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འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲ ི་རས་པའི་བླ ་སྒྲུ   བ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ། །
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༄༅། །ན་མོ་གུ ་རུ ་བཛྲ ་དྷ ་ར་ཡ། སྐྱ  ེ་འཆི་འཕོ་འགྱུ  ར་བྲ ལ་བ་ཆོས་དབྱ ིངས་ཀླ ོང། མ་འགག་རྩ ལ་ལས་གང་འདུ ལ་སྣ ང་བའི་སྐུ  ། །ཡོན་ཏན་ཕྲ ིན་ལས་དངོས་གྲུ  བ་ཀུ ན་གྱ ི་བདག །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་ཚགས་ལ་སྙ ིང་ནས་གུ ས། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་བྱ ིན་རླ ོབས་འཇུ ག་པའི་ཐབས། །འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲ ི་རས་པའི་བླ ་སྒྲུ   བ་ནི། །མདོ་རྒྱུ   ད་མན་ངག་ཀུ ན་གྱ ི ་བཅུ ད་འདུ ས་པ། །སྐ ལ་ལྡ ན་གྲ ོལ་བའི་གསོས་སུ ་དིང་འདིར་སྤྲ  ོ། །དེ་ཡང་དད་གུ ས་སྐ ལ་བ་ལྡ ན་པའི་གང་ཟག་མོས་གུ ས་བླ ་མའི་རྣ ལ་འབྱ ོར། དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་འོད་ལས། བླ ་མ་གཅེར་གྱ ིས་མཐོང་བ་དེ། །རང་སེམས་བླ ་མར་མཐོང་བ་ཡིན། །ཡི་དམ་ལྷ ་
ཚགས་མཐོང་བ་དེ། །རང་སེམས་ལྷ ་རུ ་མཐོང་བ་ཡིན། །ཐམས་ཅད་སེམས་སུ ་ཤེས་ཙམ་ན། །ཐམས་
ཅད་བསྒ ོམ་དུ ་འཆར་བ་ཡིན། །སེམས་གདོད་ནས་དག་པ་ཆོས་སྐུ  ་ཡིན། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྐུ  ་
ཡིན། །སྣ ་ཚགས་སྣ ང་བ་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ་ཡིན། །རང་གཞན་དོན་འགྲུ  བ་འབྲ ས་བུ ་ཡིན། །ཞེས་པའི་དོན་བཞིན་
ཉམས་སུ ་ལེན་པར་འདོད་པ་དག་སྟ ན་བདེ་བ་ལ་སྐྱ  ིལ་མོ་ཀྲུ  ང་གིས་འཁོད་པས། དཔང་སྐ ོང་ཕྱ ག་བརྒྱ  ་
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པ་ལས་བྱུ  ང་བའི་སྐྱ  བས་སེམས། དུ ས་འདི་ནས་ནམ་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་སྙ ིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱ ི་བར་དུ ་དཀོན་མཆོག་གསུ མ་ལ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི་སྟ ེ། བདག་ཉིད་ལུ ས་དབུ ལ་གྱ ིས་ཐུ གས་རྗ ེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡ ན་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་སོ་སོ་ནས་རྟ ག་ཏུ ་བཞེས་ཤིག །ཇི་ལྟ ར་ན་དུ ས་གསུ མ་གྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་དང་། བྱ ང་ཆུ བ་སེམས་དཔའ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲ ལ་བ། ཕུ ང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱ  ེ་མཆེད་ཀྱ ིས་མ་ཟིན་པའི་ཆོས་བདག་མེད་པ་དང་མཉམ་པ། ཐོག་མ་ནས་མ་སྐྱ  ེས་པ། སྟ ོང་པ་ཉིད་ཀྱ ི་རང་བཞིན་གྱ ིས་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་སེམས་བསྐྱ  ེད་པ་ལྟ ར་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱ ི་བས་ཀྱ ང་། དུ ས་འདི་ནས་ནམ་བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི ་སྙ ིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱ ི ་བར་དུ ་བྱ ང་ཆུ བ་ཏུ ་སེམས་བསྐྱ  ེད་པར་བགྱ ིའོ། །བྱ ང་ཆུ བ་ཀྱ ི་སེམས་ནི་ནམ་གཞར་ཡང་མི་སྟ ོར་ཞིང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེ་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲ ལ་བར་ཤོག་ཅིག །ཅེས་པ་རྒྱུ   ད་ལ་འདྲ ེས་ངེས་སུ ་བགྱ ིས་ཏེ། སྣ ང་ཞིང་སྲ ིད་པའི་ཆོས་མཐའ་དག་ལ་སོ་སོར་རྟ ོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱ ིས་
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བརྟ གས་པ་ན། དབུ ་མ་རྩ ་བ་ཤེས་རབ་ལས། གང་ཕྱ ིར་རྟ ེན་འབྱུ  ང་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཕྱ ིར་སྟ ོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྟ ེན་འབྲ ེལ་སྒྱུ   ་མ་ལྟ ་
བུ ་ལས་བདེན་དངོས་སུ ་གྲུ  བ་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྣ ང་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལང་ཀར་གཤེགས་
པའི་མདོ་ལས། ཕྱ ི་རོལ་སྣ ང་བ་ཡོད་མེད་དེ། །སེམས་ནི་སྣ ་ཚགས་རྣ མས་སུ ་སྣ ང་། །ལུ ས་དང་ལོངས་
སྤྱ  ོད་གནས་འདྲ ་བར། །སེམས་ཙམ་དུ ་ཡང་ངས་བཤད་དོ། །ཞེས་རང་སེམས་འཁྲུ  ལ་པའི་སྣ ང་བ་ཙམ་
དུ ་ངེས་པས། རང་སེམས་འཁྲུ  ལ་པ་ལས་མ་གྲ ོལ་གྱ ི་བར་དུ ་སྐྱ  ེ་འཆིའི་འཁོར་ལོ་རྒྱ  ་ཆེན་རོལ་པའི་མདོ་
ལས། སྲ ིད་གསུ མ་མི་བརྟ ན་སྟ ོན་ཀའི་སྤྲ  ིན་དང་འདྲ ། །འགྲ ོ་བའི་སྐྱ  ེ་འཆི་གར་ལ་ལྟ ་དང་མཚུ ངས། 
འགྲ ོ་བའི་ཚ་འགྲ ོ་ནམ་མཁའི་གླ ོག་འདྲ ་སྟ ེ། །རི་གཟར་འབབ་ཆུ ་ལྟ ་བུ ར་མྱུ  ར་མགྱ ོགས་འགྲ ོ། །ཞེས་པ་
ལྡ ོག་པར་མི་འགྱུ  ར་ལ། སེམས་འཁྲུ  ལ་པ་ལས་གྲ ོལ་བ་ལ་ནི་སེམས་ཉིད་རང་ངོ་ཤེས་དགོས། སེམས་
ཉིད་རང་ངོ་ཤེས་པའི་ཐབས་རྗ ེ་འབྲ ི་གུ ང་པས། བླ ་མ་རིན་ཆེན་ལས་བྱུ  ང་བ། །ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ ་
ལེན་བཞེད་ན། །བླ ་མའི་མོས་གུ ས་མ་གཏོགས་པ། །གཞན་ནས་རྙ ེད་པར་མི་འགྱུ  ར་བར། །བཀའ་དང་
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བསྟ ན་བཅོས་ཐམས་ཅད་དུ ། །དམ་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་རྒྱ  ་ཆེར་བཤད། །ཅེས་མོས་གུ ས་བླ ་མའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་
ལས་ལྷ ག་པ་མེད་པར་གསུ ངས་པ་དང་། བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་རྣ མས་ནི། དྭ གས་པོ་རིན་པོ་ཆེས། ཁོ་བོ་
གཉིས་མེད་དབྱ ིངས་སུ ་གཤེགས་པ་ན་བླ ་མ་མེད་པར་གྱུ  ར་སྙ མ་མ་སེམས་པར། བླ ་མ་དམ་པ་དུ ས་
གསུ མ་གྱ ི་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་དང་ངའི་སེམས་དབྱ ེར་མི་ཕྱ ེད་པ། བརྟ ན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱ བ་པར་
གནས་པ་ཡིན་པས་དེ་བཞིན་དུ ་གོ་ཞིང་རྟ ོགས་པར་ཞུ ། ཞེས་གསུ ངས་པ་བཞིན་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། 
ལས་སྨ ོན་རྟ ེན་འབྲ ེལ་གྱ ི་གནད་ཀས་མོས་གུ ས་ཀྱ ི་དམིགས་པ་འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲ ི་རས་པ་ལ་གཏད་པ་ན། 
ཐར་རྒྱ  ན་ལས། གཟུ གས་སྐུ  ་གཉིས་ནི་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  འི་བྱ ིན་རླ ོབས་དང་། གདུ ལ་བྱ འི་སྣ ང་བ་དང་། སྔ ོན་
གྱ ི་སྨ ོན་ལམ་ལས་གྲུ  བ་པའི་སྐུ  ་སྟ ེ། དེ་གསུ མ་འཛམ་པ་ལས་བྱུ  ང་བར་ཤེས་པར་བྱ འོ། །ཞེས་པའི་གནད་
ཚང་བས་ཏིང་འཛིན་རྒྱ  ལ་པོའ་ིམདོ་ལས། འཆག་ཅིང་འདུ ག་དང་འགྲ ེང་ཞིང་ཉལ་བ་ན། །མི་གང་
ཐུ བ་པའི་ཟླ ་བ་དྲ ན་བྱ ེད་པ། །དེ་ཡི་མདུ ན་ན་རྟ ག་ཏུ ་སྟ ོན་པ་བཞུ གས། །དེ་ནི་རྒྱ  ་ཆེར་མྱ ་ངན་འདས་
པར་འགྱུ  ར། །ཞེས་པ་བཞིན་སྐ ད་ཅིག་གིས་རང་སེམས་དག་པའི་སྣ ང་བ་ལ་རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་རས་པས། 



8

སྐུ  ་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་གྱ ི་གསང་གནས་སུ ་རྡ ོ་རྗ ེ་གདན་བཞི། ལྟ ེ་བར་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ། ཐུ གས་
ཀར་དགྱ ེས་པ་རྡ ོ་རྗ ེ། མགྲ ིན་པར་མ་ཧཱ ་མཱ ་ཡ། སྨ ིན་མཚམས་སུ ་སངས་རྒྱ  ས་ཐོད་པ། སྤྱ  ི་བོར་གསང་བ་
འདུ ས་པའི་ལྷ ་ཚགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣ མས་འཇའི་གུ ར་ཁང་གི་ནང་དུ ་སྐུ  ་སྣ ང་ལ་རང་བཞིན་
མེད་པ་ཁྲ ་ལམ་མེ་བཞུ གས་པའི་རྫུ  ་འཕྲུ  ལ་རས་ཆུ ང་པ་ལ་བསྟ ན་པའི་ཡི་དམ་རྣ མས་བླ ་མར་གནས་
གྱུ  ར་པ་ལྟ ་བུ ར་འཆར་བ་སྟ ེ། ངག་ཏུ ། སྣ ང་ཞིང་སྲ ིད་པའི་ཆོས་རྣ མས་ལ། །ཤེས་རབ་རྩ ལ་གྱ ིས་བརྟ གས་པ་ན། །རྨ ི་ལམ་ཉམས་སུ ་མྱ ོང་བ་བཞིན། །རང་སེམས་འཁྲུ  ལ་པའི་སྣ ང་བ་ཉིད། །འཁྲུ  ལ་པ་སངས་པའི་གནད་དམ་པ། །སེམས་ངོ་སྤྲ  ོད་པའི་བྱ ིན་རླ ོབས་ཅན། །བླ ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ ་བུ ་ནི། །མོས་གུ ས་ཅན་ལ་སྣ ང་བར་འགྱུ  ར། །ཞེས་བརྗ ོད་ཅིང་མོས་གུ ས་ལ་གནད་དུ ་བསྣུ  ན་པ་ན། རང་གི་མདུ ན་ཐད་ཀྱ ི་ནམ་མཁའ་འཇའ་སྤྲ  ིན་མེ་ཏོག་འཁྲ ིགས་པའི་དབུ ས་སུ ་པདྨ ་དང་ཟླ ་བའི་གདན་ལ་སྐྱ  བས་གནས་ཀུ ན་འདུ ས་ཀྱ ི་ངོ་བོ་འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲ ི་རས་པ་དཀར་གསལ་ཟླ ་བའི་མདངས་ཅན། 
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ཞི་འཛུ མ་སྒ ེག་པའི་ཉམས་ཀྱ ིས་གཟིགས་པ། མཐང་གོས་དམར་པོ་དང་རླུ  ང་རས་དཀར་པོ་གསོལ་བ། བླ ་མ་མཚན་པའི་དར་ཞྭ ་རྩ ེ་ལྔ ་མནབས་པ། ཕྱ ག་གཉིས་ཆོས་འཆད་ཀྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་མཛད་པ། ཞབས་ཕྱ ེད་སྐྱ  ིལ་གྱ ིས་བཞུ གས་པའི་སྐུ  ་ཕྱ ི་གསལ་ནང་གསལ་གྱ ི་དཔྲ ལ་བའི་འཇའ་གུ ར་ནང་དུ ་པད་ཟླ འི་གདན་ལ་སྐུ  ་ཡི་ངོ་བོ་སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་གྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་དམར་སྨུ  ག་སྐུ  ་ཉམས་རྒྱ  ས་པ། འཛུ མ་ཁྲ ོའ ་ིཉམས་ལྡ ན་ལྕ ང་ལོ་གྱ ེན་དུ ་བརྫ ེས་ཤིང་སྤྱ  ན་ཧུ ར་བག་གིས་གཟིགས་པ། འདུ ང་མ་དཀར་པོ་དང་བེར་ཕྱ མ་དམར་ཟླུ  མ་གསོལ་བ། ཕྱ ག་གཉིས་ས་གནོན་གྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་མཛད་པ། ཞབས་གཉིས་རོལ་པའི་སྟ བས་ཀྱ ིས་ཟིལ་ཆེན་ལྷུ  ན་ཆགས་སུ ་བཞུ གས་པ། མགྲ ིན་པའི་འཇའ་གུ ར་ནང་དུ ་པད་ཟླ འི་གདན་ལ་གསུ ང་གི་ངོ་བོ་རྣ ལ་འབྱ ོར་གྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་རས་པ་སྐུ  ་མདོག་སྔ ོ ་སྐྱ  ་འཛུ མ་པའི་མདངས་ཅན། དགྱ ེས་ཤིང་བརྩ ེ་བའི་སྤྱ  ན་གྱ ིས་གཟིགས་པ། དབུ ་སྐྲ  ་ཕོད་ཀ་ལིང་ངེ་བ། རྒྱ  བ་ཕྱ ིང་



10

བུ ་ལོ་གེ་བ། སྐུ  ་ལ་རས་དཀར་གྱ ི་ཕྱ ར་བུ ་གསོལ་བ། ཕྱ ག་གཡས་སྙ ན་ལ་བརྟ ེན་ཅིང་གཡོན་བདུ ད་རྩ ིས་གང་བའི་བ་མན་གྱ ི་རྭ ་ཅོ་ཐུ གས་ཀར་འཛིན་པ། ཞབས་རོལ་པའི་སྟ བས་ཀྱ ིས་བཞུ གས་པ། སྙ ིང་གའི་འཇའ་གུ ར་ནང་དུ ་པད་ཟླ འི་གདན་ལ་ཐུ གས་ཀྱ ི་ངོ་བོ་མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་དཀར་སེར་བདེ་སྟ ོང་གི་ཉམས་དང་ལྡ ན་ཅིང་ཟིམ་བུ འི་སྤྱ  ན་གྱ ིས་གཟིགས་པ། སྐུ  ་ལ་ཆོས་གོས་རྣ མ་གསུ མ་དང་དབུ ་ལ་སྒ ོམ་ཞྭ ་གསོལ་བ། ཏིང་འཛིན་གྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ ་བསྣ མས་པ། ཞབས་རྡ ོ་རྗ ེ་སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་གིས་བཞུ གས་པ། དབུ ་གཙུ ག་གི་འཇའ་གུ ར་ནང་དུ ་པད་ཟླ འི་གདན་ལ་ངོ་བོ་རྩ ་བའི་བླ ་མ་འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་ལ་རྣ མ་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་སྐུ  ་མདོག་མཐིང་སྔ ོན་སྟ ོན་གྱ ི་ནམ་མཁའ་ལྟ ་བུ ། མཚན་དཔེས་བརྒྱ  ན་པའི་སྐུ  ་གཟི་མདངས་འོད་དུ ་འབར་ཞིང་ཞི་བའི་གཟིགས་སྟ ངས་ཅན། དབུ ་རྒྱ  ན་སྙ ན་རྒྱ  ན་སོགས་ཞི་བའི་ཆས་རྣ མས་རྫ ོགས་པ། དར་སྣ ་ཚགས་ཀྱ ི་སྟ ོད་གཡོགས་དང་
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དམར་པོའ་ིཤམ་ཐབས། ཕྱ ག་གཡས་གསེར་གྱ ི་རྡ ོ་རྗ ེ་དང་གཡོན་དངུ ལ་གྱ ི་དྲ ིལ་བུ ་ཐུ གས་ཀར་བསྣ ོལ་ནས་འཛིན་པ། ཞབས་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐྱ  ིལ་མོ་ཀྲུ  ང་གིས་བཞུ གས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱ ང་དྭ ངས་གསལ་རྙ ོག་པ་བྲ ལ་བ་ནམ་མཁའི་ངོས་ལ་འཇའ་འོད་ཤར་བ་ལྟ ་བུ འི་སྐུ  ་སྣ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཁྲ ་ལམ་མེ་བཞུ གས་པ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ ་ཨཱ ཿམ་ཧཱ ་གུ ་རུ ་བཛྲ ་དྷ ་ར་ཧཱུ  ཾ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་པ་ཅི་ནུ ས་སུ ་བཟླ ས་ཤིང། བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་སྐུ  ་གསུ ང་ཐུ གས་ཀྱ ི་གསང་བ་རྣ མས་བདག་ལ་འཕོས་ཏེ་སེམས་ཉིད་ངོ་བོ་རྗ ེན་གཅེར་དུ ་རྟ ོགས་པའི་
བྱ ིན་རླ ོབས་མཛད་དུ ་གསོལ་སྙ མ་པས། ཡོན་ཏན་ཕྲ ིན་ལས་ཐམས་ཅད་འདུ ས་པའི་དཔལ། །བྱ ིན་རླ ོབས་གཏེར་འཆང་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་ལ། །མོས་གུ ས་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་སྙ ིང་ནས་འདེབས། །སེམས་ཉིད་ངོ་བོ་རྟ ོགས་པར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །ཞེས་མོས་གུ ས་གདུ ང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱ ིས་བསྐུ  ལ་བ་ན། ཐུ གས་དགྱ ེས་ཤིང་བརྩ ེ་བས་འོད་དུ ་ཞུ ་བ་
བདག་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་བྱ ིན་རླ ོབས་ཞུ གས་ཏེ། མདོ་ལས། སྨྲ  ་བསམ་བརྗ ོད་མེད་
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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། །ཞེས་ནམ་མཁའ་སྤྲ  ིན་མེད་པ་ལ་ཉི་ཟླ ་ཤར་བ་ལྟ ་བུ ་
ཆོས་ཀྱ ི་དབྱ ིངས་སྤྲ  ོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་ངོ་བོ་སྟ ོང་པ་ཉིད་ཀྱ ི་གནས་ལུ གས་མ་བཅོས་པ་
མངོན་དུ ་གྱུ  ར་པ་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་སྟ ེ། ངག་ཏུ ། དགྱ ེས་ཤིང་བརྩ ེ་བས་བླ ་མ་འོད་དུ ་ཞུ ། བདག་ལ་ཐིམ་པའི་བྱ ིན་རླ ོབས་དབང་མཆོག་གིས། །རང་སེམས་ངོ་བོ་མ་བཅོས་གཉུ ག་མའི་གཤིས། །གསལ་སྟ ོང་འཕོ་འགྱུ  ར་བྲ ལ་བ་མངོན་དུ ་གྱུ  ར། །ཅེས་བརྗ ོད་དོ། །གང་གི་ཚ་ལྡ ང་བར་འདོད་པ་ན། ཤེར་ཕྱ ིན་རྡ ོ་རྗ ེ་གཅོད་པ་ལས། སྐ ར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང་། །སྒྱུ   ་མ་ཟིལ་པ་ཆུ ་བུ ར་དང་། །རྨ ི་ལམ་གླ ོག་དང་སྤྲ  ིན་ལྟ ་བུ ར། འདུ ས་བྱ ས་དེ་ལྟ ར་བལྟ ་བར་བྱ ། །ཞེས་སྒྱུ   ་མ་ལྟ ་བུ འི་ཡིད་ཀྱ ིས་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་འོད་ལས་བྱུ  ང་བའི་བསྔ ོ་བ། དུ ས་གསུ མ་བསགས་ཡོད་དགེ་བ་དང༌། །འདི་ལས་བྱུ  ང་བའི་དགེ་བ་ཡིས། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུ ས་རྣ མས། །རྫ ོགས་པའི་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་
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བྱ ། སྨ ོན་ལམ་ནི། བླ ་མའི་བྱ ིན་རླ ོབས་སེམས་ལ་འཇུ ག་པར་ཤོག །སངས་རྒྱ  ས་བསྟ ན་པ་དར་ཞིང་རྒྱ  ས་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱ  ིད་ཕུ ན་སུ མ་ཚགས་པར་ཤོག ཕྱ ོགས་དུ ས་ཀུ ན་ཏུ ་བཀྲ ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཅེས་བགྱ ིས་ནས། དལ་བུ ས་སྐྱ  ིལ་མོ་ཀྲུ  ང་བཤིག་ལ་ལངས་ཏེ། ལུ ས་ངག་ཡིད་ཀྱ ི་དགེ་བ་གཞན་ཡང་ཅི་ནུ ས་སུ ་བྱ ་བའོ། །འདི་ནི་སེམས་ཉིད་
ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ ་ལེན་པའི་སྤྲ  ོས་མེད་ཀྱ ི་གང་ཟག་དག་ལ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་བྱ ིན་རླ ོབས་
འཇུ ག་པའི་དམིགས་རིམ་མོས་གུ ས་བླ ་མའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ལས་འདུ ས་ཚགས་སུ ་རྒྱ  ས་སྤྲ  ོས་བྱ ་བའི་བླ ་མ་
མཆོད་པ་མིན་པའི་ཕྱ ིར་ན་མཆོད་བསྟ ོད་སོགས་ཀྱ ི་སྤྲ  ོས་པ་སྐྱུ   ང་བས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། །སྨྲ  ས་པ། སེམས་
དོན་སྒ མོ་ལ་བྱ ིན་རླ བོས་འཇུ ག་པའི་ཐབས། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་འདུ ས་པའི་ཉམས་ལེན་མཆགོ །ཚིག་
ཉུ ང་བྱ ་སླ ་དོན་གྱ ི་གནད་ཚང་བ། །འདི་ཀོ་མྱུ  ར་ལམ་མོས་གུ ས་ཕྱ ག་ཆེན་ཡིན། །སྐྱ  ེ་འཆིའི་འཁོར་ལོར་
འཁོར་བར་མི་འདོད་ཅིང་། །ཆོས་སྐུ  ་དྲ ི་མེད་མངོན་དུ ་བྱ ེད་འདོད་པའི། །གང་ཟག་ཡོད་ན་བླ ་མའི་རྣ ལ་
འབྱ ོར་ནི། །སྲ ོག་གི་ཟུ ངས་བཞིན་འབྲ ལ་མེད་བསྟ ེན་པར་རིགས། །དགེ་བས་འགྲ ོ་ཀུ ན་བདེ་སྐྱ  ིད་
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དཔལ་ལ་རོལ། །སྙ ིང་པོའ་ིབསྟ ན་པ་ཕྱ ོགས་དུ ས་ཀུ ན་ཏུ ་ཁྱ བ། །ཚ་རབས་ཀུ ན་ཏུ ་དགེ་བའི་བཤེས་དང་
བཅས། །སེམས་ཉིད་ངོ་བོ་མཐོང་བའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་ཆོས་མཆེད་དམ་པ་མཁན་པོ་དཔའ་བརྟ ན་
གྱ ིས་དར་དང་སྐྱ  ེས་བཅས་འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲ ི་རས་པའི་བླ ་སྒྲུ   བ་ཅིག་དགོས་པའི་སྐུ  ལ་མ་གནང་བ་མ་
ཟླ ོག་ཙམ་དུ ། རྒྱ  ལ་ཁམས་པ་སྐྱ  ོ་བྲ ག་དགའ་དབང་གིས། ཚ་རིང་མཆེད་ལྔ ་རྒྱུ   ་བའི་གནས། ཡུ ལ་
འབྲ ས་མོ་ལྗ ོངས་ཀྱ ི་དབུ ས་ཕྱ ོགས། སྐྱ  བས་གཅིག་འཁོར་ལོའ་ིམགོན་པོ་གོ་ཤྲ ི་རྒྱ  ལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་
གདན་ས། ར་ལང་དཔལ་ཆེན་ཆོས་གླ ིང་གི་ཁང་བཟང་ཡང་ཐོག །ཉི་འོད་འཁྱ ིལ་བའི་རང་ཤག་ཉམས་
དགའ་བར་བགྱ ིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།  །།
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ཚགས་འཁོར་གྲུ  བ་པའི་དགའ་སྟ ོན་ཞེས་བྱ ་བ་བཞུ གས་སོ། །
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༄༅། །ན་མོ་གུ ་རུ ། སྤྲ  ོས་པའི་མཚན་མ་མི་དམིགས་ཀྱ ང་། །གང་འདུ ལ་སྒྱུ   ་འཕྲུ  ལ་དྲྭ  ་བ་ཡིས། །སེམས་ངོ་སྤྲ  ོད་པའི་བྱ ིན་རླ ོབས་ཅན། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མའི་ཚགས་ལ་འདུ ད། །གང་རྣ མས་དགྱ ེས་པའི་ཐབས་ཀྱ ི་མཆོག །བསོད་ནམས་བླ ་ན་མེད་པ་ཉིད། །ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོའ་ིཟབ་གནད་དག །གསལ་བ་གྲུ  བ་པའི་དགའ་སྟ ོན་སྤ ེལ། །སྤྱ  ིར་བསོད་ནམས་ཀྱ ི་ཚགས་
བསོག་པར་བྱ ེད་པ་ལ། ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་ལས་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་མེད་པར་ཕ་རྒྱུ   ད་གཤིན་རྗ ེ་དགྲ ་
ནག་ལས། བསོད་ནམས་མཐར་ཐུ ག་ཚགས་འཁོར་ལོ། །མ་བྱུ  ང་འབྱུ  ང་བར་མི་འགྱུ  ར་རོ། །ཞེས་
གསུ ངས་ཤིང་། ཚགས་པའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་རྣ མས་ལ་སེམས་ཉིད་རྟ ོགས་པའི་བླ ོ་དང་ལྡ ན་ན་ཚགས་ཀྱ ི་
འཁོར་ལོ། ཚགས་ཀྱ ི་སླ ོབ་དཔོན་ཁོ་ན་ལ་ལྡ ན་ན་ཚགས་ཀྱ ི་མཆོད་པ། དཔོན་སླ ོབ་ཚང་མ་ལ་མི་ལྡ ན་
ན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ ་ིསྟ ོན་མོ་ཙམ་ཡིན། བསོད་ནམས་ཀྱ ི་ཚགས་རྫ ོགས་པས་ན་ཚགས་དང། 
བསོད་ནམས་ཀྱ ི་ཚགས་དེས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། རྣ མ་པར་རྟ ོག་པ་དང༌། སྒྲ  ིབ་པ་ཐམས་ཅད་གཅོད་
པས་ན་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ ་བའི་ཆོ་ག་འཆད་པ་ལ་བཞི། དུ ས། གནས། གང་ཟག །ལག་ལེན་ནོ། །དང་པོ་
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ནི། སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་གྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ་མར་པ་ལོ་ཙཱ ས། ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་སྐ ད་པ་དེ། །སྨ ིན་ལམ་དབང་བཞི་བསྐུ  ར་
བའི་ཚ། །ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་དགོས་པ་ཡིན། །རབ་ཏུ ་གནས་པ་བྱ ེད་པའི་ཚ། །ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་
དགོས་པ་ཡིན། །མཁའ་འགྲ ོའ་ིབྱ ིན་རླ ོབས་ཞུ ་བའི་ཚ། །ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་དགོས་པ་ཡིན། །རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་
ཉན་བཤད་བྱ ེད་པའི་ཚ། །ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་དགོས་པ་ཡིན། །གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཞུ ་བའི་ཚ། 
།ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་དགོས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུ ངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཚང་འདུ ས་དང༌། དགེ་འདུ ན་
གྱ ི་ཀུ ན་དགའ་ར་བ་དང༌། བླ ་གབ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་
བར་བྱ ་སྟ ེ་གྲ ོང་པའི་མི་ནག་འདུ ས་པའི་དབུ ས་ལ་སོགས་པར་གསང་བའི་སྤྱ  ོད་པ་བྱ ་བ་ནི་ཚུ ལ་མ་
ཡིན་ནོ། །གསུ མ་པ་ནི། རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡ ན་ལ་བསྐྱ  ེད་རྫ ོགས་གཉིས་
ཀའམ་གང་ཡང་རུ ང་བ་ལས་སུ ་རུ ང་ཞིང༌། སྔ གས་ཀྱ ི་ཀུ ན་སྤྱ  ོད་ལ་ཐེ་ཚམ་བྲ ལ་ཞིང་མ་དད་པ་མི་
འབྱུ  ང་བའི་འདུ ས་པ་དག་གིས་བརྩ ོན་པར་བྱ ་བའོ། །བཞི་པ་ལ་རྣ ལ་འབྱ ོར་དུ ་བཞུ གས་པ་ནི། སྐྱ  བས་
སེམས་ཟིན་པ་དང་ལས་ཀྱ ི་སྐྱ  ེས་བུ ས། བླ ་མ་དང་དེར་ཚགས་པ་རྣ མས་ལ་མཎྜ ལ་དང་མེ་ཏོག་རེ་ཕུ ལ། 
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ཕྱ ག་འཚལ་ནས་ཐུ གས་དམ་ལ་བཞུ གས་པར་ཞུ ་བ་འབུ ལ་བའི་ཚིག །བླ ་མ་རྡ ོ་རྗ ེ་སླ ོབ་དཔོན་གྱ ིས་
དབུ ་མཛད་པའི་དཔའ་བོ་དང་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ་རྣ མས་འགྲ ོ་བ་སེམས་ཅན་གྱ ི་དོན་དུ ་ཐུ གས་དམ་ལ་
བཞུ གས་པར་ཞུ ་འཚལ། ཞེས་བརྗ ོད། ཚགས་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས་ཀྱ ང༌བསྐྱ  ེད་རྫ ོགས་ཟུ ང་འབྲ ེལ་དུ ་
བསྒ ོམས་ནས་བཟླ ས་པ་བྱ ། ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོའ་ིདུ ས་སུ ་བསྒ ོམ་བཟླ ས་བྱ ་བ་དང༌། གཞན་དུ ་བསྒ ོམ་
བཟླ ས་བྱ ས་པ་གཉིས་ལས་ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོའ་ིདུ ས་སུ ་བསྒ ོམ་བཟླ ས་འབུ མ་འགྱུ  ར་གྱ ིས་བསོད་
ནམས་ཆེ་བར་གསུ ངས། ཚགས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པ་ནི། བཟའ་བཅའ་བཏུ ང་བའི་རིགས་གྱུ  ར་ཚགས་
ཀྱ ི་ཡོ་བྱ ད་ཅི་འབྱ ོར་བ་ཤིང་ལོའམ་ཤིང་གདན་གྱ ི་སྟ ེང་དུ ་བཤམས། ལས་ཀྱ ི་སྐྱ  ེས་བུ ས། བླ ་མ་ལ་མཎྜ ལ་
དང་མེ་ཏོག་ཕུ ལ་ནས་ཕྱ ག་འཚལ། ཚགས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པའི་ཞུ ་ཚིག །བླ ་མ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་པ་ནི། །ཐུ གས་ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱ ང༌། །འགྲ ོ་བ་སེམས་ཅན་དོན་སླ ད་དུ ། རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་གི་སྐུ  ར་སྤྲུ   ལ་ནས། །ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་རྒྱ  ་ཆེན་འདི། །བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ་པར་མཛད་དུ ་གསོལ། །ཅེས་གསོལ་བ་གདབ། བྱ ིན་བརླ བས་བྱ ས་པའི་ནང་མཆོད་བྲ ན་
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ཏེ། ཨ  ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་ཤུ དྡྷ  ོ་སརྦ ་དྷ རྨ ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་ཤུ དྡྷ  ོ྅ཧཾ། ཨ  ་བཛྲ ་ཤུ དྡྷ  ོ་སརྦ ་དྷ རྨ ་བཛྲ ་ཤུ དྡྷ  ོ྅ཧཾ། ཨ ་ཡོ་ག་ཤུ དྡྷ  ོ་སརྦ ་དྷ རྨ ་ཡོ་ག་ཤུ དྡྷ  ོ྅ཧཾ། སྟ ོང་པ་ཉིད་དུ ་གྱུ  ར། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་རླུ  ང་གི་དཀྱ ིལ་འཁོར་གཞུ ་གདུ ངས་པའི་དབྱ ིབས་ལྟ ་བུ ་བ་དན་གྱ ིས་མཚན་པ། དེའི་སྟ ེང་དུ ་རཾ་ལས་མེའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ཟུ ར་གསུ མ། དེའི་ཟུ ར་གསུ མ་དུ ་ཀཾ་སྐྱ  ་བོ་གསུ མ་ཡོངས་སུ ་གྱུ  ར་པ་ལས་ཐོད་པའི་སྒྱ  ེད་པུ ་རི་རབ་ཙམ་པ། དེའི་སྟ ེང་དུ ་ཨཱ ་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ ་གྱུ  ར་པ་ལས་ཐོད་པ་ཕྱ ི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ  ་ཆེ་བ། དེའི་དབུ ས་སུ ་ཤུ ། ཤར་དུ ་བི། ལྷ ོ་རུ ་མུ ། ནུ བ་ཏུ ་མ། བྱ ང་དུ ་ར། དེ་ལྔ ་ཡོངས་སུ ་གྱུ  ར་པ་ལས་བདུ ད་རྩ ི་ལྔ ་དང། དེའི་སྟ ེང་དབུ ས་སུ ་ན། ཤར་དུ ་གོ། ལྷ ོ་རུ ་ཀུ  །ནུ བ་ཏུ ་ད། བྱ ང་དུ ་ཧ། དེ་ལྔ ་ཡོངས་སུ ་གྱུ  ར་པ་ལས་ཤ་ལྔ ར་གྱུ  ར་པ། དེའི་དབུ ས་སུ ་ཨ ་དཀར་པོ། དེའི་སྟ ེང་དུ ་ཨཱ ཿདམར་པོ། དེའི་སྟ ེང་དུ ་ཧཱུ  ྃ་སྔ ོན་པོས་མཚན་པ། འོག་གི་རླུ  ང་གིས་མེ་སྦ ར་བས་ཐོད་པ་དྲ ོས། རྫ ས་རྣ མས་ཁོལ་བའི་
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རླ ངས་པ་འོག་མིན་དུ ་སོང་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་བདུ ད་རྩ ི་སྤྱ  ན་དྲ ངས་པ་ཐིམ་པས་གཉིས་སུ ་མེད་པར་གྱུ  ར། རོལ་མོའ་ིསྒྲ  ་བཅས། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། བརྒྱ  ་རྩ ་བརྒྱ  ད་བརྗ ོད། སྤྱ  ན་འདྲ ེན་བྱ ིན་འབེབས་ནི། 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་ཆེན་གནས་འདིར་བྱ ོན། །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་ཆེན་པོ་གནས་འདིར་བྱ ོན། །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་ཆེན་པོ་གནས་འདིར་བྱ ོན། །གནས་བདེ་ཆེན་ལྷ ོ ་ཕུ ་ནགས་ཚལ་ན། འཁོར་བདེ་ཆེན་དབུ ས་གཙང་གྲྭ  ་སླ ོབ་ལ། །ཆོས་བདེ་ཆེན་དབང་བཞིའི་ཆུ ་བོ་བསྐུ  ར། །རྗ ེ་ལྷ ོ་བྲ ག་ཆེན་པོ་གནས་འདིར་བྱ ོན། །གནས་ཞེན་མེད་བལ་བོད་སོ་
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མཚམས་སུ ། །འཁོར་ཞེན་མེད་དད་བརྩ ོན་ལྡ ན་པ་ལ། །ཆོས་ཞེན་མེད་ཐབས་ཀྱ ི་ལམ་མཆོག་ཁྲ ིད། །རྗ ེ་མི་ལ་རས་ཆེན་གནས་འདིར་བྱ ོན། །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 ེ་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་གནས་འདིར་བྱ ོན། །གནས་ལུ ང་བསྟ ན་རྩ མས་ཆེན་ལྷ ་སྒ ོ་ན། །འཁོར་ལུ ང་བསྟ ན་ལས་འཕྲ ོ་སད་པ་ལ། །ཆོས་ལུ ང་བསྟ ན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་བསྟ ན། །རྗ ེ་འབའ་རོམ་ཆེན་པོ་གནས་འདིར་བྱ ོན། །གནད་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུ  ར་རྟ ོགས། །འཁོར་ཆེན་པོ་རྒྱ  ལ་པོའ་ིདབུ ་བླ ར་ཕེབས། དོན་ཆེན་པོ་སྒྲུ   བ་བརྒྱུ   ད་བསྟ ན་པ་བསྐྱ  ངས། །རྗ ེ་ཏི་ཤྲ ི་རས་པ་གནས་འདིར་བྱ ོན། སྤྲ  ོས་བྲ ལ་བ་ཆོས་དབྱ ིངས་གནས་མཆོག་ནས། །འདས་མ་བྱ ོན་ད་ལྟ ་དུ ས་གསུ མ་གྱ ི། །དངོས་བརྒྱུ   ད་པའི་རྗ ེ་བཙུ ན་འཁོར་དང་བཅས། །ཐུ གས་སྨ ོན་ལམ་དབང་གིས་གནས་འདིར་བྱ ོན། །ཁྱ ེད་བཀའ་བརྒྱུ   ད་རྣ མས་སྐུ  ་ལ་གཟི་བརྗ ིད་འབར། །སྐུ  ་
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མི་བཟོད་ཆགས་པའི་ཉམས་དང་ལྡ ན། །ཁྱ ེད་གྲུ  བ་ཐོབ་རྣ མས་གསུ ང་ལ་རྡ ོ་རྗ ེའི་གླུ  ། བརྗ དོ་མེད་ནཱ ་དའི་སྒྲ  ་རུ ་འབར། །ཁྱ ེད་བླ ་མ་རྣ མས་ཐུ གས་བདེ་ཆེན་གྱ ིས་མྱ སོ། །དེ་མྱ ོས་པས་བདུ ད་རྩ ི ་ཆར་དུ ་བབ། །དེ་བབས་པས་སྣ ོད་བཅུ ད་ཚགས་སུ ་གྱུ  ར། ཚགས་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་མཆོད་སྦྱ  ིན་གྱུ  ར། །དེ་མྱ ོང་ཙམ་ཕྱ ག་ཆེན་གྱ ི་དངོས་གྲུ  བ་ཐོབ། །བཟའ་བཏུ ང་ལ་བཅུ ད་ཅིག་དེ་ན་གདའ། །ཕ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ལ་མཆོད་པ་འབུ ལ་སྙ ིང་འདོད། །དུ ས་དེ་ཙ་ན་གདུ ང་ཤུ གས་མེ་ལྟ ར་འབར། །ཞེས་བྱ ིན་དབབ། ཚགས་ཕུ ད་བླ ་མ་ལ་འབུ ལ་བ་ནི། ཞིང་རང་སྣ ང་དག་པའི་གཞལ་ཡས་སུ ། །ཐུ གས་རང་སྣ ང་བདེ་ཆེན་ངོ་བོར་བཞུ གས། །ལུ ས་རང་སྣ ང་ཐབས་མཁས་འགྲ ོ་བ་འདུ ལ། །ཕ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མར་ཚགས་མཆོད་འབུ ལ། །རྗ ེ་འགྱུ  ར་མེད་ཆོས་དབྱ ིངས་ནམ་མཁའ་ལ། །ངེད་ཡེངས་མེད་གུ ས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་སྐྱ  ེ་མེད་ཆོས་སྐུ  ར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །དབྱ ིངས་དམིགས་མེད་རྣ མ་དག་འདྲ ེན་པར་ཤོག །རྗ ེ་
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མཉམ་མེད་ཡིད་བཞིན་རིན་ཆེན་ལ། །ངེད་དྲ ི ་མེད་མདངས་ལྟ ར་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུ ས་གཉིས་མེད་ལོངས་སྐུ  ར་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས། །རྗ ེ་སྤྲ  ོས་མེད་ཁྱ ེད་དང་མཚུ ངས་པར་ཤོག །རྗ ེ་སྤྲ  ིན་མེད་ཤེས་རབ་ཉི་མ་ལ། །ངེད་དཔག་མེད་འོད་ལྟ ར་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་འགགས་མེད་སྤྲུ   ལ་སྐུ  ར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །དོན་ཕྱ ོགས་མེད་སྲ ིད་མཚ་སྐ ེམ་པར་ཤོག །རྗ ེ་ཟག་མེད་བདུ ད་རྩ ིའི་ཆུ ་བོ་ལ། །ངེད་ཡེངས་མེད་གདུ ང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །རྐྱ  ེན་དངོས་མེད་བདེ་བར་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །རྒྱུ   ན་འཆད་མེད་ཡེ་ཤེས་གསལ་བར་ཤོག །རྗ ེ་དྲ ི་མེད་མཆོད་པའི་བསོད་ནམས་ལ། །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། །ཞེས་ཕུ ལ། ཕྱ ི་མཆོད་འབུ ལ་བ་ནི། ལས་ཀྱ ི་སྐྱ  ེས་བུ ས་སླ ོབ་དཔོན་ནས་བཟུ ང༌། ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་གནས་གསུ མ་དུ ་དྲ ིའི་ཐིག་ལེ་འབུ ལ། མེ་ཏོག །སྤ ོས། དྲ ི་ཆབ། ལྷ ་བཤོས། མར་མེ། དྲ ིལ་བུ འི་སྒྲ  ས་མཆོད་ཅིང༌། དངོས་སུ ་
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འབྱ ོར་དང་ཡིད་ཀྱ ིས་སྤྲུ   ལ་པ་དང༌། །ཕྱ ོགས་དུ ས་ཀུ ན་གྱ ི་མཆོད་རྫ ས་བཟང་དགུ ་རྣ མས། །བླ ་མ་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་དང་བཅས་ལ་འབུ ལ། །མཁའ་ཁྱ བ་འགྲ ོ་བའི་དོན་ཏུ ་བཞེས་སུ ་གསོལ། །ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ཨ ་བཛྲ ་པུ ཥྤ ེ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དེ་བཞིན་ཏུ ། དྷཱུ   ་པེ། གནྡྷ  ེ། ནཻ་བིདྱ ། ཨཱ ་ལོ་ཀེ། ཤབྡ ། སྦྱ  ར། བར་པ་ཚགས་ལ་འདྲ ེན་པ་ནི། ལས་ཀྱ ི་སྐྱ  ེས་བུ ས་སླ ོབ་དཔོན་ལ་ཕྱ ག་བྱ ས་ཏེ་པད་ཀོར་སྔ ོན་ཏུ ་འགྲ ོ་བས། གཡས་ཐོད་པ་མ་ད་ནས་གང་བ་སོགས་ཚགས་ཀྱ ི་ཡོ་བྱ ད་བཟུ ང༌། 
གཡོན་རྩ ེ་གསུ མ་གྱ ི་ཕྱ ག་རྒྱ  ་བསྟ ན་ལ། དཔའ་བོ་རྣ ལ་འབྱ ོར་མ་རྣ མས་དགོངས་སུ ་གསོལ། བདག་གིས་ཚགས་ཀྱ ི་ཁྱ ད་པར་འདི། །དྭ ང་བའི་སེམས་ཀྱ ིས་འབུ ལ་ལགས་ན། དཀྱ ིལ་འཁོར་ལྷ ་ཚགས་ཁྱ ེད་རྣ མས་ཀྱ ིས། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་སུ ་གསོལ། །ཞེས་པ་དང༌། གཟིགས་ཤིག་མཛས་ལྡ ན་དམ་པའི་ཆོས། །འདི་ལ་ཐེ་ཚམ་བྱ ་མི་རུ ང༌། བྲ མ་ཟེ་ཁྱ ི་དང་གདལོ་པ་གསུ མ། །རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ ་དགོངས་ཏེ་རལོ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ཧོ་སུ ་ཁ་ཧོ། སིདྡྷ  ི་ཛཿཧོ། ཅེས་བརྗ ོད་ལ་དྲ ངས། ལེན་པ་པོས་ཀྱ ང་ལག་པས་པད་བསྐ ོར་



25

དང་བཅས་ཏེ། འདོད་ཆགས་དྲ ི་མ་དང་བྲ ལ་བའི། །རིན་ཐང་མེད་པའི་ལེགས་འོང་ཆོས། །གཟུ ང་དང་འཛིན་པ་རྣ མ་པར་སྤ ངས། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཕྱ ག་འཚལ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ཧོ་སུ ་ཁ་ཧོ། སིདྡྷ  ི་ཛཿཧོཿ ཞེས་བརྗ ོད་ལ་བླ ངས། འོག་མ་རྣ མས་ལ། སྦྱ  ོར་བ་དངོས་གྲུ  བ་དོན་དུ ་ནི། །ཀུ ན་སྤྱ  ོད་དེ་བཞིན་ཉིད་བཞིན་དུ ། །སྦྱ  ོར་བའི་ཀུ ན་ཏུ ་སྤྱ  ོད་པ་ཡིས། །ཇི་ལྟ ར་བདེ་བར་སྤྱ  ད་པར་བྱ ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ཧོ་སུ ་ཁ་ཧོ། སིདྡྷ  ི་ཛཿཧོཿ ཞེས་ཚགས་ལ་ལོངས་སྤྱ  ོད་པའི་གནང་བ་སྦྱ  ིན། མཐེབ་སྲ ིན་སྦྱ  ར་བས་སྤྱ  ི་བོར་བླ ་མ། མགྲ ིན་པར་བདུ ད་
རྩ ིའི་ལྷ ་མོ། སྙ ིང་གར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་མཆོད་པར་མོས་ལ། ཨ ་ཨཱ ཿཧཱུ  ྃ། ལན་གསུ མ་གྱ ིས་བདུ ད་རྩ ིའི་ཐིགས་གཏོར་འབུ ལ། སེམས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ་ཨ་ཡོད་པ་ལ་མཆོད་པར་བསམ་པས་བཏུ ང༌། རང་ལུ ས་
ཡི་དམ་ལྷ ་ཡི་དཀྱ ིལ་འཁོར་གྱ ི་རང་བཞིན་དུ ་བཞུ གས་པ་ལ་ནང་གི་སྦྱ  ིན་སྲ ེག་འབུ ལ་བར་དམིགས་
ཏེ་རོལ། ཡེ་རྒྱ  ་དང་སྙ ོམས་པར་འཇུ ག་པའི་བདེ་བ་སྒ ོམས། པདྨ ་ལ་ནི་རྡ ོ་རྗ ེ་གནས། །པདྨ ་ཉིད་ནི་ཞིང་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ   ན་ཏུ ་ཅང་ཏེའུ ་བརྡུ  ང་བྱ ་སྟ ེ། །སྙ ིང་རྗ ེས་ཀུ ་ཅོ་བསྒྲ  ག་མི་བྱ ། །དེ་
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རུ ་སྟ ོབས་ལྡ ན་འབད་པས་བཟའ། །ཆང་ཡང་མང་པོ་བཏུ ང་བར་བྱ ། །གྲ ོགས་པོ་སྐ ལ་ལྡ ན་གཞུ ག་པར་བྱ ། །སྐ ལ་པ་མེད་པ་རྣ མ་པར་སྤ ང༌། །བཞི་མཉམ་གླ ་རྩ ི་སིཧླ ་དང༌། །ག་པུ ར་རྣ མས་ཀྱ ིས་བྱུ  གས་པར་བྱ ། །དེར་ནི་ཚད་མ་ཤ་ཆེན་གྱ ིས། །བཀང་བ་དག་ཀྱ ང་བཟའ་བར་བྱ ། །འགྲ ོ་དང་འོང་བ་འགོག་མི་བྱ ེད། །དག་དང་མི་དག་བསམ་མི་བྱ ། །རུ ས་པའི་རྒྱ  ན་གྱ ིས་ལུ ས་ལ་བརྒྱ  ན། །དེ་རུ ་རོ་ནི་གཞུ ག་པར་བྱ ། འདུ ས་ཕྱ ིར་གཉིས་ནི་སྦྱ  ོར་བ་བྱ ། །དེར་ནི་རེག་མིན་སྤ ང་མི་བྱ ། །ཞེས་དབྱ ངས་དང་བཅས་ཏེ་རྡ ོ་རྗ ེའི་གླུ  ་ལེན། རྡ ོ་རྗ ེ་འཛིན་སོགས་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །ཁྱ ོད་ལ་རབ་ཏུ ་དད་པ་ཡིས། །མཆོད་པའི་ཚགས་ནི་རབ་ཕུ ལ་བས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུ ན། །འཁོར་བའི་སྡུ  ག་བསྔ ལ་སྤ ངས་ནས་ཀྱ ང༌། །བདེ་ཆེན་རྡ ་ོརྗ ེ་འཛིན་རྒྱ  ལ་ཤོག ཅེས་སྨ ོན་ལམ་གདབ། ལྷ ག་མ་འབྱུ  ང་པོ་ལ་བསྔ ོ་བ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་ལྷ ག་མ་བསྡུ  ས་པ་སྣ ོད་ཅིག་ཏུ ་
བསགས། ཆུ ་གཙང་གིས་བྲ ན། ཨ ་ཨ་ཀཱ ་རོ་སོགས་ཀྱ ིས་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བ། ཨ ་ཁ་ཁ་ཁཱ ་ཧི་ཁཱ ་ཧི་
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ཨུ ཙྪ ིཥ་ྟཙྪ ནྡ ་བྷ ིནྡ ་ས་ནེ་ཧཱུ  ྃ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ཞེས་རོལ་མོའ་ིསྒྲ  ་དང་བཅས་ཕྱ ི་རོལ་དུ ་འབྱུ  ང་པོ་རྣ མས་ལ་སྦྱ  ིན་ཞིང་དྲ ག་སྔ གས་ཀྱ ིས་མཚམས་བཅད། ཚགས་ཞིང་རང་ལ་སྟ ིམ་པའི་མཉམ་རྗ ེས་ཀྱ ིས་མཐའ་
དབྱུ  ང་ངོ། །དེ་ཡང་བཟའ་བཏུ ང་གིས་ལུ ས་ལྷ ་མཆོད་པ་ཕྱ ི། ཀུ ནྡུ  ་རུ ས་རྩ ་ཁམས་ཀྱ ི་ལྷ ་མཆོད་པ་ནང༌། 
གཟུ ང་འཛིན་བཅོམ་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱ ི་ལྷ ་མཆོད་པ་ནི་གསང་བ་སྟ ེ་ཚགས་འཁོར་རྣ མ་པ་གསུ མ་
ཆབས་གཅིག་ཏུ ་སྒྲུ   བ་པ་ནི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡ ན་པ་ཡིན་ནོ། །སྨྲ  ས་པ། ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་སྣ ང་
ཙམ། །ཡིན་ཀྱ ང་སྣ ང་སྟ ོང་དབྱ ེར་མེད་པས། །སྣ ང་སྟ ོང་རིས་འཇོག་མི་བྱ ་བར། །ཟུ ང་འཇུ ག་ཉམས་ལེན་
གྲུ  བ་པའི་ཤུ ལ། །སྣ ང་སྟ ོང་དབྱ ེར་མེད་སྒྱུ   ་མ་ལྟ ་བུ འི་འགྲ ོས། །སྣ ང་སྟ ོང་དབྱ ེར་མེད་བླ ་མ་མཆོད་པའི་
ཕྱ ིར། །སྣ ང་སྟ ོང་དབྱ ེར་མེད་ཚགས་འཁོར་བསྐ ོར་གྱུ  ར་ན། །སྣ ང་སྟ ོང་དབྱ ེར་མེད་བསོད་ནམས་ཚགས་
རྫ ོགས་འགྱུ  ར། །འདིར་འབད་དགེ་བ་སེམས་ཉིད་གཉུ ག་མའི་གཤིས། །སྒྲ  ིབ་བྲ ལ་མངོན་དུ ་བྱ ེད་པའི་
མྱུ  ར་ལམ་མཆོག །མོས་གུ ས་ཕྱ ག་ཆེན་བྱ ིན་རླ ོབས་འོད་པོ་ཆེ། །འགྲ ོ་ཀུ ན་ཡིད་ལ་འཆར་བའི་གཉེན་དུ ་
ཤོག །ཁོ་བོའ་ིཆོས་མཆེད་དམ་པ་མཁས་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་དབྱ ིངས་ཀྱ ིས། བཀྲ ་ཤིས་པའི་ཆོས་དུ ང་
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དཀར་པོ་སོགས་ཀྱ ི་སྐྱ  ེས་བཅས། ཏི་ཤྲ ི་རས་པའི་བླ ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་ཁ་སྐ ོང་ཚགས་ཤིག་དགོས་པའི་སྐུ  ལ་མ་
གནང་བ་ལ་བརྟ ེན་ནས། རྒྱ  ལ་ཁམས་པ་སྐྱ  ོ་བྲ ག་དགའ་དབང་གིས། རྒྱ  ་གར་རྡ ོ་རྗ ེ་གདན་བྱ ང་ཆུ བ་
ཤིང་གི་དྲུ  ང་དུ ་འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲ ི་རས་པའི་ཚགས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོའ་ིརིམ་པ་དང་། འཇམ་མགོན་བླ ོ་གྲ ོས་
མཐའ་ཡས་ཀྱ ི་མར་ལུ གས་རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་ཚགས་མཆོད་ཡོངས་འདུ འི་སྙ ེ་མའི་ཚིག་དང་དོན་གྱ ི་སྙ ིང་པོ་
དག་གྲ ོལ་ལམ་ཉམས་སུ ་ལེན་པའི་སྤྲ  ོས་མེད་ཀྱ ི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་དང་འཚམ་པར་བསྡ ེབས་པ་དགེ་
ལེགས་འཕེལ།།  །།
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ཏི་རས་བླ ་སྒྲུ   བ་ཚགས་འཁོར་འདོན་ཟིན་བཞུ གས་སོ། །
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༄༅། །ན་མོ་གུ ་རུ ། རྗ ེ་ཏི་ཤྲ ི་རས་པའི་བླ ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་ཚགས་འཁོར་སྐ ོར་བ་ན། ཐོག་མར་བན་སྒ ར་བ་
འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་ཐུ ང་མས་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་རྣ མས་ལ་གསོལ་བ་
བཏབ། བླ ་སྒྲུ   བ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་སྐྱ  བས་སེམས་ཟིན་པ་དང་ཐུ གས་དམ་ཞུ ་སྐུ  ལ་བྱ ས་ཏེ། 
བསྐྱ  ེད་རྫ ོགས་ཟུ ང་འབྲ ེལ་དུ ་བསྒ ོམས་པས་བཟླ ས་པ་བྱ ། ཟིན་པ་དང་ཚགས་འཁོར་གྲུ  བ་པའི་དགའ་
སྟ ོན་གྱ ི་ཚགས་བྱ ིན་བརླ བས་ནས་འཇུ ག །ཚགས་ཀྱ ི་རྡ ོ་རྗ ེའི་གླུ  ་བླ ངས་ཏེ་མགུ ར་མཚ་སྙ ིང་བསྡུ  ས་
གསུ ང། མགུ ར་མཚའི་མར་པའི་ཉམས་མགུ ར་ཟིན་པ་ན་ཚགས་ཀྱ ི་སྨ ོན་ལམ་གདབ་ཅིང་ལྷ ག་མ་
བསྔ ོས་ཏེ། བླ ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་ཚགས་ཞིང་རང་ལ་སྟ ིམ་པའི་མཉམ་རྗ ེས་ཀྱ ིས་མཐའ་དབྱུ  ང་། མཇུ ག་ཏུ ། ཆོས་
རྗ ེ་རང་བྱུ  ང་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཕྱ ག་ཆེན་སྨ ོན་ལམ་དང་། ཁོ་བོས་བྱ ས་པའི་ཡང་དག་སྨ ོན་ལམ་གང་རུ ང་གིས་
སེམས་དོན་རྟ ོགས་པའི་སྨ ོན་ལམ་རྩ ེ་གཅིག་ཏུ ་བཏབ། མགུ ར་མཚར་ཡོད་པའི་རྗ ེ་མར་པའི་བཀྲ ་ཤིས་
བརྗ ོད་པས་མཐའ་རྒྱ  ས་པར་བྱ འོ། །ཞེས་སྐྱ  ོ་བྲ ག་དགའ་དབང་གིས་སྦྱ  ར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། 
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བཀའ་བརྒྱུ   ད་གོང་མ་རྣ མས་ཀྱ ི་མགུ ར་མཚ་སྙ ིང་བསྡུ  ས་བཞུ གས་སོ། །
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༄༅། །ན་མོ་གུ ་རུ ། དོན་ཆོས་སྐུ  ་ཞེས་བྱ ་གཡེར་པོ་ཆེ། །རང་སེམས་ཉིད་ངོ་བོ་མ་བཅོས་པ། །རྐྱ  ེན་བྱ ིན་རླ ོབས་ཙམ་གྱ ིས་ངོ་སྤྲ  ོད་པ། །ཕ་དྲ ིན་ཆེན་རྩ ་བའི་བླ ་མ་མཁྱ ེན། །དེ་ཡང་རྒྱ  ལ་བ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་གི་གདམས་པ་བླ ་ན་མེད་པ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲ ོ་མ་རྣ མས་ཀྱ ི་སྲ ོག་སྙ ིང་། བཀའ་མདོ་རྒྱུ   ད་ཡོངས་ཀྱ ི་དགོངས་དོན་མཐར་ཐུ ག གྲུ  བ་པའི་དབང་ཕྱུ  ག་རྣ མས་ཀྱ ི་གཤེགས་ཤུ ལ། སྐ ལ་ལྡ ན་ལས་འཕྲ ོ་ཅན་རྣ མས་ཀྱ ི་མནོག་ཆོས་ཕུ ལ་དུ ་ཕྱ ིན་པ། བླ ་མའི་བྱ ིན་རླ ོབས་དང་སླ ོབ་མའི་མོས་གུ ས་ཙམ་གྱ ིས་གནས་མཐར་གྱ ི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུ  བ་པ། ངེས་དོན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ ་བ། མིང་ཡང་ཆེ་ལ་དོན་ཡང་ཆེ་བ། རང་གི་སེམས་ཉིད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་རྗ ེན་གཅེར་དུ ་སྟ ོན་པའི་མན་ངག་གི་བདུ ད་རྩ ི་ངོམ་མེད་དུ ་འཐུ ང་བའི་རྟ ོགས་ལྡ ན་རྣ ལ་འབྱ ོར་གྱ ི་དབང་ཕྱུ  ག་བླ ་མ་དམ་པ་རྣ མས་ཀྱ ིས། སྣ ང་སྲ ིད་འཁོར་འདས་ཀྱ ིས་བསྡུ  ས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་སྣ ང་ཙམ་དང་། སེམས་ཉིད་ཀྱ ི་ངོ་བོ་གསལ་སྟ ོང་
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གཉིས་སུ ་མེད་པ་གཉུ ག་མ་ལྷ ན་སྐྱ  ེས་ཀྱ ི་ཡེ་ཤེས་སུ ་གཟིགས་ཏེ། ཉམས་དང་རྟ ོགས་པའི་རྩ ལ་ལས་ཤུ གས་འབྱུ  ང་དུ ་བྱུ  ང་བ་དོ་ཧ་རྡ ོ ་རྗ ེའི་མགུ ར་ཞེས་བྱ ་བ། ངེས་དོན་མཐར་ཐུ ག་པའི་སེངྒ ེའི་སྒྲ  ་ཆེན་པོ་བསྒྲ  གས་པ། དད་མོས་དྭ ང་བའི་ཀུ ན་སླ ོང་རྣ མ་པར་དག་པས་སྙ ན་པའི་དབྱ ངས་སུ ་གྱ ེར་བའི་ཚིག་དང་དོན་གྱ ི་བྱ ིན་རླ ོབས་ལ་བརྟ ེན་ནས་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་རང་ཉིད་ཀྱ ི་དགོངས་པའི་ཉམས་སྐྱ  ོང་བ་ལ། རེ་ཞིག་ཏི་ཤྲ ི་སངས་རྒྱ  ས་རས་ཆེན་གྱ ིས་མཛད་པའི་གསོལ་འདེབས་མེར་ཆེན་མ་ཞེས་བྱ ་བ། མོས་གུ ས་དང་བཅས་པས་གསོལ་བ་སིང་སིང་བཏབ་ན། ཉམས་དང་རྟ ོགས་པ་གསལ་ལ་དྭ ངས་པ་འགག་མེད་དུ ་སྐྱ  ེ་བའི་མགུ ར་ནི། སྟ ེང་འོག་མིན་ཆོས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །དྲུ  ག་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་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་
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གཙུ ག་གི་ནོར་བུ འི་དགོན་པ་ན། །ཏཻ་ལོ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་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། །བྱ ང་པུ ་ལ་ཧ་རིའི་དགོན་པ་ན། །ནཱ ་རོ་ཛྙཱ  ་ན་སིདྡྷ  ི་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། །ལྷ ོ ་གྲ ོ ་བོ་ལུ ང་གི་དགོན་པ་ན། །མར་པ་ཆོས་ཀྱ ི་བླ ོ ་གྲ ོས་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། །གནས་ཆུ ་དབར་སྤྲུ   ལ་སྐུ  འི་ཕོ་བྲ ང་ན། །རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་རས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤོ་ཉམས་རེ་དགའ་ལ་དང་རེ་སྤྲ  ོ། །ཉམས་དགའ་བའི་
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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་དྭ གས་ལ་སྒ མ་པོའ་ིདགོན་པ་ན། །དྭ གས་པོ་ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ་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། །གནས་ལུ ང་བསྟ ན་རྩ མས་ཆེན་ལྷ ་སྒ ོ་ན། །དཔལ་ལྡ ན་འབའ་རོམ་པ་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། །ཡུ ལ་མི་ཉག་ཆོས་ཀྱ ི་རྒྱ  ལ་ཁམས་ན། །འགྲ ོ་མགོན་ཏི་ཤྲ ི་རས་པ་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། འདི་
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བསྣ ན་ཏོ།་་་་་་།གནས་སྙ ིང་ག་ཆོས་ཀྱ ི་ཕོ་བྲ ང་ན། །ཡི་དམ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་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། །གནས་ལྟ ེ་བ་སྤྲུ   ལ་པའི་འཁོར་ལོ་ན། །ཆོས་སྐྱ  ོང་མ་མགོན་ལྕ མ་དྲ ལ་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། །གནས་ཕྱ ོགས་རིས་མེད་པའི་དགོན་པ་ན། །ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་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། ། ༈ འབའ་རོམ་པ་དར་མ་དབང་ཕྱུ  ག་སྒ མ་པོ་པའི་མདུ ན་ན་ཐུ གས་དམ་ལ་བཞུ གས་
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པའི་དུ ས་སུ ་རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་རས་པ་མདུ ན་གྱ ི་ནམ་མཁའ་ལ་བྱ ནོ་ནས། གསུ ང་གི་ང་རོ་སེངྒ ེའི་སྒྲ  ་དབྱ ངས་དབྱ ིངས་ནས་སྒྲ  ོགས་པའི་ཤོན་གླུ  ་རིང་མོས་ངེས་དོན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིབརྡ ་དོན་བཀྲ ོལ་བར་མཛད་པ་ཉམས་སྣ ང་དུ ་བྱུ  ང་བའི་མགུ ར་ནི། འགྲ ོ་བའི་མགོན་པོ་འཛམ་གླ ིང་རྒྱ  ན། །ཡོན་ཏན་འབྱུ  ང་གནས་གཙུ ག་གི་ནོར། གདུ ལ་བྱ ་སྨ ིན་མཛད་བདུ ད་རྩ ིའི་བཅུ ད། །རྗ ེ་རས་པ་ཆེན་པོའ་ིཞབས་ལ་འདུ ད། ཡིད་རྣ ལ་འབྱ ོར་ཉམས་ཀྱ ི་སྣ ང་བ་ལ། །མདུ ན་མཁའ་ལ་རྗ ེ་བཙུ ན་བྱ ོན་ནས་ཀྱ ང༌། ཆོས་ཟུ ང་འཇུ ག་ཕྱ ག་ཆེན་སེངྒ ེའི་སྒྲ  ། །དོན་འཁོར་འདས་དབྱ ེར་མེད་འདི་སྐ ད་གསུ ངས། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་འཁོར་བ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་འདས་པ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་འདོད་ཞེན་བྲ ལ། །དེ་དབྱ ེར་མེད་ཟུ ང་འཇུ ག་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་སྣ ང་བ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་སྟ ོང་པ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་སྣ ང་སྟ ོང་གཉིས་མེད་ཆགས་སྡ ང་བྲ ལ། །དོན་དེ་ཉིད་
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རོ་གཅིག་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་སྐྱ  ེ་བ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་འགག་པ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་སྐྱ  ེ་འགག་གཉིས་མེད་གནས་པ་བྲ ལ། །དེ་དུ ས་གསུ མ་རྒྱུ   ན་པ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་འོང་བ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་འགྲ ོ་བ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་འགྲ ོ་འོང་གཉིས་མེད་ཡུ ལ་དང་བྲ ལ། །དེ་ལྷ ན་སྐྱ  ེས་ཡེ་ཤེས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་འདུ ་བ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་འབྲ ལ་བ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་འདུ ་འབྲ ལ་གཉིས་མེད་དངོས་འཛིན་བྲ ལ། །དེ་གཉུ ག་མ་རང་གྲ ོལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་སྡུ  ག་བསྔ ལ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་བདེ་བ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་བདེ་སྡུ  ག་གཉིས་མེད་སྤྲ  ོས་དང་བྲ ལ། །དེ་ངར་འཛིན་མེད་པ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་སྐྱ  ེ་བ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་འཆི་བ་མ་མཆིས་པ།  །སེམས་སྐྱ  ེ་འཆི་མེད་པ་བླ ོས་བཏགས་བྲ ལ། །དེ་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྐུ  ་ཉིད་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་ཆགས་པ་མ་
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གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་ཆགས་ཐོགས་མེད་པ་ཕུ ག་གཏད་བྲ ལ། །དེ་དམིགས་མེད་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་གཟུ ང་བ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་འཛིན་པ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་གཟུ ང་འཛིན་གཉིས་མེད་དྲ ི་མ་བྲ ལ། །དེ་དག་པ་གཉིས་ལྡ ན་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་འགྲ ིབ་པ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་གསལ་བ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་གསལ་འགྲ ིབ་གཉིས་མེད་སྒྲ  ིབ་གཡོགས་བྲ ལ། །དེ་དྲ ི་མེད་རྣ མ་དག་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་དམིགས་པ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་གཏད་པ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་དམིགས་གཏད་གཉིས་མེད་མཐའ་དང་བྲ ལ། །དེ་ཡིད་ལ་མི་བྱ ེད་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་བདག་འཛིན་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་གཞན་རྟ ོག་མ་མཆིས་པ། །སེམས་བདག་གཞན་གཉིས་མེད་བདེན་འཛིན་བྲ ལ། །དེ་དུ ་མ་རོ་གཅིག་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་ལམ་ལྔ ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་
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ས་བཅུ ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་ས་ལམ་གཉིས་མེད་བགྲ ོད་བྱ ་བྲ ལ། །དེ་གཅིག་ཆར་དུ ་འཇུ ག་པ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་འགྱུ  ར་བ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་འཕོ་བ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་འཕོ་འགྱུ  ར་གཉིས་མེད་མཐའ་དང་བྲ ལ། །དེ་བླ ོ་ལས་འདས་པ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་དགག་བྱ ་མ་གྲུ  བ་པས། །ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་བསྒྲུ   བ་བྱ ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་དགག་སྒྲུ   བ་གཉིས་མེད་ཞེན་པ་བྲ ལ། །དེ་འགག་མེད་འོད་གསལ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་སྤ ང་བྱ ་མ་གྲུ  བ་པས། ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་བླ ང་བྱ ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་སྤ ང་བླ ང་གཉིས་མེད་འཛིན་པ་བྲ ལ། དེ་མཉམ་ཉིད་རོ་སྙ ོམས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །གནས་ཚུ ར་རོལ་དུ ་དོགས་པ་མ་གྲུ  བ་པས། ཡུ ལ་ཕ་རོལ་དུ ་རེ་བ་མ་མཆིས་པ། །སེམས་རེ་དོགས་གཉིས་མེད་ཞེ་འདོད་བྲ ལ། དེ་མི་རྟ ོག་ཆོས་སྐུ  ་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །ཆོས་སྒ ོ་མོ་བརྒྱ  ད་ཁྲ ི་བཞི་སྟ ོང་ཡང༌། །སྤྱ  ིར་སེམས་ཅན་རྣ མ་རྟ ོག་བྱ ེ་བྲ ག་ལ། །ལས་ཉོན་མོངས་དེ་གྲ ངས་ཡོད་པས་གསུ ངས། དེ་ཀུ ན་
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རྫ ོབ་རྨ ི་ལམ་རྒྱུ   ་འབྲ ས་འབྱུ  ང༌། །ང་ནམ་མཁའ་ལྟ ་བུ འི་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ། དེས་ཆོས་རྣ མས་དངོས་མེད་སེམས་སུ ་ཤེས། །དབྱ ིངས་དོན་དམ་ཡིད་བྱ ེད་མཐའ་དང་བྲ ལ། དཔལ་གཞན་དོན་འབད་མེད་འབྱུ  ང་བར་ངེས། །གསུ ངས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་གཤེགས་སྐ ད། དེ་ཕྱ ིན་ཆད་སྣ ང་བ་འཁྲུ  ལ་པར་ཤེས་ནས། རྐྱ  ེན་ཅི་ལ་སྦྱ  ར་ཡང་མགུ ར་ལེན་སྙ ིང་འདོད་པ་ཞིག་བྱུ  ང་བར་གདའ་འོ། ། ༈ དྭ གས་པོ་ཟླ ་འོད་གཞོན་ནུ ་འོལ་ཁར་བྱ ོན་ཏེ་བོན་པོ་ཞིག་གིས་ཡོན་བདག་བྱ ས་ནས་དགེ་ལུ ང་དུ ་ལོ་གསུ མ་བསྒ ོམས། ང་ནི་དམྱ ལ་བར་ད་ལྟ ་རང་སོང་རུ ང་བླ ་མ་ལ་ལྟ ོས་པ་འཆའ་བ་ཡིན། རྗ ེ་ཁོང་རང་མཁྱ ེན་སྙ མ་པའི་བླ ོ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྐྱ  ེས་ནས་བླ ོ་ཁེལ་ངེས་སུ ་བཀལ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དར་ཅིག་ན་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་སྣ ང་བ་ཤར་ནས་མདུ ན་དུ ་རྩ ེན་གྱ ིས་བྱ ོན། དེ་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པར་བདེ་དྲ ོད་རང་འབར་དུ ་སོང་། རྩ ་རླུ  ང་གི་རྟ ོགས་པ་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུ ད། ལྷ ན་ཅིག་སྐྱ  ེས་སྦྱ  ོར་
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ཨེན་རེ་ཙམ་མ་གཏོགས་བསྒ ོམ་པ་ནི་གཏུ མ་མོ་ཁོ་ན་བསྒ ོམས། ཐམས་ཅད་རྟ ོག་པར་འདུ ག །རྟ ོག་པ་གླ ོ་བུ ར་བར་འདུ ག །དེ་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ ་འདུ ག་སྙ མ་པ་ཞིག་ནང་ནས་རང་ཤུ གས་ཀྱ ིས་བྱུ  ང་། དེ་ནས་ཅི་ཞིག་ན་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་སྔ ར་འདྲ ིས་ཀྱ ི་མི་དང་འཕྲ ད་པ་འདྲ ་བ་རིག་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡེར་གྱ ིས་མཐོང༌སྟ ེ། ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་མཆོག་གི་རྟ ོགས་པ་སྐྱ  ེས། རང་གི་སེམས་སྐྱ  ེ་བ་མེད་པ་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པ། ཅི་ཡང་མ་གྲུ  བ་པ། རྣ མ་པ་གསལ་བ། ཅིར་ཡང་སྣ ང་བ། ཅིར་ཡང་བཏུ བ་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ་གསུ ངས་ནས་མགུ ར་དུ ་བཞེངས་པ་ནི། སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་སྟ ོང་པ་འདི། །ལྟ ་བ་ཡིན་པར་ད་གཟོད་ཤེས། །ཐ་མལ་ཤེས་པ་ཡེངས་མེད་འདི། །བསྒ ོམ་པ་ཡིན་པར་ད་གཟོད་ཤེས། །འཛིན་མེད་རིག་པ་རྟ ེན་འབྲ ེལ་འདི། །ཉམས་མྱ ོང་ཡིན་པར་ད་གཟོད་ཤེས། །སེམས་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱ  ེས་པ་འདི། །རྟ གོས་པ་ཡིན་པར་ད་གཟདོ་ཤེས། །རང་ལུ གས་ལྷུ  ག་པ་ཞེན་མེད་འདི། སྤྱ  ོད་



43

པ་ཡིན་པར་ད་གཟོད་ཤེས། །རང་རིག་ངོ་བོ་གསལ་སྟ ོང་འདི། །ཆོས་སྐུ  ་ཡིན་པར་ད་གཟོད་ཤེས། །ཐོབ་མེད་རང་སེམས་རྣ མ་དག་འདི། །འབྲ ས་བུ ་ཡིན་པར་ད་གཟོད་ཤེས། །ཨེ་མ་རིན་ཆེན་སེམས་ཀྱ ི་ཀླ ོང༌། །རྒྱུ   འི་དུ ས་ན་འབྲ ས་བུ ་དངོས། རྟ ོགས་ཤིང་མངོན་དུ ་མ་གྱུ  ར་ཀྱ ང༌། །མཚན་མའི་དྲ ི་མས་མི་གཡོག་འཚལ། །ཞེས་གསུ ངས་ཤིང། བླ ་མས་གསུ ངས་པ་དེ་ད་འདི་ཡིན་པར་འདུ ག་ཨང་སྙ མ་པ་བྱུ  ང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕྱ ི་ཤུ ན་དང་སྤུ  ན་པ་བཞིན་དུ ་ཡལ་ནས་སོང༌། མགྲ ོན་པོ་རང་ཁྱ ིམ་དུ ་སླ ེབ་པ་བཞིན་དུ ་བྱ ་སེམས་ཐམས་ཅད་དང་བྲ ལ། ང་སྐྱ  ེ་བ་ཅིག་གིས་ཐོགས་པའམ་སྲ ིད་པ་ཐ་མ་པ་ཡིན་ཨང་སྙ མ་པ་བྱུ  ང༌། སྒ ོམ་ལྟ ་ཐོག་དུ ་སྐྱ  ོལ། སྒ ོམ་བདག་པོའ་ིལག་ཏུ ་གཏད། བླ ་མ་དྲ ིན་རེ་ཆེ་ཨང་། གདམས་ངག་ངོ་མཚར་རེ་ཆེ་ཨང་སྙ མ་པ་ཡང་བྱུ  ང༌ངོ་། ། ༈ སྒ མ་པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་རྗ ེ་བཙུ ན་མི་ལ་རས་པའི་ཞབས་དྲུ  ང་དུ ་ཟླ ་བ་བཅུ ་གསུ མ་བཞུ གས་པའི་ཚ་སྒ ོ་གསུ མ་གུ ས་པའི་
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ཚུ ལ་དུ ་བསྟ ེན་ཞིང་སྒྲ  ོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་བཅད་ནས་དབུ ས་སུ ་འབྱ ོན་ཁར། ཤིང་སྟ ག་པའི་ནགས་ཡོད་པའི་ལུ ང་པ་ཞིག་གི་ཆུ ་ལ་རྡ ོ་ཟམ་ཆུ ང་ཆུ ང་ཞིག་ཡོད་པའི་ས་བར་དུ ་སྐྱ  ེལ་ཐུ ང་མཛད་དེ། ཐ་མལ་ཤེས་པའི་རང་ངོ་འཕྲ ོད་པ་ན་སྤ ང་བླ ང་མ་ནོར་བ་དགོས་པར་གདམས་པའི་སྐྱ  ེལ་མགུ ར་ནི། བུ ་སྤྲ  ོས་བྲ ལ་སེམས་ལ་ཤར་དུ ས་སུ ། །ཐ་སྙ ད་ཚིག་ཕྱ ིར་མ་འབྲ ངས་ཤིག །ཆོས་བརྒྱ  ད་སྒྲ  ོག་ཏུ ་ཚུ ད་ཉེན་ཡོད། །བུ ་ང་རྒྱ  ལ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །དེ་གོའམ་དབུ ས་པ་སྟ ོན་པ་བ། །དེ་གོའམ་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་བ། །རང་གྲ ོལ་ནང་ནས་ཤར་དུ ས་སུ ། །ཚད་མའི་སྦྱ  ོར་བ་མ་བཀོད་ཅིག །དོན་མེད་འབད་རྩ ོལ་བྱ ེད་ཉེན་ཡོད། །བུ ་རྣ མ་རྟ ོག་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག དེ་གོའམ་དབུ ས་པ་སྟ ོན་པ་བ། །དེ་གོའམ་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་བ། །རང་སེམས་སྟ ོང་ཉིད་རྟ ོགས་རྩ ་ན། །གཅིག་དང་དུ ་མར་མ་སྦྲ  ེལ་ཅིག །ཆད་པའི་སྟ ོང་ཉིད་འགྲ ོ་ཉེན་ཡོད། །བུ ་སྤྲ  ོས་པ་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །དེ་གོའམ་དབུ ས་པ་སྟ ོན་པ་བ། །དེ་གོའམ་
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དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་བ། །ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་བསྒ ོམ་དུ ས་སུ ། །ལུ ས་ངག་དགེ་སྦྱ  ོར་མ་བརྩ ོན་ཅིག །མི་རྟ ོག་ཡེ་ཤེས་ཡལ་ཉེན་ཡོད། །བུ ་མ་བཅོས་ལྷུ  ག་པའི་ངང་ལ་ཞོག །དེ་གོའམ་དབུ ས་པ་སྟ ོན་པ་བ། །དེ་གོའམ་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་བ། །རྟ གས་དང་ལུ ང་བསྟ ན་བྱུ  ང་དུ ས་སུ ། །དགའ་རླ ོམ་ཆེད་དུ ་མ་འཛིན་ཅིག །བདུ ད་ཀྱ ི་ལུ ང་བསྟ ན་འོང་ཉེན་ཡོད། །བུ ་ཆེད་འཛིན་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །དེ་གོའམ་དབུ ས་པ་སྟ ོན་པ་བ། །དེ་གོའམ་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་བ། །རང་སེམས་གཏན་ལ་འབེབས་དུ ས་སུ ། །མངོན་ཤེས་འདོད་པ་མ་བསྐྱ  ེད་ཅིག །རླ ོམ་སེམས་བདུ ད་ཀྱ ིས་འཁྱ ེར་ཉེན་ཡོད། །བུ ་རེ་དོགས་མེད་པའི་ངང་ལ་ཞོག །དེ་གོའམ་དབུ ས་པ་སྟ ོན་པ་བ། །དེ་གོའམ་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་བ། །ཞེས་གསུ ངས་ནས་རྗ ེ་བཙུ ན་གྱ ི་ཞབས་རྗ ེའི་དབུ ་ཐོག་ཏུ ་བཞག་སྟ ེ། དབུ ས་པ་སྟ ོན་པ་ཁྱ ོད་ལ་དབང་བཞི་གདན་ཐོག་གཅིག་ཏུ ་བསྐུ  ར་བ་ཡིན་པས། དགའ་བར་གྱ ིས་ཤིག དེ་ཡང་ལྷ ་དབང་ལུ ས་ལ་བསྐུ  ར་ནས་ལུ ས་ལྷ འི་དཀྱ ིལ་འཁོར་དུ ་བྱ ིན་
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གྱ ིས་བརླ བས། སྔ གས་དབང་ངག་ལ་བསྐུ  ར་ནས་ངག་སྔ གས་སུ ་བྱ ིན་གྱ ིས་བརླ བས། ཆོས་དབང་སེམས་ལ་བསྐུ  ར་ནས་སེམས་སྐྱ  ེ་མེད་ཆོས་སྐུ  ར་ངོ་སྤྲ  ད། བླ ་མའི་ཞབས་སྤྱ  ི་བོར་བཞག་ནས་དོན་ཐོགས་པ་མེད་པ་རྡ ོ་རྗ ེ་སླ ོབ་དཔོན་དུ ་མངའ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུ ངས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱ ི་དབང་བསྐུ  ར་མཛད་དོ། ། ༈ རི་བོ་མེ་འབར་གྱ ི་དགོན་པར་མངའ་བདག་རྒྱ  ལ་བ་མཻ་ཏྲ ྀ་པ་བཞུ གས་པའི་དྲུ  ང་དུ ་སྒྲ  ་སྒྱུ   ར་གྱ ི་རྒྱ  ལ་པོ་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་བྱ ོན་པ་ན། མཻ་ཏྲ ྀ་པས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིགདམས་ངག་ངོ་སྤྲ  ོད་དང་བཅས་པ། རྒྱུ   ད་སྟ ོད་པ་གླུ  ར་བླ ངས་འགྲ ེལ་པ་དང་བཅས་པ། དོ་ཧའི་བཤད་པ་དང་བཅས་པ་རྣ མས་སྒྲ  ོ་འདོགས་ཆོད་པར་གནང་ཞིང༌། ཉམས་སུ ་བླ ངས་པས་ཅིག་ཅར་དུ ་རྟ ོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཐུ གས་ལ་འཁྲུ  ངས་པའི་ཚ། བླ ་མ་ལ་གཏང་རག་གི་མཆོད་པ་ཞིག་ཕུ ལ་བའི་ཚགས་གྲ ལ་དུ ་ཉམས་མྱ ོང་གི་རྟ ོགས་པ་ལྟ ་སྒ ོམ་སྤྱ  ོད་པ་འབྲ ས་བུ ་དང་བཅས་པ་མགུ ར་དུ ་ཕུ ལ་བ་ནི། སྤྱ  ི་
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བོ་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་སུ ། །དྲ ི་མེད་པདྨ ་ཉི་ཟླ ་ལ། །བླ ་མ་མངའ་བདག་བྱ མས་མགོན་བཞུ གས། །བདག་གི་སེམས་རྒྱུ   ད་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབས། །དུ ས་གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་དང༌། །ཡི་དམ་ལྷ ་ཚགས་ཇི་སྙ ེད་པ། །དབྱ ེར་མེད་དཔལ་ལྡ ན་དྷཱུ   ་ཏི་པ། །སྙ ིང་གི་པདྨ ར་བཞུ གས་ནས་ཀྱ ང༌། །བདག་གི་བདེན་པ་འགྲུ  བ་ཏུ ་གསོལ། རྒྱ  ་གར་ཞིང་ཁམས་རྣ མ་དག་ཏུ ། །པཎ་ཆེན་ནཱ ་རོ་ལ་སོགས་པའི། །གྲུ  བ་ཐོབ་རྣ མས་ཀྱ ི་ཞབས་རྡུ  ལ་དེ། །མི་བདག་གི་སྤྱ  ི་བོའ་ིགཙུ ག་ཏུ ་བླ ངས། །རྒྱུ   ད་སྡ ེའི་ཚིག་རྣ མས་མང་པོ་ཉན། །བདག་དེས་ཀྱ ང་ཆོག་ཤེས་མ་བྱུ  ང་བས། །མངའ་བདག་རྗ ེ་བཙུ ན་དྲུ  ང་དུ ་འོང༌། །བྱ ིན་རླ ོབས་དམ་ཆོས་ཚུ ལ་བཞིན་ཞུ ས། །ཁྱ ད་པར་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་ཞུ ས། །ཆོས་ཤེས་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་སྒྲ  ོ་འདོགས་བཅད། །མི་ཤེས་པ་རྣ མས་སླ ོབ་གཉེར་བྱ ས། །རྗ ེ་ས་ར་ཧ་ཡི་བཀའ་སྲ ོལ་གྱ ི། །བྱ ིན་རླ ོབས་དང་རྟ ོགས་པ་དུ ས་གཅིག་བྱུ  ང༌། །རྗ ེ་ལ་རྟ ོགས་འབུ ལ་གྱ ི་དབྱ ངས་ཤིག་ལེན། །ཕྱ ི་ནང་གྲུ  བ་མཐའ་སྣ ་
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ཚགས་ཀུ ན། །རྟ ོགས་ཤིང་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོར་འདུ ས། །སྣ ང་བ་བདེན་མེད་མཐའ་ཡས་ཀུ ན། །ཟུ ང་འཇུ ག་མཉམ་ཉིད་རོལ་པར་ཤར། །རྒྱུ   ན་ཆད་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་འདི། །རང་གསལ་རིག་པ་འགག་པ་མེད། །ཟུ ང་འཇུ ག་རིག་པ་གཉུ ག་མའི་ངང༌། ཡེ་ཤེས་ལྷུ  ན་གྲུ  བ་ལྟ ་བ་ལགས། །སྤྱ  ོད་ལམ་བཞི་ཡི་མཉམ་རྗ ེས་སུ ། །དུ ས་གསུ མ་འབྲ ལ་མེད་ཆུ ་བོའ་ིརྒྱུ   ན། །རྣ ལ་འབྱ ོར་མངོན་གསལ་འགྲ ིབ་ཏུ ་མེད། །ཡེངས་སུ ་མེད་པ་སྒ ོམ་པ་ལགས། །དུ ས་གསུ མ་ལུ ས་ངག་ཡིད་ཀྱ ི་ཆོས། །སྣ ་ཚགས་ངེས་མེད་རྒྱུ   ན་གཅིག་ཏུ ། །མ་འགགས་འབད་མེད་ངོ་བོར་མཉམ། །སྤྲུ   ལ་པ་ལྟ ་བུ འི་སྤྱ  ོད་པ་ལགས། །རྟ ོགས་པའི་ངོ་བོ་སྐ ད་ཅིག་མ། །ཅིག་ཅར་བ་ལ་འཕྲ ི་བསྣ ན་མེད། །རང་གྲ ོལ་གཉུ ག་མ་བདེ་བ་ཆེ། །རེ་དོགས་བྲ ལ་བ་འབྲ ས་བུ ་ལགས། །ཚིག་ཚགས་མ་ཉན་དགུ ་ཉན་ཀྱ ང༌། །གཞི་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུ  ར་ད་གཟོད་གོ །མི་ཁོ་བོའ་ིཐེ་ཚམ་ད་གཟོད་ཟད། །འཁྲུ  ལ་པའི་གཞི་རྩ ་ད་གཟོད་ཞིག །ཐ་སྙ ད་ལ་སངས་རྒྱ  ས་མི་རེ་
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བས། །རྗ ེ་མངའ་བདག་ཆེན་པོའ ་ིཞབས་དྲུ  ང་དུ ། །དོན་ཉམས་སུ ་བླ ངས་པའི་འབྲ ས་བུ ་དང༌། །བརྒྱུ   ད་པ་རྣ མས་ཀྱ ི་བྱ ིན་རླ ོབས་ཀྱ ིས། །གོ་བ་ཉམས་མྱ ོང་རྟ ོགས་པ་འདི། །ཕུ ལ་བས་བླ ་མ་རྗ ེ་བཙུ ན་དང༌། །མཆེད་གྲ ོགས་འདིར་བཞུ གས་དགྱ ེས་པར་མཛད། །ཅེས་ཕུ ལ་བས་བླ ་མ་ཤིན་ཏུ ་མཉེས་སོ། ། ༈ རྗ ེ་མི་ལས་བཞེངས་པའི་སྲ ས་མཁར་དགུ ་ཐོག་མཐར་ཕྱ ིན་པ་ལ་རབ་གནས་དགའ་སྟ ོན་དང་། སྲ ས་ཀྱ ི་ཆེ་འདོན་ལྷ ན་ཅིག་མཛད་པའི་ཚ། རྗ ེ་མར་པས་བཀྲ ་ཤིས་མངའ་གསོལ་གྱ ི་མགུ ར་དུ ་གསུ ངས་པ་ནི། བླ ་མ་བཀའ་དྲ ིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ང་ཡི་བརྒྱུ   ད་པ་རིན་ཆེན་འདི་ཉིད་ལ། །ཉེས་ལྟུ  ང་མེད་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །གདམས་ངག་ཟབ་མོའ་ིཉེ་ལམ་ལ། །ནོར་འཁྲུ  ལ་མེད་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ང་རང་མར་པ་ལོ་ཙཱ ་ལ། །ཟབ་མོ་གནད་ཀྱ ི་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བླ ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་
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འགྲ ོ་ལ། །བྱ ིན་རླ ོབས་དངོས་གྲུ  བ་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །བུ ་ཆེན་སླ ོབ་མའི་འཁོར་ཚགས་ལ། །དད་པ་དམ་ཚིག་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ཡོན་བདག་ཡུ ལ་མི་ཉེ་རིང་ལ། །མཐུ ན་རྐྱ  ེན་ཚགས་སོག་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །ལས་དང་བྱ ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །མདོ་དོན་བྱ ང་ཆུ བ་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག སྣ ང་ཞིང་སྲ ིད་པའི་ལྷ ་འདྲ ེ་ལ། །ཆད་མདོ་བཙན་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །འདིར་ཚགས་ཁྲ ོམ་གྱ ི་ལྷ ་མི་ལ། །བདེ་སྐྱ  ིད་སྨ ོན་ལམ་བཀྲ ་ཤིས་ཡོད། །བཀྲ ་ཤིས་དེས་ཀྱ ང་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །སྨྲ  ས་པ། དོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་མཐའ་དང་བྲ ལ། །དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་གཉུ ག་མའི་གཤིས། །དོན་གསལ་སྟ ོང་ཟུ ང་འཇུ ག་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །དོན་དགོས་འདོད་ཀུ ན་འབྱུ  ང་ཡིད་བཞིན་ནོར། །སེམས་མ་བཅོས་ལྷུ  ག་པའི་ངང་ལ་བཞག །སེམས་ཐ་མལ་ཤེས་པ་མངོན་དུ ་གྱུ  ར། །སེམས་
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ཆོས་ཉིད་གཉུ ག་མའི་ངང་དུ ་མནལ། །ཕ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། །ནང་སེམས་ཉིད་འཆིང་བའི་རྒྱ  ་ལས་གྲ ོལ། །ཕྱ ི་སྣ ང་སྲ ིད་འཁོར་འདས་སྒྱུ   ་མར་མཐོང་། བར་འགྲ ོ ་དོན་ཕྲ ིན་ལས་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ། །ཕ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། མཆོག་ཆོས་སྐུ  འི་གོ་འཕང་བདེ་བླ ག་གྲུ  བ། །མ་འགྲ ོ་ལ་སྤྲུ   ལ་སྒྱུ   ར་སྣ ་ཚགས་མཛད། ངག་དོ་ཧའི་གླུ  ་དབྱ ངས་ལྷ ང་ལྷ ང་སྒྲ  ོག །ཕ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། །རྗ ེ་ཁྱ ེད་ཀྱ ི་ཉམས་རྟ ོགས་ཡོན་ཏན་ལ། །སེམས་གཏིང་ནས་གུ ས་པའི་བདག་སོགས་འགྲ ོ། །བྱ ིན་ཐུ གས་རྗ ེའི་ལྕ གས་ཀྱུ  ས་རབ་བཟུ ང་སྟ ེ། །མཆོག་ཐུ ན་མོང་དངོས་གྲུ  བ་བསྩ ལ་དུ ་གསོལ། །ཞེས་འགྲ ོ ་མགོན་ཏི་ཤྲ ི་རས་པའི་བླ ་སྒྲུ   བ་ཀྱ ི་ཚགས་འཁོར་བསྐ ོར་བ་ན་རྣ ལ་འབྱ ོར་པ་རང་གི་དགོངས་ཉམས་སྐྱ  ོང་བའི་གསལ་འདེབས་སུ ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་གོང་མ་རྣ མས་ཀྱ ི་གསུ ང་མགུ ར་བྱ ིན་རླ ོབས་ཅན་དག་དགོས་ངེས་སུ ་མཐོང་ནས། རྒྱ  ལ་ཁམས་པ་སྐྱ  ོ་བྲ ག་དགའ་དབང་གིས། གོ་ཤྲ ི་རྒྱ  ལ་ཚབ་རིན་པོ་
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ཆེའི་གདན་ས་དཔལ་ཆེན་ཆོས་གླ ིང་གི་རང་ཤག་ཉམས་དགའ་བར་ཕྱ ོགས་བསྒྲ  ིགས་བགྱ ིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།  །།
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ཏི་ཤྲ ི་རས་པའི་བླ ་སྒྲུ   བ་དྲ ིས་ལན་བཞུ གས་སོ། །
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༄༅། །གདོས་བཅས་ལུ ས་ཀྱ ི་ཕུ ང་པོ་ལ། །ཡོད་པ་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུ  འི་གསང་། །རྟ ོགས་པའི་སྐ ད་ཅིག་ལ་གྲ ོལ་བ། །བཀའ་བརྒྱུ   ད་བླ ་མས་བདག་སྐྱ  ོངས་ཤིག །ཁོ་བོའ་ིཆོས་མཆེད་དམ་པ་ཡིས། །མོས་གུ ས་བླ ་མའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ལ། །དབང་བསྐུ  ར་དགོས་མིན་དྲ ིས་པའི་ལན། །ཟབ་གནད་གསལ་བའི་གཏམ་འདི་སྤྲ  ོ། །དེ་ཡང་ཁོ་བོའ་ིཆོས་མཆེད་དམ་པ་མདོ་སྔ གས་རིག་པའི་གནས་ཀུ ན་ལ་སྦྱ  ངས་རྟ ོགས་རླ བས་སུ ་ཆེ་ཞིང་། དབེན་པའི་རི་སུ ལ་དག་ཏུ ་རི་དྭ གས་བཞིན་རྒྱུ   ས་ཏེ་ཐབས་གྲ ོལ་གྱ ི་གདམས་པ་ཉམས་སུ ་ལེན་པའི་སྒྲུ   བ་བརྩ ོན་བླ ་མ་མཁས་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་དབྱ ིངས་ཀྱ ིས། ཏི་ཤྲ ི་རས་པའི་བླ ་སྒྲུ   བ་འདི་གཞན་ནས་དཔེ་བཤུ ་བྱ ས་པ་མིན་པར་རང་ཚུ གས་ཡོད་པའི་ཆེས་ལེགས་པ་ཞིག་རེད་འདུ ག་པས་ཁོ་བོས་བསྙ ེན་སྒྲུ   བ་བྱ ་བའི་མསོ་པ་བྱུ  ང་། འནོ་ཏེ་བླ ་སྒྲུ   བ་གཞན་པར་དབང་ཡདོ་པ་བཞིན་འདིར་ཡང་དབང་ཞིག་དགོས་ཀྱ ི་མེད་དམ་སྙ མ་ལ། གལ་ཏེ་དགོས་ཀྱ ི་ཡོད་ན་
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ཉིད་ནས་རྩ ོམ་པར་འོས་ཞེས་གསུ ང་གི་འདུ ག །བླ ་སྒྲུ   བ་འདི་ཉིད་ཐོག་མར་འབྲ ི་བ་ན་ཕྱ ག་ཆེན་སྒ ོམ་པའི་གོ་བབས་བཞིན་ལུ ང་དུ ་དྲ ངས་པ་དག་གི་གོ་དོན་ཐད་ཀར་བཤད་པ་ལས་དཔེ་བལྟ ་བགྱ ིས་པ་གཏན་ནས་མེད་ནའང་། ཞང་ཚལ་པའི་བླ ་མ་སྐུ  ་གསུ མ་དུ ་སྒྲུ   བ་པའི་ཞལ་གདམས་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་རྩ ་བ་རང་སེམས་རིག་པ་ཡིན་པས་དེ་རྟ ོགས་པར་བྱ ེད་པའི་ཐབས་བླ ་མ་སྒྲུ   བ་པ་ཡིན་པས། བླ ་མ་སྒྲུ   བ་པ་ལ་གསུ མ་སྟ ེ། བླ ་མ་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ་རུ ་སྒྲུ   བ་པ་དང་། བླ ་མ་ལོངས་སྤྱ  ོད་རྫ ོགས་པའི་སྐུ  ར་སྒྲུ   བ་པ་དང་། བླ ་མ་སྤྲུ   ལ་པའི་སྐུ  ར་སྒྲུ   བ་པ་དང་གསུ མ་མོ། །བླ ་མ་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ་རུ ་སྒྲུ   བ་པ་ནི། སྔ ོན་འགྲ ོ་དང་། དངོས་གཞི། རྗ ེས་རྣ མ་པ་གསུ མ་མོ། སྔ ོན་འགྲ ོ་ལ། ཚ་འདིའི་བྱ ་བ་ཐམས་ཅད་བཏང་ལ། དབེན་པའི་གནས་སུ ་ཕྱ ག་བདར་བྱ ། རྟ ེན་དགྲ མ་མཎྜ ལ་ཕུ ལ་ལ། མི་རྟ ག་པ་ཡུ ག་གཅིག་སྒ ོམས། ཞེ་མནའ་དྲ ག་པོ་ཞིག་བསྐྱ  ལ། ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱ  ེད། ཐེ་ཚམ་དང་བྲ ལ་བའི་བླ ོས། དུ ས་
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གསུ མ་སངས་རྒྱ  ས་ཐམས་ཅད་ཀྱ ི་བྱ ིན་རླ ོབས་ང་ལ་ཡོད་ངེས་པ་ཡིན་པས། ལུ ས་ཅི་བདེ་བར་སྡ ོད་ལ། ང་སྤྱ  ི་བོར་སྒ ོམས་ཤིག །མོས་གུ ས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར། མིག་ནས་མཆི་མ་འབྲུ  ལ་བའམ། ལུ ས་ཀྱ ི་བ་སྤུ  ་ལྡ ང་བ་ཙམ། ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་སྒྲ  ིམ་ཤ་ཐོན་པ། བཅོས་མའི་མོས་གུ ས་མ་ཡིན་པ། རང་དོན་གྱ ི་དྲ ི་མས་མ་གོས་པ། ང་ལ་སངས་རྒྱ  ས་ཀྱ ི་འདུ ་ཤེས་བསྐྱ  ེད་ཅིང་། གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག །གསོལ་བ་ཐེབས་པའི་རྟ གས་ལུ ས་ངག་ཡིད་གསུ མ་ལ་འབྱུ  ང་སྟ ེ། ལུ ས་བདེ་འབོལ་ལེ་བ་སོག་མའི་ཕོན་ཐག་ཆད་པ་ལྟ ་བུ ་འབྱུ  ང་། ངག་བརྗ ོད་པ་དང་བྲ ལ་བ་གཞོན་ནུ ་མའི་བདེ་བ་མྱ ོང་བ་ལྟ ་བུ ་འབྱུ  ང་། སེམས་སྙ ེམས་བྱ ེད་དང་བྲ ལ་བ་ནམ་མཁའ་དྭ ངས་པ་ལྟ ་བུ ་འབྱུ  ང་། ཉམས་དེ་ལྟ ར་ཤར་ཀྱ ང་ཆགས་པ་དང་ཞེན་པ་མི་བྱ འོ། །དངོས་གཞི་ལ། བླ ་མ་རང་གི་ལུ ས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །ཐིམ་པ་དང་ལུ ས་སེམས་ཀྱ ི་སྒྲ  ིམ་ཤ་ཐམས་ཅད་གླ ོད་ལ། ལུ ས་ནི་མི་རོ་བཞིན་དུ ་སྐྱུ   ར་ལ་
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བཞག་གོ། །ངག་ནི་སྨྲ  ་ཁར་ལྕ ེ་ཆད་པ་བཞིན་དུ ་ལྐུ  གས་སུ ་གཞུ ག །སེམས་ནི་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚན་བཞིན་དུ ་སྣ ང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་ངོས་ཟུ ངས་ཤིག །ངོས་བཟུ ང་བའི་རྗ ེས་སུ ་ངོས་འཛིན་མཁན་གྱ ི་རིག་པ་དེ་གསལ་སྟ ོང་དུ ་རྒྱ  ས་ཐོབ་ཅིག རྒྱ  ས་འདེབས་མཁན་གྱ ི་སེམས་དེ་བླ ་མ་ཡིན་པས་ཡང་ནས་ཡང་དུ ་གོམས་པར་གྱ ིས་ཤིག །གོམས་པ་དེ་ཡེངས་སུ ་བཅུ ག་ཅིག །ཡེངས་པའི་ངང་ལ་མ་ཡེངས་ཤིག རྗ ེས་སྒ ོམ་པ་བདག་པོ་ལ་གཏོད་ཅིག །བྱ ས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིག་ལ་ཐོངས། བོར་ལ་ཐོངས། མ་བྱ ས་ལྷུ  ན་གྱ ིས་གྲུ  བ་པར་འཆར་བ་ནི་བསྒ ོམ་པའི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །རྗ ེས་ནི། བདེ་སྡུ  ག་དབྱ ེར་མེད། སྣ ང་སྟ ོང་དབྱ ེར་མེད། འཁོར་འདས་དབྱ ེར་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ལ་ཡང་ཆགས་པ་དང་ཞེན་པ་མི་བྱ ་བར། བུ ད་མེད་ཁྱ ོ་ལ་མི་དགའ་བའི་དཔེ་བཞིན་དུ ་ཉམས་སུ ་བླ ང་ངོ་། །ཞེས་པའི་གོ་བབས་དང་གཅིག་མཚུ ངས་སུ ་གྱུ  ར་ཡོད་པ་རྗ ེས་མར་མཐོང་བ་ན་བཀའ་བརྒྱུ   ད་གོང་མའི་དགོངས་
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པ་དང་རྒྱ  བ་འགལ་དུ ་སོང་མེད་པའི་དགའ་སྤ ོབས་ཀྱ ིས་སྤྲ  ོ་བ་རབ་ཏུ ་བརྟ ས་སོ། དབང་ནི་བྱ ིས་པ་ཤེད་མ་བྱ ེ་བའི་ལག་པ་ནས་ཨ་མས་ཁྲ ིད་པ་བཞིན་དུ ་རང་གི་ལུ ས་སེམས་ཀྱ ི་དག་པ་མངོན་དུ ་བྱ ེད་པ་ལ་སྔ ར་ཡེ་ཤེས་ཀྱ ི་སྐུ  ་མངོན་ཏུ ་བྱ ས་ནས་སངས་རྒྱ  ས་ཐོབ་ཟིན་པའི་ལྷ ་གཞན་རྒྱུ   ད་ལྟ ར་སྣ ང་བ་རྣ མས་ཀྱ ིས་བྱ ིན་གྱ ིས་རླ ོབ་པའི་ཐབས་མཆོག་ཡིན་ཕྱ ིར་བསྐུ  ར་ཐོབ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། འདིར་ནི་དབང་གི་མཐར་ཐུ ག་ཚིག་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་ངོ་སྤྲ  ོད་ཐོབ་ཟིན་པའི་གང་ཟག་དག་གིས། ཀརྨ ་པ་མི་བསྐྱ  ོད་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཐུ ན་བཞིའི་བླ ་མའི་རྣ ལ་འབྱ ོར་ལས། ལམ་གྱ ི་སྙ ིང་པོ་མོས་གུ ས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེ། །ཞེན་ལོག་ངོ་བོ་དཔལ་ལྡ ན་བླ ་མའི་སྐུ  ། །ཟུ ང་འཇུ ག་རྡ ོ་རྗ ེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཉིད། །ཅེས་མོས་གུ ས་དང་བླ ་མའི་བྱ ིན་རླ ོབས་ཀྱ ིས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་མངོན་སུ མ་ལམ་དུ ་བྱ ེད་པ་ན་བཀའ་བརྒྱུ   ད་གོང་མ་རྣ མས་ཀྱ ི་བྱ ིན་རླ ོབས་འཕོ་བའི་དབང་བསྐུ  ར་ཐོབ་པ་ལྟ ར་བྱ ས་པས་དོན་དབང་གི་
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ངོ་བོར་ཡོད་ཅིང་། བླ ་སླ ོབ་སྐ ལ་བ་འཛམས་པའི་གང་ཟག་དག་གིས་ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོའ་ིངོ་སྤྲ  ོད་དང་ཉམས་ལེན་བགྱ ིད་པ་ན། སྤྲ  ོས་བཅས་ཀྱ ི་དབང་བསྐུ  ར་མི་བྱ ་བའི་ཕྱ ག་སྲ ོལ་མཉམ་མེད་དྭ གས་པོ་ལྷ ་རྗ ེ་ལ་ཡོད་པ་བླ ་མ་ཞང་གི་བཀའ་འབུ མ་དུ ། བླ ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས། བྱ ིན་རླ ོབས་ཀྱ ི་བརྒྱུ   ད་པ་ཟམ་མ་ཆད་པ་འདི་གལ་ཆེ། རྟ ོགས་ལྡ ན་གྱ ི་བརྒྱུ   ད་པ་མ་འཕྱུ  གས་པ་འདི་ངོ་མཚར་ཆེ་གསུ ངས། འདིའི་གནད་འདི་ཐུ གས་བཅུ ག་མ་བཅུ ག་ཏུ ་འདུ ག་གསུ ངས། བླ ་མ་དཔལ་ལ་རྟ ོགས་པ་ངོ་མཚར་ཅན་མངའ་སྟ ེ། གཞན་ལ་འགོད་མ་མཁྱ ེན། དེའི་གནད་ཀྱ ང་ང་ལྟ ་བུ འི་བརྩ ོན་འགྲུ  ས་ཅན་ལ་སྲ ིད་ཀྱ ིས། གཞན་ལ་མི་སྲ ིད་སྙ མ་ནས། ཐུ གས་མ་བཅུ ག་པས་ལན་གསུ ངས། བླ ་མ་ལྷ ་རྗ ེས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུ གས་བཅུ ག་པས། ད་ལྟ ་རྟ ོག་པ་རྟ ོལ་རྟ ོལ་ཤར་བ་འདི་ཙམ་པ་འདུ ག་པ་ལ་ལྟ ོས་གསུ ངས། དེ་བླ ་མ་ས་སྐྱ  ་པས་གསན་པས། བླ ་མ་ལྷ ་རྗ ེ་ལ་ཤོག་ཕྲ ིན་བསྐུ  ར་བ། ཕྱ ག་རྒྱ  ་ཆེན་པོ་འདི་ནི་དབང་
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བཞི་པའི་དོན་མཐར་ཐུ ག་པ་ཡིན་པས། འདི་ནི་དབང་མ་བསྐུ  ར་བ་ལ་བཤད་དུ ་མི་རུ ང་བས། འདི་དབང་མ་བསྐུ  ར་བ་ལ་མི་བཤད་པ་ཞིག་ཞུ ་ཞེས་བསྐུ  ར་བས། དེའི་ལན་དུ ་ཤོག་ཕྲ ིན་གསེར་དང་བཅས་པ་བསྐུ  ར་ནས། ངས་འདི་ཀས་ཕན་པ་མང་པོ་བྱུ  ང་བས། རྙ ོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་པས་དེ་སྐ ད་མི་གསུ ང་བར་ཞུ ། ཁོ་བོ་རྙ ོག་ནས་བདོག་པ་འདི་ཁམ་ཆེ་བར་གདའ་བས་དེ་སྐ ད་མི་གསུ ང་བར་ཞུ ་གསུ ང་སྐ ད། དེ་ཀའི་དོན་ཐུ གས་བཅུ ག་མ་བཅུ ག་ཡིན་གསུ ངས་སོ། །ཞེས་གསུ ངས་འདུ ག གལ་ཏེ་སྤྲ  ོས་བཅས་ཀྱ ི་དབང་བསྐུ  ར་ངེས་པར་དུ ་འཐོབ་པར་འདོད་ན་ནི་བཀའ་བརྒྱུ   ད་གོང་མའི་ཕྱ ག་སྲ ོལ་དྲ ི་མ་མེད་པ་འབྲུ  ག་ལུ གས་བླ ་མ་མཆོད་པའི་དབང་བསྐུ  ར་བཀའ་བརྒྱུ   ད་སྔ གས་མཛད་དུ ་བཞུ གས་པ་ཞུ ས་པས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། སྨྲ  ས་པ། གཞན་རྒྱུ   ད་བྱ ིན་རླ ོབས་རྨ ད་པོ་ཆེ། །རང་ལ་འཕོ་བའི་ཐབས་ཀྱ ི་མཆོག དབང་བསྐུ  ར་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་འགྲ ོ། །སེམས་ངོ་མཐོང་བའི་སྐ ལ་ལྡ ན་འགྱུ  ར། དབང་
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གི་རྣ མ་གྲ ངས་མང་ན་ཡང་། །གཞི་ཡི་གནས་ལུ གས་སེམས་ཀྱ ི་གཤིས། །ཚགས་མེད་མཐོང་བའི་གསང་ལམ་ནི། །བྱ ིན་རླ ོབས་འཕོ་བའི་དབང་ཉིད་ཡིན། །བླ ་སླ ོབ་སྐ ལ་བ་འཛམས་པ་ཡི། །བྱ ིན་རླ ོབས་འཕོ་བའི་དབང་བསྐུ  ར་གྱ ིས། །ཆོས་སྐུ  འི་གོ་འཕང་གཡེར་པོ་ཆེ། །མིག་འཕྲུ  ལ་བཞིན་དུ ་མངོན་དུ ་བྱ ེད། །སེམས་ཀྱ ི་གཞི་རྩ ་ཆོད་གྱུ  ར་ན། །རང་སེམས་འཁྲུ  ལ་པ་སངས་པའི་ཐབས། །བླ ང་དོར་བྱ ་བ་ཡོད་དོ་ཅོག །དགོས་དམིགས་མཐར་ཐུ ག་གྲུ  བ་སྟ ེ་མཆི། །སྤྲ  ོས་པའི་དབང་བསྐུ  ར་སྣ ་ཚགས་པ། །མདོ་རྒྱུ   ད་མན་ངག་མང་པོ་ནས། །རིམ་གྱ ིས་དྲ ངས་བྱ འི་གདུ ལ་བྱ ་ལ། །གསུ ངས་པ་རྒྱུ   ད་པའི་ཐབས་སུ ་དགོངས། །དོན་གྱ ི་གོ་བ་མ་འཕྱུ  ག་ཅིང་། །བླ ་སླ ོབ་སྐ ལ་བ་འཚམ་པ་ཡི། །དབང་བསྐུ  ར་ཞུ ་གནང་ཤེས་པ་ནི། །བྱ ་བ་འབྲ ས་བུ ར་བཅས་པ་ཡིན། །ཞེས་ཁོ་བོའ་ིཆོས་མཆེད་དམ་པ་མཁས་པ་བསོད་ནམས་ཆོས་དབྱ ིངས་ཀྱ ིས་དྲ ིས་པའི་ལན་དུ ་ཕུ ལ་བའི་ཟབ་གནད་གསལ་བ་འདི་ནི། རྒྱ  ལ་
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ཁམས་པ་སྐྱ  ོ་བྲ ག་དགའ་དབང་གིས། བསྐ ལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱ  ས་རྣ མས་གང་དུ ་འཚང་རྒྱ  ་བའི་གནས། རྒྱ  ་གར་རྡ ོ་རྗ ེ་གདན་གྱ ི་སྤ ོར་སྦྱ  ར་བའི་དགེ་བ་རྣ མས་སེམས་ཅན་བདེ་བ་དང་བསྟ ན་པ་རྒྱ  ས་པའི་ཆེད་དུ ་བསྔ ོས་པ་བཞིན་གྲུ  བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག   །། ཅེས་འབའ་རོམ་བཀའ་བརྒྱུ   ད་ཀྱ ི་གྲ ལ་མཐར་ཚུ ད་པ་དཔལ་འབྱ ོར་བླ ་མས་ཐེ་ཝན་རྒྱ  ་མཚའི་ནོར་གླ ིང་ནས་དེང་དུ ས་གླ ོག་ཀླ ད་དུ ་བལྟ ་བདེས་ཆེད་དུ ་དེབ་གཟུ གས་སུ ་བསྒྲ  ིགས་པའོ།། །།


