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Preface 

 
 
This book contains two hundred and eighty folk songs gathered 
from various places in the “land of the Dragon”, Bhutan. Two 
eminent scholars, Lopen Nado and Dasho Lam Sangnak, have 
kindly consented to check the content of these songs and to write a 
preface. 
 
In a second volume, Kunzang Tobgyal and Mani Dorji want to 
gather more songs, which will be presented according to their origin 
in the sixteen [now twenty] districts of Bhutan, and to the kind of 
celebration with which they are related, such as marriage, new year, 
consecration of a house, archery, and so forth. 
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Introduction  

 

༄༅༅།  །ༀ་སྭ་སྟི། །ཁྲི་མཉམ་པ་མེད་པ་པད་ཟླའི་ཁྲིར། །མགོན་སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་
ཡུམ་གཅིག་མ། །བློ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་དཔག་བསམ་ཤིང་། །ལྷ་དབྱངས་ཅན་ཞབས་ལ་
གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཟེར་མཆོད་པར་བརྗོད་ཞིནམ་ལས་གླུ་མཛོད་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་
མཆོད་སྤྲིན་ཟེར་མིའི་དཔེ་དེབ་འདི། བཟོ་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་ཨ་ཙི་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན། 
ང་བཅས་ར་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྤྱིར་དཀོན་མཆོག་ལྷའི་ཐུགས་རྗེད་སྒོས་སུ་ 
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་སྐུ་དྲིན་ཉག་གཅིག་ལས་བརྟེན་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་ག་ཅི་དེ་ཅིག་གོང་
འཕེལ་འགྱོ་བའི་འགུར་ཚུ་ང་བཅས་ར་ཆ་ཁྱབ་ཡང་དངམ་ཕ་གནས་ས་ད་ལྟོ་བུ་སྡོད་འདི་འབད་
བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ ་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་འབད་གངས་བར་ནང་གི་ཆུ་འཐུང་ སྤྲིན་
བར་ནང་གི་ཉིམ་བསྲོ་འབད་སྡོད་ནི་ཡོད་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ར་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ ་བྱུངམ་
ཨིན་ཟེར་ས་ཅིན། མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་ག་ར་ལེགས་ཤོམ་
འབད་གནས་ཏེ ་སྡོད་ཡོད་པ་ལས་དཀོན་མཆོག་དགྱེས་པའི་མཐུ་ལས་བྱུངམ་ཨིམ་མས། ལྷ་
ཆོས་མི་ཆོས་གཉིས་ག་ལས་བྱུངམ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན། ཧ་གོ་དོན་རྟོགསཔ་ལས་བྱུང་མི། འདི་ཡ་
ག་ཏི་ལས་འཐོན་ནི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན། །མ་པ་གཡུལ་སྐད་སོ་སོའི་གཏམ་དཔྱེ་དད་གླུ་གཞས་
ལེགས་ཤོམ་ཚུ་གི་ཚིག་ལས་ཡང་བྱུང་དོཝ་ཨིན། །ཨིན་རུང་འདི་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ཁ་འཐོར་འབད་
གོང་འོག་དཀྲུགས་ཏེ ་འཐོནམ་མ་གཏོགས་གླུ་གཞས་ཅིག་ནང་དོན་ཆ་མཉམ་གཅིག་ཁར་
བསྡུ་སྟེ་འབད་མི་འཐོན། །འདི་འབད་ནི་འདི་གིས་ལྷ་ཆོས་དང་མི་ཆོས་ཟེར་མི་འདི་དོན་ངོ་མ་ར་
ག་དེམ་ཅིག་ལུ་གོ་ནི་ན་ཟེར་བ་ཅིན། །ལྷ་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་མ་ར་བླམ་དགེ་
བའི་བཤེས་གཉེན་གཅིག་གིས་སྟོན། ཕུགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལུ་གཏུག་གོ །བར་ན་སོ་
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བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་ངེས་བྱུང ་བྱང་སེམས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་སྒོམ་ཚུ་གང་ཟག་དབང་པོ་
རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་རེ་ཡོདཔ་ད་རང་རང་གི་རྒྱུད་ཚོད་ཟུམ་འབད་ཉམས་སུ་ལེན་དགོ །མཇུག་
ལུ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་རྩ་བ་ཆད་དི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ཐབས་ལུ་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་
ལུགས་ག་ར་འདི་ན་ལུ་བསྡུཝ་ཨིན། མི་ཆོས་ཀྱི་ལུགས་ཟེར་མི་འདི་ སྔོན་མར་ཕམ་རྒས་ཤོ་
ཚུ་གིས་སྟོན། ཕུགས་སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བློན་བྱང་སེམས་ཚུ་གི་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་ལུ་
གཏུག་དགོ། བར་ན་མཐོ་དམན་བར་གསུམ་ལུ་གོངམ་ལུ་གུས་ནི་ འོག་མ་སྐྱོང་ནི་ འདྲ་
མཉམ་ལུ་འགྲོ་ལུགས་ཚུ་ག་ར་རང་ཚོད་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ལག་པ་ལེན ་དགོ། མཐའ་མ་
ལུ་ཚེ་ད་ལྟོ་བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ། ཕྱི་མ་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་བཟུང་ཐབས་འོང་ནི་འདི་ལུ་ ཆོས་
ལུགས་ག་ར་བསྡུ་དོཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་མའི་ཚིག་ལེགས་ཤོམ་དཔྱེ་བཞག་བཏུབ་གཙང་
གཙང་བསལ་ཏི་གཏམ་དཔྱེ་དང་གླུ་གཞས་ཚུ་བཟོ་བཟོཝ་འབད་ནི་འདི་གི་མི་ལོ་༣༦༠ འི ་
གོང་གི་ཞབས་ཁྲ་དང་གཏམ་དཔྱེ་ཚུ་ ད ་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ཁ་ལས་རྣ་རྒྱུན་འབད་དར་ཏི་
ཡོད། །འདི ་ཚུ་ལུ་ལྟཝ་ད་ལ་ལུ་གྲུབ་ཐོབ་དང་ ལ་ལུ་མཁས་པའི་དབང་པོ་ལ་ལུ་ནི་མཁས་
གྲུབ་གཉིས་ལྡན་ཚུ་གི་གསུང་གླུ་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་དང་། ལ་ལུ་ནི་སྦྱངས་སྟོབས་ཀྱི་རིག་པ་
ཅན། །ལ་ལུ་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་རིག་པ་ཅན་གྱིས་མཛད་པའི་གསུང་གླུ་ཡང་འདུག །མ་གཞི་ཡིག་
འབྲུ་ན་གཅིག་ཡང་མ་ཤེས་རུ་ད་བྱངས་ཅན་མགྲིན་པར་གནས་ཡོདཔ་དེ། ཚིག་སྙན་པ། དོན་
བཟང་བ་ ལྷ་མིའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་གླུ་གཞས་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་དཀྱུས་མ་ཕོ་མོ་ཚུ་གིས་བཟོ་
བཟོཝ་ཡང་འདུག །འདི་འབད་ནི་འདི་་གིས་མཁྱེན་མི་ཚུ་ལུ་གནམ་མེད་ས་མེད་མཁོ་མེད་ས་
ཅི་རུང་། མི་སེར་རྒན་གཞོན་ཡོངས་ལུ་ཨིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རང་དགོཔ་འབད་ལོག་སོ་ཡི། 
འདི་ཡང་མི་རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་ལྷཔ་མ་གཏོཊ་གཞན་ལུ་མ་དགོཔ་ཡང་རྩ་ལས་མེན་མས། ག་
དེ་སྨོ་ཟེར་ས་ཅིན་མཆོད་ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་མཆོད་ནི་གི་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་ཕྲེང་ལུ། 
སྐད་སྙན་འགྱུར་ཁུགས་སྟོང་གི་གླུ་ལེན་མ། རྡོ་རྗེ་གླུ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཟེར་
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འཐོན་ནི་ཡོད། །འདི་ཡང་མི་གིས་ལྷ་ལུ་ཡང་ཕུལ་བའི་མཆོད་པ་མེནམ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་
ཞིང་ལུ་གླུ་ལེན་མི་ག་ལས་འོང་ནི་ཟེར་མནོ་བ་ཅིན། རྙིང་མའི་བསྐུལ་མང་ཤོ་ནང་གླུ་ལེན་ག་ར་
བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག་ཟེར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ལྷུན་གྲུབ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར ་གྱི་
འདོད་སྣམ་ཚུ་ལུ་ཡང་གླུ་མ་གར་མ་ཚུ་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་དྲུག་རེ་གསལ་དགོཔ་འབད་སྐྱེད་
པའི་རིམ་པ་ཚུ་ག་ཅི་གི་ནང་ཡང་གསུངས་ཏི་ཡོདཔ་ལས་མེད་ཟེར་ག་དེ་འབད་སླབ་ཤེས་ནི། 
འདི་མ་ཚད་རིག་སྟོང་རྗེན་པར་གྲོལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཚུ་གི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དང་། ཀ་དག་
ཕྱོགས་ཡན་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ལོན་པའི་མཆེད་ལྕམ་ཕོ་མོ་ཚུ་གི་ ཚོགས་གླུ་འོད་གསལ་
ཆོས་སྐུར་སྨིམ་བའི་བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུ་གི་མགུར་གླུ་གསུངས་གསུངསམ་ཚུ་ལེ་
ཤ་ཅིག་རང་ད་ལྟོ་ང་བཅས་ཆ་མཉམ་གྱིས་གཟིགས་ས་ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ཨིན། འདི་གིས་མ་
ཚད་མཆོད་ཡུལ་གོངམ་དང་ས་སྦྱིན་ཡུལ་འོགམ་ཆ་མཉམ་ལུ་ཡང་གཙོཝ་ར་འདོད་ཡོན་
ལྔ་ཡི་མཆོད་པ་འདི་རྩིས་དོཝ་ཨིན། དེ་འབདཝ་དང་དམའ་ན་རཀ་དམྱལ་བ་ལས་མཐོ་
ལྷུན་གྲུབ་རྫོགས་པ་ཆེན་བོའི་ས་ལུ་ཚུན་ཚོད་ ལྷ་ཆོས་མི་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་དོན་མཚུད་རུ་
ཚིག་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གླུ་གར་ཚུ་མེདཔ་སྤུ་ལས་མེན་མས་ ལྷག་པར་དུ་ང་བཅས་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་ལུ་ ལྷ་ཁང་དང་མཆོད་རྟེན་ཁྱིམ་ཚུ་གི་སྒྲུབ། དབང་རབ་
གནས་དང་ཚེས་བཅུ་དགའ་སྟོན་ མགཔ་ད་མནའམ་བཙུག་ནི་ཚུ་ལུ་ཡང་འདི་དང་བསྟུན་པའི་
དམིགས་བསལ་གྱི་གླུ་གཞས་ཚུ་སོ་སོ་འབད་རང་ཡོད་དོཝ་ཨིན། འདིའི་ནང་ལས་ཡང་ད་རི་
ནང་པ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏི་ཡང་ རང་སའི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ཏི་གིས། རང་
རང་སའི་གླུ་གཞས་གསར་རྙིང་གི་ཀི་དེབ་ཚུ་ག་ནི ་ཝ་ལེགསཔ་འབད་ལེ་ཤ་གཅིག་རང་
འཐོནམ་ཨིམ་མས། ང་བཅས་རའི་ན་ལུ་ནི་མང་ཤོ་ཁ་ལྷབ་ད་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་ཀྱིས་ཟིན་
བྲིས་རེ་འཐབ་སྟེ་འབད་ལྷབ་ནི་མ་གཏོགས་པ་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་འབྲུག་གླུའི་ཀི་དེབ་ཟེར་ཕྱིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ལུ་སྟོན་ནི་ཡོདཔ་འདི་ངོམ་ནི་ཕར་ཞག་ནང་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཡང་མིག་གིས་
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མཐོང་སར་རང་མེདཔ་ལས་བརྟེན་མ་ཎྀ་རྡོ་རྗེ་ཁོ་རའི་ལྟེའུ་བཅད་སའི་ཕ་ཡུལ་འབྲུག་ཡུལ་འདི་
ཨིམ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཤ་ཞེན་ཆེ་སྟེ་འབད་དང་ཁོ་གི་ཞབས་ཁྲ་རྙིངམ་ཚུ་ལོག་ཤུལ་མ་བྱ་
ལམ་རྗེས་མེད་ལུ་མི་འགྱོ་ནི་དོན་ལུ་མནོ་བསམ་ཐེབ་གཅིག་རང་བཏང་སྟེ་མེ་རག་སག་སྟེང་
བཀྲི་སྒང་ དུང་བསམ་ ཀུར་སྟོད་ རྩྭ ་མང་ མོང་སྒར་ ཕྱྭ་ལི་ ཁེང་ བུམ་ཐང་ ཀྲོང་གསར་ ཤར་
ཝང་སྤ་གསུམ་དར་དཀར་མགར་ས་ཧད་སྤུངས་ཐངས་ཁ་ཚུ་ལུ་དར་བའི་གླུ་གཞས་ཚུ་ཧ་ལམ་
བསྡུ་ཞིམ་ལས་དེབ་སྒྲིག་ནི་འབད་ང་འབད་ས་འབག་འོང་བསྡད་གཞན་དལ་གཞིར་རྒས་
གཞོན་གནས་སྐབས་ནེམ་གཅིག་ཁ་ཧོདཔ་ད་དངམ་འདི་གྱི་སྐོར་ལས་ཤེས་སྤྱང་ཡང་ག་ནི་
ཡང་མེད། གཉིས་པ་ཤེས་རུ་གཞོན་པའི་ལཱ་སྐལ་འབད་ལས་མཛེས་པ་བཅའ་བ་གཅིག་ག་ནི་
ཡང་མི་ནུག །ཨིན ་རུང་ཁོ་གྱི་ངོ་བཅག་མ་ནུམ་པ་འབད་རང་གིས་ཤེས་མི་ཚུ་ཉམས་བཅོས་
དུམ་དྲ་རེ་འབདཝ་ཙམ་ཅིག་མིན་པར་ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་གླུ་གཞས་ཚུ་ཡང་ཚིག་ཟུར་
ཉམས་ཏེ ་གི་གོ་བ་ཡང་གོ་ནི་མེད་མི་ལ་ལུ་དོན་ར་ཕྱི་འགྱུར་འབད་འགྱུར་འབད་འགྱོ་འགྱོ་ལེ་
ཤ་གཅིག་ར་འདུག །འདི་ཚུ་ཡ་ཨང་གི་དངམ་འབད་བཟོ་ཡི་ཟེར་རྩ་ལས་ཞུ་ནི་མེན། ཧ་ལམ་
ཚིག་དོན་མ་འཛོལཝ་ཙམ་གཅིག་བཟོ་བཅོས་འབད་ཞིམ་ལས་དེབ་སྒྲིག་སྒྲིགསཔ་ཨིན་ཟེར་
ཞུ་ནི་ཨིན། འདི་ཡང་གོང་མིང་མཎྀ་རྡོ་རྗེ་གིས་དེབ་ཀྱི་སྔོན་བརྗོད་འདི་རྫོང་ཁའི་ནང་ག་དེ་འབད་
རུང་རྩམ་དགོཔ་འབད་ལོག་ལོག་ཅིང་རང་སླབ་འཐོན་འོམ་ལས། །ཁ་མི་མང་ཀ་མེད་རོགས་
ཀྱིས་བསྐུལ་མ། །ཝ་མི་བརྒྱལ་ཀ་མེད་འདྲེ་ཡིས་འགྲམ་ལྕག །ཁྱི་མི་ཟུག་ཀ་མེད་རྐུན་མས་
ནག་འབུར། །ཟེར་མིའི་གཏམ་དཔྱེ་བཟུམ་ཁོ་ཡི་ངོ་མི་ཆོག་པ་འབད་རྫོང་ཁའི་ཚིག་སྦྱོར་ཚུ་རྫོང་
ཁའི་སློབ་དེབ་དང་སོ་སོ་གཡུལ་གྱི་སླབ་ཐངས་དང་མ་བསྒྲིགས་པའི་རྫོང་ཁའི་སྔོན་བརྫོད་
གཅིག་གླེན་པ་ཨུ་ཚུགས་བཟུམ་འབད་རྩམ་དགོཔ་ཐལ་སོང་ཡི་ འདི་ལུ་རྫོང་ཁའི་རྩོམ་སྒྲིག་
པ་ག་ར་འབད་རུང་དགོངས་མ་མཁྲེལ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། རང་སྦྱང་བ་མེད་པའི་རྒོད་རྟགས་སྤྱི་ལོ་
༡༩༨༤ དང་རང་ལོ་ཤིང་བྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་བླམ་གསང་སྔགས་རང་གི་འབད་ཕྱི་སྟོན་
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སྟོནམ་ཨིན། དོན ་རུང་ཞུ་པ་ཅིན། གཡུལ་གཡང་ཆགས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ། །ལྷ་
མཚུངས་མེད་ཞབས་དྲུང་བྱོན་སྟེ་འབད། །ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཙུགས་གནངམ་
ལས། །འབངས་ཁ་རྗེ་དབང་ཐང་མཐོ་སྟེ་གིས། །རིགས་བཟང་པོ་ལྷ་ཡི་སྲས་བརྒྱུད་
ལུ། །མགོན་མངའ་བདག་མི་ཡི་སེངྒེ་བྱོན། །རྫོང་གོང་མའི་རབ་གསལ་ཁྲ་མོའི་ནང་། །ཁྲི་མི་
འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གདན་འགུ་ལུ། །སྐུ་ཟིལ་ཅུང་འཕྲོས་འཕྲོས་བཞུགས་ཞིམ་ལས། །དུས་བརྟན་
ཀྱང ་ཞབས་པད་བརྟན་ཏེ ་གིས། །འབངས་སྐྱིད་ཉམས་སྐྱོང་ནི་འོང་བཅུག་ཅིག་ཟེར་ཡང་ཞུ་ནི་
ཨིན། ། 
 
བླམ་གསང་སྔགས། 
སྤྱི་ལོ་༡༩༨༤ དང་རང་ལོ་ཤིང་བྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༡༥ ལ། 
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དང་པ། 

Iལ་པོའི་བJན་བKགས། 

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ན། །དཔལ་ལུགས་གཉིས་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་
མགོན། །འབྲུག་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ། །སྐུ་འགྱུར་མེད་བརྟན་ཅིང་ཆབ་སྲིད་
འཕེལ། །ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་བར་ཤོག ། 

Iལ་M་བJན་བKགས་Nི་དོན། 

འབྲུག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཆོས་དང་རྒྱལ་སྲིད་ལུགས་གཉིས་
ཀྱི་སྒོ་ལས་ སྐྱོང་མི་མངའ་བདག་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིངམོ་
བརྟན་ཏེ ་བཞུགས་ནི་དང་ རྒྱལ་པོའི་ཆབ་སྲིད་གོང་ལས་གོང་དུ་འཕེལ་ འཇིག་རྟེན་ལུ་ཕན ་པ་
དང་བདེ་བ་བྱུང་པའི་གཞི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ འབངས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་བདེ་
བ་དང་ སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་དུས་རྟག་ཏུ་ཤར་བར་ཤོག་ཟེར་སླབ་ཨིན་ནོ། ། 

གཉིས་པ། 

Pོ་Qོངས་Rན་Qོངས། 

ལྷོ་ལྗོངས་སྨན་ལྗོངས་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་འདི། །དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་
འབྲེལ་བཟང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་དགུང་ལས་མཐོ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་བཀྲ་
ལ་ཤིས་པར་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གཡང་ལ་ཆགས་པ་འདི། ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་དགུང་ལས་མཐོ། །འགྱུར་བ་
མེད་པའི་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་རྒྱལ་དར་འཕྱར ་བ་འདི། །རྒྱལ་སྲིད་
རང་དབང་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་དགུང་ལས་
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མཐོ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག །རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བའི་མངའ་
བདག་མཆོག །མི་འགྱུར་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
ཆབ་སྲིད་དགུང་ལས་མཐོ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག །ལྷ་མི་སྐྱབས་གནས་
འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་རྣམས། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་
བཟང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་དགུང་ལས་མཐོ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་བཀྲ་ལ་
ཤིས་པར་ཤོག །མི་སེར་བདེ་བར་སྐྱོང་བའི་ཞི་བའི་དཔོན། །ཐབས་མཁས་ཤེས་རིག་བཀྲ་བའི་
རྟེན ་འབྲེལ་བཟང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་དགུང་ལས་མཐོ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་
བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག །ཕྱི་དགྲ་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་བའི་དྲག་པོའི་དཔུང་། །གཡུལ་ལས་
རྣམས་བར་རྒྱལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་དགུང་ལས་
མཐོ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་བཀྲ་ལ་ས་ཤིས་པར་ཤོག །ཞབས་ཏོག་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་
མངའ་འབངས་རྣམས། །དམ་ཚིག་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་ཆབ་སྲིད་དགུང་ལས་མཐོ། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག ། 

 གSམ་པ། 

 Vིད་པའི་འ&ག་Wལ། 

སྐྱིད་པའི་འབྲུག་ཡུལ་ཙན་དན་བཀོད་པའི་གནས། །ཤར་ནས་ཙ་རི་གནས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་
འགྲན། །ལྷོ་ནས་བྱང་ཐང་པད་མ་མཛེས་པར་བརྒྱན། །ནུབ་ནས་སྦས་ཡུལ་ཕུག་གི་བདེ ་བར་
བཀོད། །བྱང་ནས་གངས་ཆེན་རི་རབ་རིམ་པས་བསྐོར། །དབུས་ན་སྐྱེད་ཚལ་བཟང་པོའི་
གནས་མཆོག་འདི། །བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་ཞིང་ཁམས་ལྟ་བུའི་གནས། །རང་དབང་རང་བཙན་
གཙང་མའི་སྡུམ་ར་འདྲ། །བཀྲ་ཤིས་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པའི་མདུན་ས་རུ། །སྒྲ་སྙན་ཚིག་གིས་
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བརྒྱན་པའི་ཞབས་བྲོ་འདི། །འདིར་ཚོགས་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀྱི་སྙན་དུ་མཆོད། །བདེ་ལེགས་
བཟང་པོའི་དར་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ། ། 

 བཞི་པ། 

P་Wལ་ས་ལ་འཕོས་པ། 

ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་འཕོས་པ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ། །དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི། །རྒྱལ་ཁབ་སྐལ་བ་བཟང་སོང་། །རྒྱལ་སྲིད་ལུགས་བརྒྱའི་མཛད་པ། །མངའ་འབངས་
བདེ་སྐྱིད་སྐྱོངས་པས། །བརྒྱུད་འཛིན་མི་ཡི་ཚངས་པ། །གོང་མའི་སྐལ་བ་བཟང་
སོང་། །ཉམས་མེད་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ། །མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གྱིས། །འཇིག་རྟེན་དགེ་
བར་མཛད་པས། །སྐྱབས་གནས་སྐལ་བ་བཟང་སོང་། །འཕྲལ་ཡུན་ཕན་བདེའི་གཞི་མ། །ས་
སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་དགོངས་བཞེད། །ཉམས་མེད་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའི། །བློན་ཚོགས་སྐལ་བ་
བཟང་སོང་། །འབངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྐྱེ་བོ། །མངའ་བདག་གོང་མ་མཆོག་ལ། །ཅི་མཛད་
ལེགས་པར་མཐོང་བས། །འབངས་ཀྱི་སྐལ་བ་བཟང་སོང་། །  

 Z་པ། 

མཚན་\ན་ཚ]གས་^གས། 

མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ལུགས་བཤད་མི་དགོས། །མཚན་ལྡན་ཚོགས་པའི ་ཚོགས་
ལུགས་བཤད་དགོས་ན། །དབུ་ཞྭ་གནམ་ལ་མ་རེག་ཆོས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཅིག །ཤམ་ཐབས་ས་
ལ་མ་ཤོར་རས་གོས་སྡོམ་པ་གཉིས། །ན་བཟའ་བར་ལས་རླུང་དར་འཕྱར་བ་གསུམ་ཟེརཝ་ད་
ཡ། །ཨོ་ལོ་སྡེ་མི་མཚན་ལྡན། །སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་རྣམ་སྤྲུལ་ཐོབ་པ་ལགས་སོ། ། 
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 _ག་པ། 

ནམ་མཁའ་bིན་མེད་cངས་པ། 

ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་དྭངས་པ་སེམས་རེ་དགའ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་བཞུགས་པ་དང་རེ་
སྤྲོ། །སྐར་སངས་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །ཞལ་ལྷ་ཡང་མཇལ་བ་ད་རུང་
མཇལ། །ཞལ་ཡང་ཡང་མཛལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་བཞེངས་པ་སེམས་རེ་
དགའ། །ཤཱཀྱ་མུ་ནི་བཞུགས་པ་དང་རེ་སྤྲོ། །པད་ཀོར་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་རྟེན་འབྲེལ་
བཟང་། །ཞལ་ལྷ་ཡང་མཇལ་བ་ད་རུང་མཇལ། །ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་
ཞུ། །སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་བཞེངས་པ་སེམས་རེ་དགའ། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས་པ་
དང་རེ་སྤྲོ། །ཆབ་བླུགས་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །ཞལ་ཧ་ཡང་མཇལ་བ་ད་
རུང་མཇལ། །ཞལ་ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། ། 

 བdན་པ། 

e་མོ་གསེར་ལེགས་g་hི། 

བྱ་མོ་གསེར་ལེགས་བུ་ཁྲི་གནམ་ལུ་ལྡིང་། །ལྷའི་དབང་པོ་རྒྱལ་མཚན་མ་མཇལ་བར། །བྱ་
མོ་རང་ཚང་ཕྱོགས་སུ་ལོག་མ་དྲན། །གཤོག་སྒྲོ་གཡས་པ་ལྡིང་ཤོག་གསེར་གྱི་བྱ། །གཤོག་
སྒྲོ་གཡོན་པ་ལྡིང་ཤོག་དངུལ་གྱི་བྱ། །གཡས་གཡོན་མེད་པར་ལྡིང་ཤོག་དུང་གི་བྱ། །བྱ་མོ་
དངུལ་ལེགས་བུ་ཁྲི་བར་ལ་ལྡིང་། །བཙན་གྱི་ཡབ་མེ་སྤུན་བདུན་མ་མཇལ་བར། །བྱ་མོ་རང་
ཚང་ཕྱོགས་སུ་ལོག་མ་དྲན། །གཤོག་སྒྲོ་གཡས་པ་ལྡིང་ཤོག་གསེར་གྱི་བྱ། །གཤོག་སྒྲོ་
གཡོན་པ་ལྡིང་ཤོག་དངུལ་གྱི་བྱ། །གཡས་གཡོན་མེད་པར་ལྡིང་ཤོག་དུང་གི་བྱ། །བྱ་མོ་དུང་
ལེགས་བུ་ཁྲི་ས་ལ་ཆགས། །ཀླུའི་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་མ་མཇལ་བར། །བྱ་མོ་རང་ཚང་ཕྱོགས་
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སུ་ལོག་མ་དྲན། །གཤོག་སྒྲོ་གཡས་པ་ལྡིང་ཤོག་གསེར་གྱི་བྱ། །གཤོག་སྒྲོ་གཡོན་པ་ལྡིང་
ཤོག་དངུལ་གྱི་བྱ། །གཡས་གཡོན་མེད་པར་ལྡིང་ཤོག་དུང་གི་བྱ། ། 

 བIད་པ། 

དགོན་པ་གསེར་ལས་jབ་པ། 

དགོན་པ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་དཔོན་གཡོག་ཚོ། །ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་མི་བྱོན་ག །ཁྲི་
གདུགས་ཉི་མ་འདྲ་བའི་རྟ་པོ་ལ། །ཞོ་ཤིལ་ཟླ་བ་འདྲ་བའི་སྒ་སྲབ་སྒྲོན། །སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་
མང་པོ་སོ་སོར་དགལ། །མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བར་མི་བྱོན་ག །ཕོ་ཤིང་སྟག་པ་འདྲ་བའི་རྟ་པོ་
ལ། །མོ་ཤིང་གླང་མ་འདྲ་བའི་སྒ་སྲབ་སྒྲོན། །ཤིང་ལ་ཤིང་ཆེན་མང་པོ་སོ་སོར་དགལ། །ཀ་
བཞི་གདུང་བརྒྱད་བཙུགས་པར་མི་བྱོན་ག །གཡས་རི་གཙང་ཆུ་འདྲ་བའི་རྟ་པོ་ལ། །དཀྱིལ་ཆུ་
སྔོན་མོ་འདྲ་བའི་སྒ་སྲབ་སྒྲོན།  །ཆུ་ལ་ཆུ་ཆེན་མང་པོ་སོ་སོར་དགལ། །དངུལ་གྱི་བུམ་ཆུ་
འདེགས་པར་མི་བྱོན་ག ། 

 དk་པ། 

གSང་གི་l་mག། 

གསུང་གི་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོས། །གཙང་གི་སྒམ་པ་ལ་མོ། །དགུང་ལས་མཐོ་རུང་བརྒལ་སོང་། 
དཀར་པོ་དུང་གི་རྒྱང་གྲགས། །ཕུ་ན་ངན་སོང་གྲོལ་ཡོད། །ཤཱཀྱ་ཆོས་ཀྱི་བང་རིམ། །བསྐོར་བ་
ལན་གསུམ་བརྒྱབ་ཡོད། །གངས་སྟོད་རི་ཡི་རྩེ་ལ། །བླ་མ་བཟང་པོ་བཞུགས་ཡོད། །བླ་མ་
བཟང་པོ་བཞུགས་ནས། །ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་སོང་། །གྲུ་ཆེན་རྟ་མགོ་མི་འཛུགས། །གྲུ་
ཆེན་རྟ་མགོ་འཛུགས་ན། །གྲུ་ལ་དར་ལྕོག་འཕྱར་དགོས། །ལྷ་ས་དཀྱིལ་ཆུ་སྔོན་
མོར། །གསེར་གྱི་ཟམ་པ་མི་བཙུགས། །ལྕགས་ཟམ་གཙུགས་ནས་ལོག་འགྲོ། ། 
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བn་པ། 
p་ལ་དགོན་པ་མི་ཆགས། 

ཕུ་ལ་དགོན་པ་མི་ཆགས་དགོན་པ་ཆགས། །ཕུ་ལ་དགོན་པ་སེར་འབྲས་སྤུངས་ཐངས་
ཆགས། །སེ་ར་མདྲན ་ལ་གཞུང་ནས་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས། །དམ་ཆོས་བོད་ལ་དར་བ་འདི་
ལས་ཡིན། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་འཁྲུངས་ས་ལྷོ་ནས་ཡིན། །ལྷོ་པ་མོས་གུས་ཆེ་བ་འདི་ལས་
ཡིན། །ཡར་གྱི་གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་མཐོ་མི་མཐོ། །ཡར་གྱི་གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་ལོས་ཀྱང་
མཐོ། །གཏན་ཀྱང་ཁ་བ་བུ་ཡུག་བབས་ས་ཡིན། །མས་ཀྱི་གཙང་ཆུ་སྔོན་མོ་རིང་མི་
རིང་། །མས་ཀྱི་གཙང་ཆུ་སྔོན་མོ་ལོས་ཀྱང་རིང་། །གཏན་ཀྱང་གསེར་མིག་ཉ་མོ་འཁྱམས་ས་
ཡིན། །ཕར་གྱི་སྤང་གཤོང་བདེ་མོ་བདེ་མི་བདེ། །ཕར་གྱི་སྤང་གཤོང་བདེ་མོ་ལོས་ཀྱང་
བདེ། །གཏན་ཀྱང་ཤ་བ་ཕོ་མོ་འཁྱམས་ས་ཡིན། ། 

 བn་གཅིག་པ། 

sལ་བཟང་གསེར་hིའི་uེང་ལ། 

ལྐལ་བཟང་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་ལ། །དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ། །སྐལ་པ་བཟང་སོང་ལ། །ངའི་ནོར་བུ་
རེ་རེ་གཅིག་འཁྲུངས་སོ། །ནོར་བུ་བཟང་སོང་ལ། །ངའི་ནོར་བུ་ཨོ་ལོའི་གླུ་ལ་གསོན་
དང་། །ཡར་ཡར་རི་གསུམ་འཛོམས་ས། །ཤིང་སྣ་འཛོམས་པ་རུ་རུ། །སྐལ་པ་བཟང་སོང ་
ལ། །ངའི་ནོར་བུ་རེ་རེ་གཅིག་འཁྲུངས་སོ།  །ནོར་བུ་བཟང་སོང་ལ། ངའི་ནོར་བུ་ཨོ་ལོའི་གླུ་ལ་
གསོན་དང་། །ཤིང་ཆེན་ཆེ་བའི་མཚན་ལ། །ཙན་དན་སྡོང་པོ་ཟེརཝ་མས། །སྐལ་པ་བཟང་སོང་
ལ། །ངའི་ནོར་བུ་རེ་རེ་གཅིག་འཁྲུངས་སོ། །ནོར་བུ་བཟང་སོང་ལ། །ངའི་ནོར་བུ་ཨོ་ལོའི་གླུ་ལ་
གསོན་དང་། །ཤིང་ཆེན་ཆུང་བའི་མཚན་ལ། །ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་ཟེརཝ་མས། །སྐལ་པ་བཟང་
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སོང་ལ། །ངའི་ནོར་བུ་རེ་རེ་གཅིག་འཁྲུངས་སོ། །ནོར་བུ་བཟང་སོང་ལ། །ངའི་ནོར་བུ་ཨོ་ལོའི་
གླུ་ལ་གསོན་དང་། །ཤིང་ཆེན་བར་མའི་མཚན་ལ། །བ་ལུ་སུ་ལུ་ཟེརཝ་མས། །སྐལ་པ་བཟང་
སོང་ལ། །ངའི་ནོར་བུ་རེ་རེ་གཅིག་འཁྲུངས་སོ། །ནོར་བུ་བཟང་སོང་ལ། །ངའི་ནོར་བུ་ཨོ་ལོའི་
གླུ་ལ་གསོན་དང་།  །ཤིང་གསུམ་འཛོམས་པའི་རྩེ་ནས། །བསང་ཤིང་བཅག་ཤོག་གསུང་
དོ། །སྐལ་པ་བཟང་སོང་ལ། །ངའི་ནོར་བུ་རེ་རེ་གཅིག་འཁྲུངས་སོ། །ནོར་བུ་བཟང་སོང་
ལ། །ངའི་ནོར་བུ་ཨོ་ལོའི་གླུ་ལ་གསོན་དང་། ། 

བn་གཉིས་པ། 

wང་wང་དཀར་མོའི་M་གཞས། 

ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོའི་གླུ་གཞས། །བཞུགས་ཁྲི་མགོ་ལ་ཆགས། །བཞུགས་ཁྲི་གོང་གི་
མཚན་ལྡན། །ཁྲུང་ཁྲུང་གླུ་ལ་གསོན། །ཁྲུང་ཁྲུང་རང་ནི་ཡོང་ཡོང་། །གངས་ཅན་བོད་ནས་ཡོང་
ཡོང་། །རྐང་པ་ལྕགས་ཀྱི་གཏེམ་ཅུང་། །འཛམ་གླིང་ས་མཐའ་བསྐོར་ཡོད། །ཕ་ཡུལ་སྐུ་རྗེས་
ཐང་ལ། །བསྐོར་བ་ལན་གཅིག་བསྐོར་ཡོད། །རྒྱ་ཡི་པདྨའི་ཐང་ལ། །ཟས་ཞིམ་པའི་ཕྱམ་བྱ་
འཚོ་འདུག །ཟས་ཞིམ་པའི་ཕྱམ་བྱ་འཚོ་ཚེ།  །ཁྲུང་ཁྲུང་རང་ཡང་དགའ། །ཁྲུང་ཁྲུང་རང་ཡང་
སྐྱིད། །རྒྱ་ཚད་པའི་ངར་དུག་ལོང་ཚེ། །བོད་གངས་ཅན་བོད་ལ་འཕུར། །གཤོག་སྒྲོ་གཡས་པ་
ལྡིང་ཤོག །གསེར་ཤོར་དང་སྒྲོ་གཤོག་སྦྱར། །གཤོག་སྒྲོ་གཡོན་པ་ལྡིང་ཤོག །དངུལ་ཤོག་
དང་སྒྲོ་གཤོག་སྦྱར། །གཡས་གཡོན་མེད་པར་ལྡིང་ཤོག །འཛམ་གླིང་ས་མཐའ་བསྐོར། །  
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བn་གSམ་པ། 

གSང་དང་>ོན་མོ་ལ། 

གསུང་དང་སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཅིག་བརྒལ་ནས་སྭོ། །ཡང་གཅིག་སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཉིས་བརྒལ་
ནས་སྭོ། །རྒྱལ་པོའི་རྟ་ར་གྲུ་བཞི། །སྒམ་པ་ལ་མོ་མི་ཆགས་ལ་རྩེ་སྦུག །གསུང་དང་སྔོན་མོ་
ལ་མོ་གཅིག་བརྒལ་ནས་སྭོ། །ཡང་གཅིག་སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཉིས་བརྒལ་ནས་སྭོ། །རྟ་ར་
དཀར་སངས་གྲུ་བཞི། སྒམ་པ་ལ་མོ་མི་ཆགས་ལ་རྩེ་སྦུག །གསུང་དང་སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཅིག་
བརྒལ་ནས་སྭོ། །ཡང་གཅིག་སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཉིས་བརྒལ་ནས་སྭོ། །རྟ་པོ་རྟ་ནག་རྟིང་
དཀར། །སྒམ་པ་ལ་མོ་མི་ཆགས་ལ་རྩེ་སྦུག །གསུང་དང་སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཅིག་བརྒལ་ནས་
སྭོ། །ཡང་གཅིག་སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཉིས་བརྒལ་ནས་སྭོ། །སྒ་མགོ་གསེར་སྒ་དངུལ་སྒ། །སྒམ་
པ་ལ་མོ་མི་ཆགས་ལ་རྩེ་སྦུག །གསུང་དང་སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཅིག་བརྒལ་ནས་སྭོ། །ཡང་
གཅིག་སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཉིས་བརྒལ་ནས་སྭོ། །སྒ་གཡོག་དར་དང་གོས་ཆེན། །གསུང་དང་
སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཅིག་བརྒལ་ནས་སྭོ། །ཡང་གཅིག་སྔོན་མོ་ལ་མོ་གཉིས་བརྒལ་ནས་
སྭོ། །དྲག་ཤོས་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ། །སྒམ་པ་ལ་མོ་མི་ཆགས་ལ་རྩེ་སྦུག ། 
 

བn་བཞི་པ། 

 
ཡར་བ{་ཤིས་བ{་ཤིས། 

ཡར་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ལ་ཤིས། །ཡར་བཀྲ་ཤིས་ལུང་པའི་ཕུ་ལས། །ཕུ་ཡས་ཀྱི་ཤེལ་
དཀར་བྲག་ལུ། །གནས་ཡ་མཚན་ཅན་གཅིག་འདུག་ཟེརཝ་མས། །རང་རྒྱང་ལས་འོདས་
པའི་སྟོང་ལྡན། །སྟོང་ལྡན་མོས་གུས་ཅན་གཅིག་ཡིན། །ང་མོས་གུས་རྒྱང་ལས་བསྐྱེད་
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དི། །གུས་ཕྱག་མདུན་ལུ་འཚལ་ཏེ། །ནང་གནས་ཀྱི་བསྐོར་རང་ལྷོད་ཚེ། །ནང་གནས་ཀྱི་
གནས་སྒོ་བསྡམ་མཆིས་ནུ། །ནང་གནས་ཀྱི་གནས་སྒོ་ཕྱེ་ཟེར་ན། །རང་སྟོང་ལྡན་ལྟཝ་མཐོ་
མཐོ་འདྲ། །ནང་གནས་ཀྱི་གནས་སྒོ་མ་ཕྱེ་ན། །རང་སྟོང་ལྡན་མོས་གུས་ཆུང་ཆུང་འདྲ། །ན་
བྲག་ལུ་བཞུགས་མི་བྲག་བཙན། །ནང་གནས་ཀྱི་གནས་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ། །ནང་གནས་ལུ་གནས་
བཤད་གསུང་གནང་མས། ། 

བཅོ་Z་པ། 

དkང་གི་དkང་སངས་མཐོན་པོ། 

དགུང་གི་དགུང་སངས་མཐོན་པོ། །དགུང་ལས་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །ཁྲི་གདུགས་དགྱེས་པའི་
མཆོད་པ། །ཉི་ཟེར་ཡོངས་ཀྱིས་ཕུལ་གེ །གངས་ཀྱི་གངས་སྟོད་མཐོན་པོ། །གང་ལས་དར་
སེངས་དཀར་མོ། །དར་སེང་དགྱེས་པའི་མཆོད་པ། །སེང་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱིས་ཕུལ་གེ །སྤང་གི་
སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ། །སྤང་ལས་ཤཝ་རྒྱས་རྭ་ཅུང་། །ཤ་ཝ་དགྱེས་པའི་མཆོད་པ། །ཤ་ཕྲུག་
ཡོངས་ཀྱིས་ཕུལ་གེ ། 

བn་_ག་པ། 

གཟིམ་nང་ཤར་�ི་�ོགས་ལ། 

གཟིམ་ཅུང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལས། །སྭོ་ཡ་ལ། །བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་འདྲ་དོ། །བླ་མའི་གཟིམ་
ཅུང་ནང་ལ། །སྭོ་ཡ་ལ། །རྒྱབ་ལ་གསེར་ཁྲི་དངུལ་ཁྲི། །གསེར་ཁྲི་དངུལ་ཁྲི་སྟེང་ལ། །སྭོ་ཡ་
ལ། །བཞུགས་གདན་སྟག་ལྤགས་གཟིག་ལྤགས། །སྟག་ལྤགས་གཟིག་ལྤགས་སྟེང་
ལ། །སྭོ་ཡ་ལ། །རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་བཞུགས་ཡོད།  །རྒྱལ་བ་འཇམ་པའི་ཕྱག་ལ། །སྭོ་
ཡ་ལ། །ཚེ་དབང་བུམ་པ་བསྣམས་ཡོད། །ཚེ་དབང་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན། །སྭོ་ཡ་ལ། །ལེགས་
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པའི་བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར། །ཚེ་དབང་བུམ་པའི་ན་བཟའ། །སྭོ་ཡ་ལ། །རྒྱ་ཡི་དར་དང་གོས་
ཆེན། །ཚེ་དབང་བུམ་པའི་བུམ་རྫས། །སྭོ་ཡ་ལ། །ཁ་ཆེ་བོད་ཀྱི་དྲི་བཟང་། །ཚེ་དབང་བུམ་པའི་
བུམ་ཆུ། །སྭོ་ཡ་ལ། །ཆུ་ཆེན་གཡས་རི་གཙང་ཆུ། །རང་དང་འཆམས་རིགས་འཆམས་
ཚད། །སྭོ་ཡ་ལ། །ཁྲུས་ཆུ་བཞེས་པར་བྱོན་ཤོག ། 

 

བn་བdན་པ། 

ཤར་�ོགས་དkང་ཐང་། 

ཤར་ཕྱོགས་དགུང་ཐང་ལ་མོའི་ལ་མགོ་ལས། །ལ་མོ་ལ་ངོ་མ་ཤེས་ལ་གཅིག་འདུག །ལ་ལོ་
གྱིས་སླབ་ཚེ་འདྲེ་ལ་ལོ། །ལ་ལོ་གྱི་སླབ་ཚེ་ལྷ་ལ་ལོ། །ལ་མོ་ལ་ངོ་མ་ཤེས་ན། །ལ་ང་ནི་
དགུང་ཐང་ལ་མོ་ཡིན། །རྩཝ་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ་རང་མི་འགྲོ། །བོད་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་མཇལ་
ནས་ཡོང་། ། 

བཅོ་བIད་པ། 

�ང་ཡང་�་བ་མི་བ�གས། 

རླུང་ཡང་རྩ་བ་མི་བཙུགས། །རླུང་ཡང་རྩ་བ་བཙུགས་ན། །ཉི་མ་ལ་སོགས་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་
བཙུགས། །ཤར་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། །རླུང་ཡང་ལ་མོ་རི་མགོ་ཆེར་བཙུགས། །གནམ་ལས་
སྐར་མ་སྨིན་དྲུག །ཆར་ཆུ་ལ་སོགས་དུས་སུ་བབས། །ས་ལས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། །ལོ་
ཕྱུགས་ལ་སོགས་རྟག་ཏུ་ལེགས། །ཡར་གྱི་མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར། །བླ་མ་བཟང་པོས་ཆོས་
ལུང་རེ་གནང་། །ཕར་གྱི་སྤང་གཤོང་བདེ་མོར། །དཔོན་པོ་བཟང་པོས་ཕྱག་མདའ་རེ་
གནང་། ། 
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བn་དk་པ། 

དkང་གི་དkང་སངས་མཐོན་པོ། 

སྭ-དགུང་གི་དགུང་སངས་མཐོན་པོ། །སྒྲ་སྙན་ཆ་གཅིག་བཟུང་ཤོག །སྭ-དགུང་ལས་ཁྲི་
གདུགས་ཉི་མ། །སྒྲ་སྙན་ཚིག་ལ་གསོན་དང་། །སྭ-གངས་ཀྱི་གངས་སྟོད་མཐོན་པོ། །སྒྲ་
སྙན་ཆ་གཅིག་བཟུང ་ཤོག །སྭ-གངས་ལས་དར་སེང་དཀར་མོ། །སྒྲ་སྙན་ཚིག་ལ་
གསོན་དང་། །སྭ-སྤང་གི་སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ། །སྒྲ་སྙན་ཆ་གཅིག་བཟུང་ཤོག །སྭ-སྤང་ལས་
ཤཝ་རྒྱས་རྭ་ཅུང་། །སྒྲ་སྙན་ཚིག་ལ་གསོན་དང་། ། 

ཉི་�་པ། 

�ངས་ཐང་བདེ་ཆེན། 

སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཆགས་པའི་ནང་ཤེས་ན། །ངག་དབང ་རྣམ་རྒྱལ་གསུང་སྐད་ལྷང་སེ་
ལྷང་། །སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་བསམ་ནས་ཡོངས་པ་མིན། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་བསམ་ནས་
ཡོངས་པ་ཡིན། །ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་ཆགས་པའི་ནང་ཤེས་ནང༌། །ཤཱཀྱ་མུ་ནི་གསུང་སྐད་ལྷང་
སེ་ལྷང་། །ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་བསམ་ནས་ཡོངས་པ་མིན། །ཤཱཀྱ་མུ་ནི་བསམ་ནས་ཡོངས་པ་
ཡིན། །ཡུལ་བཟང་ཁྲ་མོ་ཆགས་པའི་ནང་ཤེས་ནང་། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་སྐད་ལྷང་
སེ་ལྷང་། །ཡུལ་བཟང་ཁྲ་མོ་བསམ་ནས་ཡོངས་པ་མིན། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ་བསམ་ནས་
ཡོངས་པ་ཡིན། ། 
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ཉེར་གཅིག་པ། 

ཆོས་Nི་�་བ་མི་བ�གས། 

ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་མི་བཙུགས། །ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་བཙུགས་ན། །ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་བཙུགས་པ་ཙམ་
ཅིག་ཡ།  །ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི། །ཆོས་ལ་རབ་གནས་གནང་པ་ཙམ་ཅིག་ཡ། །ཕྱག་གཅིག་
གཡས་པ་སང་སིང་། །ཚེ་དབང་བུམ་པ་བསྣམས་པ་ཙམ་ཅིག་ཡ། །ཕྱག་གཅིག་གཡོན་པ་
སང་སིང་།  །དངུལ་དཀར་མེ་ལོང་བསྣམས་པ་ཙམ་ཅིག་ཡ། །གཡས་གཡོན་མེད་པར་སང་
སིང་། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པ་ཙམ་ཅིག་ཡ། །ཞབས་བྲོ་ནང་ལ་རུ་རུ། །ནང་གི་ནོར་བུ་འབྱུང་
བ་ཙམ་ཅིག་ཡ། །ཞབས་བྲོ་ཕྱི་ལ་ཤེས་ཤེས། །ཕྱིའི་དགྲ་རྣམས་བཏུལ་བ་ཙམ་ཅིག་
ཡ། །ཞབས་བྲོ་ཕྱི་ཤེས་ནང་ཤེས། །གདོང ་ཁྲབ་ལེགས་མོ་འགྲིགས་པ་ཙམ་ཅིག་ཡ། ། 

ཉེར་གཉིས་པ། 

ཤར་རི་cགས་གངས་Nི་�ེ་མོ། 

ཤར་རི་དྭགས་གངས་ཀྱི་རྩེ་མོ་ལ། །སེར་པོ་གསེར་གྱིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་
ཡོད། །གཞན་པ་སུ་དང་གང་གིས་བཞེངས་པ་མིན། །མཚན ་ལྡན་བླ་མ་གཅིག་གིས་བཞེངས་
པ་ཡིན། །རྩེ་མོ་ཡིན་ཟེར་དར་ལྕོག་འཕྱར་ནས་ཡོང་། །སྐེད ་པ་ཡིན་ཟེར་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ནས་
ཡོང་། །རྩ་བ་ཡིན་ཟེར་བསྐོར་ར་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་། ། 

 ཉེར་གSམ་པ། 

Wལ་བཟང་བོད་Nི་རི་ལ། 

ཡུལ་བཟང་བོད་ཀྱི་རི་ལས། །གསེར་གྱི་མཚོ་མོ་འཁྱིལ་ཡོད། །གསེར་གྱི་མཚོ་མོའི་ནང་
ལས། །གསེར་གྱི་བུམ་པ་འཁྲུངས་ཡོད། །གསེར་གྱི་བུམ་པའི་ནང་ལས། །གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་
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ཤར་ཡོད། །མེ་ཏོག་བུམ་པ་ཆ་འདི། །ཕུལ་ས་བླ་མའི་ཕྱག་ལུ། །བླ་མའི་ཕྱག་ལས་ཞུག་
ནས། །ཕུལ་ས་མཆོད་བཤམས་ཁྲ་མོར། །མཆོད་བཤམས་ཁྲ་མོར་ཕུལ་ནས། །ལྷ་ཡང་ཞལ་
བགད་ཤོར་སོང་། ། 

ཉེར་བཞི་པ། 
འwངས་ལ་ཡག་ཡག། 

འཁྲུངས་ལ་ཡག་ཡག །དགུང་སྟོད་བདེ་ལེགས་ཡངས་པའི་ནང་། །འཁྲུངས་ལ་ཡག་
ཡག །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་བཞུགས་ཁྲི། །འཁྲུངས་ལ་ཡག་ཡག །གངས་སྟོད་བདེ་ལེགས་
ཡངས་པའི་ནང་། །འཁྲུངས་ལ་ཡག་ཡག །སེང་ཆེན་དཀར་མོའི་བཞུགས་ཁྲི། །འཁྲུངས་
ལ་ཡག་ཡག །སྤངས་སྟོད་བདེ་ལེགས་ཡངས་པའི་ནང་། །འཁྲུངས་ལ་ཡག་ཡག །ཤཝ་
རྒྱས་རྭ་བཅུའི་བཞུགས་ཁྲི། །འཁྲུངས་ལ་ཡག་ཡག །ནགས་སྟོད་བདེ་ལེགས་ཡངས་པའི་
ནང་། །འཁྲུངས་ལ་ཡག་ཡག །སྟག་མོ་རི་བཀྲ་བཞུགས་ཁྲི། །འཁྲུངས་ལ་ཡག་ཡག ། 

 ཉེར་Z་པ། 

w་མཉམ་པ་མེད་པ། 

ཁྲི་མཉམ་པ་མེད་པ་པདྨའི་ཁྲི། །པདྨའི་ཁྲིའི་སྟེང་ལས་བླ་མ་དང་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བཞུགས་སུ་
གསོལ། །བདག་ལ་ༀ་ས་མ་ནི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཡངས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཁྲི་
མཉམ་པ་མེད་པ་དངུལ་གྱི་ཁྲི། །དངུལ་གྱི་ཁྲིའི་སྟེང་ལས། །བླ་མ་དང་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བཞུགས་
སུ་གསོལ། །བདག་ལ་ༀ་ས་མ་ནི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །ཡངས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །  
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ཉེར་_ག་པ། 

ཤར་རི་ལ་མི་འ�ོ། 

ཤར་རི་ལ་མི་འགྲོ་ཨ་མའི་བུ། །ཤར་རི་ལ་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཆུ་ཆེན་མང་པོ་འཕྲད་ཡོང་། །ཆུ་ཆེན་
མང་པོ་འཕྲད་རུང་། །ཨ་མའི་བུ་ཆུང་། །རང་ཡང་ཟམ་ཆུང་སྤུན་གསུམ་བཙུགས་ནས་
ཡོད། །ནུབ་རི་ལ་མི་འགྲོ་ཨ་མའི་བུ་ཆུང་། །ནུབ་རི་ལ་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཨ་མའི་བུ་ཆུང་། །ཤིང་
ཆེན་མང་པོ་འཕྲད་ཡོང་། །ཤིང་ཆེན་མང་པོ་འཕྲད་རུང་། །ཨ་མའི་བུ་ཆུང་། །རང་ཡང་སྟར་ཅུང་
སྤུན་གསུམ་སྦགས་ནས་ཡོད། །བྱང་རི་ལ་མི་འགྲོ་ཨ་མའི་བུ། །བྱང་རི་ལ་འགྲོ་ཟེར་ན། །ཨ་
མའི་བུ་ཆུང་།  །ཁ་བ་མང་པོ་འཕྲད་ཡོང་། །ཁ་བ་མང་པོ་འཕྲད་རུང་ལ། །ཨ་མའི་བུ་
ཆུང་། །རང་ཡང་ལྷྭམ་ཅུང་སྤུན་གསུམ་གཙུགས་ནས་ཡོད། ། 

 

 ཉེར་བdན་པ། 

གSང་�ན་འ�ཝ་གཅིག། 

གསུང་སྙན་པ་འདྲཝ་ཅིག་སྨོ། །སྟེང་ཕྱོགས་ལ་འབུལ་ལོ། །སྟེང་གི་ལྷ་དང་ལྷ་མོ། །གསུང་སྒྲ་
མེད་རང་གི་ཕ་མ། །གསུང་སྙན་པ་འདྲཝ་ཅིག་སྨོ། །ཤར་ཕྱོགས་ལ་འབུལ་ལོ། །ཤར་ན་རྡོ་རྗེ་
སེམས་དཔའ། །གསུང་སྒྲ་མེད་རང་གི་ཕ་མ། །གསུང་སྙན་པ་འདྲཝ་ཅིག་སྨོ། །ནུབ་ཕྱོགས་
ལ་འབུལ་ལོ། །ནུབ་ལས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། །གསུང་སྒྲ་མེད་རང་གི་ཕ་མ། །གསུང་སྙན་པ་
འདྲཝ་ཅིག་སྨོ། །བྱང་ཕྱོགས་ལ་འབུལ་ལོ། །བྱང་ལས་འདོད་ཡོན་གྲུབ་པ། །གསུང་སྒྲ་མེད་
རང་གི་ཕ་མ། །གསུང་སྙན་པ་འདྲཝ་ཅིག་སྨོ། །ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་འབུལ་ལོ། །ལྷོ་ན་རིན་ཆེན་
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འབྱུང་གནས། །གསུང་སྒྲ་མེད་རང་གི་ཕ་མ། །གསུང་སྙན་པ་འདྲཝ་ཅིག་སྨོ། །དབུས་ཕྱོགས་
ལ་འབུལ་ལོ། །དབུས་ན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། །གསུང་སྒྲ་མེད་རང་གི་ཕ་མ། ། 

 ཉེར་བIད་པ། 

�ོམ་མཆོད་བདག་གིས་མ་མཆོད། 

སྒྲོམ་མཆོད་བདག་གིས་མ་མཆོད། །སྒྲོམ་མཆོད་བདག་གིས་མཆོད་སོང་། །སྒྲོམ་མཆོད་
བདག་གིས་མཆོད་ན། །སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལ་མཆོད་སོང་། །ལྷའི་དབང་པོ་རྒྱལ་མཚད། །ཨོ་
ལོའི་གླུ་ལ་གསོན་དང་། །སྒྲོམ་མཆོད་བདག་གིས་མ་མཆོད། །སྒྲོམ་མཆོད་བདག་གིས་
མཆོད་སོང་། །སྒྲོམ་མཆོད་བདག་གིས་མཆོད་ན། །བར་ཕྱོགས་བཙན་ལ་མཆོད་སོང་། །བཙན་
ཆེན་ཡབ་མེས་སྐྱ་བདུན། །ཨོ་ལོའི་གླུ་ལ་གསོན་དང་། །སྒྲོམ་མཆོད་བདག་གིས་མ་
མཆོད། །སྒྲོམ་མཆོད་བདག་གིས་མཆོད་སོང་། །སྒྲོམ་མཆོད་བདག་གིས་མཆོད་ན། །འོག་
ཕྱོགས་ཀླུ་ལ་མཆོད་སོང་། །ཀླུའི་གཙུག་ན་རིན་ཆེན། །ཨོ་ལོའི་གླུ་ལ་གསོན་དང་། །གོས་ཆེན་
སེར་པོའི་སྟོད ་གོས། །ཨོ་ལོའི་གཟུགས་ལ་གྱོན་ཤོག །ཞབས་བྲོ་གཅིག་འཆམས་གཉིས་
འཆམས། །ས་གཞི་འདི་ལུ་འཆམས་སོང་། །རྐང་པ་ལྕགས་ཀྱི་གཏེམ་ཅུང་། །འཛམ་གླིང་ས་
མཐའ་བསྐོར་སོང་། །ལ་མོ་གཅིག་བརྒལ་གཉིས་བརྒལ། །མཐོ་བའི་ལ་མོ་བརྒལ་
སོང་། །མཐོ་བའི་ལ་མོ་བརྒལ་རུང་། །ལ་ཆེན་ཁ་བས་འགོར་སོང་། །ལ་ཆེན་ཁ་བས་འགོར་
རུང་། །ལྷྭམ་ཆུང་བཙུགས་ནས་ལོག་འགྲོ། ། 
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 ཉེར་དk་པ། 

�ན་jབ་�ེ་�ི་�ོང་ཆེན། 

ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་གི་རྫོང་ཆེན། །འཕུར་འགྲོ་ཆགས་པ་འདྲ་དོ། །འཕུར་འགྲོ་ཆགས་པ་འདྲ་
རུང་། །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག་གོ །ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་གི་སྒོ་ར། །གསེར་སྒོ་དངུལ་སྒོ་འདྲ་
དོ། །གསེར་སྒོ་དངུལ་སྒོ་འདྲ་རུང་། །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག་གོ །ལྷུན་གྲུབ་བརྩེ་གི་རྡོ་
གཅལ། །གཡུ་ཆུང་གྲུ་དཀར་འདྲ་དོ། །གཡུ་ཆུང་གྲུ་དཀར་འདྲ་རུང་། །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་
འདུག་གོ །ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་གི་སྒོ་ཐེམ། །ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏི་འདྲ་དོ། །ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏི་འདྲ་རུང་། །རྟེན་
འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག་གོ །ལྷུན་གྲུབ་རྩེ་གི་གཟིམ་ཆུང་། །བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདྲ་དོ། །བཀྲ་
ཤིས་སྒོ་མང་འདྲ་རུང་། །རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོ་འདུག་གོ །  

Sམ་བn་པ། 

ཤར་ན་Iས་པའི་�ིང་། 

ཤར་ན་རྒྱས་པའི་གླིང་ནི་གང་གི་གླིང་། །ཤར་ན ་རྒྱས་པའི་གླིང་ནི་མེ་ཏོག་གླིང་། །མེ་ཏོག་འདི་གི་
དྭངས་ནི་དཀར་པོའི་མདངས། །མེ་ཏོག་འདི་གི་མདངས་ནི་སེར་པོའི་མདངས། །མེ་ཏོག་ཕྱི་ལ་
བལྟས་ན་ལྕགས་རི་འདྲ། །མེ་ཏོག་ནང་ལ་བཙུགས་ན་ནོར་བུ་འདྲ། །མེ་ཏོག་འདི་གི་སྦྲང་ཆར་
ཟར་མ་ཟེར། །ཞབས་བྲོ་འདི་གི་ཡོངས་འགྲོ་དར་མ་ལྡིར། །ཞབས་བྲོ་འདི་གི་ཡོངས་འགྲོ་
གཟར་བ་ཟེར། །  
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 སོ་གཅིག་པ། 

དར་དཀར་ལ་མོའི་ལ་གཞོལ། 

དར་དཀར་ལ་མོའི་ལ་གཞོལ། །གདོང་ལ་གསེར་གྱི་ན་ལས། །མ་མཐོང་ལ་ཡིས་བཅད་
དི། །ཨའུ་ས་ལེ་ཨའུ། །དར་དཀར་ཀ་ལི་རྫིང་ཁ། །དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་ཕ་ཡུལ། །ཨའུ་
ས་ལེ་ཨའུ། །དར་དཀར་གསེར་མཚོ་གཡུ་མཚོ། །དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་གསོལ་ཆུ། །ཨའུ་
ས་ལེ་ཨའུ། །ནགས་ཀྱི་དོམ་ཅུང་ཧིང་དཀར། །དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་སྒོ་ཁྱི། །ཨའུ་ས་ལེ་
ཨའུ། །ལ་ཁའི་བྱ་མདངས་དཔུང་དཀར། །དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་གདང་བྱ།  །ཨའུ་ས་ལེ་
ཨའུ། །ལ་ཁའི་ལྷ་ཤིང་ཤུགས་པོ། །དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་གསོལ་ཤིང་། ། 

 སོ་གཉིས་པ། 

མགོ་རི་མགོར་ཨོ་Iན། 

མགོ་རི་མགོར་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གནས། །རི་མཇུག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གནས། །བར ་རི་འབར་
འཁོར་ལོ་བསྡོམས་པའི་གནས། །གནས་འདི་ཚོ་བྱིན་རླབས་ཆེ་དྲག་ཅིག །དགོན་རྟ་ལོ་དཔལ་
གྱི་དགོན་པ་ལུ། །བླམ་འཇིགས་མེད་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ་བཞུགས། །ཕྱིར་བྱིན་རླབས་ཆར་དེ་
བབས་ཏེ ་བཞུགས། །ནང་སྐུ་ཚེ་ཉི་ཟླ་མཉམ་སྟེ་བཞུགས། །རྒྱ་དམག་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ ་
བཞུགས། །བོད་དམག་ཕྱག་གིས་མནན་ཏེ ་བཞུགས། །ཤོམ་ཨ་ལེ་ཟེར་བའི་མཆོད་པ་
འབུལ། ། 
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སོ་གSམ་པ། 
Wལ་ཡང་མི་འ�། 

ཡུལ་ཡང་མི་འདྲ་རྒྱ་ཡུལ་པདྨའི་ཡུལ། །མིང་ཡང་མི་འདྲ་རྒྱ་ཟ་དབང་ཕྱུག་མ། །དབང་ཕྱུག་
དགའ་བ་བོད་ལ་བྱོན་པ་མེད། །གནམ་བསྐོས་བོད་ལུ་བཀོད་པ་མ་གཏོགས་པས། །ཡུལ་ཡང་
མི་འདྲ་སྣང་སའི་ཡུལ་གཅིག་འདུག །མི་ཡང་མི་འདྲ་སྣང་སྲས་བུ་མོ་བཞུགས། །སྣང་སྲས་
དགའ་བ་བོད་ལུ་བྱོན་པ་མིན། །ལས་འཕྲོ་ཆོས་ལུ་བཀོད ་པ་མ་གཏོགས་པས། །ཆོས་ཡང་མི་
འདྲ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་བཞེངས། །ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཟམ་
ཡང་ཆོས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །  

སོ་བཞི་པ། 

བ{་ཤིས་ལ་སོགས། 

བཀྲ་ཤིས་ལ་སོགས་ལུང་པའི་ཕུ་ལ། །སྭོ་ཡ་ལ། །གསེར་གྱི་ལ་སོགས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་
ཡོད། །གསེར་གྱི་ལ་སོགས་ལྷ་ཁང་ནང་ལ། །སྭོ་ཡ་ལ། །གསེར་གྱི་ལ་སོགས་རི་མོ་བྲིས་
ཡོད། །ཆར་པ་ལ་སོགས་ལོ་གསུམ་བབས་ཀྱང་། །སྭོ་ཡ་ལ། །རི་མོ་ལ་སོགས་ཡལ་རྒྱུ་མིན་
འདུག །མིན་འདུག་ལ་སོགས་མིན་འདུག །སྭོ་ཡ་ལ། །ན་བ་ལ་སོགས་ཚ་བ་མིན་
འདུག །འདུག་གོ་ལ་སོགས་འདུག་གོ །སྭོ་ཡ་ལ། །དགའ་བ་ལ་སོགས་སྐྱིད་པ་འདུག་གོ ། 

 སོ་Z་པ། 

བ{་ལ་ཤིས་པའི་ལ་མོ། 

བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི་ལ་མོ་འདི་ལ་ཕྱིན། །སྭོ་ཡ་ལ། །གཡང་ལ་ཆགས་པའི་ལ་རྩེ་འདི་ལ་
མཇལ། །ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་བསྐོར་བ་ལས་འགྲོ། །སྭོ་ཡ་ལ། །ཤཱཀྱ་མུ་ནི་མཇལ་བ་ལས་
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ལྷག །ཕྲ་ཆུང་མིག་གི་རྩེ་མོ་ལས་འགྲོ། །སྭོ་ཡ་ལ། །ལུས་སེམས་སྐྱེས་པའི་སྡིག་པ་ལོས་
དག ། 

 སོ་_ག་པ། 

J་པོ་J་�་ནང་། 

རྟ་པོ་རྟ་རྭ་ནང་གི་རྟིང་དཀར་འདི། །ཐང་ལ་བདེ་མོའི་ཐང་ལ་མ་རྒྱུག་ན། །འདི་ཡང་རྟ་རྭ་ནང་དུ་
རྒས་པ་ཕང་། །རྒས་པ་ཕང་ག་མི་ཕང་རྟ་དཔོན་ཆེན་པོར་དྲིས་བལྟ་སོང་གེ །ཟོང་ལ་ལེགས་
པའི་ཨ་དར་ཁ་དམར་འདི། །ཁྲོམ་ལ་མི་གསུམ་འཛོམས་སར་མ་བཀབ་ན། །འདི་ཡང་གཟེབ་
མའི་ནང་ལུ་རྒས་པ་ཕང་། །རྒས་པ་ཕང་ག་མི་ཕང་ཨ་དར་བཟང་མོར་དྲིས་བལྟ་སོང་། །གསུང་
ལ་ཁ་གང་བགྱུར་བའི་ཞབས་བྲོ་འདི། །ཁྲོམ་ལ་མི་གསུམ་འཛོམས་སར་མ་འགྱུར་ན། །འདི་
ཡང་ལྐོལ་མའི་ནང་དུ་རྒས་པ་ཕང་། །རྒས་པ་ཕང་ག་མི་ཕང་ཁང་མཁན་བཟང་མོར་དྲིས་བལྟ་
སོང་། ། 

སོ་བdན་པ། 

ནང་ལ་མཆོངས་སེ་ཡོ་ཡོ། 

ནང་ལ་མཆོངས་སེ་ཡོ་ཡོ། །ལོ་ངོ་རྒས་ཡང་མི་རྒས་བཅུ་གསུམ་རེ། །ལོ་ངོ་ཆུང་ཡང་མི་ཆུང་
བཅུ་གསུམ་རེ། །ནང་ལ་མཆོངས་སེ་ཡོ་ཡོ། །བཅུ་གསུམ་བྱས་པའི་ལོ་ལ་ཚོང་ལ་ཕྱིན། །ནང་
ལ་མཆོངས་སེ་ཡོ་ཡོ། །ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོའི་ཚོང་གཡོག་རེད། །ནང་ལ་མཆོངས་སེ་
ཡོ་ཡོ། །ཕོ་དྲེལ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་སྔོན་ལ་བཙུགས། །ནང ་ལ་མཆོངས་སེ་ཡོ་ཡོ། །མོ་དྲེལ་
བཞི་ཅུ་ཐམ་པ་ཤུལ་ལས་བཞག །ནང་ལ་མཆོངས་སེ་ཡོ་ཡོ། །དྲེལ་ལ་སྒ་གཤོག་གཡས་
ལས་གསེར ་ཤོག་བཀལ། །ནང་ལ་མཆོངས་སེ་ཡོ་ཡོ། །ལྷ་ལ་ཇོ་བོའི་གསེར་ཞལ་འདི་གྱིས་
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ཕུལ། །ནང་ལ་མཆོངས་སེ་ཡོ་ཡོ། །དྲེལ་ལ་སྒ་གཤོག་གཡོན་ལས་གཡུ་ཤོག་བཀལ། །སྲུང་
མ་མ་གཅིག་དཔལ་ལྷར་གཙུག་གཡུ་ཕུལ།  །  

 སོ་བIད་པ། 

�་མོ་ཤར་ཤར་མ་འ�ོ། 

ཆུ་མོ་ཤར་ཤར་མ་འགྲོ། །གཡས་རི་གཙང་ཆུ་འདྲ་དོ། །ཤིང་ཆེན་བཟང་པོ་རྟགས་ལེགས་ཀྱི་
སྡོང་པོ། །ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཡར་རླུང་གི་རྒྱང་གྲགས། །གཡས་སུ་གཡས་ལ་བཞུགས་མི། །ལྷ་
ལྕམ་མནྡ་ར་བ། །ཤིང་ཆེན་བཟང་པོ་རྟགས་ལེགས་ཀྱི་སྡོང་པོ། །ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཡར་རླུང་གི་
རྒྱང་གྲགས། །གཡོན་དུ་གཡོན་ལ་བཞུགས་མི། །མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། །ཤིང་
ཆེན་བཟང་པོ་རྟགས་ལེགས་ཀྱི་སྡོང་པོ། །ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཡར་རླུང་གི་རྒྱང་གྲགས། །དབུས་
སུ་དབུས་ལ་བཞུགས་མི། །སློབ་དཔོན་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ། །ཤིང་ཆེན་བཟང་པོ་རྟགས་ལེགས་ཀྱི་
སྡོང་པོ། །ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཡར་རླུང་གི་རྒྱང་གྲགས། ། 

སོ་དk་པ། 

ཤོག་ཤོག་ཚ�་རིང་ལ། 

ཤོག་ཤོག་ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག །ལ་མོ་ནི་སྣ་ཐང་ལ་མོ། །ཁ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱབ་སོང་། །ཚེ་
རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག །ཤོག་ཤོག་ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག །ཤོ་དྲེལ་མེ་ཏོག་ཚལ་མོ། །མཐོ་
བའི་ལ་མོ་བརྒལ་སོང་། །ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག །ཤོག་ཤོག་ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག་
ཤོག །ཤོ་དྲེལ་མེ་ཏོག་ར་མོ། །ཁ་བའི་ནང་དུ་ལུས་སོང་། །ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག །ཤོག་
ཤོག་ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག་ཤོག །དྲེལ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ། །ལ་མོའི་གཞོལ་ལ་
ལུས་སོང་། །ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག །ཤོག་ཤོག་ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག་ཤོག །ཐང་
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གསུམ་གླིང་མའི་ཐང་ལ། །ཁོ་སྨོན་དྲན་གཅིག་བསམ་ཅིག །ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག །ཤོག་
ཤོག་ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག་ཤོག །དྲེལ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ། །ཁོ་སྨོན་དྲི་ཙམ་བྱ་
ཅིག །ཚེ་རིང་ལ་འཇམ་མོ་ཤོག་ཤོག ། 

 བཞི་བn་པ། 

P་ས་ནོར་gའི་�ིང་ལ། 

ལྷ་ས་ནོར་བུའི་གླིང་ལ། །ནོར་བུ་མིན་འདུག་མ་གསུང་། །ཇོ་ཇོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། །ནོར་བུ་མིན་
ན་གང་ཡིན། །ཇོ་ཤག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། །ཨ་ཕ་ཡིན་ན་དགའ་སོང་།  །སྲུང་མ་མ་
གཅིག་དཔལ་ལྷ། །ཨ་མ་ཡིན་ན་སྐྱིད་སོང་། །ང་རང་གཅིག་པུ་ཡིན་ན། །པདྨ་བཀོད་ལ་
ཕྱིན་འགྲོ། །ཕ་མ་རྒན་རྒན་བཞག་ནས། །པདྨ་བཀོད་ལ་མ་ཕྱིན། །ཨ་མ་སྐུ་མཁྱེན་གསུང་
མཁྱེན། །རྩ་རི་བསྐོར་བར་གཏང་དང་། །རྩ་རི་བསྐོར་བའི་སྨྱུག་མ། །ཨ་མའི་ཕྱག་ལ་ཕུལ་
གེ །འགྲོ་དགོས་འགྲོ་དགོས་བསམ་པ། །རྟ་ལ་གཡེར་སྒ་རྒྱབ་ཡོད། །དགའ་བའི་མི་དང་
ཕྲད་ནས། །ཞག་གཅིག་ཞག་གཉིས་ལུས་སོང་། །  

ཞེས་གཅིག་པ། 

འཛམ་�ིང་ས་ཡི་,ེ་བ། 

འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ། །འབྲུག་ཡུལ་སྐྱིད་པའི་ལྗོངས་སུ། །རིན་ཆེན་མི་ལུས་བླངས་
པས། །སྐྱེས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་སོང་། །མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། །འཇིགས་མེད་སེངྒེ་
དབང་ཕྱུག །ས་ཡི་བདག་པོར་བྱོན་པ། །དཔོན་པོའི་སྐལ་བ་བཟང་སོང་། །མཚན་ཙམ་ཐོས་
པར་དཀའ་བའི། །བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། །གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཐོབ་པས། །སྐྱབས་
གནས་སྐལ་བ་བཟང་སོང་། །ལྷ་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་པདྨ། །དངོས་བྱོན་དྲིན་ཅན་བླ་མ། །མོས་
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གུས་བཙུགས་ཐབས་མེད་པས། །བློ་གཏད་སྐལ་བ་བཟང་སོང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་
སྙིང་པོ། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་གདན་
ས། །གསང་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་རྫོང་དུ། །བཤད་སྒྲུབ་དགའ་སྟོན་གསར ་པ། །ཚུགས་པའི་སྐལ་བ་
བཟང་སོང་། །ང་ཚོ་སློབ་གྲྭ་གཞོན ་ནུ། །ལྷག་བསམ་དག་པའི་སེམས་ཀྱིས། །ཉིན་མཚན་ཐོས་
བསམ་ཟློས་གར། །བསྒྱུར་བའི་སྐལ་བ་བཟང་སོང་། ། 

 ཞེ་གཉིས་པ། 

M་གར་�ོམ་པའི་�ེ་ནས། 

གླུ་གར་སྒོམ་པའི་རྩེ་ནས། །ཡ་ལ། བླ་མ་བསམ་ནས་ཡོངས་དུས། །བླ་མའི་མཇལ་ཁ་མ་
བྱུང་། །ལོ་གསུམ་སོང་ཡང་མི་འགྲོ། །བླ་མའི་མཇལ་ཁ་བྱུང་ན་ཡ། །ཡ་ལ །ཞག་གསུམ་
སྡོད་ནས་ལོག་འགྲོ། །གླུ་གར་སྒོམ་པའི་རྩེ་ནས། །དཔོན་པོ་བསམ་ནས་ཡོངས་དུས། །དཔོན་
པོའི་མཇལ་ཁ་མ་བྱུང་། །ལོ་གསུམ་སོང་ཡང་མི་འགྲོ། །དཔོན་པོའི་མཇལ་ཁ་བྱུང་ན་ཡ། །ཡ་
ལ །ཞག་གསུམ་མི་སྡོད་ལོག་འགྲོ། ། 

 ཞེ་གSམ་པ། 

རི་ལ་ཆེན་པོ་རི་ཡི་�་བ་ན། 

རི་ལ་ཆེན་པོ་རི་ཡི་རྩ་བ་ན། །ཆུ་མར་འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་འདི་ལས་གསེར་ཅིག་འཁྲུངས། །ཆུ་མར་
འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་འདི་ལས་གསེར་ཅིག་འཁྲུངས་ན། །ཕོ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལ་ཡོན་ཆབ་
ཕུལ། །རི་ལ་ཆེན་པོ་རི་ཡི་སྐེད་པ་ན། །ས་ཡ་རི་ཐམས་ཅད་ངང་སྒོ་མེ་ཏོག་ཤར། །ས་ཡ་རི་
ཐམས་ཅད་ངང་སྒོ་མེ་ཏོག་ཤར་ན། །ཕོ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལ་མེ་ཏོག་ཕུལ། །རི་ལ་
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ཆེན་པོ་རི་ཡི་རྩེ་མོ་ན། །ས་ཡ་རི་ཐམས་ཅད་བ་ལུ་སུ་ལུ་འཁྲུངས། །ས་ཡ་རི་ཐམས་ཅད་བ་ལུ་
སུ་ལུ་འཁྲུངས་ན། །ཕོ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱིས་ལྷ་ལ་བསངས་ཅིག་བཏང་།། 

ཞེ་བཞི་པ། 

དkང་མཐོ་བ་ནམ་མཁའི་དNིལ་འཁོར། 

དགུང་མཐོ་བ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །འོད་གསལ་བ་ཁྲི་གདགུས་ཉི་མ་
བཞུགས། །དགུང་ཡི་མཐོན་པོ་བཀྲ་ཤིས་པས། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་གཡང་ཆགས་
པས། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་གཉིས་ཀུ། །ནང་ཁང་བཟང་ཁྲ་མོར་ཞུ་དགོ་པས། །ཡུལ་
དམའ་བ་ནོར་བུའི་ས་གཞི་ལས། །རི་མཐོ་བའི་རི་བོ་མཆོག་རབ་བཞུགས། །ཕྱི་གླིང་བཞི་གླིང་
ཕྲན་བཀྲ་ཤིས་པས། །ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་དུ་གཡང་ཆགས་པས། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་
གཉིས་ཀུ། །ནང་ཁང་བཟང་ཁྲ་མོ་ཞུ་དགོ་པས། །བྱང་ཆོས་ལྡན་བོད་ཁམས་དག་པའི་
ཞིང་། །རྟེན་བཟང་པོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་བཞུགས།  །ཕྱི་བསྐོར་ར་རྒྱབ་པས་བཀྲ་ཤིས་པས། །ནང་
སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་གཡང་ཆགས་པས། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་གཉིས་ཀུ། །ནང་ཁང་
བཟང་ཁྲ་མོར་ཞུ་དགོ་པས། །ཡུལ་བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་ཡུལ་ལྷོ་མོན་གཞུང་། །རྟེན་བཟང་པོ་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས། །ཕྱི་སྐྱབས་རྗེ་མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་པས། །ནང་མངའ་བདག་ཆོས་
རྒྱལ་གཡང་ཆགས་པས། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་གཉིས་ཀུ། །ནང་མཆོད་བཤམས་ཁྲ་
མོར་ཞུ་དགོ་པས། ། 
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 ཞེ་Z་པ། 

ཁང་པ་I་�ག་དཀར་nང་། 

ཁང་པ་རྒྱ་ཤུག་དཀར་ཅུང་དགའ་བ་འདུག །རབ་གསལ་གསེར་གྱི་པ་ཏྲ་སྐྱིད་པ་འདུག །འདི་
གི་ནང་དུ་སུ་དང་སུ་མི་བཞུགས། །འདི་གི་ནང་དུ་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བཞུགས། །བླ་མས་བཀའ་
ཆོས་གནང་ན་དགའ་བ་འདུག །བླ་མས་གདམས་ངག་གནང་ན་དགའ་བ་འདུག །བླ་མས་
གདམས་ངག་གནང་ན་སྐྱིད་པ་འདུག །ཁང་པ་རྒྱ་ཤུག་དཀར་ཅུང་དགའ་བ་འདུག །རབ་
གསལ་དངུལ་གྱི་པ་ཏྲ་སྐྱིད་པ་འདུག །འདི་གི་ནང་དུ་སུ་དང་སུ་མི་བཞུགས། །འདི་གི་ནང་དུ་
དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས། །དཔོན་པོས་བཀའ་ཞིག་གནང་ན་དགའ་བ་འདུག །དཔོན་པོའི་
གསུང་ཞིག་བསྒྲུབ་ན་སྐྱིད་པ་འདུག །  

ཞེ་_ག་པ། 

�ོང་ཆེན་བ{་ཤིས་ཆོས་�ོང་། 

རྫོང་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་། །འབྲུག་གི་རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ། །རང་དབང་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་
ཁབ། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག །གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །གཡས་སུ་གཡས་ལ་བཞུགས་
མི། །བླ་མ་རྒྱལ་བའི་སྤྲུལ་པ། །ཐུགས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ནས། །ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་
སོང་། །གཡོན་དུ་གཡོན་ལ་བཞུགས་མི། །དྲག་པོའི་གཙོ་འཛིན་དཔོན་སློབ། །ཐུགས་ཉིད་ཁྲོ་
བོའི་ངང་ནས། །ཕྱི་ཡི་དགྲ་རྣམས་བཀག་སོང་། །དབུས་སུ་དབུས་ལ་བཞུགས་མི། །ཆོས་
སྲིད་གཉིས་ཀྱི་མངའ་བདག །ཐུགས་ཉིད་བྱ ཾས་བརྩེའི་ངང་ནས། །མི་སེར་ཡར་རྒྱས་བཏང་
སོང་། ། 
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 ཞེ་བdན་པ། 

uོད་ལ་མངའ་རིས་མི་ཆགས། 

སྟོད་ལ་མངའ་རིས་མི་ཆགས། །སྟོད་ལ་མངའ་རིས་ཆགས་ཡོད། །གཙང་སྟོད་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་
པོ། །ལྷ་ཁང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད།༢ །གསེར་སྐུ་གསུམ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ། །གསེར་སྐུ་ཡར་ལ་ཡར་
བྱོན། །འཛམ་གླིང་འོད་ཀྱིས་གང་སོང་། །བར་ལ་མངའ་རིས་མི་ཆགས། །བར་ལ་མངའ་རིས་
ཆགས་ན། །དཔལ་གྱི་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས། །ལྷ་ཁང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད།༢ །གསེར་སྐུ་གསུམ་
སྟོང་ལྔ་བརྒྱ། །གསེར་སྐུ་ཡར་ལ་ཡར་བྱོན། །འཛམ་གླིང་འོད་ཀྱིས་གང་སོང༌། །སྨད་ལ་མངའ་
རིས་མི་ཆགས། །སྨད་ལ་མངའ་རིས་ཆགས་ན། །གནས་ཆེན་བསམ་ཞིང་སྦྱོངས་བཞིན། །ལྷ་
ཁང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད།༢ །གསེར་སྐུ་གསུམ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ། །གསེར་སྐུ་ཡར་ལ་ཡར་
བྱོན། །འཛམ་གླིང་འོད་ཀྱིས་གང་སོང་། ། 

ཞེ་བIད་པ། 

གནས་ཆེན་�་རི་�ག་ལ། 

གནས་ཆེན་རྩ་རི་བྲག་ལ། །འབྲུག་པ་བརྒྱ་གཅིག་འབྱུང་སོང༌། །འབྲུག་ཡོང་མང་པོ་མི་
ཤེས། །མ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཚོགས་ཀྱིས། །འབྲུག་སྒྲ་ལོ་གསུམ་བྱས་ན། །འབྲུག་སྒྲ་དཀྱིལ་
ལ་སླེབས་སོང་། །ཡམ་བྱ་ལོ་གསུམ་བྱ་ན། །འབྲུག་སྒྲ་ས་ལ་ཤོར་སོང༌། །གནས་ཆེན་རྩ ་རི་
བྲག་ལ། །འབྲུག་པ་བརྒྱ་གཅིག་འབྱུང་སོང༌། །དབུ་ཞྭ་རྒྱ་ཞྭ་མི་དགོས། །དབུ་ཞྭ་དང་ཞྭ་ཆོག་
གི །གཡུ་དང་བྱུ་རུ་མི་དགོས། །ཤེལ་དཀར་ཐུགས་དམ་ཆོག་གི །དར་དང་གོས་ཆེན་མི་
དགོས། །རས་གོས་རྐྱང་ཤ་ཆོག་གི །ཀ་བཞི་གདུང་བཞི་མི་དགོས། །ལྕོགས་བུ་ཟུར་གསུམ་
ཆོག་གི ། 
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 ཞེ་དk་པ། 

དkང་སངས་མཐོན་པོ་�ི་ལ་བKགས། 

དགུང་སངས་མཐོན་པོ་ཕྱི་ལ་བཞུགས། །ལྕགས་རི་དང་འདྲ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ནང་ལ་
བཞུགས། །ནོར་བུ་དང་འདྲ། །ཁམས་པ་ས་ཤར་གྱི་སྤོགས་ཏོ་འདྲ། །སྤོག་ཏོ་ས་ཨེར་མེད་
དར་སྒོང་འདྲ། །སྤྱི་གཙུག་ཉི་མའི་ལྡན་ལྡན་འདྲ། །ལྡན་ལྡན་ས་དབྱེར་མེད་དར་སྒོང་
འདྲ། །དཔུང་པ་སུ་རི་གསུམ་དགོན་པ་འདྲ། །ལག་པ་སུ་གསེར་གྱི་ཉག་ཐང་འདྲ། །ཉག་ཐང་
ས་ཨེར་མེད་དར་སྒོང་འདྲ། །སྤུས་མོ་སུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདྲ། །འཁོར་ལོ་སུ་ཨེར་མེད་དར་
སྒོང་འདྲ། ། 

 

Z་བn་པ། 

ཀོང་པོ་བདག་པོ་རོང་ལ་འཐོན་མཁན་ཚ]། 

ཀོང་པོ་བདག་པོ་རོང་ལ་འཐོན་མཁན་ཚོ། །བདག་པོ་རོང་ལ་གསེར་གྱི་ཟམ་པ་
བཙུགས། །གསེར་གྱི་ཟམ་པའི་སྟེང་ལས་ཕེབས་པར་ཤོག །ཀོང་པོ་བདག་པོ་རོང་ལ་འཐོན་
མཁན་ཚོ། །བདག་པོ་རོང་ལ་དངུལ་གྱི་ཟམ་པ་བཙུགས། །དངུལ་གྱི་ཟམ་པའི་སྟེང་ལས་
ཕེབས་པར་ཤོག །ཀོང་པོ་བདག་པོ་རོང་ལ་འཐོན་མཁན་ཚོ། །བདག་པོ་རོང་ལ་གཡུལ་ཡི་
ཟམ་པ་བཙུགས། །གཡུ་ཡི་ཟམ་པའི་སྟེང་ལས་ཕེབས་པར་ཤོག ། 
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ང་གཅིག་པ། 

གནས་ཆེན་གདོང་དཀར་ལ་ལས། 

གནས་ཆེན་གདོང་དཀར་ལ་ལས། །སྤ་མཐོང་ས་ཝང་མཐོང་ཨིན ་མས། །ཤོག་བུ་མོ་
ཤོག །ཨ་མའི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་བཟང་མོ་ཤོག །གནས་ཆེན་གདོང་དཀར་ལ་ལས། །སྤ་ཆུ་ཝང ་ཆུ ་
མཐོང་མས། །ཤོག་བུ་མོ་ཤོག །ཨ་མའི་བུ་མོ་ཚེ་རིང་བཟང་མོ་ཤོག །སྤ་ཆུ་ཝང་ཆུ་མཐོང་
རུང༌། །སེམས༌ཀྱི༌འཁྲུལ༌རོགས༌ཡིན༌པས། །  

ང་གཉིས་པ། 

Vིད་པ་བཟང་ལ། 

གནམ་ལ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་སྤུབས་པའི་འོག །ས་ལ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་མཐིང་པའི་
གདན། །བར་ལ་བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚངས་པའི་དབྱངས། །དགུང་ཧི་མཐོན་པོ་སྤྲིན་གྱི་མ་
སྤུབ་གོང་། །ཁྲི་གདུགས་དགུང་ལ་སྦྱར ་བ་བཀྲིན་ཆེ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མས་དྲོད་ཉམས་འདི་
ལ་བསམས། །  

 ང་གSམ་པ། 

e་མོ་འཁོར་འདོད་མི་འཚ]ལ་འཁོར་འདོད་འཚ]ལ། 

བྱ་མོ་འཁོར་འདོད་མི་འཚོལ་འཁོར་འདོད་འཚོལ། །བྱ་མོ་འཁོར་འདོད་ཅན་གཅིག་ཚང་འཚོལ་
དོ། །ཚང་གཞན་དང་གཞན་ལུ་རང་མི་འཚོལ། །ཤིང་དལ་ཤིང་སྐམ་པའི་རྩེ་ལུ་འཚོལ། །སྒོང་
རྡོ་ལྔ་གསུམ་བཅོ་ལྔ་བུད། །བྱིའི་ཆུང་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་འཐོན། །བྱིའུ་ཆུང་ཤོག་སྒྲོ་མ་
སྦྱར༌ལས། །ཤིང་དལ་ཤིང་ར་ལས་བཅད་ཆེ་འདུག །གདོང་ལན་གཅིག་མ་འགོར་སེམས་མ་
ཚུགས། །གདོང་ལན་གཅིག་ཡར་ལྟ་འགོར་བལྟ་ཚེ། །རོགས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཆོས་
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གནང་བསྡད། །བྱ་མོ་རང་ཡང་ཆོས་ཤིག་ཞུ་དགོས་པས། །བྱ་མོ་རང་ལ་སྒོམ་གཅིག་ཞུ་
དགོས་པས། །རོགས་མནོ་ཅན་མི་ལུ་ཆོས་མ་གནང་། །ཁྱེད་མནོ་མེད་བྱ་ལུ་ཆོས་མི་
གནང་། །གདོང་ལན་གཅིག་མ་འགོར་སེམས་མ་ཚུགས། །གདོང་ལན་གཅིག་མར་ལུ་འགོར་
བལྟ་ཚེ། །མར་རྒྱ་ཡི་པདྨ་དཔལ་ཐང་ནང༌། །ཟས་ཞིམ་པའི་ཕྱག་ཞ་ཚོགས་སྡོད་འདུག །བྱ་མོ་
རང་ཡང་དགའ་ན་ད་དགའ་དོ། །བྱ་མོ་རང་ཡང་སྐྱིད་ན་ད་སྐྱིད་དོ། །  

 ང་བཞི་པ། 

ད་ཡང་མི་འ�ོ་ད་ཡང་འ�ོ། 

ད་ཡང་མི་འགྲོ་ད་ཡང་འགྲོ། །ལས་ངན་སྲིན་ཕྲུག་ལྟད་མོ་བལྟ་ལ་འགྲོ། །ལྟད་མོ་ཆེ་བ་ལས་
ངན་སྲིད་ཕྲུག་ཡོད། །བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་གུ་རུ ་མཚན་བརྒྱད་བཞུགས། །དཔོན་པོའི་རབ་གསལ་
ནང་ལས་སྤྱིན་གཅིག་གཟིགས། །གཟིམ་དཔོན་བསོད་ནམས་དཔང་རྒྱན་ཡར་ཤོག་
གསུང་། །ཡར་ལ་བཅར་བའི་དུསུ་བཀའ་གཅིག་གནང་། །བུ་མོའི་འཁྲུངས་ས་འཁྲུངས་ཡུལ་
བཤད་དགོས་གསུང་། །བུ་མོའི་འཁྲུངས་ས་འཁྲུངས་ཡུལ་བཤད་དགོས་ན། །བོད་ལ་བྱང་ཐང་
གཞུང་གི་ཨ་ལྕགས་ཨིན། །ཨ་ལྕགས་རྟེན་འབྲེལ་མི་བཟང་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །ཨ་
ལྕགས་ཆོས་ལ་འགྲ་ོབའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། ། 

 ང་Z་པ། 

རི་�ང་བསམ་གཏན་�ིང་ལ། 

རི་ལྕང་བསམ་གཏན་གླིང་ལ། །ཁམ་སྡོང་བྲག་བས་མཐོ་སོང་། །སྐར་མའི་རྒྱབ་ཏུ་ང་ནི་མི་
སྡོད། །ལ་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་གསུང་དབྱངས་འགྲོ་ཀ་ལོ་ལོ། །ཁམ་སྡོང་མཐོ་རང་དྲག་ནས། །ལག་
པས་གཉབ་ས་མིན་འདུག །སྐར་མའི་རྒྱབ་ཏུ་ང་ནི་མི་སྡོད། །ལ་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་གསུང་དབྱངས་
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འགྲོ་ཀ་ལོ་ལོ། །འབྲས་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་ན། །པང་པའི་ནང་ལུ་འཛགས་ཤོག །སྐར་མའི་
རྒྱབ་ཏུ་ང་མི་སྡོད། །ལ་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་གསུང ་སྒྲོལ་ཀ་ལོ་ལོ། །ཆུ་གཅིག་དཀོན་མཆོག་ཞབས་
རྗེ། །ཆུ་སྣ་ཡར་ལ་ལོག་འགྲོ། སྐར་མའི་རྒྱབ་ཏུ་ང་མི་སྡོད། །ལ་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་གསུང་དབྱངས་
འགྲོ་ཀ་ལོ་ལོ། །བུ་མོའི་རིགས་རྣམས་སྒྲིགས་ཤོག །ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ནས་ལོག་འགྲོ། །སྐར་
མའི་རྒྱབ་ཏུ་ང་མི་སྡོད། །ལ་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་གསུང་དབྱངས་འགྲོ་ཀ་ལོ་ལོ། །རང་སེམས་དཀར་
ཡང་མི་དཀར། །དཀར་ཡོལ་ནང་གི་འོ་མ། །སྐར་མའི་རྒྱབ་ཏུ་ང་ནི་མི་སྡོད། །ལ་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་
གསུང་དབྱངས་འགྲོ་ཀ་ལོ་ལོ།  །དཀར་ཡོལ་ཁྲོག་ཁྲོག་བྱས་རུང་། །འོ་མ་བོར་ས་མིན་
འདུག །སྐར་མའི་རྒྱབ་ཏུ་ང་ནི་མི་སྡོད། །ལ་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་གསུང་དབྱངས་འགྲོ་ཀ་ལོ་ལོ། ། 

ང་_ག་པ། 

བ{་ཤིས་ལ་སོགས་^ང་པའི་p་ལ། 

བཀྲ་ཤིས་ལ་སོགས་ལུང་པའི་ཕུ་ལ། །ཨོ་ལེ་ཡག་པོ་བཏང་ནས་བཞག་ཡོད། །ཡག་པོ་བོད་
ཁམས་བཏང་ནས་བཞག་ཡོད། །འུར་རྡོ་ལ་སོ་ཕྲང་ཕྲངདགོས་ནས། །ཨོ་ལེ་ཡག་པོ་ཁོངས་
ལ་འགྲོ་གེ །ཡག་པོ་བོད་ཁམས་ཁང་ལ་ལོག་འགྲོ། །བཀྲ་ཤིས་ལ་སོ་ལུང་པའི་མདའ་
ལ། །ཨོ་ལེ་རྟ་པོ་བཏང་ནས་བཞག་དགོས། །རྟ་ནག་གཏིང་དཀར་བཏང་ནས་བཞག །ང་ཚོ་
ལ་སོ་ཨ་དྲུང་སྒྲོལ་དབང་། །རྟ་ལ་གཉེར་སྒ་བརྐྱབ་ཤོག་ལ་ལྟ་སོང་། །མཐོ་བའི་ལ་མོ་བརྒལ་
ནས་ལོག་འགྲོ། །  
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ང་བdན་པ། 

kར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་�བ། 

གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབ། །གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན།  །གངས་སུ་གངས་ལ་
སྤུབས་ཡོད། །གངས་སུ་གངས་ལ་སྤུབས་ན། །དགུན་སུ་ཁ་བའི་ཁས་ལེན། །གུར་གཅིག་
དཀར་པོ་མི་སྤུབ། །གུར་གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབ་ན། །གཤོང་སུ་གཤོང་ལ་སྤུབས་ཡོད། །གཤོང་
སུ་གཤོང་ལ་སྦུབས་ན། །བྱར་སུ་ཆར་པའི་ཁས་ལེན། །གུར་གཅིག་དཀར་པོ་མི་སྤུབ། །གུར་
གཅིག་དཀར་པོ་སྤུབས་ན།  །ཐང་སུ་ཐང་ལ་སྤུབས་ཡོད། །གུར་ལ་གུར་ཤིང་མི་
བཅད། །གུར་ལ་གུར་ཤིང་བཅད་ན། །རྒྱ་ཡི་ཙན་དན་སྡོང་པོ། །གུར་གྱི་ནང་ལ་བཞུགས་
མི། །ཚོང་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོའི། །གཡོག་པོ་ཆེ་བ་བཞེངས་ཤོག །ཕྱག་ལ་རལ་གྲི་
བསྣམས་ནས། །སྐམ་པའི་ཤིང་གཅིག་འཐུ་དགོས། །གཡོག་པོ་བར་མ་བཞེངས་ཤོག །ཕྱག་
ལ་མེ་ཀྲད་བསྣམས་ནས། །དམར་པའི་མེ་གཅིག་ཕུ་དགོས། །གཡོག་པོ་ཆུང་བ་བཞེངས་
ཤོག །ཕྱག་ལ་གའ་ཊ་བསྣམས་ནས། །རློན་པའི་ཆུ་གཅིག་དབོག་དགོས། ། 

 ང་བIད་པ། 

ཨ�མ་སངས་ལ་མ་ཎི་པད་མེ་�མ། 

ༀམ་སངས་ལ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །གསུང་ཡང་ས་ལ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་མ་བྱེད་
ལོག་ནས་ཡོང་། །ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བཀྲ་ཤིས་སྦས། །ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསེར་
གྱི་བུམ་པ་འདྲ། །རི་རབ་སྤུན་གསུམ་འདྲ་བའི་མེ་ཏོག་ཤར། །མེ་ཏོག་སེར་བས་མ་བཅོམ་ལྷ་
ལུ་ཕུལ། །སྦྲང་མ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་ལྷ་ལུ་ཕུལ། །གཞོན་པ་རང་སེམས་དགའ་བའི་བྲོ་
འཆམས་དོ། །ཨོ་ལོ་རང་སེམས་སྐྱིད་པའི་ཉིམ་ཤར་དོ། །ༀ་སངས་ལ་མ་ཎིདྨེ་ཧཱུཾ། །གསུངས་
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ཡང་ས་ལ་མ་ཎི་དྨེ་ཧཱུཾ། །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་མ་བྱེད་ལོག་ནས་ཡོངས། །ཉི ་མ་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་
སུ་བཀྲ་ཤིས་སྦས། །ལྷོ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་གསེར་གྱི་བུམ་པ་འདྲ། །རི་རབ་སྤུན་གསུམ་
འདྲ་འི་མེ་ཏོག་ཤར། །མེ་ཏོག་སེར་བས་མ་བཅོམ་ལྷ་ལུ་ཕུལ། །སྦྲང་མ་རླུང་གི་མ་བསྐྱོད་ལྷ་
ལུ་ཕུལ། །གཞོན་པ་རང་སེམས་དགའ་བའི་བྲོ་འཆམས་དོ། །ཨོ་ལོ་རང་སེམས་སྐྱིད་པའི་
ཉིམ་ཤར་དོ། །ༀ་སངས་ལ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །གསུངས་ཡང་ས་ལ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །བཀྲ་ཤིས་
བཀྲ་ཤིས་མ་བྱེད་ལོག་ནས་ཡོང་། །ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བཀྲ་ཤིས་སྦས། །ནུབ་སྣང་བ་
མཐའ་ཡས་གསེར་གྱི་བུམ་པ་འདྲ། །རི་རབ་སྤུན་གསུམ་འདྲ་བའི་མེ་ཏོག་ཤར། །མེ་ཏོག་
སེར་བས་མ་བཅོམ་ལྷ་ལུ་ཕུལ། །སྦྲང་མ་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་ལྷ་ལུ་ཕུལ། །གཞོན་པ་རང་
སེམས་དགའ་བའི་བྲོ་འཆམས་དོ། །ཨོ་ལོ་རང་སེམས་སྐྱིད་པའི་ཉིམ་ཤར་དོ། །ༀ་སངས་ལ་
མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །གསུངས་ཡང་ས་ལ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་མ་བྱེད་ལོག་ནས་
ཡོང་། །ཉི་མ་གྱང་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བཀྲ་ཤིས་སྦས། །བྱང་འདོད་ཡོན་གྲུབ་པ་གསེར་གྱི་བུམ་པ་
འདྲ། །རི་རབ་སྤུན་གསུམ་འདྲ་བའི་མེ་ཏོག་ཤར། །མེ་ཏོག་སེར་བས་མ་བཅོམ་ལྷ་ལུ་
ཕུལ། །སྦྲང་མ་རླུང་གི་མ་བསྐྱོད་ལྷ་ལུ་ཕུལ། །གཞོན་པ་རང་སེམས་དགའ་བའི་བྲོ་འཆམས་
དོ། །ཨོ་ལོ་རང་སེམས་སྐྱིད་པའི་ཉིམ་ཤར་དོ། ། 

 ང་དk་པ། 

ཤ་བ་གངས་ལས་བབས་ཚ�། 

ཤ་བ་གངས་ལས་བབས་ཚེ། །སྐྱོ་ཞིང་སྐྱོ་ཞིང་བབས་དོ། །ཤ་བ་སྤང་སྟོད་ལ་མས་ཀྱི་རྩེ་
ལས། །ཤ་བ་ཡིད་སྐྱོ་དང་མི་སྐྱོ། །སྤང་དཀར་ཞིང་དུ་ཚེ་གཅིག་ལ་འཛོམས་པས། །ཤ་བ་ཁོ་
ཐག་ལས་ཆོད་སོང༌། །ཤ་བ་མ་མས་གཉིས་ཀུ། །སྤང་རྩ་ཟ་བར་ལྷོད་སོང༌། །ཤ་བ་སྤང་སྟོད་
ལ་མས་ཀྱི་རྩེ་ལས། །ཤ་བ་ཡིད་སྐྱོ་དང་མི་སྐྱོ། །སྤང་དཀར་ཞིང་དུ་ཚེ་གཅིག་ལ་འཛོམས་
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པས། །ཤ་བ་ཁོ་ཐག་ལས་ཆོད་སོང་། །རི་གཅིག་ཡངས་པའི་རི་ལ། །ལོ་དང་ཟླ་བ་འགོར་
སོང༌། །ཤ་བ་སྤང་སྟོད་ལ་མས་ཀྱི་རྩེ་ལས། །ཤ་བ་ཡིད་སྐྱོ་དང་མི་སྐྱོ། །སྤང་དཀར་ཞིང་དུ་ཚེ་
གཅིག་ལ་འཛོམས་པའི། །ཤ་བ་ཁོ་ཐག་ལས་ཆོད་སོང༌། །ལུང་པ་རྩྭ ་མེད་ཆུ་མེད། །ཤ་བ་སྡོད་
ཉམས་མ་སྤྲོ། །ཤ་བ་སྤང་སྟོད་ལ་མས་ཀྱི་རྩེ་ལས། །ཤ་བ་ཡིད་སྐྱོ་དང་མི་སྐྱོ། །སྤང་དཀར་
ཞིང་དུ་ཚེ་གཅིག་ལ་འཛོམས་པས། །ཤ་བ་ཁོ་ཐག་ལས་ཆོད་སོང༌། །ཤ་བ་ཚང་ལས་འཐོན་
ཚེ། །དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དྲན་སོང༌། །ཤ་བ་སྤང་སྟོད་ལ་མས་ཀྱི་རྩེ་ལས། །ཤ་བ་ཡིད་སྐྱོ་དང་མི་
སྐྱོ། །སྤང་དཀར་ཞིང་དུ་ཚེ་གཅིག་ལ་འཛོམས་པས། །ཤ་བ་ཁོ་ཐག་ལས་ཆོད་སོང་། ། 

_ག་བn་པ། 

�ོ་ཏོ་རིའི་�ེ་ལས། 

སྤོ་ཏོ་རིའི་རྩེ་ལས། །ཨེ་མོ་རེ་ལ། །ཡར་ལ་ནི་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། །རྩ་རི་སྨྱུགས་མ་
འཁྲུངས་སོང༌། །རྩ་རི་སྨྱུགས་མ་མ་རེད། །ཨེ་མོ་རེ་ལ། །ཡར་ལ་ནི་སྐལ་བཟང་ཆོས་
སྒྲོན། །ང་ཚོ་བླ་མའི་སྐུ་གཟུགས་འདྲ། །སྤོ་ཏོ་རིའི་རྩེ་ལས། །ཨེ་མོ་རེ་ལ། །ཡར་ལ་ནི་སྐལ་
བཟང་ཆོས་སྒྲོན། །དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཤར་འབྱུང་། །དཀར་གསལ་ཟླ་བ་མ་རེད། །ང་ཚོ་བླ་
མའི་ཞལ་རས་འདྲ། །སྤོ་ཏོ་རིའི་རྩེ་ལས། །ཨེ་མོ་རེ་ལ། །ཡར་ལ་ནི་སྐལ་བཟང་ཆོས་
སྒྲོན། །གསེར་གྱི་རྒྱ་གླིང་ཕུ་ཡོད། །གསེར་གྱི་རྒྱ་གླིང་མ་རེད། །ང་ཚོ་བླ་མའི་གསུང་སྐད། ། 

 རེ་གཅིག་པ། 

ཉི་མ་ཤར་�ི་�ོགས་ལས། 

ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལས། །ཤར་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། །གསལ་ཤིང་དྭངས་ལ་པདྨ་གླིང་
སྟོད་ཆགས། །ཉི་མ་ལྷོའི་ཕྱོགས་ལས། །ལྷོ་ལས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས། །གསལ་ཤིང་དྭངས་
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ལ་པདྨ་གླིང་སྟོད་ཆགས། །ཉི་མ་གྱང་གི་ཕྱོགས་ལས། །བྱང་ལས་འདོད་ཡོན་གྲུབ་
པ། །གསལ་ཤིང་དྭངས་ལ་པདྨ་གླིང་སྟོད་ཆགས། །ཉི་མ་དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལས། །དབུས་
ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། །གསལ་ཤིང་དྭངས་ལ་པདྨ་གླིང་སྟོད་ཆགས། ། 

རེ་གཉིས་པ། 

དkང་སངས་ཟེར་ཟེར། 

དགུང་སངས་ཟེར་ཟེར། །ཡར་ལ་ཆོས་འཁོར་ལའི། །སོ་ཡ་ང་རའི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །དྲན་ལ་
དྲན་འབྱུང་ལའི། །གངས་སྟོད་ཟེར་ཟེར། །ཡར་ལ་ཆོས་འཁོར་ལའི། །སོ་ཡ་ང་རའི་དར་སེང་
དཀར་མོ། །དྲན་ལ་དྲན་འབྱུང་ལའི། །སྤང་སྟོད་ཟེར་ཟེར། །སོ་ཡ་ང་རའི་ཤའུ་རྒྱས་རྭ་
ཅུང་། །དྲན་ལ་དྲན་འབྱུང་ལའི། །ནགས་སྟོད་ཟེར་ཟེར།  །ཡར་ལ་ཆོས་འཁོར་ལའི། །སོ་ཡ་
ང ་རའི་སྟག་མོ་རི་བཀྲ། །དྲན་ལ་དྲན་འབྱུང་ལའི། །མཚོ་སྟོད་ཟེར་ཟེར། །ཡར་ལ་ཆོས་འཁོར་
ལའི། །སོ་ཡ་ང་རའི་སེར་མིག་ཉ་མོ། །དྲན་ལ་དྲན་འབྱུང་ལའི། ། 

 རེ་གSམ་པ། 

�ར་ཆེན་ཡོང་ཡོང་ལ། 

ཟུར་ཆེན་ཡོང་ཡོང་ལ། །རྨ་བྱ་རྒྱ་ལས་ཨིན་ན་ངེད་རྨ་བྱ། །རྨ་བྱ་སྐྱེས་པའི་ཡབ་ཡུམ་ཁམས་
བཟང་གོ་ལའི། །རྨ་བྱ་ལེགས་པའི་མདོངས་སྒྲོ་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན། །བཀལ་བཞག་གོ་
ལའི། །ཤང་ཤང་བོད་ལས་ཨིན་ནོ། །ཡ་ལ་ངེད་ཤང་ཤང་ལའི། །ཤང་ཤང་སྐྱེས་པའི་ཡབ་ཡུམ་
ཁམས་བཟང་གོ་ལའི། །ཤང་ཤང་ལེགས་པའི་ཕོད་ཁ། །བོད་ཀྱི་གངས་ཆེན་གཞུང་ལ་བཏང་
བཞག་དགོ་ལའི། ། 
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རེ་བཞི་པ། 

Vིད་པའི་ཡ་ལ་ཁོམ་\ན་P་ཁང། 

སྐྱིད་པའི ་ཡ་ལ་ཁོམ་ལྡན་ལྷ་ཁང་། །གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་འདྲ་སོང༌། །ལྕང་མའི་ལྕང་ཤིང་རྩ་
བ། །བྱིའུ་ཆུང་གནས་ཚང་གཡར་དང་། །ལྕང་མའི་ཐུགས་ལ་མེད་ན། །བྱིའུ་ཆུང་སྡོད་ས་སྤོ་
ཆོག །བྱིའུ་ཆུང་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ། །ཐུགས་སེམས་སྐྱོ་རོགས་མ་གནང༌། །སྐྱིད་པའི་ཡ་ལ་
ཁོམ་ལྡན་ལྷ་ཁང༌། །གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་འདྲ་སོང་། །གསེར་གྱི་ཕོ་བྲང་ནང་ལ། །མཚན་ལྡན་བླ་
མ་བཞུགས་ཡོད། །ཡབ་ཆེན་ཟླ་བ་གྲགས་པ། །ཐུགས་སེམས་སྐྱོ་རོགས་མ་གནང་། །ཡུམ་
ཆེན་སྐྱིད་སྡུག་སྒྲོལ་མ། །མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་གེ ། 

 རེ་Z་པ། 

དགའ་བའི་ཉ་ིམ་ཤར་སོང་། 

དགའ་བའི་ཉི ་མ་ཤར་སོང་། །སྐྱིད་པའི་ཟླ་བ་ཚེས་སོང༌། །དགའ་སྐྱིད་འཛོམས་པའི་ཞབས་
བྲོ། །པདྨའི་ཐང་ལ་འཆམས་ཤོག །ཕོ་ཡི་ཞབས་བྲོ་གཡས་བསྐོར། །མོའི་ཞབས་བྲོ་གཡོན་
བསྐོར། །གཡས་གཡོན་བསྐོར་བའི་ཞབས་བྲོ། །ནོར་བུའི་དགའ་བ་འཁྱིལ་སོང༌། །ཕུན་
ཚོགས་ནོར་བུའི་རི་ལ། །དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་འཁྲུངས་སོང་། །ལྷ་ཤིང་ལྗོན་པའི་རྩེ་
ནས། །ཞིམ་མངར་འབྲས་བུ་ཆགས་ཡོད།  །བཀྲ་ཤིས་མཚོ་མོའི་དབུས་ན། །གསེར་གྱི་ཉ་
མོ་འཁྱུག་འཁྱུག །ཉ་མོ་གཤོག་རྩལ་རྒྱས་ནས། །བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཡོད། །མཛེས་
སྡུག་པདྨའི་ཐང་ལ། །གཡུ་ཡི་བྲང་མོ་འཁོར་སོང་། །ཞིམ་པའི་རྩི ་བཅུད་འཐུང་ནས། །དགའ་
བའི་མགྲིན་གླུ་བླངས་སོང་། །ལྷ་སྲས་གསེར་གྱི་ཉི་མ། །སྐྱི་པའི་མཁར་ལ་ཤར་སོང་། །མཁར་
ལ་ཤར་བ་མ་རེད། །གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་གཞུགས་ནས། །ང་ཚོ་མངའ ་འབངས་ཡོང་ལ། །བྱམས་
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པའི་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས་ནས། །བརྩེ་བས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཡོད། །ང་ཚོའི་སྐྱིད་
པའི་ཉི་མ། །ལྷ་སྲས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། །སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི། །མཐའ་དང་རྟེན་
འབྲེལ་སྒྲིགས་སོང་། ། 

 རེ་_ག་པ། 

e་འདི་wང་wང་དཀར་མོ། 

བྱ་འདི་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ། །མི་མང་གི་ཨ་རོགས། །གཤོག་རྩལ་ང་ལ་གཡར་དང་། །བྱང་
ཆུབ་ཤང་གི་པ་ཏྲ། །ཐག་རིང་རྒྱ་ལ་མི་འགྲོ། །མི་མང་གི་ཨ་རོཊ། །ལི་ལི་ཐང་བསྐོར་ནས་
ལོག་ཡོང༌། །བྱང་ཆུབ་ཤང་གི་པ་ཏྲ། །སྤང་གི་ལྷ་བྱ་གོང་མོ། །མི་མང་གི་ཨ་རོཊ། །ཕ་ཡུལ་
མིན་འདུག་མ་གསུང་། །བྱང་ཆུབ་ཤང་གི་པ་ཏྲ། །རི་མགོ་མཐོ་རི་མཐོ་ཚད། །མི་མང་གི་ཨ་
རོགས། །ལྷ་བྱ་གོང་མའི་ཕ་ཡུལ། །བྱང་ཆུབ་ཤང་གི་པ་ཏྲ། །  

 རེ་བdན་པ། 

p་ལ་ཡི་གི་གངས་རི་དཀར་པོའི་ལོག། 

ཕུ་ལ་ཡི་གི་གངས་རི་དཀར་པོའི་ལོག །སི་ལི་བྱི་མོའི་གསུང་སྐད་ལྷང་སེ་ལྷང་། །བྱིམ་ལ་ཨོ་
བཞོ་ཡོད་པའི་ངོ་མཐོ་མས། །བ་དང་བོའུ་ཅུང་འཕྲད་པའི་དགའ་སྤྲོ་ཡིན། །ཨོམ་ལ་ལག་བཞོ་
རྒྱབ་པའི་སྐྱིད་སྤྲོ་ཡིན། །མདའ་ལ་མས་ཀྱི་དཀར་སངས་རྟ་རལ་ནང༌། །རྟ་པོ་དྲུང་དྲུང་གཅིག་
གི་བཙན་སྐད་ཡོད། །ཨ་དྲུང་སྒ་སྲབ་སྒྲོན་པའི་ངོ་མཐོ་མས། །རྒོད་མོ་རྟིའུ་དང་འཕྲད་པའི་
དགའ་སྤྲོ་ཡིན། །བྱི་ཕྱགས་འཕམ་གྱི་འཇལ་བའི་སྐྱིད་སྤྲོ་ཡིན། །སྤང་ལ་མས་ཀྱི་གསེར་ཤོག་
འབག་ཅོག་ནང་། །སྟག་ཤར་གཞོན་པའི་གསུང་སྐད་ལྷང་སེ་ལྷང་། །མདའ་རྩེད་རྡོ་སྐོར་བརྡུང་
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བས་ངོ་མཐོ་མས། །འབེམ་ལ་དར་གྱིས་བརྒྱན་པའི་དགའ་སྤྲོ་ཡིན། །རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་
ཐོབ་པའི་སྐྱིད་སྤྲོ་ཡིན། ། 

 

 རེ་བIད་པ། 

འ�ོ་ཟེར་ན་J་པོ་ང་ལ་མེད། 

འགྲོ་ཟེར་ན་རྟ་པོ་ང་ལ་མེད། །རྐང་ལྷམ་ཅུང་འབྱུང་ན་རྟ་པོ་རེད། །སྡོད་ཟེར་ན་གནས་པོ་ང་ལ་
མེད། །ཆུ་མེ་ཤིང་འབྱུང་ན་གནས་པོ་རེད།  །བག་ལི་ཐང་གཞུང་ནས་རྟ་གཅིག་ཉོས། །རྟ་
གསེར་སྒ་མ་རྒྱབ་ལོ་གསུམ་སོང་། །དུས་ད་ལོ་གསེར་སྒ་མ་རྒྱབ་ན། །རྟ་སྒྲོལ་མ་སྤུ་ཁ་
འགྱུར་ས་རེ། །འགྲོ་བསམ་པའི་རི་ལ་ཁ་བ་བབས། །ངེད་སྨིན་དྲུག་རི་ལ་ཉི་མ་ཤར། །ཆུ་ཆེན་
པོ་གཅིག་ལ་ཆུ་རབ་གཉིས། །རྐང་ལྷམ་ཅུང་ཕུད་ས་ག་ན་རེད། །ལ་ཆེན་པོ་གཅིག་ལ་ལ་རྩེ་
གཉིས། །མགོ་ཞྭ་མོ་ཕུད་ས་ག་ན་རེད། །  

 རེ་དk་པ། 

g་མོ་ང་ལ་མི་pལ། 

བུ་མོ་ང་ལ་མི་ཕུལ། །ཅི་ཡང་ཟླ་བ་ཤར། །བུ་མོ་ང་ལ་ཡོང་རྒྱུ། །དབུ་ཞྭ་ཟླ་བ་ཤར། །མ་ཤིང་ཕ་
དང་བུའི་རྒྱན་ཆ་ཟླ་བ་བཞག །ཤི་ན་བླ་མ་བཟང་པོའི། །ཞབས་སུ་ཟླ་བ་ཕུལ་། །བུ་མོ་ང་ལ་མི་
ཕུལ། །ཅི་ཡང་ཟླ་བ་ཤར། །བུ་མོ་ང་ལ་ཡོང་རྒྱུ། །རྡལ་གཡོ་ཟླ་བ་ཤར། །མ་ཤི་ཕ་དང་བུའི་
རྒྱན་ཆ་ཟླ་བ་བཞག །ཤི་ན་བླ་མ་བཟང་པོའི། །ཞབས་སུ་ཟླ་བ་ཕུལ་། །བུ་མོ་ང་ལ་མི་
ཕུལ། །ཅི་ཡང་ཟླ་བ་ཤར། །བུ་མོ་ང་ལ་ཡོང་རྒྱུ། །རྒྱན་ཆ་ཟླ་བ་ཤར། །མ་ཤི་ཕ་དང་བུའི་རྒྱན་
ཆ་ཟླ་བ་བཞག །ཤི་ན་བླ་མ་བཟང་པོའི། །ཞབས་སུ་ཟླ་བ་ཕུལ། །བུ་མོ་ང་ལ་མི་ཕུལ། །ཅི་ཡང་
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ཟླ་བ་ཤར། །བུ་མོ་ང་ལ་ཡོང་རྒྱུ། །སྐུ་སྟོད་ཟླ་བ་ཤར། །མ་ཤི་ཕ་དང་བུའི་རྒྱན་ཆ་ཟླ་བ་
ཞག །ཤི་ན་བླ་མ་བཟང་པོའི། །ཞབས་སུ་ཟླ་བ་ཕུལ། །  

བdན་བn་པ། 

ང་ཚ]འི་Rན་Qོངས་Iལ་ཁབ། 

ང་ཚོའི་སྨན་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ། །བ་བུར་མིག་གིས་བལྟ་ཚེ། །སྤང་རི་ལྗོན་པའི་ཡུལ་
ལྗོངས། །དག་པའི་མིག་གིས་ལྟ་ཚེ། །པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས། །འཇའ་འོད་ཐིག་ལེའི་ཕོ་
བྲང༌། །སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། །སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་བསྲོས་ཤོག །ང་ཚོའི་རྒྱལ་བློན་ཡབ་
སྲས། །ཆུ་བུར་མིག་གིས་མཇལ་ན། །བྱམས་སྐྱོངས་དྲིན་ཅན་ཕ་མ། །དག་པའི་མིག་གི་
མཇལ་ཚེ། །ཡེ་ཤེས་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་ཚོའི་བྱུང་གནས། །སྐལ་བཟང་མེ་
ཏོག་ཤར་སོང་། །སྐྱིད་པའི་ཉི ་མ་བསྲོས་ཤོག །ང་ཚའི་གྲྭ་ཚང་དགོན་སྡེ། །ཆུ་བུར་མིག་གིས་
མཇལ་ན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་། །དག་པའི་མིག་གིས་མཇལ་ཚེ། །རིག་
འཛིན་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས། །ས་གསུམ་འདྲེན་པའི་བླ་མ། །སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་ཤར་
སོང་། །སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་བསྲོས་ཤོག །ང་ཚའི་མི་སེར་ཕོ་མོ། །ཆུ་བུར་མིག་གིས་བལྟས་
ན། །གུས་བཀུར་ཆེ་བའི་མངའ་འབངས། །དག་པའི་མིག་གིས་བལྟས་ཚེ། །དཔའ་བོ་མཁའ་
འགྲོའི་གྲོང་ཁྱེར། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་གར་མཁན། །སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། །སྐྱིད་པའི་
ཉི ་མ་བསྲོས་ཤོག །ང་ཚའི་ལོངས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས། །ཆུ་བུར་མིག་གིས་བལྟས་ན། །སོ་སོའི་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་ཡང་། །དག་པའི་མིག་གིས་བལྟས་ཚེ། །ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་མཆོད་སྤྲིན། །ཟད་མེད་
གཏེར་གྱི་བང་མཛོད། །སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། །སྐྱིད་པའི་ཉི ་མ་བསྲོས་ཤོག ། 
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དོན་གཅིག་པ། 

ཨ་l་བ{་ཤིས་གཡང་ཆགས། 

ཨ་ཁུ་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས། །ཨ་ཁུ་སྐྱིད་པའི་གླུ་ལེན། །ཤར་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་ལས། །ཁྲི་
གདུགས་ཉི ་མ་ཤར་ལོ། །ཉི ་ཟེར་འོད་ཀྱི་འབུམ་ཕྲག །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་སོང་། །མི་
རྣམས་གྲང་བའི་སྡུག་བསྔལ། །ཉི་ཟེར་འོད་ཀྱི་གསལ་ལོ། །ཨ་ཁུ་བཀྲ་ཤིས་གཡང་
ཆགས། །ཨ་ཁུ་སྐྱིད་པའི་གླུ་ལེན། །ལྷོ་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་ལས། །ཙན་དན་སྡོང་པོ་འཁྲུངས་
ཡོད། །མི་རྣམས་སྤོས་མེད་སྡུག་བསྔལ། །ཙན་དན་དྲིའི་གསལ་ལོ། །ཨ་ཁུ་བཀྲ་ཤིས་
གཡང་ཆགས། །ཨ་ཁུ་སྐྱིད་པའི་གླུ་ལེན། །ནུབ་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་ལས། །ཞོ་ཤེལ་ཟླ་བ་ཤར་
ལོ། །མི་རྣམས་མུན་པའི་སྡུག་བསྔལ། །ཞོ་ཤེལ་འོད་ཀྱི་གསལ་ལོ། ། 

 དོན་གཉིས་པ། 

�ོང་ཆེན་Wལ་�ི་�ན་�ེ། 

རྫོང་ཆེན་ཡུལ་གྱི་ལྷུན་རྩེ། །རྩེ་མོ་ཡས་ལ་གཟིགས་དང་། །རྩེ་མོ་གདུགས་དང་རྒྱལ་
མཚན། །གཞན་གྱི་ཆགས་ས་མིན་འདུག ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོས་མ་གཏོགས། །གཞན་གྱི་
ཆགས་ས་མིན་འདུག །རྫོང་ཆེན་ཡུལ་གྱི་ལྷུན་རྩེ། །སྐེད་པ་ཕས་ལ་གཟིགས་དང་། །སྐེད་པ་
གཟིམ་ཅུང་ཁྲ་མོ། །གཞན་གྱི་བཞུགས་ས་མིན་འདུག །དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་མ་
གཏོགས། །གཞན་གྱི་བཞུགས་ས་མིན་འདུག །རྫོང་ཆེན་ཡུལ་གྱི་ལྷུན་རྩེ།  །རྩ་་བམྶ་ལ་
གཟིགས་དང་། །རྩ་བ་རྟ་རལ་གྲུ་བཞི། །རྟ་པོ་རྟིང་དཀར་མ་གཏོགས། །གཞན་རྣམས་
བཏགས་ས་མིན་འདུག ། 
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 དོན་གSམ་པ། 

གནམ་དkང་ཡི་^་བKགས་མི། 

གནམ་དགུང་ཧེ་ཡི་ལུ་བཞུགས་མི། །ཨ་ཞེ་དང་ཚེ་རིང་བཟང་མོ།༢ །ཨོའི་ན་བཟའ་དར་ལས་
འཇམ་སོང་། །འཇམ་འཇམ་ཚེ་ལུས་ལ་བཞེས་སོང་།༢ །ཨོའི་ན་བཟའ་ཁ་མདོག་
ལེགས་པས། །ལེགས་ལེགས་ཀྱང་ལུས་ལ་བཞེས་སོང་།༢ །གནས་དང་པ་རྒྱ་ཡུལ་བསྐོར་
སོང་། །རྒྱ་རྡོ་རྗེ་གདན་ལུ་མཇལ་སོང་།༢  །གནས་གཉིས་པ་ཙཱ་རི་བསྐོར་སོང་། །རྩ་རྩ་རི་
རྩེ་བསྐོར་མཇལ་སོང་།༢ །གནས་གསུམ་པ་ལྷ་ས་བསྐོར་སོང་། །ཇོ་བོ་ཤཱ་ཀྱ་མུ་ཎི་མཇལ་
སོང་།༢ །ཨོའི་བསྐོར་ར་གཡས་བསྐོར་རྒྱབ་ན། །ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་ལས་གྲིབ་དག༢ །བསྐོར་
ར་གཡོན་བསྐོར་རྒྱབ་ན། །ཡུམ་ཆེན་ཨ་མའི་ལས་གྲིབ་དག༢ །བསྐོར་ར་གཡས་བསྐོར་་
གཡོན་བསྐོར་།  །བུ་མོ་ཚེ་རིང་བཟང་མོའི་ལས་གྲིབ་དག ། 

 དོན་བཞི་པ། 

M་གར་h་མོ་མི་ཆགས་M་གར་h་མོ་ཆགས། 

གླུ་གར ་ཁྲ་མོ་མི་ཆགས་གླུ་གར་ཁྲ་མོ་ཆགས། །གླུ་གར་ཁྲ་མོ་ཆགས་ན་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལ་
ཆགས། །ལྷ་དབང་པོའི་རྒྱལ་མཚན་མ་མཇལ་ན། །གླུ་གར་ཆགས་རྒྱུ་མེད། །ལྷ་དབང་པོའི་
རྒྱལ་མཚན་མཇལ་ན། །གླུ་གར་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད། །རི་གཅིག་གཡས་པའི་ལོག་ལས་བའ་ལུ་
ཅིག་ཞམ། །རི་གཅིག་གཡོན་པའི་ལོག་ལས་སུ་ལུ་ཞིག་ཞམ། །བའ་ལུ་སུ་ལུ་ཞམ་ནས་ལྷ་
བསངས་ཤིག་གཏོང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་དར་ལྕོགས་ཤིག་འཕྱར། ། 
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དོན་Z་པ། 

�་རི་Wལ་uོད་Wལ་Rད། 

ཙཱ་རི་ཡུལ་སྟོད་ཡུལ་སྨད། །ཤ་བ་ཡིན་ན་དགའ་སོང་། །ཡུལ་སྟོད་རྩ་སྣ་འཛོམས་ས། །ཡུལ་
སྨེད་ཆུ་སྣ་འཛོམས་ས། །གནམ་གཅིག་བསྐོར་ཤིག་བསྐོར་ཤིག །གནས་ལ་སྟག་ཚང་དོམ་
ཚང༌། །གནས་ལ་བསྐོར་བའི་ཆོས་གྲོགས། །ཆོས་གྲོགས་མ་དང་མཁའ་འགྲོ། །དག་པ་ཤེལ་
རི་དཀར་ཅུང་། །གླུ་བདུད་རྡོ་རྫ ་ཟིལ་པ། །ཙཱ་རི་མཚོ་ཁ་ནང་ལ། །འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་ཤར་
ཡོད། །འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་སྦུག་ལ། །ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་བཞུགས་ཡོད། ། 

དོན་_ག་པ། 

ཤར་�ོགས་གོས་དཀར་ལ་མོ། 

ཤར་ཕྱོགས་གོས་དཀར་ལ་མོའི་ལ་སྟོད་ན་ལ་ཞོལ་ན། །ལ་སྟོད་ཡས་ལ་ཁ་བ་ཆེ་ཙམ་འདུག་
ཆུང་ཙམ་འདུག །ཁ་བ་ཆེ ་བ་རྣམས་སུ་ཁྲི་གདུགས་ཤར་ལ་ཉི་མ་ཤར་ལ། །ང་དང་ཁྲི་
གདུགས་ཉི་མ་ཤར་ནས་ཡོང་འཕྲོས་ནས་ཡོང་། །ཁ་བ་ཆུང་བ་རྣམས་སུ་ལྷམ་ཆེན་ལྷམ་ཆུང་
བཙུགས། །ང་དང་ལྷམ་ཆེན་ལྷམ་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཡོང་འཁྲིལ་ནས་ཡོང་། །ཤར་ཕྱོགས་
གོས་དཀར་ལ་མོ་འི་ལ་སྟོད་ན་ལ་ཞོལ་ན། །ལ་སྟོད་ཡས་ལ་ཤིང་མོ་ཆེ་ཙམ་འདུག་ཆུང་ཙམ་
འདུག །ཤིང་མོ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་སྟར་ཆེན་སྦྱར་ལ་སྟར་ཆུང་སྦྱར། །ང་དང་སྟར་ཆེན་སྟར་ཆུང་
སྦྱར་ནས་ཡོང་ལ་འཁྲིལ་ནས་ཡོང་། །ཤིང་མོ་ཆུང་བ་རྣམས་སུ་སོ་ལེན་སྦྱར་ལ་ང་ལེན་སྦྱར་
ལ། །ང་དང་སོ་ལེན་ང་ལེན་སྦྱར་ནས་ཡོང་ལ་འཁྲིལ་ནས་ཡོངས། །ཤར་ཕྱོགས་གོས་དཀར་
ལ་མོའི་ལ་སྟོད་ན་ལ་ཞོལ་ན། །ལ་སྟོད་མས་ལ་ཆུ་མོ་ཆེ་ཙམ་འདུག་ཆུང་ཙམ་འདུག །ཆུ་མོ་ཆེ་
བ་རྣམས་སུ་གྲུ་ཆེན་བཏང་ལ་གྲུ་ཆུང་བཏང་། །ང་དང་གྲུ་ཆེན་གྲུ་ཆུང་བཏང་ནས་ཡོང་ལ་
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འཁྲིལ་ནས་ཡོང་། །ཆུ་མོ་ལ་ཆུང་བ་རྣམས་སུ་ཟམ་ཆེན་བཙུགས་ལ་ཟམ་ཆུང་བཙུགས། །ང་
དང་ཟམ་ཆེན་ཟམ་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཡོང་ལ་འཁྲིལ་ནས་ཡོང་། ། 

 དོན་བdན་པ། 

དkང་uོད་མཐོན་པོ་མཐོ་མི་མཐོ། 

དགུང་སྟོད་མཐོན་པོ་མཐོ་མི་མཐོ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འོ་མའི་མཚོ། །འོ་མའི་མཚོ་ལས་མེ་
ཏོག་ཤར། །མེ་ཏོག་པདྨ་འདབ་རྒྱད་་ཤར། །པདྨ་འདབ་རྒྱད་ཡག་མོ་རེད། །སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་
ལ་མཆོད་པ་ཕུལ། །གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་མཐོ་མི་མཐོ། །དར་སེང་དཀར་མོ་འོ་མི་མཚོ། །འོ་
མི་མཚོ་ལས་མེ་ཏོག་ཤར། །མེ་ཏོག་པདྨ་འདབ་རྒྱད་ཤར། །པདྨ་འདབ་རྒྱད་ཡག་མོ་
རེད། །བར་ཕྱོགས་བཙན་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ།  །སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་མཐོ་མི་མཐོ། །ཤའུ་རྒྱལ་རྭ་
བཅུ་འོ་མའི་མཚོ། །འོ་མའི་མཚོ་ལས་མེ་ཏོག་ཤར། །མེ་ཏོག་པདྨ་འདབ་རྒྱད་ཤར། །པདྨ་
འདབ་རྒྱད་ཡག་མོ་རེད། །འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ། ། 

 དོན་བIད་པ། 

ཤར་�ོགས་ལ་�་ཀོང་པོའི་རི་ལ། 

ཤར་ཕྱོགས་ལ་སྭ་ཀོང་པོའི་རི་ལ། །བྱ་ལ་གསེར་བྱ་ལྡིང་ལྡིང་། །གསེར་བྱ་ལ་སོ་ལྡིང་ལྡིང་མ་
བྱེད། །མར་ལ་བབས་རོགས་གནང་དང ་། །གསེར་བྱ་ལ་སོ་བབས་པའི་བབས་
བརྟེན། །གཞོན་པའི་གསེར་ཞྭ་སྤོ་ཏོག །ཤར་ཕྱོགས་ལ་སོ་ཀོང་པོའི་རི་ལ། །བྱ་ལ་དངུལ་
བྱ་ལྡིང་ལྡིང་། །དངུལ་བྱ་ལ་སོ་ལྡིང་ལྡིང་མ་གནང་། །མར་ལ་བབས་རོགས་གནང་
དང་། །དངུལ་བྱ་བབས་པའི་བབས་རྟེན། །གཞོན་པའི་མུ་ཏི་མཚོ་ཆུང་། །ཤར་ཕྱོགས་ལ་སོ་
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ཀོང་པོའི་རི་ལ། །བྱ་ལ་དུང་བྱ་ལྡིང་ལྡིང་། །དུང་བྱ་ལ་སོ་ལྡིང་ལྡིང་མ་གནང་། །མར་ལ་བབས་
རོགས་གནང་དང་། །དུང་བྱ་བབས་པའི་བབས་རྟེན། །གཞོན་པའི་གཡས་དུང་དཀར་པོ། །  

 དོན་དk་པ། 

འ&ག་པའི་�ངས་ན་བདེ་ཆེན། 

འབྲུག་པའི་སྤུངས་ན་བདེ་ཆེན། །བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདྲ་དོ། །སྭ་ཡ་རྨ་བྱ་བུ་འཁྲི་ལེགས་སྟོད་
ཆགས་པ་ལ་ཅིག་སོང་། །མཐོ་བ་གསེར་ཏོག་བཀལ་ས། །དམའ་བ་རྒྱབ་བཞི་སྤུབས་
ས། །སྭོ་ཡ་རྨ་བྱ་བུ་འཁྲི་ལེགས་སྟོད་ཆགས་པ་ལ་ཅིག་སོང་། །འབྲུག་པའི་ཐང་བཟོ་སྒོ་
ཅུ། །དངུལ་དཀར་མེ་ལོང་འདྲ་དོ། །སྭ་ཡ་རྨ་བྱ་བུ་འཁྲི་ལེགས་སྟོད་ཆགས་པ་ལ་ཅིག་
སོང་། །འབྲུག་པའི་སྤུངས་ན་ཟམ་པ། །གསེར་ཟམ་དངུལ་ཟམ་འདྲ་དོ། །སྭ་ཡ་རྨ་བྱ་བུ་འཁྲི་
ལེགས་སྟོད་ཆགས་པ་ལ་ཅིག་སོང་། །འབྲུག་པ་འདར་འཕྱར་ལམ་འདི། །དར་ལམ་དཀར་
ཅུང་འདྲ་དོ། །སྭ་ཡ་རྨ་བྱ་བུ་འཁྲི་ལེགས་སྟོད་ཆགས་པ་ལ་ཅིག་སོང་། ། 

 བIད་བn་པ། 

དkང་སངས་མཐོན་པོ་I་གKང་དང་འ�། 

དགུང་སངས་མཐོན་པོ་རྒྱ་གཞུང་དང་འདྲ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་དྲུང་ལ་གཡས་ཕྱོགས་
ཞུགས། །གཡས་པ་ཆ་གཅིག་ཆ་གཉིས། །ཚེ་རིང་ལྷ་དང་མཉམ་ཡོད། །གཡོན་པ་འབྲུ་
གཅིག་འབྲུ་གཉིས། །སྐྱིས་པའི་དར་སེང་ཨ་ཡི། །ཞལ་ལ་ཡ་ཡུད་མ་གཏོང་། །གངས་སྟེང་
སྤུལ་སྐུ་མཁྱེན་ནོ། །གསུང་ལ་སྒྲ་བསྒྱུར་མ་གཏོང་། །རྩ་བའི ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། ། 
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�་གཅིག་པ། 

གཡས་ལ་uག་�གས་ད�ང་ཡོད། 

ཨེ་མོ་རེ་ གཡས་ལ་སྟག་ལྤགས་དཔྱང་ཡོད། །འོད་ཟེར་སྒྲོལ་མའི་བཞུགས་ཁྲི། །གཡོན་
ལས་གཟིགས་ལྤགས་དཔྱང་ཡོད། །སྒྲོལ་མའི་མཆོས་འཁོར་བཞུགས་ཁྲི། །འོད་ཟེར་སྒྲོལ་
མའི་འཁྲུལ་རོགས། །འཁྲུལ་རོགས་དུང་དང་རྒྱ་གླིང་། །འོད་ཟེར་སྒྲོལ་མ་མེད་ན། །གནམ་ལ་
འཕུར་ན་འཕུར་ཤོག །ས་ལ་འཛུལ་ན་འཛུལ་ཤོག ། 

 �་གཉིས་པ། 

མདའ་མོ་ངའི་Vེས་ས་བཤད་མི་དགོས། 

སོ་ཡ་ལ མདའ་མོ་ང་ཡི་སྐྱེས་ས་བཤད་མི་དགོས། །མདའ་མོ་ངའི་སྐྱེས་ས་བཤད་དགོས་
ན། །ཙཱ་རི་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །མདའ་མོ་ངའི་སྐྱེས་ས་དགའ་ཡང་དགའ། །མདའ་མོ་
ངའི་སྐྱེས་ས་སྐྱིས་ཀྱང་སྐྱིད། །མདའ་མོ་གཞོན་པའི་ལག་པར་འཁོར་ཡང་འཁོར། །མདའ་མོ་
གཞོན་པའི་ལག་པར་ཕྲང་ཡང་ཕྲང༌། །མདའ་མོ་ང་ལ་སྒྲོ་གཅིག་བཀལ་ཙ་ན། །གངས་སྟོད་
ཡས་ལུ་རླུང་རྟ་འཕྱར་བ་འདྲ། །མདའ་མོ་ང་ལ་སྒྲོ་གཉིས་བཀལ་ཙ་ན། །ཐང་དཀར་རྒད་པོ་
གནམ་ལུ་ལྡིང་བ་འདྲ། །མདའ་མོ་ང་ལ་སྒྲོ་གསུམ་བཀལ་ཙ་ན། །གུར་ཆེན་དཀར་པོ་ཐང་ལ་
སྤུབས་པ་འདྲ། །མདའ་མོ་ང་ལ་སྒྲོ་བཞི་བཀལ་ཙ་ན། །བཀྲ་ཤིས་ལྷའི་ཁང་བཟང་བཞེངས་པ་
འདྲ། །མདའ་མོ་ང་ལ་དཔང་ཞིག་བཀལ་ཙ་ན། །ནམ་མཁའ་ཡས་ལུ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་
འདྲ། ། 
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�་གSམ་པ། 

Vེ་བ་མེ་ཏོག་ཐང་གི་ཐང་འདི་ནང་། 

སྐྱེ་བ་མེ་ཏོག་ཐང་གི་ཐང་འདི་ནང་། །སོ་ཡ་ལ། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་གཅིག་གི་གུར་གཅིག་
སྤུབས། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་འདྲ། །དགུང་ལོ་ཆུང་པའི ་ཆུང་ལུགས་མ་གསུང་
ཅིག །གསོལ་ལས་ཉ་སྤྲུགས་ལགས་འདི་བཞེས་བཞེས། །སྐྱེ་བ་མེ་ཏོག་ཐང་གི་ཐང་
འདི་ནང་། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་གཅིག་གི་གུར་གཅིག་སྤུབས། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་དགུང་ལོ་
ཆུང་ཆུང་འདྲ། །དགུང་ལོ་ཆུང་བའི་ཆུང་ལུགས་མ་གསུང་ཅིག །གསོལ་ལས་ཉ་སྤྲུགས་
ལགས་འདི་བཞེས་བཞེས། ། 

 �་བཞི་པ། 

གནམ་ལས་ཤར་བའི་ ར་མ་¡ོད་འ�་ཚ]། 

སྭ། གནམ་ལས་ཤར་བའི་སྐར་མ་ཁྱོད་འདྲ་ཚོ། །འཛོམས་པའི་ནང་དུ་སུ་དང་སུ་མི་
བཞུགས། །མིག་ལ་མཛེས་པ་སྐར་མ་སྨིན་དྲུག་མཛེས། དྲོད་ཉམས་སྐྱོང་ན་ཁྲི་གདུགས་ཉི་
མས་སྐྱོངས། །སྭོ། །སྤང་ལས་ཤར་བའི་མེ་ཏོག་ཁྱོད་འདྲ་ཚོ། །འཛོམས་པའི་ནང་དུ་སུ་དང་སུ་
མི་བཞུགས། །མིག་ལ་མཛེས་པ་ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག་མཛེས། །ལྷ་ལ་ཕུལ་ན་སེར་ཤིག་མེ་ཏོག་
ཕུལ། །སྭ། །ཨ་མའི་ཁོང་ལས་ཤར་བའི་ཁྱོད་འདྲ་ཚོ། །འཛོམས་པའི་ནང་དུ་སུ་དང་སུ་མི་
བཞུགས། །མིག་ལ་མཛེས་པ་ཤེས་ལྕམ་འབྲོག་མོ་མཛེས། །ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཨ་ཞེ་སྣང་ས་
དྲོངས། །སྭ། །རྫོང་ཆེན་མས་ལས་ཤར་བའི་ཁྱོད་འདྲ་ཚོ། །འཛོམས་པའི་ནང་དུ་སུ་དང་སུ་མི་
བཞུགས། །མིག་ལ་མཛེས་པ་ཆབ་བླུགས་དགེ་སློང་མཛེས། །ལྗང་ལ་དགྲ་འདུལ་གེ་སར་
རྒྱལ་པོས་བརྟུལ། ། 
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�་Z་པ། 

ཡར་�ི་རི་ལ་འgལ་ལོ། 

ཡར་གྱི་རི་ལ་འབུལ་ལོ། །བོད་ཁམས་ཡས་ལས་འཐོན་པའི། །ལེགས་པའི་གཡུ་དང་བྱུ་
རུ། །བླ་མ་དང་ཨོ་རྒྱན་པདྨ། །གཡུ་ཁྲའི་མཆོད་པ་བཞེས་ཤོག །ཡར་གྱི་རི་ལ་འབུལ་
ལོ། །རྒྱ་ནག་མས་ལས་འཐོན་པའི། །ལེགས་པའི་དར་དང་གོས་ཆེན། །བླ་མ་དང་ཨོ་རྒྱན་
པདྨ། །ན་བཟའི་མཆོད་པ་བཞེས་ཤོག །ལྷོ་རོང་སྦྲང་མའི་གཤོངས་ལས། །ལེགས་པའི་
གཤམས་འབྲས་དཀར་ཅུང་། །བླ་མ་དང་ཨོ་རྒྱན་པདྨ། །བདུད་རྩིས་མཆོད་པ་བཞེས་ཤོག ། 

 �་_ག་པ། 

དkང་སངས་མཐོན་པོ་གསེར་�ི་ཀ་བ་ལ་དང་འ�། 

དགུང་སངས་མཐོན་པོ་གསེར་གྱི་ཀ་བ་ལ་དང་འདྲ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི ་མ་གཡུ་ཡི་ལྡུམ་རལ་
འདྲ། །གསེར ་གྱི་ཀ་བ་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པར་ཤོག་ཅིག །གཡུས་ཡི་ལྡུམ་རས་རྒྱུན་ཆད་མེད་
པ་ཅིག་ཤོག །རང་སེམས་དགའ་ལ་མི་སེམས་སྐྱིད་པ་ཅིག་འབྱུང་། །ཆོས་གྲོགས་དགའ་ལ་
དམ་ཚིག་གཙང་བ་ཅིག་ཤོག །གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་དངུལ་གྱི་ཀ་བ་འདྲ། །དར་སེང་དཀར་མོ་
གཡུ་ཡི་ལྡུམ་རལ་འདྲ། །དངུལ་གྱི་ཀ་བ་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པར་ཤོག །གཡུ་ཡི་ལྡུམ་རསརྒྱུན་
ཆད་མེད་པར་ཤོག །རང་སེམས་དགའ་ལ་མི་སེམས་སྐྱིད་པ་འབྱུང་། །ཆོས་གྲོགས་དགའ་ལ་
དམ་ཚིག་གཙང་མ་ཅིག་ཤོག ། 
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�་བdན་པ། 

ཤར་རི་�ེ་ནས་འeོན་པ། 

ཤར་རི་རྩེ་ནས་འབྱོན་པའི། །ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་མེ་ཤེལ། །འཛམ་གླིང་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ། །གླིང་
བཞི་བསྐོར་བ་ལེགས་སོང་། །སྨན་ལྗོངས་དབུས་ནས་འབྱོན་པ། །དཔལ་ལྡན་ས་ཡི་དབང་
ཕྱུག །ཆབ་སྲིད་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བ། །ཞབས་པད་བརྟན་པ་ལེགས་སོང་། །དག་པའི་ཞིང་ནས་
འབྱོན་པའི། །བྱང་སེམས་མཁས་པའི་དབང་པོ། །ཆོས་ཀྱི་བསྟེན་པ་དར་བས། །ཆོས་འཁོར་
བསྐོར་བ་ལེགས་སོང་། །ལྷ་དབང་ཡུལ་ནས་འབྱོན་པ། །བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་སྲས་པོ། །སྐལ་བཟང་
ཉི ་མ་ཤར་བ། །གཟའ་དང་སྐར་མ་ལེགས་སོང་། །དྲི་ཟའི་གླིང་ནས་འབྱོན་པ། །རྨད་བྱུང་ཡེ་
ཤེས་མཁའ་འགྲོ། །ཚངས་དབྱངས་ལྷ་མོར་མཉམ་པ། །གསུང་སྙན་འགྱུར་བ་ལེགས་
སོང་། །རིན་ཆེན་གླིང་ནས་འབྱོན་པ། །དེད་དཔོན་ནོར་བུ་བཟང་པོ། །བ་མཛོད་ནོར་གྱིས་གང་
བ། །རྟགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་སོང་། །ལྕ་ལོ་ཅན་ནས་འབྱོན་པ། །རྣམ་སྲས་ནོར་ལྷའི་
རྒྱལ་པོ། །གཡང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ། །འདི ་ན་བཞུགས་པ་ལེགས་སོང་། ། 

 �་བIད་པ། 

>ོན་ཐོག་ཁང་བཟང་h་མོར་མཇལ་བའི་�ི་ བས་S། 

སྔོན་ཐོག་ཁང་བཟང་ཁྲ་མོར་མཇལ་བའི་གྱི་སྐབས་སུ། །གསུང་གི་རྒྱུན་བཟང་རྣ་བའི་ལམ་སྣ་
རུ་དྲངས་ཀྱང་། །ད་རེས་ཞལ་བཟང་མཇལ་བའི་རང་དབང་ཞིག་མེད་ཚེ། །ཀྱེ་མ་ཡིད་སྙིང་སྐྱོ་
བའི་རང་བཞིན་དུ་ཟད་སོང་། །གཟུགས་མཛེས་ལང་ཚོ་ལྡན་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་མནའ་
ཚིག །ད་རེས་ཐུགས་ལས་གཡེལ་བའི་ཚུལ་ངན་དེ་སྟོན་ཚེ། །ང་རང་སྐྱོ་བའི་ལས་སྣང་རང་
དགྲ་རུ་བྱུང་གིན། །བསམ་བཞིན་གཞོན་པའི་གཏམ་ལ་ཆ་བཞག་རྒྱུན་མིན་འདུག །ཁྱོད་རང་
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ཟླ་གྲོགས་གསར་པ་ལྷའི་བུ་དང་འདྲ་བས། །ལས་ངན་འདས་པའི་གྲོགས་པོར་ཐུགས་བསམ་
རང་མིན་འདུག །ཚེ་འདིར་སྐྱིད་པའི་བདེ་བ་ཁྱོད་རང་ལ་འདུག་པས། །བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་
ཡང་ནས་ཡང་དུ་རང་བཏབ་གེ ། 

 �་དk་པ། 

བསིལ་\ན་གངས་རི་བ ོར་ཞིང་། 

བསིལ་ལྡན་གངས་རི་བསྐོར་ཞིང་། །ཙན་དན་ནགས་མོའི་ཕྲ་རྒྱན། །སྔོ་ལྗང་ནིའུ་སིང་སྔོན་
མོ། །མཛེས་ཡོན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། །གཙང་ཚབ་བདུད་རྩིའི་མགུར་དབྱངས། །གར་
བསྒྱུར་གསེར་བྱ་ངང་མོ། །དབུས་སུ་ཁྱུག་ཕྲན་ཉ་མོ། །ཕུན་ཚོགས་བཀྲི་ཤིས་བདེ་
ལེགས། །སྔོ་སངས་ལྷ་ཡི་ལམ་ནས། །སྤྲིན་བལ་འཇའ་རིས་ཤིག་ཤིག །ཉི་ཟླ་དཔལ་གྱི་ཀློང་
དུ། །འཛུམ་པ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། །དབྱངས་དང་མགུར་གྱི་མཆོད་པ། །གླིང་བཞི་སྦྱི་དང་
ལྷ་ཡུལ། །ཡོངས་ཀྱི་ཕན་བདེའི་སྐྱེས་སུ། །འགྱུར་པ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། །ཆོས་སྲིད་
གཉིས་ཀྱི་གཙོ་བོ། །མངའ་བདག་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་དང་། །བློན་ཚོགས་མི་དམང་ལྷ་
རྒྱས། །འགྱུར་མེད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། །  

 དk་བn་པ། 

གནས་ཆེན་པད་མ་བསམ་བྷ། 

གནས་ཆེན་པདྨ་བསམ་བྷ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་གདན་ས། །ངོ་མཚར་གནས་ཀྱི་བྲག་ལ། །ཞག་
གསུམ་སྐྱིད་པའི་ཕ་ཡུལ། །བྱང་ཕྱོགས་ལ་མོའི་རྩེ་ལ། །གངས་རི་དཀར་པོ་མཇལ་
འབྱུང་། །གངས་རི་དཀར་པོ་མཇལ་ཚེ། །དཔལ་གྱི་སྟོད་ལུང་ཚུར་ཕུག །གདན་ས་གསེར་གྱི་
ཕོ་བྲང་། །རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དྲན་སོང་། ། 
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གོ་གཅིག་པ། 
གནས་འདི་ནས་ཕར་ལ་མཇལ་ཙ་ན། 

གནས་འདི་ནས་ཕར་ལ་མཇལ་ཙ་ན། །ཕ་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་གདན་ས་ཡི། །བྲག་ཤེལ་དཀར་
བྲག་ལ་སྐུ་རྗེས་ཆགས། །མཚན་ཡོངས་གྲགས་སྐུ་རྗེས་ལྷ་ཁང་མཇལ། །ཡིད་མོས་གུས་
གདུང་བས་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཕ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བཙལ་དུ་གསོལ། །གནས་འདི་
ནས་མར་ལ་མཇལ་ཙ་ན། །ཕ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགོན་པོ་ཡི། །ཐང་བུམ་པའི་ཐང་ལ་གདན་
ས་ཆགས། །མཚན་ཡོངས་གྲགས་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་མཇལ། །ཡིད་མོས་གུས་གདུང་བས་
གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཕ་མཆོག་གི་དངས་གྲུབ་བཙལ་དུ་གསོལ། །གནས་འདི་ནས་བལྟས་
པས་ནུབ་རི་རྒྱབ། །ཡུལ་ངའི་གླིང་ཀ་སྟོད་འདྲ་མཐོང་། །མིང་ཡོངས་གྲགས་ཀུན་བཟང་ཆོས་
གླིང་གྲགས། །ཕ་སྐུ་དྲིན་ཅན་གྱི་བརྩེ་བ་དྲན། །མ་འཇམ་སྐྱོངས་ཅན་གྱི་བྱམས་པ་དྲན། །སྤུན་
བརྩེ་གདུང་ཅན་གྱི་བརྩེ་འདྲ་ན། །ཡུལ་ཕ་སྤུན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གླིང་། །དུས་དེང་སང་
འཇའ་ཚོན་འཁྱིལ་བ་འདྲ། །དཔེ་དེས་ཀྱང་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དྲན། །བཀའ་ཟབ་མོའི་ཆོས་
འཁོར་བསྐོར་བ་འདྲ། ། 

གོ་གཉིས་པ། 

ཤེས་རིས་མོ་ཡ་ལ་�། 

ཤེས་རིས་མོ་ཡ་ལ་སྭ། །དགུང་བསངས་ཀྱི་མཐོན་པོ། །ཞབས་བྲོ་བཞེས་ལ་ཕེབས་ཤོག །ཁྲི་
གདུགས་ཀྱི་ཉི་མ། །རྩེད་མོ་རྩེད་ལ་ཕེབས་ཤོག །ཤེས་རིས་མོ་ཡ་ལ་སྭ། །གངས་སྟོད་ཀྱི་
མཐོན་པོ། །ཞབས་བྲོ་བཞེས་ལ་ཕེབས་ཤོག །དར་སེང་ལ་ལྟ་དཀར་མོ། །རྩེད་མོ་རྩེད་ལ་
ཕེབས་ཤོག །ཤེས་རིས་མོ་ཡ་ལ་སྭ། །སྤང་སྟོད་ཀྱི་བདེ་མོ། །ཞབས་བྲོ་བཞེས་ལ་ཕེབས་
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ཤོག །ཤའུ་རྒྱལ་ལ་ལྟ་རྭ་ཅུང་། །རྩེད་མོ་རྩེད་ལ་ཕེབས་ཤོག །ཤེས་རིས་མོ་ཡ་ལ་སྭ། །རྫོང་
སྟོད་ཀྱི་མཐོན་པོ། །ཞབས་བྲོ་བཞེས་ལ་ཕེབས་ཤོག །དབང་ཆེན་ལ་ལྟ་དཔོན་པོ། །རྩེད་མོ་རྩེད་
ལ་ཕེབས་ཤོག །ཤེས་རིས་མོ་ཡ་ལ་སྭ། །ནགས་སྟོད་ཀྱི་མཐོན་པོ། །ཞབས་བྲོ་བཞེས་ལ་
ཕེབས་ཤོག །སྟག་མོ་ལ་ལྟ་རིས་འཛིན། །རྩེད་མོ་རྩེད་ལ་ཕེབས་ཤོག །ཤེས་རིས་མོ་ཡ་ལ་
སྭ། །མཚོ་སྟོད་ཀྱི་མཐོན་པོ། །ཞབས་བྲོ་བཞེས་ལ་ཕེབས་ཤོག །སེར་མིག་ལ་ལྟ་ཉ་མོ། །རྩེད་
མོ་རྩེད་ལ་ཕེབས་ཤོག ། 

 གོ་གSམ་པ། 

འཛམ་�ིང་ཡངས་པའི་�ིང་ལ། 

འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་གླིང་ལ། །མི་ལུས་གསེར་གྱི་རིན་ཆེན། །ད་རེས་དོན་དང་ལྡན་
པ། །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ། །ཚེ་འདིར་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་པ། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་
བཀའ་འདྲིན། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཐོབ་པ། །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ། །ལོངས་སྤྱོད་ཟད་པ་མིན་
འདུག །ཡབ་ཡུམ་བཀའ་འདྲིན་ཆེ་སོང་། །ངན་སོང་མྱོང་དགོངས་མིན་འདུག །བླ་མ་ཐུགས་
རྗེ་ཆེ་སོང་། །འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན། །རྒྱལ་དབང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ། །སྤྱི་གཙུག་བདེ་
ཆེན་འཁོར་ལོར། །བྲལ་བ་མེད་པར་བཞུགས་ཡོད། །འཛམ་གླིང་པདྨའི་གླིང་ལ། །ནོར་བུ་གཡུ་
ཡི་མེ་ཏོག །དད་པས་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས། །མཆོ་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུའོ། །ཕ་ཡུལ་བུམ་པའི་ཐང་
འདི། །མི་རྟག་སྒྱུ་མའི་གྲོང་ཁྱེར། །བསམ་བློ་གང་ནས་བཏང་ཀྱང་། །དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དྲན་
བྱུང༌། །ཚེ་ལ་རྟག་པ་མིན་འདུག །ལུས་ལ་བརྟན་པ་མིན་འདུག །བསམ་བློ་གང་ནས་བཏང་
ཀྱང་། །དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དྲན་བྱུང་། ། 
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གོ་བཞི་པ། 

ནམ་མཁའ་གW་ཡི་ཕོ་�ང་། 

ནམ་མཁའ་གཡུ་ཡི་ཕོ་བྲང་། །དཀར་པོ་སྤྲིན་གྱིས་མ་འགྲིབ། །མགྲོན་པོ་གསེར་གྱི་ཉི་
མས། །གླིང་བཞི་སྐོར་ནས་ཤར་ཡོང་། །ལྷ་ཤིང་ཙན་དན་སྡོང ་པོ། །སེར་པོ་རླུང་གིས་མ་
བསྐྱོད། །སྐད་སྙན་ལྷ་བྱ་ཁུ་བྱུག །ནགས་ཚལ་འགྲིམ་ནས་བབས་འོང་། །མཛེས་སྡུག་པདྨ་
བཞིན་རས། །སད་དང་སེར་བས་མ་གནོད། །ཡིད་འོང་གསེར་གྱི་སྦྲང་ཆུང་། །སྐྱེད་ཚལ་འགྲིམ་
ནས་བབས་འོང་། །བླ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས། །སྤྱི་བོའི་གཙུག་ཏུ་སྒོམ་པས། །བྱིན་
རླབས་ཐུགས་རྗེ་ཉི་མ། །ང་ཚོའི་སྙིང་ལ་ཤར་སོང་། །ཡར་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། །མར་ལ་
དངོས་གྲུབ་གནང་བྱུང་། །  

གོ་Z་པ། 

སེམས་པ་Vོ་གཅིག་Vོ་གཉིས། 

སེམས་པ་སྐྱོ་གཅིག་སྐྱོ་གཉིས། །སྐྱོ་བ་བསམ་ལས་འདས་ཀྱང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་
ཞིང་དུ། །མི་ལུས་རིན་ཆེན་ཐོབ་ནས། །ཆོས་མེད་སྟོང་ལོག་བྱེད་པ། །དེ་ལས་སྐྱོ་བ་མིན་
འདུག །སེམས་པ་སྐྱོ་གཅིག་སྐྱོ་གཉིས། །སྐྱོ་བ་བསམ་ལས་འདས་ཀྱང་། །ཉི་མ་དེ་རིང་ཙམ་
ཡང་། །གསོན་པའི་གདིང་ཚོད་མེད་བཞིན། །གཏན་དུ་སྡོད་ཐབས་སྒྲིགས་པ། །དེ་ལས་སྐྱོ་བ་
མིན་འདུག །སེམས་པ་སྐྱོ་གཅིག་སྐྱོ་གཉིས། །སྐྱོ་བ་བསམ་ལས་འདས་ཀྱང་། །ངན་སོང་
གསུམ་གྱི་ཚ་གྲང༌། །བསྐལ་པའི ་མེ་ལས་མཐུ་ཡང་། །འཇིགས་སྣང་མེད་པའི་སྐྱིད་ཉལ། །དེ་
ལས་སྐྱོ་བ་མིན་འདུག  །སེམས་པ་སྐྱོ་གཅིག་སྐྱོ་གཉིས། །སྐྱོ་བ་བསམ་ལས་འདས་
ཀྱང་། །སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོའི་དངོས་རྒྱུ། །སྒོ་གསུམ་སྡིག་པའི་ལས་ལ། །དགའ་བཞིན་སྤྲོ་
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བཞིན་སྤྱོད་པ། །དེ་ལས་སྐྱོ་བ་མེན་འདུག །སེམས་པ་སྐྱོ་གཅིག་སྐྱོ་གཉིས། །སྐྱོ་བ་བསམ་
ལས་འདས་ཀྱང་། །འཆི་མེད་ཐར་པའི་ཡོན་ཏན། །སྲིད་གཞིའི་རྩེ་ལས་མཐོ་ཡང་། །དོན་གཉེར་
སྤྲོ་བ་ཞན་པ།  །དེ་ལས་སྐྱོ་བ་མིན་འདུག །སེམས་པ་སྐྱོ་གཅིག་སྐྱོ་གཉིས། །སྐྱོ་བ་
བསམ་ལས་འདས་ཀྱང་།  །ཐར་ལམ་སྟོན་པའི་བཤེས་གཉེན། །སངས་རྒྱས་དངོས་
དང་འདྲ་ཡང་། །དད་མེད་མཉམ་གྲོགས་བྱེད་པ། །དེ་ལས་སྐྱོ་བ་མིན་འདུག །སེམས་པ་སྐྱོ་
གཅིག་སྐྱོ་གཉིས། །སྐྱོ་བ་བསམ་ལས་འདས་ཀྱང་། །ཟླ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམས་
གསུམ། །དེང་སང་འཇིག་རྟེན་ལྷ་དང་། །མཉམ་པར་བལྟ་བའི་ལས་སྣང་། །དེ་ལས་སྐྱོ་བ་མིན་
འདུག །སེམས་པ་སྐྱོ་གཅིག་སྐྱོ་གཉིས། །སྐྱོ་བ་བསམ་ལས་འདས་ཀྱང་། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་
པའི་དངོས་རྒྱུ།  །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ཡིན་ཀྱང་། །གཞན་ཕན་རླུང་ལ་བསྐུར་
བ། །དེ་ལས་སྐྱོ་བ་མིན་འདུག །སེམས་པ་སྐྱོ་གཅིག་སྐྱོ་གཉིས། །སྐྱོ་བ་བསམ་ལས་འདས་
ཀྱང་། །རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ལུགས། །ལེགས་བཤད་གཞུང ་ལས་བཤད་ཀྱང་།
 །འཁྲུལ་པའི་ལམ་དུ་འཁྱམས་པ། །དེ་ལས་སྐྱོ་བ་མིན་འདུག །སེམས་པ་སྐྱོ་
གཅིག་སྐྱོ་གཉིས། །སྐྱོ་བ་བསམ་ལས་འདས་ཀྱང་། །ཕྱི་ལྟར་ཆོས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས། །ཚེ་
འདིའི་འདོད་པ་བསྒྲབ་རྒྱུ། །འཇིག་རྟེན་ལས་ཀྱང་མཁས་པ། །དེ་ལས་སྐྱོ་བ་མིན་འདུག ། 

 གོ་_ག་པ། 

ཨེ་མ་Rོན་ལམ་དབང་གིས། 

ཨེ་མ་སྨོན་ལམ་དབང་གིས། །ལྷན་ཅིག་འཛོམས་པའི་གཞོན་ནུ། །ལྷ་ལས་ལྷག་པའི་མི་
ལུས། །ཆོས་མེད་སྟོང་ལོག་མ་མཛད། །ལས་དང་སྐལ་བ་ལྡན་ཚེ། །ལྷ་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་
པདྨར། །དགའ་དང་གུས་པའི་སྒོ་ནས།  །གསོལ་འདེབས་གླུ་གཞས་ཕུལ་ཤོག །པདྨ་
འོད་ཀྱང་ཕོ་བྲང་། །ངོ་མཚར་འབུམ་གྱི་བཀོད་པ། །དག་པའི་མིག་གིས་མཇལ་ཚེ། །ཐག་རིང་
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རྒྱང་ན་མ་རེད། །ལས་དང་སྐལ་བ་ལྡན་ཚེ།  །ལྷ་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་པདྨར། །དགའ་དང་གུས་
པའི་སྒོ་ནས། །གསོལ་འདེབས་གླུ་གཞས་ཕུལ་ཤོག  །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞལ་
སྐྱིན། །ཡབ་ཅིག་ཨོ་རྒྱན་པདྨ། །སྙིང་ནས་དྲན་པའི་གདུང་ཤུགས་། །ནམ་ཡང་སངས་རྒྱུ་མིན་
འདུག །ལས་དང་སྐལ་བ་ལྡན་ཚེ། །ལྷ་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་པདྨར། །དགའ་དང་གུས་པའི་སྒོ་
ནས། །གསོལ་འདེབས་གླུ་གཞས་ཕུལ་ཤོག །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་གཙོ་མོ། །ཨ་མ་མཚོ་
རྒྱལ་དྲན་པས། །ཟིམ་ཟིམ་མིག་གི་བདུད་རྩི། །དབང་མེད་ས་ལ་ཤོར་སོང་། །ལས་དང་སྐལ་
བ་སྡན་ཚེ། །ལྷ་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་པདྨར། །དགའ་དང་གུས་པའི་སྒོ་ནས། །གསོལ་འདེབས་གླུ་
གཞས་ཕུལ་ཤོག །རིག་འཛིན་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། །ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི། །སྒྲ་
དབྱངས་སེམས་ལ་ཤར་བས། །འཁོར་བའི་ཞེན་པ་ཡལ་སོང་། །ལས་དང་སྐལ་བ་ལྡན་
ཚེ། །ལྷ་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་པདྨར། །དགའ་དང་གུས་པའི་སྒོ་ནས། །གསོལ་འདེབས་གླུ་གཞས་
ཕུལ་ཤོག །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་རོལ་མོ། །དབང་མེད་སེམས་ལ་གསལ་བ། །ཆགས་དང་
རྨོངས་པའི་ཆུ་རིས། །གར་སོང་མཐོང་རྒྱུ་མིན་འདུག །ལས་དང་སྐལ་བ་ལྡན་ཚེ། །ལྷ་གཅིག་
ཨོ་རྒྱན་པདྨར། །དགའ་དང་གུས་པའི་སྒོ་ནས། །གསོལ་འདེབས་གླུ་གཞས་ཕུལ་ཤོག ། 

གོ་བdན་པ། 

¥་ཡབ་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས། 

རྔ་ཡབ་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས། །འཇའ་འོད་འཛུམ་རིས་ཤིག་ཤིག །སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕོ་
བྲང་། །དད་ལྡན་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ། །དགའ་ཡང་དགའ་བ་ཡོད་དོ། །སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད་པ་ཡོད་
དོ། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ཞིང་ཁམས། །དེ་ལས་ལོགས་ན་མེད་དོ། །ཡབ་གཅིག་ཨོ་རྒྱན་
པདྨ། །དགྱེས་པའི་འཛུམ་མདངས་མེར་མེར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྤྲུལ་གཞི། །དད་ལྡན་ང་
ཚོའི་བླ་མ། །དགའ་ཡང་དགའ་བ་ཡོད་དོ། །སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད་པ་ཡོད་དོ། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ཞིང་
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ཁམས། །དེ་ལས་ལོགས་ན་མེད་དོ། །མ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། །ཐུགས་བརྩའི་གསུང་
སྙན་ལྷང་ལྷང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགྱེས་ཡུམ། །དད་ལྡན་ང་ཚོའི་ཡུམ་ཆེན། །དགའ་ཡང་
དགའ་བ་ཡོད་དོ། །སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད་པ་ཡོད་དོ། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ཞིང་ཁམས། །དེ་ལས་
ལོགས་ན་མེད་དོ། །མཁས་གྲུབ་རིག་འཛིན་ལྷ་ཚོགས། བགྲོ་གླེང་ཆོས་སྒྲ་འུར་འུར། །ཡེ་ཤེས་
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག །དད་ལྡན་ང་ཚོའི་སྤུན་གྲོགས། །དགའ་ཡང་དགའ་བ་ཡོད་དོ། །སྐྱིད་
ཀྱང་སྐྱིད་པ་ཡོད་དོ། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ཞིང་ཁམས། །དེ་ལས་ལོགས་ན་མེད་དོ། །གྲངས་མེད་
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ། །བར་སྣང་གླུ་གཞས་ཁྱུག་ཁྱུག །སྤྲུལ་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཕུལ་
མཁན། །དད་ལྡན་ང་ཚོའི་བཙེ་གྲོགས། །དགའ་ཡང་དགའ་བ་ཡོད་དོ། །སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད་པ་ཡོད་
དོ། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ཞིང་ཁམས། །དེ་ལས་ལོགས་ན་མེད་དོ། །དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་ཤིང་
ཆེན། །གང་འདོད་ཆར་སྤྲིན་ཟིམ་ཟིམ། །ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་བང་མཛོད། །དད་ལྡན་ང་
ཚོའི་ལོངས་སྤྱོད།  །དགའ་ཡང་དགའ་བ་ཡོད་དོ། །སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད་པ་ཡོད་དོ། །བདེ་ཆེན་
ཐར་པའི་ཞིང་ཁམས། །དེ་ལས་ལོགས་ན་མེད་དོ། །རིན་ཆེན་པདྨའི་མཚོ་རྫིང་། །འཆི་མེད་
བདུད་རྩི ་འཁྱིལ་འཁྱིལ། །ནང་ཀུན་ཞི་བའི་སྨན་ཆེན། །དད་ལྡན་ང་ཚོའི་ཁྲུས་ཆུ། །དགའ་ཡང་
དགའ་བ་ཡོད་དོ། །སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད་པ་ཡོད་དོ། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ཞིང་ཁམས། །དེ་ལས་ལོགས་
ན་མེད་དོ། །ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས། །ཕར་བྱོན་ཚུར་བྱོན་ལིང་ལིང་། །སྐལ་
བཟང་འདྲིན་པའི་ངོ་མཚར། །དད་ལྡན་ང་ཚོའི་གཟིགས་མོ། །དགའ་ཡང་དགའ་བ་ཡོད་དོ། 
སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད་པ་ཡོད་དོ། །བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ཞིང་ཁམས། །དེ་ལས་ལོགས་ན་མེད་དོ། ། 
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གོ་བIད་པ། 

I་ཟ་བོད་ལ་མི་འ�ོ་དབང་¦ག་མ། 

རྒྱ་ཟ་བོད་ལ་མི་འགྲོ་འཚེར་བ་ཡིན། །དབང་ཕྱུག་བོད་ལ་མི་འགྲོ་སྒོམ་པ་རང་
བཞུགས། །ཡབ་རྗེ་མི་དབང་རྒྱལ་པོ་བདག་ལ་གསན། །ཡབ་རྗེ་གསེར་ཁྲི་སྟེང་ལ་སྒོམ་པ་
གནང་བཞུགས། །ཡུམ་ཆེན་མི་དབང་རྒྱལ་མོ་བདག་ལ་གསན། །ཡུམ་ཆེན་དངུལ་ཁྲིའི་སྟེང་
ལ་སྒོམ་པ་གནང་བཞུགས། །བུམ་རྒྱ་ཟ་བཞུགས་སའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ། །གསེར་པོ་གསེར་
གྱི་རང་ཐག་ཆ་གཅིག་ཡོད། །གནམ་ལ་ལུས་རུང་གསེར་གྱི་བརྒྱ་འཐོན་ཡིན། །གནམ་ལ་ཕྱི་
རུང་གསེར་ཕྱི་སྟོང་འཐོན་ཡིན། །འདི་ཡང་ང་རང་མི་དགོས་བློན་པོར་ཕུལ། །འདི་ཡང་བོད་ཀྱི་
བློན་པོའི་ཕྱག་མཇལ་འབད། ། 

 གོ་དk་པ། 

ཨོ་ལོ་མི་ཆགས་ཨོ་ལེ་ཆགས། 

ཨོ་ལོ་མི་ཆགས་ཨོ་ལེ་ཆགས།  །ཨོ་ལས་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལ་ཆགས། །ལྷ་དབང་པོའི་རྒྱལ་
མཚན་གླུ་ལ་གསན། །དབང་པོའི་རྒྱལ་མཚན་གླུ་ལ་གསན། །གཡས་ལས་དཔའ་བོའི་བྲོ་
འཆམས་དོ། །གཡོན་ལས་དཔའ་མོའི་བྲོ་འཆམས་དོ། །དཔའ་བོ་བརྒྱ་དང་དཔའ་མོ་
སྟོང་། །བརྒྱ་སྟོང་གཉིས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས། །ཨོ་ལོ་མི་ཆགས་ཨོ་ལེ་ཆགས། །ཨོ་ལས་
བར་ཕྱོགས་བརྩན་ལ་ཆགས། །བཙན་ཡངས་པའི་སྤུན་བདུན་གླུ་ལ་གསོན། །ཡངས་པའི་སྤུན་
བདུན་གླུ་ལ་གསོན། །གཡས་ལས་དཔའ་བོའི་བྲོ་འཆམས་དོ། །གཡོན་ལས་དཔའ་མོའི་བྲོ་
འཆམས་དོ། །དཔའ་བོ་བརྒྱ་དང་དཔའ་མོ་སྟོང་། །བརྒྱ་སྟོང་གཉིས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས། །ཨོ་
ལོ་མི་ཆགས་ཨོ་ལེ་ཆགས། །ཨོ་ལས་འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལ་ཆགས། །ཀླུ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་གླུ་
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ལ་གསོན། །གཙུག་ན་རིན་ཆེན་གླུ་ལ་གསོན། །གཡས་ལས་དཔའ་བོའི་བྲོ་འཆམས་
དོ། །གཡོན་ལས་དཔའ་མོའི་བྲོ་འཆམས་དོ། །དཔའ་བོ་བརྒྱ་དང་དཔའ་མོ་སྟོང་། །བརྒྱ་སྟོང་
གཉིས་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞེས། ། 

བI་ཐམས་པ། 

འ&ག་གKང་ང་ཚ]འི་ཕ་Wལ་རེད། 

འབྲུག་གཞུང་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་རེད། །ཆོས་སྲིད་སྔར་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས། །ཤར་ལས་ཁྲི་
གདུགས་ཉི ་མ་ཤར། །འོད་ཟེར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །དགའ་བ་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག །སོ་
ཡ་ལ། །ང་ཚོ་མི་རིགས་མཐུན་ལམ་ཆེ། །དམ་ཚིག་དར་གྱི་མདུད་པ་རེད། །ཁྱོད་རང་ཚོའི་སྒྲ་
སྙན་བཏང༌། །ང་ཚོ་གླུ་དང་ཞབས་བྲོ་ཁྲབས།  །གླུ་གར་མཆོད་པ་ལྷ་ལ་ཕུལ། །ལྷའི་ཞིང་དུ་
མདངས་རེ་སྤྲོ། །དགའ་བ་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག །སོ་ཡ་ལ། །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་གླུ་ལ་
གསེན། །དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཞབས་བྲོ་འཐེན། །ནམ་མཁའ་སྔོ་སངས་ཡངས་པའི་
ནང༌། །ཉིམ་དང་ཟླ་བས་བསྐོར་བ་རྒྱབ། །འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་སྤྲོས་པ་ཡིས། །རྒྱལ་ཁབ་
བསོད་ནམས་མངའ་ཐང་རྒྱས། །དགའ་བ་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག །སོ་ཡ་ལ། །ཉི་ཟླ་བསམ་གཏན་
གྲུབ་ལ་ནི། །གླིང་བཞི་བསྐོར་ནས་ལོག་ལ་སོང༌། །རི་མགོར་ཤིང་སྣ་འཛོམས་ལ་སོང༌། །བྱིའུ་
ཆུང་གསུང་སྐད་སྙན་ལ་སོང༌། །གསུང་སྐད་ལན་གཅིག་སྒྱུར་བ་ལ། །དྲི་བཟང་གླིང་བུའི་སྒྲ་ལ་
སོང༌། །དགའ་བ་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག །སོ་ཡ་ལ། །སྐལ་པ་བཟང་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་། །བདེ་
སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་ནས་ཤར། ། 
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བI་གཅིག་པ། 

རང་Wལ་gམ་ཐང་^ང་པ་ནས། 

རང་ཡུལ་བུམ་ཐང་ལུང་པ་ནས།  །སྭ་ཡ་ལ། །ང་ཚོ་དཔོན་དང་མི་དམང་གི །ཁོག་པའི་སྙིང་
དང་ཡིད་བཞིན་ནོར།  །རྒྱལ་བའི་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ད་ལོར་ལན་གཅིག་བྱོན་པ་
ནི། །སྐལ་པ་བཟང་པོའི་ཉི་མ་ཤར། །སྒྱུ་ལུས་ནམ་མཁའི་སྤིན་རྩེ་ནས། །རྫུ ་འཕྲུལ་ནམ་
མཁའི་འོད་ཁྱིམ་དུ། །བཞུགས་གསོལ་སྤྱན་ཟུང་གཡོ་བ་ནི། །གཞན་སོགས་ལྡན་པ་ཡ་ལ་
ནི། །འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བའི་སྒྲ་དང་བཅས། །སྐད་ཅིག་ཡུལ་དུ་ཕྱག་ཕེབས་པ།  །ལུང་པ་ཕུན་
ཚོགས་འདི་ཡི་རྟེན། །དཔལ་དང་འབྱོར་པ་གཡང་ཆགས་ཞུ། །ད་རུང་པདྨའི་གདན་ཁྲི་རུ། །ང་
ཚོ་སྐྱེས་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་ལ། །ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་པ་བུ་ལྟར་གཟིགས། །ནུབ་ཕྱོགས་པདྨའི་
ཡུལ་གླིང་དུ། །སྐུའི་རྫུ ་འཕྲུལ་མི་གཡོ་བར། །ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་པ་བུམ་པའི་གླིང་། །འགྱུར་མེད་
རྡོ་རྗེ་ཞབས་པད་བརྟན། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །  

བI་གཉིས་པ། 

ལ་འདི་བ{་ཤིས་ལ་མོའི་ལ་གཞོལ་ན། 

ལ་འདི་བཀྲ་ཤིས་ལ་མོའི་ལ་གཞོལ་ན། །ཤིང་ལ་འཁྲུངས་པ་ཨ་ར་བཱ་རུ་འཁྲུངས། །འདི་ལ་
འཁོར་བ་གསེར་བྱ་ཟུང་ཅིག་འཁོར། །གསེར་བྱ་རང་ཡང་མི་སྡོད་འཕུར་འགྲོ་གེ །ཡར་ཡར་
ཆོས་འཁོར་ལྷ་སར་འཕུར་འགྲོ་གེ །ཤཱཀྱ་མུ་ནི་ཞབས་སར་འཕུར་འགྲོ་གེ །འདི་ཀྱིས་ཡབ་
ཆེན་ཨ་པའི་ལས་འགྲིབ་དག །གསེར་བྱ་རང་ཡང་བསམ་པ་འདི་གིས་རྫོགས། །ལ་འདི་ཚེ་
རིང་ལ་མོའི་ལ་གཞོལ་ན། །ཤིང་ལ་འཁྲུངས་པ་བ་ལུ་སུ་ལུ་འཁྲུངས། །འདི་ལ་འཁོར་བ་
དངུལ་བྱ་ཟུང་ཅིག་འཁོར། །དངུལ་བྱ་རང་ཡང་མི་སྡོད་འཕུར་འགྲོ་གེ །ཡར་ཡར་ལྷོ་བྲག་
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དཀར་ཅུང་འཕུར་འགྲོ་གེ །བླ་མ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་མཇལ་འགྲོ་གེ །ཡུམ་ཆེན་ཨ་མའི་ལས་
འགྲིབ་འདི་གིས་དག །དངུལ་བྱ་རང་གི་བསམ་པ་འདི་གིས་རྫོགས། །  

 བI་གSམ་པ། 

དgས་�ང་བ{་ལ་ཤིས་པའི་p་ཤིག་ན། 

དབུས་ཆུང་བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི་ཕུ་ཤིག་ན། །མདའ་མོ་གསེར་ལས་བསྒྲུབས་པ་ཆ་གཅིག་
ཡོད། །མདའ་མོ་གསེར་མདའ་མ་རེད་ཕྱག་མདའ་རེད། །ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང་རྒྱལ་པོའི་
ཕྱག་མདའ་རེད། །མདའ་མོ་རང་ཡུལ་མ་བཞག་མི་ཡུལ་བཏང༌། །མི་ཡུལ་ལུང་པའི་ཕྱོགས་
ལ་བག་ཆགས་བཞག །ཕྱག་གཅིག་གཡས་པར་ཚེ་དབང་བུམ་པ་བསྣམས། །ཚེ་དབང་བུམ་
པ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་ཤོག །ཕྱག་གཅིག་གཡོན་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་བསྣམས།  །བཀྲ་ཤིས་ཁ་
དར་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག །དབུས་ཆུང་བཀྲ་ལ་ཤིས་པའི་ཕུ་ཤིག་ན། །མདའ་མོ་དངུལ་
ལས་བསྒྲབས་པ་ཆ་གཅིག་ཡོད། །མདའ་མོ་དངུལ་མདའ་མ་རེད་ཕྱག་མདའ་རེད། །ཆོས་
རྒྱལ་ནོར་བཟང་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་མདའ་རེད། །མདའ་མོ་རང་ཡུལ་མ་བཞག་མི་ཡུལ་
བཏང༌། །མི་ཡུལ་ལུང་པའི་ཕྱོགས་ལ་བག་ཆགས་བཞག །ཕྱག་གཅིག་གཡས་ལ་ཚེ་དབང་
བུམ་པ་བསྣམས། །ཚེ་དབང་བུམ་པ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་ཤོག །ཕྱག་གཅིག་གཡོན་ལ་བཀྲ་ཤིས་
ཁ་དར་བསྣམས། །བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་བཀྲ་ལ་ཤིས་པར་ཤོག ། 

 བI་བཞི་པ། 

གནས་ཡང་§ོ་Aེ་གདན་�ི་གནས་�ོགས་ན།  

གནས་ཡང་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གནས་ཕྱོགས་ན། །བླ་མ་ཤཱཀྱ་ཤྲི་རི་ཆོས་གནང་དོ། །མཁས་པ་བེ་
རོ་ཙ་ན་ཆོས་ཞུ་དོ།  །རང་ཡང་ཆོས་ཞུས་བསམ་ནས་མར་སོང་བས། །ཆོས་ཀྱི་ལམ་ནི་ཚད་
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པས་བཅད་ནས་མེད། །ཚེ་འདིར་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ནེད་ན་ཡང༌། །ཕྱི་མ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྐྱེ་
བར་ཤོག །བླ་མ་ཤཱཀྱ་ཤྲི་རི་མཇལ་བར་ཤོག །ཆོས་ཡང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་
ཤོག །གནས་ཡང་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུའི་གནས་ཕྱོགས་སུ།  །བླ་མ་ནམ་མཁའི་སྙིང་
པོ་ཆོས་གནང་དོ། །དགེ་སློང་འཕཊ་པའི་དགེ་འདུན་ཆོས་ཞུ་དོ། །རང་ཡང་ཆོས་ཞུ་བསམ་ནས་
ཡར་སོང་པས། །ཆོས་ཀྱི་ལམ་ནི་ཁ་བས་བཅད་ནས་མེད། །ཚེ་འདིར་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་མེད་
ན་ཡང༌། །ཕྱི་མ་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་སྐྱེ་བར་ཤོག །བླ་མ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་མཇལ་བར་
ཤོག །དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག གནས་ཡང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་
གནས་ཕྱོགས་ན། །བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་ཆོས་གནང་དོ། །མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཆོས་
ཞུ་དོ། །རང་ཡང་ཆོས་ཞུ་བསམ་ནས་ཕར་སོང་པས། །ཆོས་ཀྱི་ལམ་ནི་སྲིན་པོས་བཅད་ནས་
མེད། །ཚེ་འདིར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་མེད་ན་ཡང༌། །ཕྱི་མ་བཟང་མདོག་དཔལ་རིར་སྐྱེད་བར་
ཤོག  །བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་གུརུ་མཇལ་བར་ཤོག །ཆོས་ཀྱང་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་
ཤོག །  

བI་Z་པ། 

ཤར་ལས་ཤར་བའི་hི་གdགས། 

ཤར་ལས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས།  །ནུབ་ས་མེད་པར་སྐྱོ་སོང༌། །ནུབ་ས་མེད་པའི་ཁྲི་
གདུགས། །སྐྱོ་ཞིང་གླིང་བཞི་བསྐོར་སོང༌། །གངས་ལས་བབས་པའི་ཆུ་མོ། །འཁྱིལ་ས་མེད་
པར་སྐྱོ་སོང༌། །འཁྱིལ་ས་མེད་པའི་ཆུ་མོ། །སྐྱོ་ཞིང་རྒྱ་ཡུལ་བསྐོར་སོང༌། །ཨ་མས་སྐྱེས་པའི་
བུ་ཆུང༌། །འཁྱམས་ས་མེད་པར་སྐྱོ་སོང༌། །འཁྱམས་ས་མེད་པའི་བུ་ཆུང༌། །སྐྱོ་ཞིང་ཡུལ་
བཟང་བསྐོར་སོང༌། ། 
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བI་_ག་པ། 

དར་སེང་གW་རལ་Iས་པ་ང། 

དར་སེང་གཡུ་རལ་རྒྱས་པ་ང༌།  །སེམས་གངས་དཀར་གཅིག་ལས་མེད་ན་ཡང༌། །ལས་ཀ་
མེད་ཛ་རོང་འགྲིམ་དགོས་རུང༌། །སླར་མྱུར་དུ་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །གྱི་གླིང་གི་རྟ་པོ་
འགྲེས་ལྡན་ང༌། །སེམས་སྔོ་ལྗང་སྤང་ལས་མེད་ན་ཡང་། །ལས་ཀ་མེད་དམག་ལ་འགྲོ་དགོས་
རུང༌། །སླར་མྱུར་དུ་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །སྟེང་ལྷའི་དྲི་བཟང་བུ་མོ་ང༌། །སེམས་མནོ་
བསམ་ཆོས་ལས་མེད་ན་ཡང༌། །ལས་ཀ་མེད་དམག་ལ་འགྲོ་དགོས་རུང༌། །སླར་མྱུར་དུ་
མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །དབུས་གཞུང་གི་གསེར་བྲང་བུང་བ་ང༌། །སེམས་བྲང་རྩིའི་བཅུད་
ལས་མེད་ན་ཡང༌། །ལས་ཀ་མེད་བྲག་ལ་འགྲིམ་དགོས་རུང༌། །སླར་མྱུར་དུ་མཇལ་བའི་སྨོན་
ལམ་ཞུ། །ཆུང་ཨ་མས་སྐྱེས་པའི་བུ་ཆུང་ང༌། །སེམས་སྙིང་གྲོགས་ཁྱོད་ལས་མེད་ན་
ཡང༌། །ལས་ཀ་མེད་ཡུལ་གཞན་འགྲིམ་དགོས་རུང༌། །སླར་མྱུར་དུ་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་
ཞུ། ། 

བI་བdན་པ། 

བ{་ཤིས་བ{་ཤིས་བ{་ལ་ཤིས་། 

བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ལ་ཤིས། །བཀྲ་ཤིས་རི་བོའི་རྩེ་མོ་རུ། །བྱ་ལ་དང་པ་གསེར་བྱ་
ཆགས། །ཡར་ལ་ཡར་ལ་གནམ་ལ་ལྡིང༌། །མར་ལ་མར་ལ་ས་ལ་ཆགས། །སེམས་ལྡན་
མི་ཞུ་སེམས་ལྡན་ཞུ། །སེམས་ལྡན་གསེར་ལས་སྒྲོལ་མ་བཞུགས། །ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་ན་
དགའ། །སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་ན་སྐྱིད། །ད་ལོར་མཇལ་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །སང་ཕོད་
མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ལ་ཤིས་། །བཀྲ་ཤིས་རི་བོའི་སྐེད་པ་
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རུ། །བྱ་ལ་དང་པ་དངུལ་བྱ་ཆགས། །ཡར་ལ་ཡར་ལ་གནམ་ལ་ལྡིང༌། །མར་ལ་མར་ལ་ས་ལ་
ཆགས། །སེམས་ལྡན་མི་ཞུ་སེམས་ལྡན་ཞུ། །སེམས་ལྡན་དངུལ་ལས་སྒྲོལ་མ་
བཞུགས། །ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད་ན་དགའ།  །སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་ན་སྐྱིད། །ད་ལོར་
མཇལ་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །སང་ཕོད་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། ། 

 བI་བIད་པ། 

Iལ་བའི་གདན་ས་ངོ་མཚར་¨ལ་པའི་ཞིང། 

སྐལ་བཟང་ལ། །རྒྱལ་བའི་གདན་ས་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་ཞིང༌། །འོག་མིན་གཉིས་པ་
དཔལ་གྱི་ཚུར་ཕུ་འདྲ། །ནོར་བུ་བ་གམ་བརྩེགས་པའི་ལྕགས་རི་ནང༌། །གཡུས་ཡི་ཕོ་བྲང་
བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་འདྲ། །གསེར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་ལ་མཛེས་པའི་ཏོག །ནོར་བུ་དགོས་འདོད་
དཔུང་འཇོམ་འོད་ཟེར་འབར།  །བཀྲ་ཤིས་ལྷའི་གཟིམ་བཟང་བག་རེ་སྤྲོ། །གཅན་གཟན་བྱ་
དང་བྱིའུ་གསུང་སྒྲ་སྙན། །མཚན་བཟང་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སྐུ་ལ་མཛེས། །ཞབས་འདི་སྐལ་
བརྒྱའི་བར་དུ་བརྟན་པར་ཤོག །བཞུགས་ཁྲི་པདྨ་ར་གའི་ཁྲི་སྟེང་དུ། །སྐྱབས་སྤྱི་རྒྱལ་བའི་
དབང་པོ་གསལ་ལེར་བཞུགས། །  

 བI་དk་པ། 

Pོ་འ�ས་མ་Qོངས་Nི་l་mག། 

ལྷོ་འབྲས་མ་ལྗོངས་ཀྱི་ཁུ་བྱུག །ལྷོ་འབྲས་མ་ལྗོངས་ལུ་སྡོད་རུང༌།  །ཤིང་དང་རུ་བྱི་བར་
ལས། །ངེད་ཁུ་བྱུག་མི་གིས་མ་མཐོང༌། །ངེད་མ་མཐོང་བར་གྱི་ཁུ་བྱུག །དགྲ་ལས་ངན་ཧོར་
པ་ལྡང་མ་བཅུག །ལུས་རྒྱ་ཐང་བཤགས་པའི་ཨ་ལུ། །ལུས་རྒྱ་ཐང་བཤགས་ཅི་ཚད་ལྡང་
མས། །ཚད་ལྡང་མའི་ཕྱོགས་སུ་ཆུ་རང་དྲན། །མཐོང་ཨོམ་ཆུ་མཐོང་ཅིག་ཚད་འདི་སང༌། །ཚད་
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འདི་ག་ལས་སངས་མ་རྨོ། །མཐོང་ཨོ་ཆུམ་ཐོང་ཅི་ཇི་སྐོམ་མས། །ལུས་བོད་ཐང་བཤགས་
པའི་ཨ་ལུ། །ལུས་བོད་ཐང་བཤགས་ཅི་བསིལ་ལྡང་མེད། །བསིལ་ལྡང་མའི་ཕྱོགས་སུ་ཉི་ཟེར་
དྲན། །མཐོ་ཉི་ཟེར་མཐོང་ཅི་གྲང་འདི་སངས། །གྲང་འདི་ག་ལས་སངས་མ་རྨོ། །མཐོང་ཉི་ཟེར་
མཐོང་ཅི་ཇི་གྲང་མས། །ལུས་ལ་བརྒལ་རྒྱབ་པའི་ཨ་ལུ། །ལུས་ལ་བརྒལ་རྒྱབ་ཅི་མཉམ་
རིགས་དྲན། །ནང་རི་ཕྱོགས་མཐོང་ཅི་དྲན་འདི་ང༌། །དྲན་འདི་ག་ལ་སངས་མ་རྨོ། །མཐོང་རི་
ཕྱོགས་མཐོང་ཅི་ཇི་འཁྲུལ་མས། །རྩེ་དགའ་ས་ལ་གིས་བཅད་ནི་གཅིག །ཆུ་འཐུང་ཁ་ཧོ་མ་
ལོང་ནི་གཉིས། །ཉིམ་དྲོ་མ་སྤྲིན་གྱིས་གཡབས་དང་གསུམ། །ས་སེལ་མོ་འཕྲལ་བས་ཉམས་
གཅིག་ཡོད། །དྲན་ཁོང་ཧིང་ལྷག་ཅིག་སྨན་ཆུང་གིས། ། 

བI་བn་པ། 

ལ་Kགས་པའི་བདེ་Vིད་ལ། 

ལ་ཞུགས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ལ། །ཡས་ཀྱི་དགུང་སངས་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ་ནི། །གཅིག་
གཉིས་སེམས་པ་ཤོར་དང་ལ། །དགུང་དང་ཁྲིག་གདུགས་ཉི་མ། །འགྱུར་བ་མ་གནང་གཞོན་
པ་རང་སེམས་མནོ་བས། །གསུང་ལ་གསུང་ལ་རུ། །ལ་བཞུགས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ལ། །ཡས་ཀྱི་
གངས་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ་ནི། །གཅིག་གཉིས་སེམས་པ་ཤོར་དང་ལ། །གངས་དང་
དར་སེར་དཀར་མོ། །འགྱུར་བ་མ་གནང་གཞོན་པ་རང་སེམས་མནོ་བས། །གསུང་ལ་གསུང་
ལ་རུ། །ལ་བཞུགས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ལ། །ཡས་ཀྱི་སྤངས་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ་
ནི། །གཅིག་གཉིས་སེམས་པ་ཤོར་དང་ལ། །སྤང་དང་ཤའུ་རྒྱས་རྭ་ཅུང༌། །འགྱུར་བ་མ་གནང་
གཞོན་པ་རང་སེམས་མནོ་བས། །གསུང་ལ་གསུང་ལ་རུ། །ལ་བཞུགས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ལ། 
ཡས་ཀྱི་མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ་ནི། །གཅིག་གཉིས་སེམས་པ་ཤོར་དང་ལ། །མཚོ་
དང་གསེར་མིག་ཉ་མོ།  །འགྱུར་བ་མ་གནང་གཞོན་པ་རང་སེམས་མནོ་བས། །གསུང་ལ་
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གསུང་ལ་རུ། །ལ་བཞུགས་པའི་བདེ་སྐྱིད་ལ། །ཡས་ཀྱི་རྫོང་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ་
ནི། །གཅིག་གཉིས་སེམས་པ་ཤོར་དང་ལ། །རྫོང་དང་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ། །འགྱུར་བ་མ་
གནང་གཞོན་པ་རང་སེམས་མནོ་བས། །གསུང་ལ་གསུང་ལ་རུ། །ལ་བཞུགས་པའི་བདེ་སྐྱིད་
ལ། །ཡས་ཀྱི་ནགས་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ་ནི། །གཅིག་གཉིས་སེམས་པ་ཤོར་དང་
ལ། །ནགས་དང་སྟག་མོ་རི ་འཛིན། །འགྱུར་བ་མ་གནང་གཞོན་པ་རང་སེམས་མནོ་
བས། །གསུང་ལ་གསུང་ལ་རུ། ། 

བI་བn་གཅིག་པ། 

�་མོ་�་རིས་ཤིག་ཤིག། 

ཆུ་མོ་ཆུ་རིས་ཤིག་ཤིག །ཆུ་རིས་ཤིག་ཤིག །གངས་སྟོད་ཡས་ལས་བབས་ཡོད་ཀོ་ནང་ལ་
འཆོང་སེ་ཡོ་ཡོ། །མཚན་ལྡན་ལེགས་པའི་མེ་ཏོག །ལེགས་པའི་མེ་ཏོག །དགོན་བཟང་ཁྲ་
མོར་ཤར་ཡོད་ཀོ་ནང་ལ་འཆོང་སེ་ཡོ་ཡོ། །དབང་ཆེན་ལེགས་པའི་མེ་ཏོག །ལེགས་པའི་
མེ་ཏོག །རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོར་ཤར་ཡོད་ཀོ་ནང་ལ་འཆོང་སེ་ཡོ་ཡོ། །ཆབ་བླུགས་ལེགས་པའི་མེ་
ཏོག །ལེགས་པའི་མེ་ཏོག །ཀུན་རྭ་སྒོ་ཁར་ཤར་ཡོད་ཀོ་ནང་ལ་འཆོང་སེ་ཡོ་ཡོ། །མཚོ་མ་
ལེགས་པའི་མེ་ཏོག །ལེགས་པའི་མེ་ཏོག །གཟིམ་ཅུང་སྒོ་ར་ཤར་ཡོད་ཀོ་ནང་ལ་འཆོང་སེ་ཡོ་
ཡོ། །སྨན་ཆུང་ལེགས་པའི་མེ་ཏོག །ལེགས་པའི་མེ་ཏོག །ཡུལ་བཟང་ཁྲ་མོར་ཤར་ཡོད་ཀོ་
ནང་ལ་འཆོང་སེ་ཡོ་ཡོ། ། 
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བI་བn་གཉིས་པ། 

དkང་uོད་བI་ཡང་འཛ]མས་ས་uོང་ཡང་འཛ]མས། 

དགུང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འཛོམས་པ་གསེར་
ལས་དཀོན། །གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིང་འདི་རུ་འཛོམས། །བྲལ་བ་བྲལ་ས་མེད་པའི་སྨོན་
ལམ་ཞུ། །གངས་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །དར་སེང་དཀར་མོ་འཛོམས་
པ་གསེར་ལས་དཀོན། །གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིང་འདི་རུ་འཛོམས། །བྲལ་བ་
བྲལ་ས་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །སྤང་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །ཤའུ་
རྒྱལ་རྭ་བཅུ་འཛོམས་པ་གསེར་ལས་དཀོན། །གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིང་འདི་རུ་
འཛོམས། །བྲལ་བ་བྲལ་ས་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །མཚོ་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་སྟོང་ཡང་
འཛོམས། །ཉ་མོ་སེར་མིག་འཛོམས་པ་གསེར་ལས་དཀོན། །གསེར་ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིང་
འདི་རུ་འཛོམས། །བྲལ་བ་བྲལ་ས་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །རྫོང་སྟོད ་བརྒྱ་ཡང་འཛོམས་ས་
སྟོང་ཡང་འཛོམས། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་འཛོམས་པ་གསེར་ལས་དཀོན། །གསེར་ལས་དཀོན་
ཀྱང་ད་རིང་འདི ་རུ་འཛོམས། །བྲལ་བ་བྲལ་ས་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། །ནགས་སྟོད་བརྒྱ་ཡང་
འཛོམས་ས་སྟོང་ཡང་འཛོམས། །སྟག་མོ་རི་མཛེས་འཛོམས་པ་གསེར་ལས་དཀོན། །གསེར་
ལས་དཀོན་ཀྱང་ད་རིང་འདི་རུ་འཛོམས། །བྲལ་བ་བྲལ་ས་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ། ། 

བI་བn་གSམ་པ། 

ཡས་Nི་དkང་སངས་མཐོན་ལ་མོ། 

ཡས་ཀྱི་དགུང་སངས་མཐོན་ལ་མོ། །ཨ་མ་ལེ་ཨོ། །ཤོག་གོ་རྒྱ་ཤོག་དཀར་ཅུང༌། །འབྲུག་
གཞུང་གཞུང་གི་ཞབས་བྲོ། །ཡི་གེ་ཤེས་མི་འདུག་ལ་མོ། །ཨ་མ་ལེ་ཨོ། །ཡི་གེ་ལྷག་ལ་
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ཕེབས་ཤོག །འབྲུག་གཞུང་གཞུང་གི་ཞབས་བྲོ། །ཡི་གེ་མ་ཤེས་འདུག་ལ་མོ། །ཨ་མ་ལེ་
ཨོ། །ལྟད་མོ་རྒྱང་ནས་གཟིགས་ཤོག །འབྲུག་གཞུང་གཞུང་གི་ཞབས་བྲོ། ། 

བI་བn་བཞི་པ། 

གསང་>གས་འོད་Nི་e©། 

བསོད་ན་རེ། །གངས་སྔགས་འོད་ཀྱི་བྱའུ། །བསོད་ན་གཞོན་པའི་ལ། །བྱའུ་ཚུར་ལ་གཅིག་
གསན་དང༌། །བསོད་ན་རེ། །གསང་སྔགས་འོད་ཀྱི་སྒོ་ར། །བསོད་ན་གཞོན་པའི་ལ། །སྒོ་ར་
གསེར་སྒོ་དངུལ་སྒོ། །བསོད་ན་རེ། །གསང་སྔགས་འོད་ཀྱི་གྱེན་ཐེམ། །བསོད་ན་གཞོན་པའི་
ལ། །འགྱེན་ཐེག་ཆོས་ཀྱི་པོ་ཏི། །བསོད་ན་རེ། །གསང་སྔགས་འོད་ཀྱི་རྡོ་གཅལ། །བསོད་ན་
གཞོན་པའི་ལ། །རྡོ་གཅལ་གཡུ་རིས་ཤིག་ཤིག །བསོད་ན་རེ། །གསང་སྔགས་འོད་ཀྱི་ཨེ་
ཁུ། །བསོད་ན་གཞོན་པའི་ལ། །ཨེ་ཁུ་འབྲུག་སྒྲ་ལྡིང་ལྡིང་། །བསོད་ན་རེ། །གསང་སྔགས་
འོད་ཀྱི་གཟིམ་ཅུང་། །བསོད་ན་གཞོན་པའི་ལ། །གཟིམ་ཅུང་བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་། ། 

 བI་བཅོ་Z་པ། 

�་མས་དང་I་�་རབ་འ�་ཡི། 

ཆུ་མས་དང་རྒྱ་ཆུ་རབ་འདྲ་ཡི། །ལམ་ཕི་དང་ཐར་པའི་གྱེན་འདྲ་ཡི། །བུམ་མོ་དང་རྒྱ་བཟའ་
དབང་ཕྱུག་འདྲ། །སྒར་པ་ང་དང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྗེ་འདྲ། །དགོན་ཡས་དང་བཀྲ་ཤིས་ཁྲི་ཁ་
ལུ། །ཆུ་རྒྱ་ཆུས་རབ་ལས་བརྒལ་ཏི་གིས། །ལམ་ཐར་པའི་གྱེན་ལས་འཛེགས་སོང་
ཚེ། །དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཁྲི་ཁར་ལྷོད་པའི་ཚེ། །རང་གསང་གསང་གྱེན་གྱི་རྡོ་ཅུང་འདི། །ཡར་རབ་
གསལ་ལོག་ལུ་བཅུང་སོང་པར། །བུམ་ལོ་ན་གཞོན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་རྨོ། །ཡར་ཀྲག་ཀྲག་རྣ་
བས་ཉན་མ་ཤེས། །ང་ཕྱི་ཐག་ཕྱི་ལས་བཅད་འདི། །རང་ནང་ཐག་ནང་ལས་བསྒྱིམས་ཏི། །སྒོ་
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ལྟག་པ་གཉིས་ལས་འཛུལ་སོང་པར། །ཁོ་སྤྲང་ཁྱི་གཟིག་གིས་འབག་ནི་འདི། །ཚོགས་མི་
དཀྲུགས་གུ་དཀྲོགས་དཀྲོགས་སྟི། །མོ་བདག་གི་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་གིས། །ཡར་རྟས་ཐ་
གཉའ་བར་བཀལ་ཏི་གིས། །གཡོག་རབ་གསལ་ནང་ལས་འཐོན་ཏི། །ང་མི་ཚོས་མཚོ་མ་
སྒརཔ་འདི། །བྱ་ཕུ་ཀྲུ་བདའཝ་འདེ་བདའ་མཆིས་ཡི། ། 

བI་བn་_ག་པ། 

ཉི་མ་eག་�ོགས་�ིང་གི་�ིང་�ོགས་ན། 

ཉི་མ་བྱང་ཕྱོགས་གླིང་གི་གླིང་ཕྱོགས་ན། །ང་ལ་ཕྱི་མ་དྲན་པའི་བླ་མ་ཡོད། །ཕྱག་དང་མཆོད་པ་
ཕུལ་ན་འདི་ལ་ཕུལ། །དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ན་འདི་ལས་ཞུ། །ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་གླིང་གི་
གླིང་ཕྱོགས་ན། །ང་ལ་བདག་དགོངས་སྤྱོད་པའི་དཔོན་པོ་ཡོད། །ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་གྲུབ་
ན་འདི་ལ་སྒྲུབས། །དགའ་སྤྲོ་གླུ་མཆོད་ཕུལ་ན་འདི་ལ་ཕུལ། །ཉི་མ་ལྷོ་ཕྱོགས་གླིང་གི་གླིང་
ཕྱོགས་ན། །ང་ལ་བྱམས་བརྩེ་སྐྱོང་བའི་ཕ་མ་ཡོད། །དྲིན་ལན་ཆོས་ཀྱི་འཇལ་ན་འདི་ལ་
འཇལ། །གཏམ་སྙན་ཚིག་གསུམ་ཞུས་ན་འདི་ལ་ཞུ། །ཉི་མ་ནུབ་ཕྱོགས་གླིང་གི་གླིང་ཕྱོགས་
ན། །ང་ལ་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་སྤུན་ཟླ་ཡོད། །དགའ་སྐྱིད་གདུང་སེམས་བསྐྱེད་ན་འདི་ལ་
བསྐྱེད། །བརྩེ་བའི་བྱམས་པས་བསྐྱངས་ན་འདི་ལ་བསྐྱངས། ། 

བI་བn་བdན། 

ས་I་ནག་ནོར་g་རི་གི་ཕར་Iབ་ན། 

ས་རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་གི་ཕར་རྒྱབ་ན། །བཞེངས་པ་རྣམ་གསུམ་དགོན་བཟང་ཁྲ་མོ་
བཞེངས། །བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་མཚན་ལྡན་བླ་མ་བཞུགས། །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་
ལ་སྒོམ་པ་གནང་། །བྱིན་རླབས་སྲུང་སྐུད་བསྟན་པ་དར་སེ་དར། །ས་རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་ཡི་ཕར་
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རྒྱབ་ན། །བཞེངས་པ་རྣམ་གསུམ་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོ་བཞེངས། །བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་དབང་
ཆེན་དཔོན ་པོ་བཞུགས། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་ཐུགས་ལ་སྒོམ་པ་གནང་། །ཟས་ནོར་ལོངས་
སྤྱོད་བསྟན་པ་དར་སེ་དར། །ས་རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རི་ཡི་ཕར་རྒྱབ་ན། །བཞེངས་པ་རྣམ་གསུམ་
ཡུལ་བཟང་ཁྲ་མོ་བཞེངས། །བཞུགས་པ་རྣམ་གསུམ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀུ་བཞུགས། །ཡབ་
ཡུམ་གཉིས་པོའི་ཐུགས་ལ་སྒོམ་པ་གནང་། །བུ་དང་བུ་མོའི་བསྟན ་པ་དར་སེ་དར། ། 

བI་བཅོ་བIད་པ། 

དkང་uོད་མཐོན་པོ་ཨོ་ལོ་Vེས་པའི། 

དགུང་སྟོད་མཐོན་པོ་ཨོ་ལོ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་ཤིང་མ་རེད་ལ་སྭ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཨོ་ལོ་འགྲོ་
བའི་རྟ་ལ་འཁྱེར་ཤོག །ཕར་ལ་འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་རྟ་པོའི་སྐྱེལ་མ་ཡོད་སེ་ལ་སྭ། །ཚུར་ལ་
ཡོང་དུས་ཇ་དང་ཆང་གིས་བསུ་བ་ཡོང་སོང་ལ་སྭ། །གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་ཨོ་ལོ་སྐྱེས་པའི་
སྐྱེས་ཤིང་མ་རེད་ལ་སྭ། །དར་སེང་དཀར་མོ་ཨོ་ལོ་འགྲོ་བའི་རྟ་ལ་ཁྱེར་ཤོག་ལ་སྭ། །ཕར་ལ་
འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་རྟ་པོའི་སྐྱེལ་མ་ཡོད་སེ་ལ་སྭ། །ཚུར་ལ་ཡོང་དུས་ཇ་དང་ཆང་གི་བསུ་བ་
ཡོང་སོང་ལ་སྭ། །སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་ཨོ་ལོ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་ཤིང་མ་རེད་ལ་སྭ། །ཤའུ་རྒྱལ་རྭ་
ཅུང་ཨོ་ལོ་འགྲོ་བའི་རྟ་ལ་ཁྱེར་ཤོག །ཕར་ལ་འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་རྟ་པོའི་སྐྱེལ་མ་ཡོད་སེ་ལ་
སྭ། །ཚུར་ལ་ཡོང་དུས་ཇ་དང་ཆང་གི་བསུ་བ་ཡོང་སོང་ལ་སྭ། །མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ་ཨོ་ལོ་སྐྱེས་
པའི་སྐྱེས་ཤིང་མ་རེད་ལ་སྭ། །སེར་མིག་ཉ་མོ་ཨོ་ལོ་འགྲོ་བའི་རྟ་ལ་ཁྱེར་ཤོག་ལ་སྭ། །ཕར་
ལ་འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་རྟ་པོའི་སྐྱེལ་མ་ཡོད་སེ་ལ་སྭ། །ཚུར་ལ་ཡོང་དུས་ཇ་དང་ཆང་གི་བསུ་
བ་ཡོང་སོང་ལ་སྭ། །ནགས་སྟོད་མཐོན་པོ་ཨོ་ལོ་སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་ཤིང་མ་རེད་ལ་སྭ། །སྟག་མོ་
རིས་འཛིན་ཨོ་ལོ་འགྲོ་བའི་རྟ་ལ་ཁྱེར་ཤོག་ལ་སྭ། །ཕར་ལ་འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་འགྲོ་རྟ་པོའི་སྐྱེལ་
མ་ཡོད་སེ་ལ་སྭ། །ཚུར་ལ་ཡོང་དུས་ཇ་དང་ཆང་གི་བསུ་བ་ཡོང་སོང་ལ་སྭ། །ལ་སྭ། ། 
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བI་བn་དk་པ། 

ཨ་མའི་gམ་�ང་ªང་«ས་བསམ་པའི། 

ཨ་མའི་བུམ་ཆུང་སྣང་སྲས་བསམ་པའི་རས་ཆུང་ང་། །ང་ཡང་དགུང་སྟོད་ཕྱོགས་ལས་ཡིན་ནོ་
རས་ཆུང་ང་། །ཁྲི་གདུགས་གཟའ་འཛིན་མི་བཏང་ཟེར་ན་རས་ཆུང་ང་། །ང་ཡང་ཁྲི་གདུགས་
ཉིམ་རང་ཨིན་ནོ་རས་ཆུང་ང་། །ཨ་མའི་བུམ་ཆུང་སྣང་སྲས་བསམ་པའི་རས་ཆུང་ང་། །ང་ཡང་
གངས་སྟོད་ཕྱོགས་ལས་ཡིན་པའི་རས་ཆུང་ང་། །དར་སེང་བུ་ཡུ་མེ་བཏང་ཟེར་ན་རས་ཆུང་
ང་། །ང་ཡང་སེངྒེ་དཀརམོ་ཨིན་ནོ་རས་ཆུང་ང་། །ཨམ་མའི་བུམ་ཆུང་སྣང་སྲས་བསམ་པའི་
རས་ཆུང་ང་། །ང་ཡང་སྤང་སྟོད་ཕྱོགས་ལས་ཡིན་པའི་རས་ཆུང་ང་། །ཤ་བར་ཤ་ཁྱི་མི་བཏང་
ཟེར་ན་རས་ཆུང་ང་། །ང་ཡང་ཤའུ་རྒྱས་ཡུམ་རང་ཨིན་ནོ་རས་ཆུང་ང་། ། 

 བI་ཉི་�་པ། 

དག་པ་Wལ་བཟང་�ོགས་ལ། 

དག་པཱ་ཡུལ་བཟང་ཕྱོགས་ལ་བལྟས་ཙ་ན། །མ་དག་མཐའ་མེད་ཕྱོགས་ལ་ཞེན་པ་ལོག །ཤོ་
ལེ་མོ་ཤོག་ཤོ་ལེ་ཡ་ཤོ་ལེ་ཤོག །ཡར་ཡར་བྱང་ཐང་པདྨའི་གྲོང་དབུས་སུ། །མགོ་ལ་དཀར་པོ་
གངས་རི་སྤུབས་པ་འདྲ། །ཕྱག་ལ་གཡས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྲི་བསྣམས། །དམ་ཉམས་རྒྱ་
འདྲེ་མགོ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམས། །ཕྱག་ལ་གཡོན་པ་སྦྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་འཛིན། །དམ་ཉམས་
རྒྱ་འདྲེ་སྐེད་ལ་བཅིངས་སེ་བཅིངས། །ཁམས་པ་དབུ་ཚུགས་ཅན་གྱི་ཕོག་ས་ན། །ལུས་ལ་
དཔའ་བོའི་གོ་ཁྲབ་སི་ལི་ལི། །འོག་ལ་ལྕང་ཤེས་རྟ་པོ་འཁྱུག་སེ་འཁྱུག །གེ་སར་དགྲའི་བར་
ན་ཁེངས་སེ་ཁེངས། །ལྷ་དང་སྲུང་མའི་སྐྱབས་གཏན་བཟང་སེ་བཟང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
གོང་ལས་ལོས་ཀྱང་མཐོ། ། 
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བI་ཉེར་གཅིག་པ། 

དkང་uོད་དkང་Rད་བ ོར་བ། 

དགུང་སྟོད་དགུང་སྨད་བསྐོར་ནས། །ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་ཡོད། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མའི་ཞལ་ནི། །ད་
རེས་མ་གཏོགས་མ་མཇལ། །ད་རེས་མཇལ་བའི་ཁྲི་གདུགས། །གླིང་བཞི་བསྐོར་དུ་མི་
གཏོང༌། །སྭ་ སང་ཕོད་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ལན་གསུམ་བཏབ་གེ །གངས་སྟོད་གངས་སྨད་
བསྐོར་ནས། །ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་ཡོད། །དར་སེང་དཀར་མོའི་ཞལ་ནི། །ད་རེས་མ་གཏོགས་མ་
མཇལ། །ད་རེས་མཇལ་བའི་དར་སེང༌། །གངས་སྟོད་བསྐོར་དུ་མི་གཏོང་། །སྭ་ སང་ཕོད་
མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ལན་གསུམ་བཏབ་གེ །སྤང་སྟོད་སྤང་སྨད་བསྐོར་ནས། །ལོ་དང་ཟླ་བ་
སོང་ཡོད། །ཤའུ་རྒྱལ་རྭ་བཅུའི་ཞལ་ནི། །ད་རེས་མ་གཏོགས་མ་མཇལ། །ད་རེས་མཇལ་བའི་
ཤའུ ་རྒྱལ། །སྤང་སྟོད་བསྐོར་དུ་མི་གཏོང༌། །སྭ་ སང་ཕོད་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ལན་གསུམ་
བཏབ་གེ །མཚོ་སྟོད་མཚོ་སྨད་བསྐོར་ནས། །ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་ཡོད། །སེར་མིག་ཉ་མོའི་ཞལ་
ནི། །ད་རེས་མ་གཏོགས་མ་མཇལ། །ད་རེས་མཇལ་བའི་ཉ་མོ། །མཚོ་སྟོད་བསྐོར་དུ་མི་
གཏོང་། །སྭ་ སང་ཕོད་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ལན་གསུམ་བཏབ་གེ །རྫོང་སྟོད་རྫོང་སྨད་བསྐོར་
ནས། །ལོ་དང་ཟླ་བ་སོང་ཡོད། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་ཞལ་ནི། །ད་རེས་མ་གཏོགས་མ་
མཇལ། །ད་རེས་མཇལ་བའི་དབང་ཆེན། །རྫོང་སྟོད་བསྐོར་དུ་མི་གཏོང་། །སྭ་ སང་ཕོད་མཇལ་
བའི་སྨོན་ལམ་ལན་གསུམ་བཏབ་གེ །ནགས་སྟོད་ནགས་སྨད་བསྐོར་ནས། །ལོ་དང་ཟླ་བ་
སོང་ཡོད། །སྟག་མོ་རིས་འཛིན་ཞལ་ནི། །ད་རེས་མ་གཏོགས་མ་མཇལ། །ད་རེས་མཇལ་
བའི་སྟག་མོ། །ནགས་སྟོད་བསྐོར་དུ་མི་གཏོང་། །སྭ་ སང་ཕོད་མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ལན་
གསུམ་བཏབ་གེ །  
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བI་ཉེར་གཉིས་པ། 

ཚ�་རིང་མོ་ནོར་g་hི་ལ་འgལ། 

ཚེ་རིང་མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང༌། །དགུང་གི་དགུང་སངས་མཐོན་མོ་ཀོ་ཚེ་རིང་མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་
ལ་འབུལ་སོང་། །སོ་ཡ་ལ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །དགུང་དང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་སོ་ཚེ་རིང་
མོ་ལ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །ཚེ་རིང་མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང༌། །གངས་ཀྱི་དར་སེང་
དཀར་མོ་ཀོ་ཚེ་རིང་མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །སོ་ཡ་ལ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་
སོང་། །གངས་དང་དར་སེང་དཀར་མོ་སོ་། །ཚེ་རིང་མོ་ལ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །ཚེ་རིང་
མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང༌། །སྤང་ལ་སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་ཀོ་ཚེ་རིང་མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་
སོང་། །སོ་ཡ་ལ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །སྤང་དང་ཤའུ་རྒྱལ་རྭ་བཅུ་སོ་ཚེ་རིང་མོ་ལ་ནོར་བུ་
ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །ཚེ་རིང་མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང༌། །མཚོ་ལ་མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ་ཀོ་ཚེ་
རིང་མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །སོ་ཡ་ལ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །མཚོ་དང་སེར་མིག་
ཉ་མོ་ཚེ་རིང་མོ་ལ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །ཚེ་རིང་མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང༌། །རྫོང་གི་
རྫོང་སྟོད་མཐོན་པོ་ཀོ་ཚེ་རིང་མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །སོ་ཡ་ལ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་
སོང་། །རྫོང་དང་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་སོ་ཚེ་རིང་མོ་ལ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །ཚེ་རིང་མོ་ནོར་
བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང༌། །ནགས་ཀྱི་ནགས་སྟོད་མཐོན་པོ་ཀོ་ཚེ་རིང་མོ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་
སོང་། །སོ་ཡ་ལ་ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། །ནགས་དང་སྟག་མོ་རིས་འཛིན་སོ་ཚེ་རིང་མོ་ལ་
ནོར་བུ་ཁྲི་ལ་འབུལ་སོང་། ། 
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བI་ཉེར་གSམ་པ། 

e་ནག་�ང་དགའ་ལ། 

བྱ་ནག་ཆུང་དགའ་ལ་སྐྱིད་འགྲོ། །སེར་པོ་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས། །མཆོད་ལ་རྟེན་
བཞེངས། །སྐོར་བ་གཡས་སྐོར་རྒྱབ་ན། །གཡས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ལེ་ཤོག །དག་ལེ་
ཤོག །སྐོར་བ་གཡོན་སྐོར་རྒྱབ་ན། །གཡོན་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ལེ་ཤོག །དག་ལེ་ཤོག །གཡས་
གཡོན་མེད་པར་སྐོར་ན། །ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ལེ་ཤོག །དག་ལེ་ཤོག །བྱ་ནག་ཆུང་དགའ་
ལ་སྐྱིད་འགྲོ། །དཀར་པོ་དངུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས། །མཆོད་ལ་རྟེན་བཞེངས། །སྐོར་བ་
གཡས་སྐོར་རྒྱབ་ན། །གཡས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ལེ་ཤོག །དག་ལེ་ཤོག །སྐོར་བ་གཡོན་སྐོར་
རྒྱབ་ན། །གཡོན་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ལེ་ཤོག །དག་ལེ་ཤོག །གཡས་གཡོན་མེད་པར་སྐོར་
ན། །ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ལེ་ཤོག །དག་ལེ་ཤོག ། 

 བI་ཉེར་བཞི་པ། 

གནས་ཆེན་པོ་ཏ་ལ་ལས། 

སྭ་ གནས་ཆེན་པོ་ཏ་ལ་ལས་འཁྲུངས་པའི་གི་སྨྱུགས་མ། །འདི་ཚོ་རྩ་རི་སྨྱུགས་མ་མ་
རེད། །བླ་མའི་ལྟ་སྐུ་གཟུགས། །སྭ་ གནས་ཆེན་པོ་ཏ་ལ་ལས་སྟོན་པའི་གི་ཞལ་རས། འདི་
ཚོ་དཀར་སངས་ཟླ་བ་མ་རེད། །ངེད་ཚོའི་བླ་མའི་ཞལ་རས། །སྭ་ གནས་ཆེན་པོ་ཏ་ལ་ལས་
གཏོང་བའི་གི་རྒྱ་གླིང༌། འདི་ཚོ་གསེར་གྱི་རྒྱ་གླིང་མ་རེད། །ང་ཚོ་བླ་མའི་གསུང་སྐད། ། 
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བI་ཉེར་Z་པ། 

ཨ་>ོན་P་རི་ཡག་ག། 

ཨ་སྔོན་ལྷ་རི་ཡག་ག །ཉི་ཟླ་ལྷ་རི་འདྲ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་
གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་གི་ས་ཆགས། །སྐར་ཚོགས་པདྨ་འདབ་
བརྒྱད། །འགྲོ་བའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་
གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་གི་ས་ཆ། །གངས་སྟོད་ལྷ་རི་ཡག་ག །སེང་ཆེན་ལྷ་
རི་འདྲ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་
གི་ས་ཆགས། །སེང་ཕྲུག་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། །འགྲོ་བའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་
ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་གི་ས་ཆགས། །སྤང་སྟོད་ལྷ་
རི་ཡག་ག །ཤའུ་རྒྱལ་ལྷ་རི་འདྲ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་
གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་གི་ས་ཆགས། །ཤ་ཕྲུག་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། །འགྲོ་
བའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་
སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་གི་ས་ཆ། །མཚོ་སྟོད་ལྷ་རི་ཡག་ག །ཉ་མོ་ལྷ་རི་འདྲ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་ལྷ་
དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་གི་ས་ཆགས། །ཉའུ་ཆུང་པདྨ་
འདབ་བརྒྱད། །འགྲོ་བའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་
གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་གི་ས་ཆགས། །རྫོང་སྟོད་ལྷ་རི་ཡག་ག །དབང་ཆེན་
ལྷ་རི་འདྲ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་སྲས་ཁྲ་མོ་
གླིང་གི་ས་ཆགས། །དབང་ཆེན་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། །འགྲོ་བའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་
ཡ་ལ་ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་གི་ས་ཆ། །ནགས་
སྟོད་ལྷ་རི་ཡག་ག །སྟག་མོ་ལྷ་རི་འདྲ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་
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གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་གི་ས་ཆགས། །སྟག་མོ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། །འགྲོ་
བའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ཟེར་ཞིང་། །སོ་ཡ་ལ་ལྷ་དར་དཀར་པོའི་རྒྱང་གྲགས། །འཛོམས་པ་ལྷ་
སྲས་ཁྲ་མོ་གླིང་གི་ས་ཆགས། ། 

བI་ཉེར་_ག་པ། 

ཁང་པ་ཀ་བཞི་གdང་བIད། 

ཨེ་ལེ་སངས་རེ་ལ་ཨེ་མོ་ཨེ་སངས་མ་ཎི་ལ་པདྨེ་ལྟ་ཧཱུཾ། །ཁང་པ་ཀ་བཞི་གདུང་བརྒྱད། །རང་
ལ་དགོས་པ་མིན་འདུག །ལྕོག་ཕུར་ཟུར་གསུམ་བྱུང་ན། །དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་ཆོག །རྟ་
དྲེལ་བོང་གུའི་ཞོན་པ། །རང་ལ་དགོས་པ་མིན་འདུག །སྦ་འཁར་ཚིག་གསུམ་བྱུང་ན། །དབེན་
པའི་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་ཆོག །ཤ་ཆང་ཟས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད། །རང་ལ་དགོས་པ་མིན་འདུག །བཅུད་
ལེན་ཟས་གསུམ་འབྱུང་ན། །དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་ཆོག །དར་དང་གོས་ཆེན་སྣ་
ཚོགས། །རང་ལ་དགོས་པ་མིན་འདུག །རང་གོས་རྐྱང་ཤབ་འབྱུང་ན། །དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་
འགྲིམ་ཆོག ། 

 བI་ཉེར་བdན་པ། 

ཞལ་རས་དཀར་སངས་¬་བ། 

ཞལ་རས་དཀར་སངས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལའི་ཚོ་ཚོ། །ཙན་དན་ལྷའི་སྲས་པོ་ཚེ་རིང་ལའི་ཚོ་
ཚོ། །དགའ་ལྟ་དགའ་ཡང་དགའ་སོང་ཚེ་རིང་ལའི་ཚོ་ཚོ། །སྐྱིད་ལྟ་སྐྱིད་ཡང་སྐྱིད་སོང་ཚེ་རིང་
ལའི་ཚོ་ཚོ། །ཉ་མོ་ཁྱུག་ཁྱུག་མ་བྱེད་ཚེ་རིང་ལའི་ཚོ་ཚོ། །ལྕགས་དཀྱུས་འཛིན་རོགས་གནང་
འོང་ཚེ་རིང་ལའི་ཚོ་ཚོ། །རང་སེམས་དཀར་ཡང་མི་དཀར་ཚེ་རིང་ལའི་ཚོ་ཚོ། །དཀར་ཡོལ་ནང་
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གི་འོ་མ་ཚེ་རིང་ལའི་ཚོ་ཚོ། །དཀར་ཡོལ་ཁྲོག་ཁྲོག་བྱེད་རུང་ཚེ་རིང་ལའི་ཚོ་ཚོ། །འོ་མ་བོར་ས་
མིན་འདུག་ཚེ་རིང་ལའི་ཚོ་ཚོ། ། 

བI་ཉེར་བIད་པ། 

རས་ལ་རས་�ང་མོ། 

རས་ལ་རས་ཆུང་མོ། །ང་ཚོ་འགྲོ་བའི་ལམ་ལ། །ཐང་གཅིག་ཆེན་པོ་འདུག་གོ །རས་ལ་རས་
ཆུང་མོ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མོ། །ཐང་གཅིག་ཆེན་པོར་ཡོད་རུང་། །གོམ་
པ་བརྒྱབ་ནས་ལོག་འགྲོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མོ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་
མོ། །ང་ཚོ་འགྲོ་བའི་ལམ་ལ། །ཆུ་ཆེན་ཆེན་པོ་འདུག་གོ །རས་ལ་རས་ཆུང་མོ། །རས་ཆུང་ཚེ་
རིང་མོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མོ། །ཆུ་ཆེན་ཆེན་པོར་ཡོད་རུང་། །ཟམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ལོག་
འགྲོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མོ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མོ། །རས་ལ་རས་ཆུང་མོ། །ང་ཚོ་འགྲོ་བའི་
ལམ་ལ། །ཤིང་གཅིག་ཆེན་པོ་འདུག་གོ །རས་ལ་རས་ཆུང་མོ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མོ། །རས་
ལ་རས་ཆུང་མོ། །ཤིང་གཅིག་ཆེན་པོར་ཡོད་རུང་། །སྟྭ་རི་རྒྱབ་ནས་ལོག་འགྲོ། །རས་ལ་རས་
ཆུང་མོ། །རས་ཆུང་ཚེ་རིང་མོ། ། 

བI་ཉེར་དk་པ། 

དkང་སངས་མཐོན་པོ་འ�ས་Nི་འ�ས་ཞིང་། 

ལའི་ དགུང་སངས་མཐོན་པོ་འབྲས་ཀྱི་འབྲས་ཞིང་གོང་ལས་ཡོང་བྱུང་། །ལའི་ ཁྲི་གདུགས་
ཉི་མ་འབྲས་ཆང་སེར་མོའི་གོང་ལས་ཞིམ་བྱུང་། །ལའི་ ཕོ་ཤིང་འཛོམས་ས་མོ་ཤིང་དྲན་བྱུང་ལོ་
གསུམ་གཏོང་རོགས་གནང་། །ལའི་ གཞས་མ་གྲུ་གཞི་གསེར་ཁྲི་སྟེང་དུ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་
བཞུགས་ལགས། །ལའི་ གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་འབྲས་ཀྱི་འབྲས་ཞིང་གོང་ལས་ཡོང་
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འབྱུང་། །ལའི་ དར་སེང་དཀར་མོ་འབྲས་ཆང་སེར་མོའི་གོང་ལས་ཞིམ་བྱུང་། །ལའི་ ཕོ་ཤིང་
འཛོམས་ས་མོ་ཤིང་དྲན་བྱུང་ལོ་གསུམ་གཏོང་རོགས་གནང་། །ལའི་གཞས་མ་གྲུ་གཞི་ལ་
གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས་ལགས། །ལའི་ སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་འབྲས་ཀྱི་
འབྲས་ཞིང་གོང་ལས་ཡོང་བྱུང་། །ལའི་ ཤའུ་རྒྱལ་རྭ་བཅུ་འབྲས་ཆང་སེར་མོའི་གོང་ལས་ཞིམ་
བྱུང་། །ལའི་ ཕོ་ཤིང་འཛོམས་ས་མོ་ཤིང་དྲན་བྱུང་ལོ་གསུམ་གཏོང་རོགས་གནང་། །ལའི་ 
གཞས་མ་གྲུ་གཞི་ལ་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས་ལགས། །ལའི་ མཚོ་
སྟོད་མཐོན་པོ་འབྲས་ཀྱི་འབྲས་ཞིང་གོང་ལས་ཡོང་བྱུང་། །ལའི་ སེར་མིག་ཉ་མོ་འབྲས་ཆང་
སེར་མོའི་གོང་ལས་ཞིམ་བྱུང་། །ལའི་ཕོ་ཤིང་འཛོམས་ས་མོ་ཤིང་དྲན་བྱུང་ལོ་གསུམ་གཏོང་
རོགས་གནང་། །ལའི་ གཞས་མ་གྲུ་གཞི་ལ་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས་
ལགས། །ལའི་ རྫོང་སྟོད་མཐོན་པོ་འབྲས་ཀྱི་འབྲས་ཞིང་གོང་ལས་ཡོང་བྱུང་། །ལའི་ དབང་
ཆེན་དཔོན་པོ་འབྲས་ཆང་སེར་མོའི་གོང་ལས་ཞིམ་བྱུང་། །ལའི་ ཕོ་ཤིང་འཛོམས་ས་མོ་ཤིང་
དྲན་བྱུང་ལོ་གསུམ་གཏོང་རོགས་གནང་། །ལའི་ གཞས་མ་གྲུ་གཞི་གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་དབང་
ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས་ལགས། །ལའི་ ནགས་སྟོད་མཐོན་པོ་འབྲས་ཀྱི་འབྲས་ཞིང་གོང་ལས་
ཡོང་བྱུང་། །ལའི་ སྟག་མོ་རིས་འཛིན་འབྲས་ཆང་སེར་མོའི་གོང་ལས་ཞིམ་བྱུང་། །ལའི་ ཕོ་
ཤིང་འཛོམས་ས་མོ་ཤིང་དྲན་བྱུང་ལོ་གསུམ་གཏོང་རོགས་གནང་། །ལའི་ གཞས་མ་གྲུ་གཞི་
གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བཞུགས་ལགས། ། 

བI་Sམ་བn་པ། 

ཡར་ཡར་^ང་པའི་p་ལ། 

ཨོམ་ལེ་སངས་རེ་ལ། །ཡར་ཡར་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་སྤང་གཅིག་འདུག །སྤང་འདི་ལྷ་སྤང་ཡིན་
ཟེར་འདྲེ་སྤང་རེད། །སྤང་འདི་འདྲེ་སྤང་མ་རེད་ལྷ་སྤང་རེད། །སློབ་དཔོན་ཤེར་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཁྲུས་
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སྤང་རེད། །ཨོམ་ལེ་སངས་རེ་ལ། །ཡར་ཡར་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་ཤིང་གཅིག་འདུག །ཤིང་འདི་ལྷ་
ཤིང་ཡིན་ཟེར་འདྲེ་ཤིང་རེད། །ཤིང་འདི་འདྲེ་ཤིང་མ་རེད་ལྷ་ཤིང་རེད། །སློབ་དཔོན་ཤེར་རབ་རྡོ་
རྗེའི་མཚམས་ཤིང་རེད། །ཨོམ་ལེ་སངས་རེ་ལ། །ཡར་ཡར་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་ཆུ་གཅིག་
འདུག །ཆུ་འདི་ལྷ་ཆུ་ཡིན་ཟེར་འདྲེ་ཆུ་རེད། །ཆུ་འདི་འདྲེ་ཆུ་མ་རེད་ལྷ་ཆུ་རེད། །སློབ་དཔོན་ཤེར་
རབ་རྡོ་རྗེའི་ཁྲུས་ཆུ་རེད། །ཨོམ་ལེ་སངས་རེ་ལ། །ཡར་ཡར་ལུང་པའི་ཕུ་ལ་མི་གཅིག་
འདུག །མི་འདི་ལྷ་མི་ཡིན་ཟེར་འདྲེ་མི་རེད། །མི་འདི་འདྲེ་མི་མ་རེད་ལྷ་མི་རེད། །སློབ་དཔོན་
ཤེར་རབ་རྡོ་རྗེའི་མཚམས་གཡོག་རེད། ། 

 བI་སོ་གཅིག་པ། 

ནོར་g་རིའི་�ང་གཤོང་། 

ནོར་བུ་རིའི་སྤང་གཤོང་བདེ་མོའི་ནང་། །སྤང་གི་མེ་ཏོག་སྤང་གི་སྟེང་ལ་ཤར། །གཟིམ་ཅུང་
མིག་གིས་མ་མཐོང་ཞག་གཅིག་ཉལ། །གཟིམ་ཅུང་བཀྲིས་ནང་དུ་ཞག་གཉིས་ཉལ། །སྟེང་ལ་
མི་བརྒྱ་ཤོང ་བའི་གནས་གཅིག་གཡར། །འོག་ལ་རྟ་བརྒྱ་ཤོང་བའི་གནས་གཉིས་
གཡར། །སྟེང་ལ་མི་བརྒྱ་ཤོང་བའི་ཇ་གཅིག་ཞུས། །འོག་ལ་རྟ་བརྒྱ་ཤོང་བའི་རྩྭ ་གཉིས་
ཞུས། །རྟ་པོ་ཕོ་རྟ་རྣམས་ལ་གསེར་སྒ་བཀལ། །རྒོད་མོ་མོ་རྟ་རྣམས་སུ་དངུལ་སྒ་
བཀལ། །ཕོ་དྲེལ་ལྔ་བཅུ་ཐམས་པ་སྔོན་ལ་བཙུགས། །མོ་དྲེལ་བཞི་བཅུ་ཐམས་པ་ཤུལ་ལ་
བཞག །དྲེལ་དཔོན་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་གདོང་ལ་བཙུགས། །ལ་མོ་གངས་དཀར་ལ་མོ་
བརྒལ་ནས་འགྲོ། །ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་འཛོམས་ནས་དགའ་ཡང་དགའ། །ཇ་ཆང་ལོངས་སྤྱོད་
འཛོམས་ནས་སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད། ། 
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བI་སོ་གཉིས་པ། 

I་ནག་རིའི་�ེ་ནི། 

ཨེ་མོ་ཡང་གཅིག་གསུང་ལ། །རྒྱ་ནག་རིའི་རྩེ་ནི་དབུས་ཀྱི་གཞུང་། །འཛམ་བུ་གླིང་ལ་དགའ་
བའི་ཉི་མ་ཤར། །ཟླ་བ་དང་པའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ལ། །བྲམ་ཟེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མོ་
འཁྲུངས། །སྲས་མོའི་མཚན་ནི་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་ཟེར། །ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་ཅན་དུ་འཕུར་ནས་
འབྱོན། །གཟིམ་ཅུང་སྐྱིད་པའི་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ནང་། །བུ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་
བཞུགས། །ཐང་གཅིག་འདུག་གོ་པདྨའི་དཔལ་ཐང་ནང་། །རྟ་པོ་གཞན་དང་མི་འདྲ་རྟ་གཅིག་
འདུག །རྟ་པོའི་གོང་རྩེ་གཡེས་ལ་གསེར་གཅིག་བཀལ། །ལྷ་ས་ཇོ་བོའི་ཞལ་ལ་ཞལ་གསེར་
ཕུལ། །ཡབ་ཆེན་ཨ་པའི་ལས་གྲིབ་འདི་གིས་དག །འདི་གིས་མི་དག་ཟེར་ཡང་འགྱོད་པ་
མེད། །རྟ་པོའི་གོང་རྩེ་གཡོན་ལ་གཡུ་ཕྲ་བཀལ། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཞལ་ལ་གཡུ་ཕྲ་
ཕུལ། །འདི་གིས་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མའི་ལས་གྲིབ་དག །འདི་གིས་མི་དག་ཟེར་ཡང་འགྱོད་པ་
མེད། །རྟ་པོའི་གོང་རྩ་གཞུང་ལ་མར་ཞིག་བཀལ། །ལྷ་ས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོར་མར་མེ་
ཕུལ། །རྟ་པོ་རང་གི་ལས་གྲིབ་འདི་གིས་དག །འདི་གིས་མི་དག་ཟེར་ན་འགྱོད་པ་ཆུང་། ། 

བI་སོ་གSམ་པ། 

གེ་སར་eང་^་འeོན་པ། 

གེ་སར་བྱང་ལུ་འབྱོན་པའི་སྒང་། །མ་འབྱོན་ཨ་ནེའི་བཀའ་མ་ཆོག །འབྱོན་ཚེ་ཤེས་ལྕམ་ལུས་
ཀྱི་འདུག །ཧིང་ཚ་བ་འདུག་གོ་ངའི་ཤེས་ལྕམ། །ཐུགས་སྟོང་བ་འདུག་གོ་གླིང་དཀར་
སྟོད། །རྒྱ་ཟ་བོད་ལུ་འབྱོན་པའི་སྒང་། །མ་འབྱོན་ཡབ་ཀྱི་བཀའ་མ་ཆོག །འབྱོན་ཚེ་མཚོ་ལུས་
ཀྱི་འདུག །ཧིང་ཚ་བ་འདུག་གོ་ངའི་མཚོ་མཚོ། །སེམས་སྟོང་བ་འདུག་གོ་རྒྱ་ནག་



 

 77	

ཡུལ། །སྣང་སྲས་ཆོས་ལུ་འབྱོན་པའི་སྒང་། །མ་འབྱོན་ལས་འཕྲོ་ཆོས་ལུ་བཀོད། །འབྱོན་ཚེ་
ལྷའུ་ལུས་ཀྱི་འདུག །སེམས་འཁྲུལ་བ་འདུག་གོ་ངའི་བུ་ཆུང་། །ཐུགས་འཁྲུལ་བ་འདུག་གོ་
ངའི་རྒྱལ་པོ། ། 

བI་སོ་བཞི་པ། 

ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། 

ས་འདི་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །འབྲུག་སྨན་ལྗོངས་སྐྱིད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རེད། །མི་ང་འདྲ་ང་ངོ་མ་
ཤེས་ན། །ཕ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བུ་ཆུང་རེད། །གཉེན་བྱམས་པའི་སྐྱོང་ན་མཁས་བུ་
འདྲ། །དགྲ་ཐབས་ཀྱིས་བཏུལ་ན་དཔའ་བོ་འདྲ། །དུས་སྔར་མེད་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་
གཏང་། །གནས་ཆགས་པའི་ཆགས་ཚུལ་ཞུ་བ་ཡིན། །གནམ་ལ་མི་འགྱུར་འཁོར་ལོ་རྩིབ་
བརྒྱད་ཡིན། །ཉི་མ་ཟླ་བ་ནམ་མཁའི་རྒྱན་ཆ་བཞག །རྒྱན་ཆ་མི་སྡོད་གླིང་བཞི་བསྐོར་ནས་
ཡོངས། །རི་ལ་མི་འགྱུར་རི་ཕུང་བཅུ་གསུམ་ཡོད། །ལྷ་ཤིང་ཤུགས་པ་རིའི་རྒྱན་ཆ་
བཞག །རྒྱན་ཆ་མི་སྡོད་ལྷ་བསངས་གཏོང་ནས་ཡོངས། །ས་ལ་མི་འགྱུར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་
ཡིན། །ལོ་ཐོག་ལེགས་པ་ས་ཡི་རྒྱན་ཆ་བཞག །རྒྱན་ཆ་མི་སྡོད་བང་མཛོད་གང་ནས་ཡོངས། ། 

 བI་སོ་Z་པ། 

དkང་སངས་མཐོན་པོ་གཅིག་ས་གཉིས། 

དགུང་སངས་མཐོན་པོ་གཅིག་ས་གཉིས། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ལྷའི་མེ་ཏོག་འདྲ། །ལྷ་དང་མེ་
ཏོག་བྲལ་ས་མེད། །བྲལ་ས་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་ཞུ། །གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་གཅིག་
ས་གཉིས། །དར་སེང་དཀར་མོ་ལྷའི་མེ་ཏོག་འདྲ། །ལྷ་དང་མེ་ཏོག་བྲལ་ས་མེད། །བྲལ་ས་
མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་ཞུ། །སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་གཅིག་ས་གཉིས། །ཤའུ་རྒྱལ་རྭ་ཅུང་
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ལྷའི་མེ་ཏོག་འདྲ། །ལྷ་དང་མེ་ཏོག་བྲལ་ས་མེད། །བྲལ་ས་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་
ཞུ། །མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ་གཅིག་ས་གཉིས། །ཉ་མོ་སེར་མིག་ལྷའི་མེ་ཏོག་འདྲ། །ལྷ་དང་མེ་
ཏོག་བྲལ་ས་མེད། །བྲལ་ས་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་ཞུ། །རྫོང་སྟོད་མཐོན་པོ་གཅིག་ས་
གཉིས། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་ལྷའི་མེ་ཏོག་འདྲ། །ལྷ་དང་མེ་ཏོག་བྲལ་ས་མེད། །བྲལ་ས་མེད་
པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་ཞུ། །ནགས་སྟོད་མཐོན་པོ་གཅིག་ས་གཉིས། །སྟག་མོ་རིས་འཛིན་
ལྷའི་མེ་ཏོག་འདྲ། །ལྷ་དང་མེ་ཏོག་བྲལ་ས་མེད། །བྲལ་ས་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་ལམ་
ཞུ། ། 

བI་སོ་_ག་པ། 

ཐང་གཅིག་པྨའི་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་། 

ཐང་གཅིག་པདྨའི་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་ནང་། །ཨེ་མོ་ལོག་ཤོག་ལོག་ལ་ཤོག །འདི་ལ་འཁོར་
བའི་ལྷ་བྱ་སྤུན་གསུམ་ཆགས། །ཨེ་མོ་ལོག་ཤོག་ལོག་ལ་ཤོག །ལྷ་བྱ་ཆེ་བའི་ཞལ་ནས་འདི་
སྐད་གསུངས། །གཞོན་པ་ང་ཚོ་གནམ་ལ་འཕུར་ཤོག་གསུངས། །ཨེ་མོ་ལོག་ཤོག་ལོག་ལ་
ཤོག །ལྷའི་བརྒྱ་བྱིན་དབང་པོ་མཇལ་ཤོག་གསུངས། །ཨེ་མོ་ལོག་ཤོག་ལོག་ལ་ཤོག །ལྷ་
བྱ་བར་མའི་ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུངས། །གཞོན་པ་ང་ཚོ་བྲོ་ཞིབ་ཁྲབ་ཤོག་གསུངས། །ཨེ་
མོ་ལོག་ཤོག་ལོག་ལ་ཤོག །གླུ་གར་མཆོད་པ་ལྷ་ལ་ཕུལ་ཤོག་གསུངས། །ལྷ་བྱ་ཆུང་བའི་
ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུངས། །གཞོན་པ་ང་ཚོ་ས་ལ་སྡོད་ཤོག་གསུངས། །མེ་ཏོག་ཨུ་ལྡུམ་
ཝ་ར་བཅག་ཤོག་གསུངས། །མེ་ཏོག་བཅག་ནས་ལྷ་ལ་ཕུལ་ཤོག་གསུངས། །ཨེ་མོ་ལོག་
ཤོག་ལོག་ལ་ཤོག ། 
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བI་སོ་བdན་པ། 

Wལ་འདི་བལ་པོའི་Wལ་d། 

ཡུལ་འདི་བལ་པོའི་ཡུལ་དུ། །གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་ཡོད། །མཆོད་རྟེན་ས་ལ་བཀྲམ་
མི། །སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས། །མཆོད་རྟེན་དྲང་རྡོ་བཙུགས་མི། །རྩིས་པ་འཕགས་པ་
འཇམ་དཔལ། །མཆོད་རྟེན་ཟུར་རྡོ་ཕྲང་མི། །བཟོ་བོ་བི་ཤྭོ་ཀརྨ། །མཆོད་རྟེན་བང་རིམ་སྒྲིགས་
མཁན། །མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། །མཆོད་རྟེན་བུམ་པ་བཙུགས་མཁན། །ལྷ་ལྕམ་མན་
དྷ་ར་བ། །མཆོད་རྟེན་ཉི་ཟླ་བཀལ་མི། །དགེ་ལོང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། །མཆོད་རྟེན་རབ་གནས་
གནང་མཁན། །མཁན་པོ་བྷོ་དྷི་ས་ཏྭ། །  

 བI་སོ་བIད་པ། 

ཨ་བདག་ལེགས་ཨེ། 

ཨ་བདག་ལེགས་ཨེ། །དགུང་སངས་ཡས་ཀྱི་ཡངས་ལུགས་ཞིག་ལ་བལྟས་ན། །གསུང་
སྒྲོལ་མ་ལཱ། །རྫོང་ཆེན་ཞིག་བརྒྱབ་ན་མི་ཡོང་བསམ་པ་མིན་འདུག །ཨ་བདག་ལེགས་
ཨེ། །འདི་འདྲའི་དགུང་ལ་རྫོང་ཆེན་ཡ་ལ་མི་བརྒྱབ་གང་བྱེད། །གསུང་སྒྲོལ་མ་ལཱ། །ཁྲི་
གདུགས་ཉི་མའི་ཐུགས་དང་ཡ་ལ་འགལ་འགྲ ོ།ཨ་བདག་ལེགས་ཨེ། །གངས་སྟོད་ཡས་ཀྱི་
མཐོ་ལུགས་ཞིག་ལ་བལྟས་ན། །གསུང་སྒྲོལ་མ་ལཱ། །དགོན་པ་གཅིག་བརྒྱབ་ན་མི་ཡོང་
བསམ་པ་མིན་འདུག །འདི་འདྲའི་གངས་ལ་དགོན་པ་ཡ་ལ་མི་བརྒྱབ། །གསུང་སྒྲོལ་མ་
ལཱ། །སེང་ཆེན་དཀར་མོའི་ཐུགས་དང་ཡ་ལ་འགལ་འགྲ ོ །ཨ་བདག་ལེགས་ཨེ། །སྤང་
གཤོང་ཕས་ཀྱི་བདེ་ལུགས་ལ་ཞིག་བལྟས་ན། །གསུང་སྒྲོལ་མ་ལཱ། །ལྷས་རང་གཅིག་བརྒྱབ་
ན་མི་ཡོང་བསམ་པ་མིན་འདུག །ཨ་བདག་ལེགས་ཨེ། །འདི་འདྲའི་སྤང་ལ་ལྷས་རང་ཡ་ལ་
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མི་བརྒྱབ། །གསུང་སྒྲོལ་མ་ལཱ། །ཤའུ་རྒྱལ་རྭ་བཅུའི་ཐུགས་དང་ཡ་ལ་འགལ་འགྲ ོ །ཨ་
བདག་ལེགས་ཨེ། །ནགས་སྟོད་ཡས་ཀྱི་མཐུག་ལུགས་ལ་གཅིག་བལྟས་ན། །གསུང་སྒྲོལ་
མ་ལཱ། །སྒོམ་པ་གཅིག་བརྒྱབ་ན་མི་ཡོང་བསམ་པ་མིན་འདུག །ཨ་བདག་ལེགས་ཨེ། །འདི་
འདྲའི་ནགས་ལ་སྒོམ་པ་ཡ་ལ་མི་བརྒྱབ། །གསུང་སྒྲོལ་མ་ལཱ། །སྟག་མོ་རིས་འཛིན་ཐུགས་
དང་ཡ་ལ་འགལ་འགྲོ །ཨ་བདག་ལེགས་ཨེ། །མཚོ་སྟོད་མས་ཀྱི་དྭངས་ལུགས་ལ་ཞིག་
བལྟས་ན། །གསུང་སྒྲོལ་མ་ལཱ། །ཟམ་པ་གཅིག་བཙུགས་ན་མི་ཡོང་བསམ་པ་མིན་
འདུག །ཨ་བདག་ལེགས་ཨེ། །འདི་འདྲའི་མཚོ་ལ་ཟམ་པ་ཡ་ལ་མི་བཙུགས། །གསུང་སྒྲོལ་
མ་ལཱ། །སེར་མིག་ཉ་མོའི་ཐུགས་དང་ཡ་ལ་འགལ་འགྲ ོ། 

བI་སོ་དk་པ། 

§ོ་Aེ་�ག་ལ་གང་ཡང་མིན་འdག། 

རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ་གང་ཡང་མིན་འདུག་མ་གསུང་། །རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་
ཡོད། །རྩེ་མོ་ཡས་ལ་དར་ལྕོགས་འཕྱར་ས་ཡོ་རེད། །གཞོན་པ་ང་ཚོ་རླུང་དར་འཕྱར་ས་ཡོ་
རེད། །སྐེད་པ་ཡས་ལ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ས་ཡོ་རེད། །ཨ་རོགས་ཁམས་པ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ས་ཡོ་
རེད། །རྩ་བ་མས་ལ་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་ས་ཡོ་རེད། །ཕ་མ་རྒན་རྒན་བསྐོར་ར་རྒྱབ་ས་ཡོ་
རེད། །རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ་གང་ཡང་མིན་འདུག་མ་གསུང་། །རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ་དངུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་
བཞེངས་ཡོད། །རྩེ་མོ་ཡས་ལ་དར་ལྕོགས་འཕྱར་ས་ཡོ་རེད། །གཞོན་པ་ང་ཚོ་རླུང་དར་འཕྱར་
ས་ཡོ་རེད། །སྐེད་པ་ཡས་ལ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ས་ཡོ་རེད། །ཨ་རོགས་ཁམས་པ་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་
ས་ཡོ་རེད། །རྩ་བ་མས་ལ་བསྐོར་བ་རྒྱབ་ས་ཡོ་རེད། །ཕ་མ་རྒན་རྒན་བསྐོར་བ་རྒྱབ་ས་ཡོ་
རེད། ། 
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བI་བཞི་བn་པ། 

རས་�ང་དར་གཅིག་མི་འ�ར། 

རས་ཆུང་དར་གཅིག་མི་འཕྱར་དར་གཅིག་འཕྱར། །རས་ཆུང་དར་གཅིག་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལ་
འཕྱར། །ལྷའི་བརྒྱ་བྱིན་དབང་པོ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས། །མཚམས་ཁང་སྒོ་ལ་ཀྲག་ཀྲག་
ལན་གསུམ་བྱེད། །རས་ཆུང་ཁྱོད་ལ་གང་དགོས་ཅི་དགོས་གསུངས། །རས་ཆུང་ང་ལ་དགོས་
པ་གང་ཡང་མེད། །ད་ལྟ་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་གཅིག་ཞུ། །ཕྱི་མ་ལམ་སྣ་འདྲེན་པའི་ཆོས་
གཅིག་ཞུ། །རས་ཆུང་དར་གཅིག་མི་འཕྱར་དར་གཅིག་འཕྱར། །རས་ཆུང་དར་གཅིག་བར་
ཕྱོགས་བཙན་ལ་འཕྱར། །བཙན་རྒོད་ཡབ་མེས་སྤུན་བདུན་སྐུ་མཚམས་
བཞུགས། །མཚམས་ཁང་སྒོ་ལ་ཀྲག་ཀྲག་ལན་གསུམ་བྱེད། །རས་ཆུང་ཁྱོད་ལ་གང་དགོས་
ཅི་དགོས་གསུངས། །རས་ཆུང་ང་ལ་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། །ད་ལྟ་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཆོས་
གཅིག་གསུངས། །ཕྱི་མ་ལམ་སྣ་འདྲེན་པའི་ཆོས་གཅིག་ཞུ། །རས་ཆུང་དར་གཅིག་མི་འཕྱར་
དར་གཅིག་འཕྱར། །རས་ཆུང་དར་གཅིག་འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལ་འཕྱར། །ཀླུའི་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་
སྐུ་མཚམས་བཞུགས། །མཚམས་ཁང་སྒོ་ལ་ཀྲག་ཀྲག་ལན་གསུམ་བྱེད། །རས་ཆུང་ཁྱོད་ལ་
གང་དགོས་ཅི་དགོས་གསུངས། །རས་ཆུང་ང་ལ་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། །ད་ལྟ་བར་ཆད་
སེལ་བའི་ཆོས་གཅིག་གསུངས། །ཕྱི་མ་ལམ་སྣ་འདྲེན་པའི་ཆོས་གཅིག་ཞུ། ། 

 བI་ཞེ་གཅིག་པ། 

རང་སེམས་དཀར་ཡང་མི་དཀར། 

རང་སེམས་དཀར་ཡང་མི་དཀར། །དཀར་ཡོལ་ནང་གི་འོ་མ། །གསུང་དང་སྔོན་མོ་རུ་རུ། །རི་
འདི་འཇམ་དཔལ་རུ་ཟེར་ན་རི་འདི་འཇམ་དཔལ་རུ་རུ། །རང་སེམས་འཁྲུལ་དང་མི་
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འཁྲུལ། །བུམ་པ་ནང་གི་ཁྲུས་ཆུ། །གསུང་དང་སྔོན་མོ་རུ་རུ། །རི་འདི་འཇམ་དཔལ་རུ་ཟེར་ན་
རི་འདི་འཇམ་དཔལ་རུ་རུ། །རང་སེམས་ཕྲང་དང་མི་ཕྲང་། །སོ་རལ་ནང་གི་མདའ་མོ། །གསུང་
དང་སྔོན་མོ་རུ་རུ། །རི་འདི་འཇམ་དཔལ་རུ ་ཟེར་ན་རི་འདི་འཇམ་དཔལ་རུ་རུ། །རང་སེམས་
བཙན་དང་མི་བཙན། །ལྡེ་མིག་ནང་གི་ཟི་རི། །གསུང་དང་སྔོན་མོ་རུ་རུ། །རི་འདི་འཇམ་དཔལ་
རུ་ཟེར་ན་རི་འདི་འཇམ་དཔལ་རུ་རུ། །རང་སེམས་སྤྱང་དང་མི་ལྕང་། །ཨ་རིང་ནང་གི་ལྕང་
མོ། །གསུང་དང་སྔོན་མོ་རུ་རུ། །རི་འདི་འཇམ་དཔལ་རུ་ཟེར་ན་རི་འདི་འཇམ་དཔལ་རུ་རུ། ། 

བI་ཞེ་གཉིས་པ། 

ཕ་Wལ་ཐོད་དཀར་ཅན་�ི། 

ཕ་ཡུལ་ཐོད་དཀར་ཅན་གྱི་མཚོ་འགྲམ་ན། །གསེར་བྱ་ངང་པ་ཆགས་ས་དགའ་མི་
དགའ། །ངང་ཕྲུག་གཞོན་པའི་སེམས་ཀྱི་སྡོད་ཀྱང་དགའ། །ནམ་ཞིག་ཚ་བའི་རེག་པ་བྱུང་ཙ་
ན། །གངས་ཆེན་བོད་ལ་འཕུར་ཤོག་ཆུ་བྱ་ཚོ། །ལྡུམ་རལ་ལྕང་གླིང་གྲུ་བཞི་ནང་ཤེས་
ནང་། །སྟོང་ལྡན་ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག་མདངས་རེ་མཚར། །གཡུ་སྦྲང་བུང་བའི་སེམས་པ་སྡོད་ཀྱང་
དགའ། །ནམ་ཞིག་སད་དང་སེར་བ་འབྱུང་ཙ་ན། །མཆོད་བཤམས་ཁྲ་མོར་འགྲིམ་ཤོག་མེ་
ཏོག་ཚོ། །ཨ་མའི་ཁོངས་ནས་འཐོན་པའི་བུ་ཆུང་ཚོ། །གཏན་དུ་ཕ་མའི་མཉམ་དུ་སྡོད་ཀྱང་
དགའ། །ནམ་ཞིག་མི་རྟག་འཆི་བ་འབྱུང་ཙ་ན། །དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་འགྲིམ་ཤོག་འགྲོགས་པོ་
ཚོ། ། 
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བI་ཞེ་གSམ་པ། 

¡ོད་རང་མི་དགོ་མོ་རང་དགོ་ནི། 

ཁྱོད་རང་མི་དགོ་ མོ་རང་དགོ་ནི་ ག་དེ་འབད་རུང་མོ་རང་དགོ་ནི་ མོ་སྦེན་བཞག་རང་མི་ཚུཊ་
པས། ཐེག་རེག་འབར་རེག་མོ་རང་དགོ་ནི། མོ་རང་དགོ་ནི།༢ ངེའི་སེམས་འདི་མོ་གི་འབག་
ཆི་ནུག །ད་ལོག་ལེན ་པ་ལ་ཁག་མས།༢ །བདག་འཛིན་ལེགས་ཞིམ་འབད་སྨ་རེད། །འབྱང་
བ་ཅིན་ཚགས་ཁ་མི་ཚུད་དགོ །ཁྲོད་རང་མི་དགོ མོ་རང་དགོ་ནི་ ག་དེ་འབད་རུང་མོ་རང་དགོ་
ནི་ མོ་སྦེན་བཞག་རང་མི་ཚུགས་པས། །ཐེག་རེག་འབར་རེག་མོ་རང་དགོ་ནི་ མོ་རང་དགོ་
ནི།༢ །སྐབས་སྐབས་སེམས་འཚབ་ཚུབ་འབདཝ་མས། །དེ་བསྒང་ལུ་བློ་ཅིག་ཡང་མི་བདེ་
བས། །ད་སྦེན་བརྟན་བརྟན་འབད་རྨ་རེད། །འདི་ལས་བེན་ང་བཅས་གཉིས་འཆམ་རང་
འཆམ། །ཁྱོད་རང་མི་དགོ་ མོ་རང་དགོ་ནི་ ག་དེ་འབད ་རུ་མོ་རང་དགོ་ནི་ མོ་སྦེན་བཞག་རང་
མི་ཚུགས་པས། ། 

བI་ཞེ་བཞི་པ། 

g་མོ་�་སངས་g་འhི། 

བུ་མོ་ལ་སྤ་སངས་བུ་ཁྲི། །ངས་དབུ་ཞྭ་ཡག་མོ་གཅིག་ལ་དགོས་འབྱུང་། །དབུ་ཞྭ་ཨ་
མཛེས་མ་མཛེས། །ངས་རྒྱ་ནག་ཤེས་དགོས་རྣམས་ལ་གཟིགས་ཤོག །བུ་མོ་སྤ་སངས་བུ་
ཁྲི། །ངའི་རྣ་གཡུ་ཡག་མོ་གཅིག་ལ་དགོས་འབྱུང་། །རྣ་གཡུ་ཨ་མཛེས་མ་མཛེས། །ངས་རྒྱ་
ནག་ཤེས་དགོས་རྣམས་ལ་གཟིགས་ཤོག །བུ་མོ་སྤ་སངས་བུ་ཁྲི། །བརྒྱན་ཆ་ཡག་མོ་
གཅིག་ལ་དགོས་འབྱུང་། །བརྒྱན་ཆ་ཨ་མཛེས་མ་མཛེས། །ངས་རྒྱ་ནག་ཤེས་དགོས་རྣམས་
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ལ་གཟིགས་ཤོག །བུ་མོ་སྤ་སངས་བུ་ཁྲི། །སྐུ་སྟོད་ཡག་མོ་གཅིག་ལ་དགོས་འབྱུང་། །སྐུ་
སྟོད་ཨ་མཛེས་མ་མཛེས། །ངས་རྒྱ་ནག་ཤེས་དགོས་རྣམས་ལ་གཟིགས་ཤོག ། 

 བI་ཞེ་Z་པ། 

དkང་གི་དkང་སངས་མཐོན་པ།ོ 

དགུང་གི་དགུང་སངས་མཐོན་པོ། །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །དགུང་ལས་ཁྲི་གདུགས་ཉི་
མ། །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །ཁྲི་གདུགས་ཕྱག་མདའ་གནང་ཤོག །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །ཉི་ཟེར་
མདའ་ཁ་ལོག་ཤོག །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །གངས་ཀྱི་གངས་སྟོད་མཐོན་པོ། །གསེར་བྱུ་རུ་
ལའི། །གངས་ལས་དར་སེང་དཀར་མོ། །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །དར་སེང་ཕྱག་མདའ་གནང་
ཤོག །སེང་ཕྲུག་མདའ་ཁ་ལོག་ཤོག །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །སྤང་གི་སྤང་སྟོད་མཐོན་
པ། །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །སྤང་ལས་ཤའུ་རྒྱལ་རྭ་ཅུང༌། །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །ཤའུ་རྒྱལ་ཕྱག་
མདའ་གནང་ཤོག །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །ཤ་ཕྲུག་མདའ་ཁ་ལོག་ཤོག །གསེར་བྱུ་རུ་
ལའི། །མཚོ་ལ་མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ། །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །མཚོ་ལས་སེར་མིག་ཉ་མོ། །གསེར་
བྱུ་རུ་ལའི། །ཉ་མོ་ཕྱག་མདའ་གནང་ཤོག །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །ཉའུ་ཆུང་མདའ་ཁ་ལོག་
ཤོག །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །ནགས་ཀྱི་ནགས་སྟོད་མཐོན་པོ། །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །ནགས་ལས་
སྟག་མོ་རིས་འཛིན། །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། །སྟག་མོ་ཕྱག་མདའ་གནང་ཤོག །གསེར་བྱུ་རུ་
ལའི། །སྟག་ཕྲུག་མདའ་ཁ་ལོག་ཤོག །གསེར་བྱུ་རུ་ལའི། ། 
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བI་ཞེ་_ག་པ། 

>ོ་Qང་ཤིང་ལོའི་ཚལ་�ི། 

སྔོ་ལྗང་ཤིང་ལོའི་ཚལ་གྱི། །གསུང་གི་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ། །སྙན་པའི་གླུ་ལ་ཕེབས་དང་། །དགའ་
སྐྱིད་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་དོ། །གཡུ་རལ་རྩལ་དྲུག་ལྡན་པའི། །གངས་ཀྱི་དར་སེང་དཀར་
མོ། །འགྱིང་ཉམས་དང་བཅས་ཕེབས་དང་། །དགའ་སྐྱིད་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་དོ། །མདའ་ཡི་
གཙང་ཆབ་སྔོན་མོའི། །ཡིད་འོང་གསེར་མིག་ཉ་མོ། །རྩེ་འཇོའི་ཉམས་ཀྱིས་ཕེབས་
དང་། །དགའ་སྐྱིད་རྟེན་འབྲེལ་ཡོད་དོ། །སྟག་ཤར་གཞོན་པའི་ཚོགས་རྣམས། །དགའ་བའི་བྲོ་
ཞིག་འཆམས་ནས། །སྨན་ཆུང་བུ་མོའི་ཚོགས་རྣམས། །སྐྱིད་པའི་གླུ་ཞིག་ལེན་ནོ། ། 

 བI་ཞེ་བdན་པ། 

དkང་uོད་མཐོན་པོའི་�ོགས་S། 

དགུང་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་སུ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་སླེབས་ལ་སོང་། །མེ་ཏོག་གེ་སར་རྒྱལ་
པོ། །བརྟན་ཅིང་འབྲས་བུ་འདུག་གོ །ཀླུའི་གདུགས་དཀར་ལེགས་པའི། །བརྟན་ཅིང་འབྲས་བུ་
འདུག་གོ །རིན་ཆེན་སྐྱིད་པའི་ཕྱོགས་སུ། །རྨ་བྱ་གཞོན་ནུ་སླེབས་སོང་། །ལྷོ་ལྗོངས་བཀྲ་ཤིས་
ཆོས་རྫོང་། །མི་དབང་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་ཡོད། །མི་དབང་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་ནས། །སྨན་
ལྗོངས་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ། །སྔར་ལས་དང་ཞིང་རྒྱས་སོང་། །སྔར་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ནས། །དགའ་
སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཡོད། །དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ནས། །དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་
སོང་། །དགའ་བའི་ཉི་མ་ཤར་ནས། །སྐྱིད་པའི་གླུ་གཅིག་ལེན་ཡོད། ། 
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བI་ཞེ་བIད་པ། 

I་ནག་ལ་སོ་ཆོས་བཟང་¬་བ། 

རྒྱ་ནག་ལ་སོ་ཆོས་བཟང་ཟླ་བ། །བླ་མ་མཇལ་བར་འགྲོ་གེ །ཨོ་ལོའི་སེམས་པ་ཁྲ་མོ། །ཆོས་
གོས་གྲྭ་སྒྲིགས་ལ་ཤོར་སོང་། །གཡས་སུ་ལ་སོ་གཡས་ལ་བཞུགས་མི། །ལྷ་ལྕམ་མནྡ་ར་
བ། །གཡོན་གསུམ་ལ་སོ་གཡོན་ལ་བཞུགས་མི། །མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། །སྦུག་
ཏུ་ལ་སོ་སྦུག་ལ་བཞུགས་མི། །བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ། །བདུད་རྩི ་མཎྜལ་མཆོད་པ། །གསེར་གྱི་
ཐོད་པའི་ནང་ལས་བཞེས། །སྐུ་གཟུགས་མཚར་བའི་ངང་ལས། །སྨན་རྩེ་ཡོལ་ལ་དཔྱང ་
སོང་། ། 

བI་ཞེ་དk་པ། 

P་སའི་བར་�ོར་ནང་ལས། 

ལྷ་སའི་སྦ་སྒོར་ནང་ལས། །དགའ་ལ་ཡང་གཅིག་གསུང་། །སྐྱིད་པའི་བྱང་ཆུབ་མཇལ་
གེ །སྐྱིད་ལ་འཇམ་དཔལ་རུ་རུ། །རང་དང་འཆམས་རིགས་འཆམས་ཚད། །དགའ་ལ་ཡང་
གཅིག་གསུང་། །བྱང་ཆུབ་མཇལ་བར་འགྲོ་གེ །སྐྱིད་ལ་འཇམ་དཔལ་རུ་རུ། །རིན་ཆེན་བརྟན་
པའི་ལོག་ལས། །དགའ་ལ་ཡང་གཅིག་གསུང་། །སྨན་ཆུང་བྱང་ཆུབ་རང་ཡང་། །སྐྱིད་ལ་
འཇམ་དཔལ་རུ་རུ། ། 

བI་Z་བn་པ། 

རི་འདི་eང་�ེ་གKང་ལ། 

རི་འདི་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ། །ཡིད་ཀྱི་གསུང་ལེགས་ཟེར་ལ་སོང་། །གཟིམ་ཆུང་བདེ་ཆེན་ཆོས་
གླིང་། །སྔར་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་སོང་། །རང་ཡུལ་བུམ་ཐང་གཞུང་ལ། །བློ་འདོད་སྡོད་པ་མ་
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ལ་སོང་། །མེ་ཏོག་ཨེ་ཀར་ཤར་ན། །དགུན་ཀ་ཤར་ན་དགའ་སོང་། །རང་གི་དྲིན་ཅན་ཕ་
མ། །གཏན་དུ་བཞུགས་ན་དགའ་སོང་། །  

བI་ང་གཅིག་པ། 

ཨོ་ལོ་གཙང་གི་གKང་ལ། 

ཨོ་ལོ་གཙང་གི་གཞུང་ལ་་་ཙང་བདེ་སྐྱིད་གཞུང་ལ། །གཞོན་པ་ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་ལེ་རུ། །གཅིག་
ཏུ་དཔོན་པོའི་བཀའ་རེད། །གཉིས་སུ་ཚེ་སྔོན་ལས་རེད། །རི་མགོ་མཐོ་རི་མཐོ་ཚེ། །མཐོ་བའི་
ལ་མོ་བརྒལ་སོང་། །ལ་མོ་རེ་རེ་བརྒལ་ཚེ། །ལ་དར་རེ་རེ་འཕྱར་སོང་། །ཆུ་མོ་རེ་རེ་བརྒལ་
ཚེ། །ཆུ་དར་རེ་རེ་འཕྱར་སོང་། ། 

 བI་ང་གཉིས་པ། 

^ང་པ་བ{ིས་གཡང་ཆགས། 

ལུང་པ་བཀྲིས་གཡང་ཆགས་རྩེ་མོ་ལ། །གསེར་དང་བྱེ་མ་བསྲེས་ནས་བྲེ་གང་འདུག །བྱེ་མ་
རྣམ་གསུམ་ཕར་སེལ་ཚུལ་སེལ་བས། །དེའི་ནང་དུ་གསེར་སྐུ་རང་བྱོན་བཞུགས། །གསེར་སྐུ་
རང་བྱོན་ཞལ་རས་མཚར་མི་མཚར། །གསེར་སྐུ་རང་བྱོན་བྱིན་རླབས་ཆེ་མི་ཆེ། །མཆོད་
བཤམས་ཁྲ་མོའི་རྒྱན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས། །གཞོན་པ་ང་ཚོས་གླུ་གར་མཆོད་པ་ཕུལ། །ཁྱེད་
རྣམ་པ་དགུང་སྟོད་གཡས་ལས་འགྲོ། །ངེད་རྣམ་པ་དགུང་སྟོད་གཡོན་ལས་འགྲོ། །དགུང་གི་
ཁྲི་གདུགས་མཇལ་ན་མཉམ་དུ་མཇལ། །ཉི་མའི་དྲོད་འོད་བསྲོ་ན་མཉམ་དུ་བསྲོ། །ཁྱེད་རྣམ་
པ་ལ་མོ་གཡས་ལས་འགྲོ། །ངེད་རྣམ་པ་ལ་རྩེ་གཡོན་ལས་འགྲོ། །ལ་མོ་ལ་རྩེ་བརྒལ་ན་
མཉམ་དུ་བརྒལ། །ལ་དར་དཀར་པོ་འཕྱར་ན ་མཉམ་དུ་འཕྱར། །ཁྱེད་རྣམ་པ་སྤང་གཤོང་
གཡས་ལས་འགྲོ། །ངེད་རྣམ་པ་སྤང་གཤོང་གཡོན་ལས་འགྲོ། །སྤང་གི་མེ་ཏོག་བཅག་ན་
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མཉམ་དུ་བཅག །མེ་ཏོག་ལྷ་ལ་ཕུལ་ན་མཉམ་དུ་ཕུལ། །ཁྱེད་རྣམ་པ་ཆུ་ཆེན་གཡས་ལས་
འགྲོ། །ངེད་རྣམ་པ་ཆུ་ཆེན་གཡོན་ལས་འགྲོ། །ཆུ་ཕུད་གཙང་བོ་དབོག་ན་མཉམ་དུ་
དབོག །ཡོན་ཆབ་ལྷ་ལ་ཕུལ་ན་མཉམ་དུ་ཕུལ། ། 

 བI་ང་གSམ་པ། 

གདན་ས་དང་པ་མི་ཆགས། 

སྐལ་བཟང་ལ། །གདན་ས་དང་པ་མི་ཆགས་དང་པ་ཆགས། །གདན་ས་དང་པ་ཆོས་འཁོར་ལྷ་
ས་ཆགས། །དགོན་པའི་མཚན་ཡང་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས་ཟེར། །བླ་མའི་མཚན་ཡང་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་
ཞུ། །ཤཱཀྱ་མུ་ནི་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ་བཞུགས། །ཕྱག་དང་མཆོད་པ་གསེར་ཁྲི་རྩཝ་ལས་
ཕུལ། །ཡར་ཡར་གླིང་ཀ་གྲུ་བཞིའི་ཡབ་ཡུམ་ཚོ། །ཨོ་ལོ་ཤེལ་དཀར་བླ་མའི་ཕྱག་ལ་
ཕུལ། །སྐལ་བ་ཅན་གྱི་བུ་མོ་ཆོས་ལ་འགྲོ། །སྐལ་བ་བཟང་པོའི་ཆོས་ཤིག་བླམ་ལས་
ཞུ། །སྐལ་བཟང་ལ། །གདན་ས་གཉིས་པ་མི་ཆགས་གཉིས་པ་ཆགས། །གདན་ས་གཉིས་པ་
ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ཆགས། །དགོན་པའི་མཚན་ཡང་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ཟེར། །བླ་མའི་མཚན་
ཡང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ཞུ། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དངུལ་ཁྲི་སྟེང་ལ་བཞུགས། །ཕྱག་དང་
མཆོད་པ་དངུལ་ཁྲི་རྩཝ་ལས་ཕུལ། །སྐལ་བཟང་ལ། །གདན་ས་གསུམ་པ་མི་ཆགས་
གསུམ་པ་ཆགས། །གདན་ས་གསུམ་པ་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཆགས། །དགོན་པའི་མཚན་
ཡང་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཟེར། །བླ་མའི་མཚན་ཡང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞུ། །ངག་དབང་རྣམ་
རྒྱལ་གཡུ་ཁྲི་སྟེང་ལ་བཞུགས། །ཕྱག་དང་མཆོད་པ་གཡུ་ཁྲི་རྩཝ་ལས་ཕུལ། ། 
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བI་ང་བཞི་པ། 

བuན་Vོང་�ིང་གི་�ང་�ིང། 

བསྟན་སྐྱོང་གླིང་གི་ལྕང་གླིང་གྲུ་བཞི་ནང་། །འོད་ཟེར་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ལོའི་མེ་ཏོག་འདྲ། །ཁ་དོག་
མཚར་བ་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་བཞག །རང་ཡུལ་བཞག་ནས་མི་ཡུལ་དྲན་གྱི་གསུང་། །མི་
ཡུལ་དྲན་པ་ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱིས་བཀོད། །འོད་ཟེར་སྒྲོལ་མ་ཐུགས་སེམས་མ་སྐྱོ་ཞིག །ཕོ་སྒྲོ་
ནམ་མཁའ་ཡས་ལ་ལྡིང་སེ་ལྡིང་། །མོ་སྒྲོ་ང་ལ་རླུང་གི་གཤོག་སྒྲོ་ཡོད། །ཕོ་སྒྲོ་ས་གཞི་མས་
ལ་འཁྱམས་སེ་འཁྱམས། །མོ་སྒྲོ་ང་ལ་ལྕགས་ཀྱི་སྡེར་མ་ཡོད། །བྲོ་གར་ཤེས་རིག་གྲུ་བཞི་
ནང་ཤེས་ནང་། །མོ་སྒྲོ་ང་ལ་གླུའི་བང་མཛོད་ཡོད། ། 

 བI་ང་Z་པ། 

ཤར་ལ་རི་ཐང་�ང་གི། 

ཡ་ཡར་བལྟ་ལི་ཨེ། །ཤར་ལ་རི་ཐང་སྒང་གི་ཡ་ལ་འོ་ན་རྩེ་ལ་མོ་རེ། །ཡ་ཡར་བལྟ་ལི་
ཨེ། །གསེར་པོ་གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་བཞེངས་པ་འདི། །ཡ་ཡར་བལྟ་ལི་ཨེ། །སུ་དང་གང་
གིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་མིན། །ཡ་ཡར་བལྟ་ལི་ཨེ། །མཚན་ལྡན་བླ་མའི་བཞེངས་པས་
ལ་འོ་ན་མཆོད་ལ་རྟེན་ཡིན། །ཡ་ཡར་བལྟ་ལི་ཨེ། །རྩེ་མོ་ཡིན་ཟེར་དར་ལྕོག་ལ་འོ་ན་འཕྱར་
ལ་ནས་ཡོང་། །ཡ་ཡར་བལྟ་ལི་ཨེ། །སྐེད་པ་ཡིན་ཟེར་ཡོན་ཆབ་ལ་འོ་ན་ཕུལ་ལ་ནས་
ཡོང་། །ཡ་ཡར་བལྟ་ལི་ཨེ། །རྩ་བ་ཡིན་ཟེར་བསྐོར་ར ་རྒྱབ་ནས་ཡོང་། །ཡ་ཡར་བལྟ་ལི་
ཨེ། །ཞབས་བྲོ་མང་པོ་མི་ཤེས་ལ་འོ་ན་ཨ་ལི་གཅིག་ཤེས། །ཡ་ཡར་བལྟ་ལི་ཨེ། །གསུང་
དབྱངས་མང་པོ་མི་ཤེས་ཨ་ལི་གཅིག་ཤེས། །ཡ་ཡར་བལྟ་ལི་ཨེ། །རྒྱ་ཡི་དར་སྐུད་སྟོང་སྐུད་
ལ་འོ་ན་མཉམ་མཉམ་གཅིག་བཞག ། 
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བI་ང་_ག་པ། 

Rན་Qོངས་ཡངས་པའི་�ིང་ལ། 

སྨན་ལྗོངས་ཡངས་པའི་གླིང་ལ། །འབྲུག་བཞིན་གྲགས་པ་ཐོབ་པ། །རྒྱལ་ཁབ་བསོད་ནམས་
ཆེ་བའི། །ལྷ་རིགས་གོང་ལས་འཕེལ་འབྱུང་། །ཆོས་རྒྱལ་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག །ཆོས་སྲིད་
རྒྱལ་ཁྲིར་ཕེབས་ཡོད། །ནང་གི་བསྟན་པ་རྒྱས་ནས། །འབངས་ཀྱི་སྐལ་བ་བཟང་སོང་། །ཕ་
རྗེས་བུ་ཡིས་འཛིན་པ། །ལྷ་ཡི་གདུང་བརྒྱུད་བཞི་པ། །མངའ་བདག་མི་རྗེ་བཞི་པ། །ཆོས་
སེམས་རྒྱལ་ཁྲིར་འཕེབས་ཡོད། །མཁྱེན་པའི་འོད་སྟོང་འབར་བ། །བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་
བཟང་ཞིང་། །འབངས་རྣམས་བདེ་བར་བཀོད་པ། །རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་ཤོག །མངའ་
འབངས་འཛོམས་པའི་དྲུང་དུ། །གཞོན་པ་ང་ཚོ་སྤྲོ་བའི། །གླུ་གར་མཆོད་པ་ཕུལ་ན། །རྒྱལ་
པོའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཤོག །སྨན་ལྗོངས་ཡངས་པའི་གླིང་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་
ཤོག །མངའ་བདག་ཞབས་པད་བརྟན་ནས། །ཆབ་སྲིད་གོང་དུ་འཕེལ་ཤོག །  

 བI་ང་བdན་པ། 

གངས་ཤ©་Iལ་ཨ་པའི། 

གངས་ཤའུ་རྒྱལ་ཨ་པའི་རྭ་ཅུང་འདི། །ས་བཞུགས་སེ་འགའ་བ་ལངམ་ཅིག །བྲག་ཤེལ་
དཀར་བྲག་ལུ་ཡོད་པ་ཨིན། །ང་ལན་གཅིག་ནགས་ཚལ་བཤགས་མི་འདི། །ཟས་ཧི་མ་ཟ་
བར་ལེན་ནམ་ཨིན། །དཔེ་མ་གཞི་འདི་དང་ཆ་འདྲཝ་གཅིག །རང་མི་ཚེ་མཚོ་མ་སྒར་པ་
འདི། །ས་བཞུགས་སེ་དགའ་བ་ལངམ་གཅིག །དཀར་པོ་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོར་ཡོདཔ་ཨིན། །རང་
ལན་གཅིག་ཡུལ་བཟང་བསྐོར་མི་འདི། །ཧིང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལུ་ཚའུ་ཨིན། །སེམས་སྨན་
ཆུང་བུ་མོར་ཆགས་པ་ཨིན། །དྭངས་མཉམ་རོགས་དམང ་ལུ་དཀརཝ་ཨིན། ། 
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 བI་ང་བIད་པ། 

ཤར་ལས་ཤར་བའི་hི་གdགས། 

གསུང་ཡང་གསུང་ཡང་གསུང་ཡང་། །གསུང་ཡང་ལེགས་མོ་སྒྲིགས་ཤོག །ཤར་ལས་ཤར་
བའི་ཁྲི་གདུགས། །མ་ཤར་རང་གི་ཁྲི་གདུགས། །ཤར་ཚེ་རོཊ་ཀྱི་ཁྲི་གདུགས། །སེམས་ཀྱི་
སྐྱོ་རོགས་ཨིན ་པས། །གངས་ལས་བབས་པའི་ཆུ་མོ། །མ་བབས་རང་གི་ཆུ་མོ། །བབས་ཚེ་
རོཊ་ཀྱི་ཆུ་མོ། །སེམས་ཀྱི་སྐྱོ་རོགས་ཨིན་པས། །ཨ་མས་སྐྱེས་པའི་བུ་ཆུང་། །མ་སྐྱེས་རང་
གི་བུ་ཆུང་། །སྐྱེས་ཚེ་མིའི་གཡོག་པོ། །སེམས་ཀྱི་སྐྱོ་རོགས་ཨིན་པས། ། 

 བI་ང་དk་པ། 

ཡར་�ི་དkང་སངས་མཐོན་པོའི། 

ཡར་གྱི་དགུང་སངས་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ། །ཁྲི་གདུགས་སྤུན་གསུམ་ཤར་ཡོད། །ད་རེས་
ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས་ཀྱི་ཉི་མ། །དྲོད་ཉམས་ཤར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གཅིག་བཟང་སོང་། །ཡར་
གྱི་གངས་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ། །སེང་གེ་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀུ། །ད་རེས་མཇལ་བའི་རྟེན་
འབྲེལ་ཅིག་བཟང་སོང་། །ནམ་ཡང་གངས་སྟོད་བསྐོར་བར་མི་བཏང་། །ཕ་གི་སྤང་སྟོད་མཐོན་
པོའི་ཕྱོགས་ལ། །ཤྭ་བ་གཡུ་རུ་གཉིས་ཀུ། །སྤང་སྟོད་བསྐོར་བའི་སྤྲོ་ཉམས་ཅིག་ཡོད་
པ། །སྤང་དང་ཤྭ་བ་བྲལ་ས་ཅིག་མིན་འདུག །མར་གྱི་མཚོ་སྟོད་གཞུང་མའི་དཀྱིལ་
ལ། །གསེར་མིག་ཉ་མོ་གཉིས་ཀུ། །ཉ་མོར་ལྕགས་དཀྱུས་ནམ་ཡང་ཅིག་མ་འབྱུང༌། །མཚོ་
མོའི་དཀྱིལ་ལ་གཟིམ་ཆགས་ཅིག་ཞུ་གེ །ཕ་གི་ཡུལ་བཟང་བདེ ་མོ་གི་ཕྱོགས་ལ། །དྲིན་ཅན་
ཕ་མ་གཉིས་ཀུ། །བྲལ་ས་ཐུགས་ལ་མ་གནང་ལ་ཞུས་པའི། །ཡུལ་བཟང་བསྐོར་བའི་འགྲོ་
དོན་ཅིག་ཤར་སོང་། ། 
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བI་_ག་བn་པ། 

ཤར་�ོགས་I་གར་རིའི། 

ཤར་ཕྱོགས་རྒྱ་གར་རིའི་ཕར་རྒྱབ་ན། །རྒྱ་ནག་ནོར་བུ་རིའི་ཚུར་རྒྱབ་ན། །འཇའ་ཚོན་འོག་ཀྱི་
གུར་ཁང་སྤུབས་པའི་འོག །རྒྱ་ནག་རི་བོའི་རྩེ་ལུ་ཞིང་ཁམས་ཆགས། །ཞིང་ཁམས་རི་བོ་རྩེའི་
ཕོ་བྲང་ནང་། །རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་གསེར་ཁྲི་སྟེང་ལ་བཞུགས། །ཐུགས་ཅིག་དགོངས་པ་རྒྱལ་
ཁམས་ཡོངས་ལ་གཟིགས། །ནོར་བུའི་གླིང་ལ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་
མཚན་ཕྲོ་བྲང་རྩེ་ལ་བཞུགས། །ཞིང་ཆེན་དབང་དུ་འདུས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །ཁྲི་
གདུགས་ཉི་མ་ཤར་རི་རྩེ་ནས་ཤར། །དགུང་དབྱིངས་དཀྱིལ་དུ་འཛོམས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
བཟང་། །མུན་པ་ནག་འདི་འོད་གསལ་དཀར་པོའི་གསལ། །གྲོགས་ཀྱིན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་
སྐལ་བ་བཟང་། །རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་གསལ་ཤིང་ནུབ་ལ་གཟིགས། །ཆིབས་ཁ་བོད་ལུ་བསྒྱུར་
བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། ། 

བI་རེ་གཅིག་པ། 

�མ་ོཤང་ཤང་གངས་ལས། 

ཨོམ་ལེཊ་སངས་རེ་ལ། །ཆུམོ་ཤང་ཤང་གངས་ལས་བབས་པ་འདྲ། །ཤང་ཤང་མཚོ་ལུ་རྒྱ་
མཚོ་འཁྱིལ་བ་འདྲ། །རྒྱ་མཚོ་སྦུག་ལས་མེ་ཏོག་པདྨ་ཤར། །མེ་ཏོག་པདྨའི་སྦུག་ལས་གུ་རུ་
འཁྲུངས། །ཕྱག་ལ་གཡས་པ་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་བསྣམས། །ཕྱག་ལ་གཡོན་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་
བཞེས། །ཆོས་གོས་གསང་ཕོད་དར་དང་གོས་ཆེན་བཞེས། །དབུ་ཞྭ་བཞེས་པ་ཟ་ཧོར་པད་ཞྭ་
བཞེས། །ད་ལྟ་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་བཞུགས། །སྲིན་མོ་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་ལ་འགྱུར་ནས་
ཡོད། ། 
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བI་རེ་གཉིས་པ། 

I་ནག་�ང་ཤིང་མི་བ�གས། 

རྒྱ་ནག་ལྕང་ཤིང་མི་བཙུགས། །ཡ་ལ། །རྒྱ་ནག་ལྕང་ཤིང་བཙུགས། །རྒྱ་ནག་ལྕང་ཤིང་
བཙུགས་ན། །ཡ་ལ། །རྒྱ་ཡུལ་གཞུང་ལ་བཙུགས། །རྒྱ་ཡི་གཞུང་ལ་བཙུགས་ན། །ཡ་
ལ། །རྒྱ་ཡི་བསྟན་པ་དར་སོང་། །ལྷས་ས་ལྕང་མ་མི་བཙུགས། །ཡ་ལ། །ལྷས་ས་ལྕང་མ་
བཙུགས། །ལྷས་ས་ལྕང་མ་བཙུགས་ན། །ཡ་ལ། བོད་ཀྱི་གཞུང་ལ་བཙུགས། །བོད་ཀྱི་གཞུང་
ལ་བཙུགས་ན། །ཡ་ལ། །བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་སོང་། །འབྲུག་པ་ཙན་དན་མི་བཙུགས། །ཡ་
ལ། །འབྲུག་ཏུ་ཙན་དན་བཙུགས། །འབྲུག་ཏུ་ཙན་དན་བཙུགས་ན། །ཡ་ལ། འབྲུག་གི་
གཞུང་ལ་བཙུགས། །འབྲུག་གི་གཞུང་ལ་བཙུགས་ན། །ཡ་ལ། །འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་དར་
སོང་། ། 

 བI་རེ་གSམ་པ། 

བ{་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག། 

བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག་སྨན་ལྗོངས་འདིར། །སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་དཀོན་མཆོག་
གསུམ། །མཚན་སྙན་པའི་གྲགས་པ་སྒྲོགས་བཞིན་དུ། །བཀྲ་ཤིས་པའི་སྣང་བས་ཁྱབ་པར་
ཤོག །བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག་སྨན་ལྗོངས་འདིར། །སྐྱེ་དགུ་ཡི་གཙོ་བོ་མངའ་བདག་
མཆོག །སྟོབས་མངའ་ཐང་དགུང་བས་མཐོ་བཞིན་དུ། །བཀྲ་ཤིས་པའི་མཁྱེན་བརྩེ་བརྟན་པར་
ཤོག །བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག་སྨན་ལྗོངས་འདིར། །མདུན་གྲལ་གྱི་གཙོ་བོ་ཆོས་བློན་
རྣམས། །ཕུལ་བྱུང་གི་རྣམ་དཔྱོད་དྲང་པོ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་པའི་ཆོས་སྲིད་བསྐྱོང་བར་
ཤོག །བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག་སྨན་ལྗོངས་འདིར། །འབངས་སྐྱེ་འགྲོའི་གཙོ་བོ་ཆོས་ལྡན་
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ལུས། །སེམས་གུས་པའི་ཞབས་གཏོགས་མི་ལྷོད་བཞིན། །བཀྲི་ཤིས་པའི་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་
བར་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་པར་ཤོག་ཅིག་སྨན་ལྗོངས་འདིར། །ལས་ཆོས་སྤྱོད་ཐོས་བསམ་སྒོམ་
གསུམ་གྱིས། །དོན་མཁས་དང་སྒྲུབ་པའི་མྱུ་གུའི་ཚོགས། །བཀྲ་ཤིས་པའི་འབྲས་བཟང་
འགྲུབ་པར་ཤོག །  

 བI་རེ་བཞི་པ། 

ཨེ་མ་ཧོ་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ། 

ཨེ་མ་ཧོ་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ། །དགུང་སྔོན་ལྷའི་ལམ་ལ། །ཉི་ཟླ་འཆར་ནས་མཛེས་སོ་ཨེ་མ་
ཧོ། །ཨེ་མ་ཧོ་ལ་ངོ་མཚར་ཆེ། །འོད་ཀྱིས་གླིང་བཞི་ས་གསལ་ལོ། །ཨེ་མ་ཧོ་ལ་ངོ་མཚར་
ཆེ། །པདྨའི་འཛུམ་ཟེར་ཁྲིག་ཁྲིག །ཡངས་པའི་ནོར་འཛིན་ཁྱོན་ལ། །གསེར་ཤིང་སྐྱེས་ནས་
མཛེས་སོང་། །ལོ་འདབ་དྲིལ་བུའི་ཁྱུ་ན། །བྱིའུ་ཆུང་ལྡེམ་ལྡེམ་འཁྱུག་འཁྱུག །བར་ན་འཁོར་
གཡོག་འཁྱོན་ལ། །ལྷོ་སྤྲིན་མཐིབ་ནས་མཛེས་ཤོག ། 

 བI་རེ་Z་པ། 

ལམ་བ°ལ་བ་བ°ལ་ཉིད། 

ལམ་བརྒལ་བ་བརྒལ་ཉིད་སྤྲོ་བ་ཅིག །མཐོའུ་བཀྲ་ཤིས་ཀ་ལི་ལམ་ལོ། །དུས་གཏན་ཀྱང་
བརྒལ་བ་མ་ལྷོད་རུང་། །ང་ཚར་ཅིག་བརྒལ་ནི་སྨོན་ལམ་ཡོད། །ཆུ་བསིལ་བ་འཐུང་ཉམས་སྤྲོ་
བ་ཅིག །ལམ་ཀ་ལི་ཞོལ་གྱི་ཨོམ་ཆུ། །དུས་གཏན་ཀྱང་འཐུང་མ་མ་ལྷོད་རུང་། །ང་ཚར་
གཅིག་འཐུང་ནི་སྨོན་ལམ་ཡོད། ། 
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བI་རེ་_ག་པ། 

མ་ཆེན་འg་རས་I་ཁ། 

སྭ་ཡ་ལ། །མ་ཆེན་འབུ་རས་རྒྱ་ཁ། །གཞོན་པ་རང་ཡང་འཁྲུལ་སོང་། །སྭ་ཡ་ལ། །གོས་ཆེན་
ཁ་གང་གྲུ་བཞི། །རིས་མོ་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད། །སྭ་ཡ་ལ། །འགྱུར་ཀྱང་གོས་ཆེན་འགྱུར་
རུང་། །རིས་མོ་ཡལ་ས་མིན་འདུག །སྭ་ཡ་ལ། །དཀར་ཡོལ་དཀར་སང་གཅིག་ལ། །འབྲུག་
རིས་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད། །སྭ་ཡ་ལ། །དཀར་ཡོལ་ཆག་ན ་མ་གཏོགས། །འབྲུག་རིས་ཡལ་
ས་མིན་འདུག །སྭ་ཡ་ལ། །ཤིང་ཆེན་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་། །ལོ་འདབ་རིན་ཆེན་འབྱུང་
གནས། །སྭ་ཡ་ལ། །ཤིང་ཆེན་རླུང་གིས་དཀྲུགས་རུང་། །ལོ་འདབ་བུད ་ས་མིན་འདུག །ཚེས་
བཟང་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ། །སྔོན་གྱི་ལས་འཕྲོ་ཡིན་པས། ། 

བI་རེ་བdན་པ། 

ཨ་ཞེ་བསོད་ན་�ོལ་མ། 

ཨ་ཞེ་བསོད་ན་སྒྲོལ་མ་ཡ་ལ་དབའི། །སེམས་པ་སྐྱོ་རོགས་མ་བྱེད་ཡ་ལ་དབའི། །སྐར་མ་
བརྒྱ་ཤར་སྟོང་ཤར་ཡ་ལ་དབའི། །གནམ་ཁའི ་སྦུག་ལ་ཤར་ཡོད་ཡ་ལ་དབའི། །ལས་དབང་
ཅན་གྱི་དཔལ་བཟང་ཡ་ལ་དབའི། །གནམ་ཁའི ་མཐའ་མར་ལུས་སོང་ཡ་ལ་དབའི། །དམ་
ཚིག་སྨིན་དྲུག་རྒྱལ་མོ་ཡ་ལ་དབའི། །དཔལ་བཟང་སྐྱོ་རོགས་འབད་ཤོག་ཡ་ལ་དབའི། །མེ་
ཏོག་གཅིག་ཤར་གཉིས་ཤར་ཡ་ལ་དབའི། །ལྡུམ་རའི་སྦུག་ལ་ཤར་ཡོད་ཡ་ལ་དབའི། །ལས་
དབང་ཅན་གྱི་གསེར་ཤིང་ཡ་ལ་དབའི། །ལྡུམ་རས་མཐའ་མར་ཤར་སོང་ཡ་ལ་དབའི། །དམ་
ཚིག་ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག་ཡ་ལ་དབའི། །གསེར་ཤིང་སྐྱོ་རོགས་འབད་ཤོག་ཡ་ལ་དབའི། ། 
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བI་རེ་བIད་པ། 

Vིད་པའི་བདེ་ཆེན་ཆོས་�ིང། 

སྐྱིད་པའི་བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་། །པདྨའི་དཔལ་ཐང་ལ། །གསེར་གྱི་གཞོང་པ་འདྲ་སོང༌། །རི་
བཟང་བུམ་པ་རུ་རུ། །གསེར་གྱི་གཞོང་པའི་ནང་དུ། །པདྨའི་དཔལ་ཐང་ལ། །རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་
འདྲ་སོང་། །རི་བཟང་བུམ་པ་རུ་རུ། །རྩེ་མོ་གསེར་ཏོག་སྤུབས་པ། །པདྨའི་དཔལ་ཐང་
ལ། །ནམ་མཁའི་ཡི་ལས་མཐོ་འབྱུང་། །རི་བཟང་བུམ་པ་རུ་རུ། །ཉིམ་དང་ཟླ་བའི་མ་
གཏོགས། །པདྨའི་དཔལ་ཐང་ལ། །གཞན་གྱི་མཇལ་ས་མིན་འདུག །རི་བཟང་བུམ་པ་རུ་
རུ། །སྐེད་པ་རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ། །པདྨའི་དཔལ་ཐང་ལ། །མངའ་བདག་གོང་མ་བཞུགས་
ཡོད། །རི་བཟང་བུམ་པ་རུ་རུ། །རྩ་བ་ལྕགས་རིའི་བསྐོར་བ། །པདྨའི་དཔལ་ཐང་ལ། །གཡུ་ཡི་
རྡོ་གཅལ་སྒྲིགས་ཡོད། །རི་བཟང་བུམ་པ་རུ་རུ། །གཡུ་ཡི་རྡོ་གཅལ་སྟེང་ལ། །པདྨའི་དཔལ་
ཐང་ལ། །རྨ་བྱ་བྲོ་རེ་ཤིག་ཤིག །རི་བཟང་བུམ་པ་རུ ་རུ། །  

 བI་རེ་དk་པ། 

^ང་པ་�ང་�ང། 

ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་གསེར་གྱིས་གང་ན་དགའ་བ་ལ།༢ །གསེར་གྱི་རི་ལ་གསེར་མཚོ་ཆགས་ན་
དགའ་བ་ལ།༢ །གསེར་མཚོ་སྦུག་ལ་གསེར་ཤིང་འཁྲུངས་ན་དགའ་བ་ལ། །གསེར་ཤིང་འགུ་
ལ་གསེར་བྱ་ཆགས་ན་དགའ་བ་ལ། །གསེར་བྱ་སྤུན་གསུམ་གནམ་ལ་ལྡིང་ན་དགའ་བ་
ལ། །ས་གཞི་མས་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ན་དགའ་བ་ལ། ། 
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བI་བdན་བn་པ། 

�ང་ལ་དཀར་པོའི་P་ཁང། 

སྤང་ལ་དཀར་པོའི་ལྷ་ཁང་། །མེ་ཏོག་པདྨ་དཀར་པོ། །མེ་ཏོག་པདྨ་དཀར་པོ། །སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་
ལ་ཕུལ། །ལྷའི་བརྒྱ་བྱིན་དབང་པོ། །འབྲུག་ལ་དགའ་བ་ཡོད། །འབྲུག་ལ་ཟས་ལ་ཕེབས་
ཤོག །སྤང་ལ་སྔོན་པོའི་ལྷ་ཁང་། །མེ་ཏོག་པདྨ་སྔོན་པོ། །མེ་ཏོག་པདྨ་སྔོན་པོ། །བར་ཕྱོགས་
བཙན་ལ་ཕུལ། །བཙན་གྱི་ཡ་བ་སྐྱ་བདུན། །འབྲུག་ལ་དགའ་བ་ཡོད། །འབྲུག་ལ་ཟས་ལ་
ཕེབས་ཤོག །སྤང་ལ་སེར་པོའི་ལྷ་ཁང་། །མེ་ཏོག་པདྨ་སེར་པོ། །མེ་ཏོག་པདྨ་སེར་པོ། །འོག་
ཕྱོགས་ཀླུ་ལ་ཕུལ། །ཀླུའི་བཙུགས་ན་རིན་ཆེན། །འབྲུག་ལ་དགའ་བ་ཡོད། །འབྲུག་ལ་ཟས་
ལ་ཕེབས་ཤོག ། 

བI་དོན་གཅིག་པ། 

བKགས་�ལ་བཞེས་པ་དག©། 

བཞུགས་གྲལ་བཞེས་པ་དགའུ། །སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལུ་ཡོད། །ལྷའི་དབང་པོ་རྒྱལ་
མཚན། །བཞུགས་གྲལ་བཞེས་པར་འབྱོན་ཤོག །བཞུགས་གྲལ་བཞེས་པ་དགའུ། །བར་
ཕྱོགས་བཙན་ལུ་ཡོད། །བཙན་གྱི་ཡ་བ་སྐྱ་བདུན། །བཞུགས་གྲལ་བཞེས་པར་འབྱོན་
ཤོག །བཞུགས་གྲལ་བཞེས་པ་དགའུ། །འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལུ་ཡོད། །ཀླུའི་གཙུག་ན་རིན་
ཆེན། །བཞུགས་གྲལ་བཞེས་པར་འབྱོན་ཤོག །  
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བI་དོན་གཉིས་པ། 

I་^་Vེས་པའི་±་e། 

རྒྱ་ལུ་སྐྱེས་པའི་རྨ་བྱ། །གསུང་ལ་ཨེ་མོ་རུ་རུ། །སོ་ཡ། །སྐྱེས་ཡང་རྒྱ་ལུ་སྐྱེས། །སྐྱེས་ཡང་
རྒྱ་ལུ་སྐྱེས་སོང་། །གསུང་ལ་ཨེ་མོ་རུ་རུ། །སོ་ཡ། །སྦོམ་ཡང་རྒྱ་ལུ་སྦོམ། །སྦོམ་ཡང་རྒྱ་ལུ་
སྦོམ་སོང་། །གསུང་ལ་ཨེ་མོ་རུ་རུ། །སོ་ཡ། །རྒྱ་ནག་ཚ་བས་འགོར་སོང་། །གསུང་ལ་ཨེ་མོ་
རུ་རུ། །སོ་ཡ། །སྨན་ཆེན་ག་བུར་དྲན་སོང་། །བོད་ལ་སྐྱེས་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་། །གསུང་ལ་ཨེ་མོ་རུ་
རུ། །སོ་ཡ། །སྐྱེས་ཡང་བོད་ལུ་སྐྱེས། །སྐྱེས་ཡང་བོད་ལུ་སྐྱེས་སོང་། །གསུང་ལ་ཨེ་མོ་རུ་
རུ། །སོ་ཡ། །སྦོམ་ཡང་བོད་ལུ་སྦོམ། །སྦོམ་ཡང་བོད་ལུ་སྦོམ་སོང་། །གསུང་ལ་ཨེ་མོ་རུ་
རུ། །སོ་ཡ། །བོད་རི་ཁ་བས་འགོར་སོང་། །གསུང་ལ་ཨེ་མོ་རུ་རུ། །སོ་ཡ། རྐང་པར་ལྷམ་ཅུང་
དྲན་སོང་། ། 

བI་དོན་གSམ་པ། 

གེ་སར་�ི་²ང་M། 

སྐྱབས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །སེམས་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སྡོང་པོ་འདི། །ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་
མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལོངས་སྐུ་ལོ་འདབ་རྒྱས་པར་ཤོག །སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲོ་དོན་འགྲུབ་པར་
ཤོག །ས་འདི་དང་ས་ངོ་མ་ཤེས་ན། །རྨ་དེལ་ཡག་སྟག་ཐང་ཁྲ་མོ་རེད། །ང་དང་ང་ངོ་མ་ཤེས་
ན། །ཕུ་གསུམ་ཁ་བ་གངས་ཀྱི་རི། །གངས་ལ་སེང་ཆེན་འཁོརབའི་རི། །སེང་ལ་གཡུ་རལ་
རྒྱས་པའི་རི། །སྐེད་ལ་ཙན་དན་ནགས་ཀྱི་རི། །ནགས་ལ་རྒྱ་སྟག་འཕྱོ་བའི་རི། །སྟག་ལ་
འཛུམ་དྲུག་རྒྱས་པའི་རི། །མདའ་གསུམ་གཙང་ཆབ་རྒྱས་ཀྱི་རི། །ཆུ་ལ་ཉ་སྲམ་འཁོར་བའི་
རི། །ཉ་ལ་གསེར་མིག་རྒྱས་པའི་རི། །ཞིང་གསུམ་ཆུ་ལ་ཞིང་གི་རི། །ཞིང་ལ་འབྲས་དྲུག་སྨིན་
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པའི་རི། །འབྲས་ལ་དབུ་ནག་འཁོར་བའི་རི། །རྨ་རི་མོ་བཞི་ཡི་འདུས་མདོ་ནས། །མཁར་མི་
འགྱུར་དངུལ་ཆུའི་ཁྲོ་རྫོང་ནས། །དཔའ་མི་འགྱུར་རྒྱ་ཚ་ཞལ་དཀར་ཡིན། །རྒྱ་ཚ་ལྷའུ་ལྗང་
ཕྲུག་གསུམ། །རྒྱ་མི་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཚ་བོ་ཡིན། །རྟ་རྒྱ་བྱ་རྨ་བྱ་ཆུ་བྱ་གསུམ། །རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
པོའི་རྟ་རིགས་ཡིན། །གྲི་ཡ་ཟི་ཨ་ཟི་འགུ་ཟི་གསུམ། །རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་གྲི་རིགས་
ཡིན། །རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་ཚ་བོ་ལ། །ཕོ་མི་རྒོད་པ་ནི་གཅིག་ཀྱང་མེད། །མདའ་མི་སྐྱེན་པ་ནི་
གཉིས་ཀྱང་མེད། །མཚོན་མི་རྣོ་བ་ལ་གསུམ་ཀྱང་མེད། །ཨ་ཁུ་སྤྱི་དཔོན་རྒྱལ་པོ་
ལ། །གསོན་དང་ཞུ་རྒྱུ་ཨེ་འདྲ་གདའ། །ཧོར་དཔོན་པོ་གུར་དཀར་རྒྱལ་པོ་དང་། །གླིང་ཚོ་ཆེན་
ལྷ་སྡེ་དཀར་པོ་གཉིས། །སྔ་འགྲས་ཕྱི་འཁོན་མི་གདའ་བས། །ཁོས་མ་སྲིད་སྲིད་པ་བྱེད་དོན་
མེད། །ཚོད་མེད་པའི་མི་ལ་ལ་ཐང་མེད། །སོ་པ་ཉུལ་མ་དགོས་པས་ན། །ང་རྒོད་པོའི་རྒྱ་ཚ་
ཨེ་འགྲོ་ལ། །སྐྱེན་པོ་འདན་མ་ཨེ་འགྲོ་ལ། །མགྱོགས་པ་དགོང་བཙན་ཨེ་འགྲོ་ལ། །ཡིན་
གཅིག་མིན་གཉིས་ཡིན་པས་ན། །གླིང་ཆེ་བརྒྱུད་ཚང་མའི་བཅའ་མི་བདུན། །འབྲིང་བརྒྱུད་ཚང་
མའི་བཅའ་མི་བདུན། །ཆུང་བརྒྱུད་ཚང་མའི་བཅའ་མི་བདུན། །བདུན་གསུམ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་
གོ །ཧོར་སྡེ་པའི་དལ་བྲེལ་ཨེ་ལྟ་ལ། །ཤིང་སྡོང་པོ་གཞོན་དུས་བྲེག་ན་དགའ། །མེ་འབར་ཆུང་
དུས་བརྡལ་ན་དགའ། །སྟག་ལྤགས་མགོ་ནས་མཉེད་ན་དགའ། །སྡང་དགྲ་བོ་མགོ་ནས་
བཅོམ་ན་དགའ། །བསམ་བློ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ཐོང་། །བློ་རྩེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སྐོར། །གླིང་ཚོ་
ཆེན་ཡིད་ལ་དེ་འདྲ་ཞོག ། 

བI་དོན་བཞི་པ། 

Vིད་པའི་འ&ག་Wལ་ཙ³ྡན། 

སྐྱིད་པའི་འབྲུག་ཡུལ་ཙནྡན་བཀོད་པའི་ལྗོངས། །རང་དབང་རང་བཙན་བཀོད་པའི་ལྡུམ་ར་
འདྲ། །ཆོས་སྲིད་ཉི་ཟླ་གཉིས་པོ་འགོ་ནས་ཆགས། །དམ་ཚིག་གཙང་མའི་མེ་ཏོག་སྨད་ལས་
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འཁྲུངས། །དགའ་བའི་གེ་སར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ཀྱི་རྫོང་། །ལྷའི་ཕོ་བྲང་ནམ་མཁའི་ཁང་བཟང་
འདྲ། །དགེ་ལེགས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས། །མངའ་འབངས་བདེ་སྐྱིད་གཉིས་
ཀྱིས་ངང་ལས་སྐྱོངས། །བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་ཞབས་བྲོ་འདི། །འཚོ་བའི་མེ་ཏོག་
རྒྱས་པའི་འཕྲེང་བ་འདྲ། །དེ་ཚོགས་བཞུགས་གྲལ་རྒྱས་པའི་གཉིས་ཀྱི་གདུང་། །སྒྲ་སྙན་
བཟང་པོའི་དར་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ། ། 

 བI་དོན་Z་པ། 

�་མོ་\ིང་ཤོག། 

ཆུ་མོ་ལྡིང་ཤོག །ཉིན་མཚན་མེད་པ་ལྡིང་ཤོག །སྐལ་བཟང་ཆོས། །སྒྲོན་མ་ཡ་ལ་རུ། །སོ་ཡ་
ལ་རུ། །རིགས་བཟང་བུ་མོའི་ཞབས་བྲོ་ལ་ཞེས་པའི་སོ། །ཉ་མོ་ང་ཡི་བློ་གཏད་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ་
གཏད་སོང་ལ་ཞེས་པའི་སོ། ། 

བI་དོན་_ག་པ། 

ཤར་དkང་སངས་ལ་མོའི། 

ཤར་དགུང་སངས་ལ་མོའི་རི་མགོ་ལས་འཐོན་པའི། །ངའི་བུ་མོའི་ལུས་ལ་དབུ་ཞྭ་མིན་འདུག་
མ་གསུངས། །ཚེ་རིང་དཀྱིལ་འཁོར་བྱུང་ན་དབུ་ཞྭ་གཅིག་ཞུ་གེ༢ །ཤར་དགུང་སངས་ལ་
མོའི་རི་མགོ་ལས་འཐོན་པའི། །ང་ཡི་བུ་མོའི་ལུས་ལ་རྣ་གཡུ་མིན་འདུག་མ་གསུངས། །གཡུ་
ཆུང་དྲུག་དཀར་བྱུང་ན་རྣ་གཡུ་ཞིག་ཞུ་གེ༢ །ཤར་དགུང་སངས་ལ་མོའི་རི་མགོ་ལས་འཐོན་
པའི། །ང་ཡི་བུ་མོའི་ལུས་ལ་རྒྱན་ཆ་མིན་འདུག་མ་གསུངས། །གཡུ་དང་བྱི་རུ་བྱུང་ན་རྒྱན་ཆ་
ཅིག་ཞུ་གེ༢ །ཤར་དགུང་སངས་ལ་མོའི་རི་མགོ་ལས་འཐོན་པའི། །ང་ཡི་བུ་མོའི་ལུས་ལ་ན་
བཟའ་མིན་འདུག་མ་གསུངས། །སྐུད་ཤུད་ཐག་རས་བྱུང་ན་ན་བཟའ་ཅིག་ཞུ་གེ༢ །ཤར་དགུང་
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སངས་ལ་མོའི་རི་མགོ་ལས་འཐོན་པའི། །ང་ཡི་བུ་མོའི་ལུས་ལ་སྐུ་སྟོད་མིན་འདུག་མ་
གསུངས། །ཁ་ཤ་སྤུ་ཕྲུག་བྱུང་ན་སྐུ་སྟོད་ཅིག་ཞུ་གེ༢ །ཤར་དགུང་སངས་ལ་མོའི་རི་མགོ་
ལས་འཐོན་པའི། །ང་ཡི་བུ་མོའི་ལུས་ལ་སྐུ་སྐེད་མིན་འདུག་མ་གསུངས། །སྐུད་པ་སྣ་ལྔ་བྱུང་
ན་སྐུ་སྐེད་ཅིག་ཞུ་གེ༢ ། 

བI་དོན་བdན་པ། 

སེམས་དང་སེམས་Nི་བ{་ལ་སོང་། 

སེམས་དང་སེམས་ཀྱི་བཀྲ་ལ་སོང་། །སོ་ཡ་ལ་སོ། །སེམས་ཀྱི་ཤོག་འཐེན་བྱུང་ན། །བཀྲ་ལ་
ཤིས་པ་གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །དགོས་བུ་ལྷ་ལས་བཀོད་པ་སོ། །སོ་ཡ་ལ་སོ། །ཡིག་
ཆུང་བསྐུར་ནས་བཞུགས་ནས་སོ། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པ་གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །ས་གཅིག་
མིང་གཅིག་ཆུང་ལ་སོ། །སོ་ཡ་ལ་སོ། །བྱིའུ་ཆུང་ཚང་ལ་ལུས་སོང་སོ། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པ་
གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །སྡོད་ས་མེད་པའི་བཀྲ་ལ་སོ། །སོ་ཡ་ལ་སོ། །སྒོ་མོ་རི་ལ་ལུས་
སོང་། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པ་གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །སེམས་པ་སྐྱོ་བའི་ངང་ལས་གནས། །སོ་
ཡ་ལ་སོ། །ནུབ་རི་ཕྱོགས་ལ་བལྟས་སོང་། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པ་གཡང་ལ་ཆགས་པར་
ཤོག །ཚེས་གསུམ་ཟླ་བའི་ཞལ་རས། །སོ་ཡ་ལ་སོ། །ནུབ་རི་ཕྱོགས་ལ་མཇལ་
འབྱུང་། །བཀྲ་ལ་ཤིས་པ་གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག ། 

བI་དོན་བIད་པ། 

ཤར་རི་cགས་�ང་གི་ལ་དབང་ན། 

ཡར་ཡར་དང་ལེགས་ཨེ། །ཤར་ལ་རི་དྭགས་སྒང་གི་ལ་དབང་ན་རྩེ་ལ་མོ་རུ། །ཡར་ཡར་དང་
ལེགས་ཨེ། །གསེར་པོ་གསེར་གྱིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་འདི། །ཡར་ཡར་དང་ལེགས་
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ཨེ། །སུ་དང་གང་གིས་བཞེངས་པའི་ལ་འོ་ན་མཆོད་རྟེན་མིན། །ཡར་ཡར་དང་ལེགས་
ཨེ། །མཚན་ལྡན་བླ་མས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཡིན། །རྩེ་མོ་ཡིན་ཟེར་དར་ལྕོག་འཕྱར་ལ་
ཡོང་། །ཡར་ཡར་དང་ལེགས་ཨེ། །སྐེད་པ་ཡིན་ཟེར་ཡོན་ཆབ་ཕུལ་ནས་ཡོང་། །ཡར་ཡར་དང་
ལེགས་ཨེ། །རྩ་བ་ཡིན་ཟེར་བསྐོར་བ་རྒྱབ་ནས་ཡོང་། །ཡར་ཡར་དང་ལེགས་ཨེ། །ཞབས་བྲོ་
མང་པོ་མི་ཤེས་ལ་འོ་ན་ཨ་ལི་གཅིག་ཤེས། །གསུང་ཡང་མང་པོ་མི་ཤེས་ཨ་ལི་གཅིག་
ཤེས། །རྒྱའི་དར་སྐུད་སྟོང་སྐུད་མཉམ་མཉམ་ཤར་སྒྲུབ་མི་སྒྲུབ། ། 

 བI་དོན་དk་པ། 

གW་nང་པྨ་ལ། 

སྭ་གཡུ་ཅུང་པདྨ་ལ། །བཅོ་ལྔ་ལ་ཆོས་ལ་རང་འགྲོ། །བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ་ལ། །བཟང་པོ་ལ་ཆོས་
ལ་རང་འགྲོ། །ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ལ། །ཕོ་བྲང་ལ་ཆོས་ལ་རང་འགྲོ། །ཤར་ལས་སྐར་མ་
གཅིག་ཤར་ཆོས་ལ་རང་འགྲོ། །ནུབ་ལས་སྐར་མ་ལ། །གཉིས་ཤར་ཆོས་ལ་རང་འགྲོ། །སྐར་
མ་བརྒྱ་ཤར་སྟོང་ཤར་ལ། །ཆོས་ལ་རང་འགྲོ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ན་མཛེས་ཤིང་ལ་ཆོས་ལ་
རང་འགྲོ། །མ་ཆེན་དཔལ་ལྷ་མཇལ་ཤོག་ཆོས་ལ་རང་འགྲོ། །ཁོག་པའི་སྙིང་ལེགས་ལ་ཆོས་
ལ་རང་འགྲོ། །ལྷ་སའི་པོ་ཏའི་རྩེ་ལ་ཆོས་ལ་རང་འགྲོ། །ལྷ་ས་མཐོང་བྱུང་འབྱུང་ན་ཆོས་ལ་རང་
འགྲོ། ། 

བI་བIད་བn་པ། 

�ོང་འདི་ཨེ་མོ་µང་གི། 

རྫོང་འདི་ལ་ཨེ་མོ་རུང་གི་ནང་ཤེས་ན་ལ། །སོ་ཡ་ལ། །རྟ་ཕོ་ལ་ཨ་མ་གཅིག་གི་རྟེའུ་ཆུང་
གསུམ་ལ། །རྟེའུ་ཆུང་ཆེ་བ་རྒྱ་ལ་མ་བཏང་ན་ལ། །སོ་ཡ་ལ། །རྒྱ་ཡུལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་
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ཆིབས་རྟ་རེད་ལ། །རྟེའུ་ཆུང་ལ་བར་མ་བོད་ལུ་མ་བཏང་ན་ལ། །སོ་ཡ་ལ། །བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་
ཆོས་རྒྱལ་ཆིབས་རྟ་རེད། །རྟེའུ་ཆུང་ལ་ཆུང་བ་འབྲུག་ལུ་མ་བཏང་ན་ལ། །འབྲུག་ཡུལ་དབང་
ཆེན་དཔོན་པོའི་ཆིབས་རྟ་རེད། །ཕུ་འདི་ཡས་ལ་བཞུགས་པའི་སྐུ་གཉེར་འདི། །སོ་ཡ་
ལ། །གནས་སྒོ་ཕྱེ་ནས་གནས་བཤད་མ་རྒྱབ་ན། །སོ་ཡ་ལ། །གཞོན་པ་ང་ཚོས་ཐག་
འགྱངས་ནས་འོང་། །ས་གཞི་ནག་པོ་འདོམ་གྱི་འཇལ་ནས་ཡོང་། །ས་ཡ་ལ། །སྤྲིན་པ་དཀར་
པོ་ཚད་ཀྱིས་འཇལ་ནས་ཡོང་། །གནས་སྒོ་ཕྱེ་ནས་གནས་བཤད་གཏོང་རོགས་མཛོད། ། 

 བI་�་གཅིག་པ། 

wང་wང་དཀར་མོ་ང་ནི། 

ཨེ་མ་ལན་གཅིག་གསུང་ལ། །ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་ང་ནི། །བཞུགས་ཁྲི་གོང་ལ་བསྐོར་
ཡོད། །བཞུགས་ཁྲི་གོང་གི་མཚན་ལྡན། །ཁྲུང་ཁྲུང་གླུ་ལ་གསོན་དང་། །ཨེ་མ་ལན་གཅིག་
གསུང་ལ། །ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ་ང་ནི། །གངས་ཆེན་བོད་ལས་ཡོང་སོང་། །གངས་ཆེན་བོད་ཀྱི་
ཁྲུང་ཁྲུང་། །གཤོག་སྒྲོ་གནམ་ལ་ལྡིང་ནས། །ཨེ་མ་ལན་གཅིག་གསུང་ལ། །འཛམ་གླིང་ས་
ཐག་སྐོར་ནས། །ཆོས་འཁོར་ཐང་ལ་སླེབ་སོང་། །ཆོས་འཁོར་ཐང་ནས་དགའ་བ། །རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ན་མིན་འདུག །ཨེ་མ་ལན་གཅིག་གསུང་ལ། །གཉེན་འཁོར་ཕ་རི་རྒྱབ་ལུ། །རྒྱ་ཡུལ་
པདྨའི་ཐང་ལ། །མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ། །སེམས་པ་སྙིང་ལས་སྐྱོ་སོང་། །ཨེ་མ་ལན་
གཅིག་གསུང་ལ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ། །འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བཞུགས་
ཡོད། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང་ལ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བཞུགས་ཡོད། །ཨེ་མ་ལན་གཅིག་
གསུང་ལ། །བྲག་དམར་རྡོ་རྗེ་སྒང་ལ། །བདུད་དང་དམ་ཉམས་བཏུལ་བས། །བུམ་ཐང་བྱམས་
པའི་ལྷ་ཁང་། །ཇོ་བོ་བྱམས་མགོན་བཞུགས་ཡོད། །ཨེ་མ་ལན་གཅིག་གསུང་ལ། །གནས་
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ཡང་རྡོ་རྗེ་གདན་ལ། །ཡི་དམ་ཕྱག་རྡོར་བཞུགས་ཡོད། །ལན་གཅིག་མཇལ་བ་ཙམ་
གྱིས། །ངན་སོང་གསུམ་ལས་གྲོལ་འོང་། ། 

བI་�་གཉིས་པ། 

འཛམ་�ིང་¶ི་ཚ]གས་འdས་པའི། 

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འདུས་པའི། །མཁས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི། །སྨན་ལྗོངས་དབུས་ཀྱི་ལྟེ་
བར། །བཀྲིས་ཚེས་བཟང་ཉི་མ། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་ལ་གཅིག་
དགའ་སོང་། །ཕྱི་ཁ་ལུང་ལ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བ་ལས་ཀྱང་སྐྱིད། །ཆོས་རྔའི་གསེར་སྒྲ་སྒྲོག་
པའི་དགེ་དང་ཀུན་འདུས་ཚོགས་བཞིན། །མི་རྣམས་ཚེ་སྲིང་བྱོས་པའི་ཤེས་རིག་ཁང་བཟང་
འདི་ན། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་ལ་གཅིག་དགའ་སོང་། །ཕྱི་ཁ་ལུང་ལ་
གོང་འཕེལ་འགྲོ་བ་ལས་ཀྱང་སྐྱིད། །རྒྱལ་བློན་སྒྲགས་སྡོམ་བཞུགས་ནས། །གོས་དང་དཀར་
སངས་རྣམ་རྒྱལ། །ཟས་མཆོག་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཤེལ་ཁང་བཅོས་མཉམ་འདི་ན། །མངའ་
བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་ལ་གཅིག་དགའ་སོང་། །ཕྱི་ཁ་ལུང་ལ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་
བ་ལས་ཀྱང་སྐྱིད། །མཆོག་གསུམ་ལྷ་ལ་ཕུལ་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་ལྔ་ཟེར་འཛིན་ཤིང་། །ཡུད་
གཅིག་གནམ་གྱི་མཁའ་ལེགས། །ཚད་མེད་ཞི་བའི་སྡོད་གནས། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་
ཞབས་པད་བརྟན་པ་ལ་གཅིག་དགའ་སོང་། །ཕྱི་ཁ་ལུང་ལ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བ་ལས་ཀྱང་
སྐྱིད། །གྲོགས་སྲིང་དཀར ་སངས་སྣང་བའི། །བློ་རིག་ཆོས་དང་ལྡན་པས། །འབངས་རྣམས་
བདེ་ཐབས་སྐྱོངས་བས། །ཕྱོགས་འདིར་སྐལ་བ་བཟང་སོང་། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་
པད་བརྟན་པ་ལ་གཅིག་དགའ་སོང་། །ཕྱི་ཁ་ལུང་ལ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བ་ལས་ཀྱང་སྐྱིད། ། 
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བI་�་གSམ་པ། 

བདེ་Vིད་Nི་ཉི་མ་ཤར་ལས་ཤར། 

བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ལས་ཤར་བའི། །ལྷོ་སྨན་གྱི་ཁ་བཞི་སྐྱོངས་པ་ལ། །དགའ་བའི་ཡུལ་དུ་
མཇལ། །མི་མཐུན་མི་ཚོགས་ཟེར་ན། །ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་
པའི། །གཉེན་གྲོགས་མེ་ཏོག་འཛོམས་སོང་ལོངས་སྤྱོད་ཟེའུ་འབྲུ་གསལ། །སྐྱེ་འགྲོ་བུང་བ་བུ་
ལྡན་དགའ་སྤྲོའི་གླུ་དབྱངས་སྙན། །ངོ་མཚར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རང་བཞིན་ངང་གིས་
འདུག །རྒྱ་མཚོ་ཡི་རྒྱས་ས་དུས་སུ་མི་སྡོད། །ཕུན་སུམ་དགེ་ལེགས་ལོ་ལྟར་ཕྱོགས་བཅུར་
འཕྲོ། །ཕན་བདེ་རྗེས་སུ་སྤྲོ། །རང་རེ་མི་དམང་ག་འདབ་བྱ་བློ་སེམས་གཅིག་ཏུ་འཕྲད་པའི་གོང་
མའི་གཤོག་རྩེ་ང་། །འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གྱི་མེ་ཏོག་འོད་ཀྱིས་གང་། །ཆོས་སེམས་དར་
རྒྱས་གང་ནས་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་གང་། ། 

 བI་�་བཞི་པ། 

ཤར་ལ་ཧ་ལས་མི་ཤར། 

ཤར་ལ་ཧ་ལས་མི་ཤར། །ཧ་ལས་ཤར་ལ། །ཤར་ལས་ཧ་ལས་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཤར། །ཤར་
ལས་ཧ་ལས་ཁྲི་གདུགས་མ་ཤར་ན། །ནུབ་ཀྱི་གངས་རི་དཀར་པོ་བཞུ་ས་མེད། །ནུབ་ཀྱི་
གངས་རི་དཀར་པོ་མ་བཞུ་ན། །ཆུ་ལ་སྐྱིལ་ཆུ་སྔོན་མོ་འབབ་རྒྱུ་མེད། །ཆུ་ལ་སྐྱིལ་ཆུ་སྔོན་མོ་
མ་འབབ་ན། །མཚོ་ལ་མ་ཕམ་ཡུམ་མཚོ་འཁྱིལ་རྒྱུ་མེད། །མཚོ་ལ་མ་ཕམ་ཡུམ་མཚོ་མ་
འཁྱིལ་ན། །ཤིང་ལ་ཙན་དན་སྡོང་པོ་འཁྲུངས་རྒྱུ་མེད། །ཤིང་ལ་ཙན་དན་སྡོང་པོ་མ་འཁྲུངས་
ན། །བྱ་ལ་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཆགས་ས་མེད། །བྱ་ལ་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་མ་ཆགས་ན། །སྨན་
ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱན་ཆ་ཡོང་ས་མེད། ། 
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བI་�་Z་པ། 

I་Wལ་ ར་མའི་གKང་ལ། 

རྒྱ་ཡུལ་སྐར་མའི་གཞུང་ལ། །གསེར་གྱི་ཀ་བ་ལ། །ཀ་བཞི་གདུང་བརྒྱད་ཞེས་པའི་སོ་
ཡ། །ཕུ་ལ་དགོན་པ་མི་ཆགས། །དགོན་པ་སེ་ར་འབྲས་སྤུངས། །ལྷ་ས་སྐྱིལ་ཆུ་སྔོན་
མོ། །ངང་པ་བརྒྱ་ཡི་ཞིང་ས། །ངང་པ་གཡས་ལ་ཆགས་ན། །གཡས་ལ་དགའ་བ་འདུག་
གོ །ངང་པ་གཡོན་ལ་ཆགས་ན། །གཡོན་ལ་སྐྱིད་པོ་འདུག་གོ །གཡས་པའི་ལོགས་ལས་
ཆང་ཕུད་བཞེས། །ཆང་ཕུག་ལེགྶ་མོ་འཁྲུངས་ས་དཀར་ལས་བཞེས། །གཡོན་པའི་ལོགྶ་
ལས་ཕྱེ་མར་བཞེས། །ཕྱ་མར་ལེགྶ་མོ་འཁྲུངས་ས་དཀར་ལས་བཞེས། །རྒྱ་ཡུལ་སྐར་
མའི་གཞུང་ལ། །དངུལ་གྱི་ ཀ་བ་ལ། །ཀ་བཞི་གདུང་བརྒྱད་ཞེས་བའི་སོ་ཡ། །ཕུ་ལ་དགོན་པ་
མི་ཆགས། །སྒོམ་པ་སེ་ར་འབྲས་སྤུངས། །ལྷ་ས་སྐྱིལ་ཆུ་སྔོན་མོ། །ངང་བ་རྒྱའི་ཞིང་ས། །ངང་
པ་གཡས་ལ་ཆགས་ན། །གཡས་ལ་དགའ་བ་འདུག་གོ །ངང་པ་གཡོན་ལ་ཆགས་
ན། གཡོན་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག་གོ །གཡས་པའི་ལོགས་ལས་ཆང་ཕུད་བཞེས། ཆང་ཕུད་ལེགས་
མོ་འཁྲུངས་ས་དཀར་ལས་བཞེས། །གཡོན་པའི་ལོགས་ལས་ཕྱེ་མར་བཞེས། །ཕྱེ་མར་ལེག་
མོ་འཁྲུངས་ས་དཀར་ལས་བཞེས། །རྒྱ་ཡུལ་སྐར་མའི་གཞུང་ལ། གཡུ་ཡི་ཀ་བ་ལ། །ཀ་
བཞི་གདུང་བརྒྱད་ཞེས་པའི་སོ་ཡ། །ཕུ་ལ་དགོན་པ་མི་ཆགས། །དགོན་པ་སེ་ར་འབྲས་
སྤུངས། །ལྷ་ས་སྐྱིལ་ཆུ་སྔོན་མོ། །ངང་པ་རྒྱ་ཡི་ཞིང་ས། །ངང་པ་གཡས་ལ་ཆགས་
ན། །གཡས་ལ་དགའ་བ་འདུག་གོ །ངང་པ་གཡོན་ལ་ཆགས་ན། གཡོན་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག་
གོ །གཡས་པའི་ལོགས་ལས་ཆང་ཕུད་བཞེས། །ཆང་ཕུད་ལེག་མོ་འཁྲུང་ས་དཀར་ལས་
བཞེས། གཡོན་པའི་ལོག་ལས་ཕྱེ་མར་བཞེས། །ཕྱེ་མར་ལེགྶ་མོ་འཁྲུངས་ས་དཀར་ལས་
བཞེས། །  
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བI་�་_ག་པ། 

 �ག་འདི་§ོ་Aེ་�ག་ལ། 

བྲག་འདི་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ། །ལྷ་ཤིང་ཤུག་པོ་འཁྲུངས་ཡོད། །ཚེ་རིང་ལ་མཚོ་མོ་གསུང་ལ་ཡང་
ཅིག་རུ་རུ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་སོ་ཡ་ལ། །རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པོ་སོ། །ལྷ་ཤིང་ཤུག་པོའི་
རྩེ་ལ། །ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཆགས་ཡོད། །ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་གསུང་ལ་ཡང་ཅིག་རུ་རུ། །བྱང་ཆུབ་
ཤིང་གི་ལོ་མ་སོ་ཡ་ལ། །རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པོ་སོ། །བྲག་སྟོད་གསེར་གྱི་བྲག་ལ། །གསེར་གྱི་
བུམ་པ་འཁྲུངས་ཡོད། །ཚེ་རིང་ལ་མཚོ་མོ་གསུང་ལ་ཡང་ཅིག་རུ་རུ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་
སོ་ཡ་ལ། །རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པོ་སོ། །གསེར་གྱི་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན། །གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་
འཁྲུངས་ཡོད། །ཚེ་རིང་ལ་འཚོ་མོ་གསུང་ལ་ཡང་ཅིག་རུ་རུ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་སོ་ཡ་
ལ། །རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པོ་སོ། ། 

 ལེའི་བI་�་བdན་པ། 

�་མོའི་འ�མ་ལ་བKགས་པའི། 

ཆུ་མོའི་འགྲམ་ལ་བཞུགས་པའི་སྙིང་གྲོགས་ཚོ། །སོ་འོ་་་་ཡ་ལ། །ལན་ཅིག་བུ་མོ་བདག་
ལ། །འོ་ན་ཀོ་བ་རང་བཏང་། །ཀོ་བ་མགྱོགས་པོ་མགྱོགས་པོ་མ་བཏང་ན། །བདེ་སྐྱིད་གླིང་གི་
ཇོ་ལགས། །འོ་ན་ཕེབས་ཀྱི་འདུག །བདེ་སྐྱིད་གླིང་གི་ཇོ་ལགས། །ཕེབས་ཀྱང་ཕེབས་ལ། །བུ་
མོ་མི་སྡོད་བློ་སེམས་རེད་ཆོས་ལ་རང་འགྲོ། །མི་ཚེ་འདི་ལས་ཕྱི་མ་ཤུལ་ཐག་རིང་་
ལ། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་རླག་མི་ནུས་འདུག་པས། །ཆས་ཉིད་ཐར་པའི་ལམ་
བཟང་སྟོན་པར་ཤོག །བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ལ་འོ་ན་དགོངས་སུ་གསོལ། ། 
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 ལེའི་བI་�་བIད་པ། 

ཚ�ས་ཆེན་བཅོ་Zའི་¬་བ། 

ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ། །ཤར་རིའི་རྩེ་ནས་ཤར་སོང༌། །ཤར་རིའི་རྩེ་ནས་ཤར་ནས། །འགྲོ་
བའི་མུན་པ་སེལ་སོང་། འགྲོ་བའི་མུན ་པ་སེལ་ན། །དགའ་བ་སྐྱིད ་པ་འདུག་གོ །གསེར་གླིང་
གྲུ་བཞི་ནང་ལས། །གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། །གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་ནས། །ཕུལ་ས་བླ་
མའི་ཕྱག་ལུ། །བླ་མའི་ཕྱག་ལུ་ཕུལ་ནས། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུས་སོང་། །དངུལ་གླིང་
གྲུ་བཞི་ནང་ལས། །དངུལ་གྱི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང༌། །དངུལ་གྱི་མོ་ཏོག་ཤར་ནས། །ཕུལ་ས་
རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ལུ། །རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་ལུ་ཕུལ་ནས། །རྒྱལ་སྲིད་བསྟན་པ་དར་སོང་། །དུང་གླིང་
གྲུབ་བཞི་ནང་ལས། །དུང་གི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང༌། །དུང་གི་མེ་ཏོག་ཤར་ནས། །ཕུལ་ས་ཡབ་
ཡུམ་ཕྱག་ལུ། །ཡབ་ཡུམ་ཕྱག་ལུ་ཕུལ་ནས། །བྱམས་བརྩེ་སྔར་ལས་ཆེ་སོང༌། །ཕ་གི་སྤང་རི་
ལོགས་ལས། །ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང༌། །ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག་ཤར་ནས། །ཕུལ་ས་དགའ་བའི་
མི་ལུ། །དགའ་བའི་མི་ལུ་ཕུལ་ནས། །དམ་ཚིག་རྒྱ་དར་དཀར་སོང ་། ། 

 བI་�་དk་པ། 

དཔལ་\ན་དgས་S་མཁས་པའི། 

དཔལ་ལྡན་དབུས་སུ་མཁས་པའི་གང་དྲག །གང་ཅན་ལྟེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ། །གཞོན་ནུ་གླུ་གར་
མཆོད་པ་གང་དྲག །ཡུལ་དུ་བཞེས་པར་ཤོག་ཅིག །འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་གང་
དྲག །མ་ལུས་སྐྱོང་བའི་གཞི་མ། །གཞོན་ནུ་གླུ་གར་མཆོད་པ་གང་དྲག །ཡུལ་དུ་བཞེས་པར་
ཤོག་ཅིག །ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གང་དྲག །བོད་ཀྱི་སྨན་ཆུང་ཆེན་མོ། །གཞོན་ནུ་གླུ་
གར་མཆོད་པ་གང་དྲག །ཡུལ་དུ་བཞེས་བར་ཤོག་ཅིག །ཐེང་ལྡན་ར་ཡི་གུར་ཤེས་གང་
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དྲག །ནུབ་ནས་མངའ་ཐང་དར་བ། །གཞོན་ནུའི་གླུ་གར་མཆོད་པ་གང་དྲག །ཡུལ་དུ་བཞེས་
པར་ཤོག་ཅིག །ཕན་བདེ་བྱུང་བའི་གནས་མཆོག་གང་དྲག །དཔལ་ལྡན་ཡང་སྙིང ་ཞིང་
ཁམས། །གཞོན་ནུའི་གླུ་གར་མཆོད་པ་གང་དྲག །ཡུལ་དུ་བཞེས་པར་ཤོག་ཅིག །དགའ་སྐྱིད་
ཉི་ཟླ་རྣམ་གཉིས་གང་དྲག །ནུབ་ནས་ཕྲིན་ལས་བསྟན་པ། །གཞོན་ནུའི་གླུ་གར་མཆོད་པ་གང་
དྲག །ཡུལ་དུ་བཞེས་པར་ཤོག་ཅིག ། 

 བI་དk་བn་པ། 

སེང་ཆེན་དཀར་མོའི་གW་རལ། 

གངས་སེང་དཀར་མོ་གཡུ་རལ་རྒྱས་པ་དེ། །གངས་རི་དཀར་པོ་ང་ལ་ཆགས་ཤིག །ང་ལས་
ལྷག་བའི་གངས་དཀར་ཏི་སི་ཡོད། །གངས་རི་ང་ནི་ཉི་མས་བཞུ་ཉེན་འདུག །ཐར་དཀར་རྒོད་
པོ་གཤོག་རྩལ་འཛོམྶ་པ་ཁྱོད། །བྲག་སྟོད་མཐོན་པོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག །ང་ལས་ལྷག་པའི་
རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ཡོད། །བྲག་རི་ང་ནི་ཐོག་གིས་གཏོར་ཉེན་འདུག །བཅོ་བརྒྱད་ཤ་བ་དུང་ར་རྒྱས་
པ་ཁྱོད། །སྤང་སྟོད་བདེ་མོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག །ང་ལས་ལྷག་པའི་རྩྭ ་ཆུ་གང་འཛོམ་
ཡོད། །སྤང་རི་ང་ནི་སད་ཀྱིས་ཁྱེར་ཉེན་འདུག །ཉ་ཆུང་སེར་མིག་འཁྱུག་འགྲོས་མཁས་པ་
ཁྱོད། །མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག །ང་ལས་ལྷག་པའི ་རྒྱ་མཆོ་ཆེན་པོ་
ཡོད། །མཚོ་མོ་ང་ནི་འཐན་པས་སྐམ་ཉེན་འདུག །གསུང་སྙན་བསྒྱུར་བའི་ལྕང་གླིང་འཇོལ་མོ་
ཁྱོད། །ལྕང་གླིང་གྲུ་བཞི་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག །ང་ལས་ལྷག་པའི་སྐྱིད་ཚལ་ཀླུ་ལྡིང་
ཡོད། །ལྕང་མོ་ང་ནི་ནམ་མཇུག་བསྡུ་ཉེན་འདུག །དངུལ་གཤོག་ཅན་གྱི་གསེར་སྤྲང་བུང་བ་
ཁྱོད། །ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག །ང་ལས་ལྷག་པའི་པད་སྡོང་ལྡུམ་ར་ཡོད། །མེ་
ཏོག་ང་ནི་སེར་བས་བཅོམ་ཉེན་འདུག །ཨ་མའི་བུ་ཆུང་ལྷའུ་དཀར་པོ་ཁྱོད། །འདས་ལོག་སྣང་
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ས་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག །ང་ལས་ལྷག་པ་དཔོན་པོ་ཡབ་སྲས་ཡོད། །ཨ་མར་མི་རྟག་འཆི་བ་
འབྱུང་ཉེན་འདུག །  

བI་གོ་གཅིག་པ། 

དkང་>ོན་བ{ིས་གཡང་ཆགས། 

དགུང་སྔོན་བཀྲཤིས་གཡང་ཆག་ལག །ཨ་མ་ལེགས་ཨོ། །ཁྲི་གདུགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་
བུ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་བྲོ། །ཉིན་དང་སྤྲིན་གྱི་བར་ལ་ཆེ། །ཨ་མ་ལེགས་
ཨོ། །སྐྱི་བསིལ་རླུང་གིས་འཐོར་སོང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་བྲོ། །དྲོད་ཉམས་ཡིད་
ཀྱིས་སྐྱོང་བ་ལ། །ཨ་མ་ལེགས་ཨོ། །ཁྲི་གདུགས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སོང་། །དཔལ་ལྡན་
འབྲུག་པའི་ཞབས་བྲོ། །ལྷོ་ལྗོངས་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ལ། །ཨ་མ་ལེགས་ཨོ། །མངའ་
བདག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་བྲོ། །ལོངས་སྦྱོད་སེམས་ལ་འཆང་
བ་ལ། །ཨ་མ་ལེགས་ཨོ། །རྩ་གསུམ་ལྷའི་ཐུགས་རྗེ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་
བྲོ། །མི་སེར་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་ལ། །ཨ་མ་ལེགས་ཨོ། །མངའ་བདག་བཀའ་དྲིན་ཆེ་
སོང༌། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་བྲོ། །རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བ་ལ། །ཨ་མ་ལེགས་
ཨོ། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར་སོང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཞབས་བྲོ། ། 

 བI་གོ་གཉིས་པ། 

¡ོད་ªང་གསལ་དཔལ་འeོར་མི་^ས། 

ཁྱོད་སྣང་སའི་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་འདི། །ཨ་རོགས་ཚོ། །ཤར་སྤང་རིའི་ལོག་གི་འཇའ་ཚོན་
འདྲ་ཟེར་ཨ་རོགས། །འཇའ་ཁ་དོག་མཚར་ཡང་སྙིང་པོ་མེད་ཟེར་ཨ་རོགས་ཚོ། །ད་སྙིང་པོའི་
ལྷ་ཆོས་བྱེད ་ལ་རན་ཟེར་ཨ་རོགས། །ཁྱོད་སྣང་སའི་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་འདི། །ལྷོ་ནགས་



 

 111	

མའི་ལྗོངས་ཀྱི་ཁུ་བྱུག་འདྲ་ཟེར་ཨ་རོགས་ཚོ། །གསུང་སྙིན་འགྱུར་འཛོམས་ཡང་སྙིང་པོ་མེད་
ཟེར་ཨ་རོགས་ཚོ། །ད་སྙིང་པོའི་ལྷ་ཆོས་བྱོད་ལ་རན་ཟེར་ཨ་རོགས། །ཁྱོད་སྣང་སའི་དལ་
འབྱོར་མི་ལུས་འདི། །ནུབ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་ཀླུ་མོ་འདྲ་ཟེར་ཨ་རོགས། །ནོར་ལོངས་སྤྱོད་
འཛོམས་ཀྱང་སྙིང་པོ་མེད་ཟེར་ཨ་རོགས་ཚོ། །ད་སྙིང་པཱོ་ལྷ་ཆོས་བྱེད་ལ་རན་ཟེར་ཨ་
རོགས། །ཁྱོད་སྣང་སའི་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་འདི། །བྱང་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོའི་སྐད་དང་འདྲ་
ཟེར་ཨ་རོགས། །གཏམ་སྙན ་གྲགས་ཆེ་ཡང་སྙི ིང་པོ་མེད་ཟེར་ཨ་རོགས། །ད་སྙིང་པོའི་ལྷ་
ཆོས་བྱེད་ལ་རན་ཟེར་ཨ་རོགས། །ཁྱེད་སྣང་སའི་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་འདི། །དབུས་ལྷ་ཁང་
ལོག་གི་ལོགས་རིས་འདྲ། །གཟུཊ་མཚར་སྡུག་འཛོམས་ཀྱང་སྙིང་པོ་མེད། །ད་སྙིང་པོ་ལྷ་
ཆོས་བྱེད་ལ་རན། ། 

 བI་གོ་གSམ་པ། 

ཨ་�ེའི་·་ག�གས་¸ཱ་རི། 

ཨ་ལྕ ེའི་སྐུ་གཟུགས་ཙཱ་རི་སྨྱུག་མ་འདྲ། །ཙཱ་རི་སྨྱུག་མ་ལྷ་ཆོས་ག་ནས་ཡོང་། །ཙཱ་རི་སྨྱུག་མ་
ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱི་བཀོད། །བླ་མ་འདི་འདྲ་མ་གསུངས་ཆོས་ཤིག་གནང་། །ཨ་ལྕ ེའི་དབུ་སྐྲ་
གསེར་ལའི་འཇག་པ་འདྲ། །གསེར་ལའི་འཇག་པ་ལྷ་ཆོས་ག་ནས་ཡོང༌། །གསེར་ལའི་
ལྗངས་པ་ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱིས་བཀོད། །བླ་མ་འདི་འདྲ་མ་གསུངས་ཆོས་ཤིག་གནང༌། །ཨ་
ལྕའེི་ཞལ་ནི་དཀར ་གསལ་ཟླ་བ་འདྲ། །དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ལྷ་ཆོས་ག་ནས་ཡོང་། །དཀར་
གསལ་ཟླ་བ་ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱིས་བཀོད། །བླ་མ་འདི་འདྲ་མ་གསུངས་ཆོས་ཤིག་གནང༌། །ཨ་
ལྕ ེའི་ཕྱག་ནི་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་འདྲ། །དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱིས་
བཀོད། །བླ་མ་འདི་འདྲ་མ་གསུངས་ཆོས་ཤིག་གནང༌། །ཨ་ཞེ་སྐེད་ཚིག་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་
འདྲ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ལྷ་ཆོས་ག་ནས་ཡོང༌། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱིས་བཀོད། །བླ་མ་
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འདི་འདྲ་མ་གསུངས་ཆོས་ཤིག་གནང༌། །ཨ་ཞེ་ཞབས་འདི་དུང་གི་འཁོར་ལོ་འདྲ། །དུང་གི་
འཁོར་ལོ་ལྷ་ཆོས་གང་ནས་ཡོང་། །དུང་གི་འཁོར་ལོ་ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱིས་བཀོད། །བླ་མ་འདི་
འདྲ་མ་གསུངས་ཆོས་ཤིག་གནང༌། ། 

བI་གོ་བཞི་པ། 

g་མོ་ང་དང་�ང་uོད་ཤ་བ་འ�། 

བུ་མོ་ང་དང་སྤང་སྟོད་ཤ་བ་འདྲ། །ཤ་བ་དུང་རྭ་ལས་ཀྱི་འཁོར་བ་ལ། །ལྷ་ཆོས་བྱེད་པ་རང་ལ་
གནོད་དོན་མེད་ལ། །ཉེ་གནས་དེ ་འདྲ་མ་གསུངས་མཇལ་ཁ་ཐོང་ལ།༢ །བུ་མ་ང་དང་ལྷ་རིས་
རྨ་བྱ་འདྲ། །རྨ་བྱ་མདོང་སྒྲོ་ལས་ཀྱིས་འཁོར་བ་ལ། །ལྷ་ཆོས་བྱེད་པ་རང་ལ་གནོད་དོན་མེད་
ལ། །ཉེ་གནས་དེ་འདྲ་མ་གསུངས་མཇལ་ཁ་ཐོང་ལ། །བུ་མོ་ང་དང་མཚོ་སྟོད་ཉ་མོ་འདྲ། །ཉ་མོ་
གསེར་མིག་ལས་ཀྱིས་འཁོར ་བ་ལ། །ལྷ་ཆོས་བྱེད་པ་རང་ལ་གནོད་དོན་མེད་ལ། །ཉེ་གནས་
དེ ་འདྲ་མ་གསུངས་མཇལ་ཁ་ཐོང་། ། 

བI་གོ་Z་པ། 

Iལ་ཁབ་ཡོངས་ལས་Vིད་པ། 

རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལས་སྐྱིད་པ། །སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །བདེ་ཞིང་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ། །མངའ་འབངས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ། །དགའ་བ་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག །སྭ་ཡ་ལུ་ལ་གོང་
མ་རྒྱལ་བའི་སྐལ་བ། །བརྒྱུད་འཛིན་དབང་ཕྱུག་རིམ་བྱོན། །ལུགས་གཉིས་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་
བའི། །མངའ་འབངས་ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ། །ཉམས་མེད་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ། །དགའ་བ་ལ་
སྐྱིད་པ་འདུག །སྭ་ཡ་ལ། ། ཆོས་སྐྱོངས་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ། །མངའ་འབངས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་
པ། །སྡོང་གྲོགས་ལྷ་ཡི་སྐལ་བ། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྕམ་ལ་དྲལ། །ཕྲིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད་
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པ། །མངའ་འབངས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ། །དགའ་བ་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག །སྭ་ཡ་ལ། །ཞི་དྲག་བློན་
པོའི་སྐལ་བ། །ཆོས་སྲིད་བློན་གྲོགས་ཡོངས་ལ། །རྒྱལ་གཅིག་ཤ་ཞེན་ཆེ་བ། །མངའ་
འབངས་བདེ་ཞིང ་སྐྱིད་པ། །དགའ་བ་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག །སྭ་ཡ་ལ་སྦྱིན་བདག་འབངས་ཀྱི་
སྐལ་བ། །མ་ཉམས་འབྲུག་གི་མི་སེར། །དགའ་བ་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག །སྭ་ཡ་ལ། །མཐའ་དང་
དམ་ཚིག་གཙང་བ། །མངའ་འབངས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ། །དགའ་བ་ལ་སྐྱིད་པ་འདུག ། 

བI་གོ་_ག་པ། 

Rན་Qོངས་P་མི་ཡོངས་Nི། 

སྨན་ལྗོངས་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀྱི་ལ། །གཙུག་རྒྱན་ཡེ་ཤེས་ནོར་བུ་ལ། །ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀྱིས་
འཛིན་ནས། །དུས་འདིར་འཁྲུངས་པ་ལེགས་སོང༌། །བདག་སོགས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ། །བརྩེ་
བའི་མ་བཞིན་སྐྱོངས་ནས་ལ། །རྒྱུད་འཛིན་རྒྱལ་ཁྲིམས་ཞིང་ལ། །ཞབས་སོར་བཀོད་པ་
དགའ ་སོང༌། །རང་ཡུལ་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ། །མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གནང་ནས་ལ། །མི་
འགྱུར་གཡོ་དྲུང་ངོ་བོར། །ཞབས་པད་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག ། 

 བI་གོ་བdན་པ། 

ཞི་བའི་དkང་སངས་མཐོན་པོ། 

ཞི་བའི་དགུང་སངས་མཐོན་པོ་མཞུགས་ལ། །ཕྱིའི་ལྕགས་རི་ཟླ་བ་རང་བཞུགས། །དྲན་པ་ཁྲི་
གདུག་ཉི་མ་བཞུགས་ལ། །ནང་གི་ནོར་བུ་ཟླ་བ་རང་བཞུགས། །ཞི་བའི་གངས་སྟད་མཐོན་པོ་
བཞུགས་ལ། །ཕྱིའི་ལྕགས་རི་ཟླ་བ་རང་བཞུགས། །དྲན་པ་སེང་ཆེན་དཀར་མོ་བཞུགས་
ལ། །ནང་གི་ནོར་བུ་ཟླ་བ་རང་བཞུགས། །ཞི་བའི་སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་བཞུགས་ལ། །ཕྱིའི་
ལྕགས་རི་ཟླ་བ་རང་བཞུགས། །དྲན་པ་ཤའུ་རྒྱལ་རྭ ་བཅུ། །ནང་གི་ནོར་བུ་ཟླ་བ་རང་
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བཞུགས། །ཞི་བའི་ནགས་སྟོད་མཐོན་པོ་བཞུགས་ལ། །ཕྱིའི་ལྕགས་རི་ཟླ་བ་རང་
བཞུགས། །དྲན་པ་སྟག་མོ་རིས་མཛེས་བཞུགས་ལ། །ནང་གི་ནོར་བུ་ཟླ་བ་རང་
བཞུགས། །ཞི་བའི་མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོ་བཞུགས་ལ། །ཕྱིའི་ལྕགས་རི་ཟླ་བ་རང་
བཞུགས། །དྲན་པ་གསེར་མིག་ཉ་མོ་བཞུགས་ལ། །ནང་གི་ནོར་བུ་ཟླ་བ་རང་བཞུགས། ། 

 བI་གོ་བIད་པ། 

�ིའི་ད�་ºམས་འཇོམས་ལ། 

ཕྱིའི་དགྲ་རྣམས་འཇོམས་ལ་ནི། །སྐུ་སྲུང་སྡེ་ཁག་དང་བར་འབབས། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་
ཧོ། །མངའ་བདག་ཕེབས་ཡོང་བསམ་ལ་ནི། །སྐུ་སྲུང་བུམ་ཐང་འགྲོ་ལ་ཡོད། །མངའ་བདག་
རྒྱལ་པའི་སྐུ་ལ་དྲིན། །ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འཛོམས་ལ་ཡོད། །སྐུ་སྲུང་སེམས་པ་སྐྱོ་ལ་
འབབས། །སེམས་པ་སྐྱོ་བའི་ངང་ལ་ནས། །རྒྱལ་པོ་ཡིད་བཞིན་ཕེབས་ལ་ཡོངས། །རྒྱལ་
པོའི་བཀའ་བཞིན་ཕེབས་ལ་ནི། །བདེ་གླིང་གཞུང་ལ་ལོག་ལ་འབབས། །བདེ་གླིང་གཞུང་ལ་
ལོག་ལ་ནི། །རྒྱལ་པོའི ་ཕྱག་ཕྱིར་ཞུ་ལ་ཡོད། །རྒྱལ་པོའི་ཕུག་ཕྱིར་ཞུ་ལ་ནི། །སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་
ཤར ་ལ་ཡོད། །  

བI་གོ་དk་པ། 

ཆང་ཚང་�ོར་མོ་མི་བ�གས། 

ཆང་ཚང་སྒོར་མོ་མི་བཙུགས། །ཆང་ཚང་སྒོར་མོ་བཙུགས་ཡོད། །ཆང་ཚང་སྒོར་མོ་བཙུགས་
ན། །ཉི་མ་ལ་སྭ་ཤར་གྱ་ིཕྱོགས་ལ་བཙུགས་ཡོད། །ཤར་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། །བདག་གི་བླ་
མ་བཞུགས་ཡོད། །བདག་གི་བླ་མའི་དབུ་ལ། །ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་བཞེས་ཡོད། །ཨོ་རྒྱན་པད་
ཞྭའི་སྟེང་ལ། །གསེར་གྱི་ཉི་ཟླ་བཀལ་ཡོད། །གསེར་གྱི་ཉི་ཟླའི་སྟེང་ལ། །གསེར་གྱི་སྦྲང ་ཆར་
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བབས་ཡོད། །ཆང་ཚང་སྒོར་མོ་མི་བཙུགས། །ཆང་ཚང་སྒོར་མོ་བཙུགས་ཡོད། །ཆང་ཚང་སྒོར་
མོ་མི་བཙུགས་ན། །ཉི་མ་ལ་སྭ་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ལ་བཙུགས་ཡོད། །ལྷོ་ན་རིན ་ཆེན་འབྱུག་
གནས། །བདག་གི་བླ་མ་བཞུགས་ཡོད། །བདག་གི་བླ་མའི་དབུ་ལ། །ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་
བཞེས་ཡོད། །ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭའི་སྟེང་ལ། །དངུལ་གྱི་ཉི་ཟླ་བཀལ་ཡོད། །དངུལ་གྱི་ཉི་ཟླའི་སྟེང་
ལ། །དངུལ་གྱི་སྦྲག་ཆར་བབས་ཡོད། །ཆང་ཚང་སྒོར་མོ་མི་བཙུགས། །ཆང་ཚང་སྒོར་མོ་
བཙུགས་ཡོད། །ཆང་ཚང་སྒོར་མོ་མི་བཙུགས་ན། །ཉི ་མ་ལ་སྭ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་བཙུགས་
ཡོད། །ནུབ་ན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། །བདག་གི་བླ་མ་བཞུགས་ཡོད། །བདག་གི་བླ་མའི་དབུ་
ལ། །ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་བཞེས་ཡོད། །ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭའི་སྟེང་ལ། །གཡུ་ཡི་ཉི་ཟླ་བཀལ་
ཡོད། །གཡུ་ཡི་ཉི་ཟླའི་སྟེང་ལ། །གཡུ་ཡི་སྦྲང་ཆར་བབས་ཡོད། །ཆང ་ཚང་སྒོར་མོ་མི་
བཙུགས། །ཆང་ཚང་སྒོར་མོ་བཙུགས་ཡོད། །ཆང་ཚང་སྒོར་མོ་བཙུགས་ན། །ཉི་མ་ལ་སྭ་བྱང་
གི་ཕྱོགས་ལ་བཙུགས་ཡོད། །བྱང་ན་འདོད་ཡོན་གྲུབ་པ། །བདག་གི་བླ་མ་བཞུགས་
ཡོད། །བདག་གི་བླ་མའི་དབུ་ལ། །ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭ་བཞེས་ཡོད། །ཨོ་རྒྱན་པད་ཞྭའི་སྟེང་ལ། 
དུང་གི་ཉི་ཟླ་བཀལ་ཡོད། །དུང་གི་ཉི་ཟླའི་སྟེང་ལ། །དུང་གི་སྦྲང་ཆར་བབས་ཡོད། ། 

 ཉིས་བI་ཐམ་པ། 

J་པོ་J་རེས་ལ། 

རྟ་པོ་རྟ་རེས་ལ། །གང་ལ་སྭ། ནོར་བཟང་ལ་མངའ་བདག་སྐྱིད་བྲོ་ཡིན་ལ་སྭ། །ཆོས་བཟང་ལ་
མངའ་བདག་སྐྱིད་བྲོ་ཡིན་ལ་སྭ། །རྒྱ་གར་འདི་བསམ་ཆུང་ལ། །འབྲུག་ལ་ནི་ནོར་བཟང་ལ་
མངའ་བདག་སྐྱིད་བྲོ་ཡིན་ལ་སྭ། །ས་འདི་ལ་བཞུགས་ས་མེད་ལ་སྭ། །ཆོས་བཟང་ལ་མངའ་
བདག་སྐྱིད་བྲོ་ཡོན་ལ་སྭ། །སྐུ་གཟུགས་འདི་རྩ་རི་ལ་སྨྱུག་མ་འདྲ། །ནོར་བཟང་ལ་མངའ་
བདག་སྐྱིད ་བྲོ་ཡིན་ལ་སྭ། །ཐུགས་སྤྲོ་གང་འདྲ་གནང་ལ་སྭ། །ཆོས་བཟང་ལ་མངའ་བདག་
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སྐྱིད་བྲོ་ཡིན་ལ་སྭ། །འགྲོ་སྡོད་འདི་མི་ཡུལ་ལ། །ལུང་ལ་བ། །ནོར་བཟང་ལ་མངའ་བདག་
སྐྱིད་་་བྲོ་ཡིན་ལ་སྭ། །ཉི་མ་འདི་ལོ་ལས་ལ་རིང་ལ་སྭ། །ཆོས་བཟང་ལ་མངའ་བདག་སྐྱིད་བྲོ་
ཡིན་ལ་སྭ། །ཉི་མ་འདི་ལོ་ནས་ལ་རིང་ལ་སྭ། །ཉི་མ་འདི་ལོ་ནས་ལ་རིང་བ་ལ་མ་རེད་
ལ། །ནོར་བཟང་ལ་མངའ་བདག་སྐྱིད་བྲོ་ཡོན་ལ་སྭ། །ཕུ་ཡུལ་ལ་ཐག་ལ་བྱང་ནས་
རིང༌། །ཆོས་བཟང་ལ་མངའ་བདག་སྐྱིད་བྲོ་ཡིན་ལ་སྭ། །ཕ་ཡུལ་ལ་ཐག་ལ་རྒྱང་ནས་
རིང༌། །ཉི་མ་ལ་ལོག་ལ་སྡོད་ལ་སྭ། །ནོར་བཟང་ལ་མངའ་བདག་སྐྱིད་བྲོ་ཡིན་ལ་སྭ། །གྲིབ་
འདི་ཐང་ལ་བབས་སོང༌། །ཆོས་བཟང་ལ་མངའ་བདག་སྐྱིད་བྲོ་ཡིན་སྭ། །གྲིབ་འདི་ཐང་ལ་
བབས་ལ་སྭ། ། 

 ཉིས་བI་གཅིག་པ། 

ཡར་ཡར་ཤིང་མོའི་�ེ་ལ། 

ཡར་ཡར་ཤིང་མོའི་རྩེ་ལ། །ཚེ་རིང་ལས་སྭ་ཡ་ལ། །བྱ་མོ་སྐྱིད་བུ་བྱུང་སོང༌། །ཚེ་རིང་ལས་མོ་
སྭ་ཡ་ལ། །བྱ་མོ་སྐྱིད་པོ་མ་རེད། །ཚེ་རིང་ལས་སྭ་ཡ་ལ། །ཤིང་མོ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སོང་། །ཚེ་
རིང་ལས་སྭ་ཡ་ལ། །མར་མར་ཆུ་མོའི་གཞུང་ལ། །ཚེ་རིང་ལས་སྭ་ཡ་ལ། །ཉ་མོ་སྐྱིད་པོ་བྱུང་
ཚེ། །ཚེ་རིང་ལས་སྭ་ཡ་ལ། །ཉ་མོ་སྐྱིད་པོ་མ་རེད། །ཚེ་རིང་ལས་སྭ་ཡ་ལ། །ཆུ་མོ་བཀའ་དྲིན་
ཆེ་སོང༌། །ཚེ་རིང་ལས་སྭ་ཡ་ལ། །བར་ན་དབུས་ཀྱི་གཞུང་ལ། །ཚེ་རིང་ལས་སྭ་ཡ་ལ། །སྨན་
ཆུང་སྐྱིད་པོ་བྱུང་སོང༌། །ཚེ་རིང་ལས་སྭ་ཡ་ལ། །སྨན་ཆུང་སྐྱིད་པོ་མ་རེད། །ཚེ་རིང་ལས་སྭ་ཡ་
ལ། །ཡབ་ཡུམ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སོང༌། །ཚེ་རིང་ལས་སྭ་ཡ་ལ། ། 
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ཉིས་བI་གཉིས་པ། 

p་གSམ་p་ལ་Vེས་པའི་»་བ། 

ཕུ་གསུམ་ཕུ་ལ་སྐྱེས་པའི་ཤྭ་བ་ང༌། །ཤྭ་བ་ང་ལ་སྐྱོ་བ་ལན་གསུམ་ཡོད། །སྤང་ལ་མེ་ཐང་སོང་
ཚེ་ལན་གཅིག་སྐྱོ། །ཤ་ཁྱི་ནག་མོའི་བསྐོར་ཚེ་ལན་གཉིས་སྐྱོ། །སྙིང་ལ་མདའ་མོ་ཕོག་ཚེ་
ལན་གསུམ་སྐྱོ། །ཤྭ་བ་ང་ཡི་ལུས་སུ་མ་སྐྱེས་ཤིག །ཤྭ་བ་ང་ཡི་ལུས་སུ་སྐྱེ་ཟེར་ན། །གུང་ཐང་
ལ་མོའི་རྒྱབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །མཚོ་གསུམ་མཚོ་ལ་སྐྱེ་བའི་ཉ ་མོ་ང༌། །ཉ་མོ་ང་ལ་སྐྱོ་བ་ལན་
གསུམ་ཡོད། །གནམ་ནས་འབྲུག་ཆེན་ལྡིར་དུས་ལན་གཅིག་སྐྱོ། །སྲམ་ཅུང་ནག་མོས་བསྐོར་
དུས་ལན་གཉིས་སྐྱོ། །སྙིང་ལ་ལྕགས་དཀྱུས་ཟིན་དུས་ལན་གསུམ་སྐྱོ། །ཉ་མོ་ང་ཡི་ལུས་སུ་
མ་སྐྱེས་ཤིག །ཉ་མོ་ང་ཡི་ལུས་སུ་སྐྱེས་ཟེར་ན། །མ་ཕམ་གཡུ་མཚོའི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་
ཤོག །ཡུལ་གསུམ་ཡུལ་ལ་སྐྱེས་པའི་སྤྲང་པོ་ང༌། །སྤྲང་པོ་ང་ལ་སྐྱོ་བ་ལན་གསུམ་
ཡོད། །དང་པོ་ཕ་མ་མེད་པ་ལན་གཅིག་སྐྱོ། །གཉིས་པ་ལྷ་ཆོས་མ་འོང་ལན་གཉིས་སྐྱོ། །མི་
རྟག་འཆི་བ་སླེབ་དུས་ལན ་གསུམ་སྐྱོ། །སྤྲང་པོ་ང་ཡི་ལུས་སུ་མ་སྐྱེས་ཤིག །སྤྲང་པོ་ང་ཡི་
ལུས་སུ་སྐྱེས་ཟེར་ན། །རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག ། 

 ཉིས་བI་གSམ་པ། 

ཤིང་m་µ་ཤིང་གཅིག་m་µ་ཤིང། 

ཤིང་བྱུ་རུ་ཤིང་གཅིག་བྱུ་རུ་ཤིང་། །ཤིང་བྱུ་རུ་ཤིང་གི་རྩེ་མོ་ལུ། །བྱ་ཆེ་བ་འཁོར་ཡང་ཆུང་ཡང་
འཁོར། །བྱ་ཆེ་བ་ལྷ་བྱ་གོང་མ་འཁོར། །བྱ་ཆུང་བ་བྱིའུ་ཆུང་རང་ཡང་འཁོར། །རོགས་ལྷ་བྱ་
གོང་མའི་ལུས་ཤོང་བ། །རང་བྱིའུ་ཆུང་གཅིག་གི་སེམས་མ་ཤོང་། །སེམས་མ་ཤོང་ཙམ་གྱི་
ཡུལ་བསྐོར། །ང་རྒྱ་ཡུལ་བསྐོར་བའི་ལམ་ཁ་ལུ། །ལུས་ཚད་པ་ཕོག་སྟེ་ཤི་ཟེར་ན། །ཡར་ལྷ་
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བྱ་གོང ་མོ་ཞུ་ནི་མེད། །མར་བྱིའུ་ཆུང་དམང་ལུ་སླབ་ནི་མེད། །ཤིང་བྱུ་རུ་ཤིང་གི་གཡོ་འཕྲུལ་
ཡིན། །ཡུལ་ཁང་གུའི་དབུས་ཀྱི་དང་རེས་ལུ། །མི་ཆེ་བ་འཁོར་ཡང་ཆུང་ཡང་འཁོར། །མི་ཆེ་བ་
དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་འཁོར། །མི་ཆུང་བ་སྨན་ཆུང་རང་ཡང་འཁོར། །ཡར་དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་
ལུས་ཤོང་མ། །རང་སྨན་ཆུང་གཅིག་གི་སེམས་མ་ཤོང་། །སེམས་མ་ཤོང་ཙམ་གྱི་བོད་ཡུལ་
བསྐོར། །ང་བོད་ཡུལ་བསྐོར་བའི་ལམ་ཁ་ལུ། །རང་མི་ཁ་ནང་མོའི་ཤི་ཟེར་ན། །ཡར་དབང་
ཆེན་དཔོན་པོར་ཞུ་ནི་མེད། །མར་ཡུམ་ཆེན་ཨ་མར་སླབ་ནི་མེད། །ཁྱོད་ལྷོ་ཚང་དམང་གིས་
གཡོ་འཕྲུལ་ཨིན། ། 

ཉིས་བI་བཞི་པ། 

མཁའ་འ�ོ་འ�ོ་བ་བཟང་མོའི་M་གཞས་N་ིརིམ་པ་འདི་,ར། 

༼༡༽ 
ཡུམ་བྲམ་ཟེ་མཛེས་མའི་ཡབ་བྲམ་ཟེ་བློ་བོ་ལ་ཕུལ་བའི་གླུ་གཞས། །ཡབ་ཅིག་གསོན་དང་
བྲམ་ཟེ་བློ་བོ་ལ། །ཁོ་མོ་མདང་གསུམ་ཉལ་བའི་རྨི་ལམ་ནང་། །ལུས་འདི་སྔར་ལས་ཡང་ཞིང་
དགའ་སྤྲོ་ཆེ། །ཁྱད་པར་རྨི་ལམ་བཟང་པོ་འདི་ལྟར་བྱུང་། །བདག་གི་སྙིང་ཁ་་་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཤར་
ནས། །གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་དང༌། །དབུས་ཀྱི་རི་བོ་མཆོག་རབ་རྩོ ་མོ་
ནས། །དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས་པ་དང༌། །ལྷ་ཡི་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་
ཀྱང་། །བདག་ལ་ཁྲུས་ཆབ་གསོལ་མི་མི་གཅིག་བྱུང་། །བརྟག་པ་རྨི་ལམ་བདེ་བའི་བཟང་
ལུགས་ཀྱིས། །བདག་ལ་བློ་ཁྲིད་བྱིས་པ་འབྱུང་བ་འདྲ། ། 
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ཡབ་�མ་ཟེའི་Wམ་�མ་ཟེ་མཛ�ས་མ་ལ་M་ལན་འདི་,ར། 

༼༢༽ 
ཡུམ་གཅིག་གསོན་དང་བྲམ་ཟེ་མཛེས་མ་ལ། །རྒན་རྒོན་གཉིས་ཀྱི་འདོད་པའི་དོན་འགྲུབ་
བྱུང་། །ཟས་ངན་སྤོང་ལ་མཚམས་ལ་ནན་ཏན་གྱིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་སྤྲུལ་པ་འབྱོན་
ལས་ཆེ། ། 

འ�ོ་བ་བཟང་མོའི་ཡབ་Wམ་གཉིས་ལ་pལ་པའི་M་གཞས། ། 

༼༣༽ 
ཡབ་ཅིག་གསན་དང་བྲམ་ཟེ་བློ་བོ་ལགས། །ཚེ་འདིར་མི་རྟག་ནམ་མཁའི་གློག་དང་
འདྲ། །ཡུན་རིང་མི་སྡོད་འཆི་བ་མྱུར་དུ་ཡོང་། །སྦྱི་བོར་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྒོམ། །ཆོས་
ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་དྲོངས། །རྟག་ཏུ་རང་གི་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་ལྟོས། །ཡུམ་གཅིག་
གསན་དང་བྲ་ཟེ་མཛེས་མ་ལགས། །ཚེ་འདི་མི་རྟག་ལྡུམ་རའི་མེ་ཏོག་འདྲ། །ཡུན་རིང་མི་སྡོད་
མྱུར་དུ་འཆི་དགོས་འདུག །ནོར་ལ་སྙིང་པོ་མི་འདུག་སྦྱིན་པ་ཐོངས། །རྒྱན་དུ་ཡི་དམ་ཐུགས་
རྗེ་ཆེན་པོ་སྒོམ། །ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་མ་དྲོངས། ། 
 

Iལ་པོ་¼་ལ་དབང་པོས་བ�ན་མོ་འ�ོ་བ་བཟང་མོ་ལ་ཀ་བཤད་མkར་�ི་M་གཞས། 

༼༤༽ 
ཀ་མ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་ཡིད་འོང་མ། །ཁ་དོག་ལྡན་བའི ་རྒྱལ་པོ་བདག་ལ་གསོན། །ག་ནས་ལྟས་
ཀྱང་སྙིང་པོ་མི་འདུག་པས། །ང་ནི་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཤིན་ཏུ་མོས། །ཅ ་ཅོ་དབེན་པ་བསྟེན་པའི་
ལྷ་ཁང་དུ། །ཆ་ལུགས་སྒོམ་ཆེན་ལྷ་བུའི་མཚམས་ཤིག་བྱེད། །ཇ་ཆང་འདོདད་དགུ་འཛོམ་
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པའི་གཟིམ་ཆུང་དུ། །ཉ་ཆུང་ནད་མེད་བཅོམ་པའི་མིང་སྲིང་གཉིས། །ཏ་ར་དཀར་མོའི་འགྲོ་བ་
བཟང་མོ་ཁྱོད། །ཐ་དང་མེད་པའི་མ་བུ་འཕྲད་དུ་ཡོ། །ད་ནི་ལྷ་ཆོས་མཚས་སུ་བཞུགས་པར་
མཛོད། །ན་ཆུང་མཛེས་མའི་ཐུགས་ལ་དེ་ལྟར་ཞོག ། 
 

འ�ོ་བ་བཟང་མོས་Iལ་པོ་¼་ལ་དབང་པོ་ལ་pལ་བའི་M་ལན། 

༼༥༽ 
བ་བོ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་པོ་བདག་ལ་གསོན། །ཕ་མའི ་དྲུང་དུ་བུ་མོ་སྡོད་དབང་མེད། །བ་མོ་བཞིན་
དུ་མགོ་ཐང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད། །མ་བུ་ལུ་གུའི་ཁྱུ་ནས་གཅིག་པུར་བཏོན། །ཙཱ་རི་འདྲ་བའི་ཚ་
གྲང་འཇིགས་པ་བརྒྱད། །ཚ་སེར་བདུད་མོའི་ས་སྟེང་འདི་རུ་སླེབ། །ཛ་གྲོགས་བཞག་ནས་
རྒྱལ་པོས་ཆོས་མཛད་ན། །ཝ་སྐྱེས་རྒྱལ་པོའི་ཐར་ལམ་དེ་ཡི་བསྒྲོད། །ཞ་ཞུམ་སྤྱི་བོར་མཁས་
ཀྱང ་སྙིང་པོ་མེད། །ཟ་བཏུང་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ཆེ་ན་ཡང་། །འ་འུར་ངང་ནས་ལྷ་ཆོས་མ་
བྱས་ན། །ཡ་མེད་ཅན་གྱི་གཤིན་རྗེའི་ཁྲིམས་རར་སླེབས། །ར་མ་དཀར་མོ་ལུག་གིས་མཐའ་
ནས་བསྐོར། །ལ་ལུང་བརྒལ་ཞིང་བདུད་ཀྱི་བཤན ་རར་སླེབ། །ཤ་ཚ་ཅན་གྱི་བརྟན་གྲོགས་ཡོད་
ན་ཡང་། །ས་སྟེང་འདི་རུ་མ་བུ་སྐྱོ་བ་སྐྱེས། །ཧ་ཅང་བཙུན་མོས་མ་བུ་ཟ་བའི་ཚེ། །ཨ་མ་མི་
སྡོད་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་ལ་འགྲོ། ། 
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འ�ོ་བ་བཟང་མོ་བdད་Nི་བར་ཆད་mང་ནས་མཁའ་འ�ོའི་�ིང་ལ་pར་eོན་ བས་«ས་

མོ་P་ཅིག་½ན་བཟང་ལ་གSངས་པའི་M་གཞས། 

༼༦༽ 
ཨ་མའི་བུ་མོ་ཀུན་བཟང་ཚུར་ཉོན་དང་། །ཨ་མ་སྐྱེས་པའི་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་
ལ། །བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་ཡོངས་ཤེས་གསུང་བྱུང་བ། །ཨ་མའི་བར་ཆད་བདུད་མོ་འདི་རང་
ཡིན། །འདི་རུ་བསྡད་ན་མ་བུ་བདུད་མོའི་ཟ། །ཨ་མའི་བརྒྱན་གོས་བུ་མོ་ཁྱོད་རང་གྱིས། །མིང་
སྲིང་སྐྱིད་སྡུག་ཡབ་ཆེན་རྒྱལ་པོར་རེ། །ཨ་མ་མི་སྡོད་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་ལ་འགྲོ། ། 
 

ཡབ་ཆེན་Iལ་པོ་¾གས་hལ་d་བKགས་ བས་«ས་½ན་¿་ལེཊ་པས་pལ་བའི་¾གས་

གསོའི་M་གཞས། 

༼༧༽ 
ཡབ་ཅིག་གསོན་དང་ཀཱ་ལ་དབང་པོ་ལགས། །བདག་གི་ཨ་མ་དགུང་ལ་ཡལ་བ་དེ། །སྐུ་
ཚེའི་དུས་ལ་འབབ་པ་མིན་ལས་ཆེ། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འཕུར་བ་ཡིན་པར་སྲིད། །ཐུག་ཁྲེལ་མ་
མཛད་ཡབ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལགས། །ཡུམ་ཆེན་ཨ་མ་མྱུར་དུ་བྱོན་ལས་ཆེ། ། 

མིང་«ིང་གཉིས་Nི་བཤན་པ་གཉིས་ལ་གནང་བའི་M་གཞས། 

༼༨༽ 
ཀྭ་ཡེ་གསོན་དང་བཤན་པ་རྒན་གཞོན་གཉིས། །སྔར་ཕན་ཁྱེད་གཉིས་ང་ཡི་ཙར་ཡོངས་
དུས། །སེམས་ལ་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། །ད་ལན་ཁྱེད་གཉིས་ང་ཡི་ཙར་ཡོང་
དུས། །སེམས་ལ་འཇིཊ་སྐྲག་ཆེན་པོ་བྱུང་ལགས་པས། །ལྕམ་སྲིང་གཉིས་པོ་བསད་པར་ཡོང་
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ལགས་སམ། །མིང་སྲིང་གཉིས་ལ་ཉེས་ཆད་གང་ཡང་མེད། །བསམ་བློ་མཐོང་དང་བཤན་པ་
སྤུན་གཉིས་པོ། ། 
 

�མ་«ིང་གཉིས་པོས་ཉ་པ་གཉིས་ལ་K་བའི་M་གཞས། 

༼༩༽ 
ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་ང་ལ་ཚུར་གསོན་དང་། །སྔར་ཕན་ཁྱེད་གཉིས་ངའི་རྩར་ཡོང་དུས། །སེམས་
ལ་དགའ་སྤྲོ་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། །ད་ལན་ཁྱེད་གཉིས་འདི་རུ་ཡོང་བ་ལ། །སེམས་ལ་
འཇིགས་སྐྲག་ཆེན་པོ་བྱུང་ལགས་པས། །མིང་སྲིང་གཉིས་པོ་བསད་པར་ཡོང་ལགས་
སམ། །བསད་རང་བསད་ན་སྙིང་ཡང་མི་རྗེའམ། །སྡིག་པའི་ལས་ཀྱི་ལ་གཡོག་མི་ཡོང་
ངམ། །ཐུགས་བསམ་མཐོང་དང་ཉ་པ་སྤུན་གཉིས་པོ། ། 
 

�མ་«ིང་གཉིས་པོས་ཉ་པ་གཉིས་ལ་Vོ་བའི་M་གཞས། 

༼༡༠༽ 
ཨ་ལྕ ེ་གསོན་དང་ལྷ་ཅིག་ཀུན་བཟང ་ལགས། །ཚགས་གཉིས་བསགས་པས་མི་ལུས་རིན་
ཆེན ་ཐོབ། །དེ་ཡི་ནང་ནས་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སུ་སྐྱེས། །ཚོགས་གཉིས་མ་བསགས་ཉ་པའི་ལག་
ཏུ་སྤྲད། །ཕ་གི་རྒྱ་མཚོ་དེ་ལ་སྤྱན་གཟིགས་དང་། །ངང ་པ་ཨ་ཕ་ཡིན་པས་སྔོན་ལ་འགྲོ། །ངང་
མོ་ཨ་མ་ཡིན་པས་རྗེས་ལ་འགྲོ། །ངང་ཕྲུག་ཚོགས་བསགས་ཕ་མའི་བར་ན་འདུག །འདབ་
ཆག་ཡིན་ཀྱང་མ་བུའི་འདུ་ཤེས་འདུག །ངེད་གཉིས་འདི་འདྲའི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སྲོས་
ལས། །ངང་པ་ཕོ་མོའི་ངང་ཕྲུག་ཡིན་ན་དགའ། །ལྕམ་སྲིང་གཉིས་ལ་ཨ་མ་མེད་པས་
ལན། །མིང་སྲིང་གཉིས་ཀྱི་ཨ་མ་དྲན་པ་འདུག །རྨི་ལམ་ནང་དུ་བྱུང་བའི་ཨ་མ་ཁྱོད། །ད་ལྟ་
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དངོས་སུ་བྱུང་ན་དགའ་བ་ལ། །ཡུམ་གྱི་མཆོག་གྱུར་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་ལ། །མིང་སྲིང་གཉིས་
ལ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གཟིགས་དང་། ། 
 
ཉ་པ་གཉིས་Nིས་I་མཚ]་ལ་Áར་�བས་eེད་པས་མཁའ་འ�ོ་Âེ་Z་ལ་�མ་«ིང་གཉིས་ནས་

གSངས་པའི་གསོལ་འདེབས་Nི་མkར།  

༼༡༡༽ 
ཤར་རྡོ་རྗེ་རིཊ་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལཊ། །ཤར་གྱི་དར་ཐག་ཤར་ནས་ཐོང༌། །ལྷོ་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་
མཁའགྲོ་ལགས། །ལྷ་ཡི་དར་ཐག་ལྷོ་ནས་ཐོང་། །ནུབ་པ་རིགྶ་ཀྱི་མཁའགྲོ་ལཊ། །ནུབ་ཀྱི་
དར་ཐག་ནུབ་ནས་ཐོང་། །བྱང་ལས་ཀྱི་རིགྶ་ཀྱི་མཁའགྲོ་ལགས། །བྱང་གི་དར་ཐག་བྱང་ནས་
ཐོང་། །དབུས་སྣང་མཛད་རིགས་ཀྱི་མཁའགྲོ་ལགྶ། །དབུས་ཀྱི་དར་ཐག་དབུས་ནས་
ཐོང་། །ལྕམ་སྲིང་མཁའ་གྲོའི་གླིག་དུ་དྲོངས། །མིང་སྲིང་གཉིས་ལ་ཨ་མ་མེད་པས་
ལན། །ཡུམ་གྱི་མཆོག་གྱུར་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་ལ། །མིང་སྲིང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེས་སྤྱན་གྱིས་
གཟིགས། ། 

�མ་«ིང་གཉིས་པོས་གདོལ་པ་གཉིས་ལ་གནང་བའི་M་གཞས། 

༼༡༢༽ 
ཨ་ལྕ ེ་གསུན་དང་ལྷ་ཅིག་ ཀུན་བཟང ་ལགས། །སྤང་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་སུ་སྦྱན་གཟིགས་
དང་། །ཤ་བ་ཨ་ཕ་ཡིན་ཟེར་ན་སྔོན་ལ་འགྲོ། །ཤ་བ་ཨ་མ་ཡིན་ཟེར་རྗེས་ལ་འགྲོ། །ཤྭ་ཕྲུག་
ཚོགས་བསགས་ཕ་མའི་བར་ན་འདུག །བྱོལ་སོང་ཡིན ་ཀྱང་མ་བུའི་འདུ་ཤེས་འདུག །ད་ནི ་
འདི་འདྲའི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སྲོས་ལས། །ཤ་བ་ཕོ་མོའི་ཤ་ཕྲུག་ཡིན་ན་དགའ། ། 
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ཤིང་རིའི་གཡང་ལ་Áར་�བས་eས་པས་P་«ས་Iལ་gའི་གདོལ་པ་གཉིས་ལ་K་བའི་M་

གཞས། 

༼༡༣༽ 
ཨ་ཇོ་གསོན་དང་གདོལ་པ་གཞོན་པ་ལགས། །རི་རྩེ་འདི་ནས་སྐྱུར་ལོང་ཡོང་བ་འདུག །འཆི་
ཁཊ་སྨོན་ལམ་ལན་གསུམ་བཏབ་ཏུ་ཕྱུག །སྨོན་ལམ་ཐེབ་ན ་ང་རང་བསམ་པ་རྫོགས། ། 

�མ་«ིང་གཉིས་Nི་མཁའ་འ�ོ་Âེ་>་ལ་Rོན་ལམ་�ི་མkར་གSངས་པ། 

༼༡༤༽ 
ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསལ་བ་
འདེབས། །སྤྲུལ་སྐུ་པ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་གི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་
པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱད་པར་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཤར་རྡོ་རྗེ་རིགས་
ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་དཀར་མོའི་མདངས་དང་ལྡན། །དར་གྱི་ཅོད་པན་ཐབིས་སེ་
ཐེབ། །ཕྱག་གཡས་ཌཱ་རུ་ཁྲོ་ལོ་ལོ། །གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་སི་ལི་ལི། །ཞབས་གཉིས་བྲོ་བརྡུང་
ཆེམས་སེ་ཆེམ། །ཤར་ནས་དར་ཐག་་དཀར་པོ་ཁྱོང་། །ལྷ་སྲས་རྒྱལ་བུའི་ལམ་སྣ་ཆོས།  

P་«ས་Iལ་gའི་ཨ་�ེ་ལ་Rོན་ལམ་བཏབ་གནང་བའི་M་གཞས། 

༼༡༥༽ 
ཨ་ལྕ ེ་གསོན་དང་ལྷ་ཅིག་ཀུན་བཟང་ལགས། །མིང་སྲིང་ཚེ་འདིར་མཇལ་བའི་རྟིང་མ་
ཡིན། །ཨ་ལྕ ེ་མ་ཤི་མི་ཡུལ་དཀར་པོ་སྡོད། །ང་ནས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་གཏོང་མ་བྱུང་། །ཚེ་
འདིར་མིང་སྲིང་མཇལ་བའི་རྟིང་མ་ཡིན། །ཕྱི་མ་འོག་མིན་གནས་སུ་མཇལ་བར་སྨོན། ། 
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 Wལ་པÃྨ་ཅན་d་ཨ་�ེ་P་གཅིག་½ན་བཟང་Äོང་མོ་Äང་བའི་M་གཞས། 

༼༡༦༽ 
ཀྱེ་མ་གསོན་དང་བློན་པོ་ཆེན་པོ་ལགས། །བདག་གི་ཡུལ་ནི་མལ་སྒང་ནས་ཡིན། །ཡབ་ཀྱི་་
མཚན་ལ་ཀཱ་ལ་དབང་པོ་ཞུ། །དེ ་ནི་བདུད་མོས་བཙོན་ལ་བཅུག་ནས་མེད། །ཡུམ་གྱི་མཚན་
ལ་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་ཞུ། །དེ་ནི་དགུང་སྔོན་མཐོང་ལ་ཕུར་ནས་མེད། །མིང་པོའི་མཚན་ལ་ལྷ་
སྲས་རྒྱལ་བུ་ཟེར། །དེ་ནི་ཤིང་རིའི་གཡང་ལ་བསྐྱུར ་ན་མེད། །བདག་གི་མིང་ལ་ལྷ་གཅིག་
ཀུན་བཟང་ཟེར། །ཁ་ལ་ཟས་དང་ལུས་ལ་གོས་ནི་མེད། །བློན་པོ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་
མཛོད་དང༌། །རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་གསོལ་རས་ཞི་རོགས་མཛོད། ། 
 
Wལ་པÃྨ་ཅན་ནས་Wལ་མཎལ་�ང་d་བdད་མོ་ལ་དམག་དÅང་འ�ོ་ བས་P་«ས་Iལ་

gས་དཀོན་མཆོག་གSམ་ལ་Rོན་ལམ་བཏབ་པའི་མkར། 

༼༡༧ ༽ 
ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་། །ཁྱད་པར་མཁའ་འགྲོ་སྡོ་ལྡ་དགོངས་
སུ་གསོལ། །དེ་རིང་བདག་གི་མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གཉེན་མཛོད། །བདག་གི་དེ་རིང་བདུད་མོ་
འཐུལ་བར་ཤོག །གཞུ་སྟོད་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལ་འཆོལ། །གཞུ་སྨད་འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་ལ་
འཆོལ། །གཞུ་སྐེད་བར་ཕྱོགས་བཙན་ལ་བཅོལ། །གཞུ་རྒྱུན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོས་
ཐེན། །མདའ་སྣ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་ཁྲིད། ། 
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གོང་d་ཡོད་པ་,ར་མདོར་བÆ་ན་M་གཞས་འདི་,ར། 

༼༡༨༽ 
ཟླ་བ་དང་པའི་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ལ། །བྲམ་ཟེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ལྕམ་སྲིང་འཁྲིངས། །ཡབ་ཀྱི་
མཚན་ལ་ཀཱ་ལ་དབང་པོ་ཟེར། །ཡུམ་ཀྱི་མཚན་ལ་འགྲོ་བ་བཟང་མོ་ཟེར། །སྲས་མོའི་མཚན་
ལ་ལྷ་ཅིག་ཀུན་བཟང་ཟེར། །སྲས་ཀྱི་མཚན་ལ་ཀུན་ཏུ་ལེགས་པ་ཟེར། །ཡུམ་གྱི་མཆོག་གྱུར་
འགྲོ་བ་བཟང་མོ་ལགས། །དགུང་སྔོན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཕུར་ནས་ཡལ། །ཡབ་ཆེན་
རྒྱལ་པོ་ཀཱ་ལ་དབང་པོ་ལགས། །ཉེས་མེད་བདུད་མོའི་མུན་པའི ་བཙོན་ལ་བཅུག །བདག་ཅག་
ལྕམ་སྲིང ་མིང་སྲིང་གཉིས་པོ་ནི། །ཡབ་ཡུམ་མ་བཞིགས་སེམས་པ་སྐྱོ་བ་སྐྱེ། །ན་སོ་གཞོན་
པའི་ལྡུམ་རའི་རྩེད་མོར་ཕྱིན། །ཧ་ཅང་བཙུན་མོ་བདུད་མོའི་མཐོང་ནས་བྱུང་། །དང་པ་བཤན་པ་
སྤུན་གཉིས་གསོད་དུ་བཏང་། །བཤན་པས་མ་བསད་ཚེ་ཐར་མཏང་ནས་བྱུང་། །གཉིས་པ་ཉ་
སྤུན་གཉིས་ལག་ཏུ་སྤྲད། །ཉ་པ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་ཁྲིད། །སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་
ཉ་པ་སྐྱོ་བ་སྐྱེ། །ཉ་པ་སྤུན་གྱིས་མིང་སྲིང་ཚེ་ཐར་བཏང་། །གསུམ་བ་གདོལ་པ་སྤུན་གཉིས་
ལག་ཏུ་སྤྲོད། །གདོལ་པ་གཞོན་པས་ཤིང་རིའི་གཡང་ལ་སྐྱུར། །བདག་ཅག་ལྕམ་སྲིང་གཉིས་
པོ་འཁོར་བར་འཁྱམས། །འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ཚེ་སྔོན་ལས་རང་ཡིན། །ཡུལ་འདི་པ་ཅན་
གྱི་རྒྱལ་ས་རུ། །ཆོས་འདི ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའི་གླུ་གཞས་འདིའང་
མཁའ་འགྲོ་འགྲོ་བ་བཟང་མོའི་རྣམ་ཐར་ནས་བཏོན་བའོ། ། 

ཉིས་བI་Z་པ། 
P་Qོངས་ཡངས་པའི་�ིང་ནང་། 

ལྷ་ལྗོངས་ཡངས་པའི་གླིང་ནང་། །དམ་ཆོས་བསྟན་པ་དར་སོང་། །བླ་མའི་གདན་ས་
ལ། །གཡུ་ཆུང་འབྲུ་དཀར་ལ། །བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་པའི་རྩེ་ནས། །བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་ཤར་སོང་། །བླ་
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མའི་གདན་ས་ལ། །གཡུ་ཆུང་འབྲུ་དཀར་ལ། །མི་དབང་འཇིགས་མེད་ཆོས་རྒྱལ། །སྐུ་ཚེ་
ཡུན་དུ་གནས་སོང་། །བླ་མའི་གདན་ས་ལ། །གཡུ་ཆུང་འབྲུག་དཀར་ལ། །བུ་དང་བུ་མོ་
ཚོགས་ནས། །དགའ་བའི་བྲོ་གླུ་ཁྲབ་ཡོད། །བླ་མའི་གདན་ས་ལ། །གཡུ་ཆུང་འབྲུག་དཀར་
ལ། །ཕོ་རྐྱང་རྣམ་པའི་སྐྱེ་དགུའི་སྙིང་གི་ནོར། །སྐྱེས་བའི་མིག་ལ་བདུད་རྩིའི་དཔལ་སྟེར་
མ། །མཛེས་པའི་སྙིང་པོ་གུས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་མ། །དྲན་ཙམ་སྙིང་ལ་ཞེན་བའི་ན་ཆུང་
མ། །འདི་རིང་མཇལ་བའི་མཇལ་དར་སྐེ་ལ་བཞེས། །ཁ་དར་དཀར་པོ་སྐེ་ལ་སྐེ་རྒྱན་
རེད། །སྙིང་གཏམ་སྙན་པའི་བུ་མོ་ཡིད་བརྒྱན་མཛོད། །མོ་རྐྱང་རྣམ་པའི་སྙན་གི་མེ་ཏོག་
ཅན། །འཆི་མེད་ལྷ་ལས་མཚར་བའི་སྐྱེ་དགུའི་མཆོག །མཇལ་བའི་བུ་མོ་སྙིང་ལ་འདོད་
ཆགས་གཡོ། །རིང་ནས་བསམ་པའི་འབྲས་བཟང་སྐྱེ་བུ་ཁྱོད། །འདི་རིང་མཇལ་བའི་མཇལ་
དར་སྐེ་ལ་བཞེས། །ཁ་དར་དཀར་པོ་སྐེ་ལ་སྐེ་རྒྱན་རེད། །དམ་ཚིག་གཙང་མའི་ཨོ་ལོའི་
སེམས་རྟེན་མཛོད། །ཕོ་མོ་བདེ་སྐྱིད་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །སྲིད་གཞི་གཉིས་ཀྱི་བསྟན་པ་
དར། །བསྟན་པ་དར་བ་དགའ་ཡང་དགའ། །བསྟན་པ་དར་བ་སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད། །དགོན་སངས་
ཁྲ་མོའི་གནས་མཆོག་ན། །གསར་རྙིང་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དར། །ཆོས་ལུགས་དར་བས་
དགའ་ཡང་དགའ། །ཆོས་ལུགས་དར་བས་སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད། །ཁང་བཟང་ཁྲ་མོའི་ནང་ཤེས་
ན། །ཇ་ཆང་ལོངས་སྤྱོད་བསྟན་པ་དར། །བསྟན་པ་དར་བས་དགའ་ཡང་དགའ། །བསྟན་པ་
དར་བས་སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད། །འདིར་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་དུ། །ཕོ་མོ་བྲོ་གླུ་བརྡུངས་སེ་
བརྡིངས། །བྲོ་གླུ་བརྡུང་བས་དགའ་ཡང་དགའ། །བྲོ་གླུ་བརྡུང་བས་སྐྱིད་ཀྱང་སྐྱིད། ། 
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 ཉིས་བI་_ག་པ། 

ཚ�་རིང་�ང་མོའི་�ེ་ལ། 

ཚེ་རིང་ལྕང་མོའི་རྩེ་ལ། །བྱིའུ་ཆུང་ཡིན་ན་དགའ་སོང་། །སོ་ཡ་ལ། །བསམ་བློ་ག་ནས་གཏོང་
ཀྱང་། །དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་དྲན་སོང་། །སོ་ཡ། །ཆུ་ལུ་སྐྱོ་རོགས་ཉ་མོ། །བྲག་ལ་སྐྱོ་རོགས་
འུག་པ། །སོ་ཡ་ལ། །ལས་ངན་སྤྲང་ཆུང་རང་ལ། །སྐྱོ་རོགས་བྱེད་མཁན་མིན་འདུག །སོ་
ཡ། །ང་རང་གཅིག་ལས་མེད་ན། །པའི་གླིང་དུ་འགྲ་ོདགོས། །སོ་ཡ་ལ། །འཁོར་བའི་བུ་ཆུང་
བཞག་ནས། །ཆོས་ལ་འགྲོ་ས་མིན་འདུག །སོ་ཡ། །ང་རང་གཅིག་བུ་ཡིན་ན། །ལྷ་ཆོས་གླིང་
དུ་འགྲོ་དགོས། །སོ་ཡ་ལ། །ཕ་མ་རྒན་རྒོན་བཞག་ནས། །ཆོས་ལ་འགྲོ་དབང་མ་བྱུང་། །སོ་
ཡ། །ས་འདི་མི་ཡུལ་ལུང་པ། ཉི་མ་ལོ་ལས་རིང་སོང་། སོ་ཡ་ལ། །ཉི་མ་རིང་བ་མ་རེད། །ཕ་
ཡུལ་ས་ཐག་རིང་སོང་། །སོ་ཡ། །སྐྱེ་བ་མི་དང་མཉམ་རུང་། །བསོད་ནམས་མི་དང་མ་
མཉམ། །སོ་ཡ་ལ། །སྐྱེས་བའི་ཕ་ཡུལ་བཞག་ནས། །འཁྱམས་ས་མི་ཡུལ་ལུང་པ། །སོ་
ཡ། །ཚེ་སྔོན་ཚོགས་བསགས་མེད་པའི། །ལས་ངན་ཅན་གྱི་སྤྲང་ཆུང་། །སོ་ཡ་ལ། །ས་འདི་
མི་ཡུལ་ལུང་པ། །སེམས་པ་སྐྱོ་རོགས་ཡིན་པས། །སོ་ཡ། ། 

ཉིས་བI་བdན་པ། 

p་ལ་མི་ཆགས་p་ལ་ཆགས། 

ཕུ་ལ་མི་ཆགས་ཕུ་ལ་ཆགས། །ཕུ་ལ་ཡས་ཀྱི་གངས་རི་དཀར་པོ་ཆགས། །གངས་རི་དཀར་
པོ་ལོས་ཀྱང་ཆགས། །སེང་ཆེན་དཀར་་མོ་རྒྱའི་གདན་ལ་ས་རེད། །མ་བརྡུང་ཟེར་ན་སྒོར་མོ་
རེད། །བརྡུང་ལ་ཟེར་ན་བུ་མོའི་འཛུབ་ལ་ཀྱི་རེད། །མ་བརྒྱབ་བཞག་པའི་སྤུངས་རྫོང་
རེད། །བརྒྱབ་ལ་ཟེར་ན་བུ་མོའི་ཞབས་ལ་བྲོ་རེད། །བར་ལ་མི་ཆགས་བར་ལ་ཆགས། །བར་
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ལ་ལྷ་ཁང་གྲུ་བཞི་ཆགས། །ལྷ་ཁང་གྲུ་བཞི་ལོས་ཀྱང་ཆགས། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་བརྒྱའི་
གདན་ལ་ས་རེད། །མ་བརྡུང་ཟེར་ན་སྒོར་མོ་རེད། །བརྡུང་ལ་ཟེར་ན་བུ་མོའི་འཛུབ་ལ་ཀྱི་
རེད། །མ་བརྒྱབ་བཞག་པའི་སྤུངས་རྫོང་རེད། །རྒྱབ་ལ་ཟེར་ན་བུ་མོའི་ཞབས་ལ་བྲོ་
རེད། །མདའ་ལ་མི་ཆགས་མདའ་ལ་ཆགས། །མདའ་ལ་མས་ཀྱི་རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོ་ལ་
ཆགས། །རྫོང་ཆེན་ཁྲ་མོ་ལོས་ཀྱང་ཆགས། །དབང་ཆེན་དཔོན་བོ་བརྒྱའི་གདན་ལ་ས་
རེད། །མ་བརྡུང་ཟེར་ན་སྒོར་མོ་རེད། །བརྡུང་ལ་ཟེར་ན་བུ་མོའི་འཛུལ་ལ་ཀྱི་རེད། །མ་རྒྱབ་
བཞད་པའི་སྤུངས་རྫོང་རེད། །བརྒྱབ་ལ་ཟེར་ན་བུ་མོའི་ཞབས་ལ་བྲོ་རེད། ། 

 ཉིས་བI་བIད་པ། 

ཨོ་ལོའི་eང་�ེའི་གKང་ལ། 

ཨོ་ལོས་བྱང་རྩེའི་གཞུང་ལ། །བལྟད་མོ་ལྟ་ལ་ཕྱིན་པས། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་གཅིག་
གིས། །ཡར་ལས་ཡར་ཤོག་གསུང་གི། །བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་ན། །ཐུགས་དམ་མ་
དཀྲོགས་གསུང་དོ། །བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་ནས། །ཐུགས་དམ་དཀྲོགས་ཡང་མ་
དཀྲོགས། །ཨོ་ལོས་རྒྱང་རྩེའི་གཞུང་ལ། །ལྟས་མོ་ལྟ་ལ་ཕྱིན་པ། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་
གཅིག་གིས། །མར་ལས་མར་ཤོག་གསུང་དོ། །དཔོན་པོའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་ནས། །གྲི་
རིགས་མ་དཀྲོགས་གསུང་དོ། །བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་ནས། །གྲི་རིགས་དཀྲོགས་ཡང་མ་
དཀྲོགས། ། 
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 ཉིས་བI་དk་པ། 

ས་ལ་Vིད་g་གཅིག་དང་། 

ས་ལ་སྐྱིད་བུ་གཅིག་དང་སྐྱིད་བུ་གཉིས། །ས་ལ་སྐྱིད་བུ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས། །བཀྲ་
ལ་ཤིས་པའི་ཞབས་བྲོ། །གཡང་ལ་ཆགས་པའི་གསུང་སྐད། །ཞབས་བྲོ་གསུང་སྐད་སྒྲིགས་
པ། །སློབ་གྲྭ་ནང་གི་ཞབས་བྲོ། །ད་རེས་སྤྲོ་བ་བདེ་སྐྱིད་བསམ་གྲུབ་གླིང་། །ཡུལ་ལ་དགའ་
བའི་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ལ། །མི་ནོར་ཟས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཇ་ཆང་གླུ་
གར་ཞབས་བྲོ་རྒྱུན་ཆད་མེད། །ས་ལ་འབྲུ་སྣ་ཅི་སྟབས་དུས་སུ་སྨིན། །སྡོད་ན་ཉམས་དགའ་
ཉལ་ན་སེམས་པ་སྐྱིད། །དེ་ལྟའི་ཡུལ་འདི་ཨེ་མ་ངོ་མཚར་ཆེ། །མདུན་དུ་ཆུ་ཆེན་གསུམ་གྱིས་
གཡས་སུ་བསྐོར། །རྒྱབ་ཏུ་རི་ཆེན་གསུམ་གྱིས་གཡོན་ནས་བསྐོར། །གཡས་གཡོན་མེད་པ་
ལུང་པའི་ཕུ་ཤིག་ན། །དགོན་པ་སྐྱིད་བུ་རིགས་གསུམ་དགོན་པ་ཆགས། །རྒྱལ་བ་གོང་མ་
རྣམས་ཀྱི་གདན་ས་བཟང་། །ལྕགས་རི ་ཤུགས་པ་ཤིིང་གིས་བསྐོར་བའི་དབུས། །ནང་དུ་དམ་
པ་ཤཱཀྱ་མུ་ཎི་བཞུགས། །སྐུ་རྟེན་གསུང་རྟེན་ལ་སོགས་བསམ་མི་ཁྱབ། །མཐོང་ཐོས་དྲན་པ་
ཙམ་གྱིས་ངན་སང་གྲལ། ། 

ཉིས་བI་བn་པ། 

bང་པོ་ང་ཡི་གནས་^གས། 

སྤྲང་པོ་ང་ཡི་གནས་ལུགས། །ལན་གཅིག་གསོན་པར་གནང་ཞུ། །སྙན་ལག་གསོན་དང་བུ་
ཆུང་བསོད་ནམས་ཡ་ལ་ལོག་འགྲོ། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་པད་བརྟན་པ་ལ་ནི་
དགའ་སོང་། །ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བ་ལས་ཀྱང་སྐྱིད་སོང་། །དང་པ་ང་རང་སྐྱེས་
ས་བུམ་ཐང་ཕྱོགས་ནས་ཡིན་ཀྱང་། །གཉིས་པ་རྐང ་སྟོང་འཁྱམས་ས། །བོད་ཁམས་མི་ཡི་
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ཡུལ་དུ། །གསུམ་པ་ཕྲལ་གྱི་ཕ་ཡུལ་ཤར་ཕྱོགས་མོང་སྒར་སློབ་གྲྭ། །རྒྱུད་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་
ཀྱང་། །ཕྲུག་གུའི་བཁན་པོ་བྱེད་ནས། །འཇིག་རྟེན་ལས་མོའི་ངང་དུ། །མི་ཚེ་ཟད་ལ་ཉེ་
དུས། །འཆི་ཁར་ཕན་པའི་དམ་ཆོས། །རྒྱང་རིང་ཤོར་བས་སྐྱོ་སོང་། ། 

ཉིས་བ་I་བn་གཅགི་པ། 

དཔལ་\ན་འ&ག་པའི་Iལ་ཁབ།  

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ། །ཨའོ་ས་ལས་ཨའོ། །ཆབ་སྲིད་དགུང་ལས་མ་ཐོ་
བ། །མི་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་མངའ་བདག །སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་ངང་ནས། །བསོད་ནམས་སྟོབས་འབྱོར་
མངའ་ཐང་། །ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བསྒྱུར་བ། །ནང་པའི་ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭ། །བསླབ་བྱ་ཕྱི་
ནང་གཉིས་ཀ། །མཁས་གྲུབ་གོང་མ་རྣམས་ལས། །བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སོ། །མཐར་
ཕྱིན་སྦྱངས་ཐོབ་ཡོན་ཏན། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཤོག །དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཐོབ་
ནས། །དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་མཇལ་ཤོག །ཚེ་འདིར་རྟག་ཏུ་མེད ་པ། །རྩ་བའི་བླ་མ་དྲན་
ཤོག །སྐྱེས་པའི་དྲིན་ཅན་ཡབ་ཡུམ། །མི་འགྱུར་གནས་ལ་བཞུགས་ཤིག །ཚེ་འདིར་བར་ཆད་
མེད་པ། །སླར་ཡང་མཇལ་པའི་སྨོན་ལམ། ། 

 ཉིས་བI་བn་གཉསི་པ། 

ཡིད་འོང་ནི©་གསངི་དNིལ་ན། 

ཡིད་འོང་ནིའུ་གསིང་དཀྱིལ་ན། །མཛེས་པའི་མེ་ཏོག་ཤར་སོང་། །མཛེས་བའི་མེ་ཏོག་ནང་
ནས། །སྦྲང་རྩི ་མངར་མོའི་རོ་མཆོག །ཕུད་གསུམ་ཕུད་ཀྱི་དང་པོ། །བླ་མ་ལྷ་ལ་ཕུལ་
སོང་། །ཕུད་གསུམ་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ། །ཡི་དམ་ལྷ་ལ་ཕུལ་དགོས། །ཕུད་གསུམ་ཕུད་ཀྱི་
མཆོད་པ། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་ཕུལ་དགོས། །དེ་ནས་རང་རེས་ཞུ་བ། །ལོངས་སུ་གང་
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འདོད་སྤྱད་ནས། །རང་རང་དགའ་བའི་ཕྱོགས་ལ། །གཤོག་སྒྲོ་གཡས་པ་ལྡིང་ཤོག །རང་རང་
སྐྱིད་པའི་ཕྱོགས་ལ། །གཤོག་སྒྲོ་གཡོན་པ་ལྡིང་ཤོག །རང་རང་སྤྲོ་བའི་ཕྱོགས་ལ། །གཡས་
གཡོན་གཉིས་ཀ་ལྡིང ་ཤོག །གཡས་གཡོན་གང་བསྐོར་བརྒྱབ་ཤོག ། 

ཉིས་བI་བn་གSམ་པ། 

འཛམ་�ིང་ཡངས་པའི་གསེར་�ི་ས་གཞི། 

སྭོ་ འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་གསེར་གྱི་ས་གཞི་རུ། །ལུང་པ་སྐྱིད་བུ་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་རྩེ་ཆགས། 
སྣ་ཚོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕུ་ཤེས་ན། །སེམས་པ་སྤྲོ་བའི་རིག་གནས་སློབ་ཁང་
ཆགས། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་སློབ་དཔོན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས། །དགའ་སྐྱིད་ལང་ཚོ་ལྡན་པའི་
ཡོན་ཏན་ཞུ། །ཉོན་མོངས་དབང་དུ་མ་སོང་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད། །རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་
སོགས་གོང ་དུ་འཕེལ། །མ་ལུས་རྨོངས་བ་རྫོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འདི། །དངུལ་དཀར་མེ་ལོང་
ནང་གི་གཟུགས་བརྙན་འདྲ། །བློ་བུར་སེམས་ཀྱི་ཡུད་ལ་མ་བཟུང་ན། །དབང་པོ་མིག་གི་ལྷ་
ཁང་རྒྱང་རིས་འདྲ། །ས་ལ་སྐྱིད་བུ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དགའ་ཡུལ་ལྷ་ཡུལ་བདེ་སྐྱིད་
ཕོ་བྲང་བཞེངས། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས། །མཁས་པར་འཕགས་པའི་
ལྷ་ཆོས་གསུངས་ནའང་། །ན་སོ་གཞོན་པའི་སེམས་ཀྱི་འཛིན་དུ་མེད། །ལྟ་བ་གོང་འོག་ནོར་ལ་
བཟོད་པར་གསོལ། ། 

ཉིས་བI་བn་བཞི་པ། 

གནས་ལ་དགའ་བ་གཅིག་དང་། 

གནས་ལ་དགའ་བ་གཅིག་དང་སྐྱིད་པ་གཉིས། །གནས་ལ་དགའ་བ་ཕུན་ཚོགས་སྒྲ་དབྱངས་
གླིང་། །ལས་སྨོན་འབུམ་གྱིས་འཛོམས་པའི་སེམས་པ་དགའ། །སེམས་པ་དགའ་བའི་གླུ་
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གར་ལྷ་ལ་འབུལ། །སྐལ་པ་བཟང་པོ་གཅིག་དང་བཟང་པོ་གཉིས། །སྐལ་པ་བཟང་པོ་འཕྲལ་
ཡུན་ཕན་བདེའི་ལམ། །ཕྱི་ནང་ཡོན་ཏན་འཛོམས་པ་སེམས་པ་དགའ། །སེམས་པ་དགའ་བའི་
གླུ་གར་ལྷ་ལ་འབུལ། །སེམས་པ་དགའ་བ་གཅིག་དང་དགའ་བ་གཉིས། །སེམས་པ་དགའ་
བའི་དྲིན ་ཆེན་སློབ་དཔོན་ཚོ། །ཕ་མ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པའི་སེམས་པ་དགའ། །སེམས་པ་དགའ་
བའི་གླུ་གར་ལྷ་ལ་འབུལ། །ཉམས་ལ་དགའ་བ་གཅིག་དང་སྐྱིད་པ་གཉིས། །ཉམས་ལ་
དགའ་བ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་མཐུས། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པར་ཉམས་དགའ་བ། །ཉམས་
ལ་དགའ་བའིེ་གླུ་གར་ལྷ་ལ་འབུལ། །གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་མི་བསྟེན་རྒྱན་དུ་བསྟེན། །གཙུག་གི་
རྒྱན་མཆོག་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ། །སྐུས་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་སེམས་པ་
དགའ། །སེམས་པ་དགའ་བའི་གླུ་གར་ལྷ་ལ་འབུལ། ། 

ཉིས་བI་བཅོ་Z་པ། 

ནོར་gའི་རི་འདི་�ང་གཤོང་བདེ་མོ་འ�། 

ནོར་བུའི་རི་དེ་སྤང་གཤོང་བདེ་མོ་འདྲ། །ཇོ་ལ་སྲས་ཅུང་སྤང་གི་མེ་ཏོག་འདྲ། །སྤང་གི་མེ་ཏོག་
སྤང་གི་སྦུག་ལ་ཡལ། །གཟིམ་ཅུང་བཀྲིས་ནང ་དུ་ཞག་གཅིག་ཉལ། །སྲས་ཆུང་མིག་གིས་མ་
མཐོང་ཞག་སུ་སོང་། །སྟེང་དུ་མི་བརྒྱ་གཤོངས་པའི་གནས་གཅིག་གཡར། །འོག་ཏུ་རྟ་བརྒྱ་
གཤོངས་པའི་གནས་གཅིག་གཡར། །མི་བརྒྱ་རྣམས་སུ་དྲང་བའི་རྩྭ ་གཅིག་ཞུ། །རྟ་པོ་
རྣམས་སུ་དྲང་བའི་རྩྭ ་གཅིག་ཞུ། །རྟ་པོ་ཕོ་རྟ་རྣམས་སུ་དངུལ་སྒ་བཀལ། །རྟ་པོ་སུམ་བརྒྱ་
ཐམས་པ་སྔོན་ལ་བཏང་། །ཕ་མ་སྤུན་ཆ་འཛོམས་སར་ལོག་ནས་འགྲོ། ། 



 

	 134	

 ཉིས་བI་བn་_ག་པ། 

བ{་ཤིས་Iལ་དར་གནམ་ལ། 

བཀྲི་ཤིས་རྒྱལ་དར་གནམ་ལ་འཕྱར་བ་འདི། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་
བཟང་། །འཛམ་གླིང་མུན་པ་སེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མ་གནང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་
དར་ཕུལ།  །རང་སེམས་དཀར་པོ་རླུང་དར་འཕྱར་བ་འདི། །གཞོན་བའི་འགྲོ་ལམ་
སེལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །འཛམ་གླིང་མུན་པ་སེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མ་གནང་
བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་དར་ཕུལ། །དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་སྐལ་བ་བཟང་པོ་འདི། །དགའ་སྐྱིད་ཕུན་
སུམ་ཆོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །འཛམ་གླིང་མུན་པ་སེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་
མ་གནང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་དར་ཕུལ། །ལྷ་ཤིང་བསྐོར་བའི་རྫོང་ཆེན་ཕྲ་མོ་འདི། །ནང་ལ་རྟེན་
འབྲེལ་བཟང་པོའི་བླ་མ་བཞུགས། །འཛམ་གླིང་མུན་པ་སེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མ་
གནང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་དར་ཕུལ། །གཙང་ཆུ་སྔོན་མོ་ཡོན་ཆབ་བཤམས་པ་འདི། །ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །འཛམ་གླིང་མུན་པ་སེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འགྱུར་
བ་མ་གནང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་དར་ཕུལ། །དྲི་བཟང་མེ་ཏོག་སྣ་ལྔ་ཤར་བ་འདི། །མཆོད་
བཤམས་ཁྲ་མོར་ཕུལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །འཛམ་གླིང་མུན་པ་སེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་
འགྱུར་བ་མ་གནང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་དར་ཕུལ། །ཚེ་དབང་བུམ་པ་ཕྱག་ལ་བསྣམས་པ་
འདི། །ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་བཟང་། །འཛམ་གླིང་མུན་པ་སེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་
ལ་འགྱུར་བ་མ་གནང་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་དར་ཕུལ། ། 
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ཉིས་བI་བn་བdན་པ། 

དགེ་Äོང་དགེ་Äོང་དགེ་Äོང་། 

དགེ་སློང་དགེ་སློང་དགེ་སློང་། །དགེ་སློང་གཞན་ཕན་ཟླ་བ། །རྫོང་སྤུངས་ཐང་རྫོང་གི་ནང་
ལུ། །ཉམས་དགའ་སྟེ་དགེ་སློང་མ་འབད། །ཉམས་མ་དགའ་བཙུན་ཆས་བཞེས་མི་
འདི། །ཡབ་ཨ་པའི་ཕ་ཁྲལ་ཕོག་སྟེ་གིས། །ཡུམ་ཨ་མའི་མ་ཁྲལ་ཕོག་སྟེ་གི །ང་བཙུན་ཆས་
གྱོན་མ་འདི་ལས་ཡིན། །ཕོ་ཆུ་གཡས་བསྐོར་བརྒྱབ་ས་རྨོ། །མོ་ཆུ་གཡོན་བསྐོར་བརྒྱབ་ས་
རྨོ། །ཕྱི་ལྕགས་རི་གཅིག་གི་ནང་ལུ་རྨོ། །ནང་གཟིམ་ཅུང་རང་སར་བཤེད་དགོས་འབད། ། 

ཉིས་བI་བཅོ་བIད་པ། 

ཡིད་འོང་པད་མའི་ཚལ་ན། 

ཡིད་འོང་པདྨའི་ཚལ་ན། །གཡུ་སྦྲང་བུང་བའི་དགའ་སྟོན། །སྦྲང་རྩི ་མྱོས་པའི་གླིང་
དབྱངས། །སྙན་པའི་འཕུར་ལྡིང་གཡོ་སོང་། །བསུང་ཞིམ་ཙན་དན་ནགས་སུ།  །ཁུ་བྱུག་སྔོན་
མོའི་དགའ་སྟོན། །དུས་བཞིའི་འགྱུར་ལྡོག་ངོམས་པའི། །དཔྱིད་ཀྱི་མགྲིན་གླུ་སྙན་སོང་། །རྨད་
བྱུང་དྲི་ཟའི་གླིང་ན། །ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོའི་དགའ་སྟོན།      །གསུང་སྙན་འགྱུར་ཁུག་ཅན་
གྱིས། །རིན་ཆེན་རྒྱུད་མང་སྙན་སོང་། །ས་གཞི་པདྨའི་ཐང་ལ། །གཞོན་པ་ང་ཚོའི་དགའ་
སྟོན། །ཚངས་དབྱངས་མགྲིན་པར་བཞུགས་པའི། །དགའ་སྐྱིད་གླུ་དབྱངས་སྙན་
སོང་། །གསང་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་རྫོང་དུ། །སྐལ་བཟང་ཡོངས་ཀྱི་དགའ་སྟོན། །དམ་ཆོས་བདུད་རྩི ་
མྱོང་བའི། །གླུ་གར་མཆོད་པ་ཕུལ་སོང་། །དགའ་བའི་ལྟད་མོར་ཕེབས་པའི། །རྒྱལ་བློན་
འབངས་འཁོར་བཅས་པ། །ཐུགས་སྤྲོ་བག་ཕེབས་ངང་ནས། །གླུ་ཡི་མཆོད་པ་གསོན་དང་། ། 
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>ོན་eོན་Iལ་དང་Iལ་«ས། 

སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས། །སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་འབུམ་གྱིས། །ལུང་བསྟན་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་ཏེ། །དམ་ཆོས་དྲར་བའི་ཞིང་མཆོག །ཁ་བཞི་སྨན་གྱི་ལྗོངས་སུ། །སྡེ་བཞིའི་དཔལ་
ཡོན་འཛོམས་སོང་།  །ཆོས་སྲིད་བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ། །དགུང་ནས་ཤར་བ་ལོས་ཡིན། །ཕུ་ན་
གངས་རིའི་གཟུགས་དཀར། །མདའ་ན་ས་གཞིའི་པདྨོ། །རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་འབྲས་
བཟང་། །མཐོ་རི་ལྷ་ཡི་གནས་མཆོག །གྲོང་ཁེར་བལྟ་ན་སྡུག་བཅས། །ལྗོངས་འདིར་འཕོས་
པ་ལོས་ཡིན། །དབྱིབས་ཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། །བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ཀྱི་རྗོང་ཆེན། །གནམ་
བསྐོས་རིགས་ལས་འཁྲུངས་པའི། །མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
ཁང་བཟང་། །ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་གཞོན་ནུ། །རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ཁྲི་ལ། །ད་ལྟ་བཞུགས་པ་
ལོས་ཡིན། །ཡངས་པའི་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ན། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་བའི་རྒྱལ་ཁབ། །ཆོས་སྲིད་
དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས། །འབྲུག་གི་སྒྲ་སྟར་སྒྲོགས་སོང་། །རྒྱལ་ཕྲན་རི་དྭགས་དབུས་
སུ། །མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ། །ཆབ་སྲིད་མངའ་ཐང་ལྷུན་པོ། །དགུང་སྔོན་དབྱངས་ལས་
མཐོ་སོང་། ། 

ཉིས་བI་ཉི་�་པ། 

དkང་སངས་མཐོན་པོ་hི་གdགས་ཉི་མ་ཤར། 

དགུང་སངས་མཐོན་པོ་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཤར། །དྲོད་ཉམས་ལྡན་པའི་འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲག་
འབར། །གླིང་བཞི་འགྲོ་རྣམས་དགའ་བའི་ཉམས་ཤིག་ཤར། །དགའ་བའི་ཉི་མ་ནུབ་པ་མེད་
པར་ཤོག །ཤར་རིའི་རྩེ་ནས་དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཤར། །བསིལ་ཉམས་ལྡན་པའི་འོད་ཟེར་
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འབུམ་ཕྲག་འབར། །གླིང་བཞི་འགྲོ་རྣམས་སྐྱིད་པའི་ཉམས་ཤིག་ཤར། །སྐྱིད་པའི ་ཟླ་བ་ནུབ་
པ་མེད་པར་ཤོག །སུམ་རྩེན་གླིང་ན་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་འཁྲུངས། །ཞིམ་མངར་ལྡན་པའི་
འབྲས་བུ་འབུམ་ཕྲག་ལྡན། །ལྷ་རྣམས་གང་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཕུན་
ཚོགས་ལྗོན་ཤིང་ཡལ་འདབ་རྒྱས་པར་ཤོག །གསེར་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་འཇིགས་མེད་སེང་གེངྒེ་
བཞུགས། །ཕུན་ཚོགས་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཤུགས་འབུམ་ཕྲག་འབར། །རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་
བཞིན་སྐྱོང་བའི་ཉམས་ཤིག་ཤར། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་ཤོག །སྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་
དྲིན་ཅན་བླ་མ་བཞུག །ཐུགས་བཙེ་བཀའ་དྲིན་འོད་ཟེར་འབུམ་ཕྲག་འབར། །མཁས་པའི་མྱུ་
གུ་འཁྲུངས་པའི་ཉམས་ཤིག་ཤར། །དྲིན་ཅན་དེ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་ཤོག །གསང་ཟབ་རྫོང་
ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །མཐུན་རྐྱེན་འཛོམ་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས། །གཞོན་པ་ང་ཚོ་སྐལ་བཟང་དུས་ཤིག་ཤར། །སྐལ་བཟང་འདི་ཡང་ཡུན་དུ་གནས་པར་
ཤོག ། 

ཉིས་བI་ཉེར་གཅིག་པ། 

ཡས་Nི་དkང་uོད་མཐནོ་པོའི་�ོགས་ལ། 

ཡས་ཀྱི་དགུང་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ། །མདའ་མོ་གཏོང་ཤོག་གསུངས་ཡོད། །གཞུ་མོ་
བཀུག་ཤོག་གསུངས་ཡོད། །དགུང་དང་ཁྲི་གདུགས་གཉིས་ལས་མིན་འདུག །མདའ་མོ་
མཏང་ནས་གང་བྱེད། །གཞུ་མོ་བཀུག་ནས་གང་བྱེད། །གཞོན་པའི་ཨོ་ལོ་རྣམ་པ་གསུམ་
པོ། །དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་བཏང་ཡོད། །སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཞིག་ཁྲབ་ཡོད། །དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་ཞབས་བྲོ། །ཞབས་བྲོ་ལེགས་མོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །ཞབས་བྲོ་ལེགས་མོ་
བཞི་ལྔ་དྲུག །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ལུང་པའི་ཕུ་ལ། །གསེར་གྱི་བུམ་པ་བཟོ་ལ་
ཡག་ག་གཅིག་ཡོད། །བུམ་པའི་ཁར་བརྒྱན་རྨ ་བྱ་དོང ་སྒྲོ་གཉིས་བྱེད། །བུམ་པའི་ནང་དུ་བུམ་
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རྫས་ཡག་མོའི་གསུམ་བྱེད། །འདི་གསུམ་འཛོམས་པ་བླ་མ་ཕྱག་ལ་ཕུལ་ཡོད། །བླ་མའི་
ཕྱག་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུའོ། །ཡས་ཀྱི་གངས་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ། །མདའ་
མོ་གཏོང་ཤོག་གསུངས་ཡོད། །གཞུ་མོ་བཀུག་ཤོག་གསུངས་ཡོད། །གངས་དང་སེང་ཆེན་
གཉིས་ལས་མིན་འདུག །མདའ་མོ་བཏང་ནས་གང་བྱེད། །གཞུ་མོ་བཀུག་ནས་གང་
བྱེད། །གཞོན་པའི་ཨོ་ལོ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ། །དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་བཏང་ཡོད། །སྐྱིད་པའི་བྲོ་
ཞིག་ཁྲབ་ཡོད། །དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞབས་བྲོ། །ཞབས་བྲོ་ལེགས་མོ་གཅིག་
གཉིས་གསུམ། །ཞབས་བྲོ་ལེགས་མོ་བཞི་ལྔ་དྲུག །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ལུང་པའི་
ཕུ་ལ། །གསེར ་གྱི་བུམ་པ་བཟོ་ལ་ཡག་ག་གཅིག་ཡོད། །བུམ་པའི་ཁར་རྒྱན་རྨ་བྱ་མདོངས་
སྒྲོ་གཉིས་བྱེད། བུམ་པའི་ནང་དུ་བུམ་རྫས་ཡག་མོའི་གསུམ་བྱེད། །འདི་གསུམ་འཛོམས་པ་
བླ་མའི་ཕྱག་ལ་ཕུལ་སོང་། །བླ་མའི་ཕྱག་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུའོ། །ཡས་ཀྱི་སྤང་
སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ། །མདའ་མོ་གཏོང་ཤོག་གསུངས་ཡོད། །གཞུ་མོ་བཀུག་ཤོག་
གསུངས་ཡོད། །སྤང་དང་ཤའུ་རྒྱལ་གཉིས་ལས་མིན་འདུག །མདའ་མོ་བཏང་ནས་གང་
བྱེད། །གཞུ་མོ་བཀུག་ནས་གང་བྱེད། །གཞོན་པའི་ཨོ་ལོ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ། །དགའ་བའི་གླུ་
ཞིག་བཏང་ཡོད། །སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཞིག་ཁྲབ་ཡོད། །དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞབས་
བྲོ། །ཞབས་བྲོ་ལེགས་མོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །ཞབས་བྲོ་ལེགས་མོ་བཞི་ལྔ་དྲུག །བཀྲ་
ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ལུང་པའི་ཕུ་ལ། །གསེར་གྱི་བུམ་པ་བཟོ་ལ་ཡག་ག་གཅིག་
ཡོད། །བུམ་པའི་ཁར་བརྒྱན་རྨ་བྱ་མདོངས་སྒྲོ་གཉིས་བྱེད། །བུམ་པའི་ནང་དུ་བུམ་རྫས་ཡག་
མོའི་གསུམ་བྱེད། །འདི་གསུམ་འཛོམས་པ་བླ་མའི་ཕྱག་ལ་ཕུལ་ནས། །བླ་མའི་ཕྱག་ནས་
མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུའོ། །ཡས་ཀྱི་མཚོ་སྟོད་མཐོན་པོའི་ཕྱོགས་ལ། །མདའ་མོ་གཏོང་
ཤོག་གསུངས་ཡོད། །གཞུ་མོ་བཀུག་ཤོག་གསུངས་ཡོད། །མཚོ་དང་ཉ་མོ་གཉིས་ལས་མིན་
འདུག །མདའ་མོ་གཏོང་ནས་གང་བྱེད། །གཞུ་མོ་བཀུག་ནས་གང་བྱེད། །གཞོན་པའི་ཨོ་ལོ་
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རྣམ་པ་གསུམ་པོ། །དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་བཏང ་ཡོད། །སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཞིག་ཁྲབ་ཡོད། །དགའ་
སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞབས་བྲོ། །ཞབས་བྲོ་ལེགས་མོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །ཞབས་
བྲོ་ལེགས་མོ་བཞི་ལྔ་དྲུག །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིང་ལུང་པའི་ཕུ་ལ། །གསེར་གྱི་བུམ་
པ་བཟོ་ལ་ཡག་ག་གཅིག་ཡོད། །བུམ་པའི་ཁར་རྒྱན་རྨ་བྱ་མདོངས་སྒྲོ་གཉིས་བྱེད། །བུམ་
པའི་ནང་དུ་བུམ་རྫས་ཡག་མོའི་གསུམ་བྱེད། །འདི་གསུམ་འཛོམས་པ་བླ་མའི་ཕྱག་ལ་ཕུལ་
ཡོད། །བླ་མའི་ཕྱག་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཞུའོ། །ཡས་ཀྱི་ནགས་སྟོད་མཐོན་པོའི་
ཕྱོགས་ལ། །མདའ་མོ་གཏོང་ཤོག་གསུངས་ཡོད། །གཞུ་མོ་བཀུག་ཤོག་གསུངས་
ཡོད། །ནགས་དང་སྟག་མོ་གཉིས་ལས་མིན་འདུག །མདའ་མོ་བཏང་ནས་གང་བྱེད། །གཞུ་
མོ་བཀུག་ནས་གང་བྱེད། །གཞོན་པའི་ཨོ་ལོ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ། །དགའ་བའི་གླུ་ཞིག་བཏང ་
ཡོད། །སྐྱིད་པའི་བྲོ་ཞིག་ཁྲབ་ཡོད། །དགའ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞབས་བྲོ། །ཞབས་བྲོ་
ལེགས་མོ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །ཞབས་བྲོ་ལེགས་མོ་བཞི་ལྔ་དྲུག །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་
བཀྲ་ཤིས་ལུང་པའི་ཕུ་ལ། །གསེར་གྱི་བུམ་པ་བཟོ་ལ་ཡག་ག་གཅིག་ཡོད། །བུམ་པའི་ཁར་
བརྒྱན་རྨ་བྱ་གདོང་སྒྲོ་གཉིས་བྱེད། །བུམ་པའི་ནང་དུ་བུམ་རྫས་ཡག་མའི་གསུམ་བྱེད། །འདི་
གསུམ་འཛོམས་པ་བླ་མའི་ཕྱག་ལ་ཕུལ་ནས། །བླ་མའི་ཕྱག་ནས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་
ཞུའོ། ། 

 ཉིས་བI་ཉེར་གཉིས་པ། 

ཤར་ནས་ཤར་བའི་hི་གdགས། 

ཤར་ནས་ཤར་བའི་ཁྲི་གདུགས། །མ་ཤར་ན་ཡང་དགའ་སོང་། །ཤར་ཚེ་སྤྲིན་གྱི་བར་ལ། །སྐྱོ་
མོ་ལས་ཀྱིས་འཁོར་སོང་། །ལྷོ་ནས་ལོངས་པའི་སྤྲིན་པ། །མ་ལོང་ན་ཡང་དགའ་
སོང་། །ལོངས་ཚོ་རླུང་པོའི་བར་ལས། །སྐྱོ་མོ་ལས་ཀྱིས་འཁོར་སོང་། །ནུབ་ནས་ཚེས་པའི་ཞོ་
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ཤལ། །མ་ཚེས་ན་ཡང ་དགའ་སོང་། །ཚེས་ཚེ་སྒྲ་གཅན་ཁ་ལ། སྐྱོ་མོ་ལས་ཀྱིས་འཁོར་
སོང༌། །བྱང་ནས་བབས་པའི་ཆུ་མོ། །མ་བབས་ན་ཡང་དགའ་སོང་། །བབས་ཚེ་ཟམ་པའི་འོག་
ལ། །སྐྱོ་མོ་ལས་ཀྱི་འཁོར་སོང་། །སྤང་ལ་སྐྱེས་པའི་མེ་ཏོག །མ་སྐྱེས་ན་ཡང་དགའ་
སོང་། །སྐྱེས་ཚེ་ཆར་པའི་ནང་དུ། །སྐྱོ་མོ་ལས་ཀྱི་འཁོར་སོང་། ། 

 ཉིས་བI་ཉེར་གSམ་པ། 

གངས་ལ་འ�མི་པའི་སེང་ཆེན། 

གངས་ལ་འགྲིམ་པའི་སེང་ཆེན་དཀར་མོ་ཁྱོད། །གངས་རི་དཀར་པོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག །ང་
ལས་ལྷག་པའི་རི་བོ་མཆོག་རབ་ཡོད། །གངས་རི་ང་ནི་ཉི་མས་ཞུ་ཉིན་འདུག །སྤང་ལ་འགྲིམ་
པའི་ཤ་བ་སྨུག་པོ་ཁྱོད། །སྤང་གཞོང་བདེ་མོ་ཧང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག །ང་ལས་ལྷག་པའི་
གཡའ་རི་གསུམ་པོ་ཡོད། །སྤང་གཞོང་ང་ནི་སེར་བས་བཅོམ་ཉེན་འདུག །མཚོ་ལ་འགྲིམ་པའི་
གསེར་མིག་ཉ་མོ་ཁྱོད། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ང་ལ་མ་ཆགས་ཤིག །ང་ལས་ལྷག་པའི་གཡས་རི་
གཙང་ཆུ་ཡོད། །མཚོ་མོ་ང་ནི་འཐན་པའི་སྐམ་ཉེན་འདུག ། 

ཉིས་བI་ཉེར་བཞི་པ། 

P་ཤིང་Qོན་པའི་ཙ�་ནས། 

ལྷ་ཤིང་ལྗོན་པའི་ཙེ་ནས། །གསུང་སྙན་ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ། །སྐྱེས་ཚལ་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ། 
གསུང་སྙན་མཆོད་པ་ཕུལ་ཤོག །ཆུ་ཛིང་གྲུ་བཞི་ནང་དུ། །ཡིད་འོང་གསེར་མིག་ཉ་མོ། །ཉམས་
ཀྱི་བཙེ་འཇོ་འདྲ་བའི། །དགའ་སྐྱིད་རྟེན་འབྲེལ་ཞུའོ། །ཁང་བཟང་ཕྲ་མོའི་ནང་དུ། །སྐྱེས་པའི་
དྲིན་ཅན་ཡབ་ཡུམ། །བྱམས་སྐྱོང་ཙེ་གདུང་ཆེ་བ། །བཀྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སོང་། །ལས་དང་སྨོན་ལཾ་
མཐུན་པའི། །བཙེ་གདུང་སྙིང་གི་གྲོགས་པོ། །དམ་ཚིག་དར་མདུད་དཀར་པོ། །མ་ལྷོད་ཕྱག་
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ལ་འབུལ་རྒྱུ། །གསེར་གཞོང་སྤང་གི་དབུས་ན། །སྟག་ཤར་གཞོན་པའི་མདའ་མོ། །སྣ་
ཚོགས་དར་གྱིས་བརྒྱན་པའི། །འབའ་མོ་བསྐོར་བ་ལེགས་སོ། །ཡིད་འོང་སྨན་ཆུང་བུ་
མོ། །ལྷང་ལྷང་གླུ་གར་བསྒྱུར་ནས། །ཇ་ཆང་མཚོ་ལྟར་འཁྱིལ་བའི། །རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་
ཞུའོ། ། 

ཉིས་བI་ཉེར་Z་པ། 

�་མོ་འཐོན་ས་གངས་ལས། 

ཆུ་མོ་མཐོན་ས་གངས་ལས་འཐོན་ནས་ཀྱང་ལ། །བབས་ས་མ་གཅིག་རང་རང་སོ་སོ་ཡིན་
ལ། །བབས་ས་སོ་སོར་བབས་པའི་ཆུ་མོ་འདི་ལ། །ལན་གཅིག་འཛོམས་ས་རྒྱ་ཡུལ་པདྨ་ཅན་
ལ། །པདྨ་ཅན་དུ་བཞུགས་པའི་མཚོ་སྨན་ཚོ་ལ། །འཛོམས་ནས་བྲལ་བ་མ་གནང་མཚོ་སྨན་
ཚོ། །ལྡུམ་རའི་ནང་དུ་འཁྲུངས་པའི་མེ་ཏོག་ཚོ་ལ། །འཁྲུངས་ཡུལ་མ་གཅིག་རང་རང་སོ་སོར་
ཡིན་ལ། །འཁྲུངས་ས་སོ་སོར་འཁྲུངས་པའི་མེ་ཏོག་ཚོ་ལ། །ལན་གཅིག་འཛོམས་ས་ལྷ་ཁང་
ནང་དུ་ཡིན་ལ། །ལྷ་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་མཚན་ལྡན་ཚོ་ལ། །འཛོམས་ནས་འབྲལ་བ་མ་
གནང་མཚན་ལྡན་ཚོ། །ཆུང་དུས་ཨ་མས་སྐྱེས་པའི་བུ་ཆུང་ཚོ། །སྐྱེས་ཡུལ་མ་གཅིག་རང་རང་
སོ་སོར་ཡིན་ལ། །སྐྱེས་ས་སོ་སོར་སྐྱེས་པའི་བུ་ཆུང་ཚོ། །འཛོམས་དུས་ལན་གཅིག་སེམས་
རྟོགས་ཁ་ལ་ཡིན་ལ། །སློབ་ཁང་འདི་རུ་བཞུགས་པའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་ལ། །འཛོམས་ནས་
འབྲེལ་བ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་གནང་། 
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ཉིས་བI་ཉེར་_ག་པ། 

ཨ་ཞེ་ད་,་ཡོང་ཡོང་། 

 ཕོཿ ཨ་ཞེ་ད་ལྟ་ཡོང་ཡོང་ག་ནས་ཡོང་། །ཨ་ཞེ་ད་ལྟ་འགྲོ་འགྲོ་ག་ནས་འགྲོ། །མོཿ ཨ་ཞེ་ད་
ལྟ་འགྲོ་བའི་ལམ་ཡང་མེད། །ཨ་ཞེ་ད་ལྟ་ལྷ་ཆོས་ཞུ་རུ་འོང་། ། ཕོཿ ཨ་ཞེ་དབུ་སྐྲ་གསེར་
ལེགས་འཇག་མ་འདྲ། །འཇག་མ་འདྲ་བའི་ལྷ་ཆོས་ག་ནས་ཡོང་། །མོཿ འཇག་མ་འདྲ་བ་ཚེ་
སྔོན་ལས་ཀྱིས་བཀོད། །བླ་མ་དེ་འདྲ་མ་གསུངས་ཆོས་ཤིག་གནང་། །ཕོཿ ཨ་ཞེ་ཞལ་རས་
དཀར་སངས་ཟླ་བ་འདྲ། །ཟླ་བ་འདྲ་བའི་ལྷ་ཆོས་ག་ནས་འོང༌། །མོཿ ཟླ་བ་འདྲ་བ་་ཚེ་སྔོན་
ལས་ཀྱིས་བཀོད། །བླ་མ་དེ་འདྲ་མ་གསུངས་ཆོས་ཤིག་གནང་། །ཕོཿ ཨ་ཞེ་ཕྱག་ནི་གདུང་
དཀར་གཡས་འཁྱིལ་འདྲ། །གཡས་འཁྱིལ་འདྲ་བའི་ལྷ་ཆོས་ག་ནས་ཡོང་། །མོཿ གདུང་
དཀར་འདྲ་བ་ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱིས་བཀོད། །བླ་མ་དེ་འདྲ་མ་གསུངས་ཆོས་ཤིག་གནང་། །ཕོཿ 
ཨ་ཞེ་སྐེད་པ་ཙ་རི་སྨྱུག་མའདྲ། །སྨྱུག་མ་འདྲ་བའི་ལྷ་ཆོས་ག་ནས་ཡོང་། །མོཿ སྨྱུག་མ་འདྲ་
བའི་ཚེ་སྔོན་ལས་ཀྱིས་བཀོད། །བླ་མ་དེ་འདྲ་མ་གསུངས་ཆོས་ཤིག་གནང་། ། 

ཉིས་བI་ཉེར་བdན་པ། 

དཀར་ནག་I་ལས་jབ་པའི། 

དཀར་ནག་རྒྱ་ལས་གྲུབ་པའི། །ལྕགས་རིའི་ཕྱི་ནས་བསྐོར་ཡོད། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་
རྒྱལ་ཁབ། །ནོར་བུ་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད། །ཆོས་སྲིད་ཉི་ཟླ་འཁོར་ས། །མངའ་བདག་རི་རྒྱལ་
ལྷུན་པོ། །རྒྱུད་འཛིན་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག །དབུ་འཕང་མཐོན་པོར་བཞུགས་ཡོད། །མངའ་
འབངས་ཁ་བཞི་སྣ་ཚོགས། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་རྗེ། །མངའ་ཐང་གོང་དུ་འཕུལ་
བས། །དགའ་ཞིང་སྐྱིད་པར་འདུག་གོ །མཆོད་འོས་དད་དམ་གཙང་མའི། །རྟེན་འབྲེལ་ནང་དུ་
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འཛོམས་པས། །ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་འབྱོར་པ། །སྲིད་ཞིའི་དབྱིངས་ནས་ཁུག་བྱུང་། །རྒྱལ་
འབངས་ཐུགས་སེམས་མཐུན་པའི། །དཔལ་འབྱོར་གཡར་ཁ་ཚེས་པས། །སྙན་སྒྲགས་
འབྲུག་གིསྒྲ་དབྱངས། །འཛམ་གླིང་མཁའ་ལ་ལྡིར་སོང༌། །སྔར་ཡང་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་
པ། །ད་ཡང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། །སྲིད་ན་ཉམས་པ་མེད་པའི། །བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་ཡིན་
ནོ། ། 

ཉིས་བI་ཉེར་བIད་པ། 

�གས་ཟམ་འོག་གི་�་འདི་ཧེ། 

ལྕགས་ཟམ་འོག་གི་ཆུ་འདི་ཧེ། །ཧོ་ཀ་ཆུ་ནས་འཐོན་ཡོད། །ཆུ་མོ་གར་འགྲོ་ས་ལ་ཧེ། །གླུ་
དབྱངས་རྩ་བ་བཙུགས་ཡོད། །ཡང་ན་དབྱར་ཀ་ཤར་ན། །ལྕང་གླིང་མོ་སྒྲོ་ཤིག་ཤིག །ང་དང་
བྱིའུ་ཆུང་བྱམས་པ། །གསུང་སྙནའགྱུར་བའི་སྐད་ཡོད། །ཡང་ནད་གུན་ཀ་ཤར་ན། །ཚུར་ལན་
རྟག་ག་སྒྲིགས་ཡོད། །ང་དང་གསེར་བྱ་ངང་པ། །གླུ་དབྱངས་ལེན་པའི་སྐད་ཡོད། ། 

ཉིས་བI་ཉེར་དk་པ། 

བuན་ད�་ཚར་གཅོད་�ག་པོའི་དམག་དÅང་། 

བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད་དྲག་པོའི་དམག་གི་དཔུང༌། །སྤྱི་བོའི་གཙུག་རྒྱན་བྱ་རོགས་གདོང་ཅན་
མཆོག །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་དམག་དཔོན་བརྗིད་རེ་ཆགས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང ་བའི་རྟེན་
འབྲེལ་བཟང༌། ནང་གི་ནོར་བུ་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་བཞུགས། །མངའ་འབངས་བྱམས་དང་
བརྩེ་བའི་ཐུགས་ཀྱིས་སྐྱོངས། །རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་དུ་སྤ ེལ་ནས་ཀྱང་། །སྐུ་ཚེ་ཞབས་
པད་བརྟན་པ་བཀྲ་རེ་ཤིས། །རང་རེའི་དམག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ལྕོགས་དང ་། །དམ་ཚིག་དཔང་
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བཙུགས་སྙིང་སྟོབས་མི་གཞོམ་པར། །རྒྱལ་བསྟན ་སྲུང་རྒྱུར་ཁས་བླངས་ཕུལ་བ་
བཞིན། །ཕྱག་ཕྱིས་ཞུ་དོན་སྙིང་ནས་སྨོན་ལམ་ཞུ། ། 

 ཉིས་བI་Sམ་བn་པ། 

དkང་མཐོང་བ་བ{་ཤིས་�ེ་མོ་ནས། 

དགུང་མཐོ་བ་བཀྲ་ཤིས་རྩེ་མོ་ནས། །ལྷ་ཉི་ཟླ་ཟུང་ཞིག་གཡང་ཆགས་པས། །ཕྱི་གླིང་བཞི་
མུན་པ་སེལ་བའི་མེ། །ནང་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་རྒྱན་ཆར་ཤར། །དགྲ་གཟའ་བདུད་གནོད་
པ་མ་བྱུང་བར། །དཀར་གསལ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །འོག་རྡོ་རྗེ་རླུང་ཤུགས་
རྒྱ་འགྲམ་ཁར། །ས་པ་འདབ་བརྒྱད་གཡང་ཆགས་པས། །ཕྱི་རྩི ་བཅུད་འཇིག་རྟེན་ལོ་ཐོག་
མང་། །ནང་མི་འགྱུར་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བཞུགས། །དཔལ་འབྲུག་པར་ཕྱི་དགྲས་མ་སྡང་
བར། །རྒྱལ་ཁམས་དགུང ་དང་མཉམ་བའི་བཀྲིས་ཤོག །སྟོང་གསུམ་གདུང་རྒྱུད་མཐོ་བ་པད་
གླིང་གདུང་། །སྐུ་མི་འགྱུར་སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །གསུང་འགག་མེད་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་
ལོ་བསྐོར། །ཐུགས་བརྩེ་བའི་མངའ་འབངས་ཡོངས་ལ་གཟིགས། །དགྲ་འཆི་བདག་གནོད་
པ་མ་བྱུང་བར། །སྐུ་ཚེ་ཉི་ཟླ་མཉམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 

ཉིས་བI་སོ་གཅིག་པ། 

གནས་ཆེན་Ç་རི་ནས་Vེས་པའི། 

གནས་ཆེན་རྩ་རི་ནས་སྐྱེས་པའི་ཤིང་ཆེན་གྱི་སྨྱུག་མ། །བྲག་སྟོད་མཐོན་པོ་ནས་སྐྱེས་པའི་བྱ་
དམར་གྱི་གཟིག་སྒྲོ། །མགར་བ་བཟང་པོས་བརྡུངས་པའི་ལྕགས་མདེའུ་གྱི་སྔོན་མོ། །འདི་
གསུམ་སྐྱེས་ས་མ་གཅིག་སོ་སོར་རང་ཡིན་ལ། །སྟག་རེས་ཁྲ་མོའི་ནང་དུ་འཛོམས་ས་ཡང་
གཅིག་ལ། །འཛོམས་ནས་འབྲལ་བ་མ་གནང་ཆོས་འཁོར་གྱི་ཤོ་མོ། །ཡང་ཡང་སྨོན་ལམ་
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བཏབ་དགོས་ཤ་བ་ཡི་ཐད་ཀར། །དབྱར་གསུམ་དུ་སྐྱེས་པའི་ཆུ་ཁར་གྱི་མེ་ཏོག །ནགས་སྟོད་
ཐུགས་པོ་ནས་སྐྱེས་པའི་ཧ་ལོ་ཡི་མེ་ཏོ། །སྣ་ཚོགས་ལྡུམ་ར་ནས་སྐྱེས་པའི་གསེར་ཤིང་གི་མེ་
ཏོག །འདི་གསུམ་སྐྱེས་ས་མ་གཅིག་སོ་སོ་རང་ཡིན་ལ། །ལྷ་ཁང་ཁྲ་མོའི་ནང་དུ་འཛོམས་ས་
ཡང་གཅིག་སོང་། །འཛོམས་ནས་འབྲལ་བ་མ་གནང་ལྷ་ཁང་གི་སྐུ་གཉེར། །ཡང་ཡང་སྨོན་
ལམ་བཏབ་དགོས་ཚེ་དབང་གི་བུམ་པ། །ཐག་རིང་རྒྱང་ནས་ཕེབས་པའི་བླམ་དང་དཔོན་
པོ། །དཀར་པོའི་གནས་ནས་བྱུང་བའི་མི་མང་གི་སེར་མོ། །ཡབ་ཡུམ་འབྲེལ་བ་གཅིག་ནས་
སྐྱེས་པའི་ཕ་མ་དང་སྤུན་མཆེད། །འདི་གསུམ་སྐྱེས་ས་མ་གཅིག་སོ་སོར་རང་ཡིན་ལ། །ཁང་
བཟང་ཁྲ་མོའི་ནང་དུ་འཛོམ་ས་ཡང་གཅིག་སོང་། །འཛོམས་ནས་འབྲལ་བ་མ་གནང་འཆི་
བདག་གི་བདུད་པོ། །ཡང་ཡང་སྨོན་ལམ་བཏབ་དགོས་ཚེ་རབས་ཀྱི་བླ་མ། ། 

ཉིས་བI་སོ་གཉིས་པ། 

བ{་ཤིས་བ{་ཤིས་Rན་Qོངས། 

བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་སྨན་ལྗོངས་ནོར་བུའི་གླིང་། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ནོར་བུ་དཀོན་
མཆོག་གསུམ། །ཚེ་འདིར་སྐྱབས་གནས་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་འདི། །འདི་ཕྱི་བར་དོའི་
སྐྱབས་གནས་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ། །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷོ་ལྗོངས་ལྷ་ཆོས་གླིང་། །བཀྲ་ཤིས་
བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ལྷ་སྲས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །ཚེ་འདིར་མགོན་དུ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་
གི །བདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚོགས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་ཡུལ་
ཡོན་ཏན་གླིང༌། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་ཡོན་ཏན་ཕྱི་ནང་གཉིས། །ཚེ་འདིར་སྦྱངས་པ་ཐོབ་
པའི་སྐལ་བཟང་གི །གཞོན་ནུ་ང་ཚོའི་བསམ་པ་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ། །བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ཙན་
དན་བཀོད་པའི་ལྗོངས། །བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས་དགའ་སྐྱིད་ཞབས་བྲོ་འདི། །ཚེ་འདིར་
བླངས་པ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་གི །འདིར་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ཕྱོགས་ལས་
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རྒྱལ། །སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དགའ་སྐྱིད་གླིང་། །སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་
ཁབ་མེ་ཏོག་གླིང་། །མེ་ཏོག་འདི་གི་མིང་ལུ་ག་ཅི ་ཟེར། །མེ་ཏོག་འདི་གི་མིང་ལུ་པ་
ཟེར། །མེ་ཏོག་ཕྱི་ལ་ཤར་ན་ཤེལ་གྱི་མདངས། །མེ་ཏོག་ནང་ལ་ཤར་ན་ནོར་བུའི་
མདངས། །ནོར་བུ་འདི་གི་མིང་ལུ་བསམ་གྲུབ་ཟེར། །བསམ་པའི་དོན་རྣམས་བཀྲ་ལ་ཤིས་
པར་ཤོག །བསམ་པའི་དོན་རྣམས་གཡང་ལ་ཆགས་པར་ཤོག །ཐུགས་སྤྲོ་འདི་ཡིས་བཀྲ་
ཤིས་མངའ་གསོལ་ལོ། །མངའ་འབངས་མི་སེར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག  །  

ཉིས་བI་སོ་གSམ་པ། 

�ག་འདི་§ོ་Aེ་�ག་ལ། 

བྲག་འདི་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ། །གསེར་གྱི་མཚོ་མོ་འཁྱིལ་ཡོད། །ཚེ་རིང་འཚོ་མོ་མལ་ལ་ཨ་ཞེ་སྭ་
ཡ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་སྭ་ཡ་ལ་རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་སྭ། །གསེར་གྱི་མཚོ་མོའི་ནང་
དུ། །གསེར་གྱི་བུམ་པ་འཁྲུངས་ཡོད། །ཚེ་རིང་འཚོ་མོ་མལ་ལ་ཨ་ཞེ་སྭ་ཡ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་
གི་ལོ་མ་སྭ་ཡ་ལ་རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་སྭ། །བྲག་འདི་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ། །གཡུ་ཡི་མཚོ་མོ་
འཁྱིལ་ཡོད། །ཚེ་རིང་འཚོ་མོ་མལ་ལ་ཨ་ཞེ་སྭ་ཡ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་སྭ་ཡ་ལ་རྩེ་མོ་
ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་སྭ། །གཡུ་ཡི་མཚོ་མོའི་ནང་དུ། །གཡུ་ཡི་བུམ་པ་འཁྲུངས་ཡོད། །ཚེ་རིང་
འཚོ་མོ་མལ་ལ་ཨ་ཞེ་སྭ་ཡ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་སྭ་ཡ་ལ་རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་
སྭ། །བྲག་འདི་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ། །དུང་གི་མཚོ་མོ་འཁྱིལ་ཡོད། །ཚེ་རིང་འཚོ་མོ་མལ་ལ་ཨ་ཞེ་
སྭ་ཡ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་སྭ་ཡ་ལ་རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་སྭ། །དུང་གི་མཚོ་མོའོ་ནང་
དུ། །དུང་གི་བུམ་པ་འཁྲུངས་ཡོད། །ཚེ་རིང་འཚོ་མོ་མལ་ལ་ཨ་ཞེ་སྭ་ཡ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་
ལོ་མ་སྭ་ཡ་ལ་རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་སྭ། །བྲག་འདི་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ། །ཟངས་ཀྱི་མཚོ་མོ་འཁྱིལ་
ཡོད། །ཚེ་རིང་འཚོ་མོ་མལ་ལ་ཨ་ཞེ་སྭ་ཡ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་སྭ་ཡ་ལ་རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་
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ཤུག་པ་སྭ། །ཟངས་ཀྱི་མཚོ་མོའི་ནང་དུ། །ཟངས་ཀྱི་བུམ་པ་འཁྲུངས་ཡོད། །ཚེ་རིང་འཚོ་མོ་
མལ་ལ་ཨ་ཞེ་སྭ་ཡ། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་སྭ་ཡ་ལ་རྩེ་མོ་ལྷ་ཤིང་ཤུག་པ་སྭ། །  

ཉིས་བI་སོ་བཞི་པ། 

ཤིང་m་µ་་ཤིང་གཅིག་m་µ་ཤིང་། 

འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །ཤིང་བྱུ་རུ་ཤིང་གཅིག་བྱུ་རུ་ཤིང་། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །ཤིང་བྱུ་རུ་
ཤིང་གི་རྩེ་མོ་ལུ། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །བྱ་ཆེ་བ་འཁོར་ས་ཆུང་ཡང་འཁོར། །འཛོམ་པ་ལ་
རྩེ་རུ་རུ། །བྱ་ཆེ་བ་ལྷ་བྱ་གོང་མོ་འཁོར། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །བྱ་ཆུང་མ་བྱིའུ་ཆུང་རང་ཡང་
འཁོར། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །ཆེའོ་ལྷ་བྱ་གོང་མོའི་ལུས་ཤོང་མ། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་
རུ། །རང་བྱི་ཅུང་གཅིག་གི་སེམས་མ་ཤོང༌། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །སེམས་མ་ཤོང་ཙམ་གྱི་
རྒྱ་ཡུལ་བསྐོར། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །ང་རྒྱ་ཡུལ་བསྐོར་བའི་ལམ་ཁ་ལུ། །འཛོམ་པ་ལ་རྩ་
རུ་རུ། །རྒྱ་ཚ་བའི་ནད་ཀྱིས་མི་ཤི་ག །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །རྒྱ་ཚ་བའི་ནད་ཀྱིས་ཤི་སེ་
ན། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །ཡ་ལྷ་བྱ་གོང་མོར་ཞུ་ནི་མེད། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །མ་བྱིའུ་
ཆུང་དམང་ལུ་སླབ་ནི་མེད། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་། །ཤིང་བྱུ་རུ་ཤིང་གི་གཡོ་འཁྲུལ་
ཡིན། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། ། ཤིང་བྱུ་རུ་ཤིང་གཅིག་བྱུ་རུ ་ཤིང་། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་། །ཤིང་
བྱུ་རུ་ཤིང་གི་རྩ་བ་ལུ། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །མི་ཆེ་བ་འཁོར་ས་ཆུང་ཡང་འཁོར། །འཛོམ་པ་
ལ་རྩེ་རུ་རུ། །མི་ཆེ་བ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་འཁོར། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །མི་ཆུང་བ་སྤྲང་ཆུང་
རང་ཡང་འཁོར། ། འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །ཆེ་བ་དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་ལུས་ཤོང་མ། །འཛོམ་
པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །རང་རྨི་ཅུ་གཅིག་གི་སེམས་མ་ཤོང་། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །སེམས་མ་ཤོང་
ཙམ་གྱི་བོད་ཡུལ་བསྐོར། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །ང་བོད་ཡུལ་བསྐོར་བའི་ལམ་ཁ་
ལུ། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །བོད་གངས་རིའི་ནང་དུ་མི་ཤིའམ། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ ་རུ་རུ། །བོད་
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གངས་རིའི་ནང་དུ་ཤི་སེ་ན། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །ཡར་དབང་ཆེན་དཔོན་པོར་ཞུ་ནི་
མེད། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། །མར ་ལྟོ་ཚང་དམང་ལུ་སླབ་ནི་མེད།  །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་
རུ། །ཤིང་བྱུ་རུ ་ཤིང་གི་གཡོ་འཁྲུལ་ཡིན། །འཛོམ་པ་ལ་རྩེ་རུ་རུ། ། 

 ཉིས་བI་སོ་Z་པ། 

ºམ་མ¡ེན་ནོར་gའི་�ིང་d། 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རུ་རུ། །རྣམ་མཁྱེན་ནོར་བུའི་གླིང་དུ། །དགའ་ཉམས་འདུག །སྐྱིད་ཉམས་
འདུག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རུ་རུ། །ཕྱི་ནང་མཁས་པའི་སློབ་དཔོན། །དགའ་ཉམས་
འདུག །སྐྱིད་ཉམས་འདུག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རུ་རུ། །རང་ཡུལ་ཤར་ཕྱོགས་ལུང་
པར། །དགའ་ཉམས་འདུག །སྐྱིད་ཉམས་འདུག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རུ་རུ། །རྒྱལ་པོས་
བསྐོས་ནས་གནང་བ། །དགའ་ཉམས་འདུག །སྐྱིད་ཉམས་འདུག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རུ་
རུ། །བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སོང༌། །དགའ་ཉམས་འདུག །སྐྱིད་ཉམས་འདུག །  

 ཉིས་བI་སོ་_ག་པ། 

དkང་�་་་སངས་Iས་འwངས་མི། 

དགུང་ཧི་་་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་མི་ཡུམ་ཆེན་དང་འདྲ་དོ། །དེ་ན་ཁྲི་གདུགས་བཞུགས་ཚེ་
སངས་རྒྱས་དངོས་རང་ཨིན ་མས། །ཁོ་རེད་ཤོག་ཅིག་ཤོག་གཉིས་སངས་རྒྱས་མཇལ་བར་
འགྱོ་གེ །དམ་ཆོས་གསེར་གྱི་པོ་ཏི་སྐེ་ལུ་བཏགས་འགྱོ་གེ །གངས་སྟོད་སངས་རྒྱས་
འཁྲུངས་མི་ཡུམ་ཆེན་དང་འདྲ་དོ། །དེ་ན་སེང་ཆེན་བཞུགས་ཚེ་སངས་རྒྱས་དངོས་རང་ཨིན ་
མས། །ཁོར་རེད་ཤོག་ ཅིག་ཤོག་གཉིས་སངས་རྒྱས་མཇལ་བར་འགྱོ་གེ །དམ་ཆོས་གསེ་གྱི་
པོ་ཏི་སྐེ་ལུ་བཏགས་པ་འགྱོ་གེ །སྤངས་སྟོད་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་མི་ཡུམ་ཆན་དང་འདྲ་
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དོ། །དེ་ན་ཤའུ་རྒྱས་བཞུགས་ཚེ་སངས་རྒྱས་དངོས་རང་ཨིན ་མས། །ཁོ་རེད་ཤོག་ཅིག་ཤོག་
གཉིས་སངས་རྒྱས་མཇལ་བར་འགྱོ་གེ །དམ་ཆོས་གསེར ་གྱ་ིཔོ་ཏི་སྐེ་ལུ་བཏགས་པ་འགྱོ་
གེ །ནངས་སྟོད་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་མི་ཡུམ་ཆེན་དང་འདྲ་དོ། །དེ་ན་སྟག་མོ་བཞུགས་ཚེ་
སངས་རྒྱས་དངོས་རང་ཨིན ་མས། །ཁོ་རེད ་ཤོག་ཅིག་ཤོག་གཉིས་སངས་རྒྱས་མཇལ་བར་
འགྱོ་གེ །དམ་ཆོས་གསེར་གྱི་པོ་ཏི་སྐེ་ལུ་བཏགས་པ་འགྱོ་གེ །མཚོ་སྟོད་སངས་རྒྱས་
འཁྲུངས་མི་ཡུམ་ཆེན་དང་འདྲ་དོ། །ད་ནི་ཉ་མོ་བཞུགས་ཚེ་སངས་རྒྱས་དངོས་རང་ཨིན ་
མས། །ཁོ་རེད་ཤོག་ཅིག་ཤོག་གཉིས་སངས་རྒྱས་མཇལ་བར་འགྱོ་གེ །དམ་ཆོས་གསེར ་གྱི་
པོ་ཏི་སྐེ་ལུ་བཏགས་པ་འགྱོ་གེ །རྫོང་སྟོད་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་མི་ཡུམ་ཆེན་དང་འདྲ་དོ། །ད་
ནི་དབང་ཆེན་བཞུགས་ཚེ་སངས་རྒྱས་དངོས་རང་ཨིན ་མས། །ཁོ་རེད་ཤོག་ཅིག་ཤོག་གཉིས་
སངས་རྒྱས་མཇལ་བར་འགྱོ་གེ །དམ་ཆོས་གསེར ་གྱི་པོ་ཏི་སྐེ་ལུ་བཏགས་པ་འགྱོ་
གེ །དགོན་སྟོད་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་མི་ཡུམ་ཆེན་དང་འདྲ་དོ། །དེ་ན་མཚན་ལྡན་བཞུགས་ཚེ་
སངས་རྒྱས་དངོས་རང་ཨིན ་མས། །ཁོ་རེད ་ཤོག་ཅིག་ཤོག་གཉིས་སངས་རྒྱས་མཇལ་བར་
འགྱོ་གེ །དམ་ཆོས་གསེར་གྱ་ིཔོ་ཏི་སྐེ་ལུ་བཏགས་པ་འགྱོ་གེ །དབུས་སྟོད་སངས་རྒྱས་
འཁྲུངས་མི་ཡུམ་ཆན་དང་འདྲ་དོ། །ད་ནི་ཕ་མ་བཞུགས་ཚེ་སངས་རྒྱས་དངོས་རང་ཨིམ་
མས། །འཁོར་ཤོག་ཅིག་ཤོག་གཉིས་སངས་རྒྱས་མཇལ་བར་འགྱོ་གེ །དམ་ཆོས་གསེར་གྱི་
པོ་ཏི་སྐེ་ལུ་བཏགས་པ་འགྱོ་གེ ། 

ཉིས་བI་སོ་བdན་པ། 

ཀོང་པོ་g་�ང་དཔལ་རིའི་P་ཁང་བཞེངས་ བསNི་�ང་M་ནི། 

རྗེ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་པདྨ་འབྱུང་། །བུ་ཡི་བློག་གཏད་གཅིག་མཆོག་རིན་པོ་
ཆེ། །རང་མོས་གུས་ཀྱི་སྟེམ་ཀྱང་མ་ཤོར་ན། །གཏན་བདེ་བའི་ས་ལ་སྐྱེལ་མི་བསྐྱེལ། །ཕ་ཁྱེད་
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ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བསླུ་སྙམ་མེད། །ཡིད་སྙིང་ནས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །བུ་ཕ་དང་
མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་། །ཤར་ཀོང་ཡུལ་ལྗོན་པ་སྐྱིད་པའི་ལྗོངས། །གནས་བུ་ཆུང་
གསང་བའི་དགའ་ཚལ་དུ། །མ་འབྲེལ་ཚད་སེམས་ཅན་དོན་ལྡན་ཕྱིར། །ཞིང་རྔ་ཡབ་དཔལ་
རིའི་ལྷ་ཁང་བཞེངས། དོན་བར་ཆད་མེད་པར་གྲུབ་ནས་ཀྱང་། །ཆོས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
ཚུགས་པ་རུ། །མགོན་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱིས་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །གྲོགས་དཔའ་བོ་མཁའ་
འགྲོས་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། །བཀག་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །བུའི་ལྷག་
བསམ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །རྗེ་གུ་རུའི་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་ཤོག །མ་འགྲོ་དྲུག་བདེ་ལ་
འཁོད་པར་ཤོག །ཡུལ་དེ་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བར་ཤོག །ཞེས་དང་། ཡང་། །ཡར་སྟོད་གངས་རི ་
མཐོན་པོ་དེ། །སེངྒེ་དཀར་མོའི་འགྲིམ་ས་རེད། །གངས་དང་སེངྒེ་མ་འབྲལ་ན། །གཡུ་རལ་
མཐའ་ནས་ལོས་ཀྱང་རྒྱས། །སེངྒེ་འདྲིམ་ས་མང་ན་ཡང་། །གཡུ་རལ་གསིག་པ་ཨེའོ་
ཤེས། །ལྷོ་རོང་ཙན་དན་ནགས་མ་དེ། །རྒྱ་སྟག་ཁྲ་བོའི་འགྲིམ་ས་རེད། །ནགས་དང་རྒྱ་སྟག་
མ་འབྲལ་ན། །འཛུམ་དྲུག་ཁོང་ནས་ལོས་ཀྱང་རྒྱས། །རྒྱ་སྟག་འགྲིམ་ས་མང་ན་
ཡང་། །འཛུམ་དྲུག་ངོམ་ས་ཨེའོ་ཤེས། །མདའ་ཡི་གཡུ་མཚོ་སྔོན་མོ་དེ། །ལྟོ་དཀར་གསེར་
ཉའི་འགྲིམ་ས་རེད། །མཚོ་དང་གསེར་ཉ་མ་འབྲལ་ན། །ཁྲ་ཆུང་གསེར་མིག་ལོས་ཀྱང་
རྒྱས། །གསེར་ཉ་འགྲིམ་ས་མང་ན་ཡང་། །འགྱུར་ལྕམ་རྒྱགས་ས་ཨེའོ་ཤེས། །ཡར་གྱི་དགུང་
སྔོན་མཐོན་པོ་དེ། །ཐང་དཀར་ཧོད་པོའི་འགྲིམ་ས་རེད། །དགུང་དང་ཧོད་པོ་མ་འབྲལ་
ན། །གཤོག་དྲུག་རྩལ་གསུམ་ལོས་ཀྱང་རྫོགས། །གནམ་འཕང་གཅོད་ས་མང་ན་
ཡང་། །གཤོག་དྲུག་བརྒྱང་ས་ཨེའོ་ཤེས། །ཞེས་དང་། །ཡང་། །གནམ་དེ་དགུང་སྔོན་དཀྱིལ་
ན། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་སླེབས་ཚེ། །ས་གཞིའི་མེ་ཏོག་པད་ཚལ། །རྒྱས་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་
འབྱུང་། །བར་སྣང་སྦྲིན་དཀར་གསེར་ན། །སྦྲང་ཆར་ཟིལ་མ་སླེབས་ཚེ། །ལྗོངས་ཀྱི་མེ་ཏོག་
འབྲས་བུ། །སྨིན་པ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་། །ཕྱོགས་མེད་རྒྱལ་ཁམས་ཡུལ་ན། །རིག་འཛིན་
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རྣལ་འབྱོར་སླེབས་ཚེ། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱར་ཕན་བདེ། །འབྱུང་བ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་
འབྱུང་། །ཞེས་དང་། ། 

ཡང་P་ཁང་འjབ་ཉེ་བའི་ བས་S་འདི་,ར། 

དར་སེང་ང་ལ་ཕོ་བྲང་ནི་མི་དགོས། །གངས་རི་མཐོ་ཚད་སེངྒེ་ང་ཡི་ཕོ་བྲང༌། །གཡུ་རལ་བཟང་
པོ་ཅི་དགའ་རུ་གསིག་བཞིན། །གངས་སུལ་བདེ་མོ་གང་དགའ་རུ་འགྲིམ་འགྲོ། །ཧོད་པོ་ང་ལ་
བཙན་རྫོང་ནི་མི་དགོས། །བྲག་དམར་གངས་མཐོ་ཐང་དཀར་ང་རི་བཙན་རྫོང་། །གཤོག་དྲུག་
བཟང་པོ་ཅི་དགའ་རུ་རྐྱང་བཞིན། །དགུང་སྔོན་ཡངས་པར་གནམ་འཕང་ཞིག་གཅོད་འགྲོ། །རྒྱ་
སྟག་ང་ལ་མཁར་ཁྱིམ་ནི་མི་དགོས། །ནགས་ཚལ་གང་མཐུག་རྒྱ་སྟག་ང་ཡི་མཁར་
ཁྱིམ། །འཛུམ་དྲུད་བཟང་པོ་ཅི་དགའ་རུ་ངོམས་བཞིན། །ཙན་དན་ནགས་མ་གང་བཟང་ལ་ཆས་
འགྲོ། །གསེར་སྦྲང་ང་ལ་ས་གཞི་ནི་མི་དགོས། །པད་ཚལ་གང་བཟང་བུང་བ་ང་ཡི་ས་
གཞི། །གླུ་དབྱངས་བཟང་པོ་ཅི་དགའ་རུ་སྒྲོགས་བཞིན། །ཟིལ་མངར་གང་བཟང་ལེན་པ་རུལྡིང་
འགྲོ། །རྣལ་འབྱོར་ང་ལ་ཁང་གཞི་ནི་མི་དགོས། །རྒྱལ་ཁམས་སུ་བཟང་རྣལ་འབྱོར་ང་ཡི་ཁང་
གཞིས། །དོན་གཉིས་བཟང་པོ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྤྱོད་བཞིན། །ཕྱོགས་མེད་རྒྱལ་ཁམས་གང་བདེ་
ལ་ཆས་འགྲོ། །ཞེས་སོ། ། 

ཉིས་བI་སོ་བIད་པ། 

 དཔལ་ཆོས་Aེ་འ&ག་པའི་Iལ་ཁབ། 

དཔལ་ཆོས་རྗེས་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ན། །ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཁྱབ་འཕེལ་ནས། །མི་སྡོད་
གནས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་ཀྱི་རྫོང་། །ས་འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ཡོངས་སུ་གྲགས། །སྭ་ཡ་
ལ། །གདུང་རུས་ཀྱི་ཆེ་བ་ལྷ་ནས་མཆེད། །སྟོབས་མངའ་ཐང་མ་ཉམས་རྒྱལ་པོ་
བཞུགས། །སྟེང་ལྷ་ཡི་བཀོད་པའི་མི་ཡུལ་ཆེ། །མཚན་ཡོངས་གྲགས་འཇིགས་པ་མེད་པ་
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ཡང༌། །སྟེང་གོང་མ་ལྷ་ཡི་ལུང་བསྟན་དང་། །འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ལས་སྨོན་དང་། །སྭ་
ཡ། །དཔལ་སྐྱེད་མཆོག་ཐུགས་བསྐྱེད་ཐ་བཙན་པས། །རྫོང་བདེ་སྐྱིད་བསོད་ནམས་སྐལ་བའི་
རྫོང༌། །ཡུལ་མི་འགྱུར་ཙན་དན ་རྒྱལ་པོའི་རྫོང་། །ཁྲི་མི་འགྱུར་ཡུན་གནས་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི། །ཕྱི་
སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་དང་། །རྒྱལ་ཆོས་རྗེ་འབྲུག་པའི་དཔལ་དུ་བྱོན། །སྭ་ཡ། །ཁྲི་
བ་མི་སྐྱོངས་རྒྱལ་པོའི་ཁྲི། །ཚེ་སྔོན་དང་འདྲ་བའི་འཛམ་བུའི་གླིང་། །སྤྱིར་ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་
པས་མཛེས་ན་ཡང་། །རྒྱལ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས། །སྟོབས་མངའ་ཐང་དབང་
ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས། །ཆོས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མཛད། །སྭ་ཡ། །འབངས་མི་
སེར་བདེ་བར་བཀོད་ནས་ཀྱང༌། །གླུ་ཞབས་བྲོས་ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤོག །  

 ཉིས་བI་སོ་དk་པ། 

 P་e་ཡོངས་ཡོངས་གང་ནས། 

ལྷ་བྱ་ཡོང་ཡོང་གང་ནས་ཡོང་། །ལྷ་བྱ་སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ལས་ཡོང ་། །ལྷ་བརྒྱ་བྱིན་དབང་པོ་མ་
མཇལ་བར། །ལྷ་བྱ་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ལོག་མི་དྲན། །རྨ་བྱ་ཡོང་ཡོང་གང་ནས་ཡོང ་། །རྨ་བྱ་
རྒྱ་གར་ཤར་ནས་ཡོང༌། །རྒྱ་པཱ་ཙཱ་རཱ་ཛཱ་མ་མཇལ་བར། །རྨ་བྱ་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ལོག་མ་
དྲན། །ཁྲུང་ཁྲུང་ཡོང་ཡོང་གང་ནས་ཡོང༌། །ཁྲུང་ཁྲུང་བོད་ཁམས་ཡུལ་ནས་ཡོང༌། །བོད་སྤྲུལ་
པའི་ཆོས་རྒྱལ་མ་མཇལ་བ། །ཁྲུང་ཁྲུང་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ལོག་མ་དྲན། །ཁུག་བྱུག་ཡོང་
ཡོང་གང་ནས་ཡོང་། །ཁུག་བྱུག་ལྷོའི་ཕྱོགས་ནས་ཡོང༌། །ལྷོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མ་མཇལ་
བར། །ཁུག་བྱུག་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ལོག་མ་དྲན། ། 
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ཉིས་བI་བཞི་བn་པ། 

རི་e་དeར་�ི་རི་ལ། 

ར་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །ཕུ་ལ་ཡས་ཀྱི་གངས་རི་ཆུང་ཆུང་རེད། །རི་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་
ལ།༢ །གངས་རི་ཆེ་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཤོག །རི་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །གངས་རི་འདི་ལ་
སེངྒེ་འཁོར་བར་ཤོག །རི་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །སེངྒེ་འདི་ལ་གཡུ་རལ་རྒྱས་པར་ཤོག །རི་བྱ་
དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །ད་ལོ་མར་གྱི་ནགས་རི་ཆུང་ཆུང་རདེ། །རི་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །ནགས་རི་
ཆེ་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཤོག །རི་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །ནགས་རི་འདི་ལ་སྟག་གཟིག་
འཁོར་བར་ཤོག །རི་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །སྟག་གཟིག་འདི་ལ་རྫུ ་འཕྲུལ་རྒྱས་པར་ཤོག །རི་
བྱ་དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །མདའ་ལ་མར་གྱི་ཆུ་མོ་ཆུང་ཆུང་རེད། །རི་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །ཆུ་མོ་
ཆེ་བ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཤོག །རི་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །ཆུ་མོ་འདི་ལ་ཉ་མོ་འཁོར་བར་
ཤོག །རི་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་ལ།༢ །ཉ་མོ་འདི་ལ་གསེར་གཤོག་རྒྱས་པར་ཤོག །རི་བྱ་དབྱར་གྱི་རི་
ལ།  

ཉིས་བI་ཞེ་གཅིག་པ། 

གནས་ཆེན་Ç་རི་�ག་ལ། 

གནས་ཆེན་རྩྭ ་རི་བྲག་ལ། །འབྲུག་པའི་ཆང་གཅིག་བྱུང་སོང༌། །སོ་ཡ་ལ། །འབྲུག་པའི་རྩ་
གཅིག་བྱུང་སོང༌། །འབྲུག་མི་མང་པོ་མིན་གྱིས། །མ་དང་མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་ཚོགས། །སོ་ཡ་
ལ། །མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ། །འབྲུག་པ་ལོག་པའི་སྐབས་ན། །འབྲུག་སྒྲའི་སྐད་
ཡང་སྙན་སོང་། །སོ་ཡ་ལ། །དབྱངས་ཅན་ལོགས་པའི་སྐབས་ན། །འབྲུག་པཱི་ས་ལ་སླེབ་
སོང༌། །དབུ་ཞྭ་རྒྱ་ཞྭ་མི་དགོས། །ཨུ་རྒྱན་པད་ཞྭས་ཆོས་ལ། །དར་དང་གོས་ཆེན་མི་
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དགོས། །རས་སྐུད་རྐྱང་ཤས་ཆོག་ལ། །ཀ་བཞི་གདུང་བརྒྱད་མི་དགོས། །ལྕོག་བུ་ཟུར་
གསུམ་ཆོག་ལ། །སོ་ཡ་ལ། ། 

 ཉིས་བI་ཞེ་གཉིས་པ། 

དkང་གི་hི་གdགས་ཉི་མ། 

དགུང་གི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །ལ་མོའི་རྒྱབ་ལ་ཐལ་སོང་། །དཀར་སང་འོད་ཀྱི་ཆེ་བ། །འཁོར་
བའི་ཐབས་ཤེས་མིན་འདུག །སོ་་་་ཡ། །འཁོར་བའི་ཐབས་ཤེས་མིན་འདུག །འཁོར་བའི་
ཐབས་ཤེས་ཡོད་ན། །དགུང་གི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །གླིང་བཞི་བསྐོར་བ་མི་གཏང་། །དགུང་གི་
དཀྱིལ་ལ་བཞུགས་དང༌། །དགུང་གི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །དགུང་དང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་
མ། །མཇལ་བསམ་ཐུགས་ལ་མིན་འདུག །སྐར་གསང་བརྒྱ་ཤར་སྟོང་ཤར། །དགུང་གི་
དཀྱིལ་ནས་ཤར་སོང་། །སོ་ཡ་དགུང་གི་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །ཁྲི་གདུགས་སྐྱོ་རོགས་བྱེད་
ཤོག །ལོ་དང་ཟླ་བ་མི་འགོར། །ཞག་དང་ཉི་མའི་བར་ལ། །དགའ་བའི་དགུང་ས་ཕྱོགས་
ལ། །སོ་ཡ། །དགུང་དང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །མཇལ་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་གེ ། 

ཉིས་བI་ཞེ་གSམ་པ། 

གཞོན་པའི་�ང་ཤོག་བདེ་མོ། 

གཞོན་པའི་ས་སྤང་ཤོག་བདེ་མོ་ལ་ཟེར་ན། །དཔལ་ལེགས་བྱམས་པ་ཡོད་ཡོད་པ་ཟེར་
ན། །བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་འདི་ལ་སོ་ཡ། །བཀྲ་ཤིས་ས་ལུང་པའི་ཕུག་ལ་ཟེར་ན། །ལྷས་རུ་དྲེའུ་
བཞི་ལ་ཡོད་རེད། །ལྷས་རིགས་བདེ་སྐྱིདའཁོར་གཡོག་ལ་ཟེར་ལ། །སེར་གཡོག་བུ་གསུམ་
ཡ་ལ་ཡོད་རེད། །ཟེར་གཡོག་བུ་གསུམ་ཡ་ལ་ཡོད་རེད། །དྲེའི་བུ་གསུམ་ཅུ་ཡ་ལ་སོ་
དྲུག །དྲེ་ལ་བུ་ས་བདེ་སྐྱིད་འཁོར་གཡོག་ལ་ཟེར་ན། །འུར་དང་ཆུ་མེད་ཡ་ལ་འུར་དང་། །འུར་
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དང་ཆུ་མེད་ཡ་ལ་འུར་དང་། །རྟ་བུ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ། །རྟ་བུ་ས་བདེ་སྐྱིད་འཁོར་གཡོག་ལ་ཟེར་
ན། །རྟ་རེས་དྲེའི་ཤིང་ཡ་ལ་ཡོག་རེད། །རྟ་རེས་དྲེའི་ཤིང་ཡ་ལ་ཡོག་རེད། །ཡོབ་བུ་གར་དང་
ཡ་ལ་གྱུར་ཞིང་། །ཡོབས་བུ་གར་དང་ཡ་ལ་འགྱུར་ཅིག ། 

 ཉིས་བI་ཞེ་བཞི་པ། 

�ང་གི་P་e་གོང་མོ། 

གླིང་ཤོག་ལ། །སྤང་གི་ལྷ་བྱ་གོང་མོ། །གླིང་ཤོག་ལ། །ཕ་ཡུལ་མིན་འདུག་མ་གསུང་། །གླིང་
ཤོག་ལ། །རི་མགོ་མཐོ་རི་མཐོ་ཚད། །གླིང་ཤོག་ལ། །ལྷ་བྱ་གོང་མོའི་ཕ་ཡུལ། །གླིང་ཤོག་
ལ། །བྱ་འདི་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ། །གླིང་ཤོག་ལ། །གཤོག་རྩེ་ང་ལ་གཡར་དང༌། །གླིང་ཤོག་
ལ། །ཐག་རིང་བྱང་དུ་མི་འགྲོ། །གླིང་ཤོག་ལ། །ལི་ཐང་བསྐོར་ནས་ལོག་ཡོང་། །གླིང་ཤོག་
ལ། །ཡར་གྱི་རི་བོའི་རྩེ་ལ། །གླིང་ཤོག་ལ། །ལྷ་བསང་བཏང་དགོས་བསམ་པ། །གླིང་ཤོག་
ལ། །དཔེ་ཆ་རླུང་གིས་གཡབས་ནས། །གླིང་ཤོག་ལ། །ཕན་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང༌། །གླིང་ཤོག་
ལ། ། 

ཉིས་བI་ཞེ་Z་པ། 

བ{་ཤིས་�ང་གི་བྷ་ཧའི་Sང་§ར་རེ། 

ཨ་ལ་ལ་ལས་ཨ་མ་ས་ཁོ་རེ། །ལས་རང་མ་དག་ཅི་ན། །ས་ཕྱོགས་ཨུ་ཐེང་དག་པོ་ས་ཁོ་
རེ། །སྐྱེས་ལོ་མ་དགའ་ལས་ཅིག །སྐྱེས་ས་སྐྱེས་ལུ་མ་གཅིག་ས་ཁོ་རེ། །སྦོམ་ས་མིའི་
གཡོག་པོ། །མ་སྐྱེས་པེ་གར་སོང་ངོ་ས་ཁོ་རེ། །ཧང་རང་ལས་ངན་སྐྱིད་སྡུག །ད་ལྟ་སྐྱེ་སར་མ་
སྐྱེས། །ཕྱི་མ་དག་པའི་ཞིང་དུ། །སྐྱེས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞུ་ལ། ། 
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ཉིས་བI་ཞེ་_ག་པ། 

བ{་ཤིས་�ང་གི་ཚ�ས་བnའི་ཞབས་�ོ་དང་པོ། 

ལགས་སོ་ རྫོང་འདི་བཀྲི་ཤིས་སྒང་གི་རྩ་བ་རང་མཛས། །རྩ་བ་དེ་ནི་གཡུ་མཚོ་དཀྱིལ་ས་
ལས་བཟང༌། །ལགས་སོ་ རྫོང་འདི་བཀྲི་ཤིས་སྒང་གི་བར་ཕྱོགས་རང་མཛེས། །བར་མ་དེ་ནི་
རབ་གསལ་བཙུགས་ས་ལས་བཟང༌། །ལགས་སོ་ རྫོང་འདི་བཀྲི་ཤིས་སྒང་གི་རྩེ་མོ་རང་
མཛེས། །རྩེ་མོ་དེ་ནི་དར་དང་གོས་ཆེན་སོགས་འཕྱར་ཡོད། ། 

ཉིས་བI་ཞེ་བdན་པ། 

མོང་�ར་ཚ�ས་བ�འི་ཞབས་�ོ་དང་པ། 

འབྲུག་པའི་གདུང་བརྒྱུད་རྒྱལ་སྲས་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ།༢ །ཙཱ་རི་གཡས་ལས་སྐོར་
ཞིང༌། །ཨ་ཞི་ཉི་ཟླ་དང་མཇལ། །ཙཱ་རི་གཡོན་ལས་སྐོར་ཞིང༌། །ཨ་ཞི་སྣང་ས་དང་མཇལ། །དེ་
བཞིན ་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་ཆུ་གཡས་ལས་སྐོར། །དེ་བཞིན ་སྤུངས་ཐང་བདེ་ཆེན་ཕོ་ཆུ་
གཡོན་ལས་སྐོར། །ཕོ་ཆུ་མོ་ཆུ་བར་ན་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་རང་བཞུགས། །བཀྲ་ཤིས་སྒོ་མང་
རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་དང་འདྲ། །འབྲུག་པའི་ཞིང་ཁམས་བསྐོར་བ་བརྟེན་འབྲེལ་
བཟང་། །ཞལ་ཤུལ་དུ་བཞུགས་སོ་གསོལ། །  

 ཉིས་བI་ཞེ་བIད་པ། 

ཁམས་པའི་M་གཞས། 

སྨན་བུ་མོ་སྐྱེས་ས་རང་ཡུལ་རདེ། །སེམས་བསམ་པ་བཞག་ས་མི་ཡུལ་རདེ། །སེམས་
བསམ་པ་མི་ཡུལ་མ་བཞག་ན། །ཕོ་མཚར་པོ་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། །རྟ་རྒྱ་མུ་སྐྱེ་ས་ལི་
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ཐང་རདེ། །གྲོས་གོམ་པ་རྒྱག་ས་མི་ཡུལ་རདེ། །གྲོས་གོམ་པ་མི་ཡུལ་མ་རྒྱག་ན། །ཐང་བདེ་
མོ་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ། 

 ཉིས་བI་ཞ་ེདk་པ། 

�ོང་ཆེན་�ན་�ེ་�ོངའདི། 

རྫོང་ཆེན་ལྷུན་རྩེ་རྫོངའདི། །ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་འདྲ་སོང་། །དཀར་གསལ་ལྷ་ཁང་ཆེན་པོ། །གསེར་
གྱི་ཐེམ་པ་འགྲ་སོང་། །ལེགས་བ་སྒང་གི་ཙན་དན། །མན་དྲལ་ཕུལ་བ་འདྲ་སོང་། །ཆུ་མ་སྐུ་
རེ་ཆུ་ཆེན། །ཡོན་ཆབ་བཤམས་པ་འདྲ་སོང༌། ། 

 ཉིས་བI་Z་བn་པ། 

Pན་�ེ་�ོང་གི་བuོད་པ་ཞབས་�ོ། 

རྫོང་ཆེན་ཡུལ་གྱི་ལྷན་རྩེ། །རྩེ་མོ་ཡས་ལ་གཟིགས་དང༌། །གསུང་བདག་ལ་ཨེ། །རྩེ་མོ་
གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན། །ཨོ་རོ་ནག་པོ་མེན་པ། །གཞན་གྱི་བཞུགས་ས་མིན་འདུག །རྫོང་
ཆེན་ཡུལ་གྱི་ལྷན་རྩེ། །སྐེད་པ་ཕས་ལ་གཟིགས་དང་། །སྐེད་པ་གཟིམ་ཅུ་ཁྲ་མོ། །དབང་ཆེན་
དཔོན་པོ་མ་གཏོགས། །གཞན་གྱི་བཞུགས་ས་མིན་འདུག །རྫོང་ཆེན་ཡུལ་གྱི་ལྷན་རྩེ། །རྩ་བ་
མས་ལ་གཟིགས་དང༌། །རྩ་བ་རྟ་རས་གྲུ་བཞི། །རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་མིན་པ། །གཞན་གྱི་
བཞུགས་ས་མིན་འདུག །  

ཉིས་བI་ང་གཅིག་པ། 

gམ་ཐང་·་Aེས་གནས་Nི་བuོད་པ་ཞབས་�ོ། 

འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ། །བུམ་ཐང་ལྷའི་ཁྲུངས་ས། །དེ་ལ་འཁྲུངས་པའི་འཁྲུངས་ཤིང༌། །ཙན་
དན་སྨན་གྱི་སྡོང་པོ། །རྩ་བ་ཀླུ་ཡུལ་ཟུགས་ཤིང་། །རིག་འཛིན་དཔལ་ལ་བཀོད་སོང་། །རྩེ་མོ་
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ལྷའི་ཉི་ཟླ། །འཆི་མེད་བདུད་རྩི ་འབབས་སོང་། །བར་ལ་ཁྱབ་བའི་ལོ་འདབ། །རྒྱལ་བ་རིགས་
ལྔ་འདྲ་སོང༌། །འབྲས་བུ་རིག་འཛིན་འཚོ་ནས། །འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་སྟེར་སོང་། །དེ་ལ་ཆགས་
པའི་སྐུ་རྗེས། །དེ་ལྟར་བརྟན་པར་བཞུགས་སོ། །སྐུ་རྗེས་བྲག་གི་རྩ་བ། །གཙང་ཆུ་གཡས་སྐོར ་
རྒྱབ་སར། །ཆུ་ལ་རེག་པའི་སེམས་ཅན། །བདེ་ཞིང་ཐར་པའི་ལམ་དུ། །བྲག་ཕུག་ནང་གི་རིག་
འཛིན། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་བཞུགས་ཡོད། །གཡས་སུ་རྒྱ་ཡི་པན་གྲུབ། །གཡོན་དུ་བོད་ཀྱི་རིག་
འཛིན། །སྦུགས་ལ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་སོང༌། ། 

 ཉིས་བI་ང་གཉིས་པ། 

ཨ་l་བ{་ཤིས་གཡང་ཆགས། 

ཨ་ཁུ་བཀྲ་ཤིས་གཡང་ཆགས། །ཨ་ཁུ་སྐྱེས་པའི་ལོ་ལས། །ཤར་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་
ལས། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་ཤར་སོང༌། །ཟེར་ཟེར་འོད་ཀྱི་འབུམ་ཕྲག །འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་གང་
བས། །གླུང་བཞི་གྲང་བའི་སྡུག་བསྔས། །ཟེར་ཟེར་འོད་ཀྱིས་སེལ་ལོ། །ལྷོ་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་
ལས། །ཙནྡན་སྡོང་པོ་འཁྲུངས་ཡོད། །གླིང་བཞིན་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། །ཙནྡན་སྡོང་པོས་སེལ་
ལོ། །ནུབ་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་ལས། །ཞོ་ཤེལ་ཟླ་བ་ཤར་བས། །གླིང་བཞི་མུན་པའི་སྡུག་
བསྔལ། །ཞོ་ཤེལ་འོད་ཀྱིས་སེལ་ལོ། །བྱང་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་ལས། །རྫེ ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་
འཁྲུངས་ཡོད། །དཀའ་སྤྱད་སྙིང་རུས་སྒོམ་པས། །ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཤོག །དབུས་
ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་ལས། །དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་འཁྲུངས་སོང་། །འབྲས་བུ་རོ་བརྒྱ་ལྡན་
པ། །མོན་པའི་མཚོ་ལ་ལྷུང་ཡོད། ། 
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ཉིས་བI་ང་གSམ་པ། 

ཁེང་གི་ཞབས་�ོ་g་མོ་ཀ±འི་དབང་འཛ]མས། 

བུ་མོ་ཀརྨའི་དབང་འཛོམས། །ཀམ་པའི་རྒྱ་ལེང་འབད་དག །ཆོག་ཆོག་་་་་ཆོག་ཆོག །བུ་མོ་
ཀརྨའི་དབང་འཛོམས། །ཀམ་པའི་རྩེ་ཡང་ཆིག་རུ། །ཏོག་ཏོག་་་་་་ཏོག་ཏོག །བུ་མོ་ཀརྨའི་
དབང་འཛོམས། །ཀམ་པའི་རྩེམ་ཡང་རྫིད་མདོག་གོ །ཆབ་ཆབ་་་་་་ཆབ་ཆབ། །བུ་མོ་ཀརྨའི་
དབང་འཛོམས། །ཀམ་པའི་རྒྱ་ལས་སྟུད་ད་གོ །པོར་ཇེ་པོར་ཇེ། །བུ་མོ་ཀརྨའི་དབང་
འཛོམས། །ཀམ་པའི་སུ་ཡང་འཇུག་དག་གོ །ཐོར་ཐོར་་་་ཐོར་ཐོར། །བུ་་་་མོ་ཀརྨའི་དབང་
འཛོམས། །ཀམ་པའི་འཇིམ་དགོ་སྤུང་ན། །ཆོ་ཐོར་་་་ཆོ་ཐོར། །བུ་མོ་ཀརྨའི་དབང་
འཛོམས། །ཀམ་པའི་ཁུམ་དོག་སྤུང་ན། །ཕོ་ལོ་་་་་ཕོ་ལོ། །བུ་མོ་ཀརྨའི་དབང་
འཛོམས། །ཀམ་པའི་ཕུང་མགོ་སྒོར་ན། །ཏེགས་ཏེགས་་་་་ཏེགས་ཏེགས། །བུ་མོ་ཀརྨའི་
དབང་འཛོམས། །ཀམ་པའི་ཁུལ་དོ་གོ་ན། །འུ་རུ་འུ་རུ་་་་་་་འུ་རུ་འུ་རུ། །བུ་མོ་ཀརྨའི་དབང་
འཛོམས། །ཀམ་པའི་རྩི ་ཡང་ཐུང་དག །ཆོབ་ཆོབ་་་་ཆོབ་ཆོབ། །བུ་མོ་ཀརྨའི་དབང་
འཛོམས། །ཀམ་པའི་ཐག་ཡང་རུན་དག ཞུ་རུ་ཞུ་རུ་་་ཞུ་རུ། །བུ་མོ་ཀརྨའི་དབང་
འཛོམས། །ཀམ་པའི་ཐག་ཡང་ཐུག་ཏག །ཏོག་ཏོག་་་་་་་ཏོག་ཏོག །བུ་མོ་ཀརྨའི་དབང་
འཛོམས། །ཀམ་པའི་ཆུ་པ་རུན་ཏག །ཏོག་ཏོག་་་་ཏོག་ཏོག །བུ་མོ་ཀརྨའི་དབང་
འཛོམས། །ཀམ་པའི་ཆུ་པ་རུན་ཏག །སེར་གྲིབ་སེར་གྲིབ། །བུ་མོ་ཀརྨའི་དབང་
འཛོམས། །ཀམ་པའི་ཆུ་པ་གྱིན་དག ཕོ་ལོ་ལོ་་་་་་ཕོ་ལོ་ལོ། ། 
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ཉིས་བI་ང་བཞི་པ། 

མང་Âེ་,ང་སེ་Èིས་Nི་གཞས་མོ། 

གསུང་ཡ་ལ་གསུང་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་ལ། །ཐུགས་དགྱེས་པ་ཡ་
མཛོད ་ཅིག་ ཡི་དམ་ལྷ། །སྙན་ལེགས་བར་ཡ་གསན་ཅིག་ དེར་བཞུགས་ཡ་ཀུན་ལ། །གླུ་
གསུང་ཡ་བྱུ་རུ་གཟམ་མའི་ མཆོད་པ་ཡ་འབུལ། ། 

ཉིས་བI་ང་Z་པ། 

Èེས་པའི་ གཞས་མོ། 

གནམ་དགུང་ན་ནང་ཅིག་དགུང་ན་ནང༌། །གནམ་དགུང་ན་ཡ་ ལང་པོ་ཆ་གསུམ་ཡོད། །ད་ཆ་
གཅིག་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ལས་ལངས། །ཡ་ རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་པོ་གནས་ལས་བཞེངས། །ད་རྒྱ་
ནག་ཡུལ་ཡང་བསང་གསུམ་དག །རྒྱ་ནས་ཡ་སྒོང་གི་ཤེས་གསལ་བཏབ། །ད་མཐུན་མགོ་
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བཙུགས། །བར་མ་ཨོ་རྒྱན་གསོལ་འདེབས་བཙུགས། །ད་མཐུན་
འཇུག་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་འདོན། །མཐུན་དྲག་དམར་ཡ་གནས་སུ་སྐྱལ་དགེ་ལོ། །གཞན་མོ་
ཨ་ལེ་ཟེར་རུ་མཆོད་པ་འབུལ། ། 

ཉིས་བI་ང་_ག་པ། 

མི་ནག་པའི་^གས་«ོལ་ཆང་མཆོད། 

བཞེས་སྤྲུག་ཡར་མཆོད་ཡར་རང་མཆོད། །ལ་ ཡར་མཆོད་མཚན་ལྡན་བླ་མ་མཆོད། །མཚན་
ལྡན་བླ་མ་མཆོད་ན་ལ། །ལ་ བྱིན་རླབས་གསུང་སྐད་ཡོད་ཟེར་ཡོད། །བཞེས་སྤྲུག་
ཡར་མཆོད་ཡར་རང་མཆོད། །ལ་ ཡར་མཆོད་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་མཆོད་ལ། །དབང་ཆེན་
དཔོན་པོ་མཆོད་ན་ལ། །ཟས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཡོད་ཟེར་ཡོད། །བཞེས་སྤྲུག་ཡར་མཆོད་ཡར་
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རང་མཆོད། །ཡར་མཆོད་ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་མཆོད་ལ། །ཡབ་ཆེན་ཨ་པ་མཆོད་ན་ལ། །གཏམ་
དང ་ཚིག་གསུམ་ཡོད་ཟེར་ཡོད། ། 

 ཉིས་བI་ང་བdན་པ། 

ཤར་�ི་འགོབ་བསེ། 

སྔོན་སྐལ་པ་ཆགས་པའི་ནམ་དུས་སུ། །གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབ་བརྒྱད་སྤུབས་པའི་འོག །ས་
པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གཏིང་བའི་སྟེང་། །བར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚངས་བའི་
དབྱངས། །ཚངས་པའི་དབྱངས་ལས་གསུང་ཞུ་གེ །རང་གཞོན་བའི་ཁོངས་ཀྱིས་གླུ་གར་
འདི། །གསུང་མ་འགྱུར་ཁོངས་རུལ་སོང་གི་དགོ །ནད་དགོས་ཆེ་ཁྲོམ་བཤལ་འགྱུར་དགོས་
འདུག །རང་ཁམ་སྐད་རྒས་པར་དྲི་བལྟ་ཚེ། །གསུང་མ་འགྱུར་ཁོད་རུལ་སོང་པ་
ལས། །དགོས་ཁྲོམ་བཤལ་འགྱུར་ན་དྲག་ཟེའུ་མས། ། 

 ཉིས་བI་ང་བIད་པ། 

ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ད་རེས་གནམ་ལ་ཚ�ས་པ། 

དབྱངས་འབུལ་ ལེགས་སོ་ལེགས་ད་རེས་གནམ་ལ་ཚེས་པ་སྐར་མ་བཟང་། །རང་རྒྱལ་བ་
ལེགས་དཔལ་ཆགས་པ་ལེགས། །ལེགས་པ་འདི་ ལེགས་ཆགས་པ་འདུག །ལེགས་སོ་
ལེགས་ད་རེས་ས་ལ་ཚེས་པ་ཉི་མ་གཅིག་དྲོ། །རང་རྒྱལ་བ། །དཔལ་ཆགས་པ། །ལེགས་
པ། །ལེགས་ཆགས་པ་འདུག །ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ད་རེས་བར་ལ་ཚེས་པ་རྒྱུ་སྐར་གཅིག་
བཟང་། །རང་རྒྱལ་བ་འདི། །དཔལ་ཆགས་པ། །ལེགས་པ་འདི། །ལེགས་ཆགས་པ་
འདུག །ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་བཟང་པོ་གསུམ་གྱི་སྟེང་ལ། །དགྲ་ལྷའི ་རྒྱལ་པོ་ཆགས །རང་
རྒྱལ་བ་འདི། །དཔལ་ཆགས་པ་འདི། །ལེགས་པ་འདི། །ལེགས་ཆགས་པ་འདུག ། 
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ཉིས་བI་ང་དk་པ། 

གKང་�་འ&ག་གི་�ང་ཐང་བདེ་ཆན། 

འབྲུག་པའི་སྤུང་ཐང་བདེ་ཆེན། །བཀྲི་ཤིས་སྒོ་མང་འདྲ་དོ། །སྭ་ཡ་རྨ་བྱ་བུ་ཁྲི་ལེགས་སྟོད་
ཆགས་པ་ལ་གཅིག །མཐོ་བ་གསེར་ཏོག་བཀལ་ས། །དམའ་བ་རྒྱབ་བཞི་སྤུབས་ས། །སྭ་
ཡ་ རྨ་བྱ་བུ་ཁྲི་ལེགས་སྟོད་ཆགས་པ་ལ་གཅིག །འབྲུག་བའི་ཐང་བཟང་སྒོ་ཅུང་། །དངུལ་
དཀར་མེ་ལོང་འདྲ་དོ། །སྭ་ཡ་ རྨ་བྱ་བུ་ཁྲི་ལེགས་སྟོད་ཆགས་པ་ལ་གཅིག །འབྲུག་པའི་སྤུང་
ཐང་ཟམ་ལྕགས། གསེར་ཟམ་དངུལ་ཟམ་འདྲ་དོ། །སྭ་ཡ་ རྨ་བྱ་བུ་ཁྲི་ལེགས་སྟོད་ཆགས་པ་
ལ་གཅིག །འབྲུག་པའི་དར་འཕྱར་ལམ་མོ། །དར་ལམ་དཀར་ཅུང་འདྲ་དོ། །སྭ་ཡ་ རྨ་བྱ་བུ་
ཁྲི་ལེགས་སྟོད་ཆགས་པ་ལ་གཅིག་སོ། ། 

 ཉིས་བI་_ག་བn་པ། 

གKང་�་ཤར་�ོགས་དkང་ཐང་ལ་མོའི། 

ཤར་ཕྱོགས་དགུང་ཐང་ལ་མོའི་ལ་མགོ་ལས། །ཡང་ཆེར་དགུང་ལྟ་ལ་མོའི་ལ་མགོ་ལས། །ལ་
མོ་ལ་ངོ་མ་ཤེས་ལ་གཅིག་འདུག །ལ་མོ་གཞན་གྱིས་སླབ་ཚེ་འདྲེ་ལ་ལོ། །ལ་མོ་རང་གི་
སླབ་ཚེ་ལྷ་ལ་ལོ། །ལ་མོ་ང་ངོ་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཤེས་ན། །ལ་མོ་ང་ནི་དགུང་ཐང་ལ་རང་ཡིན། །རྩ་
བ་བྱང་རྩེ་གཞུང་ལ་ང་མི་འགྲོ། །བོད་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་ལྷ་སར་བག་ཆགས་བཞག །བག་
ཆགས་བཞག །ལགས་སོ། ། 
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ཉིས་བI་རེ་གཅིག་པ། 

དkང་ཡིག་གེ་ཐལ་མོ་É་མ། 

དགུང་ཡིག་གེ་ཐལ་མོ་བླ་མ་ཡིན་ཟེར་དགའ། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་མཆེད་གྲོགས་ཡིན་ཟེར་
སྐྱིད། །དགའ་བ་དང་སྐྱིད་བའི་ཉི་མ་གཅིག་ཤར། །ཉི་མ་དང་འཇའ ་མཚོན་སྣ་ལྔ་གཅིག་འདྲ། ། 

ཉིས་བI་རེ་གཉིས་པ། 

Wལ་བཟང་བོད་Nི་རི་ལ། 

ཡུལ་བཟང་བོད་ཀྱི་རི་ལས། །གསེར་གྱི་མཚོ་མོ་འཁྱིལ་ཡོད། །གསེར་གྱི་མཚོ་མོའི་ནང་
ལས། །གསེར་གྱི་བུམ་པ་འཁྲུངས་ཡོད། །གསེར་གྱི་བུམ་པའི་ནང་ལས། །གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་
ཤར་ཡོད། །མེ་ཏོག་བུམ་པ་ཆ་འདི། །ཕུལ་ས་བླ་མའི་ཕྱག་ལ། །བླ་མའི་ཕྱག་ལས་ཞུ་
ནས། །ཕུལ་ས་མཆོད་ཁང་ཁྲ་མོ། །མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར་ཕུལ་ནས། །ལྷ་ཡང་ཞལ་དགྱེས་
ཤོར་སོང༌། ། 

 ཉིས་བI་རེ་གSམ་པ། 

�་�ོ་པའི་ཝ་ཝ་Êིང་པ། 

ཤར་ཕར་ལས་ཁྲི་གདུགས་ནམ་ཡང་ཤར། །ད་རེས་ཤར་བའི་ཁྲིག་གདུགས་ཉི་མ། །ཨོ་འེས་
ས་ཨོ་འེ། །ཞོ་ཤེལ་ཟླ་བའི་གཡས་སུ། །ལུས་གཟའ་འཛིན་ཉིད་ཀྱིས་མ་སྒོར། །གདན་པདྨའི་
གདན་ལ་བཞུགས་ཡོད། །ཨོ་འེ། །ནུབ་མཚོ་ལས་འཐོན་པའི་དུང་དཀར། །དུང་དཀར་
ལེགས་པ་མི་མཆོག་རྒྱང་སྒྲགས་ཆེ། །ཨོ་འེས་ས་ཨོའེ། །དུང་དཀར་རྐྱེན་གྱིས་ཆགས་སྐྱོན་
མ་ཞུགས་ན། །ལྷ་ཁང་ཁྲ་མོའི་གསུང་སྐད་འབད ་རེ། །བྱང་སྟོང་ལྡན་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་འདི། །ཡི་
མེ་ཏོག་ལེགས་པ་མི་མཆོག་དྲི་སྲུང་ཞིམ། །ནང་ལྡུམ་ར་ནང་ལས་བཅག་དེ། །བསེར་བ་མོ་
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ཉིད་ཀྱིས་མ་བཅོམ། །ལྷ་ཁང་ཁྲ་མོའི་བརྒྱན་ཆ་འབད་རེ། །རང་རྫོང་གི་འཚོ་མ་སྒར་པ་
འདི། །དབང་ཆེན་དཔོན་གྱི་ཐུགས་གཏན་མན་སྒར་ཨོ་ཡེ། །དབང་ཆེན་དཔོན་གྱི་ཐུགས་
གཏད་ཨིན་ཟེར་ན། །ལུས་ན་ཚ་ཉིད་ཀྱིས་མ་སྒོར་བར། །དབང་ཆེན་དཔོན་གྱི་ཕྱག་བཅས་ཞུ་
རེ། །  

ཉིས་བI་རེ་བཞི་པ། 

ད་རེས་Nིས་ཝ་ཝ་གསར་པ། 

མཐོའུ་ཤར་གསལ་བཀྲི་ཤིས་ལ་ལས། །ངས་རྣམ་སྲས་གཡུ་ཆུང་གྲུ་དཀར་འདི། །མོ་ཨོ་འེ། 
རང་མཇལ་དགོས་སེམས་ལ་ཡོད་པ། །ཨོ་འེ་་་་་ལམ་བསྐོར་ལམ་ས་ཐག་རིང་ཚེ། །ཨོ་འེ་་་་
རྨོ། །དུས་ནམ་ཡང་མཇལ་བའི་དབང་མིན་འདུག །ཨོ་ཟེར་ཨོ་འེ། །བྱ་ཁམས་པ་ཁམས་པའི་
ནེ་ཙོ་འདི། །ཡུལ་ཁམས་པའི་ཡུལ་ལུ་བཞུགས་རེ། །ཨོ་འེ་ཨོ་འེ། །ང་འཁྲུལ་སྣང་ཅན་གྱི་
བྱིའུ་ཅུང་འདི། །ཨོ་འེ། །ལམ་འགྱོ་འདི་ལ་ལས་ལྟ་སོང་གེ །ཨོ་ས་ཨོ་འེ་རང་ཟེར་བའི། །  

 ཉིས་བI་རེ་Z་པ། 

ཧད་Nི་ཨ©་ས། 

ལ་བརྒལ་བ་བརྒལ་ཉམས་སྤྲོ་འོ་གཅིག །མཐོའུ་བཀྲ་ཤིས་ཀ་ལེ་ལ་མོ། །དུས་གཏན་ཀྱང་
བརྒལ་བ་མ་ལྷོད་པ། །བདག་ཅག་བང་ཐང་མི་རང་པས། །ཆུ་བསེལ་བ་འཐུང་ཉམས་སྤྲོ་འོ་
གཅིག །ལམ་ཀ་ལེ་གཞོན་གྱི་ཨོམ་ཆུ། །དུས་གཏན་ཀྱང་འཐུང་བ་མ་ལྷོད་རུ། །རྒྱ་ལམ་བང་
ཐང་མར་པས། །གཡོག་རབ་བསལ་ཤར་མའི་ནང་ལས། །ཕྱི་ལྟ་ཛ་ཕྱི་ཕོར་པ། །ནང་བལྟ་
དངུལ་གཤན་ཅན་མ། །ལུས་ཇ་གྲལ་བཅད་པ་མ་ལྷོད་རུ། །སེམས་ཇ་ཕུད་བཞེས་པ་བྱོན་ཤོག་
སྨད་ཨའུ་ས་ཨའུ། །  
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ཉིས་བI་རེ་_ག་པ། 

I་བཟའ་བོད་ལ་མི་འ�ོ་ཟེར་བའི་M། 

མ་རྒྱ་ནག་ལྕང་ཤིང་རྩ་བར། །བུམ་རྒྱ་བཟའ་དབང་ཕྱུག་སྐུ་འཁྲུངས་དོ། །སྐུ་འདི་འཁྲུངས་པ་
རྒྱ་ནག་ཡུལ་ལས་ཁྲུངས། །གནམ་བསྐོས་བོད་ལ་མ་གཡོ་ཕྱིར་རུ། །གནམ་བསྐོས་བོད་ལ་
མ་གཡོ་པར། །བླན་པོ་ཐུགས་ཐག་ཆད་དེ་བཞག་མ་བཏུབ། །ཐང་འདི་པདྨའི་ཐང་ལ་སླེབས་རྩ་
ན། །ཤིང་རྟ་འཁོར་ལོ་བརྒྱ་བར་བཙུགས་ནས་ཕེབས། །ཆུ་འདི་འོ་མའི་ཆུ་ལ་སླེབས་ཙ་
ན། །གསེར་གྱི་ཟམ་པར་རྒྱ་པའི་བཙུགས་ལ་ཕེབས། །བྲག་འདི་རྡོ་རྗེ་བྲག་ལ་སླེབས་རྩ་
ན། །གསེར་གྱི་ཕྱག་འཁར་མདུན་དུ་བཙུགས་ནས་ཕེབས། །ལྷ་ས་ནོར་བུའི་གླིང་ལ་ཕེབས་ཙ་
ན། །དར་དང་གོས་ཆེན་བཞེས་ཤིང་བརྒྱན་ནས་ཕེབས། །རྒྱ་བཟང་རྒྱ་ནས་ཡོང ་སྟེ་ལོ་གསུམ་
སོང་། །བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཞལ་མ་མཇལ། །བུམ་རྒྱ་བཟའ་ང་ལ་སྐྱོན་ཡང་
མེད། །ཡུལ་ས་ཐག་རིང་བའི་སྐྱོན་ཅིག་ཡོད། །བུམ་རྒྱ་བཟའ་ཡིན་པ་སྐད་ཀྱི་ཤེས། །ཆུ་རྒྱ་ཆུ་
ཡིན་པ་རབ་ཀྱི་ཤེས། །པི་ཝང་སྒྲ་སྙན་ང་ལ་ཅི་ཡང་མེད། །གནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ཅིག་གི་སྐྱོན་
གཅིག་འདུག །གསེར་པོ་གསེར་གྱི་རང་འཐག་ཁལ་ལྔ་ཡོད། །དངུལ་པོ་དངུལ་གྱི་རང་
འཐག་ཁལ་ལྔ་ཡོད། །དྲོ་བ་རེ་ལ་གསེར་ཕྱེ་བརྒྱ་རེ་འཐག །ཕྱི་རུ་རེ་ལ་དངུལ་ཕྱེ་བརྒྱ་རེ་
འཐག །དེ་ནས་བོད་ཀྱི་བློན་པོས་ལམ་ལྗགས་འབུལ། །  

ཉིས་བI་རེ་བdན་པ། 

Ë་ར་�ང་མཁར་བསོད་ནམས་དང་ཀ±་གཉིས། 

འདི་ནས་ཉི་མ་བྱང་གི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ། །བྱང་ཕྱོགས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་གནས་ཞིག་མཇལ། །ལ་
འདི་ལྷ་བྱ་རི་ལ་སླེབས་ཙ་ན། །སྤྲང་པོ་རང་ཉིད་སེམས་དེ་ལན་ཅིག་སྐྱོ། །ལ་འདི་དེའི་བརྒལ་
བའི་ལ་རྒྱབ་ན། །སྤྲང་པོ་མི་ཆུང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་རེད། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་སྤྲང་པོ་ཆོས་ལ་
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འགྲོ། །སྐལ་བ་བཟང་པའི་སྤྲང་པོ་བླ་མ་མཇལ། །ཆོས་མེད་བར་དོ་འཁྱམས་པའི་སྤྲང་པོ་
ང་། །སྐྱེ་བ་མི་ཡུལ་ཐོབ་ཀྱང་བར་དོ་འཁྱབས། །རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བླ་མར་
ཕུལ། །བླ་མའི་ཐུགས་དང་དགོས་པ་རང་ལ་ཞུ། །དེ་འདྲ་མ་བྱེད་ཉི་ཟླ་དྲག་པོའི་བུ། །དང་པོ་སྐྱེ་
བའི་ཕ་མ་ང་ཡིན་ནོ། །ངའི་བློ་གཏད་ཁྱོད་ལས་གཞན་མེད་པས། །བུ་ཆུང་ཆོས་ལ་འགྲོ་ས་ག་
ལ་ཡོད། །ཕ་མ་སྤུན་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཅས་ཞུ། །དམ་ཆོས་བྱེད་རུང་ཕན་པ་དེ་ཙམ་
ཡིན། །དེ་སོགས་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ལ་བཞག་ཙ་ན། །ཕྱི་མ་ཟངས་མདགོ་དཔལ་རིང་སྐྱེས་ནས་
ཡོད། །ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་ནས། །དམ་ཆོས་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི ་སྨོན་
ལམ་ཞུ། །  

ཉིས་བI་རེ་བIད་པ། 

དར་དཀར་པའི་ཞབས་�ོ། 

དར་དཀར་ལ་མོའི་ལ་ཞོལ། །གྲོང་ལ་གསེར་གྱི་ནང་ལས། །མ་མཐོང་རི་བོའི་བཅད་
པའི། །ཡུལ་ལ་ཀྱང་དྲན། །གསང་རི་དཀར་པོའི་ཁ་བ། །གྲོང་ལ་གསེར་གྱི་ནང་ལས། །ཕུ་ཡེ་
དར་ལམ་དཀར་ཅུང་། །ཡུལ་ལ་ཀྱང་དྲན། །དར་དཀར་ཀ་ལེ་རྫིང་ཁར། །གྲོང་ལ་གསེར་གྱི་
ནང་ལས། །དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་ཕ་ཡུལ། །ཡུལ་ལ་ཀྱང་དྲན། །དར་དཀར་གསེར་མཚོ་
གཡུ་མཚོ། །གྲོང་ལ་གསེར་གྱི་ནང་ལས། །དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་གསོལ་ཆུ། །ཡུལ་ལ་
ཀྱང་དྲན། །དར་དཀར་རྫོང་གི་དྲག་ཤོས། །དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་དགའ་མཐུན། །ཡུལ་ལ་
ཀྱང་དྲན། །ཤིང་དང་ཁལ་མའི་ཀྱང་ཀྱང༌། །གྲངོ་ལ་གསེར་གྱི་ནང་ལས། །དཔལ་འཛོམས་བུ་
མོའི་གསོལ་ཤིང༌། །ཡུལ་ལ་ཀྱང་དྲན། །ནགས་ཀྱི་བྱལ་དག་ཕང་གོ །གྲོང་ལ་གསེར་གྱི་ནང་
ལས། །དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་གསོལ་ཤིང༌། །ཡུལ་ལ་ཀྱང་དྲན། །ནགས་ཀྱི་དོམ་ཅུང་ཧིང་
དཀར། །གྲོང་ལ་གསེར་གྱི་ནང་ལས། །དཔལ་འཛོམས་བུ་མོའི་སྒོ་ཁྱི། །ཡུལ་ལ་ཀྱང་
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དྲན། །སྒར་པའི་ཨའུ་ཅུང་ཚེ་རིང་། །གྲོང་ལ་གསེར་གྱི་ནང་ལས། །བྱོན་སེ་བྱོན་ནེ་མིན་
འདུག །བྱོན་ཚེ་ཕོ་ཆུང་ས་ལས། །ཡུལ་ལ་ཀྱང་དྲན། ། 

 ཉིས་བI་རེ་དk་པ། 

དགའ་ས་É་མའི་སེÃྒེ། 

ཁྱོད་ཨའུ་ས་ཕ་ལས་འགྱོ་མི་འདི། །ཁྱོད་དགའ་ས་འགྱོ་མི་མེན་ན་རྨོ། །ཁྱོད་དགའ་ས་འགྱོ་
མི་འབད་ན་རྨོ། །ཁྱོད་དགའ ་ས་བླ་མའི་སེངྒེ་ལུ། །ན་ཁ་ཐེན་ཙམ་ཅིག་སླབ་གནང་
མས། །ལྷོད་ནི་ད་རིང་ནངས་པར་ཤོག་ཟེར་བསླབ། །མ་ལྷོད་གནངས་ཚེ་བཞི་ལུ་ཤོག་ཟེར་
སླབ། །ན་ལྕང་ཡི་བུ་མོ་དགའ་ལེགས་མོ་འདི། །ན་དགའ་ལེགས་མ་ཐག་ལུ་ཤུལ་བཏང་
ཡི། །ངེས་དགའ་ས་བླ་མའི་སེངྒེ་འདི། །ཕར་མོ་ཆུ་ཟམ་པའི་ལུང་ཁ་ལུ། །ཕར་དྲན་མེ་ངང་ལུ་
བརྒལ་སོང་ཡི། །ལག་པ་གཡས་པས་ཇ་ཐང་ཡབ་བཤད་རྐྱབ། །ལག་པ་གཡོན་པ་རྫ ་ཐུད་
མར་གྱི་འབྱོར། །ངེས་དགའ་ས་བླ་མའི་སེངྒེ་འདི། །ཕར་དྲན་མེ་ངང་ལས་ལྷོང་གནང་མས། ། 

ཉིས་བI་བdན་བn་པ། 

Íབ་ལེགས་པའི་P་དར། 

སྭ་་་་་ནུབ་ལེགས་པའི་ལྷ་དར་གཞོལ་ལེགས་ས། །གཡག་་་་་་་་ལེགས་པའི་ལྷ་དར་ལྷ་ཅུང་
འདི། །སྭ་་་་་་་གཡག་སྐྱེས་ཡུལ་འགྲོ་ཡུལ་བཤད་མི་དགོས། །གཡག་སྐྱེས་ཡུལ་འགྲོ་ཡུལ་
བཤད་དགོས་ན། །སྭ་་་་་་མཐོའུ་གངས་རི་དཀར་པོའི་གཞོལ་ལུ་ལས། །སྦང་གསེར་གཤོག་
ཁ་རྒྱས་མཐོ་ས་ལུ། །སྭ་་་་་་་་ཡར་མེ་ཏོག་བབས་ཅུང་ལེགས་ས་རྨོ། །གཡག་རང་ཕ་ཡུལ་
འདི་ལུ་ཨཱིང༌། །སྭ་་་་་་་རྩྭ ་ཟ་བ་གངས་ལས་ཟན་སྒོར་ཟ། །ཆུ་འཐུང་པ་ངོམ་ཆུ་མཚོ་ལས་
འཐུང༌། །སྭ་་་་་་ཉམས་དགའ་བའི་བག་སྦྲོ་རྐྱབ་ཅི་པན། །ཡར་བྱང་ཐང་རིམ་གྱིས་མཇུག་ལས་
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རྨོ། །སྭ་་་་་་་་དམང་བསད་དང་རིམ་གྱིས་བསད་ད་ཡི། །ང་ལས་དབང་ཅན་གྱི་ལྷ་དར་འདི། །སྭ་
་་་་་་་ན་འཁྲུལ་ནི་ལྷ་དར་ང་འཁྲུལ་བས། །ང་ལས་དབང་ཅན་གྱི་ལྷ་དར་རྨོ། །སྭ་་་་་་་་ཆེ་བ་
དབང་ཆེན་དཔོན་པོའི་བཀའ་ཆེ་ཚོ། །གློཝ་བྷནྔཧ་ཧོ་ཤེལ་བཏགས་མི་གཅིག །སྭ་་་་་་་་ང་ལྷ་
དར་ལེན་པར་མཐོང་འོངས་ནུག །ང་ལྷ་དར་མ་འགྲོ་ཚད་མི་འདུག །སྭ་་་་་་ན་བསྐོར་བརྒྱབ་
བསྐོར་ལས་བཙུགས་རུང་རང་། །གཏམ་བསྐོར་བརྒྱབ་ལྷ་དར་ང་རང་ཨཱིང༌། །སྭ་་་་་་་་ཡར་ལྷོད་
པ་ཕྱོགས་ལས་ལ་བསྐོར་ལྷོད། །ཡར་ཕྱོགས་ལས་ལ་བསྐོར་ལྷོད་ཚེ་རྨོ། །སྭ་་་་་་་་གངས་
བསྐལ་པའི་ནམ་མཁའ་མཐོ་མི་མཐོ། །རང་ལྷ་དར་སྲོག་ཤིང་དམའ་མི་དམའ། ། 

ཉིས་བI་དོན་གཅིག་པ། 

མི་ལ་རས་པས་ཤ་བ་ཉན་Îལ་�ི་མkར་M། 

ལྷོ་བྲག་མར་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱོད་
སེམས་ཅན་ཤ་བའི་ལུས་ལ་འཚེར་མའི་མགོ །ཤ་ལས་འཚེར་མགོ་མི་ལའི་གླུ་ལ་ཉོན། །ཕྱི་
སྣང་བའི་ཡུལ་ལ་བྲོས་བྲོས་ནས། །འཁྲུལ་སྣང་མ་རིག་པའི་ནང་ནས་མཐར་དུས་མེད། །ཕྱི་
ལས་སེམས་སྤང་བས་མི་འཕོངས་ཀྱིས། །འཁྲུལ་སྣང་མ་རིག་སྤང་པའི་དུས་ལ་
བབས། །ལས་རྣམ་སྨིན་བདེན་པ་མགྱོགས་དྲག་པས། །ཕྱི་སྒྱུ་ལུས་བྲོས་པགས་ལམ་
ཐར། །བྲོས་ན་ནང་སེམས་ཉིད་བྲོས། །སེམས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གནས་སུ་བྲོས། །བྲོས་པས་
མཐར་དགོ་འཁྲུལ་པ་ཡིན། །སེམས་འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་འདི་རུ་སྡོད། །ད་ལྟ་ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་བ་
ལ། །འཆི་བ་སྙིང་ནས་མི་བཟོད་པར། །རི་ཕར་གྱི་ལོག་ནས་མཐར་དུས་རེ། །ཚུར་རི་ལོག་ནས་
ཟིན་དོག་རེ། །རེ་དོག་གི་ངང་ནས་འཁོར་བར་འཁྱམས། །ཁྱོད་ལ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཅིག་
འདེབས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྒོམ་ཞིག་སྟོན། ། 
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 ཉིས་བI་དོན་གཉིས་པ། 

Jན་འ�ེལ་བཟང་པོའི་dས་S། 

རྟན་འབྲེལ་བཟང་པོའི་དུས་སུ། །སྐལ་བཟང་ཉི་མ་ཤར་སོང་། །རང་འབྱུང་པདྨའི་གླིང་
མཆོག །མ་བཅོས་ཁ་དགོ་མཚར་སོང༌། །འདི་རིང་ཀྲི་ཤིས་ཉི་མར། །རྒྱལ་སྲས་ནོར་བུ་
འཁྲུངས་སོང་། །སྨན་ལྗོངས་སྤྲུལ་པའི་གླིང་མཆོག །མ་བཀོད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་སོང་། །ས་སྟེང་
ལྷ་ཡི་དབང་པོས། །བཀྲ་ཤིས་ཁ་དར་ཕུལ་སོང༌། །ས་འགོ་ཀླུ་རྒྱལ་འཇོག་པོས། །བདེ་
ལེགས་ནོར་བུ་ཕུལ་སོང་། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ། །མ་འགྲིགས་རྟེན་འབྲེལ་
འགྲིགས་སོང༌། །ཆོས་སྲིད་གཙུག་གི་ནོར་བུ། །མངའ་བདག་མཛད་པའི ་རྟེན་འབྲེལ། །  

ཉིས་བI་དོན་གSམ་པ། 

ཚངས་དeངས་I་མཚ]འི་མkར་M། 

ཤར་ཕྱོགས་རི་བོའི་རྩེ་ནས། །དཀར་གསལ་ཟླ་བ་ཤར་བྱུང༌། །མ་སྐྱེས་ཨ་མའི་ཞལ་
རས། །ཡིད་ལ་འཁོར་འཁོར་བྱས་བྱུང་། །ན་ནི་བཏབ་པའི་ལྗང་གཞོན། །ད་ལོའི་སོག་མའི་ཕོན་
ལྕོག །ཕོ་གཞོན་རྒས་པའི་ལུས་པོ། །ལྷོ་གཞུ་ལས་ཀྱང་གྱོང་བ། །རང་སེམས་སོང་བའི་མི་
དེ། །གཏན་གྱི་འདུན་མར་བྱུང་ན། །རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ནས་ནོར་བུ། །ལོན་པ་དེ་དང་འདྲ་
བྱུང༌། །ལོན་པ་དེ་དང་འདྲ་བྱུང་། །འགྲོ་ཞོར་ལམ་བུའི་སྙིང་ཐུབ། །ལུས་དྲི་ཞིམ་པའི་བུ་
མོ། །གཡུས་ཆུད་གྲུ་དཀར་བརྙེས་ནས། །བསྐྱུར་བ་དེ་དང་འདྲ་བྱུང་། །མི་ཆེན་དཔོན་པོའི་སྲས་
མོ། །ཁམ་འབྲས་མཚར་ལུགས་བལྟས་ན། །ཁམ་སྡོང་མཐོན་པོའི་རྩེ་ནས། །འབྲས་བུ་སྨིན་
པ་འདྲ་བྱུང༌། །སེམས་པ་ཕར་ལ་ཤོར ་ནས། །མཚན་མོ་གཉིད་ཐེབས་བཅགས་སོང༌། །ཉིན་མོ་
ལག་ཏུ་མ་ལོན། །ཡིད་ཐང་ཆད་རོགས་ཡིན་པས། །མེ་ཏོག་ནམ་ཟླ་ཡལ་སོང༌། །གཡུ་སྦྲང་
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སེམས་པ་མ་སྐྱོ། །བྱམས་པའི་ལས་འཕྲོ་ཟད་པ། །ང་ནི་སྐྱོ་རྒྱུ་མིན་འདུག །རྩི ་ཐོག་བ་མོའི་ཁ་
ལ། །སྐྱི་སེར་རླུང་གི་ཕོ་ཉ། །མེ་ཏོག་སྦྲང་བུ་གཉིས་ཀྱི། །འབྲལ་མཚམས་གཙོད་མཁན་ལོས་
ཡིན། །ངང་པ་འདམ་ལ་ཆགས་ནས། །རེ་ཞིག་སྡོད་དགོས་བསམ་ཀྱང༌། །མཚོ་མོ་དར་ཁ་
བསྒྲིགས་ནས། །རང་སེམས་ཁོ་ཐག་ཆོད་སོང་། །གྲུ་ཤན་སེམས་པ་མེད་ཀྱང༌། །རྟ་མགོས་ཕྱི་
མིག་བལྟས་བྱུང་། །ཁྲེལ་ཞུང་མེ་པའི་བྱམས་པས། །ང་ལ་ཕྱི་མིག་མི་ལྟ། །ང་དང་ཚོང་འདུས་
བུ་མོའི། །ཚིག་གསུམ་དམ་བཅའི་མདུད་པ། །ཁྲ་བོའི་སྤྲུལ་ལ་མ་བརྒྱབ། །རང་རང་ས་ལ་
གྲོལ་སོང་། །ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པའི་རླུང་བསྐྱེད། །ལྕང་མའི་ལོགས་ལ་བཙུགས་ཡོད། །ལྕང་
སྲུང་ཨ་ཇོ་ཞལ་ངོས། །རྡོ་ཀ་རྒྱག་པ་མ་གནང་། །བྲིས་པའི་ཡི་གེ་ནག་ཆུང་། །ཆུ་དང་ཐིགས་
པས་འཇིག་སོང༌། །མ་བྲིས་སེམས་ཀྱི་རི་མོ། །བསུབས་ཀྱང་བསུབ་རྒྱུ་མི་འདུག །བརྒྱབ་
པའི་ནག་ཆུང་མཐིའུས། །གསུང་སྐད་འབྱོན་ནི་མི་ཤེས། །ཁྲེལ་དང་གཞུང་གི་ཐེའུ། །སོ་སོའི་
སེམས་ལ་སྐྱོན་དང་། །སྟོབས་ལྡན་ཧ་ལོའི་མེ་ཏོག །མཆོད་པའི་རྫས་ལ་ཕེབས་ན། །གཡུ་སྦྲང་
གཞོན་ནུ་ང་ཡང༌། །ལྷ་ཁང་ནང་ལ་ཁྲིད་དང༌། །སེམས་སོང་བུ་མོ་མ་བཞུགས། །དམ་པའི་
ཆོས་ལ་ཕྱིན ་ན། །ཕོ་གཞོན་ང་ཡང་མི་སྡོད། །རི་ཁྲོད་འགྲིམ་ལ་ཐལ་འགྲོ། །མཚན་ལྡན་བླ་
མའི་དྲུང་དུ། །སེམས་ཁྲིད་ཞུ་བར་ཕྱིན་པས། །སེམས་པ་སྒོར་ཀྱང་མི་ཐུབ། །བྱམས་པའི་
ཕྱོགས་ལ་ཤོར་སོང༌། །སྒོང་པ་བླ་མའི་ཞལ་རས། །ཡིད་ལ་འཆར་རྒྱུ་མི་འདུག །མ་བསྒོམས་
བྱམས་པའི་ཞལ་རས། །ཡིད་ལ་ཝ་ལ་ཝེ་ལེ། །སེམས་པ་འདི་ལ་འགྲོ་འགྲོ། །དམ་པའི་ཆོས་
ལ་ཕྱིན་ན། །ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ཉིད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདུག་གོ །དག་པ་ཤེལ་
རིའི་གངས་ཆུ། །ཀླུ་བདུད་རྡོ་རྗེའི་ཟུལ་པ། །བདུད་རྩི ་སྨན་གྱི་ཕབ་རྒྱུན། །ཆང་མ་ཡི་ཤེས་
མཁའ་འགྲོ། །དམ་ཚིག་གཙང་མས་བཏུང་ན། །ངན་སོང་མྱོང་དགོས་མི་འདུག །རླུང་རྟ་ཡར་
འགྲོའི་དུས་ལ། །རླུང་བསྐྱེད་དར་ལྕོག་བཙུགས་པས། །མཛངས་མ་མ་བཟང་བུ་མོས། །ང་ལ་
མགྲོན་པོར་བོས་བྱུང་། །སོ་དཀར་ལྤགས་པའི་འཛུམ་མདངས། །བཞུགས་གྲལ་སྤྱི་ལ་བསྟས་
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བྱུང༌། །མིག་ཟུར་ཁྲ་མོའི་སྒྲལ་མཚམས། །གཞོན་པའི་གདོང་ལ་བལྟས་སོང༌། །ཧ་ཅང་སེམས་
ལ་སོང་ནས། །གྲོགས་འདྲིས་ཨེ་ཡོང་དྲིས་པས། །འཆི་བྲལ་བྱེད་ན ་མིན་པ། །གསོན་བྲལ་མི་
བྱེད་གསུངས་བྱུང༌། །མཛེས་མའི་ཐུགས་དང་བསྟུན་ན། །ཚེ་འདིའི་ཆོས་སྐལ་ཆད་
འགྲོ། །དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་འགྲིམས་ན། །བུ་མོའི་ཐུགས་དང་འགལ་འགྲོ། །ཀོང་ཕྲུག་གཞོན་
པའི་བློ་སྣ། །སྤྲང་བུ་རྒྱ་ལ་བཅུག་འདྲ། །ཞག་གསུམ་ཉལ་རོགས་བྱས་པས། །ཕུགས་ཡུལ་
ལྷ་ཆོས་དྲན་བྱུང༌། །གཏན་གྲོགས་ཁྱོད་ལ་བསམ་པའི། །ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་མེད་ན། །མགོ་ལ་
བརྒྱབ་པའི་གཙུག་གཡུས། །སྐད་ཆ་སྨྲ་ནི་མི་ཤེས། །འཛུམ་དང་སོ་དཀར་བསྟན་པ། །གཞོན ་
པའི་བློ་བྲིད་ཡིན་འགྲོ། །སྙིང་ནས་ཤ་ཚ་ཡོད་མེད། །སྙིང་ཐུབ་བྱ་རྡོ་ལམ་འཕྲད། །ཨ་མ་ཆང་
མས་སྦྱར་བྱུང༌། །ལན་ཆགས་ཕྲུལ་གུ་བྱུང་ན། །འཚོ་སྐྱོང་ཁྱོད་རས་གནང་ཞུ། །སྙིང་གཏམ་
ཕམ་མར་མ་བཤད། །ཆུང་དྲིས་བྱམས་བར་བཤད་པས། །བྱམས་པ་ཤ་ཕོ་མང་ནས། །གསང་
གཏམ་དགྲ་བོས་གོ་སོང༌། །སྙིང་ཐུབ་ཡིད་འཕྲོག་ལྷ་མོ། །རྔོན་པས་ང་རས་ཟིན་ཀྱང༌། །དབང་
ཆེན་མི་ཡི་དཔོན་པོ། །ནོར་བཟང་རྒྱལ་པོའི་འཕྲོད ་སོང༌། །ནོར་བུ་རང་ལ་ཡོད་དུས། །ནོར་བུའི་
ནོར་ཉམས་མ་ཆོད། །ནོར་བུ་མི་ལ་ཤོར་དུས། །སྙིང་རླུང་སྟོད་ལ་འཚང་བྱུང༌། །རང་ལ་དགའ་
བའི་བྱམས་པ། །གཞན་གྱི་འདུན་མར་བླངས་སོང༌། །ཁོག་ནད་སེམས་པའི་གཅོང་
གིས། །ལུས་པོའི་ཤ་ཡང་སྐམ་སོང༌། །སྙིང་ཐུབ་རྐུ་ལ་ཤོར་སོང༌། །མོ་ཕྱྭ་རྩིས་འབུལ་རན་སོང༌། 
བུ་མོ་དུས་སེམས་ཅན་མ། །རྨི་ལམ་ནང ་ཡང་འཁོར་སོང༌། །བུ་མོ་འཆི ་བ་མེད་ན། །ཆང་ལ་
འཛད་པ་མི་འདུག །གཞོན་པའི་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས། །འདི་ལ་བཅོལ་བས་ལོས་ཆོག །བུ་
མོ་ཨ་མས་མ་སྐྱེས། །ཁམ་བུའི་ཤིང་ལས་སྐྱེས་སམ། །ཨ་གསར་ཟད་པ་ཁམ་བུའི། །མེ་
ཏོག་ལས་ཀྱང་མགྱོགས་པ། །བུ་མོ་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ། །སྤྱང་ཀིའི་རིགས་རྒྱུད་མིན་
ནམ། །ཤ་འདྲེས་ལྤགས་འདྲེས་བྱུང་ཡང༌། །རི་ལ་ཤོར་གྲབས་མཛད་ཀྱིས། །རྟ་རྒོད ་རི་ལ་ཤོར་
ཀྱང༌། །རྙི་དང་ཞགས་པས་ཟིན་ཆོག །བྱམས་པས་ངོ་ལོག་བརྒྱབ་པས། །ཐུགས་ངོ་ཟིན་པ་མི་
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འདུག །བྲག་དང་རླུང་པོ་བསྡབས་ནས། །རྒོད་པོའི་སྒྲོ་ལ་གཟན་བྱུང༌། །གཡོ་ཅན་རྫུ ་བག་ཅན་
གྱིས། །ང་ལ་གཟན་པོ་བྱས་བྱུང༌། །སྤིན་པ་ཁ་སེར་གཏིང་ནག །སད་དང་སེར་བའི་གཞི་
མ། །བན་ངྷ ེ་སྐྱ་མིན་སེར་མིན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དགྲོ་བོ། །ས་དེ་ཁ་ཞུ་གཏིང་
འཁྱག །རྟ་ཕོ་གཏོང་ས་མ་རེད། །གསར་འགྲོགས་བྱམས་པའི་ཕྱོགས་སུ། །སྙིང་གཏམ་
བཤད་ས་མ་རེད། །ཚེས་ཆེན་བཅོ་ལྔའི་ཟླ་བ། །ཡིན་ལ་འདྲ་བར་འདུག་སྟེ། །ཟླ་བའི་དཀྱིལ་
གྱི་རི་བོང༌། །ཚེ་ཟད་ཚར་ནས་འདུག་གོ །ཟླ་བ་འདི་ནི་ཕར་འགྲོ། །རྟིང་མའི་ཟླ་བ་ཚུར་
ཡོང༌། །བཀྲ་ཤིས་ཟླ་བ་དཀར་པོ། །ཟླ་སྟོད་ཕྱོགས་ལ་མཇལ་ཡོང༌། །དབུས་ཀྱི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་
པོ། །མ་འགྱུར་བརྟན་པར་བཞུགས་དང༌། །ཉི་མ་ཟླ་བའི་འཁོར་ཕྱོགས། །ནོར་ཡོང་བསམ་པ་
མི་འདུག །ཚེས་གསུམ་ཟླ་བ་དཀར་པོ། །དཀར་དགོས་ནང་ནས་ཆོད་སོང་། །བཅོ་ལྔའི་ནམ་
དང་མཉམ་པའི། །ཞལ་བཞེས་གཅིག་ཡང་གནང་ཞུ། །ས་བཅུའི་དབྱིངས་སུ་བཞུགས་
པའི། །དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐྱོང༌། །མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡོད་ན། །བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་སྐྲོད་
དང་། །ཁུ་བྱུག་མོན་ནས་ཡོང་བས། །ནམ་ཟླའི་ས་བཅུད་ཕེབས་སོང༌། །ང་དང་བྱམས་པ་འཕྲད་
ནས། །ལུས་སེམས་ལྷོད་པོར་ལངས་སོང༌། །མི་རྟག་འཆི་བ་སྙིང་ནས། །མ་དྲན་སྤྱང་གྲུང་
འཛོམས་ཀྱང༌། །དོན་ལ་ལྐུགས་པ་འདྲ་བྱུང་། །ཁྱི་དེ་སྟག་ཁྱི་གཟིག་ཁྱི། །གདག་ག་སྟེར་ནས་
འདྲིས་སོང༌། །ནང་གི་སྟག་མོ་རིས་བཀྲ། །འདྲིས་ནས་ཐུ་རུ་ལངས་སོང༌། །ཤ་འཇམ་ལུས་པོ་
འདྲེས་ཀྱང་། །བྱམས་པའི་གདིང་ཚད་མི་ལོན། །ས་ལ་རིས་མོ་བྲིས་པས། །ནམ་མཁའི ་སྐར་
ཚོད་ཐིག་བྱུང༌། །ང་དང་བྱམས་པའི་སྡེབ་ས། །ལྷོ་རོང་མོན་པའི་ནགས་གསེབ། །སྨྲ་མཁན་ནེ་
ཙོ་མ་གཏོགས། །སུ་དང་གང་གིས་མི་ཤེས། །སྨྲ་མཁན་ནེ་ཙོ་ཨེ་ཤེས། །གསང་ཁ་མདོ་ལ་མ་
གནང༌། །ལྷ་ས་མི་ཚོགས་འཐུག་ལ། །འཕྱོངས་རྒྱས་མི་སྤུས་དག་པ། །ང་ལ་ཡོང་བའི་ཆུང་
འདྲིས། །འཕྱོངས་རྒྱས་གཞུང་ལ་ཡོད་དོ། །ཁྱི་རྒན་རྒྱ་བོ་ཟེར་བ། །རྣམ་ཤེས་མི་ལས་སྦྱང་
བ། །སྲོད་ལ་ལངས་སོང་མ་ཟེར། །ཐོ་རངས་ལོག་བྱུང་མ་ཟེར། །སྲོད་ལ་བྱམས་པ་བཙལ་
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བས། །ཐོ་རངས་ཁ་བ་འབབ་བྱུང༌། །གསང་དང་མ་གསང་མི་འདུག །ཞབས་རྗེ་གསང་ལ་
བཞག་སོང༌། །པོ་ཏ་ལ་རུ་བཞུགས་དུས། །རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། །ལྷ་ས་ཞོལ་
དུ་སྡོད་དུས། །འཆལ་པོ་དང་བཟང་དབང་པོ། །ཤ་འཇམ་ཉལ་བའི་ནང་གི །སྙིད་ཐུབ་དུང་
སེམས་ཅན་མ། །ཨོ་ལོའི་རྒྱུ་ནོར་འཕྲོག་པའི། །གཡོ་སྒྱུ་བཤད་པ་མིན་འགྲོ། །དབུ་ཞྭ་དབུ་ལ་
བཞེས་སོང༌། །དབུ་ལྕང་རྒྱབ་ལ་དབུགས་སོང༌། །ག་ལེར་ཕེབས་བྱེད་ཞུས་པས། །ག་ལེར་
བཞུགས་བྱེད་གསུང་གིས། །ཐུགས་སེམས་སྐྱོ་བྱུང་བྱས་པས། །མགྱོགས་པོ་འཕྲད་ཡོང་
གསུང་བྱུང༌། །བྱ་དེ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ། །གཤོག་རྩེ་ང་ལ་གཡར་དང༌། །ཐག་རིང་རྒྱང་ལ་མི་
འགྲོ། །ལི་ཐང་བསྐོར་ནས་སླེབས་ཡོང༌། །ཤི་དེ་དམྱལ་བའི་ཡུལ་གྱི། །ཆོས་རྒྱལ་ལས་ཀྱི་མེ་
ལོང་། །འདི་ན་ཁྲིག་ཁྲིག་མི་འདུག །དེ་ནས་ཁྲིག་ཁྲིག་གནང་ཞུ། །མདའ་མོ་འབེན་ལ་ཕོག་
སོང༌། །མདེའུ་ས་ལ་འཛུལ་སོང་། །ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ་འཕྲད་བྱུང༌། །སེམས་ཉིད་རྗེས་ལ་
འབྲངས་སོང༌། །རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་རྨ་བྱ། །ཀོང་ཡུལ་མཐིལ་གྱི་ནེ་ཙོ། །འཁྲུངས་ས་འཁྲུངས་
ཡུལ་མི་གཅིག །འཛོམས་ས་ཆོས་འཁོར་ལྷ་ས། །མི་ཚོས་ང་ལ་ལབ་པ། །དགོངས་སུ་དག་
པ་ཁག་ཐེག །ཨོ་ལོའི་གོམ་གསུམ་ཕྲ་མོ། །གནས་མོའི་ནངལས་ཐལ་སོང༌། །ལྕང་མ་བྱི་འུར་
སེམས་ཤོར། །བྱིའི་ལྕང་མར་སེམས་ཤོར། །སེམས་ཤོར་མཐུན་པ་བྱུང་ན། །སྐྱ་ཁྲ་ཧོར་པས་མི་
ཐུབ། །ད་ལྟའི་ཚེ་ཐུང་འདི་ལ། །དེ་ཁ་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ནས། །རྟིང་མ་བྱིས་པའི་ལོ་ལ། །མཇལ་
འཛོམ་ཨེ་འོང་བལྟའོ། །བྱ་དེ་སྨྲ་མཁན་ནེ་ཙོ། །ཁ་རོགས་བཞུགས་རོགས་མཛོད་དང༌། །ལྕང་
གླིང་ཨ་ལྕ ེ་འཇོལ་མོ། །གསུང་སྙན་འགྱུར་དགོས་བྱས་བྱུང༌། །རྒྱབ་ཀྱི་ཀླུ་བདུད་བཙན་
པོ། །འཇིགས་དང་མ་འཇིགས་མི་འདུག །མདུན་གྱི་ཀ་ར་ཀུ་ཤུ། །འཐོག་ཏུ་དགོས་པ་བྱས་
སོང༌། །དང་པོ་མ་མཐོང་མཆོག་ག །སེམས་པ་ཤོར་དོན་མི་འདུག །གཉིས་པ་མ་འདྲིས་
མཆོག་ག །སེམས་གཅོང་ཞུགས་དོན་མི་འདུག །རིག་འཛིན་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། །སྙིང་
སྡུག་འཚོལ་གྱིས་མ་གསུང་། །རང་ལ་དགོས་པ་ནང་བཞིན། །མི་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
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འགྲོ། །ལྷ་ཤིང་ཤུག་པའི་རྩེ་ལ། །ཁུ་བྱུག་གཞོན་ནུ་བབས་འདུག །གསུང་སྐད་མང་པོ་མི་
དགོས། །སྙན་པོ་ཚིག་གཅིག་གསུངས་དང༌། །བསམ་ཡས་བྱ་ཕོ་དཀར་པོ། །བྱ་སྐད་ལྔ་པོ་མ་
རྒྱོབ། །ང་དང་ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པ། །སྙིང་གཏམ་བཤད་འཕྲོས་ལུས་ཡོད། །ཆང་འདི་དང་
པོས་མ་བཟི། །ཆང་འདི་གཉིས་པོས་མ་བཟི། །ཆུང་འདྲིས་བྱམས་པས་ཞུས་པས། །ཞལ་
དཀར་གང་གིས་བཟི་སོང༌། །མི་ཚོ་མང་པོའི་དཀྱིལ་དུ། །ང་གཉིས་ཡིན་མདོག་མ་
གནང་། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཡོད་ན། །སྤྱན་གྱསི་གཟིགས་ཕྱོགས་གནང་དང༌། །ཁྱོད་ནི་གསེར་
ཟངས་སྐུ་རེ། །ང་ནི་འདག་པའི་ལྷ་རེད། །ལྷ་ཁང་གཅིག་གི་ནང་དུ། །ང་གཉིས་མཉམ་དུ་མི་
ཡོང༌། །སེམས་གཅོང་བྱམས་པས་གཅུག་པའི། །ལུས་པོའི་མདོག་ལ་གཟིགས་དང༌། །ཤ་
སྐམ་པགས་སྐམ་བྱས་པར། །ཨེམ་རྗེ་བརྒྱ་ཡིས་མི་ཕན། །ཤ་ཚ་ཆེ་བའི་དུས་ལ། །སྙིང་
གཏམ་ཚང་མ་མ་ཤོད། །ཁ་གཅིག་སྐོམ་པའི་དུས་ལ། །རྫིང་ཆུ་ཚང་མ་མ་འཐུང༌། །ལས་ལ་
འགྱུར་བ་ཡོད་དུས། །འགྱོད་པ་བྱས་ཀྱང་འཕྱིས་ཡོང༌། །ཛ་ཡནྟུ། ། 

ཉིས་བI་དོན་བཞི་པ། 

དkང་སངས་མི་ཆགས། 

དགུང་སངས་མི་ཆགས་དགུང་སངས་ཆགས། །ཆགས་པ་ལ་ནི་གཅིག་གཉིས་
གསུམ། །དགུང་དང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ། །ཆགས་པ་ལ་ནི་བཞི་ལྔ་དྲུག །གངས་སྟོད་མི་
ཆགས་གངས་སྟོད་ཆགས། །ཆགས་པ་ལ་ནི་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །གངས་དང་དར་སེར་
དཀར་མོ། །ཆགས་པ་ལ་ནི་བཞི་ལྔ་དྲུག །སྤང་སྟོད་མི་ཆགས་སྤང་སྟོད་ཆགས། །ཆགས་པ་
ལ་ནི་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །སྤང་དང་ཤའུ་རྒྱལ་རྭ་བཅུ། །ཆགས་པ་ལ་ནི་བཞི་ལྔ་
དྲུག །ནགས་སྟོད་མི་ཆགས་ནགས་སྟོད་ཆགས། །ཆགས་པ་ལ་ནི ་གཅིག་གཉིས་
གསུམ། །ནགས་དང་སྟག་མོ་རི ་བཀྲ། །ཆགས་པ་ལ་ནི་བཞི་ལྔ་དྲུག །མཚོ་སྟོད་མི་ཆགས་
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མཚོ་སྟོད་ཆགས། །ཆགས་པ་ལ་ནི་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །མཚོ་དང་གསེར་མིག་ཉ་
མོ། །ཆགས་པ་ལ་ནི་བཞི་ལྔ་དྲུག །རྫོང་ཆེན་མི་ཆགས་རྫོང་ཆེན་ཆགས། །ཆགས་པ་ལ་ནི་
གཅིག་གཉིས་གསུམ། །རྫོང་དང་དབང་ཆེན་དཔོན་པོ། །ཆགས་པ་ལ་ནི་བཞི་ལྔ་དྲུག །དགོན་
སྟོད་མི་ཆགས་དགོན་སྟོད་མི་ཆགས། །ཆགས་པ་ལ་ནི་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །དགོན་དང་
མཚན་ལྡན་བླ་མ། །ཆགས་པ་ལ་ནི་བཞི་ལྔ་དྲུག །ཡུས་བཟང་མི་ཆགས་ཡུལ་བཟང་
ཆགས། །ཆགས་པ་ལ་ནི་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །ཡུལ་དང་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀ །ཆགས་
པ་ལ་ནི་བཞི་ལྔ་དྲུག ། 

ཉིས་བI་དོན་Z་པ། 

ལ་Kས་པའི་Iལ་པོ་ལགས། 

ལ་ཞུས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལགས། །ལྷ་ས་མི་ཆགས་ལྷ་ས་ཆགས། །ལྷ་ས་ཇོ་བོའི་སྐུ་བརྙན་
ཆགས། །ལ་ཞུས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལགས། །སྤྲ་གྲོ་མི་ཆགས་སྤ་གྲོ་ཆགས། །སྤྲ་གྲོ་ཚོང་དུས་
ལུང་པ་ཆགས། །ལ་ཞུས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལགས། །དར་དཀར་མི་ཆགས་དར་དཀར་
ཆགས། །དར་དཀར་ཀླ་ལེ་རྫིང་ཁ་ཆགས། །ལ་ཞུས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལགས། །ཀྲོང་གསར་མི་
ཆགས་ཀྲོང་གསར་ཆགས། །ཀྲོང་གསར་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ཆགས། །ལ་ཞུས་པའི་རྒྱལ་
པོ་ལགས། །ཐིམ་ཕུག་མི་ཆགས་ཐིམ་ཕུག་ཆགས། །ཐིམ་ཕུག་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་མཆོད་
ཆགས། །ལ་ཞུས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལགས། །རྟ་མགོ་མི་ཆགས་རྟ་མགོ་ཆགས། ། རྟ་མགོ་ངག་
དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཆགས། །ལ་ཞུས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལགས། །སྤུངས་ཐང་མི་ཆགས་སྤུངས་ཐང་
ཆགས། །སྤུངས་ཐང་མགོན་པོའི་དབང་མཆོད་ཆགས། །ལ་ཞུས་པའི་རྒྱལ་པོ་ལགས། །བར་
གྲོང་མི་ཆགས་བར་གྲོང་ཆགས། །བར་གྲོང་ཇོ་བོའི་སྐུ་བརྙན་ཆགས། །ལ་ཞུས་པའི་རྒྱལ་པོ་
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ལགས། །དབང་འདུས་མི་ཆགས་དབང་འདུས་ཆགས། །དབང་འདུས་སྒར་པའི་ཚེས་བཅུ་
ཆགས། ། 

 ཉིས་བI་དོན་_ག་པ། 

�་�ོ་Vིད་�་P་ཁང་ཞེས་པ། 

སྤ་གྲོ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་ཡ། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་ཡི་གདན་ས་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་
ཡ། །སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་མཇལ་ཡོད་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་ཡ། །རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སྲུང་དམག་མི་ལ་ཞེས་
པའི་སྭ་ཡ། །རྒྱལ་པོའི་སྐུ་ཚེ་ཆེ་ཆུང་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་ཡ། །ས་ལམ་ཞུ་ནས་མཇལ་ཡོད་ལ་
ཞེས་པའི་སྭ་ཡ། །གཟིམ་ཆུང་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཁང་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་ཡ། །མི་དབང་རྒྱལ་པོ་
བཞུགས་ཡོད་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་ཡ། །ཐུགས་སེམས་མདོག་ལེགས་མཚར་བ་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་
ཡ། །རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལ་གཟིགས་སོང་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་ཡ། །ཉི་མ་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ལ་ཞེས་
པའི་སྭ་ཡ། །སྨིན་དྲུག་བཞུགས་ས་མིན་འདུག་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་ཡ། །བཞུགས་ས་མེད་པའི་
སྨིན་དྲུག་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་ཡ། །སེམས་ཀྱི་སྐྱོ་རོགས་ཡིན་པ་ལ་ཞེས་པའི་སྭ་ཡ། ། 

 ཉིས་བI་དོན་བdན་པ། 

�་བསིལ་ཤོག་བསིལ་ཤོག། 

ཆུ་བསིལ་ཤོག་བསིས་ཤོག་གངས་ཀྱི་ཆུ། །ཝང་ས་ལས་ཝང༌། །དུས་གཏན ་ཀྱང་གངས་ལུ་
མི་བསིལ། །ཝང་ས་ལས་ཝང༌། །དུས་གཏན་ཀྱང་གངས་ལུ་བསིལ་ཟེར་ན། །ཝང་ས་ལས་
ཝང༌། །ཡར་གངས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་བཏུབ་འབད་སྨོ། །ཝང་ས་ལས་ཝང༌། །ཕར་རྐང་གཉིས་མ་
གཅིག་རྐང་གཉིས་མ། །ཝང་ས་ལས་ཝང༌། །ཕུ་ཡར་གྱི་མཆོད་རྟེན་རྐང་གཉིས་མ། །ཝང་ས་
ལས་ཝང༌། །ཕྱི་གྱི་སྐུ་དཀར་ལེགས་འབད་ས། །ཝང་ས་ལས་ཝང༌། ནང་གི་བྱིན་རླབས་ཆེ་
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བས་སྨོ། །ཝང་ས་ལས་ཝང༌། །ཕྱི་སྐུ་དཀར་ལེགས་པ་ང་མི་བལྟ། །ཝང་ས་ལས་ཝང༌། །ནང་
བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་བལྟ་ཆེ་གེ །ཝང་ས་ལས་ཝང༌། ། 

ཉིས་བI་དོན་བIད་པ། 

བuན་པའི་Iལ་མཚན། 

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མི་བཙུགས།༢ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་དགོས། །སྭ་ཨོ་
ཡ་ལ།༢ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ན།༢ །ཉི་མ་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ། །སྭ་ཨོ་ཡ་
ལ།༢ །ཤར་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།༢ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ཡོད། །སྭ་ཨོ་ཡ་
ལ།༢ །གཡས་ལ་དཔང་བོ་གཅིག་གི་བྲོ་ལ་གཅིག་འཆམས། །གཡོན་ལ་དཔའ་མོ་གཉིས་
ཀྱིས་བྲོ་ལ་གཉིས་འཆམས། །དཔའ་བོ་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་བྲོ་ལ་གསུམ་འཆམས། །རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་པོའི་གླུ་གར་ཞེས་གཅིག་འཆམས། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མི་བཙུགས།༢ ། བསྟན་
པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་དགོས། །སྭ་ཨོ་ཡ་ལ།༢ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་
ན།༢ །ཉི་མ་ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ། །སྭ་ཨོ་ཡ་ལ།༢ །ལྷོ་ན་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།༢ །བསྟན་པའི་
རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ཡོད། །སྭ་ཨོ་ཡ་ལ།༢ །གཡས་ལ་དཔང་བོ་གཅིག་གི་བྲོ་ལ་གཅིག་
འཆམས། །གཡོན་ལ་དཔའ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་བྲོ་ལ་གཉིས་འཆམས། །དཔའ་བོ་གེ་སར་རྒྱལ་
པོས་བྲོ་ལ་གསུམ་འཆམས། །རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་གླུ་གར་ཞེས་གཅིག་འཆམས། །བསྟན་པའི་
རྒྱལ་མཚན་མི་བཙུགས།༢ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་དགོས། །སྭ་ཨོ་ཡ་
ལ།༢ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ན།༢ །ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ། །སྭ་ཨོ་ཡ་
ལ།༢ །ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ། །སྭ་ཨོ་ཡ་ལ།༢ །ནུབ་ན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས།༢ །བསྟན་པའི་
རྒྱལ་མཚན་མི་བཙུགས་ཡོད། །སྭ་ཨོ་ཡ་ལ།༢ །གཡས་ལ་དཔང་བོ་གཅིག་གི་བྲོ་ལ་
གཅིག་འཆམས། །གཡོན་ལ་དཔའ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་བྲོ་ལ་གཉིས་འཆམས། །དཔའ་བོ་གེ་
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སར་རྒྱལ་པོས་བྲོ་ལ་གསུམ་འཆམས། །རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་གླུ་གར་ཞེས་གཅིག་
འཆམས། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མི་བཙུགས།༢ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་
དགོས། །སྭ་ཨོ་ཡ་ལ།༢ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ན།༢ །ཉི་མ་བྱང་གི་ཕྱོགས་
སུ། །སྭ་ཨོ་ཡ་ལ།༢ །བྱང་ན་འདོན་ཡོད་གྲུབ་པ།༢ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཡོད། །སྭ་ཨོ་
ཡ་ལ།༢ །གཡས་ལ་དཔང་བོ་གཅིག་གི་བྲོ་ལ་གཅིག་འཆམས། །གཡོན་ལ་དཔའ་མོ་
གཉིས་ཀྱིས་བྲོ་ལ་གཉིས་འཆམས། །དཔའ་བོ་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་བྲོ་ལ་གསུམ་འཆམས། 
ལ། །རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་གླུ་གར་ཞེས་གཅིག་འཆམས། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མི་
བཙུགས།༢ །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མི་བཙུགས་དགོས། །སྭ་ཨོ་ཡ་ལ།༢ །བསྟན་པའི་
རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་ན།༢ །ཉི་མ་དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ། །སྭ་ཨོ་ཡ་ལ།༢ །དབུས་ན་རྣམ་པར་
སྣང་མཛད། བསྟན་པའི་རྒྱལ་ལ་བཙུགས་ཡོད། །སྭ་ཨོ་ཡ་ལ།༢ །གཡས་ལ་དཔང་བོ་
གཅིག་གི་བྲོ་ལ་གཅིག་འཆམས། །གཡོན་ལ་དཔའ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་བྲོ་ལ་གཉིས་
འཆམས། །དཔའ་བོ་གེ་སར་རྒྱལ་པོས་བྲོ་ལ་གསུམ་འཆམས་ལ། །རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་གླུ་
གར་ཞེས་གཅིག་འཆམས། ། 

ཉིས་བI་དོན་དk་པ། 

བ{་ཤིས། 

བཀྲ་ཤིས་ལ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དང ་ཐུན་པའི་བཀྲ་ཤིས་
ཤོག །གླུ་གར་དང་པ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་མཆོད། །སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་མཆོད་
པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཡུལ་འདི་མི་ཡུས་གང་བའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ། །མི་ལ་ན་ཚ་མེད་པའི་
བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་ལ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དང་ཐུན་པའི་
བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གླུ་གར་གཉིས་པ་དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་མཆོད། །དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་
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མཆོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི། །ཡུལ་འདི་ཆོས་ཀྱིས་གང་བའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ། །ཆོས་ལ་ཕེབས་
བྲལ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་ལ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བདེ་སྐྱིད་
ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གླུ་གར་གསུམ་པ་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་
མཆོད། །དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཡུལ་འདི་ནོར་གྱིས་གང་
བའིདངོས་གྲུབ་ཞུ། །ནོར་ལ་གང་སྟོང་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག ། 

ཉིས་བI་བIད་བn་པ། 

ཨ་ལེགས་འབད། 

ཨ་ལེགས་འབད་་་ལེགས་འབད་དབའེ་་་་ལེགས་འབད་ས་དབའེ། །ཨ་ལེགས་འབད་མཆོག་
་་་ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་གེ །དགུང་མཐོ་བ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །འདོ་གསལ་བ་ཁྲི་
གདུགས་ཉི་མ་བཞུགས། ཨ་ལེགས་འབད་་་ལེགས་འབད་དབའེ་་་་ལེགས་འབད་་་་ས་
དབའེ། །ཨ་ལེགས་འབད་མཆོག་་་་ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་གེ །ཡངས་དགུང་ཧི་མཐོན་པོ་བཀྲ་
ཤིས་འབད། །ནོརཔ་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་གཡང་ཆགས་འབད། །ཨ་ལེགས་འབད་ལེགས་
འབད་དབའེ་་་་ལེགས་འབད་ས་དབའེ། ཨ་ལེགས་འབད་མཆོག་་་་ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་
གེ །བཀྲིས་དང ་་་གཡང་ཆགས་གཉིས་སྐུ། །ནང་མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར་ཞུ་དགོ་འབད། ཨ་
ལེགས་འབད་ལེགས་འབད་དབའེ་་་ལེགས་འབད་ས་དབའེ། །ཨ་ལེགས་འབད་མཆོག་་་་
ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་གེ །གཡུལ་དམའ་བ་ནོར་བུའི་ས་གཞི་ལས། །མཐོ་བ་དབུས་ཀྱི་རི་བོ་་་་
ཆོག་རབ་བཞུགས། །ཨ་ལེགས་འབད་ལེགས་འབད་དབའེ་ལེགས་འབད་ས་དབའེ། །ཨ་
ལེགས་འབད་མཆོག་་་་ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་གེ །ཕྱི་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བཀྲིས་འབད། །ལྷོ་འཛམ་
བུ་གླིང་དུ་གཡང་ཆགས་འབད། །ཨ་ལེགས་འབད་ལེགས་འབད་དབའེ་་་་ལེགས་འབད་ས་
དབའེ། །ཨ་ལེགས་འབད་མཆོག་་་་ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་གེ །བཀྲིས་དང་གཡང་ཆགས་གཉིས་
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སྐུ། །ནང་མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར་ཞུ་དགོ་འབད། །ཨ་ལེགས་འབད་ལེགས་འབད་དབའེ ་་་་
ལེགས་འབད་ས་དབའེ། །ཨ་ལེགས་འབད་མཆོག་་་་ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་གེ །བྱང་ཆོས་ལྡན་
བོད་ཁམས་དག་པའི་ཞིང༌། །རྟེན་བཟང་པོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་བཞུགས། །ཨ་ལེགས་འབད་ལེགས་
འབད་དབའེ་་ལེགས་འབད་ས་དབའེ། །ཨ་ལེགས་འབད་མཆོག་་་་ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་གེ །ཕྱི་
བསྐོར་བ་བརྒྱབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་འབད། །ནང་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་གཡང་ཆགས་འབད། །ཨ་
ལེགས་འབད་ལེགས་འབད་དབའེ་་་་ལེགས་འབད་ས་དབའེ། །ཨ་ལེགས་འབད་མཆོག་་་་
ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་གེ །བཀྲིས་དང་གཡང་ཆགས་གཉིས་སྐུ། །ནང་མཆོད་བཤམ་ཁྲ་མོར་ཞུ་ཆེ་
གེ །གཡུལ་བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་ཡུལ་ལྷོ་མོན་ལྗོངས། །རྟེན་བཟང་པོ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་
བཞུགས། །ཨ་ལེགས་འབད་ལེགས་འབད་དབའེ ་་་་ལེགས་འབད་ས་དབའེ། །ཨ་ལེགས་
འབད་མཆོག་་་་ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་གེ །ཕྱི་སྐྱབས་ཛེ་མཁན་པོ་བཀྲ་ཤིས་འབད། །ནང་མངའ་
བདག་ཆོས་རྒྱལ་གཡང་ཆགས་འབད། ཨ་ལེགས་འབད་ལེགས་འབད་དབའེ་་་་ལེགས་
འབད་ས་དབའེ། །ཨ་ལེགས་འབད་མཆོག་་་་ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་གེ །བཀྲིས་དང་གཡང་
ཆགས་གཉིས་སྐུ། །ནང་མཆོད་བཤམས་ཁྲ་མོར་ཞུ་དགོ་འབད། །ཨ་ལེགས་འབད་ལེགས་
འབད་དབའེ་་་་ལེགས་འབད་ས་དབའེ། །ཨ་ལེགས་འབད་མཆོག་་་་ལས་དབའེ་ཞུ་ཆེ་
གེ །ༀ་སྭསྟི། །མ་བརྟག་ཉམས་དགར་སྣང་བའི་ཡབ་དང་ནི། །རྣམ་བདུན་རིག་པས་དཔྱད་པ་
སྟོང་པའི་ཡུམ། །ཟུང་འཇུག་ཆོས་དབྱིངས་ལྷུམས་ནས་བལྟམས་པ་ཡི། །རང་བྱུང་རིག་པའི་ལྷ་
ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །རབ་དཀར་ཀེ་ལ་ཤ་ཡི་ངོས་ཡངས་སུ། །རྣམ་བཀྲ་དབང་གཞུའི་གུར་
ཁང་འཁྱིལ་བའི་འོག །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་འཇོ་སྒེག་འབུམ་གྱིས་མཛེས། །སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་ཁྱོད་
ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །སྐུ་ཡི་མཉེན་ལྕུག་པད་སྡོང་ལང་ཚོ་བཞིན། །ཕྱག་ཞབས་གཡོ་བ་ཤིང་
བལ་འདབ་མའི་སྤུན། །སྤྱན་ཟུར་ཨུ་ཏྤལ་བཞད་པའི་དྲི་བསུང་གིས། །རྒྱལ་ཀུན་མཉེས་མཛད་
གར་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱོངས། །རབ་དགའི་རྒྱུད་མང་སྒྲད་ཡང་སྐྱེངས་བྱེད་པའི། །འགྱུར་ཁུག་
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འདེགས་འཇོག་ཕུན་ཚོགས་སྙན་གླུ་ཡིས། །ཐུབ་རྣམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གཡོ་ནུས་པ། །རྡོ་
ཛེ་གླུ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །ཀུན་རྫོབ་སྣང་ངོར་འཇིག་རྟེན་གླུ་གར་ཏེ། །ངེས་པའི་
དོན་དུ་བདེ ་གཤེགས་རབ་མཉེས་པས། །བསོད་ནམས་ཡེ་ཤས་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་ཛོགས་
ནས། །འབྲས་བཟང་སྐུ་གཉིས་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་མངོན། །འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ན་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་
ལས། །གླུ་དང་གར་གྱི་རྣམ་པ་མང་མཆིས་ཀྱང༌། །འདི་ནི་ཁ་བཞི་སྨན་ལྗོངས་ལུང་པའི་
སྲོལ། །གླུ་ཡི་མཛོད་ལས་ཐོར་བུ་ཕྱོགས་སུ་བསྡེབས། །རྣམ་དཀར་བྱེད་པོ་མ་ཎི་རྡོ་རྗེ་
ཡིས། །ལྷག་བསམ་ཀུ་ཤའི་པིར་གྱིས་ལེགས་བྲིས་ཏེ། །གླུ་མཛོད་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་
མཆོད་སྤྲིན་འདི། །ཕོ་མོ་གཞོན་ནུ་ཀུན་གྱི་སྐྱེས་སུ་བསྐྲུན། །ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་ན་ཚོད་མ་
སྨིན་པས། །ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་མཐའ་རྒྱ་ག་ལ་ཆོད། །འགལ་དང་མ་འབྲེལ་ལ་སོགས་ཉེས་
པའི་ཚོགས། །ཅི་མཆིས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་ལྷ་ལ་བཤགས། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་གྲུ་
ཆར་གྱིས། །ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་ཡི་ལྗོན་པ་སྐྱེད་བསྲིངས་ཤིང༌། །མཛད་བཟང་ལུགས་གཉིས་ཡལ་
འདབ་རབ་རྒྱས་ཏེ། །འབངས་ཀྱི་གྲིབ་བསིལ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་
འདིའང་རྣམ་དཀར་པར་བསྐྲུན་བྱེད་པོ་བར་མཚམས་མ་ཎི་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ་བའི་ངོར་ཤེས་རིག་
ཛོང་ཁ་རྩོམ་བྲིས་པའི་བཅོས་མིང་འཛིན་པ་མུ་ལྟོ་བ་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་ཁོ་བོས་རབ་བྱུང་བཅུ་
དྲུག་པའི་ནང་གསེས་ཤིང་ཕོ་བྱི་ལོར་ཟླ་༨ པའི་དཀར་ཕྱོགས་དགའ་བ་གསུམ་པར་གང་ཤར་
སྨོན་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ ཅིག ། །། 


