
༄༅། །ལུགས་ཟུང་གི་བསླབ་བྱ་མུ་ཐི་ལའི་

འཕྲེང་བའི་འབྲུ་འགྲེལ།

(དྲ་རྒྱའི་ཆྲེད)

མཚམས་རིང་སྐལ་བཟང་།

(ས་རཱ་མཐོ་སློབ་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དགྲེ་རྒན།)

ཤྲེས་རིག་ལས་ཁུངས།
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ལུགས་ཟུང་གི་བསླབ་བྱ་མུ་ཐི་ལའི་འཕྲེང་བའི་འབྲུ་འགྲེལ། 

སོ༵བས་དྲག་པོ་སྲེང་དར་སོན་པོ་ཡུག་གཅིག་གིས། །

ལོ༵་འཛམ་གིང་སུམ་གཉིས་ཆ་ལ་དབང་བསྒྱུར་མཁན། །

བོ༵ད་ཆྲེན་པོའི་རྒྱལ་ཐབས་རིང་དུ་སྐོང་མཛད་པའི། །

རྲེ༵་བཙན་པོའི་བཀའ་དྲིན་རྟག་ཏུ་སིང་ལ་ལི། །

བོ༵ད་ཆྲེན་པོའི་ཆོས་སིད་ཉི་ཟླའི་དཔལ། །

ར༵ང་གཅིག་པུས་ངལ་བ་ཁྱད་བསད་ཀིས། །

ས༵་གོ་ལའི་སྒང་ལ་འདྲེགས་མཁས་པ། །

མགོ༵ན་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ། 



2

སྨྲ་བ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

དབྱངས་ཅན་ལ་མོའི་(མོ)*གཙུག་ལག་འདོད་འཇོའི་དཔལ། །

དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་སྲེ་བཞིའི་བང་མཛོད་འཛིན། །

འཛིན་མའི་མངའ་བདག་རྣམས་ཀིས་ཤིས་པ་སོལ། །

ཤྲེས་བྱའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་སྨྲ་བ་ལ་ངག་

གི་དབང་ཡོངས་སུ་འབྱོར་བའམ་ཕྱུག་པ་དང་། རང་རྒྱུད་མ་ཞི་པར་བྱྲེད་

པའི་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་དང་། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་མམ་

རྲེན་ཆྲེར་མཐོང་པ་ལ་སྒིབ་པར་བྱྲེད་པའི་ཤྲེས་བྱའི་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀི་རྩུབ་

རྲེག་དང་བྲལ་བས་འཇམ་པའི་ཡོན་ཏན་མངའ་ཞིང་། མཉྲེན་འཇམ་ཡིད་

འངོ་ཡིད་དུ་འཐད་པ་དང་། །ཞྲེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་མཉྲེན་པ་དང་

འཇམ་པ་སོགས་གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་དང་ལྡན་

པས་དབྱངས་སོ། །ཤྲེས་རབ་ལ་མཆོག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་བདག་

ཅག་ལ་ཆོས་རྣམ་འབྱྲེད་ཀི་ཤྲེས་རབ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒ་སན་ལས་

འཁོལ་པའི་དབྱངས་ཅན་ལ་མོ་དྲེ་ཉིད་ནི་ངག་གི་གཙུག་ལག་སྲེ་སན་ངག་

གི་རིག་པའམ་བསན་བཅོས་འདི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་པ་འཇོ་བའམ་

ཚིམ་པར་བྱྲེད་པའི་དཔལ་ལམ་ཡོན་ཏན་ཅན་དྲེས་བདག་ཅག་ལ་ལྲེགས་

བཤད་རོམ་པའི་སོབས་པའི་བོ་གོས་མཆོག་དང་། གཞན་ཡང་སོབས་དང་

མངའ་ཐང་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ཡོངས་སུ་ལྡན་པའི་ལ་

* མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆྲེས་གཞུང་འདིའི་བཀའ་ཁིད་སྐབས་(མོ་)འདི་ཡིན་པར་གསུངས་

པ་ལྟར་འགྲེལ་ཡོད་ལ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་གསུང་འབུམ་དྲེབ་ཕྲེང་༢༢ པའི་ཤོག་ངོས་ ༢༢༠ 

པར་ཡང་དྲེ་བཞིན་འདུག
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ཆྲེན་ཚངས་པ་ནི། འདོད་པ་དང་ནོར་དང་ཆོས་དང་ཐར་པ་བཅས་ཏྲེ་ཕུན་

ཚོགས་སྲེ་བཞིའི་དཔལ་མངའ་བའི་བང་མཛོད་འཛིན་པ་སྲེ་རབ་ཏུ་ཕྱུག་

པ་ལ་ཆྲེན་ཚངས་པ་དང་། མ་ཟད་འཛིན་མ་སྲེ་ནོར་དང་གཏྲེར་སོགས་མ་

ལུས་པར་རང་གི་ལུས་སུ་འཛིན་པའམ་འཁུར་བའི་མ་ལྟ་བུའི་ས་གཞི་ཆྲེན་

པོ་འདི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་རང་ལ་འཇིག་རྟྲེན་གི་ཡོད་ཚད་མངའ་བའམ་

བདག་པོར་གྱུར་པའི་སོན་བོྱན་པའི་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར་པའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་

ཀིས་ཆོས་སིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་ལྲེགས་པའི་དགྲེ་བའམ་བཀྲ་ཤིས་པ་

ཐམས་ཅད་སོལ་རོགས་གནང་། ཞྲེས་ཤིས་པ་སོན་དུ་བརོད་པའོ། །

ཆོས་དང་སིད་ཀི་ཚིག་དོན་ཟབ་བརིང་སྒ། །

སན་ངག་པི་ཝང་རྒྱུད་ཀིས་གླུར་བངས་ན། །

རྣམ་དཔོད་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་ཤྲེས་ལྡན་རྣར། །

འཇྲེབས་ཀང་ཕལ་ཆྲེར་ཐོས་འཛིན་ཚེར་མ་(མལ)*ཉལ། །

ཚེ་འདི་ལས་ཕི་མར་ཕན་པ་གཙོ་བོ་སོན་པའི་ཆོས་སམ་ནང་པའི་

གཞུང་ལུགས་དང་། ཚེ་འདིར་རྒྱལ་སིད་ཀི་བྱ་བ་སྐོང་ལུགས་སོན་པའི་

ཚིག་དོན་གཏིང་ཟབ་ལ་བརིང་བའམ་བརྟན་ཞིང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་བརོད་བྱ་དོན་

གི་སྒ་དབྱངས་དྲེ་ཉིད་རོད་བྱྲེད་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒོ་ནས་སྤྲས་པའི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའི་སན་ངག་གི་པི་ཝང་གི་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀོད་པ་གང་དྲེས་

གླུར་བངས་པ་ན། ཆོས་སིད་ཀི་དོན་དང་སན་ངག་གི་གཞུང་ལུགས་སོགས་

* མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆྲེས་གཞུང་འདིའི་བཀའ་ཁིད་སྐབས་(མལ་)འདི་ཡིན་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་འགྲེལ་ཡོད་ལ་༸གོང་ས་ལྔ་བ་ཆྲེན་པོའི་གསུང་འབུམ་དྲེབ་ཕྲེང་༢༢པའི་ཤོག་ངོས་

༢༢༠ པར་ཡང་དྲེ་བཞིན་འདུག
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ལ་སྦྱངས་ཤིང་གོམས་པའི་རྣམ་དཔོད་དམ་རིག་པའི་རལ་གི་ལང་ཚོ་རྒྱས་

པའི་མཁས་པ་ཤྲེས་རབ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་རྣར་སན་མོའམ་འཇྲེབས་

ཀང་། དྲེ་དག་གང་ཡང་དོན་དུ་གཉྲེར་བའི་རྣམ་དཔོད་ཀི་རལ་མ་རོགས་

པའི་སྐྲེ་བོ་ཕལ་མོ་ཆྲེར་ཐོས་འཛིན་ནམ་རྣ་བར་ཚེར་མའི་མལ་སན་ལ་ཉལ་

ན་སྐིད་པོ་མྲེད་པ་ལྟར་དོན་ཅི་ཡང་མི་གོ་ཞིང་མི་སན་པས་ཉན་འདོད་

མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

དྲེ་ཕིར་མཆོག་དམན་ཀུན་གིས་ལྲེགས་རྟོགས་པའི། །

འབོལ་རོམ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མུ་ཐི་ལ། །

ཆིང་གིས་(གིར)གནམ་གི་རིགས་ལས་མི་བདག་མགུལ། །

མཛེས་བྱྲེད་དོ་ཤལ་འཕྲེང་བས་རྒྱན་དུ་སྤུད། །

རྒྱུ་མཚན་དྲེའི་ཕིར་ན། རྣམ་དཔོད་ཀི་བོ་གོས་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པ་

དང་། དྲེ་འདྲའི་བོ་གོས་མྲེད་པས་དམན་པ་ཀུན་གིས་བཀླག་ན་ཚིག་དོན་

གཉིས་ཀ་བདྲེ་བག་ངང་དཀའ་བ་མྲེད་པར་ལྲེགས་པར་རྟོགས་ནུས་པའི་

ཚིག་གོ་སླ་ཞིང་། དོན་དྲང་པོར་བརོད་པའི་འབོལ་རོམ་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའི་མུ་ཐི་ལ་སྲེ་མུ་ཏིག་གི་འཕྲེང་བ་འདི་ཉིད། ཆིང་གིར་རམ་ཇིང་གིར་

རྒྱལ་པོ་གནམ་གི་རིགས་ལས་མཆྲེད་པའི་མི་ཡི་བདག་པོ་བསན་འཛིན་རོ་

རྲེ་རྒྱལ་པོ་ཉིད་ཀི་མགུལ་བ་མཛེས་པར་བྱྲེད་པའི་དོ་ཤལ་གི་འཕྲེང་བས་

རྒྱན་དུ་སྤུད་པ་སྲེ་བརྒྱན་པར་བྱྲེད་པའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ ། 

དྲེང་དུས་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ཧོར་བོད་སོགས། །

སོན་བྱོན་ཡ་རབས་ངང་ཚུལ་ལུགས་གཉིས་ཁིམས། །
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ཆྲེར་ནུབ་ངན་སྤོད་ངོ་སོར་ཁྱྲེར་དུས་འདིར། །

ལྲེགས་པར་བཤད་ཀང་ཙཱུ་ཏའི་རྐང་གཉིས་བཞིན། །

དྲེང་སང་གི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་ཀི་ནུབ་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་

མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། ཡང་བོད་ཀི་ཤར་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་

ནག་དང་། ཧོར་རམ་སོག་པོ། དྲེ་བཞིན་རང་ཅག་བོད་དང་། གཞན་ཡང་

བལ་བོ་དང་། ཨབ་རྒན་སི་ཐན། པཱ་ཀིའི་སི་ཐན་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་

ལ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དད་པའི་དམ་པ་ལ་ཆོས་

དང་། སོན་ཆད་བྱུང་བའིི་ཕ་མ་དང་དྲིན་ཆྲེན་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་བ་རྒན་

པར་བརི་བཀུར་སོགས་ཡ་རབས་ཀི་ངང་ཚུལ་ལམ་བཟང་པོའི་སྤོད་ཚུལ་

གི་འཇིག་རྟྲེན་མི་ཆོས་ཀི་ལམ་ལུགས་གཉིས་པོའི་ཁིམས་འདི་དག་ནུབ་པ་

ཙམ་མ་ཟད་ཆྲེས་ཆྲེར་ནུབ་སྲེ་མྲེད་པར་གྱུར་ནས། ཆོས་དང་འཇིག་རྟྲེན་

གི་ཁིམས་གང་ལ་ཡང་མི་མཐུན་པའི་བྱ་བ་ངན་པའི་སྤོད་པ་འདི་དག་རང་

གི་ངོ་སོ་ཁྱྲེར་བའམ་འཇོན་ཐང་དུ་རོམ་ཞིང་ངོམ་པའི་དུས་སྐབས་ངན་པ་

འདིར། སྐྲེས་ཆྲེན་དམ་པའི་ལྲེགས་ཉྲེས་བང་དོར་གི་གནད་རྣམས་ལྲེགས་

པར་བཤད་ཀང་། ཇི་བཞིན་མི་གོ་བ་དང་ལོག་པར་གོ་བས་ཕན་པ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན། ཙཱུ་ཏའི་ཡུལ་ལ་ཕིན་པ་ན་མི་རྐང་པ་གཉིས་

ཡོད་པ་རྣམས་མི་ལ་བརི་མི་རུང་བ་བཞིན་ནོ། །ཞྲེས་པའ།ོ ། 

བྱང་བསན་ཕུག་པར་རྟ་ལྗང་ཅན་གི་ཟྲེར། །

མི་འཇུག་དངོས་པོའི་གཤིས་ལ་བཅོས་མྲེད་ཀང་། །

ཕོགས་བསན་བུག་པར་ཤར་བའི་སྣང་བ་ཡིས། །
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འཐིབས་པའི་སྨག་རིམ་སྲེལ་བ་འགའ་འབྱུང་སམ། །

ཁ་བྱང་ཕོགས་སུ་བསན་པའི་བྲག་གམ་ས་ཡི་ཕུག་པར་རྟ་ལྗང་

ཅན་གི་འོད་ཟྲེར་རམ་ཉི་མའི་འོད་ཟྲེར་མི་འཇུག་པའམ་འཕོ་མི་ཐུབ་པ་

ནི་དངོས་པོའི་གཤིས་ལུགས་ལ་གྲུབ་པས། དྲེ་ལ་ཉི་མའི་འོད་འཇུག་པའི་

ཐབས་བཅོས་ཡྲེ་ནས་མྲེད་ཀང་། བྲག་ཕུག་བྱང་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕོགས་

གཞན་ཤར་ལོ་ནུབ་གང་རུང་ཞིག་ལ་བསན་པའི་བུ་ག་ཆུང་ངུ་ཞིག་མཆིས་

ཚེ་དྲེ་འདྲའི་བུག་པར་ཤར་བའི་ཉི་འོད་ཀི་སྣང་བ་ཡིས་བུ་ག་དྲེའི་ནང་ཤིན་

ཏུ་འཐིབས་པའི་སྨག་རིམ་མམ་མུན་ནག་སྲེལ་ཐུབ་པ་འགའ་རྲེ་འབྱུང་ངོ་

སམ་པ་སྲེ། དོན་ལ་ཚེ་རབས་མང་པོའི་རིང་མི་དགྲེ་པ་ལ་གོམས་པའི་བག་

ཆགས་མཐུག་པོས་རྒྱུད་བརན་པའི་སྐྲེ་བོ་ལོག་ལྟ་ཅན་སོགས་རང་བཞིན་

ངན་པ་དྲེ་དག་ལ་ལྲེགས་བཤད་འདི་ཙམ་གིས་ཕན་དཀའ་མོད། དགྲེ་བའི་

བག་ཆགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པའི་གོ་ཤྲེས་ཉན་ཤྲེས་ཅན་གི་སྐྲེ་བོ་ལ་ལར་

ལུགས་གཉིས་ཅི་རིགས་ཀི་སང་བང་གི་ལམ་སོན་དུ་འགྱུར་སིད་པའང་

ཡོངཔར་དགོངས་པའ།ོ །ལྲེགས་བཤད་འདི་བརམ་པར་བྱ་བའི་དགོས་པ་

ཅུང་ཟད་རྲེ་ཡོད་པར་བསན་པའ།ོ །

ལ་ཆོས་ལྟ་ཞོག་མི་ཆོས་བྱ་བཞག་ཀང་། །

ལམ་དུ་རྒྱུག་པ་བསོད་ནམས་ལ་རག་པས། །

དཀོན་ཅོག་མཆོད་དང་ངན་སློང་སྦྱིན་གཏོང་སོགས། །

ལྲེགས་བྱས་སྲེལ་པའི་ཚོགས་ཆྲེན་གསོག་པ་གནད། །

ལ་ཆོས་སྲེ་མངོན་མཐོ་ལ་མིའི་གོ་འཕང་དང་ངྲེས་ལྲེགས་ཐར་པ་དང་
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ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་བརོན་པ་ནི་ལྟ་ཞོག་གམ་ལྟ་

ཅི་དགོས། འཇིག་རྟྲེན་མི་ཆོས་ཀི་ཡ་རབས་བཟང་པོ་ཡོང་པའི་སློབ་སྦྱོང་

དང་། ཚོང་ལས། སོབས་དང་མངའ་ཐང་སོགས་མདོར་ན་མི་དང་མིའི་བར་

གི་འབྲྲེལ་བ་སོགས་བྱ་བཞག་གམ་བྱ་བ་ཆྲེ་ཆུང་རྣམས་ཀང་ལམ་དུ་རྒྱུག་

པའམ་ལམ་འགོ་ཡོང་མིན་བསོད་ནམས་ལ་རག་ལས་པའམ་དྲེ་ལ་ལོྟས་

དགོས་པས། ཐོག་མར་བསོད་ནམས་གསོག་དགོས་པ་དང་། འ་ོན། བསོད་

ནམས་ཇི་ལྟར་གསོག་དགོས་ཤྲེ་ན། སྐབས་ཡུལ་དམ་པ་དཀོན་ཅོག་གསུམ་

གི་རྟྲེན་དྲུང་དུ་དད་པས་མར་མྲེ་དང་། བདུག་སོས་སོགས་ཅི་འབྱོར་གི་སྒོ་

ནས་མཆོད་པ་གཙང་མ་འབུལ་བ་དང་། ཟས་གོས་ཀིས་དབུལ་པའི་སྦྲང་

པོ་གཞན་ལས་ཟས་གསོ་ངན་ངོན་སླངོ་པའི་འཚོ་བ་ཉམ་ཐག་ལ་བརྟྲེན་པའི་

རིགས་ལ་བྱམས་སིང་རྲེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏྲེ་ཟས་གོས་སོགས་ཅི་འབོྱར་

སྦྱིན་གཏངོ་གནང་རྒྱུ་སགོས་དང་། གཞན་དགྲེ་འདུན་གི་ཚོགས་ལ་བསྲེན་

བཀུར། ཕ་མ་དང་རྒན་རབས་ལ་བརི་འཇོག་བྱྲེད་རྒྱུ། མདརོ་ན་གཞན་ལ་

ཕན་པའི་བྱ་བ་སྒོ་དུ་མ་ནས་བསྒྲུབས་ནས་རང་གི་ལྲེགས་བྱས་ཏྲེ་དགྲེ་བ་

མང་དུ་སྲེལ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཆྲེན་པོ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གསོག་པ་ནི་འདི་ཕི་

ལྲེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་པའི་གཞིའམ་གནད་དམ་པའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ །

མངོན་ཤྲེས་མྲེད་ཕིར་གོས་དང་འདུན་པ་ཀུན། །

ཐོག་ཏུ་འཁྲེལ་དཀའ་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་། །

དག་གཉྲེན་བར་མ་བརྟགས་ནས་འཕལ་ཚོད་འཕལ། །

བངས་ཏྲེ་འཇུག་པ་ཕོ་ཚོད་ཡང་རྲེ་ཡིན། །
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རང་རྲེའི་མི་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་གཞན་གི་སྲེམས་ལ་ཅི་ཞིག་བསམ་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འདས་མ་འངོས་ཀི་བྱ་བ་རྣམས་ཅི་བྱུང་ཡོད་མྲེད་དང་

ཅི་འབྱུང་བ་སོགས་མངོན་པར་ཤྲེས་པའི་མཁྱྲེན་པ་མྲེད་ཕིར། ཆྲེ་ས་རྒྱལ་

ཁབ་དང་མི་རིགས་དོན་ཆྲེན་དང་། ཆུང་ས་རང་རང་གི་མི་ཚེའི་བྱ་བཞག་

ཀུན་གོས་མོལ་དང་འདུན་པ་གང་ཡོད་ཀུན་སོ་སོའི་འདོད་པ་ཇི་བཞིན་

ཐོག་ཏུ་འཁྲེལ་དཀའ་སྲེ་འགྲུབ་དཀའ་མོད། འོན་ཀང་། ཡུལ་ལམ་སྤི་ཚོགས་

ཀི་ཁོར་ཡུག་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དུས་སྐབས་དྲེའི་རྣམ་

པའམ་འགྱུར་འགོས་གང་འདྲ་ཡིན་པ། གནས་སྐབས་སམ་སྐབས་ཐོག་དྲེའི་

གནས་སངས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕར་ཕོགས་དག་ཕོགས་ཀི་གནས་

སྐབས་དང་། ཚུར་ཕོགས་གཉྲེན་དང་གོགས་ཀི་གནས་སངས་དང་། དག་

གཉྲེན་གང་ཡང་མིན་པའི་བར་མ་མི་སྲེར་སྤིའི་གནས་སངས་ཅི་ལྟར་ཡིན་

ཕོགས་ཚང་མར་ལྲེགས་པར་བརྟགས་ནས། འཕལ་ཚོད་འཕལ་ཏྲེ་གནས་

སྐབས་ཀི་དུས་ཚོད་དང་སྐབས་བབ་ཀི་བྱ་བ་གང་ཡིན་འཕལ་དུ་བངས་ཏྲེ་

འཇུག་པའམ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་མི་ནི་སྐྲེས་པ་ཕོ་ཡི་ནང་ནས་ཕོ་ཚོད་ཟིན་

པའི་ཡང་རྲེ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

སྲེམས་ཀི་འཆར་སྒོ་འབྱུང་ལ་མཐའ་མྲེད་ཀང་། །

གྲེ་བར་བསྐིལ་ནས་མི་སྨྲ་བ་དྲེ་མཁས། །

སིང་ནའི་དག་ལ་འཕལ་དུ་མི་ཁོ་བར། །

བཅོས་མ་འཛུམ་གིས་བསུ་བ་གྲུང་པོ་ཡིན། །

སྤིར་མི་སུ་ཡིན་ཡང་སྲེམས་ཀི་འཆར་སྒོའམ་སྲེམས་ལ་འཆར་ཚུལ་
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ལ་འདི་ཡིན་དང་འདི་མིན་མྲེད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་འབྱུང་ལ། དྲེ་དག་

ཀང་གངས་སུ་བགང་ན་མཐའ་མྲེད་ཀང་། ཡིད་ལ་ཅི་འཆར་ཡང་གྲེ་བར་

བསྐིལ་ནས་ཏྲེ་མགིན་པའི་མཚམས་ནས་བཀག་ཏྲེ་ངག་ནས་མ་ཤོར་པར་

མི་སྨྲ་བ་དྲེ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་སོྐན་ཡོན་མི་ཤྲེས་པའམ་རང་གི་རྒྱུས་གཞན་

གིས་ལས་སླ་བོའི་ངང་མི་ལོན་པར་བྱྲེད་པའི་ཐབས་མཁས་པ་དྲེ་ཡིན། བོ་

མི་འབབ་པའི་ཚིག་རྩུབ་པོ་སོགས་བརོད་ནས་རང་གི་སིང་ན་བའམ་ན་

ཟུག་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡང་། དྲེ་འདྲའི་དག་ལ་འཕལ་དུ་མི་ཁོ་བར། རྫུན་

མའམ་བཅོས་མའི་འཛུམ་གིས་འཚམས་འདྲི་སོགས་བསུ་བ་བྱྲེད་པ་ནི་ཕོ་

གྲུང་པོའམ་ཁོག་ཡངས་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

རང་བོར་མི་འབབ་གཏམ་ཚིག་ཅི་བྱུང་ཡང་། །

རྫུ་བཟང་ཁོག་ནས་མི་མངོན་ལྲེན་པ་ཟབ། །

ཟས་ནོར་འདོད་ཀང་ངག་མཛངས་གཡོ་ཐབས་ཀིས། །

མི་མངོན་ཤུགས་ཀིས་ལྲེན་པ་སྤང་པོ་ཡིན། །

གང་ཟག་གཞན་གིས་རང་གི་བོར་མི་འབབ་པའམ་རང་གི་སྣང་བ་

མི་འགོ་བའི་གཏམ་མམ་སྐད་ཆ་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྨྲ་བ་སོགས་ཅི་བྱུང་ན་ཡང་།  

འཕལ་དུ་མི་དགའ་བ་མྲེད་པ་ལྟ་བུའི་རྫུ་བཟང་སྲེ་བཅོས་མའི་རྣམ་འགྱུར་

ལྲེགས་པོ་བསན་ནས་རང་སྲེམས་ལ་ཕོག་པ་ཁོག་ལ་སྦས་ནས་ཕ་རོལ་

པོས་མི་ཤྲེས་པ་བྱས་ནས་མི་མངོན་པར་སྦྲེད་དྲེ་ཁོས་ངན་པ་བརོད་པ་དྲེ་

དང་དུ་ལྲེན་པའི་ཚུལ་བྱྲེད་པ་ནི་རང་སྲེམས་གཞན་གིས་མི་ཤྲེས་པའི་བྱ་

བ་ལ་བརོན་ལྲེན་བྱྲེད་པ་ནི་ཐབས་ལམ་ཟབ་ཤོས་ཤིག་ཡིན། ཡང་ཕ་རོལ་
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པའི་ལག་ནས་ཟས་ནོར་སོགས་འཐོབ་འདོད་ཡོད་ཀང་། ཐད་ཀར་ང་ལ་

སོྤྲད་རོགས་ཞྲེས་མི་སྨྲ་བར་ངག་མཛངས་ཏྲེ་བཤད་སངས་མཁས་པོའི་སྒོ་

ནས་སྤྲྲེལ་ལད་དང་ངོ་བསོད་ཀི་གཞོགས་སློང་གི་དང་། དགོས་པ་གཞན་

གི་ཆྲེད་དུ་ཁ་གཡར་བ་སོགས་གཡོ་ཐབས་ཀིས་ལྲེན་པ། མདོར་ན་རང་གི་

ཧམ་པའི་སྒོ་ནས་ལྲེན་པ་གཞན་གིས་མི་ཤྲེས་པའམ་མི་མངོན་པ་བྱས་ནས་

ཤུགས་ཀིས་ཟས་ནོར་ལྲེན་པ་འདི་ནི་གཡོ་ཐབས་ལ་བྱང་བའི་སྤང་པོ་ཡིན་

ནོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

ངན་ལ་མི་འཁང་སླད་ནས་འགྱུར་བ་སིད། །

བཟང་ལ་མི་བསོད་ཅི་འགྱུར་ཤྲེས་པར་དཀའ། །

གང་གི་ཐོག་ཏུ་འབབ་པའི་གནད་མྲེད་པར། །

གཞན་ཟྲེར་འབྲངས་པའི་ཞལ་ལྲེ་གཅད་མི་རུང་། །

སྤིར་བྱ་སོྤད་ཡག་པོ་མྲེད་པའི་མི་ངན་པ་རྲེད་ཟྲེར་བ་རྣམས་ལ་མ་

འགིག་དང་མི་བཟང་བའི་སོྐན་བརོད་ནས་མི་འཁང་བའམ་འཁང་ར་བྱྲེད་

མི་རུང་། དྲེ་སླད་ཕིན་ནས་ཁོའི་བྱ་སྤོད་ངན་པ་བཟང་པོའི་ཕོགས་ལ་འགྱུར་

བ་ཡང་སིད་དོ། །དྲེ་བཞིན་དུ་བྱ་སྤོད་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་མི་གཤིས་བཟང་

པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཁོའི་ལྲེགས་པའི་ཕོགས་རྒྱུན་དུ་བརོད་ནས་མི་

བསོད་པར་བྱ་སྲེ། ཕིས་སུ་བཟང་དང་ངན་གང་གི་ངོར་ཅི་འགྱུར་ཤྲེས་པར་

ཧ་ཅང་དཀའ་འོ། །སྤིར་མི་གང་ཞིག་སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་གི་ཐོག་ཏུ་

འབབ་པའི་གནད་དམ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བོ་མྲེད་པར། གང་ཟག་གཞན་

དག་གི་ཟྲེར་སོྒས་ཙམ་གི་རྲེས་སུ་འབྲངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞལ་ལྲེའམ་ཁིམས་
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ཐག་གཅད་མི་རུང་ངོ་ཞྲེས། མི་བཟང་ངན་གི་དབྱྲེ་བ་འབྱྲེད་དཀའ་བས་

ཞིབ་ཏུ་དཔད་དགོས་པ་དང་། ལག་པར་དཔོན་པོ་ཚོས་འབངས་ཀིས་ཞུ་

གཏུགས་ཁིམས་སྦྱོར་གི་སྐབས་སུ་དཀར་ནག་ཤན་འབྱྲེད་ཁུངས་ཐུབ་བྱྲེད་

དགོས་པར་གདམས་པའ།ོ །

བྱ་བ་གང་ཡང་འགྲུབ་པའི་གདྲེང་མྲེད་པར། །

ཁ་འདོན་མི་སྐྲེན་ཁོང་དུ་སྦྲེད་པ་གནད། །

བུ་སོགས་གཉྲེན་ལ་བྱམས་དྲག་ངན་སོལ་ཡོང་། །

དག་ལ་ཧ་ཅང་སང་ན་རང་ལ་མཚུངས། །

རང་ཉིད་ཀི་བྱ་བ་གང་བརམ་ན་ཡང་དྲེ་ཉིད་ལྲེགས་པར་འགྲུབ་

པའི་གདྲེང་ཚོད་ཆྲེན་པོ་མྲེད་པར། ངས་བྱ་བ་འདི་དང་དྲེ་བྱྲེད་རྒྱུ་ཡིན་

ཞྲེས་གཞན་གི་མདུན་སར་ཁ་ནས་འདོན་པའམ་སྒོག་པར་མི་སྐྲེན་པ་སྲེ་

མགོགས་པོ་མི་བྱྲེད་པར། སྲེམས་ཁོང་དུ་སྦྲེད་པ་གནད་འགག་གལ་ཆྲེའ།ོ 

།རང་བུ་དང་ཕ་མ་སོགས་ཤ་ཁག་གིས་འབྲྲེལ་བའི་གཉྲེན་ཉྲེ་སོགས་ལའང་

བྱམས་པོ་བྱྲེད་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་དྲག་ན་དྲེ་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་གོམས་སོལ་

ངན་པའི་སོལ་དུ་ཆགས་ནས་གཅྲེས་ལང་དང་ངན་པ་ལང་ཤོར་དུ་ཡོང་

བའི་སྐོན་ཡོད་པས་བྱམས་པོ་བྱྲེད་ཤྲེས་པ་དགོས་སོ། །འདི་ནི་ང་ཡི་དག་བོ་

ཡིན་ཞྲེས་ཁོ་ལ་ཧ་ཅང་སང་སྲེམས་བྱྲེད་པ་ཐལ་དྲག་ན་མི་རུང་སྲེ། ཕ་རོལ་

པོ་དྲེས་ཀང་ཚུར་རང་ལ་སང་སྲེམས་ཇྲེ་ཆྲེ་དང་གནོད་ལན་འཇལ་བའི་བྱ་

བ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་བྱྲེད་ངྲེས་སོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

གཉྲེན་ལ་རལ་སྤོད་ཆྲེས་ན་ནམ་ཕུགས་འཁོན། །



12

བྲན་ལ་འབར་ཤ་ཆྲེས་ན་འཁོར་མཁན་དཀོན། །

འཁོར་ལ་ཆྲེས་ཆྲེར་རྩུབ་ན་སིང་སྐྲན་འཇུག །

གོགས་ལ་རྔན་ཆྲེན་མང་ན་ཞྲེ་བཞག་ཡོང་། །

འདི་རང་གི་གཉྲེན་ཡིན་པས་ངས་ཅི་བྱས་ཀང་སྐོན་མི་འདུག་བསམ་

ནས་དྲེ་དག་ལ། རལ་པའི་སྤོད་པ་སྲེ་ཚུལ་མིན་གི་སྤོད་པ་གང་བྱུང་མང་

བྱུང་ཆྲེས་ཆྲེར་བསན་པ་ཡིན་ན། ནམ་ཕུགས་ཏྲེ་དུས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་

འཁོན་ནས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པར་འགྱུར་བས། རང་གི་གཉྲེན་ལ་ཡང་

བསྟུན་མཁས་བྱྲེད་དགོས་ལ། དྲེ་བཞིན་འདི་ནི་ང་ཡི་བྲན་དང་གཡོག་པོ་

ཡིན་སམ་ནས་རྟག་ཏུ་མཐོང་ཆུང་གི་སྒོ་ནས་འབར་ཤའམ་སིགས་དམོད་

སོགས་བྱྲེད་པ་ཆྲེས་ཆྲེར་མང་ན། དུས་ནམ་ཞིག་འཁོན་དུ་བཟུང་ནས་རང་

ལ་འཁོར་མཁན་ཡང་དཀོན་དུ་འགོ་བས་བྲན་ལ་ཡང་བྱམས་པས་སོྐང་བ་

གལ་ཆྲེ། བྲན་སོགས་ནང་འཁོར་རྣམས་ལའང་རྟག་ཏུ་གཤྲེ་གཤྲེ་དང་རྡུང་

རྲེག་སོགས་ཆྲེས་ཆྲེར་རྩུབ་པའི་ཉྲེས་ཆད་བཏང་ན་ཁོང་ཚོའི་སིང་ལ་སྐྲན་

འཇུག་པ་བཞིན་སིང་ནད་བཟུང་སྲེ། མཐར་རང་ཉིད་ལ་ངོ་ཡ་བྱྲེད་པར་

འགྱུར་པས་རང་གི་འཁོར་སྐོང་སངས་ལ་མཁས་དགོས་སོ། །ཡང་རང་ཉིད་

ཆྲེ་འདྲིས་ཆྲེ་བའི་གོགས་པོ་ལའང་རྟག་ཏུ་རྔན་ཆྲེན་ཏྲེ་བརྙས་བཅོས་དང་

སྐོན་བརོད་མཐོང་ཆུང་སོགས་བྱྲེད་པ་མང་དྲགས་ན་མཐར་ཁོང་གི་སྲེམས་

ལ་གནོད་དྲེ་ཞྲེ་འཁོན་བཞག་ཡོང་བས་གཟབ་པར་བྱའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ །

དཔྲེ་ངན་གཞན་ལ་བཏོད་ན་རང་ལ་འཁོར། །

ཁ་དག་མི་གསག་གནག་པ་སྲེམས་ལ་ཞོག །
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གཉྲེན་ལ་མི་བསོད་བྱམས་པ་ཡིད་ལ་འཛིན། །

ངན་བོ་ཡོད་ཀང་ཕི་རུ་འཇམ་སྐད་སན། །

འབངས་མིའི་འགོ་ཁིད་རང་གིས་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ངན་པའི་

རིགས་དཔྲེ་ངན་པ་གཞན་ལ་བསན་པའམ་སོལ་ངན་པ་གསར་དུ་བཏོད་

ན། གཞན་དག་གིས་ཀང་ཡ་རབས་མིན་པའི་སྤོད་ངན་རིགས་བྱྲེད་པར་

མ་ཟད་ཁྱྲེད་རང་གིས་ཀང་འདི་ལྟར་བྱས་སོ་ཞྲེས་སོྐན་ཚང་མ་རང་ལ་

གཡོགས་པའམ་འཁོར་བ་ཡིན་པས། ཐོག་མར་རང་ཉིད་སྐོན་དང་བྲལ་

བ་ཞིག་བྱྲེད་པ་གལ་ཆྲེ། གང་ཟག་གཞན་གི་བྱ་བྱྲེད་སོགས་མ་དགའ་བ་

རྲེ་བྱུང་ན་ཡང་། དོན་མྲེད་ཁ་ཡིས་དག་མི་གསག་པར་གནག་པའམ་སང་

སྲེམས་བྱུང་བ་དྲེ་སྲེམས་ལ་སྦས་ནས་ཞོག་དང་། དུས་ནམ་ཞིག་ལན་བྱྲེད་

ཆོགཡང་རང་གི་གཉྲེན་དང་ཉྲེ་དུས་རང་ཉིད་ལ་རྒྱུ་ནོར་སོགས་རོགས་

སྐོར་བྱས་ཚེ། འཕལ་དུ་དྲེ་དག་ལ་ཁ་ཡག་ངོ་དགའ་སོགས་ཀིས་མི་བསོད་

པར་རང་ལ་བྱམས་པ་དང་བརྲེ་བ་གནང་བའི་དྲིན་མི་བརྲེད་པར་ཡིད་ལ་

དུས་རྟག་ཏུ་འཛིན་དགོས། ནམ་ཞིག་དཀའ་ངལ་སོགས་བྱུང་ཚེ་ཕན་ངྲེས་

ཀི་རོགས་པ་བྱྲེད་དགོས་པ་ཡིན། རང་ལ་གནོད་པ་བྱས་མོང་བའི་ཕ་རོལ་

པོ་ལ་གནོད་ལན་ལོག་འདོད་ཀི་ངན་པའི་བོའམ་སྲེམས་ངན་ཡོད་ཀང་། ཕི་

རུ་སྣང་མྲེད་ཀི་ཚུལ་གིས་ངག་འཇམ་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་པའམ་སན་པོའི་

ངག་གི་སྒོ་ནས་ཕ་རོལ་པོ་བསླུ་བར་བྱས་ནས་མི་མངོན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་

ཁ་ལྲེན་དགོས་སོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

གདོང་ཐུག་དྲག་པོས་དག་བོ་ཐུལ་དཀའ་བས། །
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སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀིས་འདུན་མ་རབས་ཀིས་ཆོད། །

གཏམ་མགོ་འཛུམ་བསུ་མཇུག་མ་དལ་གིས་ལོངས། །

དགོས་དོན་ཕིགས་སྨྲ་འཚམ་ཞིང་མཛེས་པར་བརོད། །

དམག་འཁྲུག་སོགས་གདོང་ཐུག་དྲག་པོ་ཁོ་ནས་དག་བོའི་དཔུང་

ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཐུལ་དཀའ་བས་ན། ཐབས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཞི་བ་དང་དཔུང་

དང་མཚོན་སོགས་ལ་བརྟྲེན་པའི་དྲག་པོའི་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐབས་ཀིས་

རང་ཕོགས་ཀི་འདུན་མའམ་དམིགས་ཡུལ་གང་ཡིན་ཡང་དག་པ་ཞིག་

བསྒྲུབ་ཐུབ་ལ། དཔྲེར་ན་རྒྱ་མཚོའི་རབས་ཀིས་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་རུ་

བསྐྲད་པ་བཞིན། སོབས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་བཏོན་ནས་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་

ཁའི་མཐའ་ཆོད་པ་བྱྲེད་དགོས་སོ། །མང་ཚོགས་དང་གོས་མོལ་སོགས་བྱྲེད་

དུས་སྲེམས་ལོད་པོ་དང་དགའ་བའི་ཉམས་ཀིས་གཏམ་མགོ་འཛུགས་པ་

དང་། །གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་ཡང་ཁོ་ཉམས་མྲེད་པར་འཛུམ་གིས་བསུ་བ་

དང་། སྐད་ཆའི་མཇུག་མའམ་མཇུག་བསྡུ་སྐབས་སུ་ཡང་བྲྲེལ་བ་མྲེད་

པའི་ངང་དལ་གིས་སམ་རིམ་གིས་མཇུག་སྡུད་ལོངས་དང་། ཡང་དངོས་

གཞིའི་སྐབས་སུ་དགོས་དོན་ནམ་བརོད་དོན་སིང་པོ་དྲེ་གཏིང་ལ་ཕིགས་

པ་གསལ་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་སྨྲ་དགོས། དྲེ་ཡང་སྐད་ཆའི་རིང་ཐུང་དང་སྐད་

ཀི་གདངས་ཀི་མཐོ་དམན་འཚམ་ཞིང་རོད་བྱྲེད་ཚིག་གི་ཆ་ནས་ཀང་རྣ་

བར་ཉན་སྤྲོ་བོའམ་མཛེས་པར་བརོད་དགོས་པ་སྲེ། སྐད་ཆའི་མགོ་མཇུག་

མྲེད་པ་དང་། དོན་མྲེད་ཉོག་བཤད་མང་བ། སྐབས་བབས་ཀི་བརོད་བྱ་དང་

མི་འབྲྲེལ་བ། ང་རྒྱལ་དང་ཕག་དོག་གིས་གཞན་ལ་ཟུར་ཟ་སོགས་སངས་
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དགོས་པ་བསན་པའ།ོ །

སྲེར་སྣ་ཙམ་གིས་ཟས་ནོར་གསོག་དཀའ་བས། །

བརྒྱ་བཤིག་སོང་འགུགས་སྤི་བྱམས་བོ་རྒྱ་བསྐྲེད། །

བུ་ལ་ཉྲེས་སྐོན་བཤད་ན་རྲེས་སུ་ཕན། །

རང་ལ་ཆྲེ་བསོད་སངས་ན་ནམ་ཕུགས་བྲིན། །

ལོངས་སྤོད་གསོག་པར་འདོད་ན་མུག་ཟ་མུག་འཐུང་གི་སྲེར་སྣ་

བྱས་པ་ཙམ་གིས་ཟས་ནོར་སོགས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་གསོག་དཀའ་བས་སོ། །དྲེ་

བས་རང་གི་སྒོར་བརྒྱ་ཕར་བཏང་ནས་ཚུར་ཁྲེ་བཟང་སྒོར་ཆིག་སོང་ལྲེན་

ཐུབ་པ་ལྟ་བུའི་བརྒྱ་བཤིག་སོང་འགུགས་ཀི་ཚོང་ལ་བྱང་བ་ལྟ་བུ་བྱྲེད་པ་

དང་། དྲེ་ཡང་ཚོང་དཔོན་ཚོས་སྒྲེར་དོན་ཁོ་ནས་ཧམ་སྲེམས་སོགས་མི་

བྱ་པར་འབངས་མི་སྤི་ལ་བྱམས་སྐོང་གི་སྒོ་ནས་སྤི་ཚོགས་བྱིངས་ལ་ཕན་

པའི་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་ཐབས་ཀི་བསམ་པས་བོ་རྒྱ་བསྐྲེད་དགོས་སོ། །ཡང་

རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་ལྲེགས་པའི་ཆ་བརོད་ནས་བསོད་པ་བྱྲེད་པའམ་ཡང་ན་

ཉྲེས་པའི་ཆ་བརོད་ནས་གཤྲེ་རྡུང་བྱྲེད་པ་ལས་ཁོ་ཚོའི་ཉྲེས་སྐོན་གང་ཡོད་

ལྲེགས་པར་བཤད་ནས། འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་རྲེད་ཅྲེས་ཕན་ཚུན་ར་སྤྲད་དྲེ། 

སྐོན་ངོ་འཕོད་ནས་རང་སྐོན་ངོས་ཟིན་པ་བྱྲེད་ཐུབ་ན། རྲེས་སུ་ལམ་ལོག་

པར་མི་འགོ་བར་ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཕན་ནོ། །རང་

ཉིད་ལ་གཞན་ལས་ལག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ལག་བསམ། འཇོན་ཐང་

སོགས་ཡོད་ན་དྲེ་དག་ངོམ་ནས་རང་གིས་རང་ལ་ཆྲེ་བསོད་བྱྲེད་པ་སངས་

ན་མི་རྣམས་ཀི་མཐོང་སྣང་ལ་མཛེས་པ་མ་ཟད། མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ལ་བྱ་
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དངོས་རིན་ཐང་ཆྲེ་བ་དག་བྲིན་པ་བཞིན་ནམ་ཕུགས་རང་ཉིད་ཀང་གཞན་

གིས་དགའ་བསུ་ཐོབ་པ་མང་པས་བྲིན་ཆྲེའོ། །ཞྲེས་པའོ། །

རང་དོན་ཞྲེ་བཞག་སྤི་གཙིགས་ཕིར་བྱས་བཙུན། །

བུད་མྲེད་གོས་དབང་མ་གཏོང་རང་ཐག་ཆོད། །

རོངས་པར་གོས་དང་ངན་ལ་དབང་མ་བསྐུར། །

གོས་ལ་མི་དབང་མི་ལ་གོས་མ་འཆད། །

རང་གི་དོན་དག་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་དགོས་ན་ཡང་དོན་དྲེ་ཞྲེའམ་

སྲེམས་ལ་བཞག་ནས་ཕི་རུ་མི་མངོན་པར་བྱས་ཏྲེ། སྤི་དོན་གཙིགས་ཆྲེན་

པོ་ཡིན་པ་མིའི་སར་ཕིར་མངོན་པར་བྱས་པ་ཡིན་ན་བཙུན་པའམ་རང་

ཉིད་ཀི་སྤོད་ཚུལ་མཛེས་པ་ཡིན་ལ། རང་དོན་སྒྲུབ་སངས་གྲུང་པོའང་ཡིན། 

སྤིར་བུད་མྲེད་རིགས་ཤྲེས་རབ་རྣོ་བས་གོས་མོལ་བྱྲེད་འོས་མོད། འོན་ཀང་

། བུད་མྲེད་ནང་ལ་གཡོ་སྒྱུ་ལ་མཁས་པ་མང་པས། གོས་ཀི་དབང་ཚད་ཁོང་

ཚོར་མ་གཏོང་པར་མཐའ་མའི་གོས་གང་གི་ཐོག་ལ་འཇོག་མིན་རང་ཉིད་

ཀིས་ཐག་ཆོད་པ་བྱྲེད་དགོས། ལྲེགས་ཉྲེས་ཀི་རྣམ་དབྱྲེ་ཇི་བཞིན་འབྱྲེད་མི་

ཤྲེས་པའི་རོངས་པར་འཕལ་ཕུགས་ཀི་བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་གོས་བྱྲེད་མི་འསོ་

པ་དང་། མི་ངན་པ་དག་ལ་གོ་གནས་མཐོ་བའི་དབང་ཚད་མ་བསྐུར་རམ་

དབང་ཚད་མ་སྤྲད་ན་བཟང་སྲེ། རང་གཞན་གཉིས་ཀིས་སྡུག་བསལ་མོང་

ངྲེས་སོ། །དོགས་ཅན་དང་ཉྲེས་པ་ཅན་སོགས་གོས་ལ་ཞུགས་མྲེད་པའམ་

གོས་ལ་མི་དབང་བའི་མི་ཡོད་ས་ལ། འཚོགས་འདུའི་ནང་གོས་མོལ་བྱས་

པ་རྣམས་མ་འཆད་ན་བཟང་སྲེ་གསང་བ་འཆོར་སིད། འགྲེལ་ཚུལ་གཞན་
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ཞིག་ནི་གོས་ལ་མི་དབང་པའི་མི་ཞྲེས་པ་ནི། དཔྲེར་ན། སྤི་མཐུས་ལྟ་བུའི་

རང་ཉིད་ཀི་སྤི་མཐུས་ཀི་དམ་འབུལ་བྱས་ཟིན་མྲེད་ཚེ་ད་དུང་གོས་ཚོགས་

ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །

དཀྲུག་ཤིང་བྱྲེད་མཁན་གོས་ཀི་ཁྱུར་མ་འཇུག །

མཁས་དང་རྒན་རབས་ཉམས་ཆྲེན་ཤ་ཚར་དྲིས། །

གོས་མཐིལ་རྲེ་ཞིག་མ་བཤད་བསྒྱུར་དུ་བཏུབ། །

གོས་ལ་བསམ་གཞིགས་མང་བཏང་ཧང་བུག་ཆུང་། །

ཆྲེ་ས་མི་རིགས་དང་ཆུང་ས་ཚོགས་པའི་ནང་ལ་མི་མཐུན་པ་བཟོ་

བའི་གཏོར་བརག་དང་དཀྲུག་ཤིང་བྱྲེད་མཁན་དྲེ་དག་སྤི་སྒྲེར་གང་གི་

ཆྲེད་དུ་གོས་མོལ་བྱྲེད་སྐབས་སུ་གོས་ཀི་ཁྱུར་རམ་སྲེ་ཚན་ལ་མ་འཇུག་པའི་

ཐབས་སམ་ཡོང་མི་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལ་གཟབ་དགོས། དྲེང་སང་འཐུས་མི་

བདམས་པའི་སྐབས་དང་མཚུངས་པར་མི་མང་གིས་ཧ་ཅང་འགན་ཆྲེན་

པོས་གཟབ་དགོས་སོ། །ལུགས་གཉིས་ལ་མཁས་པའི་དམ་པ་རྣམས་དང་

། ལོ་ཡིི་ཆ་ནས་རྒན་པ་དང་། ཉམས་མོང་དང་ཤྲེས་ཡོན་གི་ཆ་ནས་རྒན་

རབས་པ་རྣམས་དང་། ཆོས་སིད་གཉིས་ཀ་ནས་ཉམས་མོང་ཆྲེན་པོ་ཡོད་

པ་རྣམས་དང་། ལག་པར་ཏུ་སྤི་ཚོགས་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཚོགས་

པར་སྨན་པའི་བཀའ་སློབ་ལམ་སོན་དང་དྲི་བ་དྲིས་བ་སོགས་བྱས་ན་དགྲེ་

མཚན་ཆྲེ་ལ། དྲེ་ནས་གོས་ཚོགས་སྐབས་བྱུང་པའི་གོས་ཀི་མཐིལ་ལམ་སིང་

དོན་དྲེ་རྲེ་ཞིག་གམ་འཕལ་དུ་མི་མང་ལ་མ་བཤད་ན་ཡག་པོ་ཡོད། གལ་ཏྲེ་

གོས་གཞི་གང་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡང་ལས་སླ་བོའི་ངང་
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བསྒྱུར་དུ་བཏུབ་པའམ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ཡིན། དྲེ་ལྟར་གོས་མོལ་དོན་ཆྲེན་ལ་

ཞིབ་ཚགས་བསམ་གཞིགས་མང་པོ་བཏང་བ་ཡིན་ན་སོྐན་དང་ནོར་འཁྲུལ་

གི་ཧང་བུག་གམ་ཧྲེ་བག་ཆུང་བ་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

མི་དཔྲེ་རང་ལ་བཀབ་ནས་ཞིབ་མོར་དཔོད། །

ཕན་བུའི་ཁྲེ་ལ་བལྟས་ནས་ཉྲེན་བསམ་(བསོ)*དང། །

གཏམ་ངན་མི་བསམ་འདོད་ལ་སྲེད་པས་ཕུང་། །

ཡ་རབས་དུས་བསྟུན་དམའ་སར་འབྲེབས་མི་རུང་། །

སྤིར་མི་སུ་ཡིན་ཡང་གཞན་གི་སྐོན་འཚོལ་བ་ལས་རང་ཉིད་ཀི་སྐོན་

ལ་དཔདོ་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན།  དྲེར་བརྟྲེན་ཐོག་མར་མི་གཞན་གི་བསམ་

བ་ོགཏངོ་སངས་དང་།  སྤདོ་ལམ་ཁྱྲེར་སངས་བཟང་ངན་གི་ཁྱད་པར་ལས་

བྱུང་པའི་གྲུབ་དནོ་དཔྲེ་རྣམས་ཚུར་རང་ཉིད་ལ་བཀབ་ནས། བསམ་སྤདོ་

གཉིས་ཀི་ཕོགས་ལ་སྐནོ་ཡནོ་གི་ཁྱད་པར་ཞིབ་མརོ་དཔདོ་པ་གལ་ཆྲེ། ཡང་

འཕལ་གི་ཕན་བུའི་ཁྲེ་ཕན་ཞིག་ལ་བལྟས་ནས་ཉྲེན་ཁ་ཡོད་པའི་ལས་ལ་

བསོ་བའམ་འགན་པ་དང་། རང་ལ་གཏམ་ངན་པའམ་སྐནོ་གང་ཞིག་གྲེང་

ཡོང་མི་བསམ་པར་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སྲེད་པ་ཆྲེ་ན་དྲེས་རང་ཉིད་

ཕུང་ལ་སྦྱརོ་ངྲེས་ས།ོ །སྐྲེ་བ་ོཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན་རིགས་དུས་དང་བསྟུན་ནས་

བསོད་པ་དང་བཀུར་བསི་བྱྲེད་འསོ་པ་ལས་དྲེ་ལ་སྨད་པ་དང་བརི་བཀུར་

མྲེད་པ་སོགས་དམའ་སར་ནམ་ཡང་འབྲེབས་མི་རུང་ངོ་། །ཞྲེས་པའ།ོ །

* མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆྲེས་གཞུང་འདིའི་བཀའ་ཁིད་སྐབས་(བསོ་)འདི་ཡིན་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་འགྲེལ་ཡོད་ལ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་གསུང་འབུམ་དྲེབ་ཕྲེང་༢༢ པའི་ཤོག་ངོས་

༢༢༡ པར་ཡང་དྲེ་བཞིན་འདུག
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མ་རབས་ཆྲེ་སར་བཏོད་ན་གཉའ་བ་རྲེངས། །

མཁས་པ་རྲེས་(རིས)བོར་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དཀོན། །

མི་མང་དག་རུ་མི་ལྲེན་གཉྲེན་དུ་འགུགས། །

མི་འགྲུབ་ཁས་ལྲེན་མ་ཆྲེ་དྲེར་མི་འཇུག ། 

ཡང་སྐྲེ་བོ་མ་རབས་རྣམས་ལ་དཔོན་གནས་སོྤྲད་པ་སོགས་ཆྲེ་སར་

བཏོད་ན་རྒྱུད་གོང་དུ་འགོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་ཆྲེ་རུ་སོང་ནས་དམངས་ཀི་

གཉའ་བ་ལ་བཞོན་ནས། གཞན་ལ་རྲེངས་པའམ་ཞྲེ་གནག་བྱྲེད་པ་ཡིན། 

མཁས་པའི་ནང་ན་ཡང་ཕོགས་རིས་བོར་བའམ་མྲེད་པའི་བོ་གཟུ་བོར་

གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའམ་ཧ་ཅང་ར་ཆྲེ་བའོ། 

།ཡང་ན་རིག་པའི་གནས་ཕོགས་ཚང་མ་ལ་རིས་སུ་བོར་ནས་ཤྲེས་མཁན་

གི་མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཅན་ནི་དཀོན་ནོ་ཞྲེས་འགྲེལ་ཚུལ་ཡོད། ཞྲེན་ཁ་

ཕོགས་ཞྲེན་གི་རྐྲེན་པས་མི་མང་རང་ཉིད་ལ་མི་དགའ་བའི་དག་རུ་ལངས་

པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་མི་ལྲེན་པའམ་མི་བྱྲེད་པར། རང་གི་གཉྲེན་དུ་འམ་གོགས་

སུ་འགུགས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་གལ་ཆྲེ། དུས་ནམ་ཡང་མི་འགྲུབ་

པའམ་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་བྱ་བ་རྣམས་རང་གི་འགན་དུ་བངས་ནས་ཁས་

ལྲེན་མ་ཆྲེ་བར་དགོས་པ་མ་ཟད། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་པ་མྲེད་

པའི་བྱ་བ་དྲེར་མི་འཇུག་པར་བྱའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ །

གཅྲེས་ནོར་འདོད་ཅན་མི་ལ་མི་སོན་གསང་། །

ཚོད་མྲེད་ལ་གོས་ངན་སྲེམས་ཅན་ལ་བོ། །

མི་གཏོད་སིང་གཏམ་ཁ་མང་ཅན་ལ་གསང་། །
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སྣ་ཐུང་ཀུ་རྲེ་མི་ཐུབ་ལ་བསམ་(བསོ)སོང་། །

རང་ཉིད་ཀི་ར་ཆྲེ་བའི་གཅྲེས་ནོར་རྣམས་འདོད་རྔམ་ཅན་གི་མི་ལ་

མི་སོན་པར་གསང་ན་ལྲེགས་ཏྲེ་བརྟན་ཆྲེ་བ་ཡོད་ལ། རང་ཉིད་ཀི་བྱ་སྤོད་

ལ་ཚོད་འཛིན་མྲེད་པའི་མི་ལ་གོས་དང་། གཞན་ལ་ངན་པའམ་གནོད་པའི་

སྲེམས་འཆང་མཁན་ཅན་ལ་བོ་མི་གཏོད་པར་དོགས་ཟོན་བྱྲེད་པ་ལས་ཚུར་

བསླུ་པའི་ཉྲེན་ཁ་ཆྲེ། ཡང་གསང་དགོས་པའི་སིང་གཏམ་སོགས་མི་ཁ་མང་

པོ་ཅན་དག་ལ་ངྲེས་པར་གསང་དགོས་ཏྲེ་གཞན་གསང་བ་ཕི་ལ་ཁྱབ་པར་

འགྱུར་རོ། །མི་སྣ་ཐུང་ངམ་ཁོང་ཁོ་ལངས་སླ་བ་རྣམས་ལ་མིང་འདོགས་དང་

འཕ་སྨོད་སོགས་ཀུ་རྲེ་བྱས་ཚེ་བཟོད་བསན་བྱྲེད་མི་ཐུབ་པའམ་སྲེམས་ལ་

མི་ཤོང་པས། དྲེ་རིགས་ལ་ངག་གིས་ཀལ་ཀ་སོགས་ཀི་སྒོ་ནས་ཕན་ཚུན་

བསོ་བའམ་འགན་པ་སོང་དགོས་སོ། །ཡང་ན་ཁོང་ཁོ་ལངས་སླ་བ་རྣམས་ལ་

ཀུ་རྲེའི་གཏམ་བཤད་པ་སོགས་བསམ་ནས་དྲེ་དག་གི་སར་ཀུ་རྲེའི་གཏམ་

དང་རྲེད་མོ་རྲེ་བ་སོགས་སོང་དགོས་ཞྲེས་འགྲེལ་ཚུལ་ཡོད་དོ། ། 

མི་བདྲེན་པ་ལ་ཡུས་ཀིས་གཤགས་མ་གདབ། །

མི་ཉན་གོས་འདྲེབས་མྲེད་ལ་ཁྱྲེར་ཤོག་དང་། །

མི་ཡོང་ལས་འཆོལ་མི་ཤྲེས་ཀོ་ལོང་དོར། །

དྲིན་འདྲྲེན་མང་ན་དགའ་བའི་གདུང་སྲེམས་འཆོར། །

གང་ཟག་སུ་ཞིག་གིས་དྲང་བདྲེན་མི་བྱྲེད་པར་རང་ཉིད་ལ་མི་

བདྲེན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལ་ད་དུང་བདྲེན་རབས་དང་བྱས་རབས་སོགས་

ཡུས་ཀིས་རོད་པས་གཤགས་མ་གདབ་པ་འདི་བཟང་སྲེ་གནས་ཚུལ་སྡུག་
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ཏུ་འགོ་ཉྲེན་ཆྲེ།  ཁ་ལ་མི་ཉན་པའམ་བཤད་ཀང་མི་གོ་བའི་རིགས་ལ་ཡང་

ཡང་གོས་འདྲེབས་པ་སྲེ་ཁ་ཏ་བསླབ་བྱ་མང་པོ་བྱྲེད་པ་དང་།  དཔལ་འབྱོར་

ཞན་པའི་མི་ཡི་སར་ནས་དཔ་ཁལ་དང་བུ་ལོན་གང་ཞིག་ལྲེན་དགོས་ཀང་

ཁོ་ལ་སོྤྲད་རྒྱུ་མྲེད་པ་ལ་ཡང་ཡང་ཁྱྲེར་ཤོག་ཅྲེས་བཙན་བཀའ་གཏོང་བ་

དང་། ལས་ཀ་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་མཁན་མི་འཇོན་པ་ཚོར་མི་ཡོང་བའི་ལས་ཀ་

མཐའ་མི་འཆོལ་པའི་རིགས་ལ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་བཅོལ་བ་དང་། བསམ་བོ་

གཏོང་མི་ཤྲེས་པའམ་བོ་རྒྱ་ཆུང་བ་ཚོར་ཀོ་ལོང་སྲེ་ཕག་དོག་གི་སྒོ་ནས་

རོད་པ་བྱྲེད་པ་བཅས་ནི་ཕན་མི་ཐོགས་པ་མ་ཟད་གནོད་ཆྲེ་པས་དོར་པར་

བྱ་བའ།ོ  །ཡང་རང་གིས་གཞན་ཞིག་ལ་ཕན་མང་པོ་བཏགས་ནས་དྲིན་

ཆྲེན་པོ་ཡིན་ཡང་། རྟག་པར་ཁྱོད་ལ་རོགས་བྱས་རབས་དང་ང་ཁྱོད་ལ་དྲིན་

ཆྲེན་ཡིན་རབས་སོགས་འདྲྲེན་པ་མང་དྲགས་ན་ཕ་རོལ་པོ་ཡང་སུན་ནས་

ཁྱོད་ལ་དགའ་བའི་བརྲེ་གདུང་གི་སྲེམས་འཆོར་ཉྲེན་ཡོད་པས་དྲེའི་རིགས་

ལ་ཡིད་གཟབ་བྱྲེད་དགོས། ཞྲེས་པའ།ོ  །

གོང་ཆྲེན་མང་ན་གཉྲེན་ཡང་ཞྲེན་པ་ལྡོག །

གཞན་སྡུག་སིང་ཚིམ་མ་བྱྲེད་རང་ལ་འཁོར། །

རང་སྐིད་མ་ངོམ་གཞན་གིས་དྲེ་ལན་འཇལ། །

གོས་ཉྲེས་འགོད་ཐལ་མི་བྱ་ཕིན་ཆད་གཟབ། །

རང་ཉིད་ཀི་ཁྲེ་ཕན་ཆྲེད་ཕ་རོལ་པོ་ལ་བརྟྲེན་པའམ་དྲེ་བཀོལ་སོྤད་

བྱས་ནས་ཁོ་ཚོར་གོང་ཆྲེན་པོ་བྱྲེད་པ་མང་དྲགས་ན་མཚམས་ཤིག་ལ། རང་

གི་གཉྲེན་ཡིན་ཡང་མ་དགའ་པར་གྱུར་ནས་ཤ་ཚ་བའི་ཞྲེན་པ་ལྡོག་ལ། 
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རང་གི་དག་སོགས་མི་གཞན་ལ་དཀའ་ངལ་ལམ་སྡུག་པ་རྲེ་བྱུང་སྐབས་དྲེ་

ལ་ཏག་ཏག་བྱས་སོང་བསམ་ནས་སིང་ཚིམ་པ་མ་བྱྲེད། ནམ་ཞིག་རང་ལ་

ཡང་དྲེ་བཞིན་རྒྱུ་འབྲས་འཁོར་ཡོང་། དྲེ་བཞིན་རང་ཉིད་ལ་བདྲེ་སྐིད་ཆྲེན་

པོ་ཞིག་བྱུང་སྐབས་དག་ལ་སོགས་པར་མཐོང་ཆུང་དང་བརྙས་བཅོས་མི་

བྱྲེད་པ་མ་ཟད་བདྲེ་སྐིད་ཡོད་རབས་སོགས་མ་ངོམ་པར་བྱ་གལ་ཆྲེ་སྲེ་ནམ་

ཞིག་རང་ཉིད་ལ་དཀའ་སྡུག་ཅིག་བྱུང་ཚེ་ཚུར་མཐོང་ཆུང་དང་བརྙས་པ་

སོགས་གཞན་གིས་དྲེ་ལྟར་ལན་འཇལ་ངྲེས་སོ། །གོས་དང་འཆར་གཞི་གང་

ཞིག་འཐྲེན་པ་ལ་མཐའ་མ་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་ཚེ་སར་གི་གོས་མོལ་

སོགས་ཉྲེས་པའམ་སོྐན་ཅན་ནོ་ཞྲེས་འགོད་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆ་ཡོད་པའི་

རིགས་མི་བྱ་པར་ད་ཕིན་ཆད་གོང་གི་ཉམས་མོང་དྲེ་བསླབ་བྱར་བཟུང་

ནས་གཟབ་པར་བྱའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ  །

དགོས་མྲེད་ཕོག་ཐུག་གཏམ་གིས་དག་བོ་འགུགས། །

ཕ་རོལ་བསམ་པ་རྟོགས་ཕིར་ཡུན་དུ་སྲེམས། །

རང་མགོ་ཐོན་པའི་འཕྲུལ་ཅན་གྲུང་པོ་ཡིན། །

ཆྲེན་པོར་སླྲེབས་ཚེ་ཁྲེངས་དང་ང་རྒྱལ་སྨད། །

དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྲེད་པར་གཞན་གི་སྲེམས་ལ་

ཕོག་ཐུག་འགོ་བའི་སྐད་ཆ་སོགས་ལ་འཛེམས་པ་དང་། དྲེ་ལས་བཟང་

པོའི་གཏམ་གིས་དག་བོ་ཚུར་རང་གི་གཉྲེན་གི་ཕོགས་སུ་འགུགས་ཐབས་

ལ་འབད་དགོས་ལ། ཕ་རོལ་པའི་བསམ་པ་གང་ཡིན་རྟོགས་པའི་ཕིར་དུ་

དུས་ཡུན་ནས་ཡུན་དུ་བརྟག་ཅིང་དཔད་ནས་སྲེམས་པར་བྱའ།ོ །རྟག་པར་
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མི་གཞན་ལ་བརྟྲེན་ནས་སོད་མི་དགོས་པར་བྱ་བ་གང་སྒྲུབ་ཀང་རང་ཉིད་

ཀིས་བསམ་བོ་བཏང་། རང་ཉིད་ཀིས་ཐག་བཅད་ནས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་རང་

མགོ་རང་གིས་ཐོན་པའི་མི་འཕྲུལ་ཅན་ནི་འཇིག་རྟྲེན་པའི་ཕོ་རོྒད་གྲུང་པོ་

ཡིན་པས་རང་མགོ་རང་གིས་ཐོན་པ་ཞིག་བྱྲེད་དགོས་སོ། །ནམ་ཞིག་རང་

ཉིད་དཔོན་ས་ཆྲེན་པོར་སླྲེབས་པའི་ཚེ་ང་ཆྲེ་ང་གཉན་སམ་པའི་སྲེམས་

ཁྲེངས་པའི་བསམ་པ་དང་། འདི་དག་ལས་བདག་མཆོག་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་

མི་བྱྲེད་པར་ཁྲེངས་པ་དང་ང་རྒྱལ་སོགས་མྲེད་པའི་ངང་ནས་ལུས་ངག་གི་

རྣམ་འགྱུར་ཀང་སྨད་པ་སྲེ་མགོ་འཕང་དམའ་རུ་གཏོང་དགོས་སོ། །ཞྲེས་

པའ།ོ །

ཀུན་གིས་ཁུར་དུས་འགོ་འཛུལ་འཇུག་བདྲེ་བྱྲེད། །

འགྲུབ་ཚད་མི་བྱྲེད་ཚོད་འཛིན་ཁྲེ་ཉྲེན་བསམ། །

དཔོན་དུ་གྱུར་ཚེ་འདོད་ཆུང་སྤི་གཙིགས་ངོས། །

སྒྲེར་དུ་ལྟོས་རྣམས་མི་མངོན་ཤུགས་ཀིས་སྐོང་། །

མི་ཀུན་གིས་རང་ཉིད་ལ་བརི་བཀུར་བྱས་ནས་ཞྭ་བཞིན་གོང་དུ་

ཁུར་ཞིང་འདྲེགས་དུས་རང་གིས་ཀང་དམན་ས་བཟུང་ནས་འགོགས་བདྲེ་

བྱས་ནས་མཐོ་དམན་ཀུན་གི་འགོ་ཏུ་འཛུལ་ནས་ལས་ཀ་སོགས་ལ་འཇུག་

པ་བདྲེ་བོ་བྱྲེད་པ་གལ་ཆྲེ། ཡང་ལས་ཀ་འདི་རང་གིས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་

ཡིན་ཡང་འགྲུབ་ཚད་ཚང་མ་མི་བྱྲེད་པར་ཚོད་འཛིན་ཤྲེས་པ་དང་། ལག་

པར་ལས་ཀ་དྲེ་ལ་ཁྲེ་ཕན་དང་ཉྲེན་ཁ་གང་ཆྲེ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་དགོས་སོ། 

།ནམ་ཞིག་རང་ཉིད་དཔོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་རང་གི་ཁྲེ་ཕན་ཕོགས་ལ་འདོད་
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པ་ཆུང་བ་དང་ཆོག་ཤྲེས་པ་སྤི་བའི་ལས་དོན་གཙིགས་ཆྲེན་པོ་བཞག་

པའི་ངོས། རང་ཉིད་སྒྲེར་དུ་རྲེ་ལྟོས་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ལ་མི་མངོན་པ་སྲེ་

མངོན་གསལ་དོད་པོ་མྲེད་པའི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཀིས་དྲེ་དག་སྐོང་དགོས་

སོ།  །ཞྲེས་པའ།ོ  །

ཤར་ཚད་ལག་ཏུ་མི་ལྲེན་བངས་ཕིན་ཆད། །

ཞི་དྲག་ཐབས་ཀིས་བྱ་བ་མཐའ་རུ་ཐོན། །

ཟྲེར་ཚད་བདྲེན་པར་མི་འཛིན་དཔད་དར་གིས། །

ཟས་ཞིམ་མིར་བྱིན་ནོར་བཟང་རང་གིས་ཆོངས། །

སྲེམས་ལ་ཤར་ཚད་ཚང་མ་ལག་ཏུ་མི་ལྲེན་པར་དང་པོ་འགྲུབ་ཐུབ་

མིན་ལ་ལྲེགས་པར་བརྟག་དགོས་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏྲེ་ལས་དོན་དྲེ་བསྒྲུབ་

པར་ཁས་བངས་ཕིན་ཆད་ཞི་བ་དང་དྲག་པོའི་ཐབས་ཀིས་བྱ་བ་དྲེ་མཐའ་

རུ་ཐོན་པའམ་མཐའ་འཁྱོངས་པ་བྱྲེད་དགོས་སོ། །ཡང་གཞན་དག་གིས་

གང་བཤད་དམ་ཟྲེར་ཚད་ཚང་མ་བདྲེན་པར་མི་འཛིན་པར་སྐད་ཆ་ཞིབ་

པར་ཉན་ནས་དཔད་དར་ཡང་དག་གིས་དང་། དྲེ་ནས་རང་ལ་ཟས་ཞིམ་

པོ་ཞིག་ཡོད་ན་མིར་བྱིན་ནས་སྣྲེ་ལྲེན་བཟང་པོ་བྱས་ཚེ་ཕིས་སུ་འབྲྲེལ་བ་

ཡག་པོ་འབྱུང་པར་ཕན། ར་ཆྲེའི་རྒྱུ་ནོར་བཟང་པོའི་རིགས་ཡོད་ཚེ་མི་ལ་

མ་ཤོར་བ་རང་གིས་གཅྲེས་པར་ཆོངས་ནས་འཛིན་དགོས་སོ། །ཞྲེས་པའོ། །

མི་སིང་གཅོད་པའི་གཏམ་དྲེ་ལྲེ་ནས་བཟུང་། །

སང་དགའི་ནོར་ལ་མ་བལྟ་བརྲེད་མ་གཞུག །

མ་ཞིམ་སྣ་ཉྲེར་ཞིམ་ལ་ཧབ་ཤ་དང་། །



25

མ་མགུར་འཕལ་དུ་མཆུ་མུག་མིག་ལྡོག་སོང་། །

དགོས་དོན་ཅི་ཡང་མྲེད་པར་མི་ཡི་སིང་ལ་གནོད་པའི་ཚིག་རྩུབ་

སོགས་བཤད་ནས་གཞན་གི་སྲེམས་གཅོད་པའི་གཏམ་དྲེ་དག་ངག་ནས་

ཐོན་མ་བཅུག་པར་ལྲེ་ནས་བཟུང་ཏྲེ་བཤད་མི་ཉན། གལ་ཏྲེ་སང་དག་བོའི་

རྒྱུ་ནོར་ར་ཆྲེན་རིགས་ལ་འདོད་པ་དང་ཆགས་ཞྲེན་གི་སྒོ་ནས་མ་བལྟ་པར་

དག་དྲེས་སར་གནོད་པ་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་བརྲེད་མ་བཅུག་པར་གཞུག་

མར་ད་དུང་དག་ཤ་ལྲེན་དགོས་སོ། །རང་ལ་གཞན་གིས་མགོན་བསུ་བྱས་

ནས་བཟའ་བཏུང་བཤམ་པ་དྲེ་དག་མ་ཞིམ་ཚེ་སྣ་ཉྲེར་བྱས་ནས་མི་དགའ་

བ་བྱྲེད་པ་དང་། གལ་ཏྲེ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཞིག་ཡིན་ཚེ་དྲེ་ལ་ཧབ་ཤ་བརྒྱབ་ནས་

ཟ་བ་སོགས་མི་འསོ་པ་དང་། འདོད་པ་མ་ཁྲེངས་པའམ་མ་མགུར་ཚེ་འཕལ་

དུའམ་དྲེ་ཐག་ཏུ་མཆུ་ཏོ་མུག་མུག་དང་། མིག་ལྡོག་གིས་བལྟ་བ་སོགས་

སོང་དགོས་སོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

དོན་མྲེད་ལས་ལ་བརོན་འགྲུས་རང་ངལ་ཡིན། །

གསོད་བརྡུང་ངྲེས་པར་དགོས་ལ་སིང་མ་ཆུང་། །

འབབས་ངྲེས་ཁལ་དང་ལག་འདོན་ཡང་མི་འཇུག །

དགོས་མྲེད་འབངས་རྣམས་མནར་བའི་ལས་མི་བྱྲེད། །

རང་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཕན་པ་དྲེ་ཙམ་མྲེད་པའི་དོན་མྲེད་ཀི་

ལས་ཀའི་རིགས་ལ་བརོན་འགྲུས་བྱྲེད་པ་ནི་རང་ཉིད་ངལ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

པས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ན་ངྲེས་པར་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དོན་ཆྲེན་

པོའི་རིགས་ལ་འབད་པར་འསོ་སོ། །རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས། ཚོགས་སྲེ་
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སོགས་མི་མང་པོ་དང་། སྤི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གནོད་པའི་ཕས་རྒོལ་གི་

དག་དང་ཇག་པ་སོགས་བཅོས་སུ་མྲེད་པའི་ཉྲེས་ཆྲེན་པ་གང་ཞིག་བྱུང་

ཚེ། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་གསོད་པ་དང་། བརྡུང་རྲེག་སོགས་ཉྲེས་ཆད་གང་

དགོས་ཀང་། གཞན་གི་རྒྱུ་དང་ངོ་ལ་ལྟ་བའམ། སིང་རྲེ་དང་གུ་ཡངས་

གཏོང་བ་སོགས་བྱྲེད་མི་རུང་པར་བོ་ཐག་ཆོད་པོའི་སྒོ་ནས་ཉྲེས་བ་ངྲེས་

པར་ཚར་གཅོད་དགོས་ལ། འབབས་ངྲེས་ཀི་ཉྲེས་ཆད་གཅོད་པའི་སྐབས་

བོ་སོབས་དང་སིང་སོབས་མ་ཆུང་པ་ཞིག་མཛོད་ཅིག

མང་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བའི་གནས་སངས་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་པར་བྱས་

ནས་མི་ཚང་སོ་སོར་ཁིམས་ཀིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་འབབས་ངྲེས་ཀི་

ཁལ་སྤི་དང་། བྱྲེ་བྲག་རྐང་འགོ་དང་ལག་འདོན་སོགས་ཀི་ཁལ་ལ་ཆག་

ཡང་གཏོང་བ་སོགས་ཀི་ལས་ལ་ནམ་ཡང་མི་འཇུག་པར་བྱའ།ོ །ཡང་ན་དོན་

མྲེད་ཀི་འགོ་སོང་གཏོང་བ་སོགས་ལ་ལག་པ་ཡང་མོ་འཇུག་མི་རུང་ངོ་ཞྲེས་

འགྲེལ་ཚུལ་མཆིས། སྤི་དོན་སོགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དགོས་མྲེད་ཀི་བྱ་བ་

མང་པོའི་མགོ་བརམས་ནས་འབངས་མི་རྣམས་དཀའ་སྡུག་གིས་མནར་

བའི་དོན་མྲེད་ཀི་ལས་མི་བྱྲེད་པར་གཙོ་འདོན་བྱྲེད་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེའ།ོ 

།ཞྲེས་པའ།ོ །

ཕད་མ་ཐག་པའི་མི་ལ་ངོ་ཤྲེས་དང་། །

འདྲིས་མ་ཐག་པའི་མི་ལ་བོ་གཏོད་དང་། །

སྲེམས་ལ་བབས་འཕལ་དགའ་བའི་འཛུམ་སོན་དང་། །

མ་བབས་འཕལ་བཞིན་སྡུད་རྣམས་ཀླད་ཆུང་ཡིན། །
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སར་ངོ་མི་ཤྲེས་པ་དང་ཕད་པའམ་ཐུག་མ་ཐག་པའི་རིགས་ཀི་མི་ལ་

འཕལ་དུ་ངོ་ཤྲེས་གོགས་པོ་བྱྲེད་པ་དང་།  ཕན་ཚུན་འགོགས་འདྲིས་བྱུང་མ་

ཐག་པའི་མི་ལ་ཡང་ཡིད་ཆྲེས་བོ་གཏོད་བྱྲེད་པ་དང་། ཡང་སྐད་ཆ་སོགས་

གང་ཞིག་རང་གི་སྲེམས་ལ་བབས་པའམ་འཐད་པ་བྱུང་མ་ཐག་འཕལ་དུ་

དགའ་བའི་འཛུམ་སོན་པ་དང་། དྲེ་རྲེས་རང་གི་ཡིད་ལ་མ་བབས་པའི་སྐད་

ཆ་སོགས་བྱུང་ཚེ་འཕལ་དུ་བཞིན་གི་འཛུམ་མདངས་ཡལ་ཞིང་མི་འདོད་

པའི་གཉྲེར་མ་སྡུད་པར་བྱས་ནས་གདོང་ནག་པོ་སོན་པ་རྣམས་ནི་མི་བྱབ་

ཆུང་ཀླད་མྲེད་ཀི་བྱ་སྤོད་ཡིན་པས་དྲེ་དག་ངྲེས་པར་སོང་དགོས་པ་ཡིན། 

ཞྲེས་པའ།ོ །

དྲག་པོ་དྲག་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་ཕུང་། །

མཛའ་བ་མཛའ་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་འཁོན། །

མཁས་པ་མཁས་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་བླུན། །

བཙུན་པ་བཙུན་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་འཆལ། །

མི་གཏུམ་དྲག་ཅན་ཚོས་སྐབས་འགའ་རྲེ་དྲག་པོ་དང་དྲེའི་བྱ་སྤོད་སུ་

ལ་འསོ་མི་འསོ་མ་ཤྲེས་པའམ་དྲག་པོའི་སྤོད་པ་ཁྱྲེར་སངས་ལ་མ་མཁས་ཚེ་

ལན་རྲེ་རང་ཉིད་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཀང་ནམ་ཕུགས་ཤིག་ལ་ཚུར་དག་ཤ་ལྲེན་

པ་སོགས་གནོད་ལན་སྤྲོད་པ་སོགས་རང་ཉིད་ཕུང་བ་ཡོད། མཛའ་ཞིང་

བརྲེ་བ་ཆྲེ་བའི་གཉྲེན་གོགས་སོགས་ལ་ཡང་མཛའ་མཐུན་བྱྲེད་པ་སོགས་

མང་དྲགས་ནས་མཛའ་བ་ཁྱྲེར་སངས་ལ་མ་མཁས་ཚེ་ནམ་ཕུགས་སམ་

མཐར་དྲེ་དག་ལའང་འཁོན་དུ་གྱུར་པ་མང་ངོ་། །སྐབས་རྲེ་མཁས་པ་ཡིན་
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ན་ཡང་བོ་བསམ་ཞིབ་ཚགས་པོ་མི་གཏོང་པར་སང་བང་གི་དབྱྲེ་འབྱྲེད་པ་

དང་། ཕོགས་ཞྲེན་གི་དབང་དུ་ཤོར་བ་སོགས་མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་ལམ་

སྤོད་པ་ཁྱྲེར་སངས་ལ་མ་མཁས་པའི་རྐྲེན་གིས་ནམ་ཕུགས་ལ་བླུན་པོ་ལྟ་

བུར་གྱུར་པ་ཡོད། ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལྡན་པའི་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་བཙུན་པས་བཙུན་པ་རྣམས་ཀང་རྟག་ཏུ་སྒོ་གསུམ་གི་

སྤོད་པར་འགིག་མི་འགིག་སོགས་དྲན་ཤྲེས་མ་བསྲེན་པར་བཙུན་པའི་ཁྱྲེར་

ཚུལ་ལ་མ་མཁས་ན་ནམ་ཕུགས་ཤིག་ལ་བཟང་པོའི་སོྤད་པ་དྲེ་དག་ལས་

ལྡོག་ནས་སྤོད་པ་འཆལ་བོ་འགྱུར་བ་ཡང་སིད་དོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

ཆྲེ་བ་ཆྲེ་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་དམའ། །

གཏམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པས་གཞན་ཁ་མྱུལ། །

བག་ཕྲེབས་ངག་འཇམ་སན་པོས་བོ་བྲིད་ནས། །

གཞན་མཚང་ཐབས་ཀིས་བྲུས་ནས་ཆམ་ལ་འབྲེབས། །

ཐོབ་དང་གོ་ས་ཆྲེ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རང་གི་གནས་སངས་ཀི་བཟང་

པོའི་སྤོད་པ་ལ། ཅི་སམ་པར་མི་བཟང་ངན་ཚང་མར་འགོགས་འདྲིས་སྣ་

ཚོགས་བྱས་ནས། རང་ཉིད་ཆྲེ་བ་ཡིན་པའི་ཆྲེ་ཁྱྲེར་ལ་མ་མཁས་ཚེ་ནམ་

ཕུགས་སམ་མཐར་རང་གི་ཆྲེ་མཐོང་བརགས་ཏྲེ་དམའ་སར་ལྷུང་ཡོང་ཞྲེས་

གདམས་པའ།ོ །དྲེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་རྙོག་འཛིང་ཅན་རྒྱུས་ལོན་སོགས་

བྱྲེད་སྐབས་སྐྲེ་བོ་མཐོ་དམན་ཚང་མས་སོྒག་པའི་གཏམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་རྲེ་

ངྲེས་པར་ཡོད་པས་རྟག་ཏུ་མི་གཞན་གི་ཁ་མྱུལ་ནས་འདྲི་ཞིང་ཉན་དགོས་

ལ། ལག་པར་འབྲྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་དང་འགོགས་ནས། བྲྲེལ་འཚུབ་མྲེད་པར་
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ལུས་སྲེམས་ལོད་པའི་ངང་ནས། བག་ཕྲེབས་པོ་དང་ངག་འཇམ་པོ་དང་

སྐད་ཆ་སན་པོས་ཕ་རོལ་པོའི་བོ་ཁ་བྲིད་ནས། གནས་ཚུལ་བདྲེན་རྫུན་

གསལ་བོ་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་གཞན་དྲེ་དག་གི་མཚང་ངམ་སོྐན་རྣམས་

ཐབས་ཀིས་བྲུས་པ་སྲེ་བསོགས་ནས་ཕ་རོལ་པོ་གཞི་ནས་ཆམ་ལ་འབྲེབས་

དགོས་སོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

མ་བཤད་ཕས་ཀང་མི་གོ་ལོད་པར་སྨྲ། །

མ་འབར་བུས་ཀང་མི་ཉན་རན་པར་རྒོལ། །

མ་བསླབ་སུས་ཀང་མི་གོ་ལྲེགས་པར་བསླབ། །

མ་བྱིན་གཉྲེན་ཡང་མི་འཁོར་བག་རྲེ་སྲེར། །

གནས་ཚུལ་དང་རྒྱུ་མཚན་སོགས་གསལ་པོ་མ་བཤད་ཚེ། རང་གི་

ཕས་ཀང་བདྲེན་པ་དང་ཡིན་ལུགས་མི་གོ་བས་དོོོན་རྐྲེན་གང་ཡིན་རྒྱུ་

མཚན་ཞིབ་ཚགས་པོའི་ངང་ལོད་པར་སྨྲ་དགོས། སྐབས་རྲེར་གཤྲེ་གཤྲེ་དང་

རྡུང་རྲེག་ཅུང་ཟད་རྲེ་བྱས་ནས་མ་འབར་ཚེ། རང་གི་བུས་ཀང་ཁ་ལ་མི་

ཉན་པ་མ་ཟད་ལོག་པར་སྤོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་འབྱུང་བས། མཚམས་

རྲེར་བཀའ་བཀོན་སོགས་ཞི་དྲག་རན་པར་རྒོལ་ལན་སློག་དགོས་ལ། ལས་

ཀ་སོགས་བྱ་བ་གང་ཡིིན་ཡང་མ་བསླབས་པར་སུས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་

ཧ་མི་གོ་བའམ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པས། ཐོག་མར་ལྲེགས་པར་བསླབ་པ་གལ་

ཆྲེའ།ོ །རྔན་པ་དང་ག་ཆ་ཅི་ཡང་མ་བྱིན་པར་རྟག་ཏུ་ལས་ཀ་ལ་བཀོལ་ན་

མཚམས་ཤིག་ནས་རང་གི་གཉྲེན་ཡིན་ཡང་རང་ལ་མི་འཁོར་བར་ཁ་ཐག་

རིང་འགོ་བས་ན། ལས་ཀ་བཀོལ་བར་སུ་ཡིན་ཡང་ག་ཆའི་ཚུལ་དུ་རྔན་པ་
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བག་རྲེའམ་ཅུང་ཟད་རྲེ་སྲེར་དགོས་སོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

ཡང་ཡང་སྦྱིན་སར་རྟག་འགོ་བྱམས་པ་ཟད། །

དྲིན་ཅན་མི་དྲེ་སུན་དུ་མ་འཇུག་མཛངས། །

གཉའ་བར་འཆོར་བའི་དག་བོ་རྲེངས་མ་འཇུག །

སུས་ཕན་མི་ཤྲེས་ཉམས་ཆུང་རས་མ་བོར། །

རང་ལ་རྔན་པའམ་དངོས་པོ་སོགས་མང་པོ་དང་ཡང་ནས་ཡང་སྦྱིན་

མཁན་གི་སར་རྟག་ཏུ་ངོ་ཚ་མྲེད་པར་ཧམ་པ་ཆྲེན་པོས་འགོ་བ་ཡིན་ན་

མཚམས་ཤིག་ནས། སྦྱིན་བདག་དྲེས་ཀང་བྱམས་པ་ཆུང་བའམ་ཟད་པར་

འགྱུར་ལ། རང་གི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་མི་དྲེ་ཚོའི་ཡིད་སུན་དུ་མ་འཇུག་

པར་དྲིན་ཆྲེན་པོའི་མི་དྲེ་བསྲེན་ཚུལ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ནི་མཛངས་པའམ་

ཐབས་མཁས་ཀི་བྱ་བ་ཡིན། མཁས་ཤིང་འཇོན་པ་གཞན་དག་གི་གཉའ་

བར་འཆོར་བའི་དག་བོའམ་མི་ངན་དྲེ་དག་རྲེངས་པ་སྲེ་རྒྱུད་གོང་ངན་པ་

ལང་ཤོར་དུ་འགོ་མ་འཇུག་པར་མགོ་གནོན་དགོས། ཡང་མི་འདི་ལ་རྲེ་ལྟོས་

ཡོད་པ་དང་འདི་ལ་རྲེ་ལོྟས་མྲེད་ཅྲེས་ཁ་ཚོན་མི་ཆོད་པས་ཕིས་སུ་སུས་

ཕན་མི་ཤྲེས་པར་བརྟྲེན་ཉམས་ཆུང་ཚོར་མཐོང་ཆུང་དང་། ཕན་མྲེད་ནུས་

མྲེད་བསམ་ནས་རས་གཅོད་མི་བྱྲེད་པར་མ་བོར་བའམ་འདོར་བར་མི་བྱའ།ོ 

།ཞྲེས་པའ།ོ །

གང་བཅོལ་གོ་ཆོད་བྱུང་བ་བྲན་གི་རབ། །

རྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུ་མི་ཤྲེས་ནམ་ཕུགས་བྲིན། །

ཁ་ཉུང་ལག་པ་གཙང་བ་ཡོན་ཏན་མཆོག །
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བྱས་ཡུས་ཆྲེས་ན་ལས་ལ་ངོ་སོ་ཆུང་། །

བྱ་བ་གང་ཞིག་བཅོལ་ན་ཡང་ཇི་བཞིན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། ལས་

དོན་གང་གི་ཆྲེད་དུ་མངགས་ཀང་གོ་ཆོད་པོ་བྱུང་བ་རྣམས་ནི། གཡོག་

པོའམ་བྲན་གི་རབ་ཡིན་པས་བདག་གཅྲེས་ལྲེགས་པར་བྱྲེད་དགོས། དུས་

རྟག་ཏུ་རྫུན་མི་བཤད་པར་བདྲེན་པ་འབའ་ཞིག་སྨྲ་བ་དང་། རང་སྐོན་

སྦྲེད་པའི་གཡོ་དང་། ཡོན་ཏན་ཅི་ཡང་ཡོད་ཚུལ་སོན་པའི་སྒྱུ་སྲེ་མགོ་སྐོར་

གཏོང་མི་ཤྲེས་པའམ། བྱ་ངན་དྲེ་དག་མི་བྱྲེད་པའི་མི་དྲེ་ལ་སྐབས་རྲེར་གོང་

རག་ན་ཡང་ནམ་ཕུགས་སམ་ཐ་མར་བྲིན་པ་སྲེ། མི་གཞུང་བཟང་ཡ་རབས་

ཞྲེས་ཀུན་གིས་དགའ་ཞིང་འགོགས་ལ་ཡིད་རྟོན་བྱྲེད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

པས་ཕུགས་ལ་ཕན་ཆྲེའ།ོ །ཁ་ཉུང་སྲེ་ནམ་རྒྱུན་མིའི་སར་ཁུངས་ཡོད་མྲེད་

ཀི་སྐད་ཆ་མང་པོ་མི་བཤད་པའི་མི་ཁ་དམ་པོ་ཅན་དང་། ལག་པ་གཙང་བ་

སྲེ་རྐུ་མི་བྱྲེད་པ་འདི་གཉིས་པ་ནི་མི་ཞིག་གི་ལན་སྐྲེས་ཀི་ཡོན་ཏན་བཟང་

པོའམ་མཆོག་ཡིན། རང་ཉིད་ཀི་ལས་ཀ་ཡག་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཡང་

རྟག་པར་ངས་བྱས་རབས་དང་འཇོན་རབས་སོགས་ཀི་ཡུས་བཤད་པ་ཆྲེས་

མང་ན། མཚམས་ཤིག་ལ་རང་གིས་ལས་ཀ་བྱས་བའི་རིན་ཐང་དྲེ་ལ་ཡང་

ངོ་སོ་ཆུང་བར་འགྱུར་པས་བྱས་ཡུས་མང་དུ་མི་སྨྲ་བ་གལ་ཆྲེའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ །

ཁ་གདངས་སྦར་བསམས་མི་དང་འབྲྲེལ་བྱྲེད་ཕུང་། །

མཐོན་པོ་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་མཚང་མ་འབྲུ། །

བསམ་ངན་ཕི་ཐག་ཐུང་དང་གོས་(གོགས)*མ་བྱྲེད། །

* མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆྲེས་གཞུང་འདིའི་བཀའ་ཁིད་སྐབས་(གོགས་)འདི་ཡིན་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་འགྲེལ་ཡོད་ལ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོའི་གསུང་འབུམ་དྲེབ་ཕྲེང་ ༢༢ པའི་ཤོག་ངོས་ 
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ཞྲེ་སང་ཁ་འཇམ་ཅན་ལ་རང་ཟོན་ཆུག ། 

ཚང་མ་ང་ལ་དགོས་ཞྲེས་ཧམ་སྲེམས་ཀི་ཁ་ཆྲེན་པོ་གདངས་ཤིང་། 

ཕར་སྤྲད་དགོས་དུས་སྦར་མོ་བསམས་ཏྲེ་ཁབ་སྐུད་ཙམ་ཡང་གཏོང་མི་ཕོད་

པའི་འདོད་རྔམ་ཅན་གི་མི་དང་འབྲྲེལ་བ་བྱྲེད་པ་ཡིན་ན། ནམ་ཞིག་རང་

ཉིད་ཅི་ཡང་མྲེད་པར་ལག་པ་སོང་པ་བཟོས་ནས་ཕུང་པར་འགྱུར་ལ། 

དབང་དང་གོ་ས་མཐོན་པོ་ཅན་དང་ལག་པར་གོ་ས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ང་

རྒྱལ་ཆྲེན་པོ་ཅན་གི་མི་ལ་སྤིར་སྐོན་ནམ་མཚང་མ་འབྲུ་པ་བཟང་བ་མ་

ཟད། ཕན་པའི་ཀུན་ནས་བསླངས་བའི་སྐོན་སོགས་དམར་འདོན་བྱས་ན་

ཡང་། ཉམ་ཆུང་དག་ལ་ཕིར་སྐོན་འཛུགས་དང་རྡུང་རྲེག་སོགས་བྱྲེད་ཉྲེན་

ཡོད་པས་གཟབ་དགོས། ཡང་མི་བསམ་པ་ངན་པ་ཅན་དང་། འགོགས་

འདྲིས་བྱས་ཀང་ཕི་ཐག་ཐུང་ཐུང་ཅན་དང་དྲེ་ཚོ་ལ། དང་པོ་ཉིད་ནས་

གོགས་མ་བྱྲེད་ན་བཟང་། ལག་པར་ཏུ་མི་ཞྲེ་སང་ཆྲེན་པོ་དང་ཕག་དོག་

ཅན། ཁ་འཇམ་པོ་དང་ཁོག་པ་རྩུབ་པོ་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གི་རིགས་ལ་རང་གིས་

རྟག་ཏུ་དོགས་ཟོན་དང་གཟབ་གཟབ་བྱྲེད་དགོས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཡང་

དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་དུ་ཆུག་ཅྲེས་པའ།ོ །

དོན་མྲེད་གཏམ་ལ་ཡང་ཡང་སྐོར་བཟློས་སོང་། །

ཕྱུག་པོ་ནོར་ལ་སྤོད་ཤྲེས་སླད་ནས་འཕྲེལ། །

མི་ལྟོགས་བསིས་ཞིབ་བྱས་ན་རང་སྡུག་ཉུང་། །

དབུལ་ཡང་སྡུག་ཐྲེག་བྱས་ནས་ཕོ་བཟོ་བྱྲེད། །

༢༢༢ པར་ཡང་དྲེ་བཞིན་འདུག
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དོན་ཕན་མྲེད་པའི་སྐད་ཆ་དང་ལག་པར་ཚིག་རྩུབ་དང་ཕན་ཚུན་མི་

མཐུན་པར་འགྱུར་བའི་གཏམ་ལ་སོགས། ཡང་ཡང་སྐོར་བ་དང་ཡང་ཡང་

བསྐར་བཟློས་བྱྲེད་པ་སིང་པོ་དང་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་པས་སོང་དགོས་

སོ། །མི་ཚང་ཕྱུག་པོ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ལ་ཟ་ཤྲེས་འཐུང་ཤྲེས་བྱྲེད་

པ་དང་། ཡར་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་མར་དབུལ་ཕོངས་

ལ་སྦྱིན་གཏོང་བྱྲེད་པ་སོགས་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་གསོག་སྲུང་སྲེལ་གསུམ་

བཅས་ཀི་སྒོ་ནས་ལོངས་སུ་སོྤད་སངས་ཤྲེས་པས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུ་ནོར་

འཕྲེལ་བ་མ་ཟད། ད་ལྟ་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་སོབས་ཀིས་སླད་ནས་

ཏྲེ་སྐྲེ་བ་ཕི་མར་ཡང་ལོངས་སྤོད་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་མི་ཚང་ཕལ་

བ་ཚོས་ཀང་ནང་མི་ཀུན་མི་ལོྟགས་མི་འཁྱག་པ་ཞིག་ཡོང་པའི་ཐོག་དཔལ་

འབོྱར་བསིས་ཚགས་དང་གོན་ཆུང་སོགས་ཞིབ་མོ་བྱས་ན་བཟའ་མི་ཚང་

མ་སྤྲང་འཁྱམ་བྱས་ནས་སོད་མི་དགོས་པ་སོགས་རང་སྡུག་ཆུང་བ་ཡོད་

ལ། ལག་པར་སྐྲེས་པ་ཚོས་རང་གི་མི་ཚང་ཇི་ལྟར་དབུལ་ཞིང་སྐོ་བོ་གྱུར་ན་

ཡང་དཀའ་སྡུག་གང་འཕད་པ་ཐྲེག་པའམ་འཁུར་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་ཕོ་ཁྱོ་

གའི་བཟོ་ཉམས་མ་ཤོར་བ་བྱས་ནས་ནམ་ཞིག་དཀའ་ངལ་ལས་རྣམ་པར་

རྒྱལ་ཐུབ་པ་བྱྲེད་དགོས་སོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

ནོར་ཡོད་མྲེད་པོར་མ་བརྫུ་ཀུན་གིས་ཤྲེས། །

ངན་པ་ཆྲེ་སྐད་མ་འདོན་ཁྲེལ་གད་ཡོང་། །

གདོང་པར་ཁག་མྲེད་གཉྲེན་ལ་རྲེ་བ་ལས། །

ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་ཤྲེས་པའི་དག་བོ་དགའ། །
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རྒྱུ་ནོར་ཡོད་མཁན་ཚོས་སྲེར་སྣའི་དབང་གིས་ནོར་མྲེད་དབུལ་བོ་

ཡིན་མདོག་དང་མྲེད་པོར་མ་བརྫུ་བ་བྱས་ན་ལྲེགས་ཏྲེ། ནམ་ཞིག་རང་ཉིད་

ཁྲེ་ཕན་ཞིག་དོན་དུ་གཉྲེར་པའི་གཡོ་ཅན་ཡིན་པ་ཀུན་གིས་ཤྲེས་འགོ་བ་

ཡིན་པས་ངོ་ཚ་ཡོང་ཉྲེན་ཡོད། གཡོ་ཅན་མི་ངན་པ་ཚོས་རང་ལ་ཡོན་ཏན་

ཡོད་མདོག་གི་ཆྲེ་སྐད་མ་འདོན་པར་ཁ་རོག་ཏུ་བསད་ན་འཚམ། གཞན་མི་

མང་རྒྱུས་ཡོད་པ་ཚོས་ཁྲེལ་གད་དང་འཕ་སྨོད་བྱས་ཡོང་།  ཡང་གདོང་པར་

ཁག་མྲེད་པ་སྲེ་ངོ་ཚ་ཁྲེལ་གཞུང་དང་བྲལ་བའི་རང་གི་གཉྲེན་ཉྲེ་ལ་རྲེ་བ་

བཅོལ་བ་ལས།  ངོ་ཚ་ཁྲེལ་ཡོད་ཤྲེས་པའི་དག་བོ་སྲེ་རང་དང་མི་མཐུན་པ་

དག་ལ་ལས་དོན་བཅོལ་དགོས་བྱུང་ན་ཡང་དྲེ་བཟང་ངམ་དགའ།ོ །ཞྲེས་

པའ།ོ །

བོ་གཏད་མི་ཐུབ་སྤུན་དང་བཟའ་ཚང་ལས། །

གསང་ཐུབ་བོ་ལྡན་གོགས་དང་གོང་པ་བཟང་། །

ཡོན་ཏན་མྲེད་པའི་ཚོགས་ཀི་སློབ་དཔོན་ལས། །

ཤྲེས་རབ་ལྡན་པའི་གྲྭ་སློབ་བྱས་ན་འཚེངས། །

བོ་གཏད་ཡིད་ཆྲེས་བྱྲེད་མི་ཐུབ་པའམ་བྱས་ན་ཉྲེན་ཁ་ཡོད་པའི་སྤུན་

དང་རང་གི་བཟའ་ཚང་ལས་གསང་བ་ཉར་ཐུབ་མཁན་གི་བོ་ལྡན་ཤྲེས་རབ་

ཅན་གི་གོགས་དང་གོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་དོན་ཆྲེན་དང་གསང་བ་སོགས་

བཤད་པ་བཟང་ངོ་། །ཡོན་ཏན་དང་ཤྲེས་རབ་མྲེད་པའི་སློབ་ཚོགས་ཀི་

སློབ་དཔོན་ནམ་དགྲེ་རྒན་བྱྲེད་པ་ལས། ཤྲེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་

མི་གང་ཞིག་གི་གྲྭ་བའམ་སློབ་མ་བྱས་ན་རང་ཉིད་ལ་ཡང་འཚེངས་པའམ་
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ཕན་པ་ཆྲེ་བ་ཡོད་དོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

མི་ཉན་ཁ་འདུས་མང་པོའི་དཔོན་པོ་ལས། །

ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ལྡན་པའི་གཡོག་པོ་སྐིད། །

ལང་ཤོར་རྐུན་པོ་མི་ཡི་ཁྱུར་མི་ཚུད། །

བོ་གོས་གཟབ་དང་མགོ་འཐོམས་ནོར་ས་ཡོད། །

ཅི་ཙམ་བཤད་ཀང་མི་གོ་བ་དང་ཁ་ལ་མི་ཉན་པའི་མི་ངན་མང་པོས་

ཁ་མཐུན་བྱས་ཏྲེ་འདུས་ཚོགས་མང་པོའི་དཔོན་པོ་བྱྲེད་པ་ལས་ཡ་རབས་

བཟང་བོའི་སྤོད་པ་དང་ལྡན་པའི་མི་ཞིག་གི་གཡོག་པོ་བྱས་ན། སྣང་བ་

སྐིད་པ་ཡོད། ཆུང་དུས་ནས་དངོས་པོ་ཙག་ཙིག་རིགས་རྐུ་བ་ལ་ཡང་ལག་

པ་ངན་ལང་ལ་ཤོར་བའི་རྐུན་པོ་རྣམས་ནི། དུས་ནམ་ཡང་ཡ་རབས་བཟང་

སྤོད་ལྡན་པའི་མི་ཡི་ཁྱུར་རམ་སྤི་ཚོགས་ལ་མི་ཚུད་དོ། །མི་ཞི་ཞིང་དུལ་

བ་བོ་གོས་ཅན་དོན་དག་གང་ལ་ཡང་གཟབ་གཟབ་དང་ཞིབ་ཚགས་བྱྲེད་

མཁན་གི་མི་དང་། གང་ཡིན་ཅི་ཡིན་ཧ་མ་གོ་པར་མགོ་འཐོམས་མྲེར་འགོ་

བའི་བླུན་པོ་དང་འདྲ་བོ་ཡོད་པར་བརྟྲེན་སྐབས་རྲེར་དྲེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

ནོར་ས་ཡོད་པས་བརྟག་དགོས་སོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

ཀླད་ཆུང་མི་དང་ཕོ་གྲུང་ནོར་ས་ཡོད། །

མ་ནུས་ཇོ་བཟང་རྫུ་ཆྲེ་ནོོར་ས་ཡོད། །

བོ་ཤྲེད་ཅན་དང་དོ་ཐུང་ནོར་ས་ཡོད། །

རང་བཞིན་བཟང་དང་འདོ་མྲེད་ནོར་ས་ཡོད། །

ཡང་བྱ་བ་གང་ཡིན་ཡང་བྱྲེད་ཚུལ་དང་ཤྲེས་ཚུལ་སོགས་ལབ་ཅིང་
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བསམ་བོ་གཏོང་སངས་མི་མཁས་པ་ཀླད་ཆུང་ཅན་གི་མི་དང་། དོན་གནས་

ཐོག་ཕོ་གྲུང་པོའམ་འཇོན་པོ་གཉིས་སྐབས་རྲེར་ནོར་ས་ཡོད་པས་བརྟག་

དགོས་ལ། ལས་ཀ་སོགས་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མྲེད་ན་ཡང་རང་ལ་ནུས་པ་

ཡོད་བསམ་མཁན་དང་། གལ་ཏྲེ་བྱྲེད་དུ་བཅུག་ན་མ་ནུས་པའི་ཇོ་བཟང་

ཅན་གི་མི་དང་། ལས་ཀ་གང་ཡིན་ཡང་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་འཇོན་ཐང་སོགས་

ཡོད་ཀང་མྲེད་མདོག་དང་ཁྲེངས་སྐྱུང་བའི་རྫུ་ཆྲེ་ཅན་གཉིས་འདྲ་ས་དང་

ནོར་ས་མང་པོ་ཡོད། གང་བསླབ་ཀང་མི་ཉན་པའི་བོ་ཤྲེད་ཅན་ཏྲེ་རང་

འདོད་ཨུ་ཚུགས་ཅན་གི་མི་དང་། དོ་ཐུང་ཏྲེ་ཁོ་སྣ་ཐུང་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་

གི་མི་གཉིས་ནོར་ས་ཡོད། ཡང་ན་བོ་ཤྲེད་ཅན་ཏྲེ་བོ་སོབས་དང་སྲེམས་

ཤུགས་ཆྲེ་བའི་མི་དང་དོ་ཐུང་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་མི་གཉིས་སྐབས་རྲེར་འདྲ་ས་

ཡོད། དཔྲེར་ན། གཅིག་གིས་སྲེམས་ཤུགས་དང་སིང་སོབས་ཀིས་ལས་ཀ་

ལ་རོད་པ་དང་། གཅིག་གིས་ང་རྒྱལ་དང་ཁོང་ཁོས་རོད་པ་ལྟ་བུའ།ོ །མི་རང་

བཞིན་གཤིས་ཀ་བཟང་པོ་ཅན་ནི་གཞན་ལ་ག་རྲེ་དགོས་ཀང་སྲེར་བ་དང་

ངོ་ཤྲེས་པའི་མི་ལ་ཡང་རང་ལ་ཅི་ཡོད་པ་སྲེར་བའི་མི་ལག་པ་ཡངས་པོ་

དང་། བསམ་བོ་གཏོང་མི་ཤྲེས་པའི་འདོ་མྲེད་མགོ་སོང་གཉིས་ཀང་སྐབས་

རྲེར་ནོར་ས་ཡོད་པས་དཔད་པ་གལ་ཆྲེའ།ོ །

དྲང་པོོའི་མི་དང་གྲེན་པ་ནོར་ས་ཡོད། །

ཚུལ་འཆོས་ཅན་དང་བཙུན་པ་ནོར་ས་ཡོད། །

ཚེ་བོས་ཐོངས་དང་ཟོག་པོ་ནོར་ས་ཡོད། །

བརྫུ་བག་ཅན་དང་མཁས་པ་ནོར་ས་ཡོད། །
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ཡང་གཞུང་བཟང་དྲང་པོའི་མི་དང་། སང་བང་གི་རྣམ་དབྱྲེ་འབྱྲེད་

མི་ཤྲེས་པར་གཞན་གིས་ཅི་བཤད་ཉན་པའི་གྲེན་པ་ཡང་སྐབས་རྲེར་ནོར་

ས་ཡོད་ལ། མ་ཡིན་ཡིན་མདོག་གི་གཡོ་སྒྱུ་ལ་བྱང་པའི་ཚུལ་འཆོས་ཅན་གི་

མི་དང་། གཡོོ་སྒྱུ་དང་ཚུལ་འཆོས་བྲལ་བའི་ཚུལ་ལྡན་གི་བཙུན་པ་གཉིས་

སྐབས་རྲེར་ནོར་ས་ཡོད་པས་ལྲེགས་པར་བརྟག་དགོས། འཇིག་རྟྲེན་གི་བྱ་

བའམ་མི་ཚེ་བོས་ཐོངས་པའི་ཆགས་བྲལ་ཆོས་པ་དང་། མགོ་སོང་གཡོ་ཅན་

ཟོག་པོ་གཉིས་ནོར་ས་ཡོད་པས་གཟབ་དགོས། དྲེ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡིན་ཁུལ་

དང་མི་ཤྲེས་ཤྲེས་ཁུལ་བྱྲེད་མཁན་གི་བརྫུ་བག་ཅན་དང་། ཤྲེས་རིག་བཀྲ་

བའི་མཁས་པའམ་ཕོ་རབ་ཁོག་པ་ཡངས་པོ་ཅན་གི་མི་གཉིས་སྐབས་རྲེར་

ནོར་ས་ཡོད་པས་གཟབ་པར་བྱའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ །

དྲེ་ལྟར་ཚེ་འདིའི་འདུན་མ་བསྒྲུབ་པ་ལ། །

བང་དང་དོར་བྱའི་སྐོན་ཡོན་ཤྲེས་བྱས་ནས། །

དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་སྣ་ཚོགས་གཡོ་འཕྲུལ་གིས། །

རང་ཉིད་རྒྱལ་བའི་སྒྱུ་ཐབས་ལྷུར་ལྲེན་གཅྲེས། །

གོང་དུ་མང་པོ་བརོད་པ་དྲེ་ལྟར་འཇིག་རྟྲེན་ཚེ་འདིའི་འདུན་མ་དང་

བྱ་བཞག་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་འཇིག་རྟྲེན་མི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་

ནས་བང་བྱ་དང་དོར་བྱའི་སྐོན་དང་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་མ་ནོར་བ་ཤྲེས་

པར་བྱས་ནས། ད་གཟོད་དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་ལྡན་པའི་ངང་ཐབས་

ཤྲེས་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའི་གཡོ་འཕྲུལ་གིས་རང་ཉིད་ཕ་རོལ་བ་དག་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གི་ཐབས་ལམ་ལྷུར་ལྲེན་པ་ཤིན་ཏུ་གཅྲེས་པ་
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སྲེ་གལ་ཆྲེའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ །

དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་ཀུན་དང་འགོགས་བདྲེ་སྲེམས་རྒྱུད་

བརྟན་ཅིང་རིགས་ལ་དུང་བ་ཆྲེ། །

ལས་འབྲས་སྲུང་ཞིང་དམ་ཆོས་ཐོད་བཞིན་བཀུར་ལ་རྒན་

གཞོན་བརི་བཀུར་ཆྲེས་ཆྲེར་ལྡན། །

གཞུང་དྲང་གཤིས་འཇམ་བྱས་པ་དྲིན་གཟོ་མཁས་ལ་ཁས་ལྲེན་

གཏན་ཚིགས་སོག་བཞིན་བསྲེན། །

འདི་དག་འཛམ་གིང་ཤར་ལ་གནས་པའི་ཡ་རབས་བུ་ཡི་ཁྱད་

ཆོས་ཁོ་ན་ཉིད། །

ངལ་གསོ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའ།ོ །

འནོ་ཏྲེ་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །

ལ་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཀུན་ལ་ལོངས་སྤད་མཐར། །

སླར་ཡང་ལགས་བསྲེགས་ས་གཞིར་དམལ་བའི་མྲེ། །

འབར་བའི་བུད་ཤིང་བྱྲེད་སིད་ཡིད་བརྟན་ཅི། །

དྲེ་ལྟར་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་དང་དབང་

ཆ་གཏམ་དང་སན་གགས་སོགས་ཅི་ཞིག་ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ནམ་ཞིག་

དྲེ་དག་དང་འབྲལ་བར་ངྲེས་པས་སིང་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་ལ། འནོ་ཏྲེ་

འགོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ལ་ཡི་དབང་པོ་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བྱིན། 

གཞན་ཡང་གསྲེར་དངུལ་ཟངས་ལགས་ཀི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་

ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀིས། ལ་དང་མིའི་དཔལ་དང་འབྱོར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
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མ་ཚང་བ་མྲེད་པ་ཀུན་ལ་ལོངས་སུ་སྤད་པའི་མཐར། སར་གི་བསོད་ནམས་

བསགས་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཟད་ནས་བསོད་ནམས་མིན་པའི་ལས་ཀི་

འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པས། སླར་ཡང་སོན་ཆད་མང་དུ་མང་ཟིན་པའི་

ལགས་བསྲེགས་ཀི་ས་གཞིར་དམལ་བའི་མྲེ་དཔུང་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ནང་

དུ་རང་ལུས་བུད་ཤིང་བསྲེག་པ་བཞིན་བྱྲེད་སིད་པའམ་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་ངྲེས་

པས་ད་ལྟའི་ལ་མིའི་ཕུན་ཚོགས་འདི་ལ་ཡིད་བརྟན་དང་སིང་པོ་ཅི་ཞིག་

ཡོད་དྲེ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

འཇིག་རྟྲེན་གསལ་པར་བྱྲེད་པའི་ཉི་ཟླ་ཡང་། །

སོན་བསགས་བཟང་པོའི་འཕྲེན་པ་རོགས་པའི་མཐར། །

རང་གི་ལག་པ་བརྐང་བསྐུམ་མི་མཐོང་བའི། །

མུན་པའི་མལ་དུ་ཉལ་འབྱུང་མཆི་མ་དཀུ། །

འཇིག་རྟྲེན་གི་ཁམས་ཀུན་ཆྲེས་གསལ་པར་བྱྲེད་པའི་རང་གི་དཀིལ་

འཁོར་འདོ་ཀིས་ཁྲེངས་པའི་ཁང་བཟང་མཆོག་ན་གནས་པའི་ཉི་མ་དང་

ཟླ་བའི་ལ་ཡང་། ཚེ་རབས་སོན་མའི་དགྲེ་བའི་ཚོགས་བསགས་བཟང་

པོའི་འཕྲེན་པ་ཟད་པའམ་རོགས་པའི་མཐར། རང་གི་རྐང་པ་དང་ལག་པ་

ཕར་བརྐང་པ་དང་ཚུར་བསྐུམ་པ་ཙམ་ཡང་རང་གིས་མི་མཐོང་བའི་ཆྲེས་

ཤིན་ཏུ་སྟུག་པོའི་མུན་པའི་མལ་དུ་ཉལ་དགོས་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་ཞིབ་པར་

བསམ་ཚེ་སིང་རྲེའི་མིག་ཆུ་འབྱུང་བའམ་མཆི་མ་དཀུ་དགོས་པས་འཁོར་

བའི་རང་བཞིན་ལ་ཡིད་རྟོན་བྱྲེད་པ་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

པདྨའི་འདབ་འདྲའི་གོས་ཀི་རྲེག་བྱས་ཀང་། །
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ལུས་ལ་རྩུབ་ཉམས་བྱྲེད་པའི་སྨིན་ལྲེགས་མ། །

བདག་པོའི་རོ་དང་ལན་ཅིག་སྲེག་ཁང་དུ། །

རབ་འབར་མྲེ་ཡིས་བསྲེག་པ་སུ་ཡིས་བཟོད། །

རྲེག་བྱ་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་མྲེ་ཏོག་པདྨའི་འདབ་མ་དང་འདྲ་བའི་

དར་གོས་ཀི་རྲེག་བྱས་ཀང་། རང་གི་ལུས་ལ་རྩུབ་པའི་ཉམས་སྣང་བྱྲེད་

པའམ་སྲེར་པའི་གཞོན་ནུ་མ་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་སྨིན་ལྲེགས་མ་དག་ཀང་

ནམ་ཞིག་ཁྱོ་ག་གོངས་སྐབས་རང་གི་བདག་པོའི་རོ་དང་ལན་ཅིག་ཏུ་རོ་

སྲེག་ཁང་དུ་བཅུག་ནས་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མྲེ་ལྲེ་ཡིས་གསོན་པོར་བསྲེག་

པ་དྲེ་ཡི་ངང་ཚུལ་ལ་བསམ་ཚེ་སྐྲེ་བོ་སུ་ཡིས་བཟོད་ནུས་ཏྲེ་མི་ནུས་སོ། 

།ཞྲེས་པའ།ོ །

ནོར་བུའི་གིང་དུ་བགོད་པའི་ཚོང་ཟོག་གིས། །

རྣམ་ཐོས་བུ་ལ་འགན་པའི་དྲེད་དཔོན་ཡང་། །

འཇུར་འགྲེགས་གནས་སུ་སྐྲེས་ནས་ཟས་སྐོམ་གིས། །

བཀྲྲེས་ཤིང་སྐོམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཀྲེ་མ་ཧུད། །

རིན་པོ་ཆྲེ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཁྲེངས་པའི་ནོར་བུའི་གིང་ངམ་རྒྱ་མཚོའི་

གིང་ཕན་དུ་དཀའ་བ་དུ་མའི་སྒོ་ནས་བགོད་ཅིང་རྙྲེད་པའི་དངོས་པོ་རིན་

ཐང་ཅན་གི་ཚོང་ཟོག་གིས་ལ་ཡི་སས་རྣམ་ཐོས་བུ་ལ་ཡང་དཔལ་དང་

འབོྱར་བའི་འགན་ཐུབ་པའི་དྲེད་དཔོན་ནམ་ཚོང་དཔོན་ཆྲེན་པོ་ཡིན་ཡང་

མཐར་རང་གི་བསོད་ནམས་ཟད་རྲེས་འཇུར་འགྲེགས་ཏྲེ་ཡི་དྭགས་ཀི་

གནས་སུ་སྐྲེས་ནས་ཟས་སྐོམ་གིས་མ་འདང་པའི་སྡུག་བསལ་མོང་དགོས་
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ཏྲེ། དཔྲེར་ན། ཁ་ཟས་མ་ཐོབ་པས་བཀྲྲེས་ཤིང་ལྟོགས་པ་དང་། ཆུ་ལ་སོགས་

པའི་བཏུང་བ་མ་རྙྲེད་པས་ཁ་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསལ་དྲག་པོས་མནར་བའི་

ངང་ཚུལ་ནི་བསམ་མི་ནུས་པའི་སིང་རྲེའི་ཡུལ་ཡིན་ཏྲེ། ཀྲེ་མ་ཀྲེ་ཧུད་ཅྲེས་

ཤིན་ཏུ་བཟོད་གགས་བྲལ་བའི་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

དག་འདུལ་གཉྲེན་སྐོང་མངའ་ཐང་ལོངས་སྤོད་སོགས། །

བ་ནས་བ་འཕྲེལ་ཕོ་རྒོད་གྲུང་པོ་ཡི། །

གངས་སུ་ཚུད་ཀང་ཚེ་ནི་ནམ་མཁའི་གོག །

རི་ལམ་ཙམ་གི་བདྲེ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། །

འཇིག་རྟྲེན་གི་འགོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཕིའི་དག་བོ་འདུལ་བའི་

དམག་འཁྲུག་སོགས་དང་། ནང་གཉྲེན་ཉྲེ་དུ་འཁོར་མི་སྲེར་བདག་སྐོང་

བྱས་ནས་རྒྱལ་སིད་ཀི་སོབས་མངའ་ཐང་དང་། རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་ཤྲེས་

རིག་སོགས་བ་ནས་བ་རུའམ་གོང་ནས་གོང་ཏུ་འཕྲེལ་བའི་ཤྲེས་འཇོན་ཅན་

ཏྲེ། འཇིག་རྟྲེན་ན་ཕོ་རྒོད་གྲུང་པོ་ཡི་གངས་སུ་ཚུད་ཀང་། རང་གི་མི་ཚེ་

ནི་དུས་ཚོད་ཀི་ཐག་སྒ་བཞིན་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་ནས་འཆི་བ་ཐག་ཉྲེ་རུ་འགོ་

བའམ་ཡང་ན་ཚེ་འདིའི་སོབས་མངའ་ཐང་གཏམ་སན་གགས་འདི་དག་

ཡོད་ཚད་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་རུམ་དུ་གཡོ་བའི་གོག་ཞགས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། 

སིང་པོ་མྲེད་པ་རི་ལམ་གི་བདྲེ་བ་ལྟ་བུ་ཙམ་གི་དུས་ཐུང་གི་དགའ་བ་དང་

བདྲེ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ་སྲེ་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

བསམ་གིན་ནམ་ཡང་རྫུན་ཟོག་མི་གསུང་པ། །

འ་ོསྐོལ་རྣམ་འདྲྲེན་ཟས་གཙང་སས་པོ་དྲེས། །



42

འཁོར་བར་གནས་ཕིན་སྡུག་བསལ་རང་བཞིན་དུ། །

བསན་ཚུལ་བསམ་ན་སིང་ཡང་དུམ་བུར་འགས། །

དྲེ་ལྟར་འཁོར་བ་སྡུག་བསལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། ལ་དང་

མི་ཡི་དཔལ་དང་འབོྱར་བ་ཅི་ཙམ་ཡོད་ཀང་མཐར་ཟད་པར་འགྱུར་པས་

སིང་པོ་མྲེད་པ། སོན་དང་ད་ལྟའི་བདྲེ་སྡུག་གང་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དགྲེ་

སིག་གི་འབྲས་བུ་ཁོ་ནར་ངྲེས་པས་ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མྲེད་པའི་ཚུལ་ལ་

བསམ་གིན་བསམ་གིན་ནམ་ཡང་ཡང་བསམ་དགོས་ལ། དྲེ་ཡང་། དུས་ནམ་

ཡང་རྫུན་ཟོག་དང་གཡོ་སྒྱུས་སླད་པའི་སྐད་ཆ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་གསུང་

པ་དོན་དམ་པའི་བདྲེན་པ་འབའ་ཞིག་གི་ལམ་ནས་བདྲེ་བ་ཆྲེན་པོའི་སར་

གཤྲེགས་པའི་འ་ོསྐོལ་ལམ་བདག་ཅག་གི་སོན་པ། ཉམ་ཐག་པའི་སྲེམས་

ཅན་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་འཇིགས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་རྣམ་

པར་འདྲྲེན་པར་མཛད་པའི་འདྲྲེན་པ་ཆྲེན་པོ་མང་བཀུར་རིགས་ཀི་རྒྱལ་

པོ་ཟས་གཙང་མ་ཞྲེས་བྱ་བ་གང་གི་སས་པོར་འཁྲུངས་པའི་གཞོན་ནུ་དོན་

ཀུན་གྲུབ་པ་དྲེས། འགོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྐྲེ་གནས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་

བར་གནས་ཕིན་ཆད་ལ། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་དང་། འགྱུར་བའི་

སྡུག་བསལ། ཁྱབ་པ་འདུ་བྱྲེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཏྲེ་སྡུག་བསལ་གསུམ་པོ་གང་

རུང་གི་རང་བཞིན་དུ་མ་གནས་པ་མྲེད་པའི་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་བཞག་

བསན་པའི་ཚུལ་དྲེ་ལ་ལྲེགས་པར་བསམ་ན། རང་གི་སིང་ངམ་སྲེམས་འདི་

ཡང་དུམ་བུར་དུམ་བུར་འགས་ཏྲེ་འཆི་བ་ཞིག་ཡོང་ངྲེས་པས་འཁོར་བའི་

རང་བཞིན་དང་ལས་འབྲས་མི་བསླུ་པའི་ཚུལ་ལ་ཞྲེ་ཐག་པ་ནས་བསམ་
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པར་བྱའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ །

བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསལ་འདི་ལས་སླན་ཆད་དུ། །

མི་ལྡོག་ཐར་པའི་ཁང་བཟང་འཇུག་པའི་ཐབས། །

དཀར་ནག་ལས་འབྲས་བསམ་ནས་བང་དོར་ངོས། །

བསླབ་པ་རྣམ་གསུམ་ཉམས་ལྲེན་གྲུང་པོ་ཡིན། །

དྲེ་ལྟར་ལན་གངས་མང་པོའི་བར་ལ་མོང་དགོས་ལ་ཧ་ཅང་གི་བཟོད་

པར་དཀའ་བའི་སྐྲེ་རྒ་ན་འཆིའི་གཙོས་སྡུག་བསལ་འདི་དག་ལས་སྡུག་

བསལ་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མོང་མི་དགོས་པའམ་སླན་ཆད་དུ་འཁོར་བ་འདིར་

ལས་ཉོན་གི་དབང་གིས་སླར་ཡང་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་གཏན་གི་བདྲེ་བའམ་

ཐར་པའི་ཁང་བཟང་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཚུལ་མ་ནོར་པ་དཀར་པོ་དགྲེ་

བའི་འབྲས་བུར་བདྲེ་བ་དང་། ནག་པོ་མི་དགྲེ་པའི་འབྲས་བུར་སྡུག་བསལ་

འབྱུང་པའི་ལས་འབྲས་ཀི་ཚུལ་ལ་ཡང་ཡང་བསམ་ནས་དགྲེ་བའི་ཕོགས་

བང་བའམ་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་དང་། མི་དགྲེ་པའི་ཕོགས་དོར་བའམ་སང་

དགོས་པའི་གནས་ལུགས་ངོ་འཕོད་པའི་ངོས་སམ་ཐོག་ནས། ལམ་བསླབ་

པ་གསུམ་སྲེ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་དང་། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་བསླབ་པ། 

ཤྲེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གི་སྒོ་

ནས་ཉམས་ལྲེན་གཤའ་མ་རྲེ་གནང་ཐུབ་ཚེ། ད་གཟོད་དོན་དམ་པའི་ཕོ་

རྒོད་གྲུང་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

སངས་རྒྱས་སས་བཅས་མངོན་སུམ་མཐོང་དཀའ་ཡང་། །

དྲེ་དག་ཞལ་སྐིན་གསུང་དང་ཐུགས་རྟྲེན་ལ། །
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མྲེ་ཏོག་བདུག་སོས་མར་མྲེ་ལ་བཤོས་སྒ། །

འཕན་གདུགས་ཕྲེ་ཕུར་ལ་སོགས་མཆོད་སྤྲིན་དབུལ། །

དྲེ་ཡང་འཇིག་རྟྲེན་པ་སྤི་དང་ལག་པར་རྒྱལ་པོ་སོགས་འབོྱར་ལྡན་

ཚོས་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསོག་སངས་ཅི་ལྟར་ཡིན་ཞྲེ་ན། རང་ཅག་

གང་ཟག་ཕལ་བ་ཚོས་སངས་རྒྱས་དང་། དྲེའི་སས་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་

ཚོགས་དང་བཅས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་མཇལ་བར་དཀའ་ན་ཡང་

། དྲེ་དག་གི་ཞལ་སྐིན་ནམ་སྐུ་ཚབ་སྲེ་གསུང་གི་ཚབ་བཀའ་དང་བསན་

བཅོས་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་དང་། ཐུགས་ཀི་རྟྲེན་མཆོད་རྟྲེན་སོགས་

དང་། ཐུབ་དབང་སོགས་ཀི་སྐུ་བརྙན་ཏྲེ་སྐུ་ཡི་རྟྲེན་རྣམས་ལ། སངས་རྒྱས་

ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དངོས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་བཟུང་པའི་སྒོ་ནས་དྲི་ཞིམ་ཡིད་

དུ་འངོ་པའི་མྲེ་ཏོག་གི་རིགས་དང་། བདུག་སོས། མར་མྲེ། ལ་བཤོས། སྒ་

སན། འཕན། གདུགས། ཕྲེ་མ་ཕུར་མ་ལ་སོགས་པ་སྲེ། མདོར་ན་རང་ཅག་

གི་ལོངས་སུ་སོྤད་པའི་འདོད་ཡོན་ལྔའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ནམ་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་

དབུལ་པར་བགིའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ །

བསླབ་གསུམ་ལྡན་པའི་དགྲེ་འདུན་བསྲེན་བཀུར་ནས། །

ཐུབ་གསུང་སྒོག་སོགས་ཆོས་སྤོད་རྣམ་བཅུའི་ལས། །

རྣམ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་བྱ་བ་ཆྲེར་སྲེལ་པའི། །

བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆྲེན་གསོག་པ་གནད་དུ་ཆྲེ། །

བསླབ་པ་གསུམ་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བངས་པའི་ཡོན་

ཏན་གི་ཚོགས་ལྲེགས་པར་ལྡན་པའི་འཕགས་པའི་དགྲེ་འདུན་གི་ཚོགས་
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ལ་བསྲེན་བཀུར་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ནས། སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གསུང་

རབ་སྒོག་འདོན་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་སོགས། གསུང་རབ་ཡི་གྲེར་འབྲི་བ། དྲེ་

ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ། གསུང་རབ་གཞན་ལ་རིན་མྲེད་དུ་སྦྱིན་པ་གཏོང་

བ། དྲེའི་དོན་གཞན་ལས་ཉན་པ། བོ་ལ་འཛིན་པ། རང་གིས་ཀློག་པ། གཞན་

ལ་འཆད་པ། ཆོས་ཀི་དོན་སྲེམས་པ། དྲེའི་དོན་སྒོམ་པ་བཅས་ཆོས་ཀི་སྤོད་

ལམ་རྣམ་པ་བཅུའི་ལས་ལ་བརོན་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཀློག་པ་ཐོས་བསམ་

དང་། སོང་བ་བསམ་གཏན། བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁོར་ལོ་སྲེ་རྣམ་གསུམ་འཁོར་

ལོའི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རབས་ཆྲེན་པོ་གསོག་

པ་ནི་འདི་དང་ཕི་མའི་དོན་དུ་གནད་དུ་ཆྲེའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ །

དབུལ་ཕོངས་སྐྲེ་རྒུ་ཀུན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་། །

ཉམ་ཐག་ནད་པར་གོས་ཟས་སྨན་གིས་བསྐང་། །

འཆི་ངྲེས་དུད་འགོ་གསོད་འསོ་ནག་ཆྲེན་མི། །

སོག་བླུ་མི་འཇིགས་སྐབས་ཀི་སྦྱིན་པ་བྱ། །

ནོར་ལོངས་སྤོད་སོགས་ཀིས་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་སྐྲེ་རྒུའམ་

སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བསམ་བོས་ཉྲེ་རིང་གི་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་སིང་རྲེའི་སྒོ་

ནས་སྲེར་སྣ་སོགས་ཀིས་མ་གོས་པའི་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དགོས་སོ། །འ་ོན་

སྦྱིན་པ་གཏོང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྲེ་ན། ཉམ་ཐག་པའི་ནད་པར་གོས་དང་

། ཁ་ཟས་དང་བཏུང་པའི་རིགས། ནད་གསོ་པའི་སྨན་གིས་བསྐང་བ་ནི་

ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་དང་། ཡང་འཆི་པར་ངྲེས་པའི་ཉ་དང་ར་ལུག་སོགས་

དུད་འགོའི་རིགས་དང་། ཉྲེས་མྲེད་ཁིམས་གཅོད་ཕོག་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་
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ན་སྨོས་ཅི་དགོས། མི་གསོད་ལག་དམར་སོགས་ཁིམས་འགལ་གི་ཉྲེས་ཆྲེན་

པ་གསོད་པར་འོས་པའི་ནག་ཉྲེས་ཆྲེན་པོ་ཡོད་པའི་མི་ཡིན་ཡང་སོག་

སྐོབ་པའི་བླུ་ཡོན་ཆྲེན་པོ་སྤྲད་དྲེ་ཁོ་སོག་ཉྲེན་ལས་ཐར་པར་བྱས་པའི་མི་

འཇིགས་པ་སྐབས་ཀི་སྦྱིན་པ་གནང་པར་བྱའ།ོ །ཞྲེས་པའ།ོ །

ལ་མིའི་རྟྲེན་བཟང་ཐོབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ། །

བྱ་སླ་ཚེགས་ཆུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཁིམས། །

ཉ་སོང་བརྒྱད་གསུམ་རྣམས་ལ་ལྲེགས་བངས་ནས། །

དམ་བཅའ་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་པར་མཛོད། །

མངོན་མཐོ་ལ་དང་མིའི་ལུས་རྟྲེན་བཟང་པོ་ཐོབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ནི་

སྲུང་བྱ་ཉུང་པས་བྱ་སླ་བ་དང་། དུས་ཡུན་ཐུང་པས་ཚེགས་ཆུང་པའི་བསྲེན་

གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཁིམས་ཏྲེ། སོག་གཅོད་དང་། མ་བྱིན་ལྲེན། 

ལོག་གཡྲེམ། རྫུན། ཆང་འཐུང་པ། སན་མཐོན་པོར་འདུག་པ། གླུ་དང་གར་

བྱྲེད་པ། ཕི་དྲོའི་ཁ་ཟས་བཅས་སོང་བའི་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་སོམ་པ་དྲེ་

ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་། ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ཚེས་བཅོ་ལྔ་དང་། ཟླ་བ་དཀར་ཆས་སོང་

པ་སྲེ་གནམ་གང་། ཚེས་བཅོ་ལྔ་དང་གནམ་གང་གཉིས་ཀི་དཀིལ་གི་ཚེས་

བརྒྱད་གསུམ་ནི་གཟའ་སྐར་གཞན་ལས་ལག་པར་དགྲེ་བ་སོབས་ཆྲེན་

འཕྲེལ་བའི་རྟྲེན་འབྲྲེལ་གི་དུས་བཟང་ཁྱད་པར་བ་ཡིན་པས། དྲེ་རྣམས་ལ་

བ་མ་དང་ཐུབ་དབང་སྐུ་སོགས་རྟྲེན་གི་དྲུང་ནས་དད་པས་སན་དམའ་བར་

བསད་དྲེ་གོང་གི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི་སོམ་པ་ལྲེགས་པར་བངས་ནས་

སང་བྱ་རྣམ་པ་བརྒྱད་སང་པར་དམ་བཅའ་བའི་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་གཙང་
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མར་སྲུང་བར་མཛོད་ཅིག །ཅྲེས་པའ།ོ །

ཚིག་རྩུབ་མཚོན་ལ་ཅི་མི་སམ་པའི་གོ །

བཙན་པོ་གོན་ན་རང་རྒྱུད་མ་འཁྲུགས་པས། །

རྣམ་པར་དགྲེ་བའི་སོག་ར་མི་གཅོད་ཅིང་། །

སར་བསགས་འཕྲེལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་འདི་ལ་བརོན། །

གཞན་གིས་གཤྲེ་བ་སོགས་ཚིག་རྩུབ་པོ་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཐོས་ཚེ་དྲེ་

ལ་གཉྲེན་པོ་བསྲེན་ཚུལ་ནི། བྲག་ཅ་མཆྲེད་པ་ལྟ་བུ་ཅི་ཡང་མི་སམ་པའི་

བཟོད་པའི་གོ་ཆ་བཙན་པོའམ་གོ་ཁབ་མཁྲེགས་པོ་གོན་པ་ཡིན་ན་གོ་ཁབ་

ཀིས་མདའ་མདུང་རལ་གི་བཀག་ནས་རང་གི་ལུས་ལ་མི་གནོད་པ་དྲེ་

བཞིན་དུ། གནོད་བྱྲེད་ལ་ཅི་མི་སམ་པའི་བཟོད་པ་སྒོམ་ན་ཚིག་རྩུབ་སོགས་

ཀིས་རང་གི་རྒྱུད་མ་འཁྲུགས་པ་བྱྲེད་ཐུབ་པས། རང་གི་ལུས་སྲེམས་མ་བདྲེ་

བ་དང་མ་སྐིད་པ་སོགས་མྲེད་པར་བག་ལོད་པོར་གནས་ཐུབ་ལ། ཁྱད་པར་

དུ་རྣམ་པར་དཀར་བ་དགྲེ་བའི་ལས་ཀི་སོག་ར་མི་གཅོད་ཅིང་། སྐྲེ་བ་སར་

བསགས་པའི་དགྲེ་བ་རྣམས་ལག་པར་འཕྲེལ་བའི་ཐབས་ཚུལ་བཟང་པོ་

འདི་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་བརོན་པ་གིས་ཤིག །ཞྲེས་པའོ། །

སྒིད་ལུག་ལྲེ་ལོ་བཏང་སོམས་དབང་སོང་ན། །

ལྲེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་འགྲུབ་དཀའ་བས། །

དལ་མྲེད་བརོན་པ་ཆྲེན་པོས་འབད་བྱས་ནས། །

ཆྲེས་ཆྲེར་དཀའ་བའི་ལས་ཀང་ལྷུན་གིས་འགྲུབ། །

ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱྲེད་འདོད་མྲེད་པའི་སྒིད་ལུག་དང་། དགྲེ་བ་ལ་མི་
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སྤྲོ་བའི་ལྲེ་ལོ། བྱ་བ་གང་བྱུང་ཡང་བྱུང་། ལས་ཅི་བྱས་ཀང་བྱས་སམ་པའི་

བཏང་སོམས་བཅས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་སོང་བ་ཡིན་ན། བསོད་ནམས་དང་

ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་གསོག་པ་ལ་སོགས་པའི་དགྲེ་བ་དང་། ཡི་གྲེ་སློབ་པ་

སོགས་ལྲེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་འགྲུབ་པར་དཀའ་པས། ཉི་མ་འཁྱོལ་

ཐབས་དང་དལ་བའམ་ལོད་ལོད་བྱས་ནས་སོད་པ་མྲེད་པར་བརོན་པ་ཆྲེན་

པོས་འབད་པ་བྱས་ན།  ཆྲེས་ཆྲེར་འགྲུབ་དཀའ་བའི་ལས་ཀ་དག་ཀང་

འབད་མྲེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ངོ་། །ཞྲེས་པའ།ོ །

དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་སྐུ་ལ་སོགས་དམིགས་རྟྲེན་ལ། །

མ་ཡྲེངས་གཞོལ་བའི་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པོའི་རྒྱུན། །

ཆད་མྲེད་བསར་ན་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་མགོ །

ཟིལ་གནོན་ལུས་སྲེམས་ལས་རུང་བསམ་གཏན་རྙྲེད། །

དྲེ་ལྟར་བརོན་འགྲུས་ལྲེགས་པར་བརམ་ཐུབ་ན། བསམ་གཏན་

སྒོམ་པ་ཡང་ལས་སླ་བར་ཡོད་པས། དཔྲེར་ན། དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་སྐུ་

གཟུགས་དང་། ཡང་ན་བ་མ་དང་ཡི་དམ་གི་ལ་གང་ཞིག་གི་སྐུ་རྟྲེན་ལ་

སོགས་དམིགས་རྟྲེན་ལ་བཞག་ནས་སྲེམས་ཕིའི་ཡུལ་ལ་མ་ཡྲེངས་པར་

དམིགས་རྟྲེན་དྲེ་ཉིད་ཀི་ཐོག་ལ་སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པར་བཞག་ནས་སྒོམ་

ལ་གཞོལ་བའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་བརྟན་པོའི་རྒྱུན་ཡུན་རིང་མཚམས་ཆད་པ་

མྲེད་པར་ཉིན་བཞིན་འཕོ་བསར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་འདོད་ཆགས་དང་། ཞྲེ་

སང་སོགས་ཉོན་མོངས་རགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་བ་རྣམས་ཀི་མགོ་ཟིལ་གིས་

གནོན་ཐུབ་པའི་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་པའི་ཤིན་སྦྱངས་ཀིས་ཟིན་པའི་
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བསམ་གཏན་རྙྲེད་པའམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

ཆོས་རྣམས་སོ་སོའི་གདགས་གཞིའི་སྲེང་ཙམ་ན། །

རྟོག་པས་བཏགས་པ་ལས་གཞན་དོན་དམ་དུ། །

མ་རྙྲེད་རྟྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་འབྱུང་དབུ་མའི་ལམ། །

ཤྲེས་རབ་མཚོན་གིས་འཁོར་བའི་ར་བ་གཅོད། །

གང་ཟག་དང་ཕི་ནང་གིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

སོ་སོའི་མིང་གི་གདགས་གཞིའི་སྲེང་དྲེ་ཙམ་ན། རང་འཛིན་རྟོག་པས་

བཏགས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་གདགས་གཞི་དྲེའི་སྲེང་ནས་དོན་དམ་དུ་

གྲུབ་པའི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་། དོན་དམ་ལ་དཔོད་པའི་རིགས་པས་མ་རྙྲེད་

ཙམ་ཞིག་ལ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཅྲེས་བྱ་ལ། འོ་ན། ཆོས་

ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མྲེད་ན་དྲེ་དག་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་པའི་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་རང་རང་གི་མིང་ངམ་ཐ་སད་འདོགས་བྱྲེད་ཀི་བོ་ལ་

རྟྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཙམ་གི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཀུན་རོབ་བདྲེན་པ་

ཞིག་འཇོག་ཀང་དགོས་ལ་འཇོག་ནུས་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཆིག་ཐུབ་རང་དབང་ཏུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའི་སོང་ཉིད་ཡིན་པས་

རྟག་མཐའ་སྲེལ་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་རང་རང་གི་ཆ་ཤས་དང་གདགས་གཞི། 

འཇོག་བྱྲེད་ཀི་རྟོག་པ་སོགས་ཕན་ཚུན་ལ་ལོྟས་ནས་གྲུབ་པའི་རྟྲེན་འབྲྲེལ་

ཙམ་ཡིན་པས་ཆད་མཐའ་སྲེལ་བའི་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ལ་

དབུ་མའི་ལམ་ཞྲེས་བྱ་ལ། དྲེ་ཉིད་ཡང་དག་པར་དམིགས་པའི་འཇོག་སྒོམ་

དང་། སོ་སོར་དཔོད་པའི་ཤྲེས་རབ་བཅས་ཀི་སྒོ་ནས་དཔད་འཇོག་ཟུང་
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འབྲྲེལ་ལམ་ཞི་ལག་ཟུང་འབྲྲེལ་གི་མཚོན་རྣོན་གིས་འཁོར་བའི་ར་བ་སྲེ་

ཉནོ་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་བདྲེན་འཛིན་མ་རིག་པ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་

པའམ་ར་བ་ནས་གཅོད་པར་བྱྲེད་དགོས་ལགས་སོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

དྲན་པས་འཆི་བདག་དཔུང་འཇོམས་ཚེ་དཔག་མྲེད། །

ཡིད་སྲུབ་སྲེ་བཅས་མཐར་བྱྲེད་གསང་བའི་བདག །

བ་མགོན་དབྱྲེར་མྲེད་མྱུར་མཛད་ཕག་དྲུག་པ། །

འདི་ཕི་བར་དོའི་སྐབས་ཡིན་རྟག་ཏུ་བསྲེན། །

མཚན་ཙམ་ཡིད་ལ་དྲན་པས་ཀང་ཚེ་ལ་བར་ཆད་བྱྲེད་པའི་འཆི་

བའི་བདག་པོའི་དཔུང་ཀུན་འཇོམས་པར་བྱྲེད་པའི་དུས་མིན་འཆི་བའི་

འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་སྐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མྲེད་དང་

། ཡིད་སྲུབ་སྲེ་འདོད་ཡོན་གི་འཕྲུལ་གིས་འདོད་ལྡན་གི་སྐྲེ་བོའི་ཚོགས་

ཀི་ཡིད་ཀི་བརྟན་པ་འཁྲུགས་པར་བྱྲེད་པའི་འདོད་ལ་དགའ་རབ་དབང་

ཕྱུག་སོགས་དྲེ་དག་སྲེ་དང་བཅས་བ་མཐར་བྱྲེད་པ་སྲེ་འཇོམས་པར་བྱྲེད་

པའི་གསང་བའི་བདག་པོ་ཕག་ན་རོ་རྲེ་དང་། དྲིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་དང་

མགོན་པོ་དབྱྲེར་བ་མྲེད་པའི་འཕིན་ལས་མཐའ་དག་མྱུར་པར་མཛད་པ་

པོ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སྲུང་མ་མགོན་པོ་ཕག་དྲུག་པ་བཅས་པ། རང་ཉིད་ཀི་ཚེ་འདི་

དང་སྐྲེ་བ་ཕི་མ། ཚེ་འདིའི་སྐྲེ་བའི་འཕྲེན་པ་རོགས་ནས་སྐྲེ་བ་ཕི་མའི་

ལུས་རྟྲེན་མ་ཐོབ་པའི་སྐབས་ཀི་བར་དོའི་གནས་སྐབས་དང་བཅས་པའི་

བར་ཆད་དང་འཇིགས་སྐྲག་ཀུན་སྲེལ་ཞིང་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་

པའི་སྐབས་དང་མགོན་གཅིག་པུར་ཡིན་པས་དུས་རྟག་ཏུ་ཕག་འཚལ་ཞིང་
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སྐབས་སུ་བསྲེན་དགོས་སོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

དྲེ་ཡང་གནམ་དང་ས་ཡི་དཀིལ་འཁོར་ལ། །

དབང་ཕྱུག་མི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་རྣམས། །

རང་ཉིད་གཅིག་པུར་དགྲེ་སྦྱོར་ལ་གཞོལ་ལས། །

བསན་འགོའི་བདྲེ་ཐབས་བསྒྲུབ་པ་མཆོག་ཏུ་བསགས། །

དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གནམ་དང་ས་ཡི་དཀིལ་འཁོར་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དབང་

སྒྱུར་བའི་བསོད་ནམས་དང་མཐུ་དང་སོབས་སོགས་ཀི་དབང་དང་དྲེ་དག་

གིས་ཕྱུག་པའི་འགོ་བ་མི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ཀིས། རྒྱལ་སིད་སྐོང་

བའི་བྱ་བ་སངས་ཏྲེ་རང་ཉིད་གཅིག་པུར་གནས་དབྲེན་པ་འགིམས་ནས་

དགྲེ་སྦྱོར་ལ་གཞོལ་བའམ་འབད་པ་དྲེ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རིན་

པོ་ཆྲེ་འདི་ཉིད་རྒྱ་ཆྲེར་སྲེལ་བ་དང་། རང་གི་འབངས་སོགས་མཐའ་ཡས་

པའི་འགོ་བ་མང་པོའི་བདྲེ་སྐིད་ཀི་ཐབས་ཚུལ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་

བསྒྲུབ་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་

ཆྲེས་མཆོག་ཏུ་བསགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཆོས་སིད་ཟུང་འབྲྲེལ་གི་སྒོ་

ནས་རྒྱལ་སིད་སྐོང་བ་ལ་གདམས་པའ།ོ །

ཉི་འགོ་མི་ཡི་བདག་པོ་ཆྲེ་རྣམས་དང་། །

ཕན་ཚུན་མཉྲེས་གཤིན་བྱམས་པའི་སྲེམས་བཟང་པོས། །

རང་རང་མངའ་རིས་རྣམས་ཀིས་ཆོག་ཤྲེས་ཤིང་། །

འབངས་ཀུན་བདྲེ་ཕིར་བཟང་པོའི་གཞུང་བཟང་སྲེལ། །

ཉི་མའི་འདོ་ཀིས་ཁྱབ་པའི་འགོ་གམ། ཡང་ན། གནམ་འགོ་ལ་མཆིས་
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པའི་མི་ཡི་བདག་པོ་འམ་རྒྱལ་པོ་སོབས་དང་མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆྲེ་བ་

རྣམས་དང་། ཕན་ཚུན་མཉྲེས་གཤིན་ཟབ་མོའི་སྒོ་ནས་མཛའ་གོགས་སུ་

བསྲེབས་ནས་ཀུན་ལ་བྱམས་པའི་སྲེམས་པ་བཟང་པོས་རྒྱལ་པོ་རང་རང་སོ་

སོའི་མངའ་རིས་སམ་མངའ་ཐང་ལོངས་སོྤད་གང་ཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོག་

ཤྲེས་པ་བྱས་ཤིང་། འབངས་མི་ཀུན་བདྲེ་ཞིང་སྐིད་པའི་ཕིར་དུ། རང་ཉིད་

ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་ཉིད་ཡ་རབས་བཟང་པོའི་ཁིམས་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་

གཞུང་བཟང་པོ་ཞིག་སྲེལ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྲེའོོ། །ཞྲེས་པའོ། །

སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྲེ་ཕོགས་བྲལ་འགོ་བ་ལ། །

འཇུག་ཕིར་ཡང་དག་ཆོས་ལ་རིས་མྲེད་ཀང་། །

གནའ་བོའི་དུས་ནས་དར་བའི་ཡབ་མྲེས་ཀི། །

ཆོས་ལུགས་གྲུབ་པའི་མཐའ་དྲེ་ཤིན་ཏུ་ཤིས། །

འགོ་བ་ཀུན་གི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤྲེས་ཆྲེན་པོ་སངས་རྒྱས་

ཐུགས་ཅན་ནི་སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རང་ཕོགས་དང་གཞན་ཕོགས་ཀི་དབྱྲེ་

འབྱྲེད་ཀི་འདུ་ཤྲེས་དང་བྲལ་ཞིང་། དྲེ་བཞིན་མཐའ་ཡས་པའི་འགོ་བ་

ཡོངས་ལ་མཁྱྲེན་བརྲེ་ནུས་གསུམ་གི་འཕིན་ལས་ནི་ཀུན་སོམ་པོར་འཇུག་

པའི་ཕིར་ན། ཡང་དག་པའི་དམ་པའི་ཆོས་འདི་ལ་སྐྲེ་བོ་སུ་ཡིན་ཡང་

འཛིན་སྐོང་སྲེལ་གསུམ་གནང་ཆོག་པ་ལས། མི་རིགས་དང་རིགས་རུས་

སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་དབྱྲེ་བ་ཕྲེ་པའི་ཕོགས་རིས་མྲེད་དོ། །འནོ་ཀང་། 

འཇིག་རྟྲེན་སྤི་མཐུན་གི་ཕོགས་ཞུས་ན། རང་གི་རྒྱལ་ཁམས་ལ་གནའ་བོའི་

དུས་ནས་དར་བའི་མི་རིགས་སོ་སོའི་ཡབ་མྲེས་ཀི་ཆོས་ལུགས་དང་ལྟ་
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བའམ་གྲུབ་པའི་མཐའ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་མ་ཉམས་གོང་འཕྲེལ་གཏོང་ཐུབ་ན་

རང་གི་འབངས་མི་སྲེར་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པ་ཆྲེ་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་དགྲེ་མཚན་

ཡོད་དོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

བྱང་ཕོགས་ཆྲེན་པོ་ཧོར་གི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །

ཨལ་ཐན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་ཏི་ཤི་རིར། །

བསོད་ནམས་མཚན་ལྡན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་གང་། །

བྱོན་ནས་དྲེང་བར་ཞྭ་སྲེར་ཅན་གིས་ཁྱབ། །

གོང་གི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཞུས་ན། ལྲེགས་བཤད་འདི་

རོམ་པར་སྐུལ་པ་པོའི་ཕ་ཡུལ་བོད་གངས་ཅན་ཡུལ་གི་བྱང་ཕོགས་སོབས་

དང་མངའ་ཐང་ཅན་གི་ཆྲེན་པོ་ཧོར་གི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། ཨལ་ཐན་ཆོས་ཀི་

རྒྱལ་པོའི་དབུ་བ་ལ་བཀུར་ནས་ཏི་ཤི་རིར་ཞྲེས་མཚན་གི་ཅོ་པན་བཞྲེས་

པའི་༸རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚོའི་མཚན་ལྡན་ནམ་མཚན་ཅན་ཏཱ་

ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་གང་ཉིད་བོྱན་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

བསན་པ་རིན་པོ་ཆྲེ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་རི་བོ་དགྲེ་ལྡན་པའི་གསྲེར་སྦྱང་

བཙོ་མ་ལྟ་བུའི་མདོ་སགས་ཟུང་འབྲྲེལ་གི་བསན་པ་ལྲེགས་པར་སྲེལ་ནས། 

དུས་དྲེང་གི་བར་དུ་ཞྭ་སྲེར་ཅོ་པན་འཆང་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་སྐོང་

སྲེལ་གསུམ་ཅན་གིས་ཁྱབ་པར་བྱས་སོ་ཞྲེས་སོན་ཐོག་མར་འབྲྲེལ་བ་བྱུང་

རབས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་མདོ་ཙམ་བསན་པའ།ོ །

རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པའི། །

བསན་པ་རིན་ཆྲེན་བཀུར་ན་ཕག་དྲུག་མགོན། །
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ལས་གཤིན་འདོད་ཁམས་མ་སོགས་ཆོས་སྲུང་གིས། །

རྟག་ཏུ་སྲུང་ཞིང་མངའ་ཐང་བདྲེ་སྐིད་འཕྲེལ། །

ལོ་རྒྱུས་དངོས་ཀི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན། འཇམ་མགོན་བ་

མ་ཙོང་ཁ་པའི་བསན་པ་རིན་ཆྲེན་འདི་ཉིད་འཛིན་སྐོང་སྲེལ་གསུམ་གི་

སྒོ་ནས་གུས་ཤིང་བཀུར་བ་ཡིན་ན། རྲེ་བ་མའི་བསན་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་

སྐོང་པའི་མྱུར་མཛད་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སྲུང་མ་ཕག་དྲུག་མགོན་པོ་དང་། ལས་

གཤིན་དམ་ཅན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ། འདོད་ཁམས་མའམ་མ་ཅིག་དཔལ་ལྡན་

ལ་མོ། རྣམ་ཐོས་སས་སོགས་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མ་དག་གིས་རྟག་ཏུ་མི་མཐུན་

པའི་འགལ་རྐྲེན་མཐའ་དག་ལས་སྲུང་ཞིང་། རྒྱལ་པོ་ཆྲེན་པོའི་མངའ་ཐང་

ལོངས་སྤོད་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་རྒྱལ་ཁམས་བདྲེ་ཞིང་སྐིད་ལ་བཀྲ་ཤིས་པའི་

ངོ་བོར་འཕྲེལ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

ལུགས་གཉིས་ཟུང་འབྲྲེལ་ཡབ་མྲེས་རྒྱལ་པོའི་ཁི། །

མནན་ནས་ས་ཆྲེན་འཇམ་དར་ཡུག་གཅིག་དང་། །

ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་སྤོད་པ་ཉྲེར་སྤད་པས། །

འདི་ཕི་གཏན་གི་འདུན་མ་ལྷུན་གིས་འགྲུབ། །

གནའ་ས་མོ་ཞིག་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དང་བོད་དང་སོག་པོ་ལ་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་དགྲེ་བ་བཅུའི་ཁིམས་སོལ་གི་གཙོས་རྒྱལ་

སིད་ཆོས་བཞིན་སོྐང་ཚུལ་གི་ལུགས་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་བའི་ཡབ་མྲེས་

གོང་མ་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་སིད་དབང་གི་ཁི་ཆྲེན་པོ་ཞབས་ཀིས་མནན་

ནས་སམ་ལྲེགས་པར་བཟུང་སྲེ་སོབས་འབོྱར་རྒྱས་པའི་ཧོར་གི་ས་ཆྲེན་པོའི་
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ཁོར་ཡུག་ཀུན་རྒྱལ་ཁིམས་ཆོས་བཞིན་འཇམ་པོའི་དར་དཀར་ཡུག་གཅིག་

གིས་སྐོང་བ་དང་། སྦྱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་སྤོད་པ་ལ་ཉྲེར་

པར་སྤད་པའམ་ལྲེགས་པར་བསྒྲུབས་པས་ན། དགྲེ་བའི་ར་བ་དྲེ་དག་གིས་

མཐུས་ཚེ་འདི་ལ་རྒྱལ་སིད་ཀི་བྱ་བ་དང་། ཕི་མར་མངོན་མཐོ་དང་ངྲེས་

ལྲེགས་ཚེ་རབས་གཏན་གི་འདུན་མ་རྣམས་ཀང་འབད་མྲེད་ལྷུན་གིས་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞྲེས་པའ།ོ །

དྲེ་ལྟར་ཆོས་སིད་བང་དོར་རང་ཉིད་ལ། །

མི་ལྡན་ནྲེ་ཙོའི་བརོད་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག །

སྨྲ་ལ་མཁས་རྣམས་ཁྲེལ་ཡང་སོན་ཟླ་ལྟར། །

ཆྲེས་དཀར་སྲེམས་བཟང་བ་ལ་ཉྲེས་པ་མྲེད། །

གོང་དུ་ལུགས་གཉིས་ལ་བསླབ་པར་བྱ་བའི་གདམས་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་

། ཆོས་དང་སིད་གང་གི་ཆ་ནས་བང་དོར་འབྱྲེད་པའི་མཁྱྲེན་དཔོད་དང་

ཡོན་ཏན་ཆྲེན་པོ་རོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ལ་མི་ལྡན་ན་ཡང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

དང་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ལུགས་གཉིས་ལ་མཁས་ཤིང་

མཛངས་པ་དག་གིས་ལྲེགས་བཤད་དག་ལ་གཞིར་བཞག་གིས་ནྲེ་ཙོའི་

ལད་ཟློས་ལྟར་བསྐར་བཟློས་བརོད་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་འདི་ཙམ་ལ། ལུགས་

གཉིས་སྨྲ་བ་ལ་ཟླ་མྲེད་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཁྲེལ་བའམ་འཕ་སྨོད་དུ་འགྱུར་

སིད་ན་ཡང་། སོན་མཚན་གི་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ཆྲེས་ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་འོད་

ཟྲེར་གིས་གངས་ཀི་རི་བོ་སོགས་ལག་པར་གསལ་ཞིང་མཛེས་པར་འགྱུར་

བའི་དཔྲེ་ལྟར། འདིར་ཡང་རྒྱལ་པོ་གང་གིས་བསྐུལ་ངོ་མ་བཟློག་པ་མ་ཟད། 
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གཞན་དག་རྲེས་རབས་པ་ཚོར་ཡང་ཅུང་ཟད་ཕན་པར་འགྱུར་ན་སམ་པའི་

ཆྲེས་དཀར་བའི་ལག་བསམ་དང་སྲེམས་པ་བཟང་པོ་ཁོ་ནས་སྨྲས་བ་ལ། 

རང་གནོང་དང་ཉྲེས་པ་ཅི་ཡང་མྲེད་དོ། །ཞྲེས་པའོ། །

འདིས་མཚོན་དགྲེ་བས་གནམ་བསྐོས་མི་ཡི་བདག །

བཙུན་མོ་སས་བཅས་བོན་འབངས་རབ་བརྟན་ཅིང་། །

མངའ་ཐང་དཔལ་འབྱོར་རྣམ་མང་ཐོས་སས་དང་། །

མཚུངས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོར་འགྱུར་བར་ཤོག ། 

ལུགས་གཉིས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་བརོད་བྱར་བྱས་

པའི་བསན་བཅོས་བརམས་པ་འདིས་མཚོན། རང་གཞན་གིས་དུས་གསུམ་

དུ་བསགས་པའི་དགྲེ་བས། རོ་རྲེའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་གནམ་བསྐོས་

མི་ཡི་བདག་པོ་གུ་ཤི་བསན་འཛིན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་བཙུན་མོ་སས་དང་

བཅས་པ་དང་། གཞན་ཡང་གང་གི་བོན་པོའི་ཚོགས་དང་། འབངས་མི་

སྲེར་བཅས་པའི་ཚེ་སོག་རབ་ཏུ་བརྟན་ཅིང་། ཆབ་སིད་ཀི་མངའ་ཐང་རྒྱས་

ཤིང་། དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤོད་རྣམས་ནོར་ལ་རྣམ་ཐོས་སས་དང་མཚུངས་

པའི་བདྲེ་དགྲེའི་དཔལ་ལ་རོལ་བའི་སྐལ་བ་བཟང་པོར་འགྱུར་བར་ཤོག་

ཅིགཅྲེས་དགྲེ་ར་བསོ་བ་དང་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིག་བརོད་པའོ། །

མཐའ་ཀླས་འགོ་བ་བརྲེ་བས་སྐོང་ཞིང་འཚེ་མྲེད་ཞི་བའི་

སྤོད་པ་ལྲེགས་པར་བསལ། །

ཐམས་ཅད་རྟྲེན་ནས་གྲུབ་པའི་ཟབ་མོ་འདི་སོན་ལོག་པའི་

རོངས་པ་བསལ་པར་བྱས། །
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ལྟ་སྤོད་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་ལས་བསགས་སྐུ་

གཉིས་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ། །

རད་བྱུང་ཆོས་ཚུལ་འཛམ་གིང་ཤར་དུ་དར་བའི་ནང་པའི་

ཆོས་ཀི་ཆྲེ་བ་ཉིད། །

ངལ་གསོ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའ།ོ །

དྲེ་ལྟར་ལུགས་གཉིས་དང་འབྲྲེལ་བའི་བསླབ་བྱའི་རིམ་པ་མུ་ཐི་

ལའི་འཕྲེང་བ་འདི་ནི་ཚེ་རིང་གནམ་གི་ཤྲེ་མོང་གིས་སོབས་ཀི་དབང་ཕྱུག་

ཆིང་གིས་རིགས་ལས་ཁལ་ཁ་ཐུ་ཤྲེ་ཡྲེ་ཐུ་རོ་རྲེ་རྒྱལ་པོས་རི་ཁ་བ་ཅན་གི་

ལྗོངས་སུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བ་མར་བཟུང་སྲེ་མཆོད་པར་བོྱན་པའི་

ཚེ་རོམས་ཤིག་པར་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་ཟ་ཧོར་གི་རིགས་ལས་སྲེ་སྣོད་

གསུམ་པ་ངག་དབང་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་མྲེད་གོ་ཆ་ཐུབ་བསན་

ལང་ཚོའི་སྲེས་ཕོ་བྲང་ཆྲེན་པོ་པོ་ཏཱ་ལར་སྦྱར་བའི་ཡི་གྲེ་པ་ནི་འཕོངས་

རྒྱས་བཀྲས་རབ་པ་ཕུན་ཚོགས་དབང་པོའོ།། །། 
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སློབ་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་གཞིགས་དི་བ། 

༡ དམ་པའི་ལ་ཆོས་དང་འཇིག་རྟྲེན་མི་ཆོས་གང་སྒྲུབ་ཀང་ལམ་འགོ་

ཡོང་མིན་བསོད་ནམས་བསགས་པ་རག་ལས་ཚུལ་གསུངས་པས་

དྲེའི་སྐོར་ལྲེགས་པར་བྲིས། 

༢ རང་རྲེ་སྐྲེ་བོ་ཕལ་བ་རྣམས་ལ་འདས་མ་འངོས་བྱ་བ་ཅི་འབྱུང་ཤྲེས་

པའི་མངོན་ཤྲེས་མྲེད་པས་གོས་དང་འདུན་པ་སོགས་ཐག་གཅོད་

བྱྲེད་སྐབས་ཇི་ལྟར་བྱྲེད་དགོས་སམ། 

༣ རང་གི་དག་དང་འཕད་པ་དང་། ཡང་ན་རང་བོར་མི་འབབ་པའི་

གཏམ་ངན་པ་སོགས་ཐོས་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱྲེད་དགོས་སམ། 

༤ གཉྲེན་དང་གོགས། བྲན། འཁོར་སོགས་སྐོང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞིབ་

པར་བྲིས། 

༥ མང་ཚོགས་ཁོད་གཏམ་བཤད་གནང་སྐབས་ཁྱད་ཆོས་གང་དང་

གང་ཚང་དགོས་སམ། 

༦ ཚོགས་འདུ་དྲེ་འདྲའི་ཚོགས་མི་ལ་འསོ་ཆོས་གང་དང་གང་ཚང་དགོས་

པ་དང་། ཚོགས་འདུའི་སློབ་སོན་པའམ་བོ་འདྲི་ཡུལ་གི་མི་ལ་ཁྱད་

ཆོས་ཅི་ཞིག་ཚང་དགོས་སམ། 

༧ འཇིག་རྟྲེན་མི་ཆོས་ལྟར་ཡ་རབས་དང་མ་རབས་ཀི་ཁྱད་པར་ཇི་

ལྟར་འབྱྲེད་དམ། 
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༨ གལ་ཏྲེ་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་མ་འགྲུབ་སྐབས་ཐལ་དྲགས་པའི་འགོད་པ་

མི་བྱྲེད་པར་ཕིས་སུ་བྱ་བར་གཟབ་ནན་བྱ་ཚུལ་བྲིས། 

༩ རང་ཉིད་ལ་དཔོན་གི་གོ་གནས་ཐོབ་ཚེ་འབངས་མི་སྲེར་ཇི་ལྟར་

སྐོང་དགོས་དང་། ཉྲེ་འཁོར་གི་སྤུན་གོགས་སོགས་ཇི་ལྟར་སྐོང་

དགོས་སམ། 

༡༠ བོད་ཀི་གཏམ་དཔྲེར། (ཡ་རབས་མ་རབས་ཟས་ལ་ལྟོས།) ཞྲེས་པ་

བཞིན་རྒྱུན་ཏུ་ཁ་ཟས་ལ་ལོངས་སུ་སྤོད་ཚུལ་གང་ལགས། 

༡༡ ཀླད་ཆུང་ངམ་བྱབ་ཆུང་གི་གོ་དོན་དང་། མི་ཀླད་ཆུང་ལ་ཁྱད་ཆོས་

གང་དང་གང་ཚང་ཡོད་དམ། 

༡༢ དྲག་པོ་དྲག་ཁྱྲེར། མཛའ་བ་མཛའ་ཁྱྲེར། མཁས་པ་མཁས་ཁྱྲེར་ལ་མ་

མཁས་ཚེ་སྐོན་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངམ། 

༡༣ མི་གཞན་གི་སར་ནས་གསང་བ་བྲུས་སྐབས་ཇི་ལྟར་བྱྲེད་དགོས་

སམ། 

༡༤ དྲིན་ཅན་མི་དྲེ་སུན་དུ་མ་འཇུག་མཛངས། །ཞྲེས་པར་ཚིག་འགྲེལ་

བྱོས། 

༡༥ རང་ལ་གོ་གནས་མཐོ་བའི་སྐབས་ཁིམས་ཀིས་ཐག་གཅོད་བྱྲེད་

ཚུལ་དང་། འབངས་ལ་ཁལ་བསྡུ་སངས་སོགས་ཀི་སྐོར་བྲིས། 

༡༦ ཁ་གདངས་སྦར་བ་བསམས་པའི་མི་དང་འབྲྲེལ་བ་བྱས་ཚེ་སོྐན་ཅི་

འབྱུང་ངམ། 
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༡༧ གོ་ས་མཐོན་པོ་ཅན་དང་། ང་རྒྱལ་ཅན་ལ་མཚང་འབྲུ་སོགས་ཕོག་

ཐུག་བཏང་ཚེ་རང་ཉིད་ལ་གོང་ཡོད་ཚུལ་གང་ཡིན་ནམ། 

༡༨ རང་ལ་དཔལ་འབོྱར་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་དཔལ་འབོྱར་རྒྱུན་

བསིངས་དང་འཕྲེལ་རྒྱས་གཏོང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ། 

༡༩ ར་བར་ནོར་ས་རྣམ་པ་དགུ་གསུངས་པས་དྲེ་དག་ངོས་འཛིན་དང་། 

དྲེ་དག་རྲེ་རྲེ་ནས་གང་དང་གང་ལ་བརྟྲེན་ནས་ནོར་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་

དང་བཅས་ཞིབ་པར་བྲིས། 

༢༠ ལུགས་གཉིས་ཞྲེས་པ་ཆོས་དང་སིད་ལ་གོ་བས་དྲེ་གཉིས་ཀི་གོ་དོན་

དང་། དྲེ་གཉིས་ཟུང་འབྲྲེལ་བྱས་ན་དགྲེ་ཕན་གང་ཡོད་བསམ་ཚུལ་

ཤོད། 

༢༡ ལས་དགྲེ་བ་དང་མི་དགྲེ་བ་གཉིས་ཀི་གོ་དོན་དང་། ལས་འབྲས་

དང་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ། 

༢༢ བསླབ་པ་གསུམ་ངོས་འཛིན་དང་། དྲེ་གསུམ་རྲེ་རྲེའི་གོ་དོན་དང་

མཚན་གཞི་རྲེ་བཅས་བྲིས། 

༢༣ སྦྱིན་པ། བཟོད་པ། བརོན་འགྲུས་གསུམ་གི་གོ་དོན་དང་མཚན་གཞི་

རྲེ་བཅས་བྲིས། 

༢༤ ལ་མིའི་རྟྲེན་བཟང་ཐོབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ། །བྱ་སླ་ཚེགས་ཆུང་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པའི་ཁིམས། །ཉ་སོང་བརྒྱད་གསུམ་རྣམས་ལ་ལྲེགས་

བངས་ནས། །དམ་བཅའ་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་པར་མཛོད། །ཅྲེས་
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པར་ཚིག་འགྲེལ་ལྲེགས་པར་རྒྱོབས། 

༢༥ ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོ་དང་སོག་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཁལ་ཁ་ཐུ་ཤྲེ་ཡྲེ་ཐུ་རོ་

རྲེ་རྒྱལ་པོ་གཉིས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཐུང་ངུ་དང་། དྲེ་གཉིས་ཀི་མཆོད་ཡོན་

འབྲྲེལ་བ་བྱུང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བྲིས། 

སླར་སྨྲས་པ། 

རད་བྱུང་མཛད་པ་ཆྲེན་པོའི་འདོ་སྣང་གིས། །

བསན་འགོའི་དཔལ་མགོན་འདབ་སོང་བཞད་པ་ཅན། །

རོངས་དང་རྒུད་པ་འཇོམས་པའི་བྱྲེད་པོ་རུ། །

བསམ་བཞིན་བྱོན་པའི་རྒྱལ་མཆོག་རིམ་བྱོན་དྲན། །

མཐའ་ཡས་བསོད་ནམས་ཆར་གིས་ཉྲེར་བསྐངས་པའི། །

རབས་ཆྲེན་འཕིན་ལས་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་དཔིད། །

དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ། །

གངས་ཅན་སྐྲེ་འགོའི་བསོད་ནམས་དཔལ་གིས་བསྒྲུབས། །

དཔའ་དང་སོབས་ཀིས་བསྐྲུན་པའི་ཡུ་བ་ཡིས། །

བཏྲེགས་པའི་ཆོས་སིད་རྒྱལ་ཁིམས་གདུགས་དཀར་པོ། །

ཕན་དང་བདྲེ་བའི་གསྲེར་བཟང་ཤམ་བུ་ཅན། །

འཇིག་རྟྲེན་མཐའ་རུ་བརྒལ་ཏྲེ་འཁོར་གྱུར་ཅིག ། 

འཛམ་གིང་སྐྲེ་འགོ་ཡོངས་ཀི་བདྲེ་བའི་ངལ། །
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གསོ་བའི་འབབས་སྲེགས་གངས་ཅན་མགོན་པོ་ཉིད། །

དུས་ཀི་རྒུད་པ་འཇོམས་པའི་སིད་ཞིའི་གཉྲེན། །

ཞབས་ཟུང་རོ་རྲེའི་རི་མོ་བརྟན་གྱུར་ཅིག ། 

ཅྲེས་པ་འདི་ནི་ ༢༠༡༢ ལོར་དབུས་བོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནས་

བཀོད་སྒིག་གནང་པའི་སྐབས་གཉིས་པའི་ལས་བྱྲེད་སྦྱོང་བརར་པ་རྣམས་

ལ་གཞུང་འདི་སློབ་ཁིད་སྐབས་འབྲུ་འགྲེལ་གི་ལམ་ནས་གོ་སླ་བར་བྱས་

ནས་བྲིས་པ་འདིས་བོད་ཆྲེན་པོའི་ཆོས་དང་སིད་དར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། 
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ལུགས་ཟུང་གི་བསླབ་བྱ་མུ་ཐི་ལའི་འཕྲེང་བ།

ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆྲེན་པོ།

༄༅། །སྨྲ་བ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དབྱངས་ཅན་ལ་

མོ་གཙུག་ལག་འདོད་འཇོའི་དཔལ། །དཔལ་ལྡན་ཚངས་པ་སྲེ་བཞིའི་བང་

མཛོད་འཛིན། །འཛིན་མའི་མངའ་བདག་རྣམས་ཀིས་ཤིས་པ་སོལ། །ཆོས་

དང་སིད་ཀི་ཚིག་དོན་ཟབ་བརིང་སྒ། །སན་ངག་པི་ཝཾ་རྒྱུད་ཀིས་གླུར་

བངས་ན། །རྣམ་དཔོད་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་ཤྲེས་ལྡན་རྣར། །འཇྲེབས་ཀང་ཕལ་

ཆྲེར་ཐོས་འཛིན་ཚེར་མལ་ཉལ། །དྲེ་ཕིར་མཆོག་དམན་ཀུན་གིས་ལྲེགས་

རྟོགས་པའི། །འབོལ་རོམ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མུ་ཐི་ལ། །ཆིང་གིས་གནམ་

གི་རིགས་ལས་མི་བདག་མགུལ། །མཛེས་བྱྲེད་དོ་ཤལ་འཕྲེང་བས་རྒྱན་ཏུ་

སྤུད། །དྲེང་དུས་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ཧོར་བོད་སོགས། །སོན་བྱུང་ཡ་རབས་ངང་

ཚུལ་ལུགས་གཉིས་ཁིམས། །ཆྲེར་ནུབ་ངན་སྤོད་ངོ་སོར་ཁྱྲེར་དུས་འདིར། 

།ལྲེགས་པར་བཤད་ཀང་ཙཱུ་ཏའི་རྐང་གཉིས་བཞིན། །བྱང་བསན་ཕུག་པར་

རྟ་ལྗང་ཅན་གི་ཟྲེར། །མི་འཇུག་དངོས་པོའི་གཤིས་ལ་བཅོས་མྲེད་ཀང༌། 

།ཕོགས་གཞན་བུག་པར་ཤར་བའི་སྣང་བ་ཡི། །འཐིབས་བུའི་སྨག་རུམ་སྲེལ་

བ་འགའ་འབྱུང་སམ། །ལ་ཆོས་ལྟ་ཞོག་མི་ཆོས་བྱ་བཞག་ཀང༌། །ལམ་དུ་
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རྒྱུག་པ་བསོད་ནམས་ལ་རག་པས། །དཀོན་ཅོག་མཆོད་དང་ངན་སློང་སྦྱིན་

གཏོང་སོགས། །ལྲེགས་བྱས་སྲེལ་བའི་ཚོགས་ཆྲེན་གསོག་པ་གནད། །

འཇིག་རྲེན་མི་ཆློས་ཀི་བསབ་བྱ།

མངོན་ཤྲེས་མྲེད་ཕིར་གོས་དང་འདུན་མ་ཀུན། །ཐོག་ཏུ་འཁྲེལ་དཀའ་

ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང༌། །དག་གཉྲེན་བར་མར་བརྟགས་ནས་འཕལ་

ཚོད་འཕལ། །བངས་ཏྲེ་འཇུག་པ་ཕོ་ཚོད་ཡང་རྲེ་ཡིན། །སྲེམས་ཀི་འཆར་སྒོ་

འབྱུང་ལ་མཐའ་མྲེད་ཀང༌། །གྲེ་བར་བསྐིལ་ནས་མི་སྨྲ་བ་དྲེ་མཁས། །སིང་

ནའི་དག་ལ་འཕལ་དུ་མི་ཁོ་བར། །བཅོས་མ་འཛུམ་གིས་བསུ་བ་གྲུང་པོ་

ཡིན། །རང་བོར་མི་འབབ་གཏམ་ཚིག་ཅི་བྱུང་ཡང༌། །རྫུ་བཟང་ཁོག་ནས་

མི་འདོན་ལྲེན་པ་ཟབ། །ཟས་ནོར་འདོད་ཀང་ངག་མཛངས་གཡོ་ཐབས་

ཀིས། །མི་མངོན་ཤུགས་ཀིས་ལྲེན་པ་སྤང་པོ་ཡིན། །ངན་ལ་མི་འཁང་སླད་

ནས་འགྱུར་བ་སིད། །བཟང་ལ་མི་བསོད་ཅིར་འགྱུར་ཤྲེས་པར་དཀའ། །གང་

གི་ཐོག་ཏུ་འབབ་པའི་གནད་མྲེད་པར། །གཞན་ཟྲེར་འབྲངས་པའི་ཞལ་ལྲེ་

གཅད་མི་རུང༌། །བྱ་བ་གང་ཡང་འགྲུབ་པའི་གདྲེང་མྲེད་པར། །ཁ་འདོན་

མི་སྐྲེན་ཁོང་དུ་སྦྲེད་པ་གནད། །བུ་སོགས་གཉྲེན་ལ་བྱམས་དྲག་ངན་སོལ་

ཡོང༌། །དག་ལ་ཧ་ཅང་སང་ན་རང་ལ་མཚུངས། །གཉྲེན་ལ་རལ་སྤོད་ཆྲེས་ན་

ནམ་ཕུགས་འཁོན། །བྲན་ལ་འབར་ཤ་ཆྲེས་ན་འཁོར་མཁན་དཀོན། །འཁོར་

ལ་ཆྲེས་ཆྲེར་རྩུབ་ན་སིང་སྐྲན་འཇུག །གོགས་ལ་རྔན་ཆྲེན་མང་ན་ཞྲེ་བཞག་

ཡོང༌། །དཔྲེ་ངན་གཞན་ལ་བཏོན་ན་རང་ལ་འཁོར། །ཁ་དག་མི་གསག་

གནག་པ་སྲེམས་ལ་ཞོག །གཉྲེན་ལ་མི་བསོད་བྱམས་པ་ཡིད་ལ་འཛིན། 
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།ངན་བོ་ཡོད་ཀང་ཕི་རུ་འཇམ་སྐད་སན། །གདོང་ཐུག་དྲག་པོས་དག་བོ་ཐུལ་

དཀའ་བས། །སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀི་འདུན་མ་རབས་ཀིས་ཆོད། །གཏམ་མགོ་

འཛུམ་བསུ་མཇུག་མ་དལ་གིས་ལོངས། །དགོས་དོན་ཕིགས་སྨྲ་འཚམ་ཞིང་

མཛེས་པར་བརོད། །སྲེར་སྣ་ཙམ་གིས་ཟས་ནོར་གསོག་དཀའ་བས། །བརྒྱ་

བཤིག་སོང་འགུགས་སྤི་བྱམས་བོ་རྒྱ་བསྐྲེད། །བུ་ལ་ཉྲེས་སྐོན་བཤད་ན་

རྲེས་སུ་ཕན། །རང་ལ་ཆྲེ་བསོད་སངས་ན་ནམ་ཕུགས་བྲིན། །རང་འདོད་ཞྲེ་

བཞག་སྤི་གཙིགས་ཕིར་བྱས་བཙུན། །བུད་མྲེད་གོས་དབང་མ་གཏོང་རང་

ཐག་ཆོད། །རོངས་པར་གོས་དང་ངན་ལ་དབང་མ་བསྐུར། །གོས་ལ་མི་དབང་

མི་ལ་གོས་མ་འཆད། །དཀྲུག་ཤིང་བྱྲེད་མཁན་གོས་ཀི་ཁྱུར་མ་འཇུག །མཁས་

དང་རྒན་རབས་ཉམས་ཆྲེན་ཤ་ཚར་དྲིས། །གོས་མཐིལ་རྲེ་ཞིག་མ་བཤད་

བསྒྱུར་དུ་བཏུབ། །གོས་ལ་བསམ་གཞིགས་མང་བཏང་ཧང་བུག་ཆུང༌། །མི་

དཔྲེ་རང་ལ་བཀབ་ནས་ཞིབ་མོར་དཔོད། །ཕན་བུའི་ཁྲེ་ལ་བལྟས་ནས་ཉྲེན་

བསོ་དང༌། །གཏམ་ངན་མི་བསམ་འདོད་ལ་སྲེད་པས་ཕུང༌། །ཡ་རབས་དུས་

བསྟུན་དམའ་སར་འབྲེབས་མི་རུང༌། །མ་རབས་ཆྲེ་སར་བཏོན་ན་གཉའ་བ་

རྲེངས། །མཁས་པ་རྲེས་བོར་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་དཀོན། །མི་མང་དག་རུ་མི་

ལྲེན་གཉྲེན་དུ་འགུགས། །མི་འགྲུབ་ཁས་ལྲེན་མ་ཆྲེ་དྲེར་མི་འཇུག །གཅྲེས་

ནོར་འདོད་ཅན་མི་ལ་མི་སོན་གསང༌། །ཚོད་མྲེད་ལ་གོས་ངན་སྲེམས་ཅན་

ལ་བོ། །མི་གཏོད་སིང་གཏམ་ཁ་མང་ཅན་ལ་གསང༌། །སྣ་ཐུང་ཀུ་རྲེ་མི་ཐུབ་

ལ་བསོ་སོང༌། །མི་བདྲེན་པ་ལ་ཡུས་ཀིས་གཤགས་མ་གདབ། །མི་ཉན་གོས་

འདྲེབས་མྲེད་ལ་ཁྱྲེར་ཤོག་དང༌། །མི་ཡོང་ལས་འཆོལ་མི་ཤྲེས་ཀོ་ལོང་དོར། 

།དྲིན་འདྲྲེན་མངས་ན་དགའ་བའི་གདུང་སྲེམས་འཆོར། །གོང་ཆྲེན་མངས་
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ན་གཉྲེན་ཡང་ཞྲེན་པ་ལྡོག །གཞན་སྡུག་སིང་ཚིམ་མ་བྱྲེད་རང་ལ་འཁོར། 

།རང་སྐིད་མ་ངོམ་གཞན་གིས་དྲེ་ལན་འཇལ། །གོས་ཉྲེས་འགོད་ཐལ་མི་བྱ་

ཕིན་ཆད་གཟབ། །དགོས་མྲེད་ཕོག་ཐུག་གཏམ་གིས་དག་བོ་འགུགས། །ཕ་

རོལ་བསམ་པ་རྟོགས་ཕིར་ཡུན་དུ་སྲེམས། །རང་མགོ་ཐོན་པའི་འཕྲུལ་ཅན་

གྲུང་པོ་ཡིན། །ཆྲེན་པོར་སླྲེབས་ཚེ་ཁྲེངས་དང་ང་རྒྱལ་སྨད། །ཀུན་གིས་

ཁུར་དུས་འགོ་འཛུལ་འཇུག་བདྲེ་བྱྲེད། །འགྲུབ་ཚད་མི་བྱྲེད་ཚོད་འཛིན་ཁྲེ་

ཉྲེན་བསམ། །དཔོན་དུ་གྱུར་ཚེ་འདོད་ཆུང་སྤི་གཙིགས་ངོས། །སྒྲེར་དུ་ལྟོས་

རྣམས་མི་མངོན་ཤུགས་ཀིས་སྐོང༌། །ཤར་ཚད་ལག་ཏུ་མི་ལྲེན་བངས་ཕིན་

ཆད། །ཞི་དྲག་ཐབས་ཀིས་བྱ་བ་མཐའ་རུ་ཐོན། །ཟྲེར་ཚད་བདྲེན་པར་མི་

འཛིན་དཔད་བདར་གིས། །ཟས་ཞིམ་མིར་བྱིན་ནོར་བཟང་རང་གིས་ཆོངས། 

།མི་སིང་གཅོད་པའི་གཏམ་དྲེ་ལྲེ་ནས་བཟུང༌། །སང་དགའི་ནོར་ལ་མ་བལྟ་

བརྲེད་མ་གཞུག །མ་ཞིམ་སྣ་ཉྲེར་ཞིམ་ལ་ཧབ་ཤ་དང༌། །མ་མགུར་འཕལ་

དུ་མཆུ་མུག་མིག་ལྡོག་སོང༌། །དོན་མྲེད་ལས་ལ་བརོན་འགྲུས་རང་ངལ་

ཡིན། །གསོད་བརྡུང་ངྲེས་པར་དགོས་ལ་སིང་མ་ཆུང༌། །འབབས་ངྲེས་ཁལ་

དང་ལག་འདོན་ཡང་མི་འཇུག །དགོས་མྲེད་འབངས་རྣམས་མནར་བའི་

ལས་མི་བྱྲེད། །ཕད་མ་ཐག་པའི་མི་ལ་ངོ་ཤྲེས་དང༌། །འདྲིས་མ་ཐག་པའི་མི་

ལ་བོ་གཏོད་དང༌། །སྲེམས་ལ་བབས་འཕལ་དགའ་བའི་འཛུམ་སོན་དང༌། 

།མ་བབས་འཕལ་བཞིན་སྡུད་རྣམས་ཀླད་ཆུང་ཡིན། །དྲག་པོ་དྲག་ཁྱྲེར་

མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་ཕུང༌། །མཛའ་བ་མཛའ་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་

འཁོན། །མཁས་པ་མཁས་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་བླུན། །བཙུན་པ་བཙུན་

ཁྱྲེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་འཆལ། །ཆྲེ་བ་ཆྲེ་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ནམ་ཕུགས་
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དམའ། །གཏམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པས་གཞན་ཁ་མྱུལ། །བག་ཕྲེབས་ངག་

འཇམ་སན་པོས་བོ་བྲིད་ནས། །གཞན་མཚང་ཐབས་ཀིས་བྲུས་ནས་ཆམ་ལ་

འབྲེབས། །མ་བཤད་ཕས་ཀང་མི་གོ་ལོད་པར་སྨྲ། །མ་འབར་བུས་ཀང་མི་

ཉན་རན་པར་རྒོད། །མ་བསླབ་སུས་ཀང་མི་གོ་ལྲེགས་པར་བསླབ། །མ་བྱིན་

གཉྲེན་ཡང་མི་འཁོར་བག་རྲེ་སོང༌། །ཡང་ཡང་སྦྱིན་སར་རྟག་འགོ་བྱམས་པ་

ཟད། །དྲིན་ཅན་མི་དྲེ་སུན་དུ་མ་འཇུག་མཛངས། །གཉའ་བར་འཆོར་བའི་

དག་བོ་རྲེངས་མ་འཇུག །སུས་ཕན་མི་ཤྲེས་ཉམས་ཆུང་རས་མ་བོར། །གང་

བཅོལ་གོ་ཆོད་བྱུང་བ་བྲན་གི་རབ། །རྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུ་མི་ཤྲེས་ནམ་ཕུགས་

བྲིན། །ཁ་ཉུང་ལག་པ་གཙང་བ་ཡོན་ཏན་མཆོག །བྱས་ཡུས་ཆྲེས་ན་ལས་

ལ་ངོ་སོ་ཆུང༌། །ཁ་གདངས་སྦར་བསམས་མི་དང་འབྲྲེལ་བྱྲེད་ཕུང༌། །མཐོན་

པོ་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་མཚང་མ་འབྲུ། །བསམ་ངན་ཕི་ཐག་ཐུང་དང་གོགས་མ་

བྱྲེད། །ཞྲེ་སང་ཁ་འཇམ་ཅན་ལ་རང་ཟོན་ཆུག །དོན་མྲེད་གཏམ་ལ་ཡང་

ཡང་སྐོར་ཟློས་སོང༌། །ཕྱུག་པོ་ནོར་ལ་སྤོད་ཤྲེས་སླད་ནས་འཕྲེལ། །མི་ལྟོགས་

བསིས་ཞིབ་བྱས་ན་རང་སྡུག་ཆུང༌། །དབུལ་ཡང་སྡུག་ཐྲེག་བྱས་ནས་ཕོ་

བཟོ་བྱྲེད། །ནོར་ཡོད་མྲེད་པོར་མ་བརྫུ་ཀུན་གིས་ཤྲེས། །ངན་པ་ཆྲེ་སྐད་མ་

འདོན་ཁྲེལ་གད་ཡོང༌། །གདོང་པར་ཁག་མྲེད་གཉྲེན་ལ་རྲེ་བ་ལས། །ངོ་ཚ་

ཁྲེལ་ཡོད་ཤྲེས་པའི་དག་བོ་དགའ། །བོ་གཏད་མི་ཐུབ་སྤུན་དང་བཟའ་ཚང་

ལས། །གསང་ཐུབ་བོ་ལྡན་གོགས་དང་གོང་པ་བཟང༌། །ཡོན་ཏན་མྲེད་པའི་

ཚོགས་ཀི་སློབ་དཔོན་ལས། །ཤྲེས་རབ་ལྡན་པའི་གྲྭ་སློབ་བྱས་ན་འཚེངས། 

།མི་ཉན་ཁ་འདུས་མང་པོའི་དཔོན་པོ་ལས། །ཡ་རབས་བཟང་སྤོད་ལྡན་པའི་

གཡོག་པོ་སྐིད། །ལང་ཤོར་རྐུན་པོ་མི་ཡི་ཁྱུར་མི་ཚུད། །བོ་གོས་ཟབ་དང་



6

མགོ་འཐོམས་ནོར་ས་ཡོད། །ཀླད་ཆུང་མི་དང་ཕོ་གྲུང་ནོར་ས་ཡོད། །མ་ནུས་

ཇོ་བཟང་རྫུ་ཆྲེ་ནོར་ས་ཡོད། །བོ་ཤྲེད་ཅན་དང་དོ་ཐུང་ནོར་ས་ཡོད། །རང་

བཞིན་བཟང་དང་འདོ་མྲེད་ནོར་ས་ཡོད། །དྲང་པོའི་མི་དང་གྲེན་པ་ནོར་

ས་ཡོད། །ཚུལ་འཆོས་ཅན་དང་བཙུན་པ་ནོར་ས་ཡོད། །ཚེ་བོས་ཐོངས་དང་

ཟོག་པོ་ནོར་ས་ཡོད། །བརྫུ་བག་ཅན་དང་མཁས་པ་ནོར་ས་ཡོད། །དྲེ་ལྟར་ཚེ་

འདིའི་འདུན་མ་བསྒྲུབ་པ་ལ། །བང་དང་དོར་བྱའི་སྐོན་ཡོན་ཤྲེས་བྱས་ནས། 

།དཔའ་མཛངས་རྟུལ་ཕོད་སྣ་ཚོགས་གཡོ་འཕྲུལ་གིས། །རང་ཉིད་རྒྱལ་བའི་

སྒྱུ་ཐབས་ལྷུར་ལྲེན་གཅྲེས། །

དམ་པ་ལྷ་ཆློས་ཀི་བསབ་བྱ།

འནོ་ཏྲེ་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་འཁོར་ལོ་སྒྱུར། །ལ་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཀུན་

ལ་ལོངས་སྤད་མཐར། །སླར་ཡང་ལགས་བསྲེགས་ས་གཞིར་དམལ་བའི་

མྲེ། །འབར་བའི་བུད་ཤིང་བྱྲེད་སིད་ཡིད་བརྟན་ཅི། །འཇིག་རྟྲེན་གསལ་

བར་བྱྲེད་པའི་ཉི་ཟླ་ཡང༌། །སོན་བསགས་བཟང་པོའི་འཕྲེན་པ་རོགས་པའི་

མཐར། །རང་གི་ལག་པ་བརྐང་བསྐུམ་མི་མཐོང་བའི། །མུན་པའི་མལ་དུ་

ཉལ་འབྱུང་མཆི་མ་དཀུ། །པད་མའི་འདབ་འདྲའི་གོས་ཀི་རྲེག་བྱས་ཀང༌། 

།ལུས་ལ་རྩུབ་ཉམས་བྱྲེད་པའི་སྨིན་ལྲེགས་མ། །བདག་པོའི་རོ་དང་ལན་

ཅིག་སྲེག་ཁང་དུ། །རབ་འབར་མྲེ་ཡིས་བསྲེག་པ་སུ་ཡིས་བཟོད། །ནོར་

བུའི་གིང་དུ་བགོད་པའི་ཚོང་ཟོག་གིས། །རྣམ་ཐོས་བུ་ལ་འགན་པའི་དྲེད་

དཔོན་ཡང༌། །འཇུར་འགྲེགས་གནས་སུ་སྐྲེས་ནས་ཟས་སྐོམ་གིས། །བཀྲྲེས་

ཤིང་སྐོམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཀྲེ་མ་ཧུད། །དག་འདུལ་གཉྲེན་སྐོང་མངའ་ཐང་



7

ལོངས་སྤོད་སོགས། །བ་ནས་བར་འཕྲེལ་ཕོ་རྒོད་གྲུང་པོ་ཡི། །གངས་སུ་ཚུད་

ཀང་ཚེ་ནི་ནམ་མཁའི་གོག །རི་ལམ་ཙམ་གི་བདྲེ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། །བསམ་

གིན་ནམ་ཡང་རྫུན་ཟོག་མི་གསུང་བ། །འ་ོསྐོལ་རྣམ་འདྲྲེན་ཟས་གཙང་སས་

པོ་དྲེས། །འཁོར་བར་གནས་ཕིན་སྡུག་བསལ་རང་བཞིན་དུ། །བསན་ཚུལ་

བསམ་ན་སིང་ཡང་དུམ་བུར་འགས། །བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསལ་འདི་ལས་

སླན་ཆད་དུ། །མི་ལྡོག་ཐར་པའི་ཁང་པར་འཇུག་པའི་ཐབས། །དཀར་ནག་

ལས་འབྲས་བསམ་ནས་བང་དོར་ངོས། །བསླབ་པ་རྣམ་གསུམ་ཉམས་ལྲེན་

གྲུང་པོ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་སས་བཅས་མངོན་སུམ་མཐོང་དཀའ་ཡང༌། །དྲེ་

དག་ཞལ་སྐིན་གསུང་དང་ཐུགས་རྟྲེན་ལ། །མྲེ་ཏོག་བདུག་སོས་མར་མྲེ་ལ་

བཤོས་སྒ། །འཕན་གདུགས་ཕྲེ་ཕུར་ལ་སོགས་མཆོད་སྤྲིན་དབུལ། །བསླབ་

གསུམ་ལྡན་པའི་དགྲེ་འདུན་བསྲེན་བཀུར་ནས། །ཐུབ་གསུང་སྒོག་སོགས་

ཆོས་སྤོད་རྣམ་བཅུའི་ལས། །རྣམ་གསུམ་འཁོར་ལོའི་བྱ་བ་ཆྲེར་སྲེལ་བའི། 

།བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆྲེན་གསོག་པ་གནད་དུ་ཆྲེ། །དབུལ་ཕོངས་སྐྲེ་རྒུ་

ཀུན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང༌། །ཉམ་ཐག་ནད་པར་གོས་ཟས་སྨན་གིས་བསྐང༌། 

།འཆི་ངྲེས་དུད་འགོ་གསོད་འསོ་ནག་ཆྲེན་མི། །སོག་བླུ་མི་འཇིགས་སྐབས་

ཀི་སྦྱིན་པ་བྱ། །ལ་མིའི་རྟྲེན་བཟང་ཐོབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ། །བྱ་སླ་ཚེགས་

ཆུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་ཁིམས། །ཉ་སོང་བརྒྱད་གསུམ་རྣམས་ལ་ལྲེགས་

བངས་ནས། །དམ་བཅའ་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་བར་མཛོད། །ཚིག་རྩུབ་

མཚོན་ལ་ཅི་མི་སམ་པའི་གོ །བཙན་པོར་གོན་ན་རང་རྒྱུད་མི་འཁྲུགས་

པས། །རྣམ་པར་དགྲེ་བའི་སོག་ར་མི་གཅོད་ཅིང༌། །སར་བསགས་འཕྲེལ་

བའི་ཐབས་ཚུལ་འདི་ལ་བརོན། །སྒིད་ལུག་ལྲེ་ལོ་བཏང་སོམས་དབང་སོང་
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ན། །ལྲེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་འགྲུབ་དཀའ་བས། །དལ་མྲེད་བརོན་པ་

ཆྲེན་པོས་འབད་བྱས་ན། །ཆྲེས་ཆྲེར་དཀའ་བའི་ལས་ཀང་ལྷུན་གིས་འགྲུབ། 

།དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་སྐུ་ལ་སོགས་དམིགས་རྟྲེན་ལ། །མ་ཡྲེངས་གཞོལ་བའི་

ཏིང་འཛིན་བརྟན་པོའི་རྒྱུན། །ཆད་མྲེད་བསར་ན་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་

མགོ །ཟིལ་གནོན་ལུས་སྲེམས་ལས་རུང་བསམ་གཏན་རྙྲེད། །ཆོས་རྣམས་སོ་

སོའི་གདགས་གཞིའི་སྲེང་ཙམ་ན། །རྟོག་པས་བཏགས་པ་ལས་གཞན་དོན་

དམ་དུ། །མ་རྙྲེད་རྟྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་འབྱུང་དབུ་མའི་ལམ། །ཤྲེས་རབ་མཚོན་

གིས་འཁོར་བའི་ར་བ་གཅོད། །ཡིད་སྲུབ་སྲེ་བཅས་མཐར་བྱྲེད་གསང་བའི་

བདག །བ་མགོན་དབྱྲེར་མྲེད་མྱུར་མཛད་ཕག་དྲུག་པ། །འདི་ཕི་བར་དོའི་

སྐབས་ཡིན་རྟག་ཏུ་བསྲེན། །དྲན་པས་འཆི་བདག་དཔུང་འཇོམས་ཚེ་དཔག་

མྲེད། །དྲེ་ཡང་གནམ་དང་ས་ཡི་དཀིལ་འཁོར་ལ། །དབང་ཕྱུག་མི་ཡི་རྒྱལ་

པོ་ཆྲེན་པོ་རྣམས། །རང་ཉིད་གཅིག་པུར་དགྲེ་སྦྱོར་ལ་གཞོལ་ལས། །བསན་

འགོའི་བདྲེ་ཐབས་བསྒྲུབ་པ་མཆོག་ཏུ་བསགས། །ཉི་འདོ་མི་ཡི་བདག་པོ་

ཆྲེ་རྣམས་དང༌། །ཕན་ཚུན་མཉྲེས་གཤིན་བྱམས་པའི་སྲེམས་བཟང་པོས། 

།རང་རང་མངའ་རིས་རྣམས་ཀིས་ཆོག་ཤྲེས་ཤིང༌། །འབངས་ཀུན་བདྲེ་ཕིར་

བཟང་པོའི་གཞུང་བཟང་སྲེལ། །སངས་རྒྱས་ཐུགས་རྲེ་ཕོགས་བྲལ་འགོ་བ་

ལ། །འཇུག་ཕིར་ཡང་དག་ཆོས་ལ་རིས་མྲེད་ཀང༌། །གནའ་བོའི་དུས་ནས་

དར་བའི་ཡབ་མྲེས་ཀི། །ཆོས་ལུགས་གྲུབ་པའི་མཐའ་དྲེ་ཤིན་ཏུ་ཤིས། །བྱང་

ཕོགས་ཆྲེན་པོ་ཧོར་གི་རྒྱལ་ཁམས་སུ། །ཨལ་ཐན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་ཏི་ཤིར། 

།བསོད་ནམས་མཚན་ལྡན་ཏྭ་ལའི་བ་མ་གང༌། །བྱོན་ནས་དྲེང་བར་ཞྭ་སྲེར་

ཅན་གིས་ཁྱབ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པའི། །བསན་པ་
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རིན་ཆྲེན་བཀུར་ན་ཕག་དྲུག་མགོན། །ལས་གཤིན་འདོད་ཁམས་མ་སོགས་

ཆོས་སྲུང་གིས། །རྟག་ཏུ་སྲུང་ཞིང་མངའ་ཐང་བདྲེ་སྐིད་འཕྲེལ། །ལུགས་

གཉིས་ཟུང་འབྲྲེལ་ཡབ་མྲེས་རྒྱལ་པོའི་ཁི། །མནན་ནས་ས་ཆྲེན་འཇམ་དར་

ཡུག་གཅིག་དང༌། །ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་སྤོད་པ་ཉྲེར་སྤད་པས། །འདི་ཕི་གཏན་

གི་འདུན་མ་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །དྲེ་ལྟར་ཆོས་སིད་བང་དོར་རང་ཉིད་ལ། །མི་

ལྡན་ནྲེ་ཙོའི་བརོད་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག །སྨྲ་ལ་མཁས་རྣམས་ཁྲེལ་ཡང་སོན་ཟླ་

ལྟར། །ཆྲེས་དཀར་སྲེམས་བཟང་བ་ལ་ཉྲེས་པ་མྲེད། །འདིས་མཚོན་དགྲེ་

བས་གནམ་བསྐོས་མི་ཡི་བདག །བཙུན་མོ་སས་བཅས་བོན་འབངས་རབ་

བརྟན་ཅིང༌། །མངའ་ཐང་དཔལ་འབྱོར་རྣམ་མང་ཐོས་སས་དང༌། །མཚུངས་

པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོར་འགྱུར་བར་ཤོག །

དྲེ་ལྟར་ལུགས་གཉིས་དང་འབྲྲེལ་བའི་བསླབ་བྱའི་རིམ་པ་མུ་ཐི་

ལའི་འཕྲེང་བ་འདི་ནི་ཚེ་རིང་གནམ་གི་ཤྲེ་མོང་གིས་སོབས་ཀི་དབང་ཕྱུག་

ཆིང་གིས་རིགས་ལས་ཁལ་ཁ་ཐུ་ཤྲེ་ཡྲེ་ཐུ་རོ་རྲེ་རྒྱལ་པོས་རི་ཁ་བ་ཅན་གི་

ལྗོངས་སུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བ་མར་བཟུང་སྲེ་མཆོད་པར་བོྱན་པའི་

ཚེ་རོམས་ཤིག་པར་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་ཟ་ཧོར་གི་རིགས་ལས་སྲེ་

སྣོད་གསུམ་པ་ངག་དབང་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་མྲེད་གོ་ཆ་ཐུབ་བསན་

ལང་ཚོའི་སྲེས་ཕོ་བྲང་ཆྲེན་པོ་པོ་ཏཱ་ལར་སྦྱར་བའི་ཡི་གྲེ་བ་ནི་འཕོངས་

རྒྱས་བཀྲས་རབ་ཕུན་ཚོགས་དབང་པོའོོ།། །།
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༄༅། །ལྲེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་དྲྭ་བ་བཞུགས།།

ས་སྐ་པཎིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། 

།ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གིས་བརབ་པ་ཡི། །བོ་གོས་བོ་ཆྲེ་

བོ་ལྡན་བོ་ཡི་མཆོག་གྱུར་པ། །ཚད་མྲེད་བོ་ཡངས་འཕགས་པའི་ཚོགས་ལ་

གུས་བཏུདྲེ༌། །འདི་ཕི་རྣམས་སུ་ལ་མིའི་བདྲེ་བ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། །ཀུན་ལ་ཕན་

པའི་གཏམ་འདི་ནི། །འཇམ་དབྱངས་བཙུན་པས་འགོ་ལ་བཤད། །ཀྲེ་མ། 

གནའ་དུས་བཟང་པོ་ནུབ། ད་དུས་ངན་པར་ཤར། གནའ་མི་མཁས་པ་

འདས། ད་མི་བླུན་པོ་སྐྲེས། ལ་ཆོས་དར་གི་མདུད་པ་གོལ། །མི་ཆོས་སོག་

མའི་ཕོན་ཐག་ཆད། །རྒྱལ་ཁིམས་གསྲེར་གི་གཉའ་ཤིང་ཆག །གཙོ་བོ་གོས་

ཀི་རྒྱ་མཚོ་སྐམས། །དཔའ་བོ་སག་གི་རི་མོ་ཡལ། །མོ་བཙུན་ངོ་ཚའི་གཡང་

ལུག་བུད། །ཡ་རབས་ཀི་སོལ་མི་བསྲུང་མ་རབས་ཀི་སྤོད་པ་བསྐང༌། ཕུགས་

ཀི་ཁྲེ་མི་བརི། འཕལ་གི་རིས་གཏང༌། ལྲེགས་པའི་སོལ་མི་འཛིན། ཉྲེས་པའི་

དཔྲེ་འདྲྲེན། མཁས་པའི་གཞུངས་མི་བསྲུང༌། རོངས་པའི་རྲེས་སུ་འཇུག 

བཟང་པོའི་དོ་མི་བྱྲེད། ངན་པའི་ཡ་བ་བྱྲེད་པ་མང་དུ་མཐོང་བས། མཁས་

པའི་རྲེས་སུ་ཞུགས་ནས་ལྲེགས་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར། ཁོ་བོ་

ལ་དམ་པར་འཛིན་པའི་སྐྲེས་བུ་རྣམས་ཀི་དོན་དུ། ལ་ཆོས་མི་ཆོས་ཀུན་ལ་

ཕན་པའི་གཏམ་འགའ་ཞིག་བརོད་པར་བྱའོ། །ཐོག་མར་ཅི་བྱྲེད་ཀང་བོ་བ་
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མ་དཀོན་མཆོག་ལ་གཏད། རྒྱབ་རྟྲེན་ལས་དང་བསོད་ནམས་ལ་རག་ལས་

པས། འཕལ་གི་ཚོད་དང་འདུན་མ་ལ་གཟབ་ནས། ལག་ལྲེན་ཕོ་སྒོ་དང་

བརོན་འགྲུས་སུ་བསྟུན་ན་ཅི་བསམ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གོས་དང་འདུན་མ་

བཤམས་ཚད་ཐོག་ཏུ་ཕྲེབས་པ་འདི་དཀའ་བ་ཡིན་པས། འཕལ་ཚོད་ལྲེན་

ཅིང་བྱྲེད་པ་ཕོ་རྒོད་ཀི་མཐར་ཐུག་ཡིན། འཕལ་བཅོས་མ་ཐག་འཛུམ་དམུ་

ལྲེ་བ་བྱྲེད་པ་འདི་གྲུང་བའི་མཐར་ཐུག་ཡིན། འགས་པའི་མི་ལ་སིང་མིན་

པའི་མི་སུ་ཡང་མྲེད། ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་ལ་འཐད་མི་འཐད་སུ་ལའང་

འངོ་སྲེ་གཟུ་ཁོག་ལ་ལྲེན་པ་འདི་ཟབ་བའི་མཐར་ཐུག་ཡིན། སྲེམས་ལ་མནོ་

མི་མནོ་འཆར་ཏྲེ། མནོ་ཚད་ཁར་མི་འདོན་པའི་མཁས་པའི་མཐར་ཐུག་

ཡིན། རང་རྒྱལ་བ་ལ་མི་དགའ་བའི་མི་སུ་ཡང་མྲེད་དྲེ་ངག་འཇམ་དང་བོ་

ཁོག་ནས་བྱྲེད་པ་འདི་སྦྱང་པའི་མཐར་ཐུག་ཡིན། ངན་པ་ལ་ཁ་མ་ས། ཕིས་

ཅི་འངོ་མི་ཤྲེས། བཟང་ལ་ངོ་བསོད་མ་ཆྲེ། ད་གཟོད་ཅི་འགྱུར་མི་ཤྲེས། མ་

བསམས་པའི་ཞལ་ལྲེ་མ་བཏང༌། གང་གི་ཐོག་ཏུ་ཅི་བབས་མི་ཤྲེས། མ་གྲུབ་

པར་ཁ་པོ་མ་འདོན། ཕིས་ཅིར་འགྱུར་མ་ཤྲེས། བྱམས་དྲགས་པ་བུ་ལ་ཡང་

མ་བྱྲེད། སོལ་དུ་མི་ཚུད་པ་ཡིན། སང་དྲགས་པ་དག་ལ་ཡང་མ་བྱྲེད། ཐུབ་

ཀང་ལ་ཡོག་འངོ་བ་ཡིན། རས་ཆོད་ཆྲེན་པོ་གཉྲེན་ལ་ཡང་མ་བྱྲེད། ནམ་

ཕུགས་འཁོན་དུ་འགོ་བ་ཡིན། འབར་འཐབ་དྲག་པོ་བྲན་ལ་ཡང་མ་བྱྲེད། 

འཁོར་མཁན་མི་འངོ་བ་ཡིན། ཐོག་རིས་དྲག་པོ་འབངས་ལ་ཡང་མ་བྱྲེད། ཞྲེ་

ལ་བཞག་པ་ཡིན། ངན་བཅད་དྲག་པོ་གོགས་ལ་ཡང་མ་བྱྲེད། སྲེམས་སྣད་

འགོ་བ་ཡིན། དཔྲེ་ཁིམས་ངན་པ་གཞན་ལ་ཡང་མ་བསླབ། རང་ལ་ཡང་

གནོད་པ་ཡིན། ཁ་འཐབ་རྒྱལ་ཡང་དག་མི་ཐུབ་པས། བརྣག་པ་དྲེ་ཞྲེ་ལ་
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འཆང༌། ངོ་བསོད་ཀིས་གཉྲེན་མི་བསྐང་བས། བྱམས་པ་དྲེ་སྲེམས་ལ་ཞོགས། 

སང་གདུག་དྲག་ཀང་དག་མི་ལྡོག འདུན་མ་སབས་ཀིས་ཆོད། སྲེར་སྣ་ཆྲེ་

ཡང་ནོར་མི་སོགས། ཕི་རབས་དང་བོ་རྒྱ་བསྐྲེད་ལ་ཚོལ། གཏམ་མགོ་འཛུམ་

གིས་སུས། གཏམ་གཞུག་འཛུམ་ལ་ཞོགས། དགོས་དོན་ཕོག་པར་སྨྲོས། རན་

ལ་མཛེས་པ་ཤོད་ཨང༌། ངན་ཁོང་ན་ཡོད་ཀང་ཁ་རུ་འཇམ་སྐད་ཐོན། མི་ལ་

མཛེས་པ་ཡིན། ཞྲེ་སང་སྲེམས་ལ་ཡོད་ཀང་དག་ལ་དགའ་ཚུལ་སོན། ནམ་

ཕུགས་ཤགས་སུ་ཆྲེ་བ་ཡིན། སིང་དུ་བུ་ཚ་སྡུག་ཀང་ཉྲེས་འདུག་ན་རྒོལ་

དང༌། ཕུགས་སུ་བྱམས་པ་ཡིན། བདག་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀང་རང་འདོད་

སོངས་དང༌། ནམ་ཕུགས་རིང་བ་ཡིན། ཡིད་ལ་རང་འདོད་ཡོད་ཀང་གཙོ་

བོར་སྤིའི་ཆིས་གིས་དང༌། ཕི་ཕུགས་བཙུན་པ་ཡིན། འདུན་མ་ཆུང་མ་

མཁས་ཀང་གོས་དབང་རང་གིས་ཟུང༌། རང་ཆྲེར་འགོ་བ་ཡིན། བཟང་པོ་ལ་

ཀུར་ཆ་མ་ཆྲེ། བཟང་སྐད་ཐོན་པ་འདི་དཀའ། ངན་པ་ལ་ཁྱད་གསོད་མ་

བྱྲེད། ཡིན་ལ་བཞག་པ་ཡིན། གོ་ཆོད་པོ་ལ་བསོད་ར་མ་ས། རྲེ་བ་སྐྲེ་བ་ཡིན། 

གོ་མི་ཆོད་པ་ལ་སྨད་ར་མ་ཆྲེ། ཡི་མུག་སྐྲེ་བ་ཡིན། ངན་པ་ལ་དབང་མ་

བསྐུར། བླུན་པོ་གོས་སར་མ་བཞག ཡ་རབས་དམན་སར་མ་བཞག ས་རྲེས་

མ་སངས། ཕི་རྲེས་མ་བཙལ། མཁས་པ་རས་སུ་མ་བོར། །སྤི་མི་དག་རུ་མ་

ལྲེན། འདོད་པ་ཅན་ལ་ནོར་མ་བསན། ངན་སྲེམས་ཅན་ལ་བོ་མ་གཏད། 

ཚོད་མྲེད་པོ་ལ་གོས་མ་དྲི། ཁ་མང་པོ་ལ་སིང་གཏམ་མ་བྱྲེད། རྣོ་ཐུང་བ་ལ་

ཀུ་རྲེ་མ་བྱྲེད། མི་ཐུབ་པ་ལ་དོ་མ་བསོ། མི་བདྲེན་པ་ལ་ཤགས་མ་འདྲེབས། 

མི་འགྲུབ་པ་ལ་ཁས་མ་ལྲེན། མི་ལོགས་པའི་ལས་མ་འཇུག མི་ཉན་པ་ལ་

གོས་མ་འདྲེབས། མི་འངོ་པ་ལ་ལས་མ་བཅོལ། མྲེད་པའི་ནོར་ལ་ནན་མ་ཆྲེ། 
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མི་ཤྲེས་པ་ལ་ཀོ་ལོང་མ་བསམ། དྲིན་དག་ལ་ཡང་མ་བཞག གུས་པ་ཆྲེན་པོ་

གཉྲེན་ལ་ཡང་མ་བྱྲེད། སིང་གཏམ་ཟབ་མོ་གོགས་ལ་ཡང་མ་བྱྲེད། ནོར་

མཚང་ཅན་བུ་ལ་ཡང་མ་བསན། གཞན་སྡུག་པ་ལ་སིང་ཚིམས་མ་བྱྲེད། 

སྡུག་པ་རང་ལ་ཡང་འངོ༌། རང་སྐིད་པ་གཞན་ལ་མ་ངོམ། སྐིད་པ་གཞན་ལ་

ཡང་འངོ༌། གོས་ཉྲེས་པ་ལ་འགོད་པ་མ་བཟླ། འཁྲུལ་པ་རང་ལ་ཡང་འོང༌། 

ཕན་བཏགས་པ་ལ་དྲིན་མ་འདྲྲེན། བྱས་པ་ཡལ་ནས་འགོ་བ་ཡིན། མི་ཁ་

བྱམས་སང་སྤོད་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། སྤོད་པ་གཟོབ། ཟབ་མི་ཟབ་ཁ་

མང་ཉུང་ལ་བྱྲེད་པ་ཡིན། དོན་མྲེད་མ་སྨྲ། སྤང་གྲེན་ཕ་རོལ་གི་དགོངས་པ་

ལོན་མ་ལོན་ལ་བྱྲེད་པ་ཡིན། ཡུན་རིང་དུ་སོམས། སྲེམས་གྲུང་མི་གྲུང་རང་

མགོ་ཐོན་མི་ཐོན་ལ་བྱྲེད་པ་ཡིན། རང་མགོ་ཐོན་པར་གིས། མི་ཆྲེ་དུས་སུ་

ཁྲེང་བསྐྱུང་དགོས་པ་ཡིན། ཨང་ལྡིར་མ་ཆྲེ། ཡོན་ཏན་འགན་དུས་སུ་དྲྲེགས་

པ་བསྐྱུང་དགོས་པ་ཡིན། དྲྲེགས་པ་དང་ང་རྒྱལ་མ་ཆྲེ། བཀུར་མི་མང་དུས་

སུ་འགོ་ཏུ་འཛུལ་དགོས་པ་ཡིན། སྤོད་པ་གཟོབ། འཁོར་མང་དུས་སུ་མི་རིས་

ཆྲེ་དགོས་པ་ཡིན། གང་ལ་ཡང་སྲེལ། གོས་ལྲེགས་དུས་སུ་ཚོད་ཟིན་དགོས་

པ་ཡིན། གྲུབ་ཚད་མ་བྱྲེད། དཔོན་བཅོལ་དུས་སུ་རང་འདོད་བསྐྱུང་དགོས་

པ་ཡིན། སྤི་ཆིས་གིས། དབང་བསྐུར་དུས་སུ་ཕམ་ལྲེན་དགོས་པ་ཡིན། 

སྲེམས་ཚོད་ཟུང༌། སྐིད་པའི་དུས་སུ་མི་དང་བསྟུན་ཤྲེས་དགོས་པ་ཡིན། 

ཀུན་གི་སྲེམས་ཟུང༌། མང་པོ་མ་སྨྲ། སྨྲ་ཚོད་སོམས་ལ་སྨྲོས། དྲན་ཚད་ལག་

ཏུ་མ་ལྲེན། ལྲེན་ཚད་མགོ་ཐོན་པར་གི། དྲིས་ཚད་ཁས་མི་ལྲེན། བངས་ཚད་

ཐོག་ཏུ་ཁོལ། ལག་མི་གཙང་ན་མི་ཁྱུར་མི་ཚུད་པ་ཡིན། མི་བཟང་དུ་གིས། 

ཁ་མང་ན་གོས་ཁྱུར་མི་ཚུད་པ་ཡིན། ཁ་མ་མང༌། མི་གཞི་མི་ལྲེགས་ན་ཁལ་
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ཁྱུར་མི་ཚུད་པ་ཡིན། སྲེ་སྣོད་མི་ཤྲེས་ན་སོན་པའི་ཁྱུར་མི་ཚུད་པ་ཡིན། སིག་

ལ་མི་འཛེམ་ན་ཆོས་པའི་ཁྱུར་མི་ཚུད་པ་ཡིན། ཟབ་པ་འཐོམ་པོར་མ་ཤོར་

བ། སྨྲ་བ་ཉུང་བ་ལྐུགས་པར་མ་ཤོར་བ། ཕོ་རྒོད་དྲག་རྩུབ་ཏུ་མ་ཤོར་བ། རྫུན་

འཆལ་པོར་མ་ཤོར་བ། གསལ་དྲག་རྣོ་མཐོང་དུ་མ་ཤོར་བ། ཕོ་བཟང་དབྱིག་

བོར་མ་ཤོར་བ། དྲང་པོ་གའི་ཟུར་མི་འདོན་པ། བཟང་པོ་གཞན་ལ་མི་གཤྲེ་

བ་གཅིག་དགོས་སོ། །མི་སྤང་པོ་དང་མགོ་སོང་ལ་ནོར་ས་ཡོད། དྲང་པོ་དང་

གྲེན་པ་ལ་ནོར་ས་ཡོད། ཚོད་ཅན་དང་ནོག་པོ་ནོར་ས་ཡོད། བརྫུ་བག་དང་

མི་ཤྲེས་པ་ནོར་ས་ཡོད། ཕོ་རབ་ཁོང་ཡངས་དང་བརྫུ་ཁོན་ནས་ཟབ་ཚོལ་བ་

ནོར་ས་ཡོད། ཕོ་འབྲིང་གྲེན་པ་དང་འཇམ་ཁོང་ནས་ཟབ་ཚོར་བ་ནོར་ས་

ཡོད། ཕོ་མཐའ་མགོ་སོང་དང་ཁོང་ནས་ཟབ་ཚོལ་བ་ནོར་བ་ཡང་མཐོང་ངོ༌། 

།ཟས་ཁ་རུ་ཞིམ་པ་དྲེ་མི་ལ་བྱིན། ནོར་ཡིད་དུ་འངོ་བ་དྲེ་རང་གི་ཆོང༌། 

གཏམ་སིང་ལ་རྣོ་བ་དྲེ་ལྲེ་རར་ཟུང༌། དག་རང་དང་འགས་པ་དྲེ་ནང་དུ་མ་

གཞུག འཕད་མ་ཐག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་མ་བྱས། འདྲིས་མ་ཐག་ཏུ་བོ་མ་གཏད། 

དགའ་མ་ཐག་ཏུ་འཛུམ་མ་བསན། ཁོ་མ་ཐག་ཏུ་བཞིན་མ་བསྡུ། མ་མགུ་བ་

ལ་མིག་ལོག་དང་མཆུ་འབུག་མ་བྱྲེད། དགའ་བ་ལ་ཨ་ནུས་གཅྲེས་གཅྲེས་

མ་བྱྲེད། མི་ཞིམ་པའི་ཟས་ལ་སྣ་མ་བསྲེར། ཞིམ་པ་ལ་ཧུབ་མ་ཆྲེ། ཕྱུག་པོ་

སྤོད་ཤྲེས་པ་གིས། མི་ལྟོགས་པ་ཙམ་དུ་བསི་ཤྲེས་པ་གིས། འཛོམ་ན་སྐི་

ཁྱགས་པ་གིས། ཕོངས་ན་སྡུག་ཁྱགས་པ་གིས་ཨང༌། བཟང་པོ་ཁ་ཆྲེ་མ་

འདོན། ཀུན་ལ་རྒྱུས་ཡོད། ངན་པ་ཆྲེ་སྐད་མ་ཆྲེ། གཞན་གིས་ཁྲེལ་འངོ་བ་

ཡིན། ཡོད་པ་མི་ལ་མ་ངོམ། གཞན་སྲེམས་ངན་པ་སྐྲེ་པ་ཡིན། མྲེད་པ་

གཞན་ལ་མ་འཁང༌། སིང་ཚིམ་བསྒྲུབ་ཏུ་འངོ༌། དྲག་པོ་དྲག་ཁྱྲེར་མ་མཁས་
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ན་ཞན་པར་འགོ་བ་ཡིན། གྲུང་པོ་གྲུང་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ན་གྲེན་པར་འགོ་བ་

ཡིན། ཡོད་པ་ཡོད་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ན་ཕོངས་པར་འགོ་བ་ཡིན། མཛའ་བ་

མཛའ་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ན་འཁོན་དུ་འགོ་བ་ཡིན། ཆྲེན་པོ་ཆྲེ་ཁྱྲེར་མ་མཁས་

ན་དམའ་བར་འགོ་བ་ཡིན། མཁས་པ་མཁས་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ན་བླུན་པོར་

འགོ་བ་ཡིན། བཙུན་པོ་བཙུན་ཁྱྲེར་མ་མཁས་ན་འཆལ་པར་འགོ་བ་ཡིན། 

ཟས་ལ་ངོ་ཡོད་པས་བྱིན། ནོར་ལ་དག་ཡོད་པས་སྦོས། གོས་ལ་གཡང་ཡོད་

པ་ཡིན་པས་བསྟུན། གཏམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཆྲེད་དུ་ཟུང༌། མི་

ལ་གོགས་མཁོ་བས་བཟང་ངན་འབྲིང་གསུམ་བསྲེན། ངག་ལ་ལ་འགོ་པ་

ཡིན་པས་ཁ་ཏོན་བཟང་པོ་གིས། ལང་གསར་འགོགས་ཆྲེ་བའི་གཉྲེན་པས། 

ཕི་ཐག་རིང་བའི་དགས་དགའ་བ་ཡིན། ངན་པའི་དཔོན་བས་བཟང་པོའི་

གཡོག་གི་དགའ་བ་ཡིན། ཡོན་ཏན་མྲེད་པའི་གལ་མགོ་བས་བཟང་པོའི་

གལ་མཇུག་དགའ་བ་ཡིན། སིང་མང་ན་གོ་བ་འགོ་བ་ཡིན། ཐམས་ཅད་ལ་

སིང་གཏམ་མ་བཤད། ཁ་མང་ན་དག་ལྡང་པས་སྨྲ་བ་སྐུང༌། ནོར་ཡོད་ཚད་

འདོད་པ་ཅན་ལ་སྐུང༌། ཁས་ལྲེན་མང་ན་མི་ངན་དུ་འགོ་བ་ཡིན་པས་ཁས་

ལྲེན་མ་མང༌། མ་བཤད་ན་ཕས་ཀང་མི་གོ་བས་ལྷུག་པར་ཤོད། མ་བསྐུལ་ན་

བུས་ཀི་མི་ཉན་པས་སྐུལ། མ་བསླབས་ན་སུས་ཀང་མི་ཤྲེས་པས་མཁས་པ་

སློབས། མ་བྱིན་ན་བུ་ཡང་འཁོར་དུ་མི་འདོད་པས་བག་ཙམ་རྲེ་བྱིན། སྲེར་

བའི་སར་གཏན་དུ་མ་འགོ། བྱམས་པའི་མི་སུན་དུ་མ་བཅུག འབྲྲེལ་ཆད་པ་

ཡིན། སང་བའི་དག་ཉྲེ་སར་མ་བཞག རང་གི་གོང་དུ་ཤོར་བ་ཡིན། མི་གང་

ལ་ཡང་ངན་བཅད་མ་བྱྲེད། ཕན་སུས་ཐོགས་མི་ཤྲེས། བཅོལ་བའི་ལས་གོ་

ཆོད་པ་གིས། རང་མགོ་ཐོན་འངོ་བ་ཡིན། བརྫུན་དང་གཡོ་སྒྱུ་སོངས་དང་
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གར་ཡང་འགིམས་པ་ཡིན། ཁ་ཉུང་ལ་ལག་གཙང་བར་གིས་དང་ཐམས་

ཅད་རང་ལ་བྱམས་པ་ཡིན། མི་གཞི་ཡག་ལ་རང་འདོད་ཉུང་དུ་གིས་དང་

ཀུན་དང་མཐུན་པར་འངོ་ངོ༌། །བོ་ཁོག་ཆུང་ལ་སྣ་ཐུང་བའི་མི་ལ་ཀུ་རྲེ་མ་

བྱྲེད། ཁ་འཇམ་ལ་གཏིང་དྲྲེགས་པའི་མི་ལ་འབྲྲེལ་པ་མ་བྱྲེད། ལྐུགས་པ་ང་

རྒྱལ་ཅན་ལ་ཤ་ཚ་སངས། མཚང་ནས་འདྲུ་མ་བསླབས། ཕི་ཐག་ཐུང་བའི་མི་

དང་འཕལ་ཉམས་དགའ་ཡང་མ་འགོགས། ཞྲེ་ནག་པའི་མི་འཕལ་ཁ་འཇམ་

ཡང་བོ་མ་གཏད། འདྲིས་ཆུང་བའི་མི་ལ་བོ་མ་འགྲེལ། གལ་ཆུང་བའི་མི་

དང་གཏམ་ཁ་སྐར་མ་བཤད། དོན་མྲེད་པའི་ལས་ལ་བརོན་འགྲུས་མ་ཆྲེ། 

སོད་རྟིང་དག་ལ་སིང་ཁམས་མ་ཆུང༌། འབབ་ངྲེས་བའི་ཁལ་བཞིན་དུ་གིས། 

དགོས་ངྲེས་པའི་གོགས་པོ་མདངས་དང་འཛུམ་གིས་སུས། གོས་ཐམས་ཅད་

ལ་ནམ་ཕུགས་འབྲས་བུ་ཆྲེ་ཆུང་སོམས། འཕལ་གི་ཁྲེ་ཆྲེ་ཆུང་བརི། བསྒྲུབ་

ན་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་བརི་བ་སྲེ་བརྟག་པ་གལ་ཆྲེའ།ོ །སར་གི་གོས་ལྲེགས་

ཉྲེས་ད་ལྟ་སོམས། མ་འངོས་པའི་གོས་ཀི་འབྲས་བུ་ད་ལྟ་སོམས། གཞན་གི་

གོས་ལྲེགས་ཉྲེས་ཀི་དཔྲེ་རང་ལ་ཞོག གོས་ལ་མི་དབང་བའི་མི་གོས་སར་མ་

འབོད། གོས་སབས་ལ་མི་ཕྲེབས་པ་ཡིན། གོས་ལ་མི་དགའ་བའི་མི་མ་བཀུག 

གོས་ཀི་དཀྲུགས་ཤིང་བྱྲེད་པ་ཡིན། མང་པོའི་ནང་དུ་གོས་མ་གྲེངས། ཀུན་

གིས་ཚོར་བ་ཡིན། གོས་མ་གྲུབ་པ་མ་བཤད། ཡལ་ནས་འགོ་བ་ཡིན། གོས་

མང་སར་བགོས་ན་བོ་སྐྲེ་བ་ཡིན། རྒན་རིམ་ལ་གོས་དྲིས་ན་མི་འགོད་པ་

ཡིན། ཤ་ཚ་བ་ལ་གོས་བསྡུར་དུ་བཏུབ་པ་ཡིན། ཉམས་ཅན་ལ་གོས་དྲི་ན་

མཐའ་ཆོད་པ་ཡིན། གོས་མ་བཤད་ན་གང་དུ་ཡང་བསྒྱུར་དུ་བཏུབ་པ་ཡིན། 

གོས་ལ་བསམ་གཞིག་བཏང་ན་འཕར་འབུབ་ཆུང་བ་ཡིན། གོས་ཐག་མ་
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བཅད་ན་བསིང་དུ་བཏུབ་པ་ཡིན། གོས་མ་ཐལ་ན་བཅོས་སུ་བཏུབ་པ་ཡིན། 

གོས་ཡུན་རིང་དུ་བྱས་ན་གཟབ་ཏུ་བཏུབ་པ་ཡིན། གོས་སྣ་མང་དུ་བྱས་ན་

འདོམ་དུ་བཏུབ་པ་ཡིན། གོས་མགོ་ལ་ལོང༌། གོས་རྒྱུ་བགབ་ལ་ཚོལ། དགོས་

དོན་སྡུས་ལ་ཕོག་པར་སྨྲོས། གོས་གཞུག་ནན་ལ་སྡུས་ཨང༌། གོས་ལ་

བརྒྱའམ་སོང་བཤད་ཀང༌། ལྷུན་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། 

བརྟག་དཔད་ཕོ་ཚོད་ལས་བྱུང་བ་དང་གཉིས་ལས་མྲེད་དོ། །མདོར་ན་ལས་

གཙོ། གཏམ་རྒན་སྐྲེ་བོ་མགོ་ནག་མི་ལ་བསོད་ནམ་གཙོ་ཆྲེ་བ་མ་གཏོགས་

པ། མཛངས་པ་ནོར་བསོགས་པས་རིག་རྒྱུད་འཕྲེལ་བར་མ་མཐོང་ངོ༌། །དྲེ་

བས་ན་ལས་དཀར་ནག་གི་སངས་བངས་ལ་འབད་པ་གལ་ཆྲེའ།ོ །ཁ་ཉུང་

བ་དང་གཅིག ཁོག་ཡངས་པ་དང་གཉིས། གཏམ་དྲང་བ་དང་གསུམ། 

བསམ་མནོ་གཏོང་བ་དང་བཞི། །ཉྲེ་རིང་མི་བྱྲེད་པ་དང་ལྔ། རང་འདོད་ཆུང་

བ་དང་དྲུག་པོ་དྲེ་གཙོ་བོ་ལ་གལ་ཆྲེ་བ་ཡིན་ནོ། །གཏོང་ཕོད་ཆྲེ་བ་དང་

གཅིག གདོང་དྲག་པ་དང་གཉིས། བོ་བརྟན་པ་དང་གསུམ། འགན་ཐུབ་པ་

དང་བཞི། སོབས་ཆྲེ་བ་དང་ལྔ། ཚོད་ཟིན་པ་དང་དྲུག་པོ་དྲེ་སག་ཤར་ལ་

གལ་ཆྲེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཆོ་རིགས་བཙུན་པ་དང་གཅིག ཁྲེལ་འཛེམ་ཆྲེ་བ་དང་

གཉིས། ནོར་བསོགས་ཤྲེས་པ་དང་གསུམ། འཁོར་བསྐང་ཤྲེས་པ་དང་བཞི། 

ལུས་ཐུབ་པ་དང་ལྔ། གོགས་ལར་མཐོང་བ་དང་དྲུག་པོ་དྲེ་མོ་བཙུན་ལ་གལ་

ཆྲེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཀ་ཀྲེ། ཀྲེ་མ་ཀྲེ་མ། རྒྱལ་ཁམས་བསྐོར་བས་ཆོས་ལུགས་མང་

པོ་མཐོང༌། །བོ་གོས་རྣོ་བས་ཕི་ནང་སྐོན་ཡོན་རིག །རྣམ་འབྱྲེད་གཟྲེ་བས་

བསན་བཅོས་འདི་བརམས་སོ། །འདི་བཀོད་དགྲེ་བས་བདག་བོ་གང་ཆྲེན་

རབ་བརྟན་པར། །ཕན་བདྲེའི་ལུས་རྒྱལ་ལྲེགས་བཤད་དྲྭ་བས་རབ་བརྒྱན་
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ནས། །ཐོས་མང་རལ་གིའི་ཤྲེས་རབ་བོ་གོས་སྣང་བཟུང་སྲེ། །གཏི་མུག་བླུན་

རོངས་གཡུལ་ལས་རབ་རྒྱལ་གྱུར། །ཀུན་ལ་ཕན་པའི་བསན་བཅོས་ལྲེགས་

བཤད་འཕྲུལ་གི་དྲྭ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་པཎི་ཏས་སྦྱར་བའ།ོ།  །།


