
106 ༽༄། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཚུལ་འོང་གེས་ཞུས་པའྱི་རྩ་

ཚིག་བཞུགས་སོ། 

ཨོཾ་སྭ་སྱི། བླ་མ་རྣམས་དང་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་དང༌། །རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་གྱུར་ཞྱི་བ་འདོད་བྲལ་

ཆོས། །གང་གྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་པའྱི་འཕགས་རྣམས་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་ཉ་ེ

བར་མཆྱི། །རབ་འབྱམས་བཀའ་ལ་ཐོགས་མེད་སྨྲ་བའྱི་དཔལ། །བསླབ་གསུམ་རྒྱན་གྱིས་ལེགས་

མཛེས་རྣལ་འབྱོར་པས། །ཡུལ་འདྱི་བདག་གྱི་མྱིན་ཡང་ཡང་ཡང་ཞུས། །དེ་ཕྱྱིར་བླ་མའྱི་གསུང་

སོས་ཟུར་ཙམ་བྲྱི། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོའྱི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །ལེགས་པར་དགོངས་ཤྱིང་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང༌། །དེ་ཡྱི་དོན་འགེལ་ལེགས་པར་བསྡུས་པ་རྣམས། །གང་གྱི་བློ་ལ་ཤར་

ཡང་མྱི་དགའ་མེད། །ཐུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོབཅོམ་ལྡན་དེས། །དང་པོར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་

ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །རབ་འབྱམས་མཐའ་ཡས་བསྐལ་པར་ཚོགས་བསགས་པས། །བྱང་ཆུབ་

ཤྱིང་དབང་དྲུང་དུ་སངས་རྒྱས་པ། །བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་དེ་ལ་རྒྱལ་བའྱི་སྲས། །ཚངས་དབང་

འཇྱིག་རེན་མགོན་གྱིས་གསོལ་བཏབ་ནས། །རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ། །ཝཱ་རཱ་

ཎ་སཱྱི་དང་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ། །རྩྭ་མཆོག་གོང་ཁེར་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པར། །འགོ་བའྱི་བླ་མས་

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །རྱིན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཁརོ་ལོ་འདྱི་གསུམ་ཡང༌། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་



རྣམ་ལྔར་གཤྱིས་ཀྱིས་གནས། །ལྔ་གསུམ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་རྒྱལ་བའྱི་གསུང༌། །སོན་པས་གསུངས་

པ་མདོ་ཙམ་བརོད་པ་ལ། །ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོ་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ནས། །བདུན་ཕྲག་བདུན་གྱི་

ཞག་གྱི་གངས་སེད་ཅྱིག །འདས་པའྱི་དུས་སུ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱྱི་ཡྱི། །དྲང་སྲོང་ལྷུང་བ་རྱི་དྭགས་རྒྱུ་

བའྱི་ཚལ། །སོན་གྱི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་གྱིས། །བླ་མེད་ཆོས་ཀྱི་འཁརོ་ལོ་བསྐོར་བའྱི་

གནས། །ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་གནས་མཆགོ་དེར། །ཐུབ་པ་ཆེན་པསོ་སོན་ནས་སྱིན་

མཛད་པའྱི། །གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ལྔ་ས་ེབཟང་པ་ོདང༌། །ཞར་ལས་བྱུང་བ་ལྷ་རྣམས་བརྒྱད་ཁྱི་

དང༌། །མ་ཕམ་ལ་སོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚོགས། །སོན་གྱི་སོན་ལམ་སོབས་ཀྱིས་ངེས་

བྱུང་བ། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་ནྱི་བསྐྱེད་མ་ཐག་ཏུ་ཡང༌། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལ་ོབསྐོར་བར་བསྐུལ་

འདེབས་པ། །དེ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚོགས། །བརོད་དུ་མེད་པའྱི་རྒྱལ་བའྱི་

ཞྱིང་རྣམས་ནས། །ཞྱིང་འདྱིར་ལྷགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིས། །ཁད་འཕགས་ཆོས་ཀྱི་

སེང་གེའྱི་ཁྱི་བཤམས་ཤྱིང༌། །ཞྱིང་འདྱི་ལེགས་པར་བརྒྱན་ཅྱིང་མཆོད་པའྱི་ཚོགས། །དཔག་ཏུ་

མེད་པས་མཆོད་ནས་འདྱི་སྐད་ཅེས། །ཐུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །གདུལ་བྱ་

ཐམས་ཅད་སྱིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལས། །བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལྔ་སེ་གཞྱིར་མཛད་ནས། །དགེ་སློང་ཁེད་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ། །ཕུང་པོ་



ལྔ་དང་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆྱི་བཞྱི། །སྡུག་བསལ་ཕུང་པོ་གངས་ལས་འདས་པ་རྣམས། །ཉོན་མོངས་ལས་

ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་སེ། །ཉོན་མོངས་ཡོད་ན་ལས་འབྱུང་དེ་ལས་ནྱི། །འབྲས་བུ་སྡུག་བསལ་ཆེན་

པོ་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །ཉོན་མོངས་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ། །དང་པོ་བརྒྱད་དང་དགུ་པ་

ཉོན་མོངས་ཏེ། །དང་པོ་མ་རྱིག་འགགས་པས་འདུ་བྱེད་སོགས། །བཅུ་གཉྱིས་འགག་པ་སོན་

པས་གསུངས་པ་འདྱི། །དབང་པོ་འབྲྱིང་པ་ོརང་རྒྱལ་གཙོ་བོར་མཛད། །ཉོན་མོངས་གཉྱིས་པ་

སྲེད་པ་གཞྱིར་འགྱུར་ཏེ། །སྲེད་དང་བྲལ་ལ་ཡང་སྲྱིད་ཡོད་མྱིན་ཏེ། །འདོད་པ་མེད་པས་མྱ་

ངན་འདའ་བ་འདྱི། །དེ་ཡྱི་རྱིགས་ཅན་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན། །ལེན་པའྱི་ངོ་བོ་ཞེ་སང་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཕྱྱིར། །ཞེ་སང་སྤངས་པས་ཞ་ེསང་མེད་པ་ཡྱི། །སེམས་གསུམ་སོབས་འཕེལ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས། །ཚོགས་གཉྱིས་བསགས་པས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར། །འདྱི་ལ་བཅོམ་ལྡན་

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡྱིས། །དགེ་སློང་དག་ཅེས་བོས་ནས་བཀའ་བསྩལ་པ། །རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་

སྲས་ལ་ཅྱིག་ཅར་དུ། །གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཐ་དད་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཉོན་མོངས་འདྱི་ཡོད་པས་ན་

ལས་འབྱུང་ཞྱིང༌། །ལས་ལས་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀང་འབྱུང་བ་ལ། །ཉོན་མོངས་གསུམ་པོ་གང་

རུང་འགགས་པ་ཡྱིས། །ལས་དང་འབྲས་བུ་འགག་པ་ཁད་མེད་ན། །གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ཇྱི་

ལྟར་ཡྱིན་སམ་ན། །སྲེད་དང་ལེན་པ་མ་རྱིག་ཉྱིད་ཡྱིན་ཏེ། །མ་རྱིག་པ་ཡང་སྲེད་དང་ལེན་པ་



ཡྱིན། །འདུས་བྱས་མྱི་རག་ཆོས་འདྱི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ནྱི་ལྟོས་པའྱི་

ཕྱྱིར། །རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པ་མདུང་ཁྱིམ་ལྟ་བུ་ཞེས། །བཅོམ་ལྡན་གསུང་དང་རྱིག་པས་མྱོང་བ་

ཤེས། །རྱིགས་ཅན་གསུམ་ཡང་དང་པོ་འཇུག་པའྱི་སོས། །ཐ་དད་གྱུར་ཀང་འབྲས་བུ་གཅྱིག་

གྱུར་པ། །རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལས་ཁེད་ཀྱིས་ཤེས་པར་མཛོད། །ཉོན་མོངས་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་

འབྲངས་པའྱི་ལས། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱིས་གང་བྱས་པ། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་ཉྱིད། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སོང་དུ། །དཔག་མེད་ལེགས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་

དག་ཀུན། །བསམ་ངན་སོབས་སུ་གྱུར་བས་བྱས་པ་དེ། །རྒྱ་དང་རྒྱ་ཡྱི་འབུར་བཞྱིན་སྣང་ཞྱིང་

གྲུབ། །ད་ལྟ་བདག་ཅག་ལ་སོགས་སེམས་ཅན་རྣམས། །རང་གྱིས་བྱས་པ་སྱིན་པའྱི་བདེ་སྡུག་

རྣམས། །འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱིས་བྱས་ཞེས་བྱེད་པོར་བལྟ། །བཟང་པོ་བྱས་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར། །ངན་པ་བྱས་ན་ཞེ་སང་སྐྱེ་བ་ཡྱི། །བཟང་ངན་འདྱིས་བྱས་སམ་དུ་སེམས་པ་འདྱི། །བྱེད་

པོས་བྱས་པའྱི་ལོག་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་འགག །མཐོ་དང་དམའ་བ་གང་དུ་མྱི་སེམས་པར། །ང་དང་

བདག་ཅེས་རག་པར་འཛིན་པའྱི་ཡྱིད། །ད་རུང་འདྱི་ལ་འཆལ་ཞྱིང་ཁ་འཛིན་ན། །ལོག་ལྟ་ཆེན་

པོ་རག་ལྟ་གང་ན་ཡོད། །དེ་སོན་ཕན་ཆད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དང༌། །ཕྱྱི་མ་ཕན་ཆོད་ཇྱི་ལྟར་

འབྱུང་བའྱི་ཚུལ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སེམས་པར་མྱི་བྱེད་ཅྱིང༌། །བརྐམ་པའྱི་ཡྱིད་ཅན་འདོད་



པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ། །ཆགས་པའྱི་བསམ་པས་ཡེ་རྔམ་འདོད་པའྱི་བློས། །ཧབ་ཤྱི་ཧུབ་ཤྱིར་འདོད་

ཆགས་སོད་པ་ལས། །མུ་སེགས་ཆད་ལྟ་བྲམ་ཟེ་གང་ན་ཡོད། །འདྱི་དག་ལ་སོགས་ལོག་པར་ལྟ་

བ་རྣམས། །འཇྱིག་རེན་མགོན་པོ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཡྱིས། །ད་ལྟ་རང་གྱི་བསམ་པ་འདྱི་ཡྱིན་

གསུངས། །ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བདག་དང་བདག་གྱི་ཞེས། །དབྱེ་བ་ཉྱི་ཤུར་བྱུང་བ་འདྱི་ཉྱིད་

ལ། །འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བའྱི་རྱི་རྩེ་མཐོན་པོ་ཞེས། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་སློབ་དཔོན་འཕགས་

པས་བསྡུས། །འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བར་ལྟ་བ་དྲུག་ཅུ་གཉྱིས། །འདུས་པ་སྲོག་གྱི་དབང་པོ་དཔེར་

མཛད་པས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་གཟུང་འཛིན་གཉྱིས་སུ་འདུས། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་གཏྱི་

མུག་མ་རྱིག་པ། །འདྱི་ཡོད་པས་ནྱི་དེ་ཡྱི་ལས་དང་འབྲས། །འབྱུང་ཕྱྱིར་འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་

ཆེན་པོ་ནྱི། །ཀུན་འབྱུང་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྡུག་བསལ་བ་དང་ཀུན་འབྱུང་རྒྱུ་

འབྲས་བསན། །དེ་ལས་ལྡོག་པ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཚུལ། །ལམ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་ཡན་ལག་

བརྒྱད་པོ་དང༌། །འབྲས་བུ་འགོག་པ་ཞྱི་བ་ག་ནམོ་པ། །རོག་མེད་བསྱིལ་བ་ཞྱི་བ་ཉྱིད་གསུངས་

ཏེ། །འཇྱིག་རེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་རྱིན་ཆེན་དང༌། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་

དུ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཉྱིད། །བསེན་དང་བསེན་དང་བཀུར་ལས་

འབྱུང་བར་གསུངས། །དེ་བསེན་པ་ལས་ཡང་དག་ལྟ་ལ་སོགས། །འཕགས་པའྱི་ལམ་རྣམས་རྒྱུད་



ལ་སྐྱེས་གྱུར་ནས། །འཕགས་པ་བསྱིལ་བ་ཞྱི་བ་འགོག་པ་ཡྱི། །འབྲས་བུ་དག་བཅོམ་ཆེན་པོར་

འགྱུར་བ་ལ། །ལམ་གྱི་བདེན་པ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས། །འབྲས་བུ་འགགོ་པའྱི་བདེན་པ་

འབྱུང་བར་གསུངས། །སྡུག་བསལ་སྡུག་བསལ་ཉྱིད་དུ་བདེན་པ་དང༌། །ཀུན་འབྱུང་རྒྱུ་ལས་

འབྱུང་བར་བདེན་པ་དང༌། །འགོག་པ་སྡུག་བསལ་འགགས་པར་བདེན་པ་དང༌། །དེ་ཡྱི་ལམ་

ནྱི་བླ་མ་བསེན་པ་ལས། །འཕགས་ལམ་སྐྱེ་དང་བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞྱི། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་

ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་དོན། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བསྐརོ་བ་འདྱིས། །ལྔ་སེ་བཟང་པོས་

དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་གྱུར། །ལྷ་རྣམས་བརྒྱད་ཁྱིས་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་མཐོང༌། །རེ་བཙུན་

བྱམས་སོགས་བླ་མེད་ཐགེ་པས་སྱིན། །ཚངས་དབང་རྒྱལ་པོས་རང་གྱི་བསམ་པ་གྲུབ། །རྒྱལ་

སྲས་ལྷ་མྱིར་བཅས་པ་དགའ་བ་སྐྱེས། །འཇྱིག་རེན་ཁམས་འདྱིར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བྱུང་

བས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་དང་པོ་རོགས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དང་པོར་

བསྐོར་བ་ཡྱི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རེན་དུ། །བསྐོར་བ་མེད་པ་དང་པོ་བྱུང་བའྱི་

ཕྱྱིར། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ཞེས་པར་གགས། །བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆྱི། །འཁོར་ལོ་གཉྱིས་པ་ལེགས་པར་གསུངས་པའྱི་དོན། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་

བྱོན། །ལམ་གྱི་བར་དུ་ཉ་ེལྔ་བཟང་པོ་དང༌། །དྲུག་ཅུ་བཟང་སེའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་



བཏུལ། །དགའ་མོ་དགའ་སོབས་བདེན་པ་དག་ལ་བཞག །ལྟེངས་རྒྱས་ཡུལ་གྱི་འོད་སྲུང་རལ་

པ་ཅན། །ལྔ་བརྒྱའྱི་ཚོགས་བཅས་ག་ཡ་འོད་སྲུང་དང༌། །ཆུ་ཀླུང་འོད་སྲུང་ཚོགས་དང་བཅས་

པ་ཡྱི། །རལ་པ་ཅན་སོང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་བཏུལ། །ག་ཡའྱི་འགོ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་

བསན། །མ་ག་དྷ་ཡྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པ་ོཉྱིད། །གཟུགས་ཅན་སྱིང་པ་ོརྣམ་གགས་ལྷ་ཚོགས་

དང༌། །འབུམ་ཕྲག་དུ་མའྱི་ཚོགས་བཅས་དཔག་མེད་པ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པསོ་བདེན་པ་དག་ལ་

བཞག །ཐུབ་པའྱི་སྲས་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དེས། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཇྱི་སྲྱིད་བཞུགས་ཀྱི་

བར། །ཆོས་གོས་གཟྱིམས་ཆ་ལ་སོགས་ཡོ་བྱད་ཀྱི། །བཀུར་སྱི་ཆེན་པསོ་བདག་གྱིས་བཀུར་བྱ་

ཞེས། །རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་སན་དྲངས་མཆོད་པས་མཆོད། །འོད་མའྱི་ཚལ་ཡང་དུས་འདྱིར་ཕུལ་

ནས་བཞེས། །བྱ་རྒོད་ཕུང་པོར་རྣམ་གགས་དཔལ་གྱི་རྱི། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་སད་ཅྱིང་

བཞུགས་པའྱི་གནས། །རྱི་མཆོག་དེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡྱིས། །ཉྱིད་ཀྱི་བཞུགས་གདན་སེང་གེའྱི་

ཁྱི་བཤམས་ནས། །སྐུ་ལུས་དྲང་པོར་བསྲང་ནས་ཐུགས་དགོངས་པ། །མདུན་དུ་བཞག་ནས་ཏྱིང་

འཛིན་རྒྱལ་པོ་མཆོག །སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པ་མཉམ་བཞག་པ། །འཇྱིག་རེན་ཁམས་ནྱི་རྣམ་

པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས། །མྱི་མཇེད་རྒྱལ་བའྱི་ཞྱིང་འདྱི་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །པད ོ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་

རྣམ་དག་ན། །བདེ་གཤེགས་པད ོ་དམ་པ་འཇམ་དབྱངས་བཅས། །ཇྱི་ལྟར་བཞུགས་པ་ད་ེལྟར་



ཞྱིང་འདྱི་སྣང༌། །དེ་ཚེ་མགོན་པོའྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཚོགས། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བ་སྤུ་

ཐམས་ཅད་ལས། །འོད་ཟེར་བྱེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བརྒྱ་སོང་དག །དྲུག་ཅུ་དྲུག་ཅུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

བྱུང༌། །འོད་དེས་ཕྱོགས་བཅུ་འཇྱིག་རེན་མཐའ་ཡས་པ། །གང་གའྱི་ཀླུང་གྱི་བྱེ་མ་སེད་རྣམས་

ཀུན། །གསལ་ཞྱིང་ཤྱིན་ཏུ་སྣང་བ་ཉྱིད་དུ་བྱས། །དོག་ས་ཆེར་གཡོས་འོད་ཟེར་སྣང་བའྱི་

རྒྱུ། །སོ་སོའྱི་ཞྱིང་གྱི་བཅམོ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས། །སོ་སོ་ཞྱིང་གྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡྱིས། །ཞུ་

བ་ཞུས་ནས་བཏང་བའྱི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས། །པད ོ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་འདབ་སོང་བ། །ཐུབ་པ་ཆེ་

ལ་ཕུལ་བ་བཞེས་ནས་ཀང༌། །ཕྱོགས་བཅུའྱི་ཞྱིང་དུ་གཏོར་བས་པད ་ལས། །རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་

བཞུགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྱིས། །ཞྱིང་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཤྱིན་ཏུ་གང་བར་གྱུར། །ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་

པ་དྲུག་གྱི་ཆོས་བསན་པས། །གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྱིན་པར་མཛད། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་

ཆོ་འཕྲུལ་མཆོག་བསན་ནས། །ཞྱིང་རྣམས་ཀུན་ནས་འདུས་པའྱི་སེམས་དཔའ་དང༌། །ཉན་

ཐོས་དགེ་འདུན་ལྷར་བཅས་འཇྱིག་རེན་གྱི། །ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་

དང༌། །གནས་བརན་ཆེན་པོ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏྱིའྱི་བུ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ཉན་ཐསོ་མཆོག་ཉྱིད་

ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཆོས་རྣམས་བྱང་ཆུབ་

འཚང་རྒྱ་བར། །འདོད་པས་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པ་ལ། །བསླབ་པར་བྱ་ཞེས་སོན་པས་



གསུངས་པ་དང༌། །ཇྱི་ལྟར་བསླབ་ཅེས་ཞུ་བ་ཡང་ཡང་ཞུས། །ཆོས་ཀྱི་འཁརོ་ལོ་དང་པོར་གང་

བསྐོར་བ། །སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་འགོག་པ་ལམ་བདེན་ཉྱིད། །གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་སོས་པ་

ཀུན་དང་བྲལ། །ཞྱི་ཞྱིང་ཉེ་བར་ཞྱི་བ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །འདུག་ལུགས་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་

གྱུར་པ། །གཟུགས་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་བར། །མྱ་ངན་འདས་པས་གདོད་ནས་

ཞྱི་ཞྱིང་དག །ཆོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉྱིད་དུ་ཐུབ་པས་བསན། །ཉོན་མོངས་མེད་མཆོག་འཕགས་

པ་རབ་འབྱོར་ལ། །ཆོས་འདྱིར་སྤོབས་པར་གྱིས་གསུང་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས། །ཞུ་བ་ཞུས་ཤྱིང་

སོས་པ་རྣམ་པར་བཅད། །སྐྱོན་མེད་ལེགས་པར་ཤྱིན་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ། །དེ་ཡྱི་ཚེ་ན་མཁའ་

ལས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། །ཅ་ཅོ་ག་ཞའྱི་ས་དག་བྱུང་ནས་ཀང༌། །ལྷ་ཡྱི་གོས་དག་འཐོར་ཞྱིང་འདྱི་

སྐད་ཅེས།  །ཀེ་མ་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་དམ་པའྱི་ཆོས། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལན་གཉྱིས་བསྐོར་རོ་ 

ཞེས། །ས་སྐད་དབྱངས་སུ་བརོད་ཅྱིང་ངོམས་པར་བྱས། །འཇྱིག་རེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་རྱིན་

པོ་ཆེས། །རྒྱས་འབྲྱིང་གསུམ་དང་སེ་ཚན་དྲུག་ལ་སོགས། །སོན་པས་ལེགས་གསུང་ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་འདྱིས། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པ་བློ་ལས་འདས། །འདྱི་ལྟར་སེམས་ནྱི་སེམས་མ་

མཆྱིས་པ་སེ། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འོད་གསལ་གསུངས་པའྱི་དོན། །ཉོན་མོངས་གསུམ་དང་

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང༌། །མ་བྲལ་མྱི་ལྡན་བསལ་བཞག་མེད་པའྱི་དོན། །སྱིང་པོར་



གསུངས་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཁོ་ན་སེ། །གཞན་རྣམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམ་བཞྱི་དང༌། །ཞུ་དང་

ཞུས་པའྱི་ལན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། །སོས་པ་ལེགས་པར་བཅད་པ་བསྡུས་པའྱི་ཆོས། ། ཐུབ་པས་

ལུང་བསན་སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཡྱིས། །སྨྲ་བསམ་བརོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྱིན། །མ་

སྐྱེས་མྱི་འགག་ནམ་མཁའྱི་ངོ་བོ་ཉྱིད། །སོ་སོ་རང་རྱིག་ཡེ་ཤེས་སོད་ཡུལ་བ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་

བའྱི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞེས། །སེམས་ཀྱི་རོ་རེའྱི་བསོད་པ་ཆེན་པ་ོལས། །གསུངས་པ་འདྱི་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་སྩལ་གསུངས། །འདས་དང་མ་བྱོན་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི། །རྒྱལ་བ་སྲས་

བཅས་ལྷར་བཅས་འཇྱིག་རེན་གྱི། །ཕན་བདེའྱི་གཞྱིར་གྱུར་བགོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ། ། དུས་

གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ལ་སྐྱབས་མཆྱི་འོ། །ཐུབ་ཆནེ་འགོ་བའྱི་བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་གྱིས། །བླ་མེད་

དོན་གྱི་སྱིང་པོ་རྨད་བྱུང་བ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པར་རྣམ་གགས་པ། །ཐུབ་པ་དུས་

གསུམ་བྱུང་བའྱི་བདེ་གཤེགས་རྣམས། །གཙང་བདག་བདེ་དང་རག་དང་ཡོན་ཏན་

རོགས། །མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་དེ་ལས་མྱི་གཡོ་བ། །ངེས་པའྱི་དོན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

འདྱི། །རྩྭ་མཆོག་གོང་ཁེར་ཆེན་པོར་ལེགས་གསུངས་པ། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཆེན་པོར་གཏན་ལ་

ཕབ། །དེ་ཡྱི་བར་དུ་མཉན་ཡོད་ལྷ་གནས་དང༌། །གངས་ཅན་རྱི་བོ་ཡངས་པ་ཅན་ལ་

སོགས། །གདུལ་བྱ་སྣ་ཚགོས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ། །འདུལ་བའྱི་ཐབས་ཚུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་



ཡྱིས། །སྱིན་ཅྱིང་གོལ་བར་མཛད་ནས་གདུལ་བྱའྱི་ཚོགས། །སྐུ་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ཡྱིས་མྱི་

འདུལ་ཞྱིང༌། །ལེ་ལོ་ཅན་རྣམས་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམ་ཕྱྱིར་དང༌། །འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་བསྐོར་

བར་བྱ་བ་དང༌། །རག་པར་ལྟ་བ་བཟོག་པར་བྱ་ཕྱྱིར་དང༌། །གདུལ་བྱ་དཔག་མེད་འདུལ་བར་

བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་ནུབ་མདེ་པ་བཞྱིན། །མྱ་ངན་མྱི་འདའ་རག་ཏུ་

བཞུགས་ན་ཡང༌། །གདུལ་བྱ་བསོད་ནམས་ཟད་པའྱི་སྣང་བ་ལ། །ཉྱི་མ་ནུབ་པར་གྱུར་པ་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ། །ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པོ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གཅྱིག །བཞེས་པའྱི་དུས་སུ་མྱ་ངན་འདའ་བར་

དགོངས། །རྩྭ་མཆོག་ལྡན་པའྱི་གོང་ཁེར་རྨད་བྱུང་བ། །སོབས་ལྡན་གད་རྣམས་སོང་ཕྲག་སུམ་

ཅུ་གཉྱིས། །བྱུང་བའྱི་གནས་གྱུར་ས་ལ་ཟུང་གྱི་ཚལ། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུ་ཤ་

དང༌། །ལེགས་མཐོང་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །སོན་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་

གྱུར་པའྱི་ཚེ། །དཔག་མེད་སོད་པ་རླབས་ཆེན་སདོ་པ་དེར། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་གནས་དེར་

གཤེགས་པར་མཛད། །སོང་གསུམ་འདྱི་ན་གནས་པའྱི་འཁོར་རྣམས་དང༌། །དཔག་མེད་ཞྱིང་

ནས་ལྷགས་པར་གྱུར་པ་དང༌། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྱིན་སྲྱིན་པོ་མྱི་འམ་ཅྱི། །བྱ་དང་རྱི་དྭགས་སེང་གེ་

བུང་བ་དང༌། །སོང་གསུམ་འདྱི་ན་ཡོད་པའྱི་སྲོག་ཆགས་ཀུན། །བདེ་གཤེགས་བྱྱིན་གྱིས་

བརླབས་ཀྱིས་དྲུང་དུ་ལྷགས། །འོད་སྲུང་བ་གང་བདག་པོ་མ་གཏོགས་པ། །རྒྱལ་བའྱི་ཉན་ཐོས་



རྣམས་ཀང་དྲུང་དུ་ལྷགས། །རྣམ་བཞྱི་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡྱིས། །ལེགས་པར་མཆོད་

ནས་སེང་གེའྱི་ཁྱི་བཤམས་ཏེ། །སོན་པ་དེ་ལ་བཞུགས་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ། ། གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཐུབ་

ཆེན་རྒྱལ་བའྱི་སྲས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆནེ་པོ་འོད་སྲུང་དང༌། །ཙུན་དྷེ་ལ་སོགས་གཞྱིར་

མཛད་བཀའ་བསྩལ་པ། །ང་ནྱི་དོ་ནུབ་ནམ་གྱི་གུང་ཐུན་ལ། །མྱ་ངན་འདའ་ཞེས་སོན་པས་

གསུངས་པ་དང༌། །འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེས། །ངུ་ཞྱིང་སྨྲེ་སགས་འདོན་དང་

བརྒྱལ་བར་གྱུར། །མྱ་ངན་མྱི་འདའ་གསོལ་བ་རྒྱ་ཆེན་བཏབ། ། རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང༌། །མྱ་ངན་མྱི་འདའ་གནད་ལ་བབས་པ་ཡྱི། །ཞུ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་ཞུས། །དེ་ཡྱི་ཚེ་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་གྱིས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་མྱ་ངན་མྱི་

འདའ་སེ། །དམ་པའྱི་ཆོས་ཀང་ནུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང༌། །དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་རྒྱུན་ཆད་

མེད་ཅེས་གསུངས། །བཅོམ་ལྡན་གསུང་ལ་ངོ་མཚར་ཧ་ལས་ནས། །འཇམ་དབྱངས་འོད་སྲུང་

སེང་གེ་ས་ལ་སོགས། །རྒྱལ་བའྱི་སྲས་པོ་དཀོན་མཆོག་གདུང་འཛིན་པ། །མངོན་ཤེས་གཟུངས་

དང་སྤོབས་པ་ཐོགས་མདེ་པས། །ཐུབ་པའྱི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་ཀུན། །ལེགས་པར་

བཟུང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ནུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང༌། །སངས་

རྒྱས་མྱ་ངན་ནམ་ཡང་མྱི་འདའ་ན། །གནས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་འདྱི་དང་འདྱི་རྣམས་སུ། །འཁོར་གྱི་



ཁད་པར་འདྱི་དང་འདྱི་རྣམས་ལ། །དམ་ཆོས་བཀའ་བསྩལ་འདྱི་དང་འདྱི་སྐད་

གསུངས། །འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ལགས་ཞེས་ཞུ་བ་ཞུས། །ལེགས་པར་ཤྱིན་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

དང༌། །ལེགས་པར་ཤྱིན་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་གྱུར་ནས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་རག་ཏུ་རག་པ་

ལ། །དགའ་བ་སྐྱེས་ནས་བསོད་པ་རྒྱ་མཚོས་བསདོ། །ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲར་

གྱུར། །དེ་ཡྱི་ཚེ་ན་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་གྱིས། །ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས། །ང་

ནྱི་དོ་ནུབ་ནམ་གྱི་གུང་ཐུན་ལ། །མྱ་ངན་འདའ་སེ་སང་ནྱི་ཁེད་རྣམས་ཀྱིས། །སོན་པ་མྱི་མཐོང་

ཐེ་ཚོམ་དྲྱི་ས་མེད། །ང་ལ་དྲྱིས་ཤྱིག་ང་ལ་དྲྱིས་ཤྱིག་ཅེས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ལན་གསུམ་བཀའ་

བསྩལ་ཀང༌། །འཇམ་དབྱངས་ལ་སོགས་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས། །སོ་འདོགས་ཆོད་པས་

ཅྱི་ཡང་མྱི་སྨྲར་གྱུར། །ཤཱཀ་སེང་གེ་དགེས་ནས་འདྱི་སྐད་གསུངས། །ལེགས་སོ་ལེགས་ས་ོཁེད་

རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་ལེགས། །ང་ལ་ཁེད་ཀྱིས་སོ་འདོགས་ལེགས་བཅད་པས། །ཞུ་བ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་

ལེགས་ཞེས་གསུངས། །ཇྱི་ལྟར་བུད་ཤྱིང་ཟད་པར་གྱུར་པ་ན། །མེ་ཡང་ཤྱི་བར་གྱུར་པ་ཇྱི་

བཞྱིན་དུ། །སྐུ་དེས་འདུལ་བའྱི་གདུལ་བྱ་ཟད་གྱུར་ན། །ཐུབ་པ་ཆེན་པ་ོམྱ་ངན་ཅྱིས་མྱི་

འདའ། །གཙང་བདག་བདེ་དང་རག་དང་ཡོན་ཏན་གྱི། །ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པས་སངས་རྒྱས་སྐྱོན་

མེད་ཅྱིང༌། །དེས་གསུངས་ཆོས་ཀང་རྒྱུན་ཆད་མདེ་པ་དང༌། །ཆོས་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་དགེ་



འདུན་ཡང༌། །རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་རྒྱལ་བས་དམ་བཅས་པ། །དེ་ལ་རྒོལ་བའྱི་དྲྱི་བ་སྣ་ཚོགས་

ཀྱིས། །བརྒལ་ཞྱིང་དོན་འདྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས། །ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་སནོ་པའྱི་མདོ་སེ་

ཞེས། །མྱི་མཁས་རྨོངས་པའྱི་སྐྱེ་བ་ོརྣམས་ཀྱིས་སྨྲ། །མདོ་སེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞེས་སྨྲ་བ། །ལེགས་

པར་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཅྱི་ཞྱིག་ཅྱིག། གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཤེས་པ་དཀའ་བར་འདུག །དཔེར་ན་ལོན་

ཤྱིང་རྩ་བ་བཅད་ནས་ནྱི། །ཡལ་ག་ཕྲ་འུ་ལ་བསདོ་བྱེད་པ་ལྟར། །ངེས་པའྱི་དོན་སོན་བླ་མེད་

སྱིང་པོ་ཡྱི། །ཆོས་ཀྱི་འཁརོ་ལོ་བསྐོར་བ་གསུམ་པ་ལ། །སོད་པར་གྱུར་པ་ད་ེདག་ཅྱི་འགྱུར་

སམ། །འདྱི་ལ་དགོངས་ནས་རེ་བཙུན་མྱི་ཕམ་པ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རེ་

ཅན། །བསན་པའྱི་བདག་པོ་རེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན། །རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་བརེས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

པོ་མཆོག །དགའ་ལྡན་གནས་ན་བཞུགས་པའྱི་མགོན་པོ་དེས། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བླ་མའྱི་རྒྱུད་

ཅེས་པ། །མཚན་འདྱི་བཏགས་ཤྱིང་དོན་དང་ལྡན་པའྱི་མཚན། །དཔག་མེད་བསོད་པས་བསོད་

ཅྱིང་བཀུར་མཛད་པ། །རོ་རེའྱི་གནས་བདུན་མཆོག་ཏུ་བསྡུས་པ་འདྱི། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་

གསུམ་པའྱི་དོན་འགེལ་དུ། །བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོས་མཛད་པར་གྱུར་འདྱི་དང༌། །དེང་ནས་

བཟུང་སེ་བྱང་ཆུབ་སྱིང་པོའྱི་བར། །སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་བ་མེད་པ་དང༌། །མྱི་ཕམ་

མགོན་ལ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་དང༌། །འཁོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མ་སོངས་བར། །མ་ལུས་འགོ་བ་



སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆོས་འདྱིས་རག་ཏུ་སྱིན་ཅྱིང་གོལ་བར་ཤོག །བདག་དང་ཇྱི་སེད་

འགོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བླ་མེད་སྱིང་པོའྱི་དོན། །བླ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་སྐྱབས་སུ་ཉེ་

བར་མཆྱི། །ཐུབ་པས་ལུང་བསན་འགོ་བའྱི་བླ་མ་རེ། །སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་རྨད་བྱུང་རེ་བཙུན་

པ། །འཚོ་བྱེད་མྱིང་ཅན་བླ་མ་རེ་བཙུན་དེས། །ང་ཡྱི་ཆོས་འདྱི་ཐེག་པ་ཆནེ་པོའྱི་རྒྱུད། །བླ་མ་

འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། །འཇྱིག་རེན་གསུམ་གྱི་གཉེན་གྱུར་འགོ་བའྱི་

མགོན། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བླ་མ་རྱིན་ཆེན་གྱིས། །ང་ཡྱི་ཆོས་འདྱི་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླ་མ། །འདྱི་ཉྱིད་

ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཡང་ཡང་གསུངས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐེག་ཆེན་བླ་མའྱི་རྒྱུད། །འདྱི་ཡྱི་

ཁྱིད་ལ་འབད་པས་ནན་ཏན་བྱས། །འཇྱིག་རེན་མགོན་ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཐོས། །སྱིང་གྱི་པུ་

ལུར་རག་ཏུ་བཅངས་པ་ལས། །སྤུ་རྩེ་ཤས་ཙམ་ངསེ་ཤེས་སྐྱེས་པ་དེས། །བདག་གཞན་ཀུན་ལ་

ཕན་པར་རེ་བ་འོ། །བླ་མདེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པོ་ཡྱི། །འདུག་ལུགས་ཟུར་ཙམ་དུས་

འདྱིར་བསན་པར་བྱ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐརོ་བ་དང་པོ་ནྱི། །བདེན་པ་བཞྱི་པོ་གསུངས་པ་

འདྱི་ཉྱིད་དེ། །ལྷ་ཡྱི་སྐད་དང་ཀླུ་ཡྱི་སྐད་དང་ནྱི། །གྲུལ་བུམ་དག་དང་མྱི་ཡྱི་སྐད་རྣམས་

དང༌། །འགོ་བ་ཀུན་གྱི་ས་རྣམས་ཇྱི་སེད་པ། །དེ་སེད་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་

གསུངས། །འགོ་བ་ཀུན་གྱི་ཁམས་རྒྱུད་ཇྱི་སེད་པར། །དེ་སེད་ཆོས་ཀྱི་ས་ོདང་ཐབས་རྣམས་



ཀྱིས། ། འགོ་བ་སྱིན་ཅྱིང་གོལ་བར་བྱེད་པ་འདྱི། །དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱུ་འབྲས་ཉྱིད་དུ་

ངེས། །དེར་འདུས་ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡྱིས། །འབྲས་བུ་ཐ་དད་ཐོབ་ཅྱིང་ཆོས་ཀྱི་

སོ། །བསམ་མྱི་ཁབ་པར་འཁོར་ལོ་དེ་ཉྱིད་དུ། །རྒྱས་པར་ཕྱེ་སེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་

གསུངས། །རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཏུ་གསུངས་པ་གཉྱིས་པས་ཀང༌། །རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ནྱི་རྒྱལ་པོའྱི་ཁྱིམ་

ཡྱིན་ཏེ། །བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་ཅྱི་ཡང་འདུ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ཆོས་འདྱི་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་གནས་

ཡྱིན་ཏེ། །འདུག་ལུགས་བསན་པ་རྒྱལ་པོའྱི་ཁབ་ཉྱིད་དེ། །མ་རྱིག་ནས་བཟུང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའྱི་བར། །གདོད་ནས་ཞྱི་ཞྱིང་མ་སྐྱསེ་རགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། །སངས་རྒྱས་སྲས་དང་ཉན་

ཐོས་རང་རྒྱལ་ལྷ། །འགོ་བ་ཀུན་གྱི་བདེ་སྐྱྱིད་འབྱུང་བ་འོ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕྱྱི་མ་གསུངས་པ་

ལ། །མུ་སེགས་རྣམས་ཀྱིས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་གྱུར། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་རབ་བཟང་ལ་སོགས་

པ། །དཔག་ཏུ་མེད་པས་ཡང་དག་དོན་ཆེན་གྲུབ། །ཙུན་དྷེ་འོད་སྲུང་ལ་སགོས་ཐུབ་པའྱི་

འཁོར། །བསམ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྱིས། །འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ངེས་དོན་གཏན་ལ་

ཕེབས། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་རེ་རེ་ཡང༌། །གང་ཟག་དབང་པོ་ཐ་དད་རྱིམ་པ་

ཡྱིས། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གསུམ་དག་ཏུ་འགྱུར། །དེ་ལྟར་འགྱུར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཟབ་

མོ་རྣམས། །འཁོར་ལོ་དེ་དག་ཉྱིད་ལ་སོ་སོར་སྣང༌། །རྱིམ་པ་གསུམ་པ་ོརྱིམ་གྱིས་ངེས་པ་



ཡང༌། །དེ་དག་ཉྱིད་དུ་ངེས་པར་མྱི་སྣང་སེ། །དེ་ཉྱིད་འདུས་པ་ཏ་ཐ་སང་ཀྲ་ཧར། །འོག་མྱིན་

གནས་མཆོག་དམ་པ་བླ་མེད་པར། །རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས་ནས་ནྱི། །ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་དེ་ཉྱིད་འདུས་པ་གསུངས། །རོ་རེ་གདན་དུ་རོ་རེ་རྣམ་འཇོམས་དང༌། །དེ་ཉྱིད་དུ་ནྱི་

སངས་རྒྱས་ཕལ་ཆེན་ཏེ། །རྱི་རབ་རྩ་ེམོར་ཆོས་སྣང་ལེའུ་གསུངས། །མཚེ་མའྱི་གནས་སུ་མྱི་ཟད་

གཏེར་བཅུ་གསུངས། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་རོ་ར་ེརྒྱལ་མཚན་གྱི། །བསོ་བ་བཅུ་པོ་གསུངས་

པར་གྱུར་པ་དང༌། །དབང་གྱུར་གནས་སུ་ས་བཅུའྱི་མདོ་གསུངས་ཤྱིང༌། །ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་

དཔག་མེད་འགོ་བ་རྣམས། །ཕྱྱིར་མྱི་ལྡོག་སོགས་རྱིགས་ཅན་སར་བཞག་སེ། །བྱ་རྒོད་ཕུང་པོར་

འཇམ་དབྱངས་ལུང་བསན་དང༌། །གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའྱི་མདོ་རྣམས་གསུངས། །ས་

ལའྱི་ཟུང་དུ་རབ་བཟང་ལ་སོགས་པ། །གསུང་གཅྱིག་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའྱི་ས་སྐད་ལ། །ཐེག་པ་

གསུམ་པོ་སོ་སོར་བྱུང་གྱུར་ན། །རྱིམ་པ་འདྱི་ཞེས་བདག་ཅག་ཇྱི་ལྟར་སྨྲ། །དེ་ལྟར་མྱིན་ཡང་

ཐུབ་པའྱི་གསུང་གྱིས་ངསེ། །བདག་ཅག་མགོ་བོ་འཁོར་ཞྱིང་ཕྱོགས་རྣམས་བསླད། །ཐུབ་པའྱི་

བཀའ་ཡང་མོས་ཕྱོགས་དག་ཏུ་བཞག །གཞྱིག་ལོང་བྱས་ན་ཇེ་སྤུན་ཇེ་སྤུན་འགོ། །སངས་རྒྱས་

གསུང་ལ་ཐེ་ཚོམ་སོམ་ཉྱི་སྐྱེས། །ཕུ་པ་བྱང་པ་མཐའ་འཁོབ་བསོད་ནམས་ཅན། །ཆོས་ལ་འཁྱིས་

པའྱི་སྱིག་མེད་གསུང་རེ་མད། །ཕྱག་འཚལ་འདུད་ཅྱིང་ཕྱག་འཚལ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ཆོས་



ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇྱིག་རེན་གསུམ་གྱི་མགོན། །དཔལ་ལྡན་ཕག་མོ་གྲུ་པའྱི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཆོས་ཀྱི་

བདག་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཡྱིས། །ཆོས་འདྱི་མཁེན་གྱི་བདག་འདྲ་གཞན་གྱིས་མྱིན། །འཇྱིག་རེན་

མགོན་པོའྱི་ཞལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །དུང་གྱི་ཚེམས་བར་ནས་ནྱི་སྐྱེས་ཆེན་གྱི། །ལགས་ཀྱི་

དབང་པོ་བཀྲམ་ནས་འདྱི་སྐད་གསུངས། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་རྣམ་གསུམ་འདྱི། །གང་

ཟག་དབང་པོའྱི་བྱེ་བྲག་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཅྱིག་ཅར་བ་དང་རྱིམ་གྱིས་པ་ཞེས་པ། །སེམས་ཅན་

ཁམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་བྱེད་པ། །རྱིམ་གྱིས་ཐོབ་ཀྱི་ཅྱིག་ཅར་མ་ཡྱིན་ཞེས། །ཡང་ཡང་བཀའ་

སྩལ་གསུངས་པ་འདྱི་རེ་མད། །དང་པོར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱདེ་ནས། །འཁོར་ལོ་

གསུམ་པོ་རྱིམ་གྱིས་བགོད་པ་དང༌། །ཐུགས་རེ་ཐབས་མཁས་ཐུགས་སམ་དཀེལ་པོ་ཆེ། །རྐུ་བའྱི་

ཐབས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །དག་བཅོམ་རང་རྒྱལ་ས་ལྔ་ས་དྲུག་པའྱི། །མངོན་

རོགས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་ཨེ་མ་ཧོ༑ །རྒྱལ་བའྱི་སྲས་སུ་བདག་ཅག་མ་གྱུར་ཅེས། །གསེར་ལ་ཤྱིན་

ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་བའྱི་མྱི། །གསེར་སོག་དམ་པསོ་བཅྱིངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །ས་གཉྱིས་ཐོབ་

ནས་དེ་ལ་འདོད་མེད་ཅྱིང༌། །འགོད་པས་སེམས་གདུངས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཚེ། །རྒྱལ་

སྲས་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱིས་འདྱི་སྐད་ཅེས། །དམྱལ་བར་འགོ་བ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་

ལ། །གཏན་དུ་གེགས་བྱེད་མ་ཡྱིན་ཉན་ཐོས་སྲས། །གཏན་གྱི་གེགས་སུ་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་



དང༌། །ལོན་པས་པྱི་ཝང་སེང་པ་འོད་སྲུང་སོགས། །གར་བྱེད་གར་བྱེད་དགེ་སོང་ཚུལ་ལས་

ཉམས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་དེ་འདྲ་དཔག་མེད་པས། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པའྱི་བློ་

སྐྱེས་པས། །དམ་ཆོས་པད ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བར། །ཉན་ཐོས་དགེ་འདུན་ཚོགས་ལ་འདྱི་སྐད་

གསུངས། །ཁེད་རྣམས་དག་བཅོམ་མ་ཡྱིན་ཟག་མ་ཟད། །བྱ་བ་མ་བྱས་བྱེད་པ་མ་བྱས་

ཏེ། །སེམས་བསྐྱེད་ནས་ནྱི་ད་གཟོད་སངས་རྒྱས་ཞེས། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་གསུངས་པར་གྱུར་པ་

དང༌། །དགའ་བ་སྐྱེས་ནས་ཐམས་ཅད་ཚིག་མཐུན་པར། །སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་བདག་ཅག་ད་

གྱུར་ཅེས། །དབུགས་མ་ཕྱྱིན་པ་སོན་པས་དབུགས་དབྱུང་མཛད། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་

ཤཱ་རྱིའྱི་བུས། །དག་བཅམོ་ཟག་པ་ཟད་པར་མཉམ་པ་ལ། །ཡོན་ཏན་མྱི་མཉམ་འདྱི་ཅྱི་སམ་

སེམས་པ། །སོན་པ་ཉྱིད་ལ་ཞུ་འོ་སམ་པ་འདྱི། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་རྱིང་བཀའ་བསྩལ་

ཅེས། །ཆེད་དུ་  བརོད་པས་ཡང་ཡང་ཆེད་དུ་བརོད། །དག་བཅོམ་ཚོགས་རྣམས་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀུན། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཀུན་གྱི་ལུང་བསན་ཐོབ། །ཀཽའུ་དྱི་ན་ཡ་སོགས་ཉན་

ཐོས་དག་བཅོམ་རྣམས། །འཁོར་ལོ་དང་པོས་སྱིན་པར་མཛད་ནས་ཀང༌། །འཁོར་ལོ་གཉྱིས་

པས་ཤྱིན་ཏུ་སྱིན་པར་མཛད། །གསུམ་པས་ཤྱིན་ཏུ་རབ་ཏུ་སྱིན་མཛད་པར། །ཐུབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་

འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་སྣང༌། །འདྱི་ཡང་རྒྱ་ཆེར་འཇྱིག་རེན་མགོན་པོ་ཡྱིས། །བློ་གོས་འཇུག་པར་



ཇྱི་བཞྱིན་གསུངས་པ་དང༌། །ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉྱིད་དུ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས། །ཚིག་ཏུ་ཉུང་ལ་

དཔག་མེད་དོན་རྒྱས་པ། །ལེགས་པར་སོན་པའྱི་བླ་མ་རྱིན་ཆེན་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་

སྐྱབས་སུ་ཉ་ེབར་མཆྱི། ། 

གཉྱིས་པ་ཁེད་ཀྱིས་ཞུས་པའྱི་དོན་འདྱི་ཡང༌། །ལེགས་པར་ཕྱ་ེཞྱིང་བུ་ལ་བསན་པར་

བྱ། །གཟུང་བ་མེད་པས་དེར་འཛིན་མེད་ཅེས་པ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གསུངས་

པའྱི་དོན། །ལུགས་སུ་འབྱུང་བ་རེན་འབྲེལ་སྐྱ་ེབ་ལ། །དགོངས་ནས་གསུངས་ཏེ་ཕན་ཚུན་

གཅྱིག་ལ་གཅྱིག །ལྟོས་པ་མདུང་ཁྱིམ་ལྟ་བུའྱི་རེན་འབྲེལ་དུ། །སོན་པས་ལེགས་པར་གསུངས་

པ་འདྱི་ཡྱི་དོན། །འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཐོགས་མདེ་སྐུ་མཆེད་དང༌། །རྒྱལ་སྲས་མཁས་པ་རྣམས་

ལ་མྱི་མཐུན་མེད། །གཟུང་དོན་རོག་པ་སྤངས་ཕྱྱིར་དང༌། །འཛིན་པ་མྱི་སྤོང་ཕྱྱིར་ན་དེ། །རེན་

གྱི་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་ལམ། །བཅོམ་ལྡན་མྱི་ཕམ་མགོན་པོས་གསུངས་པ་སེ། །རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བ་

ལུགས་ལས་ལྡོག་པ་ཡྱིས། །ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བདག་དང་བདག་གྱི་འཇྱིག་ཚོགས་སུ། །ལྟ་བའྱི་རྱི་རྩ་ེ

ཡེ་ཤེས་རོ་རེས་བཅོམ། །ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་རོགས་པའྱི་དོན་ཉྱིད་ལ། །མ་ཡེངས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་

བསོམ་པ་འདྱི། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱི། །སོམ་ལམ་ཐུན་མོང་ཡྱིན་པ་དེ་

ཡྱི་ཕྱྱིར། །སོན་པས་དེ་གསུངས་དེ་དོན་དེ་ཡྱི་སྲས། །སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་



དང༌། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་གང་ལ་ཡང༌། །འཁྲུལ་པ་མྱི་མངའ་འདྱི་ལ་མྱི་མཐུན་

མེད། ། 

ཞུ་བ་གསུམ་པ་ལེགས་པར་ཞུས་པའྱི་དོན། །ཉན་ཐོས་རྣམས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱིས། །འཁོར་བ་སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་རགོས། །སྡུག་བསལ་དེ་ལས་རང་ཉྱིད་བརྒལ་

འདོད་པས། །བསོད་ནམས་ཚོགས་བསགས་སོན་ལམ་བཏབ་པའྱི་མཐུས། །རང་ཉྱིད་ཉེ་བར་ཞྱི་

བའྱི་བསམ་པ་བརན། །རྱིགས་གསུམ་ཐེག་པ་ཆནེ་པོར་ངེས་པས་ན། །དམན་པའྱི་བློ་ཅན་ཉེ་

བར་ཞྱི་འདོད་ཕྱྱིར། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་ནྱི་བསྐྱེད་མྱི་ནུས། །ཉེ་བར་ཞྱི་བའྱི་བློ་གོས་རབ་

སངས་པས། །ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞྱི། །ཇྱི་བཞྱིན་རགོས་པས་དག་བཅོམ་

འབྲས་བུ་ཐོབ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རེན་འབྲལེ་མངོན་དུ་གྱུར། །རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་ཉྱིད་དུ་

ཐུབ་པས་གསུངས། །དང་པོ་ཉྱིད་ནས་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིང༌། །ཐེག་ཆེན་དགེ་བའྱི་བཤེས་དང་

ཕྲད་གྱུར་པས། །རྱིགས་གཅྱིག་ཐེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་བསན་ཕྱྱིར། །དེ་ལ་བློ་ངེས་ཡྱིད་རབ་

བརན་གྱུར་ནས། །སངས་རྒྱས་དག་གམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་

བསྐྱེད་བླངས་ནས་ནྱི། །དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་བསོ། །བླ་མེད་ཐེག་པའྱི་རྱིགས་

སུ་སྐྱེས་པ་དེས། །ཆུ་བོ་གཞོལ་བའྱི་ཕྱོགས་སུ་འབབ་པ་འམ། །ཉྱི་མ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་



དུ། །གོང་ནས་གོང་དུ་ཤུགས་ཀྱིས་འགོ་བར་འགྱུར། །ཚོགས་སོར་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་ལས་འདས་

གྱུར་ན། །མཐོང་བའྱི་ལམ་ཉྱིད་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་བློ་

བརན་ནས། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ཀྱི་ཐབས་ཆེན་ཤུགས་འཛིན་པས། །གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་

པར་འགོ་བར་འགྱུར། །ས་ལྔ་ཐོབ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས། །བདེན་པ་རྣམ་བཞྱི་

རོགས་པར་གསུངས་པ་དང༌། །ས་དྲུག་ཐོབ་པའྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིས། །རེན་འབྲེལ་

བཅུ་གཉྱིས་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི། །ས་བཅུའྱི་མདོ་ནས་རྒྱ་ཆེར་རྣམ་པར་བཤད། །ཉན་ཐོས་

རང་རྒྱལ་དག་དང་སེམས་དཔའ་ཆེ། །བསམ་དང་སོར་དང་འབྲས་བུ་མྱི་གཅྱིག་ན། །རོགས་

ཚོད་མཐུན་པ་འཐད་པ་མྱིན་སམ་ན། །ཇྱི་ལྟར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པོའྱི་བུ། །བློན་པོའྱི་

བུ་དང་ལོ་གངས་མཉམ་པ་བཞྱིན། །བསམ་སོར་འབྲས་བུས་དམན་པར་གྱུར་པ་འདྱི། །ལོ་

གངས་མཉམ་པ་ལྟ་བུའྱི་རོགས་པ་ལ། །ཐ་དད་བྱུང་ཡང་འགལ་བ་མེད་པ་ཉྱིད། །ས་བདུན་

རང་རྒྱལ་ས་ལས་རྱིང་དུ་སོང༌། །མར་མེ་མཛད་དཔལ་བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ལས། །ཨུཏྤལ་ལྔ་

གཏོར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཡྱི། །ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡྱིས། །ས་བརྒྱད་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔར་གྱུར་པས་ན། །མར་མེ་མཛད་ཀྱིས་ལུང་བསན་དེ་ཉྱིད་དུ། །ཆོས་ལ་བདག་མེད་དུས་

འདྱིར་རོགས་པ་ཡྱིས། །སངས་རྒྱས་དེར་གཟོད་བདག་གྱིས་ཞལ་མཐོང་གསུངས། །དག་པའྱི་ས་



གསུམ་ལེགས་པར་བགོད་བྱས་ནས། །དབང་བསྐུར་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ལེགས་

པར་དབང་བསྐུར་རྣམ་པར་གགས་གྱུར་པ། །ཕ་རོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པར་བཤད་པ་དང༌། །བྱ་

སོད་རྒྱུད་དུ་ཅུང་ཞྱིག་བསན་པ་ཡང༌། །ལུས་ངག་ཇྱི་ལྟར་དག་པའྱི་རྱིམ་པ་ལས། །དངོས་གྲུབ་

ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བའྱི་རྱིམ་པ་རྣམས། །དབང་སྐུར་ཚུལ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལས། །རྒྱུ་མེད་

འབྲས་བུ་མཐོ་དམན་ཐ་དད་པ། །མྱི་འབྱུང་ངེས་ཕྱྱིར་སོན་པས་མ་གསུངས་སོ། །དབང་བཞྱི་

ལེགས་པར་བསྐུར་བ་མ་ངེས་ན། །སྐུ་བཞྱི་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་མྱི་སྲྱིད་ཕྱྱིར། །ཟབ་མོ་མཐར་ཐུག་

གསང་སགས་དབང་བཞྱི་ཡྱིས། །སྐུ་བཞྱི་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །རྒྱལ་སྲས་

མཆོག་གྱིས་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ངེས། །ཐོབ་ནས་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་འཚང་

རྒྱ། །ཇྱི་ལྟར་རྱི་དབང་ཡུངས་འབྲུར་འདུད་པ་དང༌། །བ་གང་རེས་ལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་

བཞྱིན། །སྐྱེས་ཆེན་ཁེད་ཀྱིས་བདག་ལ་ཞུ་བ་འདྱི། །རྱིགས་པར་གྱུར་པ་མ་ལགས་ན་ཡང་

འདྱིར། །དད་དང་གུས་དང་གདུང་བའྱི་ཤུགས་ཉྱིད་ཀྱིས། །བླ་མས་གསུངས་པའྱི་རྱིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ་འདྱི། །སྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་ཐོགས་ནས་རང་གཞན་གྱི། །རེ་བ་སྐོང་བར་འདོད་པས་ཡང་

ཡང་ཞུས། །འཇྱིག་རེན་མགོན་པོ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཡྱི། །ཞབས་རྡུལ་སྱི་བོས་བླངས་ཤྱིང་གུས་བློ་

ཅན། །དེ་གསུང་གཅེས་པར་བྱེད་པའྱི་བསོད་སམོས་པ། །སངས་སོམ་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའྱི་



རྱི་ཁོད་པས། །བླ་མའྱི་གསུང་བཞྱིན་བྲྱིས་པར་གྱུར་པ་ལས། །འགལ་འཁྲུལ་བྱུང་ན་གོང་མས་

བཟོད་པར་ཞུ། །འདྱི་ལས་བྱུང་བའྱི་དགེ་བས་ཉརེ་མཚོན་ནས། །བདག་དང་འགོ་བ་མ་ལུས་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །དུས་གསུམ་བསགས་དང་ཡདོ་པར་གྱུར་པ་ཡྱི། །དགེ་བས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་

རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྱི་ཚུལ་

ཞེས་བྱ་བ། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འོང་གེས་ཞུས་པ་རོགས་སོ།།    །།  

 



༠༠༩༽ ༄། །སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལྡེན་བསྱིལ་བྡེད་ཙན་དན་གྱི་ཕྡེང་བ།།   
ཨོཾ་སྭསྱི། དཔའ་བྣོ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བདྡེ་ཆྡེན་རྣོགས་སངས་རྒྱས། །རྟག་པའྱི་རྒྱལ་པྣོ་ནམ་ཡང་མྱ་ངན་མྱི་འདའ་བ། །སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཉྱིད་མྱི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁྣོར་ལྣོ་ཡྱིས། །འགྣོ་རྣམས་སྱིན་མཛད་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་ཡྱི་ཞབས་པད་འདུད། །ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་
བསན་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ། །ཐྣོག་མ་བར་དང་མཐའ་མ་ཀུན་ཏུ་དགྡེ །མྱི་ཤྡེས་མུན་སྡེལ་འགྣོ་བའྱི་རྩ་ལག་གཅྱིག །སྐྱབས་མཆྣོག་
དམ་པའྱི་ཆྣོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྣོ། །སྱིར་ཐུབ་པ་ཆྡེན་པྣོ་ཡང་དག་པར་རྣོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་
པྣོ་དང་ལྡན་པ་དྡེས། དང་པྣོར་ཚད་མྡེད་པའྱི་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་པྣོས་བང་ཆུབ་མཆྣོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱྡེད། བར་དུ་བསྐལ་པ་གངས་
མྡེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པས་བསྣོད་ནམས་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས། མཐའ་མར་རྣོ་རྡེ་གདན་
བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་སྣོད་ལ་བདུད་བཏུལ། ཐྣོ་རངས་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀྱི་མྡེས་ཤྡེས་བའྱི་བུད་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་བསྡེགས་ནས་རྣོགས་
པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་དྡེས། རྱིགས་ཅན་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཆྣོས་ཀྱི་འཁྣོར་ལྣོ་རྣམ་པ་གསུམ་
བསྐྣོར། ཆྣོས་དྡེ་ཡང་ཆྣོས་ཀྱི་ཕུང་པྣོའམ་སྣོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྣོང་དུ་གསུངས་ཏྡེ། དྡེ་ཡང་འདྣོད་ཆགས་ཀྱི་གཉྡེན་པྣོར་ཉྱི་ཁྱི་ཆྱིག་
སྣོང་། ཞྡེ་སང་གྱི་གཉྡེན་པྣོར་ཉྱི་ཁྱི་ཆྱིག་སྣོང་། གཏྱི་མུག་གྱི་གཉྡེན་པྣོར་ཉྱི་ཁྱི་ཆྱིག་སྣོང་། ཆ་མཉམ་པའྱི་གཉྡེན་པྣོར་ཉྱི་ཁྱི་ཆྱིག་
སྣོང་སྡེ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྣོང་ངྣོ་། །དྡེ་བསྡུ་ན་གསུམ་སྡེ། འདུལ་བའྱི་སྡེ་སྣོད་དང་། མདྣོ་སྡེའྱི་སྡེ་སྣོད། མངྣོན་པའྱི་སྡེ་སྣོད་དྡེ། 
སྡེ་སྣོད་རྱིན་པྣོ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུས་སྣོ། །དྡེ་ཐམས་ཅད་ཉམས་སུ་བླང་བའྱི་རྱིམ་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན་ལམ་བསླབ་པ་རྱིན་པྣོ་
ཆྡེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུས་ཏྡེ། དྡེ་ལྟར་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་1འཕགས་པ་དཀྣོན་མཆྣོག་བརྩྡེགས་པ་ནས་
དུས་གསུམ་གྱི་དྡེ་བཞྱིན་གཤྡེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལམ་ནྱི། བསླབ་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་རྣམ་པ་གསུམ་འདྱི་ཁྣོ་ནའྣོ། །ཞྡེས་པ་ལ་
སྣོགས་པ་གསུངས་པས་ངྡེས་སྣོ། །འྣོ་ན་ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པྣོ་གསང་སྔགས་རྣོ་རྡེ་ཐྡེག་པ་འདྱི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གང་དུ་འདུས་ཇྱི་ལྟར་
ཡྱིན་སྙམ་ན། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གསང་སྔགས་སྡེ་སྣོད་བཞྱི་པར་འདྣོད་པ་ལགས་སྐད། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མདྣོ་སྡེའྱི་སྡེ་སྣོད་དུ་འདྣོད་དྡེ། 

 

1 ཀྱིས་ em.; ཀྱི་ 



གསང་སྔགས་མདྣོ་སྡེའྱི་ཚུལ་དུ་ངས་བཤད་ཉྣོན། ཞྡེས་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ནྱི་འདུལ་བར་འདྣོད་དྡེ་མ་བླ་ན་མྡེད་པའྱི་རྒྱུད་
ནས། ཆྣོས་འདུལ་བ་ཟབ་མྣོ་འདྱི་ཞྡེས་གསུངས་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མངྣོན་པར་འདྣོད་དྡེ། སྣོད་དང་བཅུད་གཟུང་བ་དང་
འཛིན་པ། ཕུང་པྣོ་ཁམས་དང་སྐྱྡེ་མཆྡེད་ཀྱི་དག་པ་སྣོན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞྡེས་གསུངས་སྣོ། །དྡེ་ཐམས་ཅད་ཀང་དྣོན་གཅྱིག་སྡེ། 
ཉམས་སུ་བླང་བའྱི་རྱིམ་པའྱི་དབང་དུ་བས་པས་བསླབ་པ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ཁྣོ་ནར་ངྡེས་སྣོ། །དྡེ་ཉམས་སུ་བླང་བའྱི་རྱིམ་པའྱི་
དབང་དུ་བས་ན། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་སྣོ་སྣོར་ཐར་པ་རྱིགས་བདུན་གྱི་སྣོམ་པས་ལྡེགས་པར་བསམས་པ། ལྷག་
པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས། ཞྱི་གནས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱྡེས་པ་ལྷག་
པ་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ། དྡེ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་སྣོམ་པ་ལྷག་མཐྣོང་གྱི་ཤྡེས་རབ་སྱི་དང་། བྡེ་བྲག་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཤྡེས་བའྱི་
དཀྱིལ་འཁྣོར་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐྣོགས་མྡེད་པར་མངྣོན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་ལྷག་པ་ཤྡེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་སྡེ། སངས་རྒྱས་བཅྣོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཆར་དུ། འདྱི་ལ་རྱིགས་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་ཞྡེས་རྒྱ་ཆྡེར་བསྔགས་པ་མཛད་ཅྱིང་བསྣོད་
པར་གྱུར་པ་སྡེ། ལམ་རྱིམ་གྱིས་པའྱི་དབང་དུ་བགྱིས་པའྣོ། །ཡང་འདྱི་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ངྡེས་གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་ནྣོ་སྙམ་ན། དང་
པྣོ་ཁྣོ་ནར་ལྷག་པ་ཤྡེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་སྔྣོན་དུ་འགྣོ་བ་ཡྣོད་དྡེ། ལྔ་རྱིག་པའྱི་པཎྱི་ཏའམ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་བང་ཞྱིང་མཁས་
པར་བསླབས་པས། དང་པྣོ་ཉྣོན་མྣོངས་པ་ངྣོ་ཤྡེས་དྡེ་ནས་དྡེའྱི་དྣོན་བསམ་པས་ཉྣོན་མྣོངས་པ་འགྣོ་གནྣོན། གདམས་ངག་
གཞན་ལ་རག་མ་ལས། དྡེ་བསྣོམས་པས་ཉྣོན་མྣོངས་པ་རྩ་བ་ནས་འདག་སྡེ། དྡེ་ལྟར་ཡང་། ཐྣོས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ཐྣོབ། །ཅྡེས་པ་ལ་སྣོགས་པ་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་2གསུང་རབ་ཏུ་ཐྣོས་པས་གྣོལ་བ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་གསུངས་པ་དང་། 
ལྷག་པ་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་སྔྣོན་དུ་འགྣོ་བ་ཡྣོད་དྡེ། སྡེམས་རྩྡེ་གཅྱིག་ཏུ་བསྣོམས་པས་ཉྣོན་མྣོངས་པ་དང་། རྣམ་པར་
རྟྣོག་པ་ཉྡེ་བར་ཞྱི་བ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ། ཞྱི་ཞྱིང་མཚན་མའྱི་གཡྡེང་བ་ཐམས་ཅད་ཉྡེ་བར་ཞྱི་བ་ལྷག་པ་ཏྱིང་ངྡེ་
འཛིན་གྱི་བསླབ་པ། ལྷག་མཐྣོང་གྱི་ཤྡེས་རབ་ཤྡེས་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སྙྡེད་པ་མངྣོན་དུ་གྱུར་པའམ། རྒྱུ་མཐུན་པ་ཅྱི་རྱིགས་པ་

 

2 ཀྱིས་ em.; ཀྱི་ 



རྒྱུད་ལ་སྐྱྡེས་པ་ནྱི་ལྷག་པ་ཤྡེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་སྡེ། དྡེ་ལྟར་ཡང་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་རྒྱལ་པྣོ་ལས། བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཏྱིང་
འཛིན་རྒྱལ་པྣོ་འདྱི་ནྱི་སྣོམ་བྡེད་པ། །སྱིན་ལ་མྱི་སྡེད་ཚུལ་ཁྱིམས་སྡེད་མ་ཡྱིན། །ཞྡེས་པ་ལ་སྣོགས་པ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་
གསུངས་པས། བསླབ་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་གསུམ་ཆར་སྔྣོན་དུ་གང་འགྣོ་བ་མ་ངྡེས་པ་ས་ཚོགས་སུ་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་
སྣོ། །དྡེ་ལྟར་གྱུར་ན་མྱི་མཐུན་པ་ས་ཚོགས་རྩྣོད་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་འདྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བ་སྙམ་ན། གྣོང་དུ་ཇྱི་སྐད་སྣོས་པ་བཞྱིན་དུ། 
ཆྣོས་ཀྱི་སྣོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྣོང་གསུངས་པ་སྣོ་དྡེ་ལ་ཞུགས་ནས་ཕུག་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་མ་ལགས་སམ། སྣོ་བསམ་པའྱི་འཇུག་སྣོ་མ་
ལགས་སམ། བསམ་པའྱི་འཇུག་སྣོ་གང་ཡྱིན་པ་དྡེ་ལ་ཞུགས་པས། ཉྣོན་མྣོངས་པ་དང་རྣམ་པར་རྟྣོག་པ་རྣམ་པར་སྣོང་བ་ནྱི་
ལྷག་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ། སྣོ་དྡེ་ལ་ཞུགས་པས་སྣོ་དྡེའྱི་ནང་རྣམ་པར་གྣོལ་པའྱི་ཁྱྱིམ་དུ་ཕྱྱིན་པ་ནྱི་ལྷག་པ་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་
གྱི་བསླབ་པ། སྣོ་དྡེའྱི་ཕུག་འཁྣོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཆྣོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གྣོལ་བའྱི་ངྣོར་རྣོ་གཅྱིག་པ་ནྱི་ལྷག་
པ་ཤྡེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་མ་ལགས་སམ། དྡེ་ལྟར་ལགས་ན་དྡེ་བཞྱིན་གཤྡེགས་པའྱི་བསན་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེའྱི་སྣོར་ཞུགས་པ་
གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སྣོང་ནས། ཉམས་ལྡེན་གྱི་བྡེ་བྲག་མྱི་གཅྱིག་པ་ཐ་དད་པ་ཉམས་སུ་ལྡེན་པ་ཀུན་ཡང་ཆྣོས་ཡྱིན་པར་འད་བ་
ལ། ངའྱི་འདྱི་ཁྣོ་ན་ཆྣོས་ཡྱིན། ཁྣོའྱི་དྡེ་ཁྣོ་ན་ཆྣོས་མྱིན། གསང་སྔགས་རྱིང་མ་ཆྣོས་མྱིན། ཕྱག་ན་རྣོ་རྡེ་ཆྣོས་མྱིན། ཨ་མ་
ན་སྡེ་ ཡྱིད་ལ་མྱི་བྡེད་པ་ཆྣོས་མྱིན་བ་བ་ལ་སྣོགས་པས། དྡེ་བཞྱིན་གཤྡེགས་པའྱི་བཀའ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ། ཆགས་སང་རྣོངས་
གསུམ་གྱི་རྒྱུ་བས། འཁྣོར་བ་དང་ངན་སྣོང་གྱི་འབྲས་བུར་སྱིན་པ་རང་ཉྱིད་སྙྱིང་རྡེ་བ་ཡྱིན་པས། ཐྣོས་བསམ་སྣོམ་གསུམ་གྱི་
ཤྡེས་རབ་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་བདྡེ་བར་གཤྡེགས་པའྱི་གསུང་རབ་མང་པྣོ་ཞྱིག་མཐྣོང་བ་དང་། ཐྣོས་ན་གང་ལ་ཡང་སྐུར་བ་མྱི་འདྡེབས་
ཤྱིང་། མྱིག་རྡེད་པ་དང་། མཁས་པ་དང་གྣོ་བ་རྡེད་ནས་ཡྣོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡྣོངས་ཀྱི་དགྡེ་བའྱི་བཤྡེས་གཉྡེན་ཆྡེན་པྣོར་འགྱུར་
བ་ཡྱིན་ཏྡེ། དྡེ་ལྟར་ཡང་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། རྟྣོགས་པ་བརྣོད་པ་བརྒྱ་པ་ནས། ཞྱི་གནས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནྱི་ལྷག་
མཐྣོང་གྱིས་རྣམ་པར་གྣོལ་བར་འགྱུར་རྣོ། །ལྷག་མཐྣོང་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནྱི་ཞྱི་གནས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གྣོལ་བར་འགྱུར་
རྣོ། །ཆ་མཉམ་པར་གནས་པ་ནྱི་ཁམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གྣོལ་བར་འགྱུར་རྣོ། །ཞྡེས་གསུངས་པ་དང་། འཇྱིག་རྟྡེན་གསུམ་གྱི་



མགྣོན་པྣོ་བླ་མ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་། ཐབས་ཀྱི་དགྡེ་བའྱི་རྩ་བ་ཤྡེས་རབ་ཀྱིས་བྣོགས་འདྣོན། ཤྡེས་རབ་ཀྱི་དགྡེ་བའྱི་
རྩ་བ་ཐབས་ཀྱིས་བྣོགས་འདྣོན། ཞྡེས་གསུངས་པས། གང་ཟག་བླྣོའྱི་འཇུག་སྣོ་ཐ་དད་པ་ལ། ཆྣོས་ཀྱི་ཚུལ་ལུགས་ཐ་དད་པ་
ཉམས་སུ་བླངས་པས། ཉྣོན་མྣོངས་པ་དང་རྣམ་པར་རྟྣོག་པའྱི་གཉྡེན་པྣོར་འགྱུར་ཏྡེ། རྣམ་པར་གྣོལ་བ་དང་རྣམ་པར་གྣོལ་བའྱི་
རྒྱ་མཚོ་ཆྡེན་པྣོར་ཆྣོས་ཐམས་ཅད་རྣོ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་བ་ནྱི། སངས་རྒྱས་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདྣོ་
འགག སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་བརྣོད་བ། ཉམས་སུ་བླང་བའྱི་རྱིམ་པ། མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་བསྐྱྡེད་པ། རྣོངས་པ་རྣམས་
མགྣོ་འཁྣོར་བར་བྡེད་པ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྡེ་བའྱི་རྟྣོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྣོད་ཡུལ་འདྱི་ཁྣོ་ན་ཁྣོང་དུ་ཆུད་པར་བའྣོ། །འདྱིར་རྣལ་
འབྣོར་པ་ཀུ་སཱ་ལྱིར་ནྱི་ཁས་བླངས། བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྣོན་ནྱི་ཁྣོང་དུ་ཆུད། ཆྣོས་སྱི་དང་རང་གྱི་
མཚན་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ལ་ནྱི་མཁས། ཡྣོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་དགྡེ་བའྱི་བཤྡེས་གཉྡེན་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་རྣམས་ཀྱི་གདམས་ངག་དང་རྡེས་
སུ་བསན་པས་ནྱི་རྒྱུད་གཏམས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པའྱི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་མྱྣོང་དང་། མངྣོན་
པར་རྟྣོགས་པས་ནྱི་སྡེམས་ཚིམས། ཚིག་དང་ཡྱི་གྡེའྱི་རྡེས་སུ་འབྲངས་ནས་བ་ཁྭ་ལྟར་མུ་ཅྣོར་ནྱི་མྱི་སྨྲ། ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་དུས་ནྱི་མྱི་
འདྡེབས། ནམ་མཁའ་སྣོང་པ་ལ་མཚན་མ་ནྱི་མྱི་འཛུགས། ད་ལྟ་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ད་ལྟ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་འདྱི། རྣལ་
འབྣོར་པ་ཀུ་སཱ་ལྱིའྱི་གཉྡེར་ཡྱིན་པས། མ་བུ་སྡུག་ངྣོ་སྣོད་པའྱི་གདམས་ངག་གྡེན་གཏམ་རྐྱང་པ་ཟུར་ཅྱིག་སྨྲ་བར་བ་སྡེ།     
བུ་འཁྣོར་བ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་འདྱི། །ཡྣོད་པར་ངྡེས་སམ་མྡེད་པར་ངྡེས། །ཡྣོད་མྡེད་གང་དུའང་མ་ངྡེས་པ། །ཕུང་པྣོ་
གསུམ་པ་མྱི་སྱིད་དྡེ། །མྡེད་པའང་མྱི་སྱིད་མྱྣོང་བས་གྲུབ། །ཡྣོད་པར་ངྡེས་པའྱི་ཚུལ་ལུགས་འདྱི། །མཁས་པར་གྱུར་ཀང་མ་
གྣོ་ན། །བླུན་པྣོ་བྱིས་པ་མགྣོ་སྐྣོར་མཁན། །རྣོངས་པ་རང་ཉྱིད་བསླུ་བར་ཟད། །འཁྣོར་བ་སྐྱྡེ་དང་གནས་པ་དང་། །འགག་
པའྱི་ཚུལ་ལུགས་ཤྡེས་པ་ནྱི། །ཞྱིང་ས་གཤྱིན་དང་ས་བྣོན་དང་། །ཆུ་ལུད་དུས་ཀྱི་རྟྡེན་འབྲྡེལ་གྱིས། །མཁས་པས་སྣོན་ཐྣོག་
ཐྣོབ་པ་ལྟར། །དགྡེ་དང་མྱི་དགྡེའྱི་བསམ་པ་ཡྱིས། །མཐུན་རྐྱྡེན་རྟྡེན་འབྲྡེལ་ཚོགས་པ་ལས། །བདྡེ་སྡུག་འབྲས་བུ་ས་ཚོགས་
པ། །ཡུན་རྱིང་ཡུན་ཐུང་འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ། །རང་གྱིས་ད་ལྟ་བས་པས་ཆྣོག །མཐྣོ་རྱིས་ངན་སྣོང་གར་འགྣོ་བ། །རྱིག་པའྱི་
རྒྱལ་པྣོ་རང་དབང་ཆྡེ། །བུ་ཁ་རྣོག་མ་སྣོད་རྱིགས་ཀྱི་བུ། །ལྡེགས་པར་སྣོམས་དང་བསམ་གཞྱིག་ཅན། །གཉྡེར་ཁ་མ་ཆུང་



ཆྡེན་པྣོ་ཁྱྣོད། །བརྩྣོན་འགྲུས་མ་ཆུང་བསགས་པ་ཅན། །འདྣོད་ཡྣོན་སྣོངས་ཤྱིགས་རྣལ་འབྣོར་པ། །སྙྱིང་གཏམ་ཚིག་གཅྱིག་
འཆད་པ་དྡེ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་དགྣོངས་པ་མཆྣོག །བརྒྱུད་པ་གྣོང་མའྱི་ཉམས་ལྡེན་ནྱི། །སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་བཅུད་ཕྱུང་
བ། །བུ་གཅྱིག་ཆྣོས་འདྱི་ཐུགས་ལ་ཞྣོག ། 
འཇྱིག་རྟྡེན་དུ་ཡང་དག་པར་རྣོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བྱུང་བའྱི་དགྣོས་པ་ནྱི། ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པ་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ཤར་བས། 
གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པ་སྡེལ་བ་ཡྱིན་ཏྡེ། དྡེ་ཡང་སྣོན་པས་གཏྱི་མུག་གྱི་གཉྡེན་པྣོ་རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་བར་འབྱུང་བ་གསུངས་ལ། རྟྡེན་
འབྲྡེལ་འདྱིར་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འདུས་པར་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདྣོ་སྡེ་དན་པ་ཉྡེ་བར་བཞག་པར་
གསུངས་པ་དང་། འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་ཅྱིང་གནད་ཆྡེ་བ་ཡྱིན་ཏྡེ། སླྣོབ་དཔྣོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་
བར་འབྱུང་འདྱི་རྒྱལ་བ་ཡྱི། །གསུང་གྱི་མཛོད་ཀྱི་གཅྡེས་པ་ཟབ་མྣོ་སྡེ། །འདྱི་ནྱི་གང་གྱིས་ཡང་དག་མཐྣོང་བ་དྡེས། །སངས་
རྒྱས་དྡེ་ཉྱིད་རྱིག་པ་རྣམ་མཆྣོག་མཐྣོང་། །ཞྡེས་གསུངས་པས་སྣོ། །འདྱི་ལ་སྱིའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྣོན་པའྱི་གསུང་གྱི་རྡེས་སུ་
འབྲངས་ནས། རྒྱུ་དྲུག་འབྲས་བུ་དྲུག་ཏུ་འདྣོད་པ་དང་། རྒྱུ་ལྔ་འབྲས་བུ་བདུན་དུ་འདྣོད་པ་དང་། རྒྱུ་བཅུ་འབྲས་བུ་གཉྱིས་སུ་
འདྣོད་པ་དང་། འདྣོད་ལུགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་ཡང་རྩ་བ་མ་རྱིག་པ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱི་ཡྣོད་ན་བཅུ་གཅྱིག་པྣོ་འདྱི་འབྱུང་ལ། འདྱི་
འགགས་ན་བཅུ་གཅྱིག་པྣོ་འདྱི་འགག་པར་གསུངས་པས། རྩ་བ་མ་རྱིག་པ་ངྣོས་ཟྱིན་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ། དྡེ་ཡང་སྔྣོན་དགྡེ་བའྱི་
བཤྡེས་གཉྡེན་ཆྡེན་པྣོ། རྟྡེན་འབྲྡེལ་གྱི་བདག་པྣོ་མཁས་པ་ང་རྒྱལ་ཅན་ཞྱིག་རྟྡེན་འབྲྡེལ་བཤད་པ་ལ། སླྣོབ་དཔྣོན་མ་རྱིག་པ་འདྱི་
ཅྱི་ལ་ཟྡེར་བ་ཡྱིན་ཞུས་པས། དྡེ་ཁྣོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྣོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་རྣོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། 
ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྡེས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། མ་རྱིག་པ་ལ་འདྣོད་ལུགས་མང་། འདྱི་འད་བ་
ཡྱིན་བཞག་ཏུ་མྱི་གཏུབ་གསུང་སྐད། དྡེ་ཤྱིན་ཏུ་མད། མ་རྱིག་པ་དྡེ་མྱི་ཤྡེས་པའམ་མྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་མྣོད། བ་བ་དྡེ་ཙམ་པ་ལས་
སུས་ཀང་ཤྡེས་པ་དཀའ་སྡེ། འྣོན་ཀང་འདྱིར་བདྡེ་བར་གཤྡེགས་པའྱི་བཀའ་དང་བླ་མ་དམ་པའྱི་ལུང་གཉྱིས་ཀྱིས་རྟྣོགས་པར་བ་
སྡེ། འདྱི་ངྣོས་མ་ཟྱིན་ན་གཉྡེན་པྣོ་བསྡེན་མྱི་ཤྡེས། ངྣོས་ཟྱིན་ན་གཉྡེན་པྣོ་བསྡེན་ཤྡེས་པས། རྐུན་མ་ངྣོས་ཟྱིན་ན་རྐུ་མྱི་ནུས། 
འདྡེ་ངྣོས་ཟྱིན་ན་གདྣོན་མྱི་ནུས་བ་བ་ཡྱིན་ཏྡེ། བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ས་ལུ་ལྗང་པ་དྡེ་ཉྱིད་ནས། དྡེ་ལ་མ་རྱིག་པ་གང་ཞྡེ་ན། 



ཕུང་པྣོ་ལྔ་པྣོ་འདྱི་ཉྱིད་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། རྟག་པར་འཛིན་པ་དང་། ཆད་པར་འཛིན་པ་ལ་སྣོགས་པའྣོ། །ཞྡེས་
གསུངས་པ་དང་། ཡང་རྣམ་རྟྣོག་མ་རྱིག་ཆྡེན་པྣོ་སྡེ། །འཁྣོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྟུང་བྡེད་ཡྱིན། །ཞྡེས་གསུངས་པ་དང་། བླ་མ་
རྱིན་པྣོ་ཆྡེའྱི་ཞལ་ནས། མ་རྱིག་པས་མ་རྱིག་པ་སྡེ་སྡེམས་ཉྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པ་དག་པ་འདྱི་ཁྣོ་ན་ངྣོ་མ་ཤྡེས་པ་ལ། མ་
རྱིག་པ་ཟྡེར་བ་ཡྱིན། ཞྡེས་གསུངས་པ་དང་། བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་རྒྱ་ཆྡེ་རྣོལ་པར་ཡང་དྡེ་ཉྱིད་རྒྱ་ཆྡེར་གསུངས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྡེས་པར་བ་སྡེ། མདྣོར་ན་ཕུང་པྣོ་ཁམས་དང་སྐྱྡེ་མཆྡེད་ཡྣོར་ཡྣོར་ཏུར་ཏུར་པྣོ། རྱིག་རྱིག་པྣོ་འདྱི་གཞན་གྱི་
གཡར་པྣོ་མ་ཡྱིན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདྱི་ཁྣོ་ན་ལ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྱིར་འཛིན་པ་དང་། འདྱི་དང་འདྱིའྱི་སྔྣོན་གྱི་མཐའ་དང་། ཕྱྱི་
མའྱི་མཐའ་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་འཛིན་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟའྱི་ཕུང་པྣོ་ལྔ་པྣོ་དྡེ་མ་རྱིག་པ་གཞྱི་བཞག་ཏུ་གྱུར་པ་དྡེའྱི་
རྐྱྡེན་གྱིས། ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་འདུ་བྡེད། འདུ་བྡེད་དྡེའྱི་རྐྱྡེན་གྱིས་རྣམ་པར་ཤྡེས་པ་དང་། རྒ་ཤྱིའྱི་བར་དུ་རྒྱུན་
མ་ཆད་པར་འཁྣོར་ཏྡེ། དྡེ་ཡང་སླྣོབ་དཔྣོན་འཕགས་པའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། བཅུ་གཉྱིས་ཆྣོས་ནྱི་གསུམ་དུ་འདུས། །གསུམ་པྣོ་དག་
ལས་གཉྱིས་འབྱུང་སྡེ། །གཉྱིས་ལས་བདུན་འབྱུང་བདུན་ལས་ཀང་། །གསུམ་འབྱུང་སྱིད་པའྱི་འཁྣོར་ལྣོ་ནྱི། །ཉྱིད་ནྱི་ཡང་
དང་ཡང་དུ་འཁྣོར། །ཞྡེས་གསུངས་སྣོ། །ཡང་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ས་བཅུའྱི་མདྣོར། ས་དྲུག་པ་ཤྡེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྣོལ་ཏུ་
ཕྱྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། དྡེ་ལྟར་རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་བར་འབྱུང་བ་བཅུ་གཉྱིས་པྣོ་འདྱི་ནྱི་སྡེམས་གཅྱིག་པུ་སྡེ། བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
ཆྣོས་ཐམས་ཅད་སྡེམས་སྣོ། །ཞྡེས་གསུངས་པ་དང་། ས་ལུ་ལྗང་པའྱི་མདྣོར་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མ་རྱིག་པ་ཞྡེས་གསུངས་པའྱི་
དྣོན། ང་དང་བདག་མྡེད་པ་ལ་ང་དང་བདག་ཅྡེས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྣོག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་རྟྣོག་པའམ། སྡེམས་འདྱི་མ་རྱིག་པར་གསུངས་
ལ། མ་རྱིག་པའམ་སྡེམས་སམ་ཡྱིད་དྡེ་ལས། བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་མཇལ་བར། ཡྱིད་ཀྱི་ཉྡེ་བར་
སྣོད་པ་བཅྣོ་བརྒྱད་དབང་པྣོ་དྲུག་ཡུལ་དྲུག་ལ་ཆགས་པ་དང་། སང་བ་དང་། རྣོངས་པ་དང་། གསུམ་གསུམ་དུ་སྐྱྡེས་པས་
བཅྣོ་བརྒྱད་དྣོ། །ངྡེད་རང་ཕ་སད་ཀྱི་ཤྱི་ཚིག་གསང་གཏམ་ལ། དུས་དྡེང་སང་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ནྱི་ནུབ་ཏུ་ཉྡེ། སྙྱིགས་མ་རྣམ་
པ་ལྔའྱི་དུས་ལ་ནྱི་བབས། ཆྣོས་བྡེད་ལྣོ་བྡེད་པ་རྣམས་ཀང་ལྣོ་ཙམ་གྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལས་ཀང་མྡེད། མཁས་པར་གསྣོལ་
བ་རྣམས་ཀང་རྣ་བས་ཐྣོས་པའྱི་ཚིག་ཁས་བཤད་པ་མ་གཏྣོགས་པ། ཅྱི་ལ་ཟྡེར་ཤྡེས་པ་ཡང་དཀའ་བར་འདུག་པས། དྡེ་ཡང་



དང་པྣོ་མྱིག་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ལ་མཚོན་ན། ཡྱི་གྡེར་བྲྱིས་པའྱི་མྱིག་ཅྡེས་བ་བ་དང་། རྱི་མྣོར་མྱིག་གྱི་གཟུགས་བྲྱིས་པ་དང་། གཞན་
དང་གཞན་དག་གྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་གངས་ཁྱྱི་མྱིག་དང་། བ་མྱིག་དང་། ཕག་མྱིག་དང་། བྱིའུ་མྱིག་གྱི་བཤད་པ་དང་། བྡེ་བྲག་
གྱི་རྣམ་གཞག་མང་པྣོ་ཡུད་ཙམ་བཞག་ལ། རང་གྱི་མྱིག་འདྱིས་གཟུགས་རབ་འབྲྱིང་གསུམ་ལ་ཅྡེར་གྱིས་བལྟས་པས། སྙྱིང་
དུ་སྡུག་པ་དང་། ཡྱིད་དུ་འྣོང་བ་དང་། ཤྡེས་པ་ཆགས་པ་ཞྱིག་འྣོང་བར་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟ། དྡེ་སྐྱྡེ་ན་དྡེ་ལ་འདྣོད་
ཆགས་ཟྡེར། དྡེས་3ཀུན་ནས་བསླང་ཞྱིང་རྡེས་སུ་འབྲངས་པའྱི་ལུས་ཀྱིས་4བས་ཚད། ངག་གྱིས་སྨྲས་ཚད། ཡྱིད་ཀྱིས་བསམ་
ཚད། ཉྣོན་མྣོངས་དྡེའྱི་རྡེས་སུ་འབྲངས་པའྱི་ལས་དྡེའྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དྡེ་ཁྣོ་ནའྱི་རྱིགས་འད་བ་འབྱུང་བ་མ་གཏྣོགས་
པ་གཞན་དུ་མྱི་སྱིད་པས། འགྣོ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱི་བགྣོ་སྐལ་ལ་སྣོད་པའྣོ། །ཞྡེས་གསུངས་སྣོ། །ཡང་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་
མཐྣོང་བ་དྡེ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འྣོང་བ་དང་། མྱི་སྡུག་པ་དང་། མྱི་དགའ་བ་ཞྱིག་སྐྱྡེ་བར་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་ཡང་ཕ་བསད་པའྱི་
ལག་དམར་པྣོ་ལྟ་བུ་མཐྣོང་བ་ལ་ཞྡེ་སང་དྡེ་སྐྱྡེ་ན། དྡེའྱི་རྡེས་སུ་འབྲངས་པའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ལས་དྡེས། དྡེ་དང་འད་
བའྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་འབྱུང་བ་དང་། ཡང་ཆགས་སང་གང་ཡང་མ་སྐྱྡེས་པ་བཏང་སྙྣོམས་སུ་གྱུར་པ་དྡེ་ལ་རྣོངས་པ་ཞྡེས་ཟྡེར་
བས། རྣོངས་པ་དྡེའྱི་རྡེས་སུ་འབྲངས་པའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ལས་བས་པ་དྡེས། དྡེ་དང་འད་བའྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་
སྱིན་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་རྣ་བས་སྒྲ། མྱི་ཆྡེན་པྣོ་སྐྱྡེས་བུ་དམ་པ་ཞྡེས་བརྣོད་པ་ལ་སྣོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་སྐྱྡེ་བ་
དང་། མྱི་ངན་ཡུལ་ཕུང་ཚེ་མ་ཕྱྱིད་ ཚེ་མ་འཁྱྣོལ་བ་པ་ཞྡེས་པས་ཞྡེ་སང་སྐྱྡེ་བ་དང་། བར་པ་ལ་རྣོངས་པ་སྐྱྡེ་བ་དང་། སས་ཙན་
དན་དང་ག་པུར་དང་ག་རྩྱིའྱི་དྱི་ཚོར་ནས་བླ་མ་དང་དཀྣོན་མཆྣོག་ལ་བསྔྣོས་པའྱི་དཀྣོར་ཡྱིན་ཡང་ཆགས་པ་དང་། མྱི་གཙང་བ་
དང་རུལ་པ་དང་མནམ་པའྱི་དྱི་ཚོར་ན་ནྱི་མྱི་འདྣོད་ཅྱིང་ཞྡེ་སང་བ་དང་། ལྡེས་རྣོ་མངར་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ཁ་བ་ལ་སང་བ་
དང་། ལུས་ཀྱི་རྡེག་བ་འཁྱིག་པ་ལ་སྣོགས་པའྱི་བདྡེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ན་ཚ་དང་མཚོན་གྱིས་ཕྣོག་པ་ལ་སྣོགས་པ་ལ་ཞྡེ་

 

3 དྡེས་ conj.; དྡེ་ 
4 ཀྱིས་ em.; ཀྱི་ 



སང་བ་དང་། ཡྱིད་ཀྱིས་ཆྣོས་བཟང་པྣོའྣོ་ཞྡེས་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ངན་པའྣོ་ཞྡེས་པ་ལ་ཞྡེ་སང་བ་དང་། ཆགས་པ་དང་སང་
བ་མ་སྐྱྡེས་པའྱི་བར་པ་དྡེ་ནྱི་རྣོངས་པ་སྡེ། དྡེ་ལྟར་ཡུལ་དྲུག་ལ་ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ། གསུམ་གསུམ་བཅྣོ་བརྒྱད་པྣོ་དྡེ་
དག་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་ཉྡེ་བར་སྣོད་པ་བཅྣོ་བརྒྱད་ཅྡེས་བ་སྡེ། ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ་པྣོ་དྡེ་ནྱི་ཉྣོན་མྣོངས་པ། དྡེས་ཀུན་ནས་བསླང་
བའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་བྡེད་ཚད་ནྱི་ལས། ལས་དྡེའྱི་འབྲས་བུ་དྡེ་ནྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་སྡེ། འདྱི་གསུམ་འབའ་
ཞྱིག་ཏུ་འཁྣོར་བར་བཞྡེད་དྣོ། །དྡེ་ལྟར་གྱུར་ན།  
ཐྣོས་པ་ཆྡེ་ཞྱིང་མཁས་པ་དང་། །བསམ་པས་དྣོན་རྣམས་རྟྣོགས་པ་དང་། །ཆྣོས་བྡེད་དམ་པར་གགས་པ་དང་། །རྒྱུད་5ཚོད་
བཟང་པྣོའྱི་སྣོམ་ཆྡེན་རྣམས། །དབང་པྣོ་དྲུག་གྱི་ཡུལ་རྣམས་ལ། །ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ་སྐྱྡེ་མྱི་སྐྱྡེ། །ཉྣོན་མྣོངས་གསུམ་
པྣོ་མྱི་སྐྱྡེ་ན། །ཡྣོངས་སུ་གགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མད། །བདག་ཀང་རྡེས་སུ་ཡྱི་རངས་འབུལ། །བརྒྱ་ལ་གལ་ཏྡེ་སྐྱྡེ་ན་ཀྣོ །རྟགས་
ཙམ་འཛིན་པའྱི་གཟུགས་བརན་གྱིས། །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་མྱི་ཕུང་ངམ། །འཁྣོར་བ་ངན་སྣོང་སྡུག་བསྔལ་
རྣམས། །བདག་གྱིས་བཟྣོད་པར་ཅང་ནུས་སམ། །རང་གྱིས་བས་པའྱི་ལས་ངན་རྣམས། །གཞན་ལ་སྱིན་པ་མྱི་སྱིད་
པས། །འདྱི་ལས་ཐར་པའྱི་ཐབས་རྣམས་སྣོམས།།  །།  
༈ དྡེ་ལྟར་མ་རྱིག་པ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་ལས་ཡུལ་དྲུག་མཐྣོང་བ་ལས་ཉྣོན་མྣོངས་པ་གསུམ་སྐྱྡེས། དྡེའྱི་རྡེས་སུ་
འབྲངས་པའྱི་ལས་རྣམ་པར་སྱིན་པ་འདྱི་ལ་འཁྣོར་བ་ཟྡེར་བ་ཡྱིན་པས། ལྡྣོག་པའྱི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བའྣོ།། །། 
འདྱི་ལས་ཇྱི་ལྟར་ལྡྣོག་ན། ལྡྣོག་པའྱི་རྒྱུར་6འགྣོ་བ་དང་། དངྣོས་སུ་ལྡྣོག་པ་དང་གཉྱིས། ལྡྣོག་པའྱི་རྒྱུར་འགྣོ་བ་ནྱི། སྐྱབས་
སུ་འགྣོ་བ་ནས་བཟུང་སྡེ། ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་རྣམ་པ་ལྔས་ལྡྣོག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤྡེས་7རབ་ཀྱི་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པས་དངྣོས་སུ་ལྡྣོག་

 

5 རྒྱུད་ em.; རྒྱུ་ 
6 རྒྱུར་ em.; རྒྱུ་ 
7 ཤྡེས་ em.; ཤྡེར་ 



པ་ཡྱིན། ཤྡེས་རབ་དྡེ་གང་ཡྱིན་ན། སྣོམ་པའྱི་ཤྡེས་རབ་དྡེ་གང་ལས་སྐྱྡེ་ཞྡེ་ན། ཞྱི་གནས་ལས་སྐྱྡེ། ཚུལ་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་སྐྱྡེ་
ན། སླྣོབ་དཔྣོན་ཤན་ཏ་དྡེ་བའྱི་ཞལ་ནས། ཞྱི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྱི་ལྷག་མཐྣོང་གྱིས། །ཉྣོན་མྣོངས་རྣམ་པར་འཇྣོམས་པར་
ཤྡེས་བས་ལ། །ཐྣོག་མར་ཞྱི་གནས་བཙལ་བ་དྡེ་ཡང་ནྱི། །འཇྱིག་རྟྡེན་ཆགས་པ་མྡེད་ལ་མངྣོན་དགས་འགྲུབ། །ཅྡེས་པའྱི་དྣོན་
གྣོང་དུ་ཇྱི་ལྟར་སྣོས་པ་བཞྱིན་དུ། དབང་པྣོ་དྲུག་ཡུལ་དྲུག་ལ་ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ་སྐྱྡེ་བ་དྡེ། འཁྣོར་བའྱི་བབས་སུ་སྣོང་
བས་མྱི་སྐྱྡེ་ནྱི་ཁ་མྡེད། སྐྱྡེ་ན་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་མྱིན་པ་བདྡེ་བ་སྐད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་སྱིད་པས། རྒྱུ་མཚན་དྡེའྱི་ཕྱྱིར་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་པྣོ་
དང་ལྡན་པའྱི་སངས་རྒྱས་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་འཇྱིག་རྟྡེན་དུ་བྣོན་ནས། འཁྣོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐར་བར་
བྡེད་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དྡེས་ན་བསན་པ་མཐའ་དག་གྱི་བརྣོད་བ་ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐྣོང་རྣམ་པ་གཉྱིས། དྡེའྱི་གྣོགས་སམ་སྐྱྡེད་
བྡེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་ཟྡེར་བ་ཡྱིན། གནད་ཀ་དང་རྒྱུ་མཚན་དྡེས་ན་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསན་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྡེས་པ་ཡྱིན། བསན་པའྱི་རྱིམ་པ་ལག་ལྡེན་དུ་འདྡེབས་པ་བསན་པའྱི་སྣོར་ཞུགས་པ་ཟྡེར་བ་
ཡྱིན། ཅྱི་རྱིགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱྡེས་པ་ལ་རྣལ་འབྣོར་པ་ཟྡེར་བ་ཡྱིན། བསན་པའྱི་རང་ཐྣོག་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཟྡེར་བ་ཡྱིན། 
བུ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་ཉྡེས་བས་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་ཕ་བ་གཅྱིག་ཀང་། རང་གྱི་སྣོག་དང་བརྡེ་ཕྣོད་པར་བ། གཞན་ལྟ་ཅྱི་སྣོས་ཀང་
ཅྱི་དགྣོས། དཔྡེར་ན་རྣལ་འབྣོར་པ་གཅྱིག་ལ་སླྣོབ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚོད་མ་ལྷན་ཅྱིག་བཏུས་ནས། གཅྱིག་གྱིས་ལག་ཏུ་ཕུལ་ནས་
གྣོགས་ཀྱི་མྱིང་མ་སྣོས། ཕྱྱིས་རྣལ་འབྣོར་པ་དྡེ་ན་རྡེ། ཁྱྣོད་ཀྱིས་ཉྡེས་པ་ཆྡེན་པྣོ་བས་ཟྡེར་ནས་འབར་ཤ་བྡེད། ཁྱྣོད་ལ་ང་དང་
དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གྣོ་མྱི་གཏྣོད། གྣོགས་པྣོ་གྣོང་འྣོག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་ངྡེད་ཀྱི་རས་དང་ཡྣོ་བད་ཁྣོ་རང་གྱི་བདག་གྱིར་བྡེད་
པར་འདུག་སྙམ་ནས། ཚོད་མ་ཆངས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་གྣོ་གཏད་བྡེད་མྱི་ནུས། འདྱི་བྱི་པྣོ་ཆྡེན་པྣོ་ཡྱིན་སྙམ་ནས། རང་ལ་ཡྣོན་
ཏན་དང་ཆྣོས་ཅྱི་ཡྣོད་ཀང་། མྱི་འྣོག་ཏུ་སྡེ། སྡུག་གྱིས་འགྣོ་བ་ཡྱིན་ཟྡེར། མད་པར་འདུག ཉམས་སུ་མྱྣོང་བས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། 
དབང་པྣོ་དྲུག་གྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཚད་འདྣོད་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་འདྱི་སང་བར་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་སྣོ། །སྣོང་བ་འདྱི་ཁྣོ་ན་
འཁྣོར་འདས་ཀྱི་ཡྣོན་ཏན་མཐའ་དག་བསྐྱྡེད་པར་བྡེད་པའྱི་རྩ་བ་ཡྱིན། མ་སངས་ཤྱིང་འདྣོད་ཡྣོན་བསྡེན་པ་ལས། འཁྣོར་བ་



དང་ངན་སྣོང་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས། བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་8འཕགས་པ་སྡུད་པ་ནས་ཀང་། སྡེམས་
དམྱལ་དུད་འགྣོ་གཤྱིན་རྡེའྱི་འཇྱིག་རྟྡེན་སྡུག་བསྔལ་མང་། །འདྣོད་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་རྒྱུ་ཡྱིས་དབང་མྡེད་གནྣོད་མྱྣོང་ན། །ཞྡེས་
གསུངས་པ་དང་། ཡང་འདྣོད་ཡྣོན་སྣོང་བ་འདྱི་བསན་པ་རང་གྱི་ངྣོ་བྣོའམ་བསན་པ་བསྲུང་བར་ཡང་། ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་རྒྱལ་པྣོ་
ནས། གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྡེ་བཞྱིན་དྱི་དང་རྣོ། །རྡེག་བ་སྣོང་བ་དྡེ་ནྱི་བསན་པ་སྲུང་། །ཞྡེས་པ་དང་། ལུས་དང་སྣོག་ལ་
ཆགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་9ནྱི། བརྟུལ་ཞུགས་འགྲུབ་བྣོ་10ཞྡེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མ་གསུངས་སྣོ། །ཞྡེས་གསུངས་པ་དང་། 
འདྣོད་པ་ལ་བསྡེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྡེན་དུ་སྐྱྡེ་བ་ལ་ཡང་བར་དུ་གཅྣོད་ན། བང་ཆུབ་ལྟ་སྣོས་ཀང་ཅྱི་དགྣོས་
ཞྡེས་པ་དང་། ཆགས་པས་བདྡེ་འགྣོ་མྱི་ཐྣོབ་སྡེ། །ཐར་པའྱི་སྣོག་ཀང་གཅྣོད་པར་བྡེད། །ཅྡེས་པ་ལ་སྣོགས་པ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་
གྱིས་ཐྡེག་པ་གསུམ་ལ་དགག་པར་བ་བའྱི་བསླབ་པ་མཐའ་དག་དབང་པྣོ་དྲུག །ཡུལ་དྲུག་ལ་འདྣོད་ཆགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། 
ཞྡེ་སང་ལ་ཆགས་པ་དང་། གཏྱི་མུག་ལ་ཆགས་པ་འདྱི་བཀག་ཅྱིང་གནང་བའྱི་སྐབས་གཏན་མྱི་སྱིད་པ་དང་། བུ་ང་འབུ་ལ་ནྱི་
ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ་མྱི་སྐྱྡེ་བ་མ་བྱུང་ན། བུ་ཁྱྣོད་ཅྱི་འད། རྒྱུ་འདྱི་ལས་འབྲས་བུ་འདྱི་ཁྣོ་ན་ངྡེས་པས་ན་མྱི་སྐྱྡེར་ནྱི་མྱི་
བཏུབ། སྐྱྡེ་ནྱི་སྐྱྡེ་བར་འདུག་པས་འགྣོག་དགྣོས། འདྣོད་ཡྣོན་ཇྱི་ཙམ་དུ་ཐག་བསྱིངས་པ་ཙམ་དུ་འཁྣོར་བ་ཐག་བསྱིངས་པ་ཡྱིན། 
སངས་པ་ཙམ་དུ་འཁྣོར་བ་སངས་པ་ཡྱིན་པས། བུ་ངྡེད་རང་ཕ་སད་སྔྣོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་དུས་སུ་དཀྣོན་མཆྣོག་གསུམ་དང་། 
མཁན་པྣོ་དང་། སླྣོབ་དཔྣོན་མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་མདུན་དུ་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པྣོའྱི་རྡེས་སུ་ནྱི་སླྣོབ། རྟྡེན་ས་འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་
པ་ཟས་བསྣོད་སྙྣོམས། གྣོས་ཕྱག་དར་ཁྣོད། སན་བཀུས་ཏྡེ་བྣོར་བ། གནས་མལ་ཤྱིང་དྲུང་དང་བཞྱི་པྣོ་འདྱི་ལ་དམ་བཅས་པ་
ཡྱིན་པས། དམ་བཅའ་བརྟན་པྣོ་བ་དགྣོས། ཕྣོ་འབྲྱིང་པྣོ་གཅྱིག་ཀང་ཡྱི་དྭགས་དཔང་པྣོར་བཙུགས་པའྱི་མནའ་སྐྱྡེལ་བ་ལ་ཡང་

 

8 ཀྱིས་ em.; ཀྱི་ 
9 ཀྱིས་ནྱི། conj.; ཀྱི་ནྱི་ 
10 བྣོ་ conj.; བྣོ། ། 



འཛེམ་ན། ཕྣོ་རབ་དྣོན་པྣོ་གཅྱིག་དཀྣོན་མཆྣོག་དཔང་པྣོར་བཙུགས་པའྱི་མནའ་ཟ་བ་དཔྡེ་ཡྣོད་དམ། ག་ལ་གཅྱིག ཕྣོ་ཚིག་ཆད་
ན་ཆད་པ་ཡྱིན། ས་རྒྱུན་ཆད་ན་འཇྱིག་པ་ཡྱིན། སྣོག་དང་བསྣོས་ནས་ཁས་བླངས་པ། དམ་བཅས་པ་ཉམས་འྣོག་ཏུ་ཆུད་པར་
བས་ནས། མྱིག་གྱིས་གཟུགས་ཡྡེ་མྱི་བལྟ། ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ་སྐྱྡེ་བར་འདུག །ཡྱིད་ཀྱིས་ཆྣོས་བསམ་མནྣོ་དང་
གཞྱིག་ལྣོང་བ་བ་དང་། བརྟག་དཔྱད་ལ་སྣོགས་པའྱི་བར་དུ་ཡུལ་དྲུག་ལ་ཡྡེ་མྱི་བ། བས་ན་ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ་སྐྱྡེ་བར་
འདུག་པས། རྱི་དྭགས་རས་མ་བཞྱིན་དུ་འདྣོད་ཡྣོན་ལ་བྲྣོས་པར་བ། སང་བར་བ། སྐྱྣོན་དུ་བ། དྡེ་ལྟར་བས་པས་ལྷག་པ་
ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ། དགྡེ་སླྣོང་གྱི་ཁྱིམས་ཉྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པྣོ་འདྱི་ལ། དགྡེ་སླྣོང་ཉྱིད་དང་ཨ་ཅང་ཡང་ཆྡེས་ཏྡེ། རྟྡེན་
དགྡེ་ཚུལ་དུ་ཡྣོད་ཀང་། འདྱི་མཐའ་དག་གྱི་ཉམས་ལྡེན། ནད་པས་སན་པ་མཐྣོང་བའམ། བསགས་པ་ཅན་དགྡེ་བའྱི་བཤྡེས་
གཉྡེན་མཐྣོང་བ་བཞྱིན་དུ། དགའ་བས་ཉམས་སུ་ལྡེན་པ་ཉམས་སུ་བླངས་པས། སྐྱྣོ་བ་མྡེད་པ་བསླབ་པ་མཐའ་དག་ལ་སྐྣོམ་པ་
ཆུས་གདུངས་པ་ལྟ་བུས། ཉམས་སུ་ལྡེན་པ་ལ་སྐྱྣོ་དུབ་མྱི་འྣོང་སྡེ། འདྣོད་ཡྣོན་འཁྣོར་བའྱི་འཇྱིགས་པས་སྐྲག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྣོ། །དྡེ་ལྟར་འདྣོད་ཡྣོན་ནམ། ཡུལ་དྲུག་པྣོ་འདྱི་ལ་ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ་སྐྱྡེ་བ་དྡེ། འཁྣོར་བ་སྔར་འདྱིས་གྣོམས་བཙན་
པས་ཚུལ་ཁྱིམས་འདྱི་གཅྱིག་པུས་ཀང་མཐའ་དག་སང་དཀའ་བར་བྱུང་། འདྣོད་པའྱི་ཉྡེས་དམྱིགས་ཆྡེན་པྣོ་ནྱི་ཤྡེས་ནས་ཤྡེས་པ་
སྡུག་སྐམ་གྱིས་སྣོང་། ཅྱི་བ་ཐབས་བརླག་པ་ཞྱིག་འྣོང་། འདྱིའྱི་དུས་སུ་བསམ་གཏན་གྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་ཞྱི་གནས་སྡེམས་རྩྡེ་
གཅྱིག་པ་ལ་རྩྡེ་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་པས། དབང་པྣོ་དྲུག་ཡུལ་དྲུག་ལ་ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་ནས། སྡེམས་རྩྡེ་
གཅྱིག་ཏུ་ཇྱི་ཙམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ཉྣོན་མྣོངས་དང་རྣམ་རྟྣོག་ཞྱི་ནུས། འདྱིའྱི་དུས་སུ་སྔྣོན་ཚུལ་ཁྱིམས་རྐྱང་པས་ཀང་ཉྣོན་མྣོངས་
པ་གསུམ་པྣོ་སང་དཀའ་བར་བྱུང་། ད་འདྱིར་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་དང་གཉྱིད་ལྣོག་པས་ལྡེགས་པར་འྣོང་འྣོང་འད། འབུང་དགྣོས་
སྙམ་པའྱི་བསམ་པ་སྐྱྡེ། དཔྡེར་ན་འཇྱིགས་པ་11ཆྡེན་པྣོར་ཕྱྱིན་པའྱི་མགྣོན་པྣོ་སྐྱྡེལ་མ་ཞྱིག་རྡེད་པ་ལ། སྐྱྡེལ་མ་དྡེ་ཡུལ་དུ་ཕྱྱིར་
འབྲྣོས་པའྱི་ཟྣོན་དགྣོས་པ་དང་འད་བར། སྡེམས་རྩྡེ་གཅྱིག་པ་ལ་བག་ཙམ་མྱིག་ཕྱྡེ་བཙུམས་ཙམ་མམ། ཟན་ཁམ་ཅྱིག་ཙམ་ཟ་
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བའྱི་བར་ཙམ་མམ། ཇ་སུན་ཅྱིག་འཐུང་བའྱི་བར་ཙམ་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་འདྱི་ཙམ་རྡེ་ཡྣོད་པ་ཡྱིན་པས་དྡེ་སྐྱྣོང་བ་
ཡྱིན། ཧབ་ཤྱི་ཧུབ་ཤྱི་ཐག་རྱིང་པྣོ་ག་ཤྡེད་ཅྱིག་ནས་སུས་ཀང་བླང་ས་མྱི་རྡེད། སྔྣོན་སྣོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་འདྱི་
ཁབ་ན་བཞུགས་པའྱི་དུས་སུ། ཞྱིང་པའྱི་གྣོང་ལྟར་གཤྡེགས་པའྱི་ཚེ་ན་ཞྱིང་པ་དང་གང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་12གཟྱིར་བ་ནྱི་
མཐྣོང་། རྒས་པ་དང་ན་བ་དང་འཆྱི་བ་མཐྣོང་ནས་འདྣོད་པ་ལ་སྐྱྣོ་བ་སྐྱྡེས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཐར་པའྱི་སྡེམས་བཞག་པས། 
ཤྱིང་འཛམ་བུའྱི་དྲུང་དུ་སྐྱྱིལ་མྣོ་ཀྲུང་ལྡེགས་པར་བཅས། སྐུ་དང་པྣོར་བསང་སྡེ་བཞུགས་པས། བསམ་གཏན་གྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་
ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་འཁྲུངས་པ་ལགས་པར་གདའ། ཕྱྱིས་རབ་ཏུ་གཤྡེགས་ནས་བསམ་གཏན་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་ལ་སྣོགས་པ་ཏྱིང་
ངྡེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་ལ་ལྣོ་དྲུག་གྱི་བར་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ཀང་། ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ཡྡེ་ཤྡེས་ལྟ་ཨ་ཅང་ཡང་
ཆྡེ་སྡེ། ཡྣོན་ཏན་གང་ཡང་མ་སྐྱྡེས་ནས་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་དྡེས་སངས་མྱི་རྒྱ། ཡྣོན་ཏན་མྱི་སྐྱྡེ་བར་གྣོ །འྣོ་ན་གང་གྱིས་སྐྱྡེ་སྙམ་དུ་
བསམས་པས། སྔྣོན་ཤྱིང་འཛམ་བུའྱི་དྲུང་གྱི་བསམ་གཏན་དྡེས་འཚང་རྒྱ་བར་དགྣོངས་ནས། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ་དྡེ་རྒྱུན་
བསྱིངས་པས། སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་ཞྡེས་གསུངས་པས། དྡེ་རང་ལ་ཡྣོད་པ་དང་བྱུང་བའྱི་སྣོམ་དྡེ་སྐྱྣོང་མ་ཤྡེས་ནས། གཞན་
དུ་བཙལ་ན་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡྱིན་པས། རང་ལ་སྐྱྡེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་བག་ཙམ་དྡེ་བསྐྱང་། དྡེ་ལ་གསུམ། སྔྣོན་གྱི་འདྣོད་པ་
རྣམས་སངས་པ་དང་། ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ་ལས་དང་བཅས་པའྱི་བསམ་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་དང་བཅས་པས། 
ཐག་བཅད་རྒྱང་བསྱིངས་པ་འདྱི་ལ་འདྣོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབྡེན་པ། སྱིག་པ་མྱི་དགྡེ་བའྱི་ཆྣོས་ཀྱིས་དབྡེན་པ་ཞྡེས་ཟྡེར་བ་དྡེ་ལྟར་
ཉམས་སུ་བླངས་པ་དང་གཅྱིག དབང་པྣོ་ལྔ་ཡུལ་ལྔའྱི་རྡེས་སུ་མ་འབྲངས་པར་དབང་པྣོས་དབང་པྣོ་སྣོམ། ཡུལ་གྱི་རྡེས་སུ་མ་
འབྲངས་པར་ནན་ཏན་ཆྡེན་པྣོ་བྡེད་པ་དང་གཉྱིས། སྔར་ཉམས་སུ་མྱྣོང་བའྱི་སྡེམས་རྩྡེ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་དྡེ་སྐྱྣོང་བ་དང་
རྣམ་པ་གསུམ་ཉམས་སུ་བླངས་པས། སྔར་གྱི་དབང་པྣོ་དྲུག་གྱི་འདྣོད་པ་དང་ཆགས་སང་རྣོངས་གསུམ་ལས་དབྡེན་པ། དྡེ་
ལས་སྐྱྡེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་དབྡེན་པ་ལས་སྐྱྡེས་པའྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་དྡེ་ཡུན་རྱིང་དུ་བསྐྱང་སྡེ། ཡུན་རྱིང་བའྱི་ཐབས་རྟྣོག་དཔྱྣོད་
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རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གྣོགས་བྡེད་དྡེ། རྟྣོག་པ་ནྱི། ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་འདྱི་ལ་འདྱི་ལྟར་བས་ན་གནྣོད་པར་འདུག ཇྱི་ལྟར་བས་ན་བར་
དུ་གཅྣོད། སྣོམ་མྱི་སྐྱྡེ་བའྱི་བར་དུ་གཅྣོད་པ་ལ་རྟྣོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་རྟྣོག་པ་དང་བཅས་པའྣོ། །དཔྱྣོད་པ་ནྱི། ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་དྡེ་ཡུན་
རྱིང་དུ་སྐྱྡེ་བའྱི་ཐབས་ལ་དཔྱྣོད་པ་སྡེ། མཐུན་པའྱི་རྐྱྡེན་མཐའ་དག་བསྒྲུབས་པས་ན་དཔྱྣོད་པ་དང་བཅས་པའྣོ། །དྡེ་ལྟར་ཡུན་
རྱིང་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་འདྣོད་པ་དང་སྱིག་པ་མྱི་དགྡེ་བའྱི་ཆྣོས་ལས་དབྡེན་པ་ལ་དགའ་ཞྱིང་། ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་ཡུན་རྱིང་དུ་
སྐྱྡེ་བས་བདྡེ། ཁ་ན་མ་ཐྣོ་བ་མྡེད་པ་དང་བཅས་པས། འདྱི་ལ་འདྣོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དབྡེན་པ། སྱིག་པ་མྱི་དགྡེ་བའྱི་ཆྣོས་ཀྱིས་
དབྡེན་པ། རྟྣོག་པ་དང་བཅས། དཔྱྣོད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་དབྡེན་པ་ལས་སྐྱྡེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདྡེ་བ་ཅན་
བསམ་གཏན་དང་པྣོ་ཞྡེས་བའྣོ། །འཕགས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་དབང་པྣོ་སྣོམ་པ་དང་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་གྣོང་མ་ལྟར་ཉམས་སུ་
བླངས་པས་ནང་ཡྣོངས་སུ་དྭངས་ཏྡེ། སྡེམས་ཀྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ཏྡེ། ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་ལས་སྐྱྡེས་པའྱི་དགའ་བ་དང་བདྡེ་བ་ཅན་
བསམ་གཏན་གཉྱིས་པའྣོ། །དྡེ་ཡུན་རྱིང་དུ་གྣོམས་པས་དགའ་བ་ལ་འདྣོད་ཆགས་དང་བྲལ་ནས། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྡེ་
ལ་བདྡེ་བ་ལ་རྣམ་པར་དཔྱྣོད་པའྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་ཞྡེས་བརྣོད་པ་སྡེ། དགའ་བ་མྡེད་པའྱི་བསམ་གཏན་གསུམ་པའྣོ། །བསམ་
གཏན་དྡེའྱི་བདྡེ་བ་ཡང་སངས། སྔ་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་སངས་ནས། དགའ་བ་དང་བདྡེ་བ་13དང་སྡུག་བསྔལ་བ་ཐམས་ཅད་
ཀང་སངས་པ། བཏང་སྙྣོམས་ཡྣོངས་སུ་དག་པའྱི་དན་པ་དག་པ། འྣོད་གསལ་བ། བང་བ། ལས་སུ་རུང་བ། དང་པྣོར་
གྱུར་པ། ཉྣོན་མྣོངས་པ་དང་། ཉྡེ་བའྱི་ཉྣོན་མྣོངས་པ་དང་བྲལ་བ། སྒྲྱིབ་པ་ལྔ་པྣོ་གྣོང་དུ་ནས་ཅྱི་རྱིགས་པར་སངས་ཀང་། 
འདྱིར་རྣམ་པར་སངས་པས། དཔྡེར་ན། འདག་ཆལ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་པྣོས། རས་བཟང་པྣོ་དྱི་མ་མྡེད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ལྡེགས་པར་
བཀྲུས་ནས་བསྐམས་པ་ཚོས་ཀྱི་བྡེ་བྲག་གང་དུ་བཙོས་ཀང་། ལྡེན་པ་ལ་ཚེགས་མྡེད་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྣོ། །ཏྱིང་
ངྡེ་འཛིན་འདྱི་ལ་གནས་ནས་མུ་སྡེགས་བྡེད་ཀྱི་དང་སྣོང་རྣམས་ཀྱིས་མངྣོན་པར་ཤྡེས་པ་ལྔ་བསྒྲུབ། ཉན་ཐྣོས་དང་། རང་སངས་
རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མངྣོན་པར་ཤྡེས་པ་དྲུག་བསྒྲུབས་ནས་འཕགས་པའྱི་ས་ལ་གནས། སངས་
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རྒྱས་ཀྱིས་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་འདྱི་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས། སངས་རྒྱས་པ་དང་། ཆྣོས་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་གསུངས་པ་དང་། མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སྣོགས་པ་མཛད་ནས། འཁྣོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟྡེན་དུ་གྱུར་
པའྣོ། །དྡེས་ན་བསམ་གཏན་དང་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྡེ་བས། བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་14འཕགས་པ་སྡུད་པ་ནས། 
བསམ་གཏན་གྱིས་ནྱི་འདྣོད་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་སད་པ་འདྣོར། །རྱིག་དང་མངྣོན་པར་ཤྡེས་དང་ཏྱིང་འཛིན་མངྣོན་པར་བསྒྲུབ། །ཅྡེས་
གསུངས་པས། བསམ་གཏན་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྡེ། འྣོ་ན་འདྱིར་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའྱི་ཐྡེག་པའམ། གསང་སྔགས་པའམ། 
རྒྱུད་ཚོད་མཐྣོན་པྣོ་ཞྱིག་གྱི་ལག་རྡེས་ཡྱིན། རྟྣོགས་པ་མཆྣོག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་འདྱི་ལྟ་བུ་མྱི་དགྣོས། ཁམས་གསུམ་གྱི་
བསམ་གཏན་འཁྣོར་བ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆུ་ཕར་ཀར་ཕྱྱིན་ནས་ཟམ་པ་འཁུར་ནས་འགྣོ་དགྣོས་པ་མྱིན། མྱ་ངན་ལས་འདས་
ཟྱིན་ནས་འཁྣོར་བ་འཁུར་འགྣོ་དགྣོས་པ་མྡེད་སྙམ་ན། བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའྱི་ཐྡེག་པ་རྒྱུད་ཚོད་མཐྣོན་པྣོ་ཉྱིད་ཀྱིས་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་
དགྣོས་པ་ཡྱིན་སྣོམས་དང་། བང་ཆུབ་མཆྣོག་ཏུ་སྡེམས་བསྐྱྡེད་ནས། བསྣོད་ནམས་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀྱིས་ཚོགས་གསྣོག །བསྣོད་
ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་རྣམ་པ་ལྔ། ཡྡེ་ཤྡེས་ཀྱི་ཚོགས་ཤྡེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་སྣོ་
སྣོར་མ་འདྡེས་པར་བསགས་ནས། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚེ་འབྲས་བུ་མ་འདྡེས་པར་འབྱུང་བ་མ་ལགས་སམ། ཡང་བང་ཆུབ་
སྡེམས་དཔའ་སྙྣོམས་པར་འཇུག་པའྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་མྱི་འཇྣོག་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་གྱི་ཁྱད་པར་
དུ་མ་བས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་མྡེད་པ་ངྡེད་ཀྱིས་མ་ཐྣོས་པ་དང་། མ་ཤྡེས་པ་དང་། ཤྡེས་བ་ལ་མྱི་སྱིད་སྙམ་ན། 
འྣོ་ན་འཇྱིག་རྟྡེན་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡྣོད་སྙམ་ན། ཁྱད་ཤྱིན་ཏུ་ཆྡེ་སྡེ། ཉན་ཐྣོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས། ཏྱིང་ངྡེ་
འཛིན་འདྱི་ལ་ཟག་པ་ཟད་པའྱི་གཞྱི་རྟྡེན་དུ་བས་ནས་ཟག་པ་འཛད། ཟག་པ་ཟད་པའྱི་ལས་ཐྣོབ་ནས་ས་དྡེ་ལ་གཞྱི་རྟྡེན་དུ་བས། 
ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་ཟག་པ་དང་བཅས་པས་བསྡུས་པ་རྣམས་གནས་འགྱུར། སྡེམས་ལ་དབང་ཐྣོབ་པས་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་དྡེ་རྣམས་ཀྱིས་
དྡེའྱི་དགྣོས་པ་མཐའ་དག་བསྒྲུབས་ནས། ཕུང་པྣོ་ལྷག་མ་མྡེད་པའྱི་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་དགྣོས་པ་ཡྣོད། བང་ཆུབ་སྡེམས་
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དཔའྱི་རྒྱུད་ཚོད་མཐྣོན་པྣོ་ཡྱིན་ཀང་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་དྡེ་རྣམས་དྣོན་དམ་པའྱི་བདྡེན་པས་དབང་བས་པས། ཞྱི་ཞྱིང་མ་སྐྱྡེས་པ་འབའ་
ཞྱིག ཡང་ཀུན་རྣོབ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྡེམས་ཀྱིས་དབང་བས་པས་འཁྣོར་བ་འབའ་ཞྱིག གཉྱིས་སུ་མྡེད་པར་རྟྣོགས་པས་སྱིད་པ་
དང་ཞྱི་བར་རྣོ་མཉམ་པ་ཀུན་རྣོབ་མཐའ་དག་དང་། དྣོན་དམ་པ་མཐའ་དག་མཉམ་པའྱི་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཆྡེན་པྣོར་འགྱུར་
བའྱི་དགྣོས་པ་ཡྣོད། གསང་སྔགས་པ་ཡྱིན་ན་དྡེའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆྣོས། རྣོ་རྡེ་ཐྡེག་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ཐྣོབ་ནས་སང་བ་
ཐམས་ཅད་རྣོ་རྡེའྱི་སྐུ། གགས་པ་ཐམས་ཅད་རྣོ་རྡེའྱི་གསུང་། རྱིག་པ་ཐམས་ཅད་རྣོ་རྡེའྱི་ཐུགས། ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་རྣོ་རྡེ་ཤ་
སག །མགྣོན་པྣོ་དཔལ་ལྡན་ཏྱིལྱི་པའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། རྒྱུ་ཡྱི་དུས་སུ་འབྲས་བུ་ཉྱིད། །གསུངས་པ་ལྟར།15 སང་སྱིད་འཁྣོར་
བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཆྣོས་ཐམས་ཅད་ལ་སང་བ་དང་། གཉྡེན་པྣོའམ་རང་ངམ་གཞན་ནམ། གཟུང་བ་དང་འཛིན་
པའམ། ཆྣོས་ཅན་ནམ། ཆྣོས་ཉྱིད་མྡེད་པའྱི་རྣོ་རྡེ་འཆང་ཆྡེན་པྣོར་འགྱུར་པའྱི་དགྣོས་པ་ཡྣོད། དྡེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་མདྣོར་
བསྡུས་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པ་རྒྱལ་བ་ཉྱི་མ་འཇྱིག་རྟྡེན་དུ་ཤར་བས། སང་བ་གཏྱི་མུག་གྱི་མུན་པ་སྡེལ་བ་ཡྱིན། གཏྱི་མུག་
གྱི་གཉྡེན་པྣོ་རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་པར་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྱིས་ཡྱིན། དྡེ་ལུགས་སུ་འབྱུང་བའྱི་དབང་དུ་བས་ན། མནར་མྡེད་པའྱི་
སྡེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཡན་ཆད།16 མ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པ་17ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་མན་ཆད། སྐྱྡེ་ན་སྐྱྡེ་ཚད། 
སྱིད་ན་སྱིད་ཚད། འཁྣོར་ན་འཁྣོར་ཚད། རྒྱུ་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུས་བསྡུས་པ། ཞྱིང་དང་བསམ་པ་དངྣོས་པྣོས་བསྡུས་པ། 
བདྡེ་བ་དང་སྐྱྱིད་པ། བསྣོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྡུས་པ། སྡུག་བསྔལ་དང་བསྣོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་མ་ཡྱིན་པས་བསྡུས་པ། 
ས་ཚོགས་ཁ་བྣོ་སྣོད་དང་བཅུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ། སྣོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཇྱི་སྙྡེད་པ་18མཁྱྡེན་པའྱི་ཡྡེ་ཤྡེས་

 

15 ལྟར། conj.; ལྟར་ 
16 ཆད། conj.; ཆད་ 
17 པ་ conj.; པ། 
18 ཇྱི་སྙྡེད་པ་ conj.; ཇྱི་ལྟ་བ་ 



ཀྱིས། ཇྱི་སྙྡེད་པ་མཁྱྡེན་ཅྱིང་གསུངས་པའྱི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ནྱི་རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་བར་འབྱུང་བ་ལུགས་ལས་འབྱུང་
བའྣོ། །ལུགས་ལས་ལྡྣོག་པའྱི་དབང་དུ་བས་པས་འདྱི་འགག་པ། མ་རྱིག་པ་མྱི་ཤྡེས་པ་འགག་པས་སྱིད་པ་མཐའ་དག་འགག་
པ། མ་རྱིག་པ་མྡེད། མ་རྱིག་པ་ཟད་པ་མྡེད་པ་ནས་རྒ་ཤྱི་མྡེད། རྒ་ཤྱི་ཟད་པའྱི་བར་དུ་ཡང་མྡེད་པ་ནས་འཁྣོར་བ་དང་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའྱི་ཆྣོས་ཐམས་ཅད་གཞྱི་སྐྱྡེ་མྡེད། ལམ་སྐྱྡེ་མྡེད། འབྲས་བུ་སྐྱྡེ་མྡེད། ཐམས་ཅད་ཤྡེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ། 
སྨྲ་བསམ་ཤྡེས་བརྣོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ། སངས་རྒྱས་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་19ཇྱི་ལྟ་བ་མཁྱྡེན་པའྱི་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀྱིས་མཁྱྡེན་
ཅྱིང་། ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་གསུངས་པའྱི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ནྱི། རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་པར་འབྱུང་བ་ལུགས་ལས་ལྡྣོག་པར་
གསུངས་སྣོ། །གསུང་རབ་དྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརྣོད་བ་ཉམས་སུ་བླང་བའྱི་རྱིམ་པ། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྣོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་
ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན། སྐྱྡེད་བྡེད་ཀྱི་རྒྱུའམ་གྣོགས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་བཅས་པ། བསླབ་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་རྣམ་པ་གསུམ། ཐུན་གཅྱིག་གྱི་
ནང་དུ་ཉམས་སུ་བླང་པའྱི་རྱིམ་པ། སྡེ་སྣོད་མཐའ་དག་གྱི་བཅུད་བསྡུས་པ་འདྱི། རྒྱུ་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་གནས་སྐབས་
ཐམས་ཅད་དུ་ཉམས་སུ་ལྡེན་པའྱི་རྣལ་འབྣོར་པ་རྣམས་ལ་མཁྣོ་བར་གནས་པ། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་བར་འབྱུང་བ་ཟབ་
མྣོའྱི་ཚུལ་ལུགས། ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཡྱི་གྡེར་བཀྣོད་པ་འདྱིས་འགྣོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅྱིག །ཐྣོས་དང་བསམ་དང་སྣོམ་
པའྱི་ཤྡེས་རབ་ཀྱིས། །རང་རྒྱུད་སངས་ཤྱིང་མཁས་པ་མྱིན་པའྱི་བླྣོས། །ཀུན་ལ་ཕན་ཞྱིང་ཚིམ་པ་དམ་པའྱི་ཆྣོས། །རྱིན་ཆྡེན་
ལྟ་བུས་སྱིན་པར་མྱི་ནུས་ཀང་། །རྒྱལ་སྱིད་ལྟ་བུའྱི་སྣོར་བ་རབ་སངས་ཤྱིང་། །འཁྣོར་བའྱི་ཆྣོས་ལ་འདམ་ལས་ཨུཏྤལ་
བཞྱིན། །བསྣོད་ནམས་ཉྡེར་བསགས་དད་པའྱི་ཤུགས་བསྐྱྡེད་ནས། །བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་གྱུར་ཅྱིང་། །དཀའ་
བ་དག་པྣོས་བྲན་ལྟར་བླ་མ་བསྡེན། །འཆྱི་མྡེད་བདུད་རྩྱིས་ལུས་སྡེམས་ཚིམ་གྱུར་པ། །སྡེངྡེ་ལྟ་བུའྱི་རྣལ་འབྣོར་དབང་ཕྱུག་
གྱིས། །གསྣོལ་བ་བཏབ་ནས་ཟུར་ཙམ་བྲྱིས་པ་འདྱིས། །མཁས་པ་རྣམས་དང་མཁའ་འགྣོ་མ་མཉྡེས་ན། །ཕན་དུ་རྡེ་བས་བྲྱིས་

 

19 ཀྱི་ conj.; ཀྱིས་ 



པ་བཟྣོད་པར་གསྣོལ། །དགྡེ་བའྱི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆྡེན་བསགས་པ་འདྱིས། །ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བསན་པ་རྒྱས་པར་ཤྣོག །ཡྣོན་ཏན་རྱིན་
པྣོ་ཆྡེ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་སྐྱྡེད་པར་བྡེད་པའྱི་གདམས་ངག །བསྱིལ་བྡེད་ཙན་དན་གྱི་ཕྡེང་བ་ཞྡེས་བ་བ་རྣོགས་སྣོ།།    །། 



༠༠༨༽ ༄། །ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་གྱི་རྣམ་གཞག་དཔག་བསམ་གྱི་ལྗྣོན་ཤྱིང་། །  
ཨོཾ་སྭསྱི། དུས་གསུམ་བདག་ཉྱིད་སྡེམས་ཉྱིད་འགྱུར་བ་མྡེད་པའྱི་སྐུ། ། 

གཉྱིས་མྡེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་བདྡེ་ཆྡེན་རྣོགས་སངས་རྒྱས། ། 
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཉྱིད་མྱི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁྣོར་ལྣོ་ཡྱིས། ། 
འགྣོ་བ་མ་ལུས་སྱིན་མཛད་བླ་མ་མཆྣོག་ལ་འདུད། ། 

འདྱིར་རྟྡེན་གྱི་གང་ཟག་གྱིས་20འཆྱི་བ་དང་། མྱི་རྟག་པ་དང་། ལས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དང་། འཁྣོར་བའྱི་ཉྡེས་དམྱིགས་
བསམས་པས། འཁྣོར་བ་མཐའ་དག་ལས་ཡྱིད་ཕྱུང་བ། བམས་པ་དང་སྙྱིང་རྡེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྡེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱྡེས་པས། ངྡེས་
པར་སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཁུར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འཁུར་བ། ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པྣོ་གསང་སྔགས་རྣོ་རྡེ་ཐྡེག་པའྱི་སྣོར་
ཞུགས་21ནས། མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་བླ་མའྱི་ཞབས་ཀྱི་པད་མྣོ་ལ་གཏུགས་ཏྡེ། སྱིན་པར་བ་བ་དབང་གྱིས་སྱིན་པར་ནྱི་
བས།  
གྣོལ་བར་བྡེད་པའྱི་བསྐྱྡེད་རྣོགས་གཉྱིས་བསྣོམ་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན། གང་ཟག་གྱི་རྱིགས་ཅྱིག་ཅར་བ་དང་། རྱིམ་གྱིས་པ་
གཉྱིས་སུ་ཤྡེས་པར་བས་ནས། ལམ་ཉམས་སུ་ལྡེན་ལུགས་ཀང་སྣོ་སྣོར་མ་འདྡེས་པར། རྱིམ་གྱིས་པ་སླྣོབ་དཔྣོན་ཆྡེན་པྣོ་
འཕགས་པའྱི་ལམ་རྱིམ་པ་ལྔ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་བ་དང་། ཅྱིག་ཅར་བ་སླྣོབ་དཔྣོན་བྲམ་ཟྡེ་ཆྡེན་པྣོ་ལྟར་ཅྱིག་ཆྣོད་དུ་
ཉམས་སུ་བླང་བ་གཉྱིས་སྣོ་སྣོར་མ་འདྡེས་པར་བ་སྡེ། དྡེ་ལྟར་ཡང་།  རྡེ་བཙུན་ཆྡེན་པྣོའ་ཞལ་ནས།  

ཅྱིག་ཅར་བ་ཡྱི་སན་ཆྡེན་དྡེ། ། 
རྱིམ་གྱིས་པ་ཡྱི་དུག་ཏུ་འགྱུར། ། 
རྱིམ་གྱིས་པ་ཡྱི་སན་ཆྡེན་དྡེ། ། 

 

20 གྱིས་ add.;  

21 ཞུགས་ em.; བཞུགས་ 



ཅྱིག་ཅར་པ་ཡྱི་དུག་དུ་འགྱུར། ། 
ཞྡེས་པས་མ་འདྡེས་པ་གལ་ཆྡེའྣོ། །དྡེ་ལྟར་ལམ་གཉྱིས་པྣོ་གང་ཉམས་སུ་བླངས་ཀང་རུང་སྡེ། རང་གཞན་གཉྱིས་མྡེད། 
འཁྣོར་འདས་གཉྱིས་མྡེད། སང་སྡེམས་གཉྱིས་མྡེད། གཉྱིས་མྡེད་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་སྣོང་བའྱི་རྣལ་འབྣོར་པ་དྡེས། ནམ་མཁའ་
དང་མཉམ་པའྱི་སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མྡེད་པའྱི་སྙྱིང་རྡེ་ཆྡེན་པྣོ་སྐྱྡེས་ན། དྡེ་རྣམས་ཀྱི་དྣོན་བ་བར་འདྣོད་པའྱི་བླྣོ་བྱུང་
ནས། མཉམ་པར་བཞག་པ་དྡེ་ཉྱིད་ལ་རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས། རང་གཞན་གཉྱིས་དབྡེ་བ་མྡེད་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རང་གྱི་མཉམ་གཞག་དྡེ་ཉྱིད་ཀྱིས། སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྱིན་པ་དང་འགྣོལ་བར་འགྱུར་ཏྡེ། དྡེ་ལྟར་འགྣོ་བའྱི་
དྣོན་བྡེད་པའྱི་བླྣོ་བྱུང་ན། སྣོར་མྣོ་བཅུ་བྲང་ཐྣོག་དུ་བཀྲམ་ནས། ག་རྡེ་སྡེམས་ཅན་གྱི་དྣོན་རང་གྱི་དགྡེ་སྣོར་གྱིས་བྡེད་དམ། དགྡེ་
སྣོར་མ་ཡྱིན་པས་བྡེད། བདྡེན་པས་བྡེད་དམ་བརྫུན་པས་བྡེད། མཉམ་གཞག་གྱིས་བྡེད་དམ། རྡེས་ཀྱིས་བྡེད་སྙམ་པ་ལ་
སྣོགས་པའྱི་བསམ་པ་ལུང་དང་རྱིགས་པ་མང་པྣོས་ཁྣོང་དུ་ཆུད་པར་བས་ནས། གཉྱིས་སུ་མྡེད་པའྱི་རང་གྱི་དགྡེ་སྣོར་རྒྱུན་ཆད་
མྡེད་པར་བསྐྱང་བར་བའྣོ། །འྣོ་ན་འདྱི་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི། གཞན་གྱི་དྣོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་མྱི་བའམ་ཞྡེ་ན། 
འདྱི་ལྟར་ཕྱྣོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ན་གཤྡེགས་ཤྱིང་བཞུགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཆྡེན་པྣོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། མཉམ་པར་
བཞག་པ་ཞྱི་བའྱི་གནས་སུ་བསམ་གཏན་འབའ་ཞྱིག་མཛད་པས། རང་དྣོན་དང་གཞན་དྣོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
ཐྣོབ་པར་མ་གསུངས་ཏྡེ། ཕལ་ཆྡེར་རང་གྱི་ལུས་དང་སྣོག་ལ་ཆགས་པ་དང་། རང་གྱི་དགྡེ་སྣོར་དང་། བསམ་གཏན་དང་། 
ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་གྱི་རྣོ་ལ་ཆགས་ནས་བྣོགས་ཐྣོན་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བར་དགྣོངས་ནས། སྣོད་པ་བ་བར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་འདྱི་
ལྟར་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་མྡེ་ཏྣོག་ཟླ་མཛེས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྣོའྱི་ནགས་ཚལ་དམ་པ་ན། བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཁྱིའྱི་ཚོགས་
དང་བཅས་པ་བསམ་གཏན་དང་། ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པས་རྩྡེད་22ཞྱིང་བཞུགས་པ་ལ། སྡེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་
མྡེད་པ་ཁྣོང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་རྐྱྡེན་དང་འཕད་ན་ནྱི། བླ་ན་མྡེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྣོག་ཅྱིང་སངས་རྒྱས། ཁྣོང་རང་གྱི་རྐྱྡེན་

 

22 རྩྡེད་ em.; བརྩྡེ་ 



དང་མ་འཕད་ན་ནྱི། ངན་སྣོང་གསུམ་དུ་འགྣོ་བ་མངྣོན་པ་23ཤྡེས་པས་གཟྱིགས་ཤྱིང་། ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་པྣོས་མ་བཟྣོད་ནས། 
བསམ་གཏན་དང་། ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་གྱི་དགའ་བདྡེ་དང་། དགྣོན་པ་དང་། འཁྣོར་དང་བཅས་པ་བྣོར་ཏྡེ། རྒྱལ་པྣོས་གསྣོད་པར་
ཤྡེས་ཀང་། རྒྱལ་པྣོ་དཔའ་བ་སྱིན་གྱི་ཕྣོ་བྲང་རྱིན་ཆྡེན་ལྡན་དུ་བདག་ཉྱིད་ཆྡེན་པྣོ་དྡེ་ཆས་པ་ལས། བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའྱི་
འཁྣོར་དྡེ་རྣམས་ཞབས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སྣོ་བ་བཞྱིན་འགྡེ་ལྡྣོག་ཅྱིང་ངུད་མྣོའྱི་སྒྲས། གདྣོང་མཆྱི་མ་དང་བཅས་པས་གསྣོད་ཀྱིས་དྣོགས་
ནས་འཇྱིགས་ཏྡེ། གྣོང་ཁྱྡེར་དུ་མྱི་གཤྡེགས་པར་གསྣོལ་བ་བཏབ་པ་ལ། འདྱི་ལྟར་ཡང་ལུས་དང་སྣོག་ལ་ཆགས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ནྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འགྲུབ་པར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པ་དང་། དྡེ་བཞྱིན་གཤྡེགས་པའྱི་བསན་པ་འཛིན་པ་རང་
ཉྱིད་ལ་བབ་པར་མཐྣོང་བ་དང་། སྙྱིང་རྡེ་ཆྡེན་པྣོས་གདུལ་བའྱི་དྣོན་མཐྣོང་བ་དང་། བདག་མྡེད་པའྱི་ཤྡེས་རབ་ཟབ་མྣོ་ཐུགས་སུ་
ཆུད་པས་སྡེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་སྱིན་པ་དང་གྣོལ་བར་མཛད་པ་ལྟར། སྡེམས་ཅན་གྱི་དྣོན་བ་བར་གསུངས་སྣོ། ། 
འྣོ་ན་དྡེ་ཀུན་སྔྣོན་གྱི་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཆྡེན་པྣོ་རྣམས་ཀྱི་སྣོད་པ་རླབས་པྣོ་ཆྡེ་ཡྱིན་གྱི། ངྡེད་ཀྱི་དུས་ལ་མ་བབ། ངྡེད་ཀྱིས་
མྱི་ནུས་སམ་སྙམ་ན། དྡེ་ལྟ་ཤྱིན་ཏུ་མད། བང་ཆུབ་མཆྣོག་ཏུ་སྡེམས་ནྱི་མ་བསྐྱྡེད། བང་ཆུབ་ཀྱི་སྡེམས་མ་གཏྣོགས་པ་ཕན་པ་
དང་བདྡེ་བའྱི་འབྱུང་གནས་ནྱི་གཞན་ག་ན་ཡྣོད། རང་གྱིས་འབད་པ་མ་བས་ཀང་གཞན་གྱིས་བས་པས་ཆྣོག་སྡེ་མཆྱི། འདྱི་
བཞྱིན་དུ་མ་བས་ན་མཆྱིས་པ་མྱི་འྣོང་བས། སྔྣོན་གྱི་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་ལྟར་འབད་པ་མྱི་དགྣོས་པའྱི་གདྡེང་ཞྱིག་
ཁྱྣོད་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྡེ་མཆྱི། དྡེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་སྔྣོན་གྱི་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་པས་བརྩྣོན་པ་དག་པར་བྡེད་དགྣོས་པར་
གྣོ24 དྡེ་ཡང་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པྣོའྱི་བསན་པ་འདྱི་ལ་མྱི་རྣམས་ཚེ་ཐུང་། ནད་མང་། ཉྣོན་མྣོངས་པ་ཆྡེ། དབང་པྣོ་ཤྱིན་ཏུ་རྟུལ་
25བས་བརྩྣོན་འགྲུས་ཀྱི་ཤུགས་མགྣོ་ལ་མྡེ་འབར་བའམ། པང་དུ་སྦྲུལ་འྣོངས་པ་བཞྱིན་དུ་བ་དགྣོས་ཏྡེ། དྡེ་ལྟར་སྡེམས་ཅན་
གྱི་དྣོན་བ་བ་ཡང་ཐབས་མཁས་པ་དང་ཤྡེས་རབ་ཟབ་མྣོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་དགྣོས་ཏྡེ། དྡེ་ལྟར་མ་སྣོང་ན། 

 

23 པ་ em.; པར་ 
24 གྣོ em.; གྣོ། 
25 རྟུལ་ conj.; རྣྣོ་ 



རྟག་ཏུ་རང་ཉྱིད་གྡེན་པ་ཡུས་ཀྱིས་བརྒྱལ་ནས། ངས་ལྟ་འདྱི་རྣམས་ལ་ཕན་བདྡེ་འདྱི་སྙྡེད་ཅྱིག་བསྒྲུབས་ཏྡེ། ངའྱི་ཁ་ལ་ཡང་མྱི་
ཉན་དཀའ་བར་འདུག་སྙམ་ནས། ཕན་སྡེམས་འཆྣོར་བ་ཡང་ཡྣོད་པས་ཐབས་མཁས་པ་ལ་ནན་ཏན་བའྣོ། །ཐབས་མཁས་པ་
དྡེ་ཡང་གང་ཞྡེ་ན། ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལྔ་ནྱི་ཐབས་མཁས་པ། དྡེའྱི་དྣོན་རྟྣོགས་པ་ནྱི་ཤྡེས་རབ་ཟབ་མྣོ།  
བསྐྱྡེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་ཐབས་མཁས་པ། རྣོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་ཤྡེས་རབ་ཟབ་མྣོ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་བ་བ་དང་བྡེད་པ་
དྣོན་ཡྣོད་པ་ནྱི་ཐབས་མཁས་པ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་བ་བྡེད་ཀྱིས་མ་རྡེག་པ་ནྱི་ཤྡེས་རབ་ཟབ་མྣོ། མྱི་ཆྣོས་ཀྱི་བ་བ་དང་
བྡེད་པ་རྣམ་གཞག་ལ་མཁས་པ་ནྱི་ཐབས་མཁས་པ། དྡེ་ལ་ཞྡེན་པ་དང་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་ནྱི་ཤྡེས་རབ་ཟབ་མྣོ་སྡེ། མདྣོར་
ན་གདུལ་བའྱི་ཁམས་དང་། བག་ལ་ཉལ་དང་། བསམ་པའྱི་ཚོགས་དང་མཐུན་པར་ཞུགས་ཤྱིང་། གདུལ་བ་དང་ཤྡེས་པ་
གཅྱིག་ཏུ་ཕྲུགས་ ལྷན་ཅྱིག་ཀྱིས་འདྡེས་ནས། ད་ངས་ཅྱི་བ་ཟྡེར་ནས་ཅྱི་བཅྣོལ་ཡང་བསྒྲུབ་པའྱི་དུས་སུ། ཇྱི་ལྟར་འཚམས་པའྱི་
ཆྣོས་སམ། ཡང་ན་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྡེ་བའྱི་ཆྣོས་ཀྱིས་གདུལ་བ་དྡེ་སྱིན་པ་དང་གྣོལ་བར་བས་ནས། རང་ལ་ཞྡེ་འདྣོད་ཀྱི་རྣམ་པ་
སྒྲུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ན། ཐབས་དང་ཤྡེས་རབ་ཟུང་འཇུག་དུ་འགྣོ་བའྱི་དྣོན་ལ་ཆགས་པ་དང་ཐྣོགས་པ་མྡེད་པའྱི་རྣལ་འབྣོར་པ། ལྟ་
བ་དང་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ། གཞན་ཕན་ཞྡེན་མྡེད་ཀྱི་སྙྱིང་རྡེ་རང་ཐྣོག་ཏུ་ཕྱྱིན་ན། ལྟ་སྣོམ་གྱི་སྣོད་པ་གཅྱིག་ཏུ་འདྡེས་
པའྱི་བར་མྡེད་ཆྡེན་པྣོའྱི་སྣོད་པས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྣོའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་དཀར་པྣོའྱི་ཕྱྣོགས་ཀྱི་བ་བ་
དང་བྡེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་དངྣོས་པྣོ་གཅྱིག་ཀང་། དུས་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་དང་། སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པའྱི་
དངྣོས་པྣོ་བདྡེ་བ་དང་ལྡན། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བྲལ། རྣོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྣོབ་པར་བྡེད་པའྱི་དངྣོས་པྣོ་འཕྱིན་ལས་ཅན་གྱི་
དྡེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ན། དྡེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་འབད་པས་སྡེམས་ཅན་གྱི་དྣོན་མྱི་བྡེད་དྡེ། ཤྱིན་ཏུ་ཡང་བ་བར་རྱིགས་ཏྡེ། དྡེ་ནྱི་སྱིའྱི་རྣམ་པར་
བཞག་པ་ཙམ་མྣོ།། །།   
༈  ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཐབས་མཁས་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་སྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྱིན་པར་བྡེད་ན། སྱིན་པར་བ་བའྱི་
ཡུལ་གང་ལ་དངྣོས་པྣོ་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཚུལ་ལམ་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་སྱིན་ནས། ཞྡེ་འདྣོད་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཤྡེས་པར་གྱུར་ན། དངྣོས་པྣོ་
རགས་པ་དང་ཕ་བ་གང་སྱིན་ཡང་ཆུད་ཟྣོས་པར་མྱི་འགྱུར་བས། འདྱི་ལ་ནན་ཏན་ཆྡེན་པྣོས་བརྟག་པར་བའྣོ། ། 



དྡེ་ལ་དང་པྣོ་ཁྣོ་ན་ཡུལ་ལམ་ཞྱིང་། འཕགས་པ་དང་སྡེམས་ཅན་གཉྱིས་སུ་བརྟག་པར་བ་སྡེ། ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པྣོ་གསང་སྔགས་ཀྱི་
རྣལ་འབྣོར་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་ཀང་འཕགས་པ། འཕགས་པའྱི་ནང་གྱི་ཡང་འཕགས་པ་གྣོང་ན་མྡེད་པར་བས་ཤྱིང་
མཐྣོང་བས་དངྣོས་པྣོ་དང་བསམ་པ་ཡང་དྡེ་དང་བདག་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྣོད།  
ཡང་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའྱི་ཐྡེག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན། སྙྱིང་རྡེ་ཆྡེན་པྣོ་བསྐྱྡེད་ཀང་སྡེམས་ཅན་འདུ་ཤྡེས་མྡེད། ཅྡེས་པས། 
སྡེམས་ཅན་འདྱི་དག་ཉྡེ་བར་ཞྱི་བར་ཡྱིན་ཡང་། དྡེ་མ་ཤྡེས་པའྱི་སྡེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་སྱིན་པར་བྡེད་པ། ཆྣོས་དང་ཟང་ཟྱིང་
མྱི་འཇྱིགས་བམས། སྱིན་པ་གང་དང་གང་གཏྣོང་ཡང་། དངྣོས་པྣོ་དྡེ་དང་དྡེ་ཉྱིད་ལ། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གཅྡེས་པར་བྡེད། ཕངས་
པར་བྡེད། སྙྱིང་པྣོར་བྡེད། སར་ཚད་དང་ཆྡེད་ཀ་ཆྡེན་པྣོར་བས་ནས། གདུལ་བ་དྡེ་ལ་སྱིན་པར་བྡེད་པ་ནྱི་སྱིན་པ། སྱིན་པ་དྡེ་
ཡང་རང་གྱི་བསམ་པ་ལ་བལྟས་ནས། འདྣོད་ཆགས་ཀྱི་རྡེས་སུ་འབྲངས་པའམ། ཞྡེ་སང་དང་། གཏྱི་མུག་དང་། ང་རྒྱལ་
དང་། ཕག་དྣོག་དང་། རྡེད་པས་རྡེད་པ་ཚོལ་བ་དང་། མདྣོར་ན་འཇྱིག་རྟྡེན་གྱི་ཆྣོས་བརྒྱད། འཁྣོར་བའྱི་རྒྱུ་འབྲས། ཉན་
ཐྣོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་བྲལ་བ་ནྱི་སྱིན་པ་དྡེ་སྱིན་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། དྡེ་ལ་གཞན་དག་ན་རྡེ། སྱིན་པ་
འདྱི་ལྟར་སྱིན་པ་དྡེ་ཆྣོས་བརྒྱད་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན། རྡེད་པས་རྡེད་པ་ཚོལ་བ་ཡྱིན། སྣོན་པ་ཡྱིན། འཁྣོར་འདྣོད་པ་ཡྱིན། ཕྣོ་བཟྣོ་
འདྣོད་པ་ཡྱིན། ང་ཆྡེ་དང་ང་བཟང་འདྣོད་པ་ཡྱིན། ཞྡེ་འདྣོད་ཆྡེན་པྣོ་ཞྱིག་ཁྣོང་ན་འཆང་བ་ཡྱིན། སྱིན་པའྱི་ཞྱིང་བདམ་མྱི་ཤྡེས་
པ་ཞྱིག་འདུག །ཅྡེས་བ་བ་ལ་སྣོགས་པ་ཁ་སྙྡེར་དང་ཞྡེ་སྙྡེར། མ་འཐད་པ་དང་མ་ཉན་པ་མང་པྣོ་ལུང་རྱིགས་དང་བཅས་ནས་
འཐབ་པ་དང་། འབར་བ་དང་། འཁྣོན་དུ་འཛིན་པ་དང་། མགྣོ་དང་རྐང་པ་དང་ལག་པ་དང་། མྱི་འཚམས་པ་སླྣོང་དུ་བྱུང་བ་
ལ་བཟྣོད་པར་བྡེད་ཅྱིང་། ཡྱིད་མྱི་སྐྱྣོ་བར་མྡེ་ཕར་ལ་བུས་ན་ས་26ར་ཚུར་བཤུར་བ་དང་འད་བར། ཅྱི་ཙམ་དུ་སླྣོང་བ་ཁམ་ཆྡེ་བ་
ཙམ་དུ་དྡེ་བས་ཀང་ཞྡེ་འདྣོད་ཀྱི་གཙིགས་པར་བཟུང་སྡེ། གལ་ཏྡེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་ནའྣོ། །ཚངས་པར་སད་པ་སྣོད་ནའྣོ། བུ་འབུལ་
ནའྣོ། །ཆུང་མ་གཏྣོང་ནའྣོ། །ལྣོ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་འདག་ཆར་བྡེད་ནའྣོ། །རྒད་པྣོ་ངའྱི་གཡྣོག་བྡེད་ནའྣོ། །ཞྡེས་བ་བ་ལ་
སྣོགས་པས་བྡེད་ན། དྡེ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྡེད་ན་ནྱི་བཟྣོད་པའྣོ། །ཡང་སྱིན་རྒྱུའྱི་དངྣོས་པྣོ་ཚོང་དང་། ཁྡེ་དང་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་
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མཐའ་དང་། རྩྣོལ་སྒྲུབ་ས་ཚོགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྡེད་པ་ལ་སྣོན་པ་དྡེ་བཞྱིན་གཤྡེགས་པའྱི་གསུང་རབ་ཏུ་འཚོ་བ་མ་དག་པར་
གསུངས་ཤྱིང་། དྡེ་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ལ་གནང་བའྱི་སྐབས་ཀང་གསུངས་པ་དྡེ་ཡང་རྱིགས་པས་རྟྣོགས་པར་བས་ལ་སད་
པར་བ་བའམ། འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དྡེ་བཞྱིན་གཤྡེགས་པས་གསུངས་པ་ནྱི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་བ་བས་བསྣོད་སྙྣོམས་ཡྱིན་
པར་གསུངས་ཏྡེ། བསྣོད་སྙྣོམས་དྡེ་ནྱི་སླྣོང་བ་ལ་ཟྡེར་བ་ཡྱིན་པས། འཚམས་པ་དང་འྣོས་པ་དང་། ཚོད་ཟྱིན་པ་སླྣོང་བ་དང་། 
དད་པས་བྱིན་པ་བླང་བར་བ་སྡེ། ལྡེན་པའྱི་ཐབས་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་སྙྱིང་རྡེ་ཆྡེན་པྣོ་ལྟར། དྡེས་སྡེམས་མ་བསྐྱྡེད་ན་མྱི་ལྡེན་
པ་དང་། རང་ཉྱིད་ཆས་སུ་མ་ཞུགས་པར་མྱི་ལྡེན་པ་དང་། དངྣོས་པྣོ་དྡེས་དྣོན་ཆྡེན་པྣོ་མྱི་འགྲུབ་ན་མྱི་ལྡེན་པ་དང་། སྡུམས་
དང་། བར་དང་། གཡྣོན་དང་། འདྣོད་ཆགས་དང་། ཞྡེ་སང་དང་། གཏྱི་མུག་དང་། དམག་དང་འཁྲུགས་པ་ལ་སྣོགས་
པ་ཆྣོས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཞྡེ་འདྣོད་ཕན་ཚུན་དུ་ཡྣོད་ན་མྱི་ལྡེན་པ་དང་། མདྣོར་ན་དངྣོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་ནས་བསྣོད་
ནམས་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཁྣོར་ལྣོ་ཤ་སག རང་གཞན་ཐམས་ཅད་སྱིན་པ་དང་གྣོལ་བར་བྡེད་པའྱི་རྒྱུ་ཤ་སག ཉྣོན་
མྣོངས་པ་དང་ཉྡེས་པའྱི་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཤ་སག་དུ་འབད་པར་བ་བ་ནྱི་སྱིན་པ་དྡེའྱི་བརྩྣོན་འགྲུས་སྣོ། །དྡེ་ལ། ལ་
ལ་དག་ན་རྡེ་ཅྱི་ཟྡེར། ལུང་ལུང་དག་ན་ཅྱི་ཟྡེར། རྱིགས་མྱི་གཅྱིག་པ་མང་པྣོའྱི་ལུང་རྱིགས་དང་། གསུང་རབ་མང་པྣོའྱི་
དགྣོངས་པ་དང་། བླ་མ་མང་པྣོའྱི་གསུང་སྒྲྣོས། ཅལ་ཅྣོལ་མང་པྣོའྱི་ཟྡེར་མཆུ་མང་ཡང་། སྙྱིང་པྣོ་ཆྡེ་བྲང་འྣོག་ཏུ་གཞུག ར་
ལྔ་མྡེད་པར་འབྲྣོག་ལ་གར་འགྣོ །སྱིན་པའྱི་གཏྣོང་ལུགས་ཅྱིག་ཀང་ངས་ཤྡེས། བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཡང་སྱིན་པ་འདྱི་
ཁྣོ་ན་གཏྣོང་བ་ལ་བསླབ། གང་གྱིས་གང་ལ་ཚུལ་དང་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་སྱིན་པ་བཏང་བའྱི་འབྲས་བུ་ཇྱི་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་ཤྡེས་པའྱི་
གཉྡེར་ཁ་ཁྱྡེད་ལ་མྡེད། དྡེ་ལྟར་ཡང་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། སྱིན་པ་འདྱི་ལྟར་བྱིན་ན་ནྱི། མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱྡེ་འྣོ། །སྱིན་
པ་འདྱི་ལྟར་བྱིན་ན་ནྱི། ཁྱྱིམ་བདག་གྱི་རྱིགས་ཆྡེ་ཞྱིང་མཐྣོ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱྡེ་བ་ནས་ལྷ་རྣམས་དང་། ཉན་ཐྣོས་དང་། རང་སངས་
རྒྱས་དང་། སྱིན་པ་འདྱི་ལྟར་བྱིན་ན་ནྱི། བླ་ན་མྡེད་པ་ཡང་དག་པར་རྣོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱའྣོ། །ཞྡེས་གསུངས་པ་
འདྱི་ལ་ཡང་ང་རང་མཁས། ངའྱི་སྱིན་པ་འདྱི་ཞྱིང་དང་། བསམ་པ་དང་། དངྣོས་པྣོ་དང་། ངྣོ་བྣོ་དང་། རང་བཞྱིན་དང་། 
ཐབས་དང་། ཤྡེས་རབ་དང་། དྣོན་ཆྡེ་ཆུང་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་ང་རང་གྱི་བསམ་པ་འདྱིའྱི་ཐྣོག་ནས་ཤྡེས་པ་ཞྱིག་ཡྣོད་སྙམ་ནས། 
གཞན་གྱི་ཚིག་གྱི་རྡེས་སུ་མྱི་འབྲང་ཞྱིང་། འགྱུར་བ་མྡེད་པར་སྡེམས་རྩྡེ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་དྡེ་ནྱི་སྱིན་པ་དྡེའྱི་བསམ་གཏན། སྱིན་



པ་གཅྱིག་པུ་ལ་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཚང་བའྱི་ཐབས་མཁས་པ་དྡེ་ལྟ་བུས་གདུལ་བ་སྱིན་པ་དང་གྣོལ་བར་བྡེད་པ། བང་
ཆུབ་སྡེམས་དཔའྱི་སྡེ་སྣོད་མཐའ་དག་ཁྣོང་དུ་ཆུད་པར་བས་ནས། གདུལ་བ་ཐམས་ཅད་སྱིན་པ་དང་གྣོལ་བར་བྡེད་པའྱི་ཐབས་
མཁས་པ་དྡེ་ལྟ་བུ་ལ་སད་པར་བ་བ་དང་། རང་གྱི་རྡེས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀང་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་འགྣོད་པ་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་
བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཆྡེན་པྣོ་རྣམས་སམ། ད་ལྟར་ཡུལ་གང་ན་སྱིན་པ་འདྱི་ལྟར་གཏྣོང་བ་འདྱི་རྣམས་ལ་འགམ་ཆུ་ལྡང་བ་
དང་། རྐན་སྒྲ་བཏྣོག་པ་དང་། སྙན་པ་དང་ལྡེགས་པ་བརྣོད་པས། རང་དང་འཁྣོར་དང་ཉྡེ་དུ་གཉྡེན་འབྲྡེལ་ཕྱྣོགས་རྱིས་དང་
བཅས་པའྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མྱི་ཟད་པའྱི་གཏྡེར་ཆྡེན་པྣོར་འགྱུར་བ་ལ་འབད་པར་བའྣོ། །དྡེ་ལྟར་ཡང་། སྱིན་པ་སྱིན་པར་བ་
བའྱི་ཡུལ་འཕགས་པ་དང་། སྡེམས་ཅན་ལ་རྟྡེན་གྱི་གང་ཟག་འགྣོ་བ་སྱིན་ཅྱིང་གྣོལ་བར་བྡེད་པའྱི་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔས་
27ཚུལ་ལམ་ཐབས་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཐབས་མཁས་པ་དང་། དྡེའྱི་རང་བཞྱིན་ཤྡེས་པ་ཤྡེས་རབ་ཟབ་མྣོའྱི་ཚུལ་གྱིས། 
རང་གྱི་ཞྡེ་འདྣོད་སྔར་དམ་བཅས་པའྱི་སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྱིན་ཅྱིང་གྣོལ་བར་བྡེད་པ་ནྱི་སྱིན་པ་གཅྱིག་པུའྱི་རྡེས་སུ་འབྲངས་
པའྣོ། ། 
ཡང་འདྱི་ལྟར་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་པས། སྡེམས་ཅན་སྱིན་པ་དང་གྣོལ་བར་བ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ན། སྱིར་བང་ཆུབ་
སྡེམས་དཔའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྣོམ་པ་ནྱི་དགྡེ་བ་ཆྣོས་སྡུད། སྡེམས་ཅན་གྱི་དྣོན་བྡེད། སྣོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པ་གསུམ་སྡེ། 
ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པྣོ་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྣོམ་པའམ་དམ་ཚིག་ཀང་དྡེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། དྡེ་ལྟར་ཡང་། དཔལ་རྣོ་རྡེ་མཁའ་འགྣོའྱི་རྒྱུད་
ལ་སྣོགས་པ་རྣམས་སུ།  

སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྣོར་སྣོམ་པ་ལ། ། 
ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནྱི་བསླབ་པ་དང་། ། 
དགྡེ་བའྱི་ཆྣོས་ནྱི་སྡུད་པ་དང་། ། 
སྡེམས་ཅན་དྣོན་བྡེད་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ། ། 

 

27 དཔས་ em.; དཔའྱི་ 



དྡེ་བཞྱིན་བརྟན་པྣོར་གཟུང་བར་བགྱི། ། 
ཞྡེས་གསུངས་པས། གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཀང་དྡེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྣོམ་པ་འདྱི། 
དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞུང་ལམ་དང་གཤྡེགས་ཤུལ་ཡྱིན་པས། འདྱི་ལ་བསླབ་པར་བ་བའྱི་ཚུལ་ལུགས་
སྱི་དང་བྡེ་བྲག་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསན་པར་བ་སྡེ། སྱི་གྣོང་དུ་བསན་པ་གསུམ་པྣོ་དྡེ་ཉྱིད་ཡྱིན་ལ། བྡེ་བྲག་ནྱི། བཅྣོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས། དགྡེ་བའྱི་ཆྣོས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དགྡེ་བའྱི་ཆྣོས་ཐམས་ཅད་འདུས་པར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བ། ཞྡེས་གསུངས་
པ་དང་། གྣོ་ཆ་སུམ་ཅུ་སྣོ་དྲུག་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས། བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་སྣོག་གཅྣོད་པ་སྣོང་པའྱི་སྣོམ་པ་གཅྱིག་པུ་
གཅྱིག་བསྲུང་ན། སྡེམས་ཅན་གྱི་དྣོན་དུ་བ་བ་ནྱི་སྡེམས་ཅན་དྣོན་བྡེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། སྣོག་གཅྣོད་པ་སྣོང་བ་དྡེ་ཉྱིད་དགྡེ་བར་
གྱུར་པས་ན། དགྡེ་བ་ཆྣོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས། དྡེ་སྣོམ་པར་གྱུར་པ་ནྱི་སྣོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཏྡེ། གཅྱིག་ལ་ཚང་བར་འགྱུར་
བར་ཤྡེས་པར་བ་བ་དང་། དྡེ་ལྟར་ཤྡེས་པར་དུས་གསུམ་གྱི་དྡེ་བཞྱིན་གཤྡེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགྣོད་པ་གཅྱིག་པའྱི་ལམ། 
སྣོབས་བཅུ་འབྱུང་བའྱི་གནས། ཉྣོན་མྣོངས་པ་དང་ཉྡེས་པ་ཐམས་ཅད་འཇྣོམས་པའྱི་རྣོ་རྡེ། འཁྣོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའྱི་ཡྣོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏྡེར་མཛོད། ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྡེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་གྱི་ནྣོར་བུ། ལུས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་མགྣོན་དང་། སྐྱབས་དང་། གནས་དང་། དཔུང་གཉྡེན་དུ་གྱུར་པ། སྣོ་སྣོར་ཐར་པ་རྱིགས་བདུན་གྱི་སྣོམ་པ་བང་ཆུབ་
སྡེམས་དཔའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྣོམ་པར་གསུངས་པ་འདྱིས་རང་གྱི་རྒྱུད་ཀང་སྱིན་པར་དང་གྣོལ་བར་བས་ཤྱིང་། གཞན་གྱི་རྒྱུད་
ཀང་སྱིན་པ་དང་གྣོལ་བར་བ་སྡེ། དྡེ་ལྟར་ཡང་། བརྒལ་ནས་བསྒྲལ་བར་བ་བ་དང་། གྣོལ་ནས་དགྣོལ་བར་བ་བ་དང་། 
དབུགས་ཕྱུངས་ནས་དབྱུང་བར་བ་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་དམ་བཅས་པའྱི་དབང་གྱིས་
སྣོ། །དྡེ་ལྟར་དམ་བཅས་པའྱི་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་སྙྱིང་རྡེ་ཆྡེན་པྣོས་འགྣོ་བའྱི་དྣོན་མཐྣོང་བས། སངས་རྒྱས་བཅྣོམ་ལྡན་
འདས་ལ་མྱི་ཕྱྡེད་པའྱི་དད་པ་ཐྣོབ་པ། ལས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མངྣོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ། ཚུལ་ཁྱིམས་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་འདྱི་མ་གཏྣོགས་
པ་ཉམས་སུ་བླང་རྒྱུ་མྡེད་པ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་ལུས་དུམ་བུ་བརྒྱའམ། སྣོང་དུ་གཏུབ་ཀང་སྣོན་པའྱི་བསླབ་པ་དང་འགལ་བར་མྱི་
བྡེད་དྡེ། །ཉྡེས་པ་ཆུང་ཤྣོས་ཤ་ཁམ་གཅྱིག་གྱི་དབང་དུ་བས་ཀང་། མཁས་པ་ཆྡེན་པྣོ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་། ཉྡེས་པ་



མྡེད་པའམ། ཆུང་བའྱི་ལུང་རྱིགས་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་བཤད་པ་མང་ཡང་། ངྡེད་གྡེན་པས་བལྟས་པས། ད་28ལྟར་མྱི་དང་མྱི་
མ་ཡྱིན་པས་སྣོག་ཆགས་དུད་འགྣོ་ལ་སྣོགས་པའྱི་ཤ་ཞྱིམ་པྣོ་ཟ་འདྣོད་པ་མང་བར་འདུག དྡེས་སྣོག་ཆགས་མང་པྣོ་ཟ་ཞྱིང་སྣོག་
གཅྣོད་པའྱི་སྣོར་བ་ལ་འཇུག །སྣོག་གཅྣོད་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དམྱལ་བར་སྐྱྡེ་བར་དྡེ་བཞྱིན་གཤྡེགས་པས་
གསུངས་ན། བརྒྱ་ལའམ་གལ་ཏྡེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པ་དྡེ་མྱི་བདྡེན་རྡེ་ཨེ་ཡྣོད། བདྡེན་ནྣོ་ཞྡེ་ན་རང་ལ་རང་སྙྱིང་ཡང་མྱི་རྡེའམ། 
དུས་ད་ལྟ་ནྱི་ཀ་ར་དང་། བུ་རམ་དང་། སྦྲང་རྩྱི་དང་། ཞྣོ་དང་། འྣོ་མ་དང་། མར་དང་། ཐུད་དང་། ཕྱྡེ་དང་། ཟན་དང་། 
ཆབ་ཚས་ཀང་ལྟྣོར་མྱི་བཏུབ། བཟའ་བ་ནྱི་ཤ། བཏུང་བ་ནྱི་ཆང་། སྐྱྣོ་རྣོགས་ནྱི་བུད་མྡེད་ལ་བས་པ་འདྱིས་ཀང་། དམྱལ་བའྱི་
སྡུག་བསྔལ་བཟྣོད་པར་དཀའ་བ། རྒྱུ་མྱི་དགྡེ་བ་མ་ཟད་ཀྱི་བར་དུ་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཟད་པར་མྱི་འགྱུར་རམ་ཡང་བསམ། 
ཤ་ཉྡེས་པ་ཆུང་ཤྣོས་སུ་ཡང་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མ་གསུངས་ཏྡེ། ཉྡེས་པ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པའྱི་གཞྱིར་དགྣོངས་ཤྱིང་གསུངས་
ཏྡེ། དྡེ་ལྟར་ཡང་།  

མྱ་ངན་འདས་དང་སྣོར་ཕྡེང་དང་། ། 
གང་པྣོ་རྩལ་དང་སྱིན་ཆྡེན་དང་། ། 
ལང་ཀར་གཤྡེགས་པའྱི་མདྣོ་འདྱི་ལས། ། 
ངས་ནྱི་ཤ་ནྱི་རྣམ་པར་བཀག ། 

ཅྡེས་གསུངས་སྣོ། །དྡེ་ལྟར་ཉྡེས་པ་ཆུང་ཤྣོས་སུ་བྡེད་པ་ཤ་ཁམ་གཅྱིག་ཀང་འདྱི་འད་ན། གཞན་རང་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་ཏུ་གྱུར་པ། 
སྡེམས་ཅན་རྣམས་ངན་སྣོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་བར་བྡེད་པ། མཐྣོ་རྱིས་དང་ཐར་པའྱི་གྡེགས་སུ་གྱུར་པ། བང་ཆུབ་རྣམ་པ་གསུམ་
ལ་སྒྲྱིབ་པ་ཆྡེན་པྣོར་གྱུར་པ། སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཉྣོན་མྣོངས་པ་དང་མྱི་དགྡེ་བའྱི་གཤྱིས་སུ་གནས་པ། དུས་
གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གཅྡེས་པའྱི་སས་རྣམས་ལ་མྱི་བ་བ་དགག་པའྱི་བསླབ་པར་བཅས་པ། བཅྣོམ་ལྡན་

 

28 ད་ em.; དྡེ་ 



འདས་ཀྱིས། རང་གྱི་ལུས་སམ་ཡན་ལག་སྦྲུལ་གདུག་པའྱི་ཁར་བཅུག་པ་ནྱི་སླ་29ཡྱི། །བརྟུལ་ཞུགས་ཉམས་ཤྱིང་ཞྱིག་པ་ནྱི་
དྡེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནྣོ། །ཞྡེས་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་པྣོས་མ་བཟྣོད་ནས་བཀའ་སྩལ་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྣོས་ཀང་ཅྱི་དགྣོས་ཏྡེ།  

སྣོག་དང་བྲལ་ཞྱིང་ཤྱི་བ་ནྱི་སླ་30ཡྱི། ། 
ཚུལ་ཁྱིམས་ཉམས་ཤྱིང་ཞྱིག་པ་ནྱི་དྡེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནྣོ། ། 

ཞྡེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ཉྱིད་ཉྡེས་པའྱི་དྱི་མས་མ་གྣོས་པའྱི་ཐབས་མཁས་པ་ལ་གནས་ཤྱིང་། འགྣོ་བ་གཞན་ཡང་ཐབས་
མཁས་པ་འདྱི་ལ་བསྐུལ་ཞྱིང་ཨར་ནན་ཐ་བས་ཏྡེ། དྡེ་ལྟར་ཡང་།  
དགྡེ་སླྣོང་དགྡེ་ཚུལ་དགྡེ་བསྙྡེན་དང་། །ས་འགའ་ས་གཅྱིག་ཉྱིན་མཚན་གྱི། །ཆ་ཤས་བསྲུང་བའྱི་སྣོམ་པ་ཡང་། །སྣོན་པ་
ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པྣོ་ཡྱིས། །འདུལ་བ་ལུང་དུ་གསུངས་པ་དང་། །བསྙྡེན་གནས་གསྣོ་སྣོང་རལ་པྣོས་ཀང་། །ལྷ་ཡྱི་གནས་སུ་སྐྱྡེ་
བར་གསུངས། །ད་ལྟར་འགྣོ་བ་གཞན་དག་ཀུན། །ཚུལ་ཁྱིམས་བཟང་ལ་བཀྣོད་པ་ཡྱིས། །སྣོམ་བརྩྣོན་འཆལ་བར་གྱུར་
རྣམས་དང་། །ངན་སྣོང་གསུམ་དུ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ། །འགྣོ་བར་མྱི་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན། །ངན་སྣོང་གསུམ་དུ་སྐྱྡེ་བའྱི་རྒྱུ། །ཚུལ་
ཁྱིམས་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། །སྣོམ་པ་བཏང་བ་ལྟུང་གྱུར་ན། །ངྡེད་ཀྱིས་སྣོམ་པ་འབྣོག་པ་ཡྱིས། །ལྷན་ཅྱིག་ངན་སྣོང་ལྟུང་
པ་ཡྱི། །རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུ་མྱི་མཚུངས་པས། །གནས་དང་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པར་ངྡེས། །དྡེ་ལྟར་གྱུར་ན་ཅྱི་ཕྱྱིར་སང་། །ཡང་ན་
སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །གཤྱིས་སུ་ཡྣོད་པའྱི་མྱི་དགྡེ་བ། །སྣོང་བའྱི་སྣོམ་པ་བླང་བ་ལ། །སྱིག་པ་ཟད་དང་སབ་པ་
འམ། །ཉྡེས་པ་ཆུང་ངུ་31སངས་པ་ཡྱི། །དགྡེ་བས་ཐར་བའྱི་ས་བྣོན་བཞག །མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་འཐྣོབ་པར་ངྡེས། །མ་
འྣོངས་སངས་རྒྱས་ངྡེད་ཀང་ཡྱིན། །ད་ལྟའྱི་སངས་རྒྱས་ཁྱྣོད་ཀང་མྱིན། །འགྣོ་དྣོན་བྡེད་ན་དྡེ་ལྟར་བྡེད། །འདྱི་ཡང་གྣོང་དུ་
བཤད་པ་བཞྱིན། ། 

 

29 སླ་ em.; བླ་ 
30 སླ་ em.; བླ་ 
31 ངུ་ em.; ངུན་ 



ཚུལ་ཁྱིམས་ཕ་རྣོལ་ཕྱྱིན་པ་ལ། །སྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བཟྣོད་པ་དང་། །བརྩྣོན་འགྲུས་བསམ་གཏན་ཐབས་སུ་
བསན། །ཐབས་མཁས་འདྱི་ལ་སྣོད་པ་ཡྱི།32 །སྐྱྡེས་ཆྡེན་བདག་ཉྱིད་ཆྡེན་པྣོ་རྣམས། །རང་ཉྱིད་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས་བ་
རྣམས། །གཞན་རྣམས་ཚུལ་ཁྱིམས་མཆྣོག་ལ་འགྣོད། །གང་དང་གང་ན་ཚུལ་ཁྱིམས་ཅན། །བཞུགས་པར་གྱུར་པ་དྡེ་དག་
གྱི །ཞབས་རྡུལ་སྱི་བྣོས་ལྡེན་བྡེད་ཅྱིང་། །ཡྣོན་ཏན་བསྔགས་པའྱི་ཕྡེང་བ་བརྣོད། །ཆྣོས་ཀྱིས་ཐྣོབ་པའྱི་ཟང་ཟྱིང་གྱི །བགྣོ་
བཤའ་མཉམ་དུ་སད་པ་ཡྱི།33 །ཚུལ་ཁྱིམས་ལྡན་པས་གང་བ་དང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་ཚར་གཅྣོད་པ། །དཔའ་བྣོ་
རྣམས་ཀྱི་སྣོད་པ་ཡྱིན། །འདྱི་ཡང་བས་ན་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །མ་བས་ས་བྣོན་མྡེད་པ་ལ། །འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ག་ལ་ཡྣོད། །འདྱི་
ལྟ་བུ་ཡྱི་སྣོད་འགྣོས་དྡེ། །ཕྣོ་རྒྣོད་པྣོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན། །མྱི་འདྱིང་ཅན་གཅྱིག་གྱི་སྣོད་འགྣོས་ཡྱིན། །སུས་འབྱུང་བ་མྡེད་
པའྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་བུ་གཅྱིག་ཡྱིན། །བླ་མ་དམ་པའྱི་གཅྡེས་སྡེ་ཡྱིན། །བསན་པ་འདྱི་ཡྱི་བདག་པྣོ་
ཡྱིན། །ཡྱིན་ལུགས་མང་སྡེ་བརྣོད་མྱི་ལང་། ། 
འདྱི་ལྟར་ཡང་། བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཆྡེན་པྣོ་རྣམས་བཟྣོད་པའྱི་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐབས་མཁས་པ་ལ་གནས་ནས། 
སྡེམས་ཅན་གྱི་དྣོན་བསྒྲུབ་སྡེ། བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་། བ་དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་བཟྣོད་པར་མཛད་ཅྱིང་། མྱུར་དུ་
རྣོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སངས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལ། སླྣོབ་དཔྣོན་འཕགས་པའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་།  

ཁྣོ་བ་སངས་པས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྣོག་པ་ཉྱིད། ། 
འཐྣོབ་པར་འགྱུར་བ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྣོས་གསུངས། ། 

ཞྡེས་པ་དང་། ངྡེད་རང་གྱིས་བལྟས་པས་ཀང་། སྔྣོན་གྱི་ལྣོ་པཎ་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཆྡེན་པྣོ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་བླྣོན་བང་
ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་དྡེ་རྣམས་དང་། ཕྣོ་འབྲྱིང་པྣོ་གང་ཡྱིན་པ་དྡེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚ་བཟྣོད། གང་བཟྣོད། སྐྱྱིད་བཟྣོད། 
སྡུག་བཟྣོད། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་དུ་བསད་པས་ཕྣོ་འབྲྱིང་པྣོ་ཡན་ཆྣོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་མྣོད། ངྡེད་ཀང་ཕྣོ་འབྲྱིང་པྣོ་ཡན་

 

32 ཡྱི། em.; ཡྱིས། 
33 ཡྱི། em.; ཡྱིས། 



ཆད་ཅྱིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་བཟྣོད་པ་ཆུང་བས་འྣོང་བ་ག་ལ་སྱིད། འདྱི་ན་ཁ་ཅྱིག་བསླབ་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་གསུམ་གྱིས་རྒྱུད་ཀང་མ་
སངས། སྔྣོན་གྱི་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཆྡེན་པྣོ་རྣམས་ཀྱི་རྡེས་སུ་ཡང་མ་བསླབས། མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་བླ་མ་དམ་པ་
དང་མ་ཕད། སྔྣོན་གྱི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྣོད་འགྣོས་ཀང་མ་མཐྣོང་། ཡྣོན་ཏན་ཁབ་ཁྣོབ་ཅྱིག་ལ་བརྟྡེན་ནས། རྡེ་བཙུན་ནམ། 
བླ་མའམ། རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་ཞྡེས་བརྣོད་པའྱི་ཚིག་གམ། འཁྣོར་རམ། གགས་པའམ། བཀུར་བསྱི་བག་ཙམ་གྱིས་དྡེགས་ནས། 
མཐྣོན་དམན་གྱི་ཚིག་གམ་མ་ལྡེགས་པ་ལ་བཟྣོད་པ་ཆུང་བས། རང་གཞན་གྱི་དྣོན་འགྲུབ་པ་ག་ལ་སྱིད་པས་གཞན་གྱི་གནྣོད་
པ་ལ་བཟྣོད་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྡེ། དྡེ་ཡང་ཡུལ་མྱི་ཉྡེ་རྱིང་དང་ཕྱྣོགས་གཞན་གྱི་གནྣོད་པ་གང་ཡྱིན་ཡང་བཟྣོད་པ་སླ་བར་འདུག 
རས་དང་ཡྣོ་བད་སྱིན་པའམ་རང་ཉྱིད་གཞན་དུ་སྣོང་བས་ཀང་ཆྣོག་པར་འདུག་པ་ལ། རང་ཉྱིད་ཀྱི་འཁྣོར་དུ་གྱུར་པ། ལྷན་ཅྱིག་
གནས་པ། འབྲྡེལ་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཕན་ཆྡེར་བཏགས་ན་གནྣོད་པ་ཆྡེར་སྐྱྡེལ་བ། རང་གྱིས་མྱི་རྡེ་དགུ་རྡེ་ནས། 
མ་རྩྱིས་དགུ་རྩྱིས་པ། རྡེ་བ་ས་གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་ནས། གནྣོད་པ་ས་ཚོགས་ཐབས་ས་ཚོགས་ཀྱིས་བྡེད་པ་འྣོང་། དྡེ་ལ་བླ་མ་
རྱིན་པྣོ་ཆྡེའྱི་ཞལ་ནས། སྡེམས་ཅན་རྣམས་འདྱི་འད་སྱིད་དགྣོས་པ་ཡྱིན་མྣོད་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་གྣོ་ཆ་གྣོན་པ་གལ་ཆྡེ་
གསུངས།  
ང་རང་གྱིས་ནྱི་དང་པྣོ་སུ་ལ་ཡང་རྡེ་བ་ཆྡེན་པྣོ་མ་བས་ནས། འཁྣོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆྡེན་པྣོ་གཏྱིང་མཐའ་མྡེད་པ་ལས་ཆྣོས་ཉྱིན་
34གཅྱིག་གམ། ཞག་གཅྱིག་ཙམ་བས་པས་ཀང་བསྔྣོ་བས་ཟྱིན་ན་ཆུད་མྱི་ཟ་བ་ཙམ་ལ་བསམས་ནས། རྡེ་བ་ཆུང་བར་བས་
པས་འཁྣོན་པ་དང་སྱིད་ལུག་པ་ཉུང་བར་བྱུང་། དགྡེ་བའྱི་བཤྡེས་གཉྡེན་ཆྡེན་པྣོ་དྣོན་མྣོ་རྱི་བའྱི་མཁན་བུ་སྣོན་པ་དགྡེ་སླྣོང་ཞྱིག་
གྱིས། དགྡེ་འདུན་གྱི་ལུག་རྐུས་ནས་འབྱིན་པ་ལ་དགྡེ་བའྱི་བཤྡེས་གཉྡེན་གྱི་ཞལ་ནས། འདྱི་མ་འབྱིན། འདྱི་བཟང་པྣོ་ཡྱིན། 
འདྱིའྱི་བླྣོ་ལ་འཕགས་པ་སྡུད་པ་ཡྣོད་གསུང་སྐད་པ་འདྱི་རང་གྱི་ཤྡེས་པ་ལ་བབ་པ་བྱུང་། ཇྣོ་བྣོ་ཆྡེན་པྣོ་རྡེ་ལྷ་གཅྱིག་གྱིས་སྡེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡྣོན་ཏན་བརྣོད་པ་ལ། རྡེ་ཤྱིག་སང་པྣོ་ཡྣོན་ཏན་ས་གཅྱིག་ཀང་མྡེད་པ་བཙོག་པ་སྐྱུག་བྲྣོ་བ་ཞྱིག་ལ། ཨ་ཏྱི་
ཤ་འདྱི་ལ་ཡྣོན་ཏན་ཅྱི་ཡྣོད་དྱིས་པས། ཕྱག་ཐལ་མྣོ་སར་ནས་འདྱི་ལ་དྡེ་བཞྱིན་གཤྡེགས་པའྱི་སྙྱིང་པྣོ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་མྣོད་

 

34 ཉྱིན་ em.; ཉྱིད་ 



གསུང་སྐད། ལར་འགྣོ་བའྱི་འདྡེན་པ་ཆྡེན་པྣོ་གཞན་གྱི་ཡྣོན་ཏན་ལ་རྩྱིས་ཆུང་ཞྱིང་ཅྱིར་ཡང་མྱི་མཐྣོང་། ཁམ་པྣོ་ཆྡེ་མང་པྣོ་ཞྱིག་
རྫུན་གྱི་གཤྣོར་རྒྱུགས་ལ་ཧབ་ཤྱི་ཧུབ་ཤྱིར་ལྡེན་འདྣོད། ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གམ། བསླབ་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་རྣམ་པ་གསུམ་
གྱི་ཡྣོན་ཏན་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡྣོད་པ་རྣམས་ལ་མགུ་ཞྱིང་། ཆྣོས་ཕ་བ་ནས་སྣོ་ནམ་ལུག་འགྣོས་སུ་ཤྡེས་ན་བསམ་ས་ཆྡེན་པྣོར་འྣོང་། 
ཕལ་ཆྡེར་མྱི་མགུ་བ་དྡེ་རང་གྱི་རས་དང་ཡྣོ་བད་འཇྱིག་རྟྡེན་གྱི་བ་བ་ལ་ཞྡེན་དགས་པའྱི་སྐྱྣོན་ཡྱིན། དྡེ་འདས་ཕན་བཏགས་ནས་
རྡེ་བ་གཞན་དུ་བས་ན་གྣོ་བ་འཛོལ་ཞྱིང་འཐབ་མྣོའྱི་རྒྱུར་འགྣོ། བླྣོ་དང་པྣོར་བཞག་ནས་ངྡེས་པར་བས་ནས་ཡྱི་གྡེ་དྲུག་པ་ཚར་
གཅྱིག་བརྣོད་པའྱི་རྱིན་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན། ཚུལ་ཁྱིམས་ཉྱིན་གཅྱིག་བསྲུངས་པ་དང་། མདྣོ་ཚར་གཅྱིག་བཏྣོན་པ་དང་། བཅྣོས་མའྱི་
སྡེམས་བསྐྱྡེད་ལན་གཅྱིག་བས་པ་དང་། ཀུ་རྡེའྱི་སྡེམས་བསྐྱྡེད་ལན་གཅྱིག་བས་པའྱི་རྱིན་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་ཏྡེ། དྡེ་ཚོད་ལ་ཡང་མགུ་
བར་བ་དགྣོས། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱིས་གནྣོད་པ་བས་པའྱི་ལན་མྱི་ལྡྣོན་པའྱི་བཟྣོད་པ་དྡེ་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བྱི་བྣོ་དབྱུག་པ་
ཐྣོགས་པ་ལ་ཡང་ཡྣོད། འགྣོ་བའྱི་འདྡེན་པར་གྱུར་བའྱི་བླ་མ་རྣམས་ནྱི་གནྣོད་པ་བས་པ་དྡེ་ཉྱིད་ཕན་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏྡེ། དྡེ་ལྟར་
ཡང་།  

གང་ལ་གནྣོད་པ་བས་ཀང་བདྡེར་འབྲྡེལ་བ། ། 
བདྡེ་བའྱི་འབྱུང་གནས་དྡེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྣོ། ། 

ཞྡེས་པས་སྣོ། །དྡེ་བདྡེ་བར་ཇྱི་ལྟར་འབྲྡེལ་སྙམ་ན།35 རང་ལ་གནྣོད་པ་ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་དྡེ་ཉྱིད་ལམ་དུ་བཏང་། དྡེ་ནྱི་ཚད་
མྡེད་པའྱི་སྙྱིང་རྡེ་ཆྡེན་པྣོས་དབང་བས་ཤྱིང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་སྡེམས་ཀྱིས་བཙིར་གྱིས་བཟུང་། བླ་མ་དམ་པའམ་ལྷག་པའྱི་ལྷར་
མྣོས་ཤྱིང་།  

སུས་སྨྲས་སུས་ཐྣོས་གང་གྱིས་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ཕྱྱིར། ། 
བཟྣོད་པའྱི་ཕ་རྣོལ་ཕྱྱིན་མཆྣོག་ལྡན་པ་མཛངས་པ་ཡྱིན། ། 

ཞྡེས་པའྱི་དྣོན་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉྱིས་སུ་མྡེད་པར་རྟྣོགས་པའྱི་རྣལ་འབྣོར་པ།  

 

35 ན། em.; ནས། 



སྐྱྡེ་མྡེད་སྣོན་པའྱི་སླྣོབ་དཔྣོན་དུ། །ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་གནྣོད་པ་ཤར། ། 
དག་གཉྡེན་དུ་ཆྣོད་པའྱི་དཔའ་བྣོ་དང་། ། 
གཉྡེན་སྣོང་པར་རྟྣོགས་པའྱི་མཁའ་འགྣོ་གཉྱིས། ། 
སྡེམས་འགྱུར་བ་མྡེད་པའྱི་རྣལ་འབྣོར་ལ། །དུས་རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པར་ས་ར་ར། ། 
རྣོ་རྡེའྱི་གདན་དང་དཔལ་གྱི་རྱི། །ཨུ་རྒྱན་གནས་དང་ཏྱི་སྡེའྱི་གངས། ། 
ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱིའྱི་གནས་རྣམས་སུ། །འདྱི་ལས་ལྷག་པའྱི་དངྣོས་གྲུབ་ནྱི། ། 
ལྷག་པ་གཏན་དུ་མྱི་སྱིད་སྙམ། །ཀུ་རྡེ་ཀལ་ཀ་མ་ལགས་ཏྡེ། ། 
རྣོ་རྡེ་འཛིན་པ་བླ་མ་དཔང་། །རང་ལ་སྐྱྡེས་པའྱི་ཉྣོན་མྣོངས་འདྱི། ། 
ཇྱི་ཙམ་རང་གྱིས་ཐུལ་བའྱི་ཚེ། །བྲལ་དང་རྣམ་སྱིན་ཡྣོན་ཏན་ལ། ། 
དཔའ་བྣོ་མཁའ་འགྣོར་བཏགས་པར་ངྡེས། ། 
འདྱི་ཡང་བཟྣོད་པ་གཞྱིར་བཞག་ནས། །བཟྣོད་པའྱི་སྱིན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། ། 
བཟྣོད་དང་བརྩྣོན་འགྲུས་བསམ་གཏན་རྣམས། །ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མཆྣོག་ཏུ་གསུངས། །བཟྣོད་པ་ཟུར་ཙམ་བསན་
པའྣོ།། །། 
༈ འདྱི་ལྟར་བཟྣོད་པ་བསྣོམས་ཤྱིང་གནྣོད་པར་བྡེད་པ་འདྱི་ཞྡེ་ཐག་པ་ནས་སྙྱིང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཅྱི་བཟང་། ཅྱི་ཡག ཅྱི་
རྒྱལ། ཇྱི་ལྟར་བས་ན་དངྣོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཕྱྣོགས་དང་རྱིས་སུ་བཅད་པ་ཐམས་ཅད་ཇྱི་ལྟར་དུ་རྒྱལ་སྙམ་དུ་བསམས་ཤྱིང་། 
ལག་ལྡེན་ལ་དྡེ་ལྟར་དུ་གདབ། འདྱིའྱི་དུས་སུ་ཁྣོ་རང་གྱིས་གཏྱིང་མ་རྟྣོགས་ཤྱིང་ཕྱག་འཚལ་དུ་མ་བྱུང་གྱི་བར་དུ་ངས་བས་
དང་། དྱིན་བརྩྱི་དང་། ལན་བགང་དང་། དྡེ་བས་དང་འདྱི་བས་ཀྱི་ལྣོ་རྒྱུས་རྩ་ན་འདུག་པ་ཚུན་ཆད་ལ་ཡྡེ་མྱི་བ། དྡེ་ལྟར་རང་
གྱི་བསམ་སྣོར་བཟང་པྣོ་དྡེ་ཡང་ཤྡེས། གསྣོལ་བ་མ་བཏབ་པའྱི་དགྡེ་བའྱི་བཤྡེས་གཉྡེན་དུ་ཡང་གྣོ ། 



བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཆྡེན་པྣོར་ཐག་ཆྣོད་ནས་འདུད་པ་དང་། གུས་འདུད་བྡེད་པའྱི་དུས་སུ་བླ་ན་མྡེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ལ་དགྣོད་
པར་བས་ནས། རས་དང་ཡྣོ་བད་དམ་འཇྱིག་རྟྡེན་གྱི་ཞྡེ་འདྣོད་གང་ཕུལ་36ཡང་མྱི་སྒྲུབ་པ་གལ་ཆྡེ་སྡེ། སྔར་བས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་འབྲས་བུ་དགྡེ་བཤྡེས་མྱི་ཆྣོས་པ་ཟབ་མྣོ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཤྣོར་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྣོ། ། 
འདྱི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་འབྱུང་ཟབ་མྣོ་སྡེ། ། 
དུས་གསུམ་གཤྡེགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །བང་ཆུབ་མཆྣོག་གྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ། ། 
སྣོད་ལ་བདུད་ཀྱི་སྡེ་བཏུལ་ནས། །ཐྣོ་རངས་བང་ཆུབ་མངྣོན་སངས་རྒྱས། ། 
བཟྣོད་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྱིས། །འགྣོ་བ་སྱིན་པར་བ་བ་འྣོ།། །། 
བརྩྣོན་འགྲུས་ཀྱིས་སྡེམས་ཅན་སྱིན་པར་བ་བའྱི་དབང་དུ་བ་སྡེ། བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མགྣོའམ། གྣོས་ལ་མྡེ་
ཤྣོར་བ་བཞྱིན་དུ་བརྩྣོན་འགྲུས་བརྩམ་པར་བ་སྡེ། བརྩྣོན་འགྲུས་དྡེ་ཡང་གང་ཞྡེ་ན། སླྣོབ་དཔྣོན་ཤན་ཏ་དྡེ་བའྱི་ཞལ་སྔ་ནས།  

བརྩྣོན་གང་དགྡེ་ལ་སྣོ་བའྣོ། ། 
ཞྡེས་གསུངས་པས་དང་པྣོ་ཁྣོ་ནར་བ་བ་བྡེད་པ་གང་བྡེད་ཀང་། སྣོར་མྣོ་བཅུ་བྲང་ཐྣོག་ཏུ་བཀྲམ། སྙྱིང་གྱིས་བསམས། གྣོམ་
པས་གཞལ། མ་ཚོར་བ་མཁས་པ་ལ་དྱིས་ནས། ངའྱི་བ་བ་དང་བྡེད་པ་འདྱི་རྣམས་བས་ཟྱིན་པའྱི་རྡེས་ལ། བ་བའྱི་ཡུལ་དྡེ་
དང་། བ་བ་དྡེ་དང་། རྡེས་ལ་བསམས་ནས། བས་པ་དྣོན་མྡེད་པར་མྱི་འགྱུར་རམ། ཡང་ཡུལ་དང་བསམ་པ་དང་རྡེས་ལ་
བསམ་ནས། ཕྱྡེད་དང་སུམ་ཆ་ཙམ་དྣོན་དུ་འགྱུར་རམ། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་དྣོན་དུ་འགྱུར་རམ་སྙམ་དུ་བརྟག་པར་བ་སྡེ། ཕལ་
ཆྡེར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཉྡེ་བར་ཞྱི་བ་ལ་གཞྣོལ་བ། འབབ་པ། བབ་པ་མ་གཏྣོགས་པར་ཕལ་ཆྡེར་དྣོན་མྡེད་ཡྱིན། དྣོན་
ཆྡེན་པྣོ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་འྣོང་སྙམ་ནས། ས་མཐའ་གང་བསྐྣོར་བ་དང་། མཁར་ལྡེན་བ་བྡེད་མང་པྣོ་དང་། འཇྱིག་རྟྡེན་
པའྱི་ཚེ་འདྱི་དང་འདྡེས་པའྱི་བ་བྡེད་མང་པྣོ་གང་ཅྱི་བས་ཀང་། གཞན་གྱི་བསམ་པ་དང་འཐད་པར་མྱི་འྣོང་། ངྡེད་ལྟ་ཨ་ཅང་ཆྡེ་
སྡེ། འཇྱིག་རྟྡེན་གསུམ་གྱི་མགྣོན་པྣོ་དཔལ་ལྡན་ཕག་མྣོ་གྲུ་པའྱི་ཡང་དགྣོན་སྐྣོར། སྡེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་སྱིན་པ་དང་

 

36 གང་ཕུལ་ em.; ཕུལ་གང་ 



གྣོལ་བའྱི་རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་བ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པས་ནྱི་སྒྲུབ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ནྱི་ཡྱིན་
ངྡེས། བུ་ཚ་བྣོ་དྡེ་སྙྡེད་ཅྱིག་ལ་བསམ་ས་དྡེ་ལས་མྡེད་པར་ཐུགས་ནྱི་མཐུན་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་། མྱི་རྡེ་རྡེ་རང་རང་གྱི་
རྟྣོག་པའྱི་རྡེས་སུ་འབྲངས་ནས། རྣལ་འབྣོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་བར་གཏྣོང་བར་འདུག་ན། 
ངྡེད་ཀྱིས་རྟྣོག་པའྱི་རྡེས་སུ་འབྲངས་པས། བས་པ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ།  
ཆུའྱི་ཆུ་བུར་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་དྣོན་འབྱུང་བ་ལྟ་ག་ལ་ཡང་སྱིད་དྡེ། དྡེ་ལྟར་ཡང་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཤྡེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་
པ་ཀྣོའུ་ཤྱི་ཀའྱི་མདྣོ་ལས།  

སྐར་མ་རབ་རྱིབ་མར་མྡེ་དང་། ། 
སྒྱུ་མ་ཟྱིལ་པ་ཆུ་བུར་དང་། ། 
རྱི་ལམ་གྣོག་དང་སྱིན་ལྟ་བུ། ། 
འདུས་བས་ཆྣོས་རྣམས་དྡེ་ལྟར་བལྟ། ། 

ཞྡེས་གསུངས་པས་སྣོ། །འྣོ་ན་ཐྣོག་མ་དང་བར་དང་མཐའ་མར་དགྡེ་བའྱི་ཆྣོས་གང་ཡྱིན། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་
བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་སྣོད་གང་ཡྱིན། ཕ་ལས་བུས་བྡེད་ན་ཕ་ཇྣོ་གྣོང་མ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་གང་ཡྱིན་སྙམ་དུ་
བསམས་པས། སྡེམས་ཅན་སྱིན་གྣོལ་བྡེད་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྡེས། སྡེམས་ཅན་སྱིན་ཅྱིང་གྣོལ་བ་ལ་རང་སྱིན་ཅྱིང་གྣོལ་བ་ཞྱིག་
དགྣོས། དྡེ་ཡང་རང་ལ་མྡེད་པར་གཞན་ལ་སྱིན་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཆྣོས་ཡྱིན། དྡེས་ན་རང་གཞན་གྱི་དྣོན་འགྲུབ་པ་བརྩྣོན་འགྲུས་
ཀྱི་བ་བའྱི་ལུགས་ནྱི། ནང་པར་སྔ་ཐུན་དང་པྣོ་ལ་འཆྱི་བ་དང་མྱི་རྟག་པ། ལས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ། འཁྣོར་བའྱི་ཉྡེས་དམྱིགས་
ཐུན་ཆྡེ་བ་ཞྱིག་བསྣོམ། རྣོ་མྱྣོང་ཞྱིང་ངྡེས་པའྱི་ཤྡེས་པ་སྐྱྡེས་པར་བ།  
དྡེ་ནས་ཚད་མྡེད་པའྱི་སྙྱིང་རྡེ་ཆྡེན་པྣོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་བམས་པ་སྙྱིང་རྡེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྡེམས་བསྣོམ། རྒྱུད་བང་ཆུབ་
སྡེམས་སུ་གྱུར་པས། ཐུགས་དམ་གཉུག་མ་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་ནན་ཏན་ཆྡེ་བར་བ། དྣོ་གྣོང་ཕན་ཆད་དུ་མཚམས་ཅྱི་དམ་
དུ་བ། སྔ་དྣོ་དགྡེ་སྣོར་བས་ནས་སྣོད་དམ་ནམ་ཕྱྡེད་ཚུན་ཆད་དུ་ཁྱིད་དམ་བ་བ་ཅྱི་བྡེད་ཀང་། མྱྣོང་བའྱི་ངང་ནས་བས་པར་བླ་
ལྷག་ཏུ་ཕན་ཆྡེ་བར་འྣོང་བར་འདུག ལར་གྱིས་ཆྣོས་ཅྱི་དང་ཅྱི་བཤད་ཀང་མྱྣོང་བ་མྡེད་ན་མཁའ་འགྣོ་མ་ངུས་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་



ཡྣོད། བྱིན་རླབས་མྡེད་ན་བླྣོ་ས་མྱི་འགྱུར་བ་ཆྣོས་ཉྱིད་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལ་དགྣོངས་ནས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་
ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་ལ་སྙྣོམས་པར་ཞུགས་ནས་ཆྣོས་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྡེ་ཉྱིད་ཡྱིན་པས། བ་བྡེད་ས་ཚོགས་པ་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་གྱི་
སྣོ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ། རྒྱུ་འདྱི་ལ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འབྱུང་ངྣོ་ཞྡེས་བ་བ་ཤྡེས་པའྱི་ཤྡེས་རབ་བཅུ། ཆྣོས་ཀྱི་རྡེས་སུ་འབྲངས་
ནས།  
འཁྣོར་བ་བ་དང་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་བ་དང་། བཟང་ངན་རྒྱུ་འབྲས་གྱི་རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་བར་འབྱུང་བ་ཟབ་མྣོས་གྡེགས་སྡེལ་བ་དང་། 
བྣོགས་འདྣོན་པ་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནན་ཏན་བའྣོ། །འདྱི་ཡང་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་མ་འདྡེས་
པར་སྣོ་སྣོར་ཤྡེས་པར་བ་སྡེ། དྡེ་ཤྡེས་པར་གྱུར་ན། ཕ་བ་དང་། གཙང་བ་དང་། མཁས་པ་དང་། ཆུད་མ་ཟྣོས་པར་འགྱུར་
རྣོ། །འདྱི་དང་རྒྱ་ཆྡེར་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའྱི་སྡེ་སྣོད་རྣམས་ནས། བརྩྣོན་འགྲུས་ཀྱི་ཐབས་མཁས་པར་བྱུང་བ་ནན་ཏན་ཆྡེན་
པྣོས་འབད་པར་བའྣོ།།  །། 
བསམ་གཏན་གྱི་ཐབས་མཁས་པས་འགྣོ་བ་སྱིན་པར་བ་བའྱི་དབང་དུ་བས་ནས། འཇྱིག་རྟྡེན་གསུམ་གྱི་མགྣོན་པྣོ་དཔལ་ལྡན་བླ་
མ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་དྡེའྱི་37ཞལ་སྔ་ནས། ཡྱིད་འཇུག་ཡུལ་བརྟག ཅྡེས་གསུངས་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྡེན་པྣོའྱི་མདྣོ་ནས་
ཀང་། རྣམ་པར་རྟྣོག་པ་རྡེ་རྡེ་ལ་སྡེམས་གནས་པ་བསམ་གཏན་ཡྱིན་ཞྡེས་གསུངས་པ་ལ། དྡེ་ལྟར་གྱུར་ན་སྡེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀང་བསམ་གཏན་ཅན་དུ་འགྱུར་རྣོ་ཞྡེས་ཞུས་པས། སྡེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དྡེ་ལྟར་ཤྡེས་ན་ནྱི་དྡེ་ཉྱིད་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་
རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཡྱིན་ནྣོ་ཞྡེས་གསུངས་པས།  
འདྱི་ལྟར་སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ཁམས་དང་བསམ་པ་བག་ལ་ཉལ། ། 
མ་ལུས་ཇྱི་སྙྡེད་ཡྣོད་པ་དང་། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཏྱིང་འཛིན་དང་། ། 
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་ཚོགས། །འགྣོ་ལྡྣོག་གཅྱིག་ཏུ་ངྡེས་པས་ན། ། 
སང་བ་གཉྡེན་པྣོའྱི་བྡེ་བྲག་དང་། །དྭངས་སྙྱིགས་ཕྱྡེ་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་། ། 

 

37 ཆྡེ་དྡེའྱི་ em.; ཆྡེའྱི་དྡེ་ 



རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་དབྡེ་བ་ཡྱིས། །མཁས་པ་རྣམས་ནྱི་ངྡེས་པར་འཇུག ། 
སངས་རྒྱས་མཁྱྡེན་པའྱི་རྡེས་སུ་འབྲང་། །འཕགས་པ་མངྣོན་པར་ཤྡེས་པས་འཇུག ། 
ངྡེད་ཀང་སྣོན་པ་ཐུགས་རྡེ་ཅན། །ཡབ་གཅྱིག་ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པ་ཡྱི། ། 
མཁྱྡེན་པའྱི་ཡྡེ་ཤྡེས་རྡེས་སུ་འཇུག །མངྣོན་ཤྡེས་ཐྡེ་པྲ་མྡེད་ན་ཡང་། ། 
བདྡེ་གཤྡེགས་གསུང་གྱི་མན་ངག་ལ། །ངྡེས་ཤྡེས་སྐྱྡེས་པ་མཁས་པར་མཆྱི། ། 
མཁས་པའྱི་གདམས་ངག་གང་ཞྡེ་ན། །ཚེ་རབས་སྔ་མ་ཕན་ཆད་དུ། ། 
གྣོམས་ཤྱིང་སངས་པ་གང་ཆྡེ་བ། །ད་ལྟར་དྡེ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར། ། 
དྡེ་ཉྱིད་ལམ་དུ་སླྣོང་ཤྡེས་ན། །བདྡེ་གཤྡེགས་སས་པྣོ་མཁས་པ་ཡྱིན། ། 
དྡེ་ཡང་འཕགས་པ་ལྡེགས་འྣོངས་དང་། །སླྣོབ་དཔྣོན་ཀླུ་ཡྱི་བང་ཆུབ་སྣོགས། ། 
བླ་མ་མཁས་པས་སྱིན་པར་མཛད། །ཨ་ཨ་ངྣོ་མཚར་རད་ཀྱི་ཆྣོས། ། 
ངྡེད་ཀྱིས་ལྣོགས་སུ་མ་བཙལ་བར། །གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དགྣོས་དགུ་རྡེད། ། 
ནྣོར་བུ་རྱིན་ཆྡེན་མ་ལགས་སམ། །སྐྱྣོན་མྡེད་ཡྣོན་ཏན་རྣོགས་བྡེད་ཅྱིང་། ། 
གྡེགས་སྡེལ་བྣོགས་འདྣོན་མཁས་པའྱི་གནད། ། 
ནྣོར་བུ་རས་མདྣོག་ཆུ་མདྣོག་བསྒྱུར། །ཆུ་ཡྱི་དངྣོས་པྣོ་གཅྱིག་པུ་ལ། ། 
ཇ་དང་ཆང་ལ་སྣོགས་པ་ཡྱི། །ཚ་གང་ཁ་དྣོག་རྣོ་ལ་སྣོགས། ། 
ཁ་དྣོག་ས་ཚོགས་ཅྱིར་ཡང་འགྱུར། །མཁས་པས་དྡེ་ལྟར་ཤྡེས་པར་བ། ། 
རྣོ་རྡེ་འཛིན་ཆྡེན་བླ་མ་རྣམས། །སྐྱབས་སུ་སྣོང་དང་བསླབ་པའྱི་གཞྱི། ། 
བང་ཆུབ་སྡེམས་དང་ཡྱི་དམ་ལྷ། །བླ་མ་རང་བཞྱིན་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྡེས། ། 
འདྱི་དག་ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིས། །ཚེ་འདྱིར་རྣོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་དང་། ། 
ལག་པ་བརྐྱང་བསྐུམ་བར་ཙམ་གྱིས། །དྣོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་བྡེད་པ་ལགས། ། 



བསམ་གཏན་འདྱི་ལ་སྱིན་པ་དང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་བཟྣོད་པ་བརྩྣོན་འགྲུས་དང་། ། 
བསམ་གཏན་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྱིས། །འགྣོ་བ་སྱིན་པར་བྡེད་པའྱི་ཚུལ། ། 
གྣོང་མ་བཞྱིན་དུ་ཤྡེས་པར་བ། ། 
བསམ་གཏན་ཕྱྣོགས་གཅྱིག་བསན་པའྣོ།། །། 
༈ ཤྡེས་རབ་ཕྱྣོགས་གཅྱིག་བསན་པ་ནྱི། །ཉྱིན་དང་མཚན་མྣོ་ཐམས་ཅད་དུ། ། 
ཁ་ཟད་གྡེ་བ་རལ་རལ་དུ། །རྟག་ཏུ་སྨྲས་པར་གྱུར་པ་འདྱི། ། 
ད་ཡང་ཁྱྡེད་ལ་སྙན་དུ་གསྣོལ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ། 
རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་འབྱུང་གང་གསུངས་པ། ། 
ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལས་ལྡྣོག་པ་འདྱི། །ཤྡེས་རབ་ཕ་རྣོལ་ཕྱྱིན་པར་གསུངས། ། 
འདྱི་ཡྱི་འདུག་ལུགས་མ་གྣོ་ན། །བས་པ་ཐམས་ཅད་དྣོན་མྡེད་ཅྱིང་། ། 
གཞན་རྣམས་དམུས་ལྣོང་འད་བར་གསུངས། ། 
ཀྡེ་ཀྡེ་རྣལ་འབྣོར་དབང་ཕྱུག་རྣམས། །སང་སྱིད་འཁྣོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀུན། ། 
རང་གྱི་བསམ་པ་ཞྱིག་ཏུ་ངྡེས། །ས་བྣོན་རྣམ་པར་ཤྡེས་པ་ལ། ། 
དྡེ་དང་འད་བའྱི་རྣམ་སྱིན་ལུས། །རྒྱ་དང་རྒྱ་ཡྱི་འབུར་བཞྱིན་དུ། ། 
ཚེ་འདྱི་འདྱི་འྣོག་སྐྱྡེ་གཞན་དུ། ། 
ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ། །མཐྣོང་ཆྣོས་སྐྱྡེས་ནས་མྱྣོང་འགྱུར་དང་། ། 
ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱྣོང་འགྱུར་ཞྡེས། །ཡྣོངས་སུ་གགས་པ་འདྱི་རྡེ་བདྡེན། ། 
ཤན་པ་ཉ་པ་རྣོན་པ་ཞྱིག །ཐུབ་པའྱི་གསུང་གྱི་རྡེས་འབྲངས་ནས། ། 
བསམ་པ་བཟང་པྣོས་སངས་པ་ལ། །ཆྡེ་དགུས་མཆྣོད་ཅྱིང་བརྱིད་པ་མཐྣོང་། ། 
དམན་པར་གྱུར་པའྱི་སྐྱྡེ་བྣོ་ཞྱིག །བསམ་པ་བཟང་པྣོ་ནར་སྣོན་ནས། ། 



ལུས་ཀྱིས་སྤྲུལ་སྒྱུར་བྡེད་པ་དང་། །ངག་གྱི་ནུས་པ་ཐྣོབ་པ་དང་། ། 
སངས་རྒྱས་མང་པྣོ་བལྟ་བ་དང་། །འཇྱིག་རྟྡེན་ཁམས་རྣམས་བསྐྣོར་བ་ནྱི། ། 
མཐྣོང་བའྱི་ཆྣོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཞྡེས། །བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལུང་དུ་གསུངས། ། 
རང་སྡེམས་འདྱི་ལས་མ་གཏྣོགས་པ། །མཐྣོ་དམན་འབྲྱིང་གསུམ་ཆྣོས་གཞན་མྡེད། ། 
དྡེས་ན་གཞན་ལ་མྱི་འདྱི་བར། །རང་གྱི་བསམ་པའྱི་འགྣོ་ལྡྣོག་ལྟྣོས། ། 
ཀྡེ་མ་རང་གྱི་བསམ་པ་འདྱི། །ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་སྡེམས་ཅན་གྱི། ། 
ཁམས་དང་མཉམ་པར་འཇུག་གྱུར་ཅྱིང་། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྡེལ་བ་དང་། ། 
བདྡེ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའྱི་བླྣོས། །བང་ཆུབ་མཆྣོག་ལ་འགྣོད་བྡེད་ཅྱིང་། ། 
བསམ་པ་དྱི་མ་མྡེད་པ་འདྱིས། །བསྣོད་ནམས་ཡྡེ་ཤྡེས་ཚོགས་བསྡུས་ཏྡེ། ། 
འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱི་སྡེམས་ཅན་རྣམས། །བང་ཆུབ་མཆྣོག་ལ་མྱི་འགྣོད་ཅྱིང་། ། 
འགྣོ་བ་ཀུན་དང་མཉམ་པའྱི་ལུས། །གལ་ཏྡེ་འཐྣོབ་པར་མྱི་འགྱུར་ན། ། 
ས་བྣོན་རྣམ་པར་ཤྡེས་པ་ལ། །འབྲས་བུ་ལུས་སུ་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། ། 
ཡང་ན་རྒྱུ་མྡེད་སྐྱྡེ་བ་འམ། །ཡང་ན་ས་བྣོན་གཞན་ཞྱིག་ལ། ། 
འབྲས་བུ་གཞན་ཞྱིག་སྐྱྡེ་འགྱུར་རམ། ། 
ས་བྣོན་རྒྱུ་རྐྱྡེན་ལས་སྐྱྡེས་ཕྱྱིར། །རྟག་པར་གྱུར་པ་ཡྣོད་པ་མྱིན། ། 
དྡེ་ལྟར་ཀུན་རྣོབ་བང་ཆུབ་སྡེམས། །སྡེམས་ཅན་ཀུན་དང་མཉམ་པ་ཡྱིས། ། 
དྡེ་བཞྱིན་གཤྡེགས་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །མྱི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁྣོར་ལྣོ་འདྱི། ། 
མྡེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངྡེས་པ་སྡེ། །རྟྡེན་འབྲྡེལ་ལུགས་ལས་འབྱུང་བ་འྣོ།། །། 
ལུགས་ལས་ལྡྣོག་པ་བསན་པ་འདྱི། །ཉན་ཐྣོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྟར། ། 
རྩ་བའྱི་གནས་ལ་མྱི་བལྟ་སྡེ། ། 



ད་ལྟ་སྐྱྡེ་བཞྱིན་གྲུབ་བཞྱིན་པའྱི། །རང་སྡེམས་ཀུན་རྣོབ་བང་ཆུབ་སྡེམས། ། 
གདྣོད་ནས་ཡྣོད་དང་མྡེད་པ་དང་། །ཞྱི་དང་མ་ཞྱི་སྣོས་པ་ཡྱི། ། 
མཐའ་དང་བྲལ་བར་གང་གྱིས་རྟྣོགས། །དྡེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། 
ཐུགས་ནྱི་ཤྡེས་རབ་ཕ་རྣོལ་ཕྱྱིན། །ཆྣོས་ཀྱི་སྐུ་ཞྡེས་གགས་པ་ཡྱིན། ། 
ཨེ་མ་ཧྣོ་ངྣོ་མཚར་རད་ཀྱིས་ཆྣོས། ། 
ད་ལྟའྱི་ཤྡེས་པ་རང་སྡེམས་འདྱི། །གཉྱིས་མྡེད་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིས། ། 
དུས་གསུམ་ཤྡེས་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་དང་། །ཆད་ལྷག་མྡེད་པར་མཉམ་པ་འདྱིས། ། 
ཁམས་གསུམ་སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དྣོན་ཀུན་མྱི་འགྲུབ་མྱི་སྱིད་སྙམ། ། 
རང་སྡེམས་སྐྱྡེ་མྡེད་རྣོ་རྡེ་དང་། །འདྱི་ནས་ཤྱི་བར་གྱུར་པ་ཡྱིས། ། 
འཇྱིག་རྟྡེན་འདྱི་ནས་ཕ་རྣོལ་དང་། །ཆྣོས་སྐུ་གཅྱིག་ཏུ་སྐྱྡེ་སྡེ་འྣོང་། ། 
སྙམ་པའྱི་ཤྡེས་པ་ང་ལ་མྡེད། །དུས་གསུམ་ཤྡེས་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་དང་། ། 
གཉྱིས་མྡེད་མཉམ་པར་གྱུར་བའྱི་སྡེམས། །སྐྱྡེ་རྒ་ན་འཆྱིའྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ། 
འཁྣོར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་ཀང་། །མྱྣོང་དང་མྱྣོང་བྡེད་མྱྣོང་མཁན་རྣམས། ། 
གཉྱིས་མྡེད་ཉྡེ་བར་ཞྱི་བ་ཉྱིད། ། 
སྨྲ་དང་བསམ་དང་བརྣོད་པ་དང་། །ཤྡེས་པའྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་འདྱི། ། 
ཤྡེས་རབ་ཕ་རྣོལ་ཕྱྱིན་པ་སྡེ། །ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལས་ལྡྣོག་པ་ཡྱི། ། 
ཤྡེས་རབ་ཕ་རྣོལ་ཕྱྱིན་པ་འདྱིས། །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་སྱིན་པར་བ། ། 
ཕ་རྣོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་རྡེས་འབྲངས་ནས། །ཐབས་དང་ཤྡེས་རབ་ཟབ་མྣོ་ཡྱིས། ། 
འགྣོ་བ་སྱིན་པའྱི་ཚུལ་བསན་ནས། ། 
ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པྣོ་གསང་སྔགས་མཆྣོག །རྣོ་རྡེ་ཐྡེག་པའྱི་སྣོར་ཞུགས་ནས། ། 



བསྐྱྡེད་པའྱི་རྱིམ་ལ་ལྡེགས་གནས་ཏྡེ། །གསང་སྔགས་འཕྱིན་ལས་ཟབ་མྣོ་ཡྱིས། ། 
འགྣོ་བ་སྱིན་པར་བྡེད་པའྱི་ཚུལ། ། 
སྐྱྣོབ་མཛད་མགྣོན་པྣོ་རྣོ་རྡེ་འཆང་། །བཅྣོམ་ལྡན་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་པྣོ་ཡྱིས། ། 
འཁྲུལ་འཁྣོར་མཐར་ཐུག་གཤྱིན་རྡེ་གཤྡེད། །རྟྡེན་འབྲྡེལ་གནད་ཀྱི་ཚུལ་བསན་པ། ། 
སྔགས་དང་རས་ལ་སྣོགས་པ་ཡྱི། །རྡེ་རྡེའྱི་ཆྡེ་བ་གང་ཡྱིན་ཡང་། ། 
དང་སྣོང་མངྣོན་ཤྡེས་ལྡན་པ་འམ། །ཚངས་པ་དབང་ཕྱུག་ཁྱབ་འཇུག་རྣམས། ། 
བྲྡེད་ཅྱིང་བརྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་ལ། །ལྷར་བཅས་འཇྱིག་རྟྡེན་གཞན་ཅྱི་སྣོས། ། 
རྣོ་རྡེ་འཆང་ཆྡེན་དགྣོངས་པ་འདྱི། །ཁྱད་དུ་མ་གསྣོད་རྣལ་འབྣོར་པ། ། 
རྣོ་རྡེ་དམྱལ་བར་སྐྱྡེ་ལས་ཆྡེ། ། 
མཐར་ཐུག་འཁྲུལ་འཁྣོར་ཟབ་མྣོ་འདྱི། །རྟྡེན་འབྲྡེལ་ཇྱི་བཞྱིན་ཉམས་སུ་བླང་། ། 
སང་སྱིད་དབང་དུ་བསྡུས་ལ་བཞག །ནད་དང་གནྣོད་པ་སྡུག་བསྔལ་ཚོགས། ། 
ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་ཞྱི་བར་བ། །ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་བསྣོད་ནམས་དང་། ། 
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱས་པར་བ། །དག་པྣོ་བཅྣོམ་ལྡན་འཇྱིགས་བྡེད་ཀྱི། ། 
ཅུང་ཟད་བསྱིངས་པའྱི་ལྟ་སངས་ཀྱིས། །ཚངས་པ་དབང་ཕྱུག་ཁྱབ་འཇུག་དང་། ། 
ཆྣོས་སྐྱྣོང་མཁའ་འགྣོ་མ་ཚོགས་ཀང་། །བྲྡེད་ཅྱིང་བརྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་ལ། ། 
ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྡེན་རྣམས། །གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སྣོས་ཅྱི་དགྣོས། ། 
འདྱི་ཡང་འགྣོ་བ་སྡེམས་ཅན་རྣམས། །བང་ཆུབ་མཆྣོག་ལ་འགྣོད་པའྱི་ཐབས། ། 
བཅྣོམ་ལྡན་ཐུགས་རྡེ་ཅན་གྱིས་གསུངས། ། 
རྣོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་བསན་པ་ནྱི། །ཀྡེ་ཧྣོ་འདྱི་དང་འདྱི་དག་རྣམས། ། 
འདྱི་དང་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་དུ། །འབྱུང་ཞྱིང་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་གནད། ། 



དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ལ་སྣོགས་པར། །རྣོ་རྡེ་འཆང་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིས། ། 
སྡེམས་ཅན་སྱིན་པར་བྡེད་པའྱི་ཐབས། །ཉྡེ་བར་ཞྱི་བ་འྣོད་གསལ་བ། ། 
སྐྱྣོབ་པ་ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་པྣོས་གསུངས། ། 
ཟབ་མྣོ་རྣོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིས། །འགྣོ་བ་སྱིན་པའྱི་ཐབས་བསན་ནས། ། 
ཡང་གཅྱིག་གདམས་ངག་བསན་པ་ནྱི། ། 
ཚེ་འདྱིར་སྐྱྡེས་པའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད། །སྐྱྡེས་པའྱི་ལུས་དང་བསག་པའྱི་ནྣོར། ། 
བསླབ་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །རྱིགས་རྒྱུད་ཆྣོ་འབྲང་ཆྡེ་ཐབས་རྣམས། ། 
ལྟྣོས་པ་མྡེད་པར་རྒྱབ་དུ་དྣོར། །ཉམས་མྱྣོང་ཅན་གྱི་ཀུ་སཱ་ལྱི། ། 
རྱི་ཁྣོད་དབང་ཕྱུག་དྲུང་དུ་ཕྱྱིན། །ཞབས་རྡུལ་སྱི་བྣོས་བླངས་བས་ཤྱིང་། ། 
ཅྱི་གསུང་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབས་པ་དྡེས། །འདྱི་ལ་ཕྣོ་ཚོད་ཟུར་ཙམ་ཡྣོད། ། 
ཉམས་སུ་མྱྣོང་བའྱི་དུམ་གཅྱིག་སྐྱྡེས། །ལག་པའྱི་ཆངས་སུ་འདྱི་ཉྱིད་བཅངས། ། 
སྙྱིང་གྱི་རྱིག་ ཕུགས་ནྣོར་ཏུ་འདྱི་ལ་བས། ། 
ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་བ་བྡེད་རྣམས། །བང་ཆུབ་སྡེམས་ཀྱི་གསྡེར་འགྱུར་རྩྱིས། ། 
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །མྱི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁྣོར་ལྣོར་བསྒྲུབས། ། 
རྱིན་ཆྡེན་གྱིང་དུ་ཕྱྱིན་པ་བཞྱིན། །ངན་ཅྱིང་བྣོར་རྒྱུ་ས་གཅྱིག་མྡེད། ། 
ཅྱི་བས་ཆྣོས་སུ་སྣོང་བ་འདྱིས། །ཆྡེད་དུ་བས་པའྱི་སྒྲུབ་རྒྱུ་མྡེད། ། 
གང་དང་གང་དུ་ཕྱྱིན་ན་ཡང་། །ཕན་ཞྱིང་དགྡེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལས། ། 
ཉྡེས་པའྱི་རྒྱ་མཚོར་མྱི་གནས་པས། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བས་བྲྣོད་པར་གདའ། ། 
འདྱི་ཡང་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་གཤྱིས། །ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པ་ཡྱིས། ། 
འགྣོ་དྣོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ། 



ཇྱི་ལྟར་ནམ་མཁའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི། །རྡུལ་གྱིས་རྡེག་པར་མྱི་ནུས་ལྟར། ། 
དྣོན་དམ་བླྣོ་ཡྱིས་མ་རྡེག་པ། །དུས་གསུམ་ཤྡེས་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་གྱི། ། 
གཤྱིས་སམ་བབས་སུ་འདུག་པ་འདྱི། །རང་གྱི་བླྣོ་ཡྱིས་མྱི་བསྣོམ་པར། ། 
བ་བྡེད་མྡེད་པས་ང་རྡེ་སྐྱྱིད། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་སྣོས་38རྡེ་དལ། ། 
འབྲལ་བ་མྡེད་པས་ཤ་རྡེ་ཚ། །དགྣོས་འདྣོད་འབྱུང་གནས་ནྣོར་རྡེ་ཆྡེ། ། 
བླ་མ་སངས་རྒྱས་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ། །རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པའྱི་བླ་མ་འདྱི། ། 
འབྲལ་བ་མྡེད་པས་འཚོལ་མྱི་དགྣོས། ། 
སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞྱི། །ཐུབ་པའྱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ། ། 
སྦ་གསང་མྡེད་པར་སྣོན་མཛད་པ། །ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་པྣོ་འགྣོ་བའྱི་མགྣོན། ། 
རང་སྡེམས་བླ་མར་ཕྱག་འཚལ་ལྣོ། ། 
འདྱི་ཡང་མགྣོན་པྣོ་རྱིན་ཆྡེན་མཆྣོག །མཉམ་མྡེད་བླ་མ་དམ་པ་ཡྱིན། ། 
བཀྲ་ཤྱིས་བདྡེ་ལྡེགས་ཡྣོན་ཏན་གྱིས། །འགྣོ་བ་སྱིན་པར་འགྱུར་བའྣོ།། །། 
༈ ཡང་མྱི་ཆྣོས་ཀྱི་བ་བ་དང་བྡེད་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་མཁས་པ་ནྱི། ཐབས་མཁས་པ་ཞྡེས་བ་བའྱི་གྣོ་བ་ནྱི། གདུལ་བ་
དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་འདུལ་བར་བྡེད་པ་ལ། བ་བ་དང་བ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། གནས་དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་
དགྣོས། དྡེ་ཡང་། མཁས་པ་དྡེ་གང་ཡྱིན་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པ་སྣོབས་བཅུ་མངའ་བ་དྡེ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན། སྣོབས་བཅུ་རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུ་འཁྣོར་ལྣོ་བསྐྣོར་བ་དམ་པའྱི་ཆྣོས་འདུལ་བའྱི་སྡེ་སྣོད་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན། འདུལ་བ་དྡེ་ཉྱིད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ལྡེགས་པར་
སངས་པ་ནྱི། བ་བ་དང་བྡེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པའྱི་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་འགྱུར་ཞྱིང་།  

 

38 སྣོས་ em.; གསྣོད་ 



མདྣོ་སྡེའྱི་སྡེ་སྣོད་ལ་མཁས་པས་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་། ལྡང་བ་དང་། མཐུན་པའྱི་རྐྱྡེན་བསྒྲུབ་པ་དང་། 
འགལ་བའྱི་རྐྱྡེན་སྡེལ་བ་དང་། བྣོགས་འདྣོན་པ་དང་། གྡེགས་སྡེལ་བ་ལ་སྣོགས་པ་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་བ་དང་།  
མངྣོན་པའྱི་སྡེ་སྣོད་ལ་མཁས་པ་ནྱི། སྣོད་དང་བཅུད་དང་འཁྣོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་བར་འབྱུང་བ་
སྐྱྡེ་བར་བྡེད་པའྱི་རྒྱུ། གནས་པར་བྡེད་པའྱི་གཞྱི། འཇྱིག་པར་བྡེད་པའྱི་རྐྱྡེན་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་རྣོ། ། 
དྡེ་ཐམས་ཅད་ཀང་། བླ་མ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞྱི། ཆྣོས་ཀྱི་ཕུང་པྣོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྣོང་དག་
ཀང་། རྟྡེན་གྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་ལམ་ཉམས་སུ་བླང་བའྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་གསུངས་པས། ལར་གང་ལ་ཡང་མཁས་
པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན། རང་ཉྱིད་ཉམས་སུ་བླང་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་། གཞན་ཉམས་སུ་བླངས་པའྱི་ལག་ལྡེན་དུ་བཏུབ་པ་མྱི་འབྱུང་
བས། གང་ལ་ཡང་མཁས་དགྣོས་པས། དྡེ་ལྟར་ཡང་བཅྣོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ངའྱི་ཉན་ཐྣོས་རྣམས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཡྱིན་
ཞྡེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་ནྱི་འཇྱིག་རྟྡེན་གྱི་བཟྣོའྱི་གནས་དང་། ལས་ཀྱི་གནས་ལ་མཁས་པ་
ཡྱིན་ནྣོ། །ཞྡེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་རྡེ་བཙུན་བམས་པའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་དག་ལ་མཁས་པར་མ་བས་
ན། །འཕགས་མཆྣོག་གྱིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པ་ཐྣོབ་མྱི་འགྱུར། །ཞྡེས་གསུངས་པས། འདྱི་ལ་ཡང་འཇྱིག་རྟྡེན་གསུམ་
གྱི་མགྣོན་པྣོ་གྣོང་མ་དྡེ་རྣམས་སམ། རྒྱལ་པྣོ་མྡེ་ལྣོང་གདྣོང་ཅན་ནམ། དགྡེ་བའྱི་བཤྡེས་གཉྡེན་ཆྡེན་པྣོ་ཤ་ར་བ་ལྟར་འགྣོ་བ་
མང་པྣོའྱི་བླྣོ་གྣོས་དང་འདུན་39མ་འདྱི་བའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་དགྣོས། དྡེ་ལྟར་མ་གྱུར་ན་འཇྱིག་རྟྡེན་གྱི་མྱི་མང་པྣོ་ཞྱིག་
དང་། རང་ལ་བརྩྡེ་ཞྱིང་གུས་པ་མང་པྣོ་ཞྱིག །འདྱི་ལ་ཕྣོ་ཚོད་ཅྱིག་ཡྣོད་དྡེ་འྣོང་སྙམ་ནས་འདུན་40ཕུགས་སུ་བས། གྣོས་དྱིས། 
རང་ཉྱིད་བསམ་པ་བབས་ལ་མྱི་གནས་པར་བས་ཤྱིང་། གཟུ་ལུམ་ ཚུལ་འཆྣོས་དང་། རས་གཅྣོད་ སང་ཆུང་ལ་དགའ། བླྣོ་
ཉྡེས་ཀྱི་འདུན་41མ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་གྱིས། རང་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་ནག་ཧྲུལ་གྱིས་འགྣོ་བ་ལ་ཚེགས་མྡེད་དྡེ།  

 

39 འདུན་ em.; མདུན་ 
40 འདུན་ em.; མདུན་ 
41 འདུན་ em.; མདུན་ 



དཔྡེར་ན། སྡེའུ་དཔྣོན་པྣོ་ཞྱིག་ལ། སྡེའུ་གཡྣོག་ལྔ་བརྒྱ་ཡྣོད་པ་ལ། དཔྣོན་པྣོས་ཟླ་བའྱི་གཟུགས་བརན་ཆུ་ནང་དུ་ཤར་བ་མཐྣོང་
བས། དྡེ་ལ་ཕན་སྡེམས་དང་སྙྱིང་སྣོབས་ཆྡེན་པྣོ་བྱུང་ནས། ཟླ་བ་མཚོའྱི་ནང་དུ་ལྷུང་གྱི འཇྱིག་རྟྡེན་ཐམས་ཅད་མུན་པར་བའྣོ་
ཞྡེས། སྡེའུ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གྱི་མཇུག་མ་ལ་འཇུས་ནས། མཚོའྱི་ནང་དུ་དཔྱང་ཐག་བས་ནས་སྣོང་བ་ལ། དཔྱང་ཐག་ཆད་
ནས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཤྱི་བ་ལ། ནམ་མཁའྱི་ལྷས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྨྲས་པ།  
འདྱི་ན་བླུན་པྣོ་གང་ཞྱིག་ལ། །འདྡེན་པ་བླུན་པྣོ་ཡྣོད་པ་ནྱི། ། 
གཉྱིས་ཀ་ཕུང་བར་འགྱུར་བ་སྡེ། །ཟླ་བ་འབྱིན་པའྱི་སྡེའུ་དང་མཚུངས། ། 

ཞྡེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཏྡེ། མྱི་མཁས་པའྱི་རྟྡེན་གྱི་གང་ཟག་ནྱི་ཕྱྣོགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་བརྟྡེན་ནས་གགས་པ་ཆྡེ་བར་འབྱུང་། 
འྣོ་ན་བདྡེན་ནམ་སྙམ་ནས་དམ་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་ཕྱྱིན་པ་ལ། ཡྣོན་ཏན་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ས་གཅྱིག་ཀང་མྱི་
འདུག །ཟ་ན་ཟ་མྱི་ཤྡེས། འགྣོ་ན་འགྣོ་མྱི་ཤྡེས། ཅྱི་དང་ཅྱི་བྡེད་པ་ལ་འདྱི་བས་དྣོགས་ཆྡེན་པྣོ་ཞྱིག་ཏུ་སྣོང་། བ་བྡེད་མ་ལྡེགས་
པ་ས་གཅྱིག་གྱིས་ནག་ཧྲུལ་གྱིས་གཏྣོང་བ་ལ་ཚེགས་མྡེད་པས། མཁས་པར་བསླབ་པ་དང་། མཁས་པར་བ་བ་དང་། མཁས་
པ་ལ་བརྟྡེན་ནས་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ལྡེགས་པར་བརྟག་སྡེ། ཁྣོང་དུ་ཆུད་པར་བས་ནས། ལྡེགས་པའྱི་རྡེས་སུ་འཇུག་པར་
བའྣོ། །དྡེས་དགྣོས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ན། ཐབས་དྡེ་ལྟ་བུས་གདུལ་བའྱི་ཡྱིད་ཚིམས་པར་བས་ནས་བང་ཆུབ་ལ་འགྣོད་པ་
བཤད་ཟྱིན་ཏྣོ། ། 
ཤྡེས་རབ་ཆགས་པ་མྡེད་པ་གང་ཞྡེ་ན། མྱི་ཆྣོས་ཀྱི་བ་བ་དྡེ་དང་དྡེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་པ་ལྟར་འདུག་ཀང་། པདྨ་འདམ་
གྱིས་མ་གྣོས་པའམ། ནྣོར་བུ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་ཆུ་འདག་རྣོག་གསྡེབ་ཏུ་བཅུག་པའམ། དཔའ་བྣོ་གཡུལ་དུ་ཞུགས་པ་ལྟར། ཉྡེས་པའྱི་
སྐྱྣོན་དང་བྲལ་ནས་དགྣོས་པའྱི་དྣོན་འགྲུབ་པ་སྔྣོན་གྱི་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཆྡེན་པྣོ་རྣམས་ཀྱིས་གདུལ་བ་ས་ཚོགས་ཐབས་ས་
ཚོགས་ཀྱིས་འདུལ་བར་བྡེད་པ་དབང་ཆྡེན་པྣོ་ཐྣོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྣོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཡང་ངྡེད་རང་གྱི་དབང་དུ་བས་ན། 
འདྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་གཏྱིང་ཁྣོང་དུ་ཆུད་པར་བས་ནས། བསམ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆྡེན་པྣོ་ལྟར་གྱུར་པས། སུ་ལ་ཡང་སྐུར་ཡུལ་མྱི་
བརྩྱི་བ་དང་། ཁ་གཙོད་རུའྱི་རྭ་བས་དྣོག་པར་བས་ནས། ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་གྱིས་ཉྡེས་པའྱི་སྐྱྣོན་སྤུའྱི་རྩྡེ་མྣོ་ཙམ་གྱིས་ཀང་
མ་གྣོས་པར་དཀའ་ཐུབ་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་དང་སངས་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་ལ་གནས་པས། འདྱི་ཡྣོད་ན་ཡྣོད། མྡེད་ན་མྡེད། 



ཕྱྣོགས་གཅྱིག་ཏུ་འཐྡེན་པས། རང་ཉྱིད་གནས་བརྟན་རྒྱལ་པྣོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དང་། རྡེ་རག་འཇྱིག་གསུམ་ཡྣོད་པ་དང་། བང་
ཆུབ་སྡེམས་དཔའྱི་མཐུ་ཆྡེན་པྣོས་དཔྡེར་ན། དགྡེ་བའྱི་བཤྡེས་གཉྡེན་ཆྡེན་པྣོ་སས་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ལྟར་སྱིག་པ་སྣོང་བ་
དགྡེ་བ་ཉམས་སུ་ལྡེན་པ་དང་། ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་རླབས་པྣོ་ཆྡེའྱི་ཞབས་འབྲྱིང་དང་ཞབས་ཏྣོག་བྡེད་པས་ཐུགས་མཉྡེས་པ་
དང་། ངྣོ་སྣོ་ཆྡེ་བ་དང་ཞབས་ཏྣོག་དུ་འགྣོར་རྡེ་ནས་ངྣོ་སྣོ་ཉྱི་ཟླ་ཙམ་དུ་འགྣོ་བ་དང་།  
སྱིག་པ་མྱི་དགྡེ་བ་སྣོད་པ་རྣམས་ནྱི། དཔྣོང་གྱི་སར་ཁ་འདུས་ར་བཞྱིན་དུ་ཐག་རྱིང་པྣོར་བསྐྲད་པར་འགྱུར་བའམ། ཉྱི་མའྱི་
དཀྱིལ་འཁྣོར་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་མྱིག་གྱིས་བལྟ་བར་མྱི་བཟྣོད་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བས། མ་འདྡེས་ལ་ཡྣོངས་སུ་རྣོགས་པ་དགྣོན་
པར་སངས་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འདྱི་ལྟ་བུས། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་སྱིན་པ་དང་གྣོལ་བར་མཛད་པ་འདྱི་ལ་ནྱི། 
འཇྱིག་རྟྡེན་གསུམ་གྱི་མགྣོན་པྣོ་བླ་མ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་དྡེ་ཉྱིད་དང་། རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་
སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་འཕགས་པའྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དགྡེས་ཤྱིང་བསྔགས་པ་ཆྡེན་པྣོ་གསུང་
ཞྱིང་། བསྣོད་པ་དང་། བསྔགས་པ་དང་། བཀུར་བར་མཛད་དྣོ།། །།   
༈ དང་སྣོང་ཆྡེན་པྣོ་མྱི་ཤྱིགས་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན། །མྱི་ཡྱི་སྡེང་གྡེ་མཚུངས་མྡེད་དབང་ཕྱུག་གཙོ། །འགྣོ་བ་འདྡེན་པ་ཀུན་
གྱི་གཉྡེན་གཅྱིག་པུ། །བསན་པའྱི་ཁུར་བསམ་རབ་བརྟན་གང་ཆྡེན་བཞྱིན། །རྱི་བྣོའྱི་སུལ་དང་གངས་དང་ནགས་ན་གནས་
བཅས་པ། ཀྡེ་ཧྣོ། བདྡེ་དང་སྐྱྱིད་པ་འདྱི་འད་འཇྱིག་རྟྡེན་ཁམས་ན་མྡེད། །ཟས་དང་གྣོས་ལ་ཞྡེན་པ་སངས་ནས་ངན་ངྣོན་ཙམ་
གྱིས་ཆྣོག་བྡེད་ཅྱིང་། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྡེད་ཀང་རྣོ་མྱང་མྡེད་པར་སྣོད་བྡེད་ཅྱིང་། །བར་སང་རླུང་བཞྱིན་རྒྱུ་བའྱི་རྣལ་འབྣོར་
པ་འདྱི་བདྡེ། །དཔག་མྡེད་འགྣོ་བ་ཀུན་གྱི་གཉྡེན་གྱུར་འཁྣོར་གྱི་དབུས་ཉྱིད་དུ། །ཉྱི་མ་ལྟ་བུར་མཛེས་ཤྱིང་ལྷམ་མྡེར་གྱུར་ན་
ཡང་། །ཞྡེ་འདྣོད་རྡེ་དྣོགས་མྡེད་པས་ཞུམ་པ་མྡེད་གྱུར་པའྱི། །མྱི་ཡྱི་སྡེང་གྡེ་དྡེ་ནྱི་ཇྡེ་སྐྱྱིད་ཇྡེ་དགར་འྣོང་། །ཡྣོན་ཏན་ཚོགས་
ཀྱིས་བརྒྱགས་པར་གྱུར་ནས་རང་དགས་ཞུགས་པའྱི་བླྣོ་མྡེད་པར། །བླ་མ་དམ་པའྱི་གསུང་རབ་ཚོགས་ལས་ལྡེགས་པར་བསྡུས་
པ་འདྱི། །ཡྱི་གྡེར་བཀྣོད་པར་གྱུར་ལས་བྱུང་བའྱི་དགྡེ་བའྱི་རྩ་བ་ཡྱིས། །འགྣོ་བ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་རྣོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐྣོབ་



པར་ཤྣོག །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྣོན་གྲུབ་པར་བྡེད་པ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤྱིང་ལྗྣོན་པ་ལྟ་བུ་བ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཞྡེས་བ་བ་
རྣོགས་སྣོ།། །། 
  



༠༡༡༽ ༄། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་འབར་བའྱི་རྒྱལ་མཚན། །  
ཨོཾ་སྭསྱི། དུས་གསུམ་འགྱུར་མྡེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྐུ། །འཁྣོར་བའྱི་རྒྱུ་འབྲས་རྟྣོག་པ་ས་ཚོགས་རྣམས། །གཉྱིས་མྡེད་
བདྡེ་བ་ཆྡེན་པྣོར་བསྒྱུར་མཛད་པ། །རང་བྱུང་བང་ཆུབ་སྡེམས་ཀྱི་བླ་མར་འདུད། །སྣོས་དང་བྲལ་བ་རང་གྱི་སྡེམས། །འཁྣོར་
འདས་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི། །དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་སྡེ། །གདྣོད་ནས་ཞྱི་ཞྱིང་མ་སྐྱྡེས་པ། །སྨྲ་བསམ་བརྣོད་ལས་
འདས་པ་འྣོ། །སྡུག་བསྔལ་འཁྣོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །རྒལ་བར་འདྣོད་པའྱི་སྐྱྡེས་བུ་རྣམས། །ཐར་པའྱི་གྣོང་ཁྱྡེར་ཆྡེན་པྣོ་
དྡེ། །རང་གྱི་གནས་ལུགས་ཡྱིན་པས་ན། །གཞན་ལས་རྡེད་པར་འགྱུར་མྱི་སྱིད། །རང་གྱི་དྡེ་ཉྱིད་རྟྣོགས་པར་བ། །དྡེ་ལ་
རྣམ་པ་གསུམ་ཡྱིན་ཏྡེ། །རྒྱུ་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་འྣོ། །རྒྱུ་ཡྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི། །རང་གྱི་སྡེམས་ཀྱི་འདུག་ལུགས་
ལ། །ཇྣོ་བྣོ་བམས་པའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། །གནས་པའྱི་ཁམས་སུ་བཞག་པ་དང༌། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པྣོ་གསང་སྔགས་སུ། །ལྷན་
ཅྱིག་སྐྱྡེས་པའྱི་ཡྡེ་ཤྡེས་གསུང༌། །སད་པའྱི་རྐྱྡེན་ནྱི་བསམ་མྱི་ཁྱབ། །དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་གསུངས་པ་རྣམས། །དཔྣོན་སླྣོབ་རྟྡེན་
འབྲྡེལ་འགྱིག་ལུགས་ཡྱིན། །བླ་མ་དམ་པའྱི་གདམས་ངག་ནྱི། །བསྣོད་ནམས་ཚོགས་ལས་ཆྡེ་བ་མྡེད། །དྡེ་ལ་རྣམ་པ་
གསུམ་ཡྱིན་ཏྡེ། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ། །སྣོས་དང་བྲལ་བའྱི་འདུ་ཤྡེས་ཀྱིས། །རྟྣོགས་པར་འདྣོད་པའྱི་བསམ་པ་
ཡྱིས། །བདག་སྣོགས་དངྣོས་པྣོ་བཏང་བས་ནས། །རྒྱུ་འབྲས་སླུ་བ་མྡེད་པས་ན། །རང་སྡེམས་རྟྣོགས་པར་བླ་མས་
གསུངས། །ལར་མྣོས་གུས་ཀྱི་བསམ་པ་དག་པྣོ་ཡྱིས། །རྟྣོགས་པར་འདྣོད་པའྱི་བླྣོ་མྡེད་ན། །བསྐལ་པ་བྡེ་བ་མང་པྣོར་
ཡང༌། །རས་དང་ལྣོངས་སྣོད་ལུས་སྣོག་རྣམས། །རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པར་གཏང་ན་ཡང༌། །རྟྣོགས་པར་མྱི་འགྱུར་རྒྱུ་འབྲས་
པས།42 །རྟག་ཏུ་ངུ་ཡྱི་དད་པ་ལྟར། །མྣོས་གུས་དག་པྣོས་འབད་པ་ལས། །མ་དཔྱད་པ་ཡྱི་ས་ཕྱྣོགས་ནས། །ཅྱི་ཞྱིག་ལྟར་
ན་རང་སྡེམས་རྟྣོགས། །སྣོས་མྡེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆྡེན་པྣོ་ལ། །མཐྣོ་དམན་ཕྱྣོགས་རྱིས་མྡེད་ན་ཡང༌། །གང་ཟག་བསགས་པ་ཆྡེ་
ཆུང་ལས། །སྣོམ་པ་མཐྣོ་དམན་ས་ཚོགས་སུ། །རྟྣོགས་པ་མཐྣོ་དམན་ཁྱད་པར་ལ། །ས་དང་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་
རྣམས། །གྣོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལགས། །རྟྣོགས་རྒྱུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡྱི། །འདུག་ལུགས་ཟུར་ཙམ་བརྣོད་པ་

 

42 བས། em.; པས། 



ཡྱིན། །རྟྣོགས་པའྱི་ངྣོ་བྣོ་སྐྱྣོང་ཙ་ན། །གདམས་ངག་གྱི་རྒྱལ་པྣོ་ཚེ་འདྱི་གཏང༌། །ཚེ་འདྱི་གཏྣོང་བའྱི་གཏྣོང་ལུགས་
ལ། །གྲུབ་ཐྣོབ་མཁས་པ་གྣོང་མ་རྣམས། །བླྣོ་ཡྱི་རྱིམ་པ་ཤྡེས་པ་ཡྱིས། །ལ་ལ་རྱི་ཁྣོད་དགྣོན་པ་སྙག །ལ་ལ་ཚོང་འདུས་
དབུས་སུ་འདུག །ལ་ལ་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་གནས། །ལ་ལ་དམན་པ་སང་པྣོ་བྡེད། །བྡེད་ལུགས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་
ཀྱིས། །སྣོས་པའྱི་མཚན་མ་སྣོང་བར་བྡེད། །བརྒྱ་ལ་གལ་ཏྡེ་རྣལ་འབྣོར་པས། །གྣོང་མའྱི་མཛད་སྣོད་སྣོ་སྣོ་ཡྱིས། །སྣོས་པ་
གཅྣོད་པ་མ་ཤྡེས་པས། །ཅྱི་ཡྱིན་ཆ་མྡེད་སྣོད་པ་ཡྱིས། །རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་བདུད་དུ་བས། །སྣོས་མྡེད་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྡེས་པ་
ཡྱི། །གྣོགས་སུ་འགྣོ་ན་སྣོད་པ་ཡྱིན། །གནས་དང་གྣོགས་དང་སྣོད་ལམ་རྣམས། །རང་གྱི་སྣོམ་དང་གང་མཐུན་
བསྡེན། །ཉམས་ལྡེན་གྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་ལྟར་བ། །ནངས་པར་སྔ་ཐུན་དང་པྣོ་ལ། །བམས་དང་སྙྱིང་རྡེས་རྒྱུད་བརླན་
ནས། །ཡྱི་དམ་ལྷ་དང་བླ་མ་སྣོམས། །དྡེ་ནས་ངང་ལ་བཏང་བར་བ། །རྡེས་འགའ་བསྔྣོ་བ་རྒྱ་ཆྡེན་བ། །ལར་དད་དང་བརྩྣོན་
འགྲུས་རྩབ་རྩུབ་ཀྱི། །བ་བྡེད་སྣོས་པ་ས་ཚོགས་ཀྱིས། །རང་གྱིས་རང་ཉྱིད་གཡྡེང་བ་དྡེ། །སྡེམས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་ཆྣོད་པས། །རྡེ་
དྣོགས་ཀྱི་མཐའ་ལ་འཆྡེལ་ བསྡེན་པ་བ་ཡྱིན། །དངྣོས་འཛིན་གྱི་གདྣོས་སུ་ཆུད་པ་ཡྱིན། །བདུད་ཀྱི་ཞགས་པས་བཅྱིངས་པས་
ན། །འགྣོ་བའྱི་མགྣོན་པྣོ་ཨ་ཏྱི་ཤས། །གལ་ཏྡེ་མཉམ་བཞག་སྡེམས་བརྟན་ན། །ལུས་ངག་དགྡེ་བ་གཙོར་མྱི་བ། །གནད་
ལ་དབབ་པའྱི་གདམས་ངག་གསུངས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །རང་སྡེམས་རྟྣོགས་པས་སངས་རྒྱས་
པར། །ཟབ་མྣོའྱི་མདྣོ་རྒྱུད་རྣམས་སུ་གསུངས། །སངས་རྒྱས་མགྣོ་སྐྣོར་མྱི་མཛད་ཅྡེས། །ཁ་ལ་རྟག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང༌། །བསམ་
པ་འཛོལ་བར་མ་སྣོང་ངམ། །དྡེ་ལ་ངྡེས་ཤྡེས་སྐྱྡེས་པ་ན། །ལས་དང་ཉྣོན་མྣོངས་ཤྡེས་བ་ཡྱི། །མྱི་བཟད་སྒྲྱིབ་པའྱི་གཉྡེན་པྣོ་
ཡང༌། །རང་སྡེམས་སྐྱྡེ་མྡེད་རྣོ་རྡེ་ལས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་མ་རྡེད་པ། །མཁས་སུ་རྡེ་བའྱི་བླུན་པྣོས་ཀང༌། །རྡེད་དམ་
སྙམ་པ་དྡེ་ལ་མྡེད། །དྡེས་ན་ན་ཚ་བདྡེ་སྡུག་དང༌། །སྐྱྣོན་ཡྣོན་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ལ། །ཆགས་སང་བཟྡེ་རྡེ་མ་ཆྡེ་
བར། །སྡེམས་ཉྱིད་རྟྣོགས་ན་ངང་དུ་གྣོལ། ༑ཀྡེ་རང་སྡེམས་རྟྣོགས་པའྱི་རྣལ་འབྣོར་རྣམས། །བདྡེ་སྡུག་མང་པྣོ་བྱུང་ཙམ་
ན། །ཞྱིམ་བུ་རབ་ཁར་ཕྱྱིན་པ་བཞྱིན། །གདམས་ངག་མན་ཆུང་མང་པྣོ་དང༌། །མྣོ་བྣོན་གཏྣོ་ཆྣོག་གང་དགས་ཤྱིག །ཧ་ཅང་



རྡེ་ས་མང་ལགས་ན། །གཉྱིས་བཞྣོན་43བར་དུ་ལྟུང་ཉྡེན་གདའྣོ། །བླྣོ་བཅད་དག་པྣོའྱི་བསམ་པ་ཡྱིས། །ལུས་སྣོག་གདྣོན་
ལྟྣོར་བཏང་ནས་ཀང༌།  །ལུས་སྣོག་ཁྱྣོད་རང་ཅྱི་འདྣོད་འད། །རང་སྡེམས་སྣོམ་དང་མྱི་འབྲལ་བའྱི། །བླྣོ་བཅད་བས་ནས་
སྡེམས་བསྣོམ་ན། །བསྐལ་པ་མང་པྣོའྱི་འཁྣོར་བ་ཡང༌། །ཡུད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་བཟླུམས་ནས་འགྣོ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་
གཞུང་ལམ་དྡེ། །རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པའྱི་དན་པས་གཟུང༌། །བརྩྣོན་འགྲུས་དག་པྣོའྱི་གྣོ་བ་དྡེ། །དན་པ་རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པ་
ཡྱིན། །གྣོ་བ་འཛོལ་ན་ཕུང་བར་མཆྱི། །འུབ་ཀྱིས་ཧྱིལ་གྱིས་དྱིལ་ལགས་ན། །རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པའྱི་དན་པ་ཡྱིས། །ཡྡེངས་པ་
མྡེད་པར་སྡེམས་བསྣོམ་ན། །ཆུ་རྣམས་རྒྱ་མཚོར་རྣོ་གཅྱིག་ལྟར། །གཟུང་འཛིན་སྣོས་པའྱི་མཚན་མ་རྣམས། །སྡེམས་ཉྱིད་
ཀྱི་ངང་དུ་དྡེངས་ཙམ་ན། །རྣལ་འབྣོར་པ་ལ་སྣོམ་རྒྱུ་མྡེད། །ལར་སྣོམ་རྒྱུ་མྡེད་པའྱི་རྟྣོགས་པ་དྡེ། །གནས་སྐབས་མང་པྣོར་
འྣོང་ན་ཡང༌། །ཉམས་དང་བྲལ་བའྱི་སྣོམ་མྡེད་ལ། །འགྣོ་བའྱི་མགྣོན་པྣོ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེས། །སྣོས་དང་བྲལ་ཞྡེས་གསུངས་པ་
ཡྱིན། །རང་དང་སང་བའྱི་དངྣོས་པྣོ་རྣམས། །སྡེམས་ཉྱིད་ཀྱི་ངྣོ་བྣོར་སྣོང་ནས་འདུག །སྣོད་ལམ་དུས་སྐབས་ཐམས་ཅད་
དུ། །མཉམ་རྡེས་ཁྱད་པར་མྡེད་སྙམ་པའྱི། །ཉམས་དང་རྟྣོགས་པ་བརྟན་གྱུར་ནས། །དགྡེ་སྱིག་ཀུན་གྱིས་མྱི་གནྣོད་
ཅྱིང༌། །འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཐྣོབ་པ་ཡྱི། །ང་རྒྱལ་བསྙྡེམས་པ་མང་པྣོ་འབྱུང༌། །ལུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་
གྱིས། །མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་མཚོན་དུ་མྡེད། །ཇྱི་ལྟར་བས་ཀང་བཏུབ་ནས་མཆྱི། །སྙམ་པའྱི་བསམ་པ་ངང་གྱིས་
འབྱུང༌། །ཆགས་ཞྡེན་ངང་གྱིས་ཆུང་བ་དང༌། །ཡྣོན་ཏན་མང་པྣོ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །དྣོན་ཟྱིན་སར་སླྡེབས་པའྱི་རྣལ་འབྣོར་
ཡྱིན། །དུས་དང་གནས་སྐབས་དྡེ་ཙམ་ན། །མཉམ་ཉྱིད་ཀྱི་ངང་ལ་འགྣོ་ན་ཡང༌། །སྱི་དང་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཀྱི། །ཆྣོས་
རྣམས་ཀུན་ལ་མྱིག་མྡེད་པས། །རྒྱུ་འབྲས་ཁྱད་དུ་གསྣོད་པ་དང༌། །ཚུལ་ཁྱིམས་ལྷྣོད་པར་འགྣོ་དྣོགས་ཡྣོད། །གཉྱིས་སང་
མྡེད་པ་ཁས་ལྡེན་ཡང༌། །སང་སྡེམས་ཟུང་དུ་མ་ཆུད་པས། །ལྷན་ཅྱིག་སྐྱྡེས་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས། །རྩ་ཡྱི་མདུད་པ་མ་ཁྣོལ་
བར། །རྒྱལ་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ག་ལ་འབྣོངས། །འཁྣོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་མྱི་འདྣོད་ཅྱིང༌། །སྣོང་ཉྱིད་རྣོ་ལ་སྡེད་པས་ན། །སྡེམས་
ཅན་སྱིན་པར་ག་ལ་ནུས། །བང་ཆུབ་སྡེམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྣམས། །མ་ལུས་སྱིན་ནས་མྱི་འདུག་པས། །མཐར་ཐུག་གྱི་སངས་
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རྒྱས་ག་ལ་ཡྱིན། །འཁྣོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་མ་སྣོངས་པར། །རྒྱུ་ཡྱི་དམ་བཅའ་ག་ལ་རྣོགས།། །། 
ཀྭ༑ སྣོམ་དུ་མྡེད་པའྱི་རྣལ་འབྣོར་རྣམས། །གནས་སྐབས་ཀྱི་ངལ་སྡེགས་བདྡེ་མྣོ་དྡེ། །རྟག་ཏུ་སྣོད་པའྱི་ཁང་བཟང་
མྱིན། །དྣོན་དམ་བླྣོ་ཡྱི་སྣོད་ཡུལ་མྱིན། །སྐྱྡེ་མྡེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆྡེན་པྣོ་དྡེ། །འཛིན་པས་བསྣོམ་པ་སུ་ཡང་མྡེད། །དྡེ་ཚོད་ཙམ་གྱིས་
མགུ་བ་ན། །རྣོ་རྡེ་འཛིན་པ་བླ་མ་དང༌། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མ་བསླུས་སམ། །འགྣོ་དྣོན་ཤུགས་ལས་འབྱུང་ཞྡེ་
ན། །རྒྱུ་མྡེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་གང་ནས་འྣོང༌། །སྔྣོན་དུ་བསགས་པས་ཆྣོག་ཅྡེ་ན། །ཚོགས་གཉྱིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་
ཕྱྱིར། །དྣོན་དམ་སྔྣོན་ནས་རྟྣོགས་པར་ཐལ། །རྟྣོགས་ཙམ་འབྲས་བུར་འདྣོད་གྱུར་ན། །སྣོམ་ལམ་ས་བཅུས་དགྣོས་པ་
མྡེད། །ས་ལམ་མྱི་འདྣོད་ཟྡེར་བ་ན། །མཐྣོང་བའྱི་ལམ་གྱི་ཁས་ལྡེན་ཅྱི། །མྱིན་ཡང་ཀུ་རྡེ་བགྱིས་པ་ལགས། །ངྣོ་བྣོ་མཐྣོང་
བའྱི་རྣལ་འབྣོར་རྣམས། །གྣོ་ཆ་གསུམ་པྣོ་བགྣོས་ནས་ཀང༌། །བླ་མ་རྱིན་ཆྡེན་སྱི་བྣོས་བཀུར། །ཤྱིན་ཏུ་དབྡེན་པའྱི་ས་ཕྱྣོགས་
སུ། །བདྡེ་ཆྡེན་རྣོ་རྡེའྱི་སྡེམས་བསྣོམ་ན། །བར་དྣོར་འྣོང་བའྱི་ཆྣོས་སྐུ་དྡེ། །ལུས་འདྱི་འཇྣོག་ཀང་མྱི་དགྣོས་པར། །སང་
སྡེམས་གཉྱིས་སུ་མྡེད་པར་གྣོ། ། 
གཟུང་དང་འཛིན་པ་གཉྱིས་སུ་མྡེད། །འཁྣོར་འདས་གཉྱིས་ཀང་དབྡེར་མྱི་ཕྱྡེད། །མ་ལུས་སྡེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་
འདྱི། །འཆད་པ་པྣོ་ང་ཆྣོས་ཀང་ང༌། །རང་གྱི་ཚོགས་ལྡན་ཉན་པ་ང༌། །འཇྱིག་རྟྡེན་སྣོན་པ་སྒྲུབ་བ་ང༌། །འཇྱིག་རྟྡེན་འཇྱིག་
རྟྡེན་འདས་པ་ང༌། །ང་དང་གཞན་དང་དྣོན་དམ་དང༌། །ཀུན་རྣོབ་སུས་ཀང་མཐྣོང་བ་མྡེད། །དཔའ་བྣོ་གར་སྣོད་ཤྡེས་རབ་ཕ་
རྣོལ་ཕྱྱིན་པ་ཡྱིས། །ཁམས་གསུམ་ཡང་དག་འདས་ལ་རྣམ་པར་གྣོལ་བའང་མྱིན། །ཉྣོན་མྣོངས་བསལ་བར་གྱུར་ཀང་སྐྱྡེ་བ་
སྣོན་པར་བྡེད། །རྒ་དང་ན་དང་འཆྱི་བ་མྡེད་ཀང་འཆྱི་འཕྣོ་སྣོན། །དུས་འདྱིར་རྣལ་འབྣོར་དབང་ཕྱུག་ཆྡེན་པྣོ་དྡེ། །དུས་གསུམ་
ཤྡེས་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་མ་ལུས་ཀུན། །སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་སྡེམས་ཀྱི་ངྣོ་བྣོར་བྡེད། རྡུལ་གཅྱིག་སྡེང་དུ་དུས་གསུམ་མ་ལུས་
སྒྲུབ། །སྡེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཁམས་རྒྱུད་དུ་མ་རྣམས། །སྣོ་སྣོར་མཁྱྡེན་ཅྱིང་གཉྱིས་སུ་མྡེད་པར་གྣོ། །བསྐལ་པ་གངས་མྡེད་
བྡེ་བ་མང་པྣོ་ཡང༌། །བླྣོ་ཡྱི་སྐད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་སྒྲུབ་བྡེད་པས། །མཁའ་དང་མཉམ་པའྱི་འགྣོ་བ་མ་ལུས་པའྱི། །ལས་དང་ཉྣོན་
མྣོངས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ། །མ་ལུས་དག་པར་བྡེད་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །མྱི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁྣོར་ལྣོའྱི་རྒྱུ་འབྲས་
རྣམས།། བསྐལ་པ་གངས་མྡེད་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པར། །དཔའ་བྣོ་ཆྡེན་པྣོ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་བྡེད། །བསམ་གྱིས་མྱི་



ཁྱབ་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདྱི། །སངས་རྒྱས་ཕལ་ཆྡེན་ལ་སྣོགས་ཐྡེག་ཆྡེན་མདྣོར། །ཐུབ་པའྱི་དབང་པྣོས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་
ཕྱྡེ། །ཡ་མཚན་རད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆྣོས་འདྱི་ལ། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱིས་བྲྣོད་ དགའ་བ་པ་ཅྱིས་མྱི་སྐྱྡེ། །འདྱི་ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པྣོ་
གསང་སྔགས་སུ། །རྣོ་རྡེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་ལ། །རྒྱལ་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །གདྣོད་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་
པར་བཞྡེད། །དྣོན་སྱི་བྣོ་གཙུག་ནས་རྐང་མཐྱིལ་བར། །རྩ་དང་རྩ་ཡྱི་གནས་ལུགས་རྣམས། །འཁྣོར་ལྣོ་རྣམས་དང་གཙོ་བྣོ་
དང༌། །རྩ་ཕན་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ། །མདུད་པའྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམས། །འཁྣོར་བའྱི་བག་ཆགས་བསྐྱྡེད་པའྱི་རྒྱུ། །ས་
བྣོན་ཡྱི་གྡེའྱི་ཚུལ་དུ་གནས། །གཉྱིས་སུ་མྡེད་པའྱི་རྣལ་འབྣོར་གྱིས། །བང་ཆུབ་སྡེམས་ཀྱིས་དབང་བས་པས། །རྒྱལ་བའྱི་
དཀྱིལ་འཁྣོར་དུ་མ་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ཁམས་རྣམས་སུ་འགྱུར། །རྣལ་འབྣོར་དབང་ཕྱུག་བྱིརྺ་པས། །ནང་གྱི་ཞྱིང་
ཁམས་མ་མཐྣོང་བར། །ཕྱྱི་ཡྱི་མཐྣོང་བར་མྱི་བཞྡེད་དྡེ། །ཕ་རྣོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐྡེག་པ་རྣམས། །ཐུབ་པ་ཆྡེན་པྣོ་ཆྣོས་ཀྱི་རྡེས། །ཕྱྱི་
ཡྱི་རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་བ་དྡེ། །ཉྱི་མའྱི་འྣོད་ཟྡེར་ལྟ་བུར་གསུངས། །གསང་སྔགས་རྣོ་རྡེ་ཐྡེག་པ་ནྱི། །ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་ལྟ་
བུར་གསུངས།།ཉྱི་མ་ཕྱྣོགས་ན་མྡེད་པ་ཡྱིས། །འྣོད་ཟྡེར་གང་ནས་རྡེད་པར་འགྱུར། །ནང་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་མ་མཐྣོང་ན། །ཕྱྱི་
ཡྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཇྱི་ལྟར་སྣོང༌། །སྙྱིང་ཁམས་བསྐྱྡེད་ནས་གངས་མྡེད་གསུམ། །རྟག་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་རྣམ་བསམས་
ནས། །རྣོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དངྣོས་པྣོ་ཅན། །དམན་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་བསམས་པ་རྣམས། །རྣོ་རྡེ་ཐྡེག་པའྱི་སྣོར་ཞུགས་
ནས། །སྐད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་ཤྡེས་འགྱུར་ཏྡེ། །ཚེ་གཅྱིག་རྣོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འཐྣོབ། །རྣོ་རྡེ་འཆང་གྱིས་གསུངས་པས་ན། །དྡེ་
ཡྱི་རྡེས་སུ་འབྲང་བར་བ། །ཚད་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དང༌། །མྣོས་གུས་ཅན་གྱི་སླྣོབ་མ་གཉྱིས། །དཔྣོན་སླྣོབ་ཀྱི་རྟྡེན་འབྲྡེལ་
འཛོམ་ཙམ་ན། །མྣོས་གུས་ཀྱི་རྟྡེན་འབྲྡེལ་ཟབ་མྣོ་ཡྱིས། །ལམ་ཟབ་བླ་མར་འགྣོ་བས་ན། །བླ་མ་རྣམས་དང་སངས་རྒྱས་
ཀྱི། །ཡྣོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་པ། །སྐད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་འཆར་བར་ཡང༌། །གྣོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན། །འཁྣོར་
དང་མྱ་ངན་འདས་པའྱི་ཆྣོས། །རང་གྱི་སྡེམས་ལས་མྱི་སྱིད་པས། །རང་སྡེམས་རྟྣོགས་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །འཁྣོར་འདས་
ཐམས་ཅད་མངྣོན་དུ་འགྱུར། །ལུས་དང་སང་བའྱི་དངྣོས་པྣོ་རྣམས། །བང་ཆུབ་སྡེམས་ཀྱི་གསྡེར་འགྱུར་རྩྱིས། །འཁྣོར་བ་མྱ་
ངན་འདས་པར་བསྒྱུར། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བས་ཐུགས་ཆུད་པ། །མྱ་ངན་འདས་པ་བདྡེན་གཅྱིག་པུ། །བང་ཆུབ་སྡེམས་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལྣོ། །འབྲས་བུའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི། །གཟུང་འཛིན་སངས་ཤྱིང་གདྣོད་ནས་ཞྱི། །བླྣོ་དང་བྲལ་བ་དྡེ་ཉྱིད་



ལ། །ས་བཅུའྱི་མགྣོན་པྣོ་མན་ཆད་དང༌། །འགྣོ་དྲུག་སྡེམས་ཅན་མ་ལུས་ལ། །རྒྱལ་བ་ཇྱི་ལྟར་འདྣོད་པ་ལྟར། །སང་
ལུགས་སྣོ་སྣོའྱི་བྡེ་བྲག་རྣམས། །བང་ཆུབ་མཆྣོག་ཏུ་སྡེམས་སྐྱྡེད་པ། །དྡེ་ཡྱི་བསམ་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ། །སྡེམས་ཅན་ཁམས་དང་
མཉམ་པར་གནས། །བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའྱི་སྣོད་པ་ཡང༌། །སྡེམས་ཅན་ཁམས་དང་མཉམ་པས་ན། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་
གསུང་ཐུགས། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་དང་མཉམ་པར་ངྡེས། ། 
རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་པའྱི་རྱིམ་པ་བླ་མའྱི་གསུང་གྱི་རྡེས་སུ་འབྲངས་ནས། འདྱིར་ཕན་པའྱི་སྡེམས་ཀྱིས་ཅུང་ཟད་ཡྱི་གྡེར་
བཀྣོད་པ་འདྱི་ལ་ནྣོར་ཞྱིང་འཁྲུལ་བར་གང་གྱུར་པ། བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་དཔའ་བྣོ་མཁའ་འགྣོ་རྣམས་ལ་ཞྡེ་འདྣོད་མྡེད་
པས་བཟྣོད་པར་གསྣོལ། དགྡེ་བ་ཅུང་ཟད་བསགས་པ་དྡེས་ནྱི་འགྣོ་བ་མ་ལུས་རྣོ་རྡེ་འཛིན་པར་ཤྣོག ། 
རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་འབར་བའྱི་རྒྱལ་མཚན་རྣོགས་སྣོ།། །། 
  



༠༠༧༽ ༄། །བླ་མའྱི་བཀའ་སྩལ་གཅྡེས་པའྱི་སྙྱིང་པྣོ་དུམ་ཁྱིགས།།   
ཨོཾ་སྭསྱི། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངྣོ་བྣོར་གྱུར་པ། བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་ཅྱིང་བརྣོད་ཀྱིས་མྱི་ལང་བའྱི་ཡྣོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏྡེར་དུ་གྱུར་པ། འགྣོ་བ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔལ་དང་མགྣོན་དུ་གྱུར་པའྱི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལྣོ། །དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བའྱི་བདག་པྣོར་གྱུར་པ། རྡེ་བཙུན་ཕྱག་ན་རྣོ་རྡེ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལྣོ། །སྱིར་འཁྣོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆྡེན་པྣོ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞྱིན་འདྱི། རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་ན་མ་རྱིག་པ་ལས་བྱུང་། མ་
རྱིག་པ་འཁྲུལ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས། མ་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏྡེ། མདྣོར་བསྡུས་ན། འཁྣོར་བ་སྡུག་
བསྔལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྡེས་བའྣོ། །མ་རྱིག་པ་ལ་གཉྱིས་ཏྡེ། རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་བར་འབྱུང་བ་ལུགས་ལས་བྱུང་བ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་
ལ་རྣོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་དང་། རྟྡེན་འབྲྡེལ་ལུགས་ལས་ལྡྣོག་པ་དྡེ་ཁྣོ་ན་ཉྱིད་ལ་རྣོངས་པའྱི་མ་རྱིག་པའྣོ། །མ་རྱིག་པ་རྱིག་པ་
དང་། ཤྡེས་ཤྱིང་གྣོ་བར་བྡེད་པ་བླ་མ་ཡྱིན་ལ། ཤྡེས་ཤྱིང་གྣོ་བ་ལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྣོས་ཞྡེས་བའྣོ། །དྡེ་ཡང་། སངས་རྒྱས་
ཆྣོས་རྣམས་དགྡེ་བའྱི་བཤྡེས་ལ་བསྡེན་ཏྣོ་ཞྡེས། །ཡྣོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཆྣོག་མངའ་རྒྱལ་བས་དྡེ་སྐད་གསུངས། །ཞྡེས་པ་ལ་
སྣོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྣོས་ཐམས་ཅད་དུ། མ་རྱིག་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པྣོ་འདག་པར་བྡེད་པ། ལམ་ཉམས་སུ་ལྡེན་པའྱི་
དབང་དུ་བས་ན། རྒྱུ་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་དུ་བླ་མ་གཅྱིག་པུས་ལམ་བགྣོད་པར་བཞྡེད་དྣོ། །དྡེ་ཡང་སླྣོབ་དཔྣོན་
བྱིརྺ་པའྱི་ཞལ་ནས། རྒྱུ་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུའྱི་དབང་། །དབང་ལམ་གྱི་འཁྣོར་ལྣོར་འཁྣོར་བར་བཞྡེད། ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་
པའྱི་ཐྡེག་པའྱི་དབང་དུ་བས་ན། ཡང་སྡེམས་བསྐྱྡེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་བང་ཆུབ་མཆྣོག་ཏུ་སྡེམས་བསྐྱྡེད་པའྱི་བླ་མ་ལ་བསྡེན་ནས་
ཐྣོབ་ཅྱིང་། སྡེམས་བསྐྱྡེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལམ་བགྣོད་པར་བཞྡེད་དྡེ། དྣོན་ལ་སྔགས་དང་ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ། 
ལས་དང་ཉྣོན་མྣོངས་པ་དང་ཤྡེས་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་འདག་ཅྱིང་། འཁྣོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་བླ་མ་ལ་བརྟྡེན་ནས་སྐྱྡེ། དྡེ་ཡང་། གང་ཕྱྱིར་རྣོ་རྡེ་འཛིན་པ་ཡྱིས། །དངྣོས་གྲུབ་སླྣོབ་དཔྣོན་རྡེས་འབྲང་གསུངས། །ཞྡེས་
གསུངས་སྣོ། །དྡེ་ཡང་མདྣོར་བསྡུས་ན་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྣོན་ཏན་ཕྱིན་ལས་སྐུ་
གསུམ་ཡྡེ་ཤྡེས་རྣམ་པ་ལྔ་གཅྱིག་ཏུ་དྱིལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུང་ཆྣོས་དང་། མངྣོན་པར་རྟྣོགས་པ་དང་། 



དགྡེ་འདུན་སྡེ་གཉྱིས་ལ་སྣོགས་པ་དཀྣོན་མཆྣོག་གསུམ་ག་བླ་མ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པར་བཞྡེད་དྡེ། དྡེ་ཡང་དཔལ་སྣོམ་པ་འབྱུང་
བའྱི་རྒྱུད་ལས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆྣོས། །དྡེ་བཞྱིན་བླ་མ་དགྡེ་འདུན་ཏྡེ། །ཀུན་གྱི་བྡེད་པྣོ་བླ་མ་ཡྱིན། །ཞྡེས་པ་དང་
ཡང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྱི་སྐུ། །རྣོ་རྡེ་འཛིན་པའྱི་ངྣོ་བྣོ་ཉྱིད། །དཀྣོན་མཆྣོག་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་སྡེ། །བླ་མ་རྣམས་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྣོ། །ཞྡེས་པ་དང་། བླ་མ་དམ་པ་བསྙྡེན་བཀུར་བ་ལས་ཡྣོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱྡེ་སྡེ། བླ་མ་ཡང་
མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པ་ལས་ཡྣོན་ཏན་སྐྱྡེ་ཡྱི། མཚན་ཉྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་བླ་མས་ཡྣོན་ཏན་བསྐྱྡེད་པར་མྱི་ནུས་ཏྡེ། བླ་མ་རྱིན་
པྣོ་ཆྡེའྱི་ཞལ་ནས། རྐྣོས་ཕྣོར་ལ་རྱི་མྣོ་མྡེད་ན་ཚྭ་ཚྭ་ལ་རྱི་མྣོ་མྱི་འབྱུང་གསུངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་
བླ་མའྱི་མཚན་ཉྱིད་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་བཤད་པ་སླྣོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྣོན་ཏན་སྐྱྡེ་བར་བཞྡེད་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན། བླ་མའྱི་མཚན་
ཉྱིད་དཔག་ཏུ་མྡེད་པའྱི་དྣོན་བསྡུས་པ་ཡང་བླ་མ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེའྱི་ཞལ་ནས། །ཆྣོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ། །དུས་གསུམ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་སྤྲུལ་པ། །བདྡེ་ཆྡེན་བླ་མར་ཕྱག་འཚལ་ལྣོ། །ཞྡེས་པ་ཆྣོས་གསུམ་ལྡན་དུ་བཞྡེད་དྡེ། དྡེ་ཡང་ཤྡེས་རབ་
ཆྡེན་པྣོའྱི་སྣོ་ནས་ཆྣོས་སྱི་དང་རང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ཐམས་ཅད་ཁྣོང་དུ་ཆུད་པས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པའྱི་ལམ་ས་
འཁྱིད་ནུས་པ་དང་། སྙྱིང་རྡེ་ཆྡེན་པྣོའྱི་སྣོ་ནས་མ་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་དང་མཉམ་པའྱི་སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་
ཁུར་འཁུར་བར་ནུས་པ་དང་། ཚེ་འདྱི་ལ་ལྟྣོས་པ་སྤུའྱི་རྩྡེ་མྣོ་ཙམ་ཡང་མྡེད་པ་ནྱི་བླ་མའྣོ་གསུངས། ཡང་ན་སྡེམས་ཉྱིད་ལྷན་
ཅྱིག་སྐྱྡེས་པ་ངྣོ་སྣོད་ནུས་པ་གཅྱིག་པུ་སྡེ། དྡེ་ཡང་གང་གྱི་དྱིན་གྱིས་བདྡེ་ཆྡེན་ནྱི། །སྐད་ཅྱིག་ཉྱིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བླ་མ་
རྱིན་ཆྡེན་ལྟ་བུ་ཡྱི། །རྣོ་རྡེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །ཅྡེས་པས་སྡེམས་ཉྱིད་སྣོན་པའྱི་བླ་མ་ནྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནྣོར་བུ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་
དབང་གྱི་རྒྱལ་པྣོ་ལྟ་བུའྱི་བླ་མ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་ཞྡེས་གསུང་ངྣོ་། །དྡེ་ལྟ་བུའྱི་བླ་མ་ལ་བསྡེན་པར་བ་བའྱི་ཚུལ་ལུགས་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་
ཞྱིག་གསུངས་ཀང་། དྣོན་མྣོས་གུས་དག་པྣོ་གདུང་བའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤྡེས་པ་བླ་མ་དམ་པ་དང་
མྱི་འབྲལ་བའྱི་བླྣོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྙྡེན་བཀུར་བྡེད་པའྣོ། །དྡེ་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་དྡེའྱི་མཚན་ཐྣོས་ནས་ཡུལ་
ཕྱྣོགས་ཐག་རྱིང་པྣོ་ནས་མྣོས་གུས་དང་གདུང་བ་དག་པྣོ་ཡྣོད་ན། རྒྱལ་བ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུས་རང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རླྣོབ་ཅྱིང་ཏྱིང་ངྡེ་
འཛིན་གྱི་སྣོའམ་ཡྣོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱྡེ་སྡེ། དཔྡེར་ན་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་



ཆྣོས་འཕགས་ཀྱི་མཚན་ཐྣོས་ནས་གདུང་བའྱི་སྡེམས་སྐྱྡེས་པ་ལྟ་བུའྣོ། །དྡེ་ལྟར་རྒྱང་རྱིང་པྣོ་ནས་མྣོས་གུས་བས་པ་གཅྱིག་པུས་
ཆྣོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྡེ། རྒྱལ་བ་ལྣོངས་སྣོད་རྣོགས་པའྱི་སྐུའྱི་རྒྱུད་རང་དྣོན་དང་གཞན་དྣོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྣོད་ནམས་ཀྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ལག་རྡེས་ཡྱིན་པས་བླ་མ་དམ་པ་བསྙྡེན་བཀུར་དགྣོས་ཏྡེ། དྡེ་ཡང་བླ་མས་བང་ཆུབ་མཆྣོག་ཏུ་སྡེམས་བསྐྱྡེད། བསྐྱྡེད་
པ་སྐྱྡེས་པ་ནྱི་ས་གཞྱི་དང་འད་ལ། རང་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་དྡེ་ལ་ཉྡེ་བར་འཁྣོ་44བའྱི་རས་དང་ལྣོངས་སྣོད་དུས་གསུམ་
དུ་བསགས་པའྱི་དགྡེ་བའྱི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་གཏྣོང་བ་ནྱི། འདྣོད་ཆགས་མྡེད་པའྱི་དགྡེ་བའྱི་རྩ་བ་ས་བྣོན་གྲུྲུུང་པྣོ་དང་འད་བ་རྒྱལ་
བ་ལྣོངས་སྣོད་རྣོགས་པའྱི་སྐུར་འགྲུབ་པའྣོ། །དྡེ་ཡང་དཔྡེར་ན་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཆྣོས་
འཕགས་ལ་རྒྱང་རྱིང་པྣོར་མྣོས་གུས་བས་པས་ཆྣོག་པར་མ་བལྟས་ནས། ཤྱིང་རྟ་ལྔ་བརྒྱ་དང་བུ་མྣོ་ལྔ་བརྒྱ་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་
ཡང་ཕུལ། རང་གྱི་ལུས་དང་ལྣོངས་སྣོད་ཤ་དང་ཁག་དང་རུས་པ་དང་བཅས་པ་ལྟྣོས་པ་མྡེད་པར་ཕུལ་བས་ས་བདུན་པ་མན་
ཆྣོད་ཀྱི་མངྣོན་པར་རྟྣོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱྡེས་པ་ལྟ་བུའྣོ། ། 
༈ ཀྡེ་ལྡེགས་པར་དགྣོངས་དང་སྐྱྡེས་བུ་རྣམས། །འཁྣོར་བ་ཐྣོག་མ་མྡེད་པ་ནས། །སྡུག་བསྔལ་གཏྱིང་མཐའ་མྡེད་པ་
ལས། །སྒྲྣོལ་བར་བྡེད་པའྱི་བླ་མ་ལ། །མྣོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དག་པྣོ་ཡྱིས། །རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པར་མྱི་གདུང་བ། །བདག་གྱི་
མགྣོན་སྐྱབས་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན། །ཤ་དང་ཁག་དང་རུས་པ་རྣམས། །བླ་མའྱི་ཕྱྣོགས་སུ་མྱི་གཏྣོང་བ། །ཐྣོག་མྡེད་དུས་ནས་ད་ཡྱི་
བར། །གཅྡེས་པར་བཙས་པའྱི་ལུས་པྣོ་རྣམས། །ད་ལྟ་ཁྱྣོད་ཀྱི་གང་ན་ཡྣོད། །ད་རྡེས་རུལ་བའྱི་ཕུང་པྣོ་འདྱི། །སྐྱྣོབ་པ་འཇྱིག་
རྟྡེན་གསུམ་གྱི་མགྣོན། །ཚད་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ། །ལྟྣོས་པ་མྡེད་པར་ཕུལ་ནས་ཀང་། །སངས་རྒྱས་གསྡེར་གྱི་ཁ་དྣོག་
སྐུ། །མཚན་དང་དཔྡེ་བད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ལྡེགས་པར་བརྒྱན་ཅྱིང་དཔལ་འབར་ཞྱིང་། །མ་ལུས་ཞྱིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་
ན། །འགྱུར་བ་མྡེད་པར་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །སྡེམས་ཅན་མ་ལུས་སྱིན་མཛད་པ། །ཐུབ་པའྱི་སྐུ་དང་མྱི་བརྡེ་བར། །རུལ་པའྱི་
ཕུང་པྣོས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། །རྟག་ཏུ་འདྱི་དང་འགྣོགས་སམ་ཅྱི། །རས་དང་ལྣོངས་སྣོད་ཐམས་ཅད་དང་། །ཉྡེ་དུ་གཡྣོག་འཁྣོར་

 

44 འཁྣོ་ em.; འཁྣོར་ 



ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བླ་མའྱི་སྐུ་གསུམ་རང་བཞྱིན་ལ། །རང་གཞན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བདྡེ་སྐྱྱིད་ཡྣོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་
རྣམས། །ཕུལ་ནས་ཆྡེན་པྣོར་མྱི་བྡེད་པ། །རས་དང་ལྣོངས་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །རང་གཞན་ཀུན་གྱི་དུག་འཕྡེལ་བ། །བུ་
གཅྱིག་ཁྱྡེད་ཀྱིས་མྱི་སྡེམས་སམ། །དྡེས་ན་ལུས་སྣོག་ལྣོངས་སྣོད་དང་། །མཆྣོད་པར་འྣོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །མཉམ་མྡེད་
བླ་མ་མཆྣོད་པ་ཡྱིས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །མྱི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁྣོར་ལྣོར་གྲུབ། །། 
དྡེ་ལྟར་རས་དང་ལྣོངས་སྣོད་དང་ལུས་དང་སྣོག་ལ་སྣོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལྟྣོས་པ་མྡེད་པར་དད་གུས་དག་པྣོས་བླ་མ་ལ་ཕུལ། 
དྡེ་ཡང་དྡེ་ཙམ་གཅྱིག་པུས་ཆྣོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྡེ། མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་བླ་མ་དམ་པ་དྡེ་ལ་མྣོས་གུས་དང་གདུང་བ་དག་པྣོའྱི་
ཤུགས་ཀྱིས་བསྙྡེན་བཀུར་དང་ཞབས་ཏྣོག་འདྱི་བས་དང་། འདྱི་བྡེད་ཀྱི་རྩྱིས་འདྱིང་བ་མྡེད་པར་དུས་འདྱི་ནས་བཟུང་ནས་འཁྣོར་
བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆྡེན་པྣོ་མ་སྣོངས་ཀྱི་བར་དུ་མྱི་འབྲལ་བའྱི་གྣོ་ཆ་ཡྣོད་ན། མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་བླ་མ་དྡེའྱི་ཐུགས་ཀྱིས་ཟྱིན་ཏྡེ། 
ཐུགས་གཉྱིས་སུ་མྡེད་པའྱི་ཡྡེ་ཤྡེས་དང་གཅྱིག་ཏུ་འདྡེས་ཏྡེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཉམ་པ་ཉྱིད་རྣོ་རྡེ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རྣོ་གཅྱིག་
པར་འགྱུར་ཏྡེ། 
༈ འགྣོ་འཆག་ཉལ་འདུག་ཐམས་ཅད་དུ། །སྐྱྣོབ་པ་བླ་མ་དམ་པ་དང་། །སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་མྱི་འབྲལ་ཏྡེ། །མཉམ་ཉྱིད་དབྡེར་
མྡེད་རྣོ་རྡེའྱི་སྐུ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། །འཁྣོར་འདས་ཐམས་ཅད་ང་ཡྱིན་ཏྡེ། །ང་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་
ཡྱིན། །དྡེ་ཀུན་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་སྡེ། །ནམ་མཁའ་ཉྱིད་ཀང་ས་གཞྱི་ཡྱིན། །གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བའྣོ། ། 
དྡེ་ལྟར་རྣལ་འབྣོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆྡེན་པྣོ་དུས་གསུམ་གྱི་བདག་ཉྱིད་དྡེ་ནྱི་བླ་མས་ཚོར་ཏྡེ། བླ་མས་བགྣོད་པར་འགྱུར་རྣོ། ། 
༈ དྡེ་འགྣོ་འྣོང་མྡེད་པའྱི་ཁྱྱིམ་དུ་ཕྱྱིན། །སང་བླང་མྡེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐྣོབ། །གཉྱིས་འཛིན་མྡེད་པའྱི་ཁ་ཟས་ཟ། །བདྡེ་བ་ཆྡེན་
པྣོའྱི་བཏུང་བ་འཐུང་། །སང་མྡེད་ཐང་ལ་སྐྱྣོ་བསངས་བྡེད། །གཉྱིས་མྡེད་ནྣོར་ལ་ལྣོངས་སྣོད་ཅྱིང་། །སྔྣོན་བསགས་སྒྱུ་མའྱི་
ལྣོངས་སྣོད་ཀྱིས། །ཁམས་གསུམ་འཁྣོར་བའྱི་མ་རྒན་རྣམས། །རང་གྱི་ངང་དུ་འདྡེན་པར་བྡེད། །འདྱི་ཡྱི་དུས་སུ་བླ་མ་
དང་། །གཉྱིས་སུ་མྡེད་པར་གྱུར་པ་ཡྱིས། །བླ་མའྱི་ཞབས་ཏྣོག་ཚར་བ་ཡྱིན། ། 



དྡེ་ལྟར་བླ་མ་བསྡེན་པའྱི་ཚུལ་ལུགས་དྡེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྣོས་གུས་དང་གདུང་ཤུགས་དག་པྣོས་བླ་མ་དམ་པ་ལ་གདུངས་
པས། བླ་མ་དམ་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་། རང་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་འདྡེས་པའྱི་རྟྡེན་འབྲྡེལ་གྱིས་སྐྱྣོན་དག་ཅྱིང་ཡྣོན་
ཏན་རྣོགས་པ་ཡྱིན་ལ། མྣོས་གུས་དྡེ་ཡང་རྒྱུ་མྡེད་པ་ལས་མྱི་སྐྱྡེ་སྡེ། སྔྣོན་བསྣོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་བསགས་པ། བླ་
མ་དྡེས་ཀང་རྒྱུད་སྱིན་པ་དང་གྣོལ་བར་བས་པའྱི་ལས་ཀྱི་འཕྣོ་དྡེ་ད་རྡེས་འདྱིར་སད་པ་ལ་མྣོས་གུས་དྡེ་འད་བ་སྐྱྡེ་སྡེ། སླྣོབ་
དཔྣོན་དཔལ་ལྡན་ནཱ་རྣོ་པ་ལྟ་བུ་ནྱི་མྣོས་གུས་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། དབང་པྣོ་འབྲྱིང་པྣོ་བླྣོ་འཁྱིད་དུ་བཏུབ་པ་མན་ཆད་ལ་བླ་མ་
རྱིན་པྣོ་ཆྡེའྱི་གདམས་ངག་གྱིས་བསྣོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསག་ཅྱིང་། བདག་ལ་མྣོས་གུས་སྐྱྡེ་བར་མཛད་དུ་གསྣོལ་ཞྡེས་
གསྣོལ་བ་གདབ་སྡེ། དྡེ་ལྟར་བས་ན་མྣོས་གུས་རབ་ཏུ་འགྣོ་བ་ལ་ཚེགས་མྡེད། མྣོས་གུས་དང་ཡྣོན་ཏན་དུས་མཉམ་དུ་
སྐྱྡེའྣོ། །དྡེ་ལྟ་བུའྱི་མྣོས་གུས་དྡེ་ཡང་། གཞྱི་བཞག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་ལ་བ་ཡྱི། དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆྣོས་ཉྱིད་འདུས་
མ་བས་ལྟར་མྱི་འྣོང་སྡེ། དྡེ་ཡང་དང་པྣོའྱི་དུས་ཚོད་དུ་བླ་མ་ལ་མྣོས་གུས་བས་པས་བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་དང་པྣོར་རང་གྱི་
ཉྣོན་མྣོངས་པ་འདག་པའྱི་འགྣོ་རྩྣོམ། བདྡེ་གསལ་མྱི་རྟྣོག་པའྱི་ཉམས་ཕ་ཕྡེའུ་སྐྱྡེས་པའྱི་དུས་སུ། ནང་དུ་རང་གྱི་ཉྣོན་མྣོངས་ཀྱི་
སྣོག་ཅྱི་ཙམ་དུ་ཆད་པ་དྡེ་ཙམ་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕུང་པྣོ་ཉྣོན་མྣོངས་པ་ལས་སྐྱྡེས་པ་དྡེ་ཡང་འཇྱིག །དྡེ་ལ་ཉྡེ་བར་འཁྣོར་བའྱི་ལྷན་
ཅྱིག་སྐྱྡེས་པའྱི་ལྷ་འདྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤྣོར་ཐྣོབ་ཀྱི་བསམ་པ་སྐྱྡེས་ནས་བར་ཆད་ས་ཚོགས་བྡེད། བླ་མ་དང་བླ་མའྱི་ཆྣོས་དང་
རང་གྱི་ཉམས་ལྡེན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྡེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཆྣོས་ཉྱིད་ཡྱིན། དྡེ་ཡང་ཨ་མྣོ་གྷ་པ་ཤ་ཆྡེན་པྣོའྱི་རྒྱུད་ལས། གང་ཚེ་དངྣོས་གྲུབ་
འབྱུང་བའྱི་ཚེ། །དྡེ་ཚེ་ལས་ཀང་ལྡྣོག་པར་འགྱུར། །ཞྡེས་པ་དང་། བླ་མ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། ཆྣོས་ཟབ་མྣོ་ཉམས་སུ་
བླང་བའྱི་དུས་སུ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་སྐྱྡེ་བ་ཆྣོས་ཉྱིད་ཡྱིན་གསུངས། འདྱིའྱི་དུས་སུ་བླ་མ་བཟང་ངན་
དང་། གདམས་ངག་ཆྡེ་ཆུང་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྡེ། ནད་དང་གནྣོད་པ་སྡུག་བསྔལ་རྣམས། །སྐྱྡེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་གནས་པའྱི་
གཞྱི། །འཇྱིག་པར་བྡེད་པའྱི་རྐྱྡེན་རྣམས་ཀུན། །དང་པྣོ་རྒྱུ་ལ་མ་བལྟས་པར། །དམུ་ མ་རུངས་པའྱི་སྡེམས་འཐྣོམ་ཡྱིད་དཔྱྣོད་
བྡེད་པ་རྣམས། །རྒྱུ་འབྲས་རྟྡེན་འབྲྡེལ་མ་གྣོ་བས། །སངས་རྒྱས་ཆྣོས་ལས་ཕྱྱི་རྣོལ་ཉྱིད། །འདྱིའྱི་དུས་སུ་གདམས་ངག་དང་
བ་རྒྱུ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་ཞྱིག་ཡྣོད་ཀང་། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྡེན་ཅྱིང་འབྲྡེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་གཤྱིས་བལྟས་ལ། དང་པྣོ་བླ་མའྱི་མྣོས་



གུས་ཀྱི་རྐྱྡེན་གྱིས་ཉྣོན་མྣོངས་པ་དང་རྣམ་རྟྣོག་གྱི་སྣོབས་འཕྡེལ་ན། མྣོས་གུས་ཀང་ཚད་དུ་སྐྱྣོལ། བླ་མ་ཡང་བྱིན་རླབས་ཆྡེ་བ་
ཡྱིན་པས། སྐྱྣོན་སླྣོང་ན་འདག་པ་ཡྱིན་པས་རྩ་བའྱི་མྣོས་གུས་ལ་ནན་ཏན་བསྐྱྡེད། འདུ་བ་རྣམ་བཞྱི་གང་ཡྱིན་ཡང་སན་དང་། 
མྣོ་དང་། བྣོན་དང་། རྩྱིས་ལ་སྣོགས་པ་ཡྡེ་མྱི་བ། མྣོས་གུས་རྒྱུན་བསྱིང་པ་གཅྱིག་པུས་འདག་གྣོ། ། 
དྡེ་ལ་རབ་འབྲྱིང་རྣམ་པ་གསུམ། །དབང་པྣོ་རབ་ཀྱི་གང་ཟག་ལ། །མྣོས་གུས་གདུང་ཤུགས་རྒྱུན་ཆད་མྡེད། །རྒྱུན་དྡེ་བསྱིངས་
པས་སྐྱྣོན་ལས་གྣོལ། །དབང་པྣོ་འབྲྱིང་གྱི་གང་ཟག་རྣམས། །རྣོ་རྡེ་མཆྡེད་གྣོགས་ལ་སྣོགས་ལས། །བླ་མའྱི་ཡྣོན་ཏན་ཐྣོས་པ་
ཡྱིས། །བར་ཆད་ངང་གྱིས་དག་ནས་འགྣོ། །དབང་པྣོ་ཐ་མའྱི་གང་ཟག་གྱིས། །སྔྣོན་འགྣོ་བླ་མའྱི་མྣོས་གུས་ཀྱིས། །མྱི་མཐུན་
ཕྱྣོགས་ཀུན་བསླང་བའྱི་ཚེ། །རང་ལ་གནྣོད་པས་བླྣོ་ཕྣོགས་ནས། །བླ་མའྱི་མྣོས་གུས་བརྡེད་པར་གྱུར། །དྡེ་ལ་གསྣོ་བའྱི་ཐབས་
བསན་པ། །གྣོང་གྱི་མྣོས་གུས་བག་ཆགས་དྡེ། །སད་པར་བྡེད་པའྱི་ཐབས་རྣམས་ནྱི། །སད་པར་གྱུར་ན་སྐྱྣོན་ལས་
གྣོལ། །སྙྱིང་རྡེའྱི་རན་གདགས་གཙིགས་སུ་ཆྡེ། །བར་ཆད་མྱི་མཐུན་ཕྱྣོགས་རྣམས་ལ། །སྱི་ཡྱི་བཅྣོས་ཀྱི་གདམས་ངག་
གྣོ །དྡེ་ལྟར་མྣོས་གུས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དྡེ་ལྟ་བུས་སྐྱྣོན་དྡེ་ལྟ་བུ་དག་ན། གྡེགས་སྡེལ་བ་དང་བྣོགས་ཐྣོན་པ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་
འྣོང་སྡེ། བདྡེ་གསལ་མྱི་རྟྣོག་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་རང་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱྡེ། ཉམས་ལ་བརྟྡེན་ནས་མྣོས་གུས་སྐྱྡེ། མྣོས་གུས་ཀྱིས་
མངྣོན་པར་རྟྣོགས་པ་སྐྱྡེ་སྡེ། རྟྣོགས་པས་ཉམས་འདག་སྡེ། དྡེ་ཡང་ཅྱི་ཙམ་དུ། ནང་དུ་ཉམས་དག་པ་དྡེ་ཙམ་དུ་ཉམས་ལ་
བརྟྡེན་པའྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་དང་། ཉམས་ལས་སྐྱྡེས་པའྱི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆྡེན་པྣོ་ལ་སྣོགས་པ་ཁམས་གསུམ་གྱི་ལྷ་འདྡེ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བར་དུ་གཅྣོད་དྡེ། དྡེ་ལ་བར་ཆད་གསུམ་འབྱུང་། བར་ཆད་ཆྡེན་པྣོ་རྩ་བའྱི་བླ་མ་དམ་པ་དང་འབྲལ་སྙྱིང་འདྣོད་
པ་འབྱུང་སྡེ། བདུད་སྡེམས་ལ་ཞུགས་ནས་དང་པྣོར་དགྣོན་པ་ལ་སྣོགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལྣོགས་སུ་བྡེད་པའྱི་བྲྣོད་པ་སྐྱྡེ། བར་དུ་
དྡེར་ཕྱྱིན་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་རྐྱྡེན་མྱི་འཛོམས། ཐ་མ་ཡུལ་མཐའ་འཁྣོབ་དུ་ཕྱྱིན་ནས་བ་གང་མང་པྣོའྱི་རྱི་བྣོ་བྡེད་དྡེ། དྡེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་། དཀྣོན་མཆྣོག་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངྣོ་བྣོ་རྣོ་རྡེ་འཛིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་མཆྣོག་ཐུན་མྣོང་གཉྱིས་
ཀྱི་འབྱུང་གནས་བླ་མ་ཡྱིན་པས། བླ་མ་དང་བྲལ་ན་དྡེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་སྣོ། །བར་ཆད་འབྲྱིང་ནྱི་རྩ་བའྱི་བླ་མ་ལ་
ཉྣོན་མྣོངས་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཅན་གྱི་རྟྣོག་པ་སྐྱྡེ། དྡེས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་གནྣོད་པའྱི་སང་བ་འྣོང་། རྟྣོག་པ་དྡེ་འད་བ་བྱུང་ནས་



སུས་ཀང་མ་ཚོར་ན་ཡང་བླ་མའྱི་ཆྣོས་དྡེ་ཉམས་སུ་མྱྣོང་བའྱི་དུས་སུ། སྔར་གྱི་བླ་མ་ཉྣོན་མྣོངས་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཅན་ལ་ཆྣོས་ཞུས་
ནས་ཉམས་སུ་མྱྣོང་བའྱི་དུས་སུ་དུག་སྣོབས་འཕྡེལ་བ་དང་དུས་མཚུངས་ནས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པའྱི་བར་དུ་
གཅྣོད། སྒྲུབ་པ་བས་པའྱི་འབྲས་བུ་དྣོན་མྡེད་པར་འྣོང་། དྡེའྱི་གནད་ཀ་ཡང་། དཀྣོན་མཆྣོག་གསུམ་ལ་ལྣོག་པར་བལྟས་ཤྱིང་
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དྱི་མ་མྡེད་པ་ལ་ཉྡེས་པའྱི་སྐྱྣོན་བཏགས། དྣོན་ཕན་འདྣོགས་པ་ལ་གནྣོད་པ་སྐྱྡེལ་བར་བལྟས། མཚམས་མྡེད་
དུ་སྣོང་བས་ལན་པའྣོ། །བར་ཆད་ཐ་མ་ནྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་འབྱུང་སྡེ། དྡེ་གསུམ་གང་
ཡྱིན་ཡང་ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྟྡེན་འབྲྡེལ་ཟབ་མྣོས་འབྱུང་བ་མ་གཏྣོགས་པ། བདུད་ཅྡེས་བ་བ་གཞན་ནས་འྣོང་ཞྱིང་གནྣོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནྣོ། །བར་ཆད་དྡེ་ལྟ་བུ་དག་པར་བྡེད་པ་ལ་སང་བ་དྡེ་གཉྡེན་པྣོ་དག་པྣོའྱི་སྣོབས་ཀྱིས་བཅྣོམ་པ་ཐ་མལ་པའམ་ཉན་ཐྣོས་ལྟ་བུ་ནྱི་
འབྲས་བུའང་དྡེ་དང་འད་བར་འབྱུང་བའྣོ། །ཕ་རྣོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐྡེག་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་རྣོབ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྡེམས་རྐྱང་པས། བར་ཆད་
ཀྱི་དངྣོས་པྣོ་མ་འགྱུར་བར་ལམ་དུ་བྡེད་ཅྱིང་། བསྔྣོ་བ་དང་སྣོན་ལམ་དྡེ་ལྟར་བྡེད་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་
བའྣོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྣོར་པ་ལ་བར་ཆད་གསུམ་པྣོ་གང་བྱུང་ཡང་། ། 
༈ བར་དུ་གཅྣོད་པའྱི་ངྣོ་བྣོ་དྡེ། །ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་ཉྱིད་ལ་བསྱིམ། །ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་དྡེ་ཉྱིད་ཀང་། །ཁམས་གསུམ་
བདག་པྣོར་མྣོས་པ་བསྐྱྡེད། །བདག་ཉྱིད་ཆྡེན་པྣོའྱི་གསང་གནས་སུ། །དབང་གྱི་རྒྱལ་པྣོ་བསྣོམ་པར་བ། །མཐྣོ་དམན་ཀུན་གྱི་
དྡེ་བཞྱིན་ཉྱིད། །དབྡེ་བ་མྡེད་པའྱི་ངང་ཉྱིད་ལ། །རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པར་ངང་གྱིས་འགྣོ། །ལས་དང་ཉྣོན་མྣོངས་ཤྡེས་བ་ཡྱི། །སྒྲྱིབ་
པའྱི་བུད་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཅྣོམ་པར་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ་ཡྱི། །བླ་མ་དམ་པས་ཡང་ཡང་གསུངས། །སྔགས་དང་མཚན་
ཉྱིད་ཐམས་ཅད་དུ། །འདྱི་ལས་མ་བཤད་རྣལ་འབྣོར་པ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །འདྱི་ལས་མ་གསུངས་
རྣལ་འབྣོར་པ། །རང་དང་འད་བའྱི་སླྣོབ་མ་རྣམས། །འདྱི་ལས་མ་གཡྣོས་རྣལ་འབྣོར་པ། །ཁ་ཕྱྱིར་འབྲང་ན་ཁ་ལྟ་
ཡྱིན། །ཚིག་ཕྱྱིར་འབྲང་ན་འཆད་མཁན་ཡྱིན། །ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྱི་གདམས་ངག་དྡེ། །རྣལ་འབྣོར་ཉམས་སུ་མྱྣོང་བ་
ཡྱིན། །ཉམས་རྟྣོགས་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་དྡེ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཐུགས་གཉྱིས་སུ་མྡེད་པའྱི་ཡྡེ་ཤྡེས་
ཡྱིན། །གཉྱིས་མྡེད་ཡྡེ་ཤྡེས་ཆྡེན་པྣོ་དྡེ། །སྨྲ་བསམ་ཤྡེས་བརྣོད་ཡུལ་ལས་འདས། །འདྱི་འདའྱི་དྣོན་དང་ལྡན་པ་དྡེ། །ཐ་སྙད་



ཚིག་ཕྱྱིར་འབྲང་དུ་མྡེད། །འདྱི་གཞན་ལ་བཟླས་པ་མ་ལགས་ཏྡེ། །ཉམས་དང་ལྡན་པའྱི་ཀུ་སཱ་ལྱི། །ལ་ཁའྱི་བ་སྒྲྣོ་འད་བ་
རྣམས། །ཚིག་གྱི་ས་མཐུད་འཚོལ་བ་ལ། །སྙྱིང་གཏམ་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ་ལགས། ། 
དྡེ་ལྟར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དགྡེ་སྣོར་དྡེ་རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པར་བསྐྱང་བར་བ་སྡེ། གཞན་མ་ཉམས་དང་བཟང་རྟྣོག་གྱི་སྣོས་པ་དང་། 
ལུས་ངག་གྱི་དགྡེ་སྣོར་སྣོས་པའྱི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་ཁ་མྱི་བསྡུ། ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པའྱི་དགྡེ་སྣོར་དྡེ་ཐབས་དན་པ་
ཡྡེངས་པ་མྡེད་པས་བསྡེན་ཅྱིང་བསྣོམ་པར་བ་སྡེ། ཅྱི་ཞྱིག་ལྟར་རང་ཕྱྡེ་རང་ལ་གཏྣོར་ནས་རང་ཉྱིད་བཟང་པྣོར་བསྣོམས། བླ་མ་
དམ་པ་དང་བྲལ་སྔས། གཅྱིག་པུ་གཉྱིས་སུ་མྡེད་པར་ཐབས་ལམ་ལ་སྣོགས་པའམ་སྣོས་པའྱི་བརྩྣོན་འགྲུས་ཀྱིས་གདུང་། ལྷུན་
གྱི་གྲུབ་པའྱི་ངང་ལ་ངང་གྱིས་འགྣོ་མ་ཤྡེས་ན་ཉམས་ལ་བསྣོམ་དུ་བས། བཟང་རྟྣོག་གྱི་སྣོས་པ་ལ་ཡྣོན་ཏན་དུ་བས། བདུད་ཀྱི་
ཕྱྡེ་གཏྣོར་ལ་དངྣོས་གྲུབ་དུ་བས་ནས་ངན་སར་ལྷུང་བ་ཡང་ཡྣོད།  
རང་སྡེམས་རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །དུས་གསུམ་འགྱུར་བ་མྡེད་པ་ལ། །ཉམས་དང་བཟང་རྟྣོག་སྣོས་པ་ཡྱི། །སྒྲྱིབ་པའྱི་སྱིན་
གྱིས་མྱི་དགབ་པར། །བམས་དང་སྙྱིང་རྡེའྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་གྱིས། །འགྣོ་དྲུག་རྡེས་སུ་དན་བས་ནས། །སྡེམས་ཅན་སྱིན་པའྱི་གྣོ་
ཆ་དང་། །ཚད་ལྡན་བླ་མའྱི་མྣོས་གུས་ཀྱིས། །རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པར་བསྣོམས་ལགས་ན། །སང་ཞྱིང་དངྣོས་པྣོ་ཐམས་ཅད་
ཀུན། །དབྡེར་མྡེད་སྡེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྣོར་དུ། །སྐྱྣོན་དག་ཡྣོན་ཏན་རབ་རྣོགས་ནས། །འྣོད་གསལ་ཆྡེན་པྣོར་རྣོ་གཅྱིག་
ཏུ། །དབྡེར་མྡེད་ལྷུན་གྲུབ་ཆྡེན་པྣོ་ལ། །རྒྱུན་45ཆད་མྡེད་པར་ངང་གྱིས་འགྣོ། །སྐྱྣོན་དག་ཡྣོན་ཏན་རབ་རྣོགས་པ། །མཐར་
ཐུག་འབྲས་བུ་མངྣོན་དུ་འགྱུར། ། 
འདྱིའྱི་དུས་སུ་གཉྱིས་འཛིན་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་བསབས་ནས་སྔྣོན་བསྣོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་མངྣོན་དུ་གྱུར། 
རྒྱུ་འབྲས་དང་སྣོང་ཉྱིད་དབྡེར་མྡེད་པས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟྡེན་འབྲྡེལ་ལ་ཡང་གྣོ་བ་རྡེད། དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པས་བསམ་པའྱི་དྣོན་
འགྲུབ། སང་བ་རང་སྡེམས་སུ་སྣོང་བས་དངྣོས་པྣོའྱི་འུར་ལྡང་། ཞྡེན་པ་གཏྱིང་ནས་ཞྱི་བས་རྡེད་པ་དང་བཀུར་སྱི་ཆར་བཞྱིན་དུ་

 

45 རྒྱུན་ em.; རྒྱུད་ 



འབབ། བམས་པ་དང་སྙྱིང་རྡེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མས་བུ་གཅྱིག་པུ་མཐྣོང་བ་དང་འད་བའྱི་སྡེམས་སྐྱྡེ། 
བསམ་པ་དག་པའྱི་རྟྡེན་འབྲྡེལ་གྱིས་ཡྱི་དམ་དང་། དཔའ་བྣོ་དང་། མཁའ་འགྣོའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ལུང་བསན་འྣོང་ཞྱིང་། བྱིན་
གྱིས་རླྣོབ་པ་དང་སྣོངས་གྣོགས་བྡེད། བླ་མ་དམ་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྡེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགྣོན་དུ་
གྱུར་ཅྱིང་། བང་ཆུབ་ལ་འགྣོད་པའྱི་མཐུ་ཡྣོད་པར་འགྱུར་རྣོ། །འདྱིའྱི་དུས་སུ་རང་ཡང་ཡྱིད་མྱི་ཆྡེས། འདྱི་ཅྱི་ཙུག་ཡྱིན་ན་སྙམ་
པ་འྣོང་། གཞན་དག་ན་རྡེ་ཡང་། ལ་ལས་ནྱི་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་ཡྱིན་ཟྡེར། ལ་ལས་ནྱི་ནྣོར་སྒྲུབ་ཡྱིན་ཟྡེར། ལ་ལས་ནྱི་ཆྡེ་གྡེ་
མྣོ་དང་མང་གྡེ་མྣོ་ཡྱིན་ཟྡེར་བ་ལ་སྣོགས་པ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་འབྱུང་སྡེ། མདྣོར་ན་གང་ཡྱིན་རང་གྱི་སྡེམས་ལ་འདྱི། སྡེམས་ལ་
ཉྣོན་མྣོངས་སྐྱྡེ་ཞྱིང་དྡེས་སང་བ་བྱིན་གྱིས་རླྣོབ། ཉྡེས་པའྱི་རྩ་བར་གྱུར་ན་བདུད་ཡྱིན་པར་ཐག་ཆྣོད། རང་གྱི་བསམ་པ་རྣམ་པར་
དག་པས་ཡུལ་བྱིན་གྱིས་རླྣོབ་ཅྱིང་། ཕན་པ་དང་བདྡེ་བ་བསྐྱྡེད་ན་བླ་མ་དམ་པའྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། འདྱི་ཐུན་མྣོང་གྱི་དངྣོས་
གྲུབ་དང་པྣོ་ཡྱིན་གསུངས།46 འདྱིའྱི་དུས་སུ་མཐྣོ་ས་ཆྡེ་ན་གཡང་ས་ཆྡེ། ངན་སར་མ་ལྷུང་བ་ཙམ་མྡེད། བདུད་དུ་མ་སྣོང་བ་
ཡང་དཀའ། གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་47རྡེ་ས་རང་ལ་བྡེད། རང་ཆགས་སང་དང་མྱི་ཆྣོས་ཀྱི་འདུན་མ་ལ་བླྣོ་གཏད་བྡེད། མྱི་
ཆྡེ་ཆྡེ་བཟང་བཟང་ལ་ཞྡེ་འདྣོད་ཀྱིས་48སུན་འབྱིན། ཆུང་ཆུང་ངན་ངན་ལ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཆད་པས་བཅད། འབྲྱིང་འབྲྱིང་ཤར་
ཤར་ལ་སྣོ་ནམ་དང་ཁྡེ་སྐྱྡེད་བཅྣོལ། དྲུང་ན་འདུག་པའྱི་ཉྡེ་གནས་ལ་ཉྣོན་མྣོངས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསན། ཆྣོས་ཡྱིན་པ་སྐད་ཟྡེར་
ཡང་ཆྣོས་བས་49བྣོན་དུ་ཡང་མ་སྣོང་། དང་པྣོ་སྡེམས་བསྐྱྡེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ལ་བརྟྡེན་ནས་གཡྡེང་བའྱི་སྣོབས་བསྐྱྡེད། 
གཡྡེང་བ་ཆྡེ་ན་རྣམ་གཞག་ཡུལ་སུམ་ཕྱྣོགས་ན་མྡེད། ཐ་མ་ཆྣོས་ལྡན་གྱི་སླྣོབ་མས་ཆྣོས་བས་པ་བས། བ་བཞག་གཞན་བས་

 

46 གསུངས། em.; གསུང་། 
47 ཀྱིས་ em.; ཀྱི་ 
48 ཀྱིས་ em.; ཀྱི་ 
49 བས་ em.; པས་ 



ན་དགའ་བར་འྣོང་དྣོགས་ཡྣོད། འདྱི་ཙུག་སྣོང་ན་བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བསླུས། རྩ་
བའྱི་དམ་ཚིག་ཀང་ཉམས། རང་གྱི་སྣོག་རྩ་བདུད་ལ་ཤྣོར་བས། དང་པྣོ་ཡག་པར་ཡྣོད་པ་ལ། འདྱི་ཅྱི་ཙུག་སྣོང་ན། གཞན་
དག་ཀང་ཟྡེར། སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་ནག་ཧྲུལ་གྱིས་འགྣོ་བ་ལ་ཚེགས་མྡེད་གསུངས། འདྱིའྱི་དུས་སུ་སྔ་མྣོ་ནས་ཉྡེས་པ་མ་
བྱུང་བའྱི་གྣོང་དུ་ཡྣོན་ཏན་འདྱི་རྣམས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ཡྱིན་བལྟ། འདྱིའྱི་རྒྱུ་བླ་མ་དམ་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣོ་རྡེའྱི་དམ་ཚིག་
མ་ཉམས་ཤྱིང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མྣོས་གུས་སྐྱྡེས་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་ཡྱིན། མྣོས་གུས་ཟྡེར་ནས་ཀང་ཐང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་མདུན་དུ་
མཎལ་ཡང་ཕྱྱི། ཡང་ཕྱྱི། ཕྱག་གུ་རྡེ་གུ་རྡེ་སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྣོ་ཡྱི་ཅྣོང་སྐད་གཅྱིག་པུ་ཡང་མྣོས་གུས་མྱིན། མྣོས་གུས་ཀྱི་གྣོ་བ་
བླ་མ་དམ་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྣོ་རྡེ་དང་བདག་ཉྱིད་དབྡེར་མྡེད་པར་གྱུར་ནས། སྐུའྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡེས་སུ་
འབྲང་། གསུང་གྱི་རྣམ་པར་ཐར་པས་ཆྣོས་སྣོན། ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པས་གཞན་གྱི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རླྣོབ། དབྡེར་མྡེད་ཀྱི་
རྣམ་པར་ཐར་པས་རང་དྣོན་དང་། གཞན་དྣོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ན་མྣོས་གུས་ཡྱིན། མྣོས་གུས་དྡེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་དུས་དང་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཉྡེས་པའྱི་དྱི་མས་མྱི་གྣོས། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྱི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས། ཉྡེས་འཁྲུལ་གྱི་སྐྱྣོན་མྡེད་པས་
གྣོང་དུ་བཤད་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་དྡེ་རྣམས་བརྟན་ཅྱིང་རྒྱུན་ཆད་མྡེད་པར་འྣོང་སྡེ། ཤྱི་ཚིག་གསང་གཏམ་དུ་རང་ཡང་འཆྱི་བ་ཡྱིན། 
ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ཡང་ཡུན་རྱིང་པྣོར་མྱི་གནས། སྐྱྣོབ་པ་བླ་མ་དམ་པ་དང་རྟག་ཏུ་འཕད་པར་དཀའ། འཇྱིག་རྟྡེན་གྱི་ཟང་ཟྱིང་
འདྱི་ལ་ཡང་དགྣོས་པ་མྡེད། ད་ལྟར་ཆྣོས་ཉམས་སུ་བླང་བའྱི་ངྣོ་ཡང་ཤྡེས། སྡེམས་ཅན་གྱི་དྣོན་ཡང་སངས་རྒྱས་ནས་ཆུང་དུ་
མྱི་འགྣོ་ཆྡེར་འགྣོ། སངས་རྒྱས་ཐྣོབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་བྡེད་དགྣོས། སྒྲུབ་པ་ལ་གཡྡེང་བ་སྣོང་དགྣོས་པས། གཅྱིག་པུ་གཉྱིས་སུ་
མྡེད་པར་ཤྱིན་ཏུ་དབྡེན་པའྱི་གནས་སུ་དམན་པའྱི་ས་གཟུང་། ཧྲུལ་པྣོའྱི་གྣོས་གྣོན། སྔྣོ་རད་ སྔྣོ་ཚོད་ལ་སྣོགས་པ་གྱི་ན་ཙམ་
གྱིས་འཚོ་བར་བ་ཞྱིང་། རྣོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བའྣོ། །འདྱིའྱི་དུས་སུ་ཡང་། ། 
༈ དགྣོན་པར་གནས་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས། །ཆྣོས་དང་བྲལ་བ་ག་ན་ཡྣོད། །བུ་དགྣོན་པར་གནས་པའྱི་སྣོག་ཆགས་ལྟྣོས། །དུས་
གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ལྡེགས་པར་གསུངས་པ་དམ་པའྱི་ཆྣོས། །འདུལ་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་བ། །ལྷག་པ་
ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཡྱིས། །སྐུ་རྒྱན་དང་སྣོང་ཆྡེན་པྣོ་ནྱི། །ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྡེན་ན། །ཟླ་བ་སྒྲ་གཅན་ལས་རྒྱལ་



ལྟར། །ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་ཤྱིང་ལྷམ་མྡེ་སྡེ། །ཤཱཀ་སྡེངྡེའྱི་བསན་པ་ལ། །གཙོ་བྣོ་ཐུབ་པའྱི་རྡེས་ཞུགས་ཏྡེ། །བཅས་པ་དང་ནྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི། །ཁ་ན་མ་ཐྣོ་ཕ་རྣམས་ལ། །ཕ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མྱི་བསྲུང་ན། །དབྡེན་པའྱི་གནས་སུ་རྟྡེན་བཅས་ནས། །ཤཱཀའྱི་
བསན་པ་འཇྱིག་པར་བྡེད། །ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་འཇྱིག་པ་ཡྱི། །ལྟ་སྣོམ་བཟང་པྣོ་དྡེ་དག་གྱིས། །རང་ལ་ཕན་ནམ་གཞན་ལ་
ཕན། །གསང་སྔགས་རྣོ་རྡེའྱི་ཐྡེག་པར་ཡང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་སྣོང་བར་སུ་ཞྱིག་བཤད། །དྡེ་ཡང་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་
ལས། །ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་ལ་སྔགས་འགྲུབ་པར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་གསུངས་ཏྡེ། །མྱ་ངན་འདས་གྣོང་འགྣོ་བ་
ནྱི། །ཡུལ་དང་ཕྱྣོགས་ཀང་མ་ཡྱིན་ནྣོ། །གཞན་ཡང་ཏ་ལའྱི་མགྣོ་བཅད་ལྟར། །ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བར་གྱུར་པ་ལ། །གསང་
སྔགས་ཡྣོན་ཏན་མྱི་སྐྱྡེ་ཞྡེས། །ཤྱིན་ཏུ་གཅྡེས་པར་གསུངས་ནས་འདུག །གསང་སྔགས་རྣོ་རྡེ་ཐྡེག་པ་ཡྱི། །རྣལ་འབྣོར་བླ་མྡེད་
རྒྱུད་རྣམས་སུ། །འྣོག་མའྱི་50ཚུལ་ཁྱིམས་མ་བརྟན་པར། །གྣོང་མའྱི་51ཡྣོན་ཏན་མྱི་སྐྱྡེ་བ། །མཁར་གྱི་རང་དང་བྲལ་བ་
ལ། །སྐུ་མཁར་མཐྣོན་པྣོ་མྱི་འགྲུབ་ལྟར། །ཚུལ་ཁྱིམས་རང་དང་བྲལ་བ་ལ། །གསང་སྔགས་ཡྣོན་ཏན་མྱི་སྐྱྡེ་ཞྱིང་། །གསང་
སྔགས་མྱིང་དང་བྲལ་བར་གསུངས།52 །ཀྡེ་རང་ལ་སྡེམས་པའྱི་དམ་པ་རྣམས། །གསང་སྔགས་ཡྣོན་ཏན་འབྱུང་འདྣོད་
ན། །དགྣོན་པར་ཚུལ་ཁྱིམས་མ་སང་མཛོད། །ངྡེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཞག་ནས། །ངྡེས་པར་འབྱུང་བར་བྡེད་པ་
ལ། །མདྣོ་སྡེའྱི་སྡེ་སྣོད་རྒྱ་མཚོ་ལས། །དྣོན་གྱི་སྙྱིང་པྣོ་བཅུད་ཕྱུང་བ། །ལྷག་པ་སྐྱྣོན་མྡེད་རྣམ་དག་སྡེམས། །ཏྱིང་འཛིན་
བསླབ་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ། །གསང་སྔགས་རྣོ་རྡེ་ཐྡེག་པ་ཡྱི། །བསྐྱྡེད་རྣོགས་གཉྱིས་ཀྱི་མན་ངག་སྣོམ། །དྡེ་ཡང་བླ་མའྱི་མྣོས་གུས་
ཡྱིན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཉྱིད་རྣོ་རྡེ་དང་། །འབྲལ་བ་མྡེད་པ་ངྣོ་མཚར་ཆྡེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཉྱིད་རྣོ་རྡེ་ལ། །ས་བཅུ་མཆྣོག་
ལ་གནས་པ་ཡྱི། །མགྣོན་པྣོ་བམས་པས་བང་ཆུབ་བཞྡེད། །བང་ཆུབ་འདྱི་ལས་འཁྣོར་འདས་ཀྱི། །ཡྣོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ངྡེས་

 

50 མའྱི་ em.; མ་ 
51 མའྱི་ em.; མ་ 
52 གསུངས། em.; གསུང་། 



འབྱུང་ཞྡེས། །སྐྱྣོབ་པ་འཇྱིག་རྟྡེན་མགྣོན་པྣོས་གསུངས། །དྡེ་ཡང་ཡྣོན་ཏན་གང་ཞྡེ་ན། །ཇྱི་ཙམ་ལུས་དང་བྲལ་བ་ལས། །བང་
ཆུབ་སྡེམས་དཔའྱི་གནས་སྐབས་སུ། །ལུས་ཀྱི་ཡྣོན་ཏན་མང་པྣོ་འམ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐུ་ཡྱི་
བཀྣོད་པ་དཔག་མྡེད་པ། །མྱི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁྣོར་ལྣོ་རྣམས། །སྡེམས་ཅན་ཁམས་དང་མཉམ་པ་ཡང་། །ལུས་དང་བྲལ་བའྱི་
ཡྣོན་ཏན་ཡྱིན། །ཇྱི་ཙམ་ངག་དང་སྡེམས་ཀྱི་ཡང་། །སྒྲྱིབ་པའྱི་དྱི་མ་ཞྡེས་བ་བ། །ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་འཛིན་པ་དག །བྲལ་བར་
གྱུར་པ་དྡེ་ཙམ་དུ། །སང་བ་རང་སྡེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །བྲལ་བའྱི་ཡྣོན་ཏན་དཔག་མྡེད་པ། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཆྣོས་ཉྱིད་
ཡྱིན། །བཀའ་དང་བསན་བཅྣོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གནད་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་མྣོ་འདྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་གྣོང་མ་
ཡྱིས། །ཉམས་བླང་མྱྣོང་བའྱི་རྟྣོགས་ཆྣོས་འདྱི། །བསྣོམས་པའྱི་སྣོབས་ཀྱིས་གྣོ་བ་ལས། །ཚུ་རྣོལ་མཐྣོང་བའྱི་རྱིགས་པ་
ལས། །འཐད་པར་འགྱུར་བ་ག་ལ་སྱིད། །རང་སྡེམས་དངྣོས་དང་དངྣོས་མྡེད་དང་། །དྣོན་དང་དྣོན་མྱིན་གང་དུ་ཡང་། །གྲུབ་
པ་མྡེད་པས་གཉྱིས་མྡེད་ཡྱིན། ། 
 དྡེ་ལྟར་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡྣོན་ཏན། འདུ་འཛིའྱི་གཡྡེང་བ། དངྣོས་གྲུབ་དང་བར་ཆད་མ་ཕྱྡེད་པ་དྡེ་ལས། གཅྱིག་པུ་གཉྱིས་
སུ་མྡེད་པར་བྲྣོས་ནས། དགྣོན་པར་བསླབ་པ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་གསུམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས། སྡེམས་ཉྱིད་རྣོ་རྡེ་ཇྱི་ཙམ་དུ་
སྒྲྱིབ་པ་སངས་པའྱི་ཁ་ཚོན་53དུ། སང་སྡེམས་གཉྱིས་སུ་མྡེད་པའྱི་ཡྣོན་ཏན་འཆར་ཡང་། ཡྣོན་ཏན་དྡེ་དག་ལ་རང་གྱི་བསམ་
པ་ཇྱི་ལྟར་འདུག་པ་དྡེ། ཕྱྱི་ངྣོས་སུ་སང་བ་ཡྱིན་པར་མ་ཤྡེས་ན། རང་གྱི་གྱིབ་མ་ལ་སྐྲག་པས་བདྡེ་ཞྱིང་སྐྱྱིད་པ་མྱི་སྱིད་དྡེ། ཡྣོན་
ཏན་ལ་བདུད་དུ་བས་ཤྱིང་སང་བླང་དང་རྡེ་དྣོགས་བསྐྱྡེད་ན། རྡེ་དྣོགས་ཆགས་སང་ཡྱིན། ཆགས་སང་བདུད་ཡྱིན། ཆགས་
སང་དང་མ་བྲལ་ན་བདུད་དང་མྱི་འབྲལ་བ་ཆྣོས་ཉྱིད་ཡྱིན། ཚུལ་དྡེ་དང་འད་བར། དཔའ་བྣོ་དང་། མཁའ་འགྣོ་དང་། ཡྱི་
དམ་གྱི་ལྷ་དང་། མངྣོན་པར་ཤྡེས་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་། མཐུ་དང་། རྟགས་དང་། ནུས་པ་དང་། གྲུབ་ཆྡེན་བརྒྱད་ལ་
སྣོགས་པ་བྱུང་ཡང་རང་གྱི་ཡྣོན་ཏན་དང་། འཁྣོར་འདས་ཀྱི་ཆྣོས་ཐམས་ཅད་སྡེམས་ཉྱིད་རྣོ་རྡེ་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྡེམས་ཉྱིད་རྣོ་རྡེ་

 

53 ཚོན་ em.; མཚོན་ 



ལས་ཡྣོན་ཏན་འབྱུང་བར་མ་གྣོ་ནས། རྡེ་དྣོགས་ཆགས་སང་བསྐྱྡེད་ན་རང་སང་ཕན་གནྣོད་བྡེད་པ་གཉྱིས་སུ་སྣོང་ནས། སྡུག་
བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆྡེན་པྣོར་ལྷུང་དྣོགས་ཡྣོད་པས། དང་པྣོ་ནས་གཉྱིས་མྡེད་ཀྱི་དྣོན་དང་མ་བྲལ་བར་བ། རྟགས་དང་ཡྣོན་ཏན་
ཅྱི་བྱུང་ཡང་། ང་རྒྱལ་དང་རླྣོམ་པར་མྱི་བ། སྡེམས་བསྐྱྡེད་དང་པྣོའྱི་བསམ་པ་དན་པར་བ། དང་པྣོའྱི་བསམ་པ་ནྱི་འཁྣོར་བའྱི་
རྒྱ་མཚོ་ཇྱི་སྙྡེད་པ་དྡེ་སྙྡེད་ཀྱི་སྡེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། རྣོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་རྱིན་པྣོ་ཆྡེ་ལ་འགྣོད་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མྱི་ཟད་པ་
རྒྱན་གྱི་འཁྣོར་ལྣོར་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་ནས། ད་ལྟ་གྱིང་བཞྱི་པའྱི་སྡེམས་ཅན་ཡང་འགྣོད་མྱི་ནུས་པའྱི་རྟགས་དང་། མཚན་
མ་འདྱི་འད་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཆྣོག་པར་འཛིན་ཅྱིང་། འདྱི་འད་བ་ཞྱིག་ལ་ངྣོ་མཚར་དུ་འཛིན་ན། སྔྣོན་ཐ་མལ་པའྱི་བསམ་པ་དྡེ་བས་
ཀང་ངན་དུ་སྣོང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་དང་། སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསླུས་པར་གྱུར་པས། འདྱི་འད་བ་
ཞྱིག་གྱིས་ཆྣོག་ཅྱིང་ངྣོ་མཚར་དུ་མྱི་གཟུང་ངྣོ་སྙམ་པའྱི་གྣོ་ཆ་བགྣོས་ནས། རྩ་བ་དང་པྣོའྱི་རྡེས་སུ་ཞུགས་ཏྡེ། སྒྲུབ་པ་ལ་ནན་
ཏན་ཆྡེར་བའྣོ། །ཡང་ན་རྩ་བ་གཉྱིས་པའྱི་དྣོན་དན་པར་བ་སྡེ། འཁྣོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཆྣོས་ཐམས་ཅད་སྐྱྣོན་དང་
ཡྣོན་ཏན་དུ་སང་བ་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་སྡེམས་ཡྱིན། སྡེམས་ཉྱིད་ལ་ཆྡེ་ཆུང་དང་བཟང་ངན་ཅྱི་ཡང་མྡེད། རང་སྡེམས་ཀྱི་དྡེ་
བཞྱིན་ཉྱིད་ལས་མྱི་གཡྣོ་བར་བའྣོ། ། 
དྡེ་ལྟར་བས་པས་སྐྱྣོན་དག་ཡྣོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྣོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་པ་ལ་ཚེགས་མྡེད་དྣོ། །མདྣོར་ན་གྡེགས་དང་
བར་ཆད་སྡེལ་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་པ། རྩ་བ་མྣོས་གུས་དང་རང་སྡེམས་བསྣོམ་པ་ལས། རྩ་རླུང་དང་ཐྱིག་ལྡེ་མགྣོ་དང་
འཕྣོངས་སུ་སྣོམ་པའྱི་རྣམ་གཞག་མང་པྣོ་དང་། ཨ་ཡ་གསས་མཁར་ལ་མྣོ་དང་བྣོན་གྱི་བ་ལུགས་མང་པྣོ་དང་། མཆྣོད་
གནས་རྒྱལ་བ་སྐྱབས་ལ་གསུང་རབ་རྱིགས་མྱི་གཅྱིག་པ་མང་པྣོའྱི་འདྣོན་ལུགས་དང་། བླ་མཁྱྡེན་དཀྣོན་མཆྣོག་སྐྱབས་ལ་ཇུས་
54ཡག་དང་རྩྱིས་འདྱིང་ལུགས་དང་། ཡུལ་ཆྡེ་གྡེ་མྣོ་དང་མང་གྡེ་མྣོའྱི་བླ་མ་རྡེ་བཙུན་མྱིང་འདྱི་དང་འདྱི་ཞྡེས་བ་བའྱི་གདམས་
ངག་ཟབ་མྣོ་འདྱི་དང་འདྱི་ཞྡེས་བ་བ་ཡྣོད་བ་བ་ལ་སྣོགས་པ་བ་རྒྱུ་མང་ཡང་། ཐག་རུལ་གྱི་ས་འབྲྡེང་རུལ་གྱིས་མཐུད་པ་ཡུལ་
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ཐ་འཁྣོབ་དུ་རྣོངས་པ་མགྣོ་བསྐྣོར་བ་ལ་ཕན་པ་སྱིད་ཀང་། ཉམས་རྟྣོགས་དང་ཡྣོན་ཏན་གྱི་བར་ཆད་རྩ་བ་བསམ་པ་ལ་སྐྱྣོན་བྱུང་
བས། རང་སྡེམས་གནད་དུ་མ་བསྐྱལ་ན་ཅྱིས་ཀང་མྱི་ཕན་པར་ངྡེས་སྣོ། །དྡེ་ལྟར་ལྷག་པ་ཏྱིང་ངྡེ་འཛིན་གྱི་གྡེགས་དང་བར་ཆད་
བསལ་ནས། ལྷག་པ་ཤྡེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་གར་ངྣོས་འཛིན་སྙམ་ན། རྒྱུ་འབྲས་མངྣོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་བ་སྡེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཉྱིད་རྣོ་རྡེ་ལས། །གཉྱིས་སུ་མྡེད་པའྱི་རྒྱུ་འབྲས་རྣམས། །སྣོས་པ་མྡེད་པའྱི་ངང་ཚུལ་གྱིས། །འགྣོ་དྲུག་སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ། །གཉྱིས་སུ་མྡེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྣོན། །འཆྱིང་གྣོལ་མྡེད་པ་ངྣོ་མཚར་ཆྡེ། །འདྱི་ལྷག་པ་ཤྡེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་
ཡྱིན། །བསླབ་པ་གསུམ་དང་སྡེ་སྣོད་གསུམ། །རྣལ་འབྣོར་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ཞྡེས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པས་གསུངས། ཀྱཻ། 
རང་དང་འད་བའྱི་སླྣོབ་མ་རྣམས། །འཆྱིང་བྡེད་འཁྣོར་བའྱི་འདུ་འཛི་ལས། །ཞྡེན་པ་བཏང་ལ་སྒྲུབ་པ་བ། །བླ་མ་རྱིན་ཆྡེན་ཞལ་
སྔ་ནས། །འཁྣོར་བའྱི་བདྡེ་སྐྱྱིད་འདྱི་དག་ལ། །ཆགས་པས་སྒྲུབ་པ་མྱི་བྡེད་ན། །ར་ཡྱི་ཨོ་སྣོང་ཚིལ་གྲུག་ལ། །དམན་པའྱི་
བྱིས་པ་ཆགས་དང་མཚུངས། །རྟག་ཏུ་ཁྱྱི་རྒན་རུས་པ་མུར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་གསུངས།55 །འཇྱིག་རྟྡེན་མགྣོན་
གྱིས་ལུང་བསན་པ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང་། །ནུས་པ་མཆྣོག་བརྡེས་བྱིར་ཝ་པ། །བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མ་རྡེ་བཙུན་
པ། །ཏྱིལྱི་ནཱ་རྣོ་ལ་སྣོགས་རྣམས། །ཟང་ཟྱིང་སྣོས་པའྱི་འདུ་འཛི་ཡྱིས། །རང་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་དྣོན་རྣམས་ཀུན། །ཅྱིས་ཀང་
འགྲུབ་པར་མ་གཟྱིགས་ཤྱིང་། །མཐར་ཐུག་རྣོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དྡེ། །བསྣོམ་པས་འབྱུང་བར་དགྣོངས་པ་ཡྱིན། །རྫུ་
འཕྲུལ་ནུས་པ་ས་ཚོགས་ཀྱིས། །གདུལ་བ་སྱིན་པར་མཛད་ནས་ཀང་། །དབྡེན་པར་བཞུགས་པའྱི་ཚུལ་སྣོན་པ། །རྡེས་ཞུགས་
རྣམས་ལ་བསན་པ་ཡྱིན། །གྣོ་འམ་རྟྣོགས་སམ་རྣལ་འབྣོར་པ། །གྲུབ་ཐྣོབ་རྡེ་བཙུན་གྣོང་མ་རྣམས། །འདུ་འཛི་སྣོས་པ་ས་
ཚོགས་ཀྱིས། །གཞན་དྣོན་འགྲུབ་པར་དགྣོངས་ལགས་ན། །ངྡེད་ཀྱི་ཙམ་རྡེ་སུས་མ་འགྲུབ། །ཐར་པ་འདྣོད་ན་དམ་པ་
རྣམས། །རང་ལ་རང་ཕྱྡེ་མ་གཏྣོར་དང་། །མུ་གྡེ་བྱུང་ལ་སྙད་བཏགས་ནས། །སམ་བུ་བྣོར་ཚོང་མ་བྡེད་ཅྱིག །གཞན་དྣོན་ཉྱིད་
ལ་སྙད་བཏགས་ནས། །རྡེད་པས་རྡེད་པ་མ་འཚོལ་དང་། །ཟང་ཟྱིང་གྣོང་གྱི་མྣོ་ཆྣོག་དང་། །མཐུ་ཆྡེན་ནད་པ་གསྣོ་བ་
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འདྱི། །ས་བབས་རྱིན་གྱིས་ཉྣོ་བ་ཡྱིན། །རང་ཉྱིད་ངན་སར་སྐྱུར་བ་ཡྱིན། །བརྒྱུད་པ་གྣོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་ཡང་། །ངམ་ངམ་
ཤུགས་ཀྱིས་སྣུབས་པ་ཡྱིན། །བུ་རང་ལ་སྡེམས་པའྱི་སླྣོབ་མ་རྣམས། །གྣོང་མའྱི་རྣམ་ཐར་རྡེས་སྙྡེགས་ཏྡེ། །དང་པྣོ་རྱི་དྭགས་
ལྟ་བུ་ཡྱི། །སྣོད་པ་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་ཀང་། །གཅྱིག་པུ་གཉྱིས་སུ་མྡེད་པར་བསྣོམ། །གཉྱིས་པ་སྡེང་གྡེ་ལྟ་བུ་ཡྱི། །ཉམ་
ང་མྡེད་པའྱི་རྣལ་འབྣོར་པ། །ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །གསུམ་པ་ནམ་མཁའྱི་འབྲུག་ལྟ་བུ། །འགན་ཟླ་མྡེད་
པའྱི་རྣལ་འབྣོར་གཙོ། །འཇྱིག་རྟྡེན་གསུམ་དུ་གགས་པར་འགྱུར། །འདྱི་ཡྱི་དུས་སུ་རྣལ་འབྣོར་པ། །ལུས་ཀྱི་འབད་རྩྣོལ་མྱི་
འཚལ་ཏྡེ། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དྣོན་ཆྡེན་ཡང་། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དྣོན་ཆྡེད་དུ། །སྒྲུབ་པ་ཚུལ་བཞྱིན་བས་པ་
དྡེས། །མཚན་ཙམ་ཐྣོས་པར་གྱུར་པས་ཀང་། །སྡེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་རྣམས། །སྱིན་ཅྱིང་གྣོལ་བར་འགྱུར་རྣོ་ཞྡེས། །བླ་
མ་རྱིན་ཆྡེན་ཞལ་སྔ་ནས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་གསུངས། །དྡེས་ན་སྒྲུབ་ལ་ནན་ཏན་བསྐྱྡེད། །རང་དྣོན་གཞན་དྣོན་
ཕུན་ཚོགས་པ། །ཆྣོས་རྡེས་སྣོམ་ལས་འབྱུང་ཞྡེས་གསུངས།56 །དྡེ་སྒྲུབ་པ་སྙྱིང་པྣོར་བས་པ་ལས། །ས་དང་ལམ་གྱི་ཡྣོན་
ཏན་དང་། །མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཡྣོན་ཏན་རྣམས། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ངྡེས་པ་ཡྱིན། །དྡེས་ན་སྒྲུབ་པ་སྙྱིང་པྣོར་
བ། །གལ་བྣོ་ཆྡེ་ལ་ལན་གསུམ་སྡེ། །ཡང་བླ་མ་རྱིན་ཆྡེན་ཞལ་སྔ་ནས། ། 
གྡེགས་སྡེལ་བྣོགས་འདྣོན་ཐམས་ཅད་དང་། །སྲུང་བ་མཆྣོག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡང་། །རང་གྱི་དགྡེ་སྣོར་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན། །སྣོམ་ལྣོག་
སྣོམ་གྱིས་སྡེལ་བ་ཡྱིན། །བྣོགས་ཀང་དྡེ་རང་བསྣོམས་པས་འདྣོན། །ཡྣོན་ཏན་སྣོམ་གྱིས་བསྐྱྡེད་པ་ཡྱིན། །མཐར་ཐུག་ཆྣོས་
སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀང་། །བསྣོམ་པས་མཐྣོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བཀའ་སྩལ་གསུང་། །མ་རྱིག་འཁྣོར་བའྱི་
རྒྱ་མཚོ་གཏྱིང་མཐའ་མྡེད་པ་ལས། །རྱིག་པར་བྡེད་པའྱི་མྱིག་གཅྱིག་བླ་མ་དམ་པ་སྡེ། །དྡེ་ལ་མྣོས་གུས་བས་པས་རྒྱུ་ལམ་
འབྲས་བུར་ཡང་། །སྐྱྣོན་དག་ཡྣོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ངྡེས་པར་རྣོགས་འགྱུར་ཞྡེས། །ཐུབ་པའྱི་གསུང་རབ་ཀུན་གྱི་མདྣོ་དྣོན་
རྟྣོགས་གྱུར་པ། །མགྣོན་པྣོ་ཕག་མྣོ་གྲུ་པའྱི་གསུང་ལས་རྡེད་པ་འདྱི། །ལམ་ཟབ་བླ་མའྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་པའྱི་མྣོས་གུས་
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ཅན། །སྒྲུབ་པ་སྙྱིང་པྣོར་བྡེད་ཅྱིང་ཟང་ཟྱིང་རབ་སངས་ནས། །ཚེ་འདྱིར་མཆྣོག་གྱི་དངྣོས་གྲུབ་ཐྣོབ་པར་འདྣོད་པ་ལ། །བླ་མ་
དམ་པའྱི་གསུང་འདྱི་ཉྡེ་བར་མཁྣོ་བར་གནས། །རྣོ་རྡེ་འཛིན་གྱིས་བྱིན་གྱི་རླབས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚིག་འདྱི་དག །རྣོ་རྡེ་འཛིན་པས་
བྱིན་གྱི་བརླབས་པས་བསྐུལ་བར་གྱུར་པ་ཡྱིས། །རྣོ་རྡེའྱི་ཚིག་རྣམས་བདག་གྱིས་ཡྱི་གྡེར་བཀྣོད་པ་ལས། །བྱུང་བའྱི་དགྡེ་བས་
འགྣོ་ཀུན་རྣོ་རྡེ་འཛིན་པའྱི་གནས་ཐྣོབ་ཤྣོག །བླ་མ་དམ་པའྱི་བཀའ་སྩལ་དུམ་དུམ་ཁྱིགས་སུ་བྲྱིས་པ་གཅྡེས་པའྱི་སྙྱིང་པྣོ་ཞྡེས་བ་
བ་རྣོགས་སྣོ།།    །།  

 
 


