༄༅། །རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྐྱེན་ཟློག་གི་རིམ་པ། །
རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་བདུན་པས་ཕྱོོགས་སྒྲིིག་མཛད།

DHARMA EBOOKS

དཀར་ཆག །
1

ཤེེས་རབ་སྙིིང་པོོའིི་བདུད་ཟློོག །

2

བཟང་སྤྱོོད་སྨོོན་ལམ་དང་། ཕུང་པོོ་གསུམ་པའིི་མདོོ།

3

མགོོན་པོོ་མིི་འཁྲུགས་པའིི་གཟུངས་ཀྱིི་མདོོ།

4

སྒྲོོལ་བསྟོོད་ཕྱག་འཚལ་ཉེེར་གཅིིག་ཕན་ཡོོན་དང་བཅས་པ།

5
གུ་རུའིི་གསོོལ་འདེེབས་བར་ཆད་ལམ་སེེལ་དང་། བསམ་པ་ལྷུན་
	འགྲུབ།
6

ཆགས་མེེད་བདེེ་སྨོོན།

7

གཟུངས་སྔགས་སྣ་ཚོོགས་དང་། ས་སྐྱའིི་ནད་གྲོོལ། མ་མོོའིི་འཁྲུགས་
བསྐང་།

1

		

ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་བདུད་ཟློག །

༄༅། །སྨྲ་བསམ་བརྗོོད་མེེད་ཤེ ེས་རབ་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན། །མ་སྐྱེེས་མིི་

འགགས་ནམ་མཁའིི་ངོོ་བོོ་ཉིིད། །སོོ་སོོ་རང་རིིག་ཡེེ་ཤེེས་སྤྱོོད་ཡུལ་བ། །
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའིི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །འདིི་སྐད་བདག་གིིས་

ཐོོས་པ་དུས་གཅིིག་ན། །བཅོོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོོའི ི་ཁབ་བྱ་རྒོོད་ཕུང་པོོའི ི་
རིི་ལ། །དགེེ་སློོང་གིི་དགེེ་འདུན་ཆེེན་པོོ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའིི་

དགེེ་འདུན་ཆེེན་པོོ་དང་ཐབས་ཅིིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེེ། དེེའིི་ཚེེ་བཅོོམ་ལྡན་

འདས་ཟབ་མོོ་སྣང་བ་ཞེེས་བྱ་བའིི་ཆོོས་ཀྱིི་རྣམ་གྲངས་ཀྱིི་ཏིིང་ངེེ་འཛིིན་ལ་

སྙོོམས་པར་བཞུགས་སོོ། །ཡང་དེེའིི་ཚེེ་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་སེེམས་
དཔའ་ཆེེན་པོོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་

རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཟབ་མོོའི ི་སྤྱོོད་པ་ཉིིད་ལ་རྣམ་པར་བལྟ་ཞིིང༌། ཕུང་པོོ་ལྔ་པོོ་
དེེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིིན་གྱིིས་སྟོོང་པར་རྣམ་པར་བལྟའོོ། །དེེ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་མཐུས་ཚེེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིིའིི་བུས་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་
སེེམས་དཔའ་ཆེེན་པོོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འདིི་
སྐད་ཅེེས་སྨྲས་སོོ། །རིིགས་ཀྱིི་བུ། རིིགས་ཀྱིི་བུའམ་རིིགས་ཀྱིི་བུ་མོོ་གང་

ལ་ལ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཟབ་མོོའི ི་སྤྱོོད་པ་སྤྱད་པར་འདོོད་པ་

དེེས་ཇིི་ལྟར་བསླབ་པར་བྱ། དེེ་སྐད་ཅེེས་སྨྲས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེེམས་

དཔའ་སེེམས་དཔའ་ཆེེན་པོོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་ཕྱུག་

གིིས་ཚེེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིིའིི་བུ་ལ་འདིི་སྐད་ཅེེས་སྨྲས་སོོ། །ཤཱ་རིིའིི་
བུ་རིིགས་ཀྱིི་བུའམ། རིིགས་ཀྱིི་བུ་མོོ་གང་ལ་ལ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་
ཕྱིིན་པ་ཟབ་མོོའི ི་སྤྱོོད་པ་སྤྱད་པར་འདོོད་པ་དེེས་འདིི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་
7

རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

བར་བྱ་སྟེེ། ཕུང་པོོ་ལྔ་པོོ་དེེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིིན་གྱིིས་སྟོོང་པར་ཡང་དག་
པར་རྗེེས་སུ་བལྟའོོ། །གཟུགས་སྟོོང་པའོོ། །སྟོོང་པ་ཉིིད་གཟུགས་སོོ། །
གཟུགས་ལས་སྟོོང་པ་ཉིིད་གཞན་མ་ཡིིན། སྟོོང་པ་ལས་ཀྱང་གཟུགས་
གཞན་མ་ཡིིན་ནོོ། །དེེ་བཞིིན་དུ་ཚོོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེེས་དང༌། འདུ་བྱེེད་

དང༌། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་རྣམས་སྟོོང་པའོོ། །ཤཱ་རིིའིི་བུ་དེེ་ལྟར་ཆོོས་ཐམས་
ཅད་སྟོོང་པ་ཉིིད་དེེ། མཚན་ཉིིད་མེེད་པ། མ་སྐྱེེས་པ། མ་འགགས་པ། དྲིི་མ་

མེེད་པ། དྲིི་མ་དང་བྲལ་བ་མེེད་པ། བྲིི་བ་མེེད་པ། གང་བ་མེེད་པའོོ། །ཤཱ་
རིིའིི་བུ་དེེ་ལྟ་བས་ན་སྟོོང་པ་ཉིིད་ལ་གཟུགས་མེེད། ཚོོར་བ་མེེད། འདུ་ཤེེས་

མེེད། འདུ་བྱེེད་རྣམས་མེེད། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་མེེད། མིིག་མེེད། རྣ་བ་མེེད།
སྣ་མེེད། ལྕེེ་མེེད། ལུས་མེེད། ཡིིད་མེེད། གཟུགས་མེེད། སྒྲ་མེེད། དྲིི་མེེད།
རོོ་མེེད། རེེག་བྱ་མེེད། ཆོོས་མེེད་དོོ། །མིིག་གིི་ཁམས་མེེད་པ་ནས་ཡིིད་ཀྱིི་

ཁམས་མེེད། ཡིིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤེེས་པའིི་ཁམས་ཀྱིི་བར་དུ་ཡང་མེེད་དོོ། །

མརིིག་པ་མེེད། མ་རིིག་པ་ཟད་པ་མེེད་པ་ནས་རྒ་ཤིི་མེེད། རྒ་ཤིི་ཟད་པའིི་
བར་དུ་ཡང་མེེད་དོོ། །དེེ་བཞིིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་བ་
དང༌། འགོོག་པ་དང་ལམ་མེེད། ཡེེ་ཤེེས་མེེད། ཐོོབ་པ་མེེད། མ་ཐོོབ་པ་ཡང་

མེེད་དོོ། །ཤཱ་རིིའིི་བུ་དེེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོོབ་པ་

མེེད་པའིི་ཕྱིིར། ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་བརྟེེན་ཅིིང་གནས་ཏེེ།

སེེམས་ལ་སྒྲིིབ་པ་མེེད་པས་སྐྲག་པ་མེེད་དེེ། ཕྱིིན་ཅིི་ལོོག་ལས་ཤི ིན་ཏུ་
འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའིི་མཐར་ཕྱིིན་ཏོོ། །དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་
པར་བཞུགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེ ེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་འདིི་ལ་བརྟེེན་ནས་བླ་ན་མེེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོོ། །དེེ་ལྟ་བས་ན་ཤེེས་རབ་
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ཤེེས་རབ་སྙིིང་པོོའི་ི བདུད་ཟློོག །

ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའིི་སྔགས། རིིག་པ་ཆེེན་པོོའི ི་སྔགས། བླ་ན་མེེད་པའིི་
སྔགས། མིི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའིི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

རབ་ཏུ་ཞིི་བར་བྱེེད་པའིི་སྔགས། མིི་རྫུན་པས་ན་བདེེན་པར་ཤེེས་པར་བྱ་

སྟེེ། ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའིི་སྔགས་སྨྲས་པ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ག་ཏེེ་ག་

ཏེེ་པཱ་ར་ག་ཏེེ་པཱ་ར་སཾཾ་ག་ཏེེ་བྷོོ་དྷིི་སྭཱ་ཧཱ། ཤཱ་རིིའིི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་
སེེམས་དཔའ་ཆེེན་པོོས་དེེ་ལྟར་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཟབ་མོོ་ལ་

བསླབ་པར་བྱའོོ། །དེེ་ནས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཏིིང་ངེེ་འཛིིན་ལས་བཞེེངས་
ཏེེ། བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་སེེམས་དཔའ་ཆེེན་པོོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་

གཟིིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལེེགས་སོོ་ཞེེས་བྱ་བ་བྱིིན་ཏེེ། ལེེགས་སོོ་ལེེགས་
སོོ། །རིིགས་ཀྱིི་བུ་དེེ་དེེ་བཞིིན་ནོོ། །དེེ་དེེ་བཞིིན་ཏེེ། ཇིི་ལྟར་ཁྱོོད་ཀྱིིས་
བསྟན་པ་བཞིིན་དུ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཟབ་མོོ་ལ་སྤྱད་པར་བྱ་

སྟེེ། དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེེས་སུ་ཡིི་རང་ངོོ༌། །བཅོོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིིས་དེེ་སྐད་ཅེེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཚེེ་དང་ལྡན་པ་ཤྭ་ར་དྭ་ཏིིའིི་བུ་
དང༌། བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་ཕྱུག་དང༌། ཐམས་
ཅད་དང་ལྡན་པའིི་འཁོོར་དེེ་དག་དང༌། ལྷ་དང༌། མིི་དང༌། ལྷ་མ་ཡིིན་དང༌།
དྲིི་ཟར་བཅས་པའིི་འཇིིག་རྟེེན་ཡིི་རངས་ཏེེ། བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་

གསུངས་པ་ལ་མངོོན་པར་བསྟོོད་དོོ།། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་ག་ཏེེ་ག་ཏེེ་པཱ་ར་ག་ཏེེ་
པཱ་ར་སཾཾ་ག་ཏེེ་བྷོོ་དྷིི་སྭཱ་ཧཱ། ཅིི་འགྲུབ་བཟླས་མཐར། ན་མོོ་བླ་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་༴ ཆོོས་ལ་ཕྱག་༴ དགེེ་འདུན་ལ་ཕྱག་༴
ཡུམ་ཆེེན་མོོ་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །བདག་གིི་
བདེེན་པའིི་ཚིིག་རྣམས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིིག །ཇིི་ལྟར་སྔོོན་ལྷའིི་དབང་པོོ་

བརྒྱ་བྱིིན་གྱིིས་ཤེ ེས་རབ་གྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའིི་དོོན་ཟབ་མོོ་ཡིིད་ལ་
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བསམས་ཤིིང༌། ཚིིག་ཁ་ཏོོན་དུ་བྱས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་བདུད་སྡིིག་ཅན་ལ་
སོོགས་པ་མིི་མཐུན་པའིི་ཕྱོོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱིིར་བཟློོག་པ་དེེ་བཞིིན་དུ།

བདག་གིིས་ཀྱང་ཤེ ེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའིི་དོོན་ཟབ་མོོ་ཡིིད་ལ་

བསམས་ཤི ིང་ཚིིག་ཁ་ཏོོན་དུ་བྱས་པ་ལ་བརྟེེན་ནས་བདུད་སྡིིག་ཅན་ལ་
སོོགས་པ་མིི་མཐུན་པའིི་ཕྱོོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱིིར་བཟློོག་པར་གྱུར་ཅིིག །

མེེད་པར་གྱུར་ཅིིག །ཞིི་བར་གྱུར་ཅིིག །རབ་ཏུ་ཞིི་བར་གྱུར་ཅིིག །གང་
གིིས་རྟེེན་ཅིིང་འབྲེེལ་བར་འབྱུང༌། །འགག་པ་མེེད་པ་སྐྱེེ་མེེད་པ། །ཆད་པ་

མེེད་པ་རྟག་མེེད་པ། །འོོང་བ་མེེད་པ་འགྲོོ་མེེད་པ། །ཐ་དད་དོོན་མིིན་དོོན་

གཅིིག་མིིན། །སྤྲོོས་པ་ཉེེར་ཞིི་ཞིི་བསྟན་པ། །རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་

རྣམས་ཀྱིི། །དམ་པ་དེེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །བགེེགས་རིིགས་སྟོོང་ཕྲག་
བརྒྱད་ཅུ་ཞིི་བ་དང༌། །མིི་མཐུན་གནོོད་པའིི་རྐྱེེན་དང་བྲལ་བ་དང༌། །མཐུན་

པར་གྱུར་ཅིིང་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པ་ཡིི། །བཀྲ་ཤི ིས་དེེས་ཀྱང་དེེང་འདིིར་
བདེེ་ལེེགས་ཤོོག །
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བཟང་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་དང་།
ཕུང་པོོ་གསུམ་པའིི་མདོོ།

བཟང་སྤྱོོད་སྨོོན་ལམ་ནིི།

ཇིི་སྙེེད་སུ་དག་ཕྱོོགས་བཅུའིི་འཇིིག་རྟེེན་ན། །དུས་

གསུམ་གཤེེགས་པ་མིི་ཡིི་སེེང་གེེ་ཀུན། །བདག་གིིས་མ་ལུས་དེེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་དང་ངག་ཡིིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིི་འོོ། །བཟང་པོོ་
སྤྱོོད་པའིི་སྨོོན་ལམ་སྟོོབས་དག་གིིས། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིིད་ཀྱིིས་

མངོོན་སུམ་དུ། །ཞིིང་གིི་རྡུལ་སྙེེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་

ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །རྡུལ་གཅིིག་སྟེེང་ན་རྡུལ་སྙེེད་སངས་རྒྱས་
རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །དེེ་ལྟར་ཆོོས་ཀྱིི་

དབྱིིངས་རྣམས་མ་ལུས་པར། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིིས་གང་བར་

མོོས། །དེེ་དག་བསྔགས་པ་མིི་ཟད་རྒྱ་མཚོོ་རྣམས། །དབྱངས་ཀྱིི་ཡན་

ལག་རྒྱ་མཚོོའིི་སྒྲ་ཀུན་གྱིིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་ཡོོན་ཏན་རབ་བརྗོོད་ཅིིང༌། །
བདེེ་བར་གཤེེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིིས་བསྟོོད། །མེེ་ཏོོག་དམ་པ་

ཕྲེེང་བ་དམ་པ་དང༌། །སིིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོོག་

དང༌། །མར་མེེ་མཆོོག་དང་བདུག་སྤོོས་དམ་པ་ཡིིས། །རྒྱལ་བ་དེེ་དག་ལ་
ནིི་མཆོོད་པར་བགྱིི། །ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲིི་མཆོོག་དང༌། །ཕྱེེ་མའིི་
ཕུར་མ་རིི་རབ་མཉམ་པ་དང༌། །བཀོོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའིི་མཆོོག་

ཀུན་གྱིིས། །རྒྱལ་བ་དེེ་དག་ལ་ཡང་མཆོོད་པར་བགྱིི། །མཆོོད་པ་གང་

རྣམས་བླ་མེེད་རྒྱ་ཆེེ་བ། །དེེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོོས། །བཟང་
པོོ་སྤྱོོད་ལ་དད་པའིི་སྟོོབས་དག་གིིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

མཆོོད་པར་བགྱིི། །འདོོད་ཆགས་ཞེེ་སྡང་གཏིི་མུག་དབང་གིིས་ནིི། །ལུས་
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དང་ངག་དང་དེེ་བཞིིན་ཡིིད་ཀྱིིས་ཀྱང༌། །སྡིིག་པ་བདག་གིིས་བགྱིིས་པ་ཅིི་
མཆིིས་པ། །དེེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིིས་སོོ་སོོར་བཤགས། །ཕྱོོགས་

བཅུའིི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློོབ་

དང་མིི་སློོབ་དང༌། །འགྲོོ་བ་ཀུན་གྱིི་བསོོད་ནམས་གང་ལ་ཡང༌། །དེེ་དག་
ཀུན་གྱིི་རྗེེས་སུ་བདག་ཡིི་རང༌། །གང་རྣམས་ཕྱོོགས་བཅུའིི་འཇིིག་རྟེེན་
སྒྲོོན་མ་དག །བྱང་ཆུབ་རིིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེེས། །མགོོན་
པོོ་དེེ་དག་བདག་གིིས་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོོར་ལོོ་བླ་ན་མེེད་པར་བསྐོོར་

བར་བསྐུལ། །མྱ་ངན་འདའ་སྟོོན་གང་བཞེེད་དེེ་དག་ལ། །འགྲོོ་བ་ཀུན་ལ་

ཕན་ཞིིང་བདེེ་བའིི་ཕྱིིར། །བསྐལ་པ་ཞིིང་གིི་རྡུལ་སྙེེད་བཞུགས་པར་ཡང༌། །
བདག་གིིས་ཐལ་མོོ་རབ་སྦྱར་གསོོལ་བར་བགྱིི། །ཕྱག་འཚལ་བ་དང་

མཆོོད་ཅིིང་བཤགས་པ་དང༌། །རྗེེས་སུ་ཡིི་རང་བསྐུལ་ཞིིང་གསོོལ་བ་ཡིི། །
དགེེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིིས་ཅིི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གིིས་

བྱང་ཆུབ་ཕྱིིར་བསྔོོའོ།ོ །འདས་པའིི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོོགས་བཅུ་

ཡིི། །འཇིིག་རྟེེན་དག་ན་གང་བཞུགས་མཆོོད་པར་གྱུར། །གང་ཡང་མ་
བྱོོན་དེེ་དག་རབ་མྱུར་བར། །བསམ་རྫོོགས་བྱང་ཆུབ་རིིམ་པར་སངས་

རྒྱས་སྤྱོོན། །ཕྱོོགས་བཅུ་ག་ལའིི་ཞིིང་རྣམས་ཇིི་སྙེེད་པ། །དེེ་དག་རྒྱ་ཆེེར་

ཡོོངས་སུ་དག་པར་གྱུར། །བྱང་ཆུབ་ཤི ིང་དབང་དྲུང་གཤེེགས་རྒྱལ་བ་

དང༌། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་གང་བར་ཤོ ོག །ཕྱོོགས་བཅུའིི་
སེེམས་ཅན་གང་རྣམས་ཇིི་སྙེེད་པ། །དེེ་དག་རྟག་ཏུ་ནད་མེེད་བདེེ་བར་

གྱུར། །འགྲོོ་བ་ཀུན་གྱིི་ཆོོས་ཀྱིི་དོོན་རྣམས་ནིི། །མཐུན་པར་གྱུར་ཅིིང་རེེ་

བའང་འགྲུབ་པར་ཤོོག །བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་པ་དག་ནིི་བདག་སྤྱོོད་ཅིིང༌། །འགྲོོ་
བ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེེ་བ་དྲན་པར་གྱུར། །ཚེེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འཆིི་འཕོོ་སྐྱེེ་བ་ན། །
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བཟང་སྤྱོོད་སྨོོན་ལམ།

རྟག་ཏུ་བདག་ནིི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤོ ོག །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་རྗེེས་སུ་སློོབ་

གྱུར་ཏེེ། །བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་བྱེེད་ཅིིང༌། །ཚུལ་ཁྲིིམས་སྤྱོོད་

པ་དྲིི་མེེད་ཡོོངས་དག་པ། །རྟག་ཏུ་མ་ཉམས་སྐྱོོན་མེེད་སྤྱོོད་པར་ཤོོག །ལྷ་
ཡིི་སྐད་དང་ཀླུ་དང་གནོོད་སྦྱིིན་སྐད། །གྲུལ་བུམ་དག་དང་མིི་ཡིི་སྐད་
རྣམས་དང༌། །འགྲོོ་བ་ཀུན་གྱིི་སྒྲ་སྐད་ཇིི་ཙམ་པར། །ཐམས་ཅད་སྐད་དུ་

བདག་གིིས་ཆོོས་བསྟན་ཏོོ། །དེེས་ཤི ིང་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་ལ་རབ་བརྩོོན་ཏེེ། །
བྱང་ཆུབ་སེེམས་ནིི་ནམ་ཡང་བརྗེེད་མ་གྱུར། །སྡིིག་པ་གང་རྣམས་སྒྲིིབ་

པར་གྱུར་པ་དག །དེེ་དག་མ་ལུས་ཡོོངས་སུ་བྱང་བར་ཤོ ོག །ལས་དང་
ཉོོན་མོོངས་བདུད་ཀྱིི་ལས་རྣམས་ལས། །གྲོོལ་ཞིིང་འཇིིག་རྟེེན་འགྲོོ་བ་
རྣམས་སུ་ཡང༌། །ཇིི་ལྟར་པདྨོོ་ཆུས་མིི་ཆགས་པ་བཞིིན། །ཉིི་ཟླ་ནམ་

མཁར་ཐོོགས་པ་མེེད་ལྟར་སྤྱད། །ཞིིང་གིི་ཁྱོོན་དང་ཕྱོོགས་རྣམས་ཇིི་ཙམ་
པར། །ངན་སོོང་སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་ཞིི་བར་བྱེེད། །བདེེ་བ་དག་ལ་འགྲོོ་བ་

ཀུན་འགོོད་ཅིིང༌། །འགྲོོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ནིི་ཕན་པར་སྤྱད། །བྱང་ཆུབ་

སྤྱོོད་པ་ཡོོངས་སུ་རྫོོགས་བྱེེད་ཅིིང༌། །སེེམས་ཅན་དག་གིི་སྤྱོོད་དང་མཐུན་
པར་འཇུག །བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་དག་ནིི་རབ་སྟོོན་ཅིིང༌། །མ་འོོངས་བསྐལ་པ་

ཀུན་ཏུ་སྤྱོོད་པར་གྱུར། །བདག་གིི་སྤྱོོད་དང་མཚུངས་པ་གང་སྤྱོོད་པ། །དེེ་

དག་དང་ནིི་རྟག་ཏུ་འགྲོོགས་པར་ཤོ ོག །ལུས་དང་ངག་རྣམས་དང་ནིི་
སེེམས་ཀྱིིས་ཀྱང༌། །སྤྱོོད་པ་དག་དང་སྨོོན་ལམ་གཅིིག་ཏུ་སྤྱད། །བདག་ལ་

ཕན་པར་འདོོད་པའིི་གྲོོགས་པོོ་དག །བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་རབ་ཏུ་སྟོོན་པ་

རྣམས། །དེེ་དག་དང་ཡང་རྟག་ཏུ་འཕྲད་པར་ཤོ ོག །དེེ་དག་བདག་གིིས་
ནམ་ཡང་ཡིིད་མིི་དབྱུང༌། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིིས་བསྐོོར་བའིི་མགོོན་པོོ་

རྣམས། །མངོོན་སུམ་རྟག་ཏུ་བདག་གིིས་རྒྱལ་བ་ལྟ། །མ་འོོངས་བསྐལ་པ་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

ཀུན་ཏུ་མིི་སྐྱོོ་བར། །དེེ་དག་ལ་ཡང་མཆོོད་པ་རྒྱ་ཆེེར་བགྱིི། །རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀྱིི་དམ་པའིི་ཆོོས་འཛིིན་ཅིིང༌། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་
བྱེེད། །བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་རྣམ་པར་སྦྱངས་པ་ཡང༌། །མ་འོོངས་བསྐལ་པ་
ཀུན་ཏུ་སྤྱད་པར་བགྱིི། །སྲིིད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་འཁོོར་བ་ན། །བསོོད་

ནམས་ཡེེ་ཤེེས་དག་ནིི་མིི་ཟད་རྙེེད། །ཐབས་དང་ཤེེས་རབ་ཏིིང་འཛིིན་རྣམ་

ཐར་དང༌། །ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱིི་མིི་ཟད་མཛོོད་དུ་གྱུར། །རྡུལ་གཅིིག་སྟེེང་ན་
རྡུལ་སྙེེད་ཞིིང་རྣམས་ཏེེ། །ཞིིང་དེེར་བསམ་གྱིིས་མིི་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་
རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱིི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱད་

པ་སྤྱོོད་ཅིིང་བལྟ་བར་བགྱིི། །དེེ་ལྟར་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཕྱོོགས་སུ་ཡང༌། །

སྐྲ་ཙམ་ཁྱོོན་ལ་དུས་གསུམ་ཚད་སྙེེད་ཀྱིི། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོོ་ཞིིང་
རྣམས་རྒྱ་མཚོོ་དང༌། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོོར་སྤྱོོད་ཅིིང་རབ་ཏུ་འཇུག །གསུང་
གཅིིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོོའིི་སྒྲ་སྐད་ཀྱིིས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་དབྱངས་ཡན་

ལག་རྣམ་དག་པ། །འགྲོོ་བ་ཀུན་གྱིི་བསམ་པ་ཇིི་བཞིིན་དབྱངས། །སངས་
རྒྱས་གསུང་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་པར་བགྱིི། །དུས་གསུམ་གཤེེགས་པའིི་རྒྱལ་

བ་ཐམས་ཅད་དག །འཁོོར་ལོོའི ི་ཚུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐོོར་བ་ཡིིས། །དེེ་
དག་གིི་ཡང་གསུང་དབྱངས་མིི་ཟད་ལ། །བློོ་ཡིི་སྟོོབས་ཀྱིིས་བདག་ཀྱང་

རབ་ཏུ་འཇུག །མ་འོོངས་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་ཡང༌། །སྐད་

ཅིིག་གཅིིག་གིིས་བདག་ཀྱང་འཇུག་པར་བགྱིི། །གང་ཡང་བསྐལ་པ་དུས་
གསུམ་ཚད་དེེ་དག །སྐད་ཅིིག་ཆ་ཤས་ཀྱིིས་ནིི་ཞུགས་པར་སྤྱད། །དུས་

གསུམ་གཤེེགས་པ་མིི་ཡིི་སེེང་གེེ་གང༌། །དེེ་དག་སྐད་ཅིིག་གཅིིག་ལ་
བདག་གིིས་བལྟ། །རྟག་ཏུ་དེེ་དག་གིི་ནིི་སྤྱོོད་ཡུལ་ལ། །སྒྱུ་མར་གྱུར་པའིི་

རྣམ་ཐར་སྟོོབས་ཀྱིིས་འཇུག །གང་ཡང་དུས་གསུམ་དག་གིི་ཞིིང་བཀོོད་
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བཟང་སྤྱོོད་སྨོོན་ལམ།

པ། །དེེ་དག་རྡུལ་གཅིིག་སྟེེང་དུ་མངོོན་པར་བསྒྲུབ། །དེེ་ལྟར་མ་ལུས་

ཕྱོོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིི་ཞིིང་གིི་བཀོོད་ལ་འཇུག །
གང་ཡང་མ་བྱོོན་འཇིིག་རྟེེན་སྒྲོོན་མ་རྣམས། །དེེ་དག་རིིམ་པར་འཚང་རྒྱ་

འཁོོར་ལོོ་བསྐོོར། །མྱ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་ཞིི་མཐའ་སྟོོན། །མགོོན་པོོ་ཀུན་
གྱིི་དྲུང་དུ་བདག་མཆིི་འོོ། །ཀུན་ནས་མྱུར་བའིི་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོོབས་རྣམས་
དང༌། །ཀུན་ནས་སྒོོ་ཡིི་ཐེེག་པའིི་སྟོོབས་དག་དང༌། །ཀུན་ཏུ་ཡོོན་ཏན་སྤྱོོད་
པའིི་སྟོོབས་རྣམས་དང༌། །ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བྱམས་པ་དག་གིི་སྟོོབས། །ཀུན་
ཏུ་དགེེ་བའིི་བསོོད་ནམས་སྟོོབས་རྣམས་དང༌། །ཆགས་པ་མེེད་པར་གྱུར་

པའིི་ཡེེ་ཤེེས་སྟོོབས། །ཤེེས་རབ་ཐབས་དང་ཏིིང་འཛིིན་སྟོོབས་དག་གིིས། །
བྱང་ཆུབ་སྟོོབས་རྣམས་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེེད། །ལས་ཀྱིི་སྟོོབས་རྣམས་

ཡོོངས་སུ་དག་བྱེེད་ཅིིང༌། །ཉོོན་མོོངས་སྟོོབས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཇོོམས་

པར་བྱེེད། །བདུད་ཀྱིི་སྟོོབས་རྣམས་སྟོོབས་མེེད་རབ་བྱེེད་ཅིིང༌། །བཟང་པོོ་
སྤྱོོད་པའིི་སྟོོབས་ནིི་རྫོོགས་པར་བགྱིི། །ཞིིང་རྣམས་རྒྱ་མཚོོ་རྣམ་པར་དག་
བྱེེད་ཅིིང༌། །སེེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོོ་དག་ནིི་རྣམ་པར་དགྲོོལ། །ཆོོས་རྣམས་རྒྱ་

མཚོོ་རབ་ཏུ་མཐོོང་བྱེེད་ཅིིང༌། །ཡེེ་ཤེེས་རྒྱ་མཚོོ་རབ་ཏུ་གོོམས་པར་བྱེེད། །

སྤྱོོད་པ་རྒྱ་མཚོོ་རྣམ་པར་དག་བྱེེད་ཅིིང༌། །སྨོོན་ལམ་རྒྱ་མཚོོ་རབ་ཏུ་

རྫོོགས་པར་བྱེེད། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོོ་རབ་ཏུ་མཆོོད་བྱེེད་ཅིིང༌། །བསྐལ་
པ་རྒྱ་མཚོོར་མིི་སྐྱོོ་སྤྱད་པར་བགྱིི། །གང་ཡང་དུས་གསུམ་གཤེེགས་པའིི་

རྒྱལ་བ་ཡིི། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོོད་པའིི་སྨོོན་ལམ་བྱེེ་བྲག་རྣམས། །བཟང་པོོ་སྤྱོོད་
པས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས། །དེེ་ཀུན་བདག་གིིས་མ་ལུས་རྫོོགས་

པར་བགྱིི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིི་སྲས་ཀྱིི་ཐུ་བོོ་པ། །གང་གིི་མིིང་ནིི་ཀུན་ཏུ་
བཟང་ཞེེས་བྱ། །མཁས་པ་དེེ་དང་མཚུངས་པར་སྤྱད་པའིི་ཕྱིིར། །དགེེ་བ་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

འདིི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོོ། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིིད་ཀྱང་རྣམ་དག་

ཅིིང༌། །སྤྱོོད་པ་རྣམ་དག་ཞིིང་རྣམས་ཡོོངས་དག་དང༌། །བསྔོོ་བའང་བཟང་

པོོ་མཁས་པ་ཅིི་འདྲ་བ། །དེེ་འདྲར་བདག་ཀྱང་དེེ་དང་མཚུངས་པར་ཤོོག །
ཀུན་ནས་དགེེ་བ་བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པའིི་ཕྱིིར། །འཇམ་དཔལ་གྱིི་ནིི་སྨོོན་ལམ་

སྤྱད་པར་བགྱིི། །མ་འོོངས་བསྐལ་པ་ཀུན་ཏུ་མིི་སྐྱོོ་བར། །དེེ་ཡིི་བྱ་བ་མ་

ལུས་རྫོོགས་པར་བགྱིི། །སྤྱོོད་པ་དག་ནིི་ཚད་ཡོོད་མ་གྱུར་ཅིིག །ཡོོན་ཏན་
རྣམས་ཀྱང་ཚད་གཟུང་མེེད་པར་ཤོ ོག །སྤྱོོད་པ་ཚད་མེེད་པ་ལ་གནས་
ནས་ཀྱང༌། །དེེ་དག་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་འཚལ་བར་བགྱིི། །ནམ་མཁའིི་

མཐར་ཐུག་གྱུར་པ་ཇིི་ཙམ་པར། །སེེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེེ་
བཞིིན་ཏེེ། །ཇིི་ཙམ་ལས་དང་ཉོོན་མོོངས་མཐར་གྱུར་པ། །བདག་གིི་སྨོོན་

ལམ་མཐའ་ཡང་དེེ་ཙམ་མོོ། །གང་ཡང་ཕྱོོགས་བཅུའིི་ཞིིང་རྣམས་མཐའ་
ཡས་པ། །རིིན་ཆེེན་བརྒྱན་ཏེེ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་ཕུལ། །ལྷ་དང་མིི་ཡིི་བདེེ་

བའིི་མཆོོག་རྣམས་ཀྱང༌། །ཞིིང་གིི་རྡུལ་སྙེེད་བསྐལ་པར་ཕུལ་བ་བས། །
གང་གིིས་བསྔོོ་བའིི་རྒྱལ་པོོ་འདིི་ཐོོས་ནས། །བྱང་ཆུབ་མཆོོག་གིི་རྗེེས་སུ་

རབ་མོོས་ཤི ིང༌། །ལན་གཅིིག་ཙམ་ཡང་དད་པ་བསྐྱེེད་པ་ནིི། །བསོོད་

ནམས་དམ་པའིི་མཆོོག་ཏུ་འདིི་འགྱུར་རོོ། །གང་གིིས་བཟང་སྤྱོོད་སྨོོན་ལམ་
འདིི་བཏབ་པས། །དེེས་ནིི་ངན་སོོང་ཐམས་ཅད་སྤོོང་བར་འགྱུར། །དེེས་ནིི་

གྲོོགས་པོོ་ངན་པ་སྤངས་པ་ཡིིན། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེེ་ཡང་དེེས་མྱུར་
མཐོོང༌། །དེེ་དག་རྙེེད་པ་རབ་རྙེེད་བདེེ་བར་འཚོོ། །མིི་ཚེེ་འདིིར་ཡང་དེེ་དག་

ལེེགས་པར་འོོང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོོ་དེེ་ཡང་ཅིི་འདྲ་བར། །དེེ་དག་རིིང་
པོོར་མིི་ཐོོགས་དེེ་བཞིིན་འགྱུར། །མཚམས་མེེད་ལྔ་པོོ་དག་གིི་སྡིིག་པ་

རྣམས། །གང་གིིས་མིི་ཤེེས་དབང་གིིས་བྱས་པ་དག །དེེ་ཡིིས་བཟང་པོོ་
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བཟང་སྤྱོོད་སྨོོན་ལམ།

སྤྱོོད་པ་འདིི་བརྗོོད་ན། །མྱུར་དུ་མ་ལུས་ཡོོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར། །ཡེེ་
ཤེེས་དང་ནིི་གཟུགས་དང་མཚན་རྣམས་དང༌། །རིིགས་དང་ཁ་དོོག་
རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །བདུད་དང་མུ་སྟེེགས་མང་པོོས་དེེ་མིི་ཐུབ། །

འཇིིག་རྟེེན་གསུམ་པོོ་ཀུན་ནའང་མཆོོད་པར་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་ཤིིང་དབང་

དྲུང་དུ་དེེ་མྱུར་འགྲོོ། །སོོང་ནས་སེེམས་ཅན་ཕན་ཕྱིིར་དེེར་འདུག་སྟེེ། །བྱང་
ཆུབ་སངས་རྒྱས་འཁོོར་ལོོ་རབ་ཏུ་བསྐོོར། །བདུད་རྣམས་སྡེེ་དང་བཅས་
པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ། །གང་ཡང་བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པའིི་སྨོོན་ལམ་འདིི། །
འཆང་བ་དང་ནིི་སྟོོན་ཏམ་ཀློོག་པ་ཡིི། །དེེ་ཡིི་རྣམ་པར་སྨིིན་པའང་སངས་

རྒྱས་མཁྱེེན། །བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ལ་སོོམ་ཉིི་མ་བྱེེད་ཅིིག །འཇམ་དཔལ་ཇིི་

ལྟར་མཁྱེེན་ཅིིང་དཔའ་བ་དང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོོ་དེེ་ཡང་དེེ་བཞིིན་ཏེེ། །དེེ་
དག་ཀུན་གྱིི་རྗེེས་སུ་བདག་སློོབ་ཅིིང༌། །དགེེ་བ་འདིི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་
ཏུ་བསྔོོ། །དུས་གསུམ་གཤེེགས་པའིི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིིས། །བསྔོོ་བ་
གང་ལ་མཆོོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེེས། །བདག་གིི་དགེེ་བའིི་རྩ་བ་འདིི་ཀུན་

ཀྱང༌། །བཟང་པོོ་སྤྱོོད་ཕྱིིར་རབ་ཏུ་བསྔོོ་བར་བགྱིི། །བདག་ནིི་འཆིི་བའིི་

དུས་བྱེེད་གྱུར་པ་ན། །སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནིི་ཕྱིིར་བསལ་ཏེེ། །མངོོན་

སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེེ་མཐོོང་ནས། །བདེེ་བ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་དེེར་རབ་ཏུ་
འགྲོོ། །དེེར་སོོང་ནས་ནིི་སྨོོན་ལམ་འདིི་དག་ཀྱང༌། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་

མངོོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོོག །དེེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིིས་ཡོོངས་སུ་བཀང༌། །
འཇིིག་རྟེེན་ཇིི་སྲིིད་སེེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱིི། །རྒྱལ་བའིི་དཀྱིིལ་འཁོོར་

བཟང་ཞིིང་དགའ་བ་དེེར། །པདྨོོ་དམ་པ་ཤིིན་ཏུ་མཛེེས་ལས་སྐྱེེས། །སྣང་
བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོོན་སུམ་དུ། །ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིིས་
དེེར་ཐོོབ་ཤོོག །དེེར་ནིི་བདག་གིིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོོབ་ནས། །སྤྲུལ་པ་
17

རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

མང་པོོ་བྱེེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིིས། །བློོ་ཡིི་སྟོོབས་ཀྱིིས་ཕྱོོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་

ཡང༌། །སེེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོོ་བགྱིི། །བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པའིི་
སྨོོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིི། །དགེེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིིས་ཅིི་བསགས་པ། །
དེེས་ནིི་འགྲོོ་བའིི་སྨོོན་ལམ་དགེེ་བ་རྣམས། །སྐད་ཅིིག་གཅིིག་གིིས་ཐམས་

ཅད་འབྱོོར་བར་ཤོོག །བཟང་པོོ་སྤྱོོད་པ་ཡོོངས་སུ་བསྔོོས་པ་ལས། །བསོོད་
ནམས་མཐའ་ཡས་དམ་པ་གང་ཐོོབ་དེེས། །འགྲོོ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོོར་

བྱིིང་བ་རྣམས། །འོོད་དཔག་མེེད་པའིི་གནས་རབ་ཐོོབ་པར་ཤོ ོག །སྨོོན་
ལམ་རྒྱལ་པོོ་འདིི་དག་མཆོོག་གིི་གཙོོ། །མཐའ་ཡས་འགྲོོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་

བྱེེད་ཅིིང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོོས་བརྒྱན་པའིི་གཞུང་གྲུབ་སྟེེ། །ངན་སོོང་
གནས་རྣམས་མ་ལུས་སྟོོངས་པར་ཤོོག །ཤོོ་ལོོ་ཀ་འདིི་མདོོ་དང་རྒྱ་འགྲེེལ་
གང་ནའང་མེེད་མོོད། ལོོ་ཙཱ་བ་དག་གིིས་འགྱུར་གྱིི་སྨོོན་ལམ་དུ་མཛད་པར་
གྲགས་སོོ། །

༈ ཉེེ་བར་འཁོོར་གྱིིས་ཞུས་པའིི་མདོོ་ལས་བྱུང་བའིི་ཕུང་པོོ་གསུམ་པ་ནིི། བདག་མིིང་འདིི་ཞེེས་བགྱིི་

བ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོ།ོ །ཆོོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོ།ོ །དགེེ་
འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོ།ོ །དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་དགྲ་བཅོོམ་པ་ཡང་
དག་པར་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །རྡོོ་རྗེེ་

སྙིིང་པོོས་རབ་ཏུ་འཇོོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །རིིན་ཆེེན་འོོད་འཕྲོོ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཀླུ་དབང་གིི་རྒྱལ་པོོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དཔའ་བོོའི ི་སྡེེ་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དཔལ་དགྱེེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །རིིན་ཆེེན་མེེ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །རིིན་ཆེེན་ཟླ་འོོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །མཐོོང་བ་དོོན་ཡོོད་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །རིིན་ཆེེན་ཟླ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དྲིི་མ་མེེད་པ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དཔལ་བྱིིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཚངས་པ་ལ་ཕྱག་
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ཉེེ་བར་འཁོོར་གྱིིས་ཞུས་པའིི་མདོོ་ལས་བྱུང་བའིི་ཕུང་པོོ་གསུམ་པ།

འཚལ་ལོོ། །ཚངས་པས་བྱིིན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཆུ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལོོ། །ཆུ་ལྷའིི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དཔལ་བཟང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

ཙན་དན་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །གཟིི་བརྗིིད་མཐའ་ཡས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོོ། །འོོད་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །མྱ་ངན་མེེད་པའིི་དཔལ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །སྲེེད་མེེད་ཀྱིི་བུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །མེེ་ཏོོག་དཔལ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་ཚངས་པའིི་འོོད་ཟེེར་རྣམ་པར་
རོོལ་པ་མངོོན་པར་མཁྱེེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་

པདྨའིི་འོོད་ཟེེར་རྣམ་པར་རོོལ་པ་མངོོན་པར་མཁྱེེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

ནོོར་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དྲན་པའིི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །

མཚན་དཔལ་ཤིིན་ཏུ་ཡོོངས་གྲགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དབང་པོོ་ཏོོག་གིི་
རྒྱལ་མཚན་གྱིི་རྒྱལ་པོོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཤིིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོོན་པའིི་

དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །གཡུལ་ལས་ཤིིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོོ། །རྣམ་པར་གནོོན་པས་གཤེེགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཀུན་
ནས་སྣང་བ་བཀོོད་པའིི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །རིིན་ཆེེན་པདྨས་རྣམ་

པར་གནོོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་དགྲ་བཅོོམ་པ་

ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་རིིན་པོོ་ཆེེའིི་པདྨ་ལ་རབ་ཏུ་
བཞུགས་པ་རིི་དབང་གིི་རྒྱལ་པོོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །དེེ་དག་ལ་སོོགས་པ་
ཕྱོོགས་བཅུའིི་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་

དགྲ་བཅོོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་

གང་ཇིི་སྙེེད་ཅིིག་བཞུགས་ཏེེ་འཚོོ་ཞིིང་གཞེེས་པའིི་སངས་རྒྱས་བཅོོམ་

ལྡན་འདས་དེེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོོངས་སུ་གསོོལ། བདག་གིིས་
སྐྱེེ་བ་འདིི་དང༌། སྐྱེེ་བ་ཐོོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིིས་པ་ནས། འཁོོར་བ་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

ན་འཁོོར་བའིི་སྐྱེེ་བ་གཞན་དག་ཏུ་སྡིིག་པའིི་ལས་བགྱིིས་པ་དང༌། བགྱིིད་
དུ་སྩལ་བ་དང༌། བགྱིིས་པ་ལ་རྗེེས་སུ་ཡིི་རང་བའམ། མཆོོད་རྟེེན་གྱིི་

དཀོོར་རམ། དགེེ་འདུན་གྱིི་དཀོོར་རམ། ཕྱོོགས་བཞིིའིི་དགེེ་འདུན་གྱིི་

དཀོོར་ཕྲོོགས་པ་དང༌། འཕྲོོག་ཏུ་སྩལ་པའམ། འཕྲོོག་པ་ལ་རྗེེས་སུ་ཡིི་རང་
བའམ། མཚམས་མ་མཆིིས་པ་ལྔའིི་ལས་བགྱིིས་པ་དང༌། བགྱིིད་དུ་སྩལ་

བ་དང༌། བགྱིིས་པ་ལ་རྗེེས་སུ་ཡིི་རང་བའམ། མིི་དགེེ་བ་བཅུའིི་ལས་ཀྱིི་

ལམ་ཡང་དག་པར་བླང་བ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། འཇུག་ཏུ་སྩལ་བ་དང༌།
འཇུག་པ་ལ་རྗེེས་སུ་ཡིི་རང་བའམ། ལས་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་གང་གིིས་བསྒྲིིབས་

ནས། བདག་སེེམས་ཅན་དམྱལ་བར་མཆིི་བའམ། དུད་འགྲོོའི ི་སྐྱེེ་གནས་
སུ་མཆིི་བའམ། ཡིི་དྭགས་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་མཆིི་བའམ། ཡུལ་མཐའ་འཁོོབ་ཏུ་

སྐྱེེ་བའམ། ཀླ་ཀློོར་སྐྱེེ་བའམ། ལྷ་ཚེེ་རིིང་པོོ་རྣམས་སུ་སྐྱེེ་བའམ། དབང་པོོ་
མ་ཚང་བར་འགྱུར་བའམ། ལྟ་བ་ལོོག་པར་འཛིིན་པར་འགྱུར་བའམ།
སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ་མཉེེས་པར་མིི་བགྱིིད་པར་འགྱུར་བའིི་ལས་ཀྱིི་

སྒྲིིབ་པ་གང་ལགས་པ་དེེ་དག་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་

ཡེེ་ཤེེས་སུ་གྱུར་པ། སྤྱན་དུ་གྱུར་པ། དཔང་དུ་གྱུར་པ། ཚད་མར་གྱུར་པ།

མཁྱེེན་པས་གཟིིགས་པ། དེེ་དག་གིི་སྤྱན་སྔར་མཐོོལ་ལོོ། །འཆགས་སོོ། །

མིི་འཆབ་བོོ། །སླན་ཆད་ཀྱང་སྡོོམ་པར་བགྱིིད་ལགས་སོོ། །སངས་རྒྱས་
བཅོོམ་ལྡན་འདས་དེེ་དག་བདག་ལ་དགོོངས་སུ་གསོོལ། བདག་གིིས་སྐྱེེ་
བ་འདིི་དང་སྐྱེེ་བ་ཐོོག་མ་དང་མཐའ་མ་མ་མཆིིས་པ་ནས། འཁོོར་བ་ན་

འཁོོར་བའིི་སྐྱེེ་བ་གཞན་དག་ཏུ་སྦྱིིན་པ་ཐ་ན་དུད་འགྲོོའི ི་སྐྱེེ་གནས་སུ་སྐྱེེས་
པ་ལ་ཟས་ཁམ་གཅིིག་ཙམ་སྩལ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིིས་ཚུལ་

ཁྲིིམས་བསྲུངས་པའིི་དགེེ་བའིི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིིས་
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ཉེེ་བར་འཁོོར་གྱིིས་ཞུས་པའིི་མདོོ་ལས་བྱུང་བའིི་ཕུང་པོོ་གསུམ་པ།

ཚངས་པར་སྤྱོོད་པ་ལ་གནས་པའིི་དགེེ་བའིི་རྩ་བ་གང་ལགས་པ་དང༌།

བདག་གིིས་སེེམས་ཅན་ཡོོངས་སུ་སྨིིན་པར་བགྱིིས་པའིི་དགེེ་བའིི་རྩ་བ་

གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱིི་སེེམས་ཀྱིི་དགེེ་བའིི་རྩ་བ་
གང་ལགས་པ་དང༌། བདག་གིིས་བླ་ན་མེེད་པའིི་ཡེེ་ཤེེས་ཀྱིི་དགེེ་བའིི་རྩ་

བ་གང་ལགས་པ་དེེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིིག་ཏུ་བསྡུས་ཤི ིང་བཟླུམས་ཏེེ་

བསྡོོམས་ནས་བླ་ན་མ་མཆིིས་པ་དང༌། གོོང་ན་མ་མཆིིས་པ་དང༌། གོོང་
མའིི་ཡང་གོོང་མར་ཡོོངས་སུ་བསྔོོ་བས། བླ་ན་མེེད་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོོགས་པའིི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོོངས་སུ་བསྔོོ་བར་བགྱིིའོ།ོ །ཇིི་ལྟར་འདས་པའིི་

སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིིས་ཡོོངས་སུ་བསྔོོས་པ་དང༌། ཇིི་
ལྟར་མ་འོོངས་པའིི་སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིིས་ཡོོངས་སུ་
བསྔོོ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཇིི་ལྟར་ད་ལྟར་བྱུང་བའིི་སངས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་
འདས་རྣམས་ད་ལྟར་ཡོོངས་སུ་བསྔོོ་བར་མཛད་པ་དེེ་ལྟར་བདག་གིིས་

ཀྱང་ཡོོངས་སུ་བསྔོོ་བར་བགྱིིའོ།ོ །སྡིིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་སོོ། །

བསོོད་ནམས་ཀྱིི་རྗེེས་སུ་ཡིི་རང་ངོོ༌། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་གསོོལ་
བ་འདེེབས་སོོ། །བདག་གིིས་ཡེེ་ཤེེས་བླ་ན་མེེད་པའིི་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་ཅིིག །

མིི་མཆོོག་རྒྱལ་བ་གང་དག་ད་ལྟར་བཞུགས་པ་དང༌། །གང་དག་འདས་པ་

དག་དང་དེེ་བཞིིན་གང་མ་བྱོོན། །ཡོོན་ཏན་བསྔགས་པ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་

མཚོོ་འདྲ་ཀུན་ལ། །ཐལ་མོོ་སྦྱར་བར་བགྱིིས་ཏེེ་སྐྱབས་སུ་ཉེེ་བར་མཆིིའོ།ོ །
ཞེེས་སོོ།། །།
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མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་མདོ།

༄༅། །ལས་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོོང་བ་ཞེེས་བྱ་བའིི་གཟུངས། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱ
རྱསརྦཀརྨཨཱབརཎབིིཤོོདྷནིིནཱམདྷཱརཎཱིི། བོོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ལས་ཀྱིི་

སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོོང་བ་ཞེེས་བྱ་བའིི་གཟུངས། བཅོོམ་ལྡན་

འདས་མིི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། ན་མོོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ༀ་ཀཾཾ་ཀ་ནིི་
ཀཾཾ་ཀ་ནིི། རོོ་ཙ་ནིི་རོོ་ཙ་ནིི། ཏྲོོ་ཊ་ནིི་ཏྲོོ་ཊ་ནིི། ཏྲཱ་ས་ནིི་ཏྲཱ་ས་ནིི། པྲ་ཏིི་ཧ་ན་པྲ་

ཏིི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾཾ་པ་རཱ་ཎིི་མེེ་སྭཱཧཱ། གཟུངས་སྔགས་འདིིའིི་ཆོོ་ག་ནིི་
འདིི་ཡིིན་ཏེེ། རྟག་ཏུ་བཟླས་བརྗོོད་བྱས་ན་ལས་གཅིིག་ནས་གཅིིག་ཏུ་
བརྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོོ། །དུས་གསུམ་དུ་

བཟླས་བརྗོོད་བྱས་ན་མཚམས་མེེད་པ་ལྔ་ཡང་བྱང་བར་འགྱུར་རོོ། །ལན་

ཅིིག་བཟླས་བརྗོོད་བྱས་ན་ལྟས་ངན་པ་དང༌། རྨིི་ལམ་ངན་པ་དང་བཀྲ་མིི་
ཤིིས་པ་རྣམས་མེེད་པར་འགྱུར་རོོ། །ལུས་ལ་འཆང་ངམ་གླེེགས་བམ་ལ་
བྲིིས་ནས་མགུལ་དུ་ཐོོགས་ཏེེ་འཆང་ན་དེེ་ལ་དུས་མ་ཡིིན་པར་འཆིི་བ་

རྣམས་གཏན་དུ་འབྱུང་བར་མིི་འགྱུར་རོོ། །གང་ཞིིག་སྙིིང་རྗེེས་ནོོན་ཏེེ་རིི་
དྭགས་དང་བྱ་དང་མིི་དང་མིི་མ་ཡིིན་པ་རྣམས་ཀྱང་རུང་སྟེེ། འཆིི་བའིི་རྣ་

ཁུང་དུ་བརྗོོད་ན་དེེ་ངན་སོོང་དུ་འགྲོོ་བར་མིི་འགྱུར་རོོ། །ཡང་ན་ཤིི་སྟེེ་དུས་

ལས་འདས་ན་ཤི ི་འཕོོས་པའིི་མིིང་ནས་སྨོོས་ཏེེ་དེེའིི་ཕྱིིར་བྱམས་པ་དང་
སྙིིང་རྗེེས་ལན་བརྒྱའམ་སྟོོང་ངམ་འབུམ་བརྗོོད་ན་སེེམས་ཅན་དེེ་སེེམས་

ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེེས་སུ་ཟིིན་ཀྱང་དེེའིི་མོོད་ལ་ཐར་བར་འགྱུར་རོོ། །སའམ་

ཏིིལ་ལམ་ཡུངས་ཀར་རམ་ཆུ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བཟླས་བརྗོོད་བྱས་ཏེེ་ཤིི་

བའིི་ལུས་ལ་གཏོོར་རམ། ཁྲུས་བྱས་ནས་དེེའིི་འོོག་ཏུ་བསྲེེག་པའམ། ཡང་
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ལས་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོོང་བ་ཞེེས་བྱ་བའིི་གཟུངས།

ན་མཆོོད་རྟེེན་གྱིི་ནང་དུ་བཅུག་སྟེེ་བཞག་ལ། རིིག་སྔགས་ཀྱང་བྲིིས་ཏེེ་

མགོོ་བོོ་ལ་བཏགས་ན་དེེ་ངན་སོོང་དུ་སྐྱེེས་པ་ཡང་ཞག་བདུན་གྱིིས་གདོོན་

མིི་ཟ་བར་ཐར་ཏེེ་བདེེ་འགྲོོ་མཐོོ་རིིས་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་དུ་སྐྱེེ་བར་འགྱུར་
བའམ། ཡང་ན་རང་གིི་སྨོོན་ལམ་གྱིི་དབང་གིིས་སྐྱེེ་བར་འགྱུར་རོོ། །གང་
ཞིིག་ཟླ་བ་ཉ་བའིི་ཚེེ་ཁྲུས་བྱས་ལ་གཙང་མར་བྱས་ཏེེ་དུས་གསུམ་དུ་གོོས་

བརྗེེ་ཞིིང་ཁ་ཟས་མིི་ཟ་བའམ་ཡང་ན་ཟས་དཀར་བག་བཟའ་ཞིིང་སྐུ་གདུང་
དང་ལྡན་པའིི་མཆོོད་རྟེེན་སྐོོར་བཞིིན་དུ་གང་གིི་མིིང་དང་ལྡན་པས་ལན་
འབུམ་བཟླས་བརྗོོད་བྱས་ན་དེེ་ངན་སོོང་ནས་ཐར་ཏེེ་གནས་གཙང་མའིི་

ལྷའིི་རིིས་སུ་སྐྱེེས་ནས་སྒྲུབ་པ་པོོའི ི་ཐད་དུ་འོོང་སྟེེ་མཆོོད་པ་བྱེེད་ཅིིང་ལུས་
ཀྱང་སྟོོན་ལ་ལེེགས་སོོ་ཞེེས་བྱ་བ་ཡང་བྱིིན་ནས་ལན་གསུམ་བསྐོོར་བ་

བྱས་ཏེེ་མིི་སྣང་བར་འགྱུར་རོོ། །དེེའི་ི མིིང་བྲིིས་ལ་གཟུངས་སྔགས་བཟླས་

བརྗོོད་བྱེེད་ཅིིང་མཆོོད་རྟེེན་འབུམ་བྱས་ལ་གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་
དང༌། བ་དན་ལ་སོོགས་པས་ལེེགས་པར་མཆོོད་ནས་རྒྱ་མཚོོ་ཆེེན་པོོ་དང༌།
ཡང་ན་ཆུ་ཀླུང་དུ་བཏང་ན་དེེས་སེེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་སོོགས་པ་ནས་
ཐར་བར་འགྱུར་རོོ། །ཡང་ན་དེེ་ལྟར་མཆོོད་པ་བྱས་ནས་མཇུག་ཏུ་ལམ་གྱིི་

བཞིི་མདོོར་མཆོོད་རྟེེན་ཆེེན་པོོ་བྱས་ཏེེ། གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌།
བ་དན་ལ་སོོགས་པས་ལེེགས་པར་མཆོོད་ལ་འཕགས་པའིི་དགེེ་འདུན་ལ་

ཡང་མཆོོད་རྟེེན་གསོོལ་ནས་ཡོོན་ཡང་ཕུལ་ཏེེ་ལེེགས་པར་མཆོོད་ནས་
འདིི་ཆེེ་གེེ་མོོ་ཞིིག་གིི་དགེེ་བའིི་རྩ་བར་གྱུར་ཅིིག །འདིི་ཁོོ་ནས་བདེེ་འགྲོོ་

མཐོོ་རིིས་ཀྱིི་འཇིིག་རྟེེན་དུ་སྐྱེེ་བར་གྱུར་ཅིིག་ཅེེས་ཀྱང་ཤེེས་པར་བྱས་ན་དེེ་

ཁོོ་ན་བཞིིན་དུ་སྐྱེེས་ནས་ལུས་ཀྱང་སྟོོན་ཅིིང་ལེེགས་སོོ་ཞེེས་བྱ་བ་ཡང་
བྱིིན་ནས་མིི་སྣང་བར་འགྱུར་རོོ། །མཚམས་མེེད་པ་ལྔ་བྱེེད་པའམ། དམ་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

པའིི་ཆོོས་སྤོོང་བའམ། འཕགས་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཡང་རུང་སྟེེ་འཆིི་
ཀར་རྩིིག་པ་ལ་གཟུངས་སྔགས་འདིི་བྲིིས་པ་མཐོོང་ན། དེེའི་ི ལས་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་

ཐམས་ཅད་ཟད་པར་འགྱུར་ན། འདོོན་པ་དང་བཟླས་བརྗོོད་བྱེེད་པ་ལྟ་ཅིི་

སྨོོས་ཏེེ། དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་དེེ་ཉིིད་བྱོོན་ནས་འདིི་སྐད་དུ་རིིགས་ཀྱིི་བུ་
ཚུར་ངའིི་གན་དུ་ཤོག
ོ ་ཅེེས་ཀྱང་གསུང་བར་འགྱུར་རོོ། །འཕགས་པ་ལས་
ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོོང་བ་ཞེེས་བྱ་བའིི་གཟུངས་རྫོོགས་སོོ། །
༈

སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲོོལ་བའིི་གཟུངས་ཀྱིི་མདོོ།

རྒྱ་ནག་སྐད་དུ། པ་ཅིི་ཁུའུ་ནན་

ཐུའོོ་ལུའོོ་ཉིི་ཅིིང༌། བོོད་སྐད་དུ། སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲོོལ་བའིི་
གཟུངས་ཀྱིི་མདོོ། བཅོོམ་ལྡན་འདས་མགོོན་པོོ་མིི་འཁྲུགས་པ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལོོ། །འདིི་སྐད་བདག་གིིས་ཐོོས་པ་དུས་གཅིིག་ན། བཅོོམ་ལྡན་
འདས་མཉན་ཡོོད་ན། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བྱེེད་ཀྱིི་ཚལ་མགོོན་མེེད་ཟས་སྦྱིིན་གྱིི་

ཀུན་དགའ་ར་བ་ན། ཉན་ཐོོས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་སེེམས་དཔའ་
ཆེེན་པོོ་གྲངས་མེེད་པ་དག་དང་ཐབས་ཅིིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེེ། ལྷ་དང་མིི་དང་
ལྷ་མ་ཡིིན་སོོགས་ཀྱིི་འདུས་པ་ཆེེན་པོོ་ཚད་མེེད་པས་ཀྱང་ཡོོངས་སུ་

བསྐོོར་བའོོ། །དེེའིི་ཚེེ་འདུས་པ་དེེ་དག་གིི་དབུས་ན་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་
བརྗོོད་དུ་མེེད་པའིི་ཡོོན་ཏན་གྱིི་རྒྱན་ཞེེས་བྱ་བ་ཞིིག་མཆིིས་པ་དེེ་སྟན་ལས་

ལངས་ཏེེ་བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིི་ཞབས་ལ་མགོོ་བོོས་ཕྱག་བཙལ་ཏེེ། ཐལ་
མོོ་སྦྱར་ཏེེ་བཀུར་སྟིི་དང་བཅས་པས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདིི་སྐད་ཅེེས་

གསོོལ་ཏོོ། །བཅོོམ་ལྡན་འདས། དེེང་འདིིར་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཁམས་སུ་

སེེམས་ཅན་ཚད་མེེད་པ་དག་ཉོོན་མོོངས་པའིི་རྒྱུ་དང་རྐྱེེན་གྱིི་དབང་གིིས་

སྡིིག་པའིི་ལས་སྣ་ཚོོགས་པ་མངོོན་པར་འདུ་བྱེེད་པས། སེེམས་ཅན་

དམྱལ་བ་དང༌། ཡིི་དྭགས་དང༌། བྱོོལ་སོོང་རྣམས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་
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སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲོོལ་བའིི་གཟུངས་ཀྱིི་མདོོ།

བའམ། ཡང་ན་ལྷ་དང་མིིའིི་འགྲོོ་བ་དག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་དོོས་དྲག་པ་སྣ་
ཚོོགས་པ་མྱོོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཐུགས་བརྩེེ་བས་རྣམ་པར་དགྲོོལ་བའིི་

ཐབས་བསྟན་པར་མཛད་དུ་གསོོལ། དེེ་སྐད་ཅེེས་གསོོལ་པ་དང༌། བཅོོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིིགས་ཀྱིི་བུ། ལེེགས་སོོ། །ལེེགས་སོོ། །
ཁྱོོད་ཀྱིིས་སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིིང་བརྩེེ་བས་དེེ་ལྟར་གསོོལ་བ་

བཏབ་པ་ལེེགས་སོོ། །དོོན་དེེའིི་ཕྱིིར་དེེང་ཁྱོོད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

ལས་རྣམ་པར་དགྲོོལ་བའིི་ཐབས་བསྡུས་པ་ངས་བཤད་ཀྱིིས། ཉོོན་ཅིིག་
ཡང་དག་པར་ཉོོན་ཅིིག །རིིགས་ཀྱིི་བུ། ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་སངས་

རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འདས་མིི་འཁྲུགས་པ་ཞེེས་བྱ་བས། སེེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེེ་བའིི་དོོན་འཚལ་བས་ན། གཟུངས་སྔགས་འདིི་
གསུངས་ཤིིང་འདུས་པ་རྣམས་ལ་བཟླས་བརྗོོད་དུ་བགྱིིད་པར་གནང་ངོོ༌། །

སྔགས་སྨྲས་པ། ཀཾཾཀནིི་ཀཾཾཀནིི། རོོཙནིི་རོོཙནིི། ཏྲོོཊནིི་ཏྲོོཊནིི། ཏྲཱསནིི་ཏྲཱསནིི།
པྲཏིིཧན་པྲཏིིཧན། སརྦ་ཀརྨ་པརཾཾཔརཱཎིི་མེེ་སྭཱཧཱ། རིིགས་ཀྱིི་བུའམ་རིིགས་
ཀྱིི་བུ་མོོ་གང་ལ་ལ་ཞིིག་གིིས། དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་ཡང་དག་པར་

རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་མིི་འཁྲུགས་པ་ལ་གཡོོ་དང་སྒྱུ་མ་མཆིིས་པར་

ཕྱག་བྱས་ཏེེ་གཟུངས་འདིི་འཆང་བ་དང་འཛིིན་པར་བྱས་ན། སྔོོན་སྤྱད་

པའིི་མཚམས་མེེད་པའིི་ལས་ལྔ་པོོ་དག་གམ། རྩ་བ་བཞིིའམ། མིི་དགེེ་བ་
བཅུའམ། འཕགས་པའིི་ཚོོགས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའམ། དམ་པའིི་ཆོོས་

ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའིི་ཉེེས་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞིི་བར་
འགྱུར་རོོ། །འཆིི་བའིི་དུས་ལ་བབ་པའིི་ཚེེ་ན། བཅོོམ་ལྡན་འདས་མིི་

འཁྲུགས་པ་དེེ་དང་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་རྣམས་གང་གིི་མདུན་ན་མངོོན་
སུམ་དུ་འོོངས་ནས། སྙན་པར་བརྗོོད་ཅིིང་མགུ་བར་བྱས་ཏེེ་གང་དེེ་རབ་ཏུ་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

དགའ་བར་བྱེེད་དོོ། །དེེ་ནས་དེེང་ཁྱོོད་བསུ་བར་བྱེེད་ཀྱིིས་བདག་གང་དུ་

གནས་པའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞིིང་དུ་ལྷན་ཅིིག་ཏུ་འདོོང་བར་རིིགས་སོོ་ཞེེས་
གསུངས་པར་འགྱུར་རོོ།

།ཤིི་འཕོོས་ནས་ཀྱང་ངེེས་པར་དེེ་བཞིིན་

གཤེེགས་པ་མིི་འཁྲུགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞིིང་རྣམ་པར་དག་པར་སྐྱེེ་
བར་འགྱུར་རོོ། །རིིགས་ཀྱིི་བུ། གཞན་ཡང་དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་ཡང་

དག་པར་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ངན་སོོང་སྦྱོོང་བའིི་རྒྱལ་པོོ་ཞེེས་བྱ་
བས།་སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེེ་བའིི་དོོན་འཚལ་བས་ན།

གཟུངས་སྔགས་འདིི་གསུངས་ཤི ིང་འདུས་པ་རྣམས་ལ་བཟླས་བརྗོོད་དུ་

བགྱིིད་པར་གནང་ངོོ༌། །སྔགས་སྨྲས་པ། ཤོོདྷནེེ་ཤོོདྷནེེ་སརྦ་པཱཔཾཾ་བིིཤོདྷནེ
ོ ེ་
ཤུདྡྷེེ་བིིཤུདྡྷེེ་སརྦ་ཀརྨ་བིིཤུདྡྷེེ་སྭཱཧཱ། གལ་ཏེེ་རིིགས་ཀྱིི་བུའམ་རིིགས་ཀྱིི་བུ་
མོོ་གང་ལ་ལ་ཞིིག་གིིས། དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་
སངས་རྒྱས་ངན་སོོང་སྦྱོོང་བའིི་རྒྱལ་པོོ་ལ་གཡོོ་དང་སྒྱུ་མ་མཆིིས་པར་
ཕྱག་བྱས་ཏེེ་སྔགས་འདིི་འཆང་བ་དང་འཛིིན་པར་བྱས་ན། བསྐལ་པ་ཁྲིི་

བཞིི་སྟོོང་གིི་སྔོོན་གྱིི་ཚེེ་རབས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་དྲན་པར་འགྱུར་རོོ། །གང་དུ་སྐྱེེ་
བའིི་གནས་སུ་སྐྱེེས་པའིི་ལུས་འཐོོབ་པར་འགྱུར་རོོ། །དབང་པོོ་ཕུན་སུམ་

ཚོོགས་ཤིིང་ལས་འབྲས་ལ་མངོོན་པར་ཡིིད་ཆེེས་པར་འགྱུར་རོོ། །བཟོོ་ཡིི་
རིིགས་སྣ་ཚོོགས་ལ་མཁས་ཤི ིང་བསྟན་བཅོོས་ཐམས་ཅད་ལེེགས་པར་

ཤེེས་པར་འགྱུར་རོོ། །གཏོོང་བ་ལ་སྤྲོོ་ཞིིང་འདོོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིིད་
འབྱུང་བར་འགྱུར་རོོ། །སྡིིག་པའིི་ལས་མིི་བགྱིི་ཞིིང་འཇིིགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོོ། །ཡང་དག་པའིི་འཚོོ་བ་དང་ཤེེས་རབ་ལྡན་ཞིིང་
སྐྱེེ་དགུ་ཀུན་གྱིིས་ཤིིན་ཏུ་གཅེེས་པར་འགྱུར་རོོ། །རྟག་ཏུ་དགེེ་བའིི་བཤེེས་
གཉེེན་གྱིི་དྲུང་དུ་དམ་པའིི་ཆོོས་རྒྱུན་མར་ཐོོས་པར་འགྱུར་རོོ། །བྱང་ཆུབ་
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སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲོོལ་བའིི་གཟུངས་ཀྱིི་མདོོ།

འདོོད་པའིི་སེེམས་ཐང་ཅིིག་ཙམ་ཡང་སྤོོང་བར་མིི་འགྱུར་རོོ། །ཡོོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་ཀྱིིས་བདག་ཉིིད་མཛེེས་པར་འགྱུར་རོོ། །ཡང་དག་པའིི་སྡོོམ་པ་

དང་ལྡན་ཞིིང་སྡིིག་པའིི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིིགས་པར་འགྱུར་རོོ། །

གཏན་དུ་ཉོོན་མོོངས་པ་མེེད་ཅིིང་མཉེེན་ཞིིང་རབ་ཏུ་ཞིི་བར་འགྱུར་རོོ། །ལྷ་

དང་མིི་དག་གིི་ནང་དུ་རྟག་ཏུ་བདེེ་བ་མྱོོང་བར་འགྱུར་རོོ། །བླ་ན་མེེད་པ་
ཡང་དག་པར་རྫོོགས་པའིི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འཐོོབ་པར་འགྱུར་རོོ། །ཕ་རོོལ་
ཏུ་ཕྱིིན་པ་བཅུ་པོོ་དག་ལས་ཕྱིིར་ལྡོོག་པར་མིི་འགྱུར་རོོ། །རྟག་ཏུ་སེེམས་

ཅན་མ་ལུས་པ་ཕན་བདེེ་ལ་འགོོད་པར་འདོོད་པར་འགྱུར་རོོ། །གང་ཉམས་

སུ་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་དོོན་དུ་གཞོོལ་བར་མིི་འགྱུར་རོོ། །གང་དུ་
སྐྱེེ་བའིི་གནས་སུ་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་མཐོོང་བ་འཐོོབ་པར་འགྱུར་རོོ། །

དམ་པའིི་ཆོོས་སྐྱོོང་བའིི་འཕགས་པའིི་ཚོོགས་ཀྱིི་གྲངས་སུ་བགྲང་བར་

འགྱུར་རོོ། །བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་དེེ་སྐད་ཅེེས་བཀའ་སྩལ་ནས། ཉན་
ཐོོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་དང་ལྷ་དང་མིི་དང་ལྷ་མ་ཡིིན་གྱིི་ཚོོགས་
དང་བཅས་པ་ཡིི་རངས་ཏེེ། བཅོོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིིས་གསུངས་པ་ལ་མངོོན་
པར་བསྟོོད་དོོ། །སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་དགྲོོལ་བའིི་གཟུངས་རྫོོགས་

སོོ། །ཆེེན་པོོ་ཐང་གུར་གྱིི་སྡེེ་སྣོོད་གསུམ་པ་ཞོོན་ཙང་ནས་གོོང་མའིི་བཀའ་ལུང་གིིས་རྒྱ་ནག་གིི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་
བ་ལས་སྙིིགས་མའིི་དུས་སུ་བྱང་ཕྱོོགས་གངས་ཅན་གྱིི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་ཞྭ་མཐོོན་མཐིིང་ཅན་ཨོོ་རྒྱན་ཕྲིིན་ལས་
དབང་གིི་རྡོོ་རྗེེས་བསྒྱུར་ཅིིང་ཞུས་ཏེེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོོ། །ཤིིང་ཕོོ་རྟ་ལོོ་སྤྱིི་ལོོ་ ༢༠༡༤ ལོོར་སླར་ཞུས་སོོ། །
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སྒྲོལ་བསྟོད་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཕན་
ཡོན་དང་བཅས་པ།

༄༅། །འཕགས་མའིི་ཡན་ལག་བདུན་པ། པོོ་ཊ་ལ་ཡིི་གནས་མཆོོག་ནས། །ཏཱཾཾ་ཡིིག་
ལྗང་གུ་ལས་འཁྲུངས་ཤི ིང༌། །ཏཱཾཾ་ཡིིག་འོོད་ཀྱིིས་འགྲོོ་བ་སྒྲོོལ། །སྒྲོོལ་མ་

འཁོོར་བཅས་གཤེེགས་སུ་གསོོལ། །ལྷ་དང་ལྷ་མིིན་ཅོོད་པན་གྱིིས། །
ཞབས་ཀྱིི་པདྨོོ་ལ་བཏུད་དེེ། །ཕོོངས་པ་ཀུན་ལས་སྒྲོོལ་མཛད་མ། །སྒྲོོལ་

མ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །རྗེེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོོལ་མ་དང༌། །ཕྱོོགས་
བཅུ་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་ཡིི། །རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །
ཀུན་ནས་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །མེེ་ཏོོག་བདུག་སྤོོས་མར་མེེ་དྲིི། །

ཞལ་ཟས་རོོལ་མོོ་ལ་སོོགས་པ། །དངོོས་འབྱོོར་ཡིིད་ཀྱིིས་སྤྲུལ་ནས་
འབུལ། །འཕགས་མའིི་ཚོོགས་ཀྱིིས་བཞེེས་སུ་གསོོལ། །ཐོོག་མ་མེེད་ནས་

ད་ལྟའིི་བར། །མིི་དགེེ་བཅུ་དང་མཚམས་མེེད་ལྔ། །སེེམས་ནིི་ཉོོན་མོོངས་
དབང་གྱུར་པའིི། །སྡིིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱིི། །ཉན་ཐོོས་རང་
རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེེམས། །སོོ་སོོ་སྐྱེེ་བོོ་ལ་སོོགས་པས། །དུས་གསུམ་དགེེ་

བ་ཅིི་བསགས་པའིི། །བསོོད་ནམས་ལ་ནིི་བདག་ཡིི་རང༌། །སེེམས་ཅན་

རྣམས་ཀྱིི་བསམ་པ་དང༌། །བློོ་ཡིི་བྱེེ་བྲག་ཇིི་ལྟ་བར། །ཆེེ་ཆུང་ཐུན་མོོང་
ཐེེག་པ་ཡིི། །ཆོོས་ཀྱིི་འཁོོར་ལོོ་བསྐོོར་དུ་གསོོལ། །འཁོོར་བ་ཇིི་སྲིིད་མ་

སྟོོང་བར། །མྱ་ངན་མིི་འདའ་ཐུགས་རྗེེ་ཡིིས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོོར་བྱིིང་
བ་ཡིི། །སེེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིིགས་སུ་གསོོལ། །བདག་གིིས་བསོོད་

ནམས་ཅིི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་ནས། །རིིང་པོོར་
མིི་ཐོོགས་འགྲོོ་བ་ཡིི། །འདྲེེན་པའིི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིིག །
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སྒྲོོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉིི་ཤུ་རྩ་གཅིིག་གིི་བསྟོོད་པ་ཕན་ཡོོན་དང་བཅས་པ།
སྒྲོོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉིི་ཤུ་རྩ་གཅིིག་གིི་བསྟོོད་པ་ཕན་ཡོོན་དང་བཅས་པ།

ༀ། རྗེེ་བཙུན་མ་

འཕགས་མ་སྒྲོོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཕྱག་འཚལ་སྒྲོོལ་མ་མྱུར་མ་

དཔའ་མོོ། །སྤྱན་ནིི་སྐད་ཅིིག་གློོག་དང་འདྲ་མ། །འཇིིག་རྟེེན་གསུམ་མགོོན་

ཆུ་སྐྱེེས་ཞལ་གྱིི། །གེེ་སར་བྱེེ་བ་ལས་ནིི་བྱུང་མ། །ཕྱག་འཚལ་སྟོོན་ཀའིི་

ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །གང་བ་བརྒྱ་ནིི་བརྩེེགས་པའིི་ཞལ་མ། །སྐར་མ་སྟོོང་ཕྲག་
ཚོོགས་པ་རྣམས་ཀྱིིས། །རབ་ཏུ་ཕྱེེ་བའིི་འོོད་རབ་འབར་མ། །ཕྱག་འཚལ་
གསེེར་སྔོོ་ཆུ་ནས་སྐྱེེས་ཀྱིི། །པདྨས་ཕྱག་ནིི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །སྦྱིིན་པ་

བརྩོོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞིི་བ། །བཟོོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོོད་ཡུལ་ཉིིད་

མ། །ཕྱག་འཚལ་དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པའིི་གཙུག་ཏོོར། །མཐའ་ཡས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བར་སྤྱོོད་མ། །མ་ལུས་ཕ་རོོལ་ཕྱིིན་པ་ཐོོབ་པའིི། །རྒྱལ་བའིི་

སྲས་ཀྱིིས་ཤིིན་ཏུ་བསྟེེན་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུྃྃ་ཡིི་གེེས། །འདོོད་དང་
ཕྱོོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །འཇིིག་རྟེེན་བདུན་པོོ་ཞབས་ཀྱིིས་མནན་
ཏེེ། །ལུས་པ་མེེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། །ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིིན་མེེ་

ལྷ་ཚངས་པ། །རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོོད་མ། །འབྱུང་པོོ་རོོ་

ལངས་དྲིི་ཟ་རྣམས་དང༌། །གནོོད་སྦྱིིན་ཚོོགས་ཀྱིིས་མདུན་ནས་བསྟོོད་མ། །

ཕྱག་འཚལ་ཏྲཌ་ཅེེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིིས། །ཕ་རོོལ་འཁྲུལ་འཁོོར་རབ་ཏུ་

འཇོོམས་མ། །གཡས་བསྐུམ་གཡོོན་བརྐྱངས་ཞབས་ཀྱིིས་མནན་ཏེེ། །མེེ་
འབར་འཁྲུགས་པ་ཤིིན་ཏུ་འབར་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེེ་འཇིིགས་པ་ཆེེན་
མོོས། །བདུད་ཀྱིི་དཔའ་བོོ་རྣམ་པར་འཇོོམས་མ། །ཆུ་སྐྱེེས་ཞལ་ནིི་ཁྲོོ་
གཉེེར་ལྡན་མཛད། །དགྲ་བོོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོོད་མ། །ཕྱག་འཚལ་
དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་མཚོོན་ཕྱག་རྒྱའིི། །སོོར་མོོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་

བརྒྱན་མ། །མ་ལུས་ཕྱོོགས་ཀྱིི་འཁོོར་ལོོས་བརྒྱན་པའིི། །རང་གིི་འོོད་ཀྱིིས་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

ཚོོགས་རྣམས་འཁྲུགས་མ། །ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བས་བརྗིིད་པའིི། །

དབུ་རྒྱན་འོོད་ཀྱིི་ཕྲེེང་བ་སྤེེལ་མ། །བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིིས། །
བདུད་དང་འཇིིག་རྟེེན་དབང་དུ་མཛད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིི་སྐྱོོང་བའིི་
ཚོོགས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིིད་མ། །ཁྲོོ་གཉེེར་

གཡོོ་བའིི་ཡིི་གེེ་ཧཱུྃྃ་གིིས། །ཕོོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོོལ་མ། །ཕྱག་

འཚལ་ཟླ་བའིི་དུམ་བུས་དབུ་བརྒྱན། །བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིིན་ཏུ་འབར་

མ། །རལ་པའིི་ཁྲོོད་ན་འོོད་དཔག་མེེད་ལས། །རྟག་པར་ཤི ིན་ཏུ་འོོད་ནིི་

མཛད་མ། །ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་མཐའ་མའིི་མེེ་ལྟར། །འབར་བའིི་ཕྲེེང་
བའིི་དབུས་ན་གནས་མ། །གཡས་བརྐྱངས་གཡོོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་
བསྐོོར་དགའ། །དགྲ་ཡིི་དཔུང་ནིི་རྣམ་པར་འཇོོམས་མ། །ཕྱག་འཚལ་ས་

གཞིིའིི་ངོོས་ལ་ཕྱག་གིི །མཐིིལ་གྱིིས་བསྣུན་ཅིིང་ཞབས་ཀྱིིས་བརྡུང་མ། ཁྲོོ་
གཉེེར་ཅན་མཛད་ཡིི་གེེ་ཧཱུྃྃ་གིིས། །རིིམ་པ་བདུན་པོོ་རྣམས་ནིི་འགེེམས་མ། །
ཕྱག་འཚལ་བདེེ་མ་དགེེ་མ་ཞིི་མ། །མྱ་ངན་འདས་ཞིི་སྤྱོོད་ཡུལ་ཉིིད་མ། །

སྭཱ་ཧཱ་ༀ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །སྡིིག་པ་ཆེེན་པོོ་འཇོོམས་པ་ཉིིད་མ། །

ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོོར་རབ་དགའ་བའིི། །དགྲ་ཡིི་ལུས་ནིི་རབ་ཏུ་
འགེེམས་མ། །ཡིི་གེེ་བཅུ་པའིི་ངག་ནིི་བཀོོད་པའིི། །རིིག་པ་ཧཱུྃྃ་ལས་སྒྲོོལ་

མ་ཉིིད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེེའིི་ཞབས་ནིི་བརྡབས་པས། །ཧཱུྃྃ་གིི་རྣམ་པའིི་

ས་བོོན་ཉིིད་མ། །རིི་རབ་མནྡཱ་ར་དང་འབིིགས་བྱེེད། །འཇིིག་རྟེེན་གསུམ་

རྣམས་གཡོོ་བ་ཉིིད་མ། །ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡིི་མཚོོ་ཡིི་རྣམ་པའིི། །རིི་དྭགས་
རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ། །ཏཱ་ར་གཉིིས་བརྗོོད་ཕཊ་ཀྱིི་ཡིི་གེེས། །
དུག་རྣམས་མ་ལུས་པ་ནིི་སེེལ་མ། །ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡིི་ཚོོགས་རྣམས་

རྒྱལ་པོོ། །ལྷ་དང་མིི་འམ་ཅིི་ཡིིས་བསྟེེན་མ། །ཀུན་ནས་གོོ་ཆ་དགའ་བའིི་
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སྒྲོོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉིི་ཤུ་རྩ་གཅིིག་གིི་བསྟོོད་པ་ཕན་ཡོོན་དང་བཅས་པ།

བརྗིིད་ཀྱིིས། །རྩོོད་དང་རྨིི་ལམ་ངན་པ་སེེལ་མ། །ཕྱག་འཚལ་ཉིི་མ་ཟླ་བ་
རྒྱས་པའིི། །སྤྱན་གཉིིས་པོོ་ལ་འོོད་རབ་གསལ་མ། །ཧ་ར་གཉིིས་བརྗོོད་

ཏུཏྟཱ་ར་ཡིིས། །ཤིིན་ཏུ་དྲག་པོོའི ི་རིིམས་ནད་སེེལ་མ། །ཕྱག་འཚལ་དེེ་ཉིིད་
གསུམ་རྣམས་བཀོོད་པའིི། །ཞིི་བའིི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །གདོོན་
དང་རོོ་ལངས་གནོོད་སྦྱིིན་ཚོོགས་རྣམས། །འཇོོམས་པ་ཏུ་རེེ་རབ་མཆོོག་

ཉིིད་མ། །རྩ་བའིི་སྔགས་ཀྱིི་བསྟོོད་པ་འདིི་དང༌། །ཕྱག་འཚལ་བ་ནིི་ཉིི་ཤུ་རྩ་
གཅིིག །
ཕན་ཡོོན་ནིི།

ལྷ་མོོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའིི། །བློོ་ལྡན་གང་གིིས་རབ་དང་

བརྗོོད་པས། །སྲོོད་དང་ཐོོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ཏེེ། །དྲན་པས་མིི་
འཇིིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟེེར། །སྡིིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞིི་བ། །ངན་
འགྲོོ་ཐམས་ཅད་འཇོོམས་པ་ཉིིད་དོོ། །རྒྱལ་བ་བྱེེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་

ཀྱིིས། །མྱུར་དུ་དབང་ནིི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ། །འདིི་ལས་ཆེེ་བ་ཉིིད་ནིི་

འཐོོབ་ཅིིང༌། །སངས་རྒྱས་གོོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དེེར་འགྲོོ། །དེེ་ཡིི་དུག་ནིི་

དྲག་པོོ་ཆེེན་པོོ། །བརྟན་ལ་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོོ་བ། །ཟོོས་པ་
དང་ནིི་འཐུངས་པ་ཉིིད་ཀྱང༌། །དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེེལ་བ་ཉིིད་འཐོོབ། །
གདོོན་དང་རིིམས་དང་དུག་གིིས་གཟིིར་བའིི། །སྡུག་བསྔལ་ཚོོགས་ནིི་རྣམ་

པར་སྤོོང་སྟེེ། །སེེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོོ༌། །གཉིིས་གསུམ་

བདུན་དུ་མངོོན་པར་བརྗོོད་ན། །བུ་འདོོད་པས་ནིི་བུ་ཐོོབ་འགྱུར་ཞིིང༌། །
ནོོར་འདོོད་པས་ནིི་ནོོར་རྣམས་ཉིིད་འཐོོབ། །འདོོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོོབ་པར་

འགྱུར་ཏེེ། །བགེེགས་རྣམས་མེེད་ཅིིང་སོོ་སོོར་འཇོོམས་འགྱུར། །ཕྱག་འཚལ་
ཉེེར་གཅིིག་གིི་བསྟོོད་པ་འདིི་ནིི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེེན་པོོས་གསུངས་པ་སྟེེ་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའོོ། །
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གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་
དང་། བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ།

༄༅། །གསོོལ་འདེེབས་བར་ཆད་ལམ་སེེལ། ༀ་ཨཱ༔ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ ཆོོས་
སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ལོོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེེ་ཆེེན་པོོ་
ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔

བདག་གིི་བླ་མ་ངོོ་མཚར་སྤྲུལ་པའིི་སྐུ༔ རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐོོས་

བསམ་མཛད༔ བོོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱོོན་དྲེེགས་པ་བཏུལ༔ ཨོོ་རྒྱན་
ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྲོོ་དོོན་མཛད༔ ཐུགས་རྗེེས་བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་

རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་ལམ་སྣ་དྲོོངས༔ དགོོངས་པས་བདག་ལ་
དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་

ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་བར་ཆད་

དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་
གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ སྐུ་ཡིི་ངོོ་མཚར་མཐོོང་བའིི་ཚེེ༔ གཡས་པས་རལ་གྲིིའིི་
ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔ གཡོོན་པས་འགུགས་པའིི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔ ཞལ་བགྲད་
མཆེེ་གཙིིགས་གྱེེན་ལ་གཟིིགས༔ རྒྱལ་བའིི་གདུང་འཛིིན་འགྲོོ་བའིི་མགོོན༔
ཐུགས་རྗེེས་བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་ལམ་སྣ་

དྲོོངས༔ དགོོངས་པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་བདག་
སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་ཆད་ནང་

དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་
སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ དམ་ཆོོས་རིིན་ཆེེན་

གསན་པའིི་ཚེེ༔ སྐུ་གསལ་འོོད་ཟེེར་མདངས་དང་ལྡན༔ ཕྱག་གཡས་སྡེེ་
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གསོོལ་འདེེབས་བར་ཆད་ལམ་སེེལ།

སྣོོད་གླེེགས་བམ་བསྣམས༔ གཡོོན་པས་ཕུར་པའིི་པུསྟིི་བསྣམས༔ ཟབ་

མོོའི ི་ཆོོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད༔ ཡང་ལེེ་ཤོ ོད་ཀྱིི་པཎྜིི་ཏ༔ ཐུགས་རྗེེས་

བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་ལམ་སྣ་དྲོོངས༔
དགོོངས་པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོོགས་བར་

ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔

གསང་བའིི་བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་
མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའིི་
ཚེེ༔ དྲིི་མེེད་གནས་མཆོོག་ཉམས་རེེ་དགའ༔ རྒྱ་གར་བོོད་ཡུལ་ས་

མཚམས་སུ༔ བྱིིན་གྱིིས་བརླབས་ནས་བྱོོན་པའིི་ཚེེ༔ དྲིི་བསུང་སྤོོས་ངད་

ལྡན་པའིི་རིི༔ མེེ་ཏོོག་པདྨ་དགུན་ཡང་སྐྱེེ༔ ཆུ་མིིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྩིིའིི་ཆུ༔
བདེེ་ལྡན་དེེ་ཡིི་གནས་མཆོོག་ཏུ༔ སྐྱེེས་མཆོོག་ཚུལ་བཟང་ཆོོས་གོོས་
གསོོལ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོོ་རྗེེ་རྩེེ་དགུ་བསྣམས༔ གཡོོན་པས་རིིན་ཆེེན་ཟ་མ་

ཏོོག༔ རཀྟ་བདུད་རྩིིས་ནང་དུ་གཏམས༔ མཁའ་འགྲོོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་
བཏགས༔ ཡིི་དམ་ཞལ་གཟིིགས་དངོོས་གྲུབ་བརྙེེས༔ ཐུགས་རྗེེས་བདག་

ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་ལམ་སྣ་དྲོོངས༔ དགོོངས་
པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔

ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་
བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་

ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ རྒྱལ་བའིི་བསྟན་པ་བཙུགས་པའིི་ཚེེ༔

གཡའ་རིིའིི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ བསྙེེན་ཕུར་ནམ་མཁའིི་དབྱིིངས་སུ་
འཕང་༔ རྡོོ་རྗེེའིི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིིང་བསྒྲིིལ༔ བསྒྲིིལ་ཞིིང་ཙནྡན་ནགས་
སུ་འཕང་༔ མེེ་འབར་འཁྲུགས་ཤིིང་མཚོོ་ཡང་སྐེེམ༔ སྲིིབ་ཀྱིི་མུ་སྟེེགས་ས་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

གང་བསྲེེགས༔ ཡཀྵ་ནག་པོོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔ འགྲན་གྱིི་དོོ་མེེད་བདུད་ཀྱིི་
གཤེེད༔ ཐུགས་རྗེེས་བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་

ལམ་སྣ་དྲོོངས༔ དགོོངས་པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་

བདག་སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་

ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ སྲིིན་པོོའི ི་ཁ་
གནོོན་མཛད་པའིི་ཚེེ༔ ཁྱེེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུའིི་ཆ་ལུགས་ཅན༔ ཡ་མཚན་
གཟུགས་བཟང་ཁ་དོོག་ལེེགས༔ ཚེེམས་འགྲིིགས་དབུ་སྐྲ་སེེར་ལ་མཛེེས༔

དགུང་ལོོ་བཅུ་དྲུག་ལོོན་པའིི་ཚུལ༔ རིིན་ཆེེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོོགས་གསོོལ༔

ཕྱག་གཡས་འཁར་བའིི་ཕུར་པ་བསྣམས༔ བདུད་དང་སྲིིན་པོོའི ི་ཁ་གནོོན་
མཛད༔ གཡོོན་པས་སེེང་ལྡེེང་ཕུར་པ་བསྣམས༔ མོོས་པའིི་བུ་ལ་སྲུང་

སྐྱོོབས་མཛད༔ མགུལ་ན་ལྕགས་ཀྱིི་ཕུར་པ་བསྣམས༔ ཡིི་དམ་ལྷ་དང་
གཉིིས་སུ་མེེད༔ གཉིིས་མེེད་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གླིིང་རྒྱན༔ ཐུགས་རྗེེས་བདག་

ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་ལམ་སྣ་དྲོོངས༔ དགོོངས་
པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔

ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་
བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་

ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ འདྲེེ་ཡིི་ཡུལ་དུ་དགོོངས་པའིི་ཚེེ༔ མེེ་དཔུང་
ཤོོད་ཀྱིི་ས་གཞིི་ལ༔ མདའ་རྒྱང་གང་གིི་མཚོོ་ནང་དུ༔ པདྨའིི་སྟེེང་དུ་བསིིལ་
བསིིལ་འདྲ༔ པདྨའིི་ནང་ན་དགོོངས་པ་མཛད༔ མཚན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་

གནས་ཞེེས༔ རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་དངོོས་སུ་བྱོོན༔ དེེ་འདྲའིི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་
མཚན་ཅན༔ ཐུགས་རྗེེས་བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་
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གསོོལ་འདེེབས་བར་ཆད་ལམ་སེེལ།

སོོགས་ལམ་སྣ་དྲོོངས༔ དགོོངས་པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་
པས་བདག་སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་

བར་ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་

ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ བོོད་ཀྱིི་ཉིི་

མ་མཛད་པའིི་ཚེེ༔ དད་ལྡན་འགྲོོ་བ་འདྲེེན་པའིི་དཔལ༔ གང་ལ་གང་འདུལ་
སྐུར་བསྟན་ནས༔ གཙང་ཁ་ལ་ཡིི་ལ་ཐོོག་ཏུ༔ དགྲ་ལྷའིི་དགེེ་བསྙེེན་དམ་

ལ་བཏགས༔ ཡུལ་ནིི་ཚ་བའིི་ཚ་ཤོོད་དུ༔ ལྷ་ཡིི་དགེེ་བསྙེེན་དྲེེགས་པ་ཅན༔
ཉིི་ཤུ་རྩ་གཅིིག་དམ་ལ་བཏགས༔ མང་ཡུལ་དེེ་ཡིི་བྱམས་སྤྲིིན་དུ༔ དགེེ་

སློོང་བཞིི་ལ་དངོོས་གྲུབ་གནང་༔ ཁྱད་པར་འཕགས་པའིི་རིིག་འཛིིན་
མཆོོག༔ ཐུགས་རྗེེས་བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་

ལམ་སྣ་དྲོོངས༔ དགོོངས་པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་

བདག་སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་

ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ དཔལ་མོོ་ཐང་

གིི་དཔལ་ཐང་དུ༔ བརྟན་མ་བཅུ་གཉིིས་དམ་ལ་བཏགས༔ བོོད་ཡུལ་ཁ་

ལའིི་ལ་ཐོོག་ཏུ༔ གངས་དཀར་ཤ ་མེེད་དམ་ལ་བཏགས༔ འདམ་ཤོ ོད་ལྷ་
བུའིི་སྙིིང་དྲུང་དུ༔ ཐང་ལྷ་ཡར་བཞུད་དམ་ལ་བཏགས༔ ཧས་པོོ་རིི་ཡིི་ཡང་

གོོང་དུ༔ ལྷ་སྲིིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔ ཆེེ་བའིི་ལྷ་འདྲེེ་ཐམས་ཅད་

ཀྱིིས༔ ལ་ལས་སྲོོག་གིི་སྙིིང་པོོ་ཕུལ༔ ལ་ལས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བྱས༔
ལ་ལས་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་བྱས༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོོབས་པོོ་ཆེེ༔
ཐུགས་རྗེེས་བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་ལམ་སྣ་

དྲོོངས༔ དགོོངས་པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་བདག་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་ཆད་ནང་

དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་
སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ དམ་པ་ཆོོས་ཀྱིི་
བསྟན་པ་ནིི༔ རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའིི་ཚེེ༔ བསམ་ཡས་མ་

བཞེེངས་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ༔ རྒྱལ་པོོའི ི་དགོོངས་པ་མཐར་ཕྱིིན་མཛད༔ སྐྱེེས་

མཆོོག་གསུམ་གྱིི་མཚན་ཡང་གསོོལ༔ གཅིིག་ནིི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེེས༔
གཅིིག་ནིི་པདྨ་སམྦྷ་ཝ༔ གཅིིག་ནིི་མཚོོ་སྐྱེེས་རྡོོ་རྗེེ་ཞེེས༔ གསང་མཚན་རྡོོ་
རྗེེ་དྲག་པོོ་རྩལ༔ ཐུགས་རྗེེས་བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་

སོོགས་ལམ་སྣ་དྲོོངས༔ དགོོངས་པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་
པས་བདག་སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་

བར་ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་

ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ བསམ་

ཡས་མཆིིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔ རྐྱེེན་ངན་ཟློོག་ཅིིང་དངོོས་གྲུབ་གནང་༔
རྗེེ་བློོན་ཐར་པའིི་ལམ་ལ་བཀོོད༔ གདོོན་གཟུགས་བོོན་གྱིི་བསྟན་པ་

བསྣུབས༔ ཆོོས་སྐུ་དྲིི་མེེད་རིིན་ཆེེན་བསྟན༔ སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་
བཀོོད༔ ཐུགས་རྗེེས་བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་

ལམ་སྣ་དྲོོངས༔ དགོོངས་པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་

བདག་སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་

ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ དེེ་ནས་ཨོོ་
རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱོོན༔ ད་ལྟ་སྲིིན་པོོའི ི་ཁ་གནོོན་མཛད༔ མིི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་
མཚན་ཆེེ༔ སྤྱོོད་པ་རྨད་བྱུང་ངོོ་མཚར་ཆེེ༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོོབས་པོོ་
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གསོོལ་འདེེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།

ཆེེ༔ ཐུགས་རྗེེས་བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་

ལམ་སྣ་དྲོོངས༔ དགོོངས་པས་བདག་ལ་དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་

བདག་སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་

ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་བར་ཆད་དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ལྡན་འགྲོོ་བ་འདྲེེན་པའིི་དཔལ༔ སྒྲིིབ་པ་ཀུན་སྤངས་ཁམས་གསུམ་
ས་ལེེར་མཁྱེེན༔ དངོོས་གྲུབ་མཆོོག་བརྙེེས་བདེེ་ཆེེན་མཆོོག་གིི་སྐུ༔ བྱང་
ཆུབ་སྒྲུབ་པའིི་བར་ཆད་ངེེས་པར་སེེལ༔ ཐུགས་རྗེེས་བདག་ལ་བྱིིན་གྱིིས་

རློོབས༔ བརྩེེ་བས་བདག་སོོགས་ལམ་སྣ་དྲོོངས༔ དགོོངས་པས་བདག་ལ་
དངོོས་གྲུབ་སྩོོལ༔ ནུས་པས་བདག་སོོགས་བར་ཆད་སོོལ༔ ཕྱིི་ཡིི་བར་

ཆད་ཕྱིི་རུ་སོོལ༔ ནང་གིི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོོལ༔ གསང་བའིི་བར་ཆད་

དབྱིིངས་སུ་སོོལ༔ གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆིི༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་
གུ་རུ་པདྨ་སིིདྡྷིི་ཧཱུྃྃ༔ ༀ་ཨཱཿཿ ཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོོད་ཕྲེེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་
ཛཿཿ སིིདྡྷིི་ཕ་ལ་ཧཱུྃྃ་ཨཱཿཿ སྤྲུལ་པའིི་གཏེེར་སྟོོན་ཆེེན་པོོ་མཆོོག་གྱུར་བདེེ་ཆེེན་

གླིིང་པས་ཟླ་ཉིིན་ཁ་ལ་རོོང་སྒོོའི ི་དཔལ་ཆེེན་པོོའི ི་ཞབས་འོོག་ལས་སྤྱན་
དྲངས་པའིི་བླ་མའིི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེེལ་གྱིི་ཞལ་གདམས་སྙིིང་
བྱང་ཡིིད་བཞིིན་ནོོར་བུ་ལས། ཕྱིི་གསོོལ་འདེེབས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པ་ལས་ཁོོལ་དུ་
བྱུང་བའོོ། །
༈

གསོོལ་འདེེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།

ཨེེ་མ་ཧོོ༔ ནུབ་ཕྱོོགས་བདེེ་བ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་

ཁམས་སུ༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེེའིི་བྱིིན་རླབས་གཡོོས༔ སྤྲུལ་སྐུ་
པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིིན་བརླབས་ཏེེ༔ འཛམ་བུའིི་གླིིང་དུ་འགྲོོ་བའིི་དོོན་ལ་
བྱོོན༔ འགྲོོ་དོོན་རྒྱུན་ཆད་མེེད་པའིི་ཐུགས་རྗེེ་ཅན༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་

རློོབས༔ རྒྱལ་པོོ་ཁྲིི་སྲོོང་ལྡེེའུ་བཙན་མན་ཆད་ནས༔ ཆོོས་རྒྱལ་གདུང་
བརྒྱུད་མཐའ་ལ་མ་སྟོོང་བར༔ དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེེད་པར་བྱིིན་གྱིིས་

རློོབས༔ བོོད་ཀྱིི་ཆོོས་སྐྱོོང་རྒྱལ་པོོའི ི་གཉེེན་གཅིིག་པུ༔ རྒྱལ་པོོ་ཆོོས་སྤྱོོད་
སྐྱོོང་བའིི་ཐུགས་རྗེེ་ཅན༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ སྐུ་ནིི་ལྷོོ་ནུབ་སྲིིན་པོོའི ི་
ཁ་གནོོན་མཛད༔ ཐུགས་རྗེེས་བོོད་ཀྱིི་སེེམས་ཅན་ཡོོངས་ལ་གཟིིགས༔ མ་
རིིག་ལོོག་པའིི་སེེམས་ཅན་འདྲེེན་པའིི་དཔལ༔ ཉོོན་མོོངས་གདུལ་དཀའིི་
སེེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིིས་འདུལ༔ བརྩེེ་གདུང་རྒྱུན་ཆད་མེེད་པའིི་ཐུགས་རྗེེ་

ཅན༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་

གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ དུས་ངན་སྙིིགས་མའིི་མཐའ་ལ་ཐུག་
པའིི་ཚེེ༔ ནངས་རེེ་དགོོང་རེེ་བོོད་ཀྱིི་དོོན་ལ་བྱོོན༔ ཉིི་ཟེེར་འཆར་སྡུད་
མདངས་ལ་བཅིིབས་ཏེེ་བྱོོན༔ ཡར་ངོོ་ཚེེས་བཅུའིི་དུས་སུ་དངོོས་སུ་བྱོོན༔
འགྲོོ་དོོན་སྟོོབས་ཆེེན་མཛད་པའིི་ཐུགས་རྗེེ་ཅན༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་

རློོབས༔ ལྔ་བརྒྱའིི་ཐ་མ་རྩོོད་དུས་སྙིིགས་མ་ལ༔ སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཉོོན་མོོངས་དུག་ལྔ་རགས༔ ཉོོན་མོོངས་འབྱོོལ་ཉོོག་དུག་ལྔ་རང་རྒྱུད་སྤྱོོདཿཿ

དེེ་འདྲའིི་དུས་ན་ཁྱེེད་འདྲའིི་ཐུགས་རྗེེས་སྐྱོོབས༔ དད་ལྡན་མཐོོ་རིིས་འདྲེེན་
པའིི་ཐུགས་རྗེེ་ཅན༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ ཧོོར་སོོག་འཇིིགས་པའིི་
དམག་གིིས་མཐའ་བསྐོོར་ནས༔ ཆོོས་འཁོོར་གཉན་པོོ་འཇིིག་ལ་ཐུག་པའིི་
ཚེེ༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་ལྷ་སྲིིན་སྡེེ་
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གསོོལ་འདེེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།

བརྒྱད་འཁོོར་གྱིིས་བསྐོོར༔ ཧོོར་སོོག་དམག་དཔུང་བཟློོག་པར་ཐེེ་ཚོོམ་
མེེད༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་

གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ སེེམས་ཅན་སྒྱུ་ལུས་འཇིིག་པའིི་ནད་

བྱུང་ཚེེ༔ མིི་བཟོོད་སྡུག་བསྔལ་ནད་ཀྱིིས་ཉེེན་པ་ན༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་

མེེད་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་སྨན་གྱིི་བླ་དང་དབྱེེར་མེེད་པས༔ ཚེེ་
ཟད་མ་ཡིིན་བར་ཆད་ངེེས་པར་སེེལ༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་
གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔

འབྱུང་བ་དགྲར་ལངས་ས་བཅུད་ཉམས་པའིི་ཚེེ༔ སེེམས་ཅན་མུ་གེེའིི་ནད་
ཀྱིིས་ཉེེན་པ་ན༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་

མཁའ་འགྲོོ་ནོོར་ལྷའིི་ཚོོགས་དང་བཅས༔ དབུལ་ཕོོངས་བཀྲེེས་སྐོོམ་སེེལ་
བར་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ ལས་ཅན་འགྲོོ་བའིི་དོོན་

དུ་གཏེེར་འདོོན་ན༔ དམ་ཚིིག་ཟོོལ་ཟོོག་མེེད་པའིི་དཔའ་གདིིང་གིིས༔ ཡིིད་
གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་ཡིི་དམ་ལྷ་དང་
དབྱེེར་མེེད་པས༔ ཕ་ནོོར་བུ་ཡིིས་ལོོན་པར་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་

གྱིིས་རློོབས༔ སྦས་ཡུལ་ནགས་ཁྲོོད་དབེེན་ས་སྙོོགས་པའིི་ཚེེ༔ ཁ་ཆར་བུ་

ཡུག་འཚུབས་ཤི ིང་ལམ་འགགས་ན༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་པར་

གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་གཞིི་བདག་གཉན་པོོའི ི་འཁོོར་གྱིིས་བསྐོོར༔
ཆོོས་མཛད་ལམ་སྣ་འདྲེེན་པར་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔

སྟག་གཟིིག་དོོམ་དྲེེད་དུག་སྦྲུལ་མཆེེ་བ་ཅན༔ འབྲོོག་ཆེེན་འཇིིགས་པའིི་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

འཕྲང་ལ་འགྲིིམས་པའིི་ཚེེ༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་པར་གསོོལ་བ་

འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་དཔའ་བོོ་གིིང་དང་སྲུང་མར་བཅས༔ གདུག་པའིི་སེེམས་
ཅན་སྐྲོོད་པར་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་
འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ ས་ཆུ་མེེ་རླུང་

འབྱུང་བའིི་བར་ཆད་ཀྱིིས༔ སྒྱུ་ལུས་ཉེེན་ཅིིང་འཇིིག་པའིི་དུས་བྱུང་ཚེེ༔

ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་འབྱུང་བ་བཞིི་
ཡིི་ལྷ་མོོར་བཅས༔ འབྱུང་བ་རང་སར་ཞིི་བར་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་

འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་

གྱིིས་རློོབས༔ ལམ་སྲང་འཇིིགས་པའིི་འཕྲང་ལ་འགྲིིམས་པའིི་ཚེེ༔ བསད་

ཁྱེེར་ཇག་པ་ཆོོམ་པོོས་ཉེེན་པ་ན༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་པར་གསོོལ་བ་

འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་ཕྱག་རྒྱ་བཞིི་ཡིི་དགོོངས་པར་ལྡན༔ ཙཽཽ་ར་མིི་རྒོོད་རྔམ་
སེེམས་བརླག་པར་བྱེེད༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་
འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ གང་ཞིིག་

གཤེེད་མའིི་དམག་གིིས་མཐའ་བསྐོོར་ནས༔ མཚོོན་ཆ་རྣོོན་པོོས་འདེེབས་
ཤིིང་ཉེེན་པ་ན༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་

རྡོོ་རྗེེའིི་གུར་དང་ལྡན་པ་ཡིིས༔ གཤེེད་མ་བྲེེད་ཅིིང་མཚོོན་ཆ་འཐོོར་བར་
འགྱུར༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་
གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ ནམ་ཞིིག་ཚེེ་ཟད་འཆིི་བའིི་དུས་བྱུང་

ཚེེ༔ གནད་གཅོོད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོོས་ཉེེན་པ་ན༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་
མེེད་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་པ་སྟེེ༔ བདེེ་
བ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་དུ་ངེེས་པར་སྐྱེེ༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་
འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ སྒྱུ་ལུས་
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གསོོལ་འདེེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།

གཡར་པོོ་ཞིིག་པའིི་བར་དོོ་རུ༔ འཁྲུལ་སྣང་ཉིིང་འཁྲུལ་སྡུག་བསྔལ་ཉེེན་པ་
ན༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་

མཁྱེེན་པའིི་ཐུགས་རྗེེ་ཡིིས༔ འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོོལ་བར་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད༔
ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་

འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ གཞན་ཡང་ལས་དང་རྐྱེེན་གྱིི་དབང་གྱུར་ཏེེ༔
འཁྲུལ་སྣང་དངོོས་པོོར་ཞེེན་ཅིིང་སྡུག་བསྔལ་ན༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་
པར་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་བདེེ་ཆེེན་རྒྱལ་པོོའི ི་ངོོ་བོོ་སྟེེ༔ སྡུག་བསྔལ་
འཁྲུལ་པ་རྩད་ནས་གཞིིག་པར་བྱེེད༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་
བ་འདེེབས༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ འགྲོོ་དྲུག་

སྡུག་བསྔལ་ཆེེན་པོོས་ཉེེན་པ་དང་༔ ཁྱད་པར་བོོད་ཀྱིི་རྗེེ་འབངས་སྡུག་

བསྔལ་ན༔ དད་གུས་མོོས་པའིི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོོ་ཡིིས༔ ཡིིད་གཉིིས་ཐེེ་
ཚོོམ་མེེད་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ ཨོོ་རྒྱན་ཐུགས་རྗེེས་འཕོོ་འགྱུར་མེེད་

པར་གཟིིགས༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔ བསམ་
པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔ ཨོོ་རྒྱན་རྗེེས་འཇུག་འཁོོར་བ་

སྤོོང་འདོོད་རྣམས༔ རྩེེ་གཅིིག་གདུང་བས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོོ་ཡིིས༔ ཁྱེེ་
འུས་ཕ་མར་འབོོད་འདྲའིི་གདུང་དབྱངས་ཀྱིིས༔ ཉིིན་མཚན་དུས་དྲུག་ནམ་
བྱུང་གསོོལ་བ་ཐོོབ༔ ཨོོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས༔
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིིས་འགྲུབ་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས༔
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༄༅། །རྣམ་དག་བདེེ་ཆེེན་ཞིིང་གིི་སྨོོན་ལམ། འདིི་ཉིིད་ཆག་མེེད་ཐུགས་དམ་མཛོོད། །ལག་པ་ན་ཡང་

འབད་ནས་བྲིིས། །མང་པོོ་འགའ་ལ་ཨེེ་ཕན་བསམ། །དཔེེ་སྤྱོོད་འདོོད་མིི་གདའ་ན་གཡོོར། །འདིི་ལས་ཕན་ཡོོན་ཆེེ་

བ་མེེད། །འདིི་ལས་ཟབ་པའིི་གདམས་ངག་མེེད། །ང་ཡིི་ཆོོས་ཀྱིི་རྩ་བ་ཡིིན། །རང་གར་མ་བསྐྱུར་ཉམས་ལེེན་
འབུངས། །འདིི་ནིི་མདོོ་ལུགས་ཡིིན་པའིི་ཕྱིིར། །ལུང་མ་ཐོོབ་ཀྱང་འདོོན་ནིི་རུང༌། །

ཨེེ་མ་ཧོོ། འདིི་ནས་

ཉིི་མ་ནུབ་ཀྱིི་ཕྱོོགས་རོོལ་ན། །གྲངས་མེེད་འཇིིག་རྟེེན་མང་པོོའི ི་ཕ་རོོལ་

ན། །ཅུང་ཟད་སྟེེང་དུ་འཕགས་པའིི་ཡུལ་ས་ན། །རྣམ་པར་དག་པའིི་ཞིིང་
ཁམས་བདེེ་བ་ཅན། །བདག་གིི་ཆུ་བུར་མིིག་གིིས་མ་མཐོོང་ཡང༌། །རང་
སེེམས་གསལ་བའིི་ཡིིད་ལ་ལམ་མེེར་གསལ། །དེེ་ན་བཅོོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་

འོོད་དཔག་མེེད། །པདྨ་རཱ་གའིི་མདོོག་ཅན་གཟིི་བརྗིིད་འབར། །དབུ་ལ་

གཙུག་ཏོོར་ཞབས་ལ་འཁོོར་ལོོ་སོོགས། །མཚན་བཟང་སོོ་གཉིིས་དཔེེ་

བྱད་བརྒྱད་ཅུས་སྤྲས། །ཞལ་གཅིིག་ཕྱག་གཉིིས་མཉམ་གཞག་ལྷུང་བཟེེད་

འཛིིན། །ཆོོས་གོོས་རྣམ་གསུམ་གསོོལ་ཞིིང་སྐྱིིལ་ཀྲུང་གིིས། །པདྨ་སྟོོང་
ལྡན་ཟླ་བའིི་གདན་སྟེེང་དུ། །བྱང་ཆུབ་ཤིིང་ལ་སྐུ་རྒྱབ་བརྟེེན་མཛད་དེེ། །
ཐུགས་རྗེེའིི་སྤྱན་གྱིིས་རྒྱང་ནས་བདག་ལ་གཟིིགས། །གཡས་སུ་བྱང་ཆུབ་
སེེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟིིགས། །སྐུ་མདོོག་དཀར་པོོ་ཕྱག་གཡོོན་པད་

དཀར་འཛིིན། །གཡོོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེེན་ཐོོབ། །སྔོོན་པོོ་
རྡོོ་རྗེེས་མཚན་པའིི་པདྨ་གཡོོན། །གཡས་གཉིིས་སྐྱབས་སྦྱིིན་ཕྱག་རྒྱ་
བདག་ལ་བསྟན། །གཙོོ་བོོ་གསུམ་པོོ་རིི་རྒྱལ་ལྷུན་པོོ་བཞིིན། །ལྷང་ངེེ་ལྷན་

ནེེ་ལྷམ་མེེར་བཞུགས་པའིི་འཁོོར། །བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའིི་དགེེ་སློོང་བྱེེ་
བ་འབུམ། །ཀུན་ཀྱང་གསེེར་མདོོག་མཚན་དང་དཔེེ་བྱད་བརྒྱན། །ཆོོས་
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གོོས་རྣམ་གསུམ་གསོོལ་ཞིིང་སེེར་ལྟེེམ་མེེ། །མོོས་གུས་ཕྱག་ལ་ཉེེ་རིིང་
ཁྱད་མེེད་ཕྱིིར། །བདག་གིི་སྒོོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཆོོས་སྐུ་

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རིིགས་ཀྱིི་བདག །ཕྱག་གཡས་འོོད་ཟེེར་ལས་སྤྲུལ་

སྤྱན་རས་གཟིིགས། །ཡང་སྤྲུལ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་དབང་བྱེེ་བ་བརྒྱ། །
ཕྱག་གཡོོན་འོོད་ཟེེར་ལས་སྤྲུལ་སྒྲོོལ་མ་སྟེེ། །ཡང་སྤྲུལ་སྒྲོོལ་མ་བྱེེ་བ་ཕྲག་

བརྒྱ་འགྱེེད། །ཐུགས་ཀྱིི་འོོད་ཟེེར་ལས་སྤྲུལ་པདྨ་འབྱུང༌། །ཡང་སྤྲུལ་ཨོོ་

རྒྱན་བྱེེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འགྱེེད། །ཆོོས་སྐུ་འོོད་དཔག་མེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །
སངས་རྒྱས་སྤྱན་གྱིིས་ཉིིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ། །སེེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྩེེ་

བས་རྟག་ཏུ་གཟིིགས། །སེེམས་ཅན་ཀུན་གྱིི་ཡིིད་ལ་གང་དྲན་པའིི། །རྣམ་
རྟོོག་གང་འགྱུ་རྟག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱིིས་མཁྱེེན། །སེེམས་ཅན་ཀུན་གྱིིས་ངག་ཏུ་

གང་སྨྲས་ཚིིག །རྟག་ཏུ་མ་འདྲེེས་སོོ་སོོར་སྙན་ལ་གསན། །ཀུན་མཁྱེེན་
འོོད་དཔག་མེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཆོོས་སྤངས་མཚམས་མེེད་བྱས་པ་

མ་གཏོོགས་པ། །ཁྱེེད་ལ་དད་ཅིིང་སྨོོན་ལམ་བཏབ་ཚད་ཀུན། །བདེེ་བ་

ཅན་དེེར་སྐྱེེ་བའིི་སྨོོན་ལམ་གྲུབ། །བར་དོོར་བྱོོན་ནས་ཞིིང་དེེར་འདྲེེན་པར་
གསུངས། །འདྲེེན་པ་འོོད་དཔག་མེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཁྱེེད་ཀྱིི་སྐུ་ཚེེ་

བསྐལ་པ་གྲངས་མེེད་དུ། །མྱ་ངན་མིི་འདའ་ད་ལྟ་མངོོན་སུམ་བཞུགས། །
ཁྱེེད་ལ་རྩེེ་གཅིིག་གུས་པས་གསོོལ་བཏབ་ན། །ལས་ཀྱིི་རྣམ་པར་སྨིིན་པ་

མ་གཏོོགས་པ། །ཚེེ་ཟད་པ་ཡང་ལོོ་བརྒྱ་ཐུབ་པ་དང༌། །དུས་མིིན་འཆིི་བ་
མ་ལུས་བཟློོག་པར་གསུངས། །མགོོན་པོོ་ཚེེ་དཔག་མེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོོ། །སྟོོང་གསུམ་འཇིིག་རྟེེན་རབ་འབྱམས་གྲངས་མེེད་པ། །རིིན་ཆེེན་

གྱིིས་བཀང་སྦྱིིན་པ་བྱིིན་པ་བས། །འོོད་དཔག་མེེད་པའིི་མཚན་དང་བདེེ་བ་
ཅན། །ཐོོས་ནས་དད་པས་ཐལ་མོོ་སྦྱར་བྱས་ན། །དེེ་ནིི་དེེ་བས་བསོོད་
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ནམས་ཆེེ་བར་གསུངས། །དེེ་ཕྱིིར་འོོད་དཔག་མེེད་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

གང་ཞིིག་འོོད་དཔག་མེེད་པའིི་མཚན་ཐོོས་ནས། །ཁ་ཞེེ་མེེད་པར་སྙིིང་ཁོོང་
རུས་པའིི་གཏིིང༌། །ལན་གཅིིག་ཙམ་ཞིིག་དད་པ་སྐྱེེས་པ་ན། །དེེ་ནིི་བྱང་

ཆུབ་ལམ་ལས་ཕྱིིར་མིི་ལྡོོག །མགོོན་པོོ་འོོད་དཔག་མེེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོོ། །སངས་རྒྱས་འོོད་དཔག་མེེད་པའིི་མཚན་ཐོོས་ནས། །དེེ་ནིི་བྱང་ཆུབ་

སྙིིང་པོོ་མ་ཐོོབ་བར། །བུད་མེེད་མིི་སྐྱེེ་རིིགས་ནིི་བཟང་པོོར་སྐྱེེ། །ཚེེ་རབས་
ཀུན་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིིམས་རྣམ་དག་འགྱུར། །བདེེ་གཤེེགས་འོོད་དཔག་མེེད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །བདག་གིི་ལུས་དང་ལོོངས་སྤྱོོད་དགེེ་རྩར་བཅས། །

དངོོས་སུ་འབྱོོར་བའིི་མཆོོད་པ་ཅིི་མཆིིས་པ། །ཡིིད་སྤྲུལ་བཀྲ་ཤིིས་རྫས་
རྟགས་རིིན་ཆེེན་བདུན། །གདོོད་ནས་གྲུབ་པ་སྟོོང་གསུམ་འཇིིག་རྟེེན་གྱིི། །

གླིིང་བཞིི་རིི་རབ་ཉིི་ཟླ་བྱེེ་བ་བརྒྱ། །ལྷ་ཀླུ་མིི་ཡིི་ལོོངས་སྤྱོོད་ཐམས་ཅད་
ཀུན། །བློོ་ཡིིས་བླངས་ཏེེ་འོོད་དཔག་མེེད་ལ་འབུལ། །བདག་ལ་ཕན་ཕྱིིར་

ཐུགས་རྗེེའིི་སྟོོབས་ཀྱིིས་བཞེེས། །ཕ་མས་ཐོོག་དྲངས་བདག་སོོགས་འགྲོོ་
ཀུན་གྱིི། །ཐོོག་མ་མེེད་པའིི་དུས་ནས་ད་ལྟའིི་བར། །སྲོོག་བཅད་མ་བྱིིན་

བླངས་དང་མིི་ཚངས་སྤྱོོད། །ལུས་ཀྱིི་མིི་དགེེ་གསུམ་པོོ་མཐོོལ་ལོོ་

བཤགས། །རྫུན་དང་ཕྲ་མ་ཚིིག་རྩུབ་ངག་འཁྱལ་བ། །ངག་གིི་མིི་དགེེ་བཞིི་
པོོ་མཐོོལ་ལོོ་བཤགས། །བརྣབ་སེེམས་གནོོད་སེེམས་ལོོག་པར་ལྟ་བ་སྟེེ། །

ཡིིད་ཀྱིི་མིི་དགེེ་གསུམ་པོོ་མཐོོལ་ལོོ་བཤགས། །ཕ་མ་སློོབ་དཔོོན་དགྲ་

བཅོོམ་བསད་པ་དང༌། །རྒྱལ་བའིི་སྐུ་ལ་ངན་སེེམས་སྐྱེེས་པ་དང༌། །

མཚམས་མེེད་ལྔ་ཡིི་ལས་བསགས་མཐོོལ་ལོོ་བཤགས། །དགེེ་སློོང་དགེེ་
ཚུལ་བསད་དང་བཙུན་མ་ཕབ། །སྐུ་གཟུགས་མཆོོད་རྟེེན་ལྷ་ཁང་བཤིིག་
ལ་སོོགས། །ཉེེ་བའིི་མཚམས་མེེད་སྡིིག་བྱས་མཐོོལ་ལོོ་བཤགས། །དཀོོན་
44

ཆགས་མེེད་བདེེ་སྨོོན།

མཆོོག་ལྷ་ཁང་གསུང་རབ་རྟེེན་གསུམ་སོོགས། །དཔང་ཞེེས་ཚད་

བཙུགས་མནའ་ཟོོས་ལ་སོོགས་པ། །ཆོོས་སྤངས་ལས་ངན་བསགས་པ་
མཐོོལ་ལོོ་བཤགས། །ཁམས་གསུམ་སེེམས་ཅན་བསད་ལས་སྡིིག་ཆེེ་བ། །

བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ། །དོོན་མེེད་སྡིིག་ཆེེན་

བསགས་པ་མཐོོལ་ལོོ་བཤགས། །དགེེ་བའིི་ཕན་ཡོོན་སྡིིག་པའིི་ཉེེས་
དམིིགས་དང༌། །དམྱལ་བའིི་སྡུག་བསྔལ་ཚེེ་ཚད་ལ་སོོགས་པ། །ཐོོས་
ཀྱང་མིི་བདེེན་བཤད་ཚོོད་ཡིིན་བསམ་པ། །མཚམས་མེེད་ལྔ་བས་ཐུ་བའིི་

ལས་ངན་པ། །ཐར་མེེད་ལས་ངན་བསགས་པ་མཐོོལ་ལོོ་བཤགས། །ཕམ་

པ་བཞིི་དང་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང༌། །སྤང་ལྟུང་སོོར་བཤགས་ཉེེས་བྱས་
སྡེེ་ཚན་ལྔ། །སོོ་ཐར་ཚུལ་ཁྲིིམས་འཆལ་བ་མཐོོལ་ལོོ་བཤགས། །ནག་

པོོའི ི་ཆོོས་བཞིི་ལྟུང་བ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱད། །བྱང་སེེམས་བསླབ་པ་ཉམས་པ་
མཐོོལ་ལོོ་བཤགས། །རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞིི་ཡན་ལག་སྦོོམ་པོོ་བརྒྱད། །གསང་
སྔགས་དམ་ཚིིག་ཉམས་པ་མཐོོལ་ལོོ་བཤགས། །སྡོོམ་པ་མ་ཞུས་མིི་

དགེེའིི་ལས་བྱས་པ། །མིི་ཚངས་སྤྱོོད་དང་ཆང་འཐུང་ལ་སོོགས་པ། །རང་

བཞིིན་ཁ་ན་མ་ཐོོའི ི་སྡིིག་པ་སྟེེ། །སྡིིག་པ་སྡིིག་ཏུ་མ་ཤེ ེས་མཐོོལ་ལོོ་

བཤགས། །སྐྱབས་སྡོོམ་དབང་བསྐུར་ལ་སོོགས་ཐོོབ་ན་ཡང༌། །དེེ་ཡིི་
སྡོོམ་པ་དམ་ཚིིག་བསྲུང་མ་ཤེེས། །བཅས་པའིི་ལྟུང་བ་ཕོོག་པ་མཐོོལ་ལོོ་
བཤགས། །འགྱོོད་པ་མེེད་ན་བཤགས་པས་མིི་འདག་པས། །སྔར་བྱས་

སྡིིག་པ་ཁོོང་དུ་དུག་སོོང་ལྟར། །ངོོ་ཚ་འཇིིགས་སྐྲག་འགྱོོད་པ་ཆེེན་པོོས་
བཤགས། །ཕྱིིན་ཆད་སྡོོམ་སེེམས་མེེད་ན་མིི་འདག་པས། །ཕྱིིན་ཆད་སྲོོག་

ལ་བབས་ཀྱང་མིི་དགེེའིི་ལས། །ད་ནས་མིི་བགྱིིད་སེེམས་ལ་དམ་བཅའ་
བཟུང༌། །བདེེ་གཤེེགས་འོོད་དཔག་མེེད་པ་སྲས་བཅས་ཀྱིིས། །བདག་
45

རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

རྒྱུད་ཡོོངས་སུ་དག་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས། །གཞན་གྱིིས་དགེེ་བ་བྱེེད་པ་

ཐོོས་པའིི་ཚེེ། །དེེ་ལ་ཕྲག་དོོག་མིི་དགེེའིི་སེེམས་སྤངས་ནས། །སྙིིང་ནས་
དགའ་བས་རྗེེས་སུ་ཡིི་རང་ན། །དེེ་ཡིི་བསོོད་ནམས་མཉམ་དུ་ཐོོབ་པར་

གསུངས། །དེེ་ཕྱིིར་འཕགས་པ་རྣམས་དང་སོོ་སྐྱེེ་ཡིིས། །དགེེ་བ་གང་
བསྒྲུབས་ཀུན་ལ་ཡིི་རང་ངོོ༌། །བླ་མེེད་བྱང་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེེམས་བསྐྱེེད་
ནས། །འགྲོོ་དོོན་རྒྱ་ཆེེན་མཛད་ལ་ཡིི་རང་ངོོ༌། །མིི་དགེེ་བཅུ་པོོ་སྤངས་པ་

དགེེ་བ་བཅུ། །གཞན་གྱིི་སྲོོག་བསྐྱབ་སྦྱིིན་པ་གཏོོང་བ་དང༌། །སྡོོམ་པ་སྲུང་
ཞིིང་བདེེན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། །འཁོོན་པ་བསྡུམ་དང་ཞིི་དུལ་དྲང་པོོར་སྨྲ། །

དོོན་དང་ལྡན་པའིི་གཏམ་བརྗོོད་འདོོད་པ་ཆུང༌། །བྱམས་དང་སྙིིང་རྗེེ་སྒོོམ་
ཞིིང་ཆོོས་ལ་སྤྱོོད། །དགེེ་བ་དེེ་རྣམས་ཀུན་ལ་ཡིི་རང་ངོོ༌། །ཕྱོོགས་བཅུའིི་

འཇིིག་རྟེེན་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ན། །རྫོོགས་སངས་རྒྱས་ནས་རིིང་
པོོར་མ་ལོོན་པར། །དེེ་དག་རྣམས་ལ་ཆོོས་ཀྱིི་འཁོོར་ལོོ་ནིི། །རྒྱ་ཆེེན་མྱུར་

དུ་བསྐོོར་བར་བདག་གིིས་བསྐུལ། །མངོོན་ཤེ ེས་ཐུགས་ཀྱིིས་དེེ་དོོན་
མཁྱེེན་པར་གསོོལ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེེམས་བསྟན་འཛིིན་དགེེ་བའིི་

བཤེེས། །མྱ་ངན་འདའ་བར་བཞེེད་ཀུན་དེེ་དག་ལ། །མྱ་ངན་མིི་འདའ་
བཞུགས་པར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །འདིིས་མཚོོན་བདག་གིི་དུས་གསུམ་

དགེེ་བ་རྣམས། །འགྲོོ་བ་སེེམས་ཅན་ཀུན་གྱིི་དོོན་དུ་བསྔོོ། །ཀུན་ཀྱང་བླ་

མེེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོོབ་ནས། །ཁམས་གསུམ་འཁོོར་བ་དོོང་ནས་སྤྲུགས་
གྱུར་ཅིིག །དེེ་ཡིི་དགེེ་བ་བདག་ལ་མྱུར་སྨིིན་ནས། །ཚེེ་འདིིར་དུས་མིིན་

འཆིི་བ་བཅོོ་བརྒྱད་ཞིི། །ནད་མེེད་ལང་ཚོོ་རྒྱས་པའིི་ལུས་སྟོོབས་ལྡན། །
དཔལ་འབྱོོར་འཛད་མེེད་དབྱར་གྱིི་གངྒཱ་ལྟར། །བདུད་དགྲའིི་འཚེེ་བ་མེེད་

ཅིིང་དམ་ཆོོས་སྤྱོོད། །བསམ་པའིི་དོོན་ཀུན་ཆོོས་ལྡན་ཡིིད་བཞིིན་འགྲུབ། །
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བསྟན་དང་འགྲོོ་ལ་ཕན་ཐོོགས་རྒྱ་ཆེེན་འགྲུབ། །མིི་ལུས་དོོན་དང་ལྡན་པར་

འགྲུབ་པར་ཤོོག །བདག་དང་བདག་ལ་འབྲེེལ་ཐོོགས་ཀུན། །འདིི་ནས་ཚེེ་

འཕོོས་གྱུར་མ་ཐག །སྤྲུལ་པའིི་སངས་རྒྱས་འོོད་དཔག་མེེད། །དགེེ་སློོང་
དགེེ་འདུན་འཁོོར་གྱིིས་བསྐོོར། །མདུན་དུ་མངོོན་སུམ་འབྱོོན་པར་ཤོོག །དེེ་

མཐོོང་ཡིིད་དགའ་སྣང་བ་སྐྱིིད། །ཤིི་བའིི་སྡུག་བསྔལ་མེེད་པར་ཤོོག །བྱང་
ཆུབ་སེེམས་དཔའ་མཆེེད་བརྒྱད་ནིི། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟོོབས་ཀྱིིས་ནམ་མཁར་

བྱོོན། །བདེེ་བ་ཅན་དུ་འགྲོོ་བ་ཡིི། །ལམ་སྟོོན་ལམ་སྣ་འདྲེེན་པར་ཤོོག །ངན་
སོོང་སྡུག་བསྔལ་བཟོོད་བླག་མེེད། །ལྷ་མིིའིི་བདེེ་སྐྱིིད་མིི་རྟག་འགྱུར། །དེེ་
ལ་སྐྲག་སེེམས་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །ཐོོག་མ་མེེད་ནས་ད་ལྟའིི་བར། །འཁོོར་བ་

འདིི་ན་ཡུན་རེེ་རིིང༌། །དེེ་ལ་སྐྱོོ་བ་སྐྱེེ་བར་ཤོ ོག །མིི་ནས་མིི་རུ་སྐྱེེ་ཆོོག་

ཀྱང༌། །སྐྱེེ་རྒ་ན་འཆིི་གྲངས་མེེད་མྱོོང༌། །དུས་ངན་སྙིིགས་མར་བར་ཆད་

མང༌། །མིི་དང་ལྷ་ཡིི་བདེེ་སྐྱིིད་འདིི། །དུག་དང་འདྲེེས་པའིི་ཟས་བཞིིན་དུ། །
འདོོད་པ་སྤུ་ཙམ་མེེད་པར་ཤོོག །ཉེེ་དུ་ཟས་ནོོར་མཐུན་གྲོོགས་རྣམས། །མིི་

རྟག་སྒྱུ་མ་རྨིི་ལམ་བཞིིན། །ཆགས་ཞེེན་སྤུ་ཙམ་མེེད་པར་ཤོ ོག །ས་ཆ་
ཡུལ་རིིས་ཁང་ཁྱིིམ་རྣམས། །རྨིི་ལམ་ཡུལ་གྱིི་ཁང་ཁྱིིམ་ལྟར། །བདེེན་

པར་མ་གྲུབ་ཤེེས་པར་ཤོ ོག །ཐར་མེེད་འཁོོར་བའིི་རྒྱ་མཚོོ་ནས། །ཉེེས་

ཆེེན་བཙོོན་ནས་ཐར་པ་བཞིིན། །བདེེ་བ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་ཁམས་སུ། །ཕྱིི་ལྟས་
མེེད་པར་འབྲོོས་པར་ཤོོག །ཆགས་ཞེེན་འཁྲིི་བ་ཀུན་བཅད་ནས། །བྱ་རྒོོད་

རྙིི་ནས་ཐར་བ་བཞིིན། །ནུབ་ཀྱིི་ཕྱོོགས་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་ལ། །འཇིིག་རྟེེན་
ཁམས་ནིི་གྲངས་མེེད་པ། །སྐད་ཅིིག་ཡུད་ལ་བགྲོོད་བྱས་ནས། །བདེེ་བ་

ཅན་དུ་ཕྱིིན་པར་ཤོོག །དེེ་རུ་སངས་རྒྱས་འོོད་དཔག་མེེད། །མངོོན་སུམ་

བཞུགས་པའིི་ཞལ་མཐོོང་ནས། །སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ཤོོག །སྐྱེེ་
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གནས་བཞིི་ཡིི་མཆོོག་གྱུར་པ། །མེེ་ཏོོག་པདྨའིི་སྙིིང་པོོ་ལ། །བརྫུས་ཏེེ་སྐྱེེ་
བ་ལེེན་པར་ཤོོག །སྐད་ཅིིག་ཉིིད་ལ་ལུས་རྫོོགས་ནས། །མཚན་དཔེེ་ལྡན་
པའིི་ལུས་ཐོོབ་ཤོོག །མིི་སྐྱེེ་དྭོོགས་པའིི་ཐེེ་ཚོོམ་གྱིིས། །ལོོ་གྲངས་ལྔ་བརྒྱའིི་

བར་དག་ཏུ། །ནང་དེེར་བདེེ་སྐྱིིད་ལོོངས་སྤྱོོད་ལྡན། །སངས་རྒྱས་གསུང་
ནིི་ཐོོས་ན་ཡང༌། །མེེ་ཏོོག་ཁ་ནིི་མིི་བྱེེ་བས། །སངས་རྒྱས་ཞལ་མཇལ་ཕྱིི་

བའིི་སྐྱོོན། །དེེ་འདྲ་བདག་ལ་མིི་འབྱུང་ཤོོག །སྐྱེེས་མ་ཐག་ཏུ་མེེ་ཏོོག་བྱེེ། །
འོོད་དཔག་མེེད་པའིི་ཞལ་མཐོོང་ཤོོག །བསོོད་ནམས་སྟོོབས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་
གྱིིས། །ལག་པའིི་མཐིིལ་ནས་མཆོོད་པའིི་སྤྲིིན། །བསམ་མིི་ཁྱབ་པར་སྤྲོོས་

བྱས་ནས། །སངས་རྒྱས་འཁོོར་བཅས་མཆོོད་པར་ཤོོག །དེེ་ཚེེ་དེེ་བཞིིན་
གཤེེགས་པ་དེེས། །ཕྱག་གཡས་བརྐྱངས་ནས་མགོོ་ལ་བཞག །བྱང་ཆུབ་

ལུང་བསྟན་ཐོོབ་པར་ཤོོག །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེེའིི་ཆོོས་ཐོོས་ནས། །རང་རྒྱུད་

སྨིིན་ཅིིང་གྲོོལ་བར་ཤོོག །སྤྱན་རས་གཟིིགས་དང་མཐུ་ཆེེན་ཐོོབ། །རྒྱལ་

སྲས་ཐུ་བོོ་རྣམ་གཉིིས་ཀྱིིས། །བྱིིན་གྱིིས་བརླབས་ཤིིང་རྗེེས་བཟུང་ཤོོག །
ཉིིན་རེེ་བཞིིན་དུ་ཕྱོོགས་བཅུ་ཡིི། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེེམས་དཔག་མེེད་

པ། །འོོད་དཔག་མེེད་པ་མཆོོད་པ་དང༌། །ཞིིང་དེེར་བལྟ་ཕྱིིར་འབྱོོན་པའིི་

ཚེེ། །དེེ་དག་ཀུན་ལ་བསྙེེན་བཀུར་ཞིིང༌། །ཆོོས་ཀྱིི་བདུད་རྩིི་ཐོོབ་པར་ཤོོག །
རྫུ་འཕྲུལ་ཐོོགས་པ་མེེད་པ་ཡིིས། །མངོོན་དགའིི་ཞིིང་དང་དཔལ་ལྡན་
ཞིིང༌། །ལས་རབ་རྫོོགས་དང་སྟུག་པོོ་བཀོོད། །སྔ་དྲོོ་དེེ་དག་རྣམས་སུ་

འགྲོོ། །མིི་བསྐྱོོད་རིིན་འབྱུང་དོོན་ཡོོད་གྲུབ། །རྣམ་སྣང་ལ་སོོགས་སངས་
རྒྱས་ལ། །དབང་དང་བྱིིན་རླབས་སྡོོམ་པ་ཞུ། །མཆོོད་པ་དུ་མས་མཆོོད་

བྱས་ནས། །དགོོང་མོོ་བདེེ་བ་ཅན་ཉིིད་དུ། །དཀའ་ཚེེགས་མེེད་པར་སླེེབ་

པར་ཤོོག །པོོ་ཊ་ལ་དང་ལྕང་ལོོ་ཅན། །རྔ་ཡབ་གླིིང་དང་ཨོོ་རྒྱན་ཡུལ། །
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སྤྲུལ་སྐུའིི་ཞིིང་ཁམས་བྱེེ་བ་བརྒྱར། །སྤྱན་རས་གཟིིགས་དང་སྒྲོོལ་མ་
དང༌། །ཕྱག་རྡོོར་པད་འབྱུང་བྱེེ་བ་བརྒྱ། །མཇལ་ཞིིང་མཆོོད་པ་རྒྱ་མཚོོས་
མཆོོད། །དབང་དང་གདམས་ངག་ཟབ་མོོ་ཞུ། །མྱུར་དུ་རང་གནས་བདེེ་

ཆེེན་ཞིིང༌། །ཐོོགས་པ་མེེད་པར་ཕྱིིན་པར་ཤོ ོག །ཤུལ་གྱིི་ཉེེ་དུ་གྲྭ་སློོབ་
སོོགས། །ལྷ་ཡིི་མིིག་གིིས་གསལ་བར་མཐོོང༌། །སྲུང་སྐྱོོབ་བྱིིན་གྱིིས་རློོབ་

བྱེེད་ཅིིང༌། །འཆིི་དུས་ཞིིང་དེེར་ཁྲིིད་པར་ཤོ ོག །བསྐལ་བཟང་འདིི་ཡིི་
བསྐལ་པའིི་ཡུན། །བདེེ་བ་ཅན་གྱིི་ཞག་གཅིིག་སྟེེ། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེེད་

འཆིི་བ་མེེད། །རྟག་ཏུ་ཞིིང་དེེ་འཛིིན་པར་ཤོོག །བྱམས་པ་ནས་བཟུང་མོོས་
པའིི་བར། །བསྐལ་བཟང་འདིི་ཡིི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །འཇིིག་རྟེེན་འདིི་ན་

ནམ་འབྱོོན་ཚེེ། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟོོབས་ཀྱིིས་འདིིར་འོོངས་ནས། །སངས་རྒྱས་

མཆོོད་ཅིིང་དམ་ཆོོས་ཉན། །སླར་ཡང་བདེེ་ཆེེན་ཞིིང་ཁམས་སུ། །ཐོོགས་

པ་མེེད་པར་འགྲོོ་བར་ཤོོག །སངས་རྒྱས་བྱེེ་བ་ཁྲག་ཁྲིིག་བརྒྱ་སྟོོང་ཕྲག །
བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིིག་སངས་རྒྱས་ཞིིང་ཀུན་གྱིི། །ཡོོན་ཏན་བཀོོད་པ་ཐམས་
ཅད་གཅིིག་བསྡོོམས་པ། །ཞིིང་ཁམས་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་བླ་ན་མེེད། །

བདེེ་བ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་དེེར་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །རིིན་ཆེེན་ས་གཞིི་ཁོོད་སྙོོམས་ལག་

མཐིིལ་ལྟར། །ཡངས་ཤིིང་རྒྱ་ཆེེ་གསལ་ཞིིང་འོོད་ཟེེར་འབར། །མནན་ན་

ནེེམ་ཞིིང་བཏེེག་ན་སྤར་བྱེེད་པ། །བདེེ་འཇམ་ཡངས་པའིི་ཞིིང་དེེར་སྐྱེེ་བར་

ཤོོག །རིིན་ཆེེན་དུ་མ་ལས་གྲུབ་དཔག་བསམ་ཤི ིང༌། །ལོོ་མ་དར་ཟབ་

འབྲས་བུ་རིིན་ཆེེན་བརྒྱན། །དེེ་སྟེེང་སྤྲུལ་པའིི་བྱ་ཚོོགས་སྐད་སྙན་སྒྲས། །

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེེའིི་ཆོོས་ཀྱིི་སྒྲ་རྣམས་སྒྲོོགས། །ངོོ་མཚར་ཆེེན་པོོའི ི་ཞིིང་དེེར་
སྐྱེེ་བར་ཤོ ོག །སྤོོས་ཆུའིི་ཆུ་ཀླུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མང༌། །དེེ་བཞིིན་
བདུད་རྩིིའིི་ཁྲུས་ཀྱིི་རྫིིང་བུ་རྣམས། །རིིན་ཆེེན་སྣ་བདུན་ཐེེམ་སྐས་ཕ་གུས་
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

བསྐོོར། །མེེ་ཏོོག་པདྨ་དྲིི་ཞིིམ་འབྲས་བུར་ལྡན། །པདྨའིི་འོོད་ཟེེར་དཔག་ཏུ་

མེེད་པ་འཕྲོོ། །འོོད་ཟེེར་རྩེེ་ལ་སྤྲུལ་པའིི་སངས་རྒྱས་བརྒྱན། །ཡ་མཚན་

ཆེེན་པོོའི ི་ཞིིང་དེེར་སྐྱེེ་བར་ཤོ ོག །མིི་ཁོོམ་བརྒྱད་དང་ངན་སོོང་སྒྲ་མིི་
གྲགས། །ཉོོན་མོོངས་དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་ནད་དང་གདོོན། །དགྲ་དང་

དབུལ་ཕོོངས་འཐབ་རྩོོད་ལ་སོོགས་པ། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞིིང་དེེར་

ཐོོས་མ་མྱོོང༌། །བདེེ་བ་ཆེེན་པོོའི ི་ཞིིང་དེེར་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །བུད་མེེད་མེེད་ཅིིང་
མངལ་ནས་སྐྱེེ་བ་མེེད། །ཀུན་ཀྱང་མེེ་ཏོོག་པདྨའིི་སྦུབས་ནས་འཁྲུངས། །
ཐམས་ཅད་སྐུ་ལུས་ཁྱད་མེེད་གསེེར་གྱིི་མདོོག །དབུ་ལ་གཙུག་ཏོོར་ལ་

སོོགས་མཚན་དཔེེས་བརྒྱན། །མངོོན་ཤེེས་ལྔ་དང་སྤྱན་ལྔ་ཀུན་ལ་མངའ། །

ཡོོན་ཏན་དཔག་མེེད་ཞིིང་དེེར་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །རང་བྱུང་རིིན་ཆེེན་སྣ་ཚོོགས་

གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ཅིི་འདོོད་ལོོངས་སྤྱོོད་ཡིིད་ལ་དྲན་པས་འབྱུང༌། །རྩོོལ་

སྒྲུབ་མིི་དགོོས་དགོོས་འདོོད་ལྷུན་གྱིིས་གྲུབ། །ང་ཁྱོོད་མེེད་ཅིིང་བདག་ཏུ་
འཛིིན་པ་མེེད། །གང་འདོོད་མཆོོད་སྤྲིིན་ལག་པའིི་མཐིིལ་ནས་འབྱུང༌། །

ཐམས་ཅད་བླ་མེེད་ཐེེག་ཆེེན་ཆོོས་ལ་སྤྱོོད། །བདེེ་སྐྱིིད་ཀུན་འབྱུང་ཞིིང་དེེར་

སྐྱེེ་བར་ཤོོག །དྲིི་ཞིིམ་རླུང་གིིས་མེེ་ཏོོག་ཆར་ཆེེན་འབེེབས། །ཤིིང་དང་ཆུ་
ཀླུང་པདྨོོ་ཐམས་ཅད་ལས། །ཡིིད་དུ་འོོང་བའིི་གཟུགས་སྒྲ་དྲིི་རོོ་རེེག །
ལོོངས་སྤྱོོད་མཆོོད་པའིི་སྤྲིིན་ཕུང་རྟག་ཏུ་འབྱུང༌། །བུད་མེེད་མེེད་ཀྱང་སྤྲུལ་

པའིི་ལྷ་མོོའི ི་ཚོོགས། །མཆོོད་པའིི་ལྷ་མོོ་དུ་མས་རྟག་ཏུ་མཆོོད། །འདུག་

པར་འདོོད་ཚེེ་རིིན་ཆེེན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ཉལ་བར་འདོོད་ཚེེ་རིིན་ཆེེན་
ཁྲིི་བཟང་སྟེེང༌། །དར་ཟབ་དུ་མའིི་མལ་སྟན་སྔས་དང་བཅས། །བྱ་དང་
ལྗོོན་ཤི ིང་ཆུ་ཀླུང་རོོལ་མོོ་སོོགས། །ཐོོས་པར་འདོོད་ན་སྙན་པའིི་ཆོོས་སྒྲ་

སྒྲོོགས། །མིི་འདོོད་ཚེེ་ན་རྣ་བར་སྒྲ་མིི་གྲགས། །བདུད་རྩིིའིི་རྫིིང་བུ་ཆུ་ཀླུང་
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ཆགས་མེེད་བདེེ་སྨོོན།

དེེ་རྣམས་ཀྱང༌། །དྲོོ་གྲང་གང་འདོོད་དེེ་ལ་དེེ་ལྟར་འབྱུང༌། །ཡིིད་བཞིིན་

འགྲུབ་པའིི་ཞིིང་དེེར་སྐྱེེ་བར་ཤོོག །ཞིིང་དེེར་རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་འོོད་
དཔག་མེེད། །བསྐལ་པ་གྲངས་མེེད་མྱ་ངན་མིི་འདའ་བཞུགས། །དེེ་སྲིིད་དེེ་
ཡིི་ཞབས་འབྲིིང་བྱེེད་པར་ཤོ ོག །ནམ་ཞིིག་འོོད་དཔག་མེེད་དེེ་ཞིི་བར་

གཤེེགས། །བསྐལ་པ་གངྒཱའིི་ཀླུང་གིི་བྱེེ་མ་སྙེེད། །གཉིིས་ཀྱིི་བར་དུ་བསྟན་

པ་གནས་པའིི་ཚེེ། །རྒྱལ་ཚབ་སྤྱན་རས་གཟིིགས་དང་མིི་འབྲལ་ཞིིང༌། །དེེ་
ཡིི་ཡུན་ལ་དམ་ཆོོས་འཛིིན་པར་ཤོ ོག །སྲོོད་ལ་དམ་ཆོོས་ནུབ་པའིི་ཐོོ་
རངས་ལ། །སྤྱན་རས་གཟིིགས་དེེ་མངོོན་པར་སངས་རྒྱས་ནས། །སངས་

རྒྱས་འོོད་ཟེེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པ་ཡིི། །དཔལ་བརྩེེགས་རྒྱལ་པོོ་ཞེེས་

བྱར་གྱུར་པའིི་ཚེེ། །ཞལ་ལྟ་མཆོོད་ཅིིང་དམ་ཆོོས་ཉན་པར་ཤོ ོག །སྐུ་ཚེེ་
བསྐལ་པ་བྱེེ་བ་ཁྲག་ཁྲིིག་ནིི། །འབུམ་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་བཞུགས་པའིི་

ཚེེ། །རྟག་ཏུ་ཞབས་འབྲིིང་བསྙེེན་བཀུར་བྱེེད་པ་དང༌། །མིི་བརྗེེད་གཟུངས་
ཀྱིིས་དམ་ཆོོས་འཛིིན་པར་ཤོོག །མྱ་ངན་འདས་ནས་དེེ་ཡིི་བསྟན་པ་ནིི། །
བསྐལ་པ་དུང་ཕྱུར་དྲུག་དང་བྱེེ་བ་ཕྲག །འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གནས་དེེ་ཚེེ་

ཆོོས་འཛིིན་ཅིིང༌། །མཐུ་ཆེེན་ཐོོབ་དང་རྟག་ཏུ་མིི་འབྲལ་ཤོོག །དེེ་ནས་མཐུ་
ཆེེན་ཐོོབ་དེེ་སངས་རྒྱས་ནས། །དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་ནིི། །
ཡོོན་ཏན་ནོོར་བུ་བརྩེེགས་པའིི་རྒྱལ་པོོར་གྱུར། །སྐུ་ཚེེ་བསྟན་པ་སྤྱན་རས་

གཟིིགས་དང་མཉམ། །སངས་རྒྱས་དེེ་ཡིི་རྟག་ཏུ་ཞབས་འབྲིིང་བྱེེད། །
མཆོོད་པས་མཆོོད་ཅིིང་དམ་ཆོོས་ཀུན་འཛིིན་ཤོོག །དེེ་ནས་བདག་གིི་ཚེེ་དེེ་

བརྗེེས་མ་ཐག །ཞིིང་ཁམས་དེེ་འམ་དག་པའིི་ཞིིང་གཞན་དུ། །བླ་མེེད་
རྫོོགས་པའིི་སངས་རྒྱས་ཐོོབ་པར་ཤོ ོག །རྫོོགས་སངས་རྒྱས་ནས་ཚེེ་
དཔག་མེེད་པ་ལྟར། །མཚན་ཐོོས་ཙམ་གྱིིས་འགྲོོ་ཀུན་སྨིིན་ཅིིང་གྲོོལ། །
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རིིམས་ནད་ཞིི་བའིི་ཞབས་རིིམ།

སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེེད་འགྲོོ་བ་འདྲེེན་པ་སོོགས། །འབད་མེེད་ལྷུན་གྲུབ་འགྲོོ་

དོོན་དཔག་མེེད་ཤོོག །དེེ་བཞིིན་གཤེེགས་པའིི་ཚེེ་དང་བསོོད་ནམས་དང༌། །

ཡོོན་ཏན་ཡེེ་ཤེེས་གཟིི་བརྗིིད་ཚད་མེེད་པ། །ཆོོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་
འོོད་དཔག་མེེད། །ཚེེ་དང་ཡེེ་ཤེེས་དཔག་མེེད་བཅོོམ་ལྡན་འདས། །གང་
ཞིིག་ཁྱེེད་ཀྱིི་མཚན་ནིི་སུས་འཛིིན་པ། །སྔོོན་གྱིི་ལས་ཀྱིི་རྣམ་སྨིིན་མ་

གཏོོགས་པ། །མེེ་ཆུ་དུག་མཚོོན་གནོོད་སྦྱིིན་སྲིིན་པོོ་སོོགས། །འཇིིགས་པ་

ཀུན་ལས་སྐྱོོབ་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །བདག་ནིི་ཁྱེེད་ཀྱིི་མཚན་འཛིིན་

ཕྱག་འཚལ་བས། །འཇིིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་མཛད་

གསོོལ། །བཀྲ་ཤི ིས་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པར་བྱིིན་གྱིིས་རློོབས། །སངས་
རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེེས་པའིི་བྱིིན་རླབས་དང༌། །ཆོོས་ཉིིད་མིི་འགྱུར་བདེེན་

པའིི་བྱིིན་རླབས་དང༌། །དགེེ་འདུན་མིི་ཕྱེེད་འདུན་པའིི་བྱིིན་རླབས་ཀྱིིས། །

ཇིི་ལྟར་སྨོོན་ལམ་བཏབ་བཞིིན་འགྲུབ་པར་ཤོོག །དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ཏདྱཐཱ། པཉྩེེནྡྲིི་ཡ་ཨཱ་ཝ་བོོ་དྷཱ་ནཱ་ཡེེ་སྭཱཧཱ།
སྨོོན་ལམ་འགྲུབ་པའིི་གཟུངས་སོོ། །

དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །ན་མོོ་

མཉྫུ་ཤྲཱིི་ཡེེ། ན་མོོ་སུ་ཤྲཱིི་ཡེེ། ན་མོཿཿ�ཨུཏྟ་མ་ཤྲཱིི་ཡེེ་སྭཱ་ཧཱ།

ཞེེས་བརྗོོད་ནས་ཕྱག་གསུམ་འཚལ་ན་འབུམ་ཐེེར་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས། དེེ་ནས་རབ་བརྒྱ་ཕྲག །འབྲིིང་ཅིི་ནུས།
ཐ་མ་ཡང་ཕྱག་བདུན་ཡན་འཚལ། རབ་འདིི་མ་ཆག་པ། འབྲིིང་ལོོ་ཟླ་ཙམ་མ་ཆག་པ། ཐ་མ་ནམ་ཁོོམ་སྐབས་སུ་
ཁ་ནུབ་ཏུ་གྱུ་ནས་བདེེ་བ་ཅན་གྱིི་ཞིིང་ཁམས་ཡིིད་ལ་དྲན་ཅིིང་འོོད་དཔག་མེེད་ལ་ཐལ་མོོ་སྦྱར་ཏེེ་དད་པ་རྩེེ་

གཅིིག་གིིས་བཏོོན་ན། ཚེེ་འདིིར་ཚེེའིི་བར་ཆད་སེེལ། ཕྱིི་མ་བདེེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེེ་བར་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད་དོོ། །འོོད་མདོོ་ཞིིང་

བཀོོད་མདོོ་དང༌། པདྨ་དཀར་པོོ་འཆིི་མེེད་རྔ་སྒྲ་སོོགས་ཀྱིི་དགོོངས་པ་ཡིིན། ཞེེས་དགེེ་སློོང་རཱ་ག་ཨསྱས་སྦྱར་བས་
འགྲོོ་བ་སེེམས་ཅན་མང་པོོ་བདེེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེེ་བའིི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིིག །
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གཟུངས་སྔགས་སྣ་ཚོགས་དང་།
ས་སྐྱའིི་ནད་གྲོོལ། མ་མོོའིི་འཁྲུགས་བསྐང་།

༄༅། །མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའིི་སེེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་

སངས་རྒྱས་རིིན་པོོ་ཆེེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོ།ོ །མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པའིི་སེེམས་ཅན་ཐམས་བླ་མ་ཀུན་ཁྱབ་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོ།ོ །
མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའིི་སེེམས་ཅན་ཐམས་བླ་མ་བདེེ་ཆེེན་ལོོངས་
སྤྱོོད་རྫོོགས་པའིི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོ།ོ །མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའིི་

སེེམས་ཅན་ཐམས་བླ་མ་ཐུགས་རྗེེ་སྤྲུལ་པའིི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིིའོ།ོ །ༀ་
མ་ཎིི་པདྨེེ་ཧཱུྃྃ།

༈ ཚེེ་གཟུངས་ནིི། ཨོཾཾ་ན་མོོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེེ། ཨ་པ་རིི་མིི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བིི་ནིིཥྩིི་ཏ་ཏེེ་

ཛོོ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེེ་སམྱཀྶཾཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱཐཱ། ཨོཾཾ་པུཎྱེེ་པུཎྱེེ་
མཧཱ་པུཎྱེེ། ཨ་པ་རིི་མིི་ཏ་པུཎྱེེ་ཨ་པ་རིི་མིི་ཏ་པུནྱེེ་ཛྙཱ་ན་སཾཾ་བྷཱ་རོོ་པ་ཙིི་ཏེེ།

ཨོཾཾ་སརྦ་སཾཾ་སྐཱ་ར་པ་རིི་ཤུདྡྷེེ་དྷརྨ་ཏེེ་ག་ག་ན་ས་མུངྒ་ཏེེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བིི་ཤུདྡྷེེ་མ་
ཧཱ་ན་ཡ་པ་རིི་ཝཱ་རེེ་སྭཱ་ཧཱ།
༈

སྨན་གཟུངས་ནིི།

ༀ་ན་མོོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེེ། བྷཻཻ་ཥ་ ཛྱེེ་གུ་རུ་བཻཻ་ཌཱུརྻ་པྲ་བྷ་རཱ་ཛཱ་

ཡ། །ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེེ་སམྱཀྶཾཾ་བུདྡྷ་ཡ། །ཏདྱཡ། ༀ་བྷཻཻ་ཥ་ ཛྱེེ་བྷཻཻ་ཥ་
ཛྱེེ། མ་ཧཱ་བྷཻཻ་ཥ་ ཛྱེེ་རཱ་ཛཱ་ས་མུད་ག་ཏེེ་སྭཱ་ཧྭཱ།

ཞེེས་གཟུངས་རིིང་ངམ་ཡང་ན།

ༀ་བྷཻཻ་ཥ་ ཛྱེེ་བྷཻཻ་ཥ་ ཛྱེེ། མ་ཧཱ་བྷཻཻ་ཥ་ ཛྱེེ། རཱ་ཛཱ་ས་མུངྒ་ཏེེ་སྭཱ་ཧཱ།

ཏདྱཐཱ།

༈ ལོོ་གྱོོན་མའིི་གཟུངས་ནིི། ༀ་པིི་ཤཱ་ཙིི་པརྞ་ཤ་བ་རིི་སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤ་མ་ཎིི་སྭཱ་ཧཱ།
༈

རྡོོ་རྗེེ་རྣམ་པར་འཇོོམས་པའིི་གཟུངས་ནིི།

ན་མཤྩཎྜ་བཛྲ་ཀྲོོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིིཥྛ་

ཏིིཥྛ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྀྀ་ཏེེ་ཧཱུྃྃ་ཕཊ།
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༈

སྨེེ་བརྩེེགས་ཀྱིི་གཟུངས་ནིི།

ཨུཙྪུཥྨ་ཀྲོོ་དྷ་ཧཱུྃྃ་ཕཊ།
༈

ས་སྐྱའིི་ནད་གྲོོལ་ནིི།

ༀ་བྷཱུར་ཁུཾཾ་མ་ཧཱ་བྷྲ་མ་ནཱ་ཡེེ། བྷུ་ཙིི་བྷུ་ཀིི་བིི་མ་ལེེ།

ལས་དང་གློོ་བུར་རྐྱེེན་ལས་གྱུར་པ་ཡིི། །གདོོན་དང་ནད་

དང་འབྱུང་པོོའི ི་འཚེེ་བ་སོོགས། །སེེམས་ཅན་ཡིིད་མིི་བདེེ་བའིི་ནད་རྣམས་
ཀུན། །འཇིིག་རྟེེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིིག །ཇིི་ལྟར་གཤེེད་

མས་འཁྲིིད་པའིི་གསད་བྱ་བཞིིན། །སྐད་ཅིིག་གཅིིག་ལ་ལུས་སེེམས་

འབྲལ་བྱེེད་པའིི། །སྲོོག་འཕྲོོག་ནད་ཀྱིི་སྡུག་བསྔལ་ཇིི་སྙེེད་པ། །འཇིིག་
རྟེེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིིག །འཆིི་བདག་གཤེེན་རྗེེའིི་ཁ་ནང་
ཚུད་པ་ལྟར། །ནད་ཀྱིི་མིིང་ཙམ་ཐོོས་པས་སྐྲག་བྱེེད་པའིི། །ཉིིན་གཅིིག་པ་
དང་རྟག་པའིི་རིིམས་སོོགས་ཀྱིིས། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོོད་པར་མ་གྱུར་

གཅིིག །གནོོད་པའིི་བགེེགས་རིིགས་སྟོོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །གློོ་བུར་

ཡེེ་འདྲོོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་དང་། །བཞིི་བརྒྱ་རྩ་བཞིིའིི་ནད་ལ་སོོགས་
པ་ཡིིས། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཚེེ་བར་མ་གྱུར་ཅིིག །ལུས་སེེམས་བདེེ་བ་

མ་ལུས་འཕྲོོག་བྱེེད་པའིི། །འབྱུང་བཞིི་འཁྲུགས་པའིི་སྡུག་བསྔལ་ཇིི་སྙེེད་
པ། །མ་ལུས་ཞིི་ཞིིང་མདངས་སྟོོབས་ལྡན་པ་དང་། །ཚེེ་རིིང་ནད་མེེད་བདེེ་

སྐྱིིད ་ལྡན་པར་ཤོོག །བླ་མ་དཀོོན ་མཆོོག ་གསུམ་གྱིི་ ཐུགས་རྗེེ་
དང། །མཁའ་འགྲོོ་ཆོོས་སྐྱོོང་སྲུང་མའིི་ནུས་མཐུ་དང་། །ལས་འབྲས་བསླུ་

བ་མེེད་པའིི་བདེེན་སྟོོབས་ཀྱིིས། །བསྔོོ་བ་སྨོོན་ལམ་བཏབ་ཚད་འགྲུབ་པར་
ཤོོག །ཅེེས་པ་འདིི་ནིི་གདན་ས་ཆེེན་པོོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ནད་རིིམ་མིི་གཅིིག་པ་སྣ་ཚོོགས་བྱུང་བར། སྔགས་
བོོན་རྣམས་ཀྱིིས་མདོོས་གཏོོར་སྨན་སྔགས་སྲུང་བ་སོོགས་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་གདན་ས་སྟོོངས་ལ་ཐུག་
པའིི་སྐབས། རྗེེ་གྲུབ་ཐོོབ་ཆེེན་པོོས་མ་ནམ་མཁའ་མའིི་སྐྱབས་འགྲོོ་གྱིིས། མ་ཎིི་སྒྲོོངས། སྨོོན་ལམ་འདིི་ཐོོབ་ཅེེས་
བཀའ་སྩལ་པ་བཞིིན་བགྱིིས་པ་ལ་བརྟེེན་ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་ཆད་པས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོོལ་མའིི་སྨོོན་
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ས་སྐྱའིི་ནད་གྲོོལ།

ལམ་ཞེེས་རྡོོ་རྗེེའིི་གསུང་བྱིིན་རླབས་ཀྱིི་སྤྲིིན་ཕུང་འཕྲོོ་བར་གྲགས་སོོ།། །།

༈

རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པས་མཛད་པའིི་འཁྲུགས་བསྐང་བསྡུས་པ་ནིི།

བྷྱོོ༑ དུས་ངན་སྙིིགས་

མའིི་མཐར་ཐུག་ལ། །བནྡེེ་བླ་མའིི་དམ་ཚིིག་ཉམས། །སྐྱེེ་བོོ་ཁྲེེལ་དང་ངོོ་ཚ་
བོོར། །དེེ་ཚེེ་མ་མོོ་ཐུགས་ཁྲོོས་ནས། །ནད་མུག་འཁྲུགས་གསུམ་སྤྲིིན་
ལྟར་གཡོོ། །དེེ་དག་ཁྱོོད་ཀྱིི་ཆོོ་འཕྲུལ་ཏེེ། །དེེ་ཕྱིིར་དམ་རྫས་གཏོོར་བདུད་

རྩིི། །བརྟེེན་བསྐང་སྒྲུབ་པ་གསུམ་གྱིི་རྫས། །མ་མོོ་འཁྲུགས་པའིི་ཐུགས་

དམ་བསྐང༌། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོོ་བསྐང་བའིི་མཐུས། །བདག་སོོགས་
མཁའ་མཉམ་འགྲོོ་ཚོོགས་ཀྱིི། །ནད་གདོོན་བར་ཆད་བཟློོག་ཏུ་གསོོལ། །མིི་
མཐུན་ཕྱོོགས་ཀུན་བཟློོག་ཏུ་གསོོལ། །བཅོོལ་བའིི་ཕྲིིན་ལས་འགྲུབ་པར་
མཛོོད། །བདག་གཞན་མིི་ཤེེས་ལེེ་ལོོ་ཡིིས། །ས་ལམ་བགྲོོད་ལ་འགལ་བ་

རྣམས། །མཁའ་འགྲོོའི ི་ཚོོགས་ཀྱིིས་བཟོོད་པར་གསོོལ། །འཛམ་གླིིང་བདེེ་
བའིི་བཀྲ་ཤིིས་ཤོོག །
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