༄༅། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་དྷཱ་མ་ཀ་ཨ་པ་ཏཱ་ར་ནཱ་མ།
བོད་སྐད་དུ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ།
འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་
སེས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཤྲིང་། །སྲིང་རེའྲི་སེམས་དང་གྲིས་སུ་མེད་བོ་
དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནྲི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུ། །གང་ཕྱྲིར་བརེ་ྲིད་རྒྱལ་བའྲི་ལོ་ཐོག་ཕུན་ཚོགས་
འདྲིའྲི། །ས་བོན་དང་ནྲི་སེལ་ལ་ཆུ་འདྲ་ཡུན་རྲིང་དུ། །ལོངས་སོད་གནས་ལ་སྲིན་པ་ལྟ་བུར་འདོད་གྱུར་པ། །དེ་
ཕྱྲིར་བདག་གྲིས་ཐོག་མར་སྲིང་རེ་བསོད་པར་བགྲི། །དང་པོར་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཅྲིང་། །བདག་གྲི་འདྲི་
ཞེས་དངོས་ལ་ཆགས་བསེད་པ། །ཟོ་ཆུན་འཕྱན་ལྟར་རང་དབང་མེད་པ་ཡྲི། །འགོ་ལ་སྲིང་རེར་གྱུར་གང་དེ་ལ་
འདུད། །འགོ་བ་གཡོ་བའྲི་ཆུ་ཡྲི་ནང་གྲི་ཟླ་བ་ལྟར། །གཡོ་དང་རང་བཞྲིན་ྲིད་ཀྲིས་སོང་པར་མཐོང་བ་
ཡྲི། །རྒྱལ་བའྲི་སྲས་པོ་འདྲི་ཡྲི་སེམས་གང་འགོ་བ་རྣམས། །རྣམ་པར་གོལ་བར་བྱ་ཕྱྲིར་སྲིང་རེའྲི་དབང་གྱུར་
ཅྲིང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི སོན་པས་རབ་བསོས་དགའ་བ་ལ། །རབ་ཏུ་གནས་པ་དེ་ནྲི་དང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ནས་
བཟུང་སེ་དེ་ནྲི་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ཡྲིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱའྲི་སྒྲ་ྲིད་ཀྲིས་བསད་དོ། །འདྲི་ནྲི་དེ་
བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་སུའང་སེས་པ་སེ། །འདྲི་ནྲི་ཀུན་ཏུ་སོར་བ་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་
ཡྲིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནྲི་དགའ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་འཆང་ཞྲིང་། །འཇྲིག་རེན་ཁམས་བརྒྱ་ཀུན་ནས་
གཡོ་བར་ནུས་པར་གྱུར་པའང་ཡྲིན། །ས་ནས་སར་གནོན་བྱེད་ཅྲིང་གོང་མང་རབ་ཏུ་འགོ་བར་འགྱུར། །དེ་ཚེ་
འདྲི་ཡྲི་ངན་འགོའ་ི ལམ་རྣམས་མཐའ་དག་འགག་པར་འགྱུར། །དེ་ཚེ་འདྲི་ཡྲི་སོ་སོ་སེ་བོའ་ི ས་རྣམས་ཐམས་
ཅད་ཟད། །འདྲི་ནྲི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཇྲི་ལྟ་དེ་ལྟར་ེ་བར་བསན། །རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྟ་དང་པོ་ལ་
གནས་ཀང་། །ཐུབ་དབང་གསུང་སེས་དང་བཅས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི། །བསོད་ནམས་བདག་གྲི་དབང་
གྲིས་ཕམ་བྱས་རྣམ་པར་འཕེལ། །དེ་ནྲི་རྲིང་དུ་སོང་བར་བོ་ཡང་ལྷག་པར་འགྱུར། །དེ་ཚེ་དེ་ལ་རོགས་སངས་
བྱང་ཆུབ་རྒྱུ། །དང་པོ་སྲིན་པ་ྲིད་ནྲི་ལྷག་པར་འགྱུར། །རང་ཤ་སེར་ལའང་གུས་པར་བྱས་པ་ཡྲིས། །སྣང་དུ་མྲི་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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རུང་དཔོག་པའྲི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར། །སེ་བོ་འདྲི་ཀུན་བདེ་བ་མངོན་འདོད་ཅྲིང་། །མྲི་རྣམས་བདེ་བའང་ལོངས་
སོད་མེད་མྲིན་ལ། །ལོངས་སོད་ཀང་ནྲི་སྲིན་ལས་འབྱུང་མཁེན་ནས། །ཐུབ་པས་དང་པོར་སྲིན་པའྲི་གཏམ་
མཛད་དོ། །སྲིང་རེ་དམན་ཞྲིང་ཤྲིན་ཏུ་རྩུབ་སེམས་ཅན། །རང་དོན་ལྷུར་ལེན་ྲིད་དུ་འགྱུར་བ་གང་། །དེ་དག་གྲི་
ཡང་འདོད་པའྲི་ལོངས་སོད་རྣམས། །སྡུག་བསལ་ེར་ཞྲིའྲི་རྒྱུར་གྱུར་སྲིན་ལས་འབྱུང་། །འདྲི་ཡང་སྲིན་པའྲི་
སྐབས་ཀྲིས་ནམ་ཞྲིག་ཚེ། །འཕགས་པའྲི་སེ་བོ་དང་འཕྲད་མྱུར་དུ་འཐོབ། །དེ་ནས་སྲྲིད་རྒྱུན་ཡང་དག་བཅད་
བྱས་ཏེ། །དེ་ཡྲི་རྒྱུ་ཅན་ཞྲི་བར་འགོ་བར་འགྱུར། །འགོ་ལ་ཕན་པར་དམ་བཅས་ཡྲིད་ཅན་རྣམས། །སྲིན་པས་
རྲིང་པོར་མྲི་ཐོགས་དགའ་བ་འཐོབ། །གང་ཕྱྲིར་བརེ་བདག་བརེ་བདག་མ་ཡྲིན་པ། །དེ་ཕྱྲིར་སྲིན་པའྲི་གཏམ་
ྲིད་གཙོ་བོ་ཡྲིན། །ཇྲི་ལྟར་བྱྲིན་ཅྲིག་ཅེས་སྒྲ་ཐོས་བསམས་ལས། །རྒྱལ་སྲས་བདེ་འབྱུང་དེ་ལྟར་ཐུབ་རྣམས་
ལ། །ཞྲི་བར་ཞུགས་པས་བདེ་བ་བྱེད་མྲིན་ན། །ཐམས་ཅད་བཏང་བས་ལྟ་ཞྲིག་སོས་ཅྲི་དགོས། །ལུས་བཅད་
སེར་ཞྲིང་བདག་གྲི་སྡུག་བསལ་གྲིས། །གཞན་དག་རྣམས་ཀྲི་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྲི། །སྡུག་བསལ་རང་རྲིག་
ྲིད་དུ་མཐོང་ནས་ནྲི། །དེ་བཅད་བྱ་ཕྱྲིར་མྱུར་དུ་བརོན་འགྲུས་རོམ། །སྲིན་པ་སྲིན་བྱ་ལེན་པོ་གཏོང་པོས་
སོང་། །འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ཞེས་བྱ། །གསུམ་པོ་དག་ལ་ཆགས་སེས་གྱུར་པས་དེ། །འཇྲིག་རེན་
པ་ཡྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ཅེས་བསན། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའྲི་སྲས་ཀྲི་ཡྲིད་ལ་རབ་གནས་ཤྲིང་། །དམ་པའྲི་རེན་ལ་འོད་
ཆགས་མཛེས་པ་རེད་གྱུར་པའྲི། །དགའ་བ་འདྲི་ནྲི་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །མུན་པ་སྟུག་པོ་ཐམས་ཅད་
རྣམ་པར་བསལ་ནས་རྒྱལ། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་དང་པོའ །ོ ། ༈ །།དེ་ཚུལ་ཕུན་
ཚོགས་ཡོན་ཏན་དག་ལྡན་ཕྱྲིར། །རྲི་ལམ་དུ་ཡང་འཆལ་ཁྲིམས་དྲྲི་མ་སངས། །ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་རྒྱུ་བ་དག་
གྱུར་པས། །དམ་པའྲི་ལས་ལམ་བཅུ་ཆར་སོག་པར་བྱེད། །དགེ་བའྲི་ལམ་འདྲི་ལྟ་ཞྲིག་བཅུ་ཆར་ཡང་། །དེ་ལ་
ཀླགས་ཏེ་ཤྲིན་ཏུ་དག་པར་འགྱུར། །སོན་ཀའྲི་ཟླ་ལྟར་རག་ཏུ་རྣམ་དག་དེ། །ཞྲི་འོད་ཆགས་པར་དེ་དག་གྲིས་རྣམ་
མཛེས། །གལ་ཏེ་དེ་ནྲི་ཁྲིམས་དག་རང་བཞྲིན་ལྟ། །དེ་ཕྱྲིར་དེ་ནྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་མྲི་འགྱུར། །དེ་ཕྱྲིར་དེ་ནྲི་རག་
ཏུ་གསུམ་ཆར་ལའང་། །གྲིས་བོའ་ི རྒྱུ་བ་ཡང་དག་བལ་བར་འགྱུར། །སྲིན་པས་ལོངས་སོད་དག་ནྲི་འགོ་ངན་
ནའང་། །སེ་བོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྐང་པ་མས་ལས་འབྱུང་། །བསེད་བཅས་དངོས་འདུ་ཡོངས་སུ་ཟད་པས་ན། །ཕྱྲིན་
ཆད་དེ་ལ་ལོངས་སོད་འབྱུང་མྲི་འགྱུར། །གང་ཚེ་རང་དབང་འཇུག་ཅྲིང་མཐུན་གནས་པ། །གལ་ཏེ་འདྲི་དག་
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ཟླ་གགས།

འཛིན་པར་མྲི་བྱེད་ན། །གཡང་སར་ལྷུང་བས་གཞན་དབང་འཇུག་འགྱུར་བ། །དེ་ལས་ཕྱྲི་ནས་གང་གྲིས་སོང་
བར་འགྱུར། །དེ་ཕྱྲིར་རྒྱལ་བས་སྲིན་པའྲི་གཏམ་མཛད་ནས། །ཚུལ་ཁྲིམས་རེས་འགོའ་ི གཏམ་ྲིད་མཛད་པ་
ཡྲིན། །ཡོན་ཏན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞྲིང་དུ་རྣམ་འཕེལ་ན། །འབས་བུ་ེར་སོད་ཆད་པ་མེད་པར་འགྱུར། །སོ་སོའ་ི སེ་
བོ་རྣམས་དང་གསུང་སེས་དང་། །རང་བྱང་ཆུབ་ལ་བདག་ྲིད་ངེས་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྲི་ངེས་པར་
ལེགས་པ་དང་། །མངོན་མཐོའ་ི རྒྱུ་ནྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་གཞན་མེད། །ཇྲི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་རོ་དང་ལྷན་ཅྲིག་
དང་། །བཀྲ་ཤྲིས་རྣ་ནག་མ་དང་ལྷན་ཅྲིག་བཞྲིན། །དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་དབང་བྱས་བདག་ྲིད་ཆེ། །དེ་འཆལ་བ་
དང་ལྷན་ཅྲིག་གནས་མྲི་འདོད། །གང་གྲིས་གང་ཞྲིག་གང་ལ་སོང་བྱེད་པ། །གསུམ་དུ་དམྲིགས་པ་ཡོད་ན་ཚུལ་
ཁྲིམས་དེ། །འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ཞེས་བཤད། །གསུམ་ལ་ཆགས་པས་སོང་དེ་འཇྲིག་རེན་
འདས། །རྒྱལ་སྲས་ཟླ་བ་ལས་བྱུང་སྲྲིད་མྲིན་སྲྲིད་པ་ཡྲི། །དཔལ་གྱུར་དྲྲི་མ་དང་བལ་དྲྲི་མ་མེད་འདྲི་
ཡང་། །སོན་ཁའྲི་དུས་ཀྲི་ཟླ་བའྲི་འོད་ནྲི་ཇྲི་བཞྲིན་དུ། །འགོ་བའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་གདུང་བ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡྲིན། །དབུ་
མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་གྲིས་པའོ།། ༈ །།ཤེས་བྱའྲི་བུད་ཤྲིང་མ་ལུས་སྲེག་པའྲི་མེའྲི། །འོད་
འབྱུང་ཕྱྲིར་ས་ནྲི་གསུམ་པ་འདྲི། །འོད་བྱེད་པ་སེ་བདེ་གཤེགས་སྲས་པོ་ལ། །དེ་ཚེ་ྲི་ལྟར་ཟངས་འདྲའྲི་སྣང་བ་
འབྱུང་། །གལ་ཏེ་གནས་མྲིན་འཁྲུག་པ་འགའ་ཡྲིས་དེའྲི། །ལུས་ལས་ཤ་ནྲི་རུས་བཅས་ཡུན་རྲིང་དུ། །སྲང་རེ་རེ་
ནས་བཅད་པར་གྱུར་ཀང་དེའྲི། །བཟོད་པ་གཅོད་པར་བྱེད་ལ་ལྷག་པར་སེ། །བདག་མེད་མཐོང་བའྲི་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ལ། །གང་ཞྲིག་གང་གྲིས་གང་ཚེ་ཇྲི་ལྟར་གཅོད། །གང་ཕྱྲིར་ཆོས་ཀྲི་དེ་ཡྲིས་གཟུགས་བརན་
ལྟར། །མཐོང་བ་དེས་ཀང་དེ་ཡྲིས་བཟོད་པར་འགྱུར། །གནོད་པ་བྱས་པས་གལ་ཏེ་དེར་བཀོན་ན། །དེ་ལ་བཀོན་
པས་བྱས་ཟྲིན་ལྡོག་གམ་ཅྲི། །དེ་ཕྱྲིར་དེར་བཀོན་ངེས་པར་འདྲིར་དོན་མེད། །འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་དང་ནྲི་འགལ་
བར་འགྱུར། །སོན་བྱས་པ་ཡྲི་མྲི་དགེའྲི་ལས་ཀྲི་འབས་བུ་གང་། །ཟད་པར་བྱེད་པར་བརོད་པར་འདོད་པ་དེ་ྲིད་
ཀོ །གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་ནྲི་ཁོ་བས་སྡུག་བསལ་ཕྱྲིར། །ས་བོན་ྲིད་དུ་ཇྲི་ལྟ་བུར་ན་འཁྲིད་པར་བྱེད། །གང་
ཕྱྲིར་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་ཁོས་པ་ཡྲིས། །སྲིན་དང་ཁྲིམས་བྱུང་དགེ་བ་བསྐལ་པ་བརྒྱར། །བསགས་པ་སྐད་
ཅྲིག་གྲིས་འཇོམས་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །མྲི་བཟོད་ལས་གཞན་སྲིག་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །མྲི་སྡུག་གཟུགས་སུ་བྱེད་ཅྲིང་
དམ་པ་མྲིན་པར་བཀྲྲི། །ཚུལ་དང་ཚུལ་མྲིན་ཤེས་བྱའྲི་རྣམ་དཔོད་འཕྲོག་བྱེད་ཅྲིང་། །མྲི་བཟོད་པ་ཡྲི་མྱུར་དུ་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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ངན་འགོར་སྐྱུར་བར་བྱེད། །བཟོད་པས་བཤད་ཟྲིན་དང་འགལ་ཡོན་ཏན་རྣམས་བྱེད་དོ། །བཟོད་པས་མཛེས་
ཤྲིང་སེ་བོ་དམ་པ་ལ། །ཕངས་དང་ལུགས་དང་ལུགས་མྲིན་ཤེས་པ་ལ། །མཁས་པར་འགྱུར་ཞྲིང་དེ་ཡྲི་འོག་ཏུ་
ནྲི། །ལྷ་མྲིའྲི་སེ་དང་སྲིག་པ་ཟད་པར་འགྱུར། །སོ་སོའ་ི སེ་བོ་དང་ནྲི་རྒྱལ་སྲས་ཀྲིས། །ཁོ་དང་བཟོད་པའྲི་སོན་
ཡོན་རྲིག་བྱས་ཏེ། །མྲི་བཟད་སངས་ནས་འཕགས་པའྲི་སེ་བོ་ཡྲིས། །བསགས་པའྲི་བཟོད་པ་རག་ཏུ་མྱུར་བསེན་
བྱ། །རོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཕྱྲིར་བསོས་ཀང་། །གསུམ་དམྲིགས་ཡོད་ན་དེ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་
པའོ། །དམྲིགས་པ་མེད་ན་དེ་ྲིད་སངས་རྒྱས་ཀྲིས། །འཇྲིག་རེན་འདས་པའྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ཅེས་བསན། །ས་དེར་
རྒྱལ་སྲས་བསམ་གཏན་མངོན་ཤེས་དང་། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་ཡོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར། །དེས་ཀང་རག་ཏུ་
འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲི་ནྲི། །འདོད་པའྲི་འདོད་ཆགས་འཇོམས་པར་ནུས་པར་འགྱུར། །སྲིན་སོགས་ཆོས་གསུམ་དེ་
དག་ཕལ་མོ་ཆེ། །བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཁྲིམ་པ་རྣམས་ལ་བསགས། །བསོད་ནམས་ཞེས་བྱའྲི་ཚོགས་ཀང་
དེ་དག་ྲིད། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀྲི་བདག་ྲིད་སྐུ་ཡྲི་རྒྱུ། །རྒྱལ་བའྲི་སྲས་པོ་ྲི་མ་ལ་གནས་འོད་བྱེད་
འདྲི། །རང་གཏོགས་མུན་རྣམས་དང་པོ་ཡང་དག་བསལ་བྱས་ནས། །འགོ་བའྲི་མུན་པ་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་
མངོན་པར་འདོད། །ས་འདྲིར་ཤྲིན་ཏུ་རྣོ་བར་གྱུར་ཀང་ཁོ་མྲི་འགྱུར། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་
པ་གསུམ་པའོ།། ༈ །།ཡོན་ཏན་མ་ལུས་བརོན་འགྲུས་རེས་འགོ་ཞྲིང་། །བསོད་ནམས་བོ་གོས་ཚོགས་ནྲི་
གྲིས་ཀྲི་རྒྱུ། །བརོན་འགྲུས་གང་དུ་འབར་བར་གྱུར་པ་ཡྲི། །ས་དེ་བཞྲི་པ་འོད་ནྲི་འཕྲོ་བ་འོ། །དེར་ནྲི་བདེར་
གཤེགས་སྲས་ལ་རོགས་པ་ཡྲི། །བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ལྷག་བསོམས་པ་ལས་སེས་པའྲི། །སྣར་བ་ཟངས་ཀྲི་འོད་
པས་ལྷག་འབྱུང་ཞྲིང་། །རང་དུ་ལྟ་བ་དང་འབེལ་ཡོངས་སུ་ཟད། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་
བཞྲི་པའོ།། ༈ །།བདག་ྲིད་ཆེ་དེ་བདུད་རྣམས་ཀུན་གྲིས་ཀང་། །སང་དཀའྲི་ས་ལ་ཕམ་པར་ནུས་མ་
ཡྲིན། །བསམ་གཏན་ལྷག་ཅྲིང་བོ་བཟང་བདེན་རང་བཞྲིན། །ཞྲིབ་མོ་རོགས་ལའང་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་པ་
འཐོབ། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་ལྔ་པའོ།། ༈ །།མངོན་དུ་ཕྱོགས་པར་མམ་གཞག་
སེམས་གནས་ཏེ། །རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་མངོན་ཕྱོགས་ཤྲིང་། །འཇྲིག་རེན་འབྱུང་བའྲི་དེ་ྲིད་མཐོང་
བ་དེ། །ཤེས་རབ་གནས་པས་འགོག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཇྲི་ལྟར་ལོང་བའྲི་ཚོགས་ཀུན་བདེ་བག་ཏུ། །མྲིག་
ལྡན་སེས་བུ་གཅྲིག་གྲིས་འདོད་པ་ཡྲི། །ཡུལ་དུ་འཁྲིད་པ་དེ་བཞྲིན་འདྲིར་ཡང་བོས། །མྲིག་མས་ཡོན་ཏན་
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བངས་ཏེ་རྒྱལ་ྲིད་འགོ །ཇྲི་ལྟར་དེ་ཡྲིས་ཆོས་ཟབ་ཆོས་རོགས་པ། །ལུང་དང་གཞན་ཡང་རྲིགས་པས་ཡྲིན་
པས་ན། །དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ལས། །ཇྲི་ལྟར་གནས་པའྲི་ལུགས་བཞྲིན་བརོད་པར་
བྱ། །སོ་སོ་སེ་བོའ་ི དུས་ནའང་སོང་པ་ྲིད་ཐོས་ནས། །ནང་དུ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་། །རབ་ཏུ་
དགའ་བ་ལས་བྱུང་མཆྲི་མས་མྲིག་བརླན་ཞྲིང་། །ལུས་ཀྲི་བ་སྤུ་ལྡང་བར་འགྱུར་བ་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ལ་རོགས་
པའྲི་སངས་རྒྱས་བོ་ཡྲི་ས་བོན་ཡོད། །དེ་ྲིད་ེ་བར་བསན་པའྲི་སྣོད་ནྲི་དེ་ཡྲིན་ཏེ། །དེ་ལ་དམ་པའྲི་དོན་གྲི་
བདེན་པ་བསན་པར་བྱ། །དེ་ལ་དེ་ཡྲི་རེས་སུ་འགོ་བའྲི་ཡོན་ཏན་འབྱུང་། །རག་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་བངས་
ནས་གནས་པར་འགྱུར། །སྲིན་པ་གཏོང་བར་འགྱུར་ཞྲིང་སྲིང་རེ་བསེན་པར་བྱེད། །བཟོད་པ་སོམ་བྱེད་དེ་ཡྲི་
དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །འགོ་བ་དགོལ་བར་བྱ་ཕྱྲིར་ཡོངས་སུ་བསོ་བྱེད་ཅྲིང་། །རོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ལ་གུས་པར་བྱེད། །ཟབ་ཅྲིང་རྒྱ་ཆེའྲི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའྲི་སེ་བོས་ནྲི། །རྲིམ་གྲིས་རབ་ཏུ་དགའ་
བའྲི་ས་ནྲི་འཐོབ་འགྱུར་བས། །དེ་ནྲི་དོན་དུ་གེར་བས་ལམ་འདྲི་མན་པར་གྲིས། །དེ་ྲིད་དེ་ལས་འབྱུང་མྲིན་
གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞྲིག །གྲི་ག་ལས་ཀང་མ་ཡྲིན་རྒྱུ་མེད་པར་ནྲི་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ནྲི་དེ་ལས་འབྱུང་ན་
ཡོན་ཏན་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡྲིན། །སེས་པར་གྱུར་པ་སར་ཡང་སེ་བར་རྲིགས་པའང་མ་ཡྲིན་ྲིད། །སེས་ཟྲིན་
སར་ཡང་སེ་བར་ཡོངས་སུ་རོག་པར་འགྱུར་ན་ནྲི། །མྱུ་གུ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྲི་སེ་བ་འདྲིར་རེད་མྲི་འགྱུར་
ཞྲིང་། །ས་བོན་སྲྲིད་མཐར་ཐུག་པར་རབ་ཏུ་སེ་བ་ྲིད་དུ་འགྱུར། །ཇྲི་ལྟར་དེ་ྲིད་ཀྲིས་དེ་རྣམ་པར་འཇྲིག་པར་
བྱེད་པར་འགྱུར། །བྱེད་རྒྱུ་ས་བོན་གྲི་ལས་ཐ་དད་མྱུ་གུའྲི་དབྱྲིབས་དང་ནྲི། །ཁ་དོག་རོ་ནུས་སྲིན་པའྲི་ཐ་དད་
ཁོད་ལ་མེད་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་སར་གྲི་བདག་གྲི་དངོས་པོ་བསལ་ནས་དེ་ལས་གཞན། །ངོ་བོར་འགྱུར་ན་དེ་
ཚེ་དེ་ཡྲི་དེ་ྲིད་ཇྲི་ལྟར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྲི་ས་བོན་མྱུ་གུ་འདྲིར་གཞན་མ་ཡྲིན་ན། །ས་བོན་བཞྲིན་དུ་མྱུ་གུ་
ཞེས་བྱ་དེ་གཟུང་མེད་པ་འམ། །ཡང་ན་དེ་དག་གཅྲིག་པས་ཇྲི་ལྟར་མྱུ་གུ་འདྲི་བཞྲིན་དུ། །དེ་ཡང་གཟུང་དུ་ཡོད་
འགྱུར་དེ་ཕྱྲིར་འདྲི་ནྲི་ཁས་མྲི་བང་། །གང་ཕྱྲིར་རྒྱུ་ཞྲིག་ན་ཡང་དེ་ཡྲི་འབས་བུ་མཐོང་བའྲི་ཕྱྲིར། །དེ་དག་གཅྲིག་
པ་ཡྲིན་ཞེས་འཇྲིག་རེན་གྲིས་ཀང་ཁས་མྲི་ལེན། །དེ་ཕྱྲིར་དངོས་པོ་བདག་ལས་འབྱུང་ཞེས་རབ་ཏུ་བརགས་པ་
འདྲི། །དེ་ྲིད་དང་ནྲི་འཇྲིག་རེན་དུ་ཡང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །བདག་ལས་སེ་བར་འདོད་ན་བསེད་པར་བྱ་དང་
སེད་བྱེད་དང་། །ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡང་གཅྲིག་ྲིད་འགྱུར་ན་དེ་དག་ནྲི། །གཅྲིག་ྲིད་མ་ཡྲིན་པས་ན་བདག་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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ལས་སེ་བར་ཁས་བང་བར། །བྱ་མྲིན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའྲི་ེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཕྱྲིར་རོ། །གཞན་ལ་བརེན་
ནས་གལ་ཏེ་གཞན་ཞྲིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནྲི། །འོ་ན་མེ་ལེ་ལས་ཀང་མུན་པ་འཐུག་པོ་འབྱུང་འགྱུར་
ཞྲིང་། །ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ཐམས་ཅད་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ་གང་གྲི་ཕྱྲིར། །སེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྲིན་མ་ལུས་ལ་
ཡང་གཞན་ྲིད་མཚུངས། །རབ་ཏུ་བྱ་བར་ནུས་པ་དེ་ཕྱྲིར་འབས་བུར་ངེས་བརོད་ཅྲིང་། །གང་ཞྲིག་དེ་སེད་ནུས་
པ་དེ་ནྲི་གཞན་ནའང་རྒྱུ་ཡྲིན་ལ། །རྒྱུད་གཅྲིག་གཏོགས་དང་སེད་པར་བྱེད་ལས་སེ་བ་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །སཱ་ལུའྲི་མྱུ་
གུ་ནས་ལ་སོགས་ལས་དེ་ལྟ་མྲིན་ཞེ་ན། །ཇྲི་ལྟར་ནས་དང་གེ་སར་དང་ནྲི་ཀེང་ཤུ་ཀ་ལ་སོགས། །སཱ་ལུའྲི་མྱུ་
གུའྲི་སེད་པར་བྱེད་པར་འདོད་མྲིན་ནུས་ལྡན་མྲིན། །རྒྱུད་གཅྲིག་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མྲིན་འདྲ་བ་མ་ཡྲིན་ྲིན་དེ་
བཞྲིན། །སཱ་ལུའྲི་ས་བོན་ཡང་ནྲི་དེ་ཡྲི་མྲིན་ཏེ་གཞན་ྲིད་ཕྱྲིར། །མྱུ་གུ་ས་བོན་དང་ནྲི་དུས་མམ་ཡོད་པ་མ་
ཡྲིན་ཏེ། །གཞན་ྲིད་མེད་པར་ས་བོན་གཞན་པ་ྲིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། །དེས་ན་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་སེ་འགྲུབ་པར་
འགྱུར་མྲིན་པས། །གཞན་ལས་སེ་བ་ཡྲིན་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཕྱོགས་འདྲི་གཏོང་བར་བྱོས། །ཇྲི་ལྟར་སྲང་གྲི་མདའ་
གྲིས་མཐོ་བ་དང་ནྲི་དམའ་བ་དག །དུས་མམ་མ་ཡྲིན་པར་ནྲི་མྲིན་པར་མཐོང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། །བསེད་པར་བྱ་
དང་སེད་བྱེད་དག་གྲི་སེ་འགག་འགྱུར་ཞེ་ན། །གལ་ཏེ་གཅྲིག་ཚེ་ཡྲིན་ན་འདྲིར་དུས་གཅྲིག་མེད་དེ་ཡང་
མྲིན། །གལ་ཏེ་སེ་བཞྲིན་པ་དེ་སེ་ལ་ཕྱོགས་པས་ཡོད་མྲིན་ཞྲིང་། །འགག་བཞྲིན་པ་ནྲི་ཡོད་ཀང་འཇྲིག་ལ་
ཕྱོགས་པར་འདོད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་འདྲི་ནྲི་ཇྲི་ལྟ་བུར་ན་སྲང་དང་མཚུངས་པ་ཡྲིན། །སེ་བ་འདྲི་ནྲི་བྱེད་པོ་མེད་
པར་རྲིགས་པའྲི་ངོ་བོའང་མྲིན། །གལ་ཏེ་མྲིག་གྲི་བོ་ལ་རང་གྲི་སེད་བྱེད་དུས་གཅྲིག་པ། །མྲིག་ལ་སོགས་དང་
ལྷན་ཅྲིག་འབྱུང་བ་འདུ་ཤེས་ལ་སོགས་ལས། །གཞན་ྲིད་ཡོད་ན་ཡོད་ལ་འབྱུང་བས་དགོས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་
ཡོད། །ཅྲི་སེ་དེ་མེད་ཅེ་ན་འདྲི་ལ་ེས་པ་བཤད་ཟྲིན་ཏོ། །སེད་པར་བྱེད་པ་བསེད་བྱ་གཞན་སེད་པ་དེ་རྒྱུ་ཡྲིན་
ན། །ཡོད་པའམ་འོན་ཏེ་མེད་དང་གྲི་ག་གྲིས་བལ་ཞྲིག་སེད་གང་། །ཡོད་ན་སེད་བྱེད་ཅྲི་དགོས་མེད་ལའང་
དེས་ནྲི་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། །གྲིས་ྲིད་ལ་དེས་ཅྲི་བྱ་གྲིས་དང་བལ་ལའང་དེས་ཅྲི་བྱ། །གང་གྲིས་རང་ལྟ་ལ་གནས་
འཇྲིག་རེན་ཚད་མར་འདོད་པས་ན། །འདྲིར་ནྲི་རྲིག་པ་སྨྲས་པ་ྲིད་ཀྲིས་ལྟ་གོ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། །གཞན་ལས་གཞན་
འབྱུང་བ་ཡང་འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲིས་རོགས་འགྱུར་ཏེ། །དེས་ན་གཞན་ལས་སེ་ཡོད་འདྲིར་ནྲི་རྲིགས་པ་ཅྲི་ཞྲིག་
དགོས། །དངོས་ཀུན་ཡང་དག་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡྲིས། །དངོས་རེད་ངོ་བོ་གྲིས་ནྲི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཡང་
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དག་མཐོང་ཡུལ་གང་དེ་དེ་ྲིད་དེ། །མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གསུངས། །མཐོང་བ་བརྫུན་པའང་
རྣམ་པ་གྲིས་འདོད་དེ། །དབང་པོ་གསལ་དང་དབང་པོ་སོན་ལྡན་ནོ། །སོན་ལྡན་དབང་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ཤེས་པ་
ནྲི། །དབང་པོ་ལེགས་གྱུར་ཤེས་ལྟོས་ལོག་པར་འདོད། །གནོད་པ་མེད་པའྲི་དབང་པོ་དྲུག་རྣམས་ཀྲིས། །གཟུང་
བ་གང་ཞྲིག་འཇྲིག་རེན་གྲིས་རོགས་ཏེ། །འཇྲིག་རེན་ྲིད་ལས་བདེན་ཡྲིན་ལྷག་མ་ནྲི། །འཇྲིག་རེན་ྲིད་ལས་
ལོག་པར་རྣམ་པར་བཞག །མྲི་ཤེས་གྲིད་ཀྲིས་རབ་བསོད་མུ་སེགས་ཅན། །རྣམས་ཀྲིས་བདག་ྲིད་ཇྲི་བཞྲིན་
བརགས་པ་དང་། །སྒྱུ་མ་སྲིག་རྒྱུ་སོགས་ལ་བརགས་པ་གང་། །དེ་དག་འཇྲིག་རེན་ལས་ཀང་ཡོད་མྲིན་
ྲིད། །མྲིག་ནྲི་རབ་རྲིབ་ཅན་གྲིས་དམྲིགས་པ་ཡྲིས། །རབ་རྲིབ་མེད་ཤེས་ལ་གནོད་མྲིན་ཇྲི་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་དྲྲི་
མེད་ཡེ་ཤེས་སངས་པའྲི་བོས། །དྲྲི་མེད་བོ་ལ་གནོད་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །གཏྲི་མུག་རང་བཞྲིན་སྒྲྲིབ་ཕྱྲིར་ཀུན་རོབ་
སེ། །དེས་གང་བཅོས་མ་བདེན་པར་སྣང་དེ་ནྲི། །ཀུན་རོབ་བདེན་ཞེས་ཐུབ་པ་དེས་གསུངས་ཏེ། །བཅོས་མར་
གྱུར་པའྲི་དངོས་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུའོ། །རབ་རྲིབ་མཐུ་ཡྲིས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པའྲི། །ངོ་བོ་ལོག་པ་གང་ཞྲིག་རྣམ་
བརགས་པ། །དེ་ྲིད་བདག་ྲིད་གང་དུ་མྲིག་དག་པས། །མཐོང་དེ་དེ་ྲིད་དེ་བཞྲིན་འདྲིར་ཤེས་ཀྲིས། །གལ་ཏེ་
འཇྲིག་རེན་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་ནྲི། །འཇྲིག་རེན་དེ་ྲིད་མཐོང་བས་འཕགས་གཞན་གྲིས། །ཅྲི་དགོས་འཕགས་པའྲི་
ལམ་གྲིས་ཅྲི་ཞྲིག་བྱ། །བླུན་མོ་ཚད་མར་རྲིགས་པའང་མ་ཡྲིན་ནོ། །རྣམ་ཀུན་འཇྲིག་རེན་ཚད་མྲིན་དེ་ཡྲི་
ཕྱྲིར། །དེ་ྲིད་སྐབས་སུ་འཇྲིག་རེན་གནོད་པ་མེད། །འཇྲིག་རེན་དོན་ནྲི་འཇྲིག་རེན་གགས་ྲིད་ཀྲིས། །གལ་ཏེ་
སེལ་ན་འཇྲིག་རེན་གྲིས་གནོད་འགྱུར། །གང་ཕྱྲིར་འཇྲིག་རེན་ས་བོན་ཙམ་བཏབ་ནས། །བདག་གྲིས་བུ་འདྲི་
སེད་ཅེས་སྨྲ་བྱེད་ཅྲིང་། །ཤྲིང་ཡང་བཙུགས་སོ་སམ་དུ་རོག་དེས་ན། །གཞན་ལས་སེ་བ་འཇྲིག་རེན་ལས་ཀང་
མེད། །གང་ཕྱྲིར་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་གཞན་མྲིན། །དེ་ཕྱྲིར་མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཞྲིག་པ་མེད། །གང་ཕྱྲིར་གཅྲིག་ྲིད་
ཡོད་མྲིན་དེ་ཕྱྲིར་ཡང་། །མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཡོད་ཅེས་བརོད་མྲི་བྱ། །གལ་ཏེ་རང་གྲི་མཚན་ྲིད་བརེན་འགྱུར་
ན། །དེ་ལ་སྐུར་བས་དངོས་པོ་འཇྲིག་པའྲི་ཕྱྲིར། །སོང་ྲིད་དངོས་པོ་འཇྲིག་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། །དེ་ནྲི་རྲིགས་
མྲིན་དེ་ཕྱྲིར་དངོས་ཡོད་མྲིན། །གང་ཕྱྲིར་དངོས་པོ་འདྲི་དག་རྣམ་དཔད་ན། །དེ་ྲིད་བདག་ཅན་དངོས་ལས་ཚུ་
རོལ་དུ། །གནས་རེད་མ་ཡྲིན་དེ་ཕྱྲིར་འཇྲིག་རེན་གྲི། །ཐ་སད་བདེན་ལ་རྣམ་པར་དཔད་མྲི་བྱ། །དེ་ྲིད་སྐབས་
སུ་རྲིགས་པ་གང་ཞྲིག་གྲིས། །བདག་དང་གཞན་ལས་སེ་བ་རྲིགས་མྲིན་པའྲི། །རྲིགས་དེས་ཐ་སད་དུ་ཡང་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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རྲིགས་མྲིན་པས། །ཁོད་ཀྲི་སེ་བ་གང་གྲིས་ཡྲིན་པར་འགྱུར། །དངོས་པོ་སོང་པ་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་
པ། །ཚོགས་ལ་ལྟོས་རྣམས་མ་གགས་པ་ཡང་མྲིན། །ཇྲི་ལྟར་དེར་ནྲི་གཟུགས་བརན་སོགས་སོང་ལས། །ཤེས་
པ་དེ་ཡྲི་རྣམ་པ་སེ་འགྱུར་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་ན་ཡང་། །སོང་ྲིད་དག་ལས་རབ་ཏུ་སེ་
བར་འགྱུར། །བདེན་པ་གྲིས་སུའང་རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། །དེ་དག་རག་པ་མ་ཡྲིན་ཆད་པའང་མྲིན། །གང་
ཕྱྲིར་རང་བཞྲིན་གྲིས་དེ་མྲི་འགག་པ། །དེ་ཕྱྲིར་ཀུན་གཞྲི་མེད་ཀང་འདྲི་ནུས་ཕྱྲིར། །ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་
རྲིང་ལོན་ལས་ཀང་། །འབས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་རྲིག་པར་གྲིས། །རྲི་ལམ་དམྲིགས་པའྲི་ཡུལ་དག་མཐོང་
ནས་ནྲི། །སད་ཀང་བླུན་ལ་ཆགས་པ་སེ་འགྱུར་བ། །དེ་བཞྲིན་འགགས་ཤྲིང་རང་བཞྲིན་ཡོད་མྲིན་པའྲི། །ལས་
ལས་ཀང་ནྲི་འབས་བུ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ཇྲི་ལྟར་ཡུལ་ནྲི་ཡོད་ྲིད་མྲིན་མཚུངས་ཀང་། །རབ་རྲིབ་ཅན་གྲིས་སྐྲ་ཤད་
རྣམ་པར་ནྲི། །མཐོང་གྲི་དངོས་གཞན་རྣམ་པར་མ་ཡྲིན་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་སྲིན་ལས་སར་སྲིན་མྲིན་ཤེས་ཀྲིས། །དེ་
ཕྱྲིར་རྣམ་སྲིན་མྲི་དགེ་ནག་པོའ་ི ལས། །རྣམ་སྲིན་དགེ་ྲིད་དགེ་ལས་ཡྲིན་མཐོང་ཞྲིང་། །དགེ་མྲི་དགེ་མེད་བོ་
ཅན་ཐར་འགྱུར་ཏེ། །ལས་འབས་རྣམས་ལ་སེམས་པའང་དགག་པར་མཛད། །ཀུན་གཞྲི་ཡོད་ཅྲིང་གང་ཟག་ྲིད་
ཡོད་ལ། །ཕུང་པོ་འདྲི་དག་འབའ་ཞྲིག་ྲིད་ཡོད་ཅེས། །བསན་པ་འདྲི་ནྲི་དེ་ལྟར་ཆེས་ཟབ་དོན། །རྲིག་པར་མྲི་
འགྱུར་གང་ཡྲིན་དེ་ལ་འོ། །འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་དང་བལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྲིས། །ཇྲི་ལྟར་ང་དང་ང་ཡྲི་བསན་པ་
ལྟར། །དེ་བཞྲིན་དངོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་མེད་མོད་ཀྲི། །ཡོད་ཅེས་དྲང་དོན་ྲིད་དུ་བསན་པ་ཡྲིན། །གཟུང་བ་
མེད་པར་འཛིན་པ་མ་མཐོང་ཞྲིང་། །སྲྲིད་གསུམ་རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་རབ་རོགས་པས། །ཤེས་རབ་ལ་གནས་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས། །རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་དེ་ྲིད་རོགས་པར་འགྱུར། །ཇྲི་ལྟར་རླུང་གྲིས་བསྐུལ་བས་རྒྱ་མཚོ་
ནྲི། །ཆེ་ལས་ཆུ་རླབས་འབྱུང་བ་དེ་བཞྲིན་དུ། །ཀུན་གྲི་ས་བོན་ཀུན་གཞྲི་ཞེས་བྱ་ལས། །རང་གྲི་ནུས་པས་རྣམ་
ཤེས་ཙམ་ཞྲིག་འབྱུང་། །དེ་ཕྱྲིར་གཞན་གྲི་དབང་གྲི་ངོ་བོ་གང་། །དངོས་པོ་བཏགས་པར་ཡོད་པའྲི་རྒྱུར་འགྱུར་
ཞྲིང་། །ཕྱྲི་རོལ་གཟུང་བ་མེད་པར་འབྱུང་འགྱུར་ལ། །ཡོད་དང་སོས་ཀུན་ཡུལ་མྲིན་རང་བཞྲིན་ཡོད། །ཕྱྲི་རོལ་
མེད་སེམས་དཔེ་ནྲི་གང་དུ་ཡོད། །རྲི་ལམ་ཇྲི་བཞྲིན་ཞེ་ན་དེ་བསམ་བྱ། །གང་ཚེ་ང་ལ་རྲི་ལམ་ན་ཡང་
སེམས། །ཡོད་མྲིན་དེ་ཚེ་ཁོད་ཀྲི་དཔེ་ཡོད་མྲིན། །གལ་ཏེ་སད་ཚེ་རྲི་ལམ་དྲན་ལས་ཡྲིད། །ཡོད་ན་ཕྱྲི་རོལ་
ཡུལ་ཡང་དེ་བཞྲིན་འགྱུར། །ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲི་ངས་མཐོང་སམ་དྲན་པ། །དེ་འདྲ་ཕྱྲི་རོལ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་
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ཡྲིན། །གལ་ཏེ་གྲིད་ན་མྲིག་བོ་མྲི་སྲྲིད་པས། །ཡོད་མྲིན་ཡྲིད་ཀྲི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡོད། །དེ་ཡྲི་རྣམ་པ་ཕྱྲི་རོལ་
ྲིད་དུ་ཞེན། །རྲི་ལམ་ཇྲི་ལྟ་དེ་བཞྲིན་འདྲིར་འདོད་ན། །ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲི་ཕྱྲི་ཡུལ་རྲི་ལམ་དུ། །མ་སེས་དེ་བཞྲིན་
ཡྲིད་ཀང་སེས་མ་ཡྲིན། །མྲིག་དང་མྲིག་གྲི་ཡུལ་དང་དེས་སེད་སེམས། །གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ནྲི་བརྫུན་པ་
ཡྲིན། །རྣ་སོགས་ལྷག་མ་གསུམ་པོའང་སེ་བ་མེད། །རྲི་ལམ་ཇྲི་ལྟ་དེ་བཞྲིན་སད་འདྲིར་ཡང་། །དངོས་རྣམས་
བརྫུན་ཡྲིན་སེམས་དེ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །སོད་ཡུལ་མེད་ཅྲིང་དབང་པོ་རྣམས་ཀང་མེད། །འདྲི་ན་ཇྲི་ལྟར་སད་བཞྲིན་
ཇྲི་སྲྲིད་དུ། །མ་སད་དེ་སྲྲིད་དེ་ལ་གསུམ་པོ་ཡོད། །སད་པར་གྱུར་ན་གསུམ་ཆར་ཡོད་མྲིན་ལྟར། །གཏྲི་མུག་
གྲིད་སད་ལས་དེ་དེ་བཞྲིན་ནོ། །དབང་པོ་རབ་རྲིབ་བཅས་པ་བོ་གང་གྲིས། །རབ་རྲིབ་མཐུ་ལས་སྐྲ་རྣམས་
གང་མཐོང་བ། །དེ་བོ་ལ་ལྟོས་གྲིས་ཆར་བདེན་པ་སེ། །དོན་གསལ་མཐོང་ལ་གྲིས་ཀའང་བརྫུན་པ་
ཡྲིན། །གལ་ཏེ་ཤེས་བྱ་མེད་པར་བོ་ཡོད་ན། །སྐྲ་དེའྲི་ཡུལ་དང་མྲིག་ནྲི་རེས་འབེལ་པའྲི། །རབ་རྲིབ་མེད་ལའང་
སྐྲ་ཤད་བོར་འགྱུར་ན། །དེ་ལྟ་མ་ཡྲིན་དེ་ཕྱྲིར་དེ་ཡོད་མྲིན། །གང་ཕྱྲིར་མཐོང་བ་དག་ལ་བོ་ནུས་ནྲི། །སྲིན་མེད་
དེ་ཕྱྲིར་དེ་ལ་བོ་མྲི་འགྱུར། །ཤེས་བྱ་ཡོད་དངོས་བལ་བས་མྲིན་ཞེ་ན། །ནུས་དེ་མེད་པས་འདྲི་ནྲི་འགྲུབ་མ་
ཡྲིན། །སེས་ལ་ནུས་པ་སྲྲིད་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །མ་སེས་ངོ་བོ་ལ་ཡང་ནུས་ཡོད་མྲིན། །ཁད་པར་མེད་པར་ཁད་
པར་ཅན་ཡོད་མྲིན། །མོ་གཤམ་བུ་ལའང་དེ་ནྲི་ཡོད་པར་ཐལ། །གལ་ཏེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་བསད་འདོད་
ན། །ནུས་པ་མེད་པར་འདྲི་ཡྲི་འབྱུང་འགྱུར་མེད། །ཕན་ཚུན་དོན་ལ་བརེན་པའྲི་འགྲུབ་པ་ནྲི། །གྲུབ་མྲིན་ྲིད་
ཅེས་དམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས། །གལ་ཏེ་འགགས་པའྲི་ནུས་སྲིན་ལས་འགྱུར་ན། །གཞན་གྲི་ནུས་པ་ལས་
གཞན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །རྒྱུན་ཅན་རྣམས་དེར་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཡོད། །དེ་ཕྱྲིར་ཐམས་ཅད་ཀུན་ལས་འབྱུང་
བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དེར་ནྲི་རྒྱུན་ཅན་ཐ་དད་ཀྲི། །དེ་དག་ལ་རྒྱུན་ཐ་དད་མེད་དེའྲི་ཕྱྲིར། །ེས་མེད་ཅེ་ན་འདྲི་ནྲི་
བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲིག །ཐ་མྲི་དད་རྒྱུན་སྐབས་མྲི་རྲིགས་ཕྱྲིར་རོ། །བྱམས་པ་ེར་སྦས་ལ་བརེན་ཆོས་རྣམས་
ནྲི། །གཞན་ྲིད་ཕྱྲིར་ན་རྒྱུད་གཅྲིག་གཏོགས་མྲིན་ཏེ། །གང་དག་རང་མཚན་ྲིད་ཀྲིས་སོ་སོ་བ། །དེ་དག་རྒྱུད་
གཅྲིག་གཏོགས་པ་རྲིགས་མ་ཡྲིན། །མྲིག་བོ་སེ་བ་རང་ནུས་གང་ཞྲིག་ལས། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཀུན་ནས་སེ་འགྱུར་
ཞྲིང་། །རང་གྲི་རྣམ་ཤེས་རེན་གྲི་ནུས་དེ་ལ། །དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་མྲིག་ཅེས་བྱ་བར་རོགས། །འདྲི་ན་དབང་
པོ་ལས་བྱུང་རྣམ་པར་རྲིག །ཕྱྲི་གཟུང་མེད་པར་རང་གྲི་ས་བོན་ལས། །སོ་སོགས་སྣང་ྲིད་འབྱུང་བར་མ་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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རོགས་ནས། །སེ་བོས་ཕྱྲི་རོལ་གཟུང་བར་སེམས་ཁས་ལེན། །རྲི་ལམ་ན་ནྲི་གཟུགས་དོན་གཞན་མེད་
པར། །རང་ནུས་སྲིན་ལས་དེ་ཡྲི་རྣམ་ཅན་སེམས། །འབྱུང་བ་ཇྲི་ལྟ་དེ་བཞྲིན་སད་ལའང་འདྲིར། །ཕྱྲི་རོལ་མེད་
པར་ཡྲིད་ནྲི་ཡོད་ཅེ་ན། །ཇྲི་ལྟར་མྲིག་མེད་པར་ནྲི་རྲི་ལམ་དུ། །སོ་སོགས་སྣང་བའྲི་ཡྲིད་སེམས་འབྱུང་དེ་
ལྟར། །མྲིག་དབང་མེད་པར་རང་གྲི་ས་བོན་ནྲི། །སྲིན་ལས་ལོང་བ་ལ་འདྲིར་ཅྲིས་མྲི་སེ། །གལ་ཏེ་ཁོད་ལྟར་རྲི་
ལམ་དྲུག་པ་ཡྲི། །ནུས་པ་སྲིན་ཡོད་སད་པར་མེད་གྱུར་ན། །དྲུག་པའྲི་ནུས་སྲིན་ཇྲི་ལྟར་འདྲིར་མེད་པ། །དེ་ལྟར་
རྲི་ཚེ་མེད་ཅེས་ཅྲིས་མྲི་རྲིགས། །ཇྲི་ལྟར་མྲིག་མེད་འདྲི་ཡྲི་རྒྱུ་མྲིན་ལྟར། །རྲི་ལམ་དུ་ཡང་གྲིད་ནྲི་རྒྱུ་མ་
ཡྲིན། །དེ་ཕྱྲིར་རྲི་ལམ་དུ་ཡང་དེ་དངོས་མྲིག །བརྫུན་པའྲི་ཡུལ་ཅན་རོགས་པའྲི་རྒྱུར་ཁས་བང་། །འདྲི་ཡྲིས་
ལན་ནྲི་གང་དང་གང་བཏབ་པ། །དེ་དང་དྲི་ནྲི་དམ་བཅའ་མཚུངས་མཐོང་བས། །རོད་འདྲི་སེལ་བྱེད་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། །འགར་ཡང་དངོས་པོ་ཡོད་ཅེས་མ་བསན་ཏོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་བ་མའྲི་མན་ངག་
ལས། །ཀེང་རུས་ཀྲིས་གང་ས་གཞྲི་མཐོང་བ་གང་། །དེར་ཡང་གསུམ་ཆར་སེ་བ་མེད་པར་མཐོང་། །ལོག་པ་
ཡྲིད་ལ་བྱེད་པ་བསན་ཕྱྲིར་རོ། །ཁོད་ཀྲི་དབང་བོའ་ི ཡུལ་རྣམས་ཇྲི་ལྟ་བ། །དེ་ལྟར་མྲི་སྡུག་ཡྲིད་ཀྲི་ཡང་འགྱུར་
ན། །དེ་བཞྲིན་ཡུལ་དེར་བོ་གཏད་ཅྲིག་ཤོས་ཀྲིས། །རོགས་འབྱུང་དེ་ནྲི་བརྫུན་པར་ཡང་མྲི་འགྱུར། །རབ་རྲིབ་
དང་ལྡན་དབང་པོ་ཅན་མཚུངས་ལ། །ཆུ་འབབ་རླུང་ལ་ཡྲི་དྭགས་རྣག་བོ་ཡང་། །མདོར་ན་ཇྲི་ལྟར་ཤེས་བྱ་མེད་
དེ་བཞྲིན། །བོ་ཡང་མེད་ཅེས་དོན་འདྲི་ཤེས་པར་གྲིས། །གལ་ཏེ་གཟུང་མེད་འཛིན་པ་ྲིད་བལ་ཞྲིང་། །གྲིས་
ཀྲིས་སོང་པའྲི་གཞན་དབང་དངོས་ཡོད་ན། །འདྲི་ཡྲི་ཡོད་པ་གང་གྲིས་ཤེས་པར་འགྱུར། །མ་བཟུང་བར་ཡང་
ཡོད་ཅེས་བྱར་མྲི་རུང་། །དེ་ྲིད་ཀྲིས་དེ་མྱོང་བར་འགྲུབ་མ་ཡྲིན། །གལ་ཏེ་ཕྱྲི་དུས་དྲན་པ་ལས་འགྲུབ་ན། །མ་
གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཕྱྲིར་བརོད་པ་ཡྲི། །མ་གྲུབ་འདྲི་ནྲི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མྲིན། །རང་རྲིག་པ་ནྲི་གྲུབ་ལ་རག་མོད་
ཀྲི། །དེ་ལྟའང་དྲན་པའྲི་དྲན་པ་རྲིགས་མྲིན་ཏེ། །གཞན་ཕྱྲིར་མ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སེས་པ་བཞྲིན། །གཏན་ཚིགས་
འདྲིས་ནྲི་ཁད་པར་དག་ཀང་འཇོམས། །གང་ཕྱྲིར་གང་གྲིས་ཡུལ་མྱོང་གྱུར་དེ་ལས། །དྲན་པ་འདྲི་གཞན་ང་ལ་
ཡོད་མྲིན་པ། །དེ་ཕྱྲིར་ང་ཡྲིས་མཐོང་སམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ། །འདྲི་ཡང་འཇྲིག་རེན་ཐ་སད་ཚུལ་ལུགས་ཡྲིན། །དེ་
ཕྱྲིར་རང་རྲིག་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ན། །ཁོད་ཀྲི་གཞན་དབང་གང་གྲིས་འཛིན་པར་འགྱུར། །བྱེད་པོ་ལས་དང་བྱ་བ་
གཅྲིག་མྲིན་པས། །དེ་ྲིད་ཀྲིས་དེ་འཛིན་པར་རྲིགས་མ་ཡྲིན། །གལ་ཏེ་སེ་བ་མེད་ཅྲིང་མ་ཤེས་པའྲི། །བདག་
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ཟླ་གགས།

ཅན་གཞན་དབང་ངོ་བོའ་ི དངོས་ཡོད་ན། །གང་གྲིས་ན་འདྲི་ཡོད་པར་མྲི་རྲིགས་པ། །གཞན་ལ་མོ་གཤམ་བུས་
གནོད་ཅྲི་ཞྲིག་བསལ། །གང་ཚེ་གཞན་དབང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མྲིན་ན། །ཀུན་རོབ་པ་ཡྲི་རྒྱུར་ནྲི་གང་ཞྲིག་
འགྱུར། །གཞན་གྲི་ལྟར་ན་རས་ལ་ཆགས་པ་ཡྲིས། །འཇྲིག་རེན་གགས་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཀུན་ཀང་བརླག །སོབ་
དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྲི་ལམ་ལས་ནྲི། །ཕྱྲི་རོལ་གྱུར་ལ་ཞྲི་བའྲི་ཐབས་མེད་དོ། །དེ་དག་ཀུན་རོབ་དེ་ྲིད་བདེན་
ལས་མས། །དེ་ལས་མས་པས་ཐར་པ་འགྲུབ་ཡོད་མྲིན། །ཐ་སད་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །དོན་དམ་
བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སེ། །དེ་གྲིས་རྣམ་དབྱེ་གང་གྲིས་མྲི་ཤེས་པ། །དེ་ནྲི་རྣམ་རོག་ལོག་པས་ལམ་ངན་
ཞུགས། །ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་གཞན་དབང་དངོས་འདོད་ལྟར། །ཀུན་རོབ་ཀང་ནྲི་བདག་གྲིས་ཁས་མ་
བངས། །འབས་ཕྱྲིར་འདྲི་དག་མེད་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས། །འཇྲིག་རེན་ངོར་བྱས་བདག་ནྲི་སྨྲ་བར་བྱེད། །ཇྲི་ལྟར་
ཕུང་པོ་སངས་ནས་ཞྲིར་ཞུགས་པ། །དག་བཅོམ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་མྲིན་དེ་ལྟར། །འཇྲིག་རེན་ལ་ཡང་མེད་ན་དེ་
བཞྲིན་འདྲི། །འཇྲིག་རེན་ལས་ཀང་ཡོད་ཅེས་བདག་མྲི་སྨྲ། །གལ་ཏེ་ཁོད་ལ་འཇྲིག་རེན་མྲི་གནོད་ན། །འཇྲིག་
རེན་ྲིད་ལྟོས་འདྲི་ནྲི་དགག་པར་གྲིས། །ཁོད་དང་འཇྲིག་རེན་འདྲིར་ནྲི་རོད་གྲིས་དང་། །ཕྱྲི་ནས་སོབས་ལྡན་
བདག་གྲིས་བསེན་པར་བྱ། །མངོན་གྱུར་མངོན་ཕྱོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིས། །སྲྲིད་གསུམ་རྣམ་ཤེས་
ཙམ་དུ་གང་རོགས་པ། །རག་བདག་བྱེད་པོ་བཀག་པ་རོགས་ཕྱྲིར་དེས། །བྱེད་པ་པོ་ནྲི་སེམས་ཙམ་ཡྲིན་པར་
རོགས། །དེ་ཕྱྲིར་བོ་ལྡན་གོ་ནྲི་འཕེལ་བྱའྲི་ཕྱྲིར། །ལང་ཀར་གཤེགས་མདོ་དེ་ལས་ཀུན་མཁེན་གྲིས། །མུ་
སེགས་སོམ་མཐོན་རྲི་འཇོམས་ངག་རང་བཞྲིན། །རོ་རེ་འདྲི་ནྲི་དགོངས་པ་གཅོད་ཕྱྲིར་གསུངས། །ཇྲི་བཞྲིན་རང་
གྲི་བསན་བཅོས་དེ་དེ་ལས། །མུ་སེགས་རྣམས་ཀྲིས་གང་ཟག་སོགས་དེ་དག །སྨྲས་པ་དེ་དག་བྱེད་པོར་མ་
གཟྲིགས་ནས། །རྒྱལ་བས་སེམས་ཙམ་འཇྲིག་རེན་བྱེད་པོར་གསུངས། །དེ་ྲིད་རྒྱས་ལ་སངས་རྒྱས་བསད་ཇྲི་
བཞྲིན། །དེ་བཞྲིན་སེམས་ཙམ་གཙོར་གྱུར་འཇྲིག་རེན་ལ། །མདོ་ལས་སེམས་ཙམ་ཞེས་གསུངས་གཟུགས་ནྲི་
འདྲིར། །འགོག་པ་དེ་ལྟར་མདོ་ཡྲི་དོན་མ་ཡྲིན། །གལ་ཏེ་འདྲི་དག་སེམས་ཙམ་ཞེས་མཁེན་ནས། །དེ་ལས་
གཟུགས་ྲིད་དགག་པར་མཛད་ན་ནྲི། །སར་ཡང་དེ་ལས་བདག་ྲིད་ཆེན་པོས་སེམས། །གཏྲི་མུག་ལས་ལས་
སེས་པར་ཅྲི་ཕྱྲིར་གསུངས། །སེམས་ྲིད་ཀྲིས་ནྲི་སེམས་ཅན་འཇྲིག་རེན་དང་། །སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་ཤྲིན་ཏུ་སྣ་
ཚོགས་འགོད། །འགོ་བ་མ་ལུས་ལས་ལས་སེས་པར་གསུངས། །སེམས་སངས་ནས་ནྲི་ལས་ཀང་ཡོད་མ་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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ཡྲིན། །གལ་ཏེ་གཟུགས་ཡོད་མོད་ཀྲི་དེ་ལ་ནྲི། །སེམས་བཞྲིན་བྱེད་པ་པོ་ྲིད་ཡོད་མ་ཡྲིན། །དེས་ན་སེམས་
ལས་གཞན་པའྲི་བྱེད་པ་པོ། །བཟློག་གྲི་གཟུགས་ནྲི་བཀག་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲི་དེ་ྲིད་ལ་གནས་
ལ། །ཕུང་པོ་འཇྲིག་རེན་གགས་དེར་ལྔ་ཆར་ཡོད། །དེ་ྲིད་ཡེ་ཤེས་འཆར་པར་འདོད་པ་ན། །རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་དེ་
ལྔ་འབྱུང་མྲི་འགྱུར། །གཟུགས་མེད་ན་ནྲི་སེམས་ཡོད་མ་འཛིན་ཅྲིག །སེམས་ཡོད་ྲིད་ནའང་གཟུགས་མེད་མ་
འཛིན་ཅྲིག །དེ་དག་ཤེས་རབ་ཚུལ་མདོར་སངས་རྒྱས་ཀྲིས། །མཚུངས་པར་སངས་ཤྲིང་མངོན་པའྲི་ཆོས་ལས་
གསུངས། །བདེན་གྲིས་རྲིམ་པ་འདྲི་དག་བཤྲིག་ནས་ཀང་། །ཁོད་ཀྲི་རས་ནྲི་བཀག་པས་འགྲུབ་མྲི་
འགྱུར། །དེ་ཕྱྲིར་དེ་ལྟའྲི་རྲིམ་པས་དངོས་གདོད་ནས། །དེ་ྲིད་མ་སེས་འཇྲིག་རེན་སེས་རྲིག་བྱ། །མདོ་སེ་གང་
ལས་ཕྱྲི་རོལ་སྣང་ཡོད་མྲིན། །སེམས་ནྲི་སྣ་ཚོགས་སྣང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པ། །གཟུགས་ལ་ཤྲིན་ཏུ་ཆགས་གང་
དེ་དག་ལ། །གཟུགས་བཟློག་པ་སེ་དེ་ཡང་དྲང་དོན་ྲིད། །འདྲི་ནྲི་སོན་པས་དྲང་དོན་ྲིད་གསུངས་ཤྲིང་། །འདྲི་
ནྲི་དྲང་དོན་ྲིད་དུ་རྲིགས་པས་འཐད། །རྣམ་པ་དེ་ལྟའྲི་མདོ་སེ་གཞན་ཡང་ནྲི། །དྲང་དོན་ྲིད་དུ་ལུང་འདྲིས་
གསལ་བར་བྱེད། །ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཤེས་པ་བསལ་བ་ནྲི། །བདེ་བག་རེད་ཅེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲིས་
གསུངས། །ཤེས་བྱ་མེད་ན་ཤེས་པ་བཀག་འགྲུབ་པས། །དང་པོར་ཤེས་བྱ་དགག་པར་མཛད་པ་ཡྲིན། །དེ་ལྟར་
ལུང་གྲི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་བྱས་ཏེ། །མདོ་གང་དེ་ྲིད་མ་ཡྲིན་བཤད་དོན་ཅན། །དྲང་དོན་གསུངས་པའང་རོགས་ནས་
དྲང་བྱ་ཞྲིང་། །སོང་ྲིད་དོན་བཅས་ངེས་དོན་ཤེས་པར་གྲིས། །གྲིས་ལས་སེ་བའང་རྲིགས་པའྲི་ངོ་བོ་མ་ཡྲིན་
གང་གྲི་ཕྱྲིར། །བཤད་ཟྲིན་ེས་པ་དེ་དག་ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་ཡྲིན་ཕྱྲིར་རོ། །འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ལས་མྲིན་དེ་ྲིད་དུ་
ཡང་འདོད་མྲིན་ཏེ། །གང་ཕྱྲིར་རེ་རེ་ལས་ནྲི་སེ་བ་འགྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡྲིན། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནར་སེ་བར་ལྟ་
ཞྲིག་འགྱུར་ན་ནྲི། །དེ་ཚེ་མཐའ་དག་རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་སེ་འགྱུར་ཞྲིང་། །འབས་འབྱུང་ཆེད་དུ་འཇྲིག་
རེན་འདྲི་ཡྲི་ས་བོན་ལ་སོགས་ནྲི། །བརྒྱ་ཕྲག་དག་གྲི་སོ་ནས་སྡུད་པར་བྱེད་པར་ཡང་མྲི་འགྱུར། །གལ་ཏེ་འགོ་
བ་རྒྱུ་ཡྲིས་སོང་པར་གྱུར་ན་ནམ་མཁའ་ཡྲི། །ཨུཏྤ་ལ་ཡྲི་དྲྲི་མདོག་ཇྲི་བཞྲིན་གཟུང་དུ་མེད་ྲིད་ན། །ཤྲིན་ཏུ་
ཆེས་བཀྲའྲི་འཇྲིག་རེན་འཛིན་པའང་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །རང་གྲི་བོ་བཞྲིན་འཇྲིག་རེན་རྒྱུ་ལས་ཡྲིན་པར་ཤེས་པར་
གྲིས། །འབྱུང་བ་དེ་དག་བདག་ྲིད་གང་ཞྲིག་གྲིས་ནྲི་ཁོད་ཀྲི་བོའ།ི །ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡྲི་བདག་ྲིད་ཅན་ནྲི་
མ་ཡྲིན་ན། །གང་ལ་ཡྲིད་ཀྲི་མུན་པ་འཐུག་པོ་འདྲི་ྲིད་དུ་ཡོད་པ། །དེས་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་ཡང་དག་
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ཟླ་གགས།

རོགས་པར་འགྱུར། །འཇྲིག་རེན་ཕ་རོལ་འགོག་པར་བྱེད་པའྲི་དུས་སུ་བདག་ྲིད་ནྲི། །ཤེས་བྱའྲི་རང་བཞྲིན་
ཕྱྲིན་ཅྲི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བར་རོགས་བྱ་སེ། །དེ་ཡྲི་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པའྲི་རེན་མཚུངས་ལུས་དང་ལྡན་ྲིད་ཕྱྲིར། །གང་ཚེ་
འབྱུང་བའྲི་བདག་ྲིད་ཡོད་ྲིད་ཁས་ལེན་དེ་ཚེ་བཞྲིན། །འབྱུང་བ་དེ་དག་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་མྲིན་དེ་ལྟར་བཤད་ཟྲིན་
ཏེ། །གང་གྲི་ཕྱྲིར་ན་གོང་དུ་རང་གཞན་ལས་དང་གྲིས་ཀ་ལས། །སེ་དང་རྒྱུ་མེད་ཐུན་མོང་དུ་ནྲི་བཀག་ཟྲིན་དེ་
ཡྲི་ཕྱྲིར། །མ་བཤད་འབྱུང་བ་འདྲི་དག་ལྟ་ཞྲིག་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །གང་གྲི་ཕྱྲིར་ན་བདག་དང་གཞན་དང་གྲིས་
ཀ་ལས་སེ་དང་། །རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་ཡོད་པ་མྲིན་པས་དངོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་བལ། །གང་གྲིས་སྲིན་ཚོགས་དང་
མཚུངས་གཏྲི་མུག་སྟུག་པོ་འཇྲིག་རེན་ལ། །ཡོད་པ་དེས་ན་ཡུལ་རྣམས་ལོག་པ་དག་ཏུ་སྣང་བར་འགྱུར། །ཇྲི་
ལྟར་རབ་རྲིབ་མཐུ་ཡྲིས་འགའ་ཞྲིག་སྐྲ་ཤད་ཟླ་གྲིས་དང་། །ར་བྱའྲི་མདོངས་དང་སྦྲང་མ་ལ་སོགས་ལོག་པར་
འཛིན་བྱེད་པ། །དེ་བཞྲིན་དུ་ནྲི་གཏྲི་མུག་སོན་གྲི་དབང་གྲིས་མྲི་མཁས་པས། །འདུས་བྱས་ལྟ་ཞྲིག་སྣ་ཚོགས་
བོ་གོས་ཀྲིས་ནྲི་རོགས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གཏྲི་མུག་བརེན་ནས་ལས་འབྱུང་གཏྲི་མུག་མེད་པར་དེ། །མྲི་
འབྱུང་ཞེས་བྱར་མྲི་མཁས་ཁོ་ནས་རོགས་པར་གོར་མ་ཆག །བོ་བཟང་ྲི་མས་མུན་པ་སྟུག་པོ་རྣམ་པར་བསལ་
བ་ཡྲི། །མཁས་པ་དག་ནྲི་སོང་ྲིད་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅྲིང་གོལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་དེ་ྲིད་དུ་མེད་
ན། །ཐ་སད་དུ་ཡང་མོ་གཤམ་བུ་ཇྲི་བཞྲིན། །དེ་དག་མེད་པ་ྲིད་འགྱུར་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །དེ་དག་རང་བཞྲིན་གྲིས་ནྲི་
ཡོད་པ་ྲིད། །གང་དག་རབ་རྲིབ་ཅན་སོགས་ཡུལ་འགྱུར་བ། །སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་དེ་དག་མ་སེས་པས། །རེ་
ཞྲིག་དེ་དག་ྲིད་ལ་བརད་བྱ་སེ། །ཕྱྲི་ནས་མ་རྲིག་རབ་རྲིབ་རེས་འབེལ་ལའོ། །གལ་ཏེ་རྲི་ལམ་དྲྲི་ཟའྲི་གོང་ཁེར་
བཅས། །སྲིག་རྒྱུའྲི་ཆུ་དང་མྲིག་འཕྲུལ་གཟུགས་བརན་སོགས། །སེ་མེད་མཐོང་ན་ཡོད་ྲིད་མྲིན་མཚུངས་
ཀང་། །ཁོད་ལ་ཇྲི་ལྟར་དེར་འགྱུར་དེ་མྲི་རྲིགས། །དེ་ྲིད་དུ་འདྲི་ཇྲི་ལྟར་སེ་མེད་ཀང་། །མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་གང་
ཕྱྲིར་འཇྲིག་རེན་གྲི། །མཐོང་བའྲི་ཡུལ་དུ་མྲི་འགྱུར་མ་ཡྲིན་པ། །དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར་ན་སྨྲ་འདྲི་མ་ངེས་པའོ། །མོ་གཤམ་
བུ་ལ་རང་གྲི་བདག་ྲིད་ཀྲིས། །སེ་བ་དེ་ྲིད་དུ་མེད་འཇྲིག་རེན་དུའང་། །ཡོད་མྲིན་དེ་བཞྲིན་དངོས་འདྲི་ཀུན་ངོ་
བོ། །ྲིད་ཀྲིས་འཇྲིག་རེན་དེ་ྲིད་དུ་མ་སེས། །དེ་ཕྱྲིར་འདྲི་ལྟར་སོན་པས་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །གདོད་ནས་ཞྲི་ཞྲིང་
སེ་བལ་རང་བཞྲིན་གྲིས། །ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས་པ་གསུངས་གྱུར་པ། །དེ་ཕྱྲིར་རག་ཏུ་སེ་བ་ཡོད་མ་
ཡྲིན། །བུམ་སོགས་འདྲི་དག་དེ་ྲིད་དུ་མེད་ཅྲིང་། །འཇྲིག་རེན་རབ་ཏུ་གགས་པར་ཡོད་ཅྲི་བཞྲིན། །དེ་བཞྲིན་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།

13

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་ན། །མོ་གཤམ་བུ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ་མྲི་འགྱུར། །གང་ཕྱྲིར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་
དབང་ཕྱུག་གྲི །རྒྱུ་ལ་སོགས་དང་བདག་གཞན་གྲིས་ཀ་ལས། །དངོས་རྣམས་སེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་
པ། །དེ་ཕྱྲིར་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་སེ་བར་འགྱུར། །གང་ཕྱྲིར་དངོས་པོ་བརེན་ནས་རབ་འབྱུང་བས། །རོག་པ་འདྲི་
དག་བརག་པར་མྲི་ནུས་པ། །དེ་ཕྱྲིར་རེན་འབྱུང་རྲིགས་པ་འདྲི་ཡྲིས་ནྲི། །ལྟ་ངན་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་
བྱེད། །རོག་རྣམས་དངོས་པོ་ཡོད་ན་འགྱུར་བ་སེ། །དངོས་པོ་ཇྲི་ལྟར་མེད་པར་ཡོངས་དཔད་ཟྲིན། །དངོས་པོ་
མེད་པར་འདྲི་རྣམས་མྲི་འབྱུང་དཔེར། །བུད་ཤྲིང་མེད་པར་མེ་ཡོད་མྲིན་དེ་བཞྲིན། །སོ་སོའ་ི སེ་བོ་རྣམས་ནྲི་རོག་
པས་བཅྲིངས། །མྲི་རོག་རྣལ་འབྱོར་པ་ནྲི་གོལ་འགྱུར་བས། །རོག་རྣམས་ལོག་པར་འགྱུར་པ་གང་ཡྲིན་དེ། །རྣམ་
པར་དཔོད་པའྲི་འབས་བུར་མཁས་རྣམས་གསུང་། །བསན་བཅོས་ལས་དཔད་རོད་ལ་ཆགས་པའྲི་ཕྱྲིར། །མ་
མཛད་རྣམ་གོལ་ཕྱྲིར་ནྲི་དེ་ྲིད་བསན། །གལ་ཏེ་དེ་ྲིད་རྣམ་པར་བཤད་པ་ན། །གཞན་གཞུང་འཇྲིག་པར་འགྱུར་
ན་ེས་པ་མེད། །རང་གྲི་ལྟ་ལ་ཆགས་དང་དེ་བཞྲིན་དུ། །གཞན་གྲི་ལྟ་ལ་འཁྲུག་གང་རོག་པ་ྲིད། །དེ་ཕྱྲིར་འདོད་
ཆགས་ཁོང་ཁོ་རྣམ་བསལ་ཏེ། །རྣམ་དཔོད་པ་ནྲི་མྱུར་དུ་འགོལ་བར་འགྱུར། །ོན་མོངས་སོན་རྣམས་མ་ལུས་
འཇྲིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བོ་ཡྲིས་མཐོང་གྱུར་ཅྲིང་། །བདག་ནྲི་འདྲི་ཡྲི་ཡུལ་དུ་རོགས་བྱས་
ནས། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡྲིས་བདག་ནྲི་འགོག་པར་བྱེད། །ཟ་པོ་རག་དངོས་བྱེད་པོ་མྲིན་པའྲི་བདག །ཡོན་ཏན་བྱ་
མེད་མུ་སེགས་རྣམས་ཀྲིས་བརགས། །དེའྲི་དབྱེ་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ལ་བརེན་ནས། །མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་
ལུགས་ནྲི་ཐ་དད་འགྱུར། །མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སེ་བ་དང་བལ་ཕྱྲིར། །དེ་ལྟར་གྱུར་པའྲི་བདག་ནྲི་ཡོད་མྲིན་
ཞྲིང་། །འདྲི་ནྲི་ངར་འཛིན་རེན་དུའང་མྲི་རྲིགས་ལ། །འདྲི་ནྲི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཡོད་མྲི་འདོད། །གང་ཕྱྲིར་བསན་
བཅོས་བསན་བཅོས་ལས་དེའྲི་ཁད། །མུ་སེགས་རྣམས་ཀྲིས་གང་བསན་དེ་ཀུན་ལ། །རང་གགས་མ་སེས་
གཏན་ཚིགས་ཀྲིས་གནོད་པ། །དེ་ཕྱྲིར་དེ་ཁད་ཀུན་ཀང་ཡོད་མ་ཡྲིན། །དེ་ཕྱྲིར་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་བདག་མེད་
དེ། །ཕུང་པོ་མ་གཏོགས་དེ་འཛིན་མ་གྲུབ་ཕྱྲིར། །འཇྲིག་རེན་ངར་འཛིན་བོ་ཡྲི་རེན་དུ་ཡང་། །མྲི་འདོད་དེ་རྲིག་
མྲིན་པའང་བདག་ལྟའྲི་ཕྱྲིར། །གང་དག་དུད་འགོ་བསྐལ་མང་བརྒྱལ་གྱུར་པ། །དེས་ཀང་མ་སེས་རག་འདྲི་མ་
མཐོང་ལ། །ངར་འཛིན་དེ་དག་ལ་ཡང་མཇུག་མཐོང་སེ། །དེས་ན་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་བདག་འགའ་མེད། །ཕུང་
པོ་ལས་གཞན་བདག་གྲུབ་མེད་པའྲི་ཕྱྲིར། །བདག་ལྟའྲི་དམྲིགས་པ་ཕུང་པོ་ཁོ་ན་འོ། །ཁ་ཅྲིག་བདག་ལྟའྲི་རེན་དུ་
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ཕུང་པོ་ནྲི། །ལྔ་ཆར་ཡང་འདོད་ཁ་ཅྲིག་སེམས་གཅྲིག་འདོད། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ན་དེ་ཕྱྲིར་དེ། །མང་བས་
བདག་དེ་དག་ཀང་མང་བར་འགྱུར། །བདག་ནྲི་རས་སུ་འགྱུར་ཞྲིང་དེར་ལྟ་བ། །རས་ལ་འཇུག་པས་ཕྱྲིན་ཅྲི་
ལོག་མྲི་འགྱུར། །མྱ་ངན་འདས་ཚེ་ངེས་པར་བདག་ཆད་འགྱུར། །མྱ་ངན་འདས་སོན་སྐད་ཅྲིག་དག་ལ་ནྲི། །སེ་
འཇྲིག་བྱེད་པོ་མེད་པས་དེ་འབས་མེད། །གཞན་གྲིས་བསགས་ལ་གཞན་གྲིས་ཟ་བར་འགྱུར། །དེ་ྲིད་དུ་རྒྱུད་
ཡོད་ན་སོན་མེད་ན། །སར་རྣམ་དཔད་ཚེ་རྒྱུད་ལ་ེས་བཤད་ཟྲིན། །དེ་ཕྱྲིར་ཕུང་པོ་དང་སེམས་བདག་མྲི་
རྲིགས། །འཇྲིག་རེན་མཐའ་ལྡན་ལ་སོགས་མེད་ཕྱྲིར་རོ། །ཁོད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བདག་མེད་མཐོང་བ་ལ། །དེ་ཚེ་
ངེས་པར་དངོས་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར། །རག་བདག་སངས་ན་དེ་ཚེ་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །ཁོད་ཀྲི་སེམས་སམ་ཕུང་པོ་
བདག་མྲི་འགྱུར། །ཁོད་ཀྲི་རྣལ་འབྱོར་བདག་མེད་མཐོང་བ་ཡྲིས། །གཟུགས་སོགས་དེ་ྲིད་རོགས་པར་མྲི་
འགྱུར་ཞྲིང་། །གཟུགས་ལ་དམྲིགས་ནས་འཇུག་ཕྱྲིར་འདོད་ཆགས་སོགས། །སེ་འགྱུར་དེ་ཡྲི་ངོ་བོ་རོགས་མེད་
ཕྱྲིར། །གང་ཕྱྲིར་སོན་པས་ཕུང་པོ་བདག་གོ་ཞེས། །གསུངས་པ་དེ་ཕྱྲིར་ཕུང་པོ་བདག་འདོད་ན། །དེ་ནྲི་ཕུང་
ལས་གཞན་བདག་འགོག་པ་སེ། །གཟུགས་བདག་མྲིན་སོགས་མདོ་གཞན་གསུངས་ཕྱྲིར་རོ། །གང་ཕྱྲིར་
གཟུགས་ཚོར་བདག་མྲིན་འདུ་ཤེས་ཀང་། །མ་ཡྲིན་འདུ་བྱེད་རྣམས་མྲིན་རྣམ་ཤེས་ཀང་། །མྲིན་པར་མདོ་
གཞན་ལས་གསུངས་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །མདོར་བསན་ཕུང་པོ་བདག་ཅེས་བཞེད་མ་ཡྲིན། །ཕུང་པོ་བདག་ཅེས་བརོད་
ཚེ་ཕུང་རྣམས་ཀྲི། །ཚོགས་པ་ཡྲིན་གྲི་ཕུང་པོའ ་ི ངོ་བོ་མྲིན། །མགོན་མྲིན་འདུལ་བའམ་དཔང་པོ་ྲིད་ཀང་
མྲིན། །དེ་མེད་ཕྱྲིར་དེ་ཚོགས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །དེ་ཚེ་དེ་ཡྲི་ཡན་ལག་ཚོགས་གནས་རྣམས། །ཤྲིང་ར་ྲིད་འགྱུར་
ཤྲིང་ར་དང་བདག་མཚུངས། །མདོ་ལས་ཕུང་པོ་བརེན་ནས་ཡྲིན་གསུངས་པ། །དེ་ཕྱྲིར་ཕུང་པོ་འདུས་ཙམ་
བདག་མ་ཡྲིན། །དབྱྲིབས་ཤེ་ན་དེ་གཟུགས་ཅན་ལ་ཡོད་ཕྱྲིར། །ཁོད་ལ་དེ་དག་ྲིད་བདག་ཅེས་འགྱུར་
གྲི། །སེམས་སོགས་ཚོགས་ནྲི་བདག་ྲིད་འགྱུར་མྲིན་ཏེ། །གང་ཕྱྲིར་དེ་དག་ལ་དབྱྲིབས་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ལེན་
པོ་རང་ེར་ལེན་གཅྲིག་རྲིགས་དངོས་མྲིན། །དེ་ལྟ་ན་ལས་བྱེད་པོ་གཅྲིག་ྲིད་འགྱུར། །བྱེད་པོ་མེད་ལས་ཡོད་
སམ་བོ་ཡྲིན་ན། །མ་ཡྲིན་གང་ཕྱྲིར་བྱེད་པོ་མེད་ལས་མེད། །གང་ཕྱྲིར་ཐུབ་པས་བདག་དེ་ས་ཆུ་མེ། །རླུང་དང་
རྣམ་ཤེས་ནམ་མཁའ་ཞེས་བྱ་བ། །ཁམས་དྲུག་དང་ནྲི་མྲིག་སོགས་རེག་པ་ཡྲི། །རེན་དྲུག་དག་ལ་བརེན་ནས་
ེར་བརེན་ཞྲིང་། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཆོས་རྣམས་ེར་བཟུང་ནས། །དེས་གསུངས་དེ་ཕྱྲིར་དེ་ནྲི་དེ་རྣམས་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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དང་། །དེ་ྲིད་མ་ཡྲིན་ཚོགས་ཙམ་ྲིད་མྲིན་ཏེ། །དེ་ཕྱྲིར་ངར་འཛིན་བོ་དེ་རྣམས་ལ་མྲིན། །བདག་མེད་རོགས་
ཚེ་རག་པའྲི་བདག་སོང་ཞྲིང་། །འདྲི་ནྲི་ངར་འཛིན་རེན་དུའང་མྲི་འདོད་པ། །དེ་ཕྱྲིར་བདག་མེད་ཤེས་པས་བདག་
ལྟ་བ། །དཔྲིས་ཀང་འབྱྲིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ཤྲིན་ཏུ་མཚར། །རང་ཁྲིམ་རྲིག་ཕུག་སྦྲུལ་གནས་མཐོང་བཞྲིན་དུ། །འདྲི་ནྲི་
གང་ཆེན་མེད་ཅེས་དོགས་བསལ་ཏེ། །སྦྲུལ་གྲི་འཇྲིགས་པའང་སོང་བར་བྱེད་པ་ནྲི། །ཀེ་མ་གཞན་གྲི་གནམ་
པོར་འགྱུར་ྲིད་དོ། །ཕུང་པོར་བདག་ཡོད་མ་ཡྲིན་བདག་ལ་ཡང་། །ཕུང་པོ་དེ་རྣམས་ཡོད་མྲིན་གང་ཕྱྲིར་
འདྲིར། །གཞན་ྲིད་ཡོད་ན་རོག་པ་འདྲིར་འགྱུར་ན། །གཞན་ྲིད་དེ་མེད་དེ་ཕྱྲིར་འདྲི་རོག་པའོ། །བདག་ནྲི་
གཟུགས་ལྡན་མྲི་འདོད་གང་ཕྱྲིར་བདག །ཡོད་མྲིན་དེ་ཕྱྲིར་ལྡན་དོན་སོར་བ་མེད། །གཞན་ན་གནག་ལྡན་གཞན་
མྲིན་གཟུགས་ལྡན་ན། །བདག་ནྲི་གཟུགས་ལས་དེ་ྲིད་གཞན་ྲིད་མེད། །གཟུགས་བདག་མ་ཡྲིན་བདག་ནྲི་
གཟུགས་ལྡན་མྲིན། །གཟུགས་ལ་བདག་མེད་བདག་ལའང་གཟུགས་ཡོད་མྲིན། །དེ་ལྟར་རྣམ་བཞྲིར་ཕུང་ཀུན་
ཤེས་བྱ་སེ། །དེ་དག་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ྲི་ཤུར་འདོད། །ལྟ་རྲི་བདག་མེད་རོགས་པའྲི་རོ་རེ་ཡྲིས། །བཅོམ་བདག་
གང་དང་ལྷན་ཅྲིག་འཇྲིག་འགྱུར་པ། །འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་རྲི་ལྷུན་སྟུག་ལ་གནས་པ། །རེ་མོ་མཐོ་བར་གྱུར་པ་འདྲི་
དག་གོ །ཁ་ཅྲིག་དེ་ྲིད་གཞན་ྲིད་རག་མྲི་རག །ལ་སོགས་བརོད་མེད་གང་ཟག་རས་ཡོད་འདོད། །རྣམ་ཤེས་
དྲུག་གྲི་ཤེས་བྱར་དེ་འདོད་ཅྲིང་། །དེ་ནྲི་ངར་འཛིན་གཞྲིར་ཡང་འདོད་པ་ཡྲིན། །གང་ཕྱྲིར་གཟུགས་ལས་སེམས་
བརོད་མེད་མྲི་རོགས། །དངོས་ཡོད་བརོད་མེད་རོགས་པ་མ་ཡྲིན་ྲིད། །གལ་ཏེ་བདག་འགའ་དངོས་པོར་གྲུབ་
གྱུར་ན། །སེམས་ལྟར་གྲུབ་དངོས་བརོད་དུ་མེད་མྲི་འགྱུར། །གང་ཕྱྲིར་ཁོད་བུམ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའྲི། །ངོ་
བོ་གཟུགས་སོགས་ལས་བརོད་མེད་འགྱུར་བས། །བདག་གང་ཕུང་པོ་ལས་བརོད་མེད་འགྱུར་ཏེ། །རང་གྲིས་
ཡོད་པར་གྲུབ་པར་རོགས་མྲི་བྱ། །ཁོད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་རང་བདག་ལས་གཞན་ནྲི། །མྲི་འདོད་གཟུགས་སོགས་
ལས་གཞན་དངོས་འདོད་ཅྲིང་། །དངོས་ལ་རྣམ་པ་དེ་གྲིས་མཐོང་འགྱུར་བ། །དེ་ཕྱྲིར་བདག་མེད་དངོས་ཆོས་
དང་བལ་ཕྱྲིར། །དེ་ཕྱྲིར་ངར་འཛིན་རེན་ནྲི་དངོས་པོ་མྲིན། །ཕུང་ལས་གཞན་མྲིན་ཕུང་པོའ་ི ངོ་བོ་མྲིན། །ཕུང་པོ་
རེན་མྲིན་འདྲི་ནྲི་དེ་ལྡན་མྲིན། །འདྲི་ནྲི་ཕུང་པོ་རྣམས་བརེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཤྲིང་ར་རང་ཡན་ལག་ལས་
གཞན་འདོད་མྲིན། །གཞན་མྲིན་མ་ཡྲིན་དེ་ལྡན་ཡང་མྲིན་ཞྲིང་། །ཡན་ལག་ལ་མྲིན་ཡན་ལག་དག་དེར་
མྲིན། །འདུས་པ་ཙམ་མྲིན་དབྱྲིབས་མྲིན་ཇྲི་བཞྲིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཚོགས་ཙམ་ཤྲིང་རར་འགྱུར་ན་ནྲི། །སྲིལ་བུར་
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གནས་ལ་ཤྲིང་ར་ྲིད་ཡོད་འགྱུར། །གང་ཕྱྲིར་ཡན་ལག་ཅན་མེད་ཡན་ལག་དག །མེད་པས་དབྱྲིབས་ཙམ་ཤྲིང་
རར་རྲིགས་པའང་མྲིན། །ཁོད་དབྱྲིབས་ཡན་ལག་རེ་རེ་སར་ཡོད་གྱུར། །ཇྲི་བཞྲིན་ཤྲིང་རར་གཏོགས་ལའང་དེ་
བཞྲིན་ན། །བྱེ་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་ལ་ཇྲི་ལྟར། །ད་ལྟར་ཡང་ནྲི་ཤྲིང་ར་ཡོད་མ་ཡྲིན། །ད་ལྟ་གལ་ཏེ་ཤྲིང་ར་ྲིད་
དུས་འདྲིར། །འཕང་ལོ་སོགས་ལ་དབྱྲིབས་ཐ་དད་ཡོད་ན། །འདྲི་གཟུང་འགྱུར་ན་དེ་ཡང་ཡོད་མྲིན་ཏེ། །དེ་ཕྱྲིར་
དབྱྲིབས་ཙམ་ཤྲིང་རར་ཡོད་མ་ཡྲིན། །གང་ཕྱྲིར་ཁོད་ཀྲི་ཚོགས་པ་ཅང་མེད་པས། །དབྱྲིབས་དེ་ཡན་ལག་
ཚོགས་ཀྲི་མ་ཡྲིན་ན། །གང་ཞྲིག་ཅྲི་ཡང་མ་ཡྲིན་དེ་བརེན་ནས། །འདྲིར་ནྲི་དབྱྲིབས་སུ་ལྟ་ཞྲིག་ཇྲི་ལྟར་
འགྱུར། །ཁོད་ཀྲི་འདྲི་ནྲི་ཇྲི་ལྟར་འདོད་དེ་ལྟར། །མྲི་བདེན་པ་ཡྲི་རྒྱུ་ལ་བརེན་བྱས་ནས། །འབས་བུའྲི་རྣམ་པ་མྲི་
བདེན་རང་བཞྲིན་ཅན། །ཐམས་ཅད་ཀང་ནྲི་སེ་བར་ཤེས་པར་གྲིས། །འདྲིས་ནྲི་གཟུགས་སོགས་དེ་ལྟར་གནས་
རྣམས་ལ། །བུམ་བོ་ཞེས་བྱའང་རྲིགས་པ་མ་ཡྲིན་ྲིད། །སེ་བ་མེད་པས་གཟུགས་སོགས་ཀང་ཡོད་མྲིན། །དེ་
ཡྲི་ཕྱྲིར་ཡང་དེ་དག་དབྱྲིབས་མྲི་རྲིགས། །དེ་ནྲི་དེ་ྲིད་དུ་འམ་འཇྲིག་རེན་དུ། །རྣམ་པ་བདུན་གྲིས་འགྲུབ་འགྱུར་
མྲིན་མོད་ཀྲི། །རྣམ་དཔད་མེད་པར་འཇྲིག་རེན་ྲིད་ལས་འདྲིར། །རང་གྲི་ཡན་ལག་བརེན་ནས་འདོགས་པ་
ཡྲིན། །དེ་ྲིད་ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཆ་ཤས་ཅན། །ཤྲིང་ར་དེ་ྲིད་བྱེད་པོ་ཞེས་འགོར་བསད། །སེ་བོ་རྣམས་ལ་ལེན་
པོ་ྲིད་དུ་འགྲུབ། །འཇྲིག་རེན་གགས་པའྲི་ཀུན་རོབ་མ་བརླག་ཅྲིག །རྣམ་བདུན་གྲིས་མེད་གང་དེ་ཇྲི་ལྟ་
བུར། །ཡོད་ཅེས་རྣལ་འབྱོར་པས་འདྲིའྲི་ཡོད་མྲི་རེད། །དེས་དེ་ྲིད་ལའང་བདེ་བག་འཇུག་འགྱུར་བས། །འདྲིར་
དེའྲི་གྲུབ་པ་དེ་བཞྲིན་འདོད་པར་བྱ། །ཤྲིང་ར་ཡོད་ྲིད་ཡྲིན་ན་དེ་ཡྲི་ཚེ། །ཡན་ལག་ཅན་མེད་དེའྲི་ཡན་ལག་
ཀང་མེད། །ཤྲིང་ར་ཚིག་ན་ཡན་ལག་མེད་དཔེ་བཞྲིན། །བོ་མེས་ཡན་ལག་ཅན་བསྲེགས་ཡན་ལག་གོ །དེ་
བཞྲིན་འཇྲིག་རེན་གགས་པས་ཕུང་པོ་དང་། །ཁམས་དང་དེ་བཞྲིན་སེ་མཆེད་དྲུག་བརེན་ནས། །བདག་ཀང་ེ་
བར་ལེན་པ་ྲིད་དུ་འདོད། །ེར་ལེན་ལས་ཡྲིན་འདྲི་ནྲི་བྱེད་པོའང་ཡྲིན། །དངོས་ཡོད་མྲིན་ཕྱྲིར་འདྲི་ནྲི་བརན་
མྲིན་ཞྲིང་། །མྲི་བརན་ྲིད་མྲིན་འདྲི་ནྲི་སེ་འཇྲིག་མྲིན། །འདྲི་ལ་རག་པ་ྲིད་ལ་སོགས་པ་ཡང་། །ཡོད་མྲིན་དེ་
ྲིད་དང་ནྲི་གཞན་ྲིད་མྲིན། །གང་ཕྱྲིར་རག་ཏུ་འགོ་རྣམས་ངར་འཛིན་བོ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞྲིང་དེ་ཡྲི་གང་ཡྲིན་
དེར། །ང་ཡྲིར་འཛིན་བོ་འབྱུང་བའྲི་བདག་དེ་ནྲི། །མ་བརགས་གགས་པར་གཏྲི་མུག་ལས་ཡྲིན་ནོ། །གང་ཕྱྲིར་
བྱེད་པོ་མེད་ཅན་ལས་མེད་པ། །དེ་ཕྱྲིར་བདག་གྲི་བདག་མེད་པར་ཡོད་མྲིན། །དེ་ཕྱྲིར་བདག་དང་བདག་གྲི་སོང་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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ལྟ་ཞྲིང་། །རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར། །བུམ་པ་སྣམ་བུ་རེ་ལྡེ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཕྲེང་བ་
ལོན་ཤྲིང་དང་། །ཁང་ཁྲིམ་ཤྲིང་ར་ཕྲན་དང་མགོན་གནས་ལ་སོགས་དངོས་རྣམས་གང་དག་དང་། །དེ་བཞྲིན་
གང་དག་སོ་ནས་སེ་འདྲིས་བསད་པ་དེ་རྣམས་རོགས་བྱ་སེ། །གང་ཕྱྲིར་ཐུབ་དབང་དེ་ནྲི་འཇྲིག་རེན་ལྷན་ཅྲིག་
རོད་མྲི་མཛད་ཕྱྲིར་རོ། །ཡན་ལག་ཡོན་ཏན་འདོད་ཆགས་མཚན་ྲིད་དང་ནྲི་བུད་ཤྲིང་ལ་སོགས་དང་། །ཡོན་
ཏན་ཅན་ཡན་ལག་ཅན་ཆགས་དང་མཚན་གཞྲི་མེ་ལ་སོགས་དོན་དག །དེ་རྣམས་ཤྲིང་རའྲི་རྣམ་དཔད་བྱས་
པས་རྣམ་བདུན་ཡོད་པ་མ་ཡྲིན་ཞྲིང་། །དེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པར་འཇྲིག་རེན་གགས་པའྲི་སོ་ནས་ཡོད་པ་
ཡྲིན། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཡྲིས་བསེད་པར་བྱ་སེད་དེ་ལྟ་ན་དེ་རྒྱུ་ཡྲིན་ཞྲིང་། །གལ་ཏེ་འབས་བུ་མྲི་སེད་ན་ནྲི་དེ་མེད་རྒྱུ་
མེད་ཅན་དུ་འགྱུར། །འབས་བུ་ཡང་ནྲི་རྒྱུ་ཡོད་གྱུར་ན་སེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །གང་ལས་གང་ཞྲིག་འགྱུར་
བ་གང་ཞྲིག་ལས་སར་གང་ཞྲིག་འགྱུར་བ་སྨྲོས། །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིས་ཕྲད་ནས་འབས་སེད་བྱེད་ན་དེ་ཡྲི་
ཚེ། །དེ་དག་ནུས་པ་གཅྲིག་པས་སེད་བྱེད་འབས་བུ་ཐ་དད་མེད་འགྱུར་ཞྲིང་། །སོ་སོར་ན་ནྲི་རྒྱུ་འདྲི་རྒྱུ་མྲིན་
རྣམས་དང་ཁད་པར་མེད་འགྱུར་ལ། །གྲིས་པོ་འདྲི་དག་སངས་ནས་རོག་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་མ་
ཡྲིན། །ཅྲི་སེ་ཁོད་ཀྲི་རྒྱུ་ཡྲིས་འབས་བུ་སེད་པར་མྲི་བྱེད་དེ་ཕྱྲིར་འབས། །ཞེས་བྱ་ཡོད་མྲིན་འབས་བལ་རྒྱུ་ནྲི་
རྒྱུ་མེད་ཅན་འགྱུར་ཡོད་པའང་མྲིན། །གང་ཕྱྲིར་འདྲི་དག་གྲིས་ཆར་ཡང་ནྲི་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །བདག་
ལ་སོན་དུ་མྲི་འགྱུར་འཇྲིག་རེན་པ་ཡྲི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་ཡོད། །སུན་འབྱྲིན་འདྲིས་སུན་དབྱུང་བྱ་ཕྲད་ནས་
འབྱྲིན་ནམ་མ་ཕྲད་པར། །ཡྲིན་ཞེས་ེས་པ་འདྲིར་ནྲི་ཁོད་ལའང་འགྱུར་བ་མ་ཡྲིན་ནམ། །གང་ཚེ་དེ་སྐད་སྨྲ་ཞྲིང་
རང་ཕྱོགས་ཁོ་ན་རྣམ་འཇོམས་པ། །དེ་ཚེ་ཁོད་ཀྲིས་སུན་དབྱུང་སུན་ནྲི་འབྱྲིན་པར་ནུས་མ་ཡྲིན། །གང་ཕྱྲིར་
རང་གྲི་ཚིག་ལའང་ཐལ་བ་མཚུངས་པའྲི་ལྟག་ཆོད་ཀྲིས། །རྲིགས་པ་མེད་པར་དངོས་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་
འདེབས་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །ཁོད་ནྲི་སེ་བོ་དམ་པས་བཞེད་མྲི་འགྱུར་ཞྲིང་གང་གྲི་ཕྱྲིར། །ཁོད་ལ་རང་ཕྱོགས་མེད་པས་
སུན་ཅྲི་ཕྱྲིན་དུ་རོལ་བའང་ཡྲིན། །སུན་འབྱྲིན་པས་སུན་དབྱུང་བྱ་མ་ཕྲད་སུན་ནྲི་འབྱྲིན་བྱེད་དམ། །འོན་ཏེ་ཕྲད་
ནས་ཡྲིན་ཞེས་སྨྲས་ཟྲིན་ེས་པ་འདྲིར་གང་ལ། །ངེས་པར་ཕྱོགས་ཡོད་དེ་ལ་འགྱུར་གྲི་བདག་ལ་ཕྱོགས་འདྲི་
ནྲི། །ཡོད་པ་མྲིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདྲི་ནྲི་སྲྲིད་མ་ཡྲིན། །ཇྲི་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་ེ་མའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་ལ་ཡོད་
ཁད་པར་རྣམས། །གཟུགས་བརན་ལ་ཡང་གཟས་བཟུང་ལ་སོགས་རྣམས་ཚེ་མཐོང་འགྱུར་ལ། །ྲི་མ་དང་ནྲི་
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གཟུགས་བརན་རྣམ་པར་ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་པར། །མྲི་རྲིགས་མོད་ཀྲི་བརེན་ནས་ཐ་སད་ཙམ་ཞྲིག་འབྱུང་འགྱུར་
ཞྲིང་། །མྲི་བདེན་བཞྲིན་དུའང་རང་གྲི་བྱད་བཞྲིན་མཛེས་པར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ཕྱྲིར། །དེ་ནྲི་ཡོད་པ་ཇྲི་ལྟར་དེ་བཞྲིན་
འདྲིར་ཡང་ཤེས་རབ་གདོད། །སང་བར་བྱ་ལ་ནུས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་བའྲི་གཏན་ཚིགས་ནྲི། །འཐད་པ་དང་
བལ་ལས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ། །གལ་ཏེ་རང་གྲི་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བྱེད་གཏན་ཚིགས་དངོས་གྲུབ་
དང་། །དངོས་སུ་གོ་བྱ་ྲིད་འགྱུར་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ངོ་བའང་ཡོད་གྱུར་ན། །ཕྲད་པ་ལ་སོགས་རྲིགས་པ་ེ་བར་སོར་
བར་འགྱུར་ཞྲིག་ན། །དེ་ཡང་ཡོད་པ་མྲིན་པས་ཁེད་ཀྲི་ཡྲི་ཆད་འབའ་ཞྲིག་ཡྲིན། །དངོས་རྣམས་མཐའ་དག་
དངོས་པོ་མེད་པར་རོགས་སུ་གཞུག་པར་ནྲི། །ཞུས་པར་ཆེས་ས་ཇྲི་ལྟ་དེ་ལྟར་རང་བཞྲིན་གཞན་དག་ལ། །ཁོང་
དུ་ཆུད་པར་བདེ་བག་ཏུ་ནྲི་ནུས་པ་མ་ཡྲིན་ནོ། །རོག་གེ་ངན་པའྲི་དྲྭ་བས་འཇྲིག་རེན་ཅྲི་སེ་འདྲིར་རོལ་
བྱེད། །སུན་འབྱྲིན་ལྷག་མ་གོང་དུ་བསན་པ་ཡང་ནྲི་ཤེས་བྱས་ནས། །ཕྲད་པ་ལ་སོགས་ཕྱོགས་ཀྲི་ལན་གྲི་ཆེད་
དུ་འདྲིར་གཏད་བྱ། །སུན་ཅྲི་ཕྱྲིན་དུ་རོལ་བ་པ་ཡང་ཇྲི་ལྟར་ཡོད་མྲིན་པ། །དེ་སྐད་སར་བཤད་ལྷག་མ་ཕྱོགས་
འདྲི་ྲིད་ཀྲིས་རོགས་པར་བྱ། །བདག་མེད་འདྲི་ནྲི་འགོ་བ་རྣམས་དགོལ་ཕྱྲིར། །ཆོས་དང་གང་ཟག་དབྱེ་བ་རྣམ་
གྲིས་གསུངས། །དེ་ལྟར་སོན་པས་སར་ཡང་འདྲི་ྲིད་ནྲི། །གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཕྱེ་སེ་རྣམ་མང་
གསུངས། །སོས་དང་བཅས་པར་སོང་པ་ྲིད། །བཅུ་དྲུག་བཤད་ནས་མདོར་བསྡུས་ཏེ། །སར་ཡང་བཞྲིར་བཤད་
དེ་དག་ནྲི། །ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཞེད་པ་ཡྲིན། །གང་ཕྱྲིར་དེ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་དེ། །ཡྲིན་ཕྱྲིར་མྲིག་ནྲི་མྲིག་གྲིས་
སོང་། །དེ་བཞྲིན་རྣ་བ་སྣང་དང་ལེ། །ལུས་དང་ཡྲིད་ཀྲིས་བསད་པར་བྱ། །ཐར་ཟུག་གནས་པ་མ་ཡྲིན་
དང་། །འཇྲིག་པ་མ་ཡྲིན་ྲིད་ཀྲི་ཕྱྲིར། །མྲིག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པོ་ཡྲི། །རང་བཞྲིན་མེད་ྲིད་གང་ཡྲིན་པ། །དེ་ནྲི་
ནང་སོང་ྲིད་དུ་འདོད། །གང་ཕྱྲིར་དེ་ཡྲི་རང་བཞྲིན་དེ། །ཡྲིན་ཕྱྲིར་གཟུགས་ནྲི་གཟུགས་ཀྲིས་སོང་། །སྒྲ་དང་དྲྲི་
རོ་རེག་བྱ་དང་། །ཆོས་རྣམས་ྲིད་ཀང་དེ་བཞྲིན་ནོ། །གཟུགས་སོགས་རང་བཞྲིན་མེད་པ་ྲིད། །ཕྱྲི་རོལ་སོང་
པ་ྲིད་དུ་འདོད། །གྲིས་ཆར་རང་བཞྲིན་མེད་ྲིད་ནྲི། །ཕྱྲི་ནང་སོང་པ་ྲིད་ཡྲིན་ནོ། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞྲིན་
མེད་པ་ྲིད། །མཁས་པས་སོང་པ་ྲིད་ཅེས་བསད། །སོང་ྲིད་དེ་ཡང་སོང་ྲིད་ཀྲི། །ངོ་བོས་སོང་པར་འདོད་པ་
ཡྲིན། །སོང་ྲིད་ཅེས་བྱའྲི་སོང་ྲིད་གང་། །སོང་ྲིད་སོང་ྲིད་དུ་འདོད་དེ། །སོང་ྲིད་དངོས་པོའ་ི བོ་ཅན་
གྲི། །འཛིན་པ་བཟློག་ཕྱྲིར་གསུངས་པ་ཡྲིན། །སེམས་ཅན་སྣོད་ཀྲི་འཇྲིག་རེན་ནྲི། །མ་ལུས་ཁབ་བྱེད་ྲིད་ཕྱྲིར་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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དང་། །ཚད་མེད་དཔེ་ཡྲིས་མུ་མཐའ་ནྲི། །མེད་ཕྱྲིར་ཕྱོགས་རྣམས་ཆེན་པོ་ྲིད། །འདྲི་དག་བཅུ་ཆར་ཕྱོགས་
རྣམས་ཀྲིས། །སོང་པ་ྲིད་ནྲི་གང་ཡྲིན་དེ། །ཆེན་པོ་སོང་པ་ྲིད་ཡྲིན་དེ། །ཆེན་པོར་འཛིན་པ་བཟློག་ཕྱྲིར་
གསུངས། །དེ་ནྲི་དགོས་པ་མཆོག་ཡྲིན་པས། །དོན་དམ་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡྲིན། །དེ་ནྲི་དེ་ཡྲིས་སོང་ྲིད་
གང་། །དེ་ནྲི་དོན་དམ་སོང་ྲིད་དེ། །མྱང་འདས་དངོས་པོའ་ི བོ་ཅན་གྲི། །འཛིན་པ་བཟློག་པར་བྱ་བའྲི་
ཕྱྲིར། །དོན་དམ་མཁེན་པས་དོན་དམ་པ། །སོང་པ་ྲིད་ནྲི་བསན་པར་མཛད། །རེན་ལས་འགྱུར་ཕྱྲིར་ཁམས་
གསུམ་པོ། །འདུས་བྱས་ཡྲིན་པར་ངེས་པར་བསད། །དེ་ནྲི་དེ་ཡྲིས་སོང་ྲིད་གང་། །དེ་ནྲི་འདུས་བྱས་སོང་ྲིད་
གསུངས། །གང་ལ་སེ་གནས་མྲི་རག་ྲིད། །དེ་དག་མེད་པས་འདུས་མ་བྱས། །དེ་ནྲི་དེ་ཡྲིས་སོང་ྲིད་གང་། །དེ་
ནྲི་འདུས་མ་བྱས་སོང་ྲིད། །གང་ལ་མཐའ་ནྲི་ཡོད་མྲིན་པ། །དེ་ནྲི་མཐའ་ལས་འདས་པར་བརོད། །དེ་དེ་ཁོ་ནས་
སོང་པ་ྲིད། །མཐའ་ལས་འདས་པ་སོང་ྲིད་བསད། །ཐོག་མ་དང་པོ་ཐ་མ་མཐའ། །དེ་དག་མེད་པས་འཁོར་བ་
ནྲི། །ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་པར་བརོད། །འགོ་འོང་བལ་ཕྱྲིར་རྲི་ལམ་ལྟའྲི། །སྲྲིད་འདྲི་དེ་ཡྲིས་དབེན་ྲིད་གང་། །དེ་ནྲི་
ཐོག་མ་དང་ཐ་མ། །མེད་པ་སོང་པ་ྲིད་དོ་ཞེས། །བསན་བཅོས་ལས་ནྲི་ངེས་པར་བསད། །དོར་བ་ཅེས་བྱ་འཐོར་
པ་དང་། །འབོར་བ་ལ་ནྲི་ངེས་པར་བརོད། །དོར་མེད་གཏོང་པ་མེད་པ་སེ། །འགའ་ཡང་དོར་མེད་གང་ཡྲིན་
པའོ། །དོར་བ་མེད་པ་དེ་ྲིད་ཀྲིས། །དེ་ྲིད་སོང་པ་ྲིད་གང་ཡྲིན། །དེ་དེའྲི་ཕྱྲིར་ན་དོར་མེད་པ། །སོང་པ་ྲིད་
ཅེས་བྱ་བར་བརོད། །འདུས་བྱས་ལ་སོགས་ངོ་བོ་ྲིད། །གང་ཕྱྲིར་སོབ་མ་རང་སངས་རྒྱས། །རྒྱལ་སྲས་དེ་
བཞྲིན་གཤེགས་རྣམས་ཀྲིས། །མ་མཛད་དེའྲི་ཕྱྲིར་འདུས་བྱས་ལ། །སོགས་པ་རྣམས་ཀྲི་ངོ་བོ་ྲིད། །རང་
བཞྲིན་ྲིད་དུ་བསད་པ་སེ། །དེ་ྲིད་ཀྲིས་དེ་སོང་ྲིད་གང་། །དེ་ནྲི་རང་བཞྲིན་སོང་པ་ྲིད། །ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་
དང་རེག་དྲུག་དང་། །དེ་ལས་བྱུང་བའྲི་ཚོར་དྲུག་དང་། །གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ཅན་མྲིན་དེ་བཞྲིན། །འདུས་
བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཆོས་རྣམས། །ཆོས་དེ་དག་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲི། །དེ་དག་གྲིས་དབེན་སོང་ྲིད་
གང་། །གཟུགས་རུང་ལ་སོགས་དངོས་མེད་གང་། །དེ་ནྲི་རང་མཚན་སོང་པ་ྲིད། །གཟུགས་ནྲི་གཟུགས་རུང་
མཚན་ྲིད་ཅན། །ཚོར་བ་མྱོང་བའྲི་བདག་ྲིད་ཅན། །འདུ་ཤེས་མཚན་མར་འཛིན་པ་སེ། །འདུ་བྱེད་མངོན་པར་
འདུ་བྱེད་པའོ། །ཡུལ་ལ་སོ་སོར་རྣམ་རྲིག་པ། །རྣམ་ཤེས་རང་གྲི་མཚན་ྲིད་དོ། །ཕུང་པོ་སྡུག་བསལ་རང་
མཚན་ྲིད། །ཁམས་ཀྲི་བདག་ྲིད་སྦྲུལ་གདུག་འདོད། །སེ་མཆེད་རྣམས་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲིས། །སེ་བའྲི་སོར་
20

ཟླ་གགས།

གྱུར་ྲིད་དུ་གསུངས། །རེན་ཅྲིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནྲི་འདུ་འཕྲོད་མཚན་ྲིད་དོ། །གཏོང་བ་སྲིན་
པའྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན། །ཚུལ་ཁྲིམས་གདུང་མེད་མཚན་ྲིད་བཟོད། །ཁོ་མེད་མཚན་ྲིད་བརོན་འགྲུས་ཀྲི། །ཁ་ན་མ་
ཐོ་མེད་ྲིད་དོ། །བསམ་གཏན་སྡུད་པའྲི་མཚན་ྲིད་ཅན། །ཤེས་རབ་ཆགས་མེད་མཚན་ྲིད་དེ། །ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་
པ་དྲུག་རྣམས་ཀྲི། །མཚན་ྲིད་འདྲི་དག་ཡྲིན་པར་བརོད། །བསམ་གཏན་རྣམས་དང་ཚད་མེད་དང་། །དེ་བཞྲིན་
གཞན་དང་གཟུགས་མེད་པ། །དེ་དག་ཡང་དག་མཁེན་པ་ཡྲིས། །མྲི་འཁྲུག་མཚན་ྲིད་ཅན་དུ་གསུངས། །བྱང་
ཆུབ་ཕྱོགས་ཆོས་སུམ་ཅུ་བདུན། །ངེས་པར་འབྱུང་བྱེད་རང་མཚན་ྲིད། །སོང་པ་ྲིད་ཀྲི་མཚན་ྲིད་
ནྲི། །དམྲིགས་པ་མེད་པས་རྣམ་དབེན་ྲིད། །མཚན་མ་མེད་པ་ཞྲི་ྲིད་དེ། །གསུམ་པའྲི་མཚན་ྲིད་སྡུག་བསལ་
དང་། །གཏྲི་མུག་མེད་རྣམ་ཐར་རྣམས་ཀྲི། །མཚན་ྲིད་རྣམ་པར་གོལ་བྱེད་པའོ། །སོབས་རྣམས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་
པར་ནྲི། །གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་རང་བཞྲིན་གསུངས། །སོབ་པའྲི་མྲི་འཇྲིགས་པ་རྣམས་ནྲི། །ཤྲིན་ཏུ་བརན་པའྲི་
ངོ་བོ་ཡྲིན། །སོ་སོར་ཡང་དག་རྲིག་རྣམས་ནྲི། །སོབས་སོགས་ཚད་མེད་མཚན་ྲིད་ཅན། །འགོ་ལ་ཕན་པ་ེར་
སྒྲུབ་པ། །བྱམས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་འོ། །སྡུག་བསལ་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སོབ་པ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ ་ོ དགའ་བ་
ནྲི། །རབ་དགའྲི་མཚན་ྲིད་བཏང་སོམས་ནྲི། །མ་འདྲེས་མཚན་ྲིད་ཅན་ཞེས་བྱ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ནྲི་མ་
འདྲེས་པ། །བཅུ་དང་བརྒྱད་དུ་གང་འདོད་དག །གང་ཕྱྲིར་སེན་དེས་མྲི་འཕྲོགས་པ། །དེ་ཕྱྲིར་མྲི་འཕྲོགས་རང་
མཚན་ྲིད། །རྣམ་ཀུན་མཁེན་ྲིད་ཡེ་ཤེས་ནྲི། །མངོན་སུམ་མཚན་ྲིད་ཅན་དུ་འདོད། །གཞན་ནྲི་ྲི་ཚེ་བ་ྲིད་
ཀྲིས། །མངོན་སུམ་ཞེས་བྱར་མྲི་འདོད་དོ། །གང་ཞྲིག་འདུས་བྱས་མཚན་ྲིད་དང་། །འདུས་མ་བྱས་པའྲི་མཚན་
ྲིད་གང་། །རེ་རེ་ཁོ་ནས་སོང་པ་ྲིད། །དེ་ནྲི་རང་མཚན་སོང་པ་ྲིད། །ད་ལྟ་བ་འདྲི་མྲི་གནས་ཤྲིང་། །འདས་དང་
མ་འོངས་ཡོད་མ་ཡྲིན། །གང་དུ་དེ་དག་མྲི་དམྲིགས་པ། །དེ་ལ་མྲི་དམྲིགས་པ་ཞེས་བརོད། །མྲི་དམྲིགས་པ་དེ་
རང་ངོ་བོ། །དེ་ཡྲིས་དབེན་པ་ྲིད་གང་དེ། །ཐེར་ཟུག་གནས་མྲིན་འཇྲིག་མྲིན་པས། །མྲི་དམྲིགས་ཞེས་བྱའྲི་སོང་
ྲིད་དོ། །རེན་ལས་བྱུང་ཕྱྲིར་དངོས་རྣམས་ལ། །འདུས་པ་པ་ཡྲི་ངོ་བོ་མེད། །འདུས་པ་པ་ནྲི་དེ་ྲིད་ཀྲི། །སོང་
ྲིད་དངོས་མེད་སོང་ྲིད་དོ། །དངོས་པོའ་ི སྒྲས་ནྲི་མདོར་བསྡུས་ན། །ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་བརོད་པ་ཡྲིན། །དེ་
རྣམས་དེ་ཡྲིས་སོང་ྲིད་གང་། །དེ་དངོས་སོང་པ་ྲིད་དུ་བཤད། །མདོར་བསྡུས་ན་ནྲི་དངོས་མེད་པ། །འདུས་མ་
བྱས་ཆོས་རྣམས་ལ་བརོད། །དེ་ྲིད་དངོས་མེད་དེས་སོང་ྲིད། །དངོས་པོ་མེད་པ་སོང་ྲིད་དོ། །རང་བཞྲིན་ངོ་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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བོ་ྲིད་མེད་ནྲི། །རང་བཞྲིན་ཞེས་བྱའྲི་སོང་ྲིད་དེ། །འདྲི་ལྟར་རང་བཞྲིན་མ་བྱས་པས། །རང་བཞྲིན་ཞེས་ནྲི་བྱ་
བར་བསད། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྲི་འབྱུང་བ་འམ། །མ་བྱུང་ཡང་རུང་དངོས་སུ་ནྲི། །དངོས་པོ་ཀུན་གྲི་སོང་པ་
ྲིད། །གཞན་གྲི་དངོས་པོར་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །ཡང་དག་མཐའ་དང་དེ་བཞྲིན་ྲིད། །དེ་བཞྲིན་དངོས་པོའ་ི སོང་
ྲིད་དོ། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ཚུལ་ལས། །དེ་དག་དེ་སྐད་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །དེ་ལྟར་བོ་གོས་ཟེར་གྲིས་སྣང་
བ་གསལ་བྱས་པ། །རང་གྲི་ལག་ན་གནས་པའྲི་སྐྱུ་རུ་ར་བཞྲིན་དུ། །སྲྲིད་གསུམ་འདྲི་དག་མ་ལུས་གདོད་ནས་
སེ་མེད་པར། །རོགས་ཏེ་ཐ་སད་བདེན་པའྲི་སོབས་ཀྲིས་འགོག་པར་འགོ །རག་ཏུ་འགོག་པར་གཏོགས་པའྲི་
བསམ་གཏན་ཡྲིན་མོད་ཀྲི། །འགོ་བ་མགོན་མེད་པ་ལ་སྲིང་རེའང་སེད་པར་བྱེད། །དེ་གོང་བདེ་གཤེགས་གསུང་
སེས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་བཅས་ནྲི། །མ་ལུས་པ་རྣམས་བོ་ཡྲིས་ཕམ་པར་བྱེད་པའང་ཡྲིན། །ཀུན་རོབ་དེ་ྲིད་
གཤོག་ཡངས་དཀར་པོ་རྒྱས་གྱུར་པ། །ངང་པའྲི་རྒྱལ་པོ་དེ་ནྲི་སེ་བོའ་ི ངང་པ་ཡྲི། །མདུན་དུ་བདར་ནས་དགེ་
བའྲི་རླུང་གྲི་ཤུགས་སོབས་ཀྲིས། །རྒྱལ་བའྲི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་ཕ་རོལ་མཆོག་ཏུ་འགོ །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་
ལས་སེམས་བསེད་པ་དྲུག་པའོ།། ༈ །།རྲིང་དུ་སོང་འདྲིར་འདྲི་ནྲི་སྐད་ཅྲིག་དང་། །སྐད་ཅྲིག་ལ་ནྲི་འགོག་པར་
འཇུག་འགྱུར་ཞྲིང་། །ཐབས་ཀྲི་ཕ་རོལ་ཕྱྲིན་ལེགས་འབར་བའང་འཐོབ། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་
བསེད་པ་བདུན་པའོ།། ༈ །།ཡང་ཡང་སར་དགེ་ལས་ལྷག་ཐོབ་བྱའྲི་ཕྱྲིར། །གང་དུ་ཕྱྲིར་མྲི་ལྡོག་པ་ྲིད་འགྱུར་
བ། །མྲི་གཡོ་དེ་ལ་བདག་ྲིད་ཆེ་དེ་འཇུག །འདྲི་ཡྲི་སོན་ལམ་ཤྲིན་ཏུ་དག་འགྱུར་ཞྲིང་། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྲི་
འགོག་ལས་སོང་བར་མཛད། །ཆགས་པ་མེད་པའྲི་བོ་ནྲི་སོན་རྣམས་དག་དང་ལྷན་ཅྲིག་མྲི་གནས་ཕྱྲིར། །ས་
བརྒྱད་པ་ལ་དྲྲི་མ་དེ་དག་ར་བཅས་ེ་བར་ཞྲི་འགྱུར་ཞྲིང་། །ོན་མོངས་ཟད་ཅྲིང་ས་གསུམ་བ་མར་གྱུར་ཀང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་ནྲི། །འབྱོར་པ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་བལ་མ་ལུས་འཐོབ་པར་ནུས་མ་ཡྲིན། །འཁོར་བ་
འགགས་ཀང་དབང་རྣམས་བཅུ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞྲིང་དེ་དག་གྲིས། །སྲྲིད་པའྲི་འགོ་བར་རང་གྲི་བདག་ྲིད་སྣ་
ཚོགས་སོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་བརྒྱད་པའོ།། ༈ །།དགུ་པ་ལ་
ནྲི་དེའྲི་སོབས་ལྟ་ཞྲིག་མཐའ་དག་རོགས་པར་དག་འགྱུར་ཞྲིང་། །དེ་བཞྲིན་ཡང་དག་རྲིག་ཆོས་རང་གྲི་ཡོན་ཏན་
ཡོངས་སུ་དག་པའང་འཐོབ། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་དགུ་པའོ།། ༈ །།བཅུ་པའྲི་ས་ལ་དེ་
ཡྲིས་ཀུན་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་དབང་བསྐུར་བ། །དམ་པ་འཐོབ་ཅྲིང་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་མཆོག་ཏུ་བྱུང་
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ཟླ་གགས།

བར་གྱུར་པའང་ཡྲིན། །ཆར་སྲིན་རྣམས་ལས་ཆུ་ཆར་འབབ་པ་ཇྲི་ལྟར་དེ་བཞྲིན་འགོ་རྣམས་ཀྲི། །དགེ་བའྲི་ལོ་
ཏོག་ཆེད་དུ་རྒྱལ་སྲས་ལས་ཀང་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཆར་འབབ། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སེམས་བསེད་པ་བཅུ་
པའོ།། ༈ །།དེ་ཚེ་འདྲིས་ནྲི་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་མཐོང་ཞྲིང་། །དེ་དག་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཀང་འདྲི་ཡྲིས་
རོགས། །དེ་ྲིད་ཚེ་ན་བསྐལ་པ་བརྒྱར་གནས་ཤྲིང་། །སོན་དང་ཕྱྲི་མའྲི་མཐར་ཡང་ཡང་དག་འཇུག །བོ་ལྡན་
ཏྲིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་སོམས་པར་འཇུག་ཅྲིང་གཏོང་བྱེད་དེ། །འཇྲིག་རེན་ཁམས་བརྒྱ་འདྲི་ཡྲིས་ཀུན་ནས་གཡོ་
ཞྲིང་སྣང་བར་ནུས། །དེ་བཞྲིན་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་དེ་སེམས་ཅན་བརྒྱ་ཕྲག་སྲིན་བྱེད་ཅྲིང་། །བརྒྱ་ཕྲག་གངས་དང་
རེས་འབེལ་ཞྲིང་དག་ཏུ་ཡང་འགོ་བར་འགྱུར། །དེས་ནྲི་ཆོས་ཀྲི་སོ་རྣམས་ཡང་དག་འབྱེད་བྱེད་ཐུབ་དབང་
སྲས། །རང་གྲི་ལུགས་ལ་ལུས་རྣམས་ཀུན་ནས་སོན་པར་བྱེད་པའང་ཡྲིན། །རང་གྲི་འཁོར་དང་བཅས་པས་
མཛེས་འབྱོར་ལུས་ནྲི་རེ་རེ་ཞྲིང་། །རྒྱལ་བའྲི་སྲས་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་དག་དང་རེས་སུ་འབེལ་པའང་སོན། །བོ་ལྡན་
རབ་ཏུ་དགའ་བར་གནས་པས་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ནྲི། །ཐོབ་པར་གྱུར་ནས་དེ་བཞྲིན་ཁོ་ནར་དྲྲི་མ་མེད་གནས་
པས། །དེ་དག་སོང་ནྲི་ཡང་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ས་ལྔ་པོ། །འདྲི་དག་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྲིས་
ནྲི་འབུམ་ཕྲག་དང་། །བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་འཐོབ་ཅྲིང་དེ་ཡྲིས་བྱེ་བ་སོང་འགྱུར་འཐོབ། །དེ་ནས་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སོང་
འགྱུར་ཡང་འཐོབ་བྱེ་བ་ཕྲག །ཁག་ཁྲིག་ཕྲག་བརྒྱར་རོགས་པར་བསྒྱུར་དང་སར་ཡང་སོང་ཕྲག་ཏུ། །ཡང་དག་
པར་ནྲི་བསྒྱུར་བ་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །མྲི་གཡོའ་ི སར་གནས་རྣམ་རོག་མེད་པ་དེས། །སོང་
གསུམ་བརྒྱ་ཕྲག་སོང་བསོམས་འཇྲིག་རེན་ན། །རྡུལ་ཚད་ཇྲི་སེད་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་དང་། །གངས་མམ་ཡོན་
ཏན་དག་ནྲི་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ལེགས་པའྲི་བོ་གོས་ས་ལ་གནས་པ་ཡྲི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དེས་སར་བསན་
ཡོན་ཏན་དག །གངས་མེད་བརྒྱ་ཕྲག་སོང་དུ་ཡང་དག་པར། །བསོམས་པ་ཕྲག་བཅུའྲི་རྡུལ་ཚད་ཐོབ་པར་
འགྱུར། །རེ་ཞྲིག་བཅུ་པ་འདྲིར་དེའྲི་ཡོན་ཏན་དག །ངག་གྲི་སོད་ཡུལ་ལས་ཆེས་འདས་འགྱུར་ཞྲིང་། །ངག་གྲི་
སོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་བསོམས་རྣམས་ནྲི། །རྡུལ་དག་ཇྲི་སེད་ཡོད་པ་དེ་སེད་འགྱུར། །བ་སྤུའྲི་ཁུང་བུར་བྱང་ཆུབ་
སེམས་རྣམས་དང་། །ལྷན་ཅྲིག་རོགས་སངས་རྒྱས་སྐུ་བགང་འདས་དང་། །དེ་བཞྲིན་ལྷ་དང་ལྷ་མྲིན་མྲི་དག་
ཀང་། །སྐད་ཅྲིག་སྐད་ཅྲིག་ལ་ནྲི་སོན་པར་ནུས། །གང་ཕྱྲིར་ནམ་མཁའ་དྲྲི་མ་མེད་ལ་ཟླ་སྣང་གསལ་བར་གྱུར་
པའྲི་ཕྱྲིར། །སོན་ཚེ་སོབས་བཅུ་བསེད་པའྲི་ས་ལ་ཁོད་ཀྲིས་སར་ཡང་འབད་གྱུར་ཞྲིང་། །འོག་མྲིན་དུ་ནྲི་གང་གྲི་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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དོན་དུ་འབད་གྱུར་གོ་འཕང་མཆོག་ཞྲི་བ། །ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐར་ཐུག་མཚུངས་པ་མེད་དེ་ཁོད་ཀྲིས་
བརེས། །ཇྲི་ལྟར་སྣོད་ཀྲི་དབྱེ་བས་མཁའ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་དེ་ལྟར། །དངོས་བྱས་དབྱེ་བ་འགའ་ཡང་དེ་ྲིད་ལ་
མེད་དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར། །རོ་མམ་ྲིད་དུ་ཡང་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་གྱུར་ན། །མཁེན་བཟང་ཁོད་ཀྲིས་སྐད་
ཅྲིག་གྲིས་ནྲི་ཤེས་བྱ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །གང་ཚེ་ཞྲི་བ་དེ་ྲིད་ཡྲིན་ན་དེ་ལ་བོ་གོས་འཇུག་མྲི་འགྱུར། །བོ་མ་
ཞུགས་པར་ཤེས་བྱའྲི་ཡུལ་ཅན་ངེས་པར་རྲིགས་པའང་མ་ཡྲིན་ལ། །ཀུན་ནས་ཤེས་མེད་པ་ནྲི་ཤེས་པར་ཇྲི་ལྟར་
འགྱུར་ཏེ་འགལ་བར་འགྱུར། །མཁེན་པོ་མེད་པར་ཁེད་ཀྲིས་གཞན་ལ་འདྲི་ལྟ་འོ་ཞེས་སུ་ཞྲིག་སོན། །གང་ཚེ་སེ་
མེད་དེ་ྲིད་ཡྲིན་ཞྲིང་བོ་ཡང་སེ་བ་དང་བལ་བ། །དེ་ཚེ་དེ་རྣམས་བརེན་ལས་དེ་ཡྲིས་དེ་ྲིད་རོགས་པ་ལྟ་བུ་
སེ། །ཇྲི་ལྟར་སེམས་ནྲི་གང་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡྲིས་ཡུལ། །དེ་ཡོངས་ཤེས་པ་དེ་བཞྲིན་ཐ་སད་བརེན་
ནས་རྲིག་པ་ཡྲིན། །དེ་ཡྲི་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུ་བསོད་ནམས་ཀྲིས། །ཟྲིན་དང་སྤྲུལ་པ་མཁའ་གཞན་ལས་དེའྲི་
མཐུས། །སྒྲ་གང་ཆོས་ཀྲི་དེ་ྲིད་སོན་འབྱུང་བ། །དེ་ལས་འཇྲིག་རེན་གྲིས་ཀང་དེ་ྲིད་རྲིག །ཇྲི་ལྟར་ར་མཁན་
སོབས་ཆེན་ལྡན་པས་འདྲིར། །ཡུན་རྲིང་ཆེས་འབད་པས་བསྐོར་འཁོར་ལོ་ནྲི། །དེའྲི་རོལ་ད་ལྟར་སེས་པ་མེད་
བཞྲིན་དུའང་། །འཁོར་ཞྲིང་བུམ་པ་ལ་སོགས་རྒྱུར་མཐོང་ལྟར། །དེ་བཞྲིན་ད་ལྟ་སེས་རོལ་མེད་བཞྲིན་
དུ། །ཆོས་ཀྲི་བདག་ཅན་སྐུ་ྲིད་ལ་བཞུགས་དེའྲི། །འཇུག་པ་སེ་བོའ་ི དགེ་དང་སོན་ལམ་གྲི། །ཁད་པར་གྲིས་
འཕངས་ལས་ཆེས་བསམ་མྲི་ཁབ། །ཤེས་བྱའྲི་བུད་ཤྲིང་སྐམ་པོ་མ་ལུས་པ། །བསྲེགས་པས་ཞྲི་དེ་རྒྱལ་རྣམས་
ཆོས་སྐུ་སེ། །དེ་ཚེ་སེ་བ་མེད་ཅྲིང་འགག་པ་མེད། །སེམས་འགགས་པས་དེ་སྐུ་ཡྲིས་མངོན་སུམ་མཛད། །ཞྲི་སྐུ་
དཔག་བསམ་ཤྲིང་ལྟར་གསལ་གྱུར་ཞྲིང་། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་ཇྲི་བཞྲིན་རྣམ་མྲི་རོག །འགོ་གོལ་བར་དུ་འཇྲིག་
རེན་འབྱོར་སད་རག །འདྲི་ནྲི་སོས་དང་བལ་ལ་སྣང་བར་འགྱུར། །ཐུབ་དབང་དུས་གཅྲིག་ཁོ་ནར་དེའྲི་རྒྱུ་
མཐུན། །གཟུགས་སྐུ་གཅྲིག་ལ་རང་གྲི་སེ་གནས་སྐབས། །སར་འགགས་གསལ་དང་མ་འཆོལ་བྱུང་ཚུལ་
ནྲི། །མ་ལུས་ཀྲིས་བཀྲ་མཐའ་དག་སོན་པར་མཛད། །སངས་རྒྱས་ཞྲིང་ཇྲི་འདྲར་ཐུབ་དབང་དེ་དང་། །དེ་དག་སྐུ་
སོད་མཐུ་སོབས་ཇྲི་འདྲ་དང་། །ན་ཐོས་དགེ་འདུན་ཇྲི་སེད་ཇྲི་ལྟ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་དེར་གཟུགས་
ཇྲི་འདྲ་དང་། །ཇྲི་འདྲའྲི་ཆོས་དང་དེར་བདག་ཇྲི་འདྲ་དང་། །ཆོས་ཐོས་སོད་པ་གང་ལ་སད་པ་དང་། །སྲིན་གང་
ཇྲི་ཙམ་དེ་དག་ལ་ཕུལ་བ། །དེ་ནྲི་མ་ལུས་སྐུ་གཅྲིག་ལ་སོན་མཛད། །དེ་བཞྲིན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བརོན་ཏྲིང་
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ཟླ་གགས།

འཛིན་དང་། །ཤེས་རབ་སོད་ཚེ་སར་གྲི་གནས་སྐབས་གང་། །མ་ཚང་མེད་དེ་དག་ྲིད་སོད་པ་ཀུན། །སྐུ་ཡྲི་བ་
སྤུའྲི་ཁུང་བུའང་གསལ་བར་སོན། །སངས་རྒྱས་གང་དག་འདས་དང་འབྱུང་འགྱུར་གང་། །གང་དག་ད་ལྟར་ནམ་
མཁའྲི་མཐར་ཐུག་པར། །གདངས་མཐོན་ཆོས་སོན་སྡུག་བསལ་གྲིས་བཟུང་བའྲི། །འགོ་དབུགས་འབྱྲིན་ཞྲིང་
འཇྲིག་རེན་བཞུགས་པ་དང་། །དང་པོའ་ི ཐུགས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སྲིང་པོའ་ི བར། །དེ་དག་སོད་ཀུན་དངོས་རྣམས་
མྲིག་འཕྲུལ་གྲི། །རང་བཞྲིན་མཁེན་ནས་བདག་བཞྲིན་བ་སྤུ་ཡྲི། །ཁུང་བུར་དུས་གཅྲིག་ལ་ནྲི་གསལ་བར་
སོན། །དེ་བཞྲིན་དུས་གསུམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་ན་ཐོས་མ་ལུས་ཀྲི། །སོད་
དང་དེ་ལྷག་སེ་བོའ་ི གནས་སྐབས་ནྲི། །ཐམས་ཅད་བ་སྤུའྲི་ཁུང་བུར་གཅྲིག་ཚེ་སོན། །དག་པ་འདྲི་ནྲི་བཞེད་པ་
འཇུག་པ་ཡྲིས། །རྡུལ་གཅྲིག་ཡུལ་ལ་མཁའ་གཏུགས་འཇྲིག་རེན་དང་། །འཇྲིག་རེན་མཐའ་ཡས་ཕྱོགས་ཁབ་
རྡུལ་སོན་མོད། །རྡུལ་རགས་མྲི་འགྱུར་འཇྲིག་རེན་ཕྲ་མྲི་འགྱུར། །རྣམ་རོག་མྲི་མངའ་ཁོད་ཀྲིས་སྲྲིད་མཐའྲི་
བར། །སྐད་ཅྲིག་དེ་རེ་རེ་ལ་སོད་སྣ་ཚོགས། །ཇྲི་སེད་སོན་པ་དེ་སེད་འཛམ་བུ་གྲིང་། །མ་ལུས་རྡུལ་གང་དེ་སེད་
ལ་གངས་མེད། །གནས་དང་གནས་མྲིན་མཁེན་སོབས་དང་། །དེ་བཞྲིན་ལས་རྣམས་སྲིན་བོ་དང་། །མོས་པ་སྣ་
ཚོགས་ཐུགས་ཆུད་དང་། །སྣ་ཚོགས་ཁམས་ནྲི་མཁེན་སོབས་དང་། །དེ་བཞྲིན་དབང་མཆོག་མཆོག་མ་
ཡྲིན། །མཁེན་དང་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་དང་། །བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་ཏྲིང་འཛིན་དང་། །སོམས་པར་འཇུག་
སོགས་བོ་སོབས་དང་། །སོན་གནས་དྲན་པ་མཁེན་པ་དང་། །དེ་བཞྲིན་འཆྲི་འཕོ་སེ་བོ་དང་། །ཟག་རྣམས་ཟད་
པ་མཁེན་སོབས་ཏེ། །སོབས་ནྲི་བཅུ་པོ་འདྲི་དག་གོ །རྒྱུ་གང་ཞྲིག་ལས་གང་ཞྲིག་ངེས་པར་སེ་འགྱུར་བ། །དེ་ནྲི་
དེ་ཡྲི་གནས་སུ་དེ་མཁེན་རྣམས་ཀྲིས་གསུངས། །བཤད་པ་ལས་བཟློག་གནས་མྲིན་ཤེས་བྱ་མཐའ་ཡས་
པ། །མཁེན་པ་ཐོགས་པ་སངས་པ་དེ་ནྲི་སོབས་སུ་བཤད། །འདོད་དང་མྲི་འདོད་དེ་ལས་བཟློག་དང་ཟད་དངོས་
ཀྲི། །ལས་དང་དེ་ཡྲི་རྣམ་སྲིན་ཤྲིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་ལའང་། །མཁེན་པ་ནུས་མཐུ་ཐོགས་མེད་སོ་སོར་འཇུག་
འགྱུར་བ། །དུས་གསུམ་ཤེས་བྱ་ཁབ་མཛད་དེ་ནྲི་སོབས་སུ་འདོད། །འདོད་ཆགས་སོགས་ཀྲིས་འབྱུང་བའྲི་
སོབས་ཀྲིས་འདོད་པ་ནྲི། །ཤྲིན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་དམན་འབྲིང་གང་ཡང་ཁད་འཕགས་འདོད། །དེ་ལས་གཞན་རྣམས་
ཀྲིས་གཡོགས་མོས་ལའང་མཁེན་པ་ནྲི། །དུས་གསུམ་འགོ་བ་མ་ལུས་ཁབ་པ་སོབས་ཞེས་བྱ། །སངས་རྒྱས་
ཁམས་ཀྲི་རྣམ་པར་དབྱེ་ལ་མཁས་རྣམས་ཀྲིས། །མྲིག་སོགས་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་གང་དེ་ཁམས་སུ་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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གསུངས། །རོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་མཁེན་པ་མཐའ་ཡས་ཤྲིང་། །རྣམ་ཀུན་ཁམས་ཀྲི་ཁད་པར་ལ་
འཇུག་སོབས་སུ་འདོད། །ཀུན་ཏུ་རོག་སོགས་ཆེས་རྣོ་ྲིད་ནྲི་མཆོག་བཞེད་ལ། །འབྲིང་གནས་སྐབས་དང་རྟུལ་
ྲིད་མཆོག་མྲིན་པར་བཤད་དང་། །མྲིག་ལ་སོགས་དང་ཕན་ཚུན་སྒྲུབ་ནུས་ཆུབ་པ་ལ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་ཆགས་མེད་སོབས་སུ་གསུངས། །ལམ་འགའ་རྒྱལ་བ་ྲིད་དང་འགའ་ཞྲིག་རང་རྒྱལ་གྲི། །བྱང་ཆུབ་
དང་ནྲི་ན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་ཡྲི་དྭགས་དང་། །དུད་འགོ་ལྷ་མྲི་རྣམས་དང་དམྱལ་བ་སོགས་འགོ་བ། །དེ་ལ་མཁེན་
པ་ཆགས་མེད་མཐའ་ཡས་སོབས་སུ་འདོད། །འཇྲིག་རེན་མཐའ་ཡས་རྣལ་འབྱོར་བྱེ་བག་ལ་ཐ་དད། །བསམ་
གཏན་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་གང་ཞྲི་གནས་གང་དག་དང་། །སོམས་འཇུག་ཁད་པར་གང་དག་གཅྲིག་པར་བརྒྱད་གྱུར་
པ། །དེ་ལ་མཁེན་པ་ཐོགས་མེད་འདྲི་ནྲི་སོབས་སུ་བཤད། །ཇྲི་སྲྲིད་གཏྲི་མུག་དེ་སྲྲིད་སྲྲིད་གནས་འདས་བདག་
དང་། །སེམས་ཅན་གཞན་རེ་རེ་ཡྲི་སྲྲིད་པ་སེམས་ཅན་ནྲི། །ཇྲི་སེད་དེ་སེད་མཐའ་ཡས་གཞྲིར་བཅས་ཡུལ་
ཕྱོགས་དང་། །བཅས་རྣམས་ལ་བོ་གང་དང་གང་ཡྲིན་སོབས་སུ་བཤད། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་སེམས་ཅན་རེ་
རེའྲི་འཆྲི་འཕོ་དང་། །སེ་གང་འཇྲིག་རེན་ལ་གནས་ནམ་མཁའ་མཐར་ཐུག་དང་། །བཀྲ་མང་དེ་ལ་མཁེན་པ་དུས་
དེར་འཇུག་པ་ཡྲིས། །མ་ཆགས་རྣམ་ཀུན་ཡོངས་དག་མཐའ་ཡས་སོབས་སུ་འདོད། །རྣམ་ཀུན་མཁེན་པའྲི་
སོབས་ཀྲིས་མྱུར་དུ་རྒྱལ་རྣམས་ཀྲི། །ོན་མོངས་དག་ནྲི་བག་ཆགས་དང་བཅས་འཇྲིག་འགྱུར་དང་། །སོབ་མ་
ལ་སོགས་ོན་མོངས་བོ་ཡྲིས་འགོག་པ་གང་། །དེ་ལ་མཁེན་པ་ཆགས་མེད་མཐའ་ཡས་སོབས་སུ་འདོད། །ནམ་
མཁའ་མེད་པས་འདབ་ཆགས་ལྡོག་པར་མྲི་འགྱུར་གྲི། །འདྲི་ནྲི་རང་མཐུ་ཟད་པས་ལྡོག་པར་འགྱུར་དེ་
བཞྲིན། །སོབ་མ་དང་བཅས་སངས་རྒྱས་སྲས་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཡོན་ཏན་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་མ་
བརོད་ལྡོག་པར་འགྱུར། །དེ་ཕྱྲིར་བདག་འདྲས་ཁོད་ཡོན་འདྲི་དག་ཅྲི། །ཤེས་པ་དང་ནྲི་བརོད་པར་ནུས་འགྱུར་
རམ། །འོན་ཀང་དེ་དག་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྲིས། །བཤད་ཕྱྲིར་དོགས་སངས་ཅུང་ཞྲིག་ཙམ་ཞྲིག་སྨྲས། །ཟབ་
མོ་སོང་པ་ྲིད་ཡྲིན་ཏེ། །ཡོད་ཏན་གཞན་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་བའོ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའྲི་ཚུལ་ཤེས་པས། །ཡོན་ཏན་འདྲི་
དག་འཐོབ་པར་འགྱུར། །སར་ཡང་མྲི་གཡོ་སྐུ་མངའ་ཁོད་ཀྲིས་སྲྲིད་གསུམ་བྱོན་ནས་སྤྲུལ་རྣམས་
ཀྲིས། །གཤེགས་པ་དང་ནྲི་བལྟམ་དང་བྱང་ཆུབ་ཞྲི་བའྲི་འཁོར་ལོའང་སོན་པར་མཛད། །དེ་ལྟར་ཁོད་ཀྲིས་
འཇྲིག་རེན་གཡོ་བག་སོད་ཅན་རེ་བའྲི་ཞགས་པ་ནྲི། །མང་པོས་བཅྲིངས་པ་མ་ལུས་ཐུགས་རེས་མྱ་ངན་འདས་
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པར་བཀྲྲི་བར་མཛད། །གང་ཕྱྲིར་འདྲི་ནྲི་དེ་ྲིད་ཤེས་ལས་དྲྲི་མ་མཐའ་དག་སེལ་བ་ནྲི། །ལྷུར་བྱེད་གཞན་མེད་
ཆོས་རྣམས་དེ་ྲིད་རྣམ་འགྱུར་དབྱེ་ལའང་བསེན་མྲིན་ཞྲིང་། །དེ་ྲིད་ཡུལ་ཅན་བོ་གོས་འདྲི་ཡང་ཐ་དད་འགྱུར་
བ་མ་ཡྲིན་ལ། །དེ་ཡྲི་ཕྱྲིར་ན་ཁོད་ཀྲིས་འགོ་ལ་ཐེག་པ་མྲི་མམ་དབྱེར་མེད་བསན། །གང་ཕྱྲིར་འགོ་ལ་ེས་པ་
སེད་བྱེད་སྲིགས་མ་འདྲི་དག་ཡོད་གྱུར་པ། །དེ་ཕྱྲིར་འཇྲིག་རེན་སངས་རྒྱས་སོད་ཡུལ་གཏྲིང་ཟབ་ལ་འཇུག་མྲི་
འགྱུར་ཞྲིང་། །བདེ་གཤེགས་གང་ཕྱྲིར་ཁོད་ལ་མཁེན་རབ་ཐུགས་རེ་ཐབས་དང་ལྷན་ཅྲིག་པ། །མངའ་དང་གང་
ཕྱྲིར་བདག་གྲིས་སེམས་ཅན་དགོལ་ཞེས་ཁོད་ཀྲིས་ཞལ་བཞེས་ཏེ། །དེ་ཕྱྲིར་མཁས་པ་རྲིན་པོ་ཆེ་ཡྲི་གྲིང་དུ་
ཆས་པའྲི་སེ་ཚོགས་ཀྲི། །ངལ་བ་ེར་སེལ་གོང་ཁེར་ཡྲིད་འོང་བར་དུ་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ལྟར། །ཁོད་ཀྲིས་ཐེག་
པ་འདྲི་ནྲི་སོབ་མ་ེ་བར་ཞྲི་བའྲི་ཚུལ་ལ་ཡྲིད། །སར་ཞྲིང་རྣམ་པར་དབེན་ལའང་བོ་སངས་རྣམས་ལ་ལོགས་སུ་
གསུངས། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་མ་ལུས་ཕྱོགས་ཤྲིང་སངས་རྒྱས་ཡུལ་དག་ན། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྲི་རྡུལ་རྣམས་
བདོག་པར་གྱུར་པ་ཇྲི་སེད་པ། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་རབ་དམ་པར་གཤེགས་པའྲི་སྐལ་བ་དེ་སེད་དེ། །འོན་ཀང་
ཁོད་ཀྲི་གསང་བ་འདྲི་ནྲི་བསད་བགྲི་མ་ལགས་སོ། །རྒྱལ་བ་ཇྲི་སྲྲིད་འཇྲིག་རེན་མཐའ་དག་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞྲི་
བར། །འགོ་བ་མྲིན་ཞྲིང་ནམ་མཁའ་རྣམ་འཇྲིག་འགྱུར་མྲིན་དེ་སྲྲིད་དུ། །ཤེས་རབ་ཡུམ་གྲིས་བསེད་པ་ཁོད་ལ་
ཐུགས་བརེ་མ་མ་ཡྲིས། །ཚུལ་ལུགས་བྱེད་པས་རབ་ཏུ་ཞྲི་བར་འགྱུར་བ་གང་ལ་མངའ། །གཏྲི་མུག་སོན་གྲིས་
འཇྲིག་རེན་ཁ་ཟས་དུག་བཅས་ཟ་བ་ཡྲི། །སེ་བོ་ྲིད་ཀྲི་ནང་མྲི་དེ་ལ་ཁོད་བརེ་ཇྲི་ལྟ་བ། །དེ་ལྟར་དུག་ཟོས་ེན་
པའྲི་བུ་ལ་མ་ཡྲི་སྡུག་བསལ་མྲིན། །དེས་ན་མགོན་པོ་མཆོག་ཏུ་རབ་ཞྲིར་གཤེགས་པར་འགྱུར་མ་
ལགས། །གང་གྲི་ཕྱྲིར་ན་མྲི་མཁས་དངོས་དང་དངོས་མེད་པར་ཞེན་པ་ཡྲི་བོ་ཅན་གྲིས། །སེ་དང་འཇྲིག་གནས་
སྐབས་དང་སྡུག་དང་མྲི་སྡུག་ཕྲལ་ཕྲད་ཀྲིས་བསེད་སྡུག་བསལ་དང་། །སྲིག་ཅན་འགོ་བ་འཐོབ་པ་དེ་ཕྱྲིར་འཇྲིག་
རེན་ཐུགས་བརེའྲི་ཡུལ་དུ་རབ་དོང་བས། །བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རེས་ཁོད་ཐུགས་ཞྲི་ལས་བཟློག་པས་ཁོད་ལ་མྱ་
ངན་འདས་མྲི་མངའ། །ལུགས་འདྲི་དགེ་སོང་ཟླ་གགས་ཀྲིས། །དབུ་མའྲི་བསན་བཅོས་ལས་བཏུས་ནས། །ལུང་
ཇྲི་བཞྲིན་དང་མན་ངག་ནྲི། །ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བརོད་པ་ཡྲིན། །འདྲི་ལས་གཞན་ན་ཆོས་འདྲི་ནྲི། །ཇྲི་ལྟར་མེད་པ་དེ་
བཞྲིན་དུ། །འདྲིར་འབྱུང་ལུགས་ཀང་གཞན་ན་ནྲི། །མེད་ཅེས་མཁས་རྣམས་ངེས་པར་མཛོད། །ཀླུ་སྒྲུབ་བོ་མཚོ་
ཤྲིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེའྲི་ཁ་དོག་གྲིས་འཇྲིགས་པས། །སེ་བོས་ལུགས་བཟང་གང་དག་རྒྱང་རྲིང་སངས་པས་དེ་ཡྲི་
བུ་མ་ལ་འཇུག་པ།
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ཚིག །ལེའུར་བྱས་པའྲི་ཁ་འབུས་ཀུ་མུ་ཏ་ཁ་ཕྱེ་བའྲི་ཆུས། །ད་ལྟ་ཟླ་བ་གགས་པ་རེ་རྣམས་རབ་ཏུ་སྐོང་བར་
བྱེད། །དེ་ྲིད་བཤད་ཟྲིན་ཟབ་མོ་འཇྲིགས་རུང་འདྲི་ནྲི་སོན་གོམས་ྲིད་ལས་སེ་བོ་ཡྲིས། །ངེས་པར་རོགས་
འགྱུར་འདྲི་ནྲི་གསན་རྒྱ་ཆེ་ཡང་གཞན་གྲིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་མྲི་འགྱུར། །དེ་ཕྱྲིར་ཚུལ་ལུགས་རང་བོས་སར་བ་
འདྲི་དག་མཐོང་ནས་བདག་ཏུ་བརོད་པ་ཡྲི། །གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལྟར་གཞན་ལུགས་བཞེད་གཞུང་འདྲི་ལས་
གཞན་ལ་དགའ་བོ་དོར་བར་བྱ། །སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་བསད་ལས་བདག་གྲིས་བསོད་ནམས་
ཕྱོགས་ཀྲི་མཐར། །ཁབ་ཅྲིང་ཡྲིད་མཁའ་ོན་མོངས་ཀྲིས་སོར་སོན་ཀའྲི་རྒྱུ་སྐར་ལྟར་དཀར་བའམ། །སེམས་
ཀྲི་སྦྲུལ་ལ་གདེངས་ཀའྲི་ནོར་བུ་དང་འདྲ་གང་ཞྲིག་ཐོབ་པ་དེས། །འཇྲིག་རེན་མ་ལུས་དེ་ྲིད་རོགས་ནས་མྱུར་དུ་
བདེ་གཤེགས་སར་བགོད་ཤོག །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་པ། སོབ་
དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཐུགས་གཞོལ་བ། མྲི་འཕྲོགས་པའྲི་མཁེན་རབ་དང་ཐུགས་རེ་མངའ་བ།
རྲི་མོར་བྲིས་པའྲི་བ་དྲུས་མ་ལས་འོ་མ་བཞོས་པས་བདེན་པར་ཞེན་པ་བཟློག་པར་མཛད་པས་སར་བ་རོགས་
སོ།། །།ཁ་ཆེའྲི་ཡུལ་གྲི་གོང་ཁེར་དཔེ་མེད་ཀྲི་དབུས། རྲིན་ཆེན་སྦས་པའྲི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། ཁ་ཆེའྲི་རྒྱལ་
པོ་དཔལ་འཕགས་པ་ལྷའྲི་སྐུ་རྲིང་ལ། རྒྱ་གར་གྲི་མཁན་པོ་ཏྲི་ལ་ཀ་དང་། བོད་ཀྲི་ལོ་ཙྪ་བ་བནེ་པ་ཚབ་ྲིད་མ་
གགས་ཀྲིས་ཁ་ཆེའྲི་དཔེ་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར། ཕྱྲིས་ར་ས་ར་མོ་ཆེར་རྒྱ་གར་གྲི་མཁན་པོ་ཀརྣ་ཀ་ཝར་དང་།
ལོ་ཙྪ་བ་དེ་ྲིད་ཀྲིས་ྲི་འོག་ཤར་ཕྱོགས་པའྲི་དཔེ་དང་གཏུགས་ཤྲིང་ལེགས་པར་བཅོས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་
པའོ།། །།འདྲིར་འགེལ་པའྲི་མཛད་བྱང་དང་། འགྱུར་བྱང་གྲི་སེང་ནས་ཐུན་མོང་བ་རྣམས་བཀོད་པ་ནྲི། ར་བ་
ལོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་འགེལ་པའྲི་ནང་གྲི་ར་བ་གྲིས་སར་ནས་ཞུས་དག་བྱས་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་
ནོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ།། །།
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ཟླ་གགས།

