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༼༼ལྷལྷ་་དདངང་་དདཔཔལལ་་འའདུདུ་་བབའིའི་་བབསྟསྟནན་་བབཅོཅོསས་་ལལསས༽༽  
དདངང་་པཔོའོིའི་་ལུལུགགསས་་སྲསྲོལོལ་་བབདདགག་་འའཛིཛིནན་་ལེལེགགསས་་ཤཤོམོམ་་འའབབདད་་དདགོགོཔཔ།།  

 གནའ་བོའི་ལུགས་དང་དམ་པའི་སོྲལ། །རྩིས་བཞག་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་
ཡི། ། 

མ་རབས་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ནི། །ཡ་རབས་སྤྱོད་པ་གསལ་མི་འགྱུར། ། 
གནའ་དང་པོའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ སྔོན་འབོྱན་ གོངམ་ཚུ་གིས་ མཛད་མི།  ལུགས་
སྲོལ་ ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ བདག་འཛིན་མ་འབད་བར་ སྣང་ཆུང་འབད་ བཞག་མི། 
མི་ མ་རབས་དེ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཡ་རབས་བཟང་པོའི་སོྤྱད་པ་ ག་དེམ་ཅིག་ འབད་
ས་ཅི་རུང་  ཡ་རབས་ཀྱི་སོྤྱད་པ་ ལེགས་ཤོམ་འདི་ རྩ་ལས་ གསལ་མི་ཚུགས།། 
 

རརངང་་ཡཡ་་རརབབསས་་ཀྱིཀྱི་་ལཱལཱ་་འའབབདད་་དདགོགོཔཔ།།  
ས་འདི་མ་རབས་ཀྱིས་གང་ཡང་། །རང་ཉིད་ཡ་རབས་སོྤྱད་པ་བྱ། ། 
དེ་ལྟ་ན་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས། །རང་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར། ། 

ས་ཆ་མཉམ་ མ་རབས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་ མི་ངན་པ་ཚུ་གིས་ གང་རུང་ར་ རང་ཉིད་ 
ཡརབས་ཀྱི་སོྤྱད་པ་ བཟང་པོ་དང་མ་འབྲལ་བར། ལཱ་ ལེགས་ཤོམ་ འབད་བ་ཅིན་ 
ཡ་རབས་འབད་མི་འདི་ལུ་ འཁོར་གཡོག་དང་ རྒྱུ་ནོར་ལ་སོགས་པ་ ག་ནི་ཡང་། 
རང་བཞིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ནི་ཨིན།། 
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ཤེཤེསས་་བྱབྱ་་ལུལུ་་མམཐཐོངོང་་རྒྱརྒྱ་་ཆེཆེ་་དདགོགོཔཔ།།  
དེ་ཕྱིར་བཟང་ངན་བྱ་བའི་རིགས། །མཐོང་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་། ། 

ཁྱད་པར་ཆབ་སྲིད་ཆེན་པོའི་སྲོལ། །མཐོང༌ཞིང༌ཐོས༌པ༌གནད༌དུ༌ཆེ། ། 
ལཱ༌བཟང༌པོ༌དང༌ ངན༌པའི༌བྱ༌བའི༌ རིགས༌དེ༌ཚུ༌ གནི༌ཡང༌ ཨིན༌རུང༌། 
མཐོང༌རྒྱ༌ཤིན༌ཏུ༌ ཆེ༌དགོ༌པའི༌ཁར༌ ཁྱད༌པར༌དུ༌ཡང༌ རང༌གི༌ལུགས༌སྲོལ༌ 
རྐྱངམ༌གཅིག༌མེན༌པར༌ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚུ་གི་ ཆབ་སྲིད་སྐྱོང་ཐངས་ཀྱི་ སྐོར་
དང་ ཁྲིམས་ལུགས་དེ་ཚུ་ཡང་། མིག་གིས་ མཐོང་དགོཔ་དང་ རྣ་བ་གིས་ ལོ་
རྒྱུས་གོ་དགོཔ་ གནད་སོྦམ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ག་ནི་ཡང་ ཤེས་
ཚུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དགོ། 

སྐྱོསྐྱོནན་་ཡཡོནོན་་བབརྟརྟགག་་དདཔྱཔྱདད་་འའབབདད་་དདགོགོཔཔ།།  
རང་ལས་གཅེས་པར་གྱུར་པ་ནི། །འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་མེད་བཞིན་དུ། ། 
རང་གི་སྐྱོན་ཡོན་མི་བསམ་པ། །དུད་འགྲོ་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་ཅི། ། 

རང་ལས་ གཅེས་པའི་མི་ འཇིག་རྟེན་འདི་ན་ ག་ཡང་མེདཔ་ལས། རང་གིས་ 
རང་ལུ་ སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ ག་དེ་སྦེ་འདུག་ག།  ཟེར་ བརྟག་དཔྱད་ འཕྲལ་
འཕྲལ་འབད་དགོ།  རང་གི་ སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་ལུ་ མནོ་བསམ་ མ་གཏང་པར་ 
སྡོད་མི། མི་འདིནི་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་ཅིག་དང་ ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་ མེདཔ་
ཨིནམ་ ཤེས་དགོ།  
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ཡཡོནོན་་ཏཏནན་་ལུལུ་་བབརྩརྩོནོན་་དདགོགོཔཔ།།  
ཡོན་ཏན་ཀུན་ཚང་དཀའ་ན་ཡང་། །ཡོན་ཏན་ཉིད་ལ་དགའ་བྱས་ནས། ། 
བླང་བྱའི་ཡོན་ཏན་གོམས་བྱས་ན། །ནམ་ཞིག་ཡནོ་ཏན་ཆེན་པོར་འགྱུར། ། 

མི་གཅིག་ལུ་ ཡོན་ཏན་ ག་ར་ཚང་མི་འདི་ ག་ཏེ་ཡང་ དཀོནམ་ཨིན། རང་གིས་ 
ཡོན་ཏན་ལུ་ དགའ་ཚོར་ སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་འབདན་ རང་གི་ རྒྱུད་ལུ་དགོ་པའི་ 
ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་ བརྩོན་འགྲུས་ སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ གོམས་འདྲིས་ འབད་བ་ཅིན། 
དུས་ནམ་མཅིག་གི་ཚེ་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཡོན་ཏན་ སྦོམ་འགྱོ་ནི་འོང་།། 

ཡཡོནོན་་ཏཏནན་་བབརྩརྩོོནན་་འའགྲུགྲུསས་་ལུལུ་་བབསྟེསྟེནན་་དདགོགོཔཔ།།  
རང་རྒྱུད་ཡོན་ཏན་འཕེལ་བ་ན། །མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པར་འགྱུར། ། 
མཉམ་པ་རྣམས་ལས་ཁྱད་དུ་ཐོན། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕར་ཏེ་འགྲོ། ། 

བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡོན་ཏན་ གོང་ལས་གོང་འཕེལ་ སོང་པ་
ཅིན།  རང་དང་ མ་མཉམ་མི་ཚུ་དང་ མཉམ། རང་དང་ མཉམ་མི་ཚུ་ལས་ 
ཁྱད་པར་འཕགསཔ་འབད་ འཐོན་པའི་ཐབས་ བརྩོན་འགྲུས་ བསྐྱེད་དེ་འབད་བ་
ཅིན། ཡོན་ཏན་ ག་ནི་ལས་ འབད་རུང་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ གོང་ལས་གོང་འཕེལ་ 
འགྱོ་འོང་།།  

ཉཉམམ་་ཆུཆུངང་་ལུལུ་་རརོགོགསས་་རརམམ་་འའབབདད་་དདགོགོ།།  
ཉམ་ཆུང་སྟེང་དུ་དཔའ་ཐལ་ན། །ཉམ་ངའི་གཡང་དུ་ལྷུང་གྱུར་ཏེ། ། 
ཆུ་ལ་རྐྱལ་གྱིས་དྲེགས་པའི་ཉ། །སྐམ་ལ་ཡར་ན་འཆི་བར་འགྱུར། ། 
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ཉམ་ཆུང་ བྱང་ཉེས་གཅིག་མགུར་ འགྱོ་བཏུབ་པས། ཟེར་ དཔའ་ཐལ་ཏེ་ ངར་
དྲགས་ འབད་བ་ཅིན། ནམ་ཅིག་ རང་ཉམ་ངའི་ གཡང་གི་ ས་དོང་ནང་ལུ་ བུད་
འགྱོ་འོང་། དེའི་སྐབས་ ག་གིས་ཡང་ རང་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་མི་ མི་འོང་། དེ་
སྦེ་ མེན་པར་ མི་ག་ལུ་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་དགོ། ལྷག་པར་ མི་ཉམ་ཆུང་
ཚུ་ལུ་ རོགས་རམ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ འབད་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན། དཔྱེ་
འབདན། ཆུའི་ནང་ རྐྱལ་རྐྱབ་སྟེ་ སྡོད་མི་ཉ་དེ་ཚུ་ ཆུའི་ནང་འགྱོ་བཏུབ་པས། 
ཟེར་ སྤང་སྐམ་ལུ་ཐོན་ཏེ་ ཡར་འཕར་ རྐྱབ་པ་ཅིན་ ཤི་དོ་བཟུམ་ཨིན་ནོ།། 

མིམི་་རིརིགགསས་་ངངནན་་གྱིགྱི་་སྤྱསྤྱོོདད་་པཔ།།  
རིགས་ངན་ཅུང་ཟད་འབོྱར་ན་ཡང་། །རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུའི་ཁེངས་དྲེགས་འཛིན། ། 

གཅོང་རོང་དོག་མོའི་ཆུ་ཕྲན་དེ། །འུར་སྒྲ་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས་འདྲ། ། 
མི་ རིགས་ངན་པ་དེ་ཚུ་ ལྟོ་གོས་ཀྱི་འབོྱར་པ་དང་ གོ་ས་ཆུང་ཀུ་རེ་ ཐོབ་འབད་
བ་ཅིན། རྒྱལ་པོའི་ གོ་ས་ཐོབ་འཐོབ་ བཟུམ། ཁོའི་ལྟག་ལུ་ ག་ཡང་མེད། ཟེར་ 
ང་རྒྱལ་གྱིས་ ཁེངས། སེམས་དྲེགས་ སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ སྡོདཔ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་
ས་ཅིན། ལུངམ་ ཆུང་ཀུ་ རོང་དོག་ནང་གི་ ཆུ་ཆུང་ཀུ་དེ་ཚུ་ འུར་སྒྲ་གང་བས་
ཆེཝ་ རྒྱ་མཚོའི་རྦ་ཀློང་ འཁྲུགཔ་དང་ འདྲཝ་འབད་ སྐད་གྲགས་འབད་དེ་ འགྱོ་
རུང་། སྦོ་ལོགས་ཁར་ སོང་སྟེ་བལྟ་བ་ཅིན། ཆུ་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་ལྷགཔ་ མེད་
དོ་ བཟུམ་ཨིན།།  
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མིམི་་ཕཕལལ་་པཔའིའི་་སྐྱོསྐྱོནན།།  
ཐ་ཤལ་རྣམས་ནི་མགུ་སླ་ཞིང་། །མགུ་བའི་མོད་ལ་ཁྲེལ་ཡང་སླ། ། 
ཕུ་ཐག་ཐུང་བའི་ཆུ་ཕྲན་དེ། །བྲུབས་དང་འབྲི་བ་ཡུད་ཙམ་ཡིན། ། 

ཐ་ཤལ་ ཟེར་ཡོན་ཏན་མེད་པའི་ མི་ ཕལ་པ་ཚུ་ བློ་ཧན་ཏོང་ཏོ་དང་ རོྡག་མ་
ཁམ་ཏོ་གཅིག་ དེ་ཅིག་གིས་ཡང་ སེམས་མགུཝ་ འཇམ་མ་ཟད། ད་རུང་ ཨ་ཙི་
ཅིག་གིས་ ཙིགཔ་ཟཝ་ཡང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འོངམ་ཨིན། དེ་ཚུནི་ དཔྱེ་འབདན། 
ཕུ་ཐག་ ཐུང་ཀུ་གི་ ཆུ་ ཆུང་ཀུ་དེ་ཚུ་ ཆརཔ་ཨ་ཙི་ཅིག་རྐྱབ་ད་ ཆུ་བྲེས་ཏེ་ སྦོམ་
འགྱོ། ཆརཔ་ཆདཔ་ཅིག་ བསྐམས་ཏེ་ ཆུང་ཀུ་འགྱོ་དོ་ བཟུམ་ཨིན།།  

  
མམ་་རརབབསས་་ཀྱིཀྱི་་སྤྱསྤྱོདོད་་ངངནན།།  

མ་རབས་གཅེས་པར་བསྐྱངས་ན་ཡང་། །དྲིན་དུ་མི་ཚོར་འཁྲུག་པར་བྱེད། ། 
བསིལ་བའི་ཆུ་ཡིས་དྲན་ན་ཡང་། །རོྡ་ཞུན་ལྷག་པར་ཁོལ་ཞིང་ཚ། ། 

མི་ མ་རབས་དེ་ཚུ་ལུ་ རང་གིས་ གཅེས་ཏེ་ ཕངས་ཏོག་ཏོ་ ལེགས་ཤོམ་ འབད་
རུང་ཡང་། དེ་སྦེ་ འབད་མི་ལུ་ དྲིན་མི་བསམ་པར་ དྲིན་ལན་ ལོག་འཇལ་འབད་ 
ཚུར་ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ རྒོལ་མི་ཚུ། དཔེར་ན། ཙུ་ནེའི་རྡོ་ མེ་བཏང་གཏང་མའི་ མགུ་
ལུ་ ཆུ་བསིལ་ཏོང་ཏོ་ བླུགས་རུང་ ཙུ་ནེའི་རྡོ་ལྷག་པར་ ཁོལ་ཏེ་ ཚ་ཏོག་ཏོ་ འགྱོ་
དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།།  
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ངོངོ་་ཚཚ་་མེམེདད་་པཔའིའི་་མིམི།།  
ཁྲེལ་མེད་རྣམས་ལ་ཕན་བཏགས་ཀྱང་། །བྱ་བ་ཟིན་ན་བརྗེད་པར་འགྱུར། ། 

ཆུ་ཡི་ཕ་རོལ་བརྒལ་བ་ན། །གྲུ་གཟིངས་ལྟོས་པ་མེད་པ་དོར། ། 
རང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ངོ་ཚ་ནི་དང་། གཞན་གོངམ་ཚུ་གིས་ དགོངསམ་ ཁྲེལ་འོང་
མནོཝ་མེད་པའི་ མི་དེ་ཚུ་ལུ། ག་དེ་ཅིག་ར་ ཕན་བཏགས་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་
རུང་། ཁོ་ར་གི་ དོན་གྲུབ་ཚརཝ་ད་ ལེགས་ཤོམ་འབད་མི་ དྲིན་ཅན་དེ་ཡང་ 
བརྗེད་འགྱོ་འོང་། དཔྱེ་འབདན། ཆུ་བརྒལ་ཏེ་ ཕ་གི་ལོགས་ལུ་ ཐོན་ཚརཝ་ད། 
གྲུ་གཟིངས་དེ་ཚུ་ བདག་འཛིན་ མ་འབད་བར་ བདག་མེད་འབད་ བཀོ་བཞག་
དོ་བཟུམ་ཨིན།།  

ངངནན་་པཔ་་དེདེ་་བབཅོཅོ་་ཁཁ་་རྐྱརྐྱབབ་་རུརུངང་་མིམི་་ཕཕནན།།  
སྐྱེ་བོ་ངན་པ་བཅོས་ན་ཡང་། །རྐྱེན་དང་འཕྲད་ཚེ་རང་མདོག་སྟོན། ། 

ཆུ་ཀླུང་འོལ་ཁ་བསྒྱུར་བ་དེ། །བྲུབས་ཚེ་སྔར་གྱི་ལམ་དུ་འགྲོ། ། 
མི་རང་བཞིན་གྱི་ གཤིས་ཁ་ངནམ་ དེ་ཚུ་གི་རྒྱུད་དེ་ རོགས་ཀྱི་གདོང་ཁར་ 
ལེགས་ཤོམ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་། རྐྱེན་ངནམ་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་
དང་ འཕྱད་པའི་ཚེ། ཁོ་ར་གི་ ཧེ་མའི་ རང་མདོག་ངནམ་ ག་ཨིན་མི་དེ་ རང་
བཞིན་གྱིས་ སྟོན་འོང་། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། རོང་ཆུ་ འོལ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་ དྲང་ས་
ཅི་རུང་། ཆརཔ་གིས་ ཆུ་བྲེས་ འོང་པའི་བསྒང་ལས། ཆུ་ ཁོ་ར་ སྔོན་མའི་ལམ་
དེ་ཁ་ལུ་ར་ འགྱོ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།། 
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རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ་ོ་འའདདོདོད་་པཔ་་སྦསྦོམོམ།།  
རྒྱལ་ངན་འབངས་ཀྱི་ཟས་ནོར་ཀུན། །ཕོྲགས་ཀྱང་ད་དུང་ལོྟགས་ཤིང་བཀྲེན། ། 
རྒོད་མ་ཁ་ཡིས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ། །འཐུངས་ཀྱིན་རྟག་ཏུ་འབར་དང་མཚུངས། ། 

རྒྱལ་པོ་ངནམ་ འདོད་པ་ཅན་གྱིས་ འབངས་མི་སེར་གྱི་ ཟས་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་ དེ་
ཚུ་ ཕོྱགས་འབག་སྟེ་འབད་ བཟའ་རུང་། མ་ངོམས་པར་ ད་རུང་ལྟོཝ་བཀྱེས་ཏེ་ 
སྡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན། མཐའི་ རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ལུ་ཡོད་མི་ རྟ་གདོང་རྒོད་མ་ཁ་
ཡི་ མེ་དེ་གིས་ མཐའ་ཡས་ རྒྱ་མཚོའི་ ཆུ་འཐུངས་ཡི་ར་ ད་རུང་ མེ་འབར་དོ་
བཟུམ་ཨིན།། 

དདཔཔོནོན་་ངངནན་་གྱིགྱི་་བྱབྱ་་སྤྱསྤྱོདོད།།  
གཙོ་བོ་ངན་པ་རྟག་བཀུར་ཡང་། །གསུག་དང་བྲལ་བ་ཙམ་གྱིས་སྡང་། ། 

ཆུ་བོ་ཉིན་ཞག་མང་བསྐོལ་ཡང་། །མེ་དང་བྲལ་བའི་མོད་ལ་གྲང་། 
མི་མང་དང་ ཡུལ་གྱི་གཙོ་བོ་རྒྱལཔོ་དང་། དཔོན་ངན་དེ་ཚུ་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་ གུས་
ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ བསྙེན་བཀུར་ ཞུ་སྟེ་འབད་རུང་ ། ཁོང་ལུ་ ཕྱག་མཇལ་དང་ 
ནང་གསུག་ ཕུལ་ནི་མེདཔ་ཙམ་ཅིག་གིས་ ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ མི་དེ་ལུ་ སྡང་དྲགས་
འབདཝ་ཨིན། དཔེར་ན། ཆུ་ཁོདམོ་ ཉིན་ཞག་ ལེ་ཤ་བསྐོལ་ཏེ་ འབད་ས་ཅི་
རུང་། མེ་དང་ སོ་སོ་ ཁ་འབྱལཝ་ཙམ་ཅིག་གིས་ ལོག་སྟེ་ ཆུ་ཁོད་མར་ འགྱོ་
དོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།།  
 



Page 8 of 52 
 

དདཔཔོནོན་་ངངནན་་ལུལུ་་གག་་གིགིསས་་ཡཡངང་་མིམི་་བབསྟེསྟེནན།།  
ཁེངས་དྲེགས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ་ཡི། །དཔོན་ལ་སུ་ཡང་བརྟེན་མི་སོྤྲ། ། 
ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པའི་རྦ་ཀློང་དུ། །ཉ་ལ་སོགས་ཀྱང་སྡོད་མི་བྱེད། ། 

སེམས་ང་རྒྱལ་གྱིས་ ཁེངས་ཏེ་ ང་བ་དྲགཔ་ ག་ཡང་མེད། ཟེར་ དྲེགས་ཏེ་ ནང་
ན་ལས་ གདུག་རྩུབ་གནི་བས་ ཆེ་བའི་དཔོན་ངན་དེ་ཚུ་ལུ། ག་གིས་ཡང་ དཔོན་
ངན་དེ་ལུ་ བརྟེན་ཏེ་ དགའ་ཏོག་ཏོ་མི་འབད། རོང་དོག་ རྩུབ་དྲགས་ཀྱི་ཆུ་ རྦ་
ཀློང་འཁྲུག་མིའི་ནང་ལུ། ཆུ་ནང་གི་ སེམས་ཅན་ ཉ་དེ་ཚུ་གིས་ཡང་ སྡོད་མི་
བཏུབ་ཨིན།། 

ཁེཁེངངསས་་དྲེདྲེགགསས་་ཀྱིཀྱིསས་་རརངང་་ལུལུ་་གགནནོདོདཔཔ།།  
ཁེངས་དྲེགས་སོྤྱད་པ་རྩིང་པ་ལ། །དོན་མེད་རྣམས་ཀྱང་དགྲ་རུ་སྡང་། ། 
རྒྱགས་ཤིང་འཕྱར་བའི་གངྒཱ་མ། །ཛ་ཧུ་ཁྲོས་པས་ཧུབ་ཀྱིས་འཐུངས། ། 

མི་ ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རིགས་རུས་ཡོན་ཏན་དང་ ཏོག་གོ་ས་ ག་ནི་ལས་ཡང་ 
འཛམ་བུ་གླིང་ལུ་ ང་དང་འདྲཝ་ག་ཡང་མེད། ཟེར་ སེམས་ང་རྒྱལ་གྱི་ ཁེངས་
དྲེགས་ སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ བྱ་བ་སོྤྱད་པ་ རྩིང་དྲགས་འབད་མི་ མི་དེ་ལུ། དོན་དག་ 
ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་མི་དེ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁོ་ལུ་མི་དགའ་བར་ དགྲ་བཟུམ་འབད་ 
སྡངམ་ཨིན། དཔྱེ་འབདན། ཆུ་མོ་གངྒཱ་གིས་ ཁོ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ཆུ་ སྦོམ་
ཅིག་ ཨིན། ཟེར་ ང་རྒྱལ་ བསྐྱེད་དེ་ གནམ་ཁ་ལས་ མར་ཕྱར་ཏེ་ སྐད་རྐྱབ་
འོངམ་ད། གངས་རི་ ཏི་སི་ལུ་ སྒོམ་རྐྱབ་བཞུགས་མི་ དྲང་སྲོང་ ཛ་ཧུ་ ཟེར་མི་
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དེ་ ཙིགཔ་ཟ་སྟེ་ ཆུ་མོ་ གངྒཱ་ དྲང་སྲོང་དེ་གིས་ ཧུབ་ཐེངས་ཅིག་ལུ་ འཐུངས་
འཐུངམ་ བཟུམ་འོང་།། 
 

ལེལེགགསས་་ཤཤོམོམ་་འའབབདད་་མིམི་་ལུལུ་་གག་་རར་་འའཁོཁོརར་་འའོོངང་་།།  
བརྩེ་ཞིང་ཕན་གདགས་ནུས་པ་དེར། །སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ངང་གིས་འདུ། ། 
ཡིད་བཞིན་གྱི་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ངོགས། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་བསྟེན་པར་བྱེད། ། 

རང་བཞིན་གྱིས་ སེམས་བྱམས་ཤིང་ བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་ ཕན་བཏགས་ནིའི་ནུས་
པ་ ཡོད་མི་དེ་ལུ། མི་ག་ར་ རང་བཞིན་ཤུགས་ཀྱིས་ འཁོར་ཏེ་འོངམ་ཨིན། དཔྱེ་
འབདན། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡོད་མི་ རྒྱ་མཚོ་ལུ། མི་ག་ར་གིས་ དགའ་སྤྲོ་དང་
བཅསཔ་འབད་ བསྟེན་ཏེ་འོང་དོ་བཟུམ་ཨིན།།  
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༼༼ལྷལྷ་་དདཔཔལལ་་ལལསས་་༽༽  
ལཱལཱ་་ངངནནམམ་་གིགིསས་་ཁཁ་་མམརར་་འའགྱོགྱོ་་ནིནི།།  

རང་རྒྱུད་སྐྱོན་གྱིས་ཆ་འཕེལ་ན། །རི་གཟར་དག་གི་འབབ་ཆུ་བཞིན། ། 
འོག་ནས་འོག་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ། །ལག་ནས་དྲངས་ཀྱང་ལོྡག་མི་བཏུབ། 

རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ ཆང་འཐུངས། འཐབ་མོ་རྐྱབ། ཨརཝ་བརྐུ། ཤོབ་སླབ་ ལ་སོགས་
པའི་ སྐྱོན་གྱི་ ཆ་འཕེལ་བ་ཅིན། དཔེར་ན། རི་གཟར་དྲགས་ ཁ་མར་འབབ་མི་
ཆུ་བཟུམ་ ཁ་གྱེན་ལུ་ དྲང་མི་ཚུགས་པར་ འོག་ལས་འོག་ལུ་ར་ འགྱོ་འོང་། སྐྱོན་
གྱིས་གང་མི་ མི་དེ་ ལང་ཤོར་སོངམ་ལས་ ག་གིས་སླབ་རུང་ཉན་མི་བཏུབ། དེའི་
ལག་པ་ལས་ བཤེད་དེ་ ཁ་ཡར་འཐེན་རུང་ ཡར་ འགྱོ་མི་བཏུབ་ བཟུམ་ཅིག་
ཨིན།།  

ཚུཚུལལ་་དདངང་་མམཐུཐུནན་་དདགོགོཔཔ།།  
དེ་ཕྱིར་བདག་ལ་ཕན་འདོད་པས། །རང་རྒྱུད་སྐྱོན་གྱི་ཆ་སོྤངས་ལ། ། 

ཡོན་ཏན་ཇེ་བས་ཇེ་ཆེ་རུ། །སྤེལ་བ་འདི་ལ་ནན་ཏན་མཛོད། ། 
རང་ལུ་ རང་གིས་ ཤ་ཚ་སྟེ་ ཕན་ ཐོགས་དགོ་ མནོ་བའི་འདོད་པ་ ཡོད་པ་
ཅིན། རང་གིས་ ལཱ་ངནམ་ མི་གིས་ཁ་གཏང་ནི་དང་། ཁྲིམས་དང་ མ་མཐུན་
པའི་ལཱ་ སྐྱོ་ནཅ་ནདེ་ཚུ་ མ་འབད་བར་ སྤངས་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཇེ་བས་ ཇེ་བཟང་ 
གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ཐབས་ལུ་ བརྩོན་འགྲུས་ གང་དྲག་ བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།  
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ལུལུསས་་ཟུཟུངངསས་་ཐུཐུབབ་་དདགོགོཔཔ།།  
ལུས་ཟུངས་ཐུབ་པ་སེང་གེ་འདྲ། །བརྙས་སུ་མི་བཏུབ་ཟིལ་གནོན་ཆེ། ། 

རང་གི་ ལུས་ཟུངས་ཚུགས་མི་ མི་འདི་ གངས་སེང་གེ་དང་ འདྲཝ་ཨིན། ག་
གིས་ཡང་ མེས་མེད་བསྐྱུར་ མི་ཚུགས་པའི་ཁར་ རང་ལུ་ སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་
པར། མི་གེ་ར་ ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏེ་ ཚུར་རང་ལུ་ ག་ནི་ཡང་འབད་མི་ཚུགས།། 

ཁཁ་་གགཙཙངང་་དདགོགོཔཔ།།  
ངག་ཟུངས་ཐུབ་པ་དྲང་སོྲང་འདྲ། །སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཆེས་དགའ། ། 

ཁ་ལས་བོླ་ ག་ལྷོད་མ་སླབ་པར། སླབ་དགོ་བདེན་བདེན་ འདི་ར་སླབ། སླབ་མི་
དེ་ཡང་ ཤོབ་མེན་པར་ གནི་སླབ་རུང་ ཕྲང་སྟེ་འབད་ སླབ་མི་དེ་ དྲང་སྲོང་དང་ 
འདྲ། དེ་ལུ་ མི་ག་ར་གིས་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ དགའ་ཚོར་སྦོམ་དང་བཅསཔ་ 
ཁོའི་བོླ་ལུ་ ཆ་བཞག་འོང་། 

  
སེསེམམསས་་བབསྲུསྲུངང་་དདགོགོཔཔ།།  

ཡིད་ཀྱི་ཟུངས་ཐུབ་ནོར་བུ་འདྲ། །བདག་དང་གཞན་གྱི་འདོད་པ་འཇོ། ། 
རང་གི་སེམས་ཟུགས་ ཚུགས་མི་འདི་ ནོར་བུ་ རིན་པོ་ཆེ་དང་འདྲ། དེ་གིས ག་
ལུ་ཡང་ མནོ་བསམ་ ཟོགཔ་མ་གཏང་པར་ ལེགས་ཤོམ་ གཏངམ་ཨིན། གཞན་
ལུ་ གནོད་པ་མ་བཀལ་བར་ ཕན་ཐོགས་པའི་མནོ་བསམ་ གཏངམ་ལས། རང་



Page 12 of 52 
 

གཞན་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཏེ་ འདོད་པའི་དོན་དག་ཚུ་ཡང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་
འབད་ འགྲུབ་ཚུགསཔ་ཨིན།། 

ལུལུསས་་ཟུཟུངངསས་་མམ་་ཚུཚུགགསས་་པཔའིའི་་སྐྱོསྐྱོནན།།  
ལུས་ཀྱི་ཟུངས་མ་ཐུབ་པ་དེ། །ཁྱུ་མཆོག་རྭ་ཆད་བཞིན་དུ་བརྙས། ། 

རང་གི་གཟུགས་ རང་གིས་ ཟུངས་མ་ཚུགས་པའི་མི་དེ། གླང་དང་ མ་ཧེ་ རྭཝ་
ཆག་ཆགཔ་ཚུ་དང་འདྲཝ་ རྭཝ་ཆག་མི་དེ་གིས་ ཕར་རྒོལ་མ་ ཚུགས་པར། ཆ་
རོགས་དེ་ཚུ་ ག་ར་གིས་ རང་ལུ་གནོད་པ་བཀལ་འོང་། རང་གི་ ལུས་ཟུངས་མ་
ཚུགསཔ་ལས་ རོགས་ལུ་ ག་ནི་ཡང་ སླབ་མ་ཚུགས་པར་ རྭཝ་ཆག་མི་ སེམས་
ཅན་བཟུམ་སོྡད་དགོ། 

ཁཁ་་གགཙཙངང་་མམ་་ཆཆགགསས་་པཔའིའི་་སྐྱོསྐྱོནན།།  
ངག་གི་ཟུགས་མ་ཐུབ་པ་དེ། །ཁྲ་བཞིན་གཞན་གྱིས་སྡང་ཞིང་གཤེ ། 

རང་གི་ ཁ་ ཙང་ཙ་ ཟུངས་མ་ཚུགས་པར་ ཁ་ལས་ ག་ཐོན་གུ་ཐོན་ སླབ་པ་
ཅིན། བྱ་ ཁ་ཏྭ་ཨོ་ལ་བཟུམ་འབད་ མི་གཞན་ ག་གིས་ཡང་ ཁོ་ལུ་སྡང་སྟེ། 
གནོད་པ་ བཀལ་ཐབས་འཚོལ་འོང་། དེ་སྦེ་ མ་སླབ་པར་ བློ་དོན་དག་ཡོདཔ་
དང་། བདེན་པ་ ཡོད་མི་དེ་ར་ སླབ་དགོ། 

སེསེམམསས་་མམ་་བབསྲུསྲུངང་་བབའིའི་་སྐྱོསྐྱོནན།།  
ཡིད་ཀྱི་ཟུངས་མ་ཐུབ་པ་དེ། །རླུང་ཁྱེར་རྫས་བཞིན་གཏོལ་མེད་འགྲོ། ། 

Page 13 of 52 
 

རང་གི་སེམས་ཟུངས་མ་ཚུགས་པར་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་ མང་དྲགས་པ་ཅིན། 
མི་དེ་ བྱ་སྒྲོ་རླུང་གི་ འབག་འགྱོ་དོ་བཟུམ་འབད་ ག་འགྱོ་ གུ་འགྱོ་མེདཔ་ ཆ་
མེད་འགྱོ་འོང་།། 

མིམི་་ལེལེགགསས་་ཤཤོམོམ་་དདགྲགྲ་་ཨིཨིནན་་རུརུངང་་འའཇཇམམ།།  
དྲང་པོ་དགྲ་རུ་གྱུར་ཀྱང་སླ། །རང་གི་བྱ་བས་དེ་བྱས་ཡིན། ། 

མི་དྲང་གཉེན་དུ་འགྱུར་མི་རུང་། །ཕན་པ་བས་ཀྱང་ལོག་པར་སྒྲུབ། ། 
མི་ཕྲང་ཏང་ཏ་ ལེགས་ཤོམ་དེ་ རང་དང་མ་འཆམ་པར་ དགྲ་ལུ་གྱུར་ཏེ་འབད་ས་
ཅི་རུང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཨིན། རང་གི་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ དེ་གིས་འབད་ དེ་སྦེ་ལོག་
སོཔ་མ་གཏོགས་ རང་གི་ཕར་ བསྟུན་ཤེས་པ་ཅིན། མི་དྲང་པོ་དེ་གིས་ རང་ལུ་
ངནམ་ མི་འབད། ཕྲང་ཏང་ཏ་ མིན་པའི་མི་དེནི་ རང་གི་ཆ་རོགས་ གཉེན་ལུ་
གྱུར་ཏེ་འབད་རུང་ མི་བཏུབ། མི་ངནམ་དེ་ལུ་ རང་གིས་ ཕན་ག་དེ་ཅིག་ 
བཏགས་ས་ཅི་རུང་ ཚུར་ལན་ལུ་ ཟོགཔ་ འབདཝ་ཨིན།  

ལེལེགགསས་་ཤཤོམོམ་་ལུལུ་་བབསྟེསྟེནན་་པཔ་་ཅིཅིནན་་ཆཆ་་རརོགོགསས་་ཡུཡུནན་་རིརིངང་་།།  
དྲང་པོས་དྲང་པོ་བསྐྱངས་པ་ལ། །སྐྱེ་བོ་གྲོགས་ཡུན་ཆུ་བས་རིང་། ། 

གཡོན་ཅན་འདོད་པས་བཀུག་པའི་གྲོགས། །ཇི་ལྟར་བྱམས་ཀྱང་ནམ་ཕུགས་
དགྲ། ། 

མི་དྲང་པོ་ དེ་གིས་ ལཱ་ཕྲང་སྟེ་འབད་ ཕན་ཚུན་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བྱམས་
བརྩེའི་སྒོ་ལས་འབད་ བསྐྱང་པ་ཅིན། དེ་དང་ ཚར་གཅིག་ ལྟོ་ཚང་འབད་ཞིནམ་
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ལས། གཅིག་ཁར་ གྲོགས་ཏེ་ སྡོད་ཡུན་ ཆུ་བས་ཡང་ རིངམོ་འོང་། གཡོ་སྒྱུའི་
སྒོ་ལས་ ཁོ་ར་གི་ འདོད་པ་བསྒྲུབ་ནི་ རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ཆ་རོགས་ འབད་
འོང་མི་དེ། ཕ་ལུ་ག་དེ་ཅིག་ བྱམས་བརྩེ་འབད་རུང་། དེ་དང་ ནམ་ཕུགས་ དགྲ་
ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།། 

མིམི་་ལེལེགགསས་་ཤཤོམོམ་་ལུལུ་་གག་་རར་་གིགིསས་་བབསྟེསྟེནན།།  
བློ་ལྡན་རང་བཞིན་བཟང་པོ་དེ། །མཆོག་དམན་བར་མ་ཀུན་གྱིས་བསྟེན། ། 
འཇུག་ངོགས་བདེ་བའི་རྫིང་བུ་ལ། །སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དགའ་བཞིན་འཇུག ། 

བློ་གྲོས་དང་ ཤེས་རབ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁ་ལུ། མི་གཤིས་ཁ་ བཟང་པོ་ 
ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ མི་ དྲག་ཞན་བར་མ་ ག་ར་གིས་ བསྟེན་འོང་། དཔྱེ་
འབད་བ་ཅིན། ཆུ་ གཙང་ཏོག་ཏོ་དང་ བསིལ་ཏོང་ཏོ་ ཡོད་མི་ རྫིང་བུ་དེ་ལུ་ མི་
ག་ར་གིས་ སེམས་དགའ་སོྤྲ་དང་ བཅསཔ་འབད་ འགྱོཝ་ཨིན། 

ལཱལཱ་་ཕྲཕྲངང་་འའབབདདནན་་ལྷལྷ་་ཡུཡུལལ་་ལུལུ་་འའགྱོགྱོ་་འའོོངང་་།།  
དྲང་ན་ལྷ་ཡང་མགུ་ནས་འདུ། །དྲང་པོ་ལྷ་ཡི་གནས་སུ་འགྲོ། ། 

ལཱ་དང་ བྱ་བ་གནི་ འབད་ས་ཅི་རུང་ དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབྲས་ དཔང་པོར་
བཞག་སྦེ། ཕྲང་སྟེ་ ཁ་ཞེ་ གཉིས་མེད་ཀྱི་ སྒོ་ལས་འབད་བ་ཅིན། དཀོན་མཆོག་
དང་ རང་གི་ལྷ་སྲུང་ ཕོ་ལྷ་དགྲ་ལྷ་ དེ་ཚུ་ཡང་ རང་གི་ལཱ་ལུ་ ཐུགས་དགྱེས་ཏེ། 
རང་བཞིན་གྱིས་ རང་ལུ་ འཁོར་ཏེ་ མགོན་སྐྱབས་ མཛད་འོང་། ལཱ་དང་ བྱ་བ་
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ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཕྲང་སྟེ་དྲང་པོར་འབད་མིའི་ མི་དེ་ སྟེང་ཕོྱགས་ ལྷ་ཡི་གནས་
ལུ་ འགྱོ་ནི་ཨིན་ནོ།།  

མིམི་་ཕྲཕྲངང་་མིམི་་དེདེ་་དདཔཔོོནན་་བབསྐེསྐེ་་ཆོཆོགགཔཔ།།  
དྲང་པོས་བྱ་བ་ཕྱི་ཐག་རིང་། །དྲང་པོ་རྒྱལ་ཁམས་རྗེ་རུ་འོས། ། 

མི་ལེགས་ཤོམ་ ལཱ་ཕྲང་འབད་མི་དེ་གིས་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ གནི་ར་ཨིན་རུང་། བརྟན་
ཏོག་ཏོ་དང་ ཕྱི་ཐག་རིང་མོའི་སྒོ་ལས་ ཡུན་བསྲིངས་ཏེ་ འབད་འོང་། ལཱ་དང་ བྱ་
བ་ཕྲང་སྟེ་ འབད་མིའི་ མི་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་ དཔོན་དང་ རྒྱལ་པོ་
ཡང་ དེ་བཟུམ་གྱིས་འབད་དགོ། ཟེར་ དཔོན་བསྐེ་འོང་།  དཔེར་ན། གོང་ས་ 
ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག་ རྒྱལཔོ་མཛད་དགོ། ཟེར་ལྷོ་མོན་ ཁ་བཞིའི་ ལྷོ་མོན་ཁ་བཞིའི་ 
འབངས་མི་སེར་ཚུ་གིས་ ཞུ་དོ་བཟུམ་ཨིན།། 

ཕྲཕྲངང་་མིམི་་འའདིདི་་ཡཡོནོན་་ཏཏནན་་དྲདྲགག་་ཤཤོསོས།།  
དྲང་པོ་ཞེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་གྱི། །ཡོན་ཏན་ནང་ནས་ཡོན་ཏན་མཆོག ། 
མི་ཆོས་གཙང་མའི་སྙིང་པོ་སྟེ། །མང་དུ་བརྗོད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། ། 

དྲང་པོ་ ཟེར་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ ཕྲང་སྟེ་ འབད་མིའི་ ཡོན་ཏན་དེནི། ཡོན་ཏན་ག་ར་
གི་ ནང་ལས་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ ཡོན་ཏན་ དྲག་ཤོས་དེ་ཨིན། ཕྲང་མི་དེ་ མི་
ཆོས་ གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་ ཟེར་མི་ནང་ལས་ཡང་ ལཱ་གཙང་མ་ཅིག་དང་ ལཱ་གི་
སྙིང་པོ་ཅིག་ཨིན། ད་ ལེ་ཤ་སླབ་སྟེ་ ག་ཅི་འབད་ནི། ལཱ་གནི་ར་ འབད་རུང་ 
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ཕྲང་སྟེ་འབད་ས་ཅིན། དོན་དག་ ག་ར་ དེ་གི་ནང་ལུ་ འཐུསཔ་ ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ 
དྲང་པོའི་བྱ་བ་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་ བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེད་ཅིག། 
 

དདམམ་་བབཅཅའའ་་བབརྟརྟནན་་དདགོགོ་་པཔའིའི་་སྐོསྐོརར།།  
གང་ཞིག་ཇི་ལྟར་ཁས་འཆེ་བ། །འགྱུར་བ་མེད་དེ་དམ་བཅའ་བརྟན། ། 

དམ་བཅའ་བརྟན་ན་རང་དོན་འགྲུབ། །གཞན་གྱིས་འདི་ཡི་ཚིག་གཟུང་འོས། ། 
མི་ ག་ར་ ཨིན་རུང་། ལཱ་ ཆེ་ཆུང་ ག་ཅི་ ཨིན་རུང་། འོ་ ནེ་ཅིག་འབད་ནི་ 
ཟེར་ ཁས་ལེན་ འབད་ཞིནམ་ལས། མཇུག་མ་བསྡུ་ ཚུན་ཚོད་ དམ་བཅཱ་དེ་ལས་ 
མ་འགལ་བར་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་འབད་ དགོ། རང་གིས་ ཁས་ལེན་མི་ དམ་བཅའ་
དེ་ བརྟན་དྲགས་ འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་ དོན་ཡང་ འགྲུབ་ཚུགས། མི་ གཞན་
གྱིས་ཡང་ དེ་གིས་ སླབ་མི་ཚིག་དེ་ལུ་ ཆ་བཞག་ འབད་བཏུབ་ཨིན།། 

མམནནའའ་་ལུལུ་་ཆཆ་་བབཞཞགག་་མེམེདད་་པཔའིའི་་མིམི།།  
གཏམ་དང་མནའ་ལ་མི་བརྩི་བའི། །མི་དེ་ཁྲོལ་ཚགས་ཇི་བཞིན་དུ། ། 

བཟང་པོའི་བཅུད་ཀྱིས་དབེན་པ་ཡང་། །རྟགས་དེ་ཁོ་ནས་ཡང་དག་ངེས། ། 
མི་ ག་ཨིན་རུང་ རང་གིས་ སླབ་མི་གཏམ་དང་། མནའ་ བཀལ་ཞིནམ་ལས་ 
མནའ་དང་ གཏམ་ལུ་ མི་བརྩི་བར་ ལཱ་ག་ཐོབ་ གུ་ཐོབ་ འབད་མི་ མི་དེ། དཔྱེ་
འབད་བ་ཅིན། ཇ་ཚགས་དང་ འདྲཝ་ཅིག་ ཨིན། ཇ་ཚགས་ དེ་གིས་ཡང་ ཇ་
ཐང་གི་ བཅུད་དེ་ མར་བཏོན་བཏང་། ཇ་ཚི་ ལྷག་རོ་ཚུ་ བཟུང་བཞག་དོ་ བཟུམ་ 
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མི་དེའི་ཁོག་པ་ལུ་ཡང་ མནོ་བསམ་ ལེགས་ཤོམ་མེདཔ་དེ་ཡང་ རྟགས་ དེ་གིས་
ཤེས་དགོ།  
 

དདམམ་་བབཅཅའའ་་བབརྟརྟནན་་པཔའིའི་་ཡཡོོནན་་ཏཏནན།།  
དམ་བཅའ་ཇི་ཙམ་བརྟན་གྱུར་པ། །དེ་དང་དེ་ཙམ་ཡིད་བརྟན་གནས། ། 
ཡིད་བརྟན་གནས་སུ་ཅི་རུང་བ། །དེ་ལྟར་ལྷ་དང་དཔལ་ཀྱང་གནས། ། 

རང་གིས་ ཁས་ལེན་ དམ་བཅའ་བའད་མི་དེ་ ག་དེ་ཅིག་ བརྟན་ཏོག་ཏོ་ འབད་
ཚུགསཔ་ཅིག་ དེ་རྩིས་ཀྱིས་ མི་གཞན་གྱིས་ཡང་ རང་ལུ་ ཡིད་ཆེས་འབད་དེ། 
ག་ར་གིས་ བློ་གཏད་སའི་གནས་ལུ་ འགྱུར་འོང་། ཁས་ལེན་ དམ་བཅའ་ལས་ 
མ་འགལ་བར་ འབད་མི་དེ་ལུ། ལྷ་ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་གིས་ཡང་ མགོན་སྐྱབས་
མཛད་དེ་ ཟས་ནོར་ལོངས་སོྤྱད་ཀྱི་ དཔལ་འབོྱར་ཡང་ མི་དེ་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ 
ཕུན་སུམ་ཚོགས་འོང་།། 

དདམམ་་བབཅཅའའ་་ལལསས་་མིམི་་འའགགལལ་་བབ།།  
དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་ཟིན་ཚིག །དོན་ཆེན་མེད་ཀྱང་ལོྡག་དཀའ་ན། ། 

དོན་ཆེན་དེ་དང་མནའ་བོར་བའི། །ཚིག་ལས་ལྡགོ་པ་ག་ལ་སྲིད། ། 
སྐྱེས་བུ་ དམ་པ་ཡ་རབས་ དེ་ཚུ་གིས་ རང་གི་སླབ་ཚར་མི་ གཏམ་ཚིག་དེ། དོན་
དག་སྦོམ་མེད་རུང་ར་ དམ་བཅའ་ འབད་མི་དེ་ལས་ མི་འགལ་བ་ མ་ཟད། དོན་
ཆེན་ བསྒྲུབ་ནི་ཡོད་པ་ཅིན། རང་གིས་ ཁས་ལེན་ དམ་བཅའ་ འབད་མི་ཚིག་
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དེ་ལས་ ནམ་ཡང་ འགལ་ མི་སྲིད་པ་འདི་ སྐྱེས་བུ་ དམ་པ་དེ་ཚུ་གི་ དམ་
བཅའ་ཨིན།། 

  
དདམམ་་བབཅཅའའ་་སྲསྲོགོག་་བབཟུཟུམམ་་བབསྲུསྲུངང་་དདགོགོཔཔ།།  

དམན་པ་རྣམས་ལ་སོྲག་ཕངས་པ། །དེ་བཞིན་མཆོག་ལ་དམ་བཅའ་ཕངས། ། 
དམན་པས་དམ་བཅའ་དོར་བ་ལ། །མཆོག་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་བྱེད། ། 

མི་ མ་རབས་དམན་པ་ཚུ་ རང་གི་ སྲོག་ལུ་ཕངས་ཏེ་ བདག་འཛིན་ འབདཝ་
ཨིན། དེ་དང་ འདྲཝ་འབད་ མི་ ཡ་རབས་དམ་པ་ དེ་ཚུ་གིས་ རང་གི་ སྲོག་
བ་ཡང་ ཁས་ལེན་ དམ་བཅའ་འབད་མི་ལས་ འགལ་བར་ ཕངསམ་ཨིན། མི་ 
མ་རབས་དེ་ཚུ་གིས་ དམ་བཅའ་ལུ་ མ་བརྩི་བར་ ལཱ་ཟོགཔ་འབདཝ་ད། མི་ཡ་
རབས་ དེ་ཚུ་གིས་ མི་ མ་རབས་དེ་ལུ་ ཧ་ལས་ཏེ་ ངོ་མཚར་ ཆེ་ཏོག་ཏོ་ འབད་
འོང་།། 

སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་དདམམ་་པཔ་་དདམམ་་བབཅཅའིའི་་དདོོནན་་ལུལུ་་སྲསྲོགོག་་བླབློསོས་་བབཏཏངང་་བབ།།  
མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ནི་དམ་བཅའི་དོན། །སྲོག་བཏང་བ་ན་དམན་པ་རྣམས། ། 
ངོ་མཚར་བྱེད་ཀྱང་དམ་བཅའ་བརྟན། །ཡོན་ཏན་ཆེ་བར་དེ་མི་སེམས། ། 

མི་ མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ ཡ་རབས་དམ་པ་ དེ་ཚུ་གིས་ ཁས་ལེན་དང་ དམ་བཅའ་
ལས་ མ་འགལ་བར་ རང་གི་ སྲོག་ཡང་ བློས་གཏངམ་ཨིན། དེ་ལུ་ མི་ བྱང་
ཉེས་ མ་རབས་ དེ་ཚུ་གིསནི་ མི་འདི་ དོན་དག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལུ་ཡང་ རང་སྲོག་ 

Page 19 of 52 
 

གཏངམ་མས། ཟེར་དགོད་ བྲ་འོང་། མི་ ཡ་རབས་ དམ་བཅའ་བརྟན་དྲགས་ 
དེ་ལུནི་ ཡོན་ཏན་ སྦོམ་ཨིན་པས། ཟེར་ མནོ་མི་ཤེས།། 
 

དདམམ་་བབཅཅའའ་་བབརྟརྟནན་་མིམི་་འའཇིཇིགག་་རྟེརྟེནན་་གྱིགྱི་་རྒྱརྒྱནན་་ཨིཨིནན།།  
དམན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་སྤངས་ནས། །དམ་པའི་རྒྱུད་ལ་རྟག་གནས་པ། ། 
དམ་བཅའ་བརྟན་པ་ཞེས་བྱ་བའི། །ཡོན་ཏན་འཇིག་རྟེན་ཆེ་བའི་རྒྱན། ། 

མི་ མ་རབས་ དེ་ཚུ་གིས་ རང་གི་ རྒྱུད་ལུ་ བདག་འཛིན་ མ་འབད་བར་ སྤང་
མི་དམ་བཅའ་དེ། ཡ་རབས་ དེ་ཚུ་གི་ རྒྱུད་ལུ་ ཨ་རྟག་ར་གནས་མི་ དམ་བཅའ་ 
བརྟན་དྲགས་ཟེར་མི་ ཡོན་ཏན་འདི། འཇིག་རྟེན་ ནང་ལུ་ འདི་བ་ སྦོམ་དང་ 
འདི་བ་ ལེགས་པའི་ རྒྱན་ཆ་ གཞན་མེད་དོ།། 
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༼༼ཆུཆུའིའི་་བབསྟསྟནན་་བབཅོཅོསས་་ལལསས་་༽༽  
དདཔཔོནོན་་འའབབངངསས་་གགཉིཉིསས་་མམཐུཐུནན་་དདགོགོཔཔ།།  

ཡ་རབས་བཟང་སོྤྱད་དཔོན་དང་འབངས། །ཕན་ཚུན་ལེགས་ཚོགས་གོང་དུ་སྤེལ། ། 
རྒྱ་མཚོ་ཆེ་དང་ཆུ་བོ་རྣམས། །རེས་མོས་ཚུལ་གྱིས་གྲོགས་སུ་འགྱུར། ། 

ཡ་རབས་ཅན་གྱི་ མི་ བློ་གྲོས་མཛངས་པ་ སྤྱང་གྲུང་ འཛོམ་མི་དཔོན་དང་། 
འབངས་མི་སེར་ དེ་ཚུ་ ཕན་ཚུན་ མཐུན་ལམ་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་ གཞུང་གི་ 
ལཱ་འབད་བ་ཅིན། གཞུདང་ མི་སེར་གྱི་བདེ་ཐབས་ ཡར་རྒྱས་ གོང་ལས་གོང་
འཕེལ་ འགྱོ་ནི་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། རྒྱ་མཚོ་ སྦོམ་དང་ ཆུ་གཉིས་ གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་ ཕན་ ཐོགས་དོ་ བཟུམ་ཅིག་ ཨིན་ནོ།། 

དདཔཔོནོན་་གགཡཡོགོག་་གགཉིཉིསས་་ཆཆ་་རར་་ངངནན་་པཔའིའི་་སྐྱོསྐྱོནན།།  
རྗེ་བོ་ངན་དང་གཡོག་ངན་པ། །གཉིས་ཀས་གཉིས་ཀ་རྒུད་བྱེད་དེ། ། 

རྫ་གསར་ནང་དུ་ཆུ་བླུག་ན། །གཉིས་ཀ་ཆུད་ཟོས་བརླག་པར་འགྱུར། ། 
རྗེ་ རྒྱལ་པོ་ དཔོན་ངན་དང་། འཁོར་གཡོག་ངན་པ་གཉིས་ གཅིག་ཁར་ སྡོད་
པ་ཅིན། ངན་པ་ གཅིག་གིས་འབད་ གཅིགཔོ་ དེ་ཡང་ མེདཔ་ བཏང་སྟེ། 
གཉིས་ཆ་ར་ ཉམས་རྒུད་ཀྱིས་ འཕོྲ་བརླག་འགྱོ་འོང་། དཔྱེ་འབདན། རྫ་མཁན་
གྱིས་ རྫམ་གསརཔ་བཟོ་ཞིནམ་ལས། སོ་ མ་གཏངམ་ཅིག་གི་ནང་ ཆུ་བླུག་པ་
ཅིན། རྫམ་ཡང་ ཆག། ཆུ་ཡང་ བོར། རྫམ་དང་ ཆུ་ གཉིས་ཆ་ར་ ཆུད་ཟོས་ 
འཕོྲ་བརླག་ འགྱོཝ་ བཟུམ་ཨིན།། 
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ཡཡོནོན་་ཏཏནན་་མེམེདདཔཔ་་བབངང་་ཆེཆེ་་བབའིའི་་སྐོསྐོརར།།  
ཤེས་རློམས་དབང་ཅན་མང་བ་ཡིས། །ཡུལ་ཁམས་འདུན་གྲོས་འཇིག་གྱུར་ཏེ། ། 
གཡས་གཡོན་ཀུན་ནས་ཆུ་འབུར་བའི། །ས་ལ་མཁར་ཁྱིམ་བརྟན་མི་སྲིད། ། 

ཆོས་དང་ རྒྱལ་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ ཡོན་ཏན་ ག་ནི་ཡང་མ་ཤེས་རུང་ ཤེས་ ཟེར་
མནོ་མི་ ཁ་དྲགས་དབང་ཅན་གྱི་ དཔོན་ཁག་མང་བ་ཅིན། ཡུལ་ཁམས་ཡར་རྒྱས་ 
འགྱོ་ནིའི་འདུན་གྲོས་ ག་ནི་ཡང་འབད་མ་ཚུགས་པར་ རྒྱལ་ཁབ་མེདཔ་གཏང་
འོང་། དཔྱེ་འབད་ས་ཅིན། གཡས་དང་་གཡོན་གཉིས་ཆ་ར་ལས་ ཆུ་གིས་ གང་
སྟེ་ཡོད་པའི་ ས་ཁ་ལུ་ ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་བཏུབ། གལ་སྲིད་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ས་ཅི་རུང་ ས་
དེ་ཁ་ལུ་ ཁྱིམ་ཡུན་རིངམོ་ བརྟན་ཏེ་ ནམ་ཡང་ སྡོད་ མི་སྲིདཔ་ཨིན།། 

ཆོཆོསས་་ལྡལྡནན་་གྱིགྱི་་རྒྱརྒྱལལཔཔོ།ོ།    
ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོས་ཁྲལ་བསྡུས་ཀྱང་། །དེ་ཉིད་ཀྱིས་ནི་འབངས་རྣམས་སྐྱོང་། ། 
སྤྲིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་དྲངས་ཏེ། །དལ་གྱིས་འབེབས་པས་འཛིན་མ་སྐྱོང་། ། 

ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ རྒྱལ་པོ་གིས། མི་གནགཔ་ཚུ་ལས་ འབྲུ་དང་དངུལ་ཚུ་གིས་ 
ཁྲལ་བསྡུ་སྟེ་འབད་རུང་། རྒྱལཔོ་དེ་གིས་ རྒྱལ་སྲིད་དང་ འབངས་འཁོར་དེ་ཚུ་ 
ཆོས་བཞིན་དུ་ བསྐྱངས་ཏེ་ བཞུགསཔ་ལས། རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ཚུ་ ལེགས་
ཤོམ་འགྱོ་འོང་། ས་སྨུག་གིས་ རྒྱ་མཚོའི་ ཆུ་འཐུང་ཞིནམ་ལས་ གནམ་ཁར་ 
སོང་སྟེ་ ཆརཔ་འབབ་ད་ ས་གཞི་ལུ་ ལོ་ཐོག་ རྩི་ཤིང་ ནགས་ཚལ་ མེ་ཏོག་ 
དེ་ཚུ་ རྒྱས་ཏེ་ ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་དོ་ བཟུམ་ཨིན།  
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༼༼ཤིཤིངང་་གིགི་་བབསྟསྟནན་་བབཅོཅོསས་་ལལསས་་འའཇིཇིགག་་རྟེརྟེནན་་ལུལུགགསས་་སྲསྲོལོལ་་ལུལུ་་འའཇུཇུགག་་ནིནིའིའི་་སྐོསྐོརར་་༽༽  
རྒྱརྒྱལལཔཔོོ་་དྲདྲགག་་ཤཤོསོས།།  

ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་གཟི་བྱིན་གྱིས། །དགྲ་སྡེ་རྣམས་ཀྱང་དབང་དུ་འདུས། ། 
མ་ལ་ཡར་སྐྱེ་དྲི་བསུང་དེ། །བུང་བ་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ་ཡིན། ། 

ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ རྒྱལཔོ་དེ་ཡི་ སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་དང་ གཟི་བྱིན་གྱིས། ཕར་
ཕོྱགས་ཀྱི་ དགྲ་བོའི་སྡེ་ཚོགས་ ག་དེ་ཅིག་ར་ ཡོད་ས་ཅི་རུང་ དམག་རྐྱབ་མ་དགོ་
པར་ དབང་དུ་འདུས་ཏེ་ འོང་། དཔེར་ན། ལྷོ་ཕོྱགས་ མ་ལ་ཡ་ལུ་སྐྱེ་མི་ ཚན་
དན་གྱི་དྲི་བསུང་ མངར་སངས་ས་ དེ་གིས་ སྦྱངམ་དེ་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ 
བཀུག་སྟེ་འོང་དོ་ བཟུམ་ཨིན།། 

རྒྱརྒྱལལཔཔོོ་་ངངནནཔཔ།།  
རྒྱལ་ངན་ཆབ་འབངས་གཟིར་བ་དེ། །ནམ་ཞིག་གཡོག་ཀྱང་འཁོར་མི་འགྱུར། ། 
སྲན་ཕུང་དབྱུག་པས་གཏོར་ན་ཡང་། །དབྱུག་པའི་ངོས་ལ་འབྱར་མི་སྲིད། ། 

ཆོས་དང་ མི་ལྡན་པའི་ རྒྱལ་པོ་ངན་པ་དེ་གིས་ ཆབ་འོག་གི་ འབངས་མི་སེར་ཚུ་ 
རྡབ་གསིག་དང་ གདུག་རྩུབ་ཚུ་གཏང་པ་ཅིན།  རྒྱལཔོ་དེ་ལུ་ མཇུག་ནམ་ཕུགས་ 
མི་ གཅིག་གིས་ཡང་ འཁོར་མི་བཏུབ། དཔྱེ་འབདན། སྲན་ཅུམ་ སྤུངས་བཞག་
མི་དེ་ རྟས་ཐག་གིས་ གཏོར་གཏངམ་ཨིན་རུང་། རྟས་ཐག་ཁར་ སྲན་ཅུམ་ ཕུད་
རོྡག་གཅིག་ཡང་ འབྱར་མི་སྲིད་དོ་ བཟུམ་ཨིན། 
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རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ་ོ་ལུལུ་་བླབློོནན་་འའབབངངསས་་དདགོགོཔཔ།།  
བློན་དང་འབངས་ཀྱིས་མ་བཀུར་ན། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་གནས། ། 
གདུང་མ་ཀ་བས་མ་བཏེག་ན། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ག་ལས་འབྱུང་། ། 

རྒྱལ་པོ་ ཆེ་ཆུང་ ག་དེམ་ཅིག་ ཨིན་རུང་ བློན་པོ་དང་ འབངས་མི་སེར་ཚུ་གིས་ 
འོག་ལས་ ཡར་བསྟོད་དེ་ མ་བཀུར་ས་ཅིན། རྒྱལ་པོ་ ཆེན་པོ་ཨིན། ཟེར་ ག་
དེ་སྦེ་སྡོད་ནི། རྒྱལཔོ་འབད་ སྡདོ་ཐབས་དང་ འབྲལ་འོང་། དཔྱེ་འབདན། གདུང་
མ་ ཀ་བ་གིས་ ཡར་ མ་བཏེག་ས་ཅིན། རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ ཟེར་བའི་གཟིམ་ཅུང་ 
ལེགས་ཤོམ་དེ་ཡང་ ག་ལས་ འོང་ནི་ མི་འོང་།། 

རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ་ོ་ལེལེགགསས་་ཤཤོམོམ་་དདགོགོཔཔ།།  
རྗེ་དཔོན་བཟང་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །གཡོག་འཁོར་མངའ་ཐང་དར་བར་

འགྱུར། ། 
ལྗོན་པ་ཆེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིས། །འཁྲི་ཤིང་རྩེ་མོར་དགུང་ལ་བསྙེགས། ། 

རང་གི་གོངམ་ བཟངམོ་ལུ་ བརྟེན་པ་ཅིན་ དེའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་ གཡོག་འཁོར་ 
འབངས་མི་སེར་དང་ མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་འོང་། དཔེར་ན། ལྗོན་ཤིང་ 
སྦོམ་ལུ་ དཀྱིས་ཏེ་སོྡད་མི་ (འཁྲི་ཤིང་) རུ་སྦྱིས་ སྤྱི་ཏོག་ ཤིན་ཆེན་དེ་དང་ 
འདྲན་འདྲ་འབད་ གནམ་གྱི་དགུང་ལུ་ རེགཔ་འགྱོ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ ཤིང་ཆེན་ 
དེ་ཡི་ བཀའ་དྲིན་ཨིན་ནོ།། 

ཆཆ་་རརོགོགསས་་བྱབྱངང་་ཉེཉེསས་་བབསྟེསྟེནན་་མིམི་་རུརུངང་་།།  
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ཚེར་མའི་ཤིང་ལ་བསྟེན་བྱས་ན། །གནད་དུ་ཟུག་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ། ། 
སྐྱེ་བོ་ངན་ལ་བསྟེན་བྱས་ཀྱང་། །ཕྱི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་བསྐྱེད། ། 

རྩང་གི་ ཤིང་ལུ་ བསྟེན་ཏེ་འབད་བ་ཅིན། རང་གི་རྐང་ལག་ཚུ་ལུ་ གནད་དུ་ཆེའི་ 
ཟུག་རྐྱབ་ནི་ སྡུག་བསྔལ་སྐྱེཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་འབད། སྐྱེ་བོ་ མི་ངནམ་ ཚུ་ལུ་
བསྟེན་པ་ཅིན། ཤུལ་ལས་ རང་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་ཅིག་བ་ ལྷགཔ་ ག་ནི་ཡང་ སྐྱེ་
ཐབས་མི་འོང་།། 

མིམི་་སེསེརར་་བབདེདེ་་སྐྱིསྐྱིདད་་ལྡལྡནན་་ནན་་རྒྱརྒྱལལ་་པཔོོ་་ལུལུ་་ཕཕནནམམ།།  
ཆབ་འབངས་བདེ་སྐྱིད་རྒྱས་པ་དེ། །རྗེ་དཔོན་ཉིད་ཀྱི་ཆེ་བའི་རྟགས། ། 
རབ་རྒྱས་ཡལ་གའི་ཁྱོན་ཡངས་པ། །སྡོང་པོའི་རྩ་བ་མཛེས་རྒྱན་ཡིན། ། 

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འབངས་མི་སེར་ ལྟོ་གོས་དཔལ་འབོྱར་གྱི་ ལོངས་སྤྱད་དང་
ལྡན། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ ཡར་རྒྱས་ གོང་འཕེལ་སོང་ཡོད་མི་དེ། རྗེ་དཔོན་རྒྱལ་
པོ་དེ་གི་ བཀའ་དྲིན་ལས་ བྱུང་བའི་རྟགས་ཨིན། དཔེར་ན། ཤིང་ཆེན་ ཡལ་ག་
དང་ འདབ་མ་ཚུ་ རྒྱས་ཏེ་ ག་ཏེ་ཡང་ ཁྱབ་སྦེ་ ཡོད་མི་དེ་ ཤིང་སྡོང་རྩ་བ་ 
ལེགས་ཤོམ་ མཐོང་ནི་གི་ རྒྱན་ཆ་ བཟུམ་ཅིག་ ཨིན།། 
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༼༼ཤིཤིངང་་གིགི་་བབསྟསྟནན་་བབཅོཅོསས་་ལལསས་་༽༽  
མིམི་་སེསེརར་་སྤྱསྤྱངང་་ཀཀ་་གིགི་་དདཔཔོནོན་་འའབབདདནན་་ངོངོ་་ཚཚའིའི་་རྒྱུརྒྱུ།།  

གཡོག་འཁོར་རྒུད་པའི་དེད་དཔོན་དེ། །རང་ཉིད་འབོྱར་ཡང་ངོ་ཚའི་རྒྱུ། ། 
སྡོང་པོ་ཇི་ཙམ་ཆེ་ན་ཡང་། །ཡལ་འདབ་མེད་ན་གཅེར་བུ་ཡིན། ། 

རང་གི་ འབངས་འཁོར་ གཡགོ་དེ་ཚུ་ དཔལ་འབོྱར་ལོངས་སོྤྱད་ཀྱིས་ རྒུད་པའི་ 
མི་སེར་ཉམ་ཐག་གི་དཔོན་དེ། ཁོ་ར་དཔལ་འབོྱར་ ལོངས་སོྤྱད་ ག་དེ་ཅིག་ ཡོད་
རུང་། རོགས་ཀྱི་ གདོང་ཁར་ ངོ་ཚ་ནི་གི་རྒྱུ་ར་ཨིན། དཔེར་ན། ཤིང་སྡོང་ག་དེ་
ཅིག་སྦོམ་ཡོད་རུང་ འདབ་མ་དང་ཞལ་ལག་དེ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ མེད་པ་ཅིན། མི་
གོ་ལ་ མེད་པའི་ སྒྱེན་མོ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།།  
 

དདཔཔོནོན་་ངངནན་་པཔའིའི་་འའཇཇརར་་རརོགོགསས་་ལུལུ་་དདགགའའཝཝ་་མེམེདདཔཔ།།  
སྡོང་རུལ་རྩ་བར་གནས་པའི་མི། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བག་ཕེབས་བྲལ། ། 

གཙོ་བོ་ངན་པའི་གཡོག་འཁོར་ཡང་། །རྟག་ཏུ་སེམས་ཁྲལ་གདུང་བས་གཟིར། ། 
ཤིང་སྡོང་ རུལ་བའི་རྩ་བ་ལུ་ མི་ཅིག་སྡོད་པ་ཅིན་ མི་དེ་ཉིན་མཚན་སྐད་ཅིག་ཙམ་
ཡང་ སེམས་བག་ཕེབས་ཏེ་ བློ་བདེཝ ཟེརཝ་ མི་དེ་ལུ་ རྩ་ལས་མི་འོང་། དེ་
བཟུམ་འབད། གཙོ་བོ་དང་ དཔོན་ངན་གྱི་ གཡོག་འཁོར་ འཇར་རོགས་དེ་ཚུ་
ནམ་ཡང་ ནམ་ཡང་ སེམས་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་འབད་ སྡོད་ནི་མེད་པར་ སེམས་སྡུགཔ་
སྡུག་ས་ར་ སྡོད་དགོཔ་འོང་།། 
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དདཔཔོནོན་་བབཟཟངང་་ངངནན་་གྱིགྱི་་ཁྱཁྱདད་་པཔརར།།  
དཔོན་ངན་གཡོག་འཁོར་བོྲས་ན་ཡང་། །སྡེ་དཔོན་བཟང་པོས་བསྐྲད་ཀྱང་འདུ། ། 

ཚེར་ཤིང་འབོར་བའི་བྷྲ་མ་ར། །ཙུ་ཏའི་ཤིང་ལས་བསྐྲད་ཀྱང་འཁོར། ། 
དཔོན་ངན་མའི་ འཇར་རོགས་དེ་ཚུ་ སྡོད་མ་བཏུབ་པར་ བོྱག་འགྱོ་རུང་། སྡེ་
དཔོན་བཟང་པོ་ དཔོན་ལེགས་ཤོམ་ དེ་གིསནི་ འཇར་རོགས་ཚུ་ མི་དགོ། ཟེར་ 
ཕར་བདའ་བཏང་རུང་ ལོག་ཚུར་འདུ་སྟེ་ འོངམ་ཨིན། དཔེར་ན། སྦྱངམ་གིས་ 
རྩང་གི་ ཤིང་ བཀོ་བཞགཔ་ཨིན་རུང་། ལྕང་མའི་ཤིང་ལསནི་ སྦྱངམ་ཚུ་ བདའ་
བཏང་རུང་ འགྱོ་མི་བཏུབ་པར་ འཁོར་ཏེ་ འོང་དོ་བཟུམ་ཨིན།། 

དདཔཔོནོན་་བབཟཟངང་་འའཇཇརར་་རརོགོགསས་་ངངནནམམ།།  
གཙོ་བོ་བཟང་ཡང་འཁོར་ངན་ན། །དེ་ཡི་དྲུང་དུ་བསྙེན་པར་དཀའ། ། 

གདུག་པའི་སྦྲུལ་གྱིས་དཀྲིས་པ་ཡིས། །ཙན་དན་ལྗོན་པ་སུ་ཡིས་བསྟེན། ། 
གཙོ་བོ་ དཔོན་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་རུང་ དེའི་ འཇར་རོགས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མེད་
པ་ཅིན། དེའི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ འབྱར་ཏེ་ སྡོད་མི་ཚུགས། དེ་བཟུམ་འབད་ སྦུལ་
གདུག་དྲགས་ཀྱིས་ དཀྱིས་ཏེ་ཡོད་མི་ ཙན་དན་གྱི་ཤིང་དེ་ལུ་ ག་གིས་བསྟེན་ནི་ 
བསྟེན་མི་ རྩ་ལས་མི་འོང་།  

ཡཡོནོན་་ཏཏནན་་ཡཡོནོན་་པཔའིའི་་རྟརྟགགསས།།  
མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་དེ། །རོླམས་སེམས་མེད་པར་ཞི་ཞིང་དུལ། ། 

སྙེ་མའི་ཁུར་གྱིས་བརྗིད་པ་ཡི། །ལྗོན་ཤིང་རྩེ་མོ་དུད་དེ་གནས། ། 
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ཤེས་བྱའི་ ཡོན་ཏན་ཀུན་ལུ་ མཁས་པའི་མི་དེ། ང་མཁས་ ཟེར་ ང་རྒྱལ་ག་ནི་
ཡང་མེད་པར་ སེམས་ཞི་ཞིང་ དུལ་བ་འབད་འོངམ་ཨིན། དཔེར་ན། ལོ་འདབ་
དང་ འབྲས་བུའི་ གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་མི་ ལྗོན་ཤིང་དེ་ཡང་ ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ ལྗིད་
ཀྱིས་ སྤྱི་ཏོག་ས་ཁར་ གུག་སྟེ་འབད་ སྡོདཔ་དང་འདྲཝ་ཨིན།། 

མིམི་་ཡཡོོནན་་ཏཏནན་་མེམེདདཔཔ་་ངང་་རྒྱརྒྱལལ་་སྦསྦོམོམ།།  
ཡོན་ཏན་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་དེ། །ང་རྒྱལ་གོ་འཕང་ཅི་ལས་མཐོ། ། 

འབྲས་བུའི་བཅུད་ཀྱིས་མ་གཟུང་བའི། །ལྗོན་པ་རེངས་པ་ཆོས་ཉིད་ཡིན། ། 
རྒྱུད་ལུ་ ཡོན་ཏན་སྣ་གཅིག་ཡང་ མེད་པའི་མི་དེ་ ཁོ་བ་དྲགཔ་་འཛམ་བུའི་གླིང་
ལུ་ མི་ག་ཡང་ མེད། ཟེར་ ང་རྒྱལ་ ག་ནི་བ་མཐོ་འོང་། ཤིང་རང་ འབད་ས་
ཅི་རུང་ ཤིང་འབྲས་ རོྡག་མ་གི་ བཅུད་ག་ནི་ཡང་མ་བཏགས་པར་ ཤིང་འབྲས་
མེད་པའི་ལྗོན་ཤིང་དེ་ མར་མ་གུག་པར་ ཡར་རེངས་ཏེ་ ས་ཀྲག་ཀྲ་འབད་ སྡོད་
ནི་ཆོས་ཉིད་དང་ རང་བཞིན་ཨིན།། 

རརངང་་བབཞིཞིནན་་གྱིགྱི་་ཡཡོནོན་་ཏཏནན་་དདགོགོཔཔ།།  
ལྷན་སྐྱེས་ཡོན་ཏན་མེད་གྱུར་ན། །ཕྱི་ཚུལ་བཅོས་པས་ཅི་ལ་ཕན། ། 

ཡལ་འདབ་མེད་པའི་ཤིང་སྐམ་དེར། །ཅོད་པན་བཏགས་ཀྱང་ག་ལ་མཛེས། ། 
དང་པོ་ལས་ རང་དང་ལྷན་ཅིག་ མཉམ་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ ཡོན་ཏན་ མེད་ས་ཅིན། 
ཕྱི་ཁ་ལུ་ ཡོན་ཏན་ཡོདཔ་ བཟུམ་འབད་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་རུང་ག་ཅི་ ཕན་ནི་ མི་
ཕན། དཔེར་ན། ཡལ་ག་དང་ འདབ་མ་མེད་པའི་ཤིང་སྐམ་དེ་ལུ། དར་གོས་ཆེན་
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གྱི་ དར་དཔྱང་ ཅོད་པན་བཏགས་ས་ཅི་རུང་ ལེགས་ཤོམ་ ག་ལས་ མཐོང་ནི་ 
མི་མཐོང་དོ་བཟུམ་ཨིན།། 

ཡཡོནོན་་ཏཏནན་་ལྷལྷབབ་་པཔའིའི་་བབསྒསྒངང་་བབརྩརྩོོནན་་འའགྲུགྲུསས་་བབསྐྱེསྐྱེདད་་དདགོགོཔཔ།།  
བསླབ་སྦྱང་དུས་ན་གཡེལ་བ་དེ། །མཁས་འདོད་རེ་བ་འབྲས་མེད་ཡིན། ། 

མེ་ཏོག་སད་ཀྱིས་ ཁྱེར་བ་ཡི། །ཤིང་ལས་འབྲས་བུའི་རེ་བ་མེད། ། 
ཡོནཏན་ བསླབ་སྦྱང་ འབད་བའི་ དུས་ཚོད་ལུ་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ མ་འབད་བར་ 
དུས་ཚོད་ཡལ་བ་ཅིན། མི་དེ་ མཁས་པ་ འགྱོ་དགོ་ མནོ་བའི་ འདོད་པ་བསྐྱེད་
རུང་  དེ་འབྲས་བུ་དང་ དོན་དག་ ག་ནི་ཡང་མེད། དཔྱེ་འབདན། མེ་ཏོག་ སད་ 
སེརཝ་གིས་ བཅོམ་ ཚར་བའི་ཤིང་ལུ་ རོྡག་མ་ བཏགས་འོང་མནོ་བའི་ རེ་བ་
རྩ་ལས་ མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན།  

ཤེཤེསས་་ཡཡོོནན་་མེམེདད་་པཔའིའི་་དདཔཔོོནན།།  
བློ་གྲོས་རྩལ་དང་མི་ལྡན་ན། །གོ་ས་མཐོ་ཡང་ཁྲེལ་བའི་གཞི། ། 

ཤིང་ལས་བྱས་པའི་སེང་གེ་འདི། །འཇིགས་འཇིགས་འདྲ་ཡང་སྙིང་པོ་མེད། ། 
བློ་གྲོས་ རིག་པའི་རྩལ་ཕྱུང་སྟེ་  ཡོན་ཏན་ག་ནི་ཡང་ མི་ཤེས་པའི་མི་དེ་ གོ་ས་
ག་དེ་ཅིག་ སྦོམ་འཐོབ་ས་ཅི་རུང་ མི་དེ་ཚུ་གིས་ དམའ་འབེབས་རྐྱབ་ནི་གི་ གཞི་
གཅིག་བ་ ལྷགཔ་མེད། དཔེར་ན། ཤིང་གིས་ བཟོ་བཟོ་བའི་ སེང་གེ་ག་དེ་ཅིག་ 
འདོྲག་སི་སི་བཟུམ་ ཡོད་རུང་། དེ་ལུ་ སྙིང་པོ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ འདོྲག་མི་
ག་ཡང་མི་འོང་།། 
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ཁཁ་་དདངང་་ལལགག་་ལེལེནན་་མམ་་མམཐུཐུནནམམ།།  
དྲི་ཞིམ་བསུང་དང་མི་ལྡན་ན། །ཙན་དན་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་ཀྱང་རྫུན། ། 
དམ་པའི་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་ན། །དམ་པར་ཁས་འཆེ་དོན་དང་བྲལ། ། 

དྲིམ་ ལེགས་ཤོམ་ མེད་པ་ཅིན་ ཙན་དན་གྱི་ ཤིང་ཨིན། ཟེར་ སླབ་རུང་ ཤོབ་
ཨིན། སྐྱེས་བུ་ དམ་པའི་ཚུལ་དང་ མ་མཐུན་པ་ཅིན་ དམ་པ་ ཡ་རབས་ ཨིན། 
ཟེར་ རང་གིས་ ཁས་ལེན་འབད་རུང་ ལཱ་དེ་ མ་རབས་ཀྱི་སོྤྱད་པ། ཤོབ་རྐྱབ། 
ཨརཝ་རྐྱབ་ འབད་ནི་དེ་གིས་ དོན་དག་ ག་ནི་ཡང་མེད།། 

མིམི་་ཡཡ་་རརབབསས་་དདམམ་་པཔའིའི་་སྤྱསྤྱོོདད་་པཔ།།  
དམ་པ་ཇི་ཙམ་རྒུད་ན་ཡང་། །བཟང་པོ་རང་བཞིན་ག་ལ་དོར། ། 

ཤུག་པའི་ལོ་མ་མེར་བཅུག་ན། །ལྷག་པར་དྲི་བཟང་རྒྱས་པ་བཞིན། ། 
སྐྱེས་བུ་ དམ་པ་ མི་ལེགས་ཤམོ་དེ་ཚུ་ ག་དེ་ཅིག་ མར་རྒུད་དེ་ར་འབད་རུང་། 
རང་གི་ བཟང་པོའི་རང་བཞིན་འདི་ རྩ་ལས་མ་གཏང་པར་ སྙིང་སྟོབས་ ལྷག་
པར་བསྐྱེད་དེ། བཟང་པོའི་ ལཱ་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ འབད་འོང་། དཔྱེ་འབདན། 
ཤུག་པའི་ཤིང་གི་ འདབ་མ་ ཧེ་མ་ལས་ དྲིམ་ ཡོད་པའི་ཁར་ མེར་གཏང་པ་
ཅིན། ལྷག་པར་ དྲིམ་ ལེགས་ཤོམ་ཐོན་ཏེ་ ག་ཏེ་ཡང་ ཁྱབ་འགྱོ་དོ་ བཟུམ་
ཨིན།། 

སྐྱེསྐྱེསས་་བུབུ་་དདམམ་་པཔ་་ལུལུ་་གགནནོོདདཔཔ་་བབཀཀལལ་་རུརུངང་་ཚུཚུརར་་ལེལེགགསས་་ཤཤོམོམ་་འའབབདད་་འའོངོང་་།།  
དམ་པ་རྣམས་ལ་གནོད་བྱས་པས། །ཕྱིར་ཞིང་དེ་ཡི་ཆེ་བ་འདོན། ། 
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དམ་པ་དབེན་པར་གནས་ན་ཡང་། །གྲགས་སྙན་ལྷ་ཡིས་སྒྲོགས་པར་བྱེད། ། 
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ མི་ལེགས་ཤམོ་ཚུ་ལུ་ མི་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་ ག་དེ་ཅིག་ 
བཀལ་རུང་ མི་ཡ་རབས་དེ་གིས་ ལོག་སྟེ་ གནོད་ལན་ འཇལ་བ་ལ་སོགས་པ་
མི་འབད་བར། གནོདཔ་བཀལ་མི་ མི་དེ་ལུ་ བསྟོད་བསྔགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཕན་
གནི་ ཐོགས་ འབད་ནི་དང་། རང་ལུ་ ཟོགཔོ་འབད་མི་ མི་དེ་ ལེགས་ཤོམ་
ཨིན། ཟེར་ དེའི་ཆེ་བ་སོྟན་ནི་ཨིན།  མི་ ལེགས་ཤོམ་འདི་ ཁོ་ར་ དབེན་པའི་ 
རི་ཁྲོད་ལུ་ ཙང་སྡོད་རུང་ དེའི་ཡོན་ཏན་དང་ སྙན་གྲགས་ཚུ་ ལྷ་དེ་ཚུ་གིས་ 
འཇིག་རྟེན་ཁམས་ལུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ འབདཝ་ ཨིན་ནོ།། 
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རྗེརྗེ་་མམཁཁནན་་ཁྲིཁྲི་་རརབབསས་་༡༡༡༡  པཔ་་ངངགག་་དདབབངང་་ཀུཀུནན་་དདགགའའ་་རྒྱརྒྱ་་མམཚཚོསོས་་  མམཛཛདད་་པཔའིའི་་ལེལེགགསས་་
བབཤཤདད།།  

འདི་ན་སྐྱེ་བོ་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་འདོད་ནས་བསོད་ནམས་དོན་དུ་གཉེར། ། 
དེ་ལྟ་ན་ཡང་རོྨངས་པའི་གཉིད་ཀྱིས་ཡུར་ཏེ་ཤེས་རབ་མིག་ཟུམ་པས། ། 
བླང་དོར་གནས་ལ་རིག་དང་མི་རིག་མི་ཕྱེད་རྟག་ཏུ་ཉོན་མོངས་གྱུར། ། 

དེ་བས་ཁྱེད་རྣམས་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འཐུང་ལ་ཤེས་རབ་མི་བསྐྱེད་ཅིག ། 
འདི་ན་སྦྱོར་བས་མ་བཅིངས་ཤིང་། །ལྐོག་གྱུར་མ་ཡིན་དཔེས་བསྟན་པའི། ། 
སྐྱེས་བུའི་བླང་དོར་གནས་འགའ་ཞིག །མདོར་བསྡུས་ཙམ་སྟེ་འདི་སྐད་དོ། ། 

ཡཡ་་རརབབསས་་ཀྱིཀྱི་་རྣརྣམམ་་ཐཐརར།།  
མི་རྒན་རབས་ཕ་དང་མ་བཞིན་བཀུར། །བློ་ངན་པའི་ཕོྱགས་སུ་ལང་མི་གཏང་། ། 
ལུགས་གང་ལེགས་མཐོང་དང་འདྲིས་པས་བསྒྲུབས། །དེ་ཡ་རབས་རྣམ་ཐར་སྐྱོང་
མཁན་ཡིན། །  

ཕཕོོ་་བླབློ་ོ་ཚཚོོདད་་ཅཅནན།།  
དགྲར་ཤི་ཆད་བྱུང་ཡང་ཁུས་མི་བཏབ། །རང་བརྒྱ་བྱིན་མཉམ་ཀྱང་ང་མི་

རྒྱལ། །ལས་གང་བྱས་ཚངས་པའི་ཐིག་ལས་དྲང་། །ཕོ་བོླ་ཚོད་ཅན་གྱི་ངང་ཚུལ་
ཡིན། 
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རརངང་་འའདདོདོད་་པཔ་་མེམེདད་་པཔའིའི་་ཡཡོནོན་་ཏཏནན།།  

སེམས་དྲང་པོ་གཞུ་ལྟར་བསྒྲིམས་ནས་སུ།།གཏམ་དྲང་པོ་མདའ་ལྟར་གཏོང་བ་
དང་།།ལག་གང་ལེན་རང་འདོད་མ་ཆེ་ན།།སྐྱོན་འཕྱ་སྨོད་བསྙད་འདོགས་ཉུང་བ་

ཡིན།། 
གགཏཏམམ་་ལལབབ་་སྟསྟངངསས།།  

གཏམ་སྨྲ་འདོད་ལྐོག་མའི་ཕུགས་ལ་བཞག།ཁོང་གྲལ་གང་གི་མི་ལ་ལན་གསུམ་
བལྟ།།ཕོག་མེད་ན་སྙན་པའི་ཚིག་གིས་གླེང་།།གྲལ་གར་འཛོམས་ས་ན་མཛེས་པ་

ཡིན།། 
  

ཁཁ་་མམངང་་བབའིའི་་སྐྱོསྐྱོནན།།  
མིར་བློ་ཕུགས་བསྟན་པར་མི་འདོད་ན། །ཡུལ་དུས་ཀུན་སྨྲ་བ་ཉུང་བར་

དགོས། །མི་རང་རང་ནང་ཆ་བསྟན་པ་ལ། །ཁ་མང་བ་འདི་རང་གསལ་བ་ཡིན། ། 
ཨཨམམ་་སྲུསྲུ་་མམཁཁསས་་པཔ།།  

བློ་བདག་པོ་མིན་པར་གཞན་མི་གཏད། །ཚིག་བརྗོད་པ་ཉུང་ཞིང་དོན་ལ་
འགྲིམས། །གཉེན་ཉེ་འབྲེལ་ཕོྱགས་ལ་མཐོང་བཟོད་མཁས། །སྨན་དེ་འདྲ་ན་ཚོད་

ཡོལ་ཀྱང་མཁས། ། 
  

Page 33 of 52 
 

ངོངོམམ་་དྲདྲགག་་ནན་་སྐྱོསྐྱོནན།།  
རྒྱུད་ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་འདི། །རོླམས་དྲག་ན་སྐྱོན་དུ་ཆེ་བ་ཡིན། ། 

ལུས་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཆ་དེ།།ངོམ་དྲག་ན་རང་གཟུགས་བཙོང་བ་ཡིན།། 
  
  

མམཁཁསས་་པཔ་་ལུལུ་་དྲིདྲི་་དདགོགོཔཔ།།  
སྐྱིད་འདོད་ན་རང་དབང་རང་གིས་བཟུང་། །མཐོ་འདོད་ན་དམའ་བའི་ས་ལ་

འབྱར། །གྲགས་འདོད་ན་ཀུན་གྱི་བསྔགས་པ་སྒྲོགས། །གྲོལ་འདོད་ན་མཁས་པའི་
ངག་ལ་དྲིས། ། 

  
གག་་དདངང་་ཡཡངང་་འའཆཆམམ་་དདགོགོཔཔ།།  

མི་ང་རྒྱལ་ཅན་ལ་ཤགས་མི་འཇུག །ཕོ་བསོད་ནམས་ཅན་ལ་དོ་མ་འགྲན། ། 
སེམས་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་སྨ་མ་ཕབ།།མཐུ་དྲག་རྩལ་ཅན་དང་འཁོན་མི་འཇུག། 

  
སྲསྲོལོལ་་ངངནན་་པཔ་་སྤསྤངང་་དདགོགོཔཔ།།  

ལུགས་ངན་པ་ཕ་སྲོལ་ཡིན་ཀྱང་སོྤངས། །སྲོལ་བཟང་པོ་དགྲ་ཡིས་འཇུག་ཀྱང་
ཟུངས། །དུག་མ་ཡིས་བྱིན་ཀྱང་ཟ་མི་འོས།།གསེར་དགྲ་བོས་བྱིན་ཀྱང་ལེན་པ་ཡིན།། 
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ལཱལཱ་་ངངངང་་རིརིངངམམོ་ོ་འའབབདད་་དདགོགོཔཔ།།  
ཡིད་འདོད་པའི་ཕོྱགས་ལ་ཁ་མི་སྔ། །དོན་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་དུས་ངང་མི་ཐུང་། ། 
མི་དམ་ཆོས་བྱེད་ལ་ཕྲག་མི་དོག།ལས་སྡིག་པར་གོམས་དང་གཏམ་མི་འདྲི།། 

  
  

དདགེགེ་་མིམི་་དདགེགེའིའི་་ཁྱཁྱདད་་པཔརར།།  
སྡིག་མི་དགེ་བཅུ་པོ་མ་སྤང་ན། །ཡུལ་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་གནས་སྲུང་ཡིན།།ལས་

དགེ་བ་བཅུ་ལ་མ་ཞུགས་ན།།གནས་མཐོ་ཕུན་ཚོགས་རྒྱང་ན་ཡིན།། 
  

རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ་ོ་བབཟཟངང་་པཔོ།ོ།  
ཁྲིམས་བཀར་བཏགས་གསེར་གྱི་ལྗིད་ལས་ལྕི། །འབངས་དགེ་བཅུའི་ར་བ་བྱམས་
པས་སྐྱོབས། །ལུགས་ངན་པ་མཐའ་ན་འགོག་མཁས་པ། །དེ་རྒྱལ་པོ་དང་ས་ཡི་

རྒྱན་གཉིས་ཡིན། ། 
  

བླབློོནན་་པཔོོ་་ལེལེགགསས་་ཤཤོམོམ།།  
གཏིང་ཆེན་བུར་ཡང་མི་སོྟན་ཅིང་། །རྗེའི་ཞེ་སར་མཁས་ལ་ངག་འཇམ་སྨྲ། ། 

དགྲ་མནོན་དུས་སེང་གེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན།།དེ་བློན་པོའི་ཁྲོད་དུ་མཛེས་པ་ཡིན།། 
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བབསསམམ་་ངངནན་་སྤསྤངང་་དདགོགོཔཔ།།  
སྟོང་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡང་། །བསམ་ངན་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་

ཕུང་། །བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པའི་བོླ་ལྡན་རྣམས། །སེམས་དྲན་པས་ཟུངས་ལ་
བསམ་ངན་སོྤངས། ། 

  
མམ་་ཤེཤེསས་་མིམིའིའི་་མིམི་་གིགི་་ལཱལཱ།།  

རྐུ་འཕོྲག་གི་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་། །སྲོག་བཅད་ནས་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་
གཉིས། །ལས་དགེ་བར་རོླམས་ཀྱང་སྡིག་པ་ལྕི།` །མི་བླུན་པོས་དམྱལ་བ་སྒྲུབ་

ཐབས་ཡིན། ། 
  

དུདུསས་་རྒྱུརྒྱུནན་་སེསེམམསས་་བབསྲུསྲུངང་་དདགོགོཔཔ།།  
མི་མ་རབས་ཆོས་པའི་ཁྲོད་ཀྱང་ཡོད།།དུག་སྲོག་འཇོམས་སྨན་གྱི་རིར་ཡང་

སྐྱེ།།བསམ་ངན་པ་གྲོགས་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་འོང་།།དུས་རྟག་ཏུ་རང་སེམས་སྒྲིམ་པ་
དགོས།། 
  

ཁཁ་་དདངང་་ལལགག་་ལེལེནན་་འའཛཛོལོལ་་མིམི།།  
ལུས་སྐྱིད་པའི་ལོྟ་བ་འགྲངས་པའི་དུས། །ཁ་ནམ་མཁའི་དགུང་ལས་མཐོ་བ་

མང་། །དོན་ལག་ལེན་རོྡ་རུས་ཐུག་པ་ན།།ལུས་རང་འོག་ཆུད་པའི་ཁ་གཏམ་དཀོན།། 



Page 36 of 52 
 

ཕཕོོ་་ངང་་རྒྱརྒྱལལ་་ཅཅནན་་གྱིགྱི་་རྟརྟགགསས།།  
མིས་རི་བོ་འདེགས་ཀྱང་ཡ་མི་མཚན། །རང་བལ་འདབ་ཁུར་ཀྱང་ལྕི་བར་

བལྟ། །སླར་གུས་བཏུད་ཚུར་ལ་བྱེད་དགོས་པའི།།ཕོ་ང་རྒྱལ་ཅན་དེ་རིམ་གྱིས་རྒུད།། 
  

མིམི་་ཕུཕུངང་་ཅཅནན་་དདངང་་མིམི་་འའཆཆམམ།།  
སེམས་དགའ་ལྷོད་ཀྱི་གདོང་པ་སྤྲིན་ལྟར་བསྒྱུར། །ལག་གང་ལེན་བུད་མེད་འདོད་
ལ་རག །ས་གར་འཛོམས་ང་རྒྱལ་གཏམ་སྨྲ་བ། །མི་ཕུང་ཆེན་འདི་དང་འགྲས་པ་

མང་།། 
  

གགནནསསམམོ་ོ་ཁྱིཁྱིམམ་་གྱིགྱི་་ཕུཕུངང་་འའདྲེདྲེ།།  
མིག་སེར་གྱི་མདོག་ཅན་མེ་ལས་ཚ། །གྲོགས་མགོ་བསྐོར་བསམ་སྤྱོད་འཕྱ་མ་
འཕོྱ། །བོླ་བདག་པོར་མི་གཏད་ཁྲེལ་གཞུང་ཆུང་།།སྨན་དེ་ནི་ཁྱིམ་གྱི་ཕུང་འདྲེ་

ཡིན། ། 
  

གགནནསསམམོ་ོ་ཡུཡུལལ་་གྱིགྱི་་འའདྲེདྲེ།།  
མི་སུ་འཕྲད་ངོ་ནག་མིག་གིས་བལྟ། །གྲོང་ཁྱིམ་མཚེས་རྩུབ་མོའི་ཤགས་ཀྱིས་

འཐབ།།གྲོགས་ནང་ཚང་མང་པོར་ནང་གཏམ་བཤད།།མོ་དེ་ཡང་གྲོང་གི་ཕུང་འདྲེ་
ཡིན།། 
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ཨཨམམ་་སྲུསྲུ་་ལུལུངང་་པཔའིའི་་ཕུཕུངང་་འའདྲེདྲེ།།  
མི་མགོ་བརྡུང་གི་གཡོ་སྒྱུ་ཁྲམ་ལ་བརོྩན། །གཏམ་མི་སྙན་ཚིག་གཅིག་རྣར་མི་

ཤོང་། །ཁ་ངན་པ་བཅོས་པས་མི་སེམས་བསྒྱུར།།མོ་དེ་འདྲ་ལུང་པའི་ཕུང་འདྲེ་ཡིན།། 
  

བྱབྱ་་ཨོཨོ་་ལལ་་དདངང་་འའདྲདྲ་་བབའིའི་་མིམི།།  
སྟབས་ལེགས་དུས་ངོ་སོ་རང་གིས་ཁྱེར། །ཅུང་ཉེས་ན་འཕྱ་བསྐུར་མི་ལ་

འདེབས། །སུ་ཡནོ་ཏན་ཆེ་ལ་སྐྱོན་འཚོལ་བྱེད། །བྱ་ཁྭ་ཏའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་
མཁན་ཡིན། །  

མིམི་་ངངནན་་པཔ་་སྦུསྦུལལ་་དདངང་་འའདྲདྲཝཝ།།  
མི་ངན་པ་གྲོས་ཀྱི་ཁོང་ཡིན་ཏེ། །ཕབས་རྩི་ངན་ཆང་ལ་འདེབས་པ་འདྲ། ། 
མི་ལོག་ལྟ་ཅན་ལ་ཆོས་བཤད་ན། །སྦྲུལ་དུག་ཅན་འོ་མས་གསོ་བ་འདྲ། ། 

  
མིམི་་ངོངོ་་ཚཚ་་མེམེདདཔཔ།།  

ཆོས་བསླབ་པའི་བླ་མར་སྨ་འབེབས་བྱེད། །མགོ་སོྟན་པའི་མི་ལ་མཐོ་མནོན་
བྱེད། །ནོར་བརྐུས་ནས་བདག་པོར་ངོམ་པར་བྱེད། །མི་ངོ་ཚ་མེད་པའི་རྣམ་ཐར་

ཡིན། ། 
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འའཆཆམམ་་དྲདྲགགནན་་འའཐཐབབ་་མམགྱོགྱོགགསས།།  
གཉེན་རེ་འཁང་ཆེན་འགྲས་པ་སླ།།བོླ་མི་བརྟན་དད་པ་འགྱུར་བ་སླ། ། 

གྲོགས་ཕན་ཚུན་ཆགས་ནས་མགུ་འཁང་སླ།།སེམས་ཁེངས་དྲེགས་ཆེ་ན་གཞོམ་པར་
སླ།། 
  

གགཡཡོ་ོ་ཅཅནན་་མིམི་་ལུལུ་་ནནམམ་་ཡཡངང་་བབདེདེནན་་པཔ་་མེམེདདཔཔ།།  
མི་གཡོ་ཅན་དྲང་གཏམ་བརྒྱ་བཤད་ཀྱང་། །སྐྱོན་རང་ལ་མཐོང་ཡང་སོྟན་པར་

བྱེད། །རྫས་ངན་པས་རྙོགས་པའི་བཙོག་ཆུ་ཡིས། །གོས་ལན་བརྒྱར་བཀྲུས་ཀྱང་ག་
ལ་གཙང་། ། 

  
རྒྱརྒྱལལ་་པཔོ་ོ་ངངནན་་པཔ།།  

འངས་བཅོམ་ནས་རང་གི་ལོངས་སོྤྱད་བསྒྲུབས། །ཁྲིམས་དགེ་བཅུའི་གདུགས་
དཀར་རང་གར་བསྙོལ། །ལས་བཟང་ངན་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་བྲལ། །དེ་རྒྱལ་

པོར་སོན་ཀྱང་འཕྲལ་དུ་ཉམས། ། 
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བླབློོནན་་པཔོོ་་བྱབྱངང་་ཉེཉེསས།།  
ཕྱི་གཡོ་སྒྱུའི་ལུས་ངག་གུས་རྟགས་བྱེད། །ནང་སེམས་ཀྱི་རྐང་པས་སྤྱི་བོར་

གནོན། །ཅུང་རྒུད་དུས་དགྲ་བོའི་དྭང་མར་ལོང་། །དེ་བློན་པོ་ངན་པའི་ཐ་ཆད་
ཡིན། ། 
  

འའཇཇརར་་རརོགོགསས་་ལྟལྟསས་་ངངནན།།  
གྲོས་གང་བྱེད་ཕར་ལ་རྣ་བར་ཕབ། །ལས་ཕུན་ཚོགས་བཅོལ་ཀྱང་ཡུས་ཀྱིས་

བརྣངས། །ནོར་ལོངས་སོྤྱད་དཔལ་ལ་འཇབ་ཀྱིན་བརྐུ། །དེ་མི་ཆེན་གཡོག་གི་ལྟས་
ངན་ཡིན། ། 

  
མིམི་་ཤེཤེསས་་རྨརྨོངོངསས་་པཔ་་སེསེལལ་་ཐཐབབསས།།  

ལེགས་ཉེས་ཀྱི་བླང་དོར་མཐའ་དག་ལ། །སྐྱོན་གཅིག་ཏུ་ཆེ་བ་རོྨངས་པ་
ཡིན། །དགྲ་རྨོངས་པ་བཅོམ་ན་ཤེས་རབ་དགོས། །དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་སྦྱངས་

བ་ཟབ། །ལེའུ་གཉིས་པའོ།། 
 

ཤེཤེསས་་རུརུངང་་ལལགག་་ལེལེནན་་མམ་་འའཐཐབབ་་པཔ།།  
གཏམ་ལེགས་བཤད་ཐོས་པའི་དགོས་པ་ནི། །སྐྱོན་ཡོན་ཏན་སྤུ་རིས་ཕྱེད་པ་

ཡིན། །དེ་ཤེས་ཀྱང་ལག་ཏུ་མི་ལེན་ན། །མི་བཏེགས་ནས་མིག་དག་བཙུམ་པ་ཡིན།། 
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ལེལེགགསས་་བབཤཤདད་་ཤེཤེསས་་དདགོགོཔཔ།།  
བློ་གསལ་པོའི་རྒྱན་དུ་ལེགས་བཤད་མཛེས།། །ལྗགས་རོ་འཛིན་བདེ་མོར་ཚིག་སྦྱོར་
མཛེས། །ནོར་དབང་གི་རྒྱལ་པོར་བྱི་དོར་མཛེས། །ལུས་མཚར་བའི་རྒྱན་ལ་གསེར་

གཡུ་མཛེས། ། 
  

དདཀོཀོནན་་མམཆོཆོགག་་ལུལུ་་ཕུཕུལལནན་་བབསསོོདད་་ནནམམསས་་བབསསགགསསཔཔ།།  
སྐྱབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ལས་བསོད་ནམས་བསགས་

པ་ཞིང་དུ་བཟང་། །འབྲུ་ཕུལ་གང་ཙམ་ཞིག་ཕུལ་བ་ལས། ། 
ཚེ་ཕྱི་མར་འབུམ་གྱི་སྐྱེད་དུ་འཕེལ། །རྗེ་ཀུན་དགས་མཛད་པའོ།། 
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༼༼ཁུཁུ་་བྱུབྱུགག་་གིགིསས་་དྲིདྲིསས་་ལལནན་་༽༽  
ཉཉམམསས་་དདགགའིའི་་བབསྟསྟནན་་བབཅོཅོསས་་  ཀོཀོ་་ཀིཀི་་ལལའིའི་་རྒྱརྒྱངང་་གླུགླུ་་  ཞེཞེསས་་བྱབྱ་་བབ་་སསོསོས་་ཀཀའིའི་་ཉིཉི་་རིརིངང་་

འའཕུཕུལལ་་བྱེབྱེདད་་བབཞུཞུགགསས།།  
༈ སྭ་སྟི། སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྔགས་གཟུགས་ འཇིགས་མེད་གང་ཤར་ རང་གྲོལ་དུ་
འབོད་པ་དེ་ཉིད་ལྷ་ལྡན་ཚེ་སོྨན་གླིང་གི་གཟིམ་ཅུང་རྣམ་རྒྱལ་ཕོ་བྲང་དུ་བསྟི་དུས་གྲོ་
བཞིན་ཟླ་བའི་ཚེས་༧ གྱི་སྔ་ཆར་སྔོ་བསངས་ ནམ་མཁའི་ བཞིན་རས་ ས་རླང་
གིས་གཡོགས་ཤིང་། ནང་སེམས་རིག་པའི་ཁྱེའུ་གཉུག་མ་ ཀ་དག་གི་མལ་ནས་
ཐོན་ཏེ་ ཀུན་རོྟག་རྣམ་གཡེང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའི་སྲང་བར་དུ་ཅུང་ཟད་འཁྱམས་
པའི་མཐར་ སྔ་ཕྱིའི་བྱུང་བ་སྣ་ཚོགས་ཡིད་ལ་བཀྲ་ལམ་མེར་ཤར་བའི་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་
དྲན་པའི་ གདུང་ཤུགས་འགོག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཤར་བས་དེ་མ་ཐག་མཐོང་བྱེད་ཆུ་
བུར་གྱི་དབང་པོ་ མཆི་མའི་རྒྱུན་གྱིས་བརླན་ཀྱང་སྲན་བཙུགས་ཏེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ 
དྲན་པའི་རྒྱང་འབོད་འདི་འཐེན་ནོ།། 
 
༈ ཀྱེ་ཧོ༑ ཀུན་ཁྱབ་ཀ་དག་གི་ གཤིས་ལུགས། །རང་མདངས་ འགགས་མེད་དུ་
འཆར་ཡང་། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་རུ་སོྟན་པའི། །དྲིན་ཅན་བླ་མ་དེ་མཁྱེན་ནོ། །སྔོན་
བསགས་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་ལས། །དམ་པ་ཁྱོད་ཉིད་དང་མཇལ་ཡང་། །ལས་ངན་
བསོད་ནམས་ཀྱི་ནུས་པས། །ཡུན་རིང་འགྲོགས་ཐབས་ཤིག་བྲལ་བའི། །སློབ་བུ་
ཆོས་མེད་ཀྱི་སྣང་ཚུལ། །ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཀློང་ནས་གཟིགས་སམ། །རྒྱལ་བའི་
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འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བགོ་སྐལ། །རྨོངས་འཁྱམས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཕ་ཕོགས། །སྦས་ཡུལ་ལོྷ་
རོང་གི་མཐིལ་ནི། །འདུལ་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་དཀའ་བས། །རང་འདོད་སྙིང་ཁོང་
དུ་མཚང་བའི། །སྐྱེ་བོ་ངན་པ་ལ་མ་འགྲན། །གྱོང་དང་ཕམ་ཁ་དེ་བླངས་ནས། །གང་
འདོད་ཁོ་རང་ཚོར་སྤྲོད་ཡོད། །ལོ་ཟླ་འདི་ཙམ་གྱི་བར་ལ། །སྐྱིན་སྣང་ལྷ་ཡུལ་ལ་
འགྲན་ཏེ། །ཆོས་སྤྱོད་བགྱི་བ་སོགས་འཕེལ་བ། །རྗེ་བཙུན་ཁྱོད་མཐུ་རུ་ངེས་སོ། །ད་
དུང་ཆེ་བ་ལ་མ་ཐུག །དེ་སྲིད་སྤྲང་ང་ཡི་སྐྱིད་སྡུག །མཐོ་དམན་རེ་ལོྟས་ཀྱི་ཞུ་
ས། །ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་དུ་མ་མཆིས། །ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བ་ཡི་ལྕགས་
ཀྱུས། །ནམ་ཡང་འབྲལ་མེད་དུ་ཟུངས་ཤིག། 
ཞེས་གདུང་བའི་འབོད་དབྱངས་ལྷང་ངེར་གནས་པའི་སྐབས་དེར་ཕོ་བྲང་པུ་ཤུད་ཀྱི་
རྩེ་ནས་འདབ་ཆགས་ཀོ་ཀི་ལ་སྔོ་ལྗང་གི་སྤུ་སྡུག་ངོམ་པའི་གར་མཁན་ཞིག་གྲེ་
འགྱུར་གྱི་ལམ་ནས་ཀུ་ཧུའི་སྒྲ་དབྱངས་ཁ་ཤས་བསྒྱུར་ཏེ་དགའ་བའི་མིག་ཟུར་གྱིས་
ཁོ་བོ་ལ་བལྟས་ནས་མི་སྐད་དུ་དྲི་བ་འདི་ལྟར། 
༈ ཀུ་ཧུ།   ས་འཛམ་གླིང་བྱང་ཕོྱགས་ཀེ་ལ་ཤ །ནོར་འདོད་དགུ་འཛོམས་པ་ 
རྒྱལ་པོའི་ཁབ། །གནས་ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་འཕོས་འདྲ་བ། །སྤྱིར་སླེབ་པའི་ཡུལ་ལ་ངོ་
མཚར་ཆེ། །དོན་ཁྱད་པར་གདུང་བའི་གླུ་དབྱངས་ཀྱིས། །མགོན་བླ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་
སྐུལ་མ་མཁན། །ཁྱོད་དལ་འབོྱར་ལུས་ལ་སྔགས་པའི་ཚུལ། །རྟགས་ལྕང་ལོ་གོས་
དཀར་འཆང་བ་ཉོན། །མི་ཁྱོད་ཀྱི་གཡོག་ལ་ཕར་བལྟས་ངས། །ཆས་གོས་དང་སྤྱོད་
པ་ཡ་མ་ཟུང་། །ཡུལ་འདི་ཡི་མི་རིགས་ཅང་མ་འདྲ། །ཁྱོད་ཡོང་བ་ཡུལ་ཕོྱགས་གང་
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ནས་ཡོང་། །རང་སྐྱེས་པའི་ཕ་ཡུལ་ཡོད་དམ་མེད། །ལུས་སྐྱེས་པའི་ཕ་མ་ཁམས་
བཟང་ངམ། །རྗེ་བླ་མ་སུ་ཞིག་བྱ་བ་བསྟེན། །དུས་གཏན་སྡོད་དགོན་གནས་གང་ན་
ཡོད། །མཉམ་འདྲིས་ཀྱི་མཐུན་གྲོགས་སུ་ཞིག་མཆིས། །དོན་མ་གསང་བདག་ལ་
དྲང་པོར་ཤོད། །ངས་དྲིས་པ་འདི་ལ་དོན་ཆེན་ཡོད། །ལར་རྒྱལ་ཁམས་སྐོར་བའི་ལྷ་
བྱ་ཡིན། །སྒོས་ཁྱོད་ལ་བདོག་པའི་གཞི་གཅིག་བྱུང་། །གཏམ་དྲང་པོའི་ལན་ཞིག་
སྨོས་དང་ཀྱེ། །ཟེར་ཞིང་ངེད་ཀྱི་མགོ་ལུ་ཐམས་ཅད་ལ་བལྟ་ཞིང་འདུག་པས། རང་
ཉིད་ཀྱང་ ཆུང་ནས་ བླ་མ་གོང་མའི་ བག་ཆགས་དྲན་པར་ བསྙད་པའི་ སྐྱིད་པ་
ཤས་ཆེ་བར་ ལར་སྙིགས་ངན་གྱི་སྐྱེ་བོའི་ སྤྱོད་ཚུལ་ལ་ བློ་ལོག་ནས་ ས་མཐར་
འཁྱར་བ་ སོགས་ཀྱིས་ཡིད་འཁྲུལ། ལྷག་པར་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་ གཞན་གསོས་བུ་
མོ་ སྔོན་ཆད་མཐོང་མ་མོྱང་བ་དེ་འདྲའི་དྲི་བ་འདི་ལྟར་བགྱིས་པ་ལ་དོན་ཅི་ཡོད་མི་
ཤེས་སྙམ་སྔོན་འབྱུང་གི་བརྗོད་ལན་དྲང་པོར་འདི་ལྟར་བཏབ་པ། 
ཨེ་མ༑ རྨད་བྱུང་ཕོ་བྲང་མཐོན་པོའི་ པུ་ཤུད་ཀྱི་རྩེ་ ནས། །གསུང་སྙན་འགྱུར་ཁུག་ 
སྒྲོག་པའི་གཞན་གསོས་ ཁྱོད་ཉོན་དང་། །ཆོས་སེམསས་ས་མཐར་འཁྱམས་པའི་
སྙོམས་ལས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། །རྫུན་མེད་དྲང་པོར་བཤད་དོ་སྙིང་ཕུགས་སུ་འཆོང་
དང་། །སྐྱེས་པའི་ཕ་ཡུལ་མོན་གྱི་ཤར་ཕོྱགས་ནས་ཡིན་ཏེ། །ད་ལྟ་མཛུབ་རིས་བརྡ་
ཡིས་སྟོན་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །འོད་གསལ་སྨྱོས་ཀྱི་གདུང་རིགས་བསྟན་འཛིན་གྱི་མིང་
ཅན། །བདག་གི་ཕ་དེ་གཡུལ་ཐོག་མཚོན་འོག་ཏུ་གུམ་སོང་། །དྲིན་ཅན་ཨ་མ་རྒན་
མོ་གཡུང་དྲུང་གི་རྒྱལ་མོ། །མི་གནས་སྔ་ལམ་ཞུགས་ནས་ལོ་འགའ་ཞིག་ཐལ་
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ལོ། །བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དང་མཇལ་ནས། །རྙེད་དཀའ་རོྡ་
རྗེ་ཐེག་རྩེའི་མན་ངག་འདྲ་ཐོབ་མོད། །རང་དབང་རང་ལམ་འདུས་ན་གཞོན་གྱི་དུས་
ནས། །སྐྱབས་གཅིག་མཚན་ལྡན་བླ་མ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་སོང་། །ཉམས་
ལེན་གནད་དུ་མ་ཕྱིན་སྙོམས་ལས་ཀྱི་ངང་ནས། །ཚེ་ལོ་སུམ་ཅུ་ཡོལ་བའི་གནས་
སྐབས་འདི་བྱུང་ངོ་། །ཉམས་དགའ་ཀུན་སྣང་འོད་གསལ་སྡོད་ཉམས་ཤིག་སོྤྲ་
ཡང་། །རྣམ་སྨིན་ལས་ཀྱི་ལུས་པོ་གངས་ཅན་དུ་འཕོས་བྱུང་། །བཟའ་བཏུང་ལོངས་
སྤྱོད་འཛོམས་པ་ལོྷ་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ། །མི་སྡུག་སྲིན་པོས་གང་བའི་འཇིགས་རྔམ་
གྱིས་སྐྱོ་གནས། །སྐྱབས་གཅིག་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཞབས་པད་དུ་བསྙེན་ཏེ། །ཚེ་གླིང་
ཕོ་བྲང་ནང་ན་ཟོལ་དེ་རུ་གནས་སོ། །ཆོས་མེད་བདག་གི་འབྱུང་ཚུལ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་
མོད། །གཞན་གསོའི་བུ་མོའི་སེམས་ལ་དེ་ལྟར་དུ་ཞོག་དང་།། 
ཞེས་སྨྲས་པས། ཁུ་བྱུག་བུ་མོ་དེ་ཉིད་དགའ་བའི་འཛུམ་བསྟན་ནས་མགོ་གུག་གུག་
པ་ལན་གསུམ་ཙམ་བྱས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་རྣམས་དྲང་ཞིང་བོླ་སེམས་སྐྱོ། ད་ལན་
ང་ལོྷད་མོན་ནས་ཡོང་ཁར་ཁྱོད་ཀྱི་འབངས་འཁོར་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོླབ་བུ་རྣམས་
ཀྱིས་ལན་འདི་བཞིན་བསྐུར་ཞེས་གླུ་དབྱངས་འདི་ལྟར། 
ཀུ་ཧུ། ༈ ནམ་ཟླ་དུས་ཀྱིས་དེད་པའི་གཞན་གསོས་ཁྱོད། །མི་སྡོད་གངས་ལྗོངས་
ཞིང་དུ་འགྲོ་རན་ན། །དབུས་འགྱུར་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་ཁང་བཟང་དང་། །ཉེ་བ་ཚེ་
སྨོན་གླིང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །ལྷོ་ལྗོངས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་བཤེས་གཉེན་ཏེ། །ཟིལ་
གནོན་དབང་དྲག་རྩལ་དུ་འབོད་པ་ཞིག །བཞུགས་པ་དེ་ལ་གདུང་བས་ཉེན་པ་
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ཡི། །ངེད་ཚོའི་ཞུ་བ་འདི་དག་འཕྲིན་དུ་ཕུལ། །ཁྱོད་སྔོན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྥྱན་སྔ་
རུ། །སྙིགས་དུས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱིས། །གོ་ཆ་བཙན་པོར་བཞེས་
ཞེས་ངེས་པར་ཐོས། །དེ་ཕྱིར་ལྔ་བདོའི་འགྲོ་རྣམས་བརྩེ་བས་སྐྱོངས། །ཁྱོད་སྔོན་
ཡུལ་འདིར་བསྟི་ཞིང་གསར་སྙིང་གི །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་མཆོད་པའི་དགའ་སོྟན་
དུ། །རྟག་པར་འབྲེལ་བའི་སྐལ་བཟང་ངང་ཚུལ་ལ། །ཉེ་བར་སྤྱོད་པའི་དུས་ཀྱི་སྣང་
བ་དེ། །བསམ་ཚེ་ད་རེས་དུས་དབང་ཅུང་མ་འདྲ། །སྔོན་དུས་རོྫགས་ལྡན་ཡར་ངོའི་
གང་བ་ནི། །ཆ་འབྲི་དམར་ཕོྱགས་ཤར་ནས་ལོ་ཤས་སོང་། །འོན་ཀྱང་འདྲེན་པ་ཁྱོད་
ཀྱི་སྐུ་དྲིན་ལས། །མུ་གེའི་སྡུག་གིས་མ་མནར་ལོ་འགའ་འཚོ། །མི་རིང་སྐྱེ་བོ་ངན་
པའི་བྱེད་པ་ལས། །ད་ནི་ལྷོ་ལྗོངས་མུན་པའི་གླིང་དུ་སོང་། །གསལ་བྱེད་ཟླ་བ་གངས་
ལྗོངས་ཡུལ་དུ་གཡོ། །སྙེ་མ་ལོ་ཡགས་གཡུ་ཡི་རང་བཞིན་དེ། །གངས་དང་བུ་ཡུག་
གཡུལ་ངན་མཚོན་གྱིས་བཅོམ། །ཁུང་འཛུལ་སོྲག་ཆགས་རིགས་སོྟབས་རྒྱས་པའི་
མཐུས། །གཏན་དུ་འཚོ་བའི་འབྲས་བུ་རྩད་ནས་བཅད། །ནགས་དང་ཉེ་བའི་སོྟན་
ཞིང་ཤིང་ཐོག་བཅས། །སྙིང་དཀར་ནག་པོ་ཆེན་པོས་བདག་གིར་བྱས། །གདུག་པ་
དུག་སྦྲུལ་གཡོ་བའི་ཁ་རླངས་ཀྱིས། །དལ་འབོྱར་ཚེ་སོྲག་འཆི་བག་ཁྲམ་ལ་
བཏབ། །བཟའ་བས་ཉོན་མོངས་གྱུར་བའི་སྐྱེ་བོ་དགའ། །འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་ལྟད་
མོར་སོང་ནས་ཐལ། །བསམ་ངན་འཆང་བའི་ཆེ་བཙན་ཨ་ནན་ཏ། །མི་འདོད་བཞིན་
དུ་གཤིན་རྗེ་ཕོ་ཉས་ཁྲིད། །དམར་སེར་གོས་ཀྱིས་གཡོགས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་
པའི། །དམ་བཞག་བརྟན་པོ་མི་གཏོང་འདོད་པའི་རྒྱལ། །སྙིགས་དུས་བཤེས་གཉེན་
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བརྫུ་བའི་ཆེ་འགྱིང་ཡང་། །རྣམ་པར་ཞིག་ནས་སྔ་བའི་ལམ་དུ་ཐལ། །ལས་ཀྱི་སྲོག་
དབང་འཛིན་པ་རོྨངས་པའི་ཁྱུ། །མི་ཕན་ཕན་དུ་རེ་བའི་སྐྱེ་ཕལ་རྣམས། །ཐུག་པ་ཆུ་
འཐུང་དཀའ་སོྤྱད་ཉམས་སུ་ལེན། །དོས་འུར་བར་མ་ཆད་པའི་བསམ་གཏན་
སྒོམ། །དབེན་པའི་ཁང་ཐུར་བསྟི་བའི་ཆོས་གཟུགས་ཀྱང་། །ཉིན་མཚན་སྡུག་བསྔལ་
སྣང་བ་ཡིད་དྲན་ཏེ། །ངེས་འབྱུང་རྒྱུད་ལ་འཁུལ་བས་སྙིང་ན་ཡང་། །བག་ཆགས་
ངན་པས་ཆོས་དང་ཡ་བྲལ་གྱུར། །ཕྱི་རུ་སྦྱིན་འབངས་མུ་གེའི་དུག་གིས་
མནར། །ནང་དུ་ཆོས་བཙན་མངའ་ཐང་ཆུང་ངུར་སོང་། །འོན་ཀྱང་ཕྱི་ངོར་ངོ་ཚའི་
གོས་གྱོན་ཏེ། །སྐྱིད་པའི་ནང་ཚུལ་ངོམས་པའི་ཁུལ་ཙམ་བྱེད། །ཁྱོད་ཉིད་གངས་
ལྗོངས་འཕོས་ནས་ལོ་འཁོར་ཚུན། །སྔར་མེད་ལྟད་མོའི་གོ་སྐབས་དེ་མཐོང་ན། །ད་
དུང་སྙིང་རྗེའི་ཡིད་ཀྱིས་མ་དགོངས་ཚེ། །ཇི་ཙམ་མཐོང་སྙམ་སྣང་བ་སྐྱོ་ཞིང་
འཁུན། །ཆུང་ནས་འདྲིས་ཤིང་འགྲོགས་པའི་ཡོན་གྱི་བདག །མི་བདག་རྒན་པོ་ཚུལ་
ཁྲིམས་རྣམ་རྒྱལ་དེ། །གནས་མཇལ་སོང་བའི་གདོང་དུ་གསོལ་བའི་དོན། །ཡིད་
བཞིན་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་སྙིང་ལ་བཅང་། །སྔར་འབྱུང་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་པོ་ལྕི་ན་
ཡང་། །མི་རིང་སྟོན་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཡར་ངོའི་ཆར། །དངོས་མཇལ་བསམ་གཏན་
དགའ་བ་དང་ལེན་པར། །སོྤྲ་བའི་ལྷག་བསམ་བརྟན་པོར་བཟུང་བཞིན་མཆིས། །དེ་
སྐད་སྙིང་ལ་བརྣག་པའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་། །གང་ཤར་འདི་རྣམས་བརྗེད་པ་མེད་པ་
རུ། །བདག་ཅག་འདྲེན་པའི་སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་དེའི། །རྣ་བར་སྒྲོག་ཅེས་ནན་
ཏན་ཉིད་དུ་ཟེར། །དེ་དོན་སེམས་ལ་གང་ཡིན་དྲང་པོའི་ལན། །མ་འགྱངས་བསྐུར་
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ཏེ་རྙོད་ལ་བལོྟས་བཅས་པའི། །སྐྱེ་དགུའི་སྒྲ་འཛིན་བདུད་རྩིའི་ཁང་པ་རུ། །བསྒྱུར་
བ་ཁྱོད་ཀྱི་གོ་སྐལ་ངང་དུ་ལོང་། །ཞེས་ཟེར་ཏེ་ བྱང་ཕོྱགས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གཤོག་
རླབས་བསྐྱོད་དེ་རྒྱང་རིང་པོར་སོང་བ་ལས། ཁོ་བོའི་ཡིད་ལ་རོྨངས་འཁྱམས་བདག་
ནི་ སྤྱོད་ངན་གྱིས་གང་བའི་ཡུལ་དེར་ཚེ་འདིར་མི་སླེབ་འདབ་ཆགས་ཁོ་ཡང་ལོྷ་
མོན་དུ་འགྲོ་བའི་དུས་ཚོད་ཡོལ། དངོས་ལན་ཞིག་འཕྲལ་དུ་བསྐུར་དགོས་ལ་ བང་
ཆེན་གྱིས་འོས་སུ་རིགས་པ་ཞིག་མ་མཐོང་ནས་འགྱངས་ཙམ་སོང་བས་ ས་སྔོ་
བསངས་བྱང་གི་ལྷ་ལམ་ནས་ལོྷ་ཕོྱགས་སུ་ བསྒྲོད་པའི་ངང་པ་གཞོན་ནུ་ཞིག་འདུག་
པ་དེ་ཉིད་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་འབོད་དེ་ ཤིང་ཐོག་དང་པདྨའི་རྩ་བས་ཚིམ་པར་
བགྱིས་ནས་ ལྷོ་མོན་གྱི་བལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ལན་འདི་ལྟར་མངགས་པ། 
༈ ཀྱེ་ཉོན་དང་ངང་པ་གཞོན་ནུ་ཁྱོད། །འདབ་ཆགས་ཁྱོད་ཉིད་བསྒྲོད་པའི་ལམ་
ཕོྱགས་ན། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བྱང་ཆུབ་སོྦྱངས་པའི་ཞིང་། །སྦས་ཡུལ་ཙན་
དན་ལྗོངས་སུ་གྲགས་པ་ཡོད། །དེ་ཡི་ནང་གསེས་སྨན་ལྗོངས་སྤ་གྲོའི་ཡུལ། །སྤྱི་
དང་ཁྱད་པར་ཀུན་སྣང་འོད་གསལ་ཞེས། །འཇམ་མགོན་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་
པ་ཡི། །དབེན་པའི་ཁང་པར་འཚོ་བའི་གྲོགས་རྣམས་དང་། །དབང་ཕོྱགས་ཤར་ཟེ་
ལ་མོའི་ཕར་རྒྱབ་ན། །ཨ་ཐང་གཞོང་ཡུལ་སྐྱིད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །སྔོན་སྨོན་ལམ་
འབྲེལ་པས་མཚམས་སྦྱར་བའི། །སྙིང་མཛའ་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ་མ་བུ་
སོགས། །བདག་ལ་བལྟས་པ་རྣམས་དང་དེ་ལས་གཞན། །སྙིང་ནས་དྲན་པའི་
དགའ་བའི་གཏམ་དེ་སོྨས། །སྔོན་དུ་མགྲིན་སྔོན་ཁུ་བྱུག་བུ་མོ་ལ། །མངག་པའི་རྗོད་
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ཚིག་འཁྲུལ་མེད་ཡིད་ལ་ངེས། །ཐོག་མེད་སྐྱེ་བར་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཁས་བླང་
བསྐུལ་བའི་གཏམ་ཚིག་ཡིད་ལ་བརྣག །འོན་ཀྱང་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་འཕྲིན་ལས་
ནི། །སྣོད་བཅུད་མཚུངས་བ་རྟེན་འབྲེལ་གནད་དུ་ཆེ། །ཐུབ་པ་མཚན་དཔེ་ཀུན་
རྫོགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱངས། །སྒྲོག་པའི་འགྲོ་བ་འདྲེན་མོད་ལེགས་སྐར་གྱིས། །ཡོན་
ཏན་མ་མཐོང་སྐྱོན་གྱི་གོང་བུར་རོྟགས། །ཤཱཀྱ་སྡེ་བཅས་བརླག་དུས་བསྙུན་ཚུལ་
སྟོན། །མཉམ་མེད་རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀཱ་ར་དེ། །ནུས་རྩལ་མཐུ་ཡིས་སྡེ་བརྒྱད་ཟིལ་
གནོན་ཞིང་། །ཉམས་པ་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་མཐུ་རྙེད་ཀྱང་། །ལས་ངན་བོླན་པོ་
ནག་པོས་ཁ་བསྒྱུར་ཚེ། །འགྲོ་ཕན་མཛད་པ་རྡུགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་སོྟན། །ཁོ་བོ་
ཆོས་གཟུགས་ཙམ་ཞིག་འཆང་མོད་ཀྱི། །གོང་མའི་རྣམ་ཐར་རྗེས་སུ་སོླབ་པ་
ལ། །སྙིང་སྟོབས་ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་མ་རོྫགས་པས། །སྙིགས་སོྤྱད་མུན་པ་བསལ་བའི་
ཐབས་དང་བྲལ། །ལྷག་པར་རྣམ་གསུམ་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །མཉེས་པར་
བགྱིས་པའི་བསྟན་འཛིན་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་ལེགས་པར་ཤེས་
བཞིན་དུ། །སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཁྲིད། །སྟོན་པའི་གདན་རབས་ཆོས་ཀྱི་
སེང་གེའི་ཁྲིར། །འཁོད་ནས་གྲུབ་རིགས་བསྟན་སོྲལ་སྐྱོང་བཞིན་དུ། །བསྟན་འཛིན་
གཙོ་བོ་ནཱ་རོ་ཏ་པ་ལ། །འགྲན་སེམས་ཕྲག་དོག་ཟུག་ངུའི་ང་རྒྱལ་ནི། །མི་ཤེས་བླུན་
རྨོངས་བ་གླང་ཁྱུ་རྣམས་ལ། །རེ་འཁང་དགོས་དོན་མ་མཆིས་སེམས་ལ་
ཞོག །བསྟན་རྩ་རྒྱལ་སྲས་འདུས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །སྤྱོད་ངན་སོྟན་ལ་ཆོས་
རྒྱལ་མ་མཛད་ཅེས། །ཕུར་ཚུགས་གསོལ་བ་འདེབས་ལ་ངོ་མེད་པར། །སྡིག་ཅན་ཆུ་
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ལ་འཕངས་ནས་འདྲེན་པ་ཁྱོད། །རྒྱ་བོད་གང་དུ་འགྲོ་ཡང་སོང་ཞིག་ཅེས། །བདེ་
བར་ལུང་སྦྱིན་བགྱིས་པ་མ་ཐོས་སམ། །དེ་མོད་སྐྱེ་འགྲོ་བོླ་ཡིས་མ་ཟོད་
པར། །སྙོམས་ཆུང་ཚུལ་གྱིས་དབེན་པའི་གནས་ནང་ནས། །རང་དབང་ནོར་ལས་
དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་དང་། །རྟེན་གསུམ་བཞེངས་སོགས་དགེ་བཅུ་སྤྱད་བཞིན་
དུ། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་བརོྩན་པའི་གནས་སྐབས་སུ། །གནས་ངན་ལན་ལ་བག་
མེད་སོྤྱད་པ་ཡིས། །ཆོས་གཟུགས་རྣམས་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབོྱར་བའི་ཡུལ། །བལྟོས་
བཅས་ངུར་སྨྲིག་འཆང་བའི་ལྔ་ཕྲག་གསུམ། །དོན་མེད་མཚན་གྱི་ཡི་གེ་ཆུས་སྦྱངས་
ནས། །སྐུར་པོ་རས་སུ་བོར་བའི་རྣམ་ཐར་བསྟན། །མ་འགྱངས་འདོད་དགུའི་ལོངས་
སྤྱོད་འབྱུང་བའི་ཁུངས། །རྒྱ་ཡུལ་ཚོང་གི་ལས་སྒོ་དབང་རིགས་ཀྱང་། །དངོས་དང་
བརྒྱུད་ནས་འཕོྲག་པའི་ཐབས་འཁྲུལ་གྱིས། །སྙོམས་ཆུང་ཁ་ལ་མ་དམིགས་རྒྱ་ཡིས་
བཏབ། །བསམ་ཞིང་བསམ་ན་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་ལགས་
བཅངས་སོྤྲད་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་བྲལ། །གནས་སྐབས་སྐྱིད་སྡུག་ངང་ཚུལ་དེ་འདྲ་
ན། །ཕོྱགས་དེར་ཡོང་བའི་དགོས་པ་ཅི་འདུག་པ། །འདི་ན་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཐུ་
བྱིན་དང་། །ཕྱག་ན་པད་དཀར་འཆང་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི། །ཐུགས་རྗེས་འཚོ་བའི་ཕུང་
ཁམས་བདེ་མུས་ནས། །སུམ་རྩེན་གྲོང་ཁྱེར་ས་ལ་འཕོས་པ་ལྟའི། །དགའ་ལྡན་ཚེ་
སྨོན་གླིང་གི་ཕོ་བྲང་ན། །བདེ་བར་ཉིད་དེ་ཆོས་སོྤྱད་འཕེལ་བ་དང་། །དངོས་འབོྱར་
ཡིད་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་སྤྲིན་སོྤྲས་ཏེ། །ཇོ་ཤཱཀ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་སོྤྱད་པས་
མཆིས། །བལྟསོ་བཅས་ཁྱེད་རྣམས་ཡིད་ངལ་མ་ཆེ་བར། །དལ་འབོྱར་མི་ལུས་
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འཐོབ་པ་དོན་ཡོད་གྱིས། །གནས་སྐབས་རྨི་ལམ་ཙམ་གྱི་བདེ་བ་ལ། །ཞེན་ཅིང་
ཆགས་ན་རང་ཉིད་རང་གིས་བསླུ། །འདིར་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཉམས་ང་
བར། །མུ་གེས་མནར་བའི་ངང་ཚུལ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ། །བློ་ཡི་ར་བར་མ་ཆུད་སེམས་
གདུང་ན། །འཇུར་གེགས་ལས་ཀྱིས་འཕངས་པའི་ཡི་དྭགས་སུ། །སྐྱེ་ཚེ་བཀྲེས་པའི་
སྡུག་བསྔལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །འགྲོ་དྲུག་རང་རང་ལས་ཀྱིས་གཅེས་པ་ལ། །རྒྱལ་
བས་བཅོས་སུ་ཡོད་པའི་བགྲོད་མེད་པས། །རྨོངས་པ་བདག་ལ་རེ་དོང་མ་མཆིས་
སོ། །ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་ལྦུ་བ་གཅིག་དང་མཉམ། །ཕྱི་མའི་མོྱང་རྒྱུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་
ལས་ལྷག །དེ་ཕྱིར་ལོ་སྣ་མང་པོས་མ་གཡེང་པར། །རྩེ་གཅིག་ཕྱི་མའི་དོན་ཆེན་འདི་
ལ་རེམ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྙིང་རྗེ་གཅིག་བསྡུས་པ། །འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་
གཟིགས་དང་བླ་མ་རྗེ། །དབྱེར་མེད་སྤྱི་བོར་སྒོམ་ལས་ཉིན་མཚན་དུ། །ཡིག་དྲུག་
གསོལ་འདེབས་བརོྩན་དང་བྱང་ལམ་འཐོབ། །སྙིགས་མའི་སྐྱབས་གཅིག་ཨུ་རྒྱན་
པདྨ་འབྱུང་། །དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཆོག་དང་རྣམ་གཉིས་ལ། །ཡིད་ལ་ཡིན་པར་ཤེས་
པས་བློ་བཀལ་ཏེ། །བཅུ་གཉིས་རོྡ་རྗེའི་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །ཉེ་རིང་
བར་མའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །རྨོངས་པའི་བོླ་ཡིས་དགྲ་གཉེན་ཕྱེ་བ་
ལས། །ཞིབ་པར་བརྟག་ན་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་དངོས། །ཡིན་ཕྱིར་ཀུན་ལ་དགའ་བའི་
འཛུམ་གྱིས་བསུ། །འབོྱར་བ་རྨི་ལམ་མཆོད་ལ་སོྤྱད་དང་མཚུངས། །བེམ་རིག་བྲལ་
དུས་ནོར་གྱིས་ནོར་གྱིས་རྗེས་མི་འབྲང་། །ཅི་བྱུང་དགེ་ལ་སྦྱར་ཞིང་དཀོན་མཆོག་
མཆོད། །ཆོག་ཤེས་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་མཛོད་དུ་ཟུངས། །གོང་མའི་ཡོན་ཏན་
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དྲན་ནས་ཐར་ལམ་སྒྲུབས། །འགྲོ་དྲུག་སྣང་ཚུལ་སོམ་ལས་སྙིང་རྗེ་སྐྱེད། །དྲིན་ཅན་
ཕ་མ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་འཁུར། །དཀར་ནག་ལས་འབྲས་ཕྲ་ཞིབ་འདོར་ལེན་
གྱིས། །ལྷག་པར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ། །ཀུན་འདུས་ཚོགས་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་
མི་གཟུགས་སུ། །ཤར་བའི་སྔགས་སྨྱོན་ཆེ་མཆོག་འདུས་པ་རྩལ། །སྙིང་ལ་བཅངས་
དང་བསླུས་ན་དཀོན་མཆོག་བརྫུན། །ཆོས་གཟུགས་པ་ཡང་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་
ཡི། །དམ་བཅའ་མ་ཟད་དེ་སྲིད་གངས་ལྗོངས་སུ། །བདེ་བར་སོྤྱད་དེ་པདྨ་འོད་གླིང་
དུ། །རྔ་ཡབ་གླིང་པའི་ཐུགས་ཁར་འཕོས་པའི་ཚེ། །བལྟོས་བཅས་སྐལ་བར་ལྡན་
རྣམས་དེར་ཚོགས་ནས། །ཟབ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ། །ལྷན་ཅིག་
འཇུག་པའི་སྨོན་ལམ་ཟབ་མོ་ཡི། །མཚམས་སྦྱརོ་བརྗེད་མེད་ཞིང་མཆོག་འདི་ནས་
འདེབས། །དེ་སྐད་སྙིང་ནས་གདམས་པའི་ཚིག་འཕྲེང་འདི། །བརྗེད་མེད་སྙིང་གི་ག་
འུར་རྒྱས་བཏབ་ནས། །ལྷོ་གླིང་མུན་པའི་ཁུང་བུར་ཉམ་ཐག་པའི། །མགོན་མེད་
རྣམས་ལ་ངང་པ་གཞོན་ནུས་སོྤྲད། །ཞེས་མངགས་པས་ལྷོ་ཕོྱགས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་
དྭངས་པ་ལ་སྤྲིན་དཀར་དང་འགྲོགས་ནས་ཡུད་ཀྱིས་སོང་ངོ་།། 
ཚུལ་དེ་སྐད་ཉམས་དགའི་བསྟན་བཅོས་འདི། །དུས་དབྱར་གྱི་ཉི་རིང་འཕུལ་བྱེད་
དང་། །ཁོང་དགའ་བའི་བོླ་གྲོས་ཀྱིས་བསྐུལ་བས། །གནས་ལྷ་ལྡན་ཚེ་སྨོན་གླིང་དུ་
བྲིས། །ཀུན་འདི་དོན་མྱོང་ན་རང་སྐྱོན་རོྟགས། །གྲོགས་གཞན་གྱི་སྐྱོན་ལ་མི་རོྟག་
པར། །ལས་ཅི་བྱས་ཆོས་དང་མཐུན་ནས་ཀྱང་། །ལམ་བླ་མེད་ཚེ་འདིར་འཐོབ་པར་
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སྨོན། །ཅེས་ཉམས་དགའི་བསྟན་བཅོས་ཀོ་ཀི་ལའི་རྒྱང་གླུ་འདི་ཡང་འཇིགས་མེད་
གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱིས་བྲིས་པའོ།། །། 
 


