༄༅། །བྷཊྚ་ར་ཀ་ཧ་སྱེ་བཛྲ་གྱིས་གསུང་ཟེར་འགའ་བདོག་བཞུགས་སོ།། ན་མོ་བཛྲ་དྷྭ་ཛ་ཡེ། ཐོག་མར་
གོ་མྱོང་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྡེབས་པ། མ་རིག་རྐྱེན་གྱི་འདུ་བྱེད་སོགས། །རྟེན་འབྲེལ་
བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་ལུས། །རྣམ་སྨིན་ཤ་ཁྲག་རྣམ་ཤེས་བཅས། །དགེ་སྡིག་ལས་ཀུན་འདིས་གསོག་
ཅིང་། །ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོའ ་ི ས་མཚམས་ཡིན། །ཁེ་ཉེན་ཚ་འདི་ཉིན་སྐར་ཙམ། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་
གནག་དཀའ་ལས། །ཐར་འདོད་བླ་མ་ལ་བརྟེན་ནས། །སྐྱབས་འགྲོ་ལ་སོགས་སྡོམ་པ་བླངས། །ཅི་གསུང་དྭང་
ལེན་དམ་ཚིག་བསྲུང་། །འདི་ནི་གནད་ཀ་དང་པོ་ལགས། །དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་མི་རྟག་པ། །འཁོར་བའི་
ཉེས་དམིགས་ལེགས་བསམས་པས། །ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་ན་སོ་ཐར་སྐྱེ། །བྱམས་བརྩེས་ཀུན་བསླངས་གཞན་
དོན་དུ། །གོ་ཆ་བགོས་ལ་བྱང་སྡོམ་མོ། །མཚན་ལྡན་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་ཤིང་། །དབང་བཞི་བརྡ་དོན་འཕྲོད་
ཐོབ་པས། །སྔགས་སྡོམ་ཐོབ་ཅིང་ལྟ་སྒོམ་དབང་། །དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་དང་། །ཐུན་མོང་གང་ཟག་
བདག་མེད་ནི། །ལུང་རིགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཡིས། །ང་བདག་བཙལ་བས་མ་རྙེད་པ། །དེ་ནི་གང་ཟག་བདག་
མེད་ཡིན། །དེ་ལྟར་རྟོགས་ནས་མཉམ་པར་བཞག །རྒྱུ་མཚན་དུ་མས་འབད་བསྒོམས་པས། །རྣམ་རྟོག་རྒྱུན་
ཆད་རྟོག་མེད་སོང་། །ལོ་ཟླ་ཞག་སོགས་མི་ཤེས་འབྱུང་། །དེ་ནི་ཞི་གནས་སྐྱེས་པ་ཡིན། །དེ་བསྐྱང་རྨུགས་
པར་མ་སོང་བར། །ངར་འདོན་བྱས་པས་གསལ་སྣང་སྐྱེ། །དེ་ནི་སོ་སྐྱེའི་ལྷག་མཐོང་ཙམ། །མཚན་ཉིད་པ་ནི་
ས་ཐོབ་ནས། །འབྱུང་ངོ་ད་ལྟ་མེད་པར་གོ །ལྷ་སྐུ་ལ་སོགས་མཐོང་སྣང་རྣམས། །སྒོམ་པའི་ཉམས་སྣང་ཙམ་
ཡིན་ནོ། །ཞི་གནས་ངར་འདོན་དང་བཅས་དང་། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་དཔྱོད་དང་བཅས། །ལྷག་མཐོང་ཐོབ་ཕྱིར་
མེད་ཐབས་མེད། །མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །སྔོན་དུ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་དང་། །བར་
དུ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་སྐྱོང་། །ཐ་མར་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཡིས་བཏབ། །དམིགས་མེད་ངང་ནས་སྤྱོད་ལམ་བྱ། །ལྟོགས་
པས་ཟན་ཐོས་མི་ཕན་ལྟར། །གོ་བས་མི་ཕན་བསྒོམ་དགོས་སོ། །ལུས་ལ་བབ་བསྐུར་ལྟོ་གོས་ལ། །གྱོང་སྐུར་
སེམས་ལ་ལས་སྐུར་ནས། །སྣང་བ་གདོང་གདེད་འཆི་ནུས་ཀྱི། །ཐོག་འགེལ་བྱ་ཞིང་རོ་སྙོམ་མོ། །ཞེས་
སོ། །མར་པའི་ཞལ་ལྟ། སྒྲུབ་གནས་སོགས་དང་། མི་མེད་ཀྱི་གནས་མཐུན་རྐྱེན་གང་གང་འཛམ་དུ་སྒོམ་སྒྲུབ་
བྷྭ་ར་ཀ་ཧ་བཛྲ་གྱིས་གསུང་ཟེར་འགའ་བདོག
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པ་ནུས་ན་བླ་མའི་ཞབས་ཏོག་ཕ་མའི་དྲིན་ལན། སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོན་རྣམས་དེ་ཀ་རང་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན།
སྒྲུབ་པ་མ་ནུས་ན་ཚ་རིང་པོ་ལས་ངན་གསོག་ཆེ་བ་ལས་མེད་པས་ཚ་འདིའི་འདུན་ཐག་སྐྱུངས། ཚ་འདི་དོན་
དུ་གཉེར་བའི་མི་དང་ལབ་མི་བྱེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་འབུངས་ཤིག་གསུངས་སྤྱན་ཆབ་ཉིལ་ཉིལ་མཛད། འདིར་
དཔོན་སློབ་ཕན་ཚུན་མ་བརྗེད་པ་དགོས་ཚུལ་གསུངས། བཀའ་དྲིན་ཅན་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་ལ། །བསམས་ན་
གདམས་ངག་དེ་ཉིད་རང་། །མང་པོ་ཐོབ་འདོད་གཡེང་བའི་རྒྱུ། །གནད་ཀྱི་གསུང་སྙིང་ལ་ཆོངས་སོགས། མི་
མེད་ཀྱི་རྫ་བྲག་ཕ་ཡི་མཁར། །གྲོགས་མེད་གཅིག་པུ་ལྷ་ཡི་ཡུལ། །སེམས་ལ་སེམས་ཞོན་ཆད་མེད་རྟ། །ཕ་
ཡུལ་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བུ་ལ་གསུངས།

།དང་པོ་ཕ་ཡོད་ཙ་ན་བུ་ང་མེད།

།བུ་ང་ཡོད་ཙ་ན་ཕ་ཡང་

མེད། །གཉིས་ཀ་འཛམ་རུང་སྙིང་པོ་མེད། །བུ་ང་སྙིང་པོའ ་ི ལྷ་ཆོས་བྱེད། །རིམ་གྲོ་གསུངས་པ། འཁོར་བའི་
བྱ་བ་བསགས་ན་འཛད། །བཅོས་ན་འཇིག འདུས་ན་འབྲལ། སྐྱེས་ན་འཆི་བ་སོགས་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོང་
ངེས་པ་རང་སྡུག་རང་གིས་ཤོམ་པའི་ལས་འདི་དང་པོ་ནས་བློས་བཏང་སྟེ། མི་གསོག མི་འཆོས། མི་འདུ་
བར།

མཚན་ལྡན་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་རྣམས་ཐབས་དང་རིམ་གྲོ་མཆོག་

ཡིན། ཡང་གཞན་ཕན་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའི་རང་གིས་ཚ་འདིའི་ཆེད་དུ་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའ ་ི ཆོ་
ག་བྱེད་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྟེང་ནས་ཕྱག་དར་གྱི་ལས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ལྟ་བུའི་ཉེས་པ་ཡོད་
གསུངས། རང་རྒྱུད་ཆོས་དང་མི་བསྲེ་བའི། །རྒྱུད་སྡེ་བཟུང་བས་ཅི་ལ་ཕན། །འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་མ་བཏང་
བའི། །གདམས་ངག་སྒོམ་པས་ཅི་ལ་ཕན། །ཕྱོགས་རིས་ཆགས་སྡང་མ་སྤང་བའི། །མཆོད་པ་འབུལ་བས་ཅི་
ལ་ཕན། །ཅི་གསུང་ཚད་མར་མི་འཛིན་པའི། །བུ་སློབ་མང་པོས་ཅི་ལ་ཕན། །པུར་ཁང་མེ་ནང་ནས། རས་ཆུང་
པའི་གླུ་ལེན། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚ་རུ། །ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྡིག་པོ་ཆེ། །ལྟོ་གོས་ཀྱི་ཞེན་པ་སྒྲུབ་
སྒྲུབ་ནས། །འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ཐོངས་དུས་མེད། །འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ཐོང་ཅིག་རས་ཆུང་པ། །དཔལ་དར་འབུམ་
ལ་གསུངས་པ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བྱེད་པ་ཕྱིའི་ཁྲིད། །རིག་པ་རྡོ་རུས་སྤྲོད་པ་ནང་གི་ཁྲིད། །ཉམས་
རྟོགས་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་དོན་གྱི་འཁྲིད། །གཡག་རུ་ཐང་པའི་གྲྭ་པ་ཚར་གསུངས་པ། ནང་རང་རྒྱུད་སེམས་
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སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས།

ཉིད་མ་ཐུལ་བའི། །ཕྱི་དམུ་རྒོད་སེམས་ཅན་ག་ལ་ཐུལ། །མཚ་རྔ་རྡེའུ་ཆུང་གི་རས་ཆུང་མ་སེ་མོ་དོར་ངག་
བཅད་ཀྱིས་ལོ་བརྒྱད་བསྒོམས་ནས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས། མི་ཁ་བྱུར་གྱི་ཁ་ལབ་ལ། །ཐེ་ཚམ་ཟ་ན་རང་
ཉིད་འཁྲུལ། །སྒོམ་སྒྲུབ་སྙིང་ནས་བྱེད་དུས་སུ། །འགྲོ་འདུག་མང་བ་བར་ཆད་ཡིན། །དྷརྨ་བྷོ་དྷིའི་མགུར།
རྣམ་རྟོག་བག་ཆགས་མ་ཞིག་པའི། །སེམས་ལ་བལྟས་པས་ཅི་ལ་ཕན། །བདག་འཛིན་སྐྱིད་འདོད་མ་སྤངས་
པའི། །ཡུན་དུ་བསྒོམས་པས་ཅི་ལ་ཕན། །ལར་ཡིན་ལུགས་བཤད་པས་གནོངས་ལ་འཕོག །འཁྲུག་པ་བྱས་ན་
ཕུང་གཞི་ཆེ། །ཁ་རོག་བསྡད་པ་གདམས་ངག་ཟབ། །རས་ཆུང་པའི་གླུ་ལེན། སྤྱོད་པ་མི་དང་མཐུན་ན་
མཛས། །བསམ་པ་མཆོད་གྲོགས་མཉེས་པས་འགྲུབ། །བྱིན་རླབས་བླ་མ་མཉེས་པས་འོང་། །རང་དོན་རང་
རྩིས་ཆུང་བས་འགྲུབ། །ཆོས་པ་བཤེས་ངན་སྤངས་ན་ཡིན། །མི་ཁ་དྲིན་ཅན་བཀུར་ན་བྱམས། །གཏམ་སྙན་
སྙོམས་ཆུང་བསྐྱངས་ན་ཡོང་། །དམ་ཚིག་ངོ་ལྐོག་མེད་ན་གཙང་། །ཡོན་ཏན་རྗེ་དང་འགྲོགས་ན་སྐྱེ། །འདྲེ་ཁ་
རྣམ་རྟོག་ཆུང་ན་ཁེགས།

།བཟང་པོ་བྱམས་སེམས་ཆེ་ན་འོང་།

།ལར་མཁས་པའི་ཉེ་བ་ཐམས་ཅད་

ཡིན། །བླུན་པོས་དགྲ་གཉེན་ངོ་མི་ཤེས། །རྫས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཁེ་གྲགས་གསུམ། །འདི་གསུམ་རྣལ་འབྱོར་
གྱི་བར་ཆད་ཡིན། །ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱིས་སྤང་འཚལ་ལོ། །གཉེན་དང་ཡོན་བདག་སློབ་མ་གསུམ། །དེ་
གསུམ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བཤོལ་འདེབས་ཡིན། །ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱིས་སྤང་འཚལ་ལོ། །ཆང་དང་ངལ་དུབ་
གཉིད་དང་གསུམ།

།དེ་གསུམ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཆོམ་པོ་ཡིན།

།ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱིས་སྤང་འཚལ་

ལོ། །གཏམ་དང་གད་མོ་ལྟད་མོ་གསུམ། །དེ་གསུམ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གཡེང་བ་ཡིན། །ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱིས་
སྤང་འཚལ་ལོ། །བླ་མ་དང་གདམས་ངག་དད་པ་གསུམ། །དེ་གསུམ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གཞི་རྟེན་ཡིན། །ཆོས་
མཛད་རྣམས་ཀྱི་སྒྲུབ་འཚལ་ལོ། །དབེན་གནས་གྲོགས་མཆོག་འཚ་བ་གསུམ། །དེ་གསུམ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་
མཁར་བ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེར་གསུངས་པ། མངོན་ཤེས་ཤར་ཙ་ན་ལྷའི་བུའི་བདུད་འཇུག་
པས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་གལ་ཆེ། སྤྱིར་ཡང་གསང་སྔགས་གསང་ནས་འགྲུབ་པས་གསང་ལ་སྒྲུབས། ལར་
དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྒྱུའི་སྟོབས་ཅན་ལ་བདུད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་སོ།
བྷྭ་ར་ཀ་ཧ་བཛྲ་གྱིས་གསུང་ཟེར་འགའ་བདོག

།རས་ཆུང་པ་ལ་གསུངས་པ།

གངས་ལ་
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གནས་པའི་སེང་གེ་དང་། །ནགས་ལ་གནས་པའི་རྒྱ་སྟག་དང་། །ཆབ་ལ་གནས་པའི་ཉ་མོ་གསུམ། །འདི་
གསུམ་སྦས་ན་ངོ་མཚར་ཆེ།

།འདི་གསུམ་སྦས་ན་དགྲ་ཡང་ཉུང་།

།འདི་གསུམ་ཕྱིའི་དཔེ་གསུམ་

ལགས། །ནང་གི་དོན་ལ་སྦྱར་ཙ་ན། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཡི་ལུས་དང་གཅིག །གསང་སྔགས་ཐབས་ཀྱི་ལམ་དང་
གཉིས། །ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་འབྲས་བུ་གསུམ། །འདི་གསུམ་སྦས་ན་ངོ་མཚར་ཆེ། །འདི་གསུམ་སྦས་ན་དགྲ་
ཡང་ཉུང་། །འདི་སྦེད་སྦེད་པ་ཉུང་བར་གདའ། །དེ་ཕྱིར་བོད་ན་གྲུབ་ཐོབ་ཉུང་། །བྲིན་ས་ཆུ་རྩྭ་ལ་རྩོད་ཚ་
གསུངས། །སྤྱི་པ་དང་བར་པ་གྲོས་འདེབས་གསུམ། །ཕྱོགས་རིས་ཟུག་རྔུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ། །ཕྱོགས་མེད་རང་ས་
འཛིན་འདོད་ན།

།གཉེར་མེད་ལྐུགས་པ་མཁྱེན་ལགས་སམ།

།ཕ་ཡུལ་དང་ནོར་རྫས་གཉེན་འབྲེལ་

གསུམ། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་རྒྱུ། །སྡུག་བསྔལ་ཆུ་བོ་སྒྲོལ་འདོད་ན། །འཁྲི་བ་བཙན་ཆོད་
མཁྱེན་ལགས་སམ། །རང་འདོད་དང་གཡོ་རྒྱུ་ཟོལ་ཟོག་གསུམ། །ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྷུང་བའི་རྒྱུ། །མཐོ་
རིས་ཐར་ལམ་ཐོབ་འདོད་ན། །རང་སེམས་དྲང་པོ་མཁྱེན་ལགས་སམ། །བཤད་པ་དང་བཤེས་གཉེན་བགྲོ་
གླེང་གསུམ། །ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ། །དམ་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་འདོད་ན། །དམན་ས་འཛིན་དགོས་
མཁྱེན་ལགས་སམ།

།འཐབ་ཀ་དང་ལས་ཀ་ངོ་སྲུང་གསུམ།

།རྣལ་འབྱོར་བསམ་གཏན་བཤིག་པའི་

རྒྱུ། །གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱོང་འདོད་ན། །ཁྲེལ་མེད་གདོང་ཆུང་མཁྱེན་ལགས་སམ། །དཔོན་དང་གཡོག་དང་
སློབ་རིགས་གསུམ། །གཡེང་བ་སེམས་ཁྲལ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ། །གཅིག་པུར་ཉམས་སུ་ལེན་འདོད་ན། །དཔོན་མེད་
གཡོག་མེད་མཁྱེན་ལགས་སམ།
རྒྱུ།

།མཐུ་དང་ནུས་པ་ཐོ་ཆོ་གསུམ།

།དམ་ཆོས་མཐའ་རུ་འདོན་འདོད་ན།

།འཇོལ་མོའ ་ི རྣམ་ཐར༞

།རྣལ་འབྱོར་རང་སྲོག་སྐྱེལ་བའི་
།ཆོས་འགལ་ཉེས་པ་རྒྱུ་མཐུན་

ལ། །གཉེན་པོ་རིམ་པ་བདུན་གྱི་དབྱངས། །སྙ་ནམ་ཉ་མ་ཚར་གསུངས་པ། གཏམ་སྙན་གྲགས་འདོད་པའི་
ཚགས་བསོག་དང་།

།ཚ་འདིའི་འཇིགས་སྐྱོབ་སྐྱབས་གནས་དང་།

།ལན་ལ་རེ་བ་འདོད་པའི་སྦྱིན་པ་

དང་། །ངས་བྱས་རང་འདོད་ཀྱི་འབུལ་བ་བཞི། །དེ་ལ་ནམ་ཕུགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྲིང་མོར། གཞོན་ནས་སྙིང་
རུས་མ་བྱས་པའི། །རྒས་ནས་བྱེད་བསམ་ཅི་ལ་ཕན། །མཚམས་དང་སྨྲ་བཅད་དམ་པ་ན། །མཁའ་འགྲོའ ་ི
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སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས།

བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་ཡིན། །སེམས་ལ་སྐྱིད་འདོད་མེད་པ་ན། །རྣམ་སྨིན་སྒྲིབ་པ་སྦྱང་བ་ཡིན། །སྒོམ་ཡུན་ཤི་
དང་མཉམ་ནུས་ན། །ཡངས་རྒྱལ་དགུང་དང་མཉམ་པ་ཡིན། །རས་ཆུང་དམ་ཚིག་གསོ་དུས་སུ། །མཁས་
བཙུན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་མཐུན་པས།

།ཕོ་རུས་ཆགས་སྡང་བྱེད་པ་རྣམས།

།བསླབ་ཚད་ཆུ་ལ་ཕོ་བ་

ཡིན། །གྲུབ་མཐའ་ཁ་འཛིན་ཆོས་ལ་སྨོད། །ཐར་པའི་འཇུ་ཐག་ཆད་པ་ཡིན། །བུ་སློབ་རྣམས་ལ། འགག་དང་
གནད་དམིགས་མི་ཤེས་ན། །མང་པོ་ཤེས་ཟེར་འཆལ་བ་ཡིན། །སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་མ་རྟོགས་ན། །ལོ་མང་སྒོམ་
ཟེར་རྫུན་མ་ཡིན། །ཞིང་དང་བསམ་པ་མ་འབྲེལ་ན། །རྒྱུ་མང་བཏང་ཡང་ཆུད་ཟོས་ཡིན། །ཕྱོགས་མེད་སྦྱིན་
པ་མ་བཏང་ན། །གྲོགས་གང་བཟང་མཆོད་པ་ཁ་ལན་ཡིན། །གང་ལ་གང་འགྲོ་མི་ཤེས་པའི། །གླེན་པའི་དྲང་
གཏམ་ལྟུང་བའི་གཞི། །གང་ལ་གང་ཕན་ཤེས་པ་ན། །མཁས་པས་རྫུན་སྨྲས་དགེ་བ་ཡིན། །ང་ལ་རྒྱུ་མེད་ཟེར་
བ་ན། །རྨོངས་པའི་རྨོངས་གཏམ་ཀུན་ལ་གནོད། །དགེ་བ་སེམས་ལ་ཤར་བ་ན། །ས་རྡོ་རྩི་ཤིང་དགེ་བའི་
རྒྱུ། །ཞེས་པ་འདིའང་བུདྡྷ་ལཀྵྨཱིས་བྲིས་པའོ།། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

བྷྭ་ར་ཀ་ཧ་བཛྲ་གྱིས་གསུང་ཟེར་འགའ་བདོག
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