
 

 

        ༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱ་མ་བཞུགས་སྱོ། །  



 

2 

དགའ་ལྡན་  གཅིག་  ལྷ་བརྒྱ་མ། 

༄༅༅། །དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་མགོན་གི་ཐུགས་ཀ་ནས། །རབ་དཀར་ཞོ་གསར་སྤུངས་འདྲའི་ཆུ་འཛིན་རྩེར། །ཆོས་
ཀི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་མཁྩེན་བོ་བཟང་གྲགས། །སྲས་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤྩེགས་སུ་གསོལ། །མདུན་གི་ནམ་
མཁར་སྩེང་ཁི་པད་ཟླའི་སྩེང་། །རྩེ་བཙུན་བ་མ་དགྩེས་པའི་འཛུམ་དཀར་ཅན། །བདག་བོ་དད་པའི་བསོད་ནམས་
ཞིང་མཆོག་ཏུ། །བསན་པ་རྒྱས་ཕིར་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཤྩེས་བྱའི་ཁནོ་ཀུན་འཇལ་བའི་བོ་གྲོས་ཐུགས།། 
སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་རྒྱན་གྱུར་ལྩེགས་བཤད་གསུང་། །གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་ལྷམ་མྩེར་མཛེས་པའི་སྐུ། །མཐོང་ཐོས་



 

༄༅།    ། 

3 

དགའ་ལྡན་  གཉིས་  ལྷ་བརྒྱ་མ། 

དྲན་པས་དོན་ལྡན་ལ་ཕག་འཚལ། །ཡིད་འོང་མཆོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་མྩེ་ཏོག་དང་། །དྲི་ཞིམ་བདུག་སོས་
སྣང་གསལ་དྲི་ཆབ་སོགས། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་སིན་རྒྱ་མཚོ་འདི། །བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་ཁྩེད་ལ་
མཆོད་པར་འབུལ། །གང་ཞིག་ཐོག་མྩེད་དུས་ནས་བསགས་པ་ཡི། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མི་དགྩེ་ཅི་བགིས་དང་།། 
ཁད་པར་སོམ་པ་གསུམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས། །སིང་ནས་འགོད་པ་དྲག་པོས་སོ་སོར་བཤགས། །སིགས་མའི་དུས་
འདིར་མང་ཐོས་སྒྲུབ་ལ་བརོན། །ཆོས་བརྒྱད་སངས་པས་དལ་འབྱོར་དོན་ཡོད་བྱྩེད། །མགོན་པོ་ཁྩེད་ཀི་རླབས་ཆྩེན་ 



 

4 

མཛད་པ་ལ། །བདག་ཅག་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡི་རང་ངོ་། །རྩེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་ཁྩེད་རྣམས་ཀིས། །ཆོས་སྐུའི་མཁའ་ལ་མཁྩེན་བརྩེའི་
ཆུ་འཛིན་འཁིགས། །ཇི་ལྟར་འཚམ་པའི་གདུལ་བྱའི་འཛིན་མ་ལ། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་ཆར་པ་དབབ་ཏུ་གསོལ། །རྣམ་དག་འོད་གསལ་
དབྱིངས་ནས་བཞྩེངས་པ་ཡི། །ཟུང་འཇུག་སྐུ་ལ་འཆར་ནུབ་མི་མངའ་ཡང་། །ཐ་མལ་སྣང་ངོར་སྤྲུལ་སྐུ་རགས་པ་འདི། །སྲིད་མཐའི་
བར་དུ་མི་ནུབ་བརྟན་པར་བཞུགས། །བདག་གིས་ཇི་སྩེད་བསགས་པའི་དགྩེ་བ་འདིས། །བསན་དང་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་གང་ཕན་དང་།། 
ཁད་པར་རྩེ་བཙུན་བོ་བཟང་གྲགས་པ་ཡི། །བསན་པའི་སིང་པོ་རིང་དུ་གསལ་བྱྩེད་ཤོག །ས་གཞི་སསོ་ཀིས་བྱུགས་ཤིང་མྩེ་ཏོག་བཀྲམ།། 
རི་རབ་གིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏྩེ་ཕུལ་པ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སོད་པར་ཤོག  ། 



 

༄༅།   ། 
། 

5 

ཡི་དམ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཁཾ་ནི་ᾬ་ཏཱ་ཡ་མི། ༈ །དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཐུབ་དབང་རོ་རྩེ་འཆང་། །དམིགས་མྩེད་བརྩེ་བའི་
གཏྩེར་ཆྩེན་སན་རས་གཟིགས། །དྲི་མྩེད་མཁྩེན་པའི་དབང་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །བདུད་དཔུང་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་གསང་
བའི་བདག །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཙོང་ཁ་པ། །བོ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདྩེབས། །ཞྩེས་ཚར་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ཟློས།  
༈ མཁས་པ་ལུང་གི་ཡནོ་ཏན་ཀུན་ལྡན་པ། །ཁྩེད་རང་ལྟ་བུར་བདག་ཀང་བྱིན་གིས་རློབས། ༈ །སྒྲུབ་པ་རོྟགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་
པ༑ ༑ཁྩེད་རང་ལྟ་བུར་བདག་ཀང་བྱིན་གིས་རློབས། ༈ །རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་གསང་གསུམ་རོ་རྩེ་སྐུ། །ཁྩེད་རང་ལྟ་བུར་བདག་
ཀང་བྱིན་གིས་རློབས། ༈ །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པས། །ཐྩེག་མཆོག་བཤྩེས་གཉྩེན་དངོས་སུ་མཛད་པའི་མཐུས། །རྒྱལ་བས་ 

དགའ་ལྡན་  གསུམ་ བྱོན།   ལྷ་བརྒྱ་མ། 



 

6 

བསྔགས་པའི་ལམ་བཟང་འདི་ཉིད་ལས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྡོག་པར་མ་གྱུར་ཅིག།།                                                          །། 



 

༄༅།   ། 
། 

1 

རྒྱལ་དབང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལྟ་མགུར་ནི། སིང་འདབ་བརྒྱད་ཨ་ཝ་དྡྷུ་ཏཱའི་དབུས། །གཞི་འགྱུར་མེད་སེམས་ཀི་རྡོ་རེའི་གར། །ལྷ་སངས་རྒྱས་
ཀུན་འདུས་བྡོ་བཟང་གྲགས། །ཕ་བ་མའི་ངྡོ་བྡོར་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །གཞི་འཁྡོར་འདས་ཆྡོས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །ནང་རང་གི་སེམས་ཀིས་
བཏགས་པ་ཙམ། །སེམས་དེ་ཡང་བརྟགས་ན་སེ་འགག་བྲལ། །གནས་ལུགས་ཀི་ངྡོ་བྡོ་ཨེ་མ་ཧྡོ། །སྡོན་མཁའ་ལ་ཆུ་འཛིན་དེངས་པ་བཞིན།། 
དབིངས་རང་སེམས་དབེར་མེད་སྣང་ངྡོ་རུ། །མྡོང་སྣང་གི་སྡོས་པ་མ་ལུས་ནུབ། །ང་སེ་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྡོར་པ། །གཤིས་ཅིར་ཡང་
མ་གྲུབ་རྫུན་པྡོ་ཆེ། །སྣང་གྲགས་ཀུན་སྒྱུ་མའི་ལྟད་མྡོར་མཐྡོང་། །ཉམས་དགའ་བ་སྣང་སྡོང་ཟུང་འཇུག་འདིས། །བསླུ་མེད་ཀི་རྟེན་འབྲེལ་
ངེས་པ་རེད། །རེ་མཁེན་པའི་གཏེར་དང་དབེར་མེད་པའི། །ཕ་བྡོ་བཟང་གྲགས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་། །རེ་མཚན་ལྡན་བ་མའི་བཀའ་

ལྟ་              གཅིག་          མགུར། 



 

2 

དིན་ལས། །ངས་ངེས་དྡོན་གླུ་རུ་བངས་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕ་བ་མའི་སྒྲུབ་གནས་ཁད་པར་ཅན་འྡོལ་དགའ་ཆྡོས་ལུང་དུ་འབྲི་ལུང་ནས་རྒྱུ་སྦྱར་ཏེ། དཔལ་འཀྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའི་ཚོགས་ཀི་མཆྡོད་པ་བགིས་

སྐབས་སིད་སྡོང་སེ་པ་ནས་མགུར་སན་པ་ཞིག་འཐེན་ཞེས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བའི་ཚེ། ངེས་དྡོན་གི་ལྟ་བ་ལ་བག་ཆགས་འཇྡོག་པའི་ཕྱིར་གང་ཤར་ཐྡོལ་བྱུང་དུ་ལྟ་བའི་གླུ་བེད་པ་པྡོ་ནི་བྡོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའྡོ།། ༈ འཁྡོར་འདས་རང་
བཞིན་རྡུལ་ཙམ་མེད་པ་དང་། །རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་གཉིས། །ཕན་ཚུན་འགལ་མེད་གྲྡོགས་སུ་འཆར་བ་ཡི། །ཀླུ་སྒྲུབ་
དགྡོངས་དྡོན་རྟྡོགས་པར་བིན་གིས་རྡོབས། ༈ །དེ་ན་རེ་བཙུན་བ་མ་ཐུགས་རེ་ཅན། །མར་འགྱུར་འགྲྡོ་བའི་སིག་སིབ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན།། 
མ་ལུས་ད་ལྟ་བདག་ལ་སིན་པ་དང་། །བདག་གི་བདེ་དགེ་གཞན་ལ་བཏང་བ་ཡི། །འགྲྡོ་ཀུན་བདེ་དང་ལྡན་པར་བིན་གིས་རྡོབས། །ཅེས་པ་

འདི་དག་ནི་པཎ་ཆེན་བྡོ་བཟང་ཆྡོས་རྒྱན་གི་གསུང་ཡིན་ནྡོ།། ༈ སེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང་། །འབྲལ་མེད་ཆྡོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལྡོངས་སྡོད་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་གི་ 



 

༄༅།   ། 
། 

3 

ཡྡོན་ཏན་རབ་རྡོགས་ནས། །རྡོ་རེ་འཆང་གི་གྡོ་འཕང་མྱུར་ཐྡོབ་ཤྡོག །                                                            །། 

 

ལྟ་           གཉིས་ བྡོན།       མགུར། 



 

         ༄༅། །སྒྱུ་ལུས་ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ་ཐབས་ཤེས་ཉམས་ཀྱི་བྔོགས་འདྔོན་དགའ་ལྡན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྱི་ནྔོར་ 
            ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྔོ། །  



 

2 

སྒྱུ་ལུས་ཚོགས་   གཅིག་    སུ་བསྔོ་བ། 

༄༅༅། །ན་མྔོ་གུ་རུ་བྷྱཿ རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རིན་པྔོ་ཆྗེ་བཀའ་དིན་མཚུངས་པ་མྗེད་པའི་ཞབས་ཀི་པདྔོ་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་
པྔོས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའྔོ། །བརྗེ་བ་ཆྗེན་པྔོས་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསྔོལ། འདིར་སྐལ་ལྡན་གི་སྐྱྗེས་བུ་ཀུན་རྔོབ་དང་དྔོན་དམ་པའི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རིན་པྔོ་ཆྗེ་ཐུགས་དམ་གི་མཐིལ་དུ་འཛིན་པ་དག་གིས་ཟབ་མྔོའ་ིཉམས་ལྗེན་ལ་བྔོགས་ལྷག་པར་འབྱིན་པའི་ཕྱིར་མན་ངག་ཟབ་མྔོ་བདུད་ཀི་གཅྔོད་ཡུལ་དགའ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་མན་
ངག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ། གང་དུ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་གནས། གང་གིས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་རྗེན། གང་ཞིག་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་གདམས་པ། གང་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་ཚར་ལྷྔོང་
ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཚུལ་རྣམས་འཇམ་དབྱངས་ཆྔོས་སྐྔོར་དང་། ཐར་འདྔོད་དྗེད་དཔྔོན་ར་འགྗེལ་དང་དགའ་ལྡན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་སྔོགས་ལས་ཤྗེས་པར་བྱ་ཞིང་། འདིར་ངག་འདྔོན་རྒྱུན་འཁྗེར་དུ་
བྱ་ཚུལ་ཚིགས་བཅད་ཁྔོ་ན་འཁྗེར་བདྗེར་འགྔོད་པ་ལ། གཉན་སར་འགྔོ་བའི་ཀུན་སྔོང་དང་། འགྔོ་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞི་སྔོགས་ངག་འདྔོན་བྱ་བ་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ སྔོན་བྱྔོན་སྟྔོན་པའི་རྣམ་ 



 

༄༅།    ། 

3 

སྒྱུ་ལུས་ཚོགས་   གཉིས་    སུ་བསྔོ་བ། 

ཐར་རབ་དན་ཅིང་། །ལུས་འདིས་དྔོན་ཆྗེན་སྙིང་པྔོ་བླང་བའི་ཕྱིར། །ལྷ་འདྗེ་ཁད་གསྔོད་བྲན་དུ་བཀྔོལ་
འདྔོད་སྔོགས། །ཆྔོས་བརྒྱད་སྔོས་པའི་རྣམ་རྔོག་རྒྱང་བསིངས་སྟྗེ།། ༼ཕཊྷྱཿ༽ མར་གྱུར་ལྷ་འདྗེས་གཙོར་བྱས་འགྔོ་བ་
ཀུན༑ ༑སིབ་གཉིས་འཁྔོར་མཚོ་ཆྗེ་ལས་བདག་གིས་སྔོལ། །སྣང་སིད་གདྔོད་ནས་སྟྔོང་པའི་རང་བཞིན་ཕྱིར། །བླྔོས་
བྱས་གཉྗེན་པྔོར་འགྔོ་ཚུལ་སྒྱུ་མའི་གར། །དཔའ་བྔོའ་ིསྟག་འགྔོས་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ རང་ཉིད་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡི་ང་རྒྱལ་བསྐྱྗེད། །སྟྗེང་
ཕྱྔོགས་བླ་མ་མཆྔོག་གསུམ་སིན་ལྟར་འཐིབས། །གཡས་སུ་དཔའ་བྔོའ་ིཚོགས་རྣམས་ཤ་ར་ར། །རྒྱབ་ཏུ་ཆྔོས་སྐྱྔོང་སྲུང་ 



 

4 

མའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐྔོར། །ལམ་གི་གཡས་ཟུར་མནན་ཅིང་ཐབས་ཀིས་འགྔོ། །བདྗེ་ཆྗེན་ལམ་གི་སྔོག་ཏུ་བྱས་ནས་འགྔོ། །ལམ་གི་ལྷ་འདྗེ་
རང་ལ་བསྡུ་ཞིང་འགྔོ། །ཀུན་ཀང་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགྔོད་དུ་འགྔོ། །རྣལ་འབྱྔོར་མའི་གཏིང་འགྔོས་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ རང་ཉིད་རྣལ་འབྱྔོར་མ་ཡི་ང་རྒྱལ་
བསྐྱྗེད༑ ༑སྟྗེང་ཕྱྔོགས་བླ་མ་མཆྔོག་གསུམ་སིན་ལྟར་འཐིབས། །གཡྔོན་དུ་དཔའ་མྔོའ་ིཚོགས་རྣམས་ཉྗེ་རྗེ་རྗེ། །རྒྱབ་ཏུ་ཆྔོས་སྐྱྔོང་སྲུང་
མའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐྔོར། །ལམ་གི་གཡྔོན་ཟུར་མནན་ཅིང་དབྱིངས་ཀིས་འགྔོ། །སྟྔོང་ཉིད་ཤྗེས་རབ་མིག་གིས་བལྟས་ནས་འགྔོ། །ལམ་གི་
ལྷ་འདྗེ་རང་ལ་བསྡུ་ཞིང་འགྔོ། །ཀུན་ཀང་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགྔོད་དུ་འགྔོ། །སྦྲུལ་ནག་འཁིལ་འགྔོས་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ རང་ཉིད་རྣལ་འབྱྔོར་མ་ཡི་ང་
རྒྱལ་བསྐྱྗེད། །སྟྗེང་ཕྱྔོགས་བླ་མ་མཆྔོག་གསུམ་༴ གཡས་སུ་དཔའ་བྔོའ་ི༴ གཡྔོན་དུ་དཔའ་མྔོའ་ི༴ རྒྱབ་ཏུ་ཆྔོས་སྐྱྔོང་༴ ལམ་ཁའི་གཡས་



 

༄༅།   ། 
། 
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གཡྔོན་ཕན་ཚུན་གནྔོན་ཞིང་འགྔོ། །ལམ་གི་ལྷ་འདྗེ་ཕྱུགས་བཞིན་བདས་ནས་འགྔོ། །ཀུན་ཀང་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགྔོད་དུ་འགྔོ།། 
མཁའ་འགྔོ་མའི་གར་འགྔོས་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ རང་ཉིད་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡི་ང་རྒྱལ་བསྐྱྗེད། །སྟྗེང་ཕྱྔོགས་བླ་མ་༴ གཡས་སུ་དཔའ་བྔོའ་ི༴ གཡྔོན་དུ་དཔའ་མྔོའ་ི༴ 
རྒྱབ་ཏུ་ཆྔོས་སྐྱྔོང་༴ ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་མནན་ཞིང་གར་གིས་འགྔོ། །ལྷ་འདྗེ་སྐྲག་ཅིང་གཟིར་བར་བསམ་ནས་འགྔོ། །ཀུན་ཀང་བྱང་ཆུབ་
ལམ་ལ་འགྔོད་དུ་འགྔོ། །ཚུལ་བཞིའི་སྔོ་ནས་འགྔོ་བ་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ ལུས་པྔོ་རྔོ་དང་སྗེམས་ཉིད་རྔོ་ཁུར་ཚུལ། །གཉན་ས་དུར་ཁྔོད་ལྷ་འདྗེ་ཅྗེ་སྤྱང་ཚུལ།། 
བྗེམ་རིག་ཕྲལ་ཏྗེ་དབྱིངས་རིག་བསྗེ་བའི་ཕྱིར། །རྗེ་དྔོགས་བདུད་ཀི་ཚོགས་རྣམས་སྤངས་ཏྗེ་འགྔོ། །ཞྗེས་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་ཕྱིན་ནས། གནས་དྗེར་ཟིལ་གནྔོན་སྐྔོར་

གསུམ་གི་དམིགས་པ་ཁིད་ཡིག་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་དག་ནི་སྔོན་དུ་བྱ་བའི་རིམ་པའྔོ།། དངྔོས་གཞིའི་རིམ་པ་ལ་ཐུན་དང་ཐུན་འཚམས་གཉིས་ལས། དང་པྔོ་ལ་སྔོན་འགྔོ་ཁིད་ཆྗེན་བཞིས་རྒྱུད་སྦྱང་བ། དངྔོས་གཞི་སྐུ་གཉིས་ཀི་ལག་རྗེས་

གཅྔོད་སྒྱུ་ལུས་      གསུམ་   ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ། 



 

6 

འཇྔོག་བྱྗེད་ཚོགས་གཉིས་གསྔོག་པ། བསགས་པའི་དགྗེ་ར་རྣམས་བླ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པྔོར་བསྔོ་བའྔོ། །དང་པྔོ་ལ་བཞི། རྒྱུད་སྣྔོད་རུང་དུ་བྱྗེད་པ་སྐྱབས་འགྔོ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀི་ཁིད། བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་བྱྗེད་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱྔོར་གི་ཁིད། 
ཚོགས་གསྔོག་པར་བྱྗེད་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པའི་ཁིད། སིག་སིབ་དག་པར་བྱྗེད་པ་ཨ་ཡིག་བདུད་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་གི་ཁིད་རྣམས་ལས། དང་པྔོ་སྐྱབས་སྗེམས་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ མདུན་གི་ནམ་མཁར་
སྗེང་ཁི་པད་ཟླའི་སྟྗེང་། །བླ་མ་ཡུམ་ཆྗེན་ལབ་ཀི་སྔོན་མ་ལ། །ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྔོན་མཆྔོག་གསུམ། །བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོས་
བསྐྔོར་ནས་བཞུགས་པར་གྱུར། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྔོ་བ་མ་ལུས་པ། །ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་། །སྐྱབས་མཆྔོག་
སངས་རྒྱས་ཆྔོས་དང་དགྗེ་འདུན་ལ། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པྔོའ་ིབར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ལན་གསུམ། སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བའི་འགྔོ་བ་རྣམས།། 
བསལ་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་མཆྔོག་ཏུ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ནས། །དུས་གསུམ་བདྗེ་གཤྗེགས་སས་ཀི་སྤྱྔོད་པ་ལ། །ཞུམ་མྗེད་བསམ་པ་ཐག་པས་བསབ་



 

༄༅།   ། 
། 

7 

པར་བགི། །ལན་གསུམ། གཉིས་པ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་བྱྗེད་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱྔོར་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ རང་གི་སྤྱི་བྔོར་པད་ཉི་དཀིལ་སྟྗེང་། །བླ་མ་མཆྔོག་དང་
དབྱྗེར་མྗེད་ལབ་ཀི་སྔོན། །རྣམ་པ་རྔོ་རྗེ་ཕག་མྔོ་སྐུ་མདྔོག་དམར། །ཕྱག་གཡས་གི་གུག་གཡྔོན་པས་ཐྔོད་ཁག་འཛིན། །མཆན་ཁུང་ཁ་ཊྭཱཾ་
ག་ཡིས་ལྗེགས་པར་བརྒྱན། །ཁྔོ་འཛུམ་མཆྗེ་གཙིགས་རུས་པའི་རྒྱན་གིས་མཛེས། །གཅྗེར་མྔོ་སྐྲ་གྔོལ་འྔོད་ཟྗེར་འབར་བའི་དབུས།། 
གཡས་བསྐུམས་གཡྔོན་བརྐྱངས་སྟབས་བཞུགས་གནས་གསུམ་དུ། །ཡི་གྗེ་གསུམ་མཚན་ཧྭཱཾ་ཡིག་འྔོད་ཟྗེར་གིས། །རང་བཞིན་གནས་
ནས་རྔོ་རྗེ་རྣལ་འབྱྔོར་མར། །ཞི་ཁྔོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས་ཀིས་ཡྔོངས་བསྐྔོར་བ། །ཐྔོགས་མྗེད་སྤྱན་དངས་གཉིས་སུ་མྗེད་པར་གྱུར། །སར་
ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧྭཱཾ་ལས་འྔོད་ཟྗེར་འཕྲྔོས། །གནྔོད་བྱྗེད་གདྔོན་བགྗེགས་རིགས་དྲུག་སྗེམས་ཅན་ཀུན། །པདའི་མཚོ་ལ་ངང་མྔོའ་ིའདུ་

གཅྔོད་སྒྱུ་ལུས་       བཞི་    ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ། 



 

8 

འགྔོད་ལྟར། །དབང་དུ་བསྡུས་ཏྗེ་རང་གི་མཐའ་སྐྔོར་འཁྔོད། །རྐང་གིང་ལན་གསུམ་འབུད། གསུམ་པ་ཚོགས་གསྔོག་པར་བྱྗེད་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པ་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ 
བདྗེ་ཆྗེན་ལྷུན་གྲུབ་ཆྔོས་སྐུའི་རྔོལ་པ་ལས། །ཡིད་འཕྲྔོག་སྗེག་མྔོར་ཤར་བའི་མཛེས་སྡུག་གིས། །ཁམས་གསུམ་བརན་པ་འཕྲྔོག་པའི་དཔལ་
ཡྔོན་ཅན། །བླ་མ་རྔོ་རྗེ་ཕག་མྔོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཀིས་མཆྔོད། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སིག་སིབ་སྔོ་
སྔོར་བཤགས། །རྣམ་དཀར་དུས་གསུམ་དགྗེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །འགྔོ་ལ་ཐྗེག་གསུམ་ཆྔོས་འཁྔོར་བསྐྔོར་དུ་གསྔོལ། །རག་པའི་ཆྔོས་གསུམ་
ངྔོ་བྔོར་བཞུགས་གསྔོལ་འདྗེབས། །དགྗེ་ཀུན་སྐུ་གསུམ་གྔོ་འཕང་ཐྔོབ་ཕྱིར་བསྔོ། ༈ །པགས་པ་དབང་ཆྗེན་གསྗེར་གི་ས་གཞིའི་སྟྗེང་།། 
ཁག་ཞག་བདུད་རིའི་ཆུ་ཡིས་ཆག་ཆག་བཏབ། །རྒྱུ་མ་ལྕགས་རི་ཡན་ལག་གིང་བཞིའི་དབུས། །སལ་ཚིགས་རིན་ཆྗེན་རྡུལ་བརྗེགས་ལྷུན་



 

༄༅།   ། 
། 

9 

པྔོར་གྱུར། །གཡས་གཡྔོན་མིག་གཉིས་ཉི་ཟླ་རྣ་བ་གཉིས། །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་སྙིང་ནི་ཡིད་བཞིན་ནྔོར། །ཕྱི་ཤ་ནང་ཤ་
ཡྔོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། །ལྷ་མིའི་འདྔོད་ཡྔོན་དཔལ་འབྱྔོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །འདྔོད་དགུའི་རྒྱ་མཚོ་མཎྜལ་བཟང་པྔོ་འདི། །བླ་མ་ཡི་དམ་
སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་དང་། །མཐུ་ལྡན་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོར་ལྗེགས་འབུལ་ན། །ཐུགས་རྗེས་བཞྗེས་ནས་བྱིན་རླབས་དངྔོས་གྲུབ་སྔོལ།། 
བཞི་པ་སིག་སིབ་དག་པར་བྱྗེད་པ་ཨ་ཡིག་བདུད་རིའི་ཆུ་རྒྱུན་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ སྟྔོན་པ་སངས་རྒྱས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་དང་། །ཨཱỒ་དྗེ་བ་ཕ་གཅིག་དམ་པ་སྔོགས།། 
ཕ་རྒྱུད་ཐབས་ཀི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གིས་རླྔོབས། །ཡུམ་ཆྗེན་ཤྗེར་ཕྱིན་རྗེ་བཙུན་སྔོལ་མ་དང་།། 
སུ་ཁ་སིདི་མ་ཅིག་ལབ་སྔོན་སྔོགས། །མ་རྒྱུད་ཤྗེས་རབ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ སྟྔོན་པ་སངས་རྒྱས་རྗེ་བཙུན་

གཅྔོད་སྒྱུ་ལུས་        ལྔ་     ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ། 



 

10 

བྱམས་པ་དང་། །འཕགས་པ་ཐྔོགས་མྗེད་གཅུང་གཅིག་དབྱིག་གཉྗེན་སྔོགས། །སས་རྒྱུད་ཟུང་འཇུག་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ། །གསྔོལ་བ་
འདྗེབས་སྔོ་༴ རྔོ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་དང་། །དཔའ་བྔོ་རྔོ་རྗེ་བླྔོ་བཟང་གགས་པ་སྔོགས། །ཉྗེ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་
པའི་བླ་མ་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་བ་སྔོ་ཆྔོས་རྒྱན་དང་། །ཆྔོས་གི་རྔོ་རྗེ་རྒྱལ་བ་དབྗེན་ས་པ། །སངས་རྒྱས་ཡྗེ་
ཤྗེས་བླྔོ་བཟང་ཆྔོས་རྒྱན་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ བླྔོ་བཟང་དམ་ཆྔོས་བླྔོ་བཟང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས། །འཕྲིན་ལས་ཆྔོས་འཕྗེལ་བླྔོ་བཟང་
རྣམ་རྒྱལ་དང་། །ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་མཚན་བླྔོ་བཟང་ཆྔོས་འབྱྔོར་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ ཡྗེ་ཤྗེས་བསྟན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་དང་།། 
ཡྗེ་ཤྗེས་དྔོན་གྲུབ་བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་ཞབས། །སྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་འཇལ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ བདྗེ་
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ཆྗེན་བཀྲ་ཤིས་ཆྔོས་ཀི་གིང་མཆྔོག་ན། །བདྗེ་ཆྗེན་འཇམ་མགྔོན་བསྟན་པའི་སྔོག་ཤིང་མཆྔོག །བདྗེ་ཆྗེན་སྙིང་པྔོ་བྱམས་བརྗེའི་
མངའ་བདག་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ ས་སྤྱྔོད་འྔོག་མིན་བདྗེ་ཆྗེན་གིང་མཆྔོག་ཏུ། །ས་གསུམ་འགྔོ་བའི་རྗེ་སྐྔོང་ཡིད་བཞིན་དབང་།། 
ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་དགྗེ་ལྗེགས་རབ་རྒྱས་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ ཀུན་གིང་འྔོད་གསལ་རིག་པའི་གུར་ཁང་དུ། །ཀུན་མཁྗེན་རྒྱལ་
བ་གཉིས་པའི་ཟབ་གསང་ལམ། །ཀུན་ཏུ་སྤྗེལ་མཁས་འཇིགས་མྗེད་རྒྱལ་མཚན་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ ཞྗེས་དབང་ལུང་སྦྲགས་མའི་བརྒྱུད་རིམ། 
རྔོག་ལྕྔོག་བཀྲ་ཤིས་བདྗེ་ཆྗེན་དགྔོན་པ་རུ། །བདྗེ་ཆྗེན་སྙིང་པྔོས་རྗེས་བཟུང་འགྔོ་བའི་མགྔོན། །རྗེ་བཙུན་ཡྗེ་ཤྗེས་བྱམས་པ་རིན་པྔོ་ཆྗེར།། 
གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ ཟབ་གསལ་དབྱིངས་རིག་མི་ཕྱྗེད་བདྗེ་བའི་ཀྔོང་། །ཟབ་དྔོན་སྐྱྗེ་མྗེད་སྔོག་པའི་ཕཊྷྱཿཀི་སས། །ཟབ་མྔོའ་ིལམ་

གཅྔོད་སྒྱུ་ལུས་       དྲུག་    ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ། 
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སྟྔོན་བླྔོ་བཟང་བརྔོན་འགྲུས་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ ཞྗེས་ལུང་རྐྱང་གི་བརྒྱུད་རིམ། འཇམ་དཔལ་སྙིང་པྔོས་བྱིན་རླབས་རག་བརན་དུ། །འཇམ་
མགྔོན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གསལ་མཛད་པ། །འཇམ་དཔལ་རྣམ་གྔོལ་ཆྔོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ། །གསྔོལ་བ་འདྗེབས་སྔོ་༴ ཟག་མྗེད་བདྗེ་སྟྗེར་
རྗེ་བཙུན་རྣལ་འབྱྔོར་མ། །བསླུ་མྗེད་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྔོན་མཆྔོག་གསུམ། །མཐུ་ལྡན་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོར་བཅས་པ་ལ། །གསྔོལ་བ་
འདྗེབས་སྔོ་༴ ཚེ་འདི་བླྔོ་ཡིས་ཐྔོངས་པར་བྱིན་གིས་རླྔོབས། །ངྗེས་འབྱུང་བྱང་སྗེམས་འབྱྔོངས་པར་བྱིན་༴ བདག་མྗེད་གནས་ལུགས་
རྔོགས་པར་བྱིན་༴ གཅྔོད་ཡུལ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གིས་རླྔོབས། །དྗེ་ལྟར་གསྔོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་ལྷའི། །སྐུ་ལས་བདུད་རི་འྔོད་
ཟྗེར་ཚོགས་འཕྲྔོས་པ། །རང་གཞན་ལུས་ཞུགས་ནད་གདྔོན་སིག་སིབ་དག །སྗེམས་ཉིད་སྔོས་བྲལ་གནས་ལུགས་མངྔོན་དུ་གྱུར། །ཞྗེས་གདུང་ 
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ཤུགས་དག་པྔོས་གསྔོལ་བ་བཏབ་ལ། ཨ་ཨ་ཨ་ ཞྗེས་ལན་ཉྗེར་གཅིག་བརྔོད་པས་མདུན་གི་བཅྔོམ་ལྡན་འདས་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ཡུམ་ཆྗེན་མྔོའ་ིཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྔོར་གི་སྟྗེང་གི་ཨ་ཡིག་

ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་སྗེམས་ལ་ཞུགས་པས་སིག་སིབ་ནད་གདྔོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམ་མྔོ། །གཉིས་པ་སྐུ་གཉིས་ཀི་ལག་རྗེས་འཇྔོག་བྱྗེད་ཚོགས་གཉིས་གསྔོག་པ་ལ་གཉིས། སྒྱུ་
ལུས་མཆྔོད་པར་ཕུལ་ཏྗེ་བསྔོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་པ་དང་། རང་བཞིན་མྗེད་པར་བསྔོམས་ཏྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་བསགས་པའྔོ། །དང་པྔོ་ལ། རང་ལུས་ཀི་དྭངས་མ་བདུད་རིར་བསྒྱུར་ཏྗེ་ཕུལ་བ་དཀར་འགྗེད་དང་། ཤ་ཁག་ལྷག་མ་སྟྗེར་བ་

དམར་འགྗེད། པགས་པ་ཅི་འདྔོད་ཀི་དངྔོས་པྔོར་བསྒྱུར་ཏྗེ་གཏྔོང་བ་ཁ་འགྗེད། ཆྔོས་སྦྱིན་གཏྔོང་ལྗེན་བསྔོམ་པ་རྣམས་ལས། དང་པྔོ་དཀར་འགྗེད་ཀི་རིམ་པ་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ རང་གི་སྤྱི་བྔོ་ནས་བཟུང་ལྟྗེ་བའི་
བར༑ ༑དབུ་མ་ཕྱི་དཀར་ནང་དམར་མདའ་སྨྱུག་ཙམ། །དྗེ་ནང་ལྟྗེ་དབུས་རང་སྗེམས་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས། །འཕར་ཞིང་འཕུར་ལ་ཁད་
པའི་རྣམ་པ་ཅན། །ར་མཆྔོག་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་རྒྱུན་ལམ་ནས། །བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀར་འཕངས།། ༼ཕཊྷྱཿ ཕཊྷྱཿ ཕཊྷྱཿ ཕཊྷྱཿ༽ 

གཅྔོད་སྒྱུ་ལུས་      བདུན་   ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ། 
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༼ཕཊྷྱཿ༽ རང་གི་ཕུང་པྔོ་རིང་པ་ལིངས་ཀིས་འགྗེལ། །དཀར་ཞིང་ཚོ་ལ་སྣུམ་པས་སྟྔོང་གསུམ་ཁབ།། ༼ཕཊྷྱཿ༽ རང་སྗེམས་བླ་མ་ལྷ་ཡི་ཐུགས་
ཀ་ནས། །མཁའ་འགྔོ་གི་གུག་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཐྔོན། །རྔོད་པྔོ་ཤ་ལ་ལྡིང་བཞིན་གི་གུག་གིས། །སྤྱི་བྔོ་ནས་བཟུང་སུམ་ཕྲག་བར་དུ་གཤགས།། 
སྙིང་ཁ་ནས་བཟུང་གཡས་གཡྔོན་ལག་རྗེར་གཤགས། །སུམ་ཕྲག་ནས་བཟུང་གཡས་གཡྔོན་རྐང་རྗེར་གཤགས། །པགས་པ་ཟུལ་ཏྗེ་བཤུད་
པ་དམར་ཆལ་བཀྲམས། །དྗེ་སྟྗེགས་མི་མགྔོའ་ིསྗེད་བུ་གསུམ་གི་སྟྗེང་། །ཐྔོད་པ་བྲྗེགས་ཏྗེ་བཙུགས་པའི་ནང་ཉིད་དུ། །ཀད་པ་ཁུ་བ་རྐང་
སྔོགས་དྭངས་མ་ཀུན། །བླུགས་ནས་གི་གུག་གཡས་བསྐྔོར་ལན་གསུམ་དཀྲུགས། །སྨན་ཚེ་ཡྗེ་ཤྗེས་བདུད་རིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར།། ༀ་ཨཱྷྱཿཧྭཱཾ། 
ལན་གསུམ། ༼ཕཊྷྱཿ༽ ཐུགས་ཀའི་མཁའ་འགྔོའ་ིཐྔོད་པས་བཅུས་པ་ཡི། །ཟག་མྗེད་བདུད་རིའི་མཆྔོད་སིན་རྒྱ་མཚོ་འདི། །ར་བརྒྱུད་བླ་མའི་
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ཚོགས་ལ་མཆྔོད་པར་འབུལ། །དི་མྗེད་རྣམ་ཐར་འཁྔོངས་པར་བྱིན་གིས་རླྔོབས། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྔོའ་ིཚོགས་ལ་གཏྔོར་མར་
འབུལ༑ ༑མཆྔོག་དང་ཐུན་མྔོང་དངྔོས་གྲུབ་བསལ་དུ་གསྔོལ། །དཀྔོན་མཆྔོག་སི་ཞུའི་མགྔོན་ལ་མཆྔོད་པར་འབུལ། །སིད་དང་ཞི་བའི་
འཇིགས་ལས་བསལ་དུ་གསྔོལ། །མགྔོན་པྔོ་ཡྔོན་ཏན་མགྔོན་ལ་གཏང་རག་གཏྔོང་། །རྣལ་འབྱྔོར་འཕྲིན་ལས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཛོད།། 
གདྔོན་བགྗེགས་ལན་ཆགས་མགྔོན་ལ་བུ་ལྔོན་འཇལ། །གནྔོད་པའི་སྗེམས་སྤངས་བྱམས་པའི་སྗེམས་ལྡན་ཤྔོག །རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་
མགྔོན་ལ་སྦྱིན་པར་གཏྔོང་། །དིན་ལན་འཁྔོར་ཞིང་སྡུག་བསལ་ལས་གྔོལ་ཤྔོག །ཅྗེས་དཀར་འགྗེད་བྱ། གཉིས་པ་དམར་འགྗེད་ཀི་རིམ་པ་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ ལྷག་མ་ཤ་
ཁག་རུས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །སྟྔོང་གསུམ་ཁྔོན་གང་ཟད་མི་ཤྗེས་པར་གྱུར། །རང་སྗེམས་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྔོར་གསལ་བ་ཡིས། །གི་

གཅྔོད་སྒྱུ་ལུས་      བརྒྱད་   ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ། 
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གུག་མཁའ་ལ་གཡབ་ཅིང་འདི་སྐད་དྔོ། །རྐང་གིང་ལན་གསུམ་འབུད། ༼ཕཊྷྱཿ༽ སིད་པའི་རྗེ་མྔོ་ནས་བཟུང་དམྱལ་བའི་བར། །འཁྔོད་པའི་སྣང་
སིད་ལྷ་འདྗེའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཁད་པར་གནྔོད་བྱྗེད་གདྔོན་བགྗེགས་གཞི་བདག་བཅས། །བྱམས་པའི་སྗེམས་ཀིས་འདིར་ཚོགས་
འདིར་འདུས་ཤིག །རྐང་གིང་ལན་གསུམ་འབུད། ༼ཕཊྷྱཿ༽ འདིར་ཚོགས་སྣང་སིད་ལྷ་འདྗེའི་ཚོགས་རྣམས་ཉྔོན། །ཁས་དག་དབང་ཆྗེ་འཐབ་རྔོད་
མ་བྱྗེད་པར། །ཤ་ཁག་ཕུང་པྔོ་རི་ལྟར་སྤུངས་པ་ལ། །ཕན་ཚུན་མ་བུའི་ཚུལ་གིས་རྔོལ་པར་མཛོད།། ༼ཕཊྷྱཿ༽ ཤ་ལ་དགའ་བའི་རིགས་ནི་
ཤ་རྣམས་ཟྔོ། །ཁག་ལ་དགའ་བའི་རིགས་ནི་ཁག་རྣམས་འཐུངས། །རུས་པ་ལ་དགའ་ལྷ་འདྗེས་རུས་པ་མུར། །ནང་ཁྔོལ་སྔོགས་ལ་ཅི་བདྗེར་
ལྔོངས་སྤྱྔོད་ཅིག ། ༼ཕཊྷྱཿ༽ འདིར་ཚོགས་སྣང་སིད་ལྷ་འདྗེའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །གདྔོས་བཅས་ཤ་ཁག་ཕུང་པྔོར་ལྔོངས་སྤྱྔོད་ལ། །སྐྱྗེ་
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འགྔོ་ཀུན་ལ་གནྔོད་འཚེའི་སྗེམས་བྔོར་ཏྗེ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་མངྔོན་དུ་འགྱུར་བར་མཛོད། །ཅྗེས་དམར་འགྗེད་བྱ། གསུམ་པ་སྣ་ཚོགས་འགྗེད་བྱ་བ་ནི། 
པགས་པ་དུམ་བུར་གཏུབས་པ་གསྗེར་དངུལ་དང་། །དར་ཟབ་འབྲུ་སྨན་ཁང་བཟང་རྒྱན་གྔོས་སྔོགས། །ཡྔོ་བྱད་གནས་མལ་རང་རང་ཅི་
འདྔོད་ཀི། །དངྔོས་པྔོར་གྱུར་པས་ཚིམ་ཞིང་ཁྗེར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་ཁ་འགྗེད་བྱ། བཞི་པ་ཆྔོས་སྦྱིན་གཏྔོང་ལྗེན་བྱ་བ་ནི། འགྔོ་བ་འདི་ཀུན་བདག་གི་ཕ་མ་སྟྗེ། །ཐྔོག་
མྗེད་དིན་གིས་བསྐྱངས་པའི་ཕན་ལན་དུ། །ཟང་ཟིང་ལུས་ཀི་སྦྱིན་པས་ཚིམས་བྱས་ནས། །སར་ཡང་ཆྔོས་ཀི་སྦྱིན་པས་གྔོལ་བར་བྱ།། 
འདི་ལྟར་འདུས་བྱས་ཆྔོས་རྣམས་མི་རག་ཅིང་། །ཟག་བཅས་ཀུན་ཀང་སྡུག་བསལ་རང་བཞིན་ཏྗེ། །ཆྔོས་ཀུན་བདག་མྗེད་རྗེན་ཅིང་
འབྲྗེལ་འབྱུང་ཉིད། །བསྔོམས་པས་ཞི་བ་མྱང་འདས་ཐྔོབ་པར་འགྱུར། །སིག་པ་མི་དགྗེ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །དགྗེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

གཅྔོད་སྒྱུ་ལུས་       དགུ་    ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ། 
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པར་འབད་པས་སྤྱད། །རང་གི་སྗེམས་ནི་ཡྔོངས་སུ་འདུལ་བ་སྟྗེ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འདི་ལ་བརྔོན་པར་བྱ། །འགྔོ་བའི་སིག་དང་སྡུག་
བསལ་སིབ་གཉིས་སྔོགས། །རྣམ་པ་དུག་མཚོན་འྔོད་ཟྗེར་ནག་པྔོ་དང་། །མཚོན་ཆ་ཐྔོག་སྗེར་སྔོམ་སིག་མི་སྡུག་པའི། །གཟུགས་སུ་ད་ལྟ་
སྙིང་དབུས་བླང་བར་བྱ། །བདག་གི་ལུས་དང་ལྔོངས་སྤྱྔོད་དགྗེ་ཚོགས་སྔོགས། །ཡིད་བཞིན་དངྔོས་པྔོ་འདྔོད་དགུར་བསྒྱུར་བ་དང་། །རྒྱལ་
ཀུན་སྤངས་དང་རྔོགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀུན། །འབད་མྗེད་ཐྔོབ་པས་ད་ལྟ་མྱུར་གྔོལ་ཤྔོག །ཅྗེས་ཆྔོས་སྦྱིན་དང་གཏྔོང་ལྗེན་བསྔོམས་ནས་གཤྗེགས་སུ་གསྔོལ་བ་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ 
ཟང་ཟིང་ལུས་དང་ཆྔོས་ཀི་སྦྱིན་པ་ཡིས། །དྗེ་ལྟར་འགྔོ་རྣམས་སྨིན་ཅིང་གྔོལ་གྱུར་ནས། །ནམ་མཁའ་ས་གཞི་རི་ལུང་ཆུ་བྲག་སྔོགས། །སྔོ་
སྔོའ་ིགནས་གཤྗེགས་ཕན་སྗེམས་ལྡན་པར་མཛོད། །གཉིས་པ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་བསྔོམ་ཏྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་བསགས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ༧རྒྱལ་མཆྔོག་བདུན་པ་ཆྗེན་པྔོའ་ིགསུང་ལས། ཚུར་བལྟས་ལུས་
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སྗེམས་གང་ཡང་གནྔོད་བྱ་རུ་མ་གྲུབ། །ཕར་བལྟས་གནྔོད་བྱྗེད་དྗེ་ཡང་ཐག་ཁ་ཡི་སྦྲུལ་བཞིན། །རྗེན་འབྲྗེལ་མིང་རྐྱང་ཙམ་ལ་བདྗེན་པ་རུ་བཟུང་བའི། །རང་སྗེམས་འཁྲུལ་བའི་སྣང་བར་ཐག་ཆྔོད་དུ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ 
 

ལྟར་གི་ལྟ་བའི་ངྗེས་ཤྗེས་ཤུགས་དག་དང་བཅས། ༼ཕཊྷྱཿ༽ སྦྱིན་པའི་འཁྔོར་གསུམ་མིང་བརས་ཕར་བཞག་ཙམ། །མ་གཏྔོགས་ཡུལ་གི་ངྔོས་ནས་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ།། 
གྲུབ་པ་མྗེད་ཅིང་བརན་གཡྔོའ་ིཆྔོས་རྣམས་ཀུན། །བདྗེན་པར་སྣང་ཡང་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྟྔོང་། །དགྗེ་བ་བླ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པྔོར་བསྔོ་བ་ནི། ༼ཕཊྷྱཿ༽ ཆྔོས་
རྣམས་རང་བཞིན་སྔོས་དང་བྲལ་གྱུར་ཀང་། །ཐ་སྙད་སྣ་ཚོགས་རྔོལ་པ་ཅི་ཡང་འཆར། །ཨྗེ་ཝྭཱཾ་ཐབས་ཤྗེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་གང་། །སིབ་
བྲལ་ཆྔོས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཐྔོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །རྒྱལ་བས་བསགས་པའི་དབྗེན་པའི་གནས་དག་ཏུ། །ཐུབ་པའི་བཅས་མཚམས་དག་པ་གཞིར་
བཟུང་ནས། །ཐབས་ཤྗེས་ཟུང་དུ་འབྲྗེལ་བའི་མཚོན་རྣྔོན་གིས། །གཅྗེས་འཛིན་ར་བ་མྱུར་དུ་ཆྔོད་པར་ཤྔོག །ཤུགས་དག་སྙིང་རྗེའི་ཆུ་

གཅྔོད་སྒྱུ་ལུས་       བཅུ་    ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ། 
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འཛིན་འཁིགས་པའི་དབུས། །རྗེན་འབྱུང་སྐྱྗེ་མྗེད་ཕཊྷྱཿཀི་དབྱར་རྔ་སྔོགས། །སྟྔོང་ཉིད་གནམ་ལྕགས་མྗེ་ཆྗེན་འབར་བ་ཡིས། །གཉིས་
འཛིན་བྲག་རི་མྱུར་དུ་བསྙིལ་གྱུར་ཅིག །ཚོགས་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲྗེལ་བའི་གཤྔོག་རླབས་ཀིས། །རླབས་ཆྗེན་རྒྱལ་སས་སྤྱྔོད་པའི་མཁར་
འཕགས་ཏྗེ། །སིད་ཞིའི་མྱ་ངམ་ཐང་ལ་མི་གནས་པར། །སྐུ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་མྱུར་དུ་འཇུག་པར་ཤྔོག ༈ །རྒྱལ་སས་སྨྔོན་ལམ་གངྒཱའི་ཀླུང་
རྣམས་ནི། །དམ་ཆྔོས་འཛིན་པའི་སྨྔོན་ལམ་ནང་འདུས་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དགྗེ་ར་ཇི་སྙྗེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་
པའི་ཆྗེད་དུ་བསྔོ། ༈ །ཆྗེ་བའི་ཆྗེ་མཆྔོག་སྟྔོན་པ་བླ་ན་མྗེད། །ཆྔོས་རྗེ་ཉི་མ་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀིས། །བདུད་དང་བགྗེགས་རིགས་
གནྔོད་པའི་དག་ཞི་ནས། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤྔོག །ཆྔོས་ཉིད་བདྗེན་པའི་ཆྔོས་མཆྔོག་བླ་ན་མྗེད། །དམ་ཆྔོས་
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བདུད་རི་བདྗེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀིས། །ཉྔོན་མྔོངས་སྡུག་བསལ་གདུང་བའི་དག་ཞི་ནས། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་
བཀྲ་ཤིས་ཤྔོག །དགྗེ་འདུན་ཡྔོན་ཏན་རིན་ཆྗེན་དཔལ་འབར་བ། །རྒྱལ་སས་ཕན་མཛད་བདྗེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀིས། །ཉྗེས་པའི་སྐྱྔོན་
བྲལ་དགྗེ་ཚོགས་རྣམ་པར་འཕྗེལ། །རག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤྔོག །ཅྗེས་སྔོགས་བསྔོ་སྨྔོན་གིས་རྒྱས་འདྗེབས་ཤུགས་དག་བྱའྔོ། །ཐུན་མཚམས་ཀི་ཉམས་ལྗེན་

དང་རྗེས་གཅྔོད་གི་རིམ་པ་སྔོགས་ཐར་འདྔོད་དྗེད་དཔྔོན་གི་ཊིཀྐ་དང་། དགའ་ལྡན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་སྔོགས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའྔོ། །ཞྗེས་ཐར་འདྔོད་དྗེད་དཔྔོན་གི་འདྔོན་ཆྔོག་རྐྱང་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དབྱངས་སུ་
ཁྗེར་བདྗེ་བ་ནག་འགྔོས་སུ་བཀྔོད་པ་ཐབས་ཤྗེས་ཉམས་ཀི་བྔོགས་འདྔོན་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། རྗེད་ཐང་གཟར་གཞིས་ཀི་རབ་བྱུང་མ་བྱམས་པ་བདྗེ་སྐྱྔོང་གིས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགྔོས་ཞྗེས་བསྐུལ་ངྔོར། བཙུན་གཟུགས་ཕ་བྔོང་ཁ་སྤྲུལ་སྐུ་བྱམས་པ་
བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས། དཔལ་དབྗེན་ས་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་མན་ངག་བསྗེས་བསད་མྗེད་པ། ལས་དང་པྔོ་བས་ཉམས་སུ་ལྗེན་བདྗེ་བར་བསིགས་པའྔོ།། །།གྔོང་གི་བརྒྱུད་འདྗེབས་ཁ་སྐྔོང་དང་། མཇུག་ཏུ་མཆྔོག་གསུམ་ཤིས་བརྔོད་བཅས་
རྔོག་ལྕྔོག་སྤྲུལ་མིང་པས་སྦྱར་བ་འདི་ནི་སར་ཡང་བལ་བྔོ་ཛྙཱ་ན་མན་སྗེང་གིས་པར་གསར་བསྐྲུན་བགིས་པའི་དགྗེ་བས་དགྗེ་ལྡན་སྙན་བརྒྱུད་ཀི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག་གྔོ །ཡང་གྔོང་གི་བསྔོ་སྨྔོན་གི་མཚམས་ནས་བླྔོ་

གཅྔོད་སྒྱུ་ལུས་    བཅུ་གཅིག་ ཚོགས་སུ་བསྔོ་བ། 
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སྦྱྔོང་གི་སྨྔོན་ལམ་འདྔོན་པར་སྔོ་ན། ༼ཕཊྷྱཿ༽ བདག་གི་སྟྔོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྔོམ་ལྡན་འདས། །སྙིང་སྟྔོབས་ཅན་གི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ། །རྒྱལ་བུ་
ཐམས་ཅད་གྔོལ་དུ་གྱུར་པ་ན། །བུ་དང་བུ་མྔོ་རྒྱལ་སིད་སྦྱིན་པ་ལྟར། །ཤིན་ཏུ་ཕངས་པའི་འཁྔོར་དང་ལྔོངས་སྤྱྔོད་རྣམས། །ཕངས་པ་མྗེད་
པར་ཡྔོངས་སུ་གཏྔོང་ནུས་ཤྔོག །རྒྱལ་བུ་སྙིང་སྟྔོབས་ཆྗེན་པྔོར་གྱུར་པ་ན། །སྟག་མྔོ་རང་གི་ཤ་ཡིས་གསྔོས་པ་ལྟར། །ཤིན་ཏུ་གཅྗེས་པའི་སྒྱུ་
ལུས་ཕུང་པྔོ་འདི། །ཤ་ཟའི་ཚོགས་ལ་དགའ་བས་སྦྱིན་ནུས་ཤྔོག །རྒྱལ་པྔོ་བྱམས་པའི་སྟྔོབས་སུ་གྱུར་པ་ན། །གནྔོད་སྦྱིན་རང་གི་ཁག་
གིས་གསྔོས་པ་ལྟར། །གཅྔོད་པར་དཀའ་བའི་སྙིང་ཁག་དྔོན་མྔོ་འདི། །ཁག་འཐུང་དག་ལ་བརྗེ་བས་སྦྱིན་ནུས་ཤྔོག །ཚོང་དཔྔོན་ཁྗེའུ་ཆུ་
འབྗེབས་གྱུར་པ་ན། །བདྗེ་གཤྗེགས་མཚན་བརྔོད་ཉ་རྣམས་དངས་པ་ལྟར། །ཆྔོས་ཀིས་ཕྔོངས་པའི་སྐྱྗེ་བྔོ་མཐའ་དག་ལ། །དམ་པའི་ཆྔོས་
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ཀི་སྦྱིན་པ་གཏྔོང་ནུས་ཤྔོག །རྒྱལ་བུ་དགྗེ་དྔོན་ཆྗེན་པྔོར་གྱུར་པ་ན། །ངན་དྔོན་ལྔོག་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེས་བཟྔོད་པ་ལྟར། །འཁྔོར་གིས་
ལྔོག་སྒྲུབ་གཤིས་ངན་དཀྲུགས་པ་ལ། །སྙིང་རྗེ་ཆྗེན་པྔོས་ལྷག་པར་བརྗེ་བར་ཤྔོག །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེའུར་གྱུར་པ་ན། །སིག་ཅན་
ཁྔོན་པའི་གནས་ནས་དངས་པ་ལྟར། །ངན་པ་དག་ལ་ཕན་བཏགས་མི་ཞུམ་ཞིང་། །བཟང་ལན་མི་འདྔོད་སྙིང་རྗེས་འདྗེན་ནུས་ཤྔོག །ཀྗེ་
མ་ཕ་མར་མ་གྱུར་གང་ཡང་མྗེད། །འཁྔོར་བའི་གནས་ན་བདྗེ་བ་སྐད་ཅིག་མྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་སྣང་སིད་ལྷ་འདྗེས་ཐྔོག་དངས་པའི། །མར་གྱུར་
འཁྔོར་བའི་གནས་ནས་འདྗེན་ནུས་ཤྔོག །འབྱུང་པྔོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏྗེ། །ས་འམ་འྔོན་ཏྗེ་བར་སྣང་འཁྔོད་ཀང་རུང་། །སྐྱྗེ་
དགུ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་བྱམས་བྱྗེད་ཅིང་། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆྔོས་ལ་སྤྱྔོད་པར་ཤྔོག །བསྔོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཡི།། 

སྒྱུ་ལུས་ཚོགས་  བཅུ་གཉིས་ བྱྔོན།  སུ་བསྔོ་བ། 



 

24 

གྔོ་འཕང་ཐྔོབ་ནས་སྐྱྔོན་གི་དག་བཏུལ་ཏྗེ། །ར་དང་ན་དང་འཆི་བའི་རླབས་འཁྲུགས་པའི། །སིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྔོ་བ་སྔོལ་བར་ཤྔོག ། 
༈ ཆྗེ་བའི་ཆྗེ་མཆྔོག་༴ སྔོགས་ཤིས་བརྔོད་ཀིས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའྔོ།།  
ཞྗེས་པ་འདི་ཡང་བཞུགས་སར་དྷརཤཱལཱ་ཉྗེ་འདབས་རག་བརན་བླ་བྲང་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའྔོ།།                                                                                                                                      །།སརྦམངྒལྭཱཾ།། 



 

༄༅།   ། 
། 

1 

བསྔོ་སྔོན་ཁག་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆྔོག་རིན་པྔོ་ཆེ། །མ་སེས་པ་རྣམས་སེས་གྱུར་ཅིག །སེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང་། །གྔོང་ནས་
གྔོང་དུ་འཕེལ་པར་ཤྔོག ༈ །ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ངན་འགྔོ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་སྔོང་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་གང་ན་སུ་བཞུགས་པ། །དེ་དག་ཀུན་གི་སྔོན་ལམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག ༈ །གངས་རིའི་རྭ་བས་བསྔོར་བའི་ཞིང་ཁམས་འདིར།། 
ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་པའི་གནས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །ཞབས་པད་སིད་མཐའི་བར་དུ་
བརྟན་གྱུར་ཅིག ༈ །རེ་བཙུན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་རབ་བརྟེན་ཅིང་། །རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་ཕྔོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །བླྔོ་བཟང་བསན་
པའི་སྔོན་མེ་ས་གསུམ་གི། །འགྔོ་བའི་མུན་སེལ་རྟག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཅིག ༈ །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྔོས་ཇི་ལྟར་མཁེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་

བསྔོ་          གཅིག་          སྔོན། 



 

2 

བཟང་པྔོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་སྔོབ་ཕིར། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། ༈ །དུས་གསུམ་
གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆྔོག་ཏུ་བསགས་པ་དེས། །བདག་གིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀང་། །བཟང་
པྔོ་སྤྱྔོད་ཕིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགི། ༈ །ཆྔོས་ཀི་རྒྱལ་པྔོ་ཙོང་ཁ་པའི། །ཆྔོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ལ། །གེགས་ཀི་མཚན་མ་ཞི་བ་དང་།། 
མཐུན་རེན་མ་ལུས་ཚང་བར་ཤྔོག ༈ །བདག་དང་གཞན་གི་དུས་གསུམ་དང་། །འབེལ་བའི་ཚོགས་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས། །རྒྱལ་བ་བླྔོ་
བཟང་གགས་པ་ཡི། །བསན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག ༈ །སྔོན་པ་བླ་ན་མེད་པའི་བསན་པ་དང་། །མཇལ་བ་འདི་འདྲ་བླ་མའི་དྲིན་
ཡིན་པས། །དགེ་བ་འདི་ཡང་འགྔོ་བ་མ་ལུས་པ། །བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འཛིན་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ། ༈ །སྔོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱྔོན་

བསྔོ་སྔོན་ཁག 



 

༄༅།   ། 
། 

3 

པ་དང་། །བསན་པ་ཉི་འྔོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །བསན་འཛིན་སྤུན་ནུ་བཞིན་དུ་མཐུན་པ་ཡི། །བསན་པ་ཡུན་རིན་
གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྔོག །                                                                                                                       །། 

བསྔོ་        གཉིས་ བྱྔོན།        སྔོན། 



 

 

        ༄༅། །མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་སོན་ལམ་ཞྗེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །  



 

2 

བྱིན་རླབས་    གཅྱིག་   མཆགོ་སོལ་མ། 

༄༅༅། །བྱིན་རླབས་མཆོག་སོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡྱི་དམ་ཞྱི་འཁོའ་ིལྷ། །བར་གཅོད་
ཀུན་སེལ་མཁའ་འགོ་ཆོས་སྲུང་ལ། །སོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་ཡྱིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་བའྱི་
མཆོད་པའྱི་ཚོགས། །ནམ་མཁའ་ཁྱབ་སྱིད་ཡོངས་སུ་བཀང་སེ་འབུལ། །ཐོག་མེད་ནས་བསགས་སྱིག་ལྟུང་བཤགས་
ཤྱིང་བསོམ། །སེ་འཕགས་ཇྱི་སེད་དགེ་ལ་རེས་ཡྱི་རང་། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་བསྐུལ། །འཁོར་
མཐའ་སྱིད་དུ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་བ་འདེབས། །འདྱིས་མཚོན་མ་ལུས་དགེ་བའྱི་ཕུང་པོ་རྣམས། །དུས་གསུམ་



 

༄༅།    ། 

3 

བྱིན་རླབས་   གཉྱིས་ བོན།  མཆོག་སོལ་མ། 

སས་བཅས་རྒྱལ་བས་ཡོངས་སོན་བཞྱིན། །འགོ་ཀུན་མ་རྱིག་མུན་པ་ཀུན་སངས་ཏེ། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་
སྣང་བ་རྒྱས་ཕྱྱིར་བསོ། །ཆེར་སྱིགས་མུན་ཆེན་ལྷག་པར་འཐྱིབས་པ་ཡྱི། །བདག་ཅག་དུས་ངན་འགོ་ལ་ཐུགས་རེས་
སོབས༑ ༑ལས་ངན་ཉོན་མོངས་འབྲས་བུ་དུས་སྱིན་པའྱི། །སྣ་ཚོགས་སྡུག་བསལ་མེ་ཆེན་ཀུན་ཞྱི་ནས། །ཕན་ཚུན་
འཁོན་བྲལ་བམས་བརྩེས་ཡྱིད་མཐུན་པའྱི། །བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སོབས་ཤྱིག་སོབས་
ཤྱིག་བསླུ་བ་མེད་པའྱི་མགོན། །གཟྱིགས་ཤྱིག་གཟྱིགས་ཤྱིག་ཚད་མེད་ཐུགས་རེའྱི་གཏེར། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་སོན་ 



 

4 

གྱི་ཐུགས་དམ་གཉན། །དགོངས་ ཤྱིང་དགོངས་ཏེ་མྱུར་བ་ཉྱིད་དུ་སོབས། །རྒྱལ་བསན་ཉྱི་འོད་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །འགོ་ཀུན་བདེ་
སྱིད་དཔལ་ལ་རྟག་སོད་ཅྱིང་། །སྱིབ་བང་ཚོགས་རོགས་ཀུན་མཁྱེན་གོ་འཕང་ལ། །མྱུར་ཞྱིང་མྱུར་བ་ཉྱིད་དུ་རེག་གྱུར་ཅྱིག །བླ་མ་མཆོག་
གསུམ་བདེན་པའྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེ་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་མེ་མཐུས། །བདག་སོགས་མོས་པ་ཆོས་སྲུང་འཕྱིན་ལས་
ཀྱིས༑ ༑རེ་འབྲས་མཐའ་དག་ཡྱིད་བཞྱིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །སབས་ཀུན་འདུས་པ་བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །གནས་སབས་མཐར་ཐུག་
རྒུད་པ་ཀུན་ཞྱི་ནས། །སྱིད་དང་ཞྱི་བའྱི་ལེགས་ཚོགས་ལྷུན་འགྲུབ་པའྱི། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རོལ་བའྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཤོག  །                །། 



 

 

        ༄༅། །བདེན་ཚིག་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སྨོ། །  



 

2 

བདེན་ཚིག་   གཅིག་     སྨོན་ལམ། 

༄༅༅། །ན་མྨོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཚད་མེད་ཡྨོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་མངའ་ཞིང་། །ཉམ་ཆུང་འགྨོ་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་
དགྨོངས་པའི། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་སྨོབ་མར་བཅས། །བདག་གི་བདེན་པའི་སེ་ངག་འདི་དགྨོངས་
ཤིག ༑སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་ཡྨོངས་རྨོགས་ཐུབ་པའི་བསྟན། །འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཕན་བདེའི་དཔལ་དུ་རྒྱས། །དེ་
འཛིན་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སེས་བུ་རྣམས། །ཆྨོས་སྨོད་རྣམ་བཅུའི་བྱ་བ་འཕེལ་བར་མཛོད། །མི་བཟད་ལས་ངན་
དྲག་པྨོས་ཡྨོངས་ནྨོན་པས། །བར་མེད་དུུཿཁས་མནར་བའི་ཉམ་ཐག་འགྨོ། །བཟྨོད་དཀའ་ནད་མཚོན་མུ་གེའི་འཇིགས་



 

༄༅།    ། 

3 

བདེན་ཚིག་   གཉིས་     སྨོན་ལམ། 

པ་ཀུན། །ཞི་ནས་བདེ་དགའ་རྒྱ་མཚོར་དབུགས་དབྱུངས་མཛོད། །ཁྱད་པར་གངས་ལྨོངས་ཆྨོས་ལྡན་སེ་
འགྨོ་རྣམས། །ནག་ཕྨོགས་ཀླ་ཀླྨོའ་ིདཔུང་གིས་བརེ་མེད་དུ། །ངན་དགུས་འཇྨོམས་པའི་ཁྲག་དང་མཆི་མའི་རྒྱུན།། 
མྱུར་དུ་ཆྨོད་པའི་ཐུགས་རེའི་མཐུ་དཔུང་བསེད། །ཉྨོན་མྨོངས་གདྨོན་གིས་སྨོས་པའི་བརླང་སྨོད་ཀིས། །རང་གཞན་
གཉིས་ཕུང་བགིད་པའི་སིང་རེའི་ཡུལ། །མི་བསྲུན་སེ་བྨོའ་ིཚོགས་རྣམས་བླང་དྨོར་མིག །ཡྨོངས་ཐྨོབ་བྱམས་བརེས་
མཛའ་བའི་དཔལ་ལ་སྨོར། །རིང་ནས་སིང་དུ་བརྣག་པའི་འདྨོད་པའི་དྨོན། །ཡྨོངས་རྨོགས་བྨོད་ལྨོངས་རང་དབང་ 



 

4 

གཙང་མའི་དཔལ། །ལྷུན་འགྲུབ་ཆྨོས་སྲིད་ཟུང་འབེལ་དགའ་སྟྨོན་ལ། །སྨོད་པའི་སྐལ་བཟང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྨོལ། །བསྟན་དང་དེ་
འཛིན་ཆབ་སྲིད་རང་རིགས་སད། །གཅེས་པའི་ལུས་སྲྨོག་ལྨོངས་སྨོད་ཡྨོངས་བཏང་སྟེ། །དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྒྲུབ་པའི་སེ་བྨོ་རྣམས། །གྲུ་
འཛིན་མགྨོན་དེས་ཐུགས་རེས་སྨོང་བར་མཛོད། །མདྨོར་ན་མགྨོན་པྨོ་སན་རས་གཟིགས་དབང་གིས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སན་སྔར་
གངས་ཅན་ཞིང་། །ཡྨོངས་བཟུང་རྒྱ་ཆེན་སྨོན་ལམ་གང་མཛད་པའི། །འབས་བཟང་དེང་འདིར་མྱུར་དུ་འཆར་བར་གསྨོལ། །སྣང་སྟྨོང་
ཆྨོས་ཉིད་ཟབ་མྨོའ་ིརེན་འབེལ་དང་། །མཆྨོག་གསུམ་ཐུགས་རེའི་མཐུ་དང་བདེན་ཚིག་སྟྨོབས། །ལས་འབས་བསླུ་མེད་བདེན་མཐུས་
བདག་ཅག་གི །བདེན་པའི་སྨོན་ལམ་གེགས་མེད་མྱུར་འགྲུབ་ ཤྨོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་༧རྒྱལ་དབང་༧སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྨོས་མཛད་པའྨོ།།                                                    །། 



 

༄༅།   ། 
། 

5 

བདེན་ཚིག་   གསུམ་ བྱྨོན།     སྨོན་ལམ། 

 ༈ སྨོན་ལམ་ལྨོག་པས་༧རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ། །མཁུ་བའི་ནག་ཕྨོགས་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་སེ། །བསམ་སྨོར་ངན་
པའི་འཇུག་པ་མ་ལུས་པ། །མཆྨོག་གསུམ་བདེན་པས་རད་ནས་གཅྨོད་གྱུར་ཅིག །                                                         །། 


