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༄༅། །མཆོག་གི་བླ་མ་དམ་པ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་
དབྱངས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་
རབ་ཏུ་གསལ་བ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། སངྒུ་རུ་ཝ་ར་ཤྲཱི་བྷུ་
མི་པཎྜུ་ཀ་མཧཱ་པཎྜི་ཏ་སིདྡྷེ་ཤྭ་ར་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཝཱ་གིནྡྲ་ནནྡ་པུ་ནྱ་ཀིརྟི་དྷྭ་ཛ་ཤྲཱི་བྷ་དྲཱ་ཡ་སྟདྡྲེ་གུ་ན་པྲ་བྷ་ཝ་ཤྲེ་ཡ་
ཀཱ་མོ་དྷེ་ནུ་ནཱ་མཿ བོད་སྐད་དུ། མཆོག་གི་བླ་མ་དམ་པ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་
ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་
བསྟོད་པ། ཡོན་ཏན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ། མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྤྲུལ་པའི་
སྐུ་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བརྒྱན་པའི་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་
པདྨོ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དུས་ཐམས་
ཅད་དུ་རྗེས་སུ་གཟུང་དུ་གསོལ། གང་གི་མཚན་ཙམ་འཛིན་ཅིང་དྲན་པས་ཀྱང་། །ཐར་པའི་ལམ་ལ་ཡུད་
ཀྱིས་འདྲེན་པ་པོ། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཞེས་སྙན་གྲགས་པའི། །བླ་མ་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་གུས་བཏུད་
ནས། །གདུང་རིགས་ལས་འཁྲུངས་ཆོས་དང་སྲིད་ཀུན་ལ། །དབང་བསྒྱུར་ས་གསུམ་འགྲོ་བའི་འདྲེན་པ་
མཆོག །ཚད་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག་པུ། །གུས་པས་བསྟོད་པའི་ཚིག་འཕྲེང་འདི་སྤེལ་ལོ། །འོད་
གསལ་ལྷ་ཡི་ཐིག་ལེ་སྐྱེ་དགུ་ཡི། །བསོད་ནམས་དཔལ་དུ་བྱོན་ལས་རིགས་གསུམ་གྱི། །རྣམ་འཕྲུལ་སཱ་ལའི་
ཤིང་ལྟར་རྒྱས་པའི་ཚགས། །བུ་རམ་ཤིང་པའི་འགྲན་ཟླར་བསྐྲུན་སྙམ་བྱེད། །ལྷ་ཡི་སྐད་དུ་ཆོས་སྨྲ་ཕུལ་བྱུང་
རྗེ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་གང་བའི་ཡན་ལག་མཆོག །ས་ལ་བཏུད་པའི་ཡུལ་གྱུར་མ་འོངས་གཏམ། །མངོན་
དུ་གྱུར་པའི་རིགས་སུ་ཁྱོད་འཁྲུངས་སོ། །རྒྱུད་སྡེ་བྱེ་བའི་གསང་མཛད་ངེས་བཟུང་བས། །ཀུན་ལ་བརྩེ་བ་མི་
འགྱུར་དགའ་བས་གཏམས། །ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའ་ིའབྱུང་གནས་གང་གི་གདུང་། །འདི་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཆེ་
དགུའི་བླ་མར་འོས། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱེན་པའི་ཚགས་ཇི་སྙེད། །གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་གཟུགས་
ཅན་བཞིན་བཀོད་པ། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་ཚུལ། །གཅིག་མིན་མང་པོ་བསྐྲུན་པའི་རིགས་
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འདི་རྨད། །དེ་འདྲའི་རིགས་མཆོག་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡིས། །འཁྲུངས་ཙམ་ཉིད་ནས་བསྟན་འགྲོའ་ིདོན་ལ་
ཆས། །བསམ་བཞིན་སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི་མཚན་མ་གསལ། །རིགས་འདི་ཆེས་མཛས་བྱ་ཕྱིར་ཡང་སྤྲུལ་
སྙམ། །གང་གི་མཁྱེན་པ་མཁའ་དང་ཉི་མའི་འོད། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མ་བསྒྲིབས་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱིས། །མངོན་དུ་
གྱུར་ཀྱང་འགྲོ་བའི་སེམས་གསོ་སླད། །ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་སྦྱངས་པས་ཅིག་ཆར་གཟིགས། །འདི་ཀོ་རྒྱལ་
བ་ཀུན་གྱི་ཚུལ་ལགས་མོད། །དེར་ཡང་མ་ཟད་ཇི་སྙེད་འགྲོ་དོན་བསྒྲུབས། །ཇི་སྙེད་བསྟན་པའི་ཁུར་ཆེན་
ཁྱེར་བ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱི་སྟོབས་འདིས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །བསམ་ཡས་ཆོས་ཀུན་འཆད་ཅིང་
སྟོན་པ་ལ། །གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་རྨོངས་པའི་མུན་པ་བཅིལ། །གོང་མ་ངོ་མཚར་ཅན་ལ་འགྲན་ཟློའམ། །ཡང་
ན་སླར་བྱོན་ངང་ཚུལ་གསལ་ཕྱིར་ངེས། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་མཛད་པ་བྱིས་པ་ཡི། །བློ་ཡི་ར་བ་ལས་འགོང་
འཇམ་པའི་དབྱངས། །དབང་པོའ་ིམཚན་མངའ་ཆོས་གཟིགས་སྤྱན་སྟོང་ཅན། །གང་གི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་
གྱུར་འདིས་མཐོ། །སྤྱི་དགེས་བསྟན་པའི་གསོས་ཆེན་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར། །མགོན་མེད་འགྲོ་ལ་ཡོངས་
སྙོམས་གོས་དཀར་འཛིན། །མཆོག་དེ་ཡབ་ཀྱི་སྐལ་བར་ཐོབ་པས་ཀྱང་། །མ་ཚིམ་བླ་མར་བསྟེན་པའི་ངོ་
མཚར་ཐོབ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་ལ། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུར་གྱུར་
པ། །གཟུགས་གཞན་ཟློས་ཚའང་རྒྱལ་བ་མུས་པ་ཞེས། །རབ་བསྔགས་མགོན་དེའི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་སུ་
འཕོས། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ཡལ་འདབ་ཕྱོགས་བརྒྱར་བརྐྱངས། །དབང་རྒྱུད་མན་ངག་མེ་ཏོག་འཕྲེང་བས་
བརྒྱན། །ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་འབྲས་བུའི་ཁུར་ལྕི་བ། །མགོན་དེའི་ཐུགས་སུ་གཅེས་པའི་ནོར་བུ་
ཁྱོད། །ལྷག་པའི་གདུང་དང་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་། །མཆོག་གི་མཁྱེན་པ་མཆོག་ཏུ་བརྩོན་པ་ཡིས། །ཁྱད་
པར་འཕགས་པའི་ཁྱད་པར་ཆེ་ལས་ཀྱང་། །ཆེས་མཆོག་དད་པའི་སྟོབས་འདིས་མཆོག་ཏུ་གོ །སྲིད་འདིར་
མཁས་པའི་མཁས་པ་བྱེ་བས་ཀྱང་། །འགྲན་པའི་རེ་བ་ཡོངས་བསྐལ་ས་སྐྱ་པ། །རྗེ་བཙུན་གོང་མའི་ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་སྲིད་ལ། །དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པོར་མགོན་འདིའི་དྲིན་ལས་གྱུར། །དགེས་མཛད་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་གསང་
བ་ཆེའི། །ཆོས་ཀུན་བཟུང་བས་གསང་བའི་བདག་པོ་ཉིད། །ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྟོན་དང་བསྡུད་པོ་
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སོགས། །རྣམ་འཕྲུལ་འཁོར་མོར་སྟོན་པའི་ངེས་པ་རྙེད། །གང་གི་འདྲེན་མཆོག་དེ་ཡི་ངོ་མཚར་གྱི། །རྣམ་པར་
ཐར་པའི་སྒོ་བརྒྱ་ཕྱེ་བ་ལས། །ཆ་ཤས་རེས་ཀྱང་སྲིད་པའི་རི་བསྙིལ་བའི། །ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆེན་ཅི་
དགར་འབེབས། །མང་དུ་གསན་ཅིང་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་ཡི། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དུ་མའི་ཞལ་སྒོ་
ལས། །མདོ་རྒྱུད་བདུད་རྩི་གསོལ་ཏེ་ཁེངས་དྲེགས་ཀྱི། །ཐོར་ཅོག་གྲོལ་བའི་གཙུག་ཏུ་བསྟེན་འདི་
མཚར། །འཛུམ་པའི་ཞལ་ལས་ཕན་བདེའི་ཐབས་དུ་མས། །གཅིག་ཆར་ངང་གིས་གསལ་མཛད་ས་སྐྱ་
པ། །ཐུགས་རྗེའི་རང་ཚུལ་མ་བསྒྲིབས་སེམས་དཔའ་དེའི། །གསུང་གི་གཅེས་པའི་མཛད་འགའ་ཁྱོད་ཀྱིས་
བཟུང་། །ཨེ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ཤར་རིའི་རྩེ། །རིག་གནས་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་ཇི་སྙེད་པ། །རྒྱུ་བའི་ལམ་
གཅིག་ཉིད་དུ་ངེས་མཐོང་བས། །མཁས་རློམས་གླིང་བཞི་པ་ཀུན་གྱེན་མིག་ལྟ། །གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་རིག་
པས་ལོག་སྨྲའི་དཔུང་། །མཐའ་དག་ཐལ་བར་བསྲེག་པའི་ཟབ་དོན་གྱི། །མེ་དཔུང་འབར་བས་ལམ་ལོག་མུན་
པ་ཀུན། །ཅིག་ཆར་གསལ་བས་ཐར་ལམ་རྙེད་སླར་བྱས། །སྡེ་སྣོད་རྒྱུད་སྡེའི་ཆོས་སྤྱན་དྲི་མེད་ཅན། །ས་སྐྱའི་
བཞེད་གཞུང་སྟོང་ལ་ཟླ་མེད་པའི། །དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་དོན་གཟིགས་ནས་དེ། །གུས་པའི་སྤྱི་བོར་
འཛིན་འདི་གཞན་ལས་རྨད། །རིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པའི་སྒོ་མཐའ་ཡས། །གསལ་བྱེད་ལེགས་བཤད་རིན་
ཆེན་འཕྲེང་བའི་ཚགས། །ཟབ་དོན་ང་ཉིད་ཅེས་པའི་རང་སྒྲ་ཅན། །དཔལ་གྱི་མགུར་ནས་ཕྱུང་བས་དབུལ་བ་
བསལ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་གཞོན་དུས་ནས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དེ་མ་ཐག་པ་
རུ། །གསུང་ངག་སྒོ་འཕར་ཕྱེ་བས་སྐལ་ལྡན་རྣམས། །གྲུབ་པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་ངུའི་ས་ལ་བཞག །དངོས་བརྒྱུད་
བླ་མའི་ཚགས་ཀྱིས་དངོས་དང་ཉམས། །རྨི་ལམ་ཚུལ་དུ་ཚུལ་འགས་བྱིན་གྱིས་རློབ། །དེ་ཡི་མོད་ལ་ཕྱི་ནང་
རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །བསྟན་པའི་བྱ་བ་དུ་མ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ལྷ་དང་ཀླུ་དབང་ཆེ་རྣམས་བྲན་དུ་བཀོལ། །མི་
དབང་རྒྱལ་པོས་གཙུག་གི་ནོར་བུས་བཏུད། །དྲེགས་ལྡན་འབྱུང་པོས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ། །ནུས་མཐུའི་
དབང་ཕྱུག་མཆོག་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཐོབ། །ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་
ཡོངས་ཀྱི་མགོན་དུ་གྱུར། །དྲི་མེད་བསྟན་པ་སྤེལ་བའི་བྱེད་པོ་ཉིད། །གཅིག་པུར་གྱུར་ཅེས་འགྲོ་འདིས་སྙན་
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པར་སྒྲོག །འཁྲུལ་པ་ཟད་པའི་རྗེ་བཙུན་དཀར་པོ་གསུམ། །འགྲོ་བའི་བླ་མ་ཆོས་རྗེ་ཁུ་དབོན་གྱི། །གདན་ས་
ཆེན་པོ་སྐྱོང་ལ་དེ་དག་དང་། །མཁྱེན་བརྩེ་འཕྲིན་ལས་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་འཁུམས། །མགོན་དེ་ཀུན་གྱི་
གསུང་རབ་གསལ་མཛད་པ། །ཇི་སྙེད་བྱོན་པའི་མཆོག་གྱུར་རྒྱལ་བ་ཡིས། །ལུང་བསྟན་བརྙེས་པ་སྲས་དང་
སློབ་མར་བཅས། །ཀུན་གྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་སླར་བྱོན་བཞིན། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་མིག་འཕྲུལ་
ལྟར། །ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་པས་ཁ་བ་ཅན་གནས་པའི། །གདུག་ཅན་མི་མིན་འདུལ་བའི་འཕྲུལ་བརྒྱ་པ། །པདྨ་ཀ་
རས་དངོས་སུ་བྱིན་བརླབས་པའི། །ཀླུ་དབང་བསྲུང་དང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་སོགས། །མེས་པོ་སྔོན་བྱོན་མཁས་
གྲུབ་གྲགས་ལྡན་འགས། །ལེགས་པར་བསྐྱངས་པའི་རིང་སྲོལ་ཕྲ་མོར་བཅས། །ཉམས་མེད་གསལ་བ་ཡང་
གསལ་བདག་པོར་གྱུར། །གསང་བའི་བདག་པོ་ཕངས་བྱས་རྒྱས་བཏབ་པའི། །གསང་རྒྱུད་རྒྱ་མཚ་ཐུགས་
རྗེས་འགྲོ་ལ་སྦྱིན། །གསང་སྔགས་འཛིན་པ་ཀུན་གྱི་གཙུག་ན་མཐོ། །གསང་གསུམ་རྨད་བྱུང་དཔལ་ལྡན་
བརྩེ་བ་ཆེ། །སྲས་ཀྱི་མཐུ་བོ་མཆེད་དང་བཅས་པའི་སྲོལ། །འདི་དང་འདི་ཞེས་མངོན་སུམ་སྟོན་པ་ལ། །དུས་
འདིར་འགྲན་ཟླས་དབེན་པའི་སྙན་གྲགས་ཉིད། །དཀར་ཕྱོགས་དགའ་བའི་ལྷ་རྣམས་གར་ཡང་སྒྲོག །སྡུད་
མཛད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཉིད། །ཡང་སྲིད་བདུན་དུ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་པའི། །ཡ་མཚན་
བཟུང་བས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས། །གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཟུང་བའི་རྗེ་བཙུན་མཆོག །གདུལ་བར་བྱ་ལ་
སངས་རྒྱས་དུས་ལས་ནི། །ནམ་ཡང་མི་ཡོལ་བདེན་དོན་གཉིས་མ་འདིར། །རང་གི་རིགས་ཀྱི་དབོན་དུ་སྤྲུལ་
ལོ་ཞེས། །འགའ་ཡིས་ལྟས་མཐོང་བདག་ལའང་ཅུང་ཟད་སྣང་། །གང་གི་མཁྱེན་པས་རིག་པའི་གནས་མཐའ་
དག །ཇི་ལྟར་གཟིགས་བཞིན་གཞན་ལ་ཡང་བསྟན་པས། །གངས་རིའི་ལྗོངས་འདིར་འཕགས་ཡུལ་ལྟར་བྱེད་
པོ། །ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་དང་བསྒོམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལ། །རང་དབང་མཛད་
པོ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས། །སྨྲ་བ་པོར་རློམས་དྲེགས་ལྡན་རྣམ་མང་པོ། །ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཚུལ་འདིས་
རྣམ་དཀར་སྤེལ། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚགས་སྤྲིན་ལྟར་འཁྲིགས་པའི་དབུས། །རེག་མཐོང་མཚན་མའི་གློག་སྟོང་ཡང་
ཡང་འགྱུ། །དངོས་གྲུབ་ཆར་ཆེན་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱ་མཚ་དང་། །འགྲོ་འདུལ་ཐ་བ་བརླན་པའི་དཔལ་དུ་
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གྱུར། །བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་བསྟན་པའི་བྱ་ར་བ། །གཙ་བོ་རྣམ་གཉིས་ཡུམ་འཁོར་བཅས་པ་གང་། །མངགས་
གཞུག་བྲན་གྱི་ངང་ཚུལ་ལྷུར་ལེན་ན། །ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་སྤེལ་ལ་དཀའ་ཚགས་ཅི། །དམ་པ་བརྒྱུད་པར་
བཅས་པའི་བཞེད་གཞུང་གི །སྙིང་པོ་བསྐང་ཕྱིར་རྣམ་དཀར་མཛད་པའི་རྒྱུན། །ངོ་མཚར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལྟར་
ཆགས་པའི། །མཛད་བཟང་ངལ་མེད་སྐྱོང་བ་འདི་ཡ་མཚན། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་སྣ་ཚགས་མཆོད་
པའི་འཕྲུལ། །ཆོ་གའི་ཚགས་དང་བཅས་པས་ཡོངས་མཉེས་པའི། །འཛུམ་ཞལ་ཁྱོད་ཉིད་གཅིག་པུས་ལྟ་
ལགས་ན། །གཞན་ཀུན་ཕྲག་དོག་ཚར་མས་མི་ངལ་ལམ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ལྟའི་ལམ་བཟང་པོ། །མཁའ་
འགྲོའ་ིཞལ་རླངས་མ་ཉམས་རིས་མེད་དུ། །ཉེ་བར་སྩལ་ནས་རིང་མིན་གོ་འཕང་དེར། །སྙོགས་ཞེས་དབུགས་
དབྱུང་སྩལ་པས་ཡིད་བདེ་ཐོབ། །ཁྱོད་ཀྱི་ལྗགས་རྩེ་ལས་འཕྲོས་ལེགས་བཤད་ཀྱི། །བདུད་རྩིའི་འཚ་བས་
དེང་དུས་བསྟན་འཛིན་གྱི། །དབང་པོ་ཀུན་གྱི་སྲོག་འཚ་རབ་དགའ་སྟེར། །དེ་སླད་ཟས་གཙང་སྲས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཚབ་ཉིད། །བསམ་པའི་རེ་བ་རྒལ་ལས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཤུགས། །འདི་ཙམ་བཞེས་སྐད་ངག་གི་ཡུལ་ལས་
འདས། །རྟག་ཏུ་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་མཆོག་བཏུད་ནས། །ཞབས་སེན་གཙུག་ཏུ་འཛིན་པའི་ངལ་གསོ་
ཐོབ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང་། །རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་དང་མི་གཉིས་པའི། །བསྟན་
པའི་རྩ་ལག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ངག་དབང་ལྷ་ཡི་བླ་མ་
མཁས་ཀུན་གྱི། །བསྙེམས་པ་འཕྲོག་པའི་དགའ་སྟོན་སྩོལ་བ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་ཀྱི་མངའ་
བདག་ཆེ། །སྔགས་འཆང་འགྲོ་བའི་མགོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རབ་གྲགས་
པའི། །རྒྱལ་མཚན་མཐོན་པོར་འཛིན་མཁས་གདུལ་བྱའི་དཔལ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བཟང་པོའ་ིཞབས་པད་
ལ། །གུས་པས་འདུད་དོ་བརྩེ་བའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས། །སྙིགས་མ་ལས་སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཐ་མ་འདིར། །སྐལ་
དམན་ལས་དམན་སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས། །རེ་བའི་དཔག་བསམ་རེ་བ་མི་གཅོད་པར། །གདུང་འཛིན་
འབྲས་རྒྱས་གདུང་རིགས་མཛས་གྱུར་ཅིག །སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཅན། །ཕལ་ཆེར་འཇམ་
པའི་དབྱངས་ཀྱི་འཕྲེང་བ་རུ། །རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་ལུས་ཅན་ཡོངས་སྨིན་པའི། །སྤྲུལ་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱུན་མི་



 

6     ངག་དབང་བསྟན་པའི་རྡོ་རྗེ།  

འཆད་པ་སྩོལ། །རིགས་ལྔ་ལ་སོགས་གདན་གསུམ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི། །ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་རྡོ་རྗེའི་
སྐུ། །སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་མི་གཡོ་བར། །ཞབས་པད་རིང་དུ་བརྟན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་ཤིགས་རྡོ་
རྗེའི་སྐུ་མཆོག་མི་གཡོ་བར། །ལེགས་བཤད་ཆུ་ཀླུང་བཞིན་དུ་ལེགས་སྤེལ་ཞིང་། །སྲས་རྒྱུད་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀྱི་སྲས་དུ་མས། །ས་སྐྱའི་བསྟན་པ་ས་འདིར་མཛས་གྱུར་ཅིག །སྙན་པར་རབ་གྲགས་ས་སྐྱའི་འཇམ་
དབྱངས་རྗེ། །སྙན་ངག་ཚིག་གིས་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་འཕྲེང་། །སྙན་ཤལ་མཛས་པའི་རྒྱན་དུ་ཉེར་དགོངས་
ནས། །སྙན་གཙར་འབོད་པའི་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་ཟུངས། །ལས་ངན་དབང་གིས་རིགས་དྲུག་གར་སྐྱེས་
ཀྱང་། །མྱུར་མགྱོགས་ཐུགས་རྗེའི་ཕོ་ཉ་མང་སྤྲོས་ནས། །ཡང་དག་ལམ་དུ་གཞུག་ཅིང་གནས་སྐབས་
དང་། །མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྡུག་བསྔལ་དུ་མས་གཟིར་བའི་མ་རྒན་རྣམས། །གང་
འདུལ་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །ངན་འགྲོ་ལོག་པའི་ལམ་ལས་མྱུར་བསྐྱབས་ནས། །རྡོ་རྗེའི་
ས་ལ་འགོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཕན་བདེ་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཐུབ་པའི་བསྟན། །གོང་མའི་ལེགས་
བཤད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཅན། །ཡར་ངོའ་ིཟླ་བཞིན་འཕེལ་བས་སྙིགས་དུས་འདིར། །རྫོགས་ལྡན་བཞིན་དུ་
ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྱང་དུ་གསོལ། །ཞེས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་
བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚུལ་འདི་ནི། གསུང་གི་བདུད་
རྩིའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཐོབ་ཅིང་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་རས་ཀྱིས་འཚ་བས་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པ། 
ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བའི་འདྲེན་པ་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པའི་བྲན་འབངས་སུ་གྱུར་
པ། མདོ་ཁམས་ཀྱི་བཙུན་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་རྡོ་རྗེས། ཆུ་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཁྲུམས་ཀྱི་ཟླ་བ་དཀར་པོ་གསར་
དུ་ཤར་བའི་ཚ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་སུ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་
རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་མྱོང་བའི་དུས་སུ་བྲིས་པའོ། །འདིས་བླ་མ་དམ་པའི་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་
སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག   །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།། ༈ མཁན་ཆེན་ཨ་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་
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