༄༅། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ།། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨ་བྷྱི་ས་མ་ཡ་ཨ་ལཾ་ཀཱ་ར་ནཱ་མ་པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མྱི་ཏ་ཨུ་པ་དེ་ཤ་ཤཱས་ཀཱ་རྱི
ྠྲ ་ཀཱ། བོད་
སྐད་དུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའྱི་

ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ན་ཐོས་ཞྱི་བ་
ཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ྱིད་ཀྱིས་ེར་ཞྱིར་འཁྱིད་མཛད་གང་ཡྱིན་དང་། །འགོ་ལ་ཕན་པར་བྱེད་རྣམས་ལམ་ཤེས་
ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་དོན་སྒྲུབ་མཛད་པ་གང་། །གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས་ཐུབ་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་སྣ་
ཚོགས་འདྱི་གསུངས་པ། །ན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚོགས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནྱི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕག་
འཚལ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ྱིད་ལམ། །སྟོན་པས་འདྱི་ལས་བཤད་པ་གང་། །གཞན་གྱིས་མོང་བ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། །ཆོས་སོད་བཅུ་ཡྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི། །མདོ་དོན་དྲན་པ་ལ་བཞག་ནས། །བོ་དང་ལྡན་པས་མཐོང་འགྱུར་
ཕྱིར། །བདེ་བག་ཏུ་ནྱི་རོགས་པ་ཞེས། །བྱ་བ་རོམ་པའྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ནྱི། །དངོས་
པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡང་དག་བཤད། །རྣམ་ཀུན་མཁེན་ྱིད་ལམ་ཤེས་ྱིད། །དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད། །རྣམ་
ཀུན་མངོན་རོགས་རོགས་པ་དང་། །རེ་མོར་ཕྱིན་དང་མཐར་གྱིས་པ། །སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་མངོན་རོགས་བྱང་
ཆུབ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་དེ་རྣམ་བརྒྱད། །སེམས་བསེད་པ་དང་གདམས་ངག་དང་། །ངེས་འབྱེད་ཡན་ལག་རྣམ་
བཞྱི་དང་། །སྒྲུབ་པ་ཡྱི་ནྱི་རེན་གྱུར་པ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། །དམྱིགས་པ་དག་དང་ཆེད་དང་
ནྱི། །གོ་ཆ་འཇུག་པའྱི་བྱ་བ་དང་། །ཚོགས་ནྱི་ངེས་པར་འབྱུང་བཅས་རྣམས། །ཐུབ་པའྱི་རྣམ་ཀུན་མཁེན་པ་
ྱིད། །མོག་མོག་པོར་བྱེད་ལ་སོགས་དང་། །སོབ་མ་བསེ་རུའྱི་ལམ་གང་དང་། །འདྱི་དང་གཞན་པའྱི་ཡོན་ཏན་
གྱིས། །ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མཐོང་བའྱི་ལམ། །བྱེད་པ་དང་ནྱི་མོས་པ་དང་། །བསྟོད་དང་བཀུར་དང་བསྔགས་པ་
དང་། །བསྔོ་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བ། །ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་བ་མེད་དག །སྒྲུབ་དང་ཤྱིན་ཏུ་དག་པ་ཞེས། །བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་
སོམ་པའྱི་ལམ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་རྣམས་ཀྱི། །ལམ་ཤེས་ྱིད་ནྱི་དེ་འདྲར་བཤད། །ཤེས་པས་
སྱིད་ལ་མྱི་གནས་ཤྱིང་། །སྱིང་རེས་ཞྱི་ལ་མྱི་གནས་དང་། །ཐབས་མ་ཡྱིན་པས་རྱིང་བ་དང་། །ཐབས་ཀྱིས་རྱིང་
བ་མ་ཡྱིན་ྱིད། །མྱི་མཐུན་གེན་པོའ ་ི ཕོགས་དག་དང་། །སོར་དང་དེ་ཡྱི་མམ་ྱིད་དང་། །ན་ཐོས་ལ་
སོགས་མཐོང་བའྱི་ལམ། །དེ་འདྲ་ཀུན་ཤེས་ྱིད་དུ་འདོད། །རྣམ་པ་སོར་བར་བཅས་རྣམས་དང་། །ཡོན་ཏན་
ཤེས་ཕྱིན་མངོན་རོགས་རྒྱན།
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སོན་ནྱི་མཚན་ྱིད་བཅས། །ཐར་དང་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་། །སོབ་པ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚོགས། །སྱིད་དང་
ཞྱི་བ་མམ་ྱིད་དང་། །ཞྱིང་དག་བ་ན་མེད་པ་ནྱི། །རྣམ་ཀུན་མངོན་རོགས་རོགས་པ་སྟེ། །འདྱི་ནྱི་ཐབས་མཁས་
བཅས་པ་ཡྱིན། །དེ་ཡྱི་རགས་དང་རྣམ་འཕེལ་དང་། །བརན་དང་སེམས་ཀུན་གནས་པ་དང་། །མཐོང་ཞེས་བྱ་
དང་སོམ་པ་ཞེས། །བྱ་བའྱི་ལམ་ནྱི་སོ་སོ་ལ། །རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམ་བཞྱི་ཡྱི། །གེན་པོ་རྣམ་པ་བཞྱི་དང་
ནྱི། །བར་ཆད་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན། །ལོག་པར་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ་ནྱི། །རེ་མོའ ་ི མངོན་རོགས་མཐར་གྱིས་
པ། །རྣམ་གསུམ་རྣམ་བཅུ་སྐད་ཅྱིག་མ། །གཅྱིག་གྱིས་མངོན་རོགས་བྱང་ཆུབ་པ། །མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་རྣམ་པ་
བཞྱི། །ངོ་བོ་ྱིད་ལོངས་རོགས་བཅས་དང་། །དེ་བཞྱིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་ནྱི། །ཆོས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་
པ། །རྣམ་པ་བཞྱིར་ནྱི་ཡང་དག་བརོད། །སེམས་བསེད་པ་ནྱི་གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་
འདོད། །དེ་དང་དེ་ནྱི་མདོ་བཞྱིན་དུ། །བསྡུས་དང་རྒྱས་པའྱི་སོ་ནས་བརོད། །དེ་ཡང་ས་གསེར་ཟླ་བ་མེ། །གཏེར་
དང་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་མཚོ། །རོ་རེ་རྱི་སྨན་བཤེས་གེན་དང་། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ྱི་མ་གླུ། །རྒྱལ་པོ་
མཛོད་དང་ལམ་པོ་ཆེ། །བཞོན་པ་བཀོད་མའྱི་ཆུ་དང་ནྱི། །སྒྲ་རྙན་ཆུ་བོ་སྱིན་རྣམས་ཀྱིས། །རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་ར་
གྱིས་སོ། །སྒྲུབ་དང་བདེན་པ་རྣམས་དང་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །མ་ཞེན་ཡོངས་
སུ་མྱི་ངལ་དང་། །ལམ་ནྱི་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། །སན་ལྔ་དང་ནྱི་མངོན་ཤེས་ཀྱི། །ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་མཐོང་
ལམ་དང་། །བསོམ་ཞེས་བྱ་ལ་གདམས་ངག་ནྱི། །བཅུ་ཡྱི་བདག་ྱིད་ཤེས་པར་བྱ། །དབང་པོ་རྟུལ་དང་རྣོན་པོ་
དང་། །དད་དང་མཐོང་ཐོབ་རྱིགས་ནས་རྱིགས། །བར་ཆད་གཅྱིག་པར་སེས་ནས་དང་། །བྱེད་དང་བྱེད་མྱིན་
འོག་མྱིན་འགོ །འཕར་གསུམ་སྱིད་རེའྱི་མཐར་ཐུག་འགོ །གཟུགས་ཀྱི་ཆགས་བཅོམ་མཐོང་བ་ཡྱི། །ཆོས་ལ་ཞྱི་
ལུས་མངོན་སུམ་བྱེད། །བསེ་རུ་དང་ནྱི་ྱི་ཤུ་འོ། །དམྱིགས་པ་དང་ནྱི་རྣམ་པ་དང་། །རྒྱུ་དང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་
ཡྱིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོབ་པ་ཡྱི། །དྲོད་སོགས་བདག་ྱིད་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །རྣམ་རོག་བཞྱི་པོ་ལྡན་བརེན་
པ། །ཆུང་དང་འབྱིང་དང་ཆེན་པོ་རྣམས། །ན་ཐོས་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་དང་། །བཅས་པ་དག་ལས་ཁད་པར་
འཕགས། །དམྱིགས་པ་མྱི་རག་ལ་སོགས་པ། །བདེན་པའྱི་རེན་ཅན་དེ་ཡྱི་ནྱི། །རྣམ་པ་མངོན་ཞེན་ལ་སོགས་
འགོག །ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་འཐོབ་པའྱི་རྒྱུ། །གཟུགས་སོགས་འདུ་འགོད་གནས་བལ་དང་། །གནས་དང་
བརགས་དང་བརོད་དུ་མེད། །གཟུགས་སོགས་མྱི་གནས་དེ་དག་ནྱི། །དེ་ཡྱི་ངོ་བོ་རང་བཞྱིན་མེད། །དེ་དག་
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བྱམས་པ་མགོན་པོ།

གཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག །དེ་མྱི་རག་སོགས་པར་མྱི་གནས། །དེ་རྣམས་དེ་ཡྱི་ངོ་བོས་སྟོང་། །དེ་དག་གཅྱིག་
གྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག །ཆོས་རྣམས་མྱི་འཛིན་གང་ཡྱིན་དང་། །དེ་དག་མཚན་མར་མྱི་མཐོང་ཕྱིར། །ཤེས་རབ་
ཀྱིས་ནྱི་ཡོངས་རོགས་པ། །ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སུ་མེད་པར་རོ། །གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་ྱིད། །དེ་
མེད་པ་ྱིད་ངོ་བོ་ྱིད། །དེ་དག་སེ་མེད་ངེས་འབྱུང་མེད། །དག་དང་དེ་དག་མཚན་མ་མེད། །དེ་ཡྱི་མཚན་མར་
མྱི་བརེན་པས། །མོས་མྱིན་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཡྱིན། །ཏྱིང་འཛིན་དེ་ཡྱི་བྱེད་པ་ྱིད། །ལུང་སྟོན་པ་དང་རོམ་པ་
ཟད། །གསུམ་པོ་ཕན་ཚུན་ངོ་བོ་གཅྱིག །ཏྱིང་འཛིན་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ། །དེ་ལྟར་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་
ནྱི། །ཆུང་དང་འབྱིང་དང་ཆེན་པོ་ཡྱིན། །གཞྱི་དང་དེ་ཡྱི་གེན་པོ་ཡྱིས། །གཟུང་བར་རོག་པ་རྣམ་པ་
གྱིས། །རོངས་དང་ཕུང་སོགས་བྱེ་བག་གྱིས། །དེ་ནྱི་སོ་སོར་རྣམ་པར་དགུ །རས་དང་བརགས་པའྱི་རེན་ཅན་
གྱིས། །འཛིན་པའང་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་འདོད། །རང་དབང་བདག་སོགས་ངོ་བོ་དང་། །ཕུང་སོགས་རེན་ལས་དེ་
བཞྱིན་ནོ། །སེམས་མྱི་འགོང་བ་ྱིད་ལ་སོགས། །ངོ་བོ་ྱིད་མེད་སོགས་སྟོན་བྱེད། །དེ་ཡྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
བོར་བ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་འཛིན་ཡྱིན། །རོགས་པ་ཡྱི་ནྱི་ཆོས་དྲུག་དང་། །གེན་པོ་དང་ནྱི་སོང་བ་
དང་། །དེ་དག་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པ་དང་། །ཤེས་རབ་སྱིང་བརེར་བཅས་པ་དང་། །སོབ་མ་ཐུན་མོང་མྱིན་ྱིད་
དང་། །གཞན་གྱི་དོན་གྱི་གོ་རྱིམ་དང་། །ཡེ་ཤེས་རོལ་བ་མྱི་མངའ་བར། །འཇུག་པའྱི་རེན་ལ་རྱིགས་ཤེས་
བྱ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱྱིངས་ལ་དབྱེར་མེད་ཕྱིར། །རྱིགས་ནྱི་ཐ་དད་རུང་མ་ཡྱིན། །རེན་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བྱེ་བག་
གྱིས། །དེ་ཡྱི་དབྱེ་བ་ཡོངས་སུ་བརོད། །དམྱིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ། །དེ་ཡང་དགེ་ལ་སོགས་པ་
ཡྱིན། འཇྱིག་རེན་པ་ཡྱི་རོགས་པ་དང་། །གང་དག་འཇྱིག་རེན་འདས་འདོད་དང་། །ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་
དང་། །གང་དག་འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས། །སོབ་མ་ཐུན་མོང་ཆོས་རྣམས་དང་། །གང་དག་ཐུབ་པའྱི་ཐུན་མོང་
མྱིན། །སེམས་ཅན་ཀུན་མཆོག་ྱིད་སེམས་དང་། །སངས་དང་རོགས་དང་གསུམ་པོ་ལ། །ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་
རང་བྱུང་གྱི །ཆེད་དུ་བྱ་བ་འདྱི་ཤེས་བྱ། །དེ་དག་སོ་སོར་སྱིན་ལ་སོགས། །རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྱིས། །གོ་
ཆའྱི་སྒྲུབ་པ་གང་ཡྱིན་དེ། དྲུག་ཚན་དྲུག་གྱིས་ཇྱི་བཞྱིན་བཤད། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་སྱིན་སོགས་
དང་། །ལམ་དང་བྱམས་ལ་སོགས་པ་དང་། །དམྱིགས་པ་མེད་དང་ལྡན་པ་དང་། །འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་
དང་། །ཆེད་དུ་བྱ་དང་མངོན་ཤེས་དྲུག །རྣམ་ཀུན་མཁེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི། །འཇུག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་ཐེག་ཆེན་
ཤེས་ཕྱིན་མངོན་རོགས་རྒྱན།
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ལ། །འཛེགས་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །བརེ་དང་སྱིན་ལ་སོགས་པ་དྲུག །ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐོང་བཅས་པ་
དང་། །ཟུང་དུ་འབེལ་བའྱི་ལམ་གང་དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཡྱིན་དང་། །ཡེ་ཤེས་དང་ནྱི་བསོད་ནམས་
དང་། །ལམ་དང་གཟུངས་དང་ས་བཅུ་དང་། །གེན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱི། །རྱིམ་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་
བྱ། །ཡོངས་སུ་སོང་བ་རྣམ་བཅུ་ཡྱིས། །ས་ནྱི་དང་པོ་འཐོབ་འགྱུར་ཏེ། །བསམ་དང་ཕན་པའྱི་དངོས་ྱིད་
དང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སེམས་མམ་ྱིད། །གཏོང་དང་བཤེས་གེན་བསྟེན་པ་དང་། །དམ་ཆོས་
དམྱིགས་པ་ཚོལ་བ་དང་། །རག་ཏུ་ངེས་འབྱུང་སེམས་ྱིད་དང་། །སངས་རྒྱས་སྐུར་འདོད་དགའ་བ་དང་། །ཆོས་
སྟོན་པ་དང་བདེན་པ་ཡྱི། །ཚིག་ནྱི་བཅུ་པ་ཡྱིན་པར་འདོད། །འདྱི་དག་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པས། །ཡོངས་སུ་
སོང་བར་ཤེས་པར་བྱ། །ཚུལ་ཁྱིམས་བྱས་པ་གཟོ་དང་བཟོད། །རབ་ཏུ་དགའ་དང་སྱིང་བརེ་ཚེ། །བཀུར་སྟྱི་བ་
མ་ལ་གུས་ན། བརྒྱད་པ་སྱིན་ལ་སོགས་ལ་བརོན། །ཐོས་པས་མྱི་ངོམས་ྱིད་དང་ནྱི། །ཟང་ཟྱིང་མེད་པར་
ཆོས་སྱིན་དང་། །སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ཀུན་སོང་བ་དང་། །འཁོར་བས་ཡོངས་སུ་མྱི་སོ་དང་། །ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཅེས་
བྱ་བ། །རོམ་མེད་བདག་ྱིད་དེ་རྣམ་ལྔ། །ནགས་གནས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་དང་། །སངས་པ་ཡང་དག་སོམ་
བསྟེན་དང་། །བསབ་པ་ཡོངས་སུ་མྱི་གཏོང་དང་། །འདོད་པ་རྣམས་ལ་སྨོད་པ་དང་། །མ་ངན་འདས་དང་བདོག་
ཀུན་གཏོང་། །མྱི་ཞུམ་པ་དང་ལྟ་བ་མེད། འདྲྱིས་དང་ཁྱིམ་ལ་འཁེན་པ་དང་། །འདུ་འཛིར་འགྱུར་པའྱི་གནས་དང་
ནྱི། །བདག་བསྟོད་གཞན་ལ་བརྙས་པ་དང་། །མྱི་དགེའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་བཅུ་དང་། །རོམ་པས་ཁེངས་དང་ཕྱིན་ཅྱི་
ལོག །བོ་ངན་དང་ནྱི་ོན་མོངས་བཟོད། །བཅུ་པོ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་སངས་ན། །ས་ལྔ་པ་ནྱི་ཡང་དག་འཐོབ། །སྱིན་དང་
ཚུལ་ཁྱིམས་བཟོད་བརོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་རབ་རོགས་པས། །སོབ་མ་དང་ནྱི་བསེ་རུ་
ལ། །དགའ་དང་སྐྲག་པའྱི་སེམས་སངས་པ། །བསངས་ན་མྱི་ཞུམ་བདོག་པ་ཀུན། །བཏང་ཡང་མྱི་དགའ་མེད་པ་
དང་། །དབུལ་ཡང་སོང་བ་མྱི་སོང་བས། །ས་ནྱི་དྲུག་པ་ཡང་དག་འཐོབ། །བདག་དང་སེམས་ཅན་འཛིན་པ་
དང་། །སོག་དང་གང་ཟག་ཆད་རག་དང་། །མཚན་མ་རྒྱུ་དང་ཕུང་པོ་དང་། །ཁམས་དང་སེ་མཆེད་དག་དང་
ནྱི། །ཁམས་གསུམ་པོ་ལ་གནས་དང་ཆགས། །སེམས་ནྱི་ཀུན་ཏུ་ཞུམ་པ་དང་། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལ། །དེར་ལྟ་བ་ཡྱི་མངོན་ཞེན་དང་། །སྟོང་པ་ྱིད་ལ་རོད་པ་དང་། །དེ་དང་འགལ་བའྱི་ེས་པ་ནྱི། །ྱི་ཤུ་
གང་ལ་རྣམ་ཆད་པ། །དེ་ཡྱིས་ས་ནྱི་བདུན་པ་འཐོབ། །རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཤེས་པ་དང་། །འཁོར་གསུམ་རྣམ་
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པར་དག་ྱིད་དང་། །སྱིང་རེ་དང་ནྱི་རོམ་མེད་དང་། །ཆོས་མམ་ྱིད་དང་ཚུལ་གཅྱིག་ཤེས། །མྱི་སེ་བ་དང་
བཟོད་ཤེས་དང་། །ཆོས་རྣམས་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྟོན། །རོག་པ་ཀུན་ཏུ་འཇོམས་པ་དང་། །འདུ་ཤེས་ལྟ་དང་ོན་
མོངས་སོང་། །ཞྱི་གནས་ངེས་པར་སེམས་པ་དང་། །ལྷག་མཐོང་ལ་ནྱི་མཁས་པ་དང་། །སེམས་དུལ་བ་དང་
ཐམས་ཅད་ལ། །ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། །ཆགས་པའྱི་ས་མྱིན་གར་འདོད་པར། །ཞྱིང་གཞན་དུ་ནྱི་
མམ་འགོ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བདག་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི། །སྟོན་པ་ྱིད་དང་ྱི་ཤུ་འོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ཡྱིད་ཤེས་པ་
དང་། །མངོན་པར་ཤེས་པས་བརེ་བ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཞྱིང་བཟང་སྒྲུབ་པ་དང་། །ཡོངས་སུ་བརག་ཕྱིར་སངས་
རྒྱས་བརེན། །དབང་པོ་ཤེས་དང་རྒྱལ་བ་ཡྱི། །ཞྱིང་སོང་སྒྱུ་མ་ལྟར་གནས་དང་། །བསམས་བཞྱིན་སྱིད་པ་ལེན་
པ་དང་། །ལས་ནྱི་རྣམ་པ་འདྱི་བརྒྱད་བཤད། །སྨོན་ལམ་དག་ནྱི་མཐའ་ཡས་དང་། །ལྷ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་ཤེས་
དང་། །སོབས་པ་ཆུ་བོ་ལྟ་བུ་དང་། །མངལ་དུ་འཇུག་པ་མཆོག་དང་ནྱི། །རྱིགས་དང་རུས་དང་ཆོ་འབང་
དང་། །འཁོར་དང་སེ་བ་དག་དང་ནྱི། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་ཤྱིང་རྣམས་དང་། །ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཡྱིན། །ས་དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ཤེས་ནྱི། །གང་གྱིས་སངས་རྒྱས་གསར་གནས་པ། །དེ་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་ས། །བཅུ་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །མཐོང་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་དག་ལ། །གཟུང་དང་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རོག་
རྣམས། །ེ་བར་ཞྱི་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར། །གེན་པོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཅེས་བྱ། །ཆེད་དུ་བྱ་དང་མམ་ྱིད་
དང་། །སེམས་ཅན་དོན་དང་འབད་མེད་དང་། །མཐའ་ལས་འདས་པར་ངེས་འབྱུང་དང་། །ཐོབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་
ངེས་འབྱུང་དང་། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ྱིད་དང་། །ལམ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ངེས་འབྱུང་སྟེ། །རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་
བདག་ྱིད་འདྱི། །ངེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་
བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། སྐབས་དང་པོའ །ོ ། ༈ །།ལྷ་རྣམས་རུང་བར་
བྱ་བའྱི་ཕྱིར། །འོད་ཀྱིས་མོག་མོག་པོར་མཛད་དང་། །ཡུལ་ངེས་པ་དང་ཁབ་པ་དང་། །རང་བཞྱིན་དང་ནྱི་དེ་ཡྱི་
ལས། །ལམ་ཤེས་ྱིད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི། །འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་དག་གྱི །རྣམ་པ་མྱི་དམྱིགས་སོ་ནས་
ནྱི། །ན་ཐོས་ལམ་འདྱི་ཤེས་པར་བྱ། །འཕགས་པ་ན་ཐོས་ལམ་ལ་ནྱི། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྟོང་པའྱི་
ཕྱིར། །སྟོང་པ་ྱིད་རྣམས་དབྱེར་མེད་པས། །དྲོ་བ་དེ་དག་མྱི་དམྱིགས་པས། །རེ་མོར་གྱུར་པ་དག་ཏུ་འདོད། །དེ་
ལ་རག་ལ་སོགས་ཚུལ་གྱིས། །གནས་པ་བཀག་པས་བཟོད་པ་རྣམས། །ས་བཅུ་དག་ལས་བརམས་ནས་
ཤེས་ཕྱིན་མངོན་རོགས་རྒྱན།
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ནྱི། །མྱི་གནས་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ཡྱིས། །ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བཤད་དེ། །ཅྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན་སངས་རྒྱས་
ཀྱིས། །མཁེན་ནས་ཆོས་རྣམས་མ་གཟྱིགས་ཕྱིར། །རང་བྱུང་བདག་ྱིད་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། །གཞན་གྱིས་བསྟན་
ཡང་མྱི་དགོས་ལ། །བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི། །ཟབ་པ་ྱིད་དུ་མངོན་པར་བརོད། །གང་གང་དོན་ནྱི་གང་གང་
ལ། །ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་ན་འདོད་པ། །དེ་དེ་ལ་དོན་དེ་དང་དེ། །སྒྲ་མེད་ཀང་དེ་དེ་ལྟར་སྣང་། །གཟུང་དོན་རོག་པ་སོང་
ཕྱིར་དང་། །འཛིན་པ་མྱི་སོང་ཕྱིར་དང་ནྱི། །རེན་གྱིས་བསེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་ལམ། །ཡང་དག་བསྡུས་པར་ཤེས་པར་
བྱ། །བཏགས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་མྱི་འགལ་བར། །སྟོན་པའྱི་རྣམ་པ་དྲོར་གྱུར་པ། །རེ་མོར་གྱུར་པ་གཟུགས་ལ་
སོགས། །འགྱིབ་པ་མེད་ལ་སོགས་པས་ཕེ། །ནང་སྟོང་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཡྱིས། །གཟུགས་སོགས་མྱི་འཛིན་
ཕྱིར་བཟོད་པ། །གཟུགས་སོགས་སེ་བ་མེད་སོགས་ཀྱི། །རྣམ་པ་ཅན་ནྱི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག །བདེན་དང་བདེན་ལ་
བཟོད་པ་དང་། །ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་རྣམ་བཞྱི་ཡྱིས། །ལམ་ཤེས་ྱིད་ལ་མཐོང་བའྱི་ལམ། །ཕན་ཡོན་བཅས་པ་
འདྱི་བཤད་དོ། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་སངས་རྒྱས་དག །ཕན་ཚུན་བརེན་པ་རེན་མེད་ཕྱིར། །རྣམ་གངས་ཁས་མྱི་
ལེན་པ་དང་། །ཆེན་པོ་ཚད་མ་མེད་བཅས་དང་། །ཚད་མེད་པ་དང་མཐའ་མེད་དང་། །དེར་གནས་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་ངེས་འཛིན་དང་། །བང་མེད་དོར་བ་མེད་སོགས་དང་། །བྱམས་ལ་སོགས་པ་
སྟོང་ྱིད་དང་། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ནྱི་འཐོབ་པ་དང་། །རྣམ་པར་བྱང་ཀུན་ཡོངས་བསྡུས་དང་། །མ་ང་བ་དང་ནད་
ཀུན་སེལ། །མ་ངན་འདས་འཛིན་ཞྱི་ྱིད་དང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བསྲུང་ལ་སོགས། །སོག་མྱི་གཅོད་པ་
ལ་སོགས་པ། །རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ཚུལ་ལ་ནྱི། །བདག་ྱིད་གནས་ཏེ་སེམས་ཅན་དག །འགོད་དང་སྱིན་པ་ལ་
སོགས་པ། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ། །ལམ་ཤེས་ྱིད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ། །ཀུན་ནས་ཞྱི་དང་ཐམས་ཅད་
ལ། །བདུད་དང་ོན་མོངས་ལས་རྒྱལ་དང་། །གནོད་པས་བརྱི་བ་མེད་ྱིད་དང་། །བྱང་ཆུབ་དང་ནྱི་རེན་མཆོད་
ྱིད། །མོས་པ་རང་གྱི་དོན་དང་ནྱི། །རང་གཞན་དོན་དང་གཞན་དོན་དང་། །རྣམ་གསུམ་ཤེས་བྱ་དེ་ཡང་
ནྱི། །ཆུང་དང་འབྱིང་དང་ཆེན་པོ་སྟེ། །སོ་སོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་སོགས་དབྱེ་བ་
ཡྱིས། །དེ་ཡང་རྣམ་གསུམ་དེ་ལྟར་ན། །རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་བདུན་དུ་འདོད། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ལ། །མོས་པའྱི་
གནས་སྐབས་རྣམས་ལ་ནྱི། །དགུ་ཚན་གསུམ་གྱིས་བསྟོད་པ་དང་། །བཀུར་བ་དང་ནྱི་བསྔགས་པར་
འདོད། །ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཁད་པར་ཅན། །དེ་ཡྱི་བྱེད་པ་མཆོག་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་དམྱིགས་མེད་རྣམ་པ་
6

བྱམས་པ་མགོན་པོ།

ཅན། །ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་མཚན་ྱིད་དོ། །དབེན་དང་སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་ཚོགས། །རང་བཞྱིན་དྲན་པའྱི་
སོད་ཡུལ་ཅན། །ཐབས་བཅས་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་དང་། །ཁམས་གསུམ་
རོགས་པ་མ་ཡྱིན་དང་། །ཆུང་དང་འབྱིང་དང་ཆེན་པོ་ཡྱི། །བསྔོ་བ་གཞན་ནྱི་རྣམ་གསུམ་པོ། །བསོད་ནམས་ཆེ་
འབྱུང་བདག་ྱིད་དོ། །ཐབས་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་དག་གྱིས། །དགེ་བའྱི་ར་ལ་ཡྱི་རང་བ། །རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཡྱིད་
བྱེད་པ། །བསོམ་པ་ཡྱིན་པར་འདྱིར་བརོད་དོ། །དེ་ཡྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མཆོག་ྱིད། །ཀུན་ལ་མངོན་པར་འདུ་མྱི་
བྱེད། །ཆོས་རྣམས་དམྱིགས་སུ་མེད་པར་ནྱི། །གཏོད་པར་བྱེད་པ་དོན་ཆེན་ྱིད། །སངས་རྒྱས་བསྟེན་དང་སྱིན་
སོགས་དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་གང་ཡྱིན་པ། །འདྱི་ལ་མོས་པའྱི་རྒྱུ་དག་ཡྱིན། །ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པའྱི་རྒྱུ་
དག་ནྱི། །བདུད་ཀྱིས་ཐྱིབས་ཀྱིས་ནོན་པ་དང་། །ཟབ་མོའ ་ི ཆོས་ལ་མ་མོས་དང་། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་མངོན་ཞེན་
དང་། །སྱིག་པའྱི་གོགས་པོས་ཡོངས་ཟྱིན་པའོ། །འབས་བུ་དག་པ་གཟུགས་ལ་སོགས། །དག་པ་ྱིད་དེ་གང་གྱི་
ཕྱིར། །དེ་གྱིས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། །བཅད་དུ་མེད་པས་དག་པར་བརོད། །ོན་མོངས་ཤེས་བྱ་ལམ་གསུམ་
གྱི། །མས་ཕྱིར་སོབ་མ་བསེ་རུ་དང་། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་དག་པ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་ཀུན་ཤྱིན་ཏུ་བ། །ས་
དགུ་ལ་ནྱི་ཆེན་པོ་ཡྱི། །ཆེན་པོ་ལ་སོགས་དྲྱི་མ་ཡྱི། །གེན་པོ་ཆུང་ངུའྱི་ཆུང་ངུ་ལ། །སོགས་པའྱི་ལམ་ནྱི་དག་
པ་ཡྱིན། །དེ་ལ་ཀླན་ཀ་སངས་པ་ཡྱིས། །ལམ་ནྱི་མཇལ་དང་གཞལ་བྱ་དག །མམ་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་
གྱི། །གེན་པོ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་
རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། སྐབས་གྱིས་པའོ།། ༈ །།ཚུ་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའ་ལ་མྱིན། །དེ་
དག་བར་ན་མྱི་གནས་པ། །དུས་རྣམས་མམ་པ་ྱིད་ཤེས་ཕྱིར། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་འདོད། །དེ་ནྱི་
མཚན་མར་དམྱིགས་སོ་ནས། །ཐབས་མ་ཡྱིན་པས་རྱིང་བ་སྟེ། །དེ་ནྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡྱིས། །ཡང་དག་ེ་བ་
ྱིད་དུ་བཤད། །གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་སྟོང་ྱིད་དང་། །དུས་གསུམ་རོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་དང་། །སྱིན་
སོགས་བྱང་ཆུབ་ཕོགས་རྣམས་ལ། །སོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་མྱི་མཐུན་ཕོགས། །སྱིན་ལ་སོགས་ལ་ངར་འཛིན་
མེད། །གཞན་དག་དེ་ལ་སོར་བྱེད་པ། །དེ་ནྱི་ཆགས་པའྱི་མཐའ་འགོག་པས། །རྒྱལ་ལ་སོགས་ལ་ཆགས་པ་
ཕྲ། །ཆོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས། །དབེན་པའྱི་ཕྱིར་ན་དེ་ཟབ་ྱིད། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པར་
ནྱི། །ཤེས་པས་ཆགས་པ་སོང་བ་ཡྱིན། །མཐོང་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡྱིས། །དེ་ནྱི་རོགས་པར་དཀའ་བར་
ཤེས་ཕྱིན་མངོན་རོགས་རྒྱན།
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བཤད། །གཟུགས་ལ་སོགས་པར་མྱི་ཤེས་ཕྱིར། །དེ་ནྱི་བསམ་མྱི་ཁབ་པར་འདོད། །དེ་ལྟར་ཀུན་ཤེས་ྱིད་
ལུགས་ལ། །མྱི་མཐུན་གེན་པོའ ་ི ཕོགས་དག་གྱི །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མ་ལུས་པ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་འདྱིར་ཤེས་
བྱ། །གཟུགས་སོགས་དེ་མྱི་རག་སོགས་དང་། །དེ་མ་རོགས་དང་རབ་རོགས་དང་། །དེ་ལ་ཆགས་པ་མེད་ྱིད་
ལ། །སོད་པ་བཀག་པའྱི་སོར་བ་དང་། །མྱི་འགྱུར་བྱེད་པོ་མེད་ྱིད་དང་། །བྱ་དཀའ་རྣམ་གསུམ་སོར་བ་
དང་། །སྐལ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་འབས་ཐོབ་པས། །འབས་ཡོད་འདོད་པ་དེ་དང་ནྱི། །གཞན་ལ་རག་ལས་མེད་གང་
དང་། །སྣང་བ་རྣམ་བདུན་ཤེས་བྱེད་དོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་རོམ་མེད་པ། །རྣམ་བཞྱི་དེ་ཡྱི་མམ་པ་
ྱིད། །སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་བདེན་པ་ལ། །ཆོས་ཤེས་རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། །བཟོད་ཤེས་སྐད་ཅྱིག་བདག་ྱིད་
འདྱི། །ཀུན་ཤེས་ཚུལ་ལ་མཐོང་བའྱི་ལམ། །གཟུགས་རག་མ་ཡྱིན་མྱི་རག་མྱིན། །མཐའ་ལས་འདས་དང་རྣམ་
དག་དང་། །མ་སེས་མ་འགགས་ལ་སོགས་དང་། །མཁའ་འདྲ་ཆགས་པ་སངས་པ་དང་། །ཡོངས་སུ་འཛིན་ལས་
གོལ་བ་དང་། །ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་བརོད་མེད་དང་། །གང་ཕྱིར་འདྱི་དོན་བརོད་པ་ཡྱིས། །གཞན་ལ་སྱིན་དུ་མེད་པ་
དང་། །དམྱིགས་པ་མེད་པར་བྱེད་པ་དང་། །ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་དག་ནད་མྱི་འབྱུང་། །ངན་སོང་ཆད་དང་འབས་བུ་
ནྱི། །མངོན་དུ་བྱ་ལ་མྱི་རོག་ྱིད། །མཚན་མ་དག་དང་མ་འབེལ་དང་། །དངོས་དང་མྱིང་དང་གྱིས་པོ་ལ། །ཤེས་
པ་སེ་བ་མེད་པ་ནྱི། །ཀུན་ཤེས་ྱིད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ། །དེ་ལྟར་འདྱི་དང་ཡང་འདྱི་དང་། །ཡང་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ་རྣམ་
གསུམ་པོ། །འདྱི་ནྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་པོ་དག །རོགས་པར་ཡོངས་སུ་བསྟན་པ་ཡྱིན། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། སྐབས་
གསུམ་པའོ།། ༈ །།གཞྱི་ཤེས་པ་ཡྱི་བྱེ་བག་རྣམས། །རྣམ་པ་ཞེས་བྱ་མཚན་ྱིད་དེ། །ཀུན་མཁེན་ྱིད་ནྱི་རྣམ་
གསུམ་ཕྱིར། །དེ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། །མྱི་གཡོ་བ་ཡྱི་རྣམ་པའྱི་
བར། །བདེན་པ་སོ་སོ་ལ་བཞྱི་དང་། །ལམ་ལ་དེ་ནྱི་བཅོ་ལྔར་བཤད། །རྒྱུ་དང་ལམ་དང་སྡུག་བསྔལ་
དང་། །འགོག་པ་ལ་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན། །དེ་དག་བརྒྱད་དང་བདུན་དང་ནྱི། །ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་ཅེས་བསྒྲགས་
སོ། །དྲན་པ་ེར་བཞག་ནས་བཟུང་སྟེ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པའྱི་མཐར་ཐུག་རྣམས། །ལམ་གྱི་བདེན་པའྱི་རེས་
མཐུན་པར། །ཀུན་མཁེན་གསུམ་དུ་ཕེ་བས་ན། །སོབ་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་
རྱིམ་བཞྱིན་དུ། །སུམ་ཅུ་བདུན་དང་སུམ་ཅུ་བཞྱི། །སུམ་ཅུ་ར་དགུ་དག་ཏུ་བཞེད། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་
8

བྱམས་པ་མགོན་པོ།

པར་བྱས། །དེ་ལ་དགེ་བའྱི་ར་བ་བསྐྲུན། །དགེ་བའྱི་བཤེས་ཀྱི་མགོན་བཅས་པ། །འདྱི་མན་པ་ཡྱི་སྣོད་ཡྱིན་
ནོ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་ཀུན་འདྲྱི་དང་། །སྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་སོགས་སོད་པས། །ལེན་དང་འཛིན་ལ་
སོགས་པ་ཡྱི། །སྣོད་དུ་དམ་པ་རྣམས་བཞེད་དོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་མྱི་གནས་ཕྱིར། །དེ་ལ་སོར་བ་བཀག་
པའྱི་ཕྱིར། །དེ་ཡྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཟབ་ཕྱིར། །དེ་རྣམས་གཏྱིང་དཔག་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར། །དེ་དག་ཚད་ནྱི་མེད་ཕྱིར་
དང་། །ཚོགས་ཆེན་ཡུན་རྱིང་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། །ལུང་བསྟན་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་ྱིད་དང་། །ངེས་འབྱུང་བར་ཆད་མེད་
བཅས་དང་། །བྱང་ཆུབ་ེ་དང་མྱུར་བ་དང་། །གཞན་དོན་འཕེལ་མེད་འགྱིབ་མེད་ཕྱིར། །ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་
སོགས་མྱི་མཐོང་། །གཟུགས་སོགས་བསམ་མྱི་ཁབ་མྱི་མཐོང་། །གཟུགས་སོགས་དེ་ཡྱི་མཚན་མ་དང་། །དེ་
ཡྱི་ངོ་བོར་རྣམ་མྱི་རོག །འབས་བུ་རྱིན་ཆེན་སྱིན་བྱེད་དང་། །དེ་ནྱི་དག་པ་མཚམས་དང་བཅས། །བདུད་ཀྱི་མཐུ་
བཅོམ་ལ་སོགས་པ། །ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་བཅུ་བཞྱི་འོ། །སོན་ནྱི་བཅུ་ཚན་བཞྱིར་བཅས་པ། །དྲུག་ཏུ་ངེས་པར་
རོགས་པར་བྱ། །གང་གྱི་མཚོན་ཏེ་མཚན་ྱིད་དུ། །ཤེས་བྱ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། །ཤེས་པ་ཁད་པར་བྱེད་པ་
སྟེ། །ངོ་བོ་ྱིད་གང་མཚོན་བྱ་ཡང་། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་དང་། །འཇྱིག་རེན་འཇྱིག་མེད་བདག་ྱིད་
དང་། །སེམས་ཅན་སེམས་ཀྱི་སོད་པ་དང་། །དེ་བསྡུས་པ་དང་ཕྱིར་བལྟས་དང་། །མྱི་བཟད་པ་ཡྱི་རྣམ་པ་
དང་། །ཆགས་བཅས་སོགས་དང་རྒྱ་ཆེན་དང་། །ཆེན་པོར་གྱུར་དང་ཚད་མེད་དང་། །རྣམ་ཤེས་བསྟན་དུ་མེད་
པ་དང་། །སེམས་བལྟར་མེད་དང་ཤེས་པ་དེ། །གཡོ་བ་ལ་སོགས་ཤེས་བྱ་དང་། །དེ་ལས་གཞན་ཡང་དེ་དག་
ནྱི། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས། །ཐུབ་པས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་རོགས་ཏེ། །གཞན་ལ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་
འདྱི། །ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ྱིད་སྐབས་ཀྱི། །ཤེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་བསྡུས་པ་ཡྱིན། །སྟོང་ྱིད་མཚན་མེད་བཅས་
པ་དང་། །སྨོན་པ་རྣམ་པར་སངས་པ་དང་། །སེ་མེད་འགག་པ་མེད་སོགས་དང་། །ཆོས་ྱིད་རྣམ་པར་འཁྲུག་མེད་
དང་། །འདུ་མྱི་བྱེད་དང་རྣམ་མྱི་རོག །རབ་དབྱེ་མཚན་ྱིད་མེད་ྱིད་ལ། །ལམ་ཤེས་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱིས་
ནྱི། །ཤེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པར་བཞེད། །དེ་ནྱི་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་བསྟེན་ནས། །གནས་དང་གུས་པར་བྱ་བ་
དང་། །བ་མ་ྱིད་དང་མེས་པ་དང་། །དེ་ལ་མཆོད་དང་བྱེད་མེད་དང་། །ཀུན་ཏུ་འཇུག་མཁེན་གང་ཡྱིན་
དང་། །མ་མཐོང་སྟོན་པར་མཛད་པ་དང་། །འཇྱིག་རེན་སྟོང་ྱིད་རྣམ་པ་དང་། །བརོད་དང་ཤེས་མཛད་མངོན་
སུམ་མཛད། །བསམ་མྱི་ཁབ་དང་ཞྱི་ྱིད་སྟོན། །འཇྱིག་རེན་འདུ་ཤེས་འགོག་པ་ལ། །རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ཚུལ་ལ་
ཤེས་ཕྱིན་མངོན་རོགས་རྒྱན།
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ནྱི། །ཤེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅེས་བཤད་དོ། །བསམ་མྱི་ཁབ་སོགས་ཁད་པར་གྱིས། །ཁད་ཞུགས་བདེན་པའྱི་
སོད་ཡུལ་ཅན། །སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི་བཅུ་དྲུག་གྱིས། །ཁད་པར་མཚན་ྱིད་བཤད་པ་ཡྱིན། །བསམ་མྱི་ཁབ་དང་མྱི་
མམ་དང་། །གཞལ་དང་བགང་ལས་ཡང་དག་འདས། །འཕགས་པ་ཀུན་བསྡུས་མཁས་པ་ཡྱིས། །རྱིག་བྱ་ཐུན་
མོང་མྱིན་ཤེས་ྱིད། །ཤེས་མྱུར་བྱི་དང་གང་མེད་དང་། །སྒྲུབ་དང་ཡང་དག་འགྲུབ་པ་དང་། །དམྱིགས་པ་བརན་
དང་བཅས་པ་དང་། །མཐའ་དག་པ་དང་ཡོངས་འཛིན་དང་། །རོ་མང་མེད་དང་ཁད་པར་ནྱི། །བཅུ་དྲུག་བདག་
ྱིད་ཅེས་བྱ་སྟེ། །གང་གྱིས་ལམ་ནྱི་གཞན་དག་ལས། །ཁད་དུ་འཕགས་པས་ཁད་པར་ལམ། །ཕན་དང་བདེ་དང་
སོབ་པ་དང་། །མྱི་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་སབས་དག་དང་། །གནས་དང་དཔུང་གེན་གྱིང་དང་ནྱི། །ཡོངས་འདྲེན་པ་ཞེས་
བྱ་བ་དང་། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་དང་ཐེག་གསུམ་གྱིས། །འབས་བུ་མངོན་སུམ་མྱི་བྱེད་དག །ཐ་མ་རེན་གྱི་མཛད་པ་
སྟེ། །འདྱི་ནྱི་བྱེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན། །ོན་མོངས་རགས་དང་མཚན་པ་དང་། །མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གེན་པོ་
དག །དབེན་དང་དཀའ་དང་ངེས་པ་དང་། །ཆེད་དུ་བྱ་དང་མྱི་དམྱིགས་དང་། །མངོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་པ་
དང་། །དམྱིགས་པ་ཞེས་བྱ་གང་ཡྱིན་དང་། །མྱི་མཐུན་ཐོགས་པ་མེད་དང་དེ། །གཞྱི་མེད་འགོ་མེད་སེ་མེད་
དང་། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་དང་། །ངོ་བོ་ྱིད་བཅུ་དྲུག་བདག་ྱིད། །མཚོན་བྱ་ལྟ་བུར་མཚོན་པས་
ན། །མཚན་ྱིད་བཞྱི་པར་བཞེད་པ་ཡྱིན། །མཚན་མེད་རབ་ཏུ་སྱིན་ལ་སོགས། །ཡང་དག་སྒྲུབ་ལ་མཁས་པ་
ནྱི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་འདྱི་ལ། །ཐར་པའྱི་ཆ་དང་མཐུན་པར་འདོད། །སངས་རྒྱས་སོགས་དམྱིགས་དད་
པ་དང་། །སྱིན་སོགས་སོད་ཡུལ་བརོན་འགྲུས་དང་། །བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་དྲན་པ་དང་། །རྣམ་པར་མྱི་རོག་
ཏྱིང་འཛིན་དང་། །ཆོས་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཤེས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་རྣམ་ལྔ། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་
རྣོན་པོ་ཡྱིས། །རོགས་ས་རྟུལ་པོས་རོགས་དཀར་བཞེད། །དྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་འདྱིར། །སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པར་བསྔགས། །དེ་དག་ྱིད་ལ་སེམས་མམ་སོགས། །རྣམ་པ་དག་ནྱི་བཅུར་བཤད་
དོ། །བདག་ྱིད་སྱིག་པ་ལས་ལྡོག་ཅྱིང་། །སྱིན་ལ་སོགས་ལ་གནས་པས་གཞན། །དེ་དག་ལ་ནྱི་འགོད་པ་
དང་། །བསྔགས་པ་བརོད་དང་མཐུན་པ་ྱིད། །རེར་གྱུར་དེ་བཞྱིན་བཟོད་པ་ནྱི། །རང་གཞན་རེན་ཅན་བདེན་
ཤེས་པ། །ཆོས་མཆོག་དེ་བཞྱིན་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྨྱིན་བྱེད་སོགས་ཀྱིས་ཤེས་པར་བྱ། །ངེས་འབྱེད་ཡན་
ལག་ནས་བཟུང་སྟེ། །མཐོང་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་དག་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་གནས། །དེ་འདྱིར་
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མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱི་ཚོགས། །གཟུགས་ལ་སོགས་ལས་ལྡོག་སོགས་རགས། །རྣམ་པ་ྱི་ཤུར་བརོད་པ་ཡྱིས། །ངེས་
འབྱེད་ཡན་ལག་ལ་གནས་པའྱི། །ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་འདྱི། །གཟུགས་ལ་སོགས་ལས་ལྡོག་པ་
དང་། །ཐེ་ཚོམ་མྱི་དལ་ཟད་པ་དང་། །བདག་ྱིད་དགེ་བ་ལ་གནས་ཤྱིང་། །གཞན་དག་དེ་ལ་འགོད་པ་
དང་། །གཞན་གྱི་རེན་ཅན་སྱིན་སོགས་དང་། །ཟབ་མོའ ་ི དོན་ལའང་སོམ་ྱི་མེད། །བྱམས་ལུས་སོགས་དང་
སྒྲྱིབ་པ་ནྱི། །རྣམ་པ་ལྔ་དང་མྱི་འགོགས་དང་། །བག་ལ་ལ་ཀུན་འཇོམས་པ་དང་། །དྲན་པ་དང་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་
དང་། །གོས་ལ་སོགས་པ་གཙང་བ་དང་། །ལུས་ལ་སྱིན་བུ་རྣམས་མྱི་འབྱུང་། །ག་གྱུ་མེད་སེམས་སངས་པ་
ནྱི། །ལེན་དང་སེར་སྣ་མེད་སོགས་དང་། །ཆོས་ྱིད་ལྡན་པར་འགོ་ྱིད་དང་། །སེམས་ཅན་དོན་དུ་དམལ་ཚོལ་
དང་། །གཞན་གྱིས་བཀྱི་བར་མྱི་བཏུབ་དང་། །ལམ་གཞན་ེ་བར་སྟོན་བདུད་ལ། །བདུད་ཅེས་བྱ་བར་རོགས་པ་
དང་། །སངས་རྒྱས་དགེས་པའྱི་སོད་པ་སྟེ། །རགས་ནྱི་ྱི་ཤུ་དེ་དག་གྱིས། །དྲོད་དང་རེ་མོ་བཟོད་བཅས་
དང་། །ཆོས་མཆོག་རྣམས་ལ་གནས་པ་ནྱི། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ལས་མྱི་ལྡོག །མཐོང་བའྱི་ལམ་ལ་བཟོད་པ་
དང་། །ཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་ནྱི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མྱི་ལྡོག་པའྱི། །མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་
བྱ། །གཟུགས་སོགས་འདུ་ཤེས་ལྡོག་པ་དང་། །སེམས་བརེན་ཐེག་པ་དམན་དག་ལས། །རྣམ་ལྡོག་བསམ་
གཏན་ལ་སོགས་པའྱི། །ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། །ལུས་སེམས་ཡང་བ་ྱིད་དང་ནྱི། །འདོད་ལ་སོད་ལ་
ཐབས་མཁས་དང་། །རག་ཏུ་ཚངས་པར་སོད་ྱིད་དང་། །འཚོ་བ་རྣམ་པར་དག་ྱིད་དང་། །ཕུང་སོགས་བར་
ཆད་བྱེད་རྣམས་དང་། །ཚོགས་དང་དབང་སོགས་བཅས་པ་ཡྱི། །གཡུལ་འགེད་སེར་སྣ་ལ་སོགས་ལ། །སོར་
དང་རེས་སུ་སོར་བ་ཡྱི། །གནས་པ་སོ་སོར་བཀག་པ་དང་། །ཆོས་ནྱི་རྡུལ་ཙམ་མྱི་དམྱིགས་ྱིད། །རང་གྱི་ས་
ལ་ངེས་པ་ྱིད། །ས་གསུམ་ལ་ནྱི་གནས་པ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དོན་དུ་སོག་གཏོང་བ། །དེ་འདྲའྱི་སྐད་ཅྱིག་བཅུ་དྲུག་
ནྱི། །བོ་ལྡན་མཐོང་བའྱི་ལམ་གནས་པའྱི། །ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རགས་དག་ཡྱིན། །སོམ་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཟབ་པ་
སྟེ། །ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས། །ཟབ་པ་དེ་ནྱི་སྒྲོ་འདོགས་དང་། །སྐུར་པའྱི་མཐའ་ལས་གོལ་བ་ྱིད། །ངེས་
འབྱེད་ཡན་ལག་དང་མཐོང་བའྱི། །ལམ་དང་སོམ་པའྱི་ལམ་ྱིད་ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་དང་། །འཇལ་
དང་ངེས་རོག་སོམ་པའྱི་ལམ། །དེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །ཆུང་དང་འབྱིང་དང་ཆེན་པོ་རྣམས། །ཆུང་
ངུའྱི་ཆུང་སོགས་དབྱེ་བ་ཡྱིས། །རྣམ་པས་རྣམ་པ་དགུར་བཞེད་དོ། །གངས་མེད་ལ་སོགས་བསྟན་པ་
ཤེས་ཕྱིན་མངོན་རོགས་རྒྱན།
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རྣམས། །དམ་པའྱི་དོན་དུ་བཟོད་མ་ཡྱིན། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ནྱི་ཐུགས་བརེ་བས། །རྒྱུ་མཐུན་དེ་དག་ཐུབ་པ་
བཞེད། །དངོས་པོ་བརོད་དུ་མེད་པ་ལ། །མས་པ་དང་ནྱི་འཕེལ་མྱི་རུང་། །སོམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི། །ཅྱི་
ཞྱིག་མས་ཤྱིང་ཅྱི་ཞྱིག་འཐོབ། །བྱང་ཆུབ་ཇྱི་ལྟ་དེ་བཞྱིན་དུ། །འདྱི་ནྱི་འདོད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་བྱེད། །བྱང་ཆུབ་དེ་
བཞྱིན་ྱིད་མཚན་ྱིད། །དེ་ཡང་དེ་ཡྱི་མཚན་ྱིད་བཞེད། །སེམས་ནྱི་སྔ་མས་བྱང་ཆུབ་པར། །རྱིགས་མྱིན་ཕྱི་
མས་ཀང་ནྱི་མྱིན། །མར་མེའྱི་དཔེ་ཡྱི་ཚུལ་གྱིས་ནྱི། །ཟབ་མོའ་ི ཆོས་ྱིད་རྣམ་པ་བརྒྱད། །སེ་བ་དང་ནྱི་འགག་པ་
དང་། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་ཤེས་བྱ་དང་། །ཤེས་དང་སོད་དང་གྱིས་མེད་དང་། །ཐབས་མཁས་པ་ལ་ཟབ་པ་
ྱིད། །ཆོས་རྣམས་རྱི་ལམ་འདྲ་བའྱི་ཕྱིར། །སྱིད་དང་ཞྱི་བར་མྱི་རོག་པ། །ལས་མེད་ལ་སོགས་ཀླན་ཀ་ཡྱི། །ལན་
ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པར་ཟད། །སེམས་ཅན་འཇྱིག་རེན་དེ་བཞྱིན་དུ། །སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་མ་དག་པ། །དེ་ལ་དག་
པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིས། །སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ནྱི་དག་པ་ྱིད། །ཡུལ་དང་སོར་བ་ཅན་འདྱི་ནྱི། །དག་རྣམས་ལས་ནྱི་
འདས་པ་དང་། །མྱི་ཤེས་ཇྱི་བཞྱིན་ཤུགས་དང་ནྱི། །ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་མཚན་ྱིད་དང་། །མ་ཆགས་པ་དང་མྱི་
དམྱིགས་དང་། །མཚན་མ་སྨོན་ལམ་ཟད་པ་དང་། །དེ་ཡྱི་རགས་དང་ཚད་མེད་པ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམ་པ་
བཅུ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་
བྱས་པ་ལས། སྐབས་བཞྱི་པའོ།། ༈ །།རྱི་ལམ་ན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །རྱི་ལམ་ལྟ་བུར་ལྟ་ལ་སོགས། །རེ་
མོར་ཕྱིན་པར་སོར་བའྱི་རགས། །རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་དག་ཏུ་བཞེད། །འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་སེ་བོ་རྙེད། །སངས་
རྒྱས་མཆོད་པའྱི་དགེ་ལ་སོགས། །རྣམ་མང་དུ་ནྱི་དཔེར་མཛད་ནས། །རྣམ་འཕེལ་བཅུ་དྲུག་བདག་ྱིད་
དོ། །ཀུན་མཁེན་ྱིད་གསུམ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི། །ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བ་མེད་པ། །སེམས་ཅན་དོན་ཡོངས་མྱི་
གཏོང་བ། །བསྟན་པ་ཞེས་ནྱི་མངོན་པར་བརོད། །གྱིང་བཞྱི་པ་དང་སྟོང་དག་དང་། །སྟོང་གྱིས་གསུམ་དག་
དཔེར་མཛད་ནས། །བསོད་ནམས་མང་པོ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི། །ཏྱིང་འཛིན་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་པ་ཡྱིན། །འཇུག་པ་
དང་ནྱི་ལྡོག་པ་ལ། །གཟུང་བའྱི་རྣམ་རོག་སོ་སོར་དེ། །དགུ་ཡྱི་བདག་ྱིད་ཇྱི་བཞྱིན་ཡུལ། །མྱིན་པའྱི་བདག་ྱིད་
དག་ཤེས་བྱ། །སོ་སོའ ་ི སེ་བོ་འཕགས་དབྱེ་བས། །སེམས་ཅན་རས་དང་བཏགས་ཡོད་པར། །རྣམ་རོག་འཛིན་
པ་དག་ཏུ་འདོད། །དེ་དག་སོ་སོར་དགུ་བདག་ྱིད། །གལ་ཏེ་གཟུང་དོན་དེ་བཞྱིན་མེད། །དེ་དག་གང་གྱི་འཛིན་
པར་འདོད། །དེ་ལྟར་དེ་དག་འཛིན་པ་ཡྱི། །ངོ་བོས་སྟོང་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །ངོ་བོ་ྱིད་དང་རྱིགས་དང་
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བྱམས་པ་མགོན་པོ།

ནྱི། །ལམ་ནྱི་ཡང་དག་འགྲུབ་པ་དང་། །ཤེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་མ་འཁྲུལ་དང་། །མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་གེན་པོ་
དང་། །རང་གྱིས་རོགས་དང་བྱེད་པ་དང་། །དེ་ཡྱི་ལས་བྱའྱི་འབས་བུ་ལ། །འཇུག་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་རེན་ཅན་
གྱི། །རྣམ་རོག་དེ་ནྱི་རྣམ་དགུར་འདོད། །སྱིད་དང་ཞྱི་བར་ལྟུང་བའྱི་ཕྱིར། །རོགས་པ་དམན་པ་ྱིད་དང་
ནྱི། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པ་དང་། །ལམ་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་དང་། །གཞན་གྱི་རེན་གྱིས་འགོ་བ་དང་། །ཆེད་
དུ་བྱ་བ་ལོག་པ་དང་། །ྱི་ཚེ་བ་དང་སྣ་ཚོགས་ྱིད། །གནས་དང་འཇུག་ལ་རོངས་པ་དང་། །རེས་ལ་འགོ་ཞེས་
བྱ་བ་ལ། །རྣམ་རོག་དགུ་ཡྱི་བདག་ྱིད་འདྱི། །ལྡོག་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་རེན་ཅན་ཏེ། །ན་ཐོས་ལ་སོགས་ཡྱིད་ལས་
འབྱུང་། །འཛིན་པ་དང་ནྱི་འདོར་བ་དང་། །ཡྱིད་ལ་བྱེད་དང་ཁམས་རྣམས་ནྱི། །གསུམ་པོ་དག་དང་ེ་འབེལ་
དང་། །གནས་དང་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དངོས་པོ་བརགས་པ་དང་། །ཆགས་པ་དང་ནྱི་གེན་པོ་
དང་། །ཇྱི་ལྟར་འདོད་བཞྱིན་འགོ་མས་ལ། །འཛིན་པ་དང་པོར་ཤེས་པར་བྱ། །ཆེད་བཞྱིན་ངེས་པར་མྱི་འབྱུང་
དང་། །ལམ་ལ་ལམ་མྱིན་ངེས་འཛིན་དང་། །འགག་དང་བཅས་པའྱི་སེ་བ་དང་། །དངོས་པོ་ལྡན་དང་མྱི་ལྡན་
དང་། །གནས་དང་རྱིགས་ནྱི་འཛིན་པ་དང་། །དོན་དུ་གེར་དང་རྒྱུ་མེད་དང་། །ཕྱིར་རོལ་བ་ནྱི་དམྱིགས་པ་
ལ། །འཛིན་པའྱི་རྣམ་རོག་གཞན་ཡྱིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་ལ་གཞན་སྟོན་པ་དང་། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཡོངས་གཏོང་
དང་། །དེ་ཐོབ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་རྒྱུ། །བསོད་ནམས་མང་པོའ་ི མཚན་ྱིད་དོ། །དྲྱི་མ་ཟད་དང་མྱི་སེ་བའྱི། །ཡེ་
ཤེས་བྱང་ཆུབ་ཅེས་བརོད་དོ། །ཟད་མེད་སེ་མེད་ཕྱིར་དེ་དག །གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །འགོག་པ་མེད་
པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ། །མཐོང་ཞེས་བྱ་བའྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི། །རྣམ་པར་རོག་རྱིགས་ཅྱི་ཞྱིག་ཟད། །སེ་མེད་རྣམ་པ་ཅྱི་
ཞྱིག་འཐོབ། །གཞན་གྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཡོད་ལ། །ཤེས་བྱ་ལ་ཡང་སྟོན་པ་ཡྱི། །སྒྲྱིབ་པ་ཟད་པར་བརོད་པ་
གང་། །དེ་ལ་ཁོ་བོས་མཚར་དུ་བརྱིས། །འདྱི་ལ་བསལ་བྱ་ཅྱི་ཡང་མེད། །གཞག་པར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཡང་
དག་ྱིད་ལ་ཡང་དག་ལྟ། །ཡང་དག་མཐོང་ན་རྣམ་པར་གོལ། །སྱིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེར་ནྱི། །དེ་དག་ཕན་ཚུན་
བསྡུས་པ་གང་། །སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་པའྱི་བཟོད་པ་ཡྱིས། །བསྡུས་པ་དེ་འདྱིར་མཐོང་བའྱི་ལམ། །དེ་ནས་སེང་གེ་
རྣམ་བསྱིངས་པའྱི། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོམས་ཞུགས་ནས། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ལུགས་མཐུན་
དང་། །ལུགས་མྱི་མཐུན་ལ་རོག་པར་བྱེད། །འགོག་དང་བཅས་པའྱི་སོམས་འཇུག་དགུར། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་
སོང་འོངས་ནས། །འདོད་པར་གཏོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས། །མམ་གཞག་མྱིན་པའྱི་མཚམས་བཟུང་སྟེ། །ཐོད་
ཤེས་ཕྱིན་མངོན་རོགས་རྒྱན།
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རལ་དུ་ནྱི་སོམས་འཇུག་པ། །གཅྱིག་དང་གྱིས་གསུམ་བཞྱི་དང་ལྔ། །དྲུག་དང་བདུན་དང་བརྒྱད་རལ་
ནས། །འགོག་པའྱི་བར་དུ་མྱི་འདྲར་འགོ །མདོར་བསྡུས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །བསྟང་བས་ཡོངས་སུ་མ་
བཟུང་དང་། །དུས་གསུམ་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང་། །ལེགས་པའྱི་ལམ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ལ། །གཟུང་བའྱི་རྣམ་རོག་
འདྱི་གཅྱིག་སྟེ། །སོར་བའྱི་རྣམ་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན། །གྱིས་པ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས། །འཇུག་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་བཞེད་དེ། །སེམས་མྱི་སེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི། །སྱིང་པོ་ཡྱིད་ལ་མྱི་བྱེད་དང་། །ཐེག་པ་དམན་པ་
ཡྱིད་བྱེད་དང་། །རོགས་པའྱི་བྱང་ཆུབ་ཡྱིད་མྱི་བྱེད། །སོམ་དང་སོམ་པ་མེད་པ་དང་། །དེ་དག་ལས་ནྱི་བཟློག་
ྱིད་དང་། །ཇྱི་བཞྱིན་དོན་མྱིན་རྣམ་རོག་པ། །སོམ་པའྱི་ལམ་ལ་ཤེས་པར་བྱ། །སེམས་ཅན་བཏགས་པའྱི་སོད་
ཡུལ་དང་། །ཆོས་བཏགས་པ་དང་སྟོང་མྱིན་ྱིད། །ཆགས་དང་རབ་འབྱེད་བདག་ྱིད་དང་། །དངོས་པོར་བྱེད་
དང་ཐེག་གསུམ་དང་། །ཡོན་ནྱི་དག་པ་མ་ཡྱིན་དང་། །སོད་པ་རྣམ་པར་འཁྲུག་པ་ལ། །འཛིན་པར་བྱེད་པ་དང་
པོར་ཏེ། །ཤེས་པར་བྱ་བ་བསྒྲགས་པ་ཡྱིན། །སེམས་ཅན་བཏགས་དང་དེའྱི་རྒྱུ་ཡྱི། །ཡུལ་ཅན་དེ་ཡྱིས་རྣམ་
འཇོམས་པས། །སོམ་པའྱི་ལམ་དང་འབེལ་པ་ཡྱི། །མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཞན་རྣམ་པ་དགུ །བདག་ྱིད་ཇྱི་བཞྱིན་
ཀུན་མཁེན་ནྱི། །གསུམ་གྱི་སྒྲྱིབ་པ་རྣམ་གསུམ་དང་། །ཞྱི་ལམ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་སོགས་དང་། །མཚུངས་པར་ལྡན་
དང་མྱི་ལྡན་དང་། །མྱི་མམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་དང་། །ོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། །གྱིས་སུ་
མེད་དང་ཀུན་རོངས་ལ། །རྣམ་པར་རོག་པ་ཐ་མར་བཞེད། །ཡམས་ནད་འདྱི་རྣམས་ཟད་ནས་ནྱི། །ཡུན་རྱིང་ལོན་
ནས་དབུགས་ཕྱིན་ལྟར། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ཡྱི། །བདེ་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཀུན། །རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལ་ཆུ་
བོ་བཞྱིན། །འབས་བུ་མཆོག་གྱིས་སྦ་བ་ཡྱིས། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ནྱི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརེན་པར་
བྱེད། །སྟོང་གསུམ་སེ་བོ་ན་ཐོས་དང་། །བསེ་རུའྱི་རོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོན་
མེད་ལ། །བཀོད་པའྱི་དགེ་བ་དཔེར་མཛད་ནས། །བསོད་ནམས་མང་པོ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་བར་
མེད་དེ། །བར་ཆད་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན། །དེ་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ྱིད། །འདྱི་ཡྱི་དམྱིགས་པ་དངོས་མེད་
དེ། །བདག་པོ་དྲན་པ་ཡྱིན་པར་བཞེད། །རྣམ་པ་ཞྱི་ྱིད་འདྱི་ལ་ནྱི། །རབ་ཏུ་སྨྲ་རྣམས་བརྒྱུད་མར་
རོལ། །དམྱིགས་པ་འཐད་དང་དེ་ཡྱི་ནྱི། །ངོ་བོ་ྱིད་ངེས་བཟུང་བ་དང་། །རྣམ་ཀུན་མཁེན་ྱིད་ཡེ་ཤེས་
དང་། །དམ་པའྱི་དོན་དང་ཀུན་རོབ་དང་། །སོར་དང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དང་། །ཐབས་བཅས་ཐུབ་པའྱི་
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རོགས་པ་དང་། །ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་ལམ་བཅས་དང་། །གེན་པོ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དག་དང་། །མཚན་ྱིད་དང་ནྱི་
སོམ་པ་ལ། །སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལོག་རོག་པ། །རྣམ་པ་ཀུན་མཁེན་ྱིད་རེན་ཅན། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དག་ཏུ་
བཞེད། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་
ལེའུར་བྱས་པ་ལས། སྐབས་ལྔ་པའོ།། ༈ །།སྱིན་པ་ཤེས་རབ་བར་དག་དང་། །སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་དྲན་
དང་ཆོས། །དངོས་མེད་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་དེ། །མཐར་གྱིས་པ་ཡྱི་བྱ་བར་བཞེད། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། སྐབས་དྲུག་
པའོ།། ༈ །།སྱིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེས་ཀང་། །ཟག་མེད་ཆོས་ཀུན་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར། །ཐུབ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་
གཅྱིག་པ་ཡྱིས། །རོགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཤེས་པར་བྱ། །ཇྱི་ལྟར་སེས་བུས་ཟོ་ཆུན་རྒྱུད། །རོག་ཐབས་གཅྱིག་གྱིས་
བསོད་པ་ན། །ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་འགུལ་བ་ལྟར། །སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཤཤེས་དེ་བཞྱིན་ནོ། །གང་ཚེ་ཆོས་དཀར་
ཐམས་ཅད་ཀྱི། །རང་བཞྱིན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །རྣམ་སྨྱིན་ཆོས་ྱིད་གནས་སྐབས་ཀྱིས། །དེ་ཚེ་སྐད་ཅྱིག་
གཅྱིག་ཡེ་ཤེས། །སྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་སོད་པ་ཡྱིས། །ཆོས་ཀུན་རྱི་ལམ་འདྲར་གནས་ནས། །ཆོས་རྣམས་
མཚན་ྱིད་མེད་པ་ྱིད། །སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི་གཅྱིག་གྱིས་རོགས། །རྱི་ལམ་དང་ནྱི་དེ་མཐོང་ྱིད། །གྱིས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
མྱི་མཐོང་ལྟར། །ཆོས་རྣམས་གྱིས་སུ་མེད་པ་ཡྱི། །དེ་ྱིད་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་མཐོང་། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། སྐབས་
བདུན་པའོ།། ༈ །།ཐུབ་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྐུ་ནྱི། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཆོས་གང་དག །ཐོབ་གྱུར་རྣམ་ཀུན་རྣམ་དག་
པ། །དེ་དག་རང་བཞྱིན་མཚན་ྱིད་ཅན། །བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་ཚད་མེད་དང་། །རྣམ་པར་ཐར་དང་མཐར་
གྱིས་ནྱི། །སོམས་འཇུག་དགུ་ཡྱི་བདག་ྱིད་དང་། །ཟད་པར་བཅུ་ཡྱི་བདག་ྱིད་དང་། །ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་
སེ་མཆེད་ནྱི། །རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་རྣམ་བརྒྱད་དང་། །ོན་མོངས་མེད་དང་སྨོན་མཁེན་དང་། །མངོན་ཤེས་སོ་སོ་
ཡང་དག་རྱིག །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་བཞྱི་དང་། །དབང་བཅུ་དང་ནྱི་སྟོབས་བཅུ་དང་། །མྱི་འཇྱིགས་པ་ནྱི་བཞྱི་
དག་དང་། །བསྲུང་བ་མེད་པ་རྣམ་གསུམ་དང་། །དྲན་པ་ེར་གཞག་རྣམ་གསུམ་དང་། །བསེལ་བ་མྱི་མངའྱི་ཆོས་
ྱིད་དང་། །བག་ཆགས་ཡང་དག་བཅོམ་པ་དང་། །སེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་། །ཐུབ་པ་ཁོ་ནའྱི་མ་འདྲེས་
ཆོས། །བཅོ་བརྒྱད་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་དང་། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་ྱིད་དང་། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བརོད་པ་
ཤེས་ཕྱིན་མངོན་རོགས་རྒྱན།
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ཡྱིན། །མྱི་ཡྱི་ོན་མོངས་མེད་པའྱི་ལྟ། །ན་ཐོས་ོན་མོངས་ཡོངས་སོང་ྱིད། །གོང་སོགས་སུ་དེའྱི་ོན་མོངས་
རྣམས། །རྒྱུན་གཅོད་རྒྱལ་བའྱི་ོན་མོངས་མེད། །སངས་རྒྱས་སྨོན་ནས་མཁེན་པ་ནྱི། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་དང་
ཆགས་སངས་དང་། །ཐོགས་པ་མེད་དང་རག་གནས་དང་། །དྲྱི་བ་ཀུན་ལན་འདེབས་པར་བཞེད། །རྒྱུ་ནྱི་ཡོངས་
སུ་སྨྱིན་གྱུར་ནས། །གང་དང་གང་ལ་གང་དང་ནྱི། །གང་ཚེ་བྱ་བ་ཕན་གྱུར་པ། །དེ་དང་དེ་ལ་དེ་སྣང་ངོ་། །ལྷ་ཡྱི་
རྒྱལ་པོས་ཆར་ཕབ་ཀང་། །ས་བོན་མྱི་རུང་མྱི་འཁྲུངས་ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི་བྱུང་གྱུར་ཀང་། །སྐལ་བ་
མེད་པས་བཟང་མྱི་མོང་། །དེ་ལྟར་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེའྱི་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་ཁབ་པར་ངེས་པར་བརོད། །དེ་ྱིད་ཟད་
པ་མེད་པའྱི་ཕྱིར། །རག་པ་ཞེས་ཀང་བརོད་པ་ཡྱིན། །མཚན་ནྱི་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་དང་། །དཔེ་བྱེད་བརྒྱད་ཅུའྱི་
བདག་ྱིད་འདྱི། །ཐེག་ཆེན་ེ་བར་ལོངས་སོད་ཕྱིར། །ཐུབ་པའྱི་ལོངས་སོད་རོགས་སྐུར་བཞེད། །ཕག་ཞབས་
འཁོར་ལོའ ་ི མཚན་དང་རུས་སྦལ་ཞབས། །ཕག་དང་ཞབས་སོར་དྲྭ་བས་འབེལ་པ་དང་། །ཕག་ནྱི་ཞབས་བཅས་
འཇམ་ཞྱིང་གཞོན་ཤ་ཆགས། །འདྱི་ཡྱི་སྐུ་ནྱི་བདུན་དག་མཐོ་བ་དང་། །སོར་མོ་རྱིང་དང་རྱིང་ཡངས་སྐུ་ཆེ་
དྲང་། །ཞབས་འབུར་མྱི་མངོན་སྤུ་ནྱི་གེན་དུ་ཕོགས། །བྱྱིན་པ་ཨེ་ན་ཡའྱི་འདྲ་ཕག་རྱིང་མཛེས། །མདོམས་ཀྱི་སྦ་
བ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པའྱི་མཆོག །པགས་པ་གསེར་མདོག་པགས་པ་སབ་པ་དང་། །སྤུ་ནྱི་རེ་རེ་ནས་གཡས་
ལེགས་འཁྲུངས་དང་། །ཞལ་མཛོད་སྤུས་བརྒྱན་རོ་སྟོད་སེང་གེ་འདྲ། །འདྱི་ཡྱི་དཔུང་པའྱི་མགོ་ཟླུམ་ཐལ་གོང་
རྒྱས། །འདྱི་ལ་རོ་མྱི་ཞྱིམ་པ་རོ་མཆོག་སྣང་། །སྐུ་ནྱི་ནྱ་གོ་དྷ་ལྟར་ཆུ་ཞེང་གབ། །གཙུག་ཏོར་དབུར་ལྡན་ལྗགས་
རྱིང་མཛེས་པ་དང་། །ཚངས་དབྱངས་འགམ་པ་སེང་གེའྱི་འདྲ་དང་ཚེམས། །ཤྱིན་ཏུ་དཀར་དང་ཚད་མམ་
ཐགས་བཟང་དང་། །གངས་ནྱི་བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པར་ཚང་བ་དང་། །སན་ནྱི་མཐོན་མཐྱིང་སན་རྱི་བ་མཆོག་གྱི །འདྲ་
བ་འདྱི་དག་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་མཚན། །འདྱི་ལ་མཚན་ནྱི་གང་གང་གྱིས། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན། །དེ་
དང་དེ་ནྱི་རབ་རོགས་པས། །མཚན་ནྱི་འདྱི་དག་ཡང་དག་འགྲུབ། །བ་མ་སེལ་ལ་སོགས་པ་དང་། །ཡང་དག་
བངས་པ་བརན་པ་དང་། །བསྡུ་བ་བསྟེན་དང་ག་ནོམ་པའྱི། །དངོས་པོ་སྱིན་དང་གསད་བྱ་བ། །ཐར་བར་བྱེད་
དང་དགེ་བ་ནྱི། །ཡང་དག་བངས་པ་སེལ་ལ་སོགས། །སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱི་མཚན་ྱིད་དེ། །མདོ་ལས་ཇྱི་སྐད་འབྱུང་
བ་བཞྱིན། །ཐུབ་པའྱི་སེན་མོ་ཟངས་མདོག་དང་། །མདོག་སྣུམ་མཐོ་དང་སོར་མོ་རྣམས། །ཟླུམ་རྒྱས་བྱྱིན་གྱིས་
ཕྲ་བ་དང་། །ར་མྱི་མངོན་དང་མདུད་པ་མེད། །ལོང་བུ་མྱི་མངོན་ཞབས་མམ་དང་། །སེང་གེ་གང་ཆེན་བྱ་དང་
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ནྱི། །ཁྱུ་མཆོག་སྟབས་གཤེགས་གཡས་ཕོགས་དང་། །མཛེས་གཤེགས་དྲང་དང་འཁྱིལ་བག་ཆགས། །བྱྱི་དོར་
བྱས་འདྲ་རྱིམ་པར་འཚམ། །གཙང་དང་འཇམ་དང་དག་པའྱི་སྐུ། །མཚན་ནྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་། །སྐུ་ཡྱི་ཁོ་
ལགས་ཡངས་ཤྱིང་བཟང་། །གོམ་སོམས་པ་དང་སན་གྱིས་ནྱི། །དག་དང་གཞོན་ཤ་ཅན་ྱིད་དང་། །སྐུ་ཞུམ་
མེད་དང་རྒྱས་པ་དང་། །ཤྱིན་ཏུ་གྱིམས་པའྱི་སྐུ་ྱིད་དང་། །ཡན་ལག་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་འབྱེས་དང་། །གཟྱིགས་པ་
སྒྲྱིབ་མེད་དག་པ་དང་། །དབུ་ཟླུམ་སྐབས་ཕྱིན་མ་རྙོངས་དང་། །ཕང་ངེ་བ་དང་ལྟེ་བ་ནྱི། །ཟབ་དང་གཡས་ཕོགས་
འཁྱིལ་བ་དང་། །ཀུན་ནས་བལྟ་ན་སྡུག་པ་དང་། །ཀུན་སོད་གཙང་དང་སྐུ་ལ་ནྱི། །སྨེ་བ་གནག་བག་མེད་པ་
དང་། །ཕག་ནྱི་ཤྱིང་བལ་ལྟར་འཇམ་དང་། །ཕག་རྱིས་མདངས་ཡོད་ཟབ་རྱིང་དང་། །ཞལ་ནྱི་ཧ་ཅང་མྱི་རྱིང་
དང་། །མཆུ་ནྱི་བྱིམ་པ་ལྟར་དམར་དང་། །ལྗགས་མེན་པ་དང་སབ་པ་དང་། །དམར་དང་འབྲུག་གྱི་སྒྲ་ྱིད་
དང་། །གསུང་མེན་འཇམ་དང་མཆེ་བ་ཟླུམ། །རྣོ་དང་དཀར་དང་མམ་པ་དང་། །བྱྱིན་གྱིས་ཕྲ་དང་ཤངས་མཐོ་
དང་། །མཆོག་ཏུ་དག་པ་དག་དང་ནྱི། །སན་ཡངས་པ་དང་རྱི་མ་སྟུག །པདྨའྱི་འདབ་མ་འདྲ་བ་དང་། །སྨྱིན་
ཚུགས་རྱིང་དང་འཇམ་པ་དང་། །སྣུམ་དང་སྤུ་ནྱི་མམ་པ་དང་། །ཕག་རྱིང་རྒྱས་དང་སན་མམ་དང་། །མས་
པ་རྣམ་པར་སངས་པ་དང་། །དཔྲལ་བ་ལེགས་པར་འབྱེས་པ་དང་། །དབྱེས་ཆེ་བ་དང་དབུ་རྒྱས་དང་། །དབུ་སྐྲ་
བུང་བ་ལྟར་གནག་དང་། །སྟུག་དང་འཇམ་དང་མ་འཛིངས་དང་། །མྱི་བཤོར་དྲྱི་ཞྱིམ་སེས་བུ་ཡྱི། །ཡྱིད་ནྱི་འཕྲོག་
པར་བྱེད་པ་དང་། །དཔལ་གྱི་བེའུ་དང་བཀ་ཤྱིས་ནྱི། །གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བས་བརྒྱན་པ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་དཔེ་
བྱད་བཟང་པོར་བཞེད། །གང་གྱི་སྱིད་པ་ཇྱི་སྱིད་པར། །འགོ་ལ་ཕན་པ་སྣ་ཚོགས་དག །མམ་དུ་མཛད་པའྱི་སྐུ་
དེ་ནྱི། །ཐུབ་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མྱི་འཆད། །དེ་བཞྱིན་འཁོར་བ་ཇྱི་སྱིད་འདྱིའྱི། །ལས་ནྱི་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་
འདོད། །འགོ་རྣམས་ཞྱི་བའྱི་ལས་དང་ནྱི། །བསྡུ་རྣམ་བཞྱི་ལ་འགོད་པ་དང་། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་བཅས་པ་
ཡྱི། །རྣམ་པར་བྱང་བ་རོགས་པ་དང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་གྱི། །དོན་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་
དང་། །སངས་རྒྱས་ལམ་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས། །སྟོང་པ་ྱིད་དང་གྱིས་ཟད་དང་། །བར་དང་དམྱིགས་པ་མེད་པ་
དང་། །ལུས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཡོངས་སྨྱིན་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ལམ་དང་ནྱི། །མངོན་པར་ཞེན་པ་ཟློག་པ་
དང་། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་དང་སངས་རྒྱས་ཞྱིང་། །རྣམ་པར་དག་དང་ངེས་པ་དང་། །སེམས་ཅན་དོན་ནྱི་ཚད་མེད་
དང་། །སངས་རྒྱས་རེན་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་ལས་རྣམས་ནྱི། །ཆུད་མྱི་ཟ་དང་བདེན་
ཤེས་ཕྱིན་མངོན་རོགས་རྒྱན།

17

མཐོང་དང་། །ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་སངས་པ་དང་། །དེ་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཚུལ་དང་ནྱི། །རྣམ་པར་བྱང་དང་ཚོགས་དང་
ནྱི། །འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་པ་ལ། །ཐ་དད་ཡོངས་སུ་མྱི་ཤེས་དང་། །མ་ངན་འདས་ལ་འགོད་པ་སྟེ། །ཆོས་
ཀྱི་སྐུ་ཡྱི་ཕྲྱིན་ལས་ནྱི། །རྣམ་པ་ྱི་ཤུ་བདུན་དུ་བཞེད། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་
བཅོས་མངོན་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། སྐབས་བརྒྱད་པའོ།། ༈ །།མཚན་ྱིད་དེ་ཡྱི་
སོར་བ་དང་། །དེ་རབ་དེ་ཡྱི་གོ་རྱིམ་དང་། །དེ་མཐའ་དེ་ཡྱི་རྣམ་སྨྱིན་ནྱི། །དོན་བསྡུས་གཞན་དེ་རྣམ་པ་
དྲུག །ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་རྒྱུ། །སོར་བ་བཞྱི་ཡྱི་བདག་ྱིད་དང་། །ཆོས་སྐུ་ཕྲྱིན་ལས་འབས་བུ་ནྱི། །དོན་
བསྡུས་གཞན་ཏེ་རྣམ་པ་གསུམ། །འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་མངོན་
པར་རོགས་པའྱི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་རོགས་སོ།། །།པཎྱི་ཏ་གོ་མྱི་འཆྱི་མེད་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བོ་
ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་འགྱུར།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སེལ།། །།
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