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༄༅། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ཞྡེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལྡེའུར་བྱས་པ་བཞུགས་སོ།། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མཧཱ་
ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་ནཱ་མ་ཀཱ་རི་ཀཱ། བོད་སྐད་དུ། ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ཞྡེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལྡེའུར་
བྱས་པ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དོན་ཤྡེས་དོན་སོན་རབ་ཏུ་
བྱྡེད་པ་ངག་དང་ཚིག་རྣམས་དི་མྡེད་པས། །སྡུག་བསྔལ་བསྒྲལ་ཕྱིར་དྡེ་ཡི་བདག་ིད་སྡུག་བསྔལ་འགོ་ལ་སིང་
རྡེ་ལས། །ཐྡེག་མཆོག་བསན་པའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཀི་དྡེ་ཡིས་འགོ་བའི་སྡེམས་ཅན་ལ། །འབྱོར་པའི་དོན་ཚུལ་བླ་
མྡེད་གྱུར་པ་རྣམ་ལྔའི་བདག་ིད་སོན་པར་བྱྡེད། །གསྡེར་ལས་བརྡུངས་བྱས་འད་ཞིང་པདྨ་རྒྱས་པ་
བཞིན། །བཀྡེས་པས་ྡེན་པ་གཡོས་ལྡེགས་ཁ་ཟས་ཟ་བ་འད། །འཕིན་ཡིག་ལྡེགས་པ་ཐོས་འད་རིན་ཆྡེན་སྒྲོམ་
ཕྱྡེ་ལྟའི། །ཆོས་དྡེ་འདིར་བཤད་པ་ཡང་དགའ་བའི་མཆོག་སྡེད་དོ། །གཟུགས་རྒྱན་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་
མྡེ་ལོང་ནང་སོང་ན། །མཐོང་བའི་དབང་གིས་མི་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་མཆོག་སྡེད་པ། །དྡེ་བཞིན་ལྡེགས་
གསུངས་རྟག་ཏུ་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡི། །ཆོས་ཀང་དོན་རྣམས་ཕྱྡེ་བས་མཁས་རྣམས་འདི་ན་དགའ་
མཆོག་སྡེད། །ཇི་ལྟར་མནམས་ན་རབ་དཀུ་ལ། །མྱངས་ན་ཞིམ་པའི་སྨན་བཞིན་དུ། །ཆོས་ཀང་དྡེ་བཞིན་གིས་
སུ་གནས། །དོན་དང་ཡི་གྡེར་ཤྡེས་པར་བྱ། །ཆོས་དཀའ་རྒྱ་ཆྡེན་ཟབ་མོ་འདི། །རྒྱལ་པོ་བཞིན་དུ་མྡེས་པར་
དཀའ། །མྡེས་པར་བྱས་ན་དྡེ་བཞིན་དུ། །ཡོན་ཏན་མཆོག་གི་ནོར་སིན་བྱྡེད། །རིན་ཆྡེན་རིགས་ལྡན་རིན་ཐང་
མྡེད། །ལྟ་མི་ཤྡེས་པའི་མིག་མི་མགུ །དྡེ་བཞིན་མི་མཁས་ཆོས་འདི་ལ། །བཟོག་ན་དྡེ་བཞིན་མགུ་བར་
འགྱུར། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས་ལྡེའུ་དང་པོའ།ོ།  ༈  །།སྔར་ལུང་མ་བསན་ལྷན་ཅིག་བྱུང་། །སོད་
ཡུལ་མ་ཡིན་གྲུབ་པ་དང་། །ཡོད་དང་མྡེད་ན་ཡོད་མྡེད་དང་། །གྡེན་པོ་དང་ནི་སྒྲ་གཞན་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་
རྣམས་ནི་མངོན་སུམ་སན། །བསན་པ་དག་ཀང་སྲུང་བར་མཛད། །དུས་ལའང་ཡྡེ་ཤྡེས་མ་བསྒྲིགས་པས། །དྡེ་
ཕྱིར་བཏང་སོམས་མི་རུང་ངོ་། །མ་ཚང་བ་དང་འགལ་བ་དང་། །ཐབས་མིན་དྡེ་ལྟར་མ་བསན་ཕྱིར། །ན་ཐོས་ཀི་
ནི་ཐྡེག་པ་འདི། །ཐྡེག་ཆྡེན་ཆོས་ཞྡེས་བྱ་བ་མིན། །བསམ་པ་དང་ནི་བསན་པ་དང་། །སོར་བ་དང་ནི་རྟོན་པ་
དང་། །དུས་འགལ་ཕྱིར་ན་དམན་པ་གང་། །དྡེ་ནི་དམན་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །རང་གི་ིད་ལ་འཇུག་པ་དང་། །རང་གི་
འདུལ་ལའང་སྣང་ཕྱིར་དང་། །ཟབ་པའི་ཕྱིར་དང་རྒྱ་ཆྡེའི་ཕྱིར། །ཆོས་ིད་དང་ནི་འགལ་བ་མྡེད། །རྟོག་གྡེ་རྟྡེན་
ཅིང་མ་ངྡེས་ལ། །མ་ཁྱབ་ཀུན་རོབ་སོ་བ་ཅན། །བྱིས་པ་ལ་ནི་རྟྡེན་པར་འདོད། །དྡེ་ཕྱིར་དྡེ་ནི་དྡེ་ཡུལ་མིན། །རྒྱ་
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ཆྡེའི་ཕྱིར་དང་ཟབ་པའི་ཕྱིར། །ཡོངས་སུ་སྨིན་དང་རྣམ་མི་རྟོག །དྡེ་ཕྱིར་འདི་ལས་གིས་བསན་ཏྡེ། །དྡེ་ནི་བླ་ན་
མྡེད་པའི་ཐབས། །འགོ་བ་དྡེའི་གནས་མིན་ལ་སྐྲག་པ་གདུང་བྱྡེད་འགྱུར། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་ཕུང་ཆྡེན་
བསགས་བྱས་ཡུན་རིང་དུ། །རིགས་མྡེད་གོགས་ངན་སྔོན་དགྡེ་མ་བསགས་བློ་མ་སངས། །ཆོས་འདིས་སྐྲག་
འགྱུར་འདི་ན་དོན་ཆྡེན་འདི་ལས་ལྟུང་། །དྡེ་ལས་གཞན་དང་གཞན་མྡེད་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྡེས་སོང་ཕྱིར། །སྣ་
ཚོགས་སོན་ཅིང་མང་པོའ་ིསོ་ནས་རྟག་ཏུ་སོན་དང་ལྡད། །ཇི་སྐད་བཤད་བཞིན་དོན་མིན་བཅོམ་ལྡན་དགོངས་པ་
ཤིན་ཏུ་ཟབ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་བརྟགས་ན་ཆོས་འདིས་སྐྲག་མི་འགྱུར། །འདི་ནི་དང་པོར་ཐོས་
ལ་བརྟན་ནས་ཡིད་ལ་བྱྡེད་པ་འབྱུང་། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྡེད་ལས་ཡང་དག་དོན་ཡུལ་ཡྡེ་ཤྡེས་འབྱུང་། །དྡེ་
ལས་ཆོས་ཐོབ་དྡེ་ཡོད་དྡེ་ལས་བློ་གོས་རབ་ཏུ་སྡེ། །གང་ཚེ་དྡེ་ནི་སོ་སོ་རང་རིག་མྡེད་ན་ཇི་ལྟར་ངྡེས། །བདག་
གིས་མི་ཤྡེས་སངས་རྒྱས་ཟབ་མོ་མཁྱྡེན་མ་ཡིན། །ཟབ་མོ་ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་རྟོག་གྡེའི་ཡུལ་མ་ཡིན། །ཅི་ཕྱིར་ཟབ་
མོའ་ིདོན་རིག་པ་དག་ཐར་འགྱུར་ཞྡེས། །བྱ་བ་དྡེ་ནི་སྐྲག་པའི་གནས་སུ་རིགས་མ་ཡིན། །དམན་པར་མོས་ཤིང་
ཁམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་དམན། །གོགས་པོ་དམན་པ་དག་གིས་ཡོངས་བསྐོར་བ། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྡེ་ལྡེགས་པར་
བཤད་པའི་ཆོས། །འདི་ལ་གལ་ཏྡེ་མོས་མྡེད་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཐོས་རྡེས་འབྲངས་ཏྡེ་བློ་ལྡན་ཐོབ་ནས་ནི། །གང་
ཞིག་ཐོས་ལ་རབ་ཏུ་གནས་བྱྡེད་པ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྡེད་ལུས་ལ། །རོངས་པ་གང་གི་ཕྱིར་ན་ངྡེས་
པར་བྱྡེད། །དོན་སྒྲ་ཇི་བཞིན་ཡོངས་རྟོག་ན། །བདག་ིད་སྡེམས་ཤིང་བློ་མས་འགྱུར། །ལྡེགས་པར་གསུངས་
པའང་སྤངས་པས་ན། །བརླག་འགྱུར་ཆོས་ལ་ཁོང་ཁོ་སྒྲིབ། །ཡིད་ཀི་ྡེས་པ་རང་བཞིན་གདུག་པ་སྡེ། །མི་
རིགས་པ་ཡི་གཟུགས་ལའང་མི་རིགས་ན། །ཐྡེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཆོས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས། །དྡེ་ཕྱིར་བཏང་སོམས་
གཞག་ལྡེགས་ྡེས་པ་མྡེད། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས་ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀི་ལྡེའུ་སྡེ་
གིས་པའོ།།  ༈  །།ཀུན་ཏུ་འགོ་དང་ཁས་ལྡེན་རྟོགས་དང་ཟིལ་གནོན་པར། །དབྱྡེ་བའི་རང་བཞིན་དོན་རྣམ་
བཞི་ཡི་ཁྱད་པར་གིས། །ཐྡེག་པ་མཆོག་ཕྱིར་དཀོན་མཆོག་སབས་རབ་སོང་བ་གང་། །དྡེ་ནི་སབས་སུ་སོང་བ་
རྣམས་ཀི་མཆོག་ཅྡེས་བྱ། །གང་ཕྱིར་དང་པོར་ངྡེས་པར་བྱ་བ་འདི་དཀའ་སྡེ། །དྡེ་ནི་བསྐལ་པ་སོང་ཕག་དུ་མར་
བསྒྲུབ་པར་དཀའ། །གང་ཕྱིར་གྲུབ་ན་སྡེམས་ཅན་ཕན་བྱྡེད་དོན་ཆྡེ་སྡེ། །དྡེ་ཕྱིར་ཐྡེག་ཆྡེན་འདི་ལ་སབས་དོན་
མཆོག་ཡིན་ནོ། །གང་ཞིག་སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བར་ཞུགས་པ་དང་། །ཐྡེག་པ་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀུན་ཏུ་འགོ་ལ་
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མཁས་པར་ལྡན། །གང་ཞིག་མྱ་ངན་འདས་ལ་འཁོར་ཞི་རོ་གཅིག་པ། །དྡེ་འདའི་བློ་ལྡན་དྡེ་འདིར་ཀུན་འགོར་
ཤྡེས་པར་བྱ། །གང་ཞིག་དགའ་བ་མང་པོས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་དོན་གྡེར། །གང་ཞི་སོ་བ་མྡེད་པར་དཀའ་བ་
ཡང་དག་སོད། །གང་ཞིག་རྣམ་སངས་རྒྱས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀུན་མམ་འགྱུར། །བློ་ལྡན་དྡེ་ནི་ཁས་ལྡེན་
མཆོག་ཏུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀི་མཆོག་ཏུ་ལྡེགས་པར་གང་སྡེས་པ། །སྡེམས་དང་ཤྡེས་རབ་དང་
ནི་ཚོགས་ལྡན་སིང་རྡེ་ནི། །ས་བོན་མ་དང་མངལ་གནས་མ་མ་མཚུངས་པ་མྡེད། །བློ་ལྡན་དྡེ་ནི་ཁས་ལྡེན་
མཆོག་ཏུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །སྣ་ཚོགས་མཚན་རྣམས་ཀུན་གིས་དྡེའི་ལུས་བརྒྱན། །སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨིན་
པར་བྱྡེད་སོབས་ཐོབ། །སངས་རྒྱས་བདྡེ་ཆྡེན་མཐའ་ཡས་ཞི་བ་རྡེད། །སྡེམས་ཅན་ཀུན་སབས་ཐབས་ཆྡེན་
བཤམ་པ་ཤྡེས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་འོད་ཟྡེར་ཆྡེན་པོས་དབང་བསྐུར་བྱིན། །དྡེ་ནི་ཆོས་ལ་དབང་བ་ཀུན་
དང་ཡང་དག་ལྡན། །སངས་རྒྱས་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་སོན་པའི་རྣམ་པ་ཤྡེས། །བསླབ་པ་བཅའ་བས་ཚར་
གཅོད་ཕན་འདོགས་བྱྡེད་ལ་བརོན། །བློན་པོ་ཆྡེན་པོ་ལྟ་བུར་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་ཆྡེན་
པོའ་ིཕྱོགས་མཐུན་བདལ་ལ་རྟག་ཏུ་སན་བྱྡེད་ཕྱིར། །གསང་བའི་གནས་ནི་རྣམ་གསུམ་རྟག་ཏུ་ཡང་དག་འཛིན་
པའི་ཕྱིར། །སྡེམས་ཅན་མང་དོན་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་རབ་བྱྡེད་ཕྱིར། །བསོད་ནམས་ཕུང་ཆྡེན་སྲིད་
གསུམ་བླ་མ་སྲིད་པའི་བདྡེ་བ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ཕུང་པོ་ཆྡེན་པོ་རབ་ཞི་བློ་མཆོག་བདྡེ་བ་དང་། །ཆོས་མང་
ཕུང་པོ་མཆོག་རབ་རྟག་པའི་སྐུ་སྡེ་དགྡེ་བའི་ཚོགས། །བག་ཆགས་བཟོག་ཅིང་སྲིད་དང་ཞི་ལས་རྣམ་པར་གོལ་
བ་འཐོབ། །བློ་ལྡན་ན་ཐོས་ཚོགས་བཅས་དགྡེ་བ་རྒྱ་ཆྡེན་དོན་ཆྡེན་དང་། །མཐའ་ཡས་རྟག་རྒྱུན་མི་འཆད་ཟད་
མི་ཤྡེས་པས་ཟིལ་གིས་གནོན། །དགྡེ་བ་དྡེ་ཡང་འཇིག་རྟྡེན་འཇིག་རྟྡེན་མ་ཡིན་ཡོངས་སྨིན་བྱྡེད། །དབང་འབྱོར་
རྡེད་པ་དྡེ་ནི་ཕུང་པོ་ཞི་བས་ཟད་མི་ཤྡེས། །འདི་ནི་དྡེ་དངོས་འདོད་པས་ཁས་ལྡེན་དྡེ་ཡང་སིང་བརྡེ་ལས་རིག་
བྱ། །དྡེ་ལས་རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱྡེན་ཕན་དང་བདྡེ་བྱྡེད་དཀའ་ལ་སོ་བ་མྡེད། །ངྡེས་པར་འབྱུང་ལ་ཐྡེག་པ་ཀུན་གིས་
རྟོན་པའི་ཡོན་ཏན་རྟག་ཏུ་ལྡན། །བརྡ་དང་ཆོས་ིད་ཐོབ་པ་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་སབས་འགོ་འདི་མཆོག་
ཡིན། །སབས་སུ་འགོ་བ་འདིར་སོང་དོན་ཆྡེན་ཏྡེ། །དྡེ་ནི་དཔག་མྡེད་ཡོན་ཏན་ཚོགས་འཕྡེལ་འགྱུར། །འགོ་བ་
འདི་ལ་སིང་རྡེའི་བསམ་པས་ཁྱབ། །མཚུངས་མྡེད་འཕགས་ཆྡེན་ཆོས་ཀང་རྒྱས་པར་བྱྡེད། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་
མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས་སབས་སུ་འགོ་བའི་ལྡེའུ་སྡེ་གསུམ་པའོ།།  ༈  །།ཡོད་དང་མཆོག་དང་མཚན་ིད་
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དང་། །རྟགས་དང་རིགས་རབ་དབྱྡེ་བ་དང་། །ྡེས་དམིགས་དང་ནི་ཕན་ཡོན་དང་། །དཔྡེ་རྣམ་གིས་ཏྡེ་རྣམ་པ་
བཞི། །ཁམས་རྣམས་དང་ནི་མོས་པ་དང་། །སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་དབྱྡེ་བ་དང་། །འབྲས་བུ་ཐ་དད་དམིགས་པའི་
ཕྱིར། །རིགས་ཡོད་ིད་དུ་ངྡེས་པར་བརོད། །དྡེ་དགྡེ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དང་། །ཐམས་ཅད་དང་ནི་དོན་ཆྡེན་
དང་། །མི་ཟད་པ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱིར། །རིགས་མཆོག་ིད་ཅྡེས་བརོད་པ་ཡིན། །རང་བཞིན་དང་ནི་རྒྱས་པ་
དང་། །དྡེ་ནི་རྟྡེན་དང་བརྟྡེན་པ་དང་། །ཡོད་མྡེད་ིད་དང་ཡོན་ཏན་ནི། །སྒྲོལ་བའི་དོན་དུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །སོར་
བའི་སྔོན་དུ་སིང་རྡེ་དང་། །མོས་པ་དང་ནི་བཟོད་པ་དང་། །དགྡེ་བ་ཡང་དག་སོད་པ་ནི། །རིགས་ཀི་རྟགས་སུ་
ངྡེས་པར་བཤད། །རིགས་ནི་ངྡེས་དང་མ་ངྡེས་དང་། །རྡེན་རྣམས་ཀིས་ནི་མི་འཕོགས་དང་། །འཕོགས་པ་ིད་དྡེ་
མདོར་ན་རིགས། །དབྱྡེ་བ་འདི་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །ོན་མོངས་གོམས་དང་གོགས་ངན་དང་། །འཕོངས་དང་གཞན་
གི་དབང་ིད་དང་། །མདོར་ན་རིགས་ཀི་ྡེས་དམིགས་ནི། །རྣམ་པ་བཞི་རུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །རིང་མོ་ཞིག་ན་ངན་
སོང་དུ། །འགོ་ཞིང་མྱུར་དུ་ཐར་པ་དང་། །དྡེ་ནའང་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་མྱོང་། །སོ་བཅས་སྡེམས་ཅན་སྨིན་པར་
བྱྡེད། །གསྡེར་གི་རིགས་བཞིན་ཤྡེས་པར་བྱ། །དགྡེ་བ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པའི་གནས། །ཡྡེ་ཤྡེས་དང་ནི་དི་མྡེད་
ལྡན། །མཐུ་རྣམས་ཀི་ཡང་གནས་ཡིན་ནོ། །རིན་ཆྡེན་མཆོག་རིགས་བཞིན་ཤྡེས་བྱ། །བྱང་ཆུབ་ཆྡེན་པོའ་ིརྒྱུ་
མཚན་ཕྱིར། །ཡྡེ་ཤྡེས་ཆྡེ་དང་ཏིང་འཛིན་འཕགས། །སྡེམས་ཅན་མང་པོའ་ིདོན་གནས་ཕྱིར། །ལ་ལ་གཅིག་ཏུ་
ྡེས་པར་སོད་ངྡེས་ཡོད། །ལ་ལ་དཀར་པོའ་ིཆོས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཅོམ། །ལ་ལ་ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་དགྡེ་བ་
མྡེད། །དཀར་པོ་དམན་པ་ཡོད་པ་རྒྱུ་དང་བྲལ། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྡེ་བཤད་པ་གཞན་ལ་ཕན་ཕྱིར་བསན་པའི་ཆོས་
ཆྡེན་ལ། །མི་ཤྡེས་བཞིན་དུ་མོས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྡེན་འབྱུང་ཞིང་སྒྲུབ་ལ་བཟོད། །དྡེ་དག་ཐ་མར་རྣམ་པ་གིས་
མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་འགྱུར་གང་ཡིན་དྡེ། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་ལྡན་དྡེ་རྒྱས་པའི་
རིགས་ལས་ཤྡེས། །ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྡེ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་སྡེད་ཕྱིར། །བདྡེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཆྡེན་པོ་ཞི་བ་ཐོབ་
བྱའི་ཕྱིར། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་བདྡེ་བྱྡེད་པ་འབྲས་བུའི་ཕྱིར། །རིགས་མཆོག་དྡེ་ནི་ར་བ་བཟང་པོ་ལྟ་བུ་
ཡིན། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། རིགས་ཀི་ལྡེའུ་སྡེ་བཞི་པའོ།།  ༈  །།སོ་བ་ཆྡེ་དང་རོམ་པ་ཆྡེ། །དོན་
ཆྡེ་བ་དང་འབྱུང་བ་ཆྡེ། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་སྡེམས་དཔའ་སྡེ། །དོན་གིས་ལྡན་པའི་སྡེམས་འབྱུང་
བ། །སྡེམས་བསྡེད་དྡེ་ནི་ས་རྣམས་ལ། །མོས་དང་ལྷག་བསམ་དག་པ་དང་། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་གཞན་དུ་
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འདོད། །དྡེ་བཞིན་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པ་འོ། །དྡེ་ཡི་ར་བ་སིང་རྡེར་འདོད། །རྟག་ཏུ་སྡེམས་ཅན་ཕན་པར་
སྡེམས། །ཆོས་ལ་མོས་དང་དྡེ་བཞིན་དྡེའི། །ཡྡེ་ཤྡེས་ཚོལ་བ་དམིགས་པ་འོ། །གོང་དུ་འདུན་པ་འགོ་བ་
སྡེ། །སོམ་པ་རྒྱ་ཆྡེན་དྡེ་ཡི་རྟྡེན། །ལམ་འགོག་པ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །སློང་ཞིང་དང་དུ་ལྡེན་པ་འོ། །བསོད་
ནམས་ཡྡེ་ཤྡེས་རང་བཞིན་གི། །དགྡེ་བ་འཕྡེལ་བ་དྡེའི་ཕན་ཡོན། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་རྟག་སོར་བ། །དྡེ་ནི་ངྡེས་པར་
འབྱུང་བར་འདོད། །འདི་ཡི་མཐར་ཐུག་ས་ཡིན་ཏྡེ། །སོ་སོ་རང་གི་དྡེར་སོར་བས། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་
སྡེམས་བསྡེད་པ། །རྣམ་པར་ངྡེས་པར་ཤྡེས་པར་བྱ། །གོགས་སོབས་རྒྱུ་སོབས་ར་བའི་སོབས། །ཐོས་སོབས་
དགྡེ་བ་གོམས་པ་ལས། །མི་བརྟན་པ་དང་བརྟན་འབྱུང་བ། །གཞན་གིས་བསན་པའི་སྡེམས་བསྡེད་
བཤད། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རབ་བསྡེན་བྱས། །བསོད་ནམས་ཡྡེ་ཤྡེས་ཚོགས་རབ་བསགས། །ཆོས་ལ་
མི་རྟོག་ཡྡེ་ཤྡེས་ནི། །སྡེས་ཕྱིར་དྡེ་ནི་དམ་པར་འདོད། །ཆོས་དང་སྡེམས་ཅན་རྣམས་དང་ནི། །དྡེ་ཡི་བྱ་བ་
སངས་རྒྱས་ིད། །མཆོག་ལ་སྡེམས་མམ་རྡེད་པའི་ཕྱིར། །དྡེ་ཡི་རབ་དགའ་ཁྱད་པར་འཕགས། །སྡེ་བ་རྒྱ་
ཆྡེན་དྡེ་ལ་སོ། །བསམ་པ་ཡང་ནི་དག་པ་དང་། །ལྷག་མ་དག་ལ་མཁས་པ་དང་། །ངྡེས་པར་འབྱུང་པར་ཤྡེས་པར་
བྱ། །ཆོས་ལ་མོས་པ་ས་བོན་དང་། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་མཆོག་མ་ལས་སྡེས། །བསམ་གཏན་ལས་བྱུང་བདྡེ་བ་
མངལ། །སིང་རྡེ་སྡེད་པའི་མ་མ་འོ། །སྨོན་ལམ་ཆྡེན་པོ་བཅུ་སྒྲུབ་ཕྱིར། །རྒྱ་ཆྡེ་བར་ནི་ཤྡེས་པར་བྱ། །དཀའ་བ་
ཡུན་རིང་མི་སོའ་ིཕྱིར། །སོ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་ྡེ་བར་རྟོགས་པ་དང་། །དྡེ་ཡི་ཐབས་ཤྡེས་རྡེད་
པའི་ཕྱིར། །བསམ་པ་དག་པར་ཤྡེས་པར་བྱ། །ས་གཞན་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་ིད། །ཇི་ལྟར་རྣམ་གཞག་ཡིད་བྱྡེད་
པས། །དྡེ་རྟོག་ིད་དུ་ཤྡེས་ཕྱིར་དང་། །དྡེ་ིད་ལ་ཡང་མི་རྟོག་ཕྱིར། །ངྡེས་པར་འབྱུང་བར་ཤྡེས་པར་བྱ། །སྡེད་
པ་ས་དང་མཚུངས་པ་སྡེ། །གཞན་ནི་བཟང་པོའ་ིགསྡེར་དང་འད། །ཟ་བ་ཡར་གི་ཚེས་པ་བཞིན། །གཞན་ནི་མྡེ་
དང་འདར་ཤྡེས་བྱ། །གཞན་ནི་གཏྡེར་ཆྡེན་བཞིན་ཤྡེས་བྱ། །གཞན་ནི་རིན་ཆྡེན་འབྱུང་གནས་བཞིན། །རྒྱ་མཚོ་
འད་བར་ཤྡེས་བྱ་གཞན། །རྡོ་རྡེ་དང་འད་རི་རབ་འད། །སྨན་གི་རྒྱལ་པོ་འད་བ་སྡེ། །གཞན་ནི་མཛའ་ཆྡེན་འདར་
ཤྡེས་བྱ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འད་བ་དང་། །གཞན་ནི་ི་མ་འདར་ཤྡེས་བྱ། །གཞན་ནི་དི་ཟའི་དབྱངས་སན་
བཞིན། །གཞན་ནི་རྒྱལ་པོ་འདར་ཤྡེས་བྱ། །དྡེ་བཞིན་གཞན་ནི་མཛོད་ལྟ་བུ། །ལམ་པོ་ཆྡེ་དང་འདར་ཤྡེས་
བྱ། །ཐྡེག་པ་འད་བར་ཤྡེས་བྱ་སྡེ། །སྡེམས་བསྡེད་བཀོད་མ་འད་བ་ཡིན། །ཀུན་དགའི་སྒྲ་དང་འད་བ་སྡེ། །ཀླུང་
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ཆྡེན་རྒྱུན་དང་འད་བ་འོ། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་སྡེམས་བསྡེད་པ། །སིན་དང་འད་བར་བསན་པ་སྡེ། །དྡེ་ཕྱིར་དྡེ་
ལྟར་ཡོན་ཏན་ཕྱུག །སྡེམས་ནི་དགའ་བས་ཡང་དག་བསྡེད། །ཆྡེར་འོས་སྡེམས་བསྡེད་སྤངས་པའི་སྡེ་བོ་
དག །གཞན་དོན་སྡེམས་དང་དྡེ་ཡི་ཐབས་རྡེད་དང་། །དགོངས་ཆྡེན་དོན་དང་དྡེ་ིད་མཆོག་མཐོང་བས། །བདྡེ་
བ་དྡེ་སྤངས་ཞི་བར་འགོ་བར་འགྱུར། །བློ་ལྡན་སྡེམས་མཆོག་སྡེས་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་། །མཐའ་ཡས་ྡེས་པ་བྱྡེད་
ལས་སྡེམས་རབ་བསམས། །གིས་འཕྡེལ་བྱྡེད་པས་རྟག་ཏུ་དགྡེ་བ་དང་། །བརྡེ་ལྡན་བདྡེ་དང་སྡུག་བསྔལ་དག་
གིས་དགའ། །གང་ཚེ་གཞན་གི་དོན་ཕྱིར་ལུས་དང་ནི། །སྲོག་ལ་མི་ལྟ་རབ་དལ་ཁས་ལྡེན་པ། །དྡེ་ལྟ་བུ་དྡེ་
གཞན་གི་གནོད་པ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་ངན་པར་བྱྡེད་པའི་ལས་ལ་འཇུག །དྡེ་ཡིས་ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། །སྡེ་
བ་སྡེད་མོས་ཚལ་འགོ་ལྟར་རྟོགས་ནས། །འབྱོར་བའི་དུས་དང་རྒུད་པའི་དུས་ནའང་འདི། །ོན་མོངས་སྡུག་
བསྔལ་དག་གིས་འཇིགས་པ་མྡེད། །རང་གི་ཡོན་ཏན་སྡེམས་ཅན་ཕན་འདོགས་དགའ། །བསམས་བཞིན་སྡེ་བ་
རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །རྒྱན་དང་སོན་མོ་ས་མཆོག་བརྡེ་དགའ་བ། །སིང་རྡེའི་བདག་ིད་མིན་པ་རྣམས་ལ་
མྡེད། །གཞན་དོན་བརོན་ལྡན་སིང་རྡེའི་བདག་ིད་འདི། །གང་ཚེ་མནར་མྡེད་པ་ལའང་དགར་འཛིན་པ། །དྡེ་འད་
བ་དག་སྲིད་ན་གཞན་རྟྡེན་ཕྱིར། །སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་ག་ལ་འཇིགས། །སློབ་དཔོན་བརྡེ་ཆྡེན་རྟག་
ཏུ་བརྟྡེན་པའི་བདག །ཕ་རོལ་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་སྡེམས་གདུངས་པ། །གཞན་གི་བྱ་བ་ྡེ་བར་གནས་པ་
ལ། །གཞན་གིས་བསྐུལ་བ་ཤིན་ཏུ་ངོ་ཡང་ཚ། །མགོ་ལ་སྡེམས་ཅན་ཁུར་ཆྡེན་ཁྱྡེར་བ་ཡི། །སྡེམས་ཅན་མཆོག་
ནི་དལ་གིས་འགོ་མི་མཛེས། །བདག་གཞན་སྣ་ཚོགས་འཆིང་བས་རབ་བཅིངས་པས། །བརོན་པ་བརྒྱ་འགྱུར་
དུ་ནི་བྱ་བའི་རིགས། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས་སྡེམས་བསྡེད་པའི་ལྡེའུ་སྡེ་ལྔ་པའོ།།  ༈  །།གནས་
རོམ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཆྡེ་བདག་ིད། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་འདོད། །རྟག་ཏུ་ལྡེན་པ་ཆྡེ་དང་
བཟོད་པ་ཆྡེ། །དོན་ཆྡེན་ཡང་དག་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་བྱྡེད། །གཞན་དང་བདག་ཏུ་མམ་པའི་སྡེམས་ིད་
དམ། །བདག་པས་གཞན་ཆྡེས་སྡུག་པ་རྡེད་ནས་ནི། །དྡེ་ལྟར་བདག་པས་གཞན་དོན་མཆོག་འདུ་ཤྡེས། །རང་གི་
དོན་གང་གཞན་གི་དོན་གང་ཡིན། །ཇི་ལྟར་སིང་རྡེའི་བདག་ིད་གཞན་གི་དོན་གི་ཕྱིར། །བདག་ལ་སྡུག་བསྔལ་
མི་བཟད་གདུང་བ་རབ་བྱྡེད་པ། །དྡེ་ལྟར་འཇིག་རྟྡེན་གདུང་བའི་ལས་ཀིས་གཞན་དག་ལའང་། །ཤིན་ཏུ་བརྡེ་བ་
མྡེད་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་མ་ཡིན། །ཐ་ཆད་འབྲིང་དང་མཆོག་ཆོས་ིད་གནས་ལ། །ལྡེགས་པར་སོན་དང་མགུ་
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བྱྡེད་འཇུག་པ་དང་། །དོན་ལ་རྣམ་ངྡེས་དགྡེ་བ་ཡོངས་སྨིན་བྱྡེད། །དྡེ་བཞིན་གདམས་ངག་གནས་དང་བློ་རྣམ་
གོལ། །ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲུབ་དྡེ་བཞིན་དུ། །རིགས་སུ་སྡེ་དང་ལུང་བསན་དབང་བསྐུར་དང་། །དྡེ་བཞིན་
གཤྡེགས་མཁྱྡེན་བླ་མྡེད་གོ་འཕང་སྡེ། །བཅུ་གསུམ་བདག་ིད་འདི་ནི་གཞན་གི་དོན། །སྡེ་བོ་དང་མཐུན་ཕྱིན་ཅི་
མ་ལོག་འཆད། །མི་འགིང་བ་དང་བདག་གི་མྡེད་ལ་མཁས། །བཟོད་དུལ་ཤིན་ཏུ་རིང་སོང་མི་ཟད་པ། །རྒྱལ་
སྲས་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །འདོད་ལྡན་སྡེ་བོ་འཇིགས་པ་ཆྡེ་ལ་འཇུག །སྲིད་དགའ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་
བདྡེ་གཡོ་བ་ལ། །ཞི་དགའ་རང་གི་ལྡེན་པ་རབ་ཞི་ལ། །སིང་རྡེའི་བདག་ིད་ལྡེན་ཀུན་ཞི་ལ་རྟག །སྡེ་བོ་རོངས་
པ་རང་གི་བདྡེ་དོན་བརོན། །རྟག་ཏུ་དྡེ་མ་ཐོབ་པར་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །བརྟན་པ་རྟག་ཏུ་གཞན་དོན་བརོན་ལྡན་
པ། །གི་ཀའི་དོན་བྱས་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་སྲས་སོད་ཚེ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟ་བུར། །དབང་པོའ་ིསོད་ཡུལ་
སྣ་ཚོགས་འཇུག་འགྱུར་བ། །དྡེ་ལྟ་དྡེ་ལྟར་རིགས་ཤིང་མཐུན་ཚིག་གིས། །སྡེམས་ཅན་ཕན་ཕྱིར་དོན་མངོན་
འདུ་བྱྡེད་དོ། །རྟག་ཏུ་ྡེས་པས་རང་དབང་མྡེད་པར་བྱས་སྡེམས་ཀི། །སྡེ་བོ་ལ་ནི་བློ་ལྡན་ྡེས་པར་མི་འཛིན་
ཏྡེ། །མི་འདོད་བཞིན་དུ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྡེས། །སྡེ་བོ་དག་ལ་སིང་རྡེ་རྣམ་པར་འཕྡེལ་ཕྱིར་
རོ། །སྒྲུབ་པ་འདིས་ནི་སྲིད་དང་འགོ་བ་ཀུན། །ཟིལ་གིས་མནན་འགོ་ཞི་བ་མཆོག་དང་ལྡན། །ཡོན་ཏན་སྣ་
ཚོགས་ཚོགས་ཀིས་རྣམ་པར་འཕྡེལ། །བྱམས་པའི་བསམ་པས་རྟག་ཏུ་འགོ་བ་སྡུད། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་
རྒྱན་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྡེའུ་སྡེ་དྲུག་པའོ།།  ༈  །།ཡོད་མིན་མྡེད་མིན་དྡེ་བཞིན་མིན་གཞན་མིན། །སྡེ་དང་འཇིག་
མྡེད་འབྲི་བར་མི་འགྱུར་ཏྡེ། །འཕྡེལ་བ་མྡེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པའང་མྡེད། །རྣམ་པར་དག་འགྱུར་དྡེ་ནི་དོན་དམ་
མཚན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བདག་ིད་བདག་མཚན་མིན། །ངན་པར་གནས་མིན་མཚན་ིད་མི་འད་ཕྱིར། །གིས་
ལས་གཞན་མྡེད་དྡེ་ནི་ནོར་པ་སྡེས། །དྡེ་ཕྱིར་ཐར་པ་ནོར་ཙམ་ཟད་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་འཁྲུལ་པ་ཙམ་བརྟྡེན་སྡེ་བོ་
ཡིས། །སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་རྒྱུན་ཆགས་རྟོགས་མི་འགྱུར། །རིག་མིན་རིག་ིད་སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་
མྡེད། །ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་དྡེ་ཡི་རང་བཞིན་མིན། །བརྟྡེན་ནས་དངོས་རབ་སྡེ་བ་མངོན་འཇུག་ན། །སྡེ་བོ་ཇི་ལྟར་
གཞན་གིས་བྱས་ལ་རྟྡེན། །གང་ཕྱིར་ཡོད་པ་མི་མཐོང་མྡེད་མཐོང་བ། །འདི་འདའི་མུན་ནག་རྣམ་པ་དྡེ་གང་
ཞིག །འདི་ལ་དོན་དམ་ཚུལ་གིས་ཞི་བ་དང་། །སྡེ་བ་དྡེ་གིས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མྡེད། །འོན་ཀང་དགྡེ་བའི་ལས་
རྣམས་བྱྡེད་པ་དག །སྡེ་བ་ཟད་པས་ཞི་བ་འཐོབ་པར་བཤད། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔས་བསོད་ནམས་ཡྡེ་ཤྡེས་
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ཀི། །མཐའ་ཡས་ཕ་རོལ་ཚོགས་རྣམས་ལྡེགས་བསགས་ནས། །ཆོས་ལ་སྡེམས་པ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་ངྡེས་
ཕྱིར། །དོན་གི་རྣམ་པ་བརོད་པའི་རྒྱུ་ཅན་རྟོགས། །དྡེ་ཡིས་བརོད་པ་ཙམ་དུ་དོན་རིག་ནས། །དྡེར་སྣང་སྡེམས་
ཙམ་ལ་ནི་ཡང་དག་གནས། །དྡེ་ནས་ཆོས་དབྱིངས་གིས་ཀི་མཚན་ིད་དང་། །བྲལ་བ་མངོན་སུམ་ིད་དུ་
རྟོགས་པར་འགྱུར། །སྡེམས་ལས་གཞན་མྡེད་པར་ནི་བློས་རིག་ནས། །དྡེ་ནས་སྡེམས་ཀང་མྡེད་པ་ིད་དུ་
རྟོགས། །བློ་དང་ལྡན་པས་གིས་པོ་མྡེད་རིག་ནས། །དྡེ་མི་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་གནས། །བློ་དང་ལྡན་
པས་མི་རྟོག་ཡྡེ་ཤྡེས་སོབས། །རྟག་ཏུ་ཀུན་ནས་མམ་པར་སོང་བ་ཡིས། །དྡེ་ལ་བརྟྡེན་པའི་ྡེས་ཚོགས་ཚང་
ཚིག་དག །དུག་སྨན་ཆྡེན་པོས་དུག་བཞིན་སྡེལ་བར་བྱྡེད། །ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་དམ་ཆོས་ལྡེགས་བཞག་
པ། །ར་བ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་བློ་གོས་བཞག །དན་རྒྱུ་རྟོག་པ་ཙམ་རིག་བརྟན་པ་དག །མྱུར་དུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་
མཚོའི་ཕ་རོལ་འགོ །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། དྡེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་ལྡེའུ་སྡེ་བདུན་པའོ།།  ༈  །།སྡེ་དང་
ངག་སྡེམས་དགྡེ་དང་མི་དགྡེ་བསྡེད། །དྡེ་ཡི་གནས་དང་འབྱུང་བ་མངོན་སུམ་གང་། །ཤྡེས་པ་ཀུན་འགོ་རབ་ཏུ་
དབྱྡེ་བཅས་ལ། །ཐོགས་མྡེད་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་མཐུ་ཡིན་ནོ། །བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཤིན་ཏུ་དག་ཐོབ་ནས། །མི་
རྟོག་ཡྡེ་ཤྡེས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། །ཇི་ལྟར་རྣམ་གནས་ཡིད་ལ་བྱྡེད་པ་ལས། །མཐུ་གྲུབ་པ་ཡི་དམ་པ་ཐོབ་
པར་འགྱུར། །གང་གིས་འཕགས་དང་ལྷ་དང་ཚངས་པ་ཡི། །གནས་པ་དཔྡེ་མྡེད་རྒྱ་ཆྡེས་རྟག་ཏུ་
གནས། །ཕྱོགས་སུ་དྡེ་སོང་སངས་རྒྱས་སྡེམས་ཅན་རྣམས། །ཡང་དག་མཆོད་བྱྡེད་རྣམ་པར་དག་པ་
སྡེད། །ཆགས་དང་འཇིག་བཅས་སྡེམས་ཅན་བཅས་པ་ཡི། །འཇིག་རྟྡེན་ཁམས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་
མཐོང་། །དབང་ལྡན་ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་དྡེ་དག་དང་། །རྣམ་བཅས་སྣ་ཚོགས་དག་ཀང་ཡང་དག་སོན། །འོད་
ཟྡེར་བཏང་བས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བའི། །ངན་སོང་བ་དག་མཐོ་རིས་འགོ་བར་བྱྡེད། །འདུད་གནས་གཞལ་མྡེད་
ཁང་མཐོ་མཛེས་པ་དག །བདུད་བཅས་ཀུན་ཏུ་བསོད་ཅིང་སྐྲག་པར་བྱྡེད། །དྡེ་ནི་མཆོག་ཚོགས་ནང་དུ་ཏིང་ངྡེ་
འཛིན། །དཔག་མྡེད་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཀུན་སོན་ཅིང་། །བཟོ་དང་སྡེ་དང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །སྡེམས་ཅན་
རྣམས་ཀི་དོན་དུ་དུས་ཀུན་ནས། །ཡྡེ་ཤྡེས་དག་ལ་དབང་ཕྱིར་ཞིང་རྣམས་ནི། །ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་བསན་ཕྱིར་
དག་ལ་འཐོབ། །སངས་རྒྱས་མཚན་མི་གགས་པར་སངས་རྒྱས་མཚན། །ཡང་དག་བསྒྲགས་པས་དྡེ་དག་
ཁམས་གཞན་འགྡེད། །འདབ་གཤོག་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་བྱ་བཞིན་དུ། །སྡེམས་ཅན་སྨིན་པར་བྱྡེད་པར་ནུས་པ་
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ིད། །སངས་རྒྱས་ལས་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པ་འཐོབ། །སྡེ་དགུ་རྣམས་ལ་ཚིག་གཟུང་འོས་པར་འགྱུར། །མངོན་
པར་ཤྡེས་པ་དྲུག་དང་རིག་པ་གསུམ། །རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་དྡེ་བཞིན་ཟིལ་གནོན་བརྒྱད། །ཟད་པར་སྡེ་མཆྡེད་
བཅུ་དང་ཏིང་ངྡེ་འཛིན། །དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་མཐུ། །དྡེ་ནི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པའི་བློ་དང་
ལྡན། །འགོ་བ་དབང་མྡེད་རང་དབང་བཀོད་རྟག་ཏུ། །གཞན་ལ་ཕན་བྱ་གཅིག་ཏུ་མངོན་དགའ་སྡེ། །སྡེང་གྡེ་
བཞིན་དུ་རབ་བརྟན་སྲིད་ན་སོད། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། མཐུའི་ལྡེའུ་སྡེ་བརྒྱད་
པའོ།།  ༈  །།དགའ་དང་དད་དང་རབ་ཞི་སིང་བརྡེ་དང་། །བཟོད་དང་ཡིད་གཞུང་མཐུ་ཅན་ིད་དང་ནི། །མི་
འཕོགས་པ་དང་ཡན་ལག་ལྡན་པ་རབ། །དྡེ་ནི་རྒྱལ་སྲས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་མཚན། །གོགས་མཆོག་ལ་
སོགས་གསུམ་དང་བརོན་རབ་དང་། །མཐར་ཕྱིན་དམ་པ་དང་ནི་ཆོས་མཆོག་སྡུད། །དམ་ཆོས་ཆྡེར་གཟུང་ཕྱིར་
ནི་སིང་རྡེ་ཅན། །ཡང་དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་མཚན་ིད་འདོད། །ཡོན་ཏན་ཤྡེས་དང་སྡེམས་ཀང་མི་ཕྱྡེད་
དང་། །ཏིང་འཛིན་མྱུར་དུ་ཐོབ་དང་འབྲས་བུ་མྱོང་། །སོན་ལ་ཡིད་ཆྡེས་བྱ་ཕྱིར་རྒྱལ་སྲས་ཀི། །ཡང་དག་ཡོངས་
སུ་སྨིན་པའི་མཚན་ིད་འདོད། །ཤིན་ཏུ་སོམ་ཞིང་ོན་མོངས་རྟོག་པ་སྤོང་། །བར་ཆད་མྡེད་ཅིང་དགྡེ་ལ་མངོན་
པར་དགའ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀི་ོན་མོངས་བསལ་བའི་ཕྱིར། །ཡང་དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་མཚན་ིད་
འདོད། །རང་བཞིན་སིང་བརྡེ་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་། །དམན་པའི་སྡེམས་ཀང་ཡང་དག་རབ་ཏུ་
སྤོང་། །ཁྱད་པར་འགོ་དང་འགོ་བའི་མཆོག་གྱུར་ལུས། །གཞན་ལ་སིང་བརྡེ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་མཚན། །རང་
བཞིན་བརྟན་པ་སོ་སོར་བརྟགས་བསོམ་པ། །གང་སོགས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་རྟག་མི་མཛད། །ཁྱད་པར་འགོ་
དང་དགྡེ་ལ་མངོན་པར་དགའ། །བཟོད་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་མཚན་ིད་འདོད། །རྣམ་སྨིན་དག་ཅིང་ཐོས་
སོགས་དན་མི་བརྡེད། །དྡེ་བཞིན་ལྡེགས་བཤད་ྡེས་པར་སྨྲས་པ་དག །རབ་ཤྡེས་བློ་ཆྡེན་སྡེ་བར་རུང་བ་
ིད། །ཤིན་ཏུ་ཡིད་གཞུངས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་མཚན། །དགྡེ་བ་གིས་ཀིས་ཁམས་གིས་བརྟས་པ་
དང་། །རྟྡེན་ནི་འབྲས་བུ་སྡེ་བར་རུང་བའི་མཆོག །ཡིད་ལ་བསམ་གྲུབ་འགོ་བའི་མཆོག་གྱུར་པ། །མཐུ་ཐོབ་
ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་མཚན་ིད་དོ། །ཆོས་བཟང་རིགས་པས་རྣམ་དཔྱད་བསམ་པ་ཅན། །རྟག་ཏུ་བདུད་ཀི་བར་
ཆད་བྱྡེད་པ་མྡེད། །ཁྱད་པར་རྡེད་དང་གཞན་གི་ཕྱོགས་སུན་འབྱིན། །མི་འཕོགས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་མཚན་
ིད་དོ། །དགྡེ་བ་བསགས་དང་རྟྡེན་ཀང་བརོན་པར་རུང་། །དབྡེན་དང་དགྡེ་བ་མཆོག་ལ་མངོན་པར་
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དགའ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀི་ཡན་ལག་ལྡན་པ་ཡི། །ཡང་དག་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་མཚན་ིད་དོ། །དྡེ་ལྟར་དངོས་
པོ་རྣམ་དགུས་སྨིན་པའི་བདག །ཕ་རོལ་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱྡེད་རུང་དང་ལྡན། །ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་རྒྱུན་འཕྡེལ་
བདག་ིད་ཅན། །རྟག་ཏུ་འགོ་བའི་གྡེན་མཆོག་གྱུར་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་ར་དང་ཟས་ལ་དྡེ་དག་གི །ཟག་དང་སད་
དུ་རུང་བ་སྨིན་འདོད་ལྟར། །དྡེ་བཞིན་རྟྡེན་འདིར་ཕྱོགས་གིས་ཞི་བ་དང་། །དྡེ་བཞིན་སད་པ་ིད་དུ་སྨིན་པ་
བསན། །ལུས་ཅན་བྲལ་བར་སྨིན་བྱྡེད་དྡེ་བཞིན་དུ། །ཡོངས་སྨིན་རབ་སྨིན་མཐུན་པར་སྨིན་བྱྡེད་
གཞན། །ལྡེགས་པར་སྨིན་བྱྡེད་རྟོགས་པས་སྨིན་བྱྡེད་དང་། །རྟག་སྨིན་གོང་དུ་སྨིན་བྱྡེད་བཤད་པར་འདོད། །ཇི་
ལྟར་རྒྱལ་སྲས་ཕན་པའི་བསམ་པས་འདིར། འགོ་ཀུན་རྣམ་པར་སྨིན་བྱྡེད་གནས་པ་ལྟར། །དྡེ་བཞིན་ཕ་དང་མ་
དང་གྡེན་བཤྡེས་རྣམས། །བུ་དང་གྡེན་པ་རྣམས་ལ་ལྡེགས་མི་གནས། །ཇི་ལྟར་བརྡེ་བདག་བདྡེ་དང་ཕན་
ཕྱིར་སོར། །སྡེམས་ཅན་གཞན་ལ་བྱམས་འདོད་དྡེ་ལྟར་ནི། །སྡེ་བོ་བདག་ལའང་བྱམས་པར་མི་འདོད་ན། །རབ་
སྡུག་སྡེ་བོ་གཞན་བརྟྡེན་སྨོས་ཅི་དགོས། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་ལུས་དང་ལོངས་སོད་དག །གཞན་ལ་མི་
སིན་པ་ནི་ཡོད་མྡེད་དྡེ། །ཕན་འདོགས་རྣམ་པ་གིས་ཀིས་གཞན་སྨིན་བྱྡེད། །མམ་པར་སིན་པའི་ཡོན་ཏན་
ངོམས་མི་འགྱུར། །བརྟན་པ་རང་བཞིན་ལྷག་པར་འཚེ་བ་མྡེད། །བདག་དགའ་བག་ཡོད་འདི་ལ་གཞན་འགོད་
ཅིང་། །ཕན་རྣམ་གིས་འདོགས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་། །རྒྱུ་མཐུན་ཡོན་ཏན་བརྒྱུད་པས་གཞན་སྨིན་
བྱྡེད། །གཞན་གནོད་བྱྡེད་ལ་ཕན་བྱྡེད་བློ་ལྡན་པ། །གནོད་བྱྡེད་དག་པོ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བཟོད། །ཐབས་རིག་
གནོད་བྱྡེད་བཟོད་པ་དྡེ་དག་གིས། །གནོད་བྱྡེད་དགྡེ་བ་ཡང་དག་ལྡེན་དུ་འཇུག །རྒྱལ་སྲས་བརོན་འགྲུས་
མཆོག་ལ་བརྟྡེན་པ་མྡེད། །སྡེམས་ཅན་ཚོགས་རབ་སྨིན་པར་བྱྡེད་པ་ན། །ཕ་རོལ་སྡེམས་དགྡེ་གཅིག་གི་ཕྱིར་
ཡང་ནི། །བསྐལ་པ་བྱྡེ་བ་སོང་དུའང་སོ་མི་འགྱུར། །ཡིད་ཀི་དབང་ནི་བླ་ན་མྡེད་ཐོབ་ནས། །གཞན་གི་མཆོད་
འདོད་ཐམས་ཅད་ངྡེས་བཅོམ་སྡེ། །མཆོག་གི་བསན་ལ་གཞན་དག་འདུན་བྱྡེད་ཅིང་། །དྡེ་དག་དགྡེ་བ་ཡང་དག་
འཕྡེལ་བར་བྱྡེད། །དྡེ་ིད་དགོངས་དོན་ཚུལ་ལ་རབ་ངྡེས་ཏྡེ། །སྡེམས་ཅན་ཐྡེ་ཚོམ་ཤིན་ཏུ་སྡེལ་བར་བྱྡེད། །དྡེ་
ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་ལ་དྡེ་གུས་པས། །རང་གཞན་དགྡེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་འཕྡེལ་བྱྡེད། །དྡེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་
སྡེམས་དཔའ་སིང་རྡེ་ཡིས། །འགོ་ཀུན་བདྡེ་འགོའ་ིའགོ་བའང་དགྡེ་གསུམ་ལ། །རྣམ་པ་ཆུང་དང་མཆོག་དང་
འབྲིང་དག་གིས། །འཇིག་རྟྡེན་ཡོད་དང་མམ་པར་འཇུག་པས་འདུལ། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། 
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ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་ལྡེའུ་སྡེ་དགུ་པའོ།།  ༈  །།དཀའ་སོད་པག་མྡེད་བརྒྱ་ཕག་དང་། །དཔག་མྡེད་དགྡེ་བ་
བསགས་པ་དང་། །དཔག་ཏུ་མྡེད་པའི་དུས་དང་ནི། །དཔག་མྡེད་སྒྲིབ་པ་ཟད་པའི་ཕྱིར། །སྒྲིབ་པ་ཀུན་གི་དི་མྡེད་
པ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་ིད་འཐོབ། །རིན་ཆྡེན་སྣོད་ནི་ཕྱྡེ་བ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་ིད་ནི་ཡང་དག་
བསན། །ངལ་བརྒྱས་རད་བྱུང་དཀའ་སད་དགྡེ་ཀུན་བསགས། །བསྐལ་མཆོག་དུས་རིང་འགོ་བའི་སྒྲིབ་ཀུན་
ཟད། །སར་གཏོགས་སྒྲིབ་པ་ཕ་བཅོམ་སངས་རྒྱས་ཏྡེ། །དྡེ་ནི་མཐུ་ཆྡེན་རིན་ཆྡེན་སྣོད་ཕྱྡེ་བཞིན། །ཆོས་རྣམས་
ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ིད། །ཆོས་ནི་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དྡེ་ནི་ཆོས་དཀར་རང་བཞིན་ཡང་། །དྡེ་ཡིས་དྡེ་
ནི་བརོད་མ་ཡིན། །རིན་ཆྡེན་ཆོས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱིར། །དྡེ་ནི་རིན་ཆྡེན་འབྱུང་གནས་བཞིན། །དགྡེ་བའི་ལོ་ཏོག་
རྒྱུ་མཚན་ཕྱིར། །དྡེ་ནི་སིན་དང་འད་བར་འདོད། །སངས་རྒྱས་ིད་ནི་ཆོས་ཀུན་ལྡན་པའམ་ཡང་ན་ཆོས་ཀུན་
བྲལ་བ་སྡེ། །རིན་ཆྡེན་ཆོས་རབ་ཆྡེ་ཡངས་འབྱུང་ཕྱིར་རིན་ཆྡེན་ཆོས་ཀི་འབྱུང་གནས་བཞིན། །སྡེ་དགུ་རྣམས་
ལ་ལྡེགས་བཤད་མི་ཟད་ཆོས་ཀི་ཆར་ཆྡེན་འབྡེབས་པས་ན། །འབྱུང་པོའ་ིལོག་ཏོག་དཀར་པོ་ཤིན་ཏུ་ཆྡེ་འཕྡེལ་
རྒྱུ་ཕྱིར་སིན་དང་འད། །རྟག་ཏུ་ོན་མོངས་ཚོགས་ཀུན་དང་། །ྡེས་པར་སོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །རྒ་དང་འཆི་
བ་དག་ལས་ཀང་། །སངས་རྒྱས་ིད་ནི་ཡོངས་སུ་སོབ། །འཚེ་བ་དང་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། །ངན་སོང་དང་ནི་
ཐབས་མིན་དང་། །འཇིག་ཚོགས་ཐྡེག་པ་དམན་དག་ལས། །དྡེ་ཕྱིར་སབས་ཀི་དམ་པ་འོ། །སངས་རྒྱས་ིད་དྡེ་
སབས་ནི་དཔྡེ་མྡེད་མཆོག་ཏུ་འདོད། །སྣ་ཚོགས་འཇིགས་གྱུར་འཇིག་ཚོགས་ཀུན་དང་ཐྡེག་པ་དང་། །ངན་སོང་
རྣམ་མང་སྡུག་བསྔལ་ཐབས་མིན་སོང་བ་རྣམས། །སྡེ་དང་འཆི་དང་ོན་མོངས་ངན་སོང་ཀུན་ལས་
སྲུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀི་ཤིན་ཏུ་རོགས་པའི་སྐུ་གང་ཡིན། །དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྡེམས་ཅན་རབ་འདུལ་
མཁྱྡེན་པ་གང་། །འགོ་བ་ཀུན་ལ་ཐུགས་བརྡེའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་གང་། །སངས་རྒྱས་ིད་དྡེ་འདིར་ནི་སབས་ཀི་
མཆོག་ཏུ་འདོད། །འཇིག་རྟྡེན་ཇི་སྲིད་སྡེམས་ཅན་གི། །གནོད་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཀུན། །བཟོག་ཅིང་
འབྱོར་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་སབས་ཆྡེན་ིད་དུ་འདོད། །གང་ལ་ོན་མོངས་ཤྡེས་བྱའི་སྒྲིབ་པའི་ས་
བོན་དུས་རིང་རྟག་ལྡན་པ། །སྤོང་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྡེན་རྣམ་པ་ཀུན་གི་རབ་ཏུ་བཅོམ་གྱུར་ཅིང་། །གནས་གྱུར་ཆོས་
དཀར་ཡོན་ཏན་མཆོག་རབ་ལྡན་པ་ཐོབ་པ་སངས་རྒྱས་ིད། །དྡེ་ནི་མི་རྟོག་རབ་དག་ཤིན་ཏུ་ཡུལ་ཆྡེན་ཡྡེ་ཤྡེས་
ལམ་གིས་འཐོབ། །དྡེ་བཞིན་གཤྡེགས་པ་དྡེ་ནི་དྡེར་བཞུགས་ནས། །རི་དབང་མཐོ་སྡེང་བཞུགས་བཞིན་འགོ་ལ་
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གཟིགས། །ཞི་བར་མངོན་དགའི་འགོ་ལའང་ཐུགས་རྡེ་ན། །སྲིད་ལ་མངོན་དགའི་སྡེ་བོ་གཞན་ཅི་སྨོས། །གནས་
ལ་འཇུག་དང་རབ་འཇུག་མི་འཇུག་དང་། །ལྡོག་དང་ཀུན་འཇུག་གིས་དང་མི་གིས་དང་། །མམ་དང་ཁྱད་
འཕགས་ཀུན་འགོའ་ིབདག་ིད་ནི། །དྡེ་བཞིན་གཤྡེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡོངས་གྱུར་འདོད། །ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་
རྟག་ཏུ་ཀུན་སོང་འདོད། །དྡེ་བཞིན་དྡེ་ཡང་རྟག་ཏུ་ཀུན་སོང་འདོད། །ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་གཟུགས་གྱུར་ཀུན་ཏུ་
སོང་། །དྡེ་བཞིན་དྡེ་ཡང་སྡེམས་ཅན་ཚོགས་ཀུན་སོང་། །ཇི་ལྟར་ཆུ་ཡི་སྣོད་ཆག་ན། །ཟ་བའི་གཟུགས་བརན་
མི་སྣང་བ། །དྡེ་བཞིན་སྡེམས་ཅན་ངན་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ཀང་མི་སྣང་ངོ་། །ཇི་ལྟར་མྡེ་ནི་གཞན་དུ་
འབར། །གཞན་དུ་ཞི་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། །དྡེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་། །སྣང་དང་མི་སྣང་ཤྡེས་པར་
བྱ། །ཇི་ལྟར་རྔ་དག་མ་བརྡུངས་པར། །སྒྲ་ནི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར། །དྡེ་བཞིན་རྒྱལ་བ་གཟོ་མྡེད་པར། །བཤད་
པ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་། །ཇི་ལྟར་ནོར་བུ་འབད་མྡེད་པར། །རང་གི་འོད་ནི་སོན་པ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀང་གཟོ་མྡེད་པར། །དྡེ་བཞིན་མཛད་པ་ངྡེས་པ་སོན། །ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་འཇིག་རྟྡེན་གི། །བྱ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་
པར་སྣང་། །དྡེ་བཞིན་ཟག་མྡེད་དབྱིངས་ན་ཡང་། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད། །ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་རྟག་ཏུ་
ནི། །བྱ་བ་མས་ཤིང་འབྱུང་བ་ལྟར། །དྡེ་བཞིན་ཟག་མྡེད་དབྱིངས་ན་ཡང་། །སངས་རྒྱས་འཕིན་ལས་སྡེ་ཞིང་
འབྲི། །སྔ་མ་ཕྱི་མར་ཁྱད་མྡེད་ཀང་། །སྒྲིབ་པ་ཀུན་གི་དི་མྡེད་པ། །དྡེ་བཞིན་ིད་ནི་སངས་རྒྱས་འདོད། །དག་པ་
མ་ཡིན་མ་དག་མིན། །སོང་པ་ིད་ནི་རྣམ་དག་ན། །བདག་མྡེད་མཆོག་གི་བདག་ཐོབ་པས། །སངས་རྒྱས་དག་
པའི་བདག་ཐོབ་ཕྱིར། །བདག་ིད་ཆྡེན་པོའ་ིབདག་ཏུ་འགྱུར། །དྡེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཡོད་མིན་ཞིང་། །མྡེད་པར་
ཡང་ནི་མི་བརོད་དོ། །དྡེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དྡེ་སྐད་འདི། །ལུང་མ་བསན་པའི་ཚུལ་དུ་འདོད། །ཇི་ལྟར་ལྕགས་ལ་
ཚ་བ་དང་། །མིག་ལ་རབ་རིབ་ཞི་བ་ལྟར། །སངས་རྒྱས་སྡེམས་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ལ། །ཡོད་དང་མྡེད་པར་མི་བརོད་
དོ། །ཟག་མྡེད་དབྱིངས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས། །མཁའ་ལྟར་ལུས་ནི་མྡེད་ཕྱིར་དང་། །སྔོན་གི་ལུས་རྡེས་འབྲང་
བའི་ཕྱིར། །གཅིག་མིན་མང་པོ་ིད་མ་ཡིན། །སོབས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་རིན་ཆྡེན་
འབྱུང་གནས་འད། །འགོ་བའི་དགྡེ་བའི་ལོ་ཏོག་ལ། །སིན་ཆྡེན་དང་ཡང་འད་བར་འདོད། །བསོད་ནམས་ཡྡེ་ཤྡེས་
རབ་རོགས་ཕྱིར། །ཟ་བ་་བ་ལྟ་བུར་འདོད། །ཡྡེ་ཤྡེས་སྣང་བ་བྱྡེད་པའི་ཕྱིར། །ི་མ་ཆྡེན་པོ་འད་བར་
འདོད། །ཇི་ལྟར་ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་གི། །འོད་ཟྡེར་དཔག་ཏུ་མྡེད་འདྡེས་ཤིང་། །རྟག་ཏུ་བྱ་བ་གཅིག་ལ་
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འཇུག །འཇིག་རྟྡེན་ལ་ཡང་སྣང་བ་བྱྡེད། །དྡེ་བཞིན་ཟག་མྡེད་དབྱིངས་ན་ཡང་། །སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མྡེད་
འདྡེས་ཤིང་། །མཛད་པ་གཅིག་ནི་མཛད་པ་ལ། །ཡྡེ་ཤྡེས་སྣང་བར་མཛད་པར་འདོད། །དཔྡེར་ན་ི་མའི་འོད་
ཟྡེར་གཅིག །བྱུང་ན་འོད་ཟྡེར་ཀུན་འབྱུང་བ། །དྡེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡང་། །ཡྡེ་ཤྡེས་འབྱུང་བར་ཤྡེས་
པར་བྱ། །ཇི་ལྟར་ི་མའི་འོད་ཟྡེར་དག །འཇུག་ལ་བདག་གིར་བྱ་བ་མྡེད། །དྡེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཡྡེ་ཤྡེས་
ཀང་། །འཇུག་ལ་བདག་གིར་མཛད་མི་མངའ། །ི་མའི་འོད་ཟྡེར་གཅིག་བཏང་བས། །འགོ་བ་སྣང་བ་བྱྡེད་པ་
ལྟར། །དྡེ་བཞིན་ཤྡེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཡྡེ་ཤྡེས་ཅིག་ཅར་སྣང་། །ཇི་ལྟར་ི་མའི་འོད་ཟྡེར་
རྣམས། །སིན་ལ་སོགས་པས་བསྒྲིབས་པར་འདོད། །དྡེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཡྡེ་ཤྡེས་རྣམས། །སྡེམས་ཅན་གི་ནི་
ྡེས་པས་བསྒྲིབས། །ཇི་ལྟར་མདུད་པའི་དབང་གིས་ན། །གོས་ལ་ཚོན་བཀ་མི་བཀ་བ། །དྡེ་བཞིན་འཕྡེན་པའི་
དབང་གིས་ན། །གོལ་བའི་ཡྡེ་ཤྡེས་བཀ་མི་བཀ། །དི་མྡེད་དབྱིངས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀ།ིི །མཚན་ིད་དང་ནི་
གནས་པ་དང་། །འཕིན་ལས་ཟབ་པ་འདི་བཤད་པ། །མཁའ་ལ་ཚོན་གིས་རི་མོ་འདི། །དྡེ་བཞིན་ིད་ནི་ཐམས་
ཅད་ལ། །ཁྱད་པར་མྡེད་ཀང་དག་གྱུར་པ། །དྡེ་བཞིན་གཤྡེགས་ིད་དྡེ་ཡི་ཕྱིར། །འགོ་ཀུན་དྡེ་ཡི་སིང་པོ་
ཅན། །ན་ཐོས་རྣམས་ཀི་འབྱོར་པས་ནི། །འཇིག་རྟྡེན་པ་ཡི་ཟིལ་གིས་གནོན། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་པ་
ཡིས། །ན་ཐོས་ཀི་ཡང་ཟིལ་གིས་གནོན། །དྡེ་ཡིས་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡི། །འབྱོར་བའི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་
དོ། །དྡེ་ཡིས་དྡེ་བཞིན་གཤྡེགས་པ་ཡི། །འབྱོར་པའི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་འབྱོར་པ་
ནི། །གང་གི་གང་དུ་ཇི་ལྟར་དང་། །ཇི་ཙམ་དུས་གང་འཇུག་པ་ནི། །བསམ་ཡས་དཔག་ཏུ་མྡེད་པར་
འདོད། །དབང་པོ་ལྔ་རྣམས་གཞན་གྱུར་ན། །དོན་ཀུན་འཇུག་དང་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་
གིས་འབྱུང་། །འབྱོར་པ་དམ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཡིད་ནི་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ན། །འབྱོར་དང་མཐུན་སོད་མི་
རྟོག་པའི། །ཡྡེ་ཤྡེས་ཤིན་ཏུ་དི་མྡེད་ལ། །འབྱོར་པ་དམ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །དོན་བཅས་འཛིན་པ་གཞན་གྱུར་
ན། །ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་ལོངས་སོད་དག །བསན་ཕྱིར་ཞིང་ནི་དག་པ་ལ། །འབྱོར་པ་དམ་པ་འཐོབ་པར་
འགྱུར། །རྣམ་རྟོག་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནི། །དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་ཡྡེ་ཤྡེས་དང་། །ལས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཐོགས་མྡེད་
ལ། །འབྱོར་པ་དམ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །རྟྡེན་ནི་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ན། །སངས་རྒྱས་དི་མྡེད་གནས་ལ་ནི། །མི་
གནས་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡི། །འབྱོར་པ་དམ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །འཁིག་པ་གཞན་དུ་གྱུར་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་
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བདྡེ་བར་གནས་པ་དང་། །མོ་མཐོང་ོན་མོངས་མྡེད་པ་ལ། །འབྱོར་པ་དམ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ནམ་མཁའི་
འདུ་ཤྡེས་གཞན་གྱུར་ན། །བསམ་པའི་དོན་ནི་འབྱོར་པ་དང་། །འགོ་གཟུགས་རྣམ་པར་འབྱྡེད་པ་ལ། །འབྱོར་པ་
དམ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །དྡེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དི་མྡེད་པའི། །གནས་ན་གཞན་གྱུར་དཔག་མྡེད་ལ། །བསམ་
ཡས་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡི། །འབྱོར་པ་དཔག་ཏུ་མྡེད་པར་འདོད། །འདི་ན་འཇིག་རྟྡེན་ཕྱོགས་ཕྱོགས་རྒྱལ་བའི་
ལྡེགས་བཤད་པའི། །དགྡེ་བ་འཕྡེལ་བའི་འཇིག་རྟྡེན་རྣམ་དག་མཆོག་ཏུ་འགོ །དགྡེ་བ་མ་བསགས་དགྡེ་བ་
འཕྡེལ་བའི་མཆོག་ཏུ་འགོ །དྡེ་ལྟར་མ་སྨིན་སྨིན་པ་རྟག་འགོའང་མ་ལུས་མིན། །དྡེ་ལྟར་འཇིག་རྟྡེན་ཕྱོགས་
ཕྱོགས་བརྟྡེན་རྣམས་རྟག་པར་དུས་ཀུན་ཏུ། །བྱང་ཆུབ་ཆྡེན་པོ་འཐོབ་དཀའ་ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྡན་རད་བྱུང་
ཅན། །རྟག་བརྟན་སབས་མྡེད་རྣམས་ཀི་སབས་གང་ཡིན་པ་ཐོབ་པ་དྡེ། །ཡ་མཚན་ཆྡེ་ལ་ཚུལ་བཟང་སད་ཕྱིར་
ཡ་མཚན་ཆྡེ་བའང་མྡེད། །དྡེ་ནི་ཅིག་ཅར་ལ་ལར་སོ་མང་བརྒྱ་ནས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་། །ལ་ལར་སྡེ་བ་མི་
སྣང་ལ་ལར་སྡེ་བའི་སོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ལ་ལར་བྱང་ཆུབ་ཐམས་ཅད་ལ་ལར་དྡེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་སོན་
ཀང་། །དྡེ་ནི་གནས་དྡེ་ལས་ཀང་རྣམ་པར་གཡོ་མི་མངའ་ལ་ཐམས་ཅད་མཛད། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་འདི་
སམ་ལུས་ཅན་འདི་ནི་བདག་གིས་སྨིན་བྱས་ཤྡེའམ། །འདི་ནི་རབ་ཏུ་སྨིན་བྱ་གཞན་ཡང་ད་ལྟར་སྨིན་པར་བྱྡེད་
སམ་དུ། །འདུ་མཛད་མི་མངའ་བར་ཡང་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྟག་པར་སོ་གསུམ་ནས། །དགྡེ་བའི་ཆོས་རྣམས་
ཀིས་ནི་སྡེ་བོ་རབ་ཏུ་སྨིན་པར་འགྱུར་བ་ིད། །ཇི་ལྟར་ི་མ་འབད་མྡེད་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཟྡེར་
དག །རབ་འབྱམས་གསལ་བ་མང་པོས་ལོ་ཏོག་རྣམ་སྨིན་བྱྡེད་པ་ལྟར། །དྡེ་བཞིན་ཆོས་ལྡན་ི་མའང་རབ་ཞི་
བྱྡེད་པ་ཆོས་ཀི་འོད། །རབ་འབྱམས་དག་གིས་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་སྡེམས་ཅན་རྣམ་སྨིན་མཛད། །ཇི་ལྟར་
མར་མྡེ་གཅིག་ལས་མར་མྡེའི་ཚོགས་རབ་མང་། །དཔག་མྡེད་གངས་མྡེད་འབྱུང་ཡང་དྡེ་ལ་ཟད་པ་མྡེད། །དྡེ་
བཞིན་སྨིན་པ་གཅིག་ལས་སྨིན་པའི་ཚོགས་རབ་མང་། །གངས་མྡེད་དཔག་མྡེད་འབྱུང་ཡང་དྡེ་ལ་ཟད་པ་
མྡེད། །ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆྡེན་པོ་འདི་ནི་ཆུ་ཡིས་ངོམས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །ཆུ་ཆྡེན་མང་པོ་རབ་ཏུ་འབབ་པས་
འཕྡེལ་བར་ཡང་ནི་མི་འགྱུར་བ། །དྡེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཁམས་ཀང་དག་པ་འཇུག་པ་རྟག་རྒྱུན་མི་འཆད་
པས། །ངོམས་པ་མི་མངའ་འཕྡེལ་བར་མི་འགྱུར་དྡེ་འདིར་རད་དུ་བྱུང་བའི་མཆོག །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གི་དྡེ་
བཞིན་ིད། །སྒྲིབ་གིས་དག་པའི་མཚན་ིད་དྡེ། །དངོས་དང་ངྡེས་དམིགས་ཤྡེས་པ་ལ། །དབང་ཟད་མི་ཤྡེས་
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མཚན་ིད་དོ། །དྡེ་བཞིན་ིད་ཤྡེས་ཐམས་ཅད་ནས། །བསོམས་པ་ལས་ནི་ཡང་དག་འབྱུང་། །སྡེམས་ཅན་ཀུན་
ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །གིས་སྡེད་མི་ཟད་འབྲས་བུ་ཅན། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་སྤྲུལ་པའི། །སོར་བའི་ཐབས་ཀི་
ལས་ཅན་ཏྡེ། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་དང་གཟུངས་སོ་དང་། །དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་གིས་དང་ལྡན། །རང་བཞིན་ཆོས་རོགས་
ལོངས་སོད་དང་། །སྤྲུལ་པ་དག་གིས་ཐ་དད་དུ། །འཇུག་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་
དག་པར་བཤད། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་དབྱྡེ་བ། །རང་བཞིན་ལོངས་སོད་རོགས་པ་དང་། །གཞན་ནི་སྤྲུལ་
པའི་སྐུ་ཡིན་ཏྡེ། །དང་པོ་གིས་པོའ་ིརྟྡེན་ཡིན་ནོ། །ལོངས་སོད་རོགས་པ་ཁམས་ཀུན་ཏུ། །འཁོར་ཡོངས་སྡུད་
དང་ཞིང་དང་མཚན། །སྐུ་དང་ཆོས་རོགས་ལོངས་སོད་དང་། །མཛད་པ་དག་གིས་ཐ་དད་དོ། །རང་བཞིན་སྐུ་ནི་
མམ་པ་དང་། །ཕ་ཞིང་དྡེ་དང་འབྲྡེལ་པ་དང་། །དགྡེས་དགུར་ལོངས་སོད་བསན་པ་ལ། །ལོངས་སོད་རོགས་
འབྱོར་རྒྱུར་འདོད་དོ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དཔག་མྡེད་པ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུར་ནི་འདོད་པ་སྡེ། །དོན་གིས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ནི། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གིས་ལ་གནས། །བཟོ་དང་སྡེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཆྡེ། །མྱ་ངན་འདས་པ་རྟག་
སོན་པས། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ནི། །རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཐབས་ཆྡེན་ནོ། །སྐུ་གསུམ་དག་གིས་སངས་
རྒྱས་ཀི། །སྐུ་བསྡུས་པར་ནི་ཤྡེས་བྱ་སྡེ། །སྐུ་གསུམ་དག་གིས་རང་བཞིན་གི། །དོན་འདི་རྟྡེན་དང་བཅས་པར་
བསན། །དྡེ་དག་རྟྡེན་དང་དགོངས་པ་དང་། །འཕིན་ལས་ཀིས་ནི་མམ་པ་ིད། །རང་བཞིན་དང་ནི་རྒྱུན་མི་
འཆད། །རྒྱུན་གིས་དྡེ་དག་རྟག་པ་ིད། །མྡེ་ལོང་ཡྡེ་ཤྡེས་མི་གཡོ་བ། །ཡྡེ་ཤྡེས་གསུམ་ནི་དྡེ་ལ་བརྟྡེན། །མམ་
པ་ིད་དང་སོ་སོར་རྟོག །བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་འོ། །མྡེ་ལོང་ཡྡེ་ཤྡེས་ང་ཡི་མྡེད། །ཡོངས་སུ་མ་ཆད་རྟག་ཏུ་
ལྡན། །ཤྡེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་རོངས་ལ། །རྟག་ཏུ་དྡེ་ལ་མངོན་ཕྱོགས་མིན། །ཡྡེ་ཤྡེས་ཀུན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱིར། །ཡྡེ་
ཤྡེས་འབྱུང་གནས་ཆྡེན་པོ་འད། །ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ིད། །ཡྡེ་ཤྡེས་གཟུགས་བརན་འབྱུང་
བའི་ཕྱིར། །མམ་ིད་ཡྡེ་ཤྡེས་སྡེམས་ཅན་ལ། །བསོམ་པ་དག་པ་ལ་འདོད་དོ། །མི་གནས་ཞི་བར་ཞུགས་པ་
ནི། །མམ་ིད་ཡྡེ་ཤྡེས་ཡིན་པར་འདོད། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བྱམས་པ་དང་། །ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་པོ་དག་དང་
ལྡན། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མོས་པ་བཞིན། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་ངྡེས་པར་སོན། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡྡེ་ཤྡེས་
ནི། །ཤྡེས་བྱ་ཀུན་ལ་རྟག་མི་ཐོགས། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་དང་གཟུང་རྣམས་ཀི། །གཏྡེར་དང་འད་བ་ཁོ་ན་
ཡིན། །འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་སུ་ནི། །འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་སོན་མཛད་པ། །ཐྡེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་
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པ་ཡི། །ཆོས་ཆྡེན་ཆར་ནི་རབ་ཏུ་འབྡེབས། །བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡྡེ་ཤྡེས་ནི། །ཁམས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་
ཤིང་། །དཔག་མྡེད་བསམ་ཡས་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །སྡེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་སྒྲུབ་པའོ། །སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དྡེ་
རྟག་ཏུ། །མཛད་པ་གྲུབ་པའི་བྱྡེ་བྲག་དང་། །གངས་དང་ཞིང་གིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། བསམ་མི་ཁྱབ་པར་ཤྡེས་པར་
བྱ། །འཛིན་པའི་ཕྱིར་དང་སྡེམས་མམ་ཕྱིར། །ཡང་དག་ཆོས་རབ་སོན་ཕྱིར་དང་། །བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ིད་ཀི་
ཕྱིར། །ཡྡེ་ཤྡེས་བཞི་པོ་ཡང་དག་འབྱུང་། །རིགས་ཐ་དད་ཕྱིར་དོན་ཡོད་ཕྱིར། །རོགས་ཕྱིར་ཐོག་མ་མྡེད་པའི་
ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་གཅིག་མིན་དི་མྡེད་གནས། །ཐ་དད་མྡེད་ཕྱིར་མང་པོའང་མིན། །མྡེད་པ་གང་ཡིན་དྡེ་ིད་
ནི། །ཡོད་པ་ཡི་ནི་དམ་པར་འདོད། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་དམིགས་པ། །དམིགས་པ་ཡི་ནི་མཆོག་ཏུ་
འདོད། །བསོམ་པ་རྣམ་པར་མི་ལྟ་བའི། །བསོམ་པ་དམ་པར་འདོད་པ་སྡེ། །ཐོབ་པར་ལྟ་བ་མྡེད་རྣམས་ཀི། །ཐོབ་
པ་ཡང་ནི་དམ་པར་འདོད། །བླ་མ་རིང་དང་མཚན་མ་དང་། །བདག་གི་བརོན་འགྲུས་ལྷག་ལྟ་བའི། །བྱང་ཆུབ་
སྡེམས་དཔའ་ང་རྒྱལ་ཅན། །བྱང་ཆུབ་ལས་ནི་རིང་ཞྡེས་བྱ། །ཇི་སྐད་བཤད་པ་དྡེ་དག་ཀུན། །རྟོག་པ་ཙམ་དུ་ལྟ་
བ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྟོག་མྡེད་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཅྡེས་ངྡེས་པར་བརོད། །ཀླུང་དག་ས་ཡི་འོག་ཏུ་
མ་སོང་བ། །གནས་རྣམས་ཐ་དད་ཆུ་ཡང་ཐ་དད་ལ། །ཆུ་ཡང་ཆུང་ཞིང་བྱ་བ་ཐ་དད་བྱྡེད། །ཆུ་གནས་སྲོག་
ཆགས་ཕ་མོའ་ིྡེར་སད་འགྱུར། །རྒྱ་མཚོར་སོང་བར་གྱུར་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་། །གནས་རྣམས་གཅིག་ཅིང་ཆུ་
ཡང་ཆྡེ་ལ་གཅིག །བྱ་བ་གཅིག་ཅིང་ཆུ་ལ་གནས་པ་ཡི། །སྲོག་ཆགས་མང་པོའ་ིརྟག་ཏུ་ྡེར་སད་ཆྡེ། །སངས་
རྒྱས་ིད་དུ་མ་ཞུགས་བརྟན་པ་རྣམས། །རྟྡེན་ཀང་ཐ་དད་བློ་གོས་ཐ་དད་ཅིང་། །རྟོགས་ཆུང་རང་གི་བྱ་བ་ཐ་དད་
ལ། །སྡེམས་ཅན་ཉུང་དོན་རྟག་ཏུ་ྡེར་སད་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ིད་དུ་ཞུགས་ན་དྡེ་དག་ཀུན། །རྟྡེན་ཀང་
གཅིག་ཅིང་རྟོགས་པ་ཆྡེ་ལ་གཅིག །མཛད་པ་གཅིག་ཏུ་འདྡེས་ཤིང་རྟག་པར་ཡང་། །སྡེམས་ཅན་ཚོགས་ཆྡེའི་ྡེ་
བར་སད་པ་ཆྡེ། །དྡེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ིད་ནི་དཀར་པོའ་ིཆོས། །དཔྡེ་མྡེད་ལྡན་ཕྱིར་ཕན་བདྡེའི་རྒྱུ་ཡི་
ཕྱིར། །བདྡེ་དགྡེ་དམ་པ་མི་ཟད་འབྱུང་གནས་ཕྱིར། །བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དགྡེ་བླང་བའི་རིགས། །ཐྡེག་པ་
ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། བྱང་ཆུབ་ཀི་ལྡེའུ་སྡེ་བཅུ་པའོ།།  ༈  །།སོམ་ནི། དང་པོ་སྒྲུབ་སབས་རིགས་དང་
ནི། །དྡེ་བཞིན་དུ་ནི་སྡེམས་བསྡེད་དང་། །རང་གཞན་དོན་དང་དྡེ་ིད་དོན། །མཐུ་དང་ཡོངས་སྨིན་བྱང་ཆུབ་
བོ། །སྡེས་དང་མ་སྡེས་འཛིན་དང་གཟུང་འགྱུར་དང་། །གོགས་བླངས་བདག་ིད་དང་ནི་ནོར་བ་དང་། །མ་ནོར་



མདོ་སྡེ་རྒྱན།   17 

མངོན་སུམ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་གཞན། །སྒྲས་བྱུང་ཚོལ་བ་དང་ནི་ལྟ་བ་པོ། །འཕོགས་དང་འདྡེས་དང་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་མ་འདྡེས། །དམན་དང་རྒྱ་ཆྡེ་བསྒྲིབས་དང་མ་བསྒྲིབས་དང་། །བརོན་དང་མི་བརོན་བསགས་དང་མ་
བསགས་དང་། །བརྟན་ཞུགས་རིང་དུ་སོང་བའི་མོས་པ་འོ། །ཡིད་ལ་མི་བྱྡེད་མང་བ་དང་། །ལྡེ་ལོ་རྣལ་འབྱོར་
འཁྲུགས་པ་དང་། །གོགས་ངན་དགྡེ་བ་ཞན་པ་དང་། །ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་ཡིད་ལ་བྱྡེད། །བག་མྡེད་པ་དང་ཐོས་
པ་ཉུང་། །ཐོས་དང་བསམ་པ་ཉུང་དུས་ཆོག །ཞི་བ་ཙམ་གིས་ང་རྒྱལ་དང་། །དྡེ་བཞིན་མ་འདིས་ཡིན་པར་
འདོད། །མི་སོ་བ་དང་དྡེ་བཞིན་སོ། །བསྒྲིབས་པ་དང་ནི་མི་བརོན་པ། །ཚོགས་མ་བསགས་པ་མོས་པ་
ཡིས། །བར་དུ་གཅོད་པར་ཤྡེས་པར་བྱ། །བསོད་ནམས་ཆྡེ་དང་འགོད་པ་མྡེད། །ཡིད་བདྡེ་བ་དང་བདྡེ་བ་
ཆྡེ། །ཆུད་མི་ཟ་དང་བརྟན་པ་དང་། །དྡེ་བཞིན་ཁྱད་པར་འགོ་བ་དང་། །ཆོས་ནི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་
དང་། །བདག་དང་གཞན་དོན་ཐོབ་པའི་མཆོག །མངོན་ཤྡེས་མྱུར་བ་དྡེ་དག་ནི། །མོས་པ་ཡི་ནི་ཕན་ཡོན་
ཡིན། །འདོད་པ་ཅན་གི་དྡེ་ཁྱི་འད། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་པའི་རུས་སྦལ་བཞིན། །རང་དོན་བྱྡེད་པའི་དྡེ་བྲན་
འད། །གཞན་དོན་བྱྡེད་པའི་རྒྱལ་པོ་བཞིན། །ཇི་ལྟར་ཁྱི་ནི་རྟག་ཏུ་ལྟོགས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་གིས་ྡེན་ཆོག་མི་
ཤྡེས། །ཇི་ལྟར་རུས་སྦལ་དྡེ་ནི་ཆུ་ཡི་ནང་ན་ཀུན་ནས་བསྐུམས་ཤིང་འདུག །ཇི་ལྟར་བྲན་ནི་རྟག་ཏུ་འཇིགས་
ཤིང་སྐྲག་པའི་ལུས་ཀིས་རྣམ་པར་རྒྱུ། །ཇི་ལྟར་རྒྱལ་པོ་ཡང་ནི་བཀའ་ཡིས་ཡུལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་གནས་པ་
ལྟར། །དྡེ་བཞིན་གཡྡེམ་དང་གནས་དང་རང་གཞན་ཕན་བྱ་དོན་བྱྡེད་པའི། །མོས་པ་སྣ་ཚོགས་དག་གི་རྟག་ཏུ་
ཁྱད་པར་ཤྡེས་པར་བྱ། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་དྡེ་ལ་དྡེ་མཆོག་ཚུལ་བཞིན་རིག་ནས་ནི། །འདི་ན་བརྟན་པས་དྡེ་ལ་དྡེ་
ིད་རྟག་པར་རབ་ཏུ་ཚོལ། །གང་ཕྱིར་སྡེམས་ཅན་མིར་གྱུར་པས། །ཚད་མྡེད་སྐད་ཅིག་རྡེ་རྡེ་ལ། །རོགས་པའི་
བྱང་ཆུབ་ཐོབ་དྡེའི་ཕྱིར། །ཞུམ་པ་དང་དུ་བླང་མི་བྱ། །གཞན་དག་ལ་ནི་ཟས་སིན་པའི། །བསོད་ནམས་འཕྡེལ་བ་
ཇི་ལྟ་བར། །བདག་ིད་ཟ་བའི་མ་ཡིན་པ། །དྡེ་བཞིན་གཞན་དོན་རྟྡེན་གི་ཆོས། །བསན་ལས་མདོ་ལས་གསུངས་
པ་ཡི། །བསོད་ནམས་ཆྡེར་འབྱུང་ཐོབ་པ་ལྟར། །རང་གི་དོན་གི་རྟྡེན་གི་ཆོས། །བསན་ལས་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །དྡེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཆྡེན་པོའ་ིཆོས་ནི་ཡངས་གྱུར་པ། །བློ་དང་ལྡན་པས་རྟག་ཏུ་མོས་པ་ཆྡེར་བསྡེད་
ན། །བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆྡེན་རྒྱུན་མི་འཆད་དང་དྡེ་འཕྡེལ་དང་། །ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྡེད་པས་བདག་ིད་ཆྡེན་
པོར་འགྱུར། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། མོས་པའི་ལྡེའུ་སྡེ་བཅུ་གཅིག་པའོ།།  ༈  །།སྡེ་སྣོད་དག་ནི་
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གསུམ་མམ་གིས་ཀང་རུང་། །བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ཏྡེ་རྒྱུ་ནི་དགུར་འདོད་དོ། །དྡེས་ནི་བག་ཆགས་རྟོགས་དང་ཞི་
བ་དང་། །རབ་ཏུ་རྟོགས་པས་རྣམ་པར་གོལ་བར་བྱྡེད། །མདོ་དང་ཆོས་མངོན་འདུལ་བ་དག །མདོར་ན་དོན་ནི་
རྣམ་བཞིར་འདོད། །བློ་དང་ལྡན་པས་དྡེ་ཤྡེས་ནས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པ་འཐོབ། །གནས་རྣམས་དང་ནི་
མཚན་ིད་དང་། །ཆོས་དོན་སྨོས་ཕྱིར་མདོ་ཡིན་ནོ། །མངོན་དུའི་ཕྱིར་དང་ཡང་ཡང་དང་། །ཟིལ་གནོན་རྟོགས་
ཕྱིར་མངོན་པའི་ཆོས། །ལྟུང་དང་འབྱུང་དང་ལྡང་བ་དང་། །ངྡེས་པར་འབྱུང་དང་གང་ཟག་དང་། །བཅས་པ་དང་
ནི་རབ་དབྱྡེ་དང་། །རྣམ་པར་ངྡེས་ཕྱིར་འདུལ་བ་ིད། །དམིགས་པ་ཆོས་དང་ནང་དང་ནི། །ཕྱི་དང་གིས་ནི་
ཡིན་པར་འདོད། །དོན་གིས་ཀིས་ནི་གིས་པོ་རྡེད། །གིས་པོ་དག་ནི་མི་དམིགས་པས། །ཡིད་ཀི་བརོད་
པས་བཤད་བཞིན་དོན། །རབ་དང་དོན་དུ་སྣང་བ་ནི། །བརོད་ལས་ཡིན་པར་རབ་འཛིན་ཕྱིར། །སྡེམས་ནི་མིང་
ལ་གནས་པའི་ཕྱིར། །ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཤྡེས་གསུམ་གིས། །ཆོས་ཀི་དམིགས་པ་རྡེད་པར་
འགྱུར། །དམིགས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་རྡེད་པ། །སྔར་བཤད་དྡེ་ལ་ཡང་དག་རྟྡེན། །རིགས་གསུམ་པ་དང་བྱ་བ་
བྱྡེད། །གནོད་བཅས་གནོད་མྡེད་རྟྡེན་ཅན་ཏྡེ། །མོས་པ་འཇོག་པར་བྱྡེད་དང་གཞན། །འདུན་པ་དག་པོར་བྱྡེད་པ་
དང་། །དམན་ནད་རོགས་རྟྡེན་རྣམ་པ་གིས། །རོད་དང་བཅས་དང་རོད་མྡེད་ིད། །ཤྡེས་པ་དང་ནི་མཚུངས་
ལྡན་པ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུ་དང་བདག་བཅས་དང་། །དྡེ་ནི་འདྡེས་ལ་དམིགས་པ་དང་། །མ་འདྡེས་པ་ལ་དམིགས་པ་
སྡེ། །རྣམ་པ་ལྔ་དང་རྣམ་བདུན་ིད། །འདི་ཡི་ཡོངས་སུ་ཤྡེས་པ་ལྔ། །རྣམ་པ་སོམ་དང་ལྡན་པ་ནི། །བཞི་དང་
སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནོ། །དྡེ་ནི་ལམ་གིས་རང་བཞིན་ཏྡེ། །ཕན་ཡོན་གིས་དང་ནོད་པ་དང་། །སོར་བ་པ་དང་
དབང་སྒྱུར་དང་། །ཆུང་དང་རྒྱ་ཆྡེའི་བདག་ིད་དྡེ། །རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀི་ཡིད་བྱྡེད་འདི། །ཐམས་ཅད་བདག་
ིད་ཡིན་པར་འདོད། །རྟག་ཏུ་གིས་བྲལ་འཁྲུལ་པའི་རྟྡེན་གང་ཡིན་དང་གང་ཞིག་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བརོད་པར་
ནུས་མ་ཡིན་ཞིང་སོས་པ་མྡེད་པའི་བདག་ིད་དྡེ་ཁོ་ན། །ཤྡེས་བྱ་སྤང་བྱ་རང་བཞིན་དི་མྡེད་འདོད་གང་རྣམ་པར་
སང་བྱ་སྡེ། །དྡེ་ནི་ནམ་མཁའ་གསྡེར་དང་ཆུ་ལྟར་ོན་མོངས་པ་ལས་རྣམ་དག་འདོད། །འགོ་བ་དག་ན་དྡེ་ལས་
གཞན་ཡང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ལ། །འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ཡང་དྡེ་ལ་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའི་བློ། །ཡོད་པ་ཀུན་ནས་
སྤངས་ཏྡེ་མྡེད་ལ་མངོན་ཞྡེན་གང་ཡིན་པ། །འཇིག་རྟྡེན་རོངས་པའི་རྣམ་པ་ཚབས་ཆྡེན་འདི་ཀོ་ཇི་ལྟ་བུ། །ཇི་ལྟར་
སྒྱུ་མ་དྡེ་བཞིན་དུ། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་བརོད། །སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བར། །དྡེ་བཞིན་གིས་སུ་འཁྲུལ་
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པར་བརོད། །ཇི་ལྟར་དྡེ་ལ་དྡེ་མྡེད་པ། །དྡེ་བཞིན་དུ་ནི་དོན་དམ་འདོད། །ཇི་ལྟར་དྡེ་ནི་དམིགས་གྱུར་པ། །དྡེ་
བཞིན་དུ་ནི་ཀུན་རོབ་འདོད། །དྡེ་མྡེད་ན་ནི་དྡེ་ཡི་རྒྱུ། །གསལ་བར་དམིགས་པ་ཇི་ལྟ་བ། །དྡེ་བཞིན་གནས་ནི་
གཞན་གྱུར་ན། །ཡང་དག་མ་ཡིན་རྟོག་པ་དམིགས། །ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟྡེན་མ་འཁྲུལ་པ། །དྡེ་ཡི་རྒྱུ་ལ་འདོད་
དགུར་སོད། །དྡེ་བཞིན་སོམ་བརོན་མ་འཁྲུལ་བ། །གནས་གཞན་གྱུར་ལ་དགྡེས་དགུར་སོད། །དྡེ་ཡི་རྣམ་པ་དྡེ་
ལ་ཡོད། །དྡེ་ཡི་དངོས་པོ་ཡོད་མ་ཡིན། །དྡེ་ལྟར་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་ལ། །ཡོད་དང་མྡེད་པ་ིད་དུ་བརོད། །དྡེ་ལ་
ཡོད་པ་མྡེད་མ་ཡིན། །མྡེད་པ་ཡོད་པ་ིད་མ་ཡིན། །སྒྱུ་མ་དག་ལ་སོགས་པ་ལ། །ཡོད་མྡེད་ཁྱད་པར་མྡེད་
པའང་བརོད། །དྡེ་བཞིན་གིས་སྣང་དྡེ་ལ་ཡོད། །དྡེ་ཡི་དངོས་པོ་ཡོད་མ་ཡིན། །དྡེ་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
ལ། །ཡོད་དང་མྡེད་པ་ིད་དུ་བརོད། །དྡེ་ལ་ཡོད་པ་མྡེད་མ་ཡིན། །མྡེད་པ་ཡོད་པ་ིད་མ་ཡིན། །གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་དག་ལ་ནི། །ཡོད་མྡེད་ཁྱད་པར་མྡེད་པའང་བརོད། །སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་པ་ཡི། །མཐའ་རྣམས་
དགག་པར་བྱ་ཕྱིར་དང་། །ཐྡེག་པ་དམན་པས་འགོ་བ་དག །དགག་པར་བྱ་ཕྱིར་འདོད་པ་ཡིན། །འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་
དང་འཁྲུལ་པ་ནི། །གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་རིག་པ་དང་། །གཟུགས་ཅན་མིན་རྣམ་རིག་པར་འདོད། །མྡེད་ཕྱིར་
ཅིག་ཤོས་ཀང་མྡེད་འགྱུར། །སྒྱུ་མའི་གླང་པོའ་ིགཟུགས་འཛིན་པ། །འཁྲུལ་ཕྱིར་གིས་སུ་བརོད་པ་སྡེ། །དྡེ་ལ་
ཇི་བཞིན་གིས་མྡེད་ཀང་། །གིས་པོ་དག་ཏུ་ྡེ་བར་དམིགས། །ཀྡེང་རུས་ཀི་ནི་གཟུགས་འཛིན་པ། །འཁྲུལ་
ཕྱིར་གིས་སུ་བརོད་པ་སྡེ། །དྡེ་ལ་ཇི་བཞིན་གིས་མྡེད་ཀང་། །གིས་པོ་དག་ཏུ་ྡེ་བར་དམིགས། །འཁྲུལ་
པའི་མཚན་ིད་ཆོས་གང་ཡིན། །དྡེ་བཞིན་ཡོད་དང་དྡེ་བཞིན་མྡེད། །ཡོད་མྡེད་ཁྱད་པར་མྡེད་པའི་ཕྱིར། །ཡོད་
དང་མྡེད་དང་སྒྱུ་མ་འད། །གྡེན་པོའ་ིཆོས་ནི་གང་ཡིན་པ། །དྡེ་བཞིན་མྡེད་དང་དྡེ་བཞིན་ཡོད། །དྡེ་བཞིན་མྡེད་
ཕྱིར་མཚན་ིད་མྡེད། །སྒྱུ་མ་དང་ཡང་འད་བར་བསན། །སྒྱུ་མའི་རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་མ་ཡི། །རྒྱལ་པོ་གཞན་གིས་ཕམ་
པ་ལྟར། །གང་དག་གིས་ནི་ཆོས་མཐོང་བའི། །རྒྱལ་སྲས་དྡེ་དག་ང་རྒྱལ་མྡེད། །སངས་རྒྱས་རྣམས་སངས་
རྒྱས་མཆོག་རྣམས་ཀིས་དྡེ་དང་དྡེ་ལས་འདུས་བྱས་དག །གསུངས་པ་སྒྱུ་མ་རི་ལམ་སྨིག་རྒྱུ་གཟུགས་བརན་
དང་འད་མིག་ཡོར་དང་། །བྲག་ཅ་ལྟ་བུ་དང་ནི་ཆུ་ཟའི་གཟུགས་འད་སྤྲུལ་དང་འདར་ཤྡེས་བྱ། །དྲུག་དང་དྲུག་
དང་གིས་དང་དྲུག་ཚན་གིས་དང་གསུམ་པོ་རྡེ་རྡེར་འདོད། །ཡང་དག་མིན་རྟོག་ཡང་དག་མིན། །ཡང་དག་མ་
ཡིན་མིན་མི་རྟོག །རྟོག་མིན་མི་རྟོག་མ་ཡིན་པ། །ཤྡེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཡིན་པར་བརོད། །རང་གི་ཁམས་ལས་
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གིས་སྣང་ཞིང་། །མ་རིག་ོན་མོངས་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འཇུག་པའི་རྣམ་རྟོག་རབ་འབྱུང་སྡེ། །རས་གིས་རྣམ་
པར་སྤངས་པ་ཡིན། །དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པ་ཡི། །རང་གི་དབྱིངས་ལ་གནས་ལྡན་ཕྱིར། །དྡེ་ིད་གིས་
སུ་སྣང་མྡེད་པར། །འཇུག་སྡེ་ལྤགས་དང་མདའ་བཞིན་ནོ། །སྡེམས་ནི་གིས་སུ་སྣང་བ་སྡེ། །དྡེ་བཞིན་ཆགས་
སོགས་སྣང་བ་འམ། །དད་ལ་སོགས་པར་སྣང་བར་འདོད། །ོན་མོངས་དགྡེ་ཆོས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྡེམས་ནི་སྣ་
ཚོགས་སྣང་བ་དང་། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཅན་དུ་འཇུག །དྡེ་ལ་སྣང་དྡེ་ཡོད་དང་མྡེད། །དྡེ་ཕྱིར་ཆོས་ཀི་མ་ཡིན་
ནོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སྡེམས་ཅན་ལ། །ཕན་གདགས་ཕྱིར་ནི་མཚན་གཞི་དང་། །མཚན་ིད་དང་ནི་
མཚོན་པ་དག །རབ་ཏུ་དབྱྡེ་བས་ཡང་དག་བཤད། །སྡེམས་ནི་ལྟ་བཅས་གང་ཡིན་དང་། །དྡེ་ཡི་གནས་སྐབས་
མི་འགྱུར་བ། །འདི་ནི་མདོར་ན་མཚན་གཞི་སྡེ། །རབ་ཏུ་དབྱྡེ་ན་ཚད་མྡེད་དོ། །ཇི་ལྟར་བརོད་དོན་འདུ་ཤྡེས་
ཀི། །རྒྱུ་མཚན་དང་དྡེའི་བག་ཆགས་དང་། །དྡེ་ལས་ཀང་དོན་སྣང་བ་ནི། །ཀུན་བརྟགས་པ་ཡི་མཚན་ིད་
དོ། །མིང་དང་དོན་ནི་ཇི་ལྟ་བར། །དོན་དང་མིང་དུ་སྣང་བ་གང་། །ཡང་དག་མིན་རྟོག་རྒྱུ་མཚན་ནི། །ཀུན་
བརྟགས་པ་ཡི་མཚན་ིད་དོ། །རྣམ་གསུམ་རྣམ་གསུམ་སྣང་བ་ཅན། །འཛིན་དང་གཟུང་བའི་མཚན་ིད་
དྡེ། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་ནི། །གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ིད་དྡེ། །མྡེད་དང་ཡོད་ིད་གང་ཡིན་
དང་། །ཡོད་དང་མྡེད་པ་མམ་ིད་དང་། །མ་ཞི་ཞི་དང་རྣམ་མི་རྟོག །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ིད་དོ། །རྒྱུ་
མཐུན་ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་ནི། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྡེད་པ་དང་། །སྡེམས་ཀི་དབྱིངས་ལ་གནས་པ་
དང་། །དོན་ཡོད་པ་དང་མྡེད་པར་མཐོང་། །དྡེ་ན་མམ་པ་ིད་དུ་འགྱུར། །འཕགས་རིགས་ཤིན་ཏུ་དི་མྡེད་
པ། །མམ་དང་ཁྱད་འཕགས་འབྲི་མྡེད་ཅིང་། །འཕྡེལ་བ་མྡེད་པའི་མཚན་ིད་དོ། །ས་བོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་
ཕྱིར། །གནས་དོན་ལུས་སུ་སྣང་བ་དག །གཞན་དུ་གྱུར་པས་ཟག་མྡེད་དབྱིངས། །དྡེ་ནི་རྟྡེན་ཀུན་འགོ་བ་
ཅན། །ཡིད་དང་འཛིན་དང་རྣམ་པར་རྟོག །གྱུར་ཕྱིར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་དང་། །ཞིང་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ལས་དག་
ལ། །དབང་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །དབང་དྡེ་མི་གཡོ་ལ་སོགས་པའི། །ས་གསུམ་ལ་ནི་རྣམ་བཞི་སྡེ། །གཅིག་
ལ་རྣམ་གིས་དྡེ་ལས་གཞན། །དབང་རྡེ་རྡེར་ནི་འདོད་པ་ཡིན། །བློ་དང་ལྡན་པས་སྲིད་རྟོགས་བདག་མྡེད་རྣམ་
པ་གིས་ཀའང་རིག་འགྱུར་ལ། །དྡེ་ཡང་མམ་པར་ཤྡེས་ནས་དྡེ་ནི་འཛིན་པའི་སོ་ནས་དྡེ་ིད་འཇུག །དྡེ་ནས་
དྡེ་ལ་ཡིད་གནས་ཕྱིར་ན་དྡེ་ལ་དྡེ་ཡང་མི་སྣང་ངོ་། །དྡེ་ནི་སྣང་བ་གོལ་བ་ཡིན་ཏྡེ་མཆོག་ཏུ་དམིགས་དང་བྲལ་
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བའོ། །ཚོགས་ཀི་གཞི་དང་བསྡེད་ཡོད་ན། །མིང་ཙམ་དུ་ནི་མཐོང་བར་འགྱུར། །མིང་ཙམ་མཐོང་སྡེ་དྡེར་མཐོང་
ནས། །དྡེ་ཡང་ཕྱི་ནས་མི་མཐོང་ངོ་། །སྡེམས་ནི་གནས་ངན་ལྡེན་དང་བཅས། །བདག་ལྟའི་ཞགས་པས་ཟིན་པར་
ནི། །རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྡེ་དྡེ། །ནང་དུ་གནས་ཕྱིར་ལྡོག་པར་འདོད། །རང་དང་རང་གི་བདག་ིད་
དུ། །མྡེད་ཕྱིར་རང་གི་ངོ་བོ་ལ། །མི་གནས་ཕྱིར་དང་བཟུང་བཞིན་དྡེ། །མྡེད་ཕྱིར་ངོ་བོ་ིད་མྡེད་འདོད། །སྔ་མ་
ཕྱི་མའི་རྟྡེན་ཡིན་པས། །ངོ་བོ་ིད་ནི་མྡེད་པ་ཡིས། །སྡེ་མྡེད་འགག་མྡེད་གཟོད་ནས་ཞི། །རང་བཞིན་མྱ་ངན་
འདས་པ་འགྲུབ། །ཐོག་མ་དང་ནི་དྡེ་ིད་གཞན་ིད་དང་། །རང་གི་མཚན་ིད་རང་དང་གཞན་དུ་འགྱུར། །ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་དང་ཁྱད་པར་ལ། །སྡེ་བ་མྡེད་པའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པར་བཤད། །ཆོས་དང་བདག་མྡེད་གོལ་བ་
རྣམས། །མཚུངས་ཕྱིར་རིགས་ནི་ཐ་དད་ཕྱིར། །བསམ་གིས་ཐོབ་ཕྱིར་སྤྲུལ་པའི་ཕྱིར། །མཐར་ཐུག་ཕྱིར་ནི་
ཐྡེག་གཅིག་ིད། །ཁ་ཅིག་དག་ནི་དང་ཕྱིར་དང་། །གཞན་དག་ཡང་དག་གཟུང་བའི་ཕྱིར། །རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི། །མ་ངྡེས་རྣམས་ལ་ཐྡེག་གཅིག་བཤད། །ན་ཐོས་མ་ངྡེས་རྣམ་གིས་ཏྡེ། །ཐྡེག་དོན་མཐོང་
དང་མ་མཐོང་བའོ། །དོན་མཐོང་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་དང་། །འདོད་ཆགས་བྲལ་མིན་འདི་དམན་པའོ། །དྡེ་
གིས་འཕགས་པའི་ལམ་ཐོབ་པ། །སྲིད་པ་དག་ཏུ་སྒྱུར་བའི་ཕྱིར། །བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་བསྒྱུར་བ་ཡི། །སྡེ་བ་
དང་ནི་ཡང་དག་ལྡན། །གཅིག་ནི་སྨོན་ལམ་དབང་གིས་ན། །སྡེ་བ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །ཅིག་ཤོས་ཕྱིར་མི་
འོང་བ་དང་། །ལྡན་ཕྱིར་སྤྲུལ་པས་རབ་ཏུ་སྒྲུབ། །དྡེ་གིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ནི། །རང་སྡེམས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་ལྡན་
པས། །མྱ་ངན་འདས་ལ་མངོན་དགའི་ཕྱིར། །རྟོགས་པ་བུལ་བ་ཡིན་པར་འདོད། །དོན་བྱས་མ་ཡིན་དྡེ་སངས་
རྒྱས། །མྡེད་པར་སྡེས་ནས་སྤྲུལ་དོན་གྡེར། །བསམ་གཏན་དོན་བརོན་དྡེར་བརྟྡེན་ནས། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་
འཐོབ་པར་འགྱུར། །རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརོན་པར་མ་བྱས་ན། །འཕགས་མཆོག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་
མཁྱྡེན་ིད་མི་འགྱུར་ཏྡེ། །དྡེ་ལྟ་བས་ན་གཞན་དག་ཚར་བཅད་རྡེས་གཟུང་དང་། །བདག་ིད་ཀུན་ཤྡེས་བྱ་ཕྱིར་
དྡེ་ལ་དྡེ་བརོན་བྱྡེད། །རྒྱུ་དམིགས་ནས་ནི་དགའ་བ་དང་། །རྟྡེན་ལ་དྡེ་རྡེས་དན་པ་དང་། །འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་
འདོད་པ་དང་། །ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་བཞིན་མོས་པའོ། །མཐུ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་དག་གིས། །དཀའ་དང་ངྡེས་པར་མི་སོ་
དང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་གྡེན་པོ་ལ། །སྒྲུབ་པ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །རབ་དང་ཡང་དག་ནོད་པ་
དང་། །གཞན་ལ་སིན་པར་འདུན་པ་དང་། །གོ་ཆ་དང་ནི་སྨོན་ལམ་དང་། །མངོན་པར་དགའ་དང་བྱ་བའི་
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ཡིད། །སིན་སོགས་རྣམ་པ་དྲུག་ལ་ནི། །མཐུ་ཐོབ་པ་དང་ཡོངས་སྨིན་དང་། །མཆོད་པ་དང་ནི་སྡེན་པ་ལ། །ཡང་
དག་སོ་བ་མཆོག་དང་བརྡེ། །མ་བྱས་ངན་པར་བྱས་པ་ལ། །ངོ་ཚ་འགོད་དང་ཡུལ་ལ་དགའ། །སོ་ལ་དག་བོའ་ི
འདུ་ཤྡེས་དང་། །འགོང་དང་བརོད་པའི་བློ་གོས་སོ། །སིན་སོགས་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི། །རྟྡེན་ཡིན་དབང་
ཕྱུག་ལ་སོགས་མིན། །གིས་པོ་དག་ལ་སོན་དང་ནི། །ཡོན་ཏན་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག །བསགས་པ་རྡེས་སུ་དན་
པ་ཡིས། །དགའ་དང་དོན་ཆྡེན་མཐོང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་དང་། །དྡེ་འཛིན་བྱྡེད་དང་ཕད་
འདོད་པ། །ལོག་པར་འཛིན་པ་རྣམ་པ་བདུན། །སྤོང་བའི་མཐུ་ནི་ཐོབ་པ་དང་། །ངོ་མཚར་ངོ་མཚར་མྡེད་པ་
ལ། །འདུ་ཤྡེས་རྣམ་པ་བཞི་ིད་དོ། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སོམས་པ་དང་། །བདག་ིད་ཆྡེན་པོ་མཐོང་བ་
དང་། །གཞན་གི་ཡོན་ཏན་ལན་རྡེ་དང་། །གསུམ་དུ་སྨོན་དང་རྒྱུན་དུ་འོ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་བསྒྲུབ་པའི་
ཕྱིར། །ཚུ་རོལ་མི་གནས་སྡེམས་པ་དང་། །དྡེས་སྨན་དར་བའི་སྡེམས་ཅན་ལ། །མི་དགའ་བ་དང་རབ་དགའ་
བའོ། །བསོམ་པ་བཅོས་དང་ཡང་དག་ལ། །མ་དད་པ་དང་དད་པ་དང་། །དང་དུ་མི་ལྡེན་ཡིད་བྱྡེད་དང་། །ལུང་
བསན་ངྡེས་པར་དགའ་བ་འོ། །ཕྱི་མའི་ཚེ་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །འཇུག་སྡེམས་མམ་པར་བལྟ་བའི་
ཕྱིར། །མཆོག་ཆོས་རྣམས་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས། །བདག་ིད་མཆོག་ཏུ་ངྡེས་འཛིན་ཕྱིར། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་
རྒྱུས་བྱུང་བ། །དགྡེ་བ་ཡིད་ལ་བྱྡེད་འདི་དག །རྟག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡི། །ཁམས་ནི་རྟས་པར་བྱྡེད་པ་
ཡིན། །རྒྱས་དང་ལྷག་པའི་བསམ་དང་ཆྡེན་པོ་ནི། །བརྟྡེན་པའི་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་ཡིན་པར་འདོད། །དྡེ་དག་གི་
ནི་སྤང་དང་བཅས་པ་དང་། །སྤང་བྱ་མྡེད་དང་དྡེ་བཞིན་དབང་འབྱོར་པའོ། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་
ཚོལ་བ་ནི། །སྐུ་མྡེད་པ་དང་སྐུ་བཅས་སྐུ་ཐོབ་དང་། །སྐུ་ཡོངས་རོགས་དང་ང་རྒྱལ་མང་བ་དང་། །ང་རྒྱལ་ཕ་དང་
ང་རྒྱལ་མྡེད་པར་འདོད། །བརྟན་ཆོས་གཟུགས་དང་གཟུགས་མིན་ལ། །མཚན་དང་དྡེ་བཞིན་ནད་མྡེད་
དང་། །མངོན་ཤྡེས་རྣམས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དང་། །དྡེ་ཟད་མི་ཤྡེས་ིད་ཀི་རྒྱུ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་ཀིས་ནི་ཡོད་
དང་མྡེད་པ་དང་། །སྒྲོ་འདོགས་སྐུར་བའི་རྟོག་དང་གཅིག་དང་དུ་མ་ིད། །རང་དང་ཁྱད་པར་རྟོག་དང་མིང་དོན་
ཇི་བཞིན་དུ། །མངོན་པར་ཞྡེན་པའི་རྟོག་པ་ཡང་དག་སྤང་བར་བྱ། །དྡེ་ལྟར་བློ་གོས་དགྡེ་བ་བརོན་འགྲུས་དག་
རྟྡེན་ནས། །དྡེ་བཞིན་ིད་བཅས་གིས་ཀི་ཆོས་ིད་ཡོངས་བཙལ་བ། །དྡེ་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་སྡེ་དགུ་རྣམས་ཀི་སོན་
པར་འགྱུར། །དྡེ་ནི་རྒྱ་མཚོ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་གང་། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། ཡོངས་
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སུ་ཚོལ་བའི་ལྡེའུ་སྡེ་བཅུ་གིས་པའོ།།  ༈  །།བརྟན་པ་རྣམས་ནི་སྲོག་དང་ལོངས་སོད་ཚེགས་ཆྡེས་རྡེད་ཅིང་
སིང་པོ་མྡེད་པ་དག །རབ་དགའི་ཡིད་ཀིས་སྡེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ལ་སིན་རྣམས་རྒྱ་ཆྡེན་རྟག་གཏོང་
ན། །ཆྡེས་ཡངས་སྡེ་དགུ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་བྱྡེད་ཚེགས་ཆྡེས་རྡེད་མིན་ཞིང་། །ཤིན་ཏུ་བཏང་ཡང་
ཟད་མྡེད་འཕྡེལ་འགྱུར་བ་ལྟ་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་སྨོས་ཅི་དགོས། །གང་ཕྱིར་སོ་སོ་རང་རིག་བྱ་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་ཆོས་མ་བསན། །ཐུགས་རྡེའི་བདག་ིད་སྤྲུལ་ཆྡེན་ལྟ་བུས་རིགས་བཤད་དབུགས་འདའི་ཆོས་
རྣམས་ཀིས། །སྡེ་བོ་ིད་ཀི་ཆོས་ལ་ཀུན་ནས་དངས་ཏྡེ་ྡེར་ཞི་ཞལ་གི་སོ། །རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱ་ཆྡེན་ཐུན་མོང་
ཟད་མི་ཤྡེས་ལ་ཡང་དག་བཀོད། །དྡེ་ལྟས་རྣལ་འབྱོར་ཅན་གི་སོམ་པ་གང་ཡིན་དྡེ་ནི་དོན་མྡེད་མིན། །དྡེ་ལྟར་
བདྡེ་བར་གཤྡེགས་ཀི་བསན་པ་གང་ཡིན་དྡེ་ཡང་དོན་མྡེད་མིན། །གལ་ཏྡེ་ཐོས་པ་ཙམ་གིས་དོན་མཐོང་འགྱུར་
ན་སོམ་པ་དོན་མྡེད་འགྱུར། །གལ་ཏྡེ་མ་ཐོས་པར་ཡང་བསོམ་འཇུག་འགྱུར་ན་བསན་པ་དོན་མྡེད་
འགྱུར། །སྡེམས་དཔའ་མཆོག་གི་སོན་པ་ནི། །ལུང་དང་རྟོགས་དང་དབང་འབྱོར་ལས། །ཁ་དང་གཟུགས་ནི་
ཐམས་ཅད་དང་། །ནམ་མཁའ་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་ཡིན། །རྒྱ་ཆྡེ་ཐྡེ་ཚོམ་སྤོང་བ་དང་། །གཟུང་འོས་དྡེ་ིད་གིས་
སོན་པ། །འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡི། །སོན་པ་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་ཞྡེས་བྱ། །སྡེམས་དཔའ་མཆོག་གི་སོན་
པ་ནི། །འཇམ་ཞིང་རྒྱགས་བྲལ་མི་སོ་དང་། །གསལ་ཞིང་སྣ་ཚོགས་རིགས་པ་དང་། །གོ་ཞིང་ཟང་ཟིང་མྡེད་ཀུན་
འགོ །རྒྱལ་སྲས་ཚིག་ནི་མི་ཞྡེན་པ། །སན་ཅིང་ལྡེགས་བཤད་གགས་པ་དང་། །ཅི་རིགས་པ་དང་ཟང་ཟིང་
མྡེད། །རན་ཅིང་དྡེ་བཞིན་ཡངས་པ་ཡིན། །བསན་དང་དྡེ་བཞིན་བཤད་པ་དང་། །ཐྡེག་དང་མཐུན་དང་བདྡེ་བ་
དང་། །གགས་པ་དང་ནི་ཅི་རིགས་དང་། །ངྡེས་པར་འབྱུང་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར། །དྡེ་མདོར་སྡེམས་དཔའ་
མཆོག་རྣམས་ཀི། །ཡི་གྡེ་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་ཞྡེས་བྱ། །བདྡེ་གཤྡེགས་གསུང་ནི་མཐའ་ཡས་ཏྡེ། །ཡན་ལག་དྲུག་
ཅུ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ངག་ཚིག་ཤིན་ཏུ་རིགས་པ་དང་། །བརྟྡེན་དང་རྣམ་འབྱྡེད་ཐྡེ་ཚོམ་གཅོད། །ལན་མང་བྱྡེད་
དང་ལྡན་པ་ནི། །མགོ་སྨོས་རྣམ་སོས་གོ་རྣམས་ལ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སོན་པ་འདི། །འཁོར་གསུམ་གིས་
ནི་དག་པ་སྡེ། །འདི་ནི་ྡེས་པ་བརྒྱད་དག་དང་། །བྲལ་བ་ིད་དུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །ལྡེ་ལོ་དང་ནི་མི་གོ་བ། །སྐབས་
མི་འབྱྡེད་དང་མ་ངྡེས་དང་། །ཐྡེ་ཚོམ་དག་ནི་མི་གཅོད་དང་། །དྡེ་དང་བྲལ་བར་བརྟྡེན་མི་བྱྡེད། །སོ་བ་དང་ནི་
སྡེར་སྣ་ིད། །འདི་དག་གཏམ་གིས་ྡེས་པར་འདོད། །དྡེ་དག་མྡེད་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀི། །བཤད་པ་བླ་ན་མྡེད་
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པར་འགྱུར། །དད་དང་དགའ་དང་བློ་རྣམས་ཀི། །རྒྱུ་ཕྱིར་ཆོས་འདི་དགྡེ་བ་ཡིན། །དོན་རྣམ་གིས་ལྡན་གཟུང་
བླ་དང་། །ཡོན་ཏན་གཞི་ཅན་ཚངས་སོད་སོན། །གཞན་དག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ལྡན་པ་དང་། །ཁམས་གསུམ་ོན་
མོངས་རྣམ་སྤོང་རོགས་བྱྡེད་དང་། །ངོ་བོ་ིད་དག་དི་མས་དག་པ་སྡེ། །ཚངས་སོད་ཡོན་ཏན་བཞི་ལྡན་ཡིན་
པར་འདོད། །གཞུག་པ་ལྡྡེམ་པོར་དགོངས་པ་དང་། །མཚན་ིད་ལྡྡེམ་པོར་དགོངས་པ་དང་། །གྡེན་པོ་ལྡྡེམ་
པོར་དགོངས་པ་དང་། །བསྒྱུར་བ་ལྡྡེམ་པོར་དགོངས་པ་སྡེ། །ན་ཐོས་དང་ནི་ངོ་བོ་ིད། །དྡེ་བཞིན་ྡེས་པ་
འདུལ་བ་དང་། །བརོད་པ་ཟབ་པ་ིད་ལ་ནི། །ལྡྡེམ་པོར་དགོངས་པ་འདི་རྣམ་བཞི། །མམ་པ་ིད་དང་དོན་
གཞན་དང་། །དྡེ་བཞིན་དུ་ནི་དུས་གཞན་དང་། །གང་ཟག་གི་ནི་བསམ་པ་ལ། །དགོངས་པ་རྣམ་པ་བཞིར་ཤྡེས་
བྱ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་བརས་པ་དང་། །ལྡེ་ལོ་ཅུང་ཟད་ཆོག་འཛིན་དང་། །ང་རྒྱལ་འདོད་ཆགས་སོད་པ་
དང་། །འགོད་དང་མ་ངྡེས་ལྡོག་པ་ནི། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྒྲིབ་པ་སྡེ། །དྡེ་ཡི་གྡེན་པོར་ཐྡེག་མཆོག་
གསུངས། །དྡེས་དྡེའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཡི། །ྡེས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཚིག་གམ་དོན་སོ་
ནས། །ཚིགས་བཅད་གིས་འཛིན་རབ་སོར་བ། །སྡེམས་ཅན་བློ་ལྡན་མཆོག་དྡེ་ཡིས། །ཡོན་ཏན་རྣམ་བཅུ་ཐོབ་
འགྱུར་ཏྡེ། །ཁམས་ནི་ཟད་པར་རྟས་པ་དང་། །འཆི་བའི་ཚེ་ན་རབ་དགའ་མཆོག །ཇི་ལྟར་འདོད་པར་སྡེ་བ་
དང་། །ཀུན་ཏུ་ཚེ་རབས་དན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་འཕད་པ་དང་། །དྡེ་ལས་ཐྡེག་མཆོག་ཐོས་པ་
དང་། །མོས་པ་བློ་དང་བཅས་པ་དང་། །སོ་གིས་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་པའོ། །དྡེ་ལྟར་བློ་བཟང་སོ་བ་མྡེད་ལྡན་
བརྡེ་བ་ཅན། །སན་པ་རབ་གགས་ཆོ་ག་བཟང་ཤྡེས་ལྡན་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ལྡེགས་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་
པ་སྡེ། །བཤད་པས་སྡེ་བོའ་ིནང་ན་ི་མ་བཞིན་དུ་ལྷམ། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། བཤད་པའི་ལྡེའུ་
སྡེ་བཅུ་གསུམ་པའོ།།  ༈  །།བློ་ལྡན་གིས་ལ་ལོག་ིད་དང་། །ཡང་དག་ིད་རྣམ་སྤངས་གསུམ་གིས། །གང་
ཟག་དང་ནི་ཆོས་དག་ལ། །བདག་མྡེད་རྣམ་གིས་ཀུན་ཤྡེས་ནས། །དོན་ཤྡེས་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །གཟིངས་
དང་འད་བ་ིད་དུ་རིག །ཐོས་པས་ཆོག་པར་འཛིན་སྤོང་བ། །དྡེས་ན་ཆོས་ཤྡེས་པ་ཞྡེས་བརོད། །སོ་སོ་སྡེ་བོའ་ི
ཤྡེས་པ་ཡིས། །དྡེ་བཞིན་དུ་ནི་གིས་རྟོགས་ནས། །ཤྡེས་པ་དྡེ་ཡོངས་རོགས་བྱའི་ཕྱིར། །མཐུན་པའི་ཆོས་ནི་
རབ་ཏུ་སྒྲུབ། །དྡེ་ནས་དྡེས་ནི་ས་དང་པོར། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་དྡེ་བདག་ིད། །ཀུན་དང་མམ་པར་འཇིག་
རྟྡེན་ལས། །འདས་པའི་ཡྡེ་ཤྡེས་བླ་མྡེད་འཐོབ། །མཐོང་བས་སྤང་བྱའི་ོན་མོངས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཡང་དག་
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ཟད་བྱས་ནས། །ཤྡེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་སྤང་བའི་ཕྱིར། །བསོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སོར། །རྣམ་འཇོག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་
པའི། །ཡྡེ་ཤྡེས་ལྷན་ཅིག་སོད་པ་ཡིས། །དྡེ་བཞིན་ས་ནི་ལྷག་མ་ལ། །མཐུན་པ་ཡི་ནི་ཆོས་སོད་དོ། །བློ་ལྡན་
གང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཡུལ། །ལྡེགས་པར་རྡེད་དང་གནས་བཟང་དང་། །ས་བཟང་བ་དང་གོགས་བཟང་དང་། །རྣལ་
འབྱོར་བདྡེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལྡན། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཐོས་མང་དང་། །བདྡེན་མཐོང་སྨྲ་མཁས་བརྡེ་བ་
ཅན། །སོ་མྡེད་སྡེས་བུ་དམ་པ་ནི། །ཆྡེན་པོ་ཡིན་པར་ཤྡེས་པར་བྱ། །དམིགས་པ་བཟང་དང་སོན་པ་
བཟང་། །ཐབས་བཟང་བ་དང་ངྡེས་འབྱུང་དང་། །སོར་བ་བཟང་པོའ་ིབདག་ིད་ཀི། །ཡང་དག་གཏོད་པ་ཡིན་
པར་བཤད། །དགའ་དང་དལ་བར་སྡེ་བ་དང་། །ནད་མྡེད་པ་དང་ཏིང་ངྡེ་འཛིན། །རྣམ་པར་འབྱྡེད་པའི་བྱྡེད་རྒྱུ་
ནི། །སྔོན་ཆད་བསོད་ནམས་བྱས་པ་ིད། །ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ནི་མ་གཏོགས་པ། །གང་ཕྱིར་ཆོས་མྡེད་དྡེ་ཡི་
ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་དྡེ་དག་ལས། །ངྡེས་འབྱུང་ཆགས་སོགས་ཡིན་པར་དགོངས། །ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་ནི་མ་གཏོགས་པར། །གང་ཕྱིར་ཆོས་མྡེད་དྡེ་ཡི་ཕྱིར། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་བསན་པ་ལ། །བློ་ལྡན་
དགོངས་པ་དྡེ་ཡིན་འདོད། །གང་ཕྱིར་ཆགས་སོགས་དྡེ་ིད་ལ། །ཚུལ་བཞིན་འཇུག་པ་དྡེ་ཡི་ཕྱིར། །དྡེ་ལས་
རྣམ་གོལ་འགྱུར་དྡེས་ན། །དྡེ་ཡིས་དྡེ་དག་ལས་ངྡེས་འབྱུང་། །སྡེམས་ཅན་ཆྡེད་དུ་དམྱལ་བའི་སྲིད་པར་གནས་
པ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་མི་བཟད་ཅིས་ཀང་རྒྱལ་སྲས་གནོད་བྱྡེད་མིན། །ཞི་སྲིད་ཡོན་ཏན་སོན་གིས་ཐྡེག་པ་དམན་
ཞུགས་པའི། །རྣམ་རྟོག་དགྡེ་བ་སྣ་ཚོགས་བློ་ལྡན་གནོད་བྱྡེད་ཡིན། །བློ་དང་ལྡན་པ་དམྱལ་བར་གནས་པ་དུས་
ཀུན་ཏུ། །བྱང་ཆུབ་དི་མྡེད་ཡངས་པའི་བར་དུ་གཅོད་བྱྡེད་མིན། །ཐྡེག་པ་གཞན་ལ་རབ་བསིལ་རྣམ་རྟོག་བདག་
ཕན་པ། །རབ་ཏུ་བདྡེ་བར་གནས་ཀང་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱྡེད། །ཆོས་མྡེད་པ་དང་དམིགས་པ་དང་། །ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་མྡེད་རྣམ་དག །སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་འད་བ་དང་། །དྡེ་བཞིན་ནམ་མཁའ་འདར་ཤྡེས་བྱ། །ཇི་ལྟར་ཚུལ་
བཞིན་བྲིས་པའི་རི་མོ་ལ། །མཐོ་དམན་མྡེད་ཀང་སྣང་བ་དྡེ་བཞིན་དུ། །ཡང་དག་མ་ཡིན་རྟོག་ལ་རྣམ་ཀུན་
ཏུ། །གིས་པོ་རྟག་ཏུ་མྡེད་ཀང་སྣང་བར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་ཆུ་རོག་པ་ལས་དང་བ་ནི། །དང་བ་ིད་དྡེ་དྡེ་ལས་
སྡེས་མིན་གི། །དྡེ་ནི་དྡེ་ལ་དི་མ་བྲལ་བར་ཟད། །དྡེ་བཞིན་རང་སྡེམས་དག་ལ་ཚུལ་དྡེ་ིད། །སྡེམས་ནི་རྟག་ཏུ་
རང་བཞིན་འོད་གསལ་འདོད། །དྡེ་ནི་གློ་བུར་ྡེས་པས་མ་རུངས་བྱས། །ཆོས་ིད་སྡེམས་ལས་གཞན་པའི་
སྡེམས་གཞན་ནི། །འོད་གསལ་མ་ཡིན་རང་བཞིན་ལ་བརོད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་སྡེམས་ཅན་ལ། །བུ་
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གཅིག་པ་ལ་བྱ་བ་བཞིན། །རྐང་གི་ཁོང་ནས་བྱམས་པ་ཆྡེ། །དྡེ་ལྟས་རྟག་ཕན་བྱྡེད་པར་འདོད། །སྡེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་ཕན་བྱྡེད་ཕྱིར། །དྡེ་ལ་ཆགས་སྡེས་ལྟུང་མི་འགྱུར། །འདི་ཡི་ཞྡེ་སང་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །སྡེམས་ཅན་ཀུན་
དང་འགལ་བར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་ཕུག་རོན་རང་གི་བུ་མཆོག་བྱམས། །རང་གི་བུ་དྡེ་ྡེ་བར་འཁྱུད་ནས་
འདུག །དྡེ་འད་བ་ལ་ཁོང་ཁོ་འགལ་བ་ལྟར། །བརྡེར་བཅས་ལུས་ཅན་བུ་ལའང་དྡེ་དང་འད། །གང་ཕྱིར་བྱམས་པ་
དྡེ་ཕྱིར་ཁོང་ཁོ་འགལ། །གང་ཕྱིར་ཞི་བ་དྡེ་ཕྱིར་གནོད་སྡེམས་འགལ། །གང་ཕྱིར་དོན་བྱྡེད་དྡེ་ཕྱིར་སྒྱུ་སྡེམས་
འགལ། །གང་ཕྱིར་སིམ་བྱྡེད་དྡེ་ཕྱིར་འཇིགས་བྱྡེད་འགལ། །སྨན་བཟང་པོ་ལ་ནད་པ་བཞིན། །འཁོར་བ་ལ་ནི་
འཇུག་པར་བྱྡེད། །ནད་པ་ལ་ནི་སྨན་པ་བཞིན། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །བྲན་མ་གྲུབ་པ་ཇི་བཞིན་
དུ། །བདག་ིད་ལ་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །ཟོང་ལ་ཚོང་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །འདོད་པ་དག་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །གོས་ལ་
བཙོ་བླག་མཁན་བཞིན་དུ། །ལས་ལ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །བུ་གཞོན་པ་ལ་ཕ་བཞིན་དུ། །སྡེམས་ཅན་མི་འཚོ་
སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །མྡེ་དོན་གྡེར་ལ་གཙུབ་ཤིང་ལྟར། །རྟག་པར་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །ཡིད་བརྟན་བཞིན་དུ་ལྷག་
པའི་སྡེམས། །མ་རོགས་པ་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །སྒྱུ་མ་མཁན་ལྟར་ཤྡེས་བྱ་ལ། །ཤྡེས་རབ་ཀིས་ནི་སྒྲུབ་པར་
བྱྡེད། །དྡེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡི། །ཇི་ལྟར་གོང་དུ་སྒྲུབ་པར་འདོད། །དྡེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་བརོན་འགྲུས་རྒྱ་ཆྡེན་
ལྡན། །གིས་ཡོངས་སྨིན་པར་བྱ་ལ་རབ་བརོན་དྡེ། །རིམ་གིས་དི་མྡེད་མི་རྟོག་བློ་མཆོག་གིས། །སྒྲུབ་པ་བླ་ན་
མྡེད་པར་རབ་ཏུ་འགོ །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། སྒྲུབ་པའི་ལྡེའུ་སྡེ་བཅུ་བཞི་པའོ།།  ༈  །།བསྐལ་པ་
གངས་མྡེད་ངྡེས་འབྱུང་ཞིང་། །མོས་པ་རྣམ་པར་འཕྡེལ་བྱྡེད་པ། །ཇི་ལྟར་ཆུ་ཡིས་རྒྱ་མཚོ་བཞིན། །དགྡེ་ཆོས་
རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་རོགས། །དྡེ་བཞིན་དུ་ནི་ཚོགས་བསགས་པའི། །རྒྱལ་སྲས་གཟོད་ནས་དག་པ་
པོ། །ལྡེགས་པར་ཤྡེས་ཤིང་སྡེམས་དགྡེ་བ། །བསོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སོར། །དྡེ་ཚེ་ཆོས་ཀི་རྒྱུན་ལ་ནི། །སངས་
རྒྱས་རྣམས་ལས་ཞི་གནས་དང་། །ཡྡེ་ཤྡེས་ཡངས་པ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །གདམས་ངག་རྒྱ་ཆྡེན་རྡེད་པར་
འགྱུར། །དྡེ་ནས་དང་པོར་སོམ་བརོན་དྡེ། །མདོ་ཡི་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས། །མི་གིས་དོན་ནི་རྣམ་འབྱྡེད་
པ། །མདོ་སོགས་མིང་ལ་སྡེམས་འཇོག་གོ །དྡེ་ནས་དྡེ་ནི་རིམ་བཞིན་དུ། །ཚིག་རབ་དབྱྡེ་ལ་དཔྱོད་བྱྡེད་
ཅིང་། །སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ། །དྡེ་ཡི་དོན་ཡང་རྣམ་པར་དཔྱོད། །དོན་དྡེ་དག་ནི་ངྡེས་བཟུང་
ནས། །ཆོས་ལ་ཀུན་ནས་སོམ་པར་བྱྡེད། །དྡེ་ཡི་དོན་ནི་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །དྡེ་ནས་དྡེ་ནི་སྨོན་པར་བྱྡེད། །ཡིད་ཀི་
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བརོད་པས་རྒྱུན་ཆགས་སུ། །བཙལ་བྱ་སོ་སོར་བརྟག་པར་བྱ། །ཡིད་ལ་བྱྡེད་པ་བརོད་མྡེད་པར། །རོ་གཅིག་
པས་ཀང་དཔྱད་པར་བྱ། །ཆོས་ཀི་མིང་ནི་བསོམས་པའང་འདི། །ཞི་གནས་ལམ་དུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །ལྷག་མཐོང་
ལམ་ནི་དྡེའི་དོན་རྣམས། །རྣམ་པར་དཔྱོད་པར་ཤྡེས་པར་བྱ། །ཟུང་དུ་འབྲྡེལ་བའི་ལམ་ནི་དྡེ། །བསོམས་པ་ཡིན་
པར་ཤྡེས་པར་བྱ། །ཞུམ་པའི་སྡེམས་ནི་རབ་གཟུང་སྡེ། །རྒོད་པ་ཡང་ནི་ཞི་བར་བྱ། །དྡེ་ནས་དམིགས་པ་དྡེ་ལ་
ནི། །མམ་པར་གྱུར་ན་བཏང་སོམས་གཞག །དྡེ་ལ་རྟག་ཏུ་བྱ་བ་དང་། །གུས་པར་བྱ་སྡེ་སར་བར་
བྱ། །དམིགས་པ་ལ་ནི་སྡེམས་གཏད་ནས། །དྡེའི་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡྡེང་མི་བྱྡེད། །རྣམ་གཡྡེང་མྱུར་དུ་རྟོགས་
བྱས་ནས། །དྡེ་ལ་སླར་ནི་བླན་པར་བྱ། །བློ་ལྡན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡང་། །སྡེམས་ནི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་བྱ། །དྡེ་
ནས་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་ལ་སྡེམས་གདུལ་ལོ། །རྣམ་གཡྡེང་ྡེས་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །དྡེ་
ལ་མི་དགའ་ཞི་བར་བྱ། །བརྣབ་སྡེམས་ཡིད་མི་བདྡེ་ལ་སོགས། །ལངས་པ་དྡེ་བཞིན་ཞི་བར་བྱ། །དྡེ་ནས་སོམ་
བརོན་ཅན་གིས་ནི། །སྡེམས་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱྡེད་བཅས། །རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བ་འཐོབ། །དྡེ་གོམས་པ་
ལས་འདུ་མི་བྱྡེད། །དྡེ་ནས་དྡེ་ཡིས་ལུས་དང་སྡེམས། །ཤིན་ཏུ་སངས་པ་ཆྡེ་ཐོབ་ནས། །ཡིད་ལ་བྱྡེད་དང་
བཅས་ཤྡེས་བྱ། །དྡེ་ཡིས་དྡེ་ནི་འཕྡེལ་བྱས་ནས། །འཕྡེལ་བ་རིང་དུ་འགོ་བ་ཡིས། །དངོས་གཞིའི་གནས་པ་དྡེས་
འཐོབ་བོ། །མངོན་ཤྡེས་དོན་དུ་གྡེར་བས་དྡེ། །སངས་ནས་ལས་སུ་རུང་བའི་མཆོག །བསམ་གཏན་ལས་
འཐོབ་མངོན་པར་ཤྡེས། །མངོན་པར་བསྒྲུབས་པའི་སོ་ནས་དྡེ། །སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་ལ། །མཆོད་པའི་
ཕྱིར་དང་མན་པའི་ཕྱིར། །འཇིག་རྟྡེན་ཁམས་ནི་རྣམས་སུ་འགོ །འདིས་ནི་སངས་རྒྱས་དཔག་མྡེད་ལ། །བསྐལ་
དཔག་མྡེད་པར་བསྡེན་བཀུར་བྱས། །དྡེ་ལ་བསྡེན་བཀུར་བྱས་པའི་ཕྱིར། །སྡེམས་ནི་ལས་རུང་མཆོག་ཏུ་
འགྱུར། །དྡེས་ན་དྡེ་དག་སྔོན་རོལ་དུ། །ཕན་ཡོན་ལྔ་ནི་འཐོབ་འགྱུར་ཏྡེ། །དྡེས་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་སྣོད། །བླ་ན་
མྡེད་པ་ིད་འགྱུར་འདིའི། །ལུས་ལ་གནས་ངན་ལྡེན་པ་ཀུན། །སྐད་ཅིག་རྡེ་རྡེ་ལ་ཟད་འགྱུར། །ལུས་དང་སྡེམས་
ནི་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །ཤིན་ཏུ་སངས་པས་གང་བར་འགྱུར། །ཆོས་རྣམས་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡོངས་སུ་ཆད་པ་
མྡེད་རྟོགས་འགྱུར། །ཡང་དག་པ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་ནི། །མ་བརྟགས་པ་དག་རབ་ཏུ་མཐོང་། །དྡེ་བཞིན་ཆོས་སྐུ་རབ་
རོགས་དང་། །རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །རྟག་ཏུ་རྒྱུ་ཡོངས་འཛིན་པར་
བྱྡེད། །དྡེ་ནས་དྡེ་འདར་གྱུར་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་མམ་གཞག་པས། །ཡིད་ཀི་བརོད་པ་མ་གཏོགས་
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པར། །དོན་ཀུན་རབ་ཏུ་མི་མཐོང་ངོ་། །ཆོས་ཀི་སྣང་བ་འཕྡེལ་བྱའི་ཕྱིར། །བརོན་འགྲུས་བརྟན་པ་ཀུན་ཏུ་
བརམ། །ཆོས་ཀི་སྣང་བ་འཕྡེལ་ནས་ནི། །སྡེམས་ཙམ་ལ་ནི་གནས་པར་འགྱུར། །དྡེ་ནས་དོན་དུ་སྣང་བ་
ཀུན། །སྡེམས་སུ་རབ་ཏུ་སྣང་བར་འགྱུར། །དྡེ་ཚེ་དྡེ་ཡི་གཟུང་བ་ཡི། །རྣམ་པར་གཡྡེང་བ་དྡེ་སྤངས་འགྱུར། །དྡེ་
ནས་དྡེ་ལ་འཛིན་པ་ཡི། །རྣམ་པར་གཡྡེང་བ་འབའ་ཞིག་ལུས། །དྡེ་ཚེ་བར་ཆད་མྡེད་པ་ཡི། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་ལ་
མྱུར་དུ་རྡེག །འདི་ལྟར་དྡེ་ཡི་མཇུག་ཐོགས་སུ། །འཛིན་པའི་རྣམ་པར་གཡྡེང་བ་སྤོང་། །འདི་དག་གོ་རིམ་བཞིན་
དུ་ནི། །དོ་བར་འགྱུར་སོགས་ཡིན་ཤྡེས་བྱ། །དྡེ་ནས་དྡེས་ནི་འཇིག་རྟྡེན་ལས། །འདས་པའི་ཡྡེ་ཤྡེས་བླ་མྡེད་
པ། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་དི་མ་མྡེད། །འཛིན་པ་གིས་དང་བྲལ་བ་འཐོབ། །དྡེ་འདིའི་གནས་ཡོངས་གྱུར་པ་སྡེ། །ས་
ནི་དང་པོ་ཡིན་པར་འདོད། །དྡེ་འདི་བསྐལ་པ་དཔག་མྡེད་ཀིས། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར། །ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་ནི་མམ་པ་ིད། །རབ་ཏུ་རྟོགས་ནས་དྡེ་ཡི་ཚེ། །རྟག་ཏུ་སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་དང་
མཚུངས་པའི་སྡེམས་འཐོབ་སྡེ། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདག་མྡེད་དང་། །སྡུག་བསྔལ་དང་ནི་དོན་བྱ་
དང་། །ལན་ལ་མི་རྡེ་འདི་སྡེམས་སོམས། །རྒྱལ་སྲས་གཞན་དང་འད་བ་ཡིན། །དྡེས་ནི་ཁམས་གསུམ་འདུས་
བྱས་རྣམས། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་པར། །ཡྡེ་ཤྡེས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་པ། །གིས་སུ་མྡེད་པའི་དོན་གིས་
མཐོང་། །དྡེ་དག་མྡེད་པའི་ངོ་བོ་ིད། །མཐོང་བས་སྤང་བྱ་རྣམས་ལས་གོལ། །དྡེས་ན་དྡེ་ཚེ་མཐོང་བའི་
ལམ། །ཐོབ་པ་ཞྡེས་ནི་ངྡེས་པར་བརོད། །མྡེད་པའི་སོང་པ་ིད་ཤྡེས་ཤིང་། །དྡེ་བཞིན་ཡོད་པའི་སོང་ིད་
དང་། །རང་བཞིན་སོང་པ་ིད་ཤྡེས་པས། །སོང་པ་ཤྡེས་པ་ཞྡེས་བརོད་དོ། །མཚན་མྡེད་བཞི་ནི་རྣམ་རྟོག་
རྣམས། །ཡང་དག་ཟད་པ་ཡིན་ཞྡེས་བྱ། །སྨོན་པ་མྡེད་པར་གྱུར་པའི་དྡེ། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་གོ །རྒྱལ་
སྲས་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་པ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནི། །རྟག་ཏུ་མཐོང་བའི་ལམ་དྡེ་དང་། །ལྷན་ཅིག་
ཏུ་ནི་ཐོབ་པར་འདོད། །གང་ཞིག་བློ་ཡིས་འགོ་བ་འདུས་བྱས་ཙམ། །བདག་མྡེད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱས་པ་ཙམ་ཤྡེས་
ཏྡེ། །དོན་མྡེད་རང་བཞིན་བདག་ལྟ་རྣམ་སྤངས་ནས། །བདག་ིད་ཆྡེ་ལྟ་དོན་ཆྡེན་རྡེད་པ་གང་། །འདི་ནི་བདག་ལྟ་
མྡེད་པར་བདག་ཏུ་ལྟ། །སྡུག་བསྔལ་མྡེད་པར་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །རང་ལ་ཕན་བྱས་བདག་ལ་ཇི་ལྟ་
བར། །དོན་ཀུན་བྱྡེད་ལ་ལན་ཀང་རྡེ་བ་མྡེད། །གང་ཞིག་གོལ་བ་མཆོག་གིས་སྡེམས་གོལ་ལ། །འཆིང་བ་མི་ཟད་
ཡུན་ཡང་རིང་པོར་བཅིངས། །སྡུག་བསྔལ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་མ་མཐོང་ཡང་། །རབ་ཏུ་སོར་བ་ིད་དང་བྱྡེད་པ་
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ིད། །འཇིག་རྟྡེན་ཚེ་གཅིག་རང་སྡུག་བཀུར་མི་ནུས། །འཇིག་རྟྡེན་གནས་པ་སྲིད་དུ་གཞན་སྡུག་
བསྔལ། །བསོམས་པ་སྨོས་ཅི་དགོས་ཏྡེ་བསམ་དུ་མྡེད། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་དྡེ་ལས་བཟོག་པ་ཡིན། །རྒྱལ་
སྲས་སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དགའ་བ་དང་། །བྱམས་པ་གང་ཡིན་སོར་དང་མི་སོ་གང་། །དྡེ་ནི་སྲིད་པ་དག་ན་ངོ་
མཚར་ཆྡེ། །སྡེམས་ཅན་བདག་དང་མཚུངས་ཕྱིར་དྡེ་ལྟའང་མིན། །དྡེ་ནས་དྡེ་ནི་ལྷག་མ་ཡི། །ས་རྣམས་བསོམ་
པའི་ལམ་འདི་ལ། །ཡྡེ་ཤྡེས་རྣམ་པ་གིས་པོ་དག །བསོམ་ཕྱིར་རབ་ཏུ་སོང་བར་བྱྡེད། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡྡེ་
ཤྡེས་དྡེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ནི་སོང་བར་བྱྡེད། །གཞན་ནི་ཇི་བཞིན་རྣམ་འཇོག་པ། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ནི་
ཡོངས་སྨིན་བྱྡེད། །གངས་མྡེད་གིས་ནི་རོགས་པ་ཡིས། །བསོམ་པ་ཡི་ནི་ཚར་ཕྱིན་ཏྡེ། །བསོམ་པ་ཐ་མ་ཐོབ་
ནས་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་དབང་བསྐུར་བ། །རྡོ་རྡེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྡེ་འཛིན། །རྟོག་པས་མི་ཤིགས་ཐོབ་ནས་
ནི། །གནས་གཞན་གྱུར་པས་མཐར་ཐུག་པ། །སྒྲིབ་པ་ཀུན་གི་དི་མྡེད་པ། །གང་ལ་གནས་ནས་སྡེམས་ཅན་
ཀུན། །ཕན་ཕྱིར་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བྱྡེད་པ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྡེན་པ་ཡི། །གོ་འཕང་བླ་ན་མྡེད་པ་འཐོབ། །དྡེ་ལྟར་
མཐོང་དཀའི་ཐུབ་པ་རྟག་མཐོང་བ། །ཐོས་པ་མམ་མྡེད་ལས་བྱུང་རབ་དང་བའི། །ཤུགས་ཀིས་རྟག་པར་ཤིན་
ཏུ་སྡེམས་ཚིམ་ལ། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་དོན་ཆྡེན་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཆོས་ཀི་སོ་ལ་རྣམ་པར་གནས་པ་ལ། །དྡེ་བཞིན་
གཤྡེགས་རྟག་མངོན་སུམ་འདོམས་མཛད་ཅིང་། །ཅོ་ནས་འདྡེན་བཞིན་ྡེས་པའི་ཚང་ཚིང་ནས། །མཚན་གིས་
དངས་ཏྡེ་བྱང་ཆུབ་ལ་དགོད་དོ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་རྟག་ཏུ་རང་དོན་ཡང་དག་སོར་ལ་ལྡེགས་པར་
བསྔགས་པ་དང་། །ལོག་པར་སོར་ལ་སྨོད་མཛད་གནས་དང་རྣམ་འབྱྡེད་ལྷུར་ལྡེན་མཆོག་གི་སྡེམས་ཅན་
ལ། །གང་ཞིག་སྤངས་དང་བསྡེན་པས་བདྡེ་གཤྡེགས་བསན་པ་འདི་ལ་རྣལ་འབྱོར་ཡངས་འགྱུར་བ། །བར་ཆད་
མཐུན་པའི་ཆོས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་འདི་ན་སོན། །དྡེ་ནི་མཐོང་བ་རབ་དག་མི་རྟོག་
བྱང་ཆུབ་ཀིས། །འཇིག་རྟྡེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་མནན་མུན་པ་ཆྡེན་པོ་ཡང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསལ་ནས་ི་མ་ཆྡེན་
པོ་དག །ཤར་བ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་རྣམས་ལ་ལམ་མྡེ་འོ། །དྡེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་དགྡེ་བ་བསགས་པས་རབ་གང་
ཞིང་། །ཐུབ་པ་ལས་ནི་རྟག་ཏུ་གདམས་ངག་ཆྡེ་ཐོབ་པའི། །སྡེམས་དཔའ་མཆོག་ནི་སྡེམས་ཀི་ཏིང་འཛིན་རབ་
ཡངས་པ། །ཐོབ་ནས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་འགོ་བར་འགྱུར། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། 
གདམས་ངག་རྡེས་སུ་བསན་པའི་ལྡེའུ་སྡེ་བཅོ་ལྔ་པའོ།།  ༈  །།སོམ་ནི། མོས་པ་མང་བ་ིད་དང་ནི། །ཆོས་
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ཚོལ་བ་དང་བཤད་པ་དང་། །དྡེ་བཞིན་སྒྲུབ་དང་ཡང་དག་པའི། །གདམས་ངག་རྡེས་སུ་བསན་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་
ནགས་ཚལ་དང་ནི་ལུས་ཅན་རི་བོ་དང་། །ཆུ་བོ་རྣམས་ཀི་རྟྡེན་ནི་ཀུན་ནས་ས་ཡིན་པ། །དྡེ་བཞིན་མཁས་པ་
རྣམས་ཀི་ལས་རྣམ་གསུམ་པོ་ཡང་། །ཀུན་ནས་སིན་པ་ལ་སོགས་དགྡེ་བའི་ཡིན་པར་བརོད། །ཤིན་ཏུ་དཀའ་
བའི་ལས་ནི་ངོ་བོ་སྣ་ཚོགས་པ། །བསྐལ་བ་མང་པོས་ཚར་ཕྱིན་མངོན་བརོན་བདག་ིད་ཅན། །རྒྱལ་སྲས་
རྣམས་ནི་ལུས་དང་ངག་སྡེམས་རང་བཞིན་གི། །ལས་རྣམས་དག་གིས་འདི་ན་ཡིད་འབྱུང་འགྱུར་བ་མྡེད། །ཇི་
ལྟར་བདག་ལ་ཕན་འདོད་དུག་དང་མཚོན་དང་ནི། །གནམ་ལྕགས་ལྕྡེ་དང་དག་ལས་རང་གི་ལུས་ཟོག་པ། །དྡེ་
བཞིན་རྒྱལ་སྲས་ཐྡེག་པ་དམན་པ་རྣམ་གིས་ལས། །ལས་རྣམ་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཟོག་པར་བྱྡེད་པ་
ཡིན། །རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་ལས་ཅན་ལས་མིན་ཞིང་། །ལས་ཀི་བྱ་བ་དང་རྣམ་གསུམ་ལ་མི་ལྟ་སྡེ། །དྡེས་ན་
འདི་ནི་དྡེའི་ཐབས་ཡང་དག་གཟུང་བའི་ཕྱིར། །ལས་རྣམས་དག་པ་མཐའ་ཡས་དྡེ་ཡི་ཕ་རོལ་འགོ །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་
པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ལྡེའུ་སྡེ་བཅུ་དྲུག་པའོ།།  ༈  །།གངས་དང་དྡེ་ཡི་མཚན་ིད་གོ་
རིམ་དང་། །ངྡེས་པའི་ཚིག་དང་ཡོན་ཏན་གོམས་བྱ་དང་། དྡེ་དག་རབ་དབྱྡེ་བསྡུ་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །ཡོན་
ཏན་ཕན་ཚུན་རྣམ་ངྡེས་ཡིན་ཞྡེས་བྱ། །ལོངས་སོད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །འཁོར་རོམ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་མངོན་མཐོ་དང་། །རྟག་ཏུ་ོན་མོངས་དབང་ིད་མི་འགོ་དང་། །བྱ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་
པའོ། །སྡེམས་ཅན་དོན་ལ་རབ་བརོན་པ། །གཏོང་དང་མི་གནོད་བཟོད་པས་བྱྡེད། །གནས་དང་གོལ་བ་བཞིར་
བཅས་པ། །རང་དོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སོད། །མི་འཕོངས་པ་དང་རྣམ་པར་མི་འཚེ་དང་། །རྣམ་འཚེ་བཟོད་དང་
བྱ་བས་མི་སོ་དང་། །དགའ་བྱྡེད་ལྡེགས་པར་བརོད་པ་དྡེ་ཡི་ཕྱིར། །གཞན་གི་དོན་ནི་རང་གི་དོན་ཡིན་
ནོ། །ལོངས་སོད་མངོན་པར་མི་དགའ་དང་། །རབ་གུས་གིས་ལ་མི་སོ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་
པ། །ཐྡེག་ཆྡེན་མཐའ་དག་འདིར་ཟད་དོ། །ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཆགས་ལམ། །དྡེ་ཐོབ་རྣམ་གཡྡེང་སོམ་པའི་
གཞན། །སྡེམས་ཅན་མི་གཏོང་འཕྡེལ་བ་དང་། །སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སོང་བའི་གཞན། །བསླབ་གསུམ་དབང་དུ་
མཛད་ནས་ནི། །རྒྱལ་བས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག །ཡང་དག་བཤད་དྡེ་དང་པོ་གསུམ། །ཐ་མ་གིས་ཀིས་རྣམ་པ་
གིས། །གཅིག་ནི་གསུམ་ཆར་ལ་ཡང་གཏོགས། །སིན་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མས་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡྡེ་
ཤྡེས་ལྡན། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རོགས་བྱྡེད། །སྡེམས་ཅན་རྣམ་སྨིན་བྱྡེད་རྣམ་གསུམ། །ཚུལ་ཁིམས་
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མི་མཐུན་ཕྱོགས་མས་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡྡེ་ཤྡེས་ལྡན། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རོགས་
བྱྡེད། །སྡེམས་ཅན་རྣམ་སྨིན་བྱྡེད་རྣམ་གསུམ། །བཟོད་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མས་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡྡེ་
ཤྡེས་ལྡན། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རོགས་བྱྡེད། །སྡེམས་ཅན་རྣམ་སྨིན་བྱྡེད་རྣམ་གསུམ། །བརོན་འགྲུས་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་མས་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡྡེ་ཤྡེས་ལྡན། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རོགས་
བྱྡེད། །སྡེམས་ཅན་རྣམ་སྨིན་བྱྡེད་རྣམ་གསུམ། །བསམ་གཏན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མས་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་
ཡྡེ་ཤྡེས་ལྡན། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རོགས་བྱྡེད། །སྡེམས་ཅན་རྣམ་སྨིན་བྱྡེད་རྣམ་གསུམ། །ཤྡེས་རབ་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་མས་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡྡེ་ཤྡེས་ལྡན། །འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རོགས་
བྱྡེད། །སྡེམས་ཅན་རྣམ་སྨིན་བྱྡེད་རྣམ་གསུམ། །སྔ་མ་ལ་བརྟྡེན་ཕྱི་མ་སྡེ། །དམན་དང་མཆོག་ཏུ་གནས་ཕྱིར་
དང་། །རགས་པ་དང་ནི་ཕ་བའི་ཕྱིར། །དྡེ་དག་རིམ་པར་བསན་པ་ཡིན། །དབུལ་བ་འདོད་པར་བྱྡེད་པ་
དང་། །བསིལ་བ་འཐོབ་དང་ཁོ་བཟོད་དང་། །མཆོག་སོར་བ་དང་ཡིད་འཛིན་དང་། །དོན་དམ་ཤྡེས་པའི་ཕྱིར་
བཤད་དོ། །ཐམས་ཅད་བསོམ་པ་དངོས་པོ་དང་། །དྡེ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྡེད་པ་དང་། །བསམ་པ་དང་ནི་ཐབས་དག་
དང་། །དབང་སོར་ིད་ལ་རྟྡེན་པར་བརོད། །དོན་རྣམས་གཏོང་བར་བྱྡེད་པ་དང་། །ར་བ་སྡེམས་པ་ལ་བརྟྡེན་
དང་། །ལུས་དང་ལོངས་སོད་ཕུན་ཚོགས་དང་། །གིས་རྡེས་འཛིན་དང་རོགས་བྱྡེད་དང་། །དྡེ་ཡང་སྡེར་སྣ་
མྡེད་ལྡན་པར། །ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་གཏོང་། །སིན་པ་དྡེ་འདར་ཡོངས་ཤྡེས་ནས། །མཁས་པ་ཡང་
དག་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །ཡན་ལག་དྲུག་ཞི་བསམ་པས་ཟིན། །བདྡེ་འགོ་གནས་པ་སིན་བྱྡེད་དང་། །རྟྡེན་དང་ཞི་དང་
འཇིགས་པ་མྡེད། །བསོད་ནམས་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་དང་། །བརྡར་བརྟགས་ཆོས་ིད་ཐོབ་པ་སྡེ། །སོམ་ལ་
གནས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད། །ཚུལ་ཁིམས་དྡེ་འདར་ཡོངས་ཤྡེས་ནས། །མཁས་པ་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །མི་
མཇྡེད་ཇི་མི་སམ་ཤྡེས་དང་། །སིང་རྡེས་ཆོས་ལ་རྟྡེན་པའི་ཕྱིར། །ཕན་ཡོན་ལྔར་ནི་ཡང་དག་བཤད། །དྡེ་ནི་
གིས་ཀི་དོན་བྱྡེད་དྡེ། །དཀའ་ཐུབ་གཙོ་དང་ཀུན་ཏུ་ལྡན། །དྡེ་ལ་དྡེ་ནི་རྣམ་གསུམ་འདོད། །བཟོད་པ་དྡེ་འདར་
ཡོངས་ཤྡེས་ནས། །མཁས་པ་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །དགྡེ་ལ་ཡང་དག་སོ་བ་དང་། །དད་དང་འདུན་ལ་རྟྡེན་པ་
དང་། །དན་སོགས་ཡོན་ཏན་འཕྡེལ་བྱྡེད་དང་། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་གྡེན་པོ་དང་། །མ་ཆགས་ལ་སོགས་
ཡོན་ཏན་ལྡན། །དྡེ་དག་ལ་ནི་དྡེ་རྣམ་བདུན། །བརོན་འགྲུས་དྡེ་འདར་ཡོངས་ཤྡེས་ནས། །མཁས་པ་ཡང་དག་
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སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །སྡེམས་ནི་ནང་དུ་གནས་པ་དང་། །དན་དང་བརོན་འགྲུས་ལ་བརྟྡེན་པ། །བདྡེ་བ་སྡེད་པར་བྱྡེད་
པ་དང་། །མངོན་ཤྡེས་གནས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། །ཆོས་རྣམས་ཀི་ནི་གཙོ་བོ་སྡེ། །དྡེ་དག་ལ་ཡོད་དྡེ་རྣམ་
གསུམ། །བསམ་གཏན་དྡེ་འདར་ཡོངས་ཤྡེས་ནས། །མཁས་པ་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །ཤྡེས་བྱ་ཡང་དག་རབ་
རྣམ་འབྱྡེད། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་ལ་རྟྡེན་པ་དང་། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཤིན་ཏུ་གོལ། །ཤྡེས་རབ་འཚོ་བ་ལྡེགས་
བཤད་དང་། །ཆོས་རྣམས་ཀི་ནི་མཆོག་ཡིན་ཏྡེ། །དྡེ་དག་ལ་ཡོད་དྡེ་རྣམ་གསུམ། །ཤྡེས་རབ་དྡེ་འདར་ཡོངས་
ཤྡེས་ནས། །མཁས་པ་ཡང་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །དཀར་པོའ་ིཆོས་ཀུན་རྣམ་པར་གཡྡེངས་པ་དང་། །མམ་པར་
གཞག་དང་གིས་ཀར་ཤྡེས་པར་བྱ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་གིས་དང་ནི། །གིས་དང་གིས་ཀིས་ཡོངས་སུ་
བསྡུས། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་སིན་པ་ནི། །མ་ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མྡེད། །ཆགས་པ་ིད་ཀང་མ་
ཡིན་ཏྡེ། །མ་ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མྡེད། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། །མ་ཆགས་མི་ཆགས་
ཆགས་པ་མྡེད། །ཆགས་པ་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏྡེ། །མ་ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མྡེད། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་
བཟོད་པ་ནི། །མ་ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མྡེད། །ཆགས་པ་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏྡེ། །མ་ཆགས་མི་ཆགས་
ཆགས་པ་མྡེད། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་བརོན་འགྲུས་ནི། །མ་ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མྡེད། །ཆགས་པ་
ིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏྡེ། །མ་ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མྡེད། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་བསམ་གཏན་ནི། །མ་
ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མྡེད། །ཆགས་པ་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏྡེ། །མ་ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མྡེད། །བྱང་
ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་ཤྡེས་རབ་ནི། །མ་ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མྡེད། །ཆགས་པ་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏྡེ། །མ་
ཆགས་མི་ཆགས་ཆགས་པ་མྡེད། །སངས་རྒྱས་སྲས་རྣམས་སློང་དང་ཕད་ན་རང་གི་སྲོག་ཀང་རྟག་ཏུ་
གཏོང་། །སིང་རྡེས་གཞན་ལས་ལན་ཡང་མི་རྡེ་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་དོན་མི་གྡེར། །སིན་པ་དྡེ་ིད་ཀིས་ཀང་
སྡེ་བོ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་བཀོད། །སིན་པ་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀིས་ཡོངས་ཟིན་པས་འཇིག་རྟྡེན་དག་ན་མི་ཟད་
བཞག །སངས་རྒྱས་སྲས་རྣམས་སོམ་དང་བརོན་པའི་རང་བཞིན་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་རྟག་བླངས། །མཐོ་རིས་
མངོན་པར་མི་འདོད་ཡང་དག་ཐོབ་ཀང་དྡེ་ལ་ཆགས་མི་སྡེད། །ཚུལ་ཁིམས་དྡེ་ིད་ཀིས་ཀང་སྡེ་བོ་ཐམས་ཅད་
བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་བཀོད། །ཚུལ་ཁིམས་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀིས་ཡོངས་ཟིན་པས་འཇིག་རྟྡེན་དག་ན་མི་ཟད་
བཞག །སངས་རྒྱས་སྲས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་དྡེ་བཞིན་མི་ཡི་གནོད་ཀུན་བཟོད། །མཐོ་རིས་གྡེར་དང་མི་
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ནུས་པས་མིན་འཇིགས་པས་མ་ཡིན་ཕན་ལྟས་མིན། །བཟོད་པ་བླ་ན་མྡེད་པས་སྡེ་བོ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་
གསུམ་ལ་བཀོད། །བཟོད་པ་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀིས་ཡོངས་ཟིན་པས་འཇིག་རྟྡེན་དག་ན་མི་ཟད་བཞག །རྒྱལ་བའི་སྲས་
རྣམས་གོ་ཆ་སོར་བའི་བདག་ིད་བརོན་འགྲུས་དཔྡེ་མྡེད་བྱས། །རང་དང་གཞན་གི་ོན་མོངས་ཚོགས་གཞོམ་
བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་བྱྡེད། །བརོན་འགྲུས་དྡེ་ིད་ཀིས་ཀང་སྡེ་བོ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་
བཀོད། །བརོན་འགྲུས་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀིས་ཡོངས་ཟིན་པས་འཇིག་རྟྡེན་དག་ན་མི་ཟད་བཞག །རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་
ཏིང་འཛིན་མང་ལྡན་བསམ་གཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས། །བསམ་གཏན་བདྡེ་བ་ཕུལ་གིས་གནས་ཤིང་
སིང་རྡེས་སྡེ་བ་དམན་ལ་རྟྡེན། །བསམ་གཏན་དྡེ་ིད་ཀིས་ཀང་སྡེ་བོ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་
བཀོད། །བསམ་གཏན་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀིས་ཡོངས་ཟིན་པས་འཇིག་རྟྡེན་དག་ན་མི་ཟད་བཞག །རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་
དྡེ་ིད་ཤྡེས་བྱ་གང་ཡིན་མཐའ་དག་རྣམ་ཀུན་ཤྡེས། །མྱ་ངན་འདས་ལའང་བློ་ཡིས་ཆགས་རབ་མི་སྡེད་འཁོར་
བར་སྨོས་ཅི་དགོས། །ཡྡེ་ཤྡེས་དྡེ་ིད་ཀིས་ཀང་སྡེ་བོ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་བཀོད། །ཡྡེ་ཤྡེས་སྡེམས་
ཅན་ཡོངས་སུ་གསུང་བས་འཇིག་རྟྡེན་དག་ན་མི་ཟད་བཞག །རྒྱ་ཆྡེ་བ་དང་ཟང་ཟིང་མྡེད། །དོན་ཆྡེ་བ་དང་མི་
ཟད་པ། །སིན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཡོན་ཏན་བཞིར་ནི་ཤྡེས་པར་བྱ། །སློང་བ་མཐོང་རོགས་དགའ་བ་
དང་། །མི་དགའ་བ་དང་སྨོན་པ་དང་། །སིན་པ་པོ་ནི་བརྡེར་ལྡན་པས། །ལྷག་པར་ལྡན་པས་རྟག་ཟིལ་
གནོན། །བརྡེ་བས་སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི། །སྲོག་དང་ལོངས་སོད་ཆུང་མ་དག །རྟག་གཏོང་ཤིན་ཏུ་དགའ་
བྱྡེད་པ། །དྡེ་སྤོང་ཇི་ལྟར་སྲུང་མི་འགྱུར། །འཕགས་པ་མི་ལྟ་སྡེམས་སོམས་ཤིང་། །མི་འཇིགས་བརྡེ་ཕྱིར་ཀུན་
སྡེར་བ། །གཞན་ལ་གནོད་པར་བྱྡེད་པ་ཡིས། །ལོག་པའི་ཚིག་ནི་ཇི་ལྟར་སྨྲ། །སོམས་པར་ཕན་པར་འདོད་པས་
བརྡེ་བ་ཅན། །གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་སྡེ་བས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས། །སྡེམས་ཅན་འདུལ་བ་ལ་ནི་སྡེམས་བརོན་
པ། །ངག་གི་ྡེས་རྣམ་གསུམ་ལས་ཤིན་ཏུ་རིང་། །ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་སིང་རྡེ་ཅན། །རྟྡེན་འབྱུང་ཆོས་ལ་རབ་
མཁས་པ། །དྡེ་ནི་ཡིད་ཀི་ོན་མོངས་ཀུན། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་དང་དུ་ལྡེན། །བརྡེར་ལྡན་གང་ཚེ་གནོད་པ་བྱྡེད་པ་
དང་། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་རྟག་ཏུ། །ཕན་པའི་འདུ་ཤྡེས་དགའ་བ་རྡེད་གྱུར་པ། །དྡེ་ཡིས་གང་ལ་
ཅི་ཞིག་བཟོད་པར་བྱ། །གཞན་ལ་གཞན་གི་འདུ་ཤྡེས་བྲལ་བ་དང་། །བདག་པས་ཆྡེས་ལྷག་གཞན་ལ་རྟག་
བྱམས་དང་། །དགའ་བ་སོད་ཕྱིར་བརྡེ་བ་དང་བཅས་ལ། །བརོན་འགྲུས་དཀའ་བ་མིན་ལ་ཤིན་ཏུ་
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དཀའ། །གསུམ་གི་བསམ་གཏན་བདྡེ་བ་ཆུང་། །བདག་བདྡེ་གཞན་པ་ཡོངས་མས་འགྱུར། །ཟད་འགྱུར་རོངས་
དང་བཅས་པར་འདོད། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་བཟོག་པ་འོ། །ཇི་ལྟར་མཚན་མོ་ལག་ནོམ་དང་། །ཁྡེབས་སྒྲོན་
དྡེ་བཞིན་ཤྡེས་པ་གསུམ། །སིང་རྡེ་ཅན་གི་ཤྡེས་པ་ནི། །ི་མའི་ཟྡེར་བཞིན་མཚུངས་པ་མྡེད། །སིན་པ་རྟྡེན་དང་
གཞི་དང་ནི། །རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་ཡོངས་བསྔོ་དང་། །རྒྱུ་དང་ཡྡེ་ཤཤྡེས་ཞིང་དག་དང་། །གནས་ཀི་སོ་ནས་མཆོག་
ཏུ་འདོད། །ཚུལ་ཁིམས་རྟྡེན་དང་གཞི་དང་ནི། །རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་ཡོངས་བསྔོ་དང་། །རྒྱུ་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ཞིང་དག་
དང་། །གནས་ཀི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་འདོད། །བཟོད་པ་རྟྡེན་དང་གཞི་དང་ནི། །རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་ཡོངས་བསྔོ་
དང་། །རྒྱུ་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ཞིང་དག་དང་། །གནས་ཀི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་འདོད། །བརོན་འགྲུས་རྟྡེན་དང་གཞི་དང་
ནི། །རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་ཡོངས་བསྔོ་དང་། །རྒྱུ་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ཞིང་དག་དང་། །གནས་ཀི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་
འདོད། །བསམ་གཏན་རྟྡེན་དང་གཞི་དང་ནི། །རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་ཡོངས་བསྔོ་དང་། །རྒྱུ་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ཞིང་དག་
དང་། །གནས་ཀི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་འདོད། །ཤྡེས་རབ་རྟྡེན་དང་གཞི་དང་ནི། །རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་ཡོངས་བསྔོ་
དང་། །རྒྱུ་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ཞིང་དག་དང་། །གནས་ཀི་སོ་ནས་མཆོག་ཏུ་འདོད། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་སིན་པ་
ནི། །སྡེམས་ཅན་གཅིག་བདྡེ་བསྐལ་མང་དུ། །གནོད་པ་བྱྡེད་ཀང་དགའ་འགྱུར་ན། །དྡེ་ལས་བཟོག་པ་སྨོས་ཅི་
དགོས། །ལུས་ཅན་རྣམས་ནི་གང་ཕྱིར་ནོར་འདོད་པ། །བརྟན་རྣམས་དྡེ་ིད་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་གཏོང་། །སྡེ་བོ་
རྣམས་ནི་ལུས་ཕྱིར་ནོར་འདོད་དྡེ། །དྡེ་ིད་བརྟན་རྣམས་བརྒྱ་ཕག་རྣམས་སུ་གཏོང་། །གང་ཚེ་ལུས་ིད་གཏོང་
ཡང་ཡིད་སྡུག་མི་བསྔལ་བ། །དྡེ་ཚེ་རས་ངན་ལྟ་ལ་སྨོས་ཀང་ཅི་ཞིག་དགོས། །དྡེ་འདིའི་འཇིག་རྟྡེན་འདས་པ་དྡེ་
དྡེས་དགའ་འགྱུར་བ། །གང་ཡིན་དྡེ་ནི་དྡེ་ཡི་ཡང་ནི་བླ་མ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་བློ་ལྡན་འདི་ནི་ཀུན་གཏོང་བས། །དོན་
གྡེར་སྡེ་བོ་དགའ་བས་དགའ་བ་ལྟར། །དྡེ་ལྟར་སློང་མོ་བ་དག་བླང་བྱ་བ། །འདོད་དགུ་ཐོབ་པ་དག་གིས་དགར་
མི་འགྱུར། །བློ་ཅན་བདོག་དགུ་བཏང་བས་ནོར་མྡེད་པ། །བདག་ིད་ནོར་ལྡན་སྡེམས་པ་ཇི་ལྟ་བར། །སློང་བ་
ལོངས་སོད་ཀུན་རོགས་བདག་ིད་ནི། །དྡེ་ལྟར་ནོར་དང་ལྡན་པར་མི་སྡེམས་སོ། །ཇི་ལྟར་བློ་ལྡན་འདི་ནི་སིན་
པ་བཟང་པོས་ཚུལ་བཞིན་དུ། །དོན་གྡེར་ཚིམ་བྱས་དྡེ་ལ་ཕན་ཆྡེན་འདོགས་པར་སྡེམས་པ་ལྟར། །དྡེ་བཞིན་
སློང་མོ་བ་དག་ཤིན་ཏུ་ནོར་མང་ཐོབ་ནས་ནི། །སིན་པ་པོ་ལ་རྡེད་པའི་རྒྱུ་ཡིས་དིན་དུ་མི་བརིའོ། །ལམ་ཀའི་
འབྲས་མཆོག་ལྡན་པའི་ཤིང་ལས་ལོངས་སོད་ཇི་ལྟ་བར། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀིས་གང་གི་ནོར་རས་རྒྱ་ཆྡེར་
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བླངས་ནས་ནི། །བདག་ིད་དོགས་དང་བྲལ་བར་རང་མས་སོད་པར་བྱྡེད་པ་ལ། །བཏང་དགའ་ལོངས་སོད་
ཅན་དྡེ་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ལས་གཞན་མིན། །གཙོ་དང་དྡེའི་རྒྱུ་ལས་ཀི་དབྱྡེ་བ་དང་། །རྣམ་པའི་དབྱྡེ་བ་རྟྡེན་
གི་དབྱྡེ་བ་དང་། །བར་ཆད་རྣམ་བཞིའི་གྡེན་པོའ་ིདབྱྡེ་བ་ཡིས། །བརོན་འགྲུས་ཡོངས་ཤྡེས་བྱ་ཞྡེས་རབ་ཏུ་
བསན། །དགྡེ་བའི་ཚོགས་ཀི་ནང་ན་བརོན་འགྲུས་མཆོག །འདི་ལྟར་དྡེ་ལ་བརྟྡེན་ནས་དྡེ་རྡེས་འཐོབ། །བརོན་
འགྲུས་ཀིས་ནི་མོད་ལ་བདྡེ་གནས་མཆོག །འཇིག་རྟྡེན་འདས་དང་འཇིག་རྟྡེན་གཏོགས་པ་འགྲུབ། །བརོན་
འགྲུས་ཀིས་ནི་སྲིད་སོད་འདོད་པ་འཐོབ། །བརོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་དག་པ་རབ་འགྱུར་ལྡན། །བརོན་འགྲུས་ཀིས་
ནི་འཇིག་ཚོགས་འདས་ནས་གོལ། །བརོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་སངས་རྒྱས། །གཞན་ཡང་མས་
དང་འཕྡེལ་བའི་བརོན་འགྲུས་དང་། །ཐར་པའི་དབང་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤངས་གཞན། །དྡེ་ིད་རབ་ཞུགས་
ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བྱྡེད་དང་། །བརོན་འགྲུས་དོན་ཆྡེན་ངྡེས་ཚིག་གཞན་དུ་འདོད། །ཐོག་མར་དགྡེ་བའི་བརོན་
འགྲུས་དྡེ་ནས་ནི། །ཚུལ་བཞིན་རབ་ཞུགས་སོར་བའི་བརོན་འགྲུས་ཏྡེ། །མ་ཞུམ་མི་འགོང་ཆོག་མི་ཤྡེས་བརོན་
འགྲུས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་རྣམས་རབ་གསུངས། །ཐྡེག་པ་གསུམ་བརོན་སྡེ་བོ་ལ་བརྟྡེན་
ནས། །བསམ་བློ་ཞན་དང་རྒྱ་རབ་ཆྡེ་ལྡན་ཕྱིར། །བརོན་འགྲུས་ཐ་མ་འབྲིང་དང་མཆོག་གཞན་ཏྡེ། །དྡེ་ནི་དོན་
ཆུང་བ་དང་དོན་ཆྡེན་འདོད། །བརོན་འགྲུས་ལྡན་པ་ལོངས་སོད་ཀིས་ཕམ་མྡེད། །བརོན་འགྲུས་ལྡན་པ་ོན་
མོངས་ཀིས་ཕམ་མྡེད། །བརོན་འགྲུས་ལྡན་པ་སོ་བས་ཕམ་པ་མྡེད། །བརོན་འགྲུས་ལྡན་པ་ཐོབ་པས་ཕམ་པ་
མྡེད། །ཕན་ཚུན་བསྡུས་ཕྱིར་རབ་དབྱྡེའི་ཕྱིར། །ཆོས་ིད་ཕྱིར་དང་རྒྱུ་མཚན་ཕྱིར། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྣམ་ཀུན་
ཏུ། །རྣམ་པར་ངྡེས་པར་ཤྡེས་པར་བྱ། །སིན་མཚུངས་དྡེ་སོན་ལྡེན་འཇུག་དང་། །བདག་ིད་རྡེས་སུ་འཇུག་
རྣམས་ཀིས། །སན་པར་སྨྲ་དང་དོན་སོད་དང་། །དོན་མཐུན་ིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན། །ཕན་པར་བྱྡེད་པའི་ཐབས་
དང་ནི། །འཛིན་པར་བྱྡེད་དང་འཇུག་བྱྡེད་དང་། །དྡེ་བཞིན་རྡེས་སུ་འཇུག་བྱྡེད་པས། །བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་
བཞིར་ཤྡེས་བྱ། །དང་པོས་སྣོད་འགྱུར་དངོས་པོ་སྡེ། །གིས་པ་ཡིས་ནི་མོས་པ་ཡིན། །གསུམ་པ་ཡིས་ནི་སྒྲུབ་
པ་སྡེ། །བཞི་པས་རྣམ་པར་སོང་བའོ། །ཟང་ཟིང་དང་ནི་ཆོས་ཀི་སྡེ། །དམིགས་པའི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་
ཡིས། །བསྡུ་བ་གིས་ཀི་སོ་ནས་ནི། །བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞིར་འདོད་དོ། །རྣམ་པའི་དབྱྡེ་བའི་སོ་ནས་
ནི། །བསྡུ་བ་དམན་དང་འབྲིང་དང་མཆོག །ཕལ་ཆྡེར་དོན་མྡེད་དོན་ཡོད་དང་། །རྣམ་ཀུན་དོན་ཡོད་ཤྡེས་པར་
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བྱ། །འཁོར་སྡུད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས། །ཚུལ་འདི་ལ་ནི་ཡང་དག་རྟྡེན། །ཀུན་གི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་བྱྡེད་
ཅིང་། །ཐབས་བཟང་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བསྔགས། །བསྡུས་དང་སྡུད་པར་འགྱུར་བ་དང་། །གང་དག་ད་ལྟར་སྡུད་
བྱྡེད་པ། །དྡེ་ཀུན་དྡེ་འདར་དྡེ་ལྟ་བས། །འདི་ནི་སྡེམས་ཅན་སྨིན་བྱྡེད་ལམ། །དྡེ་ལྟར་རྟག་ཏུ་ལོངས་སོད་མ་
ཆགས་བློ། །ཞི་སོམ་བརོན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་གནས་བདག །སྲིད་ཡུལ་མཚན་མ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ། །དྡེ་ནི་
སྡེམས་ཅན་ཚོགས་སྡུད་བྱྡེད་པ་ཡིན། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྡུ་བའི་
ལྡེའུ་སྡེ་བཅུ་བདུན་པའོ།།  ༈  །།རབ་དང་སྡེམས་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །ཚོགས་གིས་རོགས་པར་བྱ་བའི་
ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་གོས་སོགས་ཀིས། །མངོན་སུམ་མངོན་སུམ་མིན་པར་མཆོད། །སངས་རྒྱས་
འབྱུང་བ་དོན་ཡོད་པར། །སྨོན་ལམ་དང་ནི་ལྡན་པ་ཡི། །གསུམ་པོ་དམིགས་པར་མི་བྱྡེད་པ། །སངས་རྒྱས་
མཆོད་པ་རོགས་པ་ཡིན། །སྡེམས་ཅན་དག་ནི་ཚད་མྡེད་པ། །ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱྡེད་པ་གཞན། །རས་དང་
སྡེམས་ཀི་སོ་ནས་གཞན། །མོས་པ་དང་ནི་སྨོན་པ་དང་། །བརྡེ་དང་བཟོད་པ་དག་དང་ནི། །ཡང་དག་སོད་པའི་
སོ་དང་ནི། །གཞི་ལ་གཏོད་དང་རྟོགས་པ་དང་། །གོལ་དང་དྡེ་བཞིན་ིད་ཀིས་གཞན། །རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་ཡོངས་
བསྔོ་དང་། །རྟྡེན་དང་དངོས་དང་རྒྱུ་དང་ནི། །ཡྡེ་ཤྡེས་དང་ནི་ཞིང་དག་དང་། །གནས་ཀི་མཆོད་པ་རབ་བསན་
པ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ིད་དང་ནི། །བདག་ིད་དང་ནི་གཞན་དག་དང་། །རྡེད་དང་བཀུར་སི་ིད་དང་ནི། །སྒྲུབ་
པའི་སོ་ནས་དྡེ་རྣམ་གིས། །མཆོད་པ་ཆུང་དང་ཆྡེན་པོ་དྡེ། །ང་རྒྱལ་བཅས་དང་ང་རྒྱལ་མྡེད། །སོར་དང་འགོ་
བ་ིད་དང་ནི། །སྨོན་པའི་སོ་ནས་དྡེར་འདོད་དོ། །རང་གི་སྡེམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མཆོད་པ། །ཆོས་ལ་
མོས་དང་བསམ་དང་དབང་འབྱོར་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཐབས་ཡོངས་བཟུང་བ་དང་། །ཀུན་དང་དོན་གཅིག་
ིད་ལ་འཇུག་པས་མཆོག །བསྡེན་པ་རྟྡེན་དང་གཞི་དང་ནི། །རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་ཡོངས་བསྔོ་དང་། །རྒྱུ་དང་ཡྡེ་
ཤྡེས་ཞིང་དག་དང་། །གནས་ཀི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་བསན། །བཤྡེས་གྡེན་དུལ་བ་ཞི་ཞིང་ྡེར་ཞི་བ། །ཡོན་ཏན་
ལྷག་པ་བརོན་བཅས་ལུང་གིས་ཕྱུག །དྡེ་ིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརྡེ་བའི་བདག་ིད་སོ་བ་
སྤངས་ལ་སྡེན། །བཀུར་སི་རྡེད་པ་དག་དང་རིམ་གོ་དང་། །སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་བཤྡེས་གྡེན་བསྡེན་པར་
བྱ། །བསྡེན་གཞི་དྡེ་བཞིན་བློ་ལྡན་ཆོས་ལ་ནི། །ཤྡེས་བསམ་དུས་སུ་འདུད་པས་བཤྡེས་གྡེན་བགོད། །དྡེ་ནི་
བསྡེན་བཀུར་རྡེད་ལ་འདོད་པ་མྡེད། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཕྱིར་དྡེ་ཡོངས་བསྔོ་བར་བྱྡེད། །བརྟན་པ་ཇི་སྐད་བསན་པ་
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སྒྲུབ་པ་དྡེས། །དྡེ་ཡི་སྡེམས་ནི་ཡང་དག་མགུ་བར་བྱྡེད། །ཐྡེག་པ་གསུམ་ལ་མཁས་པ་བློས་རྟོགས་ནས། །རང་
གི་ཐྡེག་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཕྱིར་འབད། །སྡེམས་ཅན་ཚད་མྡེད་ཡོངས་སྨིན་བྱ་ཕྱིར་དང་། །ཞིང་དག་པ་ཡང་སང་
བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །དྡེ་ཆོས་བགོ་སྐལ་ལ་སོད་ཡོན་ཏན་ལྡན། །བཤྡེས་གྡེན་མང་དུ་བསྡེན་བྱ་ཟང་ཟིང་
མིན། །བློ་དང་ལྡན་པ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དང་། །ཆོས་སོ་རྡེས་འགོ་ཕྱི་དང་ཐོས་མན་དང་། །སྡེམས་ཀི་རྣལ་
འབྱོར་ང་རྒྱལ་བཅས་པ་དང་། །ང་རྒྱལ་མྡེད་ཡིད་ལྡན་པས་བཤྡེས་གྡེན་བསྡེན། །བློ་ལྡན་འགོ་དང་སོར་བ་
དང་། །སྨོན་པའི་སོ་ནས་བཤྡེས་གྡེན་བསྡེན། །རང་གི་སྡེམས་ཀིས་བཤྡེས་གྡེན་མཆོག་བསྡེན་པ། །ཆོས་ལ་
མོས་དང་བསམ་དང་དབང་འབྱོར་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཐབས་ཡོངས་བཟུང་བ་དང་། །ཀུན་དང་དོན་གཅིག་
ིད་ལ་འཇུག་པས་མཆོག །བརྟན་པའི་ཚངས་པ་མི་མཐུན་སྤངས། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡྡེ་ཤྡེས་ལྡན། །དམིགས་
པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་འཇུག །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ཡོངས་སྨིན་བྱྡེད། །བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་དྡེ་དག་བདྡེ་འདོད་
དང་། །སྡུག་བསྔལ་གིས་མ་ཐག་དང་བདྡེ་བ་དང་། །ོན་མོངས་ཅན་དང་དྡེ་དག་བསན་བཅོས་དང་། །དྡེ་ཡི་དྡེ་
བཞིན་ིད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །དྡེ་དོན་དྡེ་བཞིན་ིད་ཕྱིར་དང་། །ཞི་བ་ཐོབ་པས་དག་ཕྱིར་དང་། །ལས་གིས་
ོན་མོངས་ཟད་པའི་ཕྱིར། །བྱམས་པ་དམིགས་པ་མྡེད་པ་ཡིན། །དྡེ་དག་གཡོ་དང་མི་གཡོ་དང་། །ཆགས་པས་
རོ་མྱང་མིན་ཞྡེས་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་མི་གཡོ་བ། །ཆགས་དང་བྲལ་བར་རབ་ཏུ་གནས། །མམ་
གཞག་ངོ་བོ་ིད་མིན་ཆུང་། །འབྲིང་དང་དམན་པའི་ས་པ་དང་། །བསམ་པ་དམན་དང་ང་རྒྱལ་བཅས། །གང་
ཡིན་དྡེ་དམན་གཞན་ིད་ལྷག །ཚངས་པའི་གནས་པས་གནས་པ་ཡི། །བློ་ལྡན་རྟག་ཏུ་འདོད་པར་སྡེ། །དྡེས་ནི་
ཚོགས་རྣམས་རོགས་བྱྡེད་ཅིང་། །སྡེམས་ཅན་དག་ཀང་རྣམ་སྨིན་བྱྡེད། །ཀུན་ཏུ་ཚངས་དང་མི་འབྲལ་བ། །དྡེ་
ཡི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་བྲལ། །བག་མྡེད་གྱུར་ཀང་དྡེ་ཡི་རྡེན། །མི་བཟད་པས་ཀང་མི་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་
སྡེམས་དཔའ་གནོད་སྡེམས་དང་། །རྣམ་འཚེ་མི་དགའ་གནོད་སྡེམས་དང་། །འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་
པ། །ྡེས་དམིགས་རྣམ་པ་མང་ལ་རྡེག །ོན་མོངས་ཀིས་ནི་བདག་འཇོམས་སྡེམས་ཅན་འཇོམས་ཤིང་ཚུལ་
ཁིམས་འཇོམས། །མས་བཅས་རྡེད་པས་དམན་ཞིང་སྲུང་དང་དྡེ་བཞིན་སོན་པས་སྨད། །རོད་བཅས་མི་སན་དྡེ་
ནི་གཞན་དུ་མི་ཁོམ་རྣམས་སུ་སྡེ། །ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་མས་པས་ཡིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆྡེན་པོ་འཐོབ། །ྡེས་པ་
འདི་ཀུན་བྱམས་སོགས་ལ། །ལྡེགས་པར་གནས་ལ་མི་འབྱུང་སྡེ། །ོན་མོངས་ཅན་མིན་སྡེམས་ཅན་གི། །དོན་
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དུ་འཁོར་བ་ཡོངས་མི་གཏོང་། །ཇི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་སྲས་རྣམས་སྡེམས་ཅན་ལ། །བྱམས་པ་ལ་སོགས་སྡེམས་པ་
འདི་འབྱུང་བ། །སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡི། །བུ་གཅིག་པ་ལའང་དྡེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ། །རབ་འབར་
དག་ཡི་དབང་དུ་སོང་། །སྡུག་བསྔལ་གིས་ནོན་མུན་པས་བསྒྲིབས། །བགོད་དཀའི་ལམ་ལ་ཀུན་ཏུ་
ཞུགས། །འཆིང་བ་ཆྡེ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཟས་ཆྡེན་དུག་དང་འདྡེས་ལ་ཞྡེན། །ལམ་ནི་རབ་ཏུ་སོར་གྱུར་
པ། །ལམ་གོལ་རབ་ཞུགས་སོབས་ཆུང་བའི། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རྡེ་འོ། །འཚེ་སྤངས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་
གི་ས་བོན་དང་། །བདྡེ་བ་བསྡེད་དང་གདུང་བྱྡེད་འདོད་པའི་རྒྱུ། །ངོ་བོ་ིད་སིན་ཆོས་ལ་རྟྡེན་པ་ཡི། །རྒྱལ་བའི་
སྲས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཐག་མི་རིང་། །སིང་རྡེ་བློ་མཆོག་འཁོར་བར་གཏོགས་པ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་བདག་ིད་ཀུན་
དང་བདག་མྡེད་པར། །རྣམ་པར་ཤྡེས་ནས་སོ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །ྡེས་པས་རབ་གནོད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་
རོ། །འཇིག་རྟྡེན་སྡུག་བསྔལ་བདག་ིད་ལྟ་བ་ཡི། །བརྡེ་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་དྡེ་དང་ནི། །དྡེ་ཡོངས་སྤོང་
བའི་ཐབས་ཀང་ཇི་བཞིན་རིག །མ་ང་བར་བྱྡེད་སོ་བར་ཡང་མི་འགྱུར། །སིང་རྡེའི་བདག་ིད་ཅན་གི་བརྡེ་བ་
འདི། །རང་བཞིན་དང་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་པ་དང་། །དྡེ་སྔོན་གོམས་པར་བྱས་དང་ལྡན་པ་དང་། །མི་མཐུན་
ཕྱོགས་མམ་རྣམ་དག་ཐོབ་པ་བཞི། །མམ་དང་རྟག་མིན་ལྷག་པའི་བསམ་པས་མིན། །སྒྲུབ་པའི་སོ་དང་འདོད་
ཆགས་བྲལ་བ་དང་། །མི་དམིགས་པས་མིན་གང་དྡེ་བརྡེ་མིན་ཏྡེ། །དྡེ་བཞིན་བརྡེ་མྡེད་གང་དྡེ་བྱང་ཆུབ་
མིན། །སིང་རྡེ་དང་ནི་བཟོད་དང་སྡེམས་པ་དང་། །སྨོན་ལམ་སྡེ་བ་སྡེམས་ཅན་ཡོངས་སྨིན་བྱྡེད། །དང་པོ་ར་བ་
ཐ་མ་འབྲས་མཆོག་ལྡན། །འདི་ནི་སིང་རྡེའི་ལོན་ཤིང་ཆྡེན་པོ་ཡིན། །ར་བ་སིང་རྡེ་མྡེད་གྱུར་ན། །དཀའ་སོད་
བཟོད་པ་ིད་མི་འགྱུར། །བློ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་ན། །སྡེམས་ཅན་དོན་སྡེམས་ིད་མི་འགྱུར། །སྡེམས་པ་
དང་ནི་བྲལ་བའི་བློ། །སྡེ་བ་དཀར་པོ་རྣམ་དག་ཏུ། །སྨོན་ལམ་འདྡེབས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །སྡེ་བ་བཟང་པོ་མ་
ཐོབ་ན། །སྡེམས་ཅན་ཡོངས་སྨིན་བྱྡེད་མི་འགྱུར། །སིང་རྡེའི་འཆུ་བ་བྱམས་པ་སྡེ། །དྡེ་སྡུག་བསྔལ་ན་བདྡེ་བ་
ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་བྱྡེད་པས། །ཡལ་ག་རྒྱ་ཆྡེན་འཕྡེལ་བ་དང་། །སྨོན་ལམ་རྒྱུན་ནི་མ་བཅད་
པས། །ལོ་མ་འདོར་ལྡེན་རྡེན་རྣམ་གིས། །གྲུབ་པ་དྡེ་ཕྱིར་མྡེ་ཏོག་དང་། །འབྲས་བུ་དོན་ཡོད་ཤྡེས་པར་
བྱ། །སིང་རྡེ་ཆྡེན་པོ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀི། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་རྡེ་སུ་མི་བྱྡེད། །འདི་ལྟར་འདི་དག་
ལ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་། །བརྡེས་བསྡེད་བདྡེ་བ་གཞལ་དུ་མྡེད་པ་འབྱུང་། །སིང་རྡེས་ཟིན་པའི་བརྡེར་ལྡན་
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རྣམས། །ཞི་ལའང་ཡིད་ནི་མི་གནས་ན། །འཇིག་རྟྡེན་བདྡེ་དང་རང་སྲོག་ལ། །ཆགས་པར་འགྱུར་བ་སྨོས་ཅི་
དགོས། །བྱམས་པ་གང་དྡེ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། །མྡེད་དང་འཇིག་རྟྡེན་འདས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་བརྡེ་
བས་བྱམས་པ་ནི། །ཁ་ན་མ་ཐོ་མྡེད་ཅིང་འཇིག་རྟྡེན་འདས། །སྡུག་བསྔལ་རྦ་རྒལ་ཆྡེ་དང་མི་ཤྡེས་པའི། །མུན་པ་
ཆྡེ་ལ་རྟྡེན་པར་གྱུར་པ་ཡི། །འཇིག་རྟྡེན་འདྡེན་པའི་ཐབས་གང་ཡིན་པ་དྡེ། །ཇི་ལྟར་ཁ་ན་མ་ཐོ་མྡེད་མི་
འགྱུར། །འཇིག་རྟྡེན་བྱང་ཆུབ་རང་སངས་རྒྱས་པ་ཡི། །དག་བཅོམ་རྣམས་ལ་བྱམས་པ་དྡེ་མྡེད་ན། །དྡེ་ལས་
གཞན་ལ་སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས་པ། །ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟྡེན་འདས་པ་མ་ཡིན་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་སྡུག་
བསྔལ་མྡེད། །བརྡེ་བས་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་གང་། །དྡེ་ལ་དང་པོར་ཀུན་ཏུ་སྐྲག །རྡེག་ནས་ཤིན་ཏུ་མངོན་པར་
དགའ། །བརྡེ་བས་བསྡེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འཇིག་རྟྡེན་གི། །བདྡེ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་འགྱུར་
ཞིང་། །དོན་བྱས་རྣམས་ཀང་དྡེ་དང་མི་ལྡན་གང་། །དྡེ་ལས་ངོ་མཚར་ཆྡེ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །བརྟན་པའི་བརྡེ་དང་
ལྡན་པའི་སིན་པ་ཡིས། །སིན་པའི་བདྡེ་བ་བྱྡེད་པ་གང་ཡིན་པ། །དྡེ་ལ་ཁམས་གསུམ་ྡེ་བར་སད་རྣམས་
ཀི། །བདྡེ་བ་དྡེ་ཡིས་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །སྡེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་བརྡེ་བས་སྡུག་བསྔལ་གི། །རང་བཞིན་འཁོར་
བ་གང་ཡིན་མི་གཏོང་ན། །སིང་རྡེ་ཅན་རྣམས་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །སྡུག་བསྔལ་ཅི་སྡེ་ཁས་ལྡེན་བྱྡེད་མི་
འགྱུར། །བརྡེ་དང་ལྡན་པའི་སིང་རྡེའི་སིན་པ་གང་། །ལོངས་སོད་དང་ནི་དྡེ་ལས་བྱམས་པ་དང་། །རྡེས་སུ་
གཟུང་བས་བསྡེད་དང་དྡེ་ཡི་མཐུས། །བྱས་པའི་བདྡེ་བ་རྟག་ཏུ་འཕྡེལ་བར་འགྱུར། །སིང་རྡེས་རྒྱས་པར་བྱ་ཞིང་
འཕྡེལ་བར་བྱ། །སིན་པས་ཡོངས་སྨིན་བྱ་ཞིང་བདྡེ་བར་བྱ། །ཀུན་ཏུ་དང་བར་བྱ་ཞིང་བཀི་བྱ་ཞྡེས། །ཞྡེན་པ་
རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་སྨྲ་དང་འད། །སིང་རྡེས་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་སྡུག་བསྔལ་བ། །བདྡེ་མ་བསྡེད་པར་གང་གིས་
བདྡེ་བར་འགྱུར། །དྡེ་ཕྱིར་བརྡེ་དང་ལྡན་པས་གཞན་བདྡེ་བ། །བསྡེད་ནས་བདག་ིད་བདྡེ་བར་བྱྡེད་པ་
ཡིན། །སིང་རྡེ་ཅན་ནི་རྟག་ཏུ་རང་སིན་ལ། །སོན་དང་འད་སྡེ་རང་བདྡེ་མི་འདོད་པ། །ལོངས་སོད་རྣམས་ཀིས་
གཞན་དག་བདྡེ་བར་གིས། །ཡང་ན་ཐ་དད་མིན་བདྡེ་བདག་ལའང་མིན། །དྡེ་བདྡེས་བདྡེ་བ་བདག་གིས་སིན་པ་
ནི། །འབྲས་དང་བཅས་ཏྡེ་སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱིན། །གལ་ཏྡེ་ཁྱོད་ཀིས་བདག་ལ་བྱ་བ་ཡོད། །དྡེ་དག་ིད་ལ་
ཤིན་ཏུ་འབྲས་བུར་བྱོས། །སིན་པ་པོ་ནི་ལོངས་སོད་མི་འདོད་ཀང་། །ལོངས་སོད་ཤིན་ཏུ་མང་ལ་བཟང་དང་
ཕད། །བདག་ནི་བདྡེ་བ་དྡེ་འདོད་མ་ཡིན་ཏྡེ། །འདི་ལྟར་བདག་ནི་སིན་ལ་བརྒྱུད་དང་ལྡན། །བདག་ནི་རྟག་ཏུ་
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བརྡེ་བས་བདོག་པ་ཀུན། །ཡོངས་སུ་གཏོང་བ་གང་ཡིན་དྡེ་ལྟོས་ལ། །དྡེས་ན་ཁྱོད་ཀིས་བདག་ནི་དྡེའི་འབྲས་
ལ། །དོན་གྡེར་མྡེད་པ་ིད་དུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །གལ་ཏྡེ་ཁྱོད་འབྲས་ཐོབ་པ་མི་གཏོང་ན། །སིན་ལ་མངོན་དགའ་
ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྡེ། །འདི་ལྟར་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་སིན་མྡེད་ན། །སིན་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ིད་མ་
ཡིན། །མ་བྱས་པ་ལ་འབྲས་བུ་མི་འབྱིན་ཏྡེ། །འདི་ལྟར་ལན་བལྟས་བདག་གི་ཆ་མ་ཡིན། །ཁྱོད་ཀི་ལན་ལ་ལྟ་
དང་བྲལ་བས་ན། །འབྲས་བུ་ཤིན་ཏུ་གཞན་ལ་གཏོང་བ་ཡིན། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་བརྡེ་བས་སིན་པ་ནི། །ཁ་ན་
མ་ཐོ་མྡེད་ཅིང་དག་པའི་གཞི། །བདྡེ་བ་འདྡེན་པར་བྱྡེད་པ་ིད་དང་ནི། །རྡེས་སུ་སྲུང་བཅས་ཚོལ་མྡེད་གོས་པ་
མྡེད། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་བརྡེ་བས་སིན་པ་ནི། །མཐའ་དག་རྒྱ་ཆྡེ་གཙོ་དང་རྟག་པ་དང་། །དགའ་དང་ཟང་ཟིང་
མྡེད་དང་དག་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་ལ་གཞོལ་དགྡེ་ལ་གཞོལ་བ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་བདྡེ་བ་གསུམ་གིས་ཚིམ་པའི་
ཡིད། །བརྡེ་ལྡན་ཡོངས་སུ་གཏོང་བས་དགའ་འགྱུར་བ། །ལོངས་སོད་ཅན་དག་ྡེ་བར་སད་པ་ཡིས། །དྡེ་ལྟར་
དགའ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །བཀྡེན་ལ་བརྡེ་དང་མ་རུངས་པ་ལ་བརྡེ། །ཀུན་འཁྲུགས་ལ་བརྡེ་བག་མྡེད་
རྣམས་ལ་བརྡེ། །ཡུལ་གི་གཞན་དབང་ཅན་ལ་སིང་རྡེ་དང་། །ལོག་པར་མངོན་པར་ཞྡེན་ལ་སིང་རྡེ་འོ། །བདྡེ་དང་
སྡུག་བསྔལ་བདྡེ་རྒྱུ་ལས། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་སིང་རྡེ་སྡེ། །རྒྱུ་དང་བཤྡེས་གྡེན་རང་བཞིན་ལས། །བྱང་
ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་སིང་རྡེ་འོ། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་སིང་རྡེ་ནི། །མམ་པར་ཤྡེས་བྱ་དྡེ་བསམ་ཕྱིར། །སྒྲུབ་
ཕྱིར་འདོད་ཆགས་བྲལ་ཕྱིར་དང་། །མི་དམིགས་ཕྱིར་དང་དག་ཕྱིར་རོ། །རང་གི་སྡེམས་ཀིས་བྱམས་ལ་
སོགས། །སོམ་པ་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། །བསམ་དང་དབང་འབྱོར་ིད་དང་ནི། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་གཅིག་ཕྱིར་
མཆོག །དྡེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དང་བ་རབ་སྡེས་ཤིང་། །རས་དང་བཀུར་སི་ཆྡེན་པོས་ཤིན་ཏུ་རྒྱུན་མཆོད་
ལྡན། །ཡོན་ཏན་མང་ལྡན་ཕན་བྱྡེད་བཤྡེས་ལ་རྟག་བསྡེན་པ། །འགོ་ལ་རྡེས་སུ་བརྡེ་བ་གྲུབ་པ་ཀུན་ཐོབ་
འགྱུར། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། མཆོད་པ་དང་བསྡེན་པ་དང་ཚད་མྡེད་པའི་ལྡེའུ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་
པའོ།།  ༈  །།ངོ་ཚ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤངས་དང་། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཡྡེ་ཤྡེས་ལྡན། །ཁ་ན་མ་ཐོ་མྡེད་དམན་
ཡུལ། །སྡེམས་ཅན་སྨིན་བྱྡེད་བརྟན་པའི་ཡིན། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་ཡི། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ནི་འཕྡེལ་བ་
དང་། །གྡེན་པོ་འགིབ་པས་བྱང་ཆུབ་སྡེམས། །མི་ཟད་ངོ་ཚ་སྡེ་བར་འགྱུར། །བརྟན་རྣམས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་
དྲུག །བརྟན་པ་ལ་ནི་ལྡེ་ལོ་དང་། །ོན་མོངས་རྡེས་སུ་མཐུན་ཆོས་ལ། །སོར་བ་ལས་ཀང་ངོ་མཚར་
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འགྱུར། །མམ་གཞག་ངོ་བོ་ིད་མིན་ཆུང་། །འབྲིང་དང་དམན་པའི་ས་པ་དང་། །བསམ་པ་དམན་དང་ངར་
བཅས་པའི། །ངོ་ཚ་དམན་དྡེ་ལས་གཞན་ལྷག །བློ་ལྡན་ཁྡེལ་མྡེད་ཚུལ་མིན་ལས། །ོན་མོངས་དང་ལྡེན་ཁོ་བ་
དང་། །ཡལ་བར་འདོར་དང་ང་རྒྱལ་གིས། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་དང་ཚུལ་ཁིམས་འཇོམས། །འགོད་པས་མས་
དང་བཅས་འགྱུར་ཞིང་། །བཀུར་སི་དམན་པ་ཐོབ་འགྱུར་དྡེས། །དད་ལྡན་མི་མིན་ཚོགས་དང་ནི། །སོན་པས་
ཀང་ནི་བཏང་སོམས་མཛད། །རྒྱལ་སྲས་ཆོས་དང་མཐུན་རྣམས་ཀིས། །རྣམ་པར་སྨོད་ཅིང་འཇིག་རྟྡེན་
ལས། །མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མི་སན་འཐོབ། །གཞན་དུ་ཕྱིར་ཞིང་མི་ཁོམ་སྡེ། །དྡེས་ན་ཆོས་དཀར་ཐོབ་པ་
དང་། །མ་ཐོབ་པ་ལས་རྣམ་མས་འགྱུར། །དྡེ་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་གནས་པ་དང་། །ཡིད་ཀང་རྣལ་དུ་མི་གནས་
འགྱུར། །རྒྱལ་སྲས་ངོ་ཚ་ལྡན་རྣམས་ལ། །ྡེས་པ་འདི་དག་ཀུན་མི་འབྱུང་། །མཁས་པ་རྟག་ཏུ་ལྷ་དག་དང་། །མི་
རྣམས་སུ་ནི་ཡང་དག་སྡེ། །བློ་ལྡན་ངོ་ཚས་མྱུར་དུ་ནི། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཚོགས་རོགས་བྱྡེད། །རྒྱལ་བའི་
སྲས་ནི་སྡེམས་ཅན་རྣམས། །སྨིན་བྱྡེད་སོ་བར་མི་འགྱུར་ིད། །དྡེ་རྟག་མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་ནི། །གྡེན་པོ་
བྲལ་དང་མི་འབྲལ་འགྱུར། །དྡེ་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་ངོ་ཚ་ལྡན། །ཕན་ཡོན་དྡེ་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར། །བྱིས་པ་ཤིན་ཏུ་
གོས་བཟང་གོན་ཡང་ནི། །ཁྡེལ་དང་བྲལ་ཕྱིར་ྡེས་པས་དི་མ་ཅན། །རྒྱལ་སྲས་ངོ་ཚ་ཤྡེས་པའི་གོས་ཅན་
ནི། །དགབ་པ་མྡེད་ཀང་ྡེས་པའི་དི་མ་བྲལ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་ནི་ཁྡེལ་དང་ལྡན་གྱུར་པ། །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་
ཆོས་ཀིས་གོས་མི་འགྱུར། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་གྱུར་པ། །ངོ་ཚ་ཤྡེས་པས་བརྒྱན་པ་མཛེས་པ་
ཡིན། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ངོ་ཚ་བས། །གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་མ་བཞིན་བྱམས་པ་ིད། །ངོ་ཚ་བ་ནི་
ྡེས་པ་ཐམས་ཅད་ལས། །འཁོར་བ་ཀུན་ཏུ་སྲུང་བར་བྱྡེད་པའང་ཡིན། །ཀུན་ལ་དང་དུ་ལྡེན་པ་དང་། །ཀུན་ལ་
དང་དུ་མི་ལྡེན་ཅིང་། །ཀུན་ལ་མི་འཇུག་འཇུག་པ་ནི། །ཁྡེལ་ལྡན་ཁྡེལ་བས་བྱས་པའི་རྟགས། །རང་གི་སྡེམས་
ཀིས་ཁྡེལ་སོམ་པ། །ཆོས་ལ་མོས་དང་བསམ་པ་དང་། །དབང་འབྱོར་པ་དང་མི་རྟོག་དང་། །གཅིག་པ་ིད་ཀིས་
གཙོ་བོ་ཡིན། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་བརྟན་པ་ནི། །དྡེ་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ལས། །མཚན་ིད་དང་ནི་
རབ་དབྱྡེ་དང་། །མི་འགྱུར་བས་ནི་ཁྱད་པར་འཕགས། །བརོན་འགྲུས་ཏིང་འཛིན་ཤྡེས་རབ་ནི། །སིང་སོབས་
སྲན་ཐུབ་བརྟན་པར་འདོད། །གང་ཕྱིར་གསུམ་གིས་བྱང་ཆུབ་སྡེམས། །འཇིགས་པ་མྡེད་པར་རབ་ཏུ་
འཇུག །ཞུམ་དང་གཡོ་དང་རོངས་པ་ཡིས། །བྱ་བ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པ་སྡེ། །དྡེ་ཕྱིར་གཉུག་མ་གསུམ་ལ་
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ནི། །བརྟན་པའི་མིང་དུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །རང་བཞིན་དང་ནི་སྨོན་ལམ་དང་། །ལྟ་བ་མྡེད་པ་ིད་དང་ནི། །སྡེམས་
ཅན་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྡེ་ཐོས་པ་དང་། །གདུལ་བྱ་གདུལ་བར་དཀའ་བ་དང་། །རྒྱལ་སྐུ་
བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་དང་། །དཀའ་བ་དག་ནི་སྣ་ཚོགས་དང་། །འཁོར་བ་གཏོང་བ་མྡེད་ིད་དང་། །དྡེ་ིད་ོན་
མོངས་མྡེད་པ་ལ། །བརྟན་པའི་བརྟན་པ་སྡེ་བ་ནི། །དྡེ་ལས་གཞན་དང་མི་མཚུངས་ཏྡེ། །བརྟན་ལྡན་རྣམས་ཀི་
མཆོག་ཏུ་འདོད། །ཕྱྡེ་མ་ལྡེབ་དང་འདབ་ཆགས་དང་། །རྒྱ་མཚོ་དག་གིས་རི་རབ་ལྟར། །བརྟན་པ་གོགས་ངན་
སྡུག་བསྔལ་དང་། །ཟབ་མོ་ཐོས་པས་མི་གཡོས་སོ། །བྱང་ཆུབ་མི་སོ་མམ་མྡེད་པ། །གཞི་གསུམ་ཐོས་པས་མི་
ངོམས་དང་། །བརོན་འགྲུས་ཆྡེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལའོ། །ངོ་ཚ་བརྟན་ལ་བརྟྡེན་པ་སྡེ། །བྱང་ཆུབ་ཆྡེ་ལ་འདུན་པ་
དག །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་མི་སོ་བ། །ས་རྣམས་ལ་ནི་མ་རོགས་དང་། །རོགས་དང་ཤིན་ཏུ་རོགས་པར་
འདོད། །བརྟན་པའི་བསན་བཅོས་ཤྡེས་པ་ིད། །གཞི་དང་ཆྡེད་དུ་བྱ་བ་དང་། །ལས་དང་མཚན་ིད་དག་དང་
ནི། །མི་ཟད་ིད་དང་འབྲས་བུ་ནི། །ཡང་དག་འགྲུབ་པས་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་དང་གཟུངས་སོས་
བསྡུས། །སྡེམས་ཅན་སྨིན་པར་བྱྡེད་པ་དང་། །དམ་ཆོས་འཛིན་པར་བྱྡེད་པའང་ཡིན། །བརྟན་རྣམས་འཇིག་རྟྡེན་
ཤྡེས་པ་ིད། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་དག་གིས། །བདྡེན་པ་ཤྡེས་པས་མམ་པ་མྡེད། །དྡེ་ལས་གཞན་པ་དག་
ལས་འཕགས། །བརྟན་རྣམས་རྟག་ཏུ་འཛུམ་པར་བྱྡེད། །གསོང་པོ་དག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡིན། །སྡེམས་ཅན་སྣོད་དུ་བྱ་
བའི་ཕྱིར། །དམ་ཆོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །གང་ཕྱིར་བདྡེན་པ་གིས་ཀིས་ནི། །འཇིག་རྟྡེན་རྣམས་རྟག་
འབྱུང་བར་འདོད། །གིས་ཀིས་ནུབ་འགྱུར་དྡེ་ཡི་ཕྱིར། །དྡེ་ཤྡེས་འཇིག་རྟྡེན་ཤྡེས་ཞྡེས་བྱ། །དྡེ་དག་ཞི་བ་ཐོབ་
བྱའི་ཕྱིར། །བློ་ལྡན་བདྡེན་པ་རྣམས་ལ་སོར། །གང་གིས་བློ་ལྡན་བདྡེན་ཤྡེས་ཕྱིར། །འཇིག་རྟྡེན་ཤྡེས་ཞྡེས་ངྡེས་
པར་བརོད། །གཙུག་ལག་བརྟན་པའི་ཆོས་དང་ནི། །དྡེ་དོན་དགོངས་པ་ཅན་དང་ནི། །ངྡེས་དོན་ཚད་མར་ལྡན་པ་
དང་། །དྡེ་ཡི་བརོད་མྡེད་ཐོབ་པ་འོ། །སྤོང་དང་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དང་། །འགོག་པར་ཡང་དག་ཤྡེས་པ་
དང་། །བརོད་དང་བཅས་པར་འཐོབ་པ་དག །འདིར་ནི་དགག་པར་བསན་པ་ཡིན། །མོས་དང་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་
དང་། །གཞན་ལས་ཇི་བཞིན་ཐོས་པ་དང་། །རོད་པ་མྡེད་པའི་ཡྡེ་ཤྡེས་ལས། །བརྟན་རྣམས་མས་པར་མི་འགྱུར་
རོ། །རྣམ་གངས་དང་ནི་མཚན་ིད་དང་། །ཚིག་དང་ཡྡེ་ཤྡེས་ཤྡེས་པའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་ཡང་དག་
རིག །བཞི་པོ་མཚུངས་པ་མྡེད་པར་འདོད། །བསན་པ་ལ་ནི་རབ་བརོན་པའི། །གང་ཞིག་གང་གིས་སོན་པ་
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ནི། །ཆོས་དང་དོན་ནི་གིས་པོ་དག །ཚིག་དང་ཤྡེས་པ་ཁོ་ནས་སོན། །ཆོས་ནི་བསན་དང་བཤད་ཕྱིར་
དང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གིས་ཐོབ་ཕྱིར། །རྒོལ་བ་རྣམས་ཀི་ལན་འདྡེབས་ཕྱིར། །སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་
བཞི། །མམ་ིད་སོ་སོ་རང་རིག་ནས། །ཕྱིས་ནི་རབ་ཏུ་ཤྡེས་པ་ཡིན། །ཐྡེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅོད་བྱྡེད་པ། །སོ་
སོ་ཡང་དག་རིག་པར་བརོད། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཚོགས། །བསོད་ནམས་ཡྡེ་ཤྡེས་མཚུངས་པ་
མྡེད། །གཅིག་གིས་འཁོར་བར་མངོན་མཐོ་བྱྡེད། །གཞན་གིས་ོན་མོངས་མྡེད་པར་འཁོར། །སིན་དང་ཚུལ་
ཁིམས་བསོད་ནམས་ཀི། །ཚོགས་ཡིན་ཤྡེས་རབ་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀི། །གསུམ་པོ་གཞན་ནི་གིས་ཀའི་སྡེ། །ལྔ་ཅར་
ཡང་ནི་ཡྡེ་ཤྡེས་ཚོགས། །རྒྱུན་དུ་སོམ་པ་ཐོབ་ནས་ནི། །དགྡེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྒྲུབ། །བརྟན་པའི་ཚོགས་གང་
ཡིན་པ་དྡེ། །དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད་པ་ཡིན། །འཇུག་དང་མཚན་མ་མྡེད་པ་དང་། །ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་བྱ་བ་
དང་། །དབང་བསྐུར་མཐར་ཐུག་བྱ་བའི་ཕྱིར། །བརྟན་རྣམས་ཚོགས་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །བློ་ལྡན་དན་པ་ྡེར་
གཞག་པ། །བསོམ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞི་ཡིས། །མཚུངས་པ་མྡེད་པའི་ཕྱིར་ན་དྡེ། །དྡེ་ལས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་
འཕགས། །རྟྡེན་དང་གྡེན་པོ་དག་དང་ནི། །དྡེ་བཞིན་རྡེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། །དམིགས་པ་དང་ནི་ཡིད་བྱྡེད་
དང་། །ཐོབ་པས་བསོམ་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། །མཐུན་དང་རྡེས་སུ་འཇུག་པ་དང་། །ཡོངས་སུ་ཤྡེས་དང་སྡེ་བ་
དང་། །ཆྡེན་པོ་དང་ནི་མཆོག་ིད་དང་། །བསོམ་དང་ཡང་དག་འགྲུབ་པས་གཞན། །བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་དག་
སྤོང་། །ལུས་ཅན་རྣམས་དང་མཚུངས་པ་མྡེད། །དན་པ་ྡེ་བར་གཞག་པ་ཡི། །ྡེས་པ་རྣམས་ཀི་གྡེན་པོར་
བསོམ། །འཁོར་བ་ྡེ་བར་སད་པ་དང་། །སྒྲིབ་པ་དག་ནི་དོར་བ་དང་། །ཡིད་ལ་བྱྡེད་པ་དོར་བ་དང་། །ས་རྣམས་
ལ་ནི་འཇུག་པ་དང་། །མཚན་མ་མྡེད་པར་གནས་པ་དང་། །ལུང་བསན་པ་ནི་ཐོབ་པ་དང་། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་
ཡོངས་སྨིན་བྱ་དང་། །དབང་ནི་བསྐུར་བར་བྱ་བ་དང་། །ཞིང་རྣམས་དག་པར་བྱ་ཕྱིར་དང་། །མཐར་ཐུག་ིད་དུ་
བྱ་བའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་རྣམས། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་གྡེན་པོར་བསོམ། །འདུན་པ་ལ་ནི་
བརྟྡེན་ནས་སུ། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུ་མཚན་བཅས་བསོམ་པ། །ཡང་དག་སྤོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །གྡེན་པོ་ཞྡེས་ནི་
ངྡེས་པར་བརོད། །བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི། །རྐང་པ་མཚན་ིད་མཆོག་ལྡན་བཞི། །བདག་ིད་དང་ནི་
གཞན་དག་གི །དོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་སྡེ་འོ། །རྟྡེན་དང་རབ་ཏུ་དབྱྡེ་བ་དང་། །ཐབས་དང་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་
ཡིས། །བློ་ལྡན་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་རྣམས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་གཞག་འདོད། །བསམ་གཏན་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བརྟྡེན་
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ནས། །རབ་ཏུ་དབྱྡེ་བ་དག་དང་ཐབས། །རྣམ་བཞི་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། །རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་བརོད་པ་
ཡིན། །གཅིག་ནི་འབད་པར་བྱྡེད་པ་སྡེ། །གིས་པ་ཕན་འདོགས་བདག་ིད་ཡིན། །གསུམ་པ་གཏོད་པར་བྱྡེད་
པ་སྡེ། །བཞི་པ་གྡེན་པོ་བ་ཡིན་ནོ། །མཐོང་བ་དང་ནི་གདམས་ངག་དང་། །གནས་པས་རྣམ་པར་རྡེ་བ་
དང་། །སྨོན་ལམ་དང་ནི་དབང་དག་དང་། །ཆོས་ཐོབ་པ་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སོད་དང་ཐོས་མཆོག་
དང་། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་དད་སོགས་ཀི། །གཞི་ཡིན་པར་ནི་ཤྡེས་བྱ་སྡེ། །དོན་སྒྲུབ་བྱྡེད་པའི་སྐབས་ཀིས་
སོ། །དད་སོགས་ས་ལ་འཇུག་པ་སྡེ། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་ཅན་དུ་འདོད། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཆུང་བས་
ཡང་། །དྡེ་དག་ིད་ལ་སོབས་ཞྡེས་བྱ། །སར་ཞུགས་རྣམས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི། །ཡན་ལག་རྣམ་པར་གཞག་པར་
འདོད། །ཆོས་རྣམས་དང་ནི་སྡེམས་ཅན་ཀུན། །མམ་པ་ིད་དུ་རྟོགས་ཕྱིར་རོ། །ཤྡེས་བྱས་རྒྱལ་རྒྱལ་བྱ་ཡི་
ཕྱིར། །དན་པ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་སོད། །འདི་ཡི་རྣམ་འབྱྡེད་རྟོག་པ་ཡི། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་
བྱྡེད། །འདི་ཡི་བརོན་འགྲུས་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་ཕྱིར་འཇུག །ཆོས་ཀི་སྣང་བ་རྣམ་འཕྡེལ་
བའི། །དགའ་བས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །སྒྲིབ་པ་ཀུན་ལས་ཐར་བའི་ཕྱིར། །ཤིན་ཏུ་སངས་པས་བདྡེ་བ་
འཐོབ། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་ལས་བསམས་པའི་དོན། །འབྱོར་པ་ྡེ་བར་སྡེ་བར་འགྱུར། །བཏང་སོམས་ཀིས་ནི་ཐམས་
ཅད་དུ། །འདི་ནི་ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་གནས། །རྡེས་ལ་ཐོབ་དང་མི་རྟོག་པའི། །གནས་པས་མཆོག་ནི་རྟག་ཏུ་
གནས། །ཡོན་ཏན་དྡེ་ལྟའི་སྡེམས་དཔའ་ནི། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འད་བར་འཇོག །རྟག་ཏུ་རིན་ཆྡེན་བདུན་ལྟ་
བུའི། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྣམས་ཀིས་བསྐོར། །རང་བཞིན་ཡན་ལག་གནས་ཡན་ལག །གསུམ་པ་ངྡེས་འབྱུང་
ཡན་ལག་སྡེ། །བཞི་པ་ཕན་ཡོན་ཡན་ལག་ཡིན། །རྣམ་གསུམ་ོན་མོངས་མྡེད་ཡན་ལག །དྡེ་ཡི་འོག་ཏུ་ཇི་ལྟ་
བ། །རྟོགས་པའི་རྡེས་སུ་འཇུག་པ་སྡེ། །རྣམ་གཞག་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པ་དང་། །རྣམ་པར་གཞག་ལ་འཇུག་པ་
དང་། །ལས་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །ཤྡེས་བྱ་དག་དང་ལམ་དང་ནི། །ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་
ནི། །སྒྲིབ་པའི་གྡེན་པོར་སོམ་པ་འོ། །ཡང་དག་གནས་པ་ལ་བརྟྡེན་ནས། །སྡེམས་ལ་སྡེམས་ནི་འཇོག་ཕྱིར་
དང་། །ཆོས་རབ་རྣམ་པར་འབྱྡེད་པའི་ཕྱིར། །ཞི་གནས་དང་ནི་ལྷག་མཐོང་ཡིན། །དྡེ་ནི་ཀུན་འགོ་ཆ་གཅིག་
དང་། །ཆ་གཅིག་མ་ཡིན་རྒྱུར་འདོད་དོ། །རྟོགས་དང་ངྡེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། །མཚན་མྡེད་འདུ་མི་བྱྡེད་པ་
དང་། །ཡོངས་དག་རྣམ་པར་དག་པ་ལ། །བརྟྡེན་པའི་ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་གི །རྣལ་འབྱོར་དྡེ་ས་ཀུན་འགོ་
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སྡེ། །ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད་པ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་རོགས་བྱ་དང་། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་
སྨིན་བྱ་དང་། །མྱུར་ཐོབ་བྱ་བ་འགྲུབ་པ་དང་། །ལམ་རྒྱུན་མི་གཅོད་ལ་མཁས་པ། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའི་ས་
ཀུན་ལ། །ཐབས་ནི་མཚུངས་པ་མྡེད་པ་སྡེ། །ཐབས་མཁས་དྡེ་ལ་བརྟྡེན་ནས་ནི། །དྡེ་དག་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་
བྱྡེད། །རྣམ་སྨིན་ཐོས་ལ་གོམས་པ་དང་། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་གི་གཟུངས་དག་ནི། །ཆུང་ངུ་དང་ནི་ཆྡེན་པོ་སྡེ། །ཆྡེན་
པོ་དྡེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། །བློ་ལྡན་མ་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡང་། །མ་དག་ས་པ་རྣམས་ཀི་ནི། །ཆུང་ངུ་དང་ནི་
འབྲིང་པོ་སྡེ། །དག་པའི་ས་པའི་གཟུངས་ཆྡེན་ཡིན། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡང་དང་ཡང་། །དྡེ་ལ་ཡང་དག་
བརྟྡེན་ནས་ནི། །རྟག་ཏུ་དམ་པའི་ཆོས་དག་ཀང་། །རབ་ཏུ་སོན་ཅིང་འཛིན་པར་བྱྡེད། །བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་སྨོན་
ལམ་ནི། །སྡེམས་པ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྡེ། །དྡེ་ནི་ཡྡེ་ཤྡེས་ཀིས་བསྐུལ་བ། །ས་རྣམས་ཀུན་ལ་མམ་པ་
མྡེད། །དྡེ་ནི་རྒྱུ་གྱུར་ཤྡེས་བྱ་སྡེ། །སྡེམས་ཙམ་ལས་ནི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། །སྡེམས་ལས་མོད་ལ་འབྲས་བུ་
ཅན། །དྡེ་ནི་མ་འོངས་དོན་འགྲུབ་བྱྡེད། །སྣ་ཚོགས་ཆྡེ་དང་བྱང་ཆུབ་པར། །ས་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་ནི། །རྣམ་
དག་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡི། །རང་བཞིན་དོན་རབ་སྒྲུབ་བྱྡེད་ཡིན། །ཏིང་འཛིན་གསུམ་གི་སོད་ཡུལ་
ནི། །བདག་མྡེད་རྣམ་པ་གིས་པོ་དང་། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྟྡེན་དང་ནི། །དྡེ་རྟག་ྡེར་ཞི་ཡིན་ཞྡེས་བྱ། །དྡེ་ནི་
གཟུང་འཛིན་ངོ་བོའ་ིཕྱིར། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས། །རབ་ཏུ་
དགའ་དང་ལྡན་པ་འོ། །ཡོངས་སུ་ཤྡེས་དང་སྤང་བ་དང་། །མངོན་སུམ་དུ་ནི་བྱ་བའི་ཕྱིར། །སོང་ིད་ལ་སོགས་
ཏིང་འཛིན་རྣམས། །དོན་རྣམ་གསུམ་དུ་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་བཞྡེད་པས། །ཏིང་ངྡེ་
འཛིན་གི་རྒྱུ་ིད་དུ། །ཆོས་ཀི་སོམ་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བཤད། །བརྟན་པ་
རྣམས་ཀི་བཞི་པོ་དྡེ། །མྡེད་པའི་དོན་དང་རྣམ་རྟོག་དོན། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་དོན་ཁོ་ན་དང་། །རྣམ་རྟོག་ྡེ་བར་ཞི་བའི་
དོན། །མི་རུང་རྒྱུ་ལས་སྡེ་ཕྱིར་དང་། །འགལ་ཕྱིར་རང་ིད་མི་གནས་ཕྱིར། །མྡེད་ཕྱིར་མཚན་ིད་ངྡེས་ཕྱིར་
དང་། །རྡེས་སུ་འཇུག་ཕྱིར་འགག་པའི་ཕྱིར། །ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་དམིགས་ཕྱིར་དང་། །དྡེ་རྒྱུ་ིད་དང་འབྲས་
བུའི་ཕྱིར། །ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་བདག་པོའ་ིཕྱིར། །དགྡེ་དང་སྡེམས་ཅན་རྡེས་འཇུག་ཕྱིར། །དང་པོ་ཇྡེ་བས་ཇྡེ་ཆྡེ་
དང་། །རྒྱས་དང་རྟྡེན་གི་དངོས་པོ་དང་། །འགྱུར་དང་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། །དྡེ་བཞིན་དམན་དང་ཁྱད་པར་
འཕགས། །འོད་གསལ་བ་དང་འོད་མི་གསལ། །ཡུལ་གཞན་འགོ་དང་ས་བོན་བཅས། །ས་བོན་མྡེད་པའི་ངོ་བོ་



46   བྱམས་པ་མགོན་པོ། 

དང་། །གཟུགས་བརན་དུ་ནི་སྡེ་བ་སྡེ། །སྡེ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞི་ལ། །རྒྱུ་དང་ཚད་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། །རྒྱས་པ་
དོན་མྡེད་མི་རུང་དང་། །རྟྡེན་ིད་དུ་ནི་མི་སྲིད་དང་། །གནས་པ་ལ་ནི་མི་སྲིད་དང་། །དང་པོ་མི་འཇིག་མཐར་མི་
འགྱུར། །དྡེ་བཞིན་དམན་དང་ཁྱད་པར་འཕགས། །འོད་གསལ་བ་དང་འོད་མི་གསལ། །འགོ་མྡེད་གནས་པ་མི་
རུང་དང་། །ཐ་མ་ིད་ནི་མི་སྲིད་ཕྱིར། །སྡེམས་ཀི་རྡེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་
མ། །འབྱུང་བ་རྣམས་དང་དོན་རྣམ་དྲུག །སྐད་ཅིག་ིད་དུ་བརོད་པ་ནི། །སྐམ་དང་འཕྡེལ་དང་རང་བཞིན་
གིས། །གཡོ་དང་འཕྡེལ་དང་འགིབ་པའི་ཕྱིར། །འབྱུང་བ་དྡེ་དང་འཕྡེལ་ཕྱིར་དང་། །ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་བཞི་ཡི་
ཕྱིར། །ཁ་དོག་དི་དང་རོ་དང་རྡེག །འད་ཕྱིར་དྡེ་ནི་དྡེ་དང་འད། །བུད་ཤིང་རག་ལས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །ཇྡེ་བས་
ཇྡེ་ཆྡེར་དམིགས་པའི་ཕྱིར། །སྡེམས་རྡེས་འཇུག་ཕྱིར་དི་བའི་ཕྱིར། །དྡེས་ན་ཕྱི་ཡང་སྐད་ཅིག་མ། །གང་ཟག་
བཏགས་པར་ཡོད་ིད་དོ། །བརོད་བྱ་རས་སུ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་དམིགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། །ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་ོན་མོངས་རྒྱུ། །ྡེས་པ་གིས་ཕྱིར་དྡེ་ལས་འདི། །གཅིག་དང་གཞན་དུ་བརོད་བྱ་མིན། །ཕུང་པོ་བདག་
ཏུ་ཐལ་བ་དང་། །དྡེ་རས་ིད་དུ་ཐལ་འགྱུར་ཕྱིར། །གལ་ཏྡེ་རས་ཡོད་བརོད་མིན་པའི། །དགོས་པ་ཡང་ནི་བརོད་
དགོས་སོ། །གཅིག་དང་གཞན་དུ་བརོད་མིན་པ། །དགོས་པ་མྡེད་པར་མི་རིགས་སོ། །མཚན་ིད་དང་ནི་འཇིག་
རྟྡེན་ན། །མཐོང་ཕྱིར་བསན་བཅོས་སོ་ནས་ཀང་། །བུད་ཤིང་མྡེ་བཞིན་གིས་སུ་ནི། །བརོད་མིན་མི་རུང་གིས་
ཕྱིར་རོ། །གིས་ཡོད་རྣམ་ཤྡེས་སྡེ་བའི་ཕྱིར། །དྡེ་རྡེན་མ་ཡིན་དོན་མྡེད་ཕྱིར། །དྡེ་ཕྱིར་ལྟ་བ་པོ་ནས་ནི། །གོལ་
པོའ་ིབར་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །བདག་པོ་ིད་ཅིག་ཡིན་ན་ནི། །མི་རྟག་མི་འདོད་འབྱུང་མི་བྱྡེད། །དྡེ་ཡིས་མཚན་ིད་
བསྒྲུབ་དགོས་ཏྡེ། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་གནོད། །ྡེས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལྟ་སོགས་ལ། །དྡེ་ཡི་བྱྡེད་པ་
རང་འབྱུང་མིན། །བྱྡེད་པ་དྡེ་ཡི་རྡེན་ཅན་ཡང་། །ལྟ་སོགས་བྱྡེད་པ་མྡེད་པ་ཡིན། །བྱྡེད་པ་མིན་ཕྱིར་མི་རྟག་
ཕྱིར། །ཅིག་ཅར་རྟག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །ལྟ་ལ་སོགས་པའི་བྱྡེད་པ་ནི། །རང་བྱུང་ིད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །དྡེ་
བཞིན་གནས་དང་ཞིག་པ་ནི། །སྔ་ན་མྡེད་དང་མི་རྟག་དང་། །ཕྱོགས་གསུམ་པོ་ཡང་མྡེད་པའི་ཕྱིར། །རྡེན་ིད་དུ་
ནི་མི་རུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །བདག་མྡེད་དམ་པའི་དོན་དུ་ན། །སོང་ིད་བདག་ཏུ་
དམིགས་པ་ནི། །ྡེས་པར་བཤད་པ་ཁོ་ན་ཡིན། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་བའི། །གནས་སྐབས་གཅོད་
པའི་བྱྡེ་བྲག་དང་། །འཇུག་དང་རྒྱུན་གི་བྱྡེ་བྲག་ཀང་། །གང་ཟག་གིས་ནི་ྡེ་བར་བསན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བསྡེད་
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མི་དགོས། །གོམས་པ་ཐོག་མ་མྡེད་དུས་ཅན། །གང་ཟག་ཡོད་ན་ཐམས་ཅད་ནི། །འབད་མྡེད་ཐར་པའམ་ཐར་པ་
མྡེད། །དྡེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་དྡེ་དག་དང་། །རྟག་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ནི། །རང་གི་དོན་ཡང་མི་འདོར་
ཞིང་། །གཞན་གི་དོན་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱོགས་དང་
མཐུན་པའི་ལྡེའུ་སྡེ་བཅུ་དགུ་པའོ།།  ༈  །།རང་གི་ལུས་དང་སོམ་པའི་ཕྱིར། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོངས་
གཏོང་དང་། །མ་ཆུང་རྣམས་ལ་བཟོད་པ་དང་། །ལུས་དང་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་བར། །བརོན་འགྲུས་རོམ་དང་བསམ་
གཏན་གི། །བདྡེ་ལ་རོ་མྱང་མྡེད་ིད་དང་། །ཤྡེས་རབ་ལ་ནི་མི་རྟོག་པ། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ངོ་མཚར་འདོད། །དྡེ་
བཞིན་གཤྡེགས་རིགས་སྡེ་བ་དང་། །ལུང་བསན་པ་དང་དབང་བསྐུར་དང་། །བྱང་ཆུབ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡང་། །ངོ་
མཚར་ཆྡེ་བ་ཡིན་པར་འདོད། །འདོད་ཆགས་བྲལ་དང་སིང་བརྡེ་དང་། །དྡེ་བཞིན་བསོམ་མཆོག་ཐོབ་པ་
དང་། །སྡེམས་མམ་ཕྱིར་ན་དྡེ་དག་ལ། །སོར་བ་ངོ་མཚར་ཆྡེ་མ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་བློ་ལྡན་སྡེམས་ཅན་ལ། །རབ་
ཏུ་བྱམས་པར་གྱུར་པ་ལྟར། །སྡེམས་ཅན་བདག་དང་ཆུང་མ་དང་། །བུ་བཤྡེས་གྡེན་ལ་དྡེ་ལྟ་མིན། །དོན་གྡེར་
བ་ལ་ཕྱོགས་མྡེད་དང་། །ཚུལ་ཁིམས་རྟག་ཏུ་མ་མས་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟོད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཕྱིར། །བརོན་
འགྲུས་ཆྡེན་པོ་རོམ་པ་དང་། །རྟག་ཏུ་བསམ་གཏན་དགྡེ་བ་དང་། །ཤྡེས་རབ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་ིད། །བྱང་ཆུབ་
སྡེམས་དཔའ་དྡེ་དག་ལ། །དྡེ་ལྟར་སྡེམས་མམ་ཤྡེས་པར་བྱ། །སྣོད་ིད་དུ་ནི་བྱྡེད་པ་དང་། །ཚུལ་ཁིམས་དག་
ལ་འགོད་པ་དང་། །གནོད་པ་ལ་ནི་བཟོད་པ་དང་། །དོན་བྱྡེད་པར་ནི་འགོ་བ་དང་། །བསན་པ་འདི་ལ་འཛུད་པ་
དང་། །ཐྡེ་ཚོམ་གཅོད་པར་བྱྡེད་པ་འདི། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་སྡེམས་ཅན་ལ། །ཕན་འདོགས་ིད་དུ་འདོད་པ་
ཡིན། །གང་དག་རྟག་ཏུ་སྡེམས་ཅན་རྣམས། །བསམ་པ་མམ་པས་འཛིན་བྱྡེད་ཅིང་། །འཕགས་པའི་ས་ལ་སྡེད་
པ་དང་། །དགྡེ་བ་འཕྡེལ་བར་བྱྡེད་པ་དང་། །ྡེས་བྱས་ལས་ནི་ཡོངས་སྲུང་དང་། །ཐོས་པ་བྱང་བར་བྱྡེད་པ་
ནི། །ལས་ལྔ་དག་གིས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས། །སྡེམས་ཅན་མ་དང་འད་བ་ཡིན། །སྡེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རྟག་པར་
ནི། །དད་པ་སྡེད་པར་བྱྡེད་པ་དང་། །ལྷག་པའི་ཁིམས་སོགས་སློབ་པ་དང་། །རྣམ་པར་གོལ་ལ་སོར་བའི་
ཕྱིར། །སངས་རྒྱས་ལ་ནི་གསོལ་བ་དང་། །དྡེ་དག་སྒྲིབ་པ་སྤོང་བའི་ཕྱིར། །ལས་ལྔ་དག་གིས་རྒྱལ་སྲས་
རྣམས། །སྡེམས་ཅན་ཕ་དང་འད་བ་ཡིན། །གང་དག་བསན་པར་མི་འོས་པ། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གསང་བྱྡེད་
ཅིང་། །བསླབ་ལས་མས་ལ་སྨོད་པ་དང་། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྔགས་པ་ིད། །གདམས་ངག་སིན་པར་
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བྱྡེད་པ་དང་། །བདུད་རྣམས་སོན་པར་བྱྡེད་པ་སྡེ། །ལས་ལྔ་དག་གིས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས། །སྡེམས་ཅན་ར་ལག་
འད་བ་ཡིན། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྣམ་བྱང་ལ། །གང་དག་རང་བློ་མ་འཁྲུལ་བ། །འཇིག་རྟྡེན་འཇིག་རྟྡེན་མིན་པ་
ཡི། །ཕུན་ཚོགས་ཟད་པར་སིན་པར་བྱྡེད། །སྡེ་བ་མྡེད་པས་མི་ཕྱྡེད་ཅིང་། །རྟག་ཏུ་ཕན་དང་བདྡེ་འདོད་
པ། །ལས་ལྔ་དག་གིས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས། །སྡེམས་ཅན་གོགས་པོ་འད་བ་ཡིན། །གང་དག་སྡེམས་ཅན་སྨིན་བྱ་
ལ། །རྟག་ཏུ་བརོན་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། །ཡང་དག་ངྡེས་པར་འབྱུང་བ་སྨྲ། །ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་
བཟོད། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གིས་སིན་བྱྡེད། །དྡེ་ཡི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནི། །ལས་ལྔ་དག་གིས་རྒྱལ་སྲས་
རྣམས། །སྡེམས་ཅན་བྲན་དང་འད་བ་ཡིན། །གང་དག་མི་སྡེའི་ཆོས་ལ་ནི། །བཟོད་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་
དང་། །ཐྡེག་པ་ཐམས་ཅད་སོན་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པར་སོར་བ་དང་། །བཞིན་མཛེས་ལན་དུ་ཕན་
འདོགས་དང་། །རྣམ་པར་སྨིན་ལ་མི་ལྟ་བ། །ལས་ལྔ་དག་གིས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས། །སྡེམས་ཅན་སློབ་དཔོན་འད་
བ་ཡིན། །སྡེམས་ཅན་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་བརོན། །ཚོགས་རྣམས་རོགས་པར་བྱྡེད་པ་དང་། །ཚོགས་བསགས་མྱུར་
དུ་གོལ་བར་བྱྡེད། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ནི་སྤོང་བྱྡེད་ཅིང་། །འཇིག་རྟྡེན་འཇིག་རྟྡེན་མ་ཡིན་པའི། །ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་ལ་སོར་བ། །ལས་ལྔ་དག་གིས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས། །སྡེམས་ཅན་མཁན་པོ་འད་བ་ཡིན། །ལོངས་སོད་
རྣམས་ལ་མ་ཆགས་དང་། །ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་མྡེད་པ་དང་། །བྱས་པ་གཟོ་དང་ལྡན་པ་དང་། །སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་
སོར་བའི་ཕྱིར། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་ལ། །དྡེ་ལྟར་འཇུག་པའི་ལུས་ཅན་དག །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་
ལ་ནི། །དྡེ་བཞིན་ལན་དུ་ཕན་འདོགས་ཡིན། །རྟག་ཏུ་འཕྡེལ་དང་མས་པ་དང་། །སྡེམས་ཅན་རབ་ཏུ་སྨིན་པ་
དང་། །ས་ལ་ཁྱད་པར་འགོ་བ་དང་། །བླ་ན་མྡེད་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །འཇིགས་སྤང་ཡང་དག་བསྡེད་པ་
དང་། །ཐྡེ་ཚོམ་དག་ནི་གཅོད་པ་དང་། །སྒྲུབ་པ་ཡི་ནི་གདམས་ངག་ལ། །རྒྱལ་སྲས་རྟག་ཏུ་ཆུད་མི་ཟ། །རྡེ་བ་
མྡེད་པའི་སིན་པ་དང་། །ཡང་སྲིད་མི་འདོད་ཚུལ་ཁིམས་དང་། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་བཟོད་པ་དང་། །ཡོན་ཏན་ཀུན་
འབྱུང་བརོན་འགྲུས་དང་། །དྡེ་བཞིན་བསམ་གཏན་གཟུགས་མྡེད་མིན། །ཤྡེས་རབ་ཐབས་དང་ལྡན་པ་ནི། །ཕ་
རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་ལ། །བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་ཡང་དག་སོར། །ལོངས་སོད་ཆགས་དང་མས་བཅས་དང་། །ང་
རྒྱལ་ིད་དང་བསོད་མས་དང་། །རོ་མྱང་བ་དང་རྣམ་རྟོག་ནི། །བརྟན་པ་རྣམས་ཀི་མས་པའི་རྒྱུ། །དྡེ་དག་
གྡེན་པོ་ལ་གནས་པའི། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ནི། །དྡེ་ལས་བཟོག་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གི། །སྐལ་ཅན་
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ཆོས་སུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །སྤྲུལ་པ་དང་ནི་ཚུལ་འཆོས་དང་། །བཞིན་མཛེས་པ་ནི་སོན་པ་དང་། །དྡེ་བཞིན་འཕལ་ལ་
འཇུག་པ་དང་། །ལུས་དང་ངག་ནི་ཞི་བ་དང་། །དྡེ་བཞིན་སྨྲ་མཁས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དྡེ་དག་སྒྲུབ་དང་བྲལ་བ་
ནི། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྣམས་དག་གི །ཡང་དག་མིན་པ་ིད་དུ་བཤད། །བཟོག་པར་རབ་ཏུ་སོར་རྣམས་
ཀི། །དྡེ་དག་ཡང་དག་ིད་དུ་བཤད། །བློ་ལྡན་དྡེ་དག་ས་ཀུན་ཏུ། །སིན་ལ་སོགས་པ་ྡེར་བསྒྲུབས་
པས། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །རྣམ་པ་དྲུག་ནི་འདུལ་བར་བྱྡེད། །གང་ཟག་དུས་ཀི་བྱྡེ་བྲག་
གིས། །བློ་ལྡན་ལུང་བསན་རྣམ་པ་གིས། །བྱང་ཆུབ་དང་ནི་ལུང་སོན་པ། །གཞན་ཡང་ཆྡེན་པོར་བརོད་པ་
ནི། །མི་སྡེ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཡི། །ང་རྒྱལ་རོལ་བ་སྤངས་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་
དང་། །ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། །ཡང་དྡེ་ཞིང་དང་མིང་དང་ནི། །དུས་དང་བསྐལ་པའི་མིང་དང་ནི། །འཁོར་
དང་དམ་པའི་ཆོས་དག་ཀང་། །གནས་པའི་སོ་ནས་དྡེར་འདོད་དོ། །བློ་ལྡན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཕུན་ཚོགས་
སྡེད་དང་མི་སོ་དང་། །རྟག་ཏུ་སོམ་པར་བྱྡེད་པ་དང་། །ཏིང་འཛིན་མས་པ་མྡེད་པ་དང་། །བྱ་བ་འགྲུབ་དང་ལྷུན་
གྲུབ་པའི། །བཟོད་པ་འཐོབ་ལ་ངྡེས་པར་འགྱུར། །མཆོད་བསླབ་ཡང་དག་བླང་བ་དང་། །སིང་རྡེ་དགྡེ་བ་བསོམ་
པ་དང་། །དྡེ་བཞིན་དགོན་པར་བག་ཡོད་དང་། །ཐོས་དོན་ངོམས་མི་ཤྡེས་པ་ིད། །ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བརྟན་པ་
ཡི། །གདོན་མི་ཟ་བར་བྱ་བ་ིད། །འདོད་པའི་ྡེས་དམིགས་ཤྡེས་པ་དང་། །འཁྲུལ་པ་དག་ལ་རྟོག་པ་
དང་། །སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལྡེན་ིད་དང་། །དགྡེ་བ་དག་ནི་སོམ་པ་དང་། །བདྡེ་ལ་རོ་མྱང་མྡེད་ིད་དང་། །མཚན་
མ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ། །ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བརྟན་པ་ཡི། །རྟག་ཏུ་བྱ་བ་དག་ཡིན་ནོ། །ཆོས་སིན་ཚུལ་ཁིམས་
དག་པ་དང་། །མི་སྡེ་བཟོད་པ་ཐོབ་ིད་དང་། །ཐྡེག་ཆྡེན་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་དང་། །མཐའ་ལ་སིང་རྡེ་ལྡན་
གནས་དང་། །ཤྡེས་རབ་བློ་དང་ལྡན་རྣམས་ཀི། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་གཙོ་བོར་འདོད། །མདོ་སོགས་རྣམ་པའི་བྱྡེ་
བྲག་གིས། །རིག་པའི་གནས་ནི་རྣམ་གཞག་པ། །ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བརྟན་པ་ཡི། །ཆོས་རྣམས་གཞག་པ་ཡིན་
ཞྡེས་བྱ། །དྡེ་བཞིན་ིད་ནི་རྣམ་བདུན་ལ། །བརྟྡེན་ནས་བདྡེན་པ་རྣམ་པར་གཞག །རིགས་པ་ཐྡེག་པ་རྣམ་གཞག་
པ། །རྣམ་པ་བཞི་དང་རྣམ་གསུམ་ིད། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྡེད་པ་དང་། །ཡང་དག་ལྟ་བ་འབྲས་ལྡན་
དང་། །ཚད་མས་རྣམ་འབྱྡེད་བསམ་མི་ཁྱབ། །རིགས་པ་བཞིར་ནི་ཤྡེས་པར་བྱ། །བསམ་པ་དང་ནི་བཤད་ིད་
དང་། །སོར་བ་དང་ནི་ཚོགས་དག་དང་། །འགྲུབ་པའི་རབ་ཏུ་དབྱྡེ་བ་ཡིས། །ཐྡེག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་
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འདོད། །མིང་དང་དངོས་དག་ཕན་ཚུན་དུ། །གློ་བུར་བ་ནི་ིད་དུ་བཙལ། །འདོགས་པ་རྣམ་པ་གིས་པོ་
འདིར། །དྡེ་ཙམ་ིད་དུ་ཚོལ་བ་འོ། །ཐམས་ཅད་དམིགས་སུ་མྡེད་པའི་ཕྱིར། །ཡང་དག་ཡྡེ་ཤྡེས་རྣམ་པ་
བཞི། །ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བརྟན་པ་ཡི། །དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱྡེད་པར་འགྱུར། །འཆིང་བ་ཡི་ནི་རྟྡེན་དག་
དང་། །ལོངས་སོད་ས་བོན་རྒྱུ་མཚན་འདིར། །སྡེམས་དང་སྡེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས། །རྟྡེན་བཅས་ས་བོན་
བཅས་ཏྡེ་བཅིངས། །མདུན་བཞག་མཚན་མ་གང་ཡིན་དང་། །བདག་ིད་འདུག་པ་གང་ཡིན་པ། །ཐམས་ཅད་
རྣམ་འཇིག་བློ་ལྡན་གིས། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དྡེ་བཞིན་ིད་དམིགས་ཤྡེས་པ་དང་། །གིས་
སུ་འཛིན་པ་རྣམ་སྤངས་དང་། །གནས་ངན་ལྡེན་ལུས་མངོན་སུམ་པ། །བློ་ལྡན་དྡེ་ཟད་བྱྡེད་པར་འདོད། །དྡེ་
བཞིན་ིད་དམིགས་ཡྡེ་ཤྡེས་ནི། །རྣམ་པ་ཐ་དད་མྡེད་བསོམས་ཤིང་། །ཡོད་དང་མྡེད་དོན་མངོན་སུམ་པ། །རྣམ་
རྟོག་དབང་འབྱོར་ིད་ཅྡེས་བྱ། །བྱིས་པ་ཡང་དག་ིད་བསྒྲིབས་ནས། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་ཏུ་སྣང་། །བྱང་
ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་དྡེ་བསལ་ནས། །ཡང་དག་ིད་ནི་ཀུན་ཏུ་སྣང་། །དོན་མྡེད་པ་དང་དོན་ཡོད་དག །མི་སྣང་སྣང་
བ་ཡིན་ཞྡེས་བྱ། །དྡེ་ནི་གནས་གཞན་གྱུར་པ་སྡེ། །འདོད་དགུར་སོད་ཕྱིར་ཐར་པ་ཡིན། །དོན་ཆྡེན་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ། །གཞན་དང་གཞན་རིགས་མཐུན་སྣང་བ། །བར་ཆད་བྱྡེད་ཡིན་དྡེ་ལྟ་བས། །ཡོངས་ཤྡེས་བྱས་
ནས་དྡེ་སྤང་ངོ་། །ཡོངས་སྨིན་རྣམ་པར་སང་བྱ་དང་། །ཐོབ་བྱ་སྨིན་པར་རུང་བྱ་དང་། །ཡང་དག་བཤད་པའི་
དངོས་པོ་ནི། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་དཔག་ཏུ་མྡེད། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་ནི་སྡེ་བ་དང་། །མི་སྡེ་བ་ཡི་བཟོད་པ་
ིད། །དི་མྡེད་མིག་ནི་དམན་པ་དང་། །ཟག་པ་ཟད་པ་ིད་དང་ནི། །དམ་ཆོས་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། །བྱྡེ་བྲག་
ཤྡེས་སོད་ལོངས་སོད་ིད། །དྡེ་ལ་ཞུགས་པ་བློ་ལྡན་གི། །བཤད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞྡེས་བྱ། །དམིགས་པ་ཆྡེ་
བ་ིད་དང་ནི། །དྡེ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་གིས་དག་དང་། །ཡྡེ་ཤྡེས་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པར་
གྱུར་པ་དང་། །ཡང་དག་འགྲུབ་པ་ཆྡེན་པོ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཕིན་ལས་ཆྡེན་པོ་སྡེ། །ཆྡེན་པོ་འདི་དང་ལྡན་པའི་
ཕྱིར། །ཐྡེག་ཆྡེན་ཞྡེས་ནི་ངྡེས་པར་བརོད། །རིགས་དང་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། །དྡེ་བཞིན་སྡེམས་ནི་བསྡེད་པ་
དང་། །སིན་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། །སོན་མྡེད་པ་ལ་འཇུག་ིད་དང་། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྨིན་བྱྡེད་
དང་། །ཞིང་ནི་རྣམ་པར་སོང་བ་དང་། །མི་གནས་མྱ་ངན་འདས་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་དང་སོན་པ་
འོ། །གཅིག་ནི་མོས་པ་དང་ལྡན་པ། །ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་གཞན། །མཚན་མ་དང་ནི་མཚན་མྡེད་
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དང་། །མངོན་པར་འདུ་བྱྡེད་མྡེད་སོད་པ། །ལྔ་པོ་འདི་དག་ས་ཀུན་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡིན་ཞྡེས་
བྱ། །འདོད་ལ་མ་ཆགས་ལས་གསུམ་རྣམ་པར་དག །ཁོ་བ་ཟིལ་གནོན་ཡོན་ཏན་མཆོག་ལྷུར་ལྡེན། །ཆོས་ལས་
མི་གཡོ་དྡེ་ིད་ཟབ་མོ་མཐོང་། །བྱང་ཆུབ་དགའ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡིན། །ཕན་འདོགས་འདོད་དང་
གནོད་པ་མྡེད་ལྟ་དང་། །གཞན་གི་གནོད་པ་དང་དུ་ལྡེན་པ་དང་། །བརྟན་པ་བག་ཡོད་མང་དུ་ཐོས་པ་
དང་། །གཞན་གི་དོན་བརོན་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡིན། །རང་གིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་ྡེས་དམིགས་
ཤྡེས། །ལོངས་སོད་མ་ཆགས་ཞྡེ་ལ་ཁོན་མི་འཛིན། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུ་མཚན་ལ་མཁས་ལྟ་ངན་མྡེད། །ནང་དུ་རབ་
གནས་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡིན། །བརྡེ་དང་ལྡན་པ་ངོ་ཚ་ཡོན་ཏན་གནས། །སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡེན་རང་གི་
བདྡེ་མ་ཆགས། །དན་གཙོ་ཤིན་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པའི་བདག །ཐྡེག་པ་མི་འཁྲུགས་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་
ཡིན། །སྡུག་བསྔལ་སྡེལ་བ་སྡུག་བསྔལ་མི་བྱྡེད་ིད། །སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པ་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་པ་
མྡེད། །སྡུག་བསྔལ་རྣམ་གོལ་སྡུག་བསྔལ་མི་རྟོག་པ། །སྡུག་བསྔལ་ཁས་ལྡེན་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་
ཡིན། །ཆོས་ལ་མི་དགའ་རང་བཞིན་ཆོས་ལ་དགའ། །ཆོས་ལ་སྨོད་ཅིང་ཆོས་ལ་མངོན་པར་བརོན། །ཆོས་ལ་
དབང་བ་ཆོས་ལ་མུན་པ་མྡེད། །ཆོས་གཙོར་བྱྡེད་པ་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡིན། །ལོངས་སོད་བག་ཡོད་ངྡེས་
ལ་བག་ཡོད་དང་། །བསྲུང་ལ་བག་ཡོད་དགྡེ་ལ་བག་ཡོད་དང་། །བདྡེ་ལ་བག་ཡོད་ཆོས་ལ་བག་ཡོད་
དང་། །ཐྡེག་པ་བག་ཡོད་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡིན། །མ་གུས་ངོ་ཚ་ྡེས་ཆུང་ངོ་ཚ་དང་། །མི་བཟོད་ངོ་ཚ་
ཡོངས་མས་ངོ་ཚ་དང་། །རྣམ་འཕོ་ངོ་ཚ་ལྟ་ཆུང་ངོ་ཚ་དང་། །ཐྡེག་གཞན་ངོ་ཚ་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་
ཡིན། །འདི་དང་ཕ་རོལ་དང་ནི་བཏང་སོམས་དང་། །འདུ་བྱྡེད་ལྡན་དང་དབང་འབྱོར་ིད་ཐོབ་དང་། །མཚུངས་
པར་སོན་དང་འབྲས་བུ་ཆྡེན་པོ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཕན་འདོགས་བྱྡེད་ལ་འཇུག །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་
དཔའ་སྡེམས་དཔའ་ཆྡེ། །བློ་ལྡན་ིད་དང་གསལ་བའི་མཆོག །རྒྱལ་སྲས་རྒྱལ་བའི་གཞི་དང་ནི། །རྒྱལ་བྱྡེད་
རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང་། །རལ་ལྡན་དང་ནི་འཕགས་མཆོག་དང་། །དྡེད་དཔོན་དང་ནི་གགས་མཆོག་དང་། །སིང་རྡེ་
ཅན་དང་བསོད་ནམས་ཆྡེ། །དབང་ཕྱུག་དྡེ་བཞིན་ཆོས་དང་ལྡན། །དྡེ་ིད་བཟང་རྟོགས་དོན་ཆྡེན་ལྡེགས་རྟོགས་
དང་། །དོན་ཀུན་རྟོགས་དང་ཀུན་ཏུ་རྟོགས་པ་དང་། །ཐབས་རྣམས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར་རྒྱུ། །དྡེས་
ན་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཞྡེས་བྱ་འོ། །བདག་རྡེས་རྟོགས་དང་ལྟ་བ་ཕ་རྟོགས་དང་། །རྣམ་རིག་སྣ་ཚོགས་རྣམ་
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པར་རྟོགས་དང་ཀུན། །ཡང་དག་མིན་རྟོགས་ཡིན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱུ། །དྡེས་ན་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཞྡེས་བྱ་
འོ། །མ་རྟོགས་རྟོགས་དང་རྡེས་སུ་རྟོགས་པ་རྟོགས། །དངོས་མྡེད་རྟོགས་དང་རབ་ཏུ་སྡེ་བ་རྟོགས། །མ་རྟོགས་
རྟོགས་པ་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་རྒྱུ། །དྡེས་ན་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཞྡེས་བྱའོ། །དོན་མྡེད་རྟོགས་དང་དོན་དམ་
རྟོགས་པ་དང་། །དོན་ཀུན་རྟོགས་དང་མཐའ་དག་དོན་རྟོགས་དང་། །རྟོགས་བྱ་རྟོགས་གཞི་རྟོགས་པ་རྟོགས་པའི་
རྒྱུ། །དྡེས་ན་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཞྡེས་བྱའོ། །གྲུབ་པར་གྱུར་པ་རྟོགས་དང་གནས་རྟོགས་དང་། །ལྷུམས་
རྡེས་རྟོགས་དང་རིམ་པ་རྟོགས་པ་དང་། །རབ་ཏུ་རྟོགས་དང་ཐྡེ་ཚོམ་བསལ་རྟོགས་རྒྱུར། །དྡེས་ན་བྱང་ཆུབ་
སྡེམས་དཔའ་ཞྡེས་བྱ་འོ། །བློ་དང་ལྡན་པ་བློ་ཐོབ་མ་ཐོབ་དང་། །རབ་གནས་རྟོགས་དང་རྡེས་སུ་རྟོགས་པ་
དང་། །སོ་སོར་འཆད་བློ་རོད་མྡེད་ང་བཅོམ་དང་། །ང་ཅན་བློ་གོས་མ་སྨིན་ཡང་དག་སྨིན། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་
སྡེའི་རྒྱན་ལས། ཡོན་ཏན་གི་ལྡེའུ་སྡེ་ི་ཤུ་པའོ།།  ༈  །།བརྡེ་དང་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། །བརྟན་པ་ིད་དང་ལག་
བརང་ིད། །དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ངྡེས་འགྡེལ་པ། །འདི་དག་བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་རྟགས། །ཡོངས་གཟུང་མོས་པ་
ཐོབ་པ་དང་། །མི་སོ་གིས་ཀིས་བསྡུ་བའི་ཕྱིར། །བསམ་པ་དང་ནི་སོར་བ་ལས། །རྟགས་ལྔར་རྣམ་པར་ཤྡེས་
པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ནི། །ཁྱིམ་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་རྣམས་སུ། །གྱུར་ནས་སྡེ་བ་ཐམས་ཅད་
དུ། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་བྱྡེད་དོ། །ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བློ་ལྡན་གི། །རབ་བྱུང་ལྡེན་པས་ཐོབ་པ་དང་། །ཆོས་
ིད་ཀིས་ནི་ཐོབ་པ་གཞན། །རབ་ཏུ་བྱུང་བར་སོན་བྱྡེད་ཡིན། །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་དག་ནི། །ཡོན་ཏན་ཚད་
མྡེད་རྣམས་དང་ལྡན། །དྡེ་ལྟས་སོམ་བརོན་ཁྱིམ་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ལས་ཁྱད་འཕགས། །ས་རྣམས་
ཀུན་ལ་བརྟན་པ་ཡི། །ཕ་རོལ་སྡུག་པའི་འབྲས་བུ་དང་། །འདི་ལ་དགྡེ་བ་འཇུག་འདོད་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་
འདོད་པ་དང་། །མ་དག་རྣམ་དག་རབ་དག་པ། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བསམ་པར་འདོད། །ས་རྣམས་ཀུན་ལ་བློ་
ལྡན་པའི། །སྨོན་ལམ་དང་ནི་སྡེམས་མམ་དང་། །བདག་པོར་གྱུར་པ་དག་དང་ནི། །འཁོར་སྡུད་པ་ཡིས་ཡོངས་
སུ་འཛིན། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ལས་དང་ནི། །གཞན་ཡང་སྨོན་ལམ་དག་དང་ནི། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་དང་དབང་འབྱོར་
པའི། །དབང་གིས་སྡེ་བར་འདོད་པ་ཡིན། །མཚན་ིད་གང་ཟག་བསླབ་པ་དང་། །ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་རྟགས་དང་
ནི། །ངྡེས་པའི་ཚིག་དང་ཐོབ་པ་ཡིས། །གནས་པ་དང་ནི་ས་ིད་དོ། །སོང་པ་ིད་ནི་མཆོག་རྟོགས་ནས། །ལས་
རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བར་གནས། །བསམ་གཏན་རབ་བདྡེས་གནས་ནས་ནི། །དྡེ་ཡི་འོག་ཏུ་འདོད་པར་སྡེ། །དྡེ་ནས་
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བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་རྣམས། །འཁོར་བ་དག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ། །སྡེམས་ཀུན་ོན་མོངས་མྡེད་པར་
ནི། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྨིན་པར་བྱྡེད། །ཆྡེད་དུ་བསམས་ཏྡེ་སྡེ་བས་ན། །ཀུན་ནས་ོན་མོངས་རྡེས་སུ་
སྲུང་། །བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་དང་འབྲྡེལ །མཚན་མྡེད་གཅིག་ཏུ་ངྡེས་པའི་ལམ། །མཚན་མ་མྡེད་པར་ལྷུན་
གིས་གྲུབ། །ཞིང་ཡང་རྣམ་པར་སོང་བ་སྡེ། །དྡེ་ཡི་འོག་ཏུ་སྡེམས་ཅན་ནི། །སྨིན་པར་བྱྡེད་པ་འགྲུབ་པར་
འགྱུར། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་དང་། །བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་དག་པ་ིད། །རྣམ་པར་བཞག་པ་འདི་དག་
གིས། །ས་ཡི་མཚན་ིད་ཤྡེས་པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་པ། །ཚུལ་ཁིམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་
དག་མམ་པར་གཞག །ཆོས་ལ་ང་སྤངས་རྒྱུད་དང་ཀུན་ོན་མོངས། །རྣམ་པར་བྱ་བ་ཐ་དད་ང་རྒྱལ་
མྡེད། །སྐད་ཅིག་གཅིག་བློ་ཐོབ་པ་བཏང་སོམས་པ། །ཞིང་རྣམས་སོང་བ་སྡེམས་ཅན་སྨིན་བྱྡེད་པར། །མཁས་པ་
མཐུ་ཆྡེན་ལུས་ཡོངས་རོགས་པ་དང་། །ངྡེས་པར་སོན་ལ་མཁས་པ་དབང་བསྐུར་ཡིན། །ཆོས་ིད་རབ་ཏུ་
རྟོགས་ནས་འདིར། །ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྷག་སྡེམས་དང་། །ལྷག་པའི་ཤྡེས་རབ་ལ་རྡེས་སློབ། །ཤྡེས་རབ་
སོད་ཡུལ་གིས་ཡིན་ཏྡེ། །ཆོས་ཀི་དྡེ་ིད་དང་དྡེ་ནི། །མི་ཤྡེས་ཤྡེས་སོགས་འཇུག་པ་ིད། །ཤྡེས་རབ་སོད་
ཡུལ་དྡེ་ལྟ་བས། །དྡེ་ས་གིས་ལ་རྣམ་པར་གནས། །བསླབ་པ་རྣམས་དང་བསོམ་པ་ཡིས། །འབྲས་བུ་གཞན་ནི་
རྣམ་པ་བཞི། །མཚན་མྡེད་འདུ་བྱྡེད་དང་བཅས་པར། །གནས་པ་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཡིན། །དྡེ་ིད་མངོན་འདུ་བྱྡེད་
མྡེད་དང་། །ཞིང་ནི་རྣམ་པར་དག་པ་དག །འབྲས་བུ་གིས་པར་འདོད་པ་ཡིན། །སྡེམས་ཅན་སྨིན་པར་འགྲུབ་
ིད་དང་། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་དང་གཟུངས་རྣམས་ནི། །འགྲུབ་པ་འབྲས་བུ་དམ་པ་ཡིན། །འབྲས་བུ་རྣམ་པ་འདི་བཞི་
ནི། །ས་བཞི་པོ་ལ་ཡང་དག་བརྟྡེན། །ཆོས་ིད་རབ་ཏུ་རྟོགས་ནས་འདིར། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ནི་ཕུང་པོ་སོང་། །དྡེ་
ཡི་འོག་ཏུ་ཏིང་འཛིན་དང་། །ཤྡེས་རབ་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་སོང་། །དྡེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་ནི། །སྒྲིབ་རྣམ་བཞི་
དང་ཐོགས་པ་ཡི། །སྒྲིབ་པ་ལས་ཀང་རྣམ་གོལ་དང་། །གོལ་བའི་ཡྡེ་ཤྡེས་རྣམ་པར་སོང་། །ས་རྣམས་ཐམས་ཅད་
མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །གྲུབ་པ་དག་ཀང་མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཡང་འདོད་
དོ། །གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་རྣམ་གཞག་བཞིན། །ཡིད་ལ་བྱྡེད་པས་དྡེ་རྟོག་པར། །ཤྡེས་པའི་ཕྱིར་དང་དྡེ་ིད་ལ། །རྣམ་
མི་རྟོག་ཕྱིར་རྣམ་ཤྡེས་བྱ། །སོ་སོར་རང་རིག་བྱ་ཕྱིར་དང་། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡུལ་གི་ཕྱིར། །ས་རྣམས་
ཀུན་ལ་བསོམ་པ་དང་། །གྲུབ་པ་ཡང་ནི་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྣང་དང་བཅས་དང་མོས་པ་དང་། །མ་ཞུམ་པ་དང་མི་
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དམན་ིད། །གཞན་དིང་མི་འཇོག་བདག་ིད་དང་། །ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་དང་། །ཀུན་ལ་སྡེམས་ནི་
མམ་པ་དང་། །བཀི་དང་རྡེས་སུ་ཆགས་མྡེད་དང་། །ཐབས་ཤྡེས་འཁོར་དུ་སྡེ་བ་ནི། །ཀུན་ལ་རྟགས་སུ་འདོད་
པ་ཡིན། །འདུན་པ་མྡེད་པ་མ་ཡིན་ཆགས་དང་འཁུ་བའི་སིང་མྡེད་ཁོ་མྡེད་ལྡེ་ལོ་མྡེད། །བྱམས་དང་སིང་རྡེ་མིན་
པའི་བསམ་མྡེད་བློ་གོས་ངན་རྟོག་རྣམ་རྟོག་འཕོགས་པ་མྡེད། །བློ་གོས་རྣམ་པར་གཡྡེངས་མིན་བདྡེ་བས་མི་
འཕོགས་སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་གནོད་པ་མྡེད། །དགྡེ་བའི་བཤྡེས་ལ་ྡེ་བར་སྡེན་ཅིང་ཐོས་པ་ལྷུར་ལྡེན་སོན་པ་
མཆོད་ལ་བརོན། །ཐབས་མཆོག་ཤྡེས་པ་གང་ཞིག་བསོད་ནམས་ཡང་དག་བསྡུས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྡེན་
ཀུན། །གཞན་དག་ཐུན་མོང་བྱས་ནས་ིན་གཅིག་བཞིན་དུ་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཡོངས་བསྔོ་ཞིང་། །བཟང་
པོའ་ིགནས་སུ་སྡེས་པས་རྟག་ཏུ་དགྡེ་བྱྡེད་མངོན་ཤྡེས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀིས་བརོན། །སངས་རྒྱས་སྲས་དྡེ་ཀུན་
གི་བླ་ན་འདུག་པ་ཡོན་ཏན་གཏྡེར་དུ་ཤྡེས་པར་བྱ། །ས་རྣམས་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ཕན་ཡོན་
ནི། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་གིས་ཀ་ལ། །ལྔ་པོའ་ིབདག་ིད་དག་ཏུ་འདོད། །བྱང་ཆུབ་ལ་ནི་ྡེ་བ་དང་། །སྡེམས་
ཅན་དོན་སྒྲུབ་མཐོང་བ་ལ། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྡེ་འགྱུར་ཏྡེ། །དྡེ་ཕྱིར་རབ་དགའ་ཞྡེས་བརོད་དོ། །འཆལ་ཚུལ་
རོལ་བའི་དི་བྲལ་ཕྱིར། །དི་མ་མྡེད་པའི་ས་ཞྡེས་བྱ། །ཆོས་ཀི་སྣང་བ་ཆྡེན་པོ་ནི། །བྱྡེད་པའི་ཕྱིར་ན་འོད་བྱྡེད་
པའོ། །འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་ཆོས། །རབ་ཏུ་སྲྡེག་བྱྡེད་འོད་ལྟ་བུ། །དྡེ་དང་ལྡན་ཕྱིར་ས་དྡེ་
ནི། །གིས་པོ་སྲྡེག་པས་འོད་འཕོ་ཅན། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སྨིན་བྱྡེད་ཅིང་། །རང་གི་སྡེམས་ཀང་བསྲུང་
བའི་ཕྱིར། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་སང་དཀའ་བ། །དྡེ་ཕྱིར་སང་དཀའ་ཞྡེས་བྱ་འོ། །ཤྡེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བརྟྡེན་
ནས། །འཁོར་བ་དང་ནི་མྱ་ངན་འདས། །གིས་འདིར་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། །མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ས་ཞྡེས་
བཤད། །བགོད་གཅིག་ལམ་དང་འབྲྡེལ་པའི་ཕྱིར། །རིང་དུ་སོང་བའི་སར་འདོད་དོ། །འདུ་ཤྡེས་གིས་ཀིས་མི་
གཡོའ་ིཕྱིར། །མི་གཡོ་བ་ཞྡེས་ངྡེས་པར་བརོད། །སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་བློ་བཟང་། །ས་དྡེ་ལྡེགས་པའི་བློ་གོས་
ཡིན། །སིན་བཞིན་གིས་ཀིས་ནམ་མཁའི་ཆོས། །ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་ཆོས་ཀི་སིན། །དགྡེ་བ་སྒྲུབ་པ་སྣ་ཚོགས་
ལ། །དགའ་བས་རྟག་པར་ཐམས་ཅད་དུ། །གནས་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སྡེམས་དཔའ་ཡི། །ས་རྣམས་གནས་པ་ཡིན་
པར་འདོད། །འབྱུང་པོ་དཔག་མྡེད་འཇིགས་མྡེད་ཕྱིར། །དཔག་ཏུ་མྡེད་པ་དྡེ་དག་ལ། །ཕྱི་ཕྱིར་གོང་དུ་འགོ་ལྡན་
ཕྱིར། །དྡེ་དག་ིད་ནི་སར་འདོད་དོ། །ས་འཐོབ་པ་ནི་མོས་པ་དང་། །སོད་པ་དག་ལ་འཇུག་པ་དང་། །རྟོགས་
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པའི་ཕྱིར་དང་ས་རྣམས་ནི། །འགྲུབ་པའི་སོ་ནས་རྣམ་པ་བཞི། །ལུས་ཅན་ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་དང་། །ཐྡེག་པ་དམན་
ལ་མོས་པ་རྣམས། །གིས་ཀ་འདུན་པར་བྱ་བ་དང་། །གདུལ་བའི་ཕྱིར་ནི་བརྟན་རྣམས་ཀི། །སོད་པ་བཞི་པོ་
མདོ་བཞིན་དུ། །རྡེས་སུ་འབྲངས་ནས་བཤད་པ་ཡིན། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརྡེ་བ་ཅན། །ཕད་དང་བྲལ་བའི་
དགོངས་པ་ཅན། །མི་འབྲལ་བ་ཡི་དགོངས་པ་ཅན། །ཕན་བདྡེ་དགོངས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཐུབ་པ་སྒྲིབ་ཀུན་
ངྡེས་པར་གོལ། །འཇིག་རྟྡེན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན། །ཁྱོད་ཀི་མཁྱྡེན་པས་ཤྡེས་བྱ་ཁྱབ། །ཐུགས་གོལ་
ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྡེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །ོན་མོངས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་འཇོམས། །ོན་
མོངས་འཇོམས་མཛད་ོན་མོངས་ལ། །བརྡེ་བཅས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་ཆགས་མི་
མངའ། །ཐོགས་པར་མི་མངའ་རྟག་པར་ནི། །མམ་པར་བཞག་ཅིང་འདི་ཀུན་གི། །ལན་ལྡོན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །རྟྡེན་དང་བརྟྡེན་པ་བཤད་བྱ་དང་། །གསུང་དང་མཁྱྡེན་པ་འཆད་བྱྡེད་ལ། །བློ་གོས་རྟག་ཐོགས་མི་མངའ་
བ། །ལྡེགས་སོན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཤྡེགས་ནས་སོད་པ་མཁྱྡེན་མཛད་དྡེ། །དྡེ་དག་སྐད་ཀིས་སྡེམས་
ཅན་གི། །འོད་དང་འགོ་དང་ངྡེས་འབྱུང་ལ། །ལྡེགས་འདོམས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལུས་ཅན་ཀུན་གིས་
ཁྱོད་མཐོང་ན། །སྡེས་བུ་དམ་པ་ལགས་པར་འཚལ། །མཐོང་བ་ཙམ་གིས་རབ་དང་བར། །མཛད་པ་ཁྱོད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྡེན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང་། །སྤྲུལ་དང་ཡོངས་སུ་སྒྱུར་བ་དང་། །ཏིང་ངྡེ་འཛིན་དང་ཡྡེ་
ཤྡེས་ལ། །མངའ་བརྡེས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐབས་དང་སབས་དང་དག་པ་དང་། །ཐྡེག་ཆྡེན་ངྡེས་པར་
འབྱུང་བ་ལ། །སྡེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རབ་སླུ་བའི། །བདུད་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རང་གཞན་དོན་དུ་
ཡྡེ་ཤྡེས་དང་། །སྤངས་དང་ངྡེས་འབྱུང་བགྡེགས་མཛད་པར། །སོན་མཛད་མུ་སྡེགས་གཞན་དག་གིས། །མི་བརི་
ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བསྲུང་མྡེད་བསྡེལ་བ་མི་མངའ་བར། །འཁོར་གི་ནང་ན་བག་བརང་གསུང་། །ཀུན་ནས་
ོན་མོངས་གིས་སྤངས་པ། །འཁོར་སྡུད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀུན་མཁྱྡེན་ཁྱོད་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། །གནས་པ་
ཀུན་ལ་རྟག་པར་ནི། །ཀུན་མཁྱྡེན་མིན་སོད་མི་མངའ་སྡེ། །ཡང་དག་དོན་ལྡན་ཁྱོད་ཕྱག་འཚལ། །སྡེམས་ཅན་
ཀུན་གི་བྱ་བ་ལ། །ཁྱོད་ནི་དུས་ལས་མི་འདའ་བས། །མཛད་པ་རྟག་ཏུ་དོན་མངའ་བ། །མི་བསྡེལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྟྡེན་ཀུན་ལ་ིན་མཚན་དུ། །ལན་དྲུག་ཏུ་ནི་སོ་སོར་གཟིགས། །ཐུགས་རྡེ་ཆྡེན་པོ་དང་ལྡན་
པ། །ཕན་དགོངས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སོད་པ་དང་ནི་རྟོགས་པ་དང་། །ཡྡེ་ཤྡེས་དང་ནི་ཕིན་ལས་
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ཀིས། །ན་ཐོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི། །བླ་མ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐུ་གསུམ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་
ཆྡེ། །རྣམ་པ་ཀུན་བརྡེས་ཐམས་ཅད་དུ། །སྡེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཐྡེ་ཚོམ་དག །གཅོད་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལོ། །འཛིན་པ་མི་མངའ་ྡེས་མི་མངའ། །རོག་པ་མི་མངའ་མི་གནས་པ། །མི་གཡོ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་
ལ། །སོས་མྡེད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དམ་པའི་དོན་ནི་གྲུབ་པ་སྡེ། །ས་ཀུན་ལས་ནི་ངྡེས་པར་བྱུང་། །སྡེམས་
ཅན་ཀུན་གི་མཆོག་ཏུ་གྱུར། །སྡེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་གོལ་མཛད། །ཡོན་ཏན་མི་ཟད་མམ་མྡེད་
ལྡན། །འཇིག་རྟྡེན་དག་དང་དཀིལ་འཁོར་ནའང་། །སྣང་ལ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀིས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་མཐོང་
ངོ་། །དྡེ་ལྟ་ན་ཡང་དྡེ་ཡི་མཐུས། །གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྲིད་པ་ཇི་ལྟར་གནས་ཀི་བར། །དྡེ་ཡི་
མཛད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད། །ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། སོད་པ་དང་མཐར་ཐུག་པའི་ལྡེའུ་སྡེ་ི་ཤུ་ར་
གཅིག་པའོ།།  ༈  །།ཐྡེག་པ་ཆྡེན་པོ་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ཞྡེས་བྱ་བའི་ཚིག་ལྡེའུར་བྱས་པ་འཕགས་པ་བྱམས་པས་
མཛད་པ་རོགས་སོ།།  །།རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཤཱཀ་སིཾ་ཧ་དང་། ཞུ་ཆྡེན་གི་ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརྡེགས་ལ་
སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏྡེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སླད་ཀི་པཎི་ཏ་པ་ར་ཧི་ཏ་དང་། བྲམ་ཟྡེ་ཆྡེན་པོ་སད་ཛ་ན་
དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགྡེ་སློང་བློ་ལྡན་ཤྡེས་རབ་ཀིས་ཅུང་ཟད་བཅོས་ལྡེགས་པར་བཤད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་
པའོ།།  །།མཇུག་གི་ཤོ་ཀ་གཅིག་པོ་འདི་འགོ་དོན་འཕྡེལ་བ་དང་གཞུང་གཞན་ན་འདུག་པ་ལྟར་བྲིས་
པའོ།།  །།མངྒ་ལཾ།།  །།ཡྡེ་དྷརྨཱ་ཧྡེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧྡེ་ཏུནྡེ་ཥཱན་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་ད་ཏ། ཏྡེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོདྷ་ཨྡེ་ཝཾ་བཱ་དི་མཧཱ་
ཤྲ་མ་ཎཿ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྡེན་ཞྡེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྡེལ།། །། 


