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༄༅། །མྱུར་རྩིས་རྣམ་དག་སྐྱོན་མེད་ཉེར་མཁོ་ཀུན་གསལ་བཞུགས་སོ།། ན་མཿཤྲཱི་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཡ། རིགས་
བརྒྱའི་བདག་པོ་རྗེ་བཙུན་མཆོག །ཕྱི་ནང་གཞན་གྱི་དུས་འཁོར་ལོ། །ཚངས་པའི་ཡུལ་སར་བརྟག་བརྟེན་
ནས། །སྐྱོན་མེད་མྱུར་རྩིས་གསལ་བར་བཤད། །ཀུན་འཛིན་ལ་སོགས་འདས་པའི་ལོ། །ཉི་མས་བསྒྱུར་ལ་
འདས་ཟླ་བསྲེ། །གནས་གཉིས་འོག་མ་མིག་གིས་བསྒྱུར། །ཀླུ་མེ་བྱིན་ལ་མདའ་རོས་བགོ །རྙེད་པ་སྟེང་བྱིན་
ཟླ་དག་གོ །ཟླ་དག་གནས་གསུམ་སྟེང་རིམ་བཞིན། །ཟླ་བ་ཟླ་མེ་མཁའ་མདས་བསྒྱུར། །དུས་དང་ཟླ་མིག་
མཁའ་མཚས་བརྒྱན། །འོག་ནས་མཁའ་རོས་རིམ་བཞིན་དྲིལ། །སྟེང་མ་རིས་དོར་གཟའ་རྒྱུའོ། །ཟླ་དག་
གནས་གཉིས་སྟེང་མ་ནི། །མིག་གིས་བསྒྱུར་ལ་མི་བདག་བྱིན། །འོག་མ་དུས་སྲིན་སྦྱིན་བྱས་ནས། །དུས་
ཉིས་བགོས་ལྷག་ཆ་ཤས་གནས། །སྟེང་མ་ཀླུ་ལག་གིས་བགོས་རིལ། །ཟླ་དག་གནས་ལྔ་ཡས་རིམ་
ལྟར། །མིག་ཕྱོགས་ཀླུ་མདའ་ལག་ཕྱོགས་ཀྱི། །བསྒྱུར་ནས་མས་རིམ་ཡོན་ཏན་དང་། །མེ་ཟླ་སྲིན་གཟུགས་
དུས་མིག་བྱིན། །རང་རང་འཁོར་ལོས་སྟེང་དུ་དྲིལ། །འཁོར་ལོས་བགོས་ལྷག་ཉི་རྒྱུའོ། །སྒྱུར་བྱེད་སོ་སོར་
བྱིན་པ་ཡི། །ཟླ་བ་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་བར་འགྱུར། །དེ་ནས་ཉིན་རྩིས་བྱ་བའི་ཕྱིར། །གཟའ་རྒྱུར་ཚས་ཀྱི་རེ་མིག་
བྱིན། །རིལ་པོར་ཚས་བསྲེ་ཆུ་ཟླས་བགོ །བརྙེས་པ་མཉམ་པར་ལོགས་སུ་བྲི། །ལྷག་མས་ཆ་ཤས་རེ་མིག་
གཟུང་། །གཟའ་ཡི་ཆུ་ཚད་མན་ཆད་དུ། །རྙེད་པ་མཉམ་སྦྱིན་མི་མཉམ་དབྲི། །དེ་ལ་གཟའ་བར་ཞེས་སུ་
གྲགས། །ཉི་རྒྱུར་ཉི་མའི་རྟགས་ལོངས་སྦྱིན། །ཉེ་བར་དེ་ཉིད་གནས་གཉིས་བགོ །གཅིག་ལ་སྐར་མར་དྲུག་
དང་ནི། །ཆུ་ཚད་གནས་ནས་མདའ་ཆུ་དོར། །མ་ལྡང་འཁོར་ལོ་མནན་ལ་སྦྱངས། །འཁོར་ཕྱེད་ལྷག་ན་དོར་བ་
ཉིད། །དོར་ན་བྱང་བགྲོད་མ་དོར་ལྷོ། །ལྷག་མའི་སྐར་གནས་མཁའ་རོས་བསྒྱུར། །འོག་གི་ཆུ་ཚད་བསྲེས་པ་
ལ། །ཟླ་ཡོན་ཟླ་རྙེད་ཉི་རྐང་འཛིན། །རྐང་འཛིན་ཐད་ཀྱི་རྐང་སྡོམ་རྣམས། །རྐང་འཛིན་ཕྱིས་པའི་ཤུལ་དུ་
བྲི། །མ་ཟོས་སྔོན་མས་ལྷག་རྣམས་བསྒྱུར། །མདའ་ཡོན་ཟླས་ཐོབ་ཡང་དག་རྒྱུ། །དེ་ལྷག་མཁའ་རོས་བསྒྱུར་
བ་ལ། །འོག་གི་སྲང་བསྲེས་ཐོབ་པ་བསྲང་། །ཡང་ལྷག་རོས་བསྒྱུར་དབུགས་བཅུག་ནས། །ཐོབ་པ་དབུགས་
བཞག་ལྷག་འདོད་བསྒྱུར། །འོག་གི་ཆ་བསྲེས་ཐོབ་ཆའོ། །རྐང་མཚམས་མ་འདས་ཆུ་ཚད་བསྲེས། །འདས་ན་
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ཡང་དག་རྒྱུ་བ་ཡི། །རྐང་སྡོམ་ཆུ་ཚད་ལ་སྦྱངས་ཤིང་། །དེ་འོག་རིམ་བཞིན་ཕབ་ལ་སྦྱངས། །གཟའ་སྐར་ཆུ་
ཚད་མན་ཆད་དུ། །བྱང་བགྲོད་བྱིན་ཞིང་ལྷོ་བགྲོད་དོར། །ཉི་དག་གནས་གཉིས་ཅིག་ལ་ནི། །ཟླ་བའི་རེ་མིག་
སྦྱིན་པར་བྱ། །ཚས་འཁྱུད་ཟླ་བ་ཞེས་སུ་གྲགས། །གཟའ་ཡི་ཆུ་ཚད་མན་ཆད་ཀྱི། །དེ་ཡི་ཆུ་ཚད་ལ་སོགས་
སྦྱངས། །གཟའ་སྐར་གནས་སུ་ཐོབ་པ་ན། །རི་དང་འཁོར་ལོས་དོར་བ་དག །ཉི་ཟླ་བསྲེས་པས་སྦྱོར་བ་
སྟེ། །བྱེད་པ་རེ་མིག་ཉིད་ལ་ལྟོས། །གཟའ་སྐར་སྦྱོར་བྱེད་ཡན་ལག་ལྔའོ། །ཟླ་ཕྱེད་སྒྲ་གཅན་རྩི་འདོད་ན། །ཟླ་
བ་དག་པར་མི་ཀླུ་བསྲེ། །ལག་བསྒྱུར་ཉ་གཅིག་སྟོང་གཉིས་བྱིན། །མཁའ་རོ་མཚས་རྙེད་དོར་ལྷག་ལ། །སྐར་
མས་བསྒྱུར་ཏེ་མཁའ་རོ་མཚས། །རྙེད་པ་སྐརམའོ་ལྷག་མཁའ་རོས། །བསྒྱུར་རྙེད་དབྱུག་གུ་ལྷག་མ་
ནི། །མཁའ་རོས་བསྒྱུར་ཞིང་རྙེད་པ་བསྲང་། །ལྷག་མ་རོས་བསྒྱུར་རྙེད་པ་དབུགས། །ལྷག་མ་དུས་མཚས་
བསྒྱུར་རྙེད་ནི། །དུས་མཚའི་ཆ་སྟེ་རྩ་བའོ། །འཁོར་ལོ་ལ་སྦྱངས་གདོང་ཡིན་ལ། །དེ་ལ་འཁོར་ཕྱེད་བསྲེས་པ་
འཇུག །སྒྲ་གཅན་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་གཟའ་ལྔ་རྩི་བའི་ཚ། །ཟླ་བ་དག་པ་མཁའ་མེས་
བསྒྱུར། །འདས་ཞག་བསྲེས་ལ་གནས་གསུམ་བཀོད། །འོག་དམར་མཚ་འབྱུང་རོ་བྱིན་ཞིང་། །བར་པ་ཆུ་
དབང་བྱིན་ནས་ཀྱང་། །འོག་མ་རི་མཁའ་རི་ཡི་བགོ །རྙེད་པ་བར་བསྲེས་ཆུ་རོས་བགོ །དེས་བརྙེས་སྟེང་
སྦྱངས་མི་གསལ་ཞག །དེ་ཉིད་གནས་གཉིས་བཀོད་ནས་ཀྱང་། །འོག་མ་ཐུབ་པས་བགོས་ལྷག་དེ། །ཚས་
འདིའི་རེ་གཟའ་མཐུན་ན་དག །མི་མཐུན་གཅིག་གཉིས་གང་རུང་གི། །ཉུང་བསྣན་མང་དབྲི་སྟེང་མར་
བྱ། །གཟའ་ལྔ་སྤྱིའི་གསལ་བཞག་ཡིན། །ད་ནི་མིག་དམར་རྩི་འདོད་ན། །གསལ་བཞག་དུས་ཀླུས་བརྒྱན་པ་
ལ། །རི་ཀླུ་རོས་བགོས་རྙེད་ནོར་དོར། །ལྷག་མ་རྒྱུ་སྐར་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །རི་ཀླུ་རོས་ཐོབ་སྐར་
མའོ། །ལྷག་མ་མཁའ་རོས་བསྒྱུར་རྙེད་དབྱུག །ཡང་ལྷག་མཁའ་རོས་བསྒྱུར་རྙེད་བསྲང་། །དེ་ལྷག་རོས་
བསྒྱུར་རྙེད་པ་དབུགས། །ལྷག་མ་བྱུང་ན་འདོད་པས་བསྒྱུར། །རི་ཀླུ་རོས་ཐོབ་འདོད་ཆའོ། །དེ་ནི་མིག་དམར་
དལ་བར་ཡིན། །གནས་གཉིས་བྱས་ཏེ་ཅིག་བཤོས་ལ། །སྐར་མར་བུ་ག་ཆུ་ཚད་དུ། །མཁའ་མེ་སྦྱངས་ལ་མ་
ལྡང་ན། །འཁོར་ལོ་བསྣན་སྦྱངས་འཁོར་ཕྱེད་ཚད། །ལྷག་ནའང་སྦྱངས་པར་བྱ་བ་ཡིན། །དོར་ན་རིམ་མིན་
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དལ་བར་སྣོན། །མ་དོར་རིམ་པ་དལ་བར་དབྲི། །ལྷག་མའི་སྐར་གནས་མཁའ་རོས་བསྒྱུར། །འོག་གི་ཆུ་ཚད་
དང་ལྡན་པ། །འབྱུང་མེ་ཟླས་ཐོབ་དལ་རྐང་བཟུང་། །རྐང་འཛིན་ཐད་ཀྱི་རྐང་སྡོམ་རྣམས། །རྐང་འཛིན་ཕྱིས་
པའི་ཤུལ་དུ་བྲི། །རྐང་པ་འཛིན་ཚུལ་ཉི་ཟླར་མཚུངས། །མ་ཟོས་སྔོན་མས་ལྷག་རྣམས་བསྒྱུར། །རང་རང་
འཁོར་ལོས་སྟེང་དུ་དྲིལ། །སྟེང་མ་འབྱུང་མེས་བཟླས་ཐོབ་པ། །ཡང་དག་རྒྱུ་བའི་ཆུ་ཚད་ཡིན། །ལྷག་མ་
མཁའ་རོས་བསྒྱུར་བ་ལ། །འོག་གི་སྲང་བསྲེ་ཐོབ་པ་བསྲང་། །དེ་ལྷག་རོས་བསྒྱུར་འོག་མ་བཅུག །རྙེད་པ་
དབུགས་ཡིན་ཡང་ལྷག་ནི། །འདོད་བསྒྱུར་ཆ་བཅུག་ཐོབ་ཆའོ། །རྐང་པའི་མཚམས་ནི་མ་འདས་ན། །ཆུ་ཚད་
གཉིས་པོ་བསྲེ་ལ་བྱ། །འདས་ན་ཡང་དག་རྒྱུ་བ་ཡིས། །རྐང་སྡོམ་ཆུ་ཚད་དག་ལ་སྦྱངས། །དེ་ལས་གཅིག་
ཕབ་དྲུག་ཅུས་བསྒྱུར། །ཆུ་སྲང་གིས་སྦྱངས་ལྷག་མ་རྣམས། །རིམ་པར་ཕབ་ལ་སོ་སོར་སྦྱངས། །དལ་བར་
རིམ་དབྲི་རིམ་མིན་སྣོན། །དེ་ནི་མིག་དམར་དལ་དག་ཡིན། །དལ་བ་དག་པ་གནས་གཉིས་བཞག །གཅིག་
གིས་ཉི་མ་བར་པ་སྦྱངས། །མ་ལྡང་འཁོར་ལོ་བསྣན་ལ་དོར། །འཁོར་ལོ་བསྣན་ནམ་མ་བསྣན་ཡང་། །འཁོར་
བྱེད་ལྷག་ན་དོར་བར་བྱ། །དོར་ན་རིམ་མིན་དལ་དག་ཕྲི། །ལྷག་མས་མྱུར་རྐང་ལུགས་ལྡོག་བཟུང་། །མ་དོར་
རིམ་པ་དལ་དག་སྣོན། །ལྷག་མས་མྱུར་རྐང་ལུགས་འབྱུང་བཟུང་། །རྐང་འཛིན་ཐད་ཀྱི་རྐང་སྡོམ་
རྣམས། །རྐང་འཛིན་ཕྱིས་པའི་བཤུམ་དུ་བྲིས། །མ་ཟོས་སྔོན་མས་ལྷག་རྣམས་བསྒྱུར། །རང་རང་འཁོར་ལོས་
སྟེང་དུ་དྲིལ། །སྟེང་མ་མཁའ་རོས་རྙེད་དབྱུག་གུ །ལྷག་མ་མཁའ་རོས་བསྒྱུར་བ་མ། །འོག་གི་སྲང་བཅུག་ཐོབ་
པ་སོགས། །དལ་རྐང་བཞིན་དུ་རིམ་པས་སྦྱར། །རྐང་མཚམས་མ་འདས་ཆུ་ཚད་བསྲེ། །འདས་ན་རིམ་པས་
ཕབ་ལ་དབྲི། །སྟེང་མ་མཁའ་རོས་ཐོབ་ན་བགོ །དལ་དག་ཉིམ་སྣོན་རིམ་མིན་དབྲི། །གལ་ཏེ་དབྲི་བྱ་ཉུང་གྱུར་
ན། །དབྲི་བྱས་དབྲི་བྱེད་དབྲི་བར་བྱ། །དེ་ནེ་མིག་དམར་མྱུར་དག་ཡིན། །མ་དོར་མ་རྒལ་མྱུར་བར་
བཤགས། །རྒལ་ལ་མ་དོར་དལ་འགྲོས་ལྷོ། །དོར་མ་མ་བརྒལ་འཁྱོག་པོ་ནུབ། །རྒལ་དོར་འབྱུང་འགྲོས་བྱང་
དུ་བལྟ། །འགྲོས་བཞི་འདི་ཉིད་ཀུན་ལ་མཚུངས། །དེ་ནས་ཕུར་བུ་སྤེན་པ་གཉིས། །ཆོ་ག་ཕལ་ཆེར་གོང་དང་
འདྲ། །ཕུར་བུའི་གསལ་བཞག་བུ་ག་དང་། །ཀླུ་དང་དྲག་པོས་རྒྱན་པ་ལ། །སོ་མེ་རྒྱ་མཚ་རྙེད་པ་དོར། །སྤེན་
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པའི་གསལ་བཞག་འབྱུང་བ་དང་། །མཁའ་མདས་བརྒྱན་ལ་རོ་དུས་རི། །མཁའ་དང་ཟླ་བས་བགོས་རྙེད་
དོར། །ལྷག་མ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་སོགས། །སྔ་མ་ལྟར་བྱས་དལ་བར་ཡིན། །ད་ནི་གནས་གཉིས་བཀོད་པ་
ལ། །ཕུར་བུའི་སྐར་མས་ཉི་མ་དང་། །སྤེན་པ་ལ་ནི་ཉེས་པ་སྦྱོངས། །མ་ལྡང་འཁོར་ལོ་བསྣན་སོགས་འདྲ། །ཞི་
གཟའ་གཉིས་པོ་བསྒྲུབ་པའི་ཚ། །ཉི་མ་བར་པ་གནས་གཉིས་བཞག །གཅིག་ལ་སྐྱེས་ཁྱིམ་སྦྱངས་བྱ་
སྟེ། །ལྷག་པའི་སྐར་མ་མི་བདག་དང་། །ཆུ་ཚད་སུམ་ཅུ་དབྲི་བར་བྱ། །པ་སངས་ལ་ནི་ཉི་དག་ནི། །སྐར་མའི་
གནས་ནས་དྲུག་སྦྱང་ངོ་། །མ་ལྡང་འཁོར་ལོ་བསྣན་སོགས་མཚུངས། །ཉི་མ་བར་པར་སྦྱིན་དོར་བྱ། །ཞི་
གཟའ་གཉིས་ཀྱི་དལ་དག་ཡིན། །ལྷག་པའི་གསལ་བཞག་བརྒྱ་ཡིས་བསྒྱུར། །མདའ་དུས་བུ་ག་རི་བོས་
བརྒྱན། །རི་བུག་རི་ཀླུས་བགོས་ཐོབ་དོར། །པ་སངས་གསལ་བཞག་ཕྱོགས་ཀྱིས་བསྒྱུར། །འབྱུང་རི་ཉི་མས་
བརྒྱན་པ་ལ། །རི་རྒྱལ་མིག་གི་བགོས་ཐོབ་དོར། །ལྷག་མ་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ་སོགས། །དལ་མྱུར་ཆོ་ག་སྔ་
མས་ཤེས། །དལ་རྐང་རིམ་དང་རིམ་མིན་ཅིག །མྱུར་རྐང་རིམ་པ་ཀུན་འབྱུང་དང་། །རིམ་མིན་ལུགས་བཟློག་
མ་ནོར་བཟུང་། །སོ་སོའ་ིམྱུར་བ་དག་པར་འགྱུར། །ད་ནི་བྱེད་པ་ལོ་འཕོ་དང་། །ཟླ་བའི་བདག་པོའ་ིགཟའ་
རྣམས་ནི། །ཤེས་ཕར་བྱ་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བྱ། །ཀུན་འཛིན་ལ་སོགས་འདས་པའི་ལོར། །རོ་དང་བུ་གས་བརྒྱན་
པ་ལ། །སྲིན་བུག་རྩེ་མོས་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ། །རི་ཟླ་མེ་ཡི་བགོས་རྙེད་ནི། །ལོགས་སུ་བཞག་ཅིང་ལྷག་མ་
ཡང་། །མཁའ་རོ་མཁའ་རོ་རོ་དང་ནི། །རི་ཟླ་མེ་ཡི་རིམ་བཞིན་བསྒྱུར། །སོ་སོར་ལོ་འཕོའ་ིདཀྱིལ་འཁོར་
ནི། །རི་ཟླ་མེས་བགོས་ལྷག་མེད་ཅིང་། །ཐོབ་པའི་ནོར་རྣམས་ཆུ་ཚད་དང་། །ཆུ་ཀླུང་དབུགས་དང་དཀྱིལ་
འཁོར་ཆའོ། །གཟའ་ཡི་གནས་སུ་མིག་བྱིན་ཞིང་། །ཆུ་ཚད་གནས་སུ་མཁའ་མེ་བྱིན། །ཐོབ་ན་དྲུག་ཅུས་
བགོས་པའི་ནོར། །སྟེང་དུ་བྱིན་ལ་ཐུབ་པས་བགོ །ལྷག་མ་ལོ་དེའི་བདག་པོའ་ིགཟའ། །གཟའ་དང་གཟུགས་
དང་དབྱུག་གུར་ཚས། །ཆུ་སྲང་གཟུགས་མེད་དབུགས་སུ་གཟུགས། །རི་ཟླ་མེ་ཡི་ཆ་ཤས་སུ། །ཟླ་ཉི་བྱིན་
པས་ཕྱི་མ་འཆར། །གཟའ་རེ་ཤར་ནས་སྡོད་པའི་ཡུན། །དུས་ཀླུ་མིག་གི་ཞག་དང་ནི། །ཞིབ་པར་རྗེས་འབྲང་
ཅུང་ཟད་ཡོད། །རགས་པར་བྱེད་ན་སྔ་མའི་ཞག །ཁོ་ནར་ངེས་པའི་འཕོ་མཚམས་ནི། །ཤེས་པར་བྱ་ཕྱིར་ལོ་



མྱུར་རྩིས་རྣམ་དག་སྐྱོན་མེད་ཉེར་མཁོ་ཀུན་གསལ།    5 

བདག་གཟའི། །ཆུ་ཚད་གང་ཤར་གནས་གཉིས་བཀོད། །སྟེང་མ་ཆུ་བོ་འོག་མ་ལ། །དུས་ཆུས་བསྒྱུར་ནས་
མཁའ་རོས་བགོ །ཐོབ་པ་སྟེང་དུ་བྱིན་པ་དེ། །གཅིག་ཙམ་འདས་པའི་ཞག་ཡིན་ཞིང་། །འདས་པའི་ཞག་
གྲངས་དེ་ཉིད་ཀྱི། །དུས་ཀླུ་མིག་གི་ཞག་ལ་སྦྱངས། །ལྷག་མ་མ་འོངས་ཞག་གྲངས་ཡིན། །གྲངས་དེ་རྫོགས་
རྗེས་ལོ་བདག་ལ། །ལོ་བདག་བདུན་པའི་འབྲས་བུ་ནི། །ཉི་མ་མིག་དམར་སྤེན་པ་གསུམ། །སྡིག་པའི་གཟའ་
སྟེ་ཅུང་ཟད་ངན། །ཟླ་ལྷག་ཕུར་པ་པ་སངས་རྣམས། །དགེ་བའི་གཟའ་ཏེ་ཅུང་ཟད་བཟང་། །དེ་ནས་ཟླ་བདག་
བརྩི་བའི་ཕྱིར། །ལོ་བདག་གཟའ་དང་ཆུ་ཚད་ནི། །བཅུ་གཉིས་གནས་བཞག་ཁྱིམ་རྣམས་ཀྱི། །རྟགས་མཚན་
འཕྲུལ་མེད་བྱས་ནས་ཀྱང་། །ལུག་ལ་ཟླ་བ་རི་འབྱུང་སྦྱིན། །རིག་བྱེད་མེ་དབང་གླང་ལའོ། །གཟུགས་དང་རི་
མདའ་འཁྲིག་པར་སྣོན། །མཚ་དང་མེ་འབྱུང་ཀརྐ་ཊ། །གཟུགས་དང་ལག་མིག་སེང་གེ་ལ། །བུ་མོ་རིག་བྱེད་
རྒྱལ་བ་སྦྱིན། །རོ་དང་གཟུགས་དབང་སྲང་ལ་སྟེ། །ཟླ་བ་རི་ཆུ་སྡིག་པ་ལ། །མེ་དང་མི་བདག་གཞུ་ལ་
བྱིན། །རིག་བྱེད་རི་མེ་ཆུ་སྲིན་ལ། །དུས་དང་རྒྱ་མཚ་བུམ་པ་བསྣན། །མཁའ་དང་མིག་འབྱུང་ཉ་ལའོ། །ཆུ་
ཚད་མཁའ་རོས་བགོས་ལ་བཅུག །སྟེང་མ་རིས་དོར་ཟླ་བའི་བདག །བཟང་ངན་འབྲས་བུ་སྔ་མ་ཤེས། །དུས་
སྦྱོར་ངེས་པར་ཤེས་བྱའི་ཕྱིར། །ཤམྦྷ་ལ་དང་ཀཻ་ལ་ཤ  །རྒྱ་ནག་ལི་བོད་འཕགས་ཡུལ་ཏེ། །ཡུལ་དྲུག་སོ་
སོར་དུས་སྦྱོར་ནི། །འཆར་ཚུལ་མི་འདྲ་ཤམྦྷ་ལར། །ཉི་དག་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་དེ། །གཞན་རྣམས་སྐར་རྐང་རེ་
རེ་བསྣན། །དེ་ཡི་དུས་སྦྱོར་རགས་པ་རྟོགས། །ཁྱད་པར་ཕྱོགས་འདིར་ཉེར་མཁོའ་ིཕྱིར། །བོད་ཡུལ་དུས་
སྦྱོར་རྩི་འདོད་ན། །ཉི་མར་གཟུགས་བྱིན་ཡང་ན་ནི། །ཉི་དག་གཟུགས་བསྲེས་མཁའ་རོས་བསྒྱུར། །འོག་གི་
ཆུ་ཚད་དང་ལྡན་པ། །འབྱུང་མེ་ཟླས་ཐོབ་འདས་པའི་ཁྱིམ། །ལྷག་མ་མཁའ་མེས་བསྒྱུར་བ་ལ། །ཆུ་སྲང་མིག་
གི་བགོས་ཐོབ་གཞུག །འབྱུང་མེ་ཟླས་ཐོབ་འདས་པའི་ཞག །ལྷག་མ་མཁའ་རོ་མཁའ་རོ་དང་། །རོ་དང་འདོད་
པས་བསྒྱུར་རྙེད་རྣམས། །རིམ་བཞིན་ཆུ་ཚད་ལ་སོགས་སུ། །ཉི་མ་གནས་པའི་ཁྱིམ་དེ་ཡི། །འཆར་ཡུན་ཆུ་
ཚད་གང་ཡིན་དེ། །འདས་ཞག་བསྒྱུར་ལ་མཁའ་མེས་བགོ །ཐོབ་པ་ནམ་ལངས་སྔ་རོལ་དུ། །ཁྱིམ་དེའི་འདས་
པའི་ཆུ་ཚད་ཡིན། །དེ་ཡི་འཆར་ཡུན་ཆུ་ཚད་ལ། །ཕྲི་བའི་ལག་མ་མ་འོངས་པའོ། །འཆར་ཡུན་ཆུ་ཚད་རེ་
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མིག་ལྟོས། །ཉི་མ་གནས་པ་ནས་བརྩམས་པའི། །ཁྱིམ་དྲུག་སྡོམ་པ་ཉིན་མོའ་ིཚད། །གཞན་དྲུག་མཚན་མོའ་ི
ཚད་ཡིན་ནོ། །ཉིན་མོའ་ིཁྱིམ་གསུམ་སྔ་དྲོ་དང་། །དེ་རྗེས་ཁྱིམ་གསུམ་ཕྱི་དྲོའ་ིཚད། །མཚན་མོའང་དེའི་
རིགས་པས་སྦྱར། །འདས་ཞག་ཆུ་སྲང་བཞི་ཡི་བསྒྱུར། །མཁའ་རོས་བགོས་ཐོབ་ཉིན་མཚན་ལ། །བྱང་
བགྲོད་ལ་བྱིན་ལྷོ་བགྲོད་དང་། །དེ་ཡིས་མཁའ་རོར་ཕྲི་བའི་ལྷག །རང་རང་མཚན་མོའ་ིཚད་དུ་འགྱུར། །ད་ནི་
ཏཏྐཱལ་བརྩི་འདོད་ན། །ཐུབ་ཤིང་གྲིབ་མའི་འགོད་གཞི་ནི། །ཆུ་སྲིན་སྔ་གྲོ་ཕྱི་དྲོ་དག །མཚུངས་པར་ཆུ་ཚད་
དུས་དང་ཚས། །བུམ་སྔ་གཞུ་ཕྱི་ནོར་ལྷ་ཆ། གཞུ་སྔ་བུམ་ཕྱི་རྒྱ་མཚ་ཡི། །ཉ་དང་སྡིག་པའི་སྔ་དྲོ་དང་། །ཕྱི་
དྲོ་མཚུངས་པར་རིགས་བྱེད་ཚ། །ལུག་སྔ་སྲང་ཕྱི་ནམ་མཁའ་ཉི། །སྲང་ལྔ་ལུག་ཕྱི་ནམ་མཁའ་སྐྱོན། །གླང་སྔ་
བུ་མོའ་ིཕྱི་དྲོ་དང་། །ཀླུ་ཕྱོགས་བུ་མོའ་ིཕྱི་དྲོ་དང་། །གླང་གི་ཕྱི་དྲོ་ནམ་མཁའ་སྐྱོན། །འཁྲིག་སྔ་སེང་ཕྱི་ཉི་ཟླ་
སྟེ། །སེང་སྔ་འཁྲིག་ཕྱི་ཐིག་ལེ་ཆ། །ཀརྐ་སྔ་ཕྱི་དུས་ཉིའོ། །དེ་ལ་ཐུབ་པའི་ཤིང་བུ་ནི། །གྲིབ་མར་བཅས་པས་
བགོ་བར་བྱ། །ཐོབ་པའི་ནོར་ནི་ཆུ་ཚད་དེ། །སྔ་དྲོ་རི་མོར་གང་ཤར་ཉི། །འདས་པ་ཡིན་པས་འཆར་ཡུན་
གྱི། །ཆུ་ཚད་རྣམས་ཀྱི་རིམ་བཞིན་དབྲི། །ཕྲི་བར་མ་ལྡང་ཏཏྐཱ་ལ། །ཕྱི་དྲོ་ཡིན་ན་གང་ཤར་དེ། །མ་འོངས་
འབྱོན་རྒྱུ་ཡིན་པས་ན། །དེའི་ཉིན་མོའ་ིཚད་ལ་དབྲི། །ཕྲི་བའི་ལྷག་མ་འདས་པ་སྟེ། །འཆར་ཡུན་ཆུ་ཚད་རིམ་
བཞིན་སྦྱངས། །མ་ལྡང་ལྷག་མ་ཏཏྐཱ་ལ། །གལ་ཏེ་སྦྱངས་བྱ་ཉུང་བ་ན། །སྦྱངས་བྱས་སྦྱང་བྱེད་ཕྲི་བའི་
ལྷག །དུས་སྦྱོར་དེ་ཡི་ལུས་པའོ། །དེ་ལྟར་མྱུར་རྩིས་རྣམ་དག་ཅིང་། །ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཀུན་ཚང་འདི། །དཔལ་
ལྡན་ས་སྐྱའི་ལོ་ཙཱ་བ། །ཨཱནནྡ་ཡིས་ཉེ་བར་སྦྱར། །དགེ་བས་མཐའ་ཡས་ལུས་ཅན་ཀུན། །མི་ཤེས་དྲི་མ་ཀུན་
བསལ་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཆེར་རྒྱས་པའི། །རྡོ་རྗེ་བཞི་ལྡན་མྱུར་ཐོབ་ཤོག  །།ཨེ་ཝཾ།།  །། 


