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༄༅། །དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་དྲུག་པ་བཏང་བ་
དང་བསྟུན་རིགས་ཀྱི་བུ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཁྲིར་འདོན་བྱས་སྐབས་ཀྱི་དེབ་བསྒྲིགས་ངོ་
མཚར་སྨོན་གནས་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། ཤྲཱི་ཝན་བྷུ་མི་པཎྜུ་ཀ་
སངྒུ་རུ་ཡེ་ན་མཿ དངོས་གྲུབ་རྩ་བ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །སྐྱབས་གནས་བསླུ་མེད་རིན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་
གསུམ། །གྲུབ་གཉིས་སྩོལ་བའི་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །ནོར་ལྷར་བཅས་པས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་
སྩོལ། །ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ཉི་མ་སྔགས་འཆང་རྗེ། །གང་གི་ཐུགས་སྲས་འཇམ་དབྱངས་སྐུ་མཆེད་ལ། །སྙིང་
ནས་འདུད་དོ་བདག་ཅག་བརྒྱུད་པར་བཅས། །སྐྱེས་མཆོག་ཁྱེད་དང་མཚུངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་
གསོལ་བ་བཏབ་ནས། འདིར་ས་སྐྱ་པ་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་རང་གི་
རིགས་དང་ཆོས་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་སོགས་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་
རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཆེ་འདོན་བྱེད་དུ་གཏོང་དགོས་སོགས་ལག་ཏུ་ལེན་རྒྱུ་དེབ་ཏུ་བཀོད་པ་
ལ།  ༈ །གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་འདི་ཉིད་རྒྱལ་བའི་སྲས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའ་ིརྣམ་སྤྲུལ་བར་
མ་ཆད་པ་བྱོན་ནས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདི་ཉིད་དུ། དཀར་པོ་དགེ་
བའི་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གི་ས་བོན་བཏབ་སྟེ་ལོངས་སྤྱོད་དོན་ཡོད་པ་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་པས། དེ་
ལ་དོན་གཉིས་ཏེ། བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཞིང་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པར་
དབང་བསྐུར་ལ་ཆེ་བར་འདོན་པའི་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ། བླ་མ་སློབ་དཔོན། སྡེ་དཔོན་རིགས་
སོགས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་བསྒྲུབ་པ་དང་། གཉིས་པ་བླ་མ་གོང་མ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་
ཐབས། སྡེ་དཔོན་རིགས་ཀྱི་ཤིན་པོའ་ིདོན་དུ་འབྲེལ་པ་ཤུལ་ན་མཆིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྡིག་དང་མ་འདྲེས་པའི་
དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ངེད་རང་གི་ཞལ་ངོ་ཆེ་འདོན་མཛད་ཅིང་ཁྲི་ཁར་འཁོད་ནས་
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ད་ལོའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ཕྱིར་གཏོང་དགོས། ནང་དུ་ཁྲི་སྟོན་གྱི་འབུལ་བ་རྣམ་
གཞག་བྱུང་ཚུལ་སྒྲིག་བཅའ་ལྟར་གྱི་བཀོད་པ་ཆེ་ཕྲ་བྱས་ཚུལ་བརྗོད་ན། ལོ་དུས་ཀྱི་དུས་མདོས་ཆེན་མོ་
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བརྒྱངས་ནས་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཉེར་དྲུག་ལ་ཆོས་སྐྱོང་སྤྱན་འདྲེན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ངོས། གདན་དྲངས་ནས་ཆོ་ག་
ཚུགས་པ་མཛད། ཉེར་བདུན་ལ་འཆམ་རེས་དཀྱུས་མ་གང་རྒྱས། ཉེར་བརྒྱད་ལ་ངེད་རང་དཔོན་སློབ་ཚང་
མས་གོང་དཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཟིགས་སྣང་བཞིན་རུ་འདྲེན་
སྡེ་བཞིའི་འཆམ་རྒྱས་པ། ཉེར་དགུ་ལ་ཕྱིར་མདོས་རྒྱག དེ་ཐོག་ངེད་རང་གི་མངའ་ཞབས་སྟོད་སྨད་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་རྒྱབ་དམག་ཟབ་བཤོམས་བྱས། ཤབ་པའི་རྒན་པ་རྣམས་ལ་མངའ་གསོལ་གྱི་ཚགས་འཁོར་སྟེང་ལྟོ་
ཆང་ཇ་སོགས་འོས་བབ་སྟེར། ཉེར་དྲུག་གི་སྔ་དྲོ་ཤབ་པའི་སྐྱེས་འཆམ་པ་རྣམས་ལ་ཇ་ཆང་ལྟོ་གཉིས་སྤེལ་
ཡོད་པ་སྟེར། གནམ་གང་ལ་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་བསྐང་བ་བརྒྱ་རྩ། ཚས་གཅིག་ལ་གཏང་རག་གི་མངའ་
གསོལ། གཉིས་དང་གསུམ་ལ་ལོ་གསར་རྒྱས་པ་མཛད། འདི་རྣམས་ནི་ཆེ་འདོན་གྱི་དུས་མ་བྱུང་ན་ཡང་
འགལ་བ་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་ཕྱོགས་ནས་སྐྱེ་བོ་མ་ལུས་པ་འདུ་བའི་ཆེད་དང་། གདན་ས་ཆེན་པོའ་ིཞབས་
འདེགས། ཁྱད་པར་སྡེ་དཔོན་རིགས་ཆེ་ཕྲ་ཀུན་གྱི་ཁྲི་སྟོན་ཞུ་མི་རྣམས་དེ་ཐོག་འབྱོར་པའི་བཅའ་བསྒྲིགས་
པས། དེ་རྣམས་ལ་མིག་གང་གི་ལྟད་མོ། ཁ་གང་གི་ཟས་ཞེས་པ་འཇིག་རྟེན་ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང་། ཆོས་
དང་མི་འགལ་བ་ཡིན། དེ་ནས་བཅོ་ལྔའི་བར་མགྲོན་པོ་རྣམས་ལ་གཞི་ལེན་སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ནས་བྱེད། 
མར་ཁང་དུ་མར་ཁལ་ཉིས་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བཏོན་པའི་སྟེང་ནས་མར་ཁལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་དཀར་མེ་ལ་ཞུ་
ཞིང་། མར་གཏུབ་བཞུགས་གྲལ་ལ་ཕྱུར་ཕྱེ་བྲེ་བཅུ་དྲུག་མར་དང་བཅས་པ། སྐྱ་སེར་ཡོངས་ལ་མར་རྒྱར་
ཉག་གསུམ་ཆ་མ་གཏུབ་པའི་མར་རྒྱར་ཁྲི་ཚ་གཉིས་དང་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གཏུབ། མར་གཏུབ་པ་རྣམས་ལ་
ཞོགས་རྟིང་མ་ནས་དགོང་ཇའི་བར་ཚང་མ་དྲངས། ཆང་ཉིས་མགོ་གཅིག་དང་རྐྱང་མགོ་གཅིག་སོང་། ཚས་
བཅུའི་ཉིན་ཚགས་ཆེན་མོའ་ིཤར་སྒོ་ནུབ་སྒོ་གཉིས་སུ་ནས་ཁལ་སྟོང་ར་ཆེན་རེ་བཏོན་པ་ལ་ལྕང་མ་མགོ་
ཕོད་དང་བཅས་པའི་རས་ཆོག་ཆེ་བ་རེ་བཙུགས། ཚས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཉིན་མར་གཏུབ་བཞུགས་གྲལ་བཏང་
བ་ལ། ནང་ཟན་མིན་པའི་གྲལ་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཙམ་ལ་ཇ་སྤོ་རེ་ཕྱེད་དོ་མཐོ་བ་བསྣོན། བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། 
བྱམས་པ་དཔལ་འབྱོར། བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་གསུམ་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་གསུམ་རེ། མར་ཉག་རེ། ཤར་ཆེན་
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པ་དང་། འཚ་བྱེད་རིན་ཆེན་ཆོས་འཕེལ་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་ཕྱེད་དང་གསུམ་རེ། མར་ཉག་རེ། མ་ཆེན་ཀུན་
བཟོད། མཆོད་དཔོན་སྨོན་ལམ་རིན་ཆེན། མགྲོན་གཉེར་རྣམས་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་གཉིས་རེ། མར་ཉག་ཕྱེད་རེ། 
གཉེར་ཁང་པ། འདྲེན་པ། ཇ་མ། ཆིབས་དཔོན། རྩ་གཉེར་གཉིས། ཤིང་གཉེར་བ། མི་དཔོན་རྣམས་དང་། སྐྱ་
ཧོ་དུ་ཡོད་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་ཕྱེད་དང་གཉིས་རེ། མར་གསུམ་ཆ་རེ། མོལ་ལ་བ་བརྒྱ་དཔོན་དགེ་འདུན་རིན་
ཆེན་ལ་ཐུད་ཞོགས་བཞི། མར་ཉག་བཞི། མཛད་ཆེན་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་བཞི་མར་ཉག་བརྒྱད། མཛད་གཡོག 
གནམ་སྒོ་བ། ས་སྒོ་བ། སྡེ་པ་སྤྱི་པའི་བང་ཆེན་རྣམས་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་རེ། མར་གསུམ་ཆ་རེ། བཅུ་དཔོན་
གསུམ་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་ཕྱེད་དང་གསུམ་རེ། མར་ཉག་རེ། དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་པ་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་གཉིས་
མར་ཉག་ཕྱེད། ཆོས་ཁྲིམས་གཉིས། ས་སྐྱ་དཔོན་ཡིག དོན་ཆེན་ཀོ་ལྕག་པ། བོན་གོང་པ། དགེ་འདུན་དཔལ་
འབྱོར། འཚ་བྱེད་བསམ་ཆེན། དྲུང་ཆེན་བྱམས་པ་དཔལ་འབྱོར། སྐུ་མདུན་རྒྱལ། དྲུང་ཡིག་ཉི་ཤར་བ། ནོར་
བུ་ལྷ་སྦྱིན། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་སྤྱི་ཆོས་གཉིས། བདེ་ཆེན་གླིང་གི་སྤྱི་པ་རྣམས་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་གཉིས་རེ། 
མར་ཉག་ཕྱེད་རེ། སྟོང་དཔོན་གསུམ་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་རེ། མར་གསུམ་ཆ་རེ། དམག་ལས་རྣམས་ལ་ཐུད་ཁ་
གྲས་ཕྱེད་དང་གཉིས་རེ། མར་གསུམ་ཆ་རེ། གཙ་ཐབ་དཔོན་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་བཞི། མར་ཁལ་གཅིག གསུམ་
གདན་སྙེ་འབོལ། དཀར་པང་སྒོག་ཤུབ། ལྕོག་རྩེ་རྣམས་དང་། གསོལ་དཔོན་རང་གིས་བཙལ་ནས་ཡོང་། 
གཙ་ཐབ་པའི་གསོལ་དཔོན། ཁྲི་གཉེར། གཙ་ཐབ་པའི་གཡོག་རྣམས་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་རེ། མར་གསུམ་ཆ་རེ་
རྣམས་ཡིན། བཞུགས་གྲལ་ལ་ཆང་ཉིས་མགོ་གཅིག་རྣམས་དགོས། ཚས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཉི་མ་ཤར་གྲོས་ལ་
ཚགས་ཆེན་མོའ་ིཆོས་ཁྲིའི་སྟེང་ནས་ཚགས་དུང་དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་བཏང་། ཆོས་ཁྲིམས་པ་དྲུག་དང་། 
དྲུག་བཅུ་མཐིལ་པ་བཅུ་དཔོན་དང་བཅས་པས་ལུས་ཆས་ཟབ་མ་རྒྱུག་དམར་དང་བཅས་ཁྲིམས་པ་རྣམས་
ཀྱིས་སྡེ་ཤར་ནུབ་ཚང་མ་ལ་སྐད་བཏང་། ཆོས་ཞུ་འདོད་གང་ཡོད་ད་ལྟ་ཚགས་ཤིག་པའི་བརྡ་སྦྱར། དགེ་
འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚ་ཁྲི་ཆེན་གྱི་མདུན་དུ་བཞུགས་གྲལ་འགྲིག་ཚར་བ་དང་། ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་
ཀྱིས། ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཁྲི་ཁར་མ་ཕེབས་བར་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚ་ཉི་མ་གསུམ་ཀ་ལ་
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བསྐུལ། སྐྱེ་བོ་དད་པ་ཅན་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཚགས་རྗེས། ཁྲིམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཞི་ཐོག་ཏུ་གདན་འདྲེན་ལ་
ཡོང་མཚམས། དཔོན་སློབ་རྣམས་ཕེབས་པའི་སྒྲིགས་རིམ་ལ། ཐོག་མར་དྲུག་བཅུ་མཐིལ་པའི་ཆོས་ཁྲིམས་
པ་རྣམས་དང་། ཆོས་སྡེ་ལྷོ་བྱང་གི་ཆོས་ཁྲིམས་ལས་ཐོག་པ་གཉིས་ཀྱིས་གཙས། རབ་འབྱམས་པའི་ཆོས་
ཁྲིམས་པ་དྲུག་དང་། སྐྱ་བོ་ཞྭ་ལྔ་རྣམས་བསྒྲིགས། དེ་རྗེས་རྒྱ་གླིང་པ་གཉིས། སྤོས་སྣ་བ་དཔལ་ལྡན་ཚ་རིང་། 
རྣམ་རྒྱལ་ཐོག་རྒོད། དཔོན་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་རྣམས་གསེར་སྤེན་སོགས་ལུས་ཆས་ཟབ་མ་རྩི་གོས་
དང་བཅས་སྤོས་ཕོར་གསེར་ཚགས་མ་ཁྱད་འཕགས་གསུམ་ཁྱེར། དེ་ནས་སྟན་དམར་དང་བཞུགས་འདིང་
ཁུར་མི་མགྲོན་གཉེར་ཚ་དབང་། དངོས་གྲུབ། སྲི་ཐར་རྣམས་དང་། ཆོས་ཉིད་རིན་ཆེན་སོགས་གསོལ་དཔོན་
མ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་རྗེས། ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་མཎྜལ་གྱི་ནས་འགྱེད་རྒྱུ་དངུལ་གྱི་གཞོང་པ་ཆེ་བ་གསུམ་ནས་
ཀྱིས་བསྐངས་པ་ཁྱེར་མི་བན་གཙང་པ་གཞོན་པ་གསུམ་དང་། རྒྱའི་བསིལ་ཡབ་ཁྱེར་མི་དགེ་འདུན་དཔལ་
འབྱོར། མེ་ཏོག་དམ་སྤེ་ཁྱེར་མི་བྱམས་པ་དཔལ་འབྱོར། མདོ་བསྡུད་པ་ཁུར་མཁན་དགེ་སློང་བསམ་གཏན་
རིན་ཆེན། སྤོས་གླང་རིང་བུ་དང་བཅས་འཁུར་མཁན་དགེ་སློང་ཆོས་རིན་ཆེན། དངུལ་གྱི་མཎྜལ་ཁྱད་
འཕགས་ཆེ་བ་ལ་མཎྜལ་སོ་བདུན་མའི་ཚམ་བུ་བཀོད་པ་མཆོད་དཔོན་དགེ་སློང་སྨོན་ལམ་རིན་ཆེན་གྱིས་
ཁྱེར། དེ་མཚམས་ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་སྔགས་པ་
དཀར་པོའ་ིཆ་ལུགས་ཆོས་གོས་མེ་ལོང་མ་པཎ་ཞྭ་དང་བཅས་པའི་ཕྱག་འདེགས་པ་སྐུ་རྫི་དགེ་སློང་བསྟན་པ་
དར་རྒྱས་དང་། ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་གཉིས་ཀྱིས་བྱས་པའི། ཆོས་རྗེས་བེར་ཐུལ་གསེར་མ་ཁྲོམ་ཟིལ་
གནོན་ཁྱེར། དེ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའ་ིམཁན་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བྱམས་པ་བསམ་
བསྟན་རྒྱ་མཚ་དང་། བསོད་དབང་རང་གི་གནས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དབུ་མཛད་དགེ་སློང་ཆོས་འོད་ཟེར། སྔོན་
དུས་ངེད་རང་ལ་གུས་ཞེན་ཆེ་བའི་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་ཀུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ་དང་། གྲོགས་མཆོག་དམ་པ་
དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གཉིས་ཀྱི་ཚ་འོ་ཕྱག་མཛད་པ་དགེ་སློང་
བྱམས་པ་དཔལ་འབྱོར་དང་། དགེ་སློང་བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་གཉིས། གདན་ས་ཆེན་པོའ་ིབརྒྱ་དཔོན་བླ་
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མ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། ཆོས་ལས་པ་བྱམས་པ་བཀྲ་ཤིས། བན་གཙང་དཔོན་གྱི་དབུ་མཛད་སོགས་ཀྱིས་
ཐོག་དྲངས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་། སྐྱེ་བོ་རྩི་གོས་གྱོན་པ་སོགས་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚགས་པས་
བསྐོར་ཏེ་བཞི་ཐོག་ལྟག་སྒོ་ནས་ཕེབས། ཚགས་ཀྱི་ཤར་སྒོར་ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཕེབས་
མཚམས། དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་ཁྲི་ཆུང་ལྷོ་མའི་སྟེང་ནས་འབུད་ཐུབ་
པ་བྱེད། འདི་བླ་དུང་ཡིན་པས་ཚར་བཅུ་གསུམ་ཤ་སྣ་བསྟུད་ནས་གཏོང་། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་ཕེབས་ཏེ་
ཚགས་ཀྱི་མཐའ་ནས་བསྐོར། ཁྲི་ཆུང་ལྷོ་མའི་མདུན་ཁྲི་ཆེན་གྱི་གདོང་ཐད་དུ་ཕེབས་པ་དང་། མགྲོན་གཉེར་
གྱིས་སྟན་དམར་བཏིང་། ཕྱག་གཡོག་པས་དབུ་ཞྭ་བཟུང་ནས་བཞུགས་ཁྲི་ལ་ཕྱག་གསུམ་མཛད། དེ་ནས་
དབུ་ཞྭ་བཞེས་ཏེ་དགེ་འདུན་ཚགས་པའི་ནུབ་ཕྱོགས་བསྐོར་ཏེ། ཁྲི་ཆེན་གྱི་ནུབ་སྒོ་ནས་རིམ་གྱིས་བཞུགས་
གདན་སྟེང་དུ་ཕེབས། བསོད་དབང་གི་གཡས་ཀྱི་ཁྲི་སྟེང་དུ་མཁན་ཆེན། མཆོད་དཔོན་སོགས་དང་། གཡོན་
དུ་གནས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དབུ་མཛད་ཆོས་འོད་ཟེར་ཕྱག་མཛད་གཉིས་རྣམས་དང་། ཁྲིའི་རྩ་བར་ཕྱག་
འདེགས་པ་གཉིས། བརྒྱ་དཔོན། བན་གཙང་པ་རྣམས་དང་། མེ་ཏོག་དམ་སྤེ། བསིལ་གཡབ། སྤོས་ཕོར་ཁྱེར་
མི་སོགས་ཕྱག་ཕྱི་བ་རྣམས་བཀོད་པ་མཛས་པའི་མུ་ནས་བཞུགས། ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལ་
ས་གདན་ཉིས་བརྩེགས། འབོལ་བཞི་བརྩེགས། གོས་མཐའ། བཞུགས་གྲུམ། གོས་སྙེལ། བླ་བྲེ། གྲུམ་ཟེའི་
སྟེང་དུ་གོས་འཇབ་ཐུག་པ་ཉིས་བལྟབས་དང་བཅས་པ། མཁན་ཆེན་ལ་ས་གདན། གོས་འཇའ་ཁ་ཁུག བརྒྱ་
དཔོན་ལ་འབོལ་གྲུམ། གཞན་གནས་སློབ་ཆོས་འོད་ཟེར། མཆོད་དཔོན། ཕྱག་མཛད་གཉིས། བན་གཙང་
དབུ་མཛད་སོགས་ཆེ་འདྲེན་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་གྲུམ་ཟེ་བཟང་བ་རེ། བན་གཙང་པ་བྱིན་དང་། གཞན་མ་རྣམས་
ལ་འཇའ་གདན་འོས་བབ་རེ་འདིང་། ཁྲི་ཆེན་གྱི་ལྷོ་རྩའི་ཁྲི་ཆུང་སྟེང་དུ་ཆོས་ལས་པ་དང་། ཆོས་འཁོར་ལྷུན་
པོའ་ིབླ་མ། ཁམས་ལྷོ་བྲག་གི་འབུལ་དཔོན། བསམ་ཡས་རབ་བྱུང་བླ་མ་རྣམས་ལ་འབོལ་གྲུམ་རེ་འདིང་བའི། 
ཆོས་ལས་པ་དང་ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོའ་ིབླ་མ་ཁོ་རང་ཚས་ཁྱེར་ཡོང་། ཆོས་ཁྲིའི་ཤར་གྱི་ཁྲི་ཆུང་སྟེང་དུ་སྐྱ་ཧོ་
རྣམས་ལ་གྲུམ་ཟེ་གཞུང་མ་གཅིག་དང་འཇབ་གདན་གཅིག དགེ་འདུན་ཚགས་པ་བྱིན་གྱིས་ཆོས་སྡེ་ལྷོ་བྱང་
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སོགས་རྩ་གྲྭ་རྣམས་ལ་གདན་ཡུག་རིང་བས་གང་ཁྱེད་འདིང་། དཔོན་སློབ་རྣམས་ཁྲི་སྟེང་དུ་བཞུགས་གདན་
ལ་བཞུགས་ཚར་བ་དང་། བརྡ་སྤྲད་ནས་ཚགས་པ་ཚང་མས་ཕྱག་འབུལ་བྱེད། དེ་ནས་ཁྲི་སྟེང་པ་རྣམས་ལ་
མཆོད་དཔོན་སྨོན་ལམ་རིན་ཆེན་གྱིས་མདོ་བསྡུད་པ་ཤོག་བུ་གསུམ་བཞི་རེ་འགྱེད། ཚགས་ཆེན་ལ་ལྷོ་བྱང་
གི་གྲྭ་ཤར་བཞི་ལྔ་རེས་ཆོས་སྐྱ་སྤོད་དུམ་པ་རེ་གྲལ་རིང་རྣམས་ཀྱི་གཤམ་དུ་བསྐྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲལ་མགོ་
མ་རྣམས་ལ་རིམ་པས་བསྐུལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ལ་བཀྱེ་ཚར་བ་དང་། ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས། 
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་རབ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བརྗོད་ནས། ཆོས་རྣམས་བཀློགས་
ཚར་བ་དང་། ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ཀྱིས། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་
མདོ་ཚར་གསུམ་བདུད་བཟློག་དང་བཅས་བསྐུལ་ཚར་བ་དང་། བན་གཙང་དཔོན་གྱི་མཆོད་དཔོན་སྨོན་ལམ་
རིན་ཆེན། དབུ་མཛད་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚ། དབུ་མཛད་ཀུན་དགའ་བསམ་གཏན། དབུ་མཛད་ངག་དབང་རྒྱལ་
མཚན་རྣམས་ཆོས་གོས་དྲས་དྲུབ་དང་བཅས་ལངས་ནས། ཕྱག་གསུམ་བཙལ། མཆོད་དཔོན་གྱིས་མཎྜལ་
སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་མ་བཏེགས། དབུ་མཛད་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚས་རྒྱ་སྤོས་ལག་ཏུ་ཐོགས་ནས། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་
པོ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་མཎྜལ་སོ་བདུན་མ་གདངས་དང་བཅས་པས་འབུལ། རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་
རབ་ཅེས་པའི་དུས་རྒྱ་སྤོས་རི་རབ་ལ་འཛུགས། དེ་བཞིན་དུ་ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་སོགས་བརྗོད་དུས་སྤོས་
ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་མ་ནོར་བར་བྱེད། དེ་ནས་དབུས་སུ་བཙུགས་ཏེ། ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་
མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་ཉིད། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ལ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དབུལ་བར་བགྱི་སོགས་སྤྱི་འགྲོ །དེ་ནས་གང་གི་
མཆོད་རྫས་མ་ ཤར་མ་བསྐུལ་ནས་ཕྱག་གསུམ་བཙལ་ཏེ་གདན་ལ་འཁོད་ཚར་བ་དང་། གསོལ་དཔོན་རྣམས་
བསྒྲིགས་ནས་ཞལ་དཀར་འབུལ། ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེམས་བསྐྱེད་
གསལ་བཏབ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའ་ིཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་བརྗོད་ནས། རྒྱལ་སྲས་
ལམ་བཟང་གི་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ནས་བརྩམ་སྟེ། བསྟན་བཅོས་ལུས་དངོས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་བསམ་གཏན་
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གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡན་ཆད་ཆ་གསུམ་དུ་མཛད་ནས་གནང་བའི་གསུམ་ཆ་གཅིག་སོང་མཚམས་མང་ཇ་
སྔོན་མའི་དང་པོ་ཞུ་བ་ཡང་ཐུད་མ་ཤོར་ཙམ་གྱི་བསུས་བརྡའ་གཏོང་། མང་ཇ་ཞུ་བ་དང་བསྟུན་ཚགས་ཆེན་
དབུ་མཛད་ཀྱིས་ཇ་མཆོད་ངོ་མཚར་ཕུན་ཚགས་མ་བསྐུལ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཅུང་ཟད་སྐུ་ངལ་
གསོས། གསོལ་ཇ་མཆོད་གྲུབ་མཚམས་སྔར་གྱི་ཆོས་འཕྲོ་ཆ་གཉིས་སུ་བཏང་བའི་ཆ་གཅིག་གནང་། དེ་
ནས་གུང་གསེང་མཛད་པའི་ཚགས་ཆབ་ཐུད་མ་ཤོར་བ་གཏོང་། དེ་མཐུན་བཞི་ཐོག་ཏུ་ཉུང་ཇའི་བསུས་
བརྡའ་གཏོང་བ་དང་། དེ་ཉིན་གྱི་ཞལ་དཀར་འབུལ་ཚན་རྣམས་བཞི་ཐོག་ཚམས་ཆེན་ནས་ཐོ་རིམ་བཞིན་
བར་ཐག་སྙོམས་ཤིང་བཀོད་པ་མཛས་པའི་ངོས་བསྒྲིགས་ཏེ། ཚགས་ཆེན་པོའ་ིཤར་སྒོར་སླེབ་པ་བྱས། གུང་
སེང་ཚགས་འཕྲལ་ཉུང་ཇ་ཞུས་ཏེ་ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ཀྱིས་ཇ་མཆོད་ཨ་ལས་མ་བསྐུལ། འབུལ་བ་
རྣམས་ཤར་སྒོ་ནས་འཐོན་ཏེ་ཚགས་ཀྱི་མཐའ་བསྐོར་ནས་ཁྲི་ཆེན་མོའ་ིསྟེང་དུ་སླེབ་པ་དང་བསྟུན་རིམ་གྱིས་
འབུལ་ལུགས་བྱས་པའི་ཐོག་མར། གསང་ཡུམ་གྱིས། བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས། རྟེན་ཐོང་། གོས་སེར་པོ་ཁ་དོ། 
དམར་པོ་ཁ་བཞི། ལྗང་ཁུ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། རྒྱ་དར་ཡུག སྨན་རྩེ་ཁ་བདུན་འབྲེལ། སྐུ་གཟན། སྤུན་འདབས། ལོང་
ཀི་ཁ་གསུམ། རས་ཁྲ་ཡུག གོན་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། ལྷ་ཆེན་ཆོས་སྡེ་སྤྱི་པས་བཀྲས་ཐགས་དོ་སྦྲེལ། 
དངུལ་ཕོར། གསེར་ཞོ་གསུམ། རྟེན་ཐོང་། བླ་བྲེ། གོས་ཆེན་དམར་པོ་ཡུག སྨན་རྩེ་ཁ་བདུན་འབྲེལ། སྤ་རི། 
རས་ཡོལ། ཀ་ཅི་ཡུག དགུ་ཚན་གཉིས་པ་ལ། བཀྲས་ཐགས། ཞལ་དཀར་སྔོ་ཁྲ་ཆེ་ལེགས། རག་འགག་བཅུ་
ཁྲེས། སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། གོས་སྔོན་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ལྕགས་སྒྱིད། གོས་བེར། བུར་བཏགས། དཀར་ཡུག 
དགུ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། བཀྲས་ཐགས། བླ་བྲེ་དངོས་གཙང་། གོས་ཆེན་སེར་པོ་ཡུག ཇ་འུ་ཟི་འཁོར་དྲུག 
ཁྲབ། གྲི། ལྕགས་ཞིབ། གོན་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། སྙེ་མོ་ནས་ཁྲི་ལྕམ་ཡུམ་སྲས་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས་ཁ་
སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་གསུམ་སྦྲེལ། སྐུ་འདྲ་རྒྱ་ལྷ། རྟེན་ཁེབ། ལིང་ཁ་བརྒྱད་སྦྲེལ། སྐུ་གཟན། སྤངས་ཁེབ་མཚན་
རྫོགས། ཁྲབ། རས་ཡུག་རྣམས། ཡང་མཚན་གཉིས་པ་ལ་བཀྲས་ཐགས། གོས་ཆེན་ཁ་སྦྲེལ། བླ་བྲེ། སྤུན་
འདབས། ལོང་ཀི་ཁ་ཕྱེད་དང་བཞི་སྦྲེལ། གོན་མ། རས་སྔོན་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། རྟ་གཅིག དཀར་ཡུག་རྣམས། 
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ལྕམ་མུས་པས་བཀྲས་ཐགས། དཀར་ཡོལ་ཡུ་ཐུང་ཉིས་མགོ སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། དངུལ་ཕོར། གོས་ཁ་
གསུམ་སྦྲེལ། རས་ཁྲ་ཡུག ཁ་རུ་ཁ་བརྒྱད་སྦྲེལ། སྤུན་འདབས། གོན་མ། སྟག་གདན། ཀ་ཅི་ཡུག་རྣམས། 
གླིང་ཁ་སྤྱི་འབུལ། བཀྲས་ཐགས། དཀར་ཡོལ། སྨན་རྩེ་ཁ་ཕྱེད་དང་ལྔ། གོས་དམར་པོ་ཁ་གང་། རས་སེར་
ཡུག སྤ་རི། རས་ཁྲ་ཡུག རག་འགག་བཅུ་ཁྲེས། ཁྲབ། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག སྲིད་གསུམ་སྤྱི་པས་བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རག་འགག་ལྔ་ཁྲེས། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག ཁམས་དྲུང་གི་སྤྱི་འབུལ། བཀྲས་
ཐགས། གོས་དམར་པོ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ཤན་དར་ལྗང་ནག་ཡུག་སྤར་རི། རས་དམར་
ཡུག དཀར་ཡོལ། ཟངས་ཤུ། རས་སྔོ་ཁྲ་ཡུག གོན་མ། དཀར་ཡུག ཆ་ཞབས་ཀྱི་སྤྱི་འབུལ། བཀྲས་ཐགས། 
གོས་དམར་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ཤན་དར་ལྗང་ནག་ཡུག རས་དམར་ཡུག སྤ་རི། དཀར་
ཡོལ། ཟངས་ཤུ རས་སྔོ་ཁྲ་ཡུག གོན་མ། དཀར་ཡུག ཀོམ་འདྲེ་བའི་སྤྱི་འབུལ། བཀྲས་ཐགས། རྟེན་ཁེབས། 
སྨན་རྩེ་གསུམ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ། ཁྲབ། རྨོག དཀར་ཤ གོན་མ། དཀར་ཡུག གླིང་ག་དབུ་མཛད་ཀྱིས། 
བཀྲས་ཐགས། གོན་ཆུང་། རས་ཡུག གླིང་དགའ་བྱང་འདྲེན་པས་བཀྲས་ཐགས། གོས་སྔོན་ཁ། སྨན་རྩེ་ཁ། 
ལིང་དོམ། རས་ཡུག མཁར་སྟེང་པས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་རག་འགག་གཅིག གཡས་ཤག རས་ནར་པ། 
བླེ་ལུང་སྤྱི་ས་ནས། བཀྲས་ཐགས། སྟོན་པའི་གསེར་སྐུ། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེའི་དར་ཆེན། ལི་སྟིབས། 
མཛའ་གོ རྨོག་གཞོལ་མ། རས་སྔོན་ཁ་སྦྲེལ། རས་ཡུག་རྣམས། ཞེ་དགོན་སྤྱི་པས་བཀྲས་ཐགས། སྟོན་པའི་
གསེར་སྐུ། གསེར་ཞོ་ལོང་། རག་འགག་གཅིག སྨན་རྩེ་ཁ། བྱང་དར་དམར་པོ། རས་ཁ་སྦྲེལ་རྣམས། ལུང་
ཆུང་སྤྱི་པས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རག་འགག་གཅིག གོས་སེར་པོ་ཁ་གང་། སྔོན་པོ་ཁ་གང་། 
སྣམ་བུ། ཀ་ཏོ་ར་གཅིག གོན་མ། རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་། ཟབ་མོ་བླ་སྤྱིས་བཀྲས་བཏགས། སྨན་རྩེ་ཁ་གང་། 
རག་འགག ལིང་ཆུང་། རས་ཡུག་རྣམས། སླེ་ལུང་བླ་མས། བཀྲས་ཐགས། རྟེན་ཐོང་། གསེར་ཞོ་ལོངས། 
གོས་དམར་ཁ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། རག་འགག་བཅུ་ཁྲེས། གོས་ཆེན་གྱི་སྟོད་ཐུང་། ཟངས་ཐང་། རས་ཁྲ་
སྣེ་ཚང་། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག དགོན་པ་རྫོང་སྤྱི་སས། བཀྲས་ཐགས། རྟེན་ཁེབ། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། བྱང་
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དར་སྔོན་པོ། རག་འགག སྣམ་བུ། རས་ནར་པ། ཡ་མ་ཟུར་འཆད་པས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། རག་
འགག་གསུམ། མར་རིལ། ཀ་ཅི་ནར་པ། ཆོས་རྗེ་དགྲ་ལྷས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། གསེར་ཞོ་ལོངས། སྒར་
ཆེན་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས་སྐུ་གཟན། ཟངས་ཟེར། ལིང་དོམ། རས་ཡུག བླ་མའི་སྐུ། དཀར་ཡོལ། གླིང་དགའ་
ཟུར་འཆད་པས། བཀྲས་ཐགས། ཆོས་དུང་རྟེན་ཁེབ། སྨན་རྩེ་གསུམ་སྦྲེལ། ཧོར་ཏིང་བདུན་ཚར། ཀ་ཏོ་ར། 
རག་འགག་བཅུ་ཁྲེས། མར་རིལ་གཉིས། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག གླིང་དགའ་མི་དམངས་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། 
གོས་སྟག་ཤུན་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་དྲུག་སྦྲེལ། རས་དམར་ཁ་བཞི། པ་རི། མར་རིལ་གཉིས། ལིང་དོམ། 
རས་ཡུག འདྲ་འབྲི་སྤྱི་པས། བཀྲས་ཐགས། རབ་དཀར་རྩ་རིང་། རྟེན་ཁེབ། གོས་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་དོ་
སྦྲེལ། གོས་སྔོ་སྐྱ་ཁ་གང་། ཡང་སྨན་རྩེ་དོམ་སྦྲེལ། ཁྲབ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག དཀར་ཡུག ཆོག་དཀར་ལུང་
པས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རག་འགག་བཅུ་ཁྲེས། ཁྱེམ་གཉིས། ཁ་ཤ རས་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། ཀ་སྤྱི་
ཡུག ཆུ་བཤོད་སྒྲེས་པོས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག ཕྱུག་དོན་
པ། བར་བླེ་སྤེ་བ། བར་བླེ་བསྒྲེས་པོ་གསུམ་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག 
རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། ལིང་དོམ། ཟངས་ཟེར། གོས་ཆེན་ཁ་དོ་སྦྲེལ། ཁ་ཤ 
དཀར་ཡུག འཕྲང་ཕུ་གཞུང་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་འབུལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། གོས་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། རས་ཁྲ། ཡང་
རས་ཁྲ་ཡུག ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག ར་ལུང་པ་རྣམས་ཀྱིས། སྨན་རྩེ། བྱང་དར། གོས་ཆེན། ཡང་སྨན་རྩེ། 
མོན་སླེ། རས་དཀར་ནར་པ། ལ་རྩེ་སྤུག་པ། ཕྱུག་པོ་ཉམས་བུ་བ། ཕྱུག་པོ་ཉི་ཟླ། འོག་པ། དཀོན་མཆོག་
སྐྱབས་རྣམས་ཀྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། གོན་ཆུང་། དར་ཁ། རས་ཡུག འཕྲང་པ། གནས་འོག་པ། 
དཀར་པོ་བ་གསུམ་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རྨོག་གཞོལ་མ། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག བཀྲ་ཤིས་སྒང་
ནས་གཞོལ་པ། སྒང་པ། ཚང་དཔོན་སྤེས་རྒན་པ། སྒྲེས་པོ། གསང་ཁང་པ་དྲུག་གིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། 
ལིང་དོམ། ཁ་ཤ རས་ཡུག གཟིམ་ཆུང་པ། གྲུ་བརྐུ་བ། དང་ར་བ། ཉི་ལྡེ་བ་རྣམས་ཀྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་
རྩེ་ཁ། དར་ཁ་དོ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། ཁ་ཤ ལིང་ཆུང་། རས་ཡུག་རྣམས། ཚ་མེར་གཉིས་དང་གུང་པ་གསུམ་
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གྱིས། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ། ཡང་སྨན་རྩེ་ཁ། གོན་ཆུང་། དཀར་ཡུག ཞུ་ལུང་
པ། དཔོན་ཆེ། མཁར་སྟབས་པ་རྣམས་ཀྱིས། དཀར་ཆན། སྨན་རྩེ། བཙུན་མོ། དར་ཁ་དོ། སྤེན་ཐོག ཅོབ་
རས། དཀར་ཤོང་པ་དང་། གར་ཕུ་པས། བཙུན་མོ་ཁ། མཚན་སི། རས་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། དབུ་རྩེ་བ། བར་སྤེ་བ། 
ཡོན་བདག་པ་གསུམ་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། དཀར་ཆེན། ཅོབ་རས། བཀྲ་བཟང་
བླ་བྲང་པས། སྟོན་པའི་སྐུ། གསེར་ཞོ་ལོང་། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རས་སྔོན་སྤར་མ། དཀར་ཡུག དགའ་
ལྡན་རྩེ་པ། མཁར་ཁ་བ། འཁྲིས་སྤེ་ཤར་པ་རྣམས་ཀྱིས། དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ། རྒྱ་དར། སྤུན་འདབ། ཅབ་
རས་ཁ་དྲུག ཡུལ་གསར་བ། སྣ་སྤེ་བ། དུས་མཆོད་པ་གསུམ་གྱིས། དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ། ཙཀ་སྡེར། གོན་
ཆུང་། རས་ཡུག གཞུང་སའི་དམག་ལས་པ་མཐོང་ཕྱུག་ན་ཐུང་པ། ཨུག་རྡྷོ་བ། དཔོན་དྲུང་རྣམས་ཀྱིས། 
བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། དར་སྔོན། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། ཡང་སྨན་རྩེ་ཁ། སྤུན་འདབ། ལིང་དོམ། ཁ་ཤ 
དཀར་ཡུག་རྣམས་བྱུང་ཞིང་། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གུང་སང་ཚགས་གྲུབ་འཕྲལ་ཉུང་ཇ་བཞེས་བར་ནས་
བཟུང་། གོང་བཀོད་ལྟར་གྱི་ཞལ་དཀར་གྱི་འབུལ་བ་རྣམས་མ་གྲུབ་བར་ལ། ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་
ཕྱུག་སྐུ་ངལ་གསོ་བའི་རིང་། ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ཀྱིས། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །ཞེས་
སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་གོང་བསྟོད་རྒྱས་པ་རྣམས་ཤར་མ་དང་། ཐེག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་
བསྟོད་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་ནས། རབ་མཛས་མ་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་ཡན་གྱི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད་ཤླཽ་ཀ་རེ་མང་ཇ་རྒྱུན་
པའི་ཆོས་སྤྱོད་སྒྲིགས་རིམ་ལྟར་བསྐུལ། དེ་ནས་སྔགས་འཆང་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱི་སྐུ་བསྟོད་རྒྱས་བསྡུས་
རྣམས་ཤར་མ། རྗེ་མུས་ཆེན་གྱི་སྐུ་བསྟོད་གདངས་མ། སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་
གྲགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་བསྟོད། ངེད་རང་གི་བརྟན་བཞུགས་བསྟོད་པ་རྣམས་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་
རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་ཉིད་ལ། །སོགས་དང་། ཁྱོད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །སོགས་ཚིག་བཅད་
ཁ་རེ་སོང་མཚམས་མང་ཇ་རྟིང་མ་ཞུ་བ་དེའི་བསུས་བརྡའ་འབུལ་བ་ཕྱེད་ལྷག་པ་ཕུལ་གྲུབ་མཚམས་བཏང་། 
ཇ་མཆོད་བསྐལ་བཟང་མ་གྲུབ་བསྟུན་སྔར་གྱི་ཆོས་འཕྲོ་རྫོགས་པ་གནང་བའི་རིང་ལ་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་
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ལ་ཆབ་བཏང་། ཆོས་འཕྲོ་རྫོགས་པའི། ལན་དང་གནས་དང་གཏོང་བ་དང་། །སྤྲུལ་དང་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་
དང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཡེ་ཤེས་ལ། །མངའ་བརྙེས་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པའི་བར་དག་གསལ་
སྙན་པའི་ངག་གིས་བརྗོད་ལ། འོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་
གསལ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་། རྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་བསྟན་བཅོས་ལུས་དངོས་ཀྱི་ཕར་
ཕྱིན་དྲུག་གི་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡན་གྱི་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྣམས་བསྟན་ཟིན་པ་ཡིན་པས་
དེ་རིང་གི་ཆོས་ཐུན་དེ་ལ་མཛད་པ་ཞུ། གསུངས་པ་དང་། ཚགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་བཅས། 
བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །སོགས་དང་། བདག་གིས་དུས་གསུམ་མ་ཚར་གཅིག་
མཛད། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་གྲལ་ལ་བཞུགས་ནས་མང་ཇ་གཉིས་ཀྱི་གཉིས་པ་སྡོམ་ནས་ཞུ། མཆོད་གྲུབ་
འཕྲལ་ཆབ་བཏང་ལ་ཞལ་དཀར་འཐེན། དེ་མཐུན་ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ཀྱིས་འཆི་མེད་དཔལ་སྦྱིན་མ་
གཟུངས་རིང་གསུམ་འདོད་གསོལ་དང་བཅས་པ། འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙ་བོ་ཚ་དཔག་མེད། །སོགས་ཀྱི་
ཚིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཚ་གཟུངས་གང་མང་། མདོ་ཚར་གསུམ་སོགས་རིམ་གྱིས་བསྐུལ་ནས་མཛད་པའི་
རིང་ལ་དཔོན་སློབ་རྣམས་སྔར་བཞིན་གྲལ་བསྒྲིགས་ནས་རིམ་གྱིས་ཚགས་མཐའ་བསྐོར་ནས་བཞི་ཐོག་ཏུ་
ཕེབས། ཕེབས་སྐྱེལ་གྲུབ་ནས་ཆོས་ཁྲིམས་པ་རྣམས་ཚགས་སུ་སླེབ་བསྟུན་ཆོས་སྤྱོད་བསྡུས་ནས་ཚགས་
གྱེས།།  ༈ །ཉི་མ་གཉིས་པ་ཚས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་ཡང་ཚགས་དུང་དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་གཏོང་བ། ཁྲིམས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་སྡེ་ལ་ཆོས་ཉན་གྱི་སྐད་གཏོང་ཞིང་གདན་འདྲེན་ལ་ཡོང་བ། ཕྱག་ཕེབས་པ། བླ་དུང་འབུད་པ། 
བཞུགས་ཁྲི་ལ་ཕྱག་མཛད་ནས་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་པ། གྲལ་ཆོས་བཀྱེ་བ། མདོ་བསྐུལ་ཞིང་མཎྜལ་འབུལ་བ། 
མང་ཇ་གཉིས་དང་ཉུང་ཇ་ཞུ་བ། གུང་སེང་གཏོང་བ། གསུང་ཆོས་གནང་ལུགས། སྐུ་ངལ་གསོ་བ། ཚགས་
ཆེན་དབུ་མཛད་ཀྱིས་ཇ་མཆོད་དང་ཆོས་སྤྱོད་རྣམས་བསྐུལ་ལུགས་སོགས་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་ལས། གསུང་
ཆོས་གནང་ལུགས་ཁ་སང་བཞིན་ལ། བསྟན་བཅོས་ལུས་དངོས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཤེས་རབ་
ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནས་བརྩམ་སྟེ། ས་ལམ་གྱི་འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སོགས་ཀྱི་
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རྣམ་གཞག་གི་ལེགས་བཤད་ཡན་ཆ་གསུམ་དུ་མཛད་ནས་གནང་། ཉུང་ཇ་ཐོག་འབུལ་བ་རྣམས་ཀྱང་གོང་
བཞིན་བསྒྲིགས་ནས་འབུལ་ལུགས་བྱས་པའི་ཐོག་མར་རྒྱལ་རྩེ་ནས་བདག་པོ་བླ་མའི་དྲུང་གིས། བཀྲ་ཤིས་
ཁ་ཐགས། ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་འབག བླ་བྲེ། དར་དམར་པོ་ཡུག སྨན་རྩེ་ཁ་བརྒྱད་སྦྲེལ། རས་ཁྲའི་བླ་བྲེ། ཁྲབ་
ཅིག རྨོག ཟངས་འཁོར། ལྕགས་བསྒྱིད། སྦྲིལ་སྔོན་ཡུག གོན་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། བྱང་པ་བླ་མས་བཀྲ་
ཤིས་ཁ་ཐགས། གསེར་ཞོ་ལོངས། དངུལ་ཕོར། གོས་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། སྒྲིལ་མ་སྔོ་ལྗང་། 
རས་དམར་ཡུག་ཐུང་། གོན་ཆེན། རྟ། རས་དཀར་ཡུག་སྣེ་ཚང་། མདར་བྲང་མོ་ཆེ་བླ་བྲང་ནས། བཀྲ་ཤིས་
པའི་ཁ་ཐགས། ཚ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ། གསེར་ཞོ་ལོངས། རྟེན་ཁེབས། བླ་བྲེ། སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། རབ་
དཀར་རྩ་རིང་། རག་འགག་བཅུ་འཁྲེས། ཇ་བསིགས། རྨོག ལྕགས་སྒྱིད། གོན་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། བྲང་
མོ་ཆེ་སྤྱི་པས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་གསུམ་སྦྲེལ། གོས་ཁ་དོ་སྦྲེལ། ཇ་བར་ཁག ཁྲབ་རྨོག བསེ་ཆམ། ལིང་
དོམ། དཀར་ཡུག གུར་པ་སློབ་དཔོན་གྱིས། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། གོས་སྔོན་པོ་ཁ་དོ་སྦྲེལ། རྟེན་ཁེབས། ཇ་
བསིགས། སྨན་རྩེ་བཞི་སྦྲེལ། ཁྱེ་དམར་ཁྲ་གསུམ་སྦྲེལ། ཟམ་ཟོ་ཡུག སྤུན་འདབ། རྟ་གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག 
གུར་པ་སྤྱི་པས། བཀྲས་ཐགས་ཁ་སྦྲེལ། གདུང་རྟེན། སྨན་རྩེ་ཡུག གོས་སྐྱེར་ཁ་ཡུག་ཐུང་། རྟེན་ཁེབས། བླ་
བྲེ། ཇ་སྤོབ་རྩེ། ཁྲབ། གྲུམ་རྩེ། ཁྲོ་ཁོར། གོན་ཆེན། རྟ་རྐྱང་པོ། དཀར་ཡུག བསྐྱིད་མཚལ་འོག་པའི་འབུལ་
བ། བཀྲས་གསུམ་སྦྲེལ། རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། སྐུ་གཟན། སྣམ་སྦྱར། རྟེན་ཁེབས། གོས་
དམར་ཁ་བཅུ། སྨན་རྩེ་ཁ་བརྒྱད་འགྲེལ། ལོང་ཀི རས་ཡུག ཁྲབ། རྟ་ན་གཞོན། དཀར་ཡུག་རྣམས། ཡང་
མཚན་གཉིས་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། སྐུ་གཟན། གོས་ཇུས་སྔོན་ཁ་དོ། ཀ་རས་ཁ་བཅུ། 
སྤུན་འདབ། དཀར་ཡུག་སྣེ་ཚང་། གྲུ་འཛིན་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། མ་
ཅིག་གི་ལི་སྐུ། གཡུ་ཞིག གོས་ཁ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་བཞི་སྦྲེལ། རག་འགག་གསུམ། ཟམ་ཟོ་ཁ་བརྒྱད་འབྲེལ། 
ཡང་སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རྟེན་ཁེབས། རས་སྔོན་ཁ་བརྒྱད་འབྲེལ། རས་དཀར་ཁ་བརྒྱད་འབྲེལ། རལ་གྲི། མར་
རིལ་གཉིས། སྤུ་ཁ་ཡུག་སྣེ་ཚངས། བསྐུར་མོའ་ིའབུལ་བ་དམ་ཆོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། 
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ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ། རས་དམར་ཁ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་ཡུག སྨན་རྩེ་ཁ། གོས་ཁ། སྤུ་ག་ཡུག་སྣེ་
ཚང་། དྭགས་པོ་གྲྭ་ཚང་བླ་མས་བཀྲས་ཐགས་དོ་སྦྲེལ། གོས་སྐྱེར་ཁ་དོ་སྦྲེལ། རྟེན་ཁེབས། སྨན་རྩེ་བཞི་
སྦྲེལ། ཇ་བར་ཁག བླ་བྲེ། རས་དམར་ཁྲི་ཡུག ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག་རྣམས། རྩེ་ཆེན་ལྕམ་སྲིང་གིས་བསོད་
ནམས་ཁ་ཐགས། རབ་དཀར་རྩ་རིང་། རྟེན་ཁེབས། སྨན་རྩེ་བཞི་སྦྲེལ། ལོང་གི་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། རས་སྔོན་ཁ་
དྲུག་སྦྲེལ། ཟམ་ཆེན་དོ་སྦྲེལ། ཁྱེ་གོས་སྣེ་ཚང་། རྨོག མ་ཁྲབ། སྤུན་འདབ། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག ཁ་བ་
ལྷས་ཀྱི་བླ་མས་བཀྲས་ཐགས། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། གོས་དམར་ཁ་དོ་སྦྲེལ། རྟེན་ཁེབས། 
བླ་བྲེ། རས་ཁྲ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག ཡ་མ་ཆོས་སྡེས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། དཀར་ཡོལ། 
རག་འགག སྣམ་བུ། སྤུན་འདབ། མོན་བླེ། མར་རིལ། རས་ཡུག རྒྱས་བླ་མས། བཀྲས་ཐགས། དཀར་ཡོལ་
རྩ་རིང་། ཁྲབ། རྟེན་ཁེབས། སྨན་རྩེ་བཞི་སྦྲེལ། གོས་ཁ། གོན་ཆེན། རས་ཡུག དཀར་ཡུག་རྣམས། ཡོལ་
གདོང་པ་ཡུམ་སྲས་ཀྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། གོས་ཁ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། གོས་འཇབ་
ཡག་པ། ལྕགས་སྒྱིད། དོམ་ལྤགས། གོན་མ། དཀར་ཡུག མང་མཁར་བསམ་འགྲུབ་པས། བཀྲས་ཐགས། 
དངུལ་ཕོར། གོས་དམར་ཁ་ཕྱེད་དང་གསུམ་སྦྲེལ། གོས་ལྕགས་ནག་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་བཅུ་སྦྲེལ། 
རྟེན་ཁེབས། ཡང་སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རས་སྔོན་ཁ་དགུ་སྦྲེལ། རས་དམར་ནར་པ། ཙིག་གེ་ཡུག ལིང་དོམ། 
གོས་ཁ་དོ། འབྲས་བཏང་། གོན་ཆུང་། ཅབ་རས་ཡུག སྡེ་པ་བསྐྱེད་འཕྲང་པས། བཀྲས་ཐགས། དཀར་ཡོལ་
རྩ་རིང་། རྟེན་ཁེབས། སྨན་རྩེ་ཟུང་སྦྲེལ། གོན་ཆེན། རས་སྔོན་ཡུག དཀར་ཡུག སྡེ་པ་རྨ་བྱས་བཀྲས་ཐགས། 
རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་དབུས་ལི། སྨན་རྩེ། གོན་ཆེན། རས་ཡུག མདའ་དཔོན་བུ་ཁྲིད་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། གོས་
སེར་པོ་ཁ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་ཕྱེད་དང་གསུམ་སྦྲེལ། སྣམ་དཀར་ཉིས་བུབ། སྤུན་འདབས། གོན་མ། རས་ཡུག 
གྲུམ་རྩེ། དཀར་ཡུག ཐུབ་བསྟན་ཡངས་ཅན་སྤྱི་སས། བཀྲས་ཐགས། རྟེན་ཁེབས། སྨན་རྩེ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། གོས་
ལུ་ཧང་དོ་སྦྲེལ། བལ་ཆོལ། སྤུ་ཁ་བཅུ་གཅིག་སྦྲེལ། གོན་མ། དཀར་ཡུག་སྣེ་ཚངས། ཡངས་ཅན་བླ་བྲང་
ནས། བཀྲས་ཐགས། ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་བརྙན། རྟེན་ཁེབས་དངོས་གཙང་པ། སྨན་རྩེ་ཁ་
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གསུམ་སྦྲེལ། གོས་མར་ཁུ་མདོག་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། ཀ་ཏོ་ར། རུས་སྦལ་འཁོར་ལོ་ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་ཚང་
བའི་རས་ཁྲ། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག་རྣམས། ཐུབ་བསྟན་ཡངས་ཅན་དཀར་པོ་སློབ་དཔོན་གྱིས། བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། ཅབ་རས་དོ་སྦྲེལ། གོན་འབྲིང་། རས་དཀར་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ཡངས་ཅན་ཁྲ་མོ་སློབ་དཔོན་
གྱིས། དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ། སྤུན་འདབ། མོན་གླེ། རས་དཀར་ལྔ་སྦྲེལ། ཡངས་ཅན་སྤྱི་པས། བཀྲས་ཐགས། 
སྨན་རྩེ་ཁ། ལིང་ཁ། ཅབ་རས་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། རས་ཡུག་སྣེ་ཚངས། བྱ་བཤོངས་བླ་སྤྱིས། བཀྲས་ཐགས། རྟེན་
ཐོང་། དཀར་ཡོལ། གོས་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། རས་སྔོན། ལིང་ཆུང་། ཙཀ་སྡེར། རས་ཡུག ཡང་
བཀྲས་ཐགས། སྟོན་པའི་སྐུ། རག་འགག སྨན་རྩེ་ཁ། སྤུན་འདབ། ཙཀ་སྡེར། རས་དཀར་ཁ་བདུན། གསེར་
མདོག་ཅན་ནས་དགུ་ཚན་དང་པོ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས་ཆེ་བ། སྒྲོལ་མའི་ལི་སྐུ་མཐོ་གང་ཙམ། རྟེན་ཁེབས་
བཟང་སྒྲིགས། གོས་སྐྱེར་ཁ་ཁ་ཕྱེད་དང་བརྒྱད་ཡུག རྒྱ་གོས་འབྲུག་རིས་མ། སྨན་རྩེ་ཁ་བརྒྱད་ཡུག བླ་བྲེ། 
གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག་སྣེ་ཚང་། དགུ་ཚན་གཉིས་པ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། རྟེན་ཁེབས་བཟང་སྒྲིགས། 
གོས་མཚལ་ཁ་ཁ་ཕྱེད་དང་བདུན་ཡུག སྨན་རྩེ་ཁ་དྲུག་སྦྲེལ་ཡུག སྨན་རྩེའི་ཡོལ་བ་རྣམ་པ་བདུན་ཡོད་པ། 
རས་ཁྲ་ཡུག ཀ་དན་སྔོན་པོ་ཡུག ཕོ་རྟ་བཟང་བ། ཀ་རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་རྣམས། བསྐྱེད་ལྷས་སྒྲུབ་སྡེས་བཀྲ་
ཤིས་ཁ་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། བྱང་དར་ལྗང་ཁུ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། རྟེན་ཁེབས། རས་སྔོན་ཡུག་སྣེ་
ཚང་། སྤུན་འདབ། ལིང་ཆུང་། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག་རྣམས། ཡང་བླ་བྲང་ནས་དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། 
རྒྱ་དར་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ བྱང་དར་ཁ་གང་། སྤུན་འདབ། གོན་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། ཡང་བླ་བྲང་ནས་བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ། གོན་མ་གཉིས། ཀ་ཅི་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། བསྐྱེད་ལྷས་ནས་བླ་མ་མཚ་སྒོ་བས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་
རྩེ་ཁ། རས་དཀར་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། གདོང་དགའ་སྤྱི་པས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྦུག་ཆོལ་
སྐྱོན་མེད། གོན་མ། རྨོག་རིལ། ཟངས་ཤུ། བླ་བྲེ། རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་། དཀར་ཡུག ཁམས་པ་དཔོན་སློབ་
ཡོངས་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། རས་ཡུག ཡང་སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། རྨོག་རིལ། རག་འགག་གཅིག 
ཡང་སྨན་རྩེ་ཁ། ཁ་ཤ ལིང་དོམ། རས་ཡུག དཀར་ཡུག འབྲས་ཡུལ་སྐྱིད་ཚལ་ནས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་
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དོ་སྦྲེལ། གོས་ཁ་སྦྲེལ། སྣམ་དཀར་ཉིས་བུབས། གོན་ཆེན། སྤུན་འདབ། རྟ། རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་། དཀར་ཡུག 
བོ་གདོང་སྐུ་འབུམ་པས། བཀྲས་ཐགས། མཆོད་རྟེན། རྟེན་ཁེབས། སྤ་རི། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ་རྩ་
རིང་། རག་འགག་ལྔ་ཁྲེས། སྤུན་འདབ། ཅབ་རས་ཡུག ལུ་པ་སྤྱི་པས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། སྤུན་འདབ། 
ལིང་དོམ། རས་ཡུག་རྣམས། བྲག་པོ་ཆེ་ཆོས་སྡེ་སྤྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། དཀར་ཆེན། ཡང་སྨན་རྩེ་
ཁ། རྒྱ་དར་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། རས་ཁ་འབྲེལ། ཅབ་རས་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། སྒྲུབ་སྡེ་སྤྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་
སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། སྣམ་དཀར། ལིང་དོམ། ཅབ་དར་བཞི་སྦྲེལ། རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་། ཐུབ་བསྟན་དགེ་འཕེལ་
སྤྱི་པ་ནས། བཀྲས་ཐགས། རྟེན་ཁེབས། སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། ཙིག་གེ་ན། རས་
དམར་ཡུག སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རས་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། ལིང་ཆུང་། རས་ཡུག སྤུན་འདབ། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག 
རིན་ཆེན་སྒང་སྤྱི་པས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག་
སྣེ་ཚང་། དཀར་ཡུག ས་བཟང་སྤྱི་པས། དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ་ཁ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། རས་ཡུག བསམ་
འགྲུབ་དགོན་སར་བས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་གསུམ་སྦྲེལ། བུར་བཏང་། དཀར་ཡོལ། ཡང་སྨན་རྩེ་ཁ། 
རས་ཡུག གོན་མ། སྤུན་འདབ། རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་། བཀའ་སྒྲོས་སྤྱི་པ་ནས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། 
རག་འགག རྒྱ་དར་སྔོན་པོ་ཁ། རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་རྣམས། རིན་ཆེན་སྡིང་པས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། 
གོས་ལིང་སྔོན་པོ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། སྤུན་འདབ། སྣམ་གསུམ་མ། དཀར་ཡུག མདའ་རོམ་པས། བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། གོན་མ། དཀར་ཡུག བཀྲས་སྒང་པས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་
ཁ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག བླ་མ་བསོད་ནམས་ཆོས་བཟང་གིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་
ཁ། དར་དཀར། གསོལ་འབྲས། ཀ་དན། དཀར་ཡུག་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། རས་ཡུག གཉེར་པ་བསམ་གཏན་རིན་
ཆེན་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། ཐོང་ལྕགས། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། ལིང་ཆུང་། རས་ཡུག་རྣམས། བལ་དཔོན་རྒྱབ་
བྱང་མས་བཀྲས་ཐགས། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། གོན་མ། རས་ཡུག རྒྱབ་བྱང་དྲུང་འཚ་དང་
ཚངས་ལགས་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། ལིང་ཆུང་། ཁ་ཤ རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་། གོན་ཆེན། རབ་
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དཀར་རྩ་རིང་། ལྕུག་སྟིབས། དཀར་ཡུག་ཁ་བརྒྱད་སྦྲེལ། བྲག་དམར་བ་སྤྱིའི་འབུལ་བ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་
རྩེ་ཁ། ཀ་རས་ནར་པ། ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་གླིང་སྤྱི་པས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ཁམ་བུ། 
རྨོག ཐོང་ལྕགས། གོན་ཆེན། རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་། ན་རིང་དགོན་པ་སྤྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། གོས་
ཆེན་ཁ། དུང་དཀར་ཐོང་ལྕགས། སྣམ་དཀར་གཉིས། སྒ་སྐོར། གོན་མ། ཁམ་བུ། རས་ཡུག ལོ་མཐོང་། 
བཀྲས་སྦུག་འཁྲིས་སྤེ་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་འབུལ། དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ། རྒྱ་དར། སྤུན་འདབ། ཀ་ཅི་ནར་པ། གར་
ཁམ་པ་སྤྱིའི་འབུལ་བ། དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ། སྤུན་འདབ། གོན་ཆུང་། ཤ་ཁོག མར་
ཕྱུར། རས་ཡུག དཀར་ཡུག ཁའུ་འབྲོག་པའི་སྤྱི་འབུལ། བཀྲས་ཐགས། རྟེན་ཐོང་། གོས་སེར་པོ་ཁ་བཞི་
སྦྲེལ། རྒྱ་དར་ཡུག སྨན་རྩེ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། སྒྲིལ་སྔོན་ཡུག རས་དམར་ཡུག དཀར་ཡུག ཆུ་ཤོད་ཕུལ་ཆུང་གི་
སྤྱི་འབུལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་དོ། སྣམ་དཀར་གཉིས། ལུ་ཕུ་བླ་བྲང་འོག་ནས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་
ཁ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསེར་སྐུ། གསེར་ཞོ་ལོང་། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། མོན་བླེ། གོན་ཆེན། ཅབ་རས་ཁ་
བཅུ་གཅིག་ཡུག དཔོན་གཉེར་སངས་རྒྱས་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས། དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། རས་ཁ་
དོ། ལིང་ཆུང་། བསོད་ནམས་དཔལ་གྲུབ་ཀྱིས་དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ་ཁ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། རས་ཁ་གསུམ། 
ལིང་ཆུང་། ཕྱུག་པོ་སྟོད་ལུང་པས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་གསེར་སྐུ། སྨན་རྩེ་
ཡུག དངུལ་ཕོར། གསེར་ཞོ་ལོང་། གོས་ཁ་དོ་སྦྲེལ། རས་ཡུག་གཉིས། རྟ་ན་གཞོན། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག་
སྣེ་ཚང་། ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས། མཚ་སྒོ་ཆོས་སྡེ་བླ་མས་བཀྲས་ཐགས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་འདྲ། 
སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། བྱང་དར་ཁ་གྲུ། གོན་ཆེན། ཁ་ཤ ཅབ་རས་ཡུག གཞིས་དགའ་རྩེ་ནས་སྡེ་པ་ནོར་བུའི་དྲུང་
གིས། བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས་ཆེ་བ། རྟེན་ཁེབས། སྨན་རྩེ་ཁ་བཅུ་ཡུག་བླ་བྲེ། གོས་མཆིན་ཁ་ཁ་བཅུ་གཉིས་
ཡུག སྒྲིལ་སྔོན་ཁ་བཅུ་ཡུག གོན་ཆེན། རྟ་རག་པ། ཀ་རས་ཡུག་རྣམས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་གསོལ་གཉིས་ཞུ་
བ། ཞལ་དཀར་འཐེན་པ། བཞི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པ་སོགས་གོང་བཞིན་ལས། དེ་ཉིན་གྱི་གསུང་ཆོས་རྫོགས་
མཚམས་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་སོང་མཚམས་སུ་སླེབས་པ་དང་། འོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་
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བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལུས་དངོས་ཀྱི་ཕར་
ཕྱིན་དྲུག་གི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་ནས་བརྩམས་ཏེ། ས་ལམ་གྱི་འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་ཡེ་
ཤེས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གི་ལེགས་བཤད་རྣམས་བསྟན་ཟིན་པ་ཡིན་པས། དེ་རིང་གི་ཆོས་ཐུན་དེ་ལ་
མཛད་པ་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཞིང་། དེ་ནས་གསོལ་ཇ་རྣམས་རྫོགས་རྗེས་
གསོལ་དཀར་བསྡུས་ཏེ་གོང་བཞིན་རིམ་པས་བཞི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་སོ།།  ༈ །ཉི་མ་གསུམ་པ་ཚས་བཅོ་ལྔའི་
སྔ་དྲོ་ཚགས་དུང་གཏོང་བ་སོགས་གཞན་ཐམས་ཅད་གོང་དང་འདྲ་བ་ལས། ངེད་རང་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཆར་
ཕེབས་པའི། གསོལ་དཔོན་སྒྲིགས་རིམ་གྱི་གྲྭ་ལ་ངེད་རང་གི་རྒྱུན་པའི་མ་ཆེན་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བཟོད་པ་
འགྲོ་བ་དང་། ངེད་རང་གི་གཡས་གཡོན་གྱི་ཕྱག་འདེགས་ལ་རྒྱུན་པའི་ཉེ་འཁོར་བ་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་
བྱམས་པ་དཔལ་འབྱོར་དང་། བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་གྱིས་བགྱི་ཤིང་། གོས་བེམ་ཁྲོམ་ཟིལ་གནོན་འཁྱེར་
མི་བན་གཙང་དཔོན་གྱི་དབུ་མཛད་དགེ་སློང་ཆོས་འོད་ཟེར་གྱིས་བགྱིས་ཏེ། གཞན་མ་བཞི་ཐོག་ནས་བཅའ་
སྒྲིགས་ནས་ཕེབས་ལུགས། བླ་དུང་གཏོང་བ། ཆོས་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཕེབས་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་བཞིན་
ལ། དེའི་སྔ་དྲོ་སྔ་བའི་ཆ་ལ་མོན་ཆུང་པུ་ཏྲའི་མགོན་ཁང་དུ་ཐུག་ཁ་གསོས། གཏོར་གསོས་ཙམ་བྲེ་གང་། 
དཀར་རྒྱན་བཞི་ཆ་མ། དམར་རྒྱན་མཚན་ཙམ། སྤྱན་གཟིགས་ལྷམ་ཆུང་གསུམ། གོས་ཆུང་ཕོ་གོས་གཉིས་
དང་མོ་གོས་གཅིག དར་ཁ་གང་། ཁྲོ་ཁང་འོག་ཏུ་ཨ་མ་དྷོ་སྐྱོང་མ་ལ་གཏོར་གསོས་ཙམ་བྲེ་ཕྱེད། དཀར་རྒྱན་
དམར་རྒྱན་ཡོད་ཙམ། སྙན་དར་རས་ཁ་གང་། གཉིས་ཀ་ཐུན་མོང་དུ་མཆོད་འབྲུ་བྲེ་གང་། ནག་མེ་བྲེ་ཕོར་
གང་རྣམས་འབུལ། དེ་ནས་ལ་ཤར་ནུབ་ཀྱི་གྲོང་མིའི་ནས་མར་རྣམས་ཚགས་ཀྱི་ཤར་སྒོ། ནུབ་སྒོ་རྣམས་སུ་
བཀྱེས། ཁྲོ་ཁང་གི་སྟེང་དུ་གཟིམ་གུར་ཕུབ་སྟེ་ཞལ་བཀོད་པ་རྣམས་ཕེབས། ཕྱི་ནང་གི་འབུལ་བ་གདའ་
རྣམས་གང་ཡོད་ཁོ་གང་གི་ཤར་དང་། བྱང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཁྲའི་སྟེང་དུ་འཕྱང་འཕྲུལ་ལ་བསྒྲིགས། འགྱེད་
བྱིན་པོ་ཚགས་ཀྱི་ཁྲི་ཆུང་ལྷོ་མའི་མཚམས་ནས་ཤར་སྒོའ་ིབར་གྱང་གས་སོགས་གང་བདེར་བཀོད། ཚགས་
པ་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚ་དང་། སྐྱེ་བོའ་ིཚགས་རྣམས་སྒོ་གསུམ་ནས་ནང་ལ་འབྱོན་དུས་ནས་མར་
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འགྱེད། ཚགས་པ་འབྱོན་པའི་རྒྱ་སྒོ་རྣམས་སུ་ནང་ཟན་རྒྱུགས་ཐོགས་པ་གསུམ་བཞི་རེ་བཞག་ནས་འགྲིམ་
འགྲུལ་གཅོད། ཁྲི་ཆུང་ལྷོའ་ིགྱང་གས་སོགས་སུ་དངོས་པོ་རྣམས་བསྲུང་བ་དང་། ཚགས་ནང་ནས་ཕྱིར་གླིང་
གི་ཟེ་བརྒྱུད་ཕྱིན་དོགས་བསྲུང་མི་ཡང་བཞོག ཁྲོ་གང་སྟེང་གི་ཞལ་བཀོད་པ་རྣམས་དང་། ནང་གཟན་ཚང་མ་
ལ་དཀར་ཡོལ་བཏང་ཞིང་ཉུང་ཇ་རྣམས་འདྲེན། དེ་ཉིན་མང་ཇ་གསུམ་དང་ཉུང་ཇ་གཅིག་གནང་བའི། མང་ཇ་
སྔོན་མའི་དང་པོ་མཎྜལ་འབུལ་གོང་ཞུ། བསུས་བརྡའ་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་འཕྲལ་གཏོང་། དེ་གོང་དུ་མཆོད་དཔོན་
གྱིས་མདོ་བསྡུད་པ་འགྱེད་པ། གསུང་སྒྲོགས་གནང་བ། ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ཀྱིས་མདོ་བསྐུལ་བ་རྣམས་
ཉི་མ་སྔ་མ་ལྟར་གྲུབ་རྗེས་མང་ཇ་ཞུས་ཏེ། ཇ་མཆོད་བསྐུལ་ནས། དཔོན་སློབ་ཀུན་གྱིས་གསོལ་ཇ་མཆོད་
གྲུབ་འཕྲལ་མཆོད་དཔོན་བན་གཙང་པའི་དབུ་མཛད་རྣམས་དང་ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་སོགས་ལ་ཆབ་
བཏང་ནས་གོང་བཞིན་མཎྜལ་ཕུལ། ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་གྱི་
བསྟན་བཅོས་ལུས་དངོས་ཀྱི་ས་ལམ་གྱི་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆོས་ཕྱེ་སྟེ་བཤད་པ་ནས་
བརྩམ་སྟེ་རྒྱལ་སྲས་ལམ་བཟང་གི་སྦྱར་བྱང་སྨོན་ལམ་རྫོགས་སོ་དང་བཅས་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་ཟློས་སྐྱོན་
མེད་ཅིང་། ཚིག་གི་ལྷད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་གནང་བས། ཤེས་ལྡན་ཀུན་ངོ་
མཚར་ཞིང་དད་པའི་སྤུ་ལོང་གཡོ་བས་ཀུན་གྱིས་སྙན་པ་བརྗོད་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་
གྲུབ་པ་དང་། ཞེས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་ཐུབ་
པའི་དགོངས་པ་གསལ་བའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་མཐའ་དག་སྤེལ་ཟིན་པ་ཡིན་པས། དེས་རང་གཞན་
གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེ་བར་མཛད་པ་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་སྔ་མ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་བྱས་ལ། དེར་
རྗེས་གུང་སང་གནང་ཉུང་ཇའི་བསུས་བརྡའ་བཏང་ཞིང་འབུལ་བ་རྣམས་སྒྲིགས་ཚམ་སྔར་ལྟར་བྱས། གུང་
སང་ཚགས་འཕྲལ་ཉུང་ཇ་ཞུ་བ་དང་ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ཀྱིས་ཇ་མཆོད་བསྐུལ། ཞལ་དཀར་བཏེག་
བསྟུན་འབུལ་ཚན་རྣམས་རིམ་གྱིས་འབུལ་བའི་ཐོག་མར་ལྷ་ས་ནས་མཆོད་ཡོན་གྱིས་མི་སྣ་མདུ་ལུང་པ་
ལངས་ཏེ། འབྲས་སྤུངས་སྤྲུལ་སྐུས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས་ཆེ་བ། དཀར་གངས་སེར་པོ་ཤུབ་བཅས། རྟེན་



རིགས་ཀྱི་བུ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཁྲིར་འདོན་བྱས་སྐབས་ཀྱི་དེབ་བསྒྲིགས། 19 

ཁེབ། བཀྲས་ཐགས་ཀྱི་བླ་བྲེ། གན་གོས་གཞི་དམར་ཡུག སྨན་རྩེ་ཡུག ཆོར་རྩི་སྔོ་སྐྱ་ཡུག རྟ། ཅོབ་རས་
ཡུག ཡང་བཀྲགས་ཆེ་བ་དངུལ་ཕོར། རྒྱ་དྲིལ་རྡོ་རྗེ་ཤུབ་བཅས། སྨན་རྩེ་ཡུག ཁ་ཐི་སྔོ་ཁྲ་ཡུག ཇ་འཁོར་
དྲུག གདན་དམར། རྟ། ཅོབ་རས་ཡུག་རྣམས། ཡང་རྒྱལ་པོའ་ིབཀྲས་ཐགས། བླ་བྲེ། རི་འགག ཁ་ཐི་དམར་
ཁྲ་ཡུག སྨན་རྩེ་ཡུག རས་ཁྲ་ལེབ། ཟབ་སོ། རྟ། རས་ཡུག་རྣམས། ཡང་ཕྱག་མཛད་པས་བཀྲས་ཐགས། རྟེན་
ཁེབས། གསེར་ཐགས་ཀྱི་བླ་བྲེས་མཐོང་། སྨན་རྩེ་ཡུག གོས་གཞི་སེར་ཚན་ཁྲ་ཡུག ཆོར་ལྗང་ཡུག བུར་
བཏང་བཟུང་། རྟ། རས་དཀར་ཡུག ཡང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་ནས། གསོལ་ཇ་ཐོག བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས། རྟེན་
ཁེབས། བླ་བྲེ། བཤན་མཚན་སི་ཡུག གོས་ཡུག སྨན་རྩེ་ཡུག ཇ་འཁོར་གསུམ། ཟམ་སོ་ཡུག གོན་ཆེན། 
རྟ། ཀ་རས་ཡུག བསམ་ཡས་མཁན་ཚངས་པས། ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོའ་ིབཞུགས་གདན་གཉིས། བཀྲས་
ཐགས་འདོམ་འཁོར་མ་གཉིས། དགུ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་མར་བཀྲས་ཐགས་འདོམ་འཁོར་མ། སྨན་རྩེ་ཁ་བཅུ་
ཡུག ལིང་སྔོན་པོ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། གོས་དཀར་པོ་ཁ་བཅུ་བཞི་ཡུག གོས་ཟངས་སྒྲིགས་ཀྱི་རྟེན་ཁེབས། བླ་བྲེ། 
ཀ་རས་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག་རྣམས། དགུ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ། བཀྲས་ཐགས་འདོམ་འཁོར་
མ། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། གོས་མཆིན་ཁ་དོ་སྦྲེལ། གོས་དམར་པོ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་མ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྤུན་
འདབ། གོན་ཆེན། རས་ཡུག རྟ་ན་གཞོན་རྐྱང་པོ། དཀར་ཡུག དབུ་རྩེ་བླ་བྲང་ནས། བསོད་ནམས་ཁ་ཐགས། 
གསེར་ཞོ་གང་། སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། གོས་དམར་ཁ་དྲུག་སྦྲེལ། ཇ་བར་ཁག རས་སྔོན་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། 
ཟངས་འཁོར་གཅིག རས་ལྗང་ཡུག དཀར་ཡུག་རྣམས། ཡང་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། གོས་
ཁ་དོ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། རས་སྔོན་ཡུག ཇ་བར་ཁག ཀ་རས་ཡུག་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། རབ་བྱུང་སྤྱི་པས་བསོད་
ནམས་ཁ་ཐགས། གོས་སྟག་རིས་མ་ཡུག སྨན་རྩེ་ཁ་དྲུག་སྦྲེལ། བཤན་དར་དམར་པོ་ཁ་དྲུག་སྦྲེལ། ཡག་ཆུ་
མགོ་ཁག དིང་དཔོན་ཁ་གང་ལྷག་ཙམ། སི་གཅིག འུ་ཟི་འཁོར་དྲུག་གཉིས། དཀར་ཡུག ཟུང་མཁར་སླེ་
སྦུས་པའི། ཁ་རྟགས་སྨན་རྩེ། སྤེན་བུབ། རས་དཀར་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། རས་ཆེན་ཡུག ཟུངས་མཁར་མཆོད་
གཞིས་སྤྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། ཀ་རས་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ཇ་མགོ་ཁག སྣམ་དཀར་བུབ། རྩེ་གདོང་
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ནས་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས་གསོལ་ཇ་ཐོག བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། དངུལ་ཕོར། བཟང་སྒྲིགས་ཀྱི་རྟེན་ཁེབས། སྤོས་
རྒྱ་བམ། གུ་གུ་ཤའི་ཀ་ཏོ་ར། གན་གོས་བཟང་སྒྲིགས་ཀྱི་བླ་བྲེ་སྤུས་གཙང་བ། སྤོས་དྲ་ཆེ་ལེགས། གན་ཇུས་
ཚན་ཁྲ་ཡུག ཇ་བསིགས། སྨན་རྩེ་ཡུག བྱང་རྟ་བཟང་བ། སྤ་རི། དྲེའུ། རས་དམར་ཡུག ཚུགས་མི། ཀ་དན་
སྔོན་པོ་ཡུག དཀར་ཡུག ངོར་བླ་བྲང་ནས་འབུལ་ཚན་དང་པོར། བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས་ཆེ་བ། རྟེན་ཁེབས། 
བླ་བྲེ། གོས་ལུ་ཧང་ཡུག སྨན་རྩེ་ཡུག ཇ་འུ་ཟི་འཁོར་དྲུག་མ། ཁྱེ་སྔོ་ཁྲའི་ཡོལ་བ། མན་ཀྲོང་མེ་ཏོག་མ་ཡུག་
སྣེ་ཚང་། སྨན་རྩེ་ཡུག ཆིབས་པ་དཀར་པོ་བཟང་བ། ཚན་གཉིས་པ་ལ་བཀྲས་ཐགས་དོ་སྦྲེལ། རྟེན་ཁེབས། 
བླ་བྲེ། གོས་དམར་པོ་མེ་ཏོག་མ་ཡུག་སྣེ་ཚང་། སྤུན་འདབ། རས་ཡུག ཀ་ཅི་ཡུག རས་ཁྲ་ཡུག སྤ་རི་ལེགས་
པ། ལྷོ་རས་ཡུག སྤུན་འདབ། ཀ་ཅི་ཡུག་སྣེ་ཚང་། ཡང་ཐར་རྩེ་ནས། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། གསེར་སྐུ། གོས་
དམར་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། རས་དམར་ཡུག གོན་མ། མོ་དྲེལ་ཡག་པ། རས་དཀར་ཡུག 
ཁམས་པ་བླ་མ་དབོན་པོ་དགྲ་བོས། བཀྲས་ཐགས། རྟེན་ཁེབས། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། སྨན་རྩེ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། 
རས་དམར་ཡུག གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག་རྣམས། ཤངས་རྒྱ་ཚ་བས། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས་འདོམས་འཁོར་མ། 
གོས་ཆེན་ཁ་ཐི་ཁ། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། རྒྱ་དར་བུམ་གདན་མ་ལེབ། སྤུན་འདབ། ཅོབ་རས་ཡུག རས་ཡུག ཡང་
ལྷ་ཁང་མཁན་ཆེན་གྱིས། དགུ་ཚན་དང་པོ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། དངུལ་ཕོར། རྟེན་ཐོང་། སྐུ་འགག མཆོད་
རས་ཁྲ་བོ། ཇུས་དམར་མཐོང་བྱས་པའི་བླ་བྲེ། ཤན་དར་ཡུག སྟོད་རས་སྔོ་ཁྲ་ཡུག གོན་ཆེན། ཀ་ཅི་ཡུག་
རྣམས། དགུ་ཚན་གཉིས་པ་ལ། བཀྲས་ཐགས། རག་འགག་བཅུ་ཁྲེས། སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། གོས་ཉིས་ཚས་
ཡུག སྦྲིལ་སྔོན། རས་ཁྲ་ཡུག ཟངས་ཤུ། གོན་ཆེན། ཀ་ཅི་ཡུག་རྣམས། དགུ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། བཀྲས་
ཐགས། རྟེན་ཐོངས། སྨན་རྩེ་ཡུག བཤན་དར་སྔོན་པོ་ཡུག ལྕགས་སྒྱིད། ཟངས་ཆེན། རས་དམར་ཡུག གོན་
ཆེན། དཀར་ཡུག་རྣམས། བརྒྱ་དཔོན་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། འཁྲུངས་རབས་པོ་
ཏི། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། བཤན་ཚན་སི་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། གོས་བེམ་རས་སྔོ་ཁྲ་ཡུག ཟངས་རྐྱན། རས་སྔོན་ཡུག 
ཁྲབ་དཔུང་བསྐོར་མ། རས་དམར་ཁྲ་ཡུག རས་ཁྲ་ཡུག གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག་རྣམས། ལས་ཆེན་ར་ཆེན་
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པས། བཀྲས་ཐགས། ཐུབ་པའི་གསེར་སྐུ། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། གོས་ཆེན་དོ་སྦྲེལ། རྟེན་ཁེབས། རྟ་སྒ། སྤུན་
འདབ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག ཡང་ལས་ཆེན་གཞོན་པས། བཀྲས་ཐགས། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་གསེར་སྐུ། སྨན་
རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། རྒྱ་དར་ཁ། བྱང་དར་སེར་པོ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། སྤུན་འདབ། གོན་མ། དཀར་ཡུག 
ཡང་ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོའ་ིབླ་མས། བཀྲས་ཐགས། གོས་སྔོན་ཁ་ཕྱེད་དོ། སྤ་རི་ཁ་དོ་སྦྲེལ་ལྷག་ཙམ། དངུལ་
ཕོར། བཀའ་ཁྲུ། རས་ཡོལ་དངོས་གཙང་། གོན་ཆེན། སྤུ་ཁ་ཡུག ཇ་བར་ཁག སྤ་རི། ཀ་ཅི་ཡུག་གཉིས་
རྣམས། ཡང་ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོ་ནས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། ཙི་ཁ་ཡུག སྤ་རི། དཀར་ཡུག་སྣེ་
ཚང་། དབུ་མཛད་ཆོས་འོད་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས་འདོམ་འཁོར་མ། སྨན་རྩེ་སྐྱ་ཁྲ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། བྱང་དར་
ལྗང་ཁུ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་མཚན་ཚགས་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་སེར་ཁྲ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། རབ་དཀར་
རྩ་རིང་། སྒྲིལ་སྔོན། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག མཆོད་དཔོན་སྨོན་ལམ་རིན་ཆེན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས། 
སྟོན་པའི་སྐུ། གསེར་ཞོ་དོ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། གོས་ཆེན་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། བླ་བྲེ། སྨན་རྩེ་ཁ་བཅུ་སྦྲེལ། 
རས་དམར་དྲུག་སྦྲེལ། ཟངས་ཟེར། རྨོག ལྕགས་སྒྱིད། ཟངས་འཁོར། རས་ཁྲ་ཡུག གོན་མ། དཀར་ཡུག 
གཉེར་པ་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས་འདོམ་འཁོར་མ། འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་གསེར་སྐུ། གསེར་
སྲང་ཕྱེད། སྐུ་གཟན་གཉིས། གོས་ཆེན་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་བཅུ་གཉིས་སྦྲེལ། ཟངས་ཟེར། རྨོག ཁྲབ། 
རས་ཡུག ལྕགས་སྒྱིད། ཟངས་འཁོར། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག འཚ་བྱེད་རྩ་བརྒྱད་པས་བཀྲས་ཐགས། གྲུབ་
ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའ་ིསྐུ་འདྲ་ཕྱག་ནས་དངོས་མ། གོས་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ། ལི་སྟིབས། རས་སྔོན་
ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྒྲིལ་ལྗང་། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག་རྣམས། ཕྱག་མཛད་བྱམས་པ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས། བཀྲ་
ཤིས་ཁ་ཐགས་འདོམ་འཁོར་མ། རྟེན་ཐོང་པའི་ཟླ་བ་ཞོ་འཁོར་བཟུང་། ལིང་སྐྱེར་ཁ་ཁ་ཕྱེད་དང་བདུན་སྦྲེལ། 
གོས་སྔོན་པོ་ཁ་བརྒྱད་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་བརྒྱད་སྦྲེལ། ཤན་དར་སྔོན་པོ་ཁ་དགུ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་སྐྱ་ཁྲ་ཁ་བཞི་
སྦྲེལ། སྤ་རི་སེར་ཁྲ། ལོང་ཀི་ཁ་བཞི་སྒྲིལ། སྒྲིལ་སྔོན་ཡུག སྒྲིལ་ལྗང་ཡུག ཟངས་འཁོར། གོན་མ། དཀར་
ཡུག་རྣམས། ཕྱག་མཛད་བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་གྱིས། བཀྲས་ཐགས་འདོམ་འཁོར་མ། ཐུབ་དབང་གི་སྐུ་
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བརྙན། རྟེན་མཐོང་། སའི་ཟླ་བ་ཞོ་འཁོར་བཟུངས། གོས་དམར་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། ལིང་སེར་པོ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་
ཚན་རྫོགས་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། སྐྱ་ཁྲ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། བྱང་དར་སྔོན་པོ་ཁ་དྲུག་སྦྲེལ། ཟངས་ཤུ། སྒྲིལ་སྔོན་ཡུག 
དམར་པོ་ཡུག ལྗང་ཁུ་ཡུག གོན་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། མ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟོད་པས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་
ཐགས། གོས་སྔོན་པོ་ཁ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་དོ་སྦྲེལ། དར་སྔོན་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། བྱང་དར་ཁ། སྤུན་འདབ། 
ཟངས་ཟེར། རས་ཁྲ་ཡུག རས་ཡུག ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག དབུ་མཛད་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚས། བཀྲས་ཐགས་
དངུལ་མདོག་མ། སྨན་རྩེ་ཁ་ཕྱེད་དང་དོ། རབ་དཀར་རྩ་རིང་། གོས་ཁ། ཐོང་ལྕགས། སྤུན་འདབ། རྨོག་
གཞོལ་མ། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག དབུ་མཛད་ཀུན་དགའ་བསམ་གཏན་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། དཀར་ཡོལ་
རྩ་རིང་། སྨན་རྩེ་ཁ། གོས་ཁ། དར་ཁ། ལིང་དོམ། ཅོབ་རས་ཡུག དབུ་མཛད་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་
བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། གོས་དམར་ཁ། བྱམས་པའི་རག་སྐུ། སྤུན་འདབ། ཁམ་བུ། ཅོབ་རས་རྣམས། 
དབུ་མཛད་ཀུན་དགའ་སྦྱིན་པས། བཙུན་མོ་ཁ། སྨན་རྩེ་ཁ། མདོ་དར་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། གོན་མ། ལྷོ་རས་སྣེ་
ཚང་། སྤྱི་ཆེན་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། དཀར་ཡོལ། གོས་ལུ་ཧང་དོ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། ཐོང་
ལྕགས། ཁ་ཤ གོན་མ། དཀར་ཡུག སྤྱི་པ་ལས་ཐོག་པས། དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། བྱང་དར། 
སྤུན་འདབ། ཟངས་རྐྱན། གོན་མ། ཀ་རས་ཡུག་རྣམས། རང་བྱོན་ཆོས་རྗེས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། 
མཚན་སི་ཁ་ཕྱེད་དང་དོ། གོན་མ། དཀར་ཡུག ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ཀྱིས། བཀྲས་ཐགས། གོས་ཆེན་ཁ་
དོ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རྒྱ་རས་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། གོན་མ། སྤུན་འདབ། དཀར་ཡུག་རྣམས། ཆོས་ཁྲིམས་པས། 
དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ་ཁ། རྟེན་ཐོངས། ལིང་དོམ། རས་ཡུག བདེ་ཆེན་གླིང་དབུ་མཛད་ཀྱིས། སྨན་རྩེ་ཁ། རྟེན་
ཁེབས། རས་ཡུག ཆོས་ཁྲིམས་པས་སྨན་རྩེ། ཙཀ་སྡེར། རས་ནར་པ། བསྲེག་ཤིང་ཆོས་རྗེས་བཀྲས་ཐགས། 
སྨན་རྩེ་ཁ། གོས་ཉིས་ཚས་ཁ་ཕྱེད་དང་དོ། གོན་མ། རས་ཡུག དགེ་སློང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིས། བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། བྱང་དར་ཁ་གང་། ལིང་ཁ་གང་། རས་སེར། གོན་ཆེན། ཀ་ལྕི་རྣམས། ཆོས་ཉིད་
རིན་ཆེན་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། གོས་ཁ་སྦྲེལ། ལིང་ཁ་གང་། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རས་དམར། ལིང་དོམ། ཀ་ཅི། 
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ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། གོས་ཁ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། 
རས་ཁྲ་ཡུག གོན་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། ཆོས་མཛད་དགེ་འདུན་དཔལ་འབྱོར་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་
རྩེ་དོ་སྦྲེལ། ལོང་ཀི རས་སྔོན། གོས་ཆེན་ཁ་ཕྱེད་དང་བཞི་སྦྲེལ། ཁ་ཤ སྤུན་འདབ། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག་
སྣེ་ཚང་། དྲུང་ཆེན་བྱམས་པ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། གོས་དམར་པོ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། གོས་ལྗང་ཁ་དོ། 
སྨན་རྩེ་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག མཆོད་དཔོན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་གིས། 
བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། མཚན་སི་དོ་སྦྲེལ། གོན་ཆུང་། རས་ཡུག ལྷ་ཁང་རྩེ་དཀོན་གཉེར་གྱིས་བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། གོས་ལུ་ཧང་ཁ། རྒྱ་དར་གསུམ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག ཆོས་རིན་
ཆེན། ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན། བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་དགའ་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱིས། བཀྲས་ཐགས། 
དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། ལིང་སྔོ་སྐྱ། གོན་ཆེན། རས་ཡུག དཀར་ཡུག ཀུན་དགའ་རྣམ་དཔྱོད་
ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། གོས་ཁ། སྨན་རྩེ་ཁ། རབ་དཀར་རྩ་རིང་། རས་ཡུག དབུ་མཛད་ཟླ་འོད་ཀྱིས་བཀྲས་
ཐགས། རྟེན་ཁེབས། སིལ་སྙན། ཀ་ཏོ་ར། སྤུན་འདབ། རྨོག མདུན་ཁྲབ། གོན་ཆུང་། རས་ནར་པ། བྱས་
འགྱུར་སྒྲུབ་དཔོན་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། སྤུན་འདབ། ལིང་ཆུང་། རས་ཡུག ཆོས་རྒྱ་མཚ། བྱམས་
པ་དཔལ་འབྱོར། བརྩོན་འགྲུས་རིན་ཆེན། ཀུན་དགའ་སྐྱབས་པ། རྡོར་དཀར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་
ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། རྒྱ་དར། རག་འགག རས་ཆེན་ཡུག སྒོ་རུམ། དབུ་རྩེ། ནང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གཉེར་གྱིས། 
དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། གོན་ཆུང་། ཀ་ཅི་རྣམས། བདེ་མཆོག་སྐུ་གཉེར་གཉིས་ཀྱིས་བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། མཚན་སི་དོ་སྦྲེལ། ཐོང་ལྕགས། རས་ཡུག བཞི་ཐོག་སྐུ་གཉེར་གསུམ། གསོལ་ཇ་ཁང་
ཆེན་མོའ་ིཇ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། ཐོང་ལྕགས། ཁ་ཤ སྤུན་འདབ། རྒྱ་དར་བཞི་
སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། གོན་མ། དཀར་ཡུག བསམ་གཏན་རྒྱལ་མཚན་དང་། བསམ་གཏན་དཔལ་
འབྱོར་གཉིས་ཀྱིས། སྨན་རྩེ། དར་ཁ། རས་ནར་པ། དགེ་སྡིང་གཉེར་པས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་དྲུག་
སྦྲེལ། ཡང་དོ་སྦྲེལ། གོན་མ། སྤུན་འདབ། དཀར་ཡུག་རྣམས། གླིང་དགའ་དྲུང་ཆེན་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་
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གྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། ལོང་གི་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། རྒྱ་ཟམ་ཁ་བཅུ་གཅིག་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། 
གོན་ཆེན། རས་ཡུག དྲུང་ཆེན་སངས་རྒྱས་འོད་ཟེར་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། རབ་དཀར་རྩ་རིང་། གོས་དིང་
སར་ཁ་དོ། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། གོན་མ། རས་ཡུག སྲིད་གསུམ་གཉེར་པས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་
དོ་སྦྲེལ། གོས་ཆེན་ཁ་གང་། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། རས་ཡུག ལིང་དོམ། ཀ་ཅི་ཡུག རྨ་བྱ་གཉེར་པས། བཀྲས་
ཐགས། རྟེན་ཁེབས། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། གོས་དམར་ཁ། གོན་མ། ཀ་ཅི་ཡུག རྟིང་སྐྱེས་པ་
དཔལ་རྩེ་ན་ཡོད་པས། གསོལ་ཇ་ཐོག བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའ་ིསྐུ་འདྲ་
ཕྱག་ནས་དངོས་མ། རྟེན་མཐོང་། གོས་སང་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། རྻ་ཀོ གོན་
ཆེན། རས་ཡུག རྒྱ་རྒན་པའི་དགུ་ཚན་དང་པོ་ལ་བཀྲས་ཐགས། དངུལ་ཕོར། གོས་དམར་པོ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། 
སྨན་རྩེ་ཡུག འབལ་ཐུགས་ཀྱི་མ་ཁྲབ། བྱང་དར་ལྗང་ཁུ་དོ་སྦྲེལ། གོན་ཆེན། ལྷོ་རས་ཡུག རྟ་ཕོ་ཆེན། ཀ་
རས་ཡུག་རྣམས། དགུ་ཚན་གཉིས་པ་ལ། བཀྲས་ཐགས། གོས་སྐྱེར་ཁ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་དྲུག་སྦྲེལ། 
རྨོག་གཞོལ་མ། ཁྲབ་དོ་ཤམ་མ། སྨན་རྩེ་སྐྱ་ཁྲ་ཁ་དོ་སྦྲེལ། སྦྲིལ་ལྗང་ཡུག སྤུན་འདབ། གོན་མ། རས་ཡུག་སྣེ་
ཚང་རྣམས། སྤེལ་བས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། རྟེན་ཁེབས། ཁ་རུ་ཁ་གསུམ་
སྦྲེལ། གོན་ཆེན། ཁྲབ་ཟངས་འཁོར། ཀ་ཅི་ཡུག་རྣམས། དགུ་ཚན་གཉིས་པ་ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་
སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། ཀ་སྤྱི་ཡུག གོན་ཆེན་རྣམས། རང་བྱོན་པས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། གོས་
ལིང་ཁ་སྦྲེལ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། དངུལ་ཕོར། སྤུན་འདབ། རས་སྔོན། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག་རྣམས། སྒྲོལ་མ་
ཕུག་པས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྦུག་ཆོལ། གོས་ཆེན་སྔོན་པོ་ཁ་སྦྲེལ། ཇ་བར་ཁག ལིང་
དམར་པོ་ཁ་ཕྱེད་དང་གསུམ། གོས་ལུ་ཧང་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། གོན་མ། ཀ་དན་སྔོན་པོ་ཁ་བརྒྱད་
སྦྲེལ། ཀ་ཅི་ཡུག ཀ་དྲུག་མས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། གོན་མ། ཇ་བར་ཁག ལྷོ་རས་ཡུག 
ཁྲབ་དཔུང་འཁོར་མ། དཀར་ཡུག་སྣེ་ཚང་། བཀྲས་རྩེ་པས་བཀྲས་ཐགས། དངུལ་ཕོར། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། 
ཁྲབ། ཁ་ཤ རྒོད་མ་གཅིག དཀར་ཡུག སྒང་ཆེན་པས་བཀྲས་ཐགས། དངུལ་ཕོར། རྟེན་ཁེབས། གོས་སེར་
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པོ་ཡུག སྨན་རྩེ་ཡུག ལོང་ཀི སྒྲིལ་སྔོན་ཡུག ལྕགས་བསྒྱིད། རས་ཡུག དཀར་ཡུག་རྣམས། ཆོས་ལྡན་
གྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། བཞུགས་འདིང་། གོན་ཆུང་། ཅོབ་རས་རྣམས། ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་བླ་
བྲང་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། སྟོན་པའི་གསེར་སྐུ། གོས་ཁ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། རས་དམར་ཡུག རས་
སྔོ་ཁྲ་ཡུག རས་དམར་ཁྲ་ཡུག སྦྲིལ་ལྗང་ཡུག དྲེའུ། ལྕགས་ཞིབས། གོན་མ། ལྷོ་རས། དཀར་ཡུག བྲག་
དམར་ཆོས་སྡེ་བའི་དགུ་ཚན་གསུམ་གྱི་ཐོག་མར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཁ་ཐགས། ཚ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ། གོས་
བཟང་སྒྲིགས་ཀྱི་རྟེན་ཁེབས། ཡང་བཟང་སྒྲིགས་ཀྱི་བླ་བྲེ། གན་ཇུས་དམར་པོ་ཡུག་ཐུང་། སྨན་རྩེ་ཡུག རས་
སྔོན་ཡུག རས་ཁྲ་ཡུག ཀ་ཅི་ཡུག་རྣམས། དགུ་ཚན་གཉིས་པ་ལ་དབེན་རྩ་ཁ་ཐགས། གོས་བཟང་སྒྲིགས་ཀྱི་
རྟེན་ཁེབས། གོས་མཚལ་ཁ་ཡུག་ཐུང་། སྨན་རྩེ་ཡུག རས་ཁྲ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཅན། རས་སྔོན་ཡུག རྟ། 
གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག་རྣམས། དགུ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། གོས་བཟང་སྒྲིགས་ཀྱི་རྟེན་
ཁེབས། ཡང་བཟང་སྒྲིགས་ཀྱི་བླ་བྲེ། གོས་སྐྱེར་ཁ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཡུག ལིང་ལྗང་ཁུ་ཁ་ཕྱེད་དང་དྲུག་
སྦྲེལ། ཟམ་ཟོ་སྐྱེར་ཁ་ཡུག རས་སྔོན་ཡུག དཀར་ཡུག་རྣམས། ཡག་ཆོས་གདན་ས་པས། བཀྲས་ཐགས། 
སྟོན་པའི་སྐུ། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། སྒྲིལ་སྔོན་སྣེ་ཚང་། སྤུན་འདབ། ཡང་སྒྲིལ་མ་མི་ཤ་ཁ་དྲུག་
སྦྲེལ། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག ཡག་ཆོས་སྤྱི་སོས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། སྒྲིལ་སྔོན་སྣེ་ཚང་། རག་
འགག་གཅིག ཁ་ཤ ཀ་རས་བརྒྱད་སྦྲེལ། སྒྱི་ཆུ་སྤྱི་སོས་བཀྲས་ཐགས། སྟོན་པའི་གསེར་སྐུ། རྟེན་ཁེབས། 
སྨན་རྩི་ཁ། རག་འགག ཟངས་ཟེར། དཀར་ཡུག ཕུ་གསུམ་སྤྱི་སོས་བཀྲས་ཐགས། འཇམ་དབྱངས་གསེར་
སྐུ། རྒྱ་དར་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། རས་ཡུག ཙཀ་སྡེར། ཟངས་སྟིབས། རས་
དཀར་ནར་པ། དགོན་པ་རྒྱས་སྤྱི་སོས། བཀྲས་ཐགས། སྟོན་པའི་སྐུ། སྨན་རྩེ་ཁ། རས་སྔོན་ཁ་སྦྲེལ། སྤུན་
འདབ། གོན་མ། ཀ་ཅི་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། ཀུན་དགའ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། གོས་ཁ། སྨན་རྩེ་ཁ། ཐོང་
ལྕགས། རས་ཡུག གྲུ་ཁ་ནང་པས་བཀྲས་རྟགས་འདོམ་འཁོར་མ། གསེར་ཞོ་ལོངས། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། ཁ་
ཐགས་ཡུག གོས་ཁ། རྒྱ་དར་བཞི་སྦྲེལ། ཀ་ཏོ་ར། རྨོག ལྕགས་སྒྱིད། ཙཀ་སྡེར། དཀར་ཡུག བག་རུ་རྒྱ་
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དཔོན་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རྒྱ་དར་གསུམ་སྦྲེལ། རབ་དཀར་རྩ་རིང་། མར་ཕྱུར་བ། ལོང་ཀི 
རས་ཡུག་གཉིས། གོན་མ། དཀར་ཡུག ཀོ་ལྕག་དཀར་སྦུག་པས་བཀྲས་ཐགས། གསོ་ཁ། སྨན་རྩེ་ཁ། གོན་
མ། རས་ཡུག་རྣམས། ཁང་ཁུང་པས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། ཀ་ཏོ་ར། ལིང་ཆུང་། རས་དཀར་ནར་པ། 
གནས་བཅུ་དཔོན་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། སྟོད་རས། གོན་ཆུང་། ཀ་རས། ཀོ་ལྕག་ལ་ཤར་པའི་སྤྱི་
འབུལ་ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། ཁ་ཤ རས་ཁ་དོ། ཙཀ་སྡེར་བདུན། ལ་ནུབ་པའི་སྤྱི་འབུལ། སྨན་
རྩེ་ཁ། སྡེམ་ཐག་ལྔ། ར་རྒོད། ཁུམ་བུ་བཞི་རྣམས། རྨ་བྱ་བའི་སྤྱི་འབུལ་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རྒྱ་
དར་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ཟམ་ཟོ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། རྨོག ཀ་ཏོ་ར། སྤུན་འདབ། གོན་ཆེན། དཀར་ཡུག གཟིམ་དཔོན་སྟེང་
འོག་གཉིས་ཀྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། གོས་ཁ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། རས་ཁྲ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག ཆུ་ཤར་
པའི་བཅུ་དཔོན་གཉིས་དང་རྡོ་ཆུང་པས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་དོ། སྤུན་འདབ། སྣམ་དཀར་རྣམས། ལྷ་
གདོང་འཕྲང་འོག་གི་སྤྱི་འབུལ། བཀྲས་ཐགས། སྣམ་དཀར་བརྒྱད། ཤབ་པའི་སྤྱི་འབུལ། བཀྲས་ཐགས། 
སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། གོས་མོན་མདོག་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། རས་སྔོ་ཁྲ་ཡུག ཁྲབ་དཔུང་སྐོར་མ། དཀར་ཡོལ། 
རས་དམར་ཡུག གོན་མ། དཀར་ཡུག བླ་བྲང་གཡུ་གཞུ་པས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། སྐྱ་ཆེན། བཤན་
མཚན་སི། ཀ་ཅི་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་། ཤར་ཆེན་པས་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། 
དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། ལིང་སྔོན་ཁ་སྦྲེལ། སྟོན་པའི་སྐུ། མདོ་དར་ཡུག ཟངས་ཆེན། ལྕགས་སྒྱིད། ཟངས་ཟེར། 
ལིང་དོམ། རས་ཡུག་རྣམས། དོན་ཆེན་རྒན་པས། བཀྲས་ཐགས། རྟེན་ཐོང་། གོས་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་
བཞི་སྦྲེལ། གོས་ལིང་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། རྒྱ་དར་ཁ་དོ་སྦྲེལ། ཁུམ་བུ། ཟམ་ཟོ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། རས་ཡུག ཁྲོ་ཁོར། 
དཀར་ཡུག་རྣམས། བོན་གོང་པས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། གོས་ཁ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། ལོང་ཀི སྦྲིལ་སྔོན། 
སྒྲིལ་ལྗང་། གོན་མ། དཀར་ཡུག གཉེར་པ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་དོ་
སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག་རྣམས། གཉེར་པ་བསམ་འགྲུབ་ཀྱིས་བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། རྒྱ་དར་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ། བྱང་དར་སྔོན་པོ་ཁ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། དཀར་
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ཡུག མགྲོན་གཉེར་ཚ་དབང་གིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། གོས་ཁ་སྦྲེལ། རས་སྔོན། སྤུན་འདབ། 
གོན་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། མགྲོན་གཉེར་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། ཤན་དར་ཁ་
སྤུན་འདབ། ཁུམ་བུ། གོན་མ། དཀར་ཡུག རྟ་དཔོན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། གོས་སྔོན་ཁ་སྦྲེལ། 
དཀར་ཡོལ། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། སྦྲིལ་སྔོན། གོན་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། དཔལ་ལྡན་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། 
གོས་ཁ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། གོན་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། སྲི་ཐར་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་
རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། རྒྱ་དར་བཞི་སྦྲེལ། རས་ཁྲ་ཡུག སྤུན་འདབ། གོན་མ། དཀར་ཡུག གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་ནས་
ཞལ་ལྟ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། ཡང་ཁ་གང་། སྤུན་འདབ། ལིང་དོམ། 
རས་ཡུག ནོར་བུ་ལྷས་སྦྱིན་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། གོན་ཆུང་། ཁ་ཤ དཀར་ཡུག གྲགས་རིན་དང་
ནོར་བུ་རིན་ཆེན་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རྒྱ་དར་ཁ། སྤུན་འདབ། ཁ་ཤ ལིང་ཆུང་། དཀར་ཡུག བཟོ་
བོ་མགོན་པོས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རྒྱ་དར་ཁ། ལིང་ཆུང་། རས་ཡུག ལྷ་རིས་པ་བཀའ་བཅུ། ཆོས་
འཕེལ་གྲགས་པ། ཚ་བརྟན་དཔལ་འབྱོར། བཀྲ་ཤིས་དོན་པ། རྡོར་ལགས་རྣམས་ཀྱིས། དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ། 
ལིང་དོམ། རས་དཀར། ཡང་སྨན་རྩེ། དར་དམར་ཁ། རས་ཡུག་རྣམས། མ་ཆེན་མགོན་ཚ། དར་རྒྱས། སྤྲང་
སྤུག་གསུམ་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རྒྱ་དར་དོ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། ཁ་ཤ རག་འགག ལོང་ཀི་ཡུག 
ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག གུ་རུ་དར་རྒྱས་ཀྱིས་དཀར་ཆེན། སྨན་རྩེ། རས་ཁྲ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག མི་དཔོན་
བཞིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། དཀར་ཡོལ། རས་དམར་ཡུག ར་རྒོད། ཡང་སྨན་རྩེ་ཁ། ལིང་ཆུང་། 
གོན་མ། དཀར་ཡུག གསུམ་པ། ནོར་བུ་ཚ་རིང་། དབུ་རྒྱན་གསུམ་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རྒྱ་དར་
ཁ་སྦྲིལ། ལིང་ཆུང་། རས་ཡུག ཚ་རིང་། སྒྱེ་མ། ནོར་བུ། རྒྱ་གར་རྣམས་ཀྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་དོ། 
རྒྱ་དར་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། ཁ་ཤ རས་ཡུག དཔལ་རྡོ་རྗེས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། ཤན་དར། ལིང་དོམ། 
རས་ཡུག དྲེས་པ་ཨ་དྲུང་བརྒྱད་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། རྟེན་ཁེབས། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། རས་ཁྲ་ཡུག སྤུན་འདབ། 
གོན་མ། རས་ཡུག བཞོན་མ་བྱང་མས། མཚན་སི། གོན་ཆུང་། རས་ཁ་བཞི། བཞོན་མ་ལྷོ་མས། དཀར་
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ཆེན། སྨན་རྩེ། རས་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ཚ་བཀྲས། དར་རྒྱས་རྒྱལ་པོ། བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ། བཀྲ་ཤིས་དར་
རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། སྤུན་འདབ། ཤན་དར། རས་ཡུག གོན་མ། དཀར་ཡུག བསམ་
འགྲུབ་དང་སྔོད་རྒྱབ་པ་གཉིས་ཀྱིས། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག དཀར་ཡུག རྒྱལ་
མཚན། རྒྱ་གར་སུམ་དར། ཚ་རིང་དོན་གྲུབ། སྒོ་ལྔ་བཀྲ་ཤིས། ཕྱུག་འཛམ། ནོར་བཟང་། རྩེ་མོ་བ། མེ་
འབུད་དོན་འགྲུབ། རིག་སིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། ལིང་ཆུང་། རས་
ཡུག གོན་མ། དཀར་ཡུག བར་རྫི་གཉིས་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། གོན་ཆེན། མགར་བ་སྔོ་ཐོང་པས། 
བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག ཨ་བསྐྱེད་ཀྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། དཀར་ཡོལ། རྒྱ་དར། རས་ཡུག 
སྐུ་མདུན་རྒྱལ་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། སྤུན་འདབ། གོན་ཆུང་། རས་ཡུག་སྣེ་ཚང་། འཚ་བྱེད་བསམ་
པ་དོན་གྱིས་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། གོས་ལིང་ཁ། བྱང་དར་སྔོན་པོ་ཁ། རྒྱ་དར་ཁ་སྦྲེལ། རས་ཁྲ་ཁ་
བདུན་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། གོན་མ། དཀར་ཡུག་སྣེ་ཚང་། སྒྲེལ་པོ་ལྔ་འཕེལ་གྱིས། བཀྲས་ཐགས། དཀར་ཡོལ་
རྩ་རིང་། སྨན་རྩེ་དོ་སྦྲེལ། གོན་མ། དཀར་ཡུག་སྣེ་ཚང་། དཔོན་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས། བཀྲ་ཤིས་
ཁ་ཐགས། གོས་དམར་པོ་ཁ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། རས་ལྗང་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། 
རས་སྔོན་ཁ་བདུན་སྦྲེལ། ལིང་དོམ། དཀར་ཡུག་སྣེ་ཚང་རྣམས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ལྟར་གོང་གི་ཞལ་དཀར་གྱི་
འབུལ་བ་དེ་རྣམས་གྲུབ་མཚམས། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་རང་
འགྲིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རང་རྟགས་སུ། ཐོབ་རྒྱག་གི་ཚུལ་དུ་སྨོན་འགྲོ་ནས་དཔོན་དྲུང་གི་ཞལ་དཀར་ཞུ་མི་ཡར་
འཕེལ་བཀྲ་ཤིས་འབྱོར་པའི་ཐོག་མར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས་འདོམ་འཁོར་མ། གོས་ཆེན་དམར་པོ་ཁ་སྦྲེལ། 
དངུལ་ཕོར། གོས་ཆེན་ལྗང་ཁུ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། སྤུན་འདབ། སྦྲིལ་སྔོན་ཡུག གོན་ཆེན། 
དཀར་ཡུག་སྣེ་ཚང་རྣམས་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ནས་གོང་འཁོད་ལྟར་གསོལ་ཇ་མཆོད་གྲུབ་འཕྲལ་ཚགས་ཆེན་
དབུ་མཛད་ཀྱིས། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ངེད་རང་
གི་བསྟོད་པ་འཇམ་དབྱངས་རིགས་ཐིག་མ་གདངས་མ་བསྐུལ། དེ་ནས་བརྟན་བཞུགས། ངག་དབང་ལྷ་ཡིས་
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རྗེས་བཟུང་ཀུན་དགའ་བའི། །ཞེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དང་། བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསོལ་བ་
འདེབས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་བཅད་རྣམས་བརྒྱ་རྩ་རེ། གཞན་མ་བརྟན་བཞུགས་ཚིགས་བཅད་ཁ་ཡར་
དང་བཅས་པ་སོང་མཚམས། མང་ཇ་བར་མའི་དང་པོ་ཞུ་བའི་བསུས་བརྡའ་ཐུད་མ་ཤོར་བ་གཏོང་། ཇ་མཆོད་
བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་ཇ་མཆོད་གྲུབ་བསྟུན། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་
སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། གོང་བསྟོད་རྣམས་སྔ་མ་བཞིན་བསྐུལ་ནས་མཛད། སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའ་ིབསྟོད་པ་བྱིན་
རླབས་ཆར་འབེབས་མ་གདངས་མ། ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མ་དང་། བྱམས་པའི་དཔལ་མངའ་མ། དེ་ནས་བྱམས་
པའི་མངའ་བདག་མ་གདངས་མ། སྔགས་འཆང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གདངས་མ་དང་། གྲགས་པས་མཁའ་ཁྱབ་
མ། སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་མ། རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་མ་གདངས་མ། དེ་ནས་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཁན་
ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས། ངེད་རང་གི་བསྟོད་པ་རྣམས་སོགས་རྒྱུན་པའི་ཆོས་སྤྱོད་བཞིན་གཞུང་
བསྲིངས་ནས་རྫོགས་མཚམས་མང་ཇ་རྟིང་མའི་དང་པོ་ཞུ་བའི་བསུས་བརྡའ་ཐུད་བཅུ་དྲུག་ནས་གཏོང་། ཇ་
མཆོད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མ་གནང་། གསོལ་ཇ་མཆོད་གྲུབ་འཕྲལ་འཆི་མེད་དཔལ་སྦྱིན་མ་བསྐུལ་ནས། 
གཟུངས་རིང་གསུམ་འདོད་གསོལ་དང་བཅས་མཛད། དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙ་བོ་ཚ་དཔག་
མེད། །སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཚ་གཟུངས་ཉེར་ལྔ་ཙམ་དང་། སྒྲོལ་མ་གསུམ་རྣམས་
སོགས་མཚམས་གུང་སང་མཛད། ཚགས་འཕྲལ་མང་ཇ་གསུམ་ཆར་གྱིས་གཉིས་པ་སྡོམ་ནས་ཞུ། དེ་ནས་
མདོ་ཚར་དགུ་བདུད་བཟློག་དང་བཅས་གྲུབ་བསྟུན། འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་མ་ནས་བཟུང་། སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་
སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་བཅས་རྫོགས་མཚམས་ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་གདན་
ལ་བསྡད། དེ་ནས་ས་སྐྱ་དཔོན་ཡིག་པས་རྩི་གོས་གྱོན་ནས་ཁྲོ་ཁང་སྟེང་གི་བྱང་ཤར་གྱི་ཟུར་དུ་ལངས་ཏེ་
འབུལ་བ་གདའ་རྣམས་རིམ་པས་གཏོང་བ་ནི།།  ༈ །ཐོག་མར་སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིནང་རྟེན་
དངུལ་གདུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དྲུང་དང་། འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་དབང་པོ། སྔགས་འཆང་གྲགས་
པ་བློ་གྲོས། རྗེ་བཙུན་མུས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན། འཇམ་དབྱངས་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག 
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སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་དབང་རྒྱལ་རྣམས་ལ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས་འདོམ་འཁོར་མ་
གཅིག ཡང་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས་བཞི། དངུལ་བྱུས་རྒྱན་གཞི་མ་སོགས་ཡུག་རེ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བཅུ་རེ། 
ཞལ་ཟས་བཅུ་རེ། སྔགས་འཆང་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་འདྲ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་
གྲགས། མུས་ཆེན་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་འདྲ་སྐུ་ཚད་མ་རྣམས་ལ་སྙན་དར་ཁ་རེ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་
ལྔ་རེ། ཞལ་ཟས་ལྔ་རེ། དབུ་རྩེ་རྙིང་མའི་འཇམ་དབྱངས་གཟི་འོད་འབར་བའི་དྲུང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་
ཐགས། སྣམ་སྦྱར་སྤུས་གཙང་བ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བཅུ། ཞལ་ཟས་བཅུ། ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་རྟེན་གཙ་
སྔགས་འཆང་གྲགས་པ་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསེར་སྐུ། འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་དབང་པོའ་ིགསེར་སྐུ། སྔགས་
འཆང་ཆེན་པོའ་ིསྨན་སྐུ་རྣམས་ལ་སྙན་དར་ཁ་རེ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བཅུ་རེ། ཞལ་ཟས་བཅུ་རེ། རྒྱལ་ཡུམ་ལྷ་
སྲས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མོའ་ིནང་རྟེན་དངུལ་གདུང་དྲུང་དུ་སྙན་དར་སྨན་རྩེ་ཁ་གསུམ་སྦྲེལ། དཀར་མེ་
སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། བདག་པོ་མཐུ་སྟོབས་དྲུང་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་དངུལ་གདུང་དྲུང་དུ་སྙན་དར་ཁ་རེ། 
དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ་རེ། ཞལ་ཟས་ལྔ་རེ། རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དུ་སྙན་དར་ཁ་གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། 
ཞལ་ཟས་བདུན། སྐུ་འདྲ་རྨེ་བ་ཅན་གྱི་དྲུང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐག་ཆེ་ལེགས། བདག་ཉིད་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་
འདྲ་ལ་སྙན་དར་ཁ་གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། བློས་བསླངས་དྲུང་དུ་སྙན་དར་ཁ་གང་། བྲིས་
མགོན་དྲུང་དུ་སྙན་དར་ཁ་བཏགས་མཐིང་ཁྲ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། བླ་བྲང་ཤར་དུ་སྙན་
དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། གཟུར་ཁང་དུ་སྐུ་འདྲ་རིན་པོ་ཆེ་མཛ་
ཐོད་མའི་དྲུང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས། གོས་བེམ་སེར་པོ་སྤུས་གཙང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། 
ཞལ་ཟས་བདུན། ས་ཆེན་ཕུག་ཏུ་སྙན་དར་ཁ་གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། ཕག་མོ་
ཕུག་ཏུ་སྙན་དར་ཁ་གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། རྗེ་བཙུན་གོང་མའི་ཕྱི་རྟེན་རྣམས་ལ་
རས་ཕན་རེ་རེ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་འབུམ་དྲུང་དུ་
སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་མ་ཡུག དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། འཁོན་སྐུ་འབུམ་དུ་སྙན་
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དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་སྙན་དར་ཁ་གང་། 
དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། རྗེ་མུས་ཆེན་གྱི་སྐུ་བརྙན་དྲུང་དུ་སྙན་དར་ཁ་གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་
གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། རིན་ཆེན་སྒང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྙན་དར་ཁ་གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་
ཟས་ལྔ། གཟིམས་ཁང་འབྲུག་རིས་མར་སྙན་དར་ཁ་ཐགས། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། 
རྣམ་རྒྱལ་སྐུ་འབུམ་དུ་རས་ཕན་ཆེ་ལེགས། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། གཡུ་ཐོག་མགོན་ཁང་དུ་སྙན་
དར་ཁ་ཐགས་མཐིང་ཁྲ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། དགེ་སྡིང་མགོན་ཁང་དུ་སྙན་དར་ཁ་
ཐགས་མཐིང་ཁྲ་ཆེ་ལེགས། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། འདྲ་འདྲི་མགོན་ཁང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་
རྟགས་བརྒྱད་མ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། འདྲ་འདྲི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྙན་དར་ཁ་
གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། སྒྲོལ་མ་གཡུ་མཁར་མོའ་ིདྲུང་དུ་སྙན་དར་སྨན་རྩེ་དོ་
སྦྲེལ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། ལྷ་ཁང་བླ་བྲང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་མ། 
དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། མགོན་ཁང་ནུབ་ཏུ་ཡབ་རྗེ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་མ་
འཆམ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དྲུང་དུ་སྙན་དར་གོས་སྔོན་པོ་རྒྱ་ཡིག་མ་དོ་སྦྲེལ། སྨན་རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། ངེད་རང་གིས་
བཞེངས་པའི་ལྕམ་དྲལ་ལ་གོས་ཉིས་ཚས་མ་ཁ་སྦྲེལ། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་
ཟས་བདུན།།  ༈ །སྒོ་རུམ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའ་ིདྲུང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས་འདོམ་འཁོར་མ། གོས་
ནག་ཁྲ་ཡུག སྟག་ལྤགས་གྲ་སྡེར་མ་ཉམས་པ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བཅུ། ཞལ་ཟས་བཅུ། སྒོ་རུམ་དཔེ་ཁང་དུ་
སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་མ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། བླ་མ་ལྷ་ཁང་དུ་ས་པཎ་གྱི་སྐུ་འདྲ་
ཕྱག་ནས་མའི་དྲུང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས་ཆེ་ལེགས། གོས་བམ་དམར་པོ་ལེགས་པ། དཀར་མེ་
སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། ཐེག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བརྙན་ལ་སྙན་དར་གོས་སེར་པོ་ཁ་སྦྲེལ། དཀར་
མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། གསེར་ཁང་དུ་ས་ལོ་ཆེན་པོ་དང་ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྐུ་
ལ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། གོས་ལུ་ཧང་ཁ་གང་ལྷག་པ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། དཀར་
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བདུད་མགོན་ཁང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། ཁ་ཐགས་མཐིང་ཁྲ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། 
ཚམ་བར་མགོན་ཁང་དུ་སྙན་དར་ཁ་ཐགས་མཐིང་ཁྲ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། འཆམ་མགོན་ལ་
སྙན་དར་སྨན་རྩེ་ཁ། ནང་སོར་མྱུར་མཛད་ལས་ཀྱི་མགོན་པོའ་ིདྲུང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། ཁ་
ཐགས་མཐིང་ཁྲ་ཆེ་ལེགས། གོས་དམར་རྒྱན་གཞི་ཁ་སྦྲེལ། རྒྱ་གར་ཤང་ལང་ཡག་པ། སྟག་ལྤགས་གྲ་སྡེར་
མ་ཉམས་པ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། ཤཀ་སེང་སྐུ་འབུམ་དུ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། 
ཞལ་ཟས་གསུམ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་རྣམ་རྒྱལ་ཞལ་གཟིགས་པའི་གཟིམས་ཆུང་སྐུ་འདྲ་ལ། སྙན་དར་གོས་སེར་
པོ་ཁ་གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། གཞོན་དབང་སྐུ་འབུམ་དུ་དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་
ཟས་གསུམ། གྲགས་བཟང་སྐུ་འབུམ་དུ་དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། རིན་བཟང་སྐུ་འབུམ་དུ་
དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། ཤར་སྐུ་འབུམ་དུ་དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། 
སྒང་དཀར་བླ་བྲང་དུ་དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། བླ་བྲང་ཉི་ལྡེར་རིགས་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་
གྲགས་བཟང་གི་སྐུ་གདུང་དྲུང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་མ་ཁ་སྦྲེལ། སྦུག་ཆོལ་སྐྱོན་མེད་ཆ། 
དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། ཡང་རྗེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སྐུ་འདྲ་ཕྱག་ནས་མའི་དྲུང་དུ་སྙན་དར། 
སྨན་རྩེ་ཁ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། བླ་བྲང་དགེ་འཕེལ་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་བརྟགས་
བརྒྱད་མ། སིལ་སྙན་མ་ཎི་མ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། དགའ་ལྡན་དུ་གཡག་མི་ཕམ་
ཆོས་ཀྱི་བླ་མའི་དྲུང་དུ་སྙན་དར་སྨན་རྩེ་ཁ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། མགོན་ཁང་དུ་སྙན་
དར་གོས་ནག་ཁ་གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། བླ་བྲང་རྫོང་ཆུང་གི་མགོན་ཁང་གསར་
རྙིང་གཉིས་སུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། ཁ་ཐགས་མཐིང་ཁྲ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ་རེ། ཞལ་ཟས་
གསུམ་རེ། བླ་བྲང་བྲང་མོ་ཆེར་སྨན་རྩེ་ཁ། མགོན་ཁང་དུ་ཁ་ཐགས་མཐིང་ཁྲ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་
ཟས་ལྔ། བླ་བྲང་དུས་མཆོད་དུ་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱི་སྐུ་བརྙན་དྲུང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། འཕྲིན་ལས་
མགོན་པོའ་ིམགོན་ཁང་དུ་སྙན་དར་གོས་དམར་པོ་རྒྱན་གཞི་མ་ཁ་གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ་རེ། ཞལ་
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ཟས་གསུམ་རེ། ལྷ་ཁང་རྩེའི་ཐེག་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ། ས་ཆེན། ས་ལོ། སྔགས་འཆང་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་སྙན་དར་
བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། སོག་པོ་ཁ་ཐགས། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བཅུ། ཞལ་ཟས་བཅུ། རྩེའི་མགོན་ཁང་
དུ་སྙན་དར་གོས་དམར་པོ་རྒྱན་གཞི་མ་ཁ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། ལྷ་ཁང་མཐིལ་དུ་ཐུབ་དབང་
འཛམ་གླིང་གཡས་བཞག་ལ་སྙན་དར་གོས་སེར་པོ་རྒྱན་གཞི་མ་ཡུག་སྣེ་ཚང་དངོས་གཙང་བ། ལྷ་ཆེན་
དཔལ་འབར་ལ་སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ངེད་རང་གིས་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་བརྙན་ལ་
སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། ཡང་ངེད་རང་གིས་བཞེངས་པའི་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ལ་སྙན་དར་སྨན་
རྩེ་ཁ་གང་། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བཅོ་ལྔ། ཞལ་ཟས་བཅོ་ལྔ། བདེ་མཆོག་ཕོ་བྲང་དུ་ས་ཆེན་གྱི་སྐུ་ལ་སྙན་དར་ཁ་
གང་། ངེད་རང་གིས་བཞེངས་པའི་རྗེ་མུས་ཆེན་གྱི་སྐུ་བརྙན་ལ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། སྦུག་ཆོལ་
སྐྱོན་མེད་ཆ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། གཟིམས་ཆུང་བདེ་བ་ཅན་དུ་དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། 
ཞལ་ཟས་ལྔ། མགོན་ཁང་དུ་སྙན་དར་ཁ་ཐགས་མཐིང་ཁྲ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། ཁའུ་སྐྱེད་
ལྷས་སུ་གནམ་ཁའུ་པ། ས་ཆེན། བསོད་རྩེ། འཕགས་པ། ཕྱག་ན། ལམ་འབྲས་བརྒྱུད་པའི་རྟེན་གཙ་རྣམས་
ལ་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་སོགས་ཁ་རེ། བླ་མ་གོང་མའི་ཕྱི་རྟེན། མགོན་ཁང་རྣམས་སུ་ཞལ་ཟས་རྒྱུ་རྩམ་བྲེ་
གསུམ། དཀར་རྒྱན་མཚན་པ། དཀར་མེ་ཉག་བཅུ་བདུན། བྲག་སྒོར་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། ཁ་
ཐགས་མཐིང་ཁྲ། གོས་ནག་ཡུག རྒྱ་གར་རལ་གྲི། སྟག་ལྤགས་གྲ་སྡེར་མ་ཉམས་པ། འཕྲུ་མའི་གཙུག་ལག་
ཁང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། མཆོད་རྟེན་དྲུང་དུ་སྙན་དར་རས་
ཁྲའི་ཕན་ཆ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་གསུམ། ཞལ་ཟས་གསུམ། བཞི་ཐོག་རྣམ་སྲས་ལྷ་ཁང་དུ་སྙན་དར་གོས་སེར་
པོ་ཁ་དོ་སྦྲེལ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། བསམ་གླིང་མགོན་ཁང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས། 
ཁ་ཐགས་མཐིང་ཁྲ། གོས་ཟ་འོག་ཡུག སྟག་ལྤགས། རལ་གྲི། དཀར་མེ་སྐྱོགས་ལྔ། ཞལ་ཟས་ལྔ། བྱས་
འགྱུར་བླ་བྲང་ཤར་ནུབ་གཉིས་སུ་སྙན་དར་སྨན་རྩེ་ཁ་རེ། ཞལ་ཟས་རྒྱུ་རྩམ་པ་བྲེ་གང་། དཀར་རྒྱན་མཚན་
པ། དཀར་མེ་རྒྱུ་མར་ཉག་གསུམ། ངེད་རང་གི་གཟིམ་ཆུང་དུ་འཕེལ་གདུང་། ཤིང་མགོན། རྡོ་མགོན། རྗེ་
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བཙུན། ས་པཎ། འཕགས་པ། སྔགས་འཆང་ཡབ་སྲས་གསུམ། རྗེ་མུས་ཆེན། ཐུབ་པ་འོད་ཟེར་འགྱེད། ལུང་
བསྟན་སྒྲོལ་མ་རྣམས་ལ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས་ཁ་རེ་རེ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བཅུ། ཞལ་ཟས་བཅུ། 
གཙུག་ལག་གསར་པ་ལི་མ་ལྷ་ཁང་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། མཎྜལ་དངོས་གཙང་བ་
སྟེགས་མན་འཇུ་དང་བཅས་པ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། རྒྱ་ནག་ལྷ་ཁང་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་སྙན་
དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། མཎྜལ་སྤུས་གཙང་སྟེགས་མན་འཇུ་དང་བཅས་པ། དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་
ཟས་བདུན། དཔེ་ཁང་གསར་པ་ཆོས་མཛད་ཆེན་མོར་མཎྜལ་སྤུས་གཙང་བ་མན་འཇུའི་སྟེགས་བཅས་པ། 
དཀར་མེ་སྐྱོགས་བདུན། ཞལ་ཟས་བདུན། ཕུ་རི་མགོན་ཁང་དུ་སྙན་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས། དཀར་མེ་
སྐྱོགས་ལྔ། ཞས་ཟས་ལྔ། ཆོས་དུང་དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་ལ་དུང་དར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་རྟགས་འདོམ་འཁོར་མ། 
རྩེ་གདོང་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས། རྟེན་མཐོང་ཆེ་ལེགས། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། 
ལིང་དོམ། རས་ཡུག མཁན་ཆེན་ལྷོ་པ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། ལིང་ཁ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། 
རྒྱ་སྤོས། ལིང་དོམ། རས་ཡུག མོལ་བལྟམས་པ་བརྒྱ་དཔོན་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན་ལ། བཙུན་མོ་ཁ་ཐགས། 
མཚན་སི་ཁ། སྨན་རྩེ་ཁ། ལིང་འདོམ། གོས་བེམ། ལས་ཆེན་པ་དགེ་འཕེལ་བར། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ། མཚན་
སི་ཁ། ལས་ཆེན་དུས་མཆོད་པར། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ་ཁ། མཚན་སི། གོན་མ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འོད་ཟེར་ལ། 
བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ། མཚན་སི། གོན་མ། བསམ་ཡས་རབ་བྱུང་བླ་མ་ལ། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ། མཚན་སི་ཁ། 
གོན་མ། ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོའ་ིབླ་མ་ལ། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ། མཚན་སི་གོན་མ། ཕྱག་མཛད་བྱམས་པ་
དཔལ་འབྱོར་ལ། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག ཕྱག་མཛད་བསོད་ནམས་རབ་བརྟན་ལ། བཙུན་མོ། སྨན་
རྩེ། རས་ཡུག མ་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟོད་པ་ལ། བཙུན་མོ། སྤོས་རེང་། རས་ཡུག མཆོད་དཔོན་སྨོན་ལམ་
རིན་ཆེན་ལ། བཙུན་མོ། སྤོས་རེང་། རས་ཡུག དབུ་མཛད་ཆོས་འོད་ཟེར་ལ། སྨན་རྩེ་ཁ། སྤོས་རེང་། རས་
ཡུག དབུ་མཛད་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚ་ལ་མཚན་སི། སྤོས་རེང་། གོན་ཆུང་། དབུ་མཛད་ཀུན་དགའ་བསམ་
གཏན་ལ། མཚན་སི། སྤོས་རེང་། གོན་ཆུང་། དབུ་མཛད་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ལ། མཚན་སི། སྤོས་
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རེངས། གོན་ཆུང་། དབུ་མཛད་ཀུན་དགའ་སྦྱིན་པ་ལ། དར་ཁ། སྤོས་རེང་། གོན་ཆུང་། སྤྱི་ཆེན་ལ། མཐོང་
ལྕགས། མཚན་སི། རས་ཡུག དཔོན་སློབ་དགྲ་འུ་ལ། བཙུན་མོ། མཚན་སི་ཁ། སྨན་རྩེ་ཁ། གོན་ཆུང་། ལྷོ་
པའི་འབུལ་དཔོན་པར། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ། དར་ཁ། གོན་ཆུང་། དཔོན་སློབ་རྒྱ་ཁག་པར། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ་
ཁ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། དཔོན་སློབ་མང་ཐོས་ལ། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ། མཚན་སི། གོན་མ། ཆོས་ཁྲིམས་
དཔོན་ལ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། ཆོས་སྡེ་ལྷོའ་ིསྤྱི་འབུལ་ལ། སྨན་རྩེ་ཁ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། རྟེན་ཐོང་། 
ཐོང་ལྕགས། རྒྱ་སྤོས། ལིང་དོམ། རས་ཡུག བདེ་ཆེན་གླིང་སྤྱི་འབུལ་ལ་སྨན་རྩེ་ཚན་སི། མཐོང་ལྕགས། 
ལིང་དོམ། རས་ཡུག བདེ་ཆེན་གླིང་གི་དབུ་མཛད་ལ། མཚན་སི་ཁ། སྤོས་རིང་། ལིང་དོམ། བདེ་ཆེན་གླིང་
ཆོས་ཆོས་ཁྲིམས་པར། མཚན་སི་ཁ། ལིང་དོམ། བདེ་ཆེན་གླིང་སྤྱི་པར། མཚན་སི། ལིང་དོམ། བན་གཙང་
པ་རྣམས་ལ་སྤྱི་འབུལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། དཀར་ཡོལ་རྩ་རིང་། དར་ཁ་སྦྲེལ། གོས་ཁ། གོན་མ། རས་
ཡུག དཀར་པོ་རྒྱང་གྲགས་པར་མཚན་སི། ལིང་དོམ། བཞི་ཐོག་གཉེར་ཆེན་ལ། བཙུན་མོ། མཚན་སི། ཁ་ཤ 
ཙཀ་སྡེར། རས་ཡུག གླིང་ག་དྲུང་ཆེན་སྦྲེལ་པོར། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ་ཁ། རས་ཡུག གདོང་དགའ་དྲུང་ཆེན་
ལ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། དགེ་སྡིང་གཉེར་པ་ལ་མཚན་སི། ཁ་ཤ ལིང་དོམ། ཆོས་མཛད་དགེ་འདུན་དཔལ་
འབྱོར་ལ་གོང་མཚུངས། དྲུང་ཆེན་བྱམས་པ་དཔལ་འབྱོར་ལ། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག རྨ་བྱ་གཉེར་པ་ལ་མཚན་
སི། ཙཀ་སྡེར། ས་སྐྱ་དཔོན་ཡིག་ལ། མཚན་སི། ཐོང་ལྕགས། རས་ཡུག གཏོར་ལས་པ་ལྔ་ལ། དར་ཁ་དོ། 
ཁ་ཤ  རས་ཡུག དབྱངས་དཔོན་བཅུ་བཞི་ལ། བཙུན་མོ། དར་ཁ། སྨན་རྩེ། སྤོས་རེངས། རས་ཡུག གདན་
ས་བཀའ་སྒྲོས་སྤྱི་པར། མཚན་སི། དཀར་ཡོལ། ཐོང་ལྕགས། སྤུན་འདབ། གླང་ང་། ལིང་དོམ། རས་ཡུག 
གདན་ས་མཛད་ཆེན་ལ། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ། དར་ཁ། ལིང་དོམ། བཅུ་དཔོན་གསུམ་ལ། མཚན་སི། སྤོས་
རེང་། ཙཀ་སྡེར་རེ་རེ། ཆོས་ཁྲིམས་གཉིས་དང་དཔོན་ཡིག་ལ། དར་ཁ། རས་ཡུག སྟོང་དཔོན་གསུམ་ལ། 
བཙུན་མོ། དར་ཁ། ལིང་དོམ། དྲུག་བཅུ་མཐིལ་པའི་སྤྱི་འབུལ་ལ། དཀར་ཆེན། ཐོང་ལྕགས། ཙཀ་སྡེར། སྤྱི་
མཆོད་པར། ཁ་བཏགས། ཙཀ་སྡེར། དབུ་རྩེ་དཀོན་གཉེར་ལ་མཚན་སི། སྤོས་རེང་། ཙཀ་སྡེར། སྒོ་རུམ་
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དཀོན་གཉེར་ལ། མཚན་སི། སྤོས་རེང་། ཙཀ་སྡེར། ནང་སོ་དཀོན་གཉེར་ལ་མཚན་སི། སྤོས་རེང་། ཙཀ་
སྡེར། ལྷ་རྩེའི་དཀོན་གཉེར་ལ། མཚན་སི། སྤོས་རེང་། ཙཀ་སྡེར། བསྐྱེད་ལྷས་སྐུ་གཉེར་ལ་མཚན་སི། སྤོས་
རེང་། ཙཀ་སྡེར། མགོན་ཁང་ནུབ་དཀོན་གཉེར་ལ་མཚན་སི། སྤོས་རེང་། ཙཀ་སྡེར། མགྲོན་གཉེར་གཉིས་
ལ་མཚན་སི། སྤོས་རེང་། ཙཀ་སྡེར། འདྲེན་པ་གཉིས། རྩྭ་གཉེར་གཉིས། ཆང་དཔོན། ཆིབས་དཔོན། ཇ་
དཔོན། ཤིང་གཉེར། མི་དཔོན་བཞི་རྣམས་ལ་ཙཀ་སྡེར་རེ་རེ། ནང་ཟན་གྱི་སྤྱི་འབུལ་ལ། བཀྲས་དར། སྨན་
རྩེ་ཁ་སྦྲེལ། མཚན་སི། ལིང་ཁ། ཐོང་ལྕགས། ཁ་ཤ གླ་ང་། དཀར་ཡོལ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག སྐྱ་ཧོ་རྣམས་
ལ། དར་ཁ། ཁ་ཤ ཙཀ་སྡེར། གཙ་ཐབ་དཔོན་ལ། མཚན་སི། ཐོང་ལྕགས། ཙཀ་སྡེར། མཛད་པའི་ཤིང་
གཉེར་དང་ཆང་མ་ལ། མཚན་སི། ཙཀ་སྡེ་རེ་རེ། ལྷ་གདོང་པའི་སྤྱི་འབུལ་ལ། ཐོང་ལྕགས། ཙཀ་སྡེར། 
མཁར་པོ་ཆེའི་སྤྱི་འབུལ་ལ། དེ་མཚུངས། སྔགས་པ་སྤྱི་འབུལ་ལ་དེ་མཚུངས། བཞི་ཐོག་དྲུང་འཁོར་སྤྱི་
འབུལ་ལ་ཚན་སི། སྒྱེར་སྤེན། རིན་ཆེན་སྒང་སྤྱི་འབུལ་ལ། མཚན་སི། ཐོང་ལྕགས། ཁམས་པ་ལས་ཚན་སྤྱི་
འབུལ་ལ། མཚན་སི། སྤུན་འདབ། ལ་ཤར་པའི་སྤྱི་འབུལ་ལ། མཚན་སི། ཐོང་ལྕགས། སྤུན་འདབ། ལ་ནུབ་
པའི་སྤྱི་འབུལ། མཚན་སི། ཐོང་ལྕགས། གྲོང་རབ་བཞི་ལ། མཚན་སི། ཐོང་ལྕགས། ཁྲོའ་ིཐབ་སྒོ་བཞི་ལ། 
མཚན་སི། ལིང་དོམ། དམག་ལས་པ་རྣམས་ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ་ཁ། སྤུན་འདབ། ཙཀ་སྡེར། རས་
ཡུག སྐྱེད་ལྷས་བླ་བྲང་པར། མཚན་སི། སྤོས་རེང་། རས་ཡུག བྱས་འགྱུར་སྒྲུབ་དཔོན་ལ། མཚན་སི། སྤོས་
རེང་། རས་ཡུག སྡེ་པ་རྨ་བྱ་པར། མཚན་སི། ལིང་དོམ། རས་ཡུག ཡོལ་གདོང་པ་ཡུམ་སྲས་ལ། བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ་དང་ཁ་སྦྲེལ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག མཚ་སྒོ་ལྕམ་སྲིང་ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། དར་ཁ་
འགྲེལ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག སྡེ་པ་བཀྲ་ཤིས་སྒང་པ་ལ་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག འཚ་བྱེད་མགོན་
བསམ་ལ། སྨན་རྩེ། བཀྲས་ཐགས། ཐོང་ལྕགས། ལིང་དོམ། རས་ཡུག འཚ་བྱེད་རིན་ཆེན་ཆོས་འཕེལ་ལ་
བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག ཤར་ཆེན་པར། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། མཚན་སི་དོ་སྦྲེལ། ཐོང་ལྕགས། 
རས་ཡུག འདྲ་འདྲི་བླ་མར། བཙུན་མོ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། དགོན་པ་ཁ་བ་ལྷས་བླ་མར། བཙུན་མོ། སྨན་
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རྩེ། དར་ཁ། གོན་མ། ནང་སོ་རྒྱ་རྒན་པར། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། མཚན་སི། རས་ཡུག དཔལ་ལྡན་རྩེ་
པར། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། མཚན་སི། རས་ཡུག སྒང་ཆེན་དཔོན་མོར། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རས་
ཡུག སྲིད་གསུམ་གཉེར་པར། མཚན་སི། ཙཀ་སྡེར། བསམ་ཡས་མཁན་ཚངས་པར་བཀྲས་ཐགས། སྨན་
རྩེ། རས་ཡུག ངམ་རིངས་མཁན་ཆེན་བྲང་མོ་ཆེའི་གདན་ས་པར། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། མཚན་སི། ལིང་
དོམ། རས་ཡུག སྐྱིད་ཚལ་བླ་མ་ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག དྭགས་པོ་གྲྭ་ཚང་བླ་མ་ལ། བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག གུར་པ་གྲྭ་ཚང་བླ་མ་ལ་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག རི་བོ་གྲུ་འཛིན་བླ་མ་
ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་ཙ། རས་ཡུག ཡ་མའི་བླ་མ་ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག གླིང་ཁ་ཟུར་
འཆད་པ་ལ། མཚན་སི། ཙཀ་སྡེར། བླེ་ལུང་དབོན་པོ་ལ་མཚན་སི། ཙཀ་སྡེར། དགོན་པ་རྫོང་དང་། ལུང་
ཆུང་། བླེ་ལུང་སྤྱི་པ་གསུམ་ལ། མཚན་སི། ཙཀ་སྡེར། ཡངས་པ་ཅན་གྱི་བཀའ་ཆེན་ལ། བཙུན་མོ། ལིང་
དོམ། ཡངས་ཅན་དཀར་ཁྲ་གཉིས་ཀྱི་གྲྭ་པ་ལྔ་ལ། མཚན་སི། ཙཀ་སྡེར། བཙུན་མོ། ལྷ་ས་ནས་མཆོད་ཡོན་
མི་སྣ་མདུ་ལུང་པར། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། སྨན་རྩེ། མཚན་སི་དོ་སྦྲེལ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་
པོ་ནས་མི་སྣ་ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། གོས་ཁ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག བྲག་དམར་ཆོས་སྡེའི་དྲུང་ཆེན་ལ། 
བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། གོན་མ། རས་ཡུག བུ་ཁྲིད། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག རྒྱལ་རྩེ་ནས་བླ་
མའི་དྲུང་ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། རས་ཡུག བྱང་ནས་བདག་པོ་བླ་མའི་དྲུང་ལ། 
བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། རས་ཡུག སྙེ་མོ་ནས་ཁྲི་ལྕམ་ཡུམ་སྲས་ལ། བཀྲས་ཐགས། 
སྨན་རྩེ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། རས་ཡུག མདར་པའི་ལྕམ་ཡུམ་སྲས་ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། ལིང་དོམ། 
ན་རིང་སྤྱི་པ་ལ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། དྲུང་ཡིག་ཉི་ཤར་ལ་བཙུན་མོ། ཙཀ་སྡེར། ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་མི་
སྣར། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། གོན་མ། རས་ཡུག ཐར་རྩེ་པའི་དྲུང་ཆེན་ལ། སྨན་རྩེ། གོན་མ། སྐྱིད་ཚལ་
འོག་གི་ཆེ་སྒྲེས་གཉིས་ལ། སྨན་རྩེ། གོན་མ། འབྲས་ཡུལ་སྐྱིད་ཚལ་དྲུང་ཆེན་ལ་སྨན་རྩེ། གོན་མ། མདར་
བསམ་འགྲུབ་པར་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག སྤེལ་བར། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། ལིང་
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དོམ། རས་ཡུག རྒྱལ་རྩེ་རྗེ་བཙུན་མ་མཆེད་ལ། བཙུན་མོ། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག ཡག་ཆོས་བླ་སྤྱི་ལ། བཀྲས་
ཐགས། སྨན་རྩེ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག སྒྲོལ་མ་ཕུག་པར། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། སྨན་རྩེ། ལིང་དོམ། རས་
ཡུག རིན་ཆེན་གླིང་སྤྱི་པར། མཚན། ལིང་དོམ། ཕུ་སུམ་སྤྱི་པ་རྣམས་ལ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། ཐུབ་
བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་མི་སྣར་བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། རས་ཡུག སྒྱི་ཆུ་དབོན་པོར། བཙུན་མོ། ལིང་ཤོག གསེར་
མདོག་ཅན་གྱི་མི་སྣར། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག དགྲ་ལྷ་དབོན་པོ། ཟ་མོ། ཞེ་དགོན། 
ལུ་ཕུ་སོགས་ཀྱི་སྤྱི་པ་མི་སྣ་ངོ་རེ་ཡོད་པ་ལ། མཚན་སི། ཙཀ་སྡེར་རེ་རེ། སྨོན་འགྲོ་བའི་མི་སྣ་ཡར་འཕེལ་
བཀྲ་ཤིས་ལ། བཀྲས་ཐགས། སྨན་རྩེ། མཚན་སི། ལིང་དོམ། རས་ཡུག་རྣམས་དང་། དེ་ལྟར་ཉི་མ་དང་པོ་
ཚས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཉིན་ཚགས་ཆེན་ལ་ནས་འབོ་རེ་མ་གསང་ཡུམ་གྱིས་བརྒྱབ་པའི། ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣ་
རྣམས་ལ་ཚགས་སྐལ། མཆོད་ཡོན་མི་སྣ་ལ་ནས་ཁལ་གཅིག བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། སྙེ་མོ་ཁྲི་ལྕམ། བྱང་པ་
བདག་པོ། རྒྱལ་རྩེ་བླ་མའི་དྲུང་། ངམ་རིང་མཁན་ཆེན། བརྒྱ་ཚ་དཔོན་རྣམས་ལ་བྲེ་བཅུ་རེ། ལས་ཆེན་
གཉིས། ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོའ་ིབླ་མ། རྩེ་གདོང་མི་སྣ། ངོར་པ། རབ་བྱུང་བླ་མ། མཁན་ཚན་པ། དྭགས་པོ་གྲྭ་
ཚང་བླ་མ། སྐྱིད་ཚལ་བླ་མ། གུར་པ་བླ་མ། རི་བོ་གྲུ་འཛིན་བླ་མ། ཁ་བ་ལྷས་བླ་མ། རྒྱས་བླ་མ། ཡ་མ་ཟུར་
འཆད་པ། དཔོན་སློབ་དགྲའུ། ཁམས་པའི་བླ་ཆེན་གསུམ། ལྷོའ་ིབླ་མ་གསར་རྙིང་གཉིས། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འོད་
ཟེར། རྟ་ནག་སྒྲོལ་མ། མཚ་སྒོ་ལྕམ་སྲིང་། ཡོལ་གདོང་ཡུམ་སྲས། དཔལ་རྩེ་བ། རྒྱ་རྒན་པ། རང་བྱོན་པ། སྙེ་
མོ་བའི་ལྕམ་གཉིས། མདར་པའི་ལྕམ། མདར་བསམ་འགྲུབ་པ། རྒྱལ་རྩེ་བའི་ལྕམ་གཉིས། ཡག་ཆོས་བླ་མ། 
ཆོས་རྗེ་རིག་འཛིན། བུ་ཁྲིད། ཤར་ཆེན་པ་རྣམས་ལ་བྲེ་དྲུག་རེ། ཆེ་འདྲེན་པ་བྱིན་དང་། མཆོད་ཡོན་གྱི་མི་
སྣའི་གཡོག་དྲག་པ་གཅིག སྙེ་མོ་བའི་མགྲོན་གཉེར་དང་མཆོད་གནས། སྐྱེད་ཚལ་འོག་གི་གཉེར་པ་གཉིས། 
འབྲས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་མི་སྣ། ཆོས་སྡེ་བྲག་དམར་བའི་མི་སྣ། གསེར་མདོག་ཅན་པའི་མི་སྣ། དགེ་འཕེལ་ཆེ་
སྒྲེས་པ། བྲང་ཆེན་ཆེ་སྒྲེས་པ། སྒང་ཆེན་ཆོས་ལྡན། ཡངས་ཅན་པའི་མི་སྣ་དྲུག ཟུར་ཆད་དབོན་པོ། བླེ་ལུང་
དབོན་པོ། དགྲ་ལྷ་དབོན་པོ། འཚ་བྱེད་རིན་ཆེན་ཆོས་འཕེལ། ལུང་ཆུང་། དགོན་པ་རྫོང་། ཟ་མོ། ཞེ་དགོན་
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རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་པ་དང་གཞན་མི་སྣ་ངོ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནས་བྲེ་བཞི་རེ། ཉི་མ་གཉིས་པ་ཚས་བཅུ་བཞིའི་
ཉིན་འདི་ཁ་རང་ནས་ནས་འབོ་རེ་ཚགས་ཆེན་ལ་བརྒྱབ་པའི་ཚགས་སྐལ་མི་སྣ་རྣམས་ལ་གོང་
མཚུངས།།  ༈ །ཉི་མ་གསུམ་པ་ཚས་བཅོ་ལྔ་དངོས་གཞིའི་ཉིན་ཚགས་པ་སྐྱ་སེར་ཀུན་ལ་ནས་འབོ་རྒྱག 
མར་རྒྱར་སུམ་ཆ་མ་རེ་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་སྣ་སོགས་དགའ་སྟོན་འབུལ་མི་རྣམས་ལ། ཐོག་མར་མཆོད་ཡོན་མི་སྣ་
ལ་མར་ཉག་བདུན། ནས་ཁལ་གསུམ། རྒྱལ་རྩེ་ནས་བླ་མའི་དྲུང་ལ་མར་ཉག་ལྔ། ནས་ཁལ་གཉིས། བྱང་ནས་
བདག་པོ་བླ་མའི་དྲུང་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིམི་སྣ་ལ་གོང་། སྙེ་མོ་ནས་ཁྲི་ལྕམ་ཡུམ་སྲས་གསུམ་ལ་མར་
ཉག་བཅུ། ནས་ཁལ་གསུམ། མདར་ལྕམ་ལ་མར་ཉག་གསུམ། ནས་བྲེ་བཅོ་ལྔ། མཚ་སྒོ་ལྕམ་སྲིང་ལ་མར་
ཉག་ལྔ། ནས་བྲེ་བཅོ་ལྔ། ཡོལ་གདོང་ནས་ཡུམ་སྲས་ལ། མར་ཉག་ལྔ། ནས་བྲེ་བཅོ་ལྔ། སྨན་གྲོང་ནས་རྗེ་
བཙུན་མ་གཉིས་ལ་གོང་མཚུངས། ནང་སོ་རྒྱ་རྒན་པ། རྩེ་གདོང་མི་སྣ། ཨེ་ཝཾ་དྲུང་ཆེན་རྣམས་ལ་མར་ཉག་
ཕྱེད་དང་གསུམ། ནས་བྲེ་བཅུ། དཔོན་ས་བུ་ཁྲིད་ལ་མར་ཉག་དོ། ནས་བྲེ་བདུན། ངམ་རིང་མཁན་ཆེན་ལ་
མར་ཉག་ལྔ། ནས་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། སྐྱེད་ཚལ་བླ་མ། གྲུ་འཛིན་བླ་མ། གུར་པ་བླ་མ། དྭགས་པོ་བླ་མ། 
ཁ་བ་ལྷས་བླ་མ། ཡ་མ་ཟུར་འཆད་པ། རྒྱས་བླ་མ། རབ་བྱུང་བླ་མ། བླ་མ་ཀུན་དགའ་ཆོས་བཟང་། ལྷོའ་ིབླ་མ་
གསར་རྙིང་གཉིས། ཁམས་པའི་བླ་ཆེན་གསུམ་ལ་མར་ཉག་གསུམ། ནས་བྲེ་བཅུ། མཁན་ཚངས་པར་གོང་
མཚུངས། ཡངས་པ་ཅན་པའི་མི་སྣ་དྲུག སྙེ་མོ་བའི་མཆོད་གནས་དང་མགྲོན་གཉེར། བླེ་ལུང་། ལུང་ཆུང་། 
དགོན་པ་རྫོང་། ཟ་མོ་བ། དགེ་སྡིང་གཉེར་པ། གླིང་ཁ་དྲུང་ཆེན་གསུམ། གདོང་ཁ་དྲུང་ཆེན། སྲིད་གསུམ་
གཉེར་པ། དིང་རི་གཉེར་པ། རྨ་བྱ་གཉེར་པ། ཐར་རྩེ་དྲུང་ཆེན། འབྲས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་གྱི་མི་སྣ། གསེར་
མདོག་ཅན་མི་སྣ། ཆོས་སྡེ་བྲག་དམར་བའི་མི་སྣ། གཉེར་པ་རྡོར་བཀྲས། དགེ་འཕེལ་ཆེ་སྒྲེས་པ། སྐྱེད་ཚལ་
འོག་གི་གཉེར་པ་གཉིས། མཆོད་ཡོན་མི་སྣའི་གཡོག་དྲག་པ་གཅིག་རྣམས་ལ་ནང་ཟན་ལུགས། སྤེལ་བ། རྒྱ་
མཚ་བ། སྒྲོལ་མ་ཕུག་པ། སྨོན་འགྲོ་ནས་མི་སྣ་ཡར་འཕེལ་བཀྲ་ཤིས་རྣམས་ལ་མར་ཉག་གསུམ་རེ། ནས་བྲེ་
བཅུ་རེ། འཚ་བྱེད་རིན་ཆེན་ཆོས་འཕེལ་ལ་མར་ཉག་གསུམ། ནས་ཁལ་གཉིས། དྲུང་ཡིག་ཉི་ཤར་བར་མར་
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ཉག་དོ། ནས་ཁལ་གཅིག བཀྲ་ཤིས་སྒང་པ་དང་། རྨ་བྱ་བ་ལ་མར་ཉག་དོ་རེ་ནས་བྲེ་བཅོ་ལྔ་རེ། ན་རིང་སྤྱི་པ། 
ཡག་ཆོས་སྤྱི་པ། ཞེ་དགོན་སྤྱི་པ་རྣམས་ལ་ནང་གཟན་ལུགས། རྟིང་སྐྱེས་མི་སྣ་ལ་མར་ཉག་གསུམ། ནས་བྲེ་
བཅོ་ལྔ། དེ་ལྟར་གོང་གི་འབུལ་བ་གདའ་རྣམས་རྫོགས་མཚམས། བརྒྱ་དཔོན་སྒོ་རུམ་པ་དགེ་འདུན་རིན་
ཆེན་གྱིས་ལངས་ནས་གསོ་བ་གྱོན་ཏེ་མོལ་བ་རྒྱས་པ་བཏང་། ཁྲོ་ཁང་སྟེང་ནས་བསྔོ་རྟེན་རྣམས་གསར་ཏེ། 
དགུ་ཚན་དང་པོ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས་བརྒྱད་མ་ཡུག རྟེན་ཐོང་ཆེ་ལེགས། ཚ་དཔག་མེད་རྒྱ་ནག་མ། 
གསེར་སྲང་གསུམ། བླ་བྲེ་ཁྱད་འཕགས། བུམ་གདན་མ་དངོས་གཙང་བ། དིང་དཔོན་སྔོ་ཁྲ་ཡུག་ནང་བཅས། 
སྤུ་ཇ་འཁོར་དྲུག་མ། དཀར་ཡུག་རྣམས། དགུ་ཚན་གཉིས་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས་འདོམ་འཁོར་མ། རྟེན་
ཁེབས་བཟང་སྒྲིགས་ཆེ་ལེགས། ཞལ་དཀར་འདྲ་ཤེལ་ཚ་རིང་མ། གོས་ཡུག་སེར་པོ་རི་མོ་ཁྱད་དུ་ཐོན་པ་
ནང་བཅས། བླ་བྲེ་སྤུས་གཙང་། གོས་དིང་དཔོན་སྔོ་ཁྲ་སྤུས་གཙང་བ་ནང་བཅས། རྒྱ་གོས། གོན་མ། དཀར་
ཡུག དགུ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། རྟེན་ཁེབས་ཆེ་ལེགས། ཚ་ལྷ་རྣམ་རྒྱལ་
གྱི་སྐུ། བླ་བྲེ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་མ། དངུལ་ཇུས་འབྲུག་རིས་མ་ཁྱད་འཕགས། བཀྲས་ཐགས་ཀྱི་ཡོལ་
བ། དིང་དཔོན་སྔོ་ཁྲ་ཡུག་ནང་བཅས། གོན་མ། དཀར་ཡུག་སྣེ་ཚང་རྣམས་ཁྲི་སྟེང་སླེབས་བསྟུན་ཁྲི་ཆེན་མོའ་ི
ལྷོ་ནུབ་ཟུར་དུ་གདན་དམར་བཏིང་ལ། ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཕྱག་གསུམ་བཙལ་ནས་
བསྔོ་རྟེན་རྣམས་ཕུལ་རྗེས། ངེད་རང་གིས་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩིས་གང་ཟིན་གྱི་
སྒོ་ནས་བསྔོ་བའི་ཡོན་བཤད་རྒྱས་པ་དང་བཅས། ལེགས་བྱས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་འདིས་མཚན་པའི་དུས་
གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཆེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་བཀྲ་
ཤིས་རྣམ་དག་དགའ་མགུ་ཡི་རང་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བགྱིས་ཤིང་། དེ་སྐབས་བཀྲ་ཤིས་ཉིན་མོ་བདེ་
ལེགས་མ་ཚུགས་པ་དང་། བཙ་ཐབས་པས་འབྲང་རྒྱས་ཀྱི་འཁྲིས་སུ་ལངས་ནས་ཞྭ་གཡུག་ཅིང་ཀི་སྒྲ་རྒྱག 
དེ་མཐུན་ཚགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཞྭ་གཡུག་ཅིང་ཀི་སྒྲ་མཛད། དེ་བཞིན་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
མཛད་དགོས་པའི་ཚགས་སྐད་ཆོས་སྡེ་ལྷོའ་ིཆོས་ཁྲིམས་ལས་ཐོག་པས་ལངས་ནས། ཇ་གསུམ་ཀའི་གཉིས་



རིགས་ཀྱི་བུ་ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཁྲིར་འདོན་བྱས་སྐབས་ཀྱི་དེབ་བསྒྲིགས། 41 

པ་ཕྱོགས་གཅིག་སྒྲིལ་བ་མཆོད་གྲུབ་མཚམས་གཏོང་། དེ་ནས་བཀྲ་ཤིས་གྲུབ་པ་དང་སྔར་བཞིན་བཅའ་
སྒྲིགས་ངོས། ངེད་རང་ཡབ་སྲས་འཁོར་དང་བཅས་པ་བཞི་ཐོག་ཏུ་ཕེབས། དེ་མཚམས་ཚགས་པ་བྱིན་འཕྲང་
ཞུར་བྱས་སྐམ་འགྱེད་རྣམས་རིམ་པས་གཏོང་། འདིར་སྐབས་ཀྱི་འབྲངས་རྒྱས་ནི་ཚགས་ཀྱི་དབུས་སུ་གཙ་
ཐབས་པའི་ལག་ལེན་བྱས། སྤག་པོ་རྩིགས་པའི་སྟེང་དུ་དར་དཀར་སེར་གང་རུང་གི་མདའ་དར་བཙུགས་
པའི་འབྲངས་རྒྱས་མཆོད་གཏོར་མར་གྱི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་གཞོང་པའི་ནང་དུ་བཞག་པ་ལ་ཆབ་བྲན་ཏེ། 
ཚགས་དཔོན་སུ་ཡིན་གྱིས་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་འཕྲལ། ཨ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་བརླབས་ལ། ཨ་ཀ་རོའ་ིསྔགས་ཀྱིས་
ཆོས་སྲུང་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་ཕུལ་ཞིང་དངོས་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ། བསྟན་འཛིན་སྐུ་ཚ་
བརྟན་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་བདེ་སྐྱིད་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་འབྱུང་བའི་འཕྲིན་ལས་འཆོལ་བ་
ཡིན།།  ༈ །སྤྱི་འགྱེད་ལ་མི་རེ་ལ་བྲེ་དོ་མ་ཐོབ་རྩིས་ཀྱི། ཐོག་མར་བཀྲ་ཤིས་ཁ་བཏགས་ཀྱི་ཡོལ་བ་ལ་ནས་
ཁལ་ལྔ་བཅུ། མི་གྲངས་ལྔ་བརྒྱ། དཀར་ཡོལ་འཆག་མེད་ཤུབ་བཅས་བཅུ་ཁྲེས་ལ། ནས་ཁལ་ཉི་ཤུ། མི་ཉིས་
བརྒྱ། ཡང་འཆག་ཡོད་མེད་འདྲེས་པ་བཅུ་ཁྲེས་ལ་ནས་ཁལ་བཅོ་ལྔ། མི་གྲངས་ཕྱེད་དང་ཉིས་བརྒྱ། ཏིང་
བཤགས་ཆ་དྲུག་ལ་ནས་ཁལ་གསུམ། མི་སུམ་ཅུ། ཏིང་ཤགས་ཤེལ་བ་ཆ་བཅུ་ལ་ནས་ཁལ་བཞི། མི་བཞི་
བཅུ། ཡང་ཏིང་ཤགས་ཆ་བརྒྱད་ལ་ནས་ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། རག་འགག་བཞི་བརྒྱ་དང་དགུ་ལ་ནས་ཁལ་
ཉིས་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ། རག་འགག་བཅུ་གྲེས་ལ་ནས་ཁལ་ལྔ། མི་ལྔ་བཅུ་རེ་བརྩིས་པའི་མི་གྲངས་
སྟོང་ཕྲག་གཉིས་དང་ཕྱེད་དང་ལྔ་བརྒྱ། དྲིལ་བུ་རབ་ལྔ་ལ་ནས་ཁལ་རེ་བྲེ་དྲུག་རེ། མི་བཅུ་གསུམ་རེ་བརྩིས་
པའི་མི་གྲངས་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ། དྲིལ་བུ་འབྲིང་ལྔ་ལ་ནས་ཁལ་ལྔ་མི་ལྔ་བཅུ། དྲིལ་བུ་ཤེལ་བ་བཅུ་ལ་བྲེ་བཅུ་
དྲུག་རེ། མི་བརྒྱད་རེ་བརྩིས་པའི་ཁལ་བརྒྱད་ལ་མི་བརྒྱད་བཅུ། དྲིལ་ཆུང་གཉིས་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་དྲུག མི་
བཅུ་གསུམ། གཏོར་ཆ་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་དྲུག མི་བཅུ་གསུམ། ཡང་གཏོར་ཆ་གཅིག་ལ་ཁལ་གཅིག མི་བཅུ། 
གཡས་ཤག་རབ་གཉིས་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་བཅུ་གཉིས། མི་བཅུ་དྲུག ཡང་གཡས་ཤག་གཉིས་ལ་ཁལ་གཅིག་
བྲེ་བརྒྱད། མི་བཅུ་བཞི། ཡང་གཡས་ཤག་གཉིས་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་བཞི། མི་བཅུ་གཉིས། ཡང་གཡས་ཤག་
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གཉིས་ལ་བྲེ་དྲུག མི་གསུམ། དང་པོ་གཅིག་ལ་ནས་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། ཡང་དང་པོ་གཅིག་ལ་
ཁལ་གཅིག་བྲེ་དྲུག མི་བཅུ་གསུམ། ཡང་དང་པོ་གསེར་ཤོག་མ་གཉིས་ལ་ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། རྨོག་རབ་
གཅིག་ལ་ནས་ཁལ་ཕྱེད་དང་གསུམ། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། ཡང་
གཅིག་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གསུམ། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་གཉིས་མི་ཉི་ཤུ། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་
ཕྱེད་དང་གསུམ། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་བཞི་མི་བཅུ་གཉིས། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་
གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་དྲུག མི་བཅུ་གསུམ། ཡང་རྨོག་གཉིས་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་
གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། 
མི་བཅོ་ལྔ། ཡང་གཉིས་ལ་ཁལ་གཉིས་བྲེ་བཅུ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག ཡང་རྨོག་གཉིས་ལ་ཁལ་གཉིས། མི་
ཉི་ཤུ། ཡང་རྨོག་བཞི་ལ་ཁལ་བཞི། མི་བཞི་བཅུ། ཡང་རྨོག་གཅིག་ལ་བྲེ་བཅུ་བཞི། མི་བདུན། རྨོག་གཞོལ་
མ་གཅིག་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། ཁྲོ་ཆེ་བ་ལ་ཁལ་གསུམ། མི་སུམ་ཅུ། ཁྲོ་གསུམ་ལ་ཁལ་དྲུག 
མི་དྲུག་ཅུ། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། ཁྲོ་ཆུང་ལ་ཁལ་གཅིག མི་བཅུ། ཀ་ཏོ་ར་
གསུམ་ལ་ཁལ་བཞི་བྲེ་བཞི། མི་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས། ཀ་ཏོ་ར་གཉིས་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གསུམ། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། 
ཡང་གཉིས་ལ་ཁལ་གཉིས་བྲེ་བཞི། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས། ཡང་ཀ་ཏོ་ར་ལ་ཁལ་གསུམ་བྲེ་བཅུ་གཉིས། མི་སུམ་
ཅུ་སོ་དྲུག ཟངས་ཟེར་བཞི་ལ་ཁལ་བཅུ་གཅིག་བྲེ་བཅུ་བཞི། མི་བརྒྱ་དང་བཅུ་བདུན། ཡང་གསུམ་ལ་ཁལ་
དྲུག་བྲེ་བཅུ་གཉིས། མི་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་གཉིས་བྲེ་དོ། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག ཡང་ཟངས་ཟེར་
གསུམ་ལ་ཁལ་དྲུག མི་དྲུག་ཅུ། ཡང་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལ་ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། ཟངས་རྐྱེན་གཅིག་ལ་ཁལ་
གཅིག་བྲེ་བཅུ་དྲུག མི་བཅོ་བརྒྱད། ཟངས་ཟེར་གཉིས་ལ་ཁལ་གསུམ་བྲེ་བརྒྱད། མི་སོ་བཞི། ཟངས་ཟེར་
གཅིག་ལ་ཁལ་གཅིག མི་བཅུ། ཟངས་སྟིབས་གསུམ་ལ་ཁལ་དྲུག མི་དྲུག་ཅུ། ལྗོན་ཀྲོངས་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་
བཅུ་གཉིས། མི་བཅུ་དྲུག ལྗོན་ཀྲོང་ཤེལ་བ་ལ་བྲེ་བཅུ་དྲུག མི་བརྒྱད། ཟངས་འཁོར་གཅིག་ལ་ཁལ་གསུམ། 
མི་སུམ་ཅུ། ཡང་ཟངས་འཁོར་གཅིག་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གསུམ། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་གཅིག་
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བྲེ་བཅུ་དྲུག མི་བཅོ་བརྒྱད། ཡང་གཅིག་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་བཅུ་དྲུག མི་བཅོ་བརྒྱད། སྟབས་ལི་གཅིག་ལ་
ཁལ་གཅིག་བྲེ་དོ། མི་བཅུ་གཅིག ཟངས་འཁོར་ལ་ཁལ་གཉིས་བྲེ་བཞི། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས། ཟངས་ཆུང་ལ་བྲེ་
བཅུ་དྲུག མི་བརྒྱད། ལྕགས་སྒྱིད་ཆེ་བ་ལ་ཁལ་གཉིས་བྲེ་བཅུ་བཞི། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན། ལྕགས་སྒྱིད་འབྲིང་
པ་གསུམ་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་བརྒྱད། མི་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ། ལྕགས་སྒྱིད་གསུམ་ལ་ཁལ་དྲུག མི་དྲུག་ཅུ། ཡང་
ལྕགས་སྒྱིད་ཆུང་བ་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་དྲུག མི་བཅུ་གསུམ། ལྕགས་སྒྱིད་ཆུང་ངུ་གཉིས་ལ་བྲེ་བཅུ། མི་ལྔ། 
ཟངས་ཆེ་བ་ལ་ཁལ་བཅུ། མི་བརྒྱ། གློ་ཟངས་ལ་ཁལ་བཅུ་གཅིག མི་བརྒྱ་དང་བཅུ། རོངས་ཟངས་ལ་ཁལ་
ལྔ། མི་ལྔ་བཅུ། ཡང་ཟངས་གཅིག་ལ་ཁལ་བརྒྱད། མི་བརྒྱད་ཅུ། ཡང་ཟངས་གཅིག་ལ་ཁལ་བཅུ་གཉིས། མི་
བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ། ཟངས་འཁོར་གཅིག་ལ་ཁལ་བཞི། མི་བཞི་བཅུ། ཡང་ཟངས་གཅིག་ལ་ཁལ་དྲུག མི་དྲུག་ཅུ། 
ཟངས་ཤུ་གཉིས་ལ་ཁལ་བཅོ་བརྒྱད། མི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། ཡང་ཟངས་ཤུ་ཤེལ་བ་ལ་ཁལ་བརྒྱད། མི་
བརྒྱད་ཅུ། ཟངས་སྦུག་ཁེབས་བཅས་ལ་ཁལ་ཉི་ཤུ། མི་ཉིས་བརྒྱ། ཟངས་གཅིག་ལ་ཁལ་བཞི། མི་བཞི་བཅུ། 
ལྕགས་སྒྱིད་ཆེ་བ་གཉིས་ལ་ཁལ་བཅུ། མི་བརྒྱ། ལྕགས་སྒྱིད་ཆུང་ངུ་ལ་ཁལ་གཅིག མི་བཅུ་བཞི། ཁྲབ་
གསུམ་ལ་ཁལ་བཞི་བཅུ། མི་བཞི་བརྒྱ། ཁྲབ་གཉིས་ལ་ཁལ་བཅུ་དྲུག མི་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ། ཡང་རབ་གཉིས་
ལ་ཁལ་བཅོ་བརྒྱད། མི་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། ཁྲབ་གཅིག་ལ་ཁལ་དྲུག མི་དྲུག་ཅུ། མདུན་ཁྲབ་ལ་ཁལ་ལྔ། མི་
ལྔ་བཅུ། ཡང་མདུན་ཁྲབ་ལ་ཁལ་གསུམ། མི་སུམ་ཅུ། ཡང་མདུན་ཁྲབ་ལ་ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། ཡང་སྟོད་
འགྲེལ་ལ་ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། ཡང་མདུན་ཁྲབ་ལ་བྲེ་བཅུ། མི་ལྔ། ཡང་རྐང་ཁྲབ་ལ་བྲེ་བཅུ་གཉིས། མི་དྲུག 
ལྕགས་འབག་གསུམ་ལ་ཁལ་གཉིས་བྲེ་བཅུ་དྲུག མི་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད། ལྕགས་ཞིབ་ལ་ཁལ་བཞི་བཅུ། མི་བཞི་
བརྒྱ། ལྕང་ཞིབ་གཅིག་ལ་ཁལ་བཅོ་ལྔ། མི་ཕྱེད་དང་ཉིས་བརྒྱ། ཡང་ལྕགས་ཞིབ་གཅིག་ལ་ཁལ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། 
མི་ཕྱེད་དང་སུམ་བརྒྱ། ཡང་ལྕགས་ཞིབ་གཅིག་ལ་ཁལ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ། མི་ཕྱེད་དང་བཞི་བརྒྱ། ལྕགས་
གཞིབ་ལ་ཁལ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། མི་ཕྱེད་དང་སུམ་བརྒྱ། ཡང་ལྕགས་ཞིབ་གཅིག་ལ་ཁལ་བཅུ། མི་བརྒྱ། ཀག་
ཆུང་གཅིག་ལ་བྲེ་བཅུ་དྲུག མི་བརྒྱད། ལྕགས་སྒྱིད་བཞི་ལ་ཁལ་བཅུ་དང་བྲེ་བཞི། མི་བརྒྱ་དང་གཉིས། རྨོག་
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དྲུག་ལ་ཁལ་བཅུ་དང་བྲེ་བཅུ། མི་བརྒྱ་དང་ལྔ། ཟངས་ཤུ་གཅིག་ལ་ཁལ་དགུ། མི་དགུ་བཅུ། སྣམ་བུ་བརྒྱ་ལ་
ནས་ཁལ་ཕྱེད་དང་ཉིས་བརྒྱ། མི་སྟོང་ཕྲག་ཕྱེད་དང་གཉིས། ལྕགས་འབག་གཅིག་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། 
མི་བཅོ་ལྔ། དཀར་ཡོལ་ལྔ་ལ་ཁལ་དྲུག མི་དྲུག་ཅུ། དཀར་ཡོལ་ཆག་ཡོད་བདུན་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་བརྒྱད། 
མི་བཅུ་བཞི། དགས་ཆམ་སེར་ཤོག་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་དྲུག མི་བཅུ་གསུམ། ཆམ་ཤེལ་བ་ལ་བྲེ་བཅུ་དྲུག མི་
བརྒྱད། སྒམ་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། རྟ་ཆས་གསར་ཆས་དངུལ་ཚགས་ཡག་པ་ལ་ཁལ་དྲུག་
ཅུ། མི་དྲུག་བརྒྱ། ཉ་ཕྱིས་ཀྱི་སྒ་སྐོར་བཅའ་ཚང་ལ་ཁལ་བདུན་ཅུ། མི་བདུན་བརྒྱ། གསེར་དངུལ་ར་མ་
ལུགས་གསར་ཆས་ལ་ཁལ་སུམ་ཅུ། མི་སུམ་བརྒྱ། རྟ་ཆས་དུང་ཆས་བཅའ་ཚང་ལ་ཁལ་ལྔ། མི་ལྔ་བཅུ། 
ཡང་དུང་ཆས་ ཤེལ་བ་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གསུམ་སྟེ་དུང་ཆས་གཉིས་ལ། མི་ལྔ་བཅུ། ཧོར་སྒ་དངུལ་ཚགས་མ་
ཡག་པ་ལ་ཁལ་བཅུ་དྲུག མི་བརྒྱ་དང་དྲུག ཧོར་སྒ་ཤ་རུ་མ་ལ་ཁལ་ལྔ། མི་ལྔ་བཅུ། ཡང་སྒ་གཅིག་ལ་ཁལ་
ཕྱེད་དང་གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། ཡང་ཧོར་སྒ་གཅིག་ལ་ཁལ་གསུམ། མི་སུམ་ཅུ། རྨོག་གཅིག་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་
གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། ཡང་རྨོག་གཅིག་ལ་བྲེ་བཅུ་བཞི། མི་བདུན། ཟངས་གཅིག་ལ་ཁལ་དྲུག མི་དྲུག་བཅུ། 
གྲི་དགའ་ལོད་འདྲེས་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ལ། ཁལ་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་བྲེ་བཞི། མི་སུམ་བརྒྱ་དང་དགུ་ཅུ་གོ་གཉིས། 
ཁ་ཤ་རབ་གྲི་ཉི་ཤུ་ལ་ནས་ཁལ་བཅུ་གཉིས། མི་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ། ཤེལ་བ་ཉི་ཤུ་ལ་ཁལ་བརྒྱད། མི་བརྒྱད་ཅུ། 
ར་ཀོ་ལྔ་ལ་ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། སྟོད་གོས་བཞི་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་བཞི། མི་བཅུ་གཉིས། གཟན་གཅིག་ལ་
ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། ལྕམ་སྔོན་ལ་ཁལ་གཅིག་བྲེ་བཅུ་དྲུག མི་བཅོ་བརྒྱད། སྦྱར་བེམ་ལ་ཁལ་གསུམ། མི་
སུམ་ཅུ། སྤེམ་ཆུང་ལ་བྲེ་བཞི། མི་གཉིས། སྨད་གཡོགས་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། རྔུལ་ལེན་ལ་
བྲེ་དོ་མི་གཅིག གྲུམ་རྩེ་དགའ་ལོད་འདྲེས་པ་གསུམ་ལ་ཁལ་ལྔ་བྲེ་བཞི། མི་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ཏེ་འདི་ཡན་ལ་
ནས་ཁལ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་དང་། སུམ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་བྲེ་དྲུག ཁྱེམ་སུམ་ཅུ་ལ་ནས་ཁལ་སུམ་
ཅུ་སོ་དྲུག མི་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ། ཀྲོང་ཕོར་པ་དང་བཅས་པར་ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། ལག་རྩེ་གསུམ་ལ་
བྲེ་བཅུ་གཉིས། མི་དྲུག ཏིང་སྒྱེར་མ་ལྔ། སྒོང་ཤར་མ་གཉིས་ལ་བྲེ་བཅུ་བཞི། མི་བདུན། མཆོད་ཨོང་གཅིག་
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ལ་བྲེ་དོ། མི་གཅིག རྡོར་དྲིལ་སྦྲགས་པར་བྲེ་བཅུ་དྲུག མི་བརྒྱད། མདོ་ཆ། ཏིང་ཤགས། གའུ་སོགས་ལ་
ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། རག་ཆས་གཉིས་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གསུམ། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། དཀར་ཡོལ་བདུན་ལ་ཁལ་
གཅིག་བྲེ་བརྒྱད། མི་བཅུ་བཞི། གཡས་ཤག་ཡག་པ་ལ་ཁལ་གཅིག མི་བཅུ། གཡས་ཤག་གསུམ་ལ་ཁལ་
གཉིས་བྲེ་བརྒྱད། མི་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། གཡས་ཤག་གཉིས་ལ་བྲེ་བཞི། མི་གཉིས། ཟོར་བ་ཡག་པ་གཉིས་ལ་བྲེ་
བཅུ་དྲུག མི་བརྒྱད། ཟོར་བ་འབྲིང་ལྔ་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། ཟོར་བ་གཉིས་ལ་བྲེ་བརྒྱད། མི་
བཞི། རྨོག་རབ་འབྲིང་དགུ་ལ་ནས་ཁལ་བཅུ་བཞི་དང་བྲེ་དྲུག མི་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ། ཡང་རག་
འགག་དྲུག་ཅུ་ལ་ནས་ཁལ་སུམ་ཅུ། མི་སུམ་བརྒྱ། གྲི་རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་གྱི་བཅུ་བདུན་ལ། ནས་ཁལ་
ཉི་ཤུ་ཕྱེད་དང་རྩ་བཞི། མི་ཉིས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ། ཁྲབ་གཉིས་ལ་ཁལ་ཉི་ཤུ། མི་ཉིས་བརྒྱ། ཡང་ཁྲབ་
གཉིས་ལ་ཁལ་བཅུ་བཞི། མི་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ། ཁྲབ་གཅིག་ལ་ཁལ་དྲུག མི་དྲུག་ཅུ། ཟངས་འཁོར་ལ་ཁལ་
གཅིག མི་བཅུ། གའུ་ལ་བྲེ་བཞི། མི་གཉིས། དུང་ཆས་ཆ་ཚང་ལ་ཁལ་གསུམ། མི་སུམ་ཅུ། སྟོད་ཐུང་ཕོ་
གཟུགས་ལ་ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། ཡང་སྟོད་ཐུང་ལ་ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ། གཟན་དཀར་པོ་ལ་ཁལ་གསུམ། 
མི་སུམ་ཅུ། གཟན་སྣམ་པ་བཞི་ལ་བྲེ་བཅུ། མི་ལྔ། དར་བཀྲས་ཐགས་དཀར་ཆེན་སོགས་ཉི་ཤུ་ཕོན་བཞི་ལ་
ནས་ཁལ་ཉི་ཤུ། མི་ཉིས་བརྒྱ། སྨན་རྩེ་ཉི་ཤུ་ཕོན་གཉིས་ལ་ནས་ཁལ་བཅུ་གཅིག མི་བརྒྱ་དང་བཅུ། དར་
ཕོན་ཉི་ཤུ་ཕོན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ལ། ནས་ཁལ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི། མི་བཞི་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ། སྣམ་བུ་བཅུ་
ཁྲེས་གཉིས་ལ་ཁལ་སུམ་ཅུ། མི་སུམ་བརྒྱ། སྣམ་བུ་ལྔ་བཅུ་ལ་ནས་ཁལ་བདུན་བཅུ་དོན་ལྔ། མི་བདུན་བརྒྱ་
དང་ལྔ་བཅུ། ཟན་གྲོ་མོ་ལ་ཁལ་ཕྱེད་དང་གཉིས། མི་བཅོ་ལྔ། གྲུམ་རྩེ་བཞི་ལ་ནས་ཁལ་ལྔ་བྲེ་བཅུ་དྲུག མི་ལྔ་
བཅུ་ང་བརྒྱད། དུང་ཆས་ལ་བྲེ་བརྒྱད། མི་བཞི། རྟ་གཉིས་ལ་ནས་ཁལ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི། མི་སུམ་བརྒྱ་དང་
བཞི་བཅུ། ཀ་ཕྱི་ཡུག་སྣེ་ཚང་ལ་ཁལ་གཉིས། མི་ཉི་ཤུ་སྟེ་ཡོངས་བསྡོམས་ནས་ཁལ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་དང་
བདུན་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན། མི་ཁྲི་ཚ་གཅིག སྟོང་ཕྲག་བདུན། སུམ་བརྒྱ། བདུན་བཅུ་རྣམས་བྱུང་ཞིང་། དེ་
ལྟ་བུའི་ཐོ་རགས་རིམ་བཏབ་པ་འདི་རྣམས་ནི་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་
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ཞིང་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པར་དབང་བསྐུར་ནས། ངག་དབང་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ཆེ་འདོན་གྱི་དགའ་སྟོན་
སྒྲུབ་ཅིང་བཀྲ་ཤིས་དང་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དཔལ་འབར་བ་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་རྣམས་མདོ་
ཙམ་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ། སླར་ཆེ་འདོན་མཛད་པ་རྣམས་འདི་ལ་གཞི་གདུང་དགོས་རྒྱུ་ཡིན།།  ༈ །གཞན་ཡང་
ངེད་རང་གི་ཞལ་ངོ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་དུ་དམིགས་ནས་གྲོ་འགྱེད་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཁྲི་འདོན་འབུལ་བ་དང་། ཐུབ་
པ་དགོངས་གསལ་གནང་བ་ཉི་མ་གསུམ་གྱི་གྲངས་ཚད་གནང་བ་རྣམས་མི་དགོས། མདོ་བསྐུལ་བ་དང་། 
མཎྜལ་འབུལ་བ་བཞག ཚགས་དཔོན་ཁྲི་ཁར་ཕེབས་ཀྱང་བླ་དུང་གཏོང་བ། གྲལ་ཆོས་འགྱེད་པ་སོགས་འདྲ། 
དེ་ནས་ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ཀྱིས་ཆོས་བརྗོད་ཀྱི་རིམ་པ་སྐུ་རིམ་གང་འགྲོ་བྱེད། ཚགས་དཔོན་ལ་བསྔོ་
རྟེན་འོས་བབས་འབུལ། གཞན་རྣམ་གཞག་ཚང་མ་འདྲ། ཡང་སྡེ་དཔོན་རིགས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་རིམ་སྒྲུབ་
ན། མོ་ལ་བའི་གཞུང་མའི་ཁྲི་ཆུང་བྱང་མའི་སྟེང་ནས་མོལ་ལ་གཏོང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས། སྐུ་རིམ་ཆོས་བརྗོད་
བསྐུལ་བ་སོགས་ཚང་མ་གོང་དང་འདྲ།།  ༈ །གཉིས་པ་བླ་མ་གོང་མ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ཐུགས་དགོངས་
རྫོགས་ཐབས་དང་། སྡེ་དཔོན་རིགས་སོགས་ཀྱི་གཤིན་པོའ་ིདོན་དུ་འབྲེལ་པ་ཤུལ་ན་མཆིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
སྡིག་དང་མ་འདྲེས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པ་ནི། གོང་སྐུ་རིམ་གྱི་སྐབས་བཞིན་ཉིན་གང་མ་
གཞིར་བཞག་ལ། སྔ་དྲོ་ཤིན་ཏུ་སྔ་བར་དགེ་འདུན་པ་ཁེ་རྐྱང་འདུ་ཁང་གང་ཡིན་དུ་ཚགས་པས། ངན་སོང་
ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཀུན་རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་ཆོ་ག་རྒྱས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཡོངས་སུ་
རྫོགས་པ་གནང་བའི་དྲིལ་ཐོགས་བཤོམ་ཆ་ཡོད་པ། དེར་རྗེས་མང་ཇའི་ཚགས་དུང་བཏང་བ་ནས་བསྔོ་བས་
རྒྱས་འདེབས། འགྱེད་གཏོང་བ་སོགས་གོང་དང་འདྲ། ཆོས་སྤྱོད་བསྐུལ་དུས་བཟང་སྤྱོད། ལྟུང་བཤགས་
སོགས་སྐབས་ཐོབ་དང་བསྟུན་ནས་བྱེད། གང་ཟག་གཞུང་མ་བློ་སྤངས་ཆེ་བའི་གཤིན་གསོན་གྱི་རིམ་གྲོ་
དགེ་རྩ་ལ་དམིགས་གྲོ་བར་སྒྲུབ་པ་བྱུང་ན་འབུལ་བར་གདའ་དང་། འགྱེད་འགྲུབ་ན་རབ། མ་གྲུབ་ན་ནས་མར་
རྐྱང་པ་གཏོང་བ་དང་། མང་ཇ། ཉུང་ཇ། བསྔོ་རྟེན། དུང་དར། ཁྲོ་དར། མོན་ཆུང་པུ་ཏྲ་དང་། ཨ་མ་རྷོ་སྐྱོང་མའི་
གསོལ་མཆོད་སོགས་གོང་བཞིན་དགོས། མོ་དར་འབྱོར་པ་དང་བསྟུན་པའི་གང་འབྱོར། མོ་ལ་ཡང་ཁྲི་ཆུང་
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ལྷོ་མའི་སྟེང་ནས་ཁ་ཁྲི་ཆེན་ལ་བལྟས་ནས་གཏོང་། གཞན་དགོས་ཆ་ཐམས་ཅད་གོང་དང་འདྲ། ཡང་གང་ཟག་
གཞུང་མའི་རིམ་གྲོ་ཡིན་ན། དྲིལ་ཐོགས་ཀུན་རིག་མི་དགོས། དགེ་རྩ་ཡིན་ན་སྔ་དྲོ་དྲིལ་ཐོགས་བྲེ་རེ་མ་
སོགས་འབྱོར་པ་དང་བསྟུན། མར་བཞི་ཆ་ལས་ཆུང་ཐབས་མེད། གྲོ་བར་གྱི་མར་ནས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ། 
འགྱེད་དང་འབུལ་བ་གདའ་མ་བཤོམ་ན་བསྔོ་རྟེན་སོགས་གོང་དུ་བསྡུས་པ་བརྗོད་པ་བཞིན་བྱ། གཞན་མར་
གཏུབ་སོགས་གང་དགོས་འབྱོར་བཤོམ་དང་བསྟུན་པའི་ཆེ་ཆུང་མ་གཏོགས་དཔེ་འདྲ་ཚང་མ་ཡོངས་རྫོགས་
དགོས་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དག་གིས་ནི་ངེད་རང་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཁྲི་འདོན་མཛད་
པའི་ཚུལ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་བསྟན་ཟིན་ནས། ད་ནི་བདག་གི་བླ་མ་འཇམ་པའི་
དབྱངས་དབང་པོའ་ིམཚན་ཅན་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་དུས། 
སྔགས་འཆང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱིས་དེ་སྐབས་ཀྱི་བཅའ་སྒྲིགས་ཀྱི་ཞལ་
བཀོད་ཇི་སྙེད་གནང་བ་རྣམས། བཞི་ཐོག་གཉེར་ཁང་གི་དེབ་ཆེན་དུ་འདེབས་པར་མཛད་པ་བཞིན། ངེད་རང་
ས་སྐྱ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ད་ལྟ་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པ་འབྱོན་འགྱུར་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། རང་ཉིད་དད་
པའི་དབང་གིས་སྔགས་འཆང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་ཟུར་མ་ཉམས་པ་དེབ་ཆེན་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛད་ལས་ཇི་
ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། ས་ཕོ་སྟག་ལོ་མགོ་ཟླ་བའི་ཡར་ཚས་དུས་བཟང་པོ་
ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་དུས་མཆོད་ཚས་བཅུ་བཞིའི་ཉིན་དགུན་ཆོས་ཚུགས་པ་མཛད། ཞག་ལྔའི་བར་ཁྲི་ཐོག་པ་རྒན་
པ་བསོད་ནམས་དབང་པོས་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་པོ་ཏི་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས། ཁྲི་ཐོག་པ་གཞོན་པ་བསོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཀའ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད། ཀྱཻ་རྡོར་རྒྱུད་གསུམ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུད། དམ་ཆོས་པདྨ་
དཀར་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བཤད་པ་དང་སྦྱོར་བ་མཐའ་འཁྱོངས་པར་མཛད་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་ཆའི་
ཐད། ཆོས་དུང་བྱུང་ནས་ཚགས་སུ་ཕེབས་མཚམས། ཞོགས་ཇ་ཉུང་ཇ་ནས་ཁྲི་ཆེན་སྟེང་དུ་གང་ཡོད། ཁྲི་
ཆུང་བསྐོར་དུ་ཆོས་སྡེ་ལྷོ་བྱང་གི་མཁན་པོ་གཉིས། ལས་ཆེན་གཉིས། ཁྲི་ཐོག་པ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་གཡོག་པ་
བཞི། བཤད་པའི་ཕྱག་ཕྱི་བ་གཞུ་ལུང་རབ་འབྱམས་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། དཀོན་ཁང་པ་ཆོས་རྒྱལ་
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མཚན། དབུ་གདུགས་འཛིན་མཁན་གསུམ། ཆོས་སྡེ་ལྷོ་བྱང་གི་སྤྱི་ཆེན་གཉིས། དབུ་མཛད་གཉིས། ཆོས་
ཁྲིམས་པ་གཉིས། སྡེ་སྤྱིའི་ཆོས་ཁྲིམས་པ་གཉིས། ས་སྐྱ་དཔོན་ཡིག་ཁྲོ་གཉེར། གཙ་ཐབས་པ། སྐྱ་ཧོ་
གསུམ། ལས་ཆུང་རྣམས་ལ་འདྲེན། དེ་རྗེས་མང་ཇ་སྔ་མས་ཚ་རྟིང་མ་གོ་ཆོད། ཇ་རྒོད་བཞེས་ཚར་མཚམས་
ཞལ་ངོ་དཔོན་སློབ་རྣམས་མཚམས་ཁང་དུ་གདན་བཞེས་ལ་ཕེབས། གཞན་མཁན་ཆེན་ལས་ཆེན་སོགས་
ཀྱིས་གཙ་མཛད་འདུས་པ་རྒྱ་མཚའི་ཚགས་ལ་གདན་ནོན་གྱི་དགོས་ཆ། མཁན་ཆེན་ལྷོ་བྱང་། ལས་ཆེན་
གཉིས་ལ་ཞིབ་བྲེ་རེ། ཞལ་འགྲོ་ཞིབ་ཆེན་ལྕགས་ཟེར། མཁན་ཆེན་ལ་བུར་ཐུད་གཉིས་རེ། སྐྱ་ཐུད་གཉིས་རེ། 
མར་ཉག་གསུམ་རེ། ལས་ཆེན་གཉིས་ལ་བུར་ཐུད་རེ། སྐྱ་ཐུད་གཉིས། མར་ཉག་དོ་རེ། བདེ་ཆེན་གླིང་གི་
དབུ་མཛད་སྤྱི་ཆེན། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་གི་ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད། སྤྱི་ཆེན། ཆོས་ཁྲིམས་དཔོན། བན་
གཙང་པའི་འགན་ཁུར་རྣག་པ་གཅིག དབུ་མཛད་འདི་དབྱངས་དཔོན་ཡིན། མཆོད་དཔོན། དཀར་པོ་རྒྱང་
གྲགས་པ། ཁྲི་གཉེར། གཙ་ཐབས་པ། སྡེ་སྤྱིའི་ཆོས་ཁྲིམས་རྒན་པ། ས་སྐྱ་དཔོན་ཡིག་རྣམས་ལ་ཐུད་ཞོགས་
ཆེན་རེ་དང་ཕྱེད་གྲས་རེ། གཞན་ཆེ་འདྲེན་དཀྱུས་མ་ཐོབ་པ་དབྱངས་དཔོན་བཅུ་བཞི། བན་གཙང་པ་གཞོན་
པ་གང་ཡོད། དུས་མདོས་ཀྱི་གཏོར་ལས་རྣམས། བདེ་ཆེན་གླིང་གི་སྤྱི་པ་གཞོན། ཆོས་ཁྲིམས་པ། སྒོ་ར་བ། 
སྡེ་སྤྱིའི་ཆོས་ཁྲིམས་གཞོན་པ། ཆོས་འཁོར་ལྷུན་པོ་བའི་སྤྱི་ཆོས་གསུམ་རྣམས་ལ་ཐུད་ཁ་གྲས་རེ། མར་
གསུམ་ཆ་རེ། ཚགས་བྱིན་ལ་མར་གསུམ་ཆ་རེ། ཐུད་བྲེ་ཐུད་རེ་ལ་དྲུག་བཅུ་རེ་བཞི་བཅོས་པ་རེ། ཆེ་འདྲེན་
པ་སོགས་ཚང་མ་ལ་ཞིབ་བྲེ་རེ། གདན་གཞེས་ཐོག་ཚགས་ཆེན་དབུ་མཛད་ཀྱིས་གོང་བསྟོད་དང་། རབ་
མཛས་མ། སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་རྣམས་བསྐུལ། གདན་བཞེས་གྲོལ་མཚམས་བསྟན་པའི་རྣམ་གཞག་པ་
དཔོན་སློབ་རྣམས་ཕེབས་གདོང་། རྒྱུད་ཇ་ནས་ཞོགས་ཇ་བཞིན་འདྲེན། མང་ཇ་རྟིང་མས་གྲོ་ཇའི་གོ་ཆོད་
བྱེད། དགོང་ཇ་རྒྱུད་ཇ་དང་འདྲ། མང་ཇ་ལ་ཇ་ཉག་བཅུ་བཞི་རེ། ཉུང་ཇ་རྣམས་ལ་ཉག་རེ་དཀར་བ་རེ། རྡོར་
ཕྱེད་དང་གསུམ་བསྐོར། ཚྭ་འོ་མ་འོས་བབས། ཉི་མ་ལྔའི་གསོལ་བའི་རྒྱུ་སོང་མར་ཁལ་བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག་
ཉག་བཅོ་ལྔ། ཆུར་བ་བྲེ་བཅོ་ལྔ། གྲོལ་ཉིན་དང་སྤྱི་སྐྱུར་གྱི་གསོལ་བ་ལ། བྱིན་ལ་ཉག་ཕྱེད་མ། ཐུད་སྟག་དྲུག་
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ཅུ་རེ་བཞི་མ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་ཐུད་ཞོགས་མ་དྲུག མར་ཉག་ལྔ། ལས་ཆེན་གཉིས་ལ་མར་ཉག་
གསུམ་རེ། ཐུད་ཞོགས་གསུམ་རེ། མཁན་ཆེན་ལྷོ་པ་ལ་ཐུད་ཞོགས་བཞི། མར་ཉག་བཞི། ཚས་བཅུའི་སྔ་དྲོ་
གངས་ལ་ཉི་རྩེ་ལ་ཆོས་དུང་ཡོང་བ་མཛད། དེ་འཕྲལ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཚགས་སུ་ཕེབས། དེ་ཉིན་ཉུང་ཇ་
རྒྱལ་རྩེ་ནས་ཞུས་པའི་སྟེང་འབུལ་བ་བྱུང་པ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། དངུལ་ཕོར། རྟེན་ཁེབས། གོས་ཕྱི་
དམར་པོ་འཇམ་སང་ཡུག ནང་སྨན་རྩེ་སྐྱ་ཁྲ་ཡུག འབྲས་ཐང་། ལྕགས་དོས་གཅིག སྤེན་འདབ་བུབ། ལིང་
དོམ། རྟ་གཅིག སྟག་ལྤགས། གྲུམ་རྩེ། རས་དཀར་ཡུག་རྣམས་བྱུང་། ཉུང་ཇ་གཉིས་པ་སོང་རྗེས། ཞིང་
གནས་ཀྱི་མང་ཇ། དེ་ནས་ཞིང་ནས་ཀྱིས་ཉུང་ཇ་ཞུས་པའི་ཐོག་འབུལ་བ་བྱུང་བ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། 
སྒྲོལ་མའི་སྐུ། རྟེན་ཁེབས། དངུལ་ཕོར། གོས་བཟང་ཁ་སྐབས་སྐབས་ལ་གསེར་ཡོད་པ་ཡུག ནང་མཚན་སི་
ལྗང་ཁུ་ཡུག གོས་ཆེན་ལྗང་ཁུ་འཇམ་སང་གི་རྒྱ་གོས། རས་ཁྲ། སྤེན་འདབ་བུབ། ལིང་དོམ། སོག་བྱུས་ཀྱི་
ཡོལ་བ། རས་དཀར་ཡུག གྲུམ་རྩེ། རྟ། སྐུ་འབུམ་པས་གསོལ་ཇ་ཏིབ་རྒྱུགས་ཐོག་དར་ཁ་དོ། རས་སྣ་བཞི། 
དེ་ནས་རྒྱུད་ཇ་སོང་རྗེས་སྡེ་པ་རང་གི་མང་ཇ། དེའི་རྗེས་སུ་དགོང་ཇ། ཚས་བཅོ་ལྔའི་སྔ་དྲོ་ཉུང་ཇ་གཟིམས་
ཆུང་པས་ཞུས་ཏེ། ཁ་ཐགས། དཀར་ཡོལ། སྤོས་ཆག དར་ཡུག རྩེ་ཇ་སྡུམ། ཁ་ཤ ལིང་དོམ། རས་ཡུག 
རྒོད་མ། དེར་རྗེས་ངོར་ནས་མང་ཇ་ཞུས་ཐོག བཀྲ་ཤིས་ཁ་ཐགས། དཀར་ཡོལ་སྔོ་ཁྲ། ཇ་བསིགས། དར་
ཡུག སྨན་རྩེ་གཉིས། རྟེན་ཁེབས། ཐེག་ཆེན་དྲིལ་བུ་ཤུབ་བཅས། སྤོས་བཞི་བཅུ་ཁྲེས། ལིང་དོམ། རས་
དཀར་ཡུག མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བྱང་པས། ཁ་ཐགས། དར་ཡུག་དམར་པོ། དཀར་ཡོལ། སྤོས་ཆག གོས་
དམར་པོ་ཁ་གང་། མཚན་སི་ཁ་འབྲེལ། སྤེན་འདབ་བུབ། ཁ་ཤ རས་ཡུག་གསུམ། ལིང་དོམ་བཞི། དཀོན་
ཁང་པས་གསོལ་ཇ་ཏིབ་རྒྱུགས་ཐོག ཁ་ཐགས། སྤོས་ཆག ཁ་ཐགས་ནག་ཁྲ་གཅིག ཟངས་ཏིབ་ལེགས་པ། 
ཀ་ཏོ་ར། དཀར་ཡོལ། གོན་མ་གཅིག རས་ཡུག་གཉིས། དྭགས་པོ་བ་དང་། སྲང་གཞུག་པས་གསོལ་ཇ་ཏིབ་
རྒྱུགས་ཐོག དྭགས་པོ་བས་ཁ་ཐགས། དཀར་ཡོལ། ཐེར་མ་གསུམ་བུབ། ལིང་དོམ། སྲང་གཞུག་པས་དར་
ཁ་གང་། ལིང་དོམ། རས་ཡུག གནས་དགེ་བ་དང་ནུབ་པ་གཉིས་ཀྱིས་གསོལ་ཇ་ཏིབ་རྒྱུགས་ཐོག གནས་



50     ཨ་མྱེས་ཞབས། 

དགེ་བས་ཁ་ཐགས། སྣམ་བུ་ཡ་གཅིག རས་སྣ་གཉིས། ནུབ་པ་བས་ཁ་ཐགས། དཀར་ཡོལ། ལིང་དོམ། 
རས་ཡུག ཟིལ་གནོན་པས། ཁ་བཏགས། འབྲས་བཏང་། ལིང་དོམ། རས་ཡུག དེ་ནས་རྒྱུད་ཇ་ཆོས་འཁོར་
ལྷུན་པོ་བས་ཞུས་སྟེང་། ཆོས་རྗེ་ངག་དབང་པས། ཁ་ཐགས། དཀར་ཡོལ། སྤོས་བཅུ་ཁྲེས། ཟངས་འཁོར། 
བུར་བཏང་། ལིང་དོམ། རས་ཡུག གདན་ས་པ་རང་གིས་ཁ་ཐགས། ཟངས་འཁོར། བུར་བཏང་། སྤོས་ཆག 
དགོང་མོའ་ིམང་ཇ་སྨན་གྲོང་པས། ཁ་ཐགས། རྟ། རས་ཡུག ཚས་བཅུ་དྲུག་གི་སྔ་དྲོ་ཉུང་ཇ་དང་མང་ཇ་
གཉིས་གདོང་དགའ་ནས་ཞུས་ཤིང་། ཚགས་པ་ལ་ནས་འགྱེད་བྲེ་རེ་མ་དང་། ཉུང་ཇའི་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་ཁ་
ཐགས། གསེར་སྲང་ཕྱེད། རྒྱ་དྲིལ་རྩེ་ལྔ་མ་ཤུབ་བཅས། གོས་ཆེན། དུར་ཁ་འཇམ་སང་ཡུག ནང་དར་
མཚན་པའི་སྔོན་པོ་ཡུག སྨན་རྩེའི་ཡོལ་བ། བུར་བཏང་གཅིག ལིང་དོམ། རས་ཡུག རྟ། དེ་རྗེས་ཐུགས་རྗེ་
ཚན་སི་ཁ་དོ་སྦྲེལ་གཅིག རྒྱ་ཀར་ཡུ་ཐུང་གཅིག ལིང་དོམ་གཉིས། སྤེན་ཐོག་གཉིས། རས་ཡུག་གཉིས། 
ཐེར་མ་ལེགས་པ་གསུམ་བུབ། ས་ཆོས་ཀྱི་ཚན་སི་ཁ་གང་། ལིང་དོམ། རས་ཡུག འཕྲང་པ་དང་ཨ་ལོད་
གཉིས་ཀྱིས་གསོལ་ཇ་ཏིབ་རྒྱུགས་ཐོགས། འཕྲང་པས་དར་ཁ་གང་། དངུལ་ཕོར། ལིང་དོམ། ཨ་ལོད་ཀྱིས་
དར་ཁ་གང་། གོན་མ་གཉིས། དཀར་ཡོལ་གཅིག རས་ཡུག སྐྱ་སྤེ་བས་དར་ཁ་གང་། དཀར་ཤ་ཁོག་གཅིག 
རས་ཡུག བྱ་སྤེ་བས་ཁ་ཐགས། གྷ་ཚན་པ། ཁྲེ་སྡེར་མ་དོ། གོན་མ་གཅིག གྲུ་བརྐུ་བས་དར་ཁ་གང་། དཀར་
ཡོལ་གཅིག རས་ཡུག རྒྱུད་ཇ་སོང་རྗེས། དགོང་མོའ་ིམང་ཇ་སྡེ་པ་རང་གིས་གནང་། དེ་ནས་དགོང་ཇ། 
ཚས་བཅུ་བདུན་གྱི་སྔ་དྲོ། ཉུང་ཇ་གཟིམ་སྐྱིད་པས་ཞུས་ཐོག ཁ་ཐགས་དཀར་པོ། སྤོས་བཅུ་ཁྲེས། གསོལ་
འཆིང་རྒྱ་ཚས་མ་ཤིན་ཏུ་དངོས་གཙང་ཞིང་གོས་ཆེན་སྣ་ཚགས་ཀྱི་རྒྱན་ལེགས་པ་དང་བཅས་པ། གོས་ལྗང་
གུ་རི་མོ་ཅན་ཁ་སྦྲེལ། དར་ཡུག ཚན་སི་སྔོན་པོའ་ིརྒྱ་གོས། དཀར་ཡོལ། སྤེན་འདབ་བུབ། སྣམ་དཀར་ཉིས་
བུབ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག ཆོས་སྡེ་ལྷོའ་ིམཁན་ཆེན་གྱིས་ཁ་ཐགས། དཀར་ཡོལ། སྤོས་བཅུ་ཁྲེས། རས་
ཡུག ལིང་དོམ། དེ་ནས་མང་ཇ་ཆོས་སྡེ་ལྷོའ་ིསྤྱི་པས་ཞུས་ཐོག ཁ་ཐགས་དཀར་པོ། དར་ཡུག སྨན་རྩེ་སེར་
ཁྲ་གཅིག དར་སྐྱེར་ཁ་ཡུག་གཅིག ཡང་དར་ཡུག་སྔོན་པོ་གཅིག ཟངས་འཁོར་གཅིག ལྕགས་སྒྱིད། མར་
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ཚུགས་ཆེ་ཆུང་གསུམ། སྤོས་བཞི་བཅུ་ཁྲེས། ཐེར་མ་གསུམ་བུབ་གཉིས། ལིང་དོམ། རས་ཡུག ཡང་ཆོས་
སྡེ་བྱང་པའི་སྤྱི་པས། ཁ་ཐགས། དར་ཡུག དཀར་ཡོལ། ཟངས་འཁོར་གཅིག སྤོས་ཆག ཐེར་མ་གསུམ་བུབ་
གཅིག ལིང་དོམ། རས་ཡུག དེ་ནས་རྒྱུད་ཇ་ནང་ཟན་ཚས་ཞུས་སྟེང་། དར་ཁ་གང་། དངུལ་ཕོར། དར་ཡུག 
སྨན་རྩེ་ཁ་བཞི་སྦྲེལ། ཡང་དར་ཁ་འཁྱར་ཁ་བཞི། སྣམ་དཀར་ལྔ། ལིང་དོམ་གསུམ། རས་དཀར་ཡུག་གཉིས། 
ཆ་ཞབས་སྤྱིའི་ཁ་ཐགས། དཀར་ཡོལ། དར་ཡུག ཡང་དར་ཁ་ལྔ་སྦྲེལ། ལིང་དོམ་དགའ་བ་གཉིས། སྒ་ཁང་
མ་གཉིས། ཁ་ཤ་གཅིག རས་ཡུག ལོ་པ་བས་དར་ཁ་གང་། ལིང་དོམ། རས་ཡུག སྒོ་མོ་ཆེ་པས་ཁ་ཐགས། 
ལིང་དོམ། རས་ཡུག བཅུ་དཔོན་མཛད་པ་བས་དར་ཁ་གང་། མར་ཀྲོག སྒ་ཁང་མ་གཅིག ཀུན་དགའ་རབ་
རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་མཚུངས་གཅིག སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དར་ཁ་གང་། སྒ་ཁང་མ་གཅིག གྲོག་ཁ་བ་རང་
གིས་ཁ་ཐགས་གཅིག་དང་། རས་ཡུག་གཅིག བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས། ཁ་ཐགས་གཅིག མར་ཀྲོག་གསུམ། 
གོན་མ། གཉན་པས་ཚན་སི་ཁ་སྦྲེལ། རས་ཡུག ལས་ཆེན་གཉིས་ཀྱིས་གསོལ་ཇ་ཐོག ཁ་ཐགས། སྐུ་གཅིག 
རྫོགས་ཆེན་གྱི་སྐོར་གྱི་པོ་ཏི་གཅིག རྣམ་རྒྱལ་མཆོད་རྟེན། ལིང་དོམ། བརྒྱ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་ཐགས། 
སྐུ་གཅིག ཐེར་མ་གསུམ་བུབ། དཀར་ཡོལ། གོན་མ་གཅིག ཁའུ་པ་སྤྱིས་དར་ཁ་གསུམ། ལིང་དོམ་ལྔ། 
མར་རློམ་པོ་གང་། དཀར་ཤ་ལྔ། རས་ཡུག མགོན་ཆེན་གྱིས། གོན་མ། མར་ཀྲོག ཕྱུར་ཆེ་བྲེ་གསུམ། ཁོ་ཡོ་
རྡོ་རྗེས་ཁ་ཐགས། ཕྱུར་བ་བྲེ་དོ་ཙམ། མར་ཀྲོག གོན་མ། རྡོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་གྱིས་མར་ཀྲོག ཕྱུར་བ་ཚན་པ། 
གོན་མ། ར་ལོད་ཀྱིས་དར་ཁ་གང་། ཕྱུར་བ་བྲེ་དོ། སྒ་ཁང་མ། ཨ་ལོད་ཀྱིས་ཕྱུར་ཕྱེ་བྲེ་དོ། སྒ་ཁང་མ་གཅིག 
གར་ཁང་པ་སྤྱིས་མར་ཀྲོག་གསུམ། ཞོ་གླུག་གཉིས། སྒ་ཁང་མ་གཉིས། རས་ཡུག་གཅིག ཀོམ་འདྲེ་བ་སྤྱིས་
ཁ་ཐགས། མར་རློམ་པ་གསུམ། གོན་མ་གཉིས། དེ་ནས་དགོང་མོའ་ིམང་ཇ་སྡེ་པ་རང་གིས། དེ་ནས་དགོང་
ཇ། ཚས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔ་དྲོ་ཉུང་ཇ་དབོན་པོ་བློ་གྲོས་པས་ཞུས་སྟེང་། ཁ་ཐགས། རྒྱ་དཀར་རྩ་རིང་ཤུབ་
བཅས། གོས་ཆེན་ཁ་གང་། ལིང་དོམ། རས་ཡུག བན་ཚང་པ་སྤྱིས་ཁ་ཐགས། སླ་ང་གཅིག ཁ་ཤ ལིང་དོམ་
གཉིས། རས་ཡུག་གཅིག མཆོད་དཔོན་བྱམས་བཟང་གིས་ཚན་སི་སྐྱེར་ཁ་ཁ་གང་། སྤེན་འདབ་བུབ། ལིང་
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དོམ། རས་ཡུག སྤྲུལ་སྐུ་བས་ཁ་ཐགས། རྒྱལ་རྩེའི་རིང་བུ་བརྒྱ་ཁྲེས་གཉིས། སྨན་རྩེ་ཁ་གང་དང་། ཡང་ཁ་
སྦྲེལ་གཅིག ཚན་སི་སྔོན་པོ་ཁ་སྦྲེལ་གཅིག ཚན་སི་སྐྱེར་ཁ་ཁ་གང་། དཀར་ཡོལ། ཟངས་འཁོར་གཅིག 
ཆམས། སྤེན་འདབ་བུབ། ཐེར་མ་ཉིས་བུབ་གཉིས། སྣམ་དཀར་ཉིས་བུབ་གཅིག ལིང་དོམ་བཞི། རས་དམར་
ཁྲ། རས་ཡུག་གཉིས། རབ་འབྱམས་པ་བྱམས་པ་ཆོས་ལེགས་ཀྱིས་ཚན་སི་ཁ་གང་། འབྲས་སྡེར་གང་། 
གོན་མ་གཅིག དེའི་ཉིན་མང་ཇ་སྔ་ཇ་སྡེ་པ་རང་གིས། མང་ཇའི་རྗེས་ལ་ཉུང་ཇ་མཛད་པས་ཞུས་སྟེང་། ཁ་
ཐགས་གོས་ཁ་གང་། དངུལ་ཕོལ། སྤོས་ཆག བཟང་གི་འཛའ་གོ སྤེན་འདབ་བུབ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག 
མང་ཇ་རྒོད་དང་གཉིས་པའི་བར་ཡན་ལ་བཤད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཛད། གསོལ་བ་གྲོལ་འཕྲལ་
སྤྱི་སྐྱུར་གྱི་མང་ཇ་ཐོན་པ་བྱས། ཆོས་སྡེ་ལྷོ་བྱང་གི་གྲྭ་པ་གང་ཡོད་དང་བཅས་དཔོན་སློབ་ཚང་མ་ཚམས་
ཆེན་དུ་བཞུགས་གྲལ་ངོས། བུ་རམ་ཞུ་དགོས་དེབ་ནང་དཀྱུས་མ་བཞིན་དང་། ཚགས་པ་བྱིན་ལ་མར་ཉག་
ཕྱེད་མ། ཐུད་སྟག་དྲུག་བཅུ་རེ་བཞི་མ། ཞིབ་བྲེ་རྒྱག་རེ། བསྟན་པའི་རྣམ་གཞག་སྐབས་སུ་ཕྱོགས་ནས་མི་
སྣ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་གནང་སྦྱིན་སོང་ཐོ་ལ། ཞིང་ནས་ཀྱི་མི་སྣ་བཀྲ་ཤིས་རྫོང་ཁ་བ་ལ། ཁ་ཐགས་
དཀར་ཡོལ། དར་ཡུག་སྔོན་པོ། སྤེན་འདབ་བུབ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག ངོར་ནས་ཀུན་ལྷུན་པ་ལ། སྨན་རྩེ་ཁ་
གང་། དཀར་ཡོལ་སྔོ་ཁྲ། རས་དམར་ཁྲ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག རྒྱལ་རྩེ་ནས་ལྷ་ལུང་པ་ལ་ཁ་ཐགས་དཀར་
པོ། དཀར་ཡོལ་སྔོ་ཁྲ། སྤེན་འདབ་བུབ། ལིང་དོམ། རས་ཡུག གྲོལ་བའི་སྔ་དྲོ། དེ་ལྟར་བགྱིས་པའི་དགེ་བའི་
རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ནས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ངེད་རང་གིས་བསྔོ་བ་དང་སྨོན་ལམ་
གྱི་རྒྱས་བཏབ་པ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་དགེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་པ་
སོགས་རེ་བ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་པས་བཀྲ་ཤིས། ཞེས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་བརྒྱུད་ན་
རིམ་བཞིན་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྣམ་གཞག་དགའ་སྟོན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་སྔགས་འཆང་བསྟན་པའི་
ཉི་མ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱིས་བཞི་ཐོག་གཉེར་ཁང་གི་དེབ་ཆེན་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛད་དུ་
གསུངས་པ་རྣམས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བསྟན་ཟིན་ཏོ།།  ༈ །དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ས་སྐྱ་
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པའི། །གདུང་བརྒྱུད་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་ཚབ་མངའ་གསོལ་བའི། །རྣམ་གཞག་ཚུལ་འདི་སྔགས་འཆང་་་་་་ངག་དབང་
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