
༅།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཞསེ་བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ། 

                                                                     སླབོ་དཔོན་ཤཱན་ཏ་ད་ེབས་མཛད་པ། 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བ་ོདྷ་ིས་ཏྭ་ཙརྱ་ཨ་བ་ཏ་ར། བདོ་སྐད་དུ། བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་

ལ་འཇུག་པ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ། 

བད་ེགཤགེས་ཆོས་ཀྱ་ིསྐུ་མངའ་སྲས་བཅས་དང་།།ཕྱག་འསོ་ཀུན་ལའང་གུས་པར་ཕྱག་

འཚལ་ཏ།ེ། བད་ེགཤགེས་སྲས་ཀྱ་ིསྡམོ་ལ་འཇུག་པ་ན།ི།ལུང་བཞནི་མདརོ་བསྡུས་ནས་ན་ི

བརྗོད་པར་བྱ།། སྔནོ་ཆད་མ་བྱུང་བ་ཡང་འདརི་བརྗོད་མདེ།།སྡབེ་སྦྱརོ་མཁས་པའང་



བདག་ལ་ཡདོ་མནི་ཏ།ེ། ད་ེཕྱརི་གཞན་དནོ་བསམ་པའང་བདག་ལ་མདེ།།རང་ག་ིཡདི་ལ་

བསྒམོ་ཕྱརི་ངས་འད་ིབརྩམས།། དག་ེབ་བསྒམོ་ཕྱིར་བདག་ག་ིདད་པའ་ིཤུགས།།འད་ིདག་

གསི་ཀྱང་ར་ེཞགི་འཕལེ་འགྱུར་ལ།། བདག་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་གཞན་གྱསི་ཀྱང་།།ཅ་ིསྟ་ེ

འད་ིདག་མཐངོ་ན་དནོ་ཡོད་འགྱུར།། དལ་འབྱརོ་འད་ིན་ིརྙདེ་པར་ཤནི་ཏུ་དཀའ།།སྐྱསེ་

བུའ་ིདོན་སྒྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ལ།།  གལ་ཏ་ེའད་ིལ་ཕན་པ་མ་བསྒྲུབས་ན།།ཕྱིས་འད་ི

ཡང་དག་འབྱརོ་བར་ག་ལ་འགྱུར།། ཇ་ིལྟར་མཚན་མ་ོམུན་ནག་སྤྲནི་རུམ་ན།།གླགོ་འགྱུ་

སྐད་ཅགི་རབ་སྣང་སྟནོ་པ་ལྟར།། ད་ེབཞནི་སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་བརྒྱ་ལམ་ན།།འཇགི་

རྟནེ་བསདོ་ནམས་བླ་ོགྲསོ་ཐང་འགའ་འབྱུང་།། ད་ེལྟས་དག་ེབ་ཉམ་ཆུང་ཉདི་ལ་རྟག།སྡགི་



པ་སྟབོས་ཆནེ་ཤནི་ཏུ་མ་ིབཟད་པ།། ད་ེན་ིརྫགོས་པའ་ིབྱང་ཆུབ་སམེས་མནི་པ།།དག་ེ

གཞན་གང་གསི་ཟལི་གྱསི་གནནོ་པར་འགྱུར།། བསྐལ་པ་དུ་མར་རབ་དགངོས་མཛད་པ་

ཡ།ི།ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྱསི་འད་ིཉདི་ཕན་པར་གཟགིས།། འདསི་ན་ིཚད་མདེ་སྐྱ་ེབོའ �་

ཚ�གས་རྣམས་ཀྱིས།།བད་ེམཆགོ་བད་ེབླག་ཉདི་དུ་ཐབོ་པར་བྱདེ།། སྲདི་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་

བརྒྱ་ཕྲག་གཞམོ་འདདོ་ཅངི་།།སམེས་ཅན་མ་ིབད་ེབསལ་བར་འདདོ་པ་དང་།། 

བད་ེམང་བརྒྱ་ཕྲག་སྤྱདོ་པར་འདདོ་པས་ཀྱང་།།བྱང་ཆུབ་སམེས་ཉིད་རྟག་ཏུ་གཏང་མ་ིབྱ།། 

བྱང་ཆུབ་སམེས་སྐྱསེ་གྱུར་ན་སྐད་ཅགི་གསི།།འཁརོ་བའ་ིབཙ�ན་རར་བསྡམས་པའ་ིཉམ་



ཐག་རྣམས།། བད་ེགཤགེས་རྣམས་ཀྱ་ིསྲས་ཞསེ་བརྗདོ་བྱ་ཞངི་།།འཇགི་རྟནེ་ལྷ་མརི་

བཅས་པས་ཕྱག་བྱར་འགྱུར།། 

གསརེ་འགྱུར་རྩ་ིཡ་ིརྣམ་པ་མཆོག་ལྟ་བུ།། མ་ིགཙང་ལུས་འད་ིབླངས་ནས་རྒྱལ་བའ་ི

སྐུ།།རནི་ཆེན་རནི་ཐང་མདེ་པར་བསྒྱུར་བས་ན།། བྱང་ཆུབ་སམེས་ཞསེ་བྱ་བ་རབ་བརྟན་

གཟུང་།།འགྲ་ོབའ་ིདདེ་དཔནོ་གཅགི་པུ་ཚད་མདེ་བླསོ།། ལགེས་པར་ཡངོས་སུ་བརྟགས་

ན་རནི་ཆ་ེབས།། འགྲ་ོབའ་ིགནས་དང་བྲལ་བར་འདདོ་པ་རྣམས།། རནི་ཆནེ་བྱང་ཆུབ་

སམེས་ལགེས་བརྟན་པར་གཟུང་།། དག་ེབ་གཞན་ཀུན་ཆུ་ཤངི་བཞིན་དུ་ན།ི། འབྲས་བུ་

བསྐྱདེ་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཉིད།། བྱང་ཆུབ་སམེས་ཀྱ་ིལྗནོ་ཤངི་རྟག་པར་



ཡང་།།འབྲས་བུ་འབྱནི་པས་མ་ིཟད་འཕལེ་བར་འགྱུར།། སྡགི་པ་ཤནི་ཏུ་མ་ིབཟད་བྱས་ན་

ཡང་།།དཔའ་ལ་བསྟནེ་ནས་འཇིགས་པ་ཆནེ་པ་ོལྟར།། གང་ལ་བསྟནེ་ནས་ཡུད་ཀྱསི་སྒྲལོ་

འགྱུར་བ།།ད་ེལ་བག་ཅན་རྣམས་ཀྱསི་ཅསི་མ་ིབསྟནེ།། དསེ་ན་ིདུས་མཐའ་ིམ་ེབཞིན་སྡགི་

ཆནེ་རྣམས།།སྐད་ཅགི་གཅགི་གསི་ངསེ་པར་སྲགེ་པར་བྱདེ།། ད་ེཡ་ིཕན་ཡནོ་དཔག་ཏུ་

མདེ་པ་དག།བྱམས་མགནོ་བླ་ོདང་ལྡན་པས་ནརོ་བཟང་བཤད།། བྱང་ཆུབ་སམེས་ད་ེ

མདརོ་བསྡུས་ན།།རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཤེས་བྱ་སྟ།ེ། བྱང་ཆུབ་སྨནོ་པའ་ིསམེས་དང་ན།ི།བྱང་

ཆུབ་འཇུག་པ་ཉིད་ཡནི་ན།ོ། འགྲ་ོབར་འདདོ་དང་འགྲ་ོབ་ཡ།ི།བྱ་ེབྲག་ཇ་ིལྟར་ཤེས་པ་

ལྟར།།ད་ེབཞནི་མཁས་པས་འད་ིགཉསི་ཀྱ།ི།བྱ་ེབྲག་རམི་བཞནི་ཤེས་པར་བྱ།།བྱང་ཆུབ་



སྨནོ་པའ་ིསམེས་ལས་ན།ི།འཁརོ་ཚ�་འབྲས་བུ་ཆ་ེའབྱུང་ཡང་།།ཇ་ིལྟར་འཇུག་པའ་ིསེམས་

བཞནི་དུ།།བསདོ་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་མིན།།གང་ནས་བཟུང་སྟ་ེསམེས་ཅན་

ཁམས།།མཐའ་ཡས་རབ་ཏུ་སྒྲོལ་བའ་ིཕྱརི།།མ་ིལྡགོ་པ་ཡ་ིསམེས་ཀྱསི་སུ།།སམེས་ད་ེཡང་

དག་བླངས་གྱུར་པ།།ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེགཉདི་ལགོ་གམ།།བག་མདེ་གྱུར་ཀྱང་བསདོ་ནམས་

ཤུགས།།རྒྱུན་མ་ིའཆད་པར་དུ་མ་ཞགི།ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་།།འད་ིན་ི

འཐད་པ་དང་བཅས་པར།།ལག་བཟངས་ཀྱསི་ན་ིཞུས་པ་ལས།།དམན་མསོ་སམེས་ཅན་

དནོ་གྱ་ིཕྱརི།།ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་ཉདི་ཀྱསི་གསུངས།། སམེས་ཅན་རྣམས་ཀྱ་ིཀླད་ནད་

ཙམ།།བསལ་ལ་ོསྙམ་དུ་བསམས་ན་ཡང་།།ཕན་འདོགས་བསམ་པ་དང་ལྡན་ཏ།ེ།བསདོ་



ནམས་དཔག་མདེ་ལྡན་གྱུར་ན།།སམེས་ཅན་ར་ེརའེ་ིམ་ིབད་ེབ།།དཔག་ཏུ་མདེ་པ་བསལ་

འདདོ་ཅངི་།།ར་ེརའེང་ཡནོ་ཏན་དཔག་མདེ་དུ།།བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་སྨསོ་ཅ་ིདགོས།།ཕ་འམ་

ཡང་ན་མ་ཡང་རུང་།།སུ་ལ་འད་ིའདྲའ་ིཕན་སམེས་ཡདོ།།ལྷ་དང་དྲང་སྲངོ་རྣམས་ཀྱང་

རུང་།།ཚངས་པ་ལ་ཡང་འད་ིཡདོ་དམ།། སམེས་ཅན་ད་ེདག་ཉདི་ལ་སྔནོ།།རང་ག་ིདནོ་དུ་

འད་ིའདྲའ་ིསམེས།།རྨ་ིལམ་དུ་ཡང་མ་རྨསི་ན།།གཞན་གྱ་ིདནོ་དུ་ག་ལ་སྐྱ།ེ།གཞན་དག་རང་

ག་ིདནོ་དུ་ཡང་།།མ་ིའབྱུང་སམེས་ཅན་དནོ་སམེས་གང་།།སམེས་ཀྱ་ིརནི་ཆནེ་ཁྱད་པར་

འད།ི།སྔ་ན་མདེ་པའ་ིརྨད་ཅགི་འཁྲུངས།།འགྲ་ོབ་ཀུན་གྱ་ིདགའ་བའ་ིརྒྱུ།།སམེས་ཅན་སྡུག་

བསྔལ་རྩརི་གྱུར་པ།།རནི་ཆནེ་སེམས་ཀྱ་ིབསདོ་ནམས་གང་།།ད་ེལ་ཇ་ིལྟར་གཞལ་གྱསི་



ལང་།།ཕན་པར་བསམས་པ་ཙམ་གྱསི་ཀྱང་།།སངས་རྒྱས་མཆདོ་ལས་ཁྱད་འཕགས་

ན།།སམེས་ཅན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱ།ི།བད་ེདནོ་བརྩནོ་པ་སྨསོ་ཅ་ིདགསོ།།སྡུག་བསྔལ་

འདརོ་འདདོ་སམེས་ཡདོ་ཀྱང་།།སྡུག་བསྔལ་ཉདི་ལ་མངནོ་པར་རྒྱུག།བད་ེབ་འདདོ་ཀྱང་

གཏ་ིམུག་པས།།རང་ག་ིབད་ེབ་དགྲ་ལྟར་འཇམོས།།གང་ཞགི་བད་ེབས་ཕངོས་པ་

དང་།།སྡུག་བསྔལ་མང་ལྡན་ད་ེདག་ལ།།བད་ེབ་ཀུན་གྱསི་ཚ�མ་པ་དང་།།སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་གཅདོ་བྱདེ་ཅིང་།།གཏ་ིམུག་ཀྱང་ན་ིསལེ་བྱདེ་པ།།ད་ེདང་དག་ེམཚུངས་ག་ལ་

ཡདོ།།ད་ེའདྲའ་ིབཤསེ་ཀྱང་ག་ལ་ཡདོ།།བསདོ་ནམས་ད་ེའདྲའང་ག་ལ་ཡདོ།།ཕན་བཏགས་

ལན་ལྡོན་གང་ཡིན་པ།།ད་ེཡང་ར་ེཞགི་བསྔགས་འསོ་ན།།མ་བཅལོ་ལགེས་པར་བྱདེ་པ་



ཡ།ི།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སྨསོ་ཅ་ིདགསོ།།འགྲ་ོབ་ཉུང་ཟད་ནར་མའ་ིཟས་སྦྱརོ་བ།།སྐད་

ཅགི་ཟས་ཙམ་སྦྱིན་པར་བྱདེ་པ་དང་།།བརྙས་བཅས་ཉནི་ཕྱདེ་འགྲངས་པར་བྱདེ་པ་

ཡང་།།དག་ེབ་བྱདེ་པ་ཡནི་ཞེས་སྐྱ་ེབསོ་བཀུར།།སམེས་ཅན་གྲངས་མཐའ་ཡས་ལ་དུས་

རངི་དུ།།བད་ེབར་གཤགེས་ཀྱ་ིབད་ེབ་བླ་ན་མདེ།།ཡདི་ལ་བསམ་པ་མཐའ་དག་རྫོགས་བྱདེ་

པ།།རྟག་ཏུ་སྦྱནི་པ་ལྟ་ཞིག་སྨསོ་ཅ་ིདགསོ།།གང་ཞགི་ད་ེའདྲའ་ིརྒྱལ་སྲས་སྦྱནི་བདག་

ལ།།གལ་ཏ་ེངན་སམེས་སྐྱདེ་པར་བྱདེ་པ་ད།ེ།ངན་སམེས་བསྐྱདེ་པའ་ིགྲངས་བཞནི་བསྐལ་

པར་ན།ི།དམྱལ་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཞསེ་ཐུབ་པས་གསུངས།།འནོ་ཏ་ེགང་ཞགི་ཡདི་

རབ་དང་བྱདེ་ན།།ད་ེཡ་ིའབྲས་བུ་ད་ེབས་ལྷག་པར་འཕལེ།།རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་ད་ོགལ་



ཆནེ་པསོ་ཀྱང་།།སྡགི་པ་མ་ིའབྱུང་དག་ེབ་ངང་གསི་འཕལེ།།གང་ལ་སམེས་ཀྱ་ིདམ་པ་རནི་

ཆནེ་ད།ེ།སྐྱསེ་པ་ད་ེཡ་ིསྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞངི་།།གང་ལ་གནདོ་པ་བྱས་ཀྱང་བད་ེའབྲལེ་

བ།།བད་ེབའ་ིའབྱུང་གནས་ད་ེལ་སྐྱབས་སུ་མཆ།ི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་ལ་

འཇུག་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སམེས་ཀྱ་ིཕན་ཡནོ་བཤད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟ་ེལེའུ་དང་པའོ།ོ།།། 

 

རནི་ཆནེ་སམེས་ད་ེགཟུང་བར་བྱ་བའ་ིཕྱརི།།ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་རྣམས་དང་དམ་པའ་ི

ཆསོ།།དཀནོ་མཆོག་དྲ་ིམ་མདེ་དང་སངས་རྒྱས་སྲས།།ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚ�་རྣམས་ལ་ལགེས་

པར་མཆདོ།།མ་ེཏགོ་འབྲས་བུ་ཇ་ིསྙདེ་ཡདོ་པ་དང་།།སྨན་གྱ་ིརྣམ་པ་གང་དག་ཡདོ་པ་



དང་།།འཇགི་རྟེན་རནི་ཆནེ་ཇ་ིསྙདེ་ཡདོ་པ་དང་།།ཆུ་གཙང་ཡདི་དུ་འངོ་བ་ཅ་ིཡདོ་

དང་།།རནི་ཆནེ་ར་ིབ་ོདང་ན་ིད་ེབཞིན་དུ།།ནགས་ཚལ་ས་ཕྱགོས་དབནེ་ཞངི་ཉམས་དགའ་

དང་།།ལྗནོ་ཤངི་མ་ེཏགོ་རྒྱན་སྤྲས་སྤུད་པ་དང་།།ཤངི་གང་འབྲས་བཟང་ཡལ་ག་དུད་པ་

དང་།།ལྷ་སགོས་འཇགི་རྟནེ་ན་ཡང་དྲ་ིདང་ན།ི།སྤོས་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆནེ་

ཤངི་།།མ་རྨོས་འཁྲུངས་པའ་ིལ་ོཏོག་རྣམ་པ་དང་།།གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འསོ་པའ་ིརྒྱན་

རྣམས་ན།ི།མཚ�་དང་རྫངི་བུ་པདྨས་བརྒྱན་པ་དག།ངང་པ་ཤནི་ཏུ་སྐད་སྙན་ཡདི་འོང་

ལྡན།།ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་ཁམས་ཀྱ་ིམཐས་གཏུགས་པ།།ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མདེ་པ་

ད་ེདག་ཀུན།།བླ་ོཡསི་བླངས་ནས་ཐུབ་པ་སྐྱསེ་ཀྱ་ིམཆགོ།སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་



ལགེས་འབུལ་ན།།ཡནོ་གནས་དམ་པ་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེརྣམས་ཀྱསི།།བདག་ལ་བརྩརེ་དགངོས་

བདག་ག་ིའད་ིདག་བཞསེ།།བདག་ན་ིབསདོ་ནམས་མ་ིལྡན་བཀྲནེ་ཆནེ་ཏ།ེ།མཆདོ་པའ་ིནརོ་

གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས།།དསེ་ན་གཞན་དོན་དགངོས་པའ་ིམགནོ་གྱསི་འད།ི།བདག་

ག་ིདནོ་སླད་ཉདི་ཀྱ་ིམཐུས་བཞེས་ཤིག།རྒྱལ་དང་ད་ེསྲས་རྣམས་ལ་བདག་གསི་ན།ི།བདག་

ག་ིལུས་ཀུན་གཏན་དུ་དབུལ་བར་བགྱ།ི།སམེས་དཔའ་མཆགོ་རྣམས་བདག་ན་ིཡོངས་

བཞསེ་ཤགི།གུས་པས་ཁྱདེ་ཀྱ་ིའབངས་སུ་མཆ་ིབར་བགྱ།ི།བདག་ན་ིཁྱདེ་ཀྱསི་ཡངོས་སུ་

བཟུང་བས་ན།།སྲདི་ན་མ་ིའཇགིས་སམེས་ཅན་ཕན་པར་བགྱ།ི།སྔནོ་གྱ་ིསྡགི་ལས་ཡང་

དག་འདའ་བགྱདི་ཅངི་།།སྡགི་པ་གཞན་ཡང་སླན་ཆད་མ་ིབགྱདི་ད།ོ།ཁྲུས་ཀྱ་ིཁང་པ་ཤནི་ཏུ་



དྲ་ིཞམི་པ།།ཤལེ་གྱ་ིས་གཞ་ིགསལ་ཞངི་འཚ�ར་བ་བསྟར།།རནི་ཆེན་འབར་བའ་ིཀ་བ་ཡདི་

འངོ་ལྡན།།མུ་ཏིག་འདོ་ཆགས་བླ་ར་ེབྲསེ་པ་དེར།།ད་ེབཞནི་གཤགེས་དང་ད་ེཡ་ིསྲས་རྣམས་

ལ།།རནི་ཆེན་བུམ་པ་མང་པ་ོསྤོས་ཀྱ་ིཆུ།།ཡདི་འངོ་ལགེས་པར་བཀང་བ་གླུ་དང་ན།ི།རལོ་

མརོ་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསལོ།།ད་ེདག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མདེ་པའ་ིགསོ།།གཙང་ལ་

དྲ་ིརབ་བསྒསོ་པས་སྐུ་ཕྱིའ།ོ།ད་ེནས་ད་ེལ་ཁ་དགོ་ལགེས་བསྒྱུར་བའ།ི།ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དྲ་ི

ཞམི་དམ་པ་འབུལ།།གསོ་བཟང་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚ�གས་དང་།།རྒྱན་མཆགོ་བརྒྱ་ཕྲག་

ད་ེདང་ད་ེདག་གསི།།འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དབྱངས་དང་།།འཇགི་རྟནེ་

དབང་ཕྱུག་སགོས་ལའང་བརྒྱན་པར་བགྱ།ི།སྟངོ་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲ་ིངད་ལྡང་བ་ཡ།ི།དྲ་ི



མཆགོ་རྣམས་ཀྱསི་ཐུབ་དབང་ཀུན་གྱ་ིསྐུ།།གསརེ་སྦྱངས་བཙ�་མ་བྱ་ིདརོ་བྱས་པ་

ལྟར།།འདོ་ཆགས་འབར་བ་ད་ེདག་བྱུག་པར་བགྱ།ི།ཐུབ་དབང་མཆདོ་གནས་མཆགོ་ལ་

ཡདི་འངོ་བའ།ི།མ་ེཏགོ་མནྡ་ར་དང་པདྨ་དང་།།ཨུཏྤལ་ལ་སགོས་དྲ་ིཞམི་ཐམས་ཅད་

དང་།།ཕྲངེ་བ་སྤལེ་ལགེས་ཡདི་འངོ་རྣམས་ཀྱསི་མཆདོ།།སྤསོ་མཆོག་ཡདི་འཕྲགོ་དྲ་ིངད་

ཁྱབ་པ་ཡ།ི།བདུག་པའ་ིསྤྲནི་ཚ�གས་རྣམས་ཀྱང་ད་ེལ་དབུལ།།ཞལ་ཟས་བཟའ་བཏུང་སྣ་

ཚ�གས་བཅས་པ་ཡ།ི།ལྷ་བཤསོ་རྣམས་ཀྱང་ད་ེལ་དབུལ་བར་བགྱ།ི།གསརེ་གྱ་ིཔདྨ་ཚར་དུ་

དངར་བ་ཡ།ི།རནི་ཆནེ་སྒྲནོ་མ་ེརྣམས་ཀྱང་དབུལ་བར་བགྱ།ི།ས་གཞ་ིབསྟར་བ་སྤོས་ཀྱསི་

བྱུགས་པ་དརེ།།མ་ེཏགོ་ཡདི་འོང་སལི་མ་དགྲམ་པར་བགྱ།ི། གཞལ་མདེ་ཕ་ོབྲང་བསྟདོ་



དབྱངས་ཡིད་འངོ་ལྡན།།མུ་ཏགི་རནི་ཆནེ་རྒྱན་འཕྱང་མཛ�ས་འབར་བ།།དཔག་ཡས་ནམ་

མཁའ་ིརྒྱན་གྱུར་ད་ེདག་ཀྱང་།། ཐུགས་རྗའེ་ིརང་བཞནི་ཅན་ལ་དབུལ་བར་བགྱ།ི།རནི་

ཆནེ་གདུགས་མཛ�ས་གསརེ་གྱ་ིཡུ་བ་ཅན།།ཁརོ་ཡུག་རྒྱན་གྱ་ིརྣམ་པ་ཡདི་འངོ་བརྒྱན།། 

དབྱབིས་ལགེས་བལྟ་ན་སྡུག་པ་བསྒྲངེ་བ་ཡང་།།རྟག་ཏུ་ཐུབ་དབང་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་

བགྱ།ི།ད་ེལས་གཞན་ཡང་མཆདོ་པའ་ིཚ�གས།།རལོ་མ་ོདབྱངས་སྙན་ཡདི་འངོ་

ལྡན།།སམེས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སམི་བྱདེ་པའ།ི།སྤྲནི་རྣམས་ས་ོསརོ་གནས་གྱུར་ཅགི།དམ་

ཆསོ་དཀནོ་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང་།།མཆདོ་རྟནེ་རྣམས་དང་སྐུ་གཟུགས་ལ།།རནི་ཆནེ་མ་ེ

ཏགོ་ལ་སགོས་ཆར།།རྒྱུན་མ་ིའཆད་པར་འབབ་པར་ཤགོ།ཇ་ིལྟར་འཇམ་དབྱངས་ལ་



སགོས་པས།།རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆདོ་མཛད་པ།།ད་ེབཞནི་བདག་གསི་ད་ེབཞནི་

གཤགེས།།མགནོ་པ་ོསྲས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོད།།ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚ�་རྣམས་ལ་

བདག།བསྟདོ་དབྱངས་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚ�ས་བསྟོད།།བསྟདོ་དབྱངས་སྙན་སྤྲནི་ད་ེདག་

ལ།།ངསེ་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གྱུར་ཅགི།དུས་གསུམ་གཤགེས་པའ་ིསངས་རྒྱས་ཀུན།།ཆསོ་

དང་ཚ�གས་ཀྱ་ིམཆགོ་བཅས་ལ།།ཞངི་རྡུལ་ཀུན་གྱ་ིགྲངས་སྙདེ་ཀྱ།ི།ལུས་བཏུད་པས་ན་ི

བདག་ཕྱག་འཚལ།།བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱ་ིགཞ་ིརྣམས་དང་།།མཆོད་རྟནེ་རྣམས་ལ་བདག་

ཕྱག་འཚལ།།མཁན་པ་ོད་ེབཞནི་སླབོ་དཔནོ་དང་།།བརྟུལ་ཞུགས་མཆགོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལ།ོ།བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱ་ིབར།།སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆ།ི།ཆསོ་དང་



བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ཡ།ི།ཚ�གས་ལའང་ད་ེབཞནི་སྐྱབས་སུ་མཆ།ི།ཕྱགོས་རྣམས་ཀུན་ན་

བཞུགས་པ་ཡ།ི།རྫགོས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སམེས།།ཐུགས་རྗ་ེཆནེ་པ་ོམངའ་

རྣམས་ལ།།ཐལ་མ་ོསྦྱར་ཏ་ེགསོལ་བ་ན།ི།ཐགོ་མ་མདེ་ལྡན་འཁརོ་བ་ནས།།ཚ�་རབས་

འདའིམ་གཞན་དག་ཏུ།།བདག་གིས་མ་འཚལ་སྡིག་བགྱསི་པའམ།། བགྱདི་དུ་སྩལ་བ་ཉདི་

དང་ན།ི།གཏ་ིམུག་འཁྲུལ་པས་བདག་ནནོ་ཏ།ེ།རྗེས་སུ་ཡ་ིརང་གང་བགྱིས་པ།།ནངོས་པ་ད་ེ

ན་ིམཐངོ་བགྱསི་ནས།།བསམ་པ་ཐག་པས་མགནོ་ལ་བཤགས།།བདག་གསི་དཀནོ་མཆགོ་

གསུམ་དང་ན།ི།ཕ་མའམ་བླ་མ་གཞན་དག་ལ།།ཉནོ་མངོས་སྒ་ོནས་ལུས་ངག་དང་།།ཡདི་

ཀྱསི་གནདོ་བགྱསི་གང་ལགས་པ།།ཉསེ་པ་དུ་མས་སྐྱནོ་ཆགས་པའ།ི།སྡགི་ཅན་བདག་གསི་



སྡགི་པ་གང་།།ཤནི་ཏུ་མ་ིབཟད་བགྱསི་པ་ད།ེ།ཐམས་ཅད་འདྲནེ་པ་རྣམས་ལ་

བཤགས།།བདག་ན་ིསྡགི་པ་མ་བྱང་བར།།སྔནོ་དུ་འགུམ་པར་འགྱུར་དུ་མཆ།ི།ཇ་ིལྟར་འད་ི

ལས་ངེས་ཐར་བར།།མྱུར་བའ་ིཚུལ་གྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསལོ།།ཡདི་བརྟན་མ་ིརུང་འཆ་ིབདག་

འད།ི།བྱས་དང་མ་བྱས་མ་ིསྡདོ་པས།།ན་དང་མ་ིན་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་།།གླ་ོབུར་ཚ�་ལ་ཡདི་མ་ི

བརྟན།།ཐམས་ཅད་བརོ་ཏ་ེཆས་དགསོ་པར།།བདག་གིས་ད་ེལྟར་མ་ཤསེ་པས།།མཛའ་དང་

མ་ིམཛའ་ིདནོ་གྱ་ིཕྱརི།།སྡགི་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚ�གས་བྱས།།མ་ིམཛའ་རྣམས་ཀྱང་མདེ་འགྱུར་

ཞིང་།།མཛའ་བ་རྣམས་ཀྱང་མདེ་པར་འགྱུར།།བདག་ཀྱང་མདེ་པར་འགྱུར་བ་སྟ།ེ།ད་ེབཞནི་

ཐམས་ཅད་མདེ་པར་འགྱུར།།རྨ་ིལམ་ཉམས་སུ་མྱངོ་བ་བཞིན།།དངསོ་པ་ོགང་དང་གང་



སྤྱད་པ།།ད་ེད་ེདྲན་པའ་ིཡུལ་དུ་འགྱུར།།འདས་པ་ཐམས་ཅད་མཐངོ་མ་ིའགྱུར།། ར་ེཞགི་

གསོན་ཚ�་འད་ིཉིད་ལའང་།།མཛའ་དང་མ་ིམཛའ་དུ་མ་འདས།།ད་ེདག་དནོ་དུ་བྱས་པའ་ི

སྡིག།མ་ིབཟད་གང་ཡནི་མདུན་ན་གནས།།ད་ེལྟར་བདག་ན་ིགླ་ོབུར་ཞེས།།བདག་གསི་

རྟགོས་པར་མ་གྱུར་པས།།གཏ་ིམུག་ཆགས་དང་ཞ་ེསྡང་གིས།།སྡགི་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་

བྱས།།ཉནི་མཚན་སྡདོ་པ་ཡངོ་མེད་པར།།ཚ�་འད་ིརྟག་ཏུ་གདོ་འགྱུར་ཞངི་།།སྣནོ་པ་གུད་

ནས་འངོ་མདེ་ན།།བདག་ལྟ་འཆ་ིབར་ཅསི་མ་ིའགྱུར།།བདག་ན་ིམལ་ན་འདུག་བཞིན་

དུ།།གཉནེ་བཤསེ་ཀུན་གྱསི་མཐའ་བསྐརོ་ཀྱང་།།སྲགོ་འཆད་པ་ཡ་ིཚ�ར་བ་དག།བདག་ཉདི་

གཅགི་པུས་མྱངོ་བར་འགྱུར།།གཤནི་རྗའེ་ིཕ་ོཉས་ཟནི་པ་ལ།།གཉནེ་གྱསི་ཅ་ིཕན་བཤསེ་ཅ་ི



ཕན།།ད་ེཚ�་བསདོ་ནམས་གཅགི་སྐྱབས་ན།།ད་ེཡང་བདག་གསི་མ་བསྟནེ་ཏ།ོ།མགནོ་པ་ོ

བག་མདེ་བདག་གསི་ན།ི།འཇགིས་པ་འད་ིའདྲ་མ་འཚལ་ནས།།མ་ིརྟག་ཚ�་འདའི་ིཆེད་དག་

ཏུ།།སྡགི་པ་མང་པ་ོཉ་ེབར་བསྒྲུབས།།སྐྱ་ེབ་ོཡན་ལག་གཅོད་པའ་ིསར།།ད་ེརངི་ཁྲདི་པའང་

བྲདེ་འགྱུར་ཏ།ེ།ཁ་སྐམ་མིག་རྩ་ངན་ལ་སགོས།།སྔ་ལས་གཞན་ཏུ་འགྱུར་སྣང་ན།།གཤནི་

རྗའེ་ིཕ་ོཉ་འཇགིས་འཇགིས་ལྟའ།ི།ཤ་ཚུགས་ཅན་གྱསི་བཟུང་གྱུར་ཅངི་།།འཇགིས་ཆནེ་

ནད་ཀྱསི་ཐབེས་གྱུར་པ།།རབ་ཏུ་ཉམ་ཐག་སྨསོ་ཅ་ིདགསོ།།སུ་ཞགི་འཇགིས་ཆནེ་འད་ིལས་

བདག།ལགེས་པར་སྐྱབོ་པར་བྱདེ་འགྱུར་ཞསེ།།བྲདེ་ཤ་ཐོན་པའ་ིམིག་བགྲད་ནས།།ཕྱགོས་

བཞརི་སྐྱབས་དག་ཚ�ལ་བར་བྱདེ།།ཕྱགོས་བཞརི་སྐྱབས་མདེ་མཐོང་ནས་ན།ི།ད་ེནས་ཀུན་



ཏུ་ཡ་ིམུག་འགྱུར།།གནས་དརེ་སྐྱབས་ཡདོ་མ་ཡནི་ན།།ད་ེཚ�་བདག་གསི་ཇ་ིལྟར་བྱ།།ད་ེ

བས་རྒྱལ་བ་འགྲ་ོབའ་ིམགནོ།།འགྲ་ོབ་སྐྱབོ་པའ་ིདནོ་བརྩནོ་པ།།སྟབོས་ཆནེ་འཇིགས་པ་

ཀུན་སེལ་ལ།།ད་ེརངི་ཉདི་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆ།ི།ད་ེཡ་ིཐུགས་སུ་ཆུད་པའ་ིཆསོ།།འཁརོ་

བའ་ིའཇགིས་པ་སལེ་བ་དང་།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིཚ�གས་ལ་ཡང་།།ད་ེབཞནི་ཡང་

དག་སྐྱབས་སུ་མཆ།ི།བདག་ན་ིའཇགིས་པས་རྣམ་སྐྲག་ནས།།ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་བདག་ཉདི་

འབུལ།།འཇམ་པའ་ིདབྱངས་ལའང་བདག་ཉདི་ཀྱསི།།བདག་ག་ིལུས་འད་ིདབུལ་བར་

བགྱ།ི།ཐུགས་རྗེའ་ིསྤྱདོ་པ་མ་འཁྲུལ་བ།།སྤྱན་རས་གཟགིས་མགོན་ད་ེལ་ཡང་།།ཉམ་ཐག་ང་

རསོ་འ་ོདདོ་འབོད།།སྡགི་ལྡན་བདག་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསལོ།།འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་ིསྙངི་པ་ོ



དང་།།ས་ཡ་ིསྙངི་པ་ོདག་དང་ན།ི།ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེམགནོ་ཐམས་ཅད་ལ།།སྐྱབས་འཚ�ལ་སྙངི་

ནས་འ་ོདོད་འབོད།།གང་ཞགི་མཐངོ་ནས་གཤནི་རྗ་ེཡ།ི།ཕ་ོཉ་ལ་སགོས་སྡང་བ་

རྣམས།།སྐྲག་ནས་ཕྱགོས་བཞརི་འབྱེར་བྱདེ་པ།།རྡ་ོརྗ་ེཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆ།ི།སྔནོ་ཆད་

ཁྱདེ་ཀྱ་ིབཀའ་ལས་འདས།།ད་ན་ིའཇགིས་པ་ཆརེ་མཐངོ་ནས།།ཁྱདེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆ་ི

ལགས་ཀྱསི།།འཇགིས་པ་མྱུར་དུ་བསལ་དུ་གསོལ།།ཐ་མལ་ནད་ཀྱསི་འཇགིས་ན་

ཡང་།།སྨན་པའ་ིངག་བཞནི་བྱ་དགསོ་ན།།འདདོ་ཆགས་ལ་སགོས་ཉེས་བརྒྱ་ཡ།ི།ནད་ཀྱསི་

རྟག་བཏབ་སྨསོ་ཅ་ིདགསོ།།ད་ེགཅགི་གསི་ཀྱང་འཛམ་གླངི་ན།།གནས་པའ་ིམ་ིཀུན་བརླག་

བྱདེ་ན།།ད་ེདག་གས་ོབའ་ིསྨན་གཞན་ན།ི།ཕྱགོས་རྣམས་ཀུན་ནས་མ་ིརྙདེ་ན།།ད་ེལ་སྨན་པ་



ཐམས་ཅད་མཁྱནེ།།ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་འབྱནི་པ་ཡ།ི།བཀའ་ལྟར་མ་ིབྱདེ་སམེས་པ་

ན།ི།ཤནི་ཏུ་གཏ་ིམུག་སྨད་པའ་ིགནས།།གཡང་ས་ཐ་མལ་ཆུང་ངུ་ལའང་།།བག་ཡོད་གནས་

པར་བྱ་དགསོ་ན།།དཔག་ཚད་སྟངོ་དུ་ལྷུང་བ་ཡ།ི།ཡུན་རངི་གཡང་སར་སྨསོ་ཅ་ིདགསོ།།ད་ེ

རངི་ཁ་ོན་མ་ིའཆ་ིཞསེ།། བད་ེབར་འདུག་པ་རིགས་མ་ཡནི།།བདག་ན་ིམདེ་པར་འགྱུར་

བའ་ིདུས།།ད་ེན་ིགདནོ་མ་ིཟ་བར་འགྱུར།།བདག་ལ་མ་ིའཇགིས་སུ་ཡསི་བྱནི།།འད་ིལས་ཇ་ི

ལྟར་ངསེ་ཐར་འགྱུར།།གདནོ་མ་ིཟ་བར་མདེ་འགྱུར་ན།།ཅ་ིལྟར་བདག་ཡིད་བད་ེབར་

འདུག།སྔནོ་ཆད་མྱངོ་སྟ་ེཞགི་པ་ལས།།བདག་ལ་ལྷག་པ་ཅ་ིཡདོ་ན།།བདག་ན་ིད་ེལ་མངནོ་

ཞེན་ནས།།བླ་མའ་ིབཀའ་དང་འགལ་བར་བྱས།།གསོན་ཚ�་འད་ིདང་ད་ེབཞནི་དུ།།གཉནེ་



དང་བཤསེ་པ་རྣམས་སྤངས་ནས།།གཅགི་པུ་ག་ཤདེ་འགྲ་ོདགསོ་ན།།མཛའ་དང་མ་ིམཛའ་

ཀུན་ཅ་ིརུང་།།མ་ིདག་ེབ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་།།ད་ེལས་ཇ་ིལྟར་ངསེ་ཐར་ཞསེ།།ཉནི་

མཚན་རྟག་ཏུ་བདག་གིས་ན།ི།འད་ིཉདི་འབའ་ཞིག་བསམ་པའ་ིརགིས།།བདག་ན་ིམ་ིཤསེ་

གཏ་ིམུག་པས།།རང་བཞནི་ཁ་ན་མ་ཐ་ོབའམ།།བཅས་པའ་ིསྡགི་པ་གང་ཡནི་ལས།།གང་

ཡང་རུང་བ་བགྱསི་པ་རྣམས།།མགནོ་པའོ �་སྤྱན་སྔར་མངནོ་སུམ་དུ།།ཐལ་སྦྱར་སྡུག་བསྔལ་

འཇགིས་སམེས་ཀྱསི།།ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཏ།ེ།ད་ེདག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་

བགྱ།ི།འདྲནེ་པ་རྣམས་ཀྱསི་བདག་ག་ིསྡགི།ནངོས་པ་ལགས་པར་གཟུང་དུ་གསོལ།།འད་ིན་ི



བཟང་པ་ོམ་ལགས་པས།།སླན་ཆད་བདག་ན་ིཡངོ་མ་ིབགྱདི།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་

པ་ལ་འཇུག་པ་ལས།།སྡགི་པ་བཤགས་པའ་ིལེའུ་སྟ་ེགཉིས་པའ།ོ།།། 

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱ་ིངན་སངོ་ག།ིསྡུག་བསྔལ་ངལ་བསའོ �་དག་ེབ་དང་།།སྡུག་བསྔལ་ཅན་

དག་བདརེ་གནས་ལ།།དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡ་ིརང་ང་ོ།།བྱང་ཆུབ་རྒྱུར་གྱུར་དག་ེབསགས་

པ།།ད་ེལ་རྗེས་སུ་ཡ་ིརང་ང་ོ།།ལུས་ཅན་འཁརོ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་ལས།།ངསེ་པར་ཐར་ལ་ཡ་ི

རང་ང་ོ།།སྐྱབོ་པ་རྣམས་ཀྱ་ིབྱང་ཆུབ་དང་།།རྒྱལ་སྲས་ས་ལའང་ཡ་ིརང་ང་ོ།།སམེས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བད་ེམཛད་པའ།ི།ཐུགས་བསྐྱདེ་དག་ེབ་རྒྱ་མཚ�་དང་།།སམེས་ཅན་ཕན་པར་

མཛད་པ་ལ།།དགའ་བས་རྗེས་སུ་ཡ་ིརང་ང་ོ།།ཕྱགོས་རྣམས་ཀུན་གྱ་ིསངས་རྒྱས་ལ།།ཐལ་



མ་ོསྦྱར་ཏ་ེགསལོ་བ་ན།ི།སམེས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མུན་འཐམོས་ལ།།ཆསོ་ཀྱ་ིསྒྲོན་མ་ེསྦར་དུ་

གསལོ།།རྒྱལ་བ་མྱ་ངན་འདའ་བཞདེ་ལ།།ཐལ་མ་ོསྦྱར་ཏ་ེགསོལ་བ་ན།ི།འགྲ་ོའད་ིལྡོངས་

པར་མ་ིའགདོ་ཅིང་།།བསྐལ་པ་གྲངས་མདེ་བཞུགས་པར་གསོལ།།ད་ེལྟར་འད་ིདག་ཀུན་

བྱས་ཏ།ེ།དག་ེབ་བདག་གསི་བསགས་པ་གང་།།དསེ་ན་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱ།ི།སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་ཤོག།འགྲ་ོབ་ནད་པ་ཇ་ིསྲིད་དུ།།ནད་སསོ་གྱུར་གྱ་ིབར་དུ་

ན།ི།སྨན་དང་སྨན་པ་ཉདི་དག་དང་།།ད་ེཡ་ིནད་གཡགོ་བྱདེ་པར་ཤོག།ཟས་དང་སྐམོ་གྱ་ིཆར་

ཕབ་སྟ།ེ།བཀྲསེ་དང་སྐམོ་པའ་ིགནོད་པ་བསལ།།མུ་གའེ་ིབསྐལ་པ་བར་མའ་ིཚ�།། བདག་ན་ི

ཟས་དང་སྐམོ་དུ་གྱུར།།སམེས་ཅན་ཕངོས་ཤངི་དབུལ་བ་ལ།།བདག་ན་ིམ་ིཟད་གཏེར་གྱུར་



ཏ།ེ།ཡ་ོབྱད་མཁ་ོདགུ་སྣ་ཚ�གས་སུ།།མདུན་ན་ཉ་ེབར་གནས་གྱུར་ཅགི།ལུས་དང་ད་ེབཞནི་

ལངོས་སྤྱདོ་དང་།།དུས་གསུམ་དག་ེབ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་།།སམེས་ཅན་ཀུན་གྱ་ིདནོ་བསྒྲུབ་

ཕྱརི།།ཕངས་པ་མེད་པར་གཏང་བར་བྱ།།ཐམས་ཅད་བཏང་བས་མྱ་ངན་འདའ།།བདག་བླ་ོ

མྱ་ངན་འདས་པ་བསྒྲུབ།།ཐམས་ཅད་གཏངོ་བར་ཆབས་གཅགི་ལ།།སམེས་ཅན་རྣམས་ལ་

བཏང་བ་མཆགོ།བདག་གསི་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།།ལུས་འད་ིཅ་ིབདརེ་བྱནི་ཟིན་

གྱསི།།རྟག་ཏུ་གསདོ་དང་སྨདོ་པའམ།།བརྡགེ་སགོས་ཅ་ིདགར་བྱེད་ལ་རག།བདག་ག་ིལུས་

ལ་རྩ་ེབྱདེ་དམ།།ཅ་ོའདྲ་ིག་ཞའ་ིརྒྱུ་བྱདེ་ཀྱང་།།བདག་ག་ིལུས་འད་ིབྱནི་ཟནི་གྱིས།།འད་ིཡ་ི

ཁ་ཏས་ཅ་ིཞགི་བྱ།།ད་ེལ་གནདོ་པར་མ་ིའགྱུར་བའ།ི།ལས་གང་ཡིན་པའང་བྱདེ་དུ་



ཆུག།བདག་ལ་དམགིས་ནས་ནམ་དུ་ཡང་།།འགའ་ཡང་དནོ་མདེ་མ་གྱུར་ཅགི།བདག་ལ་

དམགིས་ནས་གང་དག་གསི།།ཁྲའོམ་དད་པའ་ིསེམས་བྱུང་ན།།ད་ེཉདི་རྟག་ཏུ་ད་ེདག་

ག།ི།དནོ་ཀུན་འགྲུབ་པའ་ིརྒྱུར་གྱུར་ཅགི།གང་དག་བདག་ལ་ཁ་ཟརེ་རམ།།གཞན་དག་

གནདོ་པ་བྱདེ་པའམ།།ད་ེབཞནི་ཕྱར་ཀ་གཏངོ་ཡང་རུང་།།ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སྐལ་ལྡན་

གྱུར།།བདག་ན་ིམགནོ་མདེ་རྣམས་ཀྱ་ིམགནོ།།ལམ་ཞུགས་རྣམས་ཀྱ་ིདདེ་དཔནོ་

དང་།།བརྒལ་འདདོ་རྣམས་ཀྱ་ིགྲུ་དང་ན།ི།གཟངིས་དང་ཟམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར།།གླངི་དནོ་གཉརེ་

ལ་གླངི་དང་ན།ི།མར་མ་ེའདདོ་ལ་མར་མ་ེདང་།།གནས་མལ་འདདོ་ལ་གནས་མལ་

དང་།།བདག་ན་ིལུས་ཅན་བྲན་འདོད་པ།།ཀུན་གྱ་ིབྲན་དུ་འགྱུར་བར་ཤགོ།ཡདི་བཞནི་ནརོ་



དང་བུམ་པ་བཟང་།།རགི་སྔགས་གྲུབ་དང་སྨན་ཆནེ་དང་།།དཔག་བསམ་གྱ་ིན་ིཤངི་དག་

དང་།།ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱ་ིའདདོ་འཇརོ་གྱུར།།ས་སགོས་འབྱུང་བ་ཆནེ་པ་ོདང་།།ནམ་

མཁའ་བཞནི་དུ་རྟག་པར་ཡང་།།སམེས་ཅན་དཔག་ཏུ་མདེ་པ་ཡ།ི།རྣམ་མང་ཉརེ་འཚ�འ་ི

གཞརི་ཡང་ཤགོ།ད་ེབཞནི་ནམ་མཁའ་ིམཐས་གཏུགས་པའ།ི།སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་རྣམ་

ཀུན་ཏུ།།ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་འདས་བར་དུ།།བདག་ན་ིཉརེ་འཚ�འ་ིརྒྱུར་ཡང་ཤགོ།ཇ་ིལྟར་

སྔནོ་གྱ་ིབད་ེགཤེགས་ཀྱསི།།བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ན་ིབསྐྱདེ་པ་དང་།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ི

བསླབ་པ་ལ།།ད་ེདག་རམི་བཞནི་གནས་པ་ལྟར།།ད་ེབཞནི་འགྲ་ོལ་ཕན་དནོ་དུ།།བྱང་ཆུབ་

སམེས་ན་ིབསྐྱདེ་བགྱ་ིཞངི་།།ད་ེབཞནི་དུ་ན་ིབསླབ་པ་ལའང་།།རམི་པ་བཞནི་དུ་བསླབ་པར་



བགྱ།ི།ད་ེལྟར་བླ་ོདང་ལྡན་པ་ཡསི།།རབ་དང་བྱང་ཆུབ་སམེས་བཟུང་ནས།།མཇུག་ཀྱང་

རྒྱས་པར་བྱ་བའ་ིཕྱརི།།སམེས་ན་ིའད་ིལྟར་གཟེངས་བསྟདོ་ད།ོ།དངེ་དུས་བདག་ཚ�་འབྲས་

བུ་ཡདོ།།མ་ིཡ་ིསྲདི་པ་ལེགས་པར་ཐབོ།།ད་ེརངི་སངས་རྒྱས་རགིས་སུ་སྐྱསེ།།སངས་རྒྱས་

སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏ།ོ།ད་ན་ིབདག་གསི་ཅ་ིནས་ཀྱང་།།རགིས་དང་མཐུན་པའ་ིལས་བརྩམས་

ཏ།ེ།སྐྱནོ་མདེ་བཙུན་པའ་ིརགིས་འད་ིལ།།རྙགོ་པར་མ་ིའགྱུར་ད་ེལྟར་བྱ།།ལངོ་བས་ཕྱག་

དར་ཕུང་པ་ོལས།།ཇ་ིལྟར་རནི་ཆེན་རྙདེ་པ་ལྟར།།ད་ེབཞནི་ཇ་ིཞགི་ལྟར་སྟེས་ནས།།བྱང་

ཆུབ་སམེས་འད་ིབདག་ལ་སྐྱསེ།།འགྲ་ོབའ་ིའཆ་ིབདག་འཇམོས་བྱདེ་པའ།ི།བདུད་རྩ་ི

མཆགོ་ཀྱང་འད་ིཡནི་ན།ོ།འགྲ་ོབའ་ིདབུལ་བ་སེལ་བ་ཡ།ི།མ་ིཟད་གཏརེ་ཡང་འད་ིཡནི་



ན།ོ།འགྲ་ོབའ་ིནད་རབ་ཞ་ིབྱེད་པའ།ི།སྨན་གྱ་ིམཆགོ་ཀྱང་འད་ིཡིན་ན།ོ།སྲདི་ལམ་འཁྱམས་

ཤངི་དུབ་པ་ཡ།ི།འགྲ་ོབའ་ིངལ་བསའོ �་ལྗནོ་ཤངི་ཡནི།།འགྲ་ོབ་ཐམས་ཅད་ངན་འགྲ་ོ

ལས།།སྒྲལོ་བར་བྱདེ་པའ་ིསྤྱ་ིསྟགེས་ཡནི།།འགྲ་ོབའ་ིཉནོ་མངོས་གདུང་སེལ་བའ།ི།སམེས་

ཀྱ་ིཟླ་བ་ཤར་བ་ཡནི།།འགྲ་ོབའ་ིམ་ིཤསེ་རབ་རབི་དག།དཔྱསི་འབྱིན་ཉ་ིམ་ཆནེ་པ་ོ

ཡནི།།དམ་ཆསོ་འ་ོམ་བསྲུབས་པ་ལས།།མར་གྱ་ིཉངི་ཁུ་ཕྱུང་བ་ཡིན།།འགྲ་ོབའ་ིའགྲནོ་པ་ོ

སྲདི་པའ་ིལམ་རྒྱུ་ཞངི་།།བད་ེབའ་ིལངོས་སྤྱདོ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་ལ།།འད་ིན་ིབད་ེབའ་ི

མཆགོ་ཏུ་ཉརེ་གནས་ཏ།ེ།སམེས་ཅན་འགྲནོ་ཆནེ་ཚ�མ་པར་བྱདེ་པ་ཡནི།།བདག་གསི་ད་ེ

རངི་སྐྱབོ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ།ི།སྤྱན་སྔར་འགྲ་ོབ་བད་ེགཤགེས་ཉདི་དང་ན།ི།བར་དུ་བད་ེལ་



མགྲནོ་དུ་བསོ་ཟནི་གྱསི།།ལྷ་དང་ལྷ་མནི་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱསི།།བྱང་ཆུབ་སམེས་

དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས།།བྱང་ཆུབ་ཀྱ་ིསེམས་ཡངོས་སུ་བཟུང་བ་ཞསེ་བྱ་བ་སྟ་ེ

ལའེུ་གསུམ་པའ།ོ།།། 

རྒྱལ་བའ་ིསྲས་ཀྱསི་ད་ེལྟ་བུར།།བྱང་ཆུབ་སམེས་རབ་བརྟན་བཟུང་ནས།།གཡལེ་བ་མདེ་

པར་རྟག་ཏུ་ཡང་།།བསླབ་ལས་མ་ིའདའ་འབད་པར་བྱ།།བབ་ཅལོ་བརྩམས་པ་གང་ཡནི་

པའམ།།གང་ཞིག་ལེགས་པར་མ་བརྟགས་པ།།ད་ེན་ིདམ་བཅས་བྱས་གྱུར་ཀྱང་།།བྱའམ་

བཏང་ཞསེ་བརྟགས་པའ་ིརགིས།།སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ད་ེཡ་ིསྲས།།ཤསེ་རབ་ཆནེ་པསོ་

གང་བརྟགས་ཤིང་།།བདག་ཉདི་ཀྱིས་ཀྱང་བརྟགས་བརྟགས་པ།།ད་ེལ་བཤལོ་དུ་ཅ་ིཞགི་



ཡདོ།།གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་དམ་བཅས་ནས།།ལས་ཀྱསི་བསྒྲུབ་པར་མ་བྱས་ན།།སམེས་ཅན་ད་ེ

དག་ཀུན་བསླུས་པས།།བདག་ག་ིའགྲ་ོབ་ཅ་ིའདྲར་འགྱུར།།དངསོ་པ་ོཕལ་བ་ཅུང་ཟད་

ལའང་།།ཡདི་ཀྱསི་སྦྱནི་པར་བསམ་བྱས་ནས།།མ་ིགང་སྦྱནི་པར་མ་ིབྱདེ་པ།།ད་ེཡང་ཡ་ི

དྭགས་འགྱུར་གསུངས་ན།།བླ་ན་མདེ་པའ་ིབད་ེབ་ལ།།བསམ་པ་ཐག་པས་མགྲནོ་གཉརེ་

ནས།།འགྲ་ོབ་ཐམས་ཅད་བསླུས་བྱས་ན།།བད་ེའགྲརོ་ཇ་ིག་འགྲ་ོའགྱུར་རམ།།མ་ིགང་བྱང་

ཆུབ་སམེས་བཏང་ཡང་།།ད་ེདག་ཐར་བར་མཛད་པ་ན།ི།ལས་ཚུལ་བསམ་གྱསི་མ་ིཁྱབ་

སྟ།ེ།ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་ཁ་ོནས་མཁྱནེ།། ད་ེན་ིབྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ལ།།ལྟུང་བའ་ིནང་

དུ་ལྕ་ིབ་སྟ།ེ།འད་ིལྟར་ད་ེན་ིབྱུང་གྱུར་ན།།སམེས་ཅན་ཀུན་གྱ་ིདནོ་ལ་དམན།།གང་གཞན་



སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འདའི།ི།བསདོ་ནམས་བར་ཆད་གགེས་བྱདེ་པ།།སམེས་ཅན་དོན་ལ་

དམན་གྱུར་པས།།ད་ེཡ་ིངན་འགྲ་ོམུ་མཐའ་མདེ།།སམེས་ཅན་གཅིག་ག་ིབད་ེབ་

ཡང་།།བཤགི་ན་བདག་ཉདི་ཉམས་འགྱུར་ན།།ནམ་མཁའ་མ་ལུས་མཐའ་ཀླས་པའ།ི།ལུས་

ཅན་བད་ེབཤགི་སྨསོ་ཅ་ིདགསོ།།ད་ེལྟར་ལྟུང་བ་སྟོབས་ལྡན་དང་།།བྱང་ཆུབ་སམེས་སྟབོས་

ལྡན་པ་དག།འཁོར་བར་རསེ་ཀྱསི་འདྲ་ེབྱདེ་ན།།ས་ཐབོ་པ་ལ་ཡུན་རངི་ཐགོས།།ད་ེལྟས་ཇ་ི

ལྟར་དམ་བཅས་བཞནི།།བདག་གིས་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ།།དངེ་ནས་བརྩནོ་པར་མ་

བྱས་ན།།འགོ་ནས་འགོ་ཏུ་འགྲ་ོབར་འགྱུར།།སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་མཛད་

པའ།ི།སངས་རྒྱས་གྲངས་མདེ་འདས་གྱུར་ཀྱང་།།བདག་ན་ིརང་ག་ིཉསེ་པས་དེའ།ི།གས་ོ



བའ་ིསྤྱདོ་ཡུལ་མ་གྱུར་ཏ།ོ།ད་དུང་ད་ེབཞནི་བདག་བྱདེ་ན།།ཡང་དང་ཡང་དུའང་ད་ེབཞནི་

ཏ།ེ།ངན་འགྲརོ་ནད་དང་འཆ་ིབ་དང་།།བཅད་དང་བཤགས་སགོས་མྱངོ་བར་འགྱུར།།ད་ེ

བཞནི་གཤགེས་པ་འབྱུང་བ་དང་།།དད་དང་མ་ིལུས་ཐབོ་པ་དང་།།དག་ེགམོས་རུང་བ་ད་ེལྟ་

བུ།།དཀནོ་ན་ནམ་ཞགི་ཐོབ་པར་འགྱུར།།ནད་མདེ་ཉ་ིམ་འད་ིལྟ་བུ།།ཟས་བཅས་འཚ�་བ་

མདེ་ཀྱང་ན།ི།ཚ�་ན་ིསྐད་ཅགི་བསླུ་བ་སྟ།ེ།ལུས་ན་ིཐང་ཅིག་བརྙན་པ་ོབཞནི།།བདག་ག་ིསྤྱདོ་

པ་འད་ིའདྲས་ན།ི།མ་ིཡ་ིལུས་ཀྱང་འཐབོ་མ་ིའགྱུར།།མ་ིལུས་ཐབོ་པར་མ་གྱུར་ན།།སྡགི་པ་

འབའ་ཞགི་དག་ེབ་མདེ།།གང་ཚ�་དག་ེསྤྱད་སྐལ་ལྡན་ཡང་།།དག་ེབ་བདག་གསི་མ་བྱས་

ན།།ངན་སངོ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་རྨངོས་པ།།ད་ེཚ�་བདག་གསི་ཅ་ིབྱར་ཡོད།།དག་ེབ་དག་ཀྱང་



མ་བྱས་ལ།།སྡགི་པ་དག་ཀྱང་ཉརེ་བསགས་ན།། བསྐལ་པ་བྱ་ེབ་བརྒྱར་ཡང་ན།ི།བད་ེ

འགྲའོ �་སྒྲ་ཡང་ཐོས་མ་ིའགྱུར།།ད་ེཉདི་ཕྱརི་ན་བཅོམ་ལྡན་གྱིས།།རྒྱ་མཚ�་ཆརེ་གཡེངས་

གཉའ་ཤངི་ག ི།བུ་གར་རུས་སྦལ་མགྲནི་ཆུད་ལྟར།།མ་ིཉདི་ཤནི་ཏུ་ཐབོ་དཀའ་

གསུངས།།སྐད་ཅགི་གཅགི་བྱས་སྡགི་པས་ཀྱང་།།བསྐལ་པར་མནར་མདེ་གནས་འགྱུར་

ན།། ཐགོ་མདེ་འཁརོ་བར་བསགས་སྡགི་གསི།།བད་ེའགྲརོ་མ་ིའགྲ་ོསྨསོ་ཅ་ིདགོས།།ད་ེཙམ་

ཁ་ོན་མྱང་གྱུར་ནས།།འད་ིན་ིརྣམ་ཐར་མ་ིའགྱུར་ཏ།ེ།འད་ིལྟར་ད་ེན་ིམྱངོ་བཞནི་ཏུ།།སྡགི་པ་

གཞན་དག་རབ་ཏུ་སྐྱ།ེ།འད་ིའདྲའ་ིདལ་བ་རྙདེ་གྱུར་ནས།།བདག་གསི་དག་ེགམོས་མ་བྱས་

ན།།འད་ིལས་བསླུས་པ་གཞན་མདེ་ད།ེ།འད་ིལས་རྨོངས་པའང་གཞན་མདེ་ད།ོ།གལ་ཏ་ེ



བདག་གསི་ད་ེརྟགོས་ནས།།རྨངོས་པས་ཕྱསི་ཀྱང་སྒྱདི་ལུག་ན།།འཆ་ིབར་འགྱུར་བའ་ིདུས་

ཀྱ་ིཚ�།།མྱ་ངན་ཆེན་པ་ོལྡང་བར་འགྱུར།།དམྱལ་མ་ེབཟདོ་དཀས་ཡུན་རངི་དུ།།བདག་ག་ི

ལུས་ལ་བསྲེགས་གྱུར་ན།།འགྱདོ་པ་མ་ིབཟད་མ་ེའབར་བས།།སམེས་གདུང་འགྱུར་བ་

གདནོ་མ་ིཟ།།ཤནི་ཏུ་རྙདེ་དཀའ་ཕན་པའ་ིས།།ཇ་ིཞགི་ལྟར་སྟེས་རྙེད་གྱུར་ནས།།བདག་ཉདི་

ཤསེ་དང་ལྡན་བཞནི་དུ།།ཕྱརི་ཡང་དམྱལ་བ་དརེ་ཁྲིད་ན།།སྔགས་ཀྱསི་རྨངོས་པར་བྱས་པ་

བཞནི།།བདག་ལ་འདརི་སམེས་མདེ་དུ་ཟད།།ཅསི་རྨངོས་བདག་ཀྱང་མ་ཤེས་ཏ།ེ།བདག་ག་ི

ཁངོ་ན་ཅ་ིཞགི་ཡདོ།།ཞ་ེསྡང་སྲདེ་སགོས་དགྲ་རྣམས་ན།ི།རྐང་ལག་ལ་སགོས་ཡོད་མནི་

ལ།།དཔའ་མཛངས་མིན་ཡང་ཇ་ིཞགི་ལྟར།།ད་ེདག་གསི་བདག་བྲན་བཞནི་བྱས།།བདག་ག་ི



སམེས་ལ་གནས་བཞནི་དུ།།དགའ་མགུར་བདག་ལ་གནདོ་བྱདེ་པ།།ད་ེལའང་མ་ིཁྲ་ོབཟདོ་

པ་ན།ི།གནས་མིན་བཟདོ་པ་སྨད་པའ་ིགནས།།གལ་ཏ་ེལྷ་དང་ལྷ་མནི་རྣམས།།ཐམས་ཅད་

བདག་ལ་དགྲར་ལངས་ཀྱང་།།ད་ེདག་གསི་ཀྱང་མནར་མདེ་པའ།ི།མ་ེནང་འཁྲདི་ཅིང་འཇུག་

མ་ིནུས།།ཉནོ་མོངས་སྟབོས་ཆནེ་དགྲ་འདསི་ན།ི།གང་དང་ཕྲད་ན་ར་ིརབ་ཀྱང་།།ཐལ་བ་

ཡང་ན་ིམ་ིལུས་པ།།དརེ་བདག་སྐད་ཅགི་གཅིག་ལ་འདརོ།།བདག་ག་ིཉནོ་མོངས་དགྲ་བ་ོ

གང་།།དུས་རངི་ཐགོ་མཐའ་མདེ་པ་ལྟར།།དགྲ་གཞན་ཀུན་ཀྱང་ད་ེལྟ་བུར།།ཡུན་རངི་ཐུབ་

པ་མ་ཡནི་ན།ོ།མཐུན་པར་རམི་གྲ་ོབསྟནེ་བྱས་ན།།ཐམས་ཅད་ཕན་དང་བད་ེབྱདེ་ན།།ཉནོ་

མངོས་རྣམས་ན་ིབསྟནེ་བྱས་ན།།ཕྱརི་ཞངི་སྡུག་བསྔལ་གནདོ་པ་བྱེད།།ད་ེལྟར་ཡུན་རིང་



རྒྱུན་ཆགས་དགྲར་གྱུར་པ།།གནདོ་པའ་ིཚ�གས་རབ་འཕལེ་བའ་ིརྒྱུ་གཅགི་པུ།།བདག་ག་ི

སྙངི་ལ་ངེས་པར་གནས་འཆའ་ན།།འཁརོ་བར་འཇགིས་མདེ་དགའ་བར་ག་ལ་

འགྱུར།།འཁོར་བའ་ིབཙ�ན་རའ་ིསྲུང་མ་དམྱལ་སགོས་སུ།།གསདོ་བྱདེ་གཤདེ་མར་གྱུར་པ་

འད་ིདག་ན།ི།གལ་ཏ་ེབླ་ོགནས་ཆགས་པའ་ིདྲ་བ་ན།།གནས་ན་བདག་ལ་བད་ེབ་ག་ལ་

ཡདོ།།ད་ེལྟར་ཇ་ིསྲདི་བདག་གསི་དགྲ་འད་ིམངནོ་སུམ་དུ།།ངསེ་པར་མ་བཅམོ་ད་ེསྲདི་

བདག་འདརི་བརྩནོ་མ་ིའདརོ།།ར་ེཞགི་གནོད་བྱདེ་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ཁྲསོ་གྱུར་པ།།ང་རྒྱལ་

བད་ོརྣམས་ད་ེམ་བཅམོ་པར་གཉིད་མ་ིའངོ་།།རང་བཞནི་འཆ་ིབས་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པའ་ི

ཉནོ་མོངས་དག།གཡུལ་ངརོ་དངར་ཚ�་ནན་གྱསི་གཞོམ་པར་འདདོ་པ་ཡང་།། མདའ་མདུང་



མཚ�ན་གྱསི་ཕགོ་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཁྱད་བསད་ནས།།དནོ་མ་གྲུབ་པར་ཕྱིར་ཕྱགོས་འབྱརེ་

བར་མ་ིབྱདེ་ན།།རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱ་ིརྒྱུར་གྱུར་པ།།རང་བཞནི་དགྲར་ངསེ་གཞམོ་

བརྩནོ་བདག་ལ་དངེ་།།སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕྲག་རྒྱུར་གྱུར་གང་གསི་ཀྱང་།།ཡ་ིཆད་སྒྱདི་ལུག་

མ་ིའགྱུར་སྨསོ་ཅ་ིདགསོ།།དནོ་མདེ་དགྲ་ཡསི་རྨ་སྲོལ་བཏདོ་པ་ཡང་།།ལུས་ལ་རྒྱན་དང་

འདྲ་བར་སྲལེ་བྱེད་ན།།དནོ་ཆནེ་སྒྲུབ་ཕྱརི་ཡང་དག་བརྩནོ་གྱུར་པ།།བདག་ལ་སྡུག་བསྔལ་

ཅ་ིཕྱརི་གནདོ་བྱེད་ཡིན།།ཉ་པ་གདལོ་པ་ཞངི་པ་ལ་སགོས་པ།།རང་ག་ིའཚ�་བ་ཙམ་ཞགི་

སམེས་པ་ཡང་།།གྲང་དང་ཚ་ལ་སགོས་པའ་ིགནོད་བཟདོ་ན།།འགྲ་ོབ་བད་ེཕྱརི་བདག་ལྟ་

ཅསི་མ་ིབཟདོ།།ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའ་ིམཐས་གཏུགས་པའ།ི།འགྲ་ོབ་ཉནོ་མངོས་ལས་



བསྒྲལ་བར།།དམ་བཅས་གང་ཚ�་བདག་ཉིད་ཀྱང་།།ཉནོ་མངོས་རྣམས་ལས་མ་གྲལོ་

བར།།བདག་ག་ིཚ�ད་ཀྱང་མ་ིཤེས་པར།།སྨྲ་བ་ཇ་ིལྟར་སྨྱནོ་པ་མིན།།ད་ེལྟས་ཉནོ་མངོས་

གཞམོ་པ་ལ།།རྟག་ཏུ་ཕྱརི་མ་ིལྡོག་པར་བྱ།།འད་ིལ་བདག་གསི་ཞནེ་བྱ་ཞངི་།།ཁནོ་དུ་བཟུང་

ནས་གཡུལ་སྤྲད་ད།ེ།རྣམ་པ་ད་ེའདྲའ་ིཉོན་མངོས་པ།།ཉནོ་མངོས་འཇམོས་བྱདེ་མ་གཏགོས་

ས།ོ།བདག་ན་ིབསྲགེས་ཏ་ེབསད་གྱུར་ཏམ།།བདག་ག་ིམག་ོབ་ོབཅད་ཀྱང་བླའ།ི། རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་ཉནོ་མངོས་པའ།ི།དགྲ་ལ་འདུད་པར་མ་ིབྱའ།ོ།ཐ་མལ་དགྲ་བ་ོཡུལ་ནས་ཕྱུང་ཡང་

ན།ི།ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་གནས་ཤིང་ཡངོས་བཟུང་ནས།།ནུས་པ་བརྟས་ནས་ད་ེནས་ཕྱརི་

ལྡགོ་ག ི།ཉནོ་མོངས་དགྲ་ཚུལ་ད་ེདང་འདྲ་མ་ཡནི།།ཉནོ་མངོས་ཉོན་མངོས་ཤསེ་རབ་མགི་



གསི་སྤང་།།བདག་ཡིད་ལས་བསལ་གང་དུ་འགྲ་ོབར་འགྱུར།།གང་དུ་གནས་ནས་བདག་

གནདོ་བྱ་ཕྱརི་འོང་།།བླ་ོཞན་བདག་ལ་བརྩོན་པ་མདེ་པར་ཟད།།ཉནོ་མངོས་རྣམས་ན་ིཡུལ་

ན་མ་ིགནས་དབང་ཚ�གས་ལ་མིན་བར་ནའང་མིན།།ད་ེལས་གཞན་ནའང་མིན་ན་ད་ེདག་

གར་གནས་འགྲ་ོབ་ཀུན་གནདོ་བྱེད།།འད་ིན་ིསྒྱུ་འདྲ་ད་ེཕྱརི་སྙངི་ལ་འཇགིས་སྤངོས་ཤསེ་

ཕྱརི་བརྩནོ་པ་བསྟནེ།།དནོ་མདེ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་དམྱལ་སགོས་རྣམས་སུ་ཅ་ིསྟ་ེགནོད་པ་

བྱདེ།།ད་ེལྟར་རྣམས་བསམས་ཇ་ིསྐད་བཤད་པ་ཡ།ི།བསླབ་པ་བསྒྲུབ་པའ་ིཆདེ་དུ་འབད་

པར་བྱ།།སྨན་པའ་ིངག་མ་མཉན་ན་སྨན་དག་གསི།།བཅསོ་དགསོ་ནད་པ་སསོ་པ་ག་ལ་



ཡདོ།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས།།བག་ཡདོ་བསྟན་པ་ཞསེ་བྱ་བ་སྟ་ེ

ལའེུ་བཞ་ིཔའ།ོ།།།  

བསླབ་པ་བསྲུང་བར་འདདོ་པ་ཡིས།།རབ་ཏུ་བསྒྲིམས་ནས་སམེས་བསྲུང་སྟ།ེ།སེམས་འད་ི

བསྲུང་བར་མ་བྱས་ན།།བསླབ་པ་བསྲུང་བར་ཡངོ་མ་ིནུས།།སམེས་ཀྱ་ིགླང་པ་ོཡན་བཏང་

བས།།མནར་མདེ་གནདོ་པ་བྱདེ་པ་ལྟར།།གླང་ཆེན་མ་ཐུལ་མྱསོ་པ་ཡསི།།འད་ིན་ད་ེའདྲའ་ི

གནདོ་མ་ིབྱདེ།།ཀུན་ནས་དྲན་པའ་ིཐག་པ་ཡསི།།སམེས་ཀྱ་ིགླང་པ་ོདམ་བཏགས་

ན།།འཇགིས་པ་ཐམས་ཅད་མདེ་འགྱུར་ཞངི་།།དག་ེབ་ཐམས་ཅད་ལག་ཏུ་འོང་།།སྟག་དང་

སངེ་ག་ེགླང་ཆནེ་དྲདེ།།སྦྲུལ་དང་དགྲ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་།།སམེས་ཅན་དམྱལ་བའ་ིསྲུང་



མ་དང་།།བྱད་མ་ད་ེབཞནི་སྲནི་པ་ོརྣམས།། སམེས་འད་ིགཅགི་པུ་བཏགས་པ་ཡསི།།ད་ེ

དག་ཐམས་ཅད་བཏགས་པར་འགྱུར།།སམེས་འད་ིགཅགི་པུ་བཏུལ་བ་ན།།ད་ེདག་ཐམས་

ཅད་ཐུལ་བར་འགྱུར།།འད་ིལྟར་འཇགིས་པ་ཐམས་ཅད་དང་།།སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མདེ་

པ་ཡང་།།སམེས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ོཞསེ།།ཡང་དག་གསུང་བ་ཉིད་ཀྱསི་བསྟན།།སམེས་

ཅན་དམྱལ་བའ་ིམཚ�ན་ཆ་རྣམས།།སུ་ཞགི་གསི་ན་ིཆདེ་དུ་བྱས།།ལྕགས་སྲགེ་ས་གཞ་ིསུ་

ཡསི་བྱས།།མ་ོཚ�གས་ད་ེདག་ཅ་ིལས་བྱུང་།།ད་ེའདྲ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་།།སྡགི་སམེས་

ཡནི་པར་ཐུབ་པས་གསུངས།།ད་ེལྟར་འཇགི་རྟེན་གསུམ་པ་ོན།།སམེས་ལས་འཇགིས་པ་

གཞན་འགའ་མེད།།གལ་ཏ་ེའགྲ་ོབ་དབུལ་བརོ་བས།།སྦྱནི་པའ་ིཕ་རལོ་ཕྱནི་ཡནི་ན།།ད་དུང་



འགྲ་ོབཀྲནེ་ཡདོ་ན་སྔནོ།།སྐྱབོ་པ་ཇ་ིལྟར་ཕ་རལོ་ཕྱནི།། བདགོ་པ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བཅས་

ཏ།ེ།སྐྱ་ེབ་ོཀུན་ལ་གཏང་སམེས་ཀྱསི།།སྦྱནི་པའ་ིཕ་རལོ་ཕྱིན་གསུངས་ཏ།ེ།ད་ེལྟས་ད་ེན་ི

སམེས་ཉདི་ད།ོ།ཉ་ལ་སོགས་པ་གང་ཞགི་ཏུ།།ད་ེདག་གསདོ་མ་ིའགྱུར་བར་བསྐྲད།།སྤངོ་

བའ་ིསམེས་ན་ིཐོབ་པ་ལས།།ཚུལ་ཁྲམིས་ཕ་རོལ་ཕྱནི་པར་བཤད།།སམེས་ཅན་མ་ིསྲུན་

ནམ་མཁའ་བཞིན།།ད་ེདག་གཞམོ་གྱསི་ཡངོ་མ་ིལང་།།ཁྲ་ོབའ་ིསེམས་འད་ིགཅགི་བཅམོ་

ན།།དགྲ་ད་ེཐམས་ཅད་ཆམོས་དང་འདྲ།།ས་སྟངེ་འད་ིདག་ཀོས་གཡོག་ཏུ།།ད་ེསྙདེ་ཀ་ོབས་

ག་ལ་ལང་།།ལྷམ་མཐལི་ཙམ་གྱ་ིཀ་ོབས་ན།ི།ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་གཡགོས་དང་འདྲ།།ད་ེ

བཞནི་ཕྱ་ིརོལ་དངསོ་པ་ོཡང་།།བདག་གསི་ཕྱརི་བཟླགོ་མ་ིལང་ག ི།བདག་ག་ིསམེས་འད་ི



ཕྱརི་བཟླགོ་བྱའ།ི།གཞན་རྣམས་བཟླགོ་ག་ོཅ་ིཞགི་དགསོ།།སམེས་གསལ་གཅགི་བསྐྱདེ་

འབྲས་བུ་གང་།།ཚངས་ལ་སགོས་པ་ཡནི་པ་ལྟར།།ལུས་ངག་བཅས་པའ་ིའབྲས་བུ་

ཡང་།།སྤྱདོ་པ་ཞན་པས་ད་ེལྟ་མནི།།བཟླས་བརྗདོ་དང་ན་ིདཀའ་ཐུབ་ཀུན།།ཡུན་རིང་དུས་

སུ་སྤྱད་བྱས་ཀྱང་།།སམེས་གཞན་གཡངེས་པས་བྱས་པ་ན།ི།ད་ེཉིད་རགི་པས་དནོ་མདེ་

གསུངས།།གང་གསི་ཆསོ་ཀྱ་ིགཙ�་བ་ོམཆགོ།སེམས་ཀྱ་ིགསང་འད་ིམ་ཤེས་ན།།བད་ེཐབོ་

སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་འདདོ་ཀྱང་།།ད་ེདག་དནོ་མེད་གྱ་ིནར་འཁྱམས།།ད་ེལྟས་བདག་ག་ི

སམེས་འད་ིན།ི།ལགེས་བཟུང་ལེགས་པར་བསྲུང་བར་བྱ།།སམེས་བསྲུང་བརྟུལ་ཞུགས་མ་

གཏགོས་པ།།བརྟུལ་ཞུགས་མང་པསོ་ཅ་ིཞགི་བྱ།།མ་གྲངས་གྲོལ་བའ་ིཁྲདོ་གནས་



ན།།བསྒྲམིས་ཏ་ེརྨ་ཡ་ིབག་བྱེད་བཞནི།།སྐྱ་ེབ་ོངན་ཁྲོད་གནས་པས་ཀྱང་།།སམེས་ཀྱ་ིརྨ་

འད་ིརྟག་ཏུ་བསྲུང་།།རྨ་ཡ་ིསྡུག་བསྔལ་ ཆུང་ངུ་ཡསི།།སྐྲག་པའང་རྨ་ཡ་ིབག་བྱེད་

ན།།བསྡུས་འཇོམས་རིས་འཇམོས་སྐྲག་པ་དག།སམེས་ཀྱ་ིརྨ་ལྟ་ཅསི་མ་ིསྲུང་།།སྤྱདོ་པ་འད་ི

འདྲས་གནས་བྱེད་ན།།སྐྱ་ེབ་ོངན་པའ་ིཁྲདོ་གནས་སམ།།བུད་མདེ་ཁྲདོ་ན་གནས་ཀྱང་

རུང་།།སྡོམ་བརྩོན་བརྟན་པ་ཉམས་མ་ིའགྱུར།།བདག་ག་ིརྙདེ་དང་བཀུར་སྟ་ིདང་།།ལུས་དང་

འཚ�་བ་མདེ་བླ་ཞངི་།།དག་ེབ་གཞན་ཡང་ཉམས་བླ་ཡ།ི།སམེས་ན་ིནམ་ཡང་ཉམས་མ་ི

བྱ།།སམེས་བསྲུང་འདདོ་པ་རྣམས་ལ་ན།ི། དྲན་པ་དང་ན་ིཤསེ་བཞནི་དག།ཐམས་ཅད་

འབད་པས་སྲུངས་ཤགི་ཅེས།།བདག་ན་ིད་ེལྟར་ཐལ་མ་ོསྦྱར།།ནད་ཀྱསི་དཀྲུགས་པའ་ིམ་ི



དག་ན།ི།ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་མཐུ་མདེ་པ།།ད་ེབཞནི་རྨངོས་པས་སམེས་དཀྲུགས་པ།།ལས་

རྣམས་ཀུན་ལ་མཐུ་མདེ་ད།ོ།ཤེས་བཞནི་མདེ་པའ་ིསམེས་ལྡན་པའ།ི། ཐསོ་དང་བསམ་དང་

སྒམོ་པ་ཡང་།།གླ་ོརྡལོ་བུམ་པའ་ིཆུ་བཞནི་དུ།།དྲན་པ་ལ་ན་ིད་ེམ་ིགནས།།ཐསོ་ལྡན་དད་པ་

ཅན་དང་ན།ི།བརྩནོ་པ་ལྷུར་ལནེ་དུ་མ་ཡང་།།ཤེས་བཞིན་མདེ་པའ་ིསྐྱནོ་ཆགས་པས།།ལྟུང་

བའ་ིརྙགོ་དང་བཅས་པར་འགྱུར།།ཤསེ་བཞནི་མེད་པའ་ིཆམོ་ཀུན་དག།དྲན་པ་ཉམས་པའ་ི

རྗེས་འབྲང་བས།།བསདོ་ནམས་དག་ན་ིཉརེ་བསགས་ཀྱང་།།རྐུན་པོས་ཕྲགོས་བཞིན་ངན་

འགྲརོ་འགྲ།ོ།ཉནོ་མངོས་ཆོམ་རྐུན་ཚ�གས་འད་ིན།ི། གླགས་སྐབས་ཚ�ལ་བར་བྱེད་པ་

སྟ།ེ།གླགས་རྙདེ་གྱུར་ནས་དག་ེའཕྲགོ་ཅངི་།།བད་ེའགྲའོ �་སྲགོ་ཀྱང་འཇམོས་པར་བྱེད།།ད་ེ



བས་དྲན་པ་ཡདི་སྒ་ོནས།། གུད་དུ་ནམ་ཡང་མ་ིགཏངོ་ང་ོ།།སངོ་ནའང་ངན་འགྲའོ �་གནདོ་པ་

དག།དྲན་པར་བྱས་ཏ་ེཉ་ེབར་བཞག།བླ་མ་དང་ན་ིའགྲགོས་པ་ལས།།མཁན་པསོ་རྗེས་སུ་

བསྟན་པ་དང་།།འཇགིས་པས་སྐལ་ལྡན་གུས་བྱེད་ལ།།དྲན་པ་བད་ེབླག་ཉདི་དུ་སྐྱ།ེ།སངས་

རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་དག།ཀུན་ཏུ་ཐགོས་མདེ་གཟགིས་པར་ལྡན།།ད་ེདག་ཐམས་

ཅད་སྤྱན་སྔ་ན།།རྟག་པར་བདག་ན་ིགནས་ས་ོཞེས།།ད་ེལྟར་བསམས་ནས་ང་ོཚ་དང་།།གུས་

དང་འཇགིས་ལྡན་ད་ེབཞནི་མནོས།།དསེ་ན་ིསངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་པའང་།།ད་ེལ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་འབྱུང་།།གང་ཚ�་དྲན་པ་ཡདི་སྒ་ོནས།།བསྲུང་བའ་ིདནོ་དུ་གནས་གྱུར་པ།།ད་ེཚ�་ཤསེ་

བཞནི་འངོ་འགྱུར་ཞངི་།།སངོ་བ་དག་ཀྱང་ཕྱརི་འོང་འགྱུར།།ར་ེཞགི་དང་པརོ་འད་ིའདྲའ་ི



སམེས།།འད་ིན་ིསྐྱནོ་བཅས་ཤསེ་བྱས་ནས།།ད་ེཚ�་བདག་གསི་ཤངི་བཞིན་དུ།།ཟུངས་ཐུབ་

པར་ན་ིགནས་པར་བྱ།།དནོ་མདེ་གཡངེ་བར་ལྟ་བ་ན།ི།ནམ་ཡང་བདག་གསི་མ་ིབྱ་སྟ།ེ།ངསེ་

པར་སེམས་པས་རྟག་ཏུ་ན།ི།མགི་ན་ིཕབ་སྟ་ེབལྟ་བར་བྱ།།ལྟ་བ་ངལ་བསའོ �་ཆདེ་དུ་ན།ི།རསེ་

འགའ་ཕྱགོས་སུ་བལྟ་བར་བྱ།།འགའ་ཞགི་མགི་ལམ་སྣང་གྱུར་ན།།བལྟས་ནས་འོངས་པ་

ལགེས་ཞསེ་བརྗོད།།ལམ་སགོས་འཇིགས་པ་བརྟག་པའ་ིཕྱརི།།ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕྱོགས་

བཞརི་བལྟ།། ངལ་བས་ོཁ་ན་ིཕྱིར་བལྟས་ནས།།རྒྱབ་ཀྱ་ིཕྱགོས་སུ་བལྟ་བར་བྱ།།མདུན་

དང་རྒྱབ་ཏུ་བརྟགས་བྱས་ནས།།འགྲའོམ་ཡང་ན་འངོ་བྱ་སྟ།ེ།ད་ེལྟར་གནས་ སྐབས་

ཐམས་ཅད་དུ།།དགསོ་པ་ཤེས་ནས་སྤྱད་པར་བྱ།།ལུས་ཀྱསི་འད་ིལྟར་གནས་བྱ་ཞསེ།།བྱ་



བ་བསྡགོས་ནས་ད་ེནས་ན།ི།སྐབས་སུ་ལུས་འད་ིཇ་ིལྟ་བུར།།གནས་པ་ཡནི་ཞསེ་བལྟ་བར་

བྱ།།སམེས་ཀྱ་ིགླང་ཆནེ་མྱསོ་པ་ན།ི།ཆསོ་ལ་སམེས་པའ་ིཀ་ཆནེ་ལ།།ཇ་ིལྟར་བཏགས་པ་

མ་ིའཆརོ་བར།།ད་ེལྟར་འབད་པ་ཀུན་གྱསི་བརྟག།ཅ་ིནས་ཏངི་འཛ�ན་བརྩནོ་པ་ན།ི།སྐད་ཅགི་

གཅགི་ཀྱང་མ་ིའཆརོ་བར།།བདག་ག་ིཡདི་འད་ིགར་སྤྱདོ་ཅསེ།།ད་ེལྟར་ཡདི་ལ་ས་ོསརོ་

བརྟག།འཇིགས་དང་དགའ་སྟནོ་སགོས་འབྲལེ་བར།།གལ་ཏ་ེམ་ིནུས་ཅ་ིབདརེ་བྱ།།འད་ི

ལྟར་སྦྱནི་པའ་ིདུས་དག་ཏུ།།ཚུལ་ཁྲམིས་བཏང་སྙོམས་བཞག་པར་གསུངས།།གང་ཞགི་

བསམས་ཏ་ེབྱར་བརྩམས་པ།།ད་ེལས་གཞན་དུ་མ་ིབསམ་སྟ།ེ།དརེ་གཏད་པ་ཡ་ིབསམ་པ་

ཡསི།།ད་ེཉདི་ར་ེཞགི་བསྒྲུབ་པར་བྱ།།ད་ེལྟ་ན་ན་ིཀུན་ལགེས་བྱས།།གཞན་དུ་གཉིས་ཀར་མ་ི



འགྱུར་ར།ོ།ཤསེ་བཞནི་མ་ཡནི་ཉ་ེཉནོ་མོངས།།ད་ེལྟ་ན་ན་ིའཕལེ་མ་ིའགྱུར།།བྲ་ེམོའ �་གཏམ་

ན་ིསྣ་ཚ�གས་དང་།།ང་ོམཚར་ལྟད་མ་ོརྣམ་མང་པ།ོ།ཀུན་ལ་འཇུག་པར་གྱུར་པ་ན།།ད་ེལ་

ཆགས་པ་སྤང་བར་བྱ།།དོན་མདེ་ས་རྐ་ོརྩྭ་གཅདོ་དང་།།ས་རསི་འདྲ་ིསགོས་བྱདེ་གྱུར་

ན།།བད་ེགཤགེས་བསླབ་པ་དྲན་བྱས་ནས།།སྐྲག་པས་ད་ེཡ་ིམདོ་ལ་དརོ།།གང་ཚ�་བསྐྱདོ་

པར་འདདོ་གྱུར་ཏམ།།སྨྲ་བར་འདདོ་པར་གྱུར་ན་ཡང་།།དང་པརོ་རང་ག་ིསམེས་བརྟགས་

ནས།།བརྟན་པས་རགིས་པ་ལྡན་པར་བྱ།།གང་ཚ�་རང་ཡིད་ཆགས་པ་དང་།།ཁྲ་ོབར་འདདོ་

པ་ད་ེཡ་ིཚ�།།ལས་སུ་མ་ིབྱ་སྨྲ་མ་ིབྱ།།ཤངི་བཞནི་དུ་ན་ིགནས་པར་བྱ།།རྒདོ་དང་ག་ཞར་

བཅས་པའམ།།གལ་ཏ་ེང་རྒྱལ་རྒྱགས་ལྡན་པའམ།།མཚང་འབྲུ་བ་ཡ་ིབསམ་པ་དང་།།གལ་



ཏ་ེསྐྱརོ་འབྱནི་བསླུ་སམེས་སམ།།གང་ཚ�་བདག་བསྟདོ་ལྷུར་ལནེ་པའམ།།གཞན་ལ་སྨདོ་པ་

ཉདི་དང་ན།ི།གཤ་ེབཅས་འགྱདེ་དང་བཅས་གྱུར་པ།།ད་ེཚ�་ཤངི་བཞནི་གནས་པར་བྱ།།རྙདེ་

དང་བཀུར་སྟ་ིགྲགས་འདདོ་པའམ།།གཡགོ་འཁརོ་དནོ་དུ་གཉརེ་འདདོ་པའམ།།བདག་

སམེས་རམི་གྲ་ོའདདོ་གྱུར་ན།།ད་ེཚ�་ཤངི་བཞནི་གནས་པར་བྱ།།གཞན་དནོ་ཡལ་བར་

འདརོ་བ་དང་།། རང་དནོ་གཉརེ་བར་འདདོ་པ་དང་།།སྨྲ་བར་འདདོ་པའ་ིསམེས་བྱུང་ན།།ད་ེ

ཚ�་ཤངི་བཞནི་གནས་པར་བྱ།།མ་ིབཟོད་ལ་ེལ་ོའཇིགས་པ་དང་།།ད་ེབཞནི་སྤྱ་ིབརྟལོ་མུ་ཅརོ་

དང་།།རང་ག་ིཕྱགོས་ཞནེ་སམེས་བྱུང་ན།།ད་ེཚ�་ཤངི་བཞནི་གནས་པར་བྱ།།ད་ེལྟར་ཀུན་

ནས་ཉནོ་མངོས་དང་།།དནོ་མདེ་བརྩནོ་པའ་ིཡདི་བརྟགས་ནས།།ད་ེཚ�་དཔའ་བསོ་གཉནེ་པ་ོ



ཡསི།།ད་ེན་ིབརྟན་པར་གཟུང་བར་བྱ།།ཤནི་ཏུ་ངསེ་དང་རབ་དད་དང་།།བརྟན་དང་གུས་

དང་ཞ་ེསར་བཅས།།ང་ོཚ་ཤསེ་དང་འཇིགས་བཅས་དང་།།ཞ་ིཞངི་གཞན་དགའ་བྱདེ་ལ་

བརྩནོ།།ཕན་ཚུན་མ་ིམཐུན་བྱིས་པ་ཡ།ི།འདདོ་པ་རྣམས་ཀྱསི་མ་ིསྐྱ་ོཞངི་།།ཉནོ་མོངས་སྐྱསེ་

པས་འད་ིདག་ག།ི།སམེས་འད་ིབྱུང་སྙམ་བརྩེར་ལྡན་དང་།།ཁ་ན་མ་ཐ་ོམདེ་དངསོ་

ལ།།བདག་དང་སམེས་ཅན་དབང་བྱས་ཤིང་།།སྤྲུལ་པ་བཞནི་དུ་ང་མདེ་པར།།ཡདི་འད་ིརྟག་

ཏུ་གཟུང་བར་བྱ།།རངི་ཞགི་ལནོ་ནས་དལ་བའ་ིམཆགོ།ཐབོ་པ་ཡང་དང་ཡང་བསམས་

ནས།།སམེས་ད་ེལྟ་བུ་ར་ིརབ་ལྟར།།རབ་ཏུ་མ་ིགཡ་ོགཟུང་བར་བྱ།།བྱ་རྒདོ་ཤ་ལ་ཆགས་

པ་ཡསི།།ཕན་ཚུན་ཀུན་ཏུ་བཤལ་ཁྲདི་ཀྱང་།། ཡདི་ཁྱདོ་མ་ིདགར་མ་ིབྱདེ་ན།།ད་ལྟ་ཅ་ིཕྱརི་



ཁ་ཏ་བྱདེ།།ལུས་འད་ིབདག་གརི་བཟུང་བྱས་ནས།།ཡདི་ཁྱདོ་ཅ་ིཕྱརི་སྲུང་བར་བྱདེ།།ཁྱདོ་

དང་འད་ིགཉསི་ས་ོས་ོན།།དསེ་ཀ་ོཁྱདོ་ལ་ཅ་ིཞགི་བྱ།།རྨངོས་པའ་ིཡདི་ཁྱདོ་ཅ་ིཡ་ིཕྱརི།།ཤངི་

གཟུགས་གཙང་མ་གཟུང་མ་ིབྱདེ།།མ་ིགཙང་ཚ�གས་ཀྱ་ིའཁྲུལ་འཁརོ་འད།ི།རུལ་བ་

བསྲུངས་ཏ་ེཅ་ིཞིག་རུང་།།ཐགོ་མར་པགས་པའ་ིརིམ་པ་འད།ི།རང་ག་ིབླ་ོཡསི་ཐ་དད་ཕྱ།ེ།ཤ་

ཡང་རུས་པའ་ིདྲ་བ་ལས།།ཤསེ་རབ་མཚ�ན་གྱསི་གུད་དུ་ཕྱ།ེ།རུས་པ་རྣམས་ཀྱང་དབྱ་ེ

བྱས་ནས།།རྐང་ག་ིབར་དུ་བལྟ་བྱ་ཞངི་།།འད་ིལ་སྙངི་པ་ོཅ་ིཡདོ་ཅེས།།བདག་ཉདི་ཀྱསི་ན་ི

བརྟག་པར་གྱསི།།ད་ེལྟར་འབད་ད་ེབཙལ་ཀྱང་དེར།།ཁྱདོ་ཀྱསི་སྙངི་པ་ོམ་མཐངོ་ན།།ད་དུང་

ཅ་ིཕྱརི་ཆགས་ཚུལ་གྱིས།།ཁྱདོ་ན་ིལུས་འད་ིསྲུང་བར་བྱདེ།།ཁྱདོ་ཀྱིས་མ་ིགཙང་བཟར་མ་ི



རུང་།།ཁྲག་ཀྱང་བཏུང་དུ་མ་ིརུང་ལ།།རྒྱུ་ལྟའོང་གཞབི་ཏུ་མ་ིརུང་ན།།ལུས་ཀྱསི་ཁྱདོ་ལ་ཅ་ི

ཞགི་བྱ།།ཉསི་ན་ཝ་དང་བྱ་རྒདོ་ཀྱ།ི།ཟས་ཀྱ་ིདནོ་དུ་འད་ིབསྲུང་རིགས།།མ་ིའ་ོཅོག་ག་ིལུས་

འད་ིན།ི།བཀོལ་བར་བྱ་བ་ཉདི་དུ་ཟད།།འད་ིལྟར་ཁྱདོ་ཀྱསི་བསྲུངས་ཀྱང་ན།ི།འཆ་ིབདག་

བརྩ་ེབ་མདེ་པ་ཡསི།།ཕྲགོས་ཏ་ེབྱ་དང་ཁྱརི་བྱིན་ན།།ད་ེཚ�་ཁྱདོ་ཀྱསི་ཅ་ིབྱར་ཡདོ།།བྲན་

གཡོག་བཀལོ་དུ་མ་ིབཏུབ་ལའང་།།གསོ་ལ་སོགས་པ་མ་ིསྦྱནི་ན།།ལུས་འད་ིབསྙོད་ཀྱང་

གཞན་འགྲ་ོན།།ཁྱདོ་ཀ་ོཅ་ིསྟ་ེཤ་ཐང་གས།ོ།འད་ིལ་གླ་རྔན་བྱནི་ནས་ན།ི།ད་ན་ིརང་ག་ིདནོ་

བྱདེ་ཆུག། ཕན་པ་མདེ་པར་འད་ིལ་ན།ི།ཐམས་ཅད་སྦྱནི་པར་མ་ིབྱའ།ོ།འགྲ་ོདང་འངོ་བའ་ི

རྟནེ་ཙམ་དུ།།ལུས་ལ་གྲུ་ཡ་ིབླ་ོབཞག་སྟ།ེ།སམེས་ཅན་རྣམས་དནོ་བསྒྲུབ་པའ་ིཕྱརི།།ཡདི་



བཞནི་གྱ་ིན་ིལུས་སུ་བསྒྱུར།།ད་ེལྟར་རང་དབང་ཡདོ་གྱསི་ཏ།ེ།རྟག་ཏུ་འཛུམ་པའ་ིབཞནི་དུ་

གྱསི།།ཁྲ་ོགཉརེ་ང་ོཟུམ་ཡངོས་ཐོང་སྟ།ེ།འགྲ་ོབའ་ིབཤསེ་དང་གསོང་པརོ་གྱསི།།ཁྲ་ིལ་

སགོས་པ་བབ་ཅལོ་དུ།།སྒྲ་དང་བཅས་པར་མ་ིདརོ་ར།ོ།སྒ་ོཡང་དྲག་ཏུ་མ་ིདབྱ་ེསྟ།ེ།རྟག་ཏུ་

གཅམོ་སྐྱུང་དགའ་བར་བྱ།།ཆུ་སྐྱར་བྱ་ིལ་ཆམོ་རྐུན་དག།སྒྲ་མདེ་འཇབ་ཅངི་འགྲ་ོབ་

ཡསི།།མངནོ་པར་འདདོ་པའ་ིདནོ་སྒྲུབ་པ།།ཐུབ་པས་རྟག་ཏུ་ད་ེབཞནི་སྤྱད།།གཞན་ལ་

གཞནེ་བསྐུལ་འདབེས་མཁས་ཤིང་།།མ་བཅལོ་ཕན་པར་བྱདེ་པའ་ིངག།གུས་པས་སྤྱ་ིབོར་

བླང་གྱསི་ཏ།ེ།རྟག་ཏུ་ཀུན་གྱ་ི སློབ་མར་གྱུར།།ལགེས་པར་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།།དག་ེ

བར་གསུངས་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ།།བསདོ་ནམས་བྱདེ་པ་མཐོང་གྱུར་ན།།བསྟདོ་པས་



ལགེས་པར་དགའ་བ་བསྐྱདེ།།ལྐགོ་ན་ཡནོ་ཏན་བརྗདོ་བྱ་ཞངི་།།ཡནོ་ཏན་བརྗདོ་ན་རྗསེ་སུ་

བརྗོད།།རང་ག་ིཡནོ་ཏན་བརྗདོ་ན་ད།ེ།ཡནོ་ཏན་ཤསེ་པར་རགི་པར་བྱ།།རྩམོ་པ་ཐམས་ཅད་

དགའ་ཕྱརི་ཏ།ེ།ད་ེན་ིརནི་གྱསི་ཉ་ོནའང་དཀནོ།།ད་ེལྟས་གཞན་བྱས་ཡོན་ཏན་གྱིས།།དགའ་

བའ་ིབད་ེབ་སྤྱད་པར་བྱ།།བདག་ལ་འདརི་གདོ་ཡོང་མདེ་ལ།།ཕ་རལོ་ཏུ་ཡང་བད་ེབ་

ཆ།ེ།ཉསེ་པས་མ་ིདགའ་སྡུག་བསྔལ་ཞངི་།།ཕ་རལོ་ཏུ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཆ།ེ།སྨྲ་ན་ཡདི་

ཕེབས་འབྲལེ་བ་དང་།།དནོ་གསལ་ཡདི་དུ་འངོ་བ་དང་།།ཆགས་དང་ཞ་ེསྡང་སྤངས་པ་

དང་།།འཇམ་ཞངི་རན་པར་སྨྲ་བར་བྱ།།མགི་གསི་སེམས་ཅན་ལྟ་ན་ཡང་།།འད་ིདག་ཉདི་ལ་

བརྟནེ་ནས་བདག།སངས་རྒྱས་ཉདི་དུ་འགྱུར་ར་ོཞསེ།།དྲང་ཞངི་བྱམས་པའ་ིཚུལ་གྱིས་



བལྟ།།རྟག་པར་མངནོ་ཞནེ་གྱསི་བསླངས་པའམ།།གཉནེ་པ་ོཡསི་ན་ིབསླངས་པ་ཉདི།།ཡནོ་

ཏན་དང་ན་ིཕན་འདགོས་ཞངི་།།སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དག་ེཆནེ་འགྱུར།། མཁས་ཤིང་དད་དང་

ལྡན་བྱས་ནས།།ལས་རྣམས་བདག་གསི་རྟག་ཏུ་བྱ།།ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་སུ་ལ་ཡང་།།ལྟསོ་

པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ན།ོ།སྦྱནི་པའ་ིཕ་རལོ་ཕྱིན་ལ་སགོས།།གངོ་ནས་གངོ་དུ་ཁྱད་ཞུགས་

སྤྱད།།ཆུང་ངུའ་ིཕྱརི་ན་ིཆ་ེམ་ིགཏང་།།གཙ�་ཆརེ་གཞན་གྱ་ིདནོ་བསམ་མ།ོ།ད་ེལྟར་རགི་བྱས་

གཞན་དནོ་ལ།།རྟག་ཏུ་བརྩོན་པར་གནས་པར་བྱ།།ཐུགས་རྗ་ེམངའ་བ་རངི་གཟགིས་

པས།།བཀག་པ་རྣམས་ཀྱང་ད་ེལ་གནང་།།ལགོ་པར་ལྟུང་དང་མགོན་མདེ་དང་།།བརྟུལ་

ཞུགས་གནས་ལ་བག་ོབྱ་ཞངི་།།རན་པ་ཙམ་དུ་བཟའ་བྱ་སྟ།ེ།ཆོས་གསོ་གསུམ་མ་གཏགོས་



པ་སྦྱནི།།དམ་པའ་ིཆསོ་ན་ིསྤྱདོ་པའ་ིལུས།།ཕྲན་ཚ�གས་ཆདེ་དུ་གནདོ་མ་ིབྱ།།ད་ེལྟར་བྱས་ན་

སམེས་ཅན་གྱ།ི།བསམ་པ་མྱུར་དུ་རྫགོས་པར་འགྱུར།།སྙངི་རྗའེ་ིབསམ་པ་མ་དག་པར།། 

ལུས་འད་ིགཏང་བར་མ་ིབྱ་སྟ།ེ།ཅ་ིནས་འད་ིདང་གཞན་དུ་ཡང་།།དནོ་ཆནེ་སྒྲུབ་པའ་ིརྒྱུར་

གཏང་ང་ོ།།མ་གུས་པ་ལ་ཆོས་མ་ིབཤད།།མ་ིན་བཞནི་དུ་མག་ོདཀྲིས་དང་།།གདུགས་དང་

འཁར་བ་མཚ�ན་ཐགོས་དང་།།མག་ོབ་ོགཡགོས་པ་དག་ལ་མནི།།དམན་ལ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆ་ེ

དང་།།སྐྱསེ་པ་མེད་པར་བུད་མདེ་མནི།།དམན་དང་མཆགོ་ག་ིཆསོ་རྣམས་ལ།།མཚུངས་

པར་གུས་པས་ཀུན་ཏུ་སྤྱད།།རྒྱ་ཆནེ་ཆསོ་ཀྱ་ིསྣོད་གྱུར་པ།།དམན་པའ་ིཆོས་ལ་སྦྱར་མ་ི

བྱ།།སྤྱདོ་པ་ཡངོས་སུ་འདརོ་མ་ིབྱ།།མད་ོདང་སྔགས་ཀྱསི་འདྲདི་མ་ིབྱ།།ས་ོཤངི་དང་ན་ི



མཆལི་མ་དག།དརོ་བ་ན་ན་ིདགབ་པར་བྱ།།གཅ་ིལ་སོགས་པའང་ལངོས་སྤྱདོ་པའ།ི།ཆུ་དང་

ཐང་ལ་དརོ་བ་སྨད།།ཁ་བཀང་བ་དང་སྒྲ་བཅས་དང་།།ཁ་གདངས་ནས་ན་ིབཟའ་མ་ིབྱ།།རྐང་

པ་བརྐྱང་སྟ་ེམ་ིའདུག་ཅངི་།།ལག་པ་མཉམ་པར་མ་ིམཉའེ།ོ།བཞོན་པ་མལ་སྟན་གནས་དག་

ཏུ།།བུད་མདེ་གཞན་དང་གཅགི་མ་ིབྱ།།འཇགི་རྟེན་མ་དད་གྱུར་པ་ཀུན།།མཐངོ་དང་དྲསི་ཏ་ེ

སྤང་བར་བྱ།།སརོ་མོས་བརྡ་ན་ིམ་ིབྱ་སྟ།ེ།གུས་དང་བཅས་པས་གཡས་པ་ཡ།ི།ལག་པ་དག་

ན་ིཀུན་གྱིས་ཀྱང་།།ལམ་ཡང་ད་ེལྟར་བསྟན་པར་བྱ།།ལག་པ་ཤས་ཆརེ་བསྐྱདོ་མནི་

ཏ།ེ།ཅུང་ཟད་བསྐྱདོ་ལ་སྒྲ་བསྒྲགས་པ།།ས་ེགལོ་ལ་སགོས་བརྡ་བྱ་སྟ།ེ།གཞན་དུ་མ་བསྡམས་

པར་འགྱུར་ར།ོ།མགནོ་པ་ོམྱ་ངན་འདས་གཟམིས་ལྟར།།འདདོ་པའ་ིཕྱགོས་སུ་ཉལ་བར་



བྱ།།ཤསེ་བཞནི་མྱུར་དུ་ལྡང་སམེས་ལ།།ཐགོ་མ་ཉདི་དུ་ངེས་པར་སྦྱར།།བྱང་ཆུབ་སམེས་

པའ་ིསྤྱདོ་པ་དག།ཚད་མདེ་པར་ན་ིགསུངས་པ་ལས།།སམེས་སྦྱོང་བ་ཡ་ིསྤྱདོ་པ་ན།ི།ངསེ་

པར་ད་ེསྲདི་སྤྱད་པར་བྱ།།ཉནི་དང་མཚན་མ་ོལན་གསུམ་དུ།།ཕུང་པ་ོགསུམ་པ་གདནོ་བྱ་

ཞིང་།།རྒྱལ་དང་བྱང་ཆུབ་སམེས་བརྟནེ་ནས།།ལྟུང་བའ་ིལྷག་མ་དེས་ཞ་ིབྱ།།རང་ངམ་

གཞན་གྱ་ིདབང་ཡང་རུང་།།གནས་སྐབས་གང་དུ་ཅ་ིསྤྱདོ་ཀྱང་།།བསླབ་པར་གསུངས་པ་

གང་ཡནི་པའ།ི།གནས་སྐབས་ད་ེལ་འབད་ད་ེབསླབ།།རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱསི་མ་ིབསླབ་

པ།།ད་ེན་ིགང་ཡང་ཡདོ་མནི་ཏ།ེ།ད་ེལྟར་གནས་པའ་ིམཁས་པ་ལ།།བསདོ་ནམས་མ་ིའགྱུར་

གང་ཡང་མདེ།།དངསོ་སམ་ཡང་ན་བརྒྱུད་ཀྱང་རུང་།།སམེས་ཅན་དནོ་ལས་གཞན་མ་ི



སྤྱད།།སམེས་ཅན་ཁ་ོནའ་ིདནོ་གྱ་ིཕྱརི།།ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔའོ།ོ།རྟག་པར་དག་ེ

བའ་ིབཤསེ་གཉེན་ན།ི།ཐགེ་ཆནེ་དནོ་ལ་མཁས་པ་དང་།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིབརྟུལ་

ཞུགས་མཆགོ།སྲགོ་ག་ིཕྱརི་ཡང་མ་ིགཏངོ་ང་ོ།།དཔལ་འབྱུང་བ་ཡ་ིརྣམ་ཐར་ལས།།བླ་མ་

བསྟནེ་པའ་ིཚུལ་ལྟར་བསླབ།།འད་ིདང་སངས་རྒྱས་བཀའ་སྩལ་གཞན།།མད་ོསྡ་ེབཀླགས་

ནས་ཤེས་པར་བྱ།།མད་ོསྡ་ེརྣམས་ལས་བསླབ་པ་སྣང་།།ད་ེབས་མད་ོསྡ་ེབཀླག་པར་

བྱ།།ནམ་མཁའ་ིསྙངི་པའོ �་མད་ོསྡ་ེན།ི།ཐགོ་མ་ཉདི་དུ་བལྟ་བར་བྱ།།གང་ཕྱརི་རྟག་ཏུ་སྤྱད་པ་

ན།ི། ད་ེལས་རྒྱ་ཆརེ་རབ་སྟནོ་པས།།བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཡང་།།ངསེ་པར་ཡང་

དང་ཡང་དུ་བལྟ།།ཡང་ན་ར་ེཞགི་མདརོ་བསྡུས་པའ།ི།མད་ོརྣམས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་



བལྟ།།འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱསི་མཛད་པའ།ི།གཉསི་པོའང་འབད་པས་བལྟ་བར་བྱ།།གང་

ལས་གང་ན་ིམ་བཀག་པ།།ད་ེཉིད་སྤྱད་པར་བྱ་བ་སྟ།ེ།འཇགི་རྟེན་སམེས་ན་ིབསྲུང་བའ་ི

ཕྱརི།།བསླབ་པ་མཐངོ་ནས་ཡང་དག་སྤྱད།།ལུས་དང་སམེས་ཀྱ་ིགནས་སྐབས་ལ།།ཡང་

དང་ཡང་དུ་བརྟག་བྱ་བ།།འད་ིཉིད་ཁ་ོན་མདརོ་ན་ན།ི།ཤསེ་བཞནི་བསྲུང་བའ་ིམཚན་ཉདི་

ད།ོ།ལུས་ཀྱསི་འད་ིདག་སྤྱད་པར་བྱ།།ཚ�ག་ཙམ་བརྗདོ་པས་ཅ་ིཞགི་འགྲུབ།།སྨན་དཔྱད་

བཀླགས་པ་ཙམ་གྱསི་ན།ི།ནད་པ་དག་ལ་ཕན་འགྱུར་རམ།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་

ལ་འཇུག་པ་ལས།།ཤསེ་བཞནི་བསྲུང་བར་བྱ་བ་སྟ་ེལའེུ་ལྔ་པའ།ོ།།།  



བསྐལ་པ་སྟངོ་དུ་བསགས་པ་ཡ།ི།སྦྱནི་དང་བད་ེགཤགེས་མཆདོ་ལ་སགོས།།ལགེས་སྤྱད་

གང་ཡནི་ད་ེཀུན་ཀྱང་།།ཁངོ་ཁྲ་ོགཅགི་གསི་འཇམོས་པར་བྱདེ།།ཞ་ེསྡང་ལྟ་བུའ་ིསྡགི་པ་

མདེ།།བཟདོ་པ་ལྟ་བུའ་ིདཀའ་ཐུབ་མདེ།།ད་ེབས་བཟདོ་ལ་ནན་ཏན་དུ།།སྣ་ཚ�གས་ཚུལ་གྱིས་

བསྒམོ་པར་བྱ།།ཞ་ེསྡང་ཟུག་རྔུའ་ིསམེས་འཆང་ན།།ཡདི་ན་ིཞ་ིབ་ཉམས་མ་ིམྱངོ་།།དགའ་

དང་བད་ེབའང་མ་ིའཐབོ་ལ།།གཉདི་མ་ིའངོ་ཞངི་བརྟན་མདེ་འགྱུར།།གང་དག་ནརོ་དང་

བཀུར་སྟ་ིཡསི།།དྲནི་བྱིན་ད་ེལ་བརྟནེ་གྱུར་པ།།ད་ེདག་ཀྱང་ན་ིསྡང་ལྡན་པའ།ི།རྗ་ེདཔནོ་ད་ེ

ལ་གསོད་པར་རྒོལ།།ད་ེཡསི་མཛའ་བཤསེ་སྐྱ་ོབར་འགྱུར།།སྦྱནི་པས་བསྡུས་ཀྱང་བསྟནེ་

མ་ིབྱདེ།།མདརོ་ན་ཁྲ་ོབས་བདརེ་གནས་པ།།ད་ེན་ིའགའ་ཡང་ཡདོ་མ་ཡནི།།ཁྲ་ོབའ་ིདགྲ་



ཡསི་ད་ེལ་སོགས།།སྡུག་བསྔལ་དག་ན་ིབྱདེ་པར་འགྱུར།།གང་ཞིག་བསྒྲམིས་ཏ་ེཁྲ་ོ

འཇམོས་པ།།ད་ེན་ིའད་ིདང་གཞན་དུ་བད།ེ།མ་ིའདདོ་བྱས་དང་འདདོ་པ་ཡ།ི།གགེས་བྱས་པ་

ལས་བྱུང་གྱུར་པ།།ཡདི་མ་ིབད་ེབའ་ིཟས་རྙདེ་ནས།།ཞ་ེསྡང་བརྟས་ཏ་ེབདག་འཇོམས་

ས།ོ།ད་ེལྟས་བདག་གསི་དགྲ་བ་ོདའེ།ི།ཟས་ན་ིརྣམ་པར་གཞམོ་པར་བྱ།།འད་ིལྟར་བདག་ལ་

གནདོ་པ་ལས།།དགྲ་འད་ིལ་ན་ིལས་གཞན་མདེ།།ཅ་ིལ་བབ་ཀྱང་བདག་གསི་ན།ི།དགའ་

བའ་ིཡདི་ན་ིདཀྲུགས་མ་ིབྱ།།མ་ིདགའ་བྱས་ཀྱང་འདདོ་མ་ིའགྲུབ།།དག་ེབ་དག་ན་ིཉམས་

པར་འགྱུར།།གལ་ཏ་ེབཅོས་སུ་ཡདོ་ན་ན།ི།ད་ེལ་མ་ིདགར་ཅ་ིཞགི་ཡདོ།།གལ་ཏ་ེབཅོས་སུ་

མདེ་ན་ན།ི།ད་ེལ་མ་ིདགའ་བྱས་ཅ་ིཕན།།བདག་གམ་བདག་ག་ིབཤེས་རྣམས་ལ།།སྡུག་



བསྔལ་བརྙས་དང་ཚ�ག་རྩུབ་དང་།། མ་ིསྙན་ཞེས་བྱ་མ་ིའདདོ་ད།ེ།དགྲ་ལ་ད་ེལས་བཟློག་

པས་ས།ོ།བད་ེབའ་ིརྒྱུ་ན་ིརསེ་འགའ་འབྱུང་།།སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ན་ིཤིན་ཏུ་མང་།།སྡུག་བསྔལ་

མདེ་པར་ངསེ་འབྱུང་མདེ།།ད་ེབས་སམེས་ཁྱདོ་བརྟན་པར་མནོས།།དཀའ་བཟློག་དད་དང་

ཀརྞ་པ།།བསྲགེས་དང་བཅད་སོགས་ཚ�ར་བ་ན།ི།དནོ་མདེ་བཟདོ་བྱདེ་ཐར་པ་ཡ།ི།དནོ་དུ་

བདག་ཀ་ོཅ་ིཕྱརི་སྡར།།གམོས་ན་སླ་བར་མ་ིའགྱུར་བའ།ི།དངསོ་ད་ེགང་ཡང་ཡདོ་མ་

ཡནི།།ད་ེབས་གནོད་པ་ཆུང་གམོས་པས།།གནདོ་པ་ཆནེ་པ་ོབཟདོ་པར་བྱསོ།།སྦྲུལ་དང་ཤ་

སྦྲང་དག་དང་ན།ི།བཀྲསེ་སྐམོ་ལ་སགོས་ཚ�ར་བ་དང་།།གཡན་པ་ལ་སགོས་བཅས་པ་

ཡ།ི།དནོ་མདེ་སྡུག་བསྔལ་ཅསི་མ་མཐངོ་།།ཚ་གྲང་ཆར་དང་རླུང་སགོས་དང་།།ནད་དང་



འཆ་ིདང་བརྡགེ་སགོས་ལ།།བདག་གསི་བཟ་ེར་ེམ་ིབྱ་སྟ།ེ།ད་ེལྟར་བྱས་ན་གནོད་པ་

འཕལེ།།ལ་ལ་བདག་ག་ིཁྲག་མཐངོ་ན།།དཔའ་བརྟན་ལྷག་པར་སྐྱ་ེའགྱུར་ཡདོ།།ལ་ལ་

གཞན་གྱ་ིཁྲག་མཐངོ་ན།།བགོ་ཅངི་བརྒྱལ་བར་འགྱུར་བ་ཡདོ།།ད་ེན་ིསམེས་ཀྱ་ིངང་བརྟན་

དང་།།སྡར་མའ་ིཚུལ་ལས་གྱུར་པ་ཡནི།།ད་ེབས་གནདོ་པ་ཁྱད་བསད་ཅངི་།།སྡུག་བསྔལ་

རྣམས་ཀྱསི་མ་ིཚུགས་བྱོས།།མཁས་པས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ཡང་ན།ི།སམེས་ཀྱ་ིརབ་དྭང་

རྙགོ་མ་ིབྱ།།ཉནོ་མངོས་རྣམས་དང་གཡུལ་འགྱདེ་ལ།།གཡུལ་འགྱེད་ཚ�་ན་གནོད་པ་

མང་།།སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་བསད་ནས།།ཞ་ེསྡང་ལ་སགོས་དགྲ་འཇོམས་པ།།ད་ེ

དག་རྒྱལ་བྱདེ་དཔའ་བ་ོསྟ།ེ།ལྷག་མ་ར་ོལ་གསདོ་པའ།ོ།གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡནོ་ཏན་



ན།ི།སྐྱ་ོབས་དྲགེས་པ་སལེ་བར་བྱདེ།།འཁརོ་བ་པ་ལ་སྙངི་རྗ་ེསྐྱ།ེ།སྡགི་ལ་འཛ�མ་ཞངི་དག་ེ

ལ་དགའ།།མཁྲསི་པ་ལ་སགོས་སྡུག་བསྔལ་གྱ།ི།འབྱུང་གནས་ཆ་ེལ་མ་ིཁྲ་ོབར།།སམེས་

ཡདོ་རྣམས་ལ་ཅ་ིསྟ་ེཁྲ།ོ།ད་ེདག་ཀུན་ཀྱང་རྐྱནེ་གྱིས་བསྐུལ།།དཔརེ་ན་མ་ིའདདོ་བཞནི་དུ་

ཡང་།།ནད་འད་ིའབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལྟར།།ད་ེབཞནི་མ་ིའདདོ་བཞནི་དུ་ཡང་།།ནན་གྱསི་

ཉནོ་མོངས་འབྱུང་བར་འགྱུར།།ཁྲ་ོབར་བྱ་ཞསེ་མ་བསམས་ཀྱང་།།སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ན་ིགྱ་ིནར་

ཁྲ།ོ།བསྐྱདེ་པར་བྱ་ཞསེ་མ་བསམས་ཀྱང་།།ཁྲ་ོབ་ད་ེབཞནི་སྐྱ་ེབར་འགྱུར།། ཉསེ་པ་ཇ་ིསྙེད་

ཐམས་ཅད་དང་།།སྡགི་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚ�གས་པ།།ད་ེཀུན་རྐྱེན་གྱ་ིསྟོབས་ལས་བྱུང་།།རང་

དབང་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ན།ོ།རྐྱནེ་རྣམས་ཚ�གས་པ་ད་ེདག་ཀྱང་།།བསྐྱདེ་པར་བྱ་ཞེས་སམེས་



པ་མདེ།།དསེ་བསྐྱདེ་ད་ེཡང་བདག་བསྐྱདེ་ཅསེ།།སམེས་པ་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་ན།ོ།གཙ�་བ་ོཞསེ་

བྱར་གང་འདདོ་དང་།།བདག་ཅསེ་བཏགས་པ་གང་ཡནི་པ།།ད་ེཉིད་བདག་ན་ིའབྱུང་བྱ་

ཞསེ།།ཆདེ་དུ་བསམས་ཤངི་འབྱུང་བ་མདེ།།མ་སྐྱསེ་པར་ན་ིད་ེམདེ་ན།།ད་ེཚ�་སྐྱ་ེབར་འདདོ་

པ་གང་།།ཡུལ་ལ་རྟག་ཏུ་གཡེང་འགྱུར་བས།།འགག་པར་འགྱུར་བའང་མ་ཡནི་ན།ོ།ཅ་ིསྟ་ེ

བདག་ད་ེརྟག་ན་ན།ི།མཁའ་བཞནི་བྱདེ་པ་མདེ་པར་མངནོ།།རྐྱནེ་རྣམས་གཞན་དང་ཕྲད་ན་

ཡང་།།འགྱུར་བ་མདེ་ལ་ཅ་ིབྱར་ཡདོ།།བྱདེ་པའ་ིཚ�་ཡང་སྔནོ་བཞིན་ན།།བྱདེ་པས་ད་ེལ་ཅ་ི

ཞགི་བྱས།།ད་ེཡ་ིབྱདེ་པ་འད་ིཡནི་ཞསེ།།འབྲལེ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཞགི་ཡདོ།།ད་ེལྟར་

ཐམས་ཅད་གཞན་གྱ་ིདབང་།།ད་ེཡ་ིདབང་གསི་ད་ེདབང་མདེ།།ད་ེལྟར་ཤེས་ནས་སྤྲུལ་ལྟ་



བུའ།ི།དངསོ་པ་ོཀུན་ལ་ཁྲ་ོམ་ིའགྱུར།།གང་གསི་གང་ཞགི་བཟླགོ་བྱ་སྟ།ེ།བཟླགོ་པའང་

རགིས་པ་མནི་ཞ་ེན།།ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་རྣམས།།རྒྱུན་ཆད་འགྱུར་འདདོ་མ་ི

རགིས་མདེ།།ད་ེབས་དགྲའམ་མཛའ་ཡང་རུང་།།མ་ིརགིས་བྱདེ་པ་མཐངོ་གྱུར་ན།། འད་ི

འདྲའ་ིརྐྱནེ་ལས་གྱུར་ཏ་ོཞེས།།ད་ེལྟར་སམོས་ཏ་ེབད་ེབར་མནསོ།།གལ་ཏ་ེརང་དགས་

འགྲུབ་འགྱུར་ན།།འགའ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མ་ིའདོད་པས།།ལུས་ཅན་དག་ན་ིཐམས་ཅད་

ཀྱང་།།སུ་ལའང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་མ་ིའགྱུར།།བག་མདེ་པས་ན་ིབདག་ལའང་བདག།ཚ�ར་

མ་ལ་སགོས་གནདོ་པ་བྱདེ།།བུད་མདེ་ལ་སགོས་ཐོབ་བྱའ་ིཕྱརི།།རྔམ་ཞངི་ཟས་གཅདོ་ལ་

སགོས་བྱདེ།།ཁ་ཅགི་འགག་ཅིང་གཡང་སར་མཆོང་།།དུག་དང་མ་ིའཕྲདོ་ཟ་བ་དང་།།བསདོ་



ནམས་མ་ཡནི་སྤྱདོ་པ་ཡསི།།རང་ལ་གནདོ་པ་བྱདེ་པ་ཡདོ།།གང་ཚ�་ཉནོ་མོངས་དབང་གྱུར་

པས།།བདག་སྡུག་ཉིད་ཀྱང་གསོད་བྱདེ་པ།།ད་ེཚ�་ད་ེདག་གཞན་ལུས་ལ།།གནདོ་མ་ིབྱདེ་

པར་ཇ་ིལྟར་འགྱུར།།ཉནོ་མངོས་སྐྱསེ་པས་ད་ེལྟ་བུར།།བདག་གསདོ་ལ་སགོས་ཞུགས་པ་

ལ།།སྙངི་རྗ་ེབརྒྱ་ལ་མ་སྐྱསེ་ན།།ཁྲ་ོབར་འགྱུར་བ་ཅའི་ིཐ་ཚ�ག།གལ་ཏ་ེགཞན་ལ་འཚ�་བྱདེ་

པ།།བྱསི་པ་རྣམས་ཀྱ་ིརང་བཞནི་ན།།ད་ེལ་ཁྲ་ོབར་མ་ིརགིས་ཏ།ེ། སྲགེ་པའ་ིརང་བཞནི་མ་ེ

བཀནོ་འདྲ།།འོན་ཏ་ེསྐྱནོ་འད་ིགླ་ོབུར་ལ།།སམེས་ཅན་རང་བཞནི་དསེ་པ་ནའང་།།འ་ོནའང་

ཁྲ་ོབར་མ་ིརགིས་ཏ།ེ།མཁའ་ལ་དུད་འཐུལ་བཀོན་པ་བཞནི།།དབྱུག་པ་ལ་སགོས་དངསོ་

བཀལོ་ཏ།ེ།གལ་ཏ་ེའཕནེ་པ་ལ་ཁྲ་ོན།།ད་ེཡང་ཞ་ེསྡང་གསི་རྦད་པས།།ཉསི་ན་ཞ་ེསྡང་ལ་ཁྲ་ོ



རགིས།།བདག་གསི་སྔནོ་ཆད་སམེས་ཅན་ལ།།འད་ིའདྲ་བ་ཡ་ིགནདོ་པ་བྱས།།ད་ེབས་

སམེས་ཅན་འཚ�་བྱེད་པ།།བདག་ལ་གནདོ་པ་འད་ིའབྱུང་རགིས།།ད་ེཡ་ིམཚ�ན་དང་བདག་

ག་ིལུས།།གཉསི་ཀ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཡནི་ཏ།ེ།དསེ་མཚ�ན་བདག་གསི་ལུས་ཕྱུང་ན།།གང་

ཞགི་ལ་ན་ིཁྲ་ོབར་བྱ།།ཤུ་བ་མ་ིཡ་ིགཟུགས་འདྲ་བ།།རགེ་ཏུ་མ་ིབཟདོ་སྡུག་བསྔལ་

ཅན།།སྲདེ་ལྡངོས་བདག་གསི་བཟུང་གྱུར་ན།།ད་ེལ་གནདོ་པ་སུ་ལ་ཁྲ།ོ།བྱསི་པ་སྡུག་

བསྔལ་མ་ིའདདོ་ཅངི་།།སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ལ་བརྐམ་པས་ན།།རང་ག་ིཉེས་པས་གནདོ་གྱུར་

པ།།གཞན་ལ་བཀནོ་ཏུ་ཅ་ིཞགི་ཡདོ།།དཔརེ་ན་དམྱལ་བའ་ིསྲུང་མ་དང་།།རལ་གྲ་ིལ་ོམའ་ི

ནགས་ཚལ་ལྟར།།རང་ག་ིལས་ཀྱསི་འད་ིབསྐྱདེ་ན།།གང་ཞགི་ལ་ན་ིཁྲ་ོབར་བྱ།།བདག་ག་ི



ལས་ཀྱསི་བསྐུལ་བྱས་ནས།།བདག་ལ་གནདོ་བྱདེ་རྣམས་འབྱུང་སྟ།ེ།དསེ་ན་ིསམེས་ཅན་

དམྱལ་འདངོ་ན།།བདག་གསི་ད་ེདག་མ་བརླག་གམ།།འད་ིདག་ལ་ན་ིརྟནེ་བཅས་

ནས།།བཟདོ་པས་བདག་སྡགི་མང་དུ་འབྱང་།།བདག་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ེདག་ན།ི།ཡུན་རངི་

སྡུག་བསྔལ་དམྱལ་བར་འདངོ་།།བདག་ན་ིད་ེལ་གནདོ་བྱདེ་ལ།།ད་ེདག་བདག་ལ་ཕན་

འདགོས་ན།།ཕྱིན་ཅ་ིལགོ་ཏུ་ཅ་ིཡ་ིཕྱརི།།མ་རུངས་སམེས་ཁྱདོ་ཁྲ་ོབར་བྱདེ།།གལ་ཏ་ེབདག་

ལ་བསམ་པ་ཡ།ི།ཡནོ་ཏན་ཡདོ་ན་དམྱལ་མ་ིའགྲ།ོ།གལ་ཏ་ེབདག་གིས་བདག་བསྲུངས་

ན།།ད་ེདག་ལ་འདརི་ཅ་ིཞགི་བྱུང་།།འོན་ཏ་ེལན་དུ་གནདོ་བྱས་ན།།ད་ེདག་བསྲུངས་པར་མ་

གྱུར་ལ།།བདག་ག་ིསྤྱདོ་པའང་ཉམས་པར་འགྱུར།།དསེ་ན་དཀའ་ཐུབ་ཞིག་པར་



འགྱུར།།ཡདི་ན་ིལུས་ཅན་མ་ཡནི་པས།།སུས་ཀྱང་གང་དུའང་གཞམོ་མ་ིནུས།།ལུས་ལ་

མངནོ་པར་ཞནེ་པས་ན།།ལུས་ན་ིསྡུག་བསྔལ་དག་གསི་གནདོ།།བརྙས་དང་ཚ�ག་རྩུབ་སྨྲ་བ་

དང་།།མ་ིསྙན་པ་ཡ་ིཚ�ག་ད་ེཡིས།།ལུས་ལ་གནདོ་པར་མ་ིའགྱུར་ན།།སམེས་ཁྱདོ་ཅའི་ིཕྱརི་

རབ་ཏུ་ཁྲ།ོ།གཞན་དག་བདག་ལ་མ་ིདགའ་བ།།དསེ་ན་ིཚ�་འདའིམ་ཚ�་གཞན་ལ།། བདག་ལ་

ཟ་བར་མ་ིབྱདེ་ན།།བདག་ན་ིཅ་ིཕྱརི་ད་ེམ་ིའདདོ།།རྙདེ་པའ་ིབར་ཆད་བྱདེ་པའ་ིཕྱརི།།གལ་ཏ་ེ

འད་ིབདག་མ་ིའདདོ་ན།།བདག་གསི་རྙདེ་པ་འདརི་འདརོ་གྱ།ི།སྡགི་པ་དག་ན་ིབརྟན་པར་

གནས།།བདག་ན་ིདངེ་ཉདི་ཤ་ིཡང་བླའ།ི།ལགོ་འཚ�ས་ཡུན་རངི་གསནོ་མ་ིརུང་།།བདག་ལྟ་

ཡུན་རངི་གནས་གྱུར་ཀྱང་།།འཆ་ིབའ་ིསྡུག་བསྔལ་ད་ེཉདི་ཡནི།།རྨ་ིལམ་ལ་ོབརྒྱར་བད་ེ



མྱངོ་ནས།།སད་པར་གྱུར་པ་གང་ཡནི་དང་།།གཞན་ཞགི་ཡུད་ཙམ་བད་ེམྱངོ་ནས།།སད་

པར་གྱུར་པ་གང་ཡནི་པ།།སད་པ་ད་ེདག་གཉསི་ཀ་ལའང་།།བད་ེབ་ད་ེན་ིཕྱརི་འངོ་མེད།།ཚ�་

རངི་ཚ�་ཐུང་གཉིས་ཀ་ཡང་།།འཆ་ིབའ་ིདུས་ན་ད་ེའདྲར་ཟད།།རྙདེ་པ་མང་པ་ོཐབོ་གྱུར་

ཏ།ེ།ཡུན་རངི་དུས་སུ་བད་ེསྤྱད་ཀྱང་།།ཆམོ་པསོ་ཕྲགོས་པ་ཇ་ིབཞིན་དུ།།སྒྲནེ་མ་ོལག་པ་

སྟངོ་པར་འགྲ།ོ།གལ་ཏ་ེརྙདེ་པས་གསནོ་གྱུར་ན།།སྡགི་ཟད་བསདོ་ནམས་བྱ་ཞ་ེན།།རྙདེ་པའ་ི

དནོ་དུ་ཁྲསོ་གྱུར་ན།།བསདོ་ནམས་ཟད་སྡགི་མ་ིའགྱུར་རམ།།གང་ག་ིདནོ་དུ་བདག་གསནོ་

པ།།ད་ེཉདི་གལ་ཏ་ེཉམས་གྱུར་ན།།སྡགི་པ་འབའ་ཞགི་བྱདེ་པ་ཡ།ི།གསོན་པ་དསེ་ཀ་ོཅ་ིཞགི་

བྱ།།གལ་ཏ་ེསེམས་ཅན་ཉམས་བྱེད་པས།།མ་ིསྙན་སྨྲ་ལ་ཁྲ་ོཞ་ེན།།གཞན་ལ་མ་ིསྙན་བརྗདོ་



ལའང་ཁྱདོ།།ད་ེབཞནི་ཅ་ིསྟ་ེཁྲ་ོམ་ིབྱདེ།།མ་དད་གཞན་ལ་རག་ལས་པས།།དད་པ་མདེ་ལ་

ཁྱདོ་བཟདོ་ན།།ཉནོ་མོངས་སྐྱེས་ལ་རག་ལས་པས།།མ་ིསྙན་སྨྲ་ལ་ཅསི་མ་ིབཟདོ།།སྐུ་

གཟུགས་མཆདོ་རྟནེ་དམ་ཆསོ་ལ།། འཁྱལ་ཞངི་འཇགི་པར་བྱེད་པ་ལའང་།།བདག་གིས་

ཞ་ེསྡང་མ་ིརགིས་ཏ།ེ།སངས་རྒྱས་སགོས་ལ་གནདོ་མ་ིམངའ།།བླ་མ་གཉནེ་ལ་སགོས་པ་

དང་།། བཤསེ་ལ་གནོད་པ་བྱདེ་རྣམས་ལའང་།།སྔ་མའ་ིཚུལ་གྱ་ིརྐྱནེ་དག་ལས།།འགྱུར་

བར་མཐངོ་ནས་ཁྲ་ོབ་བཟླགོ།ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་སམེས་ཡདོ་དང་།། སམེས་མདེ་གཉསི་

ཀས་གནདོ་བྱས་ན།།སམེས་ཡདོ་ཅ་ིསྟ་ེབཀར་ཏ་ེབཀོན།།ད་ེབས་གནོད་པ་བཟདོ་པར་

གྱསི།།ལ་ལ་རྨངོས་པས་ཉེས་པ་བྱདེ།།ལ་ལ་རྨོངས་ཏ་ེཁྲསོ་གྱུར་ན།།ད་ེལ་སྐྱནོ་མེད་གང་



གསི་བྱ།།སྐྱནོ་དང་བཅས་ད་ེགང་ཞགི་ཡནི།།གང་གསི་གཞན་དག་གནོད་བྱདེ་པའ།ི།ལས་

ད་ེསྔནོ་ཆད་ཅ་ིཕྱིར་བྱས།།ཐམས་ཅད་ལས་ལ་རག་ལས་ན།།བདག་གསི་འད་ིལ་ཅ་ིསྟ་ེ

བཀནོ།།ད་ེལྟར་མཐངོ་ནས་ཅ་ིནས་ཀྱང་།།ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་བྱམས་སེམས་སུ།།འགྱུར་

བ་ད་ེལྟར་བདག་གིས་ན།ི།བསདོ་ནམས་དག་ལ་བསྒྲམིས་ཏ་ེབྱ།།དཔརེ་ན་ཁྱམི་ཚ�ག་གྱུར་

པའ་ིཚ�།།ཁྱམི་གཞན་ཞགི་ཏུ་སངོ་ནས་ན།ི།རྩྭ་སོགས་གང་ལ་མཆདེ་བྱེད་པ།།ད་ེན་ིཕྱུང་སྟ་ེ

འདརོ་བར་རགིས།།ད་ེབཞནི་གང་ལ་སམེས་ཆགས་ནས།།ཞ་ེསྡང་མ་ེན་ིམཆདེ་གྱུར་

པ།།བསདོ་ནམས་འཚ�ག་པར་དོགས་པ་ཡིས།།ད་ེན་ིད་ེཡ་ིམདོ་ལ་དརོ།།གསད་བྱའ་ིམ་ིཞགི་

ལག་བཅད་ད།ེ།གལ་ཏ་ེཐར་ན་ཅིས་མ་ལགེས།།གལ་ཏ་ེམ་ིཡ་ིསྡུག་བསྔལ་གྱསི།།དམྱལ་བ་



བྲལ་ན་ཅསི་མ་ལགེས།།ད་ལྟའ་ིསྡུག་བསྔལ་འད་ིཙམ་ལའང་།།བདག་གསི་བཟདོ་པར་མ་ི

ནུས་ན།།དསེ་ན་དམྱལ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་རྒྱུ།།ཁྲ་ོབ་ཅ་ིསྟ་ེབཟླགོ་མ་ིབྱདེ།།འདདོ་པའ་ིདནོ་དུ་

བསྲགེ་ལ་སགོས།།དམྱལ་བར་སྟངོ་ཕྲག་མྱངོ་གྱུར་ཀྱང་།།བདག་གསི་རང་ག་ིདནོ་དང་

ན།ི།གཞན་གྱ་ིདནོ་ཡང་མ་བྱས་ས།ོ།འད་ིན་ིད་ེཙམ་གནདོ་མནི་ལ།།དནོ་ཆནེ་དག་ཀྱང་

འགྲུབ་འགྱུར་བས།།འགྲ་ོབའ་ིགནདོ་སལེ་སྡུག་བསྔལ་ལ།། དགའ་བ་འབའ་ཞགི་འདརི་བྱ་

རགིས།།གཞན་གྱསི་ཡནོ་ཏན་ལྡན་བསྟདོ་ནས།།གལ་ཏ་ེདགའ་བའ་ིབད་ེཐབོ་ན།།ཡདི་ཁྱདོ་

ཀྱང་ན་ིད་ེབསྟདོ་ནས།། ཅའི་ིཕྱརི་ད་ེལྟར་དགའ་མ་ིབྱདེ།།ཁྱདོ་ཀྱ་ིདགའ་བའ་ིབད་ེབ་

འད།ི།བད་ེའབྱུང་ཁ་ན་མ་ཐ་ོམདེ།།ཡནོ་ཏན་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱསི་གནང་།།གཞན་སྡུད་པ་ཡ་ི



མཆགོ་ཀྱང་ཡནི།།གཞན་ཡང་ད་ེལྟར་བད་ེའགྱུར་ཞསེ།།གལ་ཏ་ེཁྱདོ་བད་ེའད་ིམ་ིའདདོ།།གླ་

རྔན་སྦྱནི་སགོས་སྤངས་པའ་ིཕྱིར།།མཐངོ་དང་མ་མཐངོ་ཉམས་པར་འགྱུར།།རང་ག་ིཡནོ་

ཏན་བརྗདོ་པའ་ིཚ�།།གཞན་ལ་བད་ེབའང་འདདོ་པར་བྱདེ།།གཞན་གྱ་ིཡནོ་ཏན་བརྗདོ་པའ་ི

ཚ�།།རང་ལའང་བད་ེབ་མ་ིའདདོ་བྱདེ།།སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེའདདོ་པས།།བྱང་ཆུབ་

ཏུ་ན་ིསེམས་བསྐྱདེ་ནས།།སམེས་ཅན་རང་གསི་བད་ེརྙདེ་ན།། དསེ་ཀ་ོཅ་ིསྟ་ེཁྲ་ོབར་

བྱདེ།།འཇགི་རྟནེ་གསུམ་མཆདོ་འཚང་རྒྱ་བར།།སམེས་ཅན་རྣམས་ན་ིའདདོ་ཅ་ེན།།བསྙནེ་

བཀུར་ངན་ངནོ་ཙམ་མཐངོ་ནས།།ཅ་ིཕྱརི་ད་ེལ་གདུང་བར་བྱདེ།།གས་ོབྱ་གང་ཞིག་ཁྱདོ་

གས་ོབ།།ཁྱདོ་ཉདི་ཀྱསི་ན་ིསྦྱནི་བྱ་ད།ེ།གཉནེ་གྱིས་འཚ�་བ་རྙདེ་གྱུར་ན།།དགར་མ་ིའགྱུར་



བར་སླར་ཁྲའོམ།།ད་ེཅ་ིའགྲ་ོལ་མ་ིའདདོ་ན།།ད་ེལ་བྱང་ཆུབ་འདདོ་གང་ཡནི།།གང་ཞགི་

གཞན་འབྱོར་ཁྲ་ོད་ེལ།།བྱང་ཆུབ་སམེས་ན་ིག་ལ་ཡོད།།གལ་ཏ་ེདསེ་ད་ེལས་རྙདེ་དམ།།སྦྱནི་

བདག་ཁྱམི་ན་གནས་གྱུར་པ།།ཀུན་ཏུའང་ད་ེཁྱདོ་ལ་མདེ་ན།།བྱནི་མ་བྱནི་རུང་དསེ་ཅ་ི

བྱ།།བསདོ་ནམས་དང་ན་ིདད་པའམ།།རང་ག་ིཡནོ་ཏན་ཅའི་ིཕྱརི་འདརོ།།རྙདེ་པར་གྱུར་པ་

མ་ིའཛ�ན་པ།།གང་གསི་ཁྲ་ོབར་མ་ིབྱདེ་སྨྲསོ།།ཁྱདོ་ན་ིརང་གསི་སྡགི་བྱས་ལ།།མྱ་ངན་མདེ་

པར་མ་ཟད་ཀྱ།ི།བསདོ་ནམས་བྱས་པ་གཞན་དག་དང་།།ལྷན་ཅིག་འགྲན་པར་བྱདེ་འདདོ་

དམ།།།།བམ་པ་ོགཉསི་པ།།།།  



གལ་ཏ་ེདགྲ་ཞགི་མ་ིདགའ་ནའང་།།ད་ེལ་ཁྱདོ་དགར་ཅ་ིཞགི་ཡོད།།ཁྱདོ་ཀྱ་ིཡདི་སྨནོ་ཙམ་

གྱིས་ན།ི།ད་ེལ་གནདོ་པའ་ིརྒྱུར་མ་ིའགྱུར།།ཁྱདོ་ཀྱ་ིའདདོ་པས་སྡུག་བསྔལ་ད།ེ།གྲུབ་ནའང་

ཁྱདོ་དགར་ཅ་ིཞགི་ཡདོ།།གལ་ཏ་ེའཚ�ངས་པར་འགྱུར་ཞ་ེན།།ད་ེལས་ཕུང་བའང་གཞན་ཅ་ི

ཡདོ།།ཉནོ་མངོས་ཉ་པས་བཏབ་པ་ཡ།ི།མཆལི་པ་འད་ིན་ིམ་ིབཟད་གཟ།ེ།དསེ་བཟུང་སམེས་

དམྱལ་བུམ་པར་ཡང་།།དམྱལ་བའ་ིསྲུང་མས་བདག་འཚ�ད་ ངསེ།།བསྟདོ་དང་གྲགས་པའ་ི

རམི་གྲསོ་ན།ི།བསདོ་ནམས་མ་ིའགྱུར་ཚ�ར་མ་ིའགྱུར།།བདག་སྟབོས་མ་ིའགྱུར་ནད་མདེ་

མནི།།ལུས་བད་ེབར་ཡང་མ་ིའགྱུར་ར།ོ།བདག་ན་ིརང་དནོ་ཤསེ་གྱུར་ན།།ད་ེལ་རང་དནོ་ཅ་ི

ཞགི་ཡདོ།།ཡདི་བད་ེའབའ་ཞགི་འདདོ་ན་ན།ི།རྒྱན་སགོས་ཆང་ཡང་བསྟནེ་དགསོ་



ས།ོ།གྲགས་པའ་ིདནོ་དུ་ནརོ་གཏངོ་ཞངི་།།བདག་ཉདི་ཀྱང་ན་ིགསདོ་བྱདེ་ན།།ཚ�ག་འབྲུ་

རྣམས་ཀྱསི་ཅ་ིཞིག་བྱ།།ཤ་ིན་དེས་ཀ་ོསུ་ལ་བད།ེ། བྱ་ེམའ་ིཁང་བུ་རྡབི་གྱུར་ན།།བྱིས་པ་

རྣམས་ན་ིག་ཆད་ངུ་།།ད་ེབཞནི་བསྟདོ་དང་གྲགས་ཉམས་ན།།རང་ག་ིསམེས་ན་ིབྱིས་པ་

བཞནི།།ར་ེཞགི་སྒྲ་ལ་སེམས་མེད་ཕྱརི།།བདག་ལ་བསྟདོ་སམེས་ཡདོ་མ་ིསྲདི།།བདག་ལ་

གཞན་དགའ་ཞེས་གྲགས་པ།།ད་ེན་ིདགའ་བའ་ིརྒྱུ་ཡནི་གྲང་།།གཞན་ནམ་ཡང་ན་བདག་

ལའང་རུང་།།གཞན་དགའ་བདག་ལ་ཅ་ིཞིག་ཕན།།དགའ་བད་ེད་ེན་ིད་ེཉདི་ཀྱ།ི།བདག་གསི་

ད་ེལས་ཤས་མ་ིའཐབོ།།ད་ེབད་ེབ་ཡསི་བདག་བད་ེན།།ཀུན་ལའང་ད་ེབཞནི་བྱ་དགོས་

ན།།ཅ་ིལྟར་གཞན་ལ་དགའ་བ་ཡསི།།བད་ེབར་གྱུར་ན་བདག་མ་ིབད།ེ།ད་ེབས་བདག་ན་ི



བསྟདོ་ད་ོཞསེ།། རང་ག་ིདགའ་བ་སྐྱ་ེའགྱུར་བ།།ད་ེཡང་ད་ེལྟར་མ་ིའཐད་པས།།བྱསི་པའ་ི

སྤྱདོ་པ་ཁ་ོནར་ཟད།།བསྟདོ་སོགས་བདག་ན་ིགཡེང་བར་བྱདེ།།དསེ་ན་ིསྐྱ་ོབའང་འཇགི་པར་

བྱདེ།།ཡནོ་ཏན་ལྡན་ལ་ཕྲག་དགོ་དང་།།ཕུན་སུམ་ཚ�གས་པའང་འཇགི་པར་བྱདེ།།ད་ེཕྱརི་

བདག་ག་ིབསྟདོ་སགོས་ན།ི།གཞགི་ཕྱིར་གང་དག་ཉེར་གནས་པ།།ད་ེདག་བདག་ན་ིངན་སངོ་

དུ།།ལྟུང་བ་བསྲུང་ཕྱརི་ཞུགས་མནི་ནམ།།བདག་ན་ིགྲལོ་བ་དོན་གཉརེ་ལ།།རྙདེ་དང་བཀུར་

སྟསི་འཆངི་མ་ིདགོས།།གང་དག་བདག་བཅངིས་གྲལོ་བྱདེ་པ།།ད་ེལ་བདག་ན་ིཇ་ིལྟར་

ཁྲ།ོ།བདག་ན་ིསྡུག་བསྔལ་འཇུག་འདདོ་ལ།།སངས་རྒྱས་ཀྱསི་ན་ིབྱནི་བརླབས་བཞནི།།མ་ི

གཏངོ་སྒ་ོའཕར་ཉིད་གྱུར་པ།།ད་ེལ་བདག་ན་ིཇ་ིལྟར་ཁྲ།ོ།འད་ིན་ིབསདོ་ནམས་གེགས་བྱདེ་



ཅསེ།།ད་ེལའང་ཁྲ་ོབར་རགིས་མནི་ཏ།ེ།བཟདོ་མཚུངས་དཀའ་ཐུབ་ཡདོ་མནི་ན།།ད་ེལ་

བདག་ན་ིམ་ིགནས་སམ།།གལ་ཏ་ེབདག་ན་ིརང་སྐྱནོ་གྱསི།།འད་ིལ་བཟདོ་པར་མ་ིབྱེད་

ན།།བསདོ་ནམས་རྒྱུ་ན་ིཉརེ་གནས་པ།།འད་ིལ་བདག་གགེས་བྱདེ་པར་ཟད།།གང་ཞགི་གང་

མདེ་མ་ིའབྱུང་ལ།།གང་ཞགི་ཡདོ་ན་ཡོད་འགྱུར་བ།།ད་ེཉདི་ད་ེཡ་ིརྒྱུ་ཡནི་ན།།ཇ་ིལྟར་ད་ེལ་

གགེས་ཞསེ་བྱ།།དུས་སུ་བྱནི་པའ་ིསླངོ་མ་ོཔས། སྦྱནི་པའ་ིགགེས་བྱས་ཡདོ་མ་ཡིན།།རབ་

ཏུ་འབྱནི་པར་བྱེད་གྱུར་པ།།རབ་བྱུང་གགེས་ཞསེ་བྱར་མ་ིརུང་།།འཇགི་རྟནེ་ན་ན་ིསློང་བ་

མདོ།།གནདོ་པར་བྱདེ་པ་དཀནོ་པ་སྟ།ེ།འད་ིལྟར་ཕར་གནདོ་མ་བྱས་ན།།འགའ་ཡང་གནདོ་

པ་མ་ིབྱདེ་ད།ོ།ད་ེབས་ངལ་བས་མ་བསྒྲུབས་པའ།ི།ཁྱམི་དུ་གཏརེ་ན་ིབྱུང་བ་ལྟར།།བྱང་ཆུབ་



སྤྱདོ་པའ་ིགྲོགས་གྱུར་པས།། བདག་གསི་དགྲ་ལ་དགའ་བར་བྱ།།འད་ིདང་བདག་གསི་

བསྒྲུབས་པས་ན།།ད་ེཕྱརི་བཟདོ་པའ་ིའབྲས་བུ་ན།ི།འད་ིལ་ཐགོ་མར་བདར་འསོ་ཏ།ེ།འད་ི

ལྟར་ད་ེན་ིབཟདོ་པའ་ིརྒྱུ།།གལ་ཏ་ེབཟདོ་བསྒྲུབ་བསམ་མདེ་པས།།དགྲ་འད་ིམཆདོ་བྱ་མནི་ཞ་ེ

ན།།འགྲུབ་པ་ཡ་ིན་ིརྒྱུར་རུང་བ།།དམ་པའ་ིཆོས་ཀྱང་ཅ་ིསྟ་ེམཆདོ།།གལ་ཏ་ེདགྲ་འད་ིགནདོ་

བྱ་བའ།ི།བསམ་ཡདོ་མཆདོ་བྱ་མིན་ཞ་ེན།།སྨན་པ་བཞནི་དུ་ཕན་བརྩནོ་ན།།བདག་གསི་

བཟོད་པ་ཇ་ིལྟར་འགྲུབ།།ད་ེབས་རབ་ཏུ་སྡང་སམེས་ལ།།བརྟནེ་ནས་བཟདོ་པ་སྐྱ་ེབས་

ན།།ད་ེཉིད་བཟདོ་པའ་ིརྒྱུ་ཡིན་པས།།དམ་པའ་ིཆསོ་བཞནི་མཆདོ་པར་འསོ།། ད་ེཕྱིར་

སམེས་ཅན་ཞིང་དང་ན།ི།རྒྱལ་བའ་ིཞིང་ཞསེ་ཐུབ་པས་གསུངས།།འད་ིདག་མགུ་བྱས་མང་



པ་ོཞགི།འད་ིལྟར་ཕུན་ཚ�གས་ཕ་རལོ་ཕྱིན།། སམེས་ཅན་རྣམས་དང་རྒྱལ་བ་ལས།།སངས་

རྒྱས་ཆོས་འགྲུབ་འདྲ་བ་ལ།།རྒྱལ་ལ་གུས་བྱདེ་ད་ེབཞནི་དུ།།སམེས་ཅན་ལ་མནི་ཅ་ིཡ་ི

ཚུལ།།བསམ་པའ་ིཡནོ་ཏན་རང་གསི་མནི།།འབྲས་བུ་ལས་ཡནི་དསེ་མཚུངས་

པར།།སམེས་ཅན་རྣམས་ལའང་ཡནོ་ཏན་ཡདོ།།དའེ་ིཕྱརི་ད་ེདག་མཉམ་པ་ཡནི།། བྱམས་

སམེས་ལྡན་ལ་མཆདོ་པ་གང་།།ད་ེན་ིསེམས་ཅན་ཆ་ེབ་ཉདི།།སངས་རྒྱས་དད་པའ་ིབསདོ་

ནམས་གང་།།ད་ེཡང་སངས་རྒྱས་ཆ་ེབ་ཉདི།། སངས་རྒྱས་ཆསོ་འགྲུབ་ཆ་ཡདོ་པ།།དསེ་

ན་ད་ེདག་མཉམ་པར་འདོད།།ཡནོ་ཏན་རྒྱ་མཚ�་མཐའ་ཡས་པའ།ི།སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་

འགའ་མ་ིམཉམ།།ཡནོ་ཏན་མཆགོ་ཚ�གས་གཅགི་པུ་ཡ།ི།ཡནོ་ཏན་ཤས་ཙམ་འགའ་ཞགི་



ལ།།སྣང་ནའང་ད་ེལ་མཆདོ་དནོ་དུ།།ཁམས་གསུམ་ཕུལ་ཡང་ཆུང་བར་འགྱུར།།སངས་

རྒྱས་ཆོས་མཆོག་སྐྱ་ེབའ་ིཤས།།སམེས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡདོ་པས་ན།།འད་ིཙམ་དག་གསི་ཆ་

བསྟུན་ནས།།སེམས་ཅན་མཆོད་བྱར་རགིས་པར་འགྱུར།།གཞན་ཡང་གཡ་ོམདེ་གཉནེ་

གྱུར་ཅངི་།།ཕན་པ་དཔག་མེད་མཛད་རྣམས་ལ།།སམེས་ཅན་མགུ་བྱ་མ་གཏགོས་

པ།།གཞན་གང་ཞགི་གསི་ལན་ལནོ་འགྱུར།།གང་ཕྱརི་སྐུ་གཏངོ་མནར་མདེ་འཇུག་པ་

ལ།།ད་ེལ་ཕན་བཏགས་ལན་ལནོ་འགྱུར་བས་ན།།ད་ེབས་འད་ིདག་གནདོ་ཆེན་བྱདེ་ན་

ཡང་།།ཐམས་ཅད་བཟང་དགུ་ཞགི་ཏུ་སྤྱད་པར་བྱ།།ར་ེཞགི་བདག་ག་ིརྗརེ་གྱུར་ཉདི་ཀྱང་

ན།ི།གང་ཕྱརི་རང་ག་ིསྐུ་ལའང་མ་ིགཟགིས་པ།།ད་ེལ་རྨངོས་པ་བདག་གསི་ཇ་ིལྟར་ན།།ང་



རྒྱལ་བྱ་ཞངི་བྲན་གྱ་ིདངསོ་མ་ིབྱ།།གང་དག་བད་ེབས་ཐུབ་རྣམས་དགྱསེ་འགྱུར་

ཞིང་།།གང་ལ་གནདོ་ན་མ་ིདགྱེས་འབྱུང་འགྱུར་བ།།ད་ེདག་དགའ་བས་ཐུབ་པ་ཀུན་དགྱསེ་

ཤངི་།།ད་ེལ་གནོད་བྱས་ཐུབ་ལ་གནདོ་པ་བྱས།།ཇ་ིལྟར་ལུས་ལ་ཀུན་ནས་མ་ེའབར་

བ།།འདདོ་པ་ཀུན་གྱསི་ཡདི་བདེར་མ་ིའགྱུར་བ།།ད་ེབཞནི་སམེས་ཅན་གནོད་པ་བྱས་ན་

ཡང་།།ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེརྣམས་དགྱསེ་པའ་ིཐབས་མེད་ད།ོ།ད་ེབས་བདག་གིས་འགྲ་ོལ་གནདོ་

བྱས་པས།།ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེཀུན་མ་ིདགྱསེ་གྱུར་པ་གང་།།སྡགི་ད་ེད་ེརངི་ས་ོསརོ་བཤགས་

བགྱ་ིཡསི།།མ་ིདགྱསེ་གང་ལགས་ད་ེཐུབ་བཟདོ་པར་གསལོ།།ད་ེབཞནི་གཤགེས་རྣམས་

དགྱསེ་པར་བགྱ་ིསླད་དུ།།དངེ་ནས་ངསེ་བརྟུལ་འཇགི་རྟནེ་བྲན་དུ་མཆ།ི།འགྲ་ོམང་རྡགོ་



པས་བདག་ག་ིསྤྱརི་འཚ�ག་གམ།།འགུམས་ཀྱང་མ་ིབསྡ་ོའཇིག་རྟནེ་མགནོ་དགྱསེ་

མཛ�ད།།འགྲ་ོབ་འད་ིཀུན་ཐུགས་རྗའེ་ིབདག་ཅན་དསེ།། བདག་ཏུ་མཛད་པ་འད་ིལ་ཐ་ེཚ�མ་

མདེ།།སམེས་ཅན་ང་ོབརོ་མཐོང་བ་འད་ིདག་ཉདི།།མགནོ་ད་ེབདག་ཉདི་ཅ་ིཕྱིར་གུས་མ་ི

བྱདེ།།འད་ིཉདི་ད་ེབཞནི་གཤགེས་པ་མཉེས་བྱདེ་ཡནི།།རང་དནོ་ཡང་དག་སྒྲུབ་པའང་འད་ི

ཉདི་ད།ོ།འཇགི་རྟནེ་སྡུག་བསྔལ་སལེ་བའང་འད་ིཉདི་ད།ེ།ད་ེལྟས་བདག་གསི་རྟག་ཏུ་འད་ི

ཉདི་བྱ།།དཔརེ་ན་རྒྱལ་པའོ �་མ་ིའགའ་ཞགི།སྐྱ་ེབ་ོམང་ལ་གནདོ་བྱེད་ཀྱང་།།སྐྱ་ེབ་ོམགི་རྒྱང་

རངི་པ་ོདག།ནུས་ཀྱང་ཕྱརི་གནོད་མ་ིབྱདེ་ད།ེ།འད་ིལྟར་ད་ེགཅགི་མ་ཡནི་གྱ།ི།རྒྱལ་པོའ �་

མཐུ་སྟབོས་ད་ེཡ་ིདཔུང་།།ད་ེབཞནི་གནདོ་བྱདེ་ཉམ་ཆུང་བ།།འགའ་ཡང་ཁྱད་དུ་བསད་མ་ི



བྱ།། འད་ིལྟར་དམྱལ་བའ་ིསྲུང་མ་དང་།།ཐུགས་རྗ་ེལྡན་རྣམས་ད་ེཡ་ིདཔུང་།།ད་ེལས་

དམངས་ཀྱསི་རྒྱལ་གཏུམ་བཞནི།།སམེས་ཅན་རྣམས་ན་ིམགུ་བར་བྱ།།རྒྱལ་པ་ོལྟ་ཞགི་

ཁྲསོ་ན་ཡང་།།སམེས་ཅན་མ་ིམགུ་བྱས་པ་ཡིས།།མྱངོ་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡནི་པ།།དམྱལ་

བའ་ིགནདོ་པ་དེས་བྱདེ་དམ།།རྒྱལ་པ་ོལྟ་ཞགི་མགུ་ན་ཡང་།།སེམས་ཅན་མགུ་བར་བྱས་པ་

ཡསི།།འཐབོ་པར་གྱུར་པ་གང་ཡནི་པ།།སངས་རྒྱས་ཉདི་སྦྱནི་མ་ིསྲདི་ད།ོ།སམེས་ཅན་མགུ་

ལས་བྱུང་བ་ཡ།ི།མ་འངོས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་ལྟ་ཞགོ།ཚ�་འད་ིཉདི་ལ་དཔལ་ཆེན་

དང་།།གྲགས་དང་སྐྱདི་འགྱུར་ཅིས་མ་མཐངོ་།།འཁརོ་ཚ�་བཟོད་པས་མཛ�ས་སགོས་

དང་།།ནད་མདེ་པ་དང་གྲགས་པ་ཡསི།།ཤནི་ཏུ་ཡུན་རངི་འཚ�་བ་དང་།།འཁརོ་ལོས་སྒྱུར་



བའ་ིབད་ེརྒྱས་ཐབོ།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས།།བཟདོ་པ་བསྟན་པ་

ཞསེ་བྱ་བ་སྟ་ེལེའུ་དྲུག་པའ།ོ།།།  

ད་ེལྟར་བཟདོ་པས་བརྩནོ་འགྲུས་བརྩམ།།འད་ིལྟར་བརྩནོ་ལ་བྱང་ཆུབ་གནས།།རླུང་མདེ་

གཡ་ོབ་མདེ་པ་བཞནི།།བསདོ་ནམས་བརྩནོ་འགྲུས་མདེ་མ་ིའབྱུང་།།བརྩནོ་གང་དག་ེལ་སྤྲ་ོ

བའ།ོ།ད་ེཡ་ིམ་ིམཐུན་ཕྱགོས་བཤད་བྱ།།ལ་ེལ་ོངན་ལ་ཞནེ་པ་དང་།།སྒྱདི་ལུག་བདག་ཉིད་

བརྙས་པའ།ོ།སྙོམ་ལས་བད་ེབའ་ིར་ོམྱང་དང་།།གཉདི་ལ་བརྟནེ་པའ་ིསྲདེ་པ་ཡིས།།འཁརོ་

བའ་ིསྡུག་བསྔལ་མ་ིསྐྱ་ོལ།།ལ་ེལ་ོཉ་ེབར་སྐྱ་ེབར་འགྱུར།།ཉནོ་མོངས་རྒྱ་པས་བཤོར་ནས་

ན།ི།སྐྱ་ེབའ་ིརྒྱར་ན་ིཆུད་གྱུར་ནས།།འཆ་ིབདག་ཁར་ན་ིསངོ་གྱུར་པ།།ཅ་ིསྟ་ེད་དུང་མ་ིཤསེ་



སམ།།རང་སྡ་ེརམི་གྱསི་གསདོ་པ་ཡང་།།ཁྱདོ་ཀྱསི་མཐངོ་བར་མ་གྱུར་ཏམ།།འནོ་ཀྱང་

གཉདི་ལ་བརྟནེ་པ་གང་།།གདལོ་པ་དང་ན་ིམ་ཧ་ེབཞནི།།ལམ་ན་ིཀུན་ནས་བཀག་ནས་

སུ།།འཆ་ིབདག་གིས་ན་ིབལྟས་བཞནི་དུ།།ཇ་ིལྟར་ཁྱདོ་ན་ིཟ་དགའ་ཞངི་།།འད་ིལྟར་གཉདི་

ལགོ་ཇ་ིལྟར་དགའ།།མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འཆ་ིའགྱུར་བས།།ཇ་ིསྲདི་དུ་ན་ིཚ�གས་བསག་བྱ།།ད་ེཚ�་

ལ་ེལ་ོསྤངས་ཀྱང་ན།ི།དུས་མ་ཡིན་པར་ཅ་ིཞགི་བྱ།།འད་ིན་ིམ་བྱས་བརྩམས་པ་དང་།།འད་ི

ཕྱདེ་བྱས་པར་གནས་པ་ལ།།གླ་ོབུར་འཆ་ིབདག་འངོས་ནས་ན།ི།ཀྱ་ིཧུད་བཅམོ་ཞེས་

སམེས་པར་འགྱུར།།མྱ་ངན་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྲངས་པ་ཡ།ི།མགི་དམར་གདངོ་ལས་མཆ་ིམ་

འཛག། ཉ་ེདུ་ར་ེཐག་ཆད་པ་དང་།།གཤནི་རྗའེ་ིཕ་ོཉའ་ིབཞནི་ལ་ལྟ།།རང་སྡགི་དྲན་པས་



གདུང་བ་དང་།།དམྱལ་བའ་ིསྒྲ་ན་ིཐསོ་པ་ཡསི།།སྐྲག་པས་མ་ིགཙང་ལུས་གོས་ཤངི་།།མྱསོ་

པར་འགྱུར་ཚ�་ཅ་ིཞགི་བྱ།།ཁྱདོ་ན་ིཉ་གསནོ་འགྲ་ེབ་ལྟའ།ི།ཚ�་འདརི་འཇགིས་དང་ལྡན་གྱུར་

ན།།སྡགི་བྱས་དམྱལ་བ་མ་ིབཟད་པའ།ི།སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ན་ིསྨོས་ཅ་ིདགསོ།།ཆུ་ཚན་གྱསི་

ན་ིརེག་པ་ན།།གཞནོ་ཤ་ཅན་ལ་རབ་ཚ་བའ།ི།དམྱལ་བ་ཡ་ིན་ིལས་བྱས་ནས།།ཅ་ིཕྱིར་འད་ི

ལྟར་བད་ེབར་གནས།།བརྩནོ་མེད་འབྲས་བུ་འདོད་པ་དང་།།བཟ་ེར་ེཅན་ལ་གནདོ་མང་

ཞིང་།།འཆ་ིབས་བཟུང་བཞནི་ལྷ་འདྲ་བ།།ཀྱ་ིཧུད་སྡུག་བསྔལ་དག་གསི་བཅོམ།།མ་ིཡ་ིགྲུ་

ལ་བརྟནེ་ནས་སུ།།སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བ་ོཆ་ེལས་སྒྲལོ།།གྲུ་འད་ིཕྱ་ིནས་རྙདེ་དཀའ་

བས།།རྨངོས་པ་དུས་སུ་གཉདི་མ་ལགོ།དགའ་བའ་ིརྒྱུ་ན་ིམཐའ་ཡས་པའ།ི།དམ་ཆོས་དགའ་



བའ་ིམཆགོ་སྤངས་ནས།།སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཡསི་གཡངེ་བ་དང་།།དགདོ་སོགས་ལ་ཁྱདོ་ཅ་ི

ཕྱརི་དགའ།།སྒྱདི་ལུག་མདེ་དང་དཔུང་ཚ�གས་དང་།།ལྷུར་བླང་བདག་ཉདི་དབང་བྱ་

དང་།།བདག་དང་གཞན་དུ་མཉམ་པ་དང་།།བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗ་ེབར་གྱསི།།བདག་

གསི་བྱང་ཆུབ་ག་ལ་ཞསེ།།སྒྱདི་ལུག་པར་ན་ིམ་ིབྱ་སྟ།ེ།འད་ིལྟར་ད་ེབཞནི་གཤེགས་པ་

ན།ི།བདནེ་པ་གསུང་བས་བདནེ་འད་ིགསུངས།།སྦྲང་བུ་ཤ་སྦྲང་བུང་བ་དང་།།ད་ེབཞནི་

སྲནི་བུར་གང་གྱུར་པ།།དསེ་ཀྱང་བརྩནོ་པའ་ིསྟོབས་བསྐྱདེ་ན།།བྱང་ཆུབ་ཐབོ་དཀའ་བླ་

མདེ་འཐབོ།།བདག་ལྟ་རགིས་ཀྱིས་མརི་སྐྱེས་ལ།།ཕན་དང་གནདོ་པ་ང་ོཤསེ་པས།།བྱང་

ཆུབ་སྤྱདོ་པ་མ་བཏང་ན།།བདག་གསི་བྱང་ཆུབ་ཅསི་མ་ིའཐབོ།།འནོ་ཏ་ེརྐང་ལག་ལ་སགོས་



པ།།བཏང་དགོས་བདག་ན་ིའཇིགས་ཤ་ེན།།ལྕ་ིདང་ཡང་བ་མ་དཔྱད་པར།།རྨངོས་པས་

བདག་ན་ིའཇགིས་པར་ཟད།།བསྐལ་པ་བྱ་ེབ་གྲངས་མདེ་དུ།།ལན་གྲངས་དུ་མར་བཅད་པ་

དང་།།དབུག་དང་སྲགེ་དང་གཤགས་འགྱུར་གྱ།ི།བྱང་ཆུབ་ཐབོ་པར་མ་ིའགྱུར་ར།ོ།བདག་

གསི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཡ།ི།སྡུག་བསྔལ་འད་ིན་ིཚ�ད་ཡདོ་ད།ེ།ཟུག་རྔུ་ཁངོ་བརླག་གནདོ་

བསལ་ཕྱརི།།ལུས་རྨ་བཏོད་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་བཞིན།།སྨན་པ་ཀུན་ཀྱང་གས་ོདཔྱད་

ཀྱསི།།མ་ིབད་ེབ་ཡ་ིནད་མདེ་བྱདེ།།ད་ེབས་སྡུག་བསྔལ་མང་པ་ོདག།གཞམོ་ཕྱརི་མ་ིབད་ེ

ཆུང་བཟདོ་བྱ།།གས་ོདཔྱད་ཕལ་པ་འད་ིའདྲ་བ།།སྨན་པ་མཆགོ་གསི་མ་མཛད་ད།ེ།ཆ་ོག་

ཤནི་ཏུ་འཇམ་པ་ོཡསི།།ནད་ཆནེ་དཔག་མདེ་གས་ོབར་མཛད།།ཚ�ད་མ་ལ་སགོས་སྦྱིན་པ་



ལའང་།།འདྲནེ་པས་ཐགོ་མར་སྦྱརོ་བར་མཛད།།ད་ེལ་གམོས་ནས་ཕྱ་ིནས་ན།ི།རམི་གྱསི་

རང་ག་ིཤ་ཡང་གཏངོ་།། གང་ཚ�་རང་ག་ིལུས་ལ་ན།ི།ཚ�ད་སགོས་ལྟ་བུའ་ིབླ་ོསྐྱེས་པ།།ད་ེཚ�་

ཤ་ལ་སགོས་གཏངོ་བ།།ད་ེལ་དཀའ་བ་ཅ་ིཞགི་ཡདོ།།སྡགི་པ་སྤངས་ཕྱརི་སྡུག་བསྔལ་

མདེ།།མཁས་པའ་ིཕྱརི་ན་མ་ིདགའ་མདེ།།འད་ིལྟར་ལགོ་པར་རྟགོ་པ་དང་།།སྡིག་པས་

སམེས་དང་ལུས་ལ་གནོད།།བསདོ་ནམས་ཀྱསི་ན་ིལུས་བད་ེལ།།མཁས་པ་ཡསི་ན་ིསམེས་

བད་ེན།།གཞན་དནོ་འཁརོ་བར་གནས་ཀྱང་ན།ི།སྙངི་རྗ་ེཅན་དག་ཅ་ིསྟ་ེསྐྱ།ོ།འད་ིན་ིབྱང་ཆུབ་

སམེས་སྟབོས་ཀྱསི།།སྔནོ་གྱ་ིསྡགི་པ་ཟད་བྱདེ་ཅིང་།།བསདོ་ནམས་རྒྱ་མཚ�་སྡུད་བྱདེ་

ཕྱརི།།ཉན་ཐསོ་རྣམས་པས་མཆོག་ཏུ་བཤད།།ད་ེབས་སྐྱ་ོངལ་ཀུན་སལེ་བའ།ི།བྱང་ཆུབ་



སམེས་ཀྱ་ིརྟ་ཞནོ་ནས།།བད་ེནས་བད་ེབར་འགྲ་ོབ་ལ།།སམེས་ཤསེ་སུ་ཞགི་སྒྱདི་ལུག་

འགྱུར།།སམེས་ཅན་དོན་འགྲུབ་བྱ་ཕྱརི་དཔུང་།།མསོ་བརྟན་དགའ་དང་དོར་བ་ཡིན།།མསོ་

པ་སྡུག་བསྔལ་འཇགིས་པ་དང་།།ད་ེཡ་ིཕན་ཡནོ་བསམ་པས་བསྐྱེད།།ད་ེལྟར་མ་ིམཐུན་

ཕྱགོས་སྤངས་ཏ།ེ།མསོ་དང་ང་རྒྱལ་དགའ་དང་དོར།།ལྷུར་ལནེ་དབང་སྒྱུར་སྟབོས་ཀྱསི་

ན།ི།བརྩནོ་འགྲུས་སྤལེ་ཕྱརི་འབད་པར་བྱ།།བདག་དང་གཞན་གྱ་ིཉསེ་པ་ན།ི།དཔག་མདེ་

བདག་གསི་གཞམོ་བྱ་སྟ།ེ།གང་དུ་ཉསེ་པ་ར་ེར་ེལའང་།།བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚ�་ཟད་འགྱུར་

པ།།ཉསེ་ཟད་རྩོམ་པ་ད་ེཡ་ིན།ི།ཆ་ཡང་བདག་ལ་མ་མཐངོ་ན།།སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མདེ་

པའ་ིགནས།།བདག་ཀ་ོཅའི་ིཕྱརི་སྙངི་མ་གས།།བདག་དང་གཞན་གྱ་ིཡནོ་ཏན་ན།ི།མང་པ་ོ



བདག་གསི་བསྒྲུབ་བྱ་སྟ།ེ།ད་ེལ་ཡནོ་ཏན་ར་ེར་ེཡང་།།བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚ�ར་གོམས་འགྱུར་

ན།།བདག་ན་ིཡནོ་ཏན་ཆ་ལ་ཡང་།།གམོས་པ་ནམ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཏ།ེ།ཇ་ིཞགི་ལྟར་རྙེད་སྐྱ་ེབ་

ན།ི།བདག་གསི་དནོ་མདེ་བྱས་པ་མཚར།།བདག་གསི་བཅམོ་ལྡན་མ་མཆདོ་ཅངི་།།དགའ་

སྟནོ་ཆནེ་པའོ �་བད་ེམ་བྱནི།།བསྟན་ལ་བྱ་བ་མ་བྱས་དང་།།དབུལ་པའོ �་བསམ་པ་རྫོགས་མ་

བྱས།།འཇགིས་ལ་མ་ིའཇགིས་མ་བྱནི་དང་།།ཉམ་ཐག་བད་ེམ་བྱནི་ན་བདག། མ་ཡ་ི

མངལ་དུ་ཟུག་རྔུ་དང་།།སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞགི་སྐྱེད་པར་ཟད།།བདག་ན་ིསྔནོ་དང་ད་ལྟར་

ཡང་།།ཆསོ་ལ་མསོ་དང་བྲལ་བ་ཡསི།།ཕངོས་པ་འད་ིའདྲ་བྱུང་བར་གྱུར།།སུ་ཞགི་ཆསོ་ལ་

མསོ་པ་གཏངོ་།།དག་ེབའ་ིཕྱགོས་ན་ིཐམས་ཅད་ཀྱ།ི།རྩ་བ་མསོ་པར་ཐུབ་པས་གསུངས།།ད་ེ



ཡ་ིརྩ་བ་རྟག་ཏུ་ན།ི།རྣམ་སྨནི་འབྲས་བུ་བསྒམོས་པས་ས།ོ།སྡུག་བསྔལ་ཡདི་མ་ིབད་ེབ་

དང་།།འཇགིས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚ�གས་དང་།།འདདོ་པ་རྣམས་དང་བྲལ་བ་ན།ི།སྡགི་པ་སྤྱདོ་

ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར།།ཡདི་ལ་བསམས་པའ་ིདག་ེབྱས་པས།།གང་དང་གང་དུ་འགྲ་ོ

འགྱུར་བ།།ད་ེདང་དརེ་ན་ིབསོད་ནམས་དསེ།།འབྲས་བུའ་ིཡནོ་གྱསི་མངནོ་མཆོད་

འགྱུར།།སྡགི་པ་བྱདེ་པ་བད་ེའདོད་ཀྱང་།།གང་དང་གང་དུ་འགྲ་ོའགྱུར་བ།།ད་ེདང་དརེ་ན་ི

སྡགི་པ་དསེ།།སྡུག་བསྔལ་མཚ�ན་གྱསི་རྣམ་པར་འཇམོས།།རྒྱ་ཆ་ེདྲ་ིབཟང་བསལི་བའ་ི

པདྨའ་ིསྙངི་པརོ་གནས།།རྒྱལ་བའ་ིགསུང་སྙན་ཟས་ཀྱསི་གཟ་ིབརྗིད་བསྐྱདེ་བྱས་པ།།ཐུབ་

འདོ་ཀྱསི་རྒྱས་པདྨ་ལས་བྱུང་ལུས་མཆགོ་ཅན།།རྒྱལ་བའ་ིམདུན་གནས་བད་ེགཤགེས་



སྲས་སུ་དག་ེབས་འགྱུར།།གཤནི་རྗའེ་ིསྐྱསེ་བུས་པགས་པ་མ་ལུས་བཤུས་པས་ཉམ་ཐག་

ཅིང་།།རབ་ཏུ་ཚ་བའ་ིམ་ེཡསི་བཞུས་པའ་ིཟངས་ཞུན་ལུས་ལ་བླུགས་གྱུར་ལ།།འབར་བའ་ི

རལ་གྲ་ིམདུང་ཐུང་གསི་བསྣུན་ཤ་ཡ་ིདུམ་བུ་བརྒྱར་ལྷགས་ཤངི་།།ཤནི་ཏུ་འབར་བའ་ི

ལྕགས་ཀྱ་ིས་གཞརི་ལྷུང་བ་མ་ིདག་ེམང་པསོ་འགྱུར།།ད་ེབས་དག་ེལ་མསོ་བྱ་ཞིང་།།གུས་

པ་ཉདི་དུ་བསྒམོ་པར་བྱ།།རྡ་ོརྗ་ེརྒྱལ་མཚན་ཆ་ོག་ཡསི།།བརྩམས་ནས་ང་རྒྱལ་བསྒམོ་པར་

བྱ།།དང་པརོ་འབྱརོ་བ་བརྟགས་ནས་ན།ི།བརྩམ་མམ་ཡང་ན་མ་ིབརྩམ་བྱ།།མ་བརྩམས་པ་

ཉདི་མཆགོ་ཡིན་གྱ།ི།བརྩམས་ནས་ལྡགོ་པར་མ་ིབྱའ།ོ།སྐྱ་ེབ་གཞན་དུ་ད་ེགམོས་ཤངི་།།སྡགི་

དང་སྡུག་བསྔལ་འཕལེ་བར་འགྱུར།།གཞན་དང་འབྲས་བུའ་ིདུས་ཀྱང་ན།ི།དམན་འགྱུར་ད་ེ



ཡང་འགྲུབ་མ་ིའགྱུར།།ལས་དང་ཉནོ་མངོས་ནུས་པ་སྟ།ེ།གསུམ་པ་ོདག་ལ་ང་རྒྱལ་

བྱ།།བདག་ཉདི་གཅགི་པུས་བྱའ་ོཞེས།།འད་ིན་ིལས་ཀྱ་ིང་རྒྱལ་ཉིད།།ཉནོ་མངོས་དབང་མདེ་

འཇགི་རྟེན་འདིས།།རང་དནོ་སྒྲུབ་པར་མ་ིནུས་པས།།འགྲ་ོབས་བདག་ལྟར་མ་ིནུས་ཏ།ེ།ད་ེ

བས་བདག་གསི་འད་ིབྱའ།ོ།གཞན་དག་དམན་པའ་ིལས་བྱདེ་ན།།བདག་ཉདི་ཀྱང་ན་ིཇ་ིལྟར་

འདུག།ང་རྒྱལ་གྱསི་ན་ིམ་ིབྱདེ་ད།ེ།བདག་ལ་ང་རྒྱལ་མདེ་པ་མཆགོ།ཤ་ིབའ་ིསྦྲུལ་དང་ཕྲད་

གྱུར་ན།།ཁྭ་ཡང་མཁའ་ལྡངི་ལྟ་བུར་སྤྱདོ།། གལ་ཏ་ེབདག་ཉདི་ཉམ་ཆུང་ན།།ལྟུང་བ་ཆུང་

ངུའང་གནོད་པར་བྱདེ།།ཞུམ་བཅས་རྩོལ་བ་དརོ་བ་ལ།།ཕངོས་ལས་ཐར་པ་ཡདོ་དམ་

ཅ།ི།ང་རྒྱལ་རྩོལ་བ་བསྐྱདེ་བྱས་ན།།ཆནེ་པ་ོཡསི་ཀྱང་ཐུབ་པར་དཀའ།།ད་ེབས་སེམས་ན་ི



བརྟན་པ་ཡསི།།ལྟུང་བ་རྣམས་ན་ིགཞོམ་བྱ་སྟ།ེ།བདག་ན་ིལྟུང་བས་ཕམ་བྱས་ན།།ཁམས་

གསུམ་རྒྱལ་འདོད་བཞད་གད་འགྱུར།།བདག་གསི་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བྱ་སྟ།ེ།བདག་ལས་སུ་

ཡང་རྒྱལ་མ་ིབྱ།།རྒྱལ་བ་སངེ་གེའ་ིསྲས་བདག་གསི།།ང་རྒྱལ་འད་ིལ་གནས་པར་བྱ།།འགྲ་ོ

གང་ང་རྒྱལ་གྱིས་བཅམོ་ད།ེ།ཉནོ་མོངས་ང་རྒྱལ་ཅན་མ་ཡནི།།ང་རྒྱལ་ཅན་དགྲའ་ིདབང་མ་ི

འགྲ།ོ།ད་ེདག་ང་རྒྱལ་དགྲ་དབང་འགྱུར།།ཉནོ་མོངས་ང་རྒྱལ་གྱིས་ཁངེས་ནས།།ངན་འགྲརོ་

ང་རྒྱལ་གྱསི་ཁྲིད་ཅངི་།།མ་ིཡ་ིདགའ་སྟནོ་བཅམོ་པ་དང་།།གཞན་གྱ་ིཟན་ཟའ་ིབྲན་དང་

ན།ི།གླནེ་པ་མ་ིསྡུག་ཉམ་ཆུང་དང་།།ཐམས་ཅད་དུ་ན་ིབརྙས་པར་འགྱུར།།ང་རྒྱལ་གྱིས་

ཁངེས་དཀའ་ཐུབ་ཅན།།ད་ེཡང་ང་རྒྱལ་ཅན་གཏོགས་ན།།དམན་པ་ཅ་ིའདྲ་ཡནི་པ་



སྨྲསོ།།གང་ཞགི་ང་རྒྱལ་དགྲ་ལས་རྒྱལ་ཕྱརི་ང་རྒྱལ་འཆང་།།ད་ེན་ིང་རྒྱལ་ཅན་དང་རྣམ་

རྒྱལ་དཔའ་ད་ེཉིད།།གང་ཞིག་ང་རྒྱལ་དགྲ་བད་ོབ་ཡང་དསེ་བཅམོ་སྟ།ེ།འགྲ་ོལ་འདོད་བཞནི་

རྒྱལ་བའ་ིའབྲས་བུ་རྫགོས་པར་བྱེད།།ཉནོ་མངོས་ཕྱོགས་ཀྱ་ིཁྲོད་གནས་ན།།རྣམ་པ་སྟངོ་དུ་

སྲན་གཟུགས་ཏ།ེ།ཝ་ལ་སགོས་པས་སངེ་ག་ེབཞིན།།ཉནོ་མངོས་ཚ�གས་ཀྱསི་མ་ིཚུགས་

བྱ།།ཉམ་ང་ཆ་ེཐང་བྱུང་གྱུར་ཀྱང་།།མ་ིཡསི་མགི་ན་ིབསྲུང་བ་ལྟར།།ད་ེབཞནི་ཉམ་ང་བྱུང་

གྱུར་ཀྱང་།།ཉནོ་མོངས་དབང་དུ་མ་ིའགྱུར་བྱ།།བདག་ན་ིབསྲགེས་ཏ་ེབསད་གྱུར་

ཏམ།།བདག་ག་ིམག་ོབ་ོབཅད་ཀྱང་སླའ།ི།རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཉནོ་མངོས་པའ།ི།དགྲ་ལ་འདུད་

པར་མ་ིབྱའ།ོ།ད་ེབཞནི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ།།རགིས་པ་ལས་ན་ིགཞན་མ་ི



སྤྱད།།རྩདེ་མའོ �་བད་ེའབྲས་འདདོ་པ་ལྟར།།འད་ིཡ་ིབྱ་བའ་ིལས་གང་ཡནི།།ལས་ད་ེལ་ན་ི

ཞནེ་བྱ་སྟ།ེ།ལས་དསེ་མ་ིངམོས་དགའ་བར་བྱ།།བད་ེབའ་ིདོན་དུ་ལས་བྱས་ཀྱང་།།བད་ེ

འགྱུར་མ་ིའགྱུར་གཏལོ་མདེ་ཀྱ།ི།གང་ག་ིལས་ཉདི་བད་ེའགྱུར་བ།།ད་ེལས་མ་ིབྱདེ་ཇ་ིལྟར་

བད།ེ།སྤུ་གྲའི་ིསོར་ཆགས་སྦྲང་རྩ་ིལྟའ།ི།འདདོ་པ་རྣམས་ཀྱསི་མ་ིངམོས་ན།།རྣམ་སྨནི་བད་ེ

ལ་ཞ་ིབ་ཡ།ི།བསདོ་ནམས་ཀྱསི་ལྟ་ཅ་ིསྟ་ེངོམས།། ད་ེལྟས་ལས་ཚར་ཕྱནི་བྱའ་ིཕྱིར།།ཉ་ིམ་

ཕྱདེ་དུས་གདུངས་པ་ཡ།ི།གླང་ཆེན་མཚ�་ཕྲད་མཚ�ར་འཇུག་ལྟར།།ལས་ད་ེལ་ཡང་འཇུག་

པར་བྱ།།སྟབོས་ ཉམས་པ་དང་རྗསེ་འབྲེལ་ན།།སླར་བྱའ་ིདོན་དུ་དརོ་བར་བྱ།།ལགེས་པར་

ཟནི་ན་ཕྱ་ིམ་དང་།།ཕྱ་ིམ་འདདོ་པས་ད་ེསྤང་བྱ།།འཐབ་རྙིང་དགྲ་དང་ལྷན་ཅགི་ཏུ།།གཡུལ་



ངརོ་རལ་ཁ་ལྷགས་པ་བཞནི།།ཉནོ་མོངས་མཚ�ན་ལས་གཟུར་བྱ་ཞངི་།།ཉོན་མངོས་དགྲ་

རྣམས་འཇབེས་པར་བཏགས།།གཡུལ་དུ་རལ་གྲ་ིལྷུང་གྱུར་ན།།འཇགིས་པས་མྱུར་དུ་ལེན་

པ་ལྟར།།ད་ེབཞནི་དྲན་པའ་ིམཚ�ན་ཤརོ་ན།།དམྱལ་བའ་ིའཇགིས་དྲན་མྱུར་དུ་བླང་།།ཇ་ིལྟར་

ཁྲག་ལ་རྟནེ་བཅས་ནས།།དུག་ན་ིལུས་ལ་ཁྱབ་གྱུར་པ།།ད་ེབཞནི་གླགས་ན་ིརྙདེ་གྱུར་

ན།།ཉསེ་པས་སེམས་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར།།ཡུངས་མར་བཀང་བའ་ིསྣདོ་བསྐུར་ལ།།རལ་གྲ་ི

ཐགོས་པས་དྲུང་བསྡད་ད།ེ།བ་ོན་གསདོ་བསྡགིས་འཇགིས་པ་ལྟར།།བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་

གྱསི་ད་ེབཞནི་བསྒྲམི།།ད་ེབས་པང་དུ་སྦྲུལ་འངོས་ན།།ཇ་ིལྟར་རངིས་པས་ལྡང་བ་ལྟར།།ད་ེ

བཞནི་གཉདི་དང་སྙམོས་འངོས་ན།།མྱུར་དུ་ད་ེདག་བཟླགོ་པར་བྱ།།ཉསེ་པ་བྱུང་བར་ར་ེར་ེ



ཞིང་།།བདག་ལ་སྨད་ནས་ཅ་ིནས་ཀྱང་།།བདག་ལ་ཕྱསི་འད་ིམ་ིའབྱུང་བ།།ད་ེལྟར་བྱ་ཞསེ་

ཡུན་རངི་བསམ།།ཇ་ིལྟར་གནས་སྐབས་འད་ིདག་ལ།།དྲན་པ་གམོས་པ་ཉདི་འགྱུར་

ཞསེ།།རྒྱུ་འད་ིཡིས་ན་ིཕྲད་པའམ།།རགིས་པའ་ིལས་ན་ིའདདོ་པར་བྱ།།ཅ་ིནས་ལས་བྱདེ་

སྔནོ་རལོ་ནས།།ཐམས་ཅད་ལ་ན་ིམཐུ་ཡདོ་པ།།ད་ེལྟར་བག་ཡདོ་གཏམ་དྲན་ཏ།ེ།བདག་ཉདི་

ལྡང་བ་ཡང་བར་བྱ།།ཇ་ིལྟར་རླུང་ན་ིའགྲ་ོབ་དང་།།འངོ་བས་ཤངི་བལ་དབང་སྒྱུར་པ།།ད་ེ

བཞནི་སྤྲ་ོབས་དབང་བསྒྱུར་ཏ།ེ།ད་ེལྟ་ན་ན་ིའགྲུབ་པར་འགྱུར།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ི

སྤྱདོ་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས།།བརྩནོ་འགྲུས་བསྟན་པ་ཞསེ་བྱ་བ་སྟ་ེལའེུ་བདུན་པའ།ོ།།།  



ད་ེལྟར་བརྩནོ་འགྲུས་བསྐྱདེ་ནས་ན།ི།ཡདི་ན་ིཏངི་ང་ེའཛ�ན་ལ་བཞག།སེམས་ན་ིརྣམ་པར་

གཡངེས་པའ་ིམ།ི།ཉནོ་མངོས་མཆ་ེབའ་ིཕྲག་ན་གནས།། ལུས་དང་སམེས་ན་ིདབནེ་པ་

ཡསི།།རྣམ་པར་གཡངེ་བ་མ་ིའབྱུང་ང་ོ།།ད་ེབས་འཇགི་རྟནེ་སྤང་བྱ་ཞངི་།།རྣམ་པར་རྟགོ་པ་

ཡངོས་སུ་དརོ།།ཆགས་པའ་ིཕྱརི་དང་རྙདེ་སགོས་ལ།།སྲདེ་པས་འཇགི་རྟནེ་མ་ིསྤངོ་སྟ།ེ།ད་ེ

བས་འད་ིདག་ཡོངས་སྤངོ་ལ།།མཁས་པས་འད་ིལྟར་སྤྱད་པར་བྱ།།ཞ་ིགནས་རབ་ཏུ་ལྡན་

པའ་ིལྷག་མཐོང་གསི།།ཉནོ་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤསེ་བྱས་ནས།།ཐགོ་མར་ཞ་ི

གནས་བཙལ་བྱ་ད་ེཡང་ན།ི།འཇགི་རྟནེ་ཆགས་པ་མདེ་ལ་མངནོ་དགས་འགྲུབ།།མ་ིརྟག་སུ་

ཞགི་མ་ིརྟག་ལ།།ཡང་དག་ཆགས་པར་བྱདེ་པ་ཡདོ།།དསེ་ན་ིཚ�་རབས་སྟངོ་ཕྲག་ཏུ།།སྡུག་



པ་མཐོང་བར་ཡོང་མ་ིའགྱུར།།མ་མཐངོ་ན་ན་ིདགར་མ་ིའགྱུར།།ཡདི་ཀྱང་མཉམ་འཇགོ་མ་ི

འགྱུར་ལ།།མཐངོ་ཡང་ངམོས་པར་མ་ིའགྱུར་བས།།སྔར་བཞནི་སྲདེ་པས་གདུང་བར་

འགྱུར།།སམེས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆགས་བྱས་ན།།ཡང་དག་ཉདི་ལ་ཀུན་ནས་སྒྲབི།།སྐྱ་ོབའ་ི

སམེས་ཀྱང་འཇིག་པར་བྱདེ།།ཐ་མལ་མྱ་ངན་གདུང་བར་འགྱུར།།ད་ེལ་སེམས་པ་འབའ་

ཞགི་གསི།།ཚ�་འད་ིདནོ་མདེ་འདའ་བར་འགྱུར།།རྟག་པ་མདེ་པའ་ིམཛའ་བཤསེ་

ཀྱསི།།གཡུང་དྲུང་ཆསོ་ཀྱང་འཇིག་པར་འགྱུར།།བྱསི་དང་སྐལ་པ་མཉམ་སྤྱདོ་ན།།ངསེ་

པར་ངན་འགྲརོ་འགྲ་ོའགྱུར་ཏ།ེ།སྐལ་མ་ིམཉམ་པར་ཁྲདི་བྱདེ་ན།།བྱསི་པ་བསྟནེ་པས་ཅ་ི

ཞགི་བྱ།།སྐད་ཅགི་གཅགི་གསི་མཛའ་འགྱུར་ལ།།ཡུད་ཙམ་གྱསི་ན་ིདགྲར་ཡང་



འགྱུར།།དགའ་བའ་ིགནས་ལ་ཁྲ་ོབྱདེ་པས།།ས་ོསའོ �་སྐྱ་ེབ་ོམགུ་བར་དཀའ།།ཕན་པར་སྨྲས་

ན་ཁྲ་ོབར་བྱདེ།།བདག་ཀྱང་ཕན་ལས་ཟླགོ་པར་བྱདེ།།ད་ེདག་ངག་ན་ིམ་མཉན་ན།།ཁྲ་ོབས་

ངན་འགྲརོ་འགྲ་ོབར་འགྱུར།།མཐ་ོལ་ཕྲག་དོག་མཉམ་དང་འགྲན།།དམའ་ལ་ང་རྒྱལ་བསྟདོ་

ན་དྲགེས།།མ་ིསྙན་བརྗདོ་ན་ཁངོ་ཁྲ་ོསྐྱ།ེ།ནམ་ཞགི་བྱསི་ལས་ཕན་པ་འཐབོ།།བྱསི་དང་

འགྲགོས་ན་བྱིས་པ་ལས།།བདག་བསྟདོ་གཞན་ལ་སྨདོ་པ་དང་།།འཁརོ་བར་དགའ་བའ་ི

གཏམ་ལ་སགོས།།མ་ིདག་ེཅསི་ཀྱང་ངསེ་པར་འབྱུང་།།ད་ེལྟར་བདག་དང་གཞན་བསྟནེ་

པ།།དསེ་ན་ིཕུང་བར་འགྱུར་བར་ཟད།།དསེ་ཀྱང་བདག་དོན་མ་བྱས་ལ།།བདག་ཀྱང་ད་ེདོན་

མ་ིའགྱུར་བས།།བྱསི་ལས་ཐག་རངི་བྱལོ་བར་བྱ།།ཕྲད་ན་དགའ་བས་མགུ་བྱས་ཏ།ེ།འདྲསི་



ཆནེ་ཉདི་དུ་མ་ིའགྱུར་བར།།ཐ་མལ་པ་ཙམ་ལགེས་པར་བྱ།། བུང་བས་མ་ེཏགོ་སྦྲང་རྩ་ི

བཞནི།།ཆསོ་ཀྱ་ིདནོ་ཙམ་བླངས་ནས་ན།ི།ཀུན་ལ་སྔནོ་ཆད་མ་མཐོང་བཞནི།།འདྲསི་པ་མདེ་

པར་གནས་པར་བྱ།།བདག་ན་ིརྙདེ་མང་བཀུར་སྟ་ིབཅས།།བདག་ལ་མང་པ་ོདགའ་འ་ོ

ཞསེ།།ད་ེའདྲའ་ིསྙམེས་པ་འཆང་གྱུར་ན།།ཤ་ིབའ་ིའགོ་ཏུ་འཇགིས་པ་སྐྱ།ེ།ད་ེབས་རྣམ་པར་

རྨངོས་པའ་ིཡདི།།གང་དང་གང་ལ་ཆགས་གྱུར་པ།།ད་ེདང་ད་ེབསྡངོས་སྟངོ་འགྱུར་དུ།།སྡུག་

བསྔལ་ཉདི་དུ་འགྱུར་ཞངི་ལྡང་།།ད་ེབས་མཁས་པས་ཆགས་མ་ིབྱ།།ཆགས་པ་ལས་ན་ི

འཇགིས་པ་སྐྱ།ེ།འད་ིདག་རང་བཞནི་འདརོ་འགྱུར་བས།།བརྟན་པར་གྱསི་ཏ་ེརབ་ཏུ་

རྟགོས།།རྙདེ་པ་དག་ན་ིམང་བྱུང་ཞངི་།།གྲགས་དང་སྙན་པ་བྱུང་གྱུར་ཀྱང་།།རྙེད་དང་



གྲགས་པའ་ིཚ�གས་བཅས་ཏ།ེ།གང་དུ་འདོང་བའ་ིགཏལོ་མེད་ད།ོ།བདག་ལ་སྨདོ་པ་གཞན་

ཡདོ་ན།།བསྟདོ་པས་བདག་དགར་ཅ་ིཞགི་ཡདོ།།བདག་ལ་བསྟདོ་པ་གཞན་ཡདོ་ན།།སྨད་

པས་མ་ིདགར་ཅ་ིཞགི་ཡདོ།།སམེས་ཅན་མསོ་པ་སྣ་ཚ�གས་པ།།རྒྱལ་བས་ཀྱང་ན་ིམ་ིམགུ་

ན།།བདག་འདྲ་ངན་པས་སྨོས་ཅ་ིདགསོ།།ད་ེབས་འཇགི་རྟནེ་བསམ་པ་བཏང་།།སེམས་ཅན་

རྙདེ་པ་མདེ་ལ་སྨོད།།རྙདེ་པ་ཅན་ལ་མ་ིསྙན་བརྗདོ།།རང་བཞནི་འགྲགོས་དཀའ་ད་ེདག་

གསི།།དགའ་བ་ཇ་ིལྟར་སྐྱ་ེབར་འགྱུར།།གང་ཕྱརི་བྱསི་པ་རང་དནོ་ན།ི།མདེ་པར་དགའ་བ་

མ་ིའབྱུང་བས།།བྱསི་པ་འགའ་ཡང་བཤེས་མནི་ཞསེ།།ད་ེབཞནི་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱསི་

གསུངས།།ནགས་ན་ར་ིདྭགས་བྱ་རྣམས་དང་།།ཤངི་རྣམས་མ་ིསྙན་རྗདོ་མ་ིབྱདེ།།འགྲགོས་



ན་བད་ེབ་ད་ེདག་དང་།།ནམ་ཞགི་ལྷན་ཅགི་བདག་གནས་འགྱུར།།ཕུག་གམ་ལྷ་ཁང་སྟངོ་

པའམ།།ལྗནོ་ཤིང་དྲུང་དུ་གནས་བཅས་ཏ།ེ།ནམ་ཞགི་རྒྱབ་ཏུ་མ་ིལྟ་ཞངི་།།ཆགས་པ་མདེ་

པར་འགྱུར་ཞགི་གུ།།ས་ཕྱགོས་བདག་གརི་བཟུང་མདེ་པ།།རང་བཞནི་གྱསི་ན་ིཡངས་

རྣམས་སུ།།རང་དབང་སྤྱདོ་ཅངི་ཆགས་མདེ་པར།།ནམ་ཞགི་བདག་ན་ིགནས་པར་

འགྱུར།།ལྷུང་བཟདེ་ལ་སགོས་ཉ་ིཚ�་དང་།།ཀུན་ལ་མ་ིམཁའོ �་གོས་འཆང་ཞངི་།།ལུས་འད་ིསྦ་

བར་མ་བྱས་ཀྱང་།།འཇགིས་མེད་གནས་པར་ནམ་ཞགི་འགྱུར།།དུར་ཁྲདོ་སངོ་ནས་གཞན་

དག་ག།ི།རུས་གངོ་དག་དང་བདག་ག་ིལུས།།འཇིག་པའ་ིཆསོ་ཅན་དག་ཏུ་ན།ི།ནམ་ཞགི་

མག་ོསྙམོས་བྱདེ་པར་འགྱུར།།བདག་ག་ིལུས་ན་ིའད་ིཉདི་ཀྱང་།།གང་ག་ིདྲ་ིཡིས་ཝ་དག་



ཀྱང་།།དྲུང་དུ་ཉརེ་འགྲ་ོམ་ིའགྱུར་བ།།ད་ེལྟ་བུར་ན་ིའགྱུར་བ་འངོ་།།ལུས་འད་ིགཅགི་པུ་

བྱུང་བ་ཡང་།།ལྷན་ཅགི་སྐྱསེ་པའ་ིཤ་རུས་དག།ཞགི་སྟ་ེས་ོསརོ་འགྱསེ་འགྱུར་ན།།མཛའ་

བ་གཞན་དག་ཅ་ིཞགི་སྨསོ།།སྐྱ་ེན་གཅགི་པུ་སྐྱ་ེའགྱུར་ཞངི་།།འཆ་ིནའང་ད་ེཉདི་གཅགི་འཆ་ི

སྟ།ེ།སྡུག་བསྔལ་སྐལ་གཞན་མ་ིལནེ་ན།།གགེས་བྱདེ་མཛའ་བས་ཅ་ིཞགི་བྱ།།ལམ་དག་ཏུ་

ན་ིཞུགས་པ་རྣམས།།ཇ་ིལྟར་གནས་ན་ིའཛ�ན་བྱདེ་ལྟར།།ད་ེབཞནི་སྲདི་པའ་ིལམ་ཞུགས་

པའམ།།སྐྱ་ེབའ་ིགནས་ན་ིཡངོས་སུ་འཛ�ན།།འཇིག་རྟེན་ཀུན་ནས་གདུང་བཞནི་དུ།།ཇ་ིསྲདི་

སྐྱསེ་བུ་བཞ་ིཡིས་ན།ི།ད་ེལུས་ད་ེན་ིམ་བཏགེ་པ།།ད་ེསྲདི་དུ་ན་ིནགས་སུ་སངོ་།།བཤསེ་མདེ་

འཁནོ་པའང་མེད་བྱས་ནས།།ལུས་འད་ིགཅགི་པུ་དབནེ་གནས་ཏ།ེ།སྔ་ནས་ཤ་ིདང་འདྲར་



བརྩསི་ན།།ཤ་ིནའང་མྱ་ངན་བྱདེ་པ་མདེ།།དྲུང་ན་འཁདོ་པ་སུ་དག་ཀྱང་།།མྱ་ངན་གནདོ་པ་

བྱདེ་མདེ་པས།།འད་ིཡིས་སངས་རྒྱས་རྗསེ་དྲན་སགོས།།སུས་ཀྱང་གཡངེ་བར་འགྱུར་བ་

མདེ།།ད་ེབས་ཤིན་ཏུ་མདངས་དགའ་བའ།ི།ནགས་ཚལ་ཚ�གས་ཆུང་བད་ེསྐྱདི་ཅངི་།།གཡངེ་

བ་ཐམས་ཅད་ཞ་ིབྱདེ་པར།།བདག་ཉདི་གཅགི་པུ་གནས་པར་བྱ།།བསམ་པ་གཞན་ན་ིཀུན་

བཏང་སྟ།ེ།བདག་ལ་སམེས་པ་གཅགི་པུ་ཡསི།།སམེས་ན་ིམཉམ་པར་གཞག་ཕྱརི་

དང་།།དུལ་བར་བྱ་ཕྱརི་བརྩོན་པར་བྱ།།འཇགི་རྟནེ་འད་ིདང་ཕ་རོལ་ཏུའང་།།འདདོ་པ་

རྣམས་ན་ིཕུང་ཁྲོལ་སྐྱདེ།།འདརི་ན་ིགསད་དང་བཅངིས་དང་གཅདོ།།ཕ་རལོ་ཏུ་ན་ིདམྱལ་

སགོས་སྒྲུབ།།ཕ་ོཉ་ཕ་ོཉ་མ་ོཡིས་སྔནོ།།གང་ཕྱརི་དུ་མར་གསལོ་བཏབ་ཅངི་།།སྡགི་པ་རྣམས་



སམ་གྲགས་མནི་ལའང་།།གང་ག་ིདནོ་དུ་མ་འཛ�མས་པར།།འཇགིས་པ་ལ་ཡང་བདག་

ཞུགས་ཤངི་།།རྫས་ཀྱང་ཟད་པར་བྱས་གྱུར་ཏ།ེ།གང་ལ་ཡངོས་སུ་འཁྱུད་པས་ན།།མཆགོ་

ཏུ་དགའ་འགྱུར་ད་ེདག་ཉདི།།ཀངེ་རུས་ཉདི་ཡནི་གཞན་མནི་ན།།རང་དབང་དང་ན་ིབདག་

མནི་ལ།།རབ་ཏུ་འདདོ་ཅངི་ཡངོས་ཞནེ་ནས།།ཅ་ིཕྱརི་མྱ་ངན་འདས་མ་ིའགྲ།ོ།གང་ཞགི་དང་

པ་ོའབད་ད་ེབཏེག།དྲངས་ཀྱང་ང་ོཚས་འགོ་ཏུ་ལྟ།།སྔནོ་ན་ིམཐངོ་ངམ་མ་མཐངོ་ཡང་།།གསོ་

ཀྱསི་གདངོ་ན་ིགཡོགས་པར་འགྱུར།།ཁྱདོ་ཉནོ་མངོས་པའ་ིགདངོ་ད་ེན།ི།ད་ལྟ་མངོན་སུམ་

གྱུར་པ་བཞནི།།བྱ་རྒདོ་ཀྱསི་བསལ་བྱས་མཐངོ་ནས།།ད་ལྟ་ཅ་ིཕྱིར་འབྱརེ་བར་

བྱདེ།།གཞན་རྣམས་མགི་གསི་ལྟ་ན་ཡང་།།གང་ཞགི་ཡངོས་སུ་བསྲུངས་གྱུར་པ།།ཇ་ིསྲདི་



ད་ེན་ིདསེ་ཟ་ན།།སརེ་སྣ་ཅན་ཁྱདོ་ཅསི་མ་ིབསྲུང་།།ཤ་ཡ་ིཕུང་པ་ོའད་ིམཐངོ་ནས།།བྱ་རྒདོ་

དང་གཞན་ཟ་བྱེད་ན།།གཞན་གྱ་ིཟས་ལ་མ་ེཏགོ་ག།ི།ཕྲངེ་བ་ཙནྡན་རྒྱན་གྱསི་མཆདོ།།རུས་

གངོ་ཉདི་དུ་མཐོང་ནས་ན།ི།མ་ིའགུལ་ཡང་ད་ེཁྱདོ་སྐྲག་ན།།ར་ོལངས་བཞནི་དུ་འགའ་ཡསི་

ཀྱང་།།བསྐྱདོ་པར་གྱུར་ན་ཅསི་མ་ིའཇིགས།།གང་ལ་གཡགོས་ཀྱང་འད་ིཆགས་པ།།ད་ེམ་

གཡོགས་ན་ཅསི་མ་ིའདོད།།ད་ེལ་དགསོ་པ་མདེ་ན་ན།ི།གཡགོས་པ་ལ་ན་ིཅ་ིཕྱིར་

འཁྱུད།།ཟས་ན་ིགཅགི་པུ་ཉདི་ལས་ན།ི།གཤང་དང་ཁ་ཆུ་བྱུང་གྱུར་ན།།ད་ེལས་གཤང་ལ་མ་ི

དགའ་ཞངི་།།ཁ་ཆུ་ལ་ཁྱདོ་ཅ་ིཕྱིར་དགའ།།ཤངི་བལ་རགེ་ན་འཇམ་པ་ཡ།ི།སྔས་ལ་དགའ་

བར་མ་ིབྱདེ་པར།།དྲ་ིང་འཛག་པ་མ་ཡིན་ཞསེ།།འདདོ་ལྡན་མ་ིགཙང་བ་ལ་རྨོངས།།འདདོ་



ལྡན་ངན་པ་རྨོངས་པ་རྣམས།།ཤངི་བལ་རགེ་ན་འཇམ་པ་ལའང་།།ཉལ་པ་ོབྱ་བར་མ་ིནུས་

ཞསེ།།ད་ེལ་ཁྲ་ོབ་དག་ཏུ་བྱདེ།།གལ་ཏ་ེམ་ིགཙང་ཆགས་མེད་ན།།རུས་གཟབེ་རྒྱུས་པས་

སྦྲེལ་བ་ལ།།ཤ་ཡ་ིའདམ་གྱསི་ཞལ་ཞལ་བྱས།།གཞན་ཁྱདོ་ཅ་ིཕྱིར་པང་དུ་འཁྱུད།།ཁྱདོ་ཉདི་

མ་ིགཙང་མང་ཡོད་པ།།ད་ེཉདི་ལ་ཁྱདོ་གཏན་སྤྱདོ་ཅངི་།།མ་ིགཙང་རྐྱལ་པ་གཞན་དག་

ལའང་།།མ་ིགཙང་བརྐམ་པས་འདདོ་པར་བྱདེ།།བདག་ན་ིཤ་འད་ིལ་དགའ་ཞསེ།།རགེ་དང་

བལྟ་བར་འདདོ་ན་ཀ།ོ།སམེས་མེད་པ་ཡ་ིརང་བཞིན་གྱ།ི།ཤ་ན་ིཁྱདོ་ཀ་ོཅིས་མ་ི

འདདོ།།འདདོ་པའ་ིསམེས་གང་ཡིན་པ་ད།ེ།རགེ་དང་བལྟ་བར་མ་ིནུས་ལ།།གང་ཞིག་ནུས་

ད་ེཤསེ་པ་མནི།།དནོ་མདེ་འཁྱུད་དསེ་ཅ་ིཞགི་བྱ།།མ་ིགཙང་རང་བཞནི་གཞན་གྱ་ིལུས།།མ་ི



རྟགོས་ང་ོམཚར་མ་ིཆ་ེཡ།ི།རང་ཉདི་མ་ིགཙང་ཉདི་ཡནི་པར།།རྟགོས་པར་མ་ིའགྱུར་ང་ོ

མཚར་ཆ།ེ།སྤྲནི་བྲལ་ཉ་ིཟརེ་གྱིས་ཕྱ་ེབའ།ི།པདྨ་གཞནོ་ནུ་སྤངས་ནས་ན།ི།མ་ིགཙང་ཞནེ་

པའ་ིསེམས་ཀྱསི་ན།ི།མ་ིགཙང་གཟབེ་ལ་ཅའི་ིཕྱརི་དགའ།།ས་ཕྱགོས་མ་ིགཙང་གིས་གསོ་

པ།།གལ་ཏ་ེརགེ་པར་མ་ིའདོད་ན།།གང་ལས་ད་ེན་ིབྱུང་བ་ཡ།ི།ལུས་ལ་ཇ་ིལྟར་ཁྱདོ་རགེ་

འདདོ།།གལ་ཏ་ེམ་ིགཙང་ཆགས་མདེ་ན།།མ་ིགཙང་ཞངི་ལས་བྱུང་གྱུར་ཅངི་།།ད་ེཡ་ིས་བོན་

དསེ་བསྐྱདེ་པ།།གཞན་ཁྱདོ་ཅ་ིཕྱིར་པང་དུ་འཁྱུད།།མ་ིགཙང་ལས་བྱུང་མ་ིགཙང་སྲིན།།ཆུང་

ངུའང་ཁྱདོ་འདདོ་མ་ིབྱདེ་ལ།།མ་ིགཙང་མང་པའོ �་རང་བཞནི་ལུས།།མ་ིགཙང་སྐྱསེ་པའང་

འདདོ་པར་བྱདེ།།ཁྱདོ་ན་ིརང་ཉདི་མ་ིགཙང་ལ།།སྨདོ་མ་ིབྱདེ་པར་མ་ཟད་ཀྱ།ི།མ་ིགཙང་རྐྱལ་



པ་མ་ིགཙང་ལ།།བརྐམ་པས་གཞན་ཡང་འདདོ་པར་བྱདེ།།ག་བུར་ལ་སོགས་ཡིད་འངོ་

དང་།།འབྲས་ཆནེ་དག་གམ་ཚ�ད་མའང་རུང་།།ཁར་བཅུག་ཕྱརི་ཕྱུང་བརོ་བ་ཡསི།།ས་ཡང་

མ་ིགཙང་བཙ�ག་པར་འགྱུར།།གལ་ཏ་ེམ་ིགཙང་འད་ིའདྲ་བ།།མངོན་སུམ་གྱུར་ཀྱང་ཐ་ེཚ�མ་

ན།།དུར་ཁྲོད་དག་ཏུ་བོར་བའ་ིལུས།།མ་ིགཙང་གཞན་ཡང་བལྟ་བར་གྱསི།།གང་ལས་

པགས་པའ་ིཁ་ཕྱ་ེན།།འཇགིས་པ་ཆནེ་པ་ོསྐྱ་ེའགྱུར་བར།།ཤསེ་ཀྱང་ཇ་ིལྟར་ད་ེཉདི་

ལ།།ཕྱརི་ཞངི་དགའ་བ་སྐྱ་ེབར་འགྱུར།།ལུས་ལ་བསྐུས་པའ་ིདྲ་ིད་ེཡང་།།ཙནྡན་སོགས་ཡནི་

གཞན་མ་ཡནི།།གཞན་གྱ་ིདྲ་ིདེས་གཞན་དག་ལ།།ཅ་ིཡ་ིཕྱརི་ན་ཆགས་པར་བྱདེ།།གལ་ཏ་ེ

རང་བཞནི་དྲ་ིང་བས།།འད་ིལ་མ་ཆགས་ལགེས་མནི་ནམ།།འཇིག་རྟནེ་དནོ་མདེ་སྲདེ་པ་



དག།ཇ་ིསྟ་ེད་ེལ་དྲ་ིཞམི་སྐུད།།འནོ་ཏ་ེདྲ་ིཞིམ་ཙནྡན་ན།།ལུས་ལས་འདརི་ན་ིཅ་ིཞགི་

འབྱུང་།།གཞན་གྱ་ིདྲ་ིཡིས་གཞན་དག་ལ།།ཅ་ིཡ་ིཕྱརི་ན་ཆགས་པར་བྱདེ།།གལ་ཏ་ེསྐྲ་སནེ་

རངི་བ་དང་།།ས་ོསྐྱ་དྲརི་བཅས་འདམ་གྱ་ིདྲསི།།བསྒསོ་པས་ལུས་ཀྱ་ིརང་བཞནི་ན།ི།གཅརེ་

བུ་འཇགིས་པ་ཉིད་ཡིན་ན།།རང་ལ་གནདོ་པའ་ིམཚ�ན་བཞནི་དུ།།ད་ེའབད་ཅ་ིཕྱརི་བྱ་ིདརོ་

བྱདེ།།བདག་ལ་རྨངོས་པའ་ིའབད་པ་ཡསི།།སྨྱསོ་པས་ས་འད་ིཀུན་ཏུ་འཁྲུགས།།རུས་གངོ་

འབའ་ཞགི་མཐོང་ནས་ན།ི།དུར་ཁྲདོ་དུ་ན་ིཡདི་འབྱུང་ན།།གཡ་ོབའ་ིརུས་གངོ་གིས་ཁྱབ་

པའ།ི།གྲོང་ག་ིདུར་ཁྲདོ་ལ་དགའ་འམ།།ད་ེལྟར་མ་ིགཙང་གྱུར་པ་དེའང་།།རིན་མདེ་པར་ན་ི

མ་ིརྙདེ་ད།ོ།ད་ེདནོ་བསྒྲུབས་པས་ཤ་ཐང་དང་།།དམྱལ་ལ་སགོས་པའ་ིགནདོ་པར་



འགྱུར།།བྱསི་པ་ནརོ་སྤལེ་མ་ིནུས་པས།།དར་ལ་བབ་ན་འདསི་ཅ་ིབད།ེ།ནརོ་སགོ་པ་ཡསི་

ཚ�་གཏུགས་ན།།རྒས་ནས་འདདོ་པས་ཅ་ིཞིག་བྱ།།འདདོ་ལྡན་ངན་པ་ཁ་ཅགི་ན།ི།ཉིན་རངིས་

ལས་ཀྱསི་ཡོངས་དུབ་སྟ།ེ།ཁྱམི་དུ་འངོས་ནས་ཆད་པའ་ིལུས།།ར་ོདང་འདྲ་བར་ཉལ་བར་

བྱདེ།།ཁ་ཅགི་བྱེས་བགྲོད་ཉནོ་མོངས་དང་།།རངི་དུ་སངོ་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་ཅན།།བུ་སྨད་

འདདོ་བཞནི་བུ་སྨད་རྣམས།།ཁྱུད་ཁརོ་ལསོ་ཀྱང་མཐངོ་མ་ིའགྱུར།།བདག་ལ་ཕན་འདདོ་

རྣམ་རྨངོས་པས།།གང་དནོ་ཉདི་དུ་བཙ�ངས་པ་ཡང་།།ད་ེམ་ཐབོ་པར་དནོ་མདེ་པའ།ི།གཞན་

གྱ་ིལས་ཀྱ་ིརླུང་གསི་བདས།།ལ་ལ་རང་ག་ིལུས་བཙ�ངས་ཤངི་།།དབང་མདེ་གཞན་གྱསི་

བཀལོ་གྱུར་ཏ།ེ།ཆུང་མ་དག་ཀྱང་བུ་བྱུང་ན།།ཤངི་དྲུང་དགནོ་པ་བབ་བབ་འབྱུང་།།འདདོ་



པས་བསླུས་པའ་ིགླནེ་པ་དག།འཚ�་འདདོ་འཚ�་བར་བྱའ་ོཞསེ།།སྲགོ་སྟརོ་དགོས་བཞནི་

གཡུལ་དུ་འཇུག།ཁ་ེཕྱརི་བྲན་དུ་འགྲ་ོབར་བྱདེ།།འདདོ་ལྡན་ལ་ལ་ལུས་ཀྱང་བཅད།།ཁ་ཅགི་

གསལ་ཤངི་རྩ་ེལ་བཙུགས།།ཁ་ཅགི་མདུང་ཐུང་དག་གིས་བསྣུན།།ཁ་ཅིག་བསྲགེས་པ་དག་

ཀྱང་སྣང་།།བསག་དང་བསྲུང་དང་བརླག་པའ་ིགདུང་བ་ཡསི།།ནོར་ན་ིཕུང་ཁྲོལ་མཐའ་

ཡས་ཤསེ་པར་བྱ།།ནརོ་ལ་ཆགས་པས་གཡེངས་པར་གྱུར་པ་རྣམས།།སྲདི་པའ་ིསྡུག་

བསྔལ་ལས་གྲོལ་སྐབས་མདེ་ད།ོ།འདདོ་ལྡན་རྣམས་ལ་ད་ེལ་སོགས།།ཉསེ་དམགིས་མང་ལ་

མནགོ་ཆུང་སྟ།ེ།ཤངི་རྟ་འདྲནེ་པའ་ིཕྱུགས་དག་གིས།།རྩྭ་ན་ིཁམ་འགའ་ཟསོ་པ་

བཞནི།།ཕྱུགས་ཀྱསི་བསྒྲུབས་ནའང་མ་ིདཀནོ་པའ།ི།མནགོ་ཆུང་གང་ཡནི་ད་ེདནོ་དུ།།དལ་



འབྱརོ་ཕུན་སུམ་རྙདེ་དཀའ་འད།ི།ལས་ཀྱསི་མནར་བ་རྣམས་ཀྱསི་བཅམོ།།འདདོ་པ་ངེས་

པར་འཇགི་འགྱུར་ཞངི་།།དམྱལ་ལ་སགོས་པར་ལྟུང་བྱདེ་པ།།ཆནེ་པ་ོམནི་ཕྱརི་དུས་ཀུན་

ཏུ།།དུབ་པའ་ིཚ�གས་འབྱུང་གང་ཡིན་པ།།ད་ེཡ་ིབྱ་ེབའ་ིཆ་ཙམ་གྱ།ི།ཚ�གས་ཀྱསི་སངས་

རྒྱས་ཉདི་འགྲུབ་ན།།འདདོ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སྤྱདོ་པ་བས།།སྡུག་བསྔལ་ཆ་ེལ་བྱང་ཆུབ་

མདེ།།དམྱལ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་བསམ་བྱས་ན།།འདདོ་པ་རྣམས་ལ་མཚ�ན་དང་ན།ི།དུག་

དང་མ་ེདང་གཡང་ས་དང་།།དགྲ་རྣམས་ཀྱསི་ཀྱང་དཔརེ་མ་ིཕདོ།།ད་ེལྟར་འདདོ་ལ་སྐྱ་ོབྱས་

ཏ།ེ།དབནེ་པ་ལ་ན་ིདགའ་བ་བསྐྱེད།།རྩདོ་དང་ཉནོ་མངོས་ཀྱསི་སྟངོ་པ།།ཞ་ིབའ་ིནགས་ཀྱ་ི

ནང་དག་ཏུ།།སྐལ་ལྡན་ཟླ་འདོ་ཙནྡན་གྱསི་བསལི་བའ།ི།ཡངས་པའ་ིརྡ་ོལབེ་ཁང་བཟང་



ཉམས་དགའ་བར།།སྒྲ་མེད་ཞ་ིབའ་ིནགས་རླུང་གཡབོ་པ་ཡསི།།གཞན་ལ་ཕན་དནོ་སམེས་

ཤངི་འཆགས་པར་བྱདེ།།ཁང་སྟོང་ཤངི་དྲུང་ཕུག་དག་ཏུ།།གང་དུ་ཇ་ིསྲདི་འདདོ་གནས་

ཤངི་།།ཡངོས་འཛ�ན་བསྲུང་བའ་ིསྡུག་བསྔལ་སྤངས།།ལྟསོ་པ་མདེ་པར་བག་ཡངས་

སྤྱདོ།།རང་དབང་སྤྱདོ་ཅིང་ཆགས་མདེ་ལ།།གང་དང་ཡང་ན་ིའབྲེལ་མདེ་པར།།ཆགོ་ཤསེ་

བད་ེསྤྱདོ་གང་ཡནི་པ།།དབང་པསོ་ཀྱང་ན་ིད་ེརྙདེ་དཀའ།།ད་ེལ་སོགས་པའ་ིརྣམ་པ་

ཡསི།།དབནེ་པའ་ིཡནོ་ཏན་བསམ་བྱས་ནས།།རྣམ་རྟོག་ཉ་ེབར་ཞ་ིབ་དང་།།བྱང་ཆུབ་

སམེས་ན་ིབསྒམོ་པར་བྱ།།བདག་དང་གཞན་དུ་མཉམ་པ་ན།ི།དང་པ་ོཉདི་དུ་འབད་ད་ེ

བསྒམོ།།བད་ེདང་སྡུག་བསྔལ་མཉམ་པས་ན།།ཐམས་ཅད་བདག་བཞནི་བསྲུང་བར་



བྱ།།ལག་པ་ལ་སགོས་དབྱ་ེབ་རྣམ་མང་ཡང་།།ཡངོས་སུ་བསྲུང་བྱའ་ིལུས་སུ་གཅགི་པ་

ལྟར།།ད་ེབཞནི་འགྲ་ོབ་ཐ་དད་བད་ེསྡུག་དག།ཐམས་ཅད་བདག་བཞནི་བད་ེབ་འདོད་མཉམ་

གཅིག།གལ་ཏ་ེབདག་ག་ིསྡུག་བསྔལ་གྱསི།།གཞན་གྱ་ིལུས་ལ་མ་ིགནདོ་པ།།ད་ེལྟའང་ད་ེ

བདག་སྡུག་བསྔལ་ད།ེ།བདག་ཏུ་ཞནེ་པས་མ་ིབཟོད་ཉདི།།ད་ེབཞནི་གཞན་གྱ་ིསྡུག་བསྔལ་

དག།བདག་ལ་འབབ་པར་མ་ིའགྱུར་ཡང་།།ད་ེལྟའང་ད་ེབདག་སྡུག་བསྔལ་ད།ེ།བདག་ཏུ་

ཞནེ་པས་བཟདོ་པར་དཀའ།།བདག་གསི་གཞན་གྱ་ིསྡུག་བསྔལ་བསལ།།སྡུག་བསྔལ་ཡནི་

ཕྱརི་བདག་སྡུག་བཞནི།།བདག་གིས་གཞན་ལ་ཕན་པར་བྱ།།སེམས་ཅན་ཡནི་ཕྱིར་བདག་

ལུས་བཞནི།།གང་ཚ�་བདག་དང་གཞན་གཉསི་ཀ །བད་ེབ་འདདོ་དུ་མཚུངས་པ་ལ།།བདག་



དང་ཁྱད་པར་ཅ་ིཡདོ་ན།།གང་ཕྱིར་བདག་གཅིག་བད་ེབར་བརྩནོ།།གང་ཚ�་བདག་དང་

གཞན་གཉསི་ཀ །སྡུག་བསྔལ་མ་ིའདདོ་མཚུངས་པ་ལ།།བདག་དང་ཁྱད་པར་ཅ་ིཡདོ་

ན།།གང་ཕྱརི་གཞན་མནི་བདག་སྲུང་བྱདེ།།གལ་ཏ་ེད་ེལ་སྡུག་བསྔལ་བས།།བདག་ལ་མ་ི

གནདོ་ཕྱརི་མ་ིབསྲུང་།།མ་འངོས་པ་ཡ་ིསྡུག་བསྔལ་ཡང་།། གནདོ་མ་ིབྱདེ་ན་ད་ེཅིས་

བསྲུང་།།བདག་གསི་ད་ེན་ིམྱངོ་སྙམ་པའ།ི།རྣམ་པར་རྟགོ་ད་ེལགོ་པ་སྟ།ེ།འད་ིལྟར་ཤ་ིབའང་

གཞན་ཉདི་ལ།།སྐྱ་ེབ་ཡང་ན་ིགཞན་ཉདི་ཡནི།།གང་ཚ�་གང་ག་ིསྡུག་བསྔལ་གང་།།ད་ེན་ིད་ེ

ཉདི་ཀྱསི་བསྲུང་ན།།རྐང་པའ་ིསྡུག་བསྔལ་ལག་པས་མིན།།ཅ་ིཕྱིར་ད་ེན་ིདསེ་བསྲུང་

བྱ།།གལ་ཏ་ེརགིས་པ་མིན་ཡང་འདིར།།བདག་ཏུ་འཛ�ན་པས་འཇུག་ཅ་ེན།།བདག་གཞན་མ་ི



རགིས་གང་ཡནི་ད།ེ།ཅ་ིནུས་པར་ན་ིསྤང་བྱ་ཉདི།།རྒྱུད་དང་ཚ�གས་ཅསེ་བྱ་བ་ན།ི།ཕྲེང་བ་

དམག་ལ་སགོས་བཞནི་བརྫུན།།སྡུག་བསྔལ་ཅན་གང་ད་ེམེད་པ།།དསེ་འད་ིསུ་ཞགི་དབང་

བར་འགྱུར།།སྡུག་བསྔལ་བདག་པ་ོམདེ་པར་ན།ི།ཐམས་ཅད་བྱ་ེབྲག་མདེ་པ་ཉདི།།སྡུག་

བསྔལ་ཡནི་ཕྱརི་ད་ེབསལ་བྱ།།ངསེ་པས་འདརི་ན་ིཅ་ིཞིག་བྱ།།ཅ་ིཕྱརི་ཀུན་གྱ་ིསྡུག་བསྔལ་

ན།ི།བཟླགོ་པར་བྱ་ཞེས་བརྩད་དུ་མདེ།།གལ་ཏ་ེབཟླགོ་ནའང་ཐམས་ཅད་བཟླགོ།ད་ེམནི་

བདག་ཀྱང་སམེས་ཅན་བཞནི།།སྙངི་རྗ་ེསྡུག་བསྔལ་མང་གྱུར་པས།།ཅ་ིཕྱརི་ནན་གྱསི་

བསྐྱདེ་ཅ་ེན།།འགྲ་ོབའ་ིསྡུག་བསྔལ་བསམ་བྱས་ན།།ཇ་ིལྟར་སྙིང་རྗ་ེསྡུག་བསྔལ་

མང་།།གལ་ཏ་ེསྡུག་བསྔལ་གཅགི་གསི་ན།ི།སྡུག་བསྔལ་མང་པ་ོམེད་འགྱུར་ན།།བརྩ་ེདང་



ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་ད།ེ།རང་དང་གཞན་ལ་བསྐྱདེ་བྱ་ཉདི།།དསེ་ན་མ་ེཏགོ་ཟླ་མཛ�ས་

ཀྱསི།།རྒྱལ་པའོ �་གནོད་པ་ཤསེ་ཀྱང་ན།ི།བདག་ག་ིསྡུག་བསྔལ་མ་བསལ་ཏ།ེ།མང་པའོ �་སྡུག་

བསྔལ་ཟད་འགྱུར་ཕྱིར།།ད་ེལྟར་རྒྱུད་ན་ིགམོས་གྱུར་པ།།གཞན་གྱ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞ་ིདགའ་

བས།།པདྨའ་ིམཚ�་རུ་ངང་པ་ལྟར།།མནར་མདེ་པར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར།།སམེས་ཅན་

རྣམས་ན་ིགྲོལ་བ་ན།།དགའ་བའ་ིརྒྱ་མཚ�་གང་ཡིན་པ།།ད་ེཉདི་ཀྱསི་ན་ིཆགོ་མནི་ནམ།།ཐར་

པ་འདདོ་པས་ཅ་ིཞགི་བྱ།།ད་ེལྟས་གཞན་གྱ་ིདནོ་བྱས་ཀྱང་།།རླམོ་སམེས་དང་ན་ིང་ོམཚར་

མདེ།།གཅགི་ཏུ་གཞན་དནོ་ལ་དགའ་བས།།རྣམ་སྨནི་འབྲས་བུའ་ིར་ེབ་མདེ།།ད་ེབས་ཇ་ི

ལྟར་ཆུང་ངུ་ན།།མ་ིསྙན་ལས་ཀྱང་བདག་བསྲུང་པ།།ད་ེབཞནི་གཞན་ལ་བསྲུང་སེམས་



དང་།།སྙངི་རྗའེ་ིསམེས་ན་ིད་ེལྟར་བྱ།།གམོས་པ་ཡསི་ན་ིགཞན་དག་ག།ི།ཁུ་བ་ཁྲག་ག་ི

ཐགིས་པ་ལ།། དངསོ་པ་ོམདེ་པར་གྱུར་ཀྱང་ན།ི།བདག་ཀ་ོཞེས་ན་ིཤསེ་པ་ལྟར།།ད་ེབཞནི་

གཞན་གྱ་ིལུས་ལ་ཡང་།།བདག་ཅསེ་ཅ་ིཡ་ིཕྱརི་མ་ིབཟུང་།།བདག་ག་ིལུས་ན་ིགཞན་དག་

ཏུའང་།།བཞག་པ་ད་ེལྟར་དཀའ་བ་མདེ།།བདག་ཉདི་སྐྱནོ་བཅས་གཞན་ལ་ཡང་།།ཡནོ་ཏན་

རྒྱ་མཚ�ར་ཤེས་བྱས་ནས།།བདག་འཛ�ན་ཡངོས་སུ་དོར་བ་དང་།།གཞན་བླང་བ་ན་ིབསྒམོ་

པར་བྱ།།ཇ་ིལྟར་ལག་པ་ལ་སགོས་པ།།ལུས་ཀྱ་ིཡན་ལག་ཡནི་འདདོ་ལྟར།།ད་ེབཞནི་འགྲ་ོ

བའ་ིཡན་ལག་ཏུ།།ཅ་ིཕྱརི་ལུས་ཅན་རྣམས་མ་ིའདོད།།ཇ་ིལྟར་བདག་མེད་ལུས་འད་ི

ལ།།གམོས་པས་བདག་ག་ིབླ་ོའབྱུང་བ།།ད་ེབཞནི་སམེས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་།།གམོས་པས་



བདག་བླ་ོཅསི་མ་ིསྐྱ།ེ།ད་ེལྟ་ན་ན་ིགཞན་གྱ་ིདནོ།།བྱས་ཀྱང་ང་ོམཚར་རློམ་མ་ི

འབྱུང་།།བདག་ཉདི་ཀྱསི་ན་ིཟས་ཟསོ་ནས།།ལན་ལ་ར་ེབ་མ་ིའབྱུང་བཞནི།།ད་ེབས་ཇ་ིལྟར་

ཆུང་ངུ་ན།།མ་ིསྙན་ལས་ཀྱང་བདག་བསྲུང་བ།།ད་ེབཞནི་འགྲ་ོལ་བསྲུང་སམེས་དང་།།སྙངི་

རྗའེ་ིསེམས་ན་ིགམོས་པར་བྱ།།ད་ེབས་མགནོ་པ་ོསྤྱན་རས་གཟགིས།།ཐུགས་རྗ་ེཆེན་པོས་

འགྲ་ོབ་ཡ།ི།འཁོར་གྱ་ིའཇགིས་པའང་བསལ་བའ་ིཕྱརི།། རང་ག་ིམཚན་ཡང་བྱནི་གྱསི་

བརླབས།།དཀའ་ལས་ཕྱརི་ལྡགོ་མ་ིབྱ་སྟ།ེ།འད་ིལྟར་གམོས་པའ་ིམཐུ་ཡིས་ན།ི།གང་ག་ིམངི་

ཐསོ་འཇགིས་པ་ཡང་།། ད་ེཉདི་མདེ་ན་མ་ིདགར་འགྱུར།།གང་ཞགི་བདག་དང་གཞན་

རྣམས་ན།ི།མྱུར་དུ་བསྐྱབ་པར་འདདོ་པ་དེས།།བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗ་ེབྱ་བར།། གསང་



བའ་ིདམ་པ་སྤྱད་པར་བྱ།།བདག་ལུས་གང་ལ་ཆགས་པ་ཡསི།།འཇགིས་གནས་ཆུང་

ལའང་འཇགིས་སྐྱ་ེབ།།འཇགིས་པ་སྐྱ་ེབའ་ིལུས་ད་ེལ།།སུ་ཞགི་དགྲ་བཞནི་སྡང་མ་ི

བྱདེ།།ལུས་གང་བཀྲསེ་དང་སྐམོ་སགོས་ནད།།གས་ོབའ་ིཆ་ོག་བྱེད་འདདོ་པས།།བྱ་དང་ཉ་

དང་ར་ིདྭགས་དག།གསདོ་པར་བྱདེ་ཅངི་ལམ་སྒུག་བྱེད།།གང་ཞིག་ཁ་ེདང་རམི་གྲའོ �་

ཕྱརི།།ཕ་དང་མ་ཡང་གསདོ་བྱདེ་ཅངི་།།དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་གྱ་ིདཀརོ་བརྐུས་ནས།།དསེ་

ན་ིམནར་མདེ་སྲེག་འགྱུར་ན།།མཁས་པ་སུ་ཞགི་ལུས་ད་ེལ།།འདདོ་ཅངི་བསྲུང་དང་མཆདོ་

བྱདེ་ཀྱ།ི།འད་ིལ་སུ་ཞགི་དགྲ་བཞནི་དུ།།ལྟ་བར་མ་ིབྱདེ་བརྙས་མ་ིབྱེད།།གལ་ཏ་ེབྱནི་ན་ཅ་ི

སྤྱདོ་ཅསེ།།བདག་དནོ་སམེས་པ་འདྲ་ེཡ་ིཚུལ།།གལ་ཏ་ེསྤྱད་ན་ཅ་ིསྦྱནི་ཞསེ།།གཞན་དནོ་



སམེས་པ་ལྷ་ཡ་ིཆསོ།། བདག་ཕྱརི་གཞན་ལ་གནདོ་བྱས་ན།།དམྱལ་ལ་སགོས་པར་གདུང་

བར་འགྱུར།།གཞན་ཕྱརི་བདག་ལ་གནདོ་བྱས་ན།།ཕུན་སུམ་ཚ�གས་པ་ཐམས་ཅད་

འཐབོ།།བདག་ཉདི་མཐ་ོབར་འདདོ་པ་དསེ།།ངན་འགྲ་ོངན་དང་གླན་པར་འགྱུར།།ད་ེཉདི་

གཞན་ལ་སྤ་ོབྱས་ན།།བད་ེའགྲརོ་རམི་གྲ་ོཐབོ་པར་འགྱུར།།བདག་ག་ིདནོ་དུ་གཞན་བཀོལ་

ན།།བྲན་ལ་སགོས་པ་མྱངོ་བར་འགྱུར།།གཞན་གྱ་ིདནོ་དུ་བདག་སྤྱད་ན།།རྗ་ེདཔནོ་ཉདི་

སགོས་མྱངོ་བར་འགྱུར།།འཇགི་རྟནེ་བད་ེབ་ཇ་ིསྙེད་པ།།ད་ེཀུན་གཞན་བད་ེའདདོ་ལས་

བྱུང་།།འཇགི་རྟེན་སྡུག་བསྔལ་ཇ་ིསྙདེ་པ།།ད་ེཀུན་རང་བད་ེའདདོ་ལས་བྱུང་།།མང་དུ་

བཤད་ལྟ་ཅ་ིཞགི་དགོས།།བྱསི་པ་རང་ག་ིདོན་བྱདེ་དང་།།ཐུབ་པ་གཞན་གྱ་ིདོན་མཛད་



པ།།འད་ིགཉསི་ཀྱ་ིན་ིཁྱད་པར་ལྟསོ།།བདག་བད་ེགཞན་གྱ་ིསྡུག་བསྔལ་དག།ཡང་དག་བརྗ་ེ

བར་མ་བྱས་ན།།སངས་རྒྱས་ཉདི་དུ་མ་ིའགྲུབ་ཅངི་།།འཁརོ་བ་ན་ཡང་བད་ེབ་མེད།།འཇགི་

རྟནེ་ཕ་རལོ་ཕར་ཞགོ་ག ི།བྲན་གཡགོ་ལས་མ་ིབྱེད་པ་དང་།།རྗ་ེདཔནོ་རྔན་པ་མ་ིསྟེར་

བས།།ཚ�་འདའི་ིདནོ་ཡང་འགྲུབ་མ་ིའགྱུར།།མཐངོ་དང་མ་མཐངོ་བད་ེའགྲུབ་པའ།ི།ཕུན་

སུམ་བད་ེསྐྱདི་ཡངོས་བརོ་ཞངི་།།གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་བྱས་པའ་ིརྒྱུས།།རྨངོས་པས་སྡུག་

བསྔལ་མ་ིབཟད་ལནེ།།འཇགི་རྟནེ་དག་ན་འཚ�་བ་གང་ཡདོ་དང་།།འཇགིས་དང་སྡུག་

བསྔལ་ཇ་ིསྙདེ་ཡདོ་གྱུར་པ།།ད་ེཀུན་བདག་ཏུ་འཛ�ན་པ་ལས་བྱུང་ན།།འདྲ་ེཆནེ་དེས་ཀ་ོ

བདག་ལ་ཅ་ིཞགི་བྱ།།བདག་ཉིད་ཡངོས་སུ་མ་བཏང་ན།།སྡུག་བསྔལ་སྤོང་བར་མ་ིནུས་



ཏ།ེ།ཇ་ིལྟར་མ་ེན་ིམ་བཏང་ན།།སྲགེ་པ་སྤངོ་བར་མ་ིནུས་བཞནི།།ད་ེལྟས་བདག་གནདོ་ཞ་ིབ་

དང་།།གཞན་གྱ་ིསྡུག་བསྔལ་ཞ་ིབྱའ་ིཕྱརི།།བདག་ཉདི་གཞན་ལ་གཏང་བྱ་དང་།།གཞན་

རྣམས་བདག་བཞནི་གཟུང་བར་བྱ།།བདག་ན་ིགཞན་གྱ་ིདབང་གྱུར་ཅསེ།།ཡདི་ཁྱདོ་ངསེ་

པར་ཤསེ་གྱསི་ལ།།སམེས་ཅན་ཀུན་དནོ་མ་གཏོགས་པར།།ད་ན་ིཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་མ་ི

བསམ།།གཞན་དབང་མགི་ལ་སོགས་པ་ཡིས།།རང་དནོ་སྒྲུབ་པར་རགིས་མ་ཡནི།།དའེ་ི

དནོ་མགི་ལ་སོགས་པ་ཡིས།།ད་ེལ་ལགོ་པར་བྱ་མ་ིརགིས།། དསེ་ན་སེམས་ཅན་གཙ�ར་བྱ་

སྟ།ེ།བདག་ག་ིལུས་ལ་ཅ་ིམཐངོ་བ།།ད་ེདང་ད་ེན་ིཕྲགོས་ནས་ཀྱང་།།གཞན་དག་ལ་ན་ིཕན་

པར་སྤྱདོ།།དམན་སགོས་བདག་ཏུ་བྱས་པ་དང་།།གཞན་ཉདི་དུ་ན་ིབདག་བྱས་ནས།།རྣམ་



རྟགོ་མདེ་པའ་ིསམེས་ཀྱསི་སུ།།ཕྲག་དགོ་འགྲན་དང་ང་རྒྱལ་བསྒམོ།།འད་ིན་ིབཀུར་བྱས་

བདག་ན་ིམནི།།འད་ིབཞནི་བདག་གསི་མ་རྙདེ་ཅངི་།།འད་ིན་ིབསྟདོ་བྱས་བདག་ལ་

སྨདོ།།འད་ིབད་ེབདག་ན་ིསྡུག་བསྔལ་ལ།།བདག་ན་ིལས་རྣམས་བྱདེ་པ་དང་།།འད་ིན་ིབད་ེབ་

ཉདི་དུ་གནས།།འད་ིན་ིའཇགི་རྟེན་ལ་ཆ་ེདང་།།བདག་དམན་ཡནོ་ཏན་མདེ་པར་

གྲགས།།ཡནོ་ཏན་མདེ་པས་ཅ་ིཞིག་བྱ།།བདག་ཀུན་ཡནོ་ཏན་ལྡན་པ་ཉདི།།གང་བས་འད་ི

དམན་ད་ེཡདོ་ཅིང་།།གང་བས་བདག་མཆགོ་ད་ེཡང་ཡདོ།།ཚུལ་ཁྲིམས་ལྟ་བ་རྒུད་སགོས་

ན།ི།ཉནོ་མོངས་སྟབོས་ཀྱསི་བདག་དབང་མནི།།ཅ་ིནུས་བདག་ན་ིགས་ོདགོས་ཏ།ེ།གནདོ་

པའང་བདག་གིས་དང་དུ་བླང་།།འནོ་ཏ་ེབདག་འདའི་ིགས་ོབྱ་མནི།།ཅ་ིཕྱརི་བདག་ལ་བརྙས་



པ་བྱདེ།།བདག་ལ་ད་ེཡ་ིཡོན་ཏན་གྱསི།།ཅ་ིབྱ་འད་ིབདག་ཡནོ་ཏན་ཅན།།ངན་འགྲ་ོགདུག་

པའ་ིཁར་གནས་པ།།འགྲ་ོལ་སྙངི་རྗ་ེམདེ་པས་འད།ི།ཕྱརི་ལ་ཡནོ་ཏན་རླམོ་པ་ཡིས།།མཁས་

པ་དག་ལ་བསྡ་ོབར་འདདོ།།བདག་དང་མཉམ་ལ་ལྟསོ་ནས་ན།ི།གང་གསི་རང་ཉདི་ལྷག་

བྱའ་ིཕྱརི།།བདག་ག་ིརྙདེ་དང་བཀུར་སྟ་ིན།ི།རྩདོ་པ་ཡསི་ཀྱང་ངེས་པར་བསྒྲུབ།།ཅ་ིནས་

བདག་ག་ིཡནོ་ཏན་ན།ི། འཇགི་རྟེན་ཀུན་ལ་གསལ་བ་དང་།།གཞན་ཡང་འད་ིཡ་ིཡནོ་ཏན་

གང་།།སུས་ཀྱང་ཐསོ་པར་མ་ིའགྱུར་བྱ།།བདག་ག་ིསྐྱནོ་ཡང་སྦ་བྱ་ཞངི་།།བདག་ན་ིམཆདོ་

འགྱུར་འད་ིལ་མིན།།བདག་དངེ་རྙདེ་པ་ལགེས་རྙེད་ཅངི་།།བདག་ན་ིབཀུར་འགྱུར་འད་ིལ་

མནི།།འད་ིན་ིམ་རུངས་བྱས་པ་ལ།།ཡུན་རངི་བདག་ན་ིདགའ་བས་བལྟ།།འགྲ་ོབ་ཀུན་གྱ་ི



བཞད་གད་དང་།།ཕན་ཚུན་སྨད་པ་དག་ཏུ་བྱ།།ཉནོ་མངོས་འད་ིཡང་བདག་དང་ན།ི།ལྷན་

ཅགི་ཏུ་ན་ིའགྲན་ཞསེ་གྲག།འད་ིབདག་ཐསོ་དང་ཤསེ་རབ་བམ།།གཟུགས་རགིས་ནརོ་

གྱསི་མཉམ་མམ་ཅ།ི།ད་ེལྟར་ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ཡ།ི།བདག་ག་ིཡནོ་ཏན་ཐསོ་ནས་ན།ི།སྤུ་ལྡང་

དགའ་བ་སྐྱ་ེའགྱུར་བའ།ི།བད་ེསྐྱདི་ལ་ན་ིཡངོས་སུ་སྤྱདོ།།ཅ་ིསྟ་ེའད་ིལ་རྙདེ་ཡདོ་ཀྱང་།།གལ་

ཏ་ེང་ཡ་ིལས་བྱེད་ན།།འད་ིལ་འཚ�་བ་ཙམ་བྱནི་ནས།།བདག་ག་ིསྟབོས་ཀྱསི་ད་ེབླང་བྱ།།འད་ི

ན་ིབད་ེལས་ཉམས་བྱ་ཞིང་།།བདག་གསི་གནདོ་དང་རྟག་སྦྱར་བྱ།།འད་ིཡསི་བརྒྱ་ཕྲག་

ཐམས་ཅད་དུ།།འཁརོ་བར་བདག་ལ་གནདོ་པ་བྱས།།ཡདི་ཁྱདོ་རང་དནོ་བྱདེ་འདདོ་

པ།།བསྐལ་བ་གྲངས་མདེ་འདས་གྱུར་ཀྱང་།།ངལ་བ་ཆནེ་པ་ོད་ེལྟ་བུས།།ཁྱདོ་ཀྱསི་སྡུག་



བསྔལ་འབའ་ཞགི་བསྒྲུབས།།ད་ེལྟར་ངསེ་པར་གཞན་དག་ག།ི།དནོ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་གྱསི་

དང་།།ཐུབ་པའ་ིབཀའ་ན་ིམ་ིསླུ་བས།།ད་ེཡ་ིཡནོ་ཏན་ཕྱསི་མཐངོ་འགྱུར།།གལ་ཏ་ེཁྱདོ་ཀྱསི་

སྔ་དུས་སུ།།ལས་འད་ིབྱས་པར་གྱུར་ན་ན།ི།སངས་རྒྱས་ཕུན་སུམ་བད་ེམནི་པ།། གནས་

སྐབས་འད་ིའདྲར་འགྱུར་མ་ིསྲདི།།ད་ེབས་འད་ིལྟར་གཞན་དག་ག།ི།ཁུ་བ་ཁྲག་ག་ིཐགིས་པ་

ལ།།ཁྱདོ་ཀྱསི་ངར་འཛ�ན་བྱས་པ་ལྟར།།ད་ེབཞནི་གཞན་ལའང་གོམས་པར་གྱསི།།གཞན་

གྱ་ིརྟགོ་ཆནེ་བྱས་ནས་ན།ི།བདག་ག་ིལུས་ལ་ཅ་ིསྣང་བ།།ད་ེདང་ད་ེཉདི་ཕྲགོས་བྱས་

ནས།།ཁྱདོ་ཀྱསི་གཞན་ལ་ཕན་པར་སྤྱདོ།།བདག་སྐྱདི་གཞན་ན་ིམ་ིསྐྱདི་ལ།།བདག་མཐ་ོ

གཞན་ན་ིདམའ་བ་དང་།།བདག་ན་ིཕན་བྱདེ་གཞན་མནི་ཞསེ།།བདག་ལ་ཕྲག་དགོ་ཅསི་མ་ི



བྱདེ།།བདག་ན་ིབད་ེདང་བྲལ་གྱསི་ཏ།ེ།གཞན་གྱ་ིསྡུག་བསྔལ་བདག་ལ་སྦྱརོ།།གང་ཚ�་འད་ི

ན་ིཅ་ིབྱདེ་ཅསེ།།བདག་ག་ིསྐྱནོ་ལ་བརྟག་པར་གྱསི།།གཞན་གྱསི་ཉེས་པ་བྱས་པ་

ཡང་།།རང་ག་ིསྐྱནོ་དུ་བསྒྱུར་བྱསོ་ལ།།བདག་གསི་ཉསེ་པ་ཆུང་བྱས་ཀྱང་།།སྐྱ་ེབ་ོམང་ལ་

རབ་ཏུ་ཤགོས།།གཞན་གྱ་ིགྲགས་པ་ལྷག་བརྗདོ་པས།།རང་ག་ིགྲགས་པ་ཟིལ་གྱིས་

ནནོ།།བདག་ན་ིབྲན་གྱ་ིཐ་མ་ལྟར།།དནོ་རྣམས་ཀུན་ལ་བཀོལ་བར་གྱསི།།འད་ིན་ིསྐྱནོ་

བཅས་རང་བཞིན་ཏ།ེ།གླ་ོབུར་ཡོན་ཏན་ཆས་མ་ིབསྟདོ།།འད་ིཡ་ིཡནོ་ཏན་ཅ་ིནས་

ཀྱང་།།འགས་ཀྱང་མ་ིཤེས་ད་ེལྟར་གྱསི།། མདརོ་ན་བདག་ག་ིདནོ་གྱ་ིཕྱརི།།ཁྱདོ་ཀྱསི་

གཞན་ལ་གནདོ་བྱས་གང་།།གནདོ་ད་ེསམེས་ཅན་དོན་གྱ་ིཕྱིར།།བདག་ཉདི་ལ་ན་ིའབབ་



པར་གྱསི།། འད་ིན་ིགཉའ་དྲག་འགྱུར་ཚུལ་དུ།།ཤདེ་བསྐྱདེ་པར་ན་ིམ་ིབྱ་སྟ།ེ།བག་མ་

གསར་པའ་ིཚུལ་བཞནི་དུ།།ང་ོཚ་འཇགིས་དང་བསྡམས་ཏ་ེབཞག།ད་ེབྱ་ད་ེལྟར་གནས་བྱ་

ཞིང་།།ད་ེལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ིབྱ་བ།།ད་ེལྟར་འད་ིན་ིདབང་བྱ་སྟ།ེ།ད་ེལས་འདས་ན་ཚར་གཅད་

བྱ།།འནོ་ཏ་ེད་ེལྟར་གདམས་ཀྱང་ན།ི།སམེས་ཁྱདོ་ད་ེལྟར་མ་ིབྱདེ་ན།།ཁྱདོ་ལ་ཉསེ་པ་ཀུན་

བསྟནེ་པས།།ཁྱདོ་ཉདི་ཚར་བཅད་བྱ་བར་ཟད།།ཁྱདོ་ཀྱསི་ཁ་ོབ་ོགར་བརླག་པའ།ི།སྔནོ་གྱ་ི

དུས་ད་ེགཞན་ཡིན་ཏ།ེ།ངས་མཐོང་ད་ཁྱདོ་གང་དུ་འགྲ།ོ།ཁྱདོ་ཀྱ་ིདྲགེས་པ་ཀུན་གཞམོ་

བྱ།།ད་དུང་བདག་ལ་རང་ག་ིདོན།།ཡདོ་སྙམ་སམེས་པ་ད་ེདརོ་ཅགི།བདག་གསི་གཞན་ལ་

ཁྱདོ་བཙ�ང་གསི།།སྐྱ་ོབར་མ་སམེས་ཞ་ོཤ་ཕུལ།།གལ་ཏ་ེབག་མདེ་གྱུར་ནས་ཁྱདོ།།སམེས་



ཅན་རྣམས་ལ་མ་བྱནི་ན།།ཁྱདོ་ཀྱསི་ཁ་ོབ་ོདམྱལ་བ་ཡ།ི།སྲུང་མ་རྣམས་ལ་སྦྱནི་དུ་ངསེ།།ད་ེ

ལྟར་ཁྱདོ་ཀྱསི་ར་ེལྟ་ཞགི།ཁ་ོབ་ོབྱིན་པས་ཡུན་རངི་སྡུག།ད་ན་ིཁནོ་རྣམས་དྲན་བྱས་

ཏ།ེ།ཁྱདོ་ཀྱསི་རང་དནོ་སམེས་པ་གཞམོ།།ད་ེསྟ་ེབདག་ན་ིདགའ་འདདོ་ན།།རང་ལ་བདག་

གསི་དགར་མ་ིབྱ།།ད་ེསྟ་ེབདག་ན་ིབསྲུང་འདདོ་ན།།གཞན་དག་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བྱ།།ཇ་ི

ལྟ་ཇ་ིལྟར་ལུས་འད་ིན།ི།ཡངོས་སུ་སྐྱངོ་བར་བྱེད་གྱུར་པ།།ད་ེལྟ་ད་ེལྟར་ཤནི་ཏུ་ན།ི།བཟ་ེར་ེ

ཅན་གྱུར་ཉདི་དུ་ལྷུང་།།ད་ེལྟར་ལྷུང་བ་ད་ེཡ་ིཡང་།།འདོད་པ་ས་འད་ིཐམས་ཅད་

ཀྱསི།།རྫགོས་པར་ནུས་པ་ཡདོ་མནི་ན།།ད་ེཡ་ིའདདོ་པ་སུས་བྱདེ་ནུས།། ནུས་མེད་འདདོ་

ལ་ཉནོ་མངོས་དང་།།བསམ་པ་ཉམས་པའང་སྐྱ་ེབར་འགྱུར།།གང་ཞགི་ཀུན་ལ་ལྟོས་མདེ་



པ།།ད་ེཡ་ིཕུན་ཚ�གས་ཟད་མ་ིཤེས།།ད་ེབས་ལུས་ཀྱ་ིའདདོ་པ་ན།ི།འཕལེ་ཕྱརི་སྐབས་དབྱ་ེ

མ་ིབྱ་སྟ།ེ།གང་ཞིག་ཡདི་འངོ་མ་ིའཛ�ན་པ།།ད་ེན་ིདངོས་པ་ོབཟང་པ་ོཡནི།།ཐ་མར་ཐལ་བའ་ི

མཐར་གཏུགས་ཤངི་།།མ་ིགཡ་ོགཞན་གྱསི་བསྐྱོད་བྱ་བ།།མ་ིགཙང་གཟུགས་ན་ིམ་ིབཟད་

པ།།འད་ིལ་ཅ་ིཕྱིར་བདག་ཏུ་འཛ�ན།།གསནོ་ནམ་ཡང་ན་ཤ་ིཡང་བླའ།ི།བདག་ལ་འཁྲུལ་

འཁརོ་འདིས་ཅ་ིབྱ།།བངོ་སགོས་འད་ིཁྱད་ཅ་ིཡདོ་ན།།ཀྱ་ིཧུད་ང་རྒྱལ་སེལ་མ་ིབྱདེ།།ལུས་

ཀྱ་ིཁ་ཏ་བྱས་པ་ཡསི།།དནོ་མདེ་སྡུག་བསྔལ་ཉརེ་བསགས་ནས།།རྗསེ་སུ་ཆགས་དང་ཁོང་

ཁྲ་ོབ།།ཤངི་མཚུངས་འད་ིལ་ཅ་ིཞིག་བྱ།།བདག་གསི་འད་ིལྟར་བསྐྱངས་པའམ།།བྱ་རྒདོ་

སགོས་ཀྱསི་ཟོས་ཀྱང་རུང་།།ཆགས་མདེ་ཞ་ེསྡང་ཡདོ་མནི་ན།།ཅ་ིསྟ་ེད་ེལ་ཆགས་པར་



བྱདེ།།གང་ཞགི་སྨདོ་པས་ཁྲ་ོབ་དང་།།གང་ཞགི་བསྟདོ་པས་མགུ་འགྱུར་བ།།གལ་ཏ་ེད་ེཉདི་

ཤསེ་མདེ་ན།།བདག་གསི་གང་ག་ིངལ་བ་བྱས།།གང་ཞགི་ལུས་འད་ིའདདོ་གྱུར་པ།།ད་ེདང་

བདག་བཤསེ་ཡིན་ཞ་ེན།།ཐམས་ཅད་རང་ག་ིལུས་འདདོ་པས།།ད་ེལ་བདག་ཀ་ོཅིས་མ་ི

དགའ།།ད་ེབས་བདག་གསི་ཆགས་མདེ་པར།།འགྲ་ོལ་ཕན་ཕྱིར་ལུས་གཏང་བྱ།།དསེ་ན་

འད་ིལ་ཉེས་མང་ཡང་།།ལས་ཀྱ་ིསྤྱད་བཞནི་གཟུང་བར་བྱ།།ད་ེབས་བྱིས་པའ་ིསྤྱདོ་པས་

ཆགོ།བདག་གསི་མཁས་པའ་ིརྗསེ་བསྙགས་ཏ།ེ།བག་ཡདོ་གཏམ་ན་ིདྲན་བྱས་ནས།།གཉདི་

དང་རྨུགས་པ་བཟླགོ་པར་བྱ།།རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗ་ེཆ་ེརྣམས་ལྟར།།རགིས་པའ་ིསྲན་ན་ི

གཟུགས་བྱ་སྟ།ེ།ཉནི་མཚན་ཕྱད་པར་མ་འབད་ན།།བདག་ག་ིསྡུག་བསྔལ་ནམ་མཐར་



ཕྱནི།།ད་ེབས་སྒྲབི་པ་བསལ་བའ་ིཕྱརི།།ལགོ་པའ་ིལམ་ལས་སམེས་བླན་ཏ།ེ།ཡང་དག་

དམགིས་ལ་རྟག་པར་ཡང་།།བདག་གསི་མཉམ་པར་གཞག་པར་བྱ།།བྱང་ཆུབ་སམེས་

དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས།།བསམ་གཏན་བསྟན་པ་ཞསེ་བྱ་བ་སྟ་ེལའེུ་བརྒྱད་པའ།ོ།།། 

ཡན་ལག་འད་ིདག་ཐམས་ཅད་ན།ི།ཐུབ་པས་ཤསེ་རབ་དནོ་དུ་གསུངས།།ད་ེཡ་ིཕྱརི་ན་སྡུག་

བསྔལ་དག།ཞ་ིབར་འདདོ་པས་ཤསེ་རབ་བསྐྱདེ།།ཀུན་རྫོབ་དང་ན་ིདོན་དམ་སྟ།ེ།འད་ིན་ི

བདེན་པ་གཉསི་སུ་འདདོ།།དནོ་དམ་བླ་ོཡ་ིསྤྱདོ་ཡུལ་མནི།།བླ་ོན་ིཀུན་རྫབོ་ཡནི་པར་

བརྗདོ།།ད་ེལ་འཇགི་རྟནེ་རྣམ་གཉསི་མཐངོ་།།རྣལ་འབྱརོ་པ་དང་ཕལ་པའ།ོ།ད་ེལ་འཇགི་

རྟནེ་ཕལ་པ་ན།ི།རྣལ་འབྱརོ་འཇིག་རྟནེ་གྱསི་གནོད་ཅངི་།།རྣལ་འབྱོར་པ་ཡང་བླ་ོཁྱད་



ཀྱསི།།གངོ་མ་གངོ་མ་རྣམས་ཀྱསི་གནདོ།།གཉསི་ཀ་ཡང་ན་ིའདདོ་པའ་ིདཔསེ།།འབྲས་བུའ་ི

དནོ་དུ་མ་དཔྱད་ཕྱརི།།འཇིག་རྟནེ་པ་ཡིས་དངསོ་མཐངོ་ཞངི་།།ཡང་དག་ཉདི་དུའང་རྟོག་

བྱདེ་ཀྱ།ི།སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མནི་པས་འདརི།།རྣལ་འབྱརོ་པ་དང་གཇགི་རྟནེ་རྩདོ།།གཟུགས་

སགོས་མངནོ་སུམ་ཉདི་ཀྱང་ན།ི།གྲགས་པས་ཡནི་གྱ་ིཚད་མས་མིན།།ད་ེན་ིམ་ིགཙང་ལ་

སགོས་ལ།།གཙང་སགོས་གྲགས་པ་བཞནི་དུ་བརྫུན།།འཇགི་རྟེན་གཞུག་པའ་ིདནོ་དུ་

ན།ི།མགནོ་པསོ་དངསོ་བསྟན་ད་ེཉདི་དུ།།ད་ེདག་སྐད་ཅིག་མ་ཉདི་མིན།།ཀུན་རྫབོ་ཏུ་ཡང་

འགལ་ཞ་ེན།།རྣལ་འབྱརོ་ཀུན་རྫོབ་ཉསེ་མེད་ད།ེ།འཇགི་རྟེན་ལ་ལྟོས་ད་ེཉདི་མཐོང་།།གཞན་

དུ་བུད་མདེ་མ་ིགཙང་བར།།ངསེ་རྟགོས་འཇགི་རྟནེ་གྱསི་གནདོ་འགྱུར།།སྒྱུ་འདྲའ་ིརྒྱལ་



ལས་བསདོ་ནམས་ན།ི།ཇ་ིལྟར་དངསོ་ཡདོ་ལ་ཇ་ིབཞནི།།གལ་ཏ་ེསམེས་ཅན་སྒྱུ་འདྲ་ན།།ཤ་ི

ནས་ཇ་ིལྟར་སྐྱ་ེཞ་ེན།།ཇ་ིསྲདི་རྐྱེན་རྣམས་ཚ�གས་གྱུར་པ།།ད་ེསྲདི་སྒྱུ་མའང་འབྱུང་བར་

འགྱུར།།རྒྱུན་རངི་ཙམ་གྱིས་ཇ་ིལྟར་ན།།སམེས་ཅན་བདེན་པར་ཡདོ་པ་ཡནི།།སྒྱུ་མའ་ིསྐྱསེ་

བུ་བསད་སགོས་ལ།།སམེས་མདེ་ཕྱརི་ན་སྡགི་མེད་ད།ེ།སྒྱུ་མའ་ིསམེས་དང་ལྡན་པ་

ལ།།བསདོ་ནམས་དང་ན་ིསྡགི་པ་འབྱུང་།།སྔགས་སགོས་རྣམས་ལ་ནུས་མདེ་ཕྱརི།།སྒྱུ་

མའ་ིསམེས་ན་ིའབྱུང་བ་མདེ།།སྣ་ཚ�གས་རྐྱནེ་ལས་བྱུང་བ་ཡ།ི།སྒྱུ་མ་ད་ེཡང་སྣ་ཚ�གས་

ཉདི།།རྐྱནེ་གཅགི་གསི་ན་ིཀུན་ནུས་པ།།གང་ན་ཡང་ན་ིཡདོ་མ་ཡིན།།གལ་ཏ་ེདནོ་དམ་མྱ་

ངན་འདས།།འཁརོ་བ་ཀུན་རྫབོ་ད་ེལྟ་ན།།སངས་རྒྱས་ཀྱང་ན་ིའཁོར་འགྱུར་བས།།བྱང་



ཆུབ་སྤྱདོ་པས་ཅ་ིཞགི་བྱ།།རྐྱནེ་རྣམས་རྒྱུན་ན་ིམ་ཆད་ན།།སྒྱུ་མའང་ལྡགོ་པར་མ་ིའགྱུར་

གྱ།ི།རྐྱནེ་རྣམས་རྒྱུན་ན་ིཆད་པ་ན།།ཀུན་རྫབོ་ཏུ་ཡང་མ་ིའབྱུང་ང་ོ།།གང་ཚ�་འཁྲུལ་པའང་

ཡདོ་མནི་ན།།སྒྱུ་མ་གང་གསི་དམིགས་པར་འགྱུར།།གང་ཚ�་ཁྱོད་ལ་སྒྱུ་མ་ཉདི།།མདེ་ནའང་

ད་ེཚ�་ཅ་ིཞགི་དམགིས།།གལ་ཏ་ེད་ེཉིད་དུ་གཞན་ཡོད།།རྣམ་པ་ད་ེན་ིསམེས་ཉདི་ཡནི།།གང་

ཚ�་སམེས་ཉདི་སྒྱུ་མ་ན།།ད་ེཚ�་གང་ཞགི་གང་གསི་མཐངོ་།།འཇགི་རྟནེ་གྱ་ིན་ིམགནོ་པསོ་

ཀྱང་།།སམེས་ཀྱསི་སམེས་མ་ིམཐངོ་ཞསེ་གསུངས།།རལ་གྲ་ིས་ོན་ིརང་ལ་རང་།།ཇ་ིལྟར་

མ་ིགཅདོ་ད་ེབཞནི་ཡདི།།ཇ་ིལྟར་མར་མ་ེརང་ག་ིདངསོ།།ཡང་དག་གསལ་བར་བྱདེ་བཞནི་

ན།།མར་མ་ེགསལ་བར་བྱ་མནི་ཏ།ེ།གང་ཕྱརི་མུན་གྱསི་བསྒྲབིས་པ་མདེ།།ཤལེ་བཞནི་སྔནོ་



པ་ོསྔ་ོཉདི་ལ།།གཞན་ལ་ལྟསོ་པ་ཡདོ་མ་ཡནི།།ད་ེབཞནི་འགའ་ཞགི་གཞན་ལ་ན།ི།ལྟསོ་དང་

ལྟསོ་མདེ་པ་ཡང་མཐངོ་།།སྔ་ོཉདི་མནི་ལ་སྔནོ་པརོ་ད།ེ།བདག་གསི་བདག་ཉདི་བྱས་པ་

མདེ།།མར་མ་ེགསལ་བར་བྱདེ་ད་ོཞསེ།།ཤསེ་པས་ཤསེ་ཏ་ེརྗོད་བྱདེ་ན།།བླ་ོན་ིགསལ་བ་ཉདི་

ཡནི་ཅསེ།།གང་གསི་ཤསེ་ནས་ད་ེསྐད་བརྗདོ།།གང་ཚ�་འགས་ཀྱང་མཐངོ་མནི་ན།།གསལ་

བའམ་ན་ིམ་ིགསལ་བ།།མ་ོགཤམ་བུ་མའོ �་འགྱངི་བག་བཞནི།།ད་ེན་ིབརྗདོ་ཀྱང་དོན་མདེ་

ད།ོ།གལ་ཏ་ེརང་རིག་ཡདོ་མནི་ན།།རྣམ་ཤསེ་དྲན་པར་ཇ་ིལྟར་འགྱུར།།གཞན་མྱངོ་བ་དང་

འབྲལེ་བ་ལས།།དྲན་འགྱུར་བྱ་ིབའ་ིདུག་བཞནི་ན།ོ།རྐྱནེ་གཞན་དག་དང་ལྡན་པ་ན།ི། 

མཐངོ་ཕྱརི་རང་ཉདི་རང་གསལ་ན།།གྲུབ་པའ་ིམགི་སྨན་སྦྱོར་བ་ལས།།བུམ་མཐོང་མགི་



སྨན་ཉདི་འགྱུར་མནི།།ཇ་ིལྟར་མཐངོ་ཐསོ་ཤསེ་པ་དག། འདརི་ན་ིདགག་པར་བྱ་མིན་

ཏ།ེ།འདརི་ན་ིསྡུག་བསྔལ་རྒྱུར་གྱུར་པ།།བདནེ་པར་རྟགོ་པ་བཟློག་བྱ་ཡནི།།སམེས་ལས་སྒྱུ་

མ་གཞན་མནི་ཞིང་།།གཞན་མནི་པར་ཡང་མ་ིབརྟགས་ན།།དངསོ་ན་ཇ་ིལྟར་ད་ེགཞན་

མནི།།གཞན་མནི་ཞ་ེན་དངསོ་པོར་མདེ།།ཇ་ིལྟར་སྒྱུ་མ་བདནེ་མནི་ཡང་།།བལྟ་བྱ་ད་ེབཞནི་

ལྟ་བྱདེ་ཡདི།།གལ་ཏ་ེའཁརོ་བ་དངསོ་རྟནེ་ཅན།།ད་ེན་ིགཞན་དུ་མཁའ་འདྲར་འགྱུར།།དངསོ་

མདེ་དངསོ་ལ་བརྟནེ་པས་ན།།བྱདེ་དང་ལྡན་པར་ཇ་ིལྟར་འགྱུར།།ཁྱདོ་ཀྱ་ིསམེས་ན་ིགྲགོས་

མདེ་པར།།གཅགི་པུ་ཉདི་དུ་འགྱུར་བ་ཡནི།།གང་ཚ�་སམེས་ན་ིགཟུང་བྲལ་བ།།ད་ེཚ�་ཐམས་

ཅད་ད་ེབཞནི་གཤགེས།།ད་ེལྟ་ན་ཡང་སམེས་ཙམ་དུ།།བརྟགས་ལ་ཡནོ་ཏན་ཅ་ིཞགི་



ཡདོ།།སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤསེ་ན་ཡང་།།ཇ་ིལྟར་ཉནོ་མངོས་ལྡགོ་འགྱུར་ཏ།ེ། གང་ཚ�་སྒྱུ་མའ་ི

བུད་མདེ་ལ།།ད་ེབྱདེ་ཉདི་ཀྱང་ཆགས་སྐྱ་ེའགྱུར།།ད་ེབྱདེ་པ་ན་ིཤེས་བྱ་ལ།།ཉནོ་མོངས་བག་

ཆགས་མ་སྤངས་པ།།དསེ་ན་ད་ེམཐངོ་བ་ན་ད།ེ།སྟངོ་ཉདི་བག་ཆགས་ཉམ་ཆུང་ཉདི།།སྟངོ་

ཉདི་བག་ཆགས་གམོས་པས་ན།ི།དངསོ་པོའ �་བག་ཆགས་སྤངོ་འགྱུར་ཞངི་།།ཅ་ིཡང་མདེ་

ཅསེ་གམོས་པས་ན།ི།ད་ེཡང་ཕྱ་ིནས་སྤངོ་བར་འགྱུར།།གང་ཚ�་གང་ཞགི་མདེ་ད་ོ

ཞསེ།།བརྟག་བྱའ་ིདངསོ་པ་ོམ་ིདམགིས་པ།།ད་ེཚ�་དངསོ་མདེ་རྟནེ་བྲལ་བ།།བླ་ོཡ་ིམདུན་ན་

ཇ་ིལྟར་གནས།།གང་ཚ�་དངསོ་དང་དངསོ་མདེ་དག།བླ་ོཡ་ིམདུན་ན་མ་ིགནས་པ།།ད་ེཚ�་རྣམ་

པ་གཞན་མདེ་པས།།དམགིས་པ་མདེ་པར་རབ་ཏུ་ཞ།ི།ཡདི་བཞིན་ནརོ་བུ་དཔག་བསམ་



ཤངི་།།ཇ་ིལྟར་ར་ེབ་ཡངོས་སྐངོ་བ།།ད་ེབཞནི་གདུལ་བྱར་སྨནོ་ལམ་གྱ།ི།དབང་གསི་རྒྱལ་

བའ་ིསྐུར་སྣང་ང་ོ།།དཔརེ་ན་ནམ་མཁའ་ལྡངི་ག་ིན།ི།མཆདོ་སྡངོ་བསྒྲུབས་ནས་འདས་གྱུར་

པ།།ད་ེའདས་ཡུན་རིང་ལནོ་ཡང་ད།ེ།དུག་ལ་སགོས་པ་ཞ་ིབྱདེ་བཞནི།།བྱང་ཆུབ་སྤྱདོ་པའ་ི

རྗེས་མཐུན་པར།།རྒྱལ་བའ་ིམཆོད་སྡངོ་བསྒྲུབས་པ་ཡང་།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་མྱ་ངན་

ལས།།འདས་ཀྱང་དནོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཛད།།སམེས་མདེ་པ་ལ་མཆདོ་བྱས་པས།།ཇ་ི

ལྟར་འབྲས་བུ་ལྡན་པར་འགྱུར།།གང་ཕྱརི་བཞུགས་པའམ་མྱ་ངན་འདས།། མཚུངས་པ་

ཉདི་དུ་བཤད་ཕྱིར་ར།ོ།ཀུན་རྫབོ་བམ་ན་ིད་ེཉདི་དུའང་།།རུང་སྟ་ེད་ེའབྲས་ལུང་ལས་

ཡནི།།དཔརེ་ན་བདནེ་པའ་ིསངས་རྒྱས་ལ།།ཇ་ིལྟར་འབྲས་བུར་བཅས་པ་བཞིན།།བདནེ་པ་



མཐངོ་བས་གྲལོ་འགྱུར་གྱ།ི།སྟངོ་ཉདི་མཐངོ་བས་ཅ་ིཞགི་བྱ།།གང་ཕྱརི་ལུང་ལས་ལམ་འད་ི

ན།ི།མདེ་པར་བྱང་ཆུབ་མདེ་པར་གསུངས།།གལ་ཏ་ེཐགེ་ཆནེ་མ་གྲུབ་ན།།ཁྱདོ་ཀྱ་ིལུང་ན་ིཇ་ི

ལྟར་གྲུབ།།གང་ཕྱརི་གཉསི་ཀ་ལ་འད་ིགྲུབ།།དང་པ་ོཁྱདོ་ལ་འད་ིམ་གྲུབ།།རྐྱནེ་གང་གིས་ན་ི

དརེ་ཡདི་ཆསེ།།ད་ེན་ིཐགེ་ཆནེ་ལ་ཡང་མཚུངས།།གཞན་གཉསི་འདདོ་པས་བདནེ་ན་

ན།ི།རགི་བྱདེ་སགོས་ཀྱང་བདནེ་པར་འགྱུར།།ཐགེ་ཆནེ་རྩདོ་བཅས་ཕྱརི་ཞ་ེན།།ལུང་ལ་མུ་

སྟགེས་པ་རྣམས་དང་།།ལུང་གཞན་ལ་ཡང་རང་གཞན་དག།རྩདོ་བཅས་ཡནི་ཕྱརི་དརོ་བྱར་

འགྱུར།།བསྟན་རྩ་དག་ེསླངོ་ཉིད་ཡནི་ན།།དག་ེསླངོ་ཉདི་ཀྱང་དཀའ་བར་གནས།།སམེས་ན་ི

དམགིས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱ།ི།མྱ་ངན་འདས་པའང་དཀའ་བར་གནས།།ཉནོ་མངོས་



སྤངས་པས་གྲལོ་ན་དའེ།ི།ད་ེམ་ཐག་ཏུ་དརེ་འགྱུར་ར།ོ།ཉནོ་མོངས་མདེ་ཀྱང་ད་ེདག་

ལ།།ལས་ཀྱ་ིནུས་པ་མཐངོ་བ་ཡནི།།ར་ེཞགི་ཉེར་ལནེ་སྲདེ་པ་ན།ི།མདེ་ཅསེ་ངསེ་པ་ཉདི་ཅ་ེ

ན།།སྲདེ་འད་ིཉནོ་མངོས་ཅན་མནི་ཡང་།།ཀུན་རྨངོས་བཞནི་དུ་ཅ་ིསྟ་ེམེད།། ཚ�ར་བའ་ིརྐྱནེ་

གྱསི་སྲདེ་པ་ཡིན།།ཚ�ར་བ་ད་ེདག་ལ་ཡང་ཡདོ།།དམགིས་པ་དང་ན་ིབཅས་པའ་ི

སམེས།།འགའ་ཞགི་ལ་ན་ིགནས་པར་འགྱུར།།སྟངོ་ཉདི་དང་ན་ིབྲལ་བའ་ིསེམས།།འགགས་

པ་སླར་ཡང་སྐྱ་ེའགྱུར་ཏ།ེ།འདུ་ཤསེ་མདེ་པའ་ིསྙོམས་འཇུག་བཞིན།།དསེ་ན་སྟོང་ཉདི་

བསྒམོ་པར་བྱ།།ངག་གང་མད་ོསྡ་ེལ་འཇུག་ད།ེ།གལ་ཏ་ེསངས་རྒྱས་གསུངས་འདོད་

ན།།ཐགེ་ཆནེ་ཕལ་ཆརེ་ཁྱདེ་ཅག་ག།ི།མད་ོདང་མཚུངས་འདདོ་མིན་ནམ་ཅ།ི།གལ་ཏ་ེམ་



གཏགོས་གཅིག་གསི་ན།ི།ཐམས་ཅད་སྐྱནོ་དང་བཅས་འགྱུར་ན།།མད་ོམཚུངས་གཅགི་གསི་

ཐམས་ཅད་ན།ི།རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ཅིས་མ་ཡནི།། ངག་གང་འདོ་སྲུང་ཆེན་པ་ོ

ལ།།སགོས་པས་གཏངི་དཔགོས་མ་གྱུར་པ།།ད་ེན་ིཁྱོད་ཀྱསི་མ་རྟོགས་པས།།གཟུང་བྱ་མནི་

པར་སུ་ཞིག་བྱདེ།།རྨངོས་པས་སྡུག་བསྔལ་ཅན་དོན་དུ།།ཆགས་དང་འཇགིས་མཐའ་ལས་

གྲལོ་བ།།འཁརོ་བར་གནས་པ་འགྲུབ་འགྱུར་བ།།འད་ིན་ིསྟངོ་ཉདི་འབྲས་བུ་ཡནི།།ད་ེལྟར་

སྟངོ་པ་ཉདི་ཕྱགོས་ལ།།སུན་འབྱིན་པ་ན་ིའཐད་མ་ཡནི།།དསེ་ན་ཐ་ེཚ�མ་མ་ིཟ་བར།།སྟངོ་པ་

ཉདི་ན་ིབསྒམོ་པར་བྱ།།ཉནོ་མོངས་ཤེས་བྱའ་ིསྒྲིབ་པ་ཡ།ི།མུན་པའ་ིགཉནེ་པ་ོསྟངོ་པ་

ཉདི།།མྱུར་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་འདདོ་པས།།ད་ེན་ིཇ་ིལྟར་སྒམོ་མ་ིབྱེད།།དངསོ་གང་སྡུག་



བསྔལ་སྐྱདེ་བྱདེ་པ།། ད་ེལ་སྐྲག་པ་སྐྱ་ེའགྱུར་ན།།སྟངོ་ཉདི་སྡུག་བསྔལ་ཞ་ིབྱདེ་པ།།ད་ེལ་

འཇགིས་པ་ཇ་ིལྟར་སྐྱ།ེ།གལ་ཏ་ེབདག་འགའ་ཡདོ་ན་ན།ི།ཅ་ིཡང་རུང་ལ་འཇགིས་འགྱུར་

ན།།བདག་ཉིད་འགའ་ཡང་ཡདོ་མིན་པས།།འཇགིས་པར་འགྱུར་བ་སུ་ཞགི་ཡནི།།ས་ོདང་

སྐྲ་སནེ་བདག་མ་ཡནི།།བདག་ན་ིརུས་པ་ཁྲག་མ་ཡནི།།སྣབས་མིན་བད་ཀན་མ་ཡནི་

ཏ།ེ།ཆུ་སརེ་དང་ན་ིརྣག་ཀྱང་མིན།།བདག་ན་ིཞག་དང་རྔུལ་མིན་ཏ།ེ།གླ་ོམཆནི་དག་ཀྱང་

བདག་མ་ཡནི།།ནང་ཁྲལོ་གཞན་ཡང་བདག་མནི་ཏ།ེ།བདག་ན་ིཕྱ་ིས་གཅནི་མ་ཡནི།།ཤ་དང་

པགས་པ་བདག་མནི་ཏ།ེ།དྲདོ་དང་རླུང་ཡང་བདག་མ་ཡནི།། བུ་ག་བདག་མནི་རྣམ་ཀུན་

ཏུ།།རྣམ་ཤསེ་དྲུག་ཀྱང་བདག་མ་ཡིན།།གལ་ཏ་ེསྒྲ་ཡ་ིཤེས་རྟག་ན།།ཐམས་ཅད་ཚ�་ན་སྒྲ་



འཛ�ན་འགྱུར།།ཤསེ་བྱ་མདེ་ན་ཅ་ིརགི་ནས།།གང་གསི་ཤསེ་པ་ཞསེ་རྗདོ་བྱདེ།།གལ་ཏ་ེཤསེ་

མདེ་ཤསེ་ཡནི་ན།།ཤངི་ཡང་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།དསེ་ན་ཤེས་བྱ་ཉརེ་གནས་

པ།།མདེ་པར་ཤེས་པ་མདེ་ཅསེ་ངསེ།།ད་ེཉདི་ཀྱསི་ན་ིགཟུགས་ཤསེ་ན།།ད་ེཚ�་ཐོས་པའང་ཅ་ི

སྟ་ེམནི།།གལ་ཏ་ེསྒྲ་མ་ིཉ་ེཕྱརི་ན།།དསེ་ན་ད་ེཡ་ིཤེས་པའང་མདེ།།སྒྲ་འཛ�ན་རང་བཞནི་གང་

ཡནི་པ།།ད་ེགཟུགས་འཛ�ན་པར་ཇ་ིལྟར་འགྱུར།།གཅགི་ན་ིཕ་དང་བུ་ཉདི་དུ།།བརྟགས་ཡནི་

ཡང་དག་ཉདི་མིན་ཏ།ེ།འད་ིལྟར་སྙངི་སྟབོས་རྡུལ་དང་ན།ི།མུན་པ་བུ་མནི་ཕ་ཡང་མནི།།ད་ེ

ན་ིསྒྲ་འཛ�ན་དང་ལྡན་པའ།ི།རང་བཞནི་དུ་ན་ིམཐོང་མ་ཡནི།།གར་མཁན་ལྟ་བུར་ཚུལ་གཞན་

གྱསི།།ད་ེཉདི་མཐངོ་ན་ད་ེརྟག་མིན།།གལ་ཏ་ེཚུལ་གཞན་ད་ེཉདི་ན།།གཅགི་ཉདི་ད་ེན་ིསྔོན་



མདེ་གཅིག།གལ་ཏ་ེཚུལ་གཞན་བདནེ་མནི་ན།།ད་ེཡ་ིརང་ག་ིརང་བཞནི་སྨྲསོ།།ཤསེ་ཉདི་ཅ་ེ

ན་ད་ེལྟ་ན།།སྐྱསེ་ཀུན་གཅགི་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར།།སམེས་པ་སམེས་མདེ་ད་ེདག་

ཀྱང་།།གཅགི་འགྱུར་གང་ཕྱརི་ཡདོ་ཉདི་མཚུངས།།གང་ཚ�་བྱ་ེབྲག་ཕྱནི་ཅ་ིལགོ།ད་ེཚ�་འདྲ་

བའ་ིརྟནེ་གང་ཡིན།།སམེས་མདེ་པ་ཡང་བདག་མིན་ཏ།ེ།སམེས་མེད་ཉདི་ཕྱརི་བུམ་སགོས་

བཞནི།།འོན་ཏ་ེསམེས་དང་ལྡན་པའ་ིཕྱརི།།ཤསེ་ན་མ་ིཤེས་འཇིག་པར་ཐལ།།ཅ་ིསྟ་ེབདག་

ལ་འགྱུར་མདེ་ན།།སམེས་པས་ད་ེལ་ཅ་ིཞགི་བྱས།།ད་ེལྟར་ཤསེ་མེད་བྱ་བྲལ་བ།།ནམ་

མཁའ་བདག་ཏུ་བྱས་པར་འགྱུར།།གལ་ཏ་ེབདག་ན་ིཡདོ་མིན་ན།།ལས་འབྲས་འབྲེལ་བ་

རགིས་མནི་ཏ།ེ།ལས་བྱས་ནས་ན་ིཞིག་པས་ན།།སུ་ཡ་ིལས་སུ་འགྱུར་ཞ་ེན།།བྱ་བ་འབྲས་



གཞ་ིཐ་དད་དང་།།དརེ་བདག་བྱདེ་པ་མདེ་པར་ཡང་།།ཡུ་བུ་གཉསི་ཀ་ལ་གྲུབ་པས།།འདརི་

བརྩད་དནོ་མདེ་མ་ཡནི་ནམ།།རྒྱུ་ལྡན་འབྲས་བུ་དང་བཅས་ཞསེ།།མཐངོ་བ་འད་ིན་ིསྲདི་མ་

ཡནི།།རྒྱུད་གཅགི་ལ་ན་ིབརྟེན་ནས་སུ།།བྱདེ་པ་ོསྤྱདོ་པ་ོཞསེ་བྱར་བསྟན།།འདས་དང་མ་

འངོས་པ་ཡ་ིསེམས།།བདག་མནི་ད་ེན་ིམདེ་པའ་ིཕྱརི།།འནོ་ཏ་ེསྐྱེས་སམེས་བདག་ཡནི་

ན།།ད་ེཞིག་ན་ཡང་བདག་མདེ་ད།ོ།དཔརེ་ན་ཆུ་ཤིང་སྡངོ་པ་ོདག།ཆ་ཤས་ཕྱ་ེན་འགའ་མདེ་

པ།།ད་ེབཞནི་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཡསི།།བཙལ་ན་བདག་ཀྱང་ཡང་དག་མནི།།གལ་ཏ་ེསམེས་

ཅན་ཡདོ་མནི་ན།།སུ་ལ་སྙངི་རྗ་ེབྱ་ཞ་ེན།།འབྲས་བུའ་ིདནོ་དུ་ཁས་བླངས་པའ།ི།རྨོངས་པས་

བརྟགས་པ་གང་ཡནི་པའ།ོ།སམེས་ཅན་མདེ་འབྲས་སུ་ཡ་ིཡནི།།བདནེ་ཏ་ེའནོ་ཀྱང་རྨངོས་



ལས་འདདོ།།སྡུག་བསྔལ་ཉ་ེབར་ཞ་ིདནོ་དུ།།འབྲས་བུའ་ིརྨངོས་པ་བཟློག་མ་ིབྱ།།སྡུག་

བསྔལ་རྒྱུ་ཡ་ིང་རྒྱལ་ན།ི།བདག་ཏུ་རྨངོས་པས་འཕལེ་བར་འགྱུར།།ད་ེལས་ཀྱང་བཟླགོ་

མདེ་ཅ་ེན།།བདག་མདེ་སྒམོ་པ་མཆགོ་ཡནི་ན།ོ།ལུས་ན་ིརྐང་པ་བྱནི་པ་མནི།།བརླ་དང་རྐདེ་

པའང་ལུས་མ་ཡནི།།ལྟ་ོདང་རྒྱབ་ཀྱང་ལུས་མིན་ཏ།ེ།བྲང་དང་དཔུང་པའང་ལུས་མ་

ཡནི།།རྩབི་ལགོ་ལག་པའང་ལུས་མནི་ཏ།ེ།མཆན་ཁུང་ཕྲག་པའང་ལུས་མ་ཡནི།།ནང་ཁྲལོ་

རྣམས་ཀྱང་ད་ེམིན་ལ།།མག་ོདང་མགྲནི་པའང་ལུས་མནི་ན།།འད་ིལ་ལུས་ན་ིགང་ཞགི་

ཡནི།།གལ་ཏ་ེལུས་འད་ིཐམས་ཅད་ལ།།ཕྱོགས་ར་ེཡིས་ན་ིགནས་གྱུར་ན།།ཆ་རྣམས་ཆ་ལ་

གནས་འགྱུར་མོད།།ད་ེརང་ཉིད་ན་ིགང་ལ་གནས།།གལ་ཏ་ེབདག་ཉདི་ཀུན་གྱ་ིལུས།།ལག་



སགོས་རྣམས་ལ་གནས་ན་ན།ི།ལག་སགོས་ད་ེདག་ཇ་ིསྙདེ་པ།།ད་ེསྙདེ་ཀྱ་ིན་ིལུས་སུ་

འགྱུར།།ཕྱ་ིདང་ནང་དུ་ལུས་མདེ་ན།།ཇ་ིལྟར་ལག་སགོས་ལ་ལུས་ཡདོ།།ལག་སགོས་

རྣམས་ལས་གཞན་མདེ་ན།།ད་ེན་ིཇ་ིལྟར་ཡདོ་པ་ཡནི།།དསེ་ན་ལུས་མདེ་ལག་སོགས་

ལ།།རྨངོས་པ་ཡིས་ན་ིལུས་བླརོ་འགྱུར།།དབྱབིས་སུ་བཀདོ་པའ་ིཁྱད་པར་གྱསི།།ཐ་ོཡརོ་

ལ་ན་ིམ་ིབླ་ོབཞིན།།ཇ་ིསྲདི་རྐྱནེ་ཚ�གས་ད་ེསྲདི་དུ།།ལུས་ན་ིསྐྱསེ་བུ་ལྟར་སྣང་བ།།ད་ེབཞནི་

ཇ་ིསྲདི་ལག་སོགས་ལ།།ད་ེཡདོ་ད་ེསྲདི་དརེ་ལུས་སྣང་།།ད་ེབཞནི་སརོ་མའོ �་ཚ�གས་ཡནི་

ཕྱརི།།ལག་པའང་གང་ཞིག་ཡནི་པར་འགྱུར།།ད་ེཡང་ཚ�གས་ཀྱ་ིཚ�གས་ཡནི་ཕྱརི།།ཚ�གས་

ཀྱང་རང་ག་ིཆ་ཕྱ་ེབས།།ཆ་ཡང་རྡུལ་དུ་ཕྱ་ེབས་ཏ།ེ།རྡུལ་དའེང་ཕྱགོས་ཆའ་ིདབྱ་ེབ་



ཡསི།།ཕྱགོས་དབྱའེང་ཆ་ཤས་དང་བྲལ་ཕྱརི།།མཁའ་བཞནི་དསེ་ན་རྡུལ་ཡང་མདེ།།ད་ེ

ལྟར་རྨ་ིལམ་ལྟ་བུ་ཡ།ི།གཟུགས་ལ་དཔྱདོ་ལྡན་སུ་ཞགི་ཆགས།།གང་ཚ�་ད་ེལྟར་ལུས་མདེ་

པ།།ད་ེཚ�་སྐྱསེ་གང་བུད་མདེ་གང་།།སྡུག་བསྔལ་ད་ེཉདི་དུ་ཡདོ་ན།།ཅ་ིསྟ་ེརབ་དགའ་ལ་མ་ི

གནདོ།།བད་ེན་མྱ་ངན་གདུང་སོགས་ལ།།ཞམི་སོགས་ཅ་ིསྟ་ེདགའ་མ་ིབྱདེ།།སྟབོས་དང་ལྡན་

པས་ཟིལ་མནན་ཕྱརི།།གལ་ཏ་ེད་ེམྱངོ་མ་ཡནི་ན།།གང་ཞིག་ཉམས་མྱངོ་བདག་ཉདི་མནི།།ད་ེ

ཚ�་ཚ�ར་བ་ཇ་ིལྟར་ཡནི།།སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མ་ོཉདི་དུ་ཡདོ།།འད་ིཡ་ིརགས་པ་བསལ་མནི་

ནམ།།ད་ེན་ིད་ེལས་གཞན་དགའ་ཙམ།།ཞ་ེན་ཕྲ་ཉིད་ད་ེཡང་དའེ།ི།གལ་ཏ་ེའགལ་རྐྱེན་སྐྱསེ་

པས་ན།།སྡུག་བསྔལ་སྐྱེས་པ་མིན་ན་ན།ི།ཚ�ར་བར་རྟགོས་པ་མངོན་ཞནེ་ཉདི།།ཡནི་ཅསེ་བྱ་



བར་གྲུབ་མནི་ནམ།།ད་ེཉདི་ཕྱརི་ན་འད་ིཡ་ིན།ི།གཉནེ་པ་ོརྣམ་དཔྱད་འད་ིབསྒམོ་སྟ།ེ།རྣམ་

བརྟགས་ཞངི་ལས་བྱུང་བ་ཡ།ི།བསམ་གཏན་རྣལ་འབྱརོ་པ་ཡ་ིཟས།།གལ་ཏ་ེདབང་དནོ་

བར་བཅས་ན།།ད་ེདག་གང་དུ་ཕྲད་པར་འགྱུར།།བར་མདེ་ན་ཡང་གཅགི་ཉདི་ད།ེ།གང་ཞགི་

གང་དང་འཕྲད་པར་འགྱུར།།རྡུལ་ཕྲན་རྡུལ་ཕྲན་ལ་འཇུག་མདེ།།ད་ེན་ིསྐབས་མདེ་མཉམ་

པ་ཡནི།།མ་ཞུགས་པ་ལ་འདྲསེ་མདེ་ཅངི་།།མ་འདྲེས་པ་ལ་ཕྲད་པ་མེད།།ཆ་མདེ་པ་ལའང་

ཕྲད་པ་ཞསེ།།བྱ་བ་ཇ་ིལྟར་འཐད་པར་འགྱུར།།ཕྲད་པ་དང་ན་ིཆ་མདེ་པར།།གལ་ཏ་ེམཐངོ་ན་

བསྟན་པར་གྱིས།།རྣམ་ཤསེ་ལུས་མདེ་པ་ལ་ན།ི།ཕྲད་པ་འཐད་པ་མ་ཡནི་ཉདི།།ཚ�གས་

པའང་དངསོ་པ་ོམེད་ཕྱརི་ཏ།ེ།སྔར་ན་ིཇ་ིལྟར་རྣམ་དཔྱད་བཞནི།།ད་ེལྟར་རགེ་པ་ཡདོ་མནི་



ན།།ཚ�ར་བ་གང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར།།ངལ་འད་ིཅ་ིཡ་ིདནོ་དུ་ཡནི།།གང་གསི་གང་ལ་

གནདོ་པར་འགྱུར།།གང་ཚ�་ཚ�ར་པ་ོའགའ་མདེ་ཅིང་།།ཚ�ར་བའང་ཡདོ་པ་མ་ཡནི་པ།།ད་ེཚ�་

གནས་སྐབས་འད་ིམཐངོ་ནས།།སྲདེ་པ་ཅ་ིཕྱརི་ལྡགོ་མ་ིའགྱུར།།མཐངོ་བ་འམ་ན་ིརགེ་པ་

ཡང་།།རྨ་ིལམ་སྒྱུ་འདྲའ་ིབདག་ཉདི་ཀྱསི།།སམེས་དང་ལྷན་ཅགི་སྐྱསེ་པའ་ིཕྱརི།།ཚ�ར་བ་ད་ེ

ཡསི་མཐངོ་མ་ཡིན།།སྔར་དང་ཕྱ་ིམར་སྐྱེས་པས་ཀྱང་།།དྲན་པར་འགྱུར་གྱ་ིམྱོང་མ་

ཡནི།།རང་གསི་བདག་ཉདི་མྱངོ་མིན་ལ།།གཞན་དག་གསི་ཀྱང་མྱངོ་མ་ཡནི།།ཚ�ར་པ་ོ

འགའ་ཡང་ཡོད་མནི་ཏ།ེ།དསེ་ན་ཚ�ར་བ་ད་ེཉདི་མིན།།ད་ེལྟར་བདག་མདེ་ཚ�གས་འད་ི

ལ།།འད་ིཡསི་ཅ་ིསྟ་ེགནདོ་པར་བྱས།།ཡདི་ན་ིདབང་རྣམས་ལ་མ་ིགནས།།གཟུགས་སགོས་



ལ་མནི་བར་ནའང་མནི།།ནང་ནའང་སམེས་མནི་ཕྱ་ིམནི་ཞངི་།།གཞན་དུ་ཡང་ན་ིརྙདེ་མ་

ཡནི།།གང་ཞགི་ལུས་མནི་གཞན་དུ་མནི།།འདྲསེ་མནི་ལགོས་སུའང་འགར་མདེ་པ།།ད་ེན་ི

ཅུང་ཟད་མནི་དེའ་ིཕྱརི།།སམེས་ཅན་རང་བཞནི་མྱ་ངན་འདས།། ཤེས་བྱ་ལས་སྔར་ཤསེ་

ཡདོ་ན།།ད་ེན་ིཅ་ིལ་དམགིས་ནས་སྐྱ།ེ།ཤསེ་དང་ཤེས་བྱ་ལྷན་ཅགི་ན།།ད་ེན་ིཅ་ིལ་དམགིས་

ནས་སྐྱ།ེ།འནོ་ཏ་ེཤསེ་བྱའ་ིཕྱསི་ཡོད་ན།།ད་ེཚ�་ཤསེ་པ་གང་ལས་སྐྱ།ེ།ད་ེལྟར་ཆསོ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཀྱ།ི།སྐྱ་ེབ་རྟོགས་པར་འགྱུར་མ་ཡནི།།གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་ཀུན་རྫབོ་མེད།།ད་ེལ་

བདནེ་གཉིས་ག་ལ་ཡོད།།ད་ེཡང་ཀུན་རྫབོ་གཞན་གྱསི་ན།།སམེས་ཅན་མྱ་ངན་ག་ལ་

འདའ།།འད་ིན་ིགཞན་སམེས་རྣམ་རྟགོ་སྟ།ེ།ད་ེན་ིརང་ག་ིཀུན་རྫོབ་མནི།།ཕྱསི་ད་ེངེས་ན་ད་ེ



ཡདོ་ད།ེ།མནི་ན་ཀུན་རྫབོ་མདེ་པ་ཉདི།།རྟགོ་དང་བརྟག་པར་བྱ་བ་དག།གཉསི་པ་ོཕན་ཚུན་

བརྟེན་པ་ཡནི།།ཇ་ིལྟར་གྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས།།རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཐམས་ཅད་

བརྗདོ།།གང་ཚ�་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཡ།ི།རྣམ་དཔྱདོ་ཀྱསི་ན་ིདཔྱདོ་བྱདེ་ན།།ད་ེཚ�་རྣམ་དཔྱདོ་

ད་ེཡང་ན།ི།རྣམ་དཔྱདོ་ཕྱརི་ན་ཐུག་པ་མདེ།།དཔྱད་བྱ་རྣམ་པར་དཔྱད་བྱས་ན།།རྣམ་དཔྱདོ་

ལ་ན་ིརྟནེ་ཡོད་མིན།།རྟནེ་མདེ་ཕྱིར་ན་མ་ིསྐྱ་ེསྟ།ེ།ད་ེཡང་མྱ་ངན་འདས་པར་བརྗདོ།།གང་ག་ི

ལྟར་ན་འད་ིགཉིས་བདནེ།།ད་ེཉདི་ཤནི་ཏུ་དཀའ་བར་གནས།།གལ་ཏ་ེཤསེ་དབང་ལས་དནོ་

གྲུབ།། ཤསེ་ཡོད་ཉདི་ལ་རྟནེ་ཅ་ིཡདོ།།འནོ་ཏ་ེཤེས་བྱ་ལས་ཤེས་གྲུབ།།ཤསེ་བྱ་ཡོད་ལ་རྟནེ་

ཅ་ིཡདོ།།ད་ེསྟ་ེཕན་ཚུན་དབང་གིས་ཡོད།།གཉསི་ཀ་ཡང་ན་ིམདེ་པར་འགྱུར།།གལ་ཏ་ེབུ་



མདེ་ཕ་མནི་ན།།བུ་ཉདི་གང་ལས་བྱུང་བ་ཡནི།།བུ་མདེ་པར་ན་ིཕ་མེད་པ།།ད་ེབཞནི་ད་ེ

གཉསི་མེད་པ་ཉིད།།མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་སྐྱ་ེཞངི་།།ས་བོན་ད་ེཉདི་ཀྱིས་རྟགོས་བཞནི།།ཤསེ་

བྱ་ལས་སྐྱེས་ཤེས་པ་ཡསི།།ད་ེཡདོ་པ་ན་ིཅིས་མ་ིརྟགོས།།མྱུ་གུ་ལས་གཞན་ཤེས་པ་ཡསི།། 

ས་བོན་ཡདོ་ཅེས་རྟགོས་འགྱུར་ན།།གང་ཕྱརི་ཤསེ་བྱ་ད་ེརྟོགས་པར།།ཤསེ་པ་ཡདོ་ཉིད་གང་

ལས་རྟགོས།།ར་ེཞགི་འཇིག་རྟེན་མངནོ་སུམ་གྱིས།།རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཐངོ་བ་

ཡནི།།པདྨའ་ིསྡོང་བུ་སགོས་དབྱ་ེན།ི།རྒྱུ་ཡ་ིདབྱ་ེབས་བསྐྱདེ་པ་ཡནི།།རྒྱུ་དབྱ་ེགང་གིས་

བྱས་ཤ་ེན།།སྔར་གྱ་ིརྒྱུ་དབྱ་ེཉདི་ལས་ས།ོ།ཅ་ིཕྱརི་རྒྱུ་ཡསི་འབྲས་སྐྱདེ་ནུས།།སྔར་གྱ་ིརྒྱུ་ཡ་ི

མཐུ་ཉདི་ལས།།དབང་ཕྱུག་འགྲ་ོབའ་ིརྒྱུ་ཡནི་ན།།ར་ེཞགི་དབང་ཕྱུག་གང་ཡནི་ས།།འབྱུང་



རྣམས་ཞ་ེན་ད་ེལྟ་མདོ།།མངི་ཙམ་ལ་ཡང་ཅ་ིཞགི་ངལ།།འནོ་ཀྱང་ས་སགོས་དུ་མ་དང་།།མ་ི

རྟག་གཡ་ོམདེ་ལྷ་མནི་ཞངི་།།འགམོ་བྱ་ཉདི་དང་མ་ིགཙང་བས།།ད་ེན་ིདབང་ཕྱུག་ཉིད་མ་

ཡནི།།དབང་ཕྱུག་མཁའ་མནི་གཡ་ོམདེ་ཕྱརི།།བདག་མིན་སྔར་ནས་བཀག་ཟིན་

ཕྱརི།།བསམ་མིན་པ་ཡ་ིབྱདེ་པ་ོཡང་།།བསམ་མིན་བརྗདོ་པས་ཅ་ིཞགི་བྱ།།དསེ་བསྐྱདེ་

འདདོ་པའང་གང་ཞགི་ཡནི།།བདག་ན་ད་ེདང་ས་སགོས་དང་།།དབང་ཕྱུག་ང་ོབའོང་རྟག་

མིན་ནམ།།ཤསེ་པ་ཤེས་བྱ་ལས་སྐྱ་ེདང་།།ཐགོ་མདེ་བད་ེསྡུག་ལས་ལས་ཡནི།།ད་ེབས་གང་

ཞགི་སྐྱསེ་པ་སྨྲོས།།རྒྱུ་ལ་ཐོག་མ་ཡདོ་མནི་ན།།འབྲས་བུའ་ིཐོག་མ་ག་ལ་ཡདོ།།རྟག་ཏུ་ཅ་ི

ཕྱརི་བྱདེ་མིན་ཏ།ེ།ད་ེན་ིགཞན་ལ་ལྟསོ་པ་མནི།།དསེ་བྱས་མནི་གཞན་ཡོད་མནི་ན།།དསེ་



འད་ིགང་ལ་ལྟསོ་པར་འགྱུར།།གལ་ཏ་ེལྟོས་ན་ཚ�གས་པ་ཉདི།།རྒྱུ་ཡནི་འགྱུར་གྱ་ིདབང་

ཕྱུག་མནི།།ཚ�གས་ན་མ་ིསྐྱ་ེདབང་མདེ་ཅངི་།།ད་ེམེད་པར་ན་ིསྐྱ་ེདབང་མདེ།།གལ་ཏ་ེདབང་

ཕྱུག་མ་ིའདདོ་བཞནི།།བྱདེ་ན་གཞན་གྱ་ིདབང་དུ་ཐལ།།འདདོ་ནའང་འདདོ་ལ་རག་ལས་

འགྱུར།།བྱདེ་ནའང་དབང་ཕྱུག་ག་ལ་ཡནི།། གང་དག་རྡུལ་ཕྲན་རྟག་སྨྲ་བ།།ད་ེདག་ཀྱང་ན་ི

སྔར་བཟླགོ་ཟིན།།གཙ�་བ་ོརྟག་པ་འགྲ་ོབ་ཡ།ི།རྒྱུ་ཡནི་པར་ན་ིགྲངས་ཅན་འདདོ།།སྙངི་སྟབོས་

རྡུལ་དང་མུན་པ་ཞསེ།།བྱ་བའ་ིཡནོ་ཏན་མཉམ་གནས་ན།ི།གཙ�་བ་ོཞསེ་བྱར་རབ་བརྗདོ་

ད།ེ།མ་ིམཉམ་འགྲ་ོབ་ཡནི་པར་བརྗདོ།།གཅགི་ལ་རང་བཞནི་གསུམ་ཉིད་ན།ི།རགིས་མནི་

དསེ་ན་ད་ེཡདོ་མིན།།ད་ེབཞནི་ཡནོ་ཏན་ཡདོ་མནི་ཏ།ེ།ད་ེཡང་ས་ོསོར་རྣམ་གསུམ་



ཕྱརི།།ཡནོ་ཏན་མདེ་ན་སྒྲ་སགོས་ཀྱང་།།ཡདོ་ཉིད་ཤནི་ཏུ་རྒྱང་རངི་འགྱུར།།སམེས་མདེ་

གསོ་ལ་སགོས་པ་ལ།།བད་ེསགོས་ཡདོ་པ་སྲིད་པའང་མནི།།དངསོ་རྣམས་ད་ེརྒྱུའ་ིརང་

བཞནི་ན།།དངསོ་པ་ོརྣམ་དཔྱད་ཟིན་མནི་ནམ།།ཁྱདོ་ཀྱ་ིརྒྱུ་ཡང་བད་ེསགོས་ཉདི།།ད་ེལས་

སྣམ་སགོས་འབྱུང་བའང་མེད།།སྣམ་སགོས་ལས་ན་ིབད་ེསགོས་ཡནི།།ད་ེམདེ་ཕྱརི་ན་བད་ེ

སགོས་མདེ།།བད་ེསགོས་རྟག་པ་ཉདི་དུ་ཡང་།།ནམ་ཡང་དམགིས་པ་ཡདོ་མ་ཡནི།།བད་ེ

སགོས་གསལ་བ་ཡདོ་ཉདི་ན།། མྱངོ་བ་ཅ་ིཕྱརི་འཛ�ན་མ་ཡནི།།ད་ེཉདི་ཕྲ་མརོ་གྱུར་ན་

ད།ེ།རགས་དང་ཕྲ་བའང་ཇ་ིལྟར་ཡནི།།རགས་པ་དརོ་ནས་ཕྲ་འགྱུར་བས།།ཕྲ་རགས་ད་ེ

དག་མ་ིརྟག་ཉདི།།ད་ེབཞནི་དངསོ་པ་ོཐམས་ཅད་ན།ི།མ་ིརྟག་ཉདི་དུ་ཅསི་མ་ིའདོད།།རགས་



པ་བད་ེལས་གཞན་མནི་ན།།བད་ེབ་གསལ་བ་མ་ིརྟག་ཉདི།།གལ་ཏ་ེམདེ་པ་འགའ་ཡང་

ན།ི།སྐྱ་ེམནི་མདེ་ཕྱརི་ཞསེ་འདདོ་ན།།གསལ་བ་མེད་པར་སྐྱ་ེབར་ན།ི།ཁྱདོ་མ་ིའདདོ་ཀྱང་

གནས་པ་ཉདི།།གལ་ཏ་ེརྒྱུ་ལ་འབྲས་གནས་ན།།ཟན་ཟ་མ་ིགཙང་ཟ་བར་འགྱུར།།རས་ཀྱ་ི

རིན་གྱསི་རས་བལ་གྱ།ི།ས་བནོ་ཉསོ་ལ་བག་ོབར་གྱསི།།འཇགི་རྟནེ་རྨངོས་པས་མ་མཐངོ་

ན།།ད་ེཉིད་ཤསེ་ཀྱསི་གཞག་ད་ེཉིད།།ཤསེ་ད་ེའཇིག་རྟནེ་ལ་ཡང་ན།ི།ཡདོ་པ་ཅ་ིསྟ་ེམཐངོ་མ་

ཡནི།།འཇགི་རྟེན་ཚད་མ་ཉདི་མིན་ན།།གསལ་བ་མཐངོ་བའང་བདནེ་མ་ཡིན།།གལ་ཏ་ེཚད་

མ་ཚད་མིན་ན།།དསེ་གཞལ་བརྫུན་པར་མ་ིའགྱུར་རམ།།ད་ེཉདི་དུ་ན་སྟངོ་པ་ཉདི།།སྒམོ་པ་ད་ེ

ཕྱརི་མ་ིའཐད་འགྱུར།།བརྟགས་པའ་ིདངསོ་ལ་མ་རགེ་པར།།ད་ེཡ་ིདངསོ་མདེ་འཛ�ན་མ་



ཡནི།།ད་ེཕྱརི་བརྫུན་པའ་ིདངསོ་གང་ཡནི།།ད་ེཡ་ིདངསོ་མདེ་གསལ་བར་བརྫུན།།དསེ་ན་རྨ་ི

ལམ་བུ་ཤ་ིལ།།ད་ེམེད་སྙམ་པའ་ིརྣམ་རྟགོ་ན།ི།ད་ེཡདོ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡ།ི།གགེས་ཡནི་ད་ེ

ཡང་བརྫུན་པ་ཡིན།།ད་ེབས་ད་ེལྟར་རྣམ་དཔྱད་པས།།འགའ་ཡང་རྒྱུ་མདེ་ཡདོ་མ་ཡནི།།ས་ོ

ས་ོབའམ་འདུས་པ་ཡ།ི།རྐྱནེ་རྣམས་ལ་ཡང་གནས་མ་ཡནི།།གཞན་ནས་འངོས་པའང་མ་

ཡནི་ལ།།གནས་པ་མ་ཡནི་འགྲ་ོམ་ཡནི།།རྨངོས་པས་བདནེ་པར་གང་བྱས་འད།ི།སྒྱུ་མ་

ལས་ན་ིཁྱད་ཅ་ིཡདོ།།སྒྱུ་མས་སྤྲུལ་པ་གང་ཡནི་དང་།།རྒྱུ་རྣམས་ཀྱིས་ན་ིགང་སྤྲུལ་པ།།ད་ེན་ི

གང་ནས་འངོས་གྱུར་ཅངི་།།གང་དུ་འགྲ་ོབའང་བརྟག་པར་གྱསི།།གང་ཞགི་གང་ན་ིཉ་ེབ་

ཡསི།།མཐངོ་འགྱུར་ད་ེམེད་ན་མནི་པ།།བཅསོ་བུ་གཟུགས་བརྙན་དང་མཚུངས་པ།།ད་ེལ་



བདེན་ཉིད་ཇ་ིལྟར་ཡདོ།།དངསོ་པ་ོཡདོ་པར་གྱུར་པ་ལ།།རྒྱུ་ཡསི་དགསོ་པ་ཅ་ིཞགི་

ཡདོ།།འནོ་ཏ་ེད་ེན་ིམདེ་ན་ཡང་།།རྒྱུ་ཡསི་དགསོ་པ་ཅ་ིཞགི་ཡདོ།།བྱ་ེབ་བརྒྱ་ཕྲག་རྒྱུ་ཡསི་

ཀྱང་།།དངསོ་པ་ོམདེ་པ་བསྒྱུར་དུ་མདེ།།གནས་སྐབས་ད་ེདངསོ་ཇ་ིལྟར་ཡནི།།དངསོ་འགྱུར་

གཞན་ཡང་གང་ཞགི་ཡནི།།མདེ་ཚ�་དངསོ་ཡདོ་སྲིད་མནི་ན།།དངསོ་པ་ོཡདོ་པར་ནམ་ཞགི་

འགྱུར།།དངསོ་པ་ོསྐྱསེ་པར་མ་གྱུར་པར།།དངསོ་མེད་དང་ན་ིའབྲལ་མ་ིའགྱུར།།དངསོ་མདེ་

དང་ན་ིམ་བྲལ་ན།།དངསོ་པ་ོཡདོ་པའ་ིསྐབས་མ་ིསྲདི།།དངསོ་པའོང་མེད་པར་འགྱུར་མནི་

ཏ།ེ།རང་བཞནི་གཉསི་སུ་ཐལ་འགྱུར་ཕྱརི།།ད་ེལྟར་འགག་པ་ཡདོ་མནི་ཞངི་།།དངསོ་པའོང་

ཡདོ་མནི་ད་ེཡ་ིཕྱརི།།འགྲ་ོབ་འད་ིདག་ཐམས་ཅད་ན།ི།རྟག་ཏུ་མ་སྐྱསེ་མ་འགག་ཉདི།།འགྲ་ོ



བ་རྨ་ིལམ་ལྟ་བུ་སྟ།ེ།རྣམ་པར་དཔྱད་ན་ཆུ་ཤངི་འདྲ།།མྱ་ངན་འདས་དང་མ་འདས་

པའང་།།ད་ེཉདི་དུ་ན་ིཁྱད་པར་མདེ།།ད་ེལྟར་སྟངོ་པའ་ིདངསོ་རྣམས་ལ།།ཐབོ་པ་ཅ་ིཡོད་ཤརོ་

ཅ་ིཡདོ།།གང་གསི་རམི་གྲ་ོབྱས་པའམ།།ཡངོས་སུ་བརྙས་པའང་ཅ་ིཞགི་ཡདོ།།བད་ེབའམ་

སྡུག་བསྔལ་གང་ལས་ཡིན།།མ་ིདགར་ཅ་ིཡདོ་དགར་ཅ་ིཡདོ།།ད་ེཉདི་དུ་ན་ིབཙལ་བྱས་

ན།།གང་ཞགི་སྲདེ་ཅིང་གང་ལ་སྲེད།།དཔྱད་ན་གསནོ་པའ་ིའཇགི་རྟནེ་འད།ི།གང་ཞགི་

འདིར་ན་ིའཆ་ིའགྱུར་ཏ།ེ།འབྱུང་འགྱུར་གང་ཡནི་བྱུང་གྱུར་གང་།།གཉནེ་དང་བཤེས་ཀྱང་

གང་ཞགི་ཡནི།།ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་འདྲ་བར་ན།ི།བདག་འདྲས་ཡངོས་སུ་བཟུང་བར་

གྱསི།།བདག་ཉདི་བད་ེབར་འདདོ་རྣམས་ན།ི།འཐབ་དང་སྤྲ་ོབའ་ིརྒྱུ་དག་གསི།།རབ་ཏུ་



འཁྲུག་དང་དགའ་བར་བྱདེ།།མྱ་ངན་འབད་རྩལོ་རྩོད་པ་དང་།།ཕན་ཚུན་གཅདོ་དང་

འབགིས་པ་དང་།།སྡགི་དག་གསི་ན་ིཚ�གས་ཆནེ་འཚ�།།བད་ེའགྲརོ་ཡང་དང་ཡང་འོངས་

ད།ེ།བད་ེབ་མང་པ་ོསྤྱད་སྤྱད་ནས།།ཤ་ིནས་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་ན།ི།ཡུན་རངི་མ་ིབཟད་

རྣམས་སུ་ལྟུང་།།སྲདི་པ་ན་ན་ིགཡང་ས་མང་།།དརེ་ན་ིད་ེཉདི་མནི་འད་ིའདྲ།།དརེ་ཡང་ཕན་

ཚུན་འགལ་བས་ན།། སྲདི་ན་ད་ེཉདི་འད་ིའདྲ་མེད།།དརེ་ཡང་དཔ་ེམདེ་མ་ིབཟད་པའ།ི།སྡུག་

བསྔལ་རྒྱ་མཚ�་མཐའ་ལས་འདས།།དརེ་ན་ིད་ེལྟར་སྟབོས་ཆུང་ཞིང་།། དརེ་ན་ིཚ�་ཡང་ཐུང་

བ་ཉདི།།དརེ་ཡང་གསནོ་དང་ནད་མདེ་ཀྱ།ི།བྱདེ་དང་བཀྲསེ་དང་ངལ་བ་དང་།།གཉདི་དང་

འཚ�་དང་ད་ེབཞིན་དུ།།བྱསི་དང་འགྲགོས་པ་དནོ་མདེ་ཀྱསི།།ཚ�་ན་ིདནོ་མདེ་མྱུར་འདའ་



ཡ།ི།རྣམ་དཔྱདོ་ཤནི་ཏུ་རྙདེ་པར་དཀའ།།དརེ་ཡང་རྣམ་གཡངེ་གམོས་པ་ན།ི།བཟླགོ་པའ་ི 

ཐབས་ན་ིག་ལ་ཡོད།།དརེ་ཡང་ངན་སངོ་ཆནེ་པོར་ན།ི།ལྟུང་ཕྱིར་བདུད་ན་ིབརྩནོ་པར་

བྱདེ།།དརེ་ན་ིལགོ་པའ་ིལམ་མང་ཞངི་།།ཐ་ེཚ�མ་ལས་ཀྱང་བརྒལ་དཀའ་སྟ།ེ།སླར་ཡང་དལ་

བ་རྙདེ་དཀའ་ཞིང་།།སངས་རྒྱས་འབྱུང་རྙདེ་ཤནི་ཏུ་དཀའ།།ཉནོ་མོངས་ཆུ་བ་ོསྤང་དཀའ་

སྟ།ེ།ཨ་ེམ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱུད་པར་འགྱུར།།ད་ེལྟར་ཤནི་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཡང་།།རང་སྡུག་མ་ི

མཐངོ་གང་ཡནི་པ།།སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བརོ་གནས་འད་ིདག།ཀྱ་ིཧུད་མྱ་ངན་བྱ་བར་

འསོ།།དཔརེ་ན་འགའ་ཞགི་ཡང་ཡང་ཁྲུས།།བྱས་ཏ་ེཡང་ཡང་མེར་འཇུག་པ།།ད་ེལྟར་ཤནི་

ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར།།གནས་ཀྱང་བདག་ཉདི་བདརེ་རླམོ་བཞནི།།ད་ེལྟར་རྒ་དང་འཆ་ིམདེ་



པ།།བཞནི་དུ་སྤྱོད་པས་གནས་རྣམས་ལ།།དང་པ་ོཉདི་དུ་བསད་བྱས་ནས།།ངན་སངོ་ལྟུང་བ་

མ་ིབཟད་འངོ་།། ད་ེལྟར་སྡུག་བསྔལ་མསེ་གདུངས་ལ།།བསདོ་ནམས་སྤྲནི་ལས་ལགེས་

བྱུང་བའ།ི།རང་ག་ིབད་ེབའ་ིཚ�གས་ཆར་གྱསི།།ཞ་ིབྱདེ་པར་བདག་ནམ་ཞགི་འགྱུར།།ནམ་

ཞགི་དམགིས་པ་མདེ་ཚུལ་དུ།།གུས་པས་བསདོ་ནམས་ཚ�གས་བསགས་ཏ།ེ།དམགིས་པས་

ཕུང་བར་གྱུར་རྣམས་ལ།།སྟངོ་པ་ཉདི་ན་ིསྟནོ་པར་འགྱུར།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་

ལ་འཇུག་པ་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱ་ིཕ་རལོ་ཏུ་ཕྱིན་པའ་ིལའེུ་སྟ་ེདགུ་པའ།ོ།།།  

བདག་གསི་བྱང་ཆུབ་སྤྱདོ་པ་ལ།།འཇུག་པར་རྣམ་པར་བརྩམས་པ་ཡ།ི།དག་ེབ་གང་དསེ་

འགྲ་ོབ་ཀུན།།བྱང་ཆུབ་སྤྱདོ་ལ་འཇུག་པར་ཤགོ།ཕྱགོས་རྣམས་ཀུན་ན་ལུས་དང་



སམེས།།སྡུག་བསྔལ་ནད་པ་ཇ་ིསྙདེ་པ།།ད་ེདག་བདག་ག་ིབསདོ་ནམས་ཀྱསི།།བད་ེདགའ་

རྒྱ་མཚ�་ཐབོ་པར་ཤགོ།ད་ེདག་འཁརོ་བ་ཇ་ིསྲདི་དུ།།ནམ་ཡང་བད་ེལས་ཉམས་མ་

གྱུར།།འགྲ་ོབས་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ཡ།ི།བད་ེབ་རྒྱུན་མ་ིའཆད་ཐབོ་ཤགོ།འཇིག་རྟེན་

ཁམས་ན་དམྱལ་བ་དག།གང་དག་ཇ་ིསྙེད་ཡདོ་པ་རྣམས།།ད་ེདག་ཏུ་ན་ིལུས་ཅན་

རྣམས།།བད་ེཅན་བད་ེབས་དགའ་བར་ཤགོ།གྲང་བས་ཉམ་ཐག་དྲ་ོཐབོ་ཤོག།བྱང་ཆུབ་

སམེས་དཔའ་ིསྤྲིན་ཆནེ་ལས།།བྱུང་བའ་ིཆུ་བ་ོམཐའ་ཡས་ཀྱསི།།ཚ་བས་ཉམ་ཐག་བསལི་

བར་ཤགོ།རལ་གྲ་ིལ་ོམའ་ིནགས་ཚལ་ཡང་།།ད་ེལ་དགའ་ཚལ་སྡུག་གུར་ཤོག།ཤལ་མ་ལ་ི

ཡ་ིསྡངོ་པ་ོཡང་།།དཔག་བསམ་ཤངི་དུ་འཁྲུངས་པར་ཤགོ།མཐངི་རལི་ངུར་པ་དག་དང་ངང་



པ་དང་།།བཞད་སགོས་སྐད་སྙན་འབྱནི་པས་མཛ�ས་གྱུར་ཅགི།པདྨ་དྲ་ིབསུང་ཆ་ེལྡན་མཚ�་

དག་གསི།།དམྱལ་བའ་ིས་ཕྱགོས་དག་ན་ིཉམས་དགར་ཤགོ། སལོ་ཕུང་ད་ེཡང་རནི་ཆནེ་

ཕུང་པརོ་གྱུར།།ས་བསྲགེས་ཤེལ་གྱ་ིས་གཞ་ིབསྟར་བར་ཤགོ།བསྡུས་འཇོམས་ར་ིབ་ོ

རྣམས་ཀྱང་མཆོད་པ་ཡ།ི།གཞལ་མདེ་ཁང་གྱུར་བད་ེགཤགེས་གང་བར་ཤགོ།མདག་མ་རྡ་ོ

བསྲགེས་མཚ�ན་གྱ་ིཆར་པ་དག།དངེ་ནས་བཟུང་སྟ་ེམ་ེཏགོ་ཆར་པར་གྱུར།།ཕན་ཚུན་

མཚ�ན་གྱསི་འདེབས་པ་ད་ེཡང་ན།ི།དངེ་ནས་རྩ་ེཕྱིར་མ་ེཏགོ་འཕནེ་པར་ཤགོ།ཆུ་བ་ོརབ་

མདེ་མ་ེདངོ་འདྲ་ནང་བྱངི་བ་དག།ཤ་ཀུན་ཞགི་གྱུར་རུས་གངོ་མ་ེཏགོ་ཀུན་དའ་ི

མདགོ།བདག་ག་ིདག་ེབའ་ིསྟབོས་ཀྱསི་ལྷ་ཡ་ིལུས་ཐབོ་ནས།།ལྷ་མ་ོརྣམས་དང་ལྷན་ཅགི་



དལ་གྱསི་འབབ་གནས་ཤགོ།ཅ་ིཕྱརི་འདརི་ན་ིགཤནི་རྗའེ་ིམ་ིདང་ཁྭ་དང་བྱ་རྒདོ་མ་ིབཟད་

རྣམས་སྐྲག་བྱདེ།།ཀུན་ནས་མུན་བསལ་བད་ེདགའ་སྐྱདེ་པའ་ིམཐུ་བཟང་འད་ིཀ་ོསུ་ཡ་ི

མཐུ་སྙམ་སྟ།ེ།གྱནེ་དུ་བལྟས་ན་ནམ་མཁའ་ིདཀྱལི་ན་ཕྱག་ན་རྡ་ོརྗ་ེའབར་བ་བཞུགས་

མཐངོ་ནས།།རབ་ཏུ་དགའ་བའ་ིཤུགས་ཀྱསི་སྡིག་དང་བྲལ་ནས་ད་ེདང་ལྷན་ཅགི་འགྲགོས་

པར་ཤགོ།མ་ེཏོག་ཆར་པ་སྤསོ་ཆུ་དང་འདྲེས་འབབས་པ་ཡིས།།དམྱལ་བའ་ིམ་ེམདག་ཆལི་

ཆལི་གསདོ་པ་མཐངོ་གྱུར་ནས།།གླ་ོབུར་བད་ེབས་ཚ�མ་པ་འད་ིཅ་ིབསམ་པ་དང་།།སམེས་

དམྱལ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ན་པདྨ་མཐངོ་བར་ཤགོ།གྲགོས་དག་འཇིགས་པ་བོར་ལ་རངིས་

པར་ཚུར་ཤགོ་འུ་བུའ་ིཐད་དུ་ན།ི།གང་ག་ིམཐུ་ཡསི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་དགའ་བའ་ི



ཤུགས་ཕྱནི་ལ།།འགྲ་ོབ་ཀུན་ནས་ཡངོས་སྐྱོབ་བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་བརྩ་ེབ་སྐྱསེ་གྱུར་

པ།།གཞནོ་ནུ་ཟུར་ཕུད་ཅན་འབར་འཇགིས་པ་མདེ་པར་བྱདེ་པ་སུ་ཞགི་ཕྱནི།།ཁྱདོ་ཀྱསི་

ལྷ་བརྒྱའ་ིཅདོ་པན་དག་གསི་ཞབས་ཀྱ་ིཔདྨ་ོལ་མཆོད་ཅིང་།།ཐུགས་རྗེས་བརླན་སྤྱན་དབུ་

ལ་མ་ེཏགོ་དུ་མའ་ིཚ�གས་ཀྱ་ིཆར་འབབས་པ།།ཁང་བརྩགེས་ཡདི་འངོ་ལྷ་མ་ོསྟངོ་ཕྲག་

བསྟདོ་དབྱངས་སྒྲགོས་ལྡན་འད་ིལྟསོ་ཞེས།།འཇམ་དབྱངས་ད་ེའདྲ་མཐོང་ནས་ད་ན་ི

སམེས་དམྱལ་ཅ་ཅ་ོའདནོ་པར་ཤོག།ད་ེལྟར་བདག་ག་ིདག་ེ རྩས་ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་

སགོས།།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་སྒྲབི་པ་མདེ་སྤྲནི་བད་ེབ་དང་།།བསལི་ཞངི་དྲ་ིཞམི་ངད་

ལྡན་ཆར་པ་འབེབས་མཐངོ་ནས།། སམེས་ཅན་དམྱལ་བ་ད་ེདག་མངནོ་པར་དགའ་གྱུར་



ཅིག།དུད་འགྲ་ོརྣམས་ན་ིགཅགི་ལ་གཅགི།ཟ་བའ་ིའཇགིས་དང་བྲལ་བར་ཤགོ།སྒྲ་མ་ིསྙན་

པའ་ིམ་ིབཞནི་དུ།།ཡ་ིདྭགས་རྣམས་ན་ིབད་ེབར་གྱུར།།འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་

ག།ི།ཕྱག་ནས་འབབ་པའ་ིའ་ོརྒྱུན་གྱསི།།ཡ་ིདྭགས་རྣམས་ན་ིཚ�མ་བྱས་ཤངི་།།ཁྲུས་བྱས་

རྟག་ཏུ་བསིལ་བར་ཤགོ།ལངོ་བ་རྣམས་ཀྱསི་གཟུགས་མཐངོ་ཞངི་།།འོན་པས་རྟག་ཏུ་སྒྲ་

ཐསོ་ཤགོ།ལྷ་མ་ོསྒྱུ་འཕྲུལ་ཇ་ིབཞིན་དུ།།སྦྲུམ་མའང་གནདོ་མདེ་བཙའ་བར་ཤགོ།གཅརེ་བུ་

རྣམས་ཀྱསི་གསོ་དག་དང་།།བཀྲསེ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་དང་ན།ི།སྐམོ་པ་རྣམས་ཀྱསི་ཆུ་

དག་དང་།།བཏུང་བ་ཞམི་པ་ོཐབོ་པར་ཤགོ།བཀྲནེ་པ་རྣམས་ཀྱསི་ནརོ་ཐབོ་ཤགོ།མྱ་ངན་

ཉམ་ཐག་དགའ་ཐབོ་ཤགོ།ཡ་ིཆད་རྣམས་ཀྱང་ཡིད་སསོ་ཤངི་།།བརྟན་པ་ཕུན་སུམ་ཚ�གས་



པར་ཤགོ།སེམས་ཅན་ནད་པ་ཇ་ིསྙདེ་པ།།མྱུར་དུ་ནད་ལས་ཐར་གྱུར་ཅགི།འགྲ་ོབའ་ིནད་ན་ི

མ་ལུས་པ།།རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཤགོ།སྐྲག་པ་རྣམས་ན་ིའཇིགས་མདེ་ཤགོ།བཅངིས་

པ་རྣམས་ན་ིགྲོལ་བར་གྱུར།།མཐུ་མདེ་རྣམས་ན་ིམཐུ་ལྡན་ཞངི་།།སམེས་ན་ིཕན་ཚུན་མཉནེ་

གྱུར་ཅགི།མགྲནོ་པ་ོདག་ན་ིཐམས་ཅད་ལ།།ཕྱོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བད་ེབར་ཤགོ།གང་

ག་ིདོན་དུ་འགྲ་ོབྱེད་པ།།ད་ེའབད་མ་ིདགསོ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག།གྲུ་དང་གྲུ་ཆནེ་ཞུགས་པ་

རྣམས།།ཡདི་ལ་བསམས་པ་འགྲུབ་གྱུར་ཏ།ེ།ཆུ་ཡ་ིངགོས་སུ་བདེར་ཕྱནི་ནས།། གཉནེ་དང་

ལྷན་ཅགི་དགའ་བར་ཤགོ།མྱ་ངན་ལམ་གོལ་འཁྱམས་པ་རྣམས།།མགྲོན་པ་ོདག་དང་ཕྲད་

གྱུར་ནས།།ཆམོ་རྐུན་སྟག་སགོས་འཇགིས་མདེ་པར།།མ་ིངལ་བད་ེབླག་འདངོ་བར་



ཤགོ།དགནོ་སགོས་ལམ་མདེ་ཉམ་ང་བར།།བྱསི་པ་རྒན་པ་ོམགནོ་མདེ་པ།།གཉདི་ལགོ་

མྱསོ་ཤངི་རབ་མྱསོ་རྣམས།།ལྷ་དག་སྲུང་བ་བྱདེ་པར་ཤགོ།མ་ིདལ་ཀུན་ལས་ཐར་བ་

དང་།།དད་དང་ཤསེ་རབ་བརྩརེ་ལྡན་ཞངི་།།ཟས་དང་སྤྱདོ་པ་ཕུན་ཚ�གས་ནས།། རྟག་ཏུ་ཚ�་

རབས་དྲན་གྱུར་ཅགི།ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛ�ད་བཞནི་དུ།།ལངོས་སྤྱདོ་ཆད་པ་མདེ་

པར་ཤགོ།རྩདོ་པ་མདེ་ཅིང་འཚ�་མེད་པར།། རང་དབང་དུ་ན་ིསྤྱདོ་པར་ཤགོ།སམེས་ཅན་

གཟ་ིབརྗདི་ཆུང་ངུ་གང་།།ད་ེདག་གཟ་ིབརྗདི་ཆནེ་པརོ་ཤོག།དཀའ་ཐུབ་ཅན་གང་གཟུགས་

ངན་པ།། གཟུགས་བཟང་ཕུན་སུམ་ཚ�གས་གྱུར་ཅགི།འཇགི་རྟནེ་བུད་མེད་ཇ་ིསྙདེ་པ།།ད་ེ

དག་སྐྱསེ་པ་ཉདི་གྱུར་ཅིག།མ་རབས་རྣམས་ན་ིམཐ་ོཐབོ་ཅངི་།།ང་རྒྱལ་དག་ཀྱང་བཅམོ་



པར་ཤགོ།བདག་ག་ིབསདོ་ནམས་འད་ིཡསི་ན།ི།སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ།།སྡགི་

པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ན།ི།རྟག་ཏུ་དག་ེབ་བྱདེ་པར་ཤགོ།བྱང་ཆུབ་སམེས་དང་མ་ི

འབྲལ་ཞངི་།།བྱང་ཆུབ་སྤྱདོ་ལ་གཞལོ་བ་དང་།།སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱསི་ཡངོས་བཟུང་

ཤངི་།། བདུད་ཀྱ་ིལས་རྣམས་སྤངོ་བར་ཤགོ།སེམས་ཅན་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ན།ི།ཚ�་ཡང་

དཔག་མདེ་རིང་བར་ཤགོ།རྟག་ཏུ་བད་ེབར་འཚ�་འགྱུར་ཞངི་།། འཆ་ིབའ་ིསྒྲ་ཡང་གྲགས་མ་

གྱུར།།དཔག་བསམ་ཤིང་ག་ིསྐྱེད་མོས་ཚལ།།སངས་རྒྱས་དང་ན་ིསངས་རྒྱས་སྲས།།ཆསོ་

སྙན་སྒྲགོས་པས་གང་བ་ཡསི།། ཕྱགོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་ཤགོ།ཐམས་ཅད་དུ་

ཡང་ས་གཞ་ིདག།གསགེ་མ་ལ་སོགས་མདེ་པ་དང་།།ལག་མཐལི་ལྟར་མཉམ་བཻཌཱུརྻའ།ི། 



རང་བཞནི་འཇམ་པརོ་གནས་གྱུར་ཅགི།འཁརོ་གྱ་ིདཀྱལི་འཁརོ་ཡདོ་དགུར་ཡང་།།བྱང་

ཆུབ་སམེས་དཔའ་མང་པ་ོདག།རང་ག་ིལགེས་པས་ས་སྟེང་དག།བརྒྱན་པར་མཛད་པས་

བཞུགས་གྱུར་ཅིག།ལུས་ཅན་ཀུན་གྱསི་བྱ་དང་ན།ི།ཤངི་དང་འདོ་ཟརེ་ཐམས་ཅད་

དང་།།ནམ་མཁའ་ལས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱ་ིསྒྲ།།རྒྱུན་མ་ིའཆད་པར་ཐོས་པར་ཤགོ།ད་ེདག་རྟག་ཏུ་

སངས་རྒྱས་དང་།།སངས་རྒྱས་སྲས་དང་ཕྲད་གྱུར་ཅགི།མཆདོ་པའ་ིསྤྲནི་ན་ིམཐའ་ཡས་

པས།།འགྲ་ོབའ་ིབླ་མ་མཆདོ་པར་ཤགོ།ལྷ་ཡང་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་ཤངི་།།ལ་ོཏོག་ཕུན་

སུམ་ཚ�གས་པར་ཤགོ།རྒྱལ་པ་ོཆོས་བཞནི་བྱདེ་གྱུར་ཅགི།འཇིག་རྟནེ་དག་ཀྱང་དར་བར་

ཤགོ།སྨན་རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང་།།གསང་སྔགས་བཟླས་བརྗོད་འགྲུབ་པར་



ཤགོ།མཁའ་འགྲ་ོསྲིན་པ་ོལ་སོགས་པ།།སྙངི་རྗའེ་ིསམེས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅགི།སམེས་ཅན་

འགའ་ཡང་སྡུག་མ་གྱུར།།སྡགི་པར་མ་གྱུར་ན་མ་གྱུར།།འཇགིས་དང་བརྙས་པར་མ་ི

འགྱུར་ཞངི་།།འགའ་ཡང་ཡདི་མ་ིབད་ེམ་གྱུར།།གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀླགོ་པ་དང་།།ཁ་

ཏནོ་གྱསི་རྒྱས་ལགེས་གནས་ཤགོ།རྟག་ཏུ་དག་ེའདུན་མཐུན་པ་དང་།།དག་ེའདུན་དནོ་ཡང་

འགྲུབ་པར་ཤགོ།བསླབ་པ་འདདོ་པའ་ིདག་ེསླངོ་དག།དབནེ་པ་དག་ཀྱང་ཐབོ་པར་

ཤགོ།གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ན།ི།སམེས་ན་ིལས་རུང་སྒམོ་གྱུར་ཅིག།དག་ེསླངོ་

མ་རྣམས་རྙདེ་ལྡན་ཞངི་།།འཐབ་དང་གནདོ་པ་སྤོང་བར་ཤགོ།ད་ེབཞནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

ཀུན།།ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་མདེ་གྱུར་ཅགི།ཚུལ་ཁྲམིས་འཆལ་བས་ཡདི་བྱུང་ནས།།རྟག་



ཏུ་སྡགི་པ་ཟད་བྱེད་ཤགོ།བད་ེའགྲ་ོདག་ཀྱང་ཐབོ་གྱུར་ནས།།དརེ་ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་མ་ི

ཉམས་ཤགོ།མཁས་པ་རྣམས་ན་ིབཀུར་བ་དང་།།བསདོ་སྙམོས་དག་ཀྱང་རྙདེ་པར་

ཤགོ།རྒྱུད་ན་ིཡོངས་སུ་དག་པ་དང་།།ཕྱགོས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པ་དང་།།ངན་སངོ་སྡུག་

བསྔལ་མ་ིམྱངོ་ཞངི་།།དཀའ་བ་སྤྱདོ་པ་མདེ་པར་ཡང་།།ལྷ་བས་ལྷག་པའ་ིལུས་ཐབོ་

ནས་།།ད་ེདག་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤགོ།སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ལན་མང་དུ།།སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་མཆོད་བྱདེ་ཅིང་།།སངས་རྒྱས་བད་ེབ་བསམ་ཡས་ཀྱིས།།རྟག་ཏུ་བད་ེདང་ལྡན་

གྱུར་ཅགི།བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་རྣམས་ཀྱསི་ན།ི།འགྲ་ོདནོ་ཐུགས་ལ་དགངོས་འགྲུབ་

ཤགོ།མགནོ་པ་ོཡསི་ན་ིགང་དགོངས་པ།།སམེས་ཅན་རྣམས་ལའང་ད་ེའབྱརོ་ཤོག།ད་ེ



བཞནི་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་།།ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་བད་ེགྱུར་ཅགི།བདག་ཀྱང་

འཇམ་དབྱངས་བཀའ་དྲནི་གྱསི།།ས་རབ་དགའ་བ་ཐབོ་བར་དུ།།རྟག་ཏུ་ཚ�་རབས་དྲན་པ་

དང་།།རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐབོ་པར་ཤོག།བདག་ན་ིཁ་ཟས་གྱ་ིནས་ཀྱང་།།ཉམ་དང་ལྡན་ཞངི་འཚ�་

བར་ཤགོ།ཚ�་རབས་ཀུན་ཏུ་དབེན་གནས་པ།།ཕུན་སུམ་ལྡན་པ་ཐབོ་པར་ཤགོ།གང་ཚ�་བལྟ་

བར་འདདོ་པའམ།།ཅུང་ཟད་དྲ་ིབར་འདདོ་ན་ཡང་།།མགནོ་པ་ོའཇམ་དབྱངས་ད་ེཉདི་

ན།ི།གགེས་མདེ་པར་ཡང་མཐོང་བར་ཤགོ།ཕྱགོས་བཅུ་ནམ་མཁའ་ིམཐས་གཏུགས་

པར།།སམེས་ཅན་དོན་ཀུན་བསྒྲུབ་བྱའ་ིཕྱརི།།ཇ་ིལྟར་འཇམ་དབྱངས་སྤྱདོ་མཛད་

པ།།བདག་ག་ིསྤྱདོ་པའང་ད་ེའདྲར་ཤོག།ཇ་ིསྲདི་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་།།འགྲ་ོབ་ཇ་ིསྲདི་



གནས་གྱུར་པ།།ད་ེསྲདི་བདག་ན་ིགནས་གྱུར་ནས།།འགྲ་ོབའ་ིསྡུག་བསྔལ་སལེ་བར་

ཤགོ།འགྲ་ོབའ་ིསྡུག་བསྔལ་གང་ཅའིང་རུང་།།ད་ེཀུན་བདག་ལ་སྨནི་གྱུར་ཅིག།བྱང་ཆུབ་

སམེས་དཔའ་ིདག་ེའདུན་གྱསི།།འགྲ་ོབ་བད་ེལ་སྤྱདོ་པར་ཤགོ།འགྲ་ོབའ་ིསྡུག་བསྔལ་སྨན་

གཅགི་པུ།།བད་ེབ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའ་ིགནས།།བསྟན་པ་རྙདེ་དང་བཀུར་སྟ་ི

དང་།།བཅས་ཏ་ེཡུན་རངི་གནས་གྱུར་ཅགི།གང་ག་ིདྲིན་གྱསི་དག་ེབླ་ོའབྱུང་།།འཇམ་པའ་ི

དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ།ོ།གང་ག་ིདྲནི་གྱསི་བདག་དར་བ།།དག་ེབའ་ིབཤསེ་ལའང་

བདག་ཕྱག་འཚལ།། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ིསྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས།།བསྔ་ོབ་ཞསེ་བྱ་

བའ་ིལའེུ་སྟ་ེབཅུ་པའ།ོ།།།  



བྱང་ཆུབ་སམེས་དཔའ་ིསྤྱདོ་པ་ལ་འཇུག་པ་སླབོ་དཔནོ་ཤཱན་ཏ་ད་ེབས་མཛད་པ་རྫགོས་

ས།ོ།།། 

རྒྱ་གར་གྱ་ིམཁན་པ་ོསརྦཛྙཱ་ད་ེབ་དང་། ཞུ་ཆནེ་གྱ་ིལ་ོཙཱ་བ་བནྡ་ེདཔལ་བརྩགེས་ཀྱསི་ཁ་

ཆའེ་ིདཔ་ེལས་བསྒྱུར་ཅངི་ཞུས་ཏ་ེགཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས། སླད་ཀྱ་ིརྒྱ་གར་གྱ་ིམཁན་པ་ོདྷརྨ་

ཤྲཱ་ིབྷ་དྲ་དང་། ཞུ་ཆནེ་གྱ་ིལ་ོཙཱ་བ་བནྡ་ེརནི་ཆནེ་བཟང་པ་ོདང་། ཤཱཀྱ་བླ་ོགྲསོ་ཀྱིས་ཡུལ་

དབུས་ཀྱ་ིདཔ་ེདང་འགྲལེ་པ་དང་མཐུན་པར་བཅོས་ཤིང་བསྒྱུར་ཏ་ེགཏན་ལ་ཕབ་པའ།ོ།།། 

ཡང་དུས་ཕྱསི་རྒྱ་གར་གྱ་ིམཁན་པ་ོསུ་མ་ཏ་ིཀཱིརྟ་ིདང་། ཞུ་ཆནེ་གྱ་ིལ་ོཙཱ་བ་དག་ེསླངོ་བླ་ོ

ལྡན་ཤསེ་རབ་ཀྱསི་དག་པར་བཅསོ་ཤངི་བསྒྱུར་ཏ་ེ ལགེས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའ།ོ།།། 



སརྦ་དྱཱ་མངྒ་ལ་ཾབྷ་ཝནྟུ།།།། 


