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སྒྲུ   བ་བསང་།
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སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་འབའ་རོམ་པ་ཆེན་པོའ་ིརྩ ་གསུ མ་ཆོས་སྲུ  ང་དང་བཅས་པ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བའི་རིམ་པ་ཕུ ན་ཚགས་ནོར་བུ འི་སྤྲ  ིན་ཆེན་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ། 
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༄༅། །ཨ ་སྭ ་སྟ ི། འཕྲ ལ་ཡུ ན་འདོད་དོན་ཀུ ན་འཇོ་བའི། །གཏེར་འཆང་མཆོག་གསུ མ་ཡི་དམ་ལྷ ར། 
།གུ ས་བཏུ ད་ལྷ ་རྣ མས་མཉེས་པ་དང༌། །རྣ ལ་འབྱ ོར་འདོད་དོན་སྒྲུ   བ་སླ ད་དུ ། །གསོལ་མཆོད་རིམ་པ་
འདི་ན་སྤྲ  ོ། །དེ་ལ་གཙང་སྦྱ  ར་སྣ ོད་ནང་དུ ། །བསང་བཤོས་རྩ ེ་ལྔ ་དཀར་མངར་གྱ ིས། །ལེགས་བརྒྱ  ན་
བཤམས་པའི་གཡས་གཡོན་དུ ། །བདུ ད་རྩ ི་ཛ་གད་བསྡ ེབས་པ་དང༌། །གསེར་སྐྱ  ེམས་རིན་ཆེན་སྦྱ  ར་བ་
བཀོད། །སྤྲ  ོ་ན་ཉེར་སྤྱ  ོད་མཆོད་པས་བསྐ ོར།༽ ༈ ༼གསོལ་མཆོད་ནོར་བུ འི་སྤྲ  ིན་ཆེན་གྱ ི། །བསང་
སྐ བས་སྦྱ  ོར་རྗ ེས་ཟུ ར་རྒྱ  ན་བཞུ གས། ཨ ་སྭ ་སྟ ི། གསོལ་མཆོད་ནོར་བུ འི་སྤྲ  ིན་ཆེན་ཉིད། །རྒྱུ   ན་གྱ ི་བསང་
མཆོད་བྱ ་བའི་སྐ བས། །ཡིད་མཐུ ན་བསང་ཁང་ཕུ བ་པའི་ནང༌། །སྣ ་ཚགས་དྲ ི་བཟང་ཤིང་སྣ ་དང༌། །ཕྱ ེ་
མར་ཨརྒྷ  ཾ་དཀར་སྔ ོན་བསྲ ེགས། །ཐོག་མར་སྐྱ  བས་སེམས་བདག་བསྒ ོམ་ནི། བདག་དང་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་འགྲ ོ་བ་ཀུ ན། །དུ ས་འདི་ནས་བརྩ མ་བྱ ང་ཆུ བ་མཆིས་ཀྱ ི་བར། །བླ ་མ་སངས་རྒྱ  ས་ཆོས་དང་དགེ་འདུ ན་ཚགས། །ཀུ ན་འདུ ས་འཕགས་པ་
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མཆོག་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། །མཐའ་མེད་འགྲ ོ་བ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཆུ ་བོ་བཞི། །རྦ ་རླ བས་དྲ ག་པོར་འཕྱ ན་ཀུ ན་སྙ ིང་རེ་རྗ ེ། །འདི་རྣ མས་གཏན་བདེ་ཐར་ལམ་གོ་འཕང་ལ། །བཀོད་ཕྱ ིར་རིན་ཆེན་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་མཆོག་བསྐྱ  ེད། ཧྲཱ  ིཿ ཆོས་ཀུ ན་ཟབ་ཞི་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་འོད་གསལ་ཀླ ོང༌། །འགགས་མེད་སྙ ིང་རྗ ེའི་རོལ་རྩ ལ་རྟ ེན་འབྱུ  ང་ཚུ ལ། རིག་པའི་ངོ་བོ་ཧྲཱ  ིཿདཀར་པོ་ལས། །འོད་འཕྲ ོས་རྒྱ  ལ་མཆོད་བྱ ིན་བསྡུ  ས་འགྲ ོ་དོན་བྱ ས། །སྣ ོད་ནི་ཞིང་མཆོག་བདེ་ཆེན་པདྨ ོ་བཀོད། །བཅུ ད་ནི་འཕགས་པའི་སྐུ  ་མཆོག་འབའ་ཞིག་ཏུ ། །གྱུ  ར་བའི་དབུ ས་སུ ་པད་དཀར་ཟླ ་གདན་སྟ ེང༌། །ཧྲཱ  ིཿཉིད་ཡོངས་གྱུ  ར་འཕགས་མཆོག་མིག་མི་འཛུ མ། །ཁ་སར་པ་ཎི་དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་པ། །མཚན་དཔེ་རབ་རྫ ོགས་ཞི་ཚུ ལ་དང་ལྡ ན་ཞིང༌། །དར་གྱ ི་ཆས་ལྔ ་རིན་ཆེན་རྒྱ  ན་བརྒྱ  ད་སྤྲ  ས། །ཕྲ ག་གཡོན་རི་དྭ གས་ཀྲ ི་ཎའི་ལྤ གས་པས་མཛས། །དབུ ་སྐྲ  ་
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ཐོར་ཚུ གས་ནོར་བུ ས་སྤྲ  ས་པའི་རྩ ེར། །རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་པས་རྣ མ་པར་བརྒྱ  ན། །ཕྱ ག་གཉིས་གཡས་པ་མཆོད་སྦྱ  ིན་བརྐྱ  ངས་པའི་མཐིལ། །རིལ་བ་སྤྱ  ི་བླུ  གས་བདུ ད་རྩ ིས་གང་བ་བསྣ མས། །གཡོན་པས་ཐུ གས་ཀར་སྐྱ  བས་སྦྱ  ིན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཡིས། །འདབ་རྒྱ  ས་གསེར་གྱ ི་པདྨ འི་སྡ ོང་བུ ་འཛིན། །ཞབས་ཟུ ང་སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་ཕྱ ེད་པའི་སྟ བས་ཀྱ ིས་བཞུ གས། །སྐུ  ་ལ་གངས་ཅན་མཚ་ཡི་བཀོད་པ་རྫ ོགས། །སྣ ང་སྟ ོང་ཡེ་ཤེས་འདོ་ལྔ འི་གཟི་བྱ ིན་འབར། །དམ་ཡེ་དབྱ ེར་མེད་གདདོ་ནས་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་པའི། ཐུ གས་དབུ ས་པད་དཀར་འདབ་དྲུ  ག་ཟེའུ ་འབྲུ  ར་ཧྲཱ  ིཿ །འདབ་མ་རྣ མས་ལ་ཡི་གེ་དྲུ  ག་མས་བསྐ ོར། །དེ་ལས་འོད་འཕྲ ོས་རྒྱ  ལ་བ་ཀུ ན་མཆོད་ཅིང༌། །གསང་གསུ མ་བྱ ིན་རླ བས་ཚུ ར་འདུ ས་སྒ ོ་གསུ མ་ཐིམ། །འོད་ཟེར་རིགས་དྲུ  ག་གནས་སྤྲ  ོས་སེམས་ཅན་གྱ ི། །སྒྲ  ིབ་སྦྱ  ངས་འཕགས་པའི་ཞིང་དང་སྐུ  ར་གྱུ  ར་ནས། །ཐམས་ཅད་དག་པ་
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ཆོས་དབྱ ིངས་སྙ ིང་པོའ་ིངང༌། །སྣ ང་གྲ གས་རྟ ོགས་གསུ མ་ཐུ གས་རྗ ེའི་རོལ་པར་གྱུ  ར། སྙ ིང་པོ་ཡིག་དྲུ  ག་ཅི་འགྲུ  བ་བཟླ ། །དེ་ནས་གཞུ ང་བཞིན་མཆོད་བྱ ིན་བརླ བ། ༽ ༈ ༼རྫ ས་
རྣ མས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསངས། ཨ ་ལས་བྱུ  ང་བའི་པདྨ འི་སྣ ོད་མཆོག་ཏུ ། །ཨཱ ཿལས་བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས་གཏོར་མ་རྣ མས།་་་་་གསེར་སྐྱ  ེམས་སྐ བས་འདོད་ཡོན་དང༌། །བསང་
སྐ བས་བསང་རྫ ས་ཞེས་བསྒྱུ   ར།་་་་་་མཆན། །ཧཱུ  ྃ་གིས་ཉེས་སྐྱ  ོན་འབགས་བཙག་བསྲ ེགས་སྦྱ  ངས་གཏོར། །ཧ་ཡིས་ཁ་དོག་བཟང་པོ་གསེར་མདངས་འཚར། །ཧོཿཡིས་དྲ ི་རོ་ནུ ས་བཅུ ད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས། །ཧྲཱ  ིཿཡིས་མཆོག་གི་དམ་རྫ ས་ཆེན་པོར་སྤ ེལ། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་དང་ཧ་ཧོཿཧྲཱ  ིཿ ལན་གསུ མ་བརྗ ོད་པས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས།༽ ༈ ༼།དེ་འཕྲ ལ་འགྲ ོ་མགོན་
ལུ ས་མེད་རྗ ེས། །ལྷ ་ཕུ ་གངས་ཞོལ་སྦྱ  ར་བ་ཡིས། །དུ ད་བསྐྱ  ེད་འདི་ཉིད་སྦྱ  ར་བར་བྱ ། བསང་དུ ད་མི་དམིགས་མཆོད་པའི་ལྷ ་མོ་ནི། །དྷཱུ   ་པེ་སྔ ོན་མོ་དར་གྱ ི་ན་བཟའ་ཅན། །ཕྱ ག་ན་སྤ ོས་



7

ཕོར་འཛིན་པས་ནམ་མཁའ་གང༌། །སྤ ོས་ཕོར་ནང་ནས་བསང་དུ ད་སྤ ོས་ཀྱ ི་དྲ ི། གཟུ གས་སྒྲ  ་དྲ ི་རོ་རེག་བྱ འི་ནུ ས་པ་ཅན། །སངས་རྒྱ  ས་མཆོད་ཅིང་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲ ོ་མཉེས། །ཆོས་སྐྱ  ོང་ཐུ གས་དམ་བསྐ ང་ཞིང་གཞི་བདག་རྣ མས། །བསང་དུ ད་ཆགས་པ་བྱ ས་ཤིང་ཁུ ར་བ་དང༌། །ལ་ལས་འཐུ ང་ཞིང་ལ་ལས་མནོར་བ་བསངས། ལ་ལས་ཁྲུ  ས་སོགས་ཅི་གར་སྤྱ  ོད་པ་ཡི། །མགྲ ོན་རིགས་མི་གཙང་གྲ ིབ་རྣ མས་དག་བྱ ེད་གྱུ  ར། ཨ ་བཛྲ ་དྷཱུ   ་པེ་པཱུ  ་ཛ་མེ་གྷ ་ས་མུ ་དྲ ་སྥ ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། སྤྲ  ོ་ན་ཁྲུ  ས་བདུ ན་
རིག་པ་བརྗ ོད། །གཞུ ང་གི་བདེ་ཆེན་རྡ ོ་རྗ ེ་ནས། །ལས་མཛད་ཅིག་ཅེས་བར་གྱ ིས་ནི། །སྤྱ  ན་འདྲ ེན་
མཆོད་བསྟ ོད་འཐུ ས་ཚང་འགྲུ  བ།༽ ༈ ༼སྣ ་ཚགས་དབྱ ངས་རོལ་དང་བཅས་ཏེ། ཀྱ ེ། བདེ་ཆེན་རྡ ོ་རྗ ེ་བཀོད་པའི་ཕོ་བྲ ང་ཆེར། །རབ་འབར་པདྨ ་རྒྱ  ས་པའི་སྣ ོད་དམ་པར། །དབང་སྔ ོན་ཞུ ན་མ་གཅིག་ཏུ ་འཁྱ ིལ་འདྲ ་བའི། །ཛ་གད་ཕུ ད་ཀྱ ི་བཏུ ང་བ་མཚ་ལྟ ར་
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བསྐྱ  ིལ། སྐ བས་གསུ མ་རོ་བརྒྱ  འི་ནུ ས་བཅུ ད་ལ་འདྲ ེན་པའི། །བདའ་གུ འི་ཞལ་ཟས་ལྷུ  ན་པོའ་ིགཏོས་དང་མཉམ། །རཱ ་གའི་མདངས་འཚར་རྒྱ  ་ཇའི་སྙ ིང་ཁུ ་ལ། རཏྣ ་རྣ མ་ལྔ འི་གཡང་ཞག་འོད་དུ ་འབར། །གཞན་ཡང་སྣ ་ཚགས་མཆོད་པའི་སྤྲ  ིན་རྒྱ  ་མཚས། །མངོན་པར་དཀྲ ིགས་པའི་གནས་མཆོག་འདི་དག་ཏུ ། །སྐྱ  བས་གནས་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣ མ་གསུ མ་དང༌། །རྩ ་གསུ མ་ཆོས་སྲུ  ང་བཀའ་སྡ ོད་ཕོ་ཉར་བཅས། །དད་དམ་གདུ ང་བ་དྲ ག་པོས་འབོད་ལགས་ན། །ས་དང་བར་སྣ ང་གང་བཞིན་སྤྱ  ན་འདྲ ེན་གཤེགས། །མདུ ན་མཁར་དགྱ ེས་བཞུ གས་དྭ ངས་བས་འདུ ད་ཕྱ ག་འཚལ། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུ   ལ་ཉེར་སྤྱ  ོད་འདོད་ཡོན་གྱ ི། མཆོད་པ་བཞེས་ནས་རྣ ལ་འབྱ ོར་འདོད་པའི་དོན། །ཐོག་མེད་མྱུ  ར་དུ ་འགྲུ  བ་ལས་མཛད་ཅིག །༽ ༈ ༼།དེ་ནས་གསང་གི་བྱུ  ང་རབས་ནི། །སྤྲ  ོ་ན་རཏྣ ས་མཛད་འདི་སྦྱ  ར། ཀྱ ེ། 
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བསང་གི་རྒྱུ   ད་བྱུ  ང་ཐོག་མར་གང་ནས་བྱུ  ང༌། །ཐོག་མར་དགུ ང་སྔ ོན་མཐོན་པོའ་ིདབྱ ིངས་ནས་བྱུ  ང༌། །གཡུ ་འབྲུ  ག་སྔ ོན་པོ་དེ་ཡང་ལྡ ར་མ་ལྡ ིར། །མེ་གླ ོག་དམར་མོ་དེ་ཡང་འཁྱུ  གས་ཅིང་འགྱུ  ། །བར་ན་སྦྲ  ་ཆར་སྔ ནོ་མ་ོཟལ་མ་ཟིལ། །མ་གྲ སོ་རྒྱ  ་མཚ་ཆེན་པོའ་ིརླ ངས་པ་ཡིན། །མི་ཕམ་ཞག་དང་བཟང་དྲུ  ག་ནུ ས་ཡིན། །དྲ ི་ཞིམ་སྤ ོས་དང་མཁན་དཀར་གསེར་མགོ་དང༌། །ཤུ གས་པ་གཡུ ་ལོ་སུ ར་དཀར་དུ ང་ལོ་དང༌། ཤིང་སྣ ་དགུ ་དང་ཕྱ ེ་མར་ཟས་ཀྱ ི་ཕུ ད། །ཡེ་ཤེས་མེ་དང་ཐབས་ཤེས་སྦྱ  ར་བ་འདི། དུ ད་པ་དང་པོ་གནམ་དུ ་ཕྱུ  ར་བའི་དུ ས། །གཡུ ་འབྲུ  ག་སྔ ོན་མོ་གྱ ེན་ལ་འཕྱ ོ་བ་ལ། ལྷ ་ཡི་རྨུ  ག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་གྱུ  ར་ཅིག །བར་ན་མེ་སྟ ག་ཚྭ ་ཚྭ ་འཕྲ ོ་བ་འདི། དགྲ ་བགེགས་གསོད་བྱ ེད་མདའ་ཡི་འཁྲུ  ལ་འཁོར་འདྲ ། །ལོག་འདྲ ེན་བསྲ ེགས་ཅིང་མི་གཙང་བསངས་གྱུ  ར་ཅིག །དེ་ལྟ ར་མི་གཙང་དྲ ི་མ་བསངས་གྱུ  ར་ནས། 
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རྣ མ་པར་དག་པའི་བསང་དང་མཆོད་པ་འདིས། ཞེས་བརྗ ོད།༽ ༈ ༼སྟ ོབས་བཅུ འི་མངའ་
བདག་འཇུ ག ཀྱ ེ། སྟ ོབས་བཅུ འི་དཔལ་མངའ་སྟ ོན་པ་རྫ ོགས་སངས་རྒྱ  ས། །དེས་གསུ ང་ལུ ང་རྟ ོགས་བསྟ ན་པ་དམ་པའི་ཆོས། །ས་དང་ལམ་གནས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུ ན་ཏེ། །སྐྱ  བས་གནས་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣ མ་གསུ མ་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་འབུ ལ། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྲུ  ང་ཤིང་སྐྱ  ོབས་པར་མཛད། གསེར་སྐྱ  ེམས་སྐ བས་འདོད་དོན་དང་བསང་སྐ བས་བསང་གི་ཞེས་བསྒྱུ   ར།་་་་་་་་་མཆན་
བུ འོ། རྡ ོ ་རྗ ེ་འཆང་ཆེན་ཏཻ་ལོ་ནཱ ་རོ་དང༌། །མར་པ་མི་ལ་དྭ གས་པོ་འཛམ་གླ ིང་གྲ གས། །སྒ ོམ་ཚུ ལ་དུ ས་མཁྱ ེན་ཕག་གྲུ  ་ཞང་ཚལ་སོགས། །ཟུ ང་བཞི་ཡ་བརྒྱ  ད་བརྒྱུ   ད་པའི་བླ ་མ་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བྱ ིན་རླ བས་ཆར་ཆེན་ཕོབ། །ཁྱ ད་པར་དཀྱ ིལ་འཁོར་རྒྱ  ་མཚའི་ཁྱ བ་བདག་རྗ ེ། །ཆོས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་
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པོ་དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པ། །ཐུ གས་སྲ ས་བཅུ ་གསུ མ་བཀའ་བབ་སླ ོབ་བཞི་དང༌། རི་དགོན་བཅོ་བརྒྱ  ད་བརྒྱུ   ད་པར་བཅས་པ་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཉམས་རྟ ོགས་རྩ ལ་ཆེན་བསྐྱ  ེད། །གང་ལ་བརྒྱུ   ད་པས་གནས་སྐ བས་མཐར་ཐུ གས་གི །འདོད་དགུ འི་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་སྐ ོང་མཛད་པའི། །དངོས་གྲུ  བ་ཀུ ན་གྱ ི་བདག་ཉིད་ཧེ་རུ ་ཀ །ཕ་མོ་ཡུ མ་བཅས་དཀྱ ིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ། བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་མཆོག་ཐུ ན་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ། །ཕྱ ི་རུ ་གནས་ཡུ ལ་དུ ར་ཁྲ ོད་ཀུ ན་བདག་ཉིད། །ནང་དུ ་རྩ ་ཁམས་ཡི་གེའི་གཟུ གས་སུ ་གནས། །གསང་བ་རྣ མ་ཀུ ན་མཆོག་ལྡ ན་བཙུ ན་མོའ ི་མཁར། །གདོད་ནས་བཞུ གས་པའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲ ོ་མར། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ལེགས་རྒུ  འི་རྟ ེན་འབྲ ེལ་བསྒྲ  ིགས། ཀྱ ེ། ཧེ་རུ ་ཀ་དཔལ་ཆེས་ཆེར་ཁྲ ོས་
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པའི་གཟུ གས། །བདུ ད་དགྲ ་བདུ ད་འདུ ལ་དཔལ་ལྡ ན་ཕྱ ག་བཞི་པ། །སྐུ  ་ལྔ འི་མགོན་དང་བྱ ་སེང་ལེགས་ལྡ ན་སོགས། །སྣ ་སྲ ིད་ཕོ་རྒྱུ   ད་དྲ ེགས་པའི་དམག་ཚགས་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པ་སྐྱ  ོངས། །རྡ ོ་རྗ ེ་བཙུ ན་མོ་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱ ིན་མའི། །རྣ ལ་རོལ་སྦྱ  ོར་སྒྲ  ོལ་གསང་བའི་ཡུ མ་གསུ མ་དང༌། །རེ་ཏི་མཆེད་བཞི་མཁའ་འགྲ ོ་བརྒྱ  ད་དྲུ  ག་སོགས། །སྣ ང་སྲ ིད་མོ་རྒྱུ   ད་མ་མོའ ་ིདམག་ཚགས་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་རིམས་ཡམས་ཞི་བར་མཛད། །ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་དངོས་གྲུ  བ་ཀུ ན་གྱ ི་བདག །མ་ཧཱ ་ཀཱ ་ལ་དབུ ་སྨུ  ག་ཡབ་དང་ཡུ མ། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་བཞི་དང་གསདོ་བྱ ེད་མ་མརོ་བཅས། །རིག་འཛིན་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་སྲུ  ང་མ་ཆེན་པོ་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་རིགས་ཆོས་བསྟ ན་བརྒྱུ   ད་སྤ ེལ། །དགྱ ེས་མཛད་ཧེ་རུ ་ཀ་
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དངོས་མར་སྟ ོན་རྗ ེའི། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་སྲུ  ང་འདོད་དབང་དུ ད་སོལ་མ། །སྙ ིང་འཕྲ ོག་མ་གསུ མ་རིགས་བཞིའི་ཕྲ ་མེན་བརྒྱ  ད། །སྒ ོ་མ་བཞི་སོགས་མ་མོ་འབུ མ་སྡ ེ་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་གསང་མཛད་བསྟ ན་པ་སྐྱ  ོངས། འཇམ་དཔལ་རབ་ཁྲ ོས་ཁྲ ོ་རྒྱ  ལ་ཧ་ལའི་གདོང༌། །སྦ ས་པའི་ཡུ མ་ཆེན་སྤྲུ   ལ་པའི་གཤིན་དྲུ  ག་དང༌། །དུ ག་གསུ མ་ཁྲ ོས་པ་མོན་པ་སྡ ེ་དྲུ  ག་སོགས། །འཆི་བདག་བྱ ེ་བ་དགུ ་ཁྲ ིའི་ཚགས་རྣ མས་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བྱ ད་མ་ཁྲ མ་ལ་ཐོབ། །ཞིང་སྐྱ  ོང་དབང་ཕྱུ  ག་གཟི་ལྡ ན་ཞལ་བཞི་པ། །གཡུ ང་མོ་གཏུ མ་མོ་སྲ ིན་མོ་སིངྒ ་ལི། །འཁོར་གྱ ི་ཞིང་སྐྱ  ོང་དྲ ེགས་པ་སྡ ེ་བརྒྱ  ད་ཚགས། །རྣ མ་འགྱུ  ར་ཆ་ལུ གས་མ་ངེས་འཛིན་རྣ མས་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྡ ང་དགྲ ་གནོད་བྱ ེད་ཐུ ལ། །བདུ ད་རྒྱ  ལ་ནག་པོ་ཏྲ ཀྴ ད་ཐོད་ཕྲ ེང་ཅན། །དགྱ ེས་
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ཡུ མ་བདུ ད་མོ་ཆེན་མོ་རེ་མ་ཏི། །བཀའ་ཉན་མོན་པ་ཕོ་དྲུ  ག་མོ་དྲུ  ག་དང༌། །བདུ ད་དམག་བྱ ེ་བའི་དཔུ ང་དང་བཅས་པ་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་འགལ་བྱ ེད་ཆམ་ལ་ཕོབ། ཀྱ ེ། ས་བརྒྱ  ད་དབང་ཕྱུ  ག་རྒྱ  ལ་ཆེན་རྣ མ་ཐོས་སྲ ས། །ཡུ མ་མཆོག་ནོར་རྒྱུ   ན་སྲ ས་མཆོག་ཛམྦྷ  ་ལ། །འཁོར་ཚགས་རྟ ་བདག་བརྒྱ  ད་དང་ཀླུ  ་ཆེན་བརྒྱ  ད། །སྡ ེ་དཔོན་ཉེར་བརྒྱ  ད་མཐུ ་ཆེན་སོ་གཉིས་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་འདོད་དགུ ་ཆར་དུ ་བསྙ ིལ། །འཇིག་རྟ ེན་དབང་ཕྱུ  ག་ཐུ གས་བསྐྱ  ེད་འབྲ ས་བུ ་ལས། །ཉེར་འཁྲུ  ངས་སྨུ  ག་འཛིན་ཟླ ་ཞོན་མདངས་འཛིན་པ། །ཌཱ ་ཀི་བཞིས་བསྟ ན་ཟས་གོས་ནོར་གྱ ི་བདག །ཀུ ན་འཁྱ ིལ་ལྷ ་མོ་མཆེད་གསུ མ་དང་བཅས་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དངོས་གྲུ  བ་རྣ མ་གཉིས་སྩ ོལ། །འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུ  ག་འདོད་འབྱུ  ང་གཏེར་གྱ ི་
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བདག །ཚགས་རྗ ེ་ཚགས་ཀྱ ི་བདག་པོ་རིགས་ལྔ ་དང༌། །དགྱ ེས་སྡ ེ་སྨ ན་བཙུ ན་བཀྲ ་ཤིས་ཚ་རིང་མཆེད། །ལས་མཁན་སྤྲ  ེའུ ་ཧ་ལུ ་མནྡྷ  ར་བཅས། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཁམས་གསུ མ་དབང་དུ ་བསྡུ  ས། །གྲུ  བ་བརྙ ེས་རས་པ་བླ ོ་གྲ ོས་རྡ ོ་རྗ ེ་ཡི། །སྤྱ  ན་སྔ ར་ཁས་བླ ངས་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་སྲུ  ང་གཙ། །ཆེ་ཞེ་ཆེན་མོ་གཡུ ་སྒྲ  ོན་མཆེད་སྡ ེ་ལྔ ། །བསྟ ན་སྐྱ  ོང་ཡ་མ་སྨ ན་ཕྲ ན་འབུ མ་སྡ ེ་ལ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་འདོད་པའི་དོན་ཀུ ན་སྒྲུ   བས། །ས་བརྒྱ  ད་ལ་གནས་ཟུ ར་ཕུ ད་ལྔ ་ལྡ ན་པ། །རྗ ེ་ཡི་སྐུ  ་ལྷ ་རྡ ོ་རྗ ེ་འབར་བ་རྩ ལ། །བཀའ་བླ ོན་གནོད་སྦྱ  ིན་ཆེན་པོ་གངས་བ་བཟང༌། །ཕོ་ཉ་བོད་སྐྱ  ོང་དཀར་ཕྱ ོགས་གཞི་བདག་བཅས། བདུ ད་རྩ ི ་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ལེགས་པའི་ཁ་འཛིན་མཛད། རིགས་གསུ མ་པདྨ འི་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་མཐུ ་སྟ ོབས་འཆང༌། །ནོར་བུ ་དགྲ ་འདུ ལ་མཆེད་
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གསུ མ་ཝེར་མའི་ཚགས། །མངོན་ཤེས་ལུ ང་སྟ ོན་གནམ་སྨ ན་དཀར་མོ་དང༌། དཔའ་བརྟུ  ལ་བཞི་བཅུ ་དྭ ངས་སྨ ན་སུ མ་ཅུ ར་བཅས། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྙ ན་གྲ གས་བ་དན་ཕྱ ོར། །གཞན་ཡང་འགོ་བའི་ལྷ ་ལྔ ་སྐྱ  ོབས་པའི་ལྷ ་དགུ  །རང་དང་ཕ་མྱ ེས་སླ ོབ་དཔོན་བརྒྱུ   ད་ལྷ ་དང༌། །དབེན་གནས་སྲུ  ང་མ་ཉ་སྟ ོང་དུ ས་དྲུ  ག་ལྷ ། །འགོ་བའི་ལྷ ་མགོན་གཉན་པོ་མ་ལུ ས་པ། །བདུ ད་རྩ ི་གསེར་སྐྱ  ེམས༴ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ལུ ས་དང་གྲ ིབ་ལྟ ར་འགྲ ོགས།༽ ༈ ༼།དེའི་མཐར་མགྲ ོན་
གཉིས་སྦྱ  ར་འདོད་ན། ཁྱ ད་པར་རྣ ལ་འབྱ ོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱ ི། །གནས་ལུ ས་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྣ མས་ལ་ལན་ཆགས་པའི། །བགེགས་རིགས་འབྱུ  ང་པོ་འདྲ ེ་གདོན་ལམ་གྱ ི་གེགས། །སྐྱ  ེ་འགྲ ོའ ་ིཚ་སྲ ོག་འཕྲ ོག་བྱ ེད་ཤ་ཟའི་ཚགས། །འདོད་ཡོན་བསང་གི་མཆོད་པ་ཚིམ་པར་འབུ ལ། །གནོད་གདུ ག་སེམས་སྤ ོངས་མཐུ ན་



17

པའི་སྡ ོང་གྲ ོགས་མཛད། །གནས་རིས་དྲུ  ག་དང་སྐྱ  ེ་གནས་རྣ མ་པ་བཞི། །ལམ་རྒྱུ   ད་ལྔ ས་བསྡུ  ས་མཁའ་མཉམ་ཡིད་ཅན་འགྲ ོ། །མདོར་ན་སྲ ིད་པར་འཁོར་བའི་སྙ ིང་རྗ ེའི་མགྲ ོན། །མ་ལུ ས་ལུ ས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །འདོད་ཡོན་བསང་གི་མཆོད་པ་རྒྱ  ་ཆེན་འབུ ལ། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཀུ ན་བྲ ལ་རྣ མ་མཁྱ ེན་མྱུ  ར་ཐོབ་ཤོག །སྐ བས་
འདིར་རི་བོ་བསང་མཆོད་སོགས། །སྦྱ  ར་འོས་བརྗ ོད་མཐར་འདོད་གསོལ་ནི། །མཆོག་གསུ མ་སོགས་བྱ ་
༼ ཀྱ ེ། མཆོག་གསུ མ་རྩ ་གསུ མ་དཔའ་བོ་ཌཱ ་ཀི་དང༌། །རྡ ོ་རྗ ེ་ཆོས་སྲུ  ང་རྒྱུ   ད་གསུ མ་དྲ ེགས་པའི་སྡ ེ། །ནོར་ལྷ ་གཏེར་བདག་དཀར་ཕྱ ོགས་སྐྱ  ོང་བའི་རིགས། །མ་ལུ ས་ལུ ས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ ང༌། །མཆོད་སྤྲ  ིན་རྒྱ  ་མཚ་བསྟ བས་པས་དགྱ ེས་གྱུ  ར་ནས། །རྣ ལ་འབྱ ོར་གསོལ་བའི་དོན་རྣ མས་འགྲུ  བ་པར་མཛད། །རྒྱ  ལ་བསྟ ན་སྤྱ  ི་དང་ཁྱ ད་པར་འབའ་རོམ་པའི། །རིང་ལུ གས་རྒྱ  ་མཚའི་གོས་ཅན་ཀུ ན་ཁྱ བ་ཅིང༌། 
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དེར་འཛིན་སྐྱ  ེས་མཆོག་སྐུ  ་བསྐ ལ་བརྒྱ  ར་བརྟ ེན། །དགོངས་སྤྱ  ོད་ལྷུ  ན་འགྲུ  བ་འཕགས་ཚགས་འདུ ས་པའི་སྡ ེ། །དབྱ ར་མཚ་ལྟ ར་རྒྱ  ས་བསླ བ་གསུ མ་རྣ མ་པར་དག །ཤེས་རབ་གསུ མ་གྱ ིས་ཐུ གས་རྒྱུ   ད་བསྟ མས་པར་མཛད། །ཆོས་སྐྱ  ོང་རྒྱ  ལ་པོའ་ིསྐུ  ་ཚ་ཡུ ན་དུ ་བརྟ ེན། །ཆབ་སྲ ིད་ཆེར་རྒྱ  ས་དབུ ་རྨ ོག་མཐོ་ཞིང་བཙན། །སྐྱ  ེ་རྒུ  ་ཀུ ན་ཀྱ ང་མི་དགེའི་ལས་བཅུ ་པོ། །སྤ ངས་ཏེ་རྣ མ་དཀར་དགེ་བཅུ ་ཁོ་ནར་བརྩ ོན། ཡངས་པའི་འཇིག་རྟ ེན་ཕན་བདེའི་དཔལ་གྱ ི་འབྱ ོར། །རྫ ོགས་ལྡ ན་ལང་ཚ་གསར་དུ ་ངམོ་པར་མཛད། །བདག་ཅག་རྣ ལ་འབྱ རོ་འཁརོ་དང་བཅས་པ་རྣ མས། །རྟ ག་ཏུ ་ཚ་བསྲ ིངས་དཔལ་དང་འབྱ ོར་པ་སྤ ེལ། །གཡང་ཅན་ནོར་དང་བཅུ ད་ཅན་ཟས་མཆོག་དང༌། །བརྗ ིད་ཅན་གོས་སྩ ོལ་སྙ ན་གྲ གས་ཕྱ ོགས་བཅུ ར་སྒྲ  ོགས། །འཁོར་བསྲུ  ང་རྐྱ  ེན་ཟླ ོག་སྒྲུ   བ་པའི་བར་ཆད་སྲུ  ངས། །མཆོག་ཐུ ན་འདོད་རྒུ  ་ཆར་ལྟ ར་
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བསྙ ིལ་བར་མཛད། ཅེས་དང༌། གསེར་སྐྱ  ེམས་སྐ བས། གཞན་ཡང་དམག་ཇག་སྨྲ  ་མཆུ ་ཤག་དང་ཚང༌། །ཤྭ ་དང་རྒྱ  ན་སོགས་རྟ ་རྒྱུ   ག་མདའ་འདྲ ེན་སོགས། །མཉམ་གཉིས་མི་དང་རྩ ལ་ཁ་འདྲ ེན་པ་ན། །རྒྱ  ལ་ཁ་གཉན་པོ་རང་གི་ཐོབ་བཞིན་དུ ། དཔའ་བའི་དར་ཕྱ ོར་གྲ གས་པའི་དུ ང་བུ ས་ལ། །ཕྱ ོགས་ལས་རྣ མ་པར་རྒྱ  ལ་བའི་ཕྲ ིན་ལས་མཛད། ལམ་གཏོར་སྐ བས། ལམ་འགྲ ོ་དུ ས་སུ ་དགྲ ་ཇག་ཆོམ་རྐུ  ན་གྱ ི། འཇིགས་པ་ཀུ ན་སྒྲ  ོལ་ལ་ཆུ ་འཕྲ ང་ལས་སྒྲ  ོལ། །ལམ་བདེ་ཚང་རྒྱ  ལ་སྙ ེད་པ་ཆེན་པོ་སྙ ེད། །ལེགས་ཁ་འཛིན་དང་རྒྱ  ལ་ཁ་བསྟ ོད་པ་དང༌། །བཀྲ ་ཤིས་བདེ་སྐྱ  ིད་དཔལ་གྱ ིས་མཚ་ཞིང་དུ ། །ཕུ ན་ཚགས་གནས་སུ ་སླ ར་ཡང་འབྱ ོར་གྱུ  ར་ཅིག བསང་མཆོད་སྐ བས། དྲ ི་ཞིམ་ངད་ལྡ ན་བདུ ག་པའི་སྤྲ  ིན་ཕུ ང་གིས། །ཉམས་གྲ ིབ་དམ་གྲ ིབ་དམེ་གྲ ིབ་བཙག་གྲ ིབ་དང༌། །རོ་བག་ཟས་གོས་གྲ ིབ་ཀྱ ིས་ཕོག་པ་སོལ། 
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བསྐ ལ་པའི་མེ་ལྟ ར་འབར་བའི་ཞུ གས་ལྕ ེ་ཡིས། །བྱ ད་གཏད་ངན་སྔ གས་རྦ ོད་གཏོང་ཕུ ར་ཁ་དང༌། །འགོང་པོ་གྲ ིབ་གདོན་བསྲ ེག་ཅིང་གཏོར་བར་མཛད། སྤྱ  ི་ཙམ་དུ ། མདོར་ན་གནས་སྐ བས་མཐར་ཐུ གས་ཐམས་ཅད་དུ ། །མི་མཐུ ན་ཕྱ ོགས་རྣ མས་རིགས་སུ ་ཞི་ནས་ཀྱ ང༌། །མཐུ ན་རྐྱ  ེན་བསམ་དོན་རེ་བའི་ཤིང་རྟ ་ཆེ། །ཕྱུ  ར་བུ ར་གང་བའི་ནོར་བུ འི་མཆོག་སྦྱ  ིན་མཛད།༽ ༈ ༼རྟ ེན་བཞུ གས་དབུ ར། ཁུ ་ཡེ་མདོར་
བསྡུ  ས་འདི་ཉིད་བྱ ། ཀྱ ེ། བཀྲ ་ཤིས་ཕུ ན་ཚགས་འདོད་འཇོའ་ིགཡང་ར་འདིར། །རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་མཁྱ ེན་བརྩ ེའི་ནུ ས་སྟ ོབས་དང༌། །སྣ ོད་ཀྱ ི་དགེ་མཚན་བཅུ ད་ཀྱ ི་དཔལ་གཡང་རྣ མས། །བཀྲ ་ཤིས་ཕུ ན་ཚགས་འདདོ་འཇོའ་ིགཡང་ར་འདིར། །རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་མཁྱ ེན་བརྩ ེའི་ནུ ས་སྟ ོབས་དང༌། །སྣ ོད་ཀྱ ི་དགེ་མཚན་བཅུ ད་ཀྱ ི་དཔལ་གཡང་རྣ མས། །བཀྲ ་ཤིས་རྫ ས་རྟ གས་འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུ ང་གི །རྣ མ་པར་ཁུ ་



21

ཡེ་ཕྱྭ  ་དང་གཡང་དུ ་ལེན། །དངོས་གྲུ  བ་རྒྱ  ་མཚ་ཡོངས་སུ ་འཁྱ ིལ་གྱུ  ར་ཅིག །རྟ ེན་
བཞུ གས་གཤེགས་གསོལ་བཀྲ ་ཤིས་རྣ མས། །ཤམ་མཐུ ད་དེ་མུ ར་སྦྱ  ར་བར་བྱ ། ༼༈ ཡེ་ཤེས་བརྟ ན་བཞུ གས་འཇིག་རྟ ེན་རང་གནས་གཤེགས། །དུ ས་གསུ མ་ཀུ ན་ཏུ ་དགེ་བའི་བཀྲ ་ཤིས་ཀྱ ི། །ཉི་མ་ཆེན་པོ་རྟ ག་པར་འཆར་གྱུ  ར་ཅིག །ཅེས་བརྗ ོད། །གཏོར་མཆོད་གཙང་སར་
འབུ ལ། །གལ་ཏེ་བསང་མཆོད་སྐ བས་ཡིན་ན། །བསང་བཤོས་འཕྲ ོས་ནས་ཆ་ཤས་གཅིག །ལག་ཏུ ་ཐོག་
ལ་འདི་སྐ ད་བརྗ ོད། སྐ བས་གསུ མ་བདུ ད་རྩ ིའི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱ  ོད་ཅིང༌། །རིག་པའི་བླ ོ་དང་རྣ མ་དཔྱ ོད་བླ ོ་གྲ ོས་སོགས། །སྲ ིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་འབྱ ོར་གང་ལགས་པ། དེ་ཀུ ན་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ་པའི་དངོས་གྲུ  བ་སྩ ོལ། ཅེས་བརྗ ོད་ཀུ ན་གྱ ི་རོལ་ནས་ཀྱ ང༌། །དགའ་
སྟ ོན་བཀྲ ་ཤིས་གླུ  ་བྲ ོ་བྱ །༽ ༈ ༼།བསང་བཤོས་འཕྲ ོ་དང་ཕྱ ེ་མར་རོལ། །རྗ ེས་ཀྱ ི་བསྡུ  ་རིམ་བསྔ ོ་སྨ ོན་ནི། སྣ ོད་བཅུ ད་འཕགས་པའི་ཞིང་སྐུ  ར་རང་ལ་འདུ ས། །རང་ཡང་མི་དམིགས་འོད་
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གསལ་ངང་དུ ་ཐིམ། །སླ ར་ཡང་སྒྱུ   ་མའི་རྣ མ་རོལ་སྤྱ  ན་རས་གཟིགས། །སྐུ  ར་བཞེངས་མཁའ་མཉམ་འགྲ ོ་བའི་དོན་ལ་སྤྱ  ོད། །དགེ་དེས་འགྲ ོ་ཀུ ན་ལས་ཉོན་བག་ཆགས་ཀྱ ི། །སྒྲ  ིབ་པ་ཀུ ན་དག་ཚགས་གཉིས་རབ་རྫ ོགས་ནས། །འཁོར་བ་དོང་སྤྲུ   གས་པོ་ཊ་ལ་ཡི་ཞིང༌། །པདྨ ་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་དྲྭ  ་བའི་སྐུ  ར་འགྲུ  བ་ཤོག །ཅེས་བརྗ ོད་དེ་ཡིས་
ཟུ ར་རྒྱ  ན་འགྲུ  བ་སོགས། དེ་ལྟ ར་རྩ ་གསུ མ་ཆོས་སྐྱ  ོང་རྣ མས། །རྟ ག་ཏུ ་གསོལ་ཞིང་མཆོད་བྱ ས་ན། །རྣ ལ་
འབྱ ོར་འདོད་དོན་ཀུ ན་འགྲུ  བ་ཅིང༌། །བར་ཆད་གཡུ ལ་ལས་རྒྱ  ལ་བར་ངེས། །ཚུ ལ་འདི་དཔལ་ལྡ ན་
འབའ་རོམ་པའི། །སྒྲུ   ག་བརྒྱུ   ད་རིང་ལུ གས་འཆང་བ་པོ། །འཇམ་དབྱ ངས་བླ ོ་གྲ ོས་རིན་ཆེན་གྱ ིས། །ཐུ བ་
བསྟ ན་ནོར་གླ ིང་ཆོས་གྲྭ  ་རུ ། །ལེགས་པར་སྦྱ  ར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ ་དཱ ་མངྒ ་ལཾ། དགེའོ། །དགེའོ། 
དགེའོ།། །། ༈ ལས་བྱ ང་དང་ཟུ ར་རྒྱ  ན་ནག་འགྲ ོས་སུ ་བཀོད་པས་ཉེས་མཆིས་རྩ ་བ་གསུ མ་ལ་བཤགས། 
ཨ ་བཛྲ ་སཏྭ ་ཧཱུ  ྃ། ། paljor lama


