ ་བ། ན་མོ་གུ ་རུ ། །དམིགས་མེད་ཐུ གས་རྗ ེ་ཀུ ན་ཁྱ བ་པའི། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཀ་ཀ་དག་ཀླ ོང་ནས་རང་ཤར་བ། །ཁ་ཁམས་གསུ མ་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ག་གང་དང་འགྲ ན་བྲ ལ་གཙུ ག་གི་རྒྱ  ན། །ང་ངེས་མེད་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཅ་ཅིར་སྣ ང་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཆ་ཆོས་ཀྱ ི་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཇ་འཇིག་རྟ ེན་དྲ ི་མས་མ་གོས་ཤིང༌། །ཉ་ཉམ་ཐག་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཏ་ཏིང་འཛིན་ངང་ལས་མ་གཡོས་
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ཀྱ ང༌། །ཐ་ཐུ གས་རྗ ེས་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ད་དོན་དམ་རྟ ོགས་པ་མཐར་ཕྱ ིན་ནས། །ན་ནམ་ཞིག་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ པ་པ་རཱ ་མི་ཏའི་དོན་རྟ ོགས་ནས། །ཕ་ཕ་རོལ་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ བ་བུ ་གཅིག་མ་ལ་བརྩ ེ་བ་བཞིན། །མ་མ་ཡེངས་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴  གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཙ་རྩ ་བྲ ལ་ཆེན་པོའ་ིདོན་རྟ ོགས་ནས། །ཚ་ཚ་དྲུ  ག་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཛ་འཛུ ར་མེད་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས་ཀྱུ  ་ཡིས། །ཝ་ཝ་སོགས་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཞ་ཞིང་ཁམས་རྣ མ་དག་གར་བཞུ གས་ཀྱ ང༌། །ཟ་ཟ་ཟེར་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པ༴ོ གསོལ་བ་འདེབས་ས༴ོ འ་འདོ་གསལ་ཆེན་པའོ་ིངང་
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ཉིད་ལས། །ཡ་ཡ་ངའི་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ར་རང་སྣ ང་ཆོས་སྐུ  ་མངོན་གྱུ  ར་ནས། །ལ་ལོངས་སྐུ  ས་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཤ་ཤེས་རབ་ནམ་མཁའ་རབ་འབྱ མས་ཀྱ ིས། །ས་ས་སྟ ེང་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ༴ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཧ་ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་ཡིས། །ཨ་ཨ་མ་འགྲ ོ་བ་འདྲ ེན་མཛད་པའི། །མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བ་རྒྱ  ་མཚ་ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་པའི་གང་ཟག་རྣ མས། །བརྒྱུ   ད་པ་ཁྱ ེད་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། །མཁའ་སྤྱ  ོད་གནས་སུ ་འདྲ ེན་པར་ཤོག །ཅེས་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ལ་དད་པའི་གདུ ང་ཤུ གས་དྲ ག་པོ་སྐྱ  ེས་ནས་སྟ ག་བྲ ེ་ཕུ ག་ཏུ ་དོན་གྲུ  བ་ཅེས་པས་སྦྱ  ར་བའོ།། ༈ བདེ་མཆོག་གི་གསོལ་འདེབས་ནི། ན་མཿཤྲཱ  ི་ཙཀྲ ་སཾ་བྷ ་ར་ཡ། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་རྩ ེ་མོ་ན། །སྣ ང་སྲ ིད་ཟིལ་གནོན་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ། །ཨོ་རྒྱ  ན་
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པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །སྣ ང་སྲ ིད་དབང་གི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ། །བདེ་ཆེན་འབར་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ནས། །དབང་ཆེན་པདྨ ་ཧེ་རུ ་ཀ །བཅོམ་ལྡ ན་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ སྣ ང་སྲ ིད་དབང་གི་དངོས༴ ཨོ་རྒྱ  ན་སྤྲུ   ལ་པའི་གཞལ་ཡས་ན། །དབང་གི་རང་བཞིན་ཌཱ ་ཀི་མ། །ཡུ མ་མཆོག་རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ སྣ ང་སྲ ིད་དབང་གི་དངོས༴ ཉི་ཤུ ་རྩ ་བཞིའི་གནས་མཆོག་ན། །ཐོགས་མེད་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་སྟ ོབས་དང་ལྡ ན། གིང་བཞི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །སྣ ང་སྲ ིད་དབང་གི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ། །ཁྱ ེད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ ས། །ཁམས་གསུ མ་དབང་དུ ་སྡུ  ད་པ་དང༌། །སྲ ིད་གསུ མ་ཟིལ་གྱ ིས་ནོན་པ་དང༌། །བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །སྣ ང་སྲ ིད་དབང་གི་དངསོ་གྲུ  བ་སྩ ོལ། ཞེས་དགོས་པ་ཅུ ང་ཟད་ལ་བརྟ ེན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དོན་འགྲུ  བ་པའི་རྟ གས་གསལ་བར་མཐོང་ཞིང་ཐོག་ཏུ ་
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བབས་པས་ཨ་རཱ ་གས་བྲ ིས་པའོ། ༈ མགོན་པོ་ཕྱ ག་བཞི་པའི་གསོལ་འདེབས་སྨ ོན་ལམ་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ་མ་ཧཱ ་ཀ་ལ་ཡེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱ ེ་བ་ཕྲ ག །དྲུ  ག་ཅུ ་རྩ ་བཞིའི་ཐུ གས་ཀ་ཡི། འོད་ཟེར་གཅིག་ཏུ ་འདུ ས་པ་ལས། །བྱུ  ང་བའི་དཔལ་ལྡ ན་ནག་པོ་ཆེ། །སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་གྱ ི་བསྟ ན་བསྲུ  ང་ཞིང༌། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་ལ་མགོན་སྐྱ  བས་མཛད། །མ་ཧཱ ་ཀ་ལ་ཀ་ཝུ ་པ། །ཞི་རྒྱ  ས་དབང་དྲ ག་ལས་མཛད་ཕྱ ིར། །སྐུ  ་མདོག་ཆ་ལུ གས་ཅིར་ཡང་འསྒྱུ   ར། །རྣ ལ་འབྱ ོར་ཚ་སྲ ོག་བསྲ ིང་བའི་ཕྱ ིར། །སྟ ོན་ཟླ འི་མདོག་ཅན་ཤིན་ཏུ ་ཞི། ཕྱ ག་བཞི་གྲ ི་གུ ག་ཐོད་པ་དང༌། །ཁཊྭཱ  ྃ་བདུ ད་རྩ ིའི་ཞགས་པ་འཛིན། །པདྨ ་ཟླ ་བའི་གདན་སྟ ེང་དུ ། །ཙན་སྐྱ  ིལ་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱ  ན། །སྐུ  ་ལ་བདུ ད་རྩ ིའི་རྒྱུ   ན་བབས་ནས། །འོད་ཟེར་དཀར་པོའ་ིཕྲ ེང་བས་བརྒྱ  ན། །བླ ་མ་ཡི་དམ་མགོན་པོ་རྣ མས། །གཅིག་ཏུ ་བསྡུ  ས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །མངོན་པར་འབྱུ  ང་བའི་རྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་ལས། གསུ ངས་པའི་མགོན་དཀར་ཁྱ ོད་ལ་བསྟ ོད། སྟ ོང་གསུ མ་འཇིག་རྟ ེན་རབ་འབྱ མས་
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ཀྱ ི། །མཆོད་པའི་རྣ མ་པ་ཅི་མཆིས་པ། གཟུ གས་སྒྲ  ་དྲ ི་རོ་རེག་བྱ ་ཆོས། །དཔལ་འབྱ ོར་བླ ོ་ཡིས་བླ ངས་ཏེ་མཆོད། །དངོས་གྲུ  བ་འབྱུ  ང་བའི་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་ལས། །བསྐ ལ་བཟང་འདི་ལ་བྱུ  ང་བ་ཡི། །མགོན་པོ་ཀུ ན་གྱ ི་མཆོག་དམ་པར། །ཁྱ ོད་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་གསུ ངས་ཕྱ ིར། །བདག་གི་ཆོས་སྐྱ  ོང་མཆོག་ཉིད་དུ ། །མགོན་པོ་ཁྱ ོད་ཉིད་བརྟ ེན་པར་འཚལ། །བདག་དང་སླ ོབ་མར་བརྒྱུ   ད་པར་བཅས། །དུ ས་དང་དུ ས་མིན་འཆི་བ་བཟླ ོག །ཚ་དང་སྒྲུ   བ་པ་མཐར་ཕྱ ིན་ནས། །ཕྲ ིན་ལས་རྣ མ་བཞི་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་མཛད། །གྲ ི་གུ ག་བརྩ ིགས་པའི་རྒྱུ   ད་ཆེན་ལས། །བར་མ་དོར་ནི་འཇུ ག་ཚ་ཡང༌། ཞིང་ཁམས་དག་པར་ཁྲ ིད་གསུ ངས་ཕྱ ིར། །ཁྱ ོད་ཉིད་རྟ ག་ཏུ ་མཆོད་སྒྲུ   བ་ཅིང༌། འདི་ཕྱ ི་བར་དོའ ་ིསྐྱ  བས་ཞུ ་ནས། །བདག་དང་བདག་ལ་འབྲ ེལ་ཐོགས་རྣ མས། བར་མ་དོ་རུ ་འཁྱ མས་པའི་ཚ། །བདེ་བ་ཅན་གྱ ི་ཞིང་ཁམས་སུ ། །མགོན་པོ་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་སྐྱ  ེལ་བར་མཛད། །ཉི་ཟླ ་ཐང་ལ་ལྷུ  ང་བ་དང༌། །ཆུ ་བོ་མེ་རུ ་འབར་ཡང་སྲ ིད། 
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རླུ  ང་ནི་ཞགས་པས་ཟིན་སྲ ིད་པས། །རྒྱ  ལ་བའི་བཀའ་ཡིས་བསླུ  ་མི་སྲ ིད། །གསུ ངས་ཕྱ ིར་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཚིག །མི་བསླུ  ་འབྲ ས་བུ ་མཆིས་པར་མཛད། དེ་སྐ ད་འབྲུ  ག་གི་དགུ ་གཏོར་ནི། །ཆེན་མོར་མགོན་པོའ་ིམདོས་ཆེན་དང༌། །མགོན་དཀར་ཞག་བདུ ན་སྒྲུ   བ་པའི་ཚ། །རྨ ི་
ལམ་ཡ་མཚན་འགའ་རེ་དང༌། །ཡིད་ཡུ ལ་མདུ ན་གྱ ི་གསལ་ཁུ ང་ནས། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱ ག་བཞི་པ། 
མཐིང་ནག་ཤིན་ཏུ ་གསལ་བ་ཞིག །གསལ་བར་མཐོང་སྙ མས་བྱ ེད་པ་ཡི། །ཚིག་འདི་རཱ ་ག་ཨ་སྱ ེའི་
གསུ ངས། ༈ ལྷ ་མོ་དུ ད་སོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་སྨ ོན་ལམ་ནི། ན་མོ་དེ་ཝི་ཀཱ ་ལི་ཡེ། །ཕྱ ི་ལྟ ར་ལྷ ་མོ་དབྱ ངས་ཅན་མ། །ནང་ལྟ ར་རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོ་སྟ ེ། །གསང་བ་དཔལ་ལྡ ན་དུ ད་སོལ་མ། །སྔ གས་ཀྱ ི་སྲུ  ང་མ་རེ་མ་ཏི། །སྐུ  ་ལུ ས་གཅིག་ལ་སྤྲུ   ལ་པ་སྟ ོང༌། །དོན་དམ་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་མ་ཉིད། །སྤྲུ   ལ་པ་བརྒྱ  ་སྟ ོང་གྲ ངས་མེད་པ། །ཆུ ་བོ་བཞི་ཡི་མཐར་ཐུ ག་པར། །འཛམ་གླ ིང་ཁྱ བ་པར་ཀུ ན་ཏུ ་རྒྱུ   ། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ལྡ ན་རྣ ལ་འབྱ ོར་པར། །ལུ ས་དང་གྲ ིབ་བཞིན་རྗ ེས་སུ ་འབྲ ང༌། །མ་དང་སྲ ིང་མོ་མཛའ་མོ་དང༌། བྲ ན་
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མོའ་ིཚུ ལ་དུ ་ཕྲ ིན་ལས་སྒྲུ   བ། །ཡེ་ཤེས་མ་དང་འཇིག་རྟ ེན་མ། །ལྷ ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟ ོད། །ཐུ གས་དང་འགལ་བ་གང་བྱུ  ང་བཤགས། །སྐྱ  ེ་བ་མང་པོའ་ིགོང་རོལ་ནས། །ལྷ ་མོ་ཁྱ ོད་དང་དམ་ཚིག་གཅིག །བདག་དང་བརྒྱུ   ད་པར་བཅས་པ་ལ། མ་ལྟ ར་བྱ མས་པའི་ཐུ གས་ཀྱ ིས་དགོངས། །སྲ ིང་ལྟ ར་གདུ ང་བའི་ཐུ གས་ཀྱ ིས་དགོངས། །གྲ ོགས་ལྟ ར་འབྲ ལ་བ་མེད་པ་དང༌། །བྲ ན་ལྟ ར་ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་སྒྲུ   བས། །བདག་ཅག་མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ལ། །ཡམས་ནད་རིམས་ནད་མེད་པ་ཡི། གཉེར་ཁ་མ་གཅིག་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་མཛད། ཅེས་པ་འདི་ལྷ ་མོ་རྒྱ  ན་བཟང་མ་ལེགས་པ་ཞིག་རྨ ིས་པས། ནད་རིམས་བཟླ ོག་པའི་མཆོག་ཡིན་ཕྱ ིར། ཨ་རཱ ་གས་བྲ ིས་པའོ། མངྒ ་ལཾ། ༈ དེ་ནས་ཇ་གོང་
གསོལ་འདེབས་དང་ཇ་མཆོད་སོགས་ཀྱ ི་སྐ ོར་ནི། དྲུ  ག་པ་སེངྒ ེའི་རྣ མ་འཕྲུ  ལ་དུ ས་གསུ མ་མཁྱ ེན། །འཛམ་གླ ིང་བསྟ ན་པའི་མངའ་བདག་ཀརྨ ་པ། །རང་བྱུ  ང་ཆོས་ཀྱ ི་སྤྱ  ན་ལྡ ན་རྡ ོ ་རྗ ེའི་ཐུ གས། །འགག་མེད་རྣ མ་རོལ་ཚངས་དབྱ ངས་རྡ ོ ་རྗ ེའི་གསུ ང༌། 
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མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ  ། །ཀུ ན་གྱ ི་རྣ མ་འཕྲུ  ལ་དྲུ  ག་པ་ཆོས་ཀྱ ི་རྗ ེ། །མཐོང་ཐོས་དྲ ན་རེག་འགྲ ོ་རྣ མས་དོན་ལྡ ན་མཛད། །མཐོང་བ་དོན་ལྡ ན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རང་བྱུ  ང་མཚ་སྐྱ  ེས་ཞབས་ལ༴ མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ༴ དབང་ཕྱུ  ག་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ༴ ཆོས་དབྱ ིངས་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ༴ ཡེ་ཤེས་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ༴ བྱ ང་ཆུ བ་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ༴ བདུ ད་འདུ ལ་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ༴ ཐེག་མཆོག་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ༴ མཁའ་ཁྱ བ་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ༴ རིག་པའི་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས་ལ༴ མྱ ་ངན་མི་འདའ་བཞུ གས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་བར༴ འགྲ ོ་དོན་ཕྱ ོགས་མེད་མཛད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། ༈ དེ་ལྟ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །བཻ་ཌཱུ  ར་ས་གཞིར་ལྷ ་དབང་གཟུ གས་བརྙ ན་ལྟ ར། །འགྲ ོ་སེམས་སྣ ང་ངོར་ཐུ བ་སྐུ  འི་གཟུ གས་བརྙ ན་འཆར། །དེ་བཞིན་བདག་ཅག་གསོལ་འདེབས་ཞིང་འདི་རུ ། །བསམ་བཞིན་སྲ ིད་པར་སྐྱ  ེ་བ་
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བཞེས་ནས་ཀྱ ང༌། །བྱ མས་ཆེན་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས་ཀྱུ  ས་རབ་བཟུ ང་ནས། །ཐེག་མཆོག་བདུ ད་རྩ ིའི་དགའ་སྟ ོན་འབྱ ེད་དུ ་གསོལ། །འདས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་གཞན་ཕན་རྣ མ་རོལ་སོགས། །ད་ལྟ ་མཁས་གྲུ  བ་ཀུ ན་གྱ ི་གཙུ ག་གི་རྒྱ  ན། །མ་འོངས་སངས་རྒྱ  ས་དྲུ  ག་པ་སེང་གེའི་མཚན། །ཞིང་རྣ མས་ཀུ ན་ཏུ ་རྣ མ་འཕྲུ  ལ་སྣ ་ཚགས་ཀྱ ི། །དུ ས་གསུ མ་རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་ཕྲ ིན་ལས་པ། །ཀརྨ ་པ་ཞེས་ཉི་ཟླ ་ལྟ ར་གསལ་བའི། །ཞབས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་གསོལ་འདེབས་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཚ་རབས་ཀུ ན་ཏུ ་རྗ ེས་སུ ་འཛིན་གྱུ  ར་ཅིག །བདུ ད་བཞི་ལས་རྒྱ  ལ་རྒྱ  ལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་པ། །ཀརྨ ་པ་བསྟ ན་བསྟ ན་པའི་སྙ ིང་པོ་ནི། །ཕྱ ོགས་མཐར་ཀུ ན་ཁྱ བ་ཁྱ བ་ཅིང་རྒྱུ   ན་མི་འཆད། རྟ ག་པར་རབ་འཕེལ་འཕེལ་བའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག ། ༈ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། འཇམ་དབྱ ངས་རིགས་ལྔ ས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་པའི་གནས། །ཤར་ཕྱ ོགས་མ་ཧཱ ་ཙཱ ི ་ནའི་ཡུ ལ་ཁམས་ན། །ལེགས་སྐྱ  ེས་རྐ ང་འཐུ ང་ལྗ ོན་པའི་ཡལ་འདབ་རྣ མས། །འབྱ ོར་ལྡ ན་དུ ་
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མའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་ཉེར་དྲ ངས་ནས། །ཡན་ལག་བརྒྱ  ད་དང་ལྡ ན་པའི་ཆུ ་གཙང་དང༌། །སྙ ིང་པོ་རྣ མ་པ་གསུ མ་དང་ལེགས་སྦྱ  ར་ཞིང༌། །ཡེ་ཤེས་བདུ ད་རྩ ིའི་ངོ་བོར་བྱ ིན་བརླ བས་ནས། །རྣ མ་པ་སྐ བས་གསུ མ་བདུ ད་རྩ ི་ལྟ ་བུ ་འདིས། །མཆོད་པར་འོས་པའི་ཚགས་ཀུ ན་མཆོད་པར་བགྱ ི། །དྲུ  ག་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་མཆོད་པར་བགྱ ི། །ཏཻ་ལོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ༴ ནཱ ་རོ་ཛྙཱ  ་ན་སིདྡྷ  ི༴ མར་པ་ཆོས་ཀྱ ི་བླ ོ་གྲ ོས༴ མི་ལ་བཞད་པ་རྡ ོ་རྗ ེ༴ དྭ གས་པོ་ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ༴ འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག༴ འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ༴ གསང་བ་རས་པ་དཀར་པོ༴ སྤྱ  ན་སྔ ་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ༴ བླ ་མ་བྱ ང་ཆུ བ་གཞོན་ནུ ༴ རིགས་དབོན་གྲ གས་པ་བྱ ང་ཆུ བ༴ གྲུ  བ་བརྙ ེས་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་རྒྱ  ལ་མཚན༴ ནང་པ་བཀྲ ་ཤིས་རྒྱ  ལ་མཚན༴ རྗ ེ་བཙུ ན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན༴ མཚུ ངས་མེད་བསོད་ནམས་བླ ོ་གྲ ོས༴ ཀུ ན་མཁྱ ེན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ༴ ནང་པ་སངས་རྒྱ  ས་དབང་ཕྱུ  ག༴ དཔལ་ཆེན་བསོད་ནམས་དོན་གྲུ  བ༴ རྒྱ  ལ་དབང་བཀྲ ་
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ཤིས་དོན་གྲུ  བ༴ རྟ ོགས་ལྡ ན་བསོད་ནམས་རྒྱ  ་མཚ༴ ཀརྨ ་དྷ རྨ ་རཱ ་ཛ༴ གྲུ  བ་དབང་དཱ ེ་ཝ་རཀྵ ༴ རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཀརྨ ་བསྟ ན་སྐྱ  ོང༴ དྲ ིན་ཆེན་ཀརྨ ་ཚངས་དབྱ ངས༴ མཁས་དབང་རཏྣ འི་མཚན་ཅན༴ གྲུ  བ་ཆེན་ངག་དབང་ཕྲ ིན་ལས༴ ཆོས་རྗ ེ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས༴ མཁས་གྲུ  བ་ངག་དབང་རྣ མ་རྒྱ  ལ༴ ཀརྨ ་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་མཐར་ཕྱ ིན༴ གུ ་རུ ་དྷ རྨ ་ཙཀྲ ༴ ཀརྨ ་མཁྱ ེན་རབ་དབང་ཕྱུ  ག༴ གྲུ  བ་མཆོག་ཀརྨ ་བསྟ ན་འཛིན༴ སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་ཡེ་ཤེས་རོལ་རྩ ལ༴ ཀརྨ ་ཡེ་ཤེས་སྙ ིང་པོ༴ ཆོས་རྒྱ  ལ་བསྟ ན་འཛིན་དཔལ་བཟང༴ དཔལ་ལྡ ན་དྷ རྨ ་ཨིནྡྲ  ༴ འདྲ ེན་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱ  ལ་མཚན༴ རྡ ོར་འཛིན་བསམ་གཏན་རྒྱ  ་མཚ༴ འཆི་མེད་གྲུ  བ་པའི་རྡ ོ་རྗ ེ༴ ཀརྨ ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བཀྲ ་ཤིས༴ འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རྒྱ  ་མཚ༴ འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན༴ དྲ ིན་ཆེན་རྩ ་བའི་བླ ་མ༴ དམ་ཆོས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ༴ མཆེད་གྲ ོགས་རྡ ོ་རྗ ེ་སྤུ  ན་ཚགས༴ ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པ༴ ཡུ མ་མཆོག་རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོ༴ ཆོས་སྐྱ  ོང་མ་མགོན་ལྕ མ་
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དྲ ལ་མཆོད་པར་བགྱ ི། །དེ་ལྟ ར་མཆོད་པ་ཕུ ལ་བའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །འདི་ཕྱ ི་འགལ་རྐྱ  ེན་བར་ཆད་ཀུ ན་ཞི་ཞིང༌། །མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུ  བ་ནས་ཀྱ ང༌། །ཐུ ན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། །བསྟ ན་པའི་དཔལ་གྱུ  ར་བླ ་མའི་ཞབས་པད་བརྟ ན། སགོས་བརྗ དོ། ཅེས་ཕུ ད་མཆདོ་འཇམ་དབྱ ངས་མར་གྲ གས་པ་ལ་ཕྱ ིས་བྱ ོན་བླ ་བརྒྱུ   ད་ཁ་བསྐ ང་བའོ། ལྷ ན་སྐྱ  ེས་བདེ་བའི་རྡ ོ་རྗ ེས་མཛད།་་་་་་་་་་་་་་མཆན། ༈ ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། འདོད་ཡོན་ལྔ ་ལྡ ན་ཇ་ཡི་མཆོད་པ་འདི། །མཆོད་པར་འོས་པ་རྒྱ  ་མཚས་མཆོད་པར་བཞེས། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་རིམ་པར་བྱ ོན་རྣ མས༴ གསང་བ་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེས༴ དྲ ིན་ཆེན་རྩ ་བའི་བླ ་མས༴ ཡི་དམ་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞི་ཡིས༴ ཡུ མ་མཆོག་རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོས༴ གནས་གསུ མ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོས༴ ཆོས་སྐྱ  ོང་མ་མགོན་ལྕ མ་དྲ ལ༴ རྒྱུ   ད་སྲུ  ང་ལས་མགོན་དབུ ་སྨུ  ག༴ བསྟ ན་སྲུ  ང་ཞལ་གཤིན་ཆོས་སྐྱ  ོང༴ ཛམ་ལྷ ་གཏེར་བདག་དགེ་བསྙ ེན༴ དཀར་ཕྱ ོགས་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་གཞི་བདག་མཆོད་པར་
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བཞེས། །འདོད་ཡོན་བདུ ད་རྩ ིའི་མཆོད་པ་བཞེས་ནས་ཀྱ ང༌། །ལམ་གྱ ི་འགལ་རྐྱ  ེན་བར་ཆད་ཀུ ན་སོལ་ལ། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་གཉིས་རབ་ཏུ ་འཕེལ། མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ལ་དུ ་གསོལ། ཅེས་འདོད་ཡོན་ལྔ ་ལྡ ན་མའི་ཇ་མཆོད་རཏྣ འི་མིང་གིས་སྦྱ  ར་བའོ། ༈ མཁྱ ེན་པས་ཤེས་བྱ འི་ཁྱ ོན་ཀུ ན་སྒྲ  ིབ་མེད་གཟིགས། །བརྩ ེ་བས་འགྲ ོ་རྣ མས་ཐར་པའི་གནས་སུ ་སྒྲ  ོལ། །ནུ ས་པས་གདུ ལ་དཀའི་སྐྱ  ེ་བོ་འདུ ལ་མཛད་པ། །དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་ཞལ་དུ ་མཆོད་པ་འབུ ལ། །འཆད་པས་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་ཉིན་མོར་བྱ ེད། །རྩ ོད་པས་གྲུ  བ་མཐའ་ངན་པ་ཚར་གཅོད་ཅིང༌། རྩ ོམ་པས་འབའ་རོམ་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་མཛད་པ། །ཤེས་རབ་སེངྒ ེའི་ཞལ་དུ ་མཆོད་པ་འབུ ལ། །ཐོས་པས་རིག་གནས་ཀུ ན་ལ་མ་རྨ ོངས་ཤིང༌། །བསམ་པས་དེ་དོན་ལེགས་པར་ཐུ གས་སུ ་ཆུ ད། །སྒ ོམ་པས་ཐབས་གྲ ོལ་ཉམས་ལེན་མཐའ་རུ ་ཕྱ ིན། ཤེས་རབ་བྱ ང་ཆུ བ་ཞལ་དུ ་མཆོད་པ་འབུ ལ། །འགྲ ོ ་བའི་མགོན་པོ་བླ ་མ་རྣ མ་
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གསུ མ་ལ། །ཟག་མེད་བདུ ད་རྩ ིའི་མཆོད་པ་ཕུ ལ་བའི་མཐུ ས། །བདག་སོགས་འདི་དང་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ ། །འབྲ ལ་བ་མེད་པར་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང་དུ ་གསོལ། ཅེས་མ་ཏི་རཏྣ ས་སོ། རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དངོས་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས། །བརྒྱུ   ད་འཛིན་བཀའ་བབ་མཚུ ངས་མེད་བྱ ང་གཞོན་པ། །ཕྱ ོགས་མེད་རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཀའ་བབ་བྱ ང་ཆུ བ་མགོན། །དབང་གི་བཀའ་བབ་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སེངྒ ེ་དང༌། །ཕྱ ག་ཆེན་བཀའ་བབ་ཤཱ ཀྱ ་རྡ ོ་རྗ ེ་ཞེས། །ཡབ་སྲ ས་གསེར་རིའི་ཕྲ ེང་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །སྒ ོ་གསུ མ་གུ ས་པ་ཆེན་པོས་མཆོད་པ་འབུ ལ། །བདག་སོགས་འདི་དང་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ ། །འབྲ ལ་བ་མེད་པར་རྗ ེས་སུ ་བཟུ ང་དུ ་གསོལ། ཞེས་པའང་ཀརྨ ་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བླ ོ་གྲ ོས་སྣ ང་བས་སོ། ༈ 
བཅོ་ལྔ ་པ་ཕྱ ག་མཆོད་གཟུ ངས་མདོའ་ིསྐ ོར་ནི། ཐུ གས་རྗ ེས་ཀུ ན་ལ་སྙ ོམས་པའི་བཅོམ་ལྡ ན་འདས། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲ ོའ་ིསྡུ  ག་བསྔ ལ་སེལ། །དུ ག་གསུ མ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱ  ས་སྨ ན་གྱ ི་བླ ། །བཻཌཱུ  རྻ ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ༈ ཏདྱ ་ཐཱ ། གྷུ  ་མེ་
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གྷུ  ་མེ། ཨི་མི་ནི། མི་ཧི། མ་ཏི་མ་ཏི། སབྟ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ། ས་མཱ ་དྷྱ  ་དྷ ིཥྛ ི་ཏི། ཨ་ཏེ་མ་ཏེ། པཱ ་ལེ་པཱ ་པཾ་ཤོ་དྷ ་ནི། སརྦ ་པཱ ་པཾ་ན་ཤ་ཡ། མ་མ་བུ དྡྷ  ེ་བུ དྡྷ  ོཏྟ ་མེ། ཨུ ་མེ་ཀུ ་མེ། བུ དྡྷ  ་ཀྵ ེ་ཏྲ ་པ་རི་ཤོ་དྷ ་ནི། དྷ ་མེ་ནི་དྷ ་མེ། མེ་རུ ་མེ་རུ ། མེ་རུ ་ཤི་ཁ་རེ། སརྦ ་ཨ་ཀཱ ་ལ་མྲ ྀ་ཏྱུ  ་ནི་བཱ ་ར་ནི། བུ དྡྷ  ེ་སུ ་བུ དྡྷ  ེ། བུ དྡྷ  ་ཨ་དྷ ིཥྛ ་ན་རཀྵ ནྟུ  ་མེ། སརྦ ་དེ་བ། ས་མེ་ཨ་ས་མེ། ས་མ་ནྭཱ  ་ཧ་རནྟུ  ་མེ། སརྦ ་བུ དྡྷ  ་བོ་དྷ ི་སཏྭ ་ནཱ ཾ། ཤ་མེ་ཤ་མེ་པྲ ་ཤ་མནྟུ  ་མེ། སརྦ ་ཨི་ཏྱུ  ་པ་དྲཱ  ་བ། བྱ ་དྷ ་ཡཿ པཱུ  ་ར་ཎི་པཱུ  ་ར་ཎི། པཱུ  ་ར་ཡ་མེ། སརྦ ་ཨཱ ་ཤཱ ་ཡ། བཻཌཱུ  རྻ ་པྲ ་ཏི་བྷ ་སེ་སརྦ ་པཱ ་པཾ་ཀྵ ་ཡཾ་ཀ་རི་སྭཱ  ་ཧཱ ། ན་མོ་བྷ ་ག་ཝཱ ་ཏེ་གུ ་རུ ་བཻཌཱུ  རྻ ་པྲ ་བྷ ་རཱ ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ ་ཏེ་སམྱ ཀྶ ཾ་བུ དྡྷ  ་ཡ། ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ བྷ ཻ་ཥཛྱ ་བྷ ཻ་ཥཛྱ ་མ་ཧཱ ་བྷ ཻ་ཥཛྱ ་རཱ ་ཛ་ས་མུ དྒ ་ཏེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། བདེ་གཤེགས་བདུ ན་གྱ ི་ཕྱ ག་མཆོད་ཕན་བདེའི་སྤྲ  ིན་ཆར་ཞེས་བྱ ་བ། སངས་རྒྱ  ས་ཞིང་བཀོད་ཡོན་ཏན་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས། །ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་ཁྱ ད་འཕགས་རྨ ད་བྱུ  ང་སྨ ོན་ལམ་གྲུ  བ། མཚན་ཐོས་ལས་སྒྲ  ིབ་རྒྱུ   ན་གཅོད་དཔལ་མངའ་བའི། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་
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བརྒྱ  ད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཟླ ་བ་ཀུ ་མུ ་ཏ་ཡི་མདངས་འཛིན་སྐུ  ། །སྨ ོན་ལམ་བརྒྱ  ད་གྲུ  བ་ས་གནོན་མཉམ་བཞག་མཛད། །གཞན་གྱ ིས་མི་ཐུ བ་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུ  ར་པ། མཚན་ལེགས་ཡོངས་བསྒྲ  གས་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དྲ ི་མེད་པདྨ ་རཱ ་གའི་མདོག་འདྲ ་ཞིང༌། །སྨ ོན་ལམ་བརྒྱ  ད་གྲུ  བ་མཆོག་སྦྱ  ིན་མཉམ་བཞག་མཛད། རིན་ཆེན་ལྡ ན་པའི་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུ  ར་པ། །སྒྲ  ་དབྱ ངས་རྒྱ  ལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། འཛམ་བུ ་གསེར་གྱ ི་འོད་ལྟ ར་གཟི་འབར་སྐུ  ། །སྨ ོན་ལམ་བཞི་གྲུ  བ་ཆོས་འཆད་ཕྱ ག་རྒྱ  ་མཛད། །རིན་ཆེན་བརྩ ེགས་པའི་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུ  ར་པ། །གསེར་བཟང་དྲ ི་མེད་སྣ ང་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རབ་མཛས་པད་དཀར་ལྟ ་བུ འི་སྐུ  ་མཆོག་ལྡ ན། སྨ ོན་ལམ་བཞི་གྲུ  བ་མཉམ་བཞག་ཕྱ ག་རྒྱ  ་མཛད། །མྱ ་ངན་མེད་པའི་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུ  ར་པ། །མྱ ་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མཚམས་སྤྲ  ིན་གསར་པའི་མདངས་ཀྱ ིས་རབ་མཛས་སྐུ  ། །སྨ ོན་ལམ་བཞི་གྲུ  བ་ཏིང་འཛིན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་
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མཛད། །ཆོས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་མཚན་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུ  ར་པ། །ཆོས་བསྒྲ  གས་རྒྱ  ་མཚའི་དབྱ ངས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཟླ ་ཤེལ་པུ ཎྚ ་རི་ཀའི་མདངས་གསལ་སྐུ  ། སྨ ོན་ལམ་བཞི་གྲུ  བ་མཆོག་སྦྱ  ིན་མཉམ་བཞག་མཛད། །རིན་ཆེན་རྒྱ  ་མཚའི་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུ  ར་པ། །ཆོས་བླ ོ་མངོན་པར་མཁྱ ེན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཤིན་ཏུ ་རྣ མ་དག་ནོར་བུ ་མཐོན་ཀའི་འོད། །བཅུ ་གཉིས་སྨ ོན་གྲུ  བ་སྨ ན་མཆོག་ལྷུ  ང་བཟེད་འཛིན། །བཻཌཱུ  རྻ ་སྣ ང་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུ  ར་པ། །བདེ་གཤེགས་སྨ ན་གྱ ི ་བླ ་མར་ཕྱ ག་འཚལ་ལ།ོ གསེར་གྱ ི་ལྷུ  ན་པོ་ལྟ ་བུ ར་བརྗ ིད་པའི་སྐུ  ། །སྨ ོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ ་བརྒྱ  ་གྲུ  བ་མཛད་པའི། །མི་མཇེད་ཞིང་གི་སྟ ོན་པ་རྫ ོགས་སངས་རྒྱ  ས། །མཉམ་མེད་ཤཱ ཀྱ འི་ཏོག་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བདེ་གཤེགས་བདུ ན་གྱ ི་སྔ ོན་གྱ ི་སྨ ོན་ལམ་གྱ ི། །ཁྱ ད་པར་རྒྱ  ས་པའི་མད་ོསྡ ེ་ཟབ་མོ་དང༌། །རྒྱ  ལ་ཡུ མ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་མ་སོགས། །ཡན་ལག་བཅུ ་གཉིས་གསུ ང་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཇམ་དབྱ ངས་སྐྱ  བས་གྲ ོལ་ཕྱ ག་རྡ ོར་རྒྱ  ལ་
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སྲ ས་སོགས། །ཚངས་དབང་བརྒྱ  ་བྱ ིན་རྒྱ  ལ་ཆེན་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་དང༌། །གནོད་སྦྱ  ིན་སྡ ེ་དཔོན་བཅུ ་གཉིས་ཡང་འཁོར་བཅས། །བླ ་མེད་འཕགས་པའི་ཚགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དངོས་སུ ་འབྱ ོར་བཤམས་གཟུ ངས་རིག་མོས་སྟ ོབས་ཀྱ ི ས། །རྣ མ་པར་སྤྲུ   ལ་པའི་མཆོད་ཚགས་རྒྱ  ་མཚའི་སྤྲ  ིན། །ནམ་མཁའི་མཐར་མཉམ་བཀང་སྟ ེ་རྒྱ  ས་པར་འབུ ལ། །འཁོར་ཚ་སྡ ིག་བསགས་འགྱ ོད་བཤགས་སླ ན་ཆད་སྡ ོམ། །རྒྱ  ལ་རྣ མས་མཛད་པར་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐུ  ལ། །ཡུ ན་དུ ་འགྲ ོ་དོན་རྟ ག་བཞུ གས་འདིས་མཚན་པའི། །རབ་དཀར་དགེ་ཚགས་རྒྱ  ལ་སྲ ས་རྗ ེས་སླ ོབ་བསྔ ོ། །འགྲ ོ་ཀུ ན་བྱ ང་ཆུ བ་སྙ ིང་པོ་ཐོབ་གྱུ  ར་ཅིག །བཅོམ་ལྡ ན་གདན་འཛམས་སྔ ོན་གྱ ི་སྨ ོན་ལམ་དང༌། །ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་དམ་བཅས་ཐུ གས་དམ་དེང་བསྐུ  ལ་ན། །བསྙ ེལ་མེད་བདེན་འབྲ ས་མི་བསླུ  ་མངོན་སུ མ་དུ ། །མདོ་དནོ་ཇི་བཞིན་བདག་སོགས་ཐོབ་བྱ ིན་རླ ོབས། མཐར་ཐུ ག་འཕོས་ཚ་རྒྱ  ལ་སྲ ས་མཆེད་བརྒྱ  ད་ཀྱ ིས། །བདེ་ཅན་ཞིང་དེར་ལམ་སྣ ་
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འདྲ ེན་མཛད་ཅིང༌། །དེར་སྐྱ  ེས་ས་ལམ་སྤ ངས་རྟ ོགས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས། །སྤྲུ   ལ་པས་ཇི་སྲ ིད་འགྲ ོ་བའི་དོན་བྱ ེད་ཤོག །ཅེས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་བདུ ན་གྱ ི་ཕྱ ག་མཆོད་ཕན་བདེའི་སྤྲ  ིན་ཆར་ཞེས་བྱ ་བ་འདི་ནི། མགོན་པོ་རྣ མས་ཀྱ ིས་གང་གི་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་སྨ ོན་ལམ་ལ་མི་འཕྲ ོག་པའི་
དད་པས་ཀུ ན་ནས་བསླ ངས་ཏེ། དགེ་བར་རྒྱ  ལ་བའི་ལྗ ོངས་རྒྱུ   ་བའི་སྐ བས་རབ་རྒྱ  ལ་ས་ཕོ་རྟ ་ཡི་ལོ་ཆུ ་
སྟ ོད་ཉ་བའི་ཚས་བཞི་དུ ས་ཁྱ ད་འཕགས་ལ། ༧ འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་ཕྱ ོགས་ལས་རྣ མ་
པར་རྒྱ  ལ་བའི་སྡ ེས་ལེགས་པར་སྦྱ  ར་བ་ཤིན་ཏུ ་དགེ་བར་གྱུ  ར་ཅིག ། ༈ འཇིག་རྟ ེན་འདྲ ེན་པའི་གཙ་བོ་ཚ་དཔག་མེད། །དུ ས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུ ས་འཇོམས་པའི་དཔལ། །མགོན་མེད་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གྱུ  ར་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་སྐྱ  བས། །སངས་རྒྱ  ས་ཚ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཨ ་ན་མོ་བྷ ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ ་ཡུ རྫྙཱ   ན་སུ ་བི་ནིཤྩ ིཏ་ཏེ་ཛ་རཱ ་ཛཱ ་ཡ། ཏ་ཐཱ ་ག་ཏཱ ་ཡ། ཨརྷ ་ཏེ་སམྱ ་ཀྶ ཾ་བུ ་དྡྷཱ   ཡ། ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ ་པུ ཎྱ ེ་པུ ཎྱ ེ་མ་ཧཱ ་པུ ཎྱ ེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུ ཎྱ ེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུ ཎྱ ་ཛྙཱ  ་ན་ས་མྦྷ  རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨ ་སརྦ ་སཾ་སྐཱ  ་ར་པ་རི་ཤུ དྡྷ  ་
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དྷ རྨ ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུ དྒ ་ཏེ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་བི་ཤུ དྡྷ  ེ་མ་ཧཱ ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ ་རེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། སྦྱ  ིན་པའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་སངས་རྒྱ  ས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་སྦྱ  ིན་པའི་སྟ ོབས་རྟ ོགས་ཏེ། །སྙ ིང་རྗ ེ་ཅན་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་འཇུ ག་པ་ན། །སྦྱ  ིན་པ་མཐར་ཕྱ ིན་ཚ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་སངས་རྒྱ  ས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སྟ ོབས་རྟ ོགས་ཏེ། །སྙ ིང་རྗ ེ་ཅན་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་འཇུ ག་པ་ན། ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་མཐར་ཕྱ ིན་ཚ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །བཟོད་པའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་སངས་རྒྱ  ས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་བཟོད་པའི་སྟ ོབས་རྟ ོགས་ཏེ། །སྙ ིང་རྗ ེ་ཅན་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་འཇུ ག་པ་ན། །བཟོད་པ་མཐར་ཕྱ ིན་ཚ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་སངས་རྒྱ  ས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་སྟ ོབས་རྟ ོགས་ཏེ། །སྙ ིང་རྗ ེ་ཅན་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་འཇུ ག་པ་ན། །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་མཐར་ཕྱ ིན་ཚ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །བསམ་གཏན་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་སངས་རྒྱ  ས་ཡང་དག་
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འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་བསམ་གཏན་སྟ བོས་རྟ གོས་ཏེ། །སྙ ིང་རྗ ེ་ཅན་གྱ ི་གྲ ངོ་ཁྱ ེར་འཇུ ག་པ་ན། །བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱ ིན་ཚ ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག །ཤེས་རབ་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་སངས་རྒྱ  ས་ཡང་དག་འཕགས། །མི་ཡི་སེང་གེ་ཤེས་རབ་སྟ ོབས་རྟ ོགས་ཏེ། །སྙ ིང་རྗ ེ་ཅན་གྱ ི་གྲ ོང་ཁྱ ེར་འཇུ ག་པ་ན། །ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱ ིན་ཚ་ཡང་འཕེལ་བར་ཤོག ། ༈  ན་མོ་ཨ་མི་ཏཱ ་བྷ ་ཡེ། །སྐུ  ་ཚ་འོད་སྣ ང་དཔག་མེད་མཚན་གྱ ི་སྒྲ  ས། དག་པའི་ཞིང་འདིར་མི་ལྡ ོག་དབུ གས་ཆེན་འབྱ ིན། །བདེ་བ་ཅན་གྱ ི་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུ  ར་པ། །འདྲ ེན་པ་ཚ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བསྐ ལ་བཟང་རྒྱ  ལ་བ་རྣ མ་མང་མཆོག་གིས་ནི། །ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་སྨ ོན་ལམ་ཞིང་སྦྱ  ངས་ཚུ ལ། འགྲ ན་དུ ་མི་བཟོད་ཀུ ན་ལས་ཁྱ ད་འཕགས་པའི། །འདྲ ེན་པ་ཚ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གང་སྐུ  ་དྲ ན་པས་དུ ས་མིན་འཆི་ལས་གྲ ོལ། །རིག་སྔ གས་ཟབ་མོས་རིང་འཚ་དགའ་བདེར་གནས། །ཏིང་འཛིན་བསྒ ོམས་པས་སྤ ངས་རྟ ོགས་
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ཕུ ན་སུ མ་ཚགས། །འདྲ ེན་པ་ཚ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུ   ལ་གྱ ིས་མཆོད་ཉེས་བྱ ས་བཤགས། །ལེགས་བྱ ས་དགེ་རྩ ར་ཡི་རང་ཆོས་གསུ ང་བསྐུ  ལ། །རྟ ག་པར་བཞུ གས་གསོལ་རྣ མ་དཀར་རླ བས་ཆེན་རྒྱུ   ན། །བླ ་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་གི་རྒྱུ   ་རུ ་བསྔ ོ། །བདེ་གཤེགས་ཁྱ ེད་ལ་ཕྱ ག་མཆོད་བསྟ ོད་པའི་མཐུ ས། །བདག་སོགས་བདུ ད་བཞི་གཡུ ལ་ལས་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ། །ཚ་དཔལ་བླ ོ་གྲ ོས་ཤེས་རབ་སྣ ང་བ་རྒྱ  ས། །ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཤོག །ལྷ ག་པར་འགྲ ོ ་བ་ཀུ ན་ལ་དད་མོས་གུ ས། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་གཉིས་རྒྱུ   ད་ལ་སྐྱ  ེ་གྱུ  ར་ནས། ཕན་ཚུ ན་མཛའ་བཤེས་དགའ་བདེའི་དཔལ་ལ་སྤྱ  ོད། །དགེ་བཅུ ་བྱ ་བས་འཇིག་རྟ ེན་དར་བར་ཤོག །སྲ ིད་པར་འཁོད་པའི་འགྲ ོ་མང་མཐའ་ཀླ ས་ཀུ ན། །ངན་སོང་འཁོར་བའི་གནས་ངན་ཀུ ན་སྤ ངས་ཏེ། །ཞི་བ་ཐར་མཆོག་གཏན་བདེའི་དགའ་བའི་ཚལ། །མགོན་པོ་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ཞིང་དེར་བྱ ང་ཆུ བ་ཤོག །སྒྲ  ་རྒྱ  ལ་འབྲུ  ག་གི་གནམ་ལོ་
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གསར་འཆར་སྐ བས། །ཆེད་དུ ་བརྗ ོད་པ་སངས་རྒྱ  ས་རྗ ེས་དྲ ན་པའི། །ཕྱ ག་མཆོད་བསྟ ོད་སྨ ོན་འཐུ ས་
པར་རྟ ེན་འབྱུ  ང་སླ ད། །འཇིགས་བྲ ལ་དབང་པོའ་ིསྡ ེ་དེས་དགེ་བར་སྤ ེལ། ཤུ ་བྷ ཾ་མསྟུ  ་སརྦ ་ཛ་ག་ཏཾ།  ༈ 
དེ་ནས་སྤྲ  ོ་ན་དོན་ཞགས་ཀྱ ི་གཟུ ངས་སོགས་ལས་བྱུ  ང་བའི་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རྣ མ་པར་དག་པའི་གཟུ ངས་
ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུ  ག་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཨ ་ཨ་མོ་གྷ ་ཤྲཱ  ི་ལ། སམྦྷ  ར་སམྦྷ  ་ར། བྷ ་ར་བྷ ་ར། མ་ཧཱ ་ཤུ དྡྷ  ་སཏྭ ། པདྨ ་བིབྷུ  ་ཥི་ཏ་བྷུ  ་ཛ། དྷ ་ར་དྷ ་ར། སམནྟ ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་྄སྭཱ  ་ཧཱ ། ལན་བདུ ན་དང༌། ཨ ་ཧྲཱ  ིཿཏྲ ཻ་ལོཀྱ ་བི་ཛ་ཡ་ཨ་མོ་གྷ ་པཱ ་ཤ་ཨ་པྲ ་ཏི་ཧ་ཏ་ཧྲཱ  ིཿཧཿཧཱུ  ྃ་ཕཊ་྄སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་ཉེར་གཅིག་བཟླ ། གང་ཞིག་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་གཟུ ངས་འདི་དྲ ན་ན་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་ཉེས་ལྟུ  ང་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་ཕྱ ིན་
ཆད་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་བར་དུ ་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རྣ མ་པར་དག་པར་འགྱུ  ར་རོ། །དེ་ནས་སྨ ོན་ལམ་གདབ་པ་ནི།  བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་རྒྱུ   ད་ལ་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་
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པའི་ཆོས་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པར་གྱུ  ར་ཅིག །ཉོན་མོངས་པས་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་འཆལ་བ་ལས་བྱུ  ང་བའི་སྡ ིག་པ་དང་སྒྲ  ིབ་པ་ཐམས་ཅད་བྱ ང་ཞིང་དག་པར་གྱུ  ར་ཅིག །འཕགས་པ་དགྱ ེས་པའི་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་སྐ ལ་པ་དང་ལྡ ན་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཉོན་མོངས་པས་མི་བརྫ ི་བར་རྣ མ་པར་གྲ ོལ་བའི་བདེ་བ་ལ་གནས་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཁྲ ིམས་ཀྱ ི་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སྐྱ  ོན་མེད་ཅིང༌། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རྣ མ་པར་དག་དང་ལྡ ན། རླ ོམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ིས། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་རྫ ོགས་ཤོག རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་རྗ ེས་སུ ་སླ ོབ་གྱུ  ར་ཏེ། །བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པ་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་བྱ ེད་ཅིང༌། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སྤྱ  ོད་པ་དྲ ི་མེད་ཡོངས་དག་པ། །རྟ ག་ཏུ ་མ་ཉམས་སྐྱ  ོན་མེད་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག །ཅེས་སོ། ༈ མགོན་པོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེ་ལྡ ན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱ ེན་པ་སྟ ོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་མཚའི་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲ ལ་བའི་རྒྱུ   ། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་སྒྲ  ོལ་
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ཞིང༌། །གཅིག་ཏུ ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུ  ར་པའི། །ཞི་གྱུ  ར་ཆོས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། གྲ ོལ་ནས་གྲ ོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟ ོན། །བསླ བ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ ་གུ ས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཞིང༌། །དགེ་འདུ ན་ལ་ཡང༴ སངས་རྒྱ  ས་གཙ་ལ༴ སྐྱ  ོབས་པའི་ཆོས་ལ༴ དགེ་འདུ ན་སྡ ེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གསུ མ་ལ་རྟ ག་ཏུ ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། སངས་རྒྱ  ས་ཡོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱ བ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱ ང་བསམ་མི་ཁྱ བ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུ ན་བསམ་མི་ཁྱ བ། །བསམ་མི་ཁྱ བ་ལ་དད་བྱ ས་པའི། །རྣ མ་པར་སྨ ིན་པའང་བསམ་མི་ཁྱ བ། །རྣ མ་དག་ཞིང་དུ ་སྐྱ  ེ་བར་ཤོག །ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ  ་ལྡ ན་ཞིང་ཡིད་འཕྲ ོག་པ། །ལེགས་སྦྱ  ར་འདི་ནི་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་དང་བཅས། །དད་པས་ཕུ ལ་བའི་འགྲ ོ་བ་འདི་དག་ཀུ ན། །འབྱ ོར་ལྡ ན་ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག ༈ ཡོན་སྦྱ  ོང་བའི་གཟུ ངས་ནི། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་ནས་འོད་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ་མེ་འོད་རབ་ཏུ ་གསལ་
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བ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ན་མཿས་མནྟ ་པྲ ་བྷ ་རཱ ་ཛཱ ་ཡ། ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ ་ཏེ་སམྱ ཀྶ ཾ་བུ དྡྷཱ   ་ཡ། ཏདྱ ་ཐཱ ་ན་མ་ོམཉྫུ  ་ཤྲཱ  ི་ཡེ་ཀུ ་མཱ ་ར་བྷུ  ་ཏཱ ་ཡ། བྷ ་ོདྷ ི་ས་ཏྭཱ  ་ཡ། མ་ཧཱ ་ས་ཏྭཱ  ་ཡ། མ་ཧཱ ་ཀ་རུ ་ཎི་ཀཱ ་ཡ། ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ ་ནི་ར་ལཾ་བྷ ེ་ནི་ར་བྷཱ  ་སེ། ཛ་ཡེ་ཛ་ཡ་ལབྡྷ  ེ་མ་ཧཱ ་མ་ཏེ། དཀྵ ེ་དཀྵ ེ་ཎི་མེ་པ་རི་ཤོ་དྷ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། རང་ལུ ས་རྒྱ  ལ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་དུ ། བཟའ་བ་ཕུ ལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱ ིས། །ཁ་དོག་སྟ ོབས་དང་ལྡ ན་གྱུ  ར་ཅིང༌། །རོ་བརྒྱ  ་ལྡ ན་པའི་ཟས་རྙ ེད་ནས། །བསམ་གཏན་ཟས་ཀྱ ིས་འཚ་བར་ཤོག །བཏུ ང་བ་ཕུ ལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱ ིས། །ཉོན་མོངས་བཀྲ ེས་སྐ ོམ་ཞི་བ་དང༌། །སྦྱ  ིན་སོགས་ཡོན་ཏན་ལྡ ན་པ་ཡི། །སྐ ོམ་དད་མེད་པར་སྐྱ  ེ་བར་ཤོག །གང་གི་སྦྱ  ིན་པ་གང་ལ་སྦྱ  ིན། སྦྱ  ིན་པ་ཇི་ལྟ ར་མི་དམིགས་ཤིང༌། །སྦྱ  ིན་པ་མཉམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱ ིས། །སྦྱ  ིན་བདག་དེ་ལ་ཡོངས་རྫ ོགས་ཤོག །རྒྱ  ལ་པོ་སྦྱ  ིན་གཏོང་ཉིད་དང་ནི། །སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་གཞན་དག་ཀྱ ང༌། །ཚ་རིང་ནད་མེད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས། །གཏན་དུ ་བདེ་བ་ཐོབ་
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པར་ཤོག །སྦྱ  ིན་པ་རྒྱ  ་ཆེན་གྱུ  ར་པ་འདི་ཡི་མཐུ ས། །འགྲ ོ་བ་རྣ མས་ནི་རང་བྱུ  ང་སངས་རྒྱ  ས་ཤོག །སྔ ོན་ཚ་རྒྱ  ལ་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་མ་བསྒྲ  ལ་བའི། །སྐྱ  ེས་བོའ་ིཚགས་རྣ མས་སྦྱ  ིན་པས་གྲ ོལ་གྱུ  ར་ཅིག །བསོད་ནམས་སྟ ོབས་ཆེན་འདི་ཡི་མཐུ ས། །སྦྱ  ིན་བདག་འཁོར་དང་བཅས་རྣ མས་ཀྱ ང༌། །ཚ་འདིར་བསམ་པའི་དོན་འགྲུ  བ་ཅིང༌། བར་ཆད་ཞི་ནས་བཀྲ ་ཤིས་པ། །བསམ་པ་ཆོས་བཞིན་འགྲུ  བ་པར་ཤོག ། ༈ ཡབ་སྲ ས་
མཇལ་བའི་མདོ་ལས་གསུ ངས་པའི་སྨ ོན་ལམ་ནི། གང་གིས་བདག་ལ་ཁ་ཟས་བྱ ིན་པ་དེ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བའི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུ  ར་ཅིག །གང་གིས་བདག་ལ་སྐ ོམ་བླུ  ད་པ་དེ་དག་དང་གང་གིས་བདག་ལ་རིམ་གྲ ོ་བྱ ས་པ་དང་བཀུ ར་སྟ ི་བྱ ས་པ་དང་བསྟ ི་སྟ ང་བྱ ས་པ་དང་མཆོད་པ་བྱ ས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་གྱུ  ར་ཅིག །གང་དག་བདག་ལ་གཤེ་བར་བྱ ེད་པ་དང༌། མི་བདེ་བ་བྱ ེད་པ་དང༌། རྡ ེག་པ་དང༌། མཚན་གྱ ིས་འདེབས་པ་དང་རྣ མ་པ་ཐམས་ཅད་དུ ་སྲ ོག་གཅོད་པའི་
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བར་དུ ་བྱ ེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང༌། བླ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་མངོན་པར་རྫ ོགས་པར་འཚང་རྒྱ  ་བར་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་སོ། ༈ ལས་གང་ཞིག་རྩ ོམ་པ་ན་ཐོག་མར་ཚར་གཅིག་བརྗ ོད་ན་གྲུ  བ་པ་བདེ་བ་ཡིད་
བཞིན་དུ ་བྱ ེད་པར་འགྱུ  ར་བས་ཅི་ནས་ཡིད་ལ་རྩ ེ་གཅིག་ཏུ ་དྲ ན་པས། ཨ ་སྣ ང་སྲ ིད་རྣ མ་དག་རང་བཞིན་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་པའི། །བཀྲ ་ཤིས་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་ཞིང་ན་བཞུ གས་པ་ཡི། སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་དང་དགེ་འདུ ན་འཕགས་པའི་ཚགས། །ཀུ ན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་བདག་ཅག་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །སྒྲ  ོན་མེའི་རྒྱ  ལ་པོ་རྩ ལ་བརྟ ན་དོན་གྲུ  བ་དགོངས། བྱ མས་པའི་རྒྱ  ན་པར་དགེ་གྲ གས་དཔལ་དམ་པ། །ཀུ ན་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ  ་ཆེར་གྲ གས་པ་ཅན། །ལྷུ  ན་པོ་ལྟ ར་འཕགས་རྩ ལ་གྲ གས་དཔལ་དང་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་གྲ གས་པའི་དཔལ། །ཡིད་ཚིམས་མཛད་པ་རྩ ལ་རབ་གྲ གས་དཔལ་ཏེ། །མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་བཀྲ ་ཤིས་དཔལ་འཕེལ་བ། །བདེ་བར་
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གཤེགས་པ་བརྒྱ  ད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ ་དཔལ་ལྡ ན་རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན། །སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་མགོན་པོ་བྱ མས་པའི་དཔལ། །ས་ཡི་སྙ ིང་པོ་སྒྲ  ིབ་པ་རྣ མ་པར་སེལ། །ནམ་མཁའི་སྙ ིང་པོ་འཕགས་མཆོག་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང༌། ཨུ ཏྤ ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་པད་དཀར་ཀླུ  ་ཤིང་དང༌། །ནོར་བུ ་ཟླ ་བ་རལ་གྲ ི་ཉི་མ་ཡི། །ཕྱ ག་མཚན་ལེགས་བསྣ མས་བཀྲ ་ཤིས་དཔལ་གྱ ི་མཆོག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་བརྒྱ  ད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རིན་ཆེན་གདུ གས་མཆོག་བཀྲ ་ཤིས་གསེར་གྱ ི་ཉ། །འདོད་འབྱུ  ང་བུ མ་བཟང་ཡིད་འངོ་ཀ་མ་ལ། །སྙ ན་གྲ གས་དུ ང་དང་ཕུ ན་ཚགས་དཔལ་བེའུ ། །མི་ནུ བ་རྒྱ  ལ་མཚན་དབང་བསྒྱུ   ར་འཁོར་ལོ་སྟ ེ། །རིན་ཆེན་རྟ ་མཆོག་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི་ཕྱ ག་མཚན་ཅན། །ཕྱ གོས་དུ ས་རྒྱ  ལ་བ་མཆདོ་ཅིང་དགྱ ེས་བསྐྱ  ེད་པ། །སྒ ེག་སགོས་ང་ོབ་ོདྲ ན་པས་དཔལ་སྤ ེལ་བའི། །བཀྲ ་ཤིས་ལྷ ་མོ་བརྒྱ  ད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཚངས་པ་ཆེན་པོ་བདེ་འབྱུ  ང་སྲ ེད་མེད་བུ ། །མིག་སྟ ོང་ལྡ ན་དང་རྒྱ  ལ་པོ་ཡུ ལ་འཁོར་སྲུ  ང༌། 
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འཕགས་སྐྱ  ེས་པོ་དང་ཀླུ  ་དབང་མིག་མི་བཟང༌། །རྣ མ་ཐོས་སྲ ས་ཏེ་ལྷ ་རྫ ས་འཁོར་ལོ་དང༌། །ཏྲ ི་ཤུ ་ལ་དང་མདུ ང་ཐུ ང་རྡ ོ་རྗ ེ་ཅན། །པི་ཝཾ་རལ་གྲ ི་མཆོད་རྟ ེན་རྒྱ  ལ་མཚན་འཛིན། །ས་གསུ མ་གནས་སུ ་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སྤ ེལ། །འཇིག་རྟ ེན་སྐྱ  ོང་བ་བརྒྱ  ད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བདག་ཅག་དེང་འདིར་བྱ ་བ་རྩ ོམ་པ་ལ། །བགེགས་དང་ཉེ་བར་འཚ་བ་ཀུ ན་ཞི་ནས། །འདོད་དོན་དཔལ་འཕེལ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུ  བ། །བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པར་ཤོག །ལྡ ང་ཚ་བརྗ ོད་ན་དེ་ཉིན་དོན་ཀུ ན་འགྲུ  བ། །ཉལ་ཚ་བརྗ ོད་ན་རྨ ི་ལམ་བཟང་པོ་མཐོང༌། །གཡུ ལ་དུ ་འཇུ ག་ཚ་བརྗ ོད་ན་
ཕྱ ོགས་ལས་རྒྱ  ལ། །བྱ ་བ་རྩ མ་དུ ས་བརྗ ོད་ན་འདོད་དོན་འཕེལ། །རྒྱུ   ན་དུ ་བརྗ ོད་ན་ཚ་དཔལ་གྲ གས་
འབྱ ོར་ཤིང༌། །བདེ་ལེགས་ཕུ ན་ཚགས་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུ  བ། །སྡ ིག་སྒྲ  ིབ་ཀུ ན་ཞི་མངོན་མཐོ་
ངེས་ལེགས་ཀྱ ི། །དོན་ཀུ ན་གྲུ  བ་པ་རྒྱ  ལ་བ་མཆོག་གི་གསུ ངས། ཞེས་མི་ཕམ་པས་སོ། ༈ དཔལ་ལྡ ན་ལྷ ་མོ་སྟ ནོ་ཀའི་ཟླ ་བའི་མདགོ །ཞལ་གསུ མ་ཕྱ ག་བརྒྱ  ད་རབ་མཛས་ཞི་བའི་སྐུ  ། ཡེ་
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ཤེས་དཔག་ཡས་ཚ ་ཡི་མཆོག་སྩ ོལ་མ། །རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཨ ་ན་མོ་བྷ ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦ ་ཏྲ ཻ་ལོཀྱ ་པྲ ་ཏི་བི་ཤིཥྚཱ  ་ཡ། བུ དྡྷཱ   ་ཡ་ཏེ་ན་མཿ ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ ་བྷྲཱུ    ྃ་བྷྲཱུ    ྃ་བྷྲཱུ    ྃ། ཤོ་དྷ ་ཡ་ཤོ་དྷ ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ ་ཡ། ཨ་ས་མ་སམནྟ ་ཨ་བ་བྷཱ  ་ས་སྥ ་ར་ཎ་ག་ཏི་ག་ག་ན་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་བི་ཤུ དྡྷ  ེ། ཨ་བྷ ི་ཥཉྩ ནྟུ  ་མཱ ཾ། སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏཱ ཿ སུ ་ག་ཏ་བ་ར་ཙ་ན། ཨ་མྲ ྀ་ཏ་ཨ་བྷ ི་ཥེ་ཀཻ་ར། མ་ཧཱ ་མུ ་དྲཱ  ་མནྟྲ  ་པ་དཻཿ ཨ་ཧཱ ་ར་ཨ་ཧཱ ་ར། མ་མ་ཨ་ཡུ སྶ ཾ་དྷཱ  ་ར་ཎི། ཤོ་དྷ ་ཡ་ཤོ་དྷ ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ ་ཡ། ག་ག་ན་སྭ ་བྷཱ  ་བ་བི་ཤུ དྡྷ  ེ། ཨུ ཥྞཱ  ི་ཥ་བི་ཛ་ཡ་པ་རི་ཤུ དྡྷ  ེ། ས་ཧ་སྲ ་རསྨ ི་སཉྩ ོ་དི་ཏེ། སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ནི། ཥཊྤཱ  ་ར་མི་ཏཱ ་པ་རི་པཱུ  ་ར་ཎི། སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་མཱ ་ཏེ། ད་ཤ་བྷུ  ་མི་པྲ ་ཏིཥྛ ི་ཏེ། སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཧྲ ྀ་ད་ཡ་ཨ་དྷ ི་ཥྛཱ  ་ཎ་ཨ་དྷ ི་ཥྛ ི་ཏེ། མུ ་དྲ ེ་མུ ་དྲ ེ་མ་ཧཱ ་མུ ་དྲ ེ། བཛྲ ་ཀཱ ་ཡ་སཾ་ཧ་ཏ་ན་པ་རི་ཤུ དྡྷ  ེ། སརྦ ་ཀརྨ ་ཨཱ ་བ་ར་ཎ་བི་ཤུ དྡྷ  ེ། པྲ ་ཏི་ནི་ཝརྟ ་ཡ་མ་མ་ཨཱ ་ཡུ ར་བི་ཤུ དྡྷ  ེ། སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ས་མ་ཡ་ཨ་དྷ ིཥྛཱ  ་ན་ཨ་དྷ ིཥྛ ི་ཏེ། ཨ ་མུ ་ནི་མུ ་ནི་མ་ཧཱ ་
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མུ ་ནི། བི་མུ ་ནི་བི་མུ ་ནི་མ་ཧཱ ་བི་མུ ་ནི། མ་ཏི་མ་ཏི་མ་ཧཱ ་མ་ཏི། མ་མ་ཏི་སུ ་མ་ཏི་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ། བྷཱུ   ་ཏ་ཀོ་ཊི་པ་རི་ཤུ དྡྷ  ེ། བི་སྥུ  ་ཊ་བུ དྡྷ  ེ་ཤུ དྡྷ  ེ། ཧེ་ཧེ་ཛ་ཡ་ཛ་ཡ། བི་ཛ་ཡ་བི་ཛ་ཡ། སྨ ་ར་སྨ ་ར། སྥ ་ར་སྥ ་ར། སྥཱ  ་ར་ཡ་སྥཱ  ་ར་ཡ། སརྦ ་བུ དྡྷ  ་ཨ་དྷ ིཥྛཱ  ་ན་ཨ་དྷ ིཥྛ ི་ཏེ། ཤུ དྡྷ  ེ་ཤུ དྡྷ  ེ། བུ དྡྷ  ེ་བུ དྡྷ  ེ་བཛྲ ་བཛྲ ། མ་ཧཱ ་བཛྲ ་སུ ་བཛྲ ། བཛྲ ་གརྦྷ  ེ་ཛ་ཡ་གརྦྷ  ེ། བི་ཛ་ཡ་གརྦྷ  ེ། བཛྲ ་ཛྭཱ  ་ལཱ ་གརྦྷ  ེ། བཛྲ དྦྷ  ་བེ། བཛྲ ་སཾ་བྷ ་བེ། བཛྲ ་བཛྲ ི་ཎི། བཛྲ ི་བྷ ་བ་ཏུ ་མ་མ་ཤ་རཱ ི་རཾ། སརྦ ་སཏྭཱ  ་ནཱ ཉྩ ་ཀཱ ་ཡ་པ་རི་ཤུ དྡྷ  ེརྦྷ  ་བ་ཏུ ། མེ་ས་དཱ ་སརྦ ་ག་ཏི་པ་རི་ཤུ དྡྷ  ེཤྩ ། སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏཱ ཤྩ ། མཾ་ས་མཱ ་ཤྭ ་ས་ཡནྟུ  ། བུ དྡྷྱ   ་བུ དྡྷྱ   ། སིདྡྷྱ   ་སིདྡྷྱ   ། བོ་དྷ ་ཡ་བོ་དྷ ་ཡ། བི་བོ་དྷ ་ཡ་བི་བོ་དྷ ་ཡ། མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། བི་མོ་ཙ་ཡ་བི་མོ་ཙ་ཡ། ཤོ་དྷ ་ཡ་ཤོ་དྷ ་ཡ། བི་ཤོ་དྷ ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ ་ཡ། སམནྟཱ  ་མོ་ཙ་ཡ་མོ་ཙ་ཡ། སམནྟ ་རསྨ ི་པ་རི་ཤུ དྡྷ  ེ། སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཧྲ ྀ་ད་ཡ། ཨ་དྷ ིཥྛཱ  ་ན་ཨ་དྷ ིཥྛ ི་ཏེ། མུ ་དྲ ེ་མུ ་དྲ ེ་མ་ཧཱ ་མུ ་དྲ ེ། མ་ཧཱ ་མུ ་དྲཱ  ་མནྟྲ  ་པ་དཻཿསྭཱ  ་ཧཱ ། ཨ ་བྷྲཱུ    ྃ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཨ ་ཨ་མྲ ྀ་ཏ་ཨཱ ་ཡུ རྡ ་དེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། གང་ཞིག་བདེ་བར་གཤེགས་རྣ མས་
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ཀྱ ི། །གཙུ ག་ཏོར་རབ་ཏུ ་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ། །མཆོག་ཏུ ་ཤིས་པར་མཛད་པ་ལ། །རྣ མ་པ་ཀུ ན་ཏུ ་བདག་ཕྱ ག་འཚལ། །ལྷ ་གཅིག་ཁྱ ོད་ལ་གསོལ་བཏབ་མཐུ ས། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པའི་མངའ་བདག་མཆོག །དཔལ་ལྡ ན་ཀརྨ ་པ་ཆེན་པོའ །ི །ཕྲ ིན་ལས་ཕྱ ོགས་མཐར་ཁྱ བ་གྱུ  ར་ཅིག །རྒྱ  ལ་དབང་མཆོག་གི་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ། །ནོངས་མེད་བསྟ ན་པའི་གནས་སྐ བས་འདིར། །གདུ ལ་བྱ འི་རྒྱུ   ད་ཚགས་དམ་ཆོས་ཀྱ ི། །སྣ ོད་བཟང་ལྡ ན་པ་ཁོ་ནར་ཤོག །གཤམ་གྱ ི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་པོ་འདི་ཞྭ ་དམར་པ་ལྔ ་པས་མཛད་པའོ།། རྒྱ  ་གར་སྐ ད་དུ ། བཛྲ ་བི་དཱ ་ར་ཎ་ན་མ་དྷཱ  ་ར་ཎི། བོད་སྐ ད་དུ ། རྡ ོ་རྗ ེ་རྣ མ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ ་བའི་གཟུ ངས། སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། འདི་སྐ ད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུ ས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ་བཞུ གས་ཏེ། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་མཐུ ས་ལག་ན་རྡ ོ་རྗ ེའི་ལུ ས་ཐམས་ཅད་རྡ ོ་རྗ ེར་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་ནས་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙ ོམས་པར་ཞུ གས་
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སོ། །དེ་ནས་ལག་ན་རྡ ོ་རྗ ེས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་མཐུ ་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་དང༌། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་ཀྱ ིས། རྡ ོ་རྗ ེ་ཁྲ ོ་བོ་ལས་བྱུ  ང་བ། རྡ ོ་རྗ ེ་སྙ ིང་པོ་རབ་ཏུ ་སྨྲ  ས་ཏེ། མི་ཆོད་པ། མི་ཤིག་པ། བདེན་པ། སྲ ་བ། བརྟ ན་པ། ཐམས་ཅད་དུ ་ཐོགས་པ་མེད་པ། ཐམས་ཅད་དུ ་མ་ཕམ་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྲ  ག་པར་བྱ ེད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིལ་བར་བྱ ེད་པ། རིག་སྔ གས་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བྱ ེད་པ། རིག་སྔ གས་ཐམས་ཅད་གནོན་པར་བྱ ེད་པ། ལས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱ ེད་པ། གཞན་གྱ ི་ལས་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བྱ ེད་པ། གདོན་ཐམས་ཅད་རླ ག་པར་བྱ ེད་པ། གདོན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་བྱ ེད་པ། འབྱུ  ང་པོ་ཐམས་ཅད་འགུ གས་པར་བྱ ེད་པ། རིག་སྔ གས་ཀྱ ི་ལས་ཐམས་ཅད་བྱ ེད་དུ ་འཇུ ག་པ། མ་གྲུ  བ་པ་རྣ མས་གྲུ  བ་པར་བྱ ེད་པ། གྲུ  བ་པ་རྣ མས་ཆུ ད་མི་ཟ་བར་བྱ ེད་པ། འདོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ ་སྦྱ  ིན་པ། སེམས་ཅན་
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ཐམས་ཅད། བསྲུ  ང་བ། ཞི་བ། རྒྱ  ས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེངས་པར་བྱ ེད་པ། རྨུ  གས་པར་བྱ ེད་པའི་གསང་སྔ གས་ཀྱ ི་མཐུ ་ཆེན་པོ་འདི། སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་མཐུ ས་ལག་ན་རྡ ོ་རྗ ེས་རབ་ཏུ ་སྨྲ  ས་སོ། ན་མོ་རཏྣ ་ཏྲ ་ཡཱ ་ཡ། ན་མཤྩ ཎྜ ་བཛྲ ་པཱ ་ན་ཡེ། མ་ཧཱ ་ཡཀྵ ་སེ་ནཱ ་པ་ཏ་ཡེ། ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ ་ཏྲུ  ་ཊ་ཏྲུ  ་ཊ། ཏྲ ོ་ཊ་ཡ་ཏྲ ོ་ཊ་ཡ། སྥུ  ་ཊ་སྥུ  ་ཊ། སྥ ོ་ཊ་ཡ་སྥ ་ོཊ་ཡ། གྷཱུ   རྞ ་གྷཱུ   རྞ ། གྷཱུ   རྞཱ  ་པ་ཡ་གྷཱུ   རྞཱ  ་པ་ཡ། སརྦ ་ས་ཏྭཱ  ་ནི། བོ་དྷ ་ཡ་བོ་དྷ ་ཡ། སཾ་བ་ོདྷ ་ཡ་སཾ་བོ་དྷ ་ཡ། བྷྲ  ་མ་བྷྲ  ་མ། སཾ་བྷྲཱ   ་མ་ཡ་སཾ་བྷྲཱ   ་མ་ཡ། སརྦ ་བྷཱུ   ་ཏཱ ་ནི། ཀུ ཊྚ ་ཀུ ཊྚ ། སཾ་ཀུ ཊྚ ་ཡ་སཾ་ཀུ ཊྚ ་ཡ། སརྦ ་ཤ་ཏྲུ  ན། གྷ ་ཊ་གྷ ་ཊ། སཾ་གྷ ་ཊ་ཡ་སཾ་གྷ ་ཊ་ཡ། སརྦ ་བིདྱཱ  ཾ་བཛྲ ་བཛྲ ། སྥ ོ་ཊ་ཡ་བཛྲ ་བཛྲ ། ཀ་ཊ་བཛྲ ་བཛྲ ། མ་ཊ་བཛྲ ་བཛྲ ། མ་ཐ་བཛྲ ་བཛྲ ། ཨཊྚ ་ཧཱ ་ས་ནཱ ི་ལ་བཛྲ ་སུ ་བཛྲ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཧེ་ཕུ ་ལུ ་ནི་རུ ་ཕུ ལླུ  ། གྲ ྀ་ཧྞ ་ཀུ ལླུ  ། མི་ལི་ཙུ ལླུ  ། ཀུ ་རུ ་ཀུ ལླུ  ། བཛྲ ་བི་ཛཱ ་ཡཱ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཀི་ལི་ཀི་ལ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཀ་ཊ་ཀ་ཊ། མ་ཊ་མ་ཊ། ར་ཊ་ར་ཊ། མོ་ཊ་ནཱ ་པྲ ་མོ་ཊ་ནཱ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཙ་ར་ཎི་ཙ་ར། ཧ་ར་ཧ་ར། ས་ར་ས་ར། མཱ ་ར་ཡ། 
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བཛྲ ་བི་དཱ ་ར་ཎཱ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཙྪ ིནྡྷ  ་ཙྪ ིནྡྷ  ། བྷ ིནྡྷ  ་བྷ ིནྡྷ  ། མ་ཧཱ ་ཀི་ལི་ཀི་ལཱ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། བནྡྷ  ་བནྡྷ  ་ཀྲ ོ་དྷ ་བཛྲ ་ཀི་ལི་ཀི་ལཱ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཙུ ་རུ ་ཙུ ་རུ ་ཙཎྜ ་ཀི་ལི་ཀི་ལཱ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཏྲཱ  ་ས་ཡ་ཏྲཱ  ་ས་ཡ། བཛྲ ་ཀི་ལི་ཀི་ལཱ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ ་དྷ ་རཱ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། པྲ ་ཧ་ར་པྲ ་ཧ་ར། བཛྲ ་པྲ ་བྷ ཉྫ ་ནཱ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། མ་ཏིསྠ ི་ར་བཛྲ ། ཤྲུ  ་ཏིསྠ ི་ར་བཛྲ ། པྲ ་ཏིསྠ ི་ར་བཛྲ ། མ་ཧཱ ་བཛྲ ། ཨ་པྲ ་ཏི་ཧ་ཏ་བཛྲ ། ཨ་མོ་གྷ ་བཛྲ ། ཨེ་ཧྱ ེ་ཧི་བཛྲ ། ཤྲ ི་གྷྲ  ཾ་བཛྲ ་དྷ ་རཱ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དྷ ་ར་དྷ ་ར། དྷ ི་རི་དྷ ི་རི། དྷུ  ་རུ ་དྷུ  ་རུ ། སརྦ ་བཛྲ ་ཀུ ་ལ་མཱ ་བརྟ ་ཡ་སྭཱ  ་ཧཱ ། གནོད་བྱ ེད་འབྱུ  ང་པོ་གྲ ིབ་གདོན་མཱ ་ར་ཡ་ཕཊ།྄ ན་མཿས་མནྟ ་བཛྲཱ  ་ཎཱ ཾ། སརྦ ་བཛྲ ་ཀུ ་ལ་མཱ ་བརྟ ་ཡ། མ་ཧཱ ་བ་ལེ། ཀ་ཏ་ལེ། ཏ་ཏ་ལེ། ཨ་ཙ་ལེ། མཎྜ ་ལ་མཱ ་ཡེ། ཨ་ཏི་བཛྲ ་མ་ཧཱ ་བ་ལེ་བེ་ག་ར་ཎ་ར་ཎ། ཨ་ཛི་ཏེ། ཛྭ ་ལ་ཛྭ ་ལ། ཏི་ཊི་ཏི་ཊི། ཏིང་ག་ལེ། ད་ཧ་ད་ཧ། ཏེ་ཛ་བ་ཏི། ཏི་ལི་ཏི་ལི། བནྡྷ  ་བནྡྷ  ། མ་ཧཱ ་བ་ལེ་བཛྲ ་ཨཾ་ཀུ ་ཤ་ཛྭ ་ལཱ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ན་མོ་རཏྣ ་ཏྲ ་ཡཱ ་ཡ། ན་མཤྩ ཎྜ ་བཛྲ ་པཱ ་ཎ་ཡེ། མ་ཧཱ ་ཡཀྵ ་སེ་ནཱ ་པ་ཏ་ཡེ། ཏདྱ ་ཐཱ ་ཨ ་ཧ་ར་ཧ་ར་བཛྲ ། མ་
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ཐ་མ་ཐ་བཛྲ ། དྷུ  ་ན་དྷུ  ་ན་བཛྲ ། ད་ཧ་ད་ཧ་བཛྲ ། པ་ཙ་པ་ཙ་བཛྲ ། དྷ ་ར་དྷ ་ར་བཛྲ ། དྷཱ  ་ར་ཡ་དྷཱ  ་ར་ཡ་བཛྲ ། དཱ ་རུ ་ཎ་དཱ ་རུ ་ཎ་བཛྲ ། ཙྪ ིནྡྷ  ་ཙྪ ིནྡྷ  ་བཛྲ ། བྷ ིནྡྷ  ་བྷ ིནྡྷ  ་བཛྲ ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ།྄ ན་མཤྩ ཎྜ ་བཛྲ ་ཀྲ ོ་དྷཱ  ་ཡ། ཧུ ་ལུ ་ཧུ ་ལུ ། ཏིཥྛ ་ཏིཥྠ ། བྷ ནྡྷ  ་བྷ ནྡྷ  ། ཧ་ན་ཧ་ན་ཨ་མྲ ྀ་ཏེ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །སྡ ིག་པ་ཐམས་ཅད་བྱ ང་བྱ ས་ནས། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱ ེད། །རྒྱུ   ད་དོ་ཅོག་གི་རྩ ་བ་སྟ ེ། །དཔལ་ཀུ ན་གྱ ིས་ནི་ལེགས་པར་བརྒྱ  ན། །སེམས་ཅན་དབང་པོ་ཉམས་པ་དང༌། །ཚ་ཟད་པ་དང་ཚ་ཉམས་དང༌། །ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་མིན་གང་ཆགས་དང༌། །ལྷ ་རྣ མས་རྒྱ  བ་ཀྱ ིས་ཕྱ ོགས་པ་དང༌། །མཛའ་སྡུ  ག་སྐྱ  ེ་བོ་སྡ ང་བ་དང༌། །བྲ ན་བཟའ་ལ་སོགས་གཙས་པ་དང༌། །ཕན་ཚུ ན་མཐུ ན་པ་མ་ཡིན་དང༌། །ནོར་འགྲ ིབ་པས་ནི་གནོད་པ་དང༌། །མྱ ་ངན་ངལ་དང་གནོད་པ་དང༌། །འཇིག་པ་དང་ནི་ཕོངས་པ་དང༌། །གཟའ་དང་རྒྱུ   ་སྐ ར་བྱ ད་སྟ ེམས་དང༌། །མི་བཟད་གདོན་གྱ ིས་ཉེན་པ་དང༌། །མྱ ་ངན་ངལ་
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ལས་བྱུ  ང་བ་ཡིས། །རྨ ི་ལམ་སྡ ིག་པ་མཐོང་ན་ཡང༌། །དེ་ནི་རབ་བཀྲུ  ས་གཙང་མ་ཡིན། །མདོ་སྡ ེ་དམ་པར་ཉན་པར་གྱ ིས། །གང་དག་ཡིད་དགེ་སེམས་དང་ཞིང༌། གཙང་མའི་གོས་ཀྱ ིས་རབ་བརྒྱ  ན་ཏེ། །ཟབ་མོ་སངས་རྒྱ  ས་སྤྱ  ོད་ཡུ ལ་བ། །མདོ་སྡ ེ་འདི་ནི་ཉན་བྱ ེད་ན། །མདོ་སྡ ེ་འདི་ཡི་གཟི་བརྗ ིད་ཀྱ ིས། །སྲ ོག་ཆགས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །མི་བཟད་པ་ཡི་ནད་རྣ མས་ཀྱ ང༌། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་ལྟ ། །ཚ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་འགྱུ  ར། །སྡ ིག་པ་ཀུ ན་ལས་རྣ མ་པར་ཐར། ནོར་བུ ་ཉུ ངས་ཀར་དཱུ  ར་བ་དང༌། །རིན་ཆེན་རྨ ་མེད་ཙན་དན་བཅས། །ཤེལ་དང་རྡ ོ་རྗ ེ་མེ་ཏོག་དང༌། །ཆུ ་ཡིས་གསེར་རབ་ཡང་ན་ནི། །དངུ ལ་གྱ ི་བུ མ་པ་དག་ཀྱ ང་རུ ང༌། །གཙང་མའི་གོས་ཀྱ ིས་དཀྲ ི་ཞིང་དགང༌། །ལན་གྲ ངས་ཉི་ཤུ ་རྩ ་གཅིག་གམ། ཡང་ན་ལན་གྲ ངས་བརྒྱ  ་རྩ ་བརྒྱ  ད། །རྡ ོ་རྗ ེ་རྣ མ་འཇོམས་བཟླ ས་ནས་ནི། །རྒྱ  ལ་པོ་རྟ ག་ཏུ ་ཁྲུ  ས་གྱ ིས་ཤིག །རྡ ོ་རྗ ེ་རྣ མ་པར་འཇོམས་པ་ཞེས་བྱ ་བའི་གཟུ ངས་རྫ ོགས་སོ། །རྒྱ  ་གར་གྱ ི་
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མཁན་པོ་ཤྲཱ  ི་ལཀྵྨཱ   ི་ཀ་ར་དང༌། བོད་ཀྱ ི་ལོ་ཙཱ ་བ་དགེ་སླ ོང་ཤོང་སྟ ོན་རྡ ོ་རྗ ེ་རྒྱ  ལ་མཚན་གྱ ིས་བསྒྱུ   ར་བའོ།། ༈ སྨྲ  ་བསམ་བརྗ ོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན། མ་སྐྱ  ེས་མི་འགགས་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྤྱ  ོད་ཡུ ལ་བ། །དུ ས་གསུ མ་རྒྱ  ལ་བའི་ཡུ མ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། འདི་སྐ ད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུ ས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་རྒྱ  ལ་པོའ་ིཁབ་བྱ ་རྒ ོད་ཕུ ང་པོའ་ིརི་ལ། དགེ་སླ ོང་གི་དགེ་འདུ ན་ཆེན་པོ་དང༌། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུ ན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ ་བཞུ གས་ཏེ། དེའི་ཚ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཟབ་མོ་སྣ ང་བ་ཞེས་བྱ ་བའི་ཆོས་ཀྱ ི་རྣ མ་གྲ ངས་ཀྱ ི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙ ོམས་པར་ཞུ གས་སོ། །ཡང་དེའི་ཚའི་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུ  ག་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པ་ཟབ་མོའ་ིསྤྱ  ོད་པ་ཉིད་ལ་རྣ མ་པར་བལྟ ་ཞིང༌། ཕུ ང་པོ་ལྔ ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གྱ ིས་སྟ ོང་པར་རྣ མ་པར་བལྟ འོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་མཐུ ས་



320

ཚ ་དང་ལྡ ན་པ་ཤཱ ་རིའི་བུ ས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུ  ག་ལ་འདི་སྐ ད་ཅེས་སྨྲ  ས་སོ། །རིགས་ཀྱ ི་བུ འམ་རིགས་ཀྱ ི་བུ ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པ་ཟབ་མོའ་ིསྤྱ  ོད་པ་སྤྱ  ད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇི་ལྟ ར་བསླ བ་པར་བྱ ། དེ་སྐ ད་ཅེས་སྨྲ  ས་པ་དང༌། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུ  ག་གིས་ཚ་དང་ལྡ ན་པ་ཤཱ ་ར་དྭཱ  ་ཏིའི་བུ ་ལ་འདི་སྐ ད་ཅེས་སྨྲ  ས་སོ། །ཤཱ ་རིའི་བུ ་རིགས་ཀྱ ི་བུ འམ། རིགས་ཀྱ ི་བུ ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པ་ཟབ་མོའ་ིསྤྱ  ོད་པ་སྤྱ  ད་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་ལྟ ར་རྣ མ་པར་བལྟ ་བར་བྱ ་སྟ ེ། ཕུ ང་པོ་ལྔ ་པོ་དེ་དག་ཀྱ ང་རང་བཞིན་གྱ ིས་སྟ ོང་པར་ཡང་དག་པར་རྗ ེས་སུ ་བལྟ འོ། །གཟུ གས་སྟ ོང་པའོ། །སྟ ོང་པ་ཉིད་གཟུ གས་སོ། །གཟུ གས་ལས་སྟ ོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། སྟ ོང་པ་ལས་ཀྱ ང་གཟུ གས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ ་ཚར་བ་དང༌། 
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འདུ ་ཤེས་དང༌། འདུ ་བྱ ེད་དང༌། རྣ མ་པར་ཤེས་པ་རྣ མས་སྟ ོང་པའོ། །ཤཱ ་རིའི་བུ ། དེ་ལྟ ར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟ ོང་པ་ཉིད་དེ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མ་སྐྱ  ེས་པ། མ་འགགས་པ། དྲ ི་མ་མེད་པ། དྲ ི་མ་དང་བྲ ལ་བ་མེད་པ། བྲ ི་བ་མེད་པ། གང་བ་མེད་པའོ། །ཤཱ ་རིའི་བུ ། དེ་ལྟ ་བས་ན་སྟ ོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུ གས་མེད། ཚར་བ་མེད། འདུ ་ཤེས་མེད། འདུ ་བྱ ེད་རྣ མས་མེད། རྣ མ་པར་ཤེས་པ་མེད། མིག་མེད། རྣ ་བ་མེད། སྣ ་མེད། ལྕ ེ་མེད། ལུ ས་མེད། ཡིད་མེད། གཟུ གས་མེད། སྒྲ  ་མེད། དྲ ི་མེད། རོ་མེད། རེག་བྱ ་མེད། ཆོས་མེད་དོ། །མིག་གི་ཁམས་མེད་པ་ནས་ཡིད་ཀྱ ི་ཁམས་མེད། ཡིད་ཀྱ ི་རྣ མ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱ ི་བར་དུ ་ཡང་མེད་དོ། །མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒ ་ཤི་མེད། རྒ ་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་བ་དང༌། ཀུ ན་འབྱུ  ང་བ་དང༌། འགོགས་པ་དང༌། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། ཐོབ་པ་མེད། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཤཱ ་རིའི་བུ ། དེ་ལྟ ་བས་ན་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་
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རྣ མས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱ ིར། ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པ་ལ་བརྟ ེན་ཅིང་གནས་ཏེ་སེམས་ལ་སྒྲ  ིབ་པ་མེད་པས་སྐྲ  ག་པ་མེད་དེ། །ཕྱ ིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ ་འདས་ནས་མྱ ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཕྱ ིན་ཏོ། །དུ ས་གསུ མ་ཏུ ་རྣ མ་པར་བཞུ གས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པ་འདི་ལ་བརྟ ེན་ནས་བླ ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་ཏུ ་མངོན་པར་རྫ ོགས་པར་སངས་རྒྱ  ས་སོ། །དེ་ལྟ ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པའི་སྔ གས། རིག་པ་ཆེན་པོའ་ིསྔ གས། བླ ་ན་མེད་པའི་སྔ གས། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སྔ གས། སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ ་ཞི་བར་བྱ ེད་པའི་སྔ གས། མི་རྫུ  ན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ ་སྟ ེ། ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པའི་སྔ གས་སྨྲ  ས་པ། ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ ་ར་ག་ཏེ་པཱ ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བོ་དྷ ི་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཤཱ ་རིའི་བུ ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་ལྟ ར་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་
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བསླ བ་པར་བྱ འོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་བཞེངས་ཏེ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུ  ག་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ ་བ་བྱ ིན་ཏེ། ལེགས་སོ། །ལེགས་སོ། །རིགས་ཀྱ ི་བུ ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་ལྟ ར་ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་བསྟ ན་པ་བཞིན་དུ ་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱ  ད་པར་བྱ ་སྟ ེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣ མས་ཀྱ ང་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ངོ༌། །བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་དེ་སྐ ད་ཅེས་བཀའ་བསྩ ལ་ནས། ཚ་དང་ལྡ ན་པ་ཤཱ ་ར་དྭ ་ཏིའི་བུ ་དང༌། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུ  ག་དང༌། ཐམས་ཅད་དང་ལྡ ན་པའི་འཁརོ་དེ་དག་དང༌། ལྷ ་དང༌། མི་དང༌། ལྷ ་མ་ཡིན་དང༌། དྲ ི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟ ེན་ཡི་རང་ཏེ། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ི་གསུ ངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟ ོད་དོ། ༈ ན་མོ་བླ ་མ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། སངས་རྒྱ  ས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཆོས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། དགེ་འདུ ན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཡུ མ་
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ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། བདག་གི་བདེན་པའི་ཚིག་རྣ མས་འགྲུ  བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག འདི་ལྟ ར་སྔ ོན་ལྷ འི་དབང་པོ་བརྒྱ  ་བྱ ིན་གྱ ིས་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམ་ཤིང་ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ ་བྱ ས་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས། བདུ ད་སྡ ིག་ཅན་ལ་སོགས་པ་མི་མཐུ ན་པའི་ཕྱ ོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱ ིར་ཟླ ོག་པ་དེ་བཞིན་དུ ་བདག་གིས་ཀྱ ང་ཤེས་རབ་ཀྱ ི་ཕ་རོལ་ཏུ ་ཕྱ ིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམ་ཤིང་ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ ་བྱ ས་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས་བདུ ད་སྡ ིག་ཅན་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུ ན་པའི་ཕྱ ོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱ ིར་ཟླ ོག་པར་གྱུ  ར་ཅིག མེད་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཞི་བར་གྱུ  ར་ཅིག རབ་ཏུ ་ཞི་བར་གྱུ  ར་ཅིག གང་གི་རྟ ེན་ཅིང་འབྲ ེལ་བར་གྱུ  ར། །འགགས་པ་མེད་པ་སྐྱ  ེ་མེད་པ། །ཆད་པ་མེད་པ་རྟ ག་མེད་པ། འོང་བ་མེད་པ་འགྲ ོ་མེད་པ། །ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། །སྤྲ  ོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བསྟ ན་པ། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་སྨྲ  ་རྣ མས་ཀྱ ི། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། 
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བགེགས་རིགས་སྟ ོང་ཕྲ ག་སོགས་བྱ འོ། ༈ འཕགས་པ་གདུ གས་དཀར་མོའ་ིསྒ ོམ་བཟླ ས་ནི། ཨཱ ཿ ཆོས་རྣ མས་སྨྲ  ་བསམ་བརྗ ོད་མེད་སྟ ོང་པ་ཉིད། །ཨ ་གྱ ིས་མཚན་པའི་གདུ གས་དཀར་ཡོངས་གྱུ  ར་ལས། །དྲ ན་རྫ ོགས་དམ་ཡེ་དབྱ ེར་མེད་རང་ཉིད་ནི། །བཅོམ་ལྡ ན་འདས་མ་གཙུ ག་ཏོར་ལྷ ་མོའ་ིསྐུ  ། །དབུ ་སྟ ོང་མདུ ན་ཞལ་སྒ ེག་པའི་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ  ། །གཡས་ཞལ་ཉིས་བརྒྱ  ་འཇིགས་རུ ང་རྒ ོད་པ་སེར། །རྒྱ  བ་ཞལ་དམར་པོ་ཉིས་བརྒྱ  ་གཤེ་དང་རྔ མ། །གཡོན་ཞལ་ལྗ ང་ཁུ ་ཉིས་བརྒྱ  ་སྙ ིང་རྗ ེ་ཞི། །སྟ ེང་ཞལ་སྔ ོན་པོ་ཉིས་བརྒྱ  ་ངོ་མཚར་དྲ ེགས། །དབུ ་རེ་རེར་རྡ ོ ་རྗ ེའི་མཚན་རྟ གས་སྤྱ  ན་གསུ མ་གསུ མ། །སྐུ  ་མདོག་དཀར་ཞིང་སྤྱ  ན་མིག་བྱ ེ་བ་འབུ མ། །ཟུ ར་མིག་བགྲ ད་དང་གླ ོག་འགྱུ  ་དྲ ག་ཏུ ་གཟིར། །གཡས་ཕྱ ག་ལྔ ་བརྒྱ  ་གཡོན་ཕྱ ག་ལྔ ་བརྒྱ  ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་བསམ་གཅོ ད་རལ་གྲ ི ་འབར་བ་འཕྱ ར། །ཞབས་གཡས་ལྔ ་བརྒྱ  ་བརྐྱ  ངས་པས་འཇིགས་ཀུ ན་མནན། །ཞབས་གཡོན་ལྔ ་བརྒྱ  ་བསྐུ  མས་པས་གདོན་ཀུ ན་མནན། 
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སངས་རྒྱ  ས་བྱ ེ་བ་ཕྲ ག་བདུ ན་ཅོད་པན་འཆང༌། །དབུ ་གཙུ ག་གདུ གས་དཀར་བདུ ན་ནི་བརྩ ེགས་མར་འཁོར། །བ་སྤུ  ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་འབར། །ལྷ ་རྫ ས་ན་བཟའ་ཞི་ཁྲ ོའ་ིརྒྱ  ན་དང་ལྡ ན། །དཔྲ ལ་བར་རྣ མ་སྣ ང་ཐུ གས་ཀར་ཨ ་དཀར་པོ། །མགྲ ིན་པར་སྣ ང་མཐའི་ཐུ གས་ཀར་ཨཱ ཿདམར་པོ། །ཐུ གས་སྨ ད་རྡ ོར་སེམས་ཐུ གས་ཀར་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་པོ། ཐུ གས་དབུ ས་ཟླ ་སྟ ེང་ཨ ་ཡིག་དཀར་པོའ་ིམཐར། །སྔ གས་ཕྲ ེང་འདོ་ཀྱ ིས་སྒྲ  ིབ་བསལ་མཐུ ་སྟ བོས་རྒྱ  ས། །ཡ་ས་ོཁྲ ་ོབཅུ ་མ་ས་ོཁྲ ་ོམ་ོབཅུ ། །སྨ ་ར་མེ་དཔུ ང་རལ་གྲ ི་ངར་མའི་ལྕ ེ། །མགྲ ིན་པར་ཉི་ཟླ ་རང་ལུ ས་མེ་དཔུ ང་འབར། །གནོད་བྱ ེད་ཐམས་ཅད་གཞོབ་ཐུ ལ་བསྲ ེགས་པར་གྱུ  ར། ཧཱུ  ྃ། རྡ ོ་རྗ ེ་གཙུ ག་ཏོར་ཕྱ ིར་ཟླ ོག་པ་ཆེན་མོ། །ཕྱ ག་སྟ ོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། །དབུ ་སྟ ོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། །སྤྱ  ན་བྱ ེ་བ་བརྒྱ  ་སྟ ོང་མངའ་བ་ཆེན་མོ། །རྡ ོ་རྗ ེ་མི་ཕྱ ེད་འབར་བའི་མཚན་རྟ གས་ཅན། །རྡ ོ་རྗ ེ་ཡངས་པ་ཆེན་མོ་ས་གསུ མ་གྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ལ་མངའ་མཛད་མས། 
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ཀུ ན་ནས་བདག་ཅག་མི་ནོར་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉིན་དང་མཚན་དུ ་བསྲུ  ང་དུ ་གསོལ་ལོ། །བསྲུ  ང་དུ ་གསོལ་ལོ། །ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ ་ཨ་ན་ལེ། ཨ་ན་ལེ། བི་ཤུ དྡྷ  ེ ་བི་ཤུ དྡྷ  ེ། བཻ་ར་བཻ་ར། བཛྲ ་དྷ ་རི་ཎི། བནྡྷ  ་བནྡྷ  ། བཛྲ ་པཱ ་ནི་ཧཱུ  ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་྄ཕཊ་྄སྭཱ  ་ཧཱ ། ཧཱུ  ྃ་དྲུ  ཾ་བནྡྷ  ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་྄སྭཱ  ་ཧཱ ། བདག་དང་བསྲུ  ང་བྱ འི་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་མནན་པ་དང་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱ ེས་ཕྱ ེས་ཁྲ ོལ་ཁྲ ོལ། མནན་པ་དང་བཅིངས་པ་དང་བསྡ མས་པ་ཐམས་ཅད་སརྦ ་ཨ་པ་ན་ཡེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞི་བ་ཤིནྟ ཾ་ཀུ ་རུ ་ཡེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་རབ་བདུ ན་འབྲ ིང་ལྔ ་ཐ་མ་གསུ མ་བརྗ ོད། ཨ ་སརྦ ་ཏ་ཐཱ ་ག་ཏ་ཨུ ཥྞཱ  ི་ཥ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ། ཧཱུ  ྃ་མ་མ་ཧཱུ  ྃ་ནི་སྭཱ  ་ཧཱ ། སྙ ིང་པོའ།ོ། ཨ ་མ་མ་ཧཱུ  ྃ་ནི་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཉེ་བའི་སྙ ིང་པོའ།ོ། ཧཱུ  ྃ། བཅོམ་ལྡ ན་གདུ གས་དཀར་ལྷ ་ཚགས་རྣ མས། །མཐུ ་སྟ ོབས་ཐོགས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །ཐུ གས་རྗ ེས་སྨ ོན་ལམ་མཐུ ་བཙན་པས། །བདག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་དར་བ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གྱུ  ར་ཅིག །བདག་དང་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི ། །ཆགས་ཆེན་ཉམ་ང་བཟླ ོག་ཏུ ་གསོལ། །རྨ ི ་ལམ་མཚན་ལྟ ས་ངན་པ་བཟླ ོག །རྟ གས་དང་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ངན་པ་བཟླ ོག །དགྲ ་འདྲ ེའི་བསམ་སྦྱ  ོར་ངན་པ་བཟླ ོག །ལྟ ས་ངན་བརྒྱ  ད་ཅུ ་རྩ ་བཞི་བཟླ ོག །ཡེ་འདྲ ོག་སུ མ་བརྒྱ  ་དྲུ  ག་ཅུ ་བཟླ ོག །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ  ་རྩ ་བཞི་བཟླ ོག །བགེགས་རིགས་སྟ ོང་ཕྲ ག་བརྒྱ  ད་ཅུ ་བཟླ ོག །དུ ས་མིན་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱ  ད་བཟླ ོག །ཡས་ཀྱ ི་བདུ ད་དུ ་གཡོས་པ་བཟླ ོག །མས་ཀྱ ི་སྲ ི་རུ ་ལངས་པ་བཟླ ོག །དཔྲ ལ་བའི་གཤེད་དུ ་བཀོར་བ་བཟླ ོག །ཕ་མེས་དུ ར་སྲ ི་ལངས་པ་བཟླ ོག །མི་ལ་ན་ཚ་གཏོང་བ་བཟླ ོག །ཕྱུ  གས་ལ་གོད་ཁ་གཏོང་བ་བཟླ ོག །གནམ་གྱ ི་དལ་ཁ་འབེབས་པ་བཟླ ོག །ས་ཡི་དུ ག་མདའ་ཡར་བ་བཟླ ོག །སྨ ེ་བ་སྤ ར་ཁ་རྩུ  བ་པ་བཟླ ོག །སྐ ག་དང་ཕུ ང་སྲ ི་ལངས་བ་བཟླ ོག གནོད་བྱ ེད་ཐམས་ཅད་ཟླ ོག་ཏུ ་གསོལ། འདི་ལྟ ར་བསྒ ོམས་བཟླ ས་བྱ ས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱ ིས། །མི་གཙང་ལུ ས་འདི་བོར་བར་གྱུ  ར་མ་ཐག །བདེ་བ་ཅན་དུ ་བརྫུ  ས་ཏེ་
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སྐྱ  ེ་བར་ཤོག །སྐྱ  ེས་མ་ཐག་ཏུ ་ས་བཅུ ་རབ་བགྲ ོད་ནས། །སྤྲུ   ལ་པས་ཕྱ ོགས་བཅུ ར་གཞན་དོན་བྱ ེད་པར་ཤོག །ཙཀྲ ་བཅུ ་གསུ མ་པའི་གཟུ ངས་ནི། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཏདྱ ་ཐཱ ། ཨ ་མུ ་ནེ་མུ ་ནེ་མ་ཧཱ ་མུ ་ནེ་ཤཱ ཀྱ ་མུ ་ནེ་ཡེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསྲུ  ང་བ་དང༌། བསྐྱ  བ་པ་དང༌། སྦ ་བ་དང༌། བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་པ་དམ་པ་མཛད་དུ ་གསོལ། སྲ ི་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་བར་མཛད་དུ ་གསོལ་ལོ། །དུ ་རུ ་དུ ་རུ ་ཙཀྲ ། བཛྲ ་ཡ་བཛྲ ་ཡ་ཙཀྲ ། ཧ་ན་ཧ་ན་ཙཀྲ ། མ་ར་ཡ་མ་ར་ཡ་ཙཀྲ ། གན་དུ ་མ་ལེ་ཨེ་ནན་ཙཀྲ ། ཛྭ ་ལ་ཛྭ ་ལ་ཙཀྲ ། ཧཱུ  ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་྄ཕཊ་྄ཙཀྲ ། སརྦ ་ཤ་གི་ནི་ཨ་བ་ར་ཎ་ཙཀྲ ། བྷ ་ལ་ཡ་བྷ ་ལ་ཡ་ཙཀྲ ། ན་ག་ཤ་ཡ་ན་ག་ཤ་ཡ་ཙཀྲ ། ཧཱུ  ྃ་ཧཱུ  ྃ་ཕཊ་྄ཕཊ་྄ཙཀྲ ། བྷ ་མ་བྷ ་མ་ཙཀྲ ། ས་མནྟ ་ཀ་ར་ཙ་ཏྲ ི་ཏེ་ག་ན་ཙཀྲ ། བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་དང༌། ཆོས་མཛད་པ་དང༌། དཀར་པོའ་ིཕྱ ོགས་མཐའ་
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ཡས་པ་ལ་གནོད་པའི་དགྲ ་བགེགས་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱ ོགས་ཐམས་ཅད་བཟླ ོག་ཅིག ཐུ ལ་ཅིག རྐྱ  ེན་དང་བར་དུ ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བཟླ ོག་ཅིག བྱ ེར་ཅིག བསྲུ  ང་ཅིག ནད་སྲ ི་དང༌། འཆི་སྲ ི་དང༌། གོད་སྲ ི་དང༌། རྟ ་སྲ ི་དང༌། ཡེར་བའི་སྲ ི་དང༌། ལོའ་ིསྲ ི་དང༌། ཟླ ་བའི་སྲ ི་དང༌། ཞག་དུ ས་ཀྱ ི་སྲ ི་དང༌། ཁ་སྨྲ  ས་ཀྱ ི་སྲ ི་དང༌། སྲ ི་ངན་པ་ཐམས་ཅད་བཟླ ོག་ཅིག གཞན་ཡང་སྲ ི་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣ མ་པ་ཀུ ན་ཏུ ་བསྲུ  ང་ཅིག བཟླ ོག་ཅིག ཞི་བར་གྱུ  ར་ཅིག བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་གནོད་པའི་ནད་རིམས་དང༌། གདོན་དང༌། སྔ གས་ཟོར་དང༌། རྦ ད་འདྲ ེ་དང༌། བླ ོ་བུ ར་གྱ ི་ནད་དང༌། རྒྱ  ལ་པོའ་ིཆད་པ་དང༌། ཕྱ ོགས་ངན་པ་དང༌། གནོད་པ་དང༌། ནད་སྲ ི་དང༌། འཆི་སྲ ི་དང༌། དུ ས་སྲ ི་དང༌། རྒ ན་སྲ ི་དང༌། གཞོན་སྲ ི་དང༌། དར་མའི་སྲ ི་དང༌། ལོའ་ིསྲ ི་དང༌། ཟླ ་བའི་སྲ ི་དང༌། ཞག་གི་སྲ ི་དང༌། ཟ་མའི་སྲ ི་དང༌། སྐ ག་བདུ ན་ཟུ ར་དང༌། ཕྱ ི་སྐྱ  ེལ་དང༌། གདོན་སུ མ་བརྒྱ  ་དྲུ  ག་ཅུ ་དང་
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རྐྱ  ེན་ཉི་ཁྲ ི་ཆིག་སྟ ོང་དང༌། ལྟ ས་ངན་མི་མཐུ ན་པ་བརྒྱ  ད་ཅུ ་རྩ ་གཅིག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། མ་རུ ངས་པ་དང་གདུ ག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་གྱུ  ར་ཅིག བཟླ ོག་པར་གྱུ  ར་ཅིག བསྒྱུ   ར་བར་གྱུ  ར་ཅིག བསྲུ  ང་བར་གྱུ  ར་ཅིག ཐུ བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག དེ་ལྟ ར་བརྗ ོད་པའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་ཅིང་སྲ ིའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲ ོལ་བར་འགྱུ  ར་རོ། །བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་དེ་སྐ ད་ཅེས་བཀའ་སྩ ལ་པ་དང༌། ཚ་དང་ལྡ ན་པ་ཀུ ན་དགའ་བོ་ཡི་རང་སྟ ེ་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ི་གསུ ངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟ ོད་དོ། །ཙཀྲ ་བཅུ ་གསུ མ་པའི་གཟུ ངས་རྫ ོགས་སོ།། ༈ དཔལ་ལྡ ན་རྡ ོ་རྗ ེ་ལྷ ་མོ་ནི། །དྲ ག་མོ་སེངྒ ེའི་གདོང་པ་ཅན། །ཡེ་ཤེས་མེ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲ ོ། ས ེངྒ ེ འ ི ་གད ོང ་ཅན་ལྷ ་མ ོར ་འདུ ད།  ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿ ་སཿམཿརཿཡཿཕཊ། མཁའ་འགྲ ོ ་མ་སེངྒ ེའི་གདོང་པ་ཅན་ཁྱ ོད་ཀྱ ི་རིག་སྔ གས་བཟླ ས་པའི་མཐུ ་དང་ནུ ས་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས་བདག་ཅག་དཔོན་སླ ོབ་འཁོར་དང་
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བཅས་པ་རྣ མས་ལ་སྡ ང་བར་བྱ ེད་པའི་དགྲ ་གནོད་པར་བྱ ེད་པའི་བགེགས། བར་དུ ་གཅོད་པའི་རྐྱ  ེན། མདོར་ན་བཀྲ ་མི་ཤིས་པའི་ཕྱ ོགས་རིས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱ ིར་ཟླ ོག་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཁྲ ོ་མོ་འབར་བའི་ཚགས་རྣ མས་ཀྱ ིས། །དགྲ ་བགེགས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །ལུ ས་ངག་ཐལ་བའི་རྡུ  ལ་དུ ་རླ ོགས། །རྣ མ་ཤེས་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་སུ ་སྒྲ  ོལ། །ཁྱ ེད་ཀྱ ི་རིག་སྔ གས་བཟླ ས་པའི་མཐུ ས། གནོད་བྱ ེད་མ་ལུ ས་ཞི་བ་དང༌། །ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུ  བ་པ་དང༌། །བཤད་སྒྲུ   བ་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་པར་མཛད། ཅེས་པ་འདི་རྗ ེ་བཙུ ན་མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེས་སོ། ༈ གསོལ་འདེབས་དུ ས་མིན་འཆི་བཟླ ོག་
བཞུ གས། ཧཱུ  ྃ། འོག་མིན་ཆོས་དབྱ ིངས་ཕོ་བྲ ང་ན། །བཞུ གས་མཛད་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། །དུ ས་མིན་འཆི་བ་བཟླ ོག་ཏུ ་གསོལ། པདྨ ་སྤུ  ངས་པའི་ཞིང་ཁམས་ན། །བཞུ གས་མཛད་བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ ་ལ། ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ལྕ ང་ལོ་ཅན་གྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །བཞུ གས་
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མཛད་ཕྱ ག་ན་རྡ ོ ་རྗ ེ ་ལ། ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ བདེ་ཆེན་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །བཞུ གས་མཛད་མཁའ་འགྲ ོ་སུ ་མ་ཏིར། ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ཤྲཱ  ི་ནཱ ་ག་ར་ཡི་དགོན་པ་ན། །བཞུ གས་མཛད་ཏཻ་ལོ་སངས་རྒྱ  ས་ལ། ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ཕུ ལླ ་ཧ་རིའི་དགོན་པ་ན། བཞུ གས་མཛད་ནཱ ་རོ་པཎ་ཆེན་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ གྲ ོ་བོ་ལུ ང་གི་དགོན་པ་ན། །བཞུ གས་མཛད་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ རྒྱ  ལ་བའི་བཞུ གས་གནས་ཏི་སེ་ན། །བཞུ གས་མཛད་མི་ལ་རས་པ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ལུ ང་བསྟ ན་དཔལ་གྱ ི་སྒ མ་པོ་ན། །བཞུ གས་མཛད་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ མཐའ་རྩ ་དཔལ་གྱ ི་ཡང་དགོན་ན། །བཞུ གས་མཛད་རྡ ོ་རྗ ེ་རྒྱ  ལ་པོ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ཀཾ་པོ་གངས་ཀྱ ི་ར་བ་ན། །བཞུ གས་མཛད་
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དུ ས་གསུ མ་མཁྱ ེན་པ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ འབའ་རོམ་རིན་ཆེན་སྤུ  ངས་པ་ན། །བཞུ གས་མཛད་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ མཚལ་གྱ ི་གུ ང་ཐང་བདེ་ཆེན་ན། །བཞུ གས་མཛད་སྐྱ  ེ་མེད་ཞང་ཆེན་པོར། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་ིསྒྲུ   བ་གནས་ན། །བཞུ གས་མཛད་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ཀརྨ ་སངས་རྒྱ  ས་གདན་ས་ན། །བཞུ གས་མཛད་འགྲ ོ་མགོན་རས་ཆེན་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ སྤ ོམ་བྲ ག་གྲུ  བ་པའི་དབེན་གནས་ན། །བཞུ གས་མཛད་བསོད་ནམས་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ སྟ ོད་ལུ ང་མཚུ ར་ཕུ འི་གདན་ས་ན། །བཞུ གས་མཛད་ཀརྨ ་པཀྴ ི་ལ། ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ མཚུ ར་ཕུ ་སྐུ  ངས་ཀྱ ི་རི་ཁྲ ོད་ན། །བཞུ གས་མཛད་གཉེན་རས་སངྒ ་པར། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ཀརྨ ་
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མཁའ་འགྲ ོའ་ིགསང་ཕུ ག་ན། །བཞུ གས་མཛད་རང་བྱུ  ང་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ༧ །མཆིམས་ཕུ ་ནགས་ཀྱ ི་དབེན་གནས་ན། །བཞུ གས་མཛད་ཀླ ོང་ཆེན་རབ་འབྱ མས་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ཀོང་ཡུ ལ་ལྗ ོན་པའི་ནགས་ཁྲ ོད་ན། །བཞུ གས་མཛད་འཇའ་ཚན་སྙ ིང་པོ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ མདོ་ཁམས་སེངྒ ེ་རྫ ོང་གནས་ན། །བཞུ གས་མཛད་མི་འགྱུ  ར་རྡ ོ་རྗ ེ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ༧ །ཕྱ ོགས་མེད་གྲུ  བ་པའི་དབེན་གནས་ན། །བཞུ གས་མཛད་བཀའ་བརྒྱུ   ད་གྲུ  བ་ཐོབ་ལ། ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ སྤྱ  ི་གཙུ ག་བདེ་བ་ཆེན་པ་ོན། །བཞུ གས་མཛད་རྩ ་བའི་བླ ་མ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ལུ ས་གནས་རྩ ་ཁམས་གྲ ོང་ཁྱ ེར་ན། །བཞུ གས་མཛད་ཡི་དམ་ལྷ ་ཚགས་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ཕྱ ོགས་བཞི་དབུ ས་ལྔ འི་དུ ར་ཁྲ ོད་ན། །བཞུ གས་མཛད་མཁའ་འགྲ ོ་
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སྡ ེ་ལྔ ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ འཇིགས་རུ ང་དུ ར་ཁྲ ོད་གནས་བརྒྱ  ད་ན། །བཞུ གས་མཛད་མ་མགོན་ལྕ མ་དྲ ལ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ངེས་མེད་དབེན་པའི་རི་ཁྲ ོད་ན། །བཞུ གས་མཛད་རྡ ོ ་རྗ ེ ་སྤུ  ན་ཚགས་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར༴ དུ ས་མིན་འཆི་བ༴ ཟབ་མོ་མཐའ་དང་བྲ ལ་བའི་དབྱ ིངས། །དམ་ཆོས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ལ། །ཕྱ ག་འཚལ་ཉེ་བར་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། དུ ས་མིན་འཆི་བ་བཟླ ོག་ཏུ ་གསོལ། ཧཱུ  ྃ། བཀའ་བརྒྱུ   ད་གྲུ  བ་ཐོབ་རྒྱ  ་མཚའི་ཚགས། ཐུ གས་རྗ ེའི་ཐུ གས་དམ་མ་གཡེལ་བར། །རྗ ེས་འཇུ ག་བུ ་ལ་དབང་བཞི་བསྐུ  ར། རྟ གོས་གྲ ལོ་དུ ས་མཉམ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ བོས། །ཡི་དམ་ཞི་དང་ཁྲ ་ོབའོ་ིཚགས། །མཆགོ་ཐུ ན་བྱ ིན་རླ བས་མ་ཆུ ང་བར། །སྒྲུ   བ་མཆོག་བུ ་ལ་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ། །ཚ་གཅིག་སངས་རྒྱ  ས་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ཚགས། །མྱུ  ར་མགྱ ོགས་མཐུ ་རྩ ལ་མ་ཞན་པར། །སྐ ལ་ལྡ ན་བུ ་ལ་རྟ ེན་འབྲ ེལ་བསྒྲ  ིགས། །ལས་
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བཞི་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཕྱ ི་རོལ་གདོན་གྱ ི་བར་ཆད་དང༌། །འབྱུ  ང་བ་ལུ ས་འཁྲུ  གས་བར་ཆད་དང༌། །ཏིང་འཛིན་སེམས་ཀྱ ི་བར་ཆད་ཀུ ན། །གཞི་མེད་རྩ ་བྲ ལ་དབྱ ིངས་སུ ་བཟླ ོག །འཁོར་བ་ཡེ་ནས་སངས་རྒྱ  ས་ཉིད། །རྣ མ་རྟ ོག་རང་རིག་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ། །དགེ་སྡ ིག་རྒྱུ   ་འབྲ ས་དམིགས་གཏད་བྲ ལ། །ཐམས་ཅད་སྐྱ  ེ་མེད་ཆོས་སྐུ  ར་བཟླ ོག །གཏད་མེད་དབྱ ིངས་སུ ་ས་ལ་ལ། །འཛིན་མེད་ཀླ ོང་དུ ་བུ ན་ནེ་བུ ན། །ཞེན་མེད་ངང་དུ ་ཁྲ ོ་ལོ་ལོ། །དམིགས་བཅས་དམིགས་མེད་ཆེན་པོ་བཟླ ོག མཉམ་ཉིད་ངང་དུ ་ཡ་ལ་ལ། །གང་ཤར་ཀླ ོང་དུ ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །རང་རིག་རྗ ེན་པར་ཧྲ ིགས་སེ་ཧྲ ིག །དོན་དམ་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བཟླ ོག །ཀུ ན་ཁྱ བ་ཆོས་སྐུ  ར་ལམས་སེ་ལམ། །བདེ་ཆེན་ལོངས་སྐུ  ར་སངས་སེ་སང༌། ཐུ གས་རྗ ེ་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ར་ཤིགས་སེ་ཤིག །ཟུ ང་འཇུ ག་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ  ར་བཟླ ོག །ཧཱུ  ྃ་གི་སྣ ང་གླུ  ་ཅི་རིགས་བླ ངས། ཧཱུ  ྃ། དེང་འདིར་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་བྱ ིན། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིརྟ ེན་འབྲ ེལ་མཐུ ། 
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ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མའི་ནུ ས་སྟ ོབས་ཀྱ ིས། །སྒྲུ   བ་མཆོག་བར་ཆད་རྐྱ  ེན་ལས་གྲ ོལ། རང་དོན་སྟ ོང་ཉིད་མཁའ་ལྟ ར་ཁྱ བ། །གཞན་དོན་སྙ ིང་རྗ ེའི་སྤྲ  ིན་ཕུ ང་འཁྲ ིགས། །དོན་གཉིས་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་གྲུ  ་ཆར་འབེབས། །སྐུ  ་གསུ མ་འབྲ ས་བུ ་སྨ ིན་གྱུ  ར་ཅིག །ལྷ ་དབང་དགེ་མཚན་རྔ ་སྒྲ  ་ལྡ ིར། །མི་དབང་རྣ མ་རྒྱ  ལ་རྒྱ  ལ་མཚན་བསྒྲ  ེངས། །སྙ ན་གྲ གས་ཆོས་ཀྱ ི་དུ ང་སྒྲ  ས་ཁྱ བ། །འཛམ་གླ ིང་བདེ་བའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །དེ་ལྟ ར་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་ཡི། །གསོལ་འདེབས་དུ ས་མིན་འཆི་བཟླ ོག་འདི། །སྟ ོད་ཆ་གྲུ  བ་ཆེན་པཀྴ ིའི་གསུ ངས། །ཁྱ ད་འཕགས་
ཉིད་ཀྱ ི་རྗ ེས་འབྲ ང་ནས། །སྨ ད་ཆ་ཤམ་མཐུ ད་ཐལོ་བྱུ  ང་དུ ། །འཇིགས་བྲ ལ་དབང་པའོ་ིསྡ ེས་བཀོད་པས། 
།དགེ་འདིས་དུ ས་ཀྱ ི་འཇིགས་པ་ལས། །རབ་གྲ ོལ་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་གྱུ  ར་ཅིག །སུ ་ཛ་ཡ། ༈ བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དུ ས་མིན་འཆི་བ་བཟླ ོག་ཏུ ་གསོལ། བསམ་པ་བཞིན་དུ ་འགྲུ  བ་པ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ལྡ ན་ཐོབ་པར་ཤོག །ཡི་དམ་ལྷ ་ཚགས་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དུ ས་མིན་འཆི་བ་བཟླ ོག་ཏུ ་གསོལ། །བསམ་
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པ་བཞིན་དུ ་འགྲུ  བ་པ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ལྡ ན་ཐོབ་པར་ཤོག །མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དུ ས་མིན་འཆི་བ་བཟླ ོག་ཏུ ་གསོལ། །བསམ་པ་བཞིན་དུ ་འགྲུ  བ་པ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་ལྔ ་ལྡ ན་ཐོབ་པར་ཤོག །སེམས་དཔའ་རང་བྱུ  ང་རྡ ོ་རྗ ེ་ནི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་རྙ ེད་པ་ལྟ ར། །བདག་གཞན་ཡོངས་ཀྱ ི་དབུ ལ་བ་སེལ། དགོས་འདོད་འབྱུ  ང་བའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་ཕྲ ིན་ལས་ཀྱ ི། ཐུ གས་རྗ ེའི་འོད་ཟེར་ཕྱ ོགས་བཅུ ར་འཕྲ ོས། །བཅོ་ལྔ འི་ཟླ ་བ་ཉ་རྒྱ  ས་ལྟ ར། །འཛམ་གླ ིང་བདེ་བའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །འཛམ་བུ ་གླ ིང་བདེ་བར་མཛད་དུ ་གསོལ། ༈ །བཞི་པ་རྗ ེས་ཀྱ ི་རིམ་པ་ལ་དྲུ  ག་ལས། དང་པོ་མཆོད་པ་འབུ ལ་བ་ནི། མཆོད་རྫ ས་རྣ མས་གསོ་བྲ ན་བྱ ས་ལ་
མཆོད་སྤྲ  ིན་འབྱུ  ང་བའི་གཟུ ངས་ཀྱ ིས་བྱ ིན་བརླ བས། འཕགས་པའི་ཚགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་ཡོན་དང་བྱུ  ག་པ། མེ་ཏོག་དང་བདུ ག་སྤ ོས། མར་མེ་དང་ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་དང་སིལ་སྙ ན། གདུ གས་དང་བ་དན་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ ་ཅི་འབྱ ོར་པ་
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འདི་དག་དང༌། ཕྱ ོགས་བཅུ ་ན་བདག་པོས་ཡོངས་སུ ་མ་བཟུ ང་བའི་ལྷ ་དང་མི་ཡི་རྫ ས་དམ་པ་བདེ་བའི་ཡོ་བྱ ད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། གཟུ ངས་དང་རིག་པའི་མཐུ ་དང་མོས་པའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་བསྐྱ  ེད་པའི་མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན་བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པའི་སྨ ོན་ལམ་ལས་བྱུ  ང་བ་རྒྱ  ་མཚ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱ ི་མཐའ་ཀླ ས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱ  ས་པར་བཀང་སྟ ེ་འབུ ལ་ལོ་མཆོད་དོ། །བདག་ཅག་གིས་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པ་ནས་འཁོར་བ་ན་འཁོར་བའི་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ ་སྡ ིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་མདོར་ན་མི་བགྱ ི་བར་རིགས་པའི་ལས་ནི་བགྱ ིས། བགྱ ི་བར་འོས་པའི་ལས་མ་བགྱ ིས་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་སྡ ིག་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འཆགས་སོ། །དུ ས་གསུ མ་གྱ ི་འཕགས་པ་དང་སྐྱ  ེ་བོའ་ིདགེ་བའི་རྩ ་བ་མཐའ་དག་གི་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་ངོ༌། །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཀྱ ི ་འཁོར་ལོ་བླ ་ན་མེད་པ་བསྐ ོར་བར་བསྐུ  ལ་ལོ། 
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འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་སྒྲ  ོན་མེ་གང་དག་མྱ ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུ ལ་སྟ ོན་པར་བཞེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མྱ ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་དོན་མཛད་ཅིང་ཡུ ན་དུ ་བཞུ གས་པར་གསོལ་བར་འཚལ་ལོ། །དེ་ལྟ ར་བགྱ ིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱ ི་ཕུ ང་པོ་ཅི་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གཞན་མ་ལུ ས་པ་བླ ་ན་མེད་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་མངོན་དུ ་བྱ ེད་པའི་རྒྱུ   ར་བསྔ ོའ །ོ །ཞེས་མཆོད་ཅིང་ཡན་ལག་བདུ ན་པས་ཚགས་བསགས། གཉིས་པ་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་པ་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་དང་བཅས་པ་སྤྱ  ན་དྲ ངས་ཏེ་མཚན་ནས་བརྗ ོད་དེ་ཕྱ ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་དེ་དག་གི་སྔ ོན་གྱ ི་སྨ ོན་ལམ་ཁྱ ད་པར་ཅན་དང་མཐུ ན་པར་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་པ་དང༌། དེ་དག་གི་སྤྱ  ན་སྔ ར་སྡ ིག་པ་བཤགས་པ་དང་དགེ་བ་ལ་རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་བ་དང༌། བསྐུ  ལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཅི་མཆིས་པའི་
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སྟ ོབས་དང༌། དེ་དག་གི་མཐུ ་དཔལ་དང་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས་ཀྱ ི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས། ཕན་བདེ་འབྱུ  ང་གནས་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་དར་བ་དང་བསྟ ན་འཛིན་གྱ ི་སྐྱ  ེས་བུ ་དམ་པ་རྣ མས་སྐུ  ་ཁམས་བཟང་ཞིང་སྐུ  ་ཚ་རིང་བ། རྣ མ་པར་དཀར་བའི་ཕྲ ིན་ལས་ཕྱ ོགས་བཅུ ར་རྒྱ  ས་པ། དགེ་འདུ ན་རྣ མས་ཀྱ ི་ཆོས་སྤྱ  ོད་བཅུ འི་སྒྲུ   བ་པ་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱ  ས་པ། དེ་དག་གི་མཐུ ་དང་ནུ ས་པ་ལ་བརྟ ེན་ནས་སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱ  ིད་འབྱུ  ང་བ། ཁྱ ད་པར་དུ ་ཡང་སྦྱ  ིན་པའི་བདག་པོས་གཙར་བྱ ས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒྲ  ིབ་གཉིས་བྱ ང་ཚགས་གཉིས་རྫ ོགས་ནས་མྱུ  ར་དུ ་མངོན་པར་རྫ ོགས་པར་འཚང་རྒྱ  ་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་ཏུ ་གསོལ། ལྷ ག་པར་ཡང་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་ལ་ཕྱ ོགས་གཅིག་ཏུ ་གུ ས་པའི་ཆོས་སྐྱ  ོང་བའི་རྒྱ  ལ་བླ ོན་རྣ མས་སྐུ  ་ལ་སྙུ  ན་མི་མངའ་ཞིང་སྐུ  ་ཚ་རིང་བ་དང་དབུ ་རྨ ོག་བཙན་པ་དང་ཆབ་སྲ ིད་འཇམ་དར་ཆེ་བ་དང༌། འཇིག་རྟ ེན་དང་འཇིག་རྟ ེན་ལས་འདས་པའི་
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དཔལ་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་ལ་མངའ་བརྙ ེས་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཆབ་འོག་ཏུ ་གཏོགས་པའི་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང་ཕྱ ི་ནང་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ ་ཞི་ཞིང་བདེ་སྐྱ  ིད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་དང་བླ ་ན་མེད་པའི་བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཡུ ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ ་ཡང་མི་ནད་དང་ཕྱུ  གས་ནད་དང་ལོ་ཉེས་དང་དགྲ འི་གནོད་པ་དང༌། བཀྲ ་མི་ཤིས་པའི་བག་ཅི་ཡང་མི་འབྱུ  ང་བ་དང་ཆར་ཆུ ་དུ ས་སུ ་བབས་ཏེ་ལོ་ཕྱུ  གས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱ  ས་པ་དང་བདེ་སྐྱ  ིད་གྱ ི་དཔལ་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་དང་ལྡ ན་པར་གྱུ  ར་ཅིག སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡ ན་ཞིང་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ ་སྐྱ  ེས་ནས་སངས་རྒྱ  ས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ི་ཞལ་མཐོང་སྟ ེ་གདམས་ངག་ཐོབ་ནས་ཚགས་གཉིས་རྫ ོགས་ནས་སངས་རྒྱ  ས་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཁྱ ད་པར་དུ ་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་ཡུ ན་རིང་དུ ་གནས་ཤིང་སྒ ོ་ཐམས་ཅད་ནས་དར་ཞིང་རྒྱ  ས་པར་གྱུ  ར་ཅིག །གསུ མ་པ་བཟོད་པར་
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གསོལ་བ་ནི། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཤཱ ཀྱ ་ཐུ བ་པ་སྲ ས་དང་སླ ོབ་མར་བཅས་པ་སྤྱ  ན་དྲ ངས་པའི་སྤྱ  ན་སྔ ར་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འགྲ ོ་བ་མང་པོའ་ིདོན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་སྐ བས་འདིར་བདག་ཅག་དུ ས་ངན་པའི་སེམས་ཅན་སྤྱ  ོད་པ་དམན་ཞིང་མ་དག་པས་མ་འཚལ་བ་དང་བག་མ་མཆིས་པའི་དབང་གིས་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་གྱ ི་སྤྱ  ོད་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་འདྲ ེས་པ་དང་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་ཆུ ང་ཞིང་ངན་པ་དང༌། གཙང་སྦྲ  ་མ་ཕྱ ེད་པ་དང་ཆོ་ག་བཞིན་དུ ་མ་ལྕ ོགས་པ་ལ་སོགས་པ་འཁྲུ  ལ་ཞིང་ནོངས་པ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་ཐུ གས་རྗ ེ ་ཆེན་པོ་དང་ལྡ ན་པ་རྣ མས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་མཆིས་ན། ཐུ གས་བརྩ ེ་བར་དགོངས་ཏེ་བཟོད་པར་བཞེས་ཤིང༌། འཕྲ ལ་དང་ཡུ ན་དུ ་བདག་ཅག་གི་སྒྲ  ིབ་པར་མི་འགྱུ  ར་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། ཞེས་དང༌། མ་འབྱ ོར་བ་དང་ཉམས་པ་དང༌། 
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གང་ཡང་བདག་རྨ ོངས་བླ ོ་ཡིས་ནི། །བགྱ ིས་པ་དང་ནི་བགྱ ིད་སྩ ལ་གང༌། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། ཞེས་ནོངས་པ་འཆགས། ༈ བཞི་པ་གཤེགས་སུ ་གསོལ་བ་ནི། ཁྱ ེད་ཀྱ ིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུ ན་མཛད། །རྗ ེས་སུ ་མཐུ ན་པའི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ། སངས་རྒྱ  ས་ཡུ ལ་དུ ་གཤེགས་ནས་ཀྱ ང༌། །སླ ར་ཡང་ཐུ གས་རྗ ེས་འབྱ ོན་པར་མཛད། །མགོན་པོ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡ ན་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་བདག་ཅག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་དོན་མཛད་པ་ལགས་ཀྱ ིས། སོ་སོའ་ིཞིང་ཁམས་སུ ་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་གྱ ིས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ ་གསོལ། ༈ ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་མངའ་བ་གསེར་གྱ ི་རི་བོ་འདྲ ། །འཇིག་རྟ ེན་གསུ མ་གྱ ི་མགོན་པོ་དྲ ི་མ་གསུ མ་སྤ ངས་པ། །སངས་རྒྱ  ས་པདྨ ་རྒྱ  ས་པ་འདབ་འདྲ འི་སྤྱ  ན་མངའ་བ། །འདི་ནི་འཇིག་རྟ ེན་དགེ་བའི་བཀྲ ་ཤིས་དང་པོའ།ོ །དེ་ཡིས་ཉེ་བར་བསྟ ན་པའི་མཆོག་རབ་མི་གཡོ་བ། །འཇིག་རྟ ེན་གསུ མ་ན་གྲ གས་ཤིང་ལྷ ་དང་མིས་མཆོད་པ། །ཆོས་ཀྱ ི་དམ་
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པ་སྐྱ  ེ་དགུ ་རྣ མས་ལ་ཞི་བྱ ེད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་རྟ ེན་དགེ་བའི་བཀྲ ་ཤིས་གཉིས་པའོ། །དགེ་འདུ ན་དམ་པ་ཆོས་ལྡ ན་ཐོབ་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཕྱུ  ག །ལྷ ་དང་མི་དང་ལྷ ་མ་ཡིན་གྱ ི་མཆོད་པའི་གནས། །ཚགས་ཀྱ ི་མཆོག་རབ་ངོ་ཚ་ཤེས་དང་དཔལ་གྱ ི་གཞི། འདི་ནི་འཇིག་རྟ ེན་དགེ་བའི་བཀྲ ་ཤིས་གསུ མ་པའོ། །རྒྱ  ་གར་སྐ ད་དུ ། རཏྣ ་ཏྲ ེ་མཾ་ག་ལ་གཱ ་ཐ། བོད་སྐ ད་དུ ། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཀྱ ི་ཚིགས་སུ ་བཅད་པ། དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་
ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སྟ ོན་མཆོག་བླ ་ན་མེད། །ཆོས་རྗ ེ་ཉི་མ་རྒྱ  ལ་བའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །བདུ ད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དགྲ ་ཞི་སྟ ེ། །རྟ ག་ཏུ ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་ཉིད་ལྡ ན་པའི་ཆོས་མཆོག་བླ ་ན་མེད། །དམ་ཆོས་བདུ ད་རྩ ི་བདེན་པའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །ཉོན་མོངས་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གདུ ང་བའི་དགྲ ་ཞི་སྟ ེ། །རྟ ག་ཏུ ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །དགེ་འདུ ན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དཔལ་འབར་བ། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཕན་མཛད་བདེན་པའི་



347

བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །ཉེས་པའི་སྐྱ  ོན་བྲ ལ་དགེ་ཚགས་རྣ མ་པར་འཕེལ། །རྟ ག་ཏུ ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཚངས་དང་ལྷ ་དབང་སྲུ  ང་མའི་བྱ ིན་རླ བས་ཀྱ ིས། །ཕན་མཛད་ལྷ ་ཡི་བཀྲ ་ཤིས་གནས་གྱུ  ར་ཏེ། །བདེ་ལེགས་བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུ  བ་པ་དང༌། །ཚ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱ  ིད་ལྡ ན་པར་ཤོག །དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཀྱ ི་ཚིགས་སུ ་བཅད་པ། བཅོམ་ལྡ ན་འདས་ཀྱ ིས་ཁྱ ིམ་བདག་དེས་པ་ལ་
གསུ ངས་པ་རྫ ོགས་སོ། ༈ བདག་གིས་འཁོར་འདས་དུ ས་གསུ མ་ཐམས་ཅད་དུ ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་འདིས། དངོས་སུ ་ལུ ས་བསྐྱ  ེད་པའི་ཕ་མ་དྲ ིན་ཅན། རིག་གནས་ཐོས་བསམ་དགེ་བའི་སེམས་བསྐྱ  ེད་པའི་མཁན་པོ་སླ ོབ་དཔོན། བྱ མས་བརྩ ེའི་ཕན་སེམས་འཆང་བའི་གཉེན་འདུ ན་མཛའ་བཤེས། །གནོད་འཚའི་བསམ་སྦྱ  ོར་འཆང་བའི་དགྲ ་འདྲ ེ ་ལན་ཆགས། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱ ིས་འབྲ ེལ་བའི་སླ ོབ་མ་སྦྱ  ིན་བདག །ཟས་ནོར་ཆོས་ཀྱ ི་འབྲ ེལ་བ་ཐོགས་པའི་ཚ་
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འདས། འདི་ཕྱ ིའི་རེ་ལྟ ོས་བཅས་པའི་འགྲ ོ་བ་ཕོ་མོ། མདོར་ན་འགྲ ོ་བ་མཐོང་ཐོས་དྲ ན་རིག་མ་གྱུ  ར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནུ བ་ཕྱ ོགས་གང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་བཞུ གས་པའི་འཇིག་རྟ ེན་གྱ ི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ ་སྐྱ  ེ་བར་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་བརྗ ོད། ༈ ལྔ ་པ་བསགས་སྦྱ  ངས་བགྱ ིས་པའི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་མཐའ་དག་རྫ ོགས་བྱ ང་དུ ་བསྔ ོ་ཞིང་སྨ ོན་ལམ་གདབ་པའི་ཡན་ལག་ལ། 
མདོ་སྡ ེ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལས་བྱུ  ང་བའི་བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པའི་སྨ ོན་ལམ་ནི། དེ་ནས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་པོས་བསྐ ལ་པ་དང༌། བསྐ ལ་པ་འབྱ མས་ཀླ ས་པ་དང༌། འཇིག་རྟ ེན་
གྱ ི་ཁམས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ ་བརྒྱུ   ད་པ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་ཞིང་བརྗ ོད་དུ ་མེད་པའི་ཡང་བརྗ ོད་ཏུ ་མེད་
པའི་རྡུ  ལ་ཤིན་ཏུ ་ཕྲ ་བ་སྙ ེད་པོ་དེ་དག་བརྣ ན་ཏེ་མངོན་པར་མཛད་པའི་ཕྱ ིར་ཚིགས་སུ ་བཅད་པའི་
དབྱ ངས་ཀྱ ིས་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་པ། ཇི་སྙ ེད་སུ ་དག་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་འཇིག་རྟ ེན་ན། །དུ ས་གསུ མ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེངྒ ེ་ཀུ ན། །བདག་གི་མ་ལུ ས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། 
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ལུ ས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱ ག་བགྱ ིའོ། བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པའི་སྨ ོན་ལམ་སྟ ོབས་དག་གིས། །རྒྱ  ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱ ིས་མངོན་སུ མ་དུ ། །ཞིང་གི་རྡུ  ལ་སྙ ེད་ལུ ས་རབ་བཏུ ད་པ་ཡིས། །རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་ལ་རབ་ཏུ ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རྡུ  ལ་གཅིག་སྟ ེང་ན་རྡུ  ལ་སྙ ེད་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས། །སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས་ཀྱ ི་དབུ ས་ན་བཞུ གས་པ་དག །དེ་ལྟ ར་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་རྣ མས་མ་ལུ ས་པར། ཐམས་ཅད་རྒྱ  ལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །དེ་དག་བསྔ གས་པ་མི་ཟད་རྒྱ  ་མཚ་རྣ མས། །དབྱ ངས་ཀྱ ི ་ཡན་ལག་རྒྱ  ་མཚའི་སྒྲ  ་ཀུ ན་གྱ ིས། །རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗ ོད་ཅིང༌། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟ ོད། །མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲ ེང་བ་དམ་པ་དང༌། སིལ་སྙ ན་རྣ མས་དང་བྱུ  ག་པ་གདུ གས་མཆོག་དང༌། མར་མེ་མཆོག་དང་བདུ ག་སྤ ོས་དམ་པ་ཡི། །རྒྱ  ལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱ ི། །ན་བཟའ་དམ་པ་རྣ མས་དང་དྲ ི་མཆོག་དང༌། །ཕྱ ེ་མ་ཕུ ར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །བཀོད་པ་ཁྱ ད་པར་
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འཕགས་པའི་མཆགོ་ཀུ ན་གྱ ིས། །རྒྱ  ལ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་མཆདོ་པར་བགྱ ི། །མཆོད་པ་གང་རྣ མས་བླ ་མེད་རྒྱ  ་ཆེ་བ། །དེ་དག་རྒྱ  ལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་ལ་དད་པའི་སྟ ོབས་དག་གིས། །རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱ ི། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡ ང་གཏི་མུ ག་དབང་གིས་ནི། །ལུ ས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱ ིས་ཀྱ ང༌། །སྡ ིག་པ་བདག་གིས་བགྱ ིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་དང་སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས། །རང་རྒྱ  ལ་རྣ མས་དང་སླ ོབ་དང་མི་སླ ོབ་དང༌། །འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེ་དག་ཀུ ན་གྱ ི་རྗ ེས་སུ ་བདག་ཡི་རང༌། །གང་རྣ མས་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་འཇིག་རྟ ེན་སྒྲ  ོན་མ་རྣ མས། །བྱ ང་ཆུ བ་རིམ་པར་སངས་རྒྱ  ས་མ་ཆགས་བརྙ ེས། །མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་བླ ་ན་མེད་པར་བསྐ ོར་བར་བསྐུ  ལ། །མྱ ་ངན་འདའ་སྟ ོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་ལ་
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ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱ ིར། །བསྐ ལ་བ་ཞིང་གི་རྡུ  ལ་སྙ ེད་བཞུ གས་པར་ཡང༌། །བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱ  ར་གསོལ་བར་བགྱ ི ། །ཕྱ ག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །རྗ ེས་སུ ་ཡི་རང་བསྐུ  ལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུ ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱ ང་ཆུ བ་ཕྱ ིར་བསྔ ོའ།ོ འདས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་དང་ཕྱ ོགས་བཅུ ་ཡི། །འཇིག་རྟ ེན་དག་ན་གང་བཞུ གས་མཆོད་པར་གྱུ  ར། །གང་ཡང་མ་བྱ ོན་དེ་དག་རབ་མྱུ  ར་བར། །བསམ་རྫ ོགས་བྱ ང་ཆུ བ་རིམ་པར་སངས་རྒྱ  ས་སྤྱ  ོན། །ཕྱ ོགས་བཅུ ་ག་ལའི་ཞིང་རྣ མས་ཇི་སྙ ེད་པ། །དེ་དག་རྒྱ  ་ཆེར་ཡོངས་སུ ་དག་པར་གྱུ  ར། །བྱ ང་ཆུ བ་ཤིང་དབང་དྲུ  ང་གཤེགས་རྒྱ  ལ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས་ཀྱ ིས་རབ་ཏུ ་གང་བར་ཤོག །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་སེམས་ཅན་གང་རྣ མས་ཇི་སྙ ེད་པ། །དེ་དག་རྟ ག་ཏུ ་ནད་མེད་བདེ་བར་གྱུ  ར། །འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་ཆོས་ཀྱ ི་དོན་རྣ མས་ནི། །མཐུ ན་པར་གྱུ  ར་ཅིང་རེ་བའང་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །བྱ ང་
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ཆུ བ་སྤྱ  ོད་པ་དག་ནི་བདག་སྤྱ  ོད་ཅིང༌། །འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་ཏུ ་སྐྱ  ེ་བ་དྲ ན་པར་འགྱུ  ར། །ཚ་རབས་ཀུ ན་ཏུ ་འཆི་འཕོ་སྐྱ  ེ་བ་ན། །རྟ ག་ཏུ ་བདག་ནི་རབ་ཏུ ་བྱུ  ང་བར་ཤོག །རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་རྗ ེས་སུ ་སླ ོབ་གྱུ  ར་ཏེ། །བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པ་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་བྱ ེད་ཅིང༌། ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སྤྱ  ོད་པ་དྲ ི་མེད་ཡོངས་དག་པར། །རྟ ག་ཏུ ་མ་ཉམས་སྐྱ  ོན་མེད་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག །ལྷ ་ཡི་སྐ ད་དང་ཀླུ  ་དང་གནོད་སྦྱ  ིན་སྐ ད། །གྲུ  ལ་བུ མ་དག་དང་མི་ཡི་སྐ ད་རྣ མས་དང༌། །འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་སྒྲ  ་སྐ ད་ཇི་ཙམ་པར། །ཐམས་ཅད་སྐ ད་དུ ་བདག་གིས་ཆོས་བསྟ ན་ཏོ། །དེས་ཤིང་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་ལ་རབ་བརྩ ོན་ཏེ། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ནི་ནམ་ཡང་བརྗ ེད་མ་གྱུ  ར། །སྡ ིག་པ་གང་རྣ མས་སྒྲ  ིབ་པར་གྱུ  ར་བ་དག །དེ་དག་མ་ལུ ས་ཡོངས་སུ ་བྱ ང་བར་ཤོག །ལས་དང་ཉོན་མོངས་བདུ ད་ཀྱ ི་ལས་རྣ མས་ལས། གྲ ོལ་ཞིང་འཇིག་རྟ ེན་འགྲ ོ་བ་རྣ མས་སུ ་ཡང༌། །ཇི་ལྟ ར་པདྨ ོ་ཆུ ས་མི་ཆགས་པ་བཞིན། །ཉི་ཟླ ་ནམ་མཁར་ཐོགས་པ་མེད་ལྟ ར་སྤྱ  ད། །ཞིང་གི་ཁྱ ོན་དང་ཕྱ ོགས་
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རྣ མས་ཇི་ཙམ་པར། །ངན་སོང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་རབ་ཏུ ་ཞི་བར་བྱ ེད། །བདེ་བ་དག་ལ་འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་འགོད་ཅིང༌། །འགྲ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕན་པར་སྤྱ  ད། །བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ོད་པ་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་བྱ ེད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་དག་གི་སྤྱ  ོད་དང་མཐུ ན་པར་འཇུ ག །བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པ་དག་ནི་རབ་སྟ ནོ་ཅིང༌། །མ་འངོས་བསྐ ལ་པ་ཀུ ན་ཏུ ་སྤྱ  ོད་པར་གྱུ  ར། །བདག་གི་སྤྱ  ོད་དང་མཚུ ངས་པར་གང་སྤྱ  ོད་པ། །དེ་དག་དང་ནི་རྟ ག་ཏུ ་འགྲ ོགས་པར་ཤོག །ལུ ས་དང་ངག་རྣ མས་དང་ནི་སེམས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང༌། །སྤྱ  ོད་པ་དག་དང་སྨ ོན་ལམ་གཅིག་ཏུ ་སྤྱ  ད། །བདག་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་གྲ ོགས་པོ་དག བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པ་རབ་ཏུ ་སྟ ོན་པ་རྣ མས། །དེ་དག་དང་ཡང་རྟ ག་ཏུ ་ཕྲ ད་པར་ཤོག དེ་དག་བདག་གིས་ནམ་ཡང་ཡིད་མི་དབྱུ  ང༌། །སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས་ཀྱ ིས་བསྐ ོར་བའི་མགོན་པོ་རྣ མས། །མངོན་སུ མ་རྟ ག་ཏུ ་བདག་གིས་རྒྱ  ལ་བ་བལྟ ། །མ་འོངས་བསྐ ལ་པ་ཀུ ན་ཏུ ་མི་སྐྱ  ོ་བར། །དེ་དག་ལ་ཡང་མཆོད་པ་རྒྱ  ་ཆེར་བགྱ ི། །རྒྱ  ལ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་
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དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ོད་པ་ཀུ ན་ཏུ ་སྣ ང་བར་བྱ ེད། །བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པ་རྣ མ་པར་སྦྱ  ང་བ་ཡང༌། །མ་འོངས་བསྐ ལ་པ་ཀུ ན་ཏུ ་སྤྱ  ད་པར་བགྱ ི། །སྲ ིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ ་ཡང་འཁོར་བ་ན། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་དག་ནི་མི་ཟད་བརྙ ེས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་རྣ མ་ཐར་དང༌། །ཡོན་ཏན་ཀུ ན་གྱ ི་མི་ཟད་མཛད་དུ ་གྱུ  ར། །རྡུ  ལ་གཅིག་སྟ ེང་ན་རྡུ  ལ་རྙ ེད་ཞིང་རྣ མས་ཏེ། །ཞིང་དེར་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས། །སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས་ཀྱ ི་དབུ ས་ན་བཞུ གས་པ་ལ། །བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ད་པ་སྤྱ  ོད་ཅིང་བལྟ ་བར་བགྱ ི། །དེ་ལྟ ར་མ་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ཕྱ ོགས་སུ ་ཡང༌། །སྐྲ  ་ཙམ་ཁྱ ོན་ལ་དུ ས་གསུ མ་ཚད་སྙ ེད་ཀྱ ི། །སངས་རྒྱ  ས་རྒྱ  ་མཚ་ཞིང་རྣ མས་རྒྱ  ་མཚ་དང༌། །བསྐ ལ་པ་རྒྱ  ་མཚར་སྤྱ  ོད་ཅིང་རབ་ཏུ ་འཇུ ག །གསུ ང་གཅིག་ཡན་ལག་རྒྱ  ་མཚའི་སྒྲ  ་སྐ ད་ཀྱ ིས། །རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་དབྱ ངས་ཡན་ལག་རྣ མ་དག་པ། །འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དབྱ ངས། །སངས་རྒྱ  ས་གསུ ང་ལ་རྟ ག་ཏུ ་འཇུ ག་པར་བགྱ ི། 
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དུ ས་གསུ མ་གཤེགས་པའི་རྒྱ  ལ་བ་ཐམས་ཅད་དག །འཁོར་ལོའ་ིཚགས་རྣ མས་རབ་ཏུ ་བསྐ ོར་བ་ཡིས། །དེ་དག་གི་ཡང་གསུ ང་དབྱ ངས་མི་ཟད་ལ། །བླ ོ་ཡི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་བདག་ཀྱ ང་རབ་ཏུ ་འཇུ ག །མ་འོངས་བསྐ ལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུ ག་པར་ཡང༌། སྐ ད་ཅིག་གཅིག་གིས་བདག་ཀྱ ང་འཇུ ག་པར་བགྱ ི། །གང་ཡང་བསྐ ལ་པ་དུ ས་གསུ མ་ཚད་དེ་དག །སྐ ད་ཅིག་ཆ་ཤས་ཀྱ ིས་ནི་ཞུ གས་པར་སྤྱ  ད། །དུ ས་གསུ མ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེངྒ ེ་གང༌། །དེ་དག་སྐ ད་ཅིག་གཅིག་ལ་བདག་གིས་བལྟ ། །རྟ ག་ཏུ ་དེ་དག་གི་ནི་སྤྱ  ོད་ཡུ ལ་ལ། །སྒྱུ   ་མར་གྱུ  ར་པའི་རྣ མ་ཐར་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་འཇུ ག གང་ཡང་དུ ས་གསུ མ་དག་གི་ཞིང་བཀོད་པ། །དེ་དག་རྡུ  ལ་གཅིག་སྟ ེང་དུ ་མངོན་པར་བསྒྲུ   བ། །དེ་ལྟ ར་མ་ལུ ས་ཕྱ ོགས་རྣ མས་ཐམས་ཅད་དུ ། །རྒྱ  ལ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞིང་གི་བཀོད་ལ་འཇུ ག །གང་ཡང་མ་བྱ ོན་འཇིག་རྟ ེན་སྒྲ  ོན་མ་རྣ མས། །དེ་དག་རིམ་པར་འཚང་རྒྱ  ་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར། །མྱ ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ ་ཞི་མཐའ་སྟ ོན། །མགོན་
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པོ་ཀུ ན་གྱ ི་དྲུ  ང་དུ ་བདག་མཆིའོ། །ཀུ ན་ནས་མྱུ  ར་བའི་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་སྟ ོབས་རྣ མས་དང༌། །ཀུ ན་ནས་སྒ ོ་ཡི་ཐེག་པའི་སྟ ོབས་དག་དང༌། །ཀུ ན་ཏུ ་ཡོན་ཏན་སྤྱ  ོད་པའི་སྟ ོབས་རྣ མས་དང༌། །ཀུ ན་ཏུ ་ཁྱ བ་པ་བྱ མས་པ་དག་གི་སྟ ོབས། །ཀུ ན་ཏུ ་དགེ་བའི་བསོད་ནམས་སྟ ོབས་རྣ མས་དང༌། །ཆགས་པ་མེད་པར་གྱུ  ར་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟ ོབས། ཤེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིང་འཛིན་སྟ ོབས་དག་གིས། །བྱ ང་ཆུ བ་སྟ ོབས་རྣ མས་ཡང་དག་སྒྲུ   བ་པར་བྱ ེད། །ལས་ཀྱ ི་སྟ ོབས་རྣ མས་ཡོངས་སུ ་དག་བྱ ེད་ཅིང༌། །ཉོན་མོངས་སྟ ོབས་རྣ མས་ཀུ ན་ཏུ ་འཇོམས་པར་བྱ ེད། །བདུ ད་ཀྱ ི་སྟ ོབས་རྣ མས་སྟ ོབས་མེད་རབ་བྱ ེད་ཅིང༌། །བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པའི་སྟ ོབས་ནི་རྫ ོགས་པར་བགྱ ི། །ཞིང་རྣ མས་རྒྱ  ་མཚ་རྣ མ་པར་དག་བྱ ེད་ཅིང༌། །སེམས་ཅན་རྒྱ  ་མཚ་དག་ནི་རྣ མ་པར་འགྲ ོལ། ཆོས་རྣ མས་རྒྱ  ་མཚ་རབ་ཏུ ་མཐོང་བྱ ེད་ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ  ་མཚ་རབ་ཏུ ་གོམས་པར་བྱ ེད། །སྤྱ  ོད་པ་རྒྱ  ་མཚ་རྣ མ་པར་དག་བྱ ེད་ཅིང༌། །སྨ ོན་ལམ་རྒྱ  ་མཚ་ཡོངས་སུ ་
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རྫ ོགས་པར་བྱ ེད། །སངས་རྒྱ  ས་རྒྱ  ་མཚ་རབ་ཏུ ་མཆོད་བྱ ེད་ཅིང༌། །བསྐ ལ་པ་རྒྱ  ་མཚར་མི་སྐྱ  ོ་སྤྱ  ད་པར་བགྱ ི། །གང་ཡང་དུ ས་གསུ མ་གཤེགས་པའི་རྒྱ  ལ་བ་ཡི། བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ོད་པའི་སྨ ོན་ལམ་བྱ ེ་བྲ ག་རྣ མས། །བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པས་བྱ ང་ཆུ བ་སངས་རྒྱ  ས་ནས། །དེ་ཀུ ན་བདག་གིས་མ་ལུ ས་རྫ ོགས་པར་བགྱ ི། །རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་སྲ ས་ཀྱ ི་ཐུ ་བོ་པ། །གང་གི་མིང་ནི་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་ཞེས་བྱ ། །མཁས་པ་དེ་དང་མཚུ ངས་པར་སྤྱ  ད་པའི་ཕྱ ིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ ་བསྔ ོ། །ལུ ས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱ ང་རྣ མ་དག་ཅིང༌། །སྤྱ  ོད་པ་རྣ མ་དག་ཞིང་རྣ མས་ཡོངས་དག་པ། །བསྔ ོ་བ་བཟང་པོ་མཁས་པ་ཅི་འདྲ ་བ། །དེ་འདྲ ར་བདག་ཀྱ ང་དེ་དང་མཚུ ངས་པར་ཤོག ཀུ ན་ནས་དགེ་བ་བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པའི་ཕྱ ིར། །འཇམ་དཔལ་གྱ ི་ནི་སྨ ོན་ལམ་སྤྱ  ད་པར་བགྱ ི། །མ་འོངས་བསྐ ལ་པ་ཀུ ན་ཏུ ་མི་སྐྱ  ོ་བར། །དེ་ཡི་བྱ ་བ་མ་ལུ ས་རྫ ོགས་པར་བགྱ ི། །སྤྱ  ོད་པ་དག་ནི་ཚད་ཡོད་མ་གྱུ  ར་ཅིག །ཡོན་ཏན་རྣ མས་ཀྱ ང་ཚད་བཟུ ང་
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མེད་པར་ཤོག །སྤྱ  ོད་པ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་ནས་ཀྱ ང༌། །དེ་དག་འཕྲུ  ལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགྱ ི ། །ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུ ག་གྱུ  ར་པ་ཇི་ཙམ་པར། སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་མཐའ་ཡས་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་མཐར་གྱུ  ར་པ། །བདག་གི་སྨ ོན་ལམ་མཐའ་ཡང་དེ་ཙམ་མོ། །གང་ཡང་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་ཞིང་རྣ མས་མཐའ་ཡས་པ། །རིན་ཆེན་བརྒྱ  ན་ཏེ་རྒྱ  ལ་བ་རྣ མས་ལ་ཕུ ལ། ལྷ ་དང་མི་ཡི་བདེ་བའི་མཆོག་རྣ མས་ཀྱ ང༌། །ཞིང་གི་རྡུ  ལ་སྙ ེད་བསྐ ལ་པར་ཕུ ལ་བ་བས། །གང་གིས་བསྔ ོ་བའི་རྒྱ  ལ་པོ་འདི་ཐོས་ནས། །བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་གི་རྗ ེས་སུ ་རབ་མོས་ཤིང༌། །ལན་ཅིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་སྐྱ  ེད་པ་ན། །བསོད་ནམས་དམ་པའི་མཆོག་ཏུ ་འདི་འགྱུ  ར་རོ། །གང་གིས་བཟང་སྤྱ  ོད་སྨ ོན་ལམ་འདི་བཏབ་པས། །དེས་ནི་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་སྤ ངས་བར་འགྱུ  ར། །དེས་ནི་གྲ ོགས་པོ་ངན་པ་སྤ ངས་པ་ཡིན། །སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་ཡང་དེས་མྱུ  ར་མཐོང༌། །དེ་དག་རྙ ེད་པ་རབ་རྙ ེད་བདེ་
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བར་འཚ། །མི་ཚ་འདིར་ཡང་དེ་དག་ལེགས་པར་འོང༌། །ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་ཅི་འདྲ ་བར། །དེ་དག་རིང་པོར་མི་ཐོགས་དེ་བཞིན་འགྱུ  ར། །མཚམས་མེད་ལྔ ་པོ་དག་གི་སྡ ིག་པ་རྣ མས། །གང་གིས་མི་ཤེས་དབང་གིས་བྱ ས་པ་དག །དེ་ཡིས་བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པ་འདི་བརྗ ོད་ན། །མྱུ  ར་དུ ་མ་ལུ ས་ཡོངས་སུ ་བྱ ང་བར་འགྱུ  ར། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་གཟུ གས་དང་མཚན་རྣ མས་དང༌། །རིགས་དང་ཁ་དོག་རྣ མས་དང་ལྡ ན་པར་འགྱུ  ར། །བདུ ད་དང་མུ ་སྟ ེགས་མང་པོས་དེ་མི་ཐུ བ། །འཇིག་རྟ ེན་གསུ མ་པོ་ཀུ ན་ནའང་མཆོད་པར་འགྱུ  ར། །བྱ ང་ཆུ བ་ཤིང་དབང་དྲུ  ང་དུ ་དེ་མྱུ  ར་འགྲ ོ། །སོང་ནས་སེམས་ཅན་ཕན་ཕྱ ིར་དེར་འདུ ག་སྟ ེ། །བྱ ང་ཆུ བ་སངས་རྒྱ  ས་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ ་བསྐ ོར། །བདུ ད་རྣ མས་སྡ ེ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུ ལ། །གང་ཡང་བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པའི་སྨ ོན་ལམ་འདི། །འཆང་བ་དང་ནི་སྟ ོན་ཏམ་ཀླ ོག་ན་ཡང༌། །དེ་ཡི་རྣ མ་པར་སྨ ིན་པའང་སངས་རྒྱ  ས་མཁྱ ེན། །བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ལ་སོམ་ཉི་མ་བྱ ེད་ཅིག 
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འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟ ར་མཁྱ ེན་པ་དང༌། །ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུ ན་གྱ ི་རྗ ེས་སུ ་བདག་སླ ོབ་ཅིང༌། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ ་བསྔ ོ། །དུ ས་གསུ མ་གཤེགས་པའི་རྒྱ  ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །བསྔ ོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ ་བསྔ གས་པ་དེས། །བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་འདི་ཀུ ན་ཀྱ ང༌། བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་ཕྱ ིར་རབ་ཏུ ་བསྔ ོ་བར་བགྱ ི། །བདག་ནི་འཆི་བའི་དུ ས་བྱ ེད་གྱུ  ར་པ་ན། །སྒྲ  ིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ཕྱ ིར་བསལ་ཏེ། །མངོན་སུ མ་སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །བདེ་བ་ཅན་གྱ ི་ཞིང་དེར་རབ་ཏུ ་འགྲ ོ། །དེར་སོང་ནས་ནི་སྨ ོན་ལམ་འདི་དག་ཀྱ ང༌། །ཐམས་ཅད་མ་ལུ ས་མངོན་དུ ་འགྱུ  ར་བར་ཤོག །དེ་དག་མ་ལུ ས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ ་བཀང༌། །འཇིག་རྟ ེན་ཇི་སྲ ིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱ ི། །རྒྱ  ལ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །པདྨ ོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ ་མཛས་ལས་སྐྱ  ེས། །སྣ ང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱ  ལ་བས་མངོན་སུ མ་དུ ། །ལུ ང་བསྟ ན་པ་
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ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །དེར་ནི་བདག་གི་ལུ ང་བསྟ ན་རབ་ཐོབ་ནས། སྤྲུ   ལ་པ་མང་པོ་བྱ ེ་བ་ཕྲ ག་བརྒྱ  ་ཡིས། །བླ ོ་ཡི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་ཕྱ ོགས་བཅུ ་རྣ མས་སུ ་ཡང༌། །སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགྱ ི། །བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པའི་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུ ང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །དེས་ནི་འགྲ ོ་བའི་སྨ ོན་ལམ་དགེ་བ་རྣ མས། །སྐ ད་ཅིག་གཅིག་གིས་ཐམས་ཅད་འབྱ ོར་བར་ཤོག བཟང་པོ་སྤྱ  ོད་པ་ཡོངས་སུ ་བསྔ ོས་པ་ལས། །བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོབ་དེས། །འགྲ ོ་བ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཆུ ་བོར་བྱ ིང་བ་རྣ མས། །འོད་དཔག་མེད་པའི་གནས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །སྨ ོན་ལམ་རྒྱ  ལ་པོ་འདི་དག་མཆོག་གི་གཙ། །མཐའ་ཡས་འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་ལ་ཕན་བྱ ེད་ཅིང༌། །ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་པོས་བརྒྱ  ན་པའི་གཞུ ང་གྲུ  བ་སྟ ེ། །ངན་སོང་གནས་རྣ མས་མ་ལུ ས་སྟ ོང་པར་ཤོག །རྒྱ  ལ་གར་གྱ ི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ ་དང༌། སུ ་རེནྡྲ  ་བོ་དྷ ི་དང༌། ཞུ ་ཆེན་གྱ ི་ལོ་ཙཱ ་བ་བནྡ ེ་ཡེ་ཤེས་སྡ ེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུ   ར་ཅིང་ཞུ ས་ཏེ་གཏན་
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ལ་ཕབ་པ། ༈ །དཀོན་བརྩ ེགས་ལེའུ ་ཞེ་གཅིག་པ་བྱ མས་པས་ཞུ ས་པ་ལས་བྱུ  ང་བའི་བྱ མས་པའི་སྨ ོན་
ལམ་ནི། སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དྲ ང་སྲ ོང་ལྷ ་མིག་ལྡ ན་པ་ཡི། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་དང་ཡང༌། །ཉན་ཐོས་རྣ མས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ངན་འགྲ ོ་ཐམས་ཅད་ཟླ ོག་བྱ ེད་ཅིང༌། །མཐོ་རིས་ལམ་ནི་རབ་སྟ ོན་ལ། །རྒ ་ཤི་མེད་པར་འདྲ ེན་བགྱ ིད་པ། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སེམས་ཀྱ ི་དབང་དུ ་གྱུ  ར་པས་ན། །བདག་གིས་སྡ ིག་པ་ཅི་བགྱ ིས་པ། །སངས་རྒྱ  ས་སྤྱ  ན་སྔ ར་མཆིས་ནས་སུ ། བདག་གིས་དེ་དག་བཤགས་པར་བགྱ ི ། །བདག་ལས་རྣ མ་པ་གསུ མ་གང་གི། བསོད་ནམས་ཚགས་ནི་བསྐྱ  ེད་པ་སྟ ེ། །བདག་གི་ཀུ ན་མཁྱ ེན་ས་བོན་ཏེ། །བདག་གིས་བྱ ང་ཆུ བ་མི་ཟད་ཤོག ཕྱ ོགས་བཅུ ་དག་གི་ཞིང་རྣ མས་སུ ། །སངས་རྒྱ  ས་མཆོད་པ་གང་བྱུ  ང་བ། །སངས་རྒྱ  ས་མཁྱ ེན་པས་ཡི་རང་བ། །དེ་ལ་བདག་ནི་ཡི་རང་ངོ༌། །སྡ ིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱ ི། །བསོད་ནམས་ཀུ ན་ལ་ཡི་རང་
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ངོ༌། །སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །བདག་ནི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག ཕྱ ོགས་བཅུ ་དག་གི་ཕྱ ོགས་རྣ མས་སུ ། །ས་བཅུ ་དག་ལ་གནས་པ་ཡི། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག འཚང་རྒྱ  ་བགྱ ིད་པར་བསྐུ  ལ་མ་འདེབས། །བྱ ང་ཆུ བ་དམ་པར་སངས་རྒྱ  ས་ཤིང༌། སྡ ེ་དང་བཅས་པའི་བདུ ད་བཏུ ལ་ནས། །སྲ ོག་ཆགས་ཀུ ན་ལ་སྨ ན་སླ ད་དུ ། །ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་གྱུ  ར་ཅིག །ཆོས་རྔ ་ཆེན་པོ་སྒྲ  ་ཡིས་ནི། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་སེམས་ཅན་ཐར་བགྱ ིད་ཤོག །བསྐ ལ་པ་བྱ ེ་བ་བསམ་ཡས་སུ ། །ཆོས་སྟ ོན་མཛད་ཅིང་བཞུ གས་གྱུ  ར་ཅིག །འདོད་པའི་འདམ་དུ ་བྱ ིང་གྱུ  ར་ཅིང༌། །སྲ ེད་པའི་སྲ ད་བུ ས་དམ་བཅིངས་པ། །འཆིང་བ་ཀུ ན་གྱ ིས་བཅིངས་བདག་ལ། །རྐ ང་གཉིས་མཆོག་རྣ མས་གཟིགས་སུ ་གསོལ། །སེམས་ཀྱ ིས་དྲ ི་མར་བགྱ ིས་པ་ལ། །སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ནི་སྨ ོད་མི་མཛད། །སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་བྱ མས་ཐུ གས་ལྡ ན། །སྲ ིད་པའི་མཚ་ལས་སྒྲ  ོལ་བར་ཤོག །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་གང་བཞུ གས་
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དང༌། །གང་དག་འདས་དང་མ་བྱ ོན་པ། །དེ་དག་རྗ ེས་སུ ་བདག་སླ ོབ་ཅིང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ད་པ་སྤྱ  ོད་གྱུ  ར་ཅིག །ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་དྲུ  ག་རྫ ོགས་བགྱ ིས་ནས། །འགྲ ོ་དྲུ  ག་སེམས་ཅན་ཐར་བགྱ ིད་ཤོག །མངོན་ཤེས་དྲུ  ག་པོ་མངོན་བགྱ ིས་ནས། །བླ ་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་རེག་གྱུ  ར་ཅིག མ་སྐྱ  ེས་པ་དང་མི་འབྱུ  ང་དང༌། །རང་བཞིན་མ་མཆིས་གནས་མ་མཆིས། །རྣ མ་རིག་མ་མཆིས་དངོས་མ་མཆིས། །སྟ ོང་པའི་ཆོས་ནི་རྟ ོགས་པར་ཤོག །སངས་རྒྱ  ས་དྲ ང་སྲ ོང་ཆེན་པོ་ལྟ ར། །སེམས་ཅན་མ་མཆིས་སྲ ོག་མ་མཆིས། །གང་ཟག་མ་མཆིས་གསོ་མ་མཆིས། །བདག་མ་མཆིས་པ་ཡི་ཆོས་རྟ ོགས་ཤོག །བདག་འཛིན་བདག་གིར་འཛིན་པ་ཡི། །དངོས་པོ་ཀུ ན་ལ་མི་གནས་པར། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་ལ་སྨ ན་སླ ད་དུ ། །སེར་སྣ ་མ་མཆིས་སྦྱ  ིན་གཏོང་ཤོག དངོས་པོ་དངོས་པོར་མ་མཆིས་པས། བདག་གི་ལོངས་སྤྱ  ོད་ལྷུ  ན་འགྲུ  བ་ཤོག དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྣ མ་འཇིག་པས། སྦྱ  ིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་རྫ ོགས་ཤོག །ཁྲ ིམས་
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ཀྱ ི ་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སྐྱ  ོན་མེད་ཅིང༌། ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་རྣ མ་པར་དག་དང་ལྡ ན། །རླ ོམ་སེམས་མེད་པའི་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཀྱ ིས། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་རྫ ོགས་ཤོག །སའམ་ཡང་ན་ཆུ ་འམ་མེ། །རླུ  ང་གི་ཁམས་ལྟ ར་མི་གནས་ཤིང༌། །བཟོད་པ་ཁྲ ོ་བ་མ་མཆིས་པར། །བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་རྫ ོགས་ཤོག །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་བརྩ མས་པའི་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་ཀྱ ིས། །གཏན་སྤྲ  ོ་ལེ་ལོ་མ་མཆིས་ཤིང༌། །སྟ ོབས་དང་ལྡ ན་པའི་ལུ ས་སེམས་ཀྱ ིས། །བརྩ ོན་འགྲུ  ས་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་རྫ ོགས་ཤོག །སྒྱུ   ་མ་ལྟ ་བུ འི་ཏིང་འཛིན་དང༌། དཔའ་བར་འགྲ ོ་བའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །རྡ ོ་རྗ ེ་ལྟ ་བུ འི་ཏིང་འཛིན་གིས། །བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་རྫ ོགས་ཤོག རྣ མ་པར་ཐར་པའི་སྒ ོ་གསུ མ་དང༌། །དུ ས་གསུ མ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་ཡང༌། །རིགས་གསུ མ་མངོན་སུ མ་བགྱ ིས་པ་ཡིས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་རྫ ོགས་ཤོག །སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་གྱ ིས་བསྔ གས་པ་དང༌། །འོད་དང་གཟི་བརྗ ིད་འབར་བ་དང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་ཀྱ ིས། །བདག་གི་
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བསམ་པ་རྫ ོགས་གྱུ  ར་ཅིག །དེ་ལྟ ར་སྤྱ  ད་པ་སྤྱ  ོད་བྱ ེད་ཅིང༌། །བྱ མས་པ་གྲ གས་དང་ལྡ ན་པ་ཡིས། །ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་དྲུ  ག་རྫ ོགས་བགྱ ིས་ནས། །ས་བཅུ ་སྤ ོ་ལ་རབ་གནས་ཤོག །རྒྱ  ་གར་གྱ ི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ ་དང༌། །སུ ་རེནྡྲ  ་བོ་དྷ ི་དང༌། ཞུ ་ཆེན་གྱ ི་ལོ་ཙཱ ་བ་བནྡ ེ་ཡེ་ཤེས་སྡ ེས་བསྒྱུ   ར་ཅིང་ཞུ ས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འདི་ལྟ ར་བགྱ ིས་པའི་བསོད་ནམས་དཔག་མེད་ཀྱ ིས། །དམྱ ལ་བ་ཡི་དྭ གས་དུ ད་འགྲ ོ་ལྷ ་མ་ཡིན། །གནས་ངན་ལེན་རྣ མས་རྟ ག་ཏུ ་སྤ ངས་བྱ ས་ནས། །རྒྱ  ལ་བ་བྱ མས་པའི་གོ་འཕང་བརྙ ེས་གྱུ  ར་ཅིག །རྒྱ  ལ་བ་བྱ མས་པ་དང་ནི་སེངྒ ེ་ཡིས། །མ་འོངས་སངས་རྒྱ  ས་མཛད་པ་སྟ ོན་པའི་ཚ། །བདག་ཀྱ ང་བྱ ང་ཆུ བ་མཆགོ་ལ་གནས་གྱུ  ར་ཏེ། །བླ ་ན་མེད་པའི་ལུ ང་ཡང་སྟ ནོ་པར་ཤགོ །དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ ། །དལ་ཐོབ་བཤེས་གཉེན་བཟང་ལ་བརྟ ེན་པ་དང༌། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཁུ ར་ཁྱ ེར་ནས། །བྱ མས་པའི་བསྟ ན་ལ་བྱ ་བ་བྱ ེད་པར་ཤོག །། སྤྱ  ོད་འཇུ ག་ལས་བྱུ  ང་བའི་བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ོད་པའི་སྨ ོན་ལམ་ནི། བདག་གིས་



367

བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ོད་པ་ལ། །འཇུ ག་པ་རྣ མ་པར་བརྩ མས་པ་ཡིས། །དགེ་བ་གང་དེས་འགྲ ་ོབ་ཀུ ན། །བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ོད་ལ་འཇུ ག་པར་ཤོག །ཕྱ ོགས་རྣ མས་ཀུ ན་ན་ལུ ས་དང་སེམས། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ནད་པ་ཇི་སྙ ེད་པ། །དེ་དག་བདག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱ ིས། བདེ་དགའ་རྒྱ  ་མཚ་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་དག་འཁོར་བ་ཇི་སྲ ིད་དུ ། །ནམ་ཡང་བདེ་ལས་ཉམས་མ་གྱུ  ར། །འགྲ ོ ་བས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཡི། །བདེ་བ་རྒྱུ   ན་མི་འཆད་ཐོབ་ཤོག །འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་ན་དམྱ ལ་བ་དག །གང་དག་ཇི་སྙ ེད་ཡོད་པ་རྣ མས། །དེ་དག་ཏུ ་ནི་ལུ ས་ཅན་རྣ མས། །བདེ་ཅན་བདེ་བས་དགའ་བར་ཤོག །གྲ ང་བས་ཉམ་ཐག་དྲ ོ་ཐོབ་ཤོག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་སྤྲ  ིན་ཆེན་ལས། །བྱུ  ང་བའི་ཆུ ་བོ་མཐའ་ཡས་ཀྱ ིས། །ཚ་བས་ཉམ་ཐག་བསིལ་བར་ཤོག །རལ་གྲ ི་ལོ་མའི་ནགས་ཚལ་ཡང༌། །དེ་ལ་ཙན་དན་ནགས་སྟུ  ག་ཤོག །ཤལ་མ་ལི་ཡི་སྡ ོང་པོ་ཡང༌། །དཔག་བསམ་ཤིང་དུ ་འཁྲུ  ངས་པར་ཤོག །མཐིང་རིལ་ངུ ར་པ་དག་དང་ངང་པ་དང༌། 
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བཞད་སོགས་སྐ ད་སྙ ན་འབྱ ིན་པས་མཛས་གྱུ  ར་ཅིག །པདྨ ་དྲ ི་བསུ ང་ཆེ་ལྡ ན་མཚ་དག་གིས། །དམྱ ལ་བའི་ས་ཕྱ ོགས་དག་ནི་ཉམས་དགར་ཤོག །སོལ་ཕུ ང་དེ་ཡང་རིན་ཆེན་ཕུ ང་པོར་གྱུ  ར། །ས་བསྲ ེགས་ཤེལ་གྱ ི ་ས་གཞི་བསྟ ར་བར་ཤོག བསྡུ  ས་འཇོམས་རི་བོ་རྣ མས་ཀྱ ང་མཆོད་པ་ཡི། །གཞལ་མེད་ཁང་གྱུ  ར་བདེ་གཤེགས་གང་བར་ཤོག །མདག་མ་རྡ ོ་བསྲ ེགས་མཚན་གྱ ི་ཆར་པ་དག །དེང་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་མེ་ཏོག་ཆར་པར་གྱུ  ར། །ཕན་ཚུ ན་མཚན་གྱ ིས་འདེབས་པ་དེ་ཡང་ནི། དེང་ནས་བརྩ ེ་ཕྱ ིར་མེ་ཏོག་འཕེན་པར་ཤོག །ཆུ ་བོ་རབ་མེད་མེ་དོང་འདྲ ་ནང་བྱ ིང་བ་དག །ཤ་ཀུ ན་ཞིག་གྱུ  ར་རུ ས་གོང་མེ་ཏོག་ཀུ ནྡ འི་མདོག །བདག་གི་དགེ་བའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་ལྷ ་ཡི་ལུ ས་ཐོབ་ནས། །ལྷ ་མོ་རྣ མས་དང་ལྷ ན་ཅིག་དལ་གྱ ིས་འབབ་པར་ཤོག །ཅི་ཕྱ ིར་འདི་ནི་གཤིན་རྗ ེའི་མི་དང་ཁྭ ་དང་བྱ ་རྒ ོད་མི་བཟད་རྣ མས་སྐྲ  ག་བྱ ེད། །ཀུ ན་ནས་མུ ན་བསལ་བདེ་དགའ་བསྐྱ  ེད་པའི་མཐུ ་བཟང་འདི་
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ཀོ་སུ ་ཡི་མཐུ ་སྙ མ་སྟ ེ། །གྱ ེན་དུ ་བལྟ ས་ན་ནམ་མཁའི་དཀྱ ིལ་ན་ཕྱ ག་ན་རྡ ོ ་རྗ ེ་འབར་བ་བཞུ གས་མཐོང་ནས། །རབ་ཏུ ་དགའ་བའི་ཤུ གས་ཀྱ ིས་སྡ ིག་དང་བྲ ལ་ནས་དེ་དང་ལྷ ན་ཅིག་འགྲ ོགས་པར་ཤོག །མེ་ཏོག་ཆར་པ་སྤ ོས་ཆུ ་དང་འདྲ ེས་འབབ་པ་ཡིས། །དམྱ ལ་བའི་མེ་དག་ཆིལ་ཆིལ་གསོད་པ་མཐོང་གྱུ  ར་ནས། །གླ ོ་བུ ར་བདེ་བས་ཚིམས་པ་འདི་ཅི་བསམ་པ་དང༌། །སེམས་དམྱ ལ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཕྱ ག་ན་པདྨ ་མཐོང་བར་ཤོག །གྲ ོགས་དག་འཇིགས་པ་བོར་ལ་རིངས་པར་ཚུ ར་ཤོག་འུ ་བུ འི་ཐད་དུ ་ནི། །གང་གི་མཐུ ་ཡིས་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཀུ ན་བྲ ལ་དགའ་བའི་ཤུ གས་ཕྱ ིན་ལ། །འགྲ ོ ་བ་ཀུ ན་ནས་ཡོངས་སྐྱ  ོབ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དང་བརྩ ེ་བ་སྐྱ  ེས་གྱུ  ར་པ། གཞོན་ནུ ་ཟུ ར་ཕུ ད་ཅན་འབར་འཇིགས་པ་མེད་པར་བྱ ེད་པ་ཅི་ཞིག་ཕྱ ིན། །ཁྱ ོད་ཀྱ ི་ལྷ ་བརྒྱ  འི་ཅོད་པན་དག་གིས་ཞབས་ཀྱ ི་པདྨ ་ལ་མཆོད་ཅིང༌། །ཐུ གས་རྗ ེས་བརླ ན་ཅན་དབུ ་ལ་མེ་ཏོག་དུ ་མའི་ཚགས་ཀྱ ི་ཆར་འབབ་པ། །ཁང་བརྩ ེགས་ཡིད་
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འོང་ལྷ ་མོ་སྟ ོང་ཕྲ ག་བསྟ ོད་དབྱ ངས་སྒྲ  ོག་ལྡ ན་འདི་ལྟ ོས་ཞེས། །འཇམ་དབྱ ངས་དེ་འདྲ ་མཐོང་ནས་ད་ནི་སེམས་དམྱ ལ་ཅ་ཅོ་འདོན་པར་ཤོག །དེ་ལྟ ར་བདག་གི་དགེ་རྩ ས་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་ལ་སོགས། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་སྒྲ  ིབ་པ་མེད་སྤྲ  ིན་བདེ་བ་དང༌། །བསིལ་ཞིང་དྲ ི་ཞིམ་ངད་ལྡ ན་ཆར་པ་འབེབས་མཐོང་ནས། །སེམས་ཅན་དམྱ ལ་བ་དེ་དག་མངོན་པར་དགའ་གྱུ  ར་ཅིག །དུ ད་འགྲ ོ་རྣ མས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག །ཟ་བའི་འཇིགས་དང་བྲ ལ་བར་ཤོག །སྒྲ  ་མི་སྙ ན་པའི་མི་བཞིན་དུ ། །ཡི་དྭ གས་རྣ མས་ནི་བདེ་བར་གྱུ  ར། །འཕགས་པ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་གི། །ཕྱ ག་ནས་འབབ་པའི་འོ་རྒྱུ   ན་གྱ ིས། །ཡི་དྭ གས་རྣ མས་ནི་ཚིམས་བྱ ས་ཤིང༌། །ཁྲུ  ས་བྱ ས་རྟ ག་ཏུ ་བསིལ་བར་ཤོག །ལོང་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་གཟུ གས་མཐོང་ཞིང༌། །འོན་པས་རྟ ག་ཏུ ་སྒྲ  ་ཐོས་ཤོག །ལྷ ་མོ་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་ཇི་བཞིན་དུ ། །སྦྲུ   མ་མའང་གནོད་མེད་བཙའ་བར་ཤོག །གཅེར་བུ ་རྣ མས་ཀྱ ིས་གོས་དག་དང༌། །བཀྲ ེས་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཟས་དག་
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དང༌། །སྐ ོམ་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཆུ ་དག་དང༌། །བཏུ ང་བ་ཞིམ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །བཀྲ ེན་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ནོར་ཐོབ་ཤོག །མྱ ་ངན་ཉམ་ཐག་དགའ་ཐོབ་ཤོག །ཡིད་ཆད་རྣ མས་ཀྱ ང་ཡིད་གསོས་ཤིང༌། །བརྟ ན་པ་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇི་སྙ ེད་པ། །མྱུ  ར་དུ ་ནད་ལས་ཐར་གྱུ  ར་ཅིག །འགྲ ོ་བའི་ནད་ནི་མ་ལུ ས་པ། །རྟ ག་ཏུ ་འབྱུ  ང་བ་མེད་པར་ཤོག །སྐྲ  ག་པ་རྣ མས་ནི་འཇིགས་མེད་ཤོག །བཅིངས་པ་རྣ མས་ནི་གྲ ལོ་བར་འགྱུ  ར། །མཐུ ་མེད་རྣ མས་ནི་མཐུ ་ལྡ ན་ཞིང༌། །ཕན་ཚུ ན་སེམས་ནི་བསྙ ེན་གྱུ  ར་ཅིག །མགྲ ོན་པོ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕྱ ོགས་རྣ མས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་ཤོག །གང་གི་དོན་དུ ་འགྲ ོ་བྱ ེད་པ། །དེ་འབད་མི་དགོས་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག གྲུ  ་དང་གྲུ  ་ཆེན་ཞུ གས་པ་རྣ མས། །ཡིད་ལ་བསམ་པ་གྲུ  བ་གྱུ  ར་ཏེ། །ཆུ ་ཡི་ངོགས་སུ ་དེར་ཕྱ ིན་ནས། །གཉེན་དང་ལྷ ན་ཅིག་དགའ་བར་ཤོག །མྱ ་ངམ་ལམ་གོལ་འཁྱ མས་པ་རྣ མས། །འགྲ ོན་པོ་དག་དང་ཕྲ ད་གྱུ  ར་ནས། །ཆོམ་རྐུ  ན་སྟ ག་སོགས་
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འཇིགས་མེད་པར། །མི་ངལ་བདེ་བླ ག་འདོང་བར་ཤོག །དགོན་སོགས་ལམ་མེད་ཉམ་ང་བར། །བྱ ིས་པ་རྒ ན་པོ་མགོན་མེད་ཅིང༌། །གཉིད་ལོག་མྱ ོས་ཤིང་རབ་མྱ ོས་རྣ མས། །ལྷ ་དག་སྲུ  ང་བ་བྱ ེད་པར་ཤོག །མི་དལ་ཀུ ན་ལས་ཐར་པ་དང༌། །དད་དང་ཤེས་རབ་བརྩ ེ་ལྡ ན་ཞིང༌། །ཟས་དང་སྤྱ  ོད་པ་ཕུ ན་ཚགས་ནས། །རྟ ག་ཏུ ་ཚ་རབས་དྲ ན་པར་ཤོག །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛད་བཞིན་དུ ། །ལོངས་སྤྱ  ོད་ཆད་པ་མེད་པར་ཤོག །རྩ ོད་པ་མེད་ཅིང་འཚ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ ་ནི་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག སེམས་ཅན་གཟི་བརྗ ིད་ཆུ ང་ངུ ་གང༌། །དེ་དག་གཟི་བརྗ ིད་ཆེན་པོར་ཤོག །དཀའ་ཐུ བ་ཅན་གང་གཟུ གས་ངན་པ། །གཟུ གས་བཟང་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པར་ཤོག འཇིག་རྟ ེན་བུ ད་མེད་ཇི་སྙ ེད་པ། །དེ་དག་སྐྱ  ེས་པ་ཉིད་གྱུ  ར་ཅིག །མ་རབས་རྣ མས་ནི་མཐོ་ཐོབ་ཅིང༌། །ང་རྒྱ  ལ་དག་ཀྱ ང་བཅོམ་པར་ཤོག །བདག་གི་བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུ ས་པ། །སྡ ིག་པ་ཐམས་ཅད་སྤ ངས་
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ནས་ནི། །རྟ ག་ཏུ ་དགེ་བ་བྱ ེད་པར་ཤོག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དང་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། བྱ ང་ཆུ བ་སྤྱ  ོད་ལ་གཞོལ་བ་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཡོངས་བཟུ ང་ཞིང༌། བདུ ད་ཀྱ ི་ལས་ཀྱ ང་སྤ ོང་བར་ཤོག །སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཚ་ཡང་དཔག་མེད་རིང་བར་ཤོག །རྟ ག་ཏུ ་བདེ་བར་འཚ་འགྱུ  ར་ཞིང༌། །འཆི་བའི་སྒྲ  ་ཡང་གྲ ག་མ་གྱུ  ར། །དཔག་བསམ་ཤིང་གི་སྐྱ  ེད་མོས་ཚལ། །སངས་རྒྱ  ས་དང་ནི་སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས། །ཆོས་ཉན་སྒྲ  ོགས་པས་གང་བ་ཡིས། །ཕྱ ོགས་རྣ མས་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཤོག །ཐམས་ཅད་དུ ་ནི་ས་གཞི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང༌། །ལག་མཐིལ་ལྟ ར་མཉམ་བཻཌཱུ  རྻ འི། །རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུ  ར་ཅིག །འཁོར་གྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ཡོད་དགུ ར་ཡང༌། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་དག །རང་གི་ལེགས་པས་ས་སྟ ེང་དག །བརྒྱ  ན་པར་མཛད་པས་བཞུ གས་གྱུ  ར་ཅིག །ལུ ས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ིས་བྱ ་དང་ནི། །ཤིང་དང་འོད་ཟེར་ཐམས་ཅད་དང༌། །ནམ་མཁའ་ལས་ཀྱ ང་
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ཆོས་ཀྱ ི་སྒྲ  ། །རྒྱུ   ན་མི་འཆད་པར་ཐོས་པར་ཤོག །དེ་དག་རྟ ག་ཏུ ་སངས་རྒྱ  ས་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས་དང་ཕྲ ད་གྱུ  ར་ཅིག །མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན་ཕུ ང་མཐའ་ཡས་པས། འགྲ ་ོབའི་བླ ་མ་མཆོད་པར་ཤོག །ལྷ ་ཡང་དུ ས་སུ ་ཆར་འབེབས་ཤིང༌། །ལོ་ཏོག་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་གྱུ  ར་ཅིག །རྒྱ  ལ་པོ་ཆོས་བཞིན་བྱ ེད་པ་དང༌། །འཇིག་རྟ ེན་དག་ཀྱ ང་དར་བར་ཤོག །སྨ ན་རྣ མས་མཐུ ་དང་ལྡ ན་པ་དང༌། །གསང་སྔ གས་བཟླ ས་བརྗ ོད་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །མཁའ་འགྲ ོ་སྲ ིན་པོ་ལ་སོགས་པ། །སྙ ིང་རྗ ེའི་སེམས་དང་ལྡ ན་གྱུ  ར་ཅིག །སེམས་ཅན་འགའ་ཡང་སྡུ  ག་མ་གྱུ  ར། །སྡ ིག་པར་མ་གྱུ  ར་ན་མ་གྱུ  ར། འཇིགས་དང་བརྙ ས་པར་མི་འགྱུ  ར་ཞིང༌། །འགའ་ཡང་ཡིད་མི་བདེ་མ་གྱུ  ར། གཙུ ག་ལག་ཁང་རྣ མས་ཀླ ོག་པ་དང༌། །ཁ་ཏོན་གྱ ིས་རྒྱ  ས་ལེགས་གནས་ཤོག །རྟ ག་པར་དགེ་འདུ ན་མཐུ ན་པ་དང༌། །དགེ་འདུ ན་དོན་ཡང་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །བསླ བ་པ་འདོད་པའི་དགེ་སླ ོང་དག །དབེན་པ་དག་ཀྱ ང་ཐོབ་པར་ཤོག །གཡེང་བ་ཐམས་
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ཅད་སྤ ངས་ནས་ནི། །སེམས་ནི་ལས་རུ ང་སྒ ོམ་གྱུ  ར་ཅིག །དགེ་སླ ོང་མ་རྣ མས་རྙ ེད་ལྡ ན་ཞིང༌། །འཐབ་དང་གནོད་པ་སྤ ོང་བར་ཤོག །དེ་བཞིན་རབ་ཏུ ་བྱུ  ང་བ་ཀུ ན། ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་ཉམས་པ་མེད་གྱུ  ར་ཅིག །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་འཆར་བས་ཡིད་བྱུ  ང་ནས། རྟ ག་ཏུ ་སྡ ིག་པ་ཟད་བྱ ེད་ཤོག །བདེ་འགྲ ོ་དག་ནི་ཐོབ་གྱུ  ར་ནས། །དེར་ཡང་བརྟུ  ལ་ཞུ གས་མི་ཉམས་ཤོག །མཁས་པ་རྣ མས་ནི་བཀུ ར་བ་དང༌། །བསོད་སྙ ོམས་དག་ཀྱ ང་རྙ ེད་པར་ཤོག །རྒྱུ   ད་ནི་ཡོངས་སུ ་དག་པ་དང༌། །ཕྱ ོགས་རྣ མས་ཀུ ན་ཏུ ་གྲ གས་པར་ཤོག །ངན་སོང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མི་མྱ ོང་ཞིང༌། །དཀའ་བ་སྤྱ  ད་པ་མེད་པར་ཡང༌། ལྷ ་བས་ལྷ ག་པའི་ལུ ས་ཐོབ་ནས། །དེ་དག་སངས་རྒྱ  ས་མྱུ  ར་ཐོབ་ཤོག །སེམས་ཅན་ཀུ ན་གྱ ིས་ལན་མང་དུ ། སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་མཆོད་བྱ ེད་ཅིང༌། །སངས་རྒྱ  ས་བདེ་བ་བསམ་ཡས་ཀྱ ིས། །རྟ ག་ཏུ ་བདེ་དང་ལྡ ན་གྱུ  ར་ཅིག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ནི། །འགྲ ོ་དོན་ཐུ གས་ལ་དགོངས་འགྲུ  བ་ཤོག །མགོན་པོ་ཡིས་
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ནི་གང་དགོངས་པ། །སེམས་ཅན་རྣ མས་ལའང་དེ་འབྱ ོར་ཤོག །དེ་བཞིན་རང་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་དང༌། །ཉན་ཐོས་རྣ མས་ཀྱ ང་བདེ་གྱུ  ར་ཅིག །བདག་ཀྱ ང་འཇམ་དབྱ ངས་བཀའ་དྲ ིན་གྱ ིས། །ས་རབ་དགའ་བ་ཐོབ་བར་དུ ། །རྟ ག་ཏུ ་ཚ་རབས་དྲ ན་པ་དང༌། །རབ་ཏུ ་བྱུ  ང་བ་བྱ ེད་པར་ཤོག །བདག་ནི་ཁ་ཟས་གྱ ི་ནས་ཀྱ ང༌། །ཉམས་དང་ལྡ ན་ཞིང་འཚ་བར་ཤོག །ཚ་རབས་ཀུ ན་ཏུ ་དབེན་གནས་པ། །ཕུ ན་སུ མ་ལྡ ན་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །གང་ཚ་བལྟ ་བར་འདོད་པའང༌། །ཅུ ང་ཟད་དྲ ི་བར་འདོད་ན་ཡང༌། །མགོན་པོ་འཇམ་དབྱ ངས་དེ་ཉིད་ནི། །གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བར་ཤོག །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུ གས་པའི། །སེམས་ཅན་ཀུ ན་དོན་བསྒྲུ   བ་བྱ འི་ཕྱ ིར། །ཇི་ལྟ ར་འཇམ་དབྱ ངས་སྤྱ  ོད་མཛད་པ། །བདག་གི་སྤྱ  ོད་པའང་དེ་འདྲ ར་ཤོག །ཇི་སྲ ིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང༌། །འགྲ ོ་བ་ཇི་སྲ ིད་གནས་གྱུ  ར་པ། །དེ་སྲ ིད་བདག་ནི་གནས་གྱུ  ར་ནས། །འགྲ ོ་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་སེལ་བར་ཤོག 
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འགྲ ོ་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་གང་ཅིའང་རུ ང༌། །དེ་ཀུ ན་བདག་ལ་སྨ ིན་གྱུ  ར་ཅིག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུ ན་གྱ ིས། །འགྲ ོ་བ་བདེ་ལ་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག །འགྲ ོ་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་སྨ ན་གཅིག་པུ ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུ  ང་བའི་གནས། །བསྟ ན་པ་རྙ ེད་དང་བཀུ ར་སྟ ི་དང༌། །བཅས་ཏེ་ཡུ ན་རིང་གནས་གྱུ  ར་ཅིག །གང་གི་དྲ ིན་གྱ ིས་དགེ་བླ ོ་བྱུ  ང༌། །འཇམ་པའི་དབྱ ངས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་དྲ ིན་གྱ ིས་བདག་དར་བ། །དགེ་བའི་བཤེས་ལའང་བདག་ཕྱ ག་འཚལ།། བདེ་བ་ཅན་དུ ་བགྲ ོད་པའི་སྨ ོན་ལམ་ནི། མངྒ ་ལམ་སྭ ་སྟ ི་བྷ ་ཝནྟུ  ། །ཤེས་བྱ ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུ མ་གཟིགས་པ་པོ། མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་མ་ལུ ས་མཐར་ཕྱ ིན་པའི། །ཟླ ་མེད་བརྙ ེས་པ་དེ་དང་དམ་པའི་ཆོས། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའི་ཚགས་ལ་གུ ས་ཕྱ ག་འཚལ། །མཐའ་ཡས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླ ས་ཞིང་རྒྱ  ་མཚ། །མཐའ་དག་སྐུ  ་ཡི་སྤྲུ   ལ་པས་སྣ ང་བར་མཛད། མཐའ་ཡས་འོད་མངའ་ཐུ བ་ཆེན་ཚ་དཔག་མེད། །མཐའ་མེད་འཁོར་བའི་འགྲ ོ་བ་
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ཀུ ན་ལ་ཁྱ བ། །ཀུ ན་མཁྱ ེན་རྒྱ  ལ་བ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཐུ གས་རྗ ེའི་འོད། །ཀུ ན་ནས་རབ་རྫ ོགས་ཡེ་ཤེས་འོད་འཕྲ ོ་བའི། །ཀུ ན་རྟ ོག་སྲ ིད་པའི་མུ ན་སྟུ  ག་སྣ ་ཚགས་པ། །ཀུ ན་སེལ་རྣ མ་འདྲ ེན་གཙ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འོད་ཕྲ ེང་གསལ་བས་ཞིང་ཀུ ན་ཁྱ བ་མཛད་དེ། །ཡེ་ཤེས་སྤྱ  ན་གྱ ིས་ཅུ ང་ཟད་གཟིགས་པས་ཀྱ ང༌། །བདུ ད་སྡ ེའི་དཔུ ང་ཚགས་མ་ལུ ས་ཞི་མཛད་པ། །དཔག་མེད་སྐུ  ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྲ ིད་དང་ཞི་བ་རབ་སྤ ངས་རྣ མ་གྲ ོལ་སྐུ  ། །ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱ ང༌། །གང་གང་འདུ ལ་བ་དེ་ལ་དེར་སྟ ོན་པའི། །མཚན་དང་དཔེ་བྱ ད་ཀྱ ིས་འབར་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ཀུ ན་རྣ མ་འབྱ ེད་ཡན་ལག་དྲུ  ག་ཅུ ་ཡི། །གསུ ང་གཅིག་གིས་ཀྱ ང་ཕྱ ོགས་དུ ས་ཐམས་ཅད་དུ ། །སེམས་ཅན་དབང་པོའ ་ིརིམ་པ་ཇི་བཞིན་འཇུ ག དཔག་མེད་གསུ ང་གི་འོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །སྨྲ  ་བསམ་བརྗ ོད་པའི་ཡུ ལ་ལས་རབ་འདས་ཀྱ ང༌། །འབད་མེད་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ་པའི་ཡང་དག་ཚིག །གསུ ང་གི་
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གསང་བ་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པའི། །ལེགས་པའི་ལམ་མཆོག་སྟ ོན་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་མཁའ་ལྟ ར་མི་དམིགས་ཀྱ ང༌། །རྣ མ་པ་ཀུ ན་ལྡ ན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཡིས། །ཤེས་བྱ ་ཇི་སྙ ེད་མཁྱ ེན་པའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་རྒྱ  ས། །དཔག་མེད་ཐུ གས་ཀྱ ི་འོད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ཀུ ན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱ ིས་ཉེར་ཞི་ཞིང༌། །མ་འགགས་སྣ ང་བ་རབ་ཏུ ་བཀྲ ་བ་གང༌། །ཁྱ ོད་ཀྱ ིས་གཟིགས་པའང་རྣ མ་དག་ཞི་བ་དང༌། །དེ་བཞིན་ཀུ ན་ཏུ ་གཟིགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞིག་འགྲ ོ་བའི་རང་བཞིན་ཉེར་འཚའི་གནས། །སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་སྟ ོབས། ཐུ གས་རྗ ེའི་ཕྲ ིན་ལས་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཡི། །འོད་དཔག་མེད་ལ་རྟ ག་པར་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །དངོས་དང་ཡིད་ཀྱ ིས་སྤྲུ   ལ་པས་ལུ ས་ལོངས་སྤྱ  ོད། །ཡོངས་སུ ་མ་བཟུ ང་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུ ག་པ། །བླ ོ་ཡིས་བླ ངས་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་རྣ མས་མཆོད། དམན་ལ་བརྩ ེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །བདག་དང་སེམས་ཅན་
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ཀུ ན་གྱ ི་སྡ ིག་པའི་ལས། །ཉེས་པར་གྱུ  ར་གང་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་པར་བགྱ ི། །སླ ན་ཆད་ནམ་ཡང་བགྱ ིད་པར་མ་གྱུ  ར་ཅིག །ལས་ཀྱ ི་སྒྲ  ིབ་པའང་གཏན་དུ ་ཟད་བྱ ེད་ཤོག །རྒྱ  ལ་དང་རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱ  ལ་དང༌། །འགྲ ོ་བ་ཀུ ན་གྱ ི་དགེ་ལ་རྗ ེས་ཡི་རང༌། །གང་ཡང་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་བར་བསྐུ  ལ། །བསྐ ལ་པ་རྒྱ  ་མཚ་དཔག་ཏུ ་མེད་པར་ཡང༌། །མྱ ་ངན་མི་འདའ་བཞུ གས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །དུ ས་གསུ མ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཅི་ཡོད་པ། །གཞན་ཕན་དོན་ཕྱ ིར་བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོར་བསྔ ོ། །ཇི་སྲ ིད་བྱ ང་ཆུ བ་སྙ ིང་པོ་མ་ཐོབ་པར། །སྐྱ  ེ་བ་འདི་དང་མ་འོངས་ཐམས་ཅད་དུ ། །བླ ་མ་དམ་པས་རྗ ེས་སུ ་འཛིན་གྱུ  ར་ཅིག །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ནི་ནམ་དུ འང་ཉམས་མ་གྱུ  ར། །རིགས་གཟུ གས་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པ་ཡི། །དལ་འབྱ ོར་མཆོག་ཐོབ་ཆོས་ལྡ ན་གྲ ོགས་དང་བཅས། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་ལ་རིམ་བཞིན་སླ ོབ་པ་དང༌། །འདུ ན་དང་
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བརྩ ོན་འགྲུ  ས་བག་ཡོད་ལྡ ན་གྱུ  ར་ཅིག །ངན་སོང་གསུ མ་སོགས་མི་བཟད་འཁོར་བ་ཡི། །མི་ཁོམ་འཇིག་རྟ ེན་རྣ མས་སུ ་སྐྱ  ེ་འགྱུ  ར་ལས། །གང་དེ་ཚ་འདི་ཉིད་ལ་རབ་སྨ ིན་ནས། །ལན་གྲ ངས་བཞན་དུ ་མྱ ོང་བར་མ་གྱུ  ར་ཅིག །སྦྱ  ིན་དང་ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་བཟོད་དང་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་དང༌། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ཐབས་མཁས་རྨ ད་བྱུ  ང་དང༌། །སྨ ོན་ལམ་སྟ ོབས་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ  ་མཚ་ཡི། །སྤྱ  ོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་གྱུ  ར་ཅིག །ལུ ས་དང་དེ་བཞིན་སྲ ོག་ལའང་ལྟ ོས་མེད་པར། །སེམས་ལས་རུ ང་ཞིང་དབེན་པར་རང་རྒྱུ   ད་དུ ལ། ལུ ང་དང་མངོན་པར་རྟ ོགས་པའི་ཆོས་ཀྱ ིས་འབྱ ོར། །བརྩ ེ་ལྡ ན་རྟ ག་ཏུ ་ཤེས་བཞིན་ལྡ ན་གྱུ  ར་ཅིག །འཁོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་མྱ ་ངན་འདས། །ཀུ ན་རྟ གོ་དེ་བཞིན་ཉིད་གང་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །གཅིག་དང་དུ ་མའི་བདག་ཉིད་ལས་འདས་པའི། །ཆོས་ཉིད་རྟ ོགས་པའི་བླ ོ་གྲ ོས་ལྡ ན་གྱུ  ར་ཅིག །གང་ཡང་རྟ ེན་འབྱུ  ང་ཟབ་མོའ་ིཚུ ལ་གནས་པ། །ངེས་དོན་མཐར་ཐུ ག་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་ཆོས་
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ཀྱ ི་སྐུ  ། །སྟ ོབས་སོགས་ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་ཕྲ ིན་ལས་སོགས། །བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་ཐོགས་མེད་འཇུ ག་གྱུ  ར་ཅིག །གང་དུ ་འགྲ ོ་བླ ོ་མངོན་པར་དགའ་གྱུ  ར་པའི། །ཡིད་ལུ ས་སྤྱ  ོད་པ་རྣ མ་པར་དག་པ་དང༌། །དབྱ ངས་སྙ ན་ངག་གིས་ཆོས་ཚུ ལ་རྒྱ  ་མཚ་སྟ ོན། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་རྣ མས་ཀྱ ི་སྤྱ  ོད་དང་མཚུ ངས་པར་ཤོག །ཇི་སྲ ིད་དེ་ལྟ འི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པར། །མི་མཐུ ན་ཕྱ ོགས་ལས་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་བ་ཡི། །འཆི་མེད་ཚ་དང་དཔལ་འབྱ ོར་རྒྱ  ས་པ་དང༌། །བསམ་པའི་དོན་ཀུ ན་ཡིད་བཞིན་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག ཚ་འདིའི་སྣ ང་བ་ནུ བ་པར་ཉེ་བ་ན། །བདེ་གཤེགས་སྲ ས་དང་བཅས་པའི་བྱ ིན་བརླ བས་ཏེ། །འོད་གསལ་ལྷ ན་ཅིག་སྐྱ  ེས་པའི་དོན་རྟ ོགས་ནས། །ལྷ ་དང་ལྷ ་མོ་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ཡིས། །སྣ ་ཚགས་མཆོད་པས་བདག་གི་སྔ ོན་བསུ ་ཞིང༌། །རང་སྣ ང་དྲ ི་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་རང་བཞིན། །རྣ མ་དག་བདེ་བ་ཅན་གྱ ི་ཞིང་ཁམས་དེར། །བདེ་ཆེན་སེམས་ཀྱ ིས་བདེ་བླ ག་བགྲ ོད་གྱུ  ར་ཅིག །ཞིང་འདིར་དམར་སེར་
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འོད་ཀྱ ི་ཕུ ང་པོའ་ིདབུ ས། །རབ་མང་རིན་ཆེན་པདྨ འི་ཟེའུ ་འབྲུ  ་ལ། །དགེ་སླ ོང་བྱ ེ་བ་འབུ མ་དང་ཐབས་ཅིག་པའི། །ཆོས་རྗ ེ་འོད་དཔག་མེད་པ་མཐོང་གྱུ  ར་ཅིག རྒྱ  ལ་སྲ ས་ཚགས་ཀྱ ིས་ཡོངས་བསྐ ོར་བཅོམ་ལྡ ན་འདས། །ཐུ ན་མཚམས་འཆར་ཀའི་ཉིན་བྱ ེད་ལྟ ར་དམར་བ། །འོད་འབར་བལྟ ་བས་མི་ངམོས་དེ་མཐངོ་ནས། བྱ ང་ཆུ བ་ཆེན་པོའ་ིལུ ང་བསྟ ན་ཐོབ་གྱུ  ར་ཅིག །དགེ་ཚགས་ལེགས་བྱ ས་རྣ མ་པར་དཀར་བའི་འབྲ ས། །ངོ་མཚར་ཡོངས་རྫ ོགས་དཔལ་དང་ལྡ ན་པའི་ལུ ས། །དཔག་མེད་སྤྲུ   ལ་ནས་བཅོམ་ལྡ ན་འདས་དེ་ལ། །བསྟ ོད་དབྱ ངས་རྒྱ  ་མཚའི་ཤེས་པ་བརྗ ོད་གྱུ  ར་ཅིག །བྱ མས་ཆེན་འཇམ་པའི་དབྱ ངས་དང་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང༌། །སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་དབང་མཐུ ་ཆེན་ཐོབ་ལ་སོགས། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་རྣ མས་དང་རྟ ག་ཏུ ་མི་འབྲ ལ་ཞིང༌། །རྣ མ་ཐར་ཚུ ལ་ལ་མཉམ་པར་འཇུ ག་གྱུ  ར་ཅིག །རྣ མ་ཐར་རྒྱ  ་མཚ་སྒྱུ   ་མ་ལྟ ར་སྤྱ  ོད་པས། །ཐེག་མཆོག་རྒྱ  ་མཚའི་ཐབས་རྣ མས་ཀུ ན་བཟུ ང་སྟ ེ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ  ་
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མཚའི་རྟ ོགས་པ་རབ་ཐོབ་ནས། །སྲ ིད་པའི་མཚ་ལས་འགྲ ོ་ཀུ ན་སྒྲ  ོལ་གྱུ  ར་ཅིག ཞིང་ཁམས་རྒྱ  ་མཚ་རྟ ག་ཏུ ་སྦྱ  ོང་བ་དང༌། །ཚགས་གཉིས་རྒྱ  ་མཚ་དག་ནི་སྤ ེལ་བར་བྱ ེད། །སེམས་ཅན་རྒྱ  ་མཚ་རབ་ཏུ ་སྨ ིན་བྱ ས་ཏེ། །སྨ ོན་ལམ་རྒྱ  ་མཚ་རྣ མས་ནི་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །ཇི་ལྟ ར་སྔ ོན་གྱ ི་བདེ་བར་གཤེགས་རྣ མས་ཀྱ ིས། །ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་སྨ ོན་ལམ་མཛད་སྟ ོབས་ཅི་འདྲ ་བ། །དེ་ལྟ ར་བདག་གིས་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་ཚགས། །མྱུ  ར་དུ ་སངས་རྒྱ  ས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །། ཅེས་འོད་དཔག་ཏུ ་མེད་པ་ལ་བསྟ ོད་པ་ཡན་ལག་བདུ ན་པ་སྨ ོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདི། ཀརྨ ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མདོ་སྨ ད་
ཀྱ ི་སའི་ཆར་རྨ ་ཆུ ་འགྲ མ་དུ ་སྦྱ  ར་བའོ།། རྗ ེ་རང་བྱུ  ང་ཞབས་ཀྱ ིས་མཛད་པའི་ངེས་དོན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་
པོའ་ིསྨ ོན་ལམ་ནི། ན་མོ་གུ ་རུ ། བླ ་མ་རྣ མས་དང་ཡི་དམ་དཀྱ ིལ་འཁོར་ལྷ ། །ཕྱ ོགས་བཅུ ་དུ ས་གསུ མ་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་དང་བཅས། །བདག་ལ་བརྩ ེར་དགོངས་བདག་གི་སྨ ོན་ལམ་རྣ མས། །ཇི་བཞིན་འགྲུ  བ་པའི་མཐུ ན་འགྱུ  ར་བྱ ིན་རླ བས་མཛད། བདག་
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དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །བསམ་སྦྱ  ོར་རྣ མ་དག་གངས་རི་ལས་སྐྱ  ེས་པའི། །འཁོར་གསུ མ་རྙ ོག་མེད་དགེ་ཚགས་ཆུ ་རྒྱུ   ན་རྣ མས། །རྒྱ  ལ་བ་སྐུ  ་བཞིའི་རྒྱ  ་མཚར་འཇུ ག་གྱུ  ར་ཅིག །ཇི་སྲ ིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ་སྲ ིད་དུ ། །སྐྱ  ེ་དང་སྐྱ  ེ་བ་ཚ་རབས་ཀུ ན་ཏུ ་ཡང༌། །སྡ ིག་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་སྒྲ  ་ཡང་མི་གྲ གས་ཤིང༌། །བདེ་དགེ་རྒྱ  ་མཚའི་དཔལ་ལ་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག །དལ་འབྱ ོར་མཆོག་ཐོབ་དད་བརྩ ོན་ཤེས་རབ་ལྡ ན། །བཤེས་གཉེན་བཟང་བསྟ ེན་གདམས་པའི་བཅུ ད་ཐོབ་ནས། །ཚུ ལ་བཞིན་བསྒྲུ   བ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར། །ཚ་རབས་ཀུ ན་ཏུ ་དམ་ཆོས་སྤྱ  ོད་པར་ཤོག །ལུ ང་རིགས་ཐོས་པས་མི་ཤེས་སྒྲ  ིབ་ལས་གྲ ོལ། །མན་ངག་བསམ་པས་ཐེ་ཚམ་མུ ན་ནག་བཅོམ། །སྒ ོམ་བྱུ  ང་འོད་ཀྱ ིས་གནས་ལུ གས་ཇི་བཞིན་གསལ། །ཤེས་རབ་གསུ མ་གྱ ི་སྣ ང་བ་རྒྱ  ས་པར་ཤོག །རྟ ག་ཆད་མཐའ་བྲ ལ་བདེན་གཉིས་གཞི་ཡི་དོན། སྒྲ  ོལ་སྐུ  ར་མཐའ་བྲ ལ་ཚགས་གཉིས་ལམ་མཆོག་གིས། །སྲ ིད་ཞིའི་མཐའ་བྲ ལ་
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དོན་གཉིས་འབྲ ས་ཐོབ་པའི། །གོལ་འཆུ ག་མེད་པའི་ཆོས་དང་འཕྲ ད་པར་ཤོག སྦྱ  ང་གཞི་སེམས་ཉིད་གསལ་སྟ ོང་ཟུ ང་འཇུ ག་ལ། །སྦྱ  ོང་བྱ ེད་ཕྱ ག་ཆེན་རྡ ོ་རྗ ེའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཆེས། །སྦྱ  ང་བྱ ་བླ ོ་བུ ར་འཁྲུ  ལ་པའི་དྲ ི་མ་རྣ མས། །སྦྱ  ང་འབྲ ས་དྲ ི་བྲ ལ་ཆོས་སྐུ  ་མངོན་གྱུ  ར་ཤོག །གཞི་ལ་སྒྲ  ོ་འདོགས་ཆོད་པ་ལྟ ་བའི་གདེངས། །དེ་ལ་མ་ཡེངས་སྐྱ  ོང་བ་སྒ ོམ་པའི་གནད། །སྒ ོམ་དོན་ཀུ ན་ལ་རྩ ལ་སྦྱ  ོང་སྤྱ  ོད་པའི་མཆོག ལྟ ་སྒ ོམ་སྤྱ  ོད་པའི་གདེངས་དང་ལྡ ན་པར་ཤོག །ཆོས་རྣ མས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱ ི་རྣ མ་འཕྲུ  ལ་ཏེ། །སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་ཀྱ ི་ངོ་བོས་སྟ ོང༌། །སྟ ོང་ཞིང་མ་འགགས་ཅི་ཡང་སྣ ང་བ་སྟ ེ། །ལེགས་པར་བརྟ གས་ནས་གཞི་རྩ ་ཆོད་པར་ཤོག ཡོད་མ་མྱ ོང་བའི་རང་སྣ ང་ཡུ ལ་དུ ་འཁྲུ  ལ། །མ་རིག་དབང་གིས་རང་རིག་བདག་ཏུ ་འཁྲུ  ལ། །གཉིས་འཛིན་དབང་གིས་སྲ ིད་པའི་ཀླ ོང་དུ ་འཁྱ མས། །མ་རིག་འཁྲུ  ལ་པའི་རྩ ད་དར་ཆོད་པར་ཤོག །ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྒྱ  ལ་བས་ཀྱ ང་མ་གཟིགས། །མེད་པ་
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མ་ཡིན་འཁོར་འདས་ཀུ ན་གྱ ི་གཞི། །འགལ་འདུ ་མ་ཡིན་ཟུ ང་འཇུ ག་དབུ ་མའི་ལམ། །མཐའ་བྲ ལ་སེམས་ཀྱ ི་ཆོས་ཉིད་རྟ ོགས་པར་ཤོག །འདི་ཡིན་ཞེས་པ་གང་གིས་མཚན་པ་མེད། །འདི་མིན་ཞེས་བྱ ་གང་གིས་བཀག་པ་མེད། །བླ ོ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདུ ས་མ་བྱ ས། །ཡང་དག་དོན་གྱ ི་མཐའ་ནི་ངེས་པར་ཤོག །འདི་ཉིད་མ་རྟ ོག་འཁོར་བའི་རྒྱ  ་མཚར་འཁོར། །འདི་ཉིད་རྟ ོགས་ན་སངས་རྒྱ  ས་གཞན་ན་མེད། །ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད། །ཆོས་ཉིད་ཀུ ན་གཞིའི་མཚང་ནི་རིག་པར་ཤོག །སྣ ང་ཡང་སེམས་ལ་སྟ ོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ཏེ། །རྟ ོགས་ཀྱ ང་སེམས་ལ་འཁྲུ  ལ་ཡང་རང་གི་སེམས། །སྐྱ  ེས་ཀྱ ང་སེམས་ལ་འགགས་ཀྱ ང་སེམས་ཡིན་པས། །སྒྲ  ོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཆོད་པར་ཤོག །བླ ོ་བྱ ས་རྩ ོལ་བའི་སྒ ོམ་གྱ ིས་མ་བསླ ད་ཅིང༌། །ཐ་མལ་འདུ ་འཛིའི་རླུ  ང་གིས་མ་བསྐྱ  ོད་པར། །མ་བཅོས་གཉུ ག་མ་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི། །སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་
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སྐྱ  ོང་བར་ཤོག །ཕྲ ག་རགས་རྟ ོག་པའི་དབའ་རླ བས་རང་སར་ཞི། །གཡོ་མེད་སེམས་ཀྱ ི་ཆུ ་བོ་ངང་གིས་གནས། །བྱ ིང་རྨུ  གས་རྙ ོག་པའི་དྲ ི་མ་དང་བྲ ལ་བའི། །ཞི་གནས་རྒྱ  ་མཚ་མི་གཡོ་བརྟ ན་པར་ཤོག །བལྟ ར་མེད་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བལྟ ས་པའི་ཚ། །མཐོང་མེད་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་ལྷ ག་གེར་མཐོང༌། །ཡིན་མིན་དོན་ལ་ཐེ་ཚམ་ཆོད་པ་ཉིད། །འཁྲུ  ལ་མེད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག །ཡུ ལ་ལ་བལྟ ས་པས་ཡུ ལ་མེད་སེམས་སུ ་མཐོང༌། །སེམས་ལ་བལྟ ས་པས་སེམས་མེད་ངོ་བོས་སྟ ོང༌། གཉིས་ལ་བལྟ ས་པས་གཉིས་འཛིན་རང་སར་གྲ ོལ། །འོད་གསལ་སེམས་ཀྱ ི་གནས་ལུ གས་རྟ ོགས་པར་ཤོག །ཡིད་བྱ ེད་བྲ ལ་བ་འདི་ནི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །མཐའ་དང་བྲ ལ་བ་དབུ ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན། །འདི་ནི་ཀུ ན་འདུ ས་རྫ ོགས་ཆེན་ཞེས་ཀྱ ང་བྱ ། །གཅིག་ཤེས་ཀུ ན་དོན་རྟ ོགས་པའི་གདེངས་ཐོབ་ཤོག །ཞེན་པ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད། །མཚན་འཛིན་མེད་པའི་འོད་གསལ་སྒྲ  ིབ་གཡོག་བྲ ལ། །བླ ོ་ལས་འདས་པའི་
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མི་རྟ ོག་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ། །རྩ ོལ་མེད་ཉམས་མྱ ོང་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པར་ཤོག །བཟང་ཞེན་ཉམས་ཀྱ ི་འཛིན་པ་རང་སར་གྲ ོལ། །ངན་རྟ ོག་འཁྲུ  ལ་པ་རང་བཞིན་དབྱ ིངས་སུ ་དག །ཐ་མལ་ཤེས་པ་སྤ ང་བླ ང་བྲ ལ་ཐོབ་མེད། །སྤྲ  ོས་བྲ ལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་རྟ ོགས་པར་ཤོག །འགྲ ོ་བའི་རང་བཞིན་རྟ ག་ཏུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ང༌། །མ་རྟ ོག་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱ མ། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་མུ ་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །བཟོད་མེད་སྙ ིང་རྗ ེ་རྒྱུ   ད་ལ་སྐྱ  ེ་བར་ཤོག །བཟོད་མེད་སྙ ིང་རྗ ེའི་རྩ ལ་ཡང་མ་འགགས་པའི། །བརྩ ེ་དུ ས་ངོ་བོ་སྟ ོང་དོན་རྗ ེན་པར་ཤར། །ཟུ ང་འཇུ ག་གོལ་ས་བྲ ལ་བའི་ལམ་མཆོག་འདི། །འབྲ ལ་མེད་ཉིན་མཚན་ཀུ ན་ཏུ ་བསྒ ོམ་པར་ཤོག །སྒ ོམ་སྟ ོབས་ལས་བྱུ  ང་སྤྱ  ན་དང་མངོན་ཤེས་དང༌། །སེམས་ཅན་སྨ ིན་བྱ ས་སངས་རྒྱ  ས་ཞིང་རབ་སྦྱ  ངས། །སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་རྣ མས་འགྲུ  བ་པའི་སྨ ོན་ལམ་རྫ ོགས། །རྫ ོགས་སྨ ིན་སྦྱ  ངས་གསུ མ་མཐར་ཕྱ ིན་སངས་རྒྱ  ས་ཤོག །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་



390

བཅས་ཐུ གས་རྗ ེ་དང༌། །རྣ མ་དཀར་དགེ་བ་ཇི་སྙ ེད་ཡོད་པའི་མཐུ ས། །དེ་ལྟ ར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །སྨ ོན་ལམ་རྣ མ་དག་ཇི་བཞིན་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །ངེས་དོན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིསྨ ོན་ལམ་ཞེས་བྱ ་བ་རྗ ེ་རང་བྱུ  ང་རྡ ོ་རྗ ེས་མཛད་པའོ། ༈ འབའ་རོམ་པའི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིསྨ ོན་ལམ་ཚིགས་སུ ་བཅད་པ་གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུ  འི་རྒྱ  ན་གླུ  ་ཞེས་བྱ ་བ་
བཞུ གས་སོ། ན་མོ། ཕྱ ོགས་བཅུ ་དུ ས་བཞིའི་སངས་རྒྱ  ས་སྲ ས་དང་བཅས། །རྩ ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིཚགས། །བདག་དང་འགྲ ོ་ལ་བརྩ ེར་དགོངས་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །བདག་གིས་དུ ས་གསུ མ་བསགས་ཡོད་དགེ་ཚགས་མཐུ ས། །རང་གཞན་རྒྱུ   ད་ལ་དམིགས་མེད་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས། །འབད་མེད་མྱུ  ར་བ་ཉིད་དུ ་སྐྱ  ེ་བ་དང༌། །ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་པའི་ཤེས་རབ་སྣ ང་བ་རྒྱ  ས། །ཚགས་གཉིས་བསགས་པའི་ངེས་འབྱུ  ང་རྒྱུ   ད་ལ་སྐྱ  ེས། །རྟ ག་ཆད་མཐའ་བྲ ལ་བདེན་གཉིས་དབྱ ེར་མེད་པའི། སྦྱ  ང་གཞི་སྦྱ  ང་བྱ ་སྦྱ  ོང་བྱ ེད་སྦྱ  ངས་བའི་འབྲ ས། །དབྱ ེར་མེད་སྒྲ  ོ་འདོགས་སེམས་
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ལ་ཆོད་པ་དང༌། །མ་ཡེངས་མི་བསྒ ོམ་བལྟ ་སྒ ོམ་སྤྱ  ོད་པའི་མཆོག །གཞི་དོན་གཅིག་ཏུ ་རྫ ོགས་པའི་དོན་རྟ ོགས་ཤོག །སེམས་ནི་སྟ ོང་ཉིད་ཆོས་རྣ མས་སེམས་ཀྱ ི་འཕྲུ  ལ། །གཟུ ང་འཛིན་འཁྲུ  ལ་པའི་རྒྱ  ་འདིས་མི་འཆིང་བར། །དངོས་མེད་དངོས་པོ་ཀུ ན་གྱ ི་རང་བཞིན་ཉིད། །རྟ ག་ཆད་མཐའ་བྲ ལ་ཟུ ང་འཇུ ག་དབུ ་མའི་ལམ། དཔེ་ཡིས་མི་མཚན་བླ ོ་འདས་ཡིད་བྱ ེད་བྲ ལ། །མཐའ་བྲ ལ་དོན་གྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ་རྟ ོགས་ཤོག །མ་རྟ ོག་འཁོར་བ་རྟ ོགས་ན་སངས་རྒྱ  ས་ཉིད། །སྟ ོང་ཉིད་ཆོས་སྐུ  ་སྣ ང་བ་ཆོས་སྐུ  འི་འོད། །སྣ ང་སེམས་ཡིན་མིན་བྲ ལ་བའི་དོན་རྟ ོགས་ཤོག །སེམས་ཉིད་བླ ོ་དང་བྲ ལ་བ་ཐ་མལ་གཤིས། །གཟུ ང་འཛིན་དབང་གིས་མ་བཅོས་འཇོག་ཤེས་པར། །རྙ གོ་དང་བྱ ིང་རྨུ  གས་བྲ ལ་བའི་གདེང་ཐབོ་ཤོག །མ་མཐངོ་མཐངོ་བའི་རྒྱ  ལ་པོ་དེ་མཐོང་ནས། །ཕྱ ི་ནང་ཆོས་ཀུ ན་འོད་གསལ་གཅིག་ཏུ ་རྫ ོགས། །གཟུ ང་འཛིན་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་རྟ ག་ཆད་མཐའ་ལས་འདས། །རྟ ོགས་དང་མ་རྟ ོག་གཉིས་སུ ་འཛིན་པ་
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དག །བླ ་མ་རང་སེམས་དབྱ ེར་མེད་མོས་གུ ས་དང༌། །དོན་དམ་སྐྱ  ེ་མེད་རང་མདངས་བསྐྱ  ེད་རིམ་བསྒ ོམ། །ཡུ ལ་དང་བྲ ལ་ཀྱ ང་བཟོད་མེད་སྙ ིང་རྗ ེ་འཁྲུ  ངས། དོན་གཉིས་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཆེན་པོའ ་ིའབྲ ས་ཐོབ་ཤོག །སྤ ངས་རྟ ོགས་རྫ ོགས་སྨ ིན་སྦྱ  ངས་གསུ མ་མཐར་ཕྱ ིན་ནས། །གཉིས་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ་རུ ་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་སྐྱ  ོ་བྲ ག་གི་སྒྲུ   བ་སྡ ེ་ངེས་དོན་བྱ ང་ཆུ བ་ཆོས་གླ ིང་དུ ་འཁོད་པའི་རིམ་གཉིས་ཀྱ ི་རྣ ལ་འབྱ ོར་
ལྷུ  ར་ལེན་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཆེད་བསྐུ  ལ་ངོར། དྭ གས་པོ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་ལྟ ་སྒ ོམ་ལ་ངེས་པ་ཆ་ཙམ་རྙ ེད་
པའི་འདུ ་གསུ མ་པ། ༧ ཀརྨ ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་སེངྒ ེས་ཤུ གས་འབྱུ  ང་དུ ་སྤ ེལ་བ་དགེ་བར་གྱུ  ར་ཅིག 
། ༈ ན་མོ་གུ ་རུ ་ཤྲཱ  ི་ཀ་ལ་ཙཀྲ ་སཾ་བྷ ་ར་ཡེ། རྒྱ  ལ་བའི་དབང་ཕྱུ  ག་དྲུ  ག་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང༌། །རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་ཡང་རྩ ེ་བཅོམ་ལྡ ན་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ། །དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཡུ མ་ཆེན་རྡ ོ་རྗ ེ་ཕག་མོ་དང༌། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་དམ་ཅན་ཚགས། །མ་ལུ ས་བརྩ ེ་བས་བདག་ལ་དགོངས་སུ ་གསོལ། །བདག་གིས་སྨ ོན་ལམ་བཟང་པོ་འདིའི་མཚན་



393

ནས། །དུ ས་གསུ མ་དགེ་ཚགས་རྒྱ  ལ་རྣ མས་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་དང༌། །རྣ མ་དག་དགེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཇི་སྙ ེད་ཚགས། །གཅིག་བསྡ ོམས་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་ལེགས་བསྔ ོས་པས། སེམས་བསྐྱ  ེད་སྨ ོན་ལམ་བཏབ་བཞིན་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ཏཻ་ལོ་ནཱ ་རོ་དང༌། །མར་མི་དྭ གས་པོ་འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་པ། །རྟ ོགས་པ་དོན་བརྒྱུ   ད་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་དང༌། །རས་དཀར་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་བྱ ང་གཞོན་སགོས། །འབའ་རོམ་རྟ ོགས་པ་དོན་བརྒྱུ   ད་གྲུ  བ་བརྙ ེས་ཚགས། །བྱ ིན་རླ བས་ཆར་ཆེན་གཞན་རྒྱུ   ད་འཕོ་ནུ ས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་ཏུ ་གསོལ། །ཉམས་རྟ ོགས་ཕྱ ག་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་འཕེལ་ནས། །འཕོས་ཚ་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ ་ལམ་སྣ ་དྲ ོངས། ཐུ གས་རྗ ེའི་སྤྲ  ིན་ཕུ ང་སྣ ་ཚགས་འཁྲ ིགས་པ་ནས། །དུ ས་མཁྱ ེན་ཕག་གྲུ  ་ཞང་སྟ ོན་ཐང་པ་དང༌། །ཆོས་སྐུ  ་ཡར་བྱ ོན་རྗ ེ་བཙུ ན་སངས་རྒྱ  ས་དབོན། །ཨོ་རྒྱ  ན་མགོན་པོ་རཏྣ ་ཀ་ར་སོགས། །དོན་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཡ་བཞི་ལ། །གསོལ་
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བ་འདེབས་སོ་བྱ ིན༴ ཉམས་རྟ ོགས་ཕྱ ག་ཆེན་དགོངས་པ༴ འཕོས་ཚ་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ ༴ ཁྱ ེད་རྣ མས་མཁྱ ེན་བརྩ ེའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ  ་མཚ་ཡི། །ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ ་འོད་འབར་བས། །བདག་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ་པ་དང༌། །ཆུ ་ཟླ འི་རོལ་གར་སྤྲུ   ལ་པ་མཐའ་ཡས་ཀྱ ིས། །གོ་འཕང་གཏན་བདེས་བདག་གཞན་བསྐྱ  ང་དུ ་གསོལ། །ཁྱ ད་པར་རྨ ད་བྱུ  ང་རྡ ོ་རྗ ེ་ཐེག་པའི་མཆོག །རྣ ལ་འབྱ ོར་གྲུ  བ་ཐོབ་བསམ་འདས་བགྲ ོད་པའི་ལམ། རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་དབང་ཕྱུ  ག་དཔལ་ཆེན་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ། །ཉེར་བཞི་སོ་གཉིས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིསྡ ེ། །མ་ལུ ས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་གསོལ༴ ཉམས་རྟ ོགས་ཕྱ ག་ཆེན་དགོངས་པ༴ འཕོས་ཚ་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ ༴ འདི་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་སྐྱ  ེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ ། །ལྷ ་མཆོག་ཁྱ ོད་དང་འབྲ ལ་བ་མེད་པ་ཡི། །རིམ་གཉིས་ལྟ ་སྤྱ  ོད་ཟབ་མོ་མ་ནོར་བའི། །དབང་བཞིས་རྒྱུ   ད་བཞི་སྨ ིན་གྲ ོལ་མཐར་སོན་ཏེ། །སྐུ  ་བཞིའི་དབང་ཕྱུ  ག་དཔལ་དུ ་སྤྱ  ོད་གྱུ  ར་ཅིག །ཐུ ན་
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མོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་རིན་ཆེན་གྱ ིས། །བདག་ལུ ས་ཡན་ལག་བདུ ན་ལྡ ན་རྒྱ  ལ་བ་ཡི། །རྩ ་གསུ མ་འཁོར་ལོ་ལྔ ་ཡི་དཀྱ ིལ་འཁོར་མཆོག །གདན་གསུ མ་དབྱ ེར་མེད་ཆོས་སྐུ  འི་ངོ་བོ་ཉིད། །བཟླ ས་བརྗ ོད་སྟ ོབས་བཞིས་དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་ཐོབ། གདོད་མའི་ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་མངོན་གྱུ  ར་ཤོག །གྲ ོལ་ལམ་སྙ ན་བརྒྱུ   ད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་ཡི། །སྟ ེང་སྒ ོ་རྣ མ་གྲ ོལ་འོག་སྒ ོ་ཕོ་ཉའི་ལམ། །གསང་ཆེན་བདེ་འཁོར་གཉིས་ནས་ཨ་ཧཾ་གར། ཉེར་བཞིའི་རྩ ་གནས་འཁོར་ལོའ་ིདཔའ་མོ་ལ། །དཔའ་བོ་ཉེར་བཞིའི་ཞུ ་བདེའི་ཟླ ོས་གར་གྱ ིས། །མདུ ད་གྲ ོལ་བཅུ ་དྲུ  ག་ཟག་མེད་བདེ་བར་རོལ། །གཞི་འབྲ ས་དབྱ ེར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིམཆོག །འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པའི་གོ་འཕང་མྱུ  ར་ཐོབ་ཤོག རྩ ་རྣ མས་དག་པ་དྷཱུ   ་ཏི་ཡེ་ཤེས་རྩ ། །ལས་རླུ  ང་དག་པ་གཞོམ་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་རླུ  ང༌། ཐིག་ལེ་དག་པ་ཟག་མེད་བདེ་དགའི་དཔལ། །འཇའ་ལུ ས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ་མཆོག་འགྲུ  བ་པར་ཤོག །འཁོར་འདས་སྒྱུ   ་མར་རྟ ོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱ ིས། 
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སྣ ང་སེམས་སྐྱ  ེ་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་གསུ མ་གྱ ི་གདངས། །ཕྱ ི་ནང་གཞན་གསུ མ་དབྱ ེར་མེད་བདེ་བའི་མཆོག སྒྱུ   ་མའི་ཏིང་འཛིན་མཆོག་ལ་དབང་འབྱ ོར་ཤོག །གང་སྣ ང་ཟིན་སྦྱ  ངས་སྤ ེལ་བསྒྱུ   ར་ཐོག་མེད་ཀྱ ི། །རྨ ི་ལམ་འཁྲུ  ལ་པའི་དྲ ི་བྲ ལ་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ། །གདོད་མའི་མགོན་པོ་དཔལ་ཆེན་བཅོམ་ལྡ ན་འདས། །སྒྱུ   ་མའི་ཏིང་འཛིན་ཆོས་སྐུ  ་རྟ ོགས་པར་ཤོག ཀུ ན་རྟ ོག་རླུ  ང་གི་རྒྱུ   ་བ་དྷཱུ   ་ཏིར་དྭ ངས། །སྒྲ  ིབ་བྲ ལ་འོད་གསལ་ནམ་མཁའི་ཆོས་ཉིད་ངང༌། །གཏི་མུ ག་རྣ མ་དག་གཤིས་ལུ གས་མངོན་གྱུ  ར་ཏེ། མཐའ་བྲ ལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་རྟ ོགས་པར་ཤོག །སྣ ང་སྲ ིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིརང་གདང་ལ། །འཕོ་བྱ ་འཕོ་བྱ ེད་བྲ ལ་བ་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ། །འཆི་མེད་འོད་གསལ་མ་བུ ་ཞལ་མཇལ་ཏེ། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུ  བ་མྱུ  ར་དུ ་ཐོབ་པར་ཤོག །སྦྱ  ང་པ་དབེན་པས་སྲ ིད་པའི་རྟ གས་དྲུ  ག་དང༌། །འཁྲུ  ལ་སྣ ང་ཤར་ཚ ་ངོས་ཟིན་གནས་ལུ གས་རྟ ོགས། བསྐྱ  ེད་རྫ ོགས་དག་སྣ ང་རྣ མ་དག་ལུ ང་བསྟ ན་གྱ ིས། །བར་དོར་ལོངས་སྐུ  འི་ཞིང་
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དེར་སངས་རྒྱ  ས་ཤོག །ཅི་བཞིན་དོན་དེ་མངོན་དུ ་མ་གྱུ  ར་ན། །སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་སྒྱུ   ་མའི་གར་གྱ ི་རྣ མ་རོལ་པས། །གྲ ོང་འཇུ ག་འབེན་ལ་ཐོག་མེད་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ། །རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དབང་གོ་འཕང་མྱུ  ར་འགྲུ  བ་ཤོག །འོག་སྒ ོ་རྣ མ་དག་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིལམ། དབབ་བཟུ ང་བསྐྱ  ིལ་ལྡ ོག་བཀྲ མ་འབེབས་གནད་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི། །ཐེག་ཆེན་མྱུ  ར་ལམ་སྙ ན་རྒྱུ   ད་ཟབ་མོའ་ིདོན། །ཟུ ང་འཇུ ག་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུ  ་ཐོབ་པར་ཤོག །ངེས་དོན་ཟུ ང་འཇུ ག་ལམ་མཆོག་རིན་ཆེན་གྱ ི། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་བཞི་དང་ཐབས་བཞིའི་རྩ ལ་སྦྱ  ོང་ནས། །གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་ལམ་མཆོག་མངོན་གྱུ  ར་ཏེ། །ཚ་འདིར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུ  བ་ཐོབ་པར་ཤོག །དམ་ཚིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་རིན་ཆེན་གྱ ི། །སྤྱ  ི་དང་ཁྱ ད་པར་དམ་ཚིག་རྣ མ་པ་བརྒྱ  ད། །བསྲ ེ་འཕོ་སྒ ོ་བསྐ ོར་སྤྱ  ོད་ལམ་རྣ མ་བཞི་ཡིས། རྣ མ་དག་ལམ་འདི་མྱུ  ར་དུ ་མཐར་ཕྱ ིན་ཤོག །གནས་ལུ གས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་རིན་པོ་ཆེ། །དྲ ི་མེད་རྣ མ་དག་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ། །མཆོག་ཏུ ་འགྱུ  ར་མེད་བདེ་
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བ་ཆེན་པོའ་ིདབྱ ིངས། །འཁོར་འདས་དབྱ ེར་མེད་ཐོག་མི་མགོན་པོ་ཉིད། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་ིབདེ་མཆོག་མངོན་གྱུ  ར་ནས། །སྐ ད་ཅིག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་དབང་མྱུ  ར་འགྲུ  བ་ཤོག །སྐུ  ་ལྔ ་ཡན་ལག་བདུ ན་ལྡ ན་དབང་ཕྱུ  ག་བརྒྱ  ད། །རབ་འབྱ མས་རྒྱ  ལ་བའི་མཛད་འཕྲ ིན་མཐའ་ཡས་ཀྱ ིས། །འགྲ ོ་རྣ མས་རང་བཞིན་དཔལ་ལྡ ན་ཧེ་རུ ་ཀ །དུ ག་ལྔ ་རྣ མ་དག་རིགས་ལྔ ་མངོན་གྱུ  ར་ཤོག །དེ་ལྟ འི་ལམ་མཆོག་ཚ་འདིར་མ་འགྲུ  བ་བར། །ས་ལམ་བར་ཆད་འཇིགས་བརྒྱ  ད་བཅུ ་དྲུ  ག་དང༌། །མི་མཐུ ན་རྐྱ  ེན་ངན་ཆོས་སྒྲུ   བ་གེགས་རྐྱ  ེན་ཚགས། །དཔལ་ཆེན་དྲ ག་པོ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང༌། སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཡོན་ཕྲ ིན་ལས་མགོན་པོ་ལྔ ༌། །བྱ ་རོག་གདོང་ཅན་ནག་པོ་སྟ ོང་དང་བཅས། །ཤ་ཟ་འབུ མ་སྡ ེ་མ་མོ་བྱ ེ་བ་དང༌། །གནོད་སྦྱ  ིན་ཁྲ ི་དང་མ་གཅིག་དཔལ་ལྷ ་མོ། །བསྟ ན་སྲུ  ང་དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚའི་གཡར་དམ་དགོངས། །སྔ ོན་ཚ་དཔལ་གྱ ི་བཀའ་བཞིན་རྐྱ  ེན་ངན་སོལ། །འདི་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་བསྐ ལ་མང་རྫ ོགས་
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སངས་བར། །ས་ལམ་བར་ཆད་བཟླ ོག་ཅིང་བདེ་ཆེན་ཞིང༌། །ཁྲ ིད་ཅིང་སྨ ོན་ལམ་དམ་བཅའ་མ་གཡེལ་ཅིག །འདི་ཕྱ ིའི་གཏན་འདུ ན་གང་བསམ་མྱུ  ར་འགྲུ  བ་ཤོག རྣ ལ་འབྱ ོར་དབང་པོ་སྤྱ  ོད་ལམ་དམན་པ་རྣ མས། །ཚ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུ  ར་མ་ཐོབ་ཀྱ ང༌། །འཆི་བའི་ཚ་ན་བཅོམ་ལྡ ན་འཁོར་ལོ་སྡ ོམ། །རྒྱ  ལ་རྣ མས་ཡུ མ་མཆོག་གནས་གསུ མ་མཁའ་འགྲ ོའ་ིསྡ ེ། །དཔལ་ལྡ ན་ཕྱ ག་བཞི་མ་མགོན་འཁོར་ཚགས་ཀྱ ིས། །སྣ ་ཚགས་མཆདོ་སྤྲ  ིན་ནམ་མཁའི་མཐར་སནོ་ཏེ། །ཐུ གས་རྗ ེའི་བྱ ིན་རླ བས་གཟི་བྱ ིན་ཆེར་བསྐྱ  ེད་ནས། །རྡ ོ་རྗ ེའི་གླུ  ་གར་རོལ་མོའ་ིམདུ ན་བསུ ས་ནས། བརྩ ེ་བས་རྗ ེས་བཟུ ང་ལྷ ་ཚགས་རྒྱ  བ་ནས་སྐྱ  ོལ། །འོག་མིན་རྒྱ  ལ་བའི་ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན། །མེ་ཏོག་པདྨ འི་སྦུ  བས་སུ ་ལམ་སྣ ་དྲ ོངས། །ནམ་ཡང་རིགས་དྲུ  ག་མངལ་དུ ་མ་བཏང་ཅིག །འོག་མིན་སྟུ  ག་པོ་བཀོད་དང་མངོན་པར་དགའ། །ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན་དུ ་གནས་གྱུ  ར་ཅིག །དུ ས་འདི་ནས་བཟུ ང་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་གི་
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བར། །བླ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ཚགས། །ལམ་གྱ ི་མཆོག་གྱུ  ར་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི། །བསྙ ེན་སྒྲུ   བ་ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོ་རྩ ་རླུ  ང་ཐིག །སྐ ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲ ལ་མེད་ཉམས་ལེན་ཤོག །གནས་གསུ མ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོས་རྟ ག་ཏུ ་སྐྱ  ོང༌། འདི་དོན་ཇི་བཞིན་སྨ ོན་ལམ་འཆད་ཙམ་གྱ ིས། །བསྟ ན་ཞབས་གཏེར་སྐྱ  ོང་རྡ ོ་རྗ ེ་ཐེག་པ་ཡིས། །མཛད་འཆང་པདྨ འི་ཟླ ོས་གར་ད་ལྟ ་དང༌། མ་འོངས་འབྱ ོན་པ་ལ་སོགས་ལུ ང་ཟིན་ཀུ ན། །གང་འདུ ལ་དེར་སྟ ོན་ཨོ་རྒྱ  ན་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཡ་བཞིའི་བསྟ ན་པའི་སྒྲ  ོན་མེ་མཆོག །སྐྱ  ེས་ཆེན་རྣ མས་ཀྱ ི་མཛད་ཕྲ ིན་གེགས་མེད་ཤོག །དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་རིང་ལུ གས་སྙ ིང་པོའ་ིསྡ ེ། །བསྟ ན་པའི་རྒྱ  ལ་སྲ ིད་གོང་ནས་གོང་དུ ་འཕེལ། །བཤད་སྒྲུ   བ་ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་སྟ ོབས་སྨ ིན་ཞིང་རྒྱ  ས། །ཕྱ ོགས་རྣ མས་ཀུ ན་ཏུ ་ཁྱ བ་ཅིང་དར་བར་ཤོག །ཀུ ན་བཟང་འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱ  ས་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས། །པདྨ ་འབྱུ  ང་གནས་གྲུ  བ་ཆེན་བརྒྱ  ད་ཅུ ་དང༌། 
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སྔ ོན་བྱ ོན་ད་ལྟ ་མ་འོངས་འབྱ ོན་རྣ མས་ཀྱ ི། །ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་སྨ ོན་ལམ་མཛད་སྟ ོབས་དེ་བཞིན་དུ ། །བདག་གིས་དུ ས་གསུ མ་དགེ་ཚགས་བསགས་རྣ མས་ཀུ ན། །བདག་གཞན་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པའི་ཕྱ ིར་དུ ་བསྔ ོ། །བསྔ ོས་པས་འགྲ ོ་ཀུ ན་མཁའ་ཁྱ བ་སེམས་ཅན་རྣ མས། །དཔལ་ལྡ ན་ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་མྱུ  ར་འགྲུ  བ་ཤོག །བསླུ  ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་བདེན་པ་དང༌། །བླ ་མེད་རྡ ོ་རྗ ེ་ཐེག་པའི་བྱ ིན་རླ བས་དང༌། །ཟླ ་བྲ ལ་དྲ ིན་ཆེན་རྩ ་རྒྱུ   ད་བླ ་མ་དང༌། །དབྱ ེར་མེད་ཆོས་སྐྱ  ོང་དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚའི་ཚགས། །བདེན་པར་གྲུ  བ་པའི་སྨ ོན་ལམ་བདེན་མཐུ ་ཡིས། །སྨ ོན་ལམ་བཟང་པོའ་ིའབྲ ས་བུ ་མྱུ  ར་འགྲུ  བ་ཤོག །སྐྱ  ེ་བ་ཀུ ན་ཏུ ་སོགས། ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་གོ་འཕང་མྱུ  ར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པ་དཔལ་ལྡ ན་རི་བོ་ཆེའི་བསྟ ན་པའི་རྒྱ  ལ་མཚན་སྒྲ  ེང་བའི་སྐྱ  བས་མགོན་རྗ ེ་འཕགས་ཟུ ང་གིས་འདིར་ལྟ ར་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཡི་མེ་ཏོག་སྤྱ  ི་བོར་ཕེབས་ཤིང་གསུ ངས་ངོ་མ་ལྡ ོག་
ཙམ་དང༌། ལྷ ག་པར་གསར་མའི་བླ ་མ་དཔལ་མཆོག་དང་ངག་དབང་བསྟ ན་པ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་ཟུ ང་གིས་དེ་



402

ལྟ ར་འཚགས་པའི་ཞལ་འདོན་དུ ། བདེ་ལྡ ན་ཞིང་བགྲ ོད་སྨ ོན་ལམ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་ལྷ ་རྫ ས་
རབ་དཀར་སོགས་དང༌། ཤོག་བུ ་བཅས་བཀའ་ནན་ཡང་ཡང་ལ་བརྟ ེན་ནས། ༧ སྐྱ  ོ་བྲ ག་དུ ང་སྤྲུ   ལ་ཤྲཱ  ི་
བྷ ་དྲ འི་མིང་ཞེས་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཐུ གས་ཀྱ ི་རྡ ོ་རྗ ེ་ཕྲ ིན་ལས་འདུ ས་པ་ལས་རབ་བདུ ད་འཇོམས་
རྩ ལ་ལམ། ཀརྨ ་མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱ ི་དབང་པོ་རབ་ཏུ ་དགའ་བའི་དཔལ་གྱ ིས་སྤྱ  ི་འབྱ མས་གདན་ས་འཁོར་
ལོ་གསུ མ་གྱ ི་གནས་མཆོག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་འདུ ་བའི་གླ ིང་ནས་བྲ ིས་པས་དོན་དང་ལྡ ན་པར་
གྱུ  ར་ཅིག ། ༈ ན་མོ་གུ ་རུ ་བྷྱ  ཿ སྟ ོབས་བཅུ འི་དཔལ་མངའ་སྟ ོན་པ་རྫ ོགས་སངས་རྒྱ  ས། །བདེན་གཉིས་ལུ ང་རྟ ོགས་བསྟ ན་པ་དམ་པའི་ཆོས། །འཕགས་པའི་སར་བཞུ གས་ཚགས་མཆོག་དགེ་འདུ ན་ཏེ། །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་གསུ མ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རབ་འབྱ མས་ཞིང་དུ ་སྐུ  ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི། །སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་རྡ ོ་རྗ ེའི་རོལ་པ་མཐའ་ཀླ ས་ཀྱ ང༌། །གངས་ཅན་ལྗ ོངས་འདིར་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པའི་གཙ། །རྒྱ  ལ་བ་འབའ་རོམ་པ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་པའི་རྩ ་བ་རབ་ཏུ ་བརྟ ན། 
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འཆད་རྩ ོད་རྩ ོམ་པའི་ཡལ་འདབ་ཕྱ ོགས་བཅུ ར་གཡོ། །མཁྱ ེན་བརྩ ེ་ནུ ས་པའི་པད་ཚལ་རབ་རྒྱ  ས་པའི། །གྲུ  བ་བརྙ ེས་གསེར་རིའི་ཕྲ ེང་བར་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །འཁོར་འདས་སྲ ིད་དང་ཞི་བའི་དངོས་པོ་ཀུ ན། །རྡ ོ་རྗ ེ་བཙུ ན་མོའ་ིདྲ ་བར་སྡ ོམ་མཛད་ཅིང༌། །མཆོག་ཏུ ་མི་འགྱུ  ར་བདེ་བས་རབ་དགྱ ེས་པ། །དཔལ་ལྡ ན་ཧེ་རུ ་ཀ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཕྱ ི་ནང་གཞན་གསུ མ་དཀྱ ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་རུ ། །གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུ  བ་ཆེན་པོར་རྟ ག་བཞུ གས་ཤིང༌། །རྣ མ་གསུ མ་ཕོ་ཉའི་ལམ་ནས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སར། བཀོད་མཛད་གནས་གསུ མ་མཁའ་འགྲ ོར་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་དབྱ ིངས་ཞི་ལས་འབར་བའི་སྐུ  ར་བཞེངས་ནས། །མ་རུ ངས་བདུ ད་སྡ ེའི་དཔུ ང་ཚགས་ཕྱ ེ་མར་རུ ། མཐར་མཛད་ས་བཅུ འི་དབང་ཕྱུ  ག་ཚགས་ཀྱ ི་བདག །རྡ ོ་རྗ ེ་ནག་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །རྣ མ་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་མ་ཉིད། །རྣ མ་བཅས་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུ  ག་སྐུ  ར་སྣ ང་བ། །དྲ ག་མོ་རྔ མས་པའི་ཚུ ལ་གྱ ིས་བདུ ད་ཚགས་འདུ ལ། 
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དཔལ་ལྡ ན་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ལྷ ་མོར་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །གང་ཞིག་ཡིད་ཀྱ ིས་དྲ ན་པའི་མོད་ཉིད་ལ། །འདོད་པའི་དོན་ཀུ ན་ཐོག་མེད་སྒྲུ   བ་མཛད་པའི། །རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་སྐྱ  ོང་གཏེར་བདག་ནོར་ལྷ ར་བཅས། །དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚའི་ཚགས་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཞིང་མཆོག་རྣ མས་ལ་དངོས་སུ ་འབྱ ོར་བཤམས་དང༌། །ཡིད་སྤྲུ   ལ་ཀུ ན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན་རྒྱ  ་མཚས། །རབ་འབྱ མས་ཞིང་གི་འཇིག་རྟ ེན་ཡོངས་བཀང་སྟ ེ། གུ ས་པས་འབུ ལ་ལོ་དགྱ ེས་པར་བཞེས་སུ ་གསོལ། །ཐོག་མེད་ནས་བསགས་ཉེས་བྱ ས་བཤགས་ཤིང་བསྡ མས། །མཛད་པ་ཕྲ ིན་ལས་རྒྱ  ་མཚར་རྗ ེས་ཡི་རང༌། །གདུ ལ་བྱ ར་འཚམས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐ ོར་བར་བསྐུ  ལ། །མྱ ་ངན་མི་འདའ་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ར་བཞུ གས་གསོལ། །དུ ས་གསུ མ་བསགས་དང་འདིས་མཚན་དགེ་བའི་ཚགས། མཐའ་ཡས་འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་བསྔ ོས་པའི་མཐུ ས། །སྲ ིད་པ་ཀུ ན་སྦྱ  ོར་འཆིང་བ་ལས་གྲ ོལ་ནས། །མི་གནས་བྱ ང་ཆེན་མཆོག་ལ་རེག་པར་ཤོག །དེང་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ་
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བདག་སོགས་སྐྱ  ེ་ཀུ ན་ཏུ ། །གནས་ངན་ལུ ས་སྤ ངས་ཡུ ལ་དབུ ས་དམ་པ་དེར། །དལ་བརྒྱ  ད་འབྱ ོར་བཅུ ་ཚང་བའི་རྟ ེན་ཐོབ་ནས། །བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་གདུ ལ་བྱ ར་འགྱུ  ར་བར་ཤོག །དེར་ཡང་མཉེས་པ་གསུ མ་གྱ ིས་རབ་བསྙ ེན་ཅིང༌། །གསུ ང་གི་བདུ ད་རྩ ིའི་རྒྱུ   ན་བཟང་ལེགས་མནོས་ནས། །ཐུ ན་མོང་ཐུ ན་མིན་སྔ ོན་འགྲ ོས་རྒྱུ   ད་སྦྱ  ངས་ནས། །རྒྱུ   ་ཡི་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་གཞོལ་བར་ཤོག །བསམ་པ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་གཉིས་རབ་བསྐྱ  ེད་ནས། །སྦྱ  ོར་བ་ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་པ་དྲུ  ག་ལ་སྤྱ  ོད། །དྲ ན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་སོགས་ལམ་ལྔ ་ཡི། །བྱ ང་ཆུ བ་ཕྱ ོགས་ཆོས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པར་ཤོག ཁྱ ད་པར་འབྲ ས་བུ ་རྡ ོ་རྗ ེ་ཐེག་པ་ཡི། །ཟབ་མོའ་ིདབང་བཞིས་རྡ ོ་རྗ ེ་བཞིར་སྨ ིན་ནས། །སྤྱ  ི་དང་བྱ ེ་བྲ ག་དམ་ཚིག་སྡ ོམ་པ་ཡི། །བསླ བ་པའི་གནས་རྣ མས་མི་ཉམས་བསྲུ  ང་བར་ཤོག །བསྐྱ  ེད་བཟླ ས་རྫ ོགས་གསུ མ་དེ་ཁོ་ན་བཞི་དང༌། །མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ཕྲ ་ཐིག་རྣ ལ་འབྱ ོར་སོགས། །གྲ ོལ་བྱ ེད་ཁྲ ིད་ཀྱ ི་རིམ་པ་ལ་གོམས་ནས། 
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ཚུ ལ་བཞིན་ལེགས་སྤྱ  ོད་དོན་མཆོག་ངེས་པར་ཤོག །ཞི་གནས་བརྟ ན་པོའ་ིསེམས་ཀྱ ི་རྩ ལ་སྦྱ  ངས་པས། །བརྗ ོད་དུ ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ལྷ ག་གེར་མཐོང༌། །བདེ་གསལ་མི་རྟ ོགས་ཉམས་ཀྱ ི་ཤུ ན་པ་བུ ད། །སྲ ིད་གསུ མ་ལས་འདས་དཔེ་བྲ ལ་དོན་རྟ ོགས་ཤོག ཐབས་ལམ་རྩ ་བ་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཆོས་བཞི་དང༌། །ཡན་ལག་ཆོས་གཉིས་ཟུ ང་འབྲ ེལ་ནཱ ་རོ་པའི། །བཞེད་གཞུ ང་ཇི་བཞིན་གསང་ཆེན་མཆོག་གི་ལམ། །གེགས་སྐྱ  ོན་མེད་པར་ཉམས་འོག་ཚུ ད་པར་ཤོག །གྲ ོལ་ལམ་རྣ ལ་འབྱ ོར་བཞི་ཡི་རིམ་པ་ལ། །གོ་མྱ ོང་རྟ ོགས་པ་གསུ མ་གྱ ིས་མཚམས་སྦྱ  ར་བས། །མཐར་ཐུ གས་སྒྲ  ིབ་གཉིས་དྲ ི་མ་ཀུ ན་བྲ ལ་བའི། །མི་སླ ོབ་ཟུ ང་འཇུ ག་ཧེ་རུ ་ཀ་འགྲུ  བ་ཤོག །གཟུ ངས་དང་སྤ ོབས་པའི་བླ ོ་གྲ སོ་ཆགས་ཐགོས་བྲ ལ། །སྤྱ  ན་དང་མངནོ་ཤེས་ཏིང་འཛིན་རྒྱ  ་མཚ་མངའ། དབང་བཅུ འི་བདག་ཉིད་སོ་སོ་རིགས་བཞི་ལྡ ན། །རྒྱ  ལ་བའི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ ་འགྱུ  ར་བར་ཤོག །ཟག་མེད་ཕུ ང་པོ་ལྔ ས་བསྡུ  ས་མཚན་དཔེས་སྤྲ  ས། །སྟ ོབས་བཅུ ་མི་
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འཇིགས་རྣ མ་བཞི་མ་འདྲ ེས་ཆོས། །དབང་ཕྱུ  ག་བརྒྱ  ད་དང་ཡན་ལག་བདུ ན་གྱ ི་དངོས། །སངས་རྒྱ  ས་སྐུ  ་གསུ མ་ཡོན་ཏན་རབ་རྫ ོགས་ཤོག །ཆོས་སྐུ  ་འཕོ་འགྱུ  ར་སྤྲ  ོས་མཚན་བྲ ལ་བའི་ཀླ ོང༌། །ལོངས་སྐུ  ་གསལ་རྫ ོགས་མཚན་དཔེའི་སྤྲ  ིན་བཀོད་དེ། །སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་ཕྲ ིན་ལས་འཛད་མེད་གྲུ  ་ཆར་གྱ ིས། །འགྲ ོ་མང་སྲ ིད་པའི་ཚ་གདུ ང་ལས་གྲ ོལ་ཤོག །དེ་ལྟ ར་དོན་འབྲ ས་འགྲུ  བ་པར་མ་གྱུ  ར་བར། །བླ ་མེད་བླ ་མ་རྩ ་གསུ མ་ཆོས་སྲུ  ང་ཚགས། །མཁྱ ེན་བརྩ ེ་ནུ ས་པའི་བདག་ཉིད་ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ིས། སྐ ད་ཅིག་འབྲ ལ་མེད་ཐུ གས་རྗ ེས་སྐྱ  ོང་དུ ་གསོལ། །གནས་སྐ བས་དུ ས་མིན་འཆི་དང་འཇིགས་པ་བརྒྱ  ད། །ནད་གདོན་བགེགས་ཚགས་གླ ོ་བུ ར་འཕྲ ལ་རྐྱ  ེན་དང༌། མཐར་ཐུ གས་ལམ་གྱ ི་གེགས་གྱུ  ར་ཅི་མཆིས་པ། །ཐམས་ཅད་ཀུ ན་ནས་ཞི་བར་མཛད་དུ ་གསོལ། །འཇིག་རྟ ེན་འདི་རུ ་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ཡང༌། །ཚ ་བསོད་དཔལ་འབྱ ོར་ཆབ་སྲ ིད་འཁོར་བཅས་རྣ མས། །མཐོ་རིས་དགའ་ཚལ་རྒྱ  ན་གྱ ིས་
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མངོན་མཐོ་ཞིང༌། །ཐོས་བསམ་ཤེས་རབ་རྒྱ  ས་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །ཁམས་གསུ མ་གྱ ིས་བསྡུ  ས་སྣ ང་དང་མི་སྣ ང་འགྲ ོ། །མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ལམ་ལ་བཀྲ ི་བའི་བསླ ད། །བསྡུ  ་དངོས་རྣ མ་བཞིའི་ཐབས་ཚུ ལ་ཟབ་མོ་ཡིས། །མ་ལུ ས་དབང་དུ ་འདུ ་བར་མཛད་དུ ་གསོལ། །ཁྱ ད་པར་བསྟ ན་དང་བསྟ ན་འཛིན་ལ་འཚ་ཞིང༌། འགྲ ོ ་བའི་བདེ་སྐྱ  ིད་དཔལ་འབྱ ོར་འཕྲ ོག་བྱ ེད་པའི། །མི་དང་མི་མིན་སྡ ེ་རིས་དཔུ ང་བཅས་ཀུ ན། །ཕྲ ིན་ལས་དྲ ག་པོས་ཚར་གཅོད་མཛད་དུ ་གསོལ། །དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་འཛིན་རྣ མས། །ཞབས་པད་ཡུ ན་བརྟ ན་མཛད་ཕྲ ིན་འཕེལ་ཞིང་རྒྱ  ས། །འཁོར་སླ ོབ་རྒྱ  ་མཚའི་འདུ ་བ་རྒྱུ   ན་མི་འཆད། །བསྟ ན་པས་ས་སྟ ེང་ཁྱ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །ཡངས་པའི་ལྗ ོངས་འདིར་གནས་པའི་སྐྱ  ེ་དགུ འི་ཚགས། །དགེ་བཅུ འི་བྱ ་བས་ཉིན་མཚན་དུ ས་འདའ་ཞིང༌། །རྫ ོགས་ལྡ ན་དང་པོའ་ིདཔལ་གྱ ི་དགའ་བདེར་སྤྱ  ོད། །སྤྱ  ི་བོ་སྐྱ  ེས་ཀྱ ི་དུ ས་ལྟ ར་མཛད་དུ ་གསོལ། 
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མཁའ་དབྱ ིངས་སྣ ང་བྱ ེད་དབང་གཞུ འི་རྒྱ  ན་གྱ ིས་སྤུ  ད། །ས་འཛིན་སྤ ོ་རྣ མས་ཀ་མ་ལ་ཡིས་སྤྲ  ས། །ཀླུ  ང་ཀུ ན་འབྲུ  ་ནོར་རྐ ང་འགྲ ོས་འབྱ ོར་པས་ཁེངས། །འཇིག་རྟ ེན་བདེ་ཞིང་སྐྱ  ིད་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །རྩ ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་མཆོག་གསུ མ་ཡི་དམ་ལྷ ། མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྲུ  ང་རྒྱ  ་མཚའི་བྱ ིན་མཐུ ་དང༌། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་རྟ ེན་འབྱུ  ང་བསླུ  ་མེད་མཐུ ས། །ལྷ ག་བསམ་དག་པའི་སྨ ནོ་ལམ་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་ལྟ ར་དགོས་ཞེས་བསླ བ་གསུ མ་རྣ མ་དག་ཀརྨ ་བདུ ད་འདུ ལ་ནས་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་མེ་ཏོག་དང༌། ལྷ ་
གོས་བཅས་བཀའ་སྩ ལ་བཞིན། འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་གྱ ིས་བླ ་ཁྱ བ་དགོན་བྱ ང་ཆུ བ་ཆོས་
གླ ིང་དུ ་སྦྱ  ར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ༈ སྙ ིགས་དུ ས་བསྐ ལ་ངན་རྒུ  ད་པ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་རྩ ་
གསུ མ་ཐུ གས་དམ་རྒྱུ   ད་བསྐུ  ལ་ཞེས་བྱ ་བ། ཨེ་མ་ཧོ། ཕྱ ོགས་དུ ས་མཁའ་ཀླ ོང་དབྱ ིངས་ཀྱ ི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ན། །མ་ལུ ས་རབ་བཞུ གས་བདེ་གཤེགས་ཞི་དང་ཁྲ ོ། །མཁའ་འགྲ ོ་དམ་ཅན་རྒྱ  ་མཚའི་ཚགས་བཅས་ལ། །བདག་སོགས་རྩ ེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་
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འོ་དོད་འབོད། །མི་མངོན་དབྱ ིངས་ནས་བརྩ ེ་བས་རྗ ེས་སུ ་དགོངས། །སྙ ིགས་དུ ས་ནད་མཚན་མུ ་གེའི་བསྐ ལ་ངན་གྱ ིས། །གཟིར་བའི་འགྲ ོ་མང་སྐྱ  བས་བྲ ལ་ཉམ་ཐག་ཀུ ན། །ཐུ གས་རྗ ེས་མྱུ  ར་བ་ཉིད་དུ ་སྐྱ  ོབས་པར་མཛད། །སྲ ིད་ཞིའི་མགོན་གྱུ  ར་བླ ་མེད་དཀནོ་མཆགོ་གསུ མ། །གྲུ  བ་གཉིས་དངསོ་སྩ ལོ་ཡི་དམ་རྩ ་གསུ མ་ལྷ ། །ཕྲ ིན་ལས་ཐོགས་མེད་དམ་ཅན་ཆོས་སྲུ  ང་བཅས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས་སྟ ོབས་བསྐྱ  ེད། །འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན་རྒུ  ད་པའི་འཇིགས་ལས་སྒྲ  ོལ། །ཚ་ཆོས་འབྱ ོར་པའི་དཔལ་གྱ ིས་འཚ་བར་མཛད། ཅེས་སྤྱ  ི་ཙམ་དུ ་དང༌། ཁྱ ད་པར་ནད་ཞི་བར། འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན་ནད་ཀྱ ི་འཇིགས་ལས་སྒྲ  ོལ། །འཆི་མེད་རིང་འཚའི་བདུ ད་རྩ ི ་མཆོག་སྦྱ  ིན་མཛད། མུ ་གེ་ཞི་བར། འགྲ ོ ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན་མུ ་གེའི་འཇིགས་ལས་སྒྲ  ོལ། །ཟས་གོས་བཟའ་བཏུ ང་དབྱ ིག་གི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ། དུ ས་འཁྲུ  གས་ཞི་བར། འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན་མཚན་འཁྲུ  གས་འཇིགས་ལས་སྒྲ  ོལ། །རྩུ  བ་
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གྱུ  ར་ཕུ ང་བཤིག་སྦྱ  ོར་བ་བཟླ གོ་པར་མཛད། ཅེས་དུ ས་སྐ བས་བསྟུ  ན་པའི་ཁ་སྒྱུ   ར་བྱ ། ཀུ ན་བཟང་རྡ ོར་འཆང་སྟ ོན་པ་བཅུ ་གཉིས་དང༌། །བསྐ ལ་བཟང་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་སངས་རྒྱ  ས་ཉེ་བའི་སྲ ས། །གཏད་རབས་གནས་བརྟ ན་ཉན་རང་འཕགས་པའི་ཚགས། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ ཁྱ ད་པར་བདེ་གཤེགས་སྨ ན་བླ ་མཆེད་བདུ ན་དང༌། །རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣ མ་བཞི་ཡིད་ལས་སྐྱ  ེས། རིགས་གསུ མ་སེམས་དཔའ་ཕྱ ི་ནང་འདུ ས་པའི་འཁོར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ སྐུ  ་གསུ མ་སྟ ོན་པ་གུ ་རུ ་པདྨ ་འབྱུ  ང༌། ཆོས་རྒྱ  ལ་མེས་དབོན་མཁན་ཆེན་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས། །མཚ་རྒྱ  ལ་བཻ་རོ་རྗ ེ་འབངས་ཉེར་ལྔ ར་བཅས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ འཕགས་ཡུ ལ་རིག་འཛིན་རྣ མ་བརྒྱ  ད་འདས་རྗ ེས་ཐོབ། །སེམས་ཀླ ོང་མན་ངག་མདོ་སྒྱུ   ་སེམས་གསུ མ་གྱ ི། །བཀའ་བབ་རིག་འཛིན་རྣ མ་བཞིའི་སར་བཞུ གས་
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ཚགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ རྒྱ  ན་དྲུ  ག་མཆོག་གཉིས་མཁས་པ་སྒ ོ་དྲུ  ག་དང༌། །རྣ ལ་འབྱ ོར་ཕོ་མོ་བརྒྱ  ད་ཅུ ་རྩ ་བཞིའི་ཚགས། །བླ ་མེད་གསང་མཐའི་གྲུ  བ་མཐའ་སྙ ེགས་རྣ མས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ ཤམྦྷ  ་ལ་ཡི་ཆོས་རྒྱ  ལ་སྡ ེ་བདུ ན་དང༌། །རིག་ལྡ ན་ཉེར་ལྔ ་དུ ས་ཞབས་ཙི་ལུ ་པ། །འཕགས་བོད་རྡ ོ་རྗ ེ་རྣ ལ་འབྱ ོར་གྲུ  བ་བརྙ ེས་ཚགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ སོ་ཟུ ར་གནུ བས་གསུ མ་དམ་གཙང་བྱ མས་གསུ མ་ཞབས། །ཉང་གུ ར་རྒ ོད་ལྡ ེམ་གཏེར་སྟ ོན་བརྒྱ  ་རྩ ་སོགས། །བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་རྩ ལ་འཆང་ཚགས་རྣ མས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ གྲྭ  ་མངོན་དྭ གས་པོ་གཡུ ་ཐོག་རྡ ོར་འབུ མ་པ། །ར་མོ་ཤེལ་སྨ ན་སྐ ལ་བྱ ིས་ཉི་འོད་མཚན། །བྱ ང་ཟུ ར་རྣ མ་གཉིས་གསོ་རིག་བརྒྱུ   ད་པར་བཅས། །གསོལ་བ་འདེབས་
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སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ གངས་ལྗ ོངས་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་ཤིང་རྟ ་ཆེན་པོ་བརྒྱ  ད། །གདམས་པ་ཡོངས་རྫ ོགས་འཇམ་དབྱ ངས་མཁྱ ེན་བརྩ ེའི་དབང༌། གཏེར་ཆེན་བླ ་མ་འཇམ་མགོན་སྲ ས་སླ ོབ་བཅས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ རྡ ོ་རྗ ེ་གྲ ོ་ལོད་དམར་ནག་མེ་ཡི་ཕྲ ེང༌། །གུ ་རུ ་དྲ ག་ཁྲ ོས་འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་རྗ ེ། །ནཱ ་ག་ཀླུ  ་འདུ ལ་གསང་བདག་ཁྱུ  ང་གི་ཚགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ སྤྱ  ན་གཟིགས་བསིལ་བའི་ཆུ ་རྒྱུ   ན་སེངྒ ེ་སྒྲ  ། །ཤེར་ཕྱ ིན་དཀར་མོ་ཞི་བྱ ེད་ལྷ ་མོ་བདུ ན། སྒྲ  ོལ་མ་ཉེར་གཅིག་ཕག་ཁྲ ོས་སེང་གསུ མ་ཚགས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ འདུ ས་པ་སྐ ོར་ལྔ ་སྒྲུ   བ་སྡ ེ་ཆེན་པོ་བརྒྱ  ད། རྒྱུ   ད་སྡ ེ་བཞི་དྲུ  ག་ཐེག་དགུ འི་ཡི་དམ་ལྷ ། །རབ་འབྱ མས་རྒྱ  ལ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་མ་ལུ ས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ 
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མཁའ་སྤྱ  ོད་ཞིང་དང་གནས་ཡུ ལ་དུ ར་ཁྲ ོད་བརྒྱ  ད། །སྐྱ  ོང་མཛད་རིགས་ལྔ འི་མཁའ་འགྲ ོ་ཚམ་བུ ་འབུ མ། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཤུ གས་འགྲ ོ་ཞིང་སྐྱ  ོང་ཚགས། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ མགོན་པོ་བཀའ་བརྒྱ  ད་རྒྱུ   ད་གསུ མ་དམ་ཅན་ཚགས། །སྡ ེ་དཔོན་སུ མ་ཅུ ་དྲ ེགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱ  ད་དང༌། །གཙང་རིས་དཔལ་མགོན་དཀར་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་རྣ མས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས༴ འགྲ ོ ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ ཛཾ་ལྷ ་ཉེར་གཅིག་གནོད་སྦྱ  ིན་ཕོ་མོ་དགུ ། །ཀུ ན་འཁྱ ིལ་མཆེད་གསུ མ་འབྲ ོག་གནས་གང་མཛས་དང༌། །ཕྱུ  གས་ལྷ ་ཞིང་ལྷ ་སྲ ིད་གསུ མ་གཡང་བདག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུ གས་རྗ ེའི་ནུ ས་སྟ ོབས་བསྐྱ  ེད། །འགྲ ོ་རྣ མས་བསྐ ལ་ངན༴ ༴ ༧ དེ་ལྟ ར་རྩ ེ་གཅིག་གདུ ང་བས་གསོལ་བཏབ་མཐུ ས། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་དྲ ག་པོའ་ིརྒྱུ   ས་བསྐྱ  ེད་ཅིང༌། །སྡ ེ་བརྒྱ  ད་མ་མོ་འཁྲུ  གས་པའི་རྐྱ  ེན་གྱུ  ར་པའི། །ལྔ ་བདོའ་ིནད་མུ ག་མཚན་
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བསྐ ལ་མི་མཐུ ན་ཕྱ ོགས། །མ་ལུ ས་ཞི་ཞིང་བཟླ ོག་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །སྐྱ  ེ་འགྲ ོའ་ིཤེས་རྒྱུ   ད་དགེ་བའི་བླ ོས་བསྒྱུ   ར་ཏེ། །རྣ མ་པར་དཀར་བའི་བྱ ་སྤྱ  ོད་ལེགས་བརྩ ོན་པས། །འཇིག་རྟ ེན་རྒུ  ད་པ་ཉེར་ཞི་ཡུ ལ་དུ ས་ཀྱ ི། །ཚ ་བསོད་ཆོས་ནོར་འདོད་དགུ འི་དཔལ་ཕུ ན་ཚགས། །ཆེས་ཆེར་སླ ར་ཡང་རྒྱ  ས་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། དབང་ཆེན་དབང་གི་ཕྱ ག་རྒྱ  ས་བཏབ་པའི་མོད། །ཕྱ ོགས་ཀྱ ི་དྲ ེགས་ལྡ ན་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་བསྒྱ  ིང་ཀུ ན་ཀྱ ང༌། །ཁེངས་བྲ ལ་རྒྱ  ལ་བསྟ ན་སྐྱ  ོང་ལ་གུ ས་བརྩ ོ ན་པའི། །བྱ ་བ་ལྷུ  ར་ལེན་སྲ ི་ཞུ ས་རབ་མཛས་པ། །དབང་གི་ཕྲ ིན་ལས་ཡིད་བཞིན་མཛད་དུ ་གསོལ། །ཤིན་ཏུ ་གདུ ལ་དཀའ་མི་སྲུ  ན་སྡ ེ་རིས་དང༌། །ཆ་མཚུ ངས་གླ ོ ་བུ ར་སྣ ་འདྲ ེན་བསྡ ོང་ཟླ ་མཁན། །བསྟ ན་འགྲ ོའ་ིདགེ་ལེགས་གཞོམས་ཤིང་བོད་ཕུ ང་བྱ ེད། མི་དང་མི་མིན་རྩ ་བ་རྩ ་ལག་རིགས། །མིང་མེད་ཚར་གཅོད་དྲ ག་པོའ་ིཕྲ ིན་ལས་མཛད། །བསླུ  ་མེད་མཆོག་གསུ མ་བདེན་སྟ ོབས་རྨ ད་བྱུ  ང་དང༌། །རྩ ་གསུ མ་མཆོག་
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ཐུ ན་བྱ ིན་རླ བས་ཁྱ ད་འཕགས་སྤྲ  ིན། །མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཟབ་མོའ་ིམཐུ ས། །རྣ མ་དག་སྨ ོན་པའི་དོན་འབྲ ས་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །དེ་ལྟ ར་རྒྱ  ལ་བ་རབ་འབྱ མས་རྒྱ  ་མཚ་ལས། །མཚན་ཐོ་རགས་རིམ་གང་ཐོན་སྨ ོས་པ་ཡི། །ཡུ ལ་དུ ས་དགོས་པ་དང་འབྲ ེལ་གསོལ་
འདེབས་ཚུ ལ། །འཚ་མཛད་མ་ཏི་དྷྭ  ་ཛས་ཆེད་བསྐུ  ལ་བཞིན། །འཇིགས་བྲ ལ་དབང་པོའ་ིསྡ ེ་ཞེས་
གདོལ་སྤྱ  ོད་པས། །དགེ་བར་རྒྱ  ལ་བའི་འཛིན་མའི་ལྗ ོངས་ཉིད་དུ ། །ནག་ཟླ འི་ཚས་བདུ ན་རྒྱ  ལ་ཕུ ར་
འཛམ་པར་སྤ ེལ༌། །དགེ་དེས་དུ ས་ཀྱ ི་རྒུ  ད་མུ ན་དྲུ  ང་ཕྱུ  ངས་སྟ ེ། །དྲ ི་མེད་རྒྱ  ལ་བསྟ ན་ཉིན་བྱ ེད་གཟི་
འབར་བས། །འགྲ ོ་མང་གཏན་བདེའི་ཕོངས་པ་རབ་བསལ་ནས། །འཕྲ ལ་ཡུ ན་བྱ ང་ཆེན་དཔལ་ལ་སྤྱ  ོད་
གྱུ  ར་ཅིག །པྲ ་ཎི་དྷཱ  ་སུ ་ཛ་ཡནྟུ  ། ༈ བར་དོའ་ིསྨ ོན་ལམ་འོད་གསལ་ལམ་སྒྲ  ོན་ཞེས་བྱ ་བ། སྐྱ  བས་ཀྱ ི་དམ་པ་བླ ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུ མ། །བླ ོ་གཏད་གཅིག་ཆོག་དྲ ིན་ཆེན་ཆོས་ཀྱ ི་རྗ ེ། བདག་སོགས་འཁོར་བར་འཁྱ མས་པའི་སེམས་ཅན་རྣ མས། །ཐུ གས་རྗ ེའི་ཕྱ ག་སྐྱ  ོང་ཐར་པའི་ལམ་དུ ་དྲ ོངས། །རང་བཞིན་སྐྱ  ེ་གནས་བར་དོར་དལ་འབྱ ོར་ལུ ས། 
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ཐོབ་ཀྱ ང་འདིར་སྣ ང་གཡེངས་བའི་དབང་གྱུ  ར་པས། །བླ ་མ་མཁྱ ེན་ནོ་ཐུ གས་རྗ ེས་མྱུ  ར་དུ ་གཟིགས། །མི་རྟ ག་ངེས་འབྱུ  ང་སྐྱ  ེ་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཡོངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལེགས་བསྙ ེན་ནས། །ཞལ་གྱ ི་གདམས་པའི་བདུ ད་རྩ ིས་རྒྱུ   ད་སྦྱ  ངས་པས། །ཆོས་ཀུ ན་བདེན་མེད་སྒྱུ   ་མའི་བར་དོ་རུ ། །མཐོང་ནས་མཉམ་ཉིད་དོན་ལས་གཡོ་མེད་ཤོག །སྨ ིན་ལམ་དབང་བཞི་གྲ ོལ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས། བསྲུ  ང་བྱ ་དམ་ཚིག་ཐོབ་བྱ ་འབྲ ས་བུ ་བཅས། །བརྩ ོན་པའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་མངོན་གྱུ  ར་གདེང་ཐབོ་ནས། །གང་ལའང་འཇིགས་མེད་གླ ང་ཆེན་ཆུ ར་ཞུ གས་ཤོག །ཁྱ ད་པར་རྨ ི་ལམ་སྒྱུ   ་ལུ ས་སྦྱ  ངས་པ་དང༌། །གྲ ོང་འཕོ་གྲ ོང་འཇུ ག་གནས་ལ་གོམས་བྱ ས་ཏེ། །བར་དོ་རྣ མ་གསུ མ་སྐུ  ་གསུ མ་རོལ་པ་རུ ། །དབང་པོའ ་ིརིམ་པས་ལམ་དུ ་ལོངས་བར་ཤོག །འཆི་ཁར་གནད་གཅོད་གཏོང་ལེན་འཕེན་པ་དང༌། །གནས་ཡུ ལ་ཉེ་འབྲ ེལ་ནོར་རྫ ས་ཀུ ན་ལའང༌། །ཞེན་མེད་རྡ ོ་རྗ ེན་སྟ ེང་གི་བྱ ིའུ ་ལྟ ར། །འཁྲ ི་
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བ་གདོས་ཐག་རྩ ད་ནས་ཆོད་པར་ཤོག །སྦྱ  ང་པ་ཆུ ང་རྣ མས་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པའི་དངོས། །བླ ་མར་འབུ ལ་ཞིང་མ་དག་སྒ ོ་བརྒྱ  ད་བཀག །གསོལ་འདེབས་མཚམས་སྦྱ  ར་ཚངས་པའི་ལམ་ཉིད་ནས། །རླུ  ང་སེམས་གཅིག་དྲ ིལ་མཁའ་སྤྱ  ོད་འཕོ་བར་ཤོག །དེ་ལྟ ར་མ་གྱུ  ར་འཆི་སྲ ིད་བར་མ་དརོ། །རགས་པ་ཉི་ཤུ ་འབྱུ  ང་བ་ཕུ ང་ཁམས་རླུ  ང༌། །ཁྱ བ་བྱ ་ཁྱ བ་བྱ ེད་རྒྱ  བ་གྱ ེས་ཐིམ་པའི་སྐ བས། །བླ ་མའི་གདམས་ངག་རྗ ེས་སུ ་དྲ ན་པར་ཤོག །ཤིན་ཏུ ་ཕྲ ་བ་རྣ མ་ཤེས་སྣ ང་བར་ཐིམ། །དཀར་ལམ་ཤར་བཞིན་དཀར་ཆ་ཐུ ར་དུ ་བབ། །ཕྱ ི་རྟ གས་ཟླ ་འོད་ནང་རྟ གས་དུ ་བ་འདྲ ། །ཞེ་སྡ ང་ལས་གྱུ  ར་རྟ ོག་པ་སོ་གསུ མ་འགག །དེ་ནས་སྣ ང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐིམ་པས། །དམར་ལམ་ཤར་ཞིང་དམར་ཆ་གྱ ེན་དུ ་ལྡ ོག །ཕྱ ི་རྟ གས་སྨ ིག་རྒྱུ   ་ནང་རྟ གས་མེ་ཁྱ ེར་ལྟ ར། འདོད་ཆགས་ལས་གྱུ  ར་རྟ ོག་པ་བཞི་བཅུ ་འགག །མཆེད་པ་ཐོབ་པ་ལ་ཐིམ་ནག་ལམ་ཤར། །ཕྱ ི་རྟ གས་སྲ ོད་མུ ན་ནང་རྟ གས་མར་མེ་བཞིན། །གཏི་མུ ག་ལས་གྱུ  ར་
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རྟ ོག་པ་བདུ ན་འགག་ཅིང༌། །རང་བཞིན་བརྒྱ  ད་ཅུ འི་ཀུ ན་རྟ ོག་དབྱ ིངས་སུ ་ནུ བ། ཐོབ་པ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐིམ་ཁམས་དཀར་དམར། །ཀུ ན་གཞིའི་རྣ མ་ཤེས་སྲ ོག་རླུ  ང་དང་བཅས་པ། །ཁ་སྦྱ  ོར་དབུ ་མར་འདུ ས་ཐིམ་མོད་ལ་བརྒྱ  ལ། །དྲ ན་མེད་མུ ན་པ་ཆེན་པོར་དལ་ཅིག་གནས། །དེ་ནས་ཉེར་ཐོབ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པས། །ཅུ ང་ཟད་བརྒྱ  ལ་སངས་སྤྲ  ིན་བྲ ལ་ནམ་མཁའ་བཞིན། །བར་དོ་དང་པོ་གཞི་ཡི་འོད་གསལ་འཆར། །སྔ ོན་གོམས་མཐུ ་ཡིས་ཆོས་ཉིད་མ་བུ ་འཕྲ ད། །ངོ་ཤེས་རྩ ལ་རྫ ོགས་གསལ་བརྟ ན་ལམ་མཐར་ཕྱ ིན། །ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ་རུ ་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ  ་ཤོག །ཤིན་ཏུ ་སྤྲ  ོས་མེད་ཉམས་འོག་མ་ཆུ ད་ན། །སླ ར་ཡང་ཕྲ ་བའི་རླུ  ང་སེམས་ལུ གས་ལྡ ོག་སྟ ེ། །ཉེར་ཐོབ་སྣ ང་གསུ མ་ལས་བརྩ མས་སྐ ད་ཅིག་ཏུ ། །སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས་དཔའི་སྐུ  ར་ལྡ ང་སྟ ེ། །ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་སྐུ  ར་མངོན་པར་བྱ ང་ཆུ བ་ཤོག །དེ་ལྟ འི་བསྐྱ  ེད་རྫ ོགས་ཀླ ོང་དུ ་མ་གྱུ  ར་ནས། །སྲ ིད་པ་བར་དོར་ཁ་འཁྱ ལ་འཁྲུ  ལ་གྱུ  ར་ཚ། །མཆེད་
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པ་སྣ ང་བ་ལས་ནི་རྣ མ་པར་ཤེས། །ཕུ ང་པོའ་ིསྒ ོ་དགུ ་གང་བྱུ  ང་ལས་འཐོན་ཏེ། སྲ ིད་པ་བར་མའི་སྣ ང་བ་འཆར་བར་འགྱུ  ར། །དེ་ཡང་སྔ ོན་འབྱུ  ང་ཤ་ཚུ གས་ཡིད་ཀྱ ི་ལུ ས། །དབང་པོ་ཀུ ན་ཚང་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ   ། །རང་ཉིད་ཤི་བར་ངོ་ཤེས་སྡུ  ག་ཅིང་བསྔ ལ། །མི་སྡུ  ག་གཤིན་རྗ ེའི་ཕོ་ཉས་བརྡ ེག་ཅིང་གཟེར། །འཇིགས་པའི་སྒྲ  ་བཞི་ཉམ་ངའི་གཡང་ས་གསུ མ། །མ་ངེས་རྟ གས་དྲུ  ག་འཁྲུ  ལ་སྣ ང་འཆར་བའི་ཚ། རྗ ེས་དྲ ན་ལྔ ་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུ  ག །མི་བརྗ ེད་གཟུ ངས་ཀྱ ིས་དབུ གས་འབྱ ིན་ཐོབ་པར་ཤོག །མདོར་ན་སྲ ིད་པ་བར་དོའ་ིསྣ ང་བ་ལ། །རྣ མ་པར་དཔྱ ད་ན་མུ ་མེད་མི་འཆར་མེད། །དེས་ན་དཔྱ ོད་མཁན་ཉིད་ལ་བལྟ ས་པའི་ཚ། །མཐོང་མེད་རིག་སྟ ོང་རྗ ེན་པ་ངོས་བཟུ ང་ལ། །བདེ་བ་ཅན་སོགས་དག་ཞིང་བགྲ ོད་བྱ ས་ནས། གདོན་མི་ཟ་བར་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ར་སངས་རྒྱ  ས་ཤོག །གལ་ཏེ་སྲ ིད་པར་ཉིང་མཚམས་སྦྱ  ོར་ཉེ་ན། །བླ ་མའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཡི་དམ་བསྐྱ  ེད་རིམ་དང༌། །ཚུ ལ་ཁྲ ིམས་སྲུ  ང་སྡ ོམ་འདུ ་
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ཤེས་བརྟ ན་པོ་ཡིས། །མ་དག་འཁོར་བའི་མངལ་སྒ ོ་ཁེག་པར་ཤོག །ཅེས་ཀྱ ང་མི་བཟླ གོ་གྱུ  ར་ན་ཆསོ་ལྡ ན་ཡུ ལ། །རིགས་བཟང་རྡ ་ོརྗ ེ་ཐེག་པར་འཇུ ག་ངེས་པའི། སྐྱ  ེ་བ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ་མཆོག་ཉིད་གྱུ  ར་ཏེ། །སྤ ངས་རྟ ོགས་མཐར་ཕྱ ིན་ས་ལམ་ཡོངས་རྫ ོགས་ཤོག །དཀོན་མཆོག་རྩ ་གསུ མ་རྒྱ  ལ་སྲ ས་མཐུ ་སྟ ོབས་དང༌། །ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན་རྟ ེན་འབྱུ  ང་བསླུ  ་མེད་མཐུ ས། །བདག་གི་མོས་དགེ་ལྷ ག་བསམ་རྣ མ་དག་ཀྱ ིས། ཇི་ལྟ ར་སྨ ོན་པའི་གནས་ཀུ ན་ཡོངས་འགྲུ  བ་ནས། །ཁམས་གསུ མ་ཡིད་ཅན་བདག་སོགས་འབྲ ེལ་བཅས་འགྲ ོ། །སྐུ  ་གསུ མ་ཞིང་དུ ་ཚམ་བུ ་གཅིག་གྱུ  ར་ཏེ། །ཕྲ ིན་ལས་རྒྱུ   ན་མི་འཆད་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་གྲུ  བ་མཆོག་དབང་པོའ་ིཞབས་རྡུ  ལ་ལ་རེག་པའི་རྨ ོངས་བརྟུ  ལ་ ༧ མ་ཏི་རཏྣ ས་སྨ ོན་པ་འགྲུ  བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག ། ༈ ཨེ་མ་ཧོ། འདི་ནས་ནུ བ་ཀྱ ི་ཕྱ ོགས་རོལ་སྟ ེང་གི་ཆ། །རྨ ད་བྱུ  ང་དག་པའི་ཞིང་མཆོག་བདེ་བ་ཅན། མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་པ་འཚང་རྒྱ  འི་གནས། །རྒྱ  ལ་སྲ ས་བྱ ང་སེམས་དུ ་མས་
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བསྐ ོར་བའི་དབུ ས། །ཆོས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ་ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ་དང༌། །དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་ཡབ་སྲ ས་བཞུ གས་པའི་དྲུ  ང༌། །བདག་སོགས་འདི་སྣ ང་ནུ བ་པར་གྱུ  ར་མ་ཐག འོད་གསལ་ཟུ ང་འཇུ ག་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན། །སྐ ད་ཅིག་འཕགས་པའི་ཞིང་དུ ་བགྲ ོད་པར་ཤོག །དེར་སྐྱ  ེས་མོད་ལ་རྒྱ  ལ་བའི་ཞལ་མཐོང་སྟ ེ། །ཟག་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་བདུ ད་རྩ ིས་སྨ ིན་ཅིང་གྲ ོལ། །བྱ ང་ཆུ བ་མཆོག་ཏུ ་ལུ ང་བསྟ ན་དབུ གས་དབྱུ  ང་ཐོབ། །ལམ་ལྔ ་ས་བཅུ འི་སྤ ངས་རྟ ོགས་རབ་རྫ ོགས་ནས། །འབྲ ེལ་བཅས་འགྲ ོ་མང་སྲ ིད་པའི་རྒྱ  ་མཚ་ལས། །སྒྲ  ོལ་བའི་དེད་དཔོན་དམ་པ་ཉིད་གྱུ  ར་ཅིག །བསླུ  ་མེད་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་བདེན་སྟ ོབས་དང༌། །རྩ ་གསུ མ་ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མའི་ནུ ས་མཐུ འི་དཔལ། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཟབ་མོའ་ིམཐུ ས། །ཇི་ལྟ ར་སྨ ོན་པའི་འབྲ ས་བུ ་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །དེ་སྐ ད་བླ ོ་གྲ ོས་རྒ ན་པོའ་ིའདུ ན་སྨ ོན་ལྟ ར། རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་དང་བཅས་པས་འགྲུ  བ་པར་གསོལ། ༈ ཀུ ན་ཁྱ བ་དང་པོའ་ིསངས་རྒྱ  ས་གདོད་མའི་མགོན། 
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།དེ་དང་དབྱ ེར་མེད་ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་མཆོག །དབྱ ིངས་ཀྱ ི་ཡུ མ་ཆེན་རྡ ོ ་རྗ ེ་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ། །ཐུ གས་གསུ ང་སྐུ  ་དང་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའ་ིབདག །དམ་ཚིག་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ཐམས་ཅད་ལ། །མི་ཕྱ ེད་དད་པ་ཆེན་པོའ་ིགསོལ་བ་འདེབས། །འདི་དང་ཕྱ ི་མའི་དུ ས་ཀུ ན་ཐམས་ཅད་དུ ། །ཧེ་རུ ་ཀ་ཡི་ཐུ གས་ཀྱ ིས་རྗ ེས་བཟུ ང་ནས། །ངན་སོང་འཁོར་བའི་གནས་ནས་འདྲ ེན་དུ ་གསོལ། །དག་པ་མཁའ་སྤྱ  ོད་ཞིང་དུ ་ལམ་སྣ ་དྲ ོངས། ཞེས་བླ ་མ་བསམ་གཏན་གྱ ིས་རྟ ེན་གྱ ི་རྒྱུ   ད་ནས་ཕྲ ན་ལ་སྐྱ  ེས་ཕྲ ེང་གསོལ་འདེབས་ཤིག་བྲ ིས་གསུ ངས་ཀྱ ང་དེ་ལྟ ར་འོས་བབ་ཆེར་མེད་པས། ཞིང་ཁམས་ཀུ ན་གྱ ི་མངའ་བདག་འཁོར་ལོ་བདེ་
མཆོག་ལ་གསོལ་བཏབ་གང་དྲ ན་ ༧ ཤྲཱ  ི་མིང་གིས་བྲ ིས་པ་དགེ། མངྒ ་ལཾ། ༈ བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ཀྱ ི་སྨ ོན་
ལམ་ནི། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་ནི་རྟ ག་ཏུ ་བདེ་བའི་རྒྱུ   ། །སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་གྱ ིས་བསྟ ོད་ཅིང་བསྔ གས་པ་ཡི། ཞི་བའི་ཆོས་ཀྱ ི་སྒྲ  ་ནི་གྲ ག་པ་ན། །བདེན་པ་འདི་ཡིས་སྐྱ  ེ་དགུ ་བདེ་ལེགས་ཤོག འབྱུ  ང་པོ་གང་དག་མཚན་མོ་རྒྱུ   ་བ་དང༌། །ལྷ ་ཀླུ  ་གནོད་སྦྱ  ིན་
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སྲ ིན་པོ་མིའམ་ཅི། གཡོག་འཁོར་ཡི་དྭ གས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང༌། །ཞི་བའི་ཆོས་ཀྱ ི་སྒྲ  ་འདི་གྲ ག་པ་ན། །སྐྱ  ེ་དགུ ་རྣ མས་ལ་བྱ མས་པའི་སེམས་ལྡ ན་ཤོག །རྟ ་ཕྱུ  གས་ར་ལུ ག་མི་ཡིས་བདག་བཟུ ང་བ། །རི་དྭ གས་ཕྲ ་མོ་རི་ལ་གནས་པ་ལ། །ཞི་བའི་ཆོས་ཀྱ ི་སྒྲ  ་འདི་གྲ ག་པ་ན། །གཅན་གཟན་འཇིགས་པ་ཀུ ན་ལས་གྲ ོལ་བར་ཤོག །ཚགས་མཆོག་དགེ་འདུ ན་སྐྱ  ེ་དགུ འི་བསོད་ནམས་ཀྱ ིས། །ཞི་བའི་ཆོས་ཀྱ ི་སྒྲ  ་འདི་སྒྲ  ོག་པ་ན། །སྐུ  ་ལ་བསྙུ  ན་མེད་ཆོས་ཟབ་གནས་ལུ གས་མཐོང༌། །སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་བཞིན་འགྲ ོ་བའི་དོན་བྱ ེད་ཤོག །ཅེས་རྗ ེ་བཅུ ་པས་ཚར་ལུ ང་དྲུ  ང་པ་ཀུ ན་དགའ་རྣ མ་རྒྱ  ལ་ལ་གནང་བའོ། ༈ འབའ་རོམ་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་སྨ ོན་ལྷ ་ཡི་རྔ ་སྒྲ  ་བཞུ གས་སོ། ན་མོ་གུ ་རུ ་དེ་ཝ་ཌཱ ་ཀི་ནི། ཚགས་གཉིས་མཐར་ཕྱ ིན་ཕྱ ོགས་དུ ས་བདེ་བར་གཤེགས། །ཞི་བ་ཆགས་བྲ ལ་ལུ ང་དང་རྟ ོགས་པའི་སྡ ེ། །ཚགས་ཀྱ ི་མཐར་ཐུ ག་དགེ་འདུ ན་འདུ ས་པའི་ཁྱུ  ། །བསླུ  ་མེད་རིན་ཆེན་རྣ མ་གསུ མ་དགོངས་སུ ་གསོལ། །ཟག་མེད་འཇའ་
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ལུ ས་སྐུ  ་བརྙ ེས་བླ ་མ་རྗ ེ། །གྲུ  བ་གཉིས་འདོད་འཇོ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲ ོའ་ིལྷ ། མཁའ་ལ་རེག་པའི་གར་མཁན་ཌཱ ་ཀིའི་སྡ ེ། །རྩ ་གསུ མ་རྒྱ  ལ་བ་རབ་འབྱ མས་དགོངས་སུ ་གསོལ། །ངོ་བོ་ཆོས་དབྱ ིངས་ཀ་ནས་དག་སྟ ོབས་དང༌། །རང་བཞིན་སྣ ང་ཆ་རྣ མ་པར་དག་སྟ ོབས་དང༌། །ཐུ གས་རྗ ེས་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྣ ང་སྟ ོབས་ཀྱ ིས། །རྣ མ་དག་སྨ ོན་ལམ་འགྲུ  བ་པའི་དཔང་པོ་མཛད། །དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའ་ིབདེན། །ཀུ ན་རྫ ོབ་སྣ ང་སྲ ིད་དག་པ་རབ་འབྱ མས་མཐུ ། །ལས་སྨ ོན་བསླུ  ་མེད་རྟ ེན་ཅིང་འབྲ ེལ་འབྱུ  ང་གི། །བདེན་པས་སྨ ོན་པའི་དོན་འདི་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག དཀོན་མཆོག་རྩ ་གསུ མ་ཞི་ཁྲ ོ ་རབ་འབྱ མས་དང༌། །ལྷ ་དང་དྲ ང་སྲ ོང་རིག་པ་འཛིན་པ་སོགས། །བདེན་ཚིག་གྲུ  བ་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་བདེན་པའི་མཐུ ས། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །ཐུ བ་ཆེན་རྒྱ  ལ་བའི་བཀའ་ཡི་བཅས་ཁྲ ིམས་ལས། །ནམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་པའི་གོ་ཆ་ཡིས། །ཐོག་མཐའ་བར་དུ ་དགེ་བའི་
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བཙུ ན་ཚུ ལ་གྱ ིས། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །མཚན་ཉིད་ལྡ ན་པའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བསྟ ེན་ནས། །མདོ་རྒྱུ   ད་མན་ངག་རིག་པའི་གཞུ ང་ལུ གས་ལ། །མཁྱ ེན་པའི་འདོ་ཕྲ ེང་ཕྱ གོས་བརྒྱ  ར་སྤྲ  ོ་བ་ཡིས། །འབའ་རམོ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །ཆོས་ཀྱ ི ་གྲ གས་པའི་གཞུ ང་བཟང་ལ་བརྟ ེན་ནས། བརྒ ལ་བརྟ གས་རྣ ོ་ངར་ལྡ ན་པའི་རལ་གྲ ི་ཡིས། །དྲ ེགས་ལྡ ན་ཕས་རྒ ོལ་འཇོམས་པའི་རིགས་ལམ་གྱ ིས། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །མཁྱ ེན་གཉིས་ལང་ཚས་སྒ ེག་པའི་ཟླ ོས་གར་གྱ ིས། །མདོ་རྒྱུ   ད་མན་ངག་རིག་པའི་གཞུ ང་ལུ གས་ཀུ ན། །ཇི་བཞིན་འགྲ ེལ་བའི་བླ ོ་མཐུ ་ཟླ ་མེད་པས། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །སྟ ོང་ཉིད་སྙ ིང་རྗ ེ་ཟུ ང་འཇུ ག་ལ་བརྟ ེན་ནས། །བཅོས་མིན་བྱ ང་སེམས་བདུ ད་རྩ ིའི་ཆར་ཆེན་པོས། །སྐ ལ་ལྡ ན་གདུ ལ་བྱ འི་རེ་བ་སྐ ོང་བ་ཡི། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །བླ ་མ་སྐུ  ་བཞིའི་རྒྱ  ་མཚ་ལས་
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འོང་པའི། །སྨ ིན་བྱ ེད་ཁ་འབབ་རྣ མ་བཞིའི་ཆུ ་རྒྱུ   ན་གྱ ིས། །རྒྱ  ལ་བ་སྐུ  ་བཞིའི་སྐྱ  ེད་ཚལ་རྒྱ  ས་པ་ཡི། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །བསྐྱ  ེད་རིམ་དག་པ་རབ་འབྱ མས་ལྷ འི་འཁོར་ལོ། །རྫ ོགས་རིམ་ཅིར་སྣ ང་ཆོས་སྐུ  ར་བརྡ ལ་བ་ཆེ། །ངག་རླུ  ང་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྔ གས་སུ ་དག་པ་ཡི། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །སྡ ེ་སྣ ོད་གསུ མ་དང་རྒྱུ   ད་སྡ ེ་ཆེན་པོ་བཞི། །ཐེག་པ་རིམ་དགུ འི་ལྟ ་སྤྱ  ོད་མ་ལུ ས་པ། །འགལ་མེད་ཉམས་སུ ་ལེན་པའི་ཐབས་མཁས་ལྡ ན། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་ཡང་རྩ ེ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི། །ཡང་བཅུ ད་ནཱ ་རོའ་ིཆོས་དྲུ  ག་ལ་བརྟ ེན་ནས། །ཚ་གཅིག་གྲུ  བ་པའི་རྒྱ  ལ་སར་བསྙ ེགས་པ་ཡི། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །མཁས་མཆོག་ནཱ ་རོ་ཏ་པའི་གསེར་ཆོས་དང༌། །མེ་ཏྲ ེའི་ཕྱ ག་ཆེན་དཀར་པོ་གཅིག་ཐུ བ་གཉིས། །ཐབས་དང་ཐབས་བྱུ  ང་རྟ ོགས་པ་མངོན་གྱུ  ར་པ། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་
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གྱུ  ར་ཅིག །མདོར་ན་ཆོས་རྗ ེ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་གི། །གསང་བ་ཟབ་མོའ་ིཡོན་ཏན་ཇི་སྙ ེད་པ། །རྗ ེས་འཇུ ག་རྣ མས་ལའང་ཇི་བཞིན་རྫ ོགས་པ་ཡི། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །གནས་བརྟ ན་ཉེ་བར་འཁོར་གྱ ི་བཙུ ན་ཚུ ལ་དང༌། འཛམ་གླ ིང་མཛས་རྒྱ  ན་དྲུ  ག་གི་མཁས་ཚུ ལ་དང༌། །དབང་ཕྱུ  ག་བཞད་པ་རྡ ོ་རྗ ེའི་གྲུ  བ་ཚུ ལ་གྱ ིས། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །འཆད་ན་དབྱ ིག་གི་གཉེན་གྱ ི ་སྤ ོབས་པ་དང༌། །རྩ ོད་ན་ཆོས་ཀྱ ི ་གྲ གས་པའི་རིག་རྩ ལ་དང༌། བརྩ མས་ན་དཔའ་བོའ་ིགསུ ང་ལྟ ར་སྙ ན་པ་ཡིས། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །རི་ཀུ ན་སྒ ོམ་པའི་ཁྱུ  ་ཡིས་འགེངས་པ་དང༌། །གཞུ ང་ཀུ ན་བཤད་པའི་སྡ ེ་ཡིས་ཕྱུ  ག་གྱུ  ར་ཏེ། །འཁོར་ལོ་གཉིས་ཀྱ ིས་རྒྱ  ལ་བསྟ ན་མཛས་པ་ཡིས། འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །གང་ཡང་ཡིན་པ་བྲ ལ་བ་ལྟ ་བའི་རྩ ལ། །གང་ཡང་མིན་པ་བྲ ལ་བ་སྒ ོམ་པའི་རྩ ལ། །གང་ཡང་གཏད་སོ་བྲ ལ་བ་སྤྱ  ོད་
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པའི་རྩ ལ། །གང་ལའང་རེ་དོགས་བྲ ལ་བ་འབྲ ས་བུ འི་རྩ ལ། །བྱ ་རྩ ོལ་བྲ ལ་བའི་རྩ ལ་ཆེན་རྫ ོགས་པ་ཡིས། །འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་རྩ ་གསུ མ་ཞི་ཁྲ ོའ ་ིཐུ གས་རྗ ེ་དང༌། །བསླུ  ་མེད་བདེན་པ་གྲུ  བ་པའི་བདེན་ཚིག་དང༌། །ལས་སྨ ནོ་རྟ ེན་འབྱུ  ང་བསླུ  ་བ་མེད་པའི་མཐུ ས། །སྨ ནོ་ལམ་བཟང་པའོ་ིའབྲ ས་བུ ་འགྲུ  བ་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་པ་འདིའང་རྟ གས་མཚན་རྨ ི་ལམ་བཟང་པོའ་ིརྒྱུ   ་བྱ ས། ཀརྨ ་མཁྱ ེན་རབ་ཡེ་ཤེས་སོགས་ཀྱ ིས་བཀྲ ་ཤིས་པའི་ལྷ ་རྫ ས་བཅས་ཀྱ ིས་བསྐུ  ལ་བས་རྐྱ  ེན་བྱ ས་ཏེ། འོག་མིན་
སེང་གེ་རྫ ོང་གི་ཡང་དབེན་འཕགས་མཆོག་ངག་གི་དབང་ཕྱུ  ག་གི་སྐུ  ་བརྙ ེན་གྱ ི་དྲུ  ང་དུ ། དུ ས་མཐའི་
སེར་གཟུ གས་མི་འགྱུ  ར་པས་བྲ ིས་པ་དགེ་བས་ཇི་ལྟ ར་སྨ ོན་པ་དེ་བཞིན་དུ ་འགྲུ  བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག ། ༈ 
སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་པའི་སྨ ོན་ལམ་བཀྲ ་ཤིས་འཁྱ ིལ་བའི་དབྱ ངས་
སྙ ན་ཞེས་བྱ ་བ། ན་མོ་གུ ་རུ ་དྷ རྨ ་སྭ ་མི་ཀུ ་མ་ར་ཤྭ ་ར་ཡེ། ལྷ ར་བཅས་འགྲ ོ་བའི་གཙུ ག་རྒྱ  ན་རིན་ཆེན་གསུ མ། །གྲུ  བ་པའི་སྤྱ  ི་མེས་མར་མི་དྭ གས་གསུ མ་དང༌། །འགྲ ོ་བའི་
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མགོན་པོ་འབའ་རོམ་ཡབ་སྲ ས་ཀྱ ིས། །ངེས་དོན་སྙ ིང་པོའ་ིབསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་མཛད་གསོལ། །རྒྱ  ལ་བས་ལུ ང་བསྟ ན་མཉམ་མེད་སྒ མ་པོ་པའི། བསྟ ན་པ་རིན་ཆེན་གསལ་མཛད་ཆེ་བཞི་ལས། །ས་གསུ མ་གྲ གས་པས་ཁྱ བ་པའི་འབའ་རོམ་པ། དྭ གས་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །གདམས་པའི་སྲ ོལ་འཛིན་ཆེ་བའི་བུ ་བཞི་དང༌། །ཉེ་བའི་སྲ ས་བཞི་རྒྱུ   ད་འཛིན་རྣ མ་པ་ལྔ ། །གྲུ  བ་པ་མཆོག་བརྙ ེས་རྣ མས་མང་འབའ་རོམ་པ། །དྭ གས་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །སེམས་ཉིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་ལྷ ན་ཅིག་སྐྱ  ེས། །རང་བཞིན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ངོ་སྤྲ  ོད་མཁན། །དྷ རྨ ་ཤྭ ་རེའི་ཐུ གས་སྲ ས་འབའ་རོམ་པ། །དྭ གས་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །སྤྲ  ོས་མཐའ་ཀུ ན་བྲ ལ་མཁའ་ལ་མདུ ང་བསྐ ོར་བཞིན། །ལྟ ་བ་ཁྱ བ་བདལ་ནམ་མཁའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། །སྐྱ  ེ་མེད་ཞང་གི་དགོངས་བརྒྱུ   ད་འབའ་རོམ་པ། །དྭ གས་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག ལྷ ག་
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པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱ ིས་གསང་སྔ གས་ཆོས། །ཉམས་མྱ ོང་རྟ ོགས་པར་རང་བྱ ན་ཚུ ད་པའི་ཚུ ལ། །སངས་རྒྱ  ས་སྒ ོམ་པའི་བརྒྱུ   ད་འཛིན་འབའ་རོམ་པ། །དྭ གས་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །དོན་དམ་གཉུ ག་མ་ཀུ ན་རྫ ོབ་སྒྱུ   ་མའི་འཕྲུ  ལ། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཕྱ ོགས་མེད་བཀའ་བབ་ཆོས་ཀྱ ི་རྗ ེ། །འཇིག་རྟ ེན་མགོན་པོའ་ིཐུ གས་སྲ ས་འབའ་རོམ་པ། །དྭ གས་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །བླ ་མ་སངས་རྒྱ  ས་དངོས་སུ ་མཐོང་བ་ཡི། །མོས་གུ ས་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པའི་གདུ ང་ཤུ གས་ཅན། །སྟ ག་ལུ ང་ཐང་པའི་ཐུ གས་སྲ ས་འབའ་རོམ་པ།  །དྭ གས་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །རྡ ོ་རྗ ེའི་ལུ ས་ལ་གནད་དུ ་བསྣུ  ན་པ་ཡིས། །ལྷ ན་ཅིག་སྐྱ  ེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་བྱ ེད་པའི། །ཐབས་ལམ་ཆོས་དྲུ  ག་མངའ་བརྙ ེས་འབའ་རོམ་པ། །དྭ གས་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །གཞི་ལམ་འབྲ ས་གསུ མ་མ་བཅོས་མཉམ་པ་ཉིད། །རྣ ལ་འབྱ ོར་རྣ མ་བཞིས་རྣ མ་མཁྱ ེན་
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མངོན་མཛད་པ། །གྲ ོལ་ལམ་ཕྱ ག་ཆེན་རྩ ལ་རྫ ོགས་འབའ་རོམ་པ། །དྭ གས་བརྒྱུ   ད་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་གྱུ  ར་ཅིག །བླ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ཚགས། དབང་བཅུ ་བརྙ ེས་པའི་བྱ ིན་རླ བས་བདེན་སྟ ོབས་ཀྱ ིས། །བསྟ ན་པ་དར་རྒྱ  ས་བསྟ ན་འཛིན་ཞབས་པད་བརྟ ེན། །འཇིག་རྟ ེན་དགེ་ལེགས་ཆེན་པོས་ཁྱ བ་པར་ཤོག །རྟ ེན་འབྲ ེལ་མངའ་བརྙ ེས་རྒྱ  ལ་བ་འབྲ ི་གུ ང་པའི། །བཀའ་སྲ ོལ་ལེགས་འཆང་བཀྲ ་ཤིས་དགོན་པ་རུ ། །ཙཱ ་རི་དུ ས་སྟ ོན་སྤྲ  ེལ་ལོ་བཀའ་ཆོས་སྐ བས། འབའ་རོམ་བརྒྱུ   ད་འཛིན་ཚངས་གསར་གནམ་
དགོན་པའི། །སྐྱ  ེས་མཆོག་ཉི་ཟླ ་ཟུ ང་འབྲ ེལ་ཐུ གས་གཞེད་ལྟ ར། །བླ ་མ་ཀརྨ ་དགེ་ལེགས་བཟང་པོ་ཡིས། 
རིག་འཛིན་འཇའ་ཚན་སྐུ  ་བཅས་བཀའ་ཕེབས་བཞིན། །དྭ གས་བརྒྱུ   ད་རྗ ེས་འཇུ ག་བླ ོ་གྲ ོས་རྒྱ  ་མཚ་
ཡིས། །སྦྱ  ར་བས་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པ་ཆེར་རྒྱ  ས་ཤོག །སུ ་ཛ་ཡནྟུ  ། བདག་གི་དུ ས་གསུ མ་གྱ ི་དགེ་བའི་རྩ ་བ་འདི་ལ་བརྟ ེན་ནས། བདག་གིས་སྐྱ  ེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ ་བླ ་མ་ཆོས་རྗ ེ་ཀརྨ ་པའི་གསུ ང་མ་ལུ ས་པ་བསྡུ  ས་ནས་འཛིན་པར་གྱུ  ར་ཅིག དེས་རང་གཞན་གྱ ི་
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ཤེས་རྒྱུ   ད་མྱུ  ར་དུ ་སྨ ིན་པར་གྱུ  ར་ཅིག སྐྱ  ེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ ་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་གསང་བའི་གནད་ཐམས་ཅད་ལ་ལྐ ོག་ཏུ ་མ་གྱུ  ར་པ་དཔལ་ཕྱ ག་ན་རྡ ོ་རྗ ེ་ལྟ ་བུ ར་གྱུ  ར་ཅིག སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་གསང་བའི་རྣ མ་པར་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་ཐོས་པ་དང་མཐོང་ཞིང་རྟ ོགས་པའི་སྣ ོད་དུ ་རུ ང་བར་གྱུ  ར་ཅིག སྐྱ  ེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ ་ལུ ས་དང་གྲ ིབ་མ་བཞིན་དུ ་སྐ ད་ཅིག་ཀྱ ང་མི་འབྲ ལ་བར་འགྲ ོགས་པར་གྱུ  ར་ཅིག མཉེས་པ་རྣ མ་པ་ལྔ ་ཡི་སྒ ོ་ནས་མཉེས་པ་སྒྲུ   བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཚགས་གཉིས་ཀྱ ི་སྤྱ  ོད་པ་རླ བས་པོ་ཆེ་ལ་བསླ བས་ནས་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ ་བ་བཞིན་དུ ་སྐ ོང་ནུ ས་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཞི་རྒྱ  ས་དབང་དྲ ག་བཞིའི་སྒ ོ་ནས་བླ ་མའི་ཕྲ ིན་ལས་སྒྲུ   བ་པ་ལ་སྐ ད་ཅིག་ཀྱ ང་མི་གཡེལ་བར་གྱུ  ར་ཅིག སྒ ོ་གསུ མ་གྱ ི་སྤྱ  ོད་པ་ཅི་བགྱ ིད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས་བླ ་མའི་བཞེད་པ་མཐར་ཕྱ ིན་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཞབས་ཏོག་དགུ ་ཕྲུ  གས་ཀྱ ི་སྒ ོ་ནས་མཉེས་པ་སྒྲུ   བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག དགེ་སྡ ིག་ལུ ང་མ་བསྟ ན་གྱ ི་བྱ ་བ་ཅི་བྱ ས་ཀྱ ང་
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མཉེས་པ་ཁོ་ན་སྒྲུ   བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག མི་མཉེས་པའི་བྱ ་བ་སྐ ད་ཅིག་ཀྱ ང་མི་སྒྲུ   བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཆོས་རྗ ེ་བླ ་མའི་ཕྲ ིན་ལས་ཀྱ ི་གཙ་བོ་བྱ ེད་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཆོས་རྗ ེ་བླ ་མའི་བསྟ ན་པའི་བདག་པོ་བྱ ེད་པར་གྱུ  ར་ཅིག ཕྱ ོགས་བཅུ འི་ནད་འཁྲུ  གས་མུ ་གེ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱ ེད་པར་གྱུ  ར་ཅིག ནམ་འཆི་བའི་ཚ་འོད་གསལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ ་འགྱུ  ར་བར་གྱུ  ར་ཅིག བར་དོའ་ིསྣ ང་བ་མེད་པར་དཔལ་ལྡ ན་རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས་དཔའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་དུ ་འཇུ ག་པར་གྱུ  ར་ཅིག དེར་ཞུ གས་ནས་རྡ ོ་རྗ ེ་ཐེག་པའི་རྣ མ་རོལ་གྱ ིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་པོའ་ིགོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་གྱུ  ར་ཅིག མདོར་ན་བདག་ཆོས་རྗ ེ་བླ ་མ་ལྟ ར་མཐོང་གྲ ོལ་ཐོས་གྲ ོལ་དྲ ན་གྲ ོལ་རེག་གྲ ོལ་ཆེན་པོར་གྱུ  ར་ཅིག ངེས་པར་འཆི་བ་སྙ ིང་ནས་དྲ ན་པ་དང༌། མོས་གུ ས་རྣ ལ་མ་རྒྱུ   ད་ལ་སྐྱ  ེ་བ་ནས། །ཞེན་ལོག་མཐའ་རུ ་ཕྱ ིན་པའི་ངེས་འབྱུ  ང་གིས། །མི་བསྐྱ  ོད་དགའ་བའི་བྱ ིན་རླ བས་འཇུ ག་གྱུ  ར་ཅིག རྟ ག་ཏུ ་རང་གི་ཕེར་ཤ་
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སྒྲ  ོག་པ་དང༌། །གཞན་གྱ ི་མི་ཤེས་མཚང་ནས་འབྲུ  ་བ་དང༌། །བུ བ་ཁ་བྱུ  ང་ན་དགའ་བ་སྒ ོམ་པ་སོགས། །རང་གཞན་སུ ་ཡི་རྒྱུ   ད་ལའང་མ་གྱུ  ར་ཅིག །སྐྱ  ེ་བ་ཀུ ན་ཏུ ་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་མཆོག །ཞྭ ་ནག་ཅོད་པན་འཛིན་པ་ཁོ་ན་དང༌། །ཡི་དམ་སྙ ིང་པོ་དཔལ་ལྡ ན་བདེ་བ་མཆོག །འཁོར་ལོ་སྡ ོམ་པས་རྗ ེས་སུ ་འཛིན་གྱུ  ར་ཅིག བདག་ནི་སྐྱ  ེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ ། །བླ ་མ་མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེ་དང༌། །ཡི་དམ་རྡ ོ་རྗ ེ་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ། །ཆོས་སྐྱ  ོང་རྡ ོ་རྗ ེ་བེར་ཅན་སོགས། །ནམ་ཡང་དབྱ ེར་མེད་གོ་འཕང་ཤོག དགེ་འདིས་འགྲ ོ་བ་མ་ལུ ས་རྡ ོ་རྗ ེ་སེམས། །རྟ ག་བདེའི་ཐབས་ཤེས་སྦྱ  ོར་བས་འཆི་མེད་ཅིང༌། །ནང་གི་ལམ་ནས་རྡ ོ་རྗ ེས་འགྲ ོ་བ་ཡི། །སངས་རྒྱ  ས་ཉིད་ཀྱ ི་གོ་འཕང་སྩ ོལ་ཕྱ ིར་བསྔ ོ། ཞེས་པ་འདི་ནི་དགེ་སླ ོང་རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེས་སྩ ལ་པའོ།། བདེན་པ་གྲུ  བ་ཅིང་བདེན་པར་གསུ ངས་པ་གང༌། །མཚུ ངས་མེད་སྟ ོན་པ་ཉིད་ཀྱ ིས་རང་གི་བསྟ ན། །འཇིག་རྟ ེན་ཁམས་འདིར་ཡུ ན་རིང་འབར་གྱུ  ར་པར། །སྨ ོན་ལམ་
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མཛད་པ་དེ་བཞིན་ཆེར་འབར་ཤོག །འོག་མིན་གནས་སུ ་སྐུ  ་ནི་རབ་གྲུ  བ་ནས། དགའ་ལྡ ན་དུ ་ནི་རྒྱ  ལ་ཚབ་ས་བཅུ འི་མགོན། །མ་འོངས་འཛམ་གླ ིང་འདི་རུ ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ར། །སྣ ང་མཛད་དེ་ཡི་སྨ ོན་ལམ་བདག་འགྲུ  བ་ཤོག །རྒྱ  ལ་བ་བྱ མས་པའི་རྒྱ  ལ་ཚབ་ཉིད་མཛད་ནས། །བསྐ ལ་བཟང་སངས་རྒྱ  ས་དྲུ  ག་པ་ནས་བཟུ ང་སྟ ེ། སྣ ང་མཛད་བར་གྱ ི་སྤྲུ   ལ་པའི་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་སྟ ོན། །ཀརྨ ་པ་ཡི་སྨ ོན་ལམ་བདག་འགྲུ  བ་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་རྒྱ  ལ་དབང་ཆོས་གྲ གས་རྒྱ  ་མཚས་ཆོས་གྲྭ  ་རྩ ེས་ཐང་དུ ་བསྩ ལ་བའོ། །དགེ་འདུ ན་སྡ ེ་རྒྱ  ས་འཆད་རྩ ོད་རྩ ོམ་པ་དང༌། །ཐོས་བསམ་སྒ ོམ་པའི་བྱ ་བ་ཀུ ན་འཕེལ་ཞིང༌། །འདུ ས་པ་མཐུ ན་དང་ཚ་རིང་ནད་མེད་སོགས། །འདོད་དགུ ་དུ ་མས་ཕོངས་པར་མ་གྱུ  ར་ཅིག །འབྱ ོར་པ་རྣ མ་ཐོས་བུ ས་ཀྱ ང་འགྲ ན་མེད་ཅིང༌། །བཙུ ན་ཚུ ལ་ཉེ་བ་འཁོར་ལྟ ར་བག་ཡོད་པར། །གཞན་དོན་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས་ཀྱ ི ་ཕྲ ིན་ལས་བཞིན། ཀརྨ ་པ་ཡི་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་བྱ ེད་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་མི་བསྐྱ  ོད་པས་སོ།། ཕྱ ོགས་
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བཅུ འི་ཞིང་དུ ་དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི། །ཕྲ ིན་ལས་མ་ལུ ས་སྒྲུ   བ་པའི་ཀརྨ ་པ། ཆོས་གྲ གས་རྒྱ  ་མཚ་ཞེས་བྱ ར་གྲ གས་དེ་ཡི། །དེང་འདིར་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྱུ  ང་གྱུ  ར་ཅིག །བདུ ད་བཞི་ལས་རྒྱ  ལ་རྒྱ  ལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་པ། །ཀརྨ ་པ་བསྟ ན་བསྟ ན་པའི་སྙ ིང་པོ་ནི། །ཕྱ ོགས་མཐར་ཀུ ན་ཁྱ བ་ཁྱ བ་ཅིང་རྒྱུ   ན་མི་འཆད། །རྟ ག་པར་རབ་འཕེལ་འཕེལ་བའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག ། ༈ དྲུ  ག་པ་སྨ ོན་ལམ་དང་ཤེས་བརྗ ོད་ཏི་རས་
ཀྱ ིས་གསུ ང་ནི། བླ ་མ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་དང༌། །མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་སྲུ  ང་མ་རྣ མས། བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་ནས་ཀྱ ང༌། །སྨ ོན་ལམ་འགྲུ  བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། བདག་གཞན་དུ ས་གསུ མ་བསགས་པ་ཡི། །འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱ ི་དགེ་བ་དང༌། འདི་ལྟ ར་བགྱ ིས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །བདག་གཞན་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་ཤོག བདག་གང་དུ ་སྐྱ  ེས་པའི་གནས་རྣ མས་སུ ། །ཕྱ ི་ནང་འཚ་བ་མེད་པ་དང༌། །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་དར་བ་དང༌། །དགོས་འདོད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པར་ཤོག །དལ་
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འབྱ ོར་མི་ལུ ས་ཐོབ་པ་དང༌། །དགེ་བའི་བཤེས་དང་མཇལ་བ་དང༌། །དམ་ཆོས་ཚུ ལ་བཞིན་སྤྱ  ད་ནས་ཀྱ ང༌། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་གང་དུ ་འདུ ག་པའི་གནས་རྣ མས་སུ ། །ལོངས་སྤྱ  ོད་ཆོས་དང་མཐུ ན་པ་དང༌། །དག་པའི་འཁོར་གྱ ིས་བསྐ ོར་བ་དང༌། །འགྲ ོ་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་དཔལ་དུ ་ཤོག །བདག་ལ་བརྟ ེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣ མས། །ཐེག་པ་ཆུ ང་ངུ འི་སྒ ོར་ཞུ གས་ནས། །སྡ ོམ་པ་ཚུ ལ་བཞིན་སྲུ  ང་བ་དང༌། །དམ་ཆསོ་ཚུ ལ་བཞིན་དཔྱ ད་པ་ཡིས། །ཟག་མེད་འབྲ ས་བུ ་ཐབོ་པར་ཤོག །ཕ་རོལ་ཕྱ ིན་པའི་སྒ ོར་ཞུ གས་ནས། །བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་མཆོག་བསྐྱ  ེད་པ་དང༌། བདག་མེད་གཉིས་ཀྱ ི་དོན་རྟ ོགས་ནས། །འབྲ ས་བུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་ཤོག །རྡ ོ་རྗ ེ་ཐེག་པའི་སྒ ོར་ཞུ གས་ནས། །དབང་ཐོབ་བསྐྱ  ེད་རྫ ོགས་བརྟ ན་པ་ཡིས། །མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་བརྙ ེས། །ཚ་འདིར་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་ཤོག །བདག་མཐོང་ཐོས་དྲ ན་དང་རེག་པ་དང༌། །བདག་གིས་མཐོང་ཐོས་དྲ ན་པ་དང༌། །བདག་
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ལ་ཞབས་ཏོག་བྱ ེད་པ་རྣ མས། །ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཞིང་ཁམས་རྣ མ་པར་དག་པ་རུ ། །འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས། །ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་བྱ ས་ནས། །འགྲ ོ་བའི་དོན་དུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཤོག །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱ ིས། །ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་ཆོས་རྣ མས་ལ། །འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱ ི་ཡོན་ཏན་རྣ མས། །བཀྲ ་ཤིས་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པར་ཤོག །བླ ་མ་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་དང༌། །མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་མཐུ ་ལྡ ན་གྱ ིས། །ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་བྱ ་བ་གང༌། བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཞིང་ཁམས་རྣ མ་པར་དག་པ་དང༌། འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱ  ོད་འཕེལ་བ་དང༌། །དགྲ ་བགེགས་རྩུ  བ་འཁྲུ  གས་མེད་པ་དང༌། ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ལུ ས་མཚན་དང་དཔེ་བྱ ད་ཀྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག ངག་གསུ ང་དབྱ ངས་དྲུ  ག་ཅུ འི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །སེམས་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ་ཡི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག རྩ ་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་སྐུ  འི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །རླུ  ང་སྤྲུ   ལ་པ་སྐུ  ་ཡི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཐིག་



440

ལེ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ  འི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །རྒྱུ   ད་ཟག་མེད་བདེ་བའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །འབྲ ས་བུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི ་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་དང༌། རྡ ོ ་རྗ ེ ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་ནས། བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་རིམ་པ་ལ། །བྱ ིན་རླ བས་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པ་དེས། །རྒྱུ   ད་འཛིན་རྣ མས་ལ་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་མན་ཆད་ནས། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོ ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི། །དངོས་གྲུ  བ་རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པ་དེས། །རྒྱུ   ད་འཛིན་རྣ མས་ལ་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་སྐྱ  ོང་མ་མགོན་མན་ཆད་ནས། །བཀའ་སྲུ  ང་དམ་ཅན་ལྕ མ་དྲ ལ་ལ། །བར་ཆད་སེལ་བའི་ནུ ས་མཐུ ་དེས། །རྒྱུ   ད་འཛིན་རྣ མས་ལ་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །དུ ས་དང་གནས་སྐ བས་ཐམས་ཅད་དུ ། །ཅི་བསམ་འགྲུ  བ་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱ ིས་མཛད་པའོ། ༈ དམར་མོ་ཆོས་རྗ ེའི་གསུ ང་
ལས་བྱུ  ང་བའི་བཀྲ ་ཤིས་ནི། ཨེ་མ་ཧོཿ རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་ནས། །རྩ ་བའི་བླ ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱ ི། །བརྒྱུ   ད་པ་ཆུ ་བོ་གཞུ ང་འདྲ ་ལ། །རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་
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ཡོད། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཟང་པོ་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །མན་ངག་མཁའ་འགྲ ོའ ་ིསྙ ན་བརྒྱུ   ད་ལ། །ཚ་གཅིག་སངས་རྒྱ  ས་མྱུ  ར་ཐོབ་པའི། །ཟབ་མོ་གནད་ཀྱ ི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡོད། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཟང་པོ་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བླ ་མ་དམ་པའི་བྱ ིན་རླ བས་དང༌། །དཀའ་ཐུ བ་སྒྲུ   བ་པ་མི་དགོས་པའི། །བྱ ིན་རླ བས་བཀའ་བབ་ཀྱ ི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡོད། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཟང་པོ་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག ཡི་དམ་རྒྱ  ལ་བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ལ། །མཆོག་དང་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་ཀུ ན། འབད་མེད་འབྱུ  ང་བའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡོད། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཟང་པོ་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །མཁའ་འགྲ ོ་ཆོས་སྐྱ  ོང་ཐམས་ཅད་ལ། །མཐུ ་དང་ནུ ས་པ་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་གྱ ིས། བར་ཆད་སེལ་བའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡོད། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཟང་པོ་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་ཀྱ ིས། །སྒྲུ   བ་པ་བྱ ེད་པའི་གང་ཟག་ལ། །མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བསྒྲུ   བ་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡོད། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཟང་པོ་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །དམ་ཆོས་
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གསལ་བྱ ེད་ལུ ང་གིས་བརྒྱ  ན། །ནམ་མཁའི་ཀླ ོང་གི་ཉི་ཟླ ་བཞིན། །གསལ་འགྲ ིབ་མེད་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡོད། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཟང་པོ་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ ་ཤིས་དཔལ་འབར་ནམ་མཁའི་མཐའ། །ཕྱ ོགས་རིས་མེད་པར་འབྲུ  ག་སྒྲ  ་སྒྲ  ོགས། ཕྱ ོགས་རྣ མས་ཁྱ བ་པའི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་ཡོད། །རྟ ེན་འབྲ ེལ་བཟང་པོ་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག ། ༈ དཀོན་མཆོག་གསུ མ་གྱ ི་བདེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱ  ས་དང་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ བས་དང༌། ཚགས་གཉིས་ཡོངས་སུ ་རྫ ོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌། །ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་རྣ མ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱ ིས་མི་ཁྱ བ་པའི་སྟ ོབས་ཀྱ ིས་དེ་དེ་བཞིན་དུ ་འགྲུ  བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག །བཀྲ ་ཤིས་དཔལ་འབར་འཛམ་གླ ིང་རྒྱ  ན། །མངའ་རིས་རྒྱ  ལ་ཁམས་བོད་ཀྱ ི་ཡུ ལ། །ཁ་བ་ཅན་གྱ ི་བྱ ང་ཕྱ ོགས་སུ ། །ཆོས་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་བསྟ ན་པ་དར་བ་དང༌། །འཛམ་གླ ིང་བདེ་བའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །འཛམ་བུ ་གླ ིང་བདེ་བར་མཛད་དུ ་གསོལ། ༈ རབ་འབྱ མས་
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རྒྱ  ལ་ཀུ ན་འདུ ས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །ཟབ་གསང་སྨ ིན་གྲ ོལ་གདམས་པའི་མཛད་འཛིན་པ། །ཆོས་རྗ ེ་དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་ཡབ་སྲ ས་ཀྱ ི། །བསྟ ན་པའི་ཉི་མས་འཛམ་གླ ིང་ཁྱ བ་གྱུ  ར་ཅིག ། ༈ དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཀུ ན་འདུ ས་ཆོས་ཀྱ ི་རྗ ེ། དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་དང༌། །འགྲ ོ་བའི་མགོན་པོ་ཏི་ཤྲཱ  ི་རས་པ་ཡིས། ཚ་རབས་ཕྲ ེང་བར་རྗ ེས་སུ ་འཛིན་གྱུ  ར་ཅིག ། ༈ གྲུ  བ་པའི་ཁྱུ  ་མཆོག་ལུ ས་མེད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཞབས། །གྲུ  བ་རིག་རྒྱ  ་མཚ་རི་དགོན་བཅོ་བརྒྱ  ད་ཀྱ ི། །གྲུ  བ་པའི་ཕྲ ེང་བ་རིན་ཆེན་རྒྱུ   ན་མི་འཆད། །གྲུ  བ་མཐའ་ནམ་མཁའི་ཕ་མཐར་ཁྱ བ་གྱུ  ར་ཅིག ། ༈ འདིར་འབད་དགེ་བས་བདག་གཞན་འགྲ ོ་བ་ཀུ ན། །ཨེ་ཝཾ་ཟུ ང་འཇུ ག་མཆོག་གི་སྡ ོམ་པ་ཆེ། །མི་བསྐྱ  ོད་ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་འབའ་རོམ་པ། །དབྱ ེར་མེད་བླ ་མའི་གོ་འཕང་མྱུ  ར་ཐོབ་ཤོག །དེ་ལྟ ར་མེ་ཏོག་སིལ་མའི་གྲུ  ་ཆར་དང་སྙ ན་པའི་རོལ་མོས་དགེ་ལེགས་སུ ་བྱ འོ། ༧ སླ ར་སྨྲ  ས་པ། དྭ གས་བརྒྱུ   ད་ཆེ་བཞིའི་ཡ་གྱ ལ་འབའ་རོམ་པའི། རྗ ེས་འཇུ ག་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་
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དགེ་འདུ ན་རྒྱ  ་མཚ་ཡི། །ཐུ ན་མོང་ཚགས་སུ ་བྱ ་བའི་ཆོས་སྤྱ  ོད་རིམ། །བྱ ང་ཆུ བ་ལམ་གྱ ི་སྒྲ  ོན་མེ་འདི་
རྨ ད་བྱུ  ང༌། །འདི་ནི་བསྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་སྙ ིང་པོའ་ིརིང་ལུ གས་མཆོག །མི་ནུ བ་ཆེས་ཆེར་རྒྱ  ས་པའི་རྟ ེན་
འབྱུ  ང་དུ ། །ལྷ ག་བསམ་སྐྱ  ་རེངས་གསར་པས་ཉེར་དྲ ངས་ཏེ། །ཕན་བདེའི་འོད་སྟ ོང་འཕྲ ོ་བའི་སྣ ང་བར་
བྱ ས། །དེ་མཐུ ས་སྙ ིགས་ལྔ འི་རྒུ  ད་མུ ན་མཐར་བྱ ས་ནས། །ཐུ བ་ཆེན་འབའ་རོམ་རྒྱ  ལ་བའི་བསྟ ན་པ་
ཉིད། །སླ ར་ཡང་ས་ཆེན་ལྗ ོངས་འདི་ཡོངས་འགེངས་ཤིང༌། །ནུ བ་མེད་ལྷ ་དབང་རྡ ོ་རྗ ེ་ཉིད་གྱུ  ར་ཅིག 
ཅེས་གྲུ  བ་བརྙ ེས་འབའ་རོམ་པའི་བརྒྱུ   ད་པའི་གྲ ལ་མཐར་འཁོད་པའི་བསོད་སྙ ོམ་པ་ ༧ མ་ཏི་རཏྣ ས་
དཔལ་གྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཡང་རྩ ེར་རབ་རྒྱ  ལ་ཆུ ་ཁྱ ི་སྟ ོན་ཟླ ་དང་པོའ་ིརྒྱ  ལ་ཕུ ར་འགྲུ  བ་པའི་སྦྱ  ོར་བ་ནས་དབུ ་
བརྩ མས། སླ ར་བསམ་འགྲུ  བ་མཐོང་སྨ ོན་དུ ་ཆུ ་ཕག་ཆུ ་སྟ ོད་ཟླ ་བའི་ལྷ ག་པ་ལྷ ་མཚམས་འཆི་མེད་
འགྲུ  བ་པའི་སྦྱ  ོར་བར་གྲུ  བ་པར་འདུ ་བྱ ས་པ་འདིས་ཀྱ ང༌། སྙ ིང་པོ་དོན་གྱ ི་བསྟ ན་པ་ཕྱ ོགས་མཐར་རྒྱ  ས་
པའི་རྒྱུ   ར་གྱུ  ར་ཅིག ། དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ། ༧ ༈ གྲུ  བ་པའི་ཁྱུ  ་མཆོག་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་གི 
གདམས་པའི་བཀའ་སྲ ོལ་ངེས་དོན་ཟབ་མོའ་ིཆོས། །བདེ་སྟ ོང་གནས་ལུ གས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཟུ ང༌། 
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མཉམ་སྦྱ  ོར་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པ་འདི་རྨ ད་བྱུ  ང༌། །གང་གི་རིང་ལུ གས་གཞུ ང་དང་གདམས་པའི་
བཅུ ད། །ནཱ ་རོའ་ིཆོས་དྲུ  ག་བདེ་མཆོག་སྙ ན་བརྒྱུ   ད་སོགས། །དུ ས་མཐའི་འགྲ ོ་བའི་ཕན་བདེའི་རྩ ་ལག་
ཏུ ། །གཅིག་ལས་དུ ་མར་འཆར་བའི་པར་དུ ་བསྐྲུ   ན། །གཏན་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྒྱུ   ན་བགྱ ིས་པ་ཡི། །རབ་
དགེ་དྲ ི་མེད་ཟླ ་ཞུ ན་ལྟ ར་དཀར་བས། །སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་འདིས་མཚན་རིས་མེད་ཐུ བ་པའི་བསྟ ན། །འཛམ་
གླ ིང་ཡངས་པའི་ས་འདིར་རྟ ག་གནས་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་བླ ་མ་ཀརྨ ་དཔལ་འབྱ ོར་གྱ ིས་འབའ་རོམ་
བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་ཡིག་ཆ་དག་འཐོར་བ་བསྡུ  ས་པའི་སྐ བས་སྤ ར་བྱ ང་སྨ ོན་ཚིག་ཏུ ་སྙ ོམ་ལས་པ་བསྟ ན་
འཛིན་རྒྱ  ་མཚས་བླ ་རུ ང་ཆོས་སྡ ེ་ཆེ་མོ་ནས་ས་སྤྲ  ེལ་ཟླ ་ཚས་ལ་བྲ ིས་ཏེ་ཕུ ལ་བའོ།། །།


