དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༄༅།། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ ་ག ང་ ་ག གས་གཉིས་ ི་
ཐིག་ ་དང་བཀོད་གནས་རང་ བ་
བ གས་སོ།།

མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

༄༅།། གཤེན་ ལ་ ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བ ན་དང་འ ོ་ལ་ཕན་གདག་ ིར། ། ་ག ང་
བཀོད་ལེགས་ཆག་ཚད་ ིས། །གཤེན་རབ་ ་ཡི་ཚད་བཞེངས་པ། །བོན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ད ིངས་
་ མ། །ཞེས་པས། ང་ནི་ནམ་མཁའི་ད ལི ་འཁོར་ཏེ། ། མ་པོ་ཡིན་པར་ག ངས་པའོ། ། ་
གང་ཞབས་ ་ ང་གཞི་བཞག །ཅེས་པ་ནི། ས་འོག་ ་ ་གང་སོགས་བ ོ་བའོ། །ཡར་ཡང་ ་
ེད་འཕགས་ཞེས་པ་ནི། ་ ེད་ལོགས་ཆེ་ ང་གང་བཞེངས་དང་བ ན་པའོ། །དེའི་མཐའ་
ནས་ ང་ ་ ེད་མཐོ་ ེད་ལོགས་ཆེ་ ང་གང་བཞེངས་དང་བ ན་པར་ནང་ ་བ ོར་ཏེ། དེ་ནི་
ད་ ་བོད་ན་མ་དར་བའོ། ། ་བཞི་བཅད་ལ་ཐིག་གདབ་ཅེས་པ། ོར་བའམ་མཚམས་བཞིའི་ ི་
འཕང་ ་ མས་ཚད་ནི། ོགས་ ི་ཞེང་ནི་བཞི་ཆ་ ེ། དཔེར་ན་ ོགས་མཚམས་ ེད་པ་བཞི་
ཡོད་ན། མཐོ་དམན་ལ་འདོམ་གང་ ེད་པའོ། །མེ་ ་ས་ ང་ཤར་ ོགས་ཞེང་ཐིག་བཞིར་གདབ།
ཆ་དེའི་ ི་འཕང་ མས་ ་བ ན་ག ངས་པའོ། ། ི་འཕང་ མས་ནི་བཞི་ཀ་མཉམ་པའོ། །ཞེང་
ེད་ནི་ མས་ཚད་ག མ་གཉིས་ ། དཔེར་ན་མཐོ་དམན་མཐོ་ག མ་ ང་ན་ཞེང་ལ་ཐོ་དོ་རེ།
དེ་བཞིན་དགོས་པ་ནི་ ི་འཕང་རེ་རེའི་ཚད་དེ། མས་ཚད་ ི་ག མ་གཉིས་ནང་ ་བ མ་ག ངས་
སོ༑ ༑རི་རབ་ ི་ མས་ཚད་ནི་ ི་འཕང་དེ་བཞི་གཉིས་བ བ་ མས་ག ངས་སོ། ། ི་འཕང་གཉིས་
པ་དང་། བང་རིམ་དང་པོ་ ིར་བ ེད་པ་མེའི་ ི་འཕང་ནོན་པར་ ོན། ག ངས་སོ། །བང་རིམ་
ི་ཞེང་ཚད་གང་དག་ག མ་གཉིས་ཏེ། བང་རིམ་ མས་ ི་ག མ་གཉིས་རེ་བ མ་ཞེས་ག ངས་
སོ༑ ༑དེ་བཞིར་དགོས་པ་ནི་བང་རིམ་རེ་རེའི་ཞེང་ཚད་དོ། །མ ར་ འི་ མས་ཞེང་ནི་བང་རིམ་
གཅིག་གི་ཚད་ག ངས་སོ། །བང་རིམ་བཞིའི་ མས་དང་ མ་པའི་ མས་ནི་རི་རབ་ ི་ མས་
དང་མཉམ་ ེ། །རི་རབ་ མ་པ་བང་རིམ་ མས། །ཆག་ཚད་གཅིག་ ་ ོན་པ་ཡིན། །ག ངས་
སོ༑ ༑བང་རིམ་ག མ་པ་དང་ མ་པའི་ཁ་ ེར་ ིར་འཕར་བ་ལ་མཉམ་དགོས་ཏེ། མ་པའི་ཁ་
ེར་བ ེད་པའི་བང་རིམ་ག མ་པ་ནོན་པར་ ོན་ག ངས་སོ། ། ེ་ཡི་ མས་དང་ ི་འཕང་ མས་
་ག ངས་སོ། ། མ་པའི་ཁ་ ེར་འཕར་བའི་ ར་མཉམ་དགོས་ཏེ། ེ་ཡི་ཁ་ ེར་བ ེད་པ་ཡིས། །
མ་པའི་ཁ་ ེར་ནོན་པར་ ོན། །ག ངས་སོ། ། ོག་ཤིང་ མས་ཚད་ནི། མ ལ་ འི་ མས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཚད་དང་མཉམ་དགོས་ཏེ། ོག་ཤིང་མ ར་ འི་ མས་དང་མཉམ། །ག ངས་སོ། །འཁོར་ལོ་
དང་པོ་ ིར་ལ་འཕར་བ་དང་། ེ་ཡི་ ིང་པོ་མཉམ་དགོས་ཏེ། འོག་ ོགས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ཡིས། །
ེ་ཡི་ ིང་པོ་ནོན་པར་ ོན། །ག ངས་སོ། །འཁོར་ལོ་བ ་ག མ་ཡང་ མས་ནི་ ེའི་ཚད་ག མ་
འ ར་ཏེ། འཁོར་ལོ་བ ་ག མ་ མས་ནི་ ེ་དང་ མ་པ་བ ོམས་པར་མཉམ་ག ངས་སོ། ། མས་
དང་བ ་ ལ་ནི་མཁས་པའི་ ོ་དང་བཟོ་མཁན་ལ་ ོས་པའོ། །ཆར་ཁེབ་ ིར་འཕར་དང་འཁོར་
ལོ་འོག་མ་མཉམ་དགོས་ཏེ། ཆར་ཁེབ་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ནོན་ མས་ཚད་ནི་ ོག་ཤིང་གི་ མས་
ཚད་དང་མཉམ་ ེ། མས་ནི་ ོག་ཤིང་ཚད་དང་མཉམ་ག ངས་སོ། །ཏོག་དང་ ་ ་ལ་ མས་
་ ི་འཕང་གཉིས་ ི་ཚད་དང་མཉམ། ་ ི་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། ཏོག་དང་ ་ ་ ་ ི་ མས། །
ི་འཕང་གཉིས་ ི་ མས་དང་མཉམ། །ག ངས་སོ། །ཟ་ར་ཚགས་དང་དར་ད ངས་ ི་ཚད་ལ་
ངེས་པ་མི་འ ར་བ་ཆེ་ ང་མཐོ་དམན་ལ་སོགས་ ོས་པའོ། ། ི་ ག་ཐིག་གི་ ་བའམ་ ང་གཞི་
་གང་ མ་པོའམ་ ་བཞིར་བཅད། ང་གི་ ི་འཕང་གི་ལོགས་གཅིག་གི་བཞི་ཆ་ལ་བཞིར་བགོས་
པའི་ ི་འཕང་བཞིའི་ཚད་ཡིན། མས་ ི་ག མ་གཉིས་ ེང་གི་ཞེང་ཚད་ཡིན། རི་རབ་ ི་ མས་
ི་འཕང་གཉིས་ཚད། མ ོག་གི་ཚད་བང་རིམ་ ེད། ་ནི་བང་རིམ་གཉིས་པ་མཉམ། བང་
རིམ་དང་པོ་གདོ་ཆེན་ ི། མ་ནི་ ི་འཕང་ག མ་གཉིས་ཚད། ་ནི་ ི་བ འི་ ི་འཕང་དང་
མེ་ཡི་ ི་འཕང་དང་མཉམ་ག ངས་པའི་དོན་དེ་ཡིན་ནོ། །བང་རིམ་ག མ་པ་དང་། མ ར་ འི་
མས་ཚད་ ི་འཕང་ ེད་ ེད་འོག་མེ་ནས་ཡར་བ ི་ལ། ང་དམར་ ོ་སེར་ མ་པའི་ ེར་མན་
ི་འཕང་གཉིས་ལ་ ེང་གི་འ ར་མ་གཅིག་ ་ ན་ལ་གཅིག་ ིལ་བས་ག མ། མ་པའི་ ེར་
མ ར་ ་དང་མཉམ། ཁ་ ེར་ དེ ་ནི་བང་རིམ་ག མ་པ་ནོན། མ་པའི་ ིང་པོ་ཆ་བཞིར་བགོས་
པའི་གཉིས་ ེ་ ེའི་ཞེང་ཚད་ཡིན། ེ་ཡི་ཚད་མཛས་བ ེད། ཁ་ ེར་ ེད་ནས་ ར་ ི་འ ར་
བའི་ ིང་པོ་ནོན། ེ་ ེའི་ མས་ཚད་ ི་འཕང་གཅིག ེའི་ མས་ཚད་ ི་འཕང་གཅིག ་
ཡང་ ེ་ ེ་ལས་དེ་ཙམ་བ ེད། འཁོར་ལོ་འོག་མ་ ེ་ ེའི་ཞེང་གི་ཚད་གོང་མ་དེའ་ི ཆ་ཡིན། མ ོག་
ལས་ ང་ཞིག་ཆེ། ོག་ཤིང་འཁོར་ལོ་འོག་མ་ལས་བང་རིམ་ཞེང་ཚད་ཙམ་ ི་ ང་། ོག་ཤིང་
མས་ནི་བང་རིམ་ཚད། ག གས་ ི་ཞེང་ཚད་འཁོར་ལོ་འོག་མ་དང་མཉམ། ཟ་ར་ཚགས་མཛས་
ཚན། ག གས་དཀར་ ་ ་ ་ ི་ ོ། ཏོག་སེར་ ི་འཕང་འོག་མ་ནས་དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར་
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པོ༑ ་ཡི་བཀོད་གནས་སོ། ། ་ཡི་ཆག་ཚད་ ེན་བཀོད་པ། །གང་ཞིག་གཤེན་རབ་ ་ཡི་ཚད་
བཞེངས་པ། །ཡིད་འོང་ཉམས་དགའི་ས་ ོགས་ ། །དཀར་ མ་མཉེན་པའི་ས་གཞི་ལ། །བོན་
ཉིད་ མ་དག་ད ིངས་ ་ མ། ། ་གང་ཞབས་ ་ ང་གཞི་བ གས། །ཡར་ ང་ ་ཚད་འཕགས་
པ་ལ། ། ་བཞི་བ་ལ་ཐིག་བཏབ་པ། །མེ་ ་ས་ ང་ ི་འཕང་ནི། །ཤར་ ོགས་ཞིང་ཐོག་བཞིར་
བ བ་ཆ། །དེ་ནི་ ི་འཕང་ མས་ ་བ ན། ། མས་ ི་ག མ་གཉིས་ནང་ ་བ མ། །རི་རབ་ ི་
འཕང་གཉིས་བ བ་ མས། །བང་རིམ་དང་པོ་ ིར་བ ེད་ལ། །མེ་ཡི་ ི་འཕང་ནོན་པར་ ོགས། །
བང་རིམ་ག མ་གཉིས་ནང་ ་བ མ། །མ ར་ ་བང་རིམ་གཅིག་གི་ཚད། །རི་རབ་ མ་པ་བང་
རིམ་ མས། །ཆག་ཚད་གཅིག་ ་ ོན་པ་ཡིན། ། མ་པའི་ཁ་ ེར་བ ེད་པ་ཡི། །བང་རིམ་ག མ་
པ་ནོན་པར་ ོན། ། ེ་དང་ ི་འཕང་ མས་ ་མཉམ། ། ེའི་ཁ་ ེར་བ ེད་པ་ཡི། ། མ་པའི་ཁ་
ེར་ནོན་པར་ ོན། ། ོག་ཤིང་མ ར་ འི་ མས་དང་མཉམ། །འོག་ ོགས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ཡི། །
ེ་ཡི་ ིང་པོ་ནོན་པར་ ོན། །འཁོར་ལོ་བ ་ག མ་ མས་དང་ནི། ། ེ་དང་ མ་པ་གདབ་པར་
མཉམ། །ཆར་ཁེབ་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ ོན། ། མས་ནི་ ོག་ཤིང་ཚད་དང་མཉམ། །ཏོག་དང་ ་
་ ་ ི་ མས། ། ི་འཕང་གཉིས་ ང་ མས་ ་ ོན། །དེ་ ར་བ ་དང་ མ་ ་དང་། །བ ན་
དང་གཅིག་གམ་གང་བཞེངས་པ། །ད ་ཞབས་ཆག་ཚད་མཉམ་པ་ ེ། ། ི་དང་ཅོག་བར་སོ་སོར་
འ ར། །གཤེན་རབ་ ་ནི་མཉམ་བཞག་ནས། ། ་ཡི་ཚད་ ་ ར་ཏེ་བཤད། ། ང་ནི་གཤེན་རབ་
གདན་ ི་ ེ། ། ི་འཕང་མཉམ་བཞག་ཞབས་ ི་ཚད། །རི་རབ་གསང་བའི་ ་ ་ནས། །མཆན་ ི་
ཡོལ་བ་མན་ཆད་ཚད། །བང་རིམ་མཆན་ ི་ཡོལ་བ་ནས། ། གས་ ི་དང་གོང་མན་ཆད་ཚད། །
མ ར་ ་མ ལ་ ི་ ང་ ང་ཚད། ། མ་པ་གཤེན་རབ་ད ་ཡི་ཚད། ། ེ་ནི་ད ་ཡི་ག ག་ཏོར་
ཚད། ། ོག་ཤིང་དབང་གི་ག ག་ ད་ཚད། །འཁོར་ལོ་ད ་ ་མཐོན་མཐིང་འ ིལ། །ཆར་ཁེབ་
ད ་ཡི་ག གས་ཁེབ་ཚད། །ཏོག་དང་ ་ ་ ང་བའི་འོད། །ཅོད་པན་ན་བཟའ་ ར་ཡོལ་ལ། །འོད་
ཟེར་ ་ཚགས་འ ོ་བའོ། །ཞེས་ག ངས་པས། དེ་ལ་གཤེན་ཁ་ ེ་ ་ཡ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་ མས་
ངོ་མཚར་ ེས་ཏེ་བ ོད་པ། ཨེ་མ་ངོ་མཚར་མཆོད་པའི་ ེན། ། ་ནི་འ ང་བ་ ་ལས་བ ིས། །
བཞེངས་ནི་ ་ ིན་ཡོངས་ ིས་བཞེངས། །ལས་དཔོན་ ིད་པའི་ ལ་པོས་མཛད། ། ོས་ནི་ མ་
པོ་ ་ཡི་ ིང་། །བཟོ་ནི་རིག་པའི་ ལ་པོས་མཛད། ། ་ནི་བདེར་གཤེགས་ ་ཡི་ ། །ཚད་ནི་
-4-

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གཤེན་རབ་ ་ཡི་ཚད། །དངོས་ ་ ོན་པ་ངོ་མཚར་ཆེ། །འདི་དག་ག ང་ ང་ མ་པར་དག་པའི་
ད་ལས་ཉེ་བར་བ ས་སོ། །ནོངས་མཆིས་ བས་ ལ་ཉིད་ལ་བཤགས། །དགེ་བས་འ ོ་ ན་
ོལ་ ིར་བ ོ། ། ིན་ བས་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་ཤོག །
ཅེས་པའི་ ལ་འདི་ནི་གཤེན་ ི་ ང་ ོང་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ིས་བ ་ཤིས་ ན་རིའི་ ོད་ ་ ར་བ་དགེ་
ར་ཅིག
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༄༅།། མཚན་མ་ ལ་ཚན་ཐིག་ཚན་གསལ་ དེ ་འ ལ་ ་ི
མེ་ལོང་བ གས་སོ།།
༄༅།། དཔོན་གསས་ མས་དང་ད ིལ་འཁོར་ ་ མས་ལ། ། ོ་ག མ་ ག་འཚལ་ཉེ་བར་
བས་ ་མཆིའོ། །ད ིལ་འཁོར་ཐིག་ཚན་གསལ་ ེད་མེ་ལོང་འདི། ། ང་དང་ ་མའི་ག ང་
བཞིན་བཀོད་པར་ ས། ། ིར་ ལ་བ་འཕགས་པ་ མས་ ིས། འ ོ་བ་འ ེན་པའི་ཐབས་ །
བོན་ ོ་བཞི་ཐེག་ ད་བསམ་ ིས་མི་ བ་པར་ག ངས་པ་ མས་ ི་ནང་ནས་ ང་། ཐེག་པ་
ཆེན་པོའི་འཇག་ ོ་ ོགས་པའི་ ང་ བ་ བ་པའི་ཐབས་ལམ་ ད་པར་ཅན། བ ེད་ ོགས་ཟབ་
མོ་དོན་ ི་གཞི་ ། ད ིལ་འཁོར་ ི་ ེ་ ག་ག མ་ ་བཤད་དེ། རང་བཞིན་ད ིངས་ ི་ད ིལ་
འཁོར། ཏིང་འཛན་རིག་པའི་ད ིལ་འཁོར། མཚན་མ་ ལ་ཚན་ ི་ད ིལ་འཁོར་དང་ག མ་
མོ༑ ༑དང་པོ་ལ་རང་བཞིན་ད ིངས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ནི། སེམས་ཉིད་གཤིས་ ི་ངོ་བོ་རང་
བཞིན་ མ་པར་དག་པའི་ད ིངས་སམ། བོན་ཉིད་ ེ་བ་མེད་པའི་ད ིངས་ནས་ ་དང་ཡེ་ཤེས་
ལ་སོགས། འགག་མེད་ ན་ བ་ བ་བདལ་ ་གནས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ད ིལ་
འཁོར་ད ིངས་ནས་ ན་ ིས་ བ་པ་དང་། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །གཉིས་པ་ཏིང་འཛན་
རིག་པའི་ད ིལ་འཁོར་ལམ་ ི་གང་ཟག་ ལ་ ན་ ངས་པའི་ལས་འ ོ་ཅན་ མས་ ིས། ོང་
བ་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ནས་ ི་ནང་གསང་བའི་ད ིལ་འཁོར་ ་ཚགས་ མས། ང་ལ་རང་
བཞིན་མེད་པ་བ ོམ་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཏིང་འཛན་ད ིལ་འཁོར་མཁའ་ལ་ཡིད་ ིས་བ ོམས་
པ་དང་། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །ག མ་པ་མཚན་མ་ ལ་ཚན་ ི་ད ིལ་འཁོར་ནི། ས་ལ་
མ ྚལ་ལ་ཐིག་ཚན་གསལ་བར་ ིས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་མཚན་ ི་ ་མཚན་མ་ ལ་ཚན་
ད ིལ་འཁོར་ས་ལ་ ིས་པ་དང་། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་མཚན་མ་ ལ་
ཚན་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ལ་བཞིན་ཤེས་པར་མ་ ས་ན། ཏིང་འཛན་རིག་པའི་ད ིལ་འཁོར་
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ོགས་པའི་ཐབས་མེད། ཏིང་འཛན་རིག་པའི་ད ིལ་འཁོར་མ་ ོགས་ན། རང་བཞིན་ད ིངས་
ི་ད ིལ་འཁོར་ ོགས་པའི་ཐབས་མེད། དེ་ནས་མཚན་མ་ ལ་ཚན་ ི་ད ིལ་འཁོར་འདི་ནི་
ཤིན་ ་གལ་ཆེ་བར་བཤད་དོ། །
དེ་ལ་ཡང་དང་པོ་ཉེ་བར་ལག་ ་ ངས་པ་མ་བཞིར་ག ངས་ཏེ། བ ེག་ཅིང་ཆག་ཆག་
གདབ་པ་དང་། ཐིག་གདབ་དང་། ཚན་བ ེ་བ་དང་། ས་བོན་བཀོད་པ་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་
བ ེག་ཅིག་ཆག་ཆག་གདབ་པ་ནི། རང་རང་ནས་འ ང་བ་བཞིན་ད ིབས་ མས། ལེགས་པར་
ཆག་ཚད་ ན་པར་ འོ། །གཉིས་པ་ཐིག་གདབ་པ་ནི། གདབ་ཅེས་པའི་དོན་ནི་གོང་ ར་རོ། །
ད ིངས་ཉིད་ མ་པར་དག་པའི་ཐིག་ཚན་ནི། ། ང་ ིད་ ོད་བ ད་ ོང་ ་གདབ་པར་ འོ། །
མཁའ་གསལ་ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་ཐིག་ཚན་ནི། །སེམས་ཉིད་ ོ་རིག་ ལ་ ་གདབ་པར་ འོ། ། ལ་
ཚན་ལས་རིམ་འ ེད་པའི་ཐིག་ཚན་ནི། །རིན་ཆེན་གསེར་ ི་ས་ལ་གདབ་པར་ ། །ཞེས་ག ངས་
པ་ ར་ ་ཤེས་པར་ ་ཞིང་གདབ་པར་ ། ཚན་ ི་ས་བོན་བཀོད་པ་ མས། འོག་ན་འ ང་བ་
ར་རོ། །ཞོར་འ ང་བ ང་འཇོག་ད བ་ག མ་ ་བཤད་པ་ལས། ་གདན་ག ང་ ང་འཁོར་
ལོ་པད་མ་རིན་ཆེན་ མས་དང་། རིག་ མ་འདོད་ཡོན་ ་གམ་ ང་ ི་ལ་སོགས་ མས་ནི་
འཇོག་པའི་ ེ་ཡིན། གདན་དང་ མ་ ་རང་སར་བཞག ཅེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །ག ང་
ད མ་ཡ་གད་ཟ་ར་ཚགས་དར་ ་ཁད་དང་ ་བབ་ ང་ ར་ ང་མགོ་ག གས་ཏོག་ལ་སོགས་
མས་ནི། བ་པའི་ ེ་ཡིན་ཏེ་ག ང་ད མ་ཀ་བ་མཁའ་ལ་བཏེགས། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་
རོ༑ ༑ ོ་དང་བ ེགས་པ་ ོགས་དང་ གས་རི་ ་ག ང་ མས་ནི་བ ང་བ་ཡིན་ཏེ། ོ་དང་
བ ེགས་པ་ ོགས་ མས་ནི། ། ི་ནས་ནང་ ་བ ང་ལ་བ ོམ། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །དེ་
ར་ད ིལ་འཁོར་ག མ་ ་བ ན་ཡང་། ག ལ་ ་བ ི་ ང་གི་ཐབས་ ་སོ་སོར་བ ན་པ་ཙམ་
་ཟད་ ི། དོན་ལ་སོ་སོར་ཐ་དད་ ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོ་སོར་མ་ཡིན་གཅིག་གི་ངང་ ་
འ ས། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་རོ། །འདི་ཡན་ཆད་ནི་ད ིལ་འཁོར་ག མ་བཤད་པ་ནི་ ར་
ཙམ་བ ན་པའོ། །ག ང་ ང་ ོང་ ས་ ི་ཐིག་ཚན་ནི། མཐའ་ཐིག་བཞི་དང་ཚངས་ཐིག་བཞི་
དམར་པོ་གདབ་པར་ ། ད ས་ ་ ངས་ཏེ་སོར་གཉིས་ཚད་ ་རིམ་ག མ་བ ོར། ནང་མའི་
སོ་ནས་ཐིག་བཞི་དཀར་པོ་གདབ། ནང་ ་སོར་ ར་ཐོག་མ་བཞི་འཇལ་ལ་ཐིག་བཞི་དམར་པོ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

གདབ་ལ། དཀར་དམར་བར་ ་ཐིག་བཞི་བཞི་བཞིར་དཀར་པོ་གདབ་ལ་བ ེགས་པའི་ཚད།
དེའི་ ི་རིམ་ཐིག་བཞི་གདབ་ལ་ག ་ག ང་ ོ། ཕོ་ ང་ མ་ ག་གཉིས་བབ་ ་ལ་དམར་ཐིག་
བཞི་བཞི་གདབ། སོར་རེའི་ཚད་ ་དཀར་ཐིག་རེ་རེས་བ ོལ་ལ། དེའི་ནང་ ་ ག་བཞི་ ས་ལ།
དཀར་ཐིག་ཉེར་བཞི་བ ེགས་པར་ ེབ་པར་གདབ། སོར་ ེད་ཚད་ ་དམར་ཐིག་རེ་རེས་བ ོར།
དེའི་ནང་ ་དཀར་ཐིག་བཞི་བཞི་གདབ་ལ། ག་ ་ ག་གཉིས་ག ང་ ང་གདན་ཐིག་གོ །
ད ས་ ་ི ོར་ ་དོད་པ་འ ང་ ་བ ིགས་པའི་ཚད། དེ་མིན་ནང་ནས་ཐིག་ཆ་གཅིག་ ེང་རིན་
ཆེན་ ེང་བའོ། །དེའི་ནང་ལ་འཇམ་པའི་ཆག་ཆག་གདབ་ལ། ཚན་ ི་བ ེ་ གས་ནི། ད ས་ ་
ནག་པོས་བཀང་། དཀར་པོར་དམར་ནག་ ང་གིས་བ ོར། འོད་ ་ཟེར་ ག་ཟེར་ ོ་དམར་ནས་
མཐིང་ ང་གིས་བ ོར། དེའི་འོད་ ་ཟེར་ ག་འགོད། ི་རིམ་ ོགས་བཞི་ ་ཚས་སེར་པོ་ ང་
ཤར་པ ྨ་དཀར། ང་ བ་པ ྨ་ ང་། ོ་ བ་པ ྨ་དམར། ོ་ཤར་པ ྨ་ ོ། གོང་རས་མཛས་
ཚན་གཞི་མ་ནག་པོ་ལ། ེང་ ་འོད་ཟེར་ཤིང་ལོའི་ ལ་ ་ ིས། ི་རིམ་རིན་ཆེན་ ལ་ ་ ེང་
བ་དམར་ ང་ ེལ་མ་ ིས། བ ིགས་གསེབ་ཀ་བ་བ ་ ག་སེར་པོ་ལ། ཀ་གདན་པ ྨ་ ས་པ་ལ།
ཀ་ ་ ་བ་ཚས་པའོ། །ཤར་ ོགས་ ་ཐིག་གསེབ་ནས་ ོ་གཅིག་དོད་པ་ནི། པད་ཞབས་ ང་
བ ིག་པའི་ཆ་ག་ ོ་ཉིད་གསེར་ལ་གཞི་མ་ད ལ། གཡས་ ་ ་ ་གར་མཁན་དཀར། གཡོན་ ་
་མོ་མཆོད་འ ལ་དམར། ོ་ ོད་གསེར་ ི་པ་ ་ལ། ོ་ ད་ག ་ཡི་ ་རིས་ ོ། ང་རི་ནག་
པོ་ ོ་ ེ་མེ་རི་དམར་ལ་པ ྨ་དང་། ་རི་ ོ་ལ་འཁོར་ལོ་དང་། ས་རི་སེར་ལ་རིན་ཆེན་དང་།
ནམ་མཁའ་དཀར་ལ་ཉི་ ་གཟའ་ ར་ ིས། ག ་ག ང་ ོན་པོ་ ། ཡང་ན་ ང་ ་ ། ག ང་
ཆེན་ ་བ་སེ་རལ་ ་ ེད་དམར། ག ང་ ང་ཤར་དཀར་ ང་ ང་ བ་དམར་ ོ་ ོ། ད ས་
སེར་ ་ ག་ནས་རིན་པོ་ཆེའི་གཅལ་བ མ་པའོ། ། ི་རིམ་ཀ་བ་བ ིག་པ་ ང་ཁང་ཇི་བཞིན་
མཐའི་ག ང་ ོན་པོ་ ས། གཞའ་ཚན་ ི་ག ང་མ་དཀར་པོའི་ ེང་ ་རེ་ ཱ་སེར་པོ་ལ། དཀར་
སེར་བར་ ་དམར་དང་ ང་གིས་བཀང་། ་གམ་བཞི་རི་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་ ིང་པོ་སེར་པོ་ །
ོགས་འོད་ཤར་དཀར་ ི་དང་འ ། བང་རིམ་དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར་པོ་མ ར་ ་སེར་ལ་
མ་པ་དཀར། འཁོར་ལོ་དམར་ལ་ག གས་ ོ་ཏོག་སེར་ ་ ་ ོ། ་གམ་ ོགས་འོད་ ང་
འདེགས། གས་རི་ནག་ལ་མཆོད་ ེན་དང་། ཟངས་རི་དམར་ལ་འདོད་ཡོན་རོལ་བའི་བ ན་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

མས་བཀོད། ི་རིམ་ཁོར་ ག་ནང་ལ་ ན་པའི་ས་དེ་ལ་ད ང་ ོ་བཞི། ོ་ཐིག་བ ད་ནི་
དཀར་པོ་གདབ་པར་ ། ཞེས་ག ངས་སོ། །ད ང་ ོའི་ཐིག་གོ ། ་ཆད་ ོགས་ལ་རིགས་ གས་
བ ན། ས་བོན་ཡིག་འ ་བ ོད་པ་ནི། པ ྨ་དཀར་པོའི་ ེང་ ་ཨ་སེར་པོ་བཀོད། པ ྨ་ ང་
འི་ ེང་ ་ཨ་དཀར་པོ་ ིས། པ ྨ་དམར་པོའི་ ེང་ ་ཧ་དཀར་པོ་བཀོད། པ ྨ་ ོན་པོའི་ ེང་
་འ་ ང་ ་བཀོད། ག ང་ ང་ལ་ནི་ཤར་ན་ཡཾ་ ང་ན་རཾ་ བ་ན་ཁཾ་ ོ་ན་ ཾ། ད ས་ན་ ཱ་ ོ་
བཞི་ལ་ནི་ཞ་བཞི་བཀོད། འོན་ ང་བ ོ་བཞི་བཀོད་ ང་འགལ་བ་མེད་དོ། །
མ་དག་པད་མའི་ཐིག་ཚན་ནི། དང་པོ་མཐའ་ཐིག་བཞི་ ་གདབ། དེ་ནས་ཚངས་པའི་
ཐིག་བཞི་གདབ། །ད ས་ན་ ང་ལ་རིམ་བཞི་ ་བ ོར། །ག མ་པའི་སོ་ནས་ཐིག་བཞི་དམར་པོ་
གདབ། དེ་ནས་ ིའི་ཚངས་ཐིག་ན། འ ས་ ི་ཐིག་བཞི་གདབ། འ ས་ ི་ ་ མ་ཐིག་གི་བཞི་
དམར་པོ་གདབ། ི་རིམ་དཀར་ཐིག་ ་ ་གདབ། ནང་ཐིག་ཚངས་གཡས་གཡོན་ག མ་ག མ་
མཉམ་པོར་བ ོམས་པ་ལ། ོགས་རེ་དཀར་ཐིག་གཉིས་གཉིས་གདབ། །དཀར་ཐིག་གཡས་
གཡོན་དམར་པོས་ ོར། །ག མ་ཐིག་ག ང་ཆེན་བ ་ཡི་ནང་། །ཕོ་ ང་ མ་ ་སོ་གཉིས་
འ ང་། ། ིའི་ཕོ་ ང་སོ་གཉིས་ལ། །འ ས་ཐིག་ཚངས་ཐིག་ཚང་བར་གདབ། །དེ་དག་པད་མའི་
འ ེད་ཐིག་གོ །དེ་ནས་ད ས་ ི་ཕོ་ ང་ནས། ། མ་ཐིག་རིམ་པ་ ག་ ་བ ོར། ། ི་མ་ མས་
ལ་བཞི་བཞི་བ ོར། ། ོགས་བཞི་ ོ་བཞི་རིགས་ མ་ནས། ། གས་རིའི་བར་ ་ ་བཞི་ ེད། །
ཤར་ བ་ ོ་ ང་བཅོ་ ་གདབ། །དེ་ལ་ཆ་ ན་བ ་ ག་འ ང་། །དེ་ནས་ཚན་ ི་བ ེ་ གས་
ནི༑ ༑ད ས་ ི་ ེ་བ་དཀར་པོ་ལ། །གསེར་ ི་པ ྨ་འདབ་བཞི་ ིས། །དབང་གི་པ ྨ་དམར་པོ་
བ ད། ཡོན་ཏན་པ ྨ་བ ་ ག་ ང་། ། ིན་ལས་པ ྨ་སོ་གཉིས་ ོ། །མཛས་པའི་པ ྨ་ ་བ ་
གཉིས། །གོང་རས་ མས་ལ་ནག་པོ་ ། ། ་ཆད་སེར་ལ་ཤིང་ལོ་ ིས། །ཐིག་ཆེན་ མས་ནི་
དཀར་པོ་ལ། །ག ་ཡི་ག ང་ ང་ ིས་པར་ ། །ཕོ་ ང་སོ་གཉིས་ ེ་བ་དཀར། ། ི་རིམ་པ ྨ་
འདབ་བཞི་ནི། །ཤར་ ི་ ིང་ ག་དཀར་པོ་ལ། །དེ་བཞིན་ ང་གི་ ིང་ ག་ ང་། ། བ་དམར་
ོ་ ིང་ ོ་ ོགས་མཚམས། །བཞི་ཡི་པད་འདབ་ ོགས་མཚན་ ། ། ི་རིམ་བ ད་བ ད་སེར་པོ་
ེ༑ ༑དེའི་ ི་རིམ་བ ་ ག་ནི། །པད་འདབ་བཞི་བཞི་ ོགས་མཚན་ ། ། ་ཆད་སེར་ལ་ཤིང་ལོ་
ིས། །རིགས་ མ་ ོགས་འོད་རིགས་ གས་བ ན། །དེ་ བ་ ོ་བཞི་ ོགས་འོད་ནི། །དང་པོ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

རིན་ཆེན་བ ེག་པའི་ཆ། །གཉིས་དང་ག མ་དང་ ོ་ལོགས་དང་། །བཞི་ ་ ོ་དང་འ མ་ ད་
ོགས་འོད་དོད། ། ག་པ་བ ིག་པས་བ ོར་བར་ ། །བ ན་པ་ནམ་མཁའ་ ོང་བ་ ོ། །ཉི་ ་
ར་ ང་ ན་པར་ ། །གཡས་གཡོན་ཀ་བ་མཛས་པར་ ། །བ ན་ནི་བ ་གཅིག་ ་བ་ནི། །
ང་དམར་ ོ་སེར་རིམ་པ་ལ། །འཁོར་ལོ་པ ྨ་རིན་ཆེན་དང་། །ག ང་ ང་རིགས་ ི་བ ན་
པར་ ། །བ ་གཉིས་དམར་ལ་ ་བས་བ ན། །བ ་ག མ་མཐིང་ ར་ ོན་པོའི་ ེང་། །གཡས་
གཡོན་ ང་དང་ཤ་རས་བ ན། །བ ་བཞི་བཅོ་ ་ག ང་ཏོག་ནི། །འཁོར་ལོ་དམར་ལ་ཆར་ཁེབ་
ོ༑ ༑ཏོག་སེར་དར་ད ང་ ན་པར་ ། །བ ིག་པའི་ ི་རིམ་འདོད་ཡོན་དམར། །དེ་ནས་ཡ་
གད་ ་བ་སེར། ། ོ་ལ་རིན་ཆེན་ཟ་ར་ཚགས། ། ི་རིམ་གཞའ་ཚན་དར་ ་ཁད། ། ་གམ་འཛམ་
ིང་ ོགས་འོད་དང་། ། ོན་ཤིང་མེ་ཏོག་མཛས་པར་ ། ། ་བ ད་ ོ་ལ་ག ང་ ང་ངོ་། །
ཟངས་རི་དམར་ལ་མཆོད་ ས་བཀོད། ། གས་རི་ ོ་ལ་མཆོད་ ེན་བཀོད། ། ི་རིམ་ ་ཆད་སེར་
པོ་ལ། ། མ་པ་ཤིང་ལོས་བ ན་པར་ ། །དེ་ནས་ས་བོན་འ ་བཀོད་ནི། །ད ས་ ི་ ེ་བ་མ་ཡིན་
སེར། ། ི་རིམ་ཕོ་ ང་སོ་གཉིས་ ི། ། ེ་བ་མ་ཡིག་རེ་རེ་བཀོད། །འདབ་བ ད་རེ་ལ་ཧ་བ ད་
ིས། ། ོ་བཞི་ལ་ནི་མ་རེ་བཀོད། །
མ་ ལ་འ ིང་བོའི་ཐིག་ཚན་ནི། ཐིག་བཀོད་ས་བཅད་ མ་པོ་རིམ་གཅིག་ ། མ ་
འདོམ་ མས་ཆག་མཛས་པར་ཆག་ཆག་གདབ། བ ོར་ཐིག་ཚངས་ཐིག་བཞི་གདབ། ཐིག་ཐག་
སོར་བཞི་ ི་ནས་ མ་པོ་བ ོར། མཐོ་མ བ་གང་ ང་གཅིག་ནས་ ི་དོར་ནི། མེ་ལོང་ ིས་པ་
བཞིན་ ་འཇམ་པར་ ། ཆག་གང་སོར་བཞི་ཕར་འདབ་ ན་པའོ། །བ ོར་གཞི་བ ོར་ནི་ ོང་
ག མ་ས་བཅད་དོ། ། མ་པོ་ད ིལ་ནས་ཤར་ བ་ཐིག་ཐག་ ང་། །གཉིས་ ག་ད ས་ནས་ ི་
སོར་ཤར་ ་བ ང་། །བཞི་ ག་ཆ་གཅིག་བོར་ལ་ ོགས་མཚམས་བཅད། ། ོགས་མཚམས་འ ེད་
པའི་ཐིག་ནི་བཞི་གདབ། །ད ས་ ངས་སོར་གཉིས་ཚད་ ་རིམ་ག མ་བ ོར། །ནང་མའི་སོ་
ནས་ ་གམ་ཐིག་གདབ། ། ར་ཐིག་མཐོ་གང་སོ་ནས་འ ས་བཞི་གདབ། ། ་ མ་ ེང་ནས་ཐིག་
བཞི་དམར་པོ་གདབ། །ཐིག་བར་དེ་ནི་འ ང་རིམ་གཅིག་ཁང་ ེ། །དེའི་ ོགས་རེ་རེ་དཀར་ཐིག་
བཞི་བཞི་གདབ། ། ི་རིམ་ག ་ཡི་ག ང་ཐིག་གདབ་པར་ ། །དམར་ཐིག་ནང་ ་ མ་ ག་
གཉིས་བབ་ ། །དཀར་ཐིག་བཞི་གདབ་དམར་པོར་རེ་རེས་ ོར། །ག མ་ཐིག་ག ང་ཆེན་ནང་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

་ ིང་ད ར་འ ང་། །ཕོ་ ང་ ར་ནས་དཀར་ཐིག་འ ས་ཚངས་གདབ། ། ་ མ་ ེང་ནས་
ཚངས་ཐིག་ཚང་བར་གདབ། ། ི་རིམ་ ིང་བ ད་པད་མའི་འ ེད་ཐིག་གོ །ཕོ་ ང་བ ད་ལ་
རིགས་ མས་ཐིག་ཚངས་གདབ། །ད ས་ ི་ག ང་ནང་ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་ནས། །སོར་
བཞི་འཇལ་ནས་འ ས་ ི་ཐིག་བཞི་གདབ། །འ ས་ཐིག་ ེང་ནས་ཕོ་ ང་ཐིག་བཞི་གདབ། ། ི་
་ ག་ ག་ ་བབ་ ས། །བ ིག་ཐིག་དཀར་པོ་ ོགས་རེར་ ་ ་གདབ། ། ིའི་ ོ་ཐིག་བ ད་
ང་དཀར་པོ་གདབ། ། ང་ཁང་ནང་ ་ ོ་ཐིག་གཉིས། །ཕོ་ ང་ད ་ལ་ཚངས་ཐིག་ད ས་
ངས་ནས། །སོར་ག མ་སོར་བཞིའི་ཚད་ ་གཉིས་པ་བ ོར། །དེ་ ར་ཐིག་ མས་མ་ནོར་
གསལ་བར་གདབ། །
གཉིས་པ་ཚན་ ི་བ ེ་ གས་གསལ་བར་བ ན་པ་ནི། ད ས་ ི་ ེ་བ་མཐིང་ལ་ཟེར་ ག་
བ ོར། ི་རིམ་པ ྨ་འདབ་བ ད་གཉིས་གཉིས་ ོགས་ཚན་ ། གོང་རས་བ ད་ནི་མཛས་ཚན་
༑ ་ཆད་མཐིང་ལ་མེ་ཏོག་ཤིང་ལོ་ ིས། ི་རིམ་ ོགས་མཚམས་ མས་ཁང་ ེ་བ་ ིས། ེ་བ་
ཁ་ཅིག་ ་དང་ ར་ག ངས་ ང་། ེ་བ་ ོགས་བཞི་ ོགས་འོད་མཚམས་བཞི་སེར་པོ་ ། ི་
རིམ་པད་མ་འདབ་བ ད་རིགས་ མས་ ོགས་ ི་འོད། ་ཆད་སེར་ལ་མེ་ཏོག་ཤིང་ལོ་ ིས།
ག ང་བ ེག་ ོ་ ་ཕག་ ོ་ ོང་ ས་ ར། ཀ་བ་སེར་ཏེ་ ི་འ མས་ལ་ནི་བ ད། གཙང་ཁང་ལ་
བཞི་ཀ་ ་ད ལ་ཏེ་ ོ། ོ་ ེང་མཆོད་ ེན་ལ་ནི་རིམ་ ོགས་འོད་འབར། བང་རིམ་དཀར་ ང་
དམར་ ོ་བཞི་ཡིས་བ ན། མ ལ་ ་སེར་ལ་ ེ་དང་ མ་པ་དཀར། འཁོར་ལོ་དམར་ལ་ ་ ་
ཆར་ཁེབ་ ོ། ཏོག་བཞི་སེར་ལ་དར་ ན་གཞའ་ཚན་འོད། ་གམ་ ོགས་འོད་ཟངས་ གས་
དམར་དང་ ོ། ང་གིས་འདེགས་ཤིང་ཤིང་ལོ་མཛས་པར་ ། ཟངས་རི་མཆོད་ ེན་བ ། ན་
པའི་ ོ་བཞི་ལ་ཁ་དོག་རང་སར་བཞག དེ་དག་མ་ནོར་ ག་ཆད་མེད་པ་ལ། ས་བོན་ཡིག་འ ་
ད ས་ ་བ ོ་ཡིག་ ང་ ེང་ ང་གཡས་གཡོན་ཡེ་ལཾ་པ་ ང་གཉིས་བཀོད། གཙང་ཁང་ཤར་ ོ་
བ ོ་ཡིག་དམར་ནག་ལ། ི་འ མས་པད་མ་མདབ་བ ད་ཤར་ད ས་སཾ་ཡིག་སེར། ང་ཤར་
ི་དམར་ ང་ད ་ཨ་ཡིག་དཀར་། ང་ བ་ ི་སེར་ བ་ད ས་ ་ཡིག་སེར། ོ་ བ་ ཾ་ ོ་ ོ་
ད ས་ ྴ་ཡིག་སེར་ ོ་ཤར་ད ས་ མ་ཡིག་དམར་སེར་ལ། ོ་བཞི་རིམ་ ི་ ི་ཏར་དར་བཞི། དེ་
ར་གསལ་བར་གདན་དང་ས་བོན་བཀོད། །
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ན་གསལ་ ས་པའི་ཐིག་ཚན་ནི། །ཐིག་གདབ་དང་པོའི་ས་བཅད་ལ། །མཐའ་ཐིག་བཞི་
དང་ཚངས་ཐིག་བཞི། །འ ས་ཐིག་བཞི་དང་ཆ་མིན་བ ད། །དེ་ལ་འ ས་ཐིག་གདབ་ གས་
ནི༑ ༑ ང་ཐིག་ད ས་ ིས་འ ས་ཐིག་བར། །ག མ་ཆ་བཅད་ནས་འ ས་བཞི་གདབ། །འ ས་
ཐིག་ ེང་ ་ཐིག་བཞི་གདབ། །དེའི་ནང་ ་ཆ་ཆེན་ཚངས། ། ི་རིམ་ ོགས་རེ་གཉིས་གཉིས་
གདབ། །དེ་ལ་ མ་ ་ག མ་ག མ་འ ང་། །ནང་ ་ཆ་ཆེན་འ ེད་ཐིག་ནི། །འ ས་ཐིག་
ཚངས་ཐིག་ཚན་གཉིས་གདབ། །དེ་ལ་ཆ་ཆེན་བ ད་ ་འ ང་། །ཆ་ ན་བ ་ ག་བར་གསེབ་
ལ༑ ༑འ ས་ཚངས་ག མ་རེ་གདབ་པར་ ། །དེ་ལ་བཤགས་ཐིག་གདབ་ གས་ནི། །མཐའ་ཐིག་
བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་དང་། །དེ་ནི་ཟངས་ གས་ར་བའི་ཚད། །དེའི་ནང་མ་ ི་ ིང་བཞག །དེའི་
ནང་གིས་ཐིག་ཆ་ལ། །བཞི་ཆ་བཅད་ལ་ཐིག་བཞི་གདབ། །དེ་ནི་ ེད་མོས་ཚལ་ཆེན་ཐིག །དེའི་
ནང་གི་ཐིག་བར་ལ། ། ོགས་རེར་བཤགས་ཐིག་བཞི་བཞི་གདབ། །དེ་ནས་ནང་གི་ད ས་ནས་
ནི༑ ༑ཆ་ ན་བཞི་བའི་ཕན་ཆད་ལ། ། ག་གམ་བ ན་ ་བ ོར་བར་ ། །དེ་ནམ་ནང་གི་ཆ་
ན་ལ། །དེ་ལ་བཤག་ཐིག་བཞི་བཞི་ནི། །བར་ ་ཆ་ ན་གཉིས་གཉིས་བཞག །ཆ་ ན་གཉིས་
གཉིས་བཤགས་པར་ ། །དེ་ནས་ནང་ ོ་བ ་གཉིས་ཐིག་གདབ་ནི། །ནང་ཐིག་ཚངས་ཐིག་
གཡས་གཡོན་ནས། །ཆ་ ན་རེ་ལ་ ག་ ག་གདབ། །དེ་ནས་ ིའི་ ོ་ཐིག་རིགས་ མས་ནས། །
གས་རིའི་བར་ ་ ་བཞིར་བཅད། །ཤར་ ོ་ བ་ ང་བཅོ་ ་གདབ། །དེ་ལ་ཆ་ ན་བ ་ ག་
ེད། །ཆ་ ན་འ ེད་ཐིག་གོང་དང་མ ངས། །
ད་ནི་ཚན་བ ེ་འ ེད་ གས་ནི། །ད ས་ ི་ ེ་བ་དཀར་པོ་ལ། །འོད་ ་ཟེར་ ག་བ ོར་
བར་ ། ། འི་པ ྨ་སེར་པོ་བཞི། །ག ང་གི་པ ྨ་དམར་པོ་བ ད། ། གས་ ི་པ ྨ་ ོན་པོ་བ ་
ག་དང་། །ཡོན་ཏན་པ ྨ་ ང་ ་སོ་གཉིས་དང་། ། ིན་ལས་ ་ཚགས་ ་བ ་གཉིས། །གོང་
རས་ མས་ནི་ནག་པོ་ ། ། ་ཆད་སེར་ལ་རིན་ཆེན་བཀོད། །རིགས་ མས་ ོགས་འོད་རིམ་
ག མ་མ ངས། །དེ་ལ་རིགས་ གས་བཞིའི་བ ད། །དེ་ བ་ ོ་བཞི་ ོགས་ ི་མདོག །འ ང་
་རིན་ཆེན་བ ེགས་པའི་ཆ། ། ོ་ལ་ཡ་གད་ནམ་མཁའི་མདོག །ནག་ལ་ ་བ་ ་ ེད་དང་། །
དམར་ལ་གཞའ་ཚན་དར་ ་ཁད་། །སེར་ལ་རིན་ཆེན་ ེད་མོའི་ཚལ། །འ མས་ ི་ ོ་བཞི་སེར་
པོ་ ། །དེ་ལ་ ་གདན་པ ྨ་ནི། །འ མས་ཁང་ ི་ནང་བར་ག མ་ལ། །ནང་མ་འདབ་བཞི་བ ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

་འ ར། །བ ད་ནས་ནང་གི་ ོ་འ མ་བ ད་ལ་བ ེན། །བར་མ་པ ྨ་འདབ་བ ད་ མ་བ ་
དང་། །ཉེར་བཞི་འ ར་ཏེ་བཞི་བ ་གོང་དང་མ ངས། །མཐའ་ལ་ ངས་མེད་ ིས་པའོ། །པ ྨ་
མས་ ི་ ེ་བ་དཀར། །ནང་མ་འདབ་བཞི་སེར་པོ་ ། ། ི་རིམ་འདབ་བ ད་མཛས་ཚན་
མས། །གཉིས་གཉིས་ ོགས་ཚན་ ། །ནང་ ོ་བ ་གཉིས་འ ི་ ལ་ནི། གཡས་གཡོན་དང་པོ་
ོ་ཞེང་ཚད། །གཉིས་དང་ག མ་ནི་འ མ་དང་འ ད། །བཞི་ ་བ ེགས་པ་ནམ་མཁའ་
ེང་། ། ག་པ་ཀ་བ་མཛས་པར་ ིས། ། ོ་གོང་ ་བབ་བང་རིམ་བཞི། །དཀར་ ང་དམར་ ོ་
མ ར་ ་སེར། ། མ་པ་ ེ་དཀར་འཁོར་ལོ་དམར། ། ་ ་ཆར་ཁེབ་ ོན་པོ་ལ། །ཏོག་སེར་ ་ ི་
དར་ད ང་ ན། ། ིའི་ ོ་ བ་ནང་མ་ ེབ། །དེ་ནས་ ི་ ོ་ ི་ ལ་ནི། །དང་པོ་རིན་ཆེན་
བ ེགས་པའི་ཆ། །གཉིས་དང་ག མ་ནི་ ོ་ལོགས་དང་། །བཞི་ ་འ མ་འ ད་ ོགས་ ི་འོད། །
ག་པ་བ ེག་པ་བ ོར་བར་ ། ། ན་པ་ནམ་མཁའ་ ོང་བ་ ོ། །བ ད་ནས་བ ་གཉིས་ ་
བབ་ནི། །དཀར་ ང་དམར་ ོ་རིམ་པ་ལ། །ག ང་ ང་འཁོར་ལོ་པ ྨ་དང་། །རིན་ཆེན་རིགས་
ི་བ ན་པར་ ། །བ ་གཉིས་དཀར་ལ་ ་བ་དམར་ ང་བ ན། །བ ་ག མ་མཐིང་ ར་ ོན་
པོའི་ ེང་། །གཡས་གཡོན་ ང་དང་ཤ་རས་བ ན། །བ ་བཞི་བཅོ་ ་ག གས་ཚད་ནི། །ནང་
མ་ མས་དང་མ ངས་པར་ ། ། ིའི་ ིང་བཞི་སེར་པོ་འམ། ། ོགས་འོད་ ་ལ་རིན་ཆེན་
བ ོར། །ཟངས་ གས་ ོ་བཞི་ ོགས་འོད་དེ། །ཟངས་རི་དམར་ལ་མཆོད་ ས་ ི། ། གས་རི་ ོ་
ལ་ག ང་ ང་ངོ་། །དེ་ ར་ ས་པའི་ད ིལ་འཁོར་ལ། །ས་བོན་འ ་བཀོད་ད ས་ ་ ཱ་ ོགས་
བཞི་ས་ཧ་ནི་རི་བཞི་དང་བ ད་ལ་མ་བ་མ་དེ་དང་། མ་ཧི་མོ་ཧ་བ ད་ ་བཀོད། ། ི་རིམ་
གཉིས་ལ་མ་གཉིས་བཀོད། ། ི་རིམ་ཨ་ཡིག་རེ་རེ་བཀོད། །
་ ་ འི་ཐིག་ཚན་ནི། དང་ལ་མཐའ་ཐིག་བཞི་དང་ཚངས་ཐིག་བཞི་གདབ། ད ས་
ནས་ ངས་ལ་རིམ་ག མ་བ ོར། །ནང་མའི་སོ་ནས་ཐིག་བཞི་གདབ། །དེ་ནས་ ིའི་ཚངས་ཐིག་
ནས། །འ ས་ ི་ཐིག་བཞི་གདབ་པར་ ། །འ ས་ཐིག་ ེང་ནས་ཐིག་བཞི་དམར། ། ི་རིམ་
དཀར་ཐིག་ ་ ་གདབ། །ནང་ ་སེར་གཅིག་སོར་གཉིས་ཚད། །དེ་ལ་ཐིག་བཞི་དམར་པོ་
གདབ། །མཆོད་ ེན་ ི་མ་ད ས་འ ང་ངོ་། །ནང་གི་ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་ནས། །བ ད་
ག་བ ན་བབ་ ས་ལ། །དམར་པོ ་ཐིག་བ ན་གདབ་པར་ ། །དེ ་ལ་ཆ་ཆེན་བ ་ ག་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འ ང་། །ཆ་ཆེན་རེ་རེའི་ནང་བར་ལ། །དཀར་ཐིག་ ་ ་གདབ་པར་ ། །དེ་ལ་ཆ་ ན་ ག་
ག་འ ང་། ། ི་ཡི་ ོ་བཞིའི་རིགས་ མས་ནས། ། གས་རིའི་བར་ ་ ་གཞིར་བཅད། །ཤར་
བ་ ོ་ ང་བཅོ་ ་གདབ། །དེ་ལ་ཆ་ ན་བ ་ ག་འ ང་། །དེ་ལ་ཚན་ ི་བ ེ་ གས་ནི། །
ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་ནས། །ཆ་ཆེན་ག མ་པའི་ ན། །བ ོར་ཐིག་རིམ་པ་གཉིས་ ་
བ ོར། །ད ས་ ི་ མ་པ་སེར་པོ་ ། ། མ་གདན་འདབ་བཞི་ ོགས་ཚན་ ། ། ི་རིམ་ཆ་ ན་
བཞི་བཞི་ལ། །བང་རིམ་བཞི་བཞི་ ོགས་འོད་དེ། ། ་ཆད་ མས་ནི་སེར་པོ་ ། །དེ་ནས་ཆ་ཆེན་
གཉིས་པ་ལས། །རིགས་ མས་ ོགས་འོད་རིགས་ གས་བ ན། ། ོ་བཞི་ ོགས་འོད་མཛས་ཚན་
༑ ༑དང་པོ་རིན་ཆེན་བ ིགས་པའི་ཆ། །གཉིས་དང་ག མ་དང་ ོ་ལོགས་དང་། །བཞི་ ་
འ མ་འ ད་ ོགས་ ི་འོད། ། ག་པ་བ ིགས་པས་བ ོར་བར་ ། །བ ན་པ་ནམ་མཁའ་ ེང་
པ་ ོ། ། ིའི་ཆ་ལ་བ ང་བར་ ། །གཡས་གཡོན་ཀ་བ་མཛས་པར་ ། །བ ིགས་པའི་ ི་རིམ་
འདོད་ཡོན་དམར། ། ིའ་ི ཡ་གད་ ་བ་སེར། ། ི་རིམ་གཞའ་ཚན་དར་ ་ཁད། །དེ་ལ་ཆ་ཆེན་
ག མ་པ་ལ། །བ ད་ནས་བ ་གཅིག་ ་བབ་ནི། ། ང་དམར་ ོ་སེར་རིམ་པ་ལ། །འཁོར་ལོ་
རིན་ཆེན་པ ྨ་དང་། །ག ང་ ང་རིགས་ ི་བ ན་པར་ ། །བ ་ག མ་མཐིང་ ར་ ོན་པོའི་
ེང་། །གཡས་གཡོན་ ང་དང་ཤ་ར་ནི། །བ ་བཞི་བཅོ་ ་ག གས་གསེར་ནི། ། ི་ཡི་མཆོད་
ེན་ ེང་ ་ ི། །གཡས་གཡོན་ ོགས་འོད་ལ། །རིན་པོ་ཆེའི་ ོན་ཤིང་དང་། ། འི་ ་དང་སེང་
གེ་དང་། །ག ་འ ག་ ་ ིན་ལ་སོགས་ ིས། །དེ་ནས་ཆ་ཆེན་བཞི་བ་ལ། །མཆོད་ ེན་ག མ་
ག མ་ ིས་པ་དེ། །ཆ་ ན་རེ་རེ་ ང་པ་ལ། །བང་རིམ་དཀར་ ང་དམར་ ོ་བཞི། །མ ར་ ་
འོག་མའི་ཆ་ལ་བ ང་། །ཆ་ ན་གཉིས་ལ་ མ་པ་དཀར། ། ེ་ ོག་འཁོར་ལོ་ག གས་ཏོག་
མས། ། ི་ཡི་མཆོད་ ེན་གཉིས་གཉིས་བར། །དར་ད ང་ ན་པར་ ི། །དེ་བཞིན་ཆ་ཆེན་ ་
ལ་བཞི། ། ག་ལ་ ་ ེ་བ ན་ལ་ ག །བ ད་ལ་བ ན་ཏེ་ ོགས་རེ་ལ། །ཉི་ ་ ་ ་ ་ ་
ེ༑ ༑བ ད་པོ་ ི་ གས་གཅིག་ ་འ ང་། ། ར་བཞི་ ་ཆད་སེར་པོ་ ེ། །གཞི་མ་ མས་ནི་
ནག་པོ་ ། །རིགས་ མས་ ོགས་འོད་རིགས་ གས་བ ན། ། ོ་དང་བ ིགས་པ་ ི་ ིང་སོགས། །
་མ་བཞིན་ ་མཛས་པར་ ིས། །ཟངས་རི་དམར་ལ་མཆོད་ ས་དང་། ། ་ ད་ ོ་ལ་མཆོད་
ེན། ། ི་རིམ་ ་ཆད་སེར་པོ་ལ། ། མ་པ་ཤིང་ལོས་བ ན་པར་ ། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ལ་འ ས་ཨ་གསལ་ཐིག་མཚན་ནི། མཐའ་ཐིག་བཞི་དང་ཚངས་ཐིག་བཞི་ ་གདབ། །
ད ས་ ང་སོར་གཉིས་ཚད་ ་རིམ་ག མ་བ ོར། །བ ོར་ཐིག་བར་མའི་སོ་ནས་ཐིག་བཞི་
དམར། ། ིའི་ཚངས་ཐིག་སོ་ནས་ ་བཞིར་གདབ། ། ་ མ་ ེང་ན་ཕོ་ ང་ཐིག་བཞི་དམར། ། ི་
རིམ་ ོགས་རེ་དཀར་ཐིག་བཞི་བཞིར་གདབ། །ཕོ་ ང་ནང་ ་ མ་ཐིག་རིམ་ག མ་བ ོར། །
དེ་ནས་ཚན་ ི་བ ེ་ཐབས་ནི། །ད ས་ ི་ ེ་བ་དཀར་པོ་འོད་ ས་བ ོར། ། ི་རིམ་
ོགས་བཞི་པ ྨ་ ོགས་མཚན་ ། །མཚམས་བཞི་སེར་ལ་གོང་རས་མཛས་ཚན་ ། ། ི་རིམ་
ོགས་བཞི་པད་མ་ ོགས་ཚན་ ། །མཚམས་བཞི་སེར་ལ་གོང་རས་མཛས་ཚན་ ། ། ་ཆད་
ོགས་འོད་ ི་རིམ་འ ང་བ ེགས་ཏེ། །འདོད་ཡོན་དམར་ལ་ཡ་གད་ནམ་མཁའི་མདོག ། ་
ེད་ ོ་ལ་གཞའ་ཚན་དར་ ་ཁད། ། ོ་བཞི་ ོགས་འོད་ཀ་བ་མཛས་ཚན་ ི། ། ོ་ ེང་ ་བབ་
དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར། ། ང་ ར་ ང་མགོ་ག གས་ཏོག་དར་ད ངས་ ན། །འཛམ་ ིང་
ོགས་འོད་ ང་གིས་འདེགས། ཟངས་རིས་ གས་རི་དམར་ ོ་མེ་རི་ ་འ ག་ ། ། ི་རིམ་ ་
ཆད་དཀར་ལ་ག ང་ ང་ ི། །དེ་ནས་ས་བོན་ཡིག་འ ་བཀོད་པ་ནི། ད ས་ ་ ཱ་རིང་གཡས་
གཡོན་གཉིས་ལ་མ་རེ་བཀོད། ོ་དང་ ང་ཨ་ ང་གཉིས། ཤར་དང་མཚམས་ལ་དཀར་དང་ས་
ལེ་འོད། བ་དང་མཚམས་ལ་ཨ་ཡང་ ཱ་འ ། ིས་བཞི་ལ་མ་བཞི་བཀོད་པར་ །
དབལ་གསས་ལས་རིམ་ཐིག་ཚན་ནི། མཐའ་ཐིག་བཞི་དང་ཚངས་ཐིག་བཞི་གདབ། ད ས་
ནས་ ང་པོར་བཞིའི་ཚད་ ་རིམ་ག མ་བ ོར། བ ོར་ཐིག་བར་མའི་སོ་ནས་ཐིག་བཞི་དམར།
ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་སོར་བཞི་འཇལ་ལ། ོ་ཡིས་ཐིག་བཞི་གདབ། ོ་ཐིག་སོ་ནས་འ ས་
ི་ཐིག་བཞི་གདབ། གཡས་གཡོན་སོར་བཞི། ་ མ་ ེང་ནས་ཕོ་ ང་ཐིག་བཞི་དམར། ཕོ་ ང་
ནང་ ་ཐོད་འ མ་ཐིག་བཞི་གདབ། ི་རིམ་ མ་ ག་གཉིས་བབ་དམར་ཐིག་གདབ། བར་ ་
དཀར་ཐིག་ ི་མ་ཆེ་བར་གཤག ོ་ཐིག་གཡས་གཡོན་ན་ག མ་མམ་མཉམ་པོར་བགོ། ཡང་ན་
ནང་ ་ཕོ་ ང་ མ་ ག་གཉིས་བབ། ་ལ་ག ང་ཐིག་གདབ། ོགས་རེ་དམར་ཐིག་གཉིས་
གཉིས་ཐིག་བ ད་གདབ། གཡས་གཡོན་ ི་མ་ ང་ ་བཞག་ལ་ག ང་ཐིག་ནང་སོར་གཅིག་
ཚད་ལ་དཀར་ཐིག་རེ་རེ་བ ོར། དམར་ཐིག་ ང་ ་ ིའི་གཡས་གཡོན་ནས། མ་ཐིག་རིམ་པ་
གཉིས་ ་བ ོར་བར་ ། ད ས་ ི་ག ང་ནང་ མ་ཐིག་རིམ་ག མ་བ ོར། ད་ནི་ཚན་ ི་བ ེ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཐབས་ནི། ད ས་ ི་ ་ག མ་མཐིང་ནག་ ་གམ་དམར་པོ་ ་གམ་དམར་ལ་མེ་རི་ ིས། དེ་ བ་
དཀར་ མ་དམར་སེར་ཉི་ འི་གདན། ། ི་རིམ་ ར་བཞི་ ་ཆད་ ང་ ་ ེ། །ག ང་བཞི་མཐིང་
ཀ་ལ་ ེགས་པའི་མགོ་ ག་ ི། །དེ་ བ་འཁོར་ལོ་ ིབས་བཞི་ ོགས་ཚན་ ། །གོང་རས་སེར་ཏེ་
འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་དམར། །གོང་རས་མཛས་ཚན་ ་ཆད་སེར་པོ་ ། ། ི་རིམ་ནག་ལ་ཐོད་
འ མ་འ ང་བ ེགས་ཏེ། ། ོ་བཞི་ ོགས་འོད་ ས་ ལ་ཀ་གདན་ཏེ། ། ིན་པོའི་ཀ་བ་ ོག་དང་
ཀ་ ་ ེག །བ ེག་པའི་ ི་རིམ་འདོད་ཡོན་ ་བ་ ོགས། །ཡ་གད་ ོ་ལ་ ་ ེད་ཟ་ར་ཚགས། ། ི་
རིམ་ ་ཚགས་ ེལ་མ་དར་ ་ཁད། །དེ་ནས་བར་འ མས་དམར་པོ་ ི། ། ོ་ ེང་ ་བབ་དཀར་
ང་དམར་ ོ་སེར། ། ང་ ར་ ང་མགོ་ག གས་ཏོག་དར་ད ངས་ ན། ། ་གམ་འཛམ་ ིང་
ོགས་འོད་ ང་གིས་འདེགས། །ཟངས་ གས་དམར་ ོ་མེ་རི་ ་འ ག་ ། ། ི་རིམ་ ་ཆད་
ོགས་འོད་རིགས་ གས་བ ན། །དེ་ལ་ས་བོན་ཡིག་འ ་བཀོད་པ་ནི། །མཐིང་ནག་ ་ག མ་ལ་
ཨ་མ་ ང་ག མ་བཀོད། །འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་ཨ་མ་ ང་བཞི་བཀོད། །འཁོར་ལོ་བ ད་ལ་རཾ་
བ ད་ ི་བར་ ། ། ོ་བཞི་ལ་ཛ་བཞི་བཀོད་པར་ ། །བར་འ མས་ལ་མ་ཛ་ ོ་ད ་ད ་ ིས། །
ི་རིམ་ལ་ཧ་བ ་ཞ་བཞི་བཀོད་པར་ ། །
ཞི་བ་ག ང་ ང་ཡོངས་ ོགས་ཐིག་ཚན་ནི། །མཐའ་ཐིག་བཞི་དང་ཚངས་ཐིག་བཞི་ ་
གདབ། །ད ས་ ་ ངས་ཏེ་སོར་གཉིས་ཚད་ལ་རིམ་ག མ་བ ོར། །བ ོར་ཐིག་བར་མའི་སོ་
ནས་ཐིག་བཞི་དམར། །ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་ ོ་ཡི་ཐིག་བཞི་གདབ། ། ོ་ཐིག་སོ་ནས་འ ས་
ི་ཐིག་བཞི་གདབ། །འ ས་ཐིག་ ེང་ནས་ཕོ་ ང་ཐིག་བཞི་དམར་གདབ། ། ི་རིམ་བཞི་ ག་
ག མ་བབ་དམར་ཐིག་གདབ། ། ི་མ་ག མ་པོ་དཀར་ཐིག་རེ་རེ་ནི། །ག མ་གཉིས་ནང་ལ་
ག མ་ཆ་ ིར་བོར་བཤག །ཕོ་ ང་ནང་ ་ མ་ ག་གཉིས་པོར་བཀོད། །དམར་ཐིག་བཞི་
གདབ་དཀར་ཐིག་རེ་རེ་ ོར། །ག མ་ཐིག་ག ང་ཆེན་ནང་ ་ ིང་ད ་འ ང་། ། ི་ ིང་བ ད་
ལ་འ ས་ཚངས་ཚན་གདབ། །དེ་དག་པ ྨ་ མས་ ི་འ ེད་ཐིག་གོ ། ིང་བ ོར་ད ་ལ་ མ་
ཐིག་གཉིས་གཉིས་བ ོར། །གཉིས་པ་ཚན་ ི་བ ེ་ཐབས་ལ། ད ས་ ི་ ེ་བ་དཀར། པད་དཀར་
ལ་གོང་རས་མཛས་ཚན་ ། ་ཆད་དཀར་ལ་ག ང་ ང་རིགས་ ིས་བ ན། །ཤར་ ིང་ ེ་བ་
དཀར་ལ་པ ྨ་སེར། ། ་ཆད་སེར་ལ་ག ང་ ང་རིགས་ ་ ིས། ། ང་གི་ ེ་བ་དཀར་ལ་པ ྨ་
- 16 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ང་། ། བ་ ང་ལ་ག ང་ ང་རིགས་ ིས་བ ན། ། བ་ ི་ ེ་བ་དཀར་ལ་པ ྨ་དམར། ། ་
ཆད་དམར་ལ་ག ང་ ང་རིགས་ ིས་བ ན། ། ོ་ཡི་ ེ་བ་དཀར་ལ་པད་མ་ ང་། ། ་ཆད་ ོ་
ལ་ག ང་ ང་རིགས་ ིས་བ ན། ། ོ་ཤར་ ེ་བ་རིན་ཆེན་པད་མ་ ོགས། ། ་ཆད་ ོགས་ལ་མེ་
ཏོག་བཀོད། ང་ཤར་ ེ་བ་རིན་ཆེན་པ ྨ་ ོགས། ། ་ཆད་ ོགས་ལ་ ་ མ་འབར་བ་བ ན་
པར་ ིས། ། ང་ བ་ ེ་བ་རིན་ཆེན་པ ྨ་ ོགས། ། ་ཆད་ ོགས་ལ་མཁའ་ ིང་གཤོག་ཐོགས་
ིས། ། ོ་ བ་ ེ་བ་རིན་ཆེན་པ ྨ་ ོགས། ། ་ཆད་ ོགས་ལ་མེ་ཏོག་ ྤལ་བ མ། །ག ང་
བཞི་མཐིང་ལ་ ེགས་པའི་མགོ་ག གས་ ིས། ། ི་རིམ་ མ་ ་དམར་ལ་མེ་རི་ ི། །དེ་ བ་
ོགས་ལ་ག ང་ ང་ཐོད་འ མ་ ེལ། ། ོ་བཞི་ ོགས་འོད་འ ང་ ་བ ེགས་པས་བ ོར། །
འདོད་ཡོན་དམར་ལ་ཡ་གད་ ོགས་འོད་འབར། ། ་ ེད་ ོ་ལ་ ་ཚགས་དར་ ་ཁད། ། ོ་ཡི་
གཡས་གཡོན་ཀ་བ་ ན་པར་ ི། །བང་རིམ་དཀར་ ང་དམར་ ོ་མ ར་ ་སེར། ། ེ་ མ་འཁོར་
ལོ་ག གས་ཏོག་དར་ད ངས་ ན། ། ་གམ་ གོ ས་འོད་ ང་གིས་འདེགས། །ཟངས་རི་མེ་འབར་
གས་རི་ ་འ ག་ ། ། ི་རིམ་ ་ཆད་ ོགས་འོད་རིགས་ གས་བ ན། །ག མ་པ་ས་བོན་ཡིག་
འ ་བཀོད་པ་ནི། །ད ས་ ི་ ེ་བ་ཨ་དཀར་ ི་རིམ་ ། ། ང་ཨ་ བ་ཕ་ ོ་བ་ཤར་ ིང་། ེ་བ་
ཱ་སེར་ ི་རིམ་ ། ོ་ས་ཤར་ཤ་ བ་ར་ ང་གི་ ེ་བ། ཱ་ ང་ ི་རིམ་ ་ཤར་ཀ་ ང་ཁ་ བ་ག་
ོ་ང་ བ་ ི་ ེ་བ་ ཱ་དམར་སེར་ ི་རིམ་ ། ང་ ་ཛ་ བ་ཙ་ ོ་ཚ་ཤར་ ་ཝ་ ོ་ཡི་ ེ་ ཱ་ ོ་
ི་རིམ་ ། བ་ཆ་ ོ་ཅ་ཤར་ ་ཉ་ ང་ཇ་ ོ་ཤར་ ེ་བ་ ྃ་སེར་ ི་རིམ་ ། བ་ ་ ོ་ཐ་ཤར་
ན་ ང་ཏ་ ང་ཤར་ ེ་བ་ ྃ་ ོ་ ང་ ི་རིམ་ ་ཤར་ཞ་ ང་ཡ་ བ་ཟ་ ོ་ ་འ་ ང་ བ་ ེ་བ་ ྃ་
དམར་ ང་ ་ི རིམ་ ། ང་ ་ བ་ཧི་ ོ་ཧོ་ཤར་ ་ཧེ་ བ་ ོ་ བ་ ེ་བ་ ྃ་ ོ་ ི་རིམ་ ། ང་
ཧ་ བ་མགོ་ ོ་ཤར་ཤད་ཤར་ ་ཚག་མེ་རི་ལ་ཧ་ཡིག་གེ་ཉི་ ་ ིས། ོ་བཞི་ལ་ཞ་བཀོད་པར་ །
ོ་བོ་ངོ་མཚར་ ས་པའི་ཐིག་ཚན་ནི། །མཐའ་ཐིག་བཞི་དང་ཚངས་ཐིག་བཞི་ ་གདབ། །
ད ས་ ་ ང་ནས་སོར་གཉིས་ཚད་ ་རིམ་ག མ་བ ོར། །བ ོར་ཐིག་བར་མའི་སོ་ནས་ཐིག་
བཞི་དམར། །ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་སོར་བཞི་འཇལ་བའི་ཚད། །དེ་ནས་ ོ་ཡི་ཐིག་བཞི་
གདབ་པར་ ། ། ོ་ཐིག་སོ་ནས་འ ས་བཞི་རིམ་པར་གདབ། ། ་འ མ་ ེང་ནས་ཕོ་ ང་ཐིག་
བཞི་དམར། །ཕོ་ ང་ནང་ ་བ ེག་པའི་ཐིག་བཞི་གདབ། ། ི་རིམ་ ོགས་རེ་དམར་ཐིག་ ་ ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

གདབ། ། ོ་བཞི་གཡས་གཡོན་ག མ་མམ་མཉམ་པོར་བཀོད། ། ོགས་རེ་རེ་ལ་དམར་ཐིག་
གཉིས་གཉིས་གདབ། །དེ་ནས་དཀར་ ི་འ ེད་ཐིག་གདབ་པ་ནི། ། ི་ནང་བ ང་བའི་ ོགས་རེ་
རེ་ལ་དམར་ཐིག་ ང་བ་ད ་ད ་འ ག་པ་ནི། །བཞི་དང་བ ད་ལ་དམར་ ང་ ་བཞག་ལ། །
ི་མ་བ ན་ ་ ི་ ་བ ན་པར་ ། །བ ད་པ་ནང་ ་བཞག་ལ་ག ང་ཐིག་ནང་། །སོར་ཅིག་
ཚད་ ི་དཀར་ཐིག་རེ་རེ་བ ོར། །དམར་ཐིག་ ང་ ་ ིའི་ ག་སོ་སོ་ནས། ། མ་ཐིག་རིམ་པ་
གཉིས་ ་བ ོར་བར་ ། །ད ས་ ི་ག ང་ནང་ མ་ཐིག་རིམ་པ་གཅིག་ ་བ ོར་བར་ །
དེ་ནས་ཚན་ ི་བ ེ་ གས་ནི། ད ས་ ི་ ེ་བ་ ་ག མ་མཐིང་ནག་ ོ་འ ར་དཀར། ་
ག ང་ གས་ ི་བ ིག་བ་ ག་པར་ ། ། ་གམ་དག་ལ་དབང་གི་མེ་རི་ ི། ། ་ཆད་ ང་ ་པ ་ྨ
དམར་ ང་བ ན། །ག ང་བཞི་མཐིང་ལ་ ེགས་པའི་མགོ་ག གས་ ི། །དེ་ བ་འཁོར་ལོ་
ིབས་བཞི་ ོགས་ཚན་ ། །གོང་རས་གསེར་ལ་ཧ་ལོ་མཛས་པར་བ ན། །གཞི་མ་སེར་ལ་ ་
གམ་བ ད་ལ་བཞེད་པ་མང་ཡོད་ ང་། ། ་མེད་དཀར་ལ་ ་གཤང་སེར་པོ་ ེ། །ག ་ ན་ ོ་
ན་ གས་ ང་ འོ། ། ིན་ཆེན་ ་ནམ་མཁའ་ ོ་ འོ། །ཐོག་མེད་ ང་ནག་ཐིག་ལེ་དཀར་
པོའོ། །གོང་རས་མཛས་པར་ ི། གཞི་མ་དམར་ ་ཆད་ ོགས་འོད་ཤིང་ལོ་མཛས་པར་ ། ི་
རིམ་རིན་ཆེན་ ་ ་བའི་འ ང་བ ིགས་ ི། ོ་བཞི་ ོགས་མདོག་ ་དང་ ི་ཟའི་ཐིམ་ ོར་
གནོད་ ིན་གཤིན་ ེའི་འགེམ་ ེས་ཅན། གཡས་གཡོན་ ིན་པོའི་ཀ་བ། ས་ ལ་ ་བོའི་ཀ་
གདན། ོག་པིར་ཀ་ ་ གེ འདོད་ཡོན་དམར་ལ་ཡ་གད་ ོགས་འོད་ ེ། ་ ེད་ ོ་ལ་གཞའ་
ཚན་དར་ ་ཁད། ། ོ་ ེང་མཆོད་ ེན་ ི་འཕང་བང་རིམ་བཞི། །རེ་རེ་ལ་ཡང་མཆོད་ ེན་
ོགས་པར་ ི། །མ ར་ ་སེར་ལ་ མ་པ་མཐིང་ཁ་ ེ། །འཁོར་ལོ་དམར་ལ་ ་ ་ཆར་ཁེབ་
ོ༑ ༑ཏོག་བཞི་སེར་ལ་ ་ ི་དར་ད ང་བ ན། ། ི་ ོའི་ནང་ ་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ། །བར་
འ མས་དམར་ལ་འཁོར་ལོ་ཉེར་བ ན་ ིས། །དེ་ བ་མེ་རི་ ད་ མས་ ོགས་འོད་འབར། ། ི་
རིམ་འ ང་ ་བ ེག་པ་ ི། ། ་ོ བཞི་ ོགས་འོད་ཀ་བ་ནང་མ་བཞིན། །འདོད་ཡོན་དམར་ལ་ཡ་
གད་ ོགས་འོད་དེ། །མདའ་ག ་ ་བ་ ེ་ ་དར་ ་ཁད། ། ་གམ་འཛམ་ ིང་ ོགས་འོད་ ང་
གིས་འདེགས། །ཅོག་བཞི་བང་རིམ་དཀར་ ང་དམར་ ོ་བཞི། །མ ར་ ་སེར་ལ་ ེ་ མ་ ོགས་
འོད་དེ། །འཁོར་ལོ་དམར་ལ་ ་ ་ཆར་ཁེབ་ ོ། །ཏོག་བཞི་སེར་ལ་ ་ ི་དར་ད ང་ ན། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཟངས་རི་ གས་རི་དམར་ ོ་མེ་རི་ ་འ ག་ ། ། ི་རིམ་ ་ཆད་ ོགས་འོད་རིགས་ གས་
བ ན། །དེ་ལ་ས་བོན་ཡིག་འ ་བཀོད་པ་ནི། །ཕོ་ ང་ལ་ཨ་མ་ ང་གཅིག་ ིས། །འཁོར་ལོ་བཞི་
ལ་ཨ་མ་རེ་རེ་ ིས། ། ་གམ་བ ད་ལ་ཧ་རཾ་ ང་བ ད་ ི། །ནང་ ོ་བཞི་ལ་ཧ་ཛ་ ང་བཞི་ ི། །
ོ་འ ར་དཀར་ལ་ཧ་བ་ ང་གཅིག་བཀོད། །བར་འ མས་ལ་མ་ཛ་ ོ་ད ་ ི། ། ད་ མས་ལ་
ནི་ཧ་ཧ་ཉི་ ་རེ། ། ི་ ོ་བཞི་ལ་ཞ་བཞི་བཀོད་པར་ ། །
དབལ་ ར་ནག་པོའི་ཐིག་ཚན་ནི། །མཐའ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་གདབ་ནས་ནི། །ད ས་ནས་
ངས་ལ་རིམ་བཞི་བ ོར། །ག མ་པའི་སོ་ནས་ཐིག་བཞི་དམར། །ནང་ ་སོར་ ག་འཇལ་ནས་
ནི༑ ༑ཡང་གཅིག་ཐིག་བཞི་དམར་པོ་གདབ། །བར་དེར་ མ་ ག་གཉིས་བབ་ ། །དམར་ཐིག་
གཉིས་རེ་གདབ་པར་ ། །ནང་ཚ་བ་དཀར་ཐིག་གཤག ། ོགས་རེ་ མ་ ་ ག་ ག་འ ང་། །
དེའི་ནང་སོར་རེའི་ཚད་ ་རིམ་གཉིས་བ ོར། །ནང་མའི་སོ་ནས་ཐིག་བཞི་དམར་པོར་བཞི་ནང་
་འཇལ་ནས་ནི། ། ོགས་རེ་དམར་ཐིག་རེ་རེ་གདབ། །དཀར་ཐིག་རེ་རེས་གཤག་པར་ ། །
དམར་ཐིག་ནང་ ་སོར་རེའི་ཚད་ ་དཀར་ཐིག་རེ་རེ་གདབ། ད ས་ ་ ེ་བ ོལ་ ་མ ད་ནི། །
འ ས་ཐིག་དམར་པོ་བཞི་གདབ་ལ། །ནང་ ་དཀར་པོས་སོར་རེའི་བ ོར་བར་ ། །ཤར་ ོ་ བ་
ང་ ར་ཐིག་དམར། །ནང་ ་དཀར་ཐིག་སོར་རེས་བ ོར། ། ི་རིམ་ ོགས་བཞི་དམར་ཐིག་
ནང་། །དཀར་ཐིག་སོར་རེ་བ ོར་བར་ ། །དེ་ ར་མ་ནོར་བར་གསལ་བར་གདབ། །
དེ་ལ་ཚན་ ི་བ ེ་ གས་ནི། བ ོར་ཐིག་ མས་ལ་མེ་རི་མཐིང་ནག་ལ། ོ་ བ་སེར་ །
ཤར་ ོགས་དཀར་སེར། ོ་ ག་ནག་ བ་དམར་ནག ང་སེར་ནག ོ་ཤར་ ོ་དམར། བ་
ང་དམར་སེར་ ང་ཤར་ ང་སེར། ཕོ་ ང་བ ་ནི་རང་རང་གི་མེ་རི་ ོགས་དང་མ ངས་པར་
བཞེད། ི་རིམ་ མ་ ་རི་རབ་ ིང་པོ་སེར། ོགས་བཞི་ ིད་པའི་འ ིང་ ར་ ི། དེའི་ ི་རིམ་
དབལ་རི་ལ་ ོགས་མདོག་ ་ལ། མཚམས་བཞི་ གས་ ་དཀར་དམར་དང་། ཞགས་པ་དམར་
ནག་ཐོ་བ་ མས། འགོ་བ ོལ་མདའ་ག ་ ེ་ ོད་ ། ོ་ཤར་ནས་བ ང་རིམ་བཞིན་ ི། དེའི་
ི་རིམ་དབལ་རི་ལ་ ོགས་མདོག་ ་ལ་ ོགས་བཞི་ ་ག ་ཡི་ ་མིག་ ་ཡང་ཁོལ་མ་ ི། ། ོགས་
བཞི་ ་གམ་ ོགས་འོད་ ི། །ད ས་ ་ ིང་བཞི་ ོགས་འོད་ ། །ཤར་ ིང་ཞི་དཀར་ མ་པོ་
ེ༑ ༑ ོ་ ིང་ ག་པོ་ ར་ག མ་ནག ། བ་ ིང་ ་གམ་དམར་པོ་ ེ། ། ང་ ིང་ ་བཞི་ ས་པ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

སེར། ། ིང་བཞིའི་ད ས་ན་རོལ་མཚ་བཞི། ། མ་པོ་ ་ལ་ ོན་པོས་བཀང་། ། ི་རིམ་ ོ་ཡང་
ཟེར། །དེ་ བ་ཁོར་ ག་ ོགས་ཚན་ ། །ཉི་ ་ ར་ག མ་ ི་བར་ ། ། ་ཆད་དམར་ལ་ ག་
མཚ་ ེ། །རིགས་ མས་ ོགས་འོད་རིགས་ གས་བ ན། །དེ་ བ་ ོ་བཞི་ ོགས་འོད་ལ། །
འ ང་ ་རིན་ཆེན་བ ིག་པ་ནི། ། ོ་དང་བཅས་པ་བ ོར་བར་ ། །འདོད་ཡོན་དམར་ལ་ཡ་
གད་ ོ། །ནག་ལ་ ་བ་ ་ ེད་དང་། །དམར་ལ་གཞའ་ཚན་དར་ ་ཁད། ། ་གམ་བཞི་ལ་ཤར་
་ནི། །ཐལ་ཁ་ ི་བ་འ ག་པ་སེར། ། ང་ནག་ ང་ནག་འ ལི ་བ་ ོ། །འ ངི ་ ར་འདི་ ོ་ཡང་
ཟེར། །འ ིལ་བ་ བ་ ་ ག་འཐིབ་ཁ་ ོ། ། ང་ ོགས་ ་རིང་འོད་ཁང་དཀར། ། ོ་བཞི་གཡས་
གཡོན་ཀ་བ་དང་། ། ོ་ ེང་ ་བབ་བང་རིམ་ནི། །དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར་པོ་ ེ། ། ང་ ར་
ང་མགོ་ག གས་ཏོག་དང་། ་ ་དར་ད ང་ ན་པར་ ། །ཁོར་ ག་བ ད་རི་ནག་པོ་ལ། །
ག་སོ་རིས་ ་ ི་བར། །ཟངས་རི་དམར་ལ་མེ་རི། ། གས་རི་ ོ་ལ་ ་རིས་ ི། ། ི་རིམ་ ་ཆད་
ོགས་འོད་ལ། །རིགས་ གས་བཞིའི་བ ན་པར་ ། །དེ་ལ་ཡིག་འ ་བཀོད་པ་ནི། །ད ས་ ི་ ་
ག མ་བ ོལ་མ་ལ། ། ང་ཤར་ཨེ་རཾ་དང་། ོ་ བ་ཧེ་རཾ་བཀོད། ཤར་ ་ཁ་རཾ་ ོ་ ་ཏ་རཾ། བ་
་ཚ་རཾ་ ང་ ་ཕ་རཾ་ ོ་ཤར་བ་རཾ་ ོ་ བ་གེ་རཾ་ བ་ ང་ ྴ་རཾ་ ང་ཤར་ ཾ་རཾ་ ོ་བཞི་ལ། ཧི་ ་
ཧེ་ཧོ་བཞི་བོ་ ིས། །རི་ ་རེ་རེ་བཞི་བོ་ ི་བར་ ། །
གེ་ཁོད་གསང་བ་ ག་ཆེན་ཐིག་ཚན་ནི། མཐའ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་བ ོར་བར་ ། ཐིག་
གདབ། བ ོར་ཐིག་བར་མའི་སོ་ནས་ཐིག་བཞི་དམར། ་གམ་ཐིག་དང་ཚངས་ཐིག་བར་མའི་
ད ིལ་ ་གཤག་བར་ཐིག་བཞི་དམར། དེ་ཡི་སོ་ནས་འ ས་ ི་ཐིག་བཞི་གདབ། འ ས་ ེང་ཕོ་
ང་ཐིག་བཞི་དམར། ི་རིམ་ཐིག་ ་ མ་ ་དང་ ག ནང་ ་ མ་ཐིག་བཞི་གདབ། དམར་
ཐིག་ནང་ ་ ང་། ཕོ་ ང་ནང་ ་ག མ་དགོས་ལ་ག ང་ཐིག་བཞི་གདབ། བར་མ། དཀར་
ཐིག་ ོར་ལ་ག ང་ཐིག་གོ །
དེ་ བ་རིགས་ མ་ཐིག་ནས། མ་ཐིག་རིམ་པ་གཅིག་ ་བ ོར། ག ང་ནང་ཡང་གཅིག་
མ་པོར་བ ོར། དེ་ཡང་ནང་ ་ མ་པོར་བ ོལ་མ་ ། དེའི་ནང་ ་ མ་པོར་ག མ་ ་བ ོར།
དེ་ནས་ཚན་ ི་བ ེ་ གས་ནི། ད ས་ ི་ ེ་བ་ནི་ ་གམ་དམར་ནག་ཁ་ ོད་ ི། ཤར་
དམར་ བ་ནག་དེ་ བ་ཉི་གདན་དམར་ལ་ ་གདན་སེར་ཐོག་རིས་ ར་ག མ་པར་ ེ་དམར་གཞི་
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མ་ ོ། གོང་རས་དམར་སེར་ ད་ ོགས་འོད་དེ་ བ་འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་ནི། གོང་རས་
དམར་ ོགས་བཞི་ ོགས་ཚན། མཚམས་བཞི་ ང་ཤར་ ོ་ ང་ བ་དམར་སེར། ོ་ བ་ནག་པོ་
ོ་ཤར་སེར་ ། གཞི་མ་སེར། ་ ད་ནག་པོ་ལ་ཐོག་རིས་ ི། ་ཆད་ ོགས་ མ་ ་དམར། ོ་
བཞི་ ོགས་ལ་འ ང་བ ིགས་བ ོར། འདོད་ཡོན་སེར་ལ་ཡ་གད་ ོ། ་བ་ནག་ལ་ཟ་ར་ཚགས་
དར་ ་ཁད་ལ་ ་ཚགས་ ི། ོ་ ེང་ ་བབ་དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར། ང་ ར་ ང་མགོ་
ག གས་ཏོག་དར་ད ང་ ན་ཞིང་ ་གམ་ ོགས་འོད་ ང་གི་འདེགས། ཟངས་ གས་མེ་རི་ ་
འ ག་ ། ིའི་ ་ཆད་ ོགས་མ ན་ནོ། །ས་བོན་ཡིག་འ ་བཀོད་པ་ནི། ད ས་ ་ཨེ་མཐིང་
ནག་དང་མ་བ ོར། ཐོག་རིས་འཁོར་ ིབས་བ ད་ མས་ཨེ་རེ་བཀོད། ོ་བཞི་ལ་མ་བཞི་
བཀོད་པར་ ། །
མེ་རི་ ད་ ར་ཐིག་ཚན་ནི། དང་པོ་མཐའ་ཐིག་བཞི་ ་གདབ། ད ས་ནས་ ང་མ་སོར་
གཉིས་དང་། སོར་ག མ་ཚད་ ་རིམ་ག མ་བ ོར། བ ོར་ཐིག་བར་མའི་སོ་ནས་ ་གམ་ཐིག་
བཞི་དམར། ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་སོར་བཞིའི་ཚད། བ ལ་ལ་ ོ་ཡི་ཐིག་གདབ། ོ་ཐིག་སོ་
ནས་འ ས་ ི་ཐིག་བཞི་གདབ། འ ས་ ི་ ་ མ་ ེང་ན་ཕོ་ ང་ཐིག་བཞི་དམར། ནང་ ་ ོ་
གཡས་གཡོན་ག ང་ཐིག་གདབ། ག ང་ཐིག་ནང་ ་ཁ་བར་རཾ། ་བཞི་རིམ་པ་ཐིག་གཉིས་
ཐིག་བཞི་གདབ། ག ང་མ ད་སོ་ནས་ མ་རིམ་བ ོར་ལ་ག ང་ ང་ར་བ་ཁ་བད་དོ། །དེའི་ ི་
རིམ་ནང་མ་ཆེ་ལ་ ི་མ་ ང་བ་རིམ་གཉིས་བ ོར། ནང་མ་ཆེ་བ་ལ། ་ ེ་བ ོལ་ ི་ཐིག་གདབ་
ནང་འཁོར་ལོའི་ལ་ཆོད་ འོ། ། ི་མ་ ང་མེ་རི་ཁ་བད་དོ། །ཕོ་ ང་ ི་བ ོར་བ ད་ ་བགོ་ལ་
ནང་མ་གཉིས་ ོམ། ི་ ་ཐིག་ ག་གདབ་པ་ནི། ཐིག་ཚངས་ངོ་། །དང་པོ་ཚན་ ི་རིམ་པ་ ི་
དང་མ ན། ད ས་ ི་ཕོ་ ང་ལ། ་བཞི་ མ་བ ེགས་ ། དང་པོ་ནི་གསེར་བཙ་མའི་ཁ་དོག
དེ་འོག་ ་དཀར་ ང་གི་ཁ་དོག ཐ་མ་ ོགས་འོད་ ི། དེ་ཡང་ ི་རིམ་ མ་བ ོར་ ི་གཞི་མ་
དཀར་པོ་ལ་ག ང་ ང་ར་བ་སེར་པོ་ ང་། གང་ ་ མ་བཞི་དམར་པོ་དགངས། དེ་ བ་འཁོར་
ལོ་ ིབས་བ ད་སེར་པོ་ ། གོང་རས་ མས་ནི་དམར་པོས་དགང་། དེ་ བ་ མ་པོ་བ ོར་མེ་
རིའི་ར་བ་དང་ ན་པར་ ། ག ང་བཞི་མཐིང་ལ་ ིན་པོ་ ་ ེའི་འ ར་འ ར་བཀོད། ་ཆད་
མཚ་བཞི་ ང་ ་ ས། དེ་ བ་ མ་ ་ ོམ་སོ་ལ་བར་འ མས་སེར་པོ་ ། དེའི་ ོགས་ ོ་འ ར་
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བཞི་དམར་པོ་ ། དེ་ བ་ ོ་བཞི་ ོགས་དང་མ ན། འ ང་ ་དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར་པོ་རེ་
ཀ་བ་ ོ་གོང་དང་བཅས་པ། དེ་ བ་ཕ་ ་དམར་པོ། དེ་ བ་འདོད་ མ་སེར་པོ་དེ་ བ་ཡ་གད་
ོན་པོ། དེ་ བ་ ་རིས་ ོ་ལ་ ་མིག་ལ་རིན་ཆེན་མཛས་པས་དགངས། དེ་ བ་ ་ ེད་ ང་ ་
ལ་གཞའ་ཚན་ ི་དར་ ་ཁད་ ིས་བ ན། ོ་ཡི་གཡས་གཡོན་ ོ་ ིབ་ བ་ ་ ིན་པོའི་ཀ་བ་
དམར་ནག་ལ། ས་ ལ་ ་བོའི་ཀ་གདན། ་ ིན་པིར་ ི་ཀ་ ་དང་བཅས་པ་ ིས། དེ་ ར་
ོ་གོང་ནས་བང་རིམ་ ན་ཁ་ག མ་ ་བགོས་ལ། ཆ་གཅིག་ ་བབ་རིམ་བཞིན་དཀར་ ང་
དམར་ ོ་སེར། གཉིས་པ་ མ་པ་ ེ་ ེ་དང་བཅས། ག མ་པ་འཁོར་ལོ་ག གས་ཏོག་ ང་མགོ་
བཅས་པ་ ི། དེ་ལ་ ལ་བའི་དར་ད ངས་བ བ་པར་ ི། ་གམ་ ོགས་འོད་ལ་ ང་གི་
འདེགས་པ་ཤིང་ལོ་ ིས། ཟངས་ གས་མེ་རི་ ་འ ག་ ། ་ཆད་མཚ་བཞི་ ོགས་འོད་རིགས་
གས་ ན། གཉིས་པ་ས་བོན་འ ་བཀོད་པ། ད ས་ ་ཨ་དེ་འོག་ ཱ་དེ་འོག་ ི་དེའི་གཡས་ ་
ཁཾ་གཡོན་ ཾ་ ་གམ་བཞི་ལ་ཤར་ བ་གཉིས་ ་ ི་རཾ་ ང་རེ། ོ་ ང་གཉིས་ལ་ཛ་རཾ་གཉིས་རེ།
འཁོར་ལོ་བ ད་ལ་ ི་རཾ། ང་རེ། གོང་རས་བ ད་ལ་ཛ་རཾ་གཉིས་རེ། ོ་འ ར་བཞི་ལ་ ོ་བཞི།
བར་འ མས་གཡས་བཞི་ཀྵ་ཡིག་བ ་གཉིས། གཡོན་བཞི་ཕཊ་ཡིག་བ ་གཉིས། ོ་བཞི་ཆ་
ཡིག་བཞི་ མས་བཀོད། གཉིས་པ་ བ་ཁང་དབང་ ག་པོའི་ད ིལ་འཁོར་ལ། དང་པོ་ ་ཆང་
དང་གཙང་ ག་ག་ ར་ཙན་དན་ ི་ཆག་ཆག་གདབ། ད ས་ ི་ཕོ་ ང་ ་ག མ་ཐིག་གདབ།
གཞན་ མས་གོང་ ར་གདབ་པར་ ། ་གམ་གཡས་སེར་གཡོན་དམར་མ ན་དཀར་པོ། དེའི་
ི་རིམ་ མ་བ ོར་གཞི་མ་དཀར་པོ་ ། ཉི་ འི་ར་བས་བ ོར། དེའི་ ི་རིམ་འཁོར་ལོ་ ིབས་
བ ད་སེར་པོ་ ོགས་མ ན་ལ། མཚམས་བཞི་སེར་པོས་དགངས། ཡང་ན་དམར་ ང་བ ད་ ་
ི༑ གོང་རས་མཐིང་ངམ་ནག་པོས་དགངས། དེའི་ ི་རིམ་ མ་བ ོར་ལ་ཐོག་རིས་དམར་པོ་ །
ེགས་པ་ ིན་པོའི་ག ང་བཞི་ལ། དམར་ནག་འ ར་ལེགས་པར་ ི། དེ་ བ་བར་ མས་ ག་
མཚ་དམར་པོ་ ། དེ་ལ་ ོ་འ ར་ ོགས་མ ན་བཀོད། ོ་བ ེགས་ལ་སོགས་གོང་ ར་རོ། །དེ་
ལ་ས་བོན་བཀོད་པ་ནི། ད ས་ ི་ ་ག མ་ལ་ཨ་དཀར་ ཱ་ ང་ ི་དམར། ་གམ་ག མ་ ི་
གཡས་ ་ ་གཡོན་ ་ ཾ་མ ན་ ་ ི་རཾ་དང་། གཡས་གཡོན་ཛ་རཾ་ ང་རེ་ ི། འཁོར་ལོ་བ ད་
ལ་ ི་རི་བ ད། གཡོན་ ་ཛ་རཾ་རེ་རེ་ ོ་འ ར་བཞི་ལ་ ོ་བཞི་བར་ མས་ ག་མཚ་ ོ་ཉི་ ་ ོ་
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བཞི་ལ་ཆ་བཞི་བཀོད། ཡང་ན་བར་འ མས་ལ་གོང་ ར་བཀོད་ ང་ ང་།
ན་པ་གསང་ བ་ ི་ཐིག་མཚན་ནི་མཐའ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་ ོར་ཐིག་གདབ། བ ོར་ཐིག་
བར་མའི་སོ་ནས་ཐིག་བཞི་དམར། ིའི་ཚངས་ཐིག་སོ་ནས་འ ས་བཞི་གདབ། འ ས་ ེང་ཕོ་
ང་ཐིག་བཞི་དམར། ི་ ་དཀར་ཐིག་བཞི་བཞི་གདབ། བཞི་ ་གདབ། ནང་ ་རིམ་པ་བཞི་
་བ ོར། བ ོར་ཐིག་ནང་ ་འ ས་ ི་ཐིག་བཞི་གདབ།
དེ་ནས་ཚན་ ི་བ ེ་ གས་ནི། ། ་ག མ་དམར་ནག་ ་གམ་དམར། །དེ་ བ་འདབ་
བཞི་ ོགས་འོད་ ། ། ི་རིམ་པ ྨ་མཛས་ཚན་ ། །གོང་ ར་ མས[གནམ]ནི་ནག་པོ་ ། ། ་
ད་ ོ་ལ་ག ང་ ང་ ི། ། ་ཆད་ ང་ལ་ཤིང་ལོ་ ི། ། ོ་བཞི་ ོགས་འོད་བ ེགས་པ་ནི། །
དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར་པོས་བ ོར། ། ོ་ ིབ་ནག་པོ་གཡས་གཡོན་ནས། །ཀ་བ་སེར་ལ་ཀ་ ་
ོ༑ ༑བ ིག་པའི་འ མ་ལ་འདོད་ཡོན་དམར། །མཆོད་འ ལ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ ི། །དེ་ བ་ཡ་
གད་ ོན་པོ་ལ། །རིན་ཆེན་མཛས་པའི་ཟ་ར་ཚགས། །དེ་ བ་ ་ཚགས་དར་ ་ཁད། ། ་གམ་
ོགས་འོད་རིགས་ གས་ ང་རེ་ ང་། །བར་རིམ་དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར། ། ང་ ར་ ང་
མགོ་ག གས་ཏོག་ ན། །ཟངས་ གས་མེ་རི་ ་འ ག་ ། ། ་ཆད་ ོགས་འོད་རིགས་ གས་
བ ན། །ས་བོན་ད ས་ ་ཨ་མ་བཀོད། ། ་གམ་ག མ་ལ་ཨ་མ་ག མ་ ་ ི། །པ ྨ་བཞི་ལ་མ་
བཞི་བཀོད། །པ ྨ་བ ད་ལ་ཧ་བ ད་བཀོད། ། ོ་མ་བཞི་ལ་མ་བཞི་བཀོད་པར་ ། །
ཚ་དབང་གསང་ བ་ཐིག་ཚན་ནི། གོང་བཞིན་མཐའ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་བཞི་བཞི་གདབ་
ནས་ནི། ད ས་ནས་ ངས་ཏེ་རིམ་པ་བཞི་ ་བ ོར། ག མ་པའི་སོ་ནས་ཐིག་བཞི་དམར།
ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་ ོ་ཡི་ཐིག་བཞི་གདབ། ོ་ཐིག་སོ་ནས་འ ས་ ི་ཐིག་བཞི་གདབ། ་
མ་ ེང་ནས་ཕོ་ ང་བཞི་དམར། ི་རིམ་ མ་ ག་གཉིས་བབ་དམར་ཐིག་གདབ། བར་ ་
ག མ་ཆ་ ི་ ་བོར། ག མ་གཉིས་ནང་ ་དཀར་ཐིག་རེ་རེ་གཤགས། ཕོ་ ང་ནང་ ་ ་ མ་
ཐིག་བཞི་གདབ། ད ས་ ་རིམ་པ་བཞི་ ་བ ོར།
དེ་ལ་ཚན་ ི་བ ེ་ གས་ནི། ད ས་ ་ ེ་བ་དཀར། དེ་ བ་འདབ་བཞི་ ོགས་ཚན་ །
དེ་ བ་འདབ་བ ད་དམར། དེ་ བ་པ ྨ་དམར་ ང་ ེལ་མ་བ ་ ག་ ི། གོང་རས་མཛས་
ཚན་ ། ་ཆད་ ང་ལ་ཤིང་ལོ་ ི། ་ མ་དཀར་ལ་ ལ་མཚན་ ི། དེ་ བ་ ོགས་འོད་རིགས་
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གས་བ ན། ོ་བཞི་ ོགས་འོད་འ ང་བ ེགས་བ ོར། ོ་ ིབ་གཡས་གཡོན་ཀ་བ་མཛས་
པར་ ི། བ ིག་པའི་ ི་རིམ་འདོད་ཡོན་དམར་ལ་ཡ་གད་ ོ། ི་རིམ་རིན་ཆེན་ཟ་ར་ཚགས། དེ་
བ་ ་ཚགས་དར་ ་ཁད་ ་ ི། ་གམ་ ོགས་འོད་ ང་གི་འདེགས་ ང་། བང་རིམ་དཀར་
ང་དམར་ ོ་སེར། ང་ ར་ ང་མགོ་ག གས་ཏོག་བ ན། ་ ་དར་ད ང་ ན་པར་ ི། ་
ད་ ོ་ལ་ག ང་ ང་ ི། ཟངས་རི་དམར་ལ་མེ་རི་ ི། གས་རི་ ོ་ལ་ ་འ ག་ ི། ་ཆད་
ང་ལ་རིགས་ གས་བ ན།
ན་སེལ་ ི་ཐིག་ཚན་ནི། མཐའ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་གདབ་ནས་ནི། ད ས་ ་ ང་ལ་རིམ་
པ་ ་ ་བ ོར། ད ས་ ་ ེ་བ་དམར། དེ་ བ་པ ྨ་འདབ་ ་སེར། གཡས་ ་བ ོར་ལ་ཤར་
དཀར་སེར་ ང་དམར་ ོ། དེ་ བ་འདབ་བ ་ ོགས་ མས་མཚན། མཚམས་ མས་མཛས་
ཚན་ ། དེ་ བ་པད་མ་ཉི་ ་དེ་ བ་བ ་ ་བ ད་ ྤལ་ ལ་ ་ ི། གོང་རས་མཛས་ཚན་ །
དེ་ལ་ས་བོན་ཡིག་འ ་བཀོད་པ་ལ། ད ས་ ་ཨ་དང་ཤད་ ི། དེ་ བ་དཀར་པོའི་ ེང་ ་ ཱ་
སེར་པོའི་ ེང་ ་མ་ ང་ འི་ ེང་ ་ ྃ་དམར་པོའི་ ེང་ ་རཾ་ ོན་པོའི་ ེང་ ་ཛ་གོང་རས་ག མ་
ནང་ ་གི་ ་ན་རོས་བ ན། དེ་ བ་པ ྨ་ མ་ འི་ ེང་ ་ཀ་ ད་ མ་ ས་བ ན། གོང་རས་
བར་མའི་ ེང་ ་ཡ་ ་ཞབས་ ་ར་ ས་བ ན། གོང་རས་ག མ་པའི་ ེང་ ་ཚག་ཤད་ ོགས་
ཚད་ ི།
དབལ་གསས་ ང་ནག་གི་ཐིག་ཚན་ནི། མཐའ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་ མ་ཐིག་བ ོར་ཐིག་ ོ་
ཐིག་འ ས་ཐིག་ཕོ་ ང་ཐིག་བཞི་དམར། ི་རིམ་ཐིག་དཀར་བཞི་ མ་ ་ ། ཕོ་ ང་ནང་ ་
མ་ ག་གཉིས་བབ་ག ང་ཐིག་གདབ། ་ ད་རིམ་པ་ག མ་ ་བ ོར། ཚན་ནི་ད ས་ ་
ར་ཁང་ནང་ ་ ་ ་ གས། ེ་བ་དཀར་ལ་ཉི་གདན་དམར། ་གདན་དཀར་ལ་ ་ ད་
ང་། ི་རིམ་འཁོར་ལོ་ ིབས་བཞི་ ོགས་ཚན་ ། གོང་རས་མཛས་ལ་གཞི་མ་སེར། ག ང་ ོ་
ི་རིམ་བ ད་དམར། གོང་རས་མཛས་ལ་གཞི་མ་སེར། ་ཆད་ ི་རིམ་བ ིག་བཞི། ོ་བཞི་
ོགས་ཚན་བ ིགས་པས་བ ོར། ོ་ ིབ་ནག་ལ་ཀ་བ་ ག འདོད་ཡོན་དམར་ལ་ཡ་གད་སེར།
ཟ་ར་ཚགས་ ོ་ལ་དར་ ་ཁད་ནག ་གམ་ ོགས་ལ་ ་བབ་དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར། ང་
ར་ ང་མགོ་ཏོག་ ན་ཟངས་ གས་དམར་དང་ ོ། ་ཆད་ ོགས་ཚན་རིགས་ གས་བ ན་
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པའོ། །ས་བོན་ཡིག་འ ་ཞལ་ལས་ཤེས། ད ས་ ་ཨ་འཁོར་ལོ་བཞི་ལ་ མ་བཞི་ ལ་རཾ་བ ད་
ོ་བཞི་ལ་ཛ་བཞི།
བོད་ ལ་མའི་ཐིག་ཚན་ནི། མཐའ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་ཚང་བར་གདབ། ད ས་ ་ ར་
མ་ཐིག་རིམ་པ་ ་ ་བ ོར། ད ས་ ི་ ེ་བ་དམར་ལ་འོད་ ས་བ ོར། དེ་ བ་འདབ་བཞི་
ོགས་ཚན་ ། ི་རིམ་འདབ་བ ད་ཚན་ ོགས་ ། དེ་ བ་འདབ་བཅོ་བ ད་མཛས་ཚན་ །
་ཆད་ ོགས་འོད་རིགས་ གས་བ ན། བ ་ཤིས་ གས་བ ད་ལ་སོགས་མཆོད་ ས་ ་ཚགས་
ི༑ ས་བོན་ད ས་ ་པ ྨ་འདབ་བཞིར་ཤར་ ་ཧ་ བ་ ་ཎི་ ང་ ་རི་ ོ་ ་ས་ འི ི་པད་འདབ་
བཅོ་བ ད་ལ་ག ང་ ང་རིས་དང་ཨ་རེ་ ི།
ིད་ ལ་ ེ ་ནག་མོའི་ཐིག་ཚན་ནི། མཐའ་བཞི་དང་ཚངས་ཐིག་གདབ། བ ོར་ཐིག་
བར་མའི་སོ་ནས་ཐིག་བཞི་དམར། ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་སོར་བཞི་འཇལ་ ོའི་ཐིག་བཞི་
གདབ། ོ་ཐིག་གཡས་གཡོན་འ ས་ ི་ཐིག་བཞི་གདབ། ་ མ་ ེང་ནས་ཐོད་འ མ་ཐིག་
བཞི་དམར། ི་རིམ་ཐིག་ ག་ མ་ ་དང་བ ན། ཚངས་ཐིག་ཕོ་ ང་ཐིག་བར་ནས། བཞི་ ག་
ག མ་བབ་དམར་པོ་རེ་རེ་གདབ། བ ོར་ཐིག་ནང་མའི་ནང་ ་ ་ག མ་ ་ལ་འཁོར་ལོ་ ིབས་
ད ་ ི། འཁོར་ལོ་ མས་ལ་ཁ་དོག་ ་དང་ ར། ཡང་ན་གཙ་མོའི་མདོག་ ར་ག ངས་པའང་
ཡོད། གོང་རས་མཛས་ཚན་ ། ་ཆད་ ང་ ། དེ་ བ་ མ་ ་ ོགས་མ ན་དེ་ བ་ཐོད་
མཁར་ནག་པོ་ ། བ ིག་པ་ཡ་གད་དབལ་གསས་བཞིན། ས་བོན་ཡིག་འ ་བཀོད་པ་ནི། ད ས་
་མ་གཅིག་ ི། ་གམ་ག མ་ལ་ཛ་ ིས། འཁོར་ལོའི་ ིབས་ མས་ ི་ ེང་ལ་མ་ཛ་ ོ་ད ་
རིམ་བཞིན་ ་ ི། བ ད་ ་བ་ནག་པོའི་ཐིག་ཚན་ནི། ེགས་ ་མདའ་གང་ ་བཞི་ལ། མཐའ་
ཐིག་ཚངས་ཐིག་གདབ། ནང་ ་སོར་བཞི་འཇལ་ནས་ཐིག་བཞི་གདབ། དེའི་ནང་ ་ མ་ཐིག་
གཅིག་བ ོར། དེའི་ནང་ ་སོར་བཞི་འཇལ་ལ་ མ་པོ་བ ོར། དེའི་ནང་ ་ ་ག མ་ཐིག་གདབ།
ཚན་ ི་བ ེ་ གས་ནི། ེ་བ་ ་ག མ་མཐིང་ནག་ ་གམ་ག མ་དམར་པོ་ ། དེ་ བ་
ིབས་བ ད་ནག་པོ་གཞི་མ་དམར་ལ་ ་ཆད་ ོ། ིའི་ གས་རི་ ་ད ་བ གི ས་པ་ ི་ལ། བ་
་ ོ་གཅིག་དོད་པའི་ནང་ཆ་དེ་ལ་ ག་ཤ་ནག་པོ་གནས། ོ་ ང་ གས་བ ད་ནག་པོའི་
གདན་ནོ། །
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

དབལ་ ང་དམར་པོའི་ཐིག་ཚན་ནི། མཐའ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་བཞི་རེ་གདབ། བ ོར་ཐིག་
ག མ་དང་ ་གམ་ ་ཆད་ ་ མ་ མས་རིམ་བཞིན་བཞི་རེ་གདབ། འ ང་བ ིགས་འདོད་
ཡོན་ ི་དང་མ ན། ནང་ ་རིམ་པ་གཉིས་ ་བ ོར། ད ས་ ་ ་ག མ་མཐིང་ནག་ ་གམ་
ག མ་དམར་པོ་ ། དེ་ བ་པད་མ་འདབ་བ ད་ ོགས་མདོག་མཚམས་བཞི་མཛས། ་ཆད་
ང་ལ་ཤིང་ལོ་ ི། དེ་མིན་ ི་དང་མ ན། ས་བོན་ད ས་ ་པ ྨ་འདབ་བ ད་ལ་ ་རེ་བཀོད།
ན་རིག་ཐིག་མཚན་ལོགས་ ་ཡོད། གདན་དང་ མ་ ་རང་སར་བཞག ག ང་ད མ་ཀ་བ་
མཁའ་ལ་བཏེག ོ་དང་བ ིག་པ་ཅོག་ མས་ནི། ི་ནས་ནང་ ་བ ང་བར་ ། ཡ་གད་ ་
འབབ་ཐད་ ་ ིང་། འ ང་འ ལ་ ་ ི་ཟ་ར་ཚགས། ཡ་གད་འོག་ནས་ ར་ལ་འ ང་། ད ས་
ི་ཅོག་བཞི་བ ང་ཙམ་ནས། གཅིག་ ་འ ས་ཤིང་ད ིབས་ ་ མ། ི་འ མས་ཅོག་བཞི་རང་
སར་ ས། ོང་ད ིངས་ཤེས་རབ་ཡ་གད་གདལ། ཡེ་ཤེས་ འི་ ོག་འོད་འབར། འ ར་བཞི་
ར་བཞི་རེག་པས་ ེད། དར་བ ད་འོད་ཟེར་ ལ་ ་འ ོས། མི་ ང་ ལ་བས་བསམ་མི་ བ།
དེ་བཞིན་ཏིང་འཛན་གསལ་བའི་ ལ། ཞེས་དབང་ཆེན་ལས་ག ངས་སོ། །དེ་ཡང་མཁའ་འ ོ་
གསང་མཛད་ལས། ད ིལ་འཁོར་ཚད་ ན་འ ས་ ོམ་ལ། མཁས་པས་ལག་རིས་དོད་པར་ ིས།
ལ་ཚན་ཁ་བ་བབ་པ་འ ། རེ་ ཱ་ ི་སོ་བ ང་པ་འ ། ཚན་ཐལ་མ་སོང་མ ད་པ་ཡ་ཡོ་མ་
ཡིན་ ང་པོ་དང་། ཚན་ནི་འ ག་པ་མ་ཡིན་ བ་པ་ཡིན། ོམ་ལ་མཛས་པར་ལག་པས་ ི། དེ་
ར་མཛས་ལེགས་ ན་པ་ན། ཡོན་ཏན་བསམ་ ིས་མི་ བ་ ེ། ི་མ་ འི་གཞལ་ཡས་ཁང་།
གལ་ཏེ་མི་ཡི་ ས་ ངས་ནས། མཁར་ ིམ་གཞལ་ཡས་མང་པོའི་བདག་པོ་ ེད། དེ་ནས་གཞལ་
ཡས་ཁང་ལ་གཟབ་པར་ ། ཐིག་གདབ་ས་བཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་། ཉེན་ ོན་ཡོན་ཏན་བ ོག་
པར་ཤོག
ཅེས་ག ངས་པ་བཞིན་ ་མཁས་པས་གཟབ་པར་ ིས།

ི་ནང་གསང་ག མ་ ི་ཐིག་ཚན་གསལ་ ེད་མེ་

ལོང་འདི། མཁས་པ་གོང་མ་ མས་ ི་བཀའ་ ང་ལ་བ ེན་ནས། གཤེན་ ི་ ང་ ོང་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་
ིས་བ ་ཤིས་ ན་རིའི་ ོད་ ་ ར་བའོ། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༄༅།། བཟོ་རིག་གསལ་བའི་ ན་ཞེས་ ་བ་
བ གས་སོ།།

དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག
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༄༅།། ་མ་དང་ ག་པའི་ ་ད ེར་མ་མཆིས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ིབ་ཚགས་ ་འཛན་ད ང་ལས་ མ་པར་ ལ། །
ན་མ ེན་ཡེ་ཤེས་ ་བ ན་ད ིལ་འཁོར་ ས། །
ཟབ་གསང་བཀའ་འཁོར་གསལ་བའི་གཟི་བ ིད་ ིས། །
མ་དག་ཐར་ལམ་ ང་མཛད་ ི་ག ག་ ལ། །
ཕན་བདེའི་ ་ ང་ ོགས་བ ་གཡོ་བའི་གཏེར། །
ལ་བའི་བ ན་པ་བསིལ་ ན་གངས་ ི་རི། །
ཉེས་ཚགས་ ལ་ ིས་མ་གོས་བ ངས་བའི་གཉེན། །
བ ན་འཛན་ ེས་མཆོག་ཚགས་ མས་ལན་བ ར་བ གས། །
ད་པར་བདག་ལ་ག ང་བཟང་ ་མའི་ ོ། །
གསལ་བར་ ོན་པའི་བཀའ་ ིན་གཞལ་དཀའ་བ། །
མཁས་པའི་མཁས་པ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན་དང་། །
སངས་ ས་བ ན་འཛན་ཞབས་ལ་ ས་ ག་འཚལ། །
འདི་ན་ག ང་རབ་ནོར་འཛན་ ོན་ཡངས་ལ།
ོ་གསལ་ཐོག་མར་འཇག་པའི་བ ན་ ེས་ །
བཟོ་རིག་རིན་ཆེན་གསེར་ ི་ ིབས་ ོང་ཅན།
ད ལ་བར་ ོ་བའི་ཡིད་ ིས་ལེན་པར་མཛད།
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དེ་ལ་མཛད་མདོ་ ི་མ་མེད་པ་གཟི་བ ིད་རབ་ ་འབར་བའི་མདོ་ཁ(༣༢༨)ལས། ད་ འི་
ས་འདིར་ཤེས་རབ་ ི་ ོ་ ོང་ཞིང་། རིག་པའི་གནས་ ་ལ་བ བ་དགོས་པ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་
ི་རིག་པ་དང་། ནང་རིག་པ་དང་། གསོ་བ་རིག་པ་དང་། ་རིག་པ་ མས་ནི། ད་ ང་བ ན་
པའི་ ས་ལ་མ་བབ་ཅིང་། མི་འ ང་ལ། བཟོ་རིག་པ་ནི་ ་ཡི་ ་ ོད་དང་བདག་ནི་ ོན་ནས་
ོན་ལམ་མ ན་པས་ ོད་ ི་ གས་ ་ ད་པར་ ིས་ཤིག ཅེས་ག ངས། ཡང་ ང་དེ་ལས།
ཉོན་ཅིག་གར་མ་ལི་ཤོ་ཉོན། །ཤེས་ ་ ན་ ི་ཐོག་མ་ ། །ཤེས་པའི་གཞི་མ་ཡི་གེ་བ བ། །མི་
ཤེས་ གས་པ་ཡི་གེས་ད ོལ། །མི་ཤེས་ གས་པ་ཡི་གེས་སེལ། །རིག་པའི་ ོན་མེ་ཡི་གེས་
འདེགས། །དེ་ ིར་ཡི་གེའི་ ད་བ ེན་ན། ཤེས་ ་ ན་ ི་གཞི་མ་ཡིན། །ཞེས་ག ངས། ང་དེ་
མས་ ིས་ ང་ངེས་ ི་བཀའ་འཁོར་བ ོར་བའི་ཐོག་མར་རིག་པའི་གནས་ མས་བ ན་ནས་
སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ཆགས་པའི་གཞི་བཏིང་། དེའི་ཐོག་མར་ཡང་ཡི་གེའི་ ོར་བ་མ་ཤེས་
པར་ཤེས་ ་རིག་པའི་གནས་ལ་འཇག་པའི་ཐབས་མེད་པས་དེ་བ བ་དགོས་པར་བ ན། དེ་
ཡང་ ལ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ཡི་ ད་ཡིག་ལ་གཙ་བོར་ ང་དགོས་པར་ག ངས་པ་
ཡིན། གཟི་བ ིད། ཅ(༩༩)ལས། ོབ་དཔོན་མཁས་པའི་ ང་ ། ཡི་གེ་ནག་པོའི་ ད་བ ེན་ན།
དེ་ཉིད་ ད་ལ་གོམས་ཤིང་འ ིས་བ ེད་དེ། ་འ ས་ ི་ཡིན་ ལ་ཤེས་པ་ལ་ འོ། །ཞེས་
ག ངས་པའི་ ིར། དེ་ནས་ཤེས་ ་རིག་པའི་གནས་གང་ལ་ ང་བ་དང་། ངས་ནས་ ོད་པའི་
བས་སོགས་གང་ ་ཡང་། ོད་ལམ་ ན་ ོང་སོགས་ ི་ ིམས་ ལ་བཞིན་བ ང་དགོས་ལ།
དེ་མ་བ ངས་ན་ཇི་ ར་རང་གི་ཤེས་ ་ ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ ི་ ིན་ཆེན་པོར་མི་འ ར་བ་དང་།
ད་ཟོས་ ་འ ར་བ་སོགས་ ི་ ོན་ ་མ་འ ང་བའི་ ིར་ཏེ། མདོ་ ི་མེད(ཁ༥༠༤)ལས། དང་
པོ་ ོབ་དཔོན་མཁས་པའི་ ད་ལ་བ ེན། ། ་འ ལ་ ས་ ལ་ གས་དམ་མཉེས་པར་ ། །བར་
་རང་གི་བ ོན་འ ས་ཉེར་ལེན་གཙ། །གང་ལ་བ བ་ན་ ལ་ ་ ིན་པར་བ ིས། །མི་འ བ་
ོ་ ་མང་ན་གང་ཡང་འཆལ། ། ན་ལ་བ བ་ན་གཅིག་ ང་མཐར་ ིན་མེད། །གཅིག་ལ་
མཁས་ན་མཁས་པ་ ལ་ ིན་འ ར། །གང་ ་ཡོད་ ང་ ན་ཀས་ཐབས་ ིས་བ ག །མཁས་
ཚད་ལག་ལེན་ཤིན་ ་ ན་པར་གཅེས། །མཁས་པར་བ བ་ཅིང་ ང་པོར་བ ག་པར་ ། །ཤེས་
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འི་གཞི་མ་དལ་ ད་འཇམ་པ་ ེ། །ཤེས་ ད་མི་ ོལ་ ོ་བ་ ང་བར་ ། །ཁེ་ མ་མི་ཆེ་འ ལ་
ཚད་རན་པར་བ ང་། ། ེན་པ་ཟ་འདོད་ཆེ་ན་ ་བ་དལ། །གཡོ་ ་ཟོལ་སོགས་མང་ན་འབོད་པ་
ང་། །ཅི་ ས་རང་ལ་བ ེན་ན་ཆེད་ ི་གཏོ། །ཟས་ཡོན་ཚད་ཟིན་ ས་ན་ ིར་ ིར་ ིམ། །གང་
དང་མ ན་པར་བ བ་པ་ ན་ ིས་བ ི། ། ད་ངན་ ོང་ལ་ཡོན་ཏན་མཁས་ ང་ ངས། །ཁ་
ལག་ཟས་ནོར་འ ེལ་ན་ ར་དང་བ ད། །དེ་ ིར་ཡོན་ཏན་མཁན་པོ་ཅན་ མས་ ན། །གང་ལ་
མཁས་པར་སེམས་ལ་བ ད་མེད་ ། །ཆག་ཚད་ལག་ལེན་གོམས་འ ིས་ག་དར་ ིས། །བ ན་
པའི་ཞབས་ཏོག་ཤིན་ ་ ས་པར་ ིས། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་ ེད་ཙམ་རང་གིས་ཐོབ། །ཡོན་ཏན་
མཁས་ན་ནོར་ ས་ཚད་འཛན་ ། །ཚད་མ་ཟིན་ན་འཇིག་ ེན་ཡོན་ཏན་ ོན། །མཚར་འདོད་
རང་བ ་རང་ཉིད་ ་བ་འ ལ། ། ་བསགས་ལོག་པར་མི་ལོང་དོན་ཡོད་ ། །སངས་ ས་མཆོད་
དང་སེམས་ཅན་རེ་བ ང་ཞིང་། །ཇི་ ེད་མཆོད་ ིན་ ལ་ལ་དམིགས་ཏེ་འ ལ། ། ་བ་དོན་
ཡོད་བ བ་པའི་ ་ ིན་ནོད། །དེ་ ིར་ཡོན་ཏན་མཁན་པོ་རང་ ིམས་ ོམས། །ཞེས་ག ངས་པ་
ར་ལེགས་པར་བསམ།
དེ་ནས་འདིར་བཤད་པ་ བས་ ་བབ་པའི་བཟོ་རིག་བ ན་པ་ལ། མདོ་ ི་མེད(ཁ༣༣༡)
ལས། བཟོ་ལ་ མ་པ་ ་ཡིན་ཏེ། ། ་ཞིང་ བ་དང་གཞོག་ཅིང་ ངས། །བ ་ཞིང་ ག་དང་
བ ང་ཞིང་མཐར། ། ི་ཞིང་བཀོད་དང་ མ་པ་ ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར། བཟོ་རིག་པ་ལ་ ིར་
མ་ ངས་ ་ ་ག ངས་ཏེ། ་བ་དང་ བ་པ། བཞོག་པ་དང་ ངས་པ། བ ་བ་དང་ ག་པ།
བ ང་བ་དང་འཐར་བ། འ ི་བ་དང་བཀོད་པ་བཅས་ འོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ་དགོས་པ་
དང་། ད ེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ག ལ་ ་མི་ཡི་དབང་ ་ ས་ཏེ་མིའི་ག གས་ལ་ བ་ བ་ནབ་
བཟའ་ ེ་གོས་ ིས་མ་བ ན་ན་འ ོ་བ་གཞན་ལས་ མ་པར་མི་མཛས་པ་དང་། ར་ ོད་ ་
གཅེར་ ར་ ་བར་ གས་པའི་རོ་ལང་གི་ཚགས་ མས་ ི་ མ་པ་ཡིད་ ་ ་བར་ ེད་པའི་ ེན་
ེད་པས་གོས་དགོས་པ་དང་། དེ་ ོན་ ་དགོས་པ་བཅས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི་ ེ། ག གས་ ་
ད བ་པའི་ ེ་དང་། གདན་ ་གདིང་བའི་ ེ། ཡོལ་ ་ ེ་བའི་ ེ་དང་། ས་ལ་གསོལ་བའི་
ེའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་ག མ་ ེ། གནམ་ ན་དང་། ཉི་ འི་ ར་དང་། ་བཞིར་བཅད་པ་དང་
བཅས་ག མ། དང་པོ་ ་དང་ཚད་དང་ད ིབས་ནི་ བས་དང་བ ན་ཞིང་དེའི་ ེང་ ་ ན་ ི་
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མ་པ་ལ་ ིན་ ི་ མ་འ ར་ཁོང་གསེང་དང་། འ ེལ་འ ད་ ི་ ལ་སོགས་དཔལ་ད ེའི་རི་མོ་
ེ་ཚན་མདངས་ ི་ མ་པ་མ་འ ེས་པ་སོ་སོར་གསལ་བའི་མཐའ་ ོར་རམ། ར་དང་མཚམས་
་ཁ་དོག་ ་ཚགས་ ས་པའི་འཕན་རིང་ ང་ བས་ ི་བབ་དང་བ ན་པ་བ ན། གཉིས་པ་ནི་
་དང་ད ིབས་ནི་ བས་ ི་བབ་དང་བ ན། དེའི་ ེང་ ་འོས་པའི་རི་མོ་འཇའ་ཚན་ ི་ མ་
པ་ མ་པོ། ིབས་ཤར། ེད་ མ། ཉི་ ་ ར་མའི་རི་མོ། ཉི་མ་དམར་སེར། ་བ་དཀར་ མ།
ར་མ་དཀར་པོ་ད ིབས་ མ་ཆེ་ ང་ ་མའི་ ང་པོའི་ད ིབས་ ་བཏོད་པ་མཐའ་མར་ཚན་
མདངས་མ ན་པའི་ཤམ་ ་ ་མ་རིང་ ང་གི་ མ་པས་བ ེགས་པ་འ ང་བ། ག མ་པ་ལ་ ་
དང་ཚད་ནི་ བས་ ིས་ཤེས་ལ། ད ིབས་ནི་ ་བཞི། ེང་ ་ ན་དང་རི་མོ་ཡོད་མེད་གང་
ཡང་ ང་། མཐའ་ལ་འཇའ་རིས་ནང་ནས་ ི་ ་རིམ་པས་མཚལ་དང་མཐིང་དང་བབ་ལའི་
མདངས་ ི་འཇའ་རིས་ཞེང་ནི་བབ་དང་བ ན་ཏེ་མཐར་ གས་རི་མཐིང་ནག་དང་ ན་པ།
འཇའ་དང་ གས་རིའི་བར་མཚམས་ ་ ར་ཡོལ་སར་ ག་པའི་ ོགས་ངོས་ ་ ོ་ཆ་བ ོལ་མར་
འ ང་བ་བཅས་ འོ། །གཉིས་པ་གདན་ ་གདེང་བ་ལ་ག མ་ ེ། ང་བ་དང་། ག་མ་དང་།
བ ེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་ ་དང་ཚད་དང་ད ིབས་ མས་ བས་དང་བ ན་ཞིང་ ང་བ་ཞེས་
ནང་ཚང་སོགས་མེད་པ་དེང་སང་ཁ་གདན་ཞེས་པ་འདི་ ་ འོ། ། ན་རིས་ ི་ མ་འ ར་ ་ ེ།
དང་པོ་མི་ཤིགས་ ོ་ ེ་བ ན་པའི་གདན་ནི། གཞི་མའི་མདངས་དང་ལེན་ཀ་མ ན་པའི་མདོག་
གི་ ོ་ ེའི་ད ིབས་ ་ མ་དང་། ང་བ་དང་། ེད་ཀ་སོགས་ ི་རི་མོ་པད་མ་དང་དར་ ན་
ིས་ ས་པ་སོགས་མཛས་པའི་ཉམས་གང་འཐད་བཟོ་བོའི་ལག་ ལ་དང་ ར་རོ། །གཉིས་པ་
ག ང་ ང་འ ར་མེད་ ི་གདན་ནི། གཞི་མའི་བབ་དང་མ ན་པའི་ག ང་ ང་གི་རི་མོས་
བ ན་པ། ག མ་པ་ ོན་ ལ་པད་མའི་གདན་ནི་གཞི་མའི་མདངས་དང་མ ན་པའི་ ་ཚགས་
པད་མའི་རི་མོས་བ ན་པ། བཞི་བ་འཁོར་ལོ་དབང་བ ར་ ི་གདན་ནི། གཞི་མའི་ཚན་
མདངས་དང་ལན་ཀ་མ ན་པའི་འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་ནས་བ ན་ ག་ ་བཞི་ག མ་སོགས་
ཡོད་པ་དར་ ན་པད་མས་བ ན་པའོ། ། ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་འདོད་འ ང་གདན་ནི་གོང་
བཞིན་གཞི་མའི་མདངས་དང་ལེན་ཀ་མ ན་པའི་ནོར་ འི་རི་མོ་ནོར་ ་མེ་འབར། དགའ་
འ ིལ་གཅིག་ ོག རིན་ཆེན་ ན་ད ང་སོགས་ནོར་ འི་རི་མོ་ལ་དར་དང་། མེ་ཏོག་གི་ ན་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

དང་བཅས་པའོ། །ཐོབ་ ལ་ནི། གདན་འདི་ མས་མཆོག་གི་ ལ་པའི་ ་དང་། མཆོད་བ ར་
འོས་པའི་ཚགས་ཞིང་ མས་ལས་གཞན་པས་མི་འཐོབ་བོ། །འདི་ ར་ ི་ ་ཆས་ ང་ ལ་པོ་ ་
འི་འ ོར་ ན་ལས་ལོངས་ ོད་འོས་པ་ཙམ་ ིས་འ བ་པ་དཀའ་འོ། །གཉིས་པ་ ག་གདན་
ཞེས་པ་ནང་ཚང་ཅན་ ི་གདན་ཡིན་ལ། དེ་ཡི་ ི་གཡོགས་ ི་ མ་པ་ལ་དངོས་ ་ ་ ་ག ངས་
ང་འདི་ཙམ་ ་མཐའ་ཆོད་དགོས་པ་མིན་ནོ། །དེ་ཡང་གསལ་མཐོང་ཅན་དང་། ་ ད་ཅན་
དང་། རི་མོ་ཅན་དང་། ཐིག་ལེ་ཅན་དང་། ཝལ་ཝོལ་ཅན་དང་ ་ལས། དང་པོ་ནི་གདན་ ི་
ེང་འོག་གི་ད ིལ་ ་ཁ་དོག་མཛས་པར་ ས་པའི་མཐའ་ ར་དང་ ེང་གི་མཐའ་ ་ཁ་དོག་ ་
འི་ ་ ད་ ིས་བ ན་པ། གཉིས་པ་ནི་ ེང་འོག་གི་ཤན་གཡོག་ ་གཅིག་ ་ ས་པའི་འ མ་
ར་ ི་ཤན་མཛས་པའི་མདངས་ཅན་ ིས་ ས་པ། ག མ་པ་ནི་ ག་གི་པགས་པས་གཡོག་
པའམ་ཡང་ན་ ག་གི་རི་མོ་དང་ ན་པའི་དར་རས་ ིས་གཡོག་པ། བཞི་བ་ནི། གཟིག་ གས་
ིས་ ི་གཡོག་ ས་པའམ་ཡང་ན་དེའི་རི་མོ་དང་ ན་པའི་དར་རས་སོགས་ ིས་བ ན་པ། ་
བ་ནི་ ང་དང་གསའ་སོགས་ ི་པགས་རིགས་དང་དེའི་རི་མོ་ ན་པ་དེ་ཡང་གཟིག་གི་རི་མོའི་
ད ིབས་འ ་ཙམ་ཡིན་ཡང་མདངས་དང་ ག་མདངས་ཏེ་མི་གསལ་བར་ཡོད་དོ། །ཐོབ་ ལ་ནི།
ོན་པོའི་རིགས་དང་། དེད་དཔོན་ཏེ་དམག་དང་ཚགས་སོགས་ ི་འགོ་ ིད་ ེད་མི་དང་།
བ ན་མོ་ མས་ ིས་དབང་བར་ག ངས། ག མ་པ་བ ེགས་པའི་གདན་ནི། ་ནི་ཤི་ཤོན་ཏེ་
དར་ཞེས་གོས་ཆེན་ ི་རིགས་དང་རས་ནི་ ིན་བལ་ལས་ ས་པའི་རིགས། ཟ་འོག་ཅེས་ཇས་ ད་
ིས་བཏགས་པའི་རི་མོ་གོས་ཆེན་ ི་གཞི་མ་ ས་པ་ མས་ཡིན་ཞིང་། ད ིབས་ནི་གོང་གི་ནང་
ཚང་ཅན་ ི་གདན་ ་ ་དང་། དེ་ལ་འབོལ་གདན་ཞེས་བ ོད་དོ། །ཐོབ་ ལ་ནི་དེ་ ་ འི་
གདན་ད ་ནས་གཅིག་གི་བར་ ་རིམ་བཞིན་འདིང་བའོ། ། ལ་པོ་དང་། གོ་ས་ཅན་ ི་ ་ཆེན་
མས་ ིས་དབང་ངོ་། །ག མ་པ་ཡོལ་ ་ ེ་བའི་ ེ་ལ་བཞི་ ེ། ང་ཡོལ་དང་། ག་ཡོལ་དང་།
འཆོལ་ཡོལ་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། ང་ངོས་དང་། བར་ ི་བཅད་
ེད་པའི་ཆེད་ ་ཡོལ་བ་ཐོད་ནས་ ོན་དམར་སེར་ག མ་ ི་འཇའ་རིས་དང་། དེའི་འོག་ ་
མཛས་པའི་བབ་དང་བ ན་པའི་ཤམ་ ་གཉིས་རིམ་དང་། ང་བ་གང་འགབ་ ི་འོག་ནས་དར་
ཡོལ་སར་ ག་པའི་བར་ ་ཡོད་པ་ད ས་ནི་ བས་དང་བ ན་པའོ། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གཉིས་པ་ནི། མགོ་ ར་ ི་འཇའ་རིས་དར་ཤམ་ ི་འོག་ ་ཡོལ་བ་བབས་ ་རིང་ ང་
མངོན་ཙམ་པ་ག མ་གཉིས་གང་ ང་ ག་པ་ལ་ འོ། །ག མ་པ་འཇའ་རིས་དར་ཤམ་གོང་ ར་
བཀོད་པའི་འོག་གི་ཡོལ་བའི་ངོས་ ། མེ་ཏོག་གི་པ་ ་འ གས་པ། ཁོང་གསེང་ ་གསེར་ ང་
སོགས་ ིས་འ ར་ ིང་ ེ་བ། ་འཛན་ ི་ ་བ་འ ིགས་པའི་ ོང་ ་མཁའ་ ིང་འདབ་ཆགས་
་ཚགས་ ི་འ ར་ ིང་གར་ ི་ མ་འ ར་ ་མའི་ཉམས་དང་ ན་པ། ནགས་ཚལ་ ག་པོའི་
ོད་ ་གཅན་གཟན་ ི་འཐབ་འཛང་ངར་བ་འ ིང་བ་སོགས་ ི་ ང་ བས་རོལ་བ། གཡའ་
གངས་ ང་གི་རི་ ོངས་ ་རི་ གས་དང་། ག ང་ གས་ ་ལ་བ ེ་བ། ་ འི་ ངས་མར་རོལ་
བ༑ ི་ཤིང་གི་ ིབས་ ་འ ས་པ། མ་འ ར་ ་མའི་ བས་ལ་ ོད་པའི་རི་མོ་དང་མདངས་
ནི་བ ོད་མི་ ་བའི་ཚགས་ཡོད་པ་ལ་ འོ། །བཞི་བ་ནི། ེང་གི་ཐོད་ནི། ེང་གི་ཐོད་ནས་
འཇའ་རིས་དར་ཤམ་རིམ་པ་གཉིས་ག མ་གང་འགབ་ ི་འོག་ནས་དར་ཡོལ་ ་བཞི་ངོས་
བཞིར་ ོ་དང་བཅས་པ་ཡོད་པའི་ ེབས་ ་ཤར་ངོས་ ་ག ང་ ང་དང་། ང་འཁོར་ལོ། བ་
པད་མ། ོ་རིན་ཆེན་ མས་ ིས་བ ན་པའི་གསེང་ ་ཤིང་ལོ་མེ་ཏོག་གི་པ་ ་འ གས་པ། དེ་
མས་ ི་བར་གསེང་ མས་ ་ ་ཡི་ ་ཞི་ ས་དབང་ ག་གི་ མ་པ་གང་ ང་ཅན་ ིས་གང་བ་
བཀོད་པའོ། །
བཞི་བ་ ས་ལ་གསོལ་བའི་ ེ་ལ་ ། འ ིང་དང་། འཇོལ་དང་། ེག་དང་། འ ར་
དང་། ོད་གཡོགས་ ད་ཤམ་དང་བཅས་སོ། །དང་པོ་ལ་བ ན་ཏེ། དབང་བེར་དང་། འ ིང་
བེར་དང་། ཚམ་ ག་དང་། འཇོམ་བེར་དང་། ཟིན་ ག་དང་། ིན་བེར་དང་། ་ ག་བཅས་
བ ན་ནོ། །དེ་ མས་ ི་དབང་རིམ་ནི། ལེ་བ ན་དམར་པོའི་དབང་བེར་གཤེན་ ི་དབང་། ནེ་
ར་སེར་པོའི་འ ིང་བེར་ ལ་པོའི་དབང་། ་ཅི་དཀར་པོའི་ཚམ་ ག་འབངས་ ི་དབང་། ནེ་ར་
ང་ འི་འཇོལ་བེར་བ ན་མོའི་དབང་། ཟ་འོག་བེར་ཆེན་ཟིན་ ག་ ོན་པོའི་དབང་། ིན་
བེར་ནག་པོ་དམག་གི་དེད་དཔོན་དབང་། གཅན་གཟན་ ་མའི་ ་ ག་ཚང་པོའི་དབང་། འདི་
མས་ནི་གོས་ཆ་ཆེ་ཞིང་གཡང་ གས་ ་གོན་ ་ཞིག་གོ །གཉིས་པ་ལ་ག མ་ ེ། ཟ་འོག་གི་
འཇོལ་དང་། དར་ ི་འཇོལ་དང་། གཅན་གཟན་ ་མའི་འཇོལ་ལོ། །འདི་ མས་བེར་ ི་ཐོག་ ་
ག་པའི་ ོད་གོས་ཆ་ཆེན་ཞིག་གོ །དེང་སང་ ོད་འབོག་ཅེས་པ་ ་ འོ་ མ། ག མ་པ་ལ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ག མ་ ་བཤད་པ་ནི། དང་པོ་ནི་ ་ཡི་ཆ་ནས་དར་དང་ཟབ་ཅེས་ཟ་འོག་སོགས་ལས་ ས་པའི་
ས་ ི་ ོད་ ད་ ི་སོགས་གང་ ་བགོ་ འི་གོས་ ི་ མ་ ངས་གང་དགོས་ ི་ ི་མིང་ལ་ནབ་
བཟའ་ཞེས་བ ོད། གཉིས་པ་ནི། ་ཡི་ད ང་ ་ བ་མེད་ཅེས་ཚམ་ བ་མ་ ས་པར་བཏགས་
པའི་དར་ ག་རིང་པོ་ཞིག་གོ །ག མ་པ་ནི་དར་རས་ བ་ལ་འཇམ་པ་ཚན་མདངས་མཛས་པའི་
གོས་ ི་རིགས་རིང་ ང་མ་ངེས་པ་དག་གོ །བཞི་བ་ནི། ཤི་ཤོན་ནི་ ་དར་རས་གང་རིགས་ལས་
ས་པའི་ཐོག་རལ་ནི་གོས་ ི་ཐོག་ ་གོན་པའི་གོས་ཤིག་གོ །དེང་སང་ ོད་འབོག་ཅེས་པ་འདི་
་ འོ། །རལ་ཀའམ། རལ་ག་རས་ ་ཞེས་པ་ མས་ ་བ་དང་ད ིབས་མ ངས་སོ། །དེ་ལ་
མཐའ་ ན་ ང་བ་དང་། བ ེགས་པ་སོགས་དང་འ ར་མའི་ད ིབས་ ་ ས་པའང་ཡོད་ ིད།
གོང་ནོན་ཞེས་པ་ད ིབས་ ་བཞི་མཐའ་ ན་དང་ད ིལ་ ་དགའ་འ ིལ་ ི་རི་མོ་སོགས་ཡོད་ཆེ་
རབ་ཅིག་ ར་ ེབས་ ས་ཏེ་གོས་ ི་ ི་ཡི་ཐོག་ནས་བགོས་ཏེ་བ མས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་འདོད་
དོ་ མ། ད ང་རལ་ཞེས་དེང་སང་གཟན་ཞེས་པ་རིང་ ང་མ་ངེས་པ་ནར་མོ་རིང་པོ་ཡོད་པ་
འདི་འ འོ་ མ། ་བ་ནི། ོད་གཡོགས། ད་ཤམ། ་ཆིངས། འབོལ་ མ་ མས་ལས། ོད་
གཡོགས་ཞེས་ ོགས་ འི་ནབ་བཟའ་ ར་ན་ ེད་པ་ཡན་ ་ཁེབས་པའི་གོས་ ་ ང་ ང་ ་ཡོད་
པ༑ ོད་ཁེབས་ཞེས་པ་ད ིབས་ ་བཞི་ཆེ་རབ་ཅིག་གི་ད ིལ་ ་མགོ་ཤོང་བའི་ཚད་ ི་ ག་པ་
དང་མཐའ་ཤན་བཅས་ཡོད་པའོ། ། ད་ཤམ་ཡང་རབ་ ང་བའི་ནབ་བཟའ་ཚད་དང་ངེས་པར་
ན་དགོས་པས་མཛས་བ ིད་ཅན་ ི་ བ་ བ་མི་ ང་བས་འདི་དང་མི་འ འོ། །བ ་ཁེབས་
སམ། ཀས་མ་ ལ་ཞེས་ ད་ཤམ་ ི་ཐོག་ ་ཞི་བའི་རིགས་ལ་དར་ཟབ་ ི་མཐའ་ ན་ཅན་མ ན་
ང་བ་ཁེབས་པའི་གོས་ ན་ཞིག་དང་། ོ་བོ་ལ་ ག་སོགས་ ི་པགས་པ་ལས་ ས་པའོ། ། ་
ཆིངས་ ང་དར་རས་ ི་བལ་གང་རིགས་ལས་ ས་པ་དང་། རིན་ཆེན་རིགས་ ི་ ན་ཡོད་པ་
ཡང་ཡོད། ཟ་འོག་འབོལ་ མ་ ་ཟ་འོག་སོགས་ལས་ ས་པའི་ མ་དང་། མཐིལ་ནི་ ་བའི་
དངོས་པོ་ ་མ་བ ེགས་པའི་འབོལ་བར་བཟོས་པ་ཞིག་གོ །གཞན་ཡང་ མ་ ི་རིགས་དང་
ད ིབས་ནི་ཤིན་ ་མང་ངོ་། །མདོ་ལས་དངོས་ ་མ་བ ན་ཡང་རབ་ ང་པ་དང་ གས་པའི་
ཆས་གོས་སོགས་ ང་ག ང་གཞན་ནས་འ ང་བ་ ར་ འོ། ། ི་འ ོའི་གོས་ ི་ ལ་ནི། མདོ་ ི་
མེད(ཁ༣༣༣)ལས། གཤེན་པོའི་ནབ་བཟའ་བ ིད་དང་ཆས། ། ལ་པོའི་ནབ་བཟའ་བེར་དང་
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ཆས། །བ ན་མོའི་ནབ་བཟའ་ ེག་དང་ཆས། ། ོན་པོའི་ནབ་བཟའ་ བ་དང་ཆས། །ཚང་
དཔོན་ནབ་བཟའ་བ ག་དང་ཆས། །འབངས་ ི་ནབ་བཟའ་ཡང་ལ་ ོ། །ཆག་ཚད་རང་རང་
ས་དང་ ར། །མིག་ལ་མཛས་ན་ གས་ལ་རན། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
གཉིས་པ་བཞོག་པ་དང་ ངས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཐོག་ ་ད བ་པ་དང་། གང་མཁོ་ ད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་བ ན་ཏེ། ག གས་ ་ད བ་པ། ་ ར་ད བ་པ། ་རེ་དང་། བེག་ཙ་དང་།
དིང་ ིམ་དང་། པ་ ་དང་། རང་མ ན་བཟོ་བཅས་སོ། །དང་པོ་ནི། ག གས་ བ་པ་ ་ ་
ཁང་པ་ མ་པོའམ་ད ིབས་གང་ ར་ ས་ ང་ ོགས་མཚམས་ ི་ག ངས་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ ི་
ཐོད་ ི་ ེ་གཅིག་ ་བ ིགས་པ་དང་། དེའི་བར་ མས་ ་ག ང་ ན་གང་དགོས་བ མ་པའོ། །
གཉིས་པ་ནི། ནང་ ་ཀ་བ་གཅིག་ག ང་མ་བ ད། ཀ་ ་ལ་འཁོར་ལོའི་ ན་ ིས་ ས་པའོ། །
ཀ་གདན་ནི་པ ྨ་འ ར་ ་ ངས་པའོ། །ག མ་པ་ནི། ཀ་བ་དང་ག ང་མ་ ད་དགོས་པས། དེ་
ཡང་ཀ་བ་རེ་ལ་ག ང་མ་བཞི་རེ་བ ོལ། ཀ་ ་ ་བའི་ད ིབས་དང་ཀ་གདན་པ ྨ་ ེས་པའི་
ད ིབས་ཅན་ནོ། །ག ང་མ་ མས་ལ་ག ང་ཁེབས་ཞེས་པ་དང་། ག ང་ ོར་རམ་ག ང་གདན་
ཞེས་ག ང་མའི་ ེང་དང་འོག་ ་རང་འ ང་ངམ། པང་ལེབ་མ ག་པོ་རེ་ཡོད་པའོ། །དེའི་ ེང་
་ད མ་ཞེས་པ་ག ང་མའི་ ེང་ ་བཀོད་པའི་ཤིང་ཆས་ད ིབས་ མ་རིལ་ ་བཞི་གང་ ང་ ས་
པའི་ག ང་མ་ལས་ ་བ་དེའོ། །ད མ་ལེན་ཞེས་པ་ག ང་མ་དང་ ག་མཚམས་ ི་ད མ་ ེར་
་ཚས་ ི་ད ིབས་ ་ ས་པ་རིང་ ང་གང་འགབ་དེའོ། །ད མ་ ོར་རམ་ད མ་གདན་ཡང་
ད མ་ ི་མགོ་ ་པང་ལེབ་མ ག་པོ་རེ་བཞག་པ་དེའོ། །དེའི་ ེང་ ་ མ་ཞེས་ད མ་ལས་ ་
བའི་ཤིང་ཆས་དང་། མ་ལེན་ཞེས་ད མ་དང་འ ད་མཚམས་ ་གོང་བཞིན་ ་ཚས་ ི་ད ིབས་
་ ས་པ་དང་། མ་བར་ མས་ ་ མ་ལས་ ་བའི་ཤིང་ ར་གསེགས་ ་བར་མེད་བ ིགས་
པའམ། ཡང་ན་པང་ལེབ་ ིས་བཀབ་པའི་ཐོག་ ་ཟ་འོག་དང་གཞའ་ ིན་འ གས་པའི་པ་ ་
བཀོད། དེ་ མས་ལ་ཁ་དོག་ ་ ས་ ང་བ་བ ར། ཀ་ག ་ མས་ལ་ ་ ིན་པ་ ་ཞེས་པ་ཤིང་
ལོའི་ མ་འ ར་ ་མས་ ག་པར་ ། ག ང་དང་ད མ་ག ང་ མས་ ི་ ེ་འ ར་ ི་གདོང་ལ་
ཙ་པིར་ ི་བཟོ་ཡིས་བ ན། ཡ་གད་ཅེས་པ་ ིར་ ང་ ེན་ ས་པ་ལ་བ ོད་པ་བ ་ ིང་ ་
གས་ ང་འདིར་ཐོག་ བ་ལ་བཤད་ཅིང་། དེ་ཡང་ད ིལ་མཐོ་ཞིང་མཐའ་བབ་ ིས་དམའ་བ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

་འབབ་བདེ་བ་དང་། ང་གཤོང་དོད་པ། ་ཡི་གཤོག་པ་བ ངས་པའི་ཉམས་དང་ ན་པས་
་འདབ་ ང་ཟེར། ནང་གི་ཀ་བ་མང་ ང་ནི་ བས་དང་བ ན། ད ིལ་ ི་ག ང་མའི་བར་
མཐོང་ ང་གི་ས་ ོན་ནོ། །བཞི་བ་ནི། ཤིང་ག ང་ ེ་བ ོལ་བ ེགས་པའི་ཁང་ འམ་ཁང་བ་
ཡང་བ ོད། ་བ་ནི། ནང་ ་ཀ་བ་མེད་ཅིང་ ོགས་མཚམས་ མས་ ་ག ང་ཆེན་ མས་ ི་ ེ་
བ ིགས་ད ས་ ེ་མཐོ་བར་ ས་པའི་ཐོག་ཤིང་གི་པང་ལེབ་ ང་ ་གཉིས་ག མ་ ེ་བ ོལ་ ས་
ཏེ་ཐལ་མོ་བཤིབ་པ་ ་ འོ། ། ག་པ་ནི། ས་ ོ་གང་ཞིག་བ ེགས་པའི་ཁང་ཚད་ལོང་བའི་ཐོད་
དམ་ཡང་ན་བ ིགས་བར་ མས་ ་ ང་གསེང་པ་ འི་རི་མོའི་ད ིབས་ནི། ནས་འ ས་རིས་
དང་། མེ་ཏོག མ ང་སོ། ་བ་སོགས་ ི་བཟོ་དོད་པ་དང་། དེའི་བར་གསེང་ མས་ ་ ོ་ ེ་
འཁོར་ལོ་སོགས་ཆ་ ོམས་མ་འ གས་པར་མཛས་པའི་ ན་དང་ ན་པར་བཀོད་དོ། །བ ན་པ་
ནི༑ ཡོན་བདག་ བས་ ་བབ་པའི་ གས་འདོད་བ ན་པ་ཡིན་པས་འདི་ ར་ཞེས་མ་བཤད།
གལ་ ིད་ མ་འ ར་དང་བཟོ་ད ིབས་ཉེས་པར་ ར་ཡང་བཟོ་བོ་ལ་ལན་ཁག་མེད་པར་ ། དེ་
མས་ཐོབ་ ལ་ནི། ག གས་ ་ བ་པའི་མཁར་ནི་གཤེན་རབ་ མས་ ི་གནས། ་ ར་ད བ་
པ་ ལ་ ི་མཁར། ་རེ་ཅན་ ི་བཟོ་ ་ཚང་བ་ ོན་ ི་ཚམས་ཆེན། བེག་ཙ་བང་བ་ནོར་ ི་
མཛད། དེང་ ིམ་ཅན་ནི་ ིམ་བདག་བ ན་མོའི་འ ས། པ་ ་ཅན་ནི་ ལ་ ོན་ ་ཁམས་
གསེང་བའི་གནས། རང་མ ན་མཁར་ཁང་ནི་ ལ་ཁམས་མངའ་རིས་འབངས་སོགས་ ི་གནས་
སོ༑ ༑གཉིས་པ་གང་མཁོ་ ད་ལ་ མ་པ་བཞི་ ེ། གདན་ ི་དང་། ཡོལ་བ་དང་། ེགས་བམ་
དང་། འདོད་ཡོན་བཅས་སོ། །དང་པོ་ལ་འོག་ནས་རིམ་བཞིན་ ང་མེ་ ་ས་བཞི་མཚན་ ེད་
བང་རིམ་བཞི། མས་དང་ད ས་ ི་ཚད་ནི་ བས་དང་བ ན། འ ང་བའི་རང་མདོག་ལ་དེའི་
ད ིབས་རིས་ ིས་བ ན་ནོ། ། ར་བཞིར་ ད་ཆེན་བཞིས་ཀ་འདེག་དང་། ཀ་ ་སོགས་ ིས་
མཛས་པའི་ ེང་ ་ག ང་མ་ཁེབས་གདན་དང་བཅས་པ་ཚང་མ། དེའི་ ་བབ་རིམ་བཞིའི་ ེང་
་པད་ ངས་ མས་ ་མཐོ་བ་ལ། པ ྨ་ བས་ཅན་དང་། ཡོལ་ཅན་སོགས་ ིས་མཛས་པའོ། །
ཀ་བའི་བར་ མས་ ་ཤིང་ལོ་མེ་ཏོག་སོགས་ ི་པ་ ་འ གས་པའི་ཁོང་གསེང་ ། ་ ང་གིས་
གཤོག་ ེབ་ ེད་པ། སེང་ མ་མ་ ས་གསོ་བ ལ་ ེད་པ། ང་ཆེན་སེར་པོའི་འ ིང་ ལ་ངོམ་
པ༑ ག ་འ ག་ ོན་མོའི་མཉེན་འ ར་ ོན་པ། མཛས་བ ིད་ ི་ལིང་འ ར་ཤེས་གཡོ་བ། ཤང་
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ཤང་པ་ འི་རི་མོ་ ོན་པ། ག་འཇོམས་ ་ འི་མཇིང་པ་བ ོལ་བ། གཞན་ཡང་རིན་ཆེན་ནོར་
བ ན། བ ་ཤིས་ གས་བ ད། བ ་ཤིས་ ས་བ ད་སོགས་ ིས་བ ན་པའོ། །འདི་ མས་ནི་
ིར་གདན་ ིའི་ མ་བཞག་ཙམ་བཤད་པ་ཡིན་ཞིང་། དམིགས་བསལ་ཞི་ ས་དབང་ ག་
སོགས་ བས་ ་གང་བབ་དང་བ ན་པའོ། །གཉིས་པ་ཡོལ་བའི་བཟོ་ལ། མས་ ་གདན་ ི་
ལས་བ བ་འ ར་རོ། །ཐོབ་ ལ་ནི། ོགས་པའི་ ་ལ་ན་ ག་དང་། ལ་བའི་ ་ལ་ ་ ར།
ཞི་བའི་ ་ལ་གཞའ་ ར། ོ་བོ་ མས་ལ་མེ་རི། ཞི་མ་ ོ་ལ་མེ་རིའི་པ་ ། མཁའ་འ ོ་ མས་ལ་
ཤིང་ལོ་པ་ ་སོགས་དགོས། ན་ ག་དག་ལ་གཉིས་ཏེ། མཛས་པ་དང་། འཇིགས་པའི་ན་ ག་
གཉིས། དང་པོ་ནི་ ང་ཆེན་ཐེག་པ་ན། ་ ས་ ེ ་ན། རི་ གས་ཤ་ར་ན། མི་ ང་ ་ར་ན།
ཤང་ཤང་པ་ ་ན། ་ ང་ཀ་ ་ན། འདི་ནི་ ོགས་པའི་ ་ཡིས་ཐོབ། གཉིས་པ་ནི་སེང་གེས་
མ་ཟེ་ཟ་བ། ག ་འ ག་གིས་ ་ ག་ཟ་བ། ་ ང་གིས་ ་ ིན་ཟ་བ་ མས་ ོགས་པའི་ ་
ཡིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཡང་། མས་མ་དང་། མ་དག་སོགས་ལ་གོང་མ་དང་། བདེར་གཤེགས་གཙ་
བཞི་ མས་ལ་ ི་མས་བ ན་པ་ཕལ་ཆེར་ ང་། ག མ་པ་ནི། ེགས་བམ་བཟོ་ལ་རི་མོ་དགོས་
ཞེས་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་བཟོ་ད ིབས་ ིར་བ ན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་
ངོས་ ་པ་ འི་ མ་པ་ཐོག་ཁེབས་ ་འབབ་དང་། བད་འོག་ ་བང་སོ་དང་བང་ཚང་གི་བཟོ་
ད ིབས། མཐའ་ ོར་ ་ གས་རི་དང་ ་ ད་ ་འཁོར་བ། ག ང་དང་། བད་འོག་གི་ད མ་
འ ར་ མས་ལ་སེང་གེ་དང་། ཙ་པིར་ ི་བཟོ་ད ིབས་ཅན། ཐོག་གི་ ེང་ ་ཡང་ཐོག་ད ་ ེ་
ལ༑ བོན་འཁོར་རི་ གས་ག གས་ཏོག་ ་ ་ ་ ིས་བ ན་པའོ། །པ་ ་ཞེས་པའི་བཟོ་ད ིབས་
ལ༑ ང་མེ་ ་ས་ཡི་པ་ འི་ མ་འ ར་ ི་རི་མོའི་བཀོད་པ་དང་། ཁ་དོག་གི་མདངས་བཀོད་
མས་ལ་ལག་གི་གོམས་པའི་རིག་ ེད་ལ་རགས་ལས་སོ། །བར་ ང་གི་ ན་བཀོད་ལ་ཡང་། ཉི་
ིན། ཆར་ ིན། གཞའ་ ིན། ཉི་ ་ ར་མ་སོགས་ ི་ཁ་དོག་བཟོ་ད ིབས་ཡིད་ ་འོང་ཞིང་
དང་ ོ་བའི་གནས་ ་ འོ། །བཞི་བ་འདོད་ཡོན་ནི། རང་རང་གང་ ་གནས་པའི་ ལ་ ི་
གོམས་གཤིས་དང་མ ན་པའི་ཆས་ཀ་ མས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བཟོ་ཞིང་བཅོས་སོ། །འདི་ ར་
ི་མཁོ་ ད་བཟོ་ ེད་ ི་ལག་ཆ་ནི། ་རེ། ེ ། གཤག་འ ིན། ད་ལེན། སོག་ལེ། གཟོང་
ང་། ནེ་ཙ་ཞེས་པ་སོགས་མདོ་ ི་མེད(ཁ༣༤༢)ལས་ག ངས་པ་ ར་རོ། །
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ག མ་པ་བ ་བ་དང་ གས་པ་ལ་ག མ་ ེ། ་ ། ་ ས། འདོད་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་
ལ་ ་དང་། དངོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མདོ་ ི་མེད་ལས། གསེར་ག ་ཟངས་ གས་ ་
ཏིག་ཤེལ། ། ོ་ ་ ན་དཀར་འཁར་བ་ ོན། ། ་བྷི་ཏ་དང་ ་བྷི་ཏ། །ད ལ་དང་ ་མེན་མཐིང་
ལ་སོགས། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། དེ་ཡི་ག ་དང་ ་མེན་ མས་ ་དང་ ་ ས་བཟོ་ འི་ ་
ཡིན་ཡང་། བ ་ཞིང་ གས་པའི་ ་ ་མ་བ ན་ནོ། །གཞན་པའི་ ་ ས་ མས་བ ་ ལ་དང་།
ག་ ལ་ ི་ མ་བཞག་ལ། གས་ ོ། །ད ལ་ ོ། །ཟངས་ ོ། །ཞ་ཉེའི་ ོའམ་ཐིས་གདན་
མས་སོལ་མེ་ཚན་ཆེན་པོས་གོང་གི་ ོ་ མས་བ ེགས་པས་རང་རང་གི་ ས་ མས་འ ང་ཞིང་།
དེ་ཡང་བ ེག་པ་དང་བ ང་ཞིང་འཐར་བ་ལན་ཁ་ཤས་ ས་པས་དངོས་ ས་ ས་ཇེ་དག་ ་འ ོ་
བའོ། །དེ་ནས་དེ་ ར་ ན་འཐར་ ས་ཟིན་པའི་ ས་དེ་བ ་ནས་ ་ཚལ་ལས་ ས་པའི་ག གས་
གང་འདོད་པ་བཅོས་ཏེ་དེ་ཉིད་ ེ་འཇམ་མམ་ས་འཇམ་ ི་ ་བ་གར་པོ་ཐེངས་མང་པོར་ ག་ ེ་
མཐར་ ི་ལ་ ེ་འཇམ་ ང་ ་གར་པའམ་ ར་ ིགས་ ིས་ ས་པས་བ མས། ནང་ ་ཡང་ ེ་
འཇམ་བཀང་ཞིང་ མ་ཐག་ཆོད་པར་ ། དེ་ནས་མེ་ལ་བ ེགས་པས་ ་ཚལ་ ་ནས་ ིར་ཐོན་
པའི་ ལ་ ་གོང་ ་བཤད་པ་ ར་ ི་ ས་དེ་བ ས་པའི་ ན་ ་ གས་པས་འ བ་པར་འ ར་
རོ༑ ༑ཡང་ན་ ་ཚལ་ ི་ཚབ་ ་གང་དགོས་ ི་དངོས་པོའི་དཔེ་དེ་ ེ་འཇམ་ ིས་བ མ་ ེ་ ེད་
ནས་ཁག་གཉིས་ ་ ས་ཏེ་ ིར་བཏོན་པའི་ ལ་ ་ ར་བཞིན་ ན་ ་ གས་པས་འ བ་པའོ། །
འདི་ ར་བཟོ་ འི་ ་ག གས་མཆོད་ ེན་ མས་ ི་ཆག་ཚད་འོག་ ་རི་མོའི་ བས་ ་འ ང་བ་
ར་རོ། ། མ་འ ར་ཙམ་ནི་ཞི་བ་དང་། ོ་བོ་དང་། ཞི་མ་ ོ་དང་། མཉམ་བཞག་དང་།
འདོར་ཐབས་བ ང་བ མ་གར་ བས་འ ིང་དང་ ེམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གཉིས་པ་ ་ ས་ལ།
མ་པ། རིལ་བ། རིན་ཆེན་ནོར་བ ན། བ ་ཤིས་ གས་བ ད། ཚན་ ོད། རིན་ཆེན་ ོད་
སོགས་སོ། །ག མ་པ་འདོད་ཡོན་ནི། གང་ལ་གང་མཁོའི་ཡོ་ ད་ མས་བཟོ་ཞིང་འ ོ་བ་མི་ཡི་
འདོད་པ་དང་བ ན་པའོ། །བཞི་བ་བ ང་ཞིང་འཐར་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། ་དང་ངོ་བོའོ། །དང་
པོ་ནི། མདོ་ལས། གསེར་ད ལ་ཟངས་ གས་ར་གན་དང་། །ལི་དང་མཁར་བ་ཏོང་ལ་སོགས་
སོ༑ ༑གཉིས་པ་ལ་ག མ་ ེ། མཛས་པ་དང་། བ ིད་པ་དང་། འདོད་ཡོན་ ི་ ས་སོ། །དང་པོ་
ནི༑ མདོ་ལས། ཐོག་མར་མཛས་པའི་ ་ ས་ལ། །གསེར་ད ལ་ཟངས་ གས་ར་གན་དང་། །ལི་
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དང་འཁར་བ་ཏོང་ཙ་ལ། །ག གས་དང་ ལ་མཚན་མཆོད་ ེན་དང་། ། ོང་ག མ་དཔེར་
བཞག་མ་འདལ་དང་། ། ག་པོ་དབལ་ ི་ ར་བ་དང་། །ག ང་ ང་འཁོར་ལོ་པ ྨ་དང་། །ཡིད་
བཞིན་ནོར་ ་ ོ་ ེ་དང་། །གཤང་དང་ཁོ་མ་ ིལ་ཆེན་དང་། །ཅིང་དང་ཅོང་ཆེན་ཅག་པར་
དང་། །ཁ་དོག་ ད་གསལ་མེ་ལོང་དང་། །ཏོག་དང་ ང་ ར་ ང་མགོ་དང་། ། ་འདབ་ ་
གཟར་ ་ ིན་ཞལ། །པ་ ་ཨ་ལོང་ཙ་པིར་གདོང་། །རིན་ཆེན་ ངོ ་ ་གཤོས་ ོད་དང་། །མཛས་
ཤིང་ཡིད་ ་འོང་བ་གཟབས། །ཞེས་ག ངས་སོ། །གཞན་ཡང་འདིར་དངོས་ ་མ་བ ན་པའི་
དགོས་ ས་ ང་ཇི་ ེད་མཆིས་པ་ མས་དཔག་པར་ ོས། གཉིས་པ་བ ིད་པའི་ ས་ལ་གོ་
མཚན་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ལ་གཉིས། ་ནི་མདོ་ལས། ན་དཀར་ གས་ལ་ད ལ་མདངས་
ཐོན། ། ་དང་མཉེན་ལ་མཛས་པ་ཤིས། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་དངོས་ལ། མདོ་ལས། དང་པོ་གོ་ལ་
མ་པ་ག མ་ ེ། ཞོག་ ན་ ོག་དང་། འ བ་ད ེལ་ བ། གས་ ི་འ ལ་ མ་མོ། །དང་པོ་ལ་
བ ད་ལས། ན་དཀར་ཀེ་ ། ཞོག་ ན་ཀེ་ ། ང་ གོ ་དཀར་པོ། ང་དོར་ཀེ་ ། འཁོར་མ་
བས་ཆེན། ཞོག་དཀར་ཀེ་ ། ག ་ལོག་ཐོབ་ཙ་གོར་མོ། ལོ་ ོམ་ཡང་ཤམ་ཅན་ནོ། །དང་པོ་
ནི༑ མདོ་ལས། ན་དཀར་ཀེ་ ་ བ་མེད་ལ། །ན་ན་ཚམ་ ི་ཡང་ཤམ་ཅན། །ཡིད་བཞིན་ནོར་
འི་ཐོར་ གས་ ེམ། ། ལ་པོའི་ད ་ལ་མནབས་ན་བཟང་། །ཞེས་པས། ཀེ་ ་ནི་དཀར་པོ་
དང་། བ་མེད་ནི་བར་ ི་ ར་མཚམས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ ་འ ིགས་ནས་ བ་མཚམས་མི་
མངོན་པ་དང་། ན་ན་ཚམ་ ི་ཡང་ཤམ་ནི་ ་བའི་གཡས་གཡོན་ ་ི ཐད་ ་ཁེབས་ཡོད་པའི་ བ་
ང་གི་ད ིབས་ ་ན་ན་ཚམ་ ི་ ང་ ་དང་། མཐའ་དར་རས་ ི་ཤམ་ ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཡང་
ཤམ་བ ོད། ོག་གི་ ེ་ལ་ནོར་ འི་ཏོག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ ལ་པོའི་ཐོབ་པའི་ འོ། །གཉིས་པ་ནི།
མདོ་ལས། ཞོག་ ན་ཀེ་ ་ བས་ཆེན་ལ། །ཕོ་ ང་མོ་ ང་བཞི་བ ་གཉིས། །རིན་ཆེན་གསེར་ ི་
་ ང་དགོས། །དེ་ཡང་ ལ་ ི་ད ་ལ་མནབ། ། ལ་པོ་ ི་རོལ་འཆག་ན་དགོས། །ཞེས་པའི་
བས་ཆེན་ཞེས་པ་མཚན་ ི་འཇིགས་ལས་ ོབ་པའི་གོ་ཆ་ ་བ ན་ཡིན་པས་ནའོ། །འདི་ལ་ཕོ་
ང་ཞེས་པ་ གས་ ི་ ང་ ་མ ག་པ་དང་། ད ིལ་ནས་འ ར་ཆགས་པ། མོ་ ང་ནི་ བ་ལ་
ད ིལ་ནས་གཤོང་དོད་པ་གཉིས་རེ་ ེལ་མ་ ས་ཏེ་བཀོད་པའི་ ང་ འི་ ངས་ཞེ་གཉིས་དགོས་
པར་བཤད་པའོ། ། ེ་ལ་གསེར་ལས་ ས་པའི་ ་ ང་གི་ ་ཡིས་བ ན་པའོ། །འདི་ནི་ ལ་པོ་ ི་
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རོལ་ ་ཞབས་ ིས་འཆག་ན་དགོས་པའོ། །ག མ་པ་ནི་མདོ་ལས། དེ་འོག་ ང་ ོག་དཀར་པོ་
ེ༑ ༑ ང་གི་ ོ་ང་བ ག་པ་འ ། །དེ་ལ་ག ་ཡི་ཡང་མདོག་ཡོད། །ཕོ་ ང་མོ་ ང་བ ་ ག་
འ ར། ། ོན་ ་མིན་ ་ཡིས་བ ངས་པ་ཡིན། །བ ན་མོ་ མས་ ི་ད ་ལ་མཛས། །ག ལ་ཆེན་
ད་མོ་བ ་ན་དགོས། །ཞེས་པ། ད ིབས་ ོང་ག གས་དོད་པ། ག ་ཡིས་ ་ ན་ ས་པ། ར་
བཤད་བཞིན་ཕོ་ ང་དང་མོ་ ང་བ ་ ག་འ ར་བས་སོ་གཉིས་ཡོད། བ ན་མོ་ མས་ག ལ་
ཆེན་ ད་མོ་ལ་འ ོ་ན་དགོས་པའོ། །བཞི་བ་ནི། མདོ་ལས། དེ་འོག་ ལ་ལ་ཡང་མདངས་
ཏེ༑ ༑ཕོ་ ང་མོ་ ང་བ ་གཉིས་འ ར། །ཉི་ ་ ་བཞི་ ོན་ ི་ ོག ། ང་དོར་ཀེ་ ་དར་ ི་
འ ། ། ོན་པོ་ག ལ་སོ་བ ང་ན་དགོས། །ཞེས་པས་གཞན་ནི་གོ་ ་ལ། དར་ ི་འ ་ཞེས་ ོག་
གི་ ེ་ལ་དར་དཀར་དམར་ཆེ་ ང་རན་པ་ད ིབས་ ར་ག མ་ ེ་རིང་པོ་ཅན་གཡས་གཡོན་ ་
འ ང་བར་བ གས་ཤིང་། དེའི་ད ིལ་ ་དར་ ི་ ལ་མཚན་བ གས་པ་ཡོད་ ང་འདིར་མ་
གསལ་བས་དགོས་མིན་ད ད། ་བ་ནི། མདོ་ལས། དེ་འོག་འཁོར་མ་ བས་ཆེན་དེ། །ཕོ་ ང་
མོ་ ང་བ ་འ ར་ཏེ། །ག མ་ཀ་ ་ ་ ང་ ་ག གས། །དམག་དཔོན་དར་སོ་འཛན་ན་
དགོས། །ཞེས་པ་ ང་ ་བ ་འ ར་ ས་པས་ཉི་ ་དང་། ོག་གི་མཐའ་ ིལ་གཡས་གཡོན་ ་
ཁ་ནང་ ་ ་བའི་ ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ལ་ ་ ་ ང་ ་ཟེར། ག མ་ཀ་ཟེར་བ་ ར་ན་འདི་དང་
གོང་གི་ག མ་པ་ ང་ ོག་དང་བཞི་བ་ ང་དོར་བཅས་ལ་ ་དགོས་པ་འ ། དར་སོ་འཛན་
ཞེས་དམག་གི་འ ོ་ ོགས་དང་། འཐབ་ ོགས། ་ཁག་ ོགས་གཏོགས་སོགས་མང་པོ་ ོགས་
པའི་ཆེད་ ་དར་འཛན་མི་དམག་དཔོན་ཞིག་དགོས་པར་མངོན། ག་པ་ནི། མདོ་ལས། དེ་
འོག་ཞོག་དཀར་ཀེ་ ་ ེ། །ཕོ་ ང་མོ་ ང་བ ད་གཉིས་འ ར། །དཔའ་བོ་ ག་གི་ ེམ་འ ་
བ གས། །དཔའ་གཉིས་ག ལ་ ་འ ེས་ན་དགོས། །ཞེས་པ་ ང་ ་བ ད་གཉིས་བ ་ ག་
དང་ ོག་གི་ག ག་ ་ ག་ གས་ ི་ ེམ་འ ་ག གས་པའོ། ། ེམ་འ ་ནི་ ག་ གས་ལས་ ས་
པའི་ ལ་མཚན་ ི་ད ིབས་སོ། །བ ན་པ་ནི། མདོ་ལས། དེ་འོག་ག ་ལོ་ཐེབ་ཙ་གོར། །ཕོ་ ང་
མོ་ ང་བ ་གཉིས་འ ར། ། ག་ཤར་གོ་ ེད་ ེ་ན་དགོས། །ཞེས་པ་ ང་ ་བ ་གཉིས་འ ར་
བས་ཉེར་བཞི་དང་། དེ་ཡང་འདིའི་ ང་ ་ མས་ད ིབས་གོར་མོ་ཕོ་ ང་འ ར་བ་མོ་ ང་
ོང་བ་དགོས་སོ། །བ ད་པ་ནི། མདོ་ལས། ཐ་མ་ལོ་ ོམ་ཡང་ཤམ་ཅན། །ཕལ་བ་ལས་ལ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

མངགས་པ་དང་། །ཚང་པ་མི་ ལ་བ ོད་ན་དགོས། །ཞེས་པ་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་ ང་ འི་
ངས་ད ིབས་མ་གསལ་ཡང་ ི་འ ེ་ ར་དང་། ོག་གི་མཐར་ཡང་ཤམ་ཞེས་པ་དར་རས་ ི་
ཤམ་ ་ བ་ བ་ ་འ ར་བ་ཞིག་དགོས། ིར་ ོག་གི་ མ་བཞག་ལ། མདོ་ལས། དེ་ཡང་ ན་
ལ་ ི་ ག་པ། །ཕོ་ ང་ མས་ལ་ག ང་པ་དགོས། །མོ་ ང་ མས་ལ་ ོག་པ་དགོས། ། ང་ཏོར་
ག ག་ལ་བ ན་ཆ་དགོས། ། ི་ད ིབས་ ར་ཆེན་འ ་ན་བཙན། །ནང་ད ིབས་ག གས་ཆེན་
འ ་ན་བཙན། །ཡང་ཤམ་བ་དན་འ ་ན་བཙན། ། ང་ཏོར་ཏོག་ཆེན་འ ་ན་མཛས། །ཞེས་
ག ངས་པ་ ིར་ བ་ ང་ལ་ཕོ་མོའི་ད ེ་བ་གཙ་བོ་ནི་ད ིབས་ལ་རག་ལས་པས། ཕོ་ ང་ལ་
ག ང་པ་ཞེས་ བ་ ང་གི་ད ིལ་ནས་འ ར་ཆགས་པ་མོ་ ང་ལ་ ོག་པ་ཞེས་འཇ་ ལ་དོད་པ་
དགོས་པར་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་འ བ་ད ེལ་ བ་ལ་བ ད་དེ། དེ་ཡང་ བ་ནི་གོ་ཡིན་ལ། གོ་
ལ་ བ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཡོད། ལ་པོའི་གོ་དང་། ོན་པོའི་གོ་དང་། བ ན་མོའི་གོ་
དང་། དེད་དཔོན་གོ བ ན་པོ་གོ འ ོར་བའི་གོ དཔའ་བོའི་གོ ར་མའི་གོའོ། །དང་པོ་ནི།
མདོ་ལས། ལ་པོའི་གོ་ལ་ ་ ་འདོད། །ཅེས་པ། གསེར་ ི་ན་ན་ཚམ་ཚམ། ང་གི་སོ་བ་བང་
མིག་རིས། གས་ ི་ནེ་ཙ་ ང་གཤོག་ ངས། ཟངས་ ི་ཤོལ་མོ་ ་ ་མདོག གསེར་ ི་ བ་མོ་
འོད་ ིས་མཛས། ཞེས་སོགས་སོ། །དང་པོ་ནི། བ་ ང་ མས་ མ་པོ་ལ། གསེར་དང་ག ་ཡི་
་བ ག་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། བ་ ང་ མས་ ང་ལས་ ས་པ་ལ་བང་མིག་གི་རི་མོ་ཡོད་པ།
དེ་ལ་ག ་ཡི་ ་བ ག་པའོ། །བང་མིག་རིས་ནི་རི་མོ་གོར་གོར་ཉིས་རིམ་ཅན་ནོ། །ག མ་པ་ནི།
གས་ལས་ ས་པའི་ ང་ ་ནེ་ཙའི་ ོ་ཡི་ད ིབས་དོད་པ། བཞི་བ་ནི། ཟངས་ལས་ ས་པའི་
ང་ ་ལ་པད་མའི་རི་མོ་ ས་པའོ། །དེའི་ཟེ ་འ ་ལ་ག ་ཡི་ ་ ས་པ། ་བ་ནི། གསེར་ལས་
ས་པའི་ ང་ ་འོད་འ ོ་བས་ ས་པ་ཞིག་ཡིན། གཉིས་པ་ལ་ག མ་ ེ། མདོ་ལས། ོན་པོའི་
གོ་ལ་ མ་པ་ག མ། ། ིད་ ི་དཀར་མ་ ང་གཤོག་དང་། ། ོས་ ི་ཁ་ལ་ག ་གཤོག་དང་། ། ་
ཡི་ཐེབ་ཙ་ ོད་གཤོག་དང་། །ཞེས་པས། དང་པོ་ནི། ང་གི་གཤོག་པ་གཡས་གཡོན་བ ངས་པ་
འ ་བ་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པ་ཞིག་དགོས་པར་བཤད་པ་དང་། དེ་ཡང་ གས་སོགས་ ་བ་
ལས་མ་བཟོས་པ་གསལ་ལོ། །དེ་ཡང་མདོ་ལས། ག ལ་སོ་བ ང་བ་མ་གཏོགས་པ། །ག ལ་ངོ་
འ ིམ་ན་བཙན་མི་ བ། །ཅེས་པས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། མདོ་ལས། ག ་གཤོག་ག ་ ང་གཤིབ་
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པ་འ ། ། ང་ ད་གཉེན་ལ་ ང་ ང་རིང་། ། ང་ ན་ཐམས་ཅད་གཡས་ ་ ། །དེ་ལ་གསེར་
ི་ག ང་ ད་དགོས། །ཞེས་པས། ང་ ་གཤིབ་པའི་ད ིབས་ ་དགོས་པ་ ིར་བཤད་དང་།
ང་ ་ ེལ་ ེད་ ི་ ན་ཐག་མཉེན་ཞིང་། ང་ འི་ ང་རིང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ང་ ་ མས་
ེལ་ ལ་ལ་གཡོན་ ེ་མནན་ཞིང་གཡས་ ོགས་ ེང་ ་ཡོད་པ་དང་། ང་ འི་རེ་རེའི་ག ང་
་གསེར་ ི་ ད་པ་རེ་བཏང་བ་དགོས། ག མ་པ་ནི། མདོ་ལས། ོད་གཤོག་ ོད་ ི་དང་
མཆན་འ ། ། ང་ ིམ་གཅིག་ན་ ང་བཞི་བ ོལ། ། ང་ག ང་ ང་ལ་ ང་འདབ་མཉེན། །
ཞེས་པས། བ་ ི་ཁོལ་ཙ་རེ་རེའི་ནང་ ་ ང་ ་བཞི་རེ་དམ་པོར་བ ོལ་ཏེ་བ ད་པ་དང་།
ང་ ་ མས་ ི་ག ང་ ་ལ་ ང་པོ་ ང་འདབ་མཉེན་པར་ཡོད་པའོ། །འདི་ནི་ ག་པར་ཉག་
ན་མདའ་ལ་བཙན་པའོ། །ཞེས་ག ངས། འདི་ མས་ ོན་པོ་ལ་ཐོབ་པའི་གོ་ཡིན་ནོ། །ག མ་
པ་ནི། མདོ་ལས། བ ན་མོའི་གོ་ལ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། གསེར་ ི་ཐེབ་ཙ་གོར་མོ་དང་། །ག ་ཡི་ལ་
ང་གོར་མོ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། ཐེབ་ཙ་ཕ་ཝང་གཤོག་པ་འ ། །ཞེས་དང་།
གཉིས་པ་ནི། ལ་ ང་ནེ་ཙའི་གཤོག་པ་འ ། །ཞེས་པས་ ི་ད ིབས་ཙམ་ལས་མ་གསལ་བས་ཞིབ་
བཤད་དཀའ་འོ། །བཞི་བ་ནི། མདོ་ལས། དེད་དཔོན་གོ་ལ་ མ་པ་གཉིས། །ཐང་བཟང་ ལ་
ྷ ར་ ི་ ག་ཆེན་གཉིས། །ཞེས་པས་དེ་ལ་ད ེ་བ་གཉིས། དང་པོ་
བའི་ ག་ཆེན་དང་། །གྷ་ ་གསེ
ནི༑ བ་ ང་གི་ ེ་གཅིག་ མ་པོ་ལ། གཡས་གཡོན་བ ོམས་པས་མིག་ ག་དང་ ན་པ། ེད་
པ་ཡན་ཆད་ ི་ ང་ ་ མས་ ་ི ེ་ མ་པོ་ ེན་ ་བ ན་ཏེ་བ ོལ་བ། ེད་པའི་ ད་མན་ཆད་
ན་ མ་པོའི་ ོགས་ ར་ ་བ ེགས་པ། ེད་ ་ ོམ་ ེད་ ི་ ན་ ་གསེར་ལས་ ས་པའི་ ན་
རགས་པ་འ ར་ ་བཀོད་པ་ མས་ནི་མཁའ་ ངི ་ནག་མོའི་ ན་དང་འ ་བས་ ས་པའོ། །གཉིས་
པ་ནི། ་གསེར་ལས་ ས་པ་ཙམ་ལས་ད ིབས་ ི་བཀོད་པ་མ ངས་སོ། ། ་བ་ནི། མདོ་ལས།
བ ན་པོའི་གོ་ལ་ མ་པ་བཞི། །ད ་ཡི་བསེ་ བ་ཤོལ་མོ་དང་། །བ ད་ ི་ ན་དཀར་ཚ་ཚ་
དང་། །བཙན་ ི་མེ་ ེ་ ོག་ཤམ་དང་། །འཚམས་ ི་མདའ་ར་མ ང་ ག་བཞི། །ཞེས་པས།
དང་པོ་ནི། ་ཟངས་ལས་ ས་པའི་ བ་ ི་བ ར་ལེགས་པས་མེ་ལོང་ ་ འི་ ངས་ཤིང་འོད་
དང་ ན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། གས་ ན་མ་ལས་ ས་པའི་ བ་གོང་བཞིན་ལག་བཟོ་ལེགས་
པས་འོད་དང་ ན་པའོ། །ག མ་པ་ནི་ གས་ངར་མ་མེ་འ ིན་ ས་པ་ལས་ ས་པའོ། །བཞི་བ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ནི༑ ོ་ གས་ནག་པོ་ལས་ ས་པའི་ བ་བོ། ། ག་པ་འ ོར་ ི་གོ་ལ་བཞི་ ེ། མདོ་ལས། ་
ཡི་ག ་ཡི་ ལ་ ག་དང་། །གཉེན་ ི་གསེར་ ལ་ ག་པ་དང་། །ས་བདག་ ས་ ལ་ ག་པ་
དང་། ། ན་ ི་ ་ ་འཇོལ་ཆེན་བཞི། །ཞེས་པས། དང་པོ་ནི། ལ་ ོ་ ང་གི་པགས་པ་ལས་
ས་པའི་པགས་ ག་ནི་མདངས་མཛས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། ལ་བ་སེར་པོའི་པགས་ ག་ནི་
འོད་ ིས་མཛས་པའོ། །ག མ་པ་ནི། ས་ ལ་པགས་ ན་ལས་ ས་པ་མཛས་ཤིང་བ ིད་དང་
ན་པའོ། །བཞི་བ་ནི། ། ་ འི་མདངས་ ི་ ན་བཀོད་པའི་འཇོལ་བེར་ཞེས་གཡང་ གས་ ་
ོན་ ང་བའི་གོས་ལ་རིན་ཆེན་ ་ འི་ ་ ན་ ་མས་ ས་པའོ། །བ ན་པ་ནི། མདོ་ལས།
དཔའ་བོའི་གོ་ལ་ མ་པ་བ ། ། ོན་ཡེ་དང་ངམ་གཉིས་འ ག་པའི་ ས། །ཡེ་ ེ་ ོན་པས་
བ ངས་པ་ཡི། །གར་གཤོག་ ང་གཤོག་ ང་ལིང་ག མ། །དེ་ག མ་འཚལ་བའི་ ང་ཚག་
བཞི། །ཞེས་པས། གར་གཤོག་དང་། ང་གཤོག་དང་། ང་ལིང་དང་། དེ་ག མ་འཚལ་བའི་
ང་ཚག་དང་བཞིའོ། །དང་པོ་ནི། ང་ འི་ ང་རིང་ཞིང་ད ིབས་ནི་ ི་ ར་ལ། བ་ ི་
ད ིབས་ ེ་མ ལ་རིང་བ། ོད་ཆ་ཆེ་ཞིང་ བ་ ང་མང་ ་ ངས་པ། ད་ ི་ བ་ ང་ མས་
ེ་ ིར་འཕར་བ། ིས་ བ་ མས་གཙང་མཛས་འོད་དང་ ན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། བ་ ང་
གི་ག ང་ མས་ ང་ཞིང་ནང་ངོས་ ་ བས་ ་དོད་ཡོད། རིང་ ང་གི་ཚད་ནི་འ ིང་ཙམ་ལ།
ང་ ་ ེལ་ ེད་ ི་ ང་ ད་ ིམ་ལ་འ ིལ་བ། འདི་ནི་ ་ ི་ ག་པའི་ བ་བོ། །ག མ་པ་ནི།
་ཡི་ཐེ ་ ན་གཤིབས་པ་འ ་བ་ཞེས་པས། ང་ འི་ ང་ ང་ཞིང་ བ་ ང་མང་ ་བ ར་
བས། ོད་ ད་ ི་ བ་ ི་ ངས་ཆེ་ཞིང་ ེད་པ་ཉག་ཆེར་དོད་པས་ ོ་ ེ་བཞིན་ནོ། །འདི་ཡི་
ང་ ་ མས་བ ིགས་ ངས་འ ད་ ་རི་མོའི་ མ་པ་དོད་པས་ ་མཚའི་གཉེར་མ་འ ། །འདི་
ནི་ཉག་ ན་མདའ་ལ་བཙན་པའོ། །བཞི་བ་ནི། གོང་གི་ བ་ ང་རིང་བ་དང་། ང་བ་དང་།
འ ིང་བ་ག མ་ཀ་འ ེས་པའམ། བ ེས་ཏེ་ ེལ་བའི་ བ་ ི་བ ར་ལེགས་པས་མཚ་ལ་ཉི་འོད་
ཕོག་པ་ ་ འི་འོད་མདངས་དང་ ན་པའོ། །འདི་ཡན་ ི་ བ་བཞི་བོ་འདི་ མས་ཡེ་ ེ་ ་ཡི་
ོགས་ ི་ བ་ཡིན། དེ་འོག་ ་མདོ་ལས། ་ན་ ི་ལིང་འཕར་མ་ག མ། །ངམ་ ི་ གས་ནག་
འཚར་བ་བཞི། །ཞེས་པས། དང་པོ་ ་ནི། བ་ ང་ ང་རིང་ཞིང་ ང་ བས་ཆེ་བ་བ ར་ ལ་
མཁའ་ ིང་ནག་མོའི་ ོ་ ་གཤིབས་པ་འ ་བ། ཁ་དོག་མཐིང་ནག་ལ་འོད་འ ོ་བའོ། །འདི་ནི་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཡ་ཙ་ ེ་མ ང་ལ་ ག་པར་བཙན་པ་ཡིན། གཉིས་པ་ ི་ལིང་ནི། ང་ ་ ང་རིང་ཞིང་ ང་བ།
ད ིབས་ནི་ཕོ་རོག་གི་ ོ་ ེ་འ ་བ། ཁ་དོག་ ་བའི་མདངས་ཆགས་པའོ། །འདི་ནི་ ག་པར་
མ ང་ལ་བཙན་པའོ། །ག མ་པ་འཕར་མ་ནི། བ་ ང་ མས་ ི་བ ར་ལེགས་པས་ད ལ་ ི་
མདངས་ཆགས་པ། བ་ཤམ་ མས་ ་གཅན་གཟན་ ི་ གས་པས་ཡང་ཤམ་ཟེར་ཏེ་མཐའ་
ན་ ་ ས་པའོ། །བཞི་བ་ གས་ནག་འཚར་བ་ནི། ་ཡི་ཐེལ་ ན་བ ེགས་པ་འ ་བ། བ་
ང་བ ོལ་མཚམས་སེན་མོའི་ད ིབས་ ་དོད་པ། བ་ ང་གི་ག ང་ ་གསེར་ ི་ ད་པས་
བ ན་པའོ། །དེ་བཞི་ནི་ངམ་དང་མེད་ཁམས་བ ད་ ི་ ོགས་ ི་གོ་ཡིན་ནོ། ། ད་ ི་ཁ་གནོན་
བ་ནི། མདོ་ལས། དེ་བཞི་ ད་ ི་ཁ་གནོན་ ། །ཝེར་མའི་ ི་ ་ད ་ ོང་དང་། ། ིན་ ི་ ག་
རི་ནག་པོ་གཉིས། །ཞེས་པས། དང་པོ་ ོ་ ་ད ་ ོང་ནི། ཡང་ཞིང་གཟི་བ ིད་དང་ ན་པ།
བ ིགས་ ལ་དང་ ང་ད ིབས་སོགས་ཞིབ་ ་མ་གསལ། གཉིས་པ་ ག་རི་ནག་པོ་ ེག་ལ་གཟི་
བ ིད་དང་ ན་པ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསལ། བ་འདི་གཉིས་ནི་གོང་མ་བ ད་པོ་ ན་ ི་
ཁ་གནོན་ཡིན། ཞེས་པས། མཛས་བ ིད་དང་ ན་ཞིང་ ་བ ན་མཚན་ ི་རིགས་ ན་ལ་བཙན་
པའོ། །བ ད་པ་ ར་མའི་གོ་ལ་ག མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། ར་མའི་གོ་ལ་ག མ་ཡིན་ཏེ། ། ོར་
ལག་ཅན་དང་འཕར་ཤམ་ཅན། །ན་ན་ཚམ་ཚམ་ ་ ་ ད། །ཅེས་པས། དང་པོ་ ོར་ལག་ཅན་
ནི་བདེ་ཞིང་ཡང་བས་འ ོས་པའི་ ས་ན་བཙན་ཞིང་དཔའ་བའོ། །ཉིས་པ་ ི་ཤམ་ཅན་ནི་ བ་
ད་ ི་བབས་ ་རིང་བས་མདའ་ལ་བཙན་པའོ། །ག མ་པ་ན་ན་ཚམ་ཚམ་ནི་མཛས་ཤིང་
བ ན་པ་ཡིན་པས་མིག་ ར་ ད་མོ་བ ་བའི་གནས་ཙམ་ལས་ག ལ་ངོ་མི་ བ་པར་བཤད།
ག མ་པ་ གས་ ི་འ ལ་ མ་ནི། མདོ་ལས། གས་ ི་འ ལ་ མ་ཡང་ལ་བདེ། །ཞེས་པས།
གས་ལས་ ས་པའི་ མ་ ི་ད ིབས་སོགས་མ་གསལ་ཡང་། མདའ་མཚན་སོགས་ལ་བཙན་
པའི་ མ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ། ། བས་འདིར་མདོ་ལས། གར་གཤོག་གཡས་གཡོན་ ་ལ་གཉེན། །
ཞེས་ག ངས་པས། ད ང་པ་གཡས་གཡོན་ཁེབས་པའི་ བ་ ི་ མ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པར་
མངོན་ལ། ལག་མགོ་ནས་ད ང་པའི་བར་ ་ ོན་ འི་ གས་གོས་ བ་ཉེར་ ེད་པ་ཞིག་ ང་
ཡོད་འ ག་ ང་མདོ་ཡི་ཚག་ཟིན་ ་ ང་བ་མ་ཤེས་སོ། ། ིར་གོ་ བ་ ི་ ལ་ནི། མདོ་ལས།
ིར་ཡང་གོ་ཡི་རིགས་པ་ལ། །ལེགས་པར་འདོད་ན་ ི་བ ར་གཅེས། །བཙན་པར་འདོད་ན་ ན་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

འཐར་གཅེས། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་མཚན་ལ་ ་དང་། དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས།
གས་ལ་རིམ་པ་ ་ ་ད ེ། །དང་མའི་དང་མ་གོ་ལ་བཟང་། །དང་མཆན་ ་མཉེན་ ོག་ལ་
བཟང་། །དེ་འོག་ངར་ཆེན་མཚན་ལ་བཟང་། །དེ་འོག་ཞོག་ཆེན་མགར་ལ་བཟང་། །ཐ་མ་ ེང་
གཞི་འདོགས་པ་ཡི། །ཀ་གདན་ ང་རི་བ ང་ན་བཟང་། །ཞེས་པས་ གས་ ི་རིམ་པའི་ད ེ་བ་
དང་། ས་ཚད་ མས་ཤེས་ ས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། མདོ་ལས། གཉིས་པ་མཚན་ལ་ མ་པ་
ག མ། །ཡེ་ཡི་མཚན་དང་ངམ་ ི་མཚན། །གང་ལ་གང་དགོས་ མ་པ་ག མ། །ཞེས་དང་། ཡེ་
ནི་དཀར་ ོགས་ཏེ། ་ཡི་ ོགས་དང་། ངམ་ནི་ནག་ ོགས་བ ད་ ི་ ོགས་སོ། །དང་པོ་ནི།
མདོ་ལས། ཡེ་ཡི་མཚན་ལ་ག མ། ཡ་ཙ་ ་འགམ་ཤང་ལང་ག མ། ཞེས་པས། ཡ་ཙ་ཞེས་པ་
མ ང་དང་། ་འགམ་ནི་ ིའི་ ེ་མོ་ ིག་ཤའི་ལོ་མ་འ ་ཞེས་པས་ ིའི་ ེ་མོ་ད ིལ་མཐོ་གཡས་
གཡོན་གཡོན་གཞོལ་བ་ཤིང་གི་ལོ་མ་ ་ ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ མ། ཤང་ལང་ནི་ ེ་མོ་ ག་ ་གསེགས་
་བཅད་པ་འ ་བ་ཞིག་ཡིན་འ ག་ ེ། མདོ་ཚགས་ ་གསལ་ལོ། །དང་པོ་ཡ་ཙ་ནི། མདོ་ལས།
ཡ་ཙ་ཆབ་རོམ་ཟར་མ་འ ། ། ེ་མོ་ནོར་ འི་ཏོག་ལ་འ ། །ཡ་ཙའི་རིགས་ལ་ མ་པ་ག མ། །
ཞེས་པས་མ ང་གི་ད ིབས་ནི་ ང་པོ་ཆབ་རོམ་ཟར་མ་ ེ་འབབ་ ་ ་མོ་དར་ཆགས་པ་བཞིན་ནོ། །
མ ང་ ིང་ནོར་ཏོག་ ར་ མ་ལ་རིང་བ་དང་། ཡར་ ེ་ངར་ ན་ གས་ ི་དབལ་ ེ་དང་ ན་
པ་ཞིག་གོ །དེ་ལ་ད ེ་བ་ག མ་ ེ། མདོ་ལས། ཡ་ཙ་དཀར་པོ་ ་ཆོད་དང་། །ཡ་ཙ་ཉི་ཟེར་ ལ་
ལེན་དང་། །ཡ་ཙ་ངར་མ་དབལ་སོ་ག མ། །ཞེས་པས་དང་པོ་ནི་ གས་ ་དཀར་པོ་དང་། ངར་
བས་ ་བའི་དངོས་པོ་གཅོད་ ས་པ། གཉིས་པ་ནི། ོ་བས་ཉི་ཟེར་ ི་ ལ་ཡང་ལེན་ ས་པ།
ག མ་པ་ནི། ོ་ཞིང་རིང་བའི་ ད་པར་དང་ ན་པའི་མ ང་ངོ་། །གཉིས་པ་ནི། མདོ་ལས། ་
འགམ་ མ་ཤར་བ ང་པ་འ ། ། ེ་མོ་ ིག་ཤའི་ལོ་མ་འ ། །ཞེས་པས་ ི་ཡི་ ་བ་དང་ ེ་ཡི་
བར་ ་ཞེང་ཆེ་ ང་མེད་པས་ མ་ ་ཤར་མོ་བ ངས་པ་འ ་བ་ཡིན་ལ། ད ེ་བ་ནི། མདོ་ལས།
་འགམ་རིགས་ལ་ མ་པ་ག མ། ། ་འགམ་བཏབ་པ་ ེས་མེད་དང་། ། ་འགམ་ ་ ོ་ ང་
ཆོད་དང་། ། ་འགམ་ ར་བས་ད ་འ ལ་ག མ། །ཞེས་པས། འདིའི་དོན་ཕལ་ཆེར་མིང་གི་
ལ་ལས་རགས་ཙམ་ཤེས་ ས་པ་འ ག ག མ་པ་ཤང་ལང་ནི། མདོ་ལས། ཤང་ལང་ ་ལ་ཉི་
ཤར་འ ། ། ེ་མོ་ ་ ་གསེག་པ་འ ། །ཤང་ལང་རིགས་ལ་ མ་པ་ག མ། །གོ་རིང་ཙང་ ད་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཚད་དང་། །གོ་འ ིང་དབལ་སོ་ཡ་བ་ག མ། །ཞེས་པས་ ་ལ་ཉི་ཤར་ནི་ཤིན་ ་ ངས་ཤིང་
འོད་དང་ ན་པ། ག་ ་གསེག་པ་ནི་ ག་ འི་ ེ་ ར་གཅིག་ ་གསེག་ནས་བཅད་པ་ ་ ་
དང་། གོ་རིང་ ང་སོགས་ ི་ཡི་ཚད་རིང་བ་འདོམ་ ེད་ཙམ་ཡོད་པ་སོགས་ལ་གོ་རིང་དང་། དེ་
ནས་རིམ་པས་ ང་མཐའ་མཐོ་ག མ་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་གོ་ ང་ཞེས་པ་ཡིན་པས་གཞན་ཤེས་ ས།
ཁབ་ལེན་ཞེས་པ་ གས་ ི་ ་ཡི་ ད་པར་དང་། འ ད་ཚད་ནི་ ོ་བའི་ ད་པར་དང་། དབལ་
སོ་ཡང་ ོ་བའི་ ད་པར་རོ། །གཉིས་པ་ངམ་ ི་མཚན་ཆ་བཤད་པ་ལ། མདོ་ལས། ངམ་ ི་
མཚན་ལ་ མ་པ་ག མ། །རལ་ ི་ ་ ི་ ་ ི་ག མ། །ཞེས་པས། དང་པོ་རལ་ ི་ནི། མདོ་ལས།
རལ་ ི་ ེ་བ་དམར་ ག་ཅན། །གནམ་མཐའ་འཚག་པའི་ཁ་འོད་ཅན། ། ོན་དམར་མེ་ ེ་ ོག་
རིས་འ ག ། ེ་མོ་ ལ་ཆེན་ཡ་ཐོད་འ ། །ཞེས་པས། ེ་བ་དམར་ ག་གམ་ནག་ནི། ི་ཡི་ ེང་
གི་རི་མོའམ་ནག་ཐིག་དང་དམར་ཐིག་ཆགས་པ། གནམ་མཐའ་ཚག་པ་ནི་ནམ་མཁའི་མཐའ་
མཚམས་ ི་ ིན་དམར་སེར་ ི་མདངས་ཆགས་པ་ ་ འོ། ། ོ་དམར་མེ་ ེ་སོགས་ ང་ཁ་དོག་
གི་ ད་པར་རོ། ། ི་ཡི་ ེ་མོའི་ད ིབས་ ལ་བའི་ཡ་ཐོད་ཅེས་གོར་ཆག་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་སོ་
མ། དང་པོ་རལ་ ི་ལ་ག མ་ ེ། མདོ་ལས། དེ་ལ་ མ་པ་ག མ་ཡིན་ཏེ། །ཕོ་མཚན་མོ་མཚན་
མ་ནིང་ག མ། །ཕོ་མཚན་སོག་ལ་མོ་མཚན་ཞང་། །མ་ནིང་གཉིས་ཀ་ ེལ་མའོ། །ཞེས་པས།
སོག་པོས་བ ངས་པའི་ཕོ་མཚན་དང་། ཞང་ ང་བས་བ ངས་པའི་མོ་མཚན་དེ་གཉིས་ཀ་
འ ེས་མ་ཞེས་ ང་ ེད་གཉིས་ཀ་ ས་པའམ་གཞན་གནས་ ལ་གཞན་པས་བ ང་བའོ། ། ་དེ་
གཉིས་འ ེས་མ་གང་ ང་ངོ་། །གཉིས་པ་ ་ ི་ནི། མདོ་ལས། ་ ི་དག་ལ་ མ་པ་ག མ། ། ་
ི་བཏབ་པ་ལེན་མེད་དང་། ། ་ ི་ གས་ ་ ག་འཛན་དང་། ། ་ ི་ ོག་དམར་ཚ་ཚ་
ག མ། །ཞེས་པས། བཏབ་པ་ལེན་མེད་ནི་ ོ་ཡི་ ད་པར་དང་། གས་ ་ནི་འོད་ ི་ ད་པར་
རམ་ད ིབས་ གས་ ་ ་ ་དང་ ན་པའོ། །ག མ་པ་ ་ ི་ནི། མདོ་ལས། ་ ི་ཡང་ལ་ ་ ོ་
འ ། ། ་ཚགས་ ་མོའི་ཁ་འོད་ཆགས། ། ་ ི་མཚ་ལ་ ར་ཤར་འ ། །བ ས་པས་མི་ངོམས་
ན་མིག་ཚག ། ་ ི་ག ་ ང་ཉག་གཅིག་འ ། །མཉེན་ལ་ ན་འཐར་སོང་བ་གཅེས། །ངར་ ་
ར་མའི་ཞོག་ལ་ ད། །ངར་ཚད་རི་ཐང་མཚམས་ནས་འཛན། །ཐལ་ན་འ ོ་ལ་ ས་ལ་ ི། །
ཞེས་པས། ་ ི་ལ་ ད་པར་འདི་ ར་ ན་ཏེ། ཡང་བ་དང་། ་ཚགས་ ི་མདངས་ ར་ ་བ་
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དང་། འོད་ ི་ ད་པར་དཀར་ཐིག་ཅན་དང་། ག ་ ང་ ་ ་ བ་ལ་མཉེན་པ། ་ ོ་ ར་མ་
མ་ ོགས་གོང་ ་ངར་ ད་པ། ངར་ཚད་རི་ཐང་མཚམས་ཞེས་ ི་ཡི་ ་ ་ནས་བ ང་བ། ངར་
ད་ཆེ་ན་ཆག་པའི་ཉེན་དང་། ངར་ ང་ན་ ི་བའི་ ོན་དང་ ལ་བའོ། །ག མ་པ་གང་ལ་གང་
དགོས་ ི་མཚན་ལ། མདོ་ལས། གང་ལ་གང་དགོས་ ོ་མཚན་ལ། །མདའ་མ ང་ ི་དང་ཐོ་ ་
དང་། །སོག་ལེ་གཏར་ཚན་ཀ་མ་ལི། ། གས་ ་ གས་ ོགས་གཤག་འ ིན་དང་། །འ ག་དང་
གསོར་ཆེ་ ེད་ལེན་སོགས། །ཞེས་པས། མདའ། མ ང་། ི། ཐོ་བ། ་རེ། སོག་ལེ་སོགས་ནི་
གས་ཆེ་བས་གོ་ ་ལ། གཏར་ཚན་ནི་ གས་དང་ ོ་སོགས་མེ་ལ་བ ེགས་པའི་དམར་འབར་བ་
དེའོ། །ཀ་མ་ལི་ཞེས་རལ་ ི་ལ་འདོད་པ་དང་། ལ་ ད་འགར་འཇོར་ལ་ཟེར་བ་ཡང་ཐོས་པས་
གོང་མ་དེ་བདེན་ནམ་ མ་པས་བ ག་གོ ། གས་ ་ཞེས་ ེ་མོ་ ོ་ཞིང་འ ག་པའི་འཛན་ ེད་
དེ་ ་བ་ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་ཅི་རིགས་ཡོད། ལ་ ད་འགར་འཇོར་ལ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡང་ཐོས་
པས་གོང་མ་དེ་བདེན་ནམ་ མ་པས་བ ག་གོ ། གས་ ་ཞེས་ ེ་མོ་ ོ་ཞིང་འ ག་པའི་འཛན་
ེད་དེ་ ་བ་ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་ཅི་རིགས་ཡོད། ལ་ ད་འགར་ཤ་ག ང་ཡང་ཟེར། གས་
ོག་ཅེས་པ་ གས་ཐག་དང་དོན་གཅིག གཤག་འ ིན་ནི། ད ིབས་ཇི་ ེད་ཡོད་ ང་། ཤིང་
སོགས་ཁ་གཤོག་ ེད་ ི་ཆས་ཞིག་ཡིན་ནོ། ། ེད་ལེན་ཞེས་པ་ ར་ལེན་དང་དོན་གཅིག་གམ་
མ་ཡང་བ ག་གོ །ག མ་པ་འདོད་ཡོན་ནི། མདོ་ལས། ག མ་པ་འདོད་ཡོན་ ས་ཆ་ལ། །
འ ོ་བ་མི་དང་བ ན་པ་ཡི། །གང་ལ་གང་དགོས་མཁོ་ ད་ ས། །མ་ཚང་མི་ཚང་མེད་པ་ ེ། །
སེམས་ཅན་རང་རང་འདོད་དང་ ས། །བ ང་ཞིང་འཐར་བའི་རིམ་པའོ། །ཞེས་ག ངས་པས་
མི་དང་བ ན་པ་ལ་ཡང་ ལ་ གས་དང་། བཟོ་བོའི་ལག་ ལ་དང་། མདོ་ གས་སོ་སོའི་
ག ང་ལས་གསལ་བའི་མཆོད་ ས་དང་། དེ་ མས་ ི་ཚད་ད ིབས་སོགས་ ི་བཀོད་པ་མཐའ་
ཡས་པ་སོགས་དང་བ ན་པའི་ མ་འ ར་ཤིན་ ་མང་བས་འདིར་མ་ ིས། ་བ་འ ི་ཞིང་
བཀོད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོ་ལས། འ ི་ཞིང་བཀོད་པ་ མ་པ་གཉིས། །རི་མོ་ཅན་དང་བཀོད་པ་
ཅན། །ཞེས་པས། བཀོད་པ་དང་རི་མོ་ཅན་གཉིས། དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོ་ལས། བཀོད་པ་
དག་ལ་ མ་པ་གཉིས། ། ་གསས་དཔལ་ ི་གཞལ་ཡས་དང་། །མཆོད་པའི་ ེན་དང་གཉིས་
འོ། །ཞེས་པས། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་མཆོད་ ེན་གཉིས། དང་པོ་ལ་མདོ་ལས། གསས་མཁར་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

མ་བ ་ ག་ ་ལ། །སོ་སོར་བཟོ་ ་མང་ལགས་ ང་། ། ི་འ མས་ནང་ ིང་བར་འ མས་
ག མ། །ཐོག་ བ་ཡང་ བ་ད ་ ེ་ག མ། ། ང་ ར་ ང་མགོ་ ང་འདབ་ག མ། །ཡ་གད་
ཟར་ཚགས་དར་ཁད་ག མ། །ཆ་ག མ་ཆ་མཉམ་ བ་འ ར་རོ། །ཀ་བ་ཀ་ ་ཀ་གདན་ག མ། །
ག ང་མ་ག ང་ལེན་ག ང་ ོར་ག མ། །ད མ་དང་ད མ་ལེན་ད མ་བར་ག མ། ། ་ ོན་
རང་རང་འདོད་དང་ ར། ། ེགས་གསེབ་ཀ་བ་ ་བཞིར་ག ག །བར་འ མས་ཀ་བ་ མ་པོ་
ག ག །ནང་ ིང་ཀ་བ་བཟོ་ ད་ཅན། །ཞེས་དང་། ཀ་བ་ལ་ ་ ེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལ་ མ་པ་
་ཡིན་ཏེ། །ཞི་ ས་དབང་ ག་བཞི་ཡིན་ཏེ། །ཤིང་ལོ་ཅན་དང་ མ་པ་ཅན། ། ར་ ་ ག་དང་
པ་ ་ ས། ། ལ་མགོ་ཅན་ ི་ ་དང་ ། །ཤིང་ལོ་ཞི་བ་ མ་པ་ ས། ། ར་ ་ ག་པོ་པ་ ་
དབང་། ། ་ ལ་འདེག་པ་ ན་ ་འདོད། །ཅེས་པ་ད ས་ ར་རོ། །ཀ་གདན་ལ་ཡང་ ་ ེ། དེ་
ཉིད་ལས། ཀ་གདན་ མ་པ་ ་ཡིན་ཏེ། །འ ང་ ་བ ེགས་དང་པ ྨ་ བས། །རི་རབ་ཐེམ་དང་
ས་ ལ་ མ། །བང་རིམ་ཅན་དང་ ་ འོ། །དེ་ཡང་བཞེད་ ལ་ མ་པ་ ། །ཞི་བ་ མས་ལ་
པ ྨ་ ངས། ། ས་པ་ མས་ལ་འ ང་ ་བ གེ ས། །དབང་ནི་རི་རབ་ཡང་ཐོག་ ེ། ། ག་པོ་ ས་
ལ་ ་བོའི་གདན། ། ན་ནི་བང་རིམ་ ་ ན་འདོད། །ཅེས་པས། དང་པོ་ལ་པད་མ་ བས་ཞེས་
པ་ ར་ན་པད་མ་ཁ་ ར་ ་ བས་པའི་ད ིབས་ཅན་དང་། གཉིས་པ་ ར་ན། པད་ ངས་ཞེས་
པ ྨ་ཁ་ ེན་ ་བ ན་ནས་ ངས་པ་ ་ ་ཡིན་པར་མངོན། འ ང་བ ེགས་ཞེས་པ་ ་བཞི་རིམ་
པ་ ་ ན་དང་། རི་རབ་ཡང་ཐོག་ ེ། ་བཞི་ཁ་ ེར་ ང་ཙམ་ ིར་འཕར་བའི་ད ིབས་ཅན།
གཞན་གཉིས་ཤེས་ འོ། །ཀ་ ་ལ་ ་ ེ། དེ་ཉིད་ལས། ཀ་ ་དག་ལ་ མ་པ་ ། ། ་བ་ཚས་དང་
ཙ་པིར་གདོང་། ། ོག་པིར་ ེག་དང་ཐོད་ མ་ཞལ། ། ་ ང་ཀ་ར་བཟོ་དང་ ། །ཞི་བ་ མས་
ལ་ ་བ་ཚས། ། ས་པ་ མས་ལ་ཙ་པིར་གདོང་། །དབང་ལ་ ོག་དང་པིར་དང་ ེག ། ག་པོ་
ཐོད་ མ་ ་བོའི་གདོང་། ། ན་ནི་ ་ ང་ཀ་ར་ན། །ཞེས་པས། དེང་ ས་ཀ་ འི་ད ིབས་ ་
ཚས་ ་ འི་འ མ་འོག་ ་འ ར་ཉག་ག མ་རེ་ཡོད་པའི་རི་མོ་ལ་ནོར་བ ན་ ི་ གས་ཚང་བ་
ཡོད་པའི་བཤད་པ་ ེད་པ་ཡོད་ ང་། ག ང་ ་མ་གསལ་ལོ། །དེ་ལ་ཡང་ ་རིང་དང་། ་
ང་གཉིས་ ་ཡོད། ཙ་པིར་ཞེས་པ། ཙ་པ་ ་ཞེས་ཡོངས་ ་ གས་པ་དེའོ། ། ོག་པིར་ཞེས་ ་
གནས་ ི་ ོག་ཆགས་མགོ་ ེད་ཁ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་འདོད། གཞན་ནི་ཤེས་ འོ། །ག ང་མ་ལ་ ་
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ེ༑ དེ་ཉིད་ལས། ག ང་མ་དག་ལ་ མ་པ་ ། །ཞི་བ་ མ་ལ་པ ྨ་ ངས། ། ས་པ་ ་བཞི་པ་
་འ གས། །དབང་ལ་ ེགས་པ་ ་བ ད་བ ོལ། ། ག་པོ་ཀེང་ ས་ ་བ ད་བ ོལ། ། ན་ལ་
གཞའ་ ིན་རི་མོ་བ །ག ་ཡི་ག ང་མ་ ོན་པོ་ལ། ། ་ཚགས་རི་མོ་བ ་བར་ ། །ག ང་ལེན་
ག ང་ ོར་དེ་དང་མ ངས། །ཞེས་པས་ ་བ ད་ནི་ག ང་མའི་ད ིབས་ ེགས་པའི་རང་
ག གས་ ་བཏོད་པ་དང་། ེགས་པའི་ཀེང་ ས་ ི་ད ིབས་ ་ ས་པའོ། །གཞན་ནི་ཤེས་
འོ། ། ིར་ག ང་མའི་ཁ་དོག་ ོན་པོ་བ ས་པའི་ཐོག་ག ང་གསལ་ ི་རི་མོ་བཀོད་དགོས་པར་
གསལ། ག ང་ལེན་ནི་ ་རིང་གཉིས་ ི་ཐོག་ནས་ཕན་ ན་མ་རེག་ཙམ་ ་ག ང་ ང་ཞིག་
བ ིག་པའམ། ག ང་མའི་འོག་ ་ད མ་ག ང་ མ་པོ་ ་བ་ཞིག་བཏང་བའོ། །ག ང་ ོར་ནི་
ག ང་མའི་ ེང་འོག་གཉིས་ ་ཤིང་ལེབ་མ ག་པ་རེ་བ ིགས་པ་ལ། ག ང་ཁེབས་དང་ག ང་
གདན་ཡང་ཟེར། དེ་དང་མ ངས་ཞེས་ཚན་རིས་མཛས་པ་ག ང་མ་ ར་རོ། །ད མ་ལ་ ་ ེ།
དེ་ཉིད་ལས། ད མ་ལ་ མ་པ་ ་ཡིན་ཏེ། །ཞི་བ་གཞའ་ཚན་ ་ ་འ ག །གཞི་མ་དཀར་ལ་
གཞའ་རིས་ ། ། ས་པ་ ོ་ ེ་ ་ ེ་ ར། །གཞི་མ་མཐིང་ལ་ ་ མ་སེར། །དབང་ལ་ ག་པོ་མེ་
རི་འ གས། །ཚངས་པ་བ ོལ་བའི་ ལ་ད མ་བ ེ། ། ག་པོ་ ིབས་མའི་ ་རེ་ ར། །དཀར་ལ་
དམར་ ི་པ་ ་ ། ། ན་ལ་གཟའ་ ར་ ེང་བ་བཟོ། །དེ་ཡང་མཐིང་ལ་ ར་ཚགས་བ །ཞེས་
པས། ད མ་དང་ ལ་ཡང་ཟེར་ཏེ་ག ང་མའི་ཐོག་ ་བཀོད་པའི་ག ང་ ང་ མས་སོ། །ཞི་
ས་སོགས་ ི་ཚན་མདངས་ཤེས་ ་ལ། དབང་ལ་མེ་རི་འ གས་པའི་གསེབ་ ་ཚངས་པའི་
ག གས་བ ོལ་བའི་རི་མོ་བཀོད་པའོ། ། ག་པོ་ལ་ཀེང་ ས་ ི་ མ་པ་བ ོལ་བའི་རི་མོ་པ་ ་ ་
་བ་སོགས་ཤེས་ ། ད མ་བར་དག་ལ་ མ་པ་ ། ཞེས་གོང་ ་བཤད་པའི་ད མ་ ི་བར་ ི་
ཆ་ལ་ཚན་མདངས་ ང་། མདོ་ ར་ཞི་བ་ མས་ལ་ག ང་ ང་རིས། ། ས་པ་ མས་ལ་པ ྨ་
རིས། །དབང་ལ་དབང་བ ར་འཁོར་ལོ་རིས། ། ག་པོ་མཐིང་ནག་ ོ་ ེ་རིས། ། ན་ལ་ཡིད་
བཞིན་ནོར་ ་རིས། །ཞེས་པ་ མས་ཤེས་ ། ་འདབ་དག་ལ་ མ་པ་ ། ། ང་གཤོག་ ངས་
ལ་ ་གཤོག་གདེང་། ། ་ ེར་ ང་ ེར་བཟོ་དང་ག མ། །ག གས་ ི་ ིབས་ཤིང་ ང་དང་
བཞི། །ཉི་ཟེར་གཟེངས་དང་ མ་པ་ ། །ཞེས་ག ངས། དེ་ མས་ ་ཡི་ཐོབ་ ལ་དང་ ར་ན།
དེ་ཉིད་ལས། ཞི་བ་ མས་ལ་ ང་གཤོག་ ངས། ། ས་པ་ མས་ལ་ ་གཤོག་གདེངས། །དབང་
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ལ་ ་ ེར་ ང་ ེར་བཟོ། ། ག་པོ་ག གས་ ི་ ིབས་ཤིང་ ང་། ། ན་ལ་ཉི་ཟེར་གཟེངས་པ་
བཟོ། །ཞེས་པས། ང་གཤོག་ ངས་པ་ནི་ ་ཕིབས་ ི་མཐའ་དམའ་ཞིང་བབ་ ིས་གཞོལ་བ་
དང་། ིར་ད ིབས་ནི་ ངས་པ་ ་ འོ། ། ་གཤོག་གདེངས་པ་ཞེས་ ་ཕིབས་དཔངས་དམའ་
ཞིང་མཐའ་ ོན་ ེར་ཆེ་བས་གདེངས་པ་ཞེས་པའོ། ། ་ ེར་ ང་ ེར་ཞེས་ ་ཕིབས་ ི་ ེང་གི་
འ ར་ད ིབས་ མས་ ་ཞིང་ཚགས་མཚམས་དོད་པ་ ་ འོ་ མ། ག གས་ ི་ ིབས་ཤིང་ ང་
པ་ཞེས་ ི་ ་འ ར་ཆེན་མི་མངོན་པར་ནང་ ་ཆ་མཉམ་པར་འ ར་བའོ་ མ། ཉི་ཟེར་གཟེངས་
པ་ཞེས་ ེང་གི་ ིབས་རིས་ མས་ ང་ལ་ཆ་མཉམ་པར་མང་བའོ་ མ། ཐོག་ བ་ མ་པ་ ་
ཡིན་ཏེ། ཞེས་པའི་ བས་འདིའི་ཐོག་ བ་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་གི་གནམ་ཡོལ་ཡིན་པར་
མངོན་ ེ། དེ་མིན་ན་ཐོག་ ་འ བ་པའི་ ལ་ ི་ མ་བཞག་ ར་ ་འདབ་བཤད་པའི་ བས་ ་
སོང་བས་ ོས་ ོན་ ་འ ར་རོ། །དེས་ན་གནམ་ཡོལ་ལ་ཞི་ ས་དབང་ ག་ ན་བཅས་ ་ལས།
དང་པོ་ཞི་བ་ལ་དར་ཟབ་གང་ ང་དཀར་པོ་ལ་ཉི་ འི་རི་མོ་ ན་པའི་ ་ ེའམ་ ར་ ིམ། ས་
པ་སེར་ལ་ ་བ་རིས་ཏེ་ ིན་གཞའ་དལ་སོགས་ ི་ ་བ་འ གས་པའི་རི་མོ་བ ་བ། དབང་ལ་
དམར་པོའི་དར་ཟབ་ ི་ཐོག་ ་པ་ འི་རི་མོ་འ ིགས་པས་ ས་པ། ག་པོ་ལ་དམར་ འི་གཞི་
ལ་ཞིང་ཆེན་ཏེ་མི་དང་སེང་གེ་ ང་ཆེན་སོགས་ ི་ ན་པའི་རིས་ ིས་བ ན་པ། ན་ལ་ཁ་དོག་
་ཚགས་པའི་གཞི་ལ་རིགས་ གས་ ་ཡི་རི་མོས་ ས་པའོ། །ཡང་ན་ཐོག་ བ་ནི་ཐོག་བ ེགས་
གཉིས་པ་དང་། ཡང་ བ་ནི་ཐོག་བ ེགས་ག མ་པ་ལ་ ས་ ང་འ ིག་པར་མངོན། མདོ་ལས།
ཡང་ བ་ མ་པ་ ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པས་ཞི་བ་ལ་ ར་ ི་ ་ཕིབས་སམ་ ་འདབ་ ི་ ེང་ ་ཏོག་
ཆེན་ནོར་ འི་ད ིབས་ ་ ེ་མོ་དང་ ན་པ། དེ་ཡི་ ོགས་མཚམས་ མས་ ་དར་རས་ ི་ ན་
ད ངས་ བ་ བ་ ་འ ར་ཞིང་ ོབ་པ། ས་པ་ལ་མཐིང་གི་ ར་ཆེན་ཞེས་པས་ ་ཕིབས་སམ་
་འདབ་ ི་ ེང་ ་ཐོག་ཚད་གཅིག་འཕགས་པའི་ཐོག་ ་འདབ་མགོ་མ་ལས་ བ་ ིས་ ང་བའི་
་འདབ་ ོན་པོ་ལ་ ང་ ར་ཞེས་ ། དེའི་ ེང་ ་ ་ ང་གི་མགོ་ཡི་ད ིབས་ ་ ས་པའི་
ད ལ་བར་ནོར་ འི་ཏོག་དང་ ན་པར་ ། དབང་ལ་ ་འདབ་ ི་ ེང་གི་ཆ་ ་ ་བགོས་པའི་
ཆ་རེའི་ ེང་ ་གསས་ཁང་གི་ད ིབས་ ་ ས་པ་ ་ཡི་ཐོག་ ་ཕིབས་དང་། ེང་ ་ཏོག་ཆེན་
ནོར་ འི་ད ིབས་ ་ ས་པ་རེའི་གཡས་གཡོན་ ་ ་ ་ ང་ ས་བ ན་པའོ། ། ག་པོ་ལ་གོང་
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བཤད་ ར་ ་འདབ་ ི་ཐོག་ ་ཀེང་ ས་ ི་ ་བབ་བ ེགས་པའི་ ེང་ ་ཅོག་ཆེན་དམར་པོ་པ་
ས་ ས་པའི་ཐོག་ བ་ ་འདབ་ ིས་བ ན་པ་བཅས་སོ། ། ན་ལ་གོང་ ར་ ་འདབ་ ི་ ེང་
་ཐོག་བ ེགས་ ོ་དང་ ན་ཆ་བཅས་པའི་ ེང་ཐོག་ ང་འདབ་ཅེས་ ་འདབ་ ོན་པོ་ཡོད་པ་
མ་བ ེགས་ ི་ ེང་ ་ ང་མགོ་ ་བར་ནོར་ འི་ ན་དང་ ན་པའོ། །མདོ་ལས་ ་འདབ་
གདོང་ལ་ མ་པ་ ། ཞེས་པས། ་འདབ་ མས་ ི་ ར་གདོང་ལ། ཞི་བའི་ ་འདབ་གདོང་ ་
ནོར་ འི་ད ིབས་ ་འ ར་བ། ས་པ་ལ་སེང་གེའི་གདོང་དང་། ཙ་པིར་གང་ ང་གི་གདོང་།
དབང་ལ་ ག་གཡག་འ ག་ ང་གི་གདོང་བཞི་མཚམས་ ར་ མས་ ་འ ར་བ། ག་པོ་ལ་
ཐོད་ མ་ ་བོ་འ ར་བ། ན་ལ་མ་ཧེ་དང་འདོད་འཇོའི་བ་མོའི་གདོང་བ་གང་ ང་གི་ཞལ་
མས་ ིར་འ ར་ཞིང་ མ་པའོ། །མདོ་ལས། ཟ་ར་ཚགས་ལ་ མ་པ་ ། ཞེས་པས། ་འདབ་
མས་ ི་འོག་ཡ་གད་ ི་གདོང་ མས་ ་འ ང་འ ལ་ ་བ ན་པའི་ ས། ཞི་བའི་ ་འདབ་ ི་
འོག་ ་རིན་ཆེན་ ་ཚགས་ ི་ཟ་ར་ཚགས། ས་པའི་བད་འོག་ ་གཟའ་ ར་ ི་ མ་པ་ཅན་ ི་
ཟ་ར་ཚགས། དབང་ལ་དར་རས་ ་ ིའི་ཟ་ར་ཚགས། འོན་ ང་ ་ ི་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་ ང་
བས་དར་རས་ཡིན་མིན་བ ག་གོ ། ག་པོ་ལ་མིག་ ིང་ ་ཚགས་ ི་ཟ་ར་ཚགས་དང་། ན་ལ་
གཞའ་ཚན་ ི་ཟ་ར་ཚགས་ མས་ ར་ ་འ ང་བར་ ། མདོ་ལས། དར་ ་ཁད་ལ་ མ་པ་
༑ ༑ཞེས་པས། དར་ ་ཁད་ནི་ ིར་ཁང་བའི་ ་འདབ་ ི་འོག་གི་ཡ་གད་ ི་གདོང་དང་། ་
འདབ་ ི་ ེང་གི་ ར་གཡས་གཡོན་ ་ད ངས་ཏེ། དར་རས་ཚན་སེར་མཐིང་དམར་ ང་
དཀར་པོ་ མས་ ེལ་ཏེ་ ལ་མོ་བ ིགས་པའོ། །དེ་ཡང་གོང་འོག་ ་ཚན་ ་ ་ནས་རེ་རེའི་བར་
་ ག་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །དམིགས་བསལ་ ་མདོ་ལས། ཞི་བ་དཀར་ ང་ ེལ་མ་ ། ། ས་པ་
སེར་ ང་ ེལ་མ་ ། །དབང་ལ་དམར་ ང་ ེལ་མ་ ། ། ག་པོ་མཐིང་ ང་ ེལ་མ་ ། ། ན་ལ་
ོ་ ང་ ེལ་མ་ ། །དེ་ཡི་ནང་ ར་དམར་པོས་བཀང་། །ཞེས་ག ངས་པས་དར་ཤམ་ ི་ནང་ཤ་
དམར་པོ་དགོས་པར་བཤད། མདོ་ལས། ལོགས་ལ་ མ་པ་ ་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་པས། ཁང་བའི་
ངོས་སམ་ ེབས་ལོགས་ ་ད ིབས་དང་བཟོ་བཀོད་ཇི་ ར་ ་བ་ནི། མ་པ་ ་ ་ཞི་ ས་དབང་
ག་ ན་ ི་ཁང་བ་དང་ ར་ཏེ། མདོ་ལས། ་འ ལ་ ་བ་བཟོ་ ་ ། །འ ང་བ་ ་ཡི་པ་ ་
ལ༑ ༑ ་མིག་ཉི་མ་ ་བས་གཏམས། །ཉི་ འི་ ར་ལ་པ ྨ་རིས། །མཉམ་ཉིད་ཞི་བའི་གཞལ་ཡས་
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ཡིན། །ཞེས་པས། འ ང་བའི་ཚན་མདངས་དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར་པོས་ ས་པའི་པ་ འི་རི་
མོའི་ཁོང་གསེང་ ་ཉི་ ་པ ྨ་སོགས་ ི་ད ིབས་ ་བཀོད་པ། མདོ་ལས། འ ང་བ་ ་ཡི་པ་ ་
ལ༑ ༑ ་མིག་རིགས་ གས་ ་ཡིས་བཀང་། །ངོ་མཚར་ ས་པའི་གཞལ་ཡས་ཡིན། །ཞེས་པས་
གོང་བཞིན་ ི་ ་མིག་གི་ཁོང་གསེང་ ་ཤར་ ོགས་ ་ག ང་ ང་། ང་འཁོར་ལོ། བ་ངོས་
པ ྨ། ོ་ ་རིན་ཆེན་ ི་རི་མོས་ ས་པའོ། །མདོ་ལས། འ ང་བ་ ་ཡི་པ་ ་ལ། ། ་མིག་གཅན་
ཆེན་ཐོད་པས་བཀང་། ། ིན་ བས་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ཡིན། །ཞེས་པས། འ ང་མདོག་པ་
འི་ཁོང་གསེང་ ་སེང་གེ་ ག་གཟིག་དོམ་ ེད་སོགས་ ིས་ཐོད་པས་བ ན་པ། མདོ་ལས།
འ ང་བ་ ་ཡི་པ་ ་ལ། ། ་མིག་ཐོད་པ་ མ་ ོན་བཀང་། །འཇིགས་ ེད་དབལ་ ི་གཞལ་ཡས་
ཡིན། །ཞེས་པས། པ་ འི་ཁོང་གསེང་མི་ཡི་ཐོད་པ་ མ་ ོན་ ིས་བཀང་བར་ ། མདོ་ལས།
འ ང་བ་ ་ཡི་པ་ ་ལ། ། ་མིག་བ ་ཤིས་ ས་བ ད་བཀང་། །ལས་བཞི་ ན་ ི་གཞལ་ཡས་
ཡིན། །ཞེས་པས། གོང་བཞིན་འ ང་མདོག་གི་པ་ འི་ཁོང་གསེང་ ་ གས་བ ད། ག གས།
ལ་མཚན། དཔལ་ད ེ། པ ྨ། མ་པ། ང་དཀར། འཁོར་ལོ། །གསེར་ཉ་བཅས་བཀོད།
ས་བ ད་ནི། ལི་ ི། གི་ཝཾ། ཞོ། ར་བ། བིལ་བ། མེ་ལོང་། ང་དཀར། ངས་དཀར་
བཅས་པས་བ ན་པའོ། །བར་འ མས་ཏེ་གཙང་ཁང་གི་ ི་ལོགས་ནས་ར་བས་བ ོར་བའི་ནང་
གི་བར་ ོང་ལ་བ ོད་པ་དང་། གཙང་ཁང་གི་ ི་ཡི་ད ་འ མ་ ་ ེགས་ ་བཟོས་པ་ལ་དང་།
ནང་གི་ད ་འ མ་ ་བ ོད་པ་སོགས་ཅི་རིགས་ཡོད་འ ག་པས། མདོ་ལས། བར་འ མས་དག་
ལ་ མ་པ་ ། །ཞི་བ་འདོད་ཡོན་ར་བ་ལ། །མཆོད་འ ལ་ ་མོས་བ ན་པར་ ། ། ས་པ་འདོད་
ཡོན་དམར་པོ་ལ། །འཇིག་ ནེ ་ ོང་བ་ལས་སོགས་ཏེ། །གནོད་ ིན་ཚགས་ ིས་བ ན་པར་ ། །
དབང་ལ་མེ་རི་ ག་མཚ་ ེ། །དབལ་མོ་ ར་མ་ ད་དམག་ ལ། ། ག་པོ་ ར་ ོད་གཅལ་
བ མ་པ། ། ེགས་པ་ ོགས་ ོངས་ལས་མཁན་ཚགས། ། ན་ལ་རིན་ཆེན་ནོར་བ ན་དང་། །
བ ་ཤིས་ གས་ ིས་བ ན་པར་ ། །ཞེས་པ་སོགས་གོ་ འོ། །མདོ་ལས། ནང་ལོག་དག་ལ་ མ་
པ་ ། ཞེས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་གི་ལོགས་ ་ཚན་རིས་ ི་ མ་པ་ལ། མདོ་ལས། ཞི་བ་
ཞིང་ཁམས་གཞའ་ ིན་ ར། ཞེས་པ་ཞིང་ཁམས་ ི་བཀོད་པ་འ ་མིན་དཔེར་ན་ ོན་པ་སངས་
ས་ ི་གཞོན་ འི་རོལ་ ེད་ ི་ བས་ ་བཤད་པ་བཞིན་ ི་ ལ་ ོངས་དང་། གཞའ་ ིན་ ི་
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མ་པ་ ་ཚགས་པས་ ས་པའོ། ། ས་པ་ཞིང་ཁམས་ནམ་མཁས་བ ན། །དེ་ལ་གཟའ་ ར་ཚམ་
་བཀོད། །དབང་ལ་མེ་རི་པ་ ་རིས། ། ག་པོ་མེ་ ེ་མཚན་ཆ་བ ོལ། ། ན་ལ་ཟ་འོག་བེར་ ིམ་
བ མ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་ འོ། ། ོ་ནི་མདོ་ལས། ོ་བཞི་ ན་ལ་ ི་ ་ ག །ལོག་བཞི་འ ར་
བཞི་ ་བབ་བཞི། ། ོ་ ན་མཆོད་ ེན་ ོ་ ང་བཞི། །ནང་ ོ་རང་རང་ ོ་བས་བ ང་། ི་ ོ་
ལ་ཆེན་ ེ་བཞིས་བ ང་། ། ལ་ ང་བོན་འཕགས་ ན་མིག་བཟང་། ། མ་ ས་དག་དང་བཞི་
ཡིས་བ ང་། །ཞེས་པས། གཙང་ཁང་གི་ ོ་ཁང་ ི་ ་འ ར་བའི་ངོས་ ་ ོ་བཞི་བཏོད་ཅིང་ ོ་
རང་གི་ ན་བཀོད་བཤད་ཟིན་ཅིང་ ོ་ཡི་ ེང་གི་ཆར་ ་བབ་ཅེས་པ་ ས་ཐེམ་མམ་བང་རིམ་བཞི་
དང་མ ར་ ་ མ་པ་ ེ་ཏོག་གིས་བ ན་པའོ། ། ི་ ོ་ནི་མཐའ་ཡི་ གས་རི་ ད་མོར་བ ོར་
བའི་ ོ་ལ་འདོད་དོ། ། གས་རི་ནི་ཕོ་ ང་བར་ མས་དང་བཅས་པའི་ ི་ལོགས་འ ངས་པའི་
ས་ནས་བ ོར་བའི་ར་བ་ལ་བ ོད་པས། དེའི་ད ིབས་ ང་། མདོ་ལས། ི་ཡི་ གས་རི་ མ་པ་
༑ ༑ཞི་བ་ ད་མོ་འཁོར་ལོ་ མ། ། ས་པ་ ་བཞི་ ་གམ་དབང་། ། ག་པོ་ ་ག མ་བ ོལ་མ་
ེ༑ ༑ ན་ལ་ ར་བཞི་ལོག་བ ད་དོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་གོ་ འོ། ། གས་རིའི་ངོས་སམ་ གས་
རི་དེ་ཉིད་མདོ་ལས། ཞི་བ་འདོད་ཡོན་ར་བས་བ ོར། ། ས་པ་མཆོད་ ེན་ར་བས་བ ོར། །
དབང་ ག་ ན་ལ་མེ་ ་འ གས། །ཞེས་སོ། ། གས་རིའི་ ི་ལོགས་ ི་ས་ ོན་ ་ཆད་ མས་ །
མདོ་ལས། ་ཆད་གསེར་ ི་ས་གཞི་ལ། །ཞི་བ་ མས་ལ་མེ་ཏོག་ ིང་། ། ས་པ་ མས་ལ་དཔག་
བསམ་ ོན། །དབང་ལ་ ་གཅན་རི་ གས་ག ང་། ། ག་པོ་ ར་ ོད་གཅལ་ ་བ མ། ། ན་
ལ་ ེད་མོའི་ཚལ་ ིས་བ ོར། །ཞེས་ག ངས་པ་ མས་ འོ། །མདོ་ལས། ོས་ ་སོ་སོའི་ད བ་
ལ་ལ། ཞེས་པས། ིད་པའི་མཁར་བ ་དང་། ོས་ ི་མཁར་བ ། ་ཡི་མཁར་བ ། ་ཡི་
མཁར་བ ། ་མིན་ ི་མཁར་བ ། ་ཡི་མཁར་བ ། ལ་པོའི་མཁར་ ི་ད ་ཐོག་བཟོ་དང་
བཅས་ ག་ ་ ་གཅིག་གོ །འདི་ མས་ ི་ད ིབས་ནི་མདོ་ལས་གསལ་ཁ་མེད་པས་ ་བ་དཀའ།
མིང་ནི་མདོ་འདིའི་ ེབ་ཨང་(༣༦༢—༣༦༣)བར་ ་གསལ་ལོ། །དེ་ མས་ལས་ ེས་པ་ མ་བ ་
དང་ ག་ ་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །དེ་ མས་ ན་ལ་དགོས་པའི་བཟོ་ ་ཉི་ ་ ་ ་ནི། མདོ་ལས།
ཐོག་ བ་ནམ་མཁའི་ ིན་ད ང་བཟོ། །ཡང་ བ་ཉི་ འི་ ར་ཆེན་བཟོ། །པད་འོག་ཉི་ ་གཟིང་
བ་བཟོ། །ག ང་མ་གཞའ་ ིན་པ་ ་བཟོ། །ད མ་ག ང་ ོ་ ེ་ ེག་པ་བཟོ། །ད མ་བར་རིགས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

གས་འཁོར་ལོ་བཟོ། །རི་རབ་བ ེགས་པའི་ཐེམ་པ་བཟོ། ། ་མཚ་ ་ཡི་པ་ ་བཟོ། །དཔག་
བསམ་ཤིང་གི་ན་ ་བཟོ། །བ ན་པ་ ས་ ལ་པ ྨ་བཟོ། །བ ེན་པ་ ་ ལ་ མ་པ་བཟོ། །
འདེགས་པ་ ང་ཆེན་ ་ གས་བཟོ། །འཇིགས་པ་ ་ ིན་པ་ ་བཟོ། །གནོན་པ་ ་ ང་ཀ་ར་
བཟོ། །བ ིད་པ་སེང་གེ་ཙ་པིར་བཟོ། །ལེགས་པ་ཤང་ཤང་པ་ ་བཟོ། ། ེག་པ་ཤོ་ན་ ེ་ ལ་
བཟོ། །མ ན་པ་བ་སོ་བང་ཚང་བཟོ། །ལེན་པ་འཇལ་ལེན་འཇོལ་ཐོག་བཟོ། །བ ེགས་པ་ ་ལེན་
་མཁར་བཟོ། །ཁོང་སེང་ ་འ ལ་ ་བ་བཟོ། །བ ོལ་མ་བ་ལེ་བང་སོ་བཟོ། །འ ག་པ་ག ་
འ ག་མཉེན་འ ར་བཟོ། །མཉེན་པ་དར་ ེ་འ ར་མོ་བཟོ། །མཛས་པ་ ོན་ཤིང་པ་ ་བཟོ། །
ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། དང་པོ་ ད་ལས་བཤད་པའི་ཐིག་ ་བ ན་པ། གཉིས་པ་མཆོད་པའི་
ེན་ལ། ད་ལས་ག ངས་པའི་ཐིག་ ་དང་། མདོ་ལས་ ང་བའི་ཐིག་ ་གཉིས། དང་པོ་ལ་
ག ང་ ང་ལས་ མ་པར་དག་པའི་ ད་ལས་ ང་བའི་ཐིག་ ་དང་། ོ་གཏེར་མཆོད་ ེན་རབ་
གནས་ལས་ ང་བ་གཉིས་ཡོད་ ང་། ི་མ་འདི་ལ་མཆོད་ ེན་ མ་ ་ ོར་ ི་མིང་ཙམ་ལས་
ག་ཚད་དང་ད ིབས་ ི་བཤད་པ་གསལ་ཁ་མ་ ང་། དང་པོའི་ཐིག་ ་ ད་དོན་བ ལ་ཏེ་
བཤད་པ་ལ། ་དང་བ ན་པའི་ ེང་གཞིའི་ ེང་ ་ ི་གདན་ མས་ ་ ་ ེད་ཙམ་ ་བ ེགས་
པའི་ ེང་ ་ ོགས་བཞི་ཆ་མཉམ་པར་ ་བཞི་བཅད། ག ང་ལས། ཡིད་འོང་ཉམས་དགའི་ས་
ོགས་ ། །དཀར་ མ་གཉེན་པའི་ས་གཞི་ལ། །བོན་ཉིད་ མ་དག་ད ིངས་ ་ མ། ། ་གང་
ཟབ་ ་ ེང་གཞི་བཞག །ཡར་དང་ ་ ེད་འཕགས་པ་ལ། ། ་བཞི་བཅད་ལ་ཐིག་གདབ་ལ། །
ཞེས་སོ། ། ང་ད ིལ་ ི་ཤར་ངོས་ ི་རིང་ ང་གི་ཆ་དེ་ བ་བ ་ ག་ ་ ས་པའི་ཆ་གཅིག་དེ་
ཆ་ཆེན་གཅིག་ཡིན་ལ། ད ིལ་འཁོར་ མས་ ི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་རེ་རེ་ ེ། དེའི་ ེང་མེ་ ་ས་
ང་བཅས་བ ེགས་པ་བཞི། ག ང་ལས། མེ་ ་ས་ ང་ ི་འཕང་ནི། །ཤར་ ོགས་ཞེང་ཐིག་
བཞི་ བ་ཆ། །དེ་ནི་ ི་འཕང་ མས་ ་བ ན། །ཞེས་སོ། །ཆ་ཆེན་གཅིག་ མ་ བ་ ས་པའི་
གཉིས་རེ་ནང་ ་བ མས་པ་ ི་འཕང་རི་རབ་བང་རིམ་ མ་པ་སོགས་ལ་མ ངས་སོ། །ག ང་
ལས། མས་ ི་ མ་གཉིས་ནང་ ་བ མས་ཞེས་ག ངས། དེ་ ེང་རི་རབ་ མས་ ་ཆ་ཆེན་
བཞི། ཁ་བད་ མས་ ་ཆ་ ེད་དང་། ག ང་ཆེན་ལ་ ེད་དང་གཉིས་ མས་ཡིན་ཏེ། ག ང་
ལས། རི་རབ་ ི་འཕང་ཉིས་ བ་ མས། །ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར་དེའི་དོན་ཡང་། ི་འཕང་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གཉིས་ ི་ མས་ཚད་ བ་ ས་ན་ཆ་ཆེན་བཞི་ཡོང་བ་ཡིན་པས། དེ་ ར་གསལ་པོར་ག ངས་པ་
ཡིན། ཁ་བད་དང་ག ང་མ་ནི་འདིར་དངོས་ ་མ་གསལ་ཡང་དོན་ ིས་ཡོད་པའི་དབང་གིས།
ེ་ཡི་ ་ག ང་ཐིག་ ་ལས། ག ང་ ར་མེ་ ིང་ནོན་པ་དགོས། །ཞེས་ག ངས་པས་ཤེས་སོ། །དེ་
ཡང་ག ང་མ་ ིར་འཕར་བས་མེ་ཡི་ད ིལ་འཁོར་ ི་ མ་ཆ་གཅིག་བ མས་པའི་མ མས་ ་
ེབས་པ་བ ེད། དེ་ཉིད་རི་རབ་ཡིན་ན། བང་རིམ་བ ེགས་པའི་དང་པོ་ཡིན་པས། ག ང་ལས།
བང་རིམ་དང་པོ་ ིར་བ ེད་པས། །མེ་ཡི་ ི་འཕང་ནོན་པར་ ོན། །ཞེས་ག ངས་པ་ཡིན་ ི།
བང་རིམ་བཞི་ཡི་བང་རིམ་དང་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། ་ག ང་བ ན་པ་ ེས་བཞག་གི་མདོ་ལས། དེ་
ེང་མཐིང་གི་ག ང་མ་ ག་ཅེས་དང་། ཐོག་ བ་རི་རབ་ཁོང་གསེང་ལ། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ཁ་
དོག་མཛས། །ཞེས་སོགས་ག ངས་པའི་ ིར། ག ང་མའི་འོག་གི་ཁ་པད་ནི་ག ང་མ་ལས་ མ་
གཉིས་ནང་ ་བ མས་པའོ། ། ེང་གི་བང་རིམ་བཞི་ཡི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་རེ་རེ་དང་། ད ས་ ་
ག ང་མའི་ ེང་ནས་ མ་གཉིས་ནང་ ་བ མས་སོ། །མ ར་ ་ཞེས་ མ་པའི་འོག་གི་པ ྨ་ མ་
པོ་འཁོར་བའི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་གཅིག་དང་། ད ས་ ་ མ་གཉིས་ནང་ ་བ མས་པའོ། །དེ་
ེང་ མ་པའི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་བཞི་དང་གཤམས་ ་ མ་གཉིས་བ མས་པའོ། ། མ་པའི་ཁ་
ེར་ཞེས་ མ་ ོད་འཕར་ཆས་བང་རིམ་ཡར་བ ིས་པའི་ག མ་པ་ནོན་པར་ག ངས་ཏེ། ག ང་
ལས། བང་རིམ་ མས་ ི་ མ་གཉིས་བ མས། །མ ར་ ་བང་རིམ་གཅིག་གི་ཚད། །རི་རབ་
མ་པ་བང་རིམ་ མས། །ཆག་ཚད་གཅིག་ ་ ོན་པ་ཡིན། ། མ་པའི་ཁ་ ེར་བ ེད་པ་ཡིས། །
བང་རིམ་ག མ་པ་ནོན་པར་ ོན། །ཞེས་ག ངས། དེ་ ེང་ མ་ ེའི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་གཅིག་
དང་། ད ས་ ་ཆ་ཆེན་བཞི། ེ་གདན་ ི་ མས་ ་ཆ་ ེད། ེ་ལ་ཆ་ཆེན་ ེད་གཉིས་ཞེང་ ་
མ་ ེ་ལས་ མ་གཉིས་ ིར་འཕར་བའོ། །ག ང་ལས། ེ་དང་ ི་འཕང་ མས་ ་མཉམ། ། ེ་
ཡི་ཁ་ ེར་བ ེད་པ་ཡི། ། མ་པའི་ཁ་ ེར་ནོན་པར་ ོན། །ཞེས་ག ངས། དེའི་ ེང་ ོག་ཤིང་
ཞེས་པད་མ་ཁ་ཡར་ ་བའི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་གཅིག ་བའི་ཞེང་ནི་ མ་ ེ་དང་མཉམ་ ེ་ཆ་
ཆེན་བཞི། ཁ་ ིར་བ ེད་པ་ ་བ་ལས་ མ་གཉིས་འཕར་བ་དེ་དང་ ོབས་འཁོར་འོག་མ་གཉིས་
མཉམ་པས་ ེ་ཡི་ ིང་པོ་ནོན་པའི་ཚད་ཡིན་ཏེ། ག ང་ལས། ོག་ཤིང་མ ར་ འི་ མས་དང་
མཉམ། །འོག་ ོགས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ཡིས། ། ེ་ཡི་ ིང་པོ་ནོན་པར་ ོན། །ཞེས་ག ངས།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འཁོར་ལོ་བ ་ག མ་ ི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་ ག་དང་ ེད་ ་ ས་པས་རེ་རེས་ཆ་ ེད་རེ་འཐོབ་
ཅིང་། འོག་མའི་ཞིང་ནི་ ོག་ཤིང་གི་ཁ་ ིར་འཕར་བ་དང་མཉམ་ཞིང་། ེ་མོར་ཆ་ཆེན་གཉིས་
་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ག ང་ལས། འཁོར་ལོ་བ ་ག མ་ མས་དང་ནི། ། ེ་དང་ མ་པ་
བ ེབས་པར་མཉམ། །ཞེས་ག ངས། དེ་ནི་ མ་པ་ལ་ཆ་བཞི་ མ་ ེ་ལ་ཆ་གཅིག་ ེ་ལ་ཆ་ ེད་
དང་གཉིས་བཅས་པ་ལ་ག ངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ེང་ཆར་ཁེབས་ ི་ མས་ནི་ཆ་ཆེན་གཅིག་
དང་། ཁ་ ེར་ ིར་བ ེད་པས་ ོབས་འཁོར་འོག་མ་དང་མཉམ་པ་ཡིན་ལ། ་བའི་ཞེང་ནི་
འཁོར་ལོ་ཐོག་མའི་ད ས་དང་མཉམ་པའོ། །ག ང་ལས། ཆར་ཁེབས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ནོན། །
མས་ནི་ ོག་ཤིང་ཚད་དང་མཉམ། །ཞེས་ག ངས། དེ་ ེང་ཏོག་དང་ ་ ་ ་ ི་ མས་ ི་
མས་ ་ཆ་ཆེན་གཉིས་རེ་དགོས་པར་ག ངས་ཤིང་། ་བ་ནི་འཁོར་ལོ་ཐོག་མའི་བབ་ལ་
ད ད་དོ། །ག ང་ལས། ཏོག་དང་ ་ ་ ་ ི་ མས། ། ི་འཕང་གཉིས་ ི་ མས་ ་ ོན། །དེ་
ར་བ ་དང་ མ་ ་དང་། །བ ན་དང་གཅིག་གམ་གང་བཞེངས་པ། །ད ་ཞབས་ཆག་ཚད་
མཉམ་པ་ ེ། ། ི་དང་ཅོག་བར་སོ་སོར་འ ར། །ཞེས་ག ངས་པས། མཆོད་ ེན་གཞན་ མས་
ནི༑ འོག་གི་ ི་འཕང་ཞེང་ ེང་མ་ས་ཡི་ད ིལ་འཁོར་ནས་ མ་པའི་བར་ ་ མ་འ ར་ ི་
བཀོད་ད ིབས་མི་འ ་བའི་ ད་པར་ ིས་ད ེ་བ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ ེང་དང་འོག་གི་ཆག་ཚད་
དང་། ད ིབས་ནི་མཉམ་པ་ཡིན་ནོ། །མདོ་ ི་མེད་ ི་ ་ག ང་བ ན་པ་ ེས་བཞག་གི་མདོ་
ར། མཆོད་ ེན་བ ་དང་ཉི་ ་ ེ་དང་པོ་བ ་ཤིས་ ོ་མང་གི་ཐིག་ ་ལ། ེན་ཐིག་ཉེར་ད ་
འ ད་ཐིག་ང་ག མ་གདབ། མས་ ་ ི་འཕང་ ་ལ་ཆ་ཆེན་རེ་གཞལ་ཡས་ཆ་ཆེན་བཞི། དེ་
ལ་ ོགས་རེར་ ོ་བ ་ ག་རེ་གཏོད། དར་ཁད་ཆ་ ེད་གཅིག་ཟ་ཚགས་ཆ་ ེད་གཅིག ཙ་པིར་
ཆ་ ེད་བཅས་ག མ་ལ་ཆ་ ེད་རེ། མཐིང་གི་ཡ་གད་ལ་ཆ་ ེད་གཉིས། ོ་ ན་མཆོད་ ེན་
བང་རིམ་བཞི་ལ་ཆ་ཆེན་གཅིག མ་པ་ མ་ ེ་ ེ་བཅས་ལ་ཆ་ཆེན་གཅིག ོག་ཤིང་། འཁོར་
ལོ༑ ཏོག་དང་། ་ ི་བཅས་ལ་ཆ་ཆེན་གཅིག དེ་ ེང་ཕོ་ ང་ཆ་ཆེན་གཅིག་འཕར་བས་ཆ་
ཆེན་བཞི། དེ་ལ་གཞའ་ཚན་ ་ འི་པ་ ། རིགས་ གས་ འི་ ་མིག དེ་ ེང་ ག་གཡག་
འ ག་ ང་ཡ་གད་ལ་ཆ་ ེད། ་འདབ་ལ་ཆ་ཆེན་ ེད་གཉིས། ་འདབ་གདོང་ལ་ནོར་ འི་
འ ར། ཕོ་ ང་ལོགས་རེར་ ོ་བ ད་རེ་ ོ་ ན་མཆོད་ ེན་འོག་གི་ཇི་བཞིན་ནོ། །དེ་ ེང་ ི་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

འཕང་བ ་ག མ་མ ར་ ་བཅས། །ཆ་ཆེན་བ ་དང་ མ་པ་ཆ་ཆེན་བཞི། །དེ་ལ་ཟ་ར་ཚགས་
དང་ ོ་བ ་གཉིས། ། ོགས་རེར་ག མ་རེ་གསེར་ ོ་ག ་ཡི་ ད། །རིན་ཆེན་རེ་བཞི་ ་ འི་ ོ་
འ མ་དང་། །དེ་ ེང་ མ་ ེ་ཆ་གཅིག་ ེ་གདན་ ེད། ། ེ་ལ་ ེད་གཉིས་ ོག་ཤིང་ཆ་ཆེན་
གཅིག །འཁོར་ལོ་བ ་ག མ་ཆ་ཆེན་ ེད་དང་བ ན། །ཏོག་དང་ ་ ི་གཉིས་ལ་ ེད་གཉིས་
རེ༑ ༑ ང་ད ིལ་ཞེང་ ་ཆ་ཆེན་ཉེར་ ག་དང་། །དེ་ནས་ཆ་ཆེན་གཅིག་གི་ མ་གཉིས་ནང་ ་
བ མས། །ཁ་བད་དར་ཁད་ཟ་ཚགས་ཙ་པིར་ མས། །འོག་ནས་རིམ་པས་ མ་གཉིས་ མ་
གཉིས་འཕར། །མཐིང་གི་ཡ་གད་ཆ་ཆེན་གཅིག་ ིར་བ ེད། ། ོ་ ན་མཆོད་ ནེ ་ ོ་ཡི་བབ་དང་
བ ན། །ཕོ་ ང་ནང་མ་འོག་ལས་ཆ་ཆེན་གཉིས་བ མས། ། ག་གཡག་ཡ་གད་ མ་གཉིས་ ་ི ་
འཕར། ། ོ་ ན་མཆོད་ ེན་བ ད་ ོ་ཡི་བབ་དང་བ ན། ། ་བབ་བ ་ག མ་རང་ཆའི་ མ་
གཉིས་ མ་གཉིས་བ མས། མ་ ེར་ཆ་བཞི་ ེ་གདན་ མ་གཉིས་འཕར། དེ་ ེང་ མ་གཉིས་
ིར་བ ེད་ ེ་ཡི་ཚད། ོག་ཤིང་ ་བ་ཆ་བཞིའི་དེའི་ཁ་ ེར། མ་གཉིས་ ིར་འཕར་འཁོར་
ལོའི་ཡར་ ེའི་ཞིང་། །ཆ་ཆེན་གཉིས་དང་ཆར་ཁེབས་འཕར་བ་ཡིས། །ཡར་ ིས་འཁོར་ལོ་ག མ་
པ་ནོན་པར་བཤད། །གཞན་ཡང་ ལ་བའི་མཆོད་ ེན་བ ་ཉི་ ། །དང་པོ་མཁའ་ལ་ ོགས་པ་
ཉེར་བཞི་དང་། །དོག་ལ་གནས་པའི་མཆོད་ ེན་ཉེར་བཞི་ ེ། ། ིབ་གཉིས་ ང་བའི་མཆོད་ ེན་
ཉེར་བཞི་དང་། །ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ོགས་མཆོད་ ེན་ཉེར་བཞི་ག ངས། །བ ་ཤིས་བ ེད་
པའི་མཆོད་ ེན་བཞི་བཅས། ། མ་ག མ་མཆོད་ ེན་ མ་བ ་ ག་ ་ལས། །བཞེངས་བཀོད་
ལག་ལེན་ ་ ིར་བ ན་པས་ན། །ཆག་ཚད་བཀོད་པ་མདོ་ལས་གསལ་བས་གཟིགས། ། ་ག ང་
བ ན་པ་ ེས་བཞག་གི་མདོ་ག ང་ལས། ཇི་ ར་ ང་བའི་རིམ་པ་ ད་འཚལ་ལོ། །
གཞན་ཡང་ ོ་གཏེར་ གས་ ི་རབ་གནས་ག ང་ལས་ ང་བའི་མཆོད་ ེན་ ི་ མ་ ངས་
ནི༑ ག ང་ ང་ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མཆོད་ ེན༡། ག ང་ ང་འོད་ ི་མཆོད་ ེན༢། ག ང་
ང་ ལ་བའི་མཆོད་ ེན༣། ཆོ་འ ལ་ ོན་པའི་མཆོད་ ེན༤། དགེ་ ན་ཡོན་ཏན་འ ང་བའི་
མཆོད་ ེན༥། ག ང་ ང་དབང་གི་མཆོད་ ེན༦། འ ིན་ལས་ ོབས་ ི་མཆོད་ ེན༧། ོན་པ་
་ལས་བབས་པའི་མཆོད་ ེན༨། གེ་སར་ ོང་བོའི་མཆོད་ ེན༩། ག ང་ ང་བ ེགས་པའི་
མཆོད་ ེན༡༠། འཁོར་ལོ་བ ར་བའི་མཆོད་ ེན༡༡། བདེ་ ན་པད་མའི་མཆོད་ ེན༡༢།
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ལེགས་ བ་རིན་ཆེན་བ ེགས་པའི་མཆོད་ ེན༡༣། དགའ་རབ་ ན་སེལ་ ོན་མའི་མཆོད་
ེན༡༤། གས་ ེ་ ན་མེད་དག་པའི་མཆོད་ ེན༡༥། བསམ་ ིང་འ ལ་ ི་མཆོད་ ེན༡༦།
ིང་ ེ་བ ེགས་པའི་མཆོད་ ེན༡༧། ི་འཕང་ད ་བའི་མཆོད་ ེན༡༨། ཟོ་བོ་ ང་ལག་
མཆོད་ ེན༡༩། ་ར་ ་ ད་མཆོད་ ེན༢༠། ཟོ་བོ་ ེ་ད འི་མཆོད་ ེན༢༡། ག ང་ ང་ ་
ེའི་མཆོད་ ེན༢༢། ི་བ ེགས་ ལ་བ་མང་པོ་འ ས་པའི་མཆོད་ ེན༢༣། ལོ་པན་ད ་
བ ེགས་མཆོད་ ེན༢༤། ལ་བ་ ེ་ད འི་མཆོད་ ེན༢༥། ལོ་པཎ་ད ་ འི་མཆོད་ ེན༢༦།
དགའ་བ་པད་མ་བ ེགས་པའི་མཆོད་ ེན༢༧། བ ད་འ ལ་ ་བ གས་ག ང་ ང་བ ེགས་
པའི་མཆོད་ ེན༢༨། བ ་ཤིས་ ོ་མང་མཆོད་ ེན༢༩། ིག་ ིབ་ ན་སེལ་ཐར་ལམ་འ ེན་
པའི་མཆོད་ ེན༣༠། ཞེས་ག ངས། དེ་ མས་ ི་ཆ་ཚད་ནི་མི་གསལ། མཆོད་ ེན་ ི་དག་པ་
ན་པའི་ ལ་ནི་མཆོད་ ེན་མངའ་ད ལ་ལས་གསལ་བས་དེར་བ འོ། །འདི་ འི་ཆག་ཚད་
ད་ ི་དོན། །ད ད་ནས་བཀོད་པའི་ ལ་ཡིན་པས། །བསོད་ནམས་ ལ་བ ན་ ས་ ིར་
བ ོ། །ནོངས་མཆིས་མ ེན་བ ེའི་ ་ལ་བཤགས། ། ན་ ོབ་བ ན་ མ་པ་དེས་ ིས། །
བདེར་གཤེགས་གསས་ཁང་གི་ཆག་ཚད། ། ་མེད་ཐེག་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་། ། ོན་མ་
ད ་ཐོག་གསས་ ི་མཁར། ། ་བཞི་ཆག་ཚད་མཉམ་པ་ལ། ། ེང་གཞི་རིན་ཆེན་ ི་འཕང་
བ ེགས། ། ི་ནང་རིམ་གཉིས་ ན་པ་ལ། ། ོ་བཞི་ཅོག་འོད་རང་སོར་ ས། །ལོག་བཞི་ ་ ེར་
ང་འདབ་བཟོ། ། ར་བཞི་ ་ ིན་མ་ཧ་བཟོ། །ཁ་བད་ག ་ཡི་ཡ་གད་གདེང་། །འ ང་འ ལ་
་ ི་ཟ་ར་ཚགས། །དེའི་ ེང་ཐོག་ད ་ ་བ ེགས། །གཅིག་པ་ ་ ེར་ ང་གི་འདབ། །གཉིས་
པ་ ང་གཤོག་ག ་ཡི་འདབ། །ག མ་པ་ ་དམར་ཟངས་ ི་འདབ། །བཞི་བ་ ་གསེར་ ི་
འདབ། ། ་བ་མཁའ་ ིང་ ན་ ི་འདབ། ། ག་པ་ ོད་གཤོག་མཆོང་གི་འདབ། །བ ན་པ་ ་
གཤོག་ ང་གི་འདབ། །བ ད་པ་ནེ་ཙ་ག ་ ང་འདབ། །ད ་བ་ ་ ་གཞའ་ཚན་འདབ། ། ་
འདབ་རིམ་པ་ད ་དང་ ན། །དེ་ ེང་ཏོག་དང་ ་ ་མཛས། ། ོ་བཞི་ཅོག་བཞི་ ོན་མའི་
འོད། །དེ་ ིར་ ོན་མ་ད ་ཐོག་ཅེས། །ཞེས་ཐེག་ད ་བ ན་པ་ ེས་བཞག་གི་མདོ་ལས་ ང་བ་
ར་རོ། །འདི་ནི་མཆོད་ ེན་ ི་ ལ་མིན་ཞིང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གཞལ་ཡས་ ོན་མ་ད ་
ཐོག་ཅེས་སོ། །དེ་ བ་བར་ ིང་ར་བ་ལ། ། ་ཚགས་ཅིར་ཡང་ ལ་བ་ཡི། །འ ོ་འ ལ་བ ་དང་
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ཉི་ ་ ེ། །ཐོག་མར་མཁའ་ལ་བ གས་པ་ ེ། ། བ་གདལ་མི་གཡོ་ ོགས་པ་ཆེ། །ག ང་ ང་
ཡོངས་ ོགས་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་པ་ ། །འ ང་བ་ ་ཡི་ ི་གདན་
བ ེགས། །དཀར་ ང་དམར་ ོ་རིན་ཆེན་གསེར། །དེ་ ེང་ ་འ ལ་ ་བའོ། ། ི་ནང་རིམ་
གཉིས་འདོད་ཡོན་བ ན། །གསེར་ ི་ཀ་བ་ག ་ཡི་ག ང་། །རིན་ཆེན་ ལ་ད མ་གཞའ་ཚན་
འོད། ། ོ་བཞི་ ོ་ ན་ ོགས་འོད་འབར། ཡ་གད་འ ང་འ ལ་ཟ་ར་ཚགས། །དེ་ ེང་ ་བབ་
རིམ་པ་བཞི། །དཀར་ ང་དམར་ ོན་ཚད་མེད་བཞི། །དེ་ ེང་ མ་པ་ཤེལ་ ར་དཀར། །རིན་
ཆེན་གསེར་ ི་མ ར་ ་ ས། །དེ་ ེང་ ེ་ ོག་འཁོར་ལོ་ ེ། །ཆར་ཁེབས་ཏོག་དང་ ་ ་
འབར། །དར་བ ད་འོད་ཟེར་ ལ་ ་བ ོབ[བ བ]། །ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་ ལ་ ་བཞེངས༡། །
ན་ བ་ ན་བཟང་དཔེ་ ད་འཚགས། །ག ང་ ང་ ི་ ོས་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ཁ་
བད་གོང་དང་མ ངས། ། ོ་བཞི་ ོ་ ན་ལོག་བཞི་འ ར། །འ ར་བཞི་ད ས་ ་རིན་ཆེན་
ཏོག །གསས་ཆེན་རིགས་ འི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །བར་འ མས་འདོད་ཡོན་ར་བས་བ ན། ། ན་
བ་ ན་བཟང་ ལ་ ་བཞེངས༢། ། ོད་འཇག་ ན་འ ལ་ བོ ས་དང་ ན། །ག ང་ ང་ ལ་
བ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ཁ་བད་གོང་དང་མ ངས། །ལོག་བཞི་ ོ་བཞི་བ ་གཉིས་
འ ར། །འ ར་བཞིའི་ ེ་མོ་གཅིག་ ་འ ས། ། ་ཚགས་ ལ་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༣། ། མས་
ན་ ལ་པོས་འ ོ་བ་བ བ། །ག ང་ ང་འ ལ་ ང་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་
གོང་དང་མ ངས། །ཁ་བད་འདོད་ཡོན་མ་ཧེའ་ི ཞལ། ། ་ཚགས་ ལ་བའི་ཟ་ར་ཚགས། ། ་བབ་
རིམ་བཞིའི་ཁ་དོག་མཛས། ། མ་པ་ཏོག་ཆེན་ད ིངས་ ་ མ། ། ེ་ ོག་ ོབས་ ི་འཁོར་ལོ་
འབར། །ཏོག་དང་ ་ ་དར་ ་ཁད། །འ ལ[འ ལ] ང་འོད་ ི་ ིང་ ་བཞེངས༤། །དགའ་
ཆེན་འ ་བའི་ ་འ ལ་འཆང་། །ག ང་ ང་འོད་འབར་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་
གོང་དང་མ ངས། །ཁ་བད་ ་ཚགས་ཐོད་པའི་འ མ། ། ་མ་ཆོ་འ ལ་རིན་ཆེན་ ིང་། །དེ་
ེང་ ་བབ་གོང་དང་མ ངས། ། མ་པ་ཏོག་ཆེན་ ན་ ོགས་བཞེངས༥། །བཏང་ ོམས་འ ོ་
ན་ཡོངས་ལ་བ ེ། །ག ང་ ང་ ན་ ོམས་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རིན་ཆེན་
ལོགས། །ཁ་བད་གསེར་ ི་ཡ་གད་གདེང་། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག ། ན་ལ་འོད་ ོ་
ོམས་པར་བཞེངས༦། ། ིང་ ེ་དཔག་མེད་འ ོ་ ན་ ོམས། །ག ང་ ང་ བ་གདལ་མཆོད་
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པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་ ་འ ལ་ལོགས། །ག ང་ ང་གཏམས་པའི་ ོ་མོ་འ གས། །
ཁ་བད་ ང་གི་མཆོད་ ེན་འ ིག ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །འ ོ་ལ་ མ་བ ེའི་ ལ་ ་
བཞེངས༧། ། ན་འ ང་ ་ ོགས་ ོད་ ལ་ཐབས། །ཆོ་འ ལ་བ ན་པ་མཆོད་པའི་ ེན། །
གཞི་ ེང་ ི་འཕང་ ་འ ལ་ལོགས། །ག ང་ ང་གཏམས་པའི་ ར་ ན་ཅན། །ཁ་བད་ཐོད་
པའི་མཁར་ ་བ ེགས། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །ཆོ་འ ལ་བ ན་པའི་ ལ་ ་
བཞེངས༨། །དགེ་ལ་དད་མཆོག་ཡོན་ཏན་དགའ། །དགེ་ ན་ཡོན་ཏན་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་
ེང་ ི་འཕང་པད་མའི་ལོགས། །ཁ་བད་ ་ཚགས་པད་མ་ ངས། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་
ཏོག །ཡོན་ཏན་བ ོད་པའི་ ལ་ ་བཞེངས༩། ། ་འ ར་ ེ་ ག་གཟི་བ ིད་ ན། །ག ང་ ང་
དབང་མཆོག་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་པ་ ། །ཞི་ ས་དབང་ ག་ ་འ ལ་
ལོགས། །ཁ་པད་ ང་གཤོག་ནོར་ འི་འ ར། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །དབང་ ག་ ས་
པའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༠། །དགའ་ ན་ ན་ ོབ་ གས་ཆེན་བདག །འ ིན་ལས་ ོབས་ཆེན་
མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་པ་བཞི། །དཔའ་ ལ་ ོབས་ཆེན་ ད་ ིས་འདེགས། །
ི་མིག་བང་རིམ་རབ་ ་བ ན། །ལོགས་བཞི་འ ར་བཞི་ ེ་མོ་ མ། །ཁ་པད་ གས་ ི་ཡ་གད་
གདེངས། །རིན་ཆེན་ ་བ ན་ཟ་ར་ཚགས། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །འ ིན་ལས་ ོབས་
ཆེན་ ལ་ ་བཞེངས༡༡། །ཏིང་འཛན་འོད་འ ོས་འ ོ་བ་འ ེན། ། ་ལས་བབས་པ་མཆོད་པའི་
ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་ ་འ ལ་ལོགས། །ཁ་བད་ ང་གི་ ་བ་ཚས། །ཡ་གད་གསེར་ ི་ཉི་
ཟེར་གཟེངས། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །འོད་དཀར་ཤེལ་འོད་འ ོ་བར་བཞེངས༡༢། ། ི་
མེད་ མ་དག་ ོད་ ལ་འཆང་། །གེ་སར་ ོང་བོ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་པ་
༑ ༑དེ་ ེང་གེ་སར་ ོང་བོ་བ ད། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་འདེགས། །ལོགས་བཞི་ ་འ ལ་
་བ་ལ། །གེ་སར་གཞོན་ འི་འ ར་ ་བཀོད། ། མ་པ་ ེ་ ོག་འཁོར་ལོ་ ེ། །ཆར་ཁེབས་ཏོག་
དང་ ་ ་མཛས། ། ་བ ད་པ ྨའི་ཁ་ནས་འདེགས། །གེ་སར་ ོང་བོའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༣། །
འ ོ་ ག་གནས་ ང་ ན་ ་ལས། །འོད་ཟེར་ ོས་པ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཁ་དོག་ ་ལས་ ང་བ་
ཡི། །ག ང་ ང་བ ེགས་དང་འཁོར་ལོ་བ ར། །བདེ་ ན་པ ྨ་ལེགས་ བ་རིན༡༤། ། ན་འོད་
ོན་མ་མཆོད་པའི་ ེན། (འདིར་ད ད་པ་དགོས།) །གཞི་ ང་ ི་འཕང་རིན་ཆེན་ལོགས། ། ་བབ་
- 60 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །རིགས་ ་ ན་ ོགས་ ལ་ ་བཞེངས༡༥། ། ་ཚགས་ས་གཞི་ལས་ ང་
བའི། ། ན་བ ེད་བ ན་པ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་གཉིས་བ ེགས། ། ་
ཚགས་ ོ་ ེ་བ ན་པ་ ེག །དེ་ ེང་ལོགས་བཞི་ ་བབ་མཛས། ། མ་པ་ཏོག་འོད་ད ིངས་ ་
ེམ། །གསེར་མདོག་བ ན་པའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༦། །དགའ་ ན་མེ་ཏོག་ཚལ་བ ེད་པའི། །
རབ་དགའ་ ན་སེལ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་མེ་ཏོག་མཛས། ། ་ཚགས་པད་ཚལ་
མཛས་པ་ལས། །ལོགས་བཞི་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག ། ན་སེལ་ ོན་མའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༧། །
བསོད་ནམས་ཆར་འབེབས་ ིབ་སེལ་བའི། ། གས་ ེ་ ན་མེད་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་
འཕང་ ་འ ལ་ལོགས། །འདོད་ཡོན་ཡ་གད་ཟ་ར་ཚགས། །རིན་ཆེན་ ་ འི་ ན་འ ང་
འ ལ། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག ། ན་མེད་དག་པའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༨། ། ི་ཞིམ་ངད་
ན་ ན་ ོང་བའི། །བསམ་པ་ ིང་འ ལ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་ ར་བཞི་
ལོགས། ། ོ་བཞི་ ོ་ ན་ ་བབ་མཛས། །ཁ་བད་རིམ་བཞི་རིན་ཆེན་ཏོག །འདོད་ཡོན་ཡ་གད་
ཟ་ར་ཚགས། ། མ་པ་ ེ་ ོག་འཁོར་ལོ་ཁེབས། །ཏོག་དང་ ་ ་ ི་གདན་འབར། །བསམ་ ིང་
་འ ལ་ ལ་ ་བཞེངས༡༩། །གཡོ་ ེད་བ ད་ ི་ཚལ་བ ེད་པའི། ། ིང་ ེ་བ ེགས་པ་མཆོད་
པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་ ར་བཞི་ལོགས། །དེ་ ེང་ ་བབ་བ ་ག མ་བ ེགས། ། མ་པ་
ཏོག་འོད་ད ིངས་ ་ ེམ། ། ར་བཞི་ལོགས་བ ད་བ ་གཉིས་འ ར། །འ ར་བཞིའི་ ེ་མོ་
གཅིག་ ་ མ། ། ིང་ ེ་བ ེགས་པའི་ ལ་ ་བཞེངས༢༠། །མཁའ་ལ་ ོགས་པའི་མཆོད་ ེན་
ནོ༑ ༑གཉིས་པ་དོག་ལ་གནས་པ་ལ། ། ི་ཟ་འ ལ་ཞིང་གཡོ་ གེ ་གནོན། ། ི་འཕང་ད ་བ་
མཆོད་པའི་ ནེ ། །གཞི་ ེང་འ ང་བ་ ི་གདན་བ ེགས། །དེ་ ེང་རི་རབ་ ར་བཞི་ལོགས། ། ་
བབ་ ི་འཕང་རིམ་པ་ད ། ། མ་པ་ཏོག་འོད་ད ིངས་ ་ ེམ། ། ང་མདོག་འོད་ ི་ ན་འ ང་
འ ལ། །མདོག་དཀར་ ི་ཟ་འ ལ་བར་བཞེངས༡། །གནོད་ ིན་འ ལ་ཞིང་ ང་ ོ་འགག །ཟོ་
བོ་ ང་ལག་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །དེ་ ེང་ ་བབ་རིམ་བཞི་
མཛས། །དེ་ ེང་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་འ ར། །འདོད་ཡོན་ཡ་གད་ཟ་ར་ཚགས། ། མ་པ་ ེ་
ོག་འཁོར་ལོ་ ེ། །ཆར་ཁེབས་ཏོག་དང་ ་ ་དབལ། །མདོག་ ང་གནོད་ ིན་འ ལ་བར་
བཞེངས༢། ། ་དབང་འ ལ་ཞིང་བ ན་ ར་བ ིད། །ད ་ར་ད ་ ད་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་
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ེང་ ི་འཕང་ ོ་ ེ་གདན། །དེ་ ེང་ ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཏེ། །ད ་ར་ད ་ ད་ [ ད]མོ་
བ ེགས། །དེ་ད ས་ ་མེད་མཆོད་པའི་ ེན། །མདོག་དམར་ ་དབང་འ ལ་བར་བཞེངས༣། །
གཤིན་ ེ་འ ལ་ཞིང་ ་མཚ་ ེག །ཟོ་བོ་ ེ་ད ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་
ལོགས། །ཁ་བད་ ་ ང་ཀ་ར་ན། །ག ག་པ་གཤིན་ ེ་འ ལ་བར་གནོན། ། ་བབ་རིམ་བཞི་
མ་པ་ཏོག ། གས་ ེ་ཟོ་བོ་ད ་ད ་ ེ། ། མ་པ་དག་ནས་སོ་སོར་ ེས། །མདོག་ ོན་གཤིན་
ེ་འ ལ་བར་བཞེངས༤། །མེ་ ་འ ལ་ཞིང་མེ་དབལ་ ེག །མདོག་དམར་མེ་ ིང་མཆོད་པའི་
ེན། །གཞི་ ེང་རི་རབ་གོང་དང་མ ངས། །ལོགས་བཞི་མེ་ ིང་པ་ ་ལ། ། ་བབ་རིམ་བཞི་
མ་པ་ཏོག །མདོག་དམར་མེ་ ་འ ལ་བར་བཞེངས༥། །བགེགས་ མས་འ ལ་ཞིང་མ ་
དབང་ ན། །མདོག་ ང་ ི་བ ེགས་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །དེ་
ེང་ ་བབ་རིམ་བ ན་བ ེགས། ། མ་པ་ཏོག་འོད་ ེམ་པ་ ེ། །མདོག་ ང་འདབ་ ན་འ ལ་
བར་བཞེངས༦། ། ང་ ་འ ལ་ཞིང་ ང་ ོ་འགག ། ་ ད་ ེ་ད ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་
ེང་ ་འ ལ་ ་བའི་ལོགས། ། ་ ད་ ེ་ད འི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །དཀར་ ང་ ང་ ་འ ལ་
བར་བཞེངས༧། ། ིན་པོ་འ ལ་ཞིང་ཟ་ལམ་གཅོད། །དམར་ནག་མེ་འོད་མཆོད་པའི་ ེན། །
གཞི་ ེང་རི་རབ་ མ་པ་ཏོག །དམར་ནག་མེ་འོད་འབར་བ་ ེ། ། ིན་པོ་འ ལ་བའི་ ལ་ ་
བཞེངས༨། ། ་ མས་ ོང་ཞིང་དགའ་བདེ་ བ། ། ད་འབར་ ིང་བ ོར་མཆོད་པའི་ ེན། །
གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །དེ་ ེང་ ད་འབར་ ོང་བོའི་ད ས། །ཤེལ་ ི་ ར་ཆེན་ཏོག་
འོད་ ེམ། ། ་ཁམས་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༩། །གཉན་ མས་ ོང་ཞིང་ ིང་པོ་འཚལ། །
རིན་ཆེན་ ི་བ ོར་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ཐིམ། །ཁ་བད་ཡིད་བཞིན་ནོར་
འི་གདོང་། །གསེར་མདོག་ མ་པ་ཏོག་འོད་ ེམ། །གཉན་ མས་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༠། །
ས་བདག་ ོང་ཞིང་གཏེར་ ོ་འདོམ། །ག ་ ིང་བ ེགས་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་
རི་རབ་ལོགས། །དེ་ ེང་ ིང་ད ་བང་རིམ་བ ེགས། །གསེར་ ི་ཏོག་ཆེན་ད ིངས་ ་ ེམ། །ས་
བདག་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༡། །ད ་ མས་ ོང་ཞིང་འོན་འཐིབས་སེལ། ། ི་ ་བ ེལ་བ་
མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་ ར་བཞི་ལོགས། །ཁ་བད་ ་ ན་འ ོལ་མོ་བ ན། ། ་
བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །ད ་ མས་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༢། །བ ད་ མས་ ོང་ཞིང་
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མ་ཀ་གནོན། །ཁ་རག་བ ད་འ ལ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་ཐོད་འ མ་
བ ེན། །དེ་ ེང་ ི་ནང་རིམ་གཉིས་ ན། །ཁ་བད་ ག་གཡག་འ ག་དང་ ང་། ། ང་གཤོག་
ངས་པའི་ཡ་གད་གདེངས། །མདའ་ག ་ཞགས་པའི་ ་ ི་ལ། ། ི་མ ང་ཐོ་ འི་འ ང་འ ལ་
བ ན། ། ོ་བཞི་ ོ་ ན་ ་བབ་མཛས། །ད ས་ ི་ མ་པ་ཏོག་འོད་ ེམ། །བ ད་ མས་འ ལ་
བའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༣། །བཙན་ མས་ ོང་ཞིང་ཞགས་མིག་འགེག །ཟོ་བོ་བཙན་འ ལ་
མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག ། ར་བཞི་
སོ་ཕག་དམར་པོ་བཞི། །ཟངས་མཁར་ག ་ཡི་ཁ་བད་ཅན། །བཙན་ མས་འ ལ་བའི་ ལ་ ་
བཞེངས༡༤། ། ན་བ ན་ ོང་ཞིང་དགའ་བ་བ ེད། །འདམ་ ་རིན་སེལ་མཆོད་པའི་ ེན། །
གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །རིན་ཆེན་ ་བ ན་འ ་ ས་ལ། །ཁ་བད་བདེར་གཤེགས་
་ག ང་འ ིགས། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །དགའ་བདེ་ ིད་པའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༥། །
ཤར་ ིང་ ོང་ཞིང་ ེད་ ེད་འཛན། ། ི་འཕང་ད ་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་
རི་རབ་ལོགས། ། མ་པ་བཟང་པོས་བ ན་པ་ ེ། །དེ་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་པ་ད ། ། མ་པ་ ེ་
ོག་འཁོར་ལོ་ཏོག །ཤར་ ིང་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༦། ། ང་ ིང་ ོང་ཞིང་ཚ་དཔལ་
བ ེད། ། ི་འཕང་བ ད་པ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །དཔག་
བསམ་ཤིང་གིས་བ ན་པ་ ེ། །དེ་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་པ་བ ད། ། མ་པ་ ེ་ ོག་འཁོར་ལོ་ཏོག །
ང་ ིང་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༧། ། བ་ ིང་ ོང་ཞིང་ད ་ཐག་འཛན། ། ི་འཕང་ ག་
པ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །འདོད་བཇོ་བ་ཡིས་བ ན་པ་ ེ། །དེ་
ེང་ ི་འཕང་རིམ་པ་ ག ། མ་པ་ ེ་ ོག་འཁོར་ལོ་ཏོག ། བ་ ིང་ ོང་བའི་ ལ་ ་
བཞེངས༡༨། ། ོ་ ིང་ ོང་ཞིང་གཏེར་མཛད་འཛན། ། ི་འཕང་ ་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་
ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་ ས་བ ན་པ་ ེ། །དེ་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་པ་
༑ ༑ མ་པ་ ེ་ ོག་འཁོར་ལོ་ཏོག ། ོ་ ིང་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༩། །རི་རབ་ ོང་ཞིང་
ིད་ ེར་འཛན། ། ི་འཕང་བ ་ག མ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །
བར་ ང་གཞའ་ ིན་བ ན་པ་ ེ། །དེ་ ེང་ ི་འཕང་བ ་ག མ་པ། ། མ་པ་ ེ་ ོག་འཁོར་ལོ་
ཏོག །རི་རབ་ཁ་གནོན་ ལ་ ་བཞེངས༢༠། །རི་བ ན་ ོང་ཞིང་ཁ་ ེར་གནོན། །མི་གཡོ་རི་
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བ ན་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །བར་ ང་གཞའ་ ིན་བ ན་པ་
ེ༑ ༑དེ་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་པ་བ ན། ། མ་པ་ ེ་ ོག་འཁོར་ལོ་ཏོག །རི་བ ན་ཁ་གནོན་ ལ་
་བཞེངས༢༡། །རོལ་མཚ་ ོང་ཞིང་མཐའ་མིག་འགེགས། །ལོ་པན་ད ་བ ན་མཆོད་པའི་
ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། ། ་མཚ་ན་ ས་བ ན་པ་ ེ། །དེ་ ེང་ ་བབ་རིམ་
པ་བཞི། །རིན་ཆེན་ མ་བ ན་ཏོག་དང་བཅས། །རོལ་མཚའི་ཁ་གནོན་ ལ་ ་བཞེངས༢༢། །
གས་རི་ ོང་ཞིང་ ད་མོ་བ ོམས། །ད ་ར་ ད་མོ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་
རབ་ལོགས། ། གས་རི་ ད་མོ་ད ་ཡིས་བ ོར། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག །ཁོར་ ག་ ོང་
བའི་ ལ་ ་བཞེངས༢༣། །དོག་ལ་གནས་པའི་མཆོད་ ེན་ནོ། (དོག་གནས་མཆོད་ ེན་གཅིག་མ་
ཚང་།) ། ོར་བ་མཚམས་མེད་ ང་བ་ཡི། །ལོ་པཎ་ད ་ད ་མཆོད་པའི་ ེན༡། ། ེ་བ་མཚམས་
མེད་ད ་བ ད་དེ༢། །གཉེན་པ་མཚམས་མེད་ད ་བ ན་ ང་༣། ། ོལ་བ་དག་ནི་ད ་ ་
ལ༤༑ ༑གཅད་པ་མཚམས་མེད་ད ་བཞི་ ེ༥། །དེ་ལ་ཉེ་བ་ད ་ག མ་ ོང་༦། ། ི་བ་ད ་
གཉིས་དག་གིས་འ ོངས༧། །དེ་དག་ལོ་པཎ་མཆོད་ ེན་ཏེ། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་
ལོགས། །ལོགས་བཞི་ ་འ ལ་ ་བ་ལས། ། ར་བཞི་རིན་ཆེན་ཀ་བས་མཛས། །བར་བར་རིན་
ཆེན་ ི་ ང་དང་། ། ི་དམིགས་ ད་དང་ ང་བོ་ ེ། ། ི་བར་ ོ་མོ་ ངས་དང་ ར། །དེ་ ངེ ་
ཡ་གད་ ་བབ་ ེ། ། མ་པ་ཏོག་ཆེན་རིམ་བཞིན་ནོ། ། ིབ་པ་ ང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས། །ལོག་
པ་བ ད་དང་འ ལ་བ་ད ། །མི་དགེ་བ ་བོ་ ོང་ ེད་པ། ། ི་གདན་བ ད་ད ་བ ན་མཆོད་
ེན༡༠། ། ི་གདན་དག་ལ་བ ེགས་པ་ ེ། ། ི་འ ར་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་ལ། །དེ་ ེང་རི་
རབ་གཞལ་ཡས་ཁང་། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག ། ི་འཕང་བཏེགས་པའི་ ལ་ ་
བཞེངས༡༡། ། ག་ ་ཉོན་མོངས་འ ལ་བ་ཡི། ། མས་པ་ ིབ་སེལ་ ིན་པ་སོགས། །ཡེ་ཤེས་
ཚགས་ཆེན་ཞི་བ་ ན། །ཡངས་པ་བཀོད་ལེགས་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རིམ་
གཉིས་ལས། །རིན་ཆེན་ ི་ ང་བ ད་ ན་ཏེ། ། ི་མིག་ཆེན་པོ་ ་ཡིས་བཏེགས། །དེ་ ེང་
ག ང་ ང་འཁོར་ལོ་དང་། །པ ྨ་ ངས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཡ་གད་འ ང་འ ལ་ཟ་ར་
ཚགས། ། ོ་བཞི་འདོད་ཡོན་བར་འ མས་ ིང་། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །ཡེ་ཤེས་ ་
ན་ ལ་ ་བཞེངས༡༥། ། ོག་གཅོད་པ་དང་མ་ ིན་ལེན། །མི་ཚངས་ ོད་དང་ ན་ ར་བ། །
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དེ་དག་ ོང་ ེད་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ངེ ་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །ག ང་ ང་འཁོར་ལོ་
པ ྨ་དང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་ ་དཔལ་ད ེ་བ ན། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །ཁ་དོག་ ་
་རིན་ཆེན་འོད། ། ་བའི་ ་བཞི་ ང་བར་བཞེངས༢༠། །ཟས་གོས་ ོགས་དང་ ི་ ན་བཞི། །
དེ་དག་ ོང་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །ངད་ ན་ ི་ ེ་ ོས་ ིས་བ ན། ། བ་ བ་ ན་ ོགས་ ན་
མེན་ལ། ། ད་འབར་ ིང་བ ེགས་མེ་ཏོག་ ེ། །པད་མ་ ོང་བོའི་ ལ་ཅན་ནོ། །ད ་ ི་ ད་
འ ལ་ ི་འཕང་བ ེགས། ། ི་ ར་རིན་ཆེན་ཏོག་གིས་བ ན། །ཡན་ལག་ ེ་བཞི་ ང་བར་
བཞེངས༢༣། ། ིབ་གཉིས་ ོང་བའི་མཆོད་ ེན་ནོ། །གསང་བ་གཏིང་ ོགས་ བ་པ་ཡི། །ག ང་
ང་ ་ ེ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །ག ང་ ང་གཏམས་པའི་ ོ་
མོ་གཏོད། །དེ་ ེང་ཡ་གད་ཟ་ར་ཚགས། ། མ་ ལ་ ་ཡི་ཁང་བཟང་མཛས། །དེ་ ེང་ ་བབ་
མ་པ་ཏོག །ག ང་ ང་ ་ ེ་གསང་བར་བཞེངས༡། །གསང་བ་གཏིང་ ོགས་ ལ་བའི་
མཁར། །ལི་ལི་བང་བང་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་ ད་མོ་ མ། །བ ད་ ིན་ཐོད་
པའི་ ེང་གཞི་ལ། །བ ་དང་ ་བ ད་ར་བས་བ ོར། །དེ་ད ས་ ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང་། ། ་
བཞི་ ོ་བཞི་ ོ་བ ང་ ན། །འདོད་ཡོན་ཡ་གད་ཟ་ར་ཚགས། ། ར་ཐོག་ ང་མགོ་ཏོག་དང་
ན། །གསང་བ་གཏིང་ ོགས་ ལ་ ་བཞེངས༢། །གསང་བ་གཏིང་ ོགས་ ལ་བའི་གནས། ། ི་
བ ེགས་ ལ་འ ས་མཆོད་པའི་ ེན། །གཏིང་ ང་ ི་འཕང་རིགས་ ་ ེ། །དེ་ ེང་རིན་ཆེན་ ི་
ང་འདེགས། །བར་ ང་ ི་བར་རིམ་ ་ལས། ། ི་མིག་མཆོད་ ེན་བ ་ ་བ ད། ། ི་བ ེགས་
ལ་འ ས་ ལ་ ་བཞེངས༣། ། ང་བ་ ་ཡིས་ ག་བ ལ་སེལ། །ལོ་པཎ་ད ་བ ེགས་མཆོད་
པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་གོང་དང་མ ངས། །དེ་ ེང་ ི་བར་རིམ་ད ་ལ། །ལོ་པཎ་ད ་
བ ེགས་ ལ་ ་བཞེངས༤། ། ་མིན་འཐབ་ ོད་ ིབ་ ང་བའི། ། ལ་བ་ ེ་ད ་མཆོད་པའི་
ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་གོང་དང་མ ངས། །དེ་ ེང་རི་རབ་ ར་བཞི་ལོགས། ། ་བབ་རིམ་
བཞི་ མ་པ་ཏོག །ཏོག་ཆེན་ད ་དང་ ན་པར་བཞེངས༥། ། ིང་བཞི་ ོས་དང་ཁ་དོག་
གསལ། །ལོ་པཎ་ད ་ ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། ། ་བབ་རིམ་བཞི་
ཁ་བད་མཛས། །དེ་ ེང་ མ་ ལ་ཁང་བཟང་མཐོ། ། མ་པ་ཏོག་ཆེན་ ་ ་གསལ། ། ིང་བཞི་
ཁ་གནོན་ ལ་ ་བཞེངས༦། །པ ྨའི་ ིང་པོ་ ་ འི་འོད། །དགའ་མཛས་པ ྨ་མཆོད་པའི་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ནེ ། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །པ འྨ ི་ ིང་པོ་ ་ ས་བ ན། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་
ཏོག །དགའ་མཛས་ ད་འབར་ ལ་ ་བཞེངས༧། ། ་ ག་ ་དང་ ོ་ངར་འཇིལ། ། ་ ན་
བསིལ་མོ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །
་ ན་ ོལ་མོས་བ ན་པར་བཞེངས༨། ། ོ་ག མ་གསད་བཅད་ག ག་པ་འཇིག །བ ད་
འ ལ་ ་ ན་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་ཐོད་འ མ་བ ན། །རི་རབ་ ར་བཞི་ག ་
འ ག་འ ར། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག ། ན་ལས་མཐིང་གི་ཁ་བད་ཅན། །རིན་ཆེན་གསེར་
ི་ཏོག་འོད་ ེམ། །མཐིང་ནག་བ ད་འཇོམས་ ལ་ ་བཞེངས༩། །མི་བདེ་ ག་བ ལ་ཉོན་
མོངས་འཇིལ། །དགའ་རབ་དབང་ ན་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །
དེ་ ེང་རི་རབ་ ིང་བཞི་མཛས། ། ་བབ་ མ་པ་ཏོག་འོད་ ེམ། །མི་བདེ་ ག་བ ལ་ཞི་ ིར་
བཞེངས༡༠། ། ིན་པ་ཚགས་ཆེན་རབ་ ོགས་པས། ། ོ་བ ད་ད ་མང་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་
ེང་ ི་འཕང་ ་འ ལ་ལོགས། ། ར་བཞི་ལོག་བ ད་ ོ་བ ད་དེ། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་
བ ད། །ད ས་ ་ཏིང་ ར་ག ་ ེ་འགོད། ། ིན་པ་མཐར་ ོགས་ ལ་ ་བཞེངས༡༡། ། ལ་
ིམས་འཆལ་བ་མེད་པ་ཡི། ། ་ ེ་གསང་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་རི་རབ་ ་བབ་ལོགས། །
ཤེལ་དཀར་བ ེགས་པའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༢། །བཟོད་ཐོབ་ ང་ཚར་མེད་པ་ཡི། ། ི་མ་ ་ ེ་
མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ང་ ི་གདན་བང་རིམ་ ། །དེ་ ེང་རིན་ཆེན་ ི་ ང་འདེགས། ། ི་
མིག་ མ་ ་ ་གཉིས་ཏེ། །ཁ་པད་ ོ་དམར་མེ་ འི་འོད། །དེ་ ེང་ ་ ེ་གསས་ ི་མཁར། ། ་
བབ་ མ་པ་ཏོག་འོད་ ེམ། །བཟོད་པ་མཐར་ ོགས་ ལ་ ་བཞེངས༡༣། །བ ོན་འ ས་ ར་
མ ོགས་ ན་པ་ཡི། །དགའ་བ་ མ་ ེ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །
དག་པ་ ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །འདོད་ཡོན་ཡ་གད་ཟ་ར་ཚགས། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་
ཏོག །བ ོན་འ ས་མཐར་ ོགས་ ལ་ ་བཞེངས༡༤། །བསམ་གཏན་འ ར་ ོག་མེད་པ་
ཡི༑ ༑མི་འ ར་ག ང་ ང་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ང་ ི་གདན་ག ང་ ང་འ ིལ། ། ་ ག་
ིང་ད ་ཤེལ་ ི་ཏོག །བསམ་གཏན་མཐར་ ོགས་ ལ་ ་བཞེངས༡༥། །ཐོགས་མེད་ ོབས་
གས་ ན་པ་ཡི། ། ལ་བ་ ི་ ིང་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ད ། །དེ་
ེང་ཡ་གད་ཟ་ར་ཚགས། ། མ་པ་ཤེལ་ ར་ཏོག་འོད་ ེམ། ། ར་བཞི་བེག་ཙ་ཏིང་ ིམས་
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ན། ། ོབས་ གས་མཛད་ གོ ས་ ལ་ ་བཞེངས༡༦། ། ིང་ ེ་བདག་ ོགས་མེད་པ་ཡི། །ཚད་
མེད་ཡོངས་འ ལ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ང་ ི་གདན་རི་རབ་ ིང་། །ཡ་གད་ ་བབ་ཟ་ར་
ཚགས། ། ་བབ་ མ་པ་ཏོག་ཆེན་བཞི། ། ིང་ ེ་བདག་ ོགས་ ལ་ ་བཞེངས༡༧། ། ོན་ལམ་
རེ་དོགས་མེད་པ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་འ ང་གནས་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་
ལོགས། །དེ་ ེང་རི་རབ་གཞལ་ཡས་བ ེགས། །ཁོལ་མིག་ ་མེད་མཆོད་པའི་ ེན། ། ་མེད་
མཐར་ ོགས་ ལ་ ་བཞེངས༡༨། །ཐབས་མཆོག་ ོངས་པ་མེད་པ་ཡི། །དབང་བ ར་འཁོར་ལོ་
མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་བ ེགས་པའི་ ེང་། །དེ་ད ས་རིན་ཆེན་ཀ་བས་འདེགས། །
ཀ་ ེང་འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་པ། །དེ་ད ས་ ་མེད་མཆོད་པའི་ ེན། ། ོགས་བཞི་མཚམས་
བ ད་གཡས་གཡོན་འཁོར། །ཐབས་ཆེན་མཐར་ ོགས་ ལ་ ་བཞེངས༡༩། །ཤེས་རབ་དོན་ལ་
འ ལ་མེད་པའི། །ཡེ་ཤེས་ ེ་ ིང་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །དེ་
ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག །ཡེ་ཤེས་ཏོག་ཆེན་ད ་ ་ ན། །ཤེས་རབ་མཐར་ ོགས་ ལ་ ་
བཞེངས༢༠། །ཚད་མེད་བཞི་ ན་མཆོད་པའི་ ེན། ། མས་ ན་འ ལ་ ིང་ ང་འོད་འབར། །
ན་ ང་འ ལ་ ིང་ཤེལ་མདོག་ ང་། །ཡིད་བཞིན་འ ལ་ ིང་ཟངས་འོད་འབར། ། ན་
ོགས་འ ལ་ ིང་གསེར་མདོག་སེར། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་བཞི། །དེ་ ེང་ཡ་གད་ཟ་ར་
ཚགས། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །དཔག་བསམ་མེ་ཏོག་ར་བས་བ ོར། །ཚད་མེད་བཞི་
ན་ ལ་ ་བཞེངས༢༤། །ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ོགས་མཆོད་ ེན་ནོ། །འཇིག་ ེན་ཞིང་ཁམས་
བདེ་ལེགས་བ ེད། །བ ་ཤིས་ ོ་མང་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་ འི་གདན། །
དེ་ ེང་རི་རབ་བང་རིམ་ ། །བར་བར་ཡ་གད་ཟ་ར་ཚགས། ། ོ་འ ར་བ ་དང་ ་བ ད་
བཏོན། །དེ་ ེང་ མ་པ་ཤེལ་ ར་དཀར། །རིན་ཆེན་ ་ འི་མ ར་ ་ ས། །དེ་ ེང་ མ་པ་ ེ་
ོག་འཁོར་ལོ་དང་། །ཆར་ཁེབས་ཏོག་དང་ ་ ི་འབར། །དར་བ ད་འོད་ཟེར་ ལ་ ་
འ ོས། །འཇིག་ ེན་དགའ་བདེའི་ ལ་ ་བཞེངས༡། །མི་ ་ ན་ཞིང་ཚ་བ ིང་བའི། །བ ་ཤིས་
ད ་མང་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་ ་འ ལ་ལོགས། །འདོད་ཡོན་ཡ་གད་ཟ་ར་
ཚགས། །ཁ་ རེ ་ ་མེད་མཆོད་པའི་ ེན། །བ ་དང་ ་བ ད་ ་བ ་གཅིག །བཞི་བ ་ ་བཞི་
མ་ ་གཉིས། །ཉི་ ་ ་ ་བ ་ ག་བ ད། །མང་ ང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་ ར། །དེ་
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ད ས་ཤེལ་ ི་ཅོག་ཆེན་ལ། ། ་བབ་ མ་པ་ ེ་ ོག་འཁོར། །ཆར་ཁེབས་ཏོག་དང་ ན་པ་ ེ། །
མི་ ་ ན་པའི་ ལ་ ་བཞེངས༢། །གཡེན་ཁམས་ ོང་ཞིང་ ིན་ལེགས་པའི། །དཔལ་ ད་
འཁོར་ལོ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །དེ་ ེང་དཔལ་ ི་ ན་པོ་
བ ན། །དེ་ད ས་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག །གཡེན་ཁམས་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༣། །དཔལ་ཁ་
བ ེད་ཅིང་ ་ ས་པའི། ། ་ར་ ད་མོ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །
་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག ། ་ར་གཡང་མཛད་ ་ ད་འཁོར། །དཔལ་ཁ་བ ེད་པའི་ ལ་
་བཞེངས༤། །རིགས་ ད་ ེལ་ཞིང་ད ་ཐག་འཛན། །ག ང་ ང་དཔལ་བ ེད་མཆོད་པའི་
ེན། །གཞི་ ང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །མཚལ་ ི་ག ང་ ང་པ་ ་རིས། །དེ་ ེང་ ་བབ་
མ་པ་ཏོག །རིགས་ ད་ ེལ་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༥། །བསོད་ནམས་འཕེལ་ཞིང་ ན་ཚགས་
པའི། །བསོད་ནམས་ལོངས་ ོད་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ང་ ི་གདན་རི་རབ་བ ེགས། །དེ་
ེང་ མ་པ་ཏོག་འོད་ ེམ། །བསོད་ནམས་ ན་ཚགས་ ལ་ ་བཞེངས༦། །ཤར་ ིང་ཉི་མའི་
འོད་ ོང་བའི། །བ ་ཤིས་ ི་ ོས་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། ། ོ་
བ ད་བ ་ཤིས་ གས་ ིས་བ ན། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག །ཤར་ ིང་ ོང་བའི་ ལ་ ་
བཞེངས༧། ། ང་ ིང་བ ་ཤིས་ ས་བ ད་ ོང་བ་ཡི། །བ ་ཤིས་ ན་པོ་མཆོད་པའི་ ེན། །
གཞི་ ེང་ ི་གདན་ ན་པོ་བ ན། །དེ་ ེང་ མ་པ་ཏོག་འོད་ ེམ། ། ང་ ིང་ ོང་བའི་ ལ་ ་
བཞེངས༨། ། བ་ ིང་ ་བའི་ཟེར་ ན་པའི། །བ ་ཤིས་འོད་འབར་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་
ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ མ་པ་ཏོག །རིན་ཆེན་ནོར་བ ན་འོད་ ་འབར། །
བ ་ཤིས་འོད་འབར་ ལ་ ་བཞེངས༩། ། ོ་ ིང་རིན་ཆེན་ནོར་ ོང་བའི། །བ ་ཤིས་ ་བ ད་
མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། ། ་ཚས་ཉི་མའི་ད ིལ་འཁོར་ཅན། །དེ་
ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག །བ ་ཤིས་ ་བ ད་ ལ་ ་བཞེངས༡༠། ། ོ་ཤར་བསོད་ནམས་ཚགས་
ོང་བའི། །མཛས་པ་མངོན་ ར་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །འཛམ་
པ་ ་བ ད་འཁོར་དང་བཅས། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག །བསོད་ནམས་ཚགས་ ོང་ ལ་ ་
བཞེངས༡༡། ། ང་ཤར་དཔལ་ ིས་འཁོར་ ོང་བའི། །དཔལ་ཐོག་ག མ་པོ་མཆོད་པའི་ ེན། །
གཞི་ ེང་ ི་གདན་རིམ་པ་ ། །དེ་ ེང་དཔལ་ཐོག་ མ་བ ེགས་ལ། ། མ་པ་ ེ་ ོག་ཏོག་འོད་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

མེ ། །དཔལ་འཁོར་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༢། ། ང་ བ་ ར་མའི་འོད་ ོང་བའི། ། ག་
བཙན་ ིང་བ ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ ིང་། །ཁ་བད་གཟའ་ ར་ ་
མིག་བ ། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག ། ན་ ར་ ིང་ ོང་ ལ་ ་བཞེངས༡༣། ། ོ་ བ་ ་
གཡང་ཚགས་ ོང་བའི། །ད ་ཞགས་འ ིལ་མོ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་
ལོགས། །ད ་ཞགས་འཁོར་མོའི་ ལ་ ་འཁོར། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག ། ་གཡང་ ོང་
བའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༤། ། ེང་ ོགས་འཇིག་ ེན་དགའ་བདེ་བ ེད། །ཚངས་པ་ ་ ེ་མཆོད་
པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །དེ་ ེང་ མ་པ་དཔག་བསམ་བ ན། །འཇིག་
ེན་དགའ་བདེའི་ ལ་ ་བཞེངས༡༥། །འོག་ ོགས་བསོད་ནམས་ ན་པོའི་ ེན། །བ ་ཤིས་
ིང་བ ན་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་ ོ་ ེའི་གདན། །བ ་ཤིས་ ད་མོ་དཔག་
བསམ་བ ོ ར། །དེ་ད ས་བ ་ཤི ས་མཆོད་པའི ་ ེན། །འོ ག་ ོགས་འཇི ག་ ེན ་ ོང་བར་
བཞེངས༡༦། །བ ད་ ི་ཁ་གནོན་ མ་ཁ་བ ར། །ཟོ་བོ་ གས་ ེ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་
ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །ཟོ་བོ་ ེ་ ་ གས་འོད་འབར། །བ ད་ ི་ མ་ཁ་གནོན་ རི ་བཞེངས༡༧། །
བཙན་ ི་ཁ་གནོན་ ག་ལམ་གཅོད། །ཟངས་ ིང་མེལ་ ེ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་
རི་རབ་ལོགས། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག །ཟངས་ ིང་མེལ་ ེ་འ ོ་བ་ ེ། །བཙན་ ི་ ག་
ལམ་གཅོད་ ིར་བཞེངས༡༨། །ད ་ཡི་ཁ་གནོན་དལ་ཡམས་བ ར། ། ི་བ ད་ ེ་བཞི་ད ་
འ ལ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་གདན་ ི་ ང་འདེགས། །བ ད་ ན་ ེ་འ ལ་ མ་པ་
ཏོག །ད ་ཡི་དལ་ཁ་གནོན་ ིར་བཞེངས༡༩། །མ་མོའི་ཁ་གནོན་མ་ཡམས་འ ལ། །ད ་ར་
ད་འ ལ་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རི་རབ་ལོགས། །དེ་ ེང་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག །
ི་གདན་རིམ་ ་ ་བབ་བཞི། ། གས་ ི་ད ་ར་ ད་མོས་བ ོར། །མ་ཡམས་འ ལ་བའི་ ལ་
་བཞེངས༢༠། །དལ་ཁ་གཅོད་ཅིང་རིམ་ཁ་བ ར། །འོད་ཟེར་ ིང་བ ེགས་མཆོད་པའི་ ེན། །
གཞི་ ེང་ ི་གདན་རི་རབ་ལོགས། །དེ་ ེང་ ་བབ་རིམ་པ་བཞི། །དེ་ད ས་ཉི་མའི་ད ིལ་
འཁོར་བ ེགས། །དེ་ ེང་ མ་པ་ཏོག་འོད་ ེམ། །དལ་ཁ་གཅོད་པའི་ ལ་ ་བཞེངས༢༡། །ཟེར་
ཁ་ ོང་ཞིང་ཆེ་ད ་གཅོད། ། ི་ནེ་བེང་ཐོག་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ང་ ི་གདན་རི་རབ་
ལོགས། །དེ་ ེང་རིན་ཆེན་ཀ་བ་བཞི། །ལོགས་བཞི་རིགས་ གས་པ་ ས་གཏམས། །དེ་ ེང་ཡ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

གད་ཟ་ར་ཚགས། ། ་བབ་ མ་པ་ཏོག་འོད་ ེམ། །ཟེར་ཁ་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༢༢། ། ོས་
ག་ ོང་ཞིང་བཟེད་ཁ་བ ར། །ཟོ་བོ་བཙན་ཐོག་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་ ་
ེ༑ ༑དེ་ ེང་རི་རབ་ ་བཞི་ལོགས། །ཁ་བད་ ག་གཡག་འ ག་ ང་གདོང་། ། ་ ེར་ ང་
གཤོག་ཡ་གད་གདེངས། ། ་བབ་རིམ་བཞི་ཏོག་ཆེན་ ག ། ོས་ ག་ ོང་བའི་ ལ་ ་བཞེངས༢༣།
(འདི་ནས་མཆོད་ ེན་གཅིག་མི་འ ག་པས་ད ད་དགོས།) །འཇིག་ ེན་བ ་ཤིས་བ ེད་པ་ ེ། །དེ་ ར་
བ ་དང་ཉི་ ་ནི། །ཅིར་ཡང་ ལ་བའི་མཆོད་ ེན་ནོ། (༡༨༧) ། ་ ས་གར་མ་ ལ་བའི་གཤེན། །
འཇིག་ ེན་ཡོན་ཏན་བ ན་པ་ མས། །དེ་ ར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡི། ། ་ག ང་མཆོད་པའི་
ེན་ ར་བའི། །བདེར་གཤེགས་ཕོ་ ང་གཞལ་ཡས་ཁང་། །བ ན་པ་ ེས་བཞག་གཉེར་ ་
གཏད། ། ན་གཞིའི་ ོང་ནས་རིག་པའི་ ོ། ། ་བའི་འ ལ་ ེད་ལེགས་པའི་ ལ། །མཁས་ ད་
ལག་ལེན་ ན་པར་མཛད། །ཅེས་ག ངས་ནས། ་ ས་གར་མ་ལ་སོགས་འཇིག་ ེན་ཡོན་ཏན་
ིས་བ ན་པ་ མས་ལ་བཀའ་བ ལ་ཏོ། །
གཉིས་པ་མདོ་ལས་ ང་ ལ་གཞན་ནི། ི་མེད་གཟི་བ ིད་ ི(ཁ་ མ) ལ་ ་ ལ་སར་
བཏོན་པའི་མདོ(༣༦༥)ལས། དང་པོ་ ི་འཕང་ མ་པ་ ། །འ ང་བ་ ་ཡི་པ་ ་ ས། །དེ་ ེང་
ལོགས་བཞི་ ོ་བཞི་ལ། །ལོགས་བཞི་ ་འ ལ་ ་བ་ ེ། ། ོ་བཞི་ ོ་ ན་བཞི་དང་ཆས། །དེ་ ངེ ་
་བབ་རིམ་པ་ ། །དཀར་ ང་དམར་སེར་ཐོན་ཁ་མཐིང་། །དེ་ ེང་ མ་པ་ ེ་ ོག་དང་། །
ོབས་ ི་འཁོར་ལོ་ད ་ག གས་ ོམས། །ཏོག་དང་ ་ ི་འབར་བ་ ། །དང་པོ་ཐམས་ཅད་
འ ས་པ་ཡི། །ག ང་ ང་ཡོངས་འ ལ་མཆོད་ ེན་ཡིན། །ཞེས་པས། ཐིག་ ་ནི་ས་ཡི་ ོན་དང་
གནས་ བས་ལ་དཔག་ ེ་གཞི་ ེང་ ི་འཕང་གི་ ོགས་གཅིག་གི་ད ས་ ་རིང་ ང་གང་ཡོད་དེ་
ཉིད་ཆ་བཅོ་བ ད་ ་ ས་པའི་ཆ་གཅིག་ལ་ཆ་ཆེན་དང་། དེ་ཆ་ག མ་ ་བགོས་པའི་གཉིས་རེ་
ནང་ ་བ མས་ནས་ ི་འཕང་ ག་མ་བཞི་དང་ཕོ་ ང་བཅས་པ་ལ་འ ེས་ ་ ། ི་འཕང་
མས་ ི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་རེ་དང་། ཕོ་ ང་ མས་ ་ཆ་ཆེན་ ། དེའི་ ེང་ ་ཁ་བད་དང་ཟ་
ར་ཚགས་གཉིས་ ི་ མས་ ་ཆ་ ེད་རེ་དང་ད ས་ ་ཕོ་ ང་ནས་རིམ་བཞིན་ མ་གཉིས་རེ་ ིར་
འཕར་རོ། །དེ་ ེང་ ་འདབ་ ་ི མས་ ་ཆ་ཆེན་ ེད་གཉིས་དང་ཟ་ར་ཚགས་ལས་ཆ་ཆེན་གཅིག་
འཕར་རོ། །དེའི་ ེང་ ་འོག་གི་ཟ་ཚགས་དང་ད ས་མཉམ་པའི་བང་རིམ་འོག་མ། དེ་ལས་རིམ་
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པས་ མ་གཉིས་ནང་ ་བ མས་ཏེ་བང་རིམ་བཞི་མ ར་ ་དང་ ་ལ་མ ངས་སོ། ། མས་ ་
ཆ་ཆེན་རེ་རེ་དང་། མ་པ་ལ་ཆ་ཆེན་བཞི། མ་པའི་ ོ་བ་འཕར་ཆས་འོག་ནས་ཡར་བ ིས་
པའི་བང་རིམ་ག མ་པ་དང་མཉམ། མ་ ེའི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་གཅིག་དང་། ཞེང་ ་ཆ་ཆེན་
བཞི། ེ་གདན་ ི་ མས་ ་ཆ་ ེད། ེ་ལ་ མས་ ་ཆ་ཆེན་ ེད་གཉིས། ད ས་ ་ མ་ ེ་ལས་
མ་གཉིས་རེ་ ིར་འཕར་རོ། ། ོག་ཤིང་པད་མ་ཡར་ འི་ མས་ ་ཆ་གཅིག ་བའི་ཞེང་ཆ་
བཞི། ཁ་ཡེར་བ་དེ་ལས་ མ་གཉིས་བ ེད་དེ། འཁོར་ལོ་བ ་ག མ་ མས་ ་ ེད་བ ན་ ེང་།
ཞེང་ཆ་ཆེན་གཉིས་ ་བ་ ོག་ཤིང་ཁ་དང་མཉམ་མོ། །ཆར་ཁེབས་ མས་ ་ཆ་གཅིག་འཕར་
ཆས་འཁོར་ལོ་འོག་མ་ནོན་པར་ ། ་ ་ ་ ི་ཏོག་བཅས་ ི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་ ེད་གཉིས་རེ་
དང་ ་བའི་ཞེང་བབ་དང་བ ན་ཏེ་མཛས་པར་ ། ཕོ་ ང་གི་ལོགས་བཞིར་ ོ་བཞིར་ཡོད་པའི་
ོ་ཡི་ཞེང་ནི་ ི་འ ོ་རགས་པའི་དབང་ ་ ས་ན་ལོགས་ ི་ མ་ཆ་གཅིག་ ེད་པ་འ ག་ ང་ངེས་
པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཕོ་ ང་ཆེན་པོ་ལ་དེ་ ར་ ས་ན་ ོ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ ིར་རོ། ། མས་ ་ལོགས་དང་
མ ངས་པས་ ོ་ཡི་བོན་ལ། ཁ་བད་ཞབས་ ེང་གཉིས། ོ་ ོད་ ོ་ ད་ ་བཞི་ ོ་ ེགས་དང་།
ོ་འ མ་གཡས་གཡོན་གཉིས། ོ་ ད་གཡས་གཡོན་གཉིས་བཅས་ཡོད་ ང་ བས་དང་བ ན་
ནས་མཛས་པར་ འོ། །ད ེ་བ་ནི། མདོ་ལས། ་བ་དེ་ལས་ ེས་པ་ཡི། ། ག་ ་ཉོན་མོངས་
འ ལ་བའི་ ིར། །བ ད་ ་ཟིལ་ ིས་གནོན་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་ ་ཡི་མཆོད་ ེན་ ། ། ོང་ཉིད་ཡེ་
ཤེས་ལས་ ང་བའི། ། ི་འཕང་བ ེགས་པའི་མཆོད་ ེན་ ། །ཞེས་ག ངས་པས། ག ང་ ང་
ཡོངས་འ ལ་ ི་མཆོད་ ེན་འདི་ ་བར་ག ངས་པས་ ག་ཚད་གོང་ ་བཤད་པ་ ར་ལ། དམིགས་
བསལ་གང་ག ངས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་འ ེས་ ་ ་དགོས་པས། ི་འཕང་ཞེས་པ་འ ང་
བ ེགས་ལ་བ ོད་པ་ཡིན་པས། དང་པོ་མི་གཡོ་གསམ་གཏན་ ི་འཕང་ ༡། །བ་ག་ ོང་ཡངས་
ི་འཕང་བ ན༢། །འཇིགས་པ་བ ད་ ོབ་ ི་འཕང་བ ད༣། །བར་ ་འོད་གསལ་ ི་འཕང་
བ ༤། །བོན་ཉིད་ད ིངས་ཆེན་བ ་ག མ་པ༥། །ཞེ་ ང་འ ལ་བའི་གཉེན་པོར་བཞེངས། །
ཞེས་པས་ ི་འཕང་གི་ ངས་ལས་གཞན་མ ངས་སོ། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ལས་ ང་བའི། །བ ་ཤིས་
ོ་མང་མཆོད་ ེན་ ། །ཞེས་པས། དེ་ ་ནི། ིར་ ི་བཀོད་ཚད་གོང་གི་ག ང་ ང་ཡོངས་
འ ལ་དང་འ ་ཞིང་། ག ང་ ང་བཀོད་ལེགས་ ོ་མོ་གཅིག༡ །ག ང་ ང་ཡོངས་འ ལ་ ོ་མོ་
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བཞི༢། །ག ང་ ང་ ི་བ ེགས་ ོ་མོ་བ ད༣། །ག ང་ ང་ ི་ ོར་བ ་ ག་ ོ༤། །ག ང་
ང་ ི་ ིང་ མ་ ་གཉིས༥། །གཏི་ ག་འ ལ་བའི་གཉེན་པོར་བཞེངས། །ཞེས་ཕོ་ ང་ ེ་རི་
རབ་ ི་ངོས་ ་ ོ་ཡི་ ངས་ལས་གཞན་མ ངས་སོ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལས་ ང་བའི། ། གེ ས་
པ་ཁ་གནོན་མཆོད་ ེན་ ། །ཞེས་པས། དེ་ ་ནི། ིད་པ་ཁ་གནོན་ནི། ་འདབ་མན་ཆད་
གཅིག་ལ། བང་རིམ་ནས་ཆ་ག མ་ ་ ས་ཏེ་མཆོད་ ེན་དཀར་དམར་མཐིང་ག མ་ ས་ཏེ་
ཏོག་དང་ ་ ་ ་ ི་ཆར་ཁེབས་བཅས་ཚང་བའོ། །རི་རབ་ ེག་གནོན་ནི། ་འདབ་ ི་ ེང་
ནས་ཆ་བཞིར་བགོས་ཏེ་བང་རིམ་ མས་དང་ མ་པ་ཡན་ཆད་ཚང་བ་བཞི། འ ང་བ་ཁ་གནོན་
་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པས་དེ་ ་ནི། ་འདབ་གཅིག་གི་ ེང་ ་བང་རིམ་ཡན་ཆད་ ་ ་ ས་པའི་
མཆོད་ ེན་ ། འཇིག་ ེན་ཟིལ་གནོན་བ ད་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པས། གདན་ ི་འ ང་བ ེགས་ ི་
ེང་ ་མཆོད་ ེན་བ ད་བཀོད་པའི་ ེང་ ་ཀ་བ་བ ད་བ ངས་པའི་ ེང་ ་ ་འདབ་རིམ་པ་
ག མ་བ ེགས་པའི་ཐོག་མཐིང་ ར་ ང་མགོ་ཏོག་དང་ ན་པའོ། །བ ད་བཞི་ཟིལ་གནོན་མཆོད་
ེན་གཅིག་གི་ཕོ་ ང་གི་ལོགས་ཤར་དཀར་ ང་ ང་ བ་དམར་ ོ་ ོན་པོ་ལ་ག ང་ ང་འཁོར་
ལོ་པ ྨ་ནོར་ ས་བ ན་པའོ། །ང་ ལ་འ ལ་བའི་གཉེན་པོར་བཞེངས། ཞེས་སོ། །སོར་ ོགས་
ཡེ་ཤེས་ལས་ ང་བའི། ། ལ་བ་མང་པོའི་མཆོད་ ེན་ ། །ཞེས་པའི་ ་ནི། མ ར་ ་མན་ཆད་
ར་བཞིན་བང་རིམ་བ ེགས་ ངས་གཅིག་ ་ ས་པའི་ཐོག་ མ་པ་ཡན་ཆད་ ། བ ་ཤིས་
ད ་མང་ ེ་མོ་ད ༡། ། ་ ེ་གསང་བ་ ེ་མོ་ ༢། །གསས་ཆེན་ ་བཞི་ ེ་མོ་བཞི༣། ། ་ག མ་
ཡོངས་ ོགས་ ེ་མོ་ག མ༤། །ཐབས་ཤེས་ ང་འ ེལ་ ེ་མོ་གཉིས༥། ། ་བ་གཞི་མ་གཅིག་ལས་
༑ ༑ མ་པ་ཡན་ཆད་སོ་སོར་ ེས། །འདོད་ཆགས་འ ལ་བའི་གཉེན་པོར་བཞེངས། །ཞེས་
སོ༑ ༑ ་ བ་ཡེ་ཤེས་ལས་ ང་བའི། །འ ིན་ལས་ ོགས་པའི་མཆོད་ ེན་ ། །ཞེས་པས། ཞི་བ་
ག ང་ ང་ཡོངས་ ོགས་ མ༡། ཞེས་པས་ ་བབ་བཞི་ མ་པོ་ ་བ་ལས་གཞན་ ར་དང་འ །
ས་པ་པ ྨ་ ངས་པ་མཛས༢། ཞེས་ ་བབ་བཞི་ མ་པོ་པ ྨ་ ངས་པར་ ། དབང་ལ་འཁོར་
ལོ་བ ེགས་པ་བ ིད༣། ཅེས་ ་བབ་ མ་པོ་བ ེགས་པ་འཁོར་ལོས་མཚན་པའོ། ། ག་པོ་བ ད་
ིན་འ ལ་མཛད་འཇིགས༤། ཞེས་པ་ ་བབ་ ར་ ར་ ་བཞི་ལ་རོ་དང་ཀེང་ ས་བ ེགས་
པར་ ། ན་ལ་ ་བ ད་རིན་ཆེན་མཁར༥། ་བབ་ ་བཞི་བ ེགས་པ་རིན་ཆེན་ ་བ ད་
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ལས་ ས་པའོ། ། མ་པ་ཡན་ཆད་ ར་བཞིན་ནོ། ། ག་དོག་འ ལ་བའི་གཉེན་པོར་བཞེངས། །
ཞེས་སོ། །འ ང་བ་ ་ལས་ བ་པ་ཡི། །འ ོ་བ་འ ལ་བའི་མཆོད་ ེན་ ། །ཞེས་པས་མཆོད་
ེན་ ི་ ག་ཚད་ད ིབས་ མས་གོང་གི་ག ང་ ང་ཡོངས་འ ལ་དང་མ ངས་ཤིང་། འདིར་
་ ་ ོང་ ེད་ ི་མཆོད་ ེན་ཁ་དོག་ ང་ ་དང་༡། དམར་པོ༢། ོན་པོ༣། སེར་པོ༤། ོ་ ་
ེ་ འོ། །བ ་ཤིས་ ོ་བ ་ ེ་བ ་ནི། །རི་རབ་ཁ་ ེར་དང་པོ་གནོན། །ཞེས་པས་གཞི་ ེང་དང་
ཕོ་ ང་ཁ་བད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་སོགས་གོང་ ར་ ི་ ེང་ ། ་བབ་གཅིག་པའི་ཁར། ང་
གི་མཆོད་ ེན་བཞི་བ ་འ ིགས། །ཡོངས་འ ལ་ ལ་བའི་མཆོད་ ེན་ཡིན། །དེ་ ེང་ ་བབ་
གཉིས་པའི་ཁར། །རིན་ཆེན་ ེལ་མ་ མ་ ་གཅིག །ཅིར་ཡང་ ལ་བའི་མཆོད་ ེན་ཡིན། །དེ་
ེང་ ་བབ་ག མ་པའི་ཁར། ། ོགས་བཞི་མཚན་པ་ཉི་ ་གཅིག །ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་
མཆོད་ ེན་ཡིན། །དེ་ ེང་ ་བབ་ག མ་པའི་ཁར། །གསེར་ལས་ བ་པའི་མཆོད་ ེན་བ ད། །
ད ས་ ི་ཏོག་ཆེན་དག་དང་ད ། །ཞེས་ག ངས། ད ས་ ི་ མ་པའི་ནང་གི་གཙང་ཁང་ན།
་གཤེན་ ིད་པ་ག མ་ ི་ ་བ གས་ཤིང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་མཆོད་ ེན་བ ་ཡི་ནང་ །
པད་མའི་གདན་ལ་ གས་ ེ་ཅན་ ི་ ་གཤེན་ལ་རང་རང་གི་འཁོར་ ིས་བ ོར་ནས་བ གས་པའོ། །
འདི་ཡན་མཆོད་ ེན་ མ་ ་བ ན་པའོ། །
གཟི་བ ིད(ཉ༨༥༥) བས་འདིར་ ་ག ང་བ ན་པ་ ེས་བཞག་གི་མདོ་ ར། ིར་ན་
བདེར་གཤེགས་ ་ག ང་མཆོད་ ེན་རིམ་པ་ལ། ིར་ ་ མ་པ་ག མ་ ་ད ེ། །བོན་ཉིད་
ད ིངས་དང་རང་བཞིན་མཁའ། ། ོང་ལས་ ལ་བ་ མ་པ་ག མ། །དེ་ ར་སོ་སོར་ ེས་པ་ནི། །
མ་ ངས་བ ་དང་ཉི་ ་རེ། ། མ་བ ་ ག་ འི་གདགས་ ོའི་མཚན། །དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་
བ ན་པ་ནི། །ཐོག་མར་ད ིངས་ན་གདལ་བ་ཡི། །ད ིངས་ ི་མཆོད་ ེན་བ ་ཉི་ ། །འ ོ་བ་
སེམས་ཅན་འ ལ་ ིར་ ། ། མ་ ངས་ཚགས་ ་གདགས་ ་ཙམ། །དོན་ ་བོན་ཉིད་ད ིངས་
ཆེན་ལས། ། ི་བཀོལ་བཞེངས་དང་བ བ་མ་མཆིས། །ཞེས་དང་། གཉིས་པ་རང་བཞིན་མཁའ་
ལས་ ། ། ན་ ིས་ བ་པ་བ ་ཉི་ ། །བཀོད་དང་བཞེངས་ ་མ་མཆིས་ཏེ། །བོན་ཉིད་ད ིངས་
ན་ ན་ ིས་ བ། །རང་བཞིན་མཁའ་ལ་མངོན་པར་ ོགས། །འོག་མིན་ ོགས་ འི་ཞིང་ ་
གནས། ། ་ ་ ་ འི་ཞིང་ ་མངའ། །ཞིང་ཁམས་གནས་ ར་ཡོངས་ ་གསལ། །ག མ་པ་ ལ་
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བ་ ོང་ལས་ ། །ཅིར་ཡང་ ལ་བ་བ ་ཉི་ ། །རིས་ ་ ིས་དང་འ ར་ ་གཏོད། ། གས་ ་
ག་དང་ ོལ་བས་བ བ། །ཅེས་པས། འདི་ལ་ཡང་ད ས་བ ་ཤིས་ ོ་མང་དང་། མཁའ་ལ་
ོགས་པ་ཉེར་བཞི་དང་། དོག་ལ་གནས་པ་ཉེར་བཞི་དང་། ིབ་གཉིས་ ང་བའི་མཆོད་ ེན་
ཉེར་བཞི་དང་། ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ོགས་ཉེར་བཞི་དང་། བ ་ཤིས་བ ེད་པའི་མཆོད་ ེན་
ཉེར་བཞི་བཅས་སོ། །དང་པོ་བ ་ཤིས་ ོ་མང་ནི། གཟི་བ ིད(ཉ༨༥༨) མདོ་ ི་མེད་ ་ག ང་
བ ན་པ་ ེས་བཞག་གི་མདོ་ལས། བ ་ཤིས་ ོ་མང་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་༴ །ད ས་ ི་
ཕོ་ ང་བཞེངས་ ལ་ལོ། (༨༦༠) །ཞེས་པའི་བར་ ིས་བ ན་པ་ཐིག་ ་བ ག་ན། ེན་ཐིག་ཉེར་
ད ༴ །ནོན་པར་བཤད། གཉིས་པ་ལ་ཉི་ ་ ་བཞི་ཡོད་པའི་དང་པོ་ག ང་ ང་ཡོངས་ ོགས་
ནི༑ མདོ་ལས། བ་གདལ་མི་གཡོ་ ོགས་པ་ཆེ། །ག ང་ ང་ཡོངས་ གོ ས་མཆོད་པའི་ ནེ ། །
གཞི་ ང་ ི་འཕང་རིམ་པ་ ། །འ ང་བ་ ་ཡིས་ ི་གདན་བ གེ ས། །དཀར་ ང་དམར་ ོ་རིན་
ཆེན་གསེར། །དེ་ ེང་ ་འ ལ་ ་བ་བཟོ། ། ི་ནང་རིམ་གཉིས་འདོད་ཡོན་བ ན། །གསེར་ ི་ཀ་
བ་ག ་ཡི་ག ང་། །རིན་ཆེན་ ལ་ད མ་གཞའ་ཚན་འོད། ། ོ་བཞི་ ོ་ ན་ ོགས་འོད་
འབར། །ཡ་གད་འ ང་འ ལ་ཟ་ར་ཚགས། །དེ་ ེང་ ་བབ་རིམ་པ་བཞི། །དཀར་ ང་དམར་
ོན་ཚད་མེད་བཞི། །དེ་ ེང་ མ་པ་ཤེལ་ ར་དཀར། །རིན་ཆེན་གསེར་ ི་མ ར་ ་ ས། །དེ་
ེང་ ེ་ ོག་འཁོར་ལོ་ ེ། །ཆར་ཁེབས་ཏོག་དང་ ་ ་འབར། །དར་བ ད་འོད་ཟེར་ ལ་ ་
ོབས། །མཚན་དཔེ་ལོངས་ ོད་ ན་ མ་ཚགས། །ཡོངས་ ་ ོགས་པའི་མཆོད་ ེན་བཞེངས། །
ཞེས་ག ངས་པ་འདི་གཞི་ ་བ ང་ ེ། ཐིག་གི་ཁོངས་ནས་བཤད་ན། ེན་ཐིག་ཉེར་ད ་
འ ད་ཐིག་ང་ག མ་གདབ། ེང་གཞི་ ི་འཕང་ ་ལ་ མས་ ་ཆ་ཆེན་རེ། གཞི་ ེང་ཞེང་ ་
ཆ་ཆེན་ཉེར་བ ད་ལས། མས་ ི་ མ་གཉིས་བ མ་ཞིང་ཕོ་ ང་ མས། ཆ་ཆེན་བཞི་དང་ཡ་
གད་ཟ་ཚགས་གཉིས། ཆ་ ེད་རེ་ ེ་ མ་གཉིས་རིམ་པས་འཕར། བས་འདིར་ཁ་བད་ཅེས་པའི་
ཁོངས་ ་ ་འདབ་ ང་བ ན་ཏེ། འོག་ནས་ཁ་བད་ ང་གཤོག་ནོར་ འི་འ ར། ཞེས་ག ངས་
པའི་ ིར། ་འདབ་ཟར་ཚགས་ལས་ཆ་ཆེན་གཅིག་འཕར་ཞིང་ མས་ ་ཆ་ ེད་གཉིས། འདིར་
ཡ་གད་འ ང་འ ལ་ཟ་ར་ཚགས། ཞེས་ག ངས་པའི་ཡ་གད་ནི་ ་འདབ་དང་བཅས་པ་ཡིན་
པར་མངོན། དེ་ ེང་ ི་ཡི་ཕོ་ ང་གཡས་གཡོན་ནས། ཆ་ཆེན་གཉིས་རེ་ནང་ ་བ མས་པས་
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སོ༑ ༑ཕོ་ ང་ནང་མའི་ མས་ ་ཆ་ཆེན་བཞི། དེ་ལས་ མ་གཉིས་རེ་འཕར་ཡ་གད་དང་། ཟར་
ཚགས་བཅས་པའི་ མས་ ་ཆ་ ེད་རེ། དེ་ལས་ ་འདབ་ ར་བཞིན་ཆ་གཅིག་འཕར། མས་
་ ེད་གཉིས་ ་བབ་མ ར་ ་བཅས། མས་ ་ཆ་རེ་ མ་གཉིས་ནང་ ་བ མས། དེ་ལས་
མ་གཉིས་བ མས་པ་ མ་ ་དང་། མ་ མས་ཆ་བཞི་ ོ་བས་ག མ་པ་མནན། མ་ ེ་ཆ་
གཅིག་ཞེང་ ་ཆ་ཆེན་བཞི། ེ་གདན་ཆ་ ེད་ ེ་ལ་ཆ་ ེད་གཉིས། མ་གཉིས་རེ་འཕར་ ོག་
ཤིང་ ་བ་ཞེང་ཆ་བཞི། མ་གཉིས་ཁ་ ེར་འཕང་འཁོར་ལོ་བ ་ག མ་ མས། ཆ་ཆེན་ ག་
དང་ ེད་དེ་ ེའི་ཞེང་ཆ་ཆེན་གཉིས། ཆར་ཁེབས་ མས་ཞེང་ཆ་གཅིག་དང་འཕར་ཆ་ཡིས།
ཡར་ ིས་འཁོར་ལོ་ག མ་ནོན་ཏོག་དང་ནི། ་ ་ ་ ིའི་ མས་ ་ཆ་གཉིས་རེ། ཕོ་ ང་ངོས་
ཞེང་ མ་ཆར་ ོ་གཏོད་དེ། ཁ་པད་ཞབས་ ེང་གཡས་གཡོན་ ོ་ཡི་འ མ། དེའི་ནང་ ོ་ ོད་ ོ་
ད་ ོ་ ད་གཉིས། ནང་ ་རེ་བཞི་ ོ་ ེགས་འ མ་ ི་ ིར། ཀ་བ་དེ་ལ་ཀ་ ་ཀ་གདན་པད།
ཐིག་འདི་རིམ་གཉིས་ཡོད་པ་ ན་ལ་མ ངས། བར་ མས་མེད་པའི་མཆོད་ ེན་ ེན་ཐིག་ནི།
ཉེར་ ་འ ེད་ཐིག་ཞེ་བ ན་གདབ་ནས་ནི། ནང་གི་ཆ་བཀོད་གོང་གི་ ལ་ལས་འ ེས། ་
འདབ་ ེང་ ་ ་བབ་རིམ་པས་བ ེགས། གཉིས་པ་ནི། མདོ་ལས། ན་ བ་ ན་བཟང་དཔེ་
ད་འཚགས། །ག ང་ ང་ ི་ ོས་མཆོད་པའི་ ེན། །གཞི་ ེང་ཁ་པད་གོང་དང་མ ངས། ། ོ་
བཞི་ ོ་ ན་ལོགས་བཞི་འ ར། །འ ར་བཞི་ད ས་ ་རིན་ཆེན་ཏོག །གསས་ཆེན་རིགས་ འི་
གཞལ་ཡས་ཁང་། །བར་ མས་འདོད་ཡོན་ར་བས་བ ན། །ཞེས་པས་ ི་འཕང་མན་ཆད་གོང་
ར་དང་། ཕོ་ ང་གི་ངོས་ལོགས་ཆ་ག མ་ ་ ས་པའི་ད ིལ་ཆ་འཕར་ཞིང་གཡས་གཡོན་ ི་
ཆ་ནང་ ་བ མ་ཞིང་། འཕར་ཆའི་ ེང་ ་ཁ་པད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་བཅས་བ ོར་བའི་ ོ་
རེའི་ཐོག་ ་ ་བབ་བཅས་པའི་མཆོད་ ེན་རེ་ ེ་བཞི། ད ས་ ི་ཆ་ཡི་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་
ཡན་གཞན་ལས་ཆེ་བ་གཅིག་བཅས་ འོ། །བར་ མས་ཙམ་ལས་ ོ་བ ེགས་མ་བཤད་པས་ཕོ་
ང་གི་ ི་འ མ་ ་འདོད་ཡོན་ ས་ན་འ ིག་གམ་ མ། ག མ་པ་ནི། ོད་འཇག་ ན་འ ལ་
ོབས་དང་ ན། །ག ང་ ང་ ལ་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །འདི་ནི་ག ང་ ང་ ི་ ོས་ ར་ ི་
འཕར་ཆའི་ཐོག་ ་མཆོད་ ེན་མི་དགོས་ཤིང་གཞན་ཐམས་ཅད་དེ་དང་འ འོ། །བཞི་བ་ནི།
མས་ ན་ ལ་པོས་འ ོ་བ་ ོབ། །ག ང་ ང་འ ལ་ ང་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ཁ་བད་
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དང་ ་འདབ་ ི་གདོང་ ར་ མས་ ་མ་ཧེའི་ཞལ་ ིས་ ས་པར་ འོ། །གཞན་ ི་བཀོད་པ་ ་
མ་བཞིན་ཏེ་འ ང་བ ེགས་ཕོ་ ང་ཁ་བད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་འཁོར་
ལོ་ཆར་ཁེབས་ཏོག་དང་ ་ ་ ་ ི་བཅས་ ི་ཆ་བཀོད་བར་ མས་མེད་པ་དང་མ ངས་སོ། ། ་
བ་ནི། དགའ་ཆེན་མ ་བའི་ ་འ ལ་འཆང་། །ག ང་ ང་འོད་འབར་མཆོད་པའི་ ེན། །ཁ་
པད་ལ་ཐོད་པ་ ་ཚགས་བཀོད་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ ི་ཆ་བཀོད་བཞི་བ་དང་འ འོ། ། ག་པ་
ནི༑ བཏང་ ོམས་འ ོ་ ན་ཡོངས་ལ་བ ེ། །ག ང་ ང་ ན་ ོམས་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་
ཁ་པད་ ི་ ་གསེར་ལས་ ས་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ ི་ཆ་བཀོད་བཞི་བ་དང་འ འོ། །བ ན་པ་
ནི༑ ིང་ ེ་དཔག་མེད་འ ོ་ ན་ ོམས། །ག ང་ ང་ བ་གདལ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ།
ག ང་ ང་གི་ ོ་དང་ ་འདབ་ ི་ ེང་ ་ ་བབ་ཡན་གོང་དང་མ ངས་ཤིང་། ་འདབ་ ི་
ེང་ ་བབ་འོག་མའི་འ མ་ ་ ང་གི་མཆོད་ ེན་ ང་ ་མང་པོ་ ོགས་བཞིར་བ མ་པའོ། །
བ ད་པ་ནི། ན་འ ང་ ་ ོགས་ ོད་ ལ་ཐབས། །ཆོ་འ ལ་བ ན་པ་མཆོད་པའི་ ེན། །
ཞེས་པ། ཕོ་ ང་གི་ ར་བཞིར་ག ང་ ང་གི་ ན་ ིས་ ས་ཤིང་། ཁ་པད་ཐོད་པ་ མ་ ོན་
ིས་བ ེགས་པ་ ས་པའོ། །གཞན་ ར་དང་མ ངས། ད ་བ་ནི། དགེ་ལ་དད་མཆོག་ཡོན་
ཏན་དགའ། །དགེ་ ན་ཡོན་ཏན་མཆོད་པའི་ ནེ ། །ཞེས་པ། ི་འཕང་ ་དང་ཁ་པད་ མས་ ་
པ ྨ་ ་ཚགས་ ངས་པའོ། །གཞན་ ར་དང་འ ། བ ་བ་ནི། ་བ ར་ ེ་ ག་གཟི་བ ིད་
ན། །ག ང་ ང་དབང་མཆོག་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་ ང་གཞི་ མ་པོ་ ་བཞི་ ་གམ་ ར་
ག མ་ ི་ད ིབས་ ་བཏོད་ཅིང་། ཁ་པད་དང་ ་འདབ་ ི་ ར་ ་ནོར་ ་འ ར་བའོ། །གཞན་
འ ། བ ་གཅིག་པ་ནི། དགའ་ ན་ ན་ ོབས་ གས་ཆེན་བདག །འ ིན་ལས་ ོབས་ཆེན་
མཆོད་པའི་ ནེ ། །ཞེས་པ། ་ི འཕང་རིམ་པ་བཞི་ ད་ ིས་བཏེགས་པ། ཁ་པད་དང་ ་འདབ་
གས་དང་། རིན་ཆེན་ ་བ ན་ ི་ཟ་ར་ཚགས། འ ར་བཞི་ ོ་དང་བཅས་ག མ་པ་དང་
མ ངས། བ ་གཉིས་ནི། ཏིང་འཛན་འོད་འ ོའི་འ ོ་བ་འ ེན། ། ་ལས་བབས་པ་མཆོད་པའི་
ེན། །ཞེས་པ། ཁ་པད་ ང་གི་ ་ཚས་དང་། ཡ་གད་ ་འདབ་ཉི་ཟེར་གཟེངས་པ་ཞེས་པ་ལས་
གཞན་འ ར་མེད་གཞན་དང་མ ངས། བ ་ག མ་ནི། ི་མེད་ མ་དག་ ོད་ ལ་འཆང་། །
གེ་སར་ ོང་བོ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ། ི་འཕང་ ་དང་ཕོ་ ང་གི་ ོ་ཡི་གཡས་གཡོན་ ི་
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ལོགས་ མས་ ་གེ་སར་ ོང་བོས་བ ན་པའོ། །གཞན་འ ར་མེད་པ་དང་མ ངས་སོ། །བ ་
བཞི་པ། འ ོ་ ག་གནས་ ང་ ན་ ་ལས། །འོད་ཟེར་ ོས་པ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ལ་ ་
ཡོད་པས། ོ་འ ར་མེད་པའི་མཆོད་ ེན་ ར་བཞིན་ཁ་དོག་དཀར་ ང་དམར་ ོ་སེར་པོ་ལ་ ི་
འཕང་ མས་ ་ག ང་ ང་བ ེགས་པ། འཁོར་ལོ་བ ེགས་པ། པ ྨ་བ ེགས་པ། རིན་ཆེན་
བ ེགས་པ་དཔལ་ད ེ་བཅས་ འོ། །འདི་དང་གོང་གི་བ ་ག མ་བཅས་བ ོམས་པས་བཅོ་
བ ད། བ ་ད ་བ། ན་འོད་ ོན་མ་མཆོད་པའི་ ེན། ཞེས་པ། འ ར་མེད་ ི་མཆོད་ ེན་
ཞིག་གོ །ཉི་ ་བ། ་ཚགས་ས་གཞི་ལས་ ང་བའི། ། ན་བ ེད་བ ན་པ་མཆོད་པའི་ ེན། །
ཞེས་པ་ ི་འཕང་བང་རིམ་གཉིས་ལ་ ོ་ ེས་ ས་པ། ཁ་དོག་གསེར་མདངས་ད ིབས་བཀོད་
འ ར་མེད་གཞན་དང་མ ངས་སོ། །ཉེར་གཅིག་པ། དགའ་ ན་མེ་ཏོག་ཚལ་བ ེད་པའི། །རབ་
དགའ་ ན་སེལ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ེང་གཞི་ ི་འཕང་རིམ་ ར་མེ་ཏོག་བཀོད་པ།
གཞན་ ོ་དང་ཁ་པད་ ་འདབ་ ་བབ་ མ་པ་སོགས་འ ར་མེད་དང་མ ངས། ཉེར་གཉིས་པ།
བསོད་ནམས་ཆར་འབེབས་ ིབ་སེལ་བའི། ། གས་ ེ་ ན་མེད་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ཕོ་
ང་གི་ ི་འ མ་ ་འདོད་ཡོན་བ མ་པ་ལས་གཞན་འ ར་མེད་ ི་དང་མ ངས་སོ། །ཉེར་
ག མ་པ། ི་ཞིམ་ངད་ ན་ ན་ ོང་བའི། །བསམ་པ་ ིང་འ ལ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་
འཕང་ནས་ ་འདབ་བར་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་ ་བཤད་པས། ོགས་ངོས་གཅིག་གི་ད ས་
ཚད་བཞིར་བགོས་པའི་ཆ་གཉིས་ད ིལ་ ་བཞག ཆ་རེ་གཡས་གཡོན་ ་བཞག་པ་སོགས་ ར་
བཞི་ལོགས་བ ད་དགོས། ོ་དང་བཅས་པ་ ར་ ར་རོ། །ཉེར་བཞི་བ། གསོ་བ ེད་བ ད་ ི་
ཚལ་བ ེད་པའི། ། ིང་ ེ་བ ེགས་པ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ་མ་ཉེར་ག མ་བཞིན་ ི་
འཕང་ནས་ ་འདབ་བར་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་ ་འ ར་ཅིང་། ་བབ་མ ར་ ་བཅས་ཆ་ ་
བ ་བཞིར་བགོས་པའི་ཆ་ནི་ ་བབ་བ ་ག མ་མ ར་ ་བཅས་དང་། དེ་ཡང་བ མ་ ལ་བང་
རིམ་འོག་མ་ཟར་ཚགས་དང་མཉམ་པ་ནས། ཆ་ ་ མ་གཉིས་བ མ་པའི་ ེང་སོ་ན་ ར་ཐིག་
འཕང་པས་འཕར་ཆ་ངེས་པར་ ེད། མ ར་ ་ནས་ མ་གཉིས་བ མ་པ་ མ་ ་བཅས་ ར་
ར་འ ེས། ག མ་པ་དོག་ལ་གནས་པའི་མཆོད་ ེན་ཉེར་བཞི་ནི། དང་པོ་ ི་ཟ་འ ལ་ཞིང་
གཡོ་ ེག་གནོན། ། ི་འཕང་ད ་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་འ ང་བའི་ ི་གདན་རིམ་ ་
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དང་། དེ་ ེང་རི་རབ་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་དེ། ངོས་གཅིག་བཞི་ བ་ ས་པའི་ཆ་གཉིས་
ད ིལ་དང་ཆ་རེ་གཡས་གཡོན་ ི་ ར་ ་བཞག་སོགས་ད ད། ད ིལ་ཆ་ལ་ ོ་བཏོད། ཁ་བད་
ཟར་ཚགས་ ་འདབ་སོགས་དེ་མ ངས་ ་ ། དེའི་ ེང་ ་བབ་ ི་ཆ་ ་ ེ་བ ་ ་བགོས་ཏེ།
མ ར་ ་བཅས་བང་རིམ་བ ་ཚང་བར་ ། མ་པ་ཏོག་དང་བཅས་པ་ ན་དཀར་པོ་ །
གཉིས་པ་ནི། གནོད་ ིན་འ ལ་ཞིང་ ང་ ོ་འགག །ཟོ་བོ་ ང་ལག་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་
གཞི་ ེང་རིམ་པ་ ་དང་། རི་རབ་ ེ་ཕོ་ ང་ནས་ཁ་བད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་བཞི་ཡི་
བར་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་འ ར་ ལ་ ར་ ར་ཏེ་ངོས་རེ་བཞི་ བ་ ས་པའི་ཆ་རེ་གཡས་གཡོན་
་བཞག་པའོ། ། ོ་དང་ མ་པ་ཡན་ཆད་གོང་དང་མ ངས་སོ། །ཁ་དོག་ ང་ འོ། །ག མ་པ་
ནི༑ ་དབང་འ ལ་ཞིང་བ ན་ ར་ ིད། ། ་ར་ད ་ ད་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་གཞི་
ང་ ི་འཕང་ ་ལ་ ོ་ ེ་དང་། དེ་ ེང་ཕོ་ ང་ནས་ཁ་པད་ཡ་གད་ ་འདབ་ ་བབ་བཅས་
མ་པོ་དང་གཞན་གོང་དང་མ ངས་ལ་ཁ་དོག་ ེ་ ང་བར་དམར་པོའོ། །བཞི་པ་ནི། གཤིན་ ེ་
འ ལ་ཞིང་ ་མཚ་འགེག །ཟོ་བོ་ ེ་ད ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ེང་ནས་མ ར་ ་བར་
འ ར་མེད་པ་ ི་ ར་ལ་ཁ་པད་ ི་གདོང་ ་ ་ ང་གི་ག གས་ ་མ་ མ་ཞིང་འཇིགས་པ། མ ར་
་གཅིག་གི་ ེང་ ་ མ་པ་ནས་ ་ ིའི་བར་ཚང་བ་ད ། མདོག་ ོན་པོའོ། ། ་བ་ནི། མེ་ ་
འ ལ་ཞིང་མེ་དབལ་འགེགས། །མདོག་དམར་མེ་ ིང་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ང་གཞི་རི་
རབ་ ི་ ོ་ཡི་གཡས་གཡོན་ ི་ལོགས་ ་མེ་རི་པ་ ས་བ ན་པའོ། །ཁ་པད་ཟར་ཚགས་དར་ཁད་
་འདབ་ ་བབ་ མ་པ་བཅས་འ ར་མེད་ ི་མ ངས་ཁ་དོག་དམར་པོའོ། ། ག་པ་ནི། བགེགས་
མས་འ ལ་ཞིང་མ ་དབང་ ན། །མདོག་ ང་ ི་བ ེགས་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ་བབ་
ཆ་ ་དེ་ཆ་བ ད་ ་བགོས་པའི་མ ར་ ་བཅས་པའི་ མས་ཚད་དང་ ར་ཆ་ཁ་བད་དང་མཉམ་
པ་ནས་ ི་མ ངས་ ར་ མ་གཉིས་བ མ་པའི་མ ར་ ་ནས་ཐིག་ ངས་པ་དང་། གཞན་
མས་མཉམ་པའོ། །ཁ་དོག་ ན་ ང་ འོ། །བ ན་པ་ནི། ང་ ་འ ལ་ཞིང་ ང་ ོ་འགེགས། །
་ ད་ ེ་ད ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ མ་པ་མན་ཆད་འ ར་མེད་ ི་མ ངས་ལ། མ་པ་
ད ས་མ་ཆེ་བ་གཅིག་ལ་ ང་བ་བ ད་ ིས་བ ོར་བའོ། །ཁ་དོག་དཀར་ ང་ངོ་། །བ ད་པ་ནི།
ིན་པོ་འ ལ་ཞིང་ཟ་ལམ་གཅོད། །དམར་ནག་མེ་འོད་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ེང་ནས་ཏོག་
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བར་འ ར་མེད་ ི་མ ངས་ལ་ཁ་དོག་དམར་ནག་གོ །ད ་བ་ནི། ་ མས་ ོང་ཞིང་དགའ་
བདེ་བ བ། ། ད་འབར་ ིང་ ོར་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ ོ་དང་
ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་བཅས་ ི་ ར་ལ། ་བབ་བཞི་ཡི་ཐོག་ ་པད་མའི་ ོང་བོ་བཀོད་
པའམ། ཡང་ན་ ་བབ་ ི་ས་ཆ་ཆེན་བཞི་ལ་པད་ ོང་བཅས་པའི་ ེང་ ་ མ་པ་ཡན་ཆད་ ི་
ར་རོ། །བ ་བ་ནི། གཉན་ མས་ ོང་ཞིང་ ིང་པོ་འཚལ། །རིན་ཆེན་ ི་ ང་མཆོད་པའི་
ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་དང་རི་རབ་ ོ་དང་། ཁ་པད་ ི་གོང་ ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ འི་འ ར་
བཀོད་པ། ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་ མ་པ་ཡན་ཆད་ ི་ ར་ལ། ཁ་དོག་སེར་པོའོ། །བ ་
གཅིག་པ། ས་བདག་ ོང་ཞིང་གཏེར་ ོ་བ མ། །ག ་ ིང་བ ེགས་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་
ི་འཕང་ནས་ ་འདབ་བར་ ི་ ར་བ ེགས་པའི་ ེང་ ་ ིང་ད ར་ ས་པའི་ ིང་རེའི་ནང་ ་
་བབ་བཞི་དང་མ ར་ ་ མ་པ་ ེ་འཁོར་ག གས་ཏོག་ ་ ི་བཅས་ཚང་བ་ད ་ ། བ ་
གཉིས་པ། ད ་ མས་ ོང་ཞིང་འོན་འཐིབ་སེལ། ། ི་ ་བ ེལ་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་
ི་འཕང་ནས་ ་འདབ་བར་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་ ་ ས། ཁ་བད་ཅེས་ཡ་གད་དང་ ་འདབ་
མས་ ་ ིལ་ ས་བ ན་པའོ། །བ ་ག མ་པ། བ ད་ མས་ ོང་ཞིང་ མ་ཁ་གནོན། །ཁ་
རག་བ ད་འ ལ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་འདི་ནི་གོང་གི་ག ང་ ང་ཡོངས་ ོགས་ ར་ལས།
ི་འཕང་འོག་མར་ཐོད་འ མ་དང་། ཁ་པད་ལ་ ག་གཡག་འ ག་ ང་གི་ཞལ་དང་མདའ་
ག ་ཞགས་པའི་དར་ཤམ་ ི་ ལ་དང་། ི་མ ང་ཐོ་ འི་ཟར་ཚགས་ ི་ མ་པ་འ ལ་བ། ི་
ོའི་ ེང་ ་ ་བབ་ ན་པའི་མཆོད་ ེན་བཞི། ད ས་ ི་ཐོག་ ་ ་བབ་ཡན་ཆད་ཚང་བ་
གཅིག་བཅས་སོ། །བ ་བཞི་བ། བཙན་ མས་ ོང་ཞིང་ཞགས་མིག་འགེགས། །ཟོ་བོ་བཙན་
འ ལ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་རིམ་གཉིས་མེད་པས་ ི་ ར་ ་འདབ་ ོ་ ང་གི་ ེང་གི་ ར་
བཞི་ མས་དང་དཔངས་མཉམ་པའི་ཆ་ཆེན་གཉིས་རེ་ཡོད་པའི་ཐོག་ ་ ་འདབ་ ོན་པོས་བ ན་
པ་དམར་པོ་བཞི་ཡོད་པ་ ། ཁ་དོག་དམར་པོ་ ། བཅོ་ ་པ། ན་བ ན་ ོང་ཞིང་དགའ་བ་
བ ེད། །འདམ་ ་རིང་བ ེལ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་རིམ་གཉིས་མེད་པ་ ི་ ར་ ི་ཐོག ཕོ་
ང་གི་ངོས་དང་ཁ་པད་ མས་ ་རིན་ཆེན་ ་བ ན་ ི་ ་ ས་པ། ་འདབ་ ི་ ེང་བང་རིམ་
འོག་མའི་འ མ་ ་བདེར་གཤེགས་ ་ག ང་མཆོད་ ེན་ ་མ་བ ིགས་པའོ། །གཞན་ ་བབ་
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ཡན་ཆད་མ ངས་སོ། །བ ་ ག་པ། ཤར་ ིང་ ོང་ཞིང་ ེ་ ད་འཛན། ། ི་འཕང་ད ་བ་
མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་རི་རབ་ ི་ངོས་ ་ མ་པས་བ ན་པའོ། ། ོ་དང་ཁ་པད་
ཟར་ཚགས་ ་འདབ་བཅས་གོང་དང་མ ངས། ་འདབ་ ི་ ེང་ ་ ་བབ་མ ར་ ་བཅས་
པའི་ཆ་ཆེན་ ་དེ་ཆ་བ ར་བགོས་ཏེ། དེ་ ་བབ་ད ་དང་མ ར་ ་བཅས་ཡིན། ི་ ར་ ར་
ནས་ མ་གཉིས་བ མས་པའི་བབ་ ར་ མ་ ་དང་ མ་པ་ཡན་ཆད་ ི་ ར་རོ། །བ ་བ ན་
པ༑ ང་ ིང་ ོང་ཞིང་ཚ་དཔལ་བ ེད། ། ི་འཕང་བ ད་པ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ཕོ་ ང་
གི་ ོ་ཡི་གཡས་གཡོན་ ི་ལོགས་ ་ ོན་ཤིང་གིས་བ ན། ་བབ་ ར་ ར་ཆ་ད ་ ས་པས་
མ ར་ ་བཅས་དང་གཞན་གོང་ ར་རོ། །བཅོ་བ ད་པ། བ་ ིང་ ོང་ཞིང་ད ་ཐག་
འཛན། ། ི་འཕང་ ག་པ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ཕོ་ ང་ལ་བ་ཡིས་བ ན། ་བབ་བ ན་
་ ས་ཏེ་གཅིག་མ ར་ ་གཞན་ ི་ ར་རོ། །བ ་ད ་པ། ོ་ ིང་ ོང་ཞིང་གཏེར་མཛད་
འཛན། ། ི་འཕང་ ་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ཕོ་ ང་ནོར་ ས་བ ན་ ་བབ་ ག་ ་ ས་
ཏེ་ཆ་ ར་བཞིན་བགོ། །གཞན་གོང་དང་མ ངས། ཉི་ ་བ། རི་རབ་ ོང་ཞིང་ ིད་ ེར་
འཛན། ། ི་འཕང་བ ་ག མ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་རི་རབ་བཅས་པར་གཞའ་
ིན་ ིས་བ ན་པ། ་བབ་མ ར་ འི་ཆ་ ་དེ་བ ་བཞིར་བགོས་ཏེ་མ ར་ ་བཅས་ཡིན།
མ་ འི་བར་ ི་ ར་ མ་གཉིས་བ མས་པའི་དབང་ ར་ཡིན། གཞན་འ ། ཉེར་གཅིག་པ།
རི་བ ན་ ོང་ཞིང་ཁ་ ེར་གནོན། །མི་གཡོ་རི་བ ན་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་དང་།
རི་རབ་ལ་གཞའ་ ིན་ ིས་བ ན་པ། ་བབ་ ་ལ་ ར་བཞིན་ཆ་བ ད་ ་ ས་ཏེ་མ ར་ ་
བཅས་ཚང་བར་ ། གཞན་ ར་བཞིན་ནོ། །ཉེར་གཉིས་པ། རོལ་མཚ་ ོང་ཞིང་མཐའ་མིག་
འགེགས། །ལོ་པཎ་ད ་བ ན་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་དང་རི་རབ་ལ་ ་ ིན་ ི་
འཇག་མའི་པ་ ས་བ ན། ཁ་པད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་རིམ་པ་བཞི་དང་མ ར་ ་
བཅས་པའི་ ེང་ ་ མ་པ་ཡན་བ ན་དང་དེ་རེ་རེ་ལ། འཁོར་ལོ་ག གས་ཏོག་སོགས་ཚང་བར་
འོ། །ཉེར་ག མ་པ། གས་རི་ ོང་ཞིང་ ད་མོ་བ ོམ། །ད ་ར་ ད་མོ་མཆོད་པའི་ ེན། །
ཞེས་པ་ ི་འཕང་རི་རབ་ཁ་པད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་ མ་པ་སོགས་ ི་ ར་ལ། ི་
མཐར་ གས་རི་ མ་པོ་རིམ་པ་ད ་ཡིས་བ ོར་བའོ། །ཉེར་བཞི་བ་མ་ཚང་བ་ ་ ་ཞིག་འ ག་
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པས་གཟི་བ ིད་ ངས་མ་གཞན་ལ་ ་ག ག་དགོས་གལ་ཆེ། བཞི་བ་ ིབ་གཉིས་ ང་བའི་
མཆོད་ ེན་ཉེར་བཞི་ནི། དང་པོ། ོར་བ་མཚམས་མེད་ ང་བ་ཡི། །ལོ་པཎ་ད ་ད ་མཆོད་
པའི་ ེན༡། ། ེ་བ་མཚམས་མེད་ད ་བ ད་དེ༢། །གཉེན་པོ་མཚམས་མེད་ད ་བ ན་འ ང་
༣། ། ོལ་བ་དག་ནི་ད ་ ་ལ༤། །གཅད་པ་མཚམས་མེད་ད ་བཞི་ ེ༥། །དེ་ལ་ཉེ་བ་ད ་
ག མ་ ང་༦། ། ི་བ་ད ་གཉིས་དག་གིས་འ ང་༧། །དེ་དག་ལོ་པཎ་མཆོད་ ནེ ་ཏེ། །ཞེས་པ་
བ ན་པོ་ནི། ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ ེ་ཕོ་ ང་ ོ་བཞི་དང་ལོགས་ ་བར་བར་ ་ཀ་བ་དང་
དེའི་བར་ ་ག ང་མས་བཅད་པ། ཀ་ ང་གིས་བཏེགས་པའི་བར་ མས་ ་ ད་དང་ ང་བོ་
སོགས་བཏེག་པ། ཀ་རིང་གི་བར་འགའ་ཞིག་ལ་ ོ་ ང་བཏོད་པ། དེའི་ ེང་ ་ཡ་གད་ཟར་
ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་རིམ་བཞི་མ ར་ ་བཅས་པའི་བར་མཆོད་ ེན་བ ན་པོ་མ ངས་ཤིང་།
དེའི་ ེང་ ་ མ་པ་ཡན་ཆད་ནས་ ་ ིའི་བར་ད ་བ། བ ད་པ། བ ན་པ། ་བ། བཞི་བ།
ག མ་པ། གཉིས་པ་བཅས་ ི་ཆ་བཀོད་བབ་དང་བ ན་ནས་མཛས་པར་ ། བ ད་ནས་བ ་
བར་ག མ་ནི། ལོག་པ་བ ད་དང་འ ལ་བ་ད ་མི་དགེ་བ ་པོ་ ོང་ ེད་པ། ི་གདན་བ ད་
ད ་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་དང་པོ་ ི་གདན་རིམ་པ་བ ད་ ་བ ེགས་པ་དང་། གཉིས་
པ་ ི་འཕང་རིམ་པ་ད ་བ་དང་། ག མ་པ་ ི་འཕང་བ ན་ ་བ ེགས་པ་ག མ་ཀ་ མ་
གཉིས་ནང་ ་བ མས་པ་དང་། ར་བཞི་ལོགས་བ ད་ ེད་ ལ་ ར་བཞིན་ཏེ་ལོགས་རེར་ཆ་
བཞི་ཡི་ཆ་རེ་གཡས་གཡོན་ ་བཞག་པའོ། །དེའི་ ེང་ ་རི་རབ་ ོ་དང་ཁ་པད་ཟར་ཚགས་ ་
འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་ཡན་ ར་བཞིན་ནོ། །བ ་གཅིག་ནས་བཅོ་ འི་བར་ ་ནི། ག་
་ཉོན་མོངས་འ ལ་བ་ཡི། ། མས་པ་ ིབ་སེལ་ ིན་པ་སོགས། །ཡེ་ཤེས་ཚགས་ཆེན་ཞི་བ་
ན། །ཡངས་པ་བཀོད་ལེགས་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ་ནི། གཞི་ ེང་ ི་གདན་རིམ་པ་
གཉིས་བ ེགས་པའི་ ེང་ ། ི་ ང་ ེ་ཀ་བ་བ ད་ ིས་བཏེགས་པའི་ཁོང་གསེང་ ་སེང་གེ་
བ ད་ ིས་བཏེགས་པ༡། དེ་བཞིན་ ང་ཆེན་བ ད༢། ་བ ད༣། འ ག་བ ད༤། ང་
བ ད༥བཅས་དང་། ཀ་བའི་ ེང་ ་ཕོ་ ང་ ོ་བཞི་དང་ ན་པའི་ལོགས་ ་གཅིག་ལ་ག ང་
ང་། དེ་བཞིན་ ་འཁོར་ལོ། པ ྨ། རིན་ཆེན། གཅིག་དངོས་ཟིན་མེད་ ང་དཔལ་ད ེ་བཅས་
པས་བ ན་པའི་ ེང་ ། ཁ་པད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་སོགས་ ི་འ ེས་
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ར་ལ། ི་ཡི་འ མ་ ར་འདོད་ཡོན་ ི་ ིང་དང་བར་འ མས་ ་ འོ། །དེ་ནས་བ ་ད ་
བར་ ་བཞི་ནི། ོག་གཅོད་པ་དང་། མ་ ིན་ལེན། མི་ཚངས་ ོད་པ་དང་ ན་ ར་བ། དེ་དག་
ོང་ ེད་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ལ་ ོ་བཞི་དང་ལོགས་ ། ག ང་
ང་གིས་བ ན་པ༡། འཁོར་ལོས་བ ན་པ༢། པད་མས་བ ན་པ༣། རིན་ཆེན་ ིས་བ ན་པ་
བཅས་བཞིའོ། །དེའི་ ེང་ ་ཁ་པད། ཟར་ཚགས། ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་སོགས་
གཞན་དང་འ ། ཁ་དོག་རིམ་བཞིན་དཀར་ ང་དམར་ ོན་ནོ། །དེ་ནས་བཞི་ ེ། ཟས་གོས་
ོགས་དང་ ི་གདན་བཞི། །དེ་དག་ ོང་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པས། དེ་ མས་ནི། ངད་
ན་ ི་ ེ་ ོས་ ིས་བ ན། ། བ་ བ་ ན་ ོགས་ ན་མེད་ལ། ། ད་འབར་ ིང་བ ེགས་མེ་
ཏོག་ ེ། །པ ྨ་ ོང་བོའི་ ལ་ཅན་ནོ། །ཞེས་པས་ ག་ཚད་དངོས་ ་མ་གསལ་བས་གོང་དང་
རིགས་འ ེས་ ་ ་ ེ། ི་འཕང་རིམ་ ་དང་རི་རབ་ ོ་བཞི་དང་ལོགས་ ་དང་པོ་ལ་ ོས་དང་
ི་ཞིམ་ ིས་བ ན་པ། གཉིས་པ་ལ་དར་ཟབ་ ི་ ན་པོས་བ ན་པ། ག མ་པ་ལ་པད་མའི་ ོང་
བོས་བ ན་པའོ། ། ེང་ ་རིམ་བཞིན་ཁ་བད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་
སོགས་ ི་ ར་རོ། །བཞི་བ་ད ་ ི་ ད་འ ལ་ནི། ། ི་ ར་རིན་ཆེན་ཏོག་གིས་མཛས། །ཞེས་
པས། ི་འཕང་ ་ཡི་ ར་ མས་ ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཏོག་གིས་བ ན་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ ་མ་
མས་དང་མ ངས་སོ། །འདིར་མཆོད་ ེན་ ང་བ་ ངས་ ི་འ ེན་ ལ་ལ་བབ་འཛག་ ང་
ལ་ལ་བ ག་དགོས་འ ག ་བ་ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ོགས་མཆོད་ ེན་ལ་ཉེར་བཞི་ ེ། དང་
པོ་ནི། གསང་བ་གཏིང་ ོགས་ བ་པ་ཡི། །ག ང་ ང་ ་ ེ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་
འཕང་རིམ་ ་རི་རབ་དང་། ག ང་ ང་གིས་ ས་པའི་ ོ་ལས་གཞན་ ི་ ར་ལ། དེ་ ེང་ཡ་
གད་ཟ་ར་ཚགས་ ་འདབ་བཅས་ ི་ ེང་ ། འོག་གི་ཕོ་ ང་ལས་ཆ་ཆེན་རེ་བ མས་ཏེ་རི་རབ་
མས་ ་ཆ་བཞི་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ ེང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་
སོགས་ ི་ ར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། གསང་བ་གཏིང་ ོགས་ ལ་བའི་མཁར། །ལི་ལི་བང་བང་
མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ེང་གཞི་ མ་པོ་བ ད་ ིན་ ི་ཐོད་པས་ ས་པ་ ི་ནང་རིམ་པ་བ ་
དང་ ་བ ད་ སི ་བ ོར་བའི་ད ས་ ། ི་ ར་ ི་འཕང་ ་བཞི་རིམ་པ་ ་དང་། གཞལ་ཡས་
་བཞི་ ོ་བཞི་ ན་པ། ི་འ མ་ ་འདོད་ཡོན་ ི་ མ་ ་ཡོད་ཅིང་ཐོད་ ་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་
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ང་ ར་ ང་མགོ་ཏོག་དང་བཅས་པའོ། །ག མ་པ་ནི། གསང་བ་གཏིང་ ོགས་ ལ་བའི་
གནས། ། ི་བ ེགས་ ལ་འ ས་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་རིམ་པ་ ་ཡི་ ེང་ ་ ར་
བཞིར་ཀ་བ་བཞི་ཡི་བར་ ་ ོང་ཆ་རིམ་པ་ ་ ་བཏོད་ཅིང་ཐོག་ བ་པའི་ཁོང་གསེང་ ་འོག་གི་
རིམ་པ་གཉིས་ ི་ ོགས་རེར་མཆོད་ ེན་ ང་ ་ཉེར་བཞི་རེ་བཀོད་ཅིང་། གོང་ཐོག་ག མ་ ི་
ོགས་རེར་མཆོད་ ེན་ ་རེ་ ེ་བ ོམས་པས་མཆོད་ ེན་བ ད་དང་བ ད་ ི་ ངས་འ ིག་གོ །
བཞི་བ་ནི། ང་བ་ ་ཡི་ ག་བ ལ་སེལ། །ལོ་པཎ་ད ་བ ེགས་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་
གོང་མ་ ར་ ི་འཕང་ ་དང་ཀ་བ་བཞིས་བཏེག་པའི་བར་ ་ཁོང་སེང་རིམ་པ་ད ་དང་ ན་པ།
དེའི་བར་ མས་ ་མཆོད་ ེན་ ང་ ས་བཀང་བར་ག ངས་ཤིང་ ངས་ཀའི་ཚད་མ་ག ངས་པས་
འ ོར་ཚད་དང་བ ན་ན་ཆོག་གམ་ མ། ་བ་ནི། ་མིན་འཐབ་ ོད་ ིབ་ ང་བའི། ། ལ་བ་
ེ་ད ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་དེའི་ ེང་ ་རི་རབ་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་
ཅན་ལ། ོ་བཞི་དང་ཁ་པད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་ ེ་གདན་ ེ་དང་
ོག་ཤིང་འཁོར་ལོ་ཆར་ཁེབས་བཅས་ ི་ ེང་ ་ཏོག་ཆེན་ད ་དང་ ན་པ་བཞེངས། ག་པ་ནི།
ངི ་བཞི་ ོས་དང་ཁ་དོག་གསལ། །ལོ་པཎ་ད ་ ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་རིམ་ ་
རི་རབ་ཁ་པད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་དང་། དེའི་ ེང་ ་བབ་རིམ་བཞི་དང་། དེའི་ ེང་ ་
མས་ ་ཆ་ཆེན་བཞི་ཡོད་པའི་ཁང་བཟང་ ོ་དང་ཁ་པད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ི་ ེང་ཁ་པད་
དང་མཉམ་པའི་མ ར་ ་ མ་པ་ནས་འཁོར་ལོ་བཅས་པའི་ ེང་ ་ཏོག་ཆེན་ ་ ་གསལ་བ། ེ་
ལ་ ་ ི་དང་བཅས་པ་དགོས་སམ་ མ། བ ན་པ་ནི། པད་མའི་ ིང་པོ་ ་ འི་འོད། །དགའ་
མཛས་པ ྨ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ ོ་དང་བཅས་པའི་ ི་ ར་ལ།
རི་རབ་ ི་ལོགས་ ་པ ྨ་དང་། ་བས་བ ན་པའོ། །དེ་ ེང་ཁ་བད་ནས་ ་ ིའི་བར་ ི་ ར་
རོ༑ ༑བ ད་པ་ནི། ་ ག་ ་དང་ ོ་ངར་འཇིལ། ། ་ ན་བསིལ་མོ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་
ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ནས་ ་ ིའི་བར་ ི་ ར་ལ། ་འདབ་ནས་ཁ་པད་ ་ ་ མས་ལ་ ིལ་
ས་བ ན་པའོ། །ད ་བ་ནི། ོ་ག མ་གསད་བཅས་ག ག་པ་འཇིལ། །བ ད་འ ལ་ ་ ན་
མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་ཡི་འོག་མ་ཐོད་འ མ་དང་། རི་རབ་ ི་ ར་བཞིར་ག ་
འ ག་འ ར་བ། ོ་དང་ཁ་པད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ནས་གསེར་ ི་ཏོག་ཆེན་དང་ ་ ི་སོགས་
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་ི ར་རོ། །བ ་བ་ནི། མི་བདེ་ ག་བ ལ་ཉོན་མོངས་འཇིལ། །དགའ་རབ་དབང་ ན་མཆོད་
པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་གདན་ ་ནས་ ་ ིའི་བར་ ི་ ར་དང་། རི་རབ་ ི་ལོགས་ ་ཤར་ ་གམ།
ང་ ་བཞི། བ་ མ་པོ། ོ་ ར་ག མ་ ིས་བ ན་པའོ། །བ ་གཅིག་པ་ནི། ིན་པ་ཚགས་
ཆེན་རབ་ ོགས་པས། ། ོ་བ ད་ད ་མང་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ། གཞི་ ེང་ ི་འཕང་རིམ་
པ་ ་དང་། རི་རབ་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་ལོགས་རེར་ ོ་རེ་བཏོད་པས་ ོ་བ ད་དེ་ མས་
ད ིབས་བཀོད་ ི་ ར་ལ། དེའི་ ེང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་དང་། དེའི་ ེང་ ་ ་བབ་
བཞི་དང་བཅས་པ་ ར་བཞི་ལོགས་བ ད་ ། དེའི་ ེང་མ ར་ ་དང་དེའི་ ེང་ ་ ོ་རེའི་ ེང་
ཐད་ ་མཆོད་ ེན་རེ་དང་། དེའི་ ེང་གི་ད ས་ ་ཏིང་ ར་ག ་ ེ་ཞེས་པ་ མས་ ་ཆ་ཆེན་
ག མ་དང་ ན་པའི་ཕོ་ ང་ ོ་བཞི་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་ ེ་
འཁོར་ལོ་ག གས་ཏོག་ ་ ི་བཅས་ཚང་བར་ ། བ ་གཉིས་པ་ནི། ལ་ ིམས་འཆལ་བ་མེད་
པ་ཡི། ། ་ ེ་གསང་བ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ེང་གཞི་ ི་འཕང་རིམ་ ་རི་རབ་ ོ་དང་ཡ་
གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་སོགས་ ི་ ར་ལ་ཁ་དོག་དཀར་པོའོ། །བ ་
ག མ་པ། བཟོད་ཐོབ་ ང་ཚར་མེད་པ་ཡི། ། ི་མང་ ་ ེ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་
རིམ་ ། དེའི་ ེང་ ོགས་རེར་རིན་ཆེན་ ི་ ང་ད ་རེས་བཏེགས་པའི་ ི་མིག་ ོགས་རེར་
བ ད་རེ་ ེ་ མ་ ་ ་གཉིས་རེ་དང་། དེའི་ ེང་ ་ཁ་པད་ ོན་དམར་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་
བཅས་ ོ་དམར་ ས་པའི་ ེང་ ། གསས་མཁར་རི་རབ་ཆ་ཆེན་བཞི་རེ་ ོ་བཅས་ ི་ ེང་ ་ཡ་
གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་ཡན་ཆད་ ི་ ར་ ས་པའོ། །བ ་བཞི་བ་ནི།
བ ོན་འ ས་ ར་མ ོགས་ ན་པ་ཡི། །དཀའ་བ་ མ་བ ེ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འ ོ་
ར་རོ། །བཅོ་ ་བ། བསམ་གཏན་འ ར་ ོག་མེད་པ་ཡི། །མི་འ ར་ག ང་ ང་མཆོད་པའི་
ེན། །ཞེས་པ་ ི་གདན་རིམ་པ་ འི་ ེང་ ་ག ང་ ང་ད ་དང་། དེ་རེ་རེའི་ ེང་ ་ ་བབ་
ཡན་ཆད་ཚང་བའི་མཆོད་ ེན་དཀར་པོ་ད ། བ ་ ག་པ་ནི། ཐོགས་མེད་ ོབས་ གས་ ན་
པ་ཡི། ། ལ་བ་ ི་ ིང་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་རིམ་པ་ད ་དང་། དེའི་ད ས་ ་རི་
རབ་ ོ་བཞི་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་སོགས་ཚང་བར་ ན་པ་དང་།
ི་འཕང་ད ་བའི་ ེང་རི་རབ་ ི་ ར་མཚམས་བཞིར་གསས་ཁང་ ང་ ་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་
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འདབ་ཏོག་བཅས་ཚང་བ་བཞི་ འོ། །བ ་བ ན་པ། ིང་ ེ་བདག་ ོགས་མེད་པ་ཡི། །ཚད་
མེད་ཡོངས་འ ལ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ། ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་
བབ་མ ར་ ་ མ་པ་ ེ་འཁོར་ལོ་ཆར་ཁེབས་ ི་ ེང་ ་ཏོག་ཆེན་བཞི་དང་ ་ ི་ ་ ་བཅས་ ི་
ར་རོ། །བཅོ་བ ད་པ། ོན་ལམ་རེ་དོགས་མེད་པ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་འ ང་གནས་མཆོད་པའི་
ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་རིམ་ ་རི་རབ་ ོ་དང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་བཅས་ ི་ ེང་ ་ཆ་
ཆེན་བཞི་དང་ ན་པའི་གསས་ཁང་བཞི་ ན་པའི་གཡས་གཡོན་ ི་ལོགས་ ་ཁོལ་མིག་གི་ནང་ ་
མཆོད་ ེན་ ང་ ་ ་མ་བཤམས་པའོ། །གཞན་ ི་ ར་ ། བ ་ད ་བ། ཐབས་མཆོག་ ོངས་
པ་མེད་པ་ཡི། །དབང་བ ར་འཁོར་ལོ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་རིམ་ ་བ ེགས་པའི་
ེང་ ་ཀ་བ་གཅིག་གིས་བཏེགས་པའི་ ེང་ ་འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་པས་བཀབ་པའི་ ེང་ ་ ི་
འཕང་རིམ་ ་རི་རབ་ ོ་དང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་ མ་ཏོག་སོགས་ ི་ ར་ཚང་
བ་བཞེངས། ཉི་ ་པ། ཤེས་རབ་དོན་ལ་འ ལ་མེད་པའི། །ཡེ་ཤེས་ ེ་ ིང་མཆོད་པའི་ ེན། །
ཞེས་པ་ ི་འཕང་ནས་ཆར་ཁེབས་བར་ ི་ ར་རོ། །ཉེར་གཅིག་ནས་ཉེར་བཞི་བར། མས་པ་
འ ལ་ ིང་ཤེལ་མདོག་ ང་༡། །ཞེས་པ་དཀར། ན་ ང་འ ལ་ ིང་ཤེལ་མདོག་ ང་༢། །
ཞེས་ ང་ ། ཡིད་བཞིན་འ ལ་ ིང་ཟངས་འོད་འབར༣། །ཞེས་པ་དམར་པོ། ན་ ོགས་
འ ལ་ ིང་གསེར་མདོག་སེར༤། །ཞེས་པ་སེར་པོ། འདི་ མས་ ི་འཕང་རིམ་ ་རི་རབ་ ོ་དང་
ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་འཁོར་ཏོག་སོགས་ ི་ ར་རོ། །མཐའ་རིམ་
་དཔག་བསམ་ ོན་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་གི་ར་བས་བ ོར། ག་པ་བ ་ཤིས་བ ེད་པའི་མཆོད་
ེན་ཉེར་བཞི་ ེ། དང་པོ་ནི། འཇིག་ ེན་ཞིང་ཁམས་བདེ་ལེགས་བ ེད། །བ ་ཤིས་ ོ་མང་
མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ ར་བཤད་པའི་བ ་ཤིས་ ོ་མང་མིན་ཞིང་། འདི་ལ་ཡང་ ོ་
བ ་དང་བ ད་ཚང་དགོས་པས། མཆོད་ ེན་ཆེ་བའི་ཞེང་ཚད་ཆ་ཆེན་ཉེར་བཞིར་ ས་པའི་ ི་
འཕང་རིམ་པ་ ་དང་། རི་རབ་ ོ་བཞི་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་བཅས་པའི་ ེང་ ། འོག་
གི་རི་རབ་ཞེང་ཚད་མཉམ་པའི་རི་རབ་ ོ་བཅས་ཚང་བ་རིམ་པ་ ་ཡི་ ེང་ ་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་
་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་འཁོར་ཏོག་ ་ ི་སོགས་ ི་ ར་རོ། ། ོ་ཡང་འོག་གི་ ོགས་རེར་
བ ན་རེ་དང་། ེང་རིམ་བཞི་ལ་ ོགས་རེར་ ོ་ ་རེ་ ེ་ ོན་ཉི་ ་རེ་ ེ་བ ོམས་པས་ ོ་ ངས་
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བ ་དང་བ ད་འ ིག་གོ །གཉིས་པ་ནི། མི་ ་ ན་ཞིང་ཚ་བ ིང་བའི། །བ ་ཤིས་ད ་མང་
མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ ོ་དང་བཅས་པའི་ ི་འ མ་ ་འདོད་ཡོན་
ེང་ ་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ི་ ེང་དང་། བང་རིམ་དང་པོའི་ ར་ མས་ ་ཆ་ཆེན་
ག མ་རེ་ཡོད་པའི་མཆོད་ ེན་ ང་ ་བ ་དང་བ ད། ་བ ་ང་གཅིག བཞི་བ ་ ་བཞི།
མ་ ་ ་གཉིས། ཉི་ ་ ་ ། བ ་ ག བ ད་སོགས་མང་ ང་རང་རང་གི་བསོད་ནམས་
དང་ ར་ག ངས་སོ། ། ་འདབ་ ི་ ེང་ནས་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་སོགས་ཚང་བར་ །
ག མ་པ་ནི། གཡེན་ཁམས་ ོང་ཞིང་ ིན་ལེགས་པའི། །དཔལ་ ད་འཁོར་མོ་མཆོད་པའི་ ེན། །
ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ ོ་དང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་བཅས་པའི་ ེང་ ། མས་
་ཆ་བཞི་དང་ ན་པའི་ཕོ་ ང་ ོ་དང་། ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་
སོགས་ཚང་བར་ ། བཞི་བ་ནི། དཔལ་ཁ་བ ེད་ཅིང་ ་ ས་པའི། ། ་ར་ ད་མོ་མཆོད་པའི་
ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ ོ་བཞི་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་
མ་པ་འཁོར་ལོ་ཏོག་དང་ ་ ི་སོགས་ མ་པོར་འཁོར་བ་ ། ་བ་ནི། རིགས་ ད་ ེལ་ཞིང་
ད ་ཐག་འཛན། །ག ང་ ང་དཔལ་བ ེད་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་
ོ་བཞིའི་འ མ་གཡས་གཡོན་ ་ག ང་ ང་རིས་ ི་པ་ ས་གཏམས་པ། ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་
འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་སོགས་ ི་ ར་རོ། ། ག་པ་ནི། བསོད་ནམས་འཕེལ་ཞིང་ ན་
ཚགས་པའི། །བསོད་ནམས་ལོངས་ ོད་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ ོ་
བཞི་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་ མ་པ་སོགས་ ི་ ར་རོ། །བ ན་པ་ནི། ཤར་ ིང་ཉི་
མའི་འོད་ ོང་བའི། །བ ་ཤིས་ ི་ ོས་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་ཕོ་ ང་གི་
ོགས་རེར་ ོ་གཉིས་རེ་བཏོད་པས་ ོ་བ ད་ལ་ གས་བ ད་ ིས་བ ན་པ། ཡ་གད་ཟར་
ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་སོགས་ ི་ ར་རོ། །བ ད་པ་ནི། ང་ ིང་བ ་ཤིས་
ས་བ ད་ ོང་། །བ ་ཤིས་ ན་པོ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ ོ་བཞི་
ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་སོགས་ ི་ ར་རོ། །ད ་བ་ནི། བ་ ིང་
་བའི་ཟེར་ ན་པའི། །བ ་ཤིས་འོད་འབར་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་
རབ་ ོ་བཞི་དང་གཡས་གཡོན་ ་ནོར་བ ན་ ིས་བ ན། ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་
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མ ར་ ་ མ་པ་སོགས་ ི་ ར་འ ེས། བ ་བ་ནི། ོ་ ིང་རིན་ཆེན་ནོར་ ོང་བའི། །བ ་ཤིས་
་བ ད་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ ོ་བཞི་གཡས་གཡོན་ ་ ་ཚས་ཉི་
མས་བ ན་ཞིང་། ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་སོགས་ ི་ ར་འ ེས།
བ ་གཅིག་ནི། ོ་ཤར་བསོད་ནམས་ཚགས་ ོང་བའི། །མཛས་པ་མངོན་ ར་མཆོད་པའི་ ནེ ། །
ཞེས་པ་ ི་འཕང་རིམ་ ་རི་རབ་ལ་ ོ་བཞི་དེའི་གཡས་གཡོན་བ ད་ ་འཛམ་བྷ་ ་བ ད་བཀོད།
དེའི་ ེང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་ཡན་གོང་ ར་རོ། །བ ་གཉིས་
པ་ནི། ང་ཤར་དཔལ་ ་ི འཁོར་ ོང་བའི། །དཔལ་ཐོག་ག མ་པོ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་
ི་འཕང་རིམ་པ་ ་དང་། དེའི་ ེང་ ་ཆ་ཆེན་བཞི་ཡི་རི་རབ་ ོ་དང་ཁ་བད་ལ་ཡ་གད་ཟར་
ཚགས་ ་འདབ་ ན་པ། དེའི་ ེང་ ་འོག་གི་རི་རབ་དང་མཉམ་པའི་ མས་ཞེང་མཉམ་པ་ ོ་
དང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ན་པ་གཉིས་བ ེགས་པས་རིམ་པ་ག མ་དང་། དེའི་ ེང་ ་
་བབ་བཞི་མ ར་ ་ མ་པ་འཁོར་ལོ་ག གས་ཏོག་ ་ ་ ་ ི་བཅས་ཚང་བར་ ། བ ་ག མ་
པ༑ ང་ བ་ ར་མའི་འོད་ ོང་བའི། ། ག་བཙན་ ིང་བ ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་
འཕང་རིམ་ ་རི་རབ་ ོ་དང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་གཟའ་དང་ ར་མས་ ས་པ། དེ་ ེང་ ་འདབ་
་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་ ེ་འཁོར་ག གས་ཏོག་ ་ ་ ་ ི་བཅས་ཚང་བར་ ། བ ་བཞི་བ།
ོ་ བ་ ་གཡང་ཚགས་ ོང་བའི། །ད ་ཞགས་འ ིལ་མོ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་
ི་འཕང་ ་དང་རི་རབ་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་བཅས་ ད་མོར་འཁོར་བ་དང་། མ་
ཏོག་སོགས་ ི་ ར་རོ། །བཅོ་ ་བ། ེང་ ོགས་འཇིག་ ེན་དགའ་བདེ་བ ེད། །ཚངས་པ་ ་
ེ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་གཞི་ ེང་རིམ་ ་དང་རི་རབ་ ོ་དང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་
བཅས་ ི་ ེང་ ་ ་བབ་ མས་ལ་ ོན་ཤིང་གིས་བ ན་པའི་ ེང་ ་མ ར་ ་ མ་པ་ ེ་འཁོར་
ག གས་ཏོག་ ་ ་ ་ ི་བཅས་ཚང་བར་ ། བ ་ ག་པ། འོག་ ོགས་བསོད་ནམས་ ན་པོའི་
ེན། །བ ་ཤིས་ ིང་བ ན་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ོ་ ེ་ ་ མ་ ི་ ེང་ ་ ི་གདན་རིམ་ ་
ནས་ ་ ིའི་བར་ ི་ ར་ ི་མཆོད་ ེན་བཞེངས་པའི་མཐར་དཔག་བསམ་ ོན་པའི་ར་བས་བ ོར་
བའོ། །བ ་བ ན་པ། བ ད་ ི་ཁ་གནོན་ མ་ཁ་བ ར། །ཟོ་བོ་ གས་ ེ་མཆོད་པའི་ ེན། །
ཞེས་པ་ ི་གདན་རིམ་ ་དང་རི་རབ་ ོ་དང་ཡ་གད་ཟ་ར་ཚགས་ ་འདབ་བཅས་ ི་ ེང་ ་ ་
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བབ་ ་ ིའི་བར་ ོགས་བཞི་ད ས་དང་ ་ཡོད་པ། ཁ་དོག་ ོ་ ་ གས་ ི་འོད་འ ོ་བའོ། །
བཅོ་བ ད་པ། བཙན་ ི་ཁ་གནོན་ ག་ལམ་གཅོད། །ཟངས་ ིང་མེལ་ ེ་མཆོད་པའི་ ེན། །
ཞེས་པ་ ི་གདན་རིམ་ ། རི་རབ་ ོ་དང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་མ ར་ ་ མ་པ་
འཁོར་ལོ་ག གས་ཏོག་ ་ ་ ་ ི་བཅས་ཚང་བར་བཞེངས། ཁ་དོག་དམར་པོ་ཟངས་ ི་འོད་
ར་འབར་བ་ ། བ ་ད ་བ། ད ་ཡི་ཁ་གནོན་དལ་ཡམས་བ ར། ། ི་བ ད་ ེ་བཞི་ད ་
འ ལ་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་གདན་རིམ་ ་དེའི་ ེང་ ི་ ང་བ ད། དེའི་ ེང་ ི་འཕང་
་ནས་ ་འདབ་བར། ི་ ར་ ་བབ་ནས་ནི་ ་ ིའི་བར། ོགས་བཞིར་བཞི་བཞེངས་ཆགས་
ད ིབས་ ི་ ར་རོ། །ཉི་ ་བ། མ་མོའི་ཁ་གནོན་མ་ཡམས་བ ལ། །ད ་ར་ ད་འ ལ་མཆོད་
པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་གདན་རིམ་པ་ ་ མ་པོ་དང་། དེ་ ེང་རི་རབ་ལ་ ོ་བཞི་ཡ་གད་ཟར་
ཚགས་ ་འདབ་བཅས་ ་བཞི། དེ་ ེང་ ་བབ་བཞི་དང་མ ར་ ་བཅས་ མ་པོ། གཞན་པ་
ཡན་ ི་ ར་དང་། ཁ་དོག་ གས་ ི་མདོག་བཞིན་ ོ་ ར་དགོས་པ་མངོན། ཉེར་གཅིག་པ།
དལ་ཁ་གཅོད་ཅིང་རིམ་ཁ་བ ར། །འོད་ཟེར་ ངི ་བ ེགས་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་གདན་
རིམ་ ་རི་རབ་ ོ་དང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་བཅས་ ི་ ར་ལ། མ ར་ ་པད་
མའི་དོད་ ་ཉི་མ་ མ་པོ་ཉིས་བ ེགས་ ། གཞན་ མ་པ་ཡན་ ི་ ར་རོ། །ཉེར་གཉིས་པ། ཟེར་
ཁ་ ོང་ཞིང་ཆོ་ད ་གཅོད། ། ི་ནེ་བེང་ཐོག་མཆོད་པའི་ ནེ ། །ཞེས་པ་ ི་གདན་རིམ་ ་རི་རབ་
ོ་དང་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་དང་བཅས་པའི་ ེང་ ་རིན་པོ་ཆེའི་ཀ་བ་བཞིས་བཏེགས་པའི་
ཀ་བར་ད ིལ་ ་ ོ་དང་ལོགས་ ་རིགས་ གས་ཏེ་ག ང་ ང་འཁོར་ལོ་པ ྨ་རིན་ཆེན་ ིས་ ས་
པ༑ དེ་ ེང་ ་ཡ་གད་ཟར་ཚགས་ ་འདབ་ ་བབ་ མ་པ་ཏོག་དང་བཅས་པའོ། །ཉེར་ག མ་
པ༑ ོས་ ག་ ོང་ཞིང་གཟེད་ཁ་བ ར། །ཟོ་བོ་བཙན་ཐོག་མཆོད་པའི་ ེན། །ཞེས་པ་ ི་འཕང་
རིམ་པ་ ་དང་རི་རབ་ ོ་བཞི། ཁ་བད་ལ་ ོགས་བཞིར་ཤར་ནས་ ག་གཡག་འ ག་ ང་གི་
གདོང་བས་ ས་པ། དེའི་ ེང་ཟར་ཚགས་དང་ ་འདབ་ ང་གཤོག་གི་ ལ་ཅན། ་བབ་བཞི་
མ ར་ ་བཅས་པའི་ ེང་ ། མ་པ་ཡན་ཚང་མ་ཚ་ ག་ ་ ས་པ་བཅས་སོ། །འདིར་ཉེར་
བཞི་བ་མ་ཚང་བ་ ་ ་འ ག་གོ །དེ་ མས་ཅིར་ཡང་ ལ་བའི་མཆོད་ ེན་བ ་དང་ཉི་ ་
བཤད་ཟིན་ཏོ། །
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གཉིས་པ་རི་མོ་ཅན་ལ་ག མ་ ེ། ་ ་དང་། ཡིག་འ ། འདོད་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ནི།
མདོ་ ི་མེད་དང་བ ན་ཏེ་ ་ཡི་ཐིག་ ་ ན་ ོལ་གསང་བ་ ལ་ ིས་མཛད་པ་ཞིག་འ ག་པ་
འདིས་གནས་ བས་ས་བཅད་འདི་འགེངས་པར་ ས་སོ། །བོད་འདིར་ ་ འི་ཐིག་ ་ལ། ོད་
ད ས་གཙང་གི་ ོན་ལ་ ་གར་དང་། བལ་བོའི་ ་ཡི་ད ིབས་དང་འ ་བ་དང་། ད་ཁམས་
ི་ ོགས་ ་ ་ནག་གི་ ་ཡི་ ག་ད ིབས་དོད་པ་ཡིན་ལ། དམིགས་བསལ་ ་ ང་ ལ་ ི་ ོན་
ལ་ ་ཡི་བཀོད་ད ིབས་མདོ་དང་མ ན་ཞིང་ ད་པར་ ་གཏེར་ནས་ ོན་པའི་ ེན་ ི་མེད་ཤེལ་
འི་ ག་ད ིབས་ ་མ ན་ཞིང་། འོན་ ང་ ང་ ལ་ནང་ ་ ོང་མདོའི་ ་ གས་དང་། རག་
ལའི་ ་ གས་གཉིས་ ་ཡོད་ཅིང་། ོང་མདོའི་ ་བ ད་ནི་ ིར་ ད་ གས་དང་ ད་པར་ ་
མདོ་དང་མ ན་པ་ཚན་མདངས་རི་མོ་ཤིན་ ་ལེགས་པ་ཞིག་ཡིན། རག་ལའི་ ག་ ན་ནི་གོ་
གས་ ི་ ག་ཚད་དང་མ ན་ཤས་ཆེ་ལ་ཚན་མདངས་རི་མོ་ཤིན་ ་ལེགས་པ་ཞིག་གོ ( ་ག གས་
ཆག་ཚད་མཁའ་གསལ་ནོར་ འི་མེ་ལོང་ལས་ག ང་ ལ།) ། ང་གཉིས་གཙ་བོ་བ ལ་བཟང་མི་བོ་ཆེ། །
མཚན་དཔེའི་ ་དང་ཚངས་ད ངས་ ག་ འི་ག ང་། །ཤེས་ ་ཇི་ ་ཇི་ ེད་མ ེན་པའི་
གས། །ད ་ ལ་ ས་ལ་ ས་པས་ ག་བ ིའོ། ། ས་བཅས་ ལ་བའི་མཚན་དཔེ་ ་མཚ་
ལས། །ལེགས་བ བ་ག གས་ ་འོད་དཀར་འཛན་པ་ཅན། །བི་ ི་ཀ འི་ ོབ་མ་ལས་བ ད་
པའི། །ལམ་འདིའི་མཁས་ བ་ མས་ལ་ ིང་ནས་འ ད། །ཚགས་གཉིས་མཐར་ ིན་བཟོ་ཡི་
རིག་པ་ ན། །བདེན་གཉིས་ ང་འ ེལ་ ལ་བའི་ ེན་ག མ་ད ིག །དོན་གཉིས་ བ་པ་ཤིང་
འི་ ོལ་འཛན་པ། ། ་གཉིས་ལེགས་བ གས་རིམ་ ོན་ མས་ ང་ ལ། ། ལ་བའི་ག ང་ལ་
མཁས་པས་ལེགས་ ོགས་ཤིང་། །བ ན་པའི་ ི་དཔལ་འ ོ་ ག་བསོད་ནམས་ ིས། །ཚགས་ ི་
གཞི་ ་ ད་ ང་ལེགས་འབར་བ། །གང་གི་མཚན་ཉིད་ཆག་ཚད་མདོ་ཙམ་བཤད། ། ོངས་པ་
བདག་འ ས་ ང་པོའི་ ལ་མཆིས་པ། །མཁས་པས་ཡ་གའི་མཆོད་པར་བ ོད་ ར་ ང་། །རང་
བཟོས་མ་བ ད་ ག་བསམ་དག་པ་ཡིས། །མ་འ ེས་སོ་སོར་ ང་ཙམ་ མ་པར་འ ེད། །དེ་ཡང་
བདེར་གཤེགས་ ང་སེམས་ ་ག གས་ཆག་ཚད་མཁའ་གསལ་ནོར་ འི་མེ་ལོང་ཞེས་ ་བ་བ ན་
པ་ལ་ ་ ེ། ་བ་ཐིག་གི་མདོ་ ་ཆག་ཚད་ཐིག་གི་ ེ་ ག ཆ་ གས་རང་བཞིན་ མ་བཤད་ ་
ཚགས་ཚན་ ི་ ེབ་ ོར་ ོན་ཡོན་གཉིས་ ི་མཐའ་བ ་བའོ། །དང་པོ་ ་ཐིག་གི་མདོ་བ ང་བ་
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ལ༑ ལ་ ་ ལ་སར་ ང་བའི་མདོ་ལས། དང་པོ་ ་ཡི་ཆག་ཚད་ལ། །ད ་ཡི་ག ག་ཏོར་མན་
ཆད་དང་། །ཞབས་ ི་ལོང་ ་ཡན་ཆད་ལ། ། ་ད ་ ་ཡི་རི་རབ་ ེ། །སོར་མོ་བ ་དང་ཉི་ ར་
འདོད། །ད ་ཡི་ག ག་ཏོར་མཐོ་སོ་ནས། །ད ་ འི་མཚམས་ ་ཞལ་གང་ངོ་། །ཞལ་ནི་སོར་
མོ་བ ་གཉིས་ཏེ། །སོར་ནི་རི་མོ་བར་མས་འཇལ། །ད ་ འི་མཚམས་ནས་ ིན་མཚམས་
མཛད། ། ིན་མཚམས་མཛད་དང་ཤངས་ ི་ ེར། །ཤངས་ ི་ ེ་ནས་ཨོག་ཀོའི་བར། །བཞི་
བཞིའི་སོར་ ་གཞལ་བར་ ། །མ ར་ནི་སོར་མོ་བཞི་ ་ཤེས། །མ ལ་ནས་ གས་ཀར་ཞལ་གང་
ངོ་༑ ༑ གས་ནས་ ེ་བར་ཞལ་གང་ངོ་། །དེ་ནས་གསང་བར་ཞལ་གང་ངོ་། ། ་ ར་ནས་ནི་ ས་
མོའི་བར། ཞལ་དོ་སོར་མོ་ཉི་ ་བཞི། ། ས་མོ་སོར་མོ་བཞི་ཡིན་ཏེ། །དེ་ནས་ལོང་ ་ཞལ་དོ་
ལ༑ ༑ལོང་ འི་ཞབས་ ་སོར་བཞི་དང་། །དེ་ ར་བ ་དང་ཉི་ ་ ེ། །དེ་ནི་ད ས་ ི་ཆག་ཚད་
དོ༑ ༑གཉིས་པ་ཞེང་གི་ཆག་ཚད་ལ། ། ་ ོད་ཞེང་ལ་ཞལ་དོའ།ོ ། ེད་ཞབས་ཞལ་གང་ཤེས་པ་
ེ༑ ༑ ད་ཞིང་དག་ ང་ཞལ་དོ་ལ། །བ ་ལ་ཞལ་གང་ ག་ཞབས་འ ེས། །ལག་ངར་ཞལ་གང་
ད ང་བ་འ སེ ། །ཚགས་པ་གཉིས་པ་སོར་བཞི་རེ། །ག མ་པ་རང་བཞིན་ཆག་ཚད་ལ། །ཞལ་ལ་
ད ིལ་འཁོར་ཐིག་ ་གཞལ། །ཚངས་ཐིག་ག ང་ནས་ ན་མིག་ཞལ། ། ན་ད ས་སོར་མོ་བཞི་
་ཤེས། ། ན་ཡང་སོར་བཞི་ ན་ཤལ་ ག །ཤངས་ ད་སོར་བཞི་ཞལ་ཡང་འ ེས། །ད ་ ་
ཞལ་གང་སོར་བཞི་ ེ། །མ ལ་ནས་ད ང་འགོར་སོར་བ ད་དོ། །ཞེས་ག ངས་སོ། །གཉིས་པ་
ཆག་ཚད་ཐིག་ཆེན་ ེ་ ག་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་བོན་ ་ནི་ ོང་ཞིང་བདག་མེད་པའི་
་ཚགས་དང་། ཆག་ཚད་ ི་ཚད་བ ང་ནི་བཤད་མི་ལང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལོངས་ ོད་ ོགས་ལ་
ལོངས་ ་ཞེས་ ་ ེ། ཞལ་གཅིག་ ག་གཉིས་མཉམ་པར་བཞག ། ན་མེད་ད ་ཡི་ག ག་ཏོར་
ེམ། །དེ་ལ་ལོངས་ ོད་ ོགས་པ་དེ། ། ་ ་ ་ འི་ཞིང་ཁམས་གསལ། ། ན་དང་ཆ་ གས་
ལོངས་ ོད་ ོགས། །དེ་ལ་ཅིར་ཡང་ ལ་བའི་ ། ། ིམ་ ང་རབ་ ང་ ལ་ འོ། ། ་ག མ་དག་
པ་ལས་ ང་བའི། །གང་ལ་གང་འ ལ་ ་ཚགས་ནི། །ཞི་དང་ ོ་དང་འ ིང་དང་ད ེས། ། ེམ་
དང་འ མ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་དག་ཡེ་ཤེས་ ་ལ་ད ེ་བ་བ ད་ཡིན་པས་ཐིག་ ིར་གཅིག་གོ །
ེ་ ག་གཉིས་པ་ལ་ ིར་བཤད་དང་ ས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ ིར་བཤད་ནི་འ ས་པ་
རིན་པོ་ཆེ་ཡི་མདོ་དང་། ག ང་ ང་ལས་ མ་པར་དག་པའི་ ད་དང་དཔལ་འབར་འཁོར་ལོ་
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བ ོམས་པའི་ ད་སོགས་ལས་ག ངས་པ་ ར་ཡིན་ཏེ། དེ་ མས་ ས་པར་བ ོལ་ནས་བ ོད་
འི་ ད་པར་ ་མ་ཞིག་བཤད་ ང་དོན་ ་མཐར་སོ་སོར་མི་འ ག་ ང་ངོ་བོ་མཉམ་པར་
འ ག་པས་མཁས་པ་ མས་ ིས་ལེགས་པར་ ོགས་པར་མཛད། དང་པོ ་སོ་སོ ར་འདིར་
བཤད་པས་ཡི་གེ་མང་ ་བཏང་བ་ཙམ་ལས་གལ་ཆེ་བར་མི་འ ག་པས་མ་ ིས་སོ། །གཉིས་
པ་དེ་དག་གི་ ིང་པོ་གཅིག་ ་བ ེབ་པས་བཟོ་བོའི་ལག་ལེན་ བས་བདེ་ ་ ས་པར་བཤད་
པ་ལ་ད ་ ེ།
སངས་ ས་ ་ཡི་ ག་ཚད་ལ། །ད ་ཡི་ག ག་ཏོར་མན་ཆད་ནས། །ཞབས་ ི་ལོང་ ་
ཡན་ཆད་ ། ། ་ད ་ ་ཡི་རི་རབ་ ེ། །སོར་མོ་བ ་དང་ཉི་ ་ལ། ། ་ བས་ལོང་བར་སོར་མོ་
༑ ༑དེ་བཞིན་སོར་མོ་བ ་ཉེར་ ། ། ོགས་པའི་སངས་ ས་ མས་ ི་ཚད། །ནོར་ འི་ཏོག་ལ་
སོར་མོ་ ང་། །ག ག་ཏོར་སོར་མོ་བཞི་ཞེས་ གས། །ཐོད་དཔང་ཆ་ ན་ ེད་དང་ ། །ཞལ་ལ་
སོར་ ེད་དང་བ ་ག མ་ལ། །མ ིན་པ་སོར་བཞི་ གས་ཀ་དང་། ། ེ་བ་གསང་གནས་ཞལ་
ེད་ཚད་དེ། །གསང་གནས་ ངེ ་ནས་ག ག་ཏོར་བར། ། ེད་དང་ ག་ ་རེ་ག མ་མོ། ། ་ཚད་
ཆ་ལ་ ི་བོར་བཞི། །བ ་ནི་ཆ་ཆེན་གཉིས་ ་ ། ། ས་མོ་སོར་བཞི་ ེ་ངར་ལ། །ཐལ་མོ་གཉིས་
་བཤད་ཅེས་ གས། །བོལ་ནི་ ེད་བཅས་ཆ་ ན་བཞི། །གསང་བའི་གནས་ནས་ཞབས་ ི་
མཐར། ། ེད་དང་ ག་ ་རེ་ག མ་མོ། ། གས་ཀར་ཚངས་པའི་རི་མོ་ནས། །མཆན་ ང་ ེ་བར་
ཞལ་ ི་ཚད། །ད ང་བ་སོར་མོ་ཉི་ ་ལ། ། ག་དང་ཆ་ ན་བ ་ ག་ཡིན། ། ག་མགོ་བ ་
གཉིས་སོར་མོའི་ཚད། །འ ིག་མ་ ་མོའི་ཚད་གཉིས་ལ། །ཆ་ ན་དག་དང་ ན་པར་ ། །
བ ོམ་པས་ ེད་དང་རེ་ག མ་མོ། །དེ་བཞིན་གཡས་གཡོན་མ ངས་པ་ཡི། ། ་ཡི་ ིད་ཞེང་
མཉམ་པ་ལ། ། ་ ོ་ ་ ར་ ་ཞེང་གབ། ། ིད་ཞེང་སོར་མོ་ཞལ་ནི་བ ། །པ ྨའི་གདན་ལ་
ཞབས་མེད་དོ། །བོན་ ་འོད་དཀར་འཆང་ཆེན་དང་། ། ལ་བ་རིགས་ ་བ ལ་ ོང་ ོན། །
ོགས་བ འི་སངས་ ས་གཙ་བོ་བཞི། །ཡེ་གཤེན་ཡབ་ མ་འ ལ་བ་ ག ། ག་སེལ་བཞི་དང་
ན་རིག་སོགས། ། ོགས་སངས་ ས་ ི་ཆག་ཚད་དོ། །བ ེ་བར་ཤེས་སོ་མདོར་བ ས་བ ོད། །
ག་པོ་ ོས་པའི་ ་ཚད་ནི། །ཐེག་ཆེན་ཐལ་མོ་བ ་བ་ ེ། །སོར་མོ་བ ་དང་ཉི་ ་ཡི། །
ནོར་ འི་ཏོག་ལ་སོར་མོ་དོ། །རལ་བའི་ཐོར་ག ག་སོར་མོ་བ ། །ཐོད་པའི་དཔང་ལ་སོར་མོ་
- 91 -

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

བཞི། །ཞལ་ལ་སོར་མོ་བ ་གཉིས་ལ། །མ ིན་པ་སོར་བཞི་ གས་ཀ་དང་། ། ེ་བ་གསང་གནས་
ཐལ་མོ་གཅིག་རེ། །བ ་ལ་ཞལ་གང་སོར་བཞི་དང་། ། ས་མོ་སོར་བཞི་ ེ་ངར་ལ། །ཐལ་མོ་
གཉིས་ ་བཤད་པ་ཡིན། །བོལ་ནི་སོར་མོ་བཞི་ ་བཤད། ། གས་ཀའི་ཚངས་པའི་རི་མོ་ནས། །
མཆན་ ང་ ེ་བར་ཞལ་ ི་ཚད། །ད ང་སོར་ཉི་ ་དང་ ིལ་བའི། ། ག་ངར་ཆ་ ན་བ ་ ག་
ལ༑ ༑ ག་མགོ་བ ་གཉིས་སོར་མོའི་ཚད། ། ་ཡི་ ིད་ཞེང་ཞལ་ ི་བ ། །སོར་མོ་བ ་དང་ཉི་
་འ ང་། ། ི་ར་འཇིག་ ེན་ ས་མཚན་བ ད། །ཉི་མ་གཅིག་དང་པ ྨ་ག མ། ། ིལ་བས་
གདན་ལ་ཞལ་གང་ ང་། ། ག་པོ་ ོས་པའི་ ་ཚད་ནི། །ཡི་དམ་གསང་མཆོག་མཐར་ ག་
དང་། །རག་ཤའི་ ལ་པོ་ ི་འ ལ་དང་། །རིགས་ གས་ ོས་མ་ག ག་ཏོར་དང་། །མ་མོ་ ོད་
ོང་ལས་ཐིག་དང་། །མཁའ་འ ིང་ ་མོ་ ས་ མ་མ། །རིགས་ ི་འ ེས་བཞིན་བ ོད་ཉིད་
བ འ། །
ང་ བ་སེམས་དཔའི་ ་ཚད་ནི། ། ་ཡི་ ིད་ཞེང་ཞལ་ནི་བ ། །སོར་མོ་བ ་དང་ཉི་ ་
འ ང་། །ནོར་ ་ཏོག་ལ་སོར་མོ་དོ། །ག ག་ཏོར་ནང་ ་ ས་པ་ཡི། །རལ་བ་ཅོད་པན་ཐལ་
མོའི་ཚད། །ཐོད་ ིམ་སོར་བཞི་ཞེས་ ་ གས། །ཞལ་རས་སོར་མོ་བ ་གཉིས་ལ། །མ ིན་པ་སོར་
བཞི་ གས་ཀ་དང་། ། ེ་བ་ མས་ལ་ཞལ་ཚད་རེ། ། ེ་བའི་འོག་ནས་སོར་མོ་བཞི། །གསང་བའི་
གནས་བར་ཞལ་ ི་ཚད། །བ ་དང་ ིན་པ་ཞལ་དོ་རེ། །བོལ་དང་ ས་མོ་སོར་བཞི་རེ། ། གས་
ཀའི་ཚངས་པའི་རི་མོ་ནས། །མཆན་ ང་ ེ་བར་ཞལ་ ི་ཚད། །ད ང་བ་སོར་མོ་ཉི་ ་ལ། ། ག་
ངར་སོར་མོ་བ ་ ག་ཅེས། ། ག་མགོ་སོར་མོ་བ ་གཉིས་ མས། །དེ་བཞིན་གཡས་གཡོན་
མ ངས་པ་ཡི། ། ་ཡི་ ིད་ཞེང་མཉམ་པ་ལ། །པད་ འི་གདན་ལ་ཞལ་ ི་ཚད། ། ན་ད ིངས་
ནམ་མཁའི་ ལ་པོ་དང་། །འོད་དཔག་མེད་དང་འོད་འཆང་བ། ། ལ་བའི་ ་འཁོར་བ ད་པོ་
དང་། ། ང་ བ་སེམས་དཔའ་ མས་ ི་ཚད། །རིམ་པར་འ ེལ་ལ་མདོར་བ ས་བ ོད། །
ད་ནི་གདོད་ད འི་ཚད་བཤད་པ། ། ིད་ཞེང་ཞལ་ད ་སོར་མོ་ནི། །བ ་བ་དང་ནི་
བ ད་པ་ ེ། །སེམས་མ་དང་ནི་ ་མོའི་ཚད། །ཞལ་རས་ གས་ཀ་ ེ་བ་དང་། །གསང་གནས་
བར་ལ་ཆ་ཆེན་རེ། །ཐོད་དཔང་མ ིན་པར་སོར་ག མ་རེ། །གསང་བའི་གནས་ནས་ ི་བོའི་
བར། །ཞལ་ནི་ ེད་དང་ ་ ་འ ར། །བ ་དང་ ིན་པ་ཞལ་དོ་རེ། །བོལ་དང་ ས་མོ་སོར་
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ག མ་རེ། །གསང་བའི་གནས་ནས་ཞབས་ ི་མཐར། ། ག་མགོ་སོར་མོ་བ ་གཉིས་མཉམ། །
གས་ཀའི་ཚངས་པའི་རི་མོ་ནས། །མཆན་ ང་ ེ་བར་སོར་མོ་བ ། །ད ང་ ་ཆ་ ན་བཅོ་
བ ད་དང་། ། ག་ངར་སོར་མོ་བ ་བཞི་ཡིན། །དེ་བཞིན་གཡས་གཡོན་མ ངས་པ་ཡི། ། ིད་
ཞེང་སོར་མོ་ཞལ་ནི་ད ། །རལ་བ་ ེད་བཅིང་ ་ཡི་ཚད། །སོར་ ག་ ་མོ་ མས་ལ་མཛས། །
པད་ འི་གདན་ལ་ཞལ་ ེད་དོ། ། གས་ ེ་ མས་མ་གོས་དཀར་མོ། །ནམ་མཁའི་ ་མོ་ད ངས་
ཅན་མ། །ས་ལ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ། ་ ་བདེན་ ལ་གནོད་ ིན་ ེ། །དཔལ་མགོན་ཕོ་
མོ་ལ་སོགས་ཚད། ། ད་ལ་བཤད་བཞིན་མདོར་བ ས་བ ོད། །
ཐལ་མོ་བ ད་པ་གནོད་ ིན་ཚད། །སོར་མོ་ད ་བ ་གོ་ ག་ ེ། །ཞལ་དང་ གས་ཀ་ ེ་
བ་དང་། །གསང་བའི་གནས་ མས་ཆ་ཆེན་རེ། །ཐོད་དཔང་མ ིན་པ་སོར་བཞི་རེ། །བ ་ལ་
ཞལ་གང་སོར་བཞི་ ེ། ། ིན་པ་སོར་མོ་བཅོ་བ ད་དང་། །བོལ་དང་ ས་མོ་སོར་བཞི་རེ། ། ང་
གི་ ེད་ལ་སོར་མོ་བཞི། །ད ང་ ་སོར་མོ་བ ་བཞི་དང་། ། ག་ངར་ ག་འགོ་ཞལ་ ི་ཚད། །
འ ིང་ཆེན་ཞལ་ཚད་ ག་པོ་ལ། །ཞབས་གཉིས་བར་ལ་ཞལ་ཚད་ ། ། ིན་པ་ཞལ་གང་འ ིང་
བའི་ བས། །བ ་ཡི་ མ་ཆ་ ེ་བར་གབ། ། ་དང་པད་གདན་ཞལ་ཚད་རེ། ། ་ ང་ ོམ་རག་
ཁོག་འ ར་ ིམ། །འབར་ཚགས་ཚངས་པའི་ ལ་ཅན་འདི། །མཁའ་འ ིང་དབང་གི་ ལ་པོ་
དང་། །ཆེ་མཆོག་གདང་ གས་མཁའ་འ ིང་དང་། །གེ་ཁོད་ ི་འ ལ་འཇིགས་ ེད་དང་། །
ར ྴ་རོལ་བ་ ར་པའོ། ། མ་ ས་ ལ་ཆེན་གནོད་ ིན་ནོ། །དབལ་ ར་ ེ་བ་ ་མ ད་ ལ། །
ེ་བ་ཡན་ཆད་ ོ་བོ་བ ། ། ་ བས་ ་ ིན་ཞལ་ཚད་ལ། ། ར་ཤམ་ཞལ་ཚད་ག མ་ ་ ེ། །
ིད་ཞེང་ཞལ་ཚད་བ ད་ ་ ། །གནོད་ ིན་ ར་འ ོས་ཐིག་ཚད་དོ། །
མི ་ ང་ ད་གདོང་བ་ ག །ཞལ་དང་ གས་ཀ་ ེ་བ་དང་། །གསང་བའི་གནས་ མས་
ཞལ་ ི་ཚད། །ཐོད་དཔང་མ ིན་པ་སོར་ག མ་ ེ། །བ ་ནི་ཞལ་གང་ ོ་བར་གབ། ། ིན་པ་ལ་
ནི་ཞལ་ ི་ཚད། །བོལ་དང་ ས་མོ་སོར་ག མ་རེ། ། གས་ཀའི་ངོས་ནས་མཆན་ ང་ ེར། ཞལ་
གང་ད ང་བ་སོར་ ག་དང་། ། ག་ངར་ ག་འགོ་ཞལ་གང་འ ང་། ། ་ཡི་ ིད་ག མ་ཞལ་ནི་
ག །ཤིན་ ་འ ོས་པའི་ ོ་བོ་དང་། ། ་གཅན་ར་ ་ ་བའི་མཇག །མི་འམ་ཅི་དང་ནོར་ འི་
༑ ༑ མ་འ ར་འ ་མིན་ ་ཚགས་ཡོད། །ངོ་བོ་ཐིག་ལ་དོན་གཅིག་གོ །ལེགས་ ན་ཚགས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

བདག་ལ་སོགས་ལ། །ཞལ་ གས་ ེ་བ་ཞལ་རེ་ལ། །གསང་གནས་སོར་བ ད་ཐོད་དཔང་
མ ིན། །སོར་བཞི་བ ་ནི་ཞལ་གང་ལ། ། ོ་བ་གབ་ ེ་ ེ་ངར་གང་། །བོལ་དང་ ས་མོ་སོར་བཞི་
རེ༑ ༑ ིན་ནི་ཞལ་ ག་ཧ་དྷ་དང་། །དབང་ ན་འ ང་པོ་ལ་སོགས་པ། །ཐལ་མོ་ག མ་རེ་ཞལ་
རེ་ཞབས། །ཞལ་རེ་འ ིང་ ག་ མ་པ་ཡིན། ། ་དང་ ་གཅན་ ས་ ེད་ ། །ཞལ་དང་ གས་
ཀ་ ེ་བ་དང་། ། ་སོ་བཅས་ལ་ཞལ་ག མ་དང་། །སོར་ག མ་མཇག་ལ་ཞལ་དོ་དང་། །སོར་མོ་
ག མ་བཅས་ ལ་མཇག་ཚད། །འདི་དག་མི ་ ང་གི་ཚད། །
འཇིག་ ེན་མི་ ས་ཚད་ ན་ན། ། ིད་ལ་ ་ནི་ ེད་དང་བཞི། །ཞིང་ལ་ ་བཞི་ ེད་པ་
སོགས། །རང་ ལ་ག ག་ཏོར་ བ་ལ་ཉེ། ། ་དང་སོར་མོ་བཞི་ཡི་ཚད། །གདོང་ལ་མཐོ་གང་
མ ིན་སོར་དོ། ། ིང་ཁ་ ེ་བ་གསང་གནས་ མས། །ཞལ་ཚད་རེ་རེ་ལེགས་པར་བཤད། །བ ་ལ་
ཞལ་ནི་ ེད་བཅས་དོ། ། ེ་ངར་ལ་ནི་ཞལ་ ེད་དོ། ། ས་མོ་ཞབས་དཔང་སོར་ག མ་རེ། །སོར་
མོ་ད ་བ ་ ་ ག་ཅེས། །མི་ཡི་ཚད་ནི་ངེས་པར་བཤད། །
་ཡི་ མ་འ ར་བ ན་པ་ལ། །ཞོར་འ ང་ཞལ་ ི་ཐིག་ཚད་ནི། །ཚད་ཐིག་ག ང་ནས་
ན་མིག་གཞལ། ། ན་ད ས་སོར་མོ་བཞི་ ་ཤེས། ། ན་ ང་སོར་བཞི་ ན་ཤལ་ ག །ཤངས་
ད་སོར་བཞི་ཞལ་ ང་འ ེས། །ག ང་ ང་ ིལ་མོ་ ང་དག་ནི། ། ང་བ་གཡས་གཡོན་བ ་
ིན་ད ས། ། ང་མགོ་བཞག་ལ་ ིལ་ ང་ངོ་། །པ ྨའི་ ིལ་ ང་ ིན་པ་གཡས། །གཡོན་པ་
བཞག་ལ་ ས་མོ་ ད། །སེམས་དཔའི་ ིལ་ ང་བ ་གཡོན་ ེང་། ། ང་གཡས་བཞག་ལ་གཡོན་
འོག་ ། །དཔའ་བོའི་བ གས་ ངས་ ང་བ་གཡོན། ། ིལ་ ང་ ེད་བཅས་ ས་མོ་གཡས། །
ེང་ ་ ང་པོར་བཞག་པའོ། །དཔའ་མོའི་འ ག་ ངས་གཡོན་ད ིལ་ ེད། ། ས་མོ་གཡས་
བཀལ་ ང་པ་གཡས། །བ ་གཡོན་མཐིལ་ ་གན་ ལ་བཞག །བཟང་བོའི་འ ག་ ངས་མཐོན་
པོའི་གདན། ། ང་གཉིས་ ར་ ང་འཇོག་པའོ། །ཙག་ ར་ ས་མོ་གཉིས་གཤིབ་ནས། ། ང་
གཉིས་གཞི་མདོ་ ན་ལ་བ གས། །གཡོན་རོལ་ ང་གཡས་སེམས་ ིལ་ནས། །གཡོན་པ་ ིད་
ག་འ ིང་བའོ། །གཡས་རོལ་བ ང་བ་དེ་ ོག་གོ །བདེ་ལེགས་པད་མོའི་འ ག་ ངས་ནི། །
ང་བ་མ ན་ཐད་ཁ་ ོར་ ས། །གཡས་ ང་མཐོ་ འི་བར་ ་བ ང་། །གཡོན་པ་བ ང་བ་དེ་
ཡང་ ོག །ས་གའི་ བས་ནི་སོར་མོ་ལོག ། ིང་ མ་ས་ག་ ་དོ་ ིང་། །མཉམ་ བས་ ང་བ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

མཉམ་པར་བཞག ། ལ་པོ་རོལ་ བས་ ང་བ་གཉིས། ། ིང་བ་མཐོ་གང་མཚམས་ ་བཞག །
གཡོན་ཕབ་གཡས་པ་ ང་ཟད་ ེང་། །བ ན་མོ་རོལ་བ་དེ་ ོག་གོ ། མ་འ ར་ ེ་ ག་ ངས་
བས་ ེ། །བ ་ ག་པོ་ཡང་མདོ་ཙམ་བཤད། །
ི་དང་ བ་ཡོལ་ཚད་བཤད་པ། ། ི་ ང་ ི་མིག་ ི་གདོང་ག མ། ། ི་ཁེབས་པད་ཉི་ ་
བ་ ེ། ། ིད་པ་ཚ་བཞི་ཉོན་མོངས་ ། །བདག་འཛན་ ིབ་གཉིས་འཁོར་བའི་ ོན། །ཕ་མ་བ ན་
པོ་འ ལ་ ས་ཏེ། ། ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ཕ་རོལ་ ིན། །སོ་སོར་ཡང་དག་རིག་པ་ ེ། །དབང་བ ་
ཐབས་ཤེས་མཚན་པ་བ ད། །འ ལ་ ེད་མཚན་པ་དག་བཤད་དོ། ། ི་ཡི་བོན་བ ན་ལེགས་
པར་བ ོད། །དེ་ཡང་ ི་དང་ བ་ཡོལ་གཉིས། ། ི་ངོས་ ི་ ེང་ ི་ ང་དང་། ། ི་མིག་ ི་གདོང་
བ་གམ་དང་། །ལན་ཀན་ མས་དང་ ་ ་བ ན། ། ི་བ ེགས་ ས་པ་ཉེར་གཅིག་བཤད། ། ིད་
ལ་སོར་མོ་དོན་བ ད་དང་། །ཞེང་ལ་དེ་ཡི་ཉིས་འ ར་ག ངས། ། བ་ཡོལ་ ིད་ཞལ་ ་བ ་
ེ༑ ༑ཞེང་ལ་ཞལ་ནི་བ ་གཉིས་ཡིན། །
ག མ་པ་ཆ་ གས་ ི་ མ་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཆ་ གས་དངོས་དང་མཚན་
ཉིད་དོ། །དང་པོ་ཆ་ གས་ལ་ མ་པ་བ ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ལོངས་ འི་ ེ་ ག་ནི། །བ ིད་
དང་འ མ་དང་གཞོན་དང་གཞོལ། ། ་ཚགས་རང་རང་ བས་དང་ ར། །ལོངས་ ་དག་གི་
མཚན་ཉིད་ནི། །བ ་ཤིས་ ས་ ི་ གས་དང་ ར། །ད ་ནི་ མ་པོ་ག གས་ ི་ ལ། ། ་ནི་
བ ིད་པ་ ལ་མཚན་ ལ། །གདན་ནི་པ ྨ་ ངས་པའི་ ལ། ། ན་ནི་གསེར་ཉ་འ ག་པའི་
ལ། ། ེ་མ ར་ མ་པ་འ ིལ་བའི་ ལ། །མ ར་ནི་ ང་གི་རི་མོའི་ ལ། ། གས་ཀ་གསེར་ ི་
དཔལ་བདེའི་ ལ། ། ག་ཞབས་སོར་མོ་ ་བའི་ ལ། ། ་ ར་གཡས་གཡོན་ ེག་པའི་ ལ། །
ད ལ་བ་ ་བ་ཉ་འ ་ལ། ། ིན་མ་ཀ་ཡི་ན་རོ་འ ། ། ིན་མཚམས་འོད་ཟེར་མཛད་ ས་
བ ན། ། ན་ནི་ ་གམ་འ ་བ་ལ། ། ན་ད ས་ ོ་ག་ ིལ་འ ་ཞིང་། ། ན་ཤལ་དར་ ི་ ན་
པོ་འ ། །ཤངས་ནི་ ་ ་གསེག་བཅད་འ ། །ཤངས་ ད་ཤིན་ ་ ང་བ་ ེ། ཤངས་ ེ་ནོར་ ་
ར་ ་འ ། །ཞལ་ ི་རི་མོ་སོར་གང་ ེ། །ཡ་མ ་ ལ་དོད་དར་དཀར་ཆག །མ་མ ་ བ་
ལེགས་ཟར་མའི་མདངས། །འ ར་ཚས་བ ག་མདངས་ད ིབས་འ ིལ་ཞིང་། །ཨོག་ཀོང་
འ གས་ལེགས་ ་བ་ཚས། །ད ང་མགོ་བ ིད་བག་ ན་པར་ ། ། ག་ནི་ ང་ཞིང་མཉེན་ལ་
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བ། །མཉམ་བཞག་ ་ ར་ཐད་ ་བཅའ། །ས་གནོན་གདན་ལ་སོར་མོ་རེག །ཏིང་ངེ་འཛན་ནི་
གས་ཀ་ ེ། ། ག་མཚན་དང་པོ་ ན་ ི་ཐད། །བར་མ་ གས་ཀ་ཐ་མ་ ེའོ། །དེ་ནས་གཞོལ་
ནས་ ་ ར་ཡིན། །ད ་མང་མཆོད་ ེན་བ ེགས་པ་འ ། ། ག་མང་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་
འ ། །ཞབས་མང་པ ྨ་ ངས་པ་འ ། །ཐད་ཞལ་ཐམས་ཅད་ད ེས་པ་འ ། །གཡས་ ར་
ཐམས་ཅད་བཞད་པ་འ ། །གཡོན་ ར་ཐམས་ཅད་འ མ་པ་འ ། ། ེད་ཞལ་ མས་ནི་ ན་
ར་འཐོབ། ། མ་གཉིས་ཞལ་ ི་ ན་ ེད་འཐོབ། ། ེམ་ལ་འ ིལ་བག་ག མ་ ་ཤེས། །མ ིན་
པ་འ གས་ལ་ ེད་པ་ ེག །བ ་གཉིས་གཤིབ་ལ་ ེད་པ་ ེམ། ། ག་ནི་བ ་བའི་ ང་པོར་
ེབ། །གསེར་ཉ་ ེན་ལ་གཟར་བ་འ ། །དེ་ནི་ལོངས་ འི་ ེམ་ ་ཤེས། །གཉིས་པ་ལོངས་ འི་
ཆ་ གས་ལ། །ད ་ ་ ྤལ་གཡས་ ་འ ིལ། །པ ྨ་དམར་པོའི་ ེང་བས་མཛས། ། ེ་ ན་ མ་
པ་ ་ཡིས་བ ན། །རིན་ཆེན་ ་ འི་ཚམ་ ས་ ས། ། ་ ན་མེ་ཏོག་ ་མོ་ལ། །ཤིན་ཤོན་དར་
ི་ ན་པོ་བ ས། །ཧ་ལོ་ ོ་ ་ཟེ ་འ ་དང་། །ཤིན་ཤོན་དམར་ ང་འ ལ་ན་མཛས། །ད ་
ན་ལང་པ་འ ་བ་ཡིན། ། ན་ཆ་འ ོང་བ་འ ་བ་ཡིན། །མ ར་ ་བ ལ་བ་འ ་བ་ཡིན། །
ད ང་ ན་བ ིད་པ་འ ་བ་ཡིན། །ག བ་ ་འ ོལ་བ་འ ་བ་ཡིན། ། ེད་ ན་པ་ ་འ ་བ་
ཡིན། ། ོད་གཡོག་ད ང་བ་འ ་བ་ཡིན། ། ད་ཤམ་ བ་པ་འ ་བ་ཡིན། །ད ང་རལ་འ ར་
བ་འ ་བ་ཡིན། །དར་མ ད་འ ས་པ་འ ་བ་ཡིན། ། ོད་གཡོག་དམར་ ང་ ེལ་ན་མཛས། །
ད་ཤམ་ ་ཚགས་འ ོལ་ན་མཛས། །དོ་ཤལ་ ་ཏིག་ ེང་བ་མཛས། །མ ར་ ་ ་ཏིག་ ེང་བ་
མཛས། །ད ང་ ན་ ག་ག བ་ཞབས་ག བ་དང་། ། ན་ཆ་རིན་ཆེན་ ་ ་མཛས། །དེ་ལ་འོད་
་འ ོ་བ་ནི། །ད ་འོད་ ་འོད་གདན་ ི་འོད། །ད ་འོད་ཉི་ འི་ད ིལ་འཁོར་འ ། ། ་འོད་
གཞའ་ཚན་ ར་ ིམ་འ ། །གདན་ ི་འོད་ནི་ནམ་མཁའ་འ ། །དེ་ལ་གཟའ་ ར་ཚམ་ ་
མཛས། །དེ་ནི་ལོངས་ འི་ཆ་ གས་ཡིན། །ག མ་པ་ ལ་ འི་ཆ་ གས་ལ། ། ལ་ ་ ིམ་ ངས་
རབ་ ང་ ལ། །ཆག་ཚད་གང་དང་འ ་བ་ལ། །ད ་ ་སོར་མོ་བཞི་ ་ཤེས། །ག ག་ཏོར་སོར་
བ ད་ ན་ ང་ མ། །ད ང་སོག་ མ་ལ་ས་གནོན་ ག །མཉམ་བཞག་ ེ་བའི་ཐད་ ་ ེ། །ན་
བཟའ་འ ལ་གོས་རིས་ ག་གསོལ། ། ན་ནི་ཤངས་ ེར་འ ད་ལ་བ ། །གང་འ ལ་ ལ་ན་
ངེས་པ་མེད། །གང་འ ལ་དེར་ ོན་ གས་ ་བཞེངས། །བཞི་བ་ ོ་བོའི་ཆ་ གས་ནི། ། ་ཤ་
- 96 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ས་ལ་ ་ཚགས་འ ར། ། ག་ཞབས་འ ག་ལ་སོར་མོ་རག ། ན་ནི་ཉི་མའི་ད ིལ་འཁོར་ མ། །
ན་ནི་ ད་འཁོར་ ་གམ་གདེངས། །ཤངས་ནི་ ོས་གཉེར་ག མ་ ག་མཛས། །ཞལ་ནི་མཆེ་བ་
བཞི་བ ོལ་གདོང་། ། གས་ནི་གསེར་ ི་ ་དམར་འ ིལ། ། ི་ ིན་མེ་འོད་ ་ ་འ ོ། ། ང་ར་
་གཤོག་ ང་གཤོག་གདེང་། ། ག་ནི་གཡས་པ་ ན་ ི་ཐད། །གཡོན་པ་ ས་མོའི་ ་ངར་
གནས། །གསང་ གས་ཐམས་ཅད་གཡས་འ ིང་ཡིན། །རིགས་ གས་ཐམས་ཅད་གཡོན་འ ིང་
ཡིན། །ག ངས་ གས་ཐམས་ཅད་འདོར་ བས་ཡིན། །གསང་ གས་ ོ་མོ་གཡོན་འ ིང་
འ ད། །རིགས་ གས་ ོ་མོ་གཡས་ ིས་འ ད། །ག ངས་ གས་ཐམས་ཅད་ ར་ ་ ེག །
འབར་བའི་ ་ལ་འ ིལ་གཅིག་དགོས། ། ོག་པའི་ ན་ལ་ མ་གཅིག་དགོས། །གདེང་པའི་ ན་
ལ་ ོག་གཅིག་དགོས། །གཉེར་བའི་ཤངས་ལ་འཇིགས་ཤིག་དགོས། །གདེང་བའི་ཞལ་ལ་ཡངས་
ཤིག་དགོས། །གཙགས་པའི་ཚམས་ལ་དབལ་ཞིག་དགོས། །འ ིལ་བའི་ གས་ལ་ངར་ཞིག་
དགོས། །གདེང་བའི་ ག་ལ་ ར་ཞིག་དགོས། །བ ང་བ མ་ཞབས་ལ་ བས་ཞིག་དགོས། །ཐོད་
མ་རིན་ཆེན་ད ་ ན་དགོས། །གཟའ་ཆེན་ཉི་ འི་ ན་ཆ་དགོས། ། ་ ལ་ ལ་ ི་ ན་ཆ་
དགོས། ། ས་ཆེན་ག བ་ ་འ ོལ་བ་དགོས། །ཐོད་ ོན་དོ་ཤལ་འ ང་བ་དགོས། ། ོད་ ན་
གཡང་གཞི་ཀོ་ ོན་དགོས། ། ད་ ན་ ག་ཤམ་ཡང་ཤམ་དགོས། ། མ་ལ་གཟིགས་པའི་ད ེས་
ན་དགོས། །ད ་ལ་ མ་པའི་ ང་མིག་དགོས། །བགེགས་ལ་འཚག་པའི་འ ་ གས་དགོས། །
རང་བཞིན་ག མ་པའི་འཁོར་ ན་དགོས། ། ིད་ ེ་གནོན་ ེད་ ་ ང་དགོས། ། ེགས་པ་
འ ལ་བའི་གདན་ ི་དགོས། ། ི་ ་གཅོད་པའི་གཤོག་པ་དགོས། །ཐམས་ཅད་འ ལ་བའི་ ག་
མཚན་དགོས། ། ན་ མ་ཚགས་པའི་འཁོར་ཚགས་དགོས། །འཇིག་ ེན་ ག་པའི་ ར་ ོད་
དགོས། །རབ་ ་ཚ་བའི་མེ་ད ང་དགོས། །ཧ་ཧ་ ོད་པའི་ད ེས་འ མ་དགོས། ། ིར་ཡང་ ོ་
བོའི་ཆ་ གས་ལ། ། ོས་པའི་ནང་ན་བཞིན་གཅིག་དགོས། །བཞིན་ ི་ནང་ན་མདངས་ཤིག་
དགོས། །མདངས་ ི་ནང་ན་འ མ་ཞིག་དགོས། ། ོ་འ མ་ཞལ་རས་ ོད་ན་ཡོད། །ཞི་འ མ་
ཞལ་རས་ ད་ན་ཡོད། །ད ེས་འ མ་ ན་དང་མ ་ལ་ཡོད། ། ་བཞི་ཆག་ཚད་ ན་པར་
བཞེངས། ། ་བ་ཞི་མ་ ོ་བོ་ལ། །ཞི་མ་ ོ་ལ་གདོང་བ་བ ད། །ད ་ནི་ ང་ཙམ་ཡོ་བ་ལ། ། ་
ནི་ ང་ཙམ་འ ིང་བ་ཡིན། །ཞབས་ནི་བ ང་ལ་བ མ་པ་ ེ། ། ་ ར་ཡན་ཆད་ཞལ་བཞི་
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ལ༑ ༑ ་ ར་མན་ཡང་ཞལ་བཞི་འདོད། །ཞལ་གང་བ ང་བ མ་བར་ ི་ཆ། །ཕོ་ ད་གཡོན་
བ ང་གཡས་བ མ་ཡིན། །མོ་ ད་གཡས་བ ང་གཡོན་བ མ་ཡིན། །ཕོ་ ད་ཐམས་ཅད་གཡས་
འ ིང་ཡིན། །མོ་ ད་ཐམས་ཅད་གཡོན་འ ིང་ཡིན། །ཕོ་ ད་འ ིང་ཞལ་ ་བཞིར་འདོད། །
མོ་ ད་འ མ་ཞལ་ ོ་ངར་འདོད། །ཕོ་ ད་ ན་ལ་འ ་ གས་དགོས། །མོ་ ད་ ན་ལ་གཟི་
མདངས་ཆགས། ། ན་ག གས་ ར་ ་ ་བ་ཡིན། ། ིན་མ་ན་རོ་བ ག་པ་འ ། །ཕོ་ ད་ཤངས་
ལ་འཛངས་གཉེར་ཆགས། །མོ་ ད་ཤངས་ ེ་འ ་ལ་ཟག ། ན་ནི་འ ིལ་ལ་ ན་ཤལ་རིང་། །
ཞལ་ནི་སོར་བཞི་འ མ་བག་ ན། །ཕོ་ ད་ ག་ཞབས་ བ་པ་ཡིན། །མོ་ ད་ ག་ཞབས་མཉེན་
པ་ཡིན། །ཕོ་ ད་ ིན་མ་མཐོ་བ་ཡིན། །མོ་ ད་ ིན་མ་འ ེལ་བ་ཡིན། ། ན་དང་ཆ་ གས་
ལོངས་ ་འ ། ། ོད་གཡོག་ ད་ཤམ་འ ར་དང་འཇོལ། །གོས་ ད་ན་བཟའ་ བ་པར་ ། །ཕོ་
ད་ མས་ལ་ དོ ་ཞིང་ ས། །མོ་ ད་ མས་ལ་ ད་ཞིང་ ས། ། ེད་ བས་ ང་ཙམ་མཉེན་ལ་
བ། །ཡོངས་ བ་ ས་པའི་ ་ ་བཞེད། །ཞི་དང་ ོ་བོའི་བར་མཚམས་ནས། །ད ེས་དང་
འ མ་པའི་ཆ་ གས་ཡོད། །ཞི་མ་ ོ་ཞེས་དེ་ལ་ ། ། ག་པ་ ་མོའི་ཆ་ གས་ལ། །འ ིང་བག་
ཅན་དང་གར་ བས་ཅན། །གདོང་བ་བ ད་དང་སོར་བཞི་འདོད། །སོར་བཞི་བ་གའི་ཚད་
འོ། །ད ལ་བར་ མ་ཡངས་ ་ ས་ཉ། ། ང་གི་ ོ་ང་ ར་ ་མཛས། ། ི་ག ག་འ ར་ཞིང་
ད ་ ་ལི། ། ྤལ་འ ་ཞིང་གཡས་ ་འ ིལ། ། ན་མིག་བ ་ལ་ ན་ཤལ་རིང་། །དཀར་ནག་
ེད་ཅིང་ ར་ལ་ ། །ཤངས་ ད་ ང་ལ་ཤངས་ ེ་ ། །རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཟར་ ་འ ། ། ིན་མ་
འ ད་ལ་ ི་མ་རོག །ཞལ་རས་འ མ་ལ་གཟི་མདངས་ཆགས། ། ེ་མ ལ་འ ིལ་ཞིང་ད ང་
སོག་གཞོལ། ། ག་ཞབས་མཉེན་ལ་ ད་ཞེང་ཆེ། ། ་ཤ་བ་ག་ ་མ་ ས། ། ེད་པ་འ ིལ་ ེམ་
མཉེན་ ག་ཆགས། །འ ིང་བག་ཅན་ལ་རིན་ཆེན་ ན། །གར་ བས་ཅན་ལ་ ས་པའི་ ན། །
ས་ཆེན་ ན་ཆ་ ད་ན་བ ིད། །ཐོད་ མ་ད ་ ན་ཐོད་ ོན་ཤལ། །དར་ ི་ཅོད་པན་འ ར་
མ་ ེ། །ཁ་ཊཾ་ཀ་ལ་བ ེན་ ལ་ཅན། །གཡས་པ་ ན་ ི་ཐད་ཀ་ ེ། །གཡོན་པ་ ་ ར་ཐད་
ཀའོ། །ལི་ ང་རལ་བས་ ་ ོད་ཁེབས། །བ ན་པ་དཔའ་བོ་འདོར་ བས་ཅན། །དེ་ལས་ ང་
ཟད་འ ོ་བ་ ེ། ། ན་ག མ་ ང་མིག་འ ་ གས་ཅན། །ཞལ་གདངས་མཆེ་བ ིགས་ ོ་གཉེར་
གདོང་། །ད ་ ་རལ་བ་ཅོད་པན་བཅིངས། །གཡང་གཞི་ ག་ཤམ་ ལ་ ིས་བ ན། །བམ་ཆེན་
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གདན་དང་ ར་ ོད་ ིང་། །ཤིན་ ་འཇིགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཏེ། །མེ་ ་ ་གཅན་ ིན་དང་
ཤིང་། །མཆོད་པའི་ ་དང་དཔའ་བོའི་ ིང་། །མཁའ་ ོད་ཉམས་དགའི་ཞིང་ ་གཅལ། །མཆོག་
ན་བ བ་པའི་ ་ ་འདོད། །བ ད་པ་བ ་ ངས་ཆ་ གས་ནི། ། ོ་བོ་ མས་ ི་ད ལ་བ་
ས། ། ོ་མོ་ མས་ ི་ད ལ་བ་ མ། ། ོ་བོ་ ེན་ལ་ ་བ་ཡིན། ། ོ་མོ་འ ་ གས་ ་བ་
ཡིན། །ཞི་བ་ ར་ལ་ ་བ་ཡིན། །སེམས་དཔའ་འ ད་ལ་ ་བ་ཡིན། །མཁའ་འ ོ་ ར་ལ་ ་བ་
ཡིན། །ད ་བ་འཇིག་ ེན་ ་རིགས་ ི། །འདས་དང་མ་འདས་ས་མཚམས་དང་། །འཇིག་ ེན་
ོང་བའི་མངའ་དབང་ངོ་། །ཡེ་ཤེས་དབལ་མོ་གོང་དང་མ ངས། ། ོ་མོའི་ཆག་ཚད་དག་དང་
གཞལ། །མཚམས་ ི་དབལ་མོ་ ོ་འ མ་ཞལ། །མགོན་པོའི་ཚགས་ ང་དེ་དང་འ ། ། ན་
ག མ་ ོ་གཉེར་མཆེ་བ་ཅན། །གདོང་ ་ཆིབས་ ི་གདན་ལ་བ དི ། །བ ད་བཙན་མ་མོ་གཤིན་
ེའི་ཚགས། ། ་བ་ ོམ་ཚགས་དེད་དཔོན་ཆས། །སངས་ ས་བ ན་ ོང་མི་མིན་འ ལ། །དམ་
ཅན་ ་མཚའི་ཚགས་ མས་ནི། ། ོ་ག མ་འ ིང་བ ིད་ ན་པར་ ། །བ ་པ་དེ་འོག་འཇིག་
ནེ ་པར། ། ་ ་ཝེར་མའི་དཔའ་ ོམ་དང་། ། གས་ཀར་ ་ཡི་དམག་ཚགས་དང་། །མགོན་
པོ་ ་ ང་ ང་མ་ མས། །འདབ་ཆགས་རི་ གས་གཅན་གཟན་དང་། །བ ིད་པའི་ ་མཆོག་
མཛས་ ན་ལ། །གོ་མཚན་བ་དན་ ་མཚན་བཅས། ། ག་པ་འ ་དང་འ ོལ་བ་འ ། །འ ར་
བ་འ ་དང་འཆམ་པ་འ ། །འཚགས་པ་འ ་དང་ཚམ་པ་འ ། ། ག་གཟིག་དོམ་ ེད་འ ར་
དང་འ ོལ། །ཤ་ ང་གཙས་དགོ་བན་དང་རོལ། །མཁའ་ ིང་འདབ་ཆགས་འ ར་དང་
འཇོལ། །ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ ད་མོ་འ ། །བ ་གཅིག་ ོགས་ ངོ ་ ེ་བཞི་ཡི། ། ི་ཟ་ ེན་ལ་བ ་
བ་ཡིན། །གནོད་ ིན་ ར་ལ་བ ་བ་ཡིན། ། ་དབང་འ ་ གས་ ་བ་ཡིན། །གཤིན་ ེས་ཐད་
སོར་བ ་བ་ཡིན། ། ིན་པོའི་ཚགས་ མས་ཡན་ལག་རགས། །གནོད་ ིན་ཚགས་ མས་ ོ་བ་
ིར། །བ ིད་ ན་ ོ་འ མ་ མ་པ་ ོ། །མི་དང་ ལ་པོ་ནས་འ ས་ ན། ། ལ་ཆེན་རིགས་
བཞི་ཆ་ གས་འ ིང་། །དེ་དག་ཆ་ གས་བཤད་པ་ཡིན། །གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ལ། །
གཉིས་ཏེ་ ི་དང་ ེ་ ག་གོ ། རི ་ཡང་ ་ཡི་མཚན་ཉིད་ནི། ། ི་དང་ཡོལ་བ་ མ་ ་གཉིས། །དེ་
ལས་ཏོག་གི་དཔག་པའོ། ། ི་ལ་ མ་པ་ག མ་ཡིན་ནོ། ། ི་གདན་ ི་ ང་ ི་ཁེབས་ག མ། །
ི་གདན་ མ་པ་ ་ཡིན་ཏེ། །མེ་ ་ས་ ང་ མ་པ་ ། །ནམ་མཁའ་མཐིང་ནག་གདན་ལ་
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བ ིད། །མེ་ ་ས་ ང་པ་ ས་གང་། །དེ་ ེང་ ི་ ང་བ ད་ ན་ ས། ། ི་འདེགས་ཀ་བ་རིན་
ཆེན་གསེར། །ཀ་ ་ཀ་གདན་ཆ་ག མ་འདེག ། ི་བར་ ད་དང་གཅན་ ིས་འདེགས། །འདབ་
ཆགས་རི་ གས་ག ང་ གས་དང་། །གང་ལ་གང་དགོས་འདེགས་པར་ ། །དེ་ ེང་ ི་ཁེབས་
མ་པ་ ། །དང་པོ་མཐིང་ ར་རིན་ཆེན་འ ། །གཉིས་པ་ག ང་ཁེབ་པ ྨ་ ངས། །ག མ་པ་
ག ང་ནོན་པ་ ་འ གས། །བཞི་བ་རིན་ཆེན་ཟ་ར་ཚགས། ། ་བ་ཡ་གད་མཐིང་ ང་སེར། །
གང་ལ་མཛས་པའི་ཚན་ ་ ། །དེ་ ེང་པ ྨ་ ེས་དང་ བས། །ཉི་མ་དམར་སེར་ ་བ་དཀར། །
ཞི་ ས་དབང་ ག་དག་དང་བ ན། །དེ་ ེང་ བ་ཡོལ་ཆ་གཉིས་ལ། །ད ་ཡི་འོད་དང་ ་ཡི་
འོད། ། ི་འོད་ནམ་མཁའ་མཐིང་ཀ་ ེ། ། ་དང་ད ་འོད་གང་མཛས་ཚན། ། ་ཚགས་པ་ཊས་
བཀང་བར་ ། །དེ་ བ་ན་ ག་ ན་ལ་ ། །མཛས་པའི་ ན་ལ་འདི་ ་ ེ། ། ང་ཆེན་སེར་པོ་
་ ས་དཀར། །རི་ གས་ ོ་ ་མི་ ང་སེར། །ཤང་ཤང་སེར་པོ་ ་ ང་བ ། །གཞི་མ་དཀར་ལ་
་ཚགས་འཆོལ། ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ་ལ་བ ན། །བ ིད་པའི་ ན་ལ་འདི་ ་ ེ། །སེང་གེ་
དཀར་ལ་ མ་ཟེ་དམར། །ག ་འ ག་ ོ་ལ་ ་རིགས་ ང་། ། ་ ིན་དམར་ ་པ་ ་སེར། ། ་
ང་མཐིང་དང་ ོན་པོའོ། །དེ་ བ་ནམ་མཁའ་གཞའ་ཚན་ ར། །གཞའ་ཚན་ ར་ལ་ཀ་བ་
དགོས། །ཀ་བ་ ་ ལ་ མ་པ་བཏེགས། ། ོན་ཤིང་ཁ་ལ་གཞའ་ཚན་ ག །མཁའ་ལ་ ར་ཆེན་
ཚམ་ ས་མཛས། །ཞི་བ་ མས་ལ་འཇའ་ ར་དགོས། ། ས་པ་ མས་ལ་གཞལ་ཡས་དགོས། །
དབང་ ག་གཉིས་ལ་མེ་རི་དགོས། །དཀར་སེར་དམར་ ང་མཐོན་ཀ་མཐིང་། ། ་ཚགས་ ི་ ེ་
བ ོལ་བར་ ། ། ི་འཕང་དམའ་ན་ས་ནོན་ ང་། ། བ་ཡོལ་དམའ་ན་བསོད་ནམས་ ང་། ། ་
འ ས་དམའ་ན་ གས་པ་ ང་། །འཁོར་ཚགས་ ང་ན་བསོད་ནམས་ ང་། །ཆག་ཚད་མ་ ན་
འ ང་པོས་ ོམ། །དེ་ ིར་ཆག་ཚད་ ན་པ་ན། །དེ་འ ར་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་ཡོད། །ཕལ་དང་ཕལ་
ི་ ན་མོང་མིན། །བསོད་ནམས་བསགས་པའི་འ ས་ ་ཡིན། །ཡེ་ཤེས་ ་ཡི་ཆག་ཚད་དོ། །
གཉིས་པ་ ེ་ ག་འདོད་ཡོན་ཏེ། །གནམ་ལ་འ ར་དང་ས་ལ་འ ལ། །བར་ན་འ ིམ་ འི་སེམས་
ཅན་ལ། །འདབ་ཆགས་རི་ གས་ག ང་ གས་དང་། །གཅན་གཟན་མི་ནོར་ ལ་མཁར་དང་། །
ཟ་འོག་བེར་ ིམ་གཞའ་ ིན་དང་། ། ིང་བཞི་ ིང་ ན་རི་རབ་དང་། །རི་བ ན་རོལ་མཚ་
གས་རི་བཅས། ། ོན་ཤིང་ནགས་ཚལ་མེ་ཏོག་ ིང་། ། ་བོ་ ་ ན་ ་མཚ་ ིང་། ། ་མ ན་
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ིད་པ་ཐམས་ཅད་དེ། །གནམ་ལ་འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་དང་། །ས་ལ་པ ྨ་འདབ་བ ད་
ིས། །རི་ལ་བ ེགས་དང་ཐེབས་པ་དང་། །གངས་ལ་ ངས་དང་གཡའ་ལ་གཤལ། ། ག་ལ་
བ ོལ་དང་ ང་ལ་འ ར། ། ་ལ་འ ིལ་དང་འབབ་པ་དང་། ། ོལ་དང་ ་ ི ང་པ་ ་
འ གས། །དེ་ལ་ན་བ་ནེ་ ང་དགོས། །ཤིང་ལ་ ས་དང་ ིན་དང་ཡམས། །ད ར་ད ན་ཁ་
དོག་བཞི་ ་འཆད། །མེ་ཏོག་མ་ ེ་ ེ་ ་ཆ། །ཡལ་དང་ ས་དང་ ེས་པའོ། །པ་ འི་རིགས་
མས་གོང་དང་མ ངས། །དེ་དག་ ེ་ ག་བཤད་པའོ། །བཞི་བ་ ་ཚགས་ཚན་ ི་ ེབ་ ོར་
བ ན་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཚན་ བེ ་དང་མཚན་ཉིད་དོ། །ཚན་ཆེན་ ག་དང་ཁ་དོག་ མ་ ། ེབ་
ོར་བ ་དང་ང་ད འོ། །དང་པོ་ཚན་ཆེན་ ག་ནི། དཀར་ ང་དམར་ ོ་ཐོན་ཀ་སེར། །གཉིས་
པ་ཁ་དོག་ མ་ ་ནི། །དེ་དག་རེ་རེ་ ་ ར་ ེ། །ཐོག་མར་དཀར་པོ་ མ་པ་ ། །ཁ་བ་དག་ལ་
ོ་ཞད་ཆགས། ། ང་མདོག་དག་ལ་དམར་ཞད་ཆགས། །ཤེལ་མདོག་དག་ལ་ ང་ཞད་ཆགས། །
གངས་ལ་ཉི་ཤར་སེར་ཞད་ཆགས། །ཙམ་པ་ཀ་ནི་དཀར་པོ་དངོས། ། ང་ལ་ མ་པ་ ་ཡིན་
ཏེ༑ ༑དཀར་ ང་དམར་ ང་ ་ོ ང་ག མ། །སེར་ ང་ ང་ནག་གཉིས་དང་ ། །དམར་པོའི་
ྷ ། །སིན་ ་ར་དང་དམར་ ག་གོ །
རིགས་ལ་ མ་པ་ ། །མཚལ་དང་ཟངས་མདོག་ ་ ་དང་
ོན་པོའི་རིགས་ལ་ མ་པ་ ། །ནམ་མཁའ་མདོག་དང་ ོ་ ་དང་། ། ་མེད་འོད་འ ་ཀེ་ཀེ་
༑ ༑ཨིན་ ་ནི་ལ་ མ་པ་ ། །མཐོན་ཀ་ མ་པ་ ་ཡིན་ཏེ། །མཐོན་མཐིང་ མ་ ོག་མཐིང་
ནག་བཻ ། །མཐིང་དམར་ཟངས་ ི་ཁ་འོད་ཆགས། །ག ་མཐིང་ནམ་མཁའི་ཁ་འོད་ཆགས། །
སེར་པོ་ མ་པ་ ་ཡིན་ཏེ། །དཀར་སེར་དམར་སེར་ མ་དང་འབོལ། །བཙ་མ་གསེར་ ན་ཉིད་
དང་ ། ། མ་པ་ ི་མར་ ིང་པོ་འ ། །འབོལ་ལ་ ར་ མ་ཁ་འོད་ཆགས། །ཚན་ནི་ཞིབ་ལ་
འབོལ་བ་གཅེས། །ཁ་དོག་ མ་ ་མདངས་དང་ཆས། །འཇིག་ ེན་འ ོ་བའི་ ང་བ་བ ར། །
ག མ་པ་བ ་དང་ང་ད ་བཤད། །དཀར་ལ་བབ་ ་ ང་ཟད་བ ེ། །དཀར་སེར་ ས་ཁ་ཞེས་
་འ ང་། །འ ག་ ས་འ ལ་ལའང་ ས་ཁ་འ ང་། ། ་ཁ་ ོ་དམར་ ང་ ི་ ས། ། ང་
བ ེས་དཀར་སེར་དར་བའི་མར། །གསར་འ ་མར་གསར་མདོག་ཅེས་འ ང་། །དམར་མདོག་
དེ་ལ་ ་ཚས་མདོག །འ ར་ཙམ་བ ེས་ལ་བ་སོ་ཁ། །མར་གསར་ཁ་ལ་རམ་ ང་ཙམ། །བ ེས་
པ་དཀར་ ང་ས་ ་ཁ། །དཀར་ལ་མཚལ་ ་ ང་ཟད་བ ན། །དེ་དང་སེར་པོ་ཆ་མཉམ་པར། །
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སེ་མེ་ཁ་ཞེས་གསེར་མདོག་འ ང་། །མིང་གཞན་ངང་བ་གསེར་ ན་ཞེས། །དེ་ལ་ལི་ ི་ ང་ཟད་
བ ན། །དམར་སེར་ ་ལང་གསེར་འ ་ལ། །དཀར་ལ་མཐིང་ འི་ཁ་ ན་དང་། །མི་ ་སེར་པོ་
ང་ཙམ་བ ེ། །དེ་ལ་ ང་ཆེན་ཁ་དོག་ཟེར། །དཀར་མདངས་མཚན་རམ་ ང་མང་ ང་། །
ད་ལ་ ར་མཐིང་མཐིང་ནག་དང་། །མཐིང་ ་འོ་འདོམ་ཁ་ག མ་འ ང་། །དེ་བཞིན་དཀར་
ལ་མཐིང་ ་བ ེ། །འོ་ཁ་འོ་ ོན་འོ་ཤང་ཁ། ། ་ནི་ ངས་ ག་ ིན་ཁ་ཟེར། །དཀར་ལ་ ང་ ་
བ ེས་པ་ནི། །དཀར་ ང་ ིན་ཆེན་ཁ་ཞེས་ཟེར། །དེ་ལ་ ོ་ ་འོ་ཁ་བ ན། །ག ་ ིན་ཁ་ཞེས་ ་
བར་འ ང་། ། ིན་ཆེན་ཁ་ལ་བབ་ལ་བ ན། །དེ་ལ་ ིན་སེར་འ ང་བ་དང་། །ཡང་ན་ལི་ ི་
བ ན་སེར་ མ། །དཀར་དང་ ་ཚས་བ ེས་པ་ལ། །ན་རོལ་ཞེས་ ་དེ་ལ་ཡང་། ། ག་ཤེད་ཆེ་
འ ིང་ ང་བའི་མ ས། །ན་དམར་ན་རོལ་ན་དཀར་འ ང་། །ན་རོལ་དག་ལ་རམ་བ ེས་
པས། །མོང་ཁ་ཞེས་ ་རམ་ཤེད་ ི། །མོན་དཀར་མོན་ ོན་མོན་ནག་ག མ། །ཞིབ་པར་ན་རོལ་
རིགས་ག མ་མོ། །རེ་རེ་རམ་ཤེད་ཆེ་འ ིང་ ང་། ། ས་པས་མོན་ཁའི་རིགས་ད ་འ ང་། །
མོན་ཁ་སེར་བ ེས་མོན་སེར་ཟེར། །མོན་ཁར་སེར་ ་བ ེས་པ་ལ། །མཆིན་ཁ་ཞེས་འ ང་མོན་
དཀར་ལ། ། ར་བས་མཆིན་ ་མོན་ནག་ལ། ། ར་བས་དེ་ལ་མཆིན་ནག་འ ང་། །མཆིན་ཁར་
ག་བ ན་མཆིན་ ག་འ ང་། །མཆིན་ཁར་བབ་ལ་ ང་ཟད་བ ེས། །མཆིན་སེར་མཆིན་པ་
ནད་བཏབ་མདོག །ན་རོས་ནང་ ་ ག་ཚའི་གཡའ། །བ ེས་པས་མཆིན་ནག་རིགས་ཅིག་
འ ང་། །དཀར་པོར་ ག་ཚའི་གཡའ་བ ེས་པས། །ཐལ་ཁ་ཞེས་ ་དེ་ལ་ ། །དཀར་ཤས་ཆེ་བ་
ཐལ་དཀར་ཏེ། །འདི་ཡང་ ང་ཆེན་ཁ་ཞེས་ གས། ནག་ཆེན་ཐལ་ནག་སེར་ཐལ་སེར། །མཚལ་
ན་བ ན་ན་ཐལ་དམར་ཟེར། ། ོ་ ་བ ན་ན་ཐལ་ ོན་འ ང་། །དཀར་པོ་བཞི་ག མ་དག་
ལ་ནི། །མཚལ་ ི་ཁ་ ན་བཞི་ཆ་གཅིག །བ ེས་ལ་མི་ཤ་ཁ་ཤ་དཀར། །མཚལ་ཁ་ ་བ ེད་ཀ་
དམར་རོ། །མི་ཤ་ཁ་ལ་བབ་ལ་ ང་། །བ ེས་པས་ཤ་སེར་འ ང་བའོ། །ལི་ ི་འམ་ནི་ ོང་རོས་
དང་། །བ ན་པས་ཤ་སེར་རིགས་གཉིས་འ ང་། །མི་ཤ་ཁ་ལ་ཚན་རམ་བ ེས། ། ས་ཤ་ ང་
ོང་ མ་ཟེའི་མདོག །ཞེས་ ་ཤ་ ོན་འ ང་བར་ ང་། །མི་ཤ་ཁ་ལ་མོན་ཁ་བ ེ། །དེ་ཡང་ཤ་
ག་རིགས་གཅིག་འ ང་། །མི་ཤ་ཁ་ལ་ ག་པོ་བ ེ། །དེ་ལ་ཤ་ ག་འ ང་བ་ཡིན། །དཀར་དང་
ག་པོ་ཆ་མཉམ་ལ། །སེར་པོ་བ ེས་དང་མ་བ ེས་ལ། ། ག་ ་རིགས་གཉིས་འ ང་གིན་
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འ ག །བབ་ལ་རམ་བ ེས་ ར་ ང་ ེ། །དངོས་པོ་ ང་སེར་ ང་ནག་ག མ། ། ར་ཤེད་རམ་
ལ་དཔག་ན་ ། ། ར་ ང་ནང་ ་དཀར་པོ་དང་། །མཐིང་གི་ཁ་ ན་བ ེ་བ་ལ། ། ག་ཁ་ ག་
གཞོན་ཁ་དོག་འ ང་། །དེ་ཡང་དཀར་བ ེད་ ོང་རོས་ ང་། །བ ེ་ན་ ག་ ན་ཁ་ཞེས་
འ ང་། །མཚལ་ འི་ནང་ ་དཀར་ ང་བ ེ། །དམར་ ་ ོ་བའི་ཁ་དོག་འ ང་། ། ོ་ཁར་སེར་
བ ེས་ ོ་སེར་ཏེ། ། ོ་བ་ནད་ ིས་བཏབ་པའི་མདོག ོ་བ་དཀར་ཤས་ཆེ་བ་ལ། །དམར་ ་
གས་བ ེག་ཅེས་པ་ཟེར། ། ོ་ཁ་ ག་མཚན་ ོ་ ག་དང་། །རམ་བ ན་ ོ་ ོན་བ ག་གཡོན་
མདོག །མཚལ་ ི་ཁ་ ན་ལ་གོང་བཞིན། །དཀར་ ར་ ོ་ཁ་མེ་ཏོག་མདོག །ཨེས་ ས་ ར་དང་
མི་འ ་ཙམ། །མཚལ་ ་ ་ ག་ཆ་མཉམ་ལ། །བབ་ལ་ ང་ཟད་བ ན་པ་ལ། །ཇ་ཁ་ཞེས་ ་དེ་
ག མ་མོ། །ཆ་ལ་དཔག་ནས་ཇ་དམར་དང་། །ཇ་ནག་ཇ་སེར་ག མ་ ་ ། །ཇ་ཁར་ ག་བ ན་
ཆ་ ག་འ ང་། ། ར་ ང་བ ན་ན་ཇ་ ང་འ ང་། །ཇ་ཁ་ ག་པོ་ ལ་ བ་བ ན། །དེ་ལ་ཇ་
ག་རིགས་གཅིག་འ ང་། ། ོང་རོས་ནང་ ་དམར་ ་དང་། ། ག་ཚ་ཞད་ཙམ་རེ་བ ན་
པས། ། ་ཁ་ཞེས་ ་དེ་ལ་འ ང་། །དཀར་པོ་ ང་བ ན་ ་ ་ཡིན། ། ་ཁ་དམར་ཤས་ཆེ་བའི་
ནང་། ། ག་ཚ་ ང་ཟད་ཤེད་བ ེད་ཨ། ། ད་ཁ་ཞེས་ ་དེ་ལ་ཡང་། ། ོ་ ་བ ན་ན་ ད་ ོན་
འ ང་། །བར་མཚལ་ནང་ ་ ག་ཤེད་བ ེད། ། ག་ཚ་ ང་ཟད་བ ེས་པ་ལ། ། ར་ ག་འ ང་
དེར་ ག་བ ེས་པས། ། ག་ ་ ་ཞིང་ཁ་དོག་འ ང་། །ཙན་དན་རང་ནི་དམར་ ག་ལ། ། ་
ཚས་བ ེས་པས་ ག་ནག་ཡིན། ། ག་ཚ་དཀར་པོ་ ང་ཟད་བ ེ། །ནག་ ་འ ང་དེ་བ ེས་ཚས་
ང་། ། ེང་ ་ ག་རིས་མངོན་ཙམ་ ། །དེ་ཡང་བ ེ་ཚད་རབ་འ ིང་ཐ། །འ ་མིན་ག མ་ ་
མཁས་པས་ ེད། ། ར་ ང་ལི་ ི་བ ེས་པ་ལ། །ཀོ་ཁ་ཞེས་ ་དེ་ལ་ཡང་། །བབ་ལ་རམ་དང་ ་
ག་ག མ། །སོ་སོར་བ ན་པས་ཀོ་སེར་དང་། །ཀོ་ནག་ཀོ་ ག་ག མ་པོ་འ ང་། །ཤ་དམར་
ནང་ ་ ོ་ ་ ང་། །བ ེས་པས་རི་ གས་མདོག་ཞེས་ ། །རི་ཁ་དེ་ཡང་ཤ་དཀར་དང་། །ཤ་
དམར་ཤ་སེར་ཤ་ ག་དང་། །ཤ་ཁ་ ོར་གཞིའི་ ད་པར་ལས། །རི་དཀར་རི་དམར་རི་སེར་
དང་། །རི་ ག་རི་ ོན་ ་ ་བཤད། ། ོང་རོལ་ནང་ ་བར་མཚལ་བ ེ། ། ར་དམར་ ་མན་ཁ་
དོག་འ ང་། ། ལ་ཁ་དེ་ལ་དཀར་དང་སེར། །སོ་སོར་བ ེས་ལ་ ་དཀར་དང་། ། ་སེར་གཉིས་
་ ེད་པར་ ང་། ། ་ ག་ནང་ ་ ག་བ ེས་ན། ། ་ ག་འ ང་བ་ ོང་ ན་ གས། །ལི་ ི་
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བབ་ལ་ ང་བ ེས་པས། ། ར་སོ་ཉི་མའི་ཁ་དོག་འ ང་། །ལི་ ི་ལ་ནི་དཀར་བ ེས་པས། ། ར་
་ ་ ་ངང་བའི་མདོག །དེ་ལ་བབ་ལ་ ག་སོ་སོར། །བ ེས་ལ་ངང་སེར་ངང་ ག་འ ང་། །ལི་
ི་ ག་ཚའི་གཡའ་བ ེས་ན། ། ར་ནག་ཞེས་པས་ ར་མདོག་ཟེར། །མཚལ་ ་བབ་ལ་བ ེས་
པ་ལ། །དམར་སེར་མེ་ཡི་མདོག་ ་བཤད། །དེ་ལ་དཀར་པོ་ ང་བ ེས་པས། །མི་ ་ཞེས་ འི་
དམར་སེར་འ ང་། །བབ་ལ་དཀར་པོ་ ང་ཟད་བ ེ། །སེར་ ་ ེར་དཀར་མེ་ཏོག་མདོག །བབ་
ལར་ ང་ ི་ ས་བ ེས་པས། །མེ་ཏོག་སེར་ཅན་ཁ་ཞེས་འ ང་། །བབ་ལར་ ་མར་འམ་ ོལ་
ི༑ ༑མེ་ཏོག་བ ེས་ལ་སེར་ཆེན་ཞེས། །ཏིག་ཏའི་མེ་ཏོག་ཁ་ཡང་འདོད། །བབ་ལར་ ་ཚས་
བ ེས་པ་ལ། །སེར་ ག་ ་སེར་མདོག་ ་འ ང་། །བབ་ལར་ ག་ཚའི་གཡའ་བ ེས་པས། །སེར་
ནག་སེར་གཡའ་མ་ ་འ ང་། །སེར་པོའི་ནང་ ་དཀར་པོ་ལ། །མཚལ་ ི་ཁ་ ན་ ་ ག་
དང་། ། ག་ཚའི་གཡའ་གཅིག་བ ེས་པ་ལ། ། ི་ ན་ཞེས་ ་དཀའ་ཞིག་གི ། ང་ཁ་ཞེས་ ང་
་བར་ ང་། །དེ་ལ་སེར་ནག་ཟི་སེར་དང་། །ནག་ལ་ཟི་ནག་ཟེར་བ་ཡིན། ། ོ་ ་ ་ཚས་བ ེས་
པ་ལ། །རག་ཁ་ངོས་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན། །དེ་ལ་དཀར་བ ེས་ལི་ ི་རམ། །སོ་སོར་བ ེས་ན་རག་
དཀར་དང་། །རག་སེར་རག་དམར་རག་མོག་འ ང་། །མཐིང་ ང་ད ེ་བ་ ་འམ་བཞི། །སོ་
སོར་ཕན་ ན་བ ེས་པ་ལ། །ག ་ཁ་ཞེས་ ་སོ་སོར་ལ། །ག ་ ག་ག ་ཆེན་ག ་ད ས་
དང་། །ག ་ ་ག ་དཀར་ མ་ ་འ ང་། །དེ་ཡང་མཉམ་པ་ག ་དང་ ། །མཐིང་མང་ག ་
ོན་རིགས་ ་དང་། ། ང་མང་ག ་ ང་རིགས་ ་འ ང་། །མཐིང་ ང་ད ེ་ཀ་ཆ་མ ན་
ག ། །དེ་ཡང་ཆ་ཤས་ད ེ་བ་ག མ། །རང་ ང་ག ་ཁ་ཞིག་ ང་འ ང་། །མཐིང་ནག་རམ་
དང་བ ེས་པ་ལ། ། གས་ནག་འ ང་ཞིང་དེ་ལ་ཡང་། ། ་ཚས་བ ེས་ན་ ་མེན་ཁ། ། ོ་ ་ ་
མཐིང་ ང་ཙམ་བ ན། །དེ་ལ་མཁས་པས་ གས་དམར་ཟེར། ། ་མཐིང་ན་རོས་དང་ ར་
ན༑ ༑མ ང་ཁ་ཞེས་ཟེར་དེ་བཞིན་ ། །བར་མཐིང་ན་རོས་ ར་བ་ན། །མ ང་ཆེན་ཞེས་ཟེར་
བཤད་པར་ཐོས། །མཚལ་ཆེན་ནང་ ་དཀར་པོ་ ང་། །བ ན་པ་ ་ ན་མདོག་ཟེར་རོ། །བར་
མཚལ་ལ་ནི་ ་ཚས་བ ེས། །དམར་ཆེན་ ག་མདོག་ཅེས་ ་ གས། ། ོ་ཁ་ ག་ ང་བ ེས་པ་
ལ༑ ༑ ག་མདོག་ད ས་མར་ ེད་པ་མང་། །མཚལ་ཆེན་ནང་ ་ ་ཚས་བ ེས། །དམར་ ག་
ིས་ནག་མདོག་ ་བཤད། །ག ་ཁ་ ང་ ི་ ས་ ི་ཁ། ། ང་ཟད་བ ན་ལ་ ང་ཁ་ཟེར། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གསེར་ཁ་དཀར་ཤས་ལི་དཀར་དང་། །བབ་ལ་བ ེས་པ་ལི་སར་མས། །ཆ་ ོམས་ལི་ཁ་མཚལ་
བ ེས་ལ། །ལི་དམར་མདོག་དང་ལི་ཁ་བཞི། ། ང་ཚར་ མ་ཟིལ་ད ལ་ཁ་ལ། །ཅོང་ཞི་བ ེས་
པ་ད ལ་རང་བཤད། །དཀར་བ ེས་ད ལ་ མ་ཁ་ཞེས་ཏེ། །ཁ་ཅིག་འ ར་ནག་སེར་འ ར་
རོ༑ ༑དེ་ ར་ཚན་ ་བ ་དང་ད ། །མཁས་པས་བཤད་པ་ ོང་བས་ བ། །གཉིས་པ་ཚན་ ི་
མཚན་ཉིད་ནི། །གཉིས་ཏེ་འཛའ་ ེབ་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་འཛའ་ ེབ་དག་ལ་ནི། །དཀར་
དམར་ཚན་ ི་ཐབས་ཤེས་ཡིན། །དམར་ ང་ཚན་ ི་དགའ་མཛའ་ཡིན། ། ོ་དམར་ཚན་ ི་ཤག་
བཤེས་ཡིན། །མཐིང་དམར་ཚན་ ི་དཔའ་བོ་ཡིན། །དཀར་སེར་ཚན་ ི་ ང་བོ་ཡིན། །སེར་ ང་
ཚན་ ི་ཉམས་ ང་ཡིན། །དཀར་ ང་ཚན་ ི་བ ན་མོ་ཡིན། ། ོ་ ང་ཚན་ ི་འ ོར་ར་
ཡིན། །དམར་ནག་ཚན་ ི་ ིན་པོ་ཡིན། ། ང་ནག་ཚན་ ི་ཆོ་འ ལ་ཡིན། །དམར་སེར་ཚན་ ི་
བ ན་པ་ཡིན། །དམར་ ག་ཚན་ ི་ ེ་བ་ཡིན། ། ག་ནག་ཚན་ ི་ནལ་ ་ཡིན། །དེ་ ིར་མ ན་
དང་འགལ་བའི་ ེབ། ། ་དང་འོད་ཟེར་ ར་བར་ ། །གཉིས་པ་ཚན་ ི་མཚན་ཉིད་ནི། ། བ་
ན་བསོད་ནམས་ ང་བར་འ ར། །འ ག་ན་ཤེས་ འི་ ིབ་པར་འ ར། །འཆོལ་ན་ ེ་མནོལ་
གོས་པར་འ ར། །དམེ་ན་ཚ་དཔལ་ཉམས་པར་འ ར། ། ེར་ན་ག ལ་ ་ ང་བར་འ ར། །
ཚན་མདངས་ཉམས་ནས་དམ་ཚག་འཆལ། །དེ་ ིར་ཆ་མཉམ་གཟབ་པར་ ། ། བ་པ་མ་ཡིན་
འ ག་པའང་མིན། ། བ་འ ག་ཚད་ ིས་ཟིན་པར་ ། །དེ་ལ་བ ག་མདངས་ ང་བ་ནི། །
མཁའ་ ིང་ ས་དང་མེ་ཏོག་ ི། ། མ་ཤིང་ ་བས་བ ག་མདངས་ ང་། །མཁས་ ེད་ལག་
ལེན་ ན་པར་ ང་། ། ་བ་ ོན་དང་ཡོན་ཏན་གཉིས། །དང་པོ་ལེགས་པར་མ་ ར་ ོན། །ཆག་
ཚད་མ་ ན་ ་ མས་ནི། ། ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་རི་མོ་འ ། །སངས་ ས་མངོན་པར་ ན་ ངས་
ང་། །དེ་ལ་རབ་གནས་ཐེབས་མི་འ ར། །གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་བ ན་པ་ནི། །ཆག་ཚད་ ན་
པའི་ ་ མས་ནི། །བ མ་ནས་སངས་ ས་རབ་གནས་ གས། ། ིར་ཡང་མཛས་པར་མ་ ར་
ན༑ ༑ཆག་ཚད་དག་ནི་ཅི་ཞིག་ ། ། ན་ལ་མཛས་ན་ཆག་ཚད་རབ། །རང་བཞིན་མཚན་པའི་
་དང་མ ངས། །
དེ་ ར་ མ་པར་ད ེ་བའི་ས་བཅད་ ་བའི་ བས་འདིར་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ད་ ི་མ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

མེད་པ་གཟི་བ ིད་རབ་ ་འབར་བའི་མདོ་ལེ ་ ག་ འི་ ལ་ ་ ལ་སར་ ང་མདོའི་དགོངས་
པ་ ར་ན་སོར་མོ་བ ་དང་ཉི་ ། དཔལ་འཁོར་ལོ་ ོམ་པའི་ ད་ལས་བ ་ཉེར་ ་ ེ་མདོ་ ད་
དེ་གཉིས་བདར་ ས་གང་ ་འཕར་ཞེ་ན། ད ལ་དཔང་སོར་མོ་ ེད་ ། ཞལ་ངོ་ལ་ ེད་བ ་
ག མ་བཤད་པ་སོར་མོ་ ་འཕར་བ་བཅས་ཡོད་པ་འ ་ཡང་། དོན་ ་སོར་མོ་རེ་ལ་ ེད་ཉི་ ་
་བཞིའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་འ ོ་དགོས་པར་ཤར་ལ། ་མཚམས་ནས་མཛད་ འི་བཞི་བར།
དེ་ནས་ཤངས་ ེའི་བར་སོར་བཞི། ཤངས་ ེ་ནས་ཨོལ་ཀོའི་བར་བཞི་སོགས་ལ་ ེད་བཅས་
འཕར་བ་སོགས་སོར་གནས་ལ། དེ་བཞིན་གཞན་ ན་ལས་འཕར་བས་བ ་ཉེར་ ་ཤ་ ག་ལ་
ག་ཆད་མེད་པར་ ངས་ བ་འ ག་པ་ཤིན་ ་ཚད་ ན་པས་ཡིད་བ ེན་ འོ། །གཞན་ཡང་
མ་ད ེ་མདོ་ ་ཆ་ གས་ ོན་ཡོན་སོགས་ ལ་བ་ཉིད་ ི་ག ང་སོར་བཞག་ལ་བཅོས་ ད་ ི་
ོན་མ་ གས་ཞིང་། ན་ངག་ཆར་ ིན་ནག་པོས་མ་ ིབ་དང་། ཚན་ ེབ་སོགས་ ོན་ཞང་
ང་མཁས་པའི་ ག་ལེན་ད་ ་ཡང་ ན་མ་ཆད་པ་ལག་ ོང་ བ་པ་མཁས་པའི་ཞལ་གདམས་
ར་ཡིན།
ས་པ།
བཀའ་བ ེན་ ི་མེད་ ིད་པའི་ ོན་འབར་བས། །
་མིའི་མཆོད་ ོང་ཚགས་གཉིས་པད་བ འི་འ མ། །
བཞད་མཛད་ ན་ ག་བ ད་པའི་ ག་ལེན་ ། །
འ ག་མེད་མདོ་ཙམ་ཁོ་བོས་ལེགས་པར་བཤད། །
ནོ ་ ོན་མཁས་ བ་ མས་ ང་ཤེས་ ས་འ ིན། །
མོས་ ན་ ོ་ ོས་དམན་ མས་རང་བཞིན་བ ལ། །
དེ་ ིར་ཕན་བདེའི་ ་འ ལ་མཁའ་གསང་ལ། །
བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ ོན་མེ་དེང་འདིར་ ར། །
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ག་བ ལ་ ོངས་ ན་འ ལ་འཁོར་ ན་དོང་ ། །
རབ་ཉལ་ ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་ ོན་ལམ་ ི། །
ཁོར་ ག་ ིང་བ་སངས་པའི་ ར་ ར་ནས། །
དོན་གཉིས་ ན་ བ་ ེད་པོར་འབར་ ར་ཅིག །
འདི་བ མས་ཉེས་པ་མཆོག་ག མ་ ར་མཐོལ་ནས། །
དགེ་ཚགས་ བས་ཆེན་འ ག་པའི་བདེར་གཤེགས་ ིས། །
ད་བ ལ་གཤེན་བ ན་ ོགས་ལས་ མ་ ལ་ཏེ། །
ཡངས་པའི་ཁམས་ ་ ར་ ་འབར་བར་གསོལ། །
བདག་ ང་ བ་མཐའི་ ལ་པོ་བོན་བ ན་ལ། །
ག་ ་ ོད་དེ་འཆད་ ོད་ ོམ་ག མ་མོ། །
ཉིན་མཚན་འདའ་བར་ ིད་ ས་ ི་དོར་ ིས། །
ཚགས་གཉིས་ ོགས་པའི་ ་ ་འ བ་པར་ཤོག །
ཅེས་བདེར་གཤེགས་ ང་སེམས་ ་ག གས་ ག་ཚད་མཁའ་གསལ་ནོར་ འི་མེ་ལོང་འདི་ནི་རི་མོའི་ ེད་
པོ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་དང་། ཉེ་བར་ ལ་རོང་ ངི ་ད ་ ལ་པོའ་ི མཆོད་གནས་དམ་པ་འབར་ཁམས་ ངི ་གི་ ་
ཞབས་བསོད་ནམས་བ ན་འཛན་ ལ་མཚན་ ིས་བ ལ་ངོར། ཁོ་བོ་རིག་འཛན་ ན་ ོལ་གསང་བ་ ལ་ ིས་
གས་ ེལ་ཧོར་ ་ ་བའི་ཚས་བ འི་རིགས་བཞིའི་ནང་ཚན་རིན་ཆེན་རིགས་ ི་གནས། བམ་ ག་བ ེགས་པ་རིན་
ཆེན་འབར་བའི་མཐིལ། མཚ་ ེང་བདེ་ ན་གསང་ གས་ ོད་ ་བ མས་པས་སངས་ ས་བ ན་པ་ བ་མེད་ ིད་
མཐའི་ ནོ ་ ར་འབར་བའི་ ་ ་ ར་ཅིག
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ཞར་ ང་ཡིག་འ འི་ ག་ཚད་ ང་ ར་བཤད་པ།
ཡིག་འ འི་ ག་ཚད་བཤད་པ། དང་པོ་ཡིག་འ ་ནི། མདོ་ ི་མེད་ ི་ཁ(༣༨༦)ལས།
གཉིས་པ་ཡིག་འ འི་ ག་ཚད་ ང་། །དང་ཐོག་ཤད་དང་ཚག་ལ་སོགས། །འ ལ་ ི་ཡི་
གེ་ མ་ ་ལས། ། ་འ ེང་ན་རོ་ཡ་ ་དང་། །ར་ ་ཞབས་ ས་བ ན་པ་ ེ། ། ་བཞི་ ག་ཚད་
ན་པར་ ། ། ་ ་ག ང་མོ་ ི་ ར་ལ། །འཛན་དང་ ་འབབ་ ོ་དང་བཅས། ། ང་ཤོག་
དཀར་ལ་ག ་རིས་ ོ། །ག ང་གི་བ ན་པའི་ ས་ལ་དར། །བཻ ་ཡི་ཤོག་ ་ལ། །རིན་ཆེན་ ་
འི་ ེགས་བམ་བ མས། །འཁོར་ལོ་བ ར་བའི་ ལ་པོ་ཐོབ། །ཞེས་ག ངས་པས། ཡི་གེའི་
ད ིབས་ ་ ག་གཟིག་གི་ ངས་སོ་ཆེ་ ང་། ཞང་ ང་གི་ ར་ཡིག་ཆེ་ ང་། ག་ཡིག་ཅེས་པ་
སོགས་དང་། བོད་ཡིག་ད ་ཅན་དང་། ད ་མེད་ཅེས་པ་སོགས་ ལ་བའི་ ལ་པོ་གཉའ་ ི་
ཡབ་ ས་ནས་རིམ་པར་བ ད་དེ་འ ང་བ་ཡོད་ཅིང་། ད་པར་ ་བོད་ཡིག་གི་ད ིབས་ ི་
ོར་འདིར་ ཱཻ་དཀར་གཡའ་སེལ་ ད་ཆ(༦༨༩)དེ་ ར་བོད་ ི་ཡིག་ ན་རིམ་ ིས་ ང་ ེ་ ང་པོ་
ག ་ ི་དང་། མ་པ་གནོད་ ིན་སོགས་ ིས་དར་ ས་ ་མཛད་པ་ བ་ཆེན་དང་། བ་ ང་།
དེ་བཞིན་ ་ཧོར་དང་ ང་བོའི་མངའ་ ལ་ཡིག་རིགས་ ི་ཁམས་མི་འ ་བ་ ང་ ལ། ་ཁམས།
ཞང་ ང་ཁམས། གོ་ ང་ཁམས། མ་ནི་ཁམས། ག་ཟི་ཁམས། ནེ ་ ང་ཁམས། ་རེ་ཁམས་
སོགས་ཡིག་ག གས་འདི་ མས་ལ་བ ེན་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ག ང་བཀའ་དང་དེའི་
དགོངས་འ ེལ་ མས་བཞེངས་ ་གསོལ་བ་ཡིན་པས། དེ་ཡང་ ི་ལོ(༡༧༣༠) ོར་ ལ་རོང་ ོ་
ཆེན་ ལ་པོས་ ིན་བདག་མཛད། མཁས་དབང་རིག་འཛན་ ན་ ོལ་ གས་པའམ་འཇའ་ཚན་
ིང་པོས་ ས་དག་གནང་ ེ་བཀའ་དང་བ ེན་པའི་ ིག་ཐོ་མཛད། དེ་དང་བ ན་ཏེ་ཤིང་པར་
་བ ོས། དེ་ ེས་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན་ ིས་བཀའ་བ ེན་འ ར་ ི་ ིག་ཐོ་མཛད་
ནས་ཧོར་ ལ་བ ན་པ་ ལ་མཚན་ ིས་བཀའ་བ ེན་འ ར་གསེར་དང་ད ལ་ ིས་ད ་ ན་
ས་པ་ཞིག་ ི་ལོ(༡༨༦༠) ོར་ ་བཞེངས་པ་ནས་བ ང་ཧོར་ག་ ་ཚང་གིས་བཀའ་འ ར་ཚར་
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ག མ། ཚབ་ཤིས་ཚར་གཉིས། ཧོར་ ི་ ལ་ ས་ ིས་ཚར་གཅིག གསེར་ཚ་དམར་ ་དཔོན་
དབང་ཆེན་ཉི་མས་བཀའ་བ ེན་འ ར་གཉིས་ཀ་ཚར་གཅིག མཁར་ འི་ ལ་ཚབ་ག ང་ ང་
ལ་མཚན་མཆོག་གིས་བཀའ་བ ེན་འ ར་ཚར་གཅིག ་དམར་ཤ་ ་དགོན་པས་ཚར་གཅིག
ང་བོ་ ང་གསལ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ ིས་ཚར་གཅིག ང་ ་དར་ ས་དགོན་ ་ ་མ་
སངས་ ས་རིན་པོ་ཆེས་ཚར་གཅིག ཡེ་ཐ་ ་ཚང་དགོན་ ་ཚར་གཅིག ང་དཀར་ག ང་ ང་
བ ན་ ས་ ིང་ ་ཚར་གཅིག རི་ ོད་ ན་དགའ་ ལ་མཚན་ ིས་ཚར་གཅིག ོན་ ལ་ ་
ང་གིས་ཚར་གཉིས་བཞེངས། དཀར་ལེགས་དགོན་ ིས་ཚར་གཅིག ག ང་ ང་དཔལ་རིར་
བཟོད་པ་ ལ་མཚན་ ིས་ཚར་གཅིག་བཞེངས་པ་སོགས་རགས་ཙམ་ ས་སོ། ། ིར་མཁན་ཆེན་
ཉི་མའི་དཀར་ཆག་ ་ ལ་བའི་བཀའ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ ་བ གས་ཚད་ ི་ཐོ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཉིད་
ི་ག ང་ལས། གནས་ བས་དེར་གང་མཇལ་ཙམ་ ི་ ོགས་བ ིགས་པར་ག ངས་པའི་ ིར།
ག མ་པ་འདོད་ཡོན་རི་མོ་ལ། མདོ་ལས། (ཁ༣༨༦) ག མ་པ་འདོད་ཡོན་རི་མོ་ལ། །གནམ་ལ་
འ ར་དང་ས་ལ་འ ལ། །བར་ན་འ ིམ་ད འི་སེམས་ཅན་ལ། །འདབ་ཆགས་རི་ གས་ག ང་
གས་དང་། །གཅན་གཟན་མི་ནོར་ ལ་མཁར་དང་། །ཟ་འོག་བེར་ ིམ་གཞའ་ ིན་དང་། །
ིང་བཞི་ ིང་ ན་རི་རབ་དང་། །རི་བ ན་རོལ་མཚ་ གས་རི་བཅས། ། ོན་ཤིང་མེ་ཏོག་
ནགས་ཚལ་ ིང་། ། ་བོ་ ་ ན་ ་མཚ་དང་། ། ་ ན་ ིད་པ་ཐམས་ཅད་དེ། །གནམ་ལ་
འཁོར་ལོ་ ིབས་བ ད་དེ། །ས་ལ་པ ྨ་འདབ་བ ད་ ིས། །རི་ལ་བ ེགས་དང་ཐེམ་པ་དང་། །
གངས་ལ་ ངས་དང་གཡའ་ལ་གཤལ། ། ག་ལ་བ ོལ་དང་ ང་ལ་འ ར། ། ་ལ་འ ིལ་དང་
འབབ་པ་དང་། ། ོལ་དང་ ་ ིང་པ་ ་འ གས། །དེ་ལ་ན་བ་ནེ་ ང་དགོས། །ཤིང་ལ་ ས་
དང་ ིན་དང་ཡོལ། །ད ར་ད ན་ཁ་དོག་བཞི་ ་ཆད། །མེ་ཏོག་མ་ ེ་ ེ་ ་ཆས། །ཡལ་དང་
ས་དང་ ེས་པའོ། །པ་ འི་རིགས་ མས་གོང་གི་མ ངས། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་ཤེས་ ་ལ། གོང་
གི་གནམ་ལ་འ ར་བའི་རིགས་ནི། འ ག་ ང་ ་ ི འི་རིགས་དང་། འ ་རིགས་གཤོག་ ན་
མས་སོ། །ས་ལ་འ ལ་བ་ནི། ཝ་ ལ། ་བ། ི་བ་སོགས་ ང་ ་འ ལ་བའི་རིགས་ མས་
སོ༑ ༑བར་ན་འ ིམ་ད ་ནི། རི་ གས། ག ང་ གས། གཅན་གཟན། ་ ེལ། མི་རིགས་
སོགས་སོ། །རི་ ིང་སོགས་ ི་བཀོད་པ་ནི་མཛད་དང་། ག ང་ ང་ལས་ མ་པར་དག་པའི་ ད་
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སོགས་ལ་བ ན་ནོ། །མདོ་ལས་ཚན་ལ་ མ་པ་ ག་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་ནི་ ་ཡི་ཐིག་ ་བཤད་
པའི་ཡི་གེ་གོང་ ་ ན་ ོལ་གསང་བ་ ལ་ ིས་མཛད་པ་ལས་ཤེས། ིར་ཚན་མདངས་ལ་ མ་
འི་ད ེ་བ་ཡོད་པར་ག ངས། མདོ་ལས། ིར་ཡང་མཛས་པར་མ་ ར་ན། ། ག་ཚད་དག་
གིས་ཅི་ཞིག་ ། ། ན་ལ་མཛས་ན་ཆག་ཚད་རབ། །རང་བཞིན་མཚན་པའི་ ་དང་མ ངས། །
ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཡིན་པས་ ན་ལ་མཛས་ཆ་དོད་པ་ནི་བཟོ་རིས་ ི་ ་བའི་གཙ་བོ་ཡིན་ནོ། །
དེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ ེབས་རིས་ ི་བཀོད་པ་ནི། མདོ་ལས། (ཁ༣༩༠) དེ་ཡང་གཞལ་ཡས་
ཁང་ལས་ ། །གཡས་ལོགས་ ོ་ལ་གཡོན་ལོགས་ ང་། ། བ་ལོགས་ བ་ལ་མ ན་ལོགས་ཤར། །
ཤར་ན་མངོན་ ོགས་ ོ་འ ེད་པའི། །དཔོན་གསས་རིག་འཛན་མཁའ་འ ོ་དང་། །དམ་ཅན་ ་
མཚའི་ ་ཚགས་བཀོད། ། ང་ན་ངན་སོང་ ིབ་ ོང་དང་། །ཡོངས་ བ་ ས་པའི་ ་ཚགས་
བཀོད། ། བ་ན་ ས་ག མ་བདེར་གཤེགས་དང་། །སངས་ ས་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང་། །
འ ལ་ཆེན་ཞི་བའི་ ་ཚགས་བཀོད། ། ོ་ན་གང་ལ་ཅི་འ ལ་ ིས། །དབང་ ག་འབར་བའི་ ་
ཚགས་བཀོད། །ཅེས་ག ངས་པས། ་ཁང་ ་བཞི་ ོ་ཤར་ ་བ ན་པའི་དབང་ ་ ས་པའི་
གཡས་ ོགས་ཏེ་ ོ་ ོགས་ ི་ལོགས་ ། དབང་དང་ ག་པོའི་ ་ཚགས་གཙ་འཁོར་ མས་
བཀོད་ཅིང་དེ་ཡང་ ས་བ ས་ བས་དང་བ ན། དབང་གི་ ་ནི་ ེ་མཉམ་མེད་པའི་དགོངས་
པ་ ར། ོ་བོ་གཙ་མཆོག་མཁའ་འ ིང་གི་ ་འཁོར་དང་། ག་པོ་ནི། དབལ་གསས་ མ་པ་
ལ་སོགས་ཞེས་ག ངས་པས། དེ་དང་ ར་བ་དང་གེ་ཁོད་ ི་ ་ཚགས་ མས་སོ། ། བ་ ་ ས་
ག མ་སངས་ ས་དང་། སངས་ ས་ ོང་ ་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་ མས་དང་།
ན་ ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་ཞི་ ་གཙ་འཁོར་ཇི་ ེད་ མས་བཀོད། ང་ ་ངན་སོང་ ིབ་ ོང་
གི་ ་ཚགས་ཏེ་བདེར་གཤེགས་གཙ་བོ་བཞི། ་མོ་ ་ཆེན་སོགས་དང་། ན་ ང་ བ་པ་ལས་
སོགས་ ས་པའི་ ་གཙ་འཁོར་ མས་བཀོད། ཤར་ ་དཔོན་གསས་རིག་འཛན་ ་ ིར་ ོན་པ་
མས་དང་། གནས་ག མ་མཁའ་འ ོའི་མ་ཚགས་བ ན་ ང་དམ་ཅན་ཕོ་ ད་མོ་ ད་ མས་
བཀོད། བར་འ མས་ཏེ་ ལ་ ས་ ིས་དབང་གིས་བཀོད་པ་ ོ་ མས་ ། མདོ་ལས། བར་
མས་མཆོད་འ ལ་ ་མོ་དང་། ། ིད་པ་ ་འ ལ་འཁོར་ལོ་དང་། ། ོང་ག མ་ ོང་གི་འཇིག་
ེན་བཀོད། །ཞིང་ཁམས་ ་གཅན་རི་ གས་དང་། །དཔག་བསམ་ཤིང་དང་ ེད་མོས་ཚལ། ། ་
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བོ་ ་ ན་ ་མ་མཚ། །མེ་ཏོག་ལས་སོགས་ཚལ་ ིས་བཀང་། །ཞེས་པས། འདོད་ཡོན་ ་མོ་ནི་
ི་ ད་ནང་ ད་གང་ ང་བ ན་ཏེ་བ ད་དང་བ ་ ག་དང་དེ་ལས་མང་བ་སོགས་གང་འཐད་
དང་། ནོར་བ ན་དང་ གས་བ ད་ ས་བ ད་ མ་ ་སོགས་ ང་བཀོད་ན་འཐད་དམ་ མ།
ིད་པའི་འཁོར་ལོ་ནི་མཛད་དང་གཟི་བ ིད་ ི(ཇ༢༣༠)ནས་ ོག་ན་གསལ། ིར་ ོང་ག མ་
དང་ ོས་ ་ཚང་ ང་གི་བཀོད་པ་ནི་མཛད་ ི་ ོད་བ ད་དང་། གཟི་བ ིད་ ི(ཇ༢༠༤)ནས་
དང་། ག ང་ ང་ལས་དག་སོགས་ནས་གསལ། ཞིང་ཁམས་ ི་བཀོད་པ་ ེ་འོལ་མོ་ ང་རིང་གི་
ཞིང་བཀོད་ནི། ་ ད་ཉི་ཟེར་ ོན་མའི་ ེབ་ནས་གསལ། དེ་ཡང་ད ས་ ་ག ང་ ང་ད ་
བ ེགས་ ི་རི། ི་རིམ་ ་ ལ་ས་ཕོ་ ང་ ིང་བ ད། ནང་ ིང་བ ་གཉིས། བར་ ིང་བ ་
གཉིས། ི་ ིང་བ ་ ག མཐའ་ ིང་བ ་གཉིས་བཅས་ཡོད། མཐའ་ ིང་ནི། གཟི་བ ིད(ང་
༤༥༨)དང་། གཟི་བ ིད(ཆ༣༤༤)བཅས་ ་གསལ། གཞན་ཡང་མཛད་མདོ་ ས་འ ིང་བ ས་པ་
ག མ་ཀར་འོལ་ ིང་གི་བཀོད་པ་འ ང་ངོ་། ། མ་ ་ ་ག མ་ ི་ཞིང་བཀོད་ནི། གཟི་བ ིད
(ཇ༢༠༤)ནས་གསལ། མཚམས་ ི་ཅོག་བཞི་ཡི་ཚད་ད ིབས་མཛད་དང་བ ན་ཏོ། ། ི་འ མས་
ི་ ིང་བ ོར་ཡོད་ན་དེར་རིགས་ ག་གི་ཞིང་བཀོད་མཛད་དང་མཛད་མདོ་སོགས་བ ན་ཏེ་འ ི་
དགོས། འདི་ མས་ ིས་བཟོ་རིག་གི་ མ་བཤད་གསལ་བའི་ ན་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བདག་ཅག་
ོན་པ་མཉམ་མེད་ཐོད་དཀར་ ས། །གང་གི་ ི་མེད་ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་ཡིས། །ཉམ་ཐག་འ ོ་བ་
གཟིགས་པ་མི་འདོར་བའི། །གདམས་པ་ ་མའི་ ོ་ནས་ ོངས་པ་བསལ། །དེ་ ལ་བདག་ ོའི་
ས་པ་ཡོངས་ ངས་ཏེ། །མདོ་དོན་བ ལ་ལ་ནོངས་པའི་ཚགས་ མས་ནི། ། ིང་ནས་འ ོད་དེ་
ལ་བའི་ ན་ ར་བཤགས། །དགེ་བའི་གཏེར་ཆེན་བ ན་པ་ ས་ ིར་བ ོ། །ཇི་ ར་བཤད་ལ་
ག ང་དོན་གསལ་ ེད་ ི། །རིག་པའི་ མ་ད ོད་གསར་བ་འགའ་དབེན་ཡང་། །མདོ་ མས་
ེགས་ཤིང་བར་ ་ཐག་པས་བ མས། ། ས་བ ད་ ག་ ལ་ཙམ་ ་བཤམས་པ་འདོད། ། བས་
འདིར་ཟབ་མོའི་ག ང་གི་དོན་བཙལ་ནས། །གང་དག་ ས་པ་གནའ་བོའི་ལམ་ གས་དང་། མི་
མ ན་ གས་ ིས་གཤེ་བ་མཆིས་མོད་ ང་། །ཡང་དག་ངེས་ཤེས་ལོག་ ེས་འ ེང་དགོས་ཅི། །
ར་ ས་ ན་པོ་ཇག་ཚགས་ཆེས་མང་བས། ། ི་ག ག་ ལ་བའི་ན་བཟའ་ཕལ་ཆེར་འ ོག །
མཁའ་ཉིའི་ ་ག ང་ ེར་ ལ་ ་ཙམ་བཞག །དེ་ཡང་གཞན་ནོར་གཡར་བའི་དངོས་པོར་ངེས། །
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ཡིག་ག གས་ཆག་ད ིབས་གཞན་བ ན་ ོན་མིན་ཏེ། །བོད་ ལ་ བ་མཐའ་གང་མཆིས་ ད་
ཡིག་གཅིག །ལོངས་ ་ ོད་པས་ད ེ་འ ེད་ ེད་པ་ལ། །དོན་མེད་འབད་པ་ ར་ལེན་ ་བ་
བཞག །བདག་ཅག་ ོན་པས་འཁོར་ལ་གདམས་པའི་མདོ། །རིམ་བཞིན་བ ད་དེ་ ང་བའི་ ང་
ོགས་བ ན། །འགལ་ ེན་དབང་གིས་བ ན་པའི་འཕེལ་ ིབ་མཚམས། །གཏེར་ ན་བདག་
པོས་རང་དབང་བ མས་འདོད་ ན། །གང་གིས་བ ན་པའི་ ་བ་ ེད་འདོད་ཚ། །མདོ་ ད་ ་
མཚ་ མས་ལ་འ ིས་ ས་ཏེ། །དེར་བ ན་བ བ་པའི་ གས་བཟང་ ང་ ་བཞག །གཞན་དང་
གནའ་ ོས་འགལ་དོགས་ ེད་འདི་ནོངས། །ཞེས་བཟོ་རིག་པའི་ ལ་མདོ་དོན་བཤད་པ་གཙ་
བོར་ ས་ཏེ་ ོ་ཙམ་ ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ད་ ང་འ ར་མ། ག་མ། ས་ ོར་ ི་ མ་བཞག་
སོགས་ཇི་ ེད་བཤད་དགོས་པ་མང་ཡང་ ོན་ ་འ ོས་གཞི་ཙམ་ ་ ས་པ་ལ་དཔག་ནས་རིམ་
བཞིན་ཞིབ་ཆ་དང་། གསལ་ ེད་ ི་འ ེལ་ ིས་ ལ་བ ན་ ལ་བཞིན་ལམ་ ་ ོང་བ་ལས།
གནའ་བོའི་ངག་ ོས་འཆོལ་མ་དང་། ན་འདོད་ ི་ ོགས་འཛན་སོགས་དང་ ལ་བའི་ ོ་ནས་
ང་བོའི་རིགས་ལམ་ལ་བ ེན་ནས་བ ན་ལ་གཅེས་ ས་ ིས་གསལ་ ེད་མཐའ་ཡས་པས་བ ན་
པ་རིན་པོ་ཆེ་འ ོ་བའི་ཁམས་ལ་དར་ཞིང་ ས་པ་དང་། ན་རིང་པོར་གནས་པར་ ར་ཅིག
ཅེས་ ོན་འ ན་དང་བཅས་པ་ ན་རི་བ་བ ན་འཛན་ མ་དག་གིས་བོན་གཞིས་ཐོབ་ ལ་གསར་པའི་ས་གནས།
་གར་ ང་རི་མཐོ་བའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཁོངས་ ་གནས་ ས་པའི་ ས་ ་ི ལོ༡༩༨༤ནང་བ མས་པའོ། །དགེའོ། །
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༄༅།། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ གས་ ེན་ ག་མཚན་ ི་ངོས་འཛན་
གསལ་ དེ ་ཉི་མ་ཞེས་ ་བ་བ གས།
་མ་དང་ ག་པའི་ ་ད ེར་མ་མཆིས་པ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །
ངོ ས་ཆེན་ ག་གི་ ་བ་འ ིག་པའི་ ོང་། །
རབ་གསལ་ཡེ་ཤེས་ ང་བའི་ ་ ད་ ངས། །
ཕན་བདེ་ ་མཚ་འཇག་པའི་གོ་ བས་ ེས། །
དཔལ་ ན་ ་བའི་ ་མར་ ག་བ ིའོ། །
བདག་ཅག་ མ་འ ེན་ཐོད་དཀར་ ས། །
འ ོ་ལ་བ ེ་བས་དམ་འ ད་པས། །
ཞི་ ས་དབང་ ག་ མ་པ་བཞིས། །
ེ་ད འི་ད ལ་སེལ་ཡི་དམ་ ། །
གཞི་ད ིངས་གཡོ་མེད་བདེ་བའི་ ལ། །
འགག་མེད་ག གས་ ་ ང་བའི་དཔལ། །
གསང་ཆེན་ལམ་བཟང་བ བ་པའི་ ོགས། །
མཁའ་འ ོ་ ་མཚའི་ཚགས་ལ་འ ད། །
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ཕན་དང་བདེ་བ་ ན་ ི་གཞི། །
གཤེན་བ ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་ འི་དཔལ། །
འཇིག་ ེན་ཁམས་ལ་ ན་གནས་ཆེད། །
བ ང་དང་ ོང་མཛད་ ང་མའི་ཚགས། །
མཆོག་ག མ་ཡོན་ཏན་མཚན་པའི་བ ། །
མ་པ་མཐའ་ཡས་ ང་བས་ན། །
ད་ ང་དག་ལས་རིང་ ོལ་བ། །
དོར་ནས་ཡང་དག་འཆད་པར་ ། །
འདི་ལ་ ད་ ེ་བཞི་ཡི་ ོ་ནས་འཆད་པར་འདོད་པས། དེ་ཡང་ ་བའི་ ད་དང་། ོད་
པའི་ ད་དང་། ཡེ་གཤེན་ ི་ ་དང་། ཡེ་གཤེན་ཆེན་པོའི་ ད་བཅས་བཞིའོ། །
དང་པོའི་མཚན་གཞི་ཆོ་ག་བ ་གཉིས་ལས། ན་ད ིངས་ ི་ བས་ ། ་མདོག་ནམ་
མཁའི་གཟི་མདངས་ཅན་ཞེས་མཐིང་ཁ་ལ་འདོད། མི་ བ་ ལ་མཚན་ནི། དེང་ ས་ ་དར་ ི་
འ ར་ཤམ་ ་མ་བ ེགས་པ་དེ་ལ་འདོད་པ་ཡོངས་ གས་སོ། །གཞན་ཡང་ ལ་མཚན་ཞེས་ ལ་
བའི་མཚན་མ་ནི། ང་ཀོ་ཀེ་ཞེས་པ་དང་། མི་མ ན་ག ལ་ ལ་ ི་མཚན་མའི་ གས་ཡོད་པ་
མས་ལ་ ། དེ་ཡང་ ང་དང་ ་ ིན་ ང་འཇག ཉ་དང་ མ་ ང་འཇག སེང་གེ་དང་ ་
ང་ ང་འཇག་སོགས་སོ། །དེ་འ འི་ གས་མེད་པའི་དར་ཆ་ལ་བ་དན་ཞེས་བ ོད་ཟེར། ཨ་
དང་མ་སོགས་ནི་ཡིག་འ ་དེ་དག་བ མས་པའོ། །ཆག་ཤིང་ནི་ག ང་ ང་གཉིས་ ེལ་ ི་བར་
མ་བཞོགས་ཅན་ ་འདོད་པའི་ ་མཚན་འགའ་ ིས་ཟིན། ག ང་ ང་སོགས་ནི་ཤེས་ འོ། །
འཁོར་ལོ་ཡང་ ིབས་བཞི་པ་ ག་པ་སོགས་སོ། །ཟངས་ ི་པ ྨ་ཞེས་མེ་ཏོག་དམར་པོ་ལ་འདོད།
མཐིང་ནི་ཁ་དོག་ ོན་པོ་དང་དོན་གཅིག བ ད་ ིའི་ མ་པ་ནི། ནང་བ ད་ ་བ ད་ ི་ ན་
གས་པའི་ མ་པ་ལ་ འོ། །ཐབས་ ི་ཞགས་པ་ཞེས། གཞན་འཆིང་ ེད་ ི་ཐག་པ་ཞིག་གམ།
ཞགས་པ་ཞེས་ཡོངས་ ་ གས་སོ། །མེ་ཏོག་ཧ་ལོ་ཞེས་མེ་ཏོག་གི་ ེ་ ག་ཅིག་གོ ། གས་ ེའི་
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གས་ ་ཞེས་ ལ་བའི་ གས་ ེས་འ ོ་བ་གང་དག་འཛན་པའི་བ ་ ་ གས་ ་ཞེས་ ེ་མོ་ ོ་
དབལ་ཅན་འཛན་ ེན་པའི་ ས་འདི་ལ་ཤ་ག ང་ཡང་ཟེར། གར་ ི་མ ང་མོ་གར་འཆམ་པའི་
ལག་ཆའམ་མདོར་ན་མ ང་ངོ་། །ཤེས་ ། ང་ཕོ་ཨང་ གས་ཞེས་ ང་དཀར་ཞིག་གོ །དཔག་
བསམ་ ོན་པ་ཞེས་དངོས་གནས་པ་དེ་ ་ག མ་ ི་ ང་ཤར་ ་ཡོད། དེ་མཚན་ ེད་ ་ཤིང་
ོང་ཞིག་གོ ། ོན་མེ་ནི། མར་མེ་ཞེས་པ་དེའོ། །ཤེས་རབ་རལ་ ་ནི། ཤེས་རབ་ ོ་ངར་དང་
ན་པ་མཚན་ ེད་ ་རལ་ ི་ཞིག་གོ །འདིའ་ི ེ་ ར་གཉིས་བཅད་པ་ཞིག་གོ ། ོང་ ག་པོ་ཏི་
ཞེས། ཁམས་བ ད་ ོང་ ག་བ ་བ་སོགས་མཚན་ ེད་པོ་ཏིའི་ད ིབས་ཅན་ནོ། །གཉིས་མེད་
མཉམ་པ་ཞེས་མཉམ་བཞག་གོ །མཉམ་ཉིད་ཡི་གེ་ཞེས་ཨ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ མ། གས་ཁར་ཏིང་
ངེ་འཛན་ཞེས། མཉམ་བཞག་ གས་ཁར་བཅའ་བ་ཡིན་ནམ་ མ། རིག་པའི་ ེ་མིག་ཅེས། ངོ་
བོ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། མ་པ་ ེ་མིག་གི་ད ིབས་ཅན་ནོ། ། ་འ ལ་ ་བ་ཞེས། ་འ ལ་
ལས་ བ་པ་ ་ འི་ ་བ་ ས་པའམ། འ ལ་ ི་ ་གཤང་ནི་ཤེས་ ། ོས་མེ་ཞེས་ ོས་བ ལ་
བཞིན་པའི་ ་ ན་ནོ། །མེ་ཏོག་ཧ་ལོ་ཞེས། མེ་ཏོག་གི་ ེ་ ག་ཞིག་གོམདའ་ག ་ནི་མདའ་དང་
ག ་ ེ་གོ་ འོ། །རིན་ཆེན་གཏེར་བ ད་ནི། །གསེར་ད ལ་ག ་ཟངས་ གས་ ང་ཤེལ་བཅས་
ིན་ མས་ ་གསལ་ཡང་དེ་ ེང་ ་ཏིག་བ ན་པས། བ ད་ ་ཡིན་ནམ་ མ། འ ལ་ ི་མེ་
ལོང་ཞེས་ག གས་བ ན་ ་ཚགས་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ངོས་གཙང་མའོ། །ནམ་མཁའི་བ་དན་
ཞེས་ ་བ་ ན་པའི་དར་ཆ་ ོན་པོ་ཞིག་གོ ། ིད་པའི་བ་དན་ཞེས། དར་ཆ་ ་བ་ཅན་ཞིག་
གོ ༑ ིད་པའི་ ་མཚན་ཞེས། མ ང་ལ་དར་དམར་ ར་ག མ་བཏགས་པ་ཞིག་གོ ། ོར་ ི་
ང་ཤིང་ཞེས། ོས་མཁན་ཞེས་ལས་ ི་ཁ་ ོས་ ེད་པའི་ ག་ ། བ ་ ོན་ ེད་ད ག་པ་ ང་
བོ་ཞིག་བ ང་བའི་ད ག་པ་དེ་ལ་ཟེར། མེ་ཡི་ ལ་མཚན་ཞེས། ལ་མཚན་དམར་པོ་ལ་མེ་ཡི་
རི་མོས་མཚན་པའོ། །ཤེལ་ ི་གབ་ཙ་ཞེས། ཤེལ་ལ་ ས་ ལ་གན་ ལ་ ི་ ོ་བར་ ་མིག་ད ་
བཏོད་པ་ཞིག་ལ་ ་མིག་ མས་ ་ ར་ཁ་ ེ་བ་ལོ་ ོར་བ ་གཉིས། ལོ་ ན་ ག་ ་ཡོད་པ་ཞིག་
ལ་ཟེར་རོ། ། ེ་མ་འ ར་མ་ཞེས་དར་ཟབ་ ི་འཕན་ ེ་ ར་ག མ་ ་ ས་པ་ ་མའི་ད ིབས་
ག གས་ ་བཞི་བ་ ་ འོ། ། ་མདོག་ ་ཤེལ་ཞེས་དཀར་ལ་ ང་ཞད་ཡོད་པ་ཞིག་གོ །འོད་ ི་
འཁོར་ལོ་ཞེས། འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཞིག་གོ །འ ལ་ ི་ ིལ་ཞགས་ཞེས་ཞགས་པ་བ ོགས་པའི་
- 115 -

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ད ིབས་ལ་ ིལ་ ས་བ ན་པ་ཞིག་གམ་ མ། ཡང་ན་ཞགས་པ་བ ོགས་པ་ལ་ ིལ་བའི་ཞགས་
པ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ་ མ། གསེར་ ི་གཤང་ ང་ནི། ་གསེར་ལས་ ས་པའི་གཤང་ ང་ཞིག་
གོ ༑ཡེ་ཤེས་ ོན་མེ་ཞེས། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ ི་རང་བཞིན་མཚན་ ེད་མར་མེ་ཞིག་གོ །ཤེས་རབ་
རལ་ ་ཞེས། ཤེས་རབ་མཚན་ ེད་ ་རལ་ ི་ཞིག་གོ །རིན་ཆེན་པོ་ཏི་ཞེས། ཡི་གེ་པོ་ཏིའི་
ད ིབས་ཅན་ནོ། ། ་འ ལ་ཞགས་པ་ཞེས་ ་འ ལ་ ་ འི་འཆིང་བའི་ལས་ཐབས་དང་ ན་པ་
ལ་འདོད་པས་མདོར་ན་ཞགས་པའོ། །མཐིང་གི་ ར་བ་ནི། ར་བ་ ོན་པོ་ཞིག་གོ ། ང་གི་
འཁོར་ལོ་ནི། འཁོར་ལོ་ ང་ ་ཞིག་གོ །དབང་གི་ཟེ ་ ོག་ཅེས། ད ་ ན་ ེ་ ན་ ་ལ་བདེར་
གཤེགས་རིགས་ འི་ འམ་ས་བོན་སོགས་ ིས་ ས་པ་ཡིན་ན་རིགས་ ་དང་། དེ་མིན་མེ་ཏོག་
སོགས་ ིས་ ས་པ་ཡིན་ན་ཟེ ་ ོག་དང་། ོག་ ་དང་། ར་ ད་ཅེས་བ ོད། འོན་ ང་ ེ་
ན་ ི་ ངས་ནི་གཅིག་དང་ག མ་དང་། ་སོགས་ཅི་རིགས་ཡོད་པར་མངོན། དབང་གི་ཟེ ་
ོག་ཅེས་ བས་འགར་དབང་ནི་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཞིག་ལ་འབོད་པ་དང་། ཡང་ན་དབང་བ ར་
བའི་ ས་སོགས་ ་གསོལ་བ་མང་བས་དེ་ ར་འབོད་ཅེས་ ་ཡང་། ཁ་དོག་དམར་པོ་འདོད་
པའི་ ེས་ ་འ ང་། ོས་ ེད་པའི་ལས་དཔོན་ ི་བ ་ ོན་ ེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བ ོད་ཅིང་།
ོས་ ི་ཆག་ཤིང་ནི་བཤད་ཟིན་པ་ ར་རོ། །དབང་ ེ ་འ ར་མ་ཞེས། ེ ་དམར་པོ་འ ར་
ཐབས་ ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛན་ ང་ ེ། ང་སེམས་རིག་པའི་ ་ ག་ལས་ ང་དབང་གི་
ེ ་འ ར་མའམ་འཕར་མ་ཞེས་བ ་མཚན་ ེད་ ་བ ན་པས་སོ། ། ོག་ཆགས་འདི་ ར་ཡོད་
པའི་དོན་ནི་མིན་ནོ། །གསེར་ ི་ ་དམར་ཞེས། གསེར་ལ་ གས་ ིས་བ བས་པའི་ ས་སོ། །
མདོར་ན་གསེར་ལ་མེ་འབར་བའི་ མ་པ་ཅན་ཞིག་གོ ། ང་གི་ ལ་མཚན་ཞེས། ར་ ས་པ་
ར་ ལ་མཚན་ ང་གི་རི་མོས་མཚན་པ་ཞིག་གོ །ཉི་མའི་འཁོར་ལོ་ནི། ཉི་མའི་ད ིབས་སོ། །
་བའི་འཁོར་ལོ་ཡང་ ་བའི་ད ིབས་སོ། ། ་ ར་སོགས་ནི་ཤེས་ ། ི་ འི་ཐོད་ ིང་ཞེས། ི་
འི་ད ་ ན་ནམ་ ་ ན་ལ་འདོད་ཅིང་མཐའ་གཅིག་ ་ཟེ ་ ོག་དང་དོན་གཅིག་དགོས་པ་མ་
མཐོང་ངོ་། ། ང་གི་ ་མཚན་ཞེས། ང་མགོ་ཏོག་ ་ ས་པའི་དམག་གི་ ་ཁག་མཚན་ ེད་ ི་
དར་ཆ་ ར་ག མ་ ་གཡོ་བ་ལ་འདོད། དེ་མཚན་ ལ་ཡང་ཁ་དོག་དང་ཏོག་སོགས་ ིས་སོ། །
འ ང་བའི་འཁོར་ལོ་ནི། འ ང་བ་བཞི་ཡི་བ ་ གས་རི་མོ་ ན་པའི་འཁོར་ལོ་ཞིག་གོ ། ང་གི་
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བ་དན་ཞེས། དར་ཆ་ ང་ ་ ་བཞི་ནར་མོ་ ང་རིས་ ིས་མཚན་པ་ཞིག་གོ །མེ་ཡི་བ་དན་ནི།
དར་ཆ་དམར་པོ་མེ་རིས་ཅན། ་ཡི་འཁོར་ལོ་ནི། ་རིས་ ན་པའི་འཁོར་ལོ་ ོན་པོ་ཞིག་
གོ ༑འ ལ་ ི་ ་ཏིག་ནི། ཇ་ཐིག་ཅེས་མོ་འདེབས་པའི་ཆེད་ ་ ད་པ་ ག་ ་ཡོད་པའི་མོ་ ་
དེའོ། །མདོར་ན་བལ་ ད་ ེ་ཚར་ཅན་ ག་གོ ། ལ་བའི་མདའ་དར་ནི། མདའ་ལ་དར་ ས་
བ ན་པའོ། ། ོད་གཤོག་ མེ ་པ་ཞེས་ ་ ོད་ ི་གཤོག་པའི་ད ིབས་སོ། །འ ང་བའི་གབ་ཙ་ནི།
ར་བཤད་པ་ ར་ ས་ ལ་གན་ ལ་ ི་ ོ་བར་ ར་ཁ། ེ་བ་ལོ་ ོར་འ ང་བ་སོགས་བཀོད་
པའོ། །ག ང་ ང་ ་ མ་ནི། ་བ་ ་ མ་ ་ ས་པའི་ ེ་བཞིར་ག ང་ ང་བཞི་བཀོད་པ།
ག ང་ ང་བ ོལ་མ་ནི། ག ང་ ང་གཉིས་ ེང་འོག་ ་བ ོལ་བཞིན་བ ེགས་ ལ་ཅན་ག ང་
ང་འ ིལ་བ་ཞེས་ད ས་མའི་ག ང་ ང་ཞིག་གོ །ག ང་ ང་འཁོར་ལོ་ཞེས། འཁོར་ལོའི་ ེ་
བར་ག ང་ ང་གིས་མཚན་པ་ཞིག་གོ །ག ང་ ང་ ར་བ་ཞེས། ར་བ་ག ང་ ང་གི་ཏོག་
དང་ ན་པ་ཞིག་གོ །ག ང་ ང་ ག་པ་ཞེས། ག་པའི་ ོང་བོ་ག ང་ ང་གི་རི་མོས་བ ན་
པ་ཞིག་གོ །ག ང་ ང་ མ་པ་ཞེས། མ་པ་ག ང་ ང་གི་རི་མོས་བ ན་པ་ཞིག་གོ ། ་ཤེལ་
དང་མེ་ཤེལ་སོགས་ནི། ཁ་དོག་དང་ ་ཡི་ ད་དེ། མེ་ཤེལ་ནི་ ང་ག གས་ ས་པར་ ེད་པ་
དང་མེ་འ ིན་པར་ ེད་དོ། ། ་ཤེལ་ནི་ ང་བ་ ེར་ཞིང་ག གས་ ས་པར་མི་ ེད་དོ། །པ ྨ་
འ ིལ་བ་ནི། འདབ་མ་མང་པོ་ཅན་ ི་མེ་ཏོག་ཅིག་གོ །པ ྨ་ག ་ལོ་ཞེས། ག ་མདངས་ཅན་
ི་མེ་ཏོག་ཅིག་གོ །པ ྨའི་ཟེ ་འ ་ཞེས། མེ་ཏོག་གི་ནང་ ིང་གེ་སར་རམ་ཟེ ་འ ་ལ་བ ོད།
འདམ་ ་ི པ ྨོ་ནི། འདམ་ལས་ ེས་པའི་མེ་ཏོག་ཅིག་གོ །རིན་ཆེན་ག ་ཞེས། ནང་ ་བ ད་
བ ལ་ ང་བའི་ མ་ ེ། ད ིབས་ནི་ མ་པོ་ ་བཞི་ ར་ ིམ་ཅན་སོགས་ཤིན་ ་མང་ངོ་། །ཟ་
མ་ཏོག་ནི་ནང་ ་བ ད་བ ལ་ ང་བའི་བར་ ་དང་དོན་གཅིག་གོ །རིན་ཆེན་ མ་པ་ནི། རིན་
ཆེན་ ི་ ་ལས་ ས་པའི་ མ་པ་ཞིག་གོ །རིན་ཆེན་ ེང་བ་ནི། རིན་ཆེན་ལས་ བ་པའི་ ེང་བ་
ཞིག་གོ ། ང་རེ་འ ོལ་མོ་ཞེས། དེང་ ས་གཤང་ཆེན་ཞེས་པ་འདིའོ། ། གས་ ོགས་ ན་མ་
ཞེས། གས་ཐག་ ེལ་མའོ། །མཚ་ཡི་མི་བོ་ཞེས། མཚ་ མ་ལས་མི་ག གས་ ་བཅོས་པའི་མི་ཡི་
ག གས་བ ན་ཞིག་གམ་ མ། ཏིལ་ ི་མེ་ད ང་ནི། ཏིལ་ལས་ ང་བའི་མེ་ད ང་དང་། ངས་
གི་ བ་ ོད་ནི། ངས་ནག་གི་འ འོ། །བ་དན་དཀར་པོ་ཞེས། དར་ཆ་ ་བཞི་ནར་མོ་དཀར་
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པོ་ཞིག་གོ །རིན་ཆེན་ད ག་ཏོ་ནི། རིན་ཆེན་ ི་ཏོག་དང་ ན་པའི་ད ག་པ་ཞིག་གོ ། ལ་ནག་
ཞགས་པ་ཞེས་པ། ལ་ནག་པོ་ཞགས་པ་བ ོགས་པ་ ར་ ས་པ་ཞིག་གོ །དཔའ་བོ་རལ་ ་ཞེས།
དཔའ་བོའི་བ ་མཚན་ ས་པའི་རལ་ ་ ེ། རལ་ ི་དང་དོན་གཅིག་གོ །མ ང་མོ་ ེ་ག མ་
ཞེས། ཁ་ ཾ་ཁ་ཞེས་པའམ། མ ང་ ེ་ག མ་ཡོད་པ་ ་ འོ། །གཏེར་ མ་ཞེས་རིན་ཆེན་ ིས་
གཏམས་པའི་ མ་པའོ། ། ་ ད་ནི་ཞང་ ད་དེ་ ོ་ ེ་དང་དོན་གཅིག་གོ ། ོས་ ི་ ིང་ཁང་ནི།
ོས་ ད་བ ལ་བའི་ ད་པ་འ ིགས་པ། ཚན་ ི་ མ་པ་ཞེས། གཙང་མའི་ ས་བཀང་བའི་
མ་པའོ། ། ྤལ་དཔལ་ཞེས་མེ་ཏོག་གི་ ེ་ ག་ཅིག་གོ ། ང་ཆེན་ནི། ང་དཀར་ཞིག་གོ །
ཙན་དན་ ར་ ་ཞེས། ཙན་དན་ལས་ ས་པའི་ ར་བ་ཞིག་གོ །གཟའ་ ་བའི་ ག་མཚན་ ་
ཕོལ་ འི་ ལ་པོ་ཞེས་པ་ ་ ་ ིས་འ ག་ ང་། ནོར་བ་ཡིན་པ་འ ་འ ག་ ེ། དོན་ ་ཡོས་
འི་ ལ་པོ་ཞེས་རི་བོང་ཞིག་གོ་ མ། གསེར་ ི་ ོག་མ་ཞེས། གསེར་ ི་ཟེ ་ ོག་ཅིག་གམ་ མ།
བ་དན་ ེ་ག མ་ཞེས། དར་ཆ་ ར་ག མ་ ེ་ག མ་འ ང་བ་ཞིག་གོ །ནེ ་ལེའི་ ལ་བ་ནི།
ནེ ་ལེ་ཞེས་ མ་ ་ལ་འདོད་པ་དང་། གཅན་གཟན་ ང་ ་ ལ་དང་འཐབ་ ས་པ་ཞིག་ལ་
འདོད་པ་བཅས་ཡོད་ཅིང་མཐོང་ ལ་དཔེ་རིས་ཕལ་ཆེར་ མ་ ་ལ་འདོད་པ་མང་འ ག་ ང་།
མིང་འཇག་ ལ་ ར་ན་ ི་ལ་མིན་ནོ། །གཅན་གཟན་དེ་ཡི་ ིད་ ་ནོར་ ིས་བཀང་བའོ། །
གས་ ི་ཤང་ལང་ཞེས། རལ་ ི་ཞིག་གོ །མེ་ཡི་བ་དན་ཞེས་མེ་ཡི་རི་མོས་མཚན་པའི་དར་ཆ་
དམར་པོ་ཞིག་གོ །ཁ་ ཾ་ ེ་ག མ་ཞེས། ི་ ལ་ཞེས་པ་དང་གཅིག་པས་མ ང་ ེ་ག མ་པ་
དང་ད ིབས་མ ངས། ས་ ི་ཚན་ཆབ་ནི། ས་ ས་དང་བ ེས་པའི་ཆབ་གཙང་མའོ། །
འ ས་ ི་བམ་པོ་ནི། འ ས་ ི་ ེ་མ་ ་མ་ ོགས་གཅིག་ ་བ མས་པ་ལ་བམ་པོ་ཟེར། ཆག་པ་
ཡང་ཟེར། ི་ཞིམ་ ོས་མེ་ཞེས་ ོས་ ི་རིང་ ་དང་ ེ་མ་གང་དག་མེ་ལ་བ ེག་བཞིན་པའི་ ད་
པ་དང་ ན་པའོ། །བ ད་ ིའི་ཞལ་ཟས་ནི། དཀར་བཤོས་ ི་ད ིབས་ ་བཅོས་པའི་ཞལ་ཟས་
སམ། བདའ་ད འི་ཟས་ ་ ངས་པའི་ཚགས་གང་ ང་ངོ་། ། བ་ བ་ནབ་བཟའ་ཞེས་དར་
ཟབ་ ་ཚགས་ ི་ ང་པོའོ། །གར་ ི་པི་ཝང་ཞེས། ་ ན་ ད་གཉིས་པ་ཤིན་ ་བ ས་མ་ཞིག་
གོ ༑བ ོལ་ ེད་ལ་ག ་ད ིབས་ཅན་ ི་ ད་གཅིག་པ་ཞིག་དགོས།
མས་ ན་ ི་ཆོ་གའི་ བས་ ། མེ་ཏོག་ ག་ཆོས་ཞེས། མེ་ཏོག་དམར་པོ་འཇིབ་ ིའི་
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ད ིབས་ཅན་དེའོ། །བ ང་ ེང་ནི་ ེང་བ་དང་དོན་གཅིག་གོ ། གས་དམ་པོ་ཏི་ནི། རང་གི་ཡི་
དམ་ ི་ག ང་པོད་དམ། ན་ ེར་བ བ་ ིད་ ི་ག ང་པོད་གཅིག་གོ །ཐོད་ད ག་ཅེས་ཐོད་
མ་ ི་ཏོག་ ས་པའི་ད ག་པ་ཞིག་གོ ། གས་ ོགས་ཞེས་ གས་ཐག་ ེལ་མའོ། ། ང་རེ་ཞེས་
གཤང་ཆེན་ནོ། །ཉི་ འི་འཁོར་ལོ་ཞེས་ཉི་མ་དང་ ་བའོ། ། ོ་ ེ་བེ་ཅོན་ཞེས་ ོ་ ེའི་ཏོག་ ས་
པའི་ད ག་པ་ཞིག་གོ །རིན་ཆེན་ད ག་ཏོ་ཞེས་རིན་ཆེན་ ི་ཏོག་ ས་པའི་ད ག་པ་ཞིག་གོ །
ཡིད་བཞིན་ མ་པ་ནི། འདོད་ད ་འ ང་བའི་ མ་པ་ཞིག་གོ །མ ང་མོ་ཚམས་རིང་ནི། ཤིན་
་རིང་བའི་མ ང་ཞིག་གོ ། ས་འཁོར་ཆོ་ག་ ར། ོས་ ི་འ ིང་དཀར་ནི། ལས་དཔོན་ ིས་
ོས་ ི་བ ་ ོན་ ེད་འཁར་ད ག་ ང་ ་ཞིག་གོ །འ ག་གི་ ལ་མཚན་ནི། འ ག་གི་མཚན་
མས་ ས་པའི་ ལ་མཚན་ཞིག་གོ ། ོད་ ི་ ་མཚན་ནི། ་ ོད་ ི་ག གས་བ ན་ ིས་བ ན་
པའི་ ་དར་ ར་ག མ་མ ང་ལ་བཏགས་པ་ཞིག་གོ །འ ང་བའི་འཁོར་ལོ་ནི། འཁོར་ལོ་
འ ང་བའི་རི་མོས་བ ན་པ་ཞིག་གོ །འོད་ ི་ག ་ནི། འོད་ནི་ཁ་དོག་ ་ཚགས་དང་ ན་པ་
ག ་ནི་གོང་ ་བཤད་པ་ ར་རོ། །རིན་ཆེན་འབར་བ་ནི། ཡོངས་ ་ གས་པའི་ནོར་ ་ ངས་
པ་མེ་རི་འབར་བའི་བ ན་པ་དེ་ ་ འོ། །འཁོར་ལོ་ ་བ ོར་ཞེས་འཁོར་ལོ་ ི་ནང་ ་རིམ་ ་
བ ེགས་པ་ཞིག་གོ ། ོ་ ེ་ ་ མ་ནི་ ོ་ ེ་བཞི་བ ོལ་བའོ། །མ་དྷ་ར་བ་ནི་མེ་ཏོག་གི་ ེ་ ག་
ཅིག་གི་མིང་ ་མངོན། མེ་ཡི་ད ་ཐག་ནི། མེ་ཡི་ ེང་བ་ ར་ ན་རིང་པོར་མཆེད་པ་ཞིག་
གོ ༑དབང་གི་ ོག་ ་ཞེས་ད ་ ན་རིགས་ འི་ གས་སོགས་མེད་པའི་ད ་ ན་དམར་པོ་ ེ་
ན་ ་བ་ཞིག་གོ ། ིས་ ི་འཁོར་ལོ་ཞེས་འཁོར་ལོ་ཞིག་གོ ། ིས་ ི་ ང་ ་ཞེས་ ིས་ ི་གཞི་
ཤིང་ ང་ཞིག་གོ ། ་མདོག་ནམ་མཁའི་ ིང་པོ་ནི། ོ་ལ་ ངས་པ་ཞིག་གོ །ནམ་མཁའི་བ་
དན་ནི། བ་དན་ ོན་པོ་མཁའ་ཡི་མདོག་ཅན་ནོ། ། ོས་ ི་འཁོར་ལོ་ནི་ ོས་མཁན་ ི་ ག་
མཚན་འཁོར་ལོ་ཞིག་གོ ། ོས་ ི་ ང་ཤིང་ནི། ོས་མཁན་ ི་ ག་མཚན་ཐིག་ཤིང་ཞིག་གོ་ མ།
ིས་ ི་ཤོད་ ོ་ཞེས་ཡོངས་ གས་ལ་ ིས་ ོ་ཞེས་ ེ ་མང་པོ་ཡོངས་ ་ ངས་པའོ། །ག ་ཡི་
དཔང་ ོ་ཞེས་ག ་དཔང་བ་ཞེས་པར་འ ག་ ང་མཁན་དཔང་པོའོ། །དཔང་ ོ་ནི། ར་མའི་
གས་ ་ཁ་ཚག་མི་འ ར་བའི་ གས་ ་ ོ་ལ་ གས་ ེད་ནས་ཉར་ ོལ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ཡང་ ིད།
དེ་ལ་ཡང་ག ་བོའི་བ འ་ གས་ ་ ོ་ཞིག་ ེན་ ་བ གས་པའོ། །འ ང་བ་རིམ་བ ེགས་ཞེས།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འ ང་བའི་བང་རིམ་ ་བ ེགས་མར་ ས་པའོ། །ས་ཡི་བ་དན་ཞེས། དར་ཆ་སེར་པོ་ས་དང་རི་
ཡི་རི་མོས་ ས་པའོ། །དེ་བཞིན་ ་ ་ཡི་བ་དན་ནི། ོན་པོ་ ་རིས་ཅན། མེ་ཡི་བ་དན་ཞེས་
དམར་པོ་མེ་རིས་ཅན། ང་གི་བ་དན་ནི། བ་དན་ ང་ ་ ང་རིས་ཅན་ནོ། །ཚངས་ ང་
འཇིག་ ེན་ཞེས། འདོད་ ་དང་རི་རབ་རི་བ ན་ ིང་བཞི་ ིང་ ན་ གས་རི་དང་བཅས་པ་ལ་
འདོད། ེ་འཕེལ་ས་བོན་ནི། ཕོ་ཡི་ས་བོན་ལ་འདོད་པས་དེ་ནི་ད ིབས་ ོང་ག གས་སོགས་
གང་ཞིག་མཚན་ ེད་ ་ཉན་པའི་ད ིབས་ཞིག་གོ ། ོས་ ི་ ང་བོ་ནི། ང་ཆེན་ཞིག་གི་ ས་
ལ་རང་བཞིན་ ི་ ོས་ ི་འ ལ་བ་ཞིག་ཡོད་ ད་དོ། ། ་གཤང་གོ་བན་ནི། ་གཤང་ ོགས་ །
གོ་བན་ནི་རོལ་མོའི་ ེ་ ག་འགའ་ཞིག་གོ ། ང་གི་འཁོར་ལོ་ནི། ང་རིས་ ན་པའི་འཁོར་ལོ་
ང་ ་ཞིག་གོ ། ན་ ི་ ོང་བོ་ནི་ ན་ ི་རང་བཞིན་ཅན་ ི་ ོང་བོ་ཨ་ འི་ ོང་བོ་ ་ འོ། །
བས་པའི་གོ་ཆ་ནི། གོ་ ། བ། ོག བ་སོགས་སོ། །མཚན་ཆ་ནི། མདའ་ག ་ ་རེ་མ ང་
ཞགས་པ་ཐོ་བ་ གས་ ་སོགས་སོ། ། ོང་ཉིད་ཡི་གེ་ནི། ཨ་ ་ འོ་ མ། ནམ་མཁའི་འཁོར་ལོ་
ནི༑ འཁོར་ལོ་ ོན་པོ་ཞིག་ ེ་མཚན་ ེད་ཙམ་མོ། །མི་དམིགས་ཏིང་འཛན་ཞེས། མཉམ་བཞག་
་ འོ། ། ་ ས་ ི་ཆབ་ནི། ི་བཟང་བ ེས་པའི་ཆབ་གཙང་ངོ་། །རིན་ཆེན་ད ག་ཏོ་ནི།
རིན་ཆེན་ ི་ཏོག་ ས་པའི་ད ག་པའམ་འཁར་ད ག་གཅིག་གོ །
བདེར་གཤེགས་ ན་རིག་ ོན་མའི་ཆོ་ག་ ར། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ནི། མེ་ཏོག་ ོན་པོ་
ནམ་མཁའི་མདངས་དང་ ན་པ་ཞིག་གོ །ནེ་ར་སེར་པོ་ནི། མེ་ཏོག་སེར་པོ་ཞིག་ ེ། ཞང་ ད་
་མེ་ཏོག་ལ་ནེ་ར་ཞེས་བ ོད། མེ་ཏོག་ ་དྷ་དམར། ཞེས་པ་མེ་ཏོག་དམར་པོ་ཁ་ ེ་བ་ཞིག་ ་
འདོད་ཅིང་། དོན་ ་མེ་ཏོག་གི་ ེ་ ག་ཅིག་གོ ། ་ཞེས་སཾ ྀ་ཏའི་ ད་ ། མེ་ཏོག་ཁ་ ེ་བ་
དང་སངས་ ས་སོགས་ལ་འཇག་པས་སོ། །གསལ་བའི་ ོན་མ་ནི། ོན་མེ་དང་དོན་གཅིག་གོ་
མ། ཅིང་དང་པི་ཝཾ་ནི། ཅིང་ནི་ ལ་ ད་ ་ ག་མའི་འ ད་ ིང་ལ་ཟེར་ཞིང་། པི་ཝཾ་ནི་ ར་
བཤད་ཟིན། ང་གི་ད ག་ཏོ་ནི། ་ ང་ལས་བཟོས་པའི་འཁར་ད ག་ཅིག་གོ ། ང་གི་ ་
མཚན་ཞེས་ ང་གི་ག གས་རིས་ཡོད་པའི་ ་དར་ ་བ་མ ང་ ས་པ་ཞིག་གོ །གཟེ་ཞགས་ ་
་བ ད། ཅེས་པ་ཞགས་པའི་ད ིབས་བ ོགས་པའི་ ལ་ཅན་ནོ། ། གས་ ་བ ན་མ་ནི། ར་
བཤད་པའི་ གས་ ་བ ན་མ་ཞེས་ ་ཞིང་མ ེགས་པ་ ་ འོ། །མེ་ འི་ ལ་མཚན་ནི། མེ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

འི་རི་མོས་མཚན་པའི་ ལ་མཚན་ནོ། །ཐོག་ ོད་དམར་པོ་ཞེས། ཐོག་རིས་བ ོལ་མ་མེ་འབར་
བའོ། །བན་དའམ་བྷན་དྷ་ཞེས་ཐོད་ཞལ་ལ་འདོད་ཅིང་དེ་ཉིད་ ག་གིས་བཀང་བ་ལའོ། །
ལ་བ་ ་མཚའི་ཆོ་ག་ ར། མེ་ཏོག་ནམ་མཁའ་ ིང་ཞེས། མེ་ཏོག་ཙམ་ལས་འདི་ཞེས་
་བ་དཀའོ། །མེ་ཏོག་ཙམ་པ་ཀ་ནི། ཡོངས་ ་ གས་པའི་ཙམ་པ་ཀ་ནི་རོང་གི་སར་ ེས་པའི་
ཤིང་ ོང་ཆེན་པོའི་ ེར་གང་ ་ལེབ་མོ་འ ང་བ་འ ོང་ ེ་ཟེར་རོ། ། ེགས་བམ་ནི། ཡི་གེ་པོ་ཏི་
ལ་བ ོད་ཅིང་། དབང་གི་ཟེ ་ ོག་ཅེས་ ར་ ོས་ ར་རིགས་ འི་བ ་ གས་མེད་པ་ ོག་
འམ་ ར་ ད་ཅེས་བ ོད་པ་དེའོ། ། ད་ ་འབར་ཞེས་ ད་ མ་འབར་བ་ཞེས་པའི་མེ་ཏོག་
དང་གཅིག་ཡིན་མིན་མ་ངེས་ ང་། དེ་ཡིན་ན་ ད་ མ་འབར་བ་ཞེས་པའི་མེ་ཏོག་དེ་སངས་
ས་རེ་འཇིག་ ེན་ ་ ོན་པར་འ ོན་པའི་ ་ ས་ ་འ ངས། གནས་ནི་རི་རབ་ ི་ཁ་ ེར་ ོ་
ཤར་མཚམས། ད ིབས་ནི་མེ་ཏོག་གི་འདབ་མའི་ད ས་ད ིལ་ནས་ ོང་བོ་ཐོན་ཏེ་བ ེགས་པ་
ཚར་ མ་ ་སོ་ག མ་བར་ ་ ེས་པ་དང་འདབ་མའི་ ེང་ ་ ་ཡི་ ེ ་དང་ ་མོས་ ེད་ས་ ང་
བར་བཤད་པ་དེའོ། །མེ་ཏོག་ ་ ་ཏ་ཞེས། མེ་ཏོག་གི་རིགས་ཤིག་ ་མངོན་ཡང་འདི་ ར་ཞེས་
་དཀའ་བའོ། །མ་དྷ་ར་བའམ་མན་དྷ་ར་བ་ཞེས་མེ་ཏོག་གི་རིགས་ ་ཡིན་པའི་བཟོ་འ ག་ ང་
འདི་ ར་ཞེས་ ་དཀའ་འོ། །
མ་འཇོམས་ཆོ་ག་ ར། ་ ད་འབར་བ་ནི། ར་བཤད་ཟིན་པ་ ར་འདི་ཞང་ ད་
ཡིན་ཞིང་བོད་ ད་ ་ ོ་ ེ་ཞེས་སོ། །བེ་ཅོན་ནི། ད ག་ཏོ་དང་ད ིབས་གཅིག་པར་བཞེད་ ོལ་
ང་། ཐོད་ད ག་ ང་ཐོད་ མ་ ི་ཏོག་ ས་པའི་ད ག་ཏོ་ཞིག་གོ །ཤང་ལང་ནི། རལ་ ིའི་
མིང་ངོ་། །ལེབ་བ ན་ཞེས། དར་དམར་སེར་ཞིག་ལ་འདོད་དོ། །སོག་ལེ་ནི། ཤིང་བཟོའི་ལག་
ཆ་གཅོད་ ེད་སོག་ལེ་ཞེས་ ེའམ་སོ་མང་པོ་ཅན་ནོ། ། ང་གཡབ་ཅེས། ཚ་བའི་ ལ་ ་ ང་
བསིལ་བཟོ་ ེད་ད ིབས་ནི་ ་ཚགས་སོ། །ཙན་དན་བིང་ཆེན་ནི། ་ཙན་དན་ལས་ ས་པའི་
ད ག་ཏོའི་ ེ་མོ་ ོ་ ེ་ཆེན་པོ་ ས་པ་ཞིག་ལ་འདོད་པ་དང་། ཡང་ད ག་ཏོའི་ ེ་ལ་ད ིབས་
མ་པོ་ཆེན་པོ་ཅན་དམག་བ ང་ས་ ང་བ་ཞིག་ལ་འདོད་པ་དང་། ང་འགར་ ར་བའི་བར་
འི་ མ་བཞོགས་ཁོངས་གསེང་ ་ཡོད་པའི་ནང་ ་ ེ་བ ད་དབང་བ ས་ ི་འཁོར་ལོ་སོགས་
བ གས་པ་ལ་འདོད་པ་སོགས་མང་ ་ཡོད། ཆེ་མཆོག་ ེགས་པ་ ི་འ ལ་ལས། བིང་ཆེན་ ར་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

བའི་ད ིབས་ཅན་ ་གང་བ། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར།
ན་ འི་ཆོ་ག་ ར། མ་པར་ ལ་བའི་ ོང་བོ་ནི། ཨ་ ་ མ་ ལ་ ི་ ོང་བོ་ལ་འདོད།
ྀ་ཝཾ་ནི། སེམས་ཅན་ལས་ ང་བའི་རིགས་འགའ་ཡོད་དོ། ། ་ྀ ཏ་བཙ་མ་ཞེས་པ་ཡི་གེ་དག་མིན་
དང་། ན་ཇི་ ར་ཡིན་པ་ནི་འདིར་འ ི་མ་ཤེས་པས་ཞིབ་ ་བ ག་པར་འཚལ། ་བ་ ི་
གཙང་ཞེས། ་ ི་ལ་འདོད། འ ་ཡི་ ང་བོ་ཞེས། འ ་ཡི་ ེ་མ་ལ་ངོས་བ ང་ན་འཐད་དམ་
མ།
ོན་ལམ་མཐའ་ཡས་ ི་ཆོ་ག་ ར། མེ་ཏོག་ཧ་རི་ཀ ་རི་ཀ ་ ་ཏ། ་ ་འབར་
ཞེས་པ་ མས་མེ་ཏོག་གི་རིགས་ ་མངོན་ཡང་འདི་ ར་ཡིན་ཞེས་ངོ་ ོད་ ེད་མ་ཤེས་སོ། །སོག་
ལེ་ ་ མ་ཞེས་སོག་ལེ་བ ོལ་མའོ། །
མ་དག་ མ་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ི་ཆོ་ག་ ར། འ ལ་ ི་མེ་ལོང་ཞེས་ག གས་བ ན་
གསལ་བར་འཆར་ ང་བའི་ ས་ཏེ། ད ལ་དང་ལི་སོགས་ལས་བ ན་པའི་ ངས་ཆ་ཅན་ནོ། །
དར་ ི་ཅོད་པཎ་ནི། དར་རས་ ་ཚགས་ ི་ ན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ད ིབས་ནི། དེང་ ས་ ་
བཞི་རིམ་པ་ ི་ནང་ ་ ག་པ་དང་། ས་ལ་འདོགས་པའི་ ང་ཡོད་པ་ ེད་ ོལ་འ ག གཞན་
ཡང་དར་ཟབ་ ི་ ན་ ་ཚགས་པའི་ ེར་འཕན་མགོ་དང་། གཤམ་ ་འཕན་ ེ་ ར་ག མ་ ་
ས་པ་ལ་ཡང་འདོད། གསེར་ ི་རི་རབ་ཅེས་པ་ ་གསེར་ལས་ ས་པའི་རི་རབ་བང་རིམ་བཞི་
ོད་ ་བ ེགས་ཤིང་ ེད་ ད་ ་བཞི་བ་ཞིག་གོ །འོད་ཟེར་ ི་ཞགས་པ་དང་། གས་ ེའི་
ཞགས་པ་ཞེས་པ་ ་མ་ནི་ ་འོད་ཟེར་དང་ ི་མ་ནི་དོན་མཚན་ ེད་ཡིན་ཞིང་ད ིབས་ནི་ཞགས་
པ་ཞིག་གོ །གེ་སར་པད་ ོང་ཞེས། ཁ་ཆེ་ཤ་ མ་མམ། ཁ་ཆེ་ ར་ མ་ལ་གེ་སར་ཞེས་འདི་ཡི་
དངོས་མིང་ཡིན་པས་འདི་ཡི་ ོང་བོ་ཞིག་གོ ། ི་ འི་ མ་པ་ནི། ་ ི་ ་ལས་ ང་བའི་ མ་
པའོ། །འ ས་ ི་བམ་པོ་ཞེས་འ ས་ ི་ ེ་མ་ ་མ་ ོགས་གཅིག་ ་བཅིངས་པའི་ཆག་པ་ལ་ཟེར།
འ ་ཡི་ ང་བོ་ནི། འ ་ཞེས་ ི་མིང་ནི་རིགས་ ་ཚགས་ལ་འདོད་ཅིང་། ོས་ ་ནས་ལ་འ ་
ཞེས་འབོད་པ་ཡོད་པས་འདི་ ང་བོ་ ངས་པ་ལ་ ། བ ་ཤིས་ ས་བ ད་ནི། མ་དག་ མ་ ི་
ད་ག ང་ ང་ལས་དག་ལས། བིལ་པའི་ཤིང་དང་ ར་པའི་ ་དག་དང་། །ལི་ ིའི་ ད་དང་
ྀ་ཝཾ་བ ད་ ི་དང་། །མེ་ལོང་འོད་གསལ་ ང་ཕོ་ཨང་ གས་དང་། །གཙང་མའི་ཞོ་དང་ ངས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དཀར་ ལ་པོ་དང་། ། ོན་པས་ ིན་ བས་བ ་ཤིས་ ས་བ ད་བཤམས། །ཞེས་ག ངས་པས་
དེ་ མས་སོ། །བིལ་བའི་ཤིང་ནི་ ན་དཔེ་ ་ ་བའམ། ཀ་པེད་ཅེས་ ི་དེ་གཞོན་ ས་ཚད་མ་
ང་ཞིང་ ིན་ ས་ ་ ོད་ ང་བ་དེའོ། །འདི་ལ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པས་ ང་བ་དེ་ཡིན། འཁོར་
ལོ་ཁ་ ོད་ཅེས། འཁོར་ལོ་གཉིས་ ར་བའོ། །དཔའ་བོ་འ ་ ་ནི། འདི་ལ་ ི་ནང་གསང་ག མ་
་ཡོད་པས། དང་པོ་ནི། ཱ་ཡཾ་རཾ་ཁཾ་ ཾ། གཉིས་པ་ནི། ཨ་ ཱ་ ཾ་རཾ་ཛ། ག མ་པ་ནི། ཨ་ ཱ་
ཾ་ ཾ་ ི། འདི་གཉིས་གཟི་བ ིད་ལས་གཞན་ཞིག་ ང་ག ངས་སོ། །གསེར་ ི་ ག་ཆེན་ནི།
གཞི་གསེར་ཡིན་པའི་ ག་རིའི་ད ིབས་ཅན་ནམ་ མ། ེ་མེད་ཡི་གེ་ནི། ཡི་གེ་ཨ་ཡིས་མཚན་
པ་ཙམ་མོ། །འ ་མེན་ མ་པ་ཞེས། ་རིན་ཆེན་འ ་མེན་ལས་ ང་བའི་ མ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་།
དཀར་ ་མེན་ཞེས་ ོ་ ས་རིན་ཆེན་རིགས་ཞིག་ཡོད་ ང་། འདི་ཡིན་མིན་བ ག་དགོས། ་ཡི་
མ་པ་ཞེས་ མ་པ་ ་ཡིས་བཀང་བ་ཞིག་འཇོག་ན་འཐད་དམ་ མ། ར་ས་ཡ་ན་ནི། ན་ ི་
མིང་ ་མངོན་པས་ ན་ལ་ངོས་བ ང་ན་འཐད་དོ། །མ་ ་ ་ར་ཞེས། ་ ི་ལ་ངོས་འཛན་པ་
ཐོས་སོ། །ད་ ང་བ ག་དགོས་སོ། །མེ་ འི་འཁོར་ལོ་ཞེས་མེ་ འི་རི་མོ་དང་ ན་པའི་འཁོར་
ལོའམ། མེ་ འི་ད ིབས་ག གས་ ་འདོད་པ་གང་ ང་། ཧོས་ ་གསིལ་བ་ཞེས། རབ་ ་ ང་
བའི་ ག་ ེན་འཁར་གསིལ་ཞེས་པ་དང་དོན་གཅིག གསིལ་བ་ཞེས་ད གས་པས་ ་འ ིན་པ་
ལ་ འོ། ། ་མེར་མཆོག་མ་ཞེས། བཞེས་ ང་བའི་ ོ་ མ་ ི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། དཀའ་ བ་
ི་མདོ་ལས། ་ ་མེར་ ི་མཆོག་མ་རེ་དང་། གཟི་ ན་ ང་བའི་ ལ་པོས་མེ་ཏོག་གི་ ང་ ིའི་
ཟེ ་འ ་ ང་ ་གང་དང་། གབ་ཆེན་ ས་ ལ་ ལ་པོས་ ག་དང་འོ་མ་ ི་ ་ ེ་བས། ་སིང་
གའི་ཐིགས་པ་ ག་གཡོན་པའི་འ ོར་བ་བ ག་པ་གང་གསོལ་ནས་ཟས་ ི་ ་བ་མཛད་དོ། །ཞེས་
ག ངས་པའི་ ིར་རོ། ། ལ་བའི་ཡི་གེ་དང་། ་ཡི་ཡི་གེ་དང་། བཀའ་ཡི་ཡི་གེ་དང་། གསལ་
བའི་ཡི་གེ་དོན་ ི་ཡི་གེ་ཞེས་པ་ མས་ཡིག་ག གས་འདི་ ར་ཞེས་ ་བར་དཀའ་བས། བ ་
མཚན་ཙམ་ ་ཨ་ཞིག་བཞག་ན་ མ། ི་མེད་ཤེལ་ ོང་ནི། ཤེལ་ལས་ ས་པའི་ ོང་ག གས་
ཅན། ཤེལ་ ི་ ་བ་ནི། ཤེལ་ལས་ ས་པའི་ ་ག གས་ཅན་ཞིག་གོ ། མ་དག་ མ་པ་ནི། མ་
པ་གཙང་མ་ཞིག་གོ་ མ། ཡེ་ཤེས་ ་ ན་ནི། ཁ་དོག་ཨ་དཀར་འ་སེར་ན་རོ་ ང་ ་ཚས་དམར་
མ་གོར་ ོན་པོ་ཚང་བའི་ཡི་གེ་ ཱ་ཞིག་མཚན་ ེད་ཙམ་མོ། ། ྃ་ཆེན་ས་བོན་ནི། ཡི་གེ་ ྃ་ཞིག་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

གོ ༑མ ང་ཤིང་ ེ་ག མ་ཁ་ ཾ་དང་དོན་གཅིག་གོ །ཤ་འབལ་ཁ་ཆེན་ཞེས། ཞང་ ད་དེ་ ་རེ་
ལ་བ ོད་དོ། ། ིན་ད ང་ནི་མཁའ་ཡི་ ིན་ག གས་སོ། །ཙན་དན་ ར་ ་ནི། ཙན་དན་ ི་
ར་བ་ཞིག་གོ །ག ང་ ང་ ག་པ་ཞེས། ག་པའི་ཚལ་ ་ཞིག་བཞག་གོ ། ་ཉ་སེར་པོ་ནི།
ཉ་སེར་པོ་ཞིག་བཞག་གོ ། གས་ ི་འགར་བ་ཞེས། གས་ ི་ད ག་པ་ ེ་མེས་ཚགས་པ་ཞིག་
གོ ༑ ིན་མ ང་མཚམས་རིང་ནི། མ ང་རིང་པོ་ཞིག་གོ ། མ་དང་འཁོར་ལོ་ཞེས། མ་ནི་
ང་ འི་ཐོག་རི་མོ་ ་ མ་ ས་པ་ཞིག་དང་འཁོར་ལོ་ཤེས་ ། མཚན་ ི་ ་ ་ཞེས་ཁ་དོག་ ་
ཚགས་ཚང་བའི་ ད་པ་བ ོགས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛན་ ེད་ ོལ་འ ག དར་དཀར་ཅོག་ ་ཞེས།
རས་དཀར་པོའི་ཐོད་བཅིངས་སམ་ ་དཀར་མོའི་ད ིབས་གང་ཡིན་བ ག་གོ །
མས་ཆོག་ ར། ག་ ་ཐབས་ ི་ ་ ་བ ད་ནི། ག་ ་གཡས་གཡོན་ ི་མཐེབ་ ང་
དང་མ བ་མོ་ ེལ་བ། མི་འ ར་ ག་ཆེན་ནི། ག་རི་ཞིག་གོ ། ་ འི་ མ་པ་ནི། གོ་ །
མཐིང་གི་ མ་པ་ནི། མ་པ་ ོན་པོ་ཞིག་གོ ། ོས་ ི་ ང་བོ་ནི། ི་ཞིམ་ ོ་བའི་ ང་པོ་ཆེ།
སེང་གེའི་ ་མཚན་ནི། ར་ ས་པ་ ར་དར་ཆ་ ར་ག མ་ལ་སེང་གེའི་རི་མོས་བ ན་པའོ། །
ཡང་ན་དེང་ ས་ ག་ ན་ལ་ ་མཚན་ ི་ཏོག་ལ་སེང་མགོས་བ ན་པའམ་བ ག་གོ ། ང་གི་
འཁོར་ལོ་ནི། འཁོར་ལོ་ ང་ ་ ང་གི་རི་མོས་མཚན་པའོ། །མེ་ཡི་ ལ་མཚན་ནི། ལ་མཚན་
མེ་ཡི་རི་མོ་ཅན། ་ཡི་འཁོར་ལོ་ནི། འཁོར་ལོ་ ོན་པོ་ ་རིས་ཅན། ཐབས་ ི་ཐིག་ལེ་ནི། ན་
་མཚན་ ེད་ ་ཐིག་ལེ་གོར་མོ་ཞིག་གོ །རིན་ཆེན་ག ་ནི། ཟ་མ་ཏོག་ ང་ཟེར་ཏེ་ཁ་ ར་ ང་
བའི་ ོད་ཅིག་གོ །མདའ་དར་ནི། མདའ་ལ་དར་ ་ཚགས་ ིས་བ ན་པའོ། །ཉ་ ིས་ མ་པ་ནི།
ཉ་སོགས་ ་གནས་འགའ་ཞིག་གི་ ས་པ་འོད་དང་ ན་པ་ཞིག་ལ་འདོད་ཅིང་ ་དེ་ལས་ ང་བའི་
མ་པའོ། །འ ་མེན་ཞེས་རིན་ཆེན་ ི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས་དེ་ངོས་འཛན་ ངས་ནི། ོ་ ང་
དམར་སེར་འ ེས་པ་མིག་གི་ ན། ། ི་ལ་ ི་ཞིང་ལ་ ིལ་འ ་ན་བཟང་། ། ངས་ཤིང་མ ེགས་
ན་ ་ཡིས་བཟོས་མ་ ེ། །འདི་ནི་ ་ལས་ ང་བའི་རིན་པོ་ཆེ། ། ་ཡབ་ ིང་ནས་ཤང་ཤང་ཉིད་
ིས་ ེར། །ཨོ་ ན་མཁའ་འ ོའི་གནས་ ་ཚང་ ད་པས། །ད་ ་དཀར་ ི་འ ་མེན་ཞེས་ ་
གས། །འདི་ཉིད་བཏགས་ན་གཟའ་ ར་ ེང་གདོན་ བ། ། ་ ད་ལ་མ་ནའོ་ཞེས་ ང་ཟེར།
འདི་ནི་མེ་ ོའི་རིགས་ ི་ནང་ནས་འ ང་ཞིང་། རི་མོ་ཁམས་ ་དང་། དཀར་ནག་གང་ཡིན་
- 124 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ང་མིག་གི་བཟོ་དོད་པའོ། ། ོས་ ི་འ ིང་དཀར་ནི། འཁར་ད ག་ཞིག་ ེ་ད ག་ཏོ་དང་ ན་
དཀར་ཡང་ཟེར། བ་དན་ ེ་ག མ་ནི། བ་དན་ལ་འཕན་ ེ་ག མ་བཏགས་པ་ཞིག་གོ །
དགེ་ ོད་མདོ་ ར་གཞི་ ར་ནི། ང་བཟེད་དང་དོན་གཅིག འགའ་ཞིག་གིས་རིལ་བ་
དང་དོན་གཅིག་ ་འདོད་ ང་། ཞིབ་ ་ད ད་དགོས། ཧོས་ ་ནི། འཁར་གསིལ་དང་དོན་
མ ན། གས་ ི་ཆན་ ི་ནི། ཆབ་པ་ཡང་ཟེར་ཏེ་གཅམ་ཚ་ཞེས་པ་དང་དོན་མ ན། མ་པར་
ལ་བ་ནི། ཨ་ ་ མ་ ལ་ཞེས་པ་དེ་དང་། གཤང་ ང་དང་། ས་ མ་མ ་ཅན་ མས་ཤེས་
་བས་མ་བཤད་དོ། །
གཉིས་པ་ ོད་པའི་ ད་ ི་ཁོངས་མདོ་ག ང་ ང་ ོང་ ས་ལས། དབང་ ས་ མས་ནི།
ག་ འི་དབང་ ས་ནི། ག་ འི་བ འི་ ེ། ག་གཉིས་པད་ཀོར་ ་ ། ིང་པོའི་དབང་ ས་
ནི༑ བདེར་གཤེགས་ ོང་འཛབ་བོ། །ཡི་གེའི་དབང་ ས་ནི། དཔའ་བོ་འ ་ ་ ་ འོ། །ཚགས་
བཤད་བཀའ་བ ག་ནི། མདོ་གཟེར་མིག་དང་ ོང་ ས་སོགས་སོ། །ནམ་མཁའི་བ་དན་ནི། བ་
དན་ཞེས་དར་ཆ་ ོན་པོ་ནམ་མཁའི་ཁ་དོག་ཅན་ཞིག་གོ ། ོད་ ི་འཕར་འདབ་ནི། ོད་ ི་
གཤོག་པ་ ་ འོ། ། ་ འི་ ེམ་ ང་ནི། ་ འི་ ོ་ཕོད་དོ། །ཟོ་བོ་ ར་ཤད་ནི། ར་མོའི་
ད ིབས་ཏེ་ལག་པའི་ད ིབས་སོ། །དབལ་སོ་མ ང་ ེ་ནི། མ ང་ ོན་པོའོ། །གསས་མདའ་ ང་
ད ག་ནི། ་ཡི་ ེན་མདའ་ ང་ལས་ བ་པའི་ད ག་ཏོ་ཞིག་གོ ། ་ ོང་རི་ཆེམས་པ་ཞེས། ་
ང་ཞིག་གོ །འོན་ ང་དེང་ ས་མཐོང་ ལ་ ་ ར་བའི་ ་ ོང་རི་ཆེམས་པ་ནི། འཁར་ ་
ང་ ་ཞིག་གོ །གཤང་ ི་ལོ་གནམ་ གས་ནི། དེང་ ས་མཐོང་ ལ་ ་ ར་བའི་གཤང་ ་
འོ། ། ང་འཕར་པོ་ཡང་ ང་གི་ད ིབས་དང་འ འོ། །
གཤེན་རབ་ མ་པར་ ལ་བའི་ག ང་ ར། ོ་བཞིའི་ ག་མཚན་ ་ ་རེ་ནི། ན་ ི་
མཁོ་ ོད་ ི་ལག་ཆ་དང་། ད ་ ་ནི། དམག་གི་ལག་ཆའི་ཁོངས་ ོ་ཞིང་ཁ་ཞེང་ཆེ་བ་ ་ འི་
ད་ཙམ་ཡིན་ མ། རལ་ ི་དང་། ་ ི་ནི། ད ིབས་ ི་ཆ་ཙམ་ནས་ཡིན་ནམ་ མ། ་ མ་ནི།
ཐོ་བ་དང་། གསོར་ནི། ཤིང་བཟོའི་ལག་ཆ་དམིགས་ ་འབིག་ ེད་ཅིག་ ེ་ད ིབས་བཀོད་ ་
ཚགས་མཐོང་ངོ་། །སོག་ཅེས་སོག་ལེ་ཞེས་ཡོངས་ གས་ ི་མིང་ ེ། གཞོག་ ེད་སོ་མང་ཅན་
ད ིབས་ནི་ ་ཚགས་སོ། ། ི་ནི་ཤེས་ འོ། །ཡ་ལད་ནི། ར་ ས་དམག་འ གས་ ི་ ས་ ་
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རང་ཉིད་ ང་ ེད་ ་ ས་ ་ཚགས་ལས་ ས་པ་ཞིག་གོ །མིང་གཞན་ བ་ ང་ཟེར། ཀ་མ་ལི་
ནི༑ རལ་ ི་དང་དོན་གཅིག་ ་ག ངས་སོ། །གཏར་ ོ་ནི། ོ་མེ་ལ་བ ེགས་པའི་དམར་ལམ་
པ་ལ་ཟེར། ཐོག་མདའ་ནི་ ར་ག མ་བ ོལ་མ་ཞིག་ལ་འབོད་དོ། ། ་ ་ནི་ ་དཀར་ཏེ་ ་ལས་
ང་ ལ་བཤད་པའི་དོན་ ིས་བ ོད། ིང་ཆེན་ནི་སེམས་ཅན་ ི་ ིང་ངོ་། ། ིན་ནི་ཤེས་ །
དར་ཞེས་ ར་བཤད་པའི་གཡབ་དར་ ་བ་ཅན་ནོ། །རལ་ ་དང་། རལ་ ི་དོན་གཅིག གྷ་ཏི་
ཤག་ནི། མཁན་ཆེན་བསོད་ ོའི་ ་ ོད་ ི་ལས་མཐའ་གཤང་ ་ ན་ བ་ ང་ ིང་ མས་ ི་
ང་རབས་བཤད་པ་ལས། འ ིན་ལས་ ག་ཆ་གྷ་ཏི་ཤག་ལ། གང་ཟག་མིའི་ ད་ ་ ང་ ིང་།
ཞེས་ག ངས་པས་ངེས་སོ་ མ། འོན་ ང་བ ག་གོ །བམ་རིལ་ལམ་ མ་རིལ་ཞེས་ཡིག་ག གས་
འ ་མིན་གཉིས་ ་ ང་ཞིང་འདི་ནི་འདོད་ ལ་མི་མ ན་པ་མང་པོ་ ་བ་ཐོས་མོད་ ང་ཡིད་
བ ན་ཕེར་བ་ཆེས་མ་མཐོང་། བདག་གི་ ོབ་དཔོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཧོར་ ོབ་སངས་ ས་
བ ན་འཛན་རིན་པོ་ཆེས་འདིའི་དོན་མི་མགོ་ཞིག་ཡིན་པ་འ མ་པའི་ ད་ ་ ང་ཞེས་ག ངས་
པ་ལ་ ོ་གཏད་དོ། ། ན་ ོགས་ཞེས་པ་དང་ ན་ ོག་ཅེས་ཚག་མི་འ ་བ་ ང་བས་ཚག་དང་
པོའི་དོན་ ན་འཕེན་ ེད་ ི་ ོགས་ཏེ་དཔེར་ན་ག ང་གཞན་ནས་ ང་བའི་ ་ ་ ་ འོ། ། ི་
མ་ ར་ན་ ན་ ས་ ངས་དཀར་ནག་མཚ་དང་མཁར་ ོང་སོགས་ ོབས་ཆེན་འཕེན་པ་ལ་ །
ིད་པའི་ མ་ཆེན་ཞེས་རང་ ས་མཚན་ ི་འཇིགས་པ་ ང་ ེད་ གས་སོགས་ལས་ ས་པའི་ ོན་
པའོ། །ཞལ་ཟས་ ལ་ ་ཞེས་ཟས་ ་ཚགས་ ིས་བཀང་བའི་ ོད་དེ་ ག་མ་ ་ འོ། །རིལ་བ་
ཞེས་ཟས་ ོད་ཅིག་ ེ་ཤིང་ཐོག་གི་ ན་པའམ་ གས་སོགས་གང་ ང་ལས་ ང་བའོ། ། ང་
བཟེད་ལ་རིལ་བ་ཞེས་བ ོད་ ང་ཡང་རིལ་བ་ ང་བཟེད་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མི་ ང་ ེ། ོ་ ན་
ི་ ན་བ ད་གཤིན་ ེ་ ི་བ བ་ ི་ ག་མཚན་ ་རིལ་བ་ལ་ ་འ ག་པ་ཞེས་ ་ ོད་ཅིག་གོ །
གཞན་ ་ན་ ི་རོལ་ཛ་ཀི་ལག་ཆ་ཤིང་ཏོག་གི་ཀོག་ ན་ ་དང་ཟས་སོགས་ ི་ ོད་ ང་བ་དེ་ལ་
ཡང་རིལ་བ་ཞེས་པ་ ང་ངོ་། །བོད་ ་ ི་ ག་དང་དོན་གཅིག་ ་ངོས་བ ང་འ ག ི་ ག་
ཅེས་པའམ་འགའ་ ་ཞེས་མཁན་ ལ་ཆེ་རིམ་ ི་བ གས་ ིའི་མ ན་ཅོག་ ེང་ ་བཀོད་པའི་ཆབ་
ོད་དེ་ མ་པའི་ད ིབས་ ི་མ ངས་ལས་མ ་ ང་བ་ ེ་རིང་ཞིང་ ་བའོ། །གཞན་ཡང་འདི་
ཡི་ད ིབས་ལ་ཤར་ ་ཞེས་འདི་ཁ་ ར་ ་བ ན་པ་ ་ ་ལ་བ ོད་དེ། ལས་ཐིག་ ད་ལས་ ི་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ག་ཁ་ ར་ ་བ ན་པ་ ་ འོ། །ཞེས་ག ངས།
མ་དག་པ ྨ་ག ང་ ང་ ོང་ཡངས་ལས་ ང་བ། ང་ལེ་ ེར་པོ་ཞེས་མེ་ལོང་དང་
དོན་གཅིག ེ་མེད་ག ང་ ང་ནི། ག ང་ ང་ཞིག་ ེ། ེ་མེད་ ི་བ ་མཚན་ ེད་དོ། །
བ ོལ་མ་ག ང་ ང་ནི། ག ང་ ང་བ ོལ་མའོ། །རིན་ཆེན་ ་ ་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་ ་ལས་ བ་
པའི་ ་ འི་ད བི ས་སོ། །དབང་བ ར་ ས་འདེབས་ནི། དབང་ ་ ར་ ེད་ ི་བ ་ ེ། འཁོར་
ལོའི་ད ིབས་སོ། །བ ད་ ིའི་མཉམ་ ོར་ནི། ཐལ་ ོར་ ་ ་ཡིན་ནམ་ མ་པ་ལས་དམིགས་
བསལ་མ་ ོགས་སོ། །བ་ག་ ོང་གི་ཐིག་ལེ་དང་། ིད་པའི་ ་དང་ལེན་པའི་ས་བོན་ཞེས་པ་
མས་མཚན་ ེད་ཙམ་ ་ཐིག་ལེ་རེ་བཞག་གོ །ཤེལ་ ི་ ེ ་ ང་ནི། ཤེལ་ལས་ ས་པའི་ ་
ང་ འི་མིང་ངོ་། །འ ་མེན་པོ་ཏི་ནི། རིན་ཆེན་འ ་མེན་ ི་ མ་ ་བ ག་པའི་པོ་ཏི་ ་ ་
ེད་དམ་ མ་ ེ། ི་ འི་པོ་ཏང་ཞེས་པོ་ཏི་དམར་པོ་ལ་ ེད་པ་དང་མ ངས་སམ་ མ། ག ་
ཡི་ ་གཤང་ནི། ག ་ཡི་མདོག་ཅན་ ི་ ་གཤང་ལ་འདོད་དོ། ། ང་ཕོ་ཨང་ གས་ནི། ང་
དཀར་རོ། །པོ་ཏིའི་ ་བ་ནི། པོ་ཏི་དང་ ་བ་གཉིས་སོ། །སོ་བ་ཤེས་ འོ། །ག ་འ ང་བ ད་
ི་ནི། ད་ཞལ་ ་ཏི་ཆང་གིས་བཀང་བའོ། །བ ད་ ིའི་ཟར་ ་ནི། བ ད་ ིའི་ཟེགས་
མའོ། །ཤེལ་ ི་ ོང་ ོ་ནི། ཤེལ་ ི་ ོ་ངའི་ད ིབས་ཅན་ ི་ ེ ་ ོང་ ོ་ ེད་ ེད་དོ། ། ོད་ ི་
མཐིང་གཤོག་ནི། ་ ོད་ ི་གཤོག་པའི་ད ིབས་ཅན་ནོ། །ས་ལེ་ ོན་མ་ནི། གསལ་བའི་ ོན་
མ་དང་གཅིག་པས་ ོན་མེ་ཞིག་གོ ། ་བའི་འཁོར་ལོ་ནི། ་བའི་མཚན་མ་དང་ ན་པའི་འཁོར་
ལོ་ཞིག་གོ ། ིས་ ི་ཤོད་ ོ་ནི། ིས་ ི་ ེ འོ། ། ིན་ ི་བ་དན་ནི། ིན་ག གས་ ི་མཚན་
མ་ཅན་ ི་བ་དན་ནོ། ། ང་གི་འཁོར་ལོ་ནི། ང་གི་མཚན་མ་དང་ ན་པའི་འཁོར་ལོའོ། །
བཀའ་ ོམ་ནི། དཔེ་ཆའི་ ོད་ ་ ས་པའི་ མ་མོ། །ཤེལ་ ི་ད ིག་ ོང་ནི། རིན་ཆེན་ལས་ ང་
བའི་ཤེལ་ ི་ ོང་ ོའོ། །རིན་ཆེན་ མ་ ་ནི། རིན་ཆེན་ ི་ ོན་མེ་ ང་ འི་དོན་ཡིན་ནམ་ མ།
ཤེལ་ ི་ད ིག་ཐོ་ནི། རིན་ཆེན་ཤེལ་ ི་ད ག་ཏོའམ་ནོར་ འི་ ས་ཤིག་གོ །ལེ་བ ན་བ་དན་
ནི༑ དར་དམར་པོའི་བ་དན་ནོ། །གསང་བའི་ཞགས་པ་ནི། གསང་བའི་ ས་ ི་ཞགས་པའི་
ད ིབས་ཅན་ཞིག་གོ ། ིལ་ཞགས་ནི། ིལ་ འི་ ན་དང་ ན་པའི་ཞགས་པ་ཞིག་གོ །ཞགས་
པ་བ ོགས་པ་ཞིག་བ ག་གོ །ཤེལ་ ི་ཟངས་ ི་ནི། ཤེལ་དམར་པོའི་མདོག་ཅན་ ི་ ི་ཞིག་གོ །
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ོག་གི་རལ་ ་ནི། ོག་གི་འོད་ ན་པའི་རལ་ ི་ཞིག་གོ །གཟེ་མ་ ་ཆོད་ནི། གཟེ་མ་ནི་ ོ་
གས་ལ་བ ོད་པས་དེ་ ར་ཡིན་ མ། འོན་ ང་ཚག་ ར་ ་ ་ཆོད་ཅེས་འ ག་པས་བ ག་
གཞིའོ། ། ག་ཤའི་ མ་པ་ནི། ག་ཤའི་ངོས་འཛན་པའི་ ོ་དང་མ་ ན་པས་ལན་ཅིག་བཏང་
ོམས་ ་བཞག་པས་ཤེས་ ོགས་ ང་ཚ་དེའི་ངོས་འཛན་ ི་ཚག་ བས་འདིར་བ གས་པར་
མཛད། འ ་འདའ་རང་འ ངས་ཟེར་བ་ཡང་གང་ཡིན་ངེས་པ་མ་ ེད་པས་བ ག་པར་མཛད།
འ ལ་ ི་ ེམ་ ང་ནི། འ ལ་ལས་ ང་བའི་ ་ ་ ི་ཙམ་པ་ཞིག་གམ། ་ འི་ ོ་ ་ཞིག་ལ་
བཤད་ ་འ ག་པས་དེ་ ར་ འོ། །མེ་ཤེལ་ས་བོན་ནི། མེ་ཤེལ་ ི་ ས་ཤིག་ ེ་ད ིབས་དང་ཁ་
དོག་ནི་མ་གསལ་ལོ། ། གས་ཚད་ལ་མེ་ཤེལ་དམར་ ་ཙམ་ ་འདོད། འ ལ་ ི་ ང་ཤོག་ནི།
ངེས་པ་མ་ ེད་ ང་། བབ་ལ་བ ག་ན་ཡི་གེ་འ ི་གཞི་ཤོག་ ་ལ་འདོད་པ་འ ། གས་ ི་ ་
ཚ་ནི། ངེས་པ་ ེད་པའི་དོན་མ་ ོགས་ ང་། ོ་ གས་ལ་ ས་ན་ མ་པ་འ ག་པས་བ ག་
གོ ༑ ོས་ ི་གབ་ཙ་ནི། ི་ཞིམ་དང་ ན་པའི་གབ་ཙ་ ེ་ ར་གབ་ཙ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཉི་འོད་
པ ྨ་ནི། མེ་ཏོག་གི་ ེ་ ག་པ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་མིན་མ་ངེས་ ང་། འོད་དང་ ན་པའི་མེ་ཏོག་
ཅིག་གོ །མི་ ོག་ ང་ཤིང་ནི། ལོག་འ ལ་ ི་ ོན་ ངས་པའི་བ འ་ ོན་ ེད་ ་ཐིག་ཤིང་
ངོ་༑ ༑དར་དཀར་གཡབ་མོ་ནི། དར་དཀར་ ི་གཡབ། དར་ནི་བ་དན་ ་ འོ། །ཁོང་མ་ ི་
ཆེན་ནི། གཅོང་ཆེན་ཡང་ཟེར་ཏེ་ ིལ་ འི་ད ིབས་ཅན་ ེ་ཡི་ ོ་ ེ་དང་ངོས་ ི་ ན་བཀོད་
མེད་པ་དེང་ ས་ཆོས་ཚགས་ ་ གས་ཆེ་བའི་ ལ་འདིའི་ད ིབས་མ ངས་པ་ཙམ་མོ། །ག ང་
ང་ ོས་ཤིང་ནི། ག ང་ ང་གི་ ན་དང་ ན་པའི་ཆག་ཤིང་གི་ད ིབས་ཅན་ནོ། །འ ལ་ཆ་
་ཚགས་ནི། མཐའ་གཅིག་ ་འདི་ཞེས་མ་ངེས་ ང་། ག གས་ ་ ི་རོ་རེག་སོགས་སོ། ། ོན་
བན་དམར་པོ་ནི། ག ང་གཞན་ནས་ ང་འདི་ ང་བ་ མས་ལ་བསམ་ན་དར་དམར་པོའི་བ་
དན་ཞིག་ལ་ངོས་བ ང་ན་ ང་ མ། འོན་ ང་བ ག་པ་གལ་ཆེའོ། །གོ་ཆ་ནི་ ར་ནས་བཤད་
ང་གོ་ བ་སོགས་སོ། །གར་ཐབས་མ ང་ཤིང་ནི། གར་སོགས་ ེད་ ེད་ ་ི མ ང་ངོ་། །རིན་
ཆེན་ད ང་ མ་ནི། མ་པའི་ ེ་ ག་ཞིག་གམ་ མ་ཡང་བ ག་པ་མཛད། ང་ལེ་ ེར་པོ་ནི།
མེ་ལོང་དང་དོན་གཅིག ིན་ ི་བ་དན་ནི། ིན་བ་དན་ ི་ ལ་ ་བ མས་པའོ། །ལ་ ་དམིག་
་ནི། ་ཡི་རིགས་ལ་བ ོད་པ་ཡིན་ནམ་ མ་ཡང་ཡིད་བ ན་མེད་པའི་ཤིན་ ་བ ག་ད ད་
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དགོས་པར་ ང་ངོ་། །ཙ་ ་ཧ་ལ་ནི། ིར་མཚན་ཆ་ལ་གོ་ ལ་གཅིག་དང་། རལ་ ི་སོགས་ལ་
གོ་ ལ་གཅིག་སོགས་འ ག་ ང་། མཚན་ཆ་ ོ་ཞིང་ངར་བའི་རིགས་ལ་གོ་བའོ། །ས་ལེ་ ོན་པ་
ནི༑ ོན་ཤིང་ངམ་ལོ་འ ས་སོགས་ ི་ ོན་པ་ལ་ ། འ ལ་ ི་ག ང་ཆ་ནི། བབ་ལ་བ ག་ན་
ཤ་ག ང་ངམ་ གས་ ་སོགས་ ས་འཛན་ ེད་ ོན་པོ་ཞིག་ལ་གོ་ ང་ངམ་ མ། འོན་ ང་
ད ད་དོ། ། ིད་པའི་ གས་པར[ཆག་པར]ནི། ་གར་ ་འཛ་ཀི་ མས་ ི་ ག་མཚན་ གས་
ི་ལེབ་མོ་ ་མ་བ ིག་པའི་ གས་ ི་ མ་པ་ ་ ་ཞིག་འ ག་པ་དེ་ལ་བ ོད་ ོལ་འ ག་ཅིང་།
བོད་ ་ བ་ཆོལ་ལ་གོ་ ོལ་ ང་། གས་ ི་ ་ ་ནི། གས་མདོག་ཅན་ ི་ ་ ་ལའོ། །འཛམ་
་ ྀཀྵ་ཞེས། ཤིང་ཛམ་ འི་ ོང་པོའོ། །གསེར་ ི་ ོག་མ་ཞེས་ ང་ཡང་འདིའི་ ལ་ལ་བསམ་
ན་གསེར་ ི་ ེགས་བམ་དང་། གསེར་ ི་ཡི་གེ་གང་ ང་ཞིག་ ་ངོས་བ ང་ ང་ངམ་ མ།
ག གས་ ི་ངོ་བོ་ནི། མེ་ལོང་ལ་འདོད་པས་དེ་ ར་ ང་ངམ་ མ། ད ་ ེང་ཟངས་ཡག་ནི།
་ ས་མ་ ོགས་ ང་ ེང་བ་འཇམ་ཞིང་འོད་མདངས་ ན་པ་ཞིག་ལ་འདོད་དེ། ག་དམར་
ཟངས་ཡག་ཅེས་ངོས་འཇམ་ཐོག་ བ་ཆེན་པོ་མེད་པ་ལ་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། ། ི་ལོ་ ན་ལོ་ནི།
ི་ཤིང་ངད་ ན་པ་ ེ་ ི་བཟང་ ན་པའི་ཤིང་ ན་ ི་ལོ་མ་དང་། ན་ མ་སོགས་ ི་ལོ་མ་
བཅས་སོ། །བོ་དེ་ཙ་ནི། ཤིང་གི་འ ས་ ་ ་བ་ཞིག་ལས་ ས་པའི་ ེང་བ་ཞིག་ལ་འབོད་ ང་
འདི་ལ་རིགས་མི་འ ་བ་གཉིས་ཡོད། བོད་ ལ་ཚ་བ་རོང་སོགས་ནས་ ང་བ་ཞིག་དང་། ་
བལ་སོགས་ནས་ ང་བ་གཉིས་བཟོ་ད ིབས་མི་འ ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། ཏོག་གི་ ལ་མཚན་ནི།
ལ་མཚན་ཡོངས་ ་ གས་པའི་ད ིབས་ཙམ་མོ། །རིན་ཆེན་གཏེར་བ ད་ནི། ིན་ མས་
གསང་ བ་ལས། གསེར་ག ་ ང་ཤེལ་ ་ ་ཟངས་ གས་ད ལ། ཞེས་ག ངས་པས་དེ་ ར་
རིན་ཆེན་ ་བ ད་ཡོད་དོ། །དཔལ་ ་ི འ ར་ ེ ་བེ ་ནི། དཔལ་ད ེ་དང་དོན་གཅིག གསེར་
ི་འཆའ་ ིང་ནི། གསེར་ ི་ ིང་ ་དང་དོན་གཅིག་ཡིན་ནམ་ མ། བ ད་ ི་ ེང་ཞལ་ནི།
བ ད་ ི་བཤམས་སའི་ ོད་ཅིག་ལ་འདོད། ངང་བའི་ ལ་མཚན་ནི། ངང་བའི་ གས་མཚན་
དང་ ན་པའི་ ལ་མཚན་ཞིག་གོ །ག ་ཡི་དབང་ ལ་ནི། ག ་ཡི་མདོག་ཅན་ ི་ཅོད་པཎ་
ཞིག་གམ་ མ། འོན་ ང་བ ག་དགོས། རིན་ཆེན་ ང་ ་ནི། རིན་ཆེན་ལས་ ས་པའི་ ང་ ་
དེ་རི་མོ་འ ི་གཞི་ ་ འོ། ། ེ་ ་ ོང་བོ་ནི། མེ་ཏོག་གི་ ོང་བོ་ཞིག་གམ་ མ། ་མཚ་ ་བ་
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ནི༑ གོ་ འོ། །ཤོད་ ོ་ནི། ེ ་དཀར་ནག་ མས་ལ་བ ོད། ཤེལ་ ི་ཇ་ལེན་ནི། ཤེལ་ ི་ ་
ལས་ ང་བའི་ གས་ ་ཞིག་ཡིན། གཏོ་ཡི་ ོན་ ་ཞེས་ ིས་འ ག་ ང་འདི་ ོམ་ ་ཡིན་དགོས་
འ ག་ མ་ ེ། ོམ་ ་ཞེས་ མ་དང་། གཏོ་ཡི་ ོམ་ ་དཔེ་ཆའི་ ོད་ མ་ལ་བ ོད་པ་ཡིན་
པའི་ ངས་ ང་མང་པོ་ཡོད་དོ། །འ ལ་གཤོག་ངང་རིང་ནི། འདབ་ཆགས་ ི་གཤོག་ ོ་ལ་
བ ོད་དོ། ། ོས་ ི་ ང་ ་ནི། ལས་ལ་ ་བའི་ཐོ་བཀོད་སའི་ཤིང་ ང་ ་ འོ། ། ་ ོ་ལེགས་
པོ་ནི། ོ་ཡི་ ེ་ ག་ཅིག་ ་མངོན་ནོ། །ད ་ཐག་ ང་འཕེན་ནི་འོད་ལས་ བ་པའི་ཐག་པའི་
ད ིབས་ ་མངོན། ད ་ཤིང་ ང་དེ་ཞེས། གཉན་ ི་ཤིང་ ་ ེ། ཤིང་གི་ ེ་ ག་ཅིག་ ་མངོན་
ནོ༑ ༑ཁ་ལེ་ ོང་འ མས་ནི། དཔག་བསམ་ ོན་ཤིང་དང་དོན་གཅིག་གོ །མཚལ་ ི་ ང་དང་
མཚལ་ ི་ ང་མ་ཞེས་ ོན་མེ་ལ་གོ་ ་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ ག་ ་ཡང་ན་ ་ ་ཞེས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ ི་
རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་ མ་པ་ ་ ང་གི་ ང་ འི་ད ིབས་ ་ ་ལ་གོ་ ་ཡིན། མཚན་ཆ་ ་ད ་
ནི༑ ཞོག་ཆེན་ཀེ་ ༡། ( ོག་ ། ) འ བ་ད ིལ་ ོན་མོ༢། ( བ། ) ཡ་ཚ༣། (རལ་ །ི ) ག ་མོ༤།
(ག །) མདའ་མོ༥། (མདའ།) མ ང་མོ༦། (མ ང་།) བ་མོ༧། ( བ།) ཞགས་པ༨། གས་ ༩།
ིད་པའི་ཤིང་རིང་ནི། ཤིང་ད ག་རིང་བ་ཞིག་བ འ་ ོན་ ེད་ ་ད ག་པ་རིང་བའི་ མ་པ་
ཅན་ནོ། །འ ལ་གཤོག་ ན་ཅན་ནི། ར་བཤད་པ་ ར་ ི་འདབ་ཆགས་གཤོག་ ོའི་ད ིབས་
ལ་དར་ཟབ་རིན་ཆེན་སོགས་ ིས་བ ན་པའོ། །གསེར་ ི་ཐ་རམ་ནི། གསེར་ ི་ ོ་ གས་སོ། །
གསེར་ ེ་ཞ་ལོན་ནི། གསེར་ ི་ ེ་མ་མང་ ང་ཚད་ལོན་པ་ཞེས་ ་ འམ། ཞའམ་ཤ་ཞེས་གསེར་
འདེགས་ ེད་ར་ཏི་ཟེར་ཏེ། ན་མ་ ེད་དམར་ ེད་ནག་ཅན་ ི་ ིད་ཚད་ལ་བ ོད། ཡང་ན་
དེའི་ ིད་ཚད་ལ་མ་ཤ་ཡང་ཟེར་བས་དོན་ ། ཚད་ལོན་པ་ལ་ ེད་དོ། །གཏོ་ཡི་ ོམ་ ་ཞེས་
གཏོ་ནི་འ ོ་བ་ལ་ཕན་བདེའི་གནས་ལ་བཀོད་ ེད་ ི་ཐབས་ལ་འབོད་པས་དེ་ ་ འི་ཐབས་ ོན་
ེད་ ི་ག ང་རབ་ལེགས་བཤད་ ི་ ོད་ལ་འདོད་དོ། ། གས་ ི་ ོང་ ད་ནི། ག ་ཡི་ ད་
གས་ ད་ལས་ ས་པ་ག ་དང་ ན་ ་ ས་པའམ་ཡང་ན་ག ་ ད་ལོགས་ ་ ས་པ་གང་ ང་
ངོ་༑ ༑རིན་ཆེན་ ོག་མ་ཞེས་ ིས་འ ག་ ང་། ོག་མ་ཞེས་ ིས་ནས་དེའི་དོན་ཟེ ་ ོག་ཅེས་
ད ་ ན་ ་དང་ཡིག་འ ་སོགས་མེད་ཅིང་། ེ་ ན་གཅིག་ནས་ ་མའི་བར་ཡོད་པ་ལ་ཟེ ་
ོག་ ར་ ད་སོགས་བ ོད་དོ། །དབལ་མ ང་གཟོང་རིང་ཞེས། མ ང་ ེ་རིང་ཞིང་ ོ་བ་ལ་
- 130 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

བ ོད། གསེར་ཆེ་ཁ་བཟང་ནི། ཡི་གེ་འདིའི་འ ་དག་ལ་ད ད་ཅིང་དེ་འདི་ ར་ངེས་ཚ་དོན་
ཡང་བ ག་དགོས་པ་འ ག ད་ ་འདིའི་དོན་གང་ཡང་ ་ ོབས་ ལ་བ་ཞིག་ ་ ར་བས་
བཟོད་གསོལ་ ། ིད་པའི་གཉེན་ ོ་ནི། ོ་ཡི་ ེ་ ག་ཅིག་ ེ། གཉན་ཤིང་ཞེས་པ་བཞིན་
ནོ༑ ༑ས་ལེ་ ོན་ ག་ནི། འ ས་སོགས་ ི་ ང་ འམ་ ེ་མ་སོགས་ཟས་མཆོག་གི་ ོང་ ་ལ་
འདོད་དོ། ། གས་ ི་ ་ ་ཞེས་པ་འདི་ཞེས་ ་བ་མ་ཤེས་པ་ཞིག་གོ ། གས་ ི་མགལ་བ་ནི།
གས་ད ག་ ེ་མེ་ཡིས་ཚགས་པ་ཞིག་ལ་གོའོ། །
ས་པ་ ན་ ང་ བ་པ་ ར་ ི་ ག་མཚན་ནི། ར་བཤད་མ ངས་པ་ མས་དོར་ནས་
གོ་དཀའ་བའི་རིགས་ལ་བ གས་ནས་ ིས་པའི་ ལ་ཡིན། ་འོད་དབང་ ན་ནི། ་བའི་འོད་
ར་འ ོ་བའི་ད ་ཡི་ ན་རིགས་ འམ་ ར་ ད་ ོག་ ་སོགས་ལ་ཡིན་ནམ་ མ། ག་ཆང་
ཡོལ་གོང་ནི། ག་ཆང་ནི་ཆང་གི་ནང་གསེས་ཞིག་དང་ཡོལ་གོ་ཞེས་ཟས་ ོད་ཁ་ཕོར་ ་ ་ལ་
བ ོད་པས་ཆང་ཟས་ ོད་དམ་ཕོར་གང་ ་ ་ལའོ། །མ ང་རིང་གསོམ་པ་ཞེས་མ ང་གི་ ་བ་
ཤིང་གསོམ་པ་ ས་པ་ ་ ་ལ་ཡིན་ནམ། གས་ ི་ཕ་བོང་ནི། གས་ ོའི་ཕ་བོང་ཞིག་གོ །
ཤང་ལང་དཀར་པོ་ཞེས་རལ་ ི་དཀར་པོ་ཞིག་གོ །གར་མ ང་གསང་རིང་ནི། མ ང་རིང་པོ་
ཞིག་ལ་འདོད་དོ། །གསེར་ ི་ཕོ་ལོང་ནི། གསེར་ ི་ ་ལ་གོ་ ་ཡིན་ནམ་ མ་ ེ་ཕོ་ལོང་གཡག་
ིང་ ་ཡི་ཞེས་སོགས་འ ང་། དར་ ི་ཕོ་ལོང་ཞེས་དར་ ི་ མ་ ་ལ་གོ་དགོས་པ་འ ག སེར་
བ་འ ་བ ན་ནི་འ ག་རོམ་ ི་རིལ་ ་ཐོག་དང་སེར་བ་ཞེས་པའོ། །བ ན་ནི་སེར་བ་འ ་
བ ན་ནོ། །ཤེལ་ ི་ག ག་ ོ་ནི། ཚག་འ ་དག་མིན་ད ད་ ་དང་། དག་པ་ཡིན་ཚ་ ང་ ་
འཕེན་ འི་ ོ་ མ་ ་ཞིག་གོ །བསེ་མ ང་འཚམས་རིང་ནི། བསེ་ཞེས་ ས་ ི་ ོར་བས་ཀོ་བ་
དང་རས་ ར་མ་ཤིང་སོགས་ལ་ ི་ཡི་ ག་པ་དང་བཅས་པའི་མཁོ་ཆས་ ་མ་ ས་པ་དཔེར་ན།
་ལ་བསེ་ཐེབ། བསེ་པར། བསེ་ཀོ་སོགས་སོ། །འདིར་བསེ་ཞེས་ཟངས་ ི་ ེ་ ག་ཅིག་ལ་འཇག་
པས་བསེ་ཡི་ ན་ ོས་ ས་པའི་མ ང་ཞིག་གོ །བསེ་རང་གི་མ ང་སོ་ ས་པ་ཡིན་མིན་བ ག་
གཞིའོ། ། གས་ ི་ ེར་ཟངས་ནི། གས་ ི་ ར་ཤད་ ་ ་ལ་ཡིན་ནམ་ མ། དེ་མིན་ ེར་མ་
ཟས་གཞོང་ལ་གོ་ན་དོན་ཆེར་ཨེ་ཡོད་ མ། གསེར་ ི་ ོན་མེ་ཞེས་པ་དང་། ཤེལ་ ི་ གས་མར་
ཞེས་པ་ མས་ ོད་ ི་ ད་པར་དང་། ཡེ་ཤེས་ གས་མར་ཞེས་ངོ་བོའི་ ད་པར་ཡིན་པའི་ ལ་
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གོ ས་དགོས་པ་ ང་ངོ་། ། ང་མ་ ོན་ཤིང་ནི། མེ་འབར་བཞིན་པའི་ཤིང་དང་། བ ད་ ིའི་
ེང་ ང་ནི། བ ད་ ིའི་བ ད་ ི་གཏམས་པའི་ ང་ཞལ་ལོ། ། ་ཡི་ཟར་ ་ནི། ་ཡི་ཟེགས་
མའམ་འཐིག་པ་ ་ འོ། །གཙང་མའི་ ག་ཏོག་ནི། གཙང་མའི་མེ་ཏོག་ཅེས་པ་དང་དོན་གཅིག་
གོ ༑རིན་ཆེན་བསིལ་བའི་ག གས་ནི། རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ག གས་ཞེས་པ་དང་དོན་གཅིག་པས། ་
རིན་པོ་ཆེ་ལས་ ང་བའི་ད ་ག གས་སོ། ། གས་ ི་བེར་ཆེན་ནི། ག ང་གཞན་ ་ ོ་ ོགས་
ལ་པོའི་ ག་མཚན་ ་རལ་ ི་དང་། ཡང་ན་བེར་ག་ཞེས་ད ག་པ་སོགས་གང་ ང་བ མས་
པ་འ ག་པས་འདིར་བེར་ཆེན་བེར་ག་ལ་ ས་ན་ ང་ངམ་ མ། ངས་མོ་ ར་ཞེས་ ་ ང་ཀ་
ག་གིས་བ ང་ ེ་གཏོང་བའི་ ལ་ལོ། ། ེང་ཞགས་བ ོགས་ནི། ེང་པ་ཀོ་བ་མཉེས་པའི་ ས་
ཐག་ལ་ ེང་པ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་དེ་ཡི་ཞགས་པ་ལ་ འོ། །ཟངས་ད ག་ཟེར་བ་འ ག་པ་འདི་
ཟངས་ ི་གཡག་པའམ། དེ་དང་ ར་ཆག་གི་མིང་ཡག་པ་ཞེས་པ་ཡོད་པས་དེ་ཡིན་ནམ་ མ།
དེ་མིན་ཚག་འ ་འདི་ལ་བ ག་དགོས་ ། མེ་ཡི་ གས་ ངི ་ཞེས་པ་ནི། མེ་ཡི་ མ་ ་ཞིག་ལ་གོ་
་ཡིན་ནམ་ མ། གསེར་ ིང་ཞེས་གསེར་ མ་ཞིག་ལ་ངོས་བ ང་དགོས་པ་དང་འ འམ་ མ།
ལ་བའི་ག བ་ཤིང་ནི། ཤིང་གཉིས་ཕན་ ན་བ ར་ན་མེ་འ ང་བའི་ཤིང་ཞིག་གོ །གནམ་
གས་ ར་མོ་ནི། དེང་ ས་ཐོག་ གས་ཞེས་པའི་ གས་ ས་ལ་རིགས་མང་ཡང་ གས་ཤས་ཆེ་
བ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་སོ། །དབལ་ གས་ ེ་ད ་ཞེས། གས་ ི་ ོ་ ེ་ ེ་ད ་བ་ ་ འོ། ། གས་
ི་འ ག་པ་ཞེས་ ིས་འ ག་ ང་འདི་ཡག་པ་ཡིན་འ ག་པས་མེ་དང་ས་སོགས་ ག་ ེད་ ི་ལག་
ཆ་ ་བ་ཅན་ཞིག་གོ །
ན་གསལ་ མས་མའི་ཆོག་ ིག་ ར། ཧོས་ ་ནི། འཁར་གསིལ་ཞེས་པ་མཆོད་ ེན་
ཉིས་བ ེགས་དང་། ་བཞི་ཨ་ལོང་བ ་གཉིས་ ེད་ ་ གས་ ་དང་། ད་ ་ ར་བའི་
དབལ་སོ་དང་ ན་པ། མས་ ་ ་ག མ་ཡོད་པ་སོགས་འ ལ་བ་ལས་ག ངས་པ་ ར་དང་།
གཞི་ ར་ནི། ང་བཟེད་ཅེས་རབ་ ང་བའི་བཞེས་པའི་ ོད་དོ། །
ག མ་པ་དངོས་བ ེད་པའི་ག ང་ ོར་ལས། ཞི་བ་ག ང་ ང་ཡོངས་ ོགས་ ར་ན།
ཕོ་ལོང་གཡག་ ིང་ནི། བས་འདིར་ ་ཡི་ ེ་ ག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། ག ང་ ང་ལས་ མ་པར་དག་
པའི་ ད་ལས། ་ཕོ་ལོང་གཡག་ ིང་ནི་བ ིལ། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། ་དར་ ང་ག མ་
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་ི བ ང་བ་ལས། ་ཡི་ ་དང་ ན་དང་ད ིབས་སོགས་ ི་ཆ་ནས་མང་ ་བ ན་ནས། དེ་ ར་
ཕོ་ལོང་གཡག་ ིང་ ་ ་འདིས། ཞེས་ག ངས་པའི་ ིར། གཞན་ཡང་ལས་དག་འདིས་བ ན་
པའི་མཆོད་ཆས་ ། གཤང་ ི་ལོ་གནམ་ གས། ག ང་ཁོལ་མ་ ིལ་ཆེན། ་ ོང་ གས་ཆེམས་
པ༑ ངས་ཆལ་མོ་ ོ་ ོར། ང་འཕར་པོ་འཕར་ ང་། བས་གཅང་མོ་ ངི ་ ན། ད་ ངས་
མོ་ངང་རིང་ཞེས་པ་སོགས་ཡོད་པ་གསལ་ལོ། ། གས་དམ་ ད་མེད་ནི། ེང་བ་ལ་གོ་ ་ཡིན།
གསེར་ ི་པོར་ཐང་ངམ་པོར་ཏང་གཉིས་ ང་བ་ནི། གསེར་ ི་ཡི་གེ་པོ་ཏི་ལ་འཇོག་ ། གནམ་
གས་ཟ་འ མ་ནི། ཞང་ ད་དང་བོད་ ད་ ་སེག་བ ར་ཡིན་ཟེར། ་ ི་ཟར་ ་ཞེས་པ་
ག ང་གཞན་ ་ ་གཟར་རམ་ ་ཡི་གཟར་ ་ཞེས་ ་ ོགས་ལ་བ ོད། གསེར་ ི་ཟོར་བ་ཞེས་
་དང་འ ་ཡི་ ེ་མ་ ་ ེད་ ི་ལག་ཆ་ ག་པ་ ་བ་ཅན་དེའོ། ། ལ་བའི་དབང་ ན་ནི། ད ་
ན་རིགས་ ་དང་ ར་ ད་སོགས་ ར་བཤད་དོ། །ག ང་གཞན་ ་ད ་ ན་ཞེས་འ ག
ོ་བོ་དབང་ཆེན་ ར་གསེར་ ི་ཐོག་ཆེན་ནི། ་གསེར་ལས་ ང་བའི་ཐོག་རིས་ ེ་ ་
དང་ ེ་ ག་གང་ ང་ ེ་ ར་ག མ་བ ོལ་མ་དབལ་ ི་མེ་རི་འབར་བ་ནི་ཐོག་ ས་མཚན་ ེད་
ཙམ་ལས་ཐོག་གི་ ས་ ི་ད ིབས་ལ་མཐའ་གཅིག་ ་མ་ངེས་སོ། །འ ོང་གི་ ་ ོགས་ཞེས་རི་
གས་འ ོང་གི་ ་བ ད་ ིས་གཏམས་པའོ། །ཉ་ ིས་ ད་ ས་བ མས་པ་ནི། ཉ་ ིས་ནི་ ་
གནས་ཉ་ཡི་རིགས་ ི་ ད་ཕོར་དང་གཞན་ཡང་ ་གནས་གཞན་ ི་ ས་པ་ལས་ ང་བའི་ ོད་
་བ ད་ ི་སོགས་ ད་ ི་ མ་པ་མཆིས་སོ་ཅོག་གིས་གཏམས་པའོ། །གསེར་ ི་ གས་ ིང་
མཚལ་དང་ ོས་ ིས་གཏམས་པ་ནི། གསེར་ ི་མེ་ཕོར་ ་མེ་དམར་འབར་བ་མཚལ་མདོག་ ན་
པའི་ ེང་ ་ ོས་ ས་བ ེགས་པ་ལ་འཇོག་ ང་ངོ་། ། གས་ ི་བེ་ཆེན་ནི། གས་ ི་ད ག་པ་
ཞིག་དང་དེ་ཡི་ཚད་དང་ད ིབས་སོགས་འདི་ཙམ་ཞེས་ ་མི་ག བ་ ེ་ ང་དོན་ཚག་ཟིན་གསལ་
བ་འདི་ཙམ་མོ། །ཨར་མོ་ལི་གའི་ ོ་ལེབ་ནི། ོ་འདི་དངོས་ ་རི་རབ་ ེང་གི་ ང་ བ་ ་ཡོད་
པ་དེའི་ཡོན་ཏན་ ་ཡི་རང་བཞིན་ ོ་དང་། དེ་ཡང་མནན་ན་ནེམ་པ་བཏེགས་ན་ཡང་བ། མིག་
མང་གི་རི་མོ་བ ་བ། དེ་ཡི་ ེང་ ་བ ད་པ་ཙམ་ ིས་ ས་ཁམས་ ོམས་ཤིང་སོས་དལ་རང་
བཞིན་ ིས་འ ང་བ་སོགས་ཡོད་པ་ག ངས་པའོ། །མཚལ་ ོས་ ི་ ང་མ་གཏམས་ནི། ོས་
སོགས་མེ་ལ་བ ེགས་བཞིན་པའི་མེ་མཚལ་མདོག་དམར་འབར་བའོ། །གནམ་ གས་བེར་ ་ ེ་
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ད ་ནི། གས་ ི་ད ག་པ་ ེ་ད ་བ་ཞིག་གོ །གནམ་ གས་ཚ་ཚ་ ར་ ར་འ གས་པ་ནི།
གནམ་ གས་ནི་ གས་ ི་ ེ་ ག་ཅིག་དང་དེ་ལ་མེ་ ག་མང་པོ་ ར་མ་ ར་འ ོ་བའོ། །མདའ་
འཕང་གཉིས་ཕོ་མོའི་ལག་ཆ་མཚན་ ེད་ ་ཤེས་ འོ། །
ར་བའི་གཏེར་ ང་ལས། ག ་འ ག་ ོན་མོའི་ཡ་མགལ་ནི། འ ག་གི་ཡ་མགོ་དང་།
ཐོག་ གས་ལས་ ང་བའི་མ་མགོའི་ད ིབས་ཅན་ཙམ་ལས་ཞིབ་ཆ་མ་ ང་། བཙ་ཡི་ ས་གསེར་
ོད་ ་བའི་ ། ལོ་ ོམ་བསེ་ཡི་ ེམ་དཀར་རམ་ ན་དཀར་ནི། ལོ་ མ་བསེ་ཞེས་ཟངས་ ི་ ེ་
ག་དང་། དེ་ལས་ ང་བའི་མཁར་ད ག་ཅིག་ལ་ ན་དཀར་ཡང་ཟེར། གནམ་ གས་ ོན་
པོའི་ ིག་ ་ཞེས་ཤ་ག ང་ ེ་གཉིས་པ་ཅན་དེ། ག ང་ཞེས་གོས་ ི་གོང་བ་ཕན་ ན་འཛན་
ེད་ལ་ཡང་འབོད། དབལ་ཟངས་ ོན་པོའི་ཁོག་ ེ་ནི། ཞང་ ད་ ་ཁོག་ ེ་ཞེས་ ོད་པ་ལ་
བ ོད་ ང་། འདིར་དེ་ ར་ ི་དོན་ཡིན་བཟོ་མི་འ ག་ཁོག་ ེ་ཞེས་ ོ་ གས་ལ་འདོད་པ་ཡང་
ཡོད་པ་ཐོས། བ ག་དགོས་སོ། །
ཞི་ ོ་རབ་འ མས་ ་ག མ་འ ས་པ་ ར། གསེར་ ི་རི་རབ་དཔལ་ ོ་ནི། རི་རབ་ ི་
ད ིབས་ཏེ་བང་རིམ་བཞི་བ ེགས་མར་ཡོད་པ་ཞིག་གོ །ཤེ་ ན་ནི། ཞང་ ད་དེ་ ིང་ལ་བ ོད་
དོ༑ ༑ཡོལ་ཆེན་ནི། ཡོལ་གོ་ནི་ཟས་ ོད་སོགས་ལ་འབོད་ཅིང་ཚག་ ར་ ་ཆེན་ཞེས་ ར་ཚ་བམ་
ཤ་ ་གང་ ང་གི་ཐོད་ཕོར་ལ་བ ོད། ཙན་དན་བིང་ཆེན་ནི། མགོ་མཇག་ལ་ ོ་ ེ་ ེ་ད ་བ་
ཞིག་དང་། བར་ ་ མ་བཞོགས་ཅན་ཞིག་གོ །ད ིབས་ ར་བའི་ནང་ ་ག ངས་ གས་དང་
འཁོར་ལོ་བ ག་པ་ལའང་བ ོད། ག་ གས་དབལ་མོ་སོགས་དབལ་མོའི་ ག་མཚན་ ། ེ་
ར་ནི་ ེ་ནི་ ེ་ངར་ཏེ་ ང་པའི་ ས་པ་དང་། དེ་ལས་ ར་ད ིབས་ ་བཅོས་པའམ། ེ་ངར་
དེ་ལ་ ོ་ངར་ཅན་ ་བཅོས་པ་གང་ ང་ངོ་། །ག གས་དཀར་མོའི་ག ང་ ར་ན། ཤེས་ ་བ་
དང་བཤད་ཟིན་པ་མ་བ ོས་ནས་གོང་གིས་འ ས་པར་ ས། གཏོར་ཟོར་ནི། དམར་གཏོར་ ར་
ག མ་ཞིག་དང་། སོག་ལེ་ནི། གཅོད་ ེད་ ི་ལག་ཆ་ཞིག་ ེ་ཡོངས་ གས་ ི་མིང་ངོ་། ། ག་
ཆེན་ནི། ག་རིའི་ད ིབས་སོ། ། ོགས་ ོ་ཞེས་མེ་ ་ ག་སོགས་ ི་ ོགས་ནི་ ོབས་ གས་ཆེན་
པོས་ཕ་རོལ་གཞོམ་པའི་ཐབས་ཏེ། དེ་ མས་འཕེན་ ེད་ ང་ ོབས་ཆེན་ཞིག་གོ ། ང་ཟོར་ནི།
ག ང་འགར་གཙང་ཟོར་ཞེས་ ིས་འ ག་ ང་། ང་ཞེས་ག ག་པ་ ེར་ཚར་དང་གཞན་པའི་
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ག་ཤིང་ཚར་ནག་སོགས་ལས་ ང་བའི་བ ོག་མདོས་ ི་མཐའ་ ོར་ ེད་ ི་ཤིང་དང་། ཤིང་དེ་
མས་གདོན་ ོགས་ ་འཕེན་ འི་དོན་ལ་བ ོད་དོ། ། ོར་ ་ནི། མཚན་ཆའི་ནང་ཚན་ ི་ ་
མ་ ་བ ོལ་ཏེ་བ ོར་བས་གང་རེག་འ ལ་འ ལ་ ་ག བ་པའོ། །བམ་ཆེན་ནི། བམ་ཞེས་རོ་
དང་། བམ་ཆེན་ཞེས་མི་རོ་ལ་གོ་ ་ཡིན་ཏེ། ཤ་ཆེན་ཞེས་པ་ ་ འོ། །འོན་ ང་འདི་ལ་ ་
འོ། །གནམ་ ་ཞེས་པ་ག ་ཡི་མིང་ངོ་། །
གསང་མཆོག་རིག་པའི་ ་ ག་ ར། ཞིང་གི་ད ག་ཏོ་ཞེས་མི་པགས་ ོན་པ་མ་བ ེས་
པ་ཚ་ མ་ ས་པ་ ་མ ེག་ཅན་ ་འ ང་བ་དེ་མཁར་ད ག་གི་ ལ་ ་ ས་པ་ལ་བ ོད། ག་
ོད་འབར་བའི་ ་ནི། ཐོད་པ་གཉིས་ ག་ ོད་ ས་ཏེ་ཌ་མ་ ་བཟོས་པ་ལ་ཟེར།
བཞི་བ་ཡེ་གཤེན་ཆེན་པོ་ནི། ཐབས་ཆེན་མཁའ་ ད་ ར། པད་ཕོར་ནི། ད་ ིས་
བ མས་པའི་བཞེས་ ོད་ཅིག་གོ །འ ལ་བའི་ཡིག་ཆ་འགར་པད་ཕོར་ཞེས། ཡོངས་ གས་བོད་
ི་ཕོར་བའི་ད ིབས་ལ་ངོས་བ ང་འ ག ད ་ཡད་ནི། ཟས་ ི་བ ད་ ི་དང་། ད་པར་ ་
མར་ ་ལའང་ངོས་བ ང་གནང་འ ག་ ེ། གཤེན་ ་དགའི་ མ་ཐར་ལས་སོ། །ཉ་ ི་ཡབ་ལ་
ོབ། ཅེས་པ་ཉ་ ིས་ཞལ་ ་ནས་མཆོད་པའི་ ས་ཡབ་ལ་ ལ་བའོ། །ཐ་རམ་ནི། གཟི་བ ིད་
ལས། མ་རིག་ ོ་ ོ་འ ེད་པ་ལ། །ཐ་རམ་ད ོལ་བ་ ེ་མིག་ ལ། །ཞེས་ག ངས་པས་ ོ་ གས་
ལ་འདོད་དོ། །
ང་ འི་ཚག་གི་ག ང་བ འི་ ོ། །
འ ེད་པའི་ ེ་མིག་ ེར་བ་ནི། །
ཡང་དག་ག ང་མང་གདམས་ངག་ ། །
ཤེས་པའི་མ ་ལས་ ང་བ་ཡིན། །
ག་གི་འ ་ ེད་མཉེན་བཞིན་ ། །
ག ང་ཆེན་གཟིགས་པའི་ ན་ད ས་འ ིབ། །
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གང་གི་ཆེད་ ་ ག་མཚན་ ི། །
མ་བཤད་ ང་ལ་ད ད་དེ་ ིས། །
ཞེས་པ་འདི་ཉིད་དགོས་ཆེད་ཆེ་བར་མཐོང་ནས་བ ན་འཛན་ མ་དག་པས་འཆད་ ན་ ི་བར་གསེང་
མས་ ་ ིས་པས་བ ན་ལ་ཕན་པར་ ར་ཅིག དགེའོ། །
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༄༅།། བདེར་གཤེགས་མཆོད་ ནེ ་ མ་བ ད་ ་ི ཐིག་ ་
མདོར་བ ས་བ གས་སོ།།

དཔོན་ ོབ་ ན་བཟང་ ོ་ ོས།
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ཟབ་ཡངས་ ོས་ ལ་ ན་ ་བཟང་། །
འགག་མེད་ལོངས་ ོད་ ན་ལ་ ོགས། །
ེ་བ་ ག་བ འི་ཞིང་གི་མགོན། །
་ག མ་ ལ་ལ་ ་ ན་ ན། །
བདེར་གཤེགས་ ད་བ ལ་ གས་ ི་ ེན། །
བདེར་གཤེགས་ གས་ ེའི་ ིན་དབབ་ ིར། །
བདེར་གཤེགས་མཆོད་ ེན་ མ་བ ད་ ི། །
བདེར་གཤེགས་ཕོ་ ང་བཞེངས་ ལ་ ོ། །
དེ་ཡང་ཐོག་མར་མཆོད་ ེན་ ི་ལོ་ ས་མདོར་བ ས་ནི། མདོ་ལས། ན་ བ་ ན་
བཟང་དཔེ་ ད་འཕགས། །ག ང་ ང་ ི་བ ོས་མཆོད་པའི་ ེན། །ཅེས་སོགས་ ི་ བས་ནས་
བ ན་པའི་ ིར་མཆོད་ ེན་ལ་ད ེ་ན་ད ིངས་ན་ ན་ ིས་ བ་པའི་མཆོད་ ེན༡༢༠བོན་ཉིད་
་ཡི་ ེན་དང་། མཁའ་ལ་རང་བཞིན་ ོགས་པའི་མཆོད་ ེན༡༢༠ ོགས་ འི་ ེན་དང་། ོང་
་ཅིར་ཡང་ ལ་བའི་མཆོད་ ེན༡༢༠ ལ་ འི་མཆོད་ ེན་ཡིན་པར་བཞེད་པ་དང་། གོང་མ་
གཉིས་བ ེད་ ོགས་ ི་གཞི་ ་ ར་བ། མཆོག་ ན་ ི་དངོས་ བ་འ ང་བའི་གཞིའོ། །ཞེས་
དང་འདིར་བཤད་ ་ནི་ ལ་ འི་མཆོད་ ེན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ ལ་བའི་ ་ག ང་ གས་ ི་
ེན་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་ནང་ནས། གས་ ི་ ེན་ཡིན་པར་གསལ། དེ་ལའང་ཉན་ཐོས་ ེ་
བའི་ གས་ ི་མཆོད་ ེན་དང་། ཐེག་ཆེན་ག ང་ ང་སེམས་དཔའི་ གས་ ི་མཆོད་ ེན་
གཉིས་ཡོད་པ་ལས། འདིར་ ེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ ར་ཐེག་ཆེན་ ི་ གས་ ་
བཤད་པ་ཡིན། འདི་ལ་ ་བ་མཆོད་ ེན་ མ་བ ད་དེ། དང་པོ་ག ང་ ང་བཀོད་ལེགས་ ི་
མཆོད་ ེན། གཉིས་བ་ མ་པར་ ལ་བའི་མཆོད་ ེན་དང་། ག མ་པ་བ ་ཤིས་ ོ་མང་མཆོད་
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ནེ ། བཞི་བ་བ ད་འ ལ་ ་ ོགས་མཆོད་ ེན། ་བ་པ ྨ་ ངས་བའི་མཆོད་ ེན། ག་པ་
རི་ ལ་ད ེན་ མ་ ི་མཆོད་ ེན། བ ན་པ་ ་བབས་ ོ་འ ར་ ས་གདེངས། བ ད་པ་ ང་
འདས་ཆིག་ མ་མཆོད་ ེན་དང་བ ད་དོ། །
དེ་ཡང་མཆོད་ ེན་ མས་ ི་ ་བའི་ཐིག་ ་ནི་ག ང་ ང་བཀོད་ལེགས་ ི་མཆོད་ ེན་
ལ་བ ས་ནས་བཤད་པར་ ་ ེ། མཆོག་ ེན་ཆེ་ ང་གང་ ེད་ ར་ཆ་ཆེ་ ང་ལ་གཞིགས་ཏེ།
ད ིལ་ ི་ཚངས་ཐིག་དམར་པོ་གཅིག་གདབ། གཡས་གཡོན་ ་ནག་ཐིག་བ ་གཉིས་རེ་གདབ་
པས་ ེན་ཐིག་ཉེར་ ་འ ང་ཆ་ཆེན་ཉེར་བཞི་ཡོད། དེ་ལ་འ ེད་ཐིག་ཞེ་ ་གདབ་པས་ཆ་ཆེན་
ཞེ་བཞི་འ ང་། དེ་ནས་ ང་གཞིའི་བཞི་བ་མཁའ་ཐིག་ནས། ཚངས་ཐིག་གི་ཞེ་ འི་འ ས་བར་
གསང་ཐིག་གཉིས་གདབ། དེ་ནི་ག ང་ཆེན་ མ་ ོ་ ོབས་འཁོར་སོགས་ ི་འ ོང་ཐིག་ཡིན།
ཡང་མཐའ་ཐིག་ནས་ཡར་བ ིས་པས་ཉེར་བ ན་ ི་ད ས་ཚངས་ཐིག་གི་འ ས་བར་དང་། ཡང་
མཐའ་ཐིག་ནས་ཡར་བཅོ་ འི་མཐའ་ནས་ཐིག་བཞི་ནང་ ་བ མ་པའི་འ ས་ཐིག་བར་གཡས་
གཡོན་གཉིས་གདབ། དེ་ནི་ ་བབས་ཚད་མེད་ མ་བཞི་འ ོང་ཐིག་ཡིན། ཡང་མཐའ་ཐིག་གི་
ག མ་པ་པད་གདན་ནས་ཡར་ ིས་པས་བ ་ད འི་ཚངས་ཐིག་བར་གསང་ཐིག་གཡས་གཡོན་
གཉིས་གདབ། དེ་ནི་འ ང་བ ེགས་གསང་ཐིག་ཡིན་པ་བཅས། བ ོམས་མཆོད་ ེན་ལ་ཐིག་
ངས་ ེན་ཉེར་ ་འ ེད་ཐིག་ཞེ་ ་གསང་ཐིག་ ག་བཅས་ ི་ཐིག༧༦འ ང་བ་ཡིན།
དེ་ནས་ ང་གཞི་ནས་ཆ་ཆེན་བགོ་བར་ ་ ེ། པད་གདན་ལ་ཆ་ཆེན་གཉིས་དེ་ ེང་ཆ་
ཆེན་གཅིག་ནང་ ་བ མ། འ ང་བ་ ་ལ་ཆ་ཆེ་ན་རེ་རེ་དང་། ག མ་ཆ་གཉིས་རེ་ནང་ ་
བ མ། དེ་ ེང་ཆ་ཆེན་གཅིག་བ མ་ ེ་ ོད་བ ད་བང་མཛད་ལ་ཆ་ཆེན་ ། དེ་ ེང་གདོང་
གདན་ལ་ཆ་ ེད་དང་། ཆ་ཆེན་གཅིག་ ིར་བ ེད། དེ་ ེང་གདོང་ཆེན་ལ་ཆ་ཆེན་ ེད་གཉིས་
ཆ་གཅིག་ ིར་བ ེད་དགོས། དེ་ ེང་གདོང་ཆེན་ ེང་ནས་ཆ་གཅིག་བ མ་ ེ། ་བབས་ མ་
བཞི་ལ་ཆ་ཆེན་རེ་ མ་ཆ་གཉིས་རེ་ནང་ ་བ མ། མ་གདན་ཆ་གཅིག་དེ་བཞིན་ ། དེ་ ེང་
མ་པ་ལ་ཆ་ཆེན་ འམ་ ག་ ས་ ང་འགལ་བ་མེད་དེ། མ་པ་ཡན་ཆད་ཐིག་ ་ ི་ལ་ ར་
ཏེ་མཛས་ཆ་བ ན་པར་ ་ཞེས་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའི་ཞལ་ཤེས་ཡིན་པར་བཞེད། མ་ ེ་ཆ་
གཅིག ེ་གདན་ཆ་ ེད་གཅིག་ ིར་བ ེད། ེ་ལ་ཆ་ ེད་གཉིས་གཅིག་ ིར་བ ེད། དེ་ ེང་
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བོ ས་འཁོར་པ ྨ་གཡས་འ ིལ་ཆ་གཅིག་ནང་ ་བ མ། ོབས་འཁོར་ལ་ཆ་ཆེན༡༣འོན་ ང་
༡༡བ ན་གང་ ང་རིག་པའི་ད ད་དེ་གང་བདེར་ ་ག ངས། དེ་ལ་ཆར་ཁེབས་མར་ཆ་ག མ་
བ་པ་དང་ཕོ་འཁོར་བཞི་བར་མཉམ་པར་ ། ཏོག་གདན་པད་མ་ཡར་འ ིལ་ལ་ཆ་ཆེན་གཅིག
དེ་ ེང་ཏོག་ཆེན་ ང་རི་བཅས་ལ་ཆ་ ེད་གཉིས་ ་ ི་ལ་ཆ་ ེད་གཉིས་བཅས་སོ། །འདི་ནི་ ི་
མེད་གཟི་བ ིད་དང་ ེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ མས་ ིས་མཛད་པའི་ཐིག་ ར་གཞི་བ ང་ ེ་མཁར་
ེའི་དགེ་ ོང་ མ་གཉིས་དང་། ང་རི་དཔོན་ ོབ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན། ཨམ་ ོབ་བ ན་
པ་རབ་ ས་སོགས་ ིས་མཛད་ ལ་བཞིན་བཀོད་པའོ། །དེ་ཡང་ ེ་ ར་ མ་ ིང་ནོན་དགོས་པ་
དང་། མ་ ོས་བང་རིམ་ཡར་བ ིས་པའི་ མ་ ིང་ནོན་པ། གདོང་ ར་མེ་ ིང་ནོན་པ་ མ་
པར་ ོ་བ ན་ཡོད་པ་བཅས་ནི་ག ང་ ང་བཀོད་ལེགས་ ར་རོ། །
ེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་བདེར་གཤེགས་མཆོད་ ེན་ མ་བ ད་ནི། ་བབས་ མ་བཞིའི་
འ ར་ ད་ལ་བཞེད་པ་བཞིན། འདིར་ག ང་ ང་བཀོད་ལེགས་མཆོད་པའི་ ེན། མ་པར་
ལ་བའི་མཆོད་ ེན་ཞེས་པ་བང་རིམ་བཞི་ མ་པོར་འ ད་པའོ། །བ ་ཤིས་ ོ་མང་ནི་ ་
བབས་ ོ་འ ར་དང་བཅས་ལ་ཆེ་བ་ ོ༡༠༨ ས་པ་མཛད་པ་བ ་ ་མཚན་པ་དང་། ོ༦༠ ས་པ་
མཛད་པ་ ག་ ། ོ༡༢ ས་པ་མཛད་པ་བ ་གཉིས་མཚན་ ལ་ལོ། །བ ད་འ ལ་ ་ ོགས་ནི།
་བབས་ ོགས་རེ་ ོ་འ ར་བཞི་ ན་པའོ། །པད་མ་ ངས་པ་ ་བབས་པད་མ་བཞི་བ ེགས་
་ཡོད་པ། རི་ ལ་ད ེན་ མ་ནི་ ་བབས་ ར་མཉམ་ལོག་བ ད་ཐར་བའི་ལམ་བ ད་མཚན་
པའོ། ། ་བབས་ནི། ་བབས་ ོ་འ ར་ལ་ ོགས་བཞིར་ཐེམ་ ས་རེ་ཡོད་པའོ། ། ང་འདས་
བདེར་གཤེགས་མཆོད་ ེན་ནི་ ་བབས་བཞི་ཆིག་ མ་ ིལ་ འི་ད ིབས་ ་ ་བ་དང་བ ད་བཅས་
བདེར་གཤེགས་མཆོད་ ེན་ མ་བ ད་དང་། ང་འདས་ མ་ ལ་མཆོད་ ེན་ཞེས་པ་ནི།
ལ་ཚབ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ ིས་མཛད་པ་མཉམ་མེད་ ་ག ང་ ར་ན། པད་གདན་ ང་
གཞི་འ ང་ ་པ ྨ་ཡར་འ ིལ་མར་འ ིལ་གཉིས་དང་། དེ་ ེང་ནས་ མ་ ེ་མན་ཆད་ཆིག་
མ་ ིལ་ འི་ད ིབས་ལ། ེ་ ར་ ོགས་བཞིར་ནོར་ འི་ཏོག་དང་། ིལ་ ར་ནོར་ འི་ཟ་
ར་ཚགས་ ིས་བ ན་པ་དང་། ེ་དང་ ེ་གདན་ཆིག་ མ་གཡེར་ཁ་དང་། ོབས་འཁོར་སོགས་
ཐིག་ ་ ི་དང་འ ་ལ། མཛས་པའི་དར་ད ངས་དང་ ན་པ་བཅས་སོ། །འདི་ལ་ཐིག་ ་
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བ ོན་པར་འདོད་ན། ེན་ཐིག་ཉེར་ག མ། འ ེད་ཐིག་ཞེ་བཞི་དེ་ནས་ནང་ ་བ མ་ ་དང་།
ིར་བ ེད་ ར་ཆ་ཆེན་རེ་དང་། ང་གཞིའི་ག མ་པའི་མཐའ་ཐིག་ནས་བཞིའི་ཚངས་ཐིག་
བར་གསང་ཐིག་གཡས་གཡོན་གཉིས་གདབ་པས་ ོབས་འཁོར་དང་ ིལ་ འི་ད ང་མགོ་པད་མ་
བཅས་ ི་འ ོང་ཐིག་ཡིན།
ཡང་རིག་འཛན་ལོ་པཎ་མཆོད་ ེན་ ་བ་དེ་ཡང་། ེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའི་དགོངས་
བཞེད་ ན་རིའི་ ན་ར་མཆོད་ ེན་ ར་ཏེ། ེན་ཐིག་སོ་གཅིག་འ ེད་ ན་ལ། ད ས་ཐིག་
ཡང་སོ་གཅིག་ འོ། །མས་ནས་ ་བབས་མན་ཆད་ ི་ ར་ལ། མ་གདན་ཡན་ཆད་ མ་ཆ་
གཅིག་གི་ཆ་བཞིན་མཆོད་ ེན་ག མ་ ས་པས་ད ་ག མ་ལོ་པཎ་མཆོད་ ེན་ནོ། །འ ང་ ་
དང་ ་བབས་ལ་གསང་ཐིག་བ ོན་པར་འདོད་ན་ཆ་ཆེན་ག མ་རེ་ ར་ འོ། །
འདིས་ ང་ ང་བ་དཀར་པོའི་གཟིས། །
དགེ་བ འི་ ང་བ་ ག་འབར་ཞིང་། །
མ་ ན་འཁོར་མཚ་ལས་བ ོལ་བའི། །
་ ར་ ང་འཇག་བ ེས་ ར་ཅིག །
ཅེས་བདེར་གཤེགས་མཆོད་ ེན་ མ་བ ད་སོགས་ ི་ཐིག་ ་འདི་ནི་ ང་རི་དཔོན་ ོབ་མཁས་ བ་ ལ་
ིམས་ ལ་མཚན་དང་། ཨམ་ ོབ་བ ན་པ་རབ་ ས་ མ་གཉིས་ནས་ཞལ་ ིད་མནོས་པ་དང་། མཁར་ འི་དགེ་
ོང་ མ་གཉིས་ སི ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའི་དགོངས་བཞེད་ལ་གཟིགས་ཏེ་མཛད་པ་སོགས་ལ་བ ེན་ནས་ ་ སེ ་ ་
་ བོ ་ ་མས་བ ལ་ངོར་ག ང་ ངི ་མཐོང་ ལོ ་ཁང་ ་ ་ ར་མ་ཏིས་ ིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
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༄༅།། ་ག གས་ ི་ཐིག་ ་རབ་གསལ་ཉི་མ་
ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ།།

ང་ ལ་ ི་མེད་འོད་ཟེར།
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༄༅།། ན་མོ་ ་ ་ཡ།
ད་ ང་དགེ་བའི་ གས་བ ེད་མ ད་ ན་མའི་ ་གཏེར་ལས། །
ལེགས་འ ངས་མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་གསེར་ ངས་ ན་པོའི་ ་མདོག་ལ། །
ངས་ ོགས་ཡོན་ཏན་རབ་ ོགས་དོན་གཉིས་ཉི་ འི་ ན་ཆས་ ེག །
ིད་ཞིའི་མཆོད་ ོང་ད ་ ལ་ ས་དེས་དགེ་མཚན་ ེ་བའི་ཆར་ཆེན་ ིལ། །
གསང་ག མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ ོང་གིས། །
ལ་བ ན་ ིང་བཞི་གསལ་ ེད་པའི། །
ིན་ཆེན་ ་མའི་ཞབས་པད་མོར། །
དད་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར་ ིན་འ ད། །
ཀ་དག་གདོད་མའི་གཤིས་ལས་མི་གཡོ་ཡང་། །
་ཚགས་ཁམས་ ི་ ེས་འ ོ་ ལ་བའི་གར། །
བ ར་མཛད་ ལ་བ་ཞི་ ོའི་ ་ཚགས་ལ། །
ན་ནས་རབ་བ ད་ ས་པའི་ ་ ག་བ ེགས། །
་ ན་ཡེ་ཤེས་འོད་ འི་མཚན། །
མཁའ་ལ་ ར་བའི་ཚ་ཟེར་ ིས། །
ོངས་པའི་ ་བ་གཞིལ་མཛད་པའི། །
ངག་གི་དབང་ ག་གང་དེས་ ོངས། །
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ལ་བ་བཀའ་ག ང་བ ད་ ིས་རབ་ ོས་ཤིང་། །
མ་ ེན་ ་ལས་དཔག་པའི་བཟོ་རིག་མཁན། །
་ ས་པད་མ་ལ་སོགས་མི་ ག་དང་། །
བ ད་འཛན་ཚགས་ ིས་བཀའ་ཡི་གནང་བ་ ོལ། །
བཟོ་རིག་པད་མའི་ཚལ་ཆེན་ ། །
མ་ད ོད་ ང་ ག་རབ་འ ིམ་ནས། །
་ འི་ཆ་ཚད་ཟིལ་དངར་འདི། །
ོ་གསར་དག་གི་གསོས་ ་ ེལ། །
ཞེས་མཆོད་ཚག་མེ་ཏོག་སིལ་མ་ ོན་ ་གཏོར་ནས། གང་བཤད་པར་ ་བ་ནི་ ་ག གས་
ི་ཆ་ཚད་ ི་རིག་པ་ཙམ་མོ། །དེ་ལའང་གཉིས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་པ་དང་འཇིག་ ེན་པའོ། །དང་པོ་ལ་
ཡང་བཞི་ ེ། སངས་ ས་དང་། ང་སེམས་པ་དང་། ་མོ་དང་། ོ་བོ་ ེ་ ིར་ཐེག་ཆེན་
བཞིས་ཁོག་ད བ་ནས་བཤད་པར་ ་བ་ལས། ཐོག་མར་ཞལ་ལམ་མཐོ་ཞེས་པ་ལ་སོར་བ ་
གཉིས་ ་བགོ་བ་ནི་ ིར་བཏང་ ་ ས་ན་བདེ་བས། ་ག གས་ཅི་ཙམ་པ་དེའི་ག ག་ཏོར་
ནས་ ིང་བའི་བར་ ་ཆ་བ ར་བགོས་པའི་ཆ་ཆེན་རེ་ལ། ཞལ་ལམ་གདོང་དང་མཐིལ་དང་ཐལ་
མོ་དང་ཆ་ཆེན་དང་མཐོ་གང་ཞེས་ ་ཞིང་། དེ་བ ་གཉིས་ ་ ས་པའི་ཆ་རེ་ལ་སོར་དང་ཆ་
ང་ངམ་ཆ་ ན་ཞེས་ཟེར། ཆ་དེའི་བཞི་ཆ་ལ་ ང་པ་དང་། ང་པའི་ ེད་ལ་ནས་ཞེས་བ ོད་
པས། ནས་བ ད་སོར་གཅིག ནས་གཉིས་ ང་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །
དེ་ནས་དང་པོ་སངས་ ས་མཆོག་གི་ འི་ཆག་ཚད་བཤད་པ་ལ། ཐོག་མར་བཞེངས་ ་
་ ་ལ་མཚན་ན་ཚངས་ཐིག་ ང་པོར་བཏབ་ནས། ིད་ ་མར(ནོར་ཏོག་སོར་གཉིས་པ་ནི་མི་བ ང་
ངོ་)ག ག་ཏོར་དང་ད ་ ་གཉིས་ལ་སོར་བཞི་རེ་བཞི་རེ། དེ་ནས་ཀོས་ཀོའི་ ེ་བར་ཞལ་ཚད་
གཅིག མ ིན་པ་སོར་བཞི། དེ་ནས་མར་མཐོ་ག མ་ ིས་རིམ་བཞིན་ གས་ཁ་ ེ་བ་གསང་
གནས་དང་ག མ་ ེ་ ་ ོད་ལ་ཞལ་ཚད་ འོ། །དེ་ནས་ད ི་སོར་བཞི། བ ་ཞལ་དོ། ས་མོ་
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སོར་བཞི། ེ་ངར་ཞལ་དོ། ཞབས་དཔང་སོར་བཞི་ ེ་ ་ ད་ ང་ཐལ་མོ་ ་ ེ་ ོད་ ད་
བ ོམས་པས་ཞལ་ཚད་བ ་བ་སོར་བ ་དང་ཉི་ ར་འ ར་ཏེ། ཞེང་ འང་ གས་ཁ་ནས་ཕར་
ལ་མཆན་ ེའི་བར་ཞལ་གཅིག ད ང་པ་སོར་ཉི་ ། ག་ངར་བ ་ ག ག་མགོ་མཐིལ་གང་
ེ་གཡས་གཡོན་བ ོམས་པས་སོར་བ ་ཉི་ ་བ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ ི་མེད་ལས། ིར་ཡང་ ་ཡི་
ཆག་ཚད་ནི། །ད ་ཡི་ག ག་ཏོར་མཐོན་པོ་ནས། །ཞབས་ ི་ལོང་ ་ཡན་ཆད་ལ། ། ི་ད ་ ་
ཡི་རི་རབ་ལ། །སོར་མོ་བ ་དང་ཉི་ ་འདོད། །ཅེས་སོགས་ ིས་ལེགས་པར་བ ན་ནོ། །བ གས་
་ལ་ག ག་ཏོར་ ི་ ེ་ནས་གསང་བའི་བར་ ་ཞལ་ ་ཡོད་ཅིང་དེ་ལ་ག ག་ཏོར་ ་ ིམ་ལ་སོར་
བཞི་རེ་ ེ་བ ད། ཞལ་ཐལ་མོ་གང་། མ ིན་པ་སོར་བཞི། གས་ ེ་གསང་ག མ་ལ་ཞལ་རེ་
ེ་ ་ ོད་ལ་ཞལ་ འོ། ། ་ ད་བ གས་ བས་ཅན་ནི་འོག་ ་འ ང་ངོ་། །འདི་དག་གིས་ཆ་
ཚད་རགས་པ་ ོགས་སོ། །
དེ་ལ་སངས་ ས་ ི་ ་ནི་ཆ་ཆེན་རེ་ལ་སོར་ ེད་བ ་ག མ་ ་ ས་པའི་སོར་བ ་ཉེར་
་བ་ཡིན་ནས་ཆ་ཆེན་རེ་ལ་ཆ་ ན་རེ་འཕར་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ ་ ིམ་ཀོས་ཀོ་ གས་ ེ་
གསང་གནས་ མས་ལ་སོར་ ེད་རེ་དང་། བ ་ལ་སོར་གཅིག ེ་ངར་སོར་གཅིག ཞབས་
དཔངས་ལ་སོར་ ེད་རེ་འཕར་བ་ མས་བ ོམས་པས་སོར་ ་ ག་གོ །དེ་བཞིན་ཞེང་ལ་ གས་
ད ས་ནས་མཆན་ ེ་དང་དེ་ནས་ ་མོ་དང་མ ིག་མའི་ཚད་ལ་སོར་རེ་འཕར་བའམ། ཁ་ཅིག་
གིས། མ ིག་ཚད་ལ་སོར་ ེད། ག་སོར་ལ་སོར་ ེད་འཕར་བ་ ེད་པ་གཉིས་གང་ ར་ཡང་
གཡས་གཡོན་བ ོམས་པས་སོར་བ ་ཉེར་ ་བར་འ ར་རོ། །དེ་ཡང་ཞལ་གང་ལ་སོར་བ ་
གཉིས་ ་བགོ་བ་དང་ ེད་བ ་ག མ་ ་བགོ་ གས་ཙམ་ ི་ ད་པར་ ་བ ང་ན་ཤིན་ ་མི་
འ ིད་པས། དཔེར་ན་མཐོ་གང་ ་ཚད་མཉམ་པའི་སངས་ ས་ ་དང་ ང་སེམས་གཉིས་ལ་
མཚན་ན། སངས་ ས་ ི་ འི་ ོན་ ་ ང་སེམས་ ི་ ་ ིས་ན་ཆ་ ན་ ས་ ང་ཆོག་ལ། ང་
སེམས་ ི་ཚབ་ ་སངས་ ས་ ་ ིས་ན་ཆ་ ན་ ས་ཆེ་དགོས་པ་ ་ ར་ཤེས་དགོས་ཤིང་ཞལ་གང་
ལ་སོར་བ ་གཉིས་ ་བགོ་བ་ནི། སངས་ ས་ ང་སེམས་སོགས་ ན་ལ་ཤེས་པར་ འོ། །འདིར་
ིས་འ ར་ ན་མོང་གི་ཐིག་ཞིབ་པར་འདེབས་ན། ེང་གི་ནོར་ཏོག་གི་ ་དཔངས་སོར་གཉིས་
པའི་མཐའ་ ོར་ མ་འ ར་ཏེ་སོར་ ག ག ག་ཏོར(མདོ་ལས། ལ་ འི་ག ག་ཏོར་སོར་བ ད་ འང་
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ི་ ་བའི་ ་དང་དཔངས་ ང་སོར་བཞི་མཐའ་ ོར(འདིར་མཐའ་ ོར་ ི་ཚད་ མས་རང་
རང་གི་ཚད་ མ་འ ར་རོ)སོར་བ ་གཉིས་པ་ ང་བཟེད་ བ་པའམ་འ ་ཡི་ ང་པོ་ ར་ ེ་རིམ་པས་
་བ། ་ཞབས་ཐོད་ ིམ་ ི་དཔངས་སོར་བཞི། སངས་ ས་ལ་ ེད་ ། ་མཛས་ཐོད་ ིམ་
མ་པོ་ག གས་ ར་ ས་པའི་མཐའ་སོར་ཞེ་ ས་འཁོར་བ། འ ར་ལ་ཐོད་ ར་གཉིས་ ི་བར་
ད ལ་ཞེང་གཡས་གཡོན་ ་སོར་ད ་ད ་རེ་ ས་ལ་དེའི་མཚམས་ ་ ་མཛས་ཚངས་ཐིག་ནས་
རིམ་པས་ག ་ ར་འ ག་པར་ འོ། ། ་མཚམས་ནས་སོར་བཞི་གཞལ་བའི་འ ེད་ཐིག་གིས་
ན་ ི་ ེ་དང་ ིན་མར་གཏོགས། ན་ ེའི་ ི་ཐིག་གཡས་གཡོན་ནས་ནོར་ཏོག་གི་ ེར་ཐིག་
བཏབས་པས་ག ག་ཏོར་ ི་ ་ཚད་ཤེས། ིན་ ག་ཚངས་ཐིག་གི་ ེང་ ་མཛད་ ་སོར་མོ་
གཅིག་པ་ མ་དཀར་གཡས་འ ིལ་ ེ་ ེན་ ་ ོར་པའོ། །དེ་ནས་ནས་གཉིས་དོར་བའམ། ིན་
མཚམས་ཚངས་ཐིག་ནས་གཡས་གཡོན་ ་ནས་ ག་རེ་འ ེད་ ་གཞལ་སར་ ིན་མ་ ེ། ད ས་
འཁོར་བཞི་ད ས་ ོམ་པའི་ཚད་ ་ ང་པ་གཅིག ་ཚས་ ར་རིམ་པས་ ་ཞིང་མཛས་ལ་ ག་
པ༑ ད ིལ་ད ས་མཐོའི་ ེང་ནས་ ་མཚམས་ལ་སོར་ག མ་མོ། ། ིན་མཚམས་ནས་སོར་བཞིའི་
སར་འ ེད་ཐིག་གིས་ཤངས་ ེ་དང་ ན་ ི་མཇག་གསལ། ་མཚམས་ཚངས་ ེང་ནས་ ན་
མཇག་གི་ ེང་ ་ཐིག་བཏབས་པས་ ན་ ི་ ི་ད ིབས་ ་ ར་ ོགས། མཛད་ འི་འོག་ནས་
སོར་གཉིས་གཞལ་བའི་འ ེད་ཐིག་ ན་ ི་མ་ ིབ་ ི་ཐིག་ ེ། དེ་ཡང་ཚངས་ ེང་ནས་གཡས་
གཡོན་ ་སོར་མོ་རེ་དོར་མཚམས་ནས་ ན་ ི་ནོངས་ ི་ ་ག ག་གི་མཐའ་ ས་ཏེ། དེ་ལ་
བསམ་གཏན་ལ་བ གས་པ་སངས་ ས་ ན་ ི་འ ེད་ད ས་ལ་སོར་བཞི། ཞེང་ལ་ནས་གཉིས་
པ་ ན་ད ིབས་ག ་འ (བས་ག ་ ན་ཞེས་ཟེར) ན་མ ན་རིམ་ ་ ན་ ད་ ོམ་པ་ ེན་ལ་ ོར་
པའོ། །དེ་དཀར་ནག་གི་ཆ་ནི་ ན་ད ས་སོར་བཞི་ལས། ཤངས་ངོས་ ི་ནང་ ་དང་། ན་
ངོས་ ི་ ི་ཡི་ ་ ག་གཉིས་ལ་སོར་ ེད་རེ་ ེ་སོར་གཅིག་དོར་ ག་སོར་ག མ་པོ་ ན་འ ས་ད ས་
ི་དཀར་ མ་ཡིན་ལ་དེའི་ཞེང་སོར་གཉིས་སོ། །དེའི་ད ིལ་ ་ཀ་ལི་ཏ་ཞེས་པ་ནག་པོར་སོར་
གཅིག་པ་ མ་ལ་ནག་པའོ། །དེའི་ད ས་ ་ ་ཏ་ལི་ཞེས་མཐོང་མིག་གམ་ ལ་མོ་སོར་གཅིག་གི་
་ཆ་ མ་པོ་ ་ལ་དེའི་མཐར་སོར་གཅིག་གི་ ་ཆའི་དཔངས་ཡོད་པའི་ ་ ད། ཞི་བར་གསེར་
དང་ ོ་བོར་དམར་དང་ ོ་བར་ འོ། ། ན་ ི་ ་གཉིས་ ང་དམར་བ་སོགས་ ན་དཀར་ནག་
ག ངས་སོ)
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ེས་ཤིང་ཨ ྤལ་ ི་འདབ་མ་ ར་ཡངས་ལ་མཛས་པ། ན་ག ག་ ན་ ི་ ( ང་ ར)གར་
གཏོད་པ། ན་འ ར་ཞེས་ ན་ ོག་ ན་ ི་ ་མ་ ིན་མའི་འོག་ནས་མ་ གས་ ི་ ་བ་ཡན་
སོར་དོ་ ེ། ན་ ེའི་འ ེད་ཐིག་ནས་མར་ལ་སོར་གཅིག་གིས་ ན་འབོར། དེ་ནས་སོར་གཅིག་
གིས་ ན་དངོས་ ི་ ིད་ཚད་ ་ཡང་བཞེད། ད་ག་ཞེས་པ་སོགས་ ་ གས་པ་ ན་ ི་ཡ་ ིབ་
མ་ ིབ་བམ་ ན་ གས་ ིར་འ ར་བའི་ཆ་ནི་ནས་གཉིས་ ིས་མཐོ་བའོ། ། ན་གཉིས་ ི་བར་
་སོར་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ཡི་ད ས་ ་ཤངས་ ི་ ་བ་ ེ། དེའི་ཞེང་ལ་སོར་གཅིག་ལ་ མ་ཆས་
དམན་པ། ལ་ལས་སོར་གཅིག་ ་ ེད་པའང་ཡོད། དཔངས་སོར་གཅིག་པ། ་བ་ནས་རིམ་པས་
ོམ་པའི་ཤངས་ད ས་སོར་བཞི་བ། མངོན་པར་མཐོ་ཞིང་ལེབ་བག་མེད་པས་ཡིད་ཙམ་གཟོར་
ལ་ ང་ཞིང་མཛས་པ། ཤངས་ ི་ ེ་མོའི་ ར་འ ེད་ ་སོར་གཉིས། དཔངས་ལ་སོར་ ེད་
གཉིས། ཤངས་ ག་གཉིས་དང་ད ས་ ིས་ཀ་བ་ག མ་པོར་འ ེད་ ་སོར་ ེད་རེ། དཔངས་
སོར་རེ། གཞན་དག་གིས་ ག་པ་དང་ཀ་བའི་ཞེང་སོར་རེ་ ེད་པ་ཡོད། དེ་ ར་ན་ཤངས་ཞེང་
སོར་ག མ་ ་འ ར་ཏེ་ ང་མི་ལེགས་འ ། ཤངས་གཤོག་ ས་པ་ནས་གཉིས། ཤངས་ ག་
ཟབས་ ་སོར་གཅིག་གོ །ཤངས་ ེ་ མ་པའི་ད ས་ ི་ ་ལ་སོར་གཅིག་དང་ནས་གཅིག་གོ །
ན་ ེའི་ཐིག་ནས་སོར་བཞིས་ཤངས་རིང་ཚར་ཡིན་ ང་། ཤངས་ ི་ ེ་མོ་སོར་ ེད་ཙམ་ ིས་
ཐིག་ལས་ ིར་འ ར་བར་ འོ། །ཤངས་ ི་ ་བ་ནས་ཡ་མ ་དཔངས་སོར་གཅིག གཡས་གཡོན་
ཞལ་ ག་བར་མའམ་ཞལ་ད ས་སོར་བཞི་བའི་ད ས་ ་ཤངས་ ི་ཀ་བའི་འོག་ནས་ཡ་མ འི་
གཤོང་ (མིང་འ ་ ་ེ ཟེར) ིད་ ་སོར་གཅིག་པ་པད་འདབ་ ི་ད ིབས་ཅན་ཞེང་ཆེ་སར་ནས་ ག
ཟབས་ ་ནས་གཅིག་གིས་དམའ་བ། བིམ་པ་ ར་དམར་པའི་མ ་ ོས་ཡས་མན་ལས་ཡ་མ ་
དངོས་ ི་ བ་མ ག་སོར་ ེད་དམ། ང་བ་ག མ། ཁ་ཅིག་སོར་གཅིག་ ེད་པའང་ཡོད།
གཡས་གཡོན་ ་ད ས་ལ་སོར་རེ་ ེ་ ོན་གཉིས། ནེ་ཙ་དང་ འི་གདོང་འ ་བ་བ ད་ཆ་ཙམ་
ིས་ད ས་ ང་མཐོ་ཞིང་མཐའ་དམའ་བ། ཚམས་ ི་འོག་ནས་མ་མ ་འ ང་ཐབས་ལ་སོར་
གཅིག ཁ་ཅིག་ཡ་མ ་དང་འ ་བར་ ེད་པ་ཡོད། ཡན་ ན་ ་སོར་རེ་མཐའ་མཐོ་ཞིང་ད ས་
ང་དམའ་བ་ཡ་མ ་དང་མ་མ ་དངོས་ ི་མཐར་ཞལ་ ི་ ིའི་འ མ་ ོང་སོར་རེ་རེ། ཁ་ཅིག་
གིས་ནས་ ག་ ་ ེད་པའང་ཡོད། ཞལ་ ི་ ་ཡི་དཔངས་ནས་གཅིག་གམ་ ེད་ ་འདོད་པའང་
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ཡོད། དེ་ ར་མ ་ ོས་གཉིས་ ི་དཔངས་སོར་གཉིས་སམ་ ེད་གཉིས། ་ནས་ ་མཐར་ད ས་
སོར་བཞི། ཞལ་ ི་ ་ ང་ཟད་ ེན་ ་ ོར་པ་འ མ་པའི་ མ་པ་ཅན་ འོ། །མ་མ འི་འོག་ ་
ཀོས་ཀོའི་དཔངས་ལ་སོར་གཉིས། འ ེད་ ་སོར་བཞི་བ་ མ་ལ་ ས་པའོ། །ཀོས་ཀོའི་མས་ཐིག་
ཚངས་ ེང་ནས་གཡས་གཡོན་ ་སོར་དོ་རེ་གཞལ་བ་ནས་ ་མཚམས་ཚངས་ ེང་ ་ཐིག་འཐེན་
པ་ ེ་རིམ་པས་ ་བ་དེས་ ན་ ི་བར་དང་ཤངས་དང་ཞལ་ ག་གི་ཞེང་ཚད་ ོགས་སོ། །ཀོས་
ཀོའི་ཐིག་ ་མའི་ ེང་ནས་གཡས་གཡོན་བ ོལ་མར་ ན་ ེའི་ཐིག་ ེང་ ་བཏབས་པ་ ་ མ་
དེས་མ ་ཡི་ད ིལ་ཚད་དང་མ འི་ ་གདོང་གི་ཚད་དང་ ན་ ི་ ིའི་ ་ ར་ཡང་ལེགས་པར་
ོན། འ ར་ ་ལ་མ ལ་ནས་ ར་མ་ནེ་འ ར་ཐབས་ ི་ ོག་འ ང་གི་དཔངས་དང་ཞེང་ལ་
སོར་བཞིའོ། །མ་ ེའི་ད ས་ ི་འ ར་ལ་སོར་གཉིས་སོ། །
ཀོས་ཀོའི་ ་བ་ནས་ ན་ ི་ ་བའི་བར་ ི་འ མ་པའི་ད ས་ལ་སོར་ ག ཞེང་སོར་
ེད་ག མ། ན་དང་མ ར་གོང་གཉིས་ ི་བར་ཞལ་འ མ་ ི་དཔངས་དང་ཞེང་ལ་སོར་བཞི་
རེ༑ འ མ་པ་ མ་ལ་ ས་པ་མེ་ལོང་གི་ངོས་སམ་སེང་གེའི་ཟ་འ མ་ ་ ར་ འོ། །ཟ་འ མ་ ི་
མཐའ་ནས་ཤངས་ ི་ ར་ ི་བར་དང་། མིག་ གས་ ི་འོག་ནས་མ ར་བ་སོར་ག མ་ མ་པོའི་
ད ས་ ང་ཟད་འ ར་བ་སོར་གཅིག་གི་ཚད་དོ། །དེ་ ར་ཀོས་ཀོ་དང་ཁ་འ མ་ ི་ ི་ ར་མིག་
འ ས་ནང་ ར་ མས་ཐིག་ ང་པོར་མཉམ་ལ་དེ་བཞིན་མིག་གི་ནང་ ར། ཤངས་ ི་ ི་མཐའ་
མ་ནེའི་ ེ་ མས་ཐིག་ ང་པོར་མཉམ། ིན་ད ས་མཐོ་བ་དང་། ན་ ེ་ཐད་ཀར་མཉམ་
མོ༑ ༑ ན་ག ག་ནས་འ ེད་ལ་སོར་མོ་ ེད་ ་སོང་མཚམས་ཟ་འ མ་ ་བ་ནས་ ན་ཞེང་སོར་
གཉིས། ད ས་སོར་བཞིའམ་ ེད་ ་ ེ་ཀོས་ཀོའི་མས་ཐིག་འོག་སོར་བཞི་ཙམ་འ ང་བའོ། །
ན་ ི་ ག་པའི་འ ར་ལ་སོར་ ེད་གཉིས། ན་ག ག་གི་ཐད་ ི་ཟ་འ མ་ ་བར་ ་ ག་
གཉིས་མ ན་ ་ཤ་འ ར་མེ་ཏོག་གང་ འི་ད ིབས་ཅན་ ་བའི་འདབ་མའམ་ ་འདབ་ཞེས་
གས་པ། ་དཔངས་སམ་ལོགས་འ ར་ལ་སོར་ ེད་པ། ད ས་སོར་གཅིག་གོ །དེའི་འོག་
འ མ་ ་ ་བའི་ ་ག་ ིད། ཞེང་སོར་ ེད་པ། དེའི་ ག་མ་ ོ་མོ་ ོ་གཞོང་ ་ ་ ་དཔངས་
འ ང་ལ་སོར་རེ་རེ། དེའི་ ེང་ ་ ་བའི་ ེ་ ོགས་ནས། ཤ ་ལེ་ཞེས་པ་ཞེང་། ནས་གཉིས་
པའི་གཤོང་ ས་ ོ་གཞོང་ད ིབས་ལ་བ ོར་བར་གནས། དེའི་ཕ་རོལ་ ་ ་བའི་འདབ་མའི་
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འོག་ ར་ནས་བ མས་ཏེ། ་བ་ ག་པ་ ་ ་ལ། ེ་མོ་ཀ ་ྐ ནི་ ེ། ིག་པའི་ ་ ་ ་ ེ་གཉིས་
པའི་འ ར་ ི་ ་ ག་གི་ ེ་མོའི་ ེང་བར་ ་འཁོར་བ། ཀ་ནིའི་ ིག་པའི་ ་གཉིས་ ི་བར་ ་
ེན་ ་སོར་གཉིས་ཞེང་ ་སོར་མོ་གཅིག་པའི་གཤོང་ ་དང་ ན་པ། ོ་གཞོང་ ེང་ནས་ ེན་
་སོར་ ེད་གཉིས་ ི་མཚམས་ ་ཀ་ནིའི་ བ་ ་ ་དཔངས་ ང་བ་གཅིག་གི་གཤོང་ ས། ཤ་
འ ར་ ི་འོག་ནས་བ མས་ཏེ་ ་བའི་ ེ་མོའི་བར་བ ོར་ཏེ་མར་ ེ་རིམ་པར་ ་ཞིང་ཡར་ ེ་
གཤོང་ ་འགེབ་ ལ་ ་འ ིལ་བའོ། །དེའི་ ི་རོལ་ ་ ་བའི་འ ིལ་བ་ཞེས་ ་བ་པགས་པའི་
རང་བཞིན་ཞེང་སོར་ ེད་དམ་བཞི་ཆས་ཡར་ ེ་ ་འདབ(ཀ་ནིའི་ ེང་ནས་ཞེས་བཤད་པའང་ཡོད) ི་
ེང་ནས་འགེབ་པ་ ར་ནང་ ་འ ིལ་ཞིང་། མར་ ེ་ ན་ཤལ་ ི་ ར་བར་ ་ ་བའི་མཐའ་
བ ོར་ཏེ་གནས་པ་དེ་ལ་བེར་ཀ་རེས་ཞེས་ ང་ འོ། །འ ར་ལ་ ་བའི་ནང་ ་གཤོང་ འི་ཆ་
མས་ ི་ བ་ ་འ ར་ཞིང་། ནང་ ་འ ར་ཆ་དག་ བ་ ་ ོ་མོར་ ར་བའོ། ། ་ཤལ་ ི་ཚད་
མ་ངེས་ག ངས་ ང་ ིས་ཆར་སོར་བཞིའམ་ ་ལས་མི་རིང་བར་ ། ཞེང་སོར་ ེད་གཉིས་པ་
མ ན་ ་འ ང་ཞིང་མཛས་པར་ འོ། །འ ར་ འི་ ་བའི་མ ན་ ི་ཞལ་ཞེང་སོར་བཅོ་བ ད་
པ༑ ིས་ཆར་སོར་བ ་གཉིས་ ་ ེད། ་བ་གཉིས་ ི་ བ་ ི་བར་ཚད་སོར་བ ་བཞིའོ། ། ་
བ་གཉིས་ ི་ ་བའི་ཚད་སོར་གཉིས་རེ་གཉིས་རེ་ ེ། དེ་ ར་ན་ད ་ཡི་མཐའ་བ ོར་ ི་ཐིག་ལ་
སོར་སོ་ ག་ ་འདོད་དོ། ། ་བ་གཉིས་ བ་ལོགས་ ་སོར་ ེད་གཉིས་འ ར་བའོ། །དེ་ ར་
ད ་ཡི་ཐིག་ལེགས་པར་བཏབ་ལ་ཅི་མཛས་ ་ ་ ེ། མདོ་ལས། ད ་ནི་ མ་ལ་ག གས་ ི་
ལ། །ཞེས་དང་། ན་ནི་གསེར་ ི་ཉ་མོའི་ ལ། །ཞེས་དང་ཡང་། ད ལ་བ་ ་བ་ཉ་འ ་
ལ༑ ༑ ིན་མ་ཡི་གེའི་ན་རོ་འ ། ། ིན་མཚམས་འོད་ཟེར་མཛད་ ས་བ ན། ། ན་ནི་ ་གམ་
འ ་བ་ལ། ། ན་ག ས་ ོ་བ་ ིལ་འ ་ཞིང་། ། ན་ཤལ་དར་ ི་ ན་པོ་འ ། །ཤངས་ནི་ ་ ་
གསེག་བཅད་ལ། །ཤངས་ ད་ཤིན་ ་ ང་བ་ ེ། །ཤངས་ ེ་ནོར་ ་ ར་ ་འ ། །ཞལ་ ི་རི་མོ་
སོར་གང་ ེ། །ཡ་མ ་ ལ་དོད་དཀར་མདངས་ཆགས། །མ་མ ་ བ་ལེབ་ཟར་མའི་མདངས། །
མ ར་ཚས་བ ག་མདངས་ད ིབས་འ ིལ་ཞིང་། །ཨོས་ཀོ་འ ག་ ེད་ ་བ་ཚས། །ཞེས་
ག ངས་པ་ ར་རོ། །དེ་ནས་མ ར་ལ་མ་ནེ་འ ར་བའི་ ་བའི་འོག་ ། མ ིན་དཔངས་སོར་
བཞི། ཞེང་སོར་བ ད་པ། མ་པ་ ར་ མ་ཞིང་ ད་ ས་ལ་མཛས་པ། རི་མོ་ག མ་པ་ ེ།
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ཀོས་ཀོ་ནས་མར་སོར་གཅིག་ལ་ ང་བས་དམན་པར་རི་མོ་དང་པོ། དེ་ནས་སོར་གཅིག་དང་
ང་བ་གཅིག་གཞལ་སར་གཉིས་པ། དེ་ནས་སོར་གཉིས་ ིས་ག མ་པ་ ེ་མ ིན་པའི་ ་བ་རི་
མོ་དེ་ མས་ད ས་ནས་མཐར་རིམ་པས་ ་ཞིང་ ེ་ ེན་ ་ ོར་པ་ ེ། ་མ་ལས། ེ་མ ལ་
མ་པ་འ ་བའི་ ལ། །མ ར་ནི་ ང་གི་རི་མོའི་ ལ། །ཞེས་མ ིན་པ་བོན་ ི་ ང་ག ངས་
ཚངས་པའི་ད ངས་ ན་འ ང་བའི་གནས་སོ། །མ ིན་པའི་མཐའ་ ོར(ཞེང་གི) མ་འ ར(ཏེ་
སོར་ཉེར་བཞི)རོ། །མ ིན་པའི་མཐའ་ནས་ ག་པར་འ ེད་ ་ ་ད ས་ཚངས་ ེང་ནས་གཡས་
གཡོན་ ་ཞལ་གང་གི་ཚད་དེ་སངས་ ས་ལ་སོར་ ེད་ ན་དགོས། མདོ་ལས(མ ར་ནས་ད ང་
མགོར)སོར་བ ད་ འང་ག ངས་ཡོད། གང་ ར་ཡང་། ག་པ་དེ་ཤ་ ས་ལ་ ་བབ་ ར་རིམ་
ིས་དམའ་བའམ། དེ་ནས་ཕར་ལ་ད ང་མགོ་སོར་བཞི་ མ་ལ་ ག་མགོ་ ས་པའོ། །ད ང་
མགོ་ནས་མཆན་ ང་གི་ ེར(འ ེད་ལ)སོར་ ག་དང་ནས་ག མ། མཆན་ ེ་ནས་ ག་གོང་ ་
སོར་ད ་བར། མཐའ་སོར་ཉེར་བཞིས་འཁོར་རོ། །མཆན་ ེའི་ཐད་མན་ ི་ད ང་ ་ ་སོར་ཉི་
༑ ག་ངར་བ ་ ག་ཡིན་ཞིང་དེ་གཉིས་རང་རང་གི་ད ས་ཚད་ ིས་ ་ ོམ་ཤེས་སོ། །
མ ིག་མ་ནས་ ང་མོའི་ ེ་བར་ ག་མགོ་སོར་བ ་གཉིས་སོ། །སངས་ ས་ལ་ ་མོ་དང་མ ིག་
ཚགས(གཉིས)ལ་སོར( ེད)རེའམ། མ ིག་མ་དང་ ག་སོར་ལ( ེད)བ ན་པ(གཉིས)གང་བདེ་ཤེས་
པར་ འོ། །རང་རང་གི་ ིད་ཚད་དམ་མཐའ་འཁོར་བའི་ མ་ཆ་ནི་ ིས་ཆར་ཐད་ཞེང་ངམ་
ག་འགག་ ེ་སོར་བཞི་ལ་མཐའ་ ོར་བ ་གཉིས་སོ། །མ ིག་མ་ནས་ ང་མོའི་ ་བའི་བར།
ག་མཐིལ་ ིད་ ་སོར་བ ན། ཞེང་ འང་དེ་འ འོ། །འདིར་སོར་བ ན་ ེང་ ་ནས་བཞི་
དང་། ནས་གཅིག་གི་ ག་ཆ་ཙམ་བ ན་པ་ཡོད། མཐེ་བོང་ནས་མཐེ ་ ང་གི་བར་ ་སོར་
བ ན་ཏེ། ག་མཐིལ་བ ད་པ་དང་བ ་ག མ་པ་མ་གཏོགས་རང་བཞིན་ ་ཞིང་མཉམ་པའོ། །
སོར་མོ་བཞི་བོའི་ ེས་མཚམས་ ི་ཐད་ཞེང་སོར་ ། མ བ་མོའི་ ་བ་ནས་མཐེ་བོང་གི་ ་བར་
སོར་ག མ། མ ིག་མ་ནས་མཐེ ་ ང་གི་ ་བར་སོར་ ། ང་མོ་སོར་ ། དཔེ་འགར་དེའི་
ེང་། ནས་ག མ་དང་ནས་གཅིག་ལ་ ག་ཆས་དམན་པ་ཙམ་རིང་བར་མཛད། ང་མོ་ལས་
སོར་ ེད་ ིས་དམན་པ་མ བ་མོ་དང་ ིན་ལག དེ་ལས་ཚགས་གཅིག་གིས་ ང་བ་མཐེ་ ང་།
སོར་མོ་བཞི་བོ་དེ་ཚགས་ག མ་པ་ནང་གི་རི་མོའི་བར་ ི་ཚགས་བར་མཉམ་པ་ར ང་རང་གི་ ིད་
- 151 -

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཚད་ཆ་ག མ་ ་ ེད་པའོ། །སོར་མོ་དེ་བཞི་རང་རང་གི་ ིད་ཚད་ ིས་ཚགས་ ི་ ་བ་འཁོར་
ཞིང་། དེ་ལས་ མ་ཆ་ ི་བས་ཚགས་ད ས་མ། མ་གཉིས་ ི་བས་ཚགས་ ེང་མའི་མཐའ་ ོར་
འཁོར་བའི་ ོམ་ ་ཅན་ཏེ། དེ་ ར་རིམ་བཞིན་ ་ཞིང་ མ་ལ་ ས་ཤིང་མཛས་པའོ། །མ ིག་མ་
ནས་མཐེ་བོང་གི་ ་བར་གར་ཤ་ད ས་སོར་བཞི། ཞེང་སོར་ག མ་པའི་མཚམས་ ་ལེགས་པར་
ེས་པའི་མཐེ་བོང་རིང་ ང་སོར་བཞི་བ་ཚགས་གཉིས་པ། ད ས་ཚད་ ིས་ ་བ་འཁོར་བ་དེའི་
མ་ཆ་ ིས་ཆའི་ཐད་ཞེང་ངོ་། ། ག་མཐིལ་ལ་འཁོར་ལོ་སོགས་བ ་ཤིས་པའི་རི་མོས་མཚན་
པའོ། །སོར་མོ་ ་བོ་ཐམས་ཅད་ ི་རང་རང་གི་ཚགས་གོང་མའི་ ེད་ཚད་ ི་སེན་མོ་ད ས་མཐོ་
ཞིང་ཟངས་ ི་མདོག་ ར་དམར་ཞིང་ མ་པའོ། །མ ིན་འོག་ནས་ གས་ ེ་གསང་བ་ཞལ་ཚད་
རེ་གོང་བཤད་ ར་དང་། སངས་ ས་ལ་སོར་ ེད་རེ་འཕར་བ་དང་། མཆན་ ེ་ནས་མཆན་ ེའི་
བར་སོར་ཉེར་བཞི་རེ་མ ན་ བ་གཉིས་ཀར་ཡོད། སངས་ ས་ལ་སོར་ཉེར་ ་རེ་ཡིན་ནོ། །
མཆན་ ང་གི་ལོགས་ ི་མ ག་ མ་སོར་བ ད་རེ་ ེ། ོན་ ་ ོད་ ི་མཐའ་ལ་སོར་རེ་ ག་
གིས་འཁོར་བའོ། ། གས་ཀའི་ཚངས་ ེང་ནས་གཡས་གཡོན་ ་སོར་ ག་དང་ ང་བ་གཅིག་
གཞལ་ས་ནས་ ེན་ ་སོར་ ེད་ག མ་གཞལ་པར་ ་ ོག་ནས་གཅིག་ མ་བ ོར། དེའི་མཐར་
སོར་ ེད་པས་བ ོར་བའི་ མ་པོ་ཅན། ་ ོག་གི་ ེང་ནས་མཆན་ ེའི་བར་སོར་ ག ་མ་
གཉིས་ ི་བར་ ་ཞལ་གང་། ་ ོག་ནས་གཡས་གཡོན་མཆན་ ར་ ་སོར་ ། ་ ོག་ནས་ ེ་
བའི་བར་སོར་བ ་བཞི། ་མའི་ཐད་ ི་ བ་ཞེང་སོར་ ེད་ཉེར་ག མ་ ིབ་ལོགས་གཉིས་ ་
སོར་བ ་གཉིས་རེ་ ེ་མཐའ་བ ོར་སོར་རེ་ད ས་འཁོར་བའོ། ། གས་ཁའི་མ ན་ བ་ ་སོར་
ཉི་ ། ལོགས་གཉིས་བ ་བ ་ ེ་ ོན་ ག་ ས་འཁོར་རོ། ། ེ་བའི་གོང་ ་མ ན་ཞེང་སོར་བཅོ་
་བ ོར་བས་ མ་འ ར། ེད་ བས་ ེད་ཅིང་ ་བའི་ཐོད། ེ་ ག་གི་ཐད་སོར་བ ་ ག་ ེ་
མཐའ་བ ོར་ཞེ་བ ད། ེ་ ང་ ་དཔངས་སོར་གཅིག་པ་ཟབ་དང་གཡས་ ་འ ིལ་བའོ། ། ེ་
འོག་ནས་མར་སོར་བ ད་ ི་མཐར། ད ིའི་ ་ ར་ ིས་ཆར་སོར་བཅོ་བ ད་དང་། འ ར་ལ་
བ ་ད ར་བཞེད་མཐའ་བ ོར་ མ་འ ར་རོ། །དེའི་འོག་ ་མར་སོར་ ེད་ ་གཞལ་བར་
གསང་གནས་ཏེ། ཆགས་ ལ་ ི་ ་དག་གི་གསང་བ་ ང་པོའམ་ ་ཅང་ཤེས་བཞིན་ ་ བས་ ་
བ་པས་ ིར་མངོན་པར་མེད་ ང་ཚད་ནི་ གས་ ེའི་ བས་ ་འ ང་ངོ་། ། བ་ ི་འཕོངས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཚས་ མ་སོར་བ ད་པ། ད ིལ་འ ར་བར་སོར་ག མ། ད ི་སོར་བཞི། བ འི་རིང་ ང་ཞལ་
དོ༑ བ འི་ ་བའི་ཞེང་ཞལ་གང་མཐའ་ མ་འ ར་ཏེ་སོར་ མ་ ་ ག བ འི་ད ས་ ་ཞེང་
སོར་བ ་མཐའ་ མ་འ ར། ས་མོའི་ཐད་ ་ཞེང་སོར་བ ན་མཐའ་ཉེར་གཅིག ས་མོའི་
དཔངས་སོར་བཞི། ཐད་ཞེང་སོར་བ ད། ེ་ངར་རིང་ ང་ཞལ་དོ། ་བའི་ ་ ོམ་སོར་ ག
ད ས་ ་ ིང་སོར་བ ན། ལོང་ འི་ ་བ་ ་སར་ཞེང་སོར་ ་ ེ། དེ་ མས་རང་རང་གི་ མ་
འ ར་ ིས་མཐའ་འཁོར་བ། ་ ོམ་དེ་དག་གི་བར་ ི་ཆ་ མས་དེའི་ གས་ ིས་རིམ་པས་ ་
བ་ཤེས་སོ། ། ིན་པ་འདི་དག་རི་ གས་ཨེ་ན་ཡ་ ར་ མ་ལ་ ས་ཤིང་རིམ་པས་ ་ཞིང་མཛས་
པ༑ ས་མོའི་ ་ང་དང་ལོང་ ་སོགས་ ི་འ ར་མིང་མངོན་ནོ། །སངས་ ས་ལ་བ ་དང་ ིན་
པའི་ཞལ་བཞི་ལ་སོར་གཉིས་ ན་པར་ འོ། །ཞབས་བོལ་ ི་དཔངས་སོར་བཞི། སངས་ ས་ལ་
ེད་ འོ། །ཞབས་ ི་ ི་ ིང་གི་ ེ་ནས་སོར་མོའི་ འི་བར་ཞལ་གང་། ཞབས་ ི་མཐེ་མོའི་ ིད་
་སོར་གཉིས་པ་ཞབས་མཐིལ་སོར་བ ་བཞི་བ་དང་དཔེ་འགར་སོར་བཅོ་བ ད་ ་བཤད། སོར་
མོའི་ ་བའི་ཞབས་མཐིལ་ ི་ཞེང་སོར་ ག ད ས་ཞེང་ ། ིང་ནི་ཞེང་བཞི། ིང་བའི་སོར་
གཉིས་ ིར་འ ར་བའོ། །མ བ་མོ་དང་མཐེ་བོང་གཉིས་རིང་ ང་མཉམ། དེའི་ ིད་ལས་བ ད་
ཆས( ག་ཆས་ཟེར་ད ད) ང་བ་ ང་མོ་དེ་ལས་བ ད་ཆས་ ང་བ་མིང་མེད་དེ་ ིན་མ བ། དེའི་
བ ད་ཆས་ ང་བ་མཐེ ་ ང་ངོ་། །མཐེ་བོང་ ོམས་ ་སོར་ ས་འཁོར་བ། སོར་མོ་བཞི་བོ་
རང་གི་ད ས་མཛད་ ིས་མཐའ་འཁོར་བ། ད ས་མཛད་ ི་ མ་ཆ་ ིས་ཆའི་ཞེང་ཚད་དོ།
སོར་མོ་ ་བོ་ཚགས་གཉིས་པ་སེན་མོ་ མས་ཚགས་ ི་ ེད་ཆ་ཙམ་པ། མཐེ་བོའི་ ་བ་ ་ཞབས་
དཔངས་སོར་གཉིས། མཐེ ་ ང་ནས་ ིང་བའི་བར་མ ག་ མ་སོར་གཅིག ཞབས་མཐིལ་ ས་
ལ་ ི་ ོ་བ་ ར་ཁད་མཉམ་ཞིང་འཁོར་ལོ་སོགས་དགེ་མཚན་ ་ི རི་མོ་ཡོད་པ། ཞབས་ ི་བཞི་
ཆ་ ིར་འཕགས་ཤིང་ ིང་པ་ཡངས་པ། ག་ཞབས་ ི་སོར་མོ་དག་ངང་བའི་ ལ་པོ་ ར་ཤ་ཡི་
་བས་འ ེལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས(འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་སངས་ ས་ ི་ ་ཡང་ ིས་ཆ་ལ་སོར་བ ་ཉི་ ་བ་ ར་
ལ་འ ར་ལ་བ ་ཉེར་ ་ཡིན་ཞེས་བཞེད་པ་ཡོད)སངས་ ས་བཞེངས་ འི་ཐིག་གསལ་བར་བཤད་པའོ། །
དེ་ནས་ ོར་ ིལ་ ་བ གས་པའི་ འི་ཐིག་འདེབས་ན། ་ད ས་ཚངས་ཐིག་ ེང་ནས་
ར་ལ་ནི། །སོར་གཉིས་ནོར་ཏོག་སོར་བཞིས་ག ག་ཏོར་དང་། །དེ་ནས་སོར་བཞིས་ ་མཚམས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

་ི ཐིག་གོ ། ་མཚམས་ནས་ནི་སོར་བཞིས་མཛད་ འི་ཐད། །(སོར)བཞི་ཡིས་ཤངས་ ེ་ཡང་(སོར)
བཞིས་ཀོས་ཀོའི(མས)ཐིག །( ེ་སངས་ ས་ལ་སོར་ ེད་རན)ཞལ་ཐིག་ཞིབ་པ་གོང་བཞིན་ཤེས་པར་
༑ ༑དེ་ནས(ཀོས་ཀོའི་མས་ཐིག་ནས་མར)སོར་བཞིས་མ ིན་པའི་དཔངས་མཛད་དང་། །(དེ་ནས)
ཞལ་གང་(གིས) གས་ཀ(དང་ཡང་)མཐོ་གང་(གིས) ེ་བའི་ཐིག །དེ་ནས་ཞལ་ཚད་གཅིག་གིས་
གསང་བ་ ེ། །ཐིག་དང་གསང་བའི(ཐིག་གི)བར( ི་ཞལ་ཚད་དེ)ལ་ནང་གསེས་ ། །ཡས(ནས)མར
( ེད་པའམ)ག ས་པར་སོར་བཞི(སངས་ ས་ལ་ ེད་ )སོར་བ ད་ ིས། །གསང་བའི་མས་ཐིག(དང་)
ིལ་ ང་བ ོལ་མཚམས་ ོན། །དེ་ནས་སོར་བཞིས་ཞབས་ ི་བ ོལ་མཚམས་ཐིག །ཡང་སོར་
བཞི་ཡིས་ ས་མོའི་མ་མཐའི་ཐིག( )ེ ་ ད་ ིལ་ ང་དཔངས་ལ་སོར་བ ད་ཡིན། །སོར་བཞིས་
་གདན་པ ྨ་ཞལ་ཚད་གཅིག །ཞེང་ལ་ཚངས་པའི་གཡས་གཡོན(དང་ )སོར་གཅིག(རེ)དང་། །
(ཡང་གཡས་གཡོན་ )སོར་གཉིས(རེ་དང་ཡང་)སོར་ ག(རེ་དང་)སོར་གཉིས(དང་)བཅས(པའི)ཐིག་བཞིས། །
རིམ་བཞིན( ་སོར་གཅིག་ཅན་ ིས)ནོར་ཏོག་ག ག་ཏོར(དང་)ཞལ( ི)ད ིལ(འཁོར)དང་། ། ན་ ི་
ཞེང་ཚད་ མས་ནི་ལེགས་པར་ཤེས། །མ ིན་པའི་ཚངས་ཐིག་ ེང་ནས་གཡས་གཡོན་ ། །ཞལ་
གང་(དང་)སོར་བཞི(དང་)སོར་དོ(དང་)སོར་བ ད་དེ། །འ ེད་ ི་ཐིག་བཞིས་ ག་གི་ནང་ཐིག་
དང་། །དེ་ཡི་ ི་ཐིག( ེ་ ག་པའི་ ི་ཐིག)ད ང་པའི་ ི་ཐིག་དང་། ། ས་མོའི་ ི(མཐའི་ ེན)ཐིག
(དང་)གཞན་ཡང་ཐིག་དེ་ཡིས། །ཞབས་ ི་སོར་ ེ་ ག(གི)མཐེའི( འི)ནང་ཡང་ ོན། །གཞན་
ཡང་བ གས་ འི་ཐིག་རིས་ཞིབ་འདོད་ན། ། ས་མོའི་མ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་འ ་ ེང་ནས། །(གོང་
གི)མ ིན་པའི་འ ེད་ཐིག(དང་) ག་པའི་ ི་ཐིག་གཉིས། །འ ད་མཚམས( ི) ་ ར་ནང་ ་ཐིག་
བཏབ་པས། ། ར་ ེ་ ར་ ་བ ན་པ་ ་ ་འ ང་། །ཀོས་ཀོའི་མས་ཐིག(གམ་མ ནི ་པའི་ཡས་ཐིག་
དང་)ཚངས་ཐིག་འ ས་མཚམས་ནས། ། ས(མོའ་ི མ)མཐའི་ཐིག(གི) ེང་( ) ག་པའི་ ི་ཐིག(དང་)
གཉིས། །འ ད་ ེང་(ཐིག)བཏབ་པས་ ར་ ེ་ ེན་བ ན་འ ། ། གས་ཁའི་འ ེད་ཐིག(དང་)
ར་དབལ་ ར་བ ན་གཉིས། །འ ེལ་བའི་མཚམས་ནས་མཆན་ ི་མགོ་བ ང་ནས། ། འི་ཞེང་
དེ་དང་བ ན་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན། ། ེ་བའི་མས་ཐིག་མཚམས་ ་ཇེ་ ང་འ ོ། །དེ་ནས་ ེ་ཐིག
(དང་ནི)དབལ་ ར་ ེན་བ ན་གཉིས། །འ ད་པའི་མཚམས་ནས་ ར་ ེ་ ེན་བ ན་དང་། །
བ ན་ཏེ་ག ས་པ་ཇེ་ཆེར་བཏང་ ེ་ ི། །དེ་ནས་ ེ་ཐིག་ཚངས་འཛམས་གཡས་གཡོན་ ། །
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གསང་བའི་ཐིག་དང་ ས་མོའི་ ི་མཐའ་ཡི། ། ེན་ཐིག་ ེང་ ་བཏབ་པ་ ེ་བ་དང་། །བ ་དང་
ས་མོའི་ཆ་ཚད་གསལ་བར་འ ར། །གསང་བའི་མས་ཐིག་ ག་པའི་ ི་ཐིག་གཉིས། །འ ད་
པའི་མཚམས་ནས་གཡས་གཡོན་བ ོལ་མ་ ། །གདན་ཐིག་ཚངས་ནས་གཡས་གཡོན་སོར་བ ་
བཞི། །གཞལ་སར་བཏབ་པའི་ཐིག་བཞི་ ་ མ་དེས། ། ིལ་མོ་ ང་གི་ཉམས་འ ར་ལེགས་པར་
ོན། ། ས་མོའི་ ་ནས་ ས་མོའི་ ེ་བར་དང་། །ཤངས་ ི་ ེ་ནས་ཞབས་གདན་བར་དག་ ། །
ཞལ་བཞི་སོར་བཞི་ཡིན་པས་ ་ཞེང་མཉམ། །ས་གནོན་ཅན་ནི་ ས་ཐིག་ལས་སོར་བཞིས། ། ག་
ེ་རིང་ ེ་སངས་ ས་བཞེངས་ ་ཡང་། ། ་མ་བ ད་མ་བ ད་ ང་ ག་ ེ་ ་ངར་ ེབ། །དེ་
ར་མ་ནོར་ལེགས་པར་ཐིག་གདབ་ ། །ཞེས་སངས་ ས་བ གས་ འི་ཐིག་གསལ་བར་བ ན་
པའོ། །དེ་ ར་སངས་ ས་མཆོག་གི་ ལ་ ་དང་ལོངས་ ་དང་ཞི་བ་ མས་ ི་ ་ག གས་ ི་
ཚད་དེ་ཁོ་ནའོ། །
དེ་ནས་ཞར་ ང་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཞི་མ་ ོའི་ཚད་ནི་མདོ་ལས་མཐོ་བ ད་ ་
ག ངས་ཤིང་། དེ་ ར་ན། ག ག་ཏོར་དང་ད ་ ་ལ་སོར་བཞི་རེ། ཞལ་ཐལ་མོ་གང་མ ིན་པ་
སོར་བཞི། གས་ ེ་གསང་ག མ་ཞལ་གང་རེ། ད ི་སོར་བཞི། བ ་དང་ ེ་ངར་ཞལ་གང་།
ས་མོ་དང་ལོང་ ་གཉིས་སོར་བཞི་རེ་ ེ། བ ོམས་པས་ཞལ་བ ད་པ། ཞེང་ ་ གས་ནས་
མཆན་ ང་བར་དང་། ད ང་པ་ ག་ངར་ ག་མགོ་ མས་ཞལ་རེ་ ས་པས་ཞལ་བ ད་ཡིན་
ང་འདིའི་ གས་ནི། ར་གཞན་ ིས་བཤད་པ་མ་མཐོང་བས་ད ད་འཚལ་ལོ། ། གས་གཅིག
ཚད་སོར་བ ་ཉེར་ ་པ་ཡིན་ལ། འོན་ ང་ག ག་ཏོར་ ི་ ེང་ནས་ཐོར་ གས་སོར་བ ད་དམ་
སོར་བ ས་ ེན་ ་འཕགས་ཤིང་། དེ་ཡང་ལོངས་ འི་ག ག་ཏོར་ནི་ད ་ ་ ེད་ ེན་ ་
བཅིངས་པའི་ཁོངས་ ་བ ོམས་པས་ཚད་ལོགས་ ་མེད་ལ། ག ག་ཏོར་ ི་ ེང་ནས་ཐོར་
གས་སམ། ཅོད་པན་རིན་པོ་ཆེའི་ཆིངས་ཅན། ་བའི་ཞེང་ནི་ག ག་ཏོར་ ི་ ེང་ནས་ཡིན་
པས་སོར་བཞི། ེ་མོའི་ཞེང་སོར་དོ། སོར་མོའི་མཐའ་བ ོར་ མ་འ ར་རོ། །ད ་ ་ ེད་
བཅིངས་པའི་ ག་མ་ ར་ ད་ ་མར་འ ང་བའོ། །ཐོར་ གས་སོར་བཅོ་ ་བར་ ེད་པ་དང་།
ག ག་ཏོར་ནས་ཞལ་གང་ ེད་པའི་ གས་ཡོད་ ང་། རིང་ཆེས་ན་ ང་མི་མཛས་པས་ཐོར་
གས་སོར་བ ད་ནོར་ཏོག་སོར་ག མ། རིན་ཆེན་ ོག་ ་སོར་ ག་ ་བཟོ་མཁས་པས་བཞེད།
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འདི་དག་གི་ཆ་ཚད་ཐམས་ཅད་སངས་ ས་བཞིན་ལས་འ ིང་ བས་ ིས་བ ་ཞལ་དེའི་གཅིག་
འ ིབ་ནས་ཞལ་གང་། གཞན་དག་ཞལ་དོ་འ ིབ་ གས་ལ་བ ་ལས་ཞལ་གང་། ིན་པ་ནས་
སོར་བ ད། ད ིའི་སོར་བཞི་དོར་བ་ ེ། དེ་གཉིས་གང་འོས་ ི་ལག་ ེས་བཟང་པོར་ གས་
ཆོག་གོ །ཞི་མ་ ོའི་ཞལ་ ི་ མ་འ ར་ནི། སངས་ ས་ ི་ཞལ་ ི་ ད་ཞེང་སོར་བ ་ ག་ལས་
སོར་གཅིག་དོར་བའི་སོར་བཅོ་ འང་ ེད། ཡང་ན་སངས་ ས་ ི་ཞལ་ཚད་དང་སོར་བཞག
ན་ཞི་བ་ ར་ ེད་པའང་ཡོད་མོད། དེ་ལ་སོར་གང་(དང་ནས་བ འང་བཞེད)གིས་ ན་ ོག་པ།
ད ས་སོར་ག མ་པར་ཕལ་ཆེར་ ། སོར་གཉིས་དང་བཞི་ཆ་ཙམ་དམར་ཞིང་ མ་པའོ། ། ་
མཚམས་ནས་ ར་ ་སོར་གང་ནས་མཛད་ འི་ནང་ན་ད ལ་བར་ ེན་བ ང་ ་ཡེ་ཤེས་ ི་ ན།
དཀར་ནག་གི་ཆ་སོགས་གཞན་ཡང་འ ་བ་དང་བཅས་པའི་ ན་ག མ་པ། ད ལ་བར་ ོ་
གཉེར་ ང་བ ས་པ། ཞལ་གདངས་ནས་མཆེ་བའི་ ་ ་ ང་ཟད་གཙགས་པ་ཅན་ཡིན་པས།
ཞལ་སོར་གཅིག་ ས་ཚ། ཀོས་ཀོའི་འོག་གི་མ ིན་པའི་དཔངས་ལས་ཟ་དགོས་ཤིང་། ང་ཟད་
གདངས་པའི་ཞལ། ནས་ ་ཙམ་ ེད་ན། ཚམས་ ི་བར་ནས་གཉིས་ ེད་དོ། །འདི་དག་ ང་
ོང་ ོས་པའམ་ཞི་མ་ ོའི་ ིའི་ ལ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ འོ། །
གཉིས་པ་ ལ་ཞལ་བ ེགས་མ་དང་ ག་མང་གི་རིགས་ལ། ་ཞལ་ནས་ ན་ ི་ ེང་
མའི་བར་རང་རང་གི་འོག་མ་དེའི་ མ་ཆ་རེ་ ི་བ་ ེང་མའི་ཞལ་ཚད་དེ། དཔེར་ན་ ་ཞལ་སོར་
བ ་གཉིས་ལས་སོར་བཞི་ ི་བའི་སོར་བ ད་པ་དེ་ ་ཞལ་ ི་ ེང་མའི་ཞལ་ཚད་ཡིན་པ་བཞིན་
ནོ༑ ༑ ལ་ ག་མང་པོ་ཅན་ལ་ ག་ནང་མ་ མས་ ་ ག་བཞིན་ཚད་ ན་ ། དེ་ནས་ ི་མ་
མས་མི་མངོན་པའི་ ལ་ ིས་ཇེ་ ར་སོང་ ལ་ ་ ག་གཞན་དག་ཇི་ ར་འོས་པར་ད ོད་ ་
ག ངས། ག་མང་ལ་ ག་པ་གཅིག་ ེད་པ་དང་། ག་གི་ ངས་བཞིན་ ག་པ་ ེད་པའི་
གས་གཉིས་ལས། ག་པ་གཅིག་ ེད་ན་ཡང་ ག་གི་ ངས་བཞིན་ ག་པ་ཇེ་ ོམ་ ་འ ོའོ། །
བས་འདིར་འ ིང་ བས་དང་ ག་མང་གི་ཐིག་འདེབས་ན། ཚངས་ ེང་ནས་ ིད་ལ། ནོར་
ཏོག་སོར་གཉིས། ཐོར་ གས་སོར་བ ། ག ག་ཏོར་སོར་བཞི། ཐོད་དཔངས་ ེད་ ། ཞལ་ ེད་
བ ་ག མ་པ། མ ིན་པ་སོར་བཞི། གས་ ེ་གཉིས། ཞལ་རེ་སོར་བ ད་ ིས་གསང་བའི་མས་
ཐིག སོར་བཞིས་ཞབས་ ི་བ ོལ་མཚམས། ཡང་སོར་བཞིས་ ས་མོའི་མ་མཐའི་ཐིག་ ེ་འ ེད་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཐིག་བ ་གཅིག་བཏབ། ཚངས་ཐིག་གི་གཡས་གཡོན་ ་ཆ་ཆེན་རེའི་ཚད་ ི་ ེན་ཐིག་ ་རེ་
བཏབ། གཡས་ ི་ ེན་ཐིག་གི་ནང་ནས་ཕར་རིམ་བཞིན་བ ིས་པའི་ཐིག་ཁང་དང་པོ་དང་།
གཡོན་ ི་ཐིག་ཁང་གཉིས་པ་དང་གཉིས་ ེད་ ་བགོས་པས་ ེན་ཐིག་བ ་གཉིས་སོ། །དེ་ནས་
འི་འ ིང་འཁོར་ནི། ་མཚམས་འ ེད་ཐིག་དང་ཚངས་ཐིག་འ ད་པ་ནས་སམ། མ ིན་ཐིག་
དང་ཚངས་འཛམས་ ི་ ེང་ནས་དང་གཉིས་གང་འོས་ནས་ཐིག་འཐེན་པའི་ཡར་ ེ་ཐོར་ གས་
ི་ ེ་དང་། མར་ ེ་ གས་ཀའི་ཚངས་ ེང་ནས་གཡས་ ་སོར་ འམ་ ག་གི་སར་མཚན་མ་
ས་པ་གང་ ང་ ་འཐེན། དེའི་ ེ་གསང་ཐིག་ཚངས་འཛམས་ ་ ེལ་བས་གཡས་འ ིང་གི་
ཚད། གཡོན་འ ིང་ཡིན་ན་མཚན་མ་ མས་གཡོན་ ་ ས་པས་འ བ་བོ། ། ག་གི་ ོར་ཐིག
གས་ཀའི་མས་དང་ཚངས་འཛམས་ནས་གཡས་ ་སོར་ ག་གཞལ་ལ། དེ་ནས་མཆན་ ེར་
ེན་ ་སོར་བཞི་གཞལ་བ་དེ་ ེང་མཐོང་ ོར་བ ང་ ེ་སོར་མོ་ཉི་ ་བ ོར་བ་ ག་ མས་ ི་ ་
མོའི་ཚགས་དེའི་ ེང་ནས་སོར་བ ་ ག་བ ེད་དེ་བ ོར་བ་མ ིག་མའི་མཚམས་ཐིག་དེའི་ ི་རོལ་
སོར་ ག་བ ེད་པ་ ག་སོར་ མས་ ི་ ི་ཐིག་གོ །འདི་ ག་སོར་བ ག་ཅིང་ ག་མཚན་བ མས་
པའི་ཚད་ཡིན་ ི་བ ང་ན་མཐོ་གང་ངོ་། །ཡང་ གས་ཚངས་ནས་གཡོན་ ་ཞལ་ཚད་ ེད་
གཉིས་གཞལ་ལ་དེ་ནས་ཡར་མཆན་ ེར་སོར་ ག་གམ། ེད་ ག་ ང་ཟེར་ཏེ་དེ་ ར་གཞལ་
བའི་ ེང་ནས་གཡས་པ་ ར་བ ོར་རོ། །འདི་ ་འ ིང་ བས་ ིས་ཚངས་ཐིག་ལས་གཡོན་ ་
སོར་ ག་ཡོ་བའི་དབང་གིས་སོ། །ཞལ་ ི་ ི་ད ིབས་ལ་ཡང་བཞིར་བཞེད། མིག་གི་ཨ་འ ས་
ར་ ་ མ་པོ། ཡི་གེ་བ་འ ་བའི་ ་བཞི་ཏིལ་ད ིབས་ ར་ མ་ལ་ ད་ ང་ ་བ། ིམ་ འི་
ོ་ང་ ར་ མ་པོ་ནར་ བས་ཅན་དང་བཞི་ལས། ་བཞི་དང་ མ་པོ་ ་བོའི་ཞལ་ ི་ ི་ད ིབས་
ཏེ་ ད་པར་ ་བཞི་ནི་ ོ་བོ་ལ་མཛས་སོ། །ཏིལ་དང་ ོང་ད ིབས་གཉིས་ནི་ ེས་ ་ཆེན་པོ་དང་
་མོའི་ཞལ་ད ིབས་ཏེ་ ད་པར་ ་ ེག་ཉམས་ནི་ཏིལ་ད ིབས་སོ། །ཞལ་ ི་ཐིག་ ་བཞི་ལས།
དེའི་ཞལ་ ོད་ད ལ་བའི་ཆ་སོར་བ ད་དམ་བ འི་མཚམས་ནས་ག ་ ར་བ ག་ལ། ཞལ་ ི་
ད་ ་ ར་ ་བཞིའི་ ་ལས། ནང་ ་སོར་གཅིག་ ི་བས་ ་བཞི། གཉིས་ ི་བ་ མ་པོ་ག མ་
ིས་ཏིལ་ད ིབས། ེད་བཞིས་ ོང་ད ིབས( ་བཟོ་ ན་ཐང་བ་ཆེན་པོས)འ ང་ག ངས( ལ་ ་
རིང་མཁར་བ་སོགས་འདི་སངས་ ས་ ི་ཞལ་ཚད་ལ་མི་འོང་གི ོ་བོའི་ཞལ་ཚད་ ིད་ ་སོར་བ ད་པ་ ་བཞིར་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
བཏབ་ལ་དེ་ ར་ ས་ན་ ང་ཞལ་དཔངས་མཐོ་ ོན་ཡོད། དེས་ན་ ིད་ ་སོར་བ ད། ཞེང་ ་སོར་ ་ནས་གང་
གིས་དམན་ནི་ཐིག་བཏབ་པས་ ་བཞི་ནར་ བས་ཅན་དེའི་ཐིག་གི་ ད་ ་ནས་ ག་ནས་ ི་བར་གཞན་ ེའི་ ད་
གཡའ་སེལ་ལས་ཟེར་ད ད)འདི་ལ་ཞལ་ཚད་

་མ་ལས་ཞེང་ ། ནས་གང་ཙམ་ ི་ཞིང་ ད་ ་ནས་
གོང་ ར་བ མ་པའི་མཛས་ཆོས་བཏོད་པ་ཡོད། ན་བཟང་ ལ་བ་ ་མཚ་ ག་ ོང་ ན་ ོང་
གི་ཐིག་ནི་ཞལ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་མ། ལ་ འི་ནོར་ཏོག་སོར་ ེད། ག ག་ཏོར་སོར་གང་།
ད ་ ་སོར་ ེད། ཞལ་ངོ་སོར་བཞི། གཉིས་པའི་ད ་ ་སོར་གཉིས། ཞལ་སོར་ ག ག མ་
པའི་ ་དཔངས་སོར་བཞི། ཞལ་སོར་བ ད། བཞི་བའི་ ་དང་ཞལ་ ང་དེ་དང་འ ། ་བ་ ་
ཞལ་ ི་ ་དཔངས་སོར་བཞི། ཞལ་ཐལ་མོ་གཅིག སོར་བཞི་མ ིན་པ། གས་ ེ་གསང་ག མ་
ཞལ་རེ། བ ་དང་ ེ་ངར་གཉིས་ཞལ་དོ་རེ། ས་མོ་དང་ལོང་ འི་དཔངས་སོར་བཞིའོ། །ཞེང་
ལ་ཚངས་ཐིག་གི་གཡས་གཡོན་སོར་རེ་གཞལ་བ་ ལ་ འི་ཞལ་ཞེང་། སོར་ག མ་གཉིས་པའི་
ཞལ་ཞེང་། ེད་བཞི་ག མ་པའི་ ་ཞལ། སོར་བཞི་བཞི་བའི་ ་ཞལ། དེའི་གཡས་གཡོན་སོར་
བཞི་བ ེད་པ་ ར་ཞལ། དེ་འོག་སོར་ ག་ ་ཞལ་དངོས་ ི་ཞལ་ཞེང་། གཡས་གཡོན་ ་སོར་
བཞིས་ ར་ཞལ། དེའི་ ི་ ་སོར་རེ་བ ེད་པ་དེའི་ ར་ཞལ། གོང་གི་སོར་བཞི་བའི་ ར་ཞལ་
དང་མཆན་ ང་བར་ཚད་མཉམ། དེ་ནས་ད ང་མགོ་སོར་བཞི། དེ་ནས་ ་ ག་གི་འ ེལ་
མཚམས་བཅས། མཐའི་ ག་ ན་སོར་བ ད་ ་བའམ། ཡང་ན་ ་ཞལ་དངོས་ ི་ཞལ་ ི་ཐིག་
གཡས་གཡོན་དང་། གས་ཐིག་འ ད་མཚམས་ནས་མཆན་འོག་ནས་ ེན་ལ་སོར་དོ་གཞལ་ས་
ནས་ ེ ་མིག་བ ང་ ེ། ཞལ་ ིམ་བཞི་བ་ ེ་ལོངས་ འི་ ་ཞལ་ ི་ད ་ འི་ཡས་ཐིག་གི་ ི་
ཐིག་དང་འ ད་མཚམས་ནས་སོར་ ེད་ ར་ ་གཞལ་ས་ནས་ཚད་དེས་བ ོར་ལ་ནང་ཐིག་དང་།
དེའི་ ིར་སོར་བཞི་རེ་བ ེད་པའི་ཐིག་བ ོར་ ་བཏབ་པ་ ལ་ ག་གི་ཐིག་ ེ། ་ ག་དངོས་
བ ། དེ་ བ་ལོངས་ འི་ ག་ ་ཉི་ ་ ེ་གཡས་གཡོན་ ་བ ་རེ། དེ་ བ་ ལ་བའི་ ག་བཞི་
བ ་ལ་གཡས་གཡོན་ ་ཉི་ ་རེ་ མས་ ིག་མ བ། དེ་ བ་ཅི་ཡང་ ལ་ ག་ ོང་ལ། བ ོར་
ཐིག་ག མ་པོ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀ་ཡང་། སོར་མོ་ཆ་ ་ ་བགོས་ནས། དང་པོར་གཡས་
གཡོན་གཉིས་ཀར་བ ་རེ། གཉིས་པར་བ ་དང་བ ན་ ། ག མ་པར་ཉིས་བ ་དང་ མ་ ར་
བགོས་པ་ མས་གཡས་གཡོན་བ ོམས་པས་ ག་ ོང་ ་འ ིགས། ག་མཐིལ་ མས་ ་ ན་རེ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

འི ོ། །ཡང་ན་ གས་ཐིག་ཚངས་འ ས་ནས་གཡས་གཡོན་ ་ཞལ་རེ་གཞལ་བ་མཆན་ ེའི་ ེང་།
དེ་ནས་ ེན་ ་སོར་བཞི་གཞལ་ ེང་ ེ་མིག་གིས། ས་ཐིག་ལ་སོར་གཉིས་ ིས་མ་རེག་པ་ཙམ་
ི་བར་ཚད་ ིས་ ་ ད་བ ོར་ལ་དེའི་ནང་ ་སོར་བཞི་རེ་བ མ་པའི་རིམ་པ་ ་ ས་ ང་དོན་
གཅིག་ ེ། ག་ མས་ད འི་ག ག་ཏོར་དང་། ས་མོའི་ ་ང་ལས་མི་འདའ་བར་ འོ། ། ་
ཞལ་ ན་ད ས། ནས་བཞི་ ག་པའི་ཆ་ ང་ག མ་དང་། ིད་ཞེང་སོར་ ེད་དོ་ ། ་ཞལ་ ི་
ད ་ ་ནས། ཞབས་མཐིལ་ཡན་སོར་བ ་དང་ཉི་ ་འ ང་ག ངས་ ང་། ག ག་ཏོར་མེད་
པས་སོར་བ ་དང་བ ་ ག་ཡིན་ མ། ཞབས་བཞིའི་ ོགས་པའི་སོར་མོ་ཉི་ ་ ལ་བའི་པ ྨ་
ོང་ལ་བ དི ་པའོ། །དེ་ ར་ཡང་བཟོ་རིག་པའི་མདོ་ལས། མཉམ་བཞག་ ་ ར་ཐད་ ་བཅའ། །
ས་གནོན་གདན་ལ་སོར་མོ་རེག །ཏིང་ངེ་འཛན་ ི་ གས་ཀ་ ེ། ། ག་མཚན་དང་པོ་ ན་ ི་
ཐད། །བར་མ་ གས་ཀ་ཐ་མ་ ེ། །དེ་བས་གཞོལ་ན་ ་ ར་ཡིན། །ཞེས་དང་། ད ་མང་མཆོད་
ེན་བ ེགས་པ་འ ། ། ག་མང་འཁོར་ལོ་བ ོར་བ་འ ། །ཞབས་མང་པ ྨ་ ངས་པ་འ ། །
ཞེས་དང་ཡང་། ཐད་ཞལ་ཐམས་ཅད་ད ེས་པ་འ ། །གཡས་ ར་ཐམས་ཅད་བཞད་པ་འ ། །
གཡོན་ ར་ཐམས་ཅད་འ མ་པ་འ ། ། ེད་ཞལ་ མས་ ི་ ན་ ར་མཐོ། ། མ་གཉིས་ཞལ་ ི་
ན་ ེད་མཐོ། ། ེམ་ལ་འ ིལ་བག་ག མ་ ་ཤེས། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ འོ། །
དེ་ ར་སངས་ ས་མཆོག་གི་ ལ་ ་དང་། ལོངས་ ། ཞི་བ་སོགས་ ་རང་རང་གི་ཆ་ཚད་
དང་ ན་པར་ཐིག་བཏབ་ལ་ལེགས་པར་ ིས་ཟིན་ནས། ད་ནི་ ན་ཆས་སོགས་ ིས་མཛས་པར་
ན་ཏེ། དེའང་ལོངས་ ་དང་ཞི་བ་ མས་ནི་མཚན་ གས་བ ད་ ་དང་ ན་ཏེ། ་ ད་ཉི་
ཟེར་ ི་དགོངས་པ་ ར་ན། ཞི་ ན་བ ་ག མ། ཚངས་ ལ་ད ། ཏིང་འཛན་ ། ོགས་ འི་
ག་ ་ཉེར་ ། ག ག་མི་འ ར་བ་ད ། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ད ། ལ་བའི་ ོབས་ ། མཚན་
བཟང་། དཔེ་ ད། ངེས་པའི་ཐོ་ཡིག ག ངས་ད ངས། ཡེ་ཤེས་ མས་རེ་རེ་བ ིས་པས་བ ད་
་ལས། ཞི་ ན་བ ་ག མ་ནི། རིན་ཆེན་ ་ འི་ད ་ ན། གསེར་ད ལ་ ི་ ན་ཆ། ཡིད་
བཞིན་ནོར་ འི་མ ལ་ ན་ནམ་མ ལ་ ། གསེར་ག ་ ེལ་མའི་དོ་ཤལ་ ེ་འོག་ཡན་འཁོར་
བའི་རིང་པོ་དང་། ་ཏིག་གི་སེ་མོ་དོ་ ་མའི་བར་ ེབ་པའི་དོ་ཤལ་ ང་བ། གསེར་ཉི། ཤེལ་
འི་ད ང་ ན། གསེར་ད ལ་ ་ཏིག་གི་ ག་ག བ། གསེར་ཤེལ་ ་ འི་ཞབས་ག བ། རིན་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

པོ་ཆེའི་ ི་གདན། དར་དཀར་ ི་ ོད་གཡོགས། པ ་ལི་ཀའི་ ད་ཤམ། ིན་དཀར་འོད་ ི་ ་
ེས། གཞའ་ཚན་ ་ འི་ བ་ཡོལ་ མས་ ་ ད་ཉི་ཟེར་ ར་དང་། ཁ་ཅིག་གིས། ི་གདན།
བ་ཡོལ། ་ ེ་ག མ་མི་བ ི་བར་གཞན། རིན་པོ་ཆེའི་ ན་བ ད་ ི་ ེང་ ། ་དར་ ི་
འ ང་འ ལ། ལེ་བ ན་ ི་ཅོད་པན། དར་དཀར་ ི་ད ་ ང་། ོད་གཡོགས། ད་ཤམ་དང་
་བཅས་ཞི་ ན་བ ་ག མ་ ་བཞེད་པ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་འདིར་ནི་དེ་གཉིས་ཚགས་དགོས་སོ། །
འ ང་འ ལ་ནི་ ག་པ་ནས་ ིར་འ ར་བའི་ ་དར་ ི་ད ང་ངོ་། །ཅོད་པན་ནི་དར་ད ངས་
ཏེ་དར་དམར་པོ་ལས་ ས་པའོ། ། ་ ང་ ོད་ཁེབ་ ་ ར་ ་ ང་ ང་ ་ཡོད་པ་ ་མོའི་ ག་
་ ེབ་པ་ཙམ་དེའོ། ། ོད་གཡོགས་དང་ ད་ཤམ་གོང་ ར་རོ། །ཚངས་ ལ་ནི། ་འཇམ་ཞིང་
ི་ཙ་ ར་གཞོན་ཤ་ཆགས་པ། ་གཙང་ཞིང་མདངས་གསལ་བ། ་བ ག་ཅིང་འོད་འཚར་བ།
་ ོ་འཚགས་མ་ཡིན་ ལ་ཞི་བ། ཡན་ལག་མཉེན་ཞིང་ ་མཚན་དང་ ན་པ། ཉིང་ལག་ གས་
ཤིང་ འི་གནས་ མས་ བས་ ེད་པ། ་ ད་པོར་མ་ ར་ཞིང་འ ིལ་བག་ཆགས་པ། ་
མཛས་ཤིང་ ེམ་ལ་ཡིད་ ་འོང་བ། མཚན་དཔེའི་གཟི་ ིན་རབ་ ་འབར་བ་དང་ད འོ། །ཏིང་
འཛན་ནི། ་ ང་པོ། ཞབས་ ིལ་ ང་། ག་མཉམ་བཞག མ ིན་པ་ ང་ཟད་བ ག་པ།
ན་ཤངས་ ེར་ཕབ་ ེ་ ང་ངེར་གཟིགས་པའོ། ། ག་ ་ཉེར་ ་སོགས་རེ་ཞིག་མཁོ་ ང་བས་
མ་ ིས་སོ། །དེ་ནས་མཚན་བཟང་ནི། མངོན་ ོགས་ལམ་རིམ་ལས། ( ་ད འི) ་ནི་རི་ ལ་དེ་ཡི་
ད ། །གསེར་ ི་ མ་པ(འ ་བ)ད ་ ་ནི། །མཐོན་མཐིང་ ྤལ(གཡས་ )འ ིལ་བ་འ ། །
ད ལ་བ་ཆེ(བ་ ་བ་ཉ་གང་ལ་འ ་བ)དང་ ན་མིག་དག །བ (བ་ ར་ཆེན་ལ་ཁར་ཤར་འ ་དང་)དང་
ིན་མ་མཐོ་བ(བར་ ང་ལ་ ག་འ ག་པ་འ ་བ)དང་། ། ན་ ི་ བ་ལ་འ ེལ་མ་ཆད(པ་ ་གཤོག་
ིང་འ )། ། ན(ད ས་ ་ོ ག་ག ས་པར་འ ་ཞིང་ ན་ཤལ)རིང་བ་དང་ཤངས་ ོ་མཐོ(ཞིང་ཤངས་ ་ ང་
བ)། །(མ)མ ་ནི་ བ་ལེགས(ཟར་མའི་མེ་ཏོག་འ ་བ་ཡ་མ ) ལ་དོད(དར་ལ་ཆ་ག་བཏབ་འ )དང་། །
གས་ནི་རིང་དང་ བ་ལ་ཚམས། །བཞི་བ ་ ་གཉིས་དཀར་ཐགས་བཟང་(བ་གངས་རི་གཏམས་
པ་འ ་བ།)། །ཨོག་ ོ་ ག(པ་ ་ཚས་ཚས་འ ་བ)དང་ ་ ད་ནི། །འ ག་ ར་ ོག་དང་ཨག་ཚམ་
མཛས(པ་དོམ་ནག་ ར་ད ས་འ ་བ)། །ཞལ་ད ིལ་འ མ་མདངས(ཆགས་པ་གངས་རིར་ཉི་ཤར་འ ་བ)
ེ་འ ལ་ནི། ། མ་པ་འ ིལ་བ་འ ་བ་དང་། །འདི་ཡི་ ་ ོད་སེང་གེ(འ ངི ་བ)འ ། །ད ང་
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སོག་ མ(པ)དང་ ག་སོར་དག( ་ལ།) །རིགས་དང་ ག་ཞབས( ི་མཐིལ)འཁོར་ལོས་མཚན། །
ག་ཞབས་སོར་མོ་ ་བ་ཡིས། །འ ེལ(བ་ངང་བའི་ ལ་པོ་འ ་བ)དང་སེམས་ཅན(བ ོ་མདོག་ ར)
དམར་བ་དང་། ། ེད་ བས་འ ིལ་བག་ཆགས་པ་དང་། ། ེ་བ་པ ྨའི( ་ ་དོད་བ)གསང་བ་
ཡི༑ ༑ཐེ་བེ་ བས་ ་ བ་པ( ་དང་ ང་པོ་འ ་བ)དང་། །བ ་གཉིས་ ང་པོ་ ( གས)འ ་དང་།
ས་མོ(ད ལ་ ི)གཤང་( ང་ཁ) བ(པ་ ་པ) ིན་པ་ནི། །ཨེ་ན་ཡའི( ིན་པ་ ར་ མ་ལ་ ་བ)འ ་
བོལ་གོང་དག །མཐོ་ལ་འ ར་བཞི་ ས་པ(ནི་ ག་ཞབས་ ི་ ་ཚག་ཤས་གང་བསོ)དང་། །ཞབས་
གཉིས་ བས་ ག(ལ)འ ོས་ལེགས་དལ། ། ་ཡི་ཆ་ ད་ ེན་དང་ནི། ། ་མཚན་བཟང་པོ་བ ེན་
པར་འདོད། །ཅེས་སོ། །དེའང་གསས་མཁར་ མ་བ ་ ག་ འི་འ མ་ལས། ། ོན་པ་གཤེན་
རབ་མི་བོ་ནི། ། ་མདོག་གསེར་ ི་ཁ་དོག་འ ། །ད ་ཡི་ག ག་ཏོར་བ ར་མི་མངོན། ། ིན་
མཚམས་མཛད་ (ད ལ་མདོག་ ་ ་འཐེན་ན་ ་ག མ་འ ང་བ་བཏང་ན)གཡས་ ་འ ིལ། །ཞེས་པ་
ར་རོ། །དཔེ་ ད་བ ད་ ་ནི། ལས་དག་ ར། སེམས་ཅན་ཟངས་མདོག་དམར་ཞིང་ མ་པ་
ད ས་མཐོ། ེ་ མ་པ། ས་པ། ནི ་ ིས་ ་བ་དང་ ག ་མི་མངོན། ་མ ད་མེད་པ་དང་
གཉིས། ཞབས་ ི་ལོང་ ་མི་མངོན། ཞབས་མཉམ་པ། གོམས་པ་ ོམས་ཤིང་ས་ལ་མི་རེག་པ་
དང་ག མ། མི་ཟིལ་ ིས་གཞོན་པ་སེང་གེའི་གཤེགས་ ངས། ་ཟིལ་གནོན་ ང་ཆེན་གཤེགས་
ངས། ནམ་པར་ངང་བ་ ར་གཤེགས་པ། གང་འདོད་ ི་གནས་ ་འཁོར་ ིས་ ་ ངས་ཏེ་ ་
མཆོག་གི་ བས་ ་གཤེགས་པ། ཐོག་མར་གཡས་ནས་གཤེགས་པ། ཡིད་ ་འོང་བར་གཤེགས་པ།
ང་བོར་གཤེགས་དང་ཕེབས་ ངས་བ ན། ད ་ག གས་ ར་ མ་པ། ་མཚམས་ལེགས་པར་
འ ེས་པ། ད ལ་བ་ད ེས་ཆེ་བ་དང་ག མ། ད ་ ་གནག་པ། མཛས་པ། འཇམ་པ། མ་
འཛངས་པ། མི(མི་ བ་པ)གཤོར་བ། ི་ཞིམ་པ་དང་ ག ན་ད ས་རིང་བ། དཀར་ནག་
འ ེས་པ། གཅིག་ལ་གཟིགས་པ་ མ་ ེད་པ། དབང་པོ་དག་པ། ི་མ་ ག་མ་དང་ ། ིན་མ་
གཉིས་ ིན་ གས་རིང་བ། ་འཇམ་པ། མདོག་ མ་པ། ་ མས་རིང་ ང་མཉམ་དང་བཞི།
ན་གཉིས་ཚད་མཉམ་པ། དབང་པོ་མཉམ་དང་གཉིས། ཤངས་གཟེངས(དཔངས)མཐོ་བ། ཟག་
པ་ཟད་པས་གཙང་བ་དང་གཉིས། ཞལ་ཚད་འཚམ་པ། མ ་ནི་ཤིང་འ ས་བིམ་པ་ ར་དམར་
བ་དང་གཉིས། གས་པ ྨ་ ར་ཉེན་པ། བ་པ། དམར་བ་དང་ག མ། ཚམས་ མས་ མ་པ།
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ེ་ ོ་བ། མདོག་དཀར་བ། རིང་ ང་ ོམས་པ། ིན(རིམ) ིས་ ་བ་དང་ ། ག ང་འ ག་ ་
ར་བ ིད་ཆེ་བ། ན་ཅིང་འཇམ་པ་གཉིས། ག་རིང་ཞིང་། འཇམ་པ་གཉིས། ག་རིས་
གསལ་བ། གཏིང་ཟབ་པ། མ་ཆད་པ་རིང་ ་དོད་པ་དང་ག མ། ་འ ིང་ཆེ་ཞིང་འ ིལ་བག་
ཆགས་པ། མཛས་པས་བ ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ། རིམ་པར་འཚམ་པ་ཁོ་ལག་ཡངས་པ། གཞོན་
ཤ་ཅན། འཇམ་པ། ་ཤ་ ོད་པོར་མ་ཡིན་པ། ས་པ། ིམ་པ། ཡན་ལག ཉིང་ལག་ མ་པར་
འ ེས་པ་དང་བ འོ། ། ་ལ་ ེ་བ་མེད་པ། གཙང་ཞིང་དག་པ། ི་མས་དབེན་པ། ི་དོར་ ས་
འ ་དང་བཞི། འི་ ལ(ད འམ་ད ི) མ་པ། ེད་ བས( ེད) ིན་པ། ེད་པ་ཧ་ཅང་རིང་
མིན་ད ་མ་ ོངས་པ། ཁོད་ ོམས་པ་དང་བཞི། ེ་བ་ཟབ་པ། རི་མོ་གཡས་འ ིལ་དང་གཉིས།
ོ་ག མ་ ན་ ོད་གཙང་བ། ན་ནས་མཛས་པ་དང་གཉིས་ ་མཐོང་བ་ཙམ་ ིས་ཡིད་འ ོག་
པ༑ ག་ཞབས་ ི་མཐིལ་ལ( ས་པ་ལས་ ས་པ་འ ་བའི་འ ར་ བས་ )ག ང་ ང་དང་དཔལ་བེ ་
རི་མོ་བ ་བ་དང་གཉིས་བཅས་ ་གཅིག་གོ །འདིའི་མཚན་དཔེ་གཉིས( ི་མེད་དང་། ཁམས་བ ད་
སོགས་ལས་འ ང་བའི་ནང་གི་མཚན་དང་དཔེ་ ད་མ་ཡིན་ནོ) ིའི་མཚན་དཔེ་ཡིན་ནོ། །ཐོ་ཡིག་ཞེ་ ་ལ་
སོགས་རེ་ཞིག་མཁོ་ ང་བས་བཞག་པའོ། །དེ་ནས་ ལ་ ་ མས་ ིམ་ ངས་རབ་ ང་གི་ མ་
པ་ཅན་ཏེ། ་ལ་ ལ་གོས་ མ་ག མ་གསོལ་ཞིང་མཚན་དཔེས་མཛས་པ་ཡིན་པས། མཚན་
དཔེ་སོགས་གོང་ ར་རོ། །དེ་ ར་སངས་ ས་ མས་ ི་ འི་ཆ་ཚད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་
བས་ཏེ་རེ་ཞིག་ ོགས་སོ། །
ཐིག་ཆེན་གཉིས་པ་ ང་སེམས་པའི་ཆ་ཚད་ནི། གོང་བཤད་ ི་སོར་བ ་ཉེར་ ་བའི་སོར་
ེད་དོར་བའི་སོར་བ ་ཉི་ ་བ་ཐོག་མར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། ། ན་ད ས་ཆ་ ན་ ེད་
བཞི། ཞེང་སོར་ ེད་དོའམ། འགས་ཞེང་སོར་ ེད་ད ས་སོར་ ེད་ག མ་མཛད་པ་ལས་གཞན་
སངས་ ས་ ི་ བས་ ར་ལ། གཞོན་མཛས་ཞི་ཞིང་ ངས་པའི་ངང་ ལ་ཅན་ འོ། ། ་ ས་
ོམ་པོ་སོགས་གཞོན་ཤ་ ས་ཤིང་གཞོན་ འི་ཆ་ ད་རིན་པོ་ཆེ་དང་མེ་ཏོག་གིས་ ས་པ་ཡིན་ལ། །
གཞན་ ང་ ོང་གི་ཆ་ ད་ཅན་ནི་ ང་ ེམ་པའོ། །འཇམ་དཔལ་ ི་ ར་ ད་ ་ནི་ ་དཔངས་
ི་ ན་ ག་གཡས་གཡོན་དང་། ག ག་ཏོར་ ི་མ ན་ བ་ད ས་ ར་སོར་བཞི་ཅན་ ི་ ར་
ད་ ་བཅིངས་པར་བཤད། དེས་ ང་སེམས་པའི་ཆ་ཚད་རེ་ཞིག་བ ན་ཟིན་ཏོ། །
- 162 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཐིག་ཆེན་ག མ་པ་ ལ་ མ་ ་མོ་ མས་ ི་ཚད་ནི། མདོ་ལས། ་མོའི་ཆ་ གས་འདི་
ར་ཏེ། །འ ིང་བག་ཅན་དང་གར་ཐབས་ཅན། །གདོང་བ་བ ད་དང་སོར་བཞི་འདོད། །སོར་
བཞི་བ་གའི་ཚད་ འོ། །ཞེས་པས་ན། ཞལ་རས་ གས་ ེ་གསང་བ་བཞི་ཞལ་རེ། བ ་དང་། ེ་
ངར་སོར་བཅོ་བ ད། ་དཔངས་མ ིན་པ་ ས་མོ་ཞབས་དཔངས་ མས་སོར་ག མ་རེ་ ེ་
བ ོམས་པས་ཞལ་བ ད་པ་སོར་གོ་ ག་པ། ཞེང་ལ་ གས་ད ས་ནས་མཆན་ ེའི་བར་སོར་
བ ་བ། ད ང་པ་སོར་བ ་བཞི། ག་ངར་དང་ ག་མགོ་སོར་བ ་གཉིས་ མས་བ ོམས་པས་
ཞལ་བ ད་པ་སོར་གོ་ ག་ ེ་ ་ཞེང་མཉམ་མོ། ། གས་གཅིག་ལ། མཐོ་ད ་བར་བཞེད་ཅིང་།
དེའང་ཞལ་ངོ་ གས་ ེ་གསང་བ་ མས་ཞལ་ཚད་རེ། བ ་དང་ ིན་པ་ཞལ་དོ་རེ། ་དཔངས་
མ ིན་པ་ ས་མོ་བོལ་གོང་ངམ་ཞབས་དཔངས་བཞི་སོར་ག མ་རེ་ ེ་ཞལ་ཚད་ད ་བ་སོར་བ ་
དང་ ་བ ད་པ། ཞེང་ ་ གས་ཀ་ནས་མཆན་ ེའི་བར་སོར་བ ། ད ང་ ་བཅོ་བ ད། ག་
ངར་བ ་བཞི། ག་མགོ་བ ་གཉིས་ཏེ། གཡས་གཡོན་བ ོམས་པས་ཞེང་ འང་ཞལ་ཚད་ད ་
བ་སོར་བ ་དང་བ ད་པའོ། །
མཐོ་ད ་བ་འདིར། ཁ་ཅིག་གིས་ད ི་སོར་བཞི་ ས་ཏེ་བ ་དང་ ེ་ངར་ལས་སོར་དོ་ ི་
བ་སོར་ཉེར་གཉིས། ིང་བ་སོར་ག མ། ས་མོ་སོར་ག མ། ལོང་ ་སོར་གཅིག ཞབས་
དཔངས་སོར་ག མ་ ེད་པ་དང་། ཡང་ ག་པ་གཉིས་ ི་ཞལ་ཚད་ལ་སོར་གཉིས་ ི་ཞིང་།
ད ང་པ་ལག་ངར་ ག་མགོ་ མས་ལ་དེའི་ཆ་བ ེད་པའང་ཡོད་དོ། །གང་ ར་ཡང་། མོ་
མས་ ོད་ མ་ལ་ ད་ ས་པ། ད ལ་ཞེང་ ང་བ། ག་པ་མཐོ་བ། ག་འགག་དང་། ེད་
བས་ ་བ། ་མ་འ ར་བ། མིག་བར་ཡངས་ཤིང་ ར་མིག་དང་ ན་པ། ་མོ་ མས་ ི་ཐོད་
ར་ མ་པའི་ད ལ་ཞེང་སོར་ ག་པ། ན་གཉིས་ ི་ ་བའི་ཐད་ ་ཕར་ ང་ ས་པ་སོར་
བ ་བ། ཟ་འ མ་ ི་ ད་ ང་ ་བ་ ོ་ངའི་ད ིབས་ཅན་མཛས་པ། ད ལ་བ་དང་། ཤངས་
ད ས། ཀོས་ཀོ་ མས་སོར་བཞི་བ། ལ་ མ་ མས་མ་སོགས་ ་མོ་ཞི་བ་ མས་ ི་ཞལ་
ད ིབས་དང་ ན་ཚད་ནི། གོང་གི་ ང་སེམས་པའི་སོར་བ ་གཉིས་པའི་ཞལ་ཚད་ལས་ ང་།
སོར་ ེད་ག མ་ ིས་ ང་ཞིང་། སངས་ ས་དང་ ང་སེམས་ལ་ཀོས་ཀོ་སོར་བཞིའི་གཡས་
གཡོན་ ན་ལ་ ག་བར་སོར་ ག་ ག་ ེ། ཞལ་ ི་ ད་ཞེང་སོར་བ ་ ག་ལས་སོར་ ེད་ག མ་
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ི་བའི་ ེད་བ ་བཞི་ ་མོའི་ཞལ་ད ིབས། སོར་བ ་ ག་ལས་སོར་ ེད་གཉིས་ ི་བའི་སོར་
ེད་བཅོ་ ་རིག་འཛན་ བ་ཐོབ་ ི་ཞལ་ད ིབས་ཏེ་དཔའ་ཉམས་ཅན་ནོ། །ཡང་སོར་བ ་ ག་
ལས་སོར་གཉིས་ ི་བ་ ་མོའི་ཞལ་དང་། སོར་གཅིག་དོར་བ་དཔའ་ཉམས་ ེད་པ་ལེགས་
ག ངས། དཔའ་ཉམས་ ི་ ན་ད ས་སོར་ ེད་བཞིའམ་སོར་གཉིས་ ང་མཛད། ཞེང་ནས་
ད འམ་སོར་གཅིག ་མོའི་ ན་ད ས་སོར་ ེད་ག མ་མམ། སོར་གཉིས་དང་ནས་གཉིས།
ཞེང་ནས་ ག་པ་ཉའི་ ོ་བ་འ ་བ། ཡང་ན་སོར་བ ་ ག་པ་ལས་སོར་གཉིས་ ི་བའམ་ ེད་
ག མ་དོར་བའི་ཏིལ་ད ིབས་ཏེ་ ་མོ་ མས་ ི་ཞལ་རས་དང་། ན་ལ་ཞེང་སོར་གཅིག་པ་
ད ས་སོར་ག མ་པ་པ ྨའི་འདབ་འ ་བ་མཛས་པའོ། །འདི་ཆགས་ཉམས་ཅན་ ི་ ་མོ་སོགས་
ཤེས་པར་ འོ། །ཞེས་ག ངས། ང་ཟད་ ོས་ཉམས་ཅན་ ེ་མ་འོད་མཚ་སོགས་ ི་ ན་ ིད་
སོར་གཅིག་གམ་ ེད་གཉིས་པ་ད ས་སོར་ག མ་ འོ། ། ་མོ་ མས་ ི་མ ར་ཚས་སོར་ག མ་
པའི་ད ས་ ི་ཆ་ ང་མཐོ་བ། ན་དང་ ན་ཤལ་ ི་ ིད་ ་སོར་ག མ་པ། ན་ཞེང་སོར་
གཉིས་སམ་ ེད་གཉིས་ ེད། མ ིན་པའི་ཞེང་སོར་ ག མཐའ་ མ་འ ར་ཏེ་སོར་བཅོ་བ ད།
མ ིན་པའི་མཚམས་ནས་ ག་པའི་མཐར་སོར་བ ་བ། ག་པའི་ ེང་ ང་ཟད་མཐོ་བ་ ེ་ཆ་
ན་གཉིས་ ིས་འ ར་ལ་ ིམ་པ་ད ང་མགོར་ ག་པའི་སོར་གཉིས་མཐོ་བ་དེ་མེད་པས་ ག་པ་
ལས་ ང་དམའ་བ། ད ང་མཐོ་ མ་པ། མཆན་ ང་ནས་ ར་སོར་དོ་ནས། ་མའི་ ར་སོར་
བ ད་དམ་སོར་ད ་དང་ནས་ག མ་ ང་མེད་ཙམ་ ེད་པའང་ཡོད་དེ། དེ་དག་གི་ མ་འ ར་
མཐའ་ ོར་ མ་པོ་ ་ཏོག་དང་བཅས་པ་ ། འ ར་ལ་དཔངས་ ་སོར་བཞི་མ ེགས་ཤིང་ མ་
ལ་ ས་པ་ ་ཏོག་དང་བཅས་ འོ། ། ་མོ་ མས་ ི་ ་ ད་འཕེལ་ཀ་ཡངས་པ་དང་། ཚང་ར་
ཤིན་ ་ ས་པ། ེད་ བས་དང་མ ིག་མ་སོགས་ ི་ བས་ ེད་ཅིང་ ིམ་པར་ ་ཞིང་། ེད་
བས་ ་སར་སོར་བ ་བཞི་དང་བ ་ག མ། བ ་གཉིས་ ་ ེད་པའི་ གས་ག མ་ཡོད་དོ་
མདོ་ལས་གསལ་ཁ་མེད་པས་མཛས་ཆོས་ ། ེ་བའི་ཐད་ ་སོར་ ེད་ ིས་ ག་པའི་བཅོ་ །
མཐའ་ མ་འ ར་ཏེ་སོར་ཞེ་ ག་ཡོད་པས་ ་ ད་དེ་ཙམ་འཕེལ་ཀ་ཆེ་བར་ ། གསང་བའི་
པ ྨ་ད ས་ ་སོར་བཞིའམ་སོར་ ག ེང་གི་ ེད་ ་དབང་ ེན་ཟེ་འ ་སོར་གཉིས་སམ་ག མ་
་ འོ། །འཕོངས་ཚས་ ི་ ར་སོར་བཞི་ མ་པོ་ ས་པ། ག་མཐིལ་ ིད་ ་སོར་བ ན། ང་
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མོའི་ ིད་ ་སོར་ ། ག་ངར་དང་ད ང་པ་རང་རང་གི་ད ས་ཚད་ ིས་ ་བའི་མཐའ་འཁོར་
བ༑ ད ང་པ་ལག་ངར་མཆན་ ང་བ ་ ིན་པ་ མས། ད ས་ ོམ་ལ་ ་བ་ ང་ ་བ། ན་
བར་ཡངས་ཤིང་། མ ་བིམ་པ་ ར་དམར་ལ་ཡིད་འ ོག་པ་སོགས་ཤིན་ ་མཛས་པར་ འོ། །
གཞན་ ་ ས་ ི་ཆ་ཤས་ ི་མཐའ་ ོར་སོགས་འདིར་མ་བཤད་པ་ མས་ ར་བཤད་པས་མཚན་
ནས་ད ོད་ཤེས་པར་ འོ། །འདིར་བ གས་ བས་ ི་ཐིག་འདེབས་ན། ཚངས་ཐིག་བཏབ་ནས་
འ ེད་ཐིག་གི་ཐོག་མར། ་དཔངས་སོར་ག མ། ཞལ་སོར་བ ་གཉིས། མ ིན་པ་སོར་ག མ།
ཞལ་གང་ གས་ཀ སོར་བ ད་ ེ་བའི་གོང་། སོར་ག མ་ ེ་འོག དེ་ནས་ཞལ་གང་གསང་
བའོ། །དེ་ནས་སོར་གཉིས་ ི་ཞབས་གཡས་བ མ་ ི་ ས་མོའི་མས་མན་ ི་ད ིལ་ ང་པོ་དང་།
དེ་ནས་སོར་ག མ་ ིས་ཞབས་གཡོན་བ ང་བའང་ ང་བ མ་ བས་ ིས་བ ་ཞལ་ཚད་དོ་ལས་
སོར་བ ན་ ེ་བར་གབ་པའི་འ ོ་མ་སོར་ ་བོ་དང་། དེ་ནས་ཞལ་གང་གི་བ ་བའི་མ་མཐའ་དེ་
ནས་འ ིང་ བས་ ིས་ ིན་པའི་ཞལ་དོའི་ཁོངས་ ་ ས་མོའི་སོར་ག མ་བ ོམས་ནས་ལོགས་
་མེད། དེ་ནས་ཞབས་དཔངས་པོར་ག མ་ ེ་ ་ ད་སོར་ཞེ་བཞིའོ། །ཐལ་མོ་ད ་བའི་སོར་
བ ་དང་བ ད་ལས་འ ིང་ བས་ ིས་ ེ་བའི་སོར་གཅིག བ འི་སོར་བ ན། ས་མོའི་སོར་
ག མ་ ེ་སོར་བ ་གཅིག་གབ་པས། ་མཚམས་ཚངས་ཐིག་ནས་གདན་ ི་བར་སོར་མོ་གོ་
བ ན་པའི་ ིད་ཚད་ཅན་ནོ། །ཞབས་གཉིས་ཀའི་མཐིལ་ནི་ ིང་བའི་ ེ་ནས་མཐེ་ ེའི་བར་ཞལ་
དོ༑ དེ་ ར་བ གས་ བས་ ིས་མཚན་ནས་ ་མོ་ཞི་ ག་ མས་ ི་བཞེངས་བ གས་ཐམས་
ཅད་རིག་འ ེས་པར་ འོ། །(དེ་ ར་ ལ་ མ་ ་མོ་ མས་ ི་ཐིག་གསལ་བར་བཤད་པའོ།)
ཐིག་ཆེན་བཞི་བ་ ོ་བོ་ མས་ ི་ཚད་ནི། མདོ་ལས། ོ་བོ་གདོང་བ་ ག་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་
དང་། བ ་གཉིས་སོར་ཚད་ ་བཞིའི་ཞལ། །ད ་ ་ཞལ་གང་ཡིན་པར་འདོད། །མ ར་ནས་
གས་ཀར་ཞལ་གང་ ེ། ། གས་ནས་ ེ་བར་ཞལ་གང་ངོ་། ། ེ་འོག་སོར་བཞི་གཉེར་ ི་ཚད། །
ཡན་ལག་ ་བཞི་ཞལ་རེ་ལ། །ཚགས་དང་ལོང་ ་སོར་བཞི་ ེ། །ག ངས་པ་ ར། ད ་ ་ཞལ་
གང་། ཞལ་རས་ གས་ ེ་ག མ་ཞལ་གང་(ཅིག་ལ་གསང་བ་ཞལ་གང་བ ་ཞལ་གང་གསང་བར་ བ) ེ་
འོག་སོར་བཞིས་གཉེར་མ། བ ་ཞལ་གང་ ིན་པ་ཞལ་གང་། མ ིན་པ་ ེ་འོག ས་མོ། ཞབས་
དཔངས་ མས་སོར་བཞི་རེ་བ ོམས་པས་མཐོ་བ ན(ད ་ ་མཐོ་གང་བོ་ ངས་ ་མི་བ ིས་སོ། །ཐིག་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
ཁོང་འདིར་གཏོང་པ་ མས་མི ་ ང་གེལ་མི་ཆ་ ད་ཅན་ཞེས་ག ངས)དང་སོར་བཞི(བ་ཡིན་ ང་)ཡིན་ནོ།

།
ཞེང་ ་ གས་ནས་མཆན་བར་ཞལ་གང་། ད ང་ ་དང་ ག་ངར་ ག་མགོ་ མས་ཞལ་རེ་ ེ་
ཞེང་ ་ཞལ་ཚད་ ག་ལས་ཞལ་དོ་ ག་ ང་། ོ་བོ་ མས་འཇིགས་ཤིང་མི་ ག་པའི་ག གས་
ཅན་ཡིན་པས་ ་ཞེང་མཉམ་པ་སོར་ཞི་བའི་མཚན་དཔེ་དང་བ ན་མི་དགོས་ག ངས། གས་
གཞན་ལ། མཐོ་བ ད་ ་ ་ཞིང་། དེ་ཡང་། ཚངས་ཐིག་བཏབ་ནས་ ིད་ཚད་མས་ནས་ཡར་
བ ིས་ན། གདན་ཞལ་གང་། ཞབས་དཔངས་སོར་བཞི། ིན་པ་སོར་བཅོ་བ ད། ས་མོ་སོར་
བཞི། རིང་བཞིན་ ་བ ང་ན་བ ་སོར་བཅོ་བ ད་ཡིན་ ང་འ ིང་ བས་ ིས་གབ་ ལ་ ་
ཚགས་འོང་། གསང་ ེ་ གས་ མས་ཞལ་རེ། མ ིན་པ་སོར་བཞི། ཞལ་མཐོ་གང་ ེ་ ིར་མཐོ་
བ ད་པ་ཡིན་ལ། ་མཚམས་ནས་ད ་ ་ ེན་ ་བ ེས་པའི་ ེ་བར་ཞལ་གང་དང་གདན་
བ ོམས་པས་མཐོ་བ ་བའི་ཐ་ ད་ ང་མཛད། ཞེང་ ་མཆན་ཞེང་གཡས་གཡོན་ཞལ་ཚད་རེ།
ད ང་བ་སོར་ཉི་ ། ག་ངར་དང་ ག་མགོ་ཞལ་རེ་ ེ་ཐད་ཞེང་ ་ཞལ་ཚད་བ ད་ལས་སོར་
བ ་ ག་ ག་པས་སོར་གོ་ ག་གི་བཞི་ཆ་ཙམ་ ིས་ཞེང་ཚད་ ག་གོ །རང་བཞིན་ ིད་ ་ཞལ་
བ ད་པ་ཡིན་ ང་འ ིང་ བས་ ིས་བ ་བའི་ མ་ཆ་གཉིས་ཏེ་ཞལ་ཚད་གཅིག་ག ས་པས་ནོན་
ཅིང་གབ་པས་བ ་སོར་ ག་ལས་མི་མངོན་པས་ ིད་ ་ཚངས་ཐིག་ལ་མཐོ་བ ན་པའོ། །ཡང་
འ ིང་ བས་ ིས་བ འི་སོར་བཅོ་བ ད་གབ་པ་དང་། བ འི་ མ་གཉིས་དང་ ེ་ངར་ ི་ མ་
གཅིག་གབ་པའང་ ེད་དེ་འ ིང་ བས་ ིས་ངེས་མེད་འོང་། གས་འགའ་ཞིག་ ་ ིད་ཞེང་
ཐལ་མོ་བ ད་པ་དེའི་ ང་ཞེང་ ེད་ལ་སོར་བ ། ད ང་བ་སོར་བ ་བཞི་ ས་ཏེ་ ་ཞེང་
མཉམ་པར་ ེད་པ་ཡོད་ ང་། ཞི་བའི་ ོད་ཞེང་ལས་ ང་ ང་བས་མི་མཛས་པ། ཚངས་ཐིག་
ནས་མཆན་ ེ་བར་ཞལ་གང་། ད ང་བ་སོར་བཅོ་ ་ ས་ནས་ཞེང་ ་ཐལ་མོ་ ེད་ ར་ ་བཟོ་
མཁས་པ་དག་གིས་བཞེད་པ་མིག་ ར་མཛས་ཤིང་ ོ་བོ་ ོམ་ལ་ ང་བར་ག ངས་པ་ ར་ ིད་
ཚད་ལས་ཞེང་ཚད་ཆེ་བ་ལེགས་སོ། ། ོ་བོ་ཐལ་མོ་བ ད་པ་དེ་དག་གི་ཞལ་དོ་གབ་པ་ ་ ་ ས་
ན་གནོད་ ིན་ ོས་པ་ མས་ཤ་ཉམས་ག ས་ ིམ་ཆེ་བར་བཤད་པ་དང་ཡང་མ ན་ནོ། ། བས་
འདིར་ གས་གཞན་ན་གནོད་ ིན་ ོས་པ་ ་ འི་ ོ་བོ་ མས་ལ་ ེ་ངར་དང་བ ་ཞལ་གང་ ས་
པའི་བ ་ནི་འ ིང་ བས་ ིས་ ོ་བར་གབ་པ་ལས་ ིད་ཚད་གཞན་གོང་བཞིན་དང་། དེ་ ེང་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ད ་ འི་ཞལ་གང་བ ན་ཏེ་ ིད་ཚད་མཐོ་བ ད་པར་ ེད་ ང་དོན་ལ་མཐོ་བ ན་པར་འ བ།
ཞེང་ ་ཚངས་ཐིག་ནས་མཆན་ ང་བར་སོར་བ ། ད ང་པ་སོར་བ ་བཞི་ལས་གཞན་གོང་
ར་ ི་ཆ་ཚད་འདི་ནི་ ོ་བོ་ལ་ ང་མི་མཛས་ཤིང་ ོད་ མ་པ་སོགས་ ིས་ ོ་བོ་ཐལ་མོ་བ ད་
པའི་ མ་ ི་ཚད་ ་ག ངས། གོང་བ ན་ཞལ་ཚད་བ ད་པ་ཞེང་ ་དེ་ལས་ ག་པ་འདི་ནི་
གནོད་ ིན་དང་ ིན་པོ། །གཤིན་ ེ་ ོས་པ་ ་ འི་ ོ་བོ་ ིའི་ཐིག་ཁོག་ ེད་པ་ལེགས་པར་
མངོན་ཏེ། ནང་གི་ མ་འ ར་ ་མོ་ནི་ ད་དང་མཁས་པའི་ ིས་ ན་བཞིན་གང་ ར་ ས་ ང་
མི་འགལ་ལོ། །
དེ་ཡང་ནང་གསེས་ ་ད ལ་བ་ཤངས་དང་ཀོས་ཀོ་ མས་སོར་བཞི་རེ། ཞལ་སོར་བ ་
གཉིས་ཡིན་ ང་གདངས་པའི་ཚམས་གཉིས་ ི་བར་ ་ ིད་ལ་སོར་གཉིས་ཡོད་པར་ ས་པས་སོར་
བ ་བཞིར་ ར་བ་དེའི་ཚད་ ི་ཞལ་ ད་རིང་ ིར་མ ལ་ ི་ཚད་ལས་སོར་གཉིས་ ི་ ེ་གབ་པ་
དང་། ཞལ་ད ིབས་ ོ་བོར་ ་བཞི། ོ་མོར་ མ་པོ་དེ་གཉིས་ཞལ་ ད་ ས་པ། ཞལ་རས་ ོས་
ཤིང་ ོ་གཉེར་བ ས་པ། ཤངས་བ ེས་པ་ཞལ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙགས་ལ་ གས་འ ིལ་
བ་ ེ་དེ་ཡང་། ཞལ་དང་ཤངས་བར་ ི་ཆ་སོར་ ེད་རེ། ཡ་མ ་མ་མ འི་ཆ་ལ་སོར་ ེད་རེ།
གོང་འོག་ཚམས་གཉིས་ ི་ཆ་ལ་སོར་ ེད་རེ། ཚམས་གཉིས་ ི་བར་ ་སོར་གཉིས་པར་ གས་
འ ིལ་བ་མཆེ་བ་བཞི་སོར་མོ་རེ་རེ་ ེ་ ་བའི་ཞེང་ལ་སོར་ ེད་དང་། ང་བ་གཅིག དེ་ ར་
ཞལ་གདངས་པའི་ ིད་ ་སོར་བཞི། ཞལ་ད ས་སོར་ ེད་བ ན་ལས་མཆེ་བ་གཡས་གཡོན་
བར་ ་སོར་ ེད་ག མ་རེ། གཡས་གཡོན་ཞལ་ ག་སོར་ ེད་གཉིས། ཞལ་ ི་ འི་དཔངས་ལ་
སོར་གཅིག་དང་ནས་གཅིག ིན་མའི་དཔངས་སོར་གཉིས། ིན་ད ས་སོར་བཞི། ་རའི་ ོད་
ཆ་སོར་གཉིས། ་རའི་ད ས་སོར་ ེད་བཞི། སོ་གདན་དཔངས་སོར་གཅིག ད ས་སོར་གཉིས་
་ ེད་དོ། ། ན་དམར་ལ་ མ་པ་མཐེ་བོང་གི་ད ས་སམ་སོར་ག མ་པའི་ཞེང་ཅན། ང་ཟད་
་ག མ་པའི་ མ་པ་ཅན། མ ་སོར་རེ་ ་ ག་གཉིས་ཅི་མཛས་ ་ག ངས། ཡང་ན་སོར་བ ་
གཉིས་པའི་ཞལ་ཚད་ ི་ ད་ཞེང་སོར་བ ་ ག་ལས་སོར་གཅིག་དོར་བའི་བཅོ་ ་བའམ་ཡང་ན་
སངས་ ས་ ི་ཞལ་ཚད་སོར་བཞག མ ར་ ོང་སོར་གཉིས་སམ་བཞི་གང་མཛས། འ མ་ཞེང་
སོར་བཞི། ་བའི་ཞེང་སོར་གཉིས། ད ས་དང་ ན་ཤལ་ ི་ཚད་མདོ་ ད་ལས་མི་གསལ་བས་
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མཁས་པའི་ ིས་ ན་ ར་ ། ན་གཉིས་བར་ ི་གདོང་ཞེང་ ིས་ཆར་སོར་བ ་གཉིས་མ ིན་
ཞེང་སོར་བ ། ་ད ིལ་སོར་བཞི་ མ་ཞིང་འ ར་ལ། ད ང་(མཐོ་ ག་པའི་ ོ་བོའི་ད ང་ ར་སོར་
ད འམ་བ ) འ
ེ ་ི ཞེང་ ིས་ཆར་སོར་བ ད་དང་གཅིག་གི་ མ་ཆ་ཙམ་པ། ག་ངར་ ི་ཞེང་ ིས་
ཆར་སོར་ ག་དང་སོར་གཅིག་གི་ མ་ཆ་གཉིས། ག་འགག་ཞེང་ལ་ ིས་ཆར་སོར་བཞི། དེ་
མས་རང་རང་གི་ཞེང་ཚད་ མ་འ ར་ ིས་མཐའ་འཁོར་བ(ད ང་ ་ག ས་པ་བ ་ ིན་པ་ མས་ལ་
ཞི་བའི་ བས་ ིས་མཐའ་བ ོར་ ི་ཚད་ མས་ལས་ མ་ཆ་རེས་ ག་པས་ མོ ས་པར་ ེད) ེ་བའི་ཐད་ཁར་སོར་
མོ་ཉི་ ་བ ོར་བས་ ག་ ། ེ་ ང་ ་དང་ཟབས་ ་སོར་རེ། ག ས་པ་ ོམ་ཞིང་འ ང་བ།
གསང་བའི་ ོ་ ེའི་ ་བ་རིང་ ང་སོར་བཞི། ེའི་ནོར་ཏོག་སོར་གཉིས། སོར་ ག་པའི་ ིད་
ཚད་དེས་མཐའ་འཁོར་བ། ཞེང་སོར་གཉིས་པ། གཞན་ཡང་ ང་ཟད་འ ེང་ བས་ ིས་སོར་
བ ད་དམ་ད ་བའང་ཡོད་ལ། ལེགས་པར་འ ེང་ཚ་སོར་བ ་བ་དང་། ོ་བོ་འགར་བ ་
གཉིས་ ་ཡང་ག ངས་སོ། །འ ས་ འི་ གས་པ་འོག་ ་འ ང་བའི་ད ས་སོར་ འམ་སོར་
བཞི། ཞེང་ ་སོར་བཞིའོ། །(མཐོ་ ག་པར་བ འི་ ་བར་སོར་བ ་ ག་གམ་བ ་བ ན)བ འི་ ་བའི་
ཞེང་ ིས་ཆར་སོར་བཅོ་ ། ས་མོའི་མཚམས་ ་སོར་བ ། ིན་ད ས་སོར་བ ད་དང་སོར་
ི་བཞི་ཆ་ག མ། ལོང་ འི་ཐད་ཀར་སོར་ ་དང་སོར་ ི་བཞི་ཆ་གཅིག དེ་ ན་ཞེང་ཚད་ མ་
འ ར་ ིས་མཐའ་འཁོར་རོ། །ཞབས་མགོ་ ིང་བ་ནས་མཐེ་ ེའི་བར་སོར་བ ་བཞི། ཞབས་
ད ས་སོར་བཅོ་བ ད་ ས་ན་ ིང་བ་གཉིས་ ི་བར་ ་ཞལ་ཚད་ག མ་དང་སོར་ ། ཞབས་
སོར་མོ་བ ་བཞི་བར་ ེད་ཚ། ིང་བར་ཞལ་ཚད་ག མ་དང་སོར་བ (ག མ་ ང་བའང་)འ ང་
ངོ་༑ ༑དེ་གཉིས་གང་བདེར་ ། གར་ ི་ བས་འགར་ ིང་བ་གཉིས་ ི་བར་ ་མཐོ་ ་ ེད་པ་
ཡོད་ ང་འདི་དེ་ ར་མི་ ་ག ངས། ད ་ འི་ད ས་ན་རིན་པོ་ཆེའི་ཅོད་པན་སོར་ ག་པ།
གནོད་ ིན་ ོས་པ་ཤ་ཉམས་ག ས་ ིམ་ཆེ་བ་དང་། ིན་པོ་ ོས་ཉམས་ཅན་ཡན་ལག་ ོམ་ལ་
རགས་པ་དང་ཤ་ གས་པས་ ིམ་པར་ ་ ེ། གེ་ཁོད་ལས། ་ ང་ ོམ་ལ་རགས་པས་ ིན་པོ་
ལ། །ག ངས་སོ། ། ིར་ཡང་ ོ་བོས་ མས་དཔའ་ གས་བ ད་ ་ ན་པ་ ེ། ་ ད་ཉི་ཟེར་
ར་ན། བཅས་བཅོས་འ ིང་ མ་གཡོ་འཚགས་ ལ་ ོས་ ག་ ལ་ཏེ་ ོས་ ལ་ད ་ལས་
བཅས་ཏེ་ ོས་པ་ ར་ ོད་ཆས་བ ད་ནི་ ་ ོད་ལ་བ ད་དང་སེང་གེ་ ང་པོའི་གཡང་གཞི། ་
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ད་ ག་གི་ཤམ་ཐབས། ལ་ ི་ ་རགས། ཐོད་ ོན་དོ་ཤལ། ཐོད་ མ་ འི་ད ་ ན། (མ ར་
ཚས་ལ) ག་གི་ཐིག་ལེ། (ཨོག་མ་ལ)ཞག་ཆེན་ ི་ ་གམ། ( ་མོ་ མས་ )ཐལ་ཆེས་ ི་ཚམ་ ་དང་
བ ད་དོ། །བཅོས་ཏེ་ ོས་པ་ ོ་བོའི་བཞིན་ ག་ནི། ད ་ཡོ་བ། ག་གདེངས་པ། ་འ ིང་བ།
ེད་འ ིལ་བ། ཞབས་བ ད་པ། བཞིན་ ོག་པའོ། །འ ིང་ ེ་ ོས་པ་ མ་པའི་གར་ད ་ནི།
ན་ ོག་པ། ན་གདེངས་པ། ཤངས་གཉེར་བ། ཞལ་གདངས་པ། ཚམས་གཙགས་པ། གས་
འ ིལ་བ། མ་འ ིལ་བ། གཟེངས་བ ོད་པ། རལ་བ་ ེན་ལ་འ ིལ་བའོ། ། མ་ ེ་ ོས་པ་
འཇིགས་པའི་ ན་ ག་ནི། ་ཆེན་འ མ་ ི་ད ་ ན། ་ཆེན་འ མ་ ི་མ ལ་ ། གཟའ་
ཆེན་འ མ་ ི་ ན་ཆ། འ ་མེན་འ མ་ ི་ད ང་ ན། ཐོད་པ་འ མ་ ི་དོ་ཤལ། ་ ར་
འ མ་ ི་ག ་ ་ མས་སོ། །གཡོས་ཏེ་ ོས་པ་རང་བཞིན་ ི་ཆ་ གས་ ་ནི། བ ིད་པའི་ ་
མཆོག བ མས་པའི་ ག་མཚན། བ ོར་བའི་འཁོར་ཚགས། ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་མཛད་པའི་ ིན་
ལས་སོ། །འཚགས་ཏེ་ ོས་པ་ག མ་པའི་ ལ་བ ན་ནི། ཏོག་ ེ་ཡར་ལ་ཁད་པ། ད་ ི་མཆོང་
ལ་ཁད་པ། ཧབ་ ི་ཟ་ལ་ཁད་པ། ཆར་ ི་ ེ་ལ་ཁད་པ། ག་ ེ་བཞད་ལ་ཁད་པ། བ་ ་མཚན་
ཆ་འ གས་ལ་ཁད་པ། ག་ཞབས་སེན་མོ་ ོ་བའོ། ། ལ་ཏེ་ ོས་པ་འབར་བ་ཉེར་གཅིག་སོགས་
མ་དགོས་པ་མིན་ཡང་ བས་འདིར་མཁོ་ ང་བས་རེ་ཞིག་བཞག་པའོ། །དེ་ ར་ ོས་པའི་མཚན་
ཉིད་དང་ ན་པར་ འོ། །
འདིར་ ོ་བོའི་འ ིང་བག་དང་ ངས་ བས་ ི་ཐིག་འདེབས་ན། ཚངས་ཐིག་བཏབ་ནས་
དེའི་གཡས་ ་ཞལ་གང་། ཞལ་ ེད། ཞལ་གང་གི་ཐིག་བཞི་དང་། གཡོན་ ། ཞལ་ ེད། ཞལ་
གང་། ཞལ་གང་གི་ ེན་ཐིག་བཞི་བཏབ། ར་ ་འ ེད་ཐིག་ནི་ཚངས་ཐིག་ནས་ ར་ ། ཞལ་
གང་ད ་ ། ཞལ་གང་ཞལ་རས། སོར་བཞི་མ ིན་པ། ཞལ་གང་ གས་ཀ ཞལ་གང་རེས་ ེ་བ་
དང་གསང་གནས། སོར་བཞི་ ས་མོ། ཞལ་གང་ ེ་ངར། སོར་བཞི་ཞབས་དཔངས། ཞལ་གང་
གདན་ཐིག་བཏབ་ལ། དེ་ནས་འ ིང་ཐིག་ནི། ་མཚམས་འ ེད་ཐིག་དང་ཚངས་འཚམས་ནས་
བ ང་ ེ། ཡར་ ེ་ད ་ འི་ ེ་ཐིག་དང་། མར་ ེ་ གས་ཀའི་ཞལ་ཚད་ ི་ད ས། ཚངས་ ེང་
ནས་གཡས་ ་སོར་ འམ་ ག་གི་སར་མཚན་མ་ ས་པ་གང་ ང་ ་འཐེན། དེའི་ ེ་གསང་བའི་
མས་ཐིག་དང་ཚངས་ཐིག་འ ད་མཚམས་ ེལ་བས་གཡས་འ ིང་གི་ཚད། གཡོན་འ ིང་མཚན་
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མ་གཡོན་ ་ འོ། ། ག་གི་ ོར་ཐིག་ གས་ཀའི་མས་ཐིག་དང་ཚངས་འཚམས་ནས་གཡས་ ་
སོར་ ག་ཞལ་ལ། དེ་ནས་མཆན་ ེར་ ེན་ ་སོར་བཞི་གཞལ་ ེང་ ་ ད་བ ང་ ེ། ོ་བོ་ཐལ་
མོ་བ ད་ཅན་ཡིན་ན་སོར་ཉི་ ་དང་། མཐོ་ ག་པ་ཡིན་ན་སོར་བ ་གཉིས་ཚད་ ི་ ་ ད་
བ ོར་བ་ ག་ མས་ ི་ ་མོའི་ཚགས། དེ་ ེང་ནས་ཕར་ལ་སོར་བ ་གཉིས་བ ེད་དེ་བ ོར་བ་
མ ིག་མའི་མཚམས་ཐིག དེའི་ ེང་ནས་ ི་རོལ་ ་སོར་ ག་བ ེད་པ་ ག་མགོའི་ ི་ཐིག་གོ །
ག་སོར་བ ག་ཅིང་ ག་མཚན་བ ང་བའི་ཚད་ཡིན་ ི་བ ང་ན་མཐོ་གང་ལས་མི་འ ར་རོ། །
ཡང་ གས་ཚངས་འ ད་པ་ནས་གཡོན་ ་མཐོ་བ ད་པར་ཞལ་ཚད་ ེད་གཉིས་གཞལ་མ་དེ་ནས་
ཡར་མཆན་ ེར་སོར་ ག་གམ། ེད་ ག་ ང་ཟེར་ཏེ་དེ་ ར་གཞལ་ ེང་ནས་གཡས་པ་ ར་
བ ོར་བ་ འོ། །
ཞབས་བ ང་བ མ་ ི་ཚད་ནི། གསང་བའི་མས་ཐིག་དང་ཚངས་ཐིག་འ ད་མཚམས་
ནས། གཡོན་ ོགས་ ་ཞབས་དཔངས་ཡས་ཐིག་དང་། ེན་ཐིག་བཞི་བ་འ ད་མཚམས་ ེལ།
དེའི་ ི་ལ་སོར་བཞི་གཞལ་མཚམས་ནས། གས་ཚངས་འ ད་མཚམས་ཐིག་གིས་ ེལ་བ་དང་།
འགས་གསང་ཐིག་ཚངས་འཚམས་ནས། གཡོན་ ། ཞབས་དཔངས་མས་ཐིག་དང་ ེན་ཐིག་
བཞི་བ་འ ད་མཚམས་ ེལ། དེ་ནས་ཞབས་དཔངས་ཡས་ཐིག་ནས། གས་ཚངས་ནས་འ ེད་
་ཞལ་གང་གཞལ་སར་ ེལ་བ་གང་འོས་ ིས་ཞབས་གཡོན་ ང་གི་ཚད་ ོགས་སོ། ། ེ་ཐིག་
ཚངས་འ ས་ནས་གཡས་ ་ཞལ་གང་བ་ནས་ ར་ ་སོར་བཞི་གཞལ་མཚམས་ ་མཚན་མ་ ས་
པ་དེ་དང་། ཚངས་ཐིག་ནས་གཡས་ ་ཆ་ཆེན་གཉིས་ ི་ ེན་ཐིག་བཞི་བ། ས་མོའི་ཡས་ཐིག་
དང་འ ད་མཚམས་ ེལ་བ་བ ་གཡས་པའི་ ི་ཐིག་གོ །དེ་ནས་ ས་མོའི་མས་ཐིག་ནས་ཞབས་
དཔངས་ཡས་ཐིག་དང་ཚངས་ཐིག་འ ད་མཚམས་ནས་ཞལ་གང་དང་( ེན་ཐིག་མཐོ་ ེད་དོ་ལ་ ི་
པར་ཟེར་ད ད)སོར་བཞི་གཞལ་མཚམས་ ་ ེལ། ཡང་གསང་མཚམས་ཚངས་ ེང་ནས་གཡས་ ་
སོར་ ག་གཞལ་བ་དང་། གཡས་ ི་ ས་མོའི་མས་ཐིག་དང་ག ང་ཐིག་དང་པོ་འ ད་མཚམས་
ེལ། དེ་ནས་ཞབས་དཔངས་ཡས་ཐིག་དང་ ེན་ཐིག་དང་པོ་འ ད་མཚམས་ ེལ་བས་ཞབས་
གཡོན་པའི་བ མ་ཚད་ ོགས་སོ། །འགས་ ེ་ཐིག་ཚངས་ནས་གཡས་ ་ཞལ་གང་གིས་ནས།
ཚངས་ཐིག་ནས་གཡས་ ་ཞལ་དོའི་ ེན་ཐིག་བཞི་བ་ ས་མོའི་ཡས་ཐིག་དང་འ ད་མཚམས་ ེལ་
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བ་བ ་གཡས་པའི་ ི་ཐིག དེ་ནས་ ས་མོའི་མས་ཐིག་ནས་ཞབས་དཔངས་མས་ཐིག་དང་ག ང་
ཐིག་དང་པོ་འ ད་མཚམས་ ེལ། ཡང་། གསང་མཚམས་ཚངས་ཐིག་ནས་གཡས་ ་སོར་ ག་
གཞལ་བ་དང་། གཡས་ ི་ ས་མོའི་མས་ཐིག་དང་ག ང་ཐིག་དང་པོ་འ ད་མཚམས་ ེལ། དེ་
ནས་ཚངས་ཐིག་དང་ཞབས་དཔངས་ཡས་ཐིག་འ ད་མཚམས་ནས་གཡས་ ་སོར་བ ་གཞལ་སར་
ེལ་བས་གཡོན་བ མ་ ོགས་སོ། །ཞབས་བ ང་བ མ་ ི་དབང་གིས་གཡོན་བ ང་བའི་ ིང་
བའི་བར་ཞལ་བཞི་དང་། གཡོན་པའི་མཐིལ་དང་ འོ། །གཡས་བ ང་དེ་ལས་ ོག་པར་ ། དེ་
ར་འ ིང་འ ོགས(འཁོར)བ ང་བ མ་ ི་ ལ་འདི་ནི་ མ་འཇོམས་ ་ འི་དབང་ ་ ས་པ་
འདིས་མཚན་ནས། ོར་ ིལ་སོགས་གདན་བ གས་ ི་ཉམས་ ་མ། བཞེངས་ཐབས་ལའང་།
བ མ་བ ང་གི་ཞབས་གཅིག་གདན་ལ་རེག་པ་གར་ཐབས་དང་། ཞབས་གཉིས་གདན་ལ་རེག་
ང་གཡས་སམ་གཡོན་བ ང་བ མ་ ི་དོར་ བས་དང་། མཉམ་པའི་ བས་དང་། གཞན་ཡང་
ས་ག་སོགས་ ི་ཞབས་ བས་ ་མ། ག་ ་དང་ ག་ ་བ ོལ་བ་སོགས་ ི་ ག་གི་ བས་ ་མ་
ེ༑ ག་ཞབས་འདི་དག་གི་བ ང་བ མ་ ་ཚགས་ཚགས་ ི་གནས་ནས་ ེད་པས་དེ་དག་གི་
བས་ ་ཚགས་ལ་མ་ ོངས་པར་ ་ ེ་ཐམས་ཅད་ཐིག་གིས་བ ོད་པ་དཀའ་ག ངས། གཞན་
ཡང་མི ་ ང་མཐོ་ ་བ་ནི། ཞལ་ཐལ་མོ་གང་། མ ིན་པ་ནས་གསང་བའི་བར་མཐོ་གཉིས།
གསང་བ་ནས་ ང་མཐིལ་བར་ཞལ་གཉིས་རེ་ ེ་ཞལ་ ར་བཤད་དོ། །མཐོ་བ ་གཅིག་པ་ནི།
རལ་བ་ཞལ་རས་ གས་ ེ་གསང་བ་བ ་ མས་ཞལ་ཚད་རེ་མ ིན་པ་ ས་མོ་ཞབས་དཔངས་སོར་
བཞི། ེ་ངར་གདན་བཅས་ཞལ་དོ་རེའོ། །ཤིན་ ་ ོས་པ་མཐོ་ག མ་པ་ནི། ཞལ་ ིམ་མཐོ་གང་
དེ་ནས་ཞབས་དཔངས་ཡན་མཐོ་དོ་ ེ་ ིད་ ་མཐོ་ག མ། ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་ ་སོར་མོ་
ག་པ་ག མ་བཏབ་པས་ ང་ཞེང་ད ང་བ་ ག་ངར་ ི་ཚད་དེ། ིད་ཞེང་གི་ཚད་ མས་ ོ་
བོ་གཞན་ལས་ ང་ཞིང་ ོམ་པར་ག ངས་ལ། ིན་པའི་ ེད་ཙམ་ག ས་པས་ནོན་པ། ག་
ཞབས་ ི་ ིད་ ་མཐོ་རེ། ད ་ ་ ེན་བ ེས་ ི་དཔངས་མཐོ་གང་། རོ་གདན་སོར་བ ད་དང་
ག་གང་འོས། ཉི་གདན་པ ྨའི་དཔངས་སོར་བ ད་ཙམ་མམ། མཐོ་རེ་ ས་ ང་མི་འགལ་བས་
གང་མཛས་ འོ། །གཞན་ཡང་ཤིན་ ་ ོས་ན་ ས་ ེད་ ། ད ་ ེད་ཞལ་ཚད་ ་ གས་པ་
ཡོད། གཞན་ཡང་(གཞན་ འེ ི་ ་མ) ན་ཐང་བས་ཤིན་ ་ ོས་ན་གདོང་བ་ ག་ཅེས་བཤད་པ་ལ་
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འགའ་ཞིག་གིས་དགག་ ང་། ཐིག་དངོས་ཤིན་ ་ལེགས་ཤིང་དེ་ ར་ ིད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་
པ་མངོན་ནོ་ཞེས་ག ངས་སོ། ། ང་ཆེན་རིགས་ ་ མས་ ི་ཚད་ ང་དེ་ ར་ འོ། །ཞེས་དེ་
དག་གིས་དབང་ ག་ ོ་བོའི་ཆ་ཚད་བཤད་པ་དང་བཅས་པས་ཡེ་ཤེས་ ་ཚགས་ མས་ ི་ཆ་ཚད་
མས་གསལ་བར་བ ན་པའི་ བས་ཏེ་ ོགས་སོ། །
གཉིས་པ་འཇིག་ ེན་ ་ལའང་ག མ་ ེ། འདས་པ་དང་། བར་མཚམས་པ་དང་། མ་
འདས་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཡེ་ཤེས་དབལ་མོ་སོགས་གོང་གི་ ོ་མོའི་ཆ་ཚད་ ར་ འོ། །གཉིས་པ་
མཚམས་ ི་དབལ་མོ་ནི་ ་ར་མ་ག མ་ ་ ་ ེ་དེ་དག་ནི། གདོང་ ་བ་ཆིབ་ ི་གདན་ལ་བ ིད་
པའམ་ཡང་ན་འདོར་ཐབས་གདན་ལ་འ ིང་བ་ ེ། སངས་ ས་བ ན་ ོང་དམ་ཅན་ ་མཚའི་
ཚགས་དང་གཞན་ཡང་དཔལ་མགོན་བ ན་ ་ ེ། ཚངས་པ་པོར་ ་དང་། ་མོ་ མས་དང་།
་དང་། གཟའ་དང་ ར་མ་སོགས་ ི་ཞི་བ་ མས་མཐོ་ ་བའམ་མཐོ་ད ་བ་གོང་བ ན་ ི་ ་
མོ་ཚད་ ་བར་དེའང་ ་མ་སོགས་ ་མོ་ མས་ ་མོའི་ཚད་ཁོ་ནར་ ་ལ། དབང་ ག་ཆེན་པོ་
སོགས་ཕོ་ མས་ལ་ ་མོའི་ ད་ཆོས་ ང་དགོས་ཏེ། གང་ཞེ་ན་མོ་ མས་ ོད་ མ་ལ་ ད་ ས་
ལ་ཕོ་ མས་དེ་ལས་ ོག་པ་དང་། གཞན་ཡང་ ་དཔངས་མ ིན་པ་ ས་མོ་ཞབས་དཔངས་
མས་སོར་བཞིར་ ་ཞིང་། དེའི་ཆ་ཙམ། ད ི་དང་བ ་ ན་གཅིག་ཞལ་དོ། ེ་ངར་ཞལ་དོ་
ལས་ ི་ནས་སོ་སོར། སོར་ཉེར་གཉིས་རེ་ ས་ནས་མཛས་ཆོས་ ས་ ང་ ང་ག ངས། ་ ་མེ་
་ ང་ ་སོགས་ ང་དེ་ ར་རོ། །གཤིན་ ེ་དང་བ ད། ཐགས་བཟང་རིས་དང་ ག་གཟའ་
སོར་མཐོ་བ ད་པའམ་ ག་པའི་ ོ་བོའི་ཚད་གང་བདེར་ འོ། །ག མ་པ་མ་འདས་པ་ནི། ་
་ཝེར་མ་སོགས་དང་འཇིག་ ེན་ ོང་བ་ མས་ཏེ་དེ་དག་ ང་(མདོ་ ར་ན)གདོང་ འམ་ཡང་ན་
མཁས་པའི་ ིས་ ན་ ར་ འོ། །ཞེས་འཇིག་ ེན་ འི་ཆ་ཚད་བཤད་པ་དང་བཅས་རེ་ཞིག་
བཀོད་ཟིན་ཏོ། །
ཞར་ ང་མི་ མས་ ི་ཚད་ནི་ ིད་དཔངས་མཐོ་ ེད་བ ན་པ་ ར་ན། གདོང་བ་མཐོ་
གང་། མ ིན་པ་སོར་ག མ། དེ་ནས་གསང་བའི་བར་མཐོ་གཉིས་དང་སོར་ག མ་ ེ་དོན་ལ་
སོར་ཉེར་བ ན་པ། ད ི་སོར་བཞི། བ ་དང་ ིན་པ་སོར་བཅོ་ ། ས་མོ་དང་ ིང་བའི་
དཔངས་སོར་བཞི་ ེ། ིད་ཚད་མཐོ་བ ན་པ། ཞེང་ ་ ང་ ེད་སོར་བ ། ད ང་བ་བ ་བཞི།
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ལག་ངར་དང་ལག་མགོ་སོར་བ ་གཉིས་རེ་ ེ། ཞེང་ ་མཐོ་བ ད་པ་ ེ་ ་ཞེང་མི་ ོམ་པའོ། །
གས་འགའ་ཞིག་ ་མི་ག གས་ངན་ མས་ལ་ ིད་ ་རང་ ་ ེད་བཞིར་བཤད་པ་འདིས་དཔེར་
མཚན་ནས་མི་ མས་མཚན་ཉིད་དང་མི་ ན་པས་ ་ཞེང་མི་མཉམ་པ་དང་། ོམ་ ་རིང་ ང་
སོགས་ངེས་མེད་འ ང་བ་ཤེས་པར་ ་ ེ། ཡང་གདོང་མཐོ་གང་། མ ིན་པ་སོར་ག མ། མ ིན་
འོག་ནས་གསང་བའི་བར་སོར་ མ་ ། བ ་དང་ ིན་པ་བ ་བ ན། ས་མོ་དང་ ིང་བ་སོར་
ག མ་རེ་ ེ(སོར་གཅིག་ ག་འ ག་ད ད)སོར་ ་བཞི་ ་བ ན་པ་ ིད་ཚད། ཞེང་ ་ ང་ ེད་ནས་
ད ང་བའི་མཐར་ ག་བར་སོར་ཉེར་བཞི་ཉེ་བའི་ད ང་བ་ནས་ ང་མོའི་ ེ་བར་ཉེར་བཞི་ ེ་སོར་
གོ་ ག་མཐོ་བ ད་པའོ། །ཡང་མི་ མས་ལ་ ་ཞེང་གབ་པའི་ཚད་ ང་ཡོད་དེ། ་དཔངས་
སོར་བཞི། གདོང་མཐོ་གང་། མ ིན་པ་སོར་དོ( ས་འ ག)། ིང་ ེ་གསང་ག མ་མཐོ་རེ། བ ་
དང་ ེ་ངར་མཐོ་ ེད་དོ། ས་མོ་དང་ ང་ཞབས་སོར་ག མ་རེ། ད ི་བ འི་ཁོངས་ ་བ ིས་
པའོ། །དེ་ ར་ ིད་ ་སོར་གོ་བ ན། མཐོ་བ ད་པ་ ས་ན་ ་བཞིར་ ་ཞེང་མཉམ་པ་འཛམ་
ིང་རང་ ས་ ་བཞི་འདོམ་གང་ ་ གས་པའོ། ། ིང་འདིའི་མིའི་ ེན་ཅན་ ི་ཉན་རང་ མས་
ང་མིའི་ཚད་བཞིན་ནོ། །རང་ ལ་ལ་ནོར་ཏོག་གི་ ན་དང་ ལ་བའི་ག ག་ཏོར་ ང་ཟད་
ག་པའི་ ོགས་ ་ཉེ་བ་ཡོད་དོ། །ཚད་མི་བཞིན་ནོ། ། ིང་གཞན་ ི་མིའི་ ེན་ཅན་ ི་ཉན་རང་
མས་ ང་ ིང་དེའི་ ས་ཚད་ ་ འོ། །ག ང་ ང་ཐེག་པ་ ོན་པའི་མིའི་ ེན་ཅན་ ི་ ་མ་
མས་སངས་ ས་ ི་ཚད་ ར་ ་ཞེས་ག ངས་སོ། །ཞར་ ང་དེ་དག་གི་ ོན་ཡོན་ ར་ཙམ་
བ ོད་ན། ིར་ ་ ིས་ན། ་གང་ཡིན་དེའི་ཆ་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ ན་པར་ ི་དགོས་ཏེ།
མདོ་ལས། ཆ་ཚད་མི་ ན་ ་ མས་ནི། ། ི་ཤིང་ནགས་ཚལ་རི་མོ་འ ། །སངས་ ས་དངོས་ ་
ན་ ངས་ཡང་། །དེ་ལ་རབ་གནས་ཐེབས་མི་འ ར། །ཞེས་དང་། ིར་ཡང་ ་ཡི་མཚན་ཉིད་
ལ༑ ༑ ི་འཕང་དམའ་ན་ས་གནོན་ ང་། ། ལ་ཡོལ་དམའ་ན་བསོད་ནམས་ ང་། ། ་འ ས་
དམའ་ན་ གས་པ་ ང་། །འཁོར་ཚགས་ ང་ན་བསོད་ནམས་ ང་། །ཆག་ཚད་མི་ ན་འ ང་
བོས་བ མས། །ཞེས་དང་ཡང་མདོ་ལས། ་ག གས་ཆག་ཚད་མེད་པ་དང་། །ག ང་རབ་བ ་
དག་མེད་པ་ མས། །མཆོད་ ེན་ཐིག་ ་མེད་པ་ མས། ། ་སོགས་འ ས་ ་ཙམ་མ་གཏོགས། །
དོན་ ི་ཡོན་ཏན་མི་མཐོང་ ེ། །བ ན་པ་ ི་མས་ གས་པ་ཡིན། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར་ཤེས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

པར་ ་ཞིང་། དེ་ ར་ ས་པའི་ཡོན་ཏན་གཞལ་ ་མེད་དེ། དེ་ ད་ ་མདོ་ལས། ཆག་ཚད་
ན་པའི་ ་ མས་ནི། །བ མས་ནས་སངས་ ས་རབ་གནས་ གས། ། ིར་ཡང་མཛས་པར་མ་
ར་ན། །ཆག་ཚད་ ིས་ ང་ཅི་ཞིག་ ། ། ན་ ར་མཛས་ན་ཆག་ཚད་རབ། །རང་བཞིན་ ོན་
པའི་ ་དང་མ ངས། །ཞེས་དང་། དེ་ ིར་ཆག་ཚད་ ན་པ་ནི། །དེ་འ ར་དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་
ཡོད། །ཕལ་དང་ཕལ་ ི་ ན་མོང་མིན། །བསོད་ནམས་བསགས་པའི་འ ས་ ་ཡིན། །ཞེས་
ག ངས་པས་བཟོ་རིག་ ན་ ི་ ལ་ ་ ིན་པ་ནི་ འི་ ་ག གས་ ི་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཆག་ཚད་
དང་ ན་པ་ནི་ཤིན་ ་གལ་ཆེ་བ་རིགས་པར་ འོ། །
ས་པ།
དེ་ ར་ ེད་པའི་ཤེས་རབ་ཆ་ ་ཡང་། །
ག་བསམ་དག་པའི་འཁར་བ་ལ་བ ེན་ནས། །
བཀའ་ ང་ ན་ ི་དགོངས་དོན་བ ར་ནས་ནི། །
རིག་པའི་ལམ་འདི་ ང་ཟད་ ོམ་ ལ་ ས། །
འདི་ ིས་ ང་དང་འགལ་བའི་ཉེས་ཚགས་དང་། །
ཆབས་ཅིག་ཚ་རབས་བསགས་པའི་ ིག་བཅས་བཤགས། །
ར་ཡང་མ ེན་ ན་ཡངས་པའི་ ེས་ ་ཡིས། །
ལམ་འདི་འ ལ་ ལ་མཛད་པ་ཁོ་བོས་བཅོལ། །
འདི་ ས་བསོད་ནམས་ ་བ་གཞོན་ འི་འ མ། །
ས་ཅན་ ་ེ འི་ ོ་ ོངས་རབ་བསལ་ནས། །
ོགས་ ན་དཔལ་ ི་ ་ ད་བཞད་ནས་ ང་། །
མཐར་ ག་ཡེ་ཤེས་ ་མའི་ ་བ ེས་ཤོག །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་མདོར་བ ས་བ གས།
ན་མོ་ ་ ་མ ི་ཡེ། གང་འདོད་གཞི་ཡི་མཐའ་ ་ནི། ། གས་རི་ ་བཞི་ཐིག་གདབ་ ། །
དེ་ནས་ ེན་ ི་ཚངས་ཐིག་གདབ། །དེ་ནས་འ ེད་ ི་ཚངས་ཐིག་གདབ། །དེ་ནས་མཚམས་
བཞིར་ ར་ཐིག་གདབ། །དེ་ནས་གཞི་ཡི་ཆེ་ ང་ ར། ། ་ ད་རིམ་པ་ག མ་ ་བ ོར། ། ི་
ནས་བ ིས་པའི་ ་ ད་ནི(བ ོར)། །ག མ་པ་དང་(དང་པོ་ ེད་པའང་ ང་)ནི་ཚངས(ཐིག)འ ད(མཚམས)
ནས། །གཅིག་ནས་གཅིག་བར་ཐིག་བཞི་གདབ། །དེ་ནས་ (ི སོ་ནས)བ ིས(པའི) ་ ད་ནི། །གཉིས
(པའམ་དང་པོ་ ེད)དང་མཚམས(བཞིའི་ ར)ཐིག་འ ད་མཚམས་ནས། །གཅིག་ནས་གཅིག་བར་ཐིག་
བཞི་གདབ། །དེ་ནས་མཚམས་བཞིའི་ ར་ཐིག་དང་། །ཐིག་ཆེན་ ་བ་འ ད་མཚམས་ནས། །
གཅིག་ནས་གཅིག་པར་ཐིག་བཞི་གདབ། །དེའི་བར་ ་ ་བགོ་བར་ ། །ད ིལ་འཁོར་ མས་ ི་
ི་ཐིག་གོ །འདི་ལ་འདབ་ ངས་གཅོད་དགོས་ཆེ། །གཉིས་བཞི་བ ད་ མས་གོང་གིས་འ བ། །
འདབ་མ་ ག་ ་གཅོད་དགོས་ན། ། ར་ ི་འདབ་བ ད་བར་ མས་ ན། །རེ་རེ་ཆ་ག མ་ ་
བགོས་པའི། (ག མ་པོ་དང་དེ་ ེང་གཅིག་བཅས།) །ཆ་བཞི(རེ)གཅིག་ ་བ ིས་པ་ཡིས། ། ག་འདེབས་
བདེ་ གས་ ར་ ་འ བ། །དེ་འ འི་མཚན་མ་ ག་པོ་ཡི། །ཡ(མ ན་ནས་རིམ་པར༡.༣.༥)ཅན( )ི
གཅིག་ནས་གཅིག་བར་ ། ཐིག་གདབ་ ་ག མ(འ ང་ཞིང་)ཆ(༢.༤.༦)ཅན་ཡང་། །དེ་ ར་གདབ་
པས་བོན་འ ང་ ེ། ། ་ག མ་བ ོལ་མ་འ ང་བ་འོ། །( ་ག མ)བ ོལ་མཚམས་ཐིག་གདབ་
བ ་གཉིས་སོ། ། ་ག མ་ཐིག་གི་ ོར་ག མ་པོ། །ག མ་རེར་བགོས་ན་ད ་ཐིག་འ ང་། ། མ་
པོ་ ་བཞི་ ་གམ་དང་། ། ་ག མ་ ར་བ ད་ལ་སོགས་པ། ། ིན་ནས་ནང་ ་ཚད་གང་གིས། །
བ མ་མམ་ནང་ནས་ ིར་བ ེད་དེ། །( མ་པོ་ཡིན་ན)བ ོར་རམ(གཞན་ལ)ཞིག་གདབ་པ་ཡིས་ནི། །རིམ་
པ་ ་དགོས་ཡོ་མེད་ ོགས། །གཉིས་སོགས་ ང་ མས་ཆ་བགོ་ ། །ག མ་སོགས་ཉིས་འ ར་ མ་
འ ར་སོགས། །ད ་མཐའི་ ངས་བཞིན་ཅི་འོས་བགོ །(དེ་དག)གང་ལའང་བ གི ་ ་མེད་པ་ཡི། །
བ ་གཅིག་བ ་ག མ་བ ་བ ན་སོགས། །གོང་འོག(གང་ ང་)དག་ལས་ ར་ ི་ ། །དཔེར་ན་
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བ ་གཅིག་ ་ ་ལ། །དང་པོ་བ ་འདབ་ ས་པའི་ཆ། །གཅིག་དེ་ཆ་ ན་བ ་གཅིག་ ས། །ཆ་
ན་བ ས་ནི་ མ་པོའི་མཐའ(ནས)། །རིམ་བ ོར་བ ་གཅིག་འ བ་པ་དང་། །ཡང་ན་དང་པོ་
བ ་གཉིས་ཆར། ། ས་ལ་དེ་ཡི་ཆ་གཅིག་ནི། །ཆ་ ན་གཅིག་ ་བགོ་ ས་ཏེ། །བ ་གཉིས་ཚད་
ལས་ཆ་ ན་དེས། །དམན་པས་རིམ་བ ོར་བ ་གཅིག་འ བ། །བ ་སོར་འདབ་ ངས་མང་པོ་
ལ༑ ༑ ེད་ཆ་ མ་ཆ་སོགས་བགོ་ ེ། །དཔེར་ན་དང་པོ་མ་ ད་ ི། ། ེད་ནི་ ་བ ་དེའི་ ེད་ནི། །
ཉེར་ ་དེ་ ར་བགོས་པ་ནི། ། ་ཡི་ས་ ོན་དེ་ ར་ ས། །འདབ་རེའི་ ོན་ཏེ་དེའི་ཚད་ ིས། །
མ་བ ོར་མཐའ་ནས་འཇལ་བས་འ བ། །བ ་དང་ ་གཅིག་ ་ ་ལ། །དང་པོ་བ ་ཡིས་ཁོག་
ས་ཏེ། །མཐར་ ོགས་ཉེ་ཚ་འདབ་འགའ་ནས། །གཅིག་ ག་འོང་བ་ ས་པས་འ བ། །འདབ་
གཅིག་ཚར་ ས་རིམ་བ ོར་ལའང་། །པད་འདབ(བམ)འཁོར་ལོ་ ེ་ ོན(པོ་དང་) ོམ(པོ་སོགས)། །
(གང་འདོད)ཤོག་ཚད་གཅིག་ལས་རིམ་བ ོར་འ བ། །དེ་ འི་ངལ་བ་མི་དགོས་པར། ། ངས་
དཀར་ཙམ་ནས་མཐོ་སོགས་བར། །འདབ་ ངས་བདེ་ ག་གཅོད་འདོད་ན། །གང་འདོད་འདབ་
མའི་ཆ་རེའི་ཚད། །ཤིང་ ་ ེ་གཉིས་ ་ ་ཡིས། །ཐིག་ལམ་ ང་པོར་འདབ་མའི་ ངས། །ཅི་
ཙམ་འདོད་པའི་མཚན་མ་ ། །འདབ་ ངས་ ་འདོད་དེ་ཉིད་ ི། །བར་ཚད་ཆ་ ག་མཉམ་
པར་བགོས། །དེ་ཡི་ཆ་གཅིག་ཚད་དེ་ཡིན། །མཐོང་བ ོར་བར་ཚད་ ས་པ་ཡིན། ། མ་ ོར་
བ ོར་ལ་དེའི་མཐའ་ནས། ། ར་ ི་འདབ་ ངས་ཆ་གཅིག་གིས། །མཐོང་བ ོར་བར་ཆ་བ ད་
ས་ལ། །རིམ་བ ོར་འདབ་ ངས་ ་འདོད་འ བ། །མཐོང་བ ོར་བར་ཚད་གང་ཡིན་པ། ། མ་
པོའི་མཐའ་ ་ ག་འ ར་ཏེ། ། མ་པོའི་ད ིལ་ཚད་གང་ཡིན་པ། །མཐའ་ལ་ མ་འ ར་ཡིན་
པས་ན། །ཚད་འདིས་ ན་ལ་དཔག་ ེ་ཤེས། །དེའི་ ིར་ ོན་ ་ མ་བ ོར་ ས(པ)། །དེ་ནི་
འདབ་ ངས་ ་འདོད་གཅོད། ། མ་བ ོར་ ེད་པའི་མཐོང་བ ོར་ ི། །བར་ཚད་དེ་མཉམ་
ཤོག་ ་གཞན། །འདབ་ ངས་གང་འདོད་ ངས་ ་བགོས། །ཆ་ ག་བ ོམས་ཚད་བར་ཆ་ ས། །
མ་པོའི་མཐའ་ནས་རིམ་བ ོར་བས། །འདབ་མ་ ་འདོད་ཡོ་མེད་འ ང་། །ཡང་ན་ མ(པའི)
ད ིལ་ཚད་འདབ་ ངས། ། ་འདོད་བགོས་པའི་ཆ་ག མ་བ ོམས། །མཐའ་ནས་བ ོར་བས་
འ བ་པ་ཡིན། ། མ་ད ིལ( ི) མ་འ ར(ནམ)མཐའ་ཚད་ཡིན། །དེ་ཉིད་འདབ་མ་ ་འདོད་
པར། །བགོས་པའི་ཆ་རེས་འཇལ་ ང་འ ། །ཡང་ཅིག་ མ་ཐིག་འདབ་ ངས་བཅད་ཐབས་ལ། །
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མ་བ ོར་ ས་པའི་བ ོར་ཆའི་བར་ཚད་དེ། ། མ་པོའི་མཐའ་ནས་ ེ་བའི་བར(ཚད)ཡིན་པས། །
(དེ)ཆ་མཉམ་ ག་ ་བགོས་ཆ་ ན་དེ་འོ། །ཚད་ ིས་འདབ་མ་ ་དགོས་བགོ་ ས་ཏེ། །ཆ་ ག(གི)
ཚད་བ མས(པ)དེ་ཡིས་ མ་མཐའ་ནས། །རིམ་པར་བ ོར་ན་ ག་འདབ་ལེགས་པར་འ བ( ག་
འདབ་གཉིས་རེ་བ མས་པས་ག མ་འདབ་པོ)། །ཆ་ འི(བར)ཚད་ ་ི ཤིང་ ས་བ ོར་བ་ཡིས། །བ ན་
འདབ་འ བ་ ེ་ ག་ན་ཅི(འདབ་ལ་སོ་ ག་ ས་པའི་གཅིག་ ག) ག་དེ། །ཆ་བ ན་བགོས(ཁབ་ ་ེ སོགས་
ིས་ ོར་ཚད་ )པའི་ཆ་རེ་ ་མའི་ཚད། །ལ་བ ན་ཚད་པས་བ ན་འདབ་འ བ་པ་བཞིན། །ཆ་
བཞིའི་ཚད་ ིས་ མ་པོའི་མཐའ་ནས་རིམ། །གཞལ་བས་འདབ་ད ་ཡང་དག་འ བ་པ་དང་། །
འདབ་ད འི་ཆ་ག མ་བ ོམས་པས་ མ་འདབ་ཡིན། ། ང་ ག་ ང་ན་ཚད་བ ན་མཉམ་པར་
༑ ༑ཆ(བཞི་འདབ་ལས་ ་བཙལ་ལོ)ག མ་ཚད་ སི ་བ ་གཉིས་འདབ་འ བ་དང་། །གཉིས་ ིས་
བཅོ་བ ད་གཅིག་གིས་སོ་ ག་འ བ། །དེ་ཡི་བཞི་རེས་བཞི་འདབ་འ བ་པ་འོ། །ཆ་ ག་ ེང་
་ཆ་གཅིག་བ ན་ ས་ཏེ། །བ ན་ ིས་མཐའ་བ ོར་འཇལ་ན་ ་འདབ་འ བ། །(ཅི) ག(པོ) ར་
བགོས་པའི་ཆ་རེ་འཕར་བས་འ བ། །ཆ་བ ད་ཅན་ལ་བགོས་པ་མེད་པས་འ བ། །ཆ་ད ས་
མཐའ་ནས་གཞལ་ན་བཞི་འདབ་འ བ། །བཞི་འདབ་ ེད་མར་ ས་ན་བ ད་འདབ་དང་། །ཡང་
ན་ཆ་ ེད་ ས་བ ོར(བས)བ ད་པ་འ བ། ། ག་ན་རིག་པས་ད ད་དེ་མཉམ་པར་ ། །ཆ་བ འི་
ཚད་ ིས་བ ོར་ན་འདབ་ག མ་འ བ། ། ག་ན(ཆ)ག མ་བགོས(ཆ)རེ་རེ་བ ན་པས་འ བ། །དེ་
ར་བཞི་ལ་ ག་བ ན་ད ་བ ་ ེ། །འདི་ ག་ཁོ་ནས་ཐམས་ཅད་ ན་འ བ་བོ། །གཅིག་
གཉིས་ག མ་ མས་ཞར་འ ང་དེ་ལ་ནི། །འ ར་ ས་ཆ་གཞན་ ོགས་དང་ཡང་ན་ནི། །ཆ་
ག་ཁོ་ནས་ཐམས་ཅད་ ན་འ བ་བོ། །བ ་གཅིག་བ ་ག མ་ལ་སོགས་ཐིག་ཚད་ ིས། ། ས་
ན་མི་བདེ་ཐིག་ ག་གིས་བ བ་ ེ། །དཔེར་ན་བ ་གཅིག་དགོས་ན་དང་པོ་ ། །ཚད་འདི་ཙམ་
ིས་ མ་བ ོར་འོས་ མ་པའི། །མཚན་མ་ཙམ་ ས་དེ་ཉིད་ཆ་བ ར་བགོས། །ཆ་གཅིག་ ག་
པའི་ཚད་དེས་མཐོང་ ོར་བ ད། ། མ་བ ོར་མཐའ་ནས་ད་ ་ཆ་བ ་གཅིག །བགོས་དེའི་ཆ་
ག(བ མས་པར)རིམ(པར)བ ོར(བས)བ ་གཅིག་འ བ། །བ ་ ེང་ཆ་ག མ་བ ན་ཏེ་བ ོར་བ་
འམ། །ཡང་ན་བ ་གཉིས་བགོས་པར་ཆ་ ན་གཅིག །བ ན་ཏེ་བ ོར་ལ་དེའི་ཆ་ ག་ཚད་ ིས། །
མཐའ་བ ོར་བ ་ག མ་འ བ་སོགས་རིགས་འ ེ་ ། ། ་དགའི་འདབ་ ངས་འདི་ ར་ ས་ན་
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བདེ། །འདི་ཡི་གནད་ནི་ ེ་བ་ནས་བ ང་ ེ། །ཆེ་ ང་བར་ཚད་ཅི་ཙམ་ ས་ ང་ ང་། །(ཤིང་
འི)བར་ཚད་དེས་ ངས་ ་འདོད་ཚངས་ ེང་ནས། །ཕར་ཕར་གཞལ་ལ་དེ་མཚམས(ནས) མ་བ ོར
( ས་པ)ལ། །ཆ་ནི་ ་ཡོད་དེའི་ཆ་ ག་དེ་ལ། །བ མས་པའི(བར)ཚད་དེས( མ་པོའི)མཐའ་ནས་
རིམ(པར)བ ོར་ན། ། ར་ ངས་ ་ཡིན་དེའི་འདབ་ ངས་ཡིན་པ། ། མ་པ་ ན་ ་ངེས་པའི་
དབང་གིས་ཡིན། །ཡང་ན་ཅི་ཙམ་འོས་པའི(ཚངས་ཐིག་གི) མ(པོའི)མཐའ་ནས། །མཐའི་བར་བ ་
དང་ཉི་ ་ལ་སོགས་པ། །ཆ་མཉམ་གང་འདོད་དེ་ཡི་ཆར་བགོས་ལ། །དེ་ ེང་གང་འཕར་འདོད་
པའི་ཆ(དེ)ཙམ་བ ན(ནས)། །དེ་ནི་གཉིས་ ེབ་ ས་པའི་ཆ་དེ་ཡིས། །བ ོར་ཆའི་བར་ཚད་ ས་
པའི་ མ་བ ོར་ལ། ། ་མའི་ཆ(གང་འདོད)དེའི་ཆ་ག མ་བ ོམས་པ་ཡིས། །མཐའ་བ ོར་ ས་
པས་གང་འདོད་འདབ་འ བ( ེ་ ར་དང་)འ ། ། ང་མ་འ ིག་ན་དེ་མ ངས་མཉམ་པར་ ། །འདི་
དག་ནང་གི་ མ་ ོར་ནས་ ི་རོལ། །ཅི་ཙམ་བ ེད་འོས་ཐིག་རིས་ལ་དཔག་ ེ། །ད ིལ་ནས་
ཕར་ཕར་ཤིང་ ས་འདབ་མའི་ ངས། ། ་འདོད་རིམ་པར་གཞལ་ནས་འཕར་གང་དགོས། །བ ི་
བར་ཤེས་པར་ ་ཞིང་ཡང་ཅིག་ནི། །ནང་གི་ མ་བ ོར་སོགས་ལ་ ོས་མི་དགོས(པར)། །རང་
བཞིན་གང་འདོད་འདབ་གཅོད་དགོས་པ་ན། །ཤིང་ ་ ེ་གཉིས( སི )འདབ(མ)གཅིག(གི)ཞེང་(ཚད)
ཅི་ཙམ། །འདོད(པ)དེའི་ཚད་ ིས་ཐིག་ལམ་ ང་པོ་ ། །འདབ་མ་ ་འདོད་ ངས་བ ང་(ལ)
ཚད་དེ་ཉིད། ། ག་ ེ་ ས་པའི་ཆ་གཅིག(གིས)བ ོར་ཆའི(ནོར)ཚད། ། ས་ཏེ་ མ( ོར་ ི)ཐིག་
བཏབ་པའི་མཐའ་ནས་ ར( ི)། །འདབ་ ངས( )བཅད་དེའི(ཆ)གཅིག་གིས་རིམ(པར)བ ོར་བས། །
ར་ ངས་གང་ཡིན་བཅད་པ་དེའི་འདབ་འ བ(བོ)། །(གལ་ཏེ)ནང་ནས་ ི་ ་རིམ་པས་འདབ་
མའི་ ངས། །མི་འ ་ ་ཚགས་གཅོད་དགོས་རིགས་ མས་ལ། །དང་པོ་ ེ་བ་ཇི(ཙམ)འོས(པའི)
མ་པོ་ ས། །དེ་ཡི་ ི་ (རིམ་བཞིན)འདབ་མི་ཞེང་དང་ད ས། །ཆེ་ ང་གང་དགོས་ཚད(འདི་
ཙམ་པ) མ(པ) སོ ་གཞལ་ནས། །རིམ་པས་འདབ་བཅད་འདབ་མ་ ིབས་ ི་ ེ། །ཚངས་ ེང་( )
འབབ་དགོས་རིགས་ལ་འདབ་གཅིག་གི །བར་ཚད(དེ) ེད(མར་ ས)པའི་ད ས་ཚངས་ ེང་ ་
བཀོད། །(ནས་དེའི)མཐའ་ནས་བ ང་ ེ་བ ོར་ཆས་རིམ(པར)ཚད་པས། །འ ིག་ཅིང་མདོར་ན་
མ་ཐིག་གང་ཡིན་དེའི། ། ི་ནས་ད ིལ་བར་ཆ་ ག་བགོས་པའི་ཆས། །གཞལ་དེས་ག མ་ནས་
ད འི་བར་འ བ(པ)དེས་ ན། །འ བ་ཅིང་ ་ལ་བཞི་ཆའི་གཅིག་ ར་ ས(པའི)། །ཆ་རེ་བ མ་
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མམ་ཡང་ན་ ག་གི་ཆ། །གཅིག་ ར་བགོས་པའི་ཆ་རེ་བ ན་པས་འ བ། །བ ན་ལ་ ག་དང་
བ ད་ལས་འཕར་ ི་ ། །ཆ་གཅིག་བ ན་ ་བགོས(པ)ལས་མང་མི་དགོས། །ད ་སོགས་ག མ་
ཁོང་འ ་དང་དེ་ཕན་ཆད། །ད ་མཐའི་ ངས་བཞིན་འ ལ་ཆོག་ ་དཀའ་ མས། །ཐིག་ ག་
གིས་འ བ་ཆ་ ་ཁབ་ ེས་བགོ །འདབ་མ་མིན་ཡང་ ་ ད་ལ་ཡི་གེའི། །མང་ ང་གང་ཡོད་ཆ་
མཉམ(པར)འགོད་འདོད་པས། ། ེ(བ)ནས་ མ(པོའི)མཐའི་བར(ཚད)ལ་ཡི་གེའི་ ངས། །འ ལ་
ེན་མིང་གཞི་ མས་ནི་ཆ་ད ད་དེ། །ཡིག་འ ་རེ་རེ་སོར་མོ་བ ིས་པའི་ ངས། །དེས་བཅད(པའི)
ཆ་ ག་བ མས་པའི་བར་ཚད་ ས(པའི་ཤིང་ ར།)། །རིམ་གཞལ་ ས་ཏེ་སེར་ གས་བཏབ་ཆོག་
མོད། ། ོན་ ང་བར་ཆ་མང་པོ་བགོ་དཀའ་བས། ། མ་བ ོར་མཐས་ནས་མཐའི་བར( ི)ཚངས་
ཐིག་དེའི། །ཚད་དེ(ཉིད)ཡིག་ ངས་ ་འདོད་ ངས( )བཅད་པའི། །ཆ་ག མ་བ མ་པའི་ཆ་
དེས་རིམ་གཞལ་བའི། །ཡི་གེ་རེ་རེའི་ ོན་ ་ཤེས་ ་ ེ། །ཡིག་འ ར་ཞེང་ནི་ཆེ་ ང་ཡོད་མོད་
ིར། །ས་ཁོངས་ཙམ་ཆོད(ནས)འ ིག་པར་ ་བ་ ས། །དེ་ལ་ཡིག་ ངས་ ་བ ་ ་ ་ལ། །དང་
པོ་ མ་པོའི་བར་ཚད་ ེད་ ་ ། །དེ(ཆ) ར་བགོས་པའི་ཆ་གཅིག་ མ( ) ར་ ས(པའི)། །ཆ་དེ་
་བ འི་ཆ་གཅིག་ཡིན(ལ)དེ་འ ། །ག མ་ནི་ ་ ད་ཡི་གེ་རེ་རེའི་ ོན། །ཡིན་སོགས་ཇི་ ིད་
དེས་རིགས་བ ེས་པར་ ། །ང་གཅིག་ང་ག མ་ ་ ་ལ་མཚན་ན། ། ་བ འི་ཚད་དེས་གཞི་
བ ང་ཡི་གེ( ང་བ)འགའི། །ཁོངས་ནས་ཁ་ ག་ ་ཡོད་འཕར་ ་འོ། །ང་བཞི་སོགས་ལ་ད ་
ག་ང་བཞི་ཡིན། །དང་པོར་བགོ་ གས་ད ་མཐའི་ ངས་བཞིན་བགོ །ཡིག་མགོའི་ཐིག་ནི་
ཐིག་བར་མ་ ད་ ི། །ཞེང་དེ་ཆ་ག མ་ ས་པའི་ཆ་གཅིག་ནི། ། ི་ ་བཞག་པ་གི་ ་སོགས་ ི་ས
(ཡིན་པས)། །ཆ་གཅིག་ཡིག་མགོའི་ ོར་དང་ཆ་གཉིས(ཡི་གེའི) ས( ིས)། །ཡིག་མགོ་ ི་ནང་གང་
བ ན་ཡིག་མགོའི་ཐིག །དེ་ ར་ མ་གཉིས(དང་) མ་གཅིག(གི)བར་ ་འདེབས། །ཡིག་རིམ་ ི་
ནང་(མོང་འཁོར)དགོས་ན་དེ་ གས་ ར། །ཆ་མ ངས་རིམ་བ ོར( ི་ ེ)འ ད་མཚམས(ནས)བ ག་
ེ་ ི། །དེ་ ར་ཐིག་གི་ལག་ལེན་མདོར་བ ས་ ོགས། །
ཡང་ཅིག་ཙ ་ ི་ གས་གནད་མིག་བ གས། །ད ས་ན་ ྃ་བཀོད་ ར་ན་དེ་ཡི(ལ་ལར་
ེང་ འང་ ེད)མ ན། །ཞབས་ འི་ཐད་ ་ཡིག་མགོ་ ན་ ོམ་མོ། ། ི་ལ་ ་ཡོད་རིགས་ལ་ ྃ་གི་
ནི༑ ༑ ད་ཀོར་ཐད་ནས་ གས་མགོ་བཞག་པ་འ ག །གང་ཡང་ ི་ནང་ གས་མགོ་འཛན་ཐད་
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གཅིག །འཁོར་མི་དགོས་པའི་ ང་བར་ཡིག་མགོ་ ིར། །བ ན་ཞིང་ཡིག་ངོ་ནང་ ་བ ན་པར་
༑ ༑ ེང་གཅིག་མི་ ོགས་རིགས་ལ་ ི་ནང་བ རོ ། ། གོ ་པར་ཡིག་མགོ་ནང་བ ན་ངོ་ ིར་བ ན། །
ེང་རིང་ ཱ་ནི་ ་ ད་ནང་ ་བཞག ། ིར་ ིར་ ལ་འ ིལ་ ར་ ་ ར་འཇག་ ིར། །བཏོན་
ཅིང་དང་པོའི་ གས་མཚམས་འ ིག་པར་ ། །ཡིག་མགོ་ ིར་བ ན་ གས་ ེང་ཆོས་བ ོར་ལ། །
བ ོར་བའི་ཚ་ན་བོན་བ ོར་འ ང་བ་དང་། །ནང་བ ན་བོན་བ ོར་འ ང་ཞིང་བ ོར་བའི་ཚ། །
ཆོས་བ ོར་འ ང་ལ་དེ་གཉིས་གང་ཡིན་ ང་། ། བས་ན་ ར་ལས་གོ་ ོག་འཁོར་ གས་འ ར། །
བ ོར་ འི་རིགས་ལ་ཡིག་མགོ་ ིར་བ ན་ཞིང་། ། ང་དང་ཡིག་ངོ་ནང་ ་བ ན་པ་ནི། ། ་
ད་མ་ ེ་ཁ་ནི་ ེན་བ ན་ནོ། ། ེང་འོག་ཁ་ ར་དགོས་ན་ ེང་ནས(ཁ་བོན་བ ོར་ཡིན་ན) ར། །
བ ན་ཚད་ཡིག་མགོ་ནང་དང་ངོ་ ིར་བ ན(དང་གོ་ ོག་པ་ཡོད)། །གཉིས་ཀ་འགོད་ ལ་གཅིག་
ན་ ེན་བ ན་ལས། ། ེང་འོག་ ར་ན་བ ོར་ ོགས་ལོག་འ ག་གོ །དེ་ཡང་ཆ་ཚད་འཁོར་ལོ་
གཅིག་གི་ཚད། ། ་ལ་འགོད་ གས་གོང་འ ་ད ས་ ི་ནི། །ཡི་གེ་གཉིས་ཀ་མགོ་ ོགས་གཅིག་
གཏད་དོ། ། ར་བས་ཡེ་ཤེས་ ེང་འོག་ཐད་ཀར་འབབ། །མགོ་བ ོལ་ཞིག་འ ང་འཁོར་མི་དགོས་
པ་ལ། །ཕོ་ཡིག་ནང་བ ན་མོ་ཡིག་ ི་ ་བ ན། ། ེང་འོག་ཁ་ ར(ལ་ནི) ེང་འོག་ཚད་མཉམ་
ལ༑ ༑འོག་མའི་ཡི་གེ་ ེང་ལས་ ིར་ལོག་ ིས། ། ར་ཚ་ཡི་གེ་གཅིག་གི་ མ་པ་འ ང་། །དེ་ཡང་
ི་ནང་ གས་ ི་མགོ་འ གས་ནི། །ཐད་ཀར་འ ིག་ན་ལེགས་ཤིང་ ད་པར་ ། །བ ོར་ འི་
རིགས་ལ་ལེགས་ཤིང་ ང་འཁོར་ལའང་། །འ ིགས་པར་ ས་འ ག་ ིར་བཏང་འཁོར་ལོའི་ ལ། །
ང་བ་ཞི་ ས་རིགས་ལ་མགོ་ནང་བ ན། །དབང་ ག་ ོག་པའི་རིགས་ལ་གོ་ ོག་ ། །གཡས་
་བ ོར་ འི་རིགས་ལ་ཞབས་འཁོར་ ི། །ཡིག་མགོ་ ིར་བ ན་ ེང་འཁོར་ བས་ ་ཅན། །ཡིག་
མགོ་ནང་བ ན་བསད་འཁོར་སོགས་ལ་ནི། །དམིགས་བསལ་ཡོད་ན་དེ་ ་ ེ་བ་ ། །ལི ྒ་ཡོད་
རིགས་ཕལ་ཆེར་མགོ་ ིར་བ ན། །འགའ་ཞིག་ནང་བ ན་ལ་སོགས་ ་མ་ཡོད། །གཞན་ཡང་
ཡིག་མགོ་ ི་བ ན་ནང་བ ན་གཉིས། ། གས་ ེང་ ེད་མ་གཡས་གཡོན་བ ོར་བ་འོ། །ད ས་
ི་ས་བོན་མ ན་ཤར་ ེང་ ོགས་སམ། ། བ་ བ་ས་བོན་ ར་བ ན་དེའི་གཡས་ ོ། །གཡོན་
ང་བ ི་སོགས་བཀོད་ གས་ཤེས་པར་ ། །བ ་ཤིས་སོ། །
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༄༅།། ལོ་ ས་ཉེར་མཁོ་བ ན་ སི ་རིས་མེད་ད ད་པ་དང་བཅས་པ་
ཡིད་ ི་ ན་སེལ་ ོན་མེ་ ོ་གསར་དགའ་བའི་མཛས་ ན་
ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ།།

བོན་བ ་དགེ་ལེགས་ ན་ བ་ ་མཚ།
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༼ མཆོད་བ དོ ་དང་ མོ ་པར་དམ་བཅའ་བ། ༽
ངས་པ་ ན༷ ་ཚ༷གས་ ིབ་ ལ་དག་པའི་མཁའ། །
ོགས་པ་ ན༷ ་ཚ༷གས་དཔལ་ ན་པ ྨའི་གཉེན། །
ལ་བ ན་ ན༷ ་ཚ༷གས་འོད་ ོང་རབ་འབར་བ། །
འ ེན་པ་ ན༷ ་ཚ༷གས་ད ་དབང་ ས་པོར་འ ད། །
རིག་གནས་ ན་ ི་བདག་པོ་རིགས་ འི་ ། །
དཔལ་ ན་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་ ེ་ད འི་མགོན། །
ེ་བ ན་ ་བའི་སེང་གེ་མ ེན་པའི་གཏེར། །
ངག་དབང་ད ངས་ཅན་ ་མོ་བཅས་ལ་འ ད། །
ཤེ ་༷ ་ ན་མ ེན་ ་ ས་དཔའ་བོ་ཉིད། །
ར ༷་ ང་ ར་ ིག་འཛན་པའི་ ར་བཞེངས་པ། །
༷་བ་ ན་འ ས་མཉམ་མེད་འ ོ་བའི་མགོན། །
མ ༷ན་ ན་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་ ས་ ག་འཚལ། །
ག ང་སོབ་ཆེ་དང་འཛམ་ ིང་ ན་མཆོག་ ག །
ཆེ་ ག་ག ང་བ ད་མཁས་བཞི་ལོ་པཎ་གཤེན། །
ན་པ་ཡབ་ ས་ཞང་བོད་པཎ་ བ་སོགས། །
་དར་བ ན་པའི་བདག་ཉིད་ ིང་ནས་ ན། །
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གཤེན་ ེར་ ་ད ིལ་ ་ ་ ་ ེ ་ ང་། །
འཕགས་པ་ག མ་དང་ཞིག་ཆེན་བཅོ་བ ད་སོགས། །
བོན་བ ་ ་རབས་མཁས་ བ་རིམ་ ོན་བཅས། །
ི་དར་བ ན་པའི་ ོག་ཤིང་ མས་ལ་འ ད། །
བ ན་དང་བ ན་འཛན་ ོན་པའི་ས་ཚགས་ལ། །
མ ན་དང་མི་མ ན་བཞེད་ ལ་མང་ན་ཡང་། །
ོགས་འཛན་ ོགས་ ་ཞེན་པས་མ་བཅིངས་པར། །
རང་གཞན་རིས་ ་མ་ཆད་འདི་ན་བཤད། །
མཁས་འདོད་མ་ཡིན་མཁས་པའི་ ེས་འ ངས་ཏེ། །
རང་བཟོས་མ་བ ད་རང་འ ར་ཕན་འདོད་ཡིན། །
ན་པར་འཐོམས་ལ་ ན་སེལ་ ོན་མེའི་ ལ། །
ོ་ངོར་ཤར་འདི་ ོ་གསར་ ན་ ་ལོངས། །
ཞེས་པས་མ ན་བ ས་ཏེ་བཤད་པར་ ་བ་ནི། བ ན་པའི་བདག་པོ་ ོན་པ་ ས་ནམ་
ཞིག་ནས་ ོན་པ་དང་བ ན་འཛན་ ི་ ེས་ཆེན་དམ་པ་དང་བ ན་ ིན་ གས་ཆེ་བ་འགའ་ཙམ་
ོན་པའི་ལོ་ ས་དང་། གལ་ཏེ་ལོ་ཚགས་ཞིབ་གསལ་མ་ངེས་ ང་ ས་རབས་དང་རབ་ ང་
གང་གི་ནང་དང་གང་གི་ ས་དང་མཉམ་པ་སོགས་ལ་ད ད་པ་དང་བཅས་ཏེ། ལོ་ ས་ལ་ཉེ་
བར་མཁོ་བ་འགའ་ཡང་ངེས་ཚད་ཇི་ ར་ ི་བ་ལ་ཐོག་མར་ ོན་པ་ ོན་པའི་ ས་ནི་མངོན་པ་ ི་
གས་ ར་ན། ཡ་ཐོག་ བས་མི་ལོ་ཉིས་བ ་ནས་ཚ་ལོ་གཅིག་རེ་ ི་བར་འདོད་པའི་ གས་ ་
ས་ན་མི་ལོ་བ ད་ ོང་ཉིས་བ འི་ ན་ལ་ཚ་ལོ་བཞི་བ ་ཞེ་གཅིག་ ི་དགོས་པས། ོན་པ་
གཤེན་རབ་ད ང་ལོ་ ་གཉིས་ ་བ གས་པ་གཤེན་ལོར་ ས་ན། ་ཚའི་ ན་ལ་མི་ མས་ ི་
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ཚ་ལོ་ཞེ་གཅིག་ ི་བས་ འི་བ ན་ ིང་ཚ་ལོ་བ ན་ འི་ནང་ ེད་ན། ་ ་ངན་ལས་འདས་
ེས་མི་ལོ་ཆིག་ ོང་བ ད་བ ་སོང་བ་ན་ ་བ ན་ ོགས། ་ངན་ལས་འདས་ བས་ཚ་ལོ་
དོན་བ ད་ཡིན། དེ་ནས་ཡར་དེད་པའི་ཚ་ལོ་བ ་དང་བ ་ད ་ཙམ་ན་ ོན་པ་འ ོན་པར་
འདོད་དེ། ད ་ ོན་ ི་དེ་ཉིད་ མ་ངེས་ལས། ཚ་ལོ་བ ན་ ་བ་ལ་ འི་བ ན་ ིང་ ེད་ཚ་
ོན་པ་ ་གཤེགས་ནས་ལོ་ ོང་དང་བ ད་བ ་ནས་ འི་བ ན་ ིང་ ོགས་པར་བཤད་པས། ཚ་
ལོ་དོན་བ ད་པ་ལ་ ་གཤེགས་པ་གསལ་ལ་དེ་ནས་ཡར་བ ིས་པས་ ོན་པ་ ་ཚ་བ ད་ ོང་ཉིས་
བ ར་བ གས་པས། མི་ མས་ཚ་ལོ་བ ་དང་བ ་ད འི་ ས་ ་ ོན་པའོ། །ཞེས་ ་རབས་པ་
མས་ ིས་བཞེད་པ་དོན་ལ་གནས་སོ་ཞེས་ག ངས། ིར་བ ལ་པ་ལ་སངས་ ས་འ ོན་པ་
དང་མི་འ ོན་པའི་དབང་གིས་ ོན་བ ལ་དང་ ན་བ ལ་གཉིས་ ་ཡོད་པའི་ ོན་བ ལ་ལའང་
བ ལ་པ་ ང་འ ིང་ཆེ་ག མ་ ་ ེ་ལ། བ ལ་པ་ ང་ འི་གནས་ བས་ ི་ཡ་ཐོག་དང་མ་
ཐོག་གི་བར་ན་བར་ ག་བཅོ་བ ད་ཡོད་པར་སངས་ ས་ ོང་འ ོན་པ་དང་དེ་བཞིན་འ ིང་པོ་
བར་བ ལ་བཞི་བ ་ཅན་ལ། སངས་ ས་ ི་ ག་འ ོན་པ་དང་བ ལ་པ་ཆེན་པོ་བར་ ག་
བ ད་ ་བ་ལ་སངས་ ས་འ མ་ ག་འ ོན་པའང་ག ངས་པས། ད་ འི་བ ལ་པ་འདི་ལ་ཡ་
ཐོག་མ་ཐོག་བར་ ག་བཅོ་བ ད་ཅན་ཡིན་པས་བ ལ་པ་ ང་ ་ ེ། སངས་ ས་ ོང་འ ོན་
པས་བ ལ་པ་བཟང་པོ་ ་བའོ། །
༼ ི་ལོ་མ་ གས་གོང་གི་ལོ་ཚགས་ ིར་བ ན་པ། ༽
དེ་ལ་ཡ་ཐོག་གི་ ོན་པ་རབས་ད ་ནི། ཚ་ལོ་འ མ་པར་སངས་ ས་ ང་བ་རང་ ང་
གས་ ེ་ཅན་བ གས། བ ད་ ིའི་ ས་སངས་ ས་དགེ་བ་འཁོར་བ་ ན་འ ེན་ ོན། ག་
ིའི་ ས་ ་སངས་ ས་ ན་ཤེས་ཉོན་མོངས་ ག་བ ེག་ ོན། བཞི་ ིའི་ ས་ ་སངས་ ས་
ལེགས་པ་ཚད་མེད་ གས་ ེ་ ོན། ཉི་ ིའི་ ས་ ་སངས་ ས་ ོམས་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་
གཟིགས་ ོན། ི་བའི་ ས་ ་སངས་ ས་ མས་པ་ ན་ཤེས་ཐང་པོ་ ོན། ོང་བའི་ ས་ ་
སངས་ ས་དག་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ ོན། ཚ་ལོ་བ ་བའམ་བ ་དང་བ ་ད འི་ ས་ ་
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སངས་ ས་གསལ་བ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ ན་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་ ོན་ནོ། །དེ་ལ་བ ་དང་བ ་
ད ་ ་ཆེས་ཞེ་ན། ོན་མེད་དེ་ ོན་པ་མིའི་ ལ་ ་ ོན་ནའང་ ་ཚད་དང་ ་ཚ། མཛད་པ་
མཐའ་དག་གཞན་ལས་ ད་པར་འཕགས་པ་ ོས་མ་དགོས་ཏེ་ཚ་ལོ་བ ་བར་མ་འོངས་ ོན་པའི་
ལ་བ་ཇི་ ར་འ ོན་པ་སོགས་ལའང་ད ད་ཤེས་པར་ འོ། ། ོན་པ་ད ང་ལོ་ ་གཉིས་ ་
བ གས་པ་གཤེན་ལོ་བ ི་བའི་ གས་ ་ ས་ན་མི་ལོ་བ ད་ ོང་ཉིས་བ ར་བ གས་པ་མདོ་
མཛད་ ན་ནས་ག ངས་པས། མི་ལོ་ཉིས་བ ་ནས་ཚ་ལོ་གཅིག་རེ་འ ིབ་པའི་ གས་ ་ ས་ན་
་ཚའི་ད ིལ་སངས་ ས་པའི་ ལ་བ ན་པ་སོགས་ཚ་ལོ་བ ་བ་དང་ འི་བ ན་ ིང་ཚ་ལོ་བ ན་
་ལ་ ེད་པའང་ཚ་ལོ་ ་བ ་འ ིབ་པ་ལ། མི་ལོ་ ི་ ག་གཅིག་དགོས་པས་ འི་བ ན་པ་ ི་
གཅིག་ ་གནས་ཞེས་པའི་དགོངས་པ་དང་མ ན་ནོ། །ཡང་གཟེར་མིག་སོགས་མདོ་ ར་ན་ མ་
་ ས་འ ལ། མ་ ་ག ང་གིས་འ ལ། མ་ ་ གས་ ིས་འ ལ་ཞེས་པའི་ མ་ ་དེ་
གཤེན་ལོར་འདོད་པ་དང་ཚ་ལོར་འདོད་པ་གཉིས་ཡོད། ་མ་ ར་ནི། ་བ ན་ ལ་བཟང་
པོས་ ་ག ང་ གས་ ི་བ ན་པ་ མ་ ་རེ་ཞེས་པ་ནི་གཤེན་ལོ་ཡིན་པས་མི་ལོ་ མ་ ོང་རེ་ཡིན་
པས་ ེ་ ོན་ ལ་མཚན་དཔལ་ ིས་ག ངས་ཞེས་པ་ ར་རོ། ། ི་མ་ནི། ཚ་ལོ་བ ་བ་ནས་
བ ན་ ། དེ་ནས་བཞི་བ ། དེ་ནས་བ ་བའི་བར་ ི་ མ་ ་ག མ་པོ་ཡིན། དེ་ཡང་། མི་ལོ་
བ ་ནས་ཚ་ལོ་གཅིག་རེ་འ ིབ་པ་དང་ཉིས་བ ་ནས་གཅིག་རེ་འ ིབ་པ། མ་བ ་ནས་གཅིག་
རེ་འ ིབ་པའི་ གས་ག མ་ཡོད།
གས་དང་པོ་ ར་ན། ཚ་ལོ་ མ་ ་རེ་ལ་མི་ལོ་ མ་ ོང་རེ་དགོས་པས་གཤེན་ལོར་
བཞེད་པ་དང་མ ན་ལ། ་འ ེལ་དང་བ གས་ ང་སོགས་ལས་ ་ག ང་ གས་ ི་བ ན་པ་
་བ ་ ག་བཅོ་བ ད་ ་གནས་པར་བཤད་པའང་ ་བ ་ ག་ ག་རེ་ ེ་ མ་ ོང་རེ་ཡིན་པས།
ད ་ ོན་ ིས་ མ་ ོང་རེ་ནི་ ་ག ང་ གས་ ི་བ ན་པ་རང་ ་བ་ཡིན་ལ་ ག་མ་ནི་བ ིལ་
མར་འ ང་ཞེས་ག ངས་པ། ་བ ན་ ི་མཇག་མ་ ོགས་པར་ག ང་བ ན་ད ་བ ེས་ནས་
་ག ང་བ ན་པ་ ང་འ ེལ་དང་ག ང་བ ན་ད ིལ་ ་ གས་བ ན་ད ་བ ེས་ནས་ག ང་
གས་བ ན་པ་ ང་འ ེལ་ ་ ང་བ་སོགས་ ི་རིགས་པའི་ མ་བཞག་མཛད་དོ། ། གས་
གཉིས་པ་ནི། མངོན་པ་ ི་ ར་ཚ་ལོ་ མ་ ་ལ་མི་ལོ་ ག་ ོང་དགོས་པས་བ ོམས་པའི་མི་ལོ་
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ཆིག་ ི་བ ད་ ོང་ནི། ཚ་ལོ་བ ་བ་ནས་བ ་བའི་བར་ ི་ད ་བ ་བོའི་ ན་དང་མཉམ་མོ། །
གས་ག མ་པ་ ར་ནི། ཚ་ལོ་ མ་ ་ལ་མི་ལོ་ད ་ ོང་དགོས་པས་ཉིས་ ི་བ ན་ ོང་གི་ ན་
ནི་ཚ་ལོ་བ ་བ་ནས་བ ་བའི་བར་ ི་ ན་དང་མཉམ་མོ། །དེས་ན་མདོ་མཛད་ ་འ ེལ་
བ གས་ ང་སོགས་ ི་ཚགས་རིས་མི་མ ན་པ་ མས་ ང་དགོངས་པ་མི་འགལ་བར་སེམས་སོ། །
དེ་ ར་བཤད་པས་ ོན་པ་ནམ་ ོན་པའི་ ས་ངེས་ལ་ཁ་ཅིག་ ོན་པ་ནི་ཚ་ལོ་བ ་བའི་ནང་ ་མ་
ོན། ད ་བ འི་ནང་ འང་མ་ ོན། བ ད་ འི་ནང་ ་ ོན་ནས་ ་གཉིས་ལས་མ་བ གས།
ཚ་ལོ་ ་བ ་མན་ནའང་མི་ ན་ཕལ་བ་ལོ་ད ་བ ་ ག་ ་ ོད་པ་མང་། ད་པར་ ོན་པའི་
ེས་འཇག་གི་ནང་ན་གང་ཟག་ ད་པར་བ་དག་ད ང་ལོ་བ ་ ོང་སོགས་ ་བ གས་པ་ མ་
ཐར་ལོ་ ས་མང་བས་འཕགས་པའི་ ་ཚ་ ང་ ོན་འཇག་ཅེས། ལོག་ ོག་ ེ་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །
ཡང་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་ ན་ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་འ ངས་ལོ་ཤིང་ ི་ཡིན་པ་
ོད་མེད་ ་ཁས་ལེན་ལ། གཤེན་ལོ་དང་ ིས་ ་ ང་བའི་ ེད་ལོ་ལ་མི་མ ན་པའི་ མ་འ ར་
ོན་པ་ཡོད་ ང་བོན་ ་བའི་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་ ེད་ལོ་ཁས་མི་ལེན་ཡང་ ོན་པའི་ ་ཚ་ལ་
གཤེན་ལོ་བཞེད་པ་མང་། ོན་པ་ ་ངན་ལས་འདས་ ེས་ ི་ལོ་ ངས་མང་བའི་ ོགས་དང་
ང་བའི་ ོགས་གཉིས་ཡོད། ་མ་ནི་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན་དང་ ན་ ོལ་སོགས་ ི་
གས། ི་མ་ནི་ ་བ ན་ ལ་བཟང་པོ་དང་ ང་པོ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན། ང་ ལ་ནམ་མཁའ་
ལ་མཚན། ེ་ཞིག་ཆོས་ ེ་ ལ་བ་ ལ་ ིམས་སོགས་ ི་བཞེད་པ་ཡིན་ཡང་མང་ ང་གི་ ད་
པར་འདི་ནས་ ང་ཞེས་གསལ་ཁ་ཅན་མ་ག ངས་ན་ཡང་ ད་པར་འ ེད་པའི་གནད་གཉིས་ ་
ངེས་ཏེ། གཅིག་ནི་ ོན་པ་ ་ངན་ལས་འདས་ ེས་འཁོར་ མས་ལ་གཤེན་ལོ་བ ི་བ་དང་མི་ལོ་
བ ི་བའི་ ད་པར་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་ ད་འཁོར་བ ་ག མ་ ིས་ལོ་ག མ་རེར་བོན་འཁོར་
བ ོར་ཞེས་པ་དེ་གཤེན་ལོར་འདོད་ན་མི་ལོ་ མ་ ོང་ད ་བ ་ཡིན་པ་དང་མི་ལོར་བཞེད་ན་ མ་
་སོ་ད ་ཡིན་པས་མི་ལོ་ མ་ ོང་བ ད་བ ་རེ་གཅིག་གི་ ད་ ང་། (ཡང་ཁ་ཅིག་དེ་དག་གཤེན་
ལོར་འདོད་ན་ ོན་པ་ལས་ ང་འཁོར་ མས་ ི་ ་ཚ་རིང་ཆེ་བས་དོགས་གནས་ ་ད ད་ ང་། ཁོ་བོས་ཞིབ་ ་
ད ད་ན་དོགས་པ་མི་དགོས་ཏེ་ ོན་པ་འཇིག་ ེན་ ་ ོན་ན་སངས་ ས་དག་ ང་སེམས་ ་ི ལ་བ ན་ཏེ།

ནོ ་

པའི་འཁོར་ ི་ ལ་ ་ ོན་ནས་ག ལ་ འི་དོན་མཛད་ཅིང་ ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཛམ་ ིང་ ་ ལེ ་བ་ཡིན།
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དཔེར་ན།

བ་པའི་དབང་པོ་ ་གར་ འི་རིགས་ ་ ོན་ བས། འཁོར་ཉེ་ ས་དང་ ན་རས་གཟིགས།

ེ་

བ ན་འཇམ་ད ངས་དང་གསང་བའི་བདག་པོ་ མས་འཁོར་ ་ི ལ་ ་ ོན་པ་དང་ ་ཚ་ཡང་ བ་པ་ལས་རིང་བ་
ལ་དོགས་པ་མ་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།)

གཉིས་ནི་ ོན་པ་ ་ངན་ལས་འདས་ནས་མི་ལོ་ཆིག་ ོང་བ ད་བ ་ན་ འི་བ ན་
པའི་ ན་མི་ལོ་ཆིག་ ི་ ོགས་ནས་ག ང་སོབ་ ོན་ཏེ་ག ང་བ ན་ད ་བ ེས་པར་འདོད་པ་དང་།
ོན་པ་ ་ངན་ལས་འདས་ནས་མི་ལོ་བ ་ན་ག ང་སོབ་ ོན་པར་བཞེད་པ་ནི། ར་ ་བ ན་
ང་བ་དང་དེ་ནས་ ་ག ང་བ ན་པ་ ང་འ ེལ་དང་། དེ་ནས་ག ང་ གས་བ ན་པ་ ང་
འ ེལ་དང་མཐར་ གས་བ ན་ ང་བའི་ མ་བཞག་ནི། ད ་ ོན་ ལ་བཟང་བ ན་པའི་ ལ་
མཚན་ ིས་དེ་ཉིད་ མ་ངེས་སོགས་ ་ག ངས་པ་ ར་ ས་ན། ཚ་ལོ་བ ་བ་ནས་བ ་བའི་
བར་མི་ལོ་ ི་ ག་ག མ་མེད་ན་ཡང་ ་ག ང་ གས་ ེན་ ི་བ ན་པ་མི་ལོ་ ི་ ག་ག མ་ ་
གནས་པ་ལ་འགལ་མི་དགོས་པར་བཤད་དོ། །དེས་ན་གནད་ ི་མ་འདིའི་བར་ ད་ན་མི་ལོ་ཆིག་
ོང་བ ན་བ ་ཡོད་པ་ཤེས་ འོ། །གོང་འོག་དེ་གཉིས་ཀ་བ ོམས་ན་མི་ལོ་ ་ ོང་ ་བ ་རེ་
གཅིག་ཡིན་ལ་དེ་ ེང་འོག་ ་འཆད་འ ར་ ི་འཁོར་བ ་ག མ་ ིས་ལོ་ག མ་རེར་བོན་འཁོར་
བ ོར་ནས། དེ་ ེས་འདས་ལོ་མང་བའི་ གས་ལ་ལོ་ཉེར་བ ད་དང་ ང་བའི་ གས་ལ་ལོ་
བ ད་འདས་པའི་ གས་ ག་ལ་ ་ ་མི་ཡི་གཤེན་པོ་ག མ་ ིས་གསང་ གས་ ས་འ ིང་བ ས་
ག མ་དང་བཅས་པ་ ེལ་བར་བཤད་པའི་བར་ ད་ ི་ལོ་ཉི་ ་བ ན་ན་འདས་ལོ་མང་ ང་གི་
བར་ན་ལོ་ ་ ོང་ ་བ ་བ ད་ ་ཡིན་པ་འདི་ལོ་ ས་ ་བ་ མས་ ིས་ངེས་པར་ཤེས་དགོས་
པ་གལ་ཆེན་ ་མཐོང་ངོ་། །
དེ་ ར་ན་ ོན་པ་འ ངས་པའི་ལོ་ནི་འདས་ལོ་མང་བའི་ གས་ (འ ང་ ན༣༠༠)དང་
(བ ང་ ༡༤)། ང་བའི་ གས་ལ(འ ང་ ན༢༠༧)དང་(བ ང་ ༡༤)། ིས་ ི་རབ་ ང་བ ི་བའི་
གས་ལ་ད་ ་རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་བ ང་ ་བ ་གཅིག་པ་མེ་ ང་ནས་ཡར་བ ིས་པའི་
འདས་ལོ་མང་བ་མི་ལོ(༡༨༠༡༤)དང་། ང་བ་མི་ལོ(༡༢༤༣༤) ེ་ལོ་ཡི་ ལ་པོ་ཤིང་ཕོ་ ི་བ་
ད ིད་ར་བ་མེ་ ག་གི་ ་བའི་ཚས་བཅོ་ འི་ནམ་ལངས་ལ། བ ་བའི་ ོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་
ཆེ་དེ་ཉིད་ད ་རིགས་ ི་ ལ་པོ་ཐོད་དཀར་ ི་ ས་ ་མངོན་པར་བ མས་པའི་ ལ་མཛད་དོ། །
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འདས་ལོ་མང་བར(༡༨༠༡༤)། འདས་ལོ་ ང་བར(༡༢༤༣༤)། དེ་ནས་གཤེན་ ི་ད ང་ ་ག མ་
ི་ནང་མཚན་བཟང་དཔེ་ ད་ ི་ཡོན་ཏན་ ན་ལ་མཚན་མཁན་ ིས་བ གས་ནས་གཤེན་རབ་
མི་བོ་ཆེ་ ན་ལས་ མ་པར་ ལ་བ་ཞེས་མཚན་གསོལ་བའོ། །བ ་བའི་ མ་འ ེན་ཡིན་པའི་
གས་ ་འདས་པའི་ ོན་པ་གཏོ་ ལ་ཡེ་མ ེན་ ི་བ ན་པ་ ོགས་པར་བཤད་དེ། མེས་པོ་ད ་
ལ་ཐེམ་ ས་དང་ ི་མོ་ ་ཟ་ངང་འ ང་མ། མཚན་མཁན་གསལ་ བ་འོད་ ན་སོགས་སངས་
ས་ ་མའི་བ ན་པ་ལ་ གས་པ་ མས་ཐམས་ཅད་མ ནེ ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ ར་ཏོ། །ཞེས་
མདོ་ལས་ག ངས་སོ། །
དེ་ནས་ནགས་ཚལ་ ིང་ ་གཞོན་ འི་རོལ་ ེད་མཛད། ལ་སར་བ གས་ནས་བཀའ་
ིམས་བ ལ། རིག་པའི་གནས་ཆེན་ ་ལས་ཐོག་མར་སངས་ ས་ ི་བ ན་པ་ཆགས་པའི་གཞི་
མར་བཟོ་རིག་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ ་གཤེན་ལེགས་ ལ་སོགས་ག ག་ ད་ཐོབ་
པའི་ ོབ་མ་གཤེན་ཆེན་ད ་ལ་འ ལ་ ི་ཇ་ཐིག་སོགས་ ་གཤེན་ཐེག་པ་དང་། དེ་ནས་ ང་
གཤེན་ཐེག་པ་དང་། འ ལ་གཤེན་ཐེག་པ། ིད་གཤེན་ཐེག་པ་སོགས་ འི་ཐེག་པ་བཞི་དང་།
དེ་ནས་མདོ་དགེ་བ ེན་ཐེག་པ་དང་། ང་ ངོ ་གི་ཐེག་པ། གས་ཨ་དཀར་ཐེག་པ། ཡེ་གཤེན་
ཐེག་པ་ ེ་འ ས་ འི་ཐེག་པ་བཞི་དང་། ཐེག་པ་ ན་ ི་ ེ་མོའམ་ ་མེད་ ི་ཐེག་པ་ མས་
ད ང་ལོ་རེ་རེར་གཏན་ལ་ཕབ། (མང་༡༧༡༡༤) ( ང་༡༡༥༣༤) ད ང་ལོ་བ ་བར་ ་རིག་ཆེན་
མོ་དང་ ད་བ ར་མཛད། (མང་༡༧༠༡༤) ( ང་༡༡༤༣༤) ད ང་ལོ་བ ་གཅིག་པར་འ ལ་
དཀའ་བ་ ི་ ོ་ ལ་པོ་སོགས་བ ལ་ནས་ག ལ་ འི་ཞིང་ ་བ ར། (མང་༡༦༩༡༤) ( ང་༡༡༣༣༤)
ད ང་ལོ་བ ་གཉིས་ ི་ལོ་མཇག་ ་ཕག་གི་ནག་ འི་ཉ་ལ་ས་ཡི་ ་མོ་བ ན་མ་དང་ས་བདག་
གི་ ལ་པོས་ ས་པ་ ར། འཛམ་ ིང་ ོ་མཐའ་ ས་ ལ་མགོ་བོར་གསས་ཁང་བ་རབ་ཡོངས་
འ ལ་བཞེངས་ནས། དཔལ་དབང་ ན་ ས་ ི་འཁོར་ལོའི་ ད་ལེ ་ ོང་ ག་བ ད་དང་ ན་
པ་ཞི་ ས་དབང་ ག་གི་ལས་བཞིར་ ེས་ནས་ག ངས། བོན་ཆེན་གསེར་ བ་ལ་བཀའ་བགོས་
ཤིང་གཉེར་གཏད་ནས་ ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རབ་ ་བ ན་པའི་ ང་གཞི་བཏིང་བར་
མཛད( ར་ ིས་ ང་ ངས་འདི་ཡིན་ཞེས་ ང་ ལ་ཆེན་པོས་ག ངས་སོ)། དེ་ ར་གཤེན་ ི་ད ང་ལོ་
བ ་གཉིས་ལ་ལོ་མཛད་བ ་གཉིས་ཞེས་མདོ་ ད་ ན་ནས་ཡོངས་ ་ གས་པའོ། ། (མང་༡༦༨༡༤)
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དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ི(འ ང་ ན༢༡) ེ་གཤེན་ ི་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་ནས་ ་ ་མི་
ག མ་ ི་ ིད་པ་ག མ་ ་ ེལ་བར་བ གས་པ་ལ་བ གས་པ་ མ་ག མ་ཞེས་པའོ། ། (མང་
༡༦༧༡༤) ( ང་༡༡༡༣༤) དེ་ནས་ཤིང་འ ག་ ེ་གཤེན་རབ་ད ང་ལོ་བ ་བཞི་ནས། འཛམ་ ང
ི ་
ེ་བ་ ག་བ ར་ ལ་ ་ ེ་བ་ ག་བ ་འ ེད་པ་དང་རིགས་ ག་འ ལ་བའི་ བ་པ་ ག ིང་
བཞིར་འ ོ་འ ལ་ ི་གཤེན་བཞི། གཡེན་འ ལ་སོ་ག མ་སོགས་འ ོ་བ་འ ལ་བར་འོད་ཟེར་
དཔག་ ་མེད་པ་ ོས་པའོ། ། (མང་༡༦༦༡༤) ( ང་༡༡༠༣༤) དེ་ནས་ཤིང་ ེལ་ཏེ་ད ང་ལོ་བཅོ་
་ནས་གཏི་ ག་ཅན་གཏོ་ ་དོད་དེ། ཞེ་ ང་ཅན་ ི་ཤང་དབང་ ལ། ག་དོག་ཅན་ཧ་ལ་ར་
ཙ༑ ང་ ལ་ཅན་ ་ཝེར་ར་ཙ། འདོད་ཆགས་ཅན་ ་ལིང་མ་ཏི་སོགས་ ག་ འི་དབང་ ར་
འ ོ་བ་ མས་ཐར་པ་བདེ་བའི་ལམ་ ་བཀོད། གཤེན་ལོ་ ར་ན(འ ང་ ན༢༥)སོང་། མཛད་
ཆེན་བཞི་དང་བཀའ་འཁོར་དང་པོའི་ བས་སོ། ། (མང་༡༦༥༡༤) ( ང་༡༠༩༣༤) དེ་ནས་གཤེན་
ལོ་བ ་ ག་གི་ལོ་མགོ་ཤིང་ ི(འ ང་ ན༢༦)ནས་བ ང་ ་དབང་བ ་ ིན་དང་ ལ་པོ་དངས་པ་
ཡི་རང་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་ཧོས་བཟའ་ ལ་མེད་མ་ ལ་བ་སོགས་ཁབ་བཞེས་པའོ། ། (མང་
༡༦༥༡༣) ( ང་༡༠༩༣༣) དེ་ནས་མི་ལོ་བ ན་འདས་པའི་ གས་ ག་གི་ད ར་ར་བའི་ཚས་བཅོ་
་ལ་ ལ་ ས་གཏོ་ ་འ མ་སངས་བ མས། (མང་༡༦༥༠༦) ( ང་༡༠༩༢༦) དེ་ནས་མི་ལོ་བ ་
ག མ་པ་ཤིང་ ེལ་ལོའི་ ོན་ཐ་ ང་གི་བཅོ་ ་ལ་གསོ་ད ད་བ ན་པའི་མངའ་བདག་སེམས་
དཔའ་ད ད་ ་ ི་ཤེས་བ མས། (མང་༡༦༤༩༣) ( ང་༡༠༩༡༣) དེ་ནས་མི་ལོ་དོན་ད ་བ་ ་
ཡོས་དེ་གཤེན་ལོ་བ ་ ག་གི་མཇག་ཡིན་ལ། (མང་༡༦༤༡༤) ( ང་༡༠༨༣༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་
འ ག་ ེ་གཤེན་ལོ་བ ་བ ན་ནས་གསས་ཆེན་ ་བཞི་ ན་ ངས། བཀའ་འཁོར་བར་བ་ ོ་
བཞི་མཛད་ འི་བ ན་པ་ ེལ།
དཔོ་ ལ་འབར་བའི་ ོན་མ་ཅན་ ིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ ིག་ཅན་མི་ད (མོ་བོན་
ེད་མཁན་སོགས)དང་དམག་མི་ མ་ ོང་སོགས་འ ེན་པའི་དོན་ ་སངས་ ས་ ོང་གི་ད ིལ་འཁོར་
ཞལ་ ེས་ཏེ་མདོ་ག ང་ ང་ ོང་ ས་ཆོ་ག་ག ངས་ནས་འ ོ་བ་ ངས་ལས་འདས་པ་སངས་ ས་
པར་མཛད། (མང་༡༦༤༡༣) ( ང་༡༠༨༣༣) དེ་ནས་མི་ལོ་བ ་ ེ་ཤིང་ ག་གི་ད ིད་ར་བའི་བཅོ་
་ལ་ ལ་ ས་ ང་འ ེན་གསལ་བ་བ མས། (མང་༡༦༤༠༣) ( ང་༡༠༨༢༣) དེ་ནས་མི་ལོ་བ ་
( ང་༡༡༢༣༤)
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ག མ་པ་མེ་ཡོས་ལོའི་ད ར་ར་བའི་བཅོ་ ་ལ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ ད་འ ེན་ ོན་མེ་བ མས།
(མང་༡༦༣༩༠) ( ང་༡༠༨༡༠) དེ་ནས་མི་ལོ་དོན་ ག་འདས་པ་ ་ ག་ནི་གཤེན་ལོ་བ ་བ ན་ ་ི
མཇག་ཡིན། (མང་༡༦༣༡༤) ( ང་༡༠༧༣༤) དེའི་ ི་ལོ་གཤེན་ལོ་བཅོ་བ ད་ ི་ལོ་མགོ་ཤིང་ ལེ ་
ནས་བ ང་གཤེན་ ི་ད ང་ལོ་བ ན་ལ་ ་ ་མི་ཡི་ཞིང་ཁམས་ ན་ ་ ོན་ནས་བ ད་ ི་ཆོ་
འ ལ་མང་པོ་ཚར་བཅད། བ ན་པའི་བར་ཆད་བསལ་བར་མཛད། ད ང་ལོ་ཉེར་བཞིའི་ལོ་
མཇག་ ་ཕག་ཡིན། (མང་༡༥༦༡༤) ( ང་༡༠༠༣༤) དེ་ནས་གཤེན་ ི་ད ང་ལོ་ཉེར་ འི་ལོ་མགོ་
ཤིང་ ི་ད ིད་ར་བའི་ཚས་བཅོ་ ་ལ་མི་དབང་ད ་རིགས་ ལ་པོའི་ག ང་ ད་འཛན་པ་ ལ་ ས་
ག ང་ ང་དབང་ ན་ ་བ མས། (མང་༡༥༦༡༣) ( ང་༡༠༠༣༣) དེ་ནས་བ ང་བཀའ་འཁོར་
དང་པོའི་ཐེག་པ་རིམ་ད ་དང་བར་བའི་ ོ་བཞི་མཛད་ འི་བ ན་པ། ་ག ང་བ ན་པ་ ེས་
བཞག་གི་མདོ། ་མེད་གོ་འཕང་ བ་ཐབས་ ི་མདོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ ེ་སོགས་མང་ ་
ག ངས་པ་དེ་བ ན་པ་ ེས་ ་བཞག་པར་མཛད། གཤེན་ལོ་ ར་འ ང་ ན་བཞི་བ ་ཞེ་
གཅིག་དང་ལོ་བཞི་སོང་བའི་ད ང་ལོ་ཉེར་ འི་ལོ་མཇག་ ་ཡོས་ཡིན། (མང་༡༥༥༡༤) ( ང་
༩༩༣༤) དེའི་ ི་ལོ་གཤེན་ ི་ད ང་ལོ་ཉེར་ ག་ཤིང་འ ག་ནས་མི་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་ཤིང་ ི་ལ།
ཀོང་ཙ་འ ལ་ ་ི ལ་པོས་ ེས་བཞག་གི་གནས་གཞི་བ ན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ ེ་ ོན་པ་འཁོར་
བཅས་ ན་ ངས་པ་བཞིན། གསས་ཁང་དཀར་ནག་བ ་གསལ་ ་མཚར་ ོན་ནས་ ོན་པ་
ཉིད་ མ་པར་ ལ་བའི་ ར་བཞེངས། འཁོར་མཚན་ ན་ ེ ་བཞི་ ོ་བོ་བཞིར་ ལ་ནས་
གནོད་པའི་བགེགས་ཚགས་ཚར་བཅད། མ ་དང་ ས་པ་བསམ་ ིས་མི་ བ་པ་མངའ་བའི་ ་
ཆེན་དཔལ་མགོན་གཙ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ མས་ ལ་བ་གཤེན་ ི་ ང་མར་བ ོས། ་ག ང་
་ག གས་ག ང་རབ་ ེ་ ་ག ང་ གས་ ནེ ་ ངས་ལས་འདས་པ་གསས་ཁང་ཆེན་པོར་བ གས་
་གསོལ་ནས་ ེས་བཞག་མཛད། རབ་གནས་མངའ་གསོལ་ ི་མདོ་ག ངས། ོད་ ེ་ ་ཡི་
བསམ་དོན་ བ་པར་མཛད་པ་ ེ་མཛད་ཆེན་ད ་བ་ཡན་བཀའ་འཁོར་བར་བའི་ཁོངས་ ་འ ་
ལ་གཤེན་ལོ་ མ་ ་ཐམ་པའི་ལོ་མཇག་ ་ཕག་བར་རོ། ། (མང་༡༥༠༡༤) ( ང་༩༤༣༤) གཤེན་ལོ་
ར་ན་འདི་ཡན་ལ་འ ང་ ན་ ་བ ་སོང་། དེའི་ ི་ལོ་གཤེན་ ི་ད ང་ལོ་སོ་གཅིག་པའི་ལོ་
མགོ་ནི་ཤིང་ ི་ཡིན་པ་འ ལ་མེད་དོ(གཤེན་ལོ་སོ་གཅིག་གི་ཤིང་འ ག་ནི་མི་ལོ་ཞེ་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ད ད)། །
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དེ་ནས་བ ང་། བཀའ་འཁོར་ག མ་པ་ ི་ནང་གསང་ག མ་ ི་ཐོག་མ་ ེ་གསས་ཁང་ ི་
ོན་ ལ་བཞེད་ ི་ ོ་ ང་ཉེ་བར་འ ོ་ མས་ ེ་ ་ན་འཆིའི་ ག་བ ལ་ ིས་ག ང་བ་ལ་གཟིགས་
ཏེ་ངེས་པར་འ ང་བའི་ ལ་ ིས་ ེན་བ ལ། མཆོད་ ེན་རང་ ང་ མ་དག་དཀར་པོའི་ ང་
ིམ་ ངས་རབ་ ་ ང་། (མང་༡༤༩༡༥) ( ང་༩༤༣༤) དེ་ནས་མཛད་མདོ་དང་བ ན་ན་ལོ་
ད ར་ ་ ེལ་མི་ག མ་འཚ་བ་ཆ་ཤས་ཙམ་ལ་བ ེན་ནས་དཀའ་ བ་མཛད། སེང་གེ་ མ་པར་
བ ེ་བའི་ཏིང་འཛན་ ིས་བ ད་བཞི་བཅོམ་ནས་ བ་པ་སོགས་ ིར་མི་ ོག་པའི་སར་བཀོད། ནམ་
མཁའ་ ་ འི་ཏིང་འཛན་ ིས་མངོན་པར་སངས་ ས་པའི་ ལ་བ ན་པའོ། ། (མང་༡༤༠༡༤)
( ང་༨༤༣༤) ད ་ ོན་ ི་དེ་ཉིད་ མ་ངེས་ ར་བ ིས་ན་ ོན་པའི་ ་ཚ་ད ིལ་ཙམ་སངས་
ས་པའི་མཛད་པ་དང་། ཚ་ལོ་བ ་བ་དང་ ས་ཕལ་ཆེར་མ ངས་སོ། །ད ང་ལོ་ཞེ་ འི་ལོ་
མཇག་ ་ཕག་ཡིན་ལ་འ ང་ ན་བ ན་ ་དོན་ ་སོང་། (མང་༡༣༥༡༤) ( ང་༧༩༣༤) ང་
ལ་བ ན་ ིས་ ར་ན་དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ི་ནི་གཤེན་ལོ་ཞེ་ ག་གི་ལོ་མགོ་ ེ། དེ་ནས་བ ང་
འཁོར་ ངས་དགོན་པ་མཛད་པའི་ ན་གཤེན་ལོ་བཅོ་ ་ ེ། ད ང་ལོ་ ག་ ་ཐམ་པའི་མཇག་
་ཕག་གི་བར་རོ། ། (མང་༡༢༠༡༤) ( ང་༦༤༣༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ི་གཤེན་ལོ་རེ་གཅིག་ནས་
བ ང་ད ང་ལོ་དོན་ འི་མཇག་ ་ཕག་གི་བར་ལ་མཐར་ ིན་དགའ་བ་བདེ་ ན་ ི་མཛད་པ་
ེ༑ གསང་ གས་དང་སེམས་ ོགས་གཉིས་ ་མེད་པའི་བོན་ ག་ ོགས་ ་མེད་ ི་དོན་བ ན་
ཏེ་བཀའ་འཁོར་ག མ་པའི་ ི་ནང་གསང་བ་ག མ་ ོགས་པར་ག ངས། འདས་པའི་ ང་བ།
མ་འོངས་འ ང་འ ར། ེས་རབས་ ང་བ ན་ ོད་ ངས་དང་བཅས་པ་མཛད། (མང་༡༠༥༡༤)
( ང་༤༩༣༤) ད ང་ལོ་དོན་ ག་གི་ལོ་མགོ་ཤིང་ ིའི་ད ིད་ར་བ་ནས་བ ང་ ེ། འཁོར་ མས་
དང་ ད་པར་ ས་ཆེན་བ ད་སོགས་འཇིག་ ེན་མངའ་དབང་བ ར་བའི་ཚགས་བཅས་ལ་མ་
འོངས་བ ན་པ་ ན་རིང་ ་གནས་ཏེ་འ ོ་དོན་མཐར་ ིན་པའི་ ིར། བཀའ་ཐམས་ཅད་འཁོར་
སོ་སོར་གཏད་ཅིང་གཉེར་དགོས་པ་དང་མདོ་འ མ་ ད་མཛད་བཞིར་བ ་དགོས་པའི་ ང་བ ན།
དེ་ནས་གཤེན་ལོ་ ་གཉིས་ ི་ལོ་མགོ་ཤིང་ (ི འ ང་ ན༡༣༨)ཡིན་པས་མཇག་ ་ཡོས་ལོའི་ད ན་
ར་བའི་གནམ་ ོང་ཐོ་རངས་ ས་ ་ ག་འཛན་ཅན་ མས་ ན་ད ང་བའི་ ིར། ག གས་ འི་
མ་པ་ད ིངས་ ་བ ས། (མང་༩༨༡༤) ( ང་༤༢༣༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ནས་ ད་འཁོར་
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བ ་ག མ་ ིས་བཀའ་བ ་མཛད། (མང་༩༨༡༣) ( ང་༤༢༣༣) འདི་འཐོར་བ་བ ས་པའི་དོན་
མ་ཡིན་ཏེ་བཀའ་ ེགས་བམ་ཐམས་ཅད་མདོ་འ མ་ ད་མཛད་བཞིར་ ེ་ནས་ཚན་པ་བཞིར་
བ ས་པ་ཡིན། འདི་ནས་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་སོགས་ ིས་ལོ་ཆིག་ ོང་བ ན་བ ་གོ་ད ་འདས་པ་
་ཡོས་ལོར་ ་བ ན་ ི་གཅིག་ ོགས། (མང་༨༠༡༤) ( ང་༤༡༣༤)
དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ལ་ ོན་ཐ་ ང་གི་བཅོ་ ར་ག ང་སོབ་མི་ཆོ་ ེམ་ ག་ ོན་ནས་
ག ང་བ ན་ད ་བ ེས་པར་བཞེད། (མང་༧༧༡༣) ( ང་༤༡༤༩) ང་ ལ་ ི་བ ན་ ིས་ ེ་
མིག་ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བ ་དང་གཅིག་གི་ཤིང་ ེལ་ལ་ག ང་སོབ་
ོན་པར་བཞེད། (༤༡༣༢) ཡང་ལོ་ ག་ ་རེ་གཅིག་འདས་པའི་ཤིང་འ ག་ལ་ ོན་པར་བཞེད་
པ་ཡོད་ན་ཡང་ ངས་མ་མཐོང་། ལོ་བ ་ནས་ག ང་སོབ་ ོན་པ་ ་བ ན་ ལ་བཟང་པོས་
ང་བཞེད་དེ། དེ་ ་ན་ ང་ ལ་ ར་ཤིང་ ེལ་ཡིན་དགོས་ མ། རིམ་བཞིན་ ད་འཁོར་བ ་
ག མ་ ིས་ལོ་ག མ་རེར་བོན་འཁོར་བ ོར་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས(འདི་གཤེན་ལོ་མི་བཞེད་པའི་ གས་
་ ས་ན་མི་ལོ་སོ་ད ་ཡིན་པས་ ་ ིར་བབས)། (མང་༤༡༡༤) ( ང་༤༠༩༥) ི་ལོ་ ་ཕག་ནས་ཚངས་
པ་ག ག་ ད་ཉིད་ག ང་སོབ་ཆེན་པོའི་ ལ་ཚབ་མཛད། (མང་༤༡༡༣) ( ང་༤༠༩༤) དེ་ནས་
ལོ་བ ད་ གས་ ག་ལ་ ་གཤེན་ཡོངས་ ་དག་པ། ་ བ་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ། ལ་གཤེན་མི་
ས་བསམ་ལེགས་ག མ་ ིས་ཟབ་གསང་ གས་ ི་བོན་ ེ་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་དང་བཅས་
པ་ ེལ། (མང་༤༠༨༦) ( ང་༤༠༨༦) (མཚམས་འདི་ནས་འདས་ལོ་མང་ ང་གཅིག་ ་བབས་པ་ཡིན་ནོ།)
དེ་ནས་ མ་བ ་སོ་བ ད་འདས་པའི་ས་ ་ལོར་པཎ་ཆེན་ལི་ ་ ས་ ེས་ ི་ ལ་བ ན། (༣༧༤༨)
(འདི་ ང་ ལ་བ ན་ སི ། ང་པོ་ ་ོ ོས། ་བ ན་ ལ་བཟང་པོ་སོགས་འདས་ལོ་ ང་བའི་ ོགས་ མས་དང་
བ ར་ན(༣༣༨)དེ་ཡིག་ནོར་ཨེ་ཡིན་ནམ། (༣༨)ཡིན་ན་ཡང་ས་ ་ལ་འབབ་པས་མཁས་པ་ མས་ སི ་ད ད་པར་

ག ང་ ང་བོན་ ི་ གས་ ར་ བ་པ་ད ང་ལོ་བ ད་བ ་
དང་གཅིག་ལ་བ གས་པ་ཁས་ལེན་པའི་དབང་ ་བཏང་ན། འདི་ནས་ལོ་བ ན་ ་དོན་གཅིག་
འདས་པ་ གས་ ེལ་ལ་ ་ བ་པ་ ་བ མས་ནས(༣༦༧༧)ད ང་ལོ༨༠༡ལ་བ གས་ནས་ གས་
འ ག་ལ་འདས་པ་ ག་ གས་དང་མ ན་པའི་ གས་འ ག་ཡིན། (༢༨༧༧) འདི་བན་བོན་
བ ན་ ིས་གང་ ་མ་ག ངས་ ང་མདོ་ ི་མེད་གཟི་བ ིད་ ི་ ང་དང་བ ན་ནས་ ིས་སོ། །
འཚལ། སོ་བ ད་ཡིན་ན(༤༠༤༦)ཡིན།)
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ལི་ ་འ ངས་པའི་ ི་ལོ་ནས་ལོ་ ་བ ་ང་ ་འདས་པ་ཤིང་ ི(འ ང་ ན༡༥༣)ལ་མཁན་
ཆེན་ ་འ ལ་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ ག་གཟིགས་ནས་ཞང་ ང་ ལ་ ་ ོན། (༣༡༩༣) དེ་ནས་ལོ་ ག་
་འདས་པ་ཤིང་ ི་ལོར(འ ང་ ན༡༥༤) ་ ེ་ཡ་ [ཡབ་ ]བདལ་ ག་དེ་ཉིད་ ་གཤེན་ནམ་མཁའ་
ང་བ་མདོག་ཅན་བཅས་གངས་ཅན་བོད་ ི་ ེ་བོར་ ོན། བོད་ཤེས་པ་ཅན་བ ་གཉིས་ ིས་
ད ་ ིད་དེ་བོད་འབངས་ མས་ ིས་ ེ་བོར་བ ར་ནས་བོད་ ལ་གཉའ་ ི་བཙད་པོ་ཞེས་མཚན་
གསོལ། དེའི་ད ་ ར་གཤེན་ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན་བ ར། ལ་གཤེན་བ ན་པ་
མཉམ་ ་ཆགས་ཞེས་ གས། (མཁས་པ་དཔལ་ ལ་ ་ི བ ན་འ ང་ལས་བོད་ ་ི ་ེ ་བ་གཉའ་ ་ི བཙད་པོ།
གཤེན་ ་བ་ནམ་མཁའ་ ང་བ་མདོག་ཅན། བོན་ ་བ་གསང་ གས་ ི་ ངས་ ོར་ག མ། མཁར་ ་བ་གསས་

(༣༡༣༣) དེ་ནས་ལོ་ ག་ ་
ཤིང་ ི་ལ་ཤེས་རབ་ ་བའི་སེང་གེའི་ མ་པར་འ ལ་བ་གཤེན་རབ་མཆོག་གི་ ་ ས་ཀོང་ཙ་
འ ལ་ ི་ ལ་པོའི་ ་ཚ་ཀོང་ཚ་འ ལ་ ར་དེ་ཉིད། ར་ཡང་ ་ནག་རི་བོ་ ེ་ ར་ ས་ ེས་
ལ་བ ན་ནས་ ིས་ ད་ཐོག་མར་ག ངས། (༣༠༧༣) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་ ག་ལོར་གཉའ་
ི་བོད་ ་ ོན་ནས་ལོ་རེ་གཉིས་པར་བ ན་མོ་གནམ་ཟ་ ལ་མོ་ལ་ ས་ ལ་གཤེན་ ་ ི་བཙད་
པོ་འ ངས། (༣༠༧༡) ལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ་གཤེན་ ང་བ་མདོག་ཅན་ ་མར་བ ེན་ནས་ ོ་
བོ་དབང་ཆེན་ ད་ག ང་དང་བཅས་པ་ ས། རིན་པོ་ཆེ་ ི་ ངས་ཉམས་བཞེས་མཛད་ནས་
བ་པ་བ ེས། ཞང་ ང་ནས་མཁས་པ་བ ་དང་བ ད་གདན་ ངས་ནས་བོན་ ི་ བ་ ེ་ མ་
་ ་བ ན་བ གས་པར་བཤད། དཔལ་ ལ་བ ན་འ ང་ལས། དེ་ ར་ ལ་པོ་གནམ་ ི་ ི་
བ ན་རིང་། ། ་མ་ཆེ་ ག་བ ན་པའི་བོན་དར་ཏེ། །ཞེས་དང་། དེ་ ེས་ ལ་པོ་ ་ ི་བཙད་
པོའི་ ས། །ཞང་ ང་མཁས་པ་བ ་ ་གདན་ ངས་ནས། །བོད་ ་བོན་ ེ་བཞི་བ ་ ་ ་
བ གས། །ཞེས་ག ངས་སོ། །དེ་ནས་ལོ་གོ་བ ད་འདས་པའི་ཤིང་འ ག་ལོར་ ོང་ ང་མ ་
ཆེན་འ ངས། (༢༩༧༣) འདི་ནས་རིམ་པར་ ོན་པའི་མཁས་ བ་ མས་ ི་མཚན་དང་ བ་ ེ་
བ གས་པ་ མས་ནི། ་མ་ཆེ་ ག་ནི། གསང་བ་འ ས་པ། ག་ ་མེ་འབར། ཡོངས་ ་དག་
པ༑ ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ། མི་ ས་བསམ་ལེགས། ང་བ་མདོག་ཅན་དང་ ག་གོ ། བ་ཐོབ་གཤེན་
ད ་ཞེས་མོན་བོན་ཡེ་ཤེས་ ་མ(ཞང་ ད་ཧ་ར་ཅི་པར)། ག་ཟ་ལི་ཝེར། ཨ་ ་ ག་ཐག སད་ནེ་
མཁར་ ིང་བ་ ག་ ེ་ཞེས་ ་རབས་བོད་ ི་གཏམ་ ་ གས་ཞེས་ག ངས།)
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ག ། དད་མི་ཐད་ཀེ ཟིངས་པ་མ ་ཆེན། ཤད་ ་ར་ ག ེ་བོན་ཐོག་འ ལ། ེ་བོན་ཐོག་
ེ་དང་ད ། མཁས་པ་མི་ད ་ཞེས་པ། ཞང་ ང་ ོང་ ང་མ ་ཆེན། ག་གཟིགས་ཟ་རང་མེ་
འབར། ་གར་ ་བདག་ གས་ ོལ། ་ནག་ལེགས་ཏང་ ང་པོ། ོམ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས།
གེ་སར་ མ་པ་ ེ་རིང་། བོད་དཔལ་ ན་གསང་ཆེན། མེ་ཉག་ ེ་ཚ་མཁར་ ། མ་པ་ ་
ངས་གསལ་ཏིང་དང་ད འོ། །ཡང་ མི ་ཚ་ ་ ང་། མཐའ་བཞི་ མ་ ང་། ེ་བོན་གཏོ་ ལ།
་བོན་ཐང་ ལ། ད ་གཤེན་དིང་ཝེར། འ ོ་གཤེན་ ་དཔལ། ང་པོ་ ེར་ ་མེད། ཡང་ལོ་
པཎ་ད ་ལ། མ་པ་ ེ་རིང་། ད ་ཚ་ ེར་མེད། ཟ་རང་མེ་འབར། ིས་པ་ ེར་མེད། ་
ངས་གསལ་ཏིང་། ང་ཡར་ ་ཁོད། ེ་ཆེན་ ་ ོམ། ོན་ཆེན་ ་ ར། ར་སངས་ཁོད་རམ་
ད ་དང་། ན་ཆེན་ལི་ ། ན་པ་ནམ་མཁའ་སོགས་དང་། མ ་ཆེན་མི་ད ། བོན་ཆེན་ཞེ་
གཉིས། ཉི་ ོན་ ར་ ི་ བ་གཤེན་ཞེ་བ ད། གཤེན་ཆེན་ཉེར་བཞི། ག ་ ་ཅན་བ ་ག མ་
སོགས་ ོན་པའོ། །
བ་ ེ་སོ་བ ན་བ གས་པ་ནི་བ གས་ ང་ ར་ན། ོད་ ི་ ང་ ང་ད ལ་མཁར་
( ན་པ་འ ངས་ ལ་ ི་ ང་ཡར་ ་ཁོད་ བ་གནས)། ཏི་སེ་གངས་ ི་གནས་ཆེན(ཨ་ ་ ག་ཐག་དང་ཚ་
དབང་སོགས་བ གས་གནས)། ོས་རི་ངད་ ན(དད་མི་ཐད་ཀེ་དང་ཚ་དབང་གནས་ཆེན)། མ་པང་ག ་
མཚ( ོན་པ་ ོན)། དབལ་ ི་ ག་ ག་རོང་ཆེན( ག་ འི་ བ་གནས)། མཚལ་རི་ ར་ག མ(ཡོངས་
དག)། ལ་མཁར་བ་ཆོད(མི་ ས་བསམ་ལེགས)། གད་ ི་ ི་བ་མཁར། ་མིག་བ ་ འི་མགོ།
གངས་གཉན་ ་ ོ། མཚ་ ་ལེ་ ད( ག་ཟ་ལི་ཝེར)། ངས་རའི་མཚ་འ མ(སད་ནེ་ག )། ི་འོད་
ང་ ེ། ི་འོད་རི་ཐང་། མང་མཁར་ གས་འ ང་( ིམ་ཚ་ ་ ང་)། ར་ས་ག ང་ ང་རོལ་བ།
ིམ་ ང་ ག་ ག འ ི་མཚམས་མཐའ་དཀར། ཟར་ ི་ ་ར་ ག་ ། ་ནག་ ང་ ། ཟང་
ཟང་ ་ ེ( ིས་པ་ ེར་མེད)། ིབ་རི་ ོད་ཚང་ ག ཉང་རོ་ཏ་ཤལ། ཉང་རོ་ཤམ་ ེ( མ་པ་ ེ་
རིང་)། ཉང་རོ་ མ་ ི་ ག་ཚལ(ཤད་ ་ར་ ག)། ཡར་བ ད་ཐང་ ། ཡར་ ང་ ་ ེ། ཡར་ ང་
མཁར། བསམ་ཡས་ ག་དམར། འ མ་ ི་རི་གོང་། འཕན་ ལ་འ ན་ ག( ེ་བོན་ཐོག་ ེ)
གནམ་མཚ་ ག་མོ( ོང་ ང་)། མ་ཤོད་ ང་ ་ཚལ། ོང་ ལ་ ེ་ ། ོང་ ལ་སེ་མོ་ཐང་།
་གོང་ ེ་ ། མ་ ང་ ིམ་ཤོད། ཤེལ་ལེ་ ་ ར་སོགས་སོ(དེ་དག་གི་གསལ་བཤད་བ ན་འ ང་ ་
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ཡོད་དོ)།

།
གཞན་ཡང་ བ་གནས་ཤེལ་ ི་ ག་དཀར་ ེ་ ོངས་ ་པཎ་ཆེན་ལི་ ་བ གས། མཁས་
པ་ནམ་ར་ ེ་ད ་ ་ ་དབལ་ ག་དང་ ན་པར་ བ་གནས་ ་མར་བ གས་པར་བཤད་པ་ཡང་
་མིན་ ེར་ ང་གསང་ ག་རི་ནས་བ གས་པ་ ས་མཉམ་པར་འདོད་དམ་ མ། ལ་འ ོར་
ཟ་རང་ ོ་རོང་ནགས་ ི་ བ་གནས་ ་བ གས། ་ཤ་གནམ་གཤེན་ ལ་མཁར་གསས་མཆོག་
ེ་ནས་བ གས། ཐོ་གར་ ལ་འ ོར་ཐོ་ལེ་ ང་ གས་ནི་ ག་རི་གསང་ ག་ཉི་མ་རིས་ ་
བ གས། བ་ཆེན་ཉི་མ་འོད་གསལ་ ་ ལ་ ་ ིང་ནས་བ གས། ལི་བོན་ ་ ་ཏི་སེའི་ བ་
གནས་ ་བ གས། ཅོ་བོན་ ིམ་ ་ཡར་ ང་སོག་ཁ་ནས་བ གས། ཞང་ ང་རལ་འ ད་ནི་
ངེས་མེད་ བ་གནས་ ་བ གས། མ་པ་ ་ ་ ་མཚའི་དོ་ ིང་ ་བ གས། ་བོན་མཐོང་
གས་ཧས་པོ་རིའི་ ེར་བ གས། ཞང་ ང་ ་ ོ་ཁ་རག་ ལ་ཤོད་ ་བ གས། བ་གོར་དོད་དེ་
ཡར་ཆབ་གཙང་འ མ་ ་བ གས། འཇང་ཚ་འཕན་ ང་ནི་ ག་དཀར་ ིལ་ ་ནས་བ གས།
་བོན་ གས་དཀར་ནི་ཡར་ ང་གཡས་འ མ་ ་བ གས། ེར་ ངས་ ང་བཞེར་ལོད་པོ་ནི་
ད་རོག་མཚ་ ིང་ ་བ གས་པ་སོགས་གནམ་ ི་ ི་བ ན་ ི་རིང་ནས་བ ང་ ས་མཉམ་ ་ ོན་
པ་དང་། ་ ོབ་ ལ་ ་རིམ་བཞིན་ ོན་པ་དང་ཚ་ཡི་རིག་འཛན་བ ེས་ནས་ ི་ ོང་བར་ ་
བ གས་པ་ཡང་ཡོད་པ་ནི་ ན་པ་ཡབ་ ས་ ་ ་པ ྨ་སོགས་ ི་ མ་ཐར་བཞིན་ནོ། །གཉའ་
ིའི་ ས་ནས་བ ང་ཞང་བོད་ ི་ བ་པ་དང་མཁས་པ་མང་པོ་ ོན་ནས་ བ་གནས་དེ་དག་བ གས།
ལ་པོ་ མས་ ིས་མཆོད་གནས་ ་བ ར་ནས་ ་ག ང་ གས་ ི་ཆེ་ གས་ ལ་བ་སོགས་བོད་
ི་ཆེས་ ་བའི་ལོ་ ས་ཡིན་ཡང་བོན་ ི་ལོ་ ས་དག་ལ་གསལ་བ་ཙམ་ལས། བོད་ ི་ལོ་ ས་
གཞན་ ་ ི་མ་འདོད་པ་ནི་ཆོས་ གས་ ོགས་ཞེན་ ི་དབང་ ་ཤོར་ཆེ་བས་མི་རིགས་རང་གི་ལོ་
ས་ད ་མེད་པར་བ མས་སོ། །
བོད་ ལ་ ་ ི་བཙད་པོ་ད ང་ལོ་བ ་དང་བ ད་བཞེས་པའི་ ་ ང་ལ་ ་ ས་ཏིང་ ི་
བཙད་པོ་འ ངས། མ་ མ་ནི་བ ན་མོ་ ་ ན་དཀར་མོ་ཡིན། (༢༩༦༤) དེ་ནས་ལོ་བ ན་
འདས་པའི་ གས་ ེལ་ལོའི་ས་ག་ ་བའི་ཚས་བ ན་ ི་མཚན་ ང་ལ་ བ་པའི་དབང་པོ་ ་
བ མས། (༢༩༥༧) འདི་ ག་པ་ ན་ བ་ ་མཚ་སོགས་ ི་ གས་ཡིན། དེ་ ་ན་ད ང་ལོ་
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བ ན་པ་མེ་ ག་ལ་ག ག་ ད་བཞག་ཅིང་ ན་བཏགས། (༢༩༥༡) ད ང་ལོ་བ ་ ག་ཤིང་
ཕག་གི་ལོར་ གས་འཛན་མ་ཁབ་ ་བཞེས། (༢༩༤༢) ད ང་ལོ་ཉེར་ད ་བ་ས་ ི་ལོའི་ད ིད་
ཐ་ ང་གི་ཚས་བ ད་ལ་ཁབ་ནས་ ང་། (༢༩༢༩) ད ང་ལོ་སོ་ ་ཤིང་ ་ལོའི་ས་ག་ ་བའི་
ཚས་བ ་ ག་ལ་སངས་ ས་ ས་ ་གཅན་འཛན་འ ངས་ཟེར། ལོ་དེའི་ ་ ོད་ ་བའི་ཚས་
བཞི་ལ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བ ོར། (༢༩༢༣) ད ང་ལོ་བཞི་བ ་ས་ཕག་ལ་ཡབ་ ས་
མཇལ་བའི་མདོ་ག ངས། (༢༩༡༨) ད ང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པ་ གས་ ི་ལོའི་ ོན་འ ིང་པོའི་ཚས་
ཉེར་གཉིས་ལ་ ་ལས་བབས། (༢༩༡༧) ད ང་ལོ་ཞེ་ག མ་ ་ ག་ལ་མདོ་ ན་པ་ཉེར་བཞག་
ག ངས། (༢༩༡༥) ི་ལོ་ ་ཡོས་ལ་ས་ག་མའི་ ་སོ་གཉིས་བསད། (༢༩༡༤) ི་ལོ་ཤིང་འ ག་
ལ་ཚ་མདོ་ག ངས། (༢༩༡༣) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ བ་པ་ད ང་ལོ་ཞེ་བ ན་པ་མེ་ ་ལ་ཕམ་
པ་དང་པོའི་བཅས་པ་མཛད། (༢༩༡༡) མེ་ ག་ལ་ཡབ་ ལ་པོ་ཟས་གཙང་འདས། ོགས་བ ་
ན་སེལ་ག ངས། (༢༩༡༠) ས་ ེལ་ལ་དགེ་འ ན་ ངས་ ིས་ཉི་ཚ་བའི་ད ལ་བ་མང་པོ་
མཐོང་། ཤེར་མདོ་ག ངས། (༢༩༠༩) ས་ ་ལ་ ལ་འཁོར་ ོང་གིས་ ས་པའི་མདོ་ག ངས།
(༢༩༠༨) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ཕག་ད ང་ལོ་ང་གཉིས་ཐོག་ ་ ེགས་ ོན་པ་ ག་དང་ཆོ་
འ ལ་འ ན། ོ་ ེ་གཅོད་པ། ག གས་དཀར། ངན་སོང་ ོང་ ད། ན་ད ང་ མས་
ག ངས། ཙན་དན་ཇོ་བོ་བཞེངས། སོར་ ེང་བ ལ། ་ ལ་ ་ད ར་ལ་བ གས། (༢༩༠༦)
ད ང་ལོ་ང་བ ན་པ་མེ་འ ག་ལ་ཉི་མའི་ ིང་པོ། ིད་པ་འཕོ་བའི་མདོ། ས་ ་ ང་བའི་མདོ།
ཟ་མ་ཏོག་བཀོད་པའི་མདོ་ མས་ག ངས། (༢༩༠༡) མེ་ ལ་ལ་མ་ ོས་པའི་མདོ་ག ངས།
(༢༩༠༠) ས་ ་ལ་མདོ་འ ས་པ་ག ངས། (༢༨༩༩) ས་ ག་ལ་སི ྒ་ལའི་ ལ་པོའི་ ་མོ་ ་
ཏིག་ཅན་ལ་ བ་པའི་ ་བ ན་ཞིག་བ ར། དགེ་ ོང་ལེགས་པའི་ ར་མ་ནི་ལོ་དེ་ནས་བ ང་
བ་པའི་ཉེ་གནས་ ེད་མི་འདོད་པར་ ར་ཞེས་བཤད། (༢༨༩༨) གས་ ེལ་ལོར་ ན་དགའ་
བོ་ད ང་ལོ་ཉེར་བ ན་ ེང་ནས་ ོན་པ་ ་ བ་པའི་ཉེ་གནས་མཛད། དགེ་འ ན་ ི་ད ེན་
བ མ། (༢༨༩༧) གས་ ་ལ་ ་ོ ོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་དང་ ོ་ ོས་ ་མཚས་ ས་མདོ། དཔའ་
བར་འ ོ་བའི་ཏིང་འཛན་ ི་མདོ་ མས་ག ངས། (༢༨༩༦) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ད ང་ལོ་རེ་ ་
ཤིང་ ི་ལ་ ལ་པོ་ཤར་བའི་བ ན་མོ་ ོ་བསང་ཅན་སོགས་ ད་མེད་ ་བ ་མེས་ཚག འཕགས་
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ལ་རབ་ ང་གི་ ེད་ཚལ་ ་ བ་པ་ཕེབས། བདེན་ འི་ལེ ་ ན་མདོ་བ ད་བ ་བ་ ི་མེད་
གས་པའི་བ ན་པ་ མས་ག ངས། (༢༨༩༣) ཤིང་ ང་ལ་ཤེར་ ིན་བ ན་བ ་བ་ག ངས།
(༢༨༩༢) མེ་ ག་ལོར་འཚ་ ེད་གཞོན་ ས་ ་ བ་པ་ལ་ ན་མར་ ང་སོ་གཉིས་ ངས།
(༢༨༩༡) མེ་ཡོས་ལོར་ ལ་པོ་མ་ ེས་ད ས་རང་གི་ཡབ་ག གས་ཅན་ ིང་པོ་བཙན་ ་བ ག་
ནས་བསད། བ ད་ ས་ ིན་ ིས་ ོན་པ་ལ་ ོགས་ ོ་འཕངས། (༢༨༩༠) ས་འ ག་ལོར་
གནས་བ ན་ཡན་ལག་འ ང་དང་དགེ་ ོང་འཆར་ཀས་ད ་བཅོམ་ཐོབ། (༢༨༨༩) ས་ ལ་
ལོར་མ་གྷ་ ྷ་བཟང་མོས་ ་རམ་ཤིང་འཕེལ་ ་ ོན་པ་འཁོར་བཅས་ ན་ ངས། བདེ་བ་ཅན་
ི་བཀོད་པ་དང་ ོ་ ེ་ས་འོག་གི་ ད་ག ངས། (༢༨༨༨) གས་ ་ལོར་ ལ་པོ་མ་ སེ ་ད ས་
ཕ་བསད་པར་འ ོད་བཤགས་ ས། ས་ ིན་ ིས་དགེ་ ོང་མ་ ྤལ་མདོག་ཅན་ ི་མགོར་ ་
ར་བ ན་ནས་བསད། (༢༨༨༧) གས་ ག་ལ་ད ར་ ི་རིང་ལ་ ལ་ད ་མཐར་ ་ཆས་
བཞེས། དཀོན་མཆོག་འ ང་གནས་ ི་མདོ་ག ངས། (༢༨༨༦) ་ ེལ་ལོར་འཇམ་དཔལ་
མ་པར་རོལ་བའི་མདོ་ག ངས། (༢༨༨༥) ་ ་ལོར་ ས་ ིན་ད ལ་བར་ ང་། མ་
འཇོམས་དང་གསང་བ་རིང་བ ེལ་ག ངས། (༢༨༨༤) ཤིང་ ིར་མདོ་ ེ་ ལ་བཟང་། མདོ་
ཏིང་འཛན། དམ་ཆོས་པད་དཀར། བཟང་ ོད་ མས་ག ངས། (༢༨༨༣) ཤིང་ཕག་ལ་ ིན་
ཆེན་པོ། གསེར་འོད། ན་ ག་ མས་ག ངས། བ ན་ ིས་ ན་ལས་བ ས་པར་ལོ་འདིར་ ེ་
ད འི་བདག་མོ་ལོ་བ ་དང་ཉི་ ་ཅན་འདས་ཞེས་བཤད(འདི་ག ང་དགའ་བོའ་ི མ་ མ་མ་ཡིན་ནམ།
ཡིན་ན་ལོ་བ ་དང་བ ་གཅིག་ཡིན་དགོས)། (༢༨༨༢) མེ་ ི་ལ་འཕགས་པ་འཆར་ཀ་བ ོངས(ད ་
བཅོམ་ཐོབ་ནས་ལོ་བ ད་སོང་)། (༢༨༨༡) མེ་ ང་ལོར་འཕགས་ ེས་པོས་སེར་ འི་ ོང་ ེར་ ་
དམག་ ངས། ན་དགའ་བོའི་ཚ་བོ་གཉིས་རབ་ ་ ང་། (༢༨༨༠) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ི་ས་
ཡོས་ལ་ལི་ ལ་ ི་ ང་ ་ ང་བ ན། ིན་ལན་བསབ་པའི་མདོ། ཐར་མདོ། ལ ྒར་གཤེགས་
པའི་མདོ་ མས་ག ངས། (༢༨༧༨) དེའི་ ི་ལོ་ གས་འ ག་ ེ་ད ང་ལོ་ ་གཅིག་པར་ནག་
འི་ཉ་ལ་ ས་འཁོར་ ་ ད་ག ངས། ས་གའི་ཉ་ལ་མཚན་ ི་ ན་ལ་ ་ངན་ལས་འདས་སོ། །
ལོ་དེ་ནས་ ག་པའི་འདས་ལོ་དང་ད ་བཅོམ་ལེ ་ གས། བཀའ་བ ་དང་པོ་མཛད།
(༢༨༧༧) མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན་སོགས་བོན་ ་བའི་མཁས་པ་མང་ཆེ་བ་ ག་ གས་
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དང་མ ན་པར་ག ངས་པས་དེ་ ར་བཤད་པའོ། །ཡང་གོང་བཤད་ ར་ ་ བ་པ་ད ང་ལོ་
ཞེ་བ ན་ཡིན་པའི་མེ་ ་ལོར། ་ འི་ཚས་བ ་ལ་ ལ་བ་ ན་ ི་ ི་ག གས་ ་ཆེན་ ན་པ་
ནམ་མཁའ་ ་བ མས། (༢༩༡༡) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ས་ ་ལ་ ལ་པོ་ ་ལ་ ་སངས་ ས་ ་
འ ལ་བའི་བ ན་པ་ཉམས་ ད་ ་དོགས་ནས་མཁན་ཆེན་ ་ཟི་གསལ་བཟང་དེ་ཉིད་མདོ་ ད་
་རི་དེ ་ག མ་ ི་ ག་པར་འགོག་པ་ལ་ ོམས་པར་བ གས་སོ( ་བ ན་ ལ་བཟང་པོ་སོགས་ ིས་
་ཟི་འགོག་ ོམས་བ གས་པ་ ི་ ོང་གི་ ས་ཡིན། དེའི་ ནོ ་ ་འ ལ་བ་ ད་ ག་སོགས་དར་བས་མ་ བ་ཅེས་
ང་ག ངས་སོ)།

། (༢༩༠༨) དེ་ནས་ལོ་ཉེར་ག མ་འདས་པ་ ་ཆེན་ ན་པ་ད ང་ལོ་ཉེར་བ ན་
པའི་ ་ ེལ་ལ་ ེལ་ འི་ཚས་བ འི་ཉིན་དཔལ་གསང་བ་འ ས་པ་ ར་ཡང་མངོན་པར་ ོན་པ་
་མ་ཚ་དབང་རིག་འཛན་དང་ ོབ་དཔོན་པ ྨ་མཐོང་ ོལ་གཉིས་ ་བ མས། (༢༨༨༥) དེ་
ནས་ལོ་བ ་གཉིས་འདས་པའི་ཤིང་ ེལ་ལ་ མ་འོད་ ན་འབར་མ་མཁའ་འ ོའི་ཚགས་ ལ་ ་
ཕེབས་ ལ་ ས་པ ྨ་མཐོང་ ོལ་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་པ་དེ་སི འི་མཚ་ ིང་ ་མེ་ཏོག་པ ྨ་ཆེན་
པོའི་ད ས་ ་ ་འ ལ་དང་བཅས་བ གས་པ། ལ་པོ་ཨིན་ ་བོ་ ིྷས་ ས་ ལ་ ་ཐོབ་ནས་
པ ྨ་ ལ་པོའམ་པ ྨ་འ ང་གནས་ཞེས་མཚན་གསོལ། (༢༨༧༣) བོད་ ལ་དིང་ ི་བཙད་པོ་
འ ངས་ནས་ལོ་ཉིས་བ ་ ་བཞིའི་ ན་འདི་ལ་བོད་ ལ་བཞི་ ོན་ཏེ་དིང་ ི་དང་བ ན་མོ་སོ་
ཟ་ ན་ལ་ ས་སོ་ ི་བཙད་པོ་འ ངས། དེ་དང་བ ན་མོ་དར་ཟ་ཞང་ ང་མ་ལ་ ས་དར་ ི་
བཙད་པོ་འ ངས། དེ་དང་བ ན་མོ་ གས་ ི་ ་མོ་གཉིས་ལ་ ་ ས་ གས་ ིའམ་ཡེ་ ི་བཙད་
པོ་འ ངས། དེ་དང་ ས་མོ་ ིབ་ ི་ ་མོ་ལ་བོད་ ལ་བ ན་པ་ ིབ་ ི་བཙད་པོ(སེང་ ་ི ཡང་ཟེར)
ོན། དེ་དག་གི་ ་ ང་བའི་གཤེན་པོ་ནི། མཚ་མི་ད ་ ལ། གཅོ ་ ག་དཀར། གཅོ ་ ིན་
དཀར། གཅོ ་འོད་དཀར། མཚ་མི་ ང་ ན། དག་པ་མི་ཆེན། གཅོ ་ཞལ་དཀར། གཅོ ་
ཚམས་དཀར། གཅོ ་གཉན་བཞེད་ མས་ ིས་ ་བ ང་། གཤེན་ཆེན་དེ་ མས་ ིས་གཉའ་ ི་
ོན་ བས་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ཅན་བ ་གཉིས་ ི་ཡོན་ཏན་དེ་གོང་ ་ ེལ་ནས་ ོན་པའི་ ་བོན་
ར་ བས་སེམས་བ ོ་ ོན་ ིས་ཟིན་པར་ ས་ཏེ་འཇིག་ ེན་བདེ་བའི་ཐབས་ ་ ོད་པ་ཡང་
མང་ ་ ང་ངོ་། ། ད་པར་ ་ ར་བའི་ ་མ་ནི་ ་མ་ཆེ་ ག་ ེ་གོང་ ་བཤད་པའི་གསང་
གས་ ི་ ངས་བ གས་པ་ ོར་ག མ་དར་ ེལ་མཛད་པའི་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ མས་ ི་བ ན་
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པ་དར་བ་ནི་བ ན་འ ང་ ་མ་ མས་ཞལ་མ ན་ནོ། །
བོད་ ལ་ག མ་པ་དིང་ ི་བཙད་པོ་ ་ ང་ལ་འ ངས་ནས་ལོ་ཉིས་བ ་ང་བ ན་ གས་
་ལ་བོད་ ལ་བ ན་པ་སེང་ ིའི་ ས་གེ་ ་བཙད་པོའམ་ ི་ མ་ ེས། (༢༧༠༧) ི་ མ་ལོ་
ཉེར་བ ད་པ་མེ་ ་ལ་བོན་བ ན་ བ་པར་བ མས། (༢༦༨༠) དེ་ནས་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་སོགས་
ི་བཞེད་པ་ ར་ན་ལོ་ག མ་འདས་པའི་ གས་ ི་ལ་འབངས་ལོ་ངམ་ ིས་ ི་ མ་བསད(འདི་ལ་
མཁས་པ་དཔལ་ ལ་ ིས་ ི་ མ་ ིས་བ ན་པ་བ བས་ནས་ལོ་བ ན་འདས་པ་ན་ལོ་ངམ་ ིས་བ ོངས་ཞེས་བཤད)།
ལོ་ངམ་ ིས་ལོ་བ ་ག མ་ལ་བོད་ ི་ ལ་པོ་ ས། བས་དེར་ ི་ མ་དང་བ ན་མོ་དཔལ་ཟ་
ི་བ ན་ ི་ ས་ ་ ི་བཙད་པོའམ་ ་ ེ་ ང་ ལ་ནི་ ོང་ ལ་ ་ ོས། ི་ མ་ ི་ ས་མོ་ ་
མ་ནི་ལོ་ངམ་ ིས་ཁབ་ ་ ངས། མ་ཆེན་དཔལ་ཟ་ ི་བོར་བཀོལ། ི་ མ་ ི་ ར་ནི་ཟངས་
ོད་ ་བ ག་ ེ་ཉང་ ར་བ ར། ོན་པོ་ལ་ལ་བསད། ལ་ལ་ གས། ་བ ན་ ལ་བཟང་པོ་
དང་དཔལ་ ལ་ག ངས་ ལ་ ར་ན། ི་ མ་ལ་ ས་གཉིས་ཡོད་དེ་ ་ ེ་དང་ཧ་ ི་གཉིས་
གས་ ོང་གཉིས་ ་ གས་པར་བཤད། (༢༦༧༧) དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ང་ལ་བ ན་མོ་དཔལ་
ཟས་ ག་འཚ་ བས་གཉིད་ལོག་པ་ན་ཡར་ ་ཤམ་པོ་དང་འ ད་ནས་མངལ་ ་ ས་བ ན།
བཙས་པའི་མཚན་ལ་ ་ལས་ ེས་སམ་ ི་ ོན་ ་བཟང་ཟེར། (༢༦༧༦) འདིའི་འ ངས་ལོ་
གསལ་བར་བཤད་པ་མེད་ ང་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་པ་ ་ ང་ལོར་ལོ་ངམ་བ ལ་ནས་གཅེན་ ་
ེ་གདན་ ངས་པར་ད ད་ན་ལོ་འདིར་ཐེ་ཚམ་མི་དགོས་སོ། །དེ་ ར་ ས་ ལ་ཆེ་ཞིང་ ོ་རིག་
གསལ་བ་གཞན་དང་མི་མ ངས་པའི་ག ང་ ི་ ོན་ ་བཟང་གིས། དེ་ནས་ལོ་བ ་གཉིས་འདས་
པའི་ ་ ང་ལ་ ་ ས་ ་ ེ་ ང་ ལ་ ོང་ ལ་ནས་གདན་ ངས་ལོ་ངམ་འཁོར་བཅས་བ ལ།
ི་ མ་ ི་ ར་བཙལ་ནས་བང་སོ་ཡར་ ང་ ང་མོའི་གཡའ་ལ་བཏབ། (བོད་ ི་ ལ་པོའ་ི ར་ས་ལ་
བཏབ་པའི་ཐོག་མ་འདི་ཡིན་ནོ།) ོབ་དཔོན་ ོང་ ང་མ ་ཆེན་སོགས་ ན་ ངས། ་ ེ་ ང་ ལ་
ིས་མེ་ཉག་དཔལ་ ལ་དང་མཚ་མི་རིང་ ོང་གཉིས་མངགས་ནས་དམ་པ་ ང་གི་ག ང་རབས་
ོན་ ོན་ ོན་པ་ ་ ང་ ན་དང་ ་ ང་ ན་གཉིས་སོགས་ ན་ ངས་ནས། བོན་ ེ་འ མ་
ཆེན། མདོ་ ེ། ོ་བཞི་མཛད་ ་སོགས་བོད་ ་བ ར། བོན་བ ན་ ར་ལས་དར་ཞིང་ ས་པར་
མཛད་པས་ག ང་ ང་བོན་ ི་བ ན་པ་ལ་བཀའ་ ིན་ཤིན་ ་ཆེ། ིད་ ོགས་ནས་ ང་ ་ ས་
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ང་ ལ་དང་ག ང་ ོན་པོ་ ི་ ོན་ ་བཟང་གི་རིང་ས་ ོད་ཞིང་ ་བ ར། ཞིང་ ་མར་
བ ར། ་ཆེན་པོར་ཟམ་པ་བ གས། ོ་བ ས་ནས་གསེར་ད ལ་ཟངས་ གས་རིན་པོ་ཆེ་
བཏོན་ནས་དཔལ་འ ོར་ ེལ་བ་སོགས་ ི་མཛད་ ེས་མང་བ་ནི་ ལ་དབང་ ་བས་ ང་ག ངས།
(༢༦༦༤) ི་ མ་དང་ ་ ེ་གཉིས་ལ་བར་ ི་ ིང་གཉིས་ཟེར། ི་ མ་ ིས་ཡབ་མེས་ ི་ ོལ་
ལེགས་པར་མ་བ ངས་པ་དང་། མཚམས་དེར་འབངས་ ིས་ ལ་ས་བ ང་བ་སོགས་ ིང་བར་
ར་ཅེས་དེ་འ འི་ཐ་ ད་ཆགས།
དེ་ནས་ ་ ེ་ ང་ ལ་དང་བ ན་མོ་ མ་ཐང་ ན་འཚའི་ ས་ཨ་ཤོ་ལེགས་ ལ། དེ་
དང་བ ན་མོ་ད ་ མ་ ་མའི་ ས་དེ་ཤོ་ལེགས་ ལ། དེ་དང་བ ན་མོ་ ་ ན་ནམ་ ་ མ་
ན་མོའི་ ས་ཐི་ཤོ་ལེགས་ ལ། དེ་དང་བ ན་མོ་ ་ ན་ ི་ ས་ ་ ་ལེགས་ ལ། དེ་དང་
འཚ་ ན་འ ང་མའི་ ས་འ ང་ཞི་ལེགས་ ལ། དེ་དང་བ ན་མོ་ ་ མ་མི་མོའམ་ ན་ ་མོའི་
ས་ཨི་ཤོ་ལེགས་ ལ་དང་ ག་ ོན། དེ་དག་གི་བང་སོ་ས་ལ་བཏབ་པ་དང་ ིད་བ ང་བ་
ལེགས་པས་ས་ལ་ལེགས་ ག་ཅེས་ གས་སོ། །མཁན་ཆེན་ཉི་མ་སོགས་མཁས་པ་མང་ཆེ་བའི་
བ ན་ ིས་ ་ ལ་ ས་ ་ ེ་ ང་ ལ། མཁར་ ིང་བ་ ག་ ེའི་ ལ་སར་བ གས་ནས་ལོ་བ ་
དང་བཅོ་ ་འདས་པའི་ས་ ེལ་ལ་པཎ་ཆེན་ལི་ ས་ ག་གཟིགས་ནས་བོན་ ེ་མང་པོ་བོད་ ་ ན་
ངས། (༢༥༤༩) དེ་ནི་ལེགས་ ག་གི་ད ིལ་ཙམ་ ི་ ས་མ ངས་ཏེ། བས་དེར་དར་བའི་
བོན་ ེ་ནི་ ་ ོན་དང་ ང་ ལ་སོགས་ཞལ་མ ན་པར། ཕ་ ད་ ང་ཆེན། ་བ་ ོགས་ཆེན།
ང་སེམས་ཐེག་ཆེན། གསས་མཁར་གསང་ཆེན(མཆོག་ ་སོགས)། ན་གསལ་ མས་ཆེན( མས་
མ་ ས་པ)། འ མ་ཁོག་དབང་ཆེན(ག ང་ ང་ཡོངས་ ོགས)། བཤད་ ེའམ་མཚན་ཉིད་ག ང་ཆེན་
( ིད་པ་ ོང་ ིས་སོགས)། ེ་འ ས་ཁོག་ཆེན(མཐོ་ཐོག་མཛད་ ་སོགས)། ེ་ ་མདོ་ཆེན(མདོ་མང་)།
ེ་བཞི་ག ངས་ཆེན(ག ངས་ ེ་སོགས)། ས་ ་འ མ་ཆེན( ེ་མ་ཉི་ ི་སོགས)། དབལ་ ང་ ད་
ཆེན། རིག་པའི་གནས་ཆེན་ ་ མས་དར་རོ། ། བས་དེར་བ གས་པའི་བོན་གཤེན་ མས་ནི་
དར་ ས་གསལ་ ོན་ ། ཞང་ ང་མཁས་པ་ཉི་ ས་ ་ ང་ཞེས་དང་། ང་ ལ་དང་དཔལ་
ལ་སོགས་ ིས་ག ང་ ད་བ ་ག མ་བ གས་ག ངས་པས། ེ་བོན་ཐོག་ ེ་ཡན་ཆད་གཤེན་
ད ་གོང་ ར་ལ། ིང་ནི་ ་ཏིང་། མ་པ་ད ་དཀར། ང་ཆེན་ ་ཝེར་སོགས་ ོན། བ ན་
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སི ་ ་མ་དེ་དག་གི་ ང་ ངས་ནི་ ོན་མ་ད ་ ོར། ང་སེམས་གབ་པ་ག ང་འ ེལ། ོང་
པོ་ད ་འ ས་ ་ོ བ ེག་སོགས་ཡིན་པ་གསལ་ལོ། །
དེ་ནས་ ་ལ་ ེ་བ ད་ནི་བོད་ ལ་བཅོ་ ་བ་ཨི་ཤོ་ལེགས་ ལ་དང་བ ན་མོ་ད ་ མ་
ིན་ལེགས་མའི་ ས་ཟ་ནམ་ཟིན་ ེའམ་བྷི་ཤོ་ཆིང་ ལ་ཡིན། དེ་དང་མཚ་ ན་ ི་དཀར་ ི་
ས་ ེ་འ ལ་ག ང་བཙན( ེ་འ ལ་བོན་ ལ་ཡང་ཟེར)། དེ་དང་བ ན་མོ་སེ་ ན་མང་མའི་ ས་
སེ་ ོལ་གནམ་ ེ( ེ་འོད་གནམ་ ལ་ཟེར་བའང་ཡོད)ཡིན། དེ་དང་ ་མོ་མེར་མའི་ ས་སེ་ ོལ་པོ་ ེ།
དེ་དང་འོད་ཟ་ཏི་མོ་འཚའི་ ས་ ེ ་གནམ་འོད། དེ་དང་བ ན་མོ་ ི་བ ན་ ན་ ེ་མའི་ ས་
ེ་ ོལ་པོ། དེ་དང་བ ན་མོ་སེ་བ ན་གཉན་ ེ་མའི་ ས་ ེ་ ལ་པོ། དེ་དང་ ན་བ ན་ ང་
གོང་གི་ ས་ ེ་ ིན་བ ན་ ལ་པོ་དང་བ ད་དོ། ། བས་དེར་དར་བའི་བོན་ ེ་ནི་ ་མ་བཞིན་
དང་གཙ་བོ་འ མ་ ེ་ཤེར་ ིན་ ོན་པའི་ག ང་དར་ནས་ ན་ བ་ད ིངས་ ི་གསས་ཁང་བཞེངས།
ལ་པོ་རང་རང་གི་ ་ ང་བའི་གཤེན་པོ་ད ་ ར་བ ར་བ་ནི་རིམ་བཞིན། ཞང་ ང་ག ང་
ང་ ལ་པོ། མཚ་མི་ ན་ ང་། དོན་ ོགས་ ལ་པོ། ཨ་པོ་ག ག་ ད། ཨ་ལ་དན་ཅི། དར་
མ་ཧ་ཏི། ཏ་ས་ཧ་ཏི། ་ལ་མ་ཧ་སོགས་ཡིན། མཁས་པ་དཔལ་ ལ་ ི་བ ན་འ ང་ལས་ ང་།
ས་ལ་ལེགས་ ག་ ་ལ་ ེ་བ ད་རིང་། །ག ང་བ ད་བ ་ག མ་དག་གི་བོན་དར་ཏེ། །ཞེས་
ང་ག ངས་སོ། (བོན་ལ་མི་དགའ་བའི་ཆགས་ ང་ཅན་ མས་ ིས་ ི་ མ་ནས་ བས་འདི་བར་ལ། བ ོལ་
བོན། འ ར་བོན། བ ར་བོན་ག མ་ ང་ཞེས་བོན་དང་ག ང་ ང་གི་བོན་ ད་པར་མི་ཤེས་པར་བོན་ཞེས་པ་
བ ོལ་འ ར་བ ར་ག མ་ ི་བོན་འདི་ ་ ་རེད་ཅེས་བ གས་ཅི་ བ་ ེད་ ང་བ ོལ་འ ར་བ ར་ག མ་བན་
བོན་གཉིས་ལ་ཡོད་དེ། གཙང་གི་ སི ་པའི་འ ་ེ ཆོས། ར་ ིའི་བ ོལ་ཆོས། ་གའི་བ ར་ཆོས། གཞན་ནས་འ ར་
ཡོང་ནས་འ ེས་པ་ མས་ལ་འ ར་ཆོས་ཞེས་མིང་བཏགས་ཆོག འདིར་ ོགས་མཚན་ཙམ་ལས་ ས་པར་བ ན་
འ ང་ལས་གསལ།)

། ་ལ་ ེ་བ ད་ ི་བང་སོ་ ་བོའི་ག ང་ལ་བཏབ་པས་དེ་ ད་བ ོད་དོ། །
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༼ ི་ལོ་ གས་ནས་རབ་ ང་བར་ ི་ལོ་ཚགས་ ོས་ ་བ ན་པ། ༽
བོད་ ལ་ད ་བ་ ་ ེ་ ང་ ལ་ ་ ང་ལ་ ལ་སར་བ གས་པ་དེ་ནས་ལོ་ ག་བ ་རེ་
བ ད་འདས་པའི་ གས་ ་ལ་ཡེ་ ་མ་ཤི་ཀ་ ེས། དེ་ནས་ ི་ལོ་ཞེས་ཡོངས་ ་ གས་པ་གསར་
་ གས། (ཧན་ བ་མའི་མཇག་ལ་ཉེ།) (༡༩༩༦) ཡེ་ ་ལོ་ཉེར་ད འི་ཐོག་ས་ ང་ལ་འདས།
(༡༩༦༨) (ཧན་ཤར་མའི་ བས་སོ།) བས་འདིའི་བོད་ ལ་བར་ ི་བཙན་ ་ནི་ ལ་རབས་ཉེར་
ག མ་པ་ ེ་ ིན་བཙན་དང་ མ་ཉི་བ ན་མང་མ་ ེ་གཉིས་ ི་ ས་ ་ ལ་ཏོ་རོ་ལོ་བཙན་ནམ་
ཐོ་རི་ ང་བཙན་འ ངས། ་ ང་བའི་གཤེན་པོ་ཏ་ར་ལ་ཧ་ཏི་བ གས། ་ ོན་བ ན་ ལ་
བཟང་པོ་དང་ ལ་དབང་ ་བ་ མས་ ིས་འདི་ཡན་ཆད་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ་ འི་ ་མོ་འབའ་
ཞིག་བ ན་མོར་བ ེན་པས་ མ་ མས་ ོངས་པའི་ཚ་ ར་མ་ ང་ཞིང་འདི་མན་ནས་འབངས་
དང་གཉེན་བ ེས་ཞེས་ག ངས། ལ་ཏོ་རོ་ལོ་བཙན་དང་ མ་འོ་མ་ ེ་བཟའ་ ི་བ ན་མའི་
ས་ ི་བཙན་གནམ་ཡིན། དེ་དང་བ ན་མོ་ ན་བཟའ་ ི་དཀར་ ི་ ས་ ལ་པོ་ ི་ ་ད ང་
བཙན། དེ་དང་ ན་བཟའ་ ་ ེང་མ་ལ་ ་ ས་ ི་ཐོག་ ེ་བཙན་འ ངས། ི་ ལ་དེ་ག མ་
ི་ ་ ང་གི་གཤེན་ཆེན་པོ་ནི་ཞང་ ང་ ་ལ་ཧ་ ལ་ཡིན། ཞང་བ་ ལ་ ེ་མ་ཚལ་ ་ ན་ བ་
ད ིངས་ ི་གསས་མཁར་སོགས་བཞེངས་པ་ ་ ོན་ ིས་བཞེད། མཁས་དབང་དཔལ་ ན་ ལ་
ིམས་ ིས་ བས་འདིར་ ང་པོ་ ག་ ་དོན་ག ག་དང་པཎ་ཆེན་ལི་ ་ ག་རིང་། བྷེ་ཤོད་
མ་ཆེན་པོ། ཅོ་བོན་ ི་ག ག་བཞིས་ཞང་ ང་གི་མཁས་པ་མང་པོའི་ཞབས་བ ེན་ནས་མདོ་
གས་ ོགས་ག མ་ ི་བོན་ ེ་མང་པོ་བོད་ ་དར་ ེལ་མཛད་པ་ག ངས། མཁན་ཆེན་ཉི་མ་
སོགས་བོན་ ་བའི་མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་ ་ ེ་ ང་ ལ་ ིར་བ གས་པ་དེ་ནས་ལོ་ད ་བ ་ཉེར་
གཅིག་འདས་པའི་ཤིང་ ི་ ི་ལོ༢༥༤ལ་ ལ་པོ་ ི་ཐོག་ ེ་བཙན་དང་བ ན་མོ་ ་ཡོང་བཟའ་
ོང་ ལ་ནམ་མཚའི་ ས་ ་བོད་ ལ་ཉེར་བ ད་པ་ཐོ་ཐོ་ ་ ན་བཙན་འ ངས་པར་བཞེད་
པ་ནི། བཻ་དཀར། མ་པའི་མ་ ིས། ག་དགོན་པའི་ ིས་སོགས་མ ན། (༡༧༤༣) གས་
འདིར་ ་ ེ་ ང་ ལ་ ིར་བ གས་པ་ ་ ང་ལོ་ཡིན་པ་ ན་མ ན་ལ་དེ་ནས་ལོ་ཆིག་ ོང་ཞེ་
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གཅིག་འདས་པའི་ཤིང་ ི་ལ་ཐོ་རི་འ ངས་པར་འདོད། ི་ལོ༣༧༤ཡིན། (༡༦༢༣) དཔལ་
ལ་དང་འཇ་མི་ཕམ་ ི་བཞེད་པ་དང་མ ན་ནོ། ། ་བ ང་གཤེན་པོ་ནི། གཅོ ་བོན་གཡང་
ེས་དང་ཚ་བོན་འ ལ་ ོང་། འ ི་བོན་ཤོད་ མ་ག མ་ཡིན། དེ་ག མ་ ིས་ཚ་ བ་དང་རིམ་
ོ་མཛད་པས་ ལ་པོ་ ན་པ་ད ་སེ་བ། ེ ་གཞོན་ ་ ར་ ར་བས་ཤིན་ ་དད་དེ་ ་གཤེན་
ག མ་ལ་གསེར་ ི་ མ་པ་ ལ། ད ང་ལོ་བ ་དང་ཉི་ ར་བ གས་ཞེས་བོན་ གས་ག ངས།
བན་དེ་ལ་དགའ་བ་ མས་གཉན་པོ་གསང་བ་མཆོད་པས་ཚ་རིང་བ་ཡིན་ཟེར། གང་ཡིན་ ང་
ང་ ལ་པོའི་ ་ཚ་རིང་། ཁ་ཅིག་བ ་དང་ཉི་ ། ཁ་ཅིག་བ ་དང་བ ད་ (ས་ འི་ཡིག་ ངི ་)།
ཉིས་བ ར་བ གས་ཟེར་བའང་(ཤར་ ་བ)ཡོད། མཚན་ལ་ཡང་ཐོ་རི་ ང་བཙན་ཡང་ཟེར(ཐོ་ཐོ་
བོན་ལ་གོ་དགོས། རི་ཆེན་པོའ་ི དོན་ཡིན་པས་བོན་ཆེན་ ན་ གས་ཆེ་བའི་བཙན་པོ་ཡིན་པས་ ན་བཙན། གསང་
གས་གཉན་པོའི་ ལ་འ རོ ་བ་ཡིན་པས་གཉན་བཙན། བཀའ་ ང་བཙན་པས་ ང་བཙན་སོགས་བཤད་ ལ་ ་
མ་ཡོད། ཁ་ཅིག་ ན་ཤལ་མཐོ་དོ་ཡོད་པས་མཐོ་དོ་ ན་ཤལ་ཟེར་ཞེས་པ་རང་བཟོ་ ་ེ ་མ་མན་ཆད་ ་ བེ ་པའི་
ན་ཤལ་ཡོད་ཅེས་ ས་ ང་མ་ག ངས་སོ)།

ལ་པོ་འདི་གསང་ གས་རིག་པ་འཛན་པའི་ ལ་འ ོར་
བ་ཡིན་པ་བོན་ གས་ ོད་མེད་ ་བཞེད། ད ང་ལོ་བ ་དང་ཉི་ ་ ་ ་ལ་འདས། བར་ ི་
བཙན་ ་ཞེས་ ་ གས་པའི་བང་སོ་ མས་ ིང་ ང་དར་ཐང་ ་བཏབ། ི་ལོ༤༩༣ཡིན།
(༡༥༠༤) འདི་འཇ་མི་ཕམ་དང་དཔལ་ ལ་མ ན། ( ག་ ་ ོར་གཉིས་ ི་ ་བའི་ཤིང་ ི་ ི་ལོ༢༤༥
ལ་འ ངས་པར་འདོད་ན།

ི་ལོ༣༧༣པའི་ ་ ་ལ་འདས་པ་ཡིན། དེ་ ་ན་འདི་མན་ ི་ ལ་པོ་བཞི་ཡབ་ད ང་

ལོ་བ ད་ ་དང་ད ་བ འི་ནང་ ་ ས་བ ན་པ་མིན་ན་ལོ་ཚགས་འ ིག་དཀའ།)

ལ་པོ་ཐོ་རིས་ མ་ ར་ ན་ཁབ་ ་བཞེས་པ་ལ་ ས་མེད་པར་ ན་མ་ མ་བཟའ་མང་
པོ་ ེའི་ ས་ ་ ི་གཉན་བ ང་བཙན་ ོན། ་གཤེན་ཞང་ ང་ཚ་ལ་ ང་དང་ ་བོན་ ར་ ་
ལེགས་པ་བ གས། བས་འདིར་ག ང་ ང་བོན་ ི་བ ན་པའི་བདག་པོ་འཛམ་ ིང་མཁས་པ་
ན་ ག་གི་བ ན་པ་དར་བ་ནི། ང་པོ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན། ང་ ལ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན།
མཁས་དབང་དཔལ་ ན་ ལ་ ིམས་སོགས་ ིས་བ ན་འ ང་ ་ག ངས་པས། ན་ ག་ནི།
ད ་ཚ་ ་ཧེ། ི་ཐོག་ ར་ཚ། ་ ་ལ་ ར་ཡ། ་བདག་ གས་ ོལ། གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས།
ལེགས་ཏང་ ང་པོ་དང་ ག་གོ །དེ་ལས་ ང་ ོམ་མཁས་པ་གསེར་ཐོག་ ེ་འ མས་ ིས་མཚ་
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ོན་ ོགས་ ་བོན་བ ན་དར་བར་མཛད་ནས་བོན་ ི་འ ས་ ེ་དང་ བ་ ེ་མང་ ་ ང་བ་ནི།
ད་ ་ ོགས་སོ་སོ་ན་དགོན་ ལ་དང་དངོས་ ས་མཐོང་ ་མང་བས་ཤེས་སོ། །དེ་ བས་བོད་མི་
རིགས་དང་རིག་གནས་དར་ཞིང་ ས་བཞིན་པ་ནི། ལ་བཟང་མ ིན་ ན་ལས། བར་ ི་བཙན་
འི་རིང་ལ་ ན་ ག་ ོན། །རིག་གནས་ ་དང་ ད་པར་ནང་རིག་བོན། ། ི་རིག་བོན་དང་
གསོ་བ་རིག་པའི་བོན། །ཞེས་སོགས་དར་ ལ་ཞིབ་ ་བཤད་པས་ཤེས། ་ ས་ ི་གཉན་བ ང་
བཙན་དང་བ ན་མོ་འ ོང་བཟའ་དར་མ་གཡང་ཝེར་ ི་ ས་ ་འ ོང་གཉན་ ེ ་འ ངས། ་
གཤེན་ནི། ་བོན་མང་ ེ་ལོད་པོ་བ གས། ལ་པོ་དེ་དང་བ ན་མོ་མཆིམ་བཟའ་ ་འཚའི་
ས་ད ས་ལོང་དཀོན་པ་བ ་ཞེས་པ་འ ངས། མ་ ་རིགས་ཡིན་པ་དེའི་ མ་ ོག་དབང་
གིས་ ས་ད ས་ལོང་ ང་བར་ཡབ་ ིས་ཞལ་ཆེམས་ ། བསམ་པ་བཟང་པོ་གསེར་དང་འ ་བ་
ེ༑ ༑བཟང་པོའི་ ོས་ནི་བ ད་ ི་ཡིན་ཞེས་ཉོན། །ངན་པ་ མས་ ང་མི་དང་འ ་བས་
གསོས། །མི་ཆོས་ ོག་པ་ཡིན་ ི་ མ་ ོག་ ངས། །ཞེས་ཚགས་བཅད་འདི་དང་། འ་ཞ་དང་
མ་པའི་བོན་པོ་ ན་པ་གདན་ ོངས་ལ་མིག་ ེ་ཐབས་ ིས་ཞེས་ གས་བཀོད་ ར་ ས་ཤིང་ ་
བོན་མང་ ེ་ལོད་པོ་སོགས་ ིས་ ན་ ེ་བས། ིད་ཤོད་ ག་མོ་རི་ལ་ ན་འ ག་པ་གཟིགས་
པས་ ག་རི་ ན་གཟིགས་ གས་ཞེས་པ་སོགས་ ལ་དབང་ ་བས་ག ངས་པར་ད ད་ན་ཞལ་
ཆེམས་ཚགས་བཅད་དང་། མིག་ ེ་བའི་ ན་པ་སོགས་ ིས་ བས་དེའི་བོད་ ི་ ་རིག་པ་དང་
གསོ་བ་རིག་པའི་ཚད་ངེས་ཅན་ ་ ེབས་པ་ཤེས་ བ། ཡབ་ ལ་པོ་འ ོང་གཉན་ ེ ་དང་ མ་
་འཚ་གཉིས་ མ་ ོག་དབང་གིས་སམ་གཉན་པོ་གསང་བ་མཆོད་ ལ་མ་ལེགས་པ་སོགས་ ིས་
ན་གཞི་ ་ནད་ ིས་ཐེབས་པས་ཞང་མདར་བང་སོ་བ ིགས་ཏེ་གསོན་པོར་བ གས་ ང་ཟེར།
་ ས་ ག་རི་ ན་གཟིགས་ ིས་ཆབ་ ིད་བ ང་ ག ལ་ ན་བ ་གཉིས་མངའ་རིས་ ་
བ ས། ོ་ ག་གི་ ལ་པོ་བོང་བ་ ེ་མ་ བ་པར་ ག་རི་ ན་གཟིགས་བཙན་ ་བ ང་། བོད་
འབངས་ཕམ། བས་དེར་ ་གཤེན་ར་སངས་ ི་ནེ་ཁོད་ ་བ་ བ་ཐོབ་མ ་ ལ་ཆེ་བ་དེས་
བ་ གས་བ ན་ནས་ ་ ོད་ ་ ལ་ནས་ ོ་ ག་གི་འཁོར་དང་བཙན་ ང་ མས་བ ལ། ལ་
་བ ིག་པའི་ གས་ཐག་གཤོག་པས་བཅད། ག་རི་ ན་གཟིགས་བཙན་ལས་བཏོན། བོང་བ་
ེ་ཞབས་འོག་ ་བ ས་པས་ ་གཤེན་ལ་ཆེ་ གས་ ལ། བོད་ཡོངས་ ིས་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ས།
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དེ་ནས་བ ང་ ་མཆོད་ མས་ སི ་ཆབ་ ིད་ལ་རོགས་ ེད་པའི་ ོལ་དར( འི་ཡི་གེར་ས་ཡོས)། བོད་
ལ་པོ་སོ་གཅིག་པ་ད ང་ལོ་བཞི་བ ་བར་འདས། བང་སོ་དོན་མཁར་མདར་བ ིགས་སོ། །
གོང་ ་བཤད་པ་ ར་ཐོ་ཐོ་རི་ད ང་ལོ་བ ་དང་ཉི་ ་འདས་ནས་ལོ་ད ་བ ་གོ་ད ་
འདས། ་ ་ལ་ ལ་པོ་ ག་རི་ ན་གཟིགས་དང་ མ་འོམ་གོང་བཟའ་ ོང་བ ན་འ ོ་དཀར་
ི་ ས་གནམ་ ་ ོང་བཙན་འ ངས། ི་ལོ༥༩༢ཡིན། (༡༤༠༥) (དེར་ད ད་ན་ཐོ་རི་ད ང་ལོ་
ག་ འི་ནང་ ས་ ི་གཉན་འ ངས།

ི་གཉན་ད ང་ལོ་ ག་ འི་ནང་ ས་འ ོང་གཉན་འ ངས། འ ོང་

གཉན་ད ང་ལོ་ ག་ འི་ནང་ ག་རི་ ན་གཟིགས་འ ངས། དེ་ད ང་ལོ་ མ་ འི་ནང་གནམ་ ་ ོང་བཙན་

ལ་པོའི་ ་གཤེན་ལ་གཙ་གཤེན་པོ་ ི་ ང་ གས་པ་བ གས། ང་ནས་
ཚ་ ེད། ་ནས་ ན་ ིས་དར་ཞེས་ ལ་དབང་ ་བ་སོགས་ ིས་ག ངས་ལ། ན་ ིས་གོང་
འཕེལ་ ་དར་བ་ཡིན་ལ་གསར་ ་དར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གོང་ ་ ན་སོགས་ ་བོན་དང་རིག་
གནས་ ་དར་བ་བཤད་པས་ཤེས། བས་འདིར་འ ས་ འི་བོན་ནི། ས་པ་འ མ། འ ལ་
བ་ ད་ ག མངོན་པ་ ེ་བཞི། མཚན་ཉིད་ ེ་ ་སོགས་ལ་མཁས་པའི་གཤེན་ཆེན་ ངས་མེད་
ང་ཞེས་ ་ ོན་སོགས་བ ན་འ ང་ མས་ཞལ་མ ན། གནམ་ ་ ལ་པོས་བ་དམར་མོའི་འོ་
མས་ ས་པའི་འཇིམ་པ་ལས་བ ིགས་པའི་ཕོ་ ང་ ི་བ ེགས་འ མ་ག གས་བཞེངས་ཞེས་ ལ་
དབང་ ་བས་ག ངས།
དེ་ནས་གནམ་ ་ ོང་བཙན་ད ང་ལོ་ཉེར་ ག་པ་མེ་ ང་ལ་ མ་ཚ་ ངས་བཟའ་འ ི་
མ་ཐོད་དཀར་ ི་ ས་བོད་ ལ་སོ་ག མ་པ་ ོང་བཙན་ མ་པོ་འ ངས། ི་ལོ༦༡༧ཡིན། (༡༣༨༠)
ལ་པོ་འདིའི་ ་ཚ་ ོད་ལ་ གས་དམ་ཉམས་ལེན་ ི་གཙ་བོ། ཞི་བ་ག ང་ ང་ ས་པ། ོ་བོ་
ངོ་མཚར་ ས་པ། གསེར་ ང་། ི་མེད། ཉི་ ི་འ མ་སོགས་ཡིན། ་གཤེན་ནི་གཅོ་བོན་པོ་
གནམ་ལ་ ེས་དང་ མ་པའི་བོན་པོ་ ལ་དབང་བ གས་ཞེས་ ་ ོན་བཞེད། ( ལ་པོ་འདིའི་
འ ངས་ན་འ ིགས།)

འ ངས་ལོ་ལ་བཞེད་པ་མི་མ ན་པ་ག མ་ཡོད། མཁན་ཆེན་ཉི་མ་སོགས་བོན་ གས་མང་ཆེ་བས་ ་ི ལོ༥༦༩བའི་
ས་ ང་ལ་འ ངས་པར་བཤད་དེ། དེ་ནས་ལོ་ང་ ་འདས་པའི་ཤིང་ ེལ་ལ་མེ་མཁའ་ ་མཚའི་མགོ་ གས་ཞེས་
བཤད། ས་ཆེན་སོགས་ ི་ལོ༦༡༧པའི་མེ་ ང་ལ་འ ངས། དེབ་ ོན་སོགས་ ི་ལོ༦༢༩ས་ ང་ལ་འ ངས་པར་
བཞེད། འདིར་རང་ གས་མེ་ ང་འདོད་པའི་ ་མཚན་ནི།
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་ནག་ཐང་ཐེ་ ང་(唐太宗)གོང་མའི་ ིར་བ གས་

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
པའི་ ས་མ ངས།

་བཟའ་ཀོང་ཇོ(文成公主)བོད་ ་བ ་བའི་ ས་དང་བལ་བཟའ་སོགས་ ི་ ས་ལ་འ ིགས་

དགོས་པ་སོགས་ ིས་ཡིན་པར་མ་ཟད།

ོང་བཙན་ ོན་དང་ ེས་ ི་ ལ་པོ་ མས་ ི་ ་ཚ་རིང་ ང་སོགས་ལ་

གཞལ་ནའང་འ ངས་ལོ་མེ་ ང་ལ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། ། ོང་བཙན་ད ང་ ངས་ཅི་ཙམ་ལ་བ གས་ཞེ་ནའང་མི་
མ ན་ཏེ་ ོང་བཙན་ད ང་ལོ་སོ་བཞི་ལ་འདས་པར་བཞེད་པ་དང་ད ང་ ངས་ ་གཉིས་བཞེས་ནས་འདས་ཟེར་
བའི་ གས་གཉིས་ཡོད། སོ་བཞི་འདོད་ན་འ ངས་ལོ་མེ་ ང་དང་ ་གཉིས་འདོད་ན་བོན་ གས་ ར་བཤད་པའི་
ས་ ང་ ་མ་དེ་ལ་འ ངས་ མ། ཡང་ས་ ང་ ་མ་ལ་འ ངས་ན་སོ་བཞི་ལ་འདས་པར་འདོད་མི་ ས་ཏེ་ ་བཟའ་
ཁབ་ ་བཞེས་པ་སོགས་ ི་ལོ་ཚགས་མི་འ གི ་ས་མང་། དེས་ན་ཁོ་བོས་ནི་ ོང་བཙན་ ་ི གོང་འོག་མཐའ་དག་ལ་
དཔག་ན་སོ་བཞི་ ་ེ ི་ལོ༦༥༠བའི་ གས་ ི་ལ་འདས་པ་རེད་ མ། འོན་ ང་།
ོང་བཙན་ད ང་ལོ་གཞོན་ངེས་ཅན་ཡིན་ན་འ ངས་ལོ་མེ་ ང་དང་།

་བཟའ་བ ན་མོར་བ ་ བས།

བས་དེར་ད ང་ལོ་ ག་ ་ནས་བ ན་

འ ངས་ལོ་ས་ ང་ ་མ་ཡིན་ན་ད ང་ལོ་
་བ ་དང་མེ་ ང་ཡིན་ན་འ ངས་པའི་ ི་ལོ་ས་ ག ི་ལོ༦༡༨ལ་ཐང་ ལ་རབས་ གས།
ཐང་ཀོ་ (唐高祖) ིར་བ གས་པ་ཡིན་པས་ ང་ད ད། (༡༣༧༩) དེ་ནས་ལོ་ ག་འདས་པའི་
ཤིང་ ེལ་ལ་མ་ཁར་ ་ ོའི་ཆོས་དར་ཟེར། ི་ལོ༦༢༤ཡིན། (༡༣༧༣) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་འདས་
པའི་མེ་ ི་ལ་ཀོང་ཙ་འ ལ་ ལ་ ི་ མ་འ ལ་གོང་མ་ཐང་ཐེ་ ང་( 唐 太 宗 ) ལ་སར་བ གས།
ི་ལོ༦༢༦ཡིན། (༡༣༧༡) དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་ གས་ ག་ལ་ ངོ ་བཙན་ ི་བ ན་མོ་ ་མ་ ་ཡོང་
བཟའ་དང་ཞང་ ང་བཟའ་ལ་ ས་མ་ ང་བར་ མ་མོང་བཟའ་ ི་ མ་ལ་ ས་ ང་རི་ ང་བཙན་
འ ངས(འདི་ ་ན་ ོང་བཙན་ད ང་ལོ་བ ་བཞི་ཡིན་དགོས་པར་ད ད)། ི་ལོ༦༣༠ཡིན། (༡༣༦༧)
དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་ཤིང་ ་ལ་ ོང་བཙན་པོ་ ་ལ་དམར་པོའི་རིར་ ོན། (༡༣༦༣) ི་ལོ་ཤིང་
ག་ལ་པོ་ ་ལའི་ ང་བཏིངས། ི་ལོ༦༣༥ཡིན། (༡༣༦༢) ི་ལོ་མེ་ ེལ་ལ་ ་བཟའ་བ ་
བའི་དོན་ ་ ོན་པོ་མགར་ ་ནག་ ་མངགས། ་གར་ལ་ ་ ེགས་པས་འཚ་བ་དར། ལོ་འདིར་
ོས་ཆོས་གསར་ ་དར་ཡང་ཟེར། (༡༣༦༡) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ ི་ལ་ ོང་བཙན་ ིས་བོད་
དམག་ཉིས་འ མ་ཞིག་ཟིང་ འི་ ལ་ལ་མངགས་ནས་ ་ནག་ལ་འཇིགས་ མ་བ ན། (༡༣༥༩)
ི་ལོ་ས་ཕག་ལ་ ོང་བཙན་ ིས་བལ་བོར་འཇིགས་ མ་བ ན་ནས་བལ་བོའི་ ལ་པོ་འོད་ཟེར་
གོ་ཆའི་ ས་མོ་བལ་བཟའ་ ི་བ ན་བོད་ ་བ ས། ་སའི་ཇོ་ཁང་བཞེངས། ི་ལོ༦༣༩ཡིན།
འི་ནང་ཡིན་ན་ ་ི ལོ༥༦༩བའི་ས་ ང་ལ་འ ངས་པར་ངེས།)
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(༡༣༥༨) ི་ལོ་ གས་ ི་ལ་ཀོང་ཇོའི་དོན་ ་ལོ་འགར་ ་ནག་ལ་འཐབ་པའི་མཇག་ ིལ། ོན་
པོ་མགར་ ིས་ ་ནག་ནས་ ་བ་ བ། ི་ལོ་ གས་ ང་ ེ་ ི་ལོ༦༤༡ལ་ ་བཟའ་བོད་ ་འ ོར།
ོང་བཙན་ ིས་ ིད་བ ངས་པ་ངལ་གསོ་མཛད་ཟེར། (༡༣༥༦) ི་ལོ་ ་ ག་ ི་ལོ༦༤༢ལ་
ས་ ང་ ོང་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་པ་ ིད་ ིར་མངའ་གསོལ། (༡༣༥༥) དེ་ནས་ལོ་བཞི་མེ་ ་
ི་ལོ༦༤༦ལ་ ལ་པོ་ ལ་ ིམས་ཉི་མ་འདས་ ེས་ ལ་ས་ ོན་པོ་ཞིག་གིས་འ ོག ོན་པོ་དེས་
་ནག་ ལ་པོའི་ཕོ་ཉ་ལ་གནོད་པ་བཏང་བར་ ོང་བཙན་ ིས་བོད་དམག་མངགས་ནས་ ་
གར་ ང་ ོགས་དབང་ ་བ ས་ཞེས་བ ན་ ིས་ ན་ལས་བ ས་པར་བཤད་ ང་ ལ་པོ་ ལ་
ཉིའི་འ ངས་ལོ་ས་ ་དང་ལོ་ང་ད ་ལ་བ གས་པ་བདེན་ན་ལོ་འདིར་འདས་པ་ཡིན་མིན་
ད ད། (༡༣༥༥)
དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ག་ ེ་ ི་ལོ༦༤༧ལ་ ས་ ང་ ོང་ད ང་ལོ་བཅོ་བ ད་པ་ལ་འདས། བང་
སོ་དོན་མཁར་མདོ་ ་བ ིགས། ལོ་དེར་དེའི་བ ན་མོ་འ་ཞ་བཟའ་ལོ་ཇོ་མོང་ ེ་ ི་དཀར་ཏིང་
ཤག་ལ་ ས་མང་ ོང་མང་བཙན་འ ངས། ར་ ོང་བཙན་ ིས་ ག་པོའི་ ོ་ནས་ ིད་བ ངས་
(འདི་ ིམས་ཁང་ ་མི་མང་པོའ་ི མིག་བཏོན་པ་ཡན་ལག་བཅད་པ་སོགས་ཡ་ང་བའི་ ིམས་ གས་དེ་ལི་ ལ་ ི་དགེ་
ལ་དག་གིས་མཐོང་བས་ལོག་ ་ སེ ་ ལ་བཤད་པ་ བས་འདིའ)ོ །

(༡༣༥༠) ི་ལོ་ས་ ེལ་ ི་ལོ༦༤༨ལ་
ི ྵ) ལ་ ིམས་ཉི་མ་ལོ་
ོང་བཙན་ ིས་ ་གར་ ་དམག་ ངས། ལ་པོ་དཔལ་དགའ་འམ( ་ཧ་
འདིར་འདས་ཟེར་བའང་ཡོད། (༡༣༤༩) ི་ལོ་ས་ ་ ི་ལོ༦༤༩ལ་ ་ནག་ཐང་ཐེ་ ང་ད ང་
ལོ་ང་གཉིས་པ་ལ་འདས། (༡༣༤༨) ི་ལོ་ གས་ ི་ ེ་ ི་ལོ༦༥༠ལ་ ་ ེ་ཀོ་ ང་(高宗) ིར་
བ གས། ོང་བཙན་མེ་ ང་ལོ་བར་འདོད་པས་ལོ་སོ་བཞི་བ་འདིར་འདས། (༡༣༤༧) དེ་
ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ི་ ི་ལོ༦༥༢ལ་ཞིས་ཨན(西安) ི་ ་ཡན་ཐ(大雁塔)བཞེངས། (༡༣༤༥) ི་
ལོ་ ་ ང་ ི་ལོ༦༥༣ལ་ ་སའི་ཇོ་ཁང་བཞེངས། (༡༣༤༤) དེ་ནས་ལོ་ ་ ེ་ས་ ་ ི་ལོ༦༥༨ལ་
ོན་པོ་མགར་ ོང་བཙན་ ་ནག་ ་སོང་ནས་གོང་མ་ཐང་ཐེ་ ང་ལ་འ ེལ་ག གས་ ས་ཏེ་ ་
བོད་བར་མ ན་ལམ་བཟོས། (༡༣༣༩) ི་ལོ་ས་ ག་ ི་ལོ༦༥༩ལ་བོད་ ལ་སོ་ ་བ་མང་ ོང་
མང་བཙན་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་པས་ ལ་ ིད་བ ང་། (༡༣༣༨) དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ཤིང་ ི་ ི་
ལོ༦༦༤ལ་ ་ནག་གི་ཐང་སན ( 唐 僧 ) ་མ་དང་བོད་ ི་ ོན་པོ་མགར་འདས་ཞེས་ འི་ཡི་གེར་
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བཤད། (༡༣༣༣) དེ་ནས་ལོ་ ག་ ེ་ གས་ ་ ི་ལོ༦༧༠ལ་དེབ་དམར་དང་ འི་ཡི་གེ་ ར་ན་
བོད་དམག་གིས་ཐང་གི་ ལ་ཁམས་བ བ། ་ ར(新疆 ) ི་ ལ་ཐམས་ཅད་ ངས་ཟེར།
ག ག་ ེང་གིས་ལོ་འདིར་ ོན་པོ་མགར་འདས་པར་བཤད། (༡༣༢༧) དེ་ནས་ལོ་ ག་འདས་
པའི་མེ་ ི་ ི་ལོ༦༧༦ལ་མང་ ོང་མང་བཙན་ད ང་ལོ་ མ་ ་བ་ལ་འདས་ ེས་ཞག་བ ན་ནས་
བ ན་མོ་འ ོ་ཟ་ ི་སེ་ ི་མ་ལོད་ ི་ ས་འ ས་ ོང་མང་པོ་ ེའམ་ ང་ནམ་འ ལ་ ི་ ལ་པོ་
འ ངས(འདི་ ན་ཧོང་ཡི་གེར་མ ན)། ལ་རབས་སོ་ ག་པ་འདིའི་ ་རིང་ལ་ ལ་ཆེན་མི་བ ན་
ང་བར་ གས། (༡༣༢༤) དེ་ནས་ལོ་ ག་འདས་པའི་ས་ཡོས་ ི་ལོ༦༧༩ལ་ ་ ས་འ ས་
ོང་མང་ ེ་ད ང་ལོ་བ ན་པ་ ིད་ ིར་མངའ་གསོལ་ནས་ ོན་ཆེན་ མས་ ིས་ ིད་བ ངས།
(༡༣༡༨) ི་ལོ་ གས་འ ག་ ི་ལོ༦༨༠ལ་ ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བོད་ ་ལོ་བཞི་བ ་ན་འདས་ཞེས་
འི་ཡིག་ཚང་སོགས་ ་བཤད་ ང་། བོད་པ་ མས་ ིས་གོང་ ་བཤད་པ་ ར་ ོང་བཙན་དང་
་བཟའ། བལ་བཟའ་ག མ་ ན་ ་འདས་པར་བཤད་པ་དེ་ཁས་ལེན་ནོ། (༡༣༡༧) །དེ་ནས་
ལོ་ག མ་ ་མོ་ ག་ ི་ལོ༦༨༣ལ་ ་ ེ་ཀོ་ ང་འདས། ཐང་ ང་ ང་(唐中宗) ིད་ ིར་བཞག་
ང་ ་བ་གཉིས་ཙམ་ན་གོ་གནས་ཕབ་ཅེས་ཟེར། (༡༣༡༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ེལ་ ི་ལོ༦༨༤ལ་
ག ག་ ེང་གིས་ཐང་གི་ ལ་མོ་ ་ཛ་ཐེན( 武则 天 ) ིར་བཀོད་ཅེས་བཤད་ ང་དེས་ ིད་དབང་
བ ང་བ་ལས་གོང་མ་དངོས་ ་ ས་མེད། ཐང་ ང་ ང་དང་ཐང་ ད་ ང་(唐肃宗)གི་ བས་
རེད། (༡༣༡༣) དེ་ནས་ལོ་ ག་ ེ་ གས་ ག་ ི་ལོ༦༩༠ལོ་ནས་ཐང་གི་ ལ་མོ་ ་ཛ་ཐེན་དངོས་
་གོང་མའི་ ིར་འཁོད། (༡༣༠༧) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ་འ ག་ ེ་ ི་ལོ༦༩༢ལ་ ང་གནམ་
འ ལ་ ལ་ད ང་ལོ་ཉི་ ་བཞེས་ཚ་ མ་མཆིམས་ཟ་བཙན་མོ་ཏོག་ཅེས་པར་ ལ་ ས་ ི་ ེ་ག ག་
བ ན་འ ངས། (༡༣༠༤) དེ་ནས་ལོ་བ ་གཉིས་ ི་ལོ༧༠༤ཡི་ཤིང་འ ག་ལ་ ང་གནམ་
འ ལ་ ལ་ད ང་ལོ་ཉེར་ད ་བ་འདས། ་ནག་ ་ ལ་མོ་ ་ཛ་ཐེན་འདས། (༡༢༩༢) ི་ལོ་
ཤིང་ ལ་ ི་ལོ༧༠༥ལ་བོད་ ་བོད་ ལ་སོ་བ ན་པ་ ི་ ེ་ག ག་བ ན་ད ང་ལོ་བ ་བཞི་བ་ ིད་
ིར་བ གས། ་ནག་ ་ཐང་ ང་ ང་ ལ་སར་བ གས། ལོ་འདིར་བོད་དང་བལ་བོ་འཐབ་
འ ག་ ས་པས་བོད་ཕམ་ཞེས་བལ་བོའི་ལོ་ ས་ ་བཤད། (༡༢༩༡) དེ་ནས་ལོ་ ག་ ེ་ གས་
ཕག་ ི་ལོ༧༡༡ལ་ ་ནག་ ་ ིམ་ཤང་ཀོང་ཇོའི(金成公主)ཕ་ངོ་མ་ཐང་ཝི་ ང་(唐睿宗) ལ་སར་
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བ སོ ། (༡༢༨༥) ི་ལོ་ ་ ི་ ི་ལོ༧༡༢ལ་ ིམ་ཤང་ཀོང་ཇོ་བོད་ ་འ ོར་ ལ་ འི་ཡིག་ཚང་
་བཤད། བས་དེར་མེས་ཨག་ཚམ་ད ང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ཡིན། (ལོ་ ས་མང་ཆེ་བར། ཀོང་ཇོ་ ི་མ་
འདི་མེས་ཨག་ཚམ་ ི་ ས་འཇང་ཚ་ ་ ང་ཟེར་བའི་བ ན་མོར་བ ས་པ་ཡིན་ཡང་། འཇང་ཚ་ནི། གཉགས་ ིས་
བ ངོ ས་སམ།

ས་བསད་དམ་ ོངས་ཚར་ནས། ཡབ་ད ང་ལོ་ ན་ཡང་བདག་ ་བ ང་ཞེས་པའི་བཤད་ ལ་

ཞིག་ཡོད། ཡང་ས་ཆེན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། མ་པའི་ཆོས་འ ང་། པད་དཀར་ཞལ་ ང་། དེབ་དམར། ག ག་
ེང་སོགས་ ར་ན་ ི་ ེ་ག ག་བ ན་ཏེ་མེས་ཨག་ཚམ་ནི་ ི་ལོ༧༤༠ གས་འ ག་ལ་འ ངས་པར་བཤད་ཅེས་བ ན་
ིས་ ན་བ ས་ ་བཀོད་ཡོད་པས། དེ་ཡིན་ན་ འི་ཡིག་ཚང་ ་ཀོང་ཇོ་བོད་ ་འ ོར་བ་ནས་ལོ་ཉེར་ད འི་ ས་
མེས་ཨག་ཚམ་འ ངས་ན་ལོ་ཚགས་ཇི་ ར་འ ིགས། ཡང་ ན་ཧོང་ཡི་གེ་ ར་ན། ི་ལོ༧༣༩ས་ཡོས་ལ་ཀོང་ཇོ་

་
ནག་ ་ཝི་ ང་(睿宗)གིས་ལོ་གཉིས་ལ་ ིད་བ ངས་ནས་རང་ལོ་ ་བ ་ ་ ་ ་ ི་ལོ་འདིར་འདས།
ི་ལོ་ ་ ང་ ི་ལོ༧༡༢ལ་ ་ནག་ ་ཝི་ ང་གི་ ་ག མ་པ་ཧེན་ ང་(玄宗)ལོ་ཉེར་ད ་བ་ ལ་
སར་བ ོས་ཞེས་དེབ་དམར་ ་བཤད། བ ན་ ིས་ ན་བ ས་ ་ཐང་ཞོན་ ང་(唐玄宗) ིར་
འཁོད་ཅེས་ ིས་ཡོད། (༡༢༨༤)
དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ས་ ་ལ་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་འ ངས་པར་བཤད་པ་དང་དེ་ནས་ལོ་ཉི་ ་འདས་
པའི་ས་ ག་ལ་པད་འ ང་བོད་ ་ ོན་པར་བཤད་པ་ཡོད་ ང་ ་ཆེས་ མ་ ེ། ང་ ལ་དང་
བཻ་དཀར། མ་པའི་མ་ ིས། ག་དགོན་པའི་ ིས་སོགས་ ་ ི་ལོ༧༣༠ གས་ ་ལ་ ི་ ེ་ག ག་
བ ན་ ི་ ས་ ་བོད་ ལ་སོ་བ ད་པ་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་འ ངས(མ་ཀོང་ཇོ་ཡིན་མིན་མ་ངེས)། (༡༢༦༧)
དེ་ནས་ལོ་བ ་གཅིག་པ་ གས་ ལ་ ི་ལོ༧༤༡ལ་ ིམ་ཤང་ཀོང་ཇོ་འདས། འི་ཡིག་ཚང་དང་
དེབ་དམར་མ ན། (༡༢༥༦) ི་ལོ་ ་ ་ ི་ལོ༧༤༢ལ་ ི་ ོང་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་པས་ ིད་
བ ང་ཟེར་བ་ཡོད་ལ་ ན་ཧོང་ཡི་གེར་ལོ་འདིར་ ི་ ོང་འ ངས་ཟེར་བ་སོགས་ལ་ད ད། (༡༢༥༥)
དེ་ནས་ལོ་ ག་ ེ་ས་ ི་ ི་ལོ༧༤༨ལ་ ི་ ོང་ད ང་ལོ་བ ་ད འི་ ས་ མ་ཚ་ ངས་བཟའ་ལ་
ས་ཆེ་བ་ ་རི་ མ་པོའམ་ ་ཝེར་ ལ་པོ་ ེ། ་ཏིག་བཙད་པོའང་ཟེར་བ་དེ་འ ངས་པ་ ་
ོན་ ིས་བཞེད། (ད ང་ལོ་ནར་མ་སོན་པར་འདས།) (༡༢༤༩) དེ་ནས་ལོ་བཞི་ ེ་ ་འ ག་ལོའ་ི བར་
ལ་དབང་ ་བས་ད ིད་ ར་ག ངས་པ་ ར་ཆོས་ ལ་ ོང་བཙན་ མ་པོས་ད་ ེ་ག ང་རབས་
འདས་པར་བཤད། དེའི་ ི་ལོ་ གས་འ ག་ལ་མེས་ཨག་ཚམ་འ ངས་པ་སོགས་འགལ་བ་ཤིན་ ་མང་ངོ་།)
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་ན། ངའི་དབོན་ ས་ ལ་པོ་ ེ་ཞེས་ ་བའི་རིང་ལ་དམ་པའི་ཆོས་འ ང་བའི་ ང་བ ན་ཡི་
གེར་ ིས་པ་ ི་ ེ་ག ག་བ ན་ ིས་ ེད་ནས་རང་ཉིད་ ་གོ་ ེ། ཕོ་ཉ་གཉིས་མངགས་ནས་
གངས་ཏི་སེ་ན་སངས་ ས་གསང་བ་དང་སངས་ ས་ཞི་བ་གཉིས་བ གས་པ་གདན་ ངས་པས་
མ་འ ོངས། ཐེག་ཆེན་མདོ་ ེ་ ་ ོ་ལ་བ ང་ནས་ ིར་འོང་ ེ་ཡི་གེར་ ིས། ེགས་བམ་ ་ལ་
་ཁང་ ་བཞེངས་ཞེས་སོགས་ག ངས་པ་ བས་འདི་རེད(ལོ་ ས་བ ན་འ ང་ ་གསལ)། (༡༢༤༥)
དེ་ནས་ལོ་ག མ་ཤིང་ ག་ ེ་ ི་ལོ༧༥༥ལ་མེས་ཨག་ཚམ་འདས་ནས་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ ིད་ ིར་
བ གས་ཞེས་ འི་ཡིག་ཚང་ ་བཤད། གོང་ ་ ི་ ོང་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་ནས་ ིད་བ ངས་
པ་དེ་ཡབ་བ གས་པའི་ ས་དང་ལོ་འདི་ནས་བ ང་ཡབ་འདས་ ེས་ཆབ་ ིད་འགན་གཙ་བོ་
བཞེས་ནས་བ ངས་པའི་ ད་པར་ཡིན་ནམ་ མ། (༡༢༤༢) ི་ལོ་མེ་ ེལ་ ི་ལོ༧༥༦ལ་ ་ནག་
་གོང་མ་ཧེན་ ང་གི་ ་ག མ་པ་ ་ ང་( 中 宗 ) ལ་སར་བཏོན་ཞེས་དེབ་དམར་ ་བཤད།
བ ན་ ིས་ ན་བ ས་ ་ ་ ང་(肃宗) ིར་འཁོད་ཅེས་ ིས་ཡོད། ལོ་འདིར་དེབ་དམར་ ་
བོད་དམག་ཡོངས་ནས་ ན་ ེའི་ཝི་ ེ ་ལ་སོགས་མང་ ་ ངས་ནས་བ ང་། ིས་ཅེ ་མཁར་
ཉི་ ་ ་བཞི་ཐམས་ཅད་བོད་ལ་ཤོར། ཞེས་བཤད་པའི་མཆན་འ ེལ་ ། ན་ ེའི། ཝི་ ེ ་
ཞེས་པ་མན་ ེ (岷州)། ཝི་ ི (谓州)ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། ཐང་ ལ་རབས་ ི(ཐང་ ་གསར་
མའི)ནང་ཐང་ ད་ ང་གི་ ི་ཏེ(至德) ི་ལོ་དང་པོ་མེ་ ེལ་ ི་ལོ༧༥༦ལོར་བོད་དམག་གིས་ཀོའོ་
ོ (廓州)། པའོ་ ོ (霸州)། མིན་ འོ(岷州)སོགས་དང་། ཧི་ཡོན(河源)དང་མོ་མིན་ ན་
(莫门军) མས་ ང་བདག་ ་བ ང་བར་བཤད་པ་དེའོ། །ཞེས་པ་ ར་རོ། ། (༡༢༤༡)
དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་ གས་ ི་ ེ་ ི་ལོ༧༦༠ལ་ ི་ ོང་གི་ ས་ཆེ་བ་ ་ཝེར་ ལ་པོའམ་ ་རི་
མ་པོ་ ེ་ནེ་ར་འཇིང་ཡོན་ཞེས་པ་དེ་འ ངས་ཟེར་བའང་ཡོད། ན་ཧོང་(敦煌)ཡི་གེར་ལོ་
འདིར་ ི་ ོང་ལ་ ས་ཤིག་འ ངས་པར་བཤད་ ང་མཚན་མི་གསལ་ཟེར། (༡༢༣༧) དེ་ནས་
ལོ་བ ་གཉིས་ ་ཕག་ ི་ལོ༧༦༢ལ་ ི་ ོང་ ས་འ ིང་པོ་ ་ནེ་བཙན་པོས་ ིད་བ ངས་ཟེར།
་ནག་ ་ཐང་ཏས་ ང་(唐代宗) ིར་བ གས(འདི་ ་ ང་གི་ ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་དེབ་དམར་ ་བཤད)། ལོ་
འདིར་བོ་ ྷི་ས ་གདན་ ངས་ཟེར། (༡༢༣༥) ི་ལོ་ ་ཡོས་ ི་ལོ༧༦༣ལ་བོད་དམག་གིས་འ་
ཞ( 土谷浑 )དང་ཏང་ཞང་( 党项 )གི་དམག་ཉིས་འ མ་ ིད་དེ་ ང་ ང་( 武功 )ནས་ཤར་ ོགས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

་དམག་ ངས་པས་ཏས་ ང་ ལ་པོ་ཤིན་ ་ སོ ་ཞེས་ཐང་ ་ ིང་མ་ ར་དེབ་དམར་ ་བཤད།
(ཏས་ ང་ ལ་པོ་ འན་ ོ (陕州)ས་ཆར་ ོས་ཞེས་ འན་ ོ ་ནི། དེང་སང་ཧོ་ནན(河南省)ཞིང་ཆེན་ ི་སན་
མོན་ཞ(三门峡) ོང་ ེར་ ི་ས་ ལ་རེད།)

ལོ་འདིར་ ོབ་དཔོན་པ ྨ་འ ང་གནས་བོད་ ་ ོན་ཟེར་

བའང་ཡོད། (༡༢༣༤) ( བས་འདིའ་ི ཐད་ལ་བཞེད་པ་མི་མ ན་པ་མང་ ེ། བཻ་དཀར་དང་ མ་པའི་མ་ སི ་
་ ་ི ལོ༧༤༩ས་ ང་ལ་པ ྨ་འ ང་གནས་བོད་ ་ ནོ ་ནས་ ་ི ལོ༧༥༡ གས་ཡོས་ལ་བསམ་ཡས་བཞེངས་ཟེར། ཨ་
ལགས་ཚ་ཏན་ཞབས་ ང་གིས་འདི་ལོ་ ག་ ་ ོར་གཅིག་གིས་ ་སོང་ཞེས་བཤད་ནས།

ི་ལོ༧༩༠ གས་ ་ལ་

མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚ་དང་པད་འ ང་བོད་ ་ ོན་པར་བཤད་ན་ ག་ ་ ོར་གཅིག་ལ་ཉི་ ས་མ་འདང་། ཡང་ས་
ཆེན། དེབ་དམར།

ལ་རབས་གསལ་མེ།

ལ་དབང་ ་བ། ག ག་ ངེ ་།

མ་པའི་ཆོས་འ ང་དང་ ་ སི །

ལ་བའི་མཛད་ མ། བ་རི་ ག་ཚང་ མས་ སི ་ ི་ ངོ ་ གས་ ་ལོ་དེར་འ ངས་ཟེར། ་ ོན། བསོད་ གས།
གཡའ་སེལ་སོགས་ ིས་ གས་ ་ལོ་དེར་ ིར་བ གས་ཟེར། ཡང་ས་ཆེན། དེབ་དམར། ག ག་ ེང་ མས་ ི་
ལོ༨༠༢ ི་ ་ ་ལ་ ི་ ངོ ་ ིར་བ གས་ཟེར་བ་དང་།

ལ་དབང་བ ན་པ།

ནི ་ ངི ་ཆོས་དཔལ། དཔལ་ ལ་

སོགས་ སི ་ལོ་འདིར་ ་ི ངོ ་འ ངས་ཟེར། བཻ་དཀར་གཡའ་སེལ་ན་ ་ི ལོ༨༠༤ཤིང་ ལེ ་ལ་པད་འ ང་ ོ་ བ་ ་
གཤེགས་ཟེར། གཡའ་སེལ་དང་ མ་པའི་ཆོས་འ ང་ ་ ི་ལོ༨༠༩ས་ ང་ལ་པད་འ ང་བོད་ ་ ོན་ཡང་ཟེར། བ་
རིའི་ཆོས་འ ང་ ་དེའི་ ་ི ལོ་ གས་ ག་ ་ི ལོ༨༡༠ལ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚ་ ནོ ་བསམ་ཡས་ ང་བཏིངས་ཟེར། ག ག་
ེང་དང་ མ་པས་དེའི་ ི་ལོ་ གས་ཡོས་ལ་བསམ་ཡས་བཞེངས་མགོ་བ མས། བསོད་ གས་ ིས་ གས་ཡོས་ལོ་
དེར་བཞེངས་ བ་ཟེར།

ིན་ ིང་ལོ་ཆེན་དང་དཔལ་ ལ། འཇ་མི་ཕམ་ མས་ ིས་ ི་ལོ༨༢༢ ་ ག་ལ་པད་

འ ང་བོད་ ་ ོན། ི་ལོ༨༧༦མེ་ ལེ ་ལ་ཨོ་ ན་ ་ཡབ་ ངི ་ ་གཤེགས་ཟེར། བ་རིའི་ཆོས་འ ང་ ་པད་འ ང་
བོད་ ་ལོ༥༤ལ་བ གས་ཟེར་བ་སོགས་མི་མ ན་པ་འདི་འ ་ན་མཐའ་གཅིག་ ་ ས་ཐག་ཆོད་ ས་ཏེ་རང་གང་
ལ་འཐད་པ་དེ་ ེས་འ ང་བ་ཙམ་མོ། །དེ་དག་ལ་འདི་ ར་ད ད་དེ་ འི་ཐང་ ་གསར་ ངི ་དང་བོད་ ་ ིས་
ི་ལོ་ ས་ ་བ་མཁས་དབང་ ང་དཀར་ཚང་གིས་དེབ་དམར་མཆན་འ ེལ་བ མས་པ་སོགས་ ་བཤད་པ་ ར།

ི་

ལོ༧༦༣ ་ཡོས་ལ་བོད་དམག་གིས་ ་ནག་ ་འཐབ་འ གས་ ས་པ་དང་ ལ་ས་ཞིས་ཨན ( 西安 ) ་ ེབས་པ་སོགས་
་ི ངོ ་གི་རིང་ཡིན་པ་ ་བོད་གཉི་ཀས་ཁས་ལེན་ན། ནོ ་ ་ི མཁས་པ་ ་ ོན་དང་། ས་ཆེན། ག ག་ ངེ ་། བསོད་
གས། འཇམ་བཞད། དབལ་མང་། ་ེ ིད། ག་དགོན། མ་པ་སོགས་ སི ་ བས་འདིར་ ི་ ངོ ་འ ངས་མེད་
པར་བཞེད་ན་དེ་དག་མེས་ཨག་ཚམ་རིང་ཡིན་དགོས་པ་སོགས་ལ་ད ད་པར་ ་བ་ཤིན་ ་མང་ངོ་།)
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

དེ་ནས་ལོ་བཞི་ ི་ལོ༧༦༧མེ་ ག་ལ་བསམ་ཡས་བཞེངས་ བ་བམ་ མ་ལ་འདིའི་ ོན་ ་
བོ་ ྷི་ས ་དང་པད་འ ང་ ོན་པའི་ལོ་ཚགས་གསལ་བོར་ངེས་མ་ བ། ི་ ོང་གི་བ ན་མོ་
མས་ནང་མ་མ ན་པས་བ ན་མོ་གཞོན་པ་ཕོ་ཡོང་བཟའ་ ་ ས་ལ་གཏད། མཁར་བཟའ་
མཚ་ ལ་ ོབ་དཔོན་ལ་ ལ། བ ན་མོ་ཚ་ ངས་བཟའ་མེ་ཏོག་ ོན་མས་ཕོ་ཡོང་བཟའ་གསོད་
པར་བ མས་པ་ན་ ས་ ་ནེས་ ོག་བ བས་པས་རང་གི་ ་ ་ནེ་བསད། ་ ོན་ ིས་ ་ནེ་
བཙན་པོ་ ིད་ ིར་ལོ་གཅིག་དང་ ་བ་བ ན་ལ་བ གས་ ང་བ ་བ ན་པ་ལ་ མ་ ིས་ ག་
བཏང་ནས་འདས་ཞེས་བཤད། མཐར་བ ན་མོ་གཞོན་པ་དེ་ཡང་ ོབ་དཔོན་ལ་ ལ་བ་སོགས་
བཤད་ ལ་མང་ངོ་། ། ོན་ ོན་མཁས་པ་ མས་ ིས་དགོས་པའི་དབང་གིས་ལོ་ཚགས་ཡར་
འདེད་མར་བ ར་ ས་ནས་ཞལ་མི་མ ན་པ་མང་ ་ ང་བས། ད་ ་འདི་ཡིན་འདི་མིན་ཞེས་
དགག་བཞག་ ེད་ཕོད་པ་མེད། འོན་ ང་ ་བོད་ ི་མི་དབང་ གས་ཆེ་བ་ཕན་ ན་འ ེལ་བ་
ཡོད་པས་ ས་མཉམ་དགོས་པ་སོགས་ནི་ད ད་གཞིར་ ང་བས་ན་གཞོན་ ོ་ག ་བོར་གནས་པ་
དག་ལ་གཟིགས་མོར་ ེལ་བ་ལགས་སོ། ། བས་འདི་ ་ནག་གི་ ལ་པོ་ཏས་ ང་གིས་ ལ་ ིད་
བ ངས་པའི་ བས་རེད། འདིས་ ལ་ས་ལོ་བ ་བ ན་ ་བ ང་། ད ང་ལོ་ ་བ ་བ་ས་མོ་
ག་ལ་འདས་ཞེས་དེབ་དམར་ ་གསལ། དེ་ ས་ ་བོད་ ི་ས་ཚགས་ཐག་གཅོད་ ས་པ་སོགས་
ང་དེབ་དམར་ ་གསལ་བར་ཡོད་དོ། ། ི་ལོ༧༨༢ཡིན་ལ་དེ་ནས་ད་བར་མི་ལོ(༡༢༡༥)ཡིན་ནོ་
( ་བོད་ ི་ ་བཞག་བ ར་ན་ལོ་ཚགས་ཤེས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་ མ་མོ)། །དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ེལ་ལ་ ་ནག་
གི་ ྷེ་ ང་(德宗) ིར་བ གས། འི་ཡིག་ཚང་ ་ལོ་འདིར་ ི་ ོང་འདས་ནས་ ས་ ་ནེ་བཙན་
པོས་ ིད་བ ང་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ འི་ཡི་གེར་དེ་ནས་ལོ་ག མ་འདས་པ་ ་ཕག་ལ་ ི་ ོང་
གིས་བོད་དམག་ ི་ མ་ ་ ིད་ནས་ཞིས་ཨན་ ་ཉིན་བཅོ་ ་ལ་གོང་མའི་ ལ་ས་བ ང་། དེ་
ནས་ ་སའི་ཇོ་ཁང་མ ན་ ་དབོན་ཞང་འ ིག་མ ན་ ི་ ོ་རིང་བ ངས། ན་ཀན(陜甘省)
ཞིང་ཆེན་བར་ ི་ ང་ ན(龙山)རི་ ད་ནས་ ་བོད་ ི་ས་མཚམས་བཅད། ཅེས་པ་སོགས་ལ་
ད ད་ན་ འི་ཡི་གེ་ལའང་འགལ་འ ་མང་བ་ སོ ་མ་དགོས། ་ི ལོ༧༨༣ཡིན། (༡༢༡༤) བས་
འདིར་ ོབ་དཔོན་ ན་པ་ནམ་མཁའ་མདོ་ ད་རེབ་གོང་ ་ ོན་ནས་གོང་མོ་ ར་ཁང་ ་བ གས།
ཨ་བ་ངོས་བཟང་གི་དགོན་ ེ་བཏབ་པ་སོགས་ནི་ད ས་ནས་བ བས་ ང་ ད་ ་དར་ཞེས་པའི་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

བས་སོ། །དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ས་འ ག་ལ་བོད་ ལ་སོ་ད ་བ་ ི་ ོང་ ེ་བཙན་ད ང་ལོ་ང་ད ་
བ་ལ་འདས་པར་འདོད་པ་ནི་བཻ་དཀར་དང་ ་ ་ལ་མ ན་ཏེ་ གས་ ་ལ་འ ངས་པར་བཞེད་
པའི་ གས་སོ། ། ི་ལོ༧༨༨ཡིན། ལོ་འདི་ནས་བ ང་ ས་སད་ན་ལེགས་ད ང་ལོ་ཉེར་ ་བ་ལ་
ལ་སར་ ོན་ཏེ་ཁབ་བཞེས་ཤིང་ ིད་དབང་བ ང་། (༡༢༠༩) དེ་ནས་ལོ་བ ་གཉིས་ གས་
འ ག་ལ་སད་ན་ལེགས་ ི་ ས་ ་ ས་གཙང་མ་འ ངས་པ་ ི་ལོ༨༠༠ཡིན་པ་དང་། དེ་ནས་ལོ་
ག མ་ ་ ག་ལ་ ་ ས་དར་མ་འ ངས་པ་དང་དེ་ནས་ ི་ལོ་ཤིང་ ེལ་ལ་པད་འ ང་ ིན་ ལ་
་གཤེགས་པ་དང་། དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་ ི་ལ་རལ་བ་ཅན་འ ངས་པ་སོགས་ནི་དར་མ་ ་
མཆེད་འ ངས་འདས་ ི་ལོ་ཚགས་ལ་ ག་ ་ ོར་གཅིག་གིས་ ་བ་དང་འ ི་བའི་ གས་གཉིས་
ཡོད་པའི་ ་བ་ཡིན་ཏེ་ ི་ལོ༨༠༣ ི་ ་ ག་ལ་ ་ ས་དར་མ་འ ངས་པ་ཡིན།
ི་ལོ༨༦༣པ་ ་ ག་ལ་དར་མ་འ ངས་པ་ནི་འ ི་བ་ ེ། དེའི་དབང་གིས་ གས་ ར་
བ ན་བ བས་དང་འདས་པའི་ལོ་ མས་ ང་ ་ ི་གཉིས་ ང་། དེས་ན་འདི་ཡིན་ལ་འདི་མིན་
ཞེས་ཁ་ཚན་གཅོད་མི་ ས་ ང་ ་བའི་དབང་ ་ ས་ན་དར་མས་ གས་ ར་བ བས་ནས་བོན་
གས་ ི་དར་བར་ལོ་དོན་གཉིས་ཡོད། འ ོམ་ ོན་བཞེད་ གས་ ི་ ི་དར་བར་ལོ་བ ་དང་སོ་
བ ན་ཡོད། འ ི་བའི་དབང་ ་ ས་ན་ གས་ ར་བ ན་བ བས་ནས་བོན་ གས་ ི་དར་བར་
ལོ་བ ་གཉིས་དང་འ ོམ་ ོན་བཞེད་ གས་ ི་དར་བར་ལོ་དོན་བ ན་ཡིན་ཡང་། ི་ ོང་དང་
ི་རལ་བར་ ི་བོད་ ལ་ མས་ ་ཚ་མ་རིང་བས་བར་ཐག་རིང་ཆེ། དེའི་ ེན་ ིས་ ི་ ོང་གི་
འ ངས་ལོ་མར་ལ་བ ར་ནས་ ི་ལོ༧༧༨པའི་ས་ ་ལ་འ ངས་ཞེས། ་ ོན་དང་། བསོད་
གས། འཇམ་བཞད། གཡའ་སེལ་སོགས་ལས་བཞེད་ ང་། ིམ་ཤང་ཀོང་ཇོ་ནི་ ི་ ོང་གི་མ་
དངོས་མིན་ཡང་། བཅོས་མའང་ ེད་མི་ ས་པ་སོགས་ལོ་ཚགས་འ ིག་དཀའ། འདི་དག་གི་
ཐད་ལ་དོགས་ ོང་ ེད་པ་ཙམ་ལས་དོགས་སེལ་ ས་པ་དཀའ་ མ་མོ། །ཡང་ ི་རལ་འ ངས་
པའི་ ་ལོ་ཤིང་ ་ལ་ ་ནག་ཐང་ཤིན་ ང་(唐宪宗) ིར་བ གས། ི་ལོ༨༠༥ཡིན། (༡༡༩༢)
དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་ ི་རལ་བ་ཅན་འ ངས་པར་བཞེད་པ་ལ་འཇམ་ད ངས་བཞད་པའི་བ ན་
ིས་དབལ་མང་སོགས་མ ན་ལ། ཨ་ལགས་ཚ་ཏན་ཞབས་ ང་གིས་ ག་ ་ ོར་གཅིག་གིས་ ་
སོང་ཞེས་ག ང་ན་ཡང་ ་ ེ་ཤིན་ ང་(宪宗)དང་། ་ ང་(穆宗)དང་། ཅིན་ ང་(敬宗)སོགས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

དང་ ི་རལ་ ས་མཉམ་ཡིན་དགོས་ན་ ་མེད་དེ་ འི་ཡི་གེར་ གས་འདི་མ ན། (༡༡༩༡) དེ་
ནས་ལོ་ ག་པ་ ་འ ག་ལ་ག ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་ ན་ ི་ ད་བཞི་གཏེར་ནས་ ན་ ངས་
ཞེས་ག ་ཐོག་ ིང་མའི་ མ་ཐར་ ་བཤད་ཅེས་པའི་ ད་བཞི་གཏེར་ ་ནམ་སོང་བར་ད ད།
(༡༡༨༥) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་ ་ལ་ ི་ ེ་ ོང་བཙན་ད ང་ལོ་ང་གཅིག་པར་འདས། ་ ས་
དར་མ་རལ་བ་ཅན་ད ང་ལོ་ད ་བཞེས་པ་ ིར་བ གས( འི་ཡི་གེར་མ ན)། ི་ལོ༨༡༤ཡིན།
(༡༡༨༣) ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་སད་མི་བ ན་རབ་ ་ ང་ཞེས་ ་ ོན་སོགས་བཞེད། (༡༡༨༢)
དེ་ནས་ལོ་ ག་པ་ གས་ ང་ལ་ ་ནག་ཐང་ ་ ང་(唐穆宗) ིར་བ གས་ཏེ་ ི་རལ་བ་ཅན་ མ་
པ་གཉིས་ཀས་དབོན་ཞང་གི་ ོ་རིང་བ ངས་པ་ འི་ཡི་གེར་བཤད། ི་ལོ༨༢༡ཡིན། (༡༡༧༦)
དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་ཤིང་ ལ་ལ་ཐང་ཅིན་ ང་(唐敬宗) ིར་བ གས། ི་ལོ༨༢༥ཡིན། (༡༡༧༢)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་ ག་ལ་ཐང་ ན་ ང་(唐文宗) ིར་བ གས། (༡༡༧༠) དེ་ནས་ལོ་ད ་མེ་
འ ག་ལ་ ི་རལ་བ་ཅན་ད ང་ལོ་སོ་གཅིག་པ་ ས་ ག་ ་དང་བཻ་རོ་ལག་ ་གཉིས་ ིས་བ ོངས།
་ ས་དར་མ་ ིད་ ིར་བ གས། ི་ལོ༨༣༦ཡིན། (༡༡༦༡)
དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ གས་ ་ལ་ ་ནག་ཝི་ ང་ ིར་བ གས། བོད་ ལ་དར་མས་ལོ་སོ་
ད འི་ཐོག་བསམ་གཞིགས་ ས་ཏེ་ ་གར་ནས་འོང་བའི་བན་དེ་དང་བོད་ ི་བོན་པོ་གཉིས་ཆོས་
གས་མི་མ ན་པ་འདིས། བོད་ ི་ཆབ་ ིད་དང་ ལ་ ོན་ནང་འགལ་བ་ཆེན་པོ་ ང་བས་ཡིད་
ན་ནས་ཆོས་ གས་པ་ མས་ཆམ་ལ་ཕབ། ཆབ་ ིད་ཁོ་ནས་བོད་ ལ་ ི་དོན་མཛད་པར་
དགོངས། བ ན་པ་བ བས། ི་ལོ༨༤༡ཡིན། (༡༡༥༦) བས་འདིར་དམ་པ་ ང་གི་ག ང་
རབས་ལས་ ོན་པའི་ བ་ཐོབ་ མ་པ་ག མ་དར་མས་ད ས་ ་བ ན་བ བས་ལ་ ོས་བཤོལ་
ལ་ ་མདོ་ ད་རེབ་གོང་ ལ་ ་ ོན་པ་ཡིན། ( བ་ཐོབ་ག མ་ནི། ི་ ིང་འཁོར་ལོས་བ ར་ ལ།
ངོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚ་ ལ།

ང་པོ་ ང་དཀར་ཚངས་པ་ག མ་ ེ་རིམ་བཞིན་ ་མཆེད་ཆེ་འ ིང་ ང་ག མ་ཡིན།

གཏེར་ ་མ་སོང་བའི་བོན་ ེ་དབལ་རམ་འ མ་ག མ་བ མས་ནས་རེབ་གོང་གི་ཐོག་མར་འབལ་ཚའི་ཉག་དམར་
་ནས་ ་བ ད་བཙན་ག མ་དམ་ལ་བཏགས། མཐོང་རེག་ ག་གིས་གསོད་པའི་བཙན་ ོང་ཞིག་ཡོད་པ་ཟན་ ི་
གཏོར་མས་བཅད། སོ་ནག་ཉག་གའི་ ་མོ་ ལ་མོ་ མས་ཟེར་བ་ལོ་བ ་ ག་ཅན་ ིས་འོ་མའི་ ེམས་ ངས་པས།
བཙན་ ངོ ་ལ་ ་དང་ ར་ ་མང་པོ་བཞེངས་ནས་བོན་ གས་ ར་ཐོགས་ ོང་འ ནོ ་པའི་ ནེ ་འ ེལ་ ང་།
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བ་

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཐོབ་ག མ་ ི་དངོས་ ོབ་གསང་ གས་རིག་པ་འཛན་པའི་ ལ་འ ོར་བ་ཆེན་པོ་བོན་པོ་ད ངི ས་ ོང་རིན་ཆེན་ སི ་
གོང་ ་བཤད་པའི་སོ་ནག་ཉག་གའི་ ་མོ་ ལ་མོ་ མས་ཁབ་ ་བཞེས་པའི་ ས་ ད་ལ་བོན་བ ་ ེ་བ་ཞེས་ བ་ ་ེ
ལ་ ་གཞི་ཆགས། མཁས་པ་དཔལ་ ལ་ ི་བ ན་འ ང་ལས། ང་དཀར་ཐོག་འབར་ ད་པ་ཞང་ ང་ནས། །
མ་ ང་ ིམ་ཤོད་ ོད་ ད་ ་ ོལ་ཏེ། །བར་ ི་ ང་པོ་དཀར་ནག་སེར་ག མ་ཞེས། ། ེ་ཡི་ ད་དང་དམ་པའི་
ད་པ་སོགས། །མང་ ་ ང་བའི་ག ང་རབས་ ས་པར་ཡོད། །ཅེས་དང་། ལ་རོང་མེ་ཉག་རེབ་གོང་ཉག་རོང་
སོགས། །མདོ་ཁམས་ ང་པོའ་ི ག ང་རབས་ ་མར་ ོལ། །ཞེས་པ་ ར་རོ།)

གས་ ར་བ ན་པ་བ བས་ཟེར་བ་ནས་ལོ་བ ་བ་ གས་ ག་ལ་བོད་ ལ་དར་མ་བ ོངས་
པར་འདོད་དེ། ཤར་ ་རིན་པོ་ཆེས་ལེགས་བཤད་མཛད་ ་དར་མས་ ལ་ས་ལོ་བ ་ ག་ལ་
བ ང་མཐར་བ ོངས་ཞེས་བཤད་པས་སོ། །ཁ་ཅིག་བ བས་པའི་ལོར་བ ོངས་ཟེར་བ་ཡོད། ས་
ཆེན་སོགས་ ིས་ ི་ལོའི་ ་ ི་ལ་བ ོངས་པར་བཞེད་པ་དང་ ལ་དབང་ ་བས་དེའི་ ི་ལོ་ ་ཕག་
ལ་བ ོངས་ཞེས་འདོད། ག ག་ ེང་སོགས་ ིས་ གས་ ་ནས་ལོ་ ་བ་མེ་ ག་ལ་བ ོངས་ཟེར་
བ་ནི། ི་ལོ༩༠༡ གས་ ར་བ ན་བ བས་བཤད་པའི་ གས་ཡིན་ལ། གང་ ར་ཡང་ལོ་
གཅིག་གི་ནང་ ་བ ན་པ་བ བ་མི་ ས། བ བས་མ་ཐག་བ ན་ད ་དངོས་ ་བ ལ་ན་ ོན་
ཆེན་པོ་འ ང་མི་དགོས་པར་མ་ཟད། ལོ་བ ་ ག་གིས་ ང་གནོད་པ་ཆེན་པོ་ཐེབས་མི་དགོས་
ང་ལོ་བ ན་ ་ནས་བ ་ ག་ལ་བ ན་པའི་ ་མེད་ཟེར་ ལ་ལ་ད ད་ ་མང་། ་ ང་
དཔལ་ ོར་ ིས་མདའ་བ ན་ནས་བ ོངས་པ་ནི་ ན་ ི་བཤད་ ལ་མ ན་ནོ། །དར་མ་འདས་
པའི་ ི་ལོ་འོད་བ ང་དང་ མ་བ ན་འ ངས་ཟེར། ས་ཡིན་པ་མ་ངེས། གས་ ག་དེ་ནས་
ལོ་ག མ་འདས་པའི་ཤིང་ ི་ལ་ ་ནག་ འང་བ ན་པ་ལ་གནོད་འཚ་ ང་ ེ་དགོན་པ་བཞི་ ོང་
ག་བ ་དང་མཆོད་ ེན་བཞི་ ི་འཇིག དགེ་ ོང་ཕ་མ་ ི་ཉེར་ ག་ ིམ་ ་ཕབ། ཅེས་ འི་ཡི་
གེར་བཤད་པ་བདེན་ན་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ ་དེ་འ ་ ེད་ ས་སམ། ེད་མཁན་ ་ཡིན་ད ད།
ི་ལོ༨༥༤ཡིན། (༡༡༤༣) དེ་ནས་ལོ་ ག་ ེ་ གས་འ ག་ལ་འ ་ ང་(懿宗) ིར་བ གས་པ་
ནས་ ་བོད་ ི་འ ེལ་བ་ཆད་ཅེས་པ་ འི་ཡིག་ཚང་ གས། ི་ལོ༨༦༠ཡིན། (༡༡༣༧) དེ་ནས་
ལོ་བ ་བཞི་ ེ་ཤིང་ ་ལ་ ་ནག་གི་ཞི་ ང་(僖宗) ིར་བ གས། ི་ལོ༨༧༤ཡིན། (༡༡༢༣)
དེ་ནས་ལོ་བ ་བཞི་ ེ་ས་ ེལ་ལ་མཁན་ཆེན་ ་ཟི་གསལ་བཟང་འགོག་པ་ལས་བཞེངས་ནས་སོག་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

བ ན་ ི་འབར་ ལ་ ིམས་ལ་ ང་ ོང་ཆིག་ ོགས་ ི་ ོམ་པ་གནང་ཞིང་འ ལ་བ་ ད་ ག་
ག ངས་ནས་འ ལ་བ ན་ ི་དར་ ི་ད ་བ ེས་སོ། ། ་ནག་ཐང་ ོ་ ང་(唐昭宗) ིར་བ གས།
ི་ལོ༨༨༨ཡིན། (༡༡༠༩) དེ་ནས་ལོ་བ ་ ག་པ་ཤིང་ ི་ལ་ ་ཨེ་ ིསྷ(哀帝) ལ་སར་བ གས།
ི་ལོ༩༠༤ཡིན། (༡༠༩༣) དེ་ནས་ལོ་ག མ་པ་མེ་ཡོས་ལ་ ་ནག་གི་ཐང་ ལ་རབས་ ོགས། ི་
ལོ༦༡༨ནས་ཐང་ ལ་རབས་མགོ་ གས་པ་ནས་ལོ་ཉིས་བ ་ད ་བ ་ ེ། ི་ལོ༩༠༧ཡིན། (༡༠༩༠)
བས་འདི་ཤེད་ནས་བ ང་ ོན་ ི་ ི་ མ་ ས་ ་མདོ་ ད་ ་ ོན་པའི་ ོམ་གསེར་ཐོག་
ེ་འ མས་ ི་ ོང་གི་ བས་ ོན་པའི་ ན་པ་ནམ་མཁའ། མེ་ཉག་ ེ་ཚ་མཁར་ ། ེ་ ིམ་ཚ་
་ ང་། དར་མའི་ ས་ ་ ོན་པའི་རེབ་གོང་ བ་པ་ མ་ག མ་སོགས་ ི་ག ང་ ད་དང་
ོབ་བ ད་ ིས་ ོགས་ ན་ ་བོན་ ི་ བ་ ེ་མང་པོ་དར་བ་ཡིན། ིམ་ལ་བ ེན་ནས་ བ་པ་
ཉམས་ལེན་ ེད་པ་ལ་དར་མས་ ང་གནོད་མ་དགོས་སོ། (དར་མས་ གས་ ་ལོའི་བ ན་པ་བ བས་
ཞེས་པའང་དར་མ་གཅིག་ ས་ལོ་མང་པོའི་རིང་བ བས་ནས་བ ད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བ ན་པ་ བ་ ེན་རང་གཞན་
གཉིས་ཀའི་ ེང་ ་ཡོད་ མ། དཔེར་ན། ་ི རལ་སོགས་ ི་ ས་ ་ ་བ་མང་ ག ི་འབངས་ མས་ སི ་གོང་ ་
བ ར་དགོས་པ་མ་ཟད་དགེ་འ ན་ ི་འཚ་བའི་ ར་དང་ ་ ངས། ་བ་ མས་རང་ ད་མི་འ ལ་བར་ང་ ལ་
ཁེངས་ གེ ས་ སི ་གཞན་འ ལ་བར་དམིགས་ཏེ་རང་གི་ཆོས་ གས་མ་གཏོགས་གཞན་མེད་ན་ མ། དེའི་ཐབས་ལ་
འབད། རང་ ོགས་ལ་མི་དགའ་ན་ ལ་ ོན་ མས་ ང་བ ོང་ཅི་ བ་ ས། ཆབ་ ིད་ནང་ ་ལག་པ་བ ངས་
ནས་མི་འོས་པ་ ་ཚགས་ བ། འཚ་བའི་ ེན་གཞི་ ི་འབངས་འ ོག་ ོད་ དེ ་པ་སོགས་འགལ་བ་མང་པོ་ ་འཛངས་

།ཐང་ ལ་རབས་ ི་མཇག་
ོགས། དེ་ནས་ལོ་ ག་འདས་པ་ ་ ་ལ་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ ེ། དཀོན་མཆོག་ གས་པ། ཉ་མོ་
མགོན་པོ། སད་ ན་ར ྣ་ག མ་ ིས་བསམ་ཡས་ ་གསེར་བཙལ་ བས་ ེད་པའི་ ོ་བ་ག མ་
ང་། ག་ ོ་ལས་འ ལ་བ་ ད་ ག་སོགས་མདོ་ ོགས་ ོར་དང་གསང་ གས་བ གས་པ་
ཐོག་མཐའ་བར་ག མ་སོགས་ ད་ ི་ ོར་མང་པོ། གཟིག་ ོ་ལས་ཁམས་བ ད་སོགས་འ མ་
པོ་ཏི་ མ་ ་ ་ ག་བ གས། དོམ་ ོ་ནང་ ་གསང་ གས་ ི་ནང་གསང་ག མ་ ོགས་ཆེན་
སོགས་བསམ་ ིས་མི་ བ་པའི་བོན་ ེ་མང་པོ་བ ོམས་བོན་ ེ་ མ་བ ་དང་བཞི་བ ་བ གས་
པ་དེ་ཐོག་མར་ ང་ ་དར་བ་ལ་ ང་གཏེར་ཞེས་ གས(ལོ་ ས་བ ན་འ ང་ལས་གསལ)། འདི་
པ་དེ་བ ན་པ་ བ་ ེན་ཁོ་ན་རེད་ མ་པས་འདི་བ བ་ ་གལ་ཆེན་ ་མཐོང་།)
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

བོན་གཏེར་ཐོན་པའི་ད ་བ ེས་པ་ཡིན་ ིར་བོན་ གས་བ ན་པ་ ི་དར་ ི་ད ་འདི་ནས་འཛན།
ི་ལོ༩༡༣ཡིན། (༡༠༨༤) དེ་ནས་ལོ་ མ་ ་སོ་ད ་འདས་པ་ ་ ི་ལོར་ ་མ་ཡ་ཟི་བོན་ ོན་
ོམ་འབར་ ི་ ས་ ་ ་ཆེན་ ་ ར་རམ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ ་བ མས། ི་ལོ༩༥༢ཡིན།
(༡༠༤༥) ི་ལོ་ ་ ང་ལ་བ ན་པ་ ི་དར་ ི་མགོ་ གས་ཞེས། འཇ་མི་ཕམ་དང་དཔལ་ ལ་
བཞེད། (༡༠༤༤) དེ་ནས་ལོ་ག མ་འདས་པ་མེ་འ ག་ལོའི་འ ག་ འི་འ ག་གི་ཉི་མ་འ ག་
གི་ ས་ཚད་ལ་ཉི་མའི་འོད་གསལ་བ་དང་འ ག་གི་ ་ གས་པ་ ས་མཉམ་ ་ ེ་བ ན་ ང་བ་
ོ་ཚང་འ ག་ ་ ་བ མས། ི་ལོ༩༥༦ཡིན། (༡༠༤༡) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ས་ ་ལ་ལོ་ཆེན་
རིན་ཆེན་བཟང་པོ་འ ངས་ཞེས་དེབ་ ོན་དང་ མ་པས་བཞེད། (༡༠༣༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་
གས་ ེལ་ལ་ ་ནག་གི་ ང་ ལ་རབས་ གས། (དེ་ལ་པེ་ ང་( )དང་ནན་ ང་( )གཉིས་ཡོད་
པའི་པེ་ ང་ངམ་ ང་གི་ ང་ ལ་རབས( ) ི་ལོ༩༦༠ནས་ ི་ལོ༡༡༢༧བར་རོ།) དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ་ལ་
གསང་བདག་ ེ ་ ་ར་ཛ་དང་སད་ ་རིན་ཆེན་ གས་པ་ མ་གཉིས་ ིས་བསམ་ཡས་ཅ་ཏི་ ོ་
མང་མཆོད་ ེན་དམར་པོའི་གཏེར་ ངས། ཉི་ ི་ ན་འ མ། མདོ་བཞི་ ས་ག མ་སངས་ ས་
ང་ ངས་མདོ་སོགས་དང་། གསང་ གས་ ད་དང་གསོ་ད ད་སོགས་མང་ ་ ང་། ི་ལོ་
༩༦༡ཡིན། (༡༠༣༦) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ི་ལ་ཀོ་བོ་ཡོན་ ོམ་ཤར་བ་གཏེར་ ོན་ ིས་བསམ་ཡས་ཀ་
བ་ ་མོའི་བོན་གཏེར་ ངས་སོ། ། ི་ལོ༩༦༢ཡིན། (༡༠༣༥) བས་དེ་དག་ ་ ོན་པའི་ ེས་
ཆེན་དམ་པ་ མས་ནི་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ ིས་གཏེར་ ེད་ནས་དོམ་ ོ་ནས་ ལ་བ་བདག་གིར་
མཛད་པའི་མཐའ་བཞི་འ ལ་གསས་དེའི་ ོབ་མ་འོ་ ག་གི་ ་ ོན་ ོ་འཕེན་སོགས་ ོན། ཡང་
ཨ་ཙ་ར་ག མ་ ིས་གཟིག་ ོ་སོགས་ ལ་བ་བོན་བདག་ ན་གོང་ནས་གཟེ་ ར་བོན་པོ་དང་དེའི་
ོབ་མ་བཀའ་བབས་མི་བཞི་ནི། ས་ ོན་འ ག་ ། ོང་འ མས་ ་ ། དབང་ཆེན་པོ་དང་ ་
རོ་ཆེན་པོ་བཞི། གསང་བ་བོ་གཅིག་ནི་གཤེན་ ེལ་ ིད་ ར་དང་དེའི་ ོབ་མ་ཞང་གི་ ་ ོམ་
རིང་མོ་སོགས་ ོན་ཡོད་དོ། །ས་ ོན་འ ག་ ས་ཡར་ ང་ ག་དཀར་ནས་གཏེར་ ངས་པ་
གནང་བའི་ ོབ་མ་ནི་ཞང་ ོན་ ང་ང་བོན་པོ་ཡིན་པའང་ བས་འདིའོ། །ཤར་བ་གཏེར་ ོན་
ི་བོན་བདག་ ་མ་ཡེ་ཤེས་ ང་ བས་འདིར་ ོན། (དེ་ལ་ད ད་པ། བ ན་པ་དར་ བ་དབང་གིས་
北宋

南宋

宋朝

བཀའ་ ང་མན་ངག་གཏེར་ ་སོང་ནས། ར་གཏེར་ ནོ ་ མས་ སི ་གཏེར་ནས་བཏོན་ཏེ་ ལེ ་བ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
པར་ ་བ་མང་བ་ནི་ལོག་ ོག་ཁོ་ན་ ེ། ཚད་མའི་གཏེར་ ོན་ ང་ཟིན་ ི་ སེ ་ ་དག་ཁས་མི་ལེན་ན་འཕགས་པ་
་ བ་ ིས་ མ་ཤེར་ ིན་ ་ ལ་ནས་ ན་ ངས་པའང་གཏེར་ ོན་དང་གཏེར་ཆོས་ ི་མཚན་མ་བཏགས་ ང་དོན་
འ ་ཞིང་ ན་བ ད་ མས་ ང་ ང་ཟིན་དག་ལ་ཡིད་ཆེས་དགོས་ཏེ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ལ་ ་ེ བ ན་ མས་
མགོན་ ིས་ག ངས་པའི་ མས་ཆོས་ ེ་ ་ཡང་དེར་མ ངས་སོ། །འོན་ ང་། གཏེར་དང་ ན་བ ད་ ན་མ་དང་།
དངོས་ཡིན་ཡང་བ ད་ གས་པ་སོགས་ཡིད་བ ན་མི་ ང་བ་ ་མ་ཞིག་མཐོང་ ་ཡོད་པ་ ོས་མ་དགོས་སོ། །གཏེར་
དང་གཏེར་ ོན་ནི་ ན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་ཡོད་པ་གཏེར་ ོན་ལོ་ ས་ མས་ ་གསལ་ལ་ ན་མོང་
བས་ ོད་ ལ་ ་ ར་བ་གོང་ ་བཤད་པའི་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ ིས་བསམ་ཡས་ ་གསེར་བཙལ་ནས་ ེད་པ་བོན་
གཏེར་ ་འ ག་པས། དར་ ལེ ་ ི་ ས་ལ་བབ་པ་ལས་ཨ་ཙ་ར་གཏེར་ ནོ ་མིན་པ་ཤེས་ ། དཔེར་ན། ད་ ་ཡང་
ཤ་ འི་ ན་ཧོང་ཡི་གེ་ ར་གནས་རི་ ག་ ག་འ ་ོ མི་ བ་ས་ན་ལོ་ ོང་ ག་ ག་གི་རིང་ ས་པའི་ ་ག ང་ གས་
ེན་ ་ ས་སོགས་ཆེས་ ་བའི་དངོས་པོ་ ེད་པ་ ོགས་ ན་ན་མང་བ་ ར་རོ། །ཞེས་པའང་ཞར་ ང་ ་དགོས་

བ ན་པ་ ི་དར་ཟེར་རོ། །
དེ་ནས་ ི་ལོ༩༦༧པ་མེ་ཡོས་ལ་ ་གར་ ་ ས་འཁོར་ ན་ ངས་ཞེས་བཻ་དཀར་བཞེད་
ལ་མཁན་ཆེན་ཉི་མས་ ང་དེ་ ར་ག ངས། (༡༠༣༠) དེར་ད ད་ན་ བ་པས་ཤ ་ལ་ནས་
ས་འཁོར་ག ངས་པ་ནས་ བས་འདི་བར་ ་ ་གར་ལ་ ས་འཁོར་མ་དར་བ་ཡིན་ནམ། ལོ་
དེར་ ང་དར་མའི་ ས་གནམ་ ེ་འོད་ ང་ད ང་ལོ་རེ་ག མ་ཐོག་འདས་ཏེ་ ས་དཔལ་འཁོར་
བཙན་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་པར་ ིར་བཀོད་པ་ ་ ོན་ ིས་ ང་བཞེད། དེ་ནས་ལོ་བ ་གཅིག་
འདས་པ་ས་ ག་ལ་དམ་ཆོས་ ི་དར་ ི་མགོ་ཡིན་པ་འ ོམ་ ོན་བཞེད་ཅེས་མཁན་ཆེན་ཉི་མས་
ག ངས། ང་དར་ ིས་བ ན་པ་བ བས་ནས་ལོ་བ ན་ ་དོན་བ ད་སོང་བ་ཡིན། རང་
གས་འདིར་ལོ་བ ་དང་སོ་བ ད་སོང་། ི་དར་ ི་མགོ་ གས་ནས་ ང་ལོ་ ག་ ་རེ་ ་སོང་
ཚར་ཏེ་ ་ ་ལ་ཨ་ཙ་ར་མི་ག མ་ ིས་གཏེར་ ེད་པ་ནས་ ི་དར་ད ་འཛན་པའི་ ིར། ི་ལོ་
༩༧༨ཡིན། (༡༠༡༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ གས་འ ག་ལ་ ེ་བ ན་ ོ་ཚང་འ ག་ ས་ཟར་ ི་
ག་ ་ནས་ཤེས་རབ་ མས་མ་མདོ་འ མ་ག ངས་ག མ་ ད་དང་བཅས་པ་ ན་གསལ་ མས་
མའི་ བ་ ོར་སོགས་དང་། ིན་པ་ མས་མའི་ནོར་ བ་སོགས་གཏེར་མ་མང་པོ་བཏོན། ི་ལོ་
༩༨༠ཡིན། (༡༠༡༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ ་ ་ལ་ ་གར་ཇོ་བོ་ ེ་ཨ་ཏི་ཤ་འ ངས་ཞེས་འགོས་
པའི་དབང་གིས་ སོ ་པའོ།)
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ལོ་དང་བསོད་ གས་སོགས་བཞེད། ི་ལོ༩༨༢ཡིན། (༡༠༡༥) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ེ་ཤིང་ ་ལ་
བོད་ ལ་དཔལ་མགོན་བཙན་ནམ་དཔལ་འཁོར་བཙན་ད ང་ལོ་སོ་གཅིག་པར་འདས( ག་ ེ་
གཉགས་ ིས་བ ོངས་ཟེར)། འདི་ ི་རལ་དང་དར་མ་ ་མཆེད་ ག་ ་ ོར་གཅིག་གིས་འ ི་བའི་
གས་ཡིན་པ་ལས་འདི་རང་ གས་མིན། ི་ལོ༩༨༥ཡིན། (༡༠༡༢) དེ་ནས་ལོ་ ་འདས་པའི་
གས་ ག་ལ་མཁས་ བ་ ང་པོ་ ལ་འ ོར་འ ངས། ི་ལོ༩༩༠ཡིན། (༡༠༠༧) དེ་ནས་ལོ་
བཞི་ ེ་ཤིང་ ་ལ་ ་ག ང་ ང་སེང་གེ་ལ་ ས་ག མ་ ོན་པའི་ཆེ་བ་ ་ཆེན་ནམ་མཁའ་ག ང་
ང་ ་བ མས(ག ང་གཉིས་ནི། ་ ་གསས་ ལ་པོ་དང་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་གཉིས་སོ)། ་ི ལོ༩༩༤ཡིན།
(༡༠༠༣) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་མེ་ ེལ་ལ་གཤེན་མི་གཡོ་མགོན་པོའི་ ས་དཔལ་མགོན་གསས་ལ་
ས་ག མ་ ོན་པའི་ཆེ་བ་གཤེན་ཆེན་ ་དགའ་ ་འ ངས(ག ང་གཉིས་ནི། ་བ ེགས་དང་གཤེན་
གེ་ཁོད་གཉིས་ཡིན)། ི་ལོ༩༩༦ཡིན། (༡༠༠༡) དེ་ནས་ལོ་ ག་ ེ་ ་ ག་ལ་གཡས་བོན་ གས་ ི་
་ ་ཅན་ ི་ག ང་ ད་ ་ཡས་བ ལ་པ་བཟང་པོའི་ ས་མེས་པོ་དཔལ་ ི་ཐར་བ་ ང་ བ་མཆོག་
ལ་ ས་ག མ་འ ངས་པའི་འ ངི ་པོ་ ་ལེགས་སམ་དབང་ ན་ ་ཡས་ལེགས་པོ་ ་བ མས(གཅེན་
་འ མ་དང་ག ང་ ་ ང་ཡིན)། ི་ལོ༡༠༠༢ཡིན། (༩༩༥) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ཤིང་འ ག་ལ་
འ ོམ་ ོན་པ་ ལ་བའི་འ ང་གནས་འ ངས་ཞེས་བཀའ་གདམས་ཆོས་འ ང་། ་ ་ལ་དང་
བཻ་དཀར་སོགས་བཞེད། འགོས་ལོས་དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ལ་ལ་འ ོམ་ ོན་འ ངས་ཟེར་བ་ནི། ི་
ལོ༡༠༠༥ཡིན། (༩༩༢) དེ་ནས་ལོ་བཞི་ ེ་ས་ ་ལ་མདོ་ ད་ ་ཆེན་ ་ ར་རམ་དགོངས་པ་རབ་
གསལ་ད ང་ལོ་ང་བ ད་ བས། ད ས་གཙང་གི་བན་དེ་མི་བ ་ག མ་ལ་ ོམ་པ་གནང་ཞེས་
མཁན་ཆེན་ཉི་མ་སོགས་བཞེད། (བ་རིའི་ཆོས་འ ང་ ་ ག་ ་ ོར་འདིའི་ གས་ ་ལ་མི་བ ་རབ་ ་ ང་
ཟེར་བ་ནི། ལོ་དེར་ ་ཆེན་ད ང་ལོ་བ ་ད ་ཡིན། རང་ གས་ལ་འཐད་དཀའ།) ི་ལོ༡༠༠༩ཡིན། (༩༨༨)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ཕག་ལ་ནག་ཚ་ལོ་ ཱ་བ་ ལ་ ིམས་ ལ་བ་དང་ ་ ོན་བ ོན་འ ས་
ག ང་ ང་འ ངས། (༩༨༦) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ི་ལ་ ་ཆེན་ད ང་ལོ་བ ་ད འི་ཐོག་ ་ མ་ར་
ཤག་བཟའ་ལ་ ་ཤ་ ང་གི་ ལ་མཚན་འ ངས། ་བ་མངོན་ཤེས་ཅན་དང་མར་བ་ལོ་ ཱ་བ་
ཡང་ལོ་དེར་འ ངས། (༩༨༥) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་ ག་ལ་གཤེན་ཆེན་ ་དགའ་ད ང་ལོ་
བ ་ད ་བཞེས་ བས་ར་ཞགས་ ་ཆེན་ག ང་ ང་ ོ་ ལ་ ི་ཞབས་བ ེན་ནས་མཐའ་དཀར་
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ག་ལ་ བ་པ་མཛད། ་ཞལ་མཇལ་ནས་དངོས་ བ་ ང་། ལོ་དེར་བཀའ་བབས་ ི་ ས་ཆེན་
་ ོན་དཔལ་མཆོག་ ལ་བ་ ་བ མས( ་ཇི་ ོམ་དཀར་པོའི་ག ང་ ད་ཡིན)། ི་ལོ༡༠༡༤ཡིན།
(༩༨༣) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ཡོས་ལ་གཤེན་ཆེན་པོའི་ཡབ་དཔལ་མགོན་གསས་གཤེགས། (༩༨༢)
དེའི་ ི་ལོ་མེ་འ ག་ལ་གཤེན་ ོན་ ་ཡི་དབང་པོ་ད ང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ཐོག ་ག་བཟའ་དཔལ་
ི་ ོན་མ་ཁབ་ ་བཞེས་ཤིང་གཏེར་ ོགས་ ་ གས་མཚན་ཤར། ལོ་དེར་ ་ལོ་ ཱ་བ་འ ངས།
(༩༨༡) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ལ་ལ་གཤེན་ ་དགས་འ ི་མཚམས་མཐའ་དཀར་ནས་མདོ་ གས་
སེམས་ག མ་བོན་ ོར་མང་པོ་གཏེར་ནས་བཏོན། ི་ལོ༡༠༡༧ཡིན། (༩༨༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ་
ལ་གཤེན་ ་དགའི་ ས་ཆེ་བ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ ་བ མས( ས་ ང་བ་ ང་ བ་ ལ་མཚན་ཡིན)།
(༩༧༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ ེལ་ལོར་ ེ་ ར་ཞོག་པ་ ེ ་ ་རི་གཉན་པོ་ ་བ མས། ི་
ལོ༡༠༢༠ཡིན། (༩༧༧) དེ་ནས་ལོ་བཞི་ ེ་ཤིང་ ི་ལ་གཏེར་ ོན་ ་ཚ་ ་འོད་འ ངས(མ་ ་ཡེ་
་བའི་ ་མོ་ལ་ ་གཅིག་བཙས་མ་ཐག་ཚས་བཅོ་ འི་ ་བ་ཤར་བས་ ་ཚ་ ་འོད་ཅེས་མཚན་བཏགས་ཟེར)། ི་
ལོ༡༠༢༤ཡིན། (༩༧༣) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་མེ་ ག་ལ་མེ་མཁའ་ ་མཚའི་འདས་ལོ་ ོགས་
སོ༑ ༑ ི་ལོ༡༠༢༦ཡིན། (༩༧༡) བས་འདིར་ ོན་པའི་གཤེན་ཆེན་པོའི་དངོས་ ོབ་ གས་ཆེ་
བ་ མས་ནི་ཉང་ ོད་ ི་དཔོན་ཆེན་བཞི་ཞེས་པ། མེ་ཉག་ནེ་ ། ་ཡས་ལེགས་པོ། ཅོག་ལ་
ག ་ ིད། མཚ་མི་ ་འབར་བཞིའོ། །ཉང་ ད་ ི་ག ང་མ་བ ད་ཅེས་པ། རོང་ ་ག ང་
ང་ག ག་ ད། རོང་ ་ཨ་ཙ་ར། ག་པ་ ོད་གསས། ག་ ོམ་གཙང་པོ་འབར། ར་ཞགས་
འཕགས་པ་ བས། ར་ཞགས་ ིད་དཔལ། ར་ཞགས་ ོན་ ིད། ་ཤ་ ་ ས་དང་བ ད་དོ། །
ལ་མཚན་ཆེན་པོ་བཞི་ཞེས་པ། ཇོ་ ོམ་ག ང་ ང་ ལ་མཚན། ་ཤ་ ང་གི་ ལ་མཚན།
མར་བ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན། འཛ་ ོན་དབང་གི་ ལ་མཚན་ནོ། །ཅོག་རོ་ ིད་པའི་མི་ ་ཞེས་
པ་ནི། ར་ཞགས་ ་མཁར། ེ་ ོན་ཡེ་ཤེས་ ་བ། འཛ་བོན་འཕན་ ང་འབར། ་གེ་ ིད་འ ག
ཇོ་ཟི་ ་ ེ་དང་ འོ། །དད་ཅན་ཉང་ ོད་པ་ག མ་ནི། ག ་བོན་ཡེ་ཤེས་ ་མ། ག ་བོན་
མགོན་ཆེན། ་བོན་དགེ་བ ེན་ག ག་ ད་དོ། །ལ་ ོད་པ་ མ་ག མ་ནི། མ་བོན་ ག་ ག་
ཅན། ཤབ་ ི་ ོག་བོན་ ོད་པོ། ི་ཤང་གི་མདའ་མི་ ་ག མ་མོ། །འ ི་མཚམས་པ་ག མ་ནི།
ག་མི་ག ག་ ད། ག་མི་ཨ་ཙ་ར། ར་ཚང་ ིད་དཔལ་ག མ་མོ། །དེ་ལས་ ང་བཀའ་བབས་
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མས་ནི། ཅོག་ལ་ག ་ ིད་ལ་ཁམས་ཆེན་ལ་སོགས་ག ང་རབ་ཤེར་ ིན་ ི་བཀའ་བབས་ ་
ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་དང་། ་ཤ་ ང་གི་ ལ་མཚན་ཡབ་ ས་ལ་ ང་ ིད་མཛད་ ག་
སོགས་མཚན་ཉིད་ ི་བཀའ་བབས། ་ཡས་ལེགས་པོ་ལ་ ང་སེམས་གབ་པ་སོགས་ ོགས་ཆེན་
སེམས་ ོགས་ ི་བཀའ་བབས། ་ ོན་དཔལ་མཆོག་ ལ་བ་ལ་ ོ་བོ་དབང་ཆེན་སོགས་གསང་
གས་ ི་བཀའ་བབས། དེ་ནས་བ ང་དམ་པ་དེ་ མས་ ིས་ག ང་ཆེན་དེ་དག་ལ་འ ེལ་བ་
བཏབ་ནས་འཆད་ཉན་ ོམ་ བ་ ི་ཤིང་ འི་ ོལ་ ་ཆེར་ ེས་ཏེ་ ི་དར་བ ན་པའི་ཉི་མ་གསལ་
བར་མཛད་དོ། ། ེ ་ ་རི་གཉན་པོས་ ་ ་ ་ག མ་ ི་ཞབས་ལ་ག གས་ཤིང་གཤེན་དང་ ་
་ ་ ེ ་བཞི་སོགས་ ི་གདན་ས་ཡང་གཤེན་ ི་གདན་ས་ ་བ་ ་ལག་ ོ་ ོགས་ ་གཤེན་དཔལ་
མགོན་འ ིན་ལས་ ི་ ས་འ ི་གཉན་ ེ་གད་དམར་ ི་ག ག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་དང་འ ི་མཚམས་
མཐའ་དཀར་མང་ལ་ ེའི་དགོན་པ་མཚ་ ་ ག་དཀར་ ི་ བ་གནས་སོགས་ཡོད། འི་གདན་
ས་ ་བ་ ལ་ལ་ ོད་གཙང་གི་ མ་པ་ག་ར་ངོ་མང་གི་བོན་ ི་ བ་ ེ། ་ཆེན་པོ་བ གས་
གནས་དང་ ་ཡས་གདན་ས་ ་བ་ ་ཡས་ལེགས་པོའི་ ས་ ་ལག་ཉང་ ོད་ ིད་མཁར་ བ་
གནས་ཆེན་པོ་སོགས་ ང་།
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༤༨
༢༢
༢༧
༣༠

༡༠༨༥
༢༤༥
༡༡༣
༡༠༨
༢༡༠

བོད་ ལ་བ ད་པ་ ི་ མ་བཙན་པོ་ནས་
ཐོ་ཐོ་རི་མ་ ནོ ་གོང་གི་བོད་ ལ་ཉི་ ་ཐམ་པ་ལ།

བོད་ ལ་ཉེར་བ ད་པ་ཐོ་ཐོ་རི་ནས་
ངོ ་བཙན་མ་ ོན་གོང་གི་བོད་ ལ་ ་ལ།
བོད་ ལ་སོ་གཉིས་པ་ ངོ ་བཙན་ མ་པོ་ནས་
ི་ ངོ ་མ་ ོན་གོང་གི་ ལ་པོ་ ་ལ།
བོད་ ལ་སོ་བ ད་པ་ ་ི ངོ ་ ེ་བཙན་ནས་
དར་མ་ ་ མ་བཙན་ དི ་ ིར་མ་ ོན་གོང་གི་ ལ་པོ་བཞི་ལ།
བོད་ ལ་ཞེ་གཅིག་པ་དར་མ་ ིད་ རི ་བ གས་ནས་
ང་ བ་འོད་དང་ཇོ་བོ་ ་ེ ནོ ་བར་མི་རབས་བ ན་ལ།

༥༤

༦༠

༤༢༥

གཉའ་ ་ི ནས་གནམ་ ་ི ་ི བ ན་ལ།

ལ་པོ་རེ་ལ་
ཆ་ མོ ས་ལོ།

བོད་ ་ི ལ་རབས་བར་
་ི ལོ་ཚགས་ ངས།

ལ་པོའ་ི བས་ ་ི མཚན་ ང་།
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༠

༣

༥

༥

༥

ག་མ།

ོང་བཙན་མེ་
ང་།
ི་ ངོ ་ གས་ །

ཐོ་རི་ཤིང་ ི།

ི་ མ་ གས་ །

གཉའ་ ་ི ཤིང་ ི།

འ ངས་ལོ།

དར་མ་མེ་འ ག་ལ་ ིད་ དར་མ་ ་ ག
ིར་འཁོད་པའི་ གས།
༼ ་མ༽

བོད་ ི་ ལ་རབས་ ོར་ ི་ལོ་ཚགས་བོན་ གས་ ར་ ི་རེ ་མིག

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
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༢༠
༤༢
༢༠

༡༠༡
༡༧༡
༡༤༦

ོང་བཙན་དང་

༧༥

༣༧༥

ཐོ་ཐོ་རི་ནས་
ོང་བཙན་མ་ ོན་གོང་གི་བོད་ ལ་ ་ལ།
ོང་བཙན་ནས་
ི་ ངོ ་མ་ ོན་གོང་གི་ ལ་པོ་ ་ལ།
ི་ ངོ ་ནས་
ང་དར་མ་ དི ་ རི ་མ་འཁོད་གོང་གི་ ལ་པོ་བཞི་ལ།
ང་དར་མ་ནས་
ང་ བ་འོད་དང་ཇོ་བོ་ ་ེ ནོ ་པའི་བར་མི་རབས་བ ན་ལ།

༦

༣

༡

༣

༤

ག་མ།

དར་མ་ ིད་ རི ་འཁོད་ལོ།
ས་ཆེན། དེབ་དམར། ་ ོན།

བཻ་དཀར།
འཇམ་བཞད་བ ན་ སི །
བཻ་དཀར། མ་པ།
ག་དགོན། འཇིགས་ ང་།
བཻ་དཀར། མ་པའི་མ་ སི །

࿏

བཞེད་ གས།

ི་ ོང་བར་ ལ་པོ་བཞིའམ་ ་ཟེར་བ་དག་གི་ ་ཚ་མ་རིང་བས་ལོ་དེ་ཙམ་ལས་མ་ཐོབ་ ང་། དེའི་རིགས་པས་ ལ་རབས་ ་མ་ མས་ ི་ལོ་ཚགས་རིང་ ང་ལ་ད ད་ ་ ང་ངོ་།།

༡༨

༤༩༠

གཉའ་ ་ི ནས་
ཐོ་ཐོ་རི་མ་ ནོ ་གོང་གི་ ལ་པོ་ཉེར་བ ན་ལ།

ལ་པོ་རེ་ལ་
ཆ་ མོ ས་ལོ།

བོད་ ་ི ལ་རབས་བར་
་ི ལོ་ཚགས་ ངས།

ལ་པོའ་ི བས་ ་ི མཚན་ ང་།

བོད་ ི་ ལ་རབས་ ོར་ ི་ལོ་ཚགས་བན་དེ་ གས་ ར་ ི་རེ ་མིག

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

༼ རབ་ ང་དང་པོའི་ རོ ། ༽
༈ དེ་ནས་ ི་ལོ༡༠༢༧མེ་ཡོས་ལ་རབ་ ང་བ ི་བའི་མགོ་ གས་ཏེ་ ་གར་ནས་ ས་འཁོར་
བོད་ལ་བ ར། རབ་ ང་དང་པོ་ཞེས་ཡོངས་ ་ གས་པའོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་མེ་ཡོས་ལོར་ ས་
འཁོར་ ་གར་ ་ ན་ ངས། དེའི་ ི་ལོ་ས་འ ག་ལ་ ི་ཇོ་ལོ་ ཱ་བས་ ས་འཁོར་འ ེལ་ཆེན་
བོད་ ་བ ར་ཟེར་བའང་ཡོད། དེ་ ་ན། རབ་ ང་མ་ གས་གོང་ ་ ་གར་ན་ ས་འཁོར་མ་
བ གས་པ་ཡིན་ནམ། རབ་ ང་དང་པོའི་བ ང་ ་གཉིས་པ་ས་འ ག་ལ་ ང་ཞིག་དོ་འཕགས་
ཆེན་པོ་ ་འ ངས( ་ ེ་སེ་ཆེན་པོའི་ ས་བཞི་བ་ ་ ོམ་འ ལ་ཞིག་གི་ ས་ཡིན་ནམ་ད ད་ ར་ ང་)། ི་
ལོ༡༠༢༨ཡིན། (༩༦༩) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ེ་ གས་ ག་ལ་ ་ ང་བ་གཞོན་ ་ ལ་མཚན་དང་
པོ་ཏོ་བ་རིན་ཆེན་གསལ་འ ངས་ཞེས་དེབ་ ོན་ ་བཞེད། ི་ལོ༡༠༣༡ཡིན། (༩༦༦) དེའི་ ི་
ལོ་ ་ ེལ་ལ་མི་ཉག་ ལ་ ོད་ཅེས་ ་ གས་པ་དེའི་ ལ་རབས་མགོ་ གས་ཞེས་བཤད། ད་ ་
མཁར་ ལ་ ོགས་ ན་ ་ཡོད་པ་མཐོང་། (༩༦༥) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ཤིང་ ི་ལ་གཤེན་ ས་
རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་བ ་བ ན་པར་ ས་ ན་ ོད་ བ་པ་འ ངས། ལོ་དེར་ས་ ་
ན་ ིང་གི་ཡབ་འཁོན་དཀོན་མཆོག་ ལ་པོ་འ ངས། (༩༦༣) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ཕག་ལ་ ་ཆེན་
པོ་ ་ ར་རམ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ད ང་ལོ་ ་བཞི་བ་ལ་ད ིངས་ ་གཤེགས། མཁན་ཆེན་
ཉི་མའི་བ ན་ སི ་ ་ལོ་དེར་གཤེན་ཆེན་ ་དགའ་ད ང་ལོ་བཞི་བ འི་ཐོག་གཤེགས་པར་བཞེད་
ལ་ གས་གཞན་འོག་ ་གསལ། ི་ལོ༡༠༣༥ཡིན། (༩༦༢) དེའི་མེ་ ི་ལ་ ་ཆེན་ནམ་མཁའ་
ག ང་ ང་ད ང་ལོ་ཞེ་ག མ་ཐོག ཉིད་དང་ ས་ ་ཤ་ ང་གི་ ལ་མཚན་ ིས། མངོན་པ་
མཛད་ལ་འ ེལ་ཆེན་བཏབ་ནས་ ི་དར་ ་བཤད་ཉན་ཤིང་ འི་ ོལ་ཆེན་བ གས། (༩༦༡)
དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ང་ལ་ནག་ཚ་ལོ་ ཱ་བ་ད ང་ལོ་ཉེར་བ ན་ཐོག་ཇོ་བོ་ ེ་ ན་འ ེན་ ་ ོན། (༩༦༠)
དེའི་ ི་ལོ་ས་ ག་ལ་གཏེར་ ོན་ ་ཚ་ ་འོད་ད ང་ལོ་བཅོ་ འི་ ེང་ ་ ོ་ ག་གཅལ་ ་ཟབ་
གཏེར་བཞེས། ལོ་དེར་མདོ་ གས་སེམས་ག མ་ ི་བ ན་པའི་བདག་ཉིད་དགོངས་མཛད་རི་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ོད་པ་ཆེན་པོ་ ་བ མས། མཁས་པ་དཔལ་ ལ་ ི་བ ན་འ ང་ ར་ན་གཤེན་ཆེན་ ་ཡི་
དབང་པོ་ད ང་ལོ་ཞེ་ག མ་པར་གཤེགས། དེབ་ ོན་ ་ལོ་འདིར་ ན་ ་བ་ ལ་ ིམས་འབར་
་འ ངས། ི་ལོ༡༠༣༨ཡིན། (༩༥༩) ལོ་འདིར་ ལ་ ས་ ་ཡས་ལེགས་པོ་ད ང་ལོ་སོ་བ ན་
ཡིན་ལ། ཁོང་གི་ ས་གཉིས་ནི་ ་ ེ་ ིད་པོ་དང་ ་ ེ་སེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ་ ་ ེ་ནི་འ ངས་ལོ་མི་
གསལ་ཡང་ བས་འདི་ཙམ་ན་ ོན་ཡོད་ མ་འཆར།
དེ་ནས་གཉིས་པ་ གས་འ ག་ལ་ ་ཤ་ ེ་བ ན་ག ང་ ང་ ་མ་འ ངས(འདི་ ་ཆེན་
པོའི་ ས་ ང་བ་པ ྨ་ ལ་མཚན་ ་ི ས་ཡིན་ལ། གཡས་ ་དབེན་ས་འདེབས་མཁན་ཡིན)། ི་ལོ༡༠༤༠ཡིན།
ལོ་འདིར་ ང་པོ་མི་ལ་ཤེས་རབ་ ི་ ས་ ོ་ ེ་ ལ་མཚན་ནམ་མི་ལ་རས་པ་ ་བ མས། མར་
བའི་ མ་ཐར་དང་ མ་པས་ལོ་འདི་ལ་ན་རོ་བ་ ་གཤེགས་པར་བཞེད། (༩༥༧) དེའི་ ི་ལོ་
གས་ ལ་ལ་ཇོ་བོ་ ེ་བལ་བོར་ ོན་ནས་ལོ་གཅིག་བ གས། (༩༥༦) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ་ལ་ཇོ་བོ་
མངའ་རིས་ ་ ོན་ཞེས་དེབ་ ོན་ ་བཞེད། ི་ལོ༡༠༤༢ཡིན། (༩༥༥) དེ་ནས་ལོ་ག མ་པ་ཤིང་
་ལ་ ་ ེ་སེ་ ་བའི་སེང་གེ་འ ངས་ཟེར་བ་ཡོད་ ང་ལོ་འདིར་ ་ཡས་ལེགས་པོ་ད ང་ལོ་ཞེ་
བཞི་ཡིན། ང་འ ིའམ་ མ་ ེ། དགོངས་མཛད་ཆེན་པོའི་ ་ཚ་ ོད་ ་ ེ་སེ་ ་བའི་སེང་ཆེན་
དང་དེ་ ས་ ་ ོལ་བ་གཤེན་ ལ་ ི་ཞབས་བ ེན་པ་སོགས་ ་ ོབ་ ི་ལོ་ཚགས་ ང་བ ིགས་
ན་ད ད་ ་ཡོད། དེས་ན་ ་ཡས་ད ང་ལོ་ཉི་ འི་ གས་ ་དང་སོ་གཉིས་ ི་ ་ ་གང་ ང་
གི་ ས་ཡིན་ནམ་ མ་མོ། ། ི་ལོ༡༠༤༥ཡིན། (༩༥༢) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ས་ ི་ལ་ ེ ་ ་རི་
གཉན་པོས་ ེ་མོ་བཟང་རིའི་ བ་ ེ་བ གས། (༩༤༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ ག་ལ་གཤེན་
ན་ ོད་ད ང་ལོ་བ ་བ ན་ཐོག་ ས་དམ་པ་ ལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ མས། ི་ལོ༡༠༥༠
ཡིན། (༩༤༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ ་འ ག་ལ་ ེ ་ ་རི་གཉན་པོ་ད ང་ལོ་སོ་ག མ་ཐོག་
ས་ག མ་ ི་འ ིང་པོ་ ེ ་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་འ ངས(གཅེན་ ེ ་ ོན་འཁོར་ལོ་ ལ་པོ་དང་ག ང་
ེ ་གསས་མཁར་ ་མ་ཡིན)། (༩༤༥) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ཤིང་ ་ལ་ ་ཆེན་ད ང་ལོ་རེ་གཅིག་
ེང་ཞི་བར་གཤེགས། ལོ་དེའི་ ོན་འ ིང་པོའི་ཚས་ཉི་ ་ཉིན་ཇོ་བོ་ ེ་ད ང་ལོ་དོན་ག མ་
པར་ ་ངན་ལས་འདས། ཕ་དམ་པ་བོད་ ་ ོན་ཟེར་བ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ནམ། ཕ་དམ་པ་ལོ་
་བ ་དང་བ ་བ ན་ལ་བ གས་པ་བདེན་ན་ད ང་ལོ་བཞི་བ ་དང་ང་ག མ་ཡིན་དགོས་
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མ་ ེ། ེ་བ ན་ ོ་ཚང་འ ག་ ་ད ང་ལོ་ད ་བ ་གོ་ད ་ཡིན་པས་ མ་པ་གཉིས་ ན་ ་
བ གས་ནས་མངོན་ཤེས་ བ་ གས་སོགས་འ ན་ ལ་མང་ ་ཡོད་དོ། ། ང་རི་ཐང་བ་ ོ་ ེ་
སེང་གེ་ཡང་ལོ་འདིར་འ ངས། ི་ལོ༡༠༥༤ཡིན། (༩༤༣) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་ལོ་ཆེན་རིན་
ཆེན་བཟང་པོ་ད ང་ལོ་གོ་བ ན་པར་གཤེགས། མ་ཅིག་ལབ་ ི་ ོན་མ་འ ངས་ཞེས་ མ་པ་
བཞེད། (༩༤༢) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་མེ་ ་ལ་ ་ ེང་བཏབ། (༩༤༠) ི་ལོ་ས་ ི་ལ་ ེ་བ ན་
ཡར་མེ་བ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར(ལམ་རིམ་ མ་བ ་བ་ ོམ་པ་པོ)འ ངས། ང་ཞིག་དོ་འཕགས་ཆེན་པོ་
ད ང་ལོ་སོ་གཅིག་ཐོག་ ས་ ་ཆེན་ཉི་མ་འཛན་འ ངས། ི་ལོ༡༠༥༨ཡིན། (༩༣༩) ི་ལོ་ས་
ཕག་ལ་ ོག་ ོ་ ན་ཤེས་རབ་འ ངས། (༩༣༨) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ ང་ལ་དགོངས་མཛད་
རི་ ོད་པ་ད ང་ལོ་ཉེར་བཞིའི་ཐོག་ ོབ་དཔོན་ཇོ་ག ང་དང་མཁན་པོ་འཚ་བ ན་མ ན་ནས་
བ ེན་ ོགས་བཞེས། ི་ལོ༡༠༦༡ཡིན། (༩༣༦) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ཡོས་ལ་ ་མ་ ན་གོང་བ་
འ ོ་མགོན་མར་ ོན(འདི་མར་ ནོ ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ཡིན་ལ་རབ་ ང་གཉིས་པའི་ ་ཡོས་ལ་འ ངས་པ་དེ་
མར་ ོན་ ལ་ལེགས་ཡིན་ཞེས་གང་ཟག་སོ་སོ་བར་ངོས་བ ང་འ ག་ ང་། འདི་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་པོའི་ ོབ་མ་
སངས་ ས་ ན་གོང་བ་ཡིན་ཏེ་རབ་ ང་གཉིས་པའི་ ན་གོང་བས་ ེ ་མཁས་པའི་ཞབས་ སི ་ཟིན་མི་ ས། འོན་
ང་། ལོ་ ས་ཁ་ཅིག་ ་ ེ ་ ོབ་མ་མར་ ོན་ ལ་ལེགས་ཡིན་པར་ ས་ཡོད་པས་ད ད)འ

ངས། (༩༣༤)
ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ལ་གཤེན་ ས་དམ་པ་ ལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ད ང་ལོ་བཅོ་ ་བ་ནས་ ་ཤ་ ང་གི་
ལ་མཚན་ ི་ཞབས་བ ེན། ལོ་དེར་འ ོམ་ ོན་ ལ་བའི་འ ང་གནས་ ོན་ འི་ཚས་ཉི་ ་ལ་
འདས་ཞེས་དེབ་ ོན་དང་ མ་པ་བཞེད། (༩༣༣) དེ་ནས་ལོ་ག མ་མེ་ ག་ལ་ ལ་ ས་ ་ཡས་
ལེགས་པོ་ད ང་ལོ་རེ་ ་བ་ལ་ཞི་བར་གཤེགས། ེ་ནེ་ འི་ ལ་བ་གཉན་ ོན་ཤེས་རབ་ ོ་
ེའམ་ ིས་ ་གཉན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ཞེས་ ་ གས་པ་དེ་ཉིད་ ིས་ ེ་ ིམ་ཚ་ ་ ང་གིས་གཙང་
པོ་ ་མའི་ ག་ལ་གཏེར་ ་ ས་པའི་བོན་ ེ་ མས་གདན་ ངས་ཞེས་མཁན་ཆེན་ཉི་མས་ག ངས་
(བཞེད་ གས་གཞན་འོག་ ་འཆད)། ི་ལོ༡༠༦༧ཡིན། (༩༣༠) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ ་ལ་གཤེན་དམ་
པ་ ལ་ཚབ་ད ང་ལོ་ཉི་ འི་ ངེ ་ནས་ཉང་ ོད་ ་ ་ ོལ་བ་གཤེན་ ལ་ ི་ཞབས་བ ེན། བས་
འདི་ཤེད་ ། ་ ོལ་བས་དབང་ ན་རི་ཞིང་ ་ཟོ་བོ་ ང་ལག་ག ང་ ང་གསས་ཁང་ཆེན་པོ་
བཞེངས། ཉིན་རེར་འཆད་ཉན་ ན་ད ་རེ་གནང་ནས་བཤད་ བ་བ ན་པའི་མཚ་ཆེན་བ ོལ།
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་ ོབ་ ངས་ལས་འདས་པ་ ོན། ་ ོལ་བའི་ག ང་ག མ་ནི་རིམ་བཞིན། ་ ེ་ཇོ་མཁར།
མཁས་པ་ཇོ་ཐོག ་ ོམ་འ ལ་ཞིག་ག མ་ཡིན་པ་དང་། གས་ ི་ ས་ཆེན་བཞི་ནི། དགོངས་
མཛད་དམ་པ། གཤེན་ ལ་ཚབ། ཡར་མེ་བ། ག ང་ ་ ོམ་བཞི་ཡིན་པ་སོགས་བ ན་འ ང་
ལ་བཟང་མ ིན་ ན་ལས་གསལ། དེ་ལས་ ང་ ་ ོམ་ནི་ ེ་སེ་ཆེན་པོ་ད ང་ལོ་དོན་ག མ་
བས། ཇོ་མོ་ ན་ ང་ལ་འ ངས་པས་རབ་ ང་གཉིས་པར་ ོན་པའོ། །ས་ ་འདིར་ ་ ོལ་བ་
འ ངས་ཟེར་ ལ་ཡོད་པ་ནོར་བ་ ེ་གོང་གི་ ེ་སེ་འ ངས་ལོ་ བས་བཤད་པ་ ར་རོ། ། ི་ལོ་
༡༠༦༩ཡིན། (༩༢༨) དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ི་ལ་དམ་པ་ ལ་ཚབ་ད ང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ཐོག་ ས་
བཞིའི་ཆེ་བ་ ་ ེ་ཇོ་བ ་འ ངས( ས་ ང་བ་ག མ་ནི། ་ ེ་ཇོ་འ ག གཤེན་འ མ་མེ། གཤེན་འོད་
ལ་ག མ་ཡིན)། ལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་ ་ ོན་དཔལ་མཆོག་ ལ་བའི་ཞབས་བ ེན། (༩༢༧)
ི་ལོ་ གས་ཕག་ལ་ ་ནག་པེ་ཅིན( 北 京 ) ་ ོན་པའི་ཚམས་བ གས་པའི་མཆོད་ ེན་ཆེན་པོ་
བཞེངས། (༩༢༦) ི་ལོ་ ་ ི་ལ་ ་ ེ་ག ང་ ང་ ་མས་ད ང་ལོ་སོ་ག མ་ཐོག་གཙང་གཡས་
་དབེན་ས་བདེ་ཆེན་ ིང་གི་དགོན་ ེ་ཆེན་པོ་ ག་འདེབས་མཛད། ང་བ་ ེ་བ ན་ ོ་ཚང་
འ ག་ ་ད ང་ལོ་བ ་དང་བ ་བ ན་པ་ ོན་ནས་ས་འ ལ་གནང་། ི་ལོ༡༠༧༢ཡིན།
(༩༢༥) བས་འདིར་ ེ་སེ་ཆེན་པོའི་ ས་གཉིས་པ་ ་ ེ་ཇོ་མཁར་ནི་ འི་ ་ ང་གི་ད ང་
གཞིས་མཁར་ ་བ གས། ས་ག མ་པ་མཁས་པ་ཇོ་ཐོག་ནི་ ིད་མཁར་ ོ་ ག་ ག་ནག་ལ་ཚ་
དང་ བ་པ་མཉམ་ ེལ་མཛད་པས་ ་ ེ་ གས་ནག་པ་ཞེས་ ་ གས།
ི་ལོ་ ་ ང་ལ་འཁོན་དཀོན་མཆོག་ ལ་པོས་ད ང་ལོ་བཞི་བ འི་ཐོག་ས་ འི་ག ག་
ལག་ཁང་བཞེངས། ོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ་ ིས་གསང་ ་ནེ ་ཐོག་བཏབ། (༩༢༤) ཤིང་
ག་ལ་འ ོག་མི་ལོ་ ཱ་བ་འདས། (༩༢༣) ི་ལོ་ཤིང་ཡོས་ལ་ ་ ོན་བ ོན་འ ས་ག ང་ ང་
ད ང་ལོ་རེ་ ་བར་འདས། (༩༢༢) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་ ལ་ལ་ ེ་ ོ་ཚང་འ ག་ ་ད ང་ལོ་
བ ་དང་ཉེར་གཉིས་པར་འོག་མིན་ ་གཤེགས། ོགས་ཆེན་ ོད་ ད་ ད་ ད་གཉིས་ཀའི་
འ ས་སོ་ ང་འཛན་པ་ ་མ་ཡང་ ོན་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་ ལ་གཙང་ ོད་ ག་ ེ་
་ཡབ་ག ང་རབ་ བས་དང་ མ་ ི་མོ་ཆོས་ད ིངས་ ས་ ་ ་བ མས། མི་ལ་ད ང་ལོ་སོ་
བ ད་པ་མར་བའི་ ང་ ་ ོན། ི་ལོ༡༠༧༧ཡིན། (༩༢༠) ( བས་འདིར་ ་ེ དགོངས་མཛད་དམ་པ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
རི་ དོ ་པ་ཆེན་པོ་ད ང་ལོ་བཞི་བ ་ཡིན་པས་ ་ཚ་ ད་ཙམ་ན་ གས་ ས་བཀའ་བབ་ ་ི ་ཆེན་བཞི་ ནོ ། མ་
གཉིས། ག ང་བ ད། ཐ་ ང་གཉིས། བ་པ་ཐོབ་པ་ང་བ ད། རི་ ོད་པ་ མ་བ ་ མས་ ང་ ནོ ་པ་ཡིན་ནོ།)

དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ས་ ག་ལ་ གས་པོ་ ་ ེ་ ་འོད་གཞོན་ ་དང་ མ་པོ་བ་བསོད་ནམས་
རིན་ཆེན་འ ངས། ཕ་དམ་པ་བོད་ནས་ ་ནག་ ་ ོན་ཞེས་འགོས་ལོ་བཞེད། ི་ལོ༡༠༧༩ཡིན།
(༩༡༨) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ གས་ ་ལ་ ་བ་མངོན་ཤེས་ཅན་ ིས་ ་ཐང་གི་ ང་བཏིངས།
(༩༡༦) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ཤིང་ ི་ལ་རས་ ང་བ་ ོ་ ེ་ གས་པ་འ ངས། (༩༡༣) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་པ་མེ་ ག་ལ་གཤེན་ ་ ེ་ཇོ་བ ་ད ང་ལོ་བ ་བ ན་པར་ ས་ཇོ་ ེ་རིན་པོ་ཆེ་ ་འ ངས་
པ་ ས་ག མ་ ི་གཅེན་པོ་ཡིན(ག ང་གཉིས་ནི། ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་དང་ག ང་ཆེན་པ་བསོད་ནམས་
ལ་མཚན་གཉིས་ཡིན་ནོ)། ལོ་འདིར་ ར་ཐང་འདེབས་མཁན་ག མ་ ོན་ ོ་ ོས་ གས་པ་འ ངས།
ཡོངས་འཛན་ ང་རམས་པ་བ ན་འཛན་ ོ་ ོས་རིན་པོ་ཆེའི་བ ན་ ིས་ཀེ་ཏ་ཀཿལས། རབ་
ང་དང་པོའི་བ ང་ ་ ག་ ་བ་མེ་ ག་འདི་ལ་གཏེར་ ོན་གཉན་ཤེས་རབ་སེང་གེའམ་ཡོངས་
གས་ ེ ་གཉན་འཐིང་གིས་གཙང་པོ་ ་མའི་ ག་ལས་བོན་གཏེར་བཞེས་ཞེས་པ་དེ་ ་བ ན་
ལ་བཟང་པོའི་དར་ ས་གསལ་ ོན་དང་མ ན་ནོ། ། ི་ལོ༡༠༨༦ཡིན། (༩༡༡) རབ་ ང་དང་
པོའི་ནང་གཞོད་ ོན་ ་དང་ ་ མ་གཉིས་ ི་ ས་གཞོད་ ོན་དངོས་ བ་ གས་པ་ ོན་ནས་
དབང་ ན་རི་ཞིང་དགོན་ ་བ གས་ནས་རབ་ ་ ང་། ་ཡས་དངོས་ ོབ་ ན་ལས་མཁས་
པའི་ གས་པ་འབར། མཁར་ འི་ ག་ལ་དགོན་པ་བཏབ། འཆད་ཉན་མཛད་ནས་ ོབ་མ་
མཁས་ཆེན་མང་ ་ ོན། ད་པར་ གས་ ི་ ས་ཆེན་བཞི་ནི། ཡར་འ ོག་འོར་ ོན་མཆེད་
གཉིས། གཏམ་ ལ་མེ་ ོན། ལ་ ོད་འ མ་ ི་འོད་དང་བཞི། མཁས་བ ན་ མ་བཞི་ཞེས་
གཏམ་ ལ་ཉི་ ོན། ལ་ ོད་བ ་ཤིས་འོད། ཞང་ ོན་ནམ་མཁའ། ད ས་ ་ ་མ་ཇོ་ ེ་དང་
བཞི་ཡིན་ནོ། །ཡང་ བས་འདིར་ ེར་མི་ཉི་མ་འོད་ཟེར་དང་ ་ ོན་ ོལ་འཛན་ མ་པ་གཉིས་
ང་ ོན་ཡོད་དེ་རབ་ ང་གཉིས་པའི་བ ང་ ་ཉེར་གཉིས་པ་ས་ ི་ལ་དང་རའི་གཏེར་བཞེས་
པའི་ལོ་ཚགས་ལ་ད ད་ན་ཤེས་སོ། །
ེར་མི་ཉི་འོད་ནི་ ང་པོ་ ེར་ ་མེད་ ི་ ས་ཡིན་པ་ཡང་བཤད་ལ། ད ང་ལོ་ མ་བ ་
ལ་མི་ ལ་ ་འ ོ་དོན་མཛད་ཅེས་ག ངས་པ་སོགས་ལ་ད ད་ན་ ་ ོན་ལན་ག མ་ལ་མཇལ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

བའི་ བས་དེ་ད ང་ལོ་ མ་བ ་ན་འ ོ་དོན་མཛད་པ་ཡིན་ནམ་ མ་པས་འ ངས་འདས་ ི་
ས་མི་ངེས་སོ། ། བས་འདིར་ ང་བའི་གདན་ས་ནི་ ་ ང་ ལ་ ི་གདན་ས་ཆེ་ ན་ ག་ ག་
བ་ ་དང་། ག་གདོང་ ག་རི་དང་ཤར་ ོང་ ག་གི་ ོམ་ ་ ེ་གདན་ས་ མ་ག མ་ ང་།
་ཆེན་ ་ཚ་ ད་ ི་གདན་ས་ཉ་མོ་ ོན་དཀར་དགེ་ ིང་གཙང་གཡས་ ་ ིན་པོའི་རི་དང་ཤང་
་དཀར་ ི་ བ་ ་ འི་གདན་ས་ ན་ལས་ཆེ་བ་གོང་བཤད་ ར་གཡས་ ་བ་གོར་དབེན་ས་ཁ་
ཞེས་སོགས་ཡོད། གཤེན་ ི་གདན་ས་གཙང་པོ་དོང་ཁ་དང་འཇེད་བཟང་འོར་ ི་ ་ཁང་སོགས་
་ཚང་གི་གདན་ས་ ་ ེ་སེ་ ་བའི་སེང་གེ་དང་། ་ ོལ་བ་གཤེན་ ལ་ཡབ་ ས་ ིས་ ག་
བཏབ་པའི་ ིད་མཁར་རི་ཞིང་ ་ ་ ་ ང་བཤད་ བ་ ིང་ནི་ འི་མ་དགོན་ཡིན། ེ ་ཚང་
གི་གདན་ས་ ་བ་ ེ ་ ་རི་གཉན་པོས་ ག་བཏབ་པའི་གཡས་ ་ཤངས་ ི་ ར་ཞོག་དགོན་པ་
དང་དགོངས་མཛད་རི་ ོད་ཆེན་པོའི་གདན་ས་མཚ་ ་དཀར་པོ་ ག་གི་དགོན་པ་དང་འོ་ ག་
ཡོན་པོའི་ བ་ ེ་སོགས་ ང་། བ་པ་ ་ཚང་གི་གདན་ས་ ་བ་ ེ་ནམ་ གས་ ི་ཡང་དབེན་
སོགས་ ང་ བས་འདིར་ ང་། ཡང་ ང་འཕགས་ ་བོའི་ག ང་ ད་ལས་ ོན་པའི་ ་ ོད་ ་
མ་ ང་ ར་ཞེས་པ་ ་འ ལ་ ིས་ཞང་ ང་གི་ ལ་ནས་མདོ་ ད་ ་ ོན། ེ་ ོ་ཚང་འ ག་
འི་གདན་ས་ཡིན་པར་ གས་པའི་ ེ་དགེ་ ོ་ཚང་དགོན་ ་བ གས་ཏེ་དགོན་ ེ་བ ངས་ཟེར་
བའང་ལོ་ཚགས་གསལ་བོ་མི་ཤེས་ ང་ ས་ བས་འདི་རེད་ མ་མོ།། །།
༼ རབ་ ང་གཉིས་པའི་ ོར། ༽
༈ རབ་ ང་གཉིས་པ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༠༨༧ལོ་ཡིན་དེ་ནས་ལོ(༩༡༠)སོང་། དེའི་ ི་ལོ་ས་
འ ག་ལ་ད ་རིགས་གཤེན་ ི་ག ང་ ད་ ་ ེ་ཇོ་བ ་ད ང་ལོ་བ ་ད འི་ ེང་ནས་ ས་བར་
བ་གཤེན་ ོན་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན( ེ་འདི་ཉིད་ཡར་མེ་བ་ཆེན་པོའ་ི གས་ ི་ ས་ཆེན་ ་ ར་བ་ཡིན) ་
བ མས། མཁན་ཆེན་ཉི་མས་ལོ་འདིར་གཞོད་ ོན་དངོས་ བ་ གས་པས་ཁམས་མཐིང་ མ་
ང་ ་ བ་ནས་ ་མེད་ ོགས་པ་ཆེན་པོའི་བོན་གཏེར་མང་པོ་ ངས་པ་དང་ ལ་ ་ ང་བོན་
་གཉན་འ ངས་པར་བཞེད( ང་རམས་པ་བ ན་འཛན་ ་ོ སོ ་ ི་བ ན་ ིས་ཀེ་ཏ་ཀཿ ར་ན་འདི་ནས་ལོ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
ོར་གཉིས་སོང་བའི་ ་འ ག་ལོར་གཞོད་ ོན་ ིས་གཏེར་ ངས་པ་དང་ ལ་ ་ ང་བོན་འ ངས་པར་བཤད་པ་
འོག་ ་གསལ)།

་ི ལོ༡༠༨༨ཡིན། (༩༠༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ ་ལ་ ་བ་མངོན་ཤེས་ད ང་
ལོ་དོན་ད ་བར་འདས། (༩༠༧) ི་ལོ་ གས་ ག་ལ་ ེ ་ ་རི་གཉན་པོ་ད ང་ལོ་དོན་གཉིས་
པ་ལ་ད ིངས་ ་གཤེགས། ཕ་དམ་པ་ ་ནག་ ་ལོ་བ ་གཉིས་བ གས་ནས་ལོ་འདི་ལ་དིང་
རིར་ཕེབས་ཟེར། ི་ལོ༡༠༩༡ཡིན། (༩༠༦) ི་ལོ་ ་ ེལ་ལ་འཁོན་དཀོན་མཆོག་ ལ་པོ་ང་
ད འི་ཐོག་ མ་མ་ཅིག་ཞང་མོ་ལ་ ས་ས་ཆེན་ ན་དགའ་ ིང་པོ་འ ངས། ལོ་འདིར་ཕ་དམ་
པ་བོད་ ་ ོན་ཐེངས་གཉིས་པ་ཡིན་པར་བཤད། ི་ལོ༡༠༩༢ཡིན། (༩༠༥) ི་ལོ་ ་ ་ལ་ ང་
རི་ཐང་བས་ད ང་ལོ་བཞི་བ ་བ་ལ་ ང་ཐང་བཏབ། མི་ལ་ཏི་སེར་ ོན། (༩༠༤) ི་ལོ་ཤིང་ ི་
ལ་རས་ ང་བ་མི་ལར་མཇལ། ི་ལོ༡༠༩༤ཡིན། (༩༠༣) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ཕག་ ན་ ་བ་ད ང་
ལོ་ང་བ ད་ བས་ ་ལོ་དགོན་བཏབ། (༩༠༢) ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་བོན་ ི་སོ་ ང་ གས་སེམས་
ཡོངས་ ི་བ ད་པའི་ ང་འཛན་པ་ ེ་དགོངས་མཛད་དམ་པ་རི་ ོད་པ་ཆེན་པོ་ད ང་ལོ་ང་ད འི་
ཐོག་ཞི་ད ིངས་ ་གཤེགས། ི་ལོ༡༠༩༦ཡིན། ( ས་འདི་ཙམ་ན། ་ལོའི་མ ་ བ་ སི ་འགོས་ ག་པ་
ས་བཙས། ས་དར་མ་མདོ་ ེ། ཟངས་མཁར་ལོ་ ཱ་བ། ས་ལོ་ ཱ་བ། ོ་འ ལ་འཛན། གཉན་ལོ་ ་ཱ བ་སོགས་

དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ང་ལ་མར་
བ་ལོ་ ཱ་བ་འདས་ཟེར་བ་ཡོད་ ང་ མ་ཐར་ ་ད ང་ལོ་ ་བ ད་ཟེར་བ་ ར་ན་འདི་ནས་ལོ་
གཉིས་ ི་ས་ཡོས་ལ་འདས་པར་འདོད། ི་ལོ༡༠༩༩ཡིན། (༨༩༨) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ེ་ ་ ་ལ་
འཁོན་དཀོན་མཆོག་ ལ་པོ་ད ང་ལོ་རེ་ད ་བར་འདས། ས་ས་ཆེན་ ན་དགའ་ ིང་པོ་
ད ང་ལོ་བ ་གཅིག་ཡིན། བ་རི་ལོ་ ཱ་བས་ས་ འི་གདན་ས་མཛད། (༨༩༥)
ི་ལོ་ ་ ག་ལ་གཤེན་ཆེན་པོའི་ ས་ ད་བཞི་བ་ཇོ་འཁོར་རམ་གཤེན་ག ང་ ང་འཁོར་
ལོ་དང་ མ་ ེ་ཟ་བསོད་དགེ་གཉིས་ ི་ ས་ ་གཤེན་ ོམ་ཞིག་པོའམ་ བ་ཐོབ་བོན་ཞིག་ ང་
ནག་ ་བ མས། ན་ ་བ་ད ང་ལོ་རེ་ ག་པར་འདས། ི་ལོ༡༡༠༣ཡིན། (༨༩༤) ི་ལོ་ཤིང་
ེལ་ལ་ གས་པོ་ད ང་ལོ་ཉེར་ ག་པར་བ ེན་ ོགས་བཞེས། (༨༩༣) ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་པོ་ཏོ་བ་
ད ང་ལོ་དོན་ ་བར་འདས། (༨༩༢) ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་ ེ ་མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་ད ང་ལོ་ང་ ་
བར་ ་གཤེགས། (ལོ་འདིར་སངས་ ས་ ན་གོང་བ་ད ང་ལོ་ཞེ་བཞི་ཡིན་དགོས།) ་ ང་བ་ད ང་ལོ་
ེ་ ོད་འཛན་པ་བ ་ག མ་བ ོངས་ཞེས་བ ན་ ིས་ ན་ལས་བ ས་པར་བཤད།)
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དོན་ ག་པར་འདས། ི་ལོ༡༡༠༦ཡིན། (༨༩༡) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ ི་ལ་ ེར་མི་ཉི་འོད་དང་
་ ོན་ ོལ་འཛན་ ིས་དང་ར་ ང་ ོང་གི་གཏེར་ ངས་པ་ནི་བ ན་ ིས་ ན་བཞེད་པ་མ ན།
དཔལ་ ལ་ ི་བ ན་འ ང་ ར་ན་ ་ ོན་ད ང་ལོ་བ ་བ ན་དང་། ཉེར་ ། ཉེར་ད ། མ་
་ མས་ ་ ེར་མི་དང་མཇལ་ནས་དེ་ ེས་ས་ ི་ལོར་གཏེར་བཞེས་པར་བཞེད། དེར་ད ད་ན་
རིམ་བཞིན་མཇལ་ཐེངས་དང་པོར་གདམས་ངག་མང་པོ་གནང་། བར་ ་ ན་བ ད་ ོར། ཐ་
མར་གཏེར་འདོན་པའི་ ང་བ ན་གནང་ ེས། ས་ ི་ལོར་གཏེར་ ངས་ བས་ ་ ོན་ད ང་
ལོ་ མ་ ་ཡིན་ནམ་ མ་ལ་དེར་ད ད་པས་ ་ ོན་འ ངས་ལོ་ཡང་ཤེས་ བ། གཏེར་ ངས་
པའི་བོན་ནི་ ན་བ ད་ཨ་གསལ་འ ལ་ ི་གདམས་པ་སོགས་དང་། ད་ག ང་ ང་ལས་དག
་ ད་གསང་བ་བསེན་ བ། ང་ ན་ ང་ བ་པ། མན་ངག་ མ་དག་ལམ་ ོན། ོ་བོ་
དབལ་གསས། དབལ་མོ་ལས་ཐིག་སོགས་ ོན། གཏེར་ ོབ་ནི་ ་ ོན་ཉི་མ་ ལ་མཚན་དང་ ་
ཆེན་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ མ་གཉིས་སོགས་ཡིན་ནོ། ། ་ མ་མེ་དང་ ་ཤེས་རབ་སེང་གེ མདོ་
ད་ ང་འཕགས་དང་གཙ་འཕགས་ཆེན་པོ་ མས་ ང་ ས་མཉམ་ཞེས་ ང་རམས་པས་ག ངས།
ལོ་འདིར་ ང་ཞིག་དོ་འཕགས་ཆེན་པོའི་ ས་ ་ཆེན་ཉི་མ་འཛན་ ིས་ ང་ཞིག་མ་དགོན་བཏབ།
ཅོག་རོ་ཆོས་ ི་ ལ་མཚན་མདོ་ ད་ ་ ་འ ངས། ི་ལོ༡༡༠༨ཡིན། (༨༨༩) དེའི་ ི་ལོ་ས་
ང་ལ་ ོག་ ོ་ ན་ཤེས་རབ་ད ང་ལོ་ང་གཅིག་པར་འདས། ཆ་པ་ཆོས་ ི་སེང་གེ་འ ངས།
(༨༨༨) ི་ལོ་ གས་ ག་ལ་ཀ ་དང་པོ་ ས་ག མ་མ ེན་པ་དང་ཕག་ ་ ོ་ ེ་ ལ་པོ་ཁམས་
འ ་ི འི་ ད་ ་འ ངས། ི་ལོ༡༡༡༠ཡིན། (༨༨༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་འ ག་ལ་གཞོད་ ོན་
དངོས་ བ་ གས་པས་གཏེར་བཞེས་པ་དང་ ང་བོན་ ་གཉན་འ ངས་ཞེས་ ང་རམས་པ་
བཞེད། (༨༨༥) ི་ལོ་ ་ ལ་ལ་ཕ་དམ་པ་བོད་ ་ ོན་པ་ཐེངས་ ེས་མ་ཡིན་པར་ གས། ི་
ལོ༡༡༡༣ཡིན། (༨༨༤) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་ ག་ལ་གཤེན་ ོམ་ཞིག་པོ་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་
བཞེས་ཚ་ཡར་འ ོག་མེ་ ོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བ ེན། ལོ་འདིར་མར་བའི་ ས་དར་མ་མདོ་ ེ་
བ ོངས་ཞེས་འ ག་པ་ཆོས་འ ང་ ་བཤད་ཟེར་ཡང་ལོ་འདི་མར་བ་འདས་ནས་ལོ་བཅོ་བ ད་
ལོན་ཞིང་མི་ལ་ད ང་ལོ་དོན་ ག་ཡིན་པས་དར་མ་མདོ་ ེ་ ས་བ བ་ནས་འདས་ བས། མི་
ལ་ཆིབས་ ིད་ཡིན་པ་དང་མར་བས་ ་ངན་མཛད་པ་སོགས་ལ་ད ད་ན་རབ་ ང་གཉིས་པའི་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

གས་ ག་ཡིན་ནམ་ མ། (༨༨༢) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་ ་ལ་ཕ་དམ་པ་འདས། ད ང་ལོ་ ་
བ ་དང་བ ་བ ན་ ་བ གས་ཟེར། (༨༨༠) ི་ལོ་ས་ ི་ལ་བོན་ཞིག་ ང་ནག་ད ང་ལོ་བ ་
ག་བཞེས་ནས་ ་ ོམ་འ ལ་ཞིག་གི་ཞབས་བ ེན། ི་ལོ༡༡༡༨ཡིན། (༨༧༩) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་ གས་ ི་ལ་གཤེན་ཇོ་ ེ་ད ང་ལོ་སོ་ ་བའི་ ས་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་འ ངས། ི་ལོ
༡༡༢༠ཡིན། (༨༧༧) བས་འདི་ཤེད་ ། མཚ་བོད་ ང་གསས་ ིས་ ་ ིད་མཁར་ ག་ནས་
བ ད་ ི་ག ་འ ང་ ག་མོའི་ བ་ ོར་གཏེར་བཏོན་ཏེ་ ་ ོལ་བ་གཤེན་ ལ་ལ་བ ད་པ་དང་།
ཡང་ ་འཚ་ དི ་པའི་ ལ་པོས་གཙང་ ོད་ ོ་ ་ེ གསང་ ག་ནས་ ན་ ད་ད ་སོགས་ ན་ ངས་
པ་ནི། གཤེན་དམ་པ་ ལ་ཚབ་ལ་གནང་བ་དང་ཡང་ ་ ོན་ ི་ ས་ ་ མ་མེ་ནས་ ང་གི་
གསང་ ག་ ་བོ་ནས་གཏན་ཚགས་ངེས་པའི་གལ་མདོ་སོགས་ཉིད་ ི་ ས་ ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་།
་ ང་ ོང་ལ་གནང་ནས་དར་བར་མཛད་པ་དང་ཡང་ ་ ོན་ཤེས་རབ་སེང་གེ་ནས་འ ལ་བ་
གསང་ ང་། ན་སེལ་ ོན་མའི་མདོ་སོགས་བོན་ ེ་བ ་ ག་ ག་ཡར་ ་ཤམ་པོའི་གངས་ ི་
གཏེར་ ན་ ངས་ཏེ་ ་ ོན་རིན་ཆེན་ ན་ བ་ལ་གནང་བ། ིས་ ་གཤེན་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ོས་
དང་ད ིལ་ ོན་ ང་ ོད་ ལ་ མས་ ིས་དར་ ེལ་མཛད་དོ། །ཡང་ ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་མཆོག་
གིས་འཇད་ ི་འོར་ ོམ་ལ་ ང་བ ན་ནས་ ང་ བ་གསང་བའི་ ག་ནས་གཏེར་ ངས་པའི་
ན་བཟང་ཨ་དཀར་ཐིག་ལེའི་ བ་ ོར་སོགས་ ང་ ་ ོན་རིན་ཆེན་ ན་ བ་ལ་གནང་བ་ ེ་
ཤིན་ ་མང་ངོ་། །
དེ་ནས་ ི་ལོ༡༡༢༣ ེ་ ་ཡོས་ལ་ བ་ཐོབ་བོན་ཞིག་ ང་ནག་ད ང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ཐོག་
་ཆེན་ ན་དགའ་ཞིག་པོའི་ཞབས་ལ་མཇལ། ལོ་དེར་ ་མ་ ན་གོང་བ་མར་ ོན་ ལ་ལེགས་
དང་ ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་འ ངས་ཞེས་མཁནཆེན་བ ན་ ིས་སོགས་ལས་ག ངས་པ་ནི་ ན་
གོང་ ི་མའོ། །ལོ་འདིར་ ་མ་ ན་གོང་བ་ལ་མཁའ་འ ོ་དཀར་མོ་ ན་གཅིག་མས་ཨ་དཀར་ཞི་
གཅོད་ ི་གདམས་པ་ མས་ ན་ ་བ ད་པ་ ལ་འ ོར་ ོགས་པའི་སེང་གེ་ལ་གནང་ནས་དར་
ཞེས་པ་དེ་ ེ ་མཁས་པའི་ ོབ་མ་ཡིན་དགོས་ཏེ་ད ང་ལོ་ ག་ ་རེ་གཅིག་ཡིན། མར་ ོན་
ལ་ལེགས་གང་ཡིན་ད ད། ་ཆེན་ཡེ་རིན་ཡང་ ང་རམས་པས་རབ་ ང་ག མ་པའི་ ་ཡོས་
ལ་འ ངས་པར་བཤད་པ་འདི་ མས་བ ག་པའི་གནས་སོ། །ལོ་འདིར་མི་ལ་ད ང་ལོ་ ་བཞི་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དང་ ང་རི་ཐང་བ་ད ང་ལོ་བ ན་ འི་ཐོག་འདས། ི་ལོ༡༡༢༣ཡིན། (༨༧༤) ི་ལོ་ཤིང་
འ ག་ལ་ ་ ེ་ཇོ་ ེ་ད ང་ལོ་སོ་ད ་བཞེས་ བས་ ས་གཉིས་ ི་ ང་བ་གཤེན་ཇོ་ ལ་བ མས
(ཆེ་བ་འ ལ་འཛན་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་ཡིན)། (༨༧༣) དེ་ནས་ལོ་ག མ་མེ་ ག་ལ་ བ་ཐོབ་བོན་ཞིག་
ང་ནག་ད ང་ལོ་ཉེར་ འི་ཐོག་ ིད་མཁར་ ག་ནས་ བ་པ་མཛད། ལོ་དེར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་
འ ངས། ི་ལོ༡༡༢༧ཡིན། (༨༧༠) དེ་ནས་ལོ་ ་ ེ་ ་ ི་ལ་ལམ་རིམ་ མ་བ ་བ་དང་བཀའ་
པོད་ག ང་ཆེན་མང་པོ་མཛད་པའི་པ ྚི་ཏ་ཆེན་པོ་ཡར་མེ་བ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ད ང་ལོ་དོན་
་བར་ཞི་ད ིངས་ ་གཤེགས། ི་ལོ༡༡༣༢ཡིན། (༨༦༥) ི་ལོ་ ་ ང་ལ་ཀ ་ ས་མ ེན་
ད ང་ལོ་ཉེར་བཞིའི་ཐོག་མལ་འ ལ་འཛན་ལས་བ ེན་པར་ ོགས། (༨༦༤) ི་ལོ་ཤིང་ ག་
ལ་ ེ་མཚན་ ན་གཡོར་བོ་མེ་དབལ་ ་བ མས། ཕག་ ་ ོ་ ེ་ད ང་ལོ་ཉེར་ ་བར་ ་འ ལ་
འཛན་ལས་བ ེན་པར་ ོགས། ི་ལོ༡༡༣༤ཡིན། (༨༦༣) ི་ལོ་ཤིང་ཡོས་ལ་ མ་ ོན་ ་མ་ ་
རིན་པོ་ཆེ་ ་བ མས། (༨༦༢) ི་ལོ་མེ་འ ག་ལ་ བ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ ་ ་ ོན་ ེ་འ ངས།
(༨༦༡) ི་ལོ་མེ་ ལ་ལ་གཏེར་ ོན་རག་ཤ་འ མ་ ེ་ ་བས་གཉན་སེ་རིའི་གཏེར་ ོ་ ེས། ི་
ལོ༡༡༣༧ཡིན། (༨༦༠) ི་ལོ་ས་ ་ལ་གཤེན་དམ་པ་ ལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ད ང་ལོ་ ་ད ་བ་ལ་
་ངན་ལས་འདས། (༨༥༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ ེལ་ལ་མཁས་ བ་ ང་པོ་ ལ་འ ོར་
ད ང་ལོ་བ ་དང་ ་བ ་ལ་བ གས་པ་ ར་ན། ལོ་འདིར་འདས་ཞེས་མཁས་པ་ཚ་ཏན་པས་
བ ན་ ིས་ ན་ལས་བ ས་པར་བཤད། (ཡང་དེའི་གསལ་བཤད་ ། མཁས་ བ་ ང་པོ་ ལ་འ ོར་
ད ང་ལོ་བ ་ག མ་ནས་ ་མ་ག ང་ ང་ ལ་པོ་ལས་བོན་གསན་ནས་མཁས་པར་ ར། བོན་ ི་ ོབ་མ་བ ན་
བ ་ཙམ་བ ངས། བོན་ ི་འཆད་ཉན་དང་བ ན་བཅོས་མང་ ་མཛད་པ་ད ས་གཙང་ ན་ ་དར་ཆེ། འོན་ ང་
བོན་འདི་ མ་དག་ཅིག་ཨེ་ཡིན་མི་ཤེས་དགོངས་ནས་ ིང་མར་ གས། དེ་ཡང་ ་བ་དག་ ང་ ོད་པ་ ིང་བར་
དགོངས་ནས་ ་གར་དང་བལ་ ལ་ ་ལན་བ ན་ ོན།

་གར་ ་ ་རོའི་ མ་ནི་ ་མ་སོགས་ ་མ་བ ་དང་ ་

བ ་བ ནེ ། ཞེས་ག ངས་པ་དེ་བོན་ ི་ ་བ་དང་ ངི ་མའི་ ོད་པ་ལ་ ར་ཟ་མཛད་པའི་ཆེད་མིན་ན། བོན་ སི ་
མ་ ད་ཤེས་རབ་ ི་དགོངས་པ་གཙ་བོར་ ེད་ཅིང་ ་མེད་ ོགས་ཆེན་ ི་ ་བ་ཆེས་མཐོ་བ་ལ་ ་བ་ལོག་དགོས་དོན་
ཅི་ཡང་མེད་ལ། བས་དེར་དགེ་ གས་པ་མེད། གས་གསར་ ིང་གི་ ོད་པ་ ིང་ཞིབ་ ད་པར་ཅི་ ར་འ ེད་
པ་དང་། ནི་ ་མ་སོགས་གསར་ ིང་གང་ཡིན་སོགས་ད ད་པར་ འོ།)
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དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ་ལ་ ོགས་

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཆེན་ ་མ་ཡང་ ོན་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་རེ་ ་བར་ད ིངས་ ་གཤེགས( ེ་འདི་ཉིད་ ོ་
ོད་ ི་རོང་ མོ ་ གོ ་མེད་ཞིག་པོའ་ི དངོས་ ོབ་ཡིན་ལ།

ོ་ ད་ ི་ ང་ མོ ་འ ལ་མེད་ཞིག་པོའི་ ་མ་ཡིན་པས་

དམ་པ་དེ་ མས་ ང་ ས་ནམ་ ནོ ་ཤེས་སོ)།

་ི ལོ༡༡༤༡ཡིན། (༨༥༦) ི་ལོ་ ་ ི་ལ་ ལ་ ་ ང་
བོན་ ་གཉན་ད ང་ལོ་སོ་གཅིག་ཐོག་ ་མ་ཚ་དབང་ལ་མཇལ་ཐེངས་དང་པོ་ ང་། ས་ཆེན་
ན་དགའ་ ིང་པོ་ད ང་ལོ་ང་གཅིག་པའི་ ས་བསོད་ནམས་ ེ་མོ་འ ངས། (༨༥༥) ི་ལོ་ ་
ཕག་ལ་འ ི་ ང་འཇིག་ ེན་འ ངས། མ་པས་ལོ་འདིར་མ་ཅིག་ལབ་ ོན་འདས་པར་བཞེད།
ི་ལོ༡༡༤༣ཡིན། (༨༥༤) ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་གཉོས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན་ ་བ མས། (༨༥༣)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་ ག་ལ་ ང་བོན་ ་གཉན་ད ང་ལོ་སོ་ ་ཐོག་ ་མ་ཚ་དབང་ལ་མཇལ་
ཐེངས་གཉིས་པ་ ང་། ཚ་དབང་གིས་ ང་བོན་ལ་གནང་བའི་ ོགས་ཆེན་དང་ ང་དོན་སོགས་
ས་ ང་ ོན་འཁོར་ལོའི་ ལ་པོས་དར་ ེལ་མཛད། ི་ལོ༡༡༤༦ཡིན། (༨༥༡) རབ་གཉིས་
ནང་འདིར། བ་རང་ ོམ་ཆེན་ག ང་ ང་ གས་པ་ལ་ ན་བཟང་གིས་ ང་བ ན་ནས་ ན་
བཟང་ཨ་ ོར་ ན་བ ད་ ིན་ལས་དང་བཅས་པ་ ོབ་མ་ ར་ ོམ་དར་རེ་ལ་གནང་བ་དང་།
ཡང་སེ་དཀར་ ོན་པ་ལ་རིག་འཛན་ ེར་མི་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ ིས་གནང་བའི་ ན་བ ད་ཨ་གསལ་
འ ལ་ ེ་ཉམས་ལེན་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ནི་ ་ ོན་ ོལ་འཛན་བོན་བདག་མཛད་དེ་ ེལ་བ་
དང་བོན་ཞིག་ ང་ནག་ལ་ ན་བ ད་ ང་བ་སོགས་ ང་རབ་ ང་གཉིས་པའི་ནང་ཡིན་ མ་ལ།
རབ་གཉིས་ ོད་ཙམ་ན་ ེ ་མཁས་མཆོག་ ལ་ ིམས་དཔལ་ཆེན་ ིས་ ག་བཏབ་པའི་གདན་ས་
དཔལ་ ན་བཟང་པོ་རི་ལ་ ་ཚང་ ོང་ ག་བ གས་པའི་ བས་ ་ ོན་འོད་གསལ་ ལ་མཚན་
ལ་གདན་ས་གཏད། ་ ོན་ ོབ་མ་ཞང་ ོན་བ་ཐང་བ་དང་། ཞང་ ལ་ ིམས་ ོ་ ན། མ་
ོན་འ ལ་བ་བཟང་པོ། མ་ ོན་བཟང་པོ་དཔལ་སོགས་ ང་ བས་འདིར་ ོན།། །།
༼ རབ་ ང་ག མ་པའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་ག མ་པ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༡༤༧ལ། ས་ ་ ན་དགའ་ ིང་པོ་ད ང་ལོ་ ག་
བཞེས་ཚ་ ས་ གས་པ་ ལ་མཚན་འ ངས། (༨༥༠) ི་ལོ་ས་འ ག་ལ་ ་ནག་གི་ལེ་ཉན་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དགོན་པའི(灵隐寺) བ་ཆེན་དམ་པ་ ས་ ང་(济公) ་འ ངས་ཟེར། (༨༥༩) ི་ལོ་ས་ ལ་ལ་
བ་ཐོབ་དམ་པ་རང་ ོལ་འ ངས། ི་ལོ༡༡༤༩ཡིན། (༨༤༨) ི་ལོ་ གས་ ་ལ་གཤེན་ ེ་ཇོ་
བ ་ད ང་ལོ་ ་གཅིག་པར་གཤེགས། ས་ཆེན་ ན་ ིང་ད ང་ལོ་ང་ད འི་ཐོག་ ས་དཔལ་
ཆེན་འོད་པོ་ ་བ མས། (༨༤༧) ི་ལོ་ གས་ ག་ལ་གཤེན་ཇོ་ ལ་ད ང་ལོ་ཉེར་བ ད་པར་
ས་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་འ ངས། ཕག་ ་ད ང་ལོ་ཞེ་གཉིས་ཐོག་ གས་པོ་དང་མཇལ། ི་
ལོ༡༡༥༡ཡིན། (༨༤༦) ི་ལོ་ ་ ེལ་ལ་ ོག་ ོ་ ེ་སེང་གེ་འ ངས། ོ་ཆོས་བ ོན་འདས།
(༨༤༥) ི་ལོ་ ་ ་ལ་ བ་ཆེན་ཤ་ར་བའི་ ོབ་མ་ ོ་ ོས་ གས་པས་ད ང་ལོ་རེ་བ ད་བཞེས་
ཚ་ ར་ཐང་བཏབ། གས་པོ་ད ང་ལོ་དོན་ ་བ་ལ་འདས། ི་ལོ༡༡༥༣ཡིན། (༨༤༤) ི་ལོ་
ཤིང་ ི་ལ་གཤེན་ཆེན་ཇོ་ ལ་ ི་ ས་ ང་བ་ག ང་ ོ་ ོས་སེང་གེ་ ་འ ངས(གཅེན་ཤེས་རབ་ ལ་
མཚན་ཡིན)། འ ི་ ང་ ོ་ ེ་ ལ་ ིམས་འ ངས། (༨༤༣) ི་ལོ་ཤིང་ཕག་ལ་ཀ ་ ས་ག མ་
མ ེན་པས་ད ང་ལོ་ཞེ་ ག་བཞེས་ནས་མ ར་ཀ ་དགོན་བཏབ། ི་ལོ༡༡༥༥ཡིན། (༨༤༢)
ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་འ་ ོན་ག ང་ ང་སེང་གེའི་ ས་འ་ཞ་བ ད་ ི་ ལ་མཚན་ ་བ མས། (༨༤༡)
ི་ལོ་མེ་ ང་ལ་ཕག་ ་ཕ་དམ་པར་མཇལ་ཞེས་བ ན་ ིས་ ན་ལས་བ ས་པར་བཤད་ ང་ མ་
པའི་ གས་ ར་ན་ཕ་དམ་པ་འདས་ནས་ལོ་བཞི་བ ་སོང་། ི་ལོ༡༡༥༧ཡིན། (༨༤༠) ི་ལོ་
ས་ ག་ལ་ས་ཆེན་ ན་ ིང་ད ང་ལོ་རེ་བ ན་པར་འདས། (༨༣༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་
འ ག་ལ་གཤེན་ ་ ེ་ཇོ་བ འི་ ས་ཆེ་བ་ཇོ་ ེ་རིན་པོ་ཆེ་ད ང་ལོ་དོན་ ་བ་ལ་འདས། ི་ལོ་
༡༡༦༠ཡིན། (༨༣༧) ི་ལོ་ གས་ ལ་ལ་རས་ ང་བ་ད ང་ལོ་དོན་བ ད་པར་འདས། (༨༣༦)
ི་ལོ་ ་ ་ལ་ ེ་བ ན་ཡར་མེ་བའི་ གས་ ི་ ས་ཆེན་གཤེན་ ོན་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ད ང་
ལོ་དོན་ ་བ་ལ་ད ིངས་ ་གཤེགས།
ལོ་ཚགས་གསལ་བོ་མི་ཤེས་ན་ཡང་ ་ ོབ་ ས་མཉམ་པར་ཞིབ་ ་ད ད་ན་ ་ཆེན་ གས་
ཆེ་བ་འགའ་རེ་ ོན་ ལ་ནི། བས་འདིར་གཤེན་ ོན་ནམ་མཁའི་དངོས་ ོབ་ ལ་མཚན་ཆེན་
པོ་བ ད་ ོན་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་ ོད་པ་ མ་གཉིས་ནི། ་ ོན་མདོ་ ེ་ ལ་མཚན་དང་ཡ་ངལ་
བ་བ ་ཤིས་ ལ་མཚན། གཙང་པ་ མ་གཉིས་ནི། ་ ོན་ཡོན་ཏན་ ལ་མཚན་དང་ཞང་
བསོད་ནམས་ ལ་མཚན། ད ས་པ་ མ་གཉིས་ནི། གཡོར་པོ་དད་པ་ ལ་མཚན་དང་མེ་ གས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

དཔལ་ ལ་མཚན། མཁས་ཆེན་ མ་གཉིས་ཞེས་པ་ནི། གཉོས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན་དང་
གཤེན་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་ མ་གཉིས་ཡིན་ལ་དེ་ལས་གཞན་ ོབ་ཚགས་ ངས་མང་བ་ཡོད་ ང་
ི་མ་ ས། ད་པར་མེ་གཉོས་ མ་གཉིས་ ིས་འཆད་ཉན་ ོམ་ བ་ ང་འ ེལ་ ་གནང་ནས་
་ཆེན་པོའི་ ལ་ཐེབས་མཛད་པ་ནི་ བས་འདི་ཡིན་པར་ངེས་སོ། །ལོ་འདིར་ཆིང་གེ་སེའམ་
ཧོར་ཇིང་ ར(成吉思汗) ལ་པོ་ ེས(འདིའ་ི སེ ་ལོ་མི་མ ན་པ་ཡོད་ ང་འདི་ཡིན་པ་དེབ་དམར་མཆན་འ ལེ ་
་བཤད། ཇིང་ ར་ནི་མོང་གོལ་ ི་ ས་ཡེ་ ་ཁེའི་ ཱ་ ར་ལ་བ ན་མོ་ ་ལན་ནམ་ ་ཏེ་ཨན་དང་། ཐ་ནག་ཤི་
ཟེར་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཆེན་མ་ལ་ ་བཞི་དང་ ་མོ་གཅིག
ཅེན་ཟེར་བ་ནི་ཇིང་ ར་རེད)།

ན་མ་ལ་ ་གཉིས་ཏེ་ ་ ག་ཡོད་པའི་ཆེ་བ་ཐེ་ ་

་ི ལོ༡༡༦༢ཡིན། (༨༣༥) ི་ལོ་ ་ ག་ ེ་ ི་ལོ༡༡༦༣ལ་གཤེན་ཇོ་
ལ་ད ང་ལོ་བཞི་བ ་བ་ལ་གཤེགས། (༨༣༤) དེ་ནས་ལོ་ག མ་མེ་ ི་ ི་ལོ༡༡༦༦ལ་ ར་ཐང་
ོ་ ོས་ གས་པ་ད ང་ལོ་ ་གཅིག་པར་འདས། (༨༣༡) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ས་ ི་ ི་ལོ༡༡༦༨
ལ་གཙང་གཡས་ ་དབེན་སའི་ ་མ་ཆེན་པོ་ གས་པ་དཔལ་ ིས་གཡས་ འི་ཨ་ ིད་ཆེན་མོ་དང་
སེམས་ ོགས་ ོར་མང་པོ། མཛད་འ ེལ་དང་ས་ལམ་འ ེལ་སོགས་བ མས་ བ་ནས་ད ང་ལོ་
སོ་ ་བར་ བ་ གས་དང་བཅས་ད ིངས་ ་གཤེགས་སོ། (༨༢༩) ། ི་ལོ་ས་ ང་ ི་ལོ༡༡༦༩ལ་
ཆ་པ་ཆོས་ ི་སེང་གེ་ད ང་ལོ་རེ་གཅིག་པར་འདས། (༨༢༨) ི་ལོ་ གས་ ག་ ི་ལོ༡༡༧༠ལ་
ཕག་ ་ད ང་ལོ་རེ་གཅིག་པར་འདས། (༨༢༧) དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་ཤིང་ ་ལ་ ལ་དབལ་རོང་
་ཡབ་ ་བོན་ ོ་བོ་ ོམ་དང་ མ་ ལ་མོ་དཔལ་ ོང་གཉིས་ ི་ ས་ ་ ་ ོན་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་
འ ངས། (༨༢༣) ི་ལོ་ཤིང་ ག་ ི་ལོ༡༡༧༥ལ་ད ིལ་བོན་ ོ་ ེ་སེང་གེ་དང་ ་རིབ་དཀར་
གསལ་ ོན་མའི་ ས་ ་ཧེ་ ་ཀ་དཔལ་ལམ་རིག་འཛན་ ོད་ ི་ ེམ་འ ་ཅན་ཞེས་པ་ད ིལ་ ོན་
ང་ ོད་ ལ་ ་བ མས། (༨༢༢) ི་ལོ་མེ་ ེལ་ ི་ལོ༡༡༧༦ལ་གཤེན་ ོན་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་
ད ང་ལོ་ང་བ ན་པ་དང་ཅོག་རོ་ཆོས་ ི་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་རེ་ད ་བ་ད ིངས་ ་གཤེགས།
(༨༢༡) ི་ལོ་མེ་ ་ ི་ལོ༡༡༧༧ལ་ གས་པོའི་ ོབ་མ་ཆོས་ག ང་འདས། (༨༢༠) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་ས་ཕག་ ི་ལོ༡༡༧༩ལ་འ ི་ ང་འཇིག་ ེན་ ིས་འ ི་ ང་མཐིལ་བཏབ། ར་ཐང་སངས་
ས་ ོམ་པ་འ ངས། (༨༡༨) ི་ལོ་ གས་ ི་ ི་ལོ༡༡༨༠ལ་མགར་ ོན་དམ་པ་ཆོས་ ིང་
འ ངས། བ ་ཤིས་དཔལ་ ིས་ ག་ ང་བཏབ། (༨༡༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ག་ ི་ལོ༡༡༨༢
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ས་ ་དཔལ་ཆེན་འོད་པོ་ད ང་ལོ་སོ་ག མ་པར་ ས་ ན་དགའ་ ལ་མཚན་འ ངས། ས་ཆེན་
བསོད་ནམས་ ེ་མོ་ད ང་ལོ་ཞེ་གཅིག་པར་གཤེགས། (༨༡༥) ི་ལོ་ ་ཡོས་ ི་ལོ༡༡༨༣ལ་ བ་
ཐོབ་བོན་ཞིག་ ང་ནག་ད ང་ལོ་ ་གཅིག་པ་ལ་གཤེགས། (༨༡༤) ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ ི་ལོ༡༡༨༤
ལ་དཔལ་ཆེན་འོད་པོའི་ ས་ཟངས་ཚ་བསོད་ནམས་ ལ་མཚན་འ ངས། (༨༡༣) དེའི་ ི་ལོ་
ཤིང་ ལ་ཏེ་ ི་ལོ༡༡༨༥ལ་ཀ ་ ས་ག མ་མ ེན་པས་ཀ ་ ་ ེང་བཏབ། (༨༡༢) དེ་ནས་ལོ་
བཞི་བ་ས་ ་ ི་ལོ༡༡༨༩ལ་ཀ ་ ས་ག མ་མ ེན་པས་ད ང་ལོ་བ ད་ འི་ ས་མ ར་ ་བཏབ།
ལོ་འདིར་ཆིང་གེ་སེས་རང་ལོ་ཉེར་བ ད་ བས་ཁེར་ ན་ ་རན་ ི་འ མ་ ་ ེ་ ི་ ག་བཞི་བ ་
ཡོད་པའི་སོག་པོའི་ ལ་པོ་ ས(ཉིན་ག མ་ལ་ ི ་ ར་མཐོང་མ་ ོང་བ་ཞིག་ཕ་བོང་ ་བཞི་བའི་ ངེ ་ནས་
ཇིང་ ར་ཞེས་ ད་བ གས་པས་ ནེ ་འ ེལ་ལེགས་པར་བ ིས་ནས་ཇིང་ ར་ ལ་པོ་ཞེས་བཏགས་ཟེར)། (༨༠༨)
ི་ལོ་ གས་ ི་ ི་ལོ༡༡༩༠ལ་ཆིང་གེ་སེས་མན་ཇ་ཇར་ཆིད་ ི་ ལ་པོ་ཟོན་ཝང་[ཝན་ ན]བསད།
མཁར་གཏོར་ནས་མན་ཇ་དབང་ ་བ ས། (༨༠༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ི་ ེ་ ི་ལོ༡༡༩༢ལ་
མངའ་བདག་ཉང་ད ང་ལོ་རེ་ད ་བར་འདས། ཆིང་གེ་སེ་རང་ལོ་སོ་གཅིག་པར་སོ་ལོན་གོས་
ི་ ལ་པོ་ཆ་གན་ཟེར་བ་དབང་ ་བ ས། དེའི་ ་མོ་ཧོ་ལོན་ག་ཟེར་བ་བ ན་མོ་ ས། (༨༠༥)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་ ག་ ི་ལོ༡༡༩༤ལ་ཆིང་གེ་སེ་ ་ནག་གི་ ལ་པོར་བ ད་ཅེས་བཤད( ་ནག་
ལ་པོ་ཨལ་ཐན་ ལ་ནས་བཏོན་ས་ཆ་ ་ཇི་ག མ་མངའ་འོག་ ་བ ས)། (༨༠༤) ི་ལོ་ཤིང་ཡོས་ ི་ལོ༡༡༩༥
ལ་སོག་དམག་བོད་ ི་ས་མཚམས་ ་ ེབས། བོད་ ི་མི་ ག་ ་མས་སོག་དམག་ལ་ ་ནོར་མང་
པོ་བ ངས་ནས་ད་ནས་བ ང་ཇིང་ ར་ལ་ད ་ ལ་འ ལ་ངེས་ཞེས་ངོ་དགའ་ ས། ཆིང་གེ་
སེས་ཐོད་དཀར་རམ་ ་སེར་ ལ་པོ་ ག་ཏེ་ཟེར་བ་བསད་ནས་ ་སེར་མངའ་འབངས་དབང་ ་
བ ས། (༨༠༣) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ས་ ་ ི་ལོ༡༡༩༨ལ་ད ིལ་ ོན་ ང་ ོད་ ལ་ད ང་ལོ་ཉེར་
བཞིའི་ ས་ཞལ་བཟང་ ག་ནས་བོན་གཏེར་ ངས། (དེ་ནི་གཏེར་ཁ་བ ་ག མ་ ་ི ཐོག་མ་ཡིན་ལ། བོན་
ེ་ནི་ ོགས་ཆེན་ག ང་ ང་ ོང་ཡངས་དང་ ོན་མ་ད ་ ོར་སོགས་དང་།

ང་ངེས་མདོ་བཅོ་བ ད།

ན་

བཟང་ ར་བ། གེ་ཁོད། ན་པ་དང་ཚ་དབང་ རོ ། ན་ སི ་ ོར་སོགས་མང་ལ་ཞིབ་པར་གཏེར་ ི་ཁ་ ང་ ར་
བ ན་འ ང་ལས་གསལ།)

ལོ་དེར་གཡོར་བོའི་དོལ་ནས་འ་ཞའི་ག ང་ལ་འ ོ་མགོན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་ ་བ མས།
- 237 -

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཇིང་ ར་ ིས་ཁེ་རེད་གི་ ལ་པོ་ ག་གི་ ིད་དབང་ ོགས། (༧༩༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་
ེལ་ ི་ལོ༡༢༠༠ད ར་འ ིང་པོའི་ཚས་བ ་ག མ་ཉིན་ད ིལ་ ོན་ ིས་ ང་ ་ ་མ ིན་ གས་
ཀ་ནས་གཏེར་ ངས(བོན་ ི་ ར་བའི་ ག་ གས། བ་ ང་ཉེར་ ། ན་པའི་ ང་བ ན་སོགས་དང་བན་
དེའི་ རོ ་ལ་ ་ོ ེ་སེམས་དཔའི་མངོན་ ོགས། ག་ ོར། ར་ ག མ་ནད་གསོ་ཐབས་སོགས་ཡོད་པར་བཤད)།
(༧༩༧) ཇིང་ ར་ ིས་ནའི་མན་པ་ཏ་གིན་ ི་ ལ་པོ་ ་ཡན་ཟེར་བ་ས་མཐར་བ ད། དེའི་
མངའ་འོག་དབང་ ་བ ས། ི་ལོ་ གས་ ་ ི་ལོ༡༢༠༡ལ་ ་གར་ ི་ཨོ་ཏ ྟ་ ་རི་དང་ ི་ཀ་མ་
ི་ལ་ མས་ ་ ོའི་དམག་གིས་བཅོམས་ཞེས་བཤད( ་སིག་གིས་ཧིན་ ་ ལ་ཁབ་བཙན་བ ང་ ས་ནས་
བ་པའི་ཆོས་ གས་པ་མང་པོ་ ོགས་ ་ ོས་པ་ལས། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ ་ ི་སོགས་བོད་ ་ ོས་ནས་ཕེབས་པ་
ཡིན)།

ལོ་འདིར་མ་ཅིག་ལབ་ ོན་འདས་ཟེར་བ་ཡོད། (༧༩༦) ་ ི་ ེ་ ི་ལོ༡༢༠༢ལ་ཇིང་ ར་
ིས་ཧོར་ ས་ ི་ ལ་པོ་ ་རིན་ཟེར་བ་གསོན་བ ང་ ས་ཏེ་ ིད་དབང་ ོགས། (༧༩༥) ི་ལོ་
་ཕག་ ི་ལོ༡༢༠༣ལ་ས་ ་དཔལ་ཆེན་འོད་པོ་ད ང་ལོ་ང་བཞི་བར་འདས། (༧༩༤) ི་ལོ་
ཤིང་ཕོ་ ི་བ་ ི་ལོ༡༢༠༤ལ་ད ར་ར་བའི་ཚས་བ ་ལ། ད ིལ་ ོན་ ིས་ ་ཡོན་པོ་ ང་ནས་
གཏེར་མང་པོ་བཏོན། ཐོག་སེར་ ག་ གས་ ོར་ཡོད་ཅེས་བཤད། ལོ་འདིར་ཀ ་ ་ ེང་གཉིས་
པ་པཀྵི་ ་བ མས། ཇིང་ ར་ ིས་ཏ་རི་ལིག་ ལ་པོ་ཨར་ས་ལང་མངའ་འོག་ ་བ ས། (༧༩༣)
ཤིང་ ང་ལ་གཉལ་ཞིག་གི་ ོབ་མ་ ་མཆིང་ ་ཟེར་བས་ ེ་ཐང་བདེ་བ་ཅན་བཏབ། ཆིང་གེ་སེ་
བོད་ ་ ོན་པར་ ེ་ ིད་ཇོ་དགའ་དང་ཚལ་བ་ ན་ ོར་ ིས་བ ས་ཞེས་སོག་པོ་དམ་ཆོས་ ་
མཚས་བཤད། (༧༩༢) ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་ཆིང་གེ་སེ་ཇིང་ ར་ ིས་ ང་ ལ་ཨལ་ཐན་ ལ་ནས་
བཏོན་ཏེ་ཞིང་ས་བ ་ག མ་དབང་ ས་ཟེར། ཇིང་ ར་ ིས་བོད་ཁམས་ ང་དབང་ ་བ ས་
ཞེས་ མ་པ་བཞེད། ི་ལོ༡༢༠༦ཡིན། (༧༩༡) རབ་ ང་ག མ་པའི་ནང་འདིར་སངས་ ས་ ་
ཆེན་ ིས་ ག་བཏབ་པའི་ འི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དབང་ ན་ ན་ བ་ ང་ཞེས་པ་དང་གདན་
ས་བར་མ་ཟེར་བ་ ་ག ང་ ང་ ིང་ནི་ ་ཚང་གིས་བཏབ་པ་མིན་ཡང་། ེས་ ་ ་བ ན་
ག ང་ ང་ ི་འོད་སོགས་བ གས་པས་ ་ ང་གཉིས་ཀའི་ ་ ང་ཡོད་ བས་འ ས་ ་ཉིས་
ོང་ ག་བ གས་པ་དཔལ་ ལ་བ ན་འ ང་ ་གསལ་ལོ། །ཡང་ བས་འདིར་ཆབ་ ིད་ ི་
དབང་ཆ་དང་ ིད་པའི་ ན་ཚགས་བདེ་དགེ་ ན་ གས་དོན་ ་མི་གཉེར་བའི་ ེས་ ་དམ་པ་
- 238 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

མས་ ་སོག་འཐབ་འཛང་སོགས་ ི་འཇིགས་ མ་དང་ ལ་ ས་ ི་འ ར་བ་ལ་བ ེན། བོད་
ི་མི་ གས་ཆེན་དག་རང་བདེ་དོན་གཉེར་ ིས་གཞན་ལ་མགོ་འདོགས་པ་སོགས་མི་འོས་པའི་
ང་ ལ་ལ་ གས་ཤིན་ ་འཇིགས་ནས་དབེན་པར་ བ་པའི་ ལ་མཚན་འཛན་པ་ལ་གཞོལ་
བས་ ིའི་གནས་གཞི་ ས་ ོས་མ་ ང་ཡང་ནང་བ ན་པའི་ ིང་པོ་མི་ཉམས་པར་གསོ་བའི་
མ ན་ ེན་ ་ ར།
དེའི་ ་མཚན་ནི། ཇིང་ ར་སོག་པོ་ཡོངས་ ི་ ལ་པོ་ ས་ བས་ཁོ་ལ་ ་དཔའ་བོ་བཞི་
དང་ ོན་པོ་མཁས་ གས་ཅན་ད ་ཡོད་པར་བཤད། ཇིང་ ར་ ་ཆེ་བ་འཇོར་ཇི་ནི་ཐོ་མོག་
ལ་ ི་ ལ་པོར་བ ད། ་གཉིས་པ་ཆ་ག་ཏས་ནི་ ་ ་ (俄罗斯)དང་ཐོད་དཀར་ ལ་ ི་ ལ་
པོར་བ ད། ་ག མ་པ་ ་གོ་ཏས་ནི་ཇིང་ ར་ ལ་ས་བ ང་། ་བཞི་བ་ཐོ་ལོ་ནོ་ཡོན་ཟེར་བ་
ག་ ན་མཁར་ ་བ ད་ནས་མན་ཇ་དང་ ་ ལ་ ས། ཡང་ ་གཉིས་པ་ཆ་ག་ཏས་ལ་ ་ ་
ཡོད། དང་པོ་ཨབ་ཏོ་ནི་ཕ་ཡི་ ལ་སར་བ ད། གཉིས་པ་ཨི་མ་ ་ལི་ཟེར་བ་ བ་ ོགས་ ར་ཀྵི་
སོགས་ ི་ ལ་པོར་བ ད། ག མ་པ་ཨ་ཏིར་མ་ ་མ་ཟེར་བ་ ་གར་ ལ་པོར་བ ད། བཞི་བ་
ཀོང་ཁར་ཟེར་བ་རོ་འོམ་ ོགས་ ི་ ལ་པོར་བ ད། ་བ་ཐེ་ ར་ནི་ཨོ་རོད་ ི་ ལ་པོར་བ ད།
ཡང་ ་གོ་ཏས་ ་གོ་ ག་དང་གོ་ཏན་སོགས་ལང་ (凉州) ོགས་ ི་ ལ་པོ་ ས་ཏེ་བོད་ལ་ཐེ་
གཏོགས་ ས། ཇིང་ ར་ ་བཞི་བ་ཐོ་ལོ་ནོ་ཡོན་ལ་ཡང་ ་བཞི་ཡོད་པའི་ཆེ་བ་ཧོར་སེ་ཆེན་
ལ་པོ་ཡིན་པས་འདིས་ ་བོད་སོག་ག མ་ཐམས་ཅད་དབང་ ་བ ས་པས་སོག་དམག་ལ་ བས་
བཙལ་མགོ་བཏགས་ནས་རང་འདོད་ ི་ལས་བཅོལ་ན་དགོན་པ་ ེ་ ོང་ཐམས་ཅད་བཅོམ་བ ར་
བ ེག་གཏོར་ ེད་པ་ལ་ཡ་ང་བག་ཚ་མེད་པས་དེ་ལ་མི་ ག་མཁན་མེད་པར་ ར་ཏོ།། །།
༼ རབ་ ང་བཞི་བའི་ རོ ། ༽
༈ ི་ལོ༡༢༠༧རབ་ ང་བཞི་བའི་མེ་ཡོས་ལོར་ཆིང་གེ་སེ་བོད་ ་ཐོན་ནས་ད ས་གཙང་
གི་ ེན་ག མ་མང་པོ་སོག་ ལ་ ་གདན་ ངས། སར་ཐ་ག་ཆེན་ ི་ ལ་པོ་ཡ་མ་ ཱ་ག་བསད་
ནས་མངའ་འབངས་དབང་ ་བ ས་ཞེས་དེབ་དམར་མཆན་འ ེལ་ ་གསལ། (༧༩༠) དེའ་ི ི་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ལོ་ས་འ ག་ལ་ད ན་ར་བའི་ཚས་བ ད་ཉིན་ད ིལ་ ོན་ཆེན་པོས་ཟང་ཟང་ ་ ག་མཚལ་ཁ་
མ་ནས། ཡང་གསང་ ོད་ ོག ཚ་ག ངས། ན་པ་ ས་ ེས། ཡེ་དབང་ཆེན་མོ་སོགས་གཏེར་
བཏོན། ལོ་དེར་ས་ ་ ན་དགའ་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་ཉེར་བ ན་པར་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ ང་ནས་
བ ེན་པར་ ོགས། (༧༨༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ གས་ ་ལོར་ད ར་ཐ་ ང་གི་ཚས་བ ད་ལ་
ད ིལ་ ོན་ ིས་བོ་དོང་ ་ ོད་གཤོང་གི་ གས་ཀ་ནས་ མ་ ས་ ི་ནང་གསང་ག མ། ཀིང་
ཆེན་ ེས་ འི་ བ་ ོར། ་ འི་ ག་ ར་སོགས་གཏེར་ ོན་མཛད། ི་ལོ༡༢༡༠ཡིན། (༧༨༧)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ ་ ེལ་ལོའི་ད ར་ཐ་ ང་གི་ཚས་བ ད་ལ་ད ིལ་ ོན་ ིས་མང་མཁར་
གས་འ ང་ནས། ན་རིག ོ་བོ། དབལ་གསས་ ོར་སོགས་མང་ ་གཏེར་ ོན་གནང་། ི་
ལོ༡༢༡༢ཡིན། (༧༨༥) དེ་ནས་ལོ་ག མ་འདས་པའི་ཤིང་ཕག་ལ་ཧོར་སེ་ཆེན་ ལ་པོ་འ ངས་
( ས་ ་པེ་ལི ཟེར)ཞེས་པའི་བཤད་ ལ་ཡང་ཡོད། ི་ལོ༡༢༡༥ཡིན། (༧༨༢) དེའི་ ི་ལོ་མེ་
ི་ལ་ས་ཆེན་ གས་པ་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་བ ན་ ་བར་འདས། (༧༨༡) དེ་ནས་ལོ་ད ་བ་
ཤིང་ ་ལ་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ད ང་ལོ་གོ་ད ་བ་ལ་འདས། ི་ལོ༡༢༢༥ཡིན། (༧༧༢) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་ཏེ་མེ་ཕག་ལ་ཡོན་ ལ་རབས་ ི་ ལ་པོ་ཇིང་ ར་ཧན་ ིས་དམག་ ངས་ནས་མི་ཉག་
ལ་པོ(ལི་ཅིང་ ང་ནའང་ཞིའོ་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ནམ། མི་ཉག་ ལ་པོ་མི་རབས་བ ་ ང་བའི་ སེ ་མ་ཡིན་དགོས)
བསད་དེ་ཞིས་ འམ(西夏)མི་ཉག་ ལ་རབས་ ི་མཇག་ ོགས། ཆིང་གེ་སེས་མི་ཉག་དབང་
བ ར། ལོ་དེའི་ ་བ ན་པའི་ཚས་བ ་གཉིས་ལ་ཇིང་ ར་ ལ་པོ་ནག་ འི་འ མ་ནས་འདས་
ཞེས་སོག་པོ་དམ་ཆོས་བཤད་ཟེར། ི་ལོ༡༢༢༧ཡིན། (༧༧༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ི་ལ་གཏེར་ ོན་
བོན་ཞིག་ག ང་ ང་ ིང་བ་ ་བ མས། ལོ་དེར་ཇིང་ ར་ ས་ ་ཀོ་ཏེ་ ིར་བ ད(ལོ་ ག་ཙམ་
ལ་ ལ་པོ་ ས་ཟེར)། ི་ལོ༡༢༢༨ཡིན། (༧༦༩) དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ ་ ལ་ལ་ ལ་བ་གཤེན་ ི་ག ང་
ད་ཆེན་མོ་གཤེན་ཇོ་ ལ་ ི་ ས་དཔོན་གསས་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ལ་ ས་ག མ་ ོན་པའི་
འ ིང་པོ་ ི་ ོང་དར་རམ་ ན་མ ེན་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ོས་ ིས་གཤེན་དར་ ིང་གི་གསེར་ ོ་ ་མོའི་
ག ག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་ ང་གཞི་བཏིངས། (ལོ་དེར་ ་ཀོ་ཏེའི་ ས་ ་ ག་ ་བ་ ག་ལ་ ལ་པོ་
ས་ཟེར།) ི་ལོ༡༢༣༣ཡིན། (༧༦༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་ ་ ག་གི་ག ང་གོ་ཏན་ ལ་པོ་
གོང་མའི་ ིར་བ གས(འདི་ལོ་བཅོ་བ ད་ལ་ ལ་པོར་བ ད་ཟེར)། (༧༦༣)
忽必烈
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དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་ས་ འི་ཟངས་ཚ་བསོད་ནམས་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་ང་གཉིས་པར་
ས་འ ོ་མགོན་ཆོས་ ལ་འཕགས་པ་འ ངས། ི་ལོ༡༢༣༥ཡིན། (༧༦༢) དེ་ནས་ལོ་ག མ་
ེ་ས་ ི་ལ་ས་ འི་ཟངས་ཚ་ད ང་ལོ་ང་བཞིའི་ཐོག་ ས་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་འ ངས། (༧༥༩)
དེའི་ ི་ལོ་ས་ཕག་ལ་ ་ ོན་འ ལ་བ་ ལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་ ་འ ངས། ཟངས་ཚ་བསོད་ ལ་
ད ང་ལོ་ང་ ་བ་ལ་འདས། ལོ་དེར་ ས་ ག་ན་འ ངས། ི་ལོ༡༢༣༩ཡིན། (༧༥༨) དེའི་ ི་
ལོ་ གས་ ི་ལ་ཧོར་དམག་གིས་སོ་ ོན་སོགས་ ་སེར་ ་བ ་བསད། ་ ེང་དང་ ལ་ ་ཁང་
བཅོམ་པར་བཤད། (༧༥༧) མཁས་པ་ཚ་ཏན་པས་ག ངས་པར་ས་ ་དང་ཀ ། འ ི་ ང་།
ཕག་ ་སོགས་ ིས་ཧོར་ ལ་སོ་སོར་མགོ་བཏགས་པས་བོད་སིལ་ ར་ ར་ཞེས་པ་མད་པར་ ང་
(མི་རིགས་ ་ི ཕན་ཁེ་མི་བསམ་པར་ཆོས་ གས་ཁོ་ནར་ གོ ས་ཞེན་དང་། རང་རང་གི་ ིད་དབང་ལ་ཧམ་སེམས་ཆེ་
བའི་མཇག་འ ས་མི་རིགས་རང་ལ་གནོད་ ོན་ཆེན་པོར་ ར་བ་ཤེས་ བ་པས་ད ད་ ་མང་)།

བས་འདིར།
ང་ ་ཧ་རའི་ ོབ་མ་ ་ར་འོད་ཟེར་ ལ་མཚན་ ིས་དཀར་ཤང་ནང་ ་ད ལ་ཁོ་དགོན་ག ང་
ང་དར་ ས་ ིང་བཏབ། ི་ལོ༡༢༤༠ཡིན། དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ག་ལ་ ་ ལ་བ་ག ང་ ང་
(འདི་ ་ ོན་བསོད་ནམས་ ལ་མཚན་ལ་ ས་ ག་ ནོ ་པའི་ ་བ་ཡིན) ་བ མས། ལོ་དེར་འགོས་ལོ་དང་
ག ག་ ེང་གིས་ཇིང་ ར་ ལ་པོ་འདས་པར་བཞེད། ི་ལོ༡༢༤༢ཡིན། (༧༥༥) དེའི་ ི་ལོ་ ་
ཡོས་ལ་ཇོ་ནང་ ན་ ངས་ གས་ ེ་བ ོན་འ ས་འ ངས། ཧོར་ ལ་ ་ཀོ་ཏེས་ཚལ་བ་ ན་
དགའ་གདན་ ངས། (༧༥༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ལ་ས་ ་ ན་དགའ་ ལ་མཚན། འ ོ་
མགོན་འཕགས་པ། ག ང་ ག་ན་དང་བཅས་ཏེ་ཧོར་ ལ་ ་ ོན། ི་ལོ༡༢༤༤ཡིན། (༧༥༣)
དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ལ་ལ་ ་བསོད་ ལ་ ི་ ས་ ག་པ་ག ང་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་འ ངས། (༧༥༢)
དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ་ལ་ས་པཎ་ལང་ ་ ོགས་ ་ཕེབས། (༧༥༡) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་ས་པཎ་དང་
ཧོར་གོ་ཏན་ ལ་པོ་མཇལ་འ ད་ ང་། ི་ལོ༡༢༤༧ཡིན། (༧༥༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ེལ་ལ་ཧོར་
ལ་ ིས་ས་པཎ་ལ་ད་ ང་ཉམས་སད་ ས་ཟེར། དེར་ད ད་ན། དང་པོ་ནས་ཆོས་ལ་དད་པ་
ཁོ་ནས་གདན་འ ེན་ ས་པ་ཡིན་མིན་མ་ངེས་ ང་གཙ་བོར་དབང་བ ར་ཐབས་དང་ཡོན་ཏན་
ཡོད་ན་དད་པའང་ ེས་སོ་ མ།
ལོ་དེའི་ ོན་ར་བའི་ཚས་བ ་བཞི་ཉིན་ད ིལ་ ོན་ཆེན་པོས་ ་ མ་ ་མ ིན་ ོ་བ་ནས།
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་མ ིན་ བ་ ོར། ལ་པོའི་ད ག་ཐེམ་ཆེ་ ང་། གསོ་ད ད་བ ད་ ིའི་ མ་པ་ཆེ་ ང་།
པ ྨའི་གཟའ་བཅོས། ང་ད ད་པ ྨ་གཅེས་ ེང་སོགས་བན་ཆོས་ ོར་མང་པོ་ ང་བ་བན་དེ་
བཞིས་ ོགས། ་ ་ཆོས་དབང་གིས་གཏེར་ནས་ ངས་ཤིང་བ ར་ཞེས་ ་བ ན་ ལ་བཟང་
པོས་དར་ ས་གསལ་ ོན་ ་ག ངས། དཔལ་ ལ་ ིས་ ་ ་ཆོས་དབང་ལ་ ད་ ད་ཅེས་ ང་
ག ངས། ཡང་ ་ལའི་གངས་ནས་ག ་དང་ཤེལ་ ོང་སོགས་དང་། ཏི་སེ་གངས་ནས་ཉེ་ལམ་ ེ་
བཞི། ག ག་ཏོར་ག གས་དཀར་དང་ག གས་ནག་པོའི་ ོར། གཤེན་རབ་ཆགས་ཤིང་སོགས་
ང་བ་མདོ་ཙམ་མོ། ། བས་འདིར་ ོན་པའི་ད ིལ་ ོན་ ི་གཏེར་ ོབ་ལ་ ོན་པ་ ་ཆེན་བཞི་
ཞེས་ ོད་ ི་ཡ་ངལ་ ང་ ོང་། ོ་ ོད་ ི་ ོབ་དཔོན་མགོན་ནེ། ག་ ང་གི་ ོམ་པ་ ང་ ོང་
་ ེ། གཉན་གསེབ་ ི་ ོན་པ་ ན་དགའ་འོད་དང་བཞི་ ོན། བཀའ་བབ་ ོབ་མ་བཞི་ཞེས་
ད་ ་དར་མཛད་འ་ཞ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་དང་ ་ ོན་འ ལ་བ་ ལ་མཚན། ོད་ ་དར་
མཛད་ ་ ལ་བ་ཤེས་རབ་དང་ ་མཁན་ཆེན་ག ང་ ང་སེང་གེ་གཉིས་ཡིན་ཏེ་ ོགས་བཞི་ན་
རང་ལས་ ག་པའི་བོན་བདག་ ་བཞི་དང་། འ ེལ་བ་ཟབ་པའི་ གས་འཆང་ མ་གཉིས་དང་།
ང་ ོང་ མ་གཉིས་ཞེས་ ང་ གས་སོ། །དེ་ནས་ལོ་གཉིས་འདས་པའི་ གས་ ི་ལ་བོན་ཞིག་
ག ང་ ང་ ིང་བ་ད ང་ལོ་ཉེར་ག མ་ཐོག ་ ོ་ ག་ཚང་གི་ཟབ་གཏེར་བཞེས་ཏེ་བཻ་རོས་
ས་པའི་ ོགས་ཆེན་གསེར་ ར་སོགས་ ངས། ི་ལོ༡༢༥༠ཡིན། (༧༤༧) ཡང་ག ང་ ང་
ིང་བས་ ག་མོ་དཔལ་རིར་ཚ་དབང་བོད་ ལ་མའི་ ོར་དང་། ང་གི་ཤ་བ་ ག་ནས་ ན་
བཟང་ ིད་ཡིག ིད་པ་ ལ་མོ་ ེ ་དཀར་དམར་ནག་ག མ་ ི་ ོར། རེ་ ང་ཤང་མཐའི་
ག་ནས་ ་ འི་ནོར་ ་དང་ནེ ་ ང་ ་ག ་དཀར་ཆག་དང་བཅས་པ་གཏེར་བཏོན། གཙང་
འ ང་ ་ཁང་ཐེམ་འོག་ན་གཤེན་རབ་ག ་ ་རིན་པོ་ཆེ(ག ་ ་ནི་ འི་གདན་སར་བ གས་ཟེར) ི་
ོང་གི་ བས་བོ་ ྷི་ས ས་མནན་ཡོད་པ་མ ེན་ནས་གཏེར་ ོན་ ར་ ན་ ངས་པ་ལ་བན་བོན་
ན་ངོ་མཚར་ ེས་སོ། ། བས་འདིར་ག ང་ ིང་གི་བོན་བདག་ ག་གེ་ལེགས་པ་ནས་ ང་ཟིན་
་ད ་ ོན་པའི་ད ་ བས་འདི་ནས་ གས་སོ། །
དེའི་ ི་ལོ་ གས་ཕག་ལ་ས་ ་པཎ་ཆེན་ད ང་ལོ་བ ན་ ་བར་ ་ངན་ལས་འདས། ལོ་
འདིར་གོ་ཏན་ ལ་པོ་ཡང་འདས་ཟེར། ི་ལོ༡༢༥༡ཡིན། (༧༥༦) ི་ལོ་ ་ ི་ལ་ཇིང་ ར་ ི་
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་བཞི་བའི་ ས་མོང་ཁེ་ ིར་བ གས། ཧོར་དམག་གིས་བོད་ ི་མོན་མཁར་མགོན་པོ་གདོང་
བཅོམ། བོད་ ི་མི་ཆེན་ ལ་ཚ་དང་ཇོ་འབར་གཉིས་བཅས་བོད་མི་མང་པོ་བསད། (༧༤༥)
ི་ལོ་ ་ ང་ལ་ ང་ནག་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ ིས་ ་ལ་རི་ཁང་དགོན་ ེ( ིས་ ་རབ་ ང་བ ་
བཞི་བའི་ནང་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན་ ོན་ནས་དགོན་པའི་མིང་གཤེན་བ ན་ག ང་ ང་བ ན་འཕེལ་

ག་བཏབ། ས་ ་འ ོ་མགོན་འཕགས་པ་ཧོར་ ལ་ ི་ ་མཆོད་མཛད་
ནས་བོད་ ི་བདག་པོར་ཧོར་ ལ་ ིས་བ ོས་པ་ས་ འི་ག ང་རབས་ ་བཤད་ཟེར། (༧༤༤)
ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་ཀ ་པཀྵི་ ་ནག་ ་ ོན། ཧོར་ ལ་ ིས་འཇང་ ལ་ ་དམག་ ངས། (༧༤༣)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་འ ག་ལ་ཀ ་པཀྵི་ཧོར་ ལ་ ི་ ་མཆོད་ ས། ི་ལོ༡༢༥༦ཡིན། (༧༤༡)
ི་ལོ་མེ་ ལ་ལ་ཇོ་ནང་ ན་ ངས་ གས་ ེ་བ ོན་འ ས་ ི་དངོས་ ོབ་ ང་སེམས་ ལ་བ་ཡེ་
ཤེས་ ་བ མས། ་ནག་ ་ཀ ་པཀྵིས་ བ་ གས་དང་པོ་བ ན་ཟེར། (༧༤༠) ི་ལོ་ས་ ་
ལ་ ་ ོན་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན(ལོ་མང་པོར་ཟས་མ་བ ནེ ་པར་བཤད)ད ང་ལོ་ ་ ་བར་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་
ར་གཤེགས། (༧༣༩) ི་ལོ་ས་ ག་ལ་ཇིང་ ར་ ི་ཚ་བོ་ཧོར་ ལ་མོང་ཁེ་འདས། (༧༣༨)
ི་ལོ་ གས་ ེལ་ལ་མོང་ཁེའི་ག ང་ཧོར་སེ་ཆེན་ ལ་པོ་ ལ་སར་བཀོད། ཀ ་པཀྵིས་ བ་
གས་བར་བ་བ ན་ཟེར། ཇོ་ནང་ཡོན་ཏན་ ་མཚ་འ ངས། ི་ལོ༡༢༦༠ཡིན། (༧༣༧) ི་
ལོ་ གས་ ་ལ་ཀ ་པཀྵིས་ བ་ གས་ཐ་མ་བ ན། (༧༣༦) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ཕག་ལ་འ་ཞ་
འ ོ་མགོན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན(དབལ་གསས་ག ང་འ ེལ་སོགས་བཀའ་བ ེན་མང་ ་བ མས)ད ང་ལོ་
རེ་ ག་པར་ད ིངས་ ་གཤེགས། ི་ལོ༡༢༦༣ཡིན། (༧༣༤) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་ ང་ལ་ས་
་འ ོ་མགོན་ ིར་བོད་ ་ ོན་ཟེར། (༧༣༣) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་འ ག་པ་གཞོན་ ་སེང་གེ་
འ ངས་པར་བཤད་ ང་ མ་པས་འདས་ ང་ཟེར་རོ། །
རབ་ ང་བཞི་བའི་ ོད་ཙམ་ ་གཅེན་ཡང་ ོན་དམ་པ་འ མ་ ེ་དང་ག ང་ ་ ག་པ་
བ ་ཤིས་ ལ་མཚན་ མ་གཉིས་ ི་ཞལ་ ོབ་བ གས་ངེས་ཏེ། དམ་པའི་ཞལ་ ོབ་མཁན་པོ་
ཤེར་ ོན། ག་དམར་ ན་ ལ། ང་ ོན་གཡང་ ད། བེ་ ོ་ནམ་མཁའ་འ མ་སོགས་ ་ཆེན་
མས་དང་། ཤེ་བོན་ ི་ ི་དང་གདོང་ འི་མི་ ོན་ཞེས་ གས་འཆང་ མ་གཉིས་སོགས་ ོན།
་ ག་པའི་དངོས་ ོབ་ནི་ཁོང་གི་དབོན་པོ་ ོགས་ ན་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་སོགས་ ང་ ོང་འ ལ་
ིང་བཏགས་པ་དེ་ཡིན)
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འཛན་ད ་དང་དཔོན་གསས་ ང་ ོད་ ལ་སོགས་ གས་ཆེན་རིག་འཛན་བ ་ ོན་པའང་རབ་
ང་ག མ་པ་དང་བཞི་བའི་ ོད་ཙམ་མོ། ། ་ ག་པ་ད ང་ལོ་ ་ ར་བ གས་པ་དཔལ་ ལ་
བ ན་འ ང་ ་གསལ་ལོ། ། ་ ོན་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ ི་ ོབ་མ་ ་བཏང་མཆེད་གཉིས་ཞེས་
ལ་ ིམས་བཟང་པོ་དང་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན་གཉིས་ ང་ ོན་ལ། ན་མ ེན་ཡེ་ཤེས་ ོ་
ོས་ ི་ བས་ ་ ང་རའི་གཉག་ ོམ་རི་བ་ཤེས་རབ་ ལ་ ིམས། དེའི་ཞལ་ ོབ་ ་རི་བསོད་
ནམས་ ལ་མཚན། ོ་ ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སོགས་ ང་ བས་འདིར་བ གས། ཡང་ས་ འི་
ག ང་ ད་ཉག་ ་བའི་ བས་ཤིག་ཟངས་ཚའི་ ས་ཡེ་ཤེས་འ ང་གནས་ ི་ ས་ ་ས་ འི་བདག་
ཆེན་བཟང་པོ་དཔལ་འ ངས་ན་ཡང་། ྷ ་ ཱ་ལས་དེས་ས་ འི་ག ང་ ད་དངོས་མིན་ཞེས་ ་
མ་ ོས་པས་བདག་ཆེན་ནི་ ་མཚ་ཆེན་པོའི་ ིང་བར་ཞིག་ ་ཕེབས་དགོས་ ང་། ིས་ ་
ག ང་ ད་ཆད་ལ་ཉེ་བ་ན་བདག་ཆེན་ ར་ས་ ་ལ་གདན་ ངས་ནས་ག ང་ ད་ ེལ་ ིར་
ིམ་བདག་མ་བ ན་བཞེས་ནས་ ས་མང་པོ་འ ངས་ཟེར། བདག་ཆེན་ ིས་ལོ་བ ་བ ན་ལ་
གདན་ས་བ ངས། དེ་ ེས་དེའི་ ས་ཆེ་བ་ནམ་མཁའ་ལེགས་པས་གདན་ས་ལོ་བ ར་བ ང་།
བདག་མོ་ག མ་པའི་ ས་ཏི་ ི་ ན་དགའ་ ོ་ ོས་ ིས་བཞི་ཐོག་ ་ ང་། རིན་ཆེན་ ་ ང་།
རིན་ཆེན་ ང་ ་ ང་། ་ཁང་ ་ ང་། ས་མཆོད་ ་ ང་སོགས་ག ང་ ས་ མས་ལ་བགོས་
ནས་གཏད་དེ་ ིས་ ་ག ང་ ད་ལོ་རིམ་ ིས་གདན་ས་འཛན་དགོས་པའི་ ོལ་བཏོད་ཟེར་རོ། །
ས་ ས་དབང་བ ར་ ལ་ ི་བོད་ ི་ ོར་བ ་ག མ་ནི་གཙང་གི་ ི་ ོར་ ག་ ེ། ལ་ ོད་ ོ་
དང་ ང་། ར་མོ། ་མིག ཤངས། ཞ་ ་སོགས་ཡིན། ད ས་ ི་ ི་ ོར་ ག་ནི། ་མ།
འ ི་ ང་། ཚལ་བ། ཐང་བོ་ཆེ། ཕག་ ། གཡའ་བཟང་སོགས་ཡིན། ད ས་དང་གཙང་གི་
མཚམས་ ་ཡར་འ ོག་ ག་ ང་ ི་ ོར་གཅིག་ ེ་བ ་ག མ་མོ།། །།
༼ རབ་ ང་ ་བའི་ ོར། ༽
༈ རབ་ ང་ ་བ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༢༦༧ལ་ས་ ་ ག་ན་ད ང་ལོ་ཉེར་ད ་བར་འདས།
(༧༣༠) ི་ལོ་ས་འ ག་ལ་ ་འ ལ་བ་ག ང་ ང་གི་ ས་མཐའ་ ལ་བསོད་ནམས་ ལ་མཚན་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

་བ མས། ད ་ ང་ ་མ་ ང་འཕགས་བསོད་ནམས་བཟང་པོའམ་ ལ་བ་ ་མཚ་ ོན། ལོ་
དེར་ཡོན་ ལ་རབས་ ི་གོང་མ་ ་པེ་ལི་སེ་ཆེན་ཧན(薛禅汗) ིས་མངགས་པའི་གསེར་ཡིག་པ་ཨ་
ཀོན(阿贡)དང་མེ་ལིང་(梅林)གཉིས་བོད་ ་ཐོན་ནས་ད ས་གཙང་ཡོངས་ལ་ ད་ ིམ་ ངས་ཅི་
ཡོད་ཞིབ་བཤེར་ ས། (༧༢༩) ི་ལོ་ས་ ལ་ལ་ས་ ་འཕགས་པ་ད ང་ལོ་སོ་ ་ཐོག་ ར་ཡང་
སོག་ ལ་ ་ཕེབས། ཧོར་ ིས་བོད་ལ་གནོད་འཚ་མི་གཏོང་བ་ ས་ནས་འཇམ་ལམ་བཏོད་ཟེར་
ན་ཡང་ཅང་མ་འགོར་བར་ བ་ལམ་ ་ ར། (༧༢༨) ི་ལོ་ གས་ ་ལ་གཏེར་ ོན་ག ང་ ང་
ིང་བས་ ག་མོ་དཔལ་རིའི་གཏེར་ ངས་པ་ཡིན་ནམ་ད ད། ལོ་དེར་ས་ ་འཕགས་པས་སོག་
ཡིག་བཟོས་ཟེར། ི་ལོ༡༢༧༠ཡིན། (༧༢༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ེལ་ལ་གོང་གི་གསེར་ཡིག་པས་
ད་ ིམ་ ངས་བ ིས་ཚར་ནས་ ི་ ོར་བ ་ག མ་ ་ ེས། ་བོ་ཤོན་ འི་སི་ འི་ཡོན་ ོའི་
་ཟེར་བའི་ ིད་འཛན་དོ་དམ་ས་ ལ་བ གས། ི་ ོར་རེ་ལ་ ི་དཔོན་བ ོས། (༧༢༦) ི་
ལོ་ ་ ་ལ་ ིང་མའི་ ་ ་ཆོས་དབང་དཔོན་ ོབ་ག མ་པོ་ ་ལར་འདས་ཟེར། (༧༢༥) བས་
འདི་ན་མཐའ་ ལ་བསོད་ནམས་ ལ་མཚན་ ི་དངོས་ ོབ་སོག་བ ན་ ོན་པ་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་
ོན་ཡོད་དེ་ ་ ོབ་ ི་ལོ་ཚགས་དང་ ེས་ ི་མཛད་པ་ མས་ལ་བ ས་ན་ཤེས། དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་ཤིང་ཕག་ལ་ས་ འི་ ་བཟང་པོ་བོད་ ི་ ོར་བ ་ག མ་ ི་དཔོན་པོར་བ ོས། (འདི་ལ་
ཁ་ཅིག་ཧོར་ ལ་ སི ་ས་ ་ལ་བོད་ ལ་ ་ི རོ ་བ ་ག མ་དབང་ཡོན་ ་ ལ་ཞེས་བཤད་ ལ་ཡོད་ ང་། བོད་ ་ི
་མས་སོག་པོར་དབང་གནང་ན་བོད་ ལ་དབང་ཡོན་ ་འ ལ་འོས་པའི་ ་མཚན་མི་ཤེས་ནའང་ཟང་ཟིང་གི་མཆོད་

ི་ལོ༡༢༧༤
ཡིན། (༧༢༣) ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་ས་ ་འཕགས་པས་དགེ་འ ན་ ི་བ ན་ལ་བ ེན་བ ར་མཛད་
ཅེས་བཤད(དགེ་འ ན་དེ་ ེད་ ད་ ིམ་ ི་ ངས་དང་བ ར་ན་ ི་ ོར་བ ་ག མ་ ི་ ེད་ཀ་ ག་བ ལ། བ ེན་

པ་ཡིན་ ་རེད་དེ། འོན་ ང་ ་མའི་དགོངས་གཞི་ བ་ན་ བ་པའི་མཆོད་པར་འ ར་ནའང་ཐང་།)

བ ར་ནང་ ་མ་ ད་པའི་ ་བའང་ཡོད་ངེས་ལ་བོད་ལ་གཉའ་གནོན་ ེད་འདོད་དང་འགལ་ ར་ལངས་པའི་བསམ་
ོར་ ་བ་དམག་ལ་མི་འ ་ོ བས་བོད་དམག་ཆིག་འ མ་ཙམ་མེད་པར་སོང་བའི་གདེང་ཚད་ བ་ཡོད)།

ི་ལོ་མེ་ ང་ལ་ ་བསོད་ ལ་ལ་ ས་ ག་ཡོད་པའི་ཆེ་བ་ ་ ོན་ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་
དང་(འདི་ ་ནམ་ག ང་ ་ ི་ག མ་ ི་ ི་མ་ཡིན) མ་ས་ ་མཁའ་འ ོ་ ན་གཉིས་ལ་ ས་ག མ་ ོན་
པའི་འ ིང་པོ་མ ངས་མེད་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་ ་བ མས(གཅེན་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་དང་ག ང་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས་ཡིན)།

་ི ལོ༡༢༧༦ཡིན། (༧༢༡) ལོ་ཚགས་དངོས་མི་ཤེས་ ང་ བས་འདི་
ཙམ་ན། ཧོར་ ི་ བ་ ལ་པོའི་ག ང་ ད་ལ་ ོན་པའི་ ེས་ཆེན་དམ་པ་འཕོ་ཆེན་ ོང་འཇག་
ལ་དབང་བ ར་བའི་སོག་བ ན་ ོན་པ་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་དང་ཁོང་གི་ ་མཆེད་པ ྨ་ ལ་གཉིས་
ཧོར་སོག་ ེ་མ་ནས་ལམ་ ་ཆས་ཏེ་ ང་བ ན་ ར་མཚ་ ོན་ ི་ཀ་ ་ ོན། དེ་དང་ ས་
མ ངས་ ་རོང་བོ་ ་ ེ་ ག་ ་བ་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ ་ ོན། བས་དེར་རེབ་གོང་ ི་ ེང་
འཁོར་ལོ་ཞེས་ བ་བ ེས་ཤིག་བ གས་ཡོད་པ་དེ་ ་ ེས་དཔོན་ ་བ ར་ནས་ཆོས་ ིད་ ི་ ་བ་
འ བ་ ིར་ ་ ེ་ལ་གཏེར་ས་བཙལ་ཏེ་གཏེར་འ ལ་ ས(འ མ་པའི་ ལ་འ ོར་བ་ཡིན། བ་ཐོབ་
མ་ག མ་ བས་ ི་དེ་མིན)། ་ ོད་ ང་འ ོག་ ད་ ་ ་འ ངས་པའི་ ལ་ ་ ོ་གཉན་ ལ་
མཚན་ ས་འདིར་ ོན་ཞེས་ ང་རམས་པས་ག ངས། དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ཡོས་ལ་ས་ ་ཟངས་
ཚའི་ ས་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་ཞེ་གཉིས་པར་འདས། (༧༡༩) ི་ལོ་ གས་འ ག་ལ་
ཧོར་སེ་ཆེན་ ལ་པོ་གོང་མའི་ ིར་བ གས་པ་ འི་ཡི་གེར་ཡོད་ཟེར། ད ང་ལོ་རེ་ ག་ཡིན།
ལོ་འདིར་ས་ ་འཕགས་པ་ད ང་ལོ་ཞེ་ ག་པར་ ་གཤེགས། ི་ལོ༡༢༨༠ཡིན། (༧༡༧) ི་ལོ་
གས་ ལ་ལ་ཧོར་དམག་གིས་ཉང་ ད་ ་རོག་ ོང་བཅོམ། དཔོན་ཆེན་གཉིས་པ་ ན་དགའ་
བཟང་པོ་བསད། དེ་ ེས་དཔོན་ཆེན་རིམ་པ་ནི། ཞང་བ ན། ག་པོ་ ང་དཀར་བ། ང་རིན།
དཀོན་གཞོན། གཞོན་དབང་། ང་ ོར། ཨང་ལེན(ཡང་གཞོན་དབང་། འདི་གཡོག་གིས་བསད)།
ལེགས་དཔལ། སེང་གེ་དཔལ། འོད་ཟེར་སེང་གེ ན་དགའ་རིན་ཆེན། དོན་ཡོད་དཔལ། ཡོན་
བ ན(ཡང་འོད་ཟེར་སེང་གེ)། ལ་བ་བཟང་པོ། དབང་ ག་དཔལ། བསོད་ནམས་དཔལ(ཡང་ ལ་
བ་བཟང་པོ། དཔོན་ཆེན་གོ་ས་འ གོ ་ དོ ་ ས་པས་ནང་མ་མ ན)། (༧༡༦) ི་ལོ་ ་ ་ལ་ ་མ ངས་
མེད་བསོད་ ོའི་ ་མཆེད་ག ང་ནམ་མཁའ་བསོད་ནམས་འ ངས། (༧༡༥) ི་ལོ་ ་ ག་ལ་
ཀ ་པཀྵི་ད ང་ལོ་བ ད་ ་བར་འདས། (༧༡༤) ི་ལོ་ཤིང་ ེལ་ལ་ཀ ་ ་ ེང་ག མ་པ་རང་
ང་ ོ་ ེ་དང་ག ང་ ནོ ་ ོ་ །ེ འ ི་ ང་ ོ་ ེ་ མས་འ ངས། (༧༡༣) ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་འ ི་
ང་བས་ ་ ལ་མེས་བ ེགས། སངས་ ས་གཙང་ ོན་བ ོངས་ཞེས་ ང་བཤད་ལ། འ ི་ ང་
ོམ་པ་ ན་ ོར་རིན་ཆེན་ ིས་ཧོར་ ལ་ ་ལའི་ འི་སོག་དམག་ ི་ད ་བོད་ ་ ིད་ནས་ས་
ར་དམག་ ངས། (༧༡༢) དེ་ནས་ལོ་བཞི་ ེ་ས་ ང་ལ་ ་ བ་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོའི་ གས་ ལ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

སོག་བ ན་ ོན་པ་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་ ིས་ ི་ཀ་གཡང་ ང་ར་ག མ་ ི་བར་མ་ ོང་ཆེའི་ ང་
བར་ ་ཁང་ ་འདབ་ མ་བ ེགས་ཅན་ ི་འ མས་ནང་འ མས་དང་ ན་པར་ ང་མ ར་ ང་
མགོ་ཏོག་ ་ ་ ་ ིས་མཛས་པ་བོན་ གས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ ོས་བ ང་ ར་བཞེངས་ བ་ཅེས་
ོང་ཆེ་ ་མ་ ་སར་ནམ་མཁའ་དབང་ ག་གི་རང་ མ་ ོམ་འ ོ་ཅན་ ་གསལ། བས་དེར་
སོག་བ ན་ ི་ ་མཆེད་མི་དབང་པ ྨ་ ལ་ནི་ ི་ཀ་གཡང་ ང་ར་ག མ་ ི་ ི་དཔོན་ ་བ ར།
བན་བ ན་ ་ ་ཆོས་ ན་སོགས་ ིས་ ་མཆེད་ མ་པ་གཉིས་ལ་ ག་དོག་དབང་གིས་གནོད་
པ་མང་ ་ ས་ ང་། ིད་ ལ་ག མ་ ིས་ ེན་ངན་མིང་ཙམ་མེད་པར་ ས་ཞེས་ ་སར་རིན་
པོ་ཆེས་ག ངས། ི་ལོ༡༢༨༩ཡིན། (༧༠༨) ི་ལོ་ གས་ ག་ ི་ལོ༡༢༩༠ལོར་ ་ ལ་བ་ག ང་
ང་(འདི་ཨ་ ིད་ ན་མཚམས་བཅོ་ ་བ་མཛད་པ་པོ)ད ང་ལོ་ཞེ་ད ་བཞེས་ནད ིངས་ ་གཤེགས།
ོགས་ ན་རིས་པ་འ ག་གསས་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ ད་ག ང་ ས་ ་ར་ལ་ ་བ མས། ལོ་འདིར་
་ ོན་རིན་ཆེན་ བ་འ ངས། ས་ འི་དཔོན་ཆེན་ད ་བ་ཨང་ལེན་ ིས་ཡོན་ ལ་རབས་ ི་
གོང་མ་ ་པེ་ལི་སེ་ཆེན་ཧན་ ི་ ་ཐེ ་ ར་བྷོ་ཁས་ ེ་ ིད་པའི་དམག་ད ང་དང་མཉམ་ ་གཙང་
དམག་མང་པོ་འ ི་ ང་ ་ ངས་ཏེ་འ ི་ ང་མཐིལ་ ི་ ་ཁང་མེར་བ ེགས། ་བ་དང་མི་ ་
ཆིག་ ི་ ག་བསད། འ ི་ ང་གི་མཆོད་གཞིས་མང་པོ་ས་ ས་འ ོག དེ་ལ་འ ི་ ང་ ིང་ལོག་
གི་ལོ་ཟེར་བའི་ཐ་ ད་ཆགས། ལོ་འདིར་ཟིང་ འི་ ང་ཚང་བོན་དགོན་ ན་ཚགས་དར་ ས་
ིང་བཏབ། ང་ཚང་ ་རབས་ ག་གིས་བ ངས། དེ་ནས་ ང་གི་ག ང་ ད་མ་འཕེལ་བས་
དགོན་པའི་ ིན་ལས་ལ་ཡང་གནོད་ཟེར། (༧༠༧) ི་ལོ་ གས་ཡོས་ ི་ལོ༡༢༩༡ལ་ ་ ལ་བ་
སངས་ ས་ཇོ་བོས་ ་ ལ་ཞིག་གསོ་ ས། (༧༠༦) དེ་ནས་ ་འ ག་ ི་ལོ༡༢༩༢ལོར་ཇོ་ནང་
དོལ་བོ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་འ ངས། (༧༠༥) ི་ལོ་ ་ ལ་ ི་ལོ༡༢༩༣ལ་ ་འ ལ་བ་ ལ་
མཚན་ད ང་ལོ་ང་ ་བར་གཤེགས། (༧༠༤) དེ་ནས་ཤིང་ ་ ི་ལོ༡༢༩༤ཧོར་སེ་ཆེན་ ི་ཚ་བོ་
ལ་ཅིའི་ ་ ལ་སར་བཀོད་ཅེས་སོག་པོའི་ཡིག་ཚང་ན་ཡོད་ཟེར། (༧༠༣) དེ་ནས་ཤིང་ ག་
ི་ལོ༡༢༩༥ལོར་ ་ནག་ ་ཡེ་ འི་ཆོས་ གས་དར་ཞེས་ གས། འི་ཡིག་ཚང་ ་ལོ་འདིར་ཧོར་
ལ་གཉིས་པ་ ིར་བཀོད་ཅེས་བ ན་ ིས་ ་ ིས་ཡོད། (༧༠༢) ི་ལོ་མེ་ ེལ་ ི་ལོ༡༢༩༦ལོ་
སེ་ཆེན་ ལ་པོ་ལོ་ ་གཉིས་ཐོག་འདས། (༧༠༡) དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ གས་ ང་ ི་ལོ༡༣༠༡ལོར་
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ཁོད་པོ་ ོ་ ོས་ཐོགས་མེད་ ིས་ ་ཞབས་ ག་ནས་གཏེར་བཞེས། (༦༩༦) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་
ཡོས་ ི་ལོ༡༣༠༣ལ་ཀ ་རང་ ང་ ོ་ ེ་ད ང་ལོ་ཉི་ འི་ཐོག་ ་ ེང་བཏབ། (༦༩༤) ི་ལོ་ཤིང་
འ ག་ ི་ལོ༡༣༠༤ལ་ ང་པོ་རང་ ོལ་ ་མ་ ལ་མཚན་ ་འ ངས་པར་ངེས་ཏེ(དཔལ་ ལ་བ ན་
འ ང་ལས་ཤིང་འ ག་ལོར་འ ངས་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་རབ་ ང་གང་གི་ བས་མི་གསལ་ཡང་རབ་ ང་ ་བ་ཡིན་
དགོས་སོ)།

(༦༩༣) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་ ་ ི་ལོ༡༣༠༦ལ་ཇོ་ནང་ ོགས་ལས་ མ་ ལ་འ ངས།
(༦༩༡) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ ེལ་ ི་ལོ༡༣༠༨ལོར་ག ་ ་ འི་ ་ ོད་ ོད་ཅེས་ ་བར་ ོབ་
དཔོན་བ ན་པ་བ ང་དང་འ ོམ་ཟ་བསོད་ནམས་ ན་གཉིས་ ི་ ས་ ་པད་འ ང་གཉིས་པ་
ོང་ཆེན་རབ་འ མས་པ་ ལ་ ིམས་ ོ་ ོས་སམ་ ི་མེད་འོད་ཟེར་ ་འ ངས། ཧོར་ ལ་
ག མ་པ་ ་ ག་ ིར་བ གས། (༦༨༩) ི་ལོ་ས་ ་ ི་ལོ༡༣༠༩ལ་ཆོས་ ེ་དོན་ བ་རིན་ཆེན་
དང་ཚལ་བ་ ན་དགའ་ ོ་ ེ་འ ངས། (༦༨༨) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ་ ི་ ི་ལོ༡༣༡༢ལ་ཧོར་ ལ་
བཞི་བ་པོ་ཡན་ ་ ིར་བ གས། ་ ལ་བ་སངས་ ས་ཇོ་བོ་ད ང་ལོ་ ་གཅིག་པར་གཤེགས།
(༦༨༥) ི་ལོ་ ་ ང་ ི་ལོ༡༣༡༣ལ་ཇོ་ནང་ ན་ ངས་ གས་ ེ་བ ོན་འ ས་ད ང་ལོ་དོན་
གཅིག་པར་འདས། ལོ་འདིར་ ིང་མ་ ལ་ ོར་བས་ ང་ ་མོ་ ིང་ཐིག་གཏེར་ནས་བཏོན་ཞེས་
བ ན་ ིས་ ན་བ ས་ལས་བཤད། (༦༨༤) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་ཡོས་ཏེ་ ི་ལོ༡༣༡༥ལ་འ ི་
ང་ ོར་རིན་པ་ད ང་ལོ་སོ་བ ད་པར་འདས། ོ་ ེ་ ལ་པོ་ད ང་ལོ་སོ་གཉིས་པ་འ ི་ ང་
གདན་སར་ ནོ ། (༦༨༢) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ས་ ་ ི་ལོ༡༣༡༨ལ་ ་མཁས་བ ན་ ལ་བའི་ག ང་
་ཤ་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་ད ང་ལོ་དོན་བཞི་བར་གཤེགས( ་ག ང་འཇའ་འོད་ ི་ནང་ ་ ིས་པ་ལོ་
བ ད་ཙམ་ ་ ང་ ར་ ར་ཞེས་བཤད།)། (༦༧༩) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ གས་ ་ ི་ལོ༡༣༢༡ལ་ཧོར་
ལ་ ་བ་གེ་གན་ ིར་བ གས། ས་ འི་ཏི་ ི་ ན་དགའ་ ོ་ ོས་ ིས་ ང་ བ་ ལ་མཚན་
ཕག་ འི་ ི་དཔོན་ ་བ ོས། ཐམ་ཀ་ ག་མགོ་མ་དང་ཏའི་སི་ འི་གོ་གནས་ཐོབ། (༦༧༦)
དེ་ནས་ ་ ི་ ི་ལོ༡༣༢༢ལ་ ་ ོན་ཆོས་འ ང་དང་བ ན་ ིས་མཛད། (༦༧༥) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་ཤིང་ ི་ ི་ལོ༡༣༢༤ལ་ས་ འི་བདག་ཆེན་བཟང་པོ་དཔལ་ད ང་ལོ་རེ་ག མ་པར་བཞི་
ཐོག་ ་ ང་གི་གཟིམས་ཁང་ ་གཤེགས། ་བ ན་ ལ་བཟང་པོས་བ ན་འ ང་དར་ ས་
གསལ་ ོན་བ མས། ཧོར་ ལ་ ག་པ་ཡེ་ ན་ཐེ་ ར་ ིར་བཀོད། (༦༧༣) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་
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མེ་ ག་ ི་ལོ༡༣༢༦ལོར་ ་ ད་ ་ ་ ག་དཀར་ ་བ གས་པའི་བེ་རི་ ོ་གཉན་ ལ་མཚན་ལ་
མཁའ་འ ོ་གསང་གཅོད་ཟབ་མོའི་ ོར་ ན་བ ད་ ་ ང་། ོ་ ག་ ་ བ་ཆེན་ནམ་མཁའ་
ལ་མཚན་ ་འ ངས། (༦༧༡) རབ་ ང་ ་བ་འདིར་གཏེར་ ོན་ཆེན་པོ་ ་ར་འོད་ཟེར་ ལ་
མཚན་དང་ཨ་ཐོག་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ ང་བ གས་ངེས་ཏེ་ ་ར་ནི་ ང་ ་ཧ་རའི་ ོབ་མ་ཡིན་
པ་དང་། ཨ་ཐོག་ བ་པ་ནི་ ་ ལ་བའི་གསོལ་ཇ་བ་ཡིན་ལ་ཨ་ཐོག་ནི་ད ང་ལོ་བ ་དང་བ ་
ཡིན་ བས་ ོབ་མ་གར་ཚ་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་ ིས་མཇལ་བར་བཤད་ལ་དེ་ནས་ལོ་བ ར་
བ གས་པས་ད ང་ལོ་བ ་དང་ཉི་ ར་གཤེགས་པ་ ོགས་ཆེན་ ་མ་བ ད་པའི་ མ་ཐར་ ་
གསལ་ལོ། །དེར་ད ད་ན། ཨ་ཐོག་ཡེ་རིན་ནི་རབ་ ང་བཞི་བའི་ ད་ ་འ ངས་ནས་ ག་
པའི་ ད་ ་འདས་ མ་འཆར། ཡང་གར་ཚ་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་ ི་ ་མ་ མས་ནི་ཨ་ཤག་
བསོད་ནམས་ ལ་མཚན་དང་། ོགས་ ན་ ང་ཚ། ལ་ ིམས་འོད་ཟེར། རག་ཤི་ཡེ་ཤེས་
ལ་མཚན། འ ོང་ཚ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན། རོང་པོ་ ར་ ོམ་ ལ་ ིམས། མཐོ་ལ་ཤེས་རབ་
དཔལ་བ། ཡ་ ེ་ ིན་པ་ ལ་མཚན། ང་པོ་རང་ ོལ་ ་མ་ ལ་མཚན། སེ་ ོམ་ད ་རལ་
བསམ་གཏན་ ལ་མཚན་སོགས་ཡིན་པས་ བས་འདིར་ ོན་ཡོད། ཡང་ ེ་གར་ཚ་བའི་ ོབ་མ་
མས་ནི་ལ་ ག་གི་ ི་ ོན་ ོ་བོ་ ལ་མཚན(འདི་ ་བ ན་ ལ་བཟང་པོའ་ི ཞལ་ བོ ་ ང་ཡིན)།
མངའ་རིས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན། ག་ཚང་བ ན་པ་ ལ་མཚན། ོ་ ོགས་ཡེ་ཤེས་སེང་གེ
་གེ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན་སོགས་ཡིན་པ་དང་། ཡང་མཐའ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་དང་སེ་
ོམ་ད ་རལ་བ་ མ་གཉིས་ནི་མངའ་རིས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན་ ི་ ་མ་ཡིན་པས་ ང་ བས་
འདིར་ ོན་ཡོད་པ་ཤེས་ འོ། ། བས་འདིར་ ལ་ ་ ོ་གཉན་ ལ་མཚན་སོགས་དམ་པ་ ་མས་
སོག་དམག་ ོག་ཐབས་ ་གཅོད་ ི་གདམས་པ་ནི་ཤིན་ ་ཟབ་པར་དགོངས་པ་ ེ་ཞིག་གཅོད་
འ ེལ་ལས་ག ངས།། །།
༼ རབ་ ང་ ག་པའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་ ག་པ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༣༢༧ལོར་ཇོ་ནང་ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ད ང་ལོ་རེ་བ ད་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

པར་གཤེགས། (༦༧༠) ི་ལོ་ས་འ ག་ལ་རང་ ོལ་ ་མ་ ལ་མཚན་ ་བ མས་ཞེས་མཁན་
ཆེན་དང་ ང་རམས་པ་སོགས་ ི་བ ན་ ིས་ ་ག ངས་ན་ཡང་། འདི་ག ང་ ས་ ང་པོ་ལ་
ཡབ་ ོ་བ ང་དང་ མ་ ི་ ིད་གཉིས་ ི་ ས་ ་འ ངས་པའི་ ང་པོ་རང་ ོལ་ཞེས་ ་ར་འོད་
ཟེར་ ལ་མཚན་དང་རི་བ་ཤེར་ ོའི་ ོབ་མ་དེ་ཉིད་ཡིན་ན། གོང་བཤད་ ར་རབ་ ང་ ་བའི་
བ ང་ ་སོ་བ ད་པ་ཤིང་འ ག་ཡིན་ནམ་ མ་ ེ་ ་ ལ་བའི་གསོལ་ཇ་བ་ཨ་ཐོག་ཡེ་རིན་སོགས་
ི་ ས་ཡིན་པས་སོ། །ལོ་འདིར་ཧོར་ ལ་བ ན་པ་རིན་ཆེན་འཕགས(ར་ ི་ཕག)དང་བ ད་པ་ཅི་
ཡ་ ་ ིར་འཁོད་ཅེས་ཟེར། (༦༦༩) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ལ་ལ་ཧོར་ ལ་བ ན་པ་དང་བ ད་པ་
འདས་ཅི་ཡ་ ་ ིར་འཁོད་ཅེས་ མ་པ་བཞེད། (༦༦༨) ི་ལོ་ གས་ ་ལ་མདོ་ཁམས་ ང་ཞིག་
ག ང་ལ་ ོ་གཉན་ ལ་བ་ ོ་ ོས་འ ངས། ོགས་ ན་རིས་པ་འ ག་གསས་ད ང་ལོ་ཞེ་
གཅིག་བཞེས་ཚ་འཛམ་ ིང་གནས་ཆེན་བ ་དང་ཉེར་ འི་མཆོག་ ར་བོན་རི་ཆེན་པོའི་གནས་
ོ་རིས་མེད་ ་ ེས། ི་ལོ༡༣༣༠ཡིན། (༦༦༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ེལ་ལ་ཧོར་ ལ་ད ་བ་
རིན་ཆེན་དཔལ་ ིར་བ གས། ཀ ་རང་ ང་ ོ་ ེ་ད ང་ལོ་ཞེ་ད འི་ཐོག་ཧོར་ ལ་ ་ཕེབས།
(༦༦༥) ི་ལོ་ ་ ི་ལ་ཧོར་ ལ་བ ་བ་ཐོ་བཀན་ཐེ་ ར་ ིར་བ གས། ི་ལོ༡༣༣༣ཡིན།
(༦༦༤) ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་ཀ ་རང་ ང་ ིར་བོད་ ་ ོན། (༦༦༣) དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ས་ཡོས་ལ་
ཀ ་རང་ ང་ ོ་ ེ་ད ང་ལོ་ང་ ག་པར་ ་ནག་ ་གཤེགས། (༦༥༨) ི་ལོ་ གས་འ ག་ལ་
ཀ ་རོལ་བའི་ ོ་ ེ( ་ ེང་བཞི་བ)འ ངས། (༦༥༧) ི་ལོ་ གས་ ལ་ལ་ ་མ ངས་མེད་བསོད་
ནམས་ ོ་ ོས་ད ང་ལོ་རེ་ ་བར་ད ིངས་ ་གཤེགས། ི་ལོ༡༣༤༡ཡིན། (༦༥༦) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་ ་ ག་ལ་ག ང་ ོན་ ོ་ ེ་ད ང་ལོ་ ག་ ་བཞེས་ བས་བ ན་ ིས་མཛད། (༦༥༤)
ི་ལོ་ཤིང་ ེལ་ལ་མཁས་ བ་རིན་ཆེན་ ོ་ ོས་འ ངས། ི་ལོ༡༣༤༤ཡིན། (༦༥༣) ི་ལོ་ཤིང་
་ལ་འ ག་པ་ ོ་ ོས་སེང་གེ ཉ་དཔོན་ ན་དགའ་དཔལ་བ། རོང་ ོན་ཤེས་ ་ ན་རིག་
མས་འ ངས(རོང་ ོན་ ོན་ལོ་གཞན་ གས་དང་མ་མ ན་པས་ད ད་ན་རོང་ ོན་གཉིས་མ་གཅིག་གམ་ མ)།
(༦༥༢) ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་ཚལ་བ་ ན་དགའ་ ོ་ ེས་དེབ་དམར་བ མས། རབ་ ང་མཚན་སི་ ་
དགེ་བའི་ ོ་ ོས་ཡིན། ི་ལོ༡༣༤༦ཡིན། (༦༥༡) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ཕག་ལ་འ ག་པ་ ན་དགའ་
སེང་གེ་ད ང་ལོ་སོ་བཞི་བར་གཤེགས། (༦༥༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ི་ལ་པེ་ཅིན་ ི་མཆོད་ ེན་དཀར་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

པོ་བཞེངས། བཟོ་བོ་ནི་བལ་བོའི་ཨ་ཉི་ཀེ་ཟེར་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད། ི་ལོ༡༣༤༨ཡིན། (༦༤༩)
དེའི་ ི་ལོ་ས་ ང་ལ་ཆོས་ ེ་དོན་ བ་རིན་ཆེན་ ིས་ ་ ང་བཏབ། ་མ་རེད་མདའ་བ་གཞོན་
་ ོ་ ོས་འ ངས། ེ་ ིད་ཕག་ ་ཏའི་སི་ ་ ང་ བ་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་ཞེ་བ ད་པར་
བོད་ཁམས་དབང་བ ར་ཏེ་གཡའ་བཟང་དང་ཕག་ ་བར་དམག་འ ག་ ང་། ས་ འི་དཔོན་
ཆེན་ མས་གཡའ་བཟང་ ོགས་ ་ལངས་པས་ས་ཕག་བར་ལ་ཡང་འགལ་བ་ ང་། ས་ ས་སི་
་བཙན་འཇག་ ས་ ང་མཐར་སི་ ་ ལ་ཁ་ཐོབ། ས་ ་བའི་ལག་ནས་ ིད་དབང་ཤོར་ཞེས་
མ་པ་བཞེད། (༦༥༨) བས་དེར་ ་ ང་ན་བོན་ ོང་དགོན་ཞེས་པའི་བོན་པོའི་དགོན་ ིང་
ཞིག་ཡོད་པ་ཆོས་ ེ་དོན་རིན་པ་ བ་བ ེན་དང་བཅས་པས་འགལ་ ་ ས་ཏེ་དགོན་གནས་ ོར།
་བ་ཟེར་བར་གཞི་ཆགས། དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ གས་ཡོས་ལ་ཕག་ ་ ང་ བ་ ལ་མཚན་
ིས་ ིས་ཐང་བཏབ། འ ི་ ང་ ོ་ ེ་ ལ་པོ་ད ང་ལོ་རེ་བ ད་པར་འདས། (༦༤༦) དེ་ནས་
ལོ་གཉིས་པ་ ་ ལ་ལ་ཚལ་བ་ ན་དགའ་ ོ་ ེ་ད ང་ལོ་ཞེ་ ་བར་འདས། ི་ལོ༡༣༥༣ཡིན།
ལོ་དེར་བོད་ ་ས་འ ལ་ཆེན་པོ་ ང་ཟེར། (༦༤༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་ མས་ཆེན་ཆོས་ ེ་
འ ངས་ཟེར། (༦༤༣) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་མེ་ ེལ་ལ་ཤར་ ལ་མོ་རོང་ ་ཡབ་ད ་རིགས་ ་
ལ་དང་ མ་རིན་ཆེན་ ན་གཉིས་ ི་ ས་ ་ ལ་བ་གཉིས་པ་ ེ་མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་
མཚན་རིན་པོ་ཆེ་ད ིད་ར་ ག་ འི་ཚས་ འི་ཉི་ཤར་ ི་ ས་ ་ ་འ ངས། ི་ལོ༡༣༥༦ཡིན།
(༦༤༡) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་མདོ་ ད་ཙང་ཁ་ ་ཡབ་ ་འ མ་དགེ་དང་ མ་ཤིང་ཟ་ཨ་ཆོས་
གཉིས་ ི་ ས་ ་ ེ་ཙང་ཁ་བ་ཆེན་པོ་ ་བ་བ ་བའི་ཚས་བ ་ཉིན་ ་བ མས། (༦༤༠) དེ་
ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ས་ཕག་ལ་ ེ་ཙང་ཁ་བ་ད ང་ལོ་ག མ་ ི་ཐོག་ཀ ་རོལ་བའི་ ོ་ ེ་མ ན་ནས་
དགེ་བ ེན་མཛད་དེ་མཚན་ལ་ ན་དགའ་ ིང་པོར་བཏགས། མཁས་ བ་ ེས་མཛད་པའི་ མ་
ཐར་ལས། ལོ་འདིར་ཡབ་ ་འ མ་ནས་ཆོས་ ེ་དོན་ བ་རིན་ཆེན་གདན་ ངས་ཞེས་ག ངས་
ཡོད། (༦༣༨) དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ི་ལ་ ལ་ ་ ོ་ ན་ ིང་པོའམ་ད ་བ ན་ནམ་མཁའ་རིན་
ཆེན། ད ་གཤེན་ཉི་མ་ ལ་མཚན། ལ་ཚབ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ མས་ ་འ ངས། ི་
ལོ༡༣༦༠ཡིན། ལོ་དེར་ཀ ་རོལ་བའི་ ོ་ ེ་ད ང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ཐོག་ ་ནག་ ་ཕེབས། (༦༣༧)
དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ང་ལ་ཇོ་ནང་ ན་མ ེན་དོལ་བོ་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་བ ན་ ་བར་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ད ིངས་ ་གཤེགས། བ་ཆེན་ཐང་ ོང་ ལ་པོའམ་བ ོན་འ ས་བཟང་པོ་ ་འ ངས། (༦༣༦)
དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་ ེ་ཙང་ཁ་བ་ད ང་ལོ་ ག་པར་ཆོས་ ེ་དོན་རིན་པས་བདེ་མཆོག་ ེ་ ོར།
ག་ན་ ོ་ ེ་སོགས་ ི་དབང་བ ར། མཚན་དོན་ཡོད་ ོ་ ེ་གསོལ། (༦༣༥) དེའི་ ི་ལོ་ ་ཡོས་
ལ་ ེ་ཙང་ཁ་བར་ཆོས་ ེ་དོན་རིན་པས་མཁན་པོ་དང་གཞོན་ ་ ང་ བ་ ོབ་དཔོན་མཛད་དེ་
ཚགས་ ་མ་དགེ་བ ེན་བཞེས་ཏེ་མཚན་ ོ་བཟང་ གས་པ་གསོལ། ོང་ཆེན་རབ་འ མས་པ་
ལ་ ིམས་ ོ་ ོས་ད ང་ལོ་ང་ ག་པ་དང་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་པ་འདེབས་མཁན་ ་མ་
བསམ་གཏན་རིན་ཆེན( ་མ་འདི་བ་འ ངས་ལོ་དང་དགོན་པ་ནམ་བཏབ་པའི་ལོ་ཚགས་གསལ་བོ་མ་ ེད)
འདས། (༦༣༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ལ་ ་ ོན་རིན་ཆེན་ བ་ད ང་ལོ་དོན་ ་བར་ ་ངན་
ལས་འདས། ལོ་དེར་ཏའི་སི་ ་ ང་ བ་ ལ་མཚན་ ིས་ ིད་ ིའི་ལས་འགན་ངལ་གསོ་ ས་ཏེ་
ཚབ་ ་འཇམ་ད ངས་ ་ ི་ ་ ལ་མཚན་བ ོས། དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ལ་ལ་ ལ་བ་མཉམ་མེད་
ཆེན་པོ་ད ང་ལོ་བ ་བཞེས་ བས་ ་ ་མ་ག ང་ ང་ ལ་མཚན་ ི་ ང་ ་རབ་ ང་བཞེས་
ཏེ་མཚན་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན་གསོལ། འགོས་ལོའི་བཞེད་པ་ ར་ན་ལོ་འདིར་ག ང་ ོན་ ོ་ ེ་
དཔལ་ད ང་ལོ་ ་གཉིས་བཞེས་པར་འདས། འདི་ལ་ མ་པའི་ཆོས་འ ང་ ་ག ང་ ོན་རང་
གིས་མེ་ཕག་ལོར་ ་གཉིས་ལོན་ག ངས་ཞེས་པ་དེ་མཁས་པ་ཚ་ཏན་པས་བ ན་ ིས་ ་ཐེངས་
གཉིས་ལ་གསལ་བཤད་ ་ ིས་ཡོད་ ང་མེ་ཕག་ལ་བ མས་ནས་ ་གཉིས་ལོན་ཚ་འདས་ཞེས་
པར་གོ་དགོས་སམ་དེ་ ་མ་ཡིན་ན་ མ་པ་རང་གིས་བཞེད་པའང་ས་ ེལ་ལ་འདས་པས་སོ། ། ་
གཉིས་ལོན་ཚ་མེ་ཕག་ལ་འབབ་དགོས་ན་མེ་ ག་ལ་འ ངས་དགོས་པ་ ོས་མ་དགོས། (༦༣༢)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་མེ་ ག་ལ་རོང་ ོན་ཤེས་ ་ ན་རིག་ ་ ལ་མཚན་འ ངས་ཞེས་བ ན་
ིས་ ན་ལས་བ ས་པར་བཤད་ལ། མཁན་ཆེན་ཉི་མས་གོང་ ་བཤད་པ་ ར་རོང་ ོན་ཤིང་
ར་འ ངས་པར་བཞེད་པ་དང་། ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་དང་དེའི་ ་མ་མཁས་ བ་རིན་
ཆེན་ ོ་ ོས་ཏེ་ མ་པ་གཉིས་ཀས་རོང་ ོན་ ི་ཞབས་བ ེན་པ་ ་ ོབ་གཉིས་ཀའི་ མ་ཐར་ ་
གསལ་བས་འདིར་ད ད་པར་ ། ི་ལོ༡༣༦༧ཡིན། (༦༣༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ེལ་ལ་ཧོར་ ི་ ལ་
ས་མཇག་ ོགས། ་མིང་ ལ་པོ་ ན་ (洪武) ིར་བ གས། ི་ལོ༡༣༦༨ཡིན། (འདི་ནས་བ ང་
ི་ལོ༡༦༦༢བར་ ་ ་མིང་ ལ་རབས་གནས་ཞེས་བཤད།) (༦༢༩) བས་འདིར་ ེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

འབེ་ ང་ ོང་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ ི་ ང་ ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བ ེད་ ས་ཤིང་། མཛད་དང་
ཕར་ ིན། འ ་ོ མགོན་ཡིག་ཆའི་ ེང་ནས་གསན་ ོང་མཛད། དེའི་ ི་ལོ་ས་ ་ལ་ ལ་ ་ ོ་ ན་
ིང་པོས་ད ང་ལོ་བ ་བཞེས་ཚ་ ང་པོ་རི་ ེ་ ག་ ་བོན་དགོན་མདོ་ གས་མི་ བ་ ལ་མཚན་
བ ན། ི་ལོ༡༣༦༩ཡིན། (༦༢༨) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ེ་ ་ ི་ལ་ ེ་ཙང་ཁ་བ་ད ས་ ་ཕེབས།
(༦༢༥) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ཤིང་ ག་ལ་འ ལ་འཛན་ གས་པ་ ལ་མཚན་འ ངས། (༦༢༣)
དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ཡོས་ལ་བོ་དོང་ ོགས་ལས་ མ་ ལ་འཇིགས་མེད་ གས་པ་འ ངས་ཟེར། (༦༢༢)
དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་ས་ ག་ལ་ ང་པོ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་ ིས་བ ན་འ ང་ ན་གསལ་བ མས།
ི་ལོ༡༣༧༩ཡིན། (༦༡༨) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ གས་ ་ལ་ ེ་ཙང་ཁ་བ་ད ང་ལོ་ཉེར་ ་བར་
བ ེན་ ོགས་བཞེས། (༦༡༦) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ ་ཕག་ལ་ཀ ་རོལ་བའི་ ོ་ ེ་ད ང་ལོ་ཞེ་
བཞི་བར་གཤེགས། (༦༡༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་ཀ ་ ་ ེང་ ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
འ ངས། ི་ལོ༡༣༨༤ཡིན། (༦༡༣) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ང་ལ་ཆོས་ ེ་དོན་ བ་རིན་ཆེན་ད ང་
ལོ་དོན་བ ན་པར་ ་ངན་ལས་འདས། མཁས་ བ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་འ ངས། (༦༡༢)
དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་ ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ད ང་ལོ་སོ་གཅིག་ཐོག་གཙང་གཡས་ ་དབེན་
སར་ ོན། འི་མཁན་ཆེན་ ལ་ ིམས་ཡེ་ཤེས་ ིས་མཁན་པོ་མཛད་ནས་ ང་ ོང་ ད་པར་
འཕགས་པ་བ ་ ག་གི་ད ས་ ་བ ེན་ ོགས་བཞེས་ཏེ་ ིམས་ཉིས་བ ་ ་བ ་ཉེས་ ས་ཙམ་
ིས་མ་གོས་པར་བ ང་བས་མཁས་བ ན་ ་མའི་ག ག་ ན་ ་ ར་ཏོ། ། ི་ལོ༡༣༨༦ཡིན།
(༦༡༡) བས་འདི་ཙམ་ན་ བ་ཆེན་ཐང་ ོང་ ལ་པོས་ཀོང་པོའི་ ལ་སོགས་ ་ གས་ ི་ ོང་
མོ་ ས་ནས། ད ས་གཙང་། མདོ་ ོད། ོ་འ ག་སོགས་ ི་ ་ཆེན་ མས་ལ་ གས་ཐག་གི་ཟམ་
པ་ཆེ་ ང་ ་བ ་ང་ག མ་བ གས་ཟེར། དེ་ནས་ བ་ཐོབ་ གས་ཟམ་པ་ཞེས་ ་ གས།། །།
༼ རབ་ ང་བ ན་པའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་བ ན་པ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༣༨༧པ། ད་ ་རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་བ ང་ ་
བ ་གཅིག་པ་མེ་ ང་བར་ལོ(༦༡༠)ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ལོ་ག མ་ གས་ ་ལ་ད ་ ང་ནམ་མཁའ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

རིན་ཆེན་ནམ་ ལ་ ་ ོ་ ན་ ིང་པོས་ ་རོང་དགོན་ག ང་ ང་ ་ ག་ ིང་(དེ་ ་གནས་ཆེན་ཡིན)
གི་གཞི་བཏིང་། (༦༠༧) ི་ལོ་ གས་ ག་ལ་ ལ་བ་དགེ་འ ན་ བ་འ ངས། (༦༠༦) དེ་
ནས་ལོ་ ་མེ་ ི་ལ་ ལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་ སི ་ ེ་ཙང་ཁ་བའི་ཞབས་བ ནེ ། (༦༠༡) དེ་ནས་
ལོ་ག མ་ས་ཡོས་ལ་ ་མིང་ ལ་པོ་ ན་བན(建文) ིར་བ གས། (༥༩༨) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་
གས་ ལ་ལ་ ོ་ ག་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་དོན་ ག་པར་ད ིངས་ ་གཤེགས། ལོ་
འདིར་མཁས་ བ་ ེ་ད ང་ལོ་བ ་བ ན་པ་དང་བོ་དོང་ ོགས་ལས་ མ་ ལ་ད ང་ལོ་ཉེར་
བ ན་པར་ངམ་རིང་ཆོས་ ེ་ ་ ོད་པ་མཛད་ཟེར། (༥༩༦) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ག་ལ་ ་མིང་
ང་ལོ་ ལ་པོ་གོང་མའི་ ིར་བ གས། ི་ལོ༡༤༠༣ཡིན། (༥༩༤) ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་
མདོ་ ད་ ལ་རོང་ ་ ོན། གཡས་ ་དབེན་སའི་དགོན་ ེ་ཆེན་པོ་ལ་འ ང་བས་འཇིག་པ་
ང་། ེ་ཉིད་མཁའ་འ ོ་ ག་གདོང་ འི་ད ས་མ་ལ་མོ་ རེ ་ ་ ས་ བ་པ་མཛད། དབེན་ས་
བ ར་བཞེངས་དགོས་པར་ ང་བ ན་ ང་། ི་ལོ་ཤིང་ ེལ་ལ་ཞང་ ང་ཆོས་དབང་ གས་པ་
འ ངས། (༥༩༣) ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་ ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོས་དབེན་ས་གནས་ ོར་ཏེ་གཙང་
ཐོབ་ ལ་ ་དཔལ་ ན་བ ་ཤིས་ ན་རིའི་དགོན་ ེ་བཏབ། ག་ཚང་ལོ་ ཱ་བ་ཤེས་རབ་རིན་
ཆེན་འ ངས། ི་ལོ༡༤༠༥ཡིན། (༥༩༢) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་ཕག་ལ་ ་མིང་ ལ་པོས་ཀ ་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ ་ནག་ ་གདན་ ངས། (༥༩༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ི་ལ་ཀོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན་
ིས་ ང་ ལ་ ག་པོ་རི་བ ན་ཞོལ་བདེ་ཆེན་ ན་ གས་ ིང་བཏབ། དེའི་ ི་ལོ་ས་ ང་ལ་ ེ་
ཙང་ཁ་བས་དགེ་ ན་ མ་པར་ ལ་བའི་ ིང་བཏབ། ་སའི་ ོན་ལམ་བ གས། (༥༨༨)
དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ་འ ག་ལ་རེད་མདའ་བ་ད ང་ལོ་རེ་བཞི་བར་འདས། (༥༨༥) དེ་ནས་ལོ་
ག མ་ཤིང་ ག་ལ་དཔལ་ ན་ ན་རི་བ་ཆེན་པོ་ད ང་ལོ་ ག་ ་བར་ད ར་ཐ་ ང་གི་ཚས་
བ ད་ལ་ ་ངན་ལས་འདས། ལ་ཚབ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་ང་ ག་གི་ཐོག་ ན་
རིའི་གསེར་ ིར་བ གས་ཏེ་མཁན་པོ་མཛད། ལ་བ་དགེ་འ ན་ བ་ད ང་ལོ་ཉེར་ འི་ཐོག་
ེ་ཙང་ཁ་བ་ལ་མཇལ། ཀ ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད ང་ལོ་སོ་གཉིས་པར་འདས། ི་ལོ༡༤༡༥
ཡིན། (༥༨༢) ི་ལོ་མེ་ ེལ་ལ་འཇམ་ད ངས་ཆོས་ ེ་བ ་ཤིས་དཔལ་ ན་ ིས་འ ས་ ངས་
བཏབ། ཀ ་ ་ ེང་ ག་པ་མཐོང་བ་དོན་ ན་འ ངས། (༥༨༡) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ས་ཕག་ལ་
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་ེ ཙང་ཁ་བ་ད ང་ལོ་རེ་ག མ་པར་ ་བ་བ ་བའི་ཚས་ཉེར་ ་ལ་གཤེགས། ་ཡེ་ཤེས་སམ་
མས་ཆེན་ཆོས་ ེས་སེ་ར་བཏབ། ི་ལོ༡༤༡༩ཡིན། (༥༧༨) བས་འདིར་ ་ ན་དགའ་
དབང་ ན་ ིས་བན་དཀར་ཤང་ནང་ ་ ོ་ ེང་དགོན་ངོ་མཚར་ ན་ཚགས་ ིང་བཏབ། ོ་
ེང་ ན་རི་བར་མ་ཟེར་བའི་ ན་ གས་ ང་།
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ ང་ལ་ མས་ཆེན་ཆོས་ ེ་ ་ནག་ ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཕེབས། བོད་
་དགོན་པ་གང་ཆེ་འདེབས་ ས་པའི་ ་མ་ལ་ ་དང་སོག་པོས་དགའ་བ ་ ེད་པར་ངེས། (༥༧༦)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ཡོས་ལ་མཁས་ བ་ནོར་བཟང་ ་མཚ་འ ངས། (༥༧༤) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་
ཤིང་ ལ་ལ་ ་མིང་ ན་ཞི(红熙) ིར་བ གས། (༥༧༢) ི་ལོ་མེ་ ་ལ་གོང་མ་ཟོན་ཏེ(宣德)
ིར་བ གས། ི་ལོ༡༤༢༦ཡིན། (༥༧༡) ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་རོང་བོ་ ་ཀོ་ ི་ ོ་ ོས་སེང་གེ་ ་
ནག་ ་ ོན། གོང་མ་ཟོན་ཏེ་ ལ་པོས་རོང་བོ་དཔོན་པོ་དཀོན་མཆོག་ ལ་མཚན་ལ་ཐོབ་གནང་
ཞེས་རོང་བོའི་གདན་རབས་ ་བཤད། (༥༧༠) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ ་ལ་ འི་ཡིག་ཚང་ ར་
ན་ མས་ཆེན་ཆོས་ ེ་ ་ནག་ ་ཐེངས་གཉིས་པ་ ོན་ཟེར། དེ་ ་ན་བོད་ ་ཕེབས་ལམ་ ་
གཤེགས་པའི་བར་ལོ་ ག་ཡིན། ་མ་ ར་ན་ལོ་བ ་བཞི་ཡོད། ི་ལོ༡༤༢༩ཡིན། (༥༦༨)
དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ་ ི་ལ་ ལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་ད ང་ལོ་རེ་ད ་བ་ལ་འདས། ལོ་འདི་
ནས་བ ང་ཕག་ ་ གས་པ་འ ང་གནས་ ིས་ ིད་དབང་བ ང་། (༥༦༥) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་
ཤིང་ ག་ལ་ཕག་ ་ གས་འ ང་དང་དེའི་ཕ་ཆེ་བ་སངས་ མ་གཉིས་ ིད་དབང་དོན་ ་ནང་
འ གས་ ང་བ་ལ་ཕག་ ་ནང་ཞིག་གི་ལོ་ཡང་ཟེར་ལ་ ག་གི་ལོའི་ ེ་གཟར་ཆེན་མོ་ཡང་ཟེར།
(༥༦༣) ི་ལོ་ཤིང་ཡོས་ལ་རོང་ ོན་ ་བའི་སེང་གེས་བོད་ ི་ ་ལེ ་བཏབ་ཅེས་བ ན་ ིས་
ན་ལས་བ ས་པར་བཤད། བོན་ གས་ ར་ན་རབ་ ང་ ག་པའི་ཤིང་ ར་འ ངས་ནས་
ད ང་ལོ་སོ་གཅིག་པའི་ཤིང་ཡོས་ལ་ ་ལེ ་བཏབ་པར་བཞེད། ལོ་འདིར་ མས་ཆེན་ཆོས་ ེ་
བོད་ ་ ིར་ཕེབས་ལམ་མཛ་མོ་མཁར་ནས་ ་བ་བ ་བའི་ཚས་ཉེར་བཞི་ལ་འདས་ཞེས་ འི་ཡིག་
ཚང་དང་སོག་པོའི་ཆོས་འ ང་ ་བཤད་ཟེར། དེ་ ར་ཕག་ ་ ི་རབས་བ ་གཅིག་གིས་ལོ་ ་
ག་གི་རིང་བོད་ ི་ ིད་བ ང་། བས་འདི་ནས་ཕག་ ་ གས་འ ང་ཕ་ ་མ་མ ན་པར་
ནང་ཞིག་པའི་ ེན་ ིས་ ོན་པོའི་ ས་ ི་ ེ་བ་རིན་ ངས་པ་ནོར་ ་བཟང་པོ་ཕ་ ་ མས་ ི་
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ལག་ ་ ིད་དབང་འཆོར་བའི་མགོ་བ མས། ཕག་ ་དང་རིན་ ངས་དམག་འ ག་གི་ བས་
ཟེར། ་ི ལོ༡༤༣༥ཡིན། (༥༦༢) ི་ལོ་མེ་འ ག་ལ་མིང་ ལ་རབས་ ི་གོང་མ་ ་མིང་ ིན་ ང་
(正统) ིར་བ གས། (༥༦༡) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ས་ ་ལ་མཁས་ བ་ ེ་ད ང་ལོ་ང་བཞི་བར་
འདས། (༥༦༠) ི་ལོ་ས་ ག་ལ་ཉ་དཔོན་ ན་དགའ་ད ང་ལོ་གོ་ ་བར་གཤེགས། བོན་ གས་
ར་ན་ ེ་འདི་དང་རོང་ ོན་ན་མཉམ་ཡིན། (༥༥༩) ི་ལོ་ གས་ ེལ་ལ་ ེ་མཉམ་མེད་ཆེན་
པོའི་དངོས་ ོབ་ ་ ་ཆེན་ ན་དགའ་དབང་ ན( ང་ཟིན་ ་ད འི་ནང་གི་ཡིན་ནམ) ིས་བཏབ་
པའི་སེ་ཚ་དགོན་ མ་ ལ་ ན་ གས་ ིང་ཞེས་ ག་རི་ ག་མོའི་གཤམ་ ་ཡོད། ིས་ ་
དགོན་གནས་ ོས་པ་རེད། ི་ལོ༡༤༤༠ཡིན། (༥༥༧) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ་ཕག་ལ་ཐོན་པ་
མཁས་བ ན་ ་མཚ་འ ངས། འགོས་ལོ་ཡིད་བཟང་བ ེ་བའམ་གཞོན་ ་དཔལ་བས་ ིས་
ག ང་འ ལ་སེལ་བ མས། (༥༥༤) ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་ས་ ་བདག་ཆེན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་
འ ངས། བ ན་ ིས་ ན་ལས་བ ས་པར་ལོ་འདིར་ཕག་ ་ ན་ལེགས་ ིས་ ིས་ཐང་གི་ནང་
སོ་མཛད་ཅེས་བཤད། ོ་རོང་ཆོས་འ ང་ ་ བས་འདིར་ གས་འ ང་ཕ་ ་མ་མ ན་པའི་
ེན་ ིས་ཕ་སངས་ མ་ཡར་ བ་ ་ ར་འ ད་ ས་ཤིང་ ིས་ཐང་གི་ནང་སོ་ལོ་ཁ་ཤས་ ་ ས་
ཟེར་བ་དང་ ས་མ ངས། (༥༥༣) ི་ལོ་ཤིང་ ང་ལ་དབང་ ན་དགའ་ལེགས་འ ང་གིས་ལོ་
བཞི་ཙམ་ ི་རིང་བོད་ ི་ ིད་དབང་བ ང་། ལོ་དེར་ ེའི་ ལ་ཚབ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ ་
འདས་པ་ཡིན་ནམ་ཡིན་ན་ད ང་ལོ་ ་ ག་ཡིན་དགོས། ི་ལོ༡༤༤༥ཡིན། (༥༥༢) ི་ལོ་མེ་
ག་ལ་ ན་རིའི་མཁན་རབས་ག མ་པ་མཁན་ཆེན་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་གསེར་ ིར་ ོན། ི་ལོ་
༡༤༤༦ཡིན། (༥༥༡)
༼ རབ་ ང་བ ད་པའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་བ ད་པའི་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༤༤༧ལ་ ལ་བ་དགེ་འ ན་ བ་ད ང་ལོ་ང་
བ ན་པས་གཙང་པ ་ཤིས་ ན་པོ་བཏབ། ག་པ་ ན་ བ་ ་མཚ་དང་མཁས་ བ་ནོར་
བཟང་ ་མཚ་གཉིས་ ིས་པད་དཀར་ཞལ་ ང་བ མས། དཔོན་ཚང་ཚ་དབང་གིས་ ོ་རོང་
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ཆོས་འ ང་ བ་བ ན་གསལ་ ེད་བ མས། (༥༥༠) ི་ལོ་ས་འ ག་ལ་དབང་རིན་ཆེན་ ོ་ ེས་
ལོ་བ ན་ལ་ ིད་དབང་བ ང་བར་ ་མིང་གོང་མ་གཡང་ ང་ ིན་ ང་(英宗正统)གིས་ ན་ ྥ་
ཝང་(阐化王)གི་གོ་གནས་ ད། (༥༤༩) ི་ལོ་ས་ ལ་ལ་སངས་ ས་འཕེལ་ ིས་འ ས་ ལ་ ེད་
ཚལ་བཏབ། རོང་ ོན་ད ང་ལོ་ ་ག མ་པར་འདས་ཟེར་བ་ཡོད་ ང་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་སོགས་
ི་བཞེད་པ་ ར་ན་ལོ་ཉེར་གཉིས་ ིས་འ ི། (༥༤༨) ི་ལོ་ གས་ ་ལ་ ་བ ན་ ལ་བཟང་
པོའི་ ་དབོན་ ་ ོན་དཔལ་མཆོག་བཟང་པོ(བཟང་པོ་མཚན་ཅན་བ ་ག མ་ ་ི བ ན་པ་ཡིན་ མ)འ ངས།
་མིང་གོང་མ་ཅང་ཐེས(景泰) ིར་བ གས། ི་ལོ༡༤༥༠ཡིན། (༥༤༧) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ་
་ལ་ཀ ་མཐོང་བ་དོན་ ན་ད ང་ལོ་སོ་བ ད་པར་གཤེགས། (༥༤༤) ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་ཀ ་
་ ེང་བ ན་པ་ཆོས་ གས་ ་མཚ་འ ངས། ལོ་དེ་ནས་བ ང་ ན་ ་ངག་གི་དབང་པོས་ལོ་
མ་ ་སོ་བ ད་ལ་ ིད་དབང་བ ང་ཟེར། (༥༤༣) དེ་ནས་ལོ་ག མ་མེ་ ང་ལ་ ་མིང་ཐེན་
ིན(天顺) ལ་པོ་ ིར་བ གས། ི་ལོ༡༤༥༧ཡིན། (༥༤༠) ི་ལོ་ས་ ག་ལ་བོད་ ོ་ ང་འ ག་
ཅེས་ཟེར་ལ་ ེ་བ་རིན་ ངས་པ་དང་དགེ་ གས་པའི་དམག་འ ག་ བས་རེད། (༥༣༩) དེ་ནས་
ལོ་གཉིས་ གས་འ ག་ལ་ ་བ ན་ག ང་ ང་ ི་འོད་ ིས་བོན་དགོན་དཔལ་ ན་ ་མཁར(ད་
་འ ི་ ་ ོང་ཁོངས)བཏབ། (༥༣༧) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ་ ག་ལ་བ ་ཤིས་ ན་པོའི་ མས་ཆེན་
བཞེངས། (༥༣༤) ི་ལོ་ཤིང་ ེལ་ལ་ ེ་བ ན་ ན་བཟང་ ལ་མཚན་ ན་རིའི་གསེར་ ིར་ ནོ །
ི་ལོ༡༤༦༤ཡིན། (༥༣༣) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་ ་མིང་གོང་མ་ ིན་ (成化) ལ་པོ་ ིར་
བ གས། ་བ ན་ག ང་ ང་ ི་འོད་ ིས་ ལ་ཤོད་གསས་མདའ་བོན་དགོན་མི་གཡོ་བསམ་
གཏན་ ིང་(འ ི་ ་ ོང་ཁོངས)བཏབ། (༥༣༢) དེ་ནས་ལོ་བཞི་ས་ ང་ལ་ཞང་ ང་ཆོས་དབང་
གས་པ་ད ང་ལོ་རེ་ ག་པར་ད ིངས་ ་གཤེགས། (༥༢༨) དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ཤིང་ ་ལ་ཀི ི་
་ ེང་གཉིས་པ་བ ན་པ་རིན་ཆེན་འ ངས། (༥༢༣) ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་ ལ་བ་དགེ་འ ན་
བ་ད ང་ལོ་ ་ ་བ་ ་ངན་ལས་འདས་ཞེས་བཻ་དཀར་བཞེད། ི་ལོ༡༤༧༥ཡིན། (༥༢༢)
ི་ལོ་མེ་ ེལ་ལ་ ལ་བ་དགེ་འ ན་ ་མཚ་འ ངས། (༥༢༡)
དེ་ནས་ལོ་ག མ་ས་ཕག་ལ་འགོས་ལོས་དེབ་ ོན་བ མས་ བ། ི་ལོ༡༤༧༩ཡིན། (༥༡༨)
ི་ལོ་ གས་ ི་ལ་ ེ་ཤར་ ོད་པ་ཞི་ཟེར། དགེ་ གས་པ་དར་ ས་འ ང་བའི་མགོ་ཡིན་པས་
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ཀ ་བཀའ་བ ད་དང་ ེ་བ་རིན་ ངས་པས་ ོར་མ་བབ་པར་དམག་འ ག་ ོང་བར་བ མས།
(༥༡༧) ི་ལོ་ གས་ ང་ལ་འགོས་ལོ་གཞོན་ ་དཔལ་ད ང་ལོ་ད ་བ ་བཞེས་ནས་ཞི་
ད ིངས་ ་གཤེགས། ཀ ་ ་དམར་བ་ཆོས་ གས་ཡེ་ཤེས་ ིས་ གས་བཀོད་གནང་བ་ ར་
རིན་ ངས་ ན་བཟང་དང་དོན་ཡོད་ ོ་ ེ་གཉིས་ ིས་གཙང་དམག་ ི་ ག་ཙམ་ད ས་ ་
ངས་ནས། དགེ་ གས་པའི་མཆོད་གཞིས་ ེ ་གདོང་ ོང་དཔོན་ངག་དབང་བསོད་ནམས་
ན་པོ་དང་དེའི་ ་བསོད་ནམས་ མ་ ལ་གཉིས་ ི་ལག་ནས་དབང་འ ོག་ཅིང་ ལ་བཏོན།
ི་ལོ༡༤༨༡ཡིན། (༥༡༦) དེ་ནས་ལོ་བཞི་ཤིང་ ལ་ལ་ ན་རིའི་མཁན་རབས་ ་བ་ ེ་བ ན་
འཛན་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་གསེར་ ིར་ ོན། བ་ཆེན་ཐང་ ོང་ ལ་པོ་ད ང་ལོ་བ ་དང་
ཉེར་ ་བར་འདའ་ ལ་བ ན། (༥༡༢) ི་ལོ་མེ་ ་ལ་ ་མཆེད་ག མ་ ི་ ་དབོན་ ་ ོན་
དཔལ་མཆོག་བཟང་པོས་ཟབ་གཏེར་མ་ ད་ ོར་དར་ ེལ་མཛད། ི་ལོ༡༤༨༦ཡིན། (༥༡༡)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ ལེ ་ལ་ ་མིང་ ང་ ི(弘治) ལ་པོ་ ིར་བ གས། (༥༠༩) དེ་ནས་ལོ་ ་ ་
ང་ལ་གོང་མ་ ང་ ི་ ལ་པོས་ ན་ ་ངག་གི་དབང་པོས་ ིད་དབང་བ ང་ཡོད་པར་ཝང་གི་
གོ་གནས་དང་ ེས་བ ར་བ་བོད་ ་མ་འ ོར་གོང་ ན་ ་འདས། དེ་ ས་ངག་དབང་བ ་ཤིས་
ལོ་ན་ ་བས་ཀ ་ ་དམར་བཞི་བ་ཆོས་ གས་ཡེ་ཤེས་དང་རིན་ ངས་ནོར་བཟང་གི་ ་མཚ་
ེས་ ོ་ ེ་གཉིས་ ིས་ལོ་ད ་ཙམ་ལ་ ིད་འཛན་དཔོན་ཚབ་ ས། ི་ལོ༡༤༩༣ཡིན། (༥༠༤)
དེ་ནས་ལོ་ ་ས་ ་ལ་ཀ ་ ་ནག་པ་ ་ ེང་བ ན་པ་ཆོས་ གས་ ་མཚ་ད ང་ལོ་བཞི་བ ་
བས་ཆོས་ ིད་ལ་ གས་བཀོད་གནང་ནས་ ་སའི་ ོན་ལམ་ལ་སེ་འ ས་དགེ་ག མ་ཡོང་མི་
ཆོག་པར་ ས་ཤིང་བཀའ་བ ད་པ་སོགས་འཚགས་ ་ ས། (༤༩༩) ི་ལོ་ས་ ག་ལ་ཝང་ངག་
དབང་བ ་ཤིས་ ིས་ ིད་དབང་བ ང་།
དེ་ནས་ལོ་བཞི་ ེ་ ་ཕག་ལ་ཀ ་ ་ནག་ཆོས་ གས་ ་མཚས་ གས་བཀོད་གནང་བ་
ར་རིན་ ངས་དོན་ཡོད་ ོ་ ེས་ ་སའི་ཤར་ ོགས་ ་དགོན་གསར་ བ་བ ན་ཆོས་འཁོར་
ིང་(ཀ ་དགོན་གསར་ཡང་ཟེར)བཏབ། ི་ལོ༡༥༠༣ཡིན། (༤༩༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་དཔའ་
བོ་ག ག་ལག་ ངེ ་བ་འ ངས། (༤༩༣) ི་ལོ་ཤིང་ ང་ལ་དབེན་ས་བ་ ོ་བཟང་དོན་ བ་འ ངས།
(༤༩༢) ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་ ་མིང་གོང་མ་ ིན་ཏེ(正德) ལ་པོ་ ིར་བ གས། ཀ ་ཆོས་ གས་ ་
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མཚ་ད ང་ལོ་ང་ག མ་པར་གཤེགས། ི་ལོ༡༥༠༦ཡིན། (༤༩༡) རབ་བ ད་ནང་འདིར་ འི་
གདན་ས་འོག་མ་ཞེས་མདོ་ ད་ ་ ན་ཉི་ ག་གི་ བ་ ེ་ཆེན་པོ་ ་ཆགས་མེད་བ ་ཤིས་ ལ་
མཚན་ ིས་ ག་བཏབ་པ་ཡོད། ེ་འདི་བའི་ ་མ་ནི་ ན་རི་བའི་ གས་ ས་མངའ་རིས་བསོད་
ནམས་ ལ་མཚན་དང་ ་ ་ཡོན་ཏན་སེང་གེའི་དངོས་ ོབ་ཀོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ ལ་མཚན། ཀོ་བོ་ཡེ་
ཤེས་ ོ་ ོས། ོབ་དཔོན་ ོ་བོ་ ལ་མཚན་སོགས་ཡིན་པ་དང་ཡང་ ་ཆེན་པོའི་ ོབ་མ་ནི་ཨ་
འཚ་ ན་དགའ་ ལ་མཚན། ེལ་ཞིག་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས། ོགས་ ན་ ལ་ ིམས་ ལ་
མཚན། རག་ཤི་ཉི་མ་ ལ་མཚན། ོགས་ ན་དཔལ་འ ོར་ ན་ བ་ མས་ཡིན་པས་ ་ ོབ་
ི་ བས་རགས་ཙམ་ཤེས། གདན་ས་ཆེན་པོ་ ི་བ ན་ནོར་ འི་ཡང་ ེར་བ གས་པའི་མཁས་
བ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་དང་ ོབ་དཔོན་རིན་ཆེན་ ན་ བ། གསང་བདག་ ལ་བ་ ན་ བ།
ང་ར་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན། ད ་གཤེན་ ལ་བ་ ན་ བ་དཔལ་བཟང་། བཞག་ ོམ་ ལ་
ིམས་ ལ་མཚན། ་ ོན་ ན་ བ་དབང་ གས། ་ མ་ ལ་ གས་པ། ་བཏང་བ ན་
པ་ ལ་མཚན་ མས་ ི་ཞབས་པད་ནི་ ང་ཟིན་ ་ད འི་བ ད་པ་འ ེན་མཆོག་བ ན་པ་འོད་
ཟེར་ ིས་བ ེན་པ་ ན་བ ད་རིན་ཆེན་ ོན་གསལ་དང་ཞང་ ང་ ན་བ ད། གསང་ གས་མ་
ད། ཨ་ ིད། བ གས་ག མ། གསང་གཅོད་སོགས་ ི་བ ད་རིམ་ལས་ཤེས་སོ།། །།
༼རབ་ ང་ད ་བའི་ ོར། ༽
༈ རབ་ ང་ད ་བའི་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༥༠༧ལ་ཀ ་ ་ ེང་བ ད་པ་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་འ ངས།
(༤༩༠) དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་ གས་ ག་ལ་ ེ་ ོན་ལམ་བ ་ཤིས་ ི་ ་མ་ ་མ ན་ ལ་ ིམས་
ལ་མཚན་ ན་རིའི་གསེར་ ིར་བ གས། ི་ལོ༡༥༡༡ཡིན། (༤༨༦) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ེལ་ལ་ངག་
དབང་བ ་ཤིས་ གས་པས་ ིད་དབང་བ ང་ནས་ལོ་བ ་ ག་སོང་བ་ལ་ ་མིང་གོང་མ་ ིན་
ཏེ་ ལ་པོས་དབང་གི་གོ་གནས་ ད། (༤༨༥) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ་ལ་མཁས་ བ་ནོར་བཟང་ ་མཚ་
ད ང་ལོ་གོ་གཅིག་བཞེས་ནས་འདས། ི་ལོ༡༥༡༣ཡིན། (༤༨༤) དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ས་ ག་ལ་དེ་
ར་ལོ་ཉི་ འི་རིང་ ་སའི་ ོན་ལམ་ལ་སེ་འ ས་དགེ་ག མ་འཚགས་མི་ཆོག་པ་དེ་ལོ་འདི་ནས་
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ཕེབས་ཆོག་པར་ ར་གསོ་ ས། ལ་བ་དགེ་འ ན་ ་མཚས་ ོན་ལམ་ཚགས་ད ་གནང་།
འ ས་ ངས་ན་ཡོད་པའི་ ེ་གདོང་གི་ ོ་ཁང་ ོན་མོ་ཟེར་བ་ལོ་འདིར་ ལ་དབང་ལ་ ལ་ནས་
མིང་ལ་དགའ་ ན་ཕོ་ ང་བཏགས། ི་ལོ༡༥༡༨ཡིན། (༤༧༩) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ེ་ གས་ ལ་
ལ་ཐོན་པ་མཁས་བ ན་ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ད ང་ལོ་དོན་ད ་བ་ལ་གཤེགས། (༤༧༦) དེའི་ ི་
ལོ་ ་ ་ལ་ ་མིང་གོང་མ་ ཱ་ཆིང་(嘉靖) ལ་པོ་ ིར་བ གས། ི་ལོ༡༥༢༢ཡིན། (༤༧༥)
དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་མེ་ ི་ལ་ ་དམར་སེར་འཐབ་འ ག་གིས་ ས་འ བ་ཆེན་པོ་ ང་ཞེས་ ལ་བ་
དགེ་འ ན་ ་མཚའི་ མ་ཐར་ ་བཤད་པ་ནི། འ ི་ ང་ ན་དགའ་རིན་ཆེན་ ིས་དགའ་ ན་
དགོན་པའི་མཆོད་གཞིས་འ ོག་པར་བ མས་ནས་འ ི་ ང་བ་དང་དགེ་ གས་པའི་བར་དམག་
འ ག་ ང་བ་དེ་ཡིན། ི་ལོ༡༥༢༦ཡིན། (༤༧༡) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ཕག་ལ་འ ག་པ་པ ྨ་དཀར་
པོ་འ ངས། (༤༧༠) དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ ་འ ག་ལ་ ོམ་ ེ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་འ ངས།
གཙང་ ན་རིའི་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རིན་པོ་ཆེ་ ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའི་གསེར་
ིར་ ོན། ི་ལོ༡༥༣༢ཡིན། (༤༦༥) དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་མེ་ ེལ་ལ་དཔའ་བོ་ག ག་ལག་ ེང་
བས་ད ང་ལོ་སོ་ག མ་ཐོག་ ིས་ག ང་བ མས། ི་ལོ༡༥༣༦ཡིན། (༤༦༡) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ་
ལ་འ ི་ ང་དམག་གིས་ཟིང་འ ག་བ ངས་ནས་དགེ་ གས་པའི་དགོན་ ེ་ཆེ་ ང་བཅོ་བ ད་
ོགས། ཆོས་ གས་དང་ ་གོས་བ ར། (༤༦༠) དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ ་ ག་ལ་ ལ་བ་དགེ་འ ན་
་མཚ་ད ང་ལོ་རེ་བ ན་པར་ ་ངན་ལས་འདས། ི་ལོ༡༥༤༢ཡིན། (༤༥༥) དེའི་ ི་ལོ་ ་
ཡོས་ལ་ ལ་བ་བསོད་ནམས་ ་མཚ་འ ངས། (༤༥༤) དེ་ནས་ལོ་བ ་གཅིག་པ་ཤིང་ ག་ལ་
ཀ ་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་ད ང་ལོ་ཞེ་བ ད་པར་འདས། ི་ལོ༡༥༥༤ཡིན། (༤༤༣) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་ཏེ་མེ་འ ག་ལ་ཀ ་ད ་བ་དབང་ ག་ ོ་ ེ་འ ངས། (༤༤༡) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་ས་
་ལ་ཀི ི་བ ན་པ་རིན་ཆེན་ད ང་ལོ་ ་ ་བར་གཤེགས། ི་ལོ༡༥༥༨ཡིན། (༤༣༩) དེ་ནས་
ལོ་ ་བ་ ་ཕག་ལ་ ་ ར་མཚན་ ན་ཉི་མ་འོད་ཟེར་འ ངས། (༤༣༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་
དཔའ་བོ་ག ག་ལག་ ེང་བས་ཆོས་འ ང་བ མས་ བ། ཀི ི་ ་ ེང་ག མ་པ་ ོ་བཟང་བ ན་
པ་རབ་ ས་འ ངས། ི་ལོ༡༥༦༤ཡིན། (༤༣༣) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ང་ལ་དབེན་ས་བ་ ོ་བཟང་
དོན་ བ་ད ང་ལོ་རེ་གཅིག་པར་གཤེགས། (༤༣༢) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་དཔའ་བོ་ག ག་ལག་
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ེང་བ་ད ང་ལོ་རེ་ག མ་པ་ལ་འདས། རབ་ད འི་ནང་འདིར་ ོབ་དཔོན་བ ན་པ་འོད་ཟེར་
ི་དངོས་ ོབ་ ག་ ་ཉི་མ་ ལ་མཚན། གཤེན་ག ག་ ད་འོད་ཟེར་སོགས་ ོན། ་ ར་ཉི་མ་
འོད་ཟེར་ ི་ ་མ་ ང་ཡིག་པ་ གས་མོ་ཆེ་ ང་ཞེས་པ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན་དང་འོད་ཟེར་
ལ་མཚན་སོགས་ བས་འདིར་ ོན།
༼ རབ་ ང་བ ་བའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་བ ་བ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༥༦༧ལ་ ་མིང་གོང་མ་ལིན་ཆིན(隆庆) ལ་པོ་ ིར་
བ གས། (༤༣༠) ི་ལོ་ས་འ ག་ལ་དཔའ་བོ་ག ག་ལག་ ་མཚ་འ ངས། (༤༢༩) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་ གས་ ་ལ་པཎ་ཆེན་ ོ་བཟང་ཆོས་ ི་ ལ་མཚན་འ ངས། ལོ་འདི་ནས་འ ི་ ང་དང་
ག་ ང་བར་འགལ་བ་ ང་། (༤༢༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ེལ་ལ་ ིད་ཤོད་ ་ཕག་ འི་ ེ་
གཟར་ལངས་ཟེར། ི་ལོ༡༥༧༢ཡིན། (༤༢༥) ི་ལོ་ ་ ་ལ་ ་མིང་གོང་མ་ཝན་ལིས(万历)
ིར་བ གས། (༤༢༤) ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་ ལ་བ་བསོད་ནམས་ ་མཚས་ ེ་ མ་ ལ་ ་ཚང་
བཏབ། (༤༢༣) ི་ལོ་ཤིང་ཕག་ལ་མཁས་པའི་དབང་པོ་ ོང་བ ན་བསོད་ནམས་ག ང་ ང་
ན་རིའི་གསེར་ ིར་བ གས། ཇོ་ནང་ ་ར་ ་ཐ་འ ངས། (༤༢༢) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ས་ ག་
ལ་ ལ་བ་བསོད་ནམས་ ་མཚ་ཨ་མདོར་ ོན། ་འ མ་ཆགས་ཞེས་ མ་པ་བཞེད། (༤༡༩)
དེ་ནས་ལོ་ག མ་ གས་ ལ་ལ་རོང་བོའི་ བ་ཆེན་ཆོས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ མས། ི་ལོ༡༥༨༡
ཡིན། (༤༡༦) དེ་ནས་ལོ་ ག་མེ་ཕག་ལ་བོན་ ོན་པཎ་ཙ་ ལ་བ་འོད་ཟེར(འདི་ བ་དབང་ ་ ར་
ཉི་མའི་དངོས་ ོབ་ཡིན)འ ངས། (༤༡༠) ི་ལོ་ས་ ི་ལ་ ལ་བ་བསོད་ནམས་ ་མཚ་ད ང་ལོ་ཞེ་
ག་པར་ ་ངན་ལས་འདས། ི་ལོ༡༥༨༨ཡིན། (༤༠༩) ི་ལོ་ས་ ང་ལ་ ལ་བ་ཡོན་ཏན་ ་
མཚ་མཁར་ ོན་པོ་ནས་འ ངས། (༤༠༨) ི་ལོ་ གས་ ག་ལ་ ེ་ ོན་ལམ་བ ་ཤིས་ད ིངས་
་གཤེགས། (༤༠༧) དེ་ནས་ལོ་ ་བ་ཤིང་ ག་ལ་ཤེལ་ཞིག་ག ང་ ང་ ལ་པོ་འ ངས། ི་
ལོ༡༥༩༥ཡིན། (༤༠༢) དེ་ནས་ལོ་ ་ ེ་ གས་ ི་ལ་ནང་སོ་དགེ་བཤེས་ག ང་ ང་ཡེ་ཤེས་
འ ངས། (༣༩༧) ི་ལོ་ གས་ ང་ནས་པཎ་ཆེན་ ོ་བཟང་ཆོས་ ན་ ིས་བ ་ཤིས་ ན་པོ་
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བ ངས། ི་ལོ༡༦༠༡ཡིན། (༣༩༦) ི་ལོ་ ་ ག་ལ་ ེ་ ོན་ ན་ཚགས་ གས་པ་འ ངས།
(༣༩༥) ི་ལོ་ ་ཡོས་ལ་ ལ་བ་ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ད ང་ལོ་བཅོ་ འི་ ེང་ད ས་ ་ ོན། ཀ ་
དབང་ ག་ ོ་ ེ་ད ང་ལོ་ཞེ་བ ད་པར་གཤེགས། ི་ལོ༡༦༠༣ཡིན། (༣༩༤) ི་ལོ་ཤིང་འ ག་
ལ་ཀ ་ ་ ེང་བ ་བ་ཆོས་ད ིངས་ ོ་ ེ་འ ངས། (༣༩༣) ི་ལོ་ཤིང་ ལ་ལ་རོང་བོ་དགོན་
པའི་འ ་ཁང་གི་གཞི་བཏིངས། རོང་བོ་དགོན་པས་རེབ་གོང་ ོད་ ད་ ་ ་ ན་བ ས་ཤིང་
སོག་པོ་དང་མཆོད་ཡོན་འ ེལ་ཞེས་བཤད། ལོ་དེར་ཀ ་བས་གཙང་དམག་སོགས་དམག་མང་
པོ་བ ལ་ནས་དགེ་ གས་པའི་ ིན་བདག་ ེ་པ་ ིད་ཤོད་པ་གཏོར་ནས་དཔོན་དམག་མང་པོ་
བསད། ི་ལོ༡༦༠༥ཡིན། (༣༩༢) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ་ལ་རོང་བོའི་ ་མ་བསམ་གཏན་རིན་ཆེན་
འདས། (༣༩༡) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་རེབ་གོང་ ་ཡབ་ ེ་ ་མ་ ལ་ ན་ ་མཚ་འ ངས། ི་
ལོ༡༦༠༧ཡིན། (༣༩༠) དེ་ནས་ལོ་ག མ་པ་ གས་ ི་ལ་མཁས་མཆོག་ཤེ་ ་ ང་ ་ཞེས་པ(མཁན་
ཆེན་བསོད་ནམས་ག ང་ ང་གཉིས་པ)གཙང་དཔལ་ ན་ ན་རིའི་གསེར་ ིར་བ གས། ལོ་དེར་
གཙང་པ་ ེ་ ིད་ ན་ཚགས་ མ་ ལ་དང་ ེ་བ་ཡར་ བ་པ་བ ད་འ ལ་ གས་པ་གཉིས་
གཉེན་ཉེ་ཡིན་ན་ཡང་ཀ ་དང་དགེ་ གས་པའི་འགལ་བའི་དོན་ ་ནང་མ་མ ན་པར་གཙང་
པས་དམག་ ངས་ཏེ་ཡར་ བ་པ་བཅོམ། བ ད་འ ལ་ གས་པས་དབང་ཆ་ཤོར་ནས་ ར་
འཇོག་ ས། ི་ལོ༡༦༡༠ཡིན། (༣༨༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ ་ ི་ལ་གཙང་པ་ ལ་པོ་ ན་
ཚགས་ མ་ ལ་ ིས་དམག་ གས་བཀོལ་ནས་བོད་ལ་དབང་བ ར། ི་ལོ༡༦༡༢ཡིན། (༣༨༥)
དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་མེ་འ ག་ལ་ ལ་བ་ཡོན་ཏན་ ་མཚ་ད ང་ལོ་ཉེར་བ ད་པར་འདས། ག ་
ོག་བསམ་གཏན་ ་མཚ་འ ངས། ི་ལོ༡༦༡༦ཡིན། (༣༨༡) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ལ་ལ་ ལ་དབང་
་བ་ ོ་བཟང་ ་མཚ་འ ངས། ལོ་དེར་དགེ་ གས་པའི་ ིན་བདག་བསོད་ནམས་ མ་ ལ་
ིས་སོག་པོ་ཁལ་ཁ་ཆོ་ ར་དཔོན་པོར་མགོ་བཏགས། སོག་དམག་ མ་ ོང་ ག་ད ས་ ་
ངས། ( ང་དཀར་ ོ་བཟང་གིས། བས་དེར་པོ་ ་ལའི་ཇོ་བོ་ལོ་ཀཻ་ ་རའི་ ་དེ་ ་བ ན་ ་ ད་ཅེས་བཤད་
པ་བདེན་ནམ།) ད ས་དམག་དང་མཉམ་ ་གཙང་པ་ ལ་པོར་ཕར་ ོལ་ ས་ཟེར། ི་ལོ༡༦༡༧
ཡིན། (༣༨༠) ི་ལོ་ས་ ་ལ་གཙང་པ་ ན་ཚགས་ མ་ ལ་ ིས་དམག་ཆིག་ ི་ ག་ད ས་ ་
ངས། སེ་འ ས་གཉིས་གཏོར། མི་ ་ ོང་ ག་བསད། པཎ་ཆེན་ ་ ེང་བཞི་བ་མངའ་རིས་
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་ ོས་བཤོལ་མཛད། སེ་འ ས་ ་བ་ཚང་མ་མཚ་ ོན་ ་ ོས་ནས། འ ོ་ལམ་ ག་ ང་ངག་
དབང་ མ་ ལ་ ིས་མ ན་ ེན་ ར། གཙང་པ་ ལ་པོར་མ ན་ལམ་བཟོས། སེ་འ ས་རང་
དགོན་ ་བ གས་ཆོག་པའི་བདེ་འཇགས་ ང་། དེར་ ིན་བཟོ་ལ་ ིས་ ་ ག་ ང་དགོན་པའི་
་ ངས་ལ་ ་ས་ ོན་ལམ་ ི་འ ེད་ ལ་སོགས་ ོད་ ་ ས། (༣༧༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་
གས་ ེལ་ལ་ ་མིང་གོང་མ་ཝན་ལིས་ ིས་ ལ་པོ་ ི་ལོ་ཞེ་བ ད་པ་ཡིན་ལ་ ་མིང་ཐེ་ ང་(泰昌)
ལ་པོ་ ིར་བ གས་ཟེར། གཙང་པ་ ལ་པོ་ ོངས། དེའི་ ་ཀ ་བ ན་ ོང་དབང་པོས་ ིད་
དབང་བ ང་། ལ་བའི་ ག་མཛད་བསོད་ནམས་རབ་བ ན་ ིས་གཙང་པར་ ོལ་བའི་ ོགས་
་མཚ་ ོན་ ་ཡོད་པའི་སོག་པོའི་དཔོན་པོ་ ་ ་ཧོང་ཐའི་ཇི་དང་ ོ་བཟང་བ ན་འཛན་གཉིས་
ལ་ལས་བཅོལ་ ས། ི་ལོ༡༦༢༠ཡིན། (༣༧༧) ི་ལོ་ གས་ ་ལ་ ་མིང་གོང་མ་ཐེན་ཆིས(天
启 ) ིར་བ གས།
ལ་བའི་ ག་མཛད་བསོད་རབ་དང་སོག་པོའི་བ ན་པ་ ོ་བཟང་བ ན་
འཛན་གཉིས་ ིས་སོག་དམག་དང་ད ས་དམག་ ན་ ་བ ལ་ནས་གཙང་དམག་ ོང་ ག་
མང་པོ་བསད། གཙང་དམག་ཕམ། པཎ་ཆེན་ ་ ེང་བཞི་བ་དང་ ག་ ང་བ་བཅས་ནས་
གཙང་སོག་འ མ་འ ིགས་ ས། སེ་འ ས་དགེ་ག མ་ ི་མཆོད་གཞིས་གཙང་པས་འ ོག་པ་
མས་རང་འཇགས། དགེ་ ན་པའི་རང་ གས་བ ར་བ་ མས་བ ར་གསོ། ལ་དབང་བཞི་
བའི་ཡང་ ིད་བཙལ་ཆོག་པ་སོགས་ ས་ནས་དགེ་ གས་པར་ ལ་ཁ་ཐོབ་ཡིན། ི་ལོ༡༦༢༡
ཡིན། (༣༧༦) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ི་ལ་ ལ་དབང་ ་བ་ད ང་ལོ་ ག་བཞེས་ཚ་འ ས་ ངས་ ་ ོན།
(༣༧༥) དེའི་ ི་ལོ་ ་ཕག་ལ་འ ི་ ང་ཕག་ འི་འ ག་པ་ ང་། བས་འདིར་ཞིང་བའི་ ེན་
ལངས་དང་བཀས་བཀོད་བ ད་འཛན་ ི་ ིད་དབང་ལ་ ང་ ེག་ ེད་བཞིན་པ་རེད། རབ་
ང་བ ་བའི་ནང་འདིར་ ་ ར་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ ི་དངོས་ ོབ་གཤེན་ མ་ ལ་དང་ ་བ ན་
དབང་། འ ལ་ཞིག་ག ང་ ལ། བ་ཐོབ་བ ན་ ལ། པཎ་ཙ་ ལ་བ་འོད་ཟེར། ེ་ ནོ ་ ན་
ཚགས་ གས་པ། རི་དབོན་ ལ་ ིམས་དབང་ ན། ེ་ ོན་ཚ་དབང་ ལ་ ིམས་སོགས་ཡིན།
ག་ ་ཉི་ ལ་ ི་ཞལ་ ོབ། དམ་པ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་དང་འ ལ་ཞིག་ག ང་ ང་ ལ་
ིམས( ེ་འདི་བ་ ན་རིའ་ི ་མ ན་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ ་ི བོ ་མ་ཡང་ཡིན་ལ་ག མ་མོའི་ ས་པ་ཐོན་པས་ ་
མ་རས་ ང་བ་ཡང་ཟེར། ད ང་ལོ་དོན་ ་ལ་བ གས་པར་བཤད) ི་དངོས་ ོབ་ ོང་ ོམ་བ ན་པ་ ན་
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བ( ག་ ེ་རི་ དོ ་འདེབས་པ་པོ་ད ང་ལོ་ ་བཞི་ལ་བ གས)དང་ ལ་རོང་ ོགས་ ན་མེ་རི་འབར་བ།
ཉག་རོང་ག ང་ ང་ གས་པ་སོགས་ཡིན། ཡང་ ོང་ ོམ་རིན་པོ་ཆེའི་ ོབ་མ་ ག་ ེ་ཚ་དབང་
ན་ བ་དང་ ལ་འ ོར་ག ང་ ང་ མ་ ལ་སོགས་ཡིན་ལ། ནང་སོ་ག ང་ ང་ཡེ་ཤེས་ ི་ ་མ་
ནི་ ེ་ ོན་བསོད་ནམས་འ ར་མེད་དང་ ག་ ོ་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་ མས་ཡིན་པས(མཁས་དབང་
དཔལ་ ན་ ལ་ མི ས་ ི་བ ན་འ ང་ལས་གསལ)དེ་ མས་ ང་ བས་འདིར་ ོན་པ་ཡིན་ནོ།། །།
༼ རབ་ ང་བ ་གཅིག་པའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་བ ་གཅིག་པ་མེ་ཡོས་ནི་ ི་ལོ༡༦༢༧ཡིན། (༣༧༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་འ ག་ལ་
གོང་མ་ ིན་ ང་(崇祯) ལ་པོ་ ིར་བ གས། (༣༧༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ གས་ ་ལ་དཔའ་
བོ་ག ག་ལག་ ་མཚ་ད ང་ལོ་རེ་ག མ་པར་འདས། (༣༦༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ེལ་ལ་
གཙང་པ་ ལ་པོ་ཀ ་བ ན་ ོང་དབང་པོས་ ར་ ི་ ིང་ནད་བཅངས་ནས་སོག་པོ་ཆ་ཧར་ཚ་
བ ད་ ི་དཔོན་པོ་ལེན་ཏན་ ལ་པོ་དང་ཁམས་ ོགས་ ི་བེ་རི་དོན་ཡོད་ ལ་པོ་གཉིས་ལ་བ ངོ ས་
ནས་དགེ་ གས་པར་ ོལ་བའི་ལས་བ མས། ི་ལོ༡༦༣༢ཡིན། (༣༦༥) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་
ི་ལ་སོག་པོ་ཆ་ཧར་ལེན་ཏན་ ལ་པོས་དམག་ ིད་ནས་གཙང་པ་ལ་རོགས་ ེད་ ་འོང་བའི་
ལམ་ཁར་འདས། ལོ་དེར། སོག་པོ་ཧལ་ཧ་ཚ་བ ན་ ི་དཔོན་པོ་ཆོག་ ་ཟེར་བས་ནང་འ ག་
བ ངས་ནས་མང་ཚགས་ ི་ ོར་མ་འ ོད་པར་ཆོག་ ་ ལ་ནས་ ིར་བཏོན་པ་མཚ་ ོན་ ་འོང་
ནས་དབང་བ ང་། ཆོས་ ིད་གཉིས་ཀར་མི་འོས་པའི་ ་བ་ ་ཚགས་ ས་ཟེར། ི་ལོ༡༦༣༤
ཡིན། (༣༦༣) ི་ལོ་ཤིང་ཕག་ལ་ཇོ་ནང་ ་ར་ ་ཐ་ད ང་ལོ་རེ་གཅིག་པར་འདས། ལ་བའི་
ག་མཛད་བསོད་ནམས་དང་ ེ་བ་མཚ་ ེས་ ོ་ ེ་གཉིས་ནས་སོག་པོ་ཇན་གར་ ་ ི(གོང་མའི་
ད ་ )ཧན་ ི་དམག་བོས་པ་ ས་ ར་ད ས་དམག་ལ་རོགས་ ེད་ ་ ་སར་ཐོན། སོག་པོ་ཆོག་
ས་ཁོའི་ ་ཨར་ས་ལང་ལ་དམག་ ོང་ ག་འགའ་རེ་ ད་ནས་གཙང་པར་རོགས་ ེད་ ་མངགས་
པ་ཡང་ ་སར་ཐོན། ཨར་ས་ལང་གི་ ོ་བ ར་ནས་སོག་དམག་ ོགས་གཉིས་ ིས་གཙང་པར་
འཐབ། ཀ ་ ་དམར་བས་ཆོག་ ་ལ་ འི་གནས་ ལ་འ ིན་ཡིག་བཏང་བས་ཕའི་ངག་བཀོད་
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མ་ ས་པའི་ཉེས་ཆད་ ་ཨར་ས་ལང་ ོག་གསོད་ ས། (༣༦༢) ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་སོག་པོ་ ་ ི་ཧན་
དང་ ཱ་ ར་ཧོང་ཐས་ཇི་ ་སར་ཐོན། ལ་དབང་ ་བ་ད ང་ལོ་ཉི་ ་བས་ ག་མཛད་བསོད་
རབ་ ི་ངག་དང་ལེན་མཛད་དེ་ ་ ི་ཧན་ལ་བ ན་འཛན་ཆོས་ ི་ ལ་པོ་ཞེས་མཚན་དང་གོ་
གནས་ ད། ི་ལོ༡༦༣༦ཡིན། (༣༦༡) ི་ལོ་མེ་ ང་ལ་ ་ ར་ཉི་མ་འོད་ཟེར་བ མས། ་ ི་
བ ན་འཛན་ཆོས་ ལ་ ིས་ ཱ་ ར་ཧོང་ཐའི་ཇི་དང་ ི་དམག་གཅིག་ ིད་ནས་ཀ ་བ་དང་གཙང་
པའི་ བ་རོགས་ ེད་མཁན་ཆོག་ ་ ི་དམག་ག མ་མེད་པར་བཏང་། ཆོག་ ་བསད། ་ ི་
ཡང་ ་སར་ཐོན། (༣༦༠) ི་ལོ་ས་ ག་ལ་ ལ་དབང་ ་བ་དང་གཟིམ་ཁང་གོང་མའི་ ལ་ ་
གཉིས་པཎ་ཆེན་མ ན་ནས་བ ེན་པར་ ོགས། ཇན་གར་ ་ཡོད་པའི་ ་ ི་ཧན་ ི་ ་ ེ་ཚང་
མ་མཚ་ ོན་ ་གནས་ ོར་ ས་ནས་ས་ཆ་ཕལ་ཆེར་སོག་ ད་ ིས་མིང་བཏགས། ལ་དབང་ ་
བའི་ ོབ་མའམ་ ིན་བདག་ ིས་ཆེན་ ་ ར། ད ང་རོགས་ ཱ་ ར་ཧོང་ཐའི་ཇི་ལ་ ་ ི་ཧན་
་མོ་ཨ་མིན་ཏ་མནའ་མར་ ིན་ནས་ཇན་གར་ ་ལོག་བ ག་ཅེས་བཤད། ི་ལོ༡༦༣༨ཡིན།
(༣༥༩) དེའི་ ི་ལོ་ས་ཡོས་ལ་ཡང་ ་ ི་ཧན་ ིས་སོག་དམག་ ིད་ནས་གཙང་པའི་ བ་རོགས་
བེ་རི་ ལ་པོ་གཏོར་ཕམ་བཏང་། བེ་རི་བ ང་། ེ་དགེ་དང་ ར་ཁམས་ ོགས་ ི་དགོན་ ེ་
མང་པོ་གཏོར། ལོ་འདིར་ ོང་ ོར་ ལ་བ་ ་མཚ་ ་མི་ལོ་བ ་ད ་ཅན་ ི་རོ་ལ་འཕོ་བ་ ོང་
འཇག་མཛད་ཟེར། ོང་འཇག་གི་གདམས་པ་ ་ ལ་གང་ཡིན་ད ད། (༣༥༨) དེའི་ ི་ལོ་
གས་འ ག་ལ་ཧོར་ ་བ ་གཅིག་པར་བེ་རི་དོན་ཡོད་ ལ་པོ་ ིམས་དོང་ ་བ ག (༣༥༧)
དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ལ་ལ་ ལ་བའི་ ག་མཛད་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ ིས་བང་ཆེན་པ་མངགས་
ཏེ་ ་ ི་ཧན་ལ་ལས་བཅོལ་བ། གཙང་པ་ ལ་པོ་ཡང་བེ་རི་ ར་ ེད་དགོས་ཞེས་པ་དང་ ་
ངས་ནས་ ོ་ ར་ ་སོག་དམག་གིས་བོད་ཁམས་བཅོམ། གཙང་པ་ ལ་པོ་ཀ ་བ ན་ ོང་
བ ང་ནས་བཙན་འཇག་ ས། མཐར་ཀོ་ མ་བ བ་ནས་གཙང་པོར་བ ར། ་ ི་ཧན་ ིས་
མདོ་ཁམས་དབང་བ ར། བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ ིས་ ེ་ ིད་ ས། ི་ལོ༡༦༤༡ཡིན།
(༣༥༦) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ་ལ་ ་ ི་ཧན་ ིས་བོད་ཡོངས་ལ་དབང་བ ར་ཏེ་ ལ་དབང་ ་བ་བོད་
ི་ ེ་བོར་གསོལ། བ ་ཤིས་ ན་པོར་ཉེ་བ་ན་གཙང་པ་ ལ་པོས་བཏབ་པའི་དགོན་གསར་བ ་
ཤིས་ཟིལ་གནོན་ཟེར་བ་དེ་བཤིག་ནས་ ་སར་ ངས་ཏེ་པོ་ཏ་ལ་བཞེངས་ ་མཛད། ཀ འི་
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དགོན་པ་བཅོམ་བ ར་ ས། དེའི་ ེན་ ིས་ཀ ་ཆོས་ད ིངས་ ོ་ ེ་ཀོང་པོར་ ོས་ཏེ་བཀའ་
བ ད་པའི་ ེ་དགོན་ ་མར་བ ལ་ནས་དགའ་ ན་ཕོ་ ང་གི་ ིད་ག ང་གསར་བ་ལ་ ོལ་བའི་
ཟིང་འ ག་བ ངས། ཡང་ ་ ི་ཧན་ ི་ ་བ ན་འཛན་ ་ལས་ཧན་ ིས་བོད་སོག་གཉིས་ཀའི་
དམག་ཀོང་པོར་ ངས་ནས་ ག་གནོན་ ས། བཀའ་བ ད་པའི་དགོན་པ་མང་པོ་བཅོམ(དེའི་
ཞར་ལ་བོན་དགོན་ཡང་མང་པོ་བཅོམ)། ཀ ་ཆོས་ད ིངས་ ོ་ ེ་འཇང་ས་འདམ་ ལ་ ་ ོས། ི་
ལོ༡༦༤༢ཡིན། (༣༥༥)
དེའི་ ི་ལོ་ ་ ག་ལ་ཞིང་བའི་འོས་ལང་བ ད་མར་ ང་བས་མིང་ ལ་རབས་མཇག་ གོ ས།
མན་ཆིང་ ལ་རབས་ ང་། ཀི ི་ ོ་བཟང་བ ན་པ་རབ་ ས་ད ང་ལོ་བ ད་ ་བཞེས་ནས་
ད ིངས་ ་གཤེགས། (༣༥༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ེལ་ལ་ཆིང་ ལ་རབས་ ི་གོང་མ་ ན་ ི(顺治)
ལ་པོ་ ིར་བ གས། ལོ་དེར་ ལ་དབང་ ་བ། པཎ་ཆེན་བཞི་བ། སེ་ཆེན་ཆོས་ ེ། ཆིང་ ལ་
པོ་ ན་ ི་སོགས་ཕན་ ན་འ ེལ་བ་བ གས། ི་ལོ༡༦༤༤ཡིན། ལོ་དེར་ བ་ཆེན་ཆོས་པ་རིན་
པོ་ཆེས་རོང་བོ་དགོན་པའི་འ ་ཁང་བཞེངས། (༣༥༣) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་ ལ་དབང་ ་བས་
པོ་ ་ལ་གསར་བཞེངས་ ི་མགོ་བ མས། (༣༥༢) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་ ོགས་ ན་ག ང་ ང་
ལ་ མི ས་འ ངས། ཀི ི་བཞི་བ་ ོ་བཟང་འཇམ་ད ངས་འ ངས། (༣༥༡) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ཕག་
ལ་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ ན་རིའི་གསེར་ ིར་བ གས། ོང་དཀར་མ་ཎི་བ་ཤེས་རབ་
བ ་ཤིས་འ ངས། (༣༥༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ི་ལ་འཇམ་ད ངས་བཞད་པ་ངག་དབང་བ ོན་
འ ས་དང་ ི་ ང་ཐང་དགེ་འ ན་ ན་ཚགས་འ ངས། རོང་བོ་བ ་ཤིས་འ ིལ(ཆོས་པ་རིན་པོ་
ཆེ་ད ང་ལོ་རེ་བ ད་པར)བཏབ། ི་ལོ༡༦༤༨ཡིན། (༣༤༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ གས་ ག་ལ་
ལ་དབང་ ་བས་ཇོ་ནང་ ག་བ ན་ ན་ཚགས་ ིང་བཙན་དབང་གིས་དགེ་ གས་ ་བ ར།
(༣༤༨) དེའི་ ི་ལོ་ གས་ཡོས་ལ་གཡེར་གཤོང་འཇམ་ད ངས་ ོ་ ོས་འ ངས། (༣༤༧)
དེའི་ ི་ལོ་ ་འ ག་ལ་ཆིང་ ལ་རབས་ ི་ཐོག་མ་གོང་མ་ ིན་ ི་ ལ་པོ་ ིར་བ གས་ནས་ལོ་
ད ་པ་ལ་ ལ་དབང་ ་བ་པེ་ཅིན་ ་གདན་ ངས། གསེར་ཡིག འཇའ་ས། གསེར་ཐམ་སོགས་
ད། བོད་ ི་ ིད་དབང་ལ་ བ་ ོར་ ས། ི་ལོ༡༦༥༢ཡིན། (༣༤༥) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ལ་ལ་
ེ་ ིད་སངས་ ས་ ་མཚ་འ ངས། (༣༤༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་ཟིང་ འི་ ང་ཚང་ ོགས་
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ན་ག ང་ ང་བ ན་འཛན་འ ངས། ཁོང་གི་ག ང་ ་མཆེད་མི་དབང་ཚ་ ལ་ཡིན། ་ ི་
ཧན་འདས། (༣༤༣) དེ་ནས་ལོ་ག མ་མེ་ ་ལ་ ེ་ ིད་འཛན་པའི་ ག་མཛད་བསོད་ནམས་རབ་
བ ན་འདས། (༣༤༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ི་ལ་དགེ་བཤེས་ག ང་ ང་བ ན་འཛན་འ ངས། ་ ི་
ཧན་ ི་ ་ ་ཡན་ཧན་ ིས་བོད་ ི་ ིད་བ ངས་ཞེས་སོག་པོ་དམ་ཆོས་ ིས་བཤད། ི་ལོ༡༦༥༨
ཡིན། (༣༣༩) དེའི་ ི་ལོ་ས་ཕག་ལ་ བ་ཆེན་ཆོས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ད ང་ལོ་དོན་ད ་བཞེས་ནས་
གཤེགས། (༣༣༨) དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ི་ལ་ ་ཡན་ ལ་པོ་ ིར་བཀོད། ཇེ་སང་ ེ་བ་ ིམས་བདག་
དང་འ ིན་ལས་ ་མཚ་ ེ་ ིད་ ་བ ོས། ཱ་མོ་བདེ་ཆེན་འདེབས་པ་པོ་ ཱ་མོ་ ་ ེང་ག མ་པ་
ངག་དབང་ ོ་བཟང་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་འ ངས། ི་ལོ༡༦༦༠ཡིན། (༣༣༧) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་པ་ ་ ག་ལ་གོང་མ་ཁང་ཞིས(康熙) ིར་བ གས། པཎ་ཆེན་ ོ་བཟང་ཆོས་ ན་ད ང་
ལོ་གོ་ག མ་བཞེས་ནས་ ་ངན་ལས་འདས། ་ ་ ་མ ན་ག ང་ ང་ ལ་མཚན་དཔལ་ ན་
ན་རི་བའི་གསེར་ ིར་ ོན། (༣༣༥) དེའི་ ི་ལོ་ ་ཡོས་ལ་པཎ་ཆེན་ ོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་གཙང་
ཐོབ་ ལ་ ་ཚང་ ་ ་འ ངས། ི་ལོ༡༦༦༣ཡིན། (༣༣༤) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ལ་ ན་རིའི་
་མ ན་མཁས་དབང་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་ ་འ ངས། (༣༣༣) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ལ་ལ་ བ་
དབང་ ལ་འ ོར་ནམ་མཁའ་ ན་ བ་འ ངས། (༣༣༢)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་མེ་ ག་ལ་མཁས་ བ་ཆེན་པོ་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་བ མས། ི་
ལོ༡༦༦༧ཡིན། (༣༣༠) དེའ་ི ི་ལོ་ས་ ེལ་ལ་ ་ཡན་ ལ་པོ་དང་བ ན་འཛན་ ོ་ ེ་ཇེ་སང་ ེ་
བར་འདས། (༣༢༩) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ་ལ་ཟངས་རི་ ོ་བཟང་མ ་ ོབས་ ེ་ ིད་ ་བ ོས། (༣༢༨)
དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ི་ལ་ཨོ་ ན་ ིན་ ོལ་ ིང་བཏབ་ཅེས་འཇ་མི་ཕམ་བཞེད། (༣༢༧) དེའི་ ི་ལོ་
གས་ཕག་ལ་ ་ལའི་ཧན་བོད་ ལ་ ི་ ིར་བ ད། (༣༢༦) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ིར་ཏ་ལའི་ཧན་
འདས། ཟངས་རི་བ་ཡང་འདས། (༣༢༥) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ཤིང་ ག་ལ་ཀ ་ཆོས་ད ིངས་ ོ་
ེ་ད ང་ལོ་དོན་གཅིག་པར་འདས། ི་ལོ༡༦༧༤ཡིན། (༣༢༣) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་མེ་འ ག་
ལ་ ོ་བཟང་ ིན་པ་ ེ་ ིད་ ་བ ོས། ོགས་ ན་ ལ་ ིམས་ཡེ་ཤེས་འ ངས། (༣༢༡) དེའི་ ི་
ལོ་མེ་ ལ་ལ་ཡབ་ ེ་ ་མ་ ལ་ ན་ ་མཚ་ད ང་ལོ་དོན་གཅིག་པར་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ད ིངས་
་གཤེགས། ལ་དབང་ ་བ་ད ང་ལོ་རེ་གཅིག་པར་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་མཆོག་ བ་
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མ ན་ནས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ ོམ་ ན་ ར་བ ེན་ ོགས་བ ར་མ་བཞེས་ཞེས་བཤད། ི་ ེ་འོད་
པོའི་ ལ་བ་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་ ོ་ ོས་ ལ་བ་ ན་རི་བའི་གསེར་ ིར་ ོན། ི་ལོ༡༦༧༧
ཡིན། (༣༢༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ་ལ་ ལ་ ན་ ་ ེང་གཉིས་པ་ངག་དབང་འ ིན་ལས་ ་མཚ་
འ ངས། ལོ་དེར་ངག་དབང་བ ་ཤིས་འ ངས། ག ་ ོག་བསམ་གཏན་ ་མཚ་ད ང་ལོ་རེ་
ག མ་པར་འདས། (༣༡༩) དེའི་ ི་ལོ་ས་ ག་ལ་མཁས་བ ན་བསམ་གཏན་ཉི་མས་ བ་གནས་
ཆེན་པོར་སེ་ཚ་གཙང་མ་དགའ་རི་དགོན་བཏབ། ེ་ ིད་སངས་ ས་ ་མཚ་ ིད་ ིར་བ གས།
རོང་བོ་མཁན་ཆེན་དགེ་འ ན་ ་མཚ་འ ངས། ི་ལོ༡༦༧༩ཡིན། (༣༡༨) དེའི་ ི་ལོ་ གས་
ེལ་ལ་ ཱ་མོ་ཞབས་ ང་དཀར་པོ་ངག་དབང་ ོ་བཟང་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ ིས་ ཱ་མོ་བདེ་
ཆེན་བཏབ་ཅེས་ མ་པ་བཞེད། (༣༡༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་པ་ ་ ི་ལ་ ལ་དབང་ ་བ་ད ང་
ལོ་རེ་ ག་པར་ ་ངན་ལས་འདས། ི་ལོ༡༦༨༢ཡིན། (༣༡༥) དེའི་ ི་ལོ་ ་ཕག་ལ་ ལ་དབང་
ག་པ་ཚངས་ད ངས་ ་མཚ་འ ངས། ེ་མ་ཎི་བ་ཤེས་རབ་བ ་ཤིས་ ིས་ ོང་དཀར་བཏབ།
(༣༡༤) དེ་ནས་ལོ་ག མ་པ་མེ་ ག་ལ་ ིན་ ིང་གཏེར་ཆེན་ ི་ ས་པ ྨ་འ ར་མེད་འ ངས།
ི་ལོ༡༦༨༦ཡིན། (༣༡༡) བས་འདིར་པཎ་ཆེན་ ོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ ི་དངོས་ ོབ་ ེ་ཞིག་ ང་
རམས་པ་ཤེས་རབ་ མ་ ལ་ ོན། མདོ་ ད་ ང་ ད་ ་བོན་བ ན་བདག་པོར་མངའ་གསོལ།
པཎ་ཆེན་བཀའ་ཤོག་གསེར་ཐམ་བཅས་གནང་བ་ ་སར་ ནབཟང་ ལ་མཚན་ ིས་ག ངས།
ོང་ ོམ་བ ན་པ་ ན་ བ་དང་ ག་ ེ་ཚ་དབང་ ན་ བ་ ི་དངོས་ ོབ་ ལ་འ ོར་ནམ་མཁའ་
ན་ བ(ཨ་མདོ་མཛད་དགེ་དཔལ་ ིད་ ་ ་འ ངས། ད ང་ལོ་གོ་བ ན་ ་བ གས) ང་ ོན་ལ་དེའི་
དངོས་ ོབ་ བ་དབང་ མ་དག་ ལ་ ིམས། ལ་འ ོར་ག ང་ ང་ ལ་མཚན། མ་འ ེན་
ལ་ ིམས་དབང་ ལ། འ ོ་མགོན་ག ང་ ང་ག ག་ ད། བ་ཆེན་ག ང་ ང་ མ་དག
མ་ ན་ ལ་བ་ ོ་ ོས་སོགས་ ང་ བས་འདིར་ ོན།། །།
༼ རབ་ ང་བ ་གཉིས་པའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་བ ་གཉིས་པ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༦༨༧ལ་ ེ་ ིད་སངས་ ས་ ་མཚས་བཻ་དཀར་
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བ མས། བོན་ ོན་ མ་དག་ ལ་ ིམས་ ིས་ ང་ར་ག ་ ན་ ི་དགོན་ ེ་བདག་གིར་མཛད།
(༣༡༠) དེའི་ ི་ལོ་ས་འ ག་ལ་ ེ་ ིད་ ིས་བཻ་དཀར་གཡའ་སེལ་དང་ ན་ཡིག་བཻ་ ོན་བ མས།
རེབ་གོང་ ངས་ ལ་པོའི་ ་མ་རིག་འཛན་དཔལ་ ན་བ ་ཤིས་འ ངས། (༣༠༩) དེ་ནས་ལོ་
ག མ་ གས་ ག་ལ་ མ་ཚང་གི་ག ང་ལ་ མ་ཞིག་ཉི་མ་ ན་ བ་འ ངས། (༣༠༦) དེ་ནས་
ལོ་ག མ་ཤིང་ ི་ལ་ ེ་ ིད་སངས་ ས་ ་མཚས་པོ་ ་ལ་ཕོ་ ང་དམར་པོ་བཞེངས། ི་ལོ༡༦༩༤
ཡིན། (༣༠༣) དེ་ནས་ལོ་ག མ་མེ་ ང་ལ་ ་ལོའི་ གས་ ལ་མཁན་ཆེན་ག ག་ ད་འོད་ཟེར་
ལ་བ་ ན་རི་བའི་གསེར་ ིར་ ོན། (༣༠༠) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ཡོས་ལ་ཟིང་ འི་ ང་ཚང་
ོགས་ ན་ ་མ་ག ང་ ང་བ ན་འཛན་ད ང་ལོ་ཞེ་ ག་པར་གཤེགས། ི་ལོ༡༦༩༩ཡིན།
(༢༩༨) ི་ལོ་ གས་འ ག་ལ་ ོན་ ལ་ ན་ ོལ་ གས་པ་འ ངས། ི་ལོ༡༧༠༠ཡིན། (༢༩༧)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ་ལ་ཆོས་ གས་ ོགས་ནས་དགེ་ གས་པ་དང་ ིང་མ་བར་ ིད་དབང་ཐད་
ེ་ ིད་སངས་ ས་ ་མཚ་དང་ ལ་པོ་ ་བཟང་(སོག་པོ་ ་ ི་ཧན་ལ་ ་བ ་ཡོད་པའི་ཆེ་བ་བ ན་འཛན་
་ལའི་ཧན་ ི་ ་ཡིན)གཉིས་ལ་འགལ་བ་ ང་། (༢༩༦) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ག་ལ་ ེ་དགེ་ ་ཐོག་
པ་ ོགས་ ན་ ན་ བ་དབང་ ན་ ་བ མས། (༢༩༤) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་ ་ལ་བོན་ ི་
གཏེར་ཆེན་སངས་ ས་ ིང་བ་འ ངས། ལོ་དེར་ ེ་ ིད་སངས་ ས་ ་མཚ་དང་ ་བཟང་
གཉིས་དམག་འ ག་ ས་མཐར་ ེ་ ིད་ད ང་ལོ་ང་ག མ་ཐོག་ ་བཟང་གི་ མ་ཚ་རིང་བ ་ཤིས་
ལ་ ོ་གཏད་པ་མ་ལེགས་པར་དེའི་དམག་གིས་ ེ་ ིད་ ི་ད ་བཅད་ནས་བ ོངས། བོད་དམག་
བཞི་བ ་བསད། ་བཟང་གིས་ལོ་བ ་ག མ་ཙམ་ལ་བོད་ ི་ ལ་པོ་ ས། ི་ལོ༡༧༠༥ཡིན།
(༢༩༢) དེའི་ ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་མཁན་ཆེན་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་རིན་པོ་ཆེ་ ལ་བ་ ན་རི་བའི་
གསེར་ ིར་ ོན། ་བཟང་སོགས་ ིས་ ལ་བ་ཚངས་ད ངས་ ་མཚ་མཛད་ ོད་མི་ལེགས་ཞེས་
གོང་མ་ཁང་ཞིས་ལ་ ན་ ་ ལ་ནས་ ལ་བ་ ི་ཐོག་ནས་ཕབ། ལ་ ་ཡེ་ཤེས་ ་མཚ་པོ་ ་
ལའི་ ིར་བཀོད་དེ་ ལ་བ་ ག་པར་བ ར། (༢༩༡) ི་ལོ་མེ་ཕག་ལ་ ལ་བ་ཚངས་ད ངས་ ་
མཚ་ད ང་ལོ་ཉེར་ ་བཞེས་པ་ ན་དགའ་ནོར་ནས་འདས་ཞེས་ གས། ་བཟང་གིས་ ས་པ་
ར་འཇམ་ད ངས་བཞད་པ་ཕ་བོང་ཁར་བ གས་ནས་ ང་ ོགས་ ་དགོན་པ་གསར་འདེབས་
ེད་ ར་ས་འ ལ་གནང་ཞེས་དབལ་མང་གིས་ག ངས། (༢༩༠) ི་ལོ་ས་ ི་ལ་ ལ་མཆོག་
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བ ན་པ་ ལ་བཟང་ ་མཚ་འ ངས། ི་ལོ༡༧༠༨ཡིན། (༢༨༩) ི་ལོ་ས་ ང་ལ་བོད་ ་ས་
འ ལ་ཆེན་པོ་ ང་ཟེར། ་ ང་བ ་ཤིས་འ ིལ་བཏབ་ཟེར་བ་ཡོད་ ང་དབལ་མང་གིས་
མཛད་པའི་གདན་རབས་ ་ལོ་འདིར་འཇམ་ད ངས་བཞད་པ་ད ས་ནས་ཨ་མདོར་ ོན། ི་
ལོ་ གས་ ག་གི་ ་བ་བཞི་བའི་ཚས་ག མ་ ི་ཉིན་འཇམ་ད ངས་བཞད་པ་དཔོན་ཇ་ནང་ཡབ་
མ་བཅས་དགོན་གནས་འཚལ་བར་རོང་ ོགས་སོགས་ལ་ཕེབས་མཐར་མར་མེ་ལ་བ ག་ནས་
བ ་ཤིས་འ ིལ་ ་བཏབ་ཅེས་གདན་རབས་ འི་ ་ཆེན་ ་བཤད། ི་ལོ༡༧༡༠ཡིན། (༢༨༧)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་འ ག་ལ་ཀི ི་ ་བ་ ོ་བཟང་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་འ ངས། (༢༨༥)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་ ་ལ་ ིན་ ིང་ལོ་ཆེན་ཆོས་དཔལ་བཟང་པོས་ ིས་ག ང་ཉིན་ ེད་ ང་བ་
བ མས། (༢༨༣) ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་ ་ ིའི་ ལ་བ་ ལ་བ་ ལ་ ིམས་ ིས་ ང་བཟང་ ་རི་
ཤེལ་ ག་དགོན་བཏབ། (༢༨༢) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་ ་ལ་ཇན་གར་དམག་བོད་ ་ཡོང་ནས་ ་
བཟང་བསད་དེ་བོད་ ི་ ིད་དབང་བ ང་། (༢༨༠) ི་ལོ་ས་ ི་ལ་ཇན་གར་དམག་གིས་ ོ་ ེ་
ག་དགོན་པ། ིན་ ིང་དགོན་པ་སོགས་ ིང་མའི་དགོན་པ་མང་པོ་དང་གསས་མདའ་བོན་
དགོན་སོགས་བོན་པོའི་དགོན་པ་མང་པོ་ ་གཏོར་བཏང་། ོ་ ག་ ལ་ ་པ ྨ་འ ིན་ལས་དང་
ིན་ ིང་ལོ་ཆེན་ ྷ ་ ི། ིན་ ིང་ག ང་ ས་པ ྨ་འ ར་མེད་ ་མཚ། མ་ ིང་པཎ་ཆེན་
སོགས་ ་ཆེན་མང་པོ་བ ོངས། ི་ལོ༡༧༡༨ཡིན། (༢༧༩) ི་ལོ་ས་ཕག་ལ་ ོང་ ོལ་ ་མ་ངག་
དབང་ ོ་བཟང་འ ངས། (༢༧༨) ི་ལོ་ གས་ ི་ལ་ ལ་དབང་བ ན་པ་ ལ་བཟང་ ་མཚ་
ད ང་ལོ་བ ་ག མ་པར་ད ས་ལ་གདན་ ངས་ནས་ ་བ་ད ་བའི་ཚས་བཅོ་ ་ཉིན་ ལ་བའི་
གསེར་ ིར་བ གས། གོང་མས་མངགས་པའི་དམག་ ི་ ག་མང་པོ་བོད་ ་འ ོར་ནས་ཇན་
གར་དམག་བཅས་རང་ ལ་ ་ལོག ག་ ེ་བ་ ེ་ ིད་ ་བ ོས་པ་གོང་མའི་ ིམས་ ིས་བ ངོ ས།
(༢༧༦) ི་ལོ་ གས་ ང་ལ་མངའ་རིས་ ོར་ག མ་ ི་གཙ་བོ་ཁང་ཆེན་ནེ་བསོད་ནམས་ ལ་
པོ་ ིད་ ིར་བཞག པེ་སི་ང་ཕོད་པ་ ོ་ ེ་ ལ་པོ་དང་ ང་ མ་པ་བ་བ ་ཤིས་ ལ་པོ། ར་
ར་བ་ ོ་ ོས་ ལ་པོ། ཕོ་ ་བ་བསོད་ནམས་ ོབས་ ས་ མས་ ོན་པོར་བ ོས་ ང་ ན་མ་
རིང་བར་ ལ་ ོན་ནང་མི་མ ན་པར་ ར། (༢༧༥) ི་ལོ་ ་ ག་ལ་ ན་རིའི་མཁན་པོ་རིན་
ཆེན་འོད་ཟེར་ ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའི་གསེར་ ིར་ ོན། ན་མ ེན་འཇམ་ད ངས་བཞད་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

པ་ད ང་ལོ་དོན་ ་བར་ ་ངན་ལས་འདས། གོང་མ་ཁང་ཞིས་ ལ་པོ་གཤེགས། ི་ལོ༡༧༢༢
ཡིན། (༢༧༥) ི་ལོ་ ་ཡོས་ལ་ཁང་ཞིས་ ས་ ང་ ང་(雍正) ལ་པོ་གོང་མའི་ ིར་བ གས།
་ ི་བ ན་འཛན་ཆོས་ ལ་ ི་ག ང་ ད་ཆིན་ཝང་ ོ་བཟང་བ ན་འཛན་ ིས་གོང་མར་ངོ་ ོལ་
ེད་པའི་ཟིང་འ ག་བ ངས། གོང་མས་ཨ་ས་ཁན་ཨམ་བན་ཟེར་བ་འཁོར་དམག་ཉིས་ ོང་
བཅས་བོད་ ་བཏང་། བ ན་ ིས་ ན་ལས་བ ས་པར་ལོ་འདིར་ཉན་ཀོང་ཡོའི(年羹尧)དམག་
མཚ་ ོན་ ་ ེབས། ་བཟང་ ོ་བཟང་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་སོགས་སེར་མོ་བ ན་བ ་
བ ོངས། ང་གི་དགོན་ཆེན་མང་པོ་མེ་ལ་བ ེགས་ཞེས་བཤད། (༢༧༤) ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ལ་
ང་གི་དགོན་ཆེན་ མས་ ར་བ ར་བཞེངས་ ས། ི་ ང་ཐང་དགེ་འ ན་ ན་ཚགས་ད ང་
ལོ་དོན་བ ན་པར་འདས། ི་ལོ༡༧༢༤ཡིན། (༢༧༣) ི་ལོ་ཤིང་ ལ་ལ་ ི་ ང་ཐང་ ོ་བཟང་
བ ན་པ་འ ངས། (༢༧༢) ི་ལོ་མེ་ ་ལ་ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོ་ ལ་མཚན་འོད་ཟེར་རམ་
མས་པ་དགེ་ལེགས་ ལ་མཚན་འ ངས། (༢༧༡) ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་གཏེར་ཆེན་སངས་ ས་ ིང་
བས་ཇན་གར་ ིས་གཏོར་བའི་གསས་མདའ་བོན་དགོན་བ ར་བཞེངས་མཛད། བོད་ ལ་ཁང་
ཆེན་ནེ་བསོད་ནམས་ ལ་པོ( ས་ཆང་བ་ ར) ོན་ཆེན་ང་ མ་ ར་ག མ་སོགས་ ིས་དམར་གསོད་
ས། ལོ་འདིར་ ལ་བ་ཚངས་ད ངས་ ་མཚས་ཇག་རོང་ཐོས་བསམ་དར་ ས་ ིང་བཏབ་
ཅེས་བཤད། ི་ལོ༡༧༢༧ཡིན། (༢༧༠) ི་ལོ་ས་ ེལ་ལ་འཇམ་ད ངས་བཞད་པ་འཇིགས་མེད་
དབང་པོ་ ང་རའི་དཔོན་ཚང་ ་འ ངས། ཞབས་ ང་དཀར་པོ་ ོ་བཟང་བ ན་པའི་ ལ་
མཚན་ད ང་ལོ་རེ་ད ་བར་འདས། ཕོ་ ་བ་བསོད་ནམས་ ོབས་ ས་བོད་ ི་ ལ་པོར་བཞག
གོང་མས་མངགས་པའི་ཨམ་འབན་དང་གཉིས་ཀས་བོད་ ི་ ིད་དབང་ལོ་ཉི་ ་ཙམ་ལ་བ ང་།
(༢༦༩) ི་ལོ་ས་ ་ལ་ ཱ་མོ་ ་ ེང་བཞི་བ་ ོ་བཟང་ བ་བ ན་དགེ་ལེགས་ ལ་མཚན་
འ ངས། (༢༦༨) དེ་ནས་ལོ་ག མ་པ་ ་ ི་ལ་རེབ་གོང་རོང་བོའི་ ོན་ལམ་བ གས། ཧོར་ ིས་
ཉེར་མཁོའི་ མ་བཟང་བ མས། ི་ལོ༡༧༣༢ཡིན། (༢༦༥) ི་ལོ་ ་ ང་ལ་འ ་ཞིག་ཡོན་ཏན་
་མཚས་ག ང་ ང་དཔལ་ ི་རི་བོའི་དགོན་ ེ་བཏབ། ཀ ་ ང་ བ་ ོ་ ེ་དང་ ་དམར་བ་
དཔལ་ཆེན་ཆོས་ ི་དོན་ བ་འདས་ཞེས་སི་ འི་རང་ མ་ ་བཤད། (འདི་ལ་ ་དམར་ནག་གཉིས་
ནི༑ ངི ་མ་ལ་དགའ་བའི་ ་ ས་བ ་བ ན་པས་གདན་ ངས་པ་ ་བཀན་ཆོས་ ་ི ་མཚས་མངོན་ དོ ་མཛད་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
ནས། གཅིག་ཟི་ལིང་དང་གཅིག་ཞིས་ཨན་ནས་ ོངས་ཞེས་ཆོས་ ི་ ་མཚའི་ མ་ཐར་ ་ཡོད་པ་བ ན་ ིས་ ་
བཤད། ཁ་ཅིག་མངོན་ དོ ་མིན་པར་བཤད་ ལ་གཞན་ཞིག་ཡོད་ ང་། གང་ ར་ཡང་དགེ་ གས་པ་དང་ཀ ་

ི་ལོ༡༧༣༣ཡིན། (༢༦༤)
དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་ཀ ་བ ད་འ ལ་ ོ་ ེ་ གས་པ་འ ངས། (༢༦༣) ི་ལོ་ཤིང་
ཡོས་ལ་ ན་རིའི་ ་མ ན་རིན་ཆེན་ ན་ བ་མཉམ་མེད་མཆོག་གི་གསེར་ ིར་ ོན། ང་ཞིག་
ལ་བ་བ ན་འཛན་ནམ་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་འ ངས། ལ་ ་སངས་ ས་ ིང་བ་ད ང་ལོ་
སོ་གཅིག་པ་ལ་ད ིངས་ ་གཤེགས། གོང་མ་ ང་ ང་ ལ་པོ་འདས། (༢༦༢) ི་ལོ་མེ་འ ག་
ལ་གོང་མ་ཆན་ ང་(乾隆) ལ་པོ་ ིར་བ གས། ི་ལོ༡༧༣༦ཡིན། (༢༦༡) ི་ལོ་མེ་ ལ་ལ་
པཎ་ཆེན་ ོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ད ང་ལོ་དོན་ ་བ་ལ་གཤེགས། སངས་ ས་ ིང་བའི་ཡང་ ིད་ ་
ེང་གཉིས་པ་མི་ཕམ་མགོན་པོ་ ་འ ངས། (༢༦༠) ི་ལོ་ས་ ་ལ་པཎ་ཆེན་དཔལ་ ན་ཡེ་ཤེས་
འ ངས། ི་ལོ༡༧༣༨ཡིན། (༢༥༩) ི་ལོ་ས་ ག་ལ་གོང་མ་ཆན་ ང་གིས་ཕོ་ ་བ་བསོད་
ནམས་ ོབས་ ས་ལ་ཐོ་ལོ་ཇན་ཝང་(多罗郡王)གི་ཆོ་ལོ་གནང་། ཕོ་ ་བའི་ ་ཆེ་བ་འ ར་མེད་
ཚ་བ ན་ལ་མངའ་རིས་ ང་གི་ཆོ་ལོ་དང་ ་ ང་བ་འ ར་མེད་ མ་ ལ་ལ་ཐས་ཇི(台吉)ཆོ་ལོ་
གནང་། ཤར་ ལ་ ན་ངག་དབང་འ ིན་ལས་ ་མཚ་ད ང་ལོ་རེ་གཉིས་པར་ཞི་ད ིངས་ ་
གཤེགས། (༢༥༨) ི་ལོ་ གས་ ེལ་ལ་རེབ་གོང་ བས་མགོན་ ་ ེང་ག མ་པ་ ལ་ ན་དགེ་
འ ན་འ ིན་ལས་རབ་ ས་དང་ཨ་རོལ་ གས་པ་ ་མཚ་ ་བ མས། ི་ལོ༡༧༤༠ཡིན།
(༢༥༧) ི་ལོ་ གས་ ་ལ་ ར་ཐང་བ ན་འ ར(འདི་ལ་པོ་ཏི་ཉིས་བ ་དང་ཉེར་ ག་ཡོད)ཤིང་པར་
་བ ན་ འི་འགོ་བ གས། (༢༥༦) ི་ལོ་ ་ ི་ལ་ ན་མ ེན་འཇམ་ད ངས་བཞད་པ་ ་
ེང་གཉིས་པ་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་ད ང་ལོ་བཅོ་ འི་ཐོག་གདན་སར་བཀོད། (༢༥༥)
ི་ལོ་ ་ཕག་ལ་གོང་མ་ཆན་ ང་ ལ་པོས་ག ང་ཁང་བཟོ་ འི་འགོ་བ མས་ཏེ་ལོ་ མ་ འི་
རིང་ལ་ད ལ་ ང་ ི་བ ་དང་བ ད་ ་བ ས། ི་ལོ༡༧༤༣ཡིན། (༢༥༤) ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་ ེ་
དགེའི་བ ན་འ ར་ཤིང་པར་ ་བཞེངས་ བ། པེ་ཅིན་ ་དགའ་ ན་ ིན་ཆགས་ ིང་(雍和宫)
བཏབ། སི་ ས་ མ་ གས་འ ེལ་ཆེན་བ མས། (༢༥༣) ི་ལོ་ཤིང་ ང་ལ་འ ག་ཁམས་ ལ་
འ ངས། སངས་ ས་ ིང་བའི་ ལ་ ་མི་ཕམ་མགོན་པོ་ད ང་ལོ་ད ་ནས་གཤེགས། ཡང་ ིད་
བའི་བར་འགལ་བ་ཆེ།)
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་ ེང་ག མ་པ་ ་བ ན་བསོད་ནམས་དབང་ ལ་འ ངས། (༢༥༢) ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་ ལ་བ་
ཚངས་ད ངས་ ་མཚ་ཨ་ལ་ཤ་ནས་འདས་ཟེར། ད ང་ལོ་རེ་བཞི་ཡིན་དགོས། ི་ལོ༡༧༤༦
ཡིན། (༢༥༡) རབ་ ང་བ ་གཉིས་པ་འདིའི་ད ིལ་ཙམ་ན་ ི་ཆེན་རབ་འ མས་པ་ཤེས་རབ་
མ་ ལ་ ་ཚ་ ད་ ི་དངོས་ ོབ་ བ་ཆེན་ མ་པ་ག མ་ ོན་པ་ནི་ ་སར་ནམ་མཁའ་དབང་
ག་གི་ མ་ཐར་ ོམ་འ ོ་ཅན་ ་བཤད་པས་སོ་ནག་བོན་པོ་ བ་ཆེན་ཐོག་འཛན་ ི་འ ལ་གར་
ི་དབང་ ག་དང་(ཡོངས་ གས་སོ་ནག་བོན་ ག་ཟེར། ི་ཀའི་ ་གཉན་ ག་དཀར་བཙན་ ་བ ང་ནས་
ད་འཇག་མཛད་པ་པོ་ཡིན)མཁར་ནག་ བ་ཆེན་ཤེས་རབ་ ལ་ ིམས(ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོའི་ གས་
བཞེད་ ར་ར་ ་དགོན་པའི་ས་འ ལ་གནང་པ་པོ་ཡིན)། ང་རིའི་ བ་ཆེན་ གས་ ེ་དབང་འ མ(ཤིང་
བཟའ་ ོ་བཟང་དར་ ས་ གས་བཞེད་ ར་ར་ འི་ ་ ི་གཅོད་པ་པོ་ཡིན)དང་ག མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ ལ་
བའི་དབང་པོ་ ོན་ ལ་ ན་ ོལ་ གས་པ་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ ི་ གས་ ི་ ས་ཆེན་གཤེན་ ོན་
ན་དགའ་ ན་ཚགས། ་ ོ་ཚང་བ ན་འཛན་ནོར་ ། ལ་རོང་ ོ་ ང་ནམ་མཁའ་དབང་
ན། འཛང་ན་ ང་ ང་ ལ་ ིམས་ ན་ཚགས། ་ད ་ ོན་ག ང་ ང་འ ར་མེད། ོམ་
ོང་ ོགས་ ན་ཡེ་ཤེས་བ ན་འཛན། ལ་ ས་པ ྨ་ བ་པའི་ ལ་པོ་སོགས་བ ན་འཛན་
ེས་མཆོག་བ ད་ཅེས་ ་ གས་པ་ མས་ ང་ བས་འདིར་ ོན་པ་ཡིན་ནོ།། །།
༼ རབ་ ང་བ ་ག མ་པའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་བ ་ག མ་པ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༧༤༧ལོའི་ ་བ་གཉིས་པར་ཕོ་ ་བསོད་ནམས་
ོབས་ ས་འདས། དེའི་ ་ ང་བ་འ ར་མེད་ མ་ ལ་ལ་གོང་མ་ཆན་ ང་གིས་ཇན་ཝང་(郡
王)གི་ཆོ་ལོ་དང་གསེར་ཐམ་སོགས་གནང་ནས་ཕོ་ ་བཞིན་ ་བོད་ ི་ ིད་དབང་བ ང་། (༢༥༠)
ི་ལོ་ས་འ ག་ལ་ ེ་དགེ་ ་ཐོག་ ན་ བ་དབང་ ན་ ིས་སོག་ ེ་བོན་དགོན་དཔལ་ ན་ནོར་ འི་
ིང་བཏབ། ཧོར་ཡེ་ཐ་པེ་ ་ནོར་ ་ཚ་ ལ་དང་ད ་རི་ ་མ་ད ་ ང་ ལ་བ་ མ་གཉིས་ནས་
ག ་ ང་དགོན(འདི་ལོ་ ག་ ་ལས་འ ིན་ལས་མ་ ས)བཏབ། མ་པས་ཆོས་འ ང་བ མས། ི་
ལོ༡༧༤༨ཡིན། (༢༤༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ ་ལ་ཕོ་ ་བའི་ ་འ ར་མེད་ མ་ ལ་ ིས་
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བོད་ ི་ ལ་པོ་ ས་པའི་ལོ་ག མ་ ི་རིང་བོད་ ོད་ཨམ་བན་དང་ ལ་བ་ ལ་བཟང་ ལ་མཚར་
ོལ་བ་ ས། ཁོ་བོའི་གཅེན་པོ་འ ར་མེད་ཚ་བ ན་བ ོངས། སོག་པོ་ཇན་གར་ལ་ ོག་འ ེལ་
ས་པ་སོགས་ ི་གནས་ ལ་གོང་མར་ཡར་ ་ ས་པས་ཆན་ ང་གི་བཀའ་ ར་ཝང་འ ར་མེད་
མ་ ལ་དང་བཅས་ཏེ་མི་ ངས་བ ་ ག་བསད། ་ལའི་ ་མར་བོད་ ལ་ ི་ཐམ་ག་བཅས་
ཐོབ། དགའ་བཞི་ ང་པ ྚི་ཏས་ ིད་བ ངས། ི་ལོ༡༧༥༠ཡིན། (༢༤༧) ི་ལོ་ གས་ ག་ ི་
ལོ༡༧༥༡ལ་ ལ་དབང་ ན་ ོལ་ གས་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཚ་ཁོ་ ོ་ བས་ ལ་པོས་ད ་ ར་བ ར་
ནས་བོན་ ི་བཀའ་འ ར་ ེགས་བམ་ཉིས་བ ་ ག་ཤིང་པར་ ་བ ན། (༢༤༦) དེ་ནས་ལོ་
བ ན་འདས་པའི་མེ་ ང་ལ་ ལ་བ་ ལ་བཟང་ ་མཚ་ད ང་ལོ་ ་བ ་བར་འདས། (༢༤༠)
ི་ལོ་ས་ ག་ལ་ ལ་བ་འཇམ་དཔལ་ ་མཚ་དང་རེབ་གོང་ ང་མགོན་དཔལ་ཆེན་ནམ་མཁའ་
འཇིགས་མེད་ ་འ ངས། (༢༣༩) ི་ལོ་ས་ཡོས་ལ་ཤིང་བཟའ་ ོ་བཟང་དར་ ས་འ ངས། ཀ ་
བ ད་འ ལ་ གས་པ་ད ང་ལོ་ཉེར་ ག་པར་འདས། (༢༣༨) ི་ལོ་ གས་འ ག་ལ་མཁན་
ཆེན་ཤེས་རབ་བ ན་འཛན་ ལ་བ་ ན་རི་བའི་གསེར་ ིར་ ོན། (༢༣༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་
་ལ་ ང་ཐང་འཇམ་པའི་ད ངས་དཀོན་མཆོག་བ ན་པའི་ ོན་མེ་འ ངས། ི་ལོ༡༧༦༢
ཡིན། (༢༣༥) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ཤིང་ ་ལ་རོང་བོའི་མཁན་ཆེན་དགེ་འ ན་ ་མཚ་ད ང་ལོ་ ་
བ ན་པར་འདས། (༢༣༢) ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་ ང་ ོན་རིན་ཆེན་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་སོ་གཉིས་
ཐོག་ ང་ཞིག་མ་དགོན་ ་ གས་པའི་ ་ ང་ལས་ ེས་ཏེ་ ང་དགོན་ ོགས་ལས་ མ་ ལ་བ ་
ཤིས་ག ང་ ང་ ིང་ ག་འདེབས་མཛད། ོགས་ ན་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་འ ངས། ི་ལོ་
༡༧༦༦ཡིན། (༢༣༡) ི་ལོ་མེ་ཕག་ལ་རོང་བོ་བིས་པ་མི་ཕམ་ ་བ་འ ངས། ཤར་ ལ་ ན་དགེ་
འ ན་འ ིན་ལས་རབ་ ས་ད ང་ལོ་ཉེར་བ ད་པར་གོང་མ་ཆན་ ང་གིས་རོང་བོ་ཧོ་ཐོག་ ་
ཞེས་པའི་ཆོ་ལོ་གནང་། (༢༣༠) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ ང་ལ་ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོ་ད ང་
ལོ་ཞེ་བཞི་དང་ཤིང་བཟའ་ད ང་ལོ་བ ་གཅིག་པར་ར་ ་དགོན་བ ་ཤིས་འ ང་གནས་བཏབ།
ལོ་འདིར་བལ་བོའི་ ལ་ ་གོར་ཥ་ ལ་རབས་བ གས( ིས་ ་བོད་དང་མ་མ ན་པར་གོར་བོད་དམག་
འ གས་ཟེར་བ་ ང་)། (༢༢༩) ི་ལོ་ གས་ ག་ལ་ ང་ ལ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ ་བ མས།
ི་ལོ༡༧༧༠ཡིན། (༢༢༧) ི་ལོ་ གས་ཡོས་ལ་ཀི ི་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་རེ་གཅིག་
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པར་འདས ། (༢༢༦) ི་ལོ་ ་འ ག་ལ་ཀི ི་ ་ ེང་ ག་པ་དགེ་འ ན་ཆོས་ ི་དབང་ ག་
འ ངས། (༢༢༥) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ཤིང་ ག་ལ་ ང་ ལ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ ིས་མཁའ་
ཡག་ ོབ་དཔོན་ ན་ བ་འོད་ཟེར་ ི་ཞབས་བ ེན། པཎ་ཆེན་དཔལ་ ན་ཡེ་ཤེས་ ིས་ཤམ་བྷ་
ལའི་ལམ་ཡིག་བ མས། ི་ལོ༡༧༧༥ཡིན། (༢༢༢) ི་ལོ་མེ་ ེལ་ལ་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་དབང་
ལ་རིན་པོ་ཆེ་ ལ་བ་ ན་རི་བའི་གསེར་ ིར་ ོན། ི་ལོ༡༧༧༦ཡིན། (༢༢༡) ི་ལོ་མེ་ ་ལ་
་ ་བ ན་པ་ ན་ཚགས་ ི་ཡང་ ིད་བ ན་འཛན་དབང་ གས་རིན་པོ་ཆེ་ ་ ག་དགོན་ག ང་
ང་བདེ་ཆེན་ ིང་གི་ ིར་ ོན། ་གཏེར་ ོན་ག ང་ ང་ གས་པས་ནང་དཔོན་ག ང་ ང་
བསོད་ནམས་ ི་ ས་མོ་རིན་ཆེན་ ་མོ་གཏེར་ ོགས་ ་བཞེས་ཏེ་དཔལ་ ན་ ་ ག་དགོན་ནས་
ཟབ་གཏེར་ ངས་ཏེ་གནས་ ོ་ ེས་ཞེས་ཧོར་ ི་ བ་ ལ་པོའི་བཀའ་འ ར་དཀར་ཆག་ ་བཤད་
ཟེར། ལོ་དེར་ཨ་མེ་རི་ཀའི(America) ལ་ཁབ་བ གས། ི་ལོ༡༧༧༧ཡིན། (༢༢༠) དེ་ནས་
ལོ་ག མ་ གས་ ི་ལ་པཎ་ཆེན་དཔལ་ ན་ཡེ་ཤེས་ད ང་ལོ་ཞེ་ག མ་པར་གཤེགས། ེ་གསེར་
ཁང་བ་ ོ་བཟང་བ ན་འཛན་ ་མཚ་འ ངས། ི་ལོ༡༧༨༠ཡིན། (༢༡༧) ི་ལོ་ གས་ ང་ལ་
རེབ་གོང་ཞོ་འོང་ ་ཞབས་དཀར་ཚགས་ ག་རང་ ོལ་འ ངས། (༢༡༦) ི་ལོ་ ་ ག་ལ་པཎ་
ཆེན་བ ན་པའི་ཉི་མ་འ ངས། (༢༡༥) ི་ལོ་ ་ཡོས་ལ་གཤེན་མཁས་པ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན་
འ ངས། ི་ལོ༡༧༨༣ཡིན། (༢༡༤) ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ལ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་སམ་
ན་མ ེན་ཤེས་རབ་དགོངས་ ལ་ ་བ མས། ལོ་འདིར་ གས་ ིང་མ་བའི་ ་མ་ཆེན་པོ་ ེ་
དགེ་འཇིགས་མེད་ ལ་བཟང་ ་མཚ་འ ངས། འདི་ ེ་ཞིག་ཆོས་ ེ་ ལ་བ་ ལ་ ིམས་དང་
ཕན་ ན་ཆོས་འ ེལ་ཟབ་པར་ ར། (༢༡༣) ི་ལོ་ཤིང་ ལ་ལ་ ང་ ལ་ཆེན་པོ་ ་སར་ ོན་
ནས་བོན་རིའི་ ག་ ེ་རི་ ོད་ ་ བས་ ེ་ ལ་བ་ག ག་ ད་དང་འ ོ་མགོན་ཚ་དབང་མཆོག་
ལེགས་མ ན་ནས་རབ་ ་ ང་། མཚན་ལ་ག ང་ ང་ག ག་ ན་གསོལ། ང་ ལ་ག ང་
ང་ ན་ཚགས་ ི་ཞབས་པད་བ ེན། (༢༡༢) དེ་ནས་ལོ་བཞི་བ་ས་ ེལ་ ི་ལོ༡༧༨༨ལ་ གས་
ིང་མ་བའི་ ་ཆེན་ བ་དབང་ ་ ེང་དང་པོ་ནམ་མཁའ་ ་མཚ་ ་བ མས། (༢༠༩) ི་ལོ་ས་
་ལ་ ་མ ན་ག ང་ ང་དབང་ ལ་ ན་རིའི་གསེར་ ིར་ ོན། ི་ལོ༡༧༨༩ཡིན། (༢༠༨)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ཕག་ལ་འཇམ་ད ངས་བཞད་པ་འཇིགས་མེད་དབང་པོ་ད ང་
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ལོ་རེ་བཞི་བར་གཤེགས། (༢༠༦) ི་ལོ་ ་ ི་ལ་འཇམ་བཞད་ག མ་པ་འཇིགས་མེད་ ་མཚ་
རེབ་གོང་གཉན་ཐོག་ནས་འ ངས། ི་ལོ༡༧༩༢ཡིན། (༢༠༥) ི་ལོ་ ་ ང་ལ་བོན་བ ་ མ་
ཐར་ ར་ན་ ོགས་ ན་བསོད་ནམས་ ན་ཚགས་འ ངས། (༢༠༤) ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་ཤར་ ལ་
ན་དགེ་འ ན་འ ིན་ལས་རབ་ ས་ད ང་ལོ་ང་ ་བ་དང་ ོང་ ོལ་ ་མ་ངག་དབང་ ོ་བཟང་
ད ང་ལོ་དོན་ ག་པ་ལ་ད ིངས་ ་གཤེགས། ི་ལོ༡༧༩༤ཡིན། (༢༠༣) ི་ལོ་ཤིང་ཡོས་ལ་
ཤར་ ལ་ ན་བཞི་བ་ ོ་བཟང་ཆོས་ གས་ ་མཚ་འ ངས། ལོ་འདིར་ཞིག་ཆེན་བཅོ་བ ད་ ི་
ཡང་ ེའམ་ཐོག་མ་ཡིན་པས་ ེ་ཞིག་གམ་ ང་ཞིག་གི་ག ང་ལས་ ོན་པའི་ ི་ཆེན་རབ་འ མས་
པ་ ེ་ཤེས་རབ་ མ་ ལ་མཆོག་གི་ཡང་ ིད་ག མ་པ་ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་གི་ ་ཡི་ཚ་བོ་ཆོས་
ེ་ ལ་བ་ ལ་ ིམས་ ་བ མས། (༢༠༢) ི་ལོ་མེ་འ ག་ལ་གོང་མ་ ཱ་ཆིང་ ལ་པོ་ ིར་
བ གས། མདོ་ ད་ཟིང་ ་ ་ ང་ ོན་ ་བ་ ལ་མཚན་འ ངས། ོགས་ ན་ ་ མ་ ་
བས་མཆོག་བསོད་ནམས་ ན་ཚགས་མེ་འ ག་ལ་འ ངས་ཞེས་པས་མེ་འ ག་ཡིན་ན་ལོ་འདི་
ཡིན་དགོས། གས་ ིང་མ་བའི་ ་མ་གཏེར་ ོན་ ་ ེང་དང་པོ་འཇིགས་མེད་ ་ཚགས་རང་
ོལ་འ ངས། ཀི ི་ཆོས་ ི་དབང་ ག་ད ང་ལོ་ཉེར་ ་བ་དང་ ཱ་མོ་ ོ་བཟང་ བ་བ ན་
ད ང་ལོ་རེ་བ ད་པར་འདས། ི་ལོ༡༧༩༦ཡིན། (༢༠༡) ི་ལོ་མེ་ ལ་ལ་ཀི ི་ ན་དགའ་ཆོས་
འཕགས་ བ་བ ན་ཉི་མ་འ ངས། (༢༠༠) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ ག་ལ་ ང་ ལ་ནམ་མཁའ་
ལ་མཚན་ ག་ ་ ོད་ ་བ གས། ི་ལོ༡༧༩༩ཡིན། (༡༩༨) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ ་ལ་
ག་དགོན་པ་དཀོན་མཆོག་བ ན་པ་རབ་ ས་འ ངས། (༡༩༦) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ཕག་ལ་ཨ་
རིག་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོ་ད ང་ལོ་དོན་བ ད་པར་འདས། ི་ལོ༡༨༠༣ཡིན། (༡༩༤) ི་ལོ་ཤིང་
ི་ལ་སངས་ ས་ ིང་བའི་ ་ ེང་བཞི་བ་པ ྨ་གར་དབང་ ་བ མས། གཤེན་མཁས་པ་ ལ་
ིམས་ ལ་མཚན་ ིས་ ིས་གསར་ མ་དག་མཛད། ལ་བ་འཇམ་དཔལ་ ་མཚ་ད ང་ལོ་ཞེ་
བ ན་པ་དང་ཨ་རོལ་ གས་པ་ ་མཚ་ད ང་ལོ་རེ་ ་བ་ལས་འདས། ི་ལོ༡༨༠༤ཡིན། (༡༩༣)
ི་ལོ་ཤིང་ ང་ལ་མཁན་ཆེན་ ན་ཚགས་ མ་ ལ་དཔལ་ ན་ ན་རི་བའི་གསེར་ ིར་ ོན།
ལ་བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ( ་ ེང་ད ་བ་ཡིན། མདོ་ དོ ་ ་ི ཡབ་བ ན་འཛན་ཆོས་ ོང་དང་ མ་དོན་ བ་
ོལ་མ་གཉིས་ ི་ ས་ ་བ མས། པཎ་ཆེན་བ ན་པའི་ཉི་མས་ གས་ཐག་བཅད)འ ངས། ང་ཐང་མཆོད་
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ེན་མཐོང་ ོལ་ཆེན་མོ་བཞེངས། ེ་ཞིག་ཆོས་ ེ་ ལ་བ་ ལ་ ིམས་རིན་པོ་ཆེ་སོག་ ལ་ཆིང་
ཝང་བསོད་ནམས་དར་ ས་ ིས་ ་སར་བཀོད་དེ་ཆོས་ ེ་ཆོ་ལོ་ ལ། (༡༩༢) ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་ཨ་
རོལ་ ོ་བཟང་ ང་རིགས་ ་མཚ་འ ངས། ི་ལོ༡༨༠༦ཡིན། (༡༩༡) རབ་ ང་བ ་ག མ་པ་
འདིའི་ད ིལ་ཙམ་ ེ་ར་ ་དགོན་བཏབ་ནས་ཅང་མ་འགོར་བར་ས་གནོད་ ང་བ་ལ་ཨ་རིག་
དགེ་བཤེས་ གས་བཀོད་ ར་མཁར་ནག་ བ་ཆེན་ ་ ་མི་གདན་ ངས་ནས་ས་འ ལ་གནང་
བ་ནི། ག་དགོན་པས་མདོ་ ད་ཆོས་འ ང་ ་ལོ་ཤས་ནས་ས་གནོད་ཆེ་བ་ལ་ ོང་ཆེ་མཁར་
ནག་བོན་པོས་ས་འ ལ་ ས་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ེས་ར་ ་དགོན་པ་ ་ ི་ ང་བར་
ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེའི་ གས་བཀོད་ ར། རེབ་གོང་ ང་རིའི་རིག་འཛན་ གས་ ེ་དབང་
འ མ་གདན་ ངས་ནས་ཞབས་བ ན་ བ་པ་ཡང་དགོན་པ་བཏབ་ནས་ཅང་མ་ལོན་པར། ་
ཚང་བཞི་བ ་ཡོད་ལ་ཨ་རིག་དང་སོག་པོ་འཐོར་བའི་ ེན་སོགས་ ིས་ ་བ་བ ་མ་ལོངས་ཙམ་
་བབས་པའི་ བས་ཡིན། ལོ་ཚགས་དངོས་མི་ཤེས་ ང་ཨ་རིག་དགེ་བཤེས་ ་ཚ་ ད་ཡིན་པས་
ས་ བས་ཕལ་ཆེར་ ོགས་ བ་བོ། །ཡང་སོ་ནག་བོན་པོ་ བ་ཆེན་ཐོག་འཛན་ལ་ ེ་བ ད་
ིས་ཉམས་སད་ ས་ནས་ཐོག་འཕང་བ་ན་བཟའི་ ་བར་བ ང་ནས་བ ེད་ ོགས་མཉམ་བཞག་
ལས་མ་བཞེངས་པར་ཐོག་ཆས་ལ་ཡི་དམ་ ི་འ ལ་ ི་ ་མཐོ་གང་ལས་ ག་པ་ཞལ་ ག་བཞིན་
ལེགས་ ་ ད་ ར་ ་ཅན་རང་ ོན་ ་ བ་པར་བདག་ཅག་ མས་དངོས་མཇལ་ཐེངས་ག མ་
ང་ ོང་པས་མཛད་པ་དེ་དང་། ེ་ བ་བ ན་ད ར་ལངས་པའི་ བས་ ལ་ ་ ག་དཀར་
ཧོམ་ཁང་ ་གཟིར་ནས་མངོན་ ོད་མཛད་པ་ཡང་ བས་འདི་ཤེད་དེ( ེ་ བ་བ ན་ ིས་ ེ་གསེར་ཁང་
བ་ལ་ཡང་ད ་ ས་ཟེར་རོ)གསེར་ཁང་བའི་ ས་ཡིན་པས་སོ།། །།
༼ རབ་ ང་བ ་བཞི་བའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་བ ་བཞི་བ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༨༠༧ལ་སོག་པོ་ཆེན་ཝང་ངག་དབང་བསོད་ནམས་
དར་ ས་འདས། (༡༩༠) ི་ལོ་ས་འ ག་ལ་ ེ་བ ན་མ་ ང་པོ་ ལ་ ིམས་དཔལ་བཟང་མོས་
ག ་དགོན་བཏབ། (༡༨༩) ི་ལོ་ས་ ལ་ ི་ལོ༡༨༠༩ལ་ཧོར་ ི་ བ་ ལ་པོ་ མ་ ལ་དབང་
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འ ས་ནས་ཧོར་ཡེ་ཐ་ནོར་ ་ ་མཁར་ལ་ ་ ང་གི་གདན་ས་ ང་དཀར་དགོན་ ར་གསོ་ ེད་
དགོས་པའི་བཀའ་གནང་། ོགས་ ན་ ལ་ ིམས་ཡེ་ཤེས་འ ངས། (༡༨༨) ི་ལོ་ གས་ ་ལ་
མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་ ལ་བ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོའི་གསེར་ ིར་ ོན། ་མ ན་
ག ང་ ང་དབང་ ལ་ ིས་ ང་བ ན་གནང་བ་དང་ ་ ངས་ནས་ད ་ ང་ ལ་བཟང་དབང་
གས་དང་ད ་རི་ ་མ་བ ན་འཛན་དབང་ ལ་ནས་འགན་བཞེས་ཏེ་ ང་དཀར་གཤེན་བ ན་
རིན་ཆེན་ ིང་བཏབ། ཧོར་ ི་ བ་ ལ་པོ་ཚ་རིང་རབ་བ ན་ནས་ ་ལ་ ་མ་དང་ད ་རི་ ་མ་
གཉིས་དགོན་བདག་ ་བ ོས། ི་ལོ༡༨༡༠ཡིན། (༡༨༧) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ ་ ་ལ་མཁན་ཆེན་
ཉི་མ་བ ན་འཛན་དང་ཀོང་ ལ་ཡོན་ཏན་ ་མཚ་འ ངས། (༡༨༤) ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་ ་ ི་ ལ་
བ་ག ང་ ང་འ ངས། (༡༨༣) ི་ལོ་ཤིང་ཕག་ ི་ལོ༡༨༡༥ལ་ ལ་བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ་ད ང་
ལོ་བ ་གཅིག་པར་འདས། མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་མཆོག་གིས་ ིས་ག ང་ ་བ ན་
དབང་པོ་བ མས། (༡༨༢) ི་ལོ་མེ་ ི་ ི་ལོ༡༨༡༦ལ་ ལ་བ་ ལ་ ིམས་ ་མཚ་དང་གཤེན་
ཆེན་མེ་ ོན་ཉི་མ་ ལ་མཚན(འདི་འཇའ་ ས་པ་ བ་དབང་ ོན་ལམ་ ལ་མཚན་ ི་ ་མ་ཡིན་ལ་ ན་ ་ཟས་
མི་བཞེས། ག མ་མོ་ལ་བ ེན་ནས་རས་ ང་མ་གཏོགས་མནབ་མ་ ོང་) ་འ ངས། (༡༨༡) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་ས་ ག་ ི་ལོ༡༨༡༨ལ་རིག་འཛན་འཇིགས་མེད་ ིང་བའི་ཞལ་ ོབ་ ག་ཚ་ ོགས་ ན་
འཇིགས་མེད་རང་ ོལ་ ི་ཡང་ ལ་ཆོས་ད ིངས་ ན་ བ་རང་ ོལ་ ་བ མས། (༡༧༩) དེ་
ནས་ལོ་གཉིས་ གས་འ ག་ ི་ལོ༡༨༢༠ ེལ་ འི་ཚས་བ ་ལ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་
རིན་པོ་ཆེ་ ག་མོ་དཔལ་རིའི་གསང་ ག་ ་ ོན་ནས་རིག་འཛན་མཁའ་འ ོའི་ཚགས་ ལ་ད ས་
་མ་ཚ་དབང་རིག་འཛན་ཞལ་མཇལ། ལོ་འདིར་ ིང་མ་བ་ཁམས་མ ེན་བ ེ་དབང་པོ་དང་
ཧོར་ནགས་ ་ཆོས་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་ ་འ ངས། (༡༧༧) ི་ལོ་ གས་ ལ་ ི་ལོ༡༨༢༡ལ་ ན་
རིའི་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་སམ་ ན་མ ེན་ཤེས་རབ་དགོངས་ ལ་ ིས་ ང་ར་ ང་
ོང་ ་ ོན་ནས་གཏེར་བཞེས། ་ནག་ ་གོང་མ་ཏོ་བ ང་(道光 ) ལ་པོ་ ིར་བ གས།
(༡༧༦) ི་ལོ་ ་ འི་ ་བ་དང་པོའི་ཚས་གཅིག་ཉིན་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་ ལ་རོང་
ད ་ ོ་ ་གཉན་ ི་གསང་ ག་ ་ ོན་ནས་རིག་འཛན་མཁའ་འ ོའི་ཚགས་ ལ་ ་ ེ་མཉམ་མེད་
ཆེན་པོར་ཞལ་མཇལ་ནས་ ན་བ ད་ ོན(ཆར་འབེབ་ག ་མཚ་མེར་བ་སོགས)། ་བ་ག མ་པའི་
- 278 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཚས་བ ་ ག་ལ་མཁའ་འ ོ་ག ་ ོན་མའི་ ན་བ ད( ་ ི་ འི་ བ་ག ང་སོགས)མང་ ་ ོན། ལོ་
འདིར་རེབ་གོང་ ང་དགོན་ ་ ེང་གཉིས་པ་ བ་བདལ་ ོང་ཡངས་ཆེན་པོ་ ་འ ངས། (༡༧༥)
ི་ལོ་ ་ ག་ ི་ལོ༡༨༢༣ལ་ ང་ཐང་བ ན་པའི་ ོན་མེ་ད ང་ལོ་རེ་གཉིས་པར་འདས། (༡༧༤)
ི་ལོ་ཤིང་ ེལ་ ི་ལོ༡༨༢༤ལ་ ང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བ ན་པའི་ ་མཚ་འ ངས། ཤིང་བཟའ་
པ ྚི་ཏ་ད ང་ལོ་རེ་ ག་པར་འདས། (༡༧༣) ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་ཤིང་བཟའ་ ོ་བཟང་བ ན་པའི་
དབང་ ག་འ ངས། (༡༧༢) དེ་ནས་ལོ་ག མ་ས་ ི་ ི་ལོ༡༨༢༨ལ་བོན་ ོན་མཁས་པའི་དབང་
པོ་ཡོངས་འཛན་ མ་དག་འོད་ཟེར་འ ངས། (༡༦༩) ི་ལོ་ས་ ང་ ི་ལོ༡༨༢༩ལ་ ་ ང་འ ་
ཁང་མེ་ད ས་འཇིག ( ས་འདི་ཙམ་ན་ཙང་ཁའི་ སེ ་རི་དང་མགོན་པོ་ ག་ནག་གི་ ོགས་ ་ཉེ་བའི་བོན་བ ་
ེ་དང་། བོན་ ངོ ་ནང་། མཁའ་ཡངས་གདོང་སོགས་ ་ཡོད་པའི་བོན་པོ་དང་ ངི ་མའི་ ེ་མང་པོ་བཅོམ་བ ར་
གསོད་བ ང་ དེ ་པའི་གནས་ ལ་ཡ་ང་བ་མང་ ་ཡོད་པས། ཆོས་ གས་ བ་མཐའ་ཕན་ ན་དང་ཆོས་དད་མང་

(༡༦༨)
ི་ལོ་ གས་ ག་ ི་ལོ༡༨༣༠ལ་བོན་བ ་ བ་དབང་མཁར་ ེའམ་རང་ཤར་རིག་ ོལ་
འ ངས། (༡༦༧) ི་ལོ་ གས་ཡོས་ལ་ ང་ ལ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ ིས་བ ན་ ིས་ད ིད་
ི་ད ངས་ ན་བ མས། ཱ་མོ་ ་བ་ཕན་བདེ་འདས། ི་ལོ༡༨༣༡ཡིན། (༡༦༦) ི་ལོ་ ་
འ ག་ལ་སངས་ ས་ ིང་བ་པ ྨ་གར་དབང་གི་ ས་ གས་འཆང་དབལ་འབར་ ག་ ག་ཅན་
འ ངས། ང་ ལ་ཆེན་པོས་བ ན་ ིས་ ན་ཐབས་ ེ་མིག་མཛད། ཱ་མོ་ཞབས་ ང་མཆོག་
བ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་བ མས། (༡༦༥) ི་ལོ་ ་ ལ་ ི་ལོ༡༨༣༣ལ་ བ་པའི་དབང་ ག་
བདེ་ཆེན་ ིང་བ་འ ངས། ང་ ལ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་རེ་བཞི་བ་དང་ཁོང་གི་
གས་ ས་ ོགས་ ན་ ་མ་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་ད ང་ལོ་རེ་བ ད་པ་ལ་བོན་ད ིངས་ ་
གཤེགས། ག ་ ོག་ བ་ཆེན་ཀ ་ཚ་དབང་རིག་འཛན(ཨ་ལགས་དོ་དོ་ཚང་) ་འ ངས། (༡༦༤)
ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་ ན་མ ེན་ཤེས་རབ་དགོངས་ ལ་ ི་ གས་བཀོད་ ར་ ང་ ོན་ཆེན་པོ་ ་བ་
ལ་མཚན་ ིས་གདན་ས་ ་ལག་ག ང་ ང་ ིང་བཏབ། (༡༦༣ ) ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་མཁན་
ཆེན་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་ད ང་ལོ་ང་གཉིས་པར་གཤེགས། (༡༦༢) ི་ལོ་མེ་ ེལ་ལ་མཁན་ཆེན་
ཉི་མ་བ ན་འཛན་ ལ་བ་ ན་རི་བའི་གསེར་ ིར་བ གས། ི་ལོ༡༨༣༦ཡིན། (༡༦༡) ི་ལོ་མེ་
ཚགས་ནང་ ་འགལ་བ་ ང་ནག་ ར་འ བ་པའི་ བས་རེད།)
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་ལ་མཁན་ཆེན་ཉི་མའི་ གས་བཀོད་ ར། མཆོག་ ལ་བ ན་འཛན་དབང་ གས་ ིས་ ་
ག་ག ང་ ང་བདེ་ཆེན་ ིང་བཏབ། ེ་ ི་ཀ་བ་ ་སར་ནམ་མཁའ་དབང་ ག་གམ་ ན་
བཟང་ ལ་མཚན་འ ངས། ལ་བ་ ལ་ ིམས་ ་མཚ་ད ང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་འདས། (༡༦༠)
ི་ལོ་ས་ ི་ལ་ ལ་བ་མཁས་ བ་ ་མཚ་དང་གཤེན་འ ོ་མགོན་ཤེས་རབ་ག ང་ ང་ ་བ མས།
ི་ལོ༡༨༣༨ཡིན། (༡༥༩) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ ི་ལ་ བས་མགོན་ ་བ་ ལ་མཚན་དང་
མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན་ མ་པ་གཉིས་ ིས་ག ང་ ང་ ིང་ ་མཁན་པོ་དང་ ོབ་དཔོན་
མཛད་ནས་མཚན་ཉིད་བཤད་ ་བ གས། (༡༥༧) ི་ལོ་ གས་ ང་ལ་མཁན་ཆེན་ ལ་བཟང་
ཉི་མ་འ ངས། (༡༥༦) ི་ལོ་ ་ ག་ལ་མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན་ ིས་བ ན་ ིས་ནོར་
འི་ ེང་བ། ིས་ག ང་ངོ་མཚར་འ མ་ ན་སོགས་མཛད། བ་དབང་ ོན་ལམ་ ལ་མཚན་
རིན་པོ་ཆེ་བ མས། བོན་བ ་རང་ཤར་རིག་ ོལ་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་པ་ཞབས་དཀར་ཚགས་
ག་རང་ ོལ་མ ན་ནས་ ོ་ ོང་ཞལ་གདམས། འཕོ་ ིད་གདམས་པ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་
གནང་། རིགས་ ི་ ་འདི་ ོམ་ཆེན་གངས་ ི་སེང་གེ་ཞིག་ཡོང་ངེས་ཞེས་བོན་བ ་ བ་དབང་
དཔའ་མཁར་ལ་ ང་བ ན་ག ངས། ི་ལོ༡༨༤༢ཡིན། (༡༥༥) ི་ལོ་ ་ཡོས་ལ་ཤར་ ལ་ ན་
ོ་བཟང་ཆོས་ གས་ ་མཚ་ད ང་ལོ་ཞེ་ད ་བར་གཤེགས། (༡༥༤) ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ལ་ ལ་
ན་ ོ་བཟང་འ ིན་ལས་ ་མཚ་འ ངས། བོན་ ོན་མེ་ཉི་མ་ ལ་མཚན་ ིས་ ག་དམར་རི་
འ ས་མཐོང་ ོལ་རི་ ོད་བཏབ། (༡༥༣) ི་ལོ་ཤིང་ ལ་ལ་ ན་རི་བ་འ ོ་མགོན་ཤེས་རབ་
ག ང་ ང་གིས་ གས་བཀོད་གནང་ནས་ ོམ་ཚང་དགོན་ག ང་ ང་ ན་ གས་ ིང་བ ར་
བཞེངས་མཛད། ོམ་ ེ་ མ་ ལ་ གས་པ་སོགས་ ིས་འགན་བཞེས། དགེ་བཟང་ ་མས་
གདན་ས་མཛད( ིས་ ་དགེ་ ་ག ང་ ང་དབང་ ལ་ནས་ ེ་ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་བར་ ་རབས་ ག་ ང་། ང་
སེར་སོགས་ ིས་བ ངས)། ི་ལོ༡༨༤༥ཡིན། (༡༥༢) ི་ལོ་མེ་ ་ལ་ ་བ་ ོགས་ ན་དགོན་ ི་ ི་
བ་ ི་ག ག་ ོ་ ོས་དང་འཇ་མི་ཕམ་འ ངས། (༡༥༡) ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་ ་ ོན་ག ང་ ང་ནམ་
མཁའ་བཟང་པོས་ ་ཚང་ག ང་ ང་རབ་བ ན་ ིང་བཏབ། ཨ་ ིད་ ང་ཚང་གི་གསང་
གས་འཆང་བ་ ོགས་ ན་བསོད་ནམས་ག ང་ ང་འ ངས། ལོ་འདིར་ཡང་ ོས་འ ག་
ལངས་ནས་དགོན་ ེ་མང་པོ་བ ེགས་བཅོམ་ ས་ཟེར། ི་ལོ༡༨༥༧ཡིན། (༡༥༠) ི་ལོ་ས་ ེལ་
- 280 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ལ་ ེ་གསེར་ཁང་བ་ ོ་བཟང་བ ན་འཛན་ ་མཚ་ད ང་ལོ་རེ་ད ་བར་ཆོས་ད ིངས་ ་གཤེགས།
(༡༤༩) ི་ལོ་ས་ ་ལ་ ོང་ཆེ་དགེ་ ན་ཚང་གིས་བོན་བ ་རང་ཤར་རིག་ ོལ་ད ང་ལོ་ཉི་ ་
བ་དང་ ་སར་ ན་བཟང་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་བ ་ག མ་པ་ ིད་ནས་ ་ ལ་ ང་ཞིག་དགོན་
དང་། དེ་ནས་ ོགས་ ན་དགོན་ ་ཕེབས་ཏེ་ བས་མཆོག་བསོད་ནམས་ ན་ཚགས་ད ང་ལོ་
ང་བ ན་ བས་མཇལ་ནས་ཞབས་པད་བ ེན། ི་ལོ༡༨༤༩ཡིན། (༡༤༨) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཏེ་
གས་ཕག་ལ་གོང་མ་ཞན་ ྥང་(咸丰) ལ་པོ་ ིར་བ གས། ཟིང་ འི་མཁའ་ཡག་མཁས་པ་
བ ན་འཛན་ངག་དབང་ མ་ ལ་འ ངས། ཞབས་དཀར་ཚགས་ ག་རང་ ོལ་ད ང་ལོ་དོན་
གཅིག་པར་འདས། ི་ལོ༡༨༥༡ཡིན། (༡༤༦)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ང་ལ་པཎ་ཆེན་བ ན་པའི་ཉི་མ་ད ང་ལོ་དོན་གཉིས་པར་འདས།
བོན་བ ་ མ་ཐར་ལ་ད ད་ན་ ོགས་ ན་བསོད་ནམས་ ན་ཚགས་ད ང་ལོ་རེ་གཅིག་པ་ལོ་
འདིར་འདས། (༡༤༤) ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་པཎ་ཆེན་དཔལ་ ན་ཆོས་ གས་བ ན་པའི་དབང་
ག་འ ངས། ེ་བ ན་ ི་ཀ་བ་ ་སར་རིན་པོ་ཆེ་ད ས་གཙང་ ་ ོན་ནས་མཁན་ཆེན་ཉི་
མས་ གས་བཀོད་གནང་བ་ ར་གཤེན་མཁས་པ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན(ད ང་ལོ༧༢ཡིན) ི་ཞབས་
པད་བ ེན། ་ནམ་མཁའ་ཏིང་འཛན་ ི་ ས་ག མ་ ི་ག ང་ ་ཉི་མ་འ མ་གསལ་འ ངས་
(གཅེན་ མ་གཉིས་ནི། ་ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་དང་ནམ་མཁའ་ ོན་གསལ་ཡིན)། ི་ལོ༡༨༥༤ཡིན།
(༡༤༣) ི་ལོ་ཤིང་ཡོས་ལ་ ལ་བ་མཁས་ བ་ ་མཚ་ད ང་ལོ་བཅོ་བ ད་པ་དང་འཇམ་
ད ངས་བཞད་པ་འཇིགས་མེད་ ་མཚ་ད ང་ལོ་རེ་བཞི་བར་འདས། (༡༤༢) ི་ལོ་མེ་འ ག་
ལ་ ལ་བ་འ ིན་ལས་ ་མཚ་དང་འཇམ་ད ངས་བཞད་པ་ ལ་བཟང་ བ་བ ན་དབང་ ག་
འ ངས། ལོ་འདིར་ཞིག་ཏོག་ཆབ་འབག་དགེ་ ོང་ ལ་ ིམས་ མ་དག་ ་བ མས་པ་ནི་ ང་
ོན་ནམ་མཁའ་ ོ་ ོས་ ི་ཡོངས་འཛན་ལོ་ག མ་ ་མཛད་ཅེས་ཟིང་ འི་ ང་དགོན་དཀར་ཆག་
་བཤད( ོགས་ ན་ ་ མ་ ་བསོད་ནམས་ ན་ཚགས་རབ་ ང་བ ་བཞི་བའི་མེ་འ ག་ལ་འ ངས་ཞེས་པ་ནོར་
བ་ ེ། དེ་ ་ན་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་དང་ ང་ ལ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ ིས་ཟིན་ ལ་མེད།

གོ ས་ ན་

བསོད་ནམས་དར་ ས་འ ངས་ལོ་མེ་འ ག་འདི་རེད་ མ། འདི་ཡང་ ་ མ་ ་རབ་ ང་བཅོ་ ར་བཤད་པ་ མས་
ག་ ་ རོ ་རེ་ནོར་ཡོད)།

ལོ་འདིར་ ན་རིའི་མཁན་ཆེན་ ན་ཚགས་དབང་ ལ་ ་བ མས། (༡༤༡)
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དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ ་ལ་ ལ་ ན་ ོ་བཟང་འ ིན་ལས་ ་མཚ་ད ང་ལོ་བཅོ་ ་བར་
འདས། (༡༣༩) ི་ལོ་ས་ ག་གི་ ་བ་ག མ་པའི་ཚས་བ ད་ལ་ ན་མ ེན་ཤར་ ་བ་བ ་ཤིས་
ལ་མཚན་འ ངས། བ་ ེ་ད ་ ོན་པས་ ་ ེང་གཉིས་ ི་མདོར་གཤེན་བ ན་ག ང་ ང་
དར་ ས་ ིང་འདེབས་པར་ གས་ ོན་གནང་ ེ་ས་འ ལ་མཛད། ་ ི་ ལ་བ་ག ང་ ང་
གིས་ ེ་དགེ་བསམ་གཏན་ ིན་ ོལ་ ིང་བཏབ། སངས་ ས་ ིང་བའི་ ་ ེང་བཞི་བ་པ ྨ་གར་
དབང་རིན་པོ་ཆེ་ད ང་ལོ་ང་ ག་པར་འདས། ང་ ོན་ཆེན་པོ་ བས་མགོན་ ་བ་ ལ་མཚན་
ད ིངས་ ་གཤེགས། རེབ་གོང་ཤར་ ལ་ ན་ ོ་བཟང་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་འ ངས། ི་
ལོ༡༨༥༩ཡིན། (༡༣༨) ི་ལོ་ གས་ ེལ་ལ་ ང་ཐང་འཇམ་ད ངས་བ ན་པའི་ཉི་མ་འ ངས།
(༡༣༧) ི་ལོ་ གས་ ་ལ་ག ང་ ང་ ན་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སངས་ ས་ ིང་བའི་ ་ ེང་
་བ་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་འ ངས། ི་ལོ༡༨༦༡ཡིན། (༡༣༦) ི་ལོ་ ་ ི་ལ་གོང་མ་ ན་ ོང་
(通知) ལ་པོ་ ིར་བ གས། (༡༣༥) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་ ི་ལ་ཨ་ ིད་ གས་འཆང་བསོད་
ནམས་ག ང་ ང་དང་ ་མ་དར་དགའ་གཉིས་ ིས་དབལ་ ར་དགོན་ག ང་ ང་འོད་ཚལ་ ིང་
( གས་དགོན)བཏབ། ཉག་རོང་གཏེར་ཆེན་གསང་ གས་ ིང་བ་འ ངས། (༡༣༣) དེ་ནས་ལོ་
གཉིས་མེ་ ག་ལ་ ང་དཀར་བཟོད་པ་ ལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རེབ་གོང་ ང་ ང་ ི་ ན་འཇམ་
ད ངས་ བ་བ ན་ ་མཚ། ་ ང་ཨ་ལགས་ ་ཁོ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་འ ིན་ལས་ ་མཚ་
མས་འ ངས། ི་ལོ༡༨༦༦ཡིན། (༡༣༡)
༼ རབ་ ང་བཅོ་ ་བའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་བཅོ་ ་བ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༨༦༧ལ་ ན་མ ེན་ཤར་ ་བ་ད ང་ལོ་ད ་བཞེས་
ཚ་ད ་ ོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་བ ེན། ལོ་འདིར་ད་ ང་ཧོས་ཧོས་ ས་འ གས་ ང་བས་ ི་ཀ་
ད་ ི་དགོན་ ་ེ མང་པོ་མེར་བ ེགས་པ་ཤིང་བཟའི་ མ་ཐར་ ་བཤད། (༡༣༠) ི་ལོ་ས་འ ག་ ི་
ལོ༡༨༦༨ལ་ ན་རིའི་མཁན་ཆེན་ ལ་བཟང་ཉི་མ་གསེར་ ིར་ ོན། (༡༢༩) ི་ལོ་ས་ ལ་ ི་
ལོ༡༨༦༩ལ་ཚ་རོང་མཁན་ཆེན་ ལ་ ིམས་དབང་ ལ་ ་བ མས། (༡༢༨) ི་ལོ་ གས་ ་ ི་
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ལོ༡༨༧༠ལ་ནགས་ ་ཆོས་ད ིངས་ཡེ་ཤེས་ནས་བོན་བ འི་ གས་ ིང་མ་བའི་ ི་ག ང་ལ་ ་
མ ིན་ཆོས་ཐོག་བ གས། (༡༢༧) ི་ལོ་ གས་ ག་ ི་ལོ༡༨༧༡ལ་ ང་ཞིག་ག ང་ ང་བ ན་
པའི་ཉི་མ་མཆོག་དང་རེབ་གོང་ ད་ ་ ོང་ མ་དཔོན་པོ་ གས་འཆང་ མས་པ་ ན་བཟང་
ོང་ ོལ་ ་འ ངས། (༡༢༦) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ་ ི་ལོ༡༨༧༣ལ་འ ོ་མགོན་ཤེས་རབ་
ག ང་ ང་གིས་གདན་ས་ཆེས་ ་བ་གཙང་གཡས་ ་མཁར་ ་ཉམས་གསོ་མཛད། རེབ་གོང་
ོད་ ་གསང་ གས་འཆང་བ་རིག་འཛན་འ མ་པའི་ད ིངས་རིག་ མ་ ོལ་འ ངས། (༡༢༤)
ི་ལོ་ཤིང་ ི་ ེ་ ི་ལོ༡༨༧༤ལ་ ེ་ཞིག་ཆོས་ ེའི་ གས་ ལ་བོན་བ ་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་
མཁས་ བ་འཇིགས་མེད་ ་འ ངས། (༡༢༣) ི་ལོ་ཤིང་ཕག་ ི་ལོ༡༨༧༥ལ་ ང་པོ་རི་ ེ་ ག་
གི་ ་མ་ག ང་ ང་ ལ་མཚན་འ ངས། ་ནག་ ་གོང་མ་བཀང་ ས(光绪 ) ལ་པོ་ ིར་
བ གས། ལ་བ་འ ིན་ལས་ ་མཚ་ད ང་ལོ་ཉི་ ་བར་འདས། (༡༢༢) ི་ལོ་མེ་ ི་ ི་ལོ་
༡༨༧༦ལ་ ལ་བ་ བ་བ ན་ ་མཚ་འ ངས། མ་ ་བསོད་ནམས་ག ང་ ང་གིས་ ་དམར་
ཤ་རི་དགོན་གཤེན་བ ན་དར་ ས་ ིང་བཏབ། མཁན་ཆེན་ ན་ཚགས་ ོ་ ོས་དབང་ ལ་
དང་ ི་ཀའི་སེ་བ ་ཨ་ ་རིན་པོ་ཆེ་འ ལ་འཛན་ ལ་ ིམས་མཐར་ ིན་འ ངས། (༡༢༡) ི་
ལོ་མེ་ ང་ ི་ལོ༡༨༧༧ལ་ མ་ ་ཉི་མ་ ལ་མཚན( ེ་འདི་ནི་ཧོར་ཚ་བ་ མ་ ་སོ་ད ་ལ་བོན་དགོན་ མ་
་སོ་བ ད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི མཁན་པོ་མཛད་པས་སོ་བ ད་མཁན་པོ་ཞེས་ཡོངས་ ་ གས)འ ངས། (༡༢༠)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ཡོས་ ི་ལོ༡༨༧༨ལ་མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ་འ ངས། ིང་མ་བ་
གཏེར་ ོན་ ་མ་འཇིགས་མེད་ ོ་ ེ་དཔའ་བོ་ ་བ མས། (༡༡༨) ི་ལོ་ གས་འ ག་ ི་
ལོ༡༨༧༩ལ་ ེ་ ག་ ་མ་ ལ་ ིམས་ མ་ ལ་དང་ཆབ་མདོ་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་འ ངས།
ལོ་འདིར་ ིང་མ་བ་གཏེར་ ོན་འཇིགས་མེད་པ ྨ་དབང་ ལ( ་ ེས་འཇིགས་བྷ)འ ངས། (༡༡༧)
ི་ལོ་ གས་ ལ་ལ་ཡོངས་འཛན་པ ྚི་ཏ་ ོ་བཟང་དཔལ་ ན་འ ངས། (༡༡༦) ི་ལོ་ ་ ་
ི་ལོ༡༨༨༡ལ་མཁན་ཆེན་ ལ་བཟང་ཉི་མ་ཏོག་གི་ ལ་མཚན་ ་ ེང་ཆེན་དགོན་ ་ ོན་ནས་ཤར་
་བ་ལ་གཙང་ག ག་གི་ ོམ་པ་གནང་། མཚན་ལ་བ ན་པ་འ ག་ གས་གསོལ། ང་ཞིག་པ་
མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་ ོ་ ན་དང་ ང་དཀར་ཨ་ གས་ ་མ་ ང་གསལ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་
རིན་པོ་ཆེ་ ་བ མས། ་ ལ་ ོགས་ ན་ ལ་ ིམས་ཡེ་ཤེས་ད ང་ལོ་དོན་བཞི་བར་འདས།
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(༡༡༥) ི་ལོ་ ་ ག་ལ་ ང་ཞིག་ག ང་ ང་བ ན་པ་དར་ ས་རིན་པོ་ཆེ་ ི་ཀ་ ་ ོན་ནས་
ག་དཀར་ ་འདབས་ ་གཉན་ ོད་ལ་བ གས་པ་མཐར་ ིན་ ེས་བོན་བ ་རང་ཤར་རིག་
ོལ་དང་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་ མ་གཉིས་ནས་ ས་ཏེ་ཚ་དབང་བོད་ ལ་མའི་དབང་དང་
གས་ ང་མའི་ ེས་གནང་སོགས་གསན། ལོ་དེའི་ ོན་མཇག་ ོང་ཆེ་ཆིན་ (千户)ག ང་ ང་
བ ན་པས་བོན་བ ་ མ་གཉིས་གདན་ ངས། ་སར་ ་མ་ ན་བཟང་ ལ་མཚན་མཆོག་
ནས་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་ ོང་ཆེ་ ་ཚང་ ་ ་སར་བཀོད། ི་ལོ༡༨༨༣ཡིན། (༡༡༤) ི་ལོ་
ཤིང་ ེལ་ལ་ར་ ་དགོན་པར་ཞབས་བ ན་ བ་ཆེད་བོན་བ ་རང་ཤར་རིག་ ོལ་ར་ ་དགོན་
་ ོན་ནས་ ང་ ིད་ཞི་བའི་ ིན་ ེག་ གས། ཤིང་བཟའ་ཚང་གིས་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་
ལ་ ར་ངོས་འཛན་མཛད། འཇམ་པའི་ད ངས་ ི་ ། ན་བཟའ་ཆ་ཚང་། བ་ཡོལ་བ གས་
གདན་དང་བཅས་པ་གནང་ཞེས་བོན་བ ་ མ་ཐར་ ་གསལ། ལོ་འདིར་ ོ་ ིས་དགེ་བཤེས་
ཤེས་རབ་ ་མཚ་ ་བ མས། (༡༡༣) ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་ ་སར་པ ྚི་ཏ་ནམ་མཁའ་དབང་ ག་
གིས་དག་ཡིག་རིན་ཆེན་གཏེར་ ིམ་བ མས། ི་ལོ༡༨༨༥ཡིན། (༡༡༢) ི་ལོ་མེ་ ི་ལ་ཨ་རོལ་
ོ་བཟང་ ང་རིགས་ ་མཚ་ད ང་ལོ་ ་གཅིག་པར་འདས། (༡༡༡) ི་ལོ་མེ་ཕག་ལ་ཤར་ ་བ་
་ ོད་ ོ་ཚང་གི་གདན་ས་གཤེན་བ ན་ ན་ཚགས་ ིང་ ་ ོན་ནས་ མ་ ན་བསམ་གཏན་
ཡེ་ཤེས་ ི་ཞབས་བ ེན་ཏེ་སེམས་བ ེད་མཆོད་པ་གནང་། (༡༡༠) ི་ལོ་ས་ ི་ལ་ ་ ལ་ ོགས་
ན་ ལ་ ིམས་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་འ ངས། (༡༠༩) ི་ལོ་ས་ ང་ལ་ཡོངས་འཛན་བ ན་
འཛན་ ་ོ ོས་ ་མཚ་འ ངས། ཤར་ ་བས་ ན་ ོལ་ ་བ་ ོན་ ལ་ནམ་མཁའ་ གས་པའམ་
བ ད་འ ལ་ ིང་བའི་ཞབས་བ ེན། (༡༠༨) ི་ལོ་ གས་ ག་ལ་བོན་བ ་ག ང་ ང་ ན་
ཚགས་ད ང་ལོ་བ ་བ ན་ནས་བ ང་ ་སར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་པད་ ན་རིང་བ ེན། རེབ་
གོང་ད ི་ས་དགེ་བཤེས་ ོ་ ོས་ ་མཚ་འ ངས། ི་ལོ༡༨༩༠ཡིན། (༡༠༧) ི་ལོ་ གས་ཡོས་ལ་
་ ལ་ ང་ཞིག་ བས་མགོན་ནམ་མཁའ་ ོ་ ོས་འ ངས། (༡༠༦) ི་ལོ་ ་འ ག་ལ་ ང་ ལ་
ག ང་ ང་ ན་ཚགས་ ི་ ས་ ་ག ང་ ང་བ ན་པ་འ ག་ གས་འ ངས། མཁན་ཆེན་ ན་
ཚགས་དབང་ ལ་གདན་ས་ཆེན་པོའི་གསེར་ ིར་ ོན། ཁམས་འཇམ་ད ངས་མ ེན་བ ེ་
ད ང་ལོ་དོན་ག མ་པར་འདས། (༡༠༥) ི་ལོ་ ་ ལ་ལ་ གས་ ིང་མ་བ་གཏེར་ཆེན་མི་ཕམ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དགའ་བའི་ ོ་ སོ ་ད ང་ལོ་གོ་གཅིག་ཐོག་དགོངས་པ་ཆོས་ད ངི ས་ ་གཤེགས་ ལ་བ ན། གར་
ཤེལ་ ི་ཆེན་ག ང་ ང་ ལ་མཚན་དང་ ང་པོ་དཔོན་ ོབ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན་འ ངས། བོན་
བ ་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་ད ང་ལོ་ཉི་ ་ནས་བ ང་རེབ་གོང་བོན་མང་ལ་དབང་ ང་ ིད་ག མ་
མང་ ་གནང་ནས་བདག་གིར་མཛད། ི་ལོ༡༨༩༣ཡིན། (༡༠༤)
དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་བོན་ ོན་ ོང་ཉིད་ ་འ ར་ ི་ ལ་ ་ ོན་ ང་ཞབས་ ང་བསོད་
ནམས་ག ང་ ང་དབང་ ལ་དང་ ིང་མ་བ་གཏེར་ ོན་ག མ་པ་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ེ་
་འ ངས། (༡༠༣) ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་མེ་ ོན་ཉི་མ་ ལ་མཚན( ་ཚ་ད ིལ་ཙམ་ནས་བ ང་ཟས་མི་
བཞེས་ཏིང་འཛན་དང་གོས་མི་དགོས་ག མ་མོ་ལ་བ ེན་ནས་བཅད་ ་ ོལ་མ་ ོང་ཞེས་བཤད)ད ང་ལོ་བ ད་
་བ་ལ་ད ིངས་ ་གཤེགས། (༡༠༢) བས་འདིར་མེ་ ོན་ཉི་མ་ ལ་མཚན་དང་ བ་དབང་
ོན་ལམ་ ལ་མཚན་ ི་དངོས་ ོབ་ ག་ཞིག་རིན་ཆེན་དབང་ ན་ད ལ་ཁོ་དགོན་ ི་གདན་ས་
མཛད། ཁོང་གི་གཅེན་པོ་འ ལ་འཛན་ ལ་ ིམས་རིན་པོ་ཆེ་ད ་ ར་བ གས། ི་ལོ་མེ་ ེལ་
ལ་ཚ་ཁོའི་ ོགས་ ་ས་འ ལ་ཆེན་པོ་ ང་བར་ གས། (༡༠༡) ི་ལོ་མེ་ ་ལ་ཤར་ ་ ན་མ ེན་
རིན་པོ་ཆེ་ད ང་ལོ་སོ་ད ་ནས་ལོ་ ་ལ་ ོ་ག མ་བཅད་ ར་བ གས། ད ་ ོན་པ ྚི་ཏ་ ལ་
བཟང་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་དང་ ང་ ལ་མཁས་པའི་དབང་པོ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའ།
མཁན་ཆེན་བ ན་པ་ ོ་ ོས་ མས་འ ངས། ཤིང་བཟའ་ ོ་བཟང་བ ན་པའི་དབང་ ག་
ད ང་ལོ་དོན་ག མ་པར་འདས། ི་ལོ༡༨༩༧ཡིན། (༡༠༠) ི་ལོ་ས་ ི་ལ་གཙང་གི་གདན་ས་
ཆེན་པོ་ག ང་ ང་ ིང་གི་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་བ ན་པའི་ཉི་མ་འ ངས། མདོ་ ད་ ་ ེ་
འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་ ་མཚ་དང་ཤིང་བཟའ་ ོ་བཟང་མཁས་མཆོག་འ ངས། (༩༩) ི་ལོ་ས་
ཕག་ལ་བོན་བ ་རང་ཤར་རིག་ ོལ་ད ང་ལོ་བ ན་ ་བ་ལ་ད ིངས་ ་གཤེགས། ཟིང་ འི་
གས་མ ད་ཤེས་རབ་བ ན་ ས་དང་ གས་ ིང་མ་བའི་ ་མ་འ ག་མཆོག་ ལ་ ་བ་པ ྨ་
མ ་ ོབས་ ོ་ ེ་ ་འ ངས། (༩༨) ི་ལོ་ གས་ ི་ལ་གོང་མ་བ ང་ ས་དང་ ལ་མོ་ཚ་ཞི་ཐེ་
(慈禧太后)ཞིས་ཨན་ ་ ོས་བཤོལ་ ས། (༩༧) ི་ལོ་ གས་ ང་ལ་ ན་ ོལ་འ ོ་འ ལ་ ིང་
བ་འ ངས། དབལ་ ང་གསང་ གས་ ིང་བས་ཤར་ ་བའི་ཞབས་བ ེན། ི་ལོ༡༩༠༡ཡིན།
(༩༦) ི་ལོ་ ་ ག་ལ་བོན་བ ་རང་ཤར་རིག་ ོལ་ ི་ཡང་ ིད་བདག་ཅག་གི་ ་བའི་ ་མ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

རིན་པོ་ཆེ་ བ་དབང་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ ་བ མས་པ་དང་ ས་མ ངས་ ་ ིན་ལས་ ི་ ལ་
བར་ གས་པ་ གས་འཆང་ ན་བཟང་ ོབས་ ན་འ ངས། ང་ཞིག་ཡོད་མཁས་ཨ་ལགས་
དང་ ང་པོ་ ེ་ ག་ ་མ་ ལ་ ིམས་དར་ ས་ ་བ མས། ི་ལོ་༡༩༠༢ཡིན། (༩༥) ི་ལོ་ ་
ཡོས་ ི་ལོ༡༩༠༣ལ་རེབ་གོང་ཞོ་འོང་ ་མཁས་དབང་དགེ་འ ན་ཆོས་འཕེལ་འ ངས། ེ་ཚ་
བ ་ཤིས་ཆོས་ ི(འདི་ ནོ ་མི་ལོ་ཉིས་ ོང་ཙམ་ན་ཞང་བོད་ ི་ལོ་ ་ཱ བ་ཆེན་པོ་ ་ེ བོན་ ིམ་ཚ་ ་ ང་གི་གདན་
སའི་ ལ་ཡིན་ཟེར)གསར་ ་ཆགས། (༩༤) ི་ལོ་ཤིང་འ ག་ལ་ ་སར་ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ ན་བཟང་
ལ་མཚན་ཞི་ད ིངས་ ་གཤེགས། ན་མ ེན་ཤར་ ་བ་ཆེན་པོ་ཉག་རོང་ཡེ་ཤེས་དགོན་པར་
ོན། པ ྨ་གསང་ ིང་རི་ ོད་ ་བ གས། ལ་ཞིང་དགོན། གོང་ ལ་དགོན། ལ་ཁ་དགོན།
་འ མ་དགོན། དབལ་ ང་དགོན། ག་གཡབ་དགོན་ མས་ལ་དབང་ ང་ ིད་ག མ་མང་
་གནང་། ལོ་འདིར་ ེ་ ག་ ་མ་ ན་ཚགས་དབང་ ལ་དང་ ང་ ལ་བ ན་འཛན་དབང་
ལ། གཤེན་འཛམ་ ིང་དབང་འ ས། འཇ་ཚ་དབང་འ ར་མེད་ མས་ ་འ ངས། ཤར་བ་
དགའ་མལ་དགོན་པར་མཚན་ཉིད་བ གས། ི་ལོ༡༩༠༤ཡིན། (༩༣) ི་ལོ་ཤིང་ ལ་ལ་ག ང་
ང་ ིང་གི་མཁན་ཆེན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན་འ ངས། བོན་བ ་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་ ིས་
ཚགས་འ མ་དང་མར་མེ་འ མ་ ག་ ལ་ཏེ་ཚགས་ཆེན་བསགས། ན་རིའི་ ་མ ན་ ན་
ཚགས་ ོ་ ོས་དབང་གི་ ལ་པོའི་མ ན་ནས་ ་བསོད་ནམས་ གས་པ་རབ་ ་ ང་ནས་ ་
བ ན་པ་ ་མཚ་ཞེས་མཚན་གསོལ། ཀི ི་ད ་བ་ ལ་བཟང་ ོ་ ོས་ ན་དགའ་ ང་ ོགས་ ་
མཚ་འ ངས། (༩༢) ི་ལོ་མེ་ ་ལ་ ་ ལ་ ོགས་ ན་དགོན་ ི་བ ན་འཛན་འཆི་མེད་དབང་
པོ་འ ངས། མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་ ོ་ ན་གདན་ས་ཆེན་པོའི་གསེར་ ིར་ ོན། ཨ་ གས་ ་མ་
ང་པོ་ ང་གསལ་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་ཉེར་ ་བར་ ོན་ ལ་ནམ་མཁའ་དབང་ ལ་མ ན་
ནས་རབ་ ་ ང་། ི་ལོ༡༩༠༦ཡིན། (༩༡) ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་ཤར་ ་བ་བ ་ཤིས་ ལ་མཚན་ཉིད་
་ས་ཆེན་པོ་ ན་རི་དང་ག ང་ ང་ ིང་སོགས་ ་སའི་ཆེ་ཁག་ མས་དང་མཇལ་འ ད་གནང་
བས་ཤར་ ་བ་ནི་ ན་རི་བའི་རིང་ གས་པ་ མ་དག་ཡིན་པར་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་ མ་ཐར་
་གསལ། ལོ་དེར་ཤར་ ་བ་ད ་ ོའི་གནས་རིར་ ོན། (༩༠) ི་ལོ་ས་ ེལ་ལ་ ེང་ཆེན་མདོ་
གས་ག ང་ ང་བ ན་ ས་ ིང་དང་ཤར་ འི་རི་ ོད་བཏབ། (༨༩) ི་ལོ་ས་ ་ལ་གོང་མ་
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ཞོན་ ང་(宣统) ལ་པོ་ ིར་བ གས། ་ ལ་ ང་ཞིག་དགོན་ཆེན་ ི་ ་མ་ ་འོབས་ག ང་
ང་བ ན་པ་རབ་ ས་རིན་པོ་ཆེ་ ི་ཀ་ ོང་ཆེ་དགོན་པར་ ོན་པ་ལ་ ོང་ཆེ་ ་ཚང་ ི་དང་བོན་
བ ་ག ང་ ང་ ན་ཚགས། བོན་བ ་དཔོན་པོ་ ་ ེས་ཆེ་བ། ས་ ོང་མི་ཡི་དབང་པོ་ ོང་ཆེ་
ཆིན་ ་ག ང་ ང་དབང་ ལ་ མས་ ིས་ ས་པ་ ར་ ལ་ཚན་ ི་ད ིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་གཉིས་
དང་རས་ ིས་ ི་ད ིལ་འཁོར་ མས་ལ་བ ེན་ནས་དབང་ཉི་ ་ ་གཉིས་དང་བཀའ་འ ར་ ི་
ང་གནང་(བོན་བ ་ མ་ཐར་ ་གསལ)། ི་ལོ༡༩༠༩ཡིན། (༨༨)
དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ི་ལ་ ང་དཀར་ ་ ོན་ ལ་ནམ་མཁའ་ གས་པ་འ ངས། མཚ་ ོན་
་ཚ་ཏན་ཞབས་ ང་འཇིགས་མེད་རིག་པའི་ ོ་ ོས་འ ངས། (༨༧) ི་ལོ་ གས་ཕག་ལ་ ང་
ཞིག་ ་འོབ་རིན་པོ་ཆེ་ ི་ཀ་ནས་བོན་བ འི་འ ོག་ ་ ོན། ་ གས་ ི་བ་ མས་ལ་དབང་
བཀའ་མང་པོ་གནང་ཞིང་ ་བ་གཅིག་ལ་བ གས་ནས་ ོན་ཁར་ ་ ོངས་ ་ རི ་ཕེབས། ག ང་
ང་ ིང་གི་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་དང་ ང་ཚང་དབོན་པོ་བ ན་པའི་ ལ་
མཚན་ ་འ ངས། འཇ་མི་ཕམ་ད ང་ལོ་རེ་ ག་པར་འདས། ི་ལོ༡༩༡༡ཡིན། (༨༦) ི་ལོ་
་ ི་ལ་ ེ ་ ལ་བཟང་ ལ་མཚན་བ ན་པའི་ཉི་མ་དང་ ན་རིའི་ཡོངས་འཛན་སངས་ ས་
བ ན་འཛན་འ ངས། ང་དགོན་ ་ ེང་བཞི་བ་ ོ་བཟང་ལེགས་བཤད་ཉི་མ་དང་ཧོར་བེ་
འི་ག ང་ ད་ ་ གས་ ིང་མ་བའི་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ ིང་
པོ(ཨ་ལགས་ ོ་ ལ་ཚང) ་འ ངས། ་ ལ་ ོགས་ ན་དགོན་ ་ ་མ་ནམ་མཁའ་ཞེས་པས་ ་
ནག་ནས་གསེར་ ་ལི་མ་ ོང་ ག་ ག་གདན་ ངས། ང་ཞིག་ ན་བཟང་ཤེས་རབ་བ ན་
འཛན་འ ངས། ་དམར་ ་ ེང་བཞི་བ་དགེ་འ ན་བ ན་འཛན་ ་མཚ་ད ང་ལོ་རེ་གཅིག་
པར་ ་ངན་ལས་འདས། ་འ མ་ཚགས་ཆེན་འ ་ཁང་གིས་མེ་མཆོད་བཞེས། (༨༥) ི་ལོ་ ་
ང་ལ་ ་ ོངས་ ོགས་ ན་བ ་ཤིས་འ ིལ་ ི་དགོན་བདག་ ལ་ ིམས་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་
( ལ་ཆེན)རིན་པོ་ཆེ་རེབ་གོང་རོང་འ ོག་ ་ ོན་ནས་དབང་བ ་གཅིག་དང་ ང་ ིད་མང་པོ་
གནང་(བོན་བ ་ མ་ཐར་ ་གསལ)། ོགས་ ན་ ་ མ་ ར་ན་ ི་བ་ ི་ག ག་ ོ་ ོས་ད ང་ལོ་
རེ་བ ད་པར་འདས། ི་ལོ༡༩༡༣ཡིན། (༨༤) ི་ལོ་ཤིང་ ག་ལ་ ེ་ ག་ ་མ་གར་དབང་ མ་
ལ་ ་འ ངས། ི་ཀ་ ོང་ཆེ་དགོན་ ི་ ི་བའི་ ་ཁང་བ ར་བཞེངས་ ས། (༨༣) ི་ལོ་ཤིང་
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ཡོས་ལ་ཤར་ ་བའི་ ལ་ཚབ་དམ་པ་ ོ་ ོས་ ་མཚ་ ་བ མས། ཤར་ ལ་ ན་ ོ་བཟང་
བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་ང་བ ན་པར་ཞི་བར་གཤེགས། ཀ་རིང་དགོན་པ་ ་དམག་
གིས་མེ་ལ་བ ེགས། (༨༢) ི་ལོ་མེ་འ ག་ལ་རེབ་གོང་ བས་མགོན་ ་ ེང་བ ན་པ་ ལ་ ན་
ོ་བཟང་ ིན་ལས་ ང་ ོགས་ ་མཚ་མཆོག་དང་ ་ ང་ བས་མགོན་འཇམ་ད ངས་བཞད་
པ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ ་འ ངས། ི་ལོ༡༩༡༦ཡིན། (༨༡) ི་ལོ་མེ་ ལ་ལ་ཆབ་མདོ་ག ང་
ང་ ལ་ ིམས་ ིས་གཤེན་བ ན་ག ང་ ང་བདེ་ཆེན་ ིང་བཏབ། ང་ཞིག་དགོན་གོང་མའི་
་མ་བ ན་འཛན་ ལ་མཚན་འ ངས། མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་མཚས་ད ང་ལོ་སོ་ད འི་
བས་བ ན་འ ང་ནོར་ འི་དོ་ཤལ་བ མས། (༨༠) ི་ལོ་ས་ ་ལ་ ་ ོན་འ ག་རིན་པོ་ཆེས་
ཞག་ག མ་ ིས་ག ང་མཛད། ན་རིའི་ ་མ ན་ ན་ཚགས་ ོ་ ོས་དབང་ ལ་ ིས་ གས་
བཀོད་མཛད་ནས་སེ་ཚ་ མ་ ལ་ ན་ གས་ ིང་གི་དགོན་གནས་ ོས་ཏེ་ ་ཚང་གཡང་ཤོད་
དགོན་ ་བར་དཔོན་བསོད་ནམས་ ་ ལ་ ི་ ས་ ལ་ ིམས་ ་མཚ་གདན་སའི་བདག་པོ་མཛད།
ལོ་འདིར་རེབ་གོང་ ་བོན་བ ་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་ ིས་བོན་བ ་དགོན་ ི་དོན་གཉིས་ ན་
བ་ ་ཁང་བཞེངས། ཤར་ ་ ན་མ ེན་རིན་པོ་ཆེ་ ་ ལ་ ོགས་ ན་དགོན་ ིན་ ོལ་བ ་
ཤིས་འ ིལ་ ་ ོན་ནས་དབང་བཀའ་མང་ ་གནང་། ལོ་འདི་ལ་ ང་ཞིག་ ལ་བ ན་ ན་
ཚགས་ ིང་ ་མཚན་ཉིད་བཤད་ ་བ གས། ི་ལོ༡༩༡༨ཡིན། (༧༩) ི་ལོ་ས་ ག་ལ་ཚ་རོང་
ག ང་ ང་རིན་ཆེན་དང་ ང་ཞིག་དགེ་བཤེས་ཡོངས་འཛན་བ ན་འཛན་ཡེ་ཤེས་འ ངས། ཟིང་
འི་རིན་ ངས་དགོན་པར་མཚན་ཉིད་བཤད་ ་བ གས། (༧༨) ི་ལོ་ གས་ ེལ་ལ་ ེ ་ བ་
དབང་བསོད་ནམས་ ན་ གས་འ ངས། (༧༧) དེའི་ ི་ལོ་ གས་ ་ལ་སངས་ ས་ ིང་བའི་
་ ེང་ ་བ་བསོད་ནམས་ ོ་ སོ ་ད ང་ལོ་ ག་ ་རེ་གཅིག་པ་ལ་ཞི་ད ངི ས་ ་གཤེགས། (༧༦)
དེའི་ ི་ལོ་ ་ ི་ལ་བདག་ཅག་གི་ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མདའ་ཆེན་ ང་ ལ་ ང་ ོགས་ ལ་བཟང་ ་
མཚ་དང་ཡེ་ཤེས་དགོན་ ི་ ་མ་ག ང་ ང་བ ན་པ་མཐའ་ ས་ཞེས་ཡོངས་ གས་ཨ་ག ང་
རིན་པོ་ཆེ་ ་བ མས། ཤར་ ་རིན་པོ་ཆེས་བ ན་འ ང་ལེགས་བཤད་མཛད་བ མས། ཱ་མོ་
ཞབས་ ང་དགེ་འ ན་བ ན་འཛན་ནོར་ ས་ཟི་ལིང་ ོང་ ེར་ ་བོད་ ི་མཁས་པ་མི་ག མ་ ི་
་ཁང་བཞེངས། ི་ལོ༡༩༢༢ཡིན། (༧༥) ི་ལོ་ ་ཕག་ལ་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་ ོ་ ན་མཆོག་
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གིས་གཤེན་ ིས་ ང་གསལ་མེ་ལོང་མཛད་པ་ བ། (༧༤) ི་ལོ་ཤིང་ ི་ལ་ ང་ ལ་འཇིགས་
མེད་ནམ་མཁའ་མཆོག་གིས་ད ད་ག མ་དག་ ིས་གསར་ ་མཛད། ི་ལོ༡༩༢༤ཡིན། (༧༣)
ི་ལོ་ཤིང་ ང་ལ་གཏེར་ཆེན་གསང་ གས་ ིང་བ་དང་མཁའ་འ ོ་བདེ་ཆེན་དབང་མོ། མེ་ ོན་
ན་དགའ་ ལ་མཚན་བཅས་ ང་དཀར་དགོན་ ་ ོན་ནས་ ་བ༩ཚས༢༢ཉིན་གསང་ ག་ནོར་
་ ་ ེ་ནས་ཟབ་གཏེར་བཞེས། (༧༢) ི་ལོ་མེ་ ག་ལ་ ལ་བའི་བ ན་ལ་བཀའ་ ིན་ ད་ ་
ང་བའི་ ན་རིའི་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་མཁས་དབང་བ ན་འཛན་ མ་དག་ ང་པོ་ ོད་ ་འ ངས།
ཤར་ འི་གདན་ས་བ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་མ ་ ོབས་ མ་ ལ་དང་ཟིང་ འི་དགའ་
མལ་དགོན་ ི་དགེ་བཤེས་ ལ་བཟང་དར་ ས་བ མས། ང་ཐང་འཇིགས་མེད་བ ན་པའི་
དབང་ ག་ནི་ལོ་ ་ཞག་ ས་ ག་ལ་འ ངས། (༧༡)
༼ རབ་ ང་བ ་ ག་པའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་བ ་ ག་པ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༩༢༧ལ་ ཱ་མོ་ཞབས་ ང་དགེ་འ ན་བ ན་འཛན་
ནོར་ ་ད ང་ལོ་ང་ ་བ་འདས། (༧༠) ི་ལོ་ས་འ ག་ ི་ལོ༡༩༢༨ལ་ ང་ཞིག་ ་འོབས་བ ན་
འཛན་དབང་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ག ང་ ང་ ིང་གི་དགེ་བཤེས་ ང་ཞིག་པ་ ན་གསལ་ ོ་ ོས་
འ ངས། (༦༩) ི་ལོ་ས་ ལ་ ི་ལོ༡༩༢༩ལ་ ན་རིའི་མཁན་ཆེན་ ང་ ོགས་བ ན་པའི་ཉི་མ་
དང་ཧོར་ ི་ ་མ་མི་བ ོད་ ལ་ ་འཇིགས་མེད་མཁས་ བ་ ་མཚ་འ ངས། ི་ལོ་ གས་ ་
ི་ལོ༡༩༣༠ལ་ ང་ཞིག་ བས་མགོན་བ ན་པ་རབ་ ས་དང་དགེ་བཤེས་ནམ་མཁའ་ ལ་ ིམས།
ག ང་ ང་ ིང་གི་འ ལ་འཛན་དགེ་ ོང་རིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་བ ན་འཛན་ མས་ ་འ ངས།
ང་མོ་ བ་པ་མཐར་ ིན་ ིས་ལོ་འདི་ནས་བ ང་བོན་བ ་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་ ི་ཞབས་
བ ེན་ནས་དབང་ ང་མང་པོ་ ས། ལོ་དེར་བོན་བ ་ཚང་གིས་ ་ནག་ ེ་བ་བ ན། སོ་ནག་ཚ་
ིང་ ། ཧོར་ཚ་བཞི། ་ཁོག་ཤོག་བཞི་སོགས་ནས་ ད་ མི ་ ོང་ ག་ ་ཙམ་ ི་ཤི་བོའི་དགེ་
་ལ་ ིག་ ན་བཅད། (༦༧) ི་ལོ་ གས་ ག་ ི་ལོ༡༩༣༡ལ་ ེ་ ག་ ་མ་ག ང་ ང་ ལ་
མཚན་ད ང་ལོ་ང་བ ན་པར་འདས། (༦༦) དེ་ནས་ ་ ེལ་ ི་ལོ༡༩༣༢ལ་ ེ་ ག་ ་མ་རིན་
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ཆེན་ ལ་མཚན་དང་ ོགས་ ན་བོན་ ེབ་ ་མ་ནམ་མཁའ་བ ན་འཛན། ང་ཞིག་ ན་
བཟང་ཡང་ ིད་ ང་དཀར་བ ན་འཛན་དབང་ ལ་ མས་ ་འ ངས། ་ ལ་ ོགས་ ན་
དགོན་པའི་དགོན་བདག་ ་མ་ ལ་ ིམས་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་ཞེ་ ་བར་ད ིངས་
་གཤེགས། (༦༥) ི་ལོ་ ་ ་ལ་ ོགས་ ན་ ི་བ་འཇམ་ད ངས་མ ེན་རབ་ ་མཚ་འ ངས།
ལ་བ་ བ་བ ན་ ་མཚ་དང་ ིང་མ་བ་གཏེར་ ོན་འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ེ་རིན་པོ་ཆེ་ ་
གཤེགས། གཤེན་བ ན་ ན་ བ་བདེ་ཆེན་ ིང་གི་མཁན་པོ་ཤེས་རབ་མཐར་ ིན་དང་ ིང་མ་
བ་གཏེར་ ོན་འཇིགས་ ལ་ཚ་དབང་ ོགས་ལས་ མ་ ལ་འ ངས། བོན་བ ་ག ང་ ང་ ན་
ཚགས་ ིས་བོན་བ ་དགོན་ ་ མ་ ལ་ཁང་བ ེགས་ ི་མཆོད་ ེན་བཞེངས། (༦༤) ི་ལོ་
ཤིང་ ི་ ི་ལོ༡༩༣༤ལ་ ན་མ ེན་ཤར་ ་བ་ཆེན་པོ་ད ང་ལོ་དོན་ ་བ་ལ་འཇའ་ ས་འཕོ་བ་
ཆེན་པོའི་ ར་གཤེགས། ཆོས་ ེ་བོན་བ ་བ་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་ ིས་ད ང་ལོ་རེ་གཅིག་
པར་རེབ་གོང་ ད་པའི་ ང་པོ་ཐང་ ་ག ང་ ང་ ི་ ོས་ ི་མཆོད་ ེན་བཞེངས་ནས་ མ་པ་
བ་མ་ཐག་ད ིངས་ ་གཤེགས། ིང་མའི་གཏེར་ ོན་ ་ ེང་བཞི་བ་དབང་ཆེན་ད ེས་པའི་
ོ་ ེའམ་འཇིགས་མེད་འོད་གསལ་ ་འ ངས། (༦༣) ི་ལོ་ཤིང་ཕག་ ི་ལོ༡༩༣༥ལ་ ལ་བ་
བ ན་འཛན་ ་མཚ་དང་ཆེ་ཤོས་ ོ་བཟང་དཔལ་ ན་ ང་རིགས་ ་མཚ་འ ངས། མཛད་
དགེ་ཨ་ ིད་ ང་ཚང་ ལ་ ་འ ལ་འཛན་པ་ ི་མེད་འོད་ཟེར་ ་བ མས་པ་དང་རང་ཡང་དལ་
བའི་ ས་ ེན་ཐོབ། (༦༢) ི་ལོ་མེ་ ི་ ི་ལོ༡༩༣༦ལ་ ང་ ལ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའ་འམ་
ག ང་ ང་ ལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་ ང་ ང་ད ལ་མཁར་མདོ་ གས་ གས་ ས་ ིང་( ོབ་
དཔོན་ ན་པ་ནམ་མཁའི་གདན་ས) ར་གསོ་མཛད། ཧོར་ ི་ བ་ ལ་པོ་ ་བ ན་ག ང་ ང་ ལ་
བ་རིན་པོ་ཆེ་ ་བ མས། (༦༡) ི་ལོ་མེ་ ང་ ི་ལོ༡༩༣༧ལ་པཎ་ཆེན་ཆོས་ ི་ཉི་མ་ད ང་ལོ་
ང་ ་བ་དང་ ེ་ ག་ ་མ་བོན་ ོན་ ལ་ ིམས་ མ་ ལ་ད ང་ལོ་ང་བ ད་པར་ད ིངས་ ་
གཤེགས། ོགས་ ན་ ལ་ཆེན་ཐེག་མཆོག་བ ན་པའི་ཉི་མ་དང་ ་ལ་ག ང་ ང་དབང་ ལ།
བོན་བ ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ ི་ ་ཚ་ག ང་ ང་ ན་ བ་ མས་འ ངས། (༦༠) ི་ལོ་ས་
ག་ ི་ལོ༡༩༣༨ལ་པཎ་ཆེན་ ་ ེང་བ ་བ་ ན་ བ་ཆོས་ ི་ ལ་མཚན་འ ངས། ་བ་ ོགས་
ན་དགོན་ ི་བ ན་འཛན་འཆི་མེད་དབང་པོ་ད ང་ལོ་སོ་ག མ་པ་ལ་གཤེགས(འདི་ ོགས་ ན་
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་ མ་ ་མེ་ ་ལ་འ ངས་ནས་སོ་ག མ་པ་ལ་གཤེགས་ཞེས་པ་ ར་ སི )།

(༥༩) ི་ལོ་ས་ཡོས་ ི་ལོ༡༩༣༩
ལ་ མ་ ་ ལ་མཚན་ནོར་ ་འ ངས། (༥༨) ི་ལོ་ གས་འ ག་ ི་ལོ༡༩༤༠ལ་ ང་ཞིག་ཤེས་
རབ་ ོ་ ན་དང་ ོན་ ང་ ོན་པ་ངང་ལག་གི་ ལ་ ་གཉའ་ ལ་ ིམས་ ོ་ ོས་རབ་གསལ་ཉི་
མ༑ ཀོ་བོ་བདེ་ཆེན་ ན་ གས་ ིང་གི་ ་རབས་བ ་བ་ ག་ འི་ གས་ ལ་ ་ གས་རིན་
ཆེན་ ན་ཚགས་ མས་ ་བ མས། ིང་མ་བ་ བ་དབང་ ་ ེང་གཉིས་པ་པ ྨ་དབང་ཆེན་
ད ང་ལོ་དོན་ད ་བ་དང་གཏེར་ ོན་ ་མ་འཇིགས་མེད་ ོ་ ེ་དཔའ་བོ་ད ང་ལོ་རེ་ག མ་པར་
་གཤེགས། (༥༧) དེ་ནས་ གས་ ལ་ལོར་ ་བའི་ ་མ་ བ་དབང་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་
རིན་པོ་ཆེས་ ེས་ ་བ ང་ནས་དབང་བཀའ་ ིད་ ང་མང་པོ་གནང་། (༥༦) ི་ལོ་ ་ ་ ི་
ལོ༡༩༤༢ལ་ ང་ ལ་ ང་ ོགས་ ལ་བཟང་ ་མཚ་རིན་པོ་ཆེ་རེབ་གོང་ ་ ོན་ནས་བོན་མང་
ཡོངས་ ོགས་ ོབ་མར་ ར། ཧོར་གཏེར་ ོན་ ་མ་ ག་འ ང་ལས་ ི་ ོ་ ེ་འ ངས། (༥༥)
དེ་ནས་ ་ ག་ ི་ལོ༡༩༤༣ལ་ ང་ཞིག་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་འ ངས། ང་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་
བོན་བ ་དགོན་ ་ ་བ་བ ་ ག་ལ་བ གས་ནས་དབང་ ང་ ིད་ག མ་མང་ ་བ ལ། བ་
དབང་ ་ ེང་ག མ་པ་འཇིགས་མེད་འོད་གསལ་རོལ་བའི་ ོ་ ོས་ ་འ ངས། (༥༤)
དེ་ནས་ཤིང་ ེལ་ ི་ལོ༡༩༤༤ལ་ ེ ་ཉི་ ་དབང་ གས་འ ངས། ཡོངས་འཛན་ ོ་
བཟང་དཔལ་ ན་ད ང་ལོ་རེ་བཞི་བར་གཤེགས། (༥༣) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་མེ་ ི་ ི་ལོ༡༩༤༦ལ་
ེ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་ ་མཚ་ད ང་ལོ་ཞེ་ད ་བ་ལ་ཆོས་ད ིངས་ ་གཤེགས། (༥༡) ི་
ལོ་མེ་ཕག་ ི་ལོ༡༩༤༧ལ་ ང་ནག་ བ་པའི་དབང་ ག་ག ང་ ང་ ལ་ ིམས་ད ང་ལོ་རེ་བ ད་
པར་ད ིངས་ ་གཤེགས། ལོ་དེའི་ས་ག་ ་བའི་ནང་ཟིང་ འི་དགོན་ཁག་ ན་ཚགས་བ གས་
ནས་དགའ་མལ་དགོན་ཆེན་ལ་ ་ཚང་ ོང་ ག་འཚགས། བས་ ེ་རིན་ ངས་པ་ཤེས་རབ་
མ་ ལ་ ིས་ཚགས་ཆེན་ ི་བའི་འགན་བཞེས། (༥༠) ི་ལོ་ས་ ི་ ི་ལོ༡༩༤༨ལ་ ང་ ལ་ ང་
ོགས་ ལ་བཟང་ ་མཚ་རིན་པོ་ཆེ་མཚ་ ོན་ ་ཐེངས་གཉིས་པ་ ོན། (༤༩) ི་ལོ་ས་ ང་ ི་
ལོ༡༩༤༩ལ་ ོན་ ང་ཞབས་ ང་བསོད་ནམས་ག ང་ ང་དབང་ ལ་ད ང་ལོ་ང་བ ན་པར་
ཞིང་གཞན་ ་གཤེགས། ང་ ་མི་དམངས་ ི་མ ན་ ལ་ཁབ་བ གས། (༤༨) ི་ལོ་ གས་
ག་ ི་ལོ༡༩༥༠ལ་ ོན་ ང་ ལ་ ་པ ྨའམ་ ལ་བཟང་ ན་ བ་ ལ་མཚན་འ ངས། ང་
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ལ་ ང་ ོགས་ ལ་བཟང་ ་མཚ་བོན་བ ་འ ོག་ ་ ོན་ཏེ་ ་བ་ ག་ལ་བ གས་ནས་དབང་
བཀའ་ ིད་ ང་མང་ ་གནང་། ད ན་ ་བ་བ ་གཅིག་པའི་ནང་དཀར་མོ་རི་ ོད་ ི་གདན་
སར་འ ོར། (༤༧) ི་ལོ་ གས་ཡོས་ ི་ལོ༡༩༥༡ལ་ ང་ ལ་བ ན་འཛན་དབང་གི་ ལ་པོས་
ོབ་མ་མང་པོ་ ེས་ ་བ ང་ནས་བདག་ཅག་ལོ་ག མ་ བ་ ་བ་ མས་ལ་ཆོ་ག་བ ་གཉིས།
གསས་མཁར་མཆོག་ ། མ་ ད་དབང་བཞི། གསང་གཅོད། རིག་འཛན་ རོ ་སོགས་དབང་ མ་
་ ག་དང་ཨ་ ིད་ ོན་དངོས་ ེས་ག མ་ ི་ ིད་ ང་མན་ངག་ མང་ ་གནང་། ་ཚང་
མཁས་པའི་དབང་པོ་བ ན་པ་འ ག་ གས་རིན་པོ་ཆེ་ད ང་ལོ་ ག་ ་བཞེས་ཚ་ད ིངས་ ་
གཤེགས། རེབ་གོང་རིག་པའི་དཔའ་བོ་ ལ་ ས་ ོ་ ག་དགེ་འ ན་ཆོས་འཕེལ་ ་ངན་ལས་
འདས། (༤༦) ི་ལོ་ ་འ ག་ ི་ལོ༡༩༥༢ལ་ ེ་ ག་ ་མ་ ན་ཚགས་དབང་ ལ་ད ང་ལོ་ཞེ་
ད ་བ་ལ་འདས། བོན་བ ་དཔོན་པོ་ ་ ེས་ ོགས་ ན་ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན་ ་བ་བ ད་
པའི་ཚས་ཉི་ ་ཉིན་ཞི་ད ིངས་ ་གཤེགས། (༤༥) ི་ལོ་ ་ ལ་ ི་ལོ༡༩༥༣ལ་དཔོན་པོ་ ་
ེས་ཆེ་བ་ཚང་གི་ ལ་ ་ ་དཀར་ ན་བཟང་འོད་གསལ་འ ངས། (༤༤) ི་ལོ་ཤིང་ ་ལ་
ེ ་ ་མ་ ལ་བཟང་བ ན་པའི་ཉི་མ་ད ང་ལོ་ཞེ་ག མ་པར་འདས། (༤༣) དེ་ནས་ཤིང་ ག་
ི་ལོ༡༩༥༥ལ་ ང་པོ་རི་ ེ་ ག་ ་མ་ ལ་ ིམས་དར་ ས་ད ང་ལོ་ང་བཞི་བ་དང་ ང་ཚང་
དབོན་པོ་ཤེས་རབ་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་ཞེ་ ་བ་ལ་འདས། ཡོངས་འཛན་ ང་
རམས་པ་བ ན་འཛན་ ོ་ ོས་ ིས་བ ན་ ིས་ཀེ་ཏ་ཀཿབ མས། (༤༢) ི་ལོ་མེ་ ེལ་ ི་ལོ་
༡༩༥༦ལ་ད ་གཤེན་ག ང་འཛན་གཤེན་ ས་ནོར་ ་དབང་ ལ་འ ངས། ས་ ོང་མི་ཡི་
དབང་པོ་ཧོར་ ི་ བ་ ལ་པོའི་ག ང་ ས་ག ང་ ང་ ལ་བ་ད ང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ཐོག་ ན་
རིའི་མཁན་ ར་བ ན་པ་ ོ་ ོས་ ི་ ང་ནས་བ ེན་ ོགས་ ས་ཏེ་དཔལ་ ན་ ་ ག་དགོན་ ི་
གདན་ས་བདག་གིར་མཛད། (༤༡) དེ་ནས་མེ་ ་ ི་ལོ༡༩༥༧ལོར་ ང་ ལ་ ང་ ོགས་ ལ་
བཟང་ ་མཚ་རིན་པོ་ཆེ་ད ང་ལོ་སོ་ ག་པ་ལ་རང་དབང་གིས་བདེ་བར་གཤེགས། (༤༠)
དེ་ནས་ས་ ི་ ི་ལོ༡༩༥༨ལོར་ ས་འ ར་ ིས་མཐོ་དམན་ ག་ཞན་མང་པོ་ ིམས་ ར་ ད། ི་
བ ན་པའི་གནས་གཞི་ལ་འཕོ་འ ར་ ང་། ནང་སེམས་ ི་བ ན་པ་ལ་ གས་ ོན་ཐེབས།
(༣༩) ི་ལོ་ས་ཕག་ལ་བོན་བ ་ བ་དབང་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་ང་བ ད་པ་དང་
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ད ་ ོན་ ལ་བཟང་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་ད ང་ལོ་རེ་ག མ་པར་ཞི་ད ིངས་ ་གཤེགས། ེ་
ཞིག་ ི་བ་ ན་བཟང་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་དང་ཆོས་ ེ་ ལ་ ་ ལ་བ་ ན་ བ་ ་མཚ་ མས་
ོངས། (༣༨) ི་ལོ་ གས་ ི་ ི་ལོ༡༩༦༠ལ་ ང་ ལ་བ ན་འཛན་དབང་ ལ་དང་ ང་མོ་
བ་པ་མཐར་ ིན། ོང་ མ་ ང་གསལ་ ན་ བ། མཁར་ནག་ ལ་ ིམས་ ་མཚ་སོགས་དང་
ིང་མའི་འ ག་ ལ་ ་བ་པ ྨ་མ ་ ོབས་ ོ་ ེ་སོགས་ ེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་གཤེགས། (༣༧)
ི་ལོ་ གས་ ང་ ི་ལོ༡༩༦༡ལ་བ ན་པ་ ར་གསོའི་མིང་ཙམ་ ང་བ་ ན་མ་རིང་། རང་
དགོན་ ི་ ལ་ ་ནམ་མཁའ་ ལ་ ིམས་བ ན་འཛན་འ ངས། (༣༦) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ཡོས་
ི་ལོ༡༩༦༣ལ་རེབ་གོང་ ང་དགོན་ ་ ེང་བཞི་བ་ ོ་བཟང་ལེགས་བཤད་ཉི་མ་ད ང་ལོ་ང་གཅིག་
པར་འདས། (༣༤) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ཤིང་ ལ་ ི་ལོ༡༩༦༥ལ་ ་སར་ ལ་ ་བཟོད་པ་ ་མཚ་
དང་ ེ ་ ་མ་ ལ་བཟང་དབང་ ལ། ང་ཞིག་ ་འ ར་ ན་བཟང་ ལ་མཚན་ མས་
འ ངས། (༣༢) ི་ལོ་མེ་ ་ ི་ལོ༡༩༦༦ལ་ ོང་ཆེ་ ང་མོ་ ོབས་ ན་དབང་ ག་དང་ ང་ཞིག་
ནང་ཆེན་མཆོག་ ལ་ ན་བཟང་མ ྒ་འ ངས། རིག་གནས་གསར་བ ེ་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་ཞིག་ ང་
ནས་ ར་ ག་མར་ ས་པའི་ ་ག ང་ གས་ ེན་མང་ཆེ་བ་མེད་པར་བཏང་། ཡང་ཁ་ཅིག་
གིས་རང་ ོག་ ོས་བཏང་ ེ་ ང་ ོབ་ ས་ནས་ཚགས་ཆེན་བསགས་པ་མང་ ་ ང་། (༣༡) ི་
ལོ་མེ་ ག་ ེ་ ི་ལོ༡༩༦༧ལོ་ནས་རང་ཉིད་རིག་གསར་ ་འ ལ་དེར་ ག་ནས་ལོ་བ ་ཐམ་པའི་
རིང་ ོག་ ་མི་མངོན་པར་ ས་པའི་ ལ་ ་ ོབ་གཉེར་དང་དགེ་ ོར་ ས་ཏེ་གནས་ངེས་མེད་
་བ ད། (༣༠) ི་ལོ་ས་ ེལ་ ི་ལོ༡༩༦༨ལ་ ོ་ ིས་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོ་ ེ་ཤེས་རབ་ ་མཚ་ ་
ངན་ལས་འདས། ེ་ ག་ ་མ་མཆོག་ ལ་བ ན་འཛན་འོད་ཟེར་དང་བདག་གི་ ་མ་བོན་བ ་
་ ེས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་ ིད་ ི་མེད་ཉི་མ། ང་ཞིག་ ་དགོན་གོང་མའི་ ལ་ ་ ་འ ར་ནམ་
མཁའ་ ལ་མཚན་ མས་ ་འ ངས། (༢༩)
དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ གས་ ི་ ི་ལོ༡༩༧༠ལ་ ེ་ཞིག་ཆོས་ ེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་ ིད་ཤེས་རབ་
བ ན་པའི་ ་བ་འ ངས། (༢༧) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ་ ི་ ེ་ ི་ལོ༡༩༧༢ལ་ ང་ཞིག་པཎ་ཙ་
མཆོག་ ལ་ནམ་མཁའ་ ལ་ ིམས་འ ངས། (༢༥) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ང་ ི་ལོ༡༩༧༣ལ་མཁར་
ནག་ ལ་ ་ཤེས་རབ་ ལ་བཟང་ ་མཚ་འ ངས། ལོ་འདིར་ ིང་མ་བ་གཏེར་ ོན་ཡང་ ལ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འཇིགས་མེད་དཔལ་ ི་དབང་ ག་འ ངས། ི་ལོ་ཤིང་ ག་ ི་ལོ༡༩༧༤ལ་ ང་ཞིག་ ་འོབས་
ལ་ ་ ས་ ིན་འ ངས། དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ཡོས་ ི་ལོ༡༩༧༥ལ་ཟིང་ འི་ ང་ཚང་དགོན་པ་ནས་
ཡོངས་འཛན་རིན་པོ་ཆེ་རབ་འ མས་པ་བ ན་འཛན་ ོ་ ོས་ད ིངས་ ་གཤེགས། (༢༢) ི་
ལོ་མེ་འ ག་ ི་ལོ༡༩༧༦ལ་པཎ་ཙ་བ ན་པ་དར་ ས་འ ངས། (༢༡) དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ས་ ་
ི་ལོ༡༩༧༨རེབ་གོང་ བས་མགོན་ ལ་ ན་བ ན་པ་ ོ་བཟང་འ ིན་ལས་ ང་ ོགས་ ་མཚ་
་ངན་ལས་འདས། (༡༩) ི་ལོ་ས་ ག་ ི་ལོ༡༩༧༩ལ་ ལ་ ན་ ་ ེང་བ ད་པ་བ ན་འཛན་
འཇིགས་མེད་ ལ་ ན་ ་མཚ་འ ངས། (༡༨) ི་ལོ་ གས་ ེལ་ ི་ལོ༡༩༨༠ལ་པཎ་ཆེན་རིན་
པོ་ཆེ་ ན་ བ་ཆོས་ ི་ ལ་མཚན་ས་གནས་སོ་སོར་ ོན་པའི་ ལ་བ་ ན། རོང་བོ་དགོན་ཆེན་
སོགས་ ོགས་ ི་དགོན་ ེ་འགའ་རེ་ལ་ཆོས་ ོ་འ ེད་པའི་ད ་བ མས། ་ ལ་ ང་ཞིག་
དགོན་ཆེན་དང་ ོགས་ ན་དགོན་ཆེན། མཛད་དགེ་མདའ་ཆེན་དགོན་པ་དང་བསམ་འ བ་
དགོན་པ། ཨ་ ིད་ ང་ཚང་དགོན་པ་སོགས་ཟིང་ འི་དགའ་མལ་དགོན་ཆེ་ ང་། ང་ཚང་།
གས་མ ད། རིན་ ངས་སོགས་ཀན་ ་ ེ་ཞིག་དགོན་པ་ མས་ ས་མ ངས་ ་བ ར་
བཞེངས་ད ་བ གས། ོགས་སོ་སོ་ནས་དགོན་པ་ཐམས་ཅད་ ིས་བ ན་པ་ ར་གསོ་དང་
གནས་གཞི་འ གས་བ ན་ ་ཆེར་མཛད། (༡༧) གས་ ་ ེ་ ི་ལོ༡༩༨༡ལོར་བོན་བ ་དགོན་
ན་རི་བཤད་ བ་ ིན་ ོལ་ ིང་འདིར་ཡང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་པཎ་ཆེན་དཔལ་ ན་ཡེ་
ཤེས་ ིས་བཞེངས་པའི་ཚ་དཔག་མེད་པའི་ ་དང་ ག་མ ད་བ ་དང་བ ད། དམངས་ ོར་
ོང་གཅིག་གནང་ནས་ག ང་བཀོད་ ར་དགེ་ ལ་ ོང་ཉི་ ས་གཞི་བ ང་ ེ་འ ་ཁང་བཞེངས།
དགོན་འདིའི་མ་ལག་ ་ ར་བའི་རེབ་གོང་བོན་མང་གི་ བ་ ེ་བཅོ་བ ད་དང་གཞན་མཚ་ ོན་
ོགས་འདིར་འ ེལ་ཡོད་ ི་ བ་ ེ་ཉི་ ་ མས་ ན་ཅིག་ ་ཚགས་ནས་ བ་མཆོད་ཆེན་མོ་ལས་
མཐའ་གར་འཆམ་དང་བཅས་པ་ བ། ར་མ་ ོང་བའི་དགའ་ ོན་ ེན་འ ེལ་ ི་མཛད་ ོ་
ན་ མ་ཚགས་པ་ ང་། (༡༦) ི་ལོ་ ་ ི་ ི་ལོ༡༩༨༢ལོར་ ི་ཀ་ ོང་ཆེ་ག ང་ ང་ ན་
ཚགས་ ིང་གི་འ ་ཁང་ བ་ནས་ ར་གསོའི་མཛད་ ོ་ཚགས། ཆབ་ཆ་ཨེར་ཏིའི་ ང་དཀར་
ིན་ ོལ་ ིང་ འང་དེ་བཞིན་མཛད་ ོ་ ས་པ་ བ། གཙང་ ་ལག་ ་མཁན་པོ་ ན་གསལ་ ོ་
ོས་དང་དགེ་ ོང་རིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་བ ན་འཛན། ལ་འ ོར་ ལ་ ིམས་དབང་ ན། དགེ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

བཤེས་ཤེས་རབ་མཆོག་ ན། ཁོད་པོ་ ོ་ ོས་སོགས་ ེས་ ་དམ་པ་ ་མས་གདན་ས་ཆེན་པོ་
ག ང་ ང་ ིང་གི་ ེན་དང་བ ེན་པ་བཅས་ ར་གསོ་བ ར་བཞེངས་མཛད། ང་ཞིག་མཆོག་
ལ་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་དང་དགེ་བཤེས་ཆེན་མོ་ནམ་མཁའ་ ལ་ ིམས། དགེ་བཤེས་ ་ཁོ་
མས་ ེ་ཞིག་ ་ ོན་ནས་ ག་ འི་མཆོད་ ེན་བཞེངས། མདོ་ གས་ ང་འ ེལ་ ི་ ག་ལེན་
མ་པར་དག་པ་ལེགས་པར་བ གས། (༡༥) ི་ལོ་ ་ཕག་ ི་ལོ༡༩༨༣ལ་ ང་ཞིག་ བས་མགོན་
ལ་བཟང་ ོ་ ོས་ ་མཚ་ ོགས་ལས་ མ་ ལ་ ་འ ངས། ལོ་འདིར་ ང་ཞིག་དགོན་གོང་
མའི་ ་མ་ ་འ ར་བ ན་འཛན་ ལ་མཚན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ོགས་ ན་ཡོངས་འཛན་བཟོད་པ་
ལ་མཚན་ མ་གཉིས་ནས་དབང་ ང་ ིད་ག མ་ ི་བཀའ་ ིན་མང་ ་བ ལ། (༡༤) དེའི་
ི་ལོ་འ ང་ ན་ མ་བ ་ཐམ་པའི(འདས་ལོ་ ང་བའི་ གས་ལ་འ ང་ ན་ཉིས་བ ་དང་བ ན)ཤིང་ ི་
ི་ལོ༡༩༨༤ལ་ མ་མ ེན་ ོན་པའི་འ ངས་ལོའི་ ས་ཚགས་དགེ་བར་བོན་བ ་ ན་རི་བཤད་
བ་ ིན་ ོལ་ ིང་ ་ ོན་པའི་ ོང་ ་བཞེངས། ་ ་མ་མ ་ ོབས་ མ་ ལ་ད ང་ལོ་ང་
ད འི་ ེང་ཤར་ ་བའི་ ལ་ཚབ་ ་བ གས་ནས་གདན་ས་ ར་གསོ་མཛད། གཙང་ཐོབ་ ལ་
དཔལ་ ན་ ན་རིའི་དགོན་ ེ་དང་ ་ ོངས་ཅོག་ལོ་དགོན་ མ་ ལ་བསམ་གཏན་ ིང་གི་འ ་
ཁང་ མས་བཞེངས། རེབ་གོང་ ད་པ་ནས་ ང་དཀར་རིག་འཛན་ ིན་ ོལ་ ིང་གི་འ ་ཁང་
བ ར་བཞེངས་ བ། ེ་ག ང་སོ་ནག་ནས་ ར་རབ་ ང་བ ་ག མ་པའི་ནང་ བ་ཆེན་ཐོག་
འཛན་ ི་འ ལ་གར་ ི་དབང་ ག་གིས(སོ་ནག་བོན་ ག)བ གས་པའི་བོན་པོའི་ ི་ག ང་གི་འཚགས་
ར་ཆེན་མོ་དེ་འ ་ཁང་ ་བ ར་དགོས་ ང་བས་ བ་ཆེན་ ི་བ ད་འཛན་ མས་ནས་འ ་
ཁང་བཞེངས་པར་ས་འ ལ་ ི་ཆོ་ག་ ས་ཏེ། ེ་ག ང་ ང་ ོགས་ ི་རི་བོ་ངར་ ོད་དང་དེའི་
བ་རི་ ོར་དེ་ བ་འབལ་ ེ་གོང་ ལ་ཏེ་ བ་རི་ མ་རིམ་ ་ཡོད་པའི་མ ན། གཡས་རི་ ང་
དཀར་དང་གཡོན་རི་ ིད་པོ་རི། མ ན་རི་གཡང་དམར་ ས་ནས་ ་ཁང་བཞེངས་པར་བཀའ་
འ ར་ཆེན་མོ་གདན་ ངས། ལོ་འདིར་ཟི་ ོན་ཡེ་ཤེས་དགོན་ ི་ ་མ་བཀའ་ ིན་ཅན་ཨ་
ག ང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བཀའ་འ ར་པོད་བ ་དང་ ག་ ་ཅན་ ོག་པར་བ ན་ནས་ ོགས་ ་
དར་ ེལ་མཛད། (༡༣) དེའི་ ི་ལོ་ཤིང་ ང་ ི་ལོ༡༩༨༥ལ་ ང་ཞིག་དགོན་གོང་མའི་ ་མ་
བ ན་འཛན་ ལ་མཚན་ ་གཤེགས། མག་སར་ག ང་ ང་བ ན་དར་ ིང་གི་འ ་ཁང་ ་
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བ ེད་ནས་བ ར་བཞེངས་ བ། (༡༢) ི་ལོ་མེ་ ག་ ི་ལོ༡༩༨༦ལ་ ི་ཀ་ ོང་ཆེ་ ང་མོ་ ་ཚང་
གིས་ ག་ འི་མཆོད་ ེན་བཞེངས། ་ ལ་ ོགས་ ན་ ིན་ ོལ་བ ་ཤིས་འ ིལ་བའི་ཚགས་
ཆེན་འ ་ཁང་ ེ་རི་ ོད་ ི་ བ་ ་སོགས་ ེན་དང་བ ེན་པ་བཅས་པ་བཞེངས་ བ། བོན་
བ ་ཉི་མ་ ང་མདོར་ ང་ ན་དགོན་ ག་འདེབས་པའི་ ་གོན་ ་ས་འ ལ་ ི་ཆོ་ག་ ས།
བོན་བ ་ཆོས་ ང་མདོར་ག ང་ ང་ ན་ཚགས་ ི་གདན་ས་གསར་བཞེངས་ ེད་པར་གཞི་
བ ང་ངོ་།། །།
༼ རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་ རོ ། ༽
༈ རབ་ ང་བ ་བ ན་པ་མེ་ཡོས་ ི་ལོ༡༩༨༧ལ་ཟིང་ འི་དགའ་མལ་ ན་ བ་བདེ་ཆེན་
ིང་བཞེངས་ བ། རེབ་གོང་ ི་ ིང་བ ་ཤིས་ ན་ བ་ག ང་ ང་ ིང་གི་ བ་ ེ་གཞི་བ ང་།
ེ་ཞིག་ག ང་ ང་དར་ ས་ ིང་གི་འ ་ཁང་བ ར་བཞེངས་ བ། (༡༠) ི་ལོ་ས་འ ག་ ི་ལོ་
༡༩༨༨ལ་ ེ་ཞིག་དགོན་ ི་འ ་ཁང་བ ར་བཞེངས་མཛད། ་བའི་ ང་ཞིག་དགོན་ཆེན་ ི་
ཚགས་ཆེན་འ ་ཁང་ཀ་བ་བ ་དང་ཉི་ ་ ག་ཅན་བཞེངས་ བ། དེའི་ བ་ ོན་མཛད་ ོའི་
ཚགས་འ ར་ ོགས་ ི་དགོན་ ེ་བ ་ ག་གི་ ་མ་དགེ་བཤེས་མང་པོ་ད ན་ ་འ ིང་པོའི་ཚས་
ལ་ ང་དགོན་ ་ ོན། ལ་ཁབ་ ིད་ག ང་གིས་བཀའ་གནང་བ་ ར་ ང་ཞིག་ བས་མགོན་
ལ་བཟང་ ོ་ ོས་ ་མཚ་མི་འཇིག་གསེར་ ི་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ། རེབ་གོང་ ི་ ིང་གད་པ་
་བོ་ནས་གསང་ གས་རིག་འཛན་དར་ ས་ ིང་གི་གསས་ཁང་བ ར་བཞེངས་ བ། (༩) ི་
ལོ་ས་ ལ་ ི་ལོ༡༩༨༩ལ་ཟིང་ འི་དགའ་མལ་དགོན་ ི་ ོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དགེ་བཤེས་ ལ་བཟང་
དར་ ས་ད ང་ལོ་རེ་བཞི་བར་ད ིངས་ ་གཤེགས། (༨) ི་ལོ་ གས་ ་ ི་ལོ༡༩༩༠ལ་ ་མ ་
ོབས་ མ་ ལ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བཀའ་པོ་ཏི་བ ་དང་ ་བ འི་ ང་གནང་། ང་ཞིག་དགོན་
ཆེན་ནས་ བས་ ེ་ ་འོབས་རིན་པོ་ཆེའི་ གས་བཞེད་ ར། དཔལ་ ན་བ ་ཤིས་ ོ་མང་གི་
མཆོད་ ེན་ཆེན་མོ་བཞེངས་ འི་ ར་ཆེནདེ་ ལ་ ས་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་ནང་ཆེན་མཆོག་
ལ་མ ྒའི་ཞབས་ ིས་ གས་ ོབས་ཆེན་པོས་ ག་པར་བཞེས། (༧) ི་ལོ་ གས་ ག་ ི་ལོ་
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༡༩༩༡ལ་ ་འོབས་བ ན་འཛན་དབང་ ལ་མཆོག་གིས་ ང་ཞིག་ ལ་བ ན་ ན་ཚགས་ ིང་ནས་
མཁའ་ ོང་གསང་བའི་མདོས་ཆེན་དང་ ད་ ་ཡ་ ོག་འཛན་ ི་བཀའ་དབང་ ས་པར་གནང་།
ཞིག་ཆེན་བཅོ་བ ད་ ི་ཡང་ ེ་ག ང་ལས་ ེ་ཞིག་ཆོས་ ེའི་མཆོག་ ལ་ཤེས་རབ་བ ན་པའི་ ་
བ་ ་སར་བ གས། ད ན་འ ིང་པོའི་ཚས་བཅོ་ ར་བོན་བ ་དགོན་ ི་འ ་ཁང་ ིང་བར་མེ་
འཇིག་ ང་། ་འོབས་རིན་པོ་ཆེ་རེབ་གོང་ ་ ོན་ནས་བོན་ ེ་སོ་སོར་ཞབས་ ིས་བཅགས།
(༦) ི་ལོ་ ་ ེལ་ ི་ལོ༡༩༩༢ལ་བོན་བ ་ ན་རི་བཤད་ བ་ ིན་ ོལ་ ིང་གི་འ ་ཁང་ཀ་
རིང་བ ་གཉིས་ཅན་གསར་བཞེངས་ བ། ང་ཞིག་དགེ་བཤེས་ ང་ ོགས་ ་མཚ་གདན་
ངས་ནས་མཚན་ཉིད་བཤད་ ་བ གས། ོན་ ང་ ོན་པ་ངང་ལག་གི་ ལ་ ་གཉའ་ ལ་
ིམས་ ོ་ ོས་རབ་གསལ་མཆོག་གིས་ཨེར་ཏིས་ ང་དཀར་དགོན་པའི་འ ་ཁང་གསར་བཞེངས་
མཛད། (༥) དེའི་ ི་ལོ་ ་ ་ ི་ལོ༡༩༩༣ལ་ ི་ཚང་གདོང་མགོ་ཚང་ནས་ཐེག་ཆེན་ ིན་ ོལ་ ་
མཚའི་ ིང་གི་གསས་ཁང་ཀ་རིང་བ ་གཉིས་པ་བཞེངས་ བ། ེ་ ག་ ་མ་རིན་ཆེན་ ལ་
མཚན་ད ང་ལོ་རེ་གཉིས་པར་འདས། (༤) དེ་ནས་ཤིང་ ི་ ི་ལོ༡༩༩༤ལ་ཡེ་ཤེས་དགོན་ ་ཨ་
ག ང་ ་མ་རིན་པོ་ཆེ་གཤེན་བ ན་མཐའ་ ས་ནས་བཤད་ ་ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད། བོན་
བ ་དགོན་ ་མཆོག་ ལ་ནམ་མཁའ་བ ན་འཛན་ ིས་ ེ་ བ་ ་བའི་དོན་གཉིས་ ན་ བ་ ་
ཁང་གསར་བཞེངས་མཛད། ིང་བ ་བོན་ཚང་མའི་གསས་ཁང་ཀ་རིང་བ ་གཉིས་ཅན་བ ར་
བཞེངས་ བ། (༣) ི་ལོ་ཤིང་ཕག་ ི་ལོ༡༩༩༥ལ་ ང་པོ་བ ད་འ ལ་རིན་པོ་ཆེ་འཕོ་བ་ཆེན་
པོའི་ ར་གཤེགས། དཔའ་ ང་ ོན་ ང་དགོན་པའི་དགེ་ ོང་བཟོད་པ་མཐར་ ིན་ ་མཚས་
འ ་ཁང་མི་འ ར་ མ་ ལ་བཞེངས་ བ། ི་ཨ ་ ེང་ནས་ཐེག་ཆེན་བོན་འཁོར་ ན་ བ་
ིང་གི་གསས་ཁང་བ ར་བཞེངས་ཐེངས་གཉིས་པ་ བ། (༢) ི་ལོ་མེ་ ི་ ི་ལོ༡༩༩༦ལ་བོན་
བ ་ ང་ ན་དགོན་ ་ ོགས་ ན་པ་ག ང་ ང་ ན་ བ་ ིས་ ་ག ང་ ་ཁང་མཐོང་ ོལ་
ཆེན་མོ་ ོང་ ་དང་བཅས་པ་བཞེངས། རེབ་གོང་བོན་བ ་ད ིངས་ ོང་རིན་ཆེན་ ི་གདན་
སར་གསང་ གས་རིན་ཆེན་དར་ ས་ ིང་གི་འ ་ཁང་བ ར་བཞེངས་ བ། ལ་པོ་ངོ་མོ་ནས་
ལ་བ ན་ཡེ་ཤེས་ ་མཚའི་ ིང་གི་གསས་ཁང་བ ར་གསོ་ ས། ཡེ་ཤེས་དགོན་པའི་ ་མ་ཨ་
ག ང་རིན་པོ་ཆེ་ད ང་ལོ་དོན་ ་བ་ལ་ད ིངས་ ་གཤེགས། (༡) དེ་ནས་མེ་ ང་ ི་ལོ༡༩༩༧
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ལ་ ིང་མའི་གཏེར་ ན་བཞི་བ་འཇིགས་མེད་འོད་གསལ་ཞི་ད ིངས་ ་གཤེགས། ང་དཀར་
དགོན་པའི་ ་མ་ ལ་ ིམས་ཉི་མ་དང་བོན་བ ་ག ང་ ང་ ན་ བ་ མ་གཉིས་ གས་ནང་
གཤིན་པའི་བཀའ་བ ོས་ཏེ་དོན་ ི་ཡི་གེ་བདག་ལ་བ ལ་བ། བོན་བ ་དགོན་ ན་རི་བཤད་
བ་ ིན་ ོལ་ ིང་དང་བོན་བ ་ ང་ ན་དགོན། མདོ་ གས་ ལ་བ ན་དར་ ས་ ིང་། ི་
ཀའི་སེ་བ ་བོན་དགོན་བ ད་འ ལ་མེ་རི་འ ིལ་བའི་ ིང་། སོ་ནག་བོན་པོ་ བ་ཆེན་ཐོག་
འཛན་ ིས་བ གས་པའི་ བ་ ེ་དཔལ་མི་འ ར་ག ང་ ང་བདེ་ཆེན་ ིང་ མས་ ་ས་ཆེན་པོ་
་ ་ ་ ེ ་གཤེན་ ང་མཆོག་དང་ ད་པར་ ལ་བ་ ན་རི་བ་ཆེན་པོའི་བཀའ་ ོལ་ ི་མ་མེད་
པའི་རིང་ གས་འཛན་པར་ གས་ ོན་གཅིག་ ར་ ང་ངོ་། །འདི་ནས་ ར་འདས་ལོ་བ ང་
བའི་མཚམས་ ོགས་པ་ཡིན་ནོ།། །།
༼ མཇག་བ ་དང་ ནོ ་ ང་། ༽
ད་ ིན་ཆད་ཁ་གསབ་ ན་མི་འཆད་པར་བ ན་ན་ལེགས་ མ་པས་འདས་ལོ་མང་བའི་
གས་ལ་འ ང་ ན་ མ་བ ་ཐམ་པའི་བ ང་ ་བཅོ་ ་བ་འདས་ལོ་ ང་བའི་ གས་ ི་འ ང་
ན་ཉིས་བ ་དང་བ ན་ ི་བ ང་ ་བཅོ་ ་བ། རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་བ ང་ ་བ ་
གཉིས་པ་ས་ ག་གི་ལོ་ ི་ལོ༡༩༩༨ལ་ ང་ཞིག་དགོན་ཆེན་ ལ་བ ན་ ན་ཚགས་ ིང་གི་དཔལ་
ན་བ ་ཤིས་ ོ་མང་གི་མཆོད་ ེན་ཆེན་མོ་བཞེངས་ བ། རེབ་གོང་ ང་རིའམ་ ང་རི་ནས་
རིག་འཛན་ གས་ ེ་ ང་ བ་ ིང་གི་གསས་ཁང་བ ར་བཞེངས་བ མས། ན་བཟང་ནས་
ང་དཀར་བ ན་པ་ ་མཚའི་ ིང་གི་གསས་ཁང་ལོ་ ོང་ ག་ལོན་པའི་ ིན་ བས་ཅན་དེ་
ཞིག་གསོ་ ེད་དགོས་པའི་ ས་ལ་བབས་ནས་བ ར་བཞེངས་ ས་ལེགས་བ ན་པ་དང་ ན་
བཟང་བོན་མང་གི་ ་ལག་ནོ ་རོང་ ་མཆེད་པའི་ ེ་ད ིལ་ ་རོང་བོའི་གཏེར་ས་ ང་ ོགས་
ལ་རིང་གི་རི་བོ་ བ་རི་ ས། ོ་ ོགས་ ི་ ག་ ་མ་ ོམ་དང་ཙ་འ ད་ ང་འ ད་ ་ གས་
པའི་ ག་རི་ མས་མ ན་རི་ ས་ཏེ་མི་འ ར་ག ང་ ང་བདེ་ཆེན་ ིང་གི་གསས་ཁང་གསར་
བཞེངས་ ེན་དང་བ ེན་པ་ མས་ཡོངས་འ བ་ ང་ངོ་། །
- 298 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དེ་ ར་ ོན་པ་ ་ངན་ལས་འདས་ནས་ད་ ་རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་བ ང་ ་བ ་
གཅིག་པ་མེ་ ང་བར་མི་ལོ༤༢༣༤སོང་བའི་ ན་འདི་བ ན་པའི་གནས་ཚད་ལ་གཞལ་ན། ་
ངན་ལས་འདས་ བས་ ་བ ན་ ང་བ་ལ་བ ད་ ོང་ཉིས་བ ་སོང་ཞིང་མི་ མས་ཚ་ལོ་བ ད་
ར་བབས། དེ་ནས་ ་བ ན་ལོ་བ ་སོང་ནས་ག ང་སོབ་ཆེན་པོ་ ོན། ག ང་བ ན་ད ་
བ ེས། དེ་ནས་ ་ག ང་བ ན་པ་ ང་འ ེལ་ ་མི་ལོ་ཆིག་ ོང་བ ན་བ ་འདས་པ་ན་ ་
བ ན་ ི་གཅིག་གི་མཇག་ ོགས། ཚ་ལོ་བ ན་ ་བའོ། །ད ་ ོན་ ིས་ འི་བ ན་ ིང་ཚ་ལོ་
བ ན་ ་བ་ལ་ ེད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ག ང་བ ན་ ང་བ་མི་ལོ་ཉིས་ ོང་ མ་བ ་
སོང་བས་ གས་བ ན་ད ་བ ེས། ཚ་ལོ་ ག་ ་བའོ། །དེ་ནས་ག ང་ གས་བ ན་པ་ ང་
འ ེལ་ ་མི་ལོ་ ག་ ོང་སོང་བས་ག ང་བ ན་ཆིག་ ིའི་མཇག་ ོགས། ཚ་ལོ་ མ་ ་ནང་།
དེ་ནས་ གས་བ ན་ ང་བ་མི་ལོ་བཞི་ ོང་སོང་བས་ གས་བ ན་ཆིག་ ིའི་མཇག་ ོགས་ནས་
ཚ་ལོ་བ ་བའོ། ། ་ག ང་ གས་ ི་བ ན་པ་མི་ལོ་ ི་ག མ་ ་གནས་པ་ནི་མདོ་ ི་མེད་སོགས་
ི་དགོངས་པའོ། །ཡང་གཟེར་མིག་སོགས་ལས་གཤེན་རབ་ནི་མི་ མས་ཚ་ལོ་བ ་བའི་ ས་ ་
ོན་ནས་ མ་ ་ ་ཡིས་འ ལ། མ་ ་ག ང་གིས་འ ལ། མ་ ་ གས་ ིས་འ ལ། བ ་
ལ་ ག་ནས་ ད་ ི་ ོན་པ་འ ོན་ཞེས་པ་ཡང་ མ་ ་ག མ་པོ་ཚ་དམིགས་ཡིན་པས་བ ་བ་
ནས་བ ་བའི་བར་ ི་ད ་བ འི་ ན་ལ་བ ན་པ་གནས་པར་བཤད་པ་ ་མ་བཞིན་ནོ། །ཞི་ ོ་
་འ ེལ་དང་བ གས་ ང་སོགས་ ་ ་ག ང་ གས་ ི་བ ན་པ་ ་བ ་ ག་ ག་རེ་ ེ་ ་བ ་
ག་བཅོ་བ ད་ ་གནས་པར་ག ངས་པ་ཡང་ མ་ ོང་རེ་ཡིན་པས། མི་ལོ་བ ་རེ་ནས་ཚ་ལོ་
གཅིག་རེ་འ ིབ་པའི་ གས་ ་ ས་ན་མི་ལོ་ད ་ ོང་གི་ ན་ལ་བ ་བ་ནས་བ ་བའི་བར་དང་
དེ་ལས་ ་བ ་ཐ་མ་ གས་ཙམ་འཛན་པ་ཞེས་པ་སོགས་གཞན་ གས་དང་མ ན་ནོ། ། ེ་ ོན་
ལ་མཚན་དཔལ་དང་ ་བ ན་ ལ་བཟང་པོའི་ག ངས་ ལ་ལ་གོང་གི་ མ་ ་ག མ་པོ་གཤེན་
ལོ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ཡང་ མ་ ོང་རེ་ཡིན་པས་བ གས་ ང་གི་བཞེད་པ་དང་མ ངས་
སོ༑ ༑ ་འ ེལ་དང་ ་ ས་འ ེལ་སོགས་བ ན་པ་ ི་ ག་ ་གནས་ཞེས་པ་ མས་ ང་ཚག་
རིས་ཙམ་ལས་འ ེལ་ ལ་ ིས་གཅིག་ ་འབབ་པར་སེམས་སོ། །དེ་ ་ན་ ོན་པ་རབ་ ་ ང་
ནས་བཀའ་འཁོར་ག མ་པའི་ བས་དང་སངས་ ས་པའི་ ལ་བ ན་པ་ཚ་ལོ་བ ་བ་ མས་
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ས་མ ངས་པས་བ ན་པ་གནས་ཚད་ ི་ད ་བ ་བ་ནས་བ ང་ན་མཇག་བ ་བ་ནས་ ོགས་
པ་དང་བ ན་པ་ ི་དར་ ི་ད ་དང་ གས་བ ན་ ས་མ ངས་པ་སོགས་རིགས་པ་བ ་ ག་
གིས་འཐད་པ་དོན་དང་ ན་པར་སེམས་སོ།། །།

ས་པ།
གས་བ ེད་ ་བ་རབ་བ ན་ ང་བས་ཚགས་གཉིས་ ་མཚའི་བ ད་འ ངས་ ༷། །
༷་ར་མི་ཏ་རབ་ ས་ཡལ་ག་བ ་བཞི་ག ་ལོའི་འཇོ་ ེག་བ ༷ས། །
བ ༷ས་ ིམས་གསེར་ ིས་རབ་མཛས་མེ་ཏོག་ ་བཞི་འ ས་བཟང་ག ར་ཟ་ཞི ་༷ ། །
ཞི ༷་ཁམས་ ་མཚ་རབ་ ང་འ ནེ ་མཆོག་ ོན་པ་དཔག་བསམ་དབང་པོར་འ ད། །
གང་གི་བ ན་པ་ཐེག་ད ་རིན་ཆེན་ ལ་བ ེགས་རི་དབང་མངོན་པར་མཐོ། །
འཕགས་ནོར་ ་མཚའི་རོལ་ ེག་ ན་པ་བ བ་ག མ་ནོར་ འི་ བས་ ངེ ་ ེན། །
ེ་ ོད་གསེར་ ི་ས་འཛན་ ེང་བ་ཚར་ ་དངར་བའི་ཡང་ ེ་ན། །
མདོ་ གས་ཉི་ འི་འོད་ ང་རབ་འབར་ ིད་ཞིའི་ ད་ ན་སེལ་ལ་དད། །
དེ་འཛན་ཉན་རང་ ང་སེམས་མཆོག་དང་རིག་པ་འཛན་པའི་ ལ་འ ོར་བ། །
་ ན་ལས་ བ་གངས་རིའི་མདངས་དང་ ར་ མ་གསར་བའི་ཚལ་ལ་འ ། །
ོགས་ ་བབ་པ་བ ད་ ིའི་ ་ ན་ ེད་པའི་ཡབ་གཅིག་ཏི་སེ་བཞིན། །
རིམ་པར་ ོན་ མས་འཛམ་ ིང་མཛས་ ན་དད་པའི་མིག་གིས་མཐོང་ནས་ ན། །
ོན་པ་མཆོག་དང་ ེས་འཇག་རིམ་ ོན་ ི། །
ས་ཚགས་ཐོ་འགོད་ཙམ་ ་ ིས་པ་འདི། །
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མ་ད ད་མ་དཔེ་གཅོད་པའི་ གས་མིན་ཡང་། །
ད ད་ནས་སོམ་ཉི་སེལ་བ་ བ་མ་ ར། །
ཁ་ཅིག་ ོམ་པ་ནོར་རམ་ཡི་གེ་ནོར། །
ལ་ལས་ ོགས་འཛན་ཞེན་པས་བཅོས་ཤིང་བ ད། །
འདིར་ཡང་ མ་ད ོད་ཞན་པས་ནོར་འ ལ་མང་། །
ནམ་ཡང་ཡིད་ཆེས་མཁའ་ད ིངས་པ ྨོའི་ ན། །
གངས་ཅན་མཁས་མང་ ་མཚའི་
་རིག་ནོར་ འི་བང་མཛད་ཅན།
ང་བ་ནམ་མཁའི་ ་ ར་ ངས།
ོ་ ང་མ བ་མོས་བ ང་མ་ ས།

ིམ། །
།
།
།

ཁ་བ་རི་བའི་ ིམ་གཅིག་ནས། །
འ ངས་པའི་པཎ་ཆེན་གནམ་ ི་ ོན། །
ཡངས་པའི་འཛན་མ་བཀབ་པའི་ ལ། །
ག ར་གནས་ ེ་བའི་ངག་ན་འབར། །
དེ་ཡིས་ གས་ ོང་བ ོད་པའི་ །༷ །
་འཛན་
ེ་བས་ཉན་མ་ ོ ༷ས། །
༷
ོ ༷ས་པ་བ ེད་པའི་དཔའ་བོ་ ༷ང་། །
༷ང་ནས་ཡང་ ་ཟམ་མ་ཆད། །
དད་པ་རབ་བ ན་རི་དབང་ ། །
ེས་ ་ཡི་རང་ ན་ ང་བ ། །
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ས་གཅིག་ཤར་བས་རིག་པའི་ཟེར། །
བ ོད་དོན་མེ་ཏོག་ ིང་ལ་འཕོས། །
འདིར་བ ོན་རི་ གས་ག གས་བ ་ཞིང་། །
ག་བསམ་རང་མདངས་ ་འོད་གསལ། །
མ་དཀར་ ྡའི་མེ་ཏོག་བཞད། །
བ ན་འ ོའི་ ད་ ན་སེལ་བར་ ོན། །
༷་བ
༷་བ
༷་བ
༷་བ

ན་དབང་ ོགས་རི་དབང་མཐོན་པོའི་ ེ། །
ན་ ང་ ེད་ག ག་ཏོར་རབ་མཛས་པས། །
ན་ལང་ཚ་དར་བའི་ནོར་འཛན་མ། །
ན་པད་དཀར་བཞད་པས་མཛས་ ར་ཅིག །

ཨེ་མ་ལེགས་ ས་བསོད་ནམས་ ང་བོའི་གཏེར། །
དབང་ཆེན་གསེར་ ི་དཔལ་མོའི་ ར་ ་ ི། །
མཐའ་ཡས་ནམ་མཁའི་མཐའ་དེ་མ་མཐོང་བར། །
བ ན་ཅིང་འཕོ་འ ར་ ལ་བའི་བ ་ཤིས་ཤོག །
དེ་ཡི་མ ་དང་མཚན་ཙམ་བ ོད་པའི་དམ་པ་ མས། །
བ ེ་ཆེན་ ར་མིག་ ོན་པོས་གཟིགས་པ་མི་ ོད་ཅིང་། །
དད་པས་ ེག་ ན་མཛའ་བོར་ ེ་དགའ་མི་ཉམས་པར། །
འ ོ་ ན་གཏན་བདེ་གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
ཅེས་ལོ་ ས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་བ ན་ ིས་རིས་མེད་ད ད་པ་དང་བཅས་པ་ཡིད་ ི་ ན་སེལ་ ོན་མེ་ ོ་གསར་
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དགའ་བའི་མཛས་ ན་ཞེས་ ་བ་འདི་ནི། རང་གི་མཆོད་ ལ་ བས་དམ་པར་ ར་བ་བོན་བ ་དགོན་ ན་རི་
བཤད་ བ་ ནི ་ ལོ ་ ིང་གི་འ ས་པ་ ་མཚ་ ་ི དང་རང་ ོབ་མཆོག་ ལ་ མ་པ་བ ། བོན་མང་ ར་ཐོགས་ ོང་
གི་རིག་འཛན་འ ས་པ་ ་མཚའི་ལས་ ེ་ ན་མང་བཅས་ནས་འདི་ ར་དགོས་ཞེས་བ ལ་བ་དང་ ་ ངས་པ་དང་།
ར་བ ན་འ ང་ཞིག་ མོ ་ ལ་ དེ ་བཞིན་པ་ལ་ཡང་བ ན་ སི ་ཞིག་ཡོད་ན་ཆ་ ེན་ ་དམིགས། ཉེ་བར་པེ་ཅིན་
དང་ཟི་ལིང་སོགས་ནས་ བོ ་མ་འགའ་རེས་ ང་ ར་ ་ སི ་ན་ལེགས་ཞེས་བ ལ་བ་ ག་གིས་ བ་པ་ ར་ ས་པས།
མཚ་ ོན་རེབ་གོང་ ོགས་ ི་བོན་ ་བ༧ཆོས་ ེ་བོན་བ ་བའི་ ེ་མིང་འཛན་པ་དགེ་ལེགས་ ན་ བ་ ་མཚའམ་
མིང་གཞན་ངག་དབང་ད ངས་ ན་ད ེས་པའི་ ོ་ ོས་ ་འབོད་པས། རབ་ ང་བ ་བ ན་པའི་བ ང་ ་བ ་
གཅིག་པ་མེ་ ང་ལོའི་ད ར་འ ིང་པོའི་དཀར་ གོ ས་བཟང་བ་དང་པོའི་ཉིན་ད ་བ གས་ནས་ས་ ག་ལོའི་ད ར་
ཐ་ ང་ཚས་བ ད་ལ་མཇག་ ོགས་པར་ བ་པས་ ལ་བའི་བ ན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ ིད་མཐའི་བར་ ་མི་ཉམས་པར་
ྒ །
ོགས་ ན་གསར་བའི་ལང་ཚ་ད ར་ ི་ ་མཚ་བཞིན་ ་འཕེལ་བའི་ ར་ཅིག་ ། ས ་མ ་ལཾ
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༄༅།། སི ་ ི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་ དི ་གསལ་བའི་ ོན་མེ་
ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་ ན་ཞེས་
་བ་བ གས།

མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན།

- 305 -

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

༼ མཆོད་བ དོ ་དང་ ངེ ་གཞི་བ ན་པ། ༽
རབ་འ མས་ ོགས་བ འི་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་ ི། །
མ ེན་བ ེའི་ཡེ་ཤེས་ ང་པོ་བ ས་པ་བཞིན། །
ིགས་ ས་བ ན་དང་འ ོ་བའི་དཔལ་གཅིག་ ། །
ན་མ ེན་ ་བའི་ ་མས་བདེ་ལེགས་ ོལ། །
ནོར་འཛན་རིན་ཆེན་དང་པོའི་ ི་ལ་ར ྞ་པ འི་འདབ་མ་འ མ་གཡོའི་གེ་སར་ ེར། །
དཀར་དམར་ཉི་ འི་གདན་ལ་མཛས་བ ིད་གང་ ་ས་ལེ་ མ་ ི་མདོག་ ར་རབ་གསལ་བ། །
་མེད་ག ག་གཏོར་མངོན་པར་མཐོ་སོགས་མ་ སི ་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་སོ་གཉིས་ མ་པར་བ ། །
ཡན་ལག་ ག་ འི་ག ང་ད ངས་རབ་འཇེབས་བ ་ཡི་མགོན་དེས་ མ་པ་ ན་ ་དགེ་ལེགས་ ོལ། །
ངེས་དོན་མཐོང་བའི་འ ེན་ ེད་དང་ ལ་འཁོར་བའི་ ག་ མ་འཐོམས་པའི་ཉམ་ཐག་འ ོར། །
ིང་ ེ་ཆེན་པོས་ཡལ་བར་མི་འདོར་ཚད་མེད་ཡེ་ཤེས་ ན་ ིས་ཉེར་གཟིགས་ནས། །
ཐབས་དང་ གས་ ེའི་འོད་ ོང་ ོས་ནས་ཐར་བའི་ཞིང་ ་བ ིད་ལ་རབ་མཁས་པའི། །
བ ན་གཡོ་དབང་ ར་ ན་བཟང་ ས་ ི་འཁོར་ལོར་ ོ་ག མ་ ས་པས་ ག་བ ིས་སོ། །
མར་ཞི་ལས་ བ་ག ་ཡི་ ་བཀོད་ ེ་ ན་ མ་ འི་ཐོད་མཛས་ཤིང་། །
གང་ ་གཡས་ ་འ ིང་བའི་ཟོལ་ ིས་ཤེས་རབ་རལ་ ་མཁའ་ལ་ ར། །
གཡོན་པས་ཀེ་ས་ར་ད ས་ ་མེད་ཤེར་ ིན་པོ་ཏིས་རབ་མཚན་ཞིང་། །
པ ་ལི་ཀའི་ ན་ ིས་རབ་ བས་ ་བའི་ ་ ོད་ ལ་ ར་ཅིག །
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རབ་འཇེབས་ཏམ་ ་ར་ཡི་ད ངས་ ིས་ཐོས་འཛན་ ན་པའི་དཔལ་ ེར་ཞིང་། །
བ ་ ག་ལང་ཚའི་ཉམས་ ིས་འ ོ་བའི་ཡིད་འ ོག་ ་ད ངས་ ་མོ་ཞེས། །
མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ ོན་མེད་དད་པའི་ ་ལོང་རབ་ ་ ས་པར་ ེད། །
བ ་ ག་རིག་གནས་ ་བའི་ཚངས་ད ངས་ ེར་མཛད་དེ་ཉིད་མ ིན་པར་རོལ། །
ཕན་བདེའི་འ ང་གནས་ ལ་བ ན་ཟབ་ལམ་ ་ཡི་ ིང་རིང་པོར། །
ཐོས་བ ོན་ནམ་མཁའི་གོས་ལས་ལེགས་བཤད་ ིན་ཟེགས་མངོན་འབབ་པས། །
ས་ཅན་འཛན་མའི་ ོན་ལས་ ང་ བ་ ་ ེས་བཞད་མཛད་པ། །
ག་གཟིགས་ཞང་བོད་མཁས་མཆོག་ ་དབང་ཚགས་ ན་ ལ་ ར་ཅིག །
ངེས་ངེས་ཆེ་བའི་རིགས་ ས་ཡོངས་འ ས་ ོན་པ་ཆེར། །
ངེས་ངེས་ ང་ ོགས་ཡོན་ཏན་ལོ་འ ས་ག ར་ཟ་ཞིང་། །
མཁས་མཁས་ ན་པའི་ ི་བ ང་ ོགས་བ ར་རབ་འ ལ་བའི། །
མཁས་མཁས་ ་ ་ ་ ེ ་གཤེན་ ་ ིད་འདིའི་ ན། །
་ག མ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་ལ་ ས་ག མ་བདེ་གཤེགས་མ ེན་པའི་འོད་ ོང་གཅིག་བ ས་ནས། །
གསང་ག མ་མི་བཟད་ད ིལ་འཁོར་རབ་ ས་ཚད་ག མ་ ང་ ོགས་བོན་ ི་ཚ་ཟེར་འ མ་འ ེད་པས། །
ིབ་ག མ་ལས་བ ེད་ ཿཁས་མནར་བའི་ཁམས་ག མ་ ན་པའི་ར་བར་འཐོམས་ ན་རབ་གསལ་ཞིང་། །
མཆོག་ག མ་ ལ་བའི་ཞིང་ ་འགོད་མཛད་ ིད་ག མ་ ན་ ར་མཉམ་མེད་མཚན་ཅན་ལན་བ ར་བ ོད། །
མཁས་ ན་ག ག་ ན་ ལ་བ་གཉིས་པའི་རིང་ གས་ཉམས་མེད་ མ་ ལ་ཁང་བཟང་ ེར། །
མཁས་པའི་ ་བ་ག མ་ ི་བ་དན་དཀར་པོ་ ིད་ ེར་རབ་ ་བ ེངས་ ེད་པའི། །
མཁས་མཆོག་ག གས་མིག་ ངས་ ན་ ི་དང་ ད་པར་བདག་ ོའི་ ་ ད་བཞད་མཛད་པ། །
མཁས་དབང་ ྜེ་མ་ཏིའི་མཚན་སོགས་ ིན་ཅན་ཡོངས་འཛན་ཚགས་དེར་དད་ ག་ ེགས། །
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བ་ བ་མེ་ ང་འ བ་མའི་ད ིལ་ནས་ ར་ ར་འཇིགས་པའི་ ་ ོགས་པས། །
མ་ མ་བ ད་ ེ་ད ང་བཅས་འདར་ནས་ཆིལ་ཆིལ་ ིང་ ག་འ ིན་ ེད་པའི། །
ང་ ང་བ ན་ ང་ ་མཚའི་ཚགས་ལ་ ང་ ང་ག ང་བས་ ས་བ ོད་པས། །
མཛས་མཛས་འ མ་ཞལ་གཤེན་ལ་ ོན་ནས་ཡང་ཡང་ ོང་དང་ ོགས་མཛད་ཅིག །
དེ་ ར་བ ོད་ཚག་ ང་གི་ ་བོ་ཡིས། །
ཉེ་བར་ ངས་ཏེ་ག ག་ལག་ ར་ ིས་ ི། །
ལག་ལེན་ ང་ ིད་གསལ་བའི་ ོན་མེ་ཞེས། །
ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་ ན་འདི་ན་ ོ། །
དེ་ཡང་རིག་གནས་ ང་བ་ འི། །ནང་ཚན་ ར་ ིས་རིག་པ་ཡི། །འོས་པའི་ ེང་གཞིའི་
རིམ་པ་ནི། །ཐོག་མར་བོན་ད ིངས་འ ས་མ་ ས། ། ོས་ ལ་ནམ་མཁའ་ ་ ་ལས། ། ོགས་
པའི་ ར་བཞེངས་ ན་ ང་ བ། །བདེར་གཤེགས་དེ་ཡི་ གས་ ེ་ལས། །འ ང་ ་ ོད་བ ད་
རིམ་ཆགས་པའི། །ད་ འི་ ལ་པ་བཟང་པོ་འདིར། །ཐར་ལམ་བདེ་འ ེད་ ོགས་སངས་ ས། །
ོང་དང་ ་གཉིས་ ོན་པ་ལས། ། ད་པར་ ིགས་མ་ ་བདོ་བའི། ། ས་ཅན་བ ེ་བས་མི་
འདོར་ ིར། ། ོན་མཆོག་བ ་བའི་མགོན་པོ་དེས། །དང་པོར་ ང་ བ་ གས་བ ེད་དེ། །
ངས་མེད་ག མ་ ་ཚགས་གཉིས་བསགས། །མཐར་ ག་མངོན་པར་སངས་ ས་ནས། །བོན་ ི་
་ལས་མ་གཡོས་ ང་། །ལོངས་ ོད་ ོགས་པའི་ ར་བཞེངས་ཏེ། །རིགས་ ་བདེར་གཤེགས་ཞི་
དང་ ོ། །བ ོད་འདས་ ལ་བའི་ད ིལ་འཁོར་ ོས། ། ར་ཡང་འ ོ་བ་རང་མ ན་ ། ། ལ་
ནས་སེམས་ཅན་དོན་མཛད་ ིར། །ཚད་མེད་ ིང་ ེ་ཆེན་པོ་ཡིས། ། ོགས་ ་གཤེན་ འི་ ང་
ནོད་ཅིང་། ། ིད་པ་སངས་པོ་འ མ་ ི་དང་། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ ང་ ་ ེལ། །གཙང་
རིགས་ ་ནས་རིམ་གཤེགས་ཏེ། ། མ་པར་ ལ་བའི་ཁང་བཟང་ ། ། ་ག མ་ ་ལ་བོན་འཁོར་
བ ོར། ། ོ་ བ་ བ་འ ར་ ེགས་ཚལ་ ། ། ེ་བ ད་ ེགས་ཚགས་དམ་ལ་བཏགས། །སངས་
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ས་བ ན་པ་ ོང་བར་བ ོས། །རི་བ ན་ ེ་མོར་འཕགས་ ེས་པོའི། །ཕོ་ ང་ ཱ་རན་དྷ་རིའི་
ེར། །གཟིགས་ཚད་ ་དང་དགོངས་ཚད་ འི། ། ག་གཟིགས་འོལ་མོ་ ིང་ཆེན་ ། །ལོ་ ལ་
ཤིང་ ི་ད ིད་རའི་ཉར། ། མས་མའི་ མ་ ལ་ ལ་བཞད་མའི། ། ས་ ་མངོན་པར་ ་
བ མས་ནས། ། ལ་བའི་མཛད་ཆེན་བ ་གཉིས་དང་། །མཛད་ ན་ ག་ འམ་བ ་ ་
བ ད། །བོན་ ོ་བ ད་ ི་བཞི་ ོང་དང་། ། ལ་ ་ ེ་བ་ ག་བ ་ཡི། །སེམས་ཅན་འ ོ་དོན་ ་
ཆེར་མཛད། ། ད་པར་གཤེན་ལོ་བ ་གཉིས་ཏེ། །ས་ཡི་ ་མོ་བ ན་མ་ཡིས། །གསེར་ མ་
བ ད་ ིས་བ མས་པ་ཞིག །བ ་ཤིས་ ས་ ་མངའ་ད ལ་ནས། ། ག་གཟིགས་འོལ་མོ་ ིང་
ཆེན་ ི། ། ོ་ ོགས་མོན་ ལ་ མ་ ོད་ ། །དབང་ཆེན་ས་བདག་ ལ་པོ་ཡིས། །ཕོ་ ང་ཆེན་
པོར་ ན་ ངས་ཚ། །གཙང་ ན་ བ་པ་དབང་ཆེན་ ིས། །གསེར་ ི་འཁོར་ལོ་ ིབས་ ོང་
ལ༑ ༑ཉི་ ་ནོར་ ས་བ ན་པ་ ལ། །བ ན་པ་ ེལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ། །དེ་ཚ་ ོན་མཆོག་
གཤེན་རབ་ ིས། ། ས་དང་ ེན་འ ེལ་འཛམས་པ་དང་། །བ ན་པ་རབ་ ་བ ན་ འི་
ིར། །དབང་ ན་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་ཡི། །གཞལ་ཡས་བཞེངས་པར་བཀའ་ཡང་བ ལ། ། ོང་ ་
་ ་མིས་ ས་ཏེ། །བཟོ་ ལ་གར་མ་ལི་ཤོ་དང་། །འཛམ་ ིང་མཛས་ ེད་ ན་ ག་གིས། །
ལེགས་པར་གཟབས་ཏེ་བཞེངས་པ་ཡིས། ། གས་རིར་ ་བཞིའི་ལོག་རེ་ལ། ། ད་འདོམས་བ ་
དང་བཞི་བ ་རེ། །བ ོར་བའི་ད ིལ་ ་ཕོ་ ང་ནི། །གསས་མཁར་བ་རབ་ཡོངས་འ ས་ཞེས། །
་དང་ ་མིན་ ་དང་ ིན། ། ིད་བ ོས་ ་ལ་དཔེ་ ང་བའི། ། ་ཚགས་བཟོ་རིགས་ ན་
འ ས་ལ། །ད ་མ་ ལ་བའི་ད ིལ་འཁོར་ཏེ། ། ས་ ི་འཁོར་ལོའི་ཞིང་ཁམས་དང་། །བར་
འ མས་འདོད་ཡོན་ར་བ་ལ། །མཆོད་པའི་ ེ་ ག་ ་ཚགས་ ན། ། ི་འ མས་ ར་ཁམས་ ེ་
ིང་དང་། །ལོ་ ོར་བ ་གཉིས་ལ་སོགས་ཏེ། །དབང་ཆེན་ས་བདག་ ེ་ཚགས་དང་། །དཔལ་
མགོན་བ ན་ ་ ལ་ཆེན་བཞིའི། །ཕོ་ ང་ཞིང་གི་བཀོད་པ་སོགས། །ངོ་མཚར་ཡིད་འོང་ ་
ཆེའི་གནས། ། ་ག མ་ ་ལས་དཔག་པ་དེར། ། ་ཕག་ནག་ འི་ཉ་ཚས་ལ། ། ོན་མཆོག་བ ་
བའི་མགོན་པོ་དེས། ། ་འཁོར་ཚངས་པ་ག ག་ ད་དང་། །ག ག་ལག་ ་བའི་གཤེན་བ ད་
དང་། །ཉན་འཁོར་ག ང་ ང་སེམས་དཔའ་ ེ། །ཡེ་གཤེན་ མ་བ ་ ག་ ་དང་། །སེམས་
དཔའ་ ་ ོང་ ་བ ་དང་། །གཤེན་ ན་ ི་དང་ ག་ ོང་དང་། ། ་ཡི་དབང་པོ་བ ་ ིན་
- 309 -

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

དང་། ། ་ ལ་ག ག་ན་རིན་ཆེན་དང་། །མི་དབང་འདོད་པ་ད ་འ ར་དང་། ། ་མིན་ཐང་
བཟང་རིང་ ེས་ཏེ། །འཇིག་ ེན་མངའ་དབང་ཆེ་བཞི་དང་། །ས་བདག་ ་གཉན་གཏོད་བཞི་
ཡིས། ། ེ་ ོན་བ ན་མོ་འབངས་འཁོར་བཅས། །འཁོར་ཚགས་ ེ་བ་ ངས་མེད་ལ། །མཐོ་ཐོག་
ི་ ག་མཛད་ ི་བོན། །དབང་ ན་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་ག ངས། །དེ་ཡང་མདོ་ ད་གཉིས་ཡིན་
ཏེ༑ ༑མདོ་ནི་བ ལ་ ིད་འ ོས་འདེད་མདོ། ། ད་ལ་ བ་མཆོད་མན་ངག་ག མ། ། བ་པ་
དབང་ ག་ ས་པ་ ེ། །འཁོར་ལོ་རོལ་པ་ ་ཡི་ ད། །འཁོར་ལོ་དབང་ ག་ག ང་གི་ ད། །
འཁོར་ལོ་གསང་བ་ གས་ ི་ ད། ། ད་ ང་ཀིང་དང་མགོན་པོ་དང་། །དཔལ་འབར་ཨེ་ཀ་ ཱ་
ཏི་དང་། །འཇིག་ ེན་མངའ་དབང་བདག་པོས་ ོངས། །ལེ ་ ོང་ ག་བ ་དང་བཅས། །
མཆོད་ ིན་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་ནི། །བ ན་བ ་ ་བཞི་ ་བའི་ ། ། ལ་ཆེན་ ོགས་ ན་ ོངས་
བཅས་པའི། །སངས་ ས་བ ན་པ་བ ན་པའི་ ིར། །རབ་ ་གནས་པའི་ཆོ་ག་དང་། །ཚགས་
བསགས་མཆོད་འ ལ་རིམ་པའོ། །མན་ངག་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་ནི། ། ལ་ ིད་ཆགས་གནས་
འཇིག་ ོངས་དང་། ། ས་བཞི་འ ང་བའི་དར་ ད་དང་། ། ེ་འཕེལ་ཚ་རབས་ལས་ ིས་དང་། །
ོན་དང་མ་འོངས་ད་ ་དང་། །ལོ་ ་ཞག་ ངས་ ས་ཚད་ ིས། ། ན་ ོབ་མངོན་པར་ཤེས་པ་
ེ༑ ༑ག ག་ལག་ ིས་ ི་ ོར་དང་བཅས། །ས་བོན་གསེར་ བ་འོད་ ང་ལ། །བ ན་པ་རིན་ཆེན་
གཉེར་གཏད་དེ། ། ག་གཟིགས་ཤམ་བྷ་ལའི་ཞིང་དེར། །ཤིན་ ་དར་ཞིང་ ས་པའོ། །དེ་ནས་
ག ང་སོབ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ལོ་ཙ་མཁས་པ་ ན་ ག་ལ། །དགོངས་འ ེལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་
ཏེ༑ ༑ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཏེ་བཤད། །ལོ་ཙ་ཆེན་པོ་དེ་ ག་གིས། ། ང་ ང་ ་གར་ ་ནག་
༑ ༑བ ར་ཞིང་བ ན་པ་ ེལ་བར་མཛད། །བར་དེར་ཙ་ ་པཎ་ཆེན་ ིས། །ཆོས་ ི་ གས་ ་
བ ར་ ས་ཤིང་། །བོན་བ ན་དར་ བ་ ང་ ར་ ང་། ། ོན་ལམ་ མ་དག་འ ས་ ་དང་། །
སེམས་ཅན་ ི་མ ན་བསོད་ནམས་ ིས། །བོན་བ ན་ ི་དར་ ང་བའི་ ས། །མཆོད་ ིན་ ས་
ི་འཁོར་ལོ་དང་། །ག ག་ལག་དཔལ་འ མ་ ོར་དང་ནི། །གཡེན་ཁམས་སེལ་བའི་མདོ་ ེ་
དང་། །གཞན་ཡང་ག ག་ལག་ ིས་ ོར་ལའང་། །གཏེར་དང་ ན་ ད་ལས་ཐོན་ཞིང་། ། ད་
པར་མཁན་ཆེན་བསོད་ ོ་ལ། །དག་ ང་ ང་བ ན་ ིས་ ིས་འ མ། །ཤེལ་དཀར་ཟ་མ་ཏོག་
ཞེས་པ། །ཡོད་མོད་ ས་པར་མ་ཕེབ་ ང་། །མདོར་བ ས་འ ང་བཞིན་དེ་དག་དང་། །གཤེན་
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བ ན་ ན་རིའི་ ག་ ན་ ིས། །དགོང་དོན་ལག་ལེན་ཞལ་ ིད་ མས། ། མ་པ་གང་ ོའི་ ལ་
་ ར། ། ོགས་པར་བདག་ལ་བ ལ་བར་བ ེན། །རང་དང་རང་འ འི་འ ོ་ མས་ལ། །ཕན་
སེམས་ ་རེངས་ ིས་ ངས་ཏེ། །ལག་ལེན་གསལ་ ོན་འདི་བ མས་སོ། །ཞེས་ ར་ ིས་ ི་
ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་ ིད་གསལ་བའི་ ོན་མ་ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་ ན་ལས། ེང་
གཞིའི་ལོ་ ས་མདོ་ཙམ་བ ན་པའི་ བས་ཏེ་དང་པོའོ།། །།
༼ ཉེར་མཁོ་ ནོ ་འ འོ ་ི རིམ་པ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ། ༽
༈ དེ་ནས་ ོན་འ ོའི་རིམ་པ་ལ། །ཐོག་མར་ད ་མཐའི་ངེས་པ་ནི། །བ ར་བཀོད་རི་
མོའི་ལག་ལེན་ མས། །རང་ ན་ ད་པར་ ་དགོས་ ིར། །ད ་གཅིག་གཅིག་ད ་ད ་རང་
ལ༑ ༑ད ་གཉིས་གཉིས་ད ་བཅོ་བ ད་ཡིན། །ད ་ག མ་ག མ་ད ་ཉི་ ་བ ན། །ད ་བཞི་
བཞི་ད ་ མ་ ་ ག །ད ་ ་ ་ད ་བཞི་བ ་ ། །ད ་ ག་ ག་ད ་ ་བ ་བཞི། །ད ་
བ ན་བ ན་ད ་ ག་ ་ག མ། །ད ་བ ད་བ ད་ད ་བ ན་ ་གཉིས། །ད ་ད ་བ ད་
་ ་གཅིག་གོ །བ ད་གཅིག་གཅིག་བ ད་བ ད་རང་ཡིན། །བ ད་གཉིས་གཉིས་བ ད་བ ་
ག་ལ། །བ ད་ག མ་ག མ་བ ད་ཉི་ ་བཞི། །བ ད་བཞི་བཞི་བ ད་ མ་ ་གཉིས། །
བ ད་ ་ ་བ ད་བཞི་བ ་ཐམ། །བ ད་ ག་ ག་བ ད་བཞི་བ ་བ ད། །བ ད་བ ན་
བ ན་བ ད་ ་བ ་ ག །བ ད་བ ད་ ག་ ་ ་བཞིའོ། །བ ན་གཅིག་གཅིག་བ ན་བ ན་
རང་ཡིན། །བ ན་གཉིས་གཉིས་བ ན་བ ་བཞི་ལ། །བ ན་ག མ་ག མ་བ ན་ཉི་ ་གཅིག །
བ ན་བཞི་བཞི་བ ན་ཉི་ ་བ ད། །བ ན་ ་ ་བ ན་ མ་ ་ ། །བ ན་ ག་ ག་བ ན་
བཞི་བ ་གཉིས། །བ ན་བ ན་བཞི་བ ་ཞེ་ད འོ། ། ག་གཅིག་གཅིག་ ག་ ག་རང་ཡིན། །
ག་གཉིས་གཉིས་ ག་བ ་གཉིས་ཏེ། ། ག་ག མ་ག མ་ ག་བཅོ་བ ད་ལ། ། ག་བཞི་བཞི་
ག་ཉི་ ་བཞི། ། ག་ ་ ་ ག་ མ་ ་ཡིན། ། ག་ ག་ མ་ ་སོ་ ག་གོ ། ་གཅིག་གཅིག་
་ ་ཉིད་དེ། ། ་གཉིས་གཉིས་ ་བ ་ཐམ་པ། ། ་ག མ་ག མ་ ་བཅོ་ ་ལ། ། ་བཞི་བཞི་
་ཉི་ ་ཐམ། ། ་ ་ཉི་ ་ ་ འོ། །བཞི་གཅིག་གཅིག་བཞི་བཞི་རང་ཡིན། །བཞི་གཉིས་གཉིས་
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བཞི་བ ད་ཡིན་ལ། །བཞི་ག མ་ག མ་བཞི་བ ་གཉིས་སོ། །བཞི་བཞི་བ ་ ག་དག་ ་འདོད། །
ག མ་གཅིག་གཅིག་ག མ་ག མ་ཉིད་དེ། །ག མ་གཉིས་གཉིས་ག མ་ ག་ཡིན་ལ། །ག མ་
ག མ་ད ་ ་ གས་པ་ཉིད། །གཉིས་གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་ཡིན་ལ། །གཉིས་གཉིས་དག་
ལ་བཞི་ཞེས་ གས། །གཅིག་གཅིག་གཅིག་ནི་གཅིག་ཉིད་དོ། །འ ི་བ ང་ ོན་པ་གཡས་ནས་
བ མས། །བ ར་བགོད་འ ིད་པ་གཡོན་ནས་ ། ། ར་ ེད་ཐིག་ལེ་ ལ་མཐར་བཀོད། །བགོད་
ེད་ཐིག་ལེས་མས་མཐའ་བཀག །བ ར་ ་ ོང་ན་བ ར་ ་མེད། ། ར་ ེ་ ོང་ན་བ ར་གཞི་
ད ི། །བ ར་ འི་འོག་ ་ ར་ ེད་ ི། །ཐ་མ་བཞག་ནས་རིམ་བཞིན་བ ར། །གཅིག་གིས་
བ ར་ལ་འཕེལ་འ ིབ་མེད། །གཉིས་ལ་སོགས་པས་བ ར་བ་ན། ། ར་ ེད་ ངས་ ་བ ར་ ་
འཕེལ། །བགོད་ ེད་མཐའ་ད ས་ཐིག་ལེས་ནི། །རང་གནས་འཛན་ལས་བགོད་ ས་མེད། །མ་
ཐོབ་ནོར་ ལ་ཐིག་ལེས་ ིན། །བགོད་ལ་ ང་མ་ གས་མ་གཉིས། ། ང་བགོད་ཇི་ཙམ་ཐོབ་པ་
ེར། ། གས་བགོད་ལ་ནི་འགོ་མ་གཙ། །བགོད་པའི་དོན་ནི་བགོ་ ་ ེ། །བགོད་ ེད་ ངས་ ་
ད་པ་ཡིན། །ཐི་ལེ་ ལ་འགོར་འ ང་མི་ ིད། །གཟའ་དང་ ེད་པའི་འཁོར་ལོ་བ ན། ། ར་
ོར་གཉིས་ནི་ཉེར་བ ན་ནོ། ། ་ཚད་ ་ ང་ ག་ ་ལ། །ད གས་ ག་ཆ་ཤས་མང་ ང་
དང་། །གནས་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་ཡིན། །བ ར་དང་བ ན་དང་ ེལ་བ་དང་། །བ ེས་དང་
གསིལ་ ་དོན་གཅིག་ལ། །བགོ་དང་ ེ་དང་བསལ་བ་དང་། །བཅད་པ་འདི་བཞི་དོན་གཅིག་
ཡིན། །བ ེ་བ་ ེར་བ་ ལ་བ་དང་། ། ིན་དང་བ ན་དང་ཁན་པ་དང་། །བ ན་པ་ ོན་པ་ནོར་
་འ ར། ། ན་པ་འདི་བ ་དོན་གཅིག་གོ ། ི་དང་ ང་དང་འ ོག་པ་དང་། ། ་དང་ ལ་
དང་དོར་བ་དང་། །འ ིད་པ་དམན་པ་ ་ལོན་འ ར། །དབེན་པ་འདི་བ ་དོན་གཅིག་ཡིན། །
ནོར་དེ་དོར་བའི་གོ་ གས་ ིས། །བགོད་ལ་དོར་བ་འཇག་པའང་ཡོད། ། ེད་པ་ཐོབ་པ་ནོར་
དང་ག མ། །དོན་གཅིག་ ་ནི་ཤེས་པར་ ། །
དེ་ནས་ ངས་ ིས་བ འ་ཆད་ལ། །མི་མ ན་ མ་ ངས་མང་ན་ཡང་། ། ན་མ ེན་
མཉམ་མེད་ ་མ་ཡི། །མཛད་འ ེལ་འ ལ་ ི་ ོན་མེ་ལས། ། ངས་མིག་ ག་ ་ཐམ་པ་ ། །
ག ངས་པའི་དགོངས་དོན་འདི་ ར་ཏེ། །གཅིག༡བ ༢བ ༣ ོང་༤ ༥ི འ མ༦དང་། །ས་ཡ༧ ེ་
བ༨ ང་ ར༩ཏེ། །ད ་བོ་ ང་བའི་ ངས་ཡིན་ནོ། །ཐེར་འ མ༡ ག་ ིག༢གཏམ་པ༣དང་། །
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གཏམ་ད ིག༤ ་མིག༥མཐའ་འདས༦དང་། །དཔག་མེད༧བ ོད་འདས༨ ད་ ིན༩དང་། །
འཕར་བ༡༠འ ེན་པ༡༡མཐའ་ ང་༡༢དང་། ། ༡༣དང་འ ས་ ༡༤ལེགས་འ ོར༡༥དང་། །
དབང་པོ༡༦ ོགས་པ༡༧ད ོད་པ༡༨དང་། །ཚལ་བ༡༩དང་ནི་ ངས་ ི་མིག༢༠། ། ངས་ ི་
བ འ༢༡དང་ མ་པ༢༢དང་། །དཔེ་མཚན༢༣མཐོ་ ོན༢༤བ ོད་མི་ལངས༢༥། །དེ་དག་ མས་
ནི་ཆེན་པོར་བཅས། ། ་བ ་ ག་པའི་ ངས་ཡིན་ཞིང་། ། ངས་མེད་པ༦༠ནི་ཐ་མ་ ེ། །བ ་
འ ར་རིག་པས་བ ེ་བ་ཡིན། །
དེ་ནས་མིང་གི་མངོན་བ ོད་ལ། ། ས་པར་བ ོད་ ིས་མི་ལངས་ ང་། ། ིས་ལ་ཉེར་
མཁོ་མདོར་བ ས་ཙམ། །བཤད་ ིས་དོན་གཉེར་ ་བར་ ོགས། ། ་ག གས་རི་བོང་བསེ་ ་
དང་། །འོད་དཀར་ཅན་ མས་གཅིག་གི་མིང་། །ལག་མིག་ ང་འ ིག་བ ོད་ ོར་དང་། །མཚ་
མ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ ི་མིང་། །འཇིག་ ེན་ཚ་བ་ ེ་མོ་མེ། །ཡོན་ཏན་ ིད་པ་ག མ་ ི་མིང་། །
་མཚ་ ་བོ་ ་གཏེར་དང་། ། ེ་བ་རིག་ ེད་ ང་ ན་བཞི། །མདའ་དང་འ ང་བ་དབང་པོ་
དང་། །འདོད་ཡོན་ཉེར་ ོད་ ང་བོ་ ། །རོ་ ས་མཚམས་དང་ ོ་བ་དང་། ། ན་དང་བཟང་པོ་
ག་གི་མིང་། །རིན་ཆེན་ བ་པ་ ང་ ོང་དང་། །གཟའ་དང་རི་བོ་བ ན་ ི་མིང་། །བ ་ཤིས་
་ ་ནོར་གདེངས་ཅན། ། ོ་འ ོ་ ལ་དང་ད ིག་ མ་བ ད། ། ་གཏེར་ ིན་པོ་ ་ག་ད ། །
ོ་བོ་འ ོར་བ་ ོབས་ ོགས་བ ། །དབང་ ག་ ག་པོ་བདེ་འ ང་དང་། ། ེད་པ་བ ་གཅིག་
མིང་ཡིན་ནོ། ། ེན་འ ེལ་ཉི་མ་ ིམ་བ ་གཉིས། ། ས་མེད་ ོས་ ེད་འདོད་པ་དང་། །ག ག་
རིམ་ ་ཚགས་བ ་ག མ་ གས། ། ིད་གནས་མ་ ་ཤེད་ ་དང་། །ཡིད་ མས་བ ་བཞིའི་མིང་
་བཤད། །ཚས་དང་ཉིན་ཞག་བཅོ་ ་ལ། །མི་བདག་ ལ་པོ་བ ་ ག་གོ །ཉེས་ ོན་ཁམས་
མས་བཅོ་བ ད་མིང་། ། ལ་བ་ ལ་ནི་ཉེར་བཞིར་བ ོད། །དེ་ཉིད་ཞེས་པ་ཉེར་ འོ། །འཁོར་
ལོ་ ར་མ་ཉེར་བ ན་མིང་། །སོ་དང་གཉིས་ ེས་ མ་ ་གཉིས། ། ོང་པ་ནམ་མཁའ་བོན་
ད ིངས་ཐིག །གཞན་ མས་དེ་ཡི་འ ོས་ ་ཤེས། །
དེ་ནས་ལོ་ཡི་ཐ་ ད་བཤད། ། ིམ་ ་བ ་གཉིས་བ ོད་གཉིས་དང་། །ཉི་མས་ ་ ར་
འཁོར་བ་དང་། །ད ིད་ད ར་ ོན་ད ན་བཞི་ ོགས་ཚ། །ལོ་གཅིག་ཞེས་པའི་ཐ་ ད་གདག །
རང་ ོབས་འདོར་ ེད་བ ང་གཞི་དང་། ། ས་ ི་ཚགས་དང་ ་བའི་ ེང་། །བ ང་ ་ ས་ ི་
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ཆ་ཤས་ཅན། །མི་ཟད་པ་ མས་ལོ་ཡི་མིང་། ། ི་ ང་ ག་ཡོས་འ ག་ ལ་དང་། ། ་ གས་
ེལ་ ་ ི་ཕག་ ེ། །ཕོ་ལོ་མོ་ལོ་གཉིས་གཉིས་ཏེ། །ཤིང་མེ་ས་ ྕགས་ ་ ་ཡིས། །འ ང་བས་
རིམ་བཞིན་འ ེས་པ་ ེ། །ལོ་ ན་ ག་ ར་ གས་པ་ཡིན། །དེ་ཡི་མིང་འདོགས་མང་ན་ཡང་། །
གཡེ་ཁམས་སེལ་བའི་མདོ་ ེ་ལས། ། ང་བའི་བ ་མིང་འདི་ ར་ཏེ། །ཤིང་ཕོ་ ི་བ་ནས་བ ང་
བའི། །འ ང་ ན་ ོགས་པ་རབ་འབར་དང་། ། ིན་འ ར་དཔའ་བོ་ ོང་པ་དང་། ། ན་ ོགས་
འ ས་བདག་མཐོང་ ན་དང་། །མཆོག་ཅན་ཕན་བདེ་ ན་དྷ་དང་། །འ ས་ ེད་ ་ ང་ས་
འཛན་དང་། ། ོས་ ལ་རབ་ ན་མཚན་པ་ཅན། ། ་ ོད་བདག་མཆོག་ ིན་ གས་དང་། །
བཟོད་དཀའ་ཐར་ ན་འཚ་བ་དང་། །རབ་ ལ་ཤིང་འ ས་དཔའ་ ད་ཅན། །གཏེར་འཛན་
ེར་འཛན་ ོག་ཅན་དང་། ། ་མ་ཅན་དང་འདོད་ཆགས་འཛན། །དབང་ ན་ ལ་བ་དགེ་
ེད་དང་། ། ོས་ཅན་མཆེ་ ོན་ ་ ་ཅན། །འོད་འབར་འ ིལ་ཅན་ ན་དགའ་བ། ། ་འཛན་
ག མ་པ་བདེ་ ན་དང་། །ཕ་འཁོར་ ིན་ཆེན་ ག་པོ་དང་། །ཝ་བོང་དང་ནི་འ ིལ་པ་ཅན། །
ཟོ་བ་འདབ་ ས་རི་བོ་དང་། །དཔལ་ཅན་ བ་པ་དབང་བོ་དང་། ། མ་འཛན་ ་རལ་ ག་པ་
དང་། །ས་རལ་ ག་མོ་དང་བཅས་སོགས། །ཆོས་ གས་བདེ་མཆོག་ ོད་འ ེལ་ལས། །མེ་ཡོས་
རབ་ ང་དོན་གཅིག་ནས། །རིམ་བཞིན་ལོ་མིང་འདི་ ར་ཏེ། །རབ་ ང་ མ་ ང་དཀར་པོ་
དང་། །རབ་ ོས་ ེས་བདག་ཨང་གི་ར། །དཔལ་གདོང་དངོས་པོ་ན་ཚད་ ན། །འཛན་ ེད་
དབང་ ག་འ ་མང་པོ། ། ོས་ ན་ མ་གནོན་ ་མཆོག་དང་། ། ་ཚགས་ཉི་མ་ཉི་ ོལ་ ེད། །
ས་ ོང་མི་ཟད་ཐམས་ཅད་འ ལ། ། ན་འཛན་འགལ་བ་ མ་འ ར་དང་། །བོང་ ་དགའ་བ་
མ་ ལ་ཉིད། ། ལ་བ་ ོས་ ེད་གདོང་ངན་པ། །གསེར་འ ང་ མ་འ ང་ ར་ ེད་དང་། །
ན་ ན་འཕར་བ་དགེ་ ེད་དང་། །མཛས་ ེད་ ོ་མོ་ ་ཚགས་ད ིག །ཟིལ་གནོན་ ེ ་ ར་ ་
དང་། །ཞི་བ་ ན་མོང་འགལ་ དེ ་དང་། །ཡོངས་འཛན་བག་མེད་ ན་དགའ་དང་། ། ནི ་པོ་མེ་
དང་དམར་སེར་ཅན། ། ས་ ི་ཕོ་ཉ་དོན་ བ་ ག ། ོ་ངན་ ་ཆེན་ ག་ ག་པ། །མིག་དམར་
ོ་བོ་མི་ཟད་པའོ། །ལོ་ཡིས་ཆ་ཤས་ལོའི་ཡན་ལག །ཉིན་ཞག་ཚགས་དང་ལོ་ཡི་མཛད། །ཞག་གི་
ང་བོ་ ས་ འི་མིང་། ། ོད་ཕབ་ ས་དང་མེ་ཏོག་ ན། ། ་ འི་ ས་དང་བདེ་ ེད་ ས། །
ངེས་ ེག་ཚད་ ་ཚ་ག ང་ཅན། ། ོད་ ན་སོ་ག་ད ིད་ ི་མིང་། །ཆར་ ན་ཆར་ ས་ ིན་ ི་
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ས། ། ིན་འ ང་ ིན་ ེ་ད ར་ ི་མིང་། །འ ས་ ན་འ ས་ ིན་ནགས་ ེད་དང་། །གསེར་
ན་མ་ནི་ ོན་ ི་མིང་། །ཁ་བའི་ ས་དང་གངས་ ི་ ས། །བསིལ་ ན་མ་ནི་ད ན་ ི་མིང་། །
་བ་སོ་སོའི་ད ེ་བ་ནི། །ཧོར་ ་དང་པོ་ནས་བ ང་ ེ། །ཞང་ ང་ ད་དང་ཧོར་ འི་
ངས། ། ་གར་ ད་དང་ ིམ་ ི་མིང་། ། ་ནག་ ད་དང་ ་ ིས་ གས། ། ས་བཞི་ར་འ ིང་
གང་ཡིན་དང་། ། ེན་འ ེལ་ཉ་ ར་ གས་མིང་བཅས། ། མ་ ངས་བ འི་ ན་ཀ་བཤད། །
ཞང་ ད་ ་རི་ཏིག་ཞི་ཞེས། །ཧོར་ ་དང་པོའི་ ་གར་ ིས། །མ་གྷ་ཞེས་པ་ མ་པའི་ ིམ། ། ་
ནག་ ད་ ་ད ི་ཡོལ་ཞེས། ། ིས་ ིང་ ག་ ་ད ིད་ར་ ེ། ། ེན་འ ེལ་འ ་ ེད་ ་པ་ཉ། །ཆོ་
འ ལ་དཀའ་ བ་ ་ཞེས་ གས། ། ་རི་ནེ་ མ་ཧོར་ ་གཉིས། །ཕ ་ནར་ཞེས་ཉ་ཡི་ ིམ། །
ད ི་ཡོལ་ཡོས་ ་ད ིད་འ ིང་པོ། ། ེན་འ ེལ་ མ་ཤེས་དབོ་ཡིས་ཉ། །འ ས་ ན་ ་བ་ཞེས་
ང་བཤད། ། མ་ནེ་ ་རི་ཧོར་ ་ག མ། །ཙ་ ི་ཞེས་པ་ ག་གི་ ིམ། །གསན་ཡོལ་འ ག་ ་
ད ིད་ཐ་མ། ། ེན་འ ེལ་མིང་ ་ནག་པ་ ། ། ང་ འམ་ ི་ཞིམ་ ན་ ་ གས། ། ་རི་བིང་ང་
ཧོར་ ་བཞི། ། ཱེ་ཤ་ཁ་ཞེས་ ང་གི་ ིམ། །གསི་ཡོལ་ ལ་ ་ད ར་ར་ ེ། ། ེན་འ ེལ་ ེ་མཆེད་
ས་ག་ཉ། །མེ་ཏོག་ ན་ནི་ ས་ ལ་ ། ། ་རི་ང་ ག་ ་བ་ ེ། ། ྠ་ཞེས་པ་འ ིག་པའི་
ིམ། ། ་ཡོལ་ ་ ་ད ར་འ ིང་ ེ། ། ེན་འ ེལ་རེག་པ་ ོན་ ི་ ། །ངེས་ ེགས་སམ་འདོད་
འཕེལ་ ་ཞེས་ གས། ། ་རི་ ག་ ི་ ག་པ་ ེ། །ཨ་ ་དྷ་ཞེས་ཀར་ཊའི་ ིམ། ། ་ཡོལ་ ག་ ་
ད ར་ཐ་མ། ། ེན་འ ེལ་ཚར་བ་ ་ ོད་ ། །གཙང་མའི་ ་བ་ཞེས་ ་འདོད། ། ་རི་ ིས་སམ་
བ ན་པ་ ེ། ། ་བ་ཎ་ཞེས་སེང་གེའི་ ིམ། །ཚལ་ཡོལ་ ེལ་ ་ ོན་ར་བ། ། ནེ ་འ ེལ་ ེད་པ་ ོ་
ན་ཉ། ། ོས་ འམ་ ེ་བའི་ ་བར་བཤད། ། ་རི་ ི་ ད་བ ད་པ་ ེ། །བྷ་ ་པ་ན་ ་མོའི་
ིམ། ། ཱ་ཡོལ་ ་ ་ ོན་འ ིང་པོ། ། ེན་འ ེལ་ལེན་པ་ མ་ ི་ ། །ནོར་ ན་ ིན་བཟང་ཅན་
་ གས། ། ་རི་ ་ ན་ད ་པ་ ེ། །ཨ ྦི་ནི་ཞེས་ ང་གིས་ ིམ། ། ི ་ཡོལ་ ི་ ་ ོན་ཐ་མ། །
ེན་འ ེལ་ ིད་པ་ད ག་པ་ཉ། ། ད་མོའི་ ་བའི་ ི་ཏོག་ ། ། ་རི་ ་ཙ་བ ་པ་ ེ། །ཀ ྚ་ཀ་
དང་ ིག་པའི་ ིམ། ། ི་མོལ་ཕག་ ་ད ན་ར་བ། ། ེན་འ ེལ་ ེ་བ་ ིན་ ག་ཉ། ། ི་ལམ་ཅན་
ི་ ་བར་འདོད། ། ་རི་ ་ཏིག་བ ་གཅིག་པ། ། ྀ་ག་ཤི ྵ་ག ་ཡི་ ིམ། ། ི་ད ི་ཡོལ་དང་ ི་
བའི་ ། །ད ན་འ ིང་ ེན་འ ེལ་ ་ཤིའི་ ། །མགོ་ཉ་ ལ་པོ་ ་བ་དང་། །ས་ཡི་དབང་ ག་
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གམ་ ས་ ན་ནོ། ། ་རི་བ ་ནི་བ ་གཉིས་པ། །སོ་སོ་ ་ཞེས་དང་ ་ ིན་ མི ། ། ི་ད ི་ཡོལ་
དང་ ང་གི་ ། །ད ན་ཐ་ ེན་འ ེལ་མ་རིག་པ། ། ས་ འམ་འཕེལ་བའི་ ་བར་ གས། ། སི ་
གསར་འདོད་ན་བ ་གཉིས་པ། །ད ིད་ར་ ག་ ་ངོས་འཛན་ནས། །རིམ་བཞིན་བ ོར་བར་
ཤེས་པར་འ ར། །དཀར་ ོགས་ཞི་དང་ ས་པའི་ ོགས། །འཕེལ་ ོགས་གང་ ོགས་ ོགས་ ་
མ༑ ༑ཆ་ཤས་དར་དང་ ་བའི་ ོད། ། ོགས་ ིས་དང་པོ་ཡར་ངོའི་མིང་། །དམར་ ོགས་དབང་
དང་ ག་པོའི་ ོགས། །ནག་ ོགས་འ ང་འ ་དམ་ཅན་འ ། །འ ིབ་ ོགས་ ་ ད་ ོགས་ ི་
མ༑ ༑ཆ་ཤས་འཛད་ མས་མར་ངོའི་མིང་། །དེ་ལ་དགའ་བ་བཟང་པོ་དང་། ། ལ་བ་ ོངས་པ་
ོགས་པའམ། ། ཱ་ ཱི་ ་ཨེ་ ཱཽ་ ་དང་། ། ིས་གཞོན་ལང་ཚ་ ིན་ བ་པ། །ག གས་ ་ ི་རོ་
རེག་ ་ ེ། ། ་བ་སོ་སོའི་ངོ་རེ་ལ། ། ་ཚན་ག མ་ ་འཁོར་བའོ། །ནམ་མཁའ་ ང་མེ་ ་དང་
ས༑ ༑དཀར་པོའི་ ོགས་ལ་ལན་ག མ་དང་། །ས་ ་མེ་ ང་ནམ་མཁའ་ ། །ནག་ ོགས་ལན་
ག མ་འཁོར་བར་ ེད། །གཟའ་ཡི་མིང་གི་ མ་ ངས་ནི། ། ང་བའི་ ་ ད་འཇིག་ ེན་མིག །
ིད་པའི་ ོན་མེ་ནམ་མཁའི་ནོར། ། ང་ ེད་འོད་ ེད་ཉིན་མོར་ ེད། །འོད་ ན་ ན་སེལ་
གཟའ་ཡི་བདག ། ་ ང་ཅན་དང་འོད་ ོང་ ན། ། ་བ ན་པ་དང་བ ན་ ་ི འ ན། །ཚ་ཟེར་
ཅན་དང་མི་ ིན་ ེས། ། ་ཚགས་ཤིང་ ་པད་མའི་གཉེན། ། ན་པའི་ད ་བོ་ ག་ ་འཆར། །
ལོ་ཡི་ཤིང་ ་བ ་གཉིས་བདག །འ ོ་བའི་ ོན་མ་ ་ ད་ད ། །ནམ་མཁའི་ཏོག་ མས་ཉི་
མར་ གས། །བསིལ་ཟེར་ཅན་དང་བ ད་ ིའི་འོད། །ཆགས་ ེད་འོད་དཀར་ ་མཚ་དགའ། །
ཚས་བདག་སིལ་ ེད་རི་བོང་ཅན། །བསིལ་ ན་འཚ་ ེད་ག་ ར་འཛན། ། ག་པོའི་ག ག་ ན་
་མཚར་ ེས། ། ་མཚའི་མར་གསར་པད་མའི་ད །རི་བོང་འཛན་སོགས་ ་བའི་མིང་། །
གཞོན་ ་ ས་དམར་ཡན་ལག་དམར། །བ ་ཤིས་ས་ ེས་ས་ཡི་ ། །འོད་ཟེར་ད ་པ་ ་ ོད་
ེས། །དམག་དཔོན་ མས་ནི་མིག་དམར་མིང་། །མཁས་པ་ ་ ེས་ ་བའི་ ། ། ས་གཅིག་པ་
དང་ ར་མ་ ེས། ། ོ་སངས་ ས་དང་མཛའ་ འི་ ོགས། ། ་མཚམས་ ེས་ མས་ ག་པར་
གས། ། ་ཚགས་ག ག་ཅན་ འི་ ་མ། ། ་མཁན་ ་མཁས་ འི་ ོབ་དཔོན། ། ོ་ ན་ཚག་
བདག་མེ་བཞི་ སེ ། །རིག་ ེད་བདག་པོ་ ར་ འི་མིང་། ། ་མིན་ ་མ་ངན་ ོང་ ། ། ན་ངག་
མཁན་པོ་མ ་ལས་ ེས། ། ་བ་དང་ནི་དཀར་པོ་དང་། ། ང་ ོང་པ་ཝ་སངས་ ི་མིང་། །དལ་
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འ ོ་ཉི་ ེས་ཉི་མའི་ ། །འོད་ཟེར་བ ན་པ་མི་བཟད་མིག །ཚངས་ ེས་འ ོགས་འ ོ་ ེས་ ་
ེས། །གོས་ ནོ ་ཅན་ མས་ ནེ ་པར་འདོད། །ཁམས་ག མ་ མ་ ལ་ ན་པ་ཅན། །མཐོ་རིས་
ང་ ེད་ ་བའི་ད ། །མགོ་ མ་མི་ནག་གཟའི་ ་བ། །བསོད་ནམས་ ན་ མས་ ་གཅན་
མིང་། །མིག་དམན་མདོག་ཅན་ཉི་ ་བཟའ། ། ས་ ི་མེ་དང་ ང་ཀི་དང་། ། ་ཚགས་མདོག་
ཅན་ལ་སོགས་པ། །མཇག་མའི་མིང་ ་ཤེས་པར་ ། ། གས་ལ་ ེས་དང་ ལ་ཅན་དང་། །
ག ག་ ད་ཅན་དང་ ་གཉིས་པ། །ཕོད་ཅན་དང་ནི་མཇག་ཕོད་ཅན། ། ་བ་མཇག་རིངས་མིང་
་ གས། །
གཞན་ཡང་གཡེན་ཁམས་སེལ་མདོ་ལས། །ག ངས་པའི་གཟའ་བ ན་བ འ་མིང་ནི། །
་བ ན༡ ན་དྷ༢ག མ་པོ༣དང་། ། ོས་ཅན༤ ང་ ོང་༥དཔའ་བོ༦དང་། །འ བ་པ༧ཞེས་
དང་བ ན་ ་བཤད། །ཝེག་ཞི་ཞེས་པ་ ར་མ་ ེ། །ད ེ་ན་ ང་ ར་གཉིས་དང་ནི། ། ེ་བ་
བ ད་དང་ས་ཡ་ ། །ཡོད་པར་ ང་ལས་བཤད་ན་ཡང་། །དབང་ ར་ ་ ར་ཉེར་བ ན་
ནམ། ། ོ་བཞིན་དང་ནི་ ི་ཞིན་གཉིས། །སོ་སོར་འ ལ་བས་ཉེར་བ ད་དེ། །དེ་ མས་མིང་
འདོགས་ མ་ ངས་དང་། །གཡེན་ཁམས་སེལ་མདོ་ལས་བཤད་པའི། །བ ་མིང་དང་བཅས་
མདོར་བ ས་ནི། ༢ ། ིན་ ག་ལ་ནི་མིང་ ག་དང་། །བ འ་མིང་ བ་ ལ་ཞེས་ ་བཤད། ༣ །
ར་མར་བིས་ ི་རི་རབ་དང་། ༤ །མགོ་ལ་ ལ་པོ་ ང་ལོ་ཅན། ༥ །ལག་ལ་ལག་མིང་ཞེས་ ་
གས། ༦ །ནབ་སོར་ ལ་ ོད་དཔག་བསམ་ཞེས། ༧ ། ལ་ལ་ ལ་ ད་ མ་འཛན་ནོ། ༨ ། ག་ལ་
ཝ་དང་ ར་སོ་ཅན། ༩ །མ ་ལ་ ་ཆེན་ ་མཆོག་དང་། ༡༠ ། ེ་ལ་ ་ ང་དང་ ་འ མ། ༡༡ །
དབོ་ལ་ ་དང་ ོ་ཅན་ཞེས། ༡༢ །མེ་བཞིར་ ་མ་དང་ ང་སེ། ༡༣ །ནག་པར་ ་དང་ ོང་འཛན། ༡༤ །
ས་རི་ནམ་གོང་མེ་ ང་ཅན། ༡༥ །ས་ག་ནམ་འགོ་དང་ ང་ ལ། ༡༦ ། ་མཚམས་ལག་སོར་ གས་
ོ་ཞེས། ༡༧ ། ོན་ལ་ག བ་ ་ ེ ་ཅང་། ༡༨ ། བ་ལ་ ་མོ་དང་ད ང་སོགས། །བ འ་མིང་ ར་
ལ་ཞེས་ ་ གས། ༡༩ ། ེ་ལ་ ་ ོད་དང་འ ས་ཅན། ༢༠ ། ལ་ལ་ ་ ད་དང་ས་བདག ༢༡ །
ོ་བཞིན་ལ་ནི་ ་ ོ་དང་། །མོན་དང་མ ་རིང་ཞེས་ ་བཤད། ༢༡ ། ི་ཞིན་ལ་ནི་ ་ག ག་
དང་། ། ར་དང་ ་ ལ་ཞེས་ ་ གས། ༢༢ །མོན་ ེར་ ོག་ ོད་དང་ ང་འཛན། ༢༣ །མོན་ ར་
ོག་ ད་དང་ག མ་ ན། ༢༤ ། མ་ ོད་སེ་ ོད་དང་ད ་མང་། ༢༥ ། མ་ ད་སེ་ ད་བ ེ་
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འཛན་ཅན། ༢༦ །ནམ་ ར་ཤེ་ས་གར་བ་ཞེས། ༢༧ །ཐ་ ར་ད ག་པ་དང་ ད་རིང་། ༡ ། ་ཉེར་
བ འ་མིང་ནག་པའོ། །གཡེན་ཁམས་མདོ་ལས་ ང་བ་ཡི། །ཚས་གཅིག་ནས་བ ང་གནམ་ ོང་
བར། །ཚས་ ་ མ་ ་འཆར་བ་ ེ། །ཆ་ གས་དང་བཅས་རིམ་བཞིན་བཤད། ༡ །མང་ ར་
དཀར་པོ་ ོད་གཤོག་འཛན། ༢ །ཆགས་ ལ་མཐིང་ཁ་ ོང་ ོ་ ར། ༣ །དགའ་ ན་སེར་པོར་ མ་
པ་འཛན། ༤ །འ ས་མཆོག་དམར་པོ་རེ ་མིག་འཛན། ༥ ། ོང་བ་ ོ་ ་ཞགས་པ་འཛན། ༦ ། ་
འཛན་སེར་པོ་ཤིང་ ་ ར། ༧ ། ག་ ལ་ ང་ ་ཤིང་ལོ་འཛན། ༨ །དཀར་པོ་ ་དཀར་ ས་པ་
འཛན། ༩ །མཆོག་ཆེན་ ག་པོ་ ་ ་འཛན། ༡༠ །བདེ་བ་སེར་པོ་གཏོར་གཞོང་འཛན། ༡༡ །ཞབས་
ན་དཀར་པོ་ཧོས་ ་འཛན། ༡༢ །འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་འཛན། ༡༣ །ཞལ་ ས་དཀར་པོ་
ིང་ ་ཅན། ༡༤ །སད་འཛན་དཀར་པོ་འདབ་ ས་འཛན། ༡༥ ། ས་ཅན་དཀར་པོ་ཉི་མ་འཛན། ༡༦ །
་ ལ་དཀར་པོ་ཞགས་པ་འཛན། ༡༧ ། ངས་ཀར་སེར་པོ་འ ས་ ིང་འཛན། ༡༨ །ཡིག་ཚང་
དམར་པོ་གབ་ ེ་འཛན། ༡༩ །དཀར་ཞལ་ ང་ ་ ་ཆེན་བ ང་། ༢༠ །ཚ་ ོངས་དམར་པོ་ ང་
དཀར་འ ད། ༢༡ །འ ངེ ་ཅན་དམར་སེར་ ེང་བ་འཛན། ༢༢ །ངང་ ལ་ཞོ་པོ་ ་ཞགས་འ ནེ ། ༢༣ །
མཚམས་འཛན་སེར་པོ་རི་རབ་འཛན། ༢༤ ། ་བོ་ ོན་པོ་ ལ་མཚན་འཛན། ༢༥ །རི་དབང་ ང་
་ ོ་ ེ་འཛན། ༢༦ །འཐོར་རེ་སེར་པོ་བེ་ཅོན་འཛན། ༢༧ ། ང་མཆོག་ ོན་པོ་མཆེ་བ་འཛན། ༢༨ །
གྷན་དྷེ་ ག་པོ་གྷན་དྷེ་འཛན། ༢༩ །ཉ་འཛན་ ོན་པོ་མདའ་ག ་འཛན། ༣༠ །གཞོང་ ན་མཐིང་
ཁ་པད་གཞོང་འཛན། །ཚས་བདག་ མས་ནི་གནོད་ ིན་ ལ། །ཉིན་ཞག་དབང་བའི་ལས་ ེད་
པས། །སོ་སོའི་ ་བ་ ང་ ང་བ བ། །དེ་དག་གནས་བཞིན་ཡོན་ཏན་འ ང་། །
གཞན་ཡང་གཡེན་ཁམས་སེལ་མདོ་ལས། ། ན་ ོར་ཞེས་པ་བ ན་པོ་ནི། །མཛས་མ་ ང་
དང་རོལ་མཚ་དང་། ། ་ག་ཤོལ་མདའ་ ང་བ་དང་། ། ་འཛན་ཞེས་ ་བ ོད་པ་ ེ། །མཛས་
མ་ ད་མེད་མེ་ལོང་འཛན། ། ་ ལ་མེ་ཏོག་ ེང་བ་འཛན། །རོལ་མཚ་ ་བོ་ ན་འབབ་ཏེ། ། ་
ག་ཆོ་ལོ་མིག་ད ་བ། །ཤོལ་མདའ་ཤིང་ལས་ བ་པ་ ེ། ། ང་བ་ ག་ ང་གཤོག་པ་ཅན། ། ་
འཛན་ ད་མང་ ིར་བ་བཅས། །དེ་དག་ཚས་ལ་ ་བ་ ེ། །ད ིད་ར་དང་ནི་ ོན་འ ིང་པོའི། །
ཚས་གཅིག་མཛས་མ་ནས་ཚས་ཤིང་། །ད ིད་འ ིང་ ོན་ཐ་མཚའི་ཚས། །ད ིད་ཐ་ད ན་རར་
ཤོལ་མདའ་དང་། །ད ར་ར་ད ན་འ ིང་ ་འཛན་དང་། །ད ར་འ ིང་ད ན་ཐ་ ་མོའི་
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ཚས། །ད ར་ ་ཐ་ ང་ ་ག་དང་། ། ོན་ར་ ང་བ་ནས་ཚས་ཏེ། །རིམ་བཞིན་བ ོར་བས་
འ ལ་མེད་འ ར། །དེ་ནས་མདོ་ ེ་དེ་དག་ལ། །བཤད་པའི་ ས་འ ས་བ ་གཉིས་ནི། །ཉི་མ་
སེང་གེ་ ་ ིན་དང་། ། ་མཆོག་རིགས་ ན་ ་མོ་དང་། ། ོས་ ལ་འཁོར་ ན་ ས་བ ང་
དང་། ། ས་ཆེན་མ་ ང་ ་འཛན་བཅས། །དེ་ཡི་གནས་ ལ་མདོར་བ ས་ནི། ། ་བ་དང་ནི་
ཉིན་ཞག་དང་། །ཞག་གི་ཆ་ཤས་དབང་བ་ ེ། །དང་པོ་ ་བར་དབང་ ལ་ནི། །ད ིད་རར་ཉི་མ་
ད ིད་འ ིང་ལ། །སེང་གེ་ལ་སོགས་རིམ་བཞིན་དབང་། །གཉིས་པ་ཉིན་ཞག་དབང་ ལ་ནི། །
ཕོ་ ་ ག་ལ་ཉི་མས་ཚས། །མོ་ ག་ ོས་ ལ་ ིས་ཚས་ཏེ། །གནམ་ ོང་བར་ ་རིམ་བཞིན་
བ ོར། །ག མ་པ་ ས་ལ་དབང་ ལ་ནི། །ཉིན་མཚན་ ས་ཚད་བ ་གཉིས་ལ། །ནམ་ལང་ཉི་
མ་ཉི་ཤར་སེང་། །དེ་སོགས་རིམ་བཞིན་ཤེས་པར་ ། །གཟའ་ ར་འ ོད་པའི་འ ད་མིང་ནི། །
ན་དགའ་ ས་ད ིག་ ལ་ ེ་ད ། །གཞོན་དང་ ་རོག་ ལ་མཚན་དང་། །དཔལ་བེ ་ ོ་ ེ་
ཐོ་བ་ག གས། ། ོགས་ཡིད་འདོད་པ་འགལ་མེ་དང་། ། ་བཏོན་འཆི་བདག་མདའ་ བ་
མ ང་། །བ ད་ ི་ག ན་ཤིང་ ང་བོ་དང་། ། ག་ ོས་ཟད་པ་གཡོ་བ ན་འཕེལ། །
ོར་བ་ཉེར་བ ན་ཞེས་ ་ནི། །སེལ་བ་མཛའ་བོ་ཚ་ ན་དང་། །བ ལ་བཟང་བཟང་པོ་
ཤིན་ ་ ངས། །ལས་བཟང་འཛན་པ་ ག་ ་ ངས། །འཕེལ་བ་ངེས་པ་ ན་འཇོམས་དང་། །
དགའ་བ་ ོ་ ེ་དངོས་ བ་དང་། །ཤིན་ ང་མཆོག་ཅན་ཡོངས་ ་འཇོམས། །ཞི་བ་ བ་པ་
བ བ་ ་དང་། །དགེ་བ་དཀར་པོ་ཚངས་པ་དང་། །དབང་པོ་ཁོན་འཛན་ཉེར་བ ན་ནོ། ། ེད་
པ་བ ་གཅིག་ཐ་ ད་ནི། །གདབ་པ་ ིས་པ་རིག་པ་ཅན། །ཏིལ་བ ང་ ིམ་ ེས་ཚང་བི ྚི། །
ཚས་གཅིག་ ི་ཆ་ནས་བ མས་ཏེ། །ཉེར་ད འི་ ་ཆའི་བར་དག་ ། །འཁོར་བས་འཕོ་ ེད་
བ ན་ཞེས་ གས། །བ ་ཤིས་དང་ནི་ ང་བཞི་ ། །མི་ ག་བཞི་ནི་ཉེར་ད ་ཡི། ། ི་ཆ་ནས་
བ ང་ཚས་གཅིག་གི ། ་ཆའི་བར་ ་རིམ་ཤར་བས། ། ག་ ེད་བཞི་ཞེས་ གས་པའོ། ། ེན་
འ ེལ་བ ་གཉིས་འདི་ ར་ཏེ། །མ་རིག་འ ་ ེད་ མ་པར་ཤེས། །མིང་ག གས་ ེ་མཆེད་རེག་
པ་དང་། །ཚར་བ་ ེད་པ་ལེན་པ་དང་། ། ིད་པ་ ེ་བ་ ་ཤི་ མས། ། ་བའི་ ང་ནས་ ང་ཚད་
བར། །ཤོག་ ་བཞིན་ ་རིམ་འཆར་བ། ། ར་ ིས་ ས་འཁོར་ གས་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་
ག ག་ལག་ནག་ ིས་ལས། །བཤད་པའི་ཉི་མ་བ ་གཉིས་ནི། ། ག་ཉི་ནས་བ ང་ ང་ཉི་
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བར། །ཕོ་ ་ ག་ལ་ ག་ནས་ཚས། །མོ་ ག་ ེལ་ནས་ཚས་ཏེ་འཁོར། ། ར་ཁ་བ ད་ནི་ལི་ཁོན་
དང་། ། ་ཁེན་ཁམ་གིང་ཟིན་ཟོན་བ ད། ། ག་ ་ ི་ག མ་ལི་ནས་ཚས། །ཕག་ ག་ཡོས་
ག མ་ཟིན་ནས་ཚས། ། ི་འ ག་ ེལ་ག མ་ཁམ་ནས་ཚས། ། ་ ང་ ལ་ག མ་ ་ནས་སོ། ། ེ་
བ་ད ་ནི་གཅིག་དཀར་དང་། །གཉིས་ནག་ག མ་ཐོན་བཞི་ ང་དང་། ། ་སེར་ ག་དཀར་
བ ན་དམར་དང་། །བ ད་དཀར་ད ་ ག་ མས་ཡིན་ཏེ། །ར་བ་བཞི་ལ་གཅིག་དཀར་
དང་། །འ ིང་པོ་བཞི་ལ་བཞི་ ང་དང་། །ཐ་ ང་བཞི་ལ་བ ན་དམར་ནི། །ཚས་ཏེ་རིམ་བཞིན་
འཁོར་བའོ། །ཉིན་མཚན་ ས་ཚད་བ ་གཉིས་ལ། །ནང་ལངས་ཡོས་ནས་ཉི་ཤར་འ ག །ཉི་
ོས་ ལ་ལ་ཉིན་ ེད་ ། ། ེ་ཡོལ་ ག་ལ་ཉི་ ར་ ེལ། །ཉི་ བ་ ་ལ་ས་ ོས་ ི། ། ོད་འཁོར་
ཕག་ལ་ནམ་ ེད་ ི། ། ེད་ཡོལ་ ང་དང་ཐོ་རངས་ ག །དེ་ མས་ག ག་ལག་ནག་ ིས་
གས། །ཞེས་ ར་ ིས་ ིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་གསལ་ ོན་མ་ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་
ན་ལས། ཉེར་མཁོ་ ོན་འ ོའི་རིམ་པ་མདོ་ཙམ་བ ན་པའི་ བས་ཏེ་གཉིས་པའོ།། །།
༼ ་བའི་ ད་ ི་ ེས་འ ེང་ མ་དག་ བ་པའི་ ་བ ས་བཤད་པ། ༽
༈ ག ང་རབ་གཡེན་ཁམས་སེལ་མདོ་ལས། །བ འ་མིང་འོད་འབར་ཞེས་ ་བ། ། ོད་
འ ེལ་བོད་ ད་རབ་ཡིད་ ིས། །དགེ་ ེད་ལ་སོགས་འདས་པའི་ལོ། ། མི ༡༢ སི ་བ ར་ལ་ནག་
པ་སོགས། །འདས་ ་བ ེས་པ་གནས་གཉིས་བཞག །འོག་མ་མིག༢བ ར་མཁའ་མེས༣༠
བ ན། །མདའ་རོས༦༥ཐོབ་ནོར་ ེང་མར་ ིན། །ཚས་ འི་ ་བ་ མ་པར་དག ། ག་མ་ ་ཤོལ་
ལོང་མཚམས་འཕོ། །ད གས་ ིམ་ ང་ག མ་ ོག་གཉིས་སོགས། ། ས་གཟེར་བ ག་པའི་གཞི་
ཡིན་ནོ། ། ་དག་རི་འ ང་རོ་ ༨༦༥༧ཡིས། ། ར་ལ་མཚ་དབང་ ་རིས༧༤༥༤བ ན། །
ལག་ ག་འ ང་གཏེར་མེས༣༩༥༩༢ཐོབ་པ། །དོར་ལ་ ག་མ་རི༧ཡིས་བ ར། །ལག་ ག་འ ང་
གཏེར་མེས༣༩༥༩༢ཐོབ་ནོར། །གཟའ་ཡིན་ ག་མ་མཁའ་རོས༦༠བ ར། །ལག་ ག་འ ང་གཏེར་
མེས༣༩༥༩༢ཐོབ་ད ག ། ག་མ་མཁའ་རོས༦༠ ར་བ་ལ། །བགོད་ ེད་དེས་ཐོབ་ ་ ང་ཡིན། །
ས་ ར་བགོད་ ེད་དེས་ཐོབ་ད གས། །རི་མཁའ་རིས༤༣༨ ར་བགོད་ ེད་དེས། །ཐོབ་པ་ཆ་
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་ེ གཟའ་ ་དག ། ་དག་མེ་མདའ་མིག༢༥༣གིས་བ ར། ། ་མེ་ ་མཚས༤༣༨བ ན་པ་ལ། །
ནོར་ལག་འ ང་མེས༣༥༢༨ཐོབ་པ་དོར། ། ག་མ་ ་ལག་གིས་བ ར་ལ། །ནོར་ལག་འ ང་མེས་
ཐོབ་རིལ་པོ། ། ག་མ་ ས་ཉིས་བ ར་བ་ལ། །ནོར་ལག་འ ང་མེས་ཐོབ་པ་དེ། །ཆ་ཤས་ མ་
པར་དག་པ་འོ། ། ་དག་མདའ་རོས༦༥བ ར་བ་ལ། ། ་མཚ་ ང་ ོང་རི་ཡིས༧༧༤བ ན། །རིག་
ེད་མཁའ་ ས༨༠༤ཐོབ་པ་དོར། ། ག་མ་ ར་མ༢༧མཁའ་རོ༦༠དང་། །མཁའ་རོ༦༠ ས༦དང་
རི་རོ༦༧ཡིས། །རིམ་བ ར་རིག་ ེད་མཁའ་ ༨༠༤ཡིས། །ཐོབ་པ་རིམ་བ ེགས་ཉི་ ་དག །དེ་
མས་ ག་མེད་ མ་དག་འ ང་། །ངོ་མཚར་ ེ་བའི་ བ་ ལ་ཡིན། །གཞན་ཡང་ ི་འ ོའི་
བ་ ལ་ནི། ། ་དག་གནས་ ་ ེང་རིམ་བཞིན། །ག གས༡དང་ ་ཡོན༣༡མཁའ་དབང་༥༠
ཐིག༠། །མཁའ་ ་ ་མཚས༤༨༠བ ར་བ་ལ། ། ་བ༡ ག་ག གས༡༩རིག་ ེད༤ལག༢། །ནོར་
མེ་ཡོན་ཏན ༣༣༨ ིས་བ ན་ཏེ། །རི་མཁའ་རི༧༠༧དང་ ས༦མཁའ་རོ༦༠། །ཐིག་མཚམས༦༠
རིས༧དོར་གཟའ་ ་དག །ཡང་ན་ ་དག་གནས་ ག་བཞག །ག གས༡དང་ག གས་མེ༣༡མཁའ་
མདའ༥༠ཐིག༠། །འ ང་མཚ༤༥དབང་ ་ ེ་མོས༣༤༥བ ར། ། ་བ༡ ག་ག གས༡༩ ་མཚ༤
མིག༢། །སོ༣༢དང་ལག་མིག༢༢ ིན་པ་ ེ། །རི་མཁའ་རི༧༠༧དང་རི་རོ༦༧དང་། ། ས༦དང་
མཁའ་རོ༦༠ཐིག་མཚམས༦༠དང་། ། བ་པས༧དོར་ ག་གཟའ་ ་ནི། །ཉི་དང་ཤེད་མཉམ་གནས་
ག་འ བ། ། ་དག་གནས་གཉིས་ ེང་མ་མིག༢། །འོག་མ་ག གས༡ ིས་བ ར་ ས་ལ། །
ེང་འོག་མེ༣དང་མཁའ་རོ༦༠ ིན། ། ས་ཉི༡༢༦ ་ལག་གིས༢༨ ིལ་ ག ། ེང་རིལ་འོག་མ་
ཆ་ཤས་སོ། ། ་དག་གནས་ ་ ེང་ནས་མིག ། ོགས༡༠དང་ ་དབང་༥༨བསེ་ ༡དང་། །རི་
ས༡༧བ ར་ལ་འ ང་མིག༢༥དང་། ། ག་མདའ༥༩མེ་ཡོན༣༣ནམ་མཁའ༠དང་། །མཚ་མདའ་
༥༤ ིན་ལ་རི་རོ༦༧ ས༦། །མཁའ་རོ༦༠ཐིག་མཚམས༦༠ ར་མ༢༧ཡིས། །དོར་ ག་ཉི་མའི་
་བ་ཀའོ། །ཡང་ན་གོང་གི་ ་བཤོལ་འ ོ། །གནས་ ་བཞག་ལ་ ེང་རིམ་བཞིན། ། ོང་པ༠
བ ོད་པ༢ནམ་མཁའ ༠དང་། །དབང་པོ༥དེ་ཉིད༢༥ མས་ ིས་བ ར། །རི་རོ༦༧ ས༦དང་
མཁའ་རོ༦༠དང་། །མཁའ་རོ༦༠ ར་མས༢༧དོར་ ག་གིས། །ནག་ ་ལ་སོགས་སོ་སོ་ཡིས། །
ིམ་ ིས་འཁོར་ལོར་འ ི་
བའི་ ག །ཉི་མའི་ ་བ་ མ་པར་དག ། ་བའི་ ་བར་རང་རང་གིས། །བ ར་ ེད་ ིན་ལ་
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རང་འཁོར་བ ིལ། ། ི་མ་རིམ་བཞིན་ཚག་མེད་འཆར། །ཉིན་རེའི་ ིས་ལ་འཇག་པའི་ ིར།
།གཟའ་ ་ ་ཚད་ ག་མདའ༥༩དང་། ། ང་མེ༣ད གས་ ༤ཆ་མི་བདག༡༦། །དེ་ཡང་
གཟའ་ ་གནས་ ག་ཚ། ། ག་མདའ༥༩ད ་ ་ ་ ང་མེ༣། །ད གས་མཚ༤ཆ་ཤས་གོང་མ་
།ཉི་ ར་ད ག་མཚ༤ ང་ག གས་མིག༢༡། །
ག གས༥། །འོག་མ་འ ང་ ས་ ེ་མོའ༣ོ ༦༥།
ད གས་འ ང་༥མེ་ འི༤༣ཆ་ཤས་ཏེ། །གང་ ིས་ཚས་བ ར་ ིན་པ་ཡི། །གཟའ་དང་ཉི་མ་
བར་པ་འ བ། །རིལ་པོར་ཚས་བ ེས་ཡིད༡༤ ིས་བགོས། །ཐོབ་ནོར་ག གས༡མེ༣མི་མཉམ་ཞིང་། །
མིག༢མཚ༤ཐིག་ལེ༠མཉམ་པའོ། ། ག་དེས་ ་བའི་ ང་པ་བ ང་། །མདའ ༥དབང་ ༥འ ང་༥
༤མེ༣ལག ༢ག གས༡། ། ་ ང་ཡིན་ཞིང་ ི་ ང་ ོག ། ་ ང་ཟོས་ཟིན་བ མ་ ་ཞིང་། །
ི་ ང་ལ་ནི་ཟ་ ་ ོམ། །དེ་ཡང་གོ་བདེའི་བ ོམས་ ིས་ནི། ། ོང་༠ལ་ ོང་པ༠ མ་པར་དག །
བསེ་ ༡དང་ནི་འདོད་པར༡༣མདའ ༥། །མིག༢དང་ཉི་མ༡༢དག་ལ་ ོགས༡༠། །མེ༣དང་ ག་
པོ༡༡ཚས༡༥ཞེས་ ། ། ་མཚ༤ ོགས༡༠ལ་ ་ག་ག གས༡༩། །མདའ ༥དང་ ིན་པོ༩ལག་མིག་
༢༢ ེ། ། ས༦དང་ ༨ལ་ ལ་བ༢༤ཡིན། ། བ་པ༧ལ་ནི་དེ་ཉིད༢༥དོ། ། ང་འཛན་ ིས་ལ་ ང་
བ ོམ་བཀོད། ། ང་བ ང་གདོང་མས་ཆ་ཤས་བ ར། །མ་ཟིན་ ང་པ་དང་པོས་བ ར། ། ས་
ཉིས༡༢༦ཐོབ་ནོར་ འི་ ་ཚད། ། ག་མ་མཁའ་རོས༦༠བ ར་ཐོབ༡༢༦ ང་། །དེ་ ག་རོས༦
བ ར་ཐོབ་ནོར༡༢༦ད གས། །ཡང་ ག་གཟའ་ ་གནས་ ག་མ། །ཡིན་ཚ་རི་རོས༦༧བ ར་
ཐོབ་པ། །ཆ་ཤས་གོང་མའོ་ ར་ ག་དེར། །རི་མཁའ་རིས༧༠༧བ ར་ ས་ཉི་མ༡༢༦། །ཐོབ་ནོར་
ཆ་ཤས་འོག་མའོ། །གནས་ ་ཡིན་ཚ་ད གས་ ག་དེར། །རི་མཁའ་རིས༧༠༧བ ར་ཐོབ་པ་
༡༢༦ཆའོ། །གཉིས་ཀ་ ག་མེད་ མ་པར་དག ། ར་ ད
ེ ་ ང་བ ང་གདོང་མ་དེ། ། ་ ང་ཡིན་
ན་ ང་བ ོམས་དང་། །ཡང་དག་ ་བའི་ ་ཚད་བ ེ། ། ི་ ང་ ་བའི་ ་ཚད་ ིས། ། ི་ཞིང་
ར་ཡང་རིམ་ཕབ་ནས། ། ང་ད གས་ཆ་ཤས་ མས་ ིས་ ང་། །ཚགས་དེ་གཟའ་བར་ལོངས་
ོད་ ། །ནོར་མཉམ་ ིན་ལ་མི་མཉམ་ ི། །དེ་ཡིས་གཟའ་ ེད་དག་པའོ། །དེ་ཡང་གནས་ ་བ་
ཡིན་ཚ། །ཉི་བར་དག་དང་ཤེད་མཉམ་ཆེ། །ཆ་ཐས་རི་རོས༦༧བ ར་བ་ལ། །རི་མཁའ་རིས་
༧༠༧ཐོབ་ཆ་གོང་མ། ། ག་དེ་ཆ་ཤས་འོག་མ་ཡིན། །
དེ་ནས་གཟའ་ཉི་ མ་དག་ཆེད། །ཉི་བར་གཉིས་བཀོད་གཅིག་ལ་ནི། ། ར་ ག༦ ་ཚད་
- 322 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཞེ་ ས༤༥ ངས། །མ་ ངས་འཁོར་ལོ༢༧བ ན་ལ་ ང་། ། ང་ ལ་འཁོར་ ེད་ ག་ན་དོར། །
ག་མའི་ ར་གནས་མཁའ་རོས༦༠བ ར། ། ་ཚད་བ ག་ལ་འ ང་མེ་ ས༡༣༥། །བགོས་ཐོབ་
ནོར་ ིས་ཉི་ ང་བ ང་། ། ས༦མཚ༤ ་བ༡ ་ ང་ ེ། ། ི་ ང་དེ་ གོ ་ ང་གནས་ ག ། ་ ི་
ཟོས་དང་མ་ཟོས་ ོམ། །དེ་ཡང་ ་ ིར་ ོམ་ ིས་ནི། ། ོང་༠ལ་བོན་ད ིངས༠ མ་པར་དག །
ག གས༡དང་འ ང་བར༥ ོ་བ༦ཏེ། །མིག༢དང་ ་བོ༤དག་ལ་ ོགས༡༠། །ཡོན་ཏན༣ལ་ནི་ ག་
པོ༡༡བཀོད། ། ང་བ ང་གདོངས་མས་ ག་ མས་བ ར། །མ་ཟིན་ ང་པ་དང་པོས་བ ར། །
རང་འཁོར་རིམ་བ ིལ་འ ང་མེ་ ས༡༣༥། །ཐོབ་པ་ཡང་དག་ འི་ ་ཚད། ། ག་མ་མཁའ་རོ༦༠
ས༦རི་རོས༦༧། །རིམ་བ ར་རང་རང་ཆ་ མས་བ ག །འ ང་མེ་ ས༡༣༥ཐོབ་ཡང་དག་
འི། ། ་ ང་ད གས་དང་ཆ་ཤས་སོ། ། ག་མེད་འ ང་ཚ་ མ་པར་དག ། ར་ ེད་ ང་
བ ང་གདོང་མ་དེ། ། ་ ང་ཡིན་ན་ ང་ ོམ་ལ། །ཡང་དག་ ་བའི་ ་ཚད་ ིན། ། ི་ ང་ཡང་
་ ང་ ོམ་ ི། །རིམ་ཕབ་ ང་ད གས་ཆ་ཡིས་ ང་། །དེ་ཉིད་གཟའ་ཉིའི་ལོངས་ ོད་ ། །
འཁོར་ ེད དོར་བ ན་མ་དོར་ །ི །གཟའ་དང་ཉི་མ་དག་པའོ། །ཉི་དག་གཉིས་བཀོད་ ོན་
མ་ལ། ། ་ཚད་མཚ་དབང་༤༥ཚས་ ིས་བ ར། །མཁའ་རོས༦༠ཐོབ་ནོར་ ར་གནས་ ། །
བཀོད་པའི་ ་ ར་ གས་ལོངས་ ིན། །རང་འཁོར་བ ིལ་ ག་ཚས་འ ད་ཅེས། །དེ་ལ་གཟའ་
ཡི་ལོངས་ དོ ་ སི ། ། ི་ ག་རེས་ ོགས་ ་ ར་དག །ཚས་ ི་ཆད་ ག་འདོན་ ལ་ནི། །གཟའ་
དེ་ལན་གཉིས་ཤར་བ་ན། ། ་ཚད་མང་བའི་ཚས་དེ་ཆད། །མཆོངས་ན་ ་ཚད་ ང་བར་ ག །
ག་པའི་ ་མ་འ ི་འདོད་ན། ། ི་མའི་གཟའ་ནས་གཅིག་ཕབ་ལ། ། ་ཚད་གནས་ ་ ག་ ར་
བ ར། ། ི་མའི་ཉི་མ་དག་པ་ལ། །ཚས་དེའི་ ་ ར་ གས་ལོངས་ ིན། །གོང་གི་རེས་གཟའི་
ལོངས་ ོད་དེས། ། ངས་ ག་རེས་ ོགས་ ་ ར་ཏེ། །དེའི་ ་མའི་གཟའ་ ར་འ བ། །ཉི་དག་
རེས་ ོགས་ ་ ར་གཉིས། །བ ེས་ནས་ ེང་བ ིལ་འཁོར་ལོས༢༧དོར། ། ོར་བའི་རི་མོ་ མ་
པར་གསལ། །ཚས་ ངས་མིག༢བ ར་ ་བས་དམན། ། བ་པས་དོར་ ག་ ་ི ེད་ཡིན། ། ་ ེད་
དེའི་ གས་ལ་ གོ ས། །དེ་ ར་ཡན་ལག་ ་བ ས་ ིས། །གཟའ་ཡི་ལོངས་ དོ ་མ་འོངས་པ། ། ་
ར་ ོར་བ་འདས་ཟིན་ཡིན། །ཉི་ ར་འདས་དང་མ་འོངས་ ོད། ། ེད་པ་རེས་གཟའི་ལོངས་
ོད་ ེད། །དེ་ཡང་ཞིབ་ ་བཤད་པ་ནི། །རེས་གཟའ་གང་ཡིན་ནམ་ལངས་ནས། །ཉིན་ཞག་ ག་
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གཅིག་ ོགས་པ་ ། །གནས་ཏེ་སང་གི་ནམ་ལངས་འཕོ། །ལོངས་ ོད་གང་ཤར་ནམ་ལངས་
ནས། །བ ང་ ེ་ཟད་ཚ་དེ་རིང་གི །ཚས་ ོགས་ ི་མའི་ཚས་ལ་འཇག ། ་ ར་ལོངས་ ོད་
གང་ཤར་བ། ། ར་མ་དེ་ ེང་ ་བ་ཡིས། ། ེབ་ནས་ནམ་ལངས་ཕན་ ི་ ངས། །དེ་ཡིས་མཁའ་
རོར༦༠ ི་བའི་ ག །ནམ་ལངས་ནས་བ ང་དེ་ ན་ ོད། །དེ་ཟད་ ེས་མའི་ ར་ ེང་ ེབས། །
ོར་བ་ ས་ ིས་ ་ཡིས་པས། །ཚས་དེར་དབང་ ེད་ ལ་ ་འཆར། །ལོངས་ ོད་གང་ཤར་
འདས་ཟིན་ཡིན། །དེ་ཡིས་མཁའ་རོར༦༠ ི་བའི་ ག །ནམ་ལངས་ནས་ བ མས་དེ་བར་
དབང་། ། ེད་པ་རེ་རེའི་ལོངས་ ོད་ནི། །གཟའ་ཡི་ལོངས་ ོད་ ་མ་ཡིས། །མཁའ་རོ༦༠དག་ལ་
ི་བའི་ ག །ཉིན་ཞག་ ་མ་འདས་ཟིན་ཏེ། །དེ་དང་ད་ འི་ཚས་ལོངས་བ ེས། །མིག༢གིས་
བགོས་པའི་ནོར་གང་ཤར། ། ེད་པ་རེ་རེའི་ལོངས་ ོད་ཡིན། །ཚས་ ངས་ ་མའི་ལོངས་ ོད་
དེ༑ ༑ ོགས་ནས་ ་ ེད་འཆར་བ་དང་། ། ་ ེད་དེའི་ ན་ཚད་ཟད། ། ི་ ེད་འཆར་ཞིང་ ི་
ེད་དེའི། ། ན་ཚད་ཚས་དང་མཉམ་པོར་ ོགས། །ཞེས་ ར་ ིས་ ི་ལག་ལེན་ ང་ ིད་གསལ་
བའི་ ོན་མ་ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་ ན་ལས། ་བའི་ ད་ ི་ ེས་ ་འ ེང་བ་ མ་དག་
བ་པའི་ ་བ ས་བཤད་པའི་ བས་ཏེ་ག མ་པའོ།། །།
༼ བ ས་ ད་ སེ ་འ ེང་ དེ ་ སི ་ ི་ ་བ ས་བཤད་པ། ༽
༈ བ ས་ ད་དངོས་བ ན་ ེད་པའི་ ིས། །རབ་ཡིད་འོད་འབར་ལ་སོགས་པའི། །འདས་
ལོ་ ིམ༡༢བ ར་ནག་པ་སོགས། །འདས་ ་བ ེས་པ་གནས་གཉིས་བཞག །འོག་མ་མིག༢བ ར་
མཚ་མེས༣༤བ ན། །མདའ་རོས༦༥ཐོབ་པ་ ེང་མར་ ིན། ་བའི་ ང་པོ་དག་པའོ། །འོག་མ་ ་
བཤོལ་འ ོ་ཡིན་པས། །ཐོབ་ནོར་གསར་འཕར་ ང་བ་ན། ། གས་འདིར་ ་བཤོལ་འདོན་པ་
ཡིན། ། ་དག་གནས་ག མ་ ེང་ནས་རིམ། །ག གས༡དང་ ་མེ༣༡མཁའ་མདའ༥༠བ ར། །
བསེ་ ༡ལག་པ༢མཁའ་མིག༢༠ ེར། །མཁའ་རོ༦༠མཁའ་རོས༦༠རིམ་བ ིལ་ཏེ། ། བ་པས༧དོར་
ག་གཟའ་ འོ། ། ་དག་གནས་གཉིས་ ེང་མ་མིག༢། །འོག་མ་ ་བས༡བ ར་བ་ལ། །
ེང་མེ༣འོག་མ་ ་རིས༧༤བ ན། ། ས་ཉིས༡༢༦བ ིལ་ལ་ ་ལག༢༨གིས། །དོར་ ག་རིལ་པོ་
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འོག་ཆ་ཤས། ། ་དག་གནས་ ་ ེང་རིམ་བཞིན། །མིག༢ ོགས༡༠ ་དབང་༥༨ལག༢ ོགས༡༠
བ ར། ། ེང་ནས་ ས་མིག༢༦ མེ་མཚ ༤༣ དང་། །རོ་ལག༢༦ ནམ་མཁའ ༠ ེན་འ ེལ༡༢
མས། ། ིན་ལ་འདོད༡༣ ས༦མཁའ་རོ༦༠དང་། །མཁའ་རོས༦༠རིམ་བ ིལ་ ར་མ༢༧ཡིས། །
དོར་ ག་ཉི་མའི་ ་བ་ཀའོ། ། ་ ར་རང་རང་ ར་ ེད་ ིན། ། ི་མའི་ ་བ་རིམ་བཞིན་འཆར། །
དེ་ནས་ཉིན་ ིས་ ་བའི་ཆེད། །གཟའ་ ར་ ག་མདའི༥༩ ་ཚད་དང་། ། ང་མེ༣ད གས་ ༤
ཆ་ཤས་ཐིག༠། །ཉི་ ར་ད ག་མཚ༤ ང་ ་མིག༢༡། །ད གས་འ ང་༥ཆ་ཤས་ ིན་པོ༩
མས། །གང་ ིས་ཚས་བ ར་ གས་ལོངས་ ིན། །དེ་ཡིས་གཟའ་ཉི་བར་པ་འ བ། །རིལ་
པོར་ཚས་བ ེས་མ་ ས༡༤བགོས། །ཐོབ་ནོར་ག གས༡མེ༣མི་མཉམ་ཞིང་། །མིག༢མཚ༤ཐིག་ལེ༠
མཉམ་པའོ། ། ག་མས་ ་བའི་ ང་པ་བ ང་། །མདའ༥དབང་༥འ ང་༥མཚ༤མེ༣ལག༢ག གས༡། །
ོག་པ་དང་བཅས་གནས་བ ་བཞི། ། ་ ི་ཟོས་དང་མ་ཟོས་ ོམ། །གོ་བདེའི་ ོམ་ ིས་གོང་
བཞིན་ནོ། ། ང་འཛན་ ི་ལ་ ང་བ ོམ་བཀོད། ། ང་བ ང་ ན་མས་ཆ་ཤས་བ ར། །མ་ཟིན་
ང་པ་དང་པོས་བ ར། ། ས་ཉིས༡༢༦ ཐོབ་པ་ཡང་དག་ ། ། ག་མ་མཁའ་རོ༦༠ ས༦དང་
ནི༑ ༑འདོད་པའམ༡༣ཡང་ན་མ་ ༡༤ཡིས། །བ ར་ལ་ ས་ཉིས༡༢༦རིམ་ཐོབ་བ ེགས། ། ་ ང་
ང་བ ོམ་ཡང་ ་བ ེ། ། ི་ ང་ཡང་ ས་ ང་བ ོམ་ ི། །རིམ་ཕབ་ ང་ད གས་ཆ་ཡིས་
ང་། །དེ་ཉིད་གཟའ་བར་ལོངས་ ོད་ ། །ནོར་མཉམ་བ ན་ལ་མི་མཉམ་ ི། །དེ་ཡིས་གཟའ་
ེད་དག་པར་འ ར། །ཉི་བར་གཉིས་བཀོད་གཅིག་ལ་ནི། ། ར་ ས༦ ་ཚད་འ ང་མཚས༤༥
དམན། །མ་ ངས་འཁོར་ལོ༢༧བ ན་ལ་ ི། ། ལ་དེར་འཁོར་ ེད་ལོངས་ན་དོར། ། ག་མའི་
ར་གནས་མཁའ་རོས༦༠བ ར། ། ་ཚད་བ ག་ལ་འ ང་མེས་ ས༡༣༥། །བགོས་ཐོབ་ནོར་ ིས་
ཉི་ ང་བ ང་། ། ས༦མཚ༤བསེ་ ༡ ་ ང་ཏེ། ། ོག་པ་དང་བཅས་ ང་གནས་ ག ། ་ ི་
ཟོས་ཟིན་ཟ་ ་ ོམ། ། ་ ིར་ ོམ་ ིས་གོང་བཤད་བཞིན། ། ང་བ ང་མ ན་མས་ ག་ ན་
བ ར། །མ་ཟིན་ ང་པ་དང་པོས་བ ར། །འ ང་མེ་ ས༡༣༥ཐོབ་ཡང་དག་ ། ། ག་མ་མཁའ་
རོ༦༠ ས༦འདོད་པ༡༣ ། ། ག་མེད་འདོད་ན་མཁའ་རི་མིག༢༧༠ ། །རིམ་བ ར་རང་རང་ཆ་
མས་བ ག །འ ང་མེ་ ས༡༣༥ཐོབ་རིམ་ ེགས་པ། ། ་ ང་ཡང་ ་ ང་བ མོ ་བ ེ། ། ི་ ང་
ི་ཞིང་རིམ་ཕབ་ ང་། །གཟའ་ཉི་ ེད་དག་ལོངས་ ོད་ ། །འཁོར་ ེད དོར་བ ན་མ་དོར་
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ི༑ ༑ཚས་དེའི་གཟའ་དང་ཉི་མ་དག །ཉི་དག་གཉིས་བཀོད་གཅིག་ལ་ནི། ། ་ཚད་མཚ་དབང་
༤༥ཚས་བ ར་ ིན། །རེས་གཟའི་ ་ཚད་མན་ ིས་ ང་། །རེས་ ོགས་ ་བའི་ ར་མ་འ བ། །
ཉི་ ་གཉིས་བ ེས་ ོར་བ་ཤར། །ཚས་ ངས་མིག༢བ ར་ ་བས༡དམན། ། བ་པས༧དོར་ ག་
ི་ ེད་དེ། །བ ས་བ ད་ཡན་ལག་ ་བ ས་ཚང་། །མདོར་ན་ཉིན་རེའི་ཚས་ ིས་ལ། ། བ་
གཞི་ ་བ་ཀ་དག་དང་། །གཟའ་དང་ཉི་མའི་ གས་ལོངས་དང་། །གནས་ འི་འོག་མ་འདོད་ཆ་
མས། །སོ་སོར་ ེད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། །གཟའ་ཉི་ ར་མའི་ བ་ ལ་དང་། །ལོངས་ ོད་
ད ོད་ ་འདེབས་ ལ་དང་། །ཚས་ ི་ཆད་ ག་འདོན་ ལ་སོགས། ། ར་བཤད་ བ་མཐའ་ཇི་
བཞིན་ཡིན། །ཞེས་ ར་ ིས་ ི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་ ིད་གསལ་བའི་ ོན་མ་ངོ་མཚར་འོད་
ཟེར་འ མ་ ན་ལས། བ ས་ ད་ ེས་འ ེང་ ེད་ ིས་ ི་ ་བ ས་བཤད་པའི་ བས་ཏེ་བཞི་བའོ།། །།
༼ ཞག་ག མ་གཟའ་ འི་ བ་ ལ་བཤད་པ། ༽
༈ བ ་ཤིས་ལ་སོགས་གཟའ་ ་བོ། ། ་ ར་དག་ལ་ ོད་པའི་ ལ། །ཉིན་ཞག་ཚས་ཞག་
ིམ་ཞག་ལ། །བ ེན་པའི་ བ་ ལ་ མ་པ་ག མ། །དང་པོ་གཟའ་ ་ཉིན་ཞག་ལ། ། ོད་ ལ་
རི་མོ་བ ན་པ་ལ། ། བ་མཐའི་ ་དག་མཁའ་མེས༣༠ བ ར། །གང་ ིས་ཚས་བ ེས་གནས་
ག མ་བཞག །བར་ ་མེ་ ༤༣འོག་མ་ལ། ། ེ་མོ་ ས༦༣དང་རིག་ ེད༤བ ན། །འོག་མ་རི་
མཁའ་རིས༧༠༧ཐོབ་ནོར། །བར་ ིན་དེ་ལ་ ་རོས༦༤བགོ །ཐོབ་པའི་ནོར་ ི་ ེང་མ་དེར། ། ང་
ག་ ི་ཡི་ཉིན་ཞག་ཡིན། །མཆོག་ ་གསལ་ ིར་གནས་གཉིས་བཀོད། །གཅིག་ལ་ ༡ ིན་རིས༧
དོར་ ག །རེས་ ི་གཟའ་དང་མ ན་ན་མཆོག །མི་མ ན་གནས་གཉིས་གཅིག་ཤོས་ལ། ། ང་
ན་གཅིག་ ིན་མང་ན་ ི། །མཆོག་ ་གསལ་པའི་ ི་ཞག་ཡིན། ། ོས་ཞག་དོན་ ་གསལ་ཞག་
དེ༑ ༑གཟའ་ འི་ ངས་ ་གནས་ ར་བཀོད། །མིག་དམར་ཆེད་ ་ ས་མེ༣༦ ིན། ། ག་པའི་
ཆེད་ ་བ ས༡༠༠བ ར་ལ། །མཁའ་ ་ཡོན་ཏན་བཟང་པོས༦༣༨༠བ ན། ། ར་ ་མིག་དབང་
ལག་མེ༣༢༥༢ ེར། །པ་སངས་བ ས༡༠བ ར་འཁོར་ལོས༢༧བ ན། ། ེན་པར་ ་མཚ་འ ང་རི་
ིན༧༥༤༨། །དེ་ མས་རང་རང་ད ིལ་འཁོར་ ིས། །དོར་བར་ ་ ེ་ད ིལ་འཁོར་ནི། །བ ་
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ཤིས་ད ིལ་འཁོར་རི་ ་རོ༦༨༧ ། ། ་ ་རི་ ག་རི་ ་དང་༨༧༩༧ ། ། ་མ་སོ་མེ༤༣༣༢ ་མཚ་
དང་། །དཀར་པོ་ ང་ ོང་ ལ་མིག༢༢༤༧དང་། །ཉི་ ་ ས་མཚམས་རི་ ོགས༡༠༧༦༦ ིས། །
དོར་ ག་སོ་སོའི་ ོས་ཞག་གོ །དེ་ནས་རང་རང་ ོས་ཞག་དེ། ། ར་མ༢༧མཁའ་རོ༦༠མཁའ་རོ་
༦༠ ས། །རང་རང་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ཡིས། །རིམ་བ ར་རང་རང་ད ིལ་འཁོར་ ིས། ། ེད་ནོར་
ེགས་པ་དེ་ ་ཡིས། ། ག་ག མ་དལ་བ་བར་པ་དང་། །ཞི་གཉིས་ ང་འཛན་བར་པ་འ བ། །
དེ་ལ་རང་རང་ཆ་ཤས་ནི། །བ ་ཤིས་ཆ་ཤས་ ག་མིག་ལག༢༢༩། ། ་ ་རི་ ག་རི་ འོ༨༧༩༧། །
་ཡི་ ་མ་ག གས་ ས་མེ༣༦༡། །དཀར་པོ་ ག་མཚ་ བ་པ༧༤༩དང་། ། ེན་པ་མེ་ ་མེ་འ ང་
ངོ་༥༣༨༣། །ཞི་གཉིས་དལ་བ་བར་པ་དང་། ། ག་ག མ་ ང་འཛན་ ན་མོང་ནི། །ཉིན་ཞག་ཉི་
མ་བར་པ་ཡིན། །དེ་ཡི་ བ་ ལ་བ ན་པ་ལ། །གང་ ིས་ཚས་ ིས་ ི་ཞག་དེ། །མིག་ ་མེ་
ོན༡༨༣༨༢ ིས་བ ར་ལ། ། ག་གཏེར་ ་རི་མེ་མིག༢༣༧༩༩༩ ི། །མདའ་མཁའ་མཚ་ཡིད་རི་
མཚམས༦༧༡༤༤༠༥ ིས། །དོར་ ག་ཉི་མའི་ ོས་ཞག་དེ། ། ར་མ༢༧མཁའ་རོ༦༠མཁའ་རོ༦༠
ས༦། ། ག་མཁའ་མིག་ ག་ཡིད༡༤༩༢༠༩ མས་ ིས། །རིམ་བ ར་མདའ་མཁའ་མཚ་ཡིད་རི། །
མཚམས༦༧༡༤༤༠༥ ིས་བགོས་ཐོབ་རིམ་ ེགས་པ། ། ག་མེད་ མ་དག་ཉི་བར་འ བ། །ཡང་
ན་ ོས་ཞག་མི་དགོས་པར། །ཚག་མེད་ མ་དག་ བ་ ལ་ནི། །ཚས་ ངས་མ་བ ེས་ ི་ཞག་
དེ༑ ༑གནས་ ་བཀོད་ལ་ ེང་རིམ་བཞིན། །ནམ་མཁའ༠མཚ༤དང་ ས་མིག༢༦ཐིག༠། ། ས་
ཚས་མེ་ ས༩༣༡༥༦ བ ར་བ་ལ། ། ས་མིག༢༦ བ ོད་པ༢མཚ་ཡོན༣༤ མེ༣། །རི་ ་རོ་མཁའ་
འདོད་པ༡༣༠༦༡༧ ིན། །མས་ནས་ ག་མཁའ་མིག་ ག་ཡིད༡༤༩༢༠༩། ། ས༦དང་མཁའ་རོ༦༠
མཁའ་རོས༦༠ ིལ། ། ར་མས༢༧དོར་ ག་ཉིན་ཞག་མའི། །ཉི་ ་ མ་པར་དག་པའོ། །དེ་ལ་
ཉིན་ཞག་ གས་ལོང་ནི། ། ་ཚད་རིག་ ེད༤ ང་རོ་མིག༢༦། །ད གས་ཐིག༠ ས་ཚས་མེ་
ག༩༣༡༥༦ཆ། །གང་ ིས་ཚས་ ི་བ ར་བ་ ིན། །ཉིན་ཞག་ཉི་མ་བར་པ་འ བ། །ཡང་ན་ མ་
དག་ བ་ ིས་ ི། །ཉི་ ་བཀོད་ལ་དེའི་ཆ་ཤས། །འཁོར་ལོ་ ང་འ ིག༢༢༢༧གིས་བ ར་ ། །དེ་
ནས་ ི་ཞག་ཚས་མེད་ ིས། ། ་རོས༦༤ཆ་ལ་གང་གནས་པ། །རི་མཁའ་རིས༧༡༧བ ར་རང་ཆ་
ག ག །དེ་ཡང་འ ང་ ས་མིག་མདས༥༢༦༥བ ར། །གོང་གི་ཆ་ཤས་བ ར་བར་ ིན། ། ག་
མཁའ་མིག་ ག་ཡིད༡༤༩༢༠༩ ིས་བགོད། ། ག་མ་ཆ་ཤས་སོ་ཐོབ་ནོར། ། བ་པའི་ཉི་ འི་
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ད གས་དང་བ ེས། །རང་འཁོར་གང་ལོང་རིམ་ ིལ་པས། །ཉིན་ཞག་ཉི་མའི་ ་བ་དག །དེ་
ལ་ཉིན་ཞག་ གས་ལོང་ནི། །གོང་བཞིན་ ིན་པས་ཉི་བར་འ བ། །དེ་ནས་དལ་ ར་ བ་པའི་
ལ། །ཞག་ག མ་ད ེར་མེད་འོག་ ་འཆད། །གཉིས་པ་གཟའ་ ་ཚས་ཞག་ལ། ། ོད་པའི་ བ་
ལ་བ ན་པ་ལ། ། མ་དག་ བ་ ིས་ ་དག་དེ། །གནས་ ག་ཚན་པ་ ར་བཀོད་ལ། ། ེང་
ནས་རིམ་བཞིན་དང་པོ་དེ། །ག གས༡དང་ ིན་པོ༩ ་མེ༣༨མཁའ༠། །མཚ་རི་ ༡༧༤དང་ ་
རིས༧༨ བ ར། ། ་བ༡མེ་ལག༢༣ མི་བདག༡༦ མདའ ༥། ། ག་ ་ག གས༡༤༩ དང་ ་ ་མིག
༢༡༤། ། ིན་ལ་མས་ནས་རི་མཁའ་རི༧༠༧། ། ག་མིག་ལག༢༢༩དང་ ས༦མཁའ་རོ༦༠། །མཁའ་
རོས༦༠རིམ་ ིལ་ ར་མ༢༧ཡིས། །དོར་ ག་བ ི་ཤིས་ ་བའོ། །གཉིས་པར་ ག༩མེ༣ ་མཚ་
༤༨དབང་༥། །མིག་དབང་རི་ ༨༧༥༢ ག་རོས༦༩བ ར། ། ག་ ༡༩ལག་མིག༢༣མཁའ་ ང་
༢༠འ ིག༢། །མི་བདག་ ིམ༡༢༡༦དང་མཁའ་རི་དབང་༥༧༠། ། ིན་ལ་མས་ནས་རི་མཁའ་རི
༧༠༧། །རི་ ག་རི་ ༨༧༩༧ ས༦མཁའ་རོ༦༠། །མཁའ་རོས༦༠རིམ་ ིལ་ ར་མས༢༧དོར། །
ག་དེ་ ་ འི་ ་བ་ཀ །ག མ་པར་མཁའ༠ ག༡༡མིག༢དང་མེ༣། ། ག་ ང་༢༡༡ ས་མཚ་
རི༧༤༦ ཡིས་བ ར། །ཐིག་མིག༢༠ཚས༡༥དང་མིག་དབང་༥༢མཁའ ༠། །རི་ ༡༧དང་ནི་མཚ་
ག གས་ ༨༡༤། ། ིན་ལ་མས་ནས་མ་ ་ཡིད༡༤༡༤། །ག གས་ ས་མེ༣༦༡དང་ ས༦མཁའ་
རོ༦༠། །མཁའ་རོ༦༠ ར་མས༢༧དོར་བའི་ ག ། ་ཡི་ ་མའི་ ་བའོ། །བཞི་བར་མེ༣སོ༣༢
མཚ་དབང་༥༤ག གས༡། ། ས་དབང་མེ༣༥༦ དང་མེ་རིས༧༣བ ར། །ནམ་མཁའ ༠མ་ ༡༤
སོ༣༢དང་མདའ༥། །མཁའ་ བ་མིག༢༧༠དང་ ག་ ༡༩ ིན། །རི་མཁའ་རི༧༠༧ དང་ ག་མཚ་
བ༧༤༩། ། ས༦དང་མཁའ་རོ༦༠མཁའ་རོས༦༠ ིལ། །འཁོར་ལོས༢༧དོར་ ག་དཀར་པོའི་ ། །
་བར་མཁའ༠མཚ༤ ས་མིག༢༦མེ༣། །མིག་མཁའ་རི་མེ༣༧༠༢གཟའ་ ག་པོ༡༡༧། །བ ར་ལ་
ོན༡༨དང་མདའ་འ ང་བ༥༥། །མཁའ་མཚ༤༠ལག༢དང་དབང་ ག་ཡིད༡༤༡༡། །ག གས་སོ༣༢༡
ིན་ལ་རི་མཁའ་རི༧༠༧། །མེ་ ་མེ་འ ང་༥༣༨༣ ས༦མཁའ་རོ༦༠། །མཁའ་རོས༦༠རིམ་ ིལ་
ར་མ༢༧ཡིས། །དོར་ ག་ ེན་པའི་ ་བའོ། ། ་ ར་རང་རང་ ར་ ེད་ ིན། ། ི་མའི་ ་
བ་རིམ་བཞིན་འཆར། །
དེ་ནས་སོ་སོའི་ གས་ལོངས་ནི། །བ ་ཤིས་མཁའ༠མིག༢ ག་ག གས༡༩ ༡། ། ེ་མོ་ཡིད་
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༡༤༣དང་མཚ་མ་ ༡༤༤།

། ག་པ་ཐིག༠ ོན༡༨རི་བོ༧མེ༣། ། ས་མེ་ཐིག༧༠༣༦གཟའ་མེ་རིའོ་
༧༣། ། ར་ ་མཁའ༠ ོང་༠ལག་མིག༢༢ཐིག༠། །རི་ ་ག གས༡༨༧དང་ ག་གཟའ་རི༧༧༩། །
པ་སངས་ཐིག༠རི༧འ ང་བ༥ ༤། ། ས་མེ་རོ༦༣༦དང་མཚམས་མིག་གོ༢༦། ། ེན་པ་མཁའ༠
ཐིག༠གདེངས་ཅན༨དབང་༥། ། ་མེ་རི་ ༡༧༣༨མི་བདག་འ ིག༢༡༦། །གང་ ིས་ཚས་ ིས་
བ ར་བ་དེ། །སོ་སོའི་ ་བར་མ་ནོར་ ིན། །དེ་ཡིས་ ག་ག མ་དལ་བར་དང་། ། ག་སངས་
གཉིས་ ི་ ང་འཛན་འ བ། །དེ་ནས་ ར་བཤད་ བ་ ིས་ ིས། །ཉི་ ར་ད ག་མཚ༤ ང་ ་
མིག༢༡། །ད གས་འ ང་༥མེ་ འི༤༣ཆ་ཤས་ཅན། །ཚས་བ ར་ གས་ལོངས་ ིན་པ་ཡིས། །
བ་ ིས་ཚས་ཞག་ཉི་བར་དེ། ། ག་གཟའ་ག མ་ ི་ ང་འཛན་དང་། །ཞི་གཉིས་དལ་བ་བར་
པ་ཡིན། །དེ་ནས་ ག་ག མ་དལ་བར་དང་། །ཞི་གཉིས་ཚས་ཞག་ཉི་བར་བཅས། །གཉིས་བཀོད་
གཅིག་ལ་ ེས་ ིམ་ ིས། ། ང་སོགས་ བ་ ལ་འོག་ ་ ོན། །ག མ་པ་དཔལ་ ན་གཟའ་ ་
པོ༑ ༑ ིམ་ཞག་དག་ལ་ ོད་ ལ་བ ན། །རབ་ཡིད་དགེ་ ེད་ལ་སོགས་པའི། །འདས་ལོ་ ིམ༡༢
བ ར་ ག་ ིམ་སོགས། །འདས་པའི་ ིམ་ ་བ ེས་པ་དེ། ། ིམ་ཞག་ ་བའི་ ་བའོ། །དེ་ཉིད་
གནས་ ག་ཚར་ ་བཀོད། །དང་པོ་ག གས༡ ག༡༡རོ་མཚ༤༦ ༤། ། ལ་བ༢༤ ས་ཚས་ ་
མཚ༤༡༥༦ཡིས། ༣༤ །བ ར་ལ་ ་བ་འ ང་དབང་༥༥དང་། །དེ་ཉིད༢༥བསེ་ ༡མཚ་ ག་ག གས
༡༩༤། །རི་འ ང་ ག་མེ༣༩༥༧ ེར་ ས་ལ། །མས་ནས་ ་ ག་ག གས་ ༩༡༩༡ དང་། ། ག་
མིག་ལག༢༢༩ དང་ ས༦མཁའ་རོ༦༠། །མཁའ་རོ༦༠ ར་མས༢༧ བ ིལ་དོར་ ག །བ ་ཤིས་
ིམ་ འི་ ་བ་ཡིན། །གཉིས་པར་ ་ག༩མཁའ་མིག༢༠སོ༣༢། །འ ང་བ༥ ས་ཉི་ བ་པ༧༡༢༦
དང་། །ཚས་མཁའ་བཟང་པོས༦༠༡༥བ ར་བ་ལ། །མེ་མིག༢༣ ེ་ཡོན༣༣ ག་ ༡༩དབང་༥། །
ས་མིག་སོ༣༢༢༦དང་ག གས་རོ་ཡིད༡༤༦༡། ། ིན་ལ་ ་ ག་ག གས་ ༩༡༩༡དང་། །རི་ ག་
རི་ ༨༧༩༧ ས༦མཁའ་རོ༦༠། །མཁའ་རོས༦༠ ིལ་ལ་ ར་མ༢༧ཡིས། །དོར་ ག་ ་ འི་ ིམ་
་ཡིན། །ག མ་པ་ནམ་མཁའ༠དབང་ ག༡༡དང་། །མིག་ ང་༢༢དབང་པོ༥ ག་ལག་མེ༣༢༩། །
་རི་མཁའ་མིག༢༠༧༨གིས་བ ར་ལ། །མཁའ་ལག༢༠ཐིག་མིག་རི་དབང་༥༧ངོ་། ། ་མཚ༤
རི་མེ་ཡོན་ཏན༦༠དང་། །མཚ་རི་མདའ་རོ༦༥༧༤ ིན་ལ་ཡར། །མིག་ ་མེ་ ོན༡༨༣༨༢ག གས་
ས་མེ༣༦༡། ། ས༦དང་མཁའ་རོ༦༠མཁའ་རོས༦༠ ིལ། ། ར་མས༢༧དོར་ ག་ ར་ འི་ ། །
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བཞི་བར་ཡོན་ཏན༣ ག་མེ༣༩དང་། །འཁོར་ལོ༢༧ ་བ༡རི་ ག་དབང་། །རོ་ ་རི་ ༤༧༩༦བ ར་
བ་ལ། །ག གས༡དང་ལག ༥༢ དབང་ ་མཚ ༤༨ ༤། ། ས་ཡིད༡༤༦ རོ་མཁའ་ ་ལག༢༨༠༦
ིན། ། ་ ག་ག གས་ ༩༡༩༡ ག་མཚ་ བ༧༤༩ ། ། ས༦དང་མཁའ་རོ༦༠མཁའ་རོས་
༦༠ ིལ། ། ར་མས་དོར་ ག་པ་སངས་ ། ། ་བ་མཁའ༠མཚ༤ ་ཡོན་ཏན༣༤། །རིག་ ེད་
༤མིག་ ག་ནོར་མཚ༤༨༩༢དང་། ། ་བོ་མེ་མིག་བཟང་པོས༦༢༣༤བ ར། །ཉེས་པ༡༨རི་དབང་
༥༧ མེ་ ་ལག༢། །མཁའ་ ིམ་མེ༣༡༢༠ དང་ཐིག་མཚ་འདོད༡༣༤༠ ། ། ིན་ལ་ ་ ག་ག གས་
༩༡༩༡ དང་། །མེ་ ་མེ་འ ང་༥༣༨༣ ས༦མཁའ་རོ༦༠། །མཁའ་རོས༦༠རིམ་ ིལ་ ར་མ༢༧
ཡི། །དོར་ ག་ ེན་པའི་ ིམ་ འོ། ། ིམ་ཞག་ ་བའི་ ་བ་དེ། །གནས་ག མ་བཞག་པ་ ེང་
རིམ་བཞིན། །མིག༢ཚས༡༥ ནམ་མཁའ༠ དག་གིས་བ ར། །མཁའ་རོ༦༠མཁའ་རོ༦༠ ར་མས་
༢༧དོར། ། ག་མ་ ིམ་ཞག་ཉི་ འོ། ། ་ ར་རང་རང་ ར་ ེད་ ིན། ། ི་མའི་ ་བ་རིམ་བཞིན་
འཆར། །དེ་ལ་སོ་སོའི་ གས་ལོངས་ནི། །བ ་ཤིས་ཐིག༠ ང་༢མེ་མིག༢༣ ༣ེ ། ། བ་གཟའ༧༧
མཚ་རོ་འདོད་པའོ༡༣༦༤། ། ་ ་མཁའ༠ ོན༡༨ ་མཚ༤༡ཐིག༠། ། ང་ལག་བ ོད་པ་དབང་
པོ༥༢༢༢དང་། །རོ་ ག་རི་མཚ་འོ༤༧༩༦ ར་ ། །མཁའ༠ ོང་༠ལག་མིག༢༢ ་མཚ༤དང་། །
ཚས་ལག༢༡༥མེ་རི་ ་ ག༩༨༧༣གོ །པ་སངས་ནམ་མཁའ༠ བ་པ༧ ོན༡༨། །འ ང་བ༥མཚ་
་ ེ་མོ༣༤༤དང་། ། ག་མཚ་ ེ་བ་རིག་ ེད༤༤༤༩ དོ། ། ེན་པར་མཁའ༠ ོང་ ་བ༩ཐིག༠། །
རི་ ་ ་བ་དབང་པོ༥༡༨༧ དང་། ། ས་མཚ་ནམ་མཁའ་བ ོད་པའོ། །ཉི་མར་ཐིག༠མཚ༤
མཁའ་མེ༣༠ མས། །རང་རང་ ིམ་དེ་ ེབ་པ་ནས། ། ིས་ འི་ངོ་ཐོག་ཞག་ ངས་ ིས། །
བ ར་ལ་ ིན་པས་དང་པོ་ ས། ། ག་ག མ་དལ་བ་བར་པ་དང་། །ཞི་གཉིས་ ང་འཛན་སོ་
སོར་འ བ། ། ་ི མ་ ིམ་ཞག་ཉི་བར་ཏེ། ། ག་ག མ་ ང་འཛན་ཞི་གཉིས་ ིས། །དལ་བར་དང་
བཅས་ ན་མོང་ཡིན། །དེ་དོན་གང་ ིས་ཚས་ ངས་དེ། ། ིམ་ཞག་གར་ཡོད་ཤེས་དགོས་
ིར། ། ིམ་ཞག་ ་བའི་ ་བ་ནས། །གཅིག༡ཕབ་འོག་ ་རི་རོ༦༧ཡིས། །བ ར་ལ་རང་རང་ ་
བཤོལ་འ སོ ། ། ང་ ག་མཁའ་མེས༣༠བ ར་བ་དང་། །གང་ སི ་ཚས་ ངས་མདའ་རོ༦༥ཡིས། །
བ ར་བ་བ ེས་ལ་རི་རོས༦༧བགོད། །ཐོབ་པ་ཞག་ཡིན་ ག་མ་དེ། །མཁའ་རོ༦༠མཁའ་རོ༦༠
ས༦རི་རོས༦༧། །རིམ་བ ར་རི་རོས༦༧ཐོབ་པ་བ ེགས། །ཞག་ལ་མཁའ་མེས༣༠ཐོབ་པའི་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ནོར། ། ེང་མེར་བ ེས་ལ་ཉི་མས༡༢དོར། ། ེང་ནས་རིམ་བཞིན་འདས་ ིམ་དང་། །འདས་ཞག་
ད ག་ ང་ད གས་ཆ་ ོན། །དེའི་གནད་ ི་ཚད་ཟིན་ ང་། །མ་ཤེས་གོང་གིས་འདས་ཞག་
ལ༑ ༑ ་བས་བ ན་པ་རང་ ིམ་དེའི། །བ ི་ འི་ངོ་ཐོག་ཞག་ ངས་ཏེ། །དེ་ཡི་ གས་ལོངས་
བ ར་བ་ཡིན། ། (དེ་ལ་ གས་ལོངས་། ར་ད ག་ ང་༠/༤/༣༠འདི་ལ་ ིམ་དེ་ བེ ས་པ་ནས་བ ང་ ེ། གང་
བ ིའི་ཚས་བ ར་རང་འཁོར་ ིལ།ཡང་ན་རེ ་མིག་ ིན་པས་འ བ།

ག་པོ་ག མ་ ི་ ང་འཛན་དང་ ག་

སངས་གཉིས་ ་ི དལ་བར་འ བ།)
་ར་བ

ག

ང་ འ ིག ཀ ྚ

ཉི་

༠
༠
༠
༠
༠

༢
༡༥
༠
༠
༠

༤
༣༠
༠
༠
༠

༦
༤༥
༠
༠
༠

སེང་

་མོ

ང་

ིག

ག

་ ིན

མ

ཉ

༩
༠
༠
༠
༠

༡༡
༡༥
༠
༠
༠

༡༣
༣༠
༠
༠
༠

༡༥
༤༥
༠
༠
༠

༡༨
༠
༠
༠
༠

༢༠
༡༥
༠
༠
༠

༢༢
༣༠
༠
༠
༠

༢༤
༤༥
༠
༠
༠

དེས་ནི་ཞག་ག མ་སོ་སོ་ཡི། ། ོས་ ི་བོན་ མས་བཤད་ཟིན་ནས། །ད ེར་མེད་དལ་ ར་
བ་པའི་ ལ། ། ག་ག མ་རང་རང་དལ་བར་དང་། །ཞི་གཉིས་སོ་སོའི་ཉི་བར་བཅས། །གནས་
གཉིས་བཀོད་པའི་ ོགས་གཅིག་ལ། །རང་རང་ ེས་ ིམ་ ང་ ་ ེ། ( ེས་ ིམ་ ི་ཚབས་ །མང་ན་ངོ་
མཚར་ སེ ་པའི་ རི ། ། ར་གནས་ ་ཚད་གཉིས་པོ་ལ། །མིག་དམར་རི་ག གས༡༧དང་ཐིག་ཡོན༣༠། ། ག་པ་
ོགས༡༠དང་མཁའ་ཡོན༣༠། ། ར་ ་ལ་ནི་ཚས༡༥ཐིག༠། །པ་སངས་ག གས་མིག༡༢དང་ཐིག་ལེ༠ ིན། ། ནེ ་
པ་ ར་ ག༩ད ག་ཐིག་ལེ༠ ིན། །མཁའ་རོ༦༠རི་ལག༢༧ལོངས་ན་བ ིལ། །འཁོར་ ེད་ ག་ན་དོར་བར་ །
དོར་དང་མ་དོར་ངེས་པར་ ། ། ག་མའི་ ར་གནས་མཁའ་རོས༦༠བ ར། ། ་ཚད་བ ་གཅིག་གོ །) །བ

།

་ཤིས་
ར་ ག༩ད ག་མཁའ་མེ༣༠ ། ། ་ ་མི་བདག༡༦ ད ག་ཐིག་ཡོན༣༠ ། ། ་མའི་ ར་གནས་
ཉི་མ༡༢/༠དང་། །པ་སངས་ ར་ ག༠ ེན་པ༡༨/༠ལ། ། ར་གནས་ ོན༡༨ ིས་ ང་བར་ ། །མ་
ངས་འཁོར་ལོ༢༧བ ན་ལ་ ང་། ། ང་ ལ་འཁོར་ ེད ག་ན་དོར། ། ག་མའི་ ར་གནས་
མཁའ་རོས༦༠བ ར། ། ་ཚད་བ ག་ལ་འ ང་མེ་ ས༡༣༥། །བགོས་ཐོབ་ནོར་ ིས་དལ་ ང་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འཛན། །བ ང་ ་བར་བའི་དལ་ ང་ནི། །མིག་དམར་དེ་ཉིད༢༥ཉེས་པ༡༨རི༧། ། ག་པར་
ོགས༡༠གཟའ༧ ེ་མོ་ཅན༣། ། ་མ་བདེ་ ེད༡༡ ིན་པོ༩མེ༣། །པ་སངས་མདའ ༥མཚ༤རི་བོང་
༡འཛན། ། ེན་པ་ལག་མིག༢༢ཚས༡༥དང་ ས༦། ། ི་ ང་དེ་ ོག་ ང་གནས་ ག ། ་ ི་ཟོས་
ཟིན་ཟ་ ་ ོམ། ། ང་བ ང་གདོང་མས་ ག་ ན་བ ར། །མ་ཟིན་ ང་པ་ཐོག་མས་བ ར། །
རང་འཁོར་བ ིལ་ལ་འ ང་མེ་ ས༡༣༥། །ཐོབ་པ་ཡང་དག་ འི་ ་ཚད། ། ག་མ་མཁའ་རོ༦༠
ས༦དང་ནི། །གཟའ་ འི་རང་ཆ་སོ་སོ་ཡི། །རིམ་བ ར་རང་རང་ཆ་བ ག་ནས། །འ ང་མེ་
ས༡༣༥ཐོབ་ ང་ད གས་ཆའོ། །ཚས་ ིམ་གཉིས་ལ་ ག་ ས་པ། །སོ་སོའི་ཆ་ཤས་འོག་མས་
བ ར། །ཆ་བ ག་འ ང་མེ་ ས༡༣༥ཐོབ་པ། །ཆ་ཤས་འོག་མ་ ེ་ ག་མེད། ། ་ ང་ ་ཚད་
ང་ད ག་བ ེ། ། ི་ ང་རིམ་ཕབ་ཡང་ ས་ ང་། །དེ་དག་དལ་བར་གཅིག་ཤོས་ལ། །འཁོར་
ེད དོར་བ ན་མ་དོར་ ི། །དེ་ཡིས་དལ་བ་དག་པར་འ ར། །དེ་ནས་ ར་བ་དག་པའི་
ིར། ། ང་འཛན་དལ་དག་ཆ་ཤས་ མས། །ཤེད་ ོམ་ ིར་ལ་གང་ ང་གིས། །བ ར་བ་མང་
བས་བགོས་ཐོབ་པ། །ནོར་དེ་ ང་ཆ་ ག་མ་དེ།བགོད་ ེད་དེའི་ཆ་ཡིན་ནོ། ། (དཔེར་ན་ཚས་ དོ ་
མའི་མིག་དམར་ལ་མཚན་ན། དེའི་དལ་དག་དང་ཉི་བར་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཤས་ཤེད་ ོམ་དགོས་པས་ ག་མིག་ལག་
དང་རི་རོ་གཉིས་རི་རོའ་ི ངས་ ང་ རི ། དལ་དག་གི་གནས་ ་བ་དེ། རི་རོས༦༧བ ར་ལ། ག་མིག་ལག༢༢༩
གིས་བགོས་པས། ནོར་དེ་རི་རོའི༦༧ཆ་དང་ ག་མ་ ག་མིག་ལག་པའི༢༢༩ཆ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཚས་ ོད་མའི་ ག་
ག མ་དལ་དག་དང་། ཞི་གཉིས་ ང་འཛན་ མས་གནས་བ ན་ ་འ ར་རོ། །ཉིན་ཞག་མ་ལའང་དེའི་རིག་པས་
འ ེས་ཏེ་ཉི་བར་ མས་གནས་ ག་ ་འ ར་རོ། །)

དེ་ནས་རང་རང་དལ་དག་དེ། །གནས་གཉིས་བཀོད་པའི་ ོགས་གཅིག་གིས། ། ག་
ག མ་ ང་འཛན་ཉི་བར་དང་། །ཞི་གཉིས་སོ་སོའི་ ང་འཛན་ ང་། །མ་ ངས་འཁོར་ལོ༢༧
བ ན་ལ་ ང་། ། ང་ ལ་འཁོར་ ེད ག་ན་དོར། ། ག་མའི་ ར་མས་ ར་ ང་ནི། །
འཁོར་ ེད་དོར་ནས་རིམ་མིན་དང་། །མ་དོར་རིམ་པ་ གས་འ ང་ ། །བ ང་ལ་འཛན་ ེད་
ར་མ་ད ི། །རིམ་མིན་ ང་འཛན་དག་པ་ལ། ། ར་གནས་ ོང་ཞིང་ ་ཚད་ ། །མཁའ་མེར་
༣༠ལོངས་པ་ནས་བ ང་བའི། །རིམ་མིན་ ན་ལ་ད ག་ ་ ། །མཁའ་མེ༣༠ ིན་ལ་མཁའ་རོས་
༦༠དོར། །ཐོབ་ནོར་ ར་གནས་བ ེས་དེས་བ ང་། ། ར་བའི་ ང་པ་འདི་བཞིན་ཏེ། །མིག་
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དམར་ ལ་བ༢༤མེ་མིག༢༣/༢༣/༢༣ག མ། ། ་མིག༢༡ག གས་མིག༢༡ ོན༡༨ཚས༡༥ ག༡༡། །
མེའོ་ ་བར་དབང་ ག༡༡དང་། ། ་མེ༣༨མཁའ་ ༨༠མེ་མདའ༥༣འོ། ། ག་པ་མི་བདག༡༦ ལ་
པོ༡༦ཚས༡༥། །ཡིད༡༤འདོད༡༣བདེ་འ ང་༡༡རི༧དབང་༥མཁའ༠། ། ་བར་ ༤དང་ ག་པོ༡༡
དང་། །མཁའ་མིག༢༠ ནོར་ལག༢༨ ་ཡོན་ཏན༣༤ ། ། ར་ ་ ོགས༡༠ ོགས༡༠ ག༩ནོར༨
ས༦། །རོ༦མིག༢ག གས༡དང་ ་བར་མེ༣། ། ས༦ ག༩དབང་ ག༡༡མི་བདག༡༦རི༧། །པ་
སངས་དེ་ཉིད༢༥/༢༥/༢༥ཚར་ག མ་དང་། ། ལ་བ་གཉིས༢༤/༢༤དང་ལག་མིག༢༢/༢༢གཉིས། །
ོན༡༨ཚས༡༥ནོར༨དང་ ་བར་ ས༦། །མཁའ་མེ༣༠ ་གཏེར༩༩མེ་རིའོ༧༣། ། ེན་པ་ ས༦
དབང་ ༥མདའ ༥ ༤མཚ༤། །མིག༢ལག༢ཐིག་ལེ༠ ་བར་ ང་༢། ། ༤དབང་ ༥རོ༦ནོར༨ཡོན་
ཏན༣ནོ། ། ་ ི་ཟོས་ཟིན་ཟ་ ་ ོམ། ། ང་བ ང་ ན་མས་ ག་ མ་བ ར། །མ་ཟིན་ ང་པ་
དང་པོས་བ ར། །རང་འཁོར་བ ིལ་ལ་མཁའ་རོ༦༠ཡིས། །ཐོབ་པ་ཡང་དག་ འི་ ་ཚད། ། ག་
མ་མཁའ་རོས༦༠བ ར་བ་ལ། ། ང་བ ག་མཁའ་རོས༦༠ཐོབ་པ་ ང་། །དེ་ ག་རོས༦བ ར་
བ ག་ཐོབ་ད གས། ། ར་ ག་ཆ་ཤས་སོ་སོ་ཡིས། །རིམ་བ ར་རང་རང་ཆ་བ ག་ལ། །མཁའ་
རོས༦༠ཐོབ་ མས་ཆ་ཤས་ཏེ། ། ག་མེད་ མ་དག་རི་མོ་འཆར། །རིམ་པའི་ ི་ ང་ཐ་མ་དང་། །
རིམ་མིན་ ་ ང་དང་པོ་ལ། ། ་ཚད་ མ་ ར་མ་ལོང་བར། ། ང་ ན་ཕོག་ཚ་བགོད་ ེད་
མས། (གལ་ཏེ་ ག་ ས་ཚ་མཁའ་རོའམ་མཁའ་མེའ་ི ཆ་ཤས་ཞེས་ ་ ེ་གཤམ་ ་བཀོད་དགོས་ག ངས་སོ།) །མཁའ་
མེས༣༠ ེད་པ་ མ་དག་ཡིན། །ཡང་ན་ ག་མའི་གནས་ཐམས་ཅད། །ལག་པས༢ ེལ་ལ་མཁའ་
རོས༦༠བགོད། ། ད་པར་ ག་ ེན་ ང་ ན་དེ། །ཐིག་ལ་བབ་ན་བ ར་ འི་ ག ། ིས་པས་ ་
བའི་ ང་ལོང་མེད། ། ་ ང་ཡང་ ་ ང་བ ོམ་བ ེ། ། ི་ ང་རིམ་ཕབ་དེ་ཡིས་ ང་། །ལོང་ན་
ར་མར་བ ིལ་བ་ མས། །རིམ་པ་བ ན་ལ་རིམ་མིན་ ི། །ད ི་ ་ ང་ན་དེ་ཉིད་ ིས། །ད ི་
ེད་ ི་བར་ ་བའམ། །འཁོར་ལོ༢༧བ ན་ལ་ ི་བ་དེའི། ། གས་འ ང་ གས་ ོག་རི་མོ་
འཆར། །རིམ་པའི་ ་ ང་ ར་འ ོས་ཤར། །རིམ་པའི་ ི་ ང་དལ་འ ོས་ ོ། །རིམ་མིན་ ་ ང་
འ ོག་འ ོས་ བ། །རིམ་མིན་ ི་ ང་འ ང་འ ོས་ ང་། །ཉིན་ཞག་ཚས་ཞག་ ིམ་ཞག་
ག མ། །རི་མོའི་ མ་པ་ ་མིན་ལ། །དོན་ ་རིག་པས་ད ོད་ཤེས་ན། །གཟའ་ མས་ ར་མར་
ལོངས་ ོད་ གས། །ཆེ་ ང་མེད་དོ་དོན་ ད་མེད། །འོན་ ང་ཉིན་ལ་ཉིན་ཞག་དང་། །ཚས་ལ་
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ཚས་ཞག་ལོ་ ིམ་ལ། །ཚས་ཞག་ ིམ་ཞག་གཉིས་ལ་ཡང་། ། ིམ་ མས་ཉིན་ཞག་བཤད་དང་
མ ངས། །ཞེས་ ིས་ ིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་གསལ་ ོན་མེ་ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་
ན་ལས། ཞག་ག མ་གཟའ་ འི་ བ་ ལ་བཤད་པའི་ བས་ཏེ་ ་བའོ།། །།
༼ ་གཅན་ སི ་ ི་ངེས་པ་དང་ སི ་ ན་ ་ཚགས་བཤད་པ། ༽
༈ ་གཅན་ ིས་གཞི་ ོགས་པའི་ ིར། ། ་དག་རོ་ ་ལག༢༨༦བ ན་ལ། ། ོགས་ཞག་ ་
བའི་ངེས་པ་ག མ། །གང་འདོད་གཞིར་བཀོད་དང་པོའི་ཆེད། །མིག༢བ ར་ཉར་ག གས༡ ོང་
མིག༢ ིན། །མཁའ་ ས་ ་མཚས༤༦༠ཐོབ་པ་དོར། ། ག་དེ་ ར་མ༢༧མཁའ་རོ༦༠དང་། །
མཁའ་རོ༦༠ ས༦དང་མེ་མིག༢༣གིས། །རིམ་བ ར་མཁའ་ ས་ ་མཚ་ཡིས༤༦༠། །ཐོབ་པ་རིམ་
བ ེགས་ ག་མེད་ཤར། །དེ་ནི་ ་གཅན་ ་བ་ ེ། །དེ་ཡིས་འཁོར་ལོ་ ང་ ག་གདོང་། །གདོང་
ལ་འཁོར་ ེད བ ེས་སམ་དམན། །མཇག་གམ་ ས་མེ་ མ་པར་དག ། ་བ་ ེད་པའི་ ་
གཅན་ནོ། །གཉིས་པར་ཚགས་དེ་མཁའ་མེས༣༠བ ར། །ཚས་བ ེས་མཁའ་ ོང་ ག་རོས༦༩༠༠
དོར། ། ག་མ་ ར་མས༢༧བ ར་བ་སོགས། ། ་གདོང་མཇག་གི་ཆོ་ག་ མས། ། ར་བཞིན་ ས་
པས་ ་གཅན་ནི། །ཚས་ ངས་གང་ལ་འཕོས་པ་ ོགས། །ག མ་པར་མཁའ་མེ་མིག༣༣༠དོར་
ག ། ར་མས༢༧བ ར་སོགས་ ར་བཞིན་ ས། ། ་རེའི་ ་གཅན་ཞེས་ གས་ ོགས། །དེ་
མས་ ར་ ེར་མ་ ས་ཚ། ། ང་ཟད་ ོན་དང་བཅས་པ་ཡིན། །འ ལ་ ལ་རང་ གས་ ན་རི་
བའི། ། ག་ལེན་ ར་ ི་ བ་ ལ་ནི། །འོག་ ་གཟའ་ཟིན་ བས་ ་ ོན། །ངེས་པ་དེ་ ོང་རང་
རང་གིས། ། གས་ལོངས་ ་བ་ལ་ ིན་ཞིང་། །གདོང་མཇག་གཉིས་ལ་ ི་པ་ཡིས། ། ི་མའི་ངེས་
པ་རིམ་བཞིན་འཆར། །དེ་ལ་རང་རང་ གས་ལོངས་ནི། །ནམ་མཁའ༠མེ༣དང་ ་མེ༣༡ག གས༡། །
ག་ག གས༡༩ཆ་ ེང་ ོགས་ལོངས་ཡིན། །མཁའ ༠ ོང་༠ཐིག་ལེ༠ཡིད༡༤དང་ ིམ༡༢། ། ་
གཅན་ཞག་གི་ གས་ལོངས་ཡིན། །ནམ་མཁའ༠ བ་པ༧མིག༢དང་མེ༣། །ཆ་ཤས་ཚས༡༥ མས་
་ལོངས་སོ། །ལོ་བདག་གཟའ་ ར་ བ་ ལ་ནི། ། མ་དག་ བ་ ིས་ཉི་བར་དང་། །འདོད་
ཆ་ ་ཆ་བཅས་པ་ཡིས། ། ག་གི་ ིམ་ ེབ་ཚད་ཤར་ཉིན། །དེ་དང་གནས་མ ངས་ བ་ ིས་
- 334 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

སི ། །རེས་གཟའ་ལོ་ཡི་བདག་པོ་ཡིན། །རི་མོས་གཞན་ ་ཚལ་བ་འ ལ། །དེ་ ས་ ་ཡི་ ་མ་
ཡིས། །ལོངས་ ོད་ ར་མ་ལོ་ ར་ ། །འ ལ་མེད་རང་གཞན་མཁས་ མས་བཞེད། །དེ་ཡིས་
རི་མོ་མ་ གོ ས་ཚ། །རག་པའི་ལོ་ ར་ཤེས་འདོད་ན། །འོད་འབར་འདས་ལོ་གནས་ ར་བཞག །
ེང་ནས་མིག༢དང་མི་བདག༡༦དང་། །འ ང་མེ༣༥མཚ༤དང་མེ་རོ༦༣ཡིས། །བ ར་ལ་
མཁའ་ལག༢༠ག གས་དབང་༥༡པོ། །མེ་ཡོན༣༣ཐིག་ལེ༠འ ང་མིག༢༥ ིན། །མས་ནས་རི་རོ་
༦༧ ས༦མཁའ་རོ༦༠། །མཁའ་རོས༦༠རིམ་ ིལ་འཁོར་ལོས༢༧དོར། ། ག་མ་རག་པའི་ལོ་ ར་
རོ༑ ༑ཞལ་ ང་ལོ་འཕོ་ བ་འདོད་ན། །འོད་འབར་འདས་ལོ་གནས་བ ན་བཞག ། ེང་ནས་
བསེ་ ༡མི་བདག༡༦ཡིད༡༤། ། ་བ༡རོ་ ག་མིག༢༩༦དང་ ོགས༡༠། ། ག་རི་ ་བས༡༧༩བ ར་
བ་ལ། །ཡོན་ཏན༣ཉེས་པ༡༨ ་མཚ༤༤དང་། །རིག་ ེད༤ ་མཚ་ག གས༡༤༡དང་ ོགས༡༠།
། ེ་མོ་ ལ་བ༢༤༣ ིན་ལ་ཡར། །རི་མཁའ་རི༧༠༧དང་འདོད་པ༡༣དང་། །རི་ ་མེ༣༡༧དང་
ས༦མཁའ་རོ༦༠། །མཁའ་རོས༦༠རིམ་བ ིལ་རིས༧དོར་ ག །ལོ་བདག་ མ་པར་དག་པའོ། །
ར་ ེད་ ིན་པས་ ི་ལོ་འཆར། ། ེད་པ་ལོ་ཡི་བདག་པོ་ནི། །འོད་འབར་ལ་སོགས་འདས་པའི་
ལོ༑ ༑གནས་ ་བཞག་ལ་ ངེ ་རིམ་བཞིན། །བསེ་ ༡ཚས༡༥དང་ག གས་ཡོན་ཏན༣༡། །ག གས༡
དང་ ་ཉིས༡༢༡བ ར་བ་ལ། །ནམ་མཁའ༠མེ་ཡོན༣༣ ལ་བ༢༤མིག༢། ། ་ཚས༡༥༨ ིན་ལ་འོག་
ནས་ཡར། །རི་ ་མེ༣༡༧དང་ ས༦མཁའ་རོ༦༠། །མཁའ་རོས༦༠རིམ་བ ིལ་རིས༧དོར་ ག །
བ ས་ ད་དངོས་བ ན་ ེད་ལོ་ཡིན། །དེ་ཡིས་གཟར་ག གས༡ད ག་ཉི་མ༡༢། ། ་ ང་ ་
མིག༢༡ ིན་པ་ཡིས། ། ོན་ ལ་ ེད་པའི་ལོ་འཕོ་འཆར། །ལོ་འཕོ་ངེས་པ་ ་མའི་ ེང་། ། ར་
ེད་ ིན་ལ་རང་འཁོར་བ ིལ། ། ི་མའི་ལོ་འཕོ་རིམ་བཞིན་འཆར། །
དེ་ནས་ ་བའི་འཕོ་བ་བཤད། ། ོན་ ལ་ ེད་ལོའི་གཟའ་ད ག་གཉིས། །བ ་གཉིས་
བཞག་ལ་རིམ་པ་བཞིན། ། ག་ལ་གཟར་ག གས༡རི་དབང་༥༧ད ག ། ང་ལ་མཚ༤དང་མེ་
དབང་པོ༥༣། །འ ིག་པ་ ་བ༡རི་ ༡༧དང་། །ཀ ྚ་ ༤དང་ཡོན་ཏན་མདའ༥༣། །སེང་
གེར་བསེ་ ༡ལག་པ་མིག༢༢ ། ། ་མོར་ ་མཚ༤ ལ་བ༢༤ ེ། ། ང་ལ་རོ༦དང་ག གས་
འ ང་བ༥༡ ། ། ིག་པ་ ་བ༡དང་རི་མཚ༤༧ ། །ག ་ལ་མེ༣དང་མི་བདག༡༦ གོ ། ་
ིན་མཚ༤དང་རི་ཡོན་ཏན༣༧། ། མ་པར་ ས༦དང་རིག་ ེད༤དོ། །ཉ་ལ་ནམ་མཁའ༠མིག་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འ ང་༥༢ མས། ། ིན་ལ་མཁའ་རོ༦༠ རིས༧དོར་ ག །གང་ཤར་ ིམ་གཟའ་བ ་གཉིས་
ཡིན། ། ལ་ ོན་ཆེད་ ་འདས་པའི་ལོ། ། ེ་མོས༣བ ར་ལ་གནས་གཉིས་བཞག ། ེང་འོག་
ས༦དང་ལག་པས ༢བ ན། ། བ་པས༧ཐོབ་ནོར་སོ་སོར་དོར། ། ག་མ་ ེང་ ལ་འོག་ ོན་
པོ༑ ༑མཚ༤ཡིས་ ིའམ་མེས༣བ ན་ན། ། ི་མའི་ ལ་ ོན་རིམ་བཞིན་འཆར། །བལ་བོ་ཀ་ར་
ང་ ིས་ནི། ། ་རོ་རི་ འི་ལོ་ཚགས་ལ། །རབ་ཡིད་འོད་འབར་འདས་ལོ་བ ེས། །དེ་ནི་ཤ་ ི་
ལོ་ཞེས་ གས། །དེ་ཉིད་མེས༣བ ར་རི༧ཡིས་བགོ །ཐོབ་ནོར་ལོག་བཞག་ ག་མ་དེ། །མིག་
བ ར་འ ང་༥བ ེས་ཆར་འ ས་ཡིན། ། ོན་ ི་ཐོབ་ནོར་མེས༣བ ར་ལ། །རིས༧བགོས་ལ་
སོགས་ལན་བ ད་ ། ། ག་ མས་མིག་བ ར་འ ང་བ ེས་པས། །འ ་དང་ ་བསིལ་ ང་དང་
ོ༑ ༑འཕེལ་ཟད་འ ག་ མས་རིམ་བཞིན་ཤེས། །མང་མཐའ་བ ་བ ན་ ང་མཐའ་ ། །བ ་
གཅིག་འ ིང་ཡིན་དེས་འ ོས་ཏེ། །ལེགས་པར་བ ག་ནས་ ང་ ོན་ ། །ཆར་འ ས་མན་ངག་
གས་ཞེས་པ། །ཤ་ འི་འདས་ལོར་ ག་པོས་ ངས། ། ག་མ་མཚ ༤ཡིས་དོར་བའི་ ག །
ག གས༡ཤར་ཆར་མེད་ཐན་པ་ཆེ། །མིག༢ཤར་ལ་ལར་ཆར་འབབ་ཞིང་། །ལ་ལར་མི་འབབ་འ ་
ཚགས་ཉམས། །མེ༣ཤར་ ལ་ ན་ བ་པར་འབབ། །ཐིག༠ལ་ཞོད་ཅེས་ ་བོ་ ས། །དེ་ཉིད་
འ ལ་མེད་ ན་རི་བའི། ། ག་ལེན་དངོས་ལ་ས་ག་ འི། །ཆར་འ ས་དག་ ་བ ང་ ས་ཏེ། །
ོན་ ི་མཚ་ཡི་ཐོབ་ནོར་ཏེ། ། ར་ཡང་མཚ་ཡིས་ལན་ག མ་བགོས། ། ག་ མས་ ོན་དང་ ་
ོད་དང་། ། ོ་བཞིན་ ་བའི་ཆར་འ ས་ཏེ། །བཟང་ངན་འ ས་ ་གོང་དང་མ ངས། ། ིས་
ག ང་ ་བ ན་དབང་པོ་ལས། །བཤད་པའི་ཆར་སོགས་འ ས་ ིས་ནི། །འོད་འབར་འདས་ལོ་
ཡིད༡༤བ ན་པ། །ད ་ ལ་བ ིག་ལ་རིམ་བཞིན་ ། །མེ༣མིག༢རོ༦མཚ༤མདའ༥ནོར༨དང་། །
མེ༣ལག༢ ས༤བ ར་རིས༧དོར་ ག །མིག༢བ ར་འ ང་༥བ ེས་དེ་ད ་ནི། །ཆར་འ ་ ་
བསིལ་ ང་དང་ ོད། །འཕེལ་ཟད་འ ག་པ་ མས་ ི་འ ས། །མང་ ང་བཟང་ངན་གོང་ ར་
འ ེས། ། ་ཆར་ ོགས་ ིར་འོད་འབར་སོགས། །འདས་ལོ་ཉི་མས༡༢བ ན་པ་དེ། ། ་ ་བ ིག་
པར་ནག་པ་སོགས། །འདས་ ་བ ེས་པ་ ་བོས༤དོར། ། ག་མ་གཅིག་གཉིས་ག མ་དང་ཐིག །
ནག་ ་ནས་བ ང་ ོ་བཞིན་བར། །གང་ལ་ ང་ཡང་རིམ་བཞིན་ ། །མི་འབབ་པ་དང་ལ་
ལར་འབབ། ། ད་པར་འབེབ་དང་ཞོད་ཆེན་འབབ། །དེ་བཞིན་གང་བབ་ ང་ ོན་ ། །ཞེས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ིས་ ི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་གསལ་ ོན་མ་ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་ ན་ལས།
ི་ངེས་པ་དང་ ིས་ ན་ ་ཚགས་བཤད་པའི་ བས་ཏེ་ ག་པའོ།། །།

་གཅན་

༼ ཉི་ ་ ་གཅན་འཇག་ ལ་དང་མཇག་རིང་འཆར་ ལ་བཅས་བཤད་པ། ༽
༈ ོ་གསར་ ོ་བ་བ ེད་པ་དང་། །འ ོ་ མས་དགེ་ལ་བ ལ་བའི་ ིར། །རོ་ ང་ཉི་ འི་
ང་བོ་ལ། །ད ་མའི་ ་གཅན་འཇག་ ལ་བཤད། ། ོན་ ལ་མན་ངག་ཟབ་གནད་ ིས། ། ་
གཅན་རི་མོ་ བ་ ལ་ནི། ། ་དག་ག གས་ ས༦༡བ ན་པ་དེ། །མིག༢གིས་བ ར་ལ་ཉ་ལ་
ཐིག༠། ། ོང་ལ་ག གས༡ ིན་མཁའ་ ས་མཚས༤༦༠། །དོར་ ག་ ར་མ༢༧མཁའ་རོ༦༠དང་། །
མཁའ་རོ༦༠ ས༦དང་མེ་མིག༢༣གིས། །རིམ་བ ར་མཁའ་ ས་ ་མཚ༤༦༠ཡིས། །ཐོབ་པ་རིམ་
ེགས་ ་བ་ ེ། །དེ་ཡིས་འཁོར་ལོ༢༧ ང་ ག་གདོང་། །གདོང་དེར་འཁོར་ ེད བ ེས་
སམ་དམན། །འཇག་གམ་ ས་མེ་ མ་པར་དག ། ད་པར་ ིད་ག མ་ མ་ ལ་ ིས། ། ་ཉིའི་
ིབ་ ལ་བ ན་པ་ལ། ། ི་ ་གཅེས་དང་སོ་སོར་བཤད། །དང་པོ་ ི་ ་གཅེས་པ་ནི། །རག་པ་ ་
བ་ ར་བ ང་ནས། ། ་ ག་མཚམས་འཛན་བཤད་ན་ཡང་། །མཐོང་བའི་ངེས་པ་ཆེར་མེད་དོ། །
ཉ་ལ་ ་བ་བ ང་ ེས་ ། ། ོང་ལ་ཉི་མ་འཛན་པ་ ིད། ། ོང་ལ་ཉི་འཛན་ ང་ ེས་ ། །ཉ་ལ་
་བ་བ ང་ཡང་ ིད། །ཉི་འཛན་ ་ ི་གང་ ང་ལ། ། ་འཛན་མེད་ན་ཉི་མ་འཛན། །མི་ ིད་
རང་གཞན་མཁས་ མས་བཞེད། །འཛན་པར་ངེས་ ང་ བ་ ིས་ ིས། ། ག་ཆད་ཉིན་མཚན་
རིང་ ང་དང་། །ཤར་ བ་མཐོ་དམན་ཉེ་འ ང་སོགས། །ཞིབ་པར་བ ག་ནས་མ་ ས་ན། །འཛན་
ལ་ཁ་དམར་ལོག་པར་མང་། །དེ་ ིར་ ོག་ད ོད་ཞིབ་པར་ ། །རང་ གས་བཤད་མ་ཐག་པ་
ཡིས། ། ་གཅན་ ར་ ེར་མི་དགོས་ ང་། །དེ་མིན་ཉ་ ོང་ ་གཅན་ལ། ། ར་ ེར་ ར་ཐིག༠
ད ག་ག གས༣༡མེ། ། ་མཚ༤༡ ང་ལ་རིག་ ེད༤ད གས། །ཆ་ཤས་ ོགས༡༠བཅས་ ་བར་
ིན། །གདོང་འཇག་གཉིས་ཀར་ ི་བ་ཡིས། །བ ་མེད་ ་གཅན་རི་མོ་ཤར། །
གཉིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། །འཛན་ ལ་ཆ་ཤས་ ན་ཚད་ ོགས། ། ས་དང་ཁ་དོག་
འ ས་ ་ ེ། །གནད་དོན་བ ན་ ིས་གཉིས་ཀར་བཤད། །དང་པོ་བསིལ་ཟེར་འཛན་ ལ་ནི། །
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བ་ ིས་བཅོ་ འི་ཚས་ ད་དང་། ། ོན་ ལ་ ་གཅན་གདོང་འཇག་གཉིས། །གང་ཉེ་མང་ལ་
ང་གིས་ ང་། ། ག་མ་ ར་ཐིག་ ་ཚད་ ། །མཁའ་འ ང་མན་ཆད་ངེས་པར་འཛན། །
གཉིས་པ་ཆ་ཤས་བ ག་པ་ནི། ། ང་ ག་ ་ཚད་མདའ་བགོས་ནོར། །ཐིག་ནས་བཞི་བར་རིལ་
པོར་ ིབ། ། ་ཤར་ ག་ཆ་མ་གཏོགས་འཛན། ། ག་ལ་ག མ་གཉིས་བ ན་ ེད་འཛན། །
བ ད་ལ་ མ་ཆ་ད ར་ ག་ཆ། །བ ་ཐོབ་ད ་ཆ་ཙམ་ ིབ་ ང་། །སོ་ ེས་ཕལ་ ིས་མཐོང་
བར་དཀའ། །ག མ་པ་འཛན་ ན་བ ག་པ་ནི། ། ་བ་བཅོ་ འི་ཆར་ ིས་པའི། །ཆ་རེ་ ་ཚད་
རེ་རེའི་ ན། །རིལ་ ིབ་ ་ཚད་བཅོ་ ་དང་། ། ེད་འཛན་ད ག་བ ན་ ང་མཁའ་མེ། །དེ་
སོགས་རིམ་བཞིན་རིག་མདས་བ ན། ། ན་ཚད་དེ་ཉིད་མེ་བགོས་ནོར། ། ིབ་དང་མནན་དང་
སོས་ ན་ཡིན། །བཞི་བ་ ོགས་ནི་ཚས་འ ད་ ིས། །གདོང་པ་ ངས་སམ་ ས་མེ་ཡིས། །ཚས་
འ ད་ ངས་ཚ་ནམ་ ེད་ལ། ། ང་ཤར་ནམ་ ོད་ ང་ ད་དང་། །ཐོ་རངས་ཤར་ ོད་ ོགས་
ནས་འཛན། །གདོང་གིས་ཚས་འ ད་ ང་པའམ། །ཚས་འ ད་འཇག་ ང་ནམ་ ེད་ལ། །ཤར་
ོ་ནས་ ོད་ཤར་ ད་དང་། །ཐོ་རངས་ ོ་ ོད་ཉེ་ ོགས་འཛན། །མཉམ་ན་ནམ་ ེད་ཤར་
ོགས་ནས། ། ོད་ལ་ ང་ཤར་ཐོ་རངས་ལ། །ཤར་ ོར་ཉེ་བའི་ ོགས་ནས་འཛན། །སོས་པའི་
ོགས་ནི་རིལ་འཛན་ལ། །དང་པོར་གང་བ ང་ ོགས་ནས་གསོ། ། མ་འཛན་ ས་པའི་ ོགས་
ནས་ནི། །གསོ་ ེ་གཡོན་ ོར་རིམ་གཏོང་འ ར། ། ་བ་ ས་ནི་ བ་ ིས་ ིས། །བཅོ་ འི་ཚས་
ི་ལོངས་ ོད་གང་། །ཟད་ཚ་ཚས་འཕོས་ ་བ་འཛན། ། ད་པར་གནད་ ི་ལག་ལེན་ནི། །ཚས་
ལོངས་ ་མ་མཁའ་རོས༦༠ ངས། ། ག་དང་བཅོ་ འི་ཚས་ལོངས་གཉིས། །བ ེས་པའི་ལོངས་
ོད་གང་ཤར་ ེང་། ། ར་ ི་མདའ༥ཡིས་ཐོབ་ནོར་ལ། །མཚ་ཡིས་ད ི་ཞིང་མ་ ངས་ན། །ཐིག་
དང་ ང་ཚ་ ག་མ་ མས། །བ ེས་པའི་ལོངས་ ོད་དེ་ཉིད་ ། །ང་ ་ནས་ནི་ང་བ ན་བར། །
ཤར་ན་ག གས་དང་ང་བ ད་ནས། ། ག་ འི་བར་ ་ལག་པ་ ིན། །དེ་ནས་རེ་ག མ་བར་ ེ་
མོ༣། །དེ་ནས་རེ་ ག་བར་ ་མཚ༤། །དེ་ནས་རེ་ད འི་བར་འ ང་བ༥/༠། །བ ན་ ་འ ང་བ་
མཁའ་མེའི་ ང་། ། བ་ ིས་རེས་གཟའི་ལོངས་ ོད་ ། ། ིན་པ་ཟད་ ས་ངེས་པར་འཛན། །
གཞན་ཡང་ ་བའི་འཆར་ ལ་ནི། ། ོ་བ ོད་འཆར་འ ི་ བ་པ་ ། ། ང་བ ོད་མཐར་ཉེ་
འཆར་ ་ཞིང་། ། བ་པ་འ ི་ཞེས་མཁས་ མས་བཞེད། །བ ན་པ་ཁ་དོག་རིལ་འཛན་ བས། །
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དང་པོར་ ་ཁའི་འཛན་ བ་ནས། །གདོང་འཛན་དམར་ནག་འཇག་དམར་སེར། །འཛན་ཆ་
ང་རིམ་བཞིན་ ་ནག ། མ་གཉིས་ལས་ཆེ་གདོང་འཛན་ལ། ། གས་བ གེ ་མདོག་འ ་འཇག་
འཛན་ཁམ། ། ་ ར་མགོ་ལག་ ེང་བ ང་ཚ། ། ོ་བསང་ནམ་མཁའི་མདོག་ ར་འ ང་། །
བ ད་པ་དགེ་བའི་འ ར་ ད་དང་། །འ ས་ ་ ན་ཅིག་འོག་ ་འཆད། །དེ་ནས་ཉི་འཛན་
བ གས་པའི་ ིར། །གནམ་ ོང་ བ་མཐའི་ཉི་དག་དང་། ། ་གཅན་གདོང་འཇག་གང་ཉེ་
གཉིས། ། ང་གིས་མང་ལ་ ང་དགོས་པས། །གདོང་གི་ཉི་ ང་ ར་གནས་ ོང་། ། ་ཚད་མཁའ་
འ ང་ནམ་འཛན་ངེས། །ཉི་མས་འཇག་ ངས་ ར་གནས་ ོང་། ། ་ཚད་མཁའ་མཚ་ན་ཆད་
འཛན། །དེས་ན་གདོང་འཛན་ཉི་མ་མང་། །འཇག་འཛན་ ས་མེ་མང་བ་དགོས། །དེ་ལས་ ོག་
ན་གོ་ལོག་ཡིན། །གལ་ཏེ་འཇག་ལ་གོ་ལོག་ ང་། ། ར་ཐིག་ ་ཚད་བ ན་མན་ཆད། །འཛན་
ཞེས་ ོབ་དཔོན་དམ་པས་བཞེད། །ཡང་ན་ བ་མཐའི་ཉི་དག་དང་། ། ་གཅན་ ་བ་བ ེས་པ་
ལ༑ ༑ཕན་ ན་ ང་བའི་ ག་མ་དེས། །གདོང་འཛན་ ང་ཞིང་མཇག་འཛན་བ ན། །འཁོར་ལོ་
འཁོར་ ེད་གང་འ ག་དོར། །གནས་ ན་ ོང་ན་ངེས་པ་ ། །འཛན་ཞེས་མཁས་དབང་འགའ་
ཞིག་བཞེད། །གཞན་ཡང་ཉེར་ད ་གནམ་ ོང་དང་། །ཚས་གཅིག་སོང་ལ་ཉི་ ོག་ཚ། ། ོང་
དེར་ཉི་འཛན་མི་འ ང་མོད། །ཉི་མ་འ ིག་ འི་ ིམ་གནས་ ང་། །གཡོ་བས་འཛན་དཀའ་ཆ་
རེས་ ང་། །ཉི་ ང་ ་བར་ ོད་པའི་ཚ། །འཛན་པའི་རི་མོ་མི་བ ་ ེ། །མཚ་ལ་ ་ཚགས་འོང་
བ་དང་། ། ས་ལ་འཛན་པ་དཀའ་བར་བཤད། །ཆེ་ ང་ ང་ ག་ ་ཚད་ ། །གདོང་འཛན་
ཉེར་གཉིས་འཇག་འཛན་ལ། །བ ་ད ས་ ང་བས་ ག་མེད་ན། །རིལ་འཛན་ཡིན་ནོ་ ག་མེད་
དེ༑ ༑མེ་ཡིས་བགོས་ཐོབ་ ངས་བཞིན་ ། །གདོང་ལ་ད ་ཆ་འཇག་འཛན་ལ། །བ ན་ཆ་རེ་རེ་
མི་འཛན་ནོ། ། ན་ནི་བ ་གཉིས་ཆར་ ིས་ཏེ། །རིལ་འཛན་ ་ཚད་བ ་གཉིས་དང་། ། ེད་ལ་
ག་སོང་ཆ་རེ་ལ། ། ་ཚད་རེ་རེའི་ ན་ཚད་ཡིན། ། ིབ་མནན་སོས་ ན་ ་བར་མ ངས། །
ོགས་ནི་གདོང་མཇག་ཉི་མ་ལ། ། ང་ཚ་ཉིན་ ེད་ ོ་ བ་དང་། ། ་ ོ་ ོ་ཉེ་ ི་ ོ་ལ། ། བ་
ཉེའི་ ོགས་ནས་ ིབ་པར་ཡིན། །ཉི་མས་མཇག་ ང་ཉིན་ ེད་ལ། ། ང་ བ་ ་ ོ་ ང་ཉེ་
དང་། ། ི་ ོ་ བ་ཉེའི་ ོགས་ནས་འཛན། །རིལ་འཛན་གང་བ ང་ ོགས་ནས་གསོ། །རིལ་པོ་མ་
བ ང་ ས་ནས་གསོ། །གཡས་ ོར་རིམ་བཞིན་སོས་པར་འ ར། ། ས་ནི་ བ་གཟའི་ལོངས་ ོད་
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ེང་། །གནད་ ི་ལག་ལེན་མཁའ་རོ༦༠ལ། །ཚས་ལོངས་ ་མའི་ ི་ ག་དང་། །ད་ འི་གནམ་
ོང་ཚས་ལོངས་དང་། །ཕན་ ན་ ང་ ག་མདའ་ཡིས་བགོ། །ནོར་ལ་མཚ་ཡིས་ ིས་ ག་
མས། །བ ེས་ལ་ ེར་ ིན་ ་འཛན་བཞིན། ། ས་ལ་དེ་ ེང་གདོང་འཛན་ ས། །མིག༢ ིས་
འཇག་འཛན་ ་བས༡བ ན། །ལོངས་ ོད་དེ་ཟད་མཚམས་ ་འཛན། །ཁ་དོག་ ་བའི་ བས་
བཞིན་ནོ། །བ ད་པ་འ ས་ ་བཟང་ངན་ནི། །མདོ་ ད་ མས་ལས་ཉི་ ་ལ། ། ག་གཟའ་གང་
གས་ངན་པ་ ། །ག ང་ཡང་ ས་ ིས་ག ག་ལག་ལས། །བཤད་པའི་འ ས་ ་འདི་ ར་ཏེ། །
ཉི་མ་ ག་གི་ ིམ་གནས་ཚ། །མཚན་ཆ་འཛན་རིགས་མགར་བ་དང་། ། ོ་ ོགས་པར་ངན་ ང་
ིམ་ལ། ། ་ ག་བ་ ང་ ི་བོ་དང་། ། ག་བདག་དགེ་ ོད་པ་ལ་ངན། །འ ིག་པར་ ལ་ ོན་
ལ་མོ་དང་། །རི་མོ་མཁན་དང་ ིས་པར་ངན། །ག ྚ་ བ་ ོགས་པ་དང་ནི། །དམངས་རིགས་
ལ་གནོད་སེང་གེ་ལ། ། ་ནག་པ་དང་ཁ་ཆེར་གནོད། ། ང་ ་དགེ་ དེ ་དཔའ་བོ་དང་། ། ང་
ོགས་པ་དང་ ེས་རིགས་ཉམས། ། ིག་ག ར་ ང་ ོང་མི་ཆེན་དང་། ། ་དང་ ན་པ་ཚང་
བར་ངན། ། ་ ིན་ཤར་ ོགས་པ་དང་ནི། ། ན་པ་ གས་པ་ཐ་མལ་མི། ། ་གནས་ལ་ངན་ མ་
ིམ་ལ། ། ་གར་ ་ཤ་འ ོག་པ་དང་། ། ན་མ་ལ་ངན་ཉ་ ིམ་ལ། །མཚ་འ མ་གནས་དང་རི་
གས་ཉམས། ། ་ ར་ ོས་འ ས་མདོར་བ ས་ནི། །མེ་ ར་བ ན་ལ་མེ་འཛན་དང་། །ནད་
ག་འ ག་འ ང་ཐན་པ་ཆེ། །གཞོན་ མ་ ལ་པོའི་ ིད་ཉམས་འ ར། ། ང་ ར་བ ན་ལ་དེ་
བཞིན་ངན། ། ང་ཆེན་ ས་འ ག་ནད་ ག་དར། །གཞོན་ཉེས་ཁང་ ིམ་ ལ་ ོང་འཇིགས། །
ས་ ར་བ ན་ལ་ཤིན་ ་བཟང་། །ལོ་ལེགས་འ ་འཕེལ་བོན་ ོད་དར། །ཆར་བ་ ོམ་ཞིང་
འཇིག་ ེན་བདེ། ། ་ ར་བ ན་ལ་དེ་བཞིན་བཟང་། །ཆར་ཆེ་ ི་ཤིང་ལོ་འ ས་འཕེལ། །བཟའ་
བ་ ེད་ཅིང་ད ་ལས་ ལ། །གཞན་ཡང་ ང་བ ོད་ ལ་པོ་དང་། ། མ་ཟེ་ལ་གནོད་ ོ་བ ོད་
ལ། ེ་རིགས་དམངས་རིགས་ མས་ལ་གནོད། ། ན་ལ་ ེས་ ར་ཅན་ མས་འཛར། །གང་ ང་
དེ་ནས་ཞག་དང་པོར། །ཆར་བབ་ ལ་པོ་བོན་བཞིན་ ོད། །གཉིས་ག མ་ ག་འཕེལ་ལོ་ལེགས་
ཤིང་། །བཞི་བར་འཐབ་ ོད་འ ག་པ་འ ང་། ། ་བར་ཆར་བབ་ ་གེས་འཇིག །ཞག་བ ན་
བར་ ་ཆར་མེད་ན། །ནད་འ ག་ ་གེ་ ག་བ ལ་འ ར། །བཞི་ ་མ་ ོག་ཞག་བ ན་ ན། །
ཆར་བབ་བཟང་འ ས་ཆེས་ ིན་ཞིང་། །ངན་འ ས་ མས་ནི་འཇོམས་པར་ ར། །འདིར་ནི་
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འ ས་ ་མདོ་ཙམ་ཡིན། ། ས་པར་ག ག་ལག་ མས་ ་གསལ། །ཞོར་འ ང་དགེ་བའི་འ ར་
ད་ནི། ། ལ་པའི་བཀའ་ ང་མཐའ་ཡས་པར། །བཤད་ ལ་མང་ཡང་ངེས་པའི་དོན། །བ ད་
བ ས་ཞང་བོད་རིག་འཛན་བཀའ། །གསང་ གས་གནད་དེ་ ོང་འ ང་ལས། །དགེ་ ིག་ལས་
ོད་གང་ ེད་ ང་། ། ན་མོང་འ ར་ཞེས་ཚས་གཅིག་དང་། །བ ་གཉིས་བ ་ ག་ཉི་ ་
གཉིས། །ཉ་ ོང་ཚས་བ ད་ ོང་འ ར་དང་། །མཆོག་ཆེན་ ་མ་དགེ་བཤེས་ ིས། ། ས་ཆེན་
མས་ལ་ ི་འ ར་དང་། ། ད་པར་འ ར་ཞེས་སངས་ ས་ ིས། ། ས་མཆོད་བཞི་ལ་འ མ་
འ ར་དང་། །ཡང་ ད་ ོན་མཆོག་ ་འ ངས་དང་། ། ང་འདས་ ས་ལ་ ེ་བ་དང་། ། ་
འཛན་ ེ་བ་བ ན་འ ར་དང་། །ཉི་འཛན་ ེ་བ་འ མ་འ ར་ ། །ག ངས་པའི་ ང་གིས་བ ་
མི་ ིད། །དེ་ ིར་ མ་དཀར་དགེ་ལ་འབད། ། ་བ་འཇག་རིང་འཆར་བ་ཡིས། ། ལ་དེ་རི་མོས་
ོགས་འདོད་ན། །འོད་འབར་འདས་ལོ་ཉི་མས་བ ར། །ནག་པ་ལ་སོགས་འདས་ ་བ ེས། །
གནས་གཉིས་འོག་མ་མིག༢གིས་འ ར། ། ས་མཚས༤༦བ ན་ལ་མདའ་རོས༦༥བགོ། །ཐོབ་པ་
ེང་བ ེས་ ་བ་དག ། ་དག་དེ་ལ་མཁའ་ ིམ༡༢༠ ིན། །འ ང་རིས༧༥བགོས་ ག་ཐིག་ཤར་
ན༑ ༑མཇག་རིང་ ་ཕོད་བཅས་པ་མཐོང་། །ཐོབ་ནོར་ཡ་ ང་ནམ་ ད་དང་། །ཆ་ ང་ནམ་
ོད་མཐོང་བ་ཡིན། ། ས་ངན་ ོན་ ིར་ བས་འགའ་ ། །རི་མོ་མ་ཤར་མཐོང་ཡང་ ིད། །དེ་
ཡང་ནམ་ ོད་ནམ་ ད་དེ། ། ེད་པའི་ནོར་ ིས་མི་བ ་ངེས། །ཐོག་མའི་ ་བར་ ར་མ་དང་། །
བར་ ་ ་ཕོད་ ེས་ ར་མ། །དེ་ནས་ལོ་ ག་མི་མཐོང་ཞིང་། ། ར་ཡང་ ་ག མ་ ར་བཞིན་
འཆར། །ཞེས་ ིས་ ི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་གསལ་ ོན་མ་ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་ ན་
ལས། ཉི་ ་ ་གཅན་འཇག་ ལ་དང་མཇག་རིང་འཆར་ ལ་བཅས་བཤད་པའི་ བས་ཏེ་
བ ན་པའོ།། །།
༼ ིས་གཞི་གསར་ སོ ་ དེ ་ ལ་མདོ་ཙམ་བཤད་པ། ༽
༈ དེ་ནས་འདས་ལོ་ཡན་ཆད་ ི། ། ི་འ སོ ་ངེས་པ་ མ་དག་ ། ། ོགས་ ོར་ ་བ་ཡར་
ལོག་བ ན། །ད་ འི་ལོ་ནས་ ེན་ ོག་པའི། ། ིས་ འི་བར་ ི་ལོ་ ངས་ཏེ། ། ིམ༡༢ ིས་བ ར་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ལ་གནས་གཉིས་བཞག །འོག་མ་མིག༢བ ར་མདའ་རོས༦༥བགོ། །ཐོབ་ནོར་ ེང་ ིན་ ག་མ་
དེས། །ད་ འི་ནག་ འི་བཤོལ་འ ོར་ ངས། །མ་ ངས་མདའ་རོ༦༥བ ན་ལ་ ང་། །དེ་ཚ་
ེང་ ་ ་བ་གཅིག ། ར་ཡང་ ིན་པས་ཚས་ ་དག ། ག་མ་ ིས་ལོའི་ ་བཤོལ་འ ོ། །དེ་
ནས་ཉིན་ཞག་གཟའ་ འི་ཆེད། ། ་དག་དེ་ཉིད་མཁའ་མེས༣༠བ ར། །གནས་ག མ་འོག་མ་རི་
མཁའ་རིས༧༠༧། །ཐོབ་ནོར་བར་ ིན་ ་རོས༦༤བགོ། ། དེ ་པས་ ེང་ ང་ ་ི ཞག་འ བ། །བར་
འོག་ ག་གིས་ད་ ་ཡིས། ། ི་ཞག་ ི་འ ོ་དག་ལ་ ང་། །མ་ ངས་ ་རོ༦༤བ ན་ལ་ ང་། །
ག་མ་ ི་ཞག་ ིས་འ ོ་ཡིན། ། ་རོ༦༤བ ན་ཚ་ ི་ཞག་ལས། །ག གས༡ ིས་ད ི་བར་ ་བ་
ཡིན། །དེ་ ར་གང་ ིས་ལོ་ ངས་དང་། ། ་དག་ ི་ཞག་གང་འོས་ལ། ། ར་ ེད་དང་ནི་བགོད་
ེད་གཉིས། །ག ང་བཞིན་ ་ལ་ བ་ ིས་ ིས། །གཟའ་ཉི་ཆ་རིལ་ ་བ་དང་། །ཉ་ ོང་ ་
གཅན་ ་བ་དང་། །ཞག་ག མ་གཟའ་ འི་ ་བ་དང་། །ལོ་འཕོ་ ལ་ ོན་བཅས་པ་ མས། །
ིས་འ ོ་མེད་པར་ བ་པ་དེས། །ད་ འི་ག གས་ཉི་ཆ་རིལ་སོགས། ། ིས་འ ོས་སོ་སོར་ ང་
བར་ ། །མ་ ངས་འཁོར་ལོ་བ ན་ལ་ ང་། ། ག་མ་ ིས་ འི་ལོ་དེ་ཡིས། །ཐོག་མའི་ངེས་པ་
མ་དག་འཆར། །གཞན་ཡང་མ་འོངས་ ིས་གཞི་ མས། །གསར་ ོས་འ ལ་མེད་ ེད་འདོད་
ན༑ ༑ ོང་ཆེན་འདས་ལོར་བཙལ་དགོས་ ིར། །འ ང་དབང་ བ་པ་ ག་རི་ ། །འདའ་ ་ ག་
རོ་ ས་ ར་མ། །འདོད་ ས་ ང་ ོང་རི་མིག་ནོར། །རབ་ཡིད་འོད་འབར་ཡན་ཆད་ ིས། ། ོང་
ཆེན་འདས་པའི་ལོ་ཚགས་ཏེ། །གང་ ོའི་བར་ ིས་འདས་ལོ་བ ེས། །དེ་ལ་ བ་ ིས་གཟའ་ཉིའི་
༑ ༑ཆ་རིལ་ ་གཅན་གཟའ་ ་བཅས། ། མ་དག་འ ོ་ ལ་ བ་པ་དེས། །གསར་ ོའི་ལོ་དེའི་
ིས་འ ོ་ཡིན། །ཞེས་ ིས་ ི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་གསལ་ ོན་མ་ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་
ན་ལས། ་བ་ཡར་ ོག་དང་ ོང་ཆེན་ ི་འདས་ལོ་ལ་བ ེན་ནས་ ིས་གཞི་གསར་ ོས་ ེད་
ལ་བཅས་མདོ་ཙམ་བ ན་པའི་ བས་ཏེ་བ ད་པའོ།། །།
༼ མ གོ ས་ ིས་ ་ི རིམ་པ་ ་ཚགས་བཤད་པ། ༽
༈ དེ་ནས་རི་ ་ ་ འི་ཆེད། །ཉེར་མཁོའི་མ ོགས་ ིས་མདོར་བ ས་བ ན། །ཐོག་མར་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དེ ་ བ་ ་བ ས་ལ། །རང་རང་ནག་ འི་ཉི་ ་འམ། །བཤོལ་ཡོད་དབོ་ འི་ཉི་ ་ལ། །གང་
བབ་ཉི་ཚས་ གས་ལོངས་ ིན། །ཚས(ཚས་གཅིག་གི་ གས་ལོངས་དང་མཉམས་ ང་ ང་)གཅིག་ གས་
ལོངས་ལས་ ང་ན། །དེ་ནི་ལོ་དེའི་ཉི་རགས་ཡིན། །དེ་དང་ཞག་ ད་མ་ གས་པའི། །གཟའ་ཡི་
གས་ལོངས་གཟའ་ ་ལ། ། ིན་པས་གཟའི་རིག་པ་འཆར། །ཡང་ན་ མ་དག་ བ་ ིས་ལ། །
འདས་ ་མེད་པའི་ ་བཤོལ་འ ོས། །མཁའ་མེས༣༠བ ར་ལ་མདའ་རོས༦༥བགོ། །ཐོབ་པའི་
ནོར་ལ་ ངས་གང་ཤར། །ཉིན་ཞག་ཉི་རགས་ཟིན་པའི་ཞག ། ག་མ་ ང་ཚ་ནོར་ལ་གཅིག༡། །
ིན་པས་ཚས་ཞག་ཉི་མ་ཡིས། །རག་པ་ཟིན་པའི་ཚས་ ངས་ཏེ། །གང་ཟིན་གཟའ་ཉིའི་ གས་
ལོངས་དེ། །གཟའ་ཉིའི་ ་བ་སོ་སོར་ ིན། །རང་འཁོར་བ ིལ་བས་རག་པའོ། །དེ་ཚ་ཉི་རགས་
ོང་ ར་ན། ། ར་ཡང་གཟའ་དང་ཉི་མ་ཡིས། ། གས་ལོངས་ ་བ་བ ན་པས་འ བ། །གཟའ་
རག་གང་ཡིན་ཉི་རགས་དང་། །ཤེད་ ོམས་ ིར་ན་གནས་ ག་ ། ། ར་ལོའི་རག་པ་ མ་དག་
ལ༑ ༑ བ་པར་ག གས༡ ག༡༡ ་མཚ༤༡ ༤། ། ས་མིག༢༦ ་རི་ ེ་མོ༣༧༨དང་། ། ེད་པར་
ག གས༡ ག༡༡ཐིག་ ༤༠མིག༢། །ནམ་མཁའ༠ ིན་པའི་ ི་ལོ་ཡིན། །གཟའ་རག་འཆར་ཞིང་ཉི་
རགས་ལ། ། བ་པར་ཐིག༠ ོང་༠མཁའ་མིག༢༠དང་། །ནམ་མཁའ༠མཁའ་རོ༦༠ ི་བ་དང་། །
ེད་པར་མཁའ ༠ ོང་༠རི་ ༡༧ཐིག༠། །མིག༢ མས་ ི་བ་མ་ ངས་ན། །སོ་སོའི་གཟའ་ཉིའི་
གས་ལོངས་བ ན། །དེ་ནི་གཟའ་ཉི་རགས་པ་འ བ། ། ར་ལོའི་ཚས་ལ་ ག༡༡(ཉི་རགས་ ོང་
བའི་ ི་ལོར་ ིམ་ ེར་དགོས་པ་ཞལ་ཤེས་སོ)པོས་བ ན། །མཁའ་མེས༣༠དོར་ ག་ ི་ལོ་ཡི། ། ི་ནོར་
ཡོད་པའི་ཚས་ ངས་འཆར། (ཉི་རགས་ ོང་པའི་ ི་ལོར་ ར་ལོའི་གཟའ་རག་དང་ཉི་རགས་ལ་གཟའ་ཉིའི་
གས་ལོངས་ ་བ་ལ་ ིན་ནས ། དེ་ལ་ག གས་ ག་ ་མཚ་སོགས་ ིན་པ་དང་། ཉི་མར་ཐིག་ ོང་མཁའ་མིག་

།དེ་ནས་ཉི་མ་རག་པ་དེའི། ། ་
ཚད་མཁའ་རོས༦༠བ ར་བ་ལ། །འོག་གི་ ང་བ ག་འ ང་མེས༡༣༥ ས། །ཐོབ་པ་ཐིག་གཉིས་
འོག་ ་བཞག ། ་ ང་ཡིན་ནོ་ ག་མ་དེ། ། ས༦བ ར་ད གས་བ ག་ཐོབ་པ་ད གས། ། ག་
མ་རི་རོ༦༧འམ་འདོད་པས༡༣། །བ ར་ལ་ཆ་བ ག་འ ང་མེ་ ས༡༣༥། །ཐོབ་པ་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་
དེ༑ ༑ བ་པར་ ག་མེད་ མ་དག་ཤར། །དེ་ནི་ཉི་ ང་ ་འ ས་ཏེ། །དེ་ཉིད་ ར་ཡང་གནས་
གཉིས་བཀོད། །མཚ༤ ས༦ ིས་བ ར་རང་འཁོར་བ ིལ། ། ང་འ ས་སོ་སོའི་ཁ་ ང་བཏགས། །
སོགས་ སི ་ ི་བས། ི་ལོའ་ི གཟའ་རགས་དང་ཉི་རགས་ཤར་བ་ཡིན་ནོ།)
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

དེ་ནས་གཟའ་ཉིའི་རག་པ་དེ། ། ེང་འོག་ག མ་ག མ་ ག་བཀོད་ལ། ། ིམ་མིང་གཉིས་རེའི་ཁ་
ང་གདགས། ། ག་དང་ ་མོར་ ་འ ས་ ིས། །ད ི་ཞིང་ཉ་དང་ ང་ལ་ ིན། ། ང་སེང་
གཉིས་ལ་མཚ་འ ས་ ིས། ། ང་ཞིང་ མ་ ིག་གཉིས་ལ་བ ན། །འ ིག་པ་ཀ ྚ་ ས་འ ས་
ིས། །དམན་ཞིང་ ་ ིན་ག ་ལ་ ེར། །དེ་ནི་ ིམ་ ག་ ི་ནོར་འ བ། །ཡང་ན་ མ་དག་ བ་
ིས་ལ། །ཁོ་བོས་གསར་ ེལ་ ིམ་ ག་གི ། ི་ནོར་རེ ་མིག་འཛན་འདོད་ན། །འོད་འབར་
འདས་ལོར་ ་བས༡ ི། །འདོད་པས༡༣དོར་ ག་ ་ར་བ ང་། །གང་ཟིན་ ིམ་ ག་གཟའ་ མས་
ལ༑ ༑ལོ་དེའི་གཟའ་རག་ ིན་པ་ཡིས། ། ིམ་ ག་ ི་ནོར་ མ་པར་དག །དེ་ནས་ཉིན་ ིས་ ་
བའི་ ིར། ། ལ་ལི་རེ ་མིག་འཛན་ ལ་ནི། །འདས་ ་གང་ཡིན་མཁའ་མེས༣༠བ ར། །གང་
ིས་ཚས་ ངས་ ིན་པ་ལ། །ཉི་རགས་ཟིན་པའི་ཚས་ ིས་ ི། ། ག་མས་ ་ར་བ ང་བའོ། །
ཡང་ན་གང་ ིས་ཉི་བར་ལ། །ཉི་རགས་ ིས་ ི(ཉི་རགས་ ོང་པའི་ལོ་ལ་ ི་མི་དགོས) ག་མ་ཡིས། །
ེད་དག་རེ ་མིག་བ ང་བར་ ། །དེ་མ ན་བར་འོག་གཟའ་ཉི་མ། །ཁ་ ང་བཞིན་ ་རང་
རང་གིས། ། ིམ་མ ན་གཟའ་ཉིའི་ ི་ནོར་ ིན། ། ད་པར་ཉི་རགས་ཟིན་པ་ཡིས། །ཚས་དེའི་
བར་ ་ ར་ལོ་ཡིས། །ཆོ་གས་འཛན་དང་ ི་ནོར་ ེར། །དེ་ཡིས་གཟའ་ ེད་ཉི་མ་དག །རིལ་
བོར་ཚས་བ ེས་ ་ ས༡༤བགོ། ། ེད་པ་མཉམ་དང་མི་མཉམ་བ ། ། ག་མས་རེ ་མིག་བ ་
བཞི་པོའི། ། ་ར་ཆ་ཤས་དང་མ ན་བ ང་། །གང་ཟིན་གཟའ་བར་ལོངས་ ོད་ལ། །ནོར་མཉམ་
བ ན་ལ་མི་མཉམ་ ི། །དེའི་གཟའ་ཚས་ མ་པར་དག །ཉི་དག་མཚ་དབང་༥༤ཚས་བ ར་
ིན། །གཟའ་ཡིས་ ་ཚད་མན་ ིས་ ང་། །རེས་ ོགས་ ་བའི་ ར་མ་དག །ཉི་ ་གཉིས་བ ེས་
ོར་བ་དང་། ། ེད་པ་ཚས་ ངས་རེ ་མིག་འཛན། ། ེད་ བ་ ་བ ས་ མ་དག་འ བ། །ཡང་
ན་ བ་མཐའི་བ ལ་ལི་ཡིས། །རེ ་མིག་ ས་པར་འཛན་འདོད་ན། །རབ་ཡིད་འོད་འབར་
འདས་ལོ་ཡིས། ། ་དག་མཁའ་མེས༣༠བ ར་བ་ལ། ། ལ་ ས་མཁའ་མཚ ༤༠༦༨ བ ན་པ་
དེར། ། ར་ཡང་གང་ ིས་ཚས་ ངས་ ིན། ། ་མིག་ ་མཚས༤༨༢༤ཐོབ་པའི་ནོར། །གནས་
ག་བཞག་པ་ ེང་རིམ་བཞིན། །ལག་པ ༢ག གས་མེ༣༡ ས༦དང་ག གས༡། །དབང་ ག༡༡
མཁའ་ཡོན་མེས༣༣༠བ ར་ལ། །ནམ་མཁའ༠ ་འ ང་༥༨འདོད་པ༡༣ཐིག༠། །འཁོར་ལོ༢༧ ག་
མཁའ་རོ༦༠༩ ིན་ལ། །རི་མཁའ་རི༧༠༧དང་རི་རོ༦༧ ས༦། །མཁའ་རོ༦༠མཁའ་རོ༦༠རིས༧དོར་
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ག །ལོ་ ངས་བ ་ག མ་བར་དེ་ཡིས། །གཟའ་རགས་ མ་པར་དག་པ་འ བ། ། ར་ ི་ ་མིག་
་མཚ་ཡིས། །བགོས་པའི་ ག་མས་རེ ་མིག་བ ང་། །གང་ཟིན་གཡོན་ངོས་ཉི་དག་ཡིན། །
གཡས་པར་གཟའ་རག་དེ་ཉིད་ ིན། །གཟའ་ ེད་དག་ཅིང་དེ་ཡི་ ེང་། །རིལ་པོར་ཚས་བ ེས་
ཡིད༡༤བགོས་སོགས། ། ག་མ་ ར་བཞིན་ ས་པས་འ བ། །ཡང་ན་ ེད་ བ་ ་ཚད་ཡན། །
དག་པའི་མ ོགས་ ིས་ བས་བདེ་ནི། ། ེད་ བ་གང་ ེད་གཟའ་ཉི་ཡིས། ། ་པའི་ ་ཚད་ཡན་
བཀོད་ལ། །གང་ ིས་གནས་གཉིས་ གས་ལོངས་ ིན། །རིལ་པོར་ཚས་བ ེས་ཡིད་ ིས༡༤བགོ། །
ག་མ་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པས། །རེ ་མིག་བ ང་ལ་གཟའི་ད ག་ ། །ནོར་མཉམ་བ ན་ལ་མི་
མཉམ་ ི། །དེ་ནས་གཟའ་ཉི་ མ་དག་ཆེད། །ཉི་བར་དེའི་ཚད་འཛན་ནས། །གཟའ་ཉི་གཉིས་
ཀའི་ ་ཚད་ ། །ཉི་ ང་བ ན་ ི་གང་དགོས་ ེད། །རེས་ ི་གཟའ་དང་ཉི་མ་དག །ཉི་དག་
མཚ་དབང་༥༤ ཚས་བ ར་ ིན། །གཟའ་ཡི་ ་ཚད་ ིས་ ང་ ག ། ་ ར་དག་ཅིང་ཉི་ ་
གཉིས། །བ ེས་པས་ ོར་བ་འ བ་པའོ། །དེ་ནས་དཔལ་ ན་གཟའ་ ་ཡིས། །ཞག་ག མ་
མ ོགས་ ིས་རིམ་པ་ལ། །རེ་ཞིག་ ན་ལ་ གས་ཆེ་བའི། །ཉིན་ཞག་མ ོགས་ ིས་ བ་ ལ་ནི། །
ནག་ འི་ཉ་ཡིས་ ི་ཞག་དང་། །སོ་སོའི་ ོས་ཞག་གོང་བཞིན་ བ། ། ི་མ་རིམ་བཞིན་ ོགས་
པའི ིར། །ཉ་ ོང་རིམ་ བ་བཅོ་ ༡༥རེ། །གནས་ག མ་ ན་ལ་རིམ་བཞིན་ ིན། །རང་རང་
འཁོར་ལོས་ ེང་བ ིལ་ནས། ། ་རོས༦༤ ེད་པས་ ེང་ ང་བས། ། ི་ཞག་གང་འདོད་དེའི་
འ བ། ། ེང་མར་ ང་ ར་ ང་བ་དེ། །མི་ནོར་མཚན་མ་མཚལ་ ིས་ ིས། །དེ་ནས་ ོས་ཞག་
རིམ་ བ་ཆེད། ། ག་ག མ་བཅོ་ ༡༥རེ་ ེར་ཞིང་། ། ག་པར་ ོང་དང་ ་བ ༡༥༠༠དང་། །པ་
སངས་བ ་དང་ ་བ ༡༥༠ ིན། ། ི་ཞག་མཚན་མ་ཅན་ ི་ བས། ། ག་གཟའ་ག མ་ལ་ཡིད་
༡༤ ེར་ཞིང་། ། ག་པར་ ོང་དང་བཞི་བ ༡༤༠༠དང་། །པ་སངས་བ ་དང་བཞི་བ ༡༤༠རེ། །
ིན་པས་ཚགས་མེད་ མ་དག་འ བ། །ཉིན་ཞག་ཉི་ ་རིམ་ བ་ ིར། །ནག་ འི་ཚས་ ངས་མ་
བ ེས་པའི། ། ི་ཞག་དག་གིས་གནས་ག མ་ཀར། ། ་རེར་མཁའ་མེ༣༠ ིན་ལ་བ ིལ། ། ་
རོས༦༤ཐོབ་པས་ ེང་ ང་ཚ། །མི་ནོར་མཚན་མ་གོང་བཞིན་ ། །ནག་ འི་ཉིན་ཞག་ཉི་ ་
ནི༑ ༑ ་བ བ་བཞིན་བ བ་དེ་ཉིད་ལ། །གནམ་གང་ཉིན་ཞག་ གས་ལོངས་ ིན། །ཉི་མས་ ི་
ཞག་མཚན་མ་ཅན ། །ཡིན་ བས་ཉེར་ད འི་ གས་ལོངས་ ིན། ། ི་མའི་ཉིན་ཞག་ ་བ་
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འ བ། །ཡང་ན་ ི་ཞག་ཚས་མེད་དེའི། ། ་རོ་དང་ནི་རི་མཁའ་རིའི། ། ག་གིས་རང་ཆའི་རེ ་
མིག་བ ང་། ། བ་ ིས་ཉི་ འི་ཆ་ཤས་ ིས། །རི་རོས་ཆ་ཡི་རེ ་མིག་བ ང་། །དེ་ག མ་བ ེས་
ལ་ བ་ ིས་ ི། །ཉི་ འི་ད གས་ཡན་ ིན་པས་འ བ། །དེ་ནས་ ི་ནོར་ བ་ ལ་ནི། །གང་
ིས་ནག་ འམ་དབོ་ ་ཡིས། །ཉིན་ཞག་ཉི་མའི་ ་བ་ལ། །ཉིན་ཞག་ གས་ལོངས་གང་བབ་
ིན། །ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ལོངས་ ོད་ལས། ། ང་ཟད་ ང་ན་ལོ་དེ་ཡི། ། ི་ནོར་རག་པ་ མ་
དག་ཡིན། །ཞི་གཉིས་ཆེད་ ་རག་པ་དེའི། ། ་ཚད་མཁའ་རོའི་བ ར་བ་ལ། ། ང་བ ག་
འ ང་མེ་ ས༡༣༥ཐོབ་པ། །ཐིག་གཉིས་འོག་བཞག་ ་ ང་ཡིན། །དེ་ ག་རོས༦བ ར་བ ག་
ཐོབ་ད གས། །ཡང་ ག་ ག་མཁའ་མིག་ ག་ཡིད༡༤༩༢༠༩ ། །བ ར་ལ་ཆ་བ ག་འ ང་མེ་
ས༡༣༥ ། །ཐོབ་པ་ ག་མེད་ ེས་ ་ ེ། །གནས་ག མ་ ེང་འོག་གཉིས་ ་བཞག ། ེང་མ་
ོགས༡༠དང་རི་མེ༣དང་། །འོག་མ་མདའ༥ ༤ག གས༡ ིས་བ ར། །རང་འཁོར་བ ིལ་བས་
ང་འ ས་འ བ། །དེ་ནས་ ི་ནོར་རག་པ་དེ། །གནས་ ག་ ེང་འོག་གཉིས་ ་བཀོད། །དང་པོ་
ོགས་འ ས་ ིས་བ ན་ལ། །གཉིས་པར་ ་ལོན་ཡིན་པས་ ི། །དེ་བཞིན་ག མ་པར་རི་འ ས་
༑ ༑ ིན་ལ་བཞི་བ་དག་ལ་ ི། ། ་བར་མེ་འ ས་ ིན་ ས་ལ། ། ག་པར་ ི་ཏེ་ ིན་ན་ནོར། །
ི་ན་ ་ལོན་ཁ་ ང་གདག ། ག་པའི་ ི་ནོར་ མ་དག་འ བ། །འོག་མར་མདའ་ ་ག གས་
འ ས་ མས། ། ེར་ ི་གོང་བཞིན་ ས་པ་ཡིས། །པ་སངས་ ི་ནོར་ མ་དག་གོ ། ར་ལོའི་ཉི་
རགས་ ང་འ ས་དང་། ། ི་ནོར་ མས་ལ་རང་རང་གིས། །ད ི་ ེད་རེ ་མིག་ ར་ ི་བས། །
ི་མའི་རག་སོགས(ལ་བ ་ག མ་རེ་ནས་ ི་བར་མ་ ངས་པའི་ཚ་རང་རང་གི་འཁོར་ལོའི་རེ ་མིག་ ིན་ནས་
ད ི་ ེད་རེ ་མིག་ ར་ ིས་ ་ི དགོས་པ་ཡིན་ནོ)རིམ་བཞིན་འཆར། །དེ་ནས་རེ ་མིག་བ ང་བ་ནི། ། ་
དེའི་ཉིན་ཞག་ ་བ་ཀར། །གང་ ིས་ཉིན་ཞག་ གས་ལོངས་ ིན། །དེ་ལ་ ི་ནོར་རག་པས་ ི། །
རེ ་མིག་ ེང་མ་གང་མ ན་བ ང་། །དེ་མ ན་བར་འོག་རེ ་མིག་ལ། །ཁ་ ང་དང་མ ན་ ི་
ནོར་ མས། །ནོར་དང་ ་ལོན་མ་འ ེས་པར། །སོ་སོར་ ིན་པའི་ ག་པ་དང་། །པ་སངས་
གཉིས་ ི་དལ་བ་དག ། ེང་མར་ ི་ནོར་རག་པ་ ིན། །དེ་ཡིས་ ག་ག མ་ ང་འཛན་ བ། །
ག་ག མ་དལ་བ་དག་པ་ཡིས། །རེ ་མིག་ ས་པ་རང་རང་གིས། ། ོས་ཞག་ ིས་འཛན་བ ས་
པ་ལ། །རེ ་མིག་ ོས་ཞག་ ངས་མ ངས་བ ང་། །མི་མ ངས་ ང་བ་གང་ཉེ་བ ང་། །དེ་ལ་
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ངས་ ང་མང་ ད་ ིས། །ཀ་ཁའི་ཞག་ ིས་བ ར་ལ་ ིན། ། ག་ག མ་དལ་བ་དག་པའོ། །
དེ་ནས་ཞི་གཉིས་ ར་བ་ཆེད། ། ག་པའི་ ོས་ཞག་མཁའ་ ོགས་དང་། །དཀར་པོར་ ོགས་ ིས་
བགོས་ཐོབ་ ིས། །ནོར་ ིས་ ང་འཛན་རེ ་མིག་དང་། ། ག་མས་ ི་ནོར་རེ ་མིག་བ ང་། །
དེ་གཉིས་བ ེས་པས་ ང་འཛན་འ བ། །དེ་ནས་ ར་བ་དག་པ་ཡིས། །རེ ་མིག་འཛན་ ལ་
འདི་ ར་ཏེ། །ཆ་ཤས་དོར་བའི་རང་རང་གིས། །དལ་བ་དག་པས་ ང་འཛན་ ང་། །མ་ ངས་
འཁོར་ལོ་བ ན་ལ་ ང་། ། ངས་ ལ་འཁོར་ ེད་ ག་ན་དོར། ། ང་ ག་ ་ ང་མཁའ་མེ་
ཡན། ། ང་ན་ད ་ ར་ག གས་ ེར་རོ། ། ར་གནས་མཁའ་རོས༦༠བ ར་བ་ལ། ། ་ཚད་
བ ག་པའི་ ངས་དེ་ཡིས། །རང་རང་ ར་ ང་རེ ་མིག་ལ། །འཁོར་ ེད་མ་དོར་རིམ་པ་དང་། །
དོར་ན་རིམ་མིན་ གས་ ོག་འཛན། །དེ་ཉིད་རང་རང་དལ་དག་ལ། །རིམ་བ ོན་རིམ་མིན་ ི་
བ་ཡིས། །རང་རང་ ར་བ་དག་པར་འ བ། །འ ོས་བཞི་ ིར་ ོག་ལ་སོགས་པ། ། ར་བཤད་
་བ བ་ཇི་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ ིམ་གནས་ ་བའི་ཆེད། །སོ་སོའི་དལ་དག་ ར་མའི་
གནས། །མཁའ་རོས༦༠བ ར་ལ་ ་ཚད་བ ག །འ ང་མེ་ ས༡༣༥ཐོབ་འདས་པའི་ ིམ། ། ག་
མས་སོ་སོའི་ཆར་འ ར་ ིར། །མིག་དམར་ ག་མིག་ལག་པ༢༢༩དང་། ། ར་ ་ ་ ས་
མེའ༣ི ༦༡བ ར། ། ེན་པ་མེ་ ་མེ་འ ང་དང་། །ཞི་གཉིས་མེ་རིས་བ ར་བ་ལ། །རང་རང་བགོད་
ེད་ ིས་ཐོབ་པ། །ངོ་ཐོག་ ིམ་དེའི་འདས་ཞག་ཡིན། ། ག་ མས་མཁའ་རོས༦༠ ར་ ས་ལ། །
རང་རང་བགོད་ ེད་ ིས་ཐོབ་ད ག །ཡང་ ག་མཁའ་རོ༦༠དང་ནི་རོ༦། །རང་རང་བགོད་
ེད་སོ་སོ་ཡིས། །རིམ་བ ར་རང་རང་ཆ་ མས་བ ག །རང་རང་བགོད་ ེད་ ིས་ཐོབ་པ། ། ་
ང་ད གས་དང་ཆ་ཤས་ཡིན། །དེ་ཡི་རང་རང་བགོད་ ེད་ནི། །བ ་ཤིས་མཁའ་མཚ་འ ང་
བ༥༤༠དང་། ། ར་ ་མདའ་ཡོན་ ་བ༡༣༥དང་། ། ེན་པ་མཁའ་ ་གདེངས་ཀ༨༡༠དང་། །ཞི་
གཉིས་ ལ་བ༣༢༤མེས་བགོའོ། ། ་གཅན་རེ ་མིག་འཛན་ ལ་ནི། ། ་དག་རོ་ ་མིག༢༨༦
བ ན་ལ། །མིག༢བ ར་ཉར་ག གས༡ ོང་མིག༢ ིན། །མཁའ་ ས་ ་མཚས༤༦༠དོར་ ག་
གིས། །ཉ་ ོང་རེ ་མིག་སོ་སོར་ཟིན། །ཡང་ན་ ་དག་རི་འ ང་༥༧བ ན། །མཁའ་མེ་ལག་
པས༢༣༠དོར་ ག་གིས། །ཉ་ ོང་ ེགས་པའི་རེ ་མིག་བ ང་། ། ོན་ ལ་ ན་རིའི་ ག་ ན་
ིས། ། ་གཅན་རེ ་མིག་འཛན་ ལ་ནི། ། ་དག་མིག་ ས༦༢བ ན་པ་ལས། །མཁའ་མེ་
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མིག༢༣༠བགོས་ ག་མས་འཛན། །ཞལ་ ང་ལོ་འཕོའི་རེ ་མིག་ནི། །འཛན་ ལ་འོད་འབར་
འདས་ལོ་ལ། ། ་ ོགས༡༠༨བ ན་པས་ ་ར་བ ང་། ། ེད་པ་ལོ་འཕོའི་རེ ་མིག་ནི། །འོད་
འབར་འདས་ལོར་མེ་ ག་ ིན། །རི་ ་མེས༣༡༧དོར་ ག་མ་ཡིས། །རེ ་མིག་བ ང་བ་བ ས་
ད་ ིས། །དངོས་བ ན་ ེད་པའི་ལོ་འཕོ་ཡིན། །དེ་ལ་གཟའ་ག གས༡ད ག་ཉི་མ༡༢། ། ང་
་ ་མིག༢༡ ིན་པ་ཡིས། ། ོན་ ལ་ ེད་པའི་ལོ་བདག་འཆར། ། ལ་ ོན་རེ ་མིག་འཛན་
འདོད་ན། །འོད་འབར་འདས་ལོ་ ེ་མོས༣བ ན། ། བ་པས༧དོར་ ག་ ་ར་བ ང་། ། ེང་ ལ་
འོག་མ་ ོན་པོའོ། །ཞེས་ ིས་ ིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་གསལ་ ོན་མ་ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་
འ མ་ ན་ལས། མ ོགས་ ིས་ ི་རིམ་པ་ ་ཚགས་བཤད་པའི་ བས་ཏེ་ད ་བའོ།། །།
༼ རི་ ་ཇི་ ར་ བ་ ལ་བཤད་པ། ༽
༈ དེ་ ར་རི་མོའི་ མ་ ངས་ མས། ། བ་ནས་ག ག་ལག་དཀར་ནག་གིས། ། ང་ ེབ་
རི་ འི་ ོར་ ལ་ནི། །ཐོག་མར་ ་བའི་ ་མ་འམ། ། ོན་མཆོག་གཤེན་རབ་གང་ ང་གི །ཤིས་
བ ོད་ ན་ཚག་ཤོ་ལོ་ཀར། ། ངས་སོ་ཆེ་ ང་ཞང་ ད་སོགས། ། མ་འབེབ་ ས་ཏེ་ལེགས་པར་
བཀོད། །དེ་ནས་དེ་གཉིས་གཅིག་ཤོས་དང་། ། ས་འཁོར་ ་དང་ ་བའི་སེང་། ། ན་མ ེན་
མཉམ་མེད་ ་མ་སོགས། །དམ་པའི་ཚགས་ལ་མཆོད་བ ོད་ ། །བཤད་ འི་ངོ་བོ་དམ་བཅའ་
དང་། ། ོན་མཆོག་གཤེན་རབ་ཆེན་པོ་ཡི། །འ ངས་དང་ ས་འཁོར་ག ང་ལོ་སོགས། །ཇི་ ར་
འོས་པའི་བ ན་ ིས་ མས། ། ས་བ ས་ བས་དང་ ར་ཏེ་འགོད། །དེ་ནས་ ིས་ འི་གནམ་
ལོ་དེའི། ། ོད་ ེད་མིང་གི་ མ་ ངས་དང་། །དེ་ཡིས་ ོག་ ས་དབང་ ང་དང་། ། ས་ ེར་
ིས་པའི་འ ང་ ངས་དང་། །སེ་ཞིག་སོགས་ ི་ལོ་ཡི་མིང་། །གཟའ་བཞི་གང་གིས་ ང་ཡིན་
དང་། །ཕོ་ ང་ད ས་ ེར་གང་བབ་དང་། ། མ་དག་ བ་པའི་ལོ་གཟའ་དང་། །ལོ་ ར་བཅའ་
དང་ ེད་ ིས་ ིས། །ལོ་འཕོ་ ལ་ ོན་ལ་སོགས་པའི། །མིང་ཡིག་ ན་ཚག་དང་ ར་བཀོད། །དེ་
དག་ མས་ ི་འ ས་ ་ཡང་། །ཐོག་མར་བ ་བའི་མགོན་པོའི་བཀའ། །གཡེན་ཁམས་སེལ་མདོ་
ལས་ ང་བའི། ། ག་ ་ ོར་ ི་ལོ་བཤད་དང་། ། ས་པར་མཁན་ཆེན་བསོད་ ོ་ལ། །དག་ ང་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ང་བ ན་ ིས་ ི་འ མ། །ཤེལ་དཀར་ཟ་མ་ཏོག་ཞེས་པ། །ཡོད་མོད་ ས་པར་མ་ཕེབས་
ང་། །མདོར་བ ས་འ ང་བཞིན་ ད་དེ་ཡིན། །བ ་དང་བ ད་ འི་ལོ་བཤད་དང་། །གཞན་
ཡང་ ས་བ ན་མེ་ལོང་དང་། ། ང་ ོང་ ར་ འི་འ ས་ ིས་དང་། ། ་ནག་ ག་ ་ཆེ་ ང་
སོགས། ། ས་པར་བཀོད་ཅིང་མ་ ོགས་ཚ། །དེ་དག་བ ས་པའི་འ ས་བཤད་དང་། ། བ་པའི་
ལོ་བདག་གཟའ་ ར་དང་། །ཞལ་ ང་ལོ་གཟའ་ ེད་པ་ཡིས། །ལོ་བདག་ ལ་ ོན་བ ན་མོ་
དང་། །དཀར་ ང་ཆར་འ ས་ གས་གཉིས་དང་། ། ིར་ ོག་ལ་སོགས་གཟའ་ ་ཡིས། །འ ས་
་དག་དང་ ི་རོལ་བའི། ། ད་ ེ་ལས་ ང་ད ངས་འཆར་ ི། །འ ས་བཤད་དག་ ང་འཇིག་
ེན་འདིའི། །བདེ་ ག་ ོན་ ིར་འ ི་བར་ ། །གཞན་ཡང་ ེ་བ་ད ས་ གས་སོགས། །བཟང་
ངན་འ ས་ ་ཇི་ཡོད་དང་། །བདེན་བ ོད་དགེ་ལེགས་བ ོ་ ོན་སོགས། ། ས་བ ས་ བས་
དང་བ ན་ཏེ་འགོད། །དེ་ ེས་ངོ་ཐོག་ལོ་དེ་དང་། ། ེས་མའི་ལོ་འཁོར་ས་བདག་དང་། ། ས་
ེའི་གབ་ཚ་བཅས་པ་དང་། །ལོ་བདག་གཟའ་ ར་ཞལ་ ང་དང་། ། ེད་པའི་ལོ་འཕོ་ ལ་ ོན་
དང་། །དཀར་ ང་ཆར་འ ས་ལ་སོགས་པའི། །རི་མོ་ཁ་ ང་བཅས་པ་དང་། །དེ་ ེས་ ེད་ བ་
གཟའ་ཉི་ཡིས། །རག་པ་ལ་སོགས་མ ོགས་ ིས་ གས། །གང་ཡིན་དེའི་ ི་ནོར་དང་། །གཟའ་
འི་ཞག་ག མ་རི་མོ་ཡང་། །དོན་ལ་ ད་པར་མ་མཆིས་པས། །གང་ཡིན་དེ་ཡི་ ི་ནོར་དང་། །
ི་ ོས་ཞག་སོགས་ཡོད་ན་འ ི། །དེ་ནས་རང་རང་ ་བའི་འགོར། ། ་འཁོར་ས་བདག་འ བ་
ན་འགོད། ། ་བཤད་དངོས་ལ་ཧོར་ ་ཡིས། ། ངས་དང་ ས་བཞི་ར་འ ིང་ཐ། །འ ལ་མེད་
ིས་འ མ་དགོངས་དོན་ ིས། །དང་པོ་ད ིད་ར་ ག་ནས་བ མས། །གནམ་ལོའི་ ་འདེད་
ཁམས་ ར་ཏེ། །ཉིན་ཞག་མཁའ་མེར་ལོང་ན་ཆེ། །ཉེར་ད འི་ཞག་ལ་ ང་ཞེས་དང་། །རག་
པའི་ཉ་ ར་ ིམ་མིང་འགོད། ། ིས་གསར་འདོད་ན་བ ་གཅིག་པ། ། ག་ནས་བ ང་ ེ་གོང་
བཞིན་ ིས། །དེ་ ེས་ད གས་ ིམ་ ང་ག མ་དང་། ། ོག་གཉིས་ཕག་ཞག་རི་ཥི་ མས། ། ་ ི་
རིམ་བཀོད་རང་རང་གིས། ། ས་གཟེར་བཅས་དང་ ིམ་ ེབ་ ེས། །ལས་བཞིའི་འ ས་ ་གང་
འ བ་ནི། ། ག་ ིག་འ ག་དང་ ང་ ང་དབང་། །འ ིག་པ་ ་མོ་ ས་པ་དང་། །ཀར་སེང་ཞི་
ལས་ག ་ཉར་བ ད། ། ་ ིན་ མ་པར་བསད་ལས་ཤིས། ། ང་ལ་ཉིན་ཚད་མཚན་ཚད་དང་། །
དང་པོར་འ ་ ེད་དང་ ར་ཏེ། ། ེན་འ ེལ་ ་ ར་འདིའི་ཉ་དང་། ། ིམ་ ེབ་ལ་ཤར་རེས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

གཟའ་ནི། ། ་བདག་ཡིན་ ིར་འཇམ་ བ་དང་། ། མ་ ོང་དང་ནི་ ་ད འི་ ོགས། །དེ་ནས་
ལ་བའི་འ ངས་ཚས་སོགས། ། ས་ཆེན་གང་ཡིན་འ ར་བཅས་དང་། །གནམ་ལོ་ནས་
བ ངས་ཡར་མར་ ིས། །བཞི་གཤེད་ ་ནག་དེ་ཡང་ནི། །ར་བཞིའི་ ོད་དང་འ ིང་བཞིའི་
ད ིལ། །ཐ་ ང་བཞི་ཡི་ ད་ནག་གོ །ཚས་ ི་ཆད་ ག་གང་ཡོད་འ ི། །རག་པར་གཟའི་དར་
ད་ནི། ། ག་ ་ ི་ག མ་ ེན་དར་ཚས། ། ི་འ ག་ ེལ་ག མ་མིག་དམར་ཚས། །ཕག་ ག་
ཡོས་ག མ་ ་དར་ཚས། ། ་ ང་ ལ་ག མ་ ར་དར་ཚས། །ཞིབ་ན་ བ་པའི་ཚས་གཅིག་
གི ༑རེས་གཟའི་ཁམས་ནས་ ིས་ ་ ེ། །དེའི་ངོས་འཛན་ ་ནག་ གས། །ཉི་མ་མིག་དམར་མེ་
ཡིན་ཏེ། ། ་བ་ ག་པ་ ་ཡི་ཁམས། ། ར་ ་ཤིང་ལ་པ་སངས་ གས། ། ེན་པ་ས་ཡི་ཁམས་
ཡིན་ནོ། །གང་ཚས་དེ་དར་ ་ཡང་དར། །མར་ ད་ད ་ ད་ ོགས་ ོད་སར། །གཉིས་ཀ་མ་
ནོར་སོ་སོར་བཀོད། །དབང་ ག་བཞེངས་བ གས་འ ས་ ་དང་། ། ་ཉིར་ ་གཅན་ ིས་ ིབ་
ཚ༑ ༑ ས་ཚད་ཆ་ ན་བཟང་ངན་དང་། ། ་འཇག་འཆར་ཚ་ཚས་ ངས་དང་། ། ོར་ཁ་ཉ་
ག་སོགས་ ང་འ ི། །དེ་ ེས་གཟའ་ འི་དལ་ ར་དང་། ། ེད་ བ་སོ་སོའི་ ་བ་དང་། །ཉ་
ོང་ ་གཅན་རི་མོ་བཀོད། །དེ་ནས་སོ་སོའི་ཚས་ཁོང་ ། །ཐོག་མར་ཚས་ ི་ཨང་གི་དང་། །
དགའ་བཟང་ ལ་ ོང་ ོགས་སོགས་དང་། །ཚས་ ་ མ་ ་ ན་ ོར་བ ན། ། ས་འ ས་བ ་
གཉིས་འགོད་ ལ་ མས། །བསམ་འ བ་གཏེར་མཛད་ཇི་བཞིན་ ། ། ་བ ས་རི་མོའི་གཡས་
གཡོན་ ། །གཟའ་ ར་འ ོད་ ོར་གང་ཡོད་དང་། ། ་ ར་དང་བ ན་ ག་གཟའ་ཡིས། །
འ ད་དང་གདོང་འཇག་ ་སོལ་དང་། །མཆེ་གདོང་མཚན་མ་གང་ཡོད་དང་། །ཉིན་མོའི་ཆ་ལ་
ར་མ་གཉིས། །ཡོད་ཚ་འ ོད་སོགས་གཉིས་ཀར་འ ི། ། ེད་པ་མ་ ོགས་བི ྚི་ཙམ། །བཀོད་ཚ་
འཆར་བཞིའི་ཚས་ ངས་ནི། །མཚ་ ག་ ོན་དང་ཉེར་ ར་ ི། ། ་ཚས་ལག་མིག་ཉེར་ད ་
༑ ༑ཚས་དང་གཟའ་འཛམ་ ེག་ཚས་ནི། །ཉི་མ་བ ་གཉིས་ཉི་ ་བ ན། ། ་བ་བ ་གཅིག་ཉི་
་ ག །མིག་དམར་བ ་དང་ཉི་ ་ ། ། ག་པར་ཚས་ག མ་བཅོ་བ ད་དང་། ། ར་ ་ཚས་
ག་ཉི་ ་གཅིག །པ་སངས་གཉིས་དང་བ ་བ ན་ཏེ། ། ེན་པར་བ ན་དང་ཉི་ ་གཉིས། །
འདི་དག་འཛམ་ཚ་ ེག་ཚས་ཡིན། །དེ་ཡང་ཚས་བ་བ ་གཅིག་ལ། །རེ་གཟའ་ཉི་མའི་ཚས་
ལོངས་དེ། །ཉིན་ཚད་མ་ལོང་ ང་བ་ན། །བ ་གཉིས་ཚང་བའི་བ འ་ཆད་ ། །བ ེག་ཚས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

མིང་མཐར་ ་ཡིག་ ོར། །གཞན་ལའང་དེ་བཞིན་འ ེས་ ་ ། །གཞན་ཡང་གཡེན་ཁམས་སེལ་
མདོ་ལས། །གཟའ་དང་ཚས་གཉིས་འ ོད་པ་ཡིས། །དཔལ་ ི་ ོར་བ་འདི་ ར་ཏེ། ། ོགས༡༠ལ་
དཔལ་ ི་ཉི་མ༡ཤར། །ཚས༡༥ལ་ ་བའི༢ག ག་གིས་བ ན། ། ང་ ོང་༢ ན་མིག་དམར༣ལ་
མཛས། ། ག་པ༤ནོར༨དང་ ན་པས་ ག ། ་མ༥མ་ ས༡༤ཐོག་ལ་བ གས། །དཀར་པོའི༦
མདའ༥ནི་ ོགས་བ ར་འཕེན། ། ེན་པ༠ཡོན་ཏན༣ ན་འཛམ་པ། །དཔལ་ ིས་ ་ ས་ལས་
ན་བཟང་། ། ད་པར་དགེ་ལས་ཤིས་པར་ག ངས། །དེ་ནས་ ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་ནི། ། ་
བའི་ ང་དང་ ང་ཚད་བར། །ཉི་ཞག་ ངས་ནི་གང་འ ག་པ། །བ ག་ལ་རེ ་མིག་དང་བ ན་
ཏེ༑ ༑ཉེར་བ ད་ཡོད་ཚ་བཅོ་ ་དང་། ། མ་ འི་འོག་མ་གཉིས་ཀ་དོར། །ཉེར་ད ་ཚས་ལ་
མ་ ་དོར། ། མ་ ་འ ིག་ཚ་བཅོ་ ་པོ། །གཉིས་ཀ་ག ང་བཞིན་འགོད་པ་དང་། །སོ་གཅིག་
སོ་གཉིས་ཡོད་ཚ་ཡང་། །དེ་ ངས་བ ན་ལ་རིམ་བཞིན་ ི། །དེ་ ེས་ཉི་མ་ ར་ ེ་དང་། །ས་
བདག་ཐེབ་བ ོག་གནམ་ ོ་ མས། །ཤོག་ ་བཞིན་ ་དག་པར་བ ། །ཡང་ན་ཉི་མ་ ར་ ེ་
མས། །ག ག་ལག་ ོར་ཐང་གསར་ ིས་ ར། ། ས་ ང་མཁས་པའི་ ག་ལེན་ཡིན། ། ་ ག་
ཡོད་ཚ་ ང་ ལ་ ར། ། ་བཤད་ ་ནག་ མ་ ོང་དང་། ། ་ད ་རག་གཟའི་དར་ ད་དང་། །
ཉི་སོགས་ཤོག་ ་བ ས་པ་ མས། ། ་མ་དེ་ཀ་ བ་རེ་འ ི། །འདི་ནི་གཤེན་བ ན་ ན་རི་བའི། །
ག་ ན་ལི་ཐོ་འ ིང་པོ་ ེ། །དེ་ལས་ ས་དང་བ ས་འདོད་ན། ། ོ་གསལ་རིག་པས་ད ད་ལ་
ང་། །དེ་ལ་ཉེར་མཁོའི་རི་མོ་འགའ། ། ོན་ ི་ ག་ ོལ་ཅི་བཞིན་བཤད། །ད གས་ ིམ་ ང་
ལ་གང་ ིས་དང་། ། ོག་གཉིས་ ོན་ ་མགོ་ ་ཡིས། །ཕག་ཞག་ ོན་ ་རི་ ི་ལ། ། ོ་བཞིན་ ་
བའི་བཤོལ་འ ོ་ མས། །མཁའ་མེས༣༠བ ར་ལ་དེ་ ེང་ ། །ད གས་ཐོབ་ཆེད་ ་ག གས་ ་
ཡིད༡༤༨༡། ། ང་ལ་ ས་མེ་དབང་པོ༥༣༦དང་། ། ོག་གཉིས་མིག་ ་མི་བདག༡༦༨༢དང་། །
ཕག་ཞག་ལ་ནི་མེ་མཁའ་རོ༦༠༣། །རི་ ི[ཥི]ག གས་ བ་གདེངས་ཀ༨༧༡ མས། །བ ེས་ལ་
མདའ་རོ༦༥ཐོབ་ནོར་ ིས། །རང་རང་ཟིན་པའི་ཚས་ ངས་ ོན། །མཁའ་མེ༣༠ལོང་ན་དོར་བར་
༑ ༑མདའ་རོས༦༥བགོས་ ག་གང་ ང་དེ། །མདའ༥བགོས་ནོར་ ི་འདོད་ཆ་དང་། ། ག་མས་
་ཆའི་རེ ་མིག་བ ང་། །དེ་ ར་ཟིན་པའི་འདོད་ཆ་དང་། ། ་ཆ་ཚས་ ི་ གས་ལོངས་ མས། །
གཟའ་ཉི་ ་བ་མ་ནོར་ ིན། །སོ་སོའི་ཚད་ མས་ངེས་པར་ཤར། །ད ར་ ོག ད ན་ ོག
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཕག་ཞག རི་ ི དེ་ ར་ ་བ་གང་ཡིན་ཡང་། ། ་བཤོལ་འ ོ་དེ་ ང་༢ཡིན་ཚ། །ཐིག་
ནས་ཡིད་ ི༡༤བར་དང་ནི། ། ང་༢མིན་ག གས༡ནས་ཚས༡༥ ིས་བར། ། ེས་མའི་ད གས་
ཐོབ་ ོན་མར་འཆར། ། ་བཤོལ་འ ོ་མ་མི་བདག༡༦དང་། །རི་ ༡༧ཤར་བའི་ ་བ་དེར། །
ད གས་ཐོབ་མེད་ཅིང་དེ་བཞིན་ ། །ག གས༡མིག༢ཤར་ཚ་ ིམ་ ེབས་མེད། །ཐིག་དབང་
༥༠ ་དབང་༥༡ ང་ཟིན་མེད། །དེ་ ིར་འདི་གཉིས་ ་བཤོལ་ཡིན། །དེ་ མས་འདོད་ཆ་ ་
ཆ་ཡིས། །ངལ་ ང་མ ོགས་ ིས་ ེད་འདོད་ན། །ཚག་ ང་དོན་བཟང་རེ ་མིག་ནི། །ཁོ་བོས་
གསར་ ་ ེལ་བར་ ོས། ། ་བཤོལ་འདོན་ ལ་ བ་ ིས་ལ། །གནམ་གང་དག་ལ་ ང་གི་
ཚད། །ཤར་བའི་ ་བ་དེའི་ ེས་མ། ། ང་དང་ ལ་ ིར་ ་ ག་ ེ། ། ་མ་ཉིས་ ེགས་ ི་མ་
བཤོལ། ། ེད་པར་ ་དག་འཕར་ཚ་འདོན། །དེ་ནས་ ོན་ ོན་མཁས་ མས་ ིས། །བཞེད་
དགོངས་ ོར་ཐང་གསར་ ིས་ ིས། ། གས་ལ་ད་ འི་གཏན་ལེ ་ ། །འཁོད་པའི་ཉི་མ་ ར་
ེ་ མས། ། ་ཡིས་ལོ་གཅིག་ལོ་ཐོ་ཡིས། །དཔེར་བ ང་ཡིན་ ིར་འ ལ་བ་ ། །བཤད་ནས་རི་
མོ་ལམ་དག་ནས། །གསལ་བར་ ོན་པའི་བཞེད་ ལ་ནི། །འོད་འབར་འདས་ལོ་ཉི་མས༡༢བ ར། །
ད ིད་ར་ཧོར་ ་དང་པོ་སོགས། །འདས་ ་བ ེས་པ་གནས་གཉིས་བཞག །འོག་མ་མིག༢བ ར་
་མེས༣༨བ ན། །མདའ་རོས༦༥ཐོབ་པ་ ེང་མར་འཕང་། ། ་བ་ མ་པར་དག་པའོ། ། ་དག་
དེ་ཉིད་མཁའ་མེས༣༠བ ར། །གང་ ིས་ཚས་བ ེས་གནས་ག མ་བཞག །བར་ ་རི་མཚ༤༧
འོག་མ་ལ། །མེ་མཁའ་ ༤༠༣ ིན་རི་མཁའ་རིས༧༠༧། །ཐོབ་ནོར་བར་ ིན་ ་རོས༦༤ ེ། །ཐོབ་
པའི་ནོར་ ིས་ ེང་ ང་བ། །འདས་པའི་ཞག་གམ་ ི་ ་དེ། །དེ་ཉིད་གནས་ ག་བཀོད་པ་
ལ༑ ༑དང་པོར་འ ང་༥བ ེས་ བ་པས༧དོར། ། ག་དེས་རེས་གཟའ་གང་ཡིན་ཤེས། །གཉིས་
པར་རིས༧བ ན་ཉི་མས༡༢དོར། ། ག་དེས་ཉི་མ་ངོས་འཛན་ཏེ། །འ ག་ནས་འགོ་བ ང་ ིས་
པ་ ེ། །ཐིག་ལེ༠ཤར་ནས་ཡོས་ལ་བཞེད། །ག མ་པར་འ ང་བ ེས་ ོགས༡༠ ིས་བགོས། ། ག་
མ་ཉི་མའི་འ ང་བ་ ེ། །གཅིག་གཉིས་མེ་ལ་ག མ་བཞི་ས། ། ་ ག་ གས་ལ་བ ན་བ ད་
༑ ༑ད ་དང་ཐིག་ལེ༠ཤིང་ཁམས་ཡིན། །གནས་བཞིར་མཚ༤ ིན་ ་གས༩དོར། ། ག་མས་
ོགས༡༠ ང་ ག་མེད་ན། ། ར་ཡང་ ་གས་ ང་བར་ ། ། ག་མ་ཚས་འཆར་ ེ་བ་ཡིན། ། ་
བའི་གནས་ལ་ ་བས་ ི། ། ས༨བགོས་ ག་མ་ ར་ཁ་ ེ། །གཅིག༡པ་ལི་ལ་གཉིས༢པ་ཁོན། །དེ་
- 352 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

སོགས་རིམ་བཞིན་ཤེས་པར་ ། །ཞེས་ ིས་ ི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་གསལ་ ོན་མ་ངོ་མཚར་
འོད་ཟེར་འ མ་ ན་ལས། རི་ ་ཇི་ ར་ བ་ ལ་བཤད་པའི་ བས་ཏེ་བ ་བའོ།། །།
༼ ཉེར་མཁོའི་འ ས་ ིས་ ་ཚགས་མདོ་ཙམ་བཤད་པ། ༽
༈ དེ་ནས་ཉེར་མཁོའི་འ ས་ ིས་ལ། །ལོ་ ་ཚས་ ི་འ ས་བཤད་དང་། ། ་བ་སོ་སོའི་
ིས་འ ས་སོགས། །དང་པོ་ལོ་ཡི་འ ས་བཤད་ལ། །ག ང་རབ་གཡེན་ཁམས་སེལ་མདོ་ལས། །
མཁས་མཆོག་ད ་ ལ་ཉི་མ་ཡིས། །བ ས་པའི་ལོ་ཡི་འ ས་བཤད་ལ། །ལོ་མིང་བ ་མིང་ ོག་
ེ་དང་། །ལོ་ ེད་དབང་གི་གཟའ་ཉིད་དང་། །དགེ་དང་མི་དགེའི་བཤད་ ང་ ེ། ། ིས་འགོ་
བ ན་ ིས་ མ་པར་བ ན། །ཤིང་ཕོ་ ི་བའི་ལོ་མིང་ལ། །འ ང་ ན་ཞེས་ ་བ འ་ཡི་མིང་། །
ོག་གི་ ེ་བ་བཞི་ ང་ཡིན། ། ག་ ེལ་ ་བས་ལོ་ ེད་བགོས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་ ེན་པ་ལ། །
ཉི་མ་ལོག་ ིན་ཉི་མ་ཡིན། །འ ་འདེབས་སོས་ལེགས་ ོན་ཐན་ཆེ། །དམག་ ོད་ ལ་པོའི་ལས་
ཀ་འ བ། །ལོ་ ོད་ས་གཡོ་འ ང་བར་འ ར། །ཤིང་མོ་ ང་གི་ལོ་མིང་ལ། ། ོགས་པ་ཞེས་ ་
བ འ་ཡི་མིང་། ། ོག་གི་ ེ་བ་ག མ་མཐིང་ཡིན། ། ག་ ེ ་ ་བས་ལོ་ ེད་བགོས། །ད ར་ཉི་
ལོག་ཡན་ ་བ་ལ། །ཉི་མ་ལོག་ ིན་མིག་དམར་ཏེ། །འ ་འདེབས་སོས་ཞོད་ ོན་ ིན་ཆེ། །
འ ོག་བཟང་ ས་འ ག་ཆེ་བ་དང་། །ལོ་ ད་རིམས་ནད་འ ང་བར་འ ར། །མེ་ཕོ་ ག་གི་ལོ་
མིང་ལ། །རབ་འབར་ཞེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། གོ ་གི་ ེ་བ་གཉིས་ནག་ཡིན། ། ག་ ེ ་ ་བས་ལོ་
ེད་བགོས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་ལག་པའི་གཟའ། །ལོག་ ིན་ ར་ ས་དབང་ ར་བ། །འ ་
འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་ ་ ལ། །གནག་ལེགས་བཞོན་ ་ ས་པར་འ ར། །ལོ་ ད་ ེ་དགོན་
དགེ་འཕེལ་ ེད། །མེ་མོ་ཡོས་ ི་ལོ་མིང་ལ། ། ིན་འ ར་ཞེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་གི་ ེ་བ་
གཅིག་དཀར་ཡིན། ། ་བ་ ག་གི་ལོ་ ེད་བགོས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་པ་སངས་ཏེ། །ལོག་ ིན་
ེན་པས་བདག་པོ་ ེད། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོད་ཞོད་ཆེ། ། ་ ལ་རིམས་ནད་མེད་ཅིང་
བདེ། །ལོ་ ད་ ང་ཟད་ཁོལ་ ར་འ ག །ས་ཕོ་འ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །དཔའ་བོ་ཞེས་ ་བ འ་
ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་ད ་ ག་ཐོབ་པ་ ེ། ། ག་ ེ ་ ་བས་ལོ་ ེད་བགོས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཉི་མ་ལ། །ལོག་ ིན་ ་བས་བདག་ ེད་དེ། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་ཀ་ ། ། ས་འ ག་མ་
མོའི་རིམས་ནད་འ ང་། །ལོ་ ོད་ས་གཡོ་ཐོག་སེར་ ོད། །ས་མོ་ ལ་ ི་ལོ་མིང་ལ། ། ོང་བ་
ཞེས་ ་བ འ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་བ ད་དཀར་ཐོབ་པ་ ེ། ། ག་ ག་ ་བས་ལོ་ ེད་བགོས། །
ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་མིག་དམར་ལ། །ལོག་ ིན་ལག་པས་དབང་བར་འ ར། །འ ་འདེབས་སོས་
ཐན་ ོན་ཞོད་ཆེ། །འ ག་པ་ ོད་ཅིང་སེར་ ག་ དོ ། །ལོ་ ད་འ ་ལེགས་འ ང་བར་འ ར། །
གས་ཕོ་ ་ཡི་ལོ་མིང་ལ། ། ན་ ོགས་ཞེས་ ་བ འ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་བ ན་དམར་ཐོབ་
པའོ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ་བ་ནི། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་ ར་ ་ལ། །ལོག་ ིན་པ་ཝ་སངས་ ིས་
བདག །འ ་འདེབས་སོས་ ོམས་ ོན་ཡང་ ོམས། ། ད་ཁ་ ོད་ཅིང་བ ན་པ་འཐབ། །ལོ་ ད་
ནག་མོ་ལས་ཀ་ ོད། ། གས་མོ་ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །འ ས་བདག་ཅེས་ ་བ འ་ཡི་མིང་། ། ོག་
ེ་ ག་དཀར་ཐོབ་པར་འ ར། ། ག་དང་ ེ ་ ས་ལོ་ ེད་བགོས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་ ེན་
པས་དབང་། །ལོག་ ིན་ཉི་མས་འཁོར་ལོ་བ ར། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་སེར་ ོད། །ནང་
དམེ་མང་ཞིང་ནལ་ ག་མང་། །ལོ་ ད་བ ན་པས་ ིམས་འཆལ་མང་། ། ་ཕོ་ ེལ་ ི་ལོ་མིང་
ལ༑ ༑མཐོང་ ན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་ ་སེར་ཐོབ་པའོ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ་བ་
ཡིས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་ ་བས་དབང་། །ལོག་ ིན་མིག་དམར་བདག་ དེ ་དེ། །འ ་འདེབས་
སོས་ཞོད་ ོན་ཐན་འ ར། །ནད་མང་འ ོག་ལེགས་ཤིང་ཐོག་ལེགས། །ལོ་ ད་ཚར་རིམས་
འ ག་པར་འ ར། ། ་མོ་ ་ཡི་ལོ་མིང་ལ། །མཆོག་ཅན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་བཞི་
ང་ཐོབ་པའོ། ། ག་ ེ་ ་བས་ལོ་ ེད་བགོས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་ལག་པ་ལ། །ལོག་ ིན་ ར་
འི་བདག་པོ་ ེད། །འ ་འདེབས་སོས་ཞོད་ ོན་ལོ་ལེགས། །ལོ་ ོད་ ་ཡི་ནད་རིམས་འ ང་། །
ལོ་ ད་ ་ཡང་ ང་ཕམ་ ར། །ཤིང་ཕོ་ ི་ཡི་ལོ་མིང་ལ། །ཕན་བདེ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་
ེ་ག མ་ཐོན་ཐོབ་པར་འ ར། ། ག་ ག་ ེལ་ ག་ལོ་ ེད་བགོས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་པ་
སངས་བདག །ལོག་ ིན་ ེན་པས་དབང་ ེད་པས། །འ ་འདེབས་སོས་ ོམས་ ོན་ ང་ཐན། །
ལོ་ལེགས་ ་ ལ་ནད་མེད་ཅིང་། །ལོ་ ད་ ད་མེད་ཆགས་པ་ཆེ། །ཤིང་མོ་ཕག་གི་ལོ་མིང་ལ། །
ན་དྷ་ཞེས་པ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་གི་ ེ་བ་གཉིས་ནག་ཐོབ། །ལོ་ ེད་ ་བ་ཕོགས་པ་ལ། །
ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་ཉི་མའི་ལས། །ལོག་ ིན་ ་བས་དབང་ཡང་བ ར། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ནོ ་ཆར་ མ། །ནད་མང་འ ག་ ོད་སེར་བ་འབེབས། །ལོ་ ད་ ོད་པས་ཞིང་ཁམས་གཙས། །
མོ་ཕོ་ ི་བའི་ལོ་མང་ལ། །འ ས་ ེད་ཅེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་གཅིག་དཀར་ཐོབ་པའོ། །
ལོ་ ེད་ ་བ་ ག་བགོས་པས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་མིག་དམར་ལ། །ལོག་ ིན་ལག་པས་དབང་
ར་བ། །འ ་འདེབས་སོས་ ་ ོན་སེར་ ོད། ། ོག་ ོལ་མང་ཞིང་ལོ་ལེགས་འ ང་། །ལོ་ ད་
འ ་ཆང་ལེགས་པར་འ ར། །མེ་མོ་ ང་གི་ལོ་མིང་ལ། ། ་ ང་ཞེས་ འི་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་
ེ་ད ་ ག་ཐོབ་པའོ། ། ་ ག་ལོ་ ེད་ཆ་བ ོས་པས། །ཉི་མ་ལོག་ཡན་པ་སངས་བདག །ལོག་
ིན་ ེན་པས་དབང་ཡང་ ར། །འ ་འདེབས་སོས་ལེགས་ ོན་འ ིང་ ེ། ། ས་འ ག་ཁོལ་ ་
ཐོག་སེར་ ོད། །ལོ་ ད་ས་གཡོ་འ ང་བར་འ ར། །ས་ཕོ་ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །ས་འཛན་ཞེས་ ་
བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་བ ད་དཀར་ཐོབ་པ་ ེ། །ད ར་ད ན་ ་ ག་ལོ་ ེད་བགོས། །ད ར་
ཉི་ལོག་ཡན་ཉི་མས་བདག །ལོག་ ིན་ ་བས་ཐོབ་པ་ ེ། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་འ ་
ས། ། ་ ལ་འ ོག་ལེགས་མི་གསར་འཕེལ། །ལོ་ ོད་ས་གཡོ་ ང་ཐག་ཡོང་། །ས་མོ་ཡོས་ ི་ལོ་
མིང་ལ། ། ོས་ ལ་ཞེས་པ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་གི་ ེ་བ་བ ན་དམར་ཐོབ། ། ག་ ེ ་ ་བས་ལོ་
ེད་བགོས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་མིག་དམར་ལ། །ལོག་ ིན་ལོག་པས་དབང་ཡང་བ ར། །འ ་
འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་ཞོད་ཆེ། །གཟའ་ཡི་རིམས་ནད་མང་བ་དང་། ། ད་མེད་ ོན་པ་འ ང་
བར་འ ང་[འ ར]། ། གས་ཕོ་འ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །རབ་ ན་ཞེས་པ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་
ག་དཀར་ཐོབ་པ་ ེ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་གཟའ་བདག་ནི། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་ ར་ ་འདེབས། །
ལོག་ ིན་པ་སངས་ ག་པོའི་གཟའ། །འ ་འདེབས་གང་ཡང་ལེགས་པར་ངེས། ། གས་བོན་ ད་
ཁ་ཤིན་ ་འཐབ། །བོད་འ ོག་ ་ ལ་འ ང་བར་འ ར། ། གས་མོ་ ལ་ ི་ལོ་མིང་ལ། །
མཚན་པ་ཞེས་པ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་ ་སེར་ཐོབ་པའོ། །ལོ་ ེད་ ོད་ ད་གཟའ་བདག་
ནི༑ ༑ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་ ེན་པས་བདག །ད ར་ཉི་ལོག་ ིན་ཉི་མས་དབང་། །འ ་འདེབས་
སོས་ཐན་ ོན་ཡང་ མ། ། ་ནད་མང་ཞིང་བ སེ ་པས་གཙ། །ལོ་ ད་ ག་པོའ་ི ོག་ ོལ་མང་། །
་ཕོ་ ་ཡི་ལོ་མིང་ལ། ། ་ ོན་ཞེས་པ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་བཞི་ ང་ཐོབ་པ་ ེ། །ལོ་ ེད་
བགོས་པའི་གཟའ་ཡི་བདག །ད ར་ཉི་ཡན་ཆད་ ་བ་ ེ། །ལོག་ ིན་མིག་དམར་དབང་བའོ། །
འ ་འདེབས་སོས་ལེགས་ ོན་འ ་འཕེལ། །ལོ་ལེགས་མི་ནོར་ ་ ་འཕེལ། །ནད་དཀོན་དགེ་
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ེད་མང་བར་ ོན། ། ་མོ་ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །བདག་མཆོག་ཅེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་
ག མ་ཐོན་དབང་བ་ ེ། ། ་བ་ ག་རེས་ལོ་ དེ ་བགོས། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་ ར་ ས་དབང་། །
ལོག་ ིན་པ་སངས་དཀར་པོ་མཆོག །འ ་འདེབས་ཤིན་ ་ལེགས་པར་འ ར། ། ལ་ ིམས་
དབང་ ན་བདེ་བར་ ོངས། །སོ་སོའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་ ིད་ ན། །ཤིང་ཕོ་ ེ ་ལོ་མང་ལ། ། ནི ་
ག་ཅེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་གཉིས་ནག་ཐོབ་པའོ། །ལོ་ ེད་ཡས་མར་བགོས་པའི་
གཟའ། །ད ར་ཉི་ཡན་ཆད་ལག་པས་དབང་། །ལོག་ ིན་ ར་ ས་བདག་ ེད་པས། །འ ་
འདེབས་ ན་ལེགས་བདེ་འ ོག་འཕེལ། །རིམས་ནད་འ ག་པ་ཁོལ་ ར་ཡོང་། །ལོ་ ད་བདེ་
ིད་ ན་པར་འ ར། །ཤིང་མོ་ ་ཡི་ལོ་མིང་ལ། །བཟོད་དཀར་ཞེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་
གཅིག་དཀར་ཐོབ་པ་ ེ། །ལོ་ ེད་ ་བ་ ག་ ག་ལ། །ད ར་ཉི་ལོག་ཡན་པ་སངས་དབང་། །
ལོག་ ིན་ ེན་པས་དབང་ཡང་ ེད། །འ ་འདེབས་སོས་ལེགས་ ོན་ཆར་ བ། །སེར་ཁ་ ོད་
ཅིང་ ེ་ ལ་མང་། ། ་ཡང་ཕམ་པར་འ ར་བ་ཡིན། །མེ་ཕོ་ ི་ཡི་ལོ་མིང་ལ། །ཐར་ ན་ཞེས་ ་
བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་ད ་ ག་ཐོབ་པ་ ེ། ། ག་ ག་ ་བས་ལོ་ ེད་བགོས། །ད ར་ཉི་ལོག་
ཡན་ཉི་མས་བདག །ལོག་ ིན་ ་བས་དབང་ ེད་པས། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་ཞོད་ཆེ། །
་ ལ་ནད་མང་ཚ་རིམས་ཡོང་། ། ད་མེད་ མ་མ་ཤི་བ་མང་། །མེ་མོ་ཕག་གི་ལོ་མིང་ལ། །འཚ་
བ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་བ ད་དཀར་ཐོབ་པའོ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ེད་གཟའ་ནི། །
ལོ་ ོད་མིག་དམར་ ོས་པའི་གཟའ། །ལོ་ ད་ལག་པ་ ན་འ ང་གཟའ། །འ ་འདེབས་སོས་
ོད་ ོན་ཞི་ ེད། །འ ག་དང་རིམས་ནད་མང་འ ང་ཞིང་། །འཐབ་དང་ལོ་ ད་ ་ནད་
ལ། །ས་ཕོ་ ི་བའི་ལོ་མིང་ལ། །རབ་ ལ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་གི་ ེ་བ་བ ན་དམར་
ཐོབ། །ལོ་ ེད་ ་བ་བགོས་པ་ ག །ཉི་མ་ལོག་ཡན་ ར་ ས་དབང་། །ལོག་ ིན་པ་སངས་
བདག་ ེད་དེ། །འ ་འདེབས་སོས་ ་ ོན་ལོ་ལེགས། །བོད་འ ོག་ཐམས་ཅད་ལེགས་ ར་ཏེ། །
སོ་སོའི་དགའ་བདེ་ལོངས་ ོད་ཆེ། །ས་མོ་ ང་གི་ལོ་མིང་ལ། །ཤིང་འ ས་ཞེས་པ་བ ་ཡི་
མིང་། ། ོག་གི་ ེ་བ་ ག་དཀར་ཐོབ། ། ག་ ེལ་ལོ་ཡི་ ེད་བགོས་པས། །ཉི་མ་ལོག་ཡན་ ེན་
པས་བདག །ལོག་ཉིན་ཉི་མས་དབང་ ེད་པས། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ནོ ་ཡང་ཐན། ། ལ་
པོ་ ོག་ ང་ན་བ་དང་། ། ད་མེད་ ེབས་ རི ་ཤི་བ་མང་། ། གས་ཕོ་ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །དཔའ་
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ད་ཅེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་གི་ ེ་བ་ ་སེར་ཐོབ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ོད་ ི་གཟའ། །ཉི་
མ་ལོག་ཡན་ ་བས་ ེད། །ལོག་ ིན་མིག་དམར་བདག་ ེད་དེ། །འ ་འདེབས་སོས་ ་ ོན་ཐན་
ཡོང་། །འ ག་པ་ཁོལ་ ར་འ ང་བས་གཙ། །ཤིང་ མ་ཐན་པ་འ ང་ཞེས་ ད། ། གས་མོ་ཡོས་
ི་ལོ་མིང་ལ། །གཏེར་འཛན་ཞེས་པ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་བཞི་ ང་ཐོབ་པའོ། ། ་ ག་ལོ་ ེད་
བགོས་པ་ཡིས། ། ་གཟའ་ལག་པས་བདག་ ེད་དེ། ། ི་གཟའ་ ར་ ས་ཐོབ་ ར་བ། །འ ་
འདེབས་སོས་ ་ ི་བཏབ་ལེགས། །བཙན་བ ན་ནལ་ ག་མང་ ར་བ། ། ་ ི་དར་བས་ ོག་
ལས་ ེད། ། ་ཕོ་འ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། ། ེར་འཛན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་ག མ་ཐོན་
ཐོན་པའོ། །གཟའ་ཡི་ཐོབ་ཐང་ལོ་ ེད་ལ། །ཉི་མ་ལོག་ཡན་ ར་ ས་དབང་། །ཉི་མ་ལོག་ ིན་
པ་ཝ་སངས། །འ ་འདེབས་གང་ཡང་ལེགས་པར་འ ར། ། ག་པར་མཐའ་ཡི་འ ་ཤིང་ལེགས། །
མཐའ་མི་ཟོག་ཅན་ད ས་ ་འ ང་། ། ་མོ་ ལ་ ི་ལོ་མིང་ལ། ། ོག་ཅན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་
ད། ། ོག་གི་ ེ་བ་གཉིས་ནག་ཐོབ། །ལོ་ ེད་ ་བ་ ག་རེ་བགོས། ། ་གཟའ་ ེན་པས་དབང་
ར་ཏེ། ། ི་གཟའ་ཉི་མས་བདག་ ེད་པས། །སོས་ཐན་ ོན་ཀ་འ ་དཀོན་འ ང་། །ནད་མང་
་ཕམ་ ས་འ ག་མང་། །བ ན་པས་ ོག་གི་ལས་ ེད་མང་། །ཤིང་ཕོ་ ་ཡི་ལོ་མིང་ལ། ། ་
མ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་གཅིག་དཀར་ཐོབ་ ར་བ། །ལོ་ ེད་ ག་ ེལ་ ་བ་ ག ། ་
གཟའ་ ་བས་བདག་ ེད་པ། ། ི་གཟའ་མིག་དམར་ཡིན་པའོ། །འ ་འདེབས་སོས་ ་ ོན་ ང་
ཐན། །འ ་ཡང་ ང་ཟད་དཀོན་ ར་ཏེ། །འ ོག་ནོར་ ས་ཤིང་འཕེལ་བར་འ ར། །ཤིང་མོ་
ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །འདོགས་འཛན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ་ ག་ལོ་ ེད་བགོས་པའི་གཟའ། །
ོག་གི་ ེ་བ་ད ་ ག་ཐོབ། །ཉི་མ་ལོག་ཡན་ལག་པས་བདག །ལོག་ ིན་ ར་ ས་བདག་ ེད་
དོ༑ ༑འ ་འདེབས་སོས་ ་ ོན་ལོ་ ོམས། །ལོ་ ོད་འ ག་ཅིང་ལོ་ ད་མེ། །མཐོ་ཡི་ ད་
འཚགས་ད ས་ ་ ག །མེ་ཕོ་ ེ ་ལོ་མིང་ལ། །དབང་ ན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་གི་ ེ་བ་
བ ད་དཀར་ཐོབ། །ལོ་ ེད་ ་བ་ ག་གི་བགོས། །ཉི་མ་ལོག་ཡན་པ་ཝ་སངས། །ལོག་ ིན་ ེན་
པས་དབང་ ར་ཏེ། །འ ་འདེབས་སོས་ལེགས་ ོན་འ ིང་འ ར། །བ ན་པ་ནང་འཐབ་ནག་
མོ་གསོད། །མཐའ་དང་བོད་གཉིས་འཐབ་པར་འ ར། །མེ་མོ་ ་ཡི་ལོ་མིང་ལ། ། ལ་བ་ཞེས་ ་
བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་བ ན་དམར་ཐོབ་འ ར་ཏེ། ། ག་ཡན་ ེལ་ ིས་ལོ་ ེད་བགོས། །ཉི་མ་
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ལོག་ཡན་ཉི་མས་དབང་། །ལོག་ ིན་ ་བས་བགོས་པ་ལ། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་ཆར་
ཆེ༑ ༑ ་ ལ་ ེད་མི་མཐའ་ནས་ཡོང་། །ཐམས་ཅད་ཤིན་ ་བ ེས་པ་གཙས། །ས་ཕོ་ ི་ཡི་ལོ་
མིང་ལ། །དགའ་ ེད་ཅེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་གི་ ེ་བ་ ག་དཀར་ཐོབ། །ལོ་ ེད་བགོས་པས་
གཟའ་གཉིས་ལ། ། ་གཟའ་མིག་དམར་ཐོབ་ ར་པ། ། ི་གཟའ་ལག་པས་ཐོབ་པར་ ེད། །འ ་
འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་འ ་འཕེལ། ། ་ནག་ ལ་ ་ཐན་ ས་མང་། ། ད་མེད་ཤིན་ ་ཆགས་
ེད་ ོད། །ས་མོ་ཕག་གི་ལོ་མིང་ལ། ། ོས་ཅན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་གི་ ེ་བ་ ་སེར་
ཐོབ། ། ེད་ལོ་དགོས་པའི་ ་གཟའ་ ེ། །ཉི་མ་ལོག་ཡན་ ར་ ས་དབང་། །ལོག་ ིན་པ་ཝ་
སངས་ ིས་དབང་། །འ ་འདེབས་སོས་ལེགས་ ོན་ཡང་ལེགས། །ས་ཡི་ ་མོས་ས་གཡོས་པ། །
ལོ་ལེགས་དགེ་བ་ ན་ ་འཕེལ། ། གས་ཕོ་ ི་བའི་ལོ་མིང་ལ། །མཆེ་ ནོ ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། །
ོག་ ེ་བཞི་ ང་ཐོབ་པ་ ེ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ་གཟའ་ནི། ། ེན་པས་ཐོབ་པར་ ེད་པ་
ཡིན། །དེ་ ག་ཉི་མས་ཐོབ་པར་ ེད། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་ཡང་ཐན། །འ ས་ལེགས་
འ ་འཕེལ་ ་ ལ་ཡོང་། ། ག་དང་ ་གསར་འཕེལ་བར་འ ར། ། ོག་ ང་ནད་ནི་དར་བར་
འ ར། ། གས་མོ་ ང་གི་ལོ་མིང་ལ། ། ་ ་ཅན་ཞེས་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་གི་ ེ་བ་ག མ་ཐོན་
ཐོབ། །ལོ་ ེད་ ་བ་ ག་རེ་ཐོབ། །ཉི་མ་ལོག་ཡན་ ་བས་དབང་། །ལོག་ ིན་མིག་དམར་
དབང་བར་ ེད། །འ ་འདེབས་སོས་ཆར་ ོན་ཐན་འ ང་། །ཐོག་དང་སེར་བ་ ོད་པ་ཡིན། །
ཐོག་གི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་འ ང་། ། ་ཕོ་ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །འོད་འབར་ཞེས་ ་བ ་ཡི་
ད། ། ོག་གི་ ེ་བ་གཉིས་ནག་ཐོབ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ་གཟའ་ནི། །ལག་པ་དག་གིས་ ར་
བར་ ེད། ། ི་གཟའ་ ར་ ས་དབང་ ེད་དེ། །འ ་འདེབས་སོས་ཆར་ ོན་ ས་ཐང་། ། ོག་
བདག་ནད་ནི་དར་བ་ཡིས། །ནད་མང་ ས་འ ག་འ ང་བར་འ ར། ། ་མོ་ཡོས་ ི་ལོ་མིང་
ལ༑ ༑འ ིལ་ཆེན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་གཅིག་དཀར་ཐོབ་པ་ ེ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ་
གཟའ་ནི། །པ་ཝ་སངས་ ིས་བདག་ ེད་དོ། །ལོ་ ག་ ར་ ས་དབང་ ེད་པས། །འ ་འདེབས་
གང་ཡང་ལེགས་པ་ཡིན། ། ལ་ ིམས་བ ང་ཞིང་བདེ་བར་འ ར། །ཆོས་པ་ཕལ་ཆེར་ ག་པར་
འ ར། །ཤིང་ཕོ་འ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། ། ན་དཀའ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་གི་ ེ་བ་ད ་ ག་
ཐོབ། ། ག་རེ་བགོས་པའི་ལོ་ ེད་ ིས། ། ་གཟའ་ ེན་པ་ཡིན་པ་ལ། ། ི་གཟའ་ཉི་མས་བདག་
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ེད་དོ། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་བ ད་འཕེལ། །ས་གཡོ་བ་དང་ ང་དམར་ཆེ། ། ་ཕམ་
ོད་འཚང་ནད་རིམས་འ ང་། །ཤིང་མོ་ ལ་ ི་ལོ་མིང་ལ། ། ་འཛན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། །
ོག་གི་ ེ་བ་བ ད་དཀར་ཐོབ། །ལོ་ཡི་ ེད་གཟའ་བགོས་པ་ཡིས། ། ་གཟའ་ ་བས་དབང་ ེད་
དོ༑ ༑ ི་གཟའ་མིག་དམར་བདག་པའོ། །འ ་འདེབས་སོས་ལེགས་ ོན་ཐང་ ེ། །ལོ་ལེགས་
འ ང་འཕེལ་ ོག་ཟས་མང་། ། ས་འ ག་ཁོལ་ ་འ ང་བར་འ ར། །མེ་ཕོ་ ་ཡི་ལོ་མིང་
ལ༑ ༑ག མ་པ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་བ ན་དམར་ཐོབ་པའོ། །ལོ་ ེད་ ོད་ ི་གཟའ་
བདག་ནི། །ལག་པ་དག་གིས་དབང་ ེད་དོ། ། ད་གཟའ་ ར་ ས་དབང་བ ར་ཏེ། །འ ་
འདེབས་ལེགས་ ར་ ོན་སེར་ ོད། །གཡང་དང་ བ་འ ིལ་ཤི་བ་མང་། །མ་མོའི་རིམས་ ང་
འ ང་བའོ། །མེ་ལོ་ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །བདེ་ ན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་ ག་དཀར་ཐོབ་
པའོ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ེད་གཟའ་ནི། །པ་ཝ་སངས་ ིས་ཐོབ་པའོ། ། ི་གཟའ་ ེན་པས་
འ བ་པར་ དེ ། །འ ་འདེབས་འ ་མང་ ་ཡང་ ལ། ། ད་མེད་ཆགས་ ེད་ཆེ་བ་ཡིན། ། ེས་
པའི་ ོག་ལེན་འ ང་བར་འ ར། །ས་ཕོ་ ེ ་ལོ་མིང་ལ། །རལ་འཁོར་ཞེས་པ་བ ་ཡི་ ད། །
ོག་ ེ་ ་སེར་ཐོབ་པའོ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ོད་ ི་གཟའ། །ཉི་མ་དག་པའི་དབང་ ེད་དེ། །
དེ་ནས་ ་བས་དབང་ ེད་དོ། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་ཞོད་ཆེ། །ཤིང་ཏོག་མ་ ས་ལེགས་
པ་ཡིན། ། ོ་བལ་མཐའ་ཡི་མི་ མས་ ིད། །ས་མོ་ ་ཡི་ལོ་མིང་ལ། ། ིན་ཆེན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་
ད། ། ོག་ ེ་བཞི་ ང་ཐོབ་པའོ། །ལོ་ ེད་ ་བ་ ག་རེ་ཡི། ། ་གཟའ་མིག་དམར་ཡིན་པ་
ལ༑ ༑ ི་གཟའ་ལག་པས་དབང་ཡང་ ར། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་ཞོད་ཆེ། །འ ་ལེགས་
བས་འགར་ ང་ཟད་དཀོན། །གནམ་ལ་འ ར་བའི་ ་ལ་ངན། ། གས་ཕོ་ ི་ཡི་ལོ་མིང་ལ། །
ག་པོ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་གི་ ེ་བ་ག མ་ཐོན་ཐོབ། ། ་བ་ ག་ ག་ཆ་བགོས་པས། །
ཉི་མ་ལོག་ཡན་ ར་ ས་བདག །ཉི་མ་ལོག་ ིན་པ་ཝ་སངས། །འ ་འདེབས་སོས་ཆར་ ོན་ ་
ལ། །འ ོག་ལེགས་ཆར་ཆེ་ ས་འཛམས་སད། །བོན་ཆོས་དགེ་བ་དར་བར་ ར། ། གས་མོ་
ཕག་གི་ལོ་མིང་ལ། །ཕ་བོང་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་གི་ ེ་བ་གཉིས་ནག་ཐོབ། །ལོ་ ེད་
བགོས་པའི་ ་གཟའ་ནི། ། ེན་པས་བདག་ ེད་ ི་གཟའ་ནི། །ཉི་མས་དབང་བ ར་ ེད་པ་
ཡིན། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་ཡང་ཐན། །འ ་དཀོན་ནད་མང་ ས་འ ག་དང་། ། ག་
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པར་ ད་མེད་ ོག་ལ་འབགས། ། ་ཕོ་ ི་བའི་ལོ་མིང་ལ། །འ ིལ་པ་ཅན་ཞེས་བ ་ཡི་ ད། །
ོག་ ེ་གཅིག་དཀར་ཐོབ་པའོ། །ལོ་ ེད་ ་ ག་དགོས་པའི་གཟའ། ། ་མ་ ་བའི་འཁོར་ལོས་
ེད། ། ི་གཟའ་མིག་དམར་ཞི་ འི་བདག །འ ་འདེབས་སོས་ལེགས་ ོན་བ ད་འཕེལ། །
འ ོག་ལེགས་ ོ་མོན་མཐའ་ལ་ངན། ། ་དང་ ་མོང་རིགས་ལ་ངན། ། ་མོ་ ང་གི་ལོ་མིང་
ལ༑ ༑ཟོ་ལ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་ད ་ ག་ཐོབ་པའོ། ། ེད་བགོས་ལོ་ཡི་གཟའ་བདག་
ོད། །ལག་པས་ ེད་དབང་འཁོར་ལོ་ ེ། །དེ་ནས་ ར་ ས་དབང་ཡང་བ ར། །འ ་འདེབས་
སོས་ཐན་ ོན་དགའ་ཆེ། ། ོན་པ་མང་པོ་འ ང་བར་འ ར། །ཤིང་ཕོ་ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །
འདབ་ ས་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་བ ད་དཀར་ཐོབ་པའོ། ། ག་ ་ལོ་ཡི་ ེད་དག་
གིས། ། ོད་གཟའ་པ་ཝ་སངས་ ིས་བདག ། ད་གཟའ་ ེན་པས་ལས་ ེད་དོ། །འ ་འདེབས་
གང་ཡང་ ིན་པར་འ ར། ། གས་པ་ནང་འཐབ་ ེད་ལ་བ ོན། ། ་གཉན་ནད་ ིས་གཟེར་
བར་ ེད། །ཤིང་མོ་ཡོས་ ི་ལོ་མིང་ལ། །རི་བོ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་བ ན་དམར་ཐོབ་
པའོ། ། ག་ ེ ་ ་བས་ལོ་ ེད་བགོས། །ལོ་ ོད་ཉི་མས་དབང་ཡང་བ ར། །ལོ་ ད་ ་བས་
བདག་ ེད་དོ། །ལོ་འ ིང་ ོན་ཞོད་ཤིན་ ་ཆེ། ། ད་འ ོ་ ོག་ཆགས་ མས་ལ་ངན། ། ་
གནས་ཉ་ལ་རིམས་ནད་འ ོ། །མེ་ཕོ་འ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། །དཔག་ཅན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། །
ོག་ ེ་ ག་དཀར་ཐོབ་པ་ ེ། ། ་ ག་ལོ་ཡི་ ེད་མར་བགོས། ། ོད་གཟའ་མིག་དམར་ལས་
ང་ངན། ། ད་གཟའ་ལག་གི་འཁོར་ལོ་བ ར། །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་འ ་ ག ། ོན་
པ་ ་ ལ་མཐའ་ནས་འོང་། ། ི་ཡི་རིགས་ལ་ངན་པའོ། །མེ་མོ་ ལ་ ི་ལོ་མིང་ལ། ། བ་པ་ཞེས་
་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་ ་སེར་ཐོབ་པ་ ེ། ། ག་ ས་ལོ་ཡི་ ེད་བགོས་པ། ། ོད་གཟའ་ ར་
པས་དབང་ ེད་དོ། ། ད་གཟའ་པ་ཝ་སངས་ ི་བདག །འ ་འདེབས་སོས་ཐན་ ོན་ ི་ ལ། །
རིམས་ནད་ཕལ་ཆེར་འ ང་བ་ཡིན། ། ོག་ལ་གནོད་པ་ཕལ་ཆེར་ ང་། །ས་ཕོ་ ་ཡི་ལོ་མིང་
ལ༑ ༑དབང་པོ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་བཞི་ ང་ཐོབ་པ་ ེ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ོད་
གཟའ་ནི། ། ེན་པ་ བ་ ེད་དབང་ཡང་བ ར། །དེ་ནས་ཉི་མས་དབང་ ེད་དོ། །འ ་འདེབས་
སོས་ ང་ ོན་ཐན་འ ར། ། ་གར་ ལ་ནས་འ གས་པ་འ ང་། །མཐའ་དང་ད ས་ ་འཐའ་
པ་འ ང་། །ས་མི་ ག་གི་ལོ་མིང་ལ། ། མ་འཛན་ཞེས་ ་བ ་ཡི་མིང་། ། ོག་ ེ་ག མ་ཐོན་
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ཐོབ་པ་ ེ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ཡར་གཟའ་ལ། ། ་བ་དག་གིས་དབང་བ ར་ཏེ། །དེ་ནས་མིག་
དམར་ལ་ ེད་དེ། །འ ་འདེབས་སོས་ ་ ོན་ཐན་ཆེ། །ས་ཡང་གཡོས་པས་ ་ ལ་ཡོང་། །
འ ོག་གི་ ག་ མས་ཞོ་འཕེལ་ལོ། ། གས་ཕོ་ ེ ་ལོ་མིང་ལ། ། ་རལ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། །
ོག་ ེ་གཉིས་ནག་ཐོབ་པའོ། །ལོ་ ེད་ཐོབ་པར་བ ིས་པ་ཡིས། ། ་གཟའ་ལག་པས་ ེད་དབང་
ར། ། ི་གཟའ་ ར་ ར་བདག་ ེད་པས། །འ ་འདེབས་སོས་ ་ ོན་འ ་ ིན། །མཐའ་འཁོབ་
ལ་ མས་ ་གེས་ག ང་། །ན་རིམས་ ་མང་འ ང་བར་འ ར། ། གས་མོ་ ་ཡི་ལོ་མིང་
ལ༑ ༑ ག་པ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་གི་ ེ་བ་གཅིག་དཀར་ཐོབ། །ལོ་ ེད་བགོས་པས་ ་
གཟའ་ལ། ། ནེ ་པ་ས་བདག་ ེད་པ་ ེ། །དེ་ནས་ཉི་མས་དབང་བདག་གོ །འ ་འདེབས་སོས་ ་
ོན་ཐན་ཆེ། །འ ་ཡི་ ལ་པ་ཞན་པ་ ེ། །ལོ་ཏོག་ཕལ་ཆེར་ མ་པར་འ ར། ། ་ཕོ་ ི་ཡི་ལོ་
མིང་ལ། །ས་རལ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་ད ་ ག་ཐོབ་པ་ ེ། །ལོ་ ེད་ ོད་ ད་ ེ་བའི་
གཟའ། ། ོད་ལ་ ་བས་བདག་ ེད་དེ། ། ད་ལ་མིག་དམར་བདག་བ ར་རོ། །འ ་འདེབས་
སོས་ ་ ོན་ཐན་འ ང་། །མཐའ་མི་ད ས་ ་འ ང་ ེ་བ ེས། །ནད་དང་ ག་བ ལ་འ ང་
བར་འ ར། ། ་མོ་ཕག་གི་ལོ་མིང་ལ། ། ག་མོ་ཞེས་ ་བ ་ཡི་ ད། ། ོག་ ེ་བ ད་དཀར་ཐོབ་
པའོ། །ལོ་ ེད་བགོས་པའི་ ་གཟའ་ནི། །ལག་པ་གདེངས་པས་ལས་ ང་ ེད། ། ད་ལ་ ར་ ས་
བདག་པོ་ ེད། །འ ་འདེབས་སོས་ ་ ོན་འ ་འཕེལ། །ཆར་ ིས་ཁང་ ིམ་བཤིག་པར་ ེད། །
ནད་དཀོན་ ས་ ལ་བདེ་བར་འ ར། །
དེ་ནས་ལོ་ ན་ ག་ ་ལ། ། ེ་འ ེང་གོང་འོག་བར་ག མ་ ིས། ། ེལ་པའི་བ ་དང་
བ ད་ ་ཡིས། །ལོ་བཤད་ད ལ་དཀར་མེ་ལོང་ལས། །ཤིང་ཕོ་ ི་ལོ་འ ང་ ན་གཅིག ། ས་
ོག་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །ཆར་མེད་ ང་དང་མེ་ཡིས་འཇིགས། །ཚ་བའི་ནད་འ ང་
སོས་ཆར་ ། །ལོ་ གས་འ ིང་ལ་ཚང་འཕེལ་ལོ། །ཤིང་ལོ་ ང་ལོ་ ོགས་པ་གཅིག ། ས་ ོག་
དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག ། ་ཞོད་ ི་ཐན་ ང་ཆེན་ ངས། །ལོ་འ ིང་ ག་དང་དགེ་བ་འཕེལ། །
མཁས་པ་ མ་ཟེ་ ལ་པོ་བདེ། །མེ་ཕོ་ ག་ལོ་རབ་འབར་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་
གཉིས་ ། ། ནོ ་ཐན་ ི་ཞོད་ལོ་ལེགས་ཤིང་། ། གས་ཉེས་ ལ་པོ་ ལ་ ན་འ ག །ཉི་ ས་འོད་
མདངས་ ང་བ་འོང་། །མེ་མོ་ཡོས་ལོ་ ིན་འ ར་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་བཞི་གཅིག །
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཆར་ཆེ་ ལ་པོའི་ ོབས་ ས་ཤིང་། །འ ་མང་ ལ་ཁམས་བདེ་བ་ ོད། ། ས་མིན་ ང་ཆེན་
ང་བར་ ེད། །ས་ཕོ་འ ག་ལོ་དཔའ་བོ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། །ཐན་ཆེ་
ནད་མང་ ན་མ་བདེ། ། ལ་པོ་ ོད་ཅིང་འབངས་ མས་ ག །འ ་ མས་འཕེལ་བར་ ེན་
ིས་ཉམས། །ས་མོ་ ལ་ལོ་ ང་བ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །སོས་ཐན་
ད ར་ ོད་ལོ་ གས་ལེགས། ། ལ་པོ་མངའ་རིས་བཅས་པ་བདེ། ། ན་ལ་བཟང་བ་ལེགས་པ་
ཡིན། ། གས་ཕོ་ ་ལོ་ ན་ ོགས་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་ད ་གཅིག །ཆར་ཆེ་ ི་ཤིང་
ལོ་ གས་ལེགས། །འ ོ་ མས་ཡོན་ཏན་ ན་ལ་ ས། ། ལ་པོ་མངའ་རིས་བཅས་པ་འཕེལ། །
གས་མོ་ ག་ལོ་འ ས་བདག་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། །ཆར་ ་ ས་
འབབ་མཆོད་ ིན་འཕེལ། །ལོ་ གས་འཕེལ་ཞིང་མཁས་པ་དང་། ། ོ་ ན་ ལ་པོ་ གས་བོན་
བདེ། ། ་ཕོ་ ེལ་ལོས་ཐང་ ན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། ། ོད་ཞོད་ ད་
ཐང་ལོ་ གས་འ ིང་། ། ་ ལ་འ ག་ ོད་དར་བ་ ེ། ། ལ་འཕོ་འ ང་ཞིང་འ ་མི་ ིན། ། ་
མོ་ ་ལོ་མཆོག་ཅན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །མི་ གས་ ན་ལ་ནད་མེད་
བདེ། །བཞོན་ ་ ས་མ་ ན་ ོབས་ ང་། །ཤིང་ཕོ་ ི་ལོ་ཕན་བདེ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་
ད ་ག མ་ ག ། ང་ཆེ་ ་ཡང་བག་ཙམ་ཕམ། ། ན་མའི་ཚགས་ མས་བདེ་བར་འོང་། །ཉི་
་འོད་དམན་འ ་མི་ ིན། །ཤིང་མོ་ཕག་ལོ་ ན་དྷ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་
༑ ༑ཆར་ ་མི་ ོམས་ལོ་ གས་འ ིང་། །ལ་ལར་འབབ་ཅིང་ལ་ལར་ཐན། །འ གས་པ་འཐབ་
མོ་མང་བར་འོང་། །མེ་ཕོ་ ི་བ་འ ས་ ེས་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། །མེ་
དང་ནད་ ི་འཇིགས་པ་འ ང་། །མེ་ཏོག་དཀར་སེར་འ ་ མས་འཕེལ། ། ལ་པོ་ ལ་འཁོར་
བཏང་ ོམས་དོར། །མེ་མོ་ ང་ལོ་ ་ ང་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། །ལོ་
ལེགས་ ག་འཕེལ་ ང་ཆེན་ ང་། ། ོ་ ན་རིག་པ་འཕེལ་བར་འ ར། །མི་ལ་གཟའ་ནད་དར་
བར་འ ར། །ས་ཕོ་ ག་ལོ་ས་འཛན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །ཆར་འབེབ་
ལོ་ གས་ཤིན་ ་ལེགས། ། ི་ཤིང་འ ་ཡི་རིགས་ མས་འཕེལ། །འ ི་ ག་ལ་སོགས་བཞོན་མི་
འཕེལ། །ས་མོ་ཡོས་ལོ་ ོས་ ལ་གཅིག ། གོ ་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །ཆར་མང་ ལ་
པོ་ ོབས་ཆེ་ཞིང་། ། ་ ལ་ ལ་ཁམས་བདེ་བ་ ོད། །མཆོད་ ིན་གཉིས་ཀ་དར་ཞིང་འཕེལ། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གས་ཕོ་འ ག་ལོ་རབ་ ན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། ། ོད་ཐན་ ད་
གཞོད་མེ་ ོབས་འཕེལ། །ལོ་ གས་འ ིང་ལ་འ ག་པ་མང་། །ཤིང་འ ས་ མ་ཞིང་མཁལ་ནད་
འ ང་། ། གས་མོ་ ལ་ལོ་མཚན་པ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། ། ོད་ཞོད་
ད་ཐན་ ང་ཆེ་ཞིང་། །ལོ་འ ས་བཞོན་བཟང་ ེ་འ ོ་བདེ། ། ལ་པོ་མངའ་རིགས་བཅས་པ་
འཕེལ། ། ་ཕོ་ ་ལོ་ ་ ོན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། ། ང་ཆེ་ཆར་ཆེ་ ་
བོ་ ི། །ཉི་མ་མདངས་མེད་འ ་མི་ ིན། ། ས་ ང་མི་བདེ་ ་ཚགས་འ ང་། ། ་མོ་ ག་ལོ་
བདག་མཚན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག །ཆར་དང་ནད་འ ིང་ལོ་ལེགས་
ཤིང་། །འ ་འཕེལ་བོན་པོ་ མས་ལ་དགེ། །འ ོ་ མས་དགེ་ ོད་འཕེལ་བ་ཡིན། །ཤིང་ཕོ་ ེ ་
ལོ་ ིན་ གས་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། །འ ག་ ོད་བག་ཙམ་འ ང་བ་
དང་། །ནད་མེད་ལོ་ལེགས་ ན་ལ་བདེ། །མ་ཧེ་ལ་སོགས་བཞོན་མ་ ས། །ཤིང་མོ་ ་ལོ་བཟོད་
དཀའ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། །ཆར་ཆེ་ལོ་ལེགས་ནད་མེད་ཅིང་། །མི་
གས་ ན་བདེ་ ་ ལ་ལ། །ཆར་ ་ ས་བབ་ ི་ཤིང་ ས། །མེ་ཕོ་ ི་ལོ་ཐར་ ན་གཅིག ། ོག་
ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། ། ོད་ཞོད་ ད་ཐན་ ལ་པོ་ ོད། ། ་ཡང་བག་ཙམ་ཕམ་པར་
འ ར། །དཀའ་ བ་ ན་ མས་ གས་པར་ ེད། །མེ་མོ་ཕག་ལོ་འཚ་བ་གཅིག ། ོག་ ས་
དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། ། ོན་ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ གས་ལེགས། །ཆར་འ ིང་ ལ་པོ་ ོབས་ཆེ་
ཞིང་། ། ་ ལ་ ལ་ཁམས་བདེ་ ིད་ ན། །ས་ཕོ་ ི་བ་རབ་ ལ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་
བཞི་བ ན་གཅིག །ལོ་འ ིང་ ་ ལ་ ག་ལ་ངན། །ཁ་ཆར་ཆེ་ལ་ཕན་མི་ཐོགས། །མི་ མས་
ག་དང་ ལ་བར་ ེད། །ས་མོ་ ང་ལོ་ཤིང་འ ས་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་
ད ། །འ ག་ ོད་ད ་ ན་དར་བ་དང་། ། ལ་མགར་ལོ་ལེགས་ལ་ལར་ཉེས། །བདེ་བ་མི་བདེ་
་ཚགས་འོང་། ། གས་ཕོ་ ག་ལོ་དཔལ་མཆོག་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་ ་བ ད། །
ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ གས་འ ིང་། ། ་ ལ་མཚན་དང་ ན་མ་དར། །འ ག་ ོད་དར་ཅིང་
ན་ལ་འ ིང་། ། གས་མོ་ཡོས་ལོ་གཏེར་འཛན་གཅིག ། གོ ་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །
ལོ་ལེགས་ཆར་ཆེ་ཤིང་ཏོག་ ས། ། ལ་པོ་མངའ་རིས་བཅས་པ་འཕེལ། །ཚང་བ་ནོར་ ས་རིན་
ཆེན་འཕེལ། ། ་ཕོ་འ ག་ལོ་ ེར་འཛན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག །མི་
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གས་ ན་ལ་ནད་མེད་ཅིང་། ། ན་ མས་བ ད་ ན་ ་ ང་འཕེལ། །བཞོན་མ་འོ་མར་མང་
བར་འོང་། ། ་མོ་ ལ་ལོ་ ོག་ཅན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ་གཉིས་ ། །ཆར་ ་ ས་ ་
འབབ་པ་དང་། །མི་ གས་ནད་མེད་ལོ་ གས་ལེགས། ། ོ་ ན་མཁས་པ་ ལ་པོ་བདེ། །ཤིང་ཕོ་
་ལོ་ ་མ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། །ཐན་ཆེ་ ོད་འ ག་དར་བ་དང་། །
ལོ་ གས་ཉེས་ལ་ ན་ ོབས་ ང་། །ནད་ ག་མཚན་སོགས་དར་བའོ། །ཤིང་མོ་ ག་ལོ་འདོད་
འཛན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་གཤོང་ཞིང་ལེགས། ། ་
ལ་ལོ་ཏོག་འ ིང་འོང་ཞིང་། །བཞོན་འོ་བཟང་ཞིང་ ལ་འབངས་བདེ། །མེ་ཕོ་ ེ ་དབང་ ན་
གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། ། ོད་ཞོ་ ད་ཐན་ལོ་ གས་འ ིང་། །མེ་ཡི་ ོབས་
འཕེལ་ ་ཡང་ཕམ། ། ང་ཆེན་གདོན་བགེགས་ ལ་འཁོར་འཚ། །མེ་མོ་ ་ལོ་ ལ་བ་གཅིག །
ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །མི་ མས་ནད་འཚ་ནོར་ ག་ ལ། །ཐན་ཆེ་ ལ་ ོད་
འཁོར་འབངས་ ག །འོན་ ང་འཇིག་ ེན་ ་ཡི་ ོངས། །ས་ཕོ་ ི་ལོ་འགལ་ ེད་གཅིག ། ོག་
ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། །ཆར་འ ིང་ནད་དང་འ ག་པ་མང་། ། ་ཡང་བག་ཙམ་ཕམ་
པར་འ ར། །ཤིང་འ ས་ མ་ཞིང་ ིས་པ་ངན། །ས་མོ་ཕག་ལོ་ ོས་ཅན་གཅིག ། ོག་ ས་
དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ཆར་ཆེ་ ་ ལ་ལོ་ གས་ལེགས། །མི་བདག་ མས་པའི་ ལ་འཁོར་
ོངས། །དཀའ་ བ་ ན་པས་བ ེན་བ ར་ཐོབ། ། གས་ཕོ་ ི་བ་མཆེ་ ོན་གཅིག ། ོག་ ས་
དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། ། ལ་ཁམས་ ན་ལ་ཆར་མི་ ོམས། ། ་ ལ་ལོ་ལ་རབ་འ ིང་
མང་། །གཞོན་ ་ མས་ནི་ ེ་ཞིང་རོལ། ། གས་མོ་ ང་ལོ་ ་ ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་
ད ་ག མ་ ག ། ོད་ཞོད་ ད་ལ་ཆར་བ་ ོམས། །མི་ གས་ ན་ལ་ནད་མེད་ཅིང་། །ལོ་
ལེགས་ ་ ལ་བདེ་བར་བཤད། ། ་ཕོ་ ག་ལ་འོད་འབར་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་
གཉིས་ ། ། ོན་ཐན་ ི་ཞོད་ ང་ཡང་ཆེ། །གཤོང་ཞིང་ལེགས་ཤིང་ ་ ལ་ལ། །རི་ ོད་པ་
མས་བདེ་བར་ ོད། ། ་མོ་ཡོས་ལོ་འ ིལ་ཅན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་
བཞི། །ཆར་ཆེ་ ་འོང་ལོ་ གས་འ ིང་། ། ོམ་ཆས་ མས་ལ་རིན་ཐང་ ང་། །འ ག་མང་ ང་
ཆེན་ ང་བར་བཤད། །ཤིང་ཕོ་འ ག་ལོ་ ན་དགའ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། །
མེ་ཡི་ ོབས་འཕེལ་ཆར་མི་ ོམས། །འ ག་ ོད་མང་བ་ ང་ཡང་ཆེ། །འ ་ མས་འཕེལ་བར་
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ནེ ་ ིས་ ོམས། །ཤིང་མོ་ ལ་ལོ་ ་འཛན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །ལོ་
ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ གས་ལེགས། །ད ་ ན་འ ག་ ོད་དར་བ་དང་། །ཡོན་ཏན་ཅན་ མས་
ཉམས་པར་བཤད། །མེ་ཕོ་ ་ལོ་ག མ་པ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །ཆར་
ཞོད་ ོམ་ཞིང་ལོ་ གས་ལེགས། །ཚང་བ་ནོར་ ས་རིན་ཆེན་འཕེལ། །མི་ མས་ ་གར་རོལ་
ཚམས་བ ར། །མེ་མོ་ ག་ལོ་བདེ་ ན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། །ཆར་ཆེ་
ལོ་ གས་ ིར་ལེགས་ཤིང་། ། ད་པར་བོད་ ལ་བདེ་བར་ ོད། །ནད་མེད་ ་ ལ་ ན་ལའང་
བཟང་། །ས་ཕོ་ ེ ་ལོ་རལ་འཁོར་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །མི་ གས་ནད་
དང་འ ག་ ོད་དར། །ལ་ལར་ཆར་ཆེ་ལ་ལར་ཐན། ། ི་ལ་འ ིང་པོ་ཉིད་ ་འ ར། །ས་མོ་ ་
ལོ་ ིན་ཆེན་ ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་ ག ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་གཤོང་ཞིང་ལེགས། །
ག་ཉེས་ལོ་ལེགས་སད་ ན་འ ང་། ། ་ ལ་བ ་ཤིས་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། གས་ཕོ་ ི་ལོ་
ག་པོ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག །ནམ་ ོད་ཞོད་ལ་ནམ་ ད་ ། །ཆར་ ་
མི་ ོམས་ ང་ ོབས་འཕེལ། །ལོ་ གས་ ་སོགས་འ ིང་ ་གནས། ། གས་མོ་ཕག་ལ་ཕ་བོང་
གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ་གཉིས་ ། ། ར་ ་མི་ ོམས་ལོ་ གས་ཉེས། །ནད་རིམས་
འ ག་ ོད་དར་བ་དང་། ། ་ཡང་ ང་ཙམ་ཕམ་པར་བཤད། ། ་ཕོ་ ི་བ་འ ིལ་བ་གཅིག །
ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། ། ་ཐན་ ག་ཉེས་མི་ལེགས་ ང་། །རིམས་ནད་འ ག་པ་
ན་མ་འཕེལ། །ལོ་ ོད་སད་སེར་འོང་བར་བཤད། ། ་མོ་ ང་ལོ་ཟོ་ལ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་
ེ་ ག་ག མ་ད ། །ཆར་བ་ ང་ཆེ་ལོ་ གས་ལེགས། །ཤིང་ཏོག་མེ་ཏོག་བ ག་མདངས་ཆེ། །
འ ག་པ་ཐོག་སེར་ ོད་པའོ། །ཤིང་ཕོ་ ག་ལོ་འདབ་ ས་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་
གཉིས། །ལོ་ལེགས་ ག་འ ིང་ནད་རིམས་མང་། ། ་བཏབ་ལེགས་ཤིང་ ི་བཏབ་འ ིང་། །ཆར་
ང་མི་ ོམས་ ་ ལ་ལོ། །ཤིང་མོ་ཡོས་ལོ་རི་བོ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །
མི་ གས་ནད་རིམ་འ ག་པ་མང་། །ཆར་ ོམས་འ ་འཕེལ་ ་ ས་ཤིང་། ། ལ་པོ་ ོབས་ ས་
ལ་ཁམས་བདེ། །མེ་མོ་འ ག་གི་དཔལ་ཅན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། །
ོད་ཐན་ ི་ཞོད་ལོ་ནི་འ ིང་། །མེ་ ང་ ོབས་འཕེལ་ ག་ཉེས་ཤིང་། །དགེ་ ོད་འ ོ་ལ་
འཇིགས་པ་འ ང་། །མེ་མོ་ ལ་ལོ་ བ་དབང་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ལོ་
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ལེགས་ གས་འ ིང་འ ག་ ོད་དར། ། ོམ་ནོར་རིན་ཐང་ཆེ་བ་དང་། །ཉི་ ་འོད་མེད་འཁོར་
འབང་ ག །ས་ཕོ་ ་ལོ་དབང་པོ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་བཞི་བ ན། །ཆར་བ་ཆེ་
ཡང་ཕན་མི་ཐོག ། ་ཕམ་ལོ་ གས་འ ིང་ཙམ་འོང་། །ནང་འ ག་སད་སེར་ ོད་པ་འོ། །ས་མོ་
ག་ལོ་ མ་འཛན་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག ། ་ཐན་ ི་ཞོད་ལོ་ལེགས་
ཤིང་། །ནད་མེད་བདེ་ཞིང་ཕན་ ན་འ མ། །འ ་འཕེལ་བོན་ ོད་མཆོད་ ིན་དགེ། ། གས་ཕོ་
ེལ་ལོ་ ་རལ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། །ཆར་བ་ཆེ་ཡང་ ་ཉེས་འ ང་། །
ཐན་ཞོད་མི་ ོམས་འགའ་འ ང་ཡང་། །ལོ་ལེགས་ ་ ལ་ནད་ལས་ཐར། ། གས་མོ་ ་ལོ་ ག་
པ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། །ཆར་ཆེ་ ི་ཤིང་འ ་ མས་འཕེལ། །བཞོན་
མ་འཕེལ་ཞིང་འོ་མ་མང་། །མི་ མས་ ་གར་རོལ་མོ་ ེ། ། ་ཕོ་ ི་ལོ་ས་རལ་གཅིག ། ོག་ ས་
དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། ། ོད་ཞོད་ ད་ཐན་ལོ་ནི་འ ིང་། ། ང་ ངས་ནད་རིམས་མེད་ན་
ཡང་། །ལ་ལར་འ ག་ཅིང་ལ་ལར་བདེ། ། ་མོ་ཕག་ལོ་ ག་མོ་གཅིག ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་
བ ད་གཉིས། ། ་ཐན་ ི་ཞོད་ལོ་ལེགས་ཤིང་། ། ་ ང་གདེངས་ཀ་ ས་པ་དང་། །ནགས་ཚལ་
མེ་ཏོག་ལོ་ཏོག་འཕེལ། །
ེ་ ེང་གཉིས་པའི་དབང་ ས་པ། །ཤིང་ཕོ་ ི་བ་འ ང་ ན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་
ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །སོས་ཐན་འ ་ མས་ཉམས་པར་འ ར། ། ོན་ཞོད་ གས་ མས་ཤི་བ་
དང་། །མི་ཆེན་ མས་ ང་འཆི་བར་ ར། །ཤིང་མོ་ ང་ལོ་ ོགས་པ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་
ེ་ག མ་ ག་ད །ད ིད་ཀ་ཞོད་ལ་ ང་པ་ལེགས། ། ོན་ཁ་འ ས་ ་ ིན་པར་དཀའ། །རིན་
ཆེན་ནོར་ཚང་མེད་པར་ ར། །མེ་ཕོ་ ག་ལོ་རབ་འབར་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་
བ ད། ། ོ་ནས་ལ་སོགས་འ ་ཆེན་དཀོན། ། ་ ན་ལ་སོགས་འ ་ ན་མོད། ། ེ་བོ་ ་གེས་
འཆི་བ་མང་། །མེ་མོ་ཡོས་ལོ་ ིན་ ར་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། ། ོད་
ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ གས་ཉེས། །ནད་ ག་མཚན་འ ག་མང་བ་ཡིས། །སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་
ག་བ ལ་ཆེ། །ས་ཕོ་འ ག་ལོ་དཔའ་བོ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག །ཆར་བ་
ས་བབ་ལོ་ གས་ལེགས། ། ་ ལ་འ ་ མས་རིགས་ མས་མོད། །མི་ མས་བདེ་བར་ ན་
པར་ ར། །ས་མོ་ ལ་ལོ་ ོང་བ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། །ང་ ལ་ཅན་ ི་
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ལ་པོ་ མས། ། ལ་ ན་ ོད་ཅིང་ ེག་པ་ཆེ། །ཆར་ཆེན་ ར་འབབ་ལོ་ ་ལེགས། ། གས་ཕོ་
་ལོ་ ན་ ོགས་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། ། ོད་ཞོད་ ད་ཐན་ལོ་ཏོག་
དང་། ། ི་ཏོག་ཤིང་འ ས་ ེས་མི་ ེད། ། ེས་ ང་སད་སེར་འ ་ ིན་འཇིགས། ། གས་མོ་ ག་
ལོ་འ ས་བདག་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ ་གེ་འོང་། །
ཟོང་ མས་ཉོ་ཚང་ ེད་མི་མང་། །ཕན་ ན་ ་ལོན་འཇལ་མི་མེད། ། ་ཕོ་ ེ ་ལོ་མཐོང་ ན་
གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། ། ོད་ཞོད་ནམ་ ད་ཆར་མི་ ོམས། །སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གནས། །ཕན་ ན་གཉིས་ལ་གཅིག་གནོད་མེད། ། ་མོ་ ་ལོ་མཆོག་ཅན་
གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །ལོ་ཉེས་འ ་ མས་དང་པོ་དཀོན། །མཇག་ ་
འབོད་ཅིང་ལོད་པ་ཡིན། ། ལ་པོ་ མས་ནི་འཐབ་ཅིང་ ོད། །ཤིང་ཕོ་ ི་ལོ་ཕན་བདེ་གཉིས། །
ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། ། ་ཐན་ ི་ཞོད་ལོ་ནི་འ ིང་། ། ་ཕམ་འ ་ཟན་དཀོན་
པར་ ར། ། ་འ ོག་ཇག་བཅོམ་ ེད་མི་མང་། །ཤིང་ཕོ་ཕག་ལོ་ ན་དྷ་གཉིས། ། ོག་ ས་
དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ཆར་ ོམས་ལོ་ གས་ལེགས་པ་དང་། །བོན་དང་འཇིག་ ེན་ཐམས་
ཅད་འཕེལ། །མི་བདག་ མས་པའི་ ལ་འཁོར་ ོངས། །མེ་ཕོ་ ི་ལོ་འ ས་ ེད་གཉིས། ། ོག་
ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །ཆར་ཆེ་ལོ་ ་ལེགས་ཤིང་འཕེལ། ། ་ ལ་ནད་རིམས་མེད་ན་
ཡང་། །འ ག་ ོད་ཡང་བའི་སེམས་ཅན་ ག །མེ་མོ་ ང་ལོ་ ་ ངས་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་
ེ་ད ་ག མ་ ག །སོས་ཆར་ ་ལ་ ང་ཐན་ཆེ། །ལོ་ལེགས་ ་བཏབ་བར་བཏབ་བཟང་། །
སེམས་ཅན་ ིད་ ག་མི་ ོམ་མང་། །ས་ཕོ་ ག་ལོ་ས་འཛན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་
གཉིས་ ། །ནམ་ ོད་ཐན་ལ་ནམ་ ད་ཞོད། ། ག་འ ིང་ལོ་ལེགས་ ་ ལ་ཞིང་། །ནད་དང་
འ ག་པ་འོང་བར་འ ར། །ས་མོ་ཡོས་ལོ་ ོས་ ལ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་
བཞི། །ཆར་བ་མི་ ོམ་ཞོད་ཐན་མང་། །འ ་མང་ ་འ ིང་དཀར་ནག་འ ིང་། །བཞོན་ལེགས་
ག་ནད་ ལ་འཁོར་འ ག ། གས་ཕོ་འ ག་ལོ་རབ་ ན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་
ད ་ག མ། །མེ་ཡི་ ོབས་འཕེལ་ཐན་པ་ཆེ། ། ག་འ ིང་ལོ་ཉེས་ ་ཡང་ཕམ། །འ ག་ ོད་
མང་ལ་ ས་མི་བདེ། ། གས་མོ་ ལ་ལོ་མཚན་པ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །
ོད་ཐན་ ད་ཞོད་སོ་ཟར་ལེགས། ། ་འ ིང་ ོམ་ཆར་རིན་ཐང་ ང་། ། ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་
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བདེ་བར་ ེད། ། ་ཕོ་ ་ལོ་ ་ ོན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །ཆར་ཞོད་
ོམས་ལ་ལོ་ གས་ལེགས། ། ི་ཏོག་ཤིང་ཏོག་འ ་རིགས་འཕེལ། ། ལ་པོ་ ལ་ཁམས་བཅས་པ་
བདེ། ། ་མོ་ ག་མོ་བདག་མཆོག་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། །ཆར་ཆེ་འ ་
དཀར་ལོ་ལེགས་ཤིང་། །འ ་ནག་རིགས་ནི་ཉེས་པར་འ ར། །མི་དགེ་ ་ཚགས་འོང་བར་ ར། །
ཤིང་ཕོ་ ེ ་ལོ་ ིན་ གས་ཅན། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ཆར་བ་མི་ ོམས་ལོ་
གས་འ ིང་། ། ་ཕམ་ གས་ལ་ནད་འ ང་ཞིང་། །མི་ལ་བདེ་ ག་ ་ཚགས་འོང་། །ཤིང་མོ་
་ལོ་བཟོད་དཀའ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་
གས་འ ིང་། །མི་ གས་ནད་ཡམས་ ་ཚགས་འོང་། ། ་ཕམ་ཟས་ནོར་དཀོན་པར་འ ང་། །
མེ་ཕོ་ ི་ལོ་ཐར་ ན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག ། ང་ཆེན་ ངས་ལ་ཆར་མི་
ོམས། །རི་ཞིང་ ལ་ལ་གཤོང་ཞིང་ཕམ། ། གས་ མས་འཕེལ་བར་ ར་པ་ཡིན། །མེ་མོ་ཕག་
ལོ་འཚ་བ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། །ཆར་འ ིང་འ ་ མས་རིགས་ མས་
དཀོན། ། གས་ མས་ཉེས་པ་ ར་པ་དང་། ། ང་མཚ་མཐའ་ལ་ ་གེ་འོང་། །ས་ཕོ་ ི་ལོ་ ལ་
བ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་བཞི་གཅིག ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ གས་འ ིང་། ། ན་
ཇག་འ ག་ ོད་དར་བ་དང་། །སེམས་ཅན་ ིད་ ག་མི་ ོམས་མང་། །ས་མོ་ ང་ལོ་ཤིང་འ ས་
གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ག མ་ད ། །ཆར་ཆེ་ལོ་ གས་འཕེལ་ཞིང་ ས། ། ་ཡི་ ོབས་
འཕེལ་ ལ་ཁམས་བཤིགས། ། ་ ལ་མི་ གས་ནད་མེད་བདེ། ། གས་ཕོ་ ག་ལོ་དཔའ་ ད་
གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །ཆར་ ་ ས་འབབ་ལོ་ གས་བདེ། །རིམས་ནད་
འ ག་ ོད་དར་བའོ། །དགེ་ ིག་མི་མ ན་ ་ཚགས་ ོད། ། གས་མོ་ཡོས་ལོ་གཏེར་འཛན་
གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །ནམ་ ོད་ཞོད་ལ་ནམ་ ད་ཐན། ། ོ་ནས་ ལ་
ལ་ ་ ན་ཉེས། །བཙའ་སད་ཤིན་ ་ ང་བར་ ། ། ་ཕོ་འ ག་ལོ་ ེར་འཛན་གཉིས། ། ོག་
ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། ། ་ཐན་ཆེ་ལ་གཤོང་ཞོང་ཕམ། ། ི་ཞོད་ལོ་ནི་ངང་གིས་ལེགས། །
གནག་ ག་འ ངི ་ལ་ར་ ག་འཕེལ། ། ་མོ་ ལ་ལོ་ གོ ་ཅན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་
་བ ད། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་སོ་ཟར་ལེགས། ། ོ་ནས་ཉེས་ལ་ད ར་ ག་ཆེ། ། ་ལེགས་ ན་
མ་ཉེས་པ་ཡིན། །ཤིང་ཕོ་ ་ལོ་ ་མ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །ཞོད་ཐན་
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མི་ ོམས་ ངས་མ་ལེགས། །མི་ གས་ནད་མང་ལོ་ནི་འ ིང་། །ཚགས་ནི་ཁེ་ ོག་ཆེ་བར་འོང་། །
ཤིང་མོ་ ག་ལོ་འདོད་འཛན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག ། ོད་ ད་ཞོད་ལ་
ང་ཐན་ཡོང་། ོ་ནས་ཤི་ལ་ལོ་ གས་འ ིང་། ། ན་ལ་ ག་དངངས་ ་མ་འོང་། །མེ་ཕོ་ ེ ་ལོ་
དབང་ ན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ གས་ མས་
ཉེས། །ལོ་ལེགས་འ ་ཡི་རིགས་ མས་འཕེལ། ། ་ ལ་ ོམས་ནོར་རིན་ཐང་ཆེ། །མེ་མོ་ ་ལོ་
ལ་བ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། །ཐན་ཞོད་ ོམས་ལ་ལོ་ གས་ལེགས། །
མི་ མས་བདེ་ཞིང་དགེ་ལ་ ོད། ། ང་ བ་འ ག་ཅིང་ ལ་པོ་ མ། །ས་ཕོ་ ི་ལོ་དགའ་ ེད་
གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། །ཆར་འབབ་ལོ་ལེགས་ གས་ཉེས་ལ། །རིམས་
མེད་འ ་མོད་ ་ ལ་ཆེ། ། ེ་བོ་བདེ་ ིད་བསམ་པ་འ བ། །ས་མོ་ཕག་ལོ་ ོས་ཅན་གཉིས། །
གོ ་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །ལོ་ལེགས་ གས་འ ིང་ད ིད་འ ག་འོང་། །ལོ་ ད་ཆར་
་དཀོན་པར་ ར། །མི་ལ་ ག་བ ལ་ ་ཚགས་འོང་། ། གས་ཕོ་ ི་ལོ་མཆེ་ ོན་གཉིས། ། ོག་
ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ཞིང་ལ་མིག་ནད་ ངས། །མི་ལ་མིག་ནད་
ལ་སོགས་པ། །ནད་རིགས་ ་ཚགས་འ ག་ ོད་མང་། ། གས་མོ་ ང་ལོ་ ་ ་གཉིས། ། ོག་
ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། །དམག་ ག་ ངས་ལ་ གས་ མས་ཉེས། །ཐན་ཞོད་མི་ ོམས་
ཆར་གཞི་ཆེ། ། ་དང་མཚན་ ི་འཇིགས་པ་མང་། ། ་ཕོ་ ག་ལོ་འོད་འབར་གཉིས། ། ོག་ ས་
དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ཐན་ཆེན་བ ་ ིན་ཆར་མི་གཏོང་། །འ ་དཀོན་ ང་ བ་འ གས་
པ་འོང་། །ལོག་ ོག་ ེ་ ོན་ངན་ ོད་མང་། ། ་མོ་ཡོས་ལོ་འ ིལ་ཅན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་
ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ གས་ཉེས། ། ་ ལ་བ་འ ི་འོ་མར་མང་། །
ོམས་ཟོང་གོང་ ང་ལོ་འ ིང་ཙམ། །ཤིང་ཕོ་འ ག་ལོ་ ན་དགའ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་
ད ་ག མ་ ག །ཆར་ ོམས་ལོ་ལེགས་ ་ ལ་ཞིང་། ། ག་འ ིང་ ོམ་ནོར་རིན་གོང་ཆེ། །ནད་
ཡམས་འ ག་ ོད་ ་ཚགས་འ ང་། །ཤིང་མོ་ ལ་ལོ་ ་འཛན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་
བ ད་གཉིས་ ། །ལོ་ལེགས་ཆར་ཆེ་ ་ ལ་ཞིང་། །མི་ གས་ནད་དང་འ ག་པ་མང་། །ནམ་
ད་ཞོད་ཆེ་ གས་ལ་ངན། །མེ་ཕོ་ ་ལོ་ག མ་པ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་
བཞི། །ནམ་ ོད་ཞོད་ལ་ནམ་ ད་ཐན། །གནམ་དམག་ ོད་ཅིང་ལོ་ གས་འ ིང་། ། ོག་ཚད་
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ལ་སོགས་ནད་རིགས་མང་། །མེ་མོ་ ག་ལོ་བདེ་ ན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། །
འབངས་ ིས་ ལ་ ེད་ལོ་ གས་ལེགས། །ད ད་དཀོན་ ལ་ཁམས་ ོམ་ནོར་མང་། ། ོད་ཐན་
ད་ཞོད་ ི་བཏབ་ལེགས། །ས་ཕོ་ ེ ་རལ་འཁོར་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །
ཁས་དམན་ནོར་ མས་ ལ་པོ་འ ོག །དེ་ ེས་ཆོམ་ ན་ ་ཚགས་ ེད། །ཟས་ནོར་ མས་ནི་
རིན་ཐང་ ང་། །ས་མོ་ ་ལོ་ ིན་ཆེན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །ཆར་ ་
དཀོན་ལ་རི་ ང་ ོམས། ། ི་ཤིང་ལོ་འ ་ ིན་མི་འ ར། །ནད་འ ག་མི་ མས་ ལ་ནས་
འདོན། ། གས་ཕོ་ ི་ལོ་ ག་པོ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། །ཞོད་ལོག་ཐན་
ོག་ཆར་མི་ ོམས། །འ ་ཡི་རིགས་ མས་དཀོན་པར་ ར། །མི་ མས་ ིར་ཤི་མང་ཙམ་མོ། །
གས་མོ་ཕག་ལོ་ཕ་བོང་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ཆར་ ོམ་ལོ་ལེགས་ ་
ལ་ལ། ། ག་འ ིང་ ོམས་ཟོང་རིན་ཐང་ཆེ། །མི་ མས་དགེ་སེམས་ཆེ་བར་འོང་། ། ་ཕོ་ ི་བ་
འ ིལ་པ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །གསེར་ད ལ་རིན་ཆེན་ཐམས་ཅད་
འཕེལ། །ཆར་ ོམས་འ ་འཕེལ་ ་ ལ་ཆེ། །བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས་པར་འོང་། ། ་མོ་ ང་
ལོ་ཟོ་ལ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག །ལོ་ ོད་ཆར་ཆེ་ལོ་ ད་ཐན། །ལོ་འ ིང་
ག་འཕེལ་དམག་ ག་ ང་། ། ང་ ོགས་འ ག་ ོད་ཆེ་བ་འོང་། །ཤིང་ཕོ་ ག་ལོ་འདབ་ ས་
གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ གས་ལེགས། །ཕ་ ན་ཕ་
་ནང་འ ག་མང་། །ཡ་མཚན་ ོད་པ་ ་ཚགས་ ེད། །ཤིང་མོ་ཡོས་ལོ་རི་བོ་གཉིས། ། ོག་ ས་
དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། །ལོ་འ ིང་ ་ ལ་ ོམས་ནོར་དཀོན། ། ག་ཉེས་འ ག་ ོད་མང་
པོ་འོང་། །མ་ ང་ཡ་མཚན་ ་ཚགས་འོང་། །མེ་ཕོ་འ ག་ལོ་དཔའ་ཅན་གཉིས། ། ོག་ ས་
དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། ། ོད་ཞོད་ ང་བ་ལེགས་ན་ཡང་། ། ད་ཐན་ལོ་ཏོག་ཚག་ཏེ་ཉེས། །
ནད་ ག་ ་ཚགས་མི་ མས་ཉམས། །མེ་མོ་ ལ་ལོ་ བ་དབང་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་
བ ད་ ་གཉིས། ། ་ཐན་ ི་ཞོད་གཤོང་ཞིང་ལེགས། །ལོ་ཏོག་ ོན་མ་ངན་པར་ ར། །ནོར་ ག་
རིན་ཆེ་མི་བདེ་མང་། །ས་ཕོ་ ་ལོ་དབང་པོ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །
ཆར་ ོམས་ལོ་ གས་ལེགས་པར་དང་། །ནད་ ག་མེད་ལ་ ེ་འ ོ་བདེ། ། ེ་དཔོན་ཕལ་ལ་ཆད་
པ་མང་། །ས་མོ་ ག་ལོ་ མ་འཛན་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། ། ་ ལ་ནད་
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མེད་ ེ་འ ོ་བདེ། །ཕན་ ན་ མས་ཤིང་གནོད་འཚ་མེད། ། ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དགེ་སེམས་
ན། ། གས་ཕོ་ ེ ་ལོ་ ་རལ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ཐན་ཞོད་མི་
ོམས་ལོ་ གས་འ ིང་། །བ་འ ི་ལ་སོགས་བཞོན་མའི་རིགས། །འོ་མ་ཞོ་མར་མི་འ ང་དཀོན། །
གས་མོ་ ་ལོ་ ག་པ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་གཅིག་བ ན། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ ་
ཡང་ཕམ། ། ་བཏབ་ཉེས་ལ་བར་ ི་བཟང་། །ཟོང་ མས་ཉོ་ཚང་མང་བར་ ེད། ། ་ཕོ་ ི་ལོ་ས་
རལ་གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ གས་ལེགས། །ཆོམ་
ན་ ོད་ལ་ད ར་འ ག་འོང་། ། ལ་པོས་དམངས་ལ་ཆད་པ་ ང་། ། ་མོ་ཕག་ལོ་ ག་མོ་
གཉིས། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། །ཟངས་ གས་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་དཀོན། །ཞིང་
མས་ ང་པ་ལེགས་ན་ཡང་། ། ོན་ཁ་འ ས་ ་ ིན་པ་དཀའ། །
ེ་འ ེང་ག མ་པ་ ིས་པ་ཡིས། །ཤིང་ཕོ་ ི་ལོ་འ ང་ ན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་
བཞི་བ ན་གཅིག །ཐན་ཆེ་ལོ་ གས་ཉེས་པ་དང་། །སད་ ང་རིམས་ནད་ཁོལ་ ར་གོང་། །
ནམ་ག ག་ཐང་ལ་ ག་པ་ ། །ཤིང་མོ་ ང་ལོ་ ོགས་པ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་
ག མ། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ གས་འ ིང་། ། གས་ ན་ མས་ནི་གོ་མཚན་བ ང་། ། ོན་
འ ིང་ལ་ནི་ལོ་ད ་མང་། །མེ་ཕོ་ ག་ལོ་རབ་འབར་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །
ཆར་ ་ ས་འབབ་ལོ་ གས་ལེགས། །གང་ ་ཅན་ ི་རིགས་ མས་ཉེས། །སེར་བ་ ོད་ཅིང་ ང་
ཆེན་ ང་། །མེ་མོ་ཡོས་ལོ་ ིན་འ ར་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །ཆར་ཆེ་
ལོ་ལེགས་སེར་བ་ ོད། ། གས་འཕེལ་བཞོན་མ་ ལ་བ་ཡིན། །ཤར་ ོགས་ ་གེ་འ ག་ ོད་
མང་། །ས་ཕོ་འ ག་ལོ་དཔའ་བོ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། ། ་ཞོད་ ང་
ཐན་ ིས་སད་འ ང་། །དཀར་ མས་ ལ་ལ་ནག་ མས་ཕམ། ། ག་འ ིང་རིམས་ནད་ཤི་བ་
མང་། །ས་མོ་ ལ་ལོ་ ོང་བ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་
གཤོང་ཞིང་ ལ། ། ག་ལེགས་དཀར་འ ིང་འ ་ཟན་དཀོན། །ཕ་ ན་ནང་འ ག་འོང་བར་
འ ར། ། གས་ཕོ་ ་ལོ་ ན་ ོགས་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །ཐན་ཞོད་
མི་ ོམས་ ་ཚགས་ ི། །ལོ་ཡང་མི་ ོམས་ ་ཚགས་འོང་། །འ ་ཟན་ཆོམ་ ན་མང་བ་འོང་། །
གས་མོ་ ག་ལོ་འ ས་བདག་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག །ལོ་འ ིང་ གས་
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འ ིང་ ་འཕེལ་ཞིང་། །ཆར་འ ིང་འ ་ནི་དཀོན་པར་འ ར། །ནད་ཡམས་འ ག་ ོད་མང་
བར་འོང་། ། ་ཕོ་ ེ ་ལོ་མཐོང་ ན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། །སོས་ཐན་
དཀར་ མས་ངང་གི་ལེགས། །ཤིང་ཏོག་ ི་ཏོག་ ན་མ་ ལ། །སེར་བ་ ོད་ལ་ནད་ ་མང་། ། ་
མོ་ ་ལོ་མཆོག་ཅན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། །ནམ་ ོད་འ ་དཀོན་ནམ་
ད་མདོ། །མི་ མས་ཁེ་ཚངས་ བ་ལ་འཇག ། ལ་པོ་ མས་ནི་འཐབ་ ོད་འ ག །ཤིང་ཕོ་ ི་
ལོ་ཕན་བདེ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། ། ག་འ ིང་དཀར་ལེགས་ནག་ཕམ་
ལ༑ ༑ ི་ཏོག་ལོ་ཏོག་སད་སེར་ ང་། །ཆོམ་ ན་ཁ་ནི་དར་བ་འོང་། །ཤིང་མོ་ཕག་ལོ་ ན་དྷ་
ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །འ ག་པ་མང་ལ་ ན་མ་འཕེལ། །ནོར་ ག་རིན་
ང་རིམས་ནད་ ང་། །ས་གཡོ་མི་མིན་འ ེ་ཡང་མང་། །མེ་ཕོ་ ི་ལོ་འ ས་ ེད་ག མ། ། ོག་
ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག ། ་ཐན་ ི་ཐན་ཆེ་བ་འོང་། །ལོ་ གས་ཉེས་ལ་ནས་ནི་དཀོན། །
འཇིག་ ེན་མི་ མས་ ེལ་ཤོར་མང་། །མེ་མོ་ ང་ལོ་ ་ ང་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་
ག་ད ། །ཆར་ ང་དཀར་བ ོན་ནག་ལེགས་ཤིང་། །ནད་རིམས་མང་ལ་ ལ་ ོན་འ ག །
དམག་འ ག་ ི་ཡི་ ་མཚ་ ེམ། །ས་ཕོ་ ག་ལོ་ས་འཛན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་
བ ད། །ཐན་ཆེ་ལོ་ གས་འ ིང་བ་དང་། ། ལ་ ོན་གཡོ་ཞིང་ནད་ཡམས་མང་། ། ལ་མཐོན་
འཕོ་ ེས་ ེད་པ་མང་། །ས་མོ་ཡོས་ལོ་ ངོ ་ ལ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །
ོད་ཐན་ ད་ཞོད་དཀར་ནི་ལེགས། ། ིད་བཟང་ ག་འ ིང་ནག་ མས་ཉེས། །འ ག་ ོག་
མང་ལ་ ོན་ ལ་ ོད། ། གས་ཕོ་འ ག་ལོ་རབ་ ན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་
ག །ཆར་ཆེ་ལོ་ལེགས་ ་ ལ་ལ། །སད་སེར་ཆོམ་ ན་ ོད་པའོ། ། ག་འཕེལ་ནག་འ འི་
རིགས་ མས་ཉེས། ། གས་མོ་ ལ་ལོ་མཚན་པ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། །
ཆར་ཆེ་ལོ་ གས་ངང་གིས་ལེགས། །གཤོང་ཞིང་ལ་ནི་མིག་ ོན་འ ང་། ། ོ་ནས་བཙན་ཞིང་
རིམས་ནད་མང་། ། ་ཕོ་ ་ལོ་ ་ ོན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། ། ོད་
ཞོད་ ད་ཐན་ལོ་ གས་ལེགས། ། བ་ ོགས་འ ག་ ོད་དར་བ་དང་། །བསོད་ནམས་ལས་ཅན་
་བ་བཟང་། ། ་མོ་ ག་ལོ་བདག་མཆོག་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། ། ོད་
ཐན་ ད་ཞོད་ ་ ལ་ཞིང་། ། ོ་ནས་ཤི་ལ་ད ར་འ ིང་ ། ། ོད་ངན་མང་ལ་རིམས་ནད་
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འ ང་། །ཤིང་ཕོ་ ེ ་ལོ་ ིན་ གས་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། ། ་ཞོད་ ་
བཏབ་ལོ་ གས་ལེགས། །འ ས་དང་ གས་ལེགས་ནད་རིམས་མེད། ། ལ་ ོན་འ ག་ཅིང་
ད ིད་ གས་ཆེ། །ཤིང་མོ་ ་ལོ་བཟོད་དཀའ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །
ོད་ཞོད་ ད་ཐན་ གས་ལེགས་ཤིང་། །ལོ་འ ིང་ ོན་ ིས་ ལ་ལ་ ོལ། །ནད་རིམས་འ ང་
ཞིང་ བ་ ང་འ ག །མེ་ཕོ་ ི་ལོ་ཐར་ ན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། ། ོད་
ཐན་ ད་ཞོད་དཀར་ནི་འ ིང་། ། ོན་འ ིང་ ི་བ་ མ་རར་ ང་། །ད ་ ན་ནད་རིམས་
འཇིགས་པ་མང་། །མེ་མོ་ཕག་ལོ་འཚ་བ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ཆར་
ང་ཆེ་ལ་ལོ་ གས་ནི། །རབ་འ ིང་ཐ་མ་ ་མ་འོང་། ། ོ་ ར་ ས་འ ག་མང་བ་འོང་། །ས་ཕོ་
ི་ལོ་རབ་ ལ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། ། ག་ཉེས་མི་ ོམས་འཁོན་ཅན་
མང་། ། ང་ ིན་གནམ་ཞགས་ས་ལ་ ང་། །བ ེས་འ ང་ཁོལ་ ་ ག་པ་ ། །ས་མོ་ ང་ལོ་
ཤིང་འ ས་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག །ཆར་ནི་མི་ ོམ་ལོ་ གས་འ ིང་། །
ོན་ ི་ ལ་ ོལ་རིམས་ནད་མང་། །ཞགས་པ་ལག་ ང་ ོར་ལ་བཟང་། ། གས་ཕོ་ ག་ལོ་
དཔའ་ ད་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། ། ོད་ཕན་ ད་ཞོད་ལོ་ལེགས་ལ། །
གས་འ ིང་ནག་ མས་ཉེས་པ་ཡིན། །ད ་ནི་ མ་ལ་ཆོམ་ ན་ ོད། ། གས་མོ་ཡོས་ལོ་
གཏེར་འཛན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། །ཆར་ཆེ་ལོ་ གས་འ ིང་བ་
དང་། །འ ས་དང་སོ་བ་ ་ ན་ལེགས། །འ ་དཀོན་རིམས་ནད་མང་བ་ཡིན། ། ་ཕོ་འ ག་ལོ་
ེར་འཛན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་རིམས་ནད་
ང་། ། ོ་ནས་ཉེས་ལ་ད ིད་ ག་ཆེ། ། ོ་ཡི་ ོགས་ ་བ ེས་འ ང་མང་། ། ་མོ་ ལ་ལོ་ ོག་
ཅན་ག མ། ། གོ ་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། ། ་ཐན་ ི་ཞོད་ ན་མ་ཉེས། །དཀར་འ ིང་
མི་ གས་ནད་རིམས་འོང་། །དམག་འ ལ་ ལ་ ོན་འ ག་ ོད་ཆེ། །ཤིང་ཕོ་ ་ལོ་ ་མ་
ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ གས་འ ིང་། ། ང་
ཤར་ནད་ ག་ཁོལ་ ར་འོང་། །ཆོམ་ ན་ ོམ་པ་མང་ཙམ་འ ང་། །ཤིང་མོ་ ག་ལོ་འདོང་
འཛན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། །ཆར་འབབ་ལོ་ལེགས་ ་ ལ་ཆེ། །མི་
གས་ནད་རིམས་ ན་ ་འོང་། །ཚང་གི་ཁེ་ གོ ་ཆེ་བ་འོང་། །མེ་ཕོ་ ེ ་ལོ་དབང་ ན་ག མ། །
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གོ ་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ཐན་ཆེ་ལོ་ གས་ཉེས་པ་དང་། །ད ་དང་འཇིགས་པ་ ་
ཚགས་འ ང་། །ནད་ ག་ ན་མ་མང་པོ་འོང་། །མེ་མོ་ ་ལོ་ ལ་བ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་
ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །ནམ་ ོད་ཐན་ལ་ནམ་ ད་ཞོད། ། ང་ བ་འ ག་ལ་ ལ་པོ་བ མ། །
ས་ལ་ལོ་འ ་མིན་པ་དཀའ། །ས་ཕོ་ ི་ལོ་དགའ་ ེད་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་
ག །ཐན་ཆེ་ ག་ཉེས་ལོ་འ ིང་ལ། ། ་དཀོན་ཆོམ་ ན་ནད་ཡམས་མང་། །ནོར་ གས་མི་
ན་མི་མཚན་འཆི། །ས་མོ་ཕག་ལོ་ ོས་ཅན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། །ཐན་
ཆེ་ས་ལ་འ ་མི་ ིན། །ནད་རིམས་འ ག་པ་ ་ཚགས་འོང་། །མི་ གས་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་
འ ང་། ། གས་ཕོ་ ི་བ་མཆེ་ ོན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་བཞི། །ཐན་ཆེ་ལོ་
གས་ཉེས་པ་དང་། །མི་ གས་ ན་ལ་ནད་རིམས་མང་། ། ོ་ཡི་ ོགས་ ་ ས་འ ག་ ང་། །
གས་མོ་ ང་ལོ་ ་ ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། ། ་ཐན་འོང་ཞིང་ ལ་
ཤོར་མང་། །ས་ལ་ལོ་ཏོག་བཟང་ ར་ ང་། ། ི་དང་ ི་བས་མེད་པར་གཏོང་། ། ་ཕོ་ ག་ལོ་
འོད་འབར་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །ཆར་ཆེ་ལོ་ལེགས་ ་ ལ་ཆེ། །བ་དང་
འ ི་སོགས་ཞོ་མར་མང་། ། ང་ བ་འ ག་ ོད་འོང་བ་ཡིན། ། ་མོ་ཡོས་ལོ་འ ིལ་ཅན་
ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །ཆར་འབེབ་ གས་ལེགས་ ་ ལ་ལ། །ནད་མེད་
ལོ་ལེགས་ ན་ལ་བཟང་། ། ོམ་ཟོང་རིན་ཐང་ ང་བའོ། །ཤིང་ཕོ་འ ག་ལོ་ ན་དགའ་ག མ། །
ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། །སད་འ ང་གཤོང་ཞིང་ནས་མི་འ ོན། །ད ིད་ར་ད ིད་
འ ིང་ནད་རིམས་ ང་། ། ལ་ཁམས་འ ག་པ་མང་བར་འ ར། །ཤིང་མོ་ ལ་ལོ་ ་འཛན་
ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ཆར་འ ིང་ལོ་ལེགས་མི་ གས་ལ། །ནད་དང་
འ ག་འ ང་ ་ ལ་ལ། །འཐག་པ་ལེགས་ ང་སད་ནི་འོང་། །མེ་ཕོ་ ་ལོ་ག མ་པ་ག མ། །
ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །ནམ་ ོད་ཐན་ལ་ནམ་ ད་ཞོད། །ལོ་འ ིང་ གས་
ལེགས་ད ་ནི་མང་། ། ག་པོ་ ོག་ཤི་མེད་པོ་ ག །མེ་མོ་ ག་ལོ་བདེ་ ན་ག མ། ། ོག་ ས་
དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག །ཆར་བ་མི་ ོམས་ལོ་ གས་ཉེས། །མི་ གས་རིམས་ནད་འཆི་བ་མང་། །
འབང་གིས་ ལ་པོ་ ེད་པ་འོང་། །ས་ཕོ་ ེ ་ལོ་རལ་འཁོར་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ད་
གཉིས་ ། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ གས་ མས་ལེགས། །ལོ་ གས་དག་ནི་ ི་ལོ་བཟང་། །མཚན་
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དང་ ི་ཤིར་མང་བ་འོང་། །ས་མོ་ ་ལོ་ ིན་ཆེན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བ ན་གཅིག་
བཞི། །ཆར་ཆེ་ ་ ན་ ག་པ་དང་། །དཀར་ནག་ལེགས་ལ་ ་ ལ་འོང་། །སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་བདེ་བར་གནས། གས་ཕོ་ ི་ལོ་ ག་པོ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་ག མ། །ལོ་
ལེགས་ ེ་ ལ་ཆར་བ་ཆེ། ། ོམས་ནོར་རིན་ཆེན་ནད་འ ག་མང་། ། གས་ལ་ལེགས་པར་འ ང་
བའོ། ། གས་མོ་ཕག་ལོ་ཕ་བོང་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །ད ར་ ོད་ཐན་
ཆེ་ ང་ན་འ ག །ལོ་ གས་འ ིང་ལ་ ་ཕམ་ཞིང་། །རིན་ཆེན་ཐམས་ཅད་འབོས་པར་འོང་། །
་ཕོ་ ི་ལོ་འ ིལ་བ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག ། ོ་ནས་འ ིང་ལ་ནད་
འ ག་མང་། ། ་ ན་ནང་འ ག་ ེད་པ་མང་། ། ོད་ཐན་ ད་ཞོད་ལོ་ལེགས་འོང་། ། ་མོ་
ང་ལོ་ཟོ་ལ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། །རིམས་འ ང་འཕོ་ ེས་ ོ་ནས་
བཙན། ། ་ལོ་ལས་ ང་ ི་མ་བཟང་། །མི་ མས་ ས་སེམས་བདེ་བར་འོང་། །ཤིང་ཕོ་ ག་ལོ་
འདབ་ ས་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ཆར་འབབ་ ་ ལ་ཕ་ ་འ ག །ལོ་
ཏོག་ ི་ཏོག་མཐར་ནི་བཟང་། །ཐན་ཞོད་མི་ ོམས་སད་ ང་འ ང་། །ཤིང་མོ་ཡོས་ལོ་རི་བོ་
ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་གཅིག་བཞི་བ ན། །ནམ་ ོད་ཐན་ལ་ནམ་ ད་ཞོད། །ལོ་ གས་
འ ིང་ལ་ཇ་ཙ་ལེགས། །འ ག་པ་མི་བདེ་ ་ཚགས་འོང་། །མེ་ཕོ་འ ག་ལོ་དཔལ་ཅན་ག མ། །
ོག་ ས་དབང་ ེ་ད ་ག མ་ ག །ཆར་ཆེ་ལོ་ གས་བཟང་བ་དང་། །ནད་རིམས་ཤ་རག་
དམག་འ ག་འ ང་། ། ལ་ ི་ཕལ་ལ་ཆད་པ་ ང་། །མེ་མོ་ ལ་ལོ་ བ་དབང་ག མ། ། ོག་
ས་དབང་ ེ་བ ད་གཉིས་ ། །ཆར་ ་ ོམས་ལ་རི་ཞིང་ལེགས། །ལོ་ གས་དག་ནི་ལེགས་པར་
འདོད། ། ད་པར་བོད་ ལ་བདེ་བར་ ོད། །ས་ཕོ་ ་ལོ་དབང་བོ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་
བ ན་གཅིག་བཞི། །ཞོད་ཐན་མི་ ོམས་ལོ་འ ིང་ལ། ། ག་ལེགས་ ་གེ་འ ག་པ་ ང་། །ནོར་
གས་རིན་ཆེན་མི་བདེ་མང་། །ས་མོ་ ག་ལོ་ མ་འཛན་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ག་ད ་
ག མ། ། ་ཐན་ ི་ཞོད་ ག་འ ིང་ལ། ། ་བཏབ་ཉེས་ལ་ ི་བཏབ་ལེགས། །བ ས་མ་གོ་ཆ་
ཅན་ ི་བ ། ། གས་ཕོ་ ེ ་ལོ་ ་རལ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ ་བ ད་གཉིས། །ཆར་ཆེ་
ལོ་ལེགས་འ ་འཕེལ་ལ། །མི་ གས་རིམས་ནད་འོང་བ་ཡིན། ། ལ་པོ་དམངས་ལ་ཆད་པ་
ང་། ། གས་མོ་ ་ལོ་ ག་པ་ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་བཞི་བ ན་གཅིག །སོས་ཀ་ ང་ཆེ་
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ཆར་མི་འ ང་། ། ོན་ཁ་ཆར་ཆེ་ཕན་མི་ཐོག ། ་ཕམ་ ོ་ ་ ་གེ་འ ང་། ། ་ཕོ་ ི་ལོ་ས་རལ་
ག མ། ། ོག་ ས་དབང་ ེ་ག མ་ ག་ད ། ། ་ཐན་ ི་ཞོད་ནད་འ ག་མང་། ། ་གར་ ལ་
ོན་ མས་ལ་ངན། །ཆར་འ ིང་ཤ་འོང་ ་ ལ་འོང་། ། ་མོ་ཕག་ལོ་ ག་མོ་ག མ། ། ོག་ ས་
དབང་ ེ་གཉིས་ ་བ ད། །ལོ་ལེགས་ཆར་ཆེ་ གས་ མས་བདེ། ། ེ་བོ་རང་ ལ་བདེ་བར་
གནས། །བདེ་ཞིང་ཕན་ ན་གནོད་པ་མེད། །
གཞན་ཡང་ ས་བ ན་མེ་ལོང་དང་། ། ང་ ོང་ ར་ འི་འ ས་ ིས་དང་། ། ་ནག་
མདོ་ ེ་ ག་ ་སོགས། ། ོགས་གཅིག་བ ས་པའི་འ ས་བཤད་ནི། །མིག་དམར་ཞེས་ ་ཤིང་ ི་
ལོར། །ནད་རིམས་ཁོལ་ ་ ་ཚགས་འ ང་། ། ེ་བོའི་ཚགས་ མས་འ ག་པ་ ེད། །ད ར་ ་ར་
འ ིང་འ ་དཀོན་ཞིང་། །སད་འ ང་ཆོམ་ ན་ ོད་པ་ཡིན། །གཤོང་ཞིང་ཕམ་ལ་རི་ཞིང་ ལ། །
འ ས་དང་ ་ ན་སོ་བ་ལེགས། ། ད་པར་ ག་ ་ ོར་རེ་ཡིས། །བཟང་ངན་དར་ ད་འཚམ་
ཡིན་ལོ། ། ོ་མོ་ཤིང་ ང་ ་ཐན་འ ང་། ། ིས་ཞོད་ལོ་ལེགས་འ ག་པ་ ང་། །ནད་ མས་མང་
ཡང་ ིར་བཟང་ངོ་། །ཟ་ ེད་མེ་ ག་ ག་ཉེས་ལ། །ལོ་འ ིང་ ་ཐན་ད ིད་ ག་འོང་། །ས་གཡོ་
མི་མ་ཡིན་ ིས་འཚ། །རབ་ ང་མེ་ཡོས་ཆར་འབབ་ཅིང་། ། ་ ན་གནག་ལེགས་དཀར་མོ་
ཉེས། ། ལ་འགར་ཐན་ལ་ནམ་ ད་ཞོད། །ཚང་འཕེལ་ནད་དང་དམག་འ ག་ཆེ། ། མ་ ང་ས་
འ ག་ནད་འ ག་ ང་། །འ ་འཕེལ་ ད་པར་སོ་ཟར་ལེགས། །གནག་འ ིང་བཞོན་ལེགས་
ཟོང་གསར་མང་། ། ེ་ ོན་གཡོ་ཞིང་ ལ་ཐོན་མང་། ། ིར་ན་བ ་ཤིས་བཟང་བར་བ ོད། །
དཀར་པོ་ས་ ལ་ལ་ཆར་འབབ། །ལོ་མཇག་ངན་ཞིང་མི་ གས་ལ། །ནད་འ ང་ ་ ན་མི་ ིན་
ཞིང་། །དཀར་མོ་ལེགས་ལ་འ ག་པ་འོང་། ། ར་མེད་ཡ་མཚན་ ད་མོ་འ ང་། །རབ་ ོས་
གས་ ར་ཆར་བ་ཆེ། །འ ་ ས་ ད་པར་སོ་ཟར་ལེགས། །ནད་ལས་ལེགས་ཐར་བདེ་བར་
ོད། ། ེས་བདག་ གས་ ག་ཆར་བ་ཆེ། ། ས་ཉེན་རེས་ཐན་གཤོངས་ཞིང་ཕམ། །ནད་ མས་
རིམ་ཞི་ ོད་པ་འ མས། །བཞོན་ལེགས་ལོ་ཏོག་ངང་གིས་བཟང་། །ཨང་ཀི་ར་ཞེས་ ་ ེལ་
ལོར། །ལོ་ལེགས་ ག་ནད་ ལ་འགར་འ ག །ནམ་ ོད་ཐན་ལ་ནམ་ ད་ཞོད། །འ ་ནོར་
འཕེལ་ཞིང་བདེ་ ིད་ ན། །དཔལ་གདོང་ ་ ར་ ག་ནད་འ ང་། །ཆར་འབབ་འ ག་ས་
ེ ར་འོང་། ། ་ ལ་བ ་ཤིས་བདེ་བར་འཚ། །དངོས་པོ་ཤིང་ ིར་ནད་ ད་ཞོད། །འ ་ ས་
- 376 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ད་པར་ ་བཏབ་ལེགས། ། གས་ནད་འཐབ་མོ་འཁོལ་ ར་ ང་། ། ི་ཙམ་ ་ནི་བདེ་བར་
ོད། །ན་ཚད་ ན་པ་ཤིང་ཕག་ལོར། ། ར་ཆར་འབབ་ཅིང་རེས་འགའ་ཐན། །མི་འ ་ ི་དང་
་གེ་འ ང་། །བཞོན་ངན་ནད་རིམས་ ེ ར་འོང་། ། ལ་ ོན་འཐབ་ཅིང་ ་ཚ་འཕེལ། །
འཛན་ ེད་མེ་ ིར་བར་ཐན་འོང་། །གནག་འ ིང་དཀར་ལེགས་འཐབ་ ོད་མང་། །སེར་ཐན་
ལ་སོགས་ལོ་ད ་དང་། །རིམ་ ན་ ན་པོའི་འཇིགས་པ་འ ང་། །དབང་ ག་མེ་ ང་ཆར་བ་
༑ ༑ནད་མེད་འ ་དཀོན་ གས་ མས་ཉེས། །རེས་ཚ་ ང་ ར་ཆང་ མས་དཀོན། ། ོ་ ར་
་ནི་འ ག་པ་འོང་། །འ ་མང་ས་ ག་ ང་ ང་ཞིང་། །ཆར་འབབ་འ ་འཕེལ་ ག་ནི་
འ ིང་། ། ིམས་བཙན་འབངས་མ ན་མི་འ མས་འགའ། །འཁོན་ཞིང་ ན་པོ་ཁོལ་ ར་འོང་། །
ནད་མེད་ ི་ཙམ་བདེ་བར་འ ར། ། ོས་ ན་ས་གཡོས་ཐན་པ་ཆེ། །ནད་འ ག་དར་ཞིང་ ་གེ་
འ ང་། ། མ་གནོན་ གས་འ ག་ལོ་ཏོག་ལེགས། །ད ་ ན་འཇིགས་མེད་ནམ་ ད་ཞོད། །
ཟོང་དཀོན་ ན་ལ་བཟང་ཞིང་དགེ། ། ་མཆོག་ གས་ ལ་ནད་ ན་འ ང་། །འ ས་སོ་ ་ ན་
ལེགས་ ོ་ཉེས། ། ིར་ན་ ན་ལ་བཟང་ཞིང་ལེགས། ། ་ཚགས་ ་ ར་ནམ་ ོད་ཐན། ། ོ་ནས་
ངན་ཞིང་སོ་ཟར་ལེགས། །རིམས་ ན་ ོ་ ོགས་ ་གེ་འ ང་། །ད ་ཡི་འཇིགས་མེད་ ེ་བོ་
མས། །ཡིད་བདེ་ ིར་ན་འ ིང་ ་བ ོད། །ཉི་མ་ ་ ག་དམག་འ ག་དང་། །མི་ གས་ནད་
འོང་ ་ཐན་ཆེ། །གཤོང་ཞིང་ཕམ་ཞིང་ གས་ མས་འ ིང་། །འ ས་སོ་ ེ་ལེགས་སད་འོང་
ངན། །ཉི་ ོལ་ ེད་ཅེས་ཤིང་ ེལ་ལ། །ནམ་ གས་ཆར་ཆེ་འ ་ མས་ཉམས། །མི་ གས་ནད་
མང་ཚང་འཕེལ་འ ར། །ས་ ོང་ཤིང་ ར་ཆར་འབབ་ཅིང་། ། ོ་ནས་ ང་ངན་ལོ་ གས་
འ ིང་། །སད་འ ང་ནད་རིམས་ ེ ར་འོང་། ། ལ་ ོགས་ ི་ཙམ་བདེ་བར་འ ར། །མི་ཟད་མེ་
ིར་ལོ་འ ས་ལེགས། ། ག་འཕེལ་ལ་ལར་ཐན་པ་དང་། །ད ་ ན་འཇིགས་པས་འཚ་བར་
ེད། །ཐམས་ཅད་འ ལ་ཞེས་མེ་ཕག་ལ། །ཆར་ ོམས་ལོ་ལེགས་ གས་ མས་འཕེལ། །ནད་
འ ག་ལ་སོགས་འཇིགས་པ་འ ང་། ། ན་འཛན་ས་ ིར་རིམས་ནད་དང་། །ཆོམ་ ན་དར་ཞིང་
འ ས་སོ་ཉེས། །གནས་འ ིང་ལོ་ལེགས་བཟང་བ་ཡིན། །འགལ་བ་ས་ ང་ནམ་ ོད་ཐན། །ནད་
རིམས་ ེ ར་འ ག་འཇིག་འོང་། །ལོ་ཏོག་འ ིང་པོ་ཙམ་ ་བ ོད། ། མ་འ ར་ གས་ ག་ལོ་
ལེགས་ཤིང་། ། གས་ཉེས་རིམས་ནད་ ོ་ ོགས་ ། །དམག་འ ག་གིས་འཇིགས་ ད་མེད་
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བདེ། །བོང་ ་ གས་ཡོས་སད་སེར་དང་། ། ་ ིའི་གནོད་པས་ལོ་ མས་འ ིང་། །ཆོམ་ ན་
འཇིགས་དང་ ལ་ཤོར་མང་། །དགའ་བ་ཞེས་པ་ ་འ ག་ལ། ། ་ ལ་ནད་འ ག་ ང་ཟད་
འོང་། །བཞོན་ལེགས་ ིར་ན་བཟང་བར་བ ོད། ། མ་ ལ་ ་ ལ་ནད་འ ག་དང་། །ཐན་པ་
བག་ཙམ་འ ང་ན་ཡང་། །གནག་ལེགས་ ོ་དང་དཀར་མོ་འ ིང་། ། ་ཡང་ ང་ཟད་ཕམ་པར་
འ ར། ། ལ་བ་ཤིང་ ར་ལོ་འོག་ནས། ། ལ་ཞིང་སད་འ ང་ནམ་ ད་ཞོད། །གཤོང་ཞིང་ངན་
ལ་ གས་ མས་ཉེས། །ད ིད་ ི་ར་འ ིང་ནད་འ ག་ ང་། ། ོས་ ེད་ཤིང་ ག་འ ས་སོ་
ཉེས། །ཆར་ ང་མཐའ་ལེགས་སད་ ན་འ ང་། །མི་ གས་ནད་ ོད་ཤར་ ོགས་ ། ། ་གེ་
འ ང་ཞིང་ ི་ཙམ་འ ིང་། །གདོང་ངན་མེ་ ེལ་ ོ་ནས་འ ིང་། །ཏིལ་ ལ་གནག་ལེགས་ད ་
མང་ལ། ། ་ཐན་འ ག་དར་ ིར་ངན་ནོ། །གསེར་འ ང་མེ་ ར་ཆར་མི་འབབ། །ལོ་ཉེས་ ད་
པར་སོ་ཟར་ཉེས། ། ི་བཏབ་ ང་ལེགས་འབངས་ ིས་ ེར། ། ོལ་ཞིང་མི་འ ་ ི་བས་ངན། །
མ་འ ང་ས་ ིར་ ་ཐན་དང་། །སད་ ིས་ལོ་ངན་ གས་ མས་ཉེས། ། ལ་པོ་ཆོམ་ ན་
འཇིགས་པས་མནར། །འ ག་པ་ཡམས་ནད་བག་ཙམ་འོང་། ། ར་ ེད་ས་ཕག་ཁ་ཆར་ཆེ། །ལོ་
འ ིང་ ་ ལ་ནད་འ ག་འོང་། །ཆོམ་ ན་ ིས་འཇིགས་ ིར་འ ིང་ཉིད། ། ན་ ན་ གས་
ིར་ནད་རིམས་འོང་། ། ོན་འ ིང་ཐན་པས་ ་གེ་ ང་། །ཉོ་ཚང་མེད་ཅིང་ད ་ ན་དར། །
འཕར་བ་ གས་ ང་ཞོད་མི་ ོམས། ། ོ་ནས་འ ིང་ ེ་ ་ ལ་ལ། །ནད་མཚན་དར་ཡང་ ི་ལ་
བཟང་། །དགེ་ ེད་ ་ ག་རིན་ཆེན་འ ། །འཕེལ་ཞིང་ཇ་ཙ་གནག་ མས་འ ིང་། །ད ར་ ོད་
ཐན་དང་ ང་ ོགས་ནས། །འ ག་པ་ ང་ཡང་ ིར་བཟང་ངོ་། །མཛས་ ེད་ ་ཡོས་ནད་འ ག་
དང་། ། ་གེ་ཁོལ་ ར་འ ང་ན་ཡང་། ། ་ ལ་ ི་ལ་བཟང་བར་བ ོད། ། ོ་མོ་ཤིང་འ ག་ ་
ཐན་འོང་། །ཞོད་ཆེ་ལོ་ལེགས་ཕ་ ་འ ག །ནད་དང་ད ་ ན་འཚ་བ་མང་། ། ་ཚགས་ད ིག་
ཅེས་ཤིང་ ལ་ལོར། །ཇ་ཙ་ཕལ་ ལ་འ ས་སོ་ ོ། །དཀར་མོ་འ ིང་ལ་ནད་འ ག་འ ང་། །
ཟིལ་གནོན་མེ་ ར་ལོ་ གས་ལེགས། །ལ་ལར་ནད་འ ང་ ེ་དཔོན་ ིས། །ཆད་པས་ཁོལ་ཞིང་
ིར་ན་འ ིང་། ། ེ ་མེ་ ག་ཆར་བ་ ོམས། ། ང་ཟད་སད་ ང་ ིར་ལོ་ལེགས། ། ད་པར་
བོད་ ལ་བདེ་བར་ ེད། ། ར་ ་ས་ ེལ་འ ས་སོ་འ ིང་། ། ི་ཉེས་གནག་ལེགས་ ང་ཤར་
༑ ༑ ་གེ་འ ག་པ་ ང་ཟད་འ ང་། །འོན་ ང་བོད་ཁམས་བདེ་བར་འ ར། །ཞི་བར་ས་ ར་
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ནད་འ ག་འོང་། །ནས་བཟང་སོ་ཟར་འ ས་ མས་ཉེས། ། ི་བཏབ་ལེགས་ ང་ ་ཕམ་འ ར། །
ན་མོང་ གས་ ིར་ ་ཐན་ ང་། །འ ་ལེགས་ ་ ལ་ནད་ ེ ར། །འོང་ཞིང་ ལ་པོའི་ཆད་
པས་འཇིགས། །འགལ་ ེད་ གས་ཕག་ཆར་མི་ ོམས། ། ིར་ན་ལོ་འ ིང་ ་ ལ་ ང་། ། ོ་
ོགས་ ་གེ་ ང་ཟད་འོང་། །ཡོངས་འཛན་ ་ ིར་ཆར་འ ིང་ལ། ། ་འོང་ ོ་དང་དཀར་མོ་
དག །ཉེས་ ང་ ་ ལ་ནད་འ ག་ ང་། །འཕགས་ ལ་ ེ་འབངས་ མས་ལ་གནོད། །བག་
མེད་ ་ ང་ཆར་ ག་ཆེ། །སོ་ཟར་བཟང་ཞིང་དཀར་མོ་ངན། །གནག་འ ིང་ ་ ལ་མི་ཆེན་
དང་། ། གས་ མས་ལ་ངན་འ ག་པ་ ང་། །ནད་རིམས་ཁོལ་ ར་འོང་ཞེས་བ ོད། ། ན་
དགའ་ཤིང་ ག་ཐན་པ་ཆེ། །དཔོན་ ོད་གནག་ལེགས་འ ས་སོ་ ལ། ། ་ ལ་མེ་ཏོག་དམར་
འ ས་ཉམས། ། ན་དར་ཤར་ ོགས་ ་གེ་འ ང་། ། ིན་པོ་ཤིང་ཡོས་ ་ཐན་ཞིང་། །གཤོང་
ཞིང་ལོ་ལེགས་ ་ ལ་ལ། །ལོ་ད ་ ན་འོང་ ིར་བཟང་ངོ་། །མེ་ཞེས་མེ་འ ག་ལ་རིམས་འོང་། །
ང་ཟད་ ་ཕམ་སོ་ཟར་ལེགས། །དཀར་མོ་གནག་འ ིང་སེར་བ་ ོད། །དམར་སེར་ཅན་ཞེས་མེ་
ལ་ལོར། །ཞོད་ན་ནད་འ ང་ཐན་ནད་དཀོན། །གནག་ལེགས་ ི་བཏབ་བཟང་ ་ ལ། །
དམག་འོང་ཤར་ ོགས་ ་གེ་ ང་། ། ས་ ི་ཕོ་ཉ་ས་ ་ལ། ། ་ཐན་ལོ་ལེགས་སད་ ན་འ ང་། །
གས་ཉེས་རིམས་ནད་ ི་བར་འོང་། །དོན་འ བ་ས་ ག་ ་ཐན་ཞིང་། །ལོ་ལེགས་ ་ ལ་ཕ་
ན་འ ག །རིམས་དང་ ད་པར་ ་ནད་འ ང་། ། ག་པོ་ གས་ ེལ་ ་བཏབ་ལེགས། །འ ོ་
ན་ནད་འཚ་འ ག་པ་འོང་། ། ོ་ངན་ གས་ ར་ ་ཐན་པས། །ལོ་ ིར་ཉེས་ ང་ ི་བཏབ་
ལེགས། །ཡམས་རིམས་གོད་ཁ་ ོ་ ོགས་ ། ། ་ཕམ་ ན་མ་འ ག་ ོད་འོང་། ། ་ཆེན་ ་ ིར་
ཆར་བ་ཆེ། །ལོ་ལེགས་ ལ་པོར་དམངས་ ིས་ ོལ། ། ག་ནད་འཐོར་ ་འ ང་བར་འ ར། །
ག་ ག་ ་ཕག་སད་སེར་ ོད། །ནང་འ ག་ཁོལ་ ར་འ ང་ཞེས་ གས། །ནམ་ ད་ཞོད་ལ་
ལོ་ཏོག་ལེགས། །
དེ་ནས་ བ་པའི་ལོ་གཟའ་དང་། ། ེད་ བ་ལོ་འཕོའི་འ ས་ ་ནི། །ཉི་མ་ལ་ནི་ ན་
ོབས་ ང་། །ཆར་དཀོན་ ི་ཤིང་ལོ་ཏོག་ཉེས། །ཉི་ ་ ་ ར་འོད་དམན་ཞིང་། ། ལ་འ ག་མི་
གས་ནད་ ིས་འཚ། །འོན་ ང་ ་ ལ་དམངས་རིགས་བདེ། ། ་བ་ལ་ནི་ ན་བ ད་ ན། །
ཆར་ཆེ་ ི་ཤིང་འ ་ མས་དང་། །བ་འ ི་ལ་སོགས་བཞོན་མ་ ས། །མི་ མས་ ་གར་རོལ་ ེད་
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ེད། ། ད་པར་ ེ་རིགས་ཐམས་ཅད་བདེ། །མིག་དམར་ཐན་ཆེ་ལོ་ གས་ཉེས། །ནད་མང་ཆོམ་
ན་དར་ཞིང་ ས། ། ལ་པོ་ ོད་ཅིང་འཁོར་འབངས་ ག ། ག་པ་ལ་ནི་ཆར་ཆེ་ཞིང་། །ལོ་
ལེགས་ ག་འཕེལ་ ་ ལ་ལ། ། ལ་ ོན་འཁོར་འབངས་བཅས་པ་བདེ། །མཁས་པའི་རིགས་
འཕེལ་ ན་ ོབས་ཆེ། ། ར་ ་ཆར་ཆེ་ལོ་ གས་ལེགས། །འཇིག་ ེན་ ་ཡིས་ ོང་བ་དང་། །
མཆོད་ ིན་ མས་འཕེལ་འཐབ་ ོད་ ལ། །མི་ གས་ ན་ལ་ནད་ཡམས་མེད། །པ་སངས་ ི་
ཤིང་ལོ་ཏོག་ ས། །ཆར་ ་ ོམས་ལ་དགའ་ ོན་འཕེལ། ། ེ་འ ོ་བདེ་ ིད་ ན་ མ་ཚགས། །
ེན་པ་ ལ་པོ་ ལ་ ན་ དོ ། །ཆར་མེད་ལོ་ གས་ཐམས་ཅད་ཉམས། །ནད་ ག་མཚན་དར་ ེ་
འ ོ་ ག །ཡོན་ཏན་ཅན་ མས་ ན་པོ་བདེ། ། ལ་ ོན་འ ས་ ་དེ་དང་མ ངས། ། ད་པར་
ལ་ཁ་ ོན་བ ར་ ིར། ། ལ་པོ་ལས་ ང་ ོན་པོ་ཡིས། །འ ས་ ་གཙ་ཞེས་མཁས་ མས་
བཞེད། །ད ལ་དཀར་མེ་ལོང་ལས་ ང་བའི། །ལོ་བདག་ ར་མའི་འ ས་བཤད་ནི། ། ིན་ ག་
ར་མ་ ་མཚམས་དང་། ། ོ་བཞིན་བཞི་ནི་ ོས་ ར་ཏེ། །མེ་ཏོག་དཀར་སེར་རིགས་ མས་
འཕེལ། །ལོ་ལེགས་ ་ ལ་ གས་བོན་དགེ། །ནད་འ ག་འཇིགས་པ་ ་ཚགས་འོང་། ། ར་མ་
ནམ་སོ་ས་རི་དང་། ། ་ ོད་བཞི་ནི་གཡང་ ར་ཏེ། །ཆར་ ོམས་ལོ་ཏོག་འ ་འཕེལ་ཞིང་། །
དགེ་ ོབས་འཕེལ་ཞིང་མཁས་ མས་བདེ། ། ལ་པོ་མངའ་རིས་བཅས་པ་ལེགས། ། ལ་དང་ས་
ག་ ་ ད་དང་། །ནམ་ ་བཞི་ནི་ བ་ ར་ཏེ། །འ ོ་ མས་ཕན་ ན་འ མ་པ་དང་། །ལོ་
ལེགས་འ ་འཕེལ་ ་ ལ་ལ། ། ལ་པོ་ ལ་ ིམས་བ ང་ཞིང་དགེ། །ཝ་དང་ ོན་དང་མོན་ ེ་
དང་། །མོན་ ་བཞི་ནི་མ ོན་ ར་ཏེ། །ཆར་འབེབ་ལོ་ལེགས་ ག་འཕེལ་ཞིང་། །འཛའ་ཞིང་
དགའ་ལ་དགེ་བ་ ོད། །མ ོན་ལམ་བདེ་ལ་ཚང་ཁེ་ཆེ། །མགོ་དང་ ་ ང་ བས་དང་ནི། ། ་
ཉེ་བཞི་ནི་ ེ་དཀར་ཏེ། །ཆར་མེད་ལོ་ གས་ཉེས་པ་དང་། །ནད་ ག་མཚན་འ ག་དར་བ་
དང་། །ཆོས་ ོད་ མས་ལ་འཇིགས་པ་འ ང་། །ལག་དང་ ་ཆེན་དབོ་དང་ནི། །ཐ་ ར་བཞི་
ནི་ད ་ ར་ཏེ། ། ་ཕམ་འ ག་ ོད་དར་བ་དང་། །དགེ་ ིག་འ ེས་མ་ ོད་པ་མང་། །དམག་
འ ག་ ལ་པོས་མངའ་རིས་ ོད། །མེ་བཞི་ ི་བཞིན་ མ་ ོད་དང་། ། མ་ ད་བཞི་ནི་གཤིན་
ར་ཏེ། །ནད་ ག་མཚན་འ ག་ཤི་བ་མང་། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་དང་། །རིས་
བཟང་འ ོ་ མས་ལོངས་ ོད་ ས། །དེ་ནས་དཔལ་ ན་གཟའ་ མས་ ིས། ། ོད་ ལ་འ ས་
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་མདོ་ཙམ་བ ན། །མིག་དམར་ ་ ར་གང་ ོད་ ང་། །དེ་ཡི་ ེས་ ར་ཅན་ལ་ བ། ། ིར་
ལོག་ཆར་མེད་ལོ་ མ་ཞིང་། །ནད་ཡམས་དམག་འ ག་ཆེ་བར་འོང་། །དེ་ཉིད་ཉི་དང་ ན་
གཅིག་གནས། །འ ོག་འ ོས་ ེད་ན་མགར་བར་ངན། །མེ་བཞི་དང་ནི་ནག་པ་ནས། །འ ོག་
འ ོས་ ེད་ན་ ག་ ལ་དང་། །རི་ གས་སེང་གེའི་འཇིགས་པ་འ ང་། ། ེ་ནས་འ ོག་ ག་ལོ་
ཏོག་ཉམས། །ས་ག་ལག་སོར་ནས་འ ོག་ནས། །མཁལ་ ེད་ནད་འ ང་འ ་མང་འ ར། ། ལ་
ལ་ ོད་ཚ་ཉི་མ་ནི། ། ོ་བཞིན་ ེང་ཡོད་ ལ་པོར་གནོད། །མ ་ནས་འ ོས་བཞི་གང་འ ར་
ཡང་། ། ལ་པོར་ལ་གནོད་ ་ཆེན༩ནས། །ས་གའི༡༥འཆས་འ ར་ ་གེ་འོང་། ། ར་མར༣
འ ོས་འ ར་ཆར་མི་འབབ། །གཞན་ཡང་འ ོག་འ ོས་ ེད་པའི་ཚ། ། ིར་ལོག་ ལ་པོ་འཆི་
བར་འ ར། ། ར་མ༣ ོ་ཞིན༢༡ ོན༡༧ བས༡༨དབོ༡༡། ། མ་ ད༢༥ ལ༢༠ མས་གང་ ོད་
ང་། །ཆར་བ་མེད་ཅིང་ ར་མ༣ བས༡༨། །ནབ་སོ༦མེ་བཞི༡༢ ་ ོད༡༩ལ། ། ར་འ ོས་བཟང་
ཞིང་ ད་པར་ ། ། ིན་ ག༢ ག༨བར་ཤར་ ར་བ ན། ། ོད་ཚ་ ལ་པོ་འབང་བཅས་བདེ། །
ག་པ་ ིར་ལོག་ཆར་ཆེན་ནི། །ཡང་ན་ཆར་མེད་ ་གེ་འ ང་། །ལོག་འ ོ་ ར་མར་ཆར་མི་
འབབ། །གཞན་ཡང་འདི་ལ་ ོད་ ལ་བ ན། ། ་ཉེ༡ ིན་ ག༢ ར་མ༣དང་། །ས་རི༡༤ཐ་མལ་
པ་ཞེས་ གས། །ལག༥ ག༨མ ༩ག མ་ མ་པར་འ ེན། །ནབ་སོ༦ ེ༡༠དབོ༡༡མདོར་བ ས་
ཡིན། །ཐ་ ར༠ག བ་ ༡༧ མ་ ོད༢༤ ད༢༥། །ནམ་ ར༢༦ ོ་བའི་ ོད་པའོ། ། ༡ེ ༩ ལ༢༠
བས༡༨ག མ་ ོར་བའི་མཐའ། །ནག་པ༡༣ ོ་ཞིན༢༡ ོག་ ོད༢༢ ད༢༣། ། ག་པོ་ཞེས་ ་མེ་
བཞི་དང་། ། ་མཚམས༡༦ ིག་པའི་ ོད་པའོ། །དེ་ཡང་ཐ་མལ་ལ་ ོད་ན། །ནད་མེད་ཆར་ཆེ་ལོ་
ལེགས་འ ར། ། མ་འ ེན་དང་ནི་མདོར་བ ས་ ོད། །ནད་འོང་ལོ་དང་ཆར་ ་འ ིང་། ། ོ་
བར་ ོད་ན་ནད་མང་ཞིང་། ། ོར་བའི་མཐར་ ོད་ལོ་ཉེས་འ ང་། ། ག་པོར་ ོད་ཚ་ཆར་བར་
དཀོན། ། ིག་པ་ ོད་པས་ ིར་ངན་ནོ། ། ར་ ་ ང་ ོགས་ ར་མར་ ོད། །ལོ་ལེགས་ ་ ལ་
བ ་ཤིས་འཕེལ། ། ོ་ ར་ལ་ ོད་གོང་ལས་ ོག །ཤར་ བ་འ ས་ ་འ ེས་མར་ ོན། ། ར་ ་
དང་ནི་ ིག་ཅན་གཟའ། ། ིན་ ག་ ར་མའི་ ེང་འཛམས་ན། །མེ་ ས་འཇིགས་འ ང་ ིར་
ངན་ནོ། ། ེ༡༩ ལ༢༠ ེང་འཛམས་ ་གེ་འོང་། ། ག་དང་མ ་ཡིས་ ེང་འཛམ་ན། ། ་བ་དང་
ནི་འ ས་ ་ཉམས། ། ིར་ ོག་ཤར་ན་ནད་མཚན་དང་། ། ་གེའི་འཇིགས་པ་འ ང་བར་
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བཤད། །དེ་ཡང་མིག་དམར་ ན་གཅིག་ ། ། ོ་བཞིན་ ེང་འཛམས་ལོ་ག མ་ ིས། །བར་ ་
འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་འ ང་། ། ར་ ེན་ས་གའི༡༥ ེང་འཛམས་ན། །མི་ མས་འཐབ་ ོད་འ ག་
པས་འཆི། །པ་སངས་ ིར་ལོག་ནད་ ག་ ང་། ། ད་པར་ ལ་ ོན་ མས་ལ་ངན། །དེ་དང་
ར་ ་ ིམ་གཅིག་ ། །འཚགས་ན་ཆར་དང་འ ག་པ་འ ང་། ། ིམ་ ིས་བ ན་ ར་སོང་བ་
ནི༑ ༑ནད་ ན་འཇིགས་འ ང་ཆར་མི་འབབ། །པ་སངས་མ ན་ ི་ ར་མ་ ེང་། ། ག་ ེན་
གཉིས་ཡོད་ནོར་ ག་དང་། ། མ་ཟེ་ ང་ ོང་དགེ་ ོད་ཉམས། ། ང་ ང་ཆར་དཀོན་ཐོག་ ོག་
འབེབ། ། ེན་པ་གཅིག་ ས་ ་ ོ་སོགས། ། ལ་ ན་མཐའ་འཁོབ་ མས་ལ་ངན། །མིག་དམར་
ཡོད་ན་མེ་འཇིགས་དང་། །ཆར་མེད་འ ག་དང་ ན་པོ་འ ང་། ། ར་ ་ཡོད་ན་ལོ་ལེགས་
འོང་། །འོན་ ང་ ་བ་འ ས་ ་བཅས། །དཀར་པོའི་རིགས་དང་བ་ལང་ངན། །ཤར་ ོགས་སར་
གནོད་ཐོག་ ོག་འ ང་། ། ག་པ་ཡོད་ན་ཆར་ཆེ་ཞིང་། །སོས་ཀ་ ིན་པས་ལོ་ཏོག་ལེགས། །
གཞན་དག་ཉམས་ཏེ་ངན་པ་བ ན། ། ེན་པ་ ིར་ལོག་མི་ གས་ལ། ། ་བ་ ེད་དང་གཉིས་ ི་
བར། །ནད་དང་འཆི་བའི་འཇིགས་པས་མནར། ། ིང་བཞིའི་སེམས་ཅན་ མས་ལ་ངན། ། ེན་
པ་ ་གཅན་ ར་མ་ནི། །གཅིག་གིས་ ེང་འཛམས་ནད་ ག་འ ག །འ ང་ཞིང་གལ་ཏེ་ ིམ་
གཅིག་ འང་། །ཚག་ན་ ་ཆེན་འ ི་ཆད་དང་། ། ག་གཟིགས་ ་ནག་ལ་སོགས་པའི། ། ལ་
ཆེན་ མས་ ་ནད་ཡམས་འ ང་། ། ག་ཚ་ཆར་དང་ ང་འ བ་གཡོ། །གཞན་ཡང་དེ་ཡིས་
ིན་ ག་ལ། ། ོད་ན་མགར་བའི་རིགས་ མས་དང་། ། ལ་ ིས་མི་ཆེན་ མས་ལ་གནོད། །
བིལ་ ིར༣ཐ་མལ་ས་ མས་ངན། །མགོ་ལ་ ལ་ད ས་ས་ མས་དང་། །མཆོད་ ིན་མཁན་
མས་ཉམས་པར་འ ར། །ལག་ལ་མཁས་དང་ ན་མར་ངན། །ནབ་སོར་ ་ ེ་མཐའ་འཁོབ་
ངན། ། ལ་ལ་ཡོན་ཏན་མཁན་ མས་དང་། ། ག་གཟིགས་འ ོག་པ་ མས་ལ་ བ། ། ག་
ལ་ ལ་དང་ ་གནས་དང་། །མ ་ལ་ཡ་ཙ་ ་དཀར་ནག ། ་ཤའི་ ལ་པོ་འབང་བཅས་
དང་། ། ན་པ་ ་ ི་ཚང་བར་ངན། ། ་ ང་ ལ་པོར་ ང་ཟད་འཚ། །རོ་མངར་ཟས་དང་ ད་
ཚང་མའི། ། ་མོར་ངན་ཞིང་དབོ་ལ་ནི། ། ་རམ་ཚ་དང་བ ན་པར་ངན། །མེ་བཞི་ཤིང་ ས་
འ ོ་བ་དང་། ། ིས་མཁན་ ན་པ་ ང་པོ་དང་། ། ་ ིན་ མས་ལ་ངན་པ་ཡིན། །ནག་པར༡༣
ཚང་བ་ལ་སོགས་པ། ། ས་འ ོའི་ཚགས་ལ་ བ་པར་འ ར། །ས་རིར༡༤ས་གར༡༥ཆར་དཀོན་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཞིང་། ། ་གནས་དང་ནི་ཞིང་སར་ངན། ། ་མཚམས༡༦ ན་པ་ ས་མཁན་དང་། ། ོ་རོང་
འ ོག་པ་ མས་ལ་ངན། ། ོན༡༧ བས༡༨མཐའ་འཁོབ་ ལ་ མས་ངན། ། ན་པ་ནད་པ་
མས་ལ་གནོད། ། ་ ོད་ཞིང་ལས་ས་ མས་དང་། །མེ་ཏོག་དམར་དང་འ ་ མས་ཉམས། །
་ ད༢༠འ ་དང་མེ་ཏོག་དང་། ། ་མཚ་འ མ་གནས་སེམས་ཅན་ཉམས། ། ོ་ཞིན༢༡ ལ་
པོའི་ ་མ་དང་། ། ན་པ་ མ་ཟེ་ མས་ལ་ངན། །མོན་ ེ༢༢ཟ་ཧོར་ ལ་པོར་གནོད། །མོན་
ར༢༣དང་ནི་ མ་ ོད་ལ། །མཁས་པ་ ན་པ་ཚང་བ་དང་། ། ེབ་ ོར་མཁན་ མས་ མ་ ད་
ལ༑ ༑ ་ མ་ ད་མེད་ཤིང་མཁན་ཉམས། །གསེར་སོགས་ ང་ནས་འདོན་ མས་དགེ། །ནམ་
ར་ ལ་པོ་འཁོར་བཅས་དང་། ། ་མཚའི་འ མ་དང་ ག་གཟིགས་མི། ། ོན་ཀའི་ལོ་ཏོག་
མས་ལ་ངན། །ད ་ ར་མཁས་དང་ ེབ་ ོར་མཁན། ། ་དང་ ང་པོའི་ཚགས་ལ་ངན། ། ་
ཉེ་ ་གར་མཁན་ མས་དང་། །མི་ཤ་ཟ་བ་ མས་ལ་ བ། །ར་ ་ཤར་ ར་བ ན་ལ་ ོད། ། ལ་
པོར་གནོད་ཅིང་ད ས་མ་ལ། །གནས་ན་ ལ་ཁམས་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། ེ་བ་ད ས་ ག་
འ ས་ ་ནི། །ད ལ་དཀར་མེ་ལོང་ཅི་བཞིན་བཤད། །གཅིག་དཀར་ད ས་ གས་ནད་འ ག་
འ ང་། །ཆར་ཆེ་ལོ་ གས་འ ིང་ཙམ་ལ། ། ལ་འཕོ་མང་ཞིང་མི་འ ་ ི། །གཉིས་ནག་ད ས་
ག་འ ་མི་ ིན། ། ་ཆེ་ ེས་པ་མི་འ ་ ི། །གཟེར་ནད་འ ག་ ོད་ ་ཚགས་འ ང་། །མི་
མས་ ལ་འཕོ་ ེད་པ་འོང་། །ག མ་མཐིང་གཉན་ ང་ ོག་པ་འོང་། །ཆར་ཆེ་ལོ་ གས་
ལེགས་པ་དང་། །ཤིང་འ ས་ མ་ཞིང་ ིས་པར་ངན། །བཞི་ ང་ ད་མེད་ལ་ངན་ཞིང་། ། ་
ནད་མ་མོའི་དལ་ཡམས་འ ང་། ། ི་ཤིང་ལོ་ གས་ལེགས་པར་བཤད། ། ་སེར་བོན་ ོད་བདེ་
ིད་ ན། ། ིག་ ོད་ ལ་འབངས་ལོ་ཉེས་འ ག ། ག་དཀར་ཡ་རབ་གོང་མར་ངན། ། ེང་
གདོན་དང་ནི་མཚན་འ ག་འ ང་། །བོན་ལ་ བས་ ལ་དགེ་བར་འ ར། །བ ན་དམར་
ད ས་ གས་ ག་ལ་ངན། །ཐོག་སེར་ ོད་ལ་བཙན་གཟེར་ ང་། །ཐན་པ་ཆེ་ལ་ལོ་ཉེས་
འ ང་། །བ ད་དཀར་ད ས་ ག་ ན་ ོན་ངན། ། ང་ཆེན་ ང་ལ་ཐན་པ་ཆེ། ། ིས་པ་ད་
བོར་ ས་པ་མང་། །དམག་འ ག་མཚན་ ི་ ལ་པ་དར། །ད ་དམར་ ལ་པོ་ ན་རིགས་ངན། །
ིས་པ་མི་འ ་ ི་བ་དང་། །ཞིང་ལ་བཙའ་འ ང་མི་ མས་ད ལ། ། ད་པར་ ག་ ེལ་ཕག་
ལ་བཞིར། ། ས་ ེ་གཉིས་ནག་ད ས་ གས་ཚ། །ལོ་ནག་ ེས་ནག་འདི་ ས་ ། ། ེན་ཆེན་
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བཞེངས་དང་ཁང་ ིང་བཤིགས། །བག་མ་གཏོང་ལེན་ཁང་གསར་ ིགས། །འ ་ལོང་གལ་ཆེན་
་བ་འཛམ། །ག མ་མཐིང་ད ས་ གས་ནག་ ང་ཞེས། །འཛམ་ ་གལ་ཆེན་ ར་དང་མ ངས། །
ང་ཟད་ཉེས་པ་ ང་བར་བཤད། །ལོ་འཁོར་ ོགས་གཙང་མདོར་བ ས་ནི། ། ི་བའི་ལོ་ལ་ ང་
ཤར་གཙང་། ། ང་ལོར་ ོ་ ོད་ བ་ ོད་དང་། ། ག་གི་ལོ་ལ་ བ་ ད་དང་། །ཡོས་ལོར་ཤར་
ོད་འ ག་ལོ་ལ། ། ོ་ ད་ བ་ ོད་ ོགས་གཙང་ཡིན། ། ལ་ལོར་ ང་ ད་ ་ལོ་ལ། ། ོ་ བ་
ག་ལོར་ བ་ ད་དང་། ། ེལ་ ི་ལོ་ལ་ཤར་ ད་གཙང་། ། ་ལོར་ ོགས་གཙང་དངོས་མེད་
ང་། །ས་བདག་སོ་སོའི་ ིབ་གཏོ་དགོས། ། ི་ལོ་ཤར་ ོད་ ོ་ ོད་དང་། ། ང་ཤར་གཙང་ཞིང་
ཕག་གི་ལོར། ། ོ་ ད་ ་ཐོག་ ོགས་གཙང་ཡིན། །དེ་ནས་ ་བདག་འ ས་བཤད་ནི། །ཉི་མ་ལ་
ནི་ ག་མོ་ བ། །ཚང་བ་དང་ནི་དམངས་རིགས་བདེ། ། ་བ་ ་རོག་མ་ཡིས་འཇམ། ། ེས་
རིགས་ མས་བདེ་ ས་འ ག་ཞིང་། །མིག་དམར་ག མ་པོ་ཆེའི་ བ། ། ན་པོ་ ིག་ ོད་གདོལ་
བ་བདེ། །མི་ ་ བ་ཞེས་བ ོད་པར་ ། ། ག་པ་ ྒང་མའི་འཇམ། །མི་བདག་བོན་ ོད་བདེ་
ཞིང་ ིད། །ནད་ ག་མཚན་འ ག་ཞི་བར་འ ར། ། ར་ ་ལ་ནི་དལ་མས་འཇམ། ། མ་ཟེའི་
རིགས་བདེ་ནད་འ ག་ཞི། །པ་སངས་ ་ཚགས་མདོག་ཅན་འཇམ། ། ང་བཞི་ ག་དང་ ད་
མེད་བདེ། །མི་ ་འཇམ་ཞིང་འ ག་བ ེས་མེད། ། ེན་པ་ ིན་པོ་ ལ་འ ོར་ བ། ། ིག་ ོད་
ོལ་པའི་རིགས་ མས་བདེ། །མི་ ་ བ་ཅིང་འ ག་བ ེས་མང་། །དབང་ ག་ཡབ་ མ་
བཞེངས་བ གས་འ ས། ། དེ ་ལོར་ བ་པའི་ ིམ་གཟའ་དང་། ། ིམ་ ེབ་ཚས་གཟའ་མང་ ང་
བ ག ། ིམ་གཟའ་མང་ན་བ གས་མཇལ་དང་། །ཚས་ ིས་གཟའ་མང་བཞེངས་ཏེ་མཇལ། །
མཉམ་ན་གཟིམས་ཏེ་མཇལ་བ་ཡིན། །བ གས་མཇལ་འ ས་ ་ ོ་མི་བདེ། །ནད་མང་འཇིགས་
དང་ ོད་པ་ཆེ། ། ན་མང་མཛའ་བོ་འཐབ་པར་འ ར། །གཟིམས་མཇལ་ས་གཡོ་ ན་མ་མང་། །
ང་པོ་ཆེ་ཞིང་ད ར་ཡིན་ན། །ཐོག་སེར་འ ང་ཞིང་ ལ་པོ་འ ག །བཞེངས་མཇལ་ཆར་ ་ལོ་
འ ས་ལེགས། ། ་གེ་ ལ་ཞིང་འ ག་པ་མེད། །བོན་ ོད་ ལ་པོ་ ོབས་དང་ ན། །འ ོ་ ན་
བདེ་ ིད་དཔལ་ལ་ ོད། །བ ་གཉིས་ ན་ལ་ ག་གཟའ་ཤར། །ལོ་དེའི་རིལ་པོར་ཤིན་ ་
བ། །གཞན་ཡང་ ་ནག་ངོས་འཛན་ནི། ། ི་ འི་ལོ་ལ་ ་ཡོས་ནག ། ང་ ག་ཤར་ཚ་ ི་
འ ག་ནག ། ག་ ེལ་ཤར་ན་ཕག་ ལ་ནག །དེ་ ོག་འ ེས་ ་ཤེས་ ་ ེ། །ར་བཞི་ ོད་དང་
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འ ིང་བཞིའི་ད ིལ། །ཐ་བཞི་ ད་ མས་ ད་པར་ནག །མཁར་ལས་བ ་འ བ་ ེན་བཞེངས་
དང་། །རབ་ ང་རབ་གནས་བག་མ་གཏོང་། །གསོན་གཤིན་ བ་ཕལ་ཆེར་འཛམ། །མ ་གཏད་
ལ་སོགས་ ག་ལས་བཟང་། ། མ་ ོང་ ོགས་དང་འ ས་ ་ནི། ། ག་སེང་ག ་ལ་ཤར་ ་
གནས། ། ང་དང་ ་མོ་ ་ ིན་ ོ། །འ ིག་པ་ ང་དང་ མ་པར་ བ། །ཀ ྚ་ ིག་པ་ཉ་ལ་
ང་། ། མ་ ོང་ ོགས་ཡིན་དེ་ ོགས་ ། ། ད་མོ་ལམ་ གས་དམག་ཤག་ད ེད། ། ་དཔོན་
ི་ཁ་གསར་བ ན་སོགས། །འཆི་ལ་ ག་པའི་ཉེས་པར་འ ང་། །འདི་ནི་ མ་ ོང་ ིམ་ ེབ་
ནས། །བ ང་བ་ ར་ ིས་ ས་འཁོར་ གས། །གཞན་ཡང་ལོ་ ་ཞག་ ས་ ིས། །ས་བདག་ ེ་
བ ད་གནས་ ལ་དང་། ། ་ ས་འཛམ་ ་ ིབ་གཏོ་སོགས། །ཤོག་ ་བསམ་འ བ་གཏེར་
མཛད་ ། །གསལ་བར་བཞིན་ ་ལེགས་པར་བ ག །དེ་ནས་ཚས་ ིས་ ང་དོར་དང་། །ཚས་
་ མ་ ་ ན་ ོར་བ ན། ། ས་འ ས་བ ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི། །ག གས་བ ན་གནས་ ལ་
འ ས་ ་དང་། །གཟའ་ ར་ ོར་ ེད་འ ོད་ ོར་དང་། ། ེན་འ ེལ་ཉི་མ་ ར་ ེ་ཡིས། །
བཟང་ངན་ ང་དོར་འ ས་ ་ མས། ། ར་ ་བཀོད་པའི་འ ས་ ིས་ ར། ། ང་ ང་མ་ནོར་
ལེགས་ ོད་འཚལ། །ཞེས་ ར་ ིས་ ིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ ང་ ིད་གསལ་བའི་ ོན་མ་ངོ་
མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་ ན་ལས། ཉེར་མཁོའི་འ ས་ ིས་ ་ཚགས་མདོ་ཙམ་བཤད་པའི་ བས་
ེ་བ ་གཅིག་པའོ།། །།
རང་ ོ་ ི་མེད་ ་ ་ལ་ཡི་རས་དཀར་གཙང་མ་ལ། །
རིག་པའི་གནས་ ན་མ་འ ེས་ མ་འ ེད་ཚན་རིས་ཅིར་ཡང་བ ། །
དེ་ཚ་ ིན་ཅན་ ་མ་ཡོངས་འཛན་ མ་གཉིས་བཀའ་ ིན་གང་། །
ཡང་ཡང་བསམ་ ིན་ ོ་ག མ་དད་པའི་མེ་ཏོག་རབ་ ་འཐོར། །
གཤེན་བ ན་འཇིག་ ེན་མིག་ནི་ མ་ ར་ཞིང་། །
དཔང་ ར་ ེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཟད་པ་ན། །
ངན་ ོག་ཆོས་ ལ་འགའ་ཡིས་བ ན་འདི་ད ག །
དེ་བས་ ལ་བཞིན་བཤད་འདི་དཀའ་བའི་གནས། །
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འོན་ཏང་ ོན་དང་ད་ འི་ ང་འ ས་ ིས། །
རབ་འ མས་ ལ་བའི་ག ང་རབ་མཐའ་དག་ལ། །
གཞན་ ིང་མེད་པའི་ ོབ་པ་ཅིར་ཡང་ཐོབ། །
དེ་ ད་ ་བའི་ཟོག་པོ་ཁོང་ ན་དེས། །
ངོ ས་ ན་ ན་པར་འཐོམས་པ་རང་འ འི་འ ོར། །
ཕན་ ད་ ག་བསམ་ཤིང་ འི་ཉེར་ ངས་ཏེ། །
ར་ ིས་ལག་ལེན་ ང་གསལ་ ོན་མ་ཞེས། །
ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་ ན་འདི་བ ིས་སོ། །
ཇི་ ིད་ ང་སེམས་ས་ད ་མ་ཐོབ་པར། །
ཡང་དག་རིག་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་མི་འཐོབ་ ིར། །
འགལ་འ ལ་ཉེས་པའི་ ོན་ ིས་གོས་པ་ མས། །
དག་པའི་སར་གནས་འཕགས་མཆོག་ཚགས་ལ་བཤགས། །
འདིར་འབད་དགེ་བའི་པད་དཀར་ ེ་བ་ཡིས། །
ལེགས་ ས་གེ་སར་ ས་པའི་རོ་བ ད་ ིས། །
འ ངས་ ལ་ག ང་ ང་བ ན་ལ་རབ་ཆགས་པའི། །
ང་ ག་ཚགས་ མས་འཆི་མེད་འཚ་ ར་ཅིག །
དགེ་ལེགས་ ན་ཚགས་གཤེན་བ ན་ ་ཡི་ ིང་རིང་ལས་ ང་བའི། །
ལེགས་བཤད་བ ད་ ིའི་ཟིལ་མངར་འ མ་འཛགས་ཕན་བདེའི་ ་ཆར་ ིས། །
ག ག་ལག་དཀར་ནག་འ ས་ ན་ ོན་པས་ས་ ེང་ཡོང་གང་ ེ། །
ཕན་བདེ་ ིད་ ི་ལང་ཚ་རབ་ ས་ ་ག མ་འ ས་ཐོབ་ཤོག །
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ཅེས་པའི་ ལ་འདི་ནི། གཤེན་རབ་ ་བའི་སེང་གེའི་ མ་པར་རོལ་པ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་
དབང་གི་ ལ་པོ་དང་། རང་གི་ ་བོ་ མ་ ་མ་ག ང་ ང་ཉི་ ལ་ལ་སོགས་རང་གཞན་ ི་མཁས་ བ་མང་པོའི་
ཞལ་ ན་ ་ི བ ད་ ིའི་ཡང་ཡང་ ན་པས། ཐ་ ད་ ི་རིག་པ་ལ་བག་ཆགས་ ི་ ང་བ་ ་མོ་ཙམ་ཐོབ་པ། མཁན་
མིང་བ་ཉི་མ་བ ན་འཛན་དབང་གི་ ལ་པོར་འབོད་པ་བདག་གིས། འོད་འབར་ཞེས་པ་ ་ ག་ལོའི་མགོ་ ་བའི་
དཀར་ ོགས་དགའ་བ་ག མ་པའི་ཚས་ལ་ ན་རིའི་ ་ ང་ ་ ར་བའི་དགེ་དེས་མཉམ་མེད་ ་མའི་བ ན་པ་དར་
ཞིང་ ས་པའི་ ་ ་ ར་ཅིག ཐ་ཚན་ ་ ག་ ར་རོ། །
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༼ ་གཅན་ ག་ འི་རེ ་མིག་བཞི་བ ་དང་ ག་ ་བ ལ་པར་འཁོར་བའི་ངོ་མཚར་
བ ས་ཆོག་བ གས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།༽
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༡༠
༢
༡༤
༩
༥༥

༦༢
ོང་
༣
༣༨
༢༠
༥
༥
༢༣
༢༡
༣༩
༠
༡༨
༩
༥༡

༦༣
ཉ
༣
༤༡
༥༢
༡
༡
༢༣
༡༨
༧
༤
༢༢
༩
༤༨

༦༤
ོང་
༣
༤༥
༢༣
༢
༢༠
༢༣
༡༤
༣༦
༣
༣
༩
༤༤

༦༥
ཉ
༣
༤༨
༥༤
༤
༡༦
༢༣
༡༡
༥
༡
༧
༩
༤༡

༦༦
ོང་
༣
༥༢
༢༦
༠
༡༢
༢༣
༧
༣༣
༥
༡༡
༩
༣༧

༦༧
ཉ
༣
༥༥
༥༧
༢
༨
༢༣
༤
༢
༣
༡༥
༩
༣༤

༦༨
ོང་
༣
༥༩
༢༨
༤
༤
༢༣
༠
༣༡
༡
༡༩
༩
༣༠

(༣)
༦༩
ཉ
༤
༣
༠
༠
༠
༢༢
༥༧
༠
༠
༠
༩
༢༧

༧༠
ོང་
༤
༦
༣༡
༡
༡༩
༢༢
༥༣
༢༨
༤
༤
༩
༢༢

༧༡
ཉ
༤
༡༠
༢
༣
༡༥
༢༢
༤༩
༥༧
༢
༨
༩
༢༠

༧༢
ོང་
༤
༡༣
༣༣
༥
༡༡
༢༢
༤༦
༢༦
༠
༡༢
༩
༡༦

༧༣
ཉ
༤
༡༧
༥
༡
༧
༢༢
༤༢
༥༤
༤
༡༦
༩
༡༣

༧༤
ོང་
༤
༢༠
༣༦
༣
༣
༢༢
༣༩
༢༣
༢
༢༠
༩
༩

༧༥
ཉ
༤
༢༤
༧
༤
༢༢
༢༢
༣༥
༥༢
༡
༡
༩
༦

༧༦
ོང་
༤
༢༧
༣༩
༠
༡༨
༢༢
༣༢
༢༠
༥
༥
༩
༢

༧༧
ཉ
༤
༣༡
༡༠
༢
༡༤
༢༢
༢༨
༤༩
༣
༩
༨
༥༨
( ༡༡ )

༧༨
ོང་
༤
༣༤
༤༡
༤
༡༠
༢༢
༢༥
༡༨
༡
༡༣
༨
༥༥

༧༩
ཉ
༤
༣༨
༡༣
༠
༦
༢༢
༢༡
༤༦
༥
༡༧
༨
༥༡

༨༠
ོང་
༤
༤༡
༤༤
༢
༢
༢༢
༡༨
༡༥
༣
༢༡
༡
༤༨

༨༡
ཉ
༤
༤༥
༡༥
༣
༢༡
༢༢
༡༤
༤༤
༢
༢
༨
༤༤

༨༢
ོང་
༤
༤༨
༤༦
༥
༡༧
༢༢
༡༡
༡༣
༠
༦
༨
༤༡

༨༣
ཉ
༤
༥༢
༡༨
༡
༡༣
༢༢
༧
༤༡
༤
༡༠
༨
༣༧

༨༤
ོང་
༤
༥༥
༤༩
༣
༩
༢༢
༤
༡༠
༢
༡༤
༨
༣༤

༨༥
ཉ
༤
༥༩
༢༠
༥
༥
༢༢
༠
༣༩
༠
༡༨
༨
༣༠

( ༡༨ )
༨༦
ོང་
༥
༢
༥༢
༡
༡
༢༡
༥༧
༧
༤
༢༢
༨
༢༧

༨༧
ཉ
༥
༦
༢༣
༢
༢༠
༢༡
༥༣
༣༦
༣
༣
༨
༢༣

༨༨
ོང་
༥
༩
༥༤
༤
༡༦
༢༡
༥༠
༥
༡
༧
༨
༢༠

༨༩
ཉ
༥
༡༣
༢༦
༠
༡༢
༢༡
༤༦
༣༣
༥
༡༡
༨
༡༦

༩༠
ོང་
༥
༡༦
༥༧
༢
༨
༢༡
༤༣
༢
༣
༡༥
༨
༡༣
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༩༡
ཉ
༥
༢༠
༢༨
༤
༤
༢༡
༣༩
༣༡
༡
༡༩
༨
༩

༩༢
ོང་
༥
༢༤
༠
༠
༠
༢༡
༣༦
༠
༠
༠
༨
༦

༩༣
ཉ
༥
༢༧
༣༡
༡
༡༩
༢༡
༣༢
༢༨
༤
༤
༨
༢

༩༤
ོང་
༥
༣༡
༢
༣
༡༥
༢༡
༢༨
༥༧
༢
༨
༨
༥༨
( ༢༦ )

༡༠༦ ༡༠༧ ༡༠༨ ༡༠༩
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༦
༦
༦
༦
༡༣ ༡༦ ༢༠ ༢༣
༡༨ ༤༩ ༢༠ ༥༢
༡
༣
༥
༡
༡༣ ༩
༥
༡
༢༠ ༢༠ ༢༠ ༢༠
༤༦ ༤༣ ༣༩ ༣༦
༤༡ ༡༠ ༣༩ ༧
༤
༢
༠
༤
༡༠ ༡༤ ༡༨ ༢༢
༧
༧
༨
༨
༡༦ ༡༣ ༩
༦

༩༩
ཉ
༥
༤༨
༣༩
༠
༡༨
༢༡
༡༡
༢༠
༥
༥
༧
༤༡

༡༠༠
ོང་
༥
༥༢
༡༠
༢
༡༤
༢༡
༧
༤༩
༣
༩
༧
༣༧

༩༦
ོང་
༥
༣༨
༥
༡
༧
༢༡
༢༡
༥༤
༤
༡༦
༧
༥༡

༩༧
ཉ
༥
༤༡
༣༦
༣
༣
༢༡
༡༨
༢༣
༢
༢༠
༧
༤༨

༩༨
ོང་
༥
༤༥
༧
༤
༢༢
༢༡
༡༤
༥༢
༡
༡
༧
༤༤

༡༡༠
ོང་
༦
༢༧
༢༣
༢
༢༠
༢༠
༣༢
༣༦
༣
༣
༨
༢

༡༡༡
ཉ
༦
༣༠
༥༤
༤
༡༦
༢༠
༢༩
༥
༡
༧
༦
༥༩
( ༡༢ )

༡༡༢
ོང་
༦
༣༤
༢༦
༠
༡༢
༢༠
༢༥
༣༢
༥
༡༡
༦
༥༥

༡༡༣ ༡༡༤ ༡༡༥ ༡༡༦ ༡༡༧ ༡༡༨ ༡༡༩
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ཉ
ོང་ ཉ
༦
༦
༦
༦
༦
༦
༦
༣༧ ༤༡ ༤༥ ༤༨ ༥༢ ༥༥ ༥༩
༥༧ ༢༨ ༠ ༣༡ ༢ ༣༣ ༥
༢
༤
༡
༠
༣
༥
༡
༨
༤
༠ ༡༩ ༡༥ ༡༡ ༧
༢༠ ༢༠ ༢༠ ༢༠ ༢༠ ༢༠ ༢༠
༢༢ ༡༨ ༡༥ ༡༡ ༧
༤
༠
༢ ༣༡ ༠ ༢༨ ༥༧ ༢༦ ༥༤
༡
༣
༠
༤
༢
༠
༤
༡༥ ༡༩ ༠
༨ ༡༢ ༡༦
༤
༦
༦
༦
༦
༦
༦
༦
༥༢ ༤༨ ༤༥ ༤༡ ༣༧ ༣༤ ༣༠

༡༢༡ ༡༢༢ ༡༢༣ ༡༢༤ ༡༢༥ ༡༢༦ ༡༢༧ ༡༢༨ ༡༢༩ ༡༣༠
ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་
༧
༧
༧
༧
༧
༧
༧
༧
༧
༧
༦
༩ ༡༣ ༡༦ ༢༠ ༢༣ ༢༧ ༣༠ ༣༤ ༣༧
༧ ༣༩ ༡༠ ༤༡ ༡༣ ༤༤ ༡༥ ༤༦ ༡༨ ༤༩
༤
༠
༢
༤
༠
༢
༣
༥
༡
༣
༢༢ ༡༨ ༡༤ ༡༠ ༦
༢ ༢༡ ༡༧ ༡༣ ༩
༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩
༥༣ ༥༠ ༤༦ ༤༣ ༣༩ ༣༦ ༣༢ ༢༩ ༢༥ ༢༢
༥༢ ༢༠ ༤༩ ༡༨ ༤༦ ༡༥ ༤༤ ༡༣ ༤༡ ༡༠
༡
༥
༣
༡
༥
༣
༢
༠
༤
༢
༡
༥
༩ ༡༣ ༡༧ ༢༡ ༢
༦ ༡༠ ༡༤
༦
༦
༦
༦
༦
༦
༦
༦
༥
༥
༢༣ ༢༠ ༡༦ ༡༣ ༩
༦
༢ ༥༩ ༥༥ ༥༢
( ༢༧ )
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༡༠༡
ཉ
༥
༥༥
༤༡
༤
༡༠
༢༡
༤
༡༨
༡
༡༣
༧
༣༤

(༤)
༡༠༢ ༡༠༣
ོང་ ཉ
༥
༦
༥༩ ༢
༡༣ ༤༤
༠
༢
༦
༢
༢༡ ༢༠
༠ ༥༧
༤༦ ༡༥
༣
༥
༡༧ ༢༡
༧
༧
༣༠ ༢༧

༩༥
ཉ
༥
༣༤
༣༣
༥
༡༡
༢༡
༢༥
༢༦
༠
༡༢
༧
༥༥

༡༠༤ ༡༠༥
ོང་ ཉ
༦
༦
༦
༩
༡༥ ༤༦
༣
༥
༢༡ ༡༧
༢༠ ༢༠
༥༣ ༥༠
༤༤ ༡༣
༢
༠
༢
༦
༧
༧
༢༣ ༢༠
( ༡༩ )
༡༢༠
ོང་
༧
༢
༣༦
༣
༣
༡༩
༥༧
༢༣
༣
༢༠
༦
༢༧

༡༣༡ ༡༣༢ ༡༣༣ ༡༣༤ ༡༣༥
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ཉ
༧
༧
༧
༧
༧
༤༡ ༤༤ ༤༨ ༥༡ ༥༥
༢༠ ༥༢ ༢༣ ༥༤ ༢༦
༥
༡
༢
༤
༠
༥
༡ ༢༠ ༡༦ ༡༢
༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩
༡༨ ༡༥ ༡༡ ༨
༤
༣༩ ༧ ༣༦ ༥ ༣༣
༠
༤
༣
༡
༥
༡༨ ༢༢ ༣
༧ ༡༡
༥
༥
༥
༥
༥
༤༨ ༤༥ ༤༡ ༣༨ ༣༤

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།
(༥)
༡༣༦ ༡༣༧ ༡༣༨ ༡༣༩ ༡༤༠ ༡༤༡ ༡༤༢ ༡༤༣ ༡༤༤ ༡༤༥
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༨
༨
༨
༧
༨
༨
༨
༨
༨
༨
༥༨ ༢
༦
༩ ༡༣ ༡༦ ༢༠ ༢༣ ༢༧ ༣༠
༥༧ ༢༨ ༠ ༣༡ ༢ ༣༣ ༥ ༣༦ ༧ ༣༩
༥
༣
༠
༢
༤
༠
༡
༣
༡
༤
༨
༤
༠ ༡༩ ༡༥ ༡༡ ༧
༣ ༢༢ ༡༨
༡༩ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨
༡ ༥༧ ༥༤ ༥༠ ༤༦ ༤༣ ༣༩ ༣༦ ༣༢ ༢༩
༢ ༣༡ ༠ ༢༨ ༥༧ ༢༦ ༥༤ ༢༣ ༥༢ ༢༠
༤
༢
༡
༣
༤
༠
༤
༢
༠
༥
༡༥ ༩
༠
༤
༨ ༡༢ ༡༦ ༢༠
༡
༥
༥
༥
༥
༥
༥
༥
༥
༥
༥
༤
༣༡ ༢༧ ༢༤ ༢༠ ༡༦ ༡༣ ༩
༦
༢ ༥༩
( ༡༣ )
༡༥༡ ༡༥༢ ༡༥༣ ༡༥༤
ཉ
ོང་ ཉ
ོང་
༨
༩
༨
༨
༥༡ ༥༥ ༥༨ ༢
༤༦ ༡༨ ༤༩ ༢༠
༥
༡
༣
༥
༡༧ ༡༣ ༩
༥
༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༧
༨
༤
༡ ༥༧
༡༣ ༤༡ ༡༠ ༣༩
༠
༤
༢
༠
༦ ༡༠ ༡༤ ༡༨
༤ ༤ ༤
༤
༣༨ ༣༤ ༣༡ ༢༧
( ༢༡ )

༡༤༦ ༡༤༧ ༡༤༨ ༡༤༩ ༡༥༠
ོང་ ཉ
ོང་
ོང་ ཉ
༨
༨
༨
༨
༨
༣༤ ༣༧ ༤༡ ༤༤ ༤༨
༡༠ ༤༡ ༡༣ ༤༤ ༡༥
༢
༤
༠
༢
༣
༡༤ ༡༠ ༦
༢ ༢༡
༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨
༢༥ ༢༢ ༡༨ ༡༥ ༡༡
༤༩ ༡༨ ༤༦ ༡༥ ༤༤
༣
༡
༥
༣
༢
༩ ༡༣ ༡༧ ༢༡ ༢
༤
༤
༤ ༤ ༤
༥༥ ༥༢ ༤༨ ༤༥ ༤༡

( ༢༨ )
༡༥༥ ༡༥༦ ༡༥༧ ༡༥༨ ༡༥༩ ༡༦༠ ༡༦༡ ༡༦༢
ོང་
ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༩
༩
༩
༩
༩
༩
༩
༩
༥
༩ ༡༢ ༡༦ ༡༩ ༢༣ ༢༧ ༣༠
༥༢ ༢༣ ༥༤ ༢༦ ༥༧ ༢༨ ༠ ༣༡
༤
༠
༢
༤
༡
༡
༢
༠
༡ ༢༠ ༡༦ ༡༢ ༨
༤
༠ ༡༩
༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧
༥༤ ༥༠ ༤༧ ༤༣ ༤༠ ༣༦ ༣༣ ༢༩
༧ ༣༦ ༥ ༣༣ ༢ ༣༡ ༠ ༢༨
༤
༥
༡
༣
༡
༣
༠
༤
༢༢ ༣
༧ ༡༡ ༡༥ ༡༩ ༠
༤
༤ ༤ ༤ ༤ ༤ ༤ ༤
༣
༢༤ ༢༠ ༡༧ ༡༣ ༡༠ ༦
༣ ༥༩

༡༦༦ ༡༦༧ ༡༦༨ ༡༦༩ ༡༧༠ ༡༧༡
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༩
༩
༩
༩
༩ ༡༠
༤༤ ༤༨ ༥༡ ༥༥ ༥༨ ༢
༣༦ ༧ ༣༩ ༡༠ ༤༡ ༡༣
༠
༣
༤
༠
༢
༤
༣ ༢༢ ༡༨ ༡༤ ༡༠ ༦
༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༦
༡༥ ༡༡ ༨
༤
༡ ༥༧
༢༣ ༥༢ ༢༠ ༤༩ ༡༨ ༤༦
༢
༡
༥
༣
༡
༥
༢༠
༡
༥
༩ ༡༣ ༡༧
༣
༣
༣
༣
༣
༣
༤༥ ༤༡ ༣༨ ༣༤ ༣༡ ༢༧
(༦)

༡༦༣ ༡༦༤ ༡༦༥
ཉ
ོང་ ཉ
༩
༩
༩
༣༤ ༣༧ ༤༡
༢ ༣༣ ༥
༣
༥
༡
༡༥ ༡༡ ༧
༡༧ ༡༧ ༡༧
༢༥ ༢༢ ༡༨
༥༧ ༢༦ ༥༤
༢
༠
༤
༨ ༡༢ ༡༦
༣
༣
༣
༥༥ ༥༢ ༤༨

( ༡༤ )
༡༧༢ ༡༧༣ ༡༧༤ ༡༧༥ ༡༧༦ ༡༧༧ ༡༧༨ ༡༧༩ ༡༨༠
ོང་ ཉ
ོང་
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠
༥
༩ ༡༢ ༡༦ ༡༩ ༢༣ ༢༦ ༣༠ ༣༣
༤༤ ༡༥ ༤༦ ༡༨ ༤༩ ༢༠ ༥༢ ༢༣ ༥༤
༥
༡
༣
༢
༣
༥
༡
༢
༡
༢ ༢༡ ༡༧ ༡༣ ༩
༥
༡ ༢༠ ༡༦
༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦
༥༤ ༥༠ ༤༧ ༤༣ ༤༠ ༣༦ ༣༣ ༢༩ ༢༦
༡༥ ༤༤ ༡༣ ༤༡ ༡༠ ༣༩ ༧ ༣༦ ༥
༣
༢
༠
༤
༢
༠
༤
༣
༡
༢༡ ༢
༦ ༡༠ ༡༤ ༡༨ ༢༢ ༣
༧
༣
༣
༣
༣
༣
༣
༣
༢
༢
༢༤ ༢༠ ༡༧ ༡༣ ༡༠ ༦
༣ ༥༩ ༥༦
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
༡༨༡ ༡༨༢ ༡༨༣ ༡༨༤ ༡༨༥ ༡༨༦ ༡༨༧ ༡༨༨ ༡༨༩ ༡༩༠ ༡༩༡ ༡༩༢ ༡༩༣ ༡༩༤ ༡༩༥
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡
༣༧ ༤༠ ༤༤ ༤༨ ༥༡ ༥༥ ༥༨ ༢
༥
༩ ༡༢ ༡༦ ༡༩ ༢༣ ༢༦
༢༦ ༥༧ ༢༨ ༠ ༣༡ ༢ ༣༣ ༥ ༣༦ ༧ ༣༩ ༡༠ ༤༡ ༡༣ ༤༤
༡
༢
༤
༠
༡
༣
༥
༡
༢
༤
༠
༢
༣
༤
༠
༡༢ ༨
༤
༠ ༡༩ ༡༥ ༡༡ ༧
༣ ༢༢ ༡༨ ༡༤ ༡༠ ༦
༢
༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥
༢༢ ༡༩ ༡༥ ༡༢ ༨
༤
༡ ༥༧ ༥༤ ༥༠ ༤༧ ༤༣ ༤༠ ༣༦ ༣༣
༢༣ ༢ ༣༡ ༠ ༢༨ ༥༧ ༢༦ ༥༤ ༢༣ ༥༢ ༢༠ ༤༩ ༡༨ ༤༦ ༡༥
༥
༣
༡
༠
༤
༢
༤
༢
༡
༥
༣
༡
༥
༣
༠
༡༡ ༡༥ ༡༩
༠
༤
༨ ༡༢ ༡༦ ༢༠ ༡
༥
༩ ༡༣ ༡༧ ༢༡
༢
༢
༢
༢
༢
༢
༢
༢
༢
༢
༢
༢
༢
༢ ༢
༥༢ ༤༩ ༤༥ ༤༢ ༣༨ ༣༤ ༣༡ ༢༧ ༢༤ ༢༠ ༡༧ ༡༣ ༡༠ ༦ ༣
( ༢༢ )
( ༢༩ )
༡༩༦ ༡༩༧ ༡༩༨ ༡༩༩ ༢༠༠ ༢༠༡ ༢༠༢ ༢༠༣ ༢༠༤ ༢༠༥ ༢༠༦ ༢༠༧ ༢༠༨ ༢༠༩ ༢༡༠
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢
༣༠ ༣༣ ༣༧ ༤༠ ༤༤ ༤༧ ༥༡ ༥༤ ༥༨ ༡
༩ ༡༢ ༡༦ ༡༩
༥
༡༥ ༤༦ ༡༨ ༤༩ ༢༠ ༥༢ ༢༣ ༥༤ ༢༦ ༥༧ ༢༨ ༠ ༣༡ ༢ ༣༣
༥
༡
༢
༤
༠
༣
༥
༡
༣
༢
༤
༠
༡
༣
༥
༢༡ ༡༧ ༡༣ ༩
༥
༡ ༢༠ ༡༦ ༡༢ ༨
༤
༠ ༡༩ ༡༥ ༡༡
༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤
༢༩ ༢༦ ༢༢ ༡༩ ༡༥ ༡༢ ༨
༡ ༥༨ ༥༤ ༥༡ ༤༧ ༤༣ ༤༠
༥
༤༤ ༡༣ ༤༡ ༡༠ ༣༩ ༧ ༣༦ ༥ ༣༣ ༢ ༣༡ ༠ ༢༨ ༥༧ ༢༦
༡
༢
༠
༤
༢
༠
༤
༣
༡
༥
༣
༠
༤
༢
༠
༢
༦ ༡༠ ༡༤ ༡༨ ༢༢ ༣
༧ ༡༡ ༡༥ ༡༩ ༠
༤
༨ ༡༢
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༥༩ ༥༦ ༥༢ ༤༩ ༤༥ ༤༢ ༣༨ ༣༥ ༣༡ ༢༨ ༢༤ ༢༡ ༡༧ ༡༣ ༡༠
(༧)
( ༡༥ )
༢༡༡ ༢༡༢ ༢༡༣
ཉ
ོང་ ཉ
༡༢ ༡༢ ༡༢
༢༣ ༢༦ ༣༠
༥ ༣༦ ༧
༡
༣
༤
༧
༣ ༢༢
༡༤ ༡༤ ༡༤
༣༦ ༣༣ ༢༩
༥༤ ༢༣ ༥༢
༤
༢
༡
༡༦ ༢༠ ༡
༡
༡
༠
༦
༣ ༥༩

༢༡༤ ༢༡༥ ༢༡༦ ༢༡༧ ༢༡༨ ༢༡༩ ༢༢༠ ༢༢༡ ༢༢༢
ོང་
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༣ ༡༣
༣༣ ༣༧ ༤༠ ༤༤ ༤༧ ༥༡ ༥༤ ༥༨ ༡
༣༩ ༡༠ ༤༡ ༡༣ ༤༤ ༡༥ ༤༦ ༡༨ ༤༩
༤
༠
༣
༥
༡
༠
༢
༢
༣
༡༨ ༡༤ ༡༠ ༦
༢ ༢༡ ༡༧ ༡༣ ༩
༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༣
༢༦ ༢༢ ༡༩ ༡༥ ༡༢ ༨
༥
༡ ༥༨
༢༠ ༤༩ ༡༨ ༤༦ ༡༥ ༤༤ ༡༣ ༤༡ ༡༠
༥
༣
༡
༥
༣
༢
༠
༤
༢
༥
༩ ༡༣ ༡༧ ༢༡ ༢
༦ ༡༠ ༡༤
༠
༠
༠ ༠
༠
༠
༠
༠
༠
༥༦ ༥༢ ༤༩ ༤༥ ༤༢ ༣༨ ༣༥ ༣༡ ༢༨
( ༢༣ )
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༢༢༣ ༢༢༤ ༢༢༥
ཉ
ོང་ ཉ
༡༣ ༡༣ ༡༣
༥
༨ ༡༢
༢༠ ༥༢ ༢༣
༥
༡
༢
༥
༡
༢༠
༡༣ ༡༣ ༡༣
༥༤ ༥༡ ༤༧
༣༩ ༧ ༣༦
༠
༤
༣
༡༨ ༢༢ ༣
༠
༠
༠
༢༤ ༢༡ ༡༧

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།
(༡)
(༨)
༢༢༦ ༢༢༧ ༢༢༨ ༢༢༩ ༢༣༠ ༢༣༡ ༢༣༢ ༢༣༣ ༢༣༤ ༢༣༥ ༢༣༦ ༢༣༧ ༢༣༨ ༢༣༩
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༤
༡༥ ༡༩ ༢༢ ༢༦ ༣༠ ༣༣ ༣༧ ༤༠ ༤༤ ༤༧ ༥༡ ༥༤ ༥༨ ༡
༥༤ ༢༦ ༥༧ ༢༨ ༠ ༣༡ ༢ ༣༣ ༥ ༣༦ ༧ ༣༩ ༡༠ ༤༡
༥
༤
༠
༢
༤
༠
༡
༣
༡
༣
༤
༠
༢
༤
༡༦ ༡༢ ༨
༤
༠ ༡༩ ༡༥ ༡༡ ༧
༣ ༢༢ ༡༨ ༡༤ ༡༠
༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣
༤༤ ༤༠ ༣༧ ༣༣ ༣༠ ༢༦ ༢༢ ༡༩ ༡༥ ༡༢ ༨
༡ ༥༨
༥
༥ ༣༣ ༢ ༣༡ ༠ ༢༨ ༥༧ ༢༦ ༥༤ ༢༣ ༥༢ ༢༠ ༤༩ ༡༨
༠
༤
༢
༡
༥
༣
༡
༠
༤
༢
༡
༥
༣
༠
༨ ༡༢ ༡༦ ༢༠ ༡
༥
༩ ༡༣
༧ ༡༡ ༡༥ ༡༩ ༠
༤
༠
༠
༠
༠
༠ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦
༡༤ ༡༠ ༧
༣
༠ ༥༦ ༥༢ ༤༩ ༤༥ ༤༢ ༣༨ ༣༥ ༣༡ ༢༨

༢༤༡ ༢༤༢ ༢༤༣ ༢༤༤ ༢༤༥ ༢༤༦ ༢༤༧ ༢༤༨
ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་
༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤
༨ ༡༢ ༡༥ ༡༩ ༢༢ ༢༦ ༢༩ ༣༣
༤༤ ༡༥ ༤༦ ༡༨ ༤༩ ༢༠ ༥༢ ༢༣
༢
༣
༥
༡
༣
༥
༡
༢
༢ ༢༡ ༡༧ ༡༣
༩
༥
༡ ༢༠
༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢ ༡༢
༥༡ ༤༧ ༤༤ ༤༠ ༣༧ ༣༣ ༣༠ ༢༦
༡༥ ༤༤ ༡༣ ༤༡ ༡༠ ༣༩ ༧ ༣༦
༣
༢
༠
༤
༢
༠
༤
༣
༢༡ ༢
༦ ༡༠ ༡༤ ༡༨ ༢༢ ༣
༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༥
༢༡ ༡༧ ༡༤ ༡༠ ༧
༣ ༣༠ ༥༦
( ༡༦ )
( ༢༤ )
༢༥༦ ༢༥༧ ༢༥༨ ༢༥༩ ༢༦༠ ༢༦༡ ༢༦༢ ༢༦༣
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥
༥
༨ ༡༢ ༡༥ ༡༩ ༢༢ ༢༦
༡
༣༣ ༥ ༣༦ ༧ ༣༩ ༡༠ ༤༡ ༡༣
༢
༤
༠
༥
༡
༣
༤
༠
༡༡ ༧
༣ ༢༢ ༡༨ ༡༤ ༡༠ ༦
༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡
༥༨ ༥༤ ༥༡ ༤༧ ༤༤ ༤༠ ༣༧ ༣༣
༢༦ ༥༤ ༢༣ ༥༢ ༢༠ ༤༩ ༡༨ ༤༦
༠
༤
༢
༡
༥
༣
༡
༥
༡༢ ༡༦ ༢༠ ༡
༥
༩ ༡༣ ༡༧
༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥
༢༨ ༢༤ ༢༡ ༡༧ ༡༤ ༡༠ ༧
༣
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༢༤༩ ༢༥༠
ཉ
ོང་
༡༤ ༡༤
༣༦ ༤༠
༥༤ ༢༦
༤
༠
༡༦ ༡༢
༡༢ ༡༢
༢༣ ༡༩
༥ ༣༣
༥
༡
༧ ༡༡
༢༥ ༢༥
༥༣ ༤༩

༢༥༡
ཉ
༡༤
༤༣
༥༧
༢
༨
༡༢
༡༦
༢
༣
༡༥
༢༥
༤༦

༢༥༢
ོང་
༡༤
༤༧
༢༨
༤
༤
༡༢
༡༢
༣༡
༡
༡༩
༢༥
༤༢

༢༤༠
ོང་
༡༤
༥
༡༣
༠
༦
༡༢
༥༤
༤༦
༥
༡༧
༢༦
༢༤

༢༥༣ ༢༥༤ ༢༥༥
ཉ
ོང་ ཉ
༡༤ ༡༤ ༡༤
༥༡ ༥༤ ༥༨
༠ ༣༡ ༢
༠
༡
༣
༠ ༡༩ ༡༥
༡༢ ༡༢ ༡༢
༩
༥
༡
༠ ༢༨ ༥༧
༠
༤
༢
༠
༤
༨
༢༥ ༢༥ ༢༥
༣༩ ༣༥ ༣༡

༢༦༤ ༢༦༥ ༢༦༦ ༢༦༧ ༢༦༨ ༢༦༩
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥
༢༩ ༣༣ ༣༦ ༤༠ ༤༣ ༤༧
༤༤ ༡༥ ༤༦ ༡༨ ༤༩ ༢༠
༥
༡
༢
༣
༣
༥
༢ ༢༡ ༡༧ ༡༣ ༩
༥
༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡ ༡༡
༣༠ ༢༦ ༢༣ ༡༩ ༡༦ ༡༢
༡༥ ༤༤ ༡༣ ༤༡ ༡༠ ༣༩
༣
༢
༠
༤
༢
༠
༢༡ ༢
༦ ༡༠ ༡༤ ༡༨
༢༥ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤
༠ ༥༦ ༥༣ ༤༩ ༤༦ ༤༢
(༢)

༢༧༠
ོང་
༡༥
༥༠
༥༢
༡
༡
༡༡
༩
༧
༤
༢༢
༢༤
༣༩

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
༢༧༡ ༢༧༢ ༢༧༣ ༢༧༤ ༢༧༥ ༢༧༦ ༢༧༧ ༢༧༨ ༢༧༩
ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༡༥ ༡༥ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦
༥༤ ༥༧ ༡
༤
༨ ༡༢ ༡༥ ༡༩ ༢༢
༢༣ ༥༤ ༢༦ ༥༧ ༢༨ ༠ ༣༡ ༢ ༣༣
༢
༤
༠
༢
༤
༠
༡
༣
༥
༢༠ ༡༦ ༡༢ ༨
༤
༠ ༡༧ ༡༥ ༡༡
༡༡ ༡༡ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠ ༡༠
༥
༢ ༥༨ ༥༥ ༥༡ ༤༨ ༤༤ ༤༠ ༣༧
༣༦ ༥ ༣༣ ༢ ༣༡ ༠ ༢༨ ༥༧ ༢༦
༣
༡
༥
༣
༡
༠
༤
༢
༠
༣
༧ ༡༡ ༡༥ ༡༩ ༠
༤
༨ ༡༢
༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤
༣༥ ༣༢ ༢༨ ༢༥ ༢༡ ༡༨ ༡༤ ༡༠ ༧

༢༨༠
ོང་
༡༦
༢༦
༥
༡
༧
༡༠
༣༣
༥༤
༤
༡༦
༢༤
༣

༢༨༡
ཉ
༡༦
༢༩
༣༦
༣
༣
༡༠
༣༠
༢༣
༢
༢༠
༢༤
༠

( ༡༧ )
༢༨༢
ོང་
༡༦
༣༣
༧
༤
༢༣
༡༠
༢༦
༥༢
༡
༡
༢༣
༥༦

༢༨༣ ༢༨༤ ༢༨༥
ཉ
ོང་ ཉ
༡༦ ༡༦ ༡༦
༣༦ ༤༠ ༤༣
༣༩ ༡༠ ༤༡
༠
༢
༤
༡༨ ༡༤ ༡༠
༡༠ ༡༠ ༡༠
༢༣ ༡༩ ༡༦
༢༠ ༤༩ ༡༨
༥
༣
༡
༥
༩ ༡༣
༢༣ ༢༣ ༢༣
༥༣ ༤༩ ༤༦

༢༨༦ ༢༨༧ ༢༨༨
ོང་ ཉ
ོང་
༡༦ ༡༦ ༡༦
༤༧ ༥༠ ༥༤
༡༣ ༤༤ ༡༥
༠
༢
༣
༦
༢ ༢༡
༡༠ ༡༠ ༡༠
༡༢ ༩
༥
༤༦ ༡༥ ༤༤
༥
༣
༢
༡༧ ༢༡ ༢
༢༣ ༢༣ ༢༣
༤༣ ༣༩ ༣༥

༢༩༥
ཉ
༡༧
༡༨
༥༤
༤
༡༦
༩
༤༡
༥
༡
༧
༢༣
༡༡

༢༩༦
ོང་
༡༧
༢༢
༢༦
༠
༡༢
༩
༣༧
༣༣
༥
༡༡
༢༣
༧

༢༩༧
ཉ
༡༧
༢༥
༥༧
༢
༨
༩
༣༤
༢
༣
༡༥
༢༣
༤

༢༩༨
ོང་
༡༧
༢༩
༢༨
༤
༤
༩
༣༠
༤༡
༡
༡༩
༢༣
༠

༢༨༩
ཉ
༡༦
༥༧
༤༦
༥
༡༧
༡༠
༢
༡༣
༠
༦
༢༣
༣༢

༢༩༠
ོང་
༡༧
༡
༡༨
༡
༡༣
༩
༥༨
༤༡
༤
༡༠
༢༣
༢༨
( ༢༥ )

༢༩༡
ཉ
༡༧
༤
༤༩
༣
༩
༩
༥༥
༡༠
༢
༡༤
༢༣
༢༥

༢༩༢
ོང་
༡༧
༨
༢༠
༥
༥
༩
༥༡
༣༩
༠
༡༨
༢༣
༢༡

༢༩༣
ཉ
༡༧
༡༡
༥༢
༡
༡
༩
༤༨
༧
༤
༢༢
༢༣
༡༨

༣༠༡ ༣༠༢ ༣༠༣ ༣༠༤ ༣༠༥ ༣༠༦ ༣༠༧
ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༨
༤༠ ༤༣ ༤༧ ༥༠ ༥༤ ༥༧ ༡
༢ ༣༣ ༥ ༣༦ ༧ ༣༩ ༡༠
༣
༥
༠
༣
༤
༠
༢
༡༥ ༡༡ ༧
༣ ༢༢ ༡༨ ༡༤
༩
༩
༩
༩
༨
༩
༩
༡༩ ༡༦ ༡༨ ༩
༥
༢ ༥༨
༥༧ ༢༦ ༥༤ ༢༣ ༥༢ ༢༠ ༤༩
༢
༠
༤
༢
༡
༥
༣
༨ ༡༢ ༡༦ ༢༠ ༡
༥
༩
༢༢ ༢༢ ༢༢ ༢༢ ༢༢ ༢༢ ༢༢
༤༩ ༤༦ ༤༢ ༣༩ ༣༥ ༣༢ ༢༨
( ༡༠ )

༢༩༤
ོང་
༡༧
༡༥
༢༣
༢
༢༠
༩
༤༤
༣༦
༣
༢
༢༣
༡༤

༣༠༨ ༣༠༩ ༣༡༠
ོང་ ཉ
ོང་
༡༨ ༡༨ ༡༨
༤
༨ ༡༡
༤༡ ༡༣ ༤༤
༢
༤
༠
༡༠ ༦
༢
༨
༨
༨
༥༥ ༥༡ ༤༨
༡༨ ༤༦ ༡༥
༡
༥
༣
༡༣ ༡༧ ༢༡
༢༢ ༢༢ ༢༢
༢༥ ༢༡ ༡༨
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(༣)
༢༩༩ ༣༠༠
ཉ
ོང་
༡༧ ༡༧
༣༣ ༣༦
༠ ༣༡
༠
༡
༠ ༡༩
༩
༩
༢༧ ༢༣
༠ ༢༨
༠
༤
༠
༤
༢༢ ༢༢
༥༧ ༥༣

༣༡༡ ༣༡༢ ༣༡༣ ༣༡༤ ༣༡༥
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ཉ
༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨
༡༥ ༡༨ ༢༢ ༢༥ ༢༩
༡༥ ༤༦ ༡༨ ༤༩ ༢༠
༣
༠
༣
༥
༥
༢༡ ༡༧ ༡༣ ༩
༥
༨
༨
༨
༨
༨
༤༤ ༤༡ ༣༧ ༣༤ ༣༠
༤༤ ༡༣ ༤༡ ༡༠ ༣༩
༢
༠
༤
༢
༠
༢
༦ ༡༠ ༡༤ ༡༨
༢༢ ༢༢ ༢༢ ༢༢ ༢༢
༡༤ ༡༡ ༧
༤
༠

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།
( ༡༨ )
( ༢༦ )
༣༡༦ ༣༡༧ ༣༡༨ ༣༡༩ ༣༢༠ ༣༢༡ ༣༢༢ ༣༢༣ ༣༢༤ ༣༢༥ ༣༢༦ ༣༢༧ ༣༢༨ ༣༢༩ ༣༣༠
ོང་ ཉ
ོང་
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩
༣༢ ༣༦ ༣༩ ༤༣ ༤༦ ༥༠ ༥༤ ༥༧ ༡
༤
༨
༡༡ ༡༥ ༡༨ ༢༢
༥༢ ༢༣ ༥༤ ༢༦ ༥༧ ༢༨ ༠ ༣༡ ༢ ༣༣ ༥ ༣༦ ༧ ༣༩ ༡༠
༥
༡
༢
༤
༠
༢
༤
༠
༡
༣
༡
༣
༤
༠
༢
༡ ༢༠ ༡༦ ༡༢ ༨
༠ ༡༩ ༡༥ ༡༡ ༧
༣ ༢༢ ༡༨ ༡༤
༤
༨
༨
༨
༧
༧
༧
༧
༨
༨
༨
༨
༨
༧
༧
༧
༢༧ ༢༣ ༢༠ ༡༦ ༡༣ ༩
༦
༢ ༥༨ ༥༥ ༥༡ ༤༨ ༤༤ ༤༡ ༣༧
༧ ༣༦ ༥ ༣༣ ༢ ༣༡ ༠ ༢༨ ༥༧ ༢༦ ༥༤ ༢༣ ༥༢ ༢༠ ༤༩
༢
༤
༢
༤
༣
༡
༥
༣
༡
༠
༤
༠
༡
༥
༣
༢༢ ༣
༧ ༡༡ ༡༥ ༡༩ ༠
༨ ༡༢ ༡༦ ༢༠ ༡
༥
༩
༤
༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡
༥༧ ༥༣ ༥༠ ༤༦ ༤༣ ༣༩ ༣༦ ༣༢ ༢༨ ༢༥ ༢༡ ༡༨ ༡༤ ༡༡ ༧

༣༣༡
ཉ
༡༩
༢༥
༤༡
༤
༡༠
༧
༣༤
༡༨
༡
༡༣
༢༡
༤

༣༣༢
ོང་
༡༩
༢༩
༡༣
༠
༦
༧
༣༠
༤༦
༥
༡༧
༢༡
༠

༣༣༣ ༣༣༤ ༣༣༥
ཉ
ོང་ ཉ
༡༩ ༡༩ ༡༩
༣༢ ༣༦ ༣༩
༤༤ ༡༥ ༤༦
༢
༣
༥
༢ ༢༡ ༡༧
༧
༧
༧
༢༧ ༢༣ ༢༠
༡༥ ༤༤ ༡༣
༣
༢
༠
༢༡ ༢
༦
༢༠ ༢༠ ༢༠
༥༧ ༥༣ ༥༠
(༤)

༣༤༦ ༣༤༧ ༣༤༨ ༣༤༩
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༢༠ ༢༠ ༢༠ ༢༠
༡༨ ༢༢ ༢༥ ༢༩
༣༡ ༢ ༣༣ ༥
༣
༥
༡
༡
༡༩ ༡༥ ༡༡ ༧
༦
༦
༦
༦
༤༡ ༣༧ ༣༤ ༣༠
༢༨ ༥༧ ༢༦ ༥༤
༤
༢
༠
༤
༤
༨ ༡༢ ༡༦
༢༠ ༢༠ ༢༠ ༢༠
༡༡
༧
༤
༠

༣༥༠
ོང་
༢༠
༣༢
༣༦
༣
༣
༦
༢༧
༢༣
༢
༢༠
༡༩
༥༧
( ༡༩ )

༣༣༨
ོང་
༡༩
༥༠
༢༠
༥
༥
༧
༩
༣༩
༠
༡༨
༢༠
༣༩

༣༥༡
ཉ
༢༠
༣༦
༧
༤
༢༢
༦
༢༣
༥༢
༡
༡
༡༩
༥༣

༣༥༣ ༣༥༤ ༣༥༥
ཉ
ོང་ ཉ
༢༠ ༢༠ ༢༠
༤༣ ༤༦ ༥༠
༡༠ ༤༡ ༡༣
༢
༤
༠
༡༤ ༡༠ ༦
༦
༦
༦
༡༦ ༡༣ ༩
༤༩ ༡༨ ༤༦
༣
༡
༥
༩ ༡༣ ༡༧
༡༩ ༡༩ ༡༩
༤༦ ༤༣ ༣༩

༣༥༢
ོང་
༢༠
༣༩
༣༩
༠
༡༨
༦
༢༠
༢༠
༥
༥
༡༩
༥༠
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༣༣༩
ཉ
༡༩
༥༣
༥༢
༡
༡
༧
༦
༧
༤
༢༢
༢༠
༣༦

( ༡༢ )
༣༤༠ ༣༤༡
ོང་ ཉ
༡༩ ༢༠
༥༧ ༠
༢༣ ༥༤
༢
༤
༢༠ ༡༦
༧
༦
༢ ༥༩
༣༦ ༥
༡
༣
༣
༧
༢༠ ༢༠
༣༢ ༢༩

༣༣༦ ༣༣༧
ོང་ ཉ
༡༩ ༡༩
༤༣ ༤༦
༡༨ ༤༩
༡
༣
༡༣ ༩
༧
༧
༡༦ ༡༣
༤༡ ༡༠
༤
༢
༡༠ ༡༤
༢༠ ༢༠
༤༦ ༤༣

༣༤༢ ༣༤༣ ༣༤༤ ༣༤༥
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༢༠ ༢༠ ༢༠ ༢༠
༤
༧ ༡༡ ༡༥
༢༦ ༥༧ ༢༨ ༠
༢
༤
༠
༠
༡༢ ༨
༤
༠
༦
༦
༦
༦
༥༥ ༥༢ ༤༨ ༤༥
༣༣ ༢ ༣༡
༠
༥
༣
༡
༠
༡༡ ༡༥ ༡༩
༠
༢༠ ༢༠ ༢༠ ༢༠
༢༥ ༢༢ ༡༨ ༡༥

༣༥༦ ༣༥༧
ོང་ ཉ
༢༠ ༢༠
༥༣ ༥༧
༤༤ ༡༥
༢
༣
༢ ༢༡
༦
༦
༦
༢
༡༥ ༤༤
༣
༢
༢༠ ༢
༡༩ ༡༩
༣༦ ༣༢

༣༥༨
ོང་
༢༡
༠
༤༦
༥
༡༧
༥
༥༩
༡༣
༠
༦
༡༩
༢༩

༣༥༩
ཉ
༢༡
༤
༡༨
༡
༡༣
༥
༥༥
༤༡
༤
༡༠
༡༩
༢༥

༣༦༠
ོང་
༢༡
༧
༤༩
༣
༩
༥
༥༢
༡༠
༢
༡༤
༡༩
༢༢

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
༣༦༡
ཉ
༢༡
༡༡
༢༠
༥
༥
༥
༤༨
༣༩
༠
༡༨
༡༩
༡༨

(༥)
༣༦༢ ༣༦༣ ༣༦༤ ༣༦༥ ༣༦༦ ༣༦༧
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༡
༡༤ ༡༨ ༢༡ ༢༥ ༢༨ ༣༢
༥༢ ༢༣ ༥༤ ༢༦ ༥༧ ༢༨
༡
༢
༤
༠
༢
༤
༡ ༢༠ ༡༦ ༡༢ ༨
༤
༥
༥
༥
༥
༥
༥
༤༥ ༤༡ ༣༨ ༣༤ ༣༡ ༢༧
༧ ༣༦ ༥ ༣༣ ༢ ༣༡
༤
༣
༡
༥
༣
༡
༢༢ ༣
༧ ༡༡ ༡༥ ༡༩
༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༩ ༡༨
༡༥ ༡༡ ༨
༤
༡ ༥༧

༣༦༨
ོང་
༢༡
༣༦
༠
༠
༠
༥
༢༤
༠
༠
༠
༡༨
༥༤

༣༦༩
ཉ
༢༡
༣༩
༣༡
༡
༡༩
༥
༢༠
༢༨
༤
༤
༡༨
༥༠

༣༧༠
ོང་
༢༡
༤༣
༢
༣
༡༥
༥
༡༦
༥༧
༢
༨
༡༨
༤༦

༣༧༡
ཉ
༢༡
༤༦
༣༣
༥
༡༡
༥
༡༣
༢༦
༠
༡༢
༡༨
༤༣

༣༧༢ ༣༧༣ ༣༧༤ ༣༧༥
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༢༡ ༢༡ ༢༡ ༢༢
༥༠ ༥༣ ༥༧ ༠
༥ ༣༦ ༧ ༣༩
༡
༣
༤
༠
༧
༣ ༢༢ ༡༨
༥
༥
༤
༥
༩
༦
༢ ༥༩
༥༤ ༢༣ ༥༢ ༢༠
༢
༡
༥
༤
༥
༡༦ ༢༠ ༡
༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨
༣༦ ༣༦ ༣༢ ༢༩
( ༡༣ )

༣༧༦ ༣༧༧ ༣༧༨ ༣༧༩
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༢༢ ༢༢ ༢༢ ༢༢
༤
༧ ༡༡ ༡༤
༡༠ ༤༡ ༡༣ ༤༤
༢
༤
༠
༢
༡༤ ༡༠ ༦
༢
༤ ༤ ༤ ༤
༥༥ ༥༢ ༤༨ ༤༥
༤༩ ༡༨ ༤༦ ༡༥
༣
༡
༥
༣
༩ ༡༣ ༡༧ ༢༡
༡༨ ༡༨ ༡༨ ༡༨
༢༥ ༢༢ ༡༨ ༡༥

༣༨༠
ོང་
༢༢
༡༨
༡༥
༣
༢༡
༤
༤༡
༤༤
༢
༢
༡༨
༡༡

༣༨༡
ཉ
༢༢
༢༡
༤༦
༥
༡༧
༤
༣༨
༡༣
༠
༦
༡༨
༨

༣༨༢
ོང་
༢༢
༢༥
༡༨
༡
༡༣
༤
༣༤
༤༡
༤
༡༠
༡༨
༤

( ༢༡ )
༣༨༣ ༣༨༤
ཉ
ོང་
༢༢ ༢༢
༢༨ ༣༢
༤༩ ༢༠
༣
༥
༩
༥
༤ ༤
༣༡ ༢༧
༡༠ ༣༩
༢
༠
༡༤ ༡༨
༡༨ ༡༧
༡ ༥༧

༣༨༥ ༣༨༦ ༣༨༧ ༣༨༨ ༣༨༩
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ཉ
༢༢ ༢༢ ༢༢ ༢༢ ༢༢
༣༥ ༣༩ ༤༢ ༤༦ ༤༩
༥༢ ༢༣ ༥༤ ༢༦ ༥༧
༤
༡
༢
༠
༢
༡ ༢༠ ༡༦ ༡༢ ༨
༤ ༤ ༤ ༤ ༤
༢༤ ༢༠ ༡༧ ༡༣ ༡༠
༧ ༣༦ ༥ ༣༣ ༢
༤
༣
༡
༥
༣
༢༢ ༣
༧ ༡༡ ༡༥
༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧ ༡༧
༥༤ ༥༠ ༤༧ ༤༣ ༤༠

༣༩༡
ཉ
༢༢
༥༧
༠
༠
༠
༤
༣
༠
༠
༠
༡༧
༣༣

༣༩༥
ཉ
༢༣
༡༡
༥
༡
༧
༣
༤༨
༥༤
༤
༡༦
༡༧
༡༨

༣༩༦
ོང་
༢༣
༡༤
༣༦
༣
༣
༣
༤༥
༢༣
༢
༢༠
༡༧
༡༥

༣༩༧
ཉ
༢༣
༡༨
༧
༤
༢༢
༣
༤༡
༥༢
༡
༡
༡༧
༡༡

༣༩༨
ོང་
༢༣
༢༡
༣༩
༠
༡༨
༣
༣༨
༢༠
༥
༥
༡༧
༨

(༦)
༤༠༠ ༤༠༡ ༤༠༢ ༤༠༣ ༤༠༤ ༤༠༥
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༢༣ ༢༣ ༢༣ ༢༣ ༢༣ ༢༣
༢༨ ༣༢ ༣༥ ༣༩ ༤༢ ༤༦
༤༡ ༡༣ ༤༤ ༡༥ ༤༦ ༡༨
༣
༥
༡
༤
༠
༢
༡༠ ༦
༢ ༢༡ ༡༧ ༡༣
༣
༣
༣
༣
༣
༣
༣༡ ༢༧ ༢༤ ༢༠ ༡༧ ༡༣
༡༨ ༤༦ ༡༥ ༤༤ ༡༣ ༤༡
༡
༥
༣
༢
༠
༤
༡༣ ༡༧ ༢༡ ༢
༦ ༡༠
༡༧ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦
༡ ༥༧ ༥༤ ༥༠ ༤༧ ༤༣

༣༩༢
ོང་
༢༣
༠
༣༡
༡
༡༩
༣
༥༩
༢༨
༤
༤
༡༧
༢༩
( ༢༨ )

༣༩༣
ཉ
༢༣
༤
༢
༣
༡༥
༣
༥༥
༥༧
༢
༨
༡༧
༢༥

༣༩༤
ོང་
༢༣
༧
༣༣
༥
༡༡
༣
༥༢
༢༦
༠
༡༢
༡༧
༢༢

- 396 -

༣༩༩
ཉ
༢༣
༢༥
༡༠
༢
༡༤
༣
༣༤
༤༩
༣
༩
༡༧
༣

༣༩༠
ོང་
༢༢
༥༣
༢༨
༤
༤
༤
༦
༣༡
༡
༡༩
༡༧
༣༦

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༤༠༦ ༤༠༧ ༤༠༨ ༤༠༩
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༢༣ ༢༣ ༢༣ ༢༤
༤༩ ༥༣ ༥༦ ༠
༤༩ ༢༠ ༥༢ ༢༣
༣
༥
༡
༢
༩
༥
༡ ༢༠
༣
༣
༢
༣
༡༠ ༦
༣ ༥༩
༡༠ ༣༩ ༧ ༣༦
༢
༠
༤
༣
༡༤ ༡༨ ༢༢ ༣
༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦
༤༠ ༣༦ ༣༣ ༢༩
( ༡༤ )

༤༡༠
ོང་
༢༤
༣
༥༤
༤
༡༦
༢
༥༦
༥
༡
༧
༡༦
༢༦

༤༡༡
ཉ
༢༤
༧
༢༦
༠
༡༢
༢
༥༢
༣༣
༥
༡༡
༡༦
༢༢

༤༢༡ ༤༢༢ ༤༢༣ ༤༢༤ ༤༢༥ ༤༢༦
ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་
༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༥
༤༢ ༤༦ ༤༩ ༥༣ ༥༦ ༠
༣༩ ༡༠ ༤༡ ༡༣ ༤༤ ༡༥
༠
༢
༤
༠
༢
༣
༡༨ ༡༤ ༡༠ ༦
༢ ༢༡
༢
༢
༢
༢
༢
༡
༡༧ ༡༣ ༡༠ ༦
༣ ༥༩
༢༠ ༤༩ ༡༨ ༤༦ ༡༥ ༤༤
༢
༥
༣
༡
༥
༣
༥
༩ ༡༣ ༡༧ ༢༡ ༢
༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥
༤༧ ༤༣ ༤༠ ༣༦ ༣༣ ༢༩
( ༢༩ )

( ༢༢ )
༤༡༢ ༤༡༣ ༤༡༤ ༤༡༥ ༤༡༦ ༤༡༧ ༤༡༨
ོང་
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤ ༢༤
༡༠ ༡༤ ༡༨ ༢༡ ༢༥ ༢༨ ༣༢
༥༧ ༢༨ ༠ ༣༡ ༢ ༣༣ ༥
༢
༥
༤
༠
༡
༣
༡
༨
༠ ༡༩ ༡༥ ༡༡ ༧
༤
༢
༢
༢
༢
༢
༢
༢
༤༩ ༤༥ ༤༢ ༣༨ ༣༤ ༣༡ ༢༧
༢ ༣༡ ༠ ༢༨ ༥༧ ༢༦ ༥༤
༡
༤
༢
༠
༣
༠
༤
༡༥ ༡༩ ༠
༤
༨ ༡༢ ༡༦
༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༦ ༡༥
༡༩ ༡༥ ༡༢ ༨
༤
༡ ༥༧

༤༡༩ ༤༢༠
ཉ
ོང་
༢༤ ༢༤
༣༥ ༣༩
༣༦ ༧
༣
༤
༣ ༢༢
༢
༢
༢༤ ༢༠
༢༣ ༥༢
༢
༡
༢༠ ༡
༡༥ ༡༥
༥༤ ༥༠

(༧)
༤༢༧ ༤༢༨ ༤༢༩ ༤༣༠ ༤༣༡ ༤༣༢ ༤༣༣ ༤༣༤ ༤༣༥
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥
༣
༧ ༡༠ ༡༤ ༡༧ ༢༡ ༢༤ ༢༨ ༣༡
༤༦ ༡༨ ༤༩ ༢༠ ༥༢ ༢༣ ༥༤ ༢༦ ༥༧
༣
༥
༡
༥
༡
༢
༤
༠
༢
༡༧ ༡༣ ༩
༥
༡ ༢༠ ༡༦ ༡༢ ༨
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༥༦ ༥༢ ༤༩ ༤༥ ༤༢ ༣༨ ༣༥ ༡༣ ༢༨
༡༣ ༤༡ ༡༠ ༣༩ ༧ ༣༦ ༥ ༣༣ ༢
༠
༤
༢
༠
༤
༣
༡
༥
༣
༦ ༡༠ ༡༤ ༡༨ ༢༢ ༣
༧ ༡༡ ༡༥
༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༥ ༡༤
༥
༡ ༥༨
༢༦ ༢༢ ༡༩ ༡༥ ༡༢ ༨

( ༡༥ )
༤༣༦ ༤༣༧ ༤༣༨ ༤༣༩ ༤༤༠ ༤༤༡ ༤༤༢ ༤༤༣
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༥ ༢༦
༣༥ ༣༩ ༤༢ ༤༦ ༤༩ ༣༣ ༥༦ ༠
༢༨ ༠ ༣༡ ༢ ༣༣ ༥ ༣༦ ༧
༤
༠
༡
༣
༥
༡
༣
༤
༤
༠ ༡༩ ༡༥ ༡༡ ༧
༣ ༢༢
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༡
༠
༢༤ ༢༡ ༡༧ ༡༣ ༡༠ ༦
༣ ༥༩
༣༡ ༠ ༢༨ ༥༧ ༢༦ ༥༤ ༢༣ ༥༢
༡
༡
༠
༤ ༢
༠
༤
༢
༡༩ ༠
༤ ༨ ༡༢ ༦ ༢༠
༡
༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤
༥༤ ༥༡ ༤༧ ༤༣ ༤༠ ༣༦ ༣༣ ༢༩
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༤༤༤
ོང་
༢༦
༣
༣༩
༠
༡༨
༠
༥༦
༢༠
༥
༥
༡༤
༢༦

༤༤༥
ཉ
༢༦
༧
༡༠
༢
༡༤
༠
༥༢
༤༩
༣
༩
༡༤
༢༢

༤༤༦ ༤༤༧ ༤༤༨ ༤༤༩ ༤༥༠
ོང་ ཉ
ོང་
ོང་ ཉ
༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦
༡༠ ༡༤ ༡༧ ༢༡ ༢༤
༤༡ ༡༣ ༤༤ ༡༥ ༤༦
༤
༠
༢
༣
༥
༡༠ ༦ ༢ ༢༡ ༡༧
༠
༠
༠
༠
༠
༤༩ ༤༥ ༤༢ ༣༨ ༣༥
༡༨ ༤༦ ༡༥ ༤༤ ༡༣
༡
༥ ༣
༢
༠
༡༣ ༡༧ ༢༡ ༢
༦
༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤ ༡༤
༡༩ ༡༥ ༡༢ ༨
༥

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
༤༥༡ ༤༥༢
ཉ
ོང་
༢༦ ༢༦
༢༨ ༣༡
༡༨ ༤༩
༡
༣
༡༣ ༩
༠
༠
༣༡ ༢༨
༤༡ ༡༠
༤
༢
༡༠ ༡༤
༡༤ ༡༣
༡ ༥༨
( ༢༣ )

༤༥༣ ༤༥༤ ༤༥༥ ༤༥༦ ༤༥༧ ༤༥༨ ༤༥༩ ༤༦༠
ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་ ཉ
ོང་
༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༢༦ ༠
༣༥ ༣༨ ༤༢ ༤༥ ༤༩ ༥༢ ༥༦ ༠
༢༠ ༥༢ ༢༣ ༥༤ ༢༦ ༥༧ ༢༨ ༠
༥
༡
༢
༤
༠
༢
༤
༠
༥
༡ ༢༠ ༡༦ ༡༢ ༨
༤
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༢༤ ༢༡ ༡༧ ༡༤ ༡༠ ༧
༣
༠
༣༩ ༧ ༣༦ ༥ ༣༣ ༢ ༣༡ ༠
༠
༤
༣
༡
༥
༣
༡
༠
༡༨ ༢༢ ༣
༧ ༡༡ ༡༥ ༡༩ ༠
༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༡༣ ༠
༥༤ ༥༡ ༤༧ ༤༤ ༤༠ ༣༧ ༣༣ ༠

དེ་ ར་ ིད་ག མ་ མ་ ལ་ ི། ། ག་ ་མཁའ་རོས་ ག་པ་ཡི། །རིག་ ེད་བ ་ཡི་རེ ་
མིག་འདི། །རང་གཞན་མ བ་མོས་ངལ་ ངས་ ད། །དགེ་ ོང་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ ིས། །ངག་
ནས་ཇི་ ད་ ས་པ་ ར། ། ལ་འདིར་ ོ་ ོས་རབ་ཡངས་པའི། །ཨོ་ ན་དབང་ ག་སོར་མོའི་
གར། ། ོག་ ར་ག ྚིའི་ད ས་འ ག་ ེ། །བ ན་པའི་དགེ་བས་ ས་ཅན་ ི། །རོ་ ང་ཉི་ འི་
འཕོ་བ་དག །ད ་མའི་ ་གཅན་ལ་ཐིམ་ཤོག །
ཅེས་ ་གཅན་ ི་ ་བ་ཀ་འདི་ ར་ ོན་ ི་ ན་དབང་ མས་ ིས་བཀོད་ཡོད་པ་གོར་མ་ཆག་ ང་། འདི་
ོགས་ ིས་ས་རིས་མཁན་ཚར་ ད་གཅོད་འ ་ ས་ ང་། མ་ ི་མ་ ེད་པས་ ོ་ངན་ ི་ལོར་ཁོ་བོས་ མ་ད ོད་
ལས་གསར་ ་ ང་བ་ ་བྷཾ། ་བ་རེ་ལ་ཉ་ ངོ ་གི་རེ ་མིག་གཉིས་རེ་བ ངས་སོ། །བ ས་ཆོག་འ ལ་མེད་དོ། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༼དབང་ ན་ ས་འཁོར་ གས་ ་ི ལོ་ འི་ཤོག་ ་འ ལ་མེད་བ གས།༽
་ར་བ།
ཧང་པན།

ཧལ་ ི།
་མོ། མག་པ།
ཟིན་ ང་།

སེ་བ། ་མ ེན།

སེ་ཤར། ཙང་ ན་འ ེའོ།

སེ་ལོ་ས་འ ག

སེ ། རང་ །
་ ིད།
པི་ལིང་།

ཏེ་སོ། ཝང་གིང་།

ོན་པོ། ཙང་ ན་ ི་ཕག

ཐེ་སེ་ ལ་པོ།
ཧང་ནེ། གདན་འདིང་།
ས་ ལ། ་མ ེན།

སེ་ཤར་སེ་ལོ།
ས་འ ག
ངས་ ལ།

སོ་ ་ ས་འཛན།
་མ ེན།
གསང་།

ངས་ ལ།
ཐེ་ ིམ། སེ་ །
དམག་དཔོན། ་མ ེན། ཕེ །

ཟིན་ ང་།

སེ་བ། ་མ ེན།
ཕེ ། ས་ ི།
ཝང་གིང་།

ས་ ལ་བ ་བཅིག
རང་ ། ་ ིད།
་མ ེན།
ནང་ཙང་ ན།

ཧལ་ ི། ་མོ། མག་པ།

ཐེ་སེ་ ལ་པོ། ཧང་པན།
ཧང་ནེ། དམག་དཔོན། གདན་
འདིང་། ་ར་བ། གཉན་ ང་།

སེ་ ་ ས་འཛན།

ཐེ་ ིམ། བ ན་མོ།

པི་ལིང་།

ཏེ་སོ་ ས་པོ།
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་མ ནེ ་གསང་།
ི་མགོ།
ཙང་ ན་འ ེའོ།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

སེ་ ་ནོར་ ང་།
་མ ེན་ཕེ །

སེ་ལོ་ས་འ ག

་མ ེན།

ཟིན་ ང་།
ས་ ལ་བ ་བཅིག
སེ་བ་ ་མ ེན།
ཏེ་སོ་ ས་པོ།

ཝང་གིང་དམར་པོ།
པི་ལིང་།
ཐེ་སེ། ཧང་ནི།
གདན་འདིང་།
་ ང་ཀ་ །
སེ་ཤར། ངས་ ལ།
སེ་ ི།
དམག་དཔོན།

ངས་ ལ།

ཐེ་ ིམ།
ོན་པོ།
ཙང་ ན།

ཏེ་སོ་ ས་པོ།

ཧལ་ ི།
་མོ། མག་པ།
ི་མགོ།

རང་ ། ་ ིད།
་ར་བ། ཙང་ ན་འ ེའོ།
ཧང་པན།

སེ་ལོ། ས་འ ག

་ར་བ།
ཧང་པན།
པི་ལིང་།

ཐེ་སེ། ཧང་ནེ།
གདན་འདིང་། ་མ ེན།
ས་ ལ།

ཧལ་ ི། ་མོ།
མག་པ།
ཟིན་ ང་།

སེ་ །
ས་འཛན།
་མ ེན། གསང་།

སེ་བ་ ་མ ེན།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

ཐེ་ ིམ། སེ་ ི།
དམག་དཔོན།
་མ ེན་ཕེ །

ོན་པོ། ཙང་ ན།
ི་མགོ།
ཝང་གིང་།

རང་ ། ་ ིད།
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སེ་ཤར། ཙང་ ན་འ ེའོ།

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཐེ་སེ། ཧང་ནེ།
་ར་བ། ཧང་པན།
དམག་དཔོན། བ་དན་སེར།

སེ་ཤར་སེ་ལོ།

ཧལ་ ི། ་མོ། མག་པ།

སེ་ ་ ས་འཛན།
ཐེ་ མི །
ཏེ་སོ་ ས་པོ།

ཟིན་ ང་། པི་ལིང་།

ི་མགོ།
ན་ ལ་འ ེའོ།
གསང་།

ོན་པོ། ཙང་ ན།
་མ ེན།
རང་ ། ་ ིད།

སེ་ཤར།
སེ་ །
དམག་དཔོན།
ཐེ་ ིམ།
ོན་པོ།
ཙང་ ན།
ཧལ་ ི།
་མོ། ི་མགོ།
མག་པ།

ཐེ་སེ། ཧང་ནེ།
གདན་འདིང་།
ཙང་ ན།

ས་ ལ་བ ་གཅིག

སེ་བ་ ་མ ེན།
སེ་ ི། ཕེ །
ཝང་གིང་།

སེ་ ི། ཕེ །
དམག་དཔོན།
ངས་ ལ།
སེ་ལོ་ས་འ ག

ཝང་གིང་། ་མ ེན་ནང་།

རང་ ། ་ ིད།
་ར་བ། ཧང་པན།
ཙང་ ན་འ ེའོ།

སེ་བ་ ་མ ེན།
ཏེ་སོ།
པི་ལིང་།
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ཟིན་ ང་། ས་ ལ་བ ་གཅིག

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཐེ་ ིམ།
སེ་ ི། ཕེ །
དམག་དཔོན། ངས་ ལ།

ས་འཛན།

ཐེ་སེ།
ཧང་ནེ། གདན་འདིང་།
ི་ལོ།

ཙང་ ན། ི་མགོ།

ས་པོ། ཝང་གིང་།

རང་ །
་ ིད།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

ས་འ ག

སེ་ཤར་འ ེའོ།

ི་མགོ།
ཙང་ ན་འ ེའོ།
་མ ེན། གསང་།
ཙང་ ན།
རང་ ། ་ ིད།
་མ ེན།

ཧལ་ ི།
་མོ། མག་པ།
ཟིན་ ང་།

སེ་བ་ ་མ ེན།

ཐེ་ ིམ། ས་པོ།

ས་འཛན། ཝང་གིང་།

་ར་བ།
པི་ལིང་།
ཧང་པན།

ཐེ་སེ། ཧང་ནི།
གདན་འདིང་། ་ར་བ།
དམག་དཔོན། བེ་ ། ཧང་པན།
ཧལ་ ི།
་མོ། མག་པ།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

པི་ལིང་།

སེ་བ་ ་མ ེན།
ཕེ །
སེ་ ི།

སེ་ཤར།
ས་འ ག
ངས་ ལ།

ཟིན་ ང་།
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

་ར་བ།
ཧང་པན། རང་ ། ་ ིད།
ཝང་གིང་། འ ེའོ།

ཧལ་ ི།
་མོ། ི་མགོ།
པི་ལིང་།

ཐེ་ ིམ། ཙང་ ན།

་མ ེན། ས་པོ།

ཟིན་ ང་།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

སེ་ཤར།
ཙང་ ན་འ ེའོ།
་མ ེན།
ཝང་གིང་།
ཧལ་ ི་།

་མ ེན་གསང་།

་མ ེན་ནང་།

ས་འ ག

སེ་ ི། ནོར་ ང་། ཕེ །

རང་ ། ་ ིད།

ཙང་ ན།
ི་མགོ།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

ཐེ་ ིམ།
བ ན་མོ། ཕེ །
དམག་དཔོན།
སེ་ །
ས་འཛན།
་མ ེན་གསང་།

་མོ། མག་པ།
ཟིན་ ང་།
ཧང་པན།
་ར་བ།
པི་ལིང་།

སེ་ཤར།
སེ་ ། དམག་དཔོན།
ངས་ ལ།
ཐེ་སེ།
ཧང་ནེ། གདན་འདིང་།
གཟིག་མཇག

ཐེ་སེ།
ཧང་ནེ།
གདན་འདིང་ནང་།
ཏེ་སོ་ ས་པོ།
ངས་ ལ།

སེ་ལོ་ས་འ ག
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ངས་ ལ།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

་མ ེན།
ནོར་ ང་། ཕེ །
ས་ ལ་བ ་གཅིག

ཙང་ ན།
་ ིད། པི་ལིང་།
་མ ེན་ནང་།

ཟིན་ ང་།

ངས་ ལ་འ ེའོ།
ི་མགོ།
་མ ེན་གསང་།
ཐེ་ ིམ། ས་པོ།

སེ་ ་ ས་འཛན།

སེ་ཤར།
མི་གསོད། ས་འ ག
ཝང་གིང་།

ཟིན་ ང་། པི་ལིང་།

ཧལ་ ི། ་མོ། མག་པ།

རང་ ། ་ ིད།
་ར་བ། ཧང་པན།
འ ེའོ།
ཧལ་ ི།
་མོ། མག་པ།
ི་མགོ།

སེ་བ་ ་མ ེན།
ས་པོ།
ཝང་གིང་།

་མ ེན་ནང་།

སེ་ལོ་ས་འ ག

སེ་ །ི
ངས་ ལ། ་མ ེན།
ཕེ །

ཐེ་སེ། ཧང་ནི། གདན་འདིང་།
་ར། ཧང་པན།
དམག་དཔོན། ི་ ར།

ཐེ་ ིམ། ཙང་ ན།

ས་ ལ་བ ་གཅིག
་མ ེན་གསང་།
ཕེ །

ཐེ་སེ།
ཧང་ནེ། གཉན་ །
ག་པོ།
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སེ་ཤར།
སེ་ །
དམག་དཔོན།

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༼འདི་ནག་པ་ད ་ རོ ་ལོ་ལ་འཁོར་བ་ཡིན་པའི་རེ ་མིག་བ གས།༽
ེ་བ་ ་མ ེན།

ནང་བ ད། གཤེད་ཕོ།

ིས་པ་ ་བ ད།

ི་བ།

གཤིན་ ེ།

ག་གཟིག་ནག་མོ།

ལ་པོ་མཚན་ཐོགས།

གཤིད་ཕོ།

ཀ་ལ་རོ་ཟན།

ག་གཟིག

ང་།

ལ་པོ་མཚན་ཐོགས།
ེ་བ་མཚན་ཐོགས།

ིས་པ་ ་བ ད།

གཤིན་ ེ་མ་མོ།
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ནང་བ ད།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ག་གཟིག

ག

ལ་པོ་མཚན་ཐོགས།

གཤེད་པོ།

གཤིན་ ེ།

ནག་མོ།

ཀ་ལ་རོ་ཟན།

་ེ བ་ ་མ ེན།
ིས་པ་ ་བ ད།
ནང་བ ད།

ེ་བ་ ་མ ེན།

ཀ་ལ་རོ་ཟན།

ཡོས།
ག་གཟིག་ནག་མོ།

ིས་པ་ ་བ ད།
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ནང་བ ད། གཤེད་པོ།

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ལ་པོ་མཚན་ཐོགས།
ེ་བ་ ་མ ེན།

གཤེད་པོ་ ར་འདེབས།

འ ག
ནང་བ ད།

ིས་པ་ ་བ ད།

ག་གཟིག

གཤེད་པོ།

ག་གཟིག

ལ།
་ེ བ་ ་མ ེན།
ིས་པ་ ་བ ད།
ནང་བ ད།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ག་གཟིག་ནག་མོ།

ིས་པ་ ་བ ད།

གཤིན་ ེ།

།

ནང་བ ད། གཤེད་པོ།

ཀ་ལ་རོ་ཟན།

ེ་བ་ ་མ ེན།

ནང་བ ད།

ལ་པོ་མཚན་ཐོགས།
ེ་བ་ ་མ ེན།

ིས་པ་ ་བ ད།

ཀ་ལ་རོ་ཟན།

ག

ག་གཟིག

གཤེད་པོ།
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

་ེ བ་ ་མ ེན།
ིས་པ་ ་བ ད།
ནང་བ ད།

གཤིན་ ེ།

གཤེད་པོ།

ེལ།

ལ་པོ་མཚན་ཐོགས།

ག་གཟིག

ནང་བ ད། གཤེད་པོ།

ག་གཟིག་ནག་མོ།

།
ལ་པོ་མཚན་ཐོགས།

ེ་བ་ ་མ ེན།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ག་གཟིག

ནང་བ ད།

གཤིན་ ེ། ནག་མོ།

ི།
གཤེད་པོ།

ཀ་ལ་རོ་ཟན།

ལ་པོ་མཚན་ཐོགས།

་ེ བ་ ་མ ེན།
ིས་པ་ ་བ ད།
ནང་བ ད།
ཀ་ལ་རོ་ཟན།

ཕག
ག་གཟིག

ནག་མོ།

ལ་པོ་མཚན་ཐོགས།
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གཤེད་པོ་ ར་འདེབས།

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༼གཟའ་ ་ཚས་ལོ་ལ་ དོ ་པའི་ གས་ལོངས་བ གས།༽
ཚས་ ་ི
་ར་བ།

༡
༠
༤
ཉི་མའི་ ༢༡
༥
ག་ལོངས། ༤༣
༠
༢
མིག་དམར་ ༡༩
༡
ག་ལོངས། ༡༤༣
༡༤༤

༡༥
༡
༥
༢༩
༠
༢༤
༠
༣༤
༤༩
༠
༨༧
༣༩

༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨
༩ ༡༠
༠
༠
༠ ༠ ༠ ༠
༠
༠ ༠
༨ ༡༣ ༡༧ ༢༡ ༢༦ ༣༠ ༣༤ ༣༩ ༤༣
༤༣ ༥ ༢༧ ༤༩ ༡༡ ༣༣ ༥༥ ༡༧ ༣༩
༥ ༤ ༤ ༤ ༣ ༣
༣
༢ ༢
༡༩ ༦༢ ༣༨ ༡༤ ༥༧ ༣༣ ༩ ༥༢ ༢༨
༠
༠
༠ ༠ ༠ ༠
༠
༠ ༠
༤ ༦ ༩ ༡༡ ༡༣ ༡༦ ༡༨ ༢༠ ༢༣
༣༨ ༥༧ ༡༧ ༣༦ ༥༥ ༡༤ ༣༤ ༥༣ ༡༢
༣ ༤ ༠ ༢ ༣ ༥
༡
༢ ༤
༥༧ ༢༧ ༡༡༤ ༣༩ ༡༧༢ ༨༦ ༠ ༡༤༨ ༥༨
༢༨༨ ༤༣༢ ༥༧ ༡༣ ༡༥༧ ༣༠༡ ༤༤༥ ༥༨༩ ༢༦

༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ ༢༠ ༢༡
༡
༠
༡
༡
༡
༡
༩ ༡༤ ༡༢ ༢༢ ༢༧ ༣༡
༥༡ ༡༢ ༣༤ ༥༦ ༡༨ ༤༠
༠ ༥
༥
༥ ༤ ༤
༡༨ ༦༡ ༣༧ ༡༣ ༥༦ ༣༢
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༣༧ ༣༩ ༤༡ ༤༤ ༤༦ ༤༨
༨ ༩༧ ༤༧ ༦ ༢༥ ༤༤
༢ ༣
༥
༠
༢ ༤
༡ ༡༤༤ ༤༨ ༢༠༡ ༡༡༦ ༣༠
༡༨༣ ༣༢༧ ༤༧༡ ༦༡༥ ༥༢ ༡༩༦

ཚས་ ་ི
་ར་བ།
ག་པའི་
ག་ལོངས།
ར་བའི་
ག་ལོངས།

༡

༢

༠
༡༨
༧
༣
༧༠༣༦
༧༣
༠
༣
༢༢
༠
༡༨༧
༧༧༩

༠
༣༦
༡༥
༡
༥༢༧༥
༡༤༦
༠
༠
༤༤
༡
༡༤
༡༤༤

༡༡
༠
༤༨
༡
༢
༤
༠
༢༥
༣༡
༥
༢༠༡
༡༧༠

༡༢ ༡༣ ༡༤
༠
༠
༡
༥༢ ༥༦ ༡
༢༣ ༤༥ ༧
༠
༡
༡
༤༧ ༣༣ ༦༦
༠
༠
༠
༢༧ ༣༠ ༣༢
༥༡ ༡༠ ༢༩
༡
༣ ༤
༡༡༥ ༢༩ ༡༧༣
༣༡༤ ༤༥༨

༢༢ ༢༣
༡
༡
༣༦ ༤༠
༢ ༢༤
༤
༣
༨ ༥༡
༠
༠
༥༡ ༥༣
༣ ༢༣
༥
༡
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འཇིག་ ོངས་དབང་བ ར་ ས་འཁོར་ ། །ཤེས་ ་ ན་
མ ེན་ ་བའི་སེང་གེ་སོགས། ། ལ་བ་མཆོག་ མས་
ཞབས་པད་ ག་མཆོད་ནས། ། ོན་མཆོག་བཀའ་འཁོར་
འ མ་ ག་མཐའ་ཡས་ད ིལ། །མཆོག་ ར་ག ག་ལག་
བ ད་མཛད་ཀོང་ཙ་ཡིས། ། ེས་བ ང་ ངས་ ི་གནས་
ལ་མི་ ོངས་པའི། ། ིས་དཀར་ཞེས་ ་རི་མོའི་ལམ་འདི་
ཡིས། །ད གས་ ིམ་ ང་དང་ ོག་གཉིས་རི་ཕག་སོགས། །
འདོད་ཆ་ ་ཆའི་ངལ་བ་ ན་ ང་ནས། ། ར་ ིས་གསལ་ ེད་ ོན་མེ་འདིར་བཀོད་ ིས། །དང་
པོ་ད གས་ ིམ་ ང་ག མ་ ་ར་ནི། །རང་རང་ ་བཤོལ་འ ོ་ཡི་ ་ར་བ ང་། །གང་ཟིན་རེ ་
མིག་དེ་ཡི་གཟའ་ཉི་མར། །སོ་སོའི་ ་བ་ ིན་ལ་རང་འཁོར་ ལ།
ི །ད གས་ ིམ་ ང་སོགས་སོ་
སོའི་ཚད་བཞིན་འཆར། །ད ས་མཚལ་ད གས་ ིམ་ ང་ ེབ་ཚས་ ངས་ཡིན། །གལ་ཏེ་ ་
བཤོལ་སོང་མ་ཐག་པའི་ ས། །ད གས་ཐོབ་ ་བ་ ོན་མར་ཤར་བ་མང་། །དེ་ཚ་ ོན་མའི་ ་
བས་བ བ་གཞིར་ ། །གཞན་ཡང་རེ ་མིག་འདི་ལ་བ ེན་ནས་ ། ། ོག་གཉིས་རི་ཕག་ལ་
སོགས་ ོགས་འདོད་ན། ། ོན་ ་མགོ་ འི་བཤོལ་འ ོ་ ་གས༩ ི། །དེ་ཡི་ ག་མས་ ིམ་ ི་རེ ་
མིག་བ ང་། །མ་ཟིན་མིག༢ ི་ལག༢ ིན་ ན་ལ་འ ེས། །གང་ཟིན་ ོན་ ་མགོ་ འི་ ་བ་
བ ེ། །དེ་ ེང་གཟའ་ལ་ནམ་མཁའ༠ ་བ༡དང་། ། ་མཚ༤༨འ ང་བ༥མིག་ཚས༡༥༢བ ན་ ་
ཞིང་། །ཉི་མར་མཁའ༠ ོང་༠གདེངས་ཅན༨ཐིག་ལེ༠དང་། །མཚ་མིག༢༤ ིན་ལ་རང་འཁོར་
བ ིལ་ ག་དེས། །འ ལ་ ལ་གཤེན་བ ན་ ན་རིའི་ ག་ ན་ ིས། །ད ར་ ད ན་
ོག་ཚད་ཚས་སོགས་འ ལ་མེད་འ བ། །ཡང་ན་གོང་གི་བཤོལ་འ ོར་མི་བདག༡༦ ིན། །
མདའ་རོས༥༦བགོས་ ག་ ིམ་ ི་རེ ་མིག་བ ང་། །མ་ཟིན་མིག༢ ི་ལག༢ ིན་རིག་མདས༥༤
བ ན། །གང་ཟིན་ བ་ ར་བ སེ ་ལ་དེ་ ེང་གཟར། ། ེང་ནས་རིམ་བཞིན་བོན་ད ིངས༠གཏེར༩
ག་མདའ༩༥། །ཡོན་ཏན༣མེ་ ེ་ ས༦༣༣ ིན་ཉི་མ་ ། །མཁའ༠ ོང་༠ ་མཚ༤༤ག གས༡དང་
མདའ་རོ༦༥ ིན། །རང་འཁོར་ ིལ་ ག་ ཱེ་ ར་དཀར་པོ་ཡི། །ད ར ད ན ཉི་མའི་
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གོ ་ཚད་ཚས་སོགས་ ོན། ། མ་བཤད་ཉིན་ ེད་ ང་བའི་ཉི་ ོག་ནི། །གོང་དེའི་ ་བར་ བ་
པས ༧དམན་པའི་ ག ། ང་གི་རེ ་མིག་གང་ཟིན་ བ་ ར་བ ེ། །དེ་ ེང་གཟའ་ལ་ནམ་
མཁའ༠ ༨ ོགས༡༠མེ༣། ། ས་ ་རོ༦༨༦དང་ཉི་མར་བོན་ད ིངས༠མཁའ༠། །རོ་མེ༣༦ག གས༡
དང་ག གས་མཚ༤༡ ིན་ལ་ཡར། །འཁོར་ལོས་ ིལ་བའི་ད ར ད ན ོག་ཚད་ ོན། །
ཡང་གཅིག་ ནོ ་ འི་བཤོལ་འ རོ ་མིག༢གིས་བ ན། ། ང་གི་རེ ་མིག་བ ང་ལ་ བ་ ར་བ །ེ །
དེ་ ེང་གཟའ་ལ་བོན་ད ིངས༠བཟང་པོ་དང་། ། ་མིག༢༡ མེ༣དང་མིག་རི་ ས༦༧༢ མས་
ིན། །ཉི་མར་མཁའ༠ཐིག༠ ་ལག༢༨ག གས་རི་ ༩༧༡། །གཏེར་ལ་རང་འཁོར་ ིལ་ ག་ཕག་
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༼དཔལ་ ན་ དེ ་པའི་གཟའ་དང་ཝེག་ཞི་ ་ཚས་ ི་ གས་ལོངས་བ གས།༽
དེ ་ སི ་ ་ི གས་ལོ །ྶ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧
ཚས་ ངས།
༠
༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦
༥༩
༥༨
༥༧ ༥༦ ༥༥ ༥༤ ༥༣
གཟའི་
༣
༧
༡༡ ༡༤ ༡༨ ༢༢ ༢༥
གས་ལོངས།
༤ ༢ ༠ ༤ ༢ ༠ ༤
༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠
༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠
༤
༨ ༡༣ ༡༧ ༢༡ ༢༦ ༣༠
ཉི་མའི་
༢༡ ༤༣ ༥ ༢༧ ༤༩ ༡༡ ༣༣
གས་ལོངས།
༥ ༥ ༥ ༤ ༤ ༤ ༣
༩ ༥ ༡ ༡༠ ༦ ༢ ༡༡
༠
༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦
་ཚས་ ་ི
གས་ལོངས། ༥༤ ༤༨ ༤༢ ༣༦ ༣༠ ༢༤ ༡༨
༡༤
༦
༤༦
༥༡
༢
༠
༡
༡
༧
༡
༩
༡༢
༢༦

༡༥ ༡༦ ༡༧
༠ ༡ ༢
༤༥ ༤༤ ༤༤
༥༥ ༥༨ ༢
༠ ༤ ༢
༠ ༠ ༠
༡ ༡
༡
༥ ༩ ༡༤
༢༩ ༥༡ ༡༣
༡ ༡ ༠
༥ ༡ ༡༠
༡༣ ༡༤ ༡༥
༣༠ ༢༤ ༡༨

༡༨ ༡༩ ༢༠ ༢༡ ༢༢
༣ ༤ ༥ ༦ ༠
༤༣ ༤༢ ༥༡ ༤༠ ༣༩
༦ ༩ ༡༣ ༡༧ ༢༠
༠ ༤ ༢ ༠ ༤
༠ ༠ ༠ ༠ ༠
༡ ༡ ༡ ༡ ༡
༡༨ ༢༢ ༢༧ ༣༡ ༣༦
༣༥ ༥༧ ༡༨ ༤༠ ༣
༠ ༠ ༥ ༥ ༥
༦ ༢ ༡༡ ༧ ༣
༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༨ ༡༩
༡༢ ༦ ༡ ༥༤ ༤༨

༨ ༩
༠
༡
༥༢ ༥༡
༢༩ ༣༣
༢ ༠
༠ ༠
༠ ༠
༣༤ ༣༩
༥༥ ༡༧
༣ ༣
༧ ༣
༧ ༨
༡༢ ༦

༡༠ ༡༡ ༡༢
༢ ༣ ༤
༥༠ ༤༩ ༤༨
༣༦ ༤༠ ༤༤
༤ ༢ ༠
༠ ༠
༠
༠ ༠
༠
༤༣ ༤༨ ༥༢
༣༩ ༡ ༢༣
༢ ༢ ༢
༡༢ ༨ ༤
༩
༩ ༡༠
༠ ༥༤ ༤༨

༢༣ ༢༤ ༢༥ ༢༦
༡ ༢ ༣ ༤
༣༨ ༣༧ ༣༦ ༣༥
༢༤ ༢༨ ༣༡ ༣༥
༢ ༠ ༤ ༢
༠ ༠ ༠ ༠
༡ ༡ ༡ ༡
༤༠ ༤༤ ༤༩ ༥༣
༢༤ ༤༦ ༨ ༣༠
༤ ༤ ༤ ༤
༡༢ ༨ ༤ ༠
༢༠ ༢༡ ༢༢ ༢༣
༤༢ ༣༦ ༣༠ ༢༤

༢༧
༥
༣༤
༣༩
༠
༠
༡
༥༧
༥༢
༣
༩
༢༤
༡༨

༡༣
༥
༤༧
༤༧
༤
༠
༠
༥༦
༤༥
༢
༠
༡༡
༤༢

༢༨ ༢༩ ༣༠
༦ ༠ ༡
༣༣ ༣༢ ༣༡
༤༢ ༤༦ ༥༠
༤ ༢ ༠
༠ ༠ ༠
༢ ༢ ༢
༢ ༦ ༡༠
༡༤ ༣༦ ༥༨
༣ ༣ ༢
༥ ༡ ༡༠
༢༥ ༢༦ ༠
༡༢ ༦ ༠

༡
༢
༣
༤
༥
༦
༧
༨
༩
༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤ ༡༥
༡
༣ ༤ ༦
༧
༩
༡༠ ༡༢ ༡༣ ༡༥ ༡༦ ༡༨ ༡༩ ༢༡ ༢༢
༣༦༥ ༢༣ ༣༨༨ ༤༦ ༤༡༡ ༦༩ ༤༣༤ ༩༢ ༤༥༧ ༡༡༥ ༤༨༠ ༡༣༨ ༥༠༣ ༡༦༡ ༥༢༦
༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ ༢༠ ༢༡ ༢༢ ༢༣ ༢༤ ༢༥ ༢༦ ༢༧ ༢༨ ༢༩ ༣༠
༢༤ ༢༥ ༢༧ ༢༨ ༣༠ ༣༡ ༣༣ ༣༤ ༣༦ ༣༧ ༣༩ ༤༠ ༤༢ ༤༣ ༤༥
༡༨༤ ༥༤༩ ༢༠༧ ༥༧༢ ༢༣༠ ༥༩༥ ༢༥༣ ༦༡༨ ༢༧༦ ༦༤༡ ༢༩༩ ༦༦༤ ༣༢༢ ༦༨༧ ༣༤༥

བ ེད་ཐོ་ ན་ཐོས་གསོས་ལ་ ར་ ར་མཚན་ན། །རིམ་པའི་ ང་བ ང་ ར་མར་འདོད་
པ་དང་། ། ག་མིག༢༩བར་ལ( ང་ མོ ་བ ན་པ་བཞག) ང་ཟིན་གདོང་མ་ ི། ། ང་ཐ་མ་རི༧དེའི་
ག་ མས་ ར་དགོས། །དེ་ཚ་བགོད་ ེད་ཐམས་ཅད་མཁའ་མེས༣༠ འོ། །དེའི་ཆ་ཤས་བར་
བ ར་བགོད་ བ་ནས། ི་ ང་ཟིན་ ིར་ཡང་ ས་ ང་བ ོམ་རིམ་ཕབ་ ངས། དེ་ཉིད་དལ་
དག་ལ་རིམ་པ་ཡིན་ ིར་ ོན་དགོས། ང་བ ང་ ར་མར་འདོད་པ༡༣ དང་། ད ག་ ར་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

མཁའ་མེ༣༠ཤར་ནས། འཁོར་ ེད་དོར་དགོས་ ིར་རིམ་པ་ ོགས་ནས། རིམ་མིན་ ི་ད ་ གས་
པ་ཡིན། དེ་ཚ་འཁོར་ ེད་དོར་བའི་ ར་གནས་ ི་ཐིག་དེ་ ང་བ་མི་ཟིན་པའི་དོན་ ིས། ང་
ོམ་ལའང་ཐིག་བཞག ང་ཟིན་ ན་མ་ལ་མ་ཟིན་ ང་པ་དང་པོས་བ ར་ཞེས་པས། རིམ་
མིན་ ི་ ང་པ་དང་མ་རི་དེའི་ ག་ མས་བ ར། དེ་ཚ་རིམ་མིན་ ་ ང་དང་པོ་ལ་ ང་པ་
ན་མ་བབས་པ་ཡིན་ ིར་བགོད་ ེད་ཐམས་ཅད་མཁའ་མེས༣༠ ། དེའི་ཆ་ཤས་བར་བ ར་
བགོད་ བ་ནས། ་ ང་ཡིན་ ིར། ཡང་ ་ ང་བ ོམ་བ ེ། དེ་ཉིད་རིམ་མིན་ཡིན་ ིར་དལ་
དག་ལ་ ི་དགོས། རིམ་པའི་ ི་ ང་ཐ་མ་དང་རིམ་མིན་ ་ ང་དང་པོ་གཉིས་ ང་ ན་བབ་ཚ།
འཁོར་ ེད་དོར་ན་མཁའ་མེ་བ ན་པའི་དོན་ ིས་ ་ཚད་ལ་མཁའ་མེ་ལོང་བ་མི་འ ང་། ཡང་
ར་ འི་དལ་དག་གིས་ ང་འཛན་ ངས་ནས་འཁོར་ ེད་མ་དོར་བར་ ར་གནས་ ོང་ནས།
རིམ་མིན་ ོགས་ནས་རིམ་པར་ ེབ་པ་ཡིན་པས། ང་བ ོམ་ལ་ཐིག་བཞག་མ་ཟིན་ ང་པ་དང་
པོས་བ ར། ཞེས་པས་རིམ་པའི་ ང་པ་དང་པོ་བ ་ཡིས་ ག་ མས་བ ར། བགོད་ ེད་ ི་ ར་
མཁའ་རོ༦༠ཡིན་ལ། གཟའ་གཞན་གཞི་ལའང་དེ་དང་འ འོ། ། ིར་རིམ་མིན་ ི་ ར་གནས་
ོང་ནས་ ་ཚད་ མ་ ར་ལོང་བ་ནས་བ ང་ ེ། རིམ་མིན་ ི་ ང་པ་བ ་ག མ་མ་ ོགས་
བར་ ་ ང་འཛན་ ་ཚད་ལ་མཁའ་མེ༦༠ ེར། མཁའ་རོ༦༠ལོང་ན་ ར་གནས་ ་ ད། དེས་
ང་པ་འཛན་དགོས་པ་ཡིན་ལགས། ་ ་ ་ ་ །
ེད་པའི་ཉི་རགས་ཟིན་འདོད་ན། ། ་བཤོལ་འ ོ་ལ་ ས་མིག༢༦ ི། །མ་འདངས་མདའ་
རོ༦༥བ ན་ལ་ ངས། །མཁའ་མེས༣༠བ ར་ལ་མདའ་རོས༦༥དོར། །ཐོབ་པའི་ནོར་ ི་ཉི་རགས་
ཟིན། ། ག་མ་ ང་ན་ནོར་ལ་གཅིག ། ིན་པའི་ཚས་དེ་ཉི་རགས་ ིས། །ཟིན་པའི་ཚས་ ངས་
མ་དག་ཡིན། ། བ་པའི་འདས་ ་མ་བ ེས་པའི། ། ་བཤོལ་ ིས་འ ོ་མཁའ་མེས༣༠བ ར། །
མདའ་རོས༦༥ཐོབ་ནོར་གང་ཡིན་ཏེ། །ཉི་ཞག་ཉི་རགས་ཟིན་པའི་ཞག ། ག་མ་ ང་ཚ་ནོར་ལ་
གཅིག ། ིན་པས་ཚ་ཞག་ཉི་མ་ཡི། །རགས་པ་ཟིན་པའི་ཚས་ ངས་ཏེ། །ཡང་ན་ ོན་ལོ་ཉི་
རགས་ཟིན་པ་ཡི། །ཚས་ ངས་ མ་དག་ ག་པོ་བ ན། ། ོང་པའི་ལོ་ལ་ཉི་མ༡༢ ིན། །མཁའ་
མེས༣༠དོར་ ག་ ིར་ལོ་ཡི། །ཉི་རགས་ཟིན་པའི་ཚས་ ངས་ཡིན། །གང་ཟིན་དེ་ཡི་ཉི་ལོངས་
བ ར། ། ིལ་ཏེ་ཉི་ ར་ལས་ ོན་པས། །ཉི་རགས་ཡིན་ཏེ་ཤེད་ ོམས་ ིས། །གཟའ་ཡི་རགས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

པ་ ར་ ར་ གས། ། ་ལོའི་རགས་པ་ མ་དག་པ། ། ེད་པར་ག གས༡ ག༡༡མཁའ་མཚ༤༠
ལག༢། །ཐིག༠ མས་གཟའ་ ིན་ཉི་མ་ལ། ། ང་ནས་རི་ ་ཆ་ཤས་ནས། །མིག༢ ི་ ི་མའི་
རིམ་པ་འཆར། ། བ་པ་ག གས༡ ག༡༡ག གས་མཚ༤༡ ༤། །རེ ་མིག་ ་རི་ ེ་མོ༣༧༨ མས། །
གཟའ་རགས་ལ་ ིན་ཉི་རགས་ལ། །མཁའ་མིག༢༠ ང་ལ་མཁའ་རོའ༦ི ༠ཆ། ། ི་བ་ ི་མའི་
རགས་པ་འ བ། ། ི་བ་མ་འདང་ གས་ལོངས་བ ན། །ཉི་རགས་ ོང་པའི་ལོ་ཡི་ ས། །གཟའ་
ཉི་ གས་ལོངས་བ ན་པ་ལ། །ད ི་བ ན་ ེད་པ་ ད་པར་ཡིན། །
༼ དེ ་ སི ་ ་ི ར་ལོའི་གཟའ་རགས་ ི་ནོར་སོགས་ལ་ ནི ་པས་
ི་ལོའི་ ི་ནོར་འཆར་ཐབས༽
གཟའ་ ཉི་
རགས། རགས།
༡
༢༦
༡༡
༥༩
༤༠ ༤༢
༢
༥
༠
༢༡
༥
༤༠
༡༩
༤
༠

༠
༠
༡༧
༠
༢

ག་དང་ ་མོ།
༡
༢༦
༡༡
༥༩
༤༠ ༤༣
༢
༠
༩
༧
༡༡༣ ༡༡༣
༥
༠
༤
༠
༡༠
༡༦
༣
༢
༣
༥

།
༢༦
༥༩
༥༩
༥
༣
༢༢
༠
༠
༠
༠
༩

།
༢༦
༥༩
༥༩
༢
༡༢
༨༨
༠
༠
༠
༣
༠

ང་སེང་།
༡
༡༡
༤༠
༤
༡༢
༡༨༢
༥
༤༨
༡༩
༠
༡༣

༢༦
༥༩
༤༣
༢
༢༠
༡༨༢
༠
༠
༡༦
༣
༡༡

ས།
༢༦
༥༩
༥༩
༡
༥
༡༣༢
༠
༠
༠
༤
༧

( ེད་ ིས་ ི་ ར་ལོའི་ ི་ནོར་ལ་ ི་བས་ ི་མ་
ཤར་ཐབས་འདི་ནི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཤེས་རབ་དབང་
ལ་ ིས་ ར་བའོ།)

འ གི ་ཀ །ྚ
༡
༡༡
༤༡
༠
༦
༤༣༨
༥
༤༨
༡༨
༥
༥

༢༦
༥༩
༤༣
༤
༡༡
༡༣༨
༠
༠
༡༦
༡
༧

ང་ཉ།
༡
༢༦
༡༡
༥༩
༤༠ ༤༢
༡
༥
༢
༡
༤༥༧ ༡༥༧
༥
༠
༤༨
༠
༡༩ ༡༧
༤
༠
༩
༡༡
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གི ་ མ།
༡
༡༡
༣༩
༤
༡༢
༨༨
༥
༤༨
༢༠
༡
༠

༢༦
༥༩
༤༢
༢
༡༠
༨༨
༠
༠
༡༧
༣
༢

ག ་ ་ ནི །
༡
༡༡
༣༩
༣
༥
༡༣༢
༥
༤༨
༢༠
༢
༧

༢༦
༥༩
༤༢
༡
༣
༡༣༢
༠
༠
༡༧
༤
༩

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

བ ་ཤིས་ ་བ་དང་ ་ནག་སོགས་ ི་ངོས་འཛན་ནི། བ ་ཤིས་ ་ ས་འཁོར་ གས་ལ་
ཆད་ ག་མེད་པ་ལ་ཟེར། ་ ིས་པས། ི་ལོ་ལ་ད ིད་ཐ་ ་བ་དང་པོ་ཡིན། ང་ལོ་ལ་གཉིས་
པ༑ ག་ལོ་ག མ་པ། ཡོས་ལོ་ལ་བཞི་བ། འ ག་ལོ་ལ་ ་བ། ལ་ལོ་ལ་ ག་པ། ་ལོ་ལ་
བ ན་པ། ག་ལོ་ལ་བ ད་པ། ེལ་ལོ་ལ་ད ་པ། ་ལོ་ལ་བ ་བ། ི་ལོ་ལ་བ ་གཅིག
ཕག་ལོ་ལ་བ ་གཉིས་པ་བ ་ཤིས་ ་བར་འདོད། བར་ཆད་ ་བར་ནི། ི་ལོ་ལ་བ ་གཉིས་པ།
ང་ལོ་ལ་དང་པོ། ག་ལོ་ལ་གཉིས་པ། ཡོས་ལོ་ལ་ག མ་པ། འ ག་ལོ་ལ་བཞི་བ། ལ་ལོ་ལ་
་བ། ་ལོ་ལ་ ག་པ། ག་ལོ་ལ་བ ན་པ། ེལ་ལོ་ལ་བ ད་པ། ་ལོ་ལ་ད ་བ། ི་ལོ་ལ་
བ ་བ། ཕག་གི་ལོ་ལ་བ ་གཅིག་པ་རབ་ཆད་ ་བ་ཉིད་ ་ག ང་། ང་ ོད་ ་བ་ནི། ི་ལོ་
ལ༑ ད ར་འ ིང་ག མ་པ། ང་ལོར་བཞི་བ། ག་ལོར་ ་བ། ཡོས་ལོར་ ག་པ། འ ག་ལོར་
བ ན་པ། ལ་ལོར་བ ད་པ། ་ལོར་ད ་བ། ག་ལོར་བ ་བ། ེལ་ལོར་བ ་གཅིག་པ། ་
ལོར་བ ་གཉིས་པ། ི་ལོར་དང་པོ། ཕག་གི་ལོ་ལ་གཉིས་པ། ང་ ོད་ ་བ་ཉིད་ ་ག ངས།
ཡང་ན་ཡར་ ི་བཞི་གཤེད་ཡིན། ་ནག་ནི། ག་ ེལ་ལོ་ལ་ཕག་ ལ་ནག ད་པར་ ་ ོད་
ནག ཚས་པ་བ ད་དང་བ ་ནག་གོ ། ས་ནི་ཉི་ ོས་ཉི་ཤར་ནག ་ཡོས་ལོ་ལ་ ི་ ་ནག
ད་པར་ ང་ནག ཚས་པ(བ ན་འང་འ ག)བ ་ ག་ཉི་ ་ནག ས་ཚད་ཉི་ ེད་ནམ་ དེ ་ནག
ི་འ ག་ལོ་ལ་ ང་ ག་ནག ད་ནག ཚས་པ་ཉེར་གཉིས་གནམ་ ོང་ནག ས་ཚད་ཉི་ ས་
ནམ་ ེད་ནག ཕག་ ལ་ལོ་ལ་ ག་ ེལ་ནག ོད་ནག ཚས་པ་བ ན་ད ་ནག ས་ཚད་ཉི་
ོས་ནག ི་ འི་ལོ་ལ་ ་ཡོས་ནག ང་ནག ཚས་པ་བ ་བཞི་བཅོ་བ ད་ནག ས་ཚད་ཉི་
ེད་ ོད་གཉིས་ནག ང་ ག་ལོ་ལ་ ི་འ ག་ནག ད་ནག ཚས་པ་ཉེར་གཅིག་ཉེར་བ ན་
ནག ས་ཚད་ཉི་ ས་ཐོ་རངས་ནག་ག ངས་སོ། །དཔལ་ཐོབ་ ་བ་ནི། ི་ལོ་ལ་ ་བ། ། ང་
ལོ་ལ་ ག་པ། ག་ལོ་ལ་བ ན་པ། ཡོས་ལོ་ལ་བ ད་པ། འ ག་ལོར་ད ་བ། ལ་ལོར་བ ་བ།
་ལོར་བ ་གཅིག་པ། ག་ལོར་བ ་གཉིས་པ། ེལ་ལོར་དང་པོ། ་ལོར་གཉིས་པ། ི་ལོར་
ག མ་པ། ཕག་ལོར་བཞི་བ། ་ ིས་པས་དཔལ་ཐོབ་ ་བ་ཡིན།
ན་ལ་དབང་བ ར་ ས་ ི་འཁོར་ལོའི་ ། ། ན་ ་བཟང་པོ་འ ིན་ལས་མཐའ་ཡས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

སོགས། ། ན་བཟང་ ས་འཁོར་ ་ཚགས་འཁོར་བཅས་ལ། ། ན་ནས་ ངས་པའི་སེམས་ ིས་
ག་བ ིས་ནས། །གཟའ་ ར་ ོར་ ེད་ཇི་ ར་འཆར་བའི་ ལ། ། ལ་བཞིན་གཏན་ལ་འབེབས་
ེད་ཡན་ལག་ ། ། ་བ ས་ ་ བ་མ ོགས་ཅིས་ད གས་ ང་ ིམ། ། ིམ་ ེབས་སོགས་ ི་རི་
མོ་བ ན་ གས་བཤད། །དེ་ཡང་རབ་ ང་བ ་གཉིས་པའི། །ནང་ཚན་ཤིང་ ི་ནས་བ ངས་
པའི། །གང་བ ིའི་བར་ ི་འདས་ལོ་ མས། །མིག་ག གས༡༢ ིས་བ ར་ནག་ ་སོགས། །འདས་
་བ ེས་ལ་གནས་གཉིས་བཞག །འོག་མར་མིག༢བ ར་ ་ལག༢༨ ིན། །མདའ་རོས༦༥ ེད་པ་
ེང་མར་བ ེ། །དེ་ཡིས་ ་བ་ མ་པར་དག །འོག་མའི་ཐོབ་ནོར་གང་འཕར་ཏེ། ། ་བ་བཤོལ་
བར་ ེད་པ་ཡིན། །དེ་ནས་ ་དག་གནས་ ་བ ེགས། ། ེང་ནས་རིམ་བཞིན་ ་བ༡དང་། ། ་
ཚད་ག གས་མེ༣༡ ང་མཁའ་དབང་༥༠། །ད གས་ཐིག༠ཆ་ཤས་ ོང་ ་མཚས༤༨༠ ། །རིམ་
བ ར་ ེང་རིམ་ལག་པ༢དང་། །ད ་ ་ ས་དབང་༥༦ ང་མེ་ཡོན། །ད གས་མཚ༤ཆ་ཤས་
ས་མཚམས་ ༥༦༦། ། ིན་ལ་མས་ནས་རི་མཁའ་རི༧༠༧། །ད གས་ ས༦ ང་ད ག༨གཉིས་
མཁའ་རོ༦༠། ། ེང་མར་རི་བོས༧དོར་བའི་ ག །གཟའ་ཡི་ ་ཝ་ མ་པར་དག །ཡང་གཅིག་ ་
དག་གནས་གཉིས་བ ེགས། ། ེང་མ་ ང་༢དང་འོག་ ས༡བ ར། ། ེང་མ་ ག་པོ༡༡འོག་མཚ་
ག༩༤། ། ིན་ལ་མས་ནས་ ས་ཉི༡༢༦དང་། ། ེང་མ་ ་ལག༢༨གིས་དོར་བས། ། ག་དེ་རིལ་
ཆའི་ ་ཝ་དག །ཡང་གཅིག་ ་དག་གནས་ ་བ ེགས། ། ེང་ནས་མིག༢ ོགས༡༠ ་མདའ༥༨
དང་། །ག གས༡དང་རི་ ས༡༧བ ར་བ་ལ། ། ེང་རིམ་ ན་མིག༢༦ད ག་ ག་མེ༣༩། ། ང་ ་
ག གས་དབང་༥༡ད གས་ཐིག་ལེ༠། །ཆ་ཤས་ ་ ས༡༨བ ན་ལ་ཡར། །རི་རོ༦༧མཚམས༦དང་
ང་མཁའ་རོ༦༠། །ད ་ ་ཐིག་ ས༦༠ ར་རི་ལག༢༧། །དོར་ ག་ཉི་ ་ མ་པར་དག ། ་ ར་
རང་རང་ ར་ ེད་ ིན། །རིམ་པ་བཞིན་ ་ ི་ ་འཆར། །དེ་ནས་ཉིན་རེའི་ཚས་ ིས་ ི། ། ་
བ་རི་མོ་ བ་ ིས་ ར། །བ ིས་པས་ མ་དག་འ བ་པ་ཡིན། །
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ཉི་
རག
༡
༡༡
༤༡
༤
༢༦
༣༧༨
གཟའ་རགས་
ལ་ ིན།

།

༡ ༢ ༣ ༤
༠ ༠ ༠ ༠
༤ ༤ ༣ ༣
༢༡ ༡ ༤༡ ༢༡
༥ ༤ ༣ ༢
༤༣ ༥༠ ༥༧ ༦༤
༠ ༠ ༠ ༠
༠ ༠ ༠ ༠
༡ ༡ ༡ ༡
༥ ༤ ༣ ༢
༤༣ ༥༠ ༥༧ ༦༤

༥
༠
༣
༡
༢
༤
༠
༠
༡
༢
༤

༦
༠
༢
༤༡
༡
༡༡
༠
༠
༡
༡
༡༡

༧ ༨ ༩
༠ ༠ ༠
༢ ༢ ༡
༢༡ ༠ ༤༠
༠ ༥ ༤
༡༨ ༢༥ ༣༢
༠ ༠ ༠
༠ ༠ ༠
༡ ༠ ༠
༠ ༥ ༤
༡༨ ༢༥ ༣༢

༡༠ ༡༡ ༡༢ ༠
༠ ༠ ༠ ༠
༡ ༡ ༠ ༠
༢༠ ༠ ༤༠ ༢༠
༣ ༢ ༡ ༠
༣༩ ༤༦ ༥༣ ༦༠
༠ ༠ ༠ ༠
༠ ༠ ༠ ༠
༠ ༠ ༠ ༠
༣ ༢ ༡ ༠
༣༧ ༤༦ ༥༣ ༦༠

༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠
། ༧༠ ༧༠ ༦༠ ༥༠ ༥༠ ༤༠ ༤༠ ༣༠ ༢༠ ༢༠
༤ ༠ ༣ ༥ ༢ ༤ ༡ ༣ ༥ ༢
༣༨ ༦༦ ༢༧ ༥༥ ༡༦ ༤༤ ༥ ༣༣ ༦༡ ༢༢
༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠
༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠ ༠
ས། ༡༡༠ ༡༠
༩ ༨ ༨ ༧ ༦ ༥ ༤ ༣
༣ ༤ ༥ ༥ ༠ ༠ ༡ ༢ ༢ ༣
༥༧ ༣༢ ༧ ༤༩ ༢༤ ༦༦ ༤༡ ༡༦ ༥༨ ༣༣

༠
༠
༢༠
༠
༦༠
ཉི་རགས་
ལ་ད ི།

ེད་ ིས་ ར་ལོའི་ ི་ནོར་ལ་ ིན།
གཟའ་རགས ཉི་རགས
༡
༢༦
༡༡
༥༩
༤༠
༤༢
༢
༥
༠
༡༡

༡
༢༦
༥༩
༥༩
༥
༣

༤
༢༦
༥༩
༥༩
༡
༦

༠
༠
༡
༤
༥༠
༠
༠
༢
༤
༨

༠ ༠
༠ ༠
༡ ༠
༡ ༣
༡༡ ༣༩
༠ ༠
༠ ༠
༡ ༠
༤ ༥
༥༠ ༢༥

ེད་ ིས་ ར་ལོའི་ ི་ནོར་ལ་ད ི།
༦
༢༦
༥༩
༥༩
༢
༡༢

གཟའ་རགས ཉི་རགས
༥
༠
༤༨
༠
༡༩
༡༧
༤
༠
༩
༢

༡
༠
༠
༠
༠
༩

༤
༠
༠
༠
༣
༠

༦
༠
༠
༠
༤
༧

ཉི་རགས་ ོང་པའི་ལོ་དེ་ཡིས་ ས་ ག་པོར་ ་བ་བ ན་ནས་འཛན་པར་ འོ། ། བ་པའི་ གས་ཡིན་ཅིང་
ལོ་བ ་ག མ་རེ་ རོ ་བར་ འོ། །ཉི་མ་རགས་པ་འཛན་འདོད་ན།

ར་ལོའི་ ངས་ མ་དག་ལ་ ག་པོ༡༡བ ན་

ནས་འཛན་པར་ ། ཉི་མ་རགས་པ་ ོང་པའི་ ་ི ཉི་མ་བ ན་ནས་འཛན་པར་ འོ། །གོང་མ་མཁས་ བ་ ི་བཞེད་
ལ་མི་འ ་བ་ལ།

ོང་པོ་ ན་རིའི་མཁན་མིང་བསོད་ནམས་ ོ་ ོས་བདག་གིས་ཁ་མཚན་གཅོད་པ་ག་ལ་ ས་

ང་། འདི་ ར་འཐད་པར་ ང་ནས་ ོ་ ནེ ་ ་ ིས་པ་ཡིན།
ར་ལོའ་ི ཚས་ལ་ ག་པོ་ ནི ་ཟེར་ཡང་། ཉི་མ་ ངོ ་པར་ གས་པའི་ཚ། ཚས་ ངས་ལ་ མི ་ རེ ༡༢དགོས།
གས་ལོངས་ ་བ་ལ་ ིན་དགོས་ ང་། ཉི་རགས་ ོང་ན་ གས་ལོངས་ཡང་ ེར་ ེད་དགོས་ག ངས་སོ། །གཟའ་ལ་
ེར་དགོས་མི་དགོས།
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།
༡
༡༡
༤༠
༢
༡༠
༥
༤༨
༡༩
༣
༣

༢༦
ག ༥༩
༤༣
་མོ ༠
༧༨
༠
ག ༠
༡༦
་མོ ༥
༥

༡
༢༦
༡༡ ང་ ༥༩
༤༠ ༤༣
༥ སེང་ ༢
༤༡ ༡༢
༥
༠
༤༨ ང་ ༠
༡༩
༡༦
༠ སེང་ ༣
༡༢
༡

༡
༢༦
༡༡འ ིག ༥༩
༤༡ ༤༣
༠ ཀྚ ༤
༡༨
༦
༥
༠
༤༨ འ ིག ༠
༡༨ ༡༦
༥ ཀྚ ༠
༥
༧

༡
༢༦
༡༡ ང་ ༥༩
༤༠ ༤༢
༡ ཉའོ ༥
༣
༡
༥
༠
༤༨ ང་ ༠
༡༩
༡༧
༤ ཉའོ ༠
༩
༡༡

༡
༡༡
༣༩
༤
༡༢
༥
༤༨
༢༠
༡
༠

༢༦
ིག ༥༩
༤༢
མ ༢
༡༠
༠
ིག ༠
༡༧
ཾ ༢
༢

༡
༢༦
༡༡ ག ༥༩
༣༩ ༤༢
༣ ་ ིན ༠
༥
༣
༥
༠
༤༨ ག ༠
༢༠ ༡༧
༢ ་ ིན ༤
༧
༩

(རབ་ཡིད་འ ་མང་ས་ ག་སོགས། །འདས་ལོ་འདོད་པས་དོར་ ག་གིས། །ཉི་རགས་རེ ་མིག་བ ང་བར་ ། །)

་ ངས།
ཉི་མའི་
་ལོངས།
མིག་དམར།

ག་པ།

༧
༡༥
༤༥
༠
༠
༠
༠
༨
༢༢
༢༦
༤
༡༧༡
༡༥༡༩
༡༡
༢༣
༥༠
༤
༥༩༠༡
༥༣༤༡

༡
༢
༡༥
༠
༠
༠
༠
༡
༡༡
༤༦
༤
༣༤
༤༡༥༦
༩
༢༠
༣༢
༥
༤༡༢༦
༦༧༡༥

༢
༤
༣༠
༠
༠
༠
༠
༢
༢༣
༣༣
༢
༤༨
༨༣༡༢
༡༨
༤༡
༥
༥
༥༤༥༦
༢༨༣༩

༣
༦
༤༥
༠
༠
༠
༠
༣
༣༥
༢༠
༠
༧༣
༣༧༧
༡
༡
༣༨
༥
༣༧༨༥
༨༨༥༤

༤
༩
༠
༠
༠
༠
༠
༤
༤༧
༦
༤
༩༧
༧༤༣༣
༡༠
༢༢
༢༡
༥
༢༡༡༥
༥༦༧༨

༥
༡༡
༡༥
༠
༠
༠
༠
༥
༥༨
༥༣
༢
༡༢༢
༢༣༩༨
༡༩
༤༢
༤༤
༥
༤༤༥
༢༥༠༢

༦
༡༣
༣༠
༠
༠
༠
༠
༧
༡༠
༤༠
༠
༡༤༥
༦༥༥༤
༢
༣
༡༧
༤
༧༥༧༡
༨༥༡༧

༨
༡༨
༠
༠
༠
༠
༠
༩
༣༤
༡༣
༢
༡༩༥
༥༧༧༥
༢༠
༤༤
༢༣
༤
༤༢༣༡
༢༡༦༥

༩
༢༠
༡༥
༠
༠
༠
༠
༡༠
༤༦
༠
༠
༢༡༩
༦༤༠
༣
༤
༥༦
༤
༢༥༦༠
༨༡༨༠

༡༠
༢༢
༣༠
༠
༠
༠
༠
༡༡
༥༧
༤༦
༥
༡༥
༤༧༩༦
༢༢
༢༥
༢༩
༤
༨༩༠
༥༠༠༤

༡༡
༢༤
༤༥
༠
༠
༠
༠
༡༣
༩
༣༣
༣
༣༩
༨༩༥༢
༢༡
༤༦
༢
༣
༨༠༡༧
༡༨༢༨

༡༢
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༡༤
༢༡
༢༠
༡
༦༤
༣༩༡༧
༤
༦
༣༥
༣
༦༣༤༦
༧༨༤༣

༡༣
༢
༡༥
༠
༠
༠
༠
༡༥
༣༣
༦
༥
༨༨
༨༠༧༣
༡༣
༢༧
༨
༣
༤༦༧༦
༤༦༦༧
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་བའི་ ་ར་བ།
ར་ །

པ་སངས།

ནེ ་པ།

༧
༡
༡༩
༤༠
༥
༡༣༧
༡༤༥༤༦
༢༥
༣༦
༡༡
༠
༤༣༧
༣༩༩༩
༠
༣༢
༣
༤
༢༩༥༠
༦༨༧༤

༡
༠
༡༡
༢༢
༥
༣༢༩
༢༠༧༨
༣
༣༩
༢༧
༡
༥༩༧
༤༧༩༦
༠
༤
༣༤
༤
༤༨༩༢
༦༢༣༤

༢
༠
༢༢
༤༥
༥
༢༩༧
༤༡༥༦
༧
༡༨
༥༤
༣
༤༤༦
༤༠༡
༠
༩
༩
༣
༤༤༠༢
༣༢༧༧

༣
༠
༣༤
༨
༥
༢༦༥
༦༢༣༤
༡༠
༥༨
༢༡
༥
༢༩༤
༥༡༩༧
༠
༡༣
༤༤
༢
༣༩༡༢
༣༢༠

༤
༠
༤༥
༣༡
༥
༢༣༣
༨༣༡༢
༡༤
༣༧
༤༩
༡
༡༤༣
༨༠༢
༠
༡༨
༡༩
༡
༣༤༢༡
༦༥༥༤

༥
༠
༦༥
༥༤
༥
༢༠༡
༡༠༣༩༠
༡༨
༡༧
༡༦
༢
༧༤༠
༥༥༩༨
༠
༢༢
༥༤
༠
༢༩༣༡
༣༥༩༧

༦
༡
༨
༡༧
༥
༡༦༩
༡༢༤༦༨
༢༡
༥༦
༤༣
༤
༥༨༩
༡༢༠༣
༠
༢༧
༢༨
༥
༢༤༤༡
༦༤༠

༨
༡
༣༡
༣
༥
༡༠༥
༡༦༦༢༤
༢
༡༥
༣༨
༢
༢༨༦
༡༦༠༤
༠
༣༦
༣༨
༣
༡༤༦༠
༣༩༡༧

༩
༡
༤༩
༢༦
༥
༧༤
༣༢༠
༥
༥༥
༥
༤
༡༣༤
༦༤༠༠
༠
༤༡
༡༣
༢
༩༧༠
༩༦༠

༡༠
༡
༥༣
༤༩
༥
༤༢
༢༣༩༨
༩
༣༤
༣༢
༥
༧༣༢
༢༠༠༥
༠
༤༥
༤༨
༡
༤༧༩
༧༡༩༤

༡༡
༢
༥
༡༢
༥
༡༠
༤༤༧༦
༡༣
༡༤
༠
༡
༥༨༠༡
༥༨༠༡
༠
༥༠
༢༢
༥
༥༣༧༢
༤༢༣༧

༡༢
༢
༡༦
༣༥
༤
༣༣༩
༦༥༥༤
༡༦
༥༣
༢༧
༣
༤༢༩
༢༤༠༦
༠
༥༤
༥༧
༤
༤༨༨༢
༡༢༨༠

༡༣
༢
༢༧
༥༨
༤
༣༠༧
༡༦༣༢
༢༠
༣༢
༥༤
༥
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པར་བ ོད། །དེ་ཡང་ཡར་བཞི་རབ་རབ་ཆད་དེ། །མར་བཞི་བ ངས་པ་ ང་ ་ཞེས། །རབ་ཆད་
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ེད་ནག ། ི་འ ག་ཤར་ཚ་བ ་གཅིག་པ། ། ་བ་གཉིས་ནག་ ་ ད་ནག །ཚས་པ་ཉེར་གཉིས་
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༡༠ ༡༢ ༡༣ ༡༥ ༡༦ ༡༨
༢༣ ༣༨༨ ༤༦ ༤༡༡ ༦༩ ༤༣༤ ༤༢ ༤༥༧ ༡༡༥ ༤༨༠ ༡༣༨
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༨ ༡༣ ༡༧ ༢༡ ༢༦ ༣༠ ༣༤ ༣༩ ༤༣ ༤༨ ༥༢
༤༣ ༥ ༢༧ ༤༩ ༡༡ ༣༣ ༥༥ ༡༧ ༣༩
༡
༢༣
༥ ༤ ༤ ༤ ༣
༣
༣
༢
༢
༢
༡
༡༩ ༦༢ ༣༨ ༡༤ ༥༧ ༣༣ ༩ ༥༢ ༢༨ ༤ ༤༧
༡
༢
༣
༤ ༥
༦
༧
༨
༩
༩
༡༠
༤༨ ༤༢ ༣༦ ༣༠ ༢༤ ༡༨ ༡༢ ༦
༠ ༥༤ ༤༨
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༡༣
༥
༤༧
༤༧
༤
༡༩
༥༡༣
༠
༥༦
༤༥
༡
༢༣
༡༡
༤༢

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།
༡༤ ༡༥
༦ ༠
༤༦ ༤༥
༥༡ ༥༥
༢
༠
༢༡ ༢༢
༡༦༡ ༥༢༦
༡ ༡
༡ ༥
༧ ༢༩
༠ ༠
༦༦ ༤༢
༡༢ ༡༣
༣༦ ༣༠

༡༦ ༡༧ ༡༨
༡ ༢ ༣
༤༤ ༤༤ ༤༣
༥༨ ༢ ༦
༤ ༢ ༠
༢༤ ༢༥ ༢༧
༡༨༤ ༥༤༩ ༢༠༧
༡
༡
༡
༩ ༡༤ ༡༨
༥༡ ༡༢ ༣༤
༠ ༥ ༥
༡༨ ༦༡ ༣༧
༡༤ ༡༥ ༡༦
༢༤ ༡༨ ༡༢

༡༩ ༢༠
༤ ༥
༤༢ ༤༡
༩ ༡༣
༤ ༢
༢༨ ༣༠
༥༧༢ ༢༣༠
༡ ༡
༢༢ ༢༧
༥༦ ༡༨
༥ ༤
༡༣ ༥༦
༡༧ ༡༨
༦ ༠

༢༡
༦
༤༠
༡༧
༠
༣༡
༥༩༥
༡
༣༡
༤༠
༤
༣༢
༡༨
༥༤

༢༢
༠
༣༩
༢༠
༤
༣༣
༢༥༣
༡
༣༦
༢
༤
༨
༡༩
༤༨

༢༣
༡
༣༨
༢༤
༢
༣༤
༦༡༨
༡
༤༠
༢༤
༣
༥༡
༢༠
༤༢

༢༤ ༢༥ ༢༦ ༢༧
༢ ༣ ༤ ༥
༣༧ ༣༦ ༣༥ ༣༤
༢༨ ༣༡ ༣༥ ༣༩
༠ ༤ ༢
༠
༣༦ ༣༧ ༣༩ ༤༠
༢༧༦ ༦༤༡ ༢༩༩ ༦༦༧
༡
༡
༡
༡
༤༤ ༤༧ ༥༣ ༥༩
༤༦ ༨ ༣༠ ༥༢
༣ ༣ ༢ ༢
༢༧ ༣ ༤༦ ༢༢
༢༡ ༢༢ ༢༣ ༢༤
༣༦ ༣༠ ༢༤ ༡༨

༢༨
༦
༣༣
༤༢
༤
༤༢
༣༢༢
༢
༢
༡༤
༡
༦༥
༢༥
༡༢

༢༩
༠
༣༢
༤༦
༢
༤༣
༦༨༧
༢
༦
༣༦
༡
༤༡
༢༦
༦

༣༠
༡
༣༡
༥༠
༠
༤༥
༣༤༥
༢
༡༠
༥༨
༡
༡༧
༠
༠

ན་མོ་ ི་ ་ལཙ ་ ཱ། །བ ལ་ལིའི་རེ ་མིག་ ེལ་འདོད་ན། ། ལ་ ས་ལོངས་ ོད་
གཞིར་བཀོད་དེ། །ཉི་ཚ་ལ་ནི་འ ས་ག མ་ བ། །རེ ་ཁ་ ག་ལ་ ིམ་མིང་ ིས། ། ལ་ ས་
མ་གཉིས་གཡས་གཡོན་བཀོད། ། ེས་ ་ག མ་ནི་ ོག་གམ་ ེར། །དེ་ཡིས་བ ས་དོན་ ིམ་
ག་དག ། ར་ཡང་ ལ་ ས་ལོངས་ ོད་དེ། ། ་རའི་ ངས་ ིས་སོ་སོར་བ ར། །རང་འཁོར་
ིལ་ ག་ཉི་མ་ལ། ། ེས་ མི ་ ངས་ལ་ཉི་ ང་སོགས། །གཟའ་ཉི་གཉིས་དཀར་བ ན་ད ི་ ། །
དེ་ལ་ ི་ནོར་སོ་སོར་ ིན། ། ིམ་རེའི་རེ ་མིག་ཐོག་མ་འ བ། །དེ་དག་ ེས་ ་ ེས་མ་ ེར། །
རིམ་བཞིན་རི་མོ་ མ་དག་འཆར། ། ག་ལ་ མ་ ་གཞན་ མས་ལ། །སོ་གཅིག་བར་ ་ ེལ་
བར་ ེལ། །འདི་མ་ ོག་པའི་ ིས་ ོམས་འགའི། ། ིའི་གཞིའི་རེ ་མིག་ནོར་བ་དག །འ མ་ཚ་
མ་བཟོད་ ག་བསམ་ ིས། །གཞན་དོན་ཟབ་གནད་རི་མོའི་ལམ། །བ ོལ་ ེ་ ན་ལ་ཕན་བདེ་
ིར། །བཀའ་མིང་བ ན་ ལ་མིང་དེ་ཡིས། ། གས་ ང་ ་ཚས་དགེ་བར་ ིས། ། ་བྷཾ།
ལ་ ས་ལོངས་ ོད།
༠
༠
༥༩
༤
༣
༢༡
༤
༥
༡
༤༣
༣༦༥
ེས་ ་ག མ།
༠
༠
༠
༠
༠
༠
༡
༧
༡༡
༥
༤
༣
༤༣ ༣༨ ༥༧
་
་
ས་
འ ས འ ས། འ ས།

༠
༠
༥༩
ག ༤
༡
༢༠
༤
༠
་མོ ༠
༢༥
༣༦༥
༠
༠
༥༩
ང་ ༤
༥
༢༣
༣
༥
༤༤ ཉ
༡༩
༣༦༥
བ ས་དོན་ ིམ་ ག་གམ་
ནས་ ེར་བས་བ ལ་

༠
༠
༠
༠
༥༨
ང་ ༤ ༥༨ འ ིག ༤
༥༥
༡༤ ༥༢
༡༠
༥
༡
༠
༡
སེ
ང
་
༣༤
༥ ༡༡ ཀ ྚ ༥༣
༣༦༥
༣༦༥
༠
༠
༠
༠
༥༩
༤
ིག ༤ ༥༩ ག
༡༡
༢༩ ༡༥
༣༣
༢
༤
༡
༣
༣༩
མ ༡༤ ༥༨
ིན ༣༣
༣༦༥
༣༦༥
ི་ནོར་ མ་པར་དག་པ་འདི་ ིམ་སོ་སོའི་རེ ་མིག་ཐོག་མ་
ལིའི་རེ ་མིག་ མ་དག་པ་འ ང་བ་ ིང་ ར་ཆོངས།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
ིམ་རེའ་ི
ཐོག་མའི་ ་རའི་ ངས།
ིམ་སོ་སོའ་ི ཁ་ ང་།
མི ་རེའ་ི
ཐོག་མའི་རེ ་གཟའི་
སོགས་རིམ་བཞིན།
ཉི་ ང་འདི་ མས་
གཟའ་ཉི་གཉིས་ལ་
རེ ་ཟིན་པ་ཡིན།
མི ་སོ་སོའ་ི དང་པོའ་ི
ཉི་མ་ མ་དག་ཡིན།

༡ ༣༡ ༦༢ ༡༣ ༡༢༤ ༡༥༥
ག ང་ འ ིག ཀ ྚ སེགེང་ མོ་
༡
༢ ༥ ༠
༢ ༥
༡༠ ༤༠ ༧ ༣༢ ༥༧ ༢༤
༡ ༥༣ ༤༥ ༣༨ ༣༢ ༢༨
༤ ༡ ༤ ༣ ༤ ༡
༢༥ ༨ ༤༤ ༦༦ ༣༢ ༢
༣༦༥ ༣ ༦ ༩ ༡༢ ༡༥
དོར་བ་ ི་ ང་ག མ། མ་དོར་ ་ ང་ག མ།
༡༠ ༧ ༥
༠
༦ ༡༠
༥༨ ༥༩ ༥༨ ༢
༢
༠
༠
༢
༡ ༤
༢ ༤
༢༤ ༢༨ ༡༧ ༨ ༢༢ ༣༢
༠
༢ ༤ ༦
༨ ༡༡
༡༥ ༢༥ ༣༠ ༤༦ ༥༥ ༢༦
༢༠ ༡༩ ༤༠ ༠ ༡༨ ༤༠
༠
༣
༡
༢
༡
༠
༠ ༢༡ ༥༣ ༤༦ ༡༧ ༠

༡༨༦ ༢༡༧ ༢༤༨
ང་ ིག ག
༠ ༣ ༦
༥༤ ༢༦ ༡
༢༣ ༢༠ ༡༧
༣ ༣ ༨
༣༩ ༦༦ ༤༠
༡༨ ༢༡ ༢༤
མ་དོར་ ི་ ང་ག མ།
༡༠ ༩ ༥
༥༩ ༥༥ ༥༢
༠ ༤ ༥
༤༢ ༦༢ ༡
༡༣ ༡༥ ༡༧
༢༡ ༣༧ ༥༦
༡ ༢༥ ༤༨
༤ ༡ ༢
༥༠ ༢༣ ༡༠

༢༧༩ ༣༡༠ ༣༤༡
ིན པམ་ ཉའོ
༡ ༤ ༦
༣༨ ༡༥ ༤༩
༡༢ ༣ ༥༣
༠ ༤ ༡
༤༥ ༥༦ ༢༡
༢༧ ༣༠ ༥༧
དོར་བ་ ་ ང་ག མ།
༠ ༦ ༡༠
༨ ༥ ༡
༠ ༥ ༣
༢༤ ༥༥ ༥༧
༢༠ ༢༢ ༢༠
༡༨ ༣༩ ༥༨
༩ ༢༧ ༤༣
༢ ༢ ༡
༢༨ ༥༢ ༤༧

(གཟའ་ ་ཉིན་ཞག་མའི་ཞི་གཉིས་ ི་ ི་ནོར་ ར་ལོ་ལ་རེ ་མིག་ ི་ ས་མ་ ང་བར་ ར་ན་འཁོར་ལོ་
བ ན་ ་ཡིན་པས་ཤེས་པར་མཛད།)
ཉི་རགས་
འཁོར་ལོ
༠
༤
༢༦
༠

ོཊ་འ ས་
འཁོར་ལོ
༠
༠
༢༩
༤

རི་འ ས་
འཁོར་ལོ
༠
༠
༡༣
༤

མེ་འ ས་
འཁོར་ལོ
༠
༠
༥
༥

འི་ ེས་ འི་
འཁོར་ལོ
༠
༠
༡
༥

མདའ་འ ས་
འཁོར་ལོ
༠
༠
༩
༥

༩༣༡༥༦

༤༠༠༥༨ ༡༡༧༥༦༦

༧༡༧༠༡

༡༢༣༣༧༣

༢༠༠༢༩

རིའི་ནོར་
འཁོར་ལོ
༠
༤
༣༩
༥

རི་ཡི་ ་ལོན་
འཁོར་ལོ
༠
༤
༡༢
༡

མེའི་ནོར་
འཁོར་ལོ
༠
༤
༣༢
༠

མེའི་ ་ལོན་ མདའི་ནོར་
འཁོར་ལོ འཁོར་ལོ
༠
༠
༤
༤
༢༠
༢༥
༡
༥

༦༡༥༡༣

༡༢༤༧༩༩

༡༥༦༤༨

༢༡༤༥༥

༡༡༣༡༨༥

མདའི་ ་ལོན་
འཁོར་ལོ
༠
༤
༡༦
༡
༧༣༡༢༧

་འ ས་ ་འ ས་
འཁོར་ལོ འཁོར་ལོ
༠
༠
༠
༠
༧
༡
༥
༥

ོཊ་ནོར་
འཁོར་ལོ
༠
༤
༤༥
༤

ོཊ་ ི་ ་ལོན་
འཁོར་ལོ
༠
༤
༦
༢

༤༥༨༦༥ ༡༢༣༣༧༣ ༡༢༢༨༡༤

༥༣༠༩༨

འི་ནོར་ འི་ ་ལོན
འཁོར་ལོ འཁོར་ལོ
༠
༠
༤
༤
༣༣
༡༨
༥
༡

་བའི་ནོར་
འཁོར་ལོ
༠
༤
༢༨
༠

་བའི་ ་ལོན་
འཁོར་ལོ
༠
༤
༢༤
༠

༡༣༩༠༢༡

༦༧༣༢༠

༡༡༨༩༩༢

༤༧༢༩༡

(གོང་གི་ཉི་རགས་ ར་ལོ་ལ་ད ི་ ས་མ་ ང་པར་ ར་པ་དེའི་ཚ་བ ན་པར་ ་བའི་འཁོར་ལོ་ཡིན་པས་
ཤེས་པར་མཛད་ཅིག)
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ལོ་ རོ །

ཡོས།

༩

༡ ༢

༦ ༧

༨ ༣

༤

༩

༩ ༨

༨ ༧

༧ ༦

༦

ག
ང་།
ཕན་ ན་གནམ་ ན་ ༩
ཏེ་རབ་ ི་རབ།
་ལོན་འ ིང་གི་རབ། ༡

༩

༧ ༦

༣ ༨

༡ ༢

༤

འ ེ་ ་ཐ་མའི་རབ།

གནམ་ ན་འ ད་པ།

འ ག
།
ཕན་ ན་ ོག་འཚ་
རབ་ ི་འ ིང་།
ནང་འ ད་ཆ་མཉམ་
འ ིང་གི་འ ིང་།
བ ད་གཅོད་
ཐ་མའི་འ ིང་།

ལི།

ཁམ།

ཁོན་ཁེན།

ད་གིན།

ལེ །

།ི

༩

ལ།

༣ ༢

༨ ༧

༦ ༡

༡ ༢

༢ ༣

༣ ༤ ༤

༦ ༢

༡ ༧

༣ ༨

ཟིན།

ག

ཟོན།

།

༤
༤

ེབས་པ་བཟང་།

ཕག

༩

༤ ༧

༢ ༦

༨ ༡

༣

དཔལ་ ེད་རབ་ ི་ཐ།

༩

༨ ༤

༦ ༧

༡ ༣

༢

གནོད་ ེད་འ ིང་གི་ཐ།

༩

༢ ༧

༤ ༦

༡ ༨

༣

ས་ཆད་ཐ་མའི་ཐ།

ི།

( ་འཆར་ན་ཞེས་པའི་ བས་ ་ད དོ ་ འི་ཨང་ཀི་ཇི་ ར་ཡོད་པ་ ར་ ་ི ་ཚད་ ་ི ན་ ་ ོགས་ཟིན་
པའོ། ། ་ི འཆར་ནས་ཞེས་པ་འགོ་ གས་ཏེ་ ་བ་ཡིན་ནོ། )

(བི ྚི་མཚ༤ ི་ ོན༡༨དང་དེ་ཉིད༢༥ ི། ། ༨ཚས༡༥ལག་མིག༢༢ ག་ ང་༢༩ ་བི་ཡིན། །
་ཆས་ ་མའི་ཚས་ལ་ ིན་པ་མང་། ། ི་ཆའང་ ་མར་ ིན་པ་ ིད་པ་ཡིན། །ཚས་ལོངས་
ོན་མའི་མཁའ་རོར༦༠ ི་བའི་ ག །ནམ་ལངས་གོང་འདས་ ག་དང་ ར་ ི། །ལོངས་ ོད་
གཉིས་བ ེས་ ང་༢གིས་ ེ་བའི་ནོར། །བི ྚི་ ་བའི་ ན་ཡིན་ནོར་དེ་ཡིས། །ད་ འི་ལོངས་
ོད་ལ་ ི་ ག་མ་ལ། ། ོད་འདེབས་ ི་བ་མ་ ང་ཚས་ ་མའི། །ལོངས་ ོད་ལ་བ ེས་དེ་ལ་
ོད་ ་འདེབས། ། ་བི་དེ་ ོགས་ ི་བི་དེ་ནས་ གས། །དེ་ ིར་ ་བིར་ནམ་ ི་བིར་ནམ། །
འ ི་བ་ ོན་ ི་མཁས་པའི་ ག་བཞེས་ཡིན། །ཆར་ ིས་ལ་མཁོ་གདོང་མཇག་གཟའ་ ་ཡི། །འཕོ་
མཚམས་བ ག་ཚ་གང་བ ིས་མང་བ་ལ། ། ང་ ངས་མ་ ང་འཁོར་ལོ༢༧བ ན་ལ་ ངས། །
ང་ ལ་ ར་ ག་མཁའ་རོས༦༠བ ར་བ་ལ། ། ་ཚད་བ ག་ལ་ ར་ཡང་མཁའ་རོས་བ ར། །
ཚས༡༥ ིས་བགོས་ནོར་ལོགས་བཞག་ ང་བ་ཡི། ། ་ཚད་ ིས་ནི་མཁའ་རོར༦༠ ི་བའི་ ག །
མཁའ་རོས༦༠བ ར་བ་དེ་ཉིད་ ་མ་ཡི། །ནོར་ ིས་ཐོབ་པར་ ག་མེད་ནོར་དེ་འཕོས། ། ག་
- 435 -

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

མ་ ས་ཚ་ནོར་ལ་གཅིག་བ ན་པ། །དེ་ཡིས་འཕོ་བའི་ཚས་ ོན་ ོང་ལ་ནི། །ནོར་དེ་ཚས་ལ་
བ ེ་བ་གནད་ཡིན་ནོ། །བར་ ོང་མཆོངས་ན་ ང་བའི་ ་ཚད་ ིས། །མཁའ་རོ༦༠དང་ནི་
མཁའ་ ིམ༡༢༠ལ་ ི་ ག །མཁའ་རོས༦༠བ ར་སོགས་ ས་པས་གཉིས་ཀ་ ོན། །ག མ་ ་
མཆོང་ན་གཅིག་གིས་མཁའ་ ོན༡༨༠ ངས། ། ་མའི་ཐོབ་ནོར་ ིས་བགོད་ཅིང་ ག་མ་ ས་
ཚ་བསེ་ ༡དང་འ ང་ག གས༡༥བ ོན་དགོས་མིན་གོང་དང་འ ། འདི་གཤེན་ ི་ ིས་གསར་
མ་དག་ནས་ ིས་སོ།)
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༄༅།། ག ག་ལག་ སི ་ ི་རིག་པ་ ང་ ིད་མེ་ལོང་ལས་
ནག་ སི ་ ་ི རབ་ ་ དེ ་པ་
བ གས་སོ།།

མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ།
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༼ ལེ ་དང་པོ། མཆོད་བ དོ ་དང་ ངེ ་གཞི་བ ན་པ། ༽
༄༅།། སཾ ྀ་ཏ་ འི་ ད་ ། ་ལ་མེ་ཁ་ལོ་ ་ད ་ྴ ་མ། བོད་ ད་ ། ནག་ ིས་ ང་
ིད་མེ་ལོང་ཞེས་ ་བ། ། ོན་པ་ ་བའི་སེང་གེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོ། །བ ་ཤིས་རི་མོ་བ ་དང་
རིན་ཆེན་གདེངས་ཀ་ཅན། །འཁོར་ལོའི་ལག་པ་ཅན་དང་ ན་ གས་ནམ་མཁས་འཛན། ། བ་
པའི་མཆོག་ ར་ མས་དང་བ ད་ ི་དཔའ་བོ་སོགས། ། ན་ ིས་མཆོད་ ལ་ ར་པ་ ན་
མ ེན་དེ་ལ་འ ད། །མང་ ་ཐོས་དང་འབད་པ་ཡིས། །ག ག་ལག་རིག་པའི་ ་མཚ་ལས། །
ི་ ལ་ ང་ ིད་མེ་ལོང་འ ངས། །དེ་ཡི་ མ་ད ེ་འདི་ན་འཆད། ། ོན་པ་ཐམས་ཅད་མ ེན་
པ་དེས། །བ ན་པ་ ེལ་བའི་མཛད་པ་ལས། །ས་ཡི་ ་མོ་བ ན་མ་ཡིས། །རིན་ཆེན་ མ་པས་
མངའ་ད ལ་ཏེ། །འོག་ ོགས་ས་བདག་ ལ་པོའི་ཁབ། ། ས་ ལ་ཕོ་ ང་ ན་ ངས་ནས། །
ས་ ལ་ བ་པ་དབང་ཆེན་ སི ། །གསེར་ ི་འཁོར་ལོ་ ིབས་ ོང་ཅན། ། ལ་ནས་བ ན་པ་ ལེ ་
བར་ ས། །གང་ཚ་བ ན་པའི་གཙ་བོ་ཡིས། ། ་ཕག་ནག་ འི་ཉ་ཆེན་ལ། །སེམས་དཔའ་གསེར་
བ་འོད་ ང་སོགས། །ག ག་ལག་ ་བའི་གཤེན་བ ད་དང་། ། ་ ་མི་ཡི་འཁོར་ མས་ལ། །
དབང་ ན་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་ག ངས། །དེ་ཡང་ མ་པ་ག མ་ ིས་བཅད། །བ ལ་ ིད་འ ོས་
འདེབས་མདོ་ལ་སོགས། །མདོ་ཆེན་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་དང་། ། ི་ནང་གཞན་ག མ་རོ་མཉམ་
པའི། ། ད་ ལ་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་དང་། །ལོ་ ་ཞག་ ས་ ིས་འདེབས་པའི། །མན་ངག་ ས་ ི་
འཁོར་ལོ་ག ངས། །དེ་ཡང་ག ང་སོབ་ཆེན་པོ་དང་། ། ལ་བ་ ་སེང་གེ་ཡིས། ། ར་ཡང་
བ ས་ཏེ་ག ངས་པ་ཡིན། །གང་འདི་ ལ་དང་མ་མཇལ་བས། །འ ེལ་མེད་ཟེར་ན་མི་ ོན་ཏེ། །
ལ་བས་ ེས་ ་གནང་བ་དང་། །ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་ཤེས་ ིས། །འ ལ་མེད་འཆད་པའི་
རང་ ོབས་ ན། །དེ་ལ་བ ོན་ནས་ ོད་མི་ ས། །གང་ཚ་འཛམ་ ིང་ ན་ ག་གིས། །ཞིང་
ཁམས་ ན་ ་དར་བར་མཛད། །དེ་ཙམ་ ས་ ི་ ོན་རོལ་ན། །ཤར་ ོགས་མ་ ་ཙ་ནའི་ ལ། །
མ ེན་རབ་ཀོང་ཙ་འ ལ་ ལ་ ིས། །མན་ངག་ ས་འཁོར་ལས་བ ད་དེ། །འ ར་ ིས་ མ་
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བ ་ ག་ ་བཤད། །མཁས་པ་ལེགས་ཏང་ ང་པོ་ལ། །བ ད་ནས་ ་ ིས་བོད་ ་ ེལ། །འོན་
ང་ཞང་བོད་ ་སོགས་ ི། །ག ག་ལག་ ིད་པའི་ ་བཞི(མོ་ ིས་ཆོས་ ན་བཞི་ལ་ག ག་ལག་ ་བཞིར་
གས) མས། །འ ར་དང་རང་ ད་མི་འ ་བ། ། ང་ཟད་ ང་ཡང་མི་ ོད་དེ། །གསེར་ ི་
ག གས་བ ན་གང་བཅོས་ ང་། །ངོ་བོ་གསེར་ལས་འདའ་མི་ ིད། །དེ་ ིར་གཅིག་གིས་གཅིག་
མི་བཀག །དེ་དག་ ན་ ི་དགོངས་པའི་བ ད། ། ོད་ ལ་ ་བའི་དབང་པོ་འགས། །བ ས་
པའི་ ང་དང་མ་བ ས་བཀའ། །དག་ ེད་རིག་པས་བ ལ་ནས་བ ེབ། །
ཐོག་མར་ ིད་པའི་ ང་ ངས་ནི། །བོན་ མས་ ེན་ཅིང་འ ེལ་འ ང་གི ། ང་ ལ་
བསམ་ ིས་མི་ བ་པར། །རང་བཞིན་ཡེ་ ིད་ ིད་པ་དང་། ། ེད་པས་ ས་པའི་ ིད་པ་དང་། །
་མ ན་འ ང་འི་ ིད་པ་ མས། །སངས་ ས་ ལ་བའི་ གས་ ེ་དང་། །སེམས་ཅན་ལས་འ ོ་
བཟང་པོ་ཡིས། ། ོད་བ ད་གཉིས་ ི་ཐ་ ད་ ིད། །དེ་ཡང་ ན་ ོབ་མ་བཀག་ཅིང་། །ག ག་
ལག་ ེང་གཞི་བ ན་པའི་ཆེད། ། ིད་པ་ ་སེང་སེར་པོ་ཡིས། །འཇིག་ ེན་ ངི ་ ེས་ ེས་བ ང་
ནས། ། ེན་གཞི་གསེར་ ི་ ས་ ལ་ ལ། །དེ་ཡང་གན་ ལ་ཉིད་ ་གནས། །མགོ་བོ་ ོར་བ ན་
མཇག་མ་ ང་། །ཡན་ལག་བཞི་བོ་མཚམས་བཞིར་བ ང་། །ཚངས་ ང་ཆགས་པའི་གཞི་ཡིན་
ད། ། ས་ ལ་ཤ་ ག་ ོད་ད གས་ལས། །འ ང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ ་ ིད། ། ི་ནང་ ེ་མཆེད་
བ ་གཉིས་ལས། ། ་བའི་ལོ་ ོར་བ ་གཉིས་ ིད། ། མ་ཤེས་བ ད་ལས་ ར་ཁ་བ ད། ། ་
ག་ད ་ལས་ ེ་བ་ད ། །ཚགས་ཆེན་བ ད་ལ་གཟའ་ཆེན་བ ད། ། ལ་ཚགས་ཉི་ ་ ་བ ད་
ལས། ། ་ ར་ཉི་ ་ ་བ ད་ ིད། །དེ་ཡང་ཇི་ ར་ ིད་ མ་ན། །ཤར་ ོགས་མཆིན་པའི་ ་
ཁམས་ལས། །འ ང་བ་ཤིང་ ིད་དེ་ ་ནི། ། ག་ཡོས་ཟིན་དང་ ར་ ་དང་། ། ིན་ ག་ ར་
མ་མགོ་དང་ལག །ནབས་སོ་ ལ་བཅས་ཤར་ ར་ ག །དེ་ མས་ ན་ ི་འ ང་བ་ཤིང་། ། ོ་
ོགས་ ིང་གི་ ་ཁམས་ལས། །འ ང་བ་མེ་ ིད་དེར་ ་ ལ། །ལི་དང་ཉི་མ་མིག་དམར་དང་། །
མ ་དང་ ེ་དང་དབོ་མེ་བཞི། །ནག་པ་ས་རི་ ོ་ ར་ ག །དེ་ མས་ ན་ ི་འ ང་བ་མེ། ། བ་
ོགས་ ོ་བའི་ ་ཁམས་ལས། །འ ང་བ་ གས་ ིད་དེར་ ་ ེལ། ། ་དང་པ་སངས་གནས་པ་
དང་། ། ་མཚམས་ ོན་དང་ བས་ ་ ོད། ། ་ ད་ ོ་བཞིན་ བ་ ར་ ག །དེ་ མས་ ན་
ི་འ ང་བ་ གས། ། ང་ ོགས་མཁལ་མའི་ ་ཁམས་ལས། །འ ང་བ་ ་ ིད་དེར་ ི་ཕག །
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ར་ཁ་ཁམ་དང་གཟའ་ ་ ག །མོན་ ེ་མོན་ ་ མས་ ོད་ ད། །ནམ་ ་ད ག་ ་ ང་ ར་
ག །དེ་ མས་ ན་ ི་འ ང་བ་ ། །མཚམས་བཞི་མཚར་བའི་ ་ཁམས་ལས། །འ ང་བ་ས་ ་
ིད་པ་ ེ། །ཤར་ ོར་འ ག་ཟོན་ ག་དང་ག མ། ། ོ་ བ་ ག་ཁོན་ས་ག་ག མ། ། བ་ ང་
ི་ཁེན་ ི་བཞིན་ག མ། ། ང་ཤར་ ང་གིན་ ་ཉེ་ག མ། །དེ་ མས་ ན་ ི་འ ང་བ་ས། །
ེན་པ་ས་ཁམས་མཚམས་བཞིར་གནས། ། ཱ་ ་ ི་ བ་འ ང་ ་ཚང་། །ལི་ལ་གསལ་བའི་མེ་
ག་ད ། །ཁོན་ལ་ ིབ་རི་གཉིས་ ་ནག ། ་ལ་རིན་ཆེན་འབར་བ་བ ན། །ཁེན་ལ་ ལ་པོ་
ག་ ན་དཀར། །ཁམ་ལ་ ་ཡི་ ་བ་གཅིག །གིན་ལ་རི་ ལ་ ེ་བ ད་དཀར། །ཟིན་ལ་ཤིང་གི་
འ ས་ ་ག མ། །ཟོན་ལ་ ང་གི་འ ོ་བ་བཞི། ། ་སེར་ ས་ ལ་ ོ་བར་གབ། །ལོ་ ་ ར་ ེ་
གཟའ་ ར་སོགས། །འ ང་བ་ ་ཡིས་མ་བ ས་པའི། །བོན་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ ིར་
དེ་ཡི་ མ་ད ེ་ནི། ། ེ་བ་ཤིང་ལ་ ེག་པ་མེ། །བ ན་པ་ས་ལ་ ་བ་ གས། ། ན་ཞིང་གཤེར་བ་
འི་མཚན་ཉིད། །ནར་མོ་ཤིང་ལ་ ར་ག མ་མེ། ། ་བཞི་ས་ལ་ ་གམ་ གས། ། མ་པོ་ ་ཡི་
ད ིབས་ ་བཤད། །ཤིང་ ང་མེ་དམར་ས་ནི་སེར། ། གས་དཀར་ ་མཐིང་ཁ་དོག་ ། །ཤིང་
གཅིག་མེ་གཉིས་ས་ནི་ག མ། ། གས་བཞི་ ་ ་འ ང་བའི་ ངས། །ཤིང་མེ་ས་ གས་ ་ ་
ཡིས། །འ ང་བ་མ་ ་ ་ ་བ ི། །མེ་ ་ས་ཤིང་ གས་ ་ཡིས། །འ ང་བ་ད ་ ་ ོགས་ ་
བ ི། །ཡང་ན་སོར་མོ་ ་ལ་ནི། །འ ང་བ་ ་བཀོད་འདི་ ར་འདོན། །ཤིང་མ་ ་ལ་ ་མ་
གས། ། གས་མ་ས་ལ་ས་མ་མེ། །མེ་ཡི་མ་ནི་ཤིང་ཡིན་ནོ། །ཤིང་ ་མེ་ལ་མེ་ ་ས། །ས་ ་
གས་ལ་ གས་ ་ ། ། ་ཡི་ ་ནི་ཤིང་ཡིན་ནོ། །ཤིང་ད ་ གས་ལ་ གས་ད ་མེ། །མེ་ད ་
་ལ་ ་ད ་ས། །ས་ཡི་ད ་ནི་ཤིང་ཡིན་ནོ། །ཤིང་ ོགས་ས་ལ་ས་ ོགས་ ། ། ་ ོགས་མེ་ལ་
མེ་ ོགས་ གས། ། གས་ ི་ ོགས་ནི་ཤིང་ཡིན་ནོ། །ཡར་འདེད་མ་ལ་མར་འདེད་ ། ། ི་མོ་
ད ་ལ་ཚ་བོ་ ོགས། །དེ་ནི་བ ི་ ལ་ ན་ ི་གཞི། །ཞེས་ནག་ ིས་ ང་ ིད་མེ་ལོང་ལས་ ེང་
གཞིའི་ལེ ་ ེ་དང་པོའོ།། །།
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༼ ལེ ་གཉིས་པ། ིས་ ི་ ནོ ་འ ་ོ བ ན་པ། ༽
༈ དེ་ནས་བ ི་བར་ ་བ་ནི། །ཁམས་དང་ལོ་དང་ལོག་མེན་དང་། ། ར་ ེ་དར་ ད་ ་
ཞག་ ས། །གཟའ་ ར་དང་བཅས་རིམ་བཞིན་བཤད། །དང་པོ་ཁམས་ནི་ཀེག་ཤིང་དང་། །ཇི་
མི་ ང་ས་ཤང་ གས་དང་། ། ་ ་ ས་ཆེན་ ་ ་ གས། །དེ་དག་སོ་སོར་ངོས་འཛན་ནི། །
ད་འགག་ ེ་འདར་ཀེག་ཤིང་ཁམས། ། ་རིགས་ཡིན་ཏེ་ ག་ལ་ ། །སོ་བར་ ད་འདོན་ཇི་མེ་
ཁམས། ། ོ་རིགས་ཡིན་ཏེ་ར་ལ་ ། ། ེ་ ང་ད གས་བ ད་ ང་ས་ཁམས། །གདོང་རིགས་ཡིན་
ཏེ་ཤ་བར་ ། །ཁ་གདངས་ ེ་འ ར་ ་ནས་ད གས། །འ ིན་པ་དེ་ནི་ཤང་ གས་ཁམ། །ད ་
རིགས་ཡིན་ཏེ་ ང་ལ་ ། །མ ་ ད་མ ་འ མ་ ་ ་ཁམས། །འ ་རིགས་ཡིན་ཏེ་གཡག་ལ་
༑ ༑དེ་ མས་ ས་ཆེན་ ེ་ ་ཡིན། །ཁ་ཅིག( ག་པའི་ སེ ་འ ངས་འགའ་ཞིག་དང་། ཀ ་ངེས་ལེགས་
སོགས) ས་པ་མ་ཤེས་ན། །གདོང་ལ་བ ་ཟེར་ ན་པོའི་ གས། །དེ་ནི་ ང་དང་འགལ་བ་
དང་། །རིག་པས་གནོད་ཅིང་ཧ་ཅང་ཐལ། །གང་ ིར་ ས་ ངས་མ་ཤེས་ན། །དེ་ལ་དགོངས་
ནས་ངོས་འཛན་ག ངས། །དེ་ཡིས་མི་ཤེས་ག་ལ་ ིད། །འོན་ ང་གདོང་ལ་བ ་བ་ན། །ཕལ་
ཆེར་གདོང་རིགས་འ ར་བ་དང་། །བོད་ཁམས་ ས་པ་གཅིག་པའི་ ོན། །ངོས་འཛན་དེ་ཡང་
དགོས་མེད་འ ར། །ཁ་ཅིག( ྷ ་བྷ་ ་དང་། ཤི་ལ་ ་ཛ་སོགས) ས་ ངས་མ་དམིགས་པས། ། ས་
ིས་ཕལ་ཆེར་དོར་བ་ ང་། །དེ་ཡང་ ན་པོའི་ ད་ གས་ཡིན། ། ས་ཁམས་ ་ལས་མ་ ོལ་
བའི། །བོད་ ི་འ ོ་བ་འགའ་ཡང་མེད། །མཁས་པས་ཐོག་མར་ ས་ ངས་འ ི། །ཤེས་པར་
དཀའ་ན་ངོས་འཛན་ ། །དེ་ལས་དཔག་ ེ་ཁ་དམར་གདགས། ། ལ་འདི་འ ེལ་མེད་བ ད་ན་
ཡང་། ། ོག་ ར་ལམ་ནས་མངོན་ མ་ ིས། །ངོ་མཚར་ཤེས་ འི་ མ་བཞག་གང་། །ག ག་
ལག་ ིས་ ི་རང་གཤིས་ཡིན། །
གཉིས་པ་ལོ་ཡི་ མ་ད ེ་ནི། ། ི་བ་ ང་ ག་ཡོས་འ ག་ ལ། ། ་ ག་ ེལ་དང་ ་ ི་
ཕག །དེ་ཡང་ཕོ་མོའི་ད ེ་བ་ནི། ། ི་ ག་འ ག་ ་ ེལ་ ི་ཕོ། ། ང་ཡོས་ ལ་ ག་ ་ཕག་
མོ༑ ༑ ག་ ེལ་ཕག་ ལ་ར་བ་བཞི། ། ི་ ་ ་ཡོས་འ ིང་པོ་བཞི། ། ི་འ ག་ ང་ ག་ཐ་ ང་
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བཞི། །ཤར་ ོད་ ག་ལ་ཤར་ ད་ཡོས། །ཤར་ ོ་འ ག་ལ་ ོ་ ོད་ ལ། ། ོ་ ད་ ་ལ་ ོ་ བ་
ག ། བ་ ོད་ ེལ་ལ་ བ་ ད་ ། ། བ་ ང་ ི་ལ་ ང་ ོད་ཕག ། ང་ ད་ ི་བ་ ང་ཤར་
ང་། །དེ་ མས་འ ང་བ་ ས་ད ེ་ན། །ལོ་འ ོས་ ག་ ་ཐམ་པ་ ིད། ། ན་ལ་ ོག་ ས་
དབང་ ང་བཞི། །དང་པོ་ ོག་ཁམས་ངོས་འཛན་ནི། ། ག་ཡོས་ ོག་ཤིང་ ་ ལ་མེ། ། ་ ེལ་
ོག་ གས་ ི་ཕག་ ། ། ི་འ ག་ ང་ ག་ ོག་ས་ཡིན། །དེ་ནས་ ས་ ི་ ེ་མིག་ནི། །ཤིང་གི་
ི་ ང་ ་ ག་དང་། ། ་ཡི་ ག་ཡོས་ ་ ེལ་དང་། ། གས་ ི་ ི་ཕག་འ ག་ ལ་དང་། །བ ་
གཉིས་པོ་འདིའི་ ས་ནི་ གས། །དེ་ ར་དབང་ཐང་ནས་བ མ་ ེ། །མ་ ས(དཔེར་ན། ཤིང་མ་ ་
ཡིན་པས་ ་ ི་ ་ ང་ ་ ་ ་ ག་ མས་ ི་ ས་ཤིང་། འ ེས་སོ)ཤིང་ལ་ ་ ས་ ། །ད ་ ས་ས་ལ་
ོགས་ ས་མེ། །དེ་ནས་དབང་ཐང་ཤིང་ ི་ནས། །ཤིང་མེ་ས་ གས་ ་ ་ཡིས། །ཕོ་མོ་གཉིས་
གཉིས་ ག་འདེད་ ། །དཔེར་ན་ཤིང་གི་ ི་ ང་ནས། ། ་ཡི་ ི་ཕག་བར་དག་ ། །ལོ་ ན་ ག་
་ཐམ་པའོ། །གནམ་ལོ་ཕོ་ལོ་ཤར་བའི་ཚ། །གཅིག་བ ་རང་ལ་གཉིས་ག མ་མ། (གནམ་ལོ་འ ང་
བས་བ རོ །) །བཞི་ ་ད ་ལ་ ག་བ ན་ ོགས། །བ ད་ད ་གཉིས་པོ་ ་ ་འ ར། །མོ་ལོ་ཤར་
ས་གཅིག་གཉིས་རང་། །ག མ་བཞི་མ་ལ་ ་ ག་ད ། །བ ན་བ ད་ ོགས་ལ་ད ་བ ་
༑ ༑དེ་ མས་རང་རང་འ ང་བ་ཡིན། །དེ་ནས་ ང་ ་ངོས་འཛན་ནི། ། ག་ ་ ི་ག མ་ ེལ་
ཏེ་ གས། ། ི་འ ག་ ེལ་ག མ་ ག་ ེ་ཤིང་། ། ་ ང་ ལ་ག མ་ཕག་ ེ་ ། །ཕག་ ག་ཡོས་
ག མ་ ལ་ཏེ་མེ། །དེ་ མས་མ ན་ག མ་ལོ་ཞེས་ གས། ། ་ནི་ ོག་གི་མ་ལ་འདོད། (གསང་
ང་ལས་ ་ནི་ གོ ་གི་ ེས་འ ་ོ དེ ། ཅེས་ག ངས་པ་དང་མ ན་ནོ།) །ཁ་ཅིག་ ས་ ི་མར་ ེད་ ང་། །དེ་
ནི་ ང་དང་མ་འ ེལ་ལོ། །རབ་ ང་ ང་ འི་ ་ལ་ ེད། །ལོ་ ན་ ག་ ་རང་རང་གི ། ོག་
མགོ་ ས་ ་དབང་ཐང་གོས། ། ང་ ་ ་རགས་ ེ་བ་གདན། །གནམ་ལོའི་ ོག་ ས་དབང་ ང་
བཞི། །འ ང་བ་བཞི་ཡོད་བཞི་ ན་ལོ། །ག མ་ལ་ག མ་ ན་གཉིས་གཉིས་ ན། །དེ་ ར་མ་
ནོར་བ ག་པར་ ། །ཁ་ཡན་ལོ་ ་བ ན་པ་ནི། ། ོག་དང་དབང་ཐང་གཅིག་པ་ལ། །ཁ་ཡན་ལོ་
ཞེས་ ་བ་ཡིན། །དབང་ཐང་ གོ ་གི་ ར་སོང་ན། །སེ་ཞིག་ལོ་ཡིན་དབང་ཐང་དེ། ། ོག་གི་མར་
སོང་ཁོང་ནོང་ལོ། ། ོག་གི་ ོགས་སོང་ཁ་རལ་ལོ། ། ོག་གི་ད ར་སོང་མ ན་ ར་ལོ། །ལོ་དང་
ས་ཁམས་མ ན་ ེབ་ནི། །ཤིང་ཁམས་ཀེག་ལ་འདི་ ར་བ ི། ། ག་ཡོས་ ང་ན་དབང་ལོ་
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ཡིན། ། ི་ཕག་ ང་ན་མ་ལོ་ཡིན། ། ་ ལ་ ང་ན་ ་ལོ་ཡིན། ། ི་འ ག་གཉིས་ནི་ ོགས་ལོ་
ཡིན། ། ་ ེལ་གཉིས་ནི་ད ་ལོར་འདོད། ། ག་ནི་ཆད་ཆེན་ ང་ཆད་ ང་། །མེ་ཁམས་ཇི་ལ་
ཆད་ཆེན་ ི། །ཆད་ ང་འ ག་ལ་ ་ ལ་དབང་། ། ག་ཡོས་མ་ལ་ ང་ ག་ ། ། ་ ེལ་ ོགས་
ལ་ ི་ཕག་ད ། །ས་ཁམས་ ང་ལ་ཆད་ཆེན་འ ག །ཆད་ ང་ ི་ལ་ ང་ ག་དབང་། ། ་ ལ་
མ་ལ་ ་ ེལ་ ། ། ི་ཕག་ ོགས་ལ་ ག་ཡོས་ད ། ། གས་ཁམས་ཤང་ལ་ཆད་ཆེན་ ང་། །ཆད་
ང་ ག་ལ་ ་ ེལ་དབང་། ། ི་འ ག་མ་ལ་ ི་ཕག་ ། ། ག་ཡོས་ ོགས་ལ་ ་ ལ་ད ། །
་ཁམས་ ་ལ་ཆད་ཆེན་འ ག །ཆད་ ང་ ་ི ལ་ ི་ཕག་དབང་། ། ་ ེལ་མ་ལ་ ག་ཡོས་ ། །
་ ལ་ ོགས་ལ་ ང་ ག་ད ། །དེ་དག་མ་ ་ད ་ ོགས་བ ི། །མ་ལ་མ་ལོ་ ་ ་ལོ། །ད ་ལ་
ད ་ལོ་ ོགས་ ོགས་ལོ། །ལོ་དང་ཁམས་གཅིག་དབང་ལོ་ཡིན། །ཤིང་ ར་ ག་ལ་མེ་ ར་ ི། །
ས་ ་འ ག་ལ་ གས་ ར་ ང་། །ར་བ་བཞི་ནས་ད གས་ ང་ན། །ཐ་ ང་བཞི་ལ་ ར་ ་
གས། ། ར་ གས་གང་ཡིན་ཆད་ཆེན་ཡིན། །དེ་ཡི་བ ན་ ར་ཆད་ ང་ཡིན། །རང་ལོ་གནམ་
ལོ་ཤར་བའི་ཚ། །གཅིག་པ་རང་ཀེག་གཉིས་ནད་ད ། །ག མ་པ་ ེ་ ལ་བཞི་བཞི་གཤེད། ། ་
བ་ ་མ ན་ ག་ ག་འ ས། །བ ན་པ་བ ན་ ར་ མས་ ི་ཀེགས། །ག མ་པ་ལོག་མེན་བ ི་
བ་ནི། །རང་རང་དབང་ཐང་གང་ཡིན་ །ི ། ེས་པ་ ་ཡི་ ག་ནས་ བ། ། ད་མེད་མ་ཡི་ ེལ་
ནས་བཀན། (དཔེར་ན། ཤིང་ ་ི ལོ་བའི་ལོག་མེན་ནི། ཕོ་མེ་ ག མོ་ ་ ེལ་ ་ འོ།) །རང་རང་ལོ་ ངས་
གང་ཡིན་བ ངས། །དེ་ཡིས་ལོག་མེན་འ ལ་མེད་ ེད། ། ག་ཡོས་ ེང་བབས་འ ོར་བ་ཡིན། །
ི་ ་གཉིས་ནི་ ་ཆོད་ཡིན། ། ང་ ག་གཉིས་ནི་ ང་འ ོད་ཡིན། ། ་ ེལ་གཉིས་ནི་ ེ་ ལ་
ཡིན། ། ི་འ ག་གཉིས་ནི་གནམ་ ོ་ཡིན། །ཕག་ ལ་གཉིས་ནི་ས་ ོ་ཡིན། །ཤིང་ལ་ཕ་ ་མེས་
ག མ་བ ི། །མེ་ལ་ ་ཚ་མ་ ད་བ ི། །ས་ལ་ས་གཞི་ ལ་མཁར་བ ི། ། གས་ལ་ནོར་ ོགས་
་ ང་བ ི། ། ་ལ་གཉེན་ལམ་མཐའ་བཞི་བ ི། །དཔེར་ན་ཤིང་འ ག་ལ་བབས་ན། །ཕ་ འི་
ས་ ་གནམ་ ོ་ ེ། །ལོག་མེན་གང་བབས་དེ་ ེང་ནས། །ཡར་ ་གནམ་ ི་འཇ་ཐག་ཡིན། (ལོག་
མེན།) །མར་ ་ས་ཡི་ ེན་ ར་ཡིན། །ཡར་བ ད་བ ངས་པས་གནམ་ ང་ཡིན། །མར་བ ད་
བ ངས་པས་ས་ ང་ཡིན། ། (འདི་ མས་འཆད་འ ར་ ི་ བས་ ་ ན་པར་ འོ།)
བཞི་བ་ ར་ཁའི་ ོར་མགོ་ནི། །རང་ ད་ཁེན་ཕ་ཁོན་མ་འཚས། ། ་ཆེ་གིན་དང་ ང་
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བ་ ། ། ་མོ་ཆེ་ཟོན་ ང་བ་ལི། །མིང་ ིང་ཆེ་བ་གིན་ཟོན་བཤོས། །ཚ་བོ་ཁམ་དང་ཚ་མོ་
ཟིན། ། ར་ཁ་ཕོ་བཞི་མོ་བཞི་བ ད། །ལི་མེ་ཁོན་ས་ ་ གས་ཁམས། །ཁེན་གནམ་ཁམ་ ་གིན་
ནི་རི། །ཟིན་ཤིང་ཟོན་ ང་ ར་ཁའི་ཁམས། །གནམ་རི་ ང་ཡང་སར་བ ས་པས། །དོན་ལ་
འ ང་བ་ མ་པ་ འོ། ། ེས་པ་ལི་ནས་ཁོན་ ོགས་བ ོར། ། ད་མེད་ཁམས་ནས་ཁེན་ ོགས་
བ ོར། ། ར་ཁ་རེ་དང་ལོ་ ངས་རེ། །བ ་ཁ་མ་ལོང་རེ་རེ་བ ི། །བ ་ཚན་ཡན་ལག་བཞི་ལ་
བ ངས། ། ག་མ་ལོགས་ནས་ ་ ་བ ད། ། ར་ཁ་བཟང་བཞི་ངན་བཞི་ནི། །མེ་ ་གཉིས་
དང་གནམ་ས་གཉིས། ། གས་རི་གཉིས་དང་ ང་ཤིང་གཉིས། །ཕན་ ན་ ས་པ་ ན་པས་ན། །
གནམ་ ིན་ཡིན་ཏེ་རབ་ ི་རབ། །ཤིང་མེ་གཉིས་དང་ ང་ ་གཉིས། །གནམ་ གས་གཉིས་དང་
ས་རི་གཉིས། །ཕན་ ན་གཅིག་གིས་གཅིག་འཚ་བས། ། ོག་འཚ་ཡིན་ཏེ་རབ་ ི་འ ིང་། །མེ་
ང་གཉིས་དང་ས་ གས་གཉིས། །རི་གནམ་གཉིས་དང་ཤིང་ ་གཉིས། །ཕན་ ན་དཔལ་ཁ་
བ ེད་པས་ན། །དཔལ་བ ེད་ཡིན་ཏེ་རབ་ ི་ཐ། ། ར་བ ད་རང་རང་གནས་ ོགས་ནི། ། ་
ལོན་ཡིན་ཏེ་རབ་འ ིང་ མོ ས། །གནམ་ ན་ ོགས་ནས་ཕན་བདེ་བཙལ། ། ོག་འཚའི་ ོགས་
་ ས་གཏད་ཉལ། །དཔལ་བ ེད་ ེང་ནས་ ་གཡང་བ ག ། ་ལོན་ ོགས་ ་ཁ་ལས་དགེ། །
དེ་ མས་ ར་ཁ་བཟང་བཞིའོ། །མེ་རི་གཉིས་དང་ ང་གནམ་གཉིས། ། གས་ ་གཉིས་དང་
ཤིང་ས་གཉིས། །ཕན་ ན་གཅིག་གིས་གཅིག་གནོད་པས། །གནོད་པ་ཡིན་ཏེ་ཐ་མའོ། ། གས་
མེ་གཉིས་དང་ས་ ང་གཉིས། །གནམ་ཤིང་གཉིས་དང་རི་ ་གཉིས། །ཕན་ ན་མི་མ ན་པའི་
དབང་གིས། །འ ེ་ ་ཡིན་ཏེ་ཐ་མའི་རབ། །མེ་གནམ་འ ས་ཤིང་ གས་ཤིང་འ ས། །ས་ ་
འ ས་ཤིང་རི་ ང་འ ས། །ཕན་ ན་འ ས་ཤིང་གེགས་ ེད་པས། །བ ད་གཅོད་ཡིན་ཏེ་ཐ་
མའི་འ ིང་། །གནམ་ ་མེ་ས་ ང་ གས་དང་། །ཤིང་རི་ཕན་ ན་བ ་བས་ན། ། ས་ཆད་ཡིན་
ཏེ་ཐ་མའི་ཐ། །གནོད་པའི་ ོགས་ ་བ ོ ག་བ ར་ ། །འ ེ་ ་གནས་ ོགས་ ད་ཡས་
བ ོངས། །བ ད་གཅོད་ ོགས་ ་མདོས་ཟོར་འཕེན། ། ས་ཆད་ ེང་ནས་ ་ ོག་བ ། །དེ་
མས་ ར་ཁ་ངན་བཞིའོ། །
་བ་ ེ་བའི་ མ་བཤད་ནི། །གཅིག་དཀར་ ན་ ི་མེ་ལོང་ གས། །གཉིས་ནག་བ ད་
ི་མེ་ལོང་ ། །ག མ་མཐིང་མཚ་ ན་མེ་ལོང་ ། །བཞི་ ང་ ་ཡི་མེ་ལོང་ཤིང་། ། ་སེར་ ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

འི་མེ་ལོང་ས། ། ག་དཀར་ ལ་པོའི་མེ་ལོང་ གས། །བ ན་དམར་བཙན་ ི་མེ་ལོང་མེ། །
བ ད་དཀར་ ལ་ འི་མེ་ལོང་ གས། །ད ་དམར་གཡང་གི་མེ་ལོང་མེ། །དེ་ཡང་འཁོར་ ེ་
ངོས་འཛན་ནི། །ལོ་ ན་ ག་ ་ཐམ་པ་ལ། ། ེ་བ་ ག་ ་ཚན་པ་ག མ། །བཀོད་པའི་ཚན་པ་
དང་པོ་ནི། །གཅིག་ནས་བ མས་ཏེ་ ་ལ་ ོགས། །གཉིས་པ་བཞིས་ གས་བ ད་ལ་ཟད། །
ག མ་པ་བ ན་ གས་གཉིས་ལ་ཟད། ། ར་ཡང་ ེ་ ེང་དང་པོར་འཇག །དེ་ ར་ གས་ ོག་
མ་ནོར་བར། །འདེད་པས་གནམ་ ེ་འ ལ་པོ་མེད། །གང་ལ་ ེས་པའི་གནམ་ ེ་དེ། །རང་རང་
ེས་ ེའམ་ ས་ ེ་ཡིན། །དེ་ནས་བ ིས་པའི་ཡར་བཞི་ ོག །མར་བཞི་དབང་ལ་ད ས་ཉིད་
ས། །ཡང་གཅིག་ ེ་བའི་ ོར་འགོ་ནི། །གནམ་ ེ་གང་ཡིན་ད ས་བཞག་ནས། །ད ས་ནས་
གནམ་ གས་རི་མེ་ ། །ས་ཤིང་ ང་ནས་ད ས་ གས་ཏེ། །ལོ་ ངས་མཚམས་ནས་ ེས་ ེ་
ེད། །དེ་ཡང་གཅིག་དང་བ ་གཅིག་དང་། །ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་བ ངས་ནས་མཆོང་། ། ག་
མ་ལོ་ ངས་མཚམས་ ་བ ི། ། ེས་ ེ་ད ས་བཞག་ ར་བཞིན་འ ེམ། ། ོག་ ེ་ ོ་ བ་
མཚམས་ན་གནས། །དབང་ ེ་ ང་ཤར་ ས་ནི་ད ས། །དཀར་ག མ་གར་གནས་ ོགས་དཀར་
ཡིན། །ནག་མཐིང་ ེ་བའི་ ོགས་ནག་ཡིན། ། ང་ འི་ ེ་བ་གང་ཞེ་ན། །མ ན་ག མ་ ང་
འི་ ོག་ ེ་ ར། (དཔེར་ན། ག་ ་ ་ི ག མ་ ང་ ེ་ གས་ ེལ་ ི་གཉིས་ནག ི་འ ག་ ེལ་ག མ་ཤིང་
ག་གི་བ ད་དཀར།

་ ང་ ལ་ག མ་ ་ཕག་གི་བ ད་དཀར། ཕག་ ག་ཡོས་ག མ་མེ་ ལ་ ི་ གོ ་ ེ་ ་སེར་

།ཡང་ཅིག་བབ་ ེ་འཚལ་ གས་ནི། ། ེས་ ེ་ད ས་བཞག་ད ས་ནས་ཤར། །ཕོ་ལོ་
བོན་ ོར་མོ་ཆོས་ ོར། །བོན་ ོར་ ོ་ཤར་མཚམས་ནས་ད ས། །ཆོས་ ོར་ ང་ཤར་མཚམས་
ནས་ད ས། ། ར་ཡང་ཤར་ཐོན་གཡས་གཡོན་བ ོར། (གཅིག་དང་བ ་གཉིས་ཉེར་གཅིག་སོགས།) །ལོ་
ངས་མཚམས་ ་བབ་ ེ་ ེད། །ལོ་རེ་ ེ་བ་རེ་ལ་འ ོ། ( གས་འ ང་གིས།) །གང་བབ་ ེ་ཀེག་
འདི་ ར་ཡིན། །གཅིག་དཀར་ ་ ང་གཉིས་ནག་ཡིན། །གཉིས་ནག་ ན་ ི་གཉིས་ནག་ཡིན། །
ག མ་མཐིང་ ེས་ཤར་གཉིས་ནག་ཡིན། །བཞི་ ང་ གས་སའི་གཉིས་ནག་ཡིན། ། ་སེར་བན་
དེའི་གཉིས་ནག་ཡིན། ། ག་དཀར་བོན་པོའི་གཉིས་ནག་ཡིན། །བ ན་དམར་ ེས་དར་གཉིས་
ནག་ཡིན། །བ ད་དཀར་གཙ་བོའི་གཉིས་ནག་ཡིན། །ད ་དམར་ ན་ ོན་གཉིས་ནག་ཡིན། །
ག་པ་དར་ ད་བ ་གཉིས་ནི། །ད གས་ལེན་མངལ་གནས་ ས་ ོགས་ག མ། །
མས་སོ།)
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

བཙས་པ་ ས་ ེད་གོས་གོན་ག མ། །ལས་ ེད་དར་བ་ ད་པ་ག མ། །ན་བ་ཤི་བ་ ར་ གས་
ག མ། །བ ི་བའི་ ོག་ ས་དབང་ ང་ལས། །བ མ་ ེ་ཤིང་ད གས་ ོན་ར་ ེལ། །མེ་
ད གས་ད ན་ར་ཕག་ནས་ལེན། ། གས་ད གས་ད ིད་ར་ ག་ནས་ལེན། །ས་ ་ད ར་ར་
ལ་ནས་བ མ། ། ག་ ེལ་ཕག་ ལ་ད གས་ལེན་མགོ། ། ི་འ ག་ ང་ ག་ ར་ གས་
མཐའ། ། ོག་གི་དར་ ད་གནམ་ལོའི་ ེང་། ། ས་ ི་དར་ ད་ ་བའི་ ེང་། །དབང་ཐང་དར་
ད་ཞག་གི་ ེང་། ། ང་ ་ ས་ཚད་ ེང་ ་བ ི། །ལས་ ེད་དར་བ་བཟང་པོའི་རབ། ། ས་
ེད་གོས་གོན་བཟང་པོའི་འ ིང་། ། ས་ ོགས་བཙས་པ་བཟང་པོའི་ཐ། །དེ་ མས་དར་ ད་
བཟང་པོ་ ག །ད གས་ལེན་མངལ་གནས་ངན་པའི་རབ། ། ད་པ་ན་བ་ངན་པའི་འ ིང་། །
ཤི་བ་ ར་ གས་ངན་པའི་ཐ། །དེ་ མས་དར་ ད་ངན་པ་ ག ། ར་ཁའི་དར་ ད་ཇི་ ར་
ན༑ ༑ ག་ཡོས་ཟིན( ར་ གས་ཁོན)དང་ ་ ལ་ལི། ( ར་ གས་ཁེན།) ། ་ ེལ་ ་དང་( ར་ གས་
གིན)གཞན་ཁམས་ནས། ( ར་ གས་ཟོན།) །ད གས་ལེན་ ར་ཁའི་དར་ ད་ཡིན། །བ ན་པ་ ་
འགོ་འཛན་ ལ་ནི། །རང་རང་འདོད་པ་མང་ཡོད་ ང་། །འགའ་ཞིག(པ ྨ་དཀར་པོ་སོགས) ་ ིས་
དང་མི་མ ན། །འགའ་ཞིག( ིས་གསར་ མ་དག་སོགས)མ ན་ ང་ཚད་མས་གནོད། །འགའ་ཞིག་
ས་ ི་གཟེར་དང་འགལ། (བོད་ ན་ ་ི སི ་ ན་ཟེར་བའི་ ན་གཏམ།) །འགའ་ཞིག་ད ར་ད ན་གོ་
ལོག་ ོན། (གཏན་ལི་སོགས།) །དེས་ན་ངོ་མཚར་ ས་གཟེར་དང་། །མ ན་པའི་ ་ ིས་གསར་
འ ར་ ི། །དགོངས་དོན་འ ལ་མེད་འདི་ ར་ཡིན། །ད ིད་ར་ཧོར་ ་དང་པོ་འདི། ། ག་གི་
་བ་ ོད་ ལ་ལོ། །དེས་ན་ ག་ཡོས་འ ག་ག མ་ནི། །ད ིད་ ་ར་འ ིང་ཐ་ག མ་ནས། །
ད ན་ཐ་ ང་གི་བར་ ་འ ེས། ། ་ཁམས་གནམ་ལོའི་ ་ཡིན་ཏེ། །དཔེར་ན་མེ་ཡོས་ཤར་བའི་
ཚ༑ ༑ད ིད་ ་ས་ ག་ས་ཡོས་དང་། །དེ་ནས་ གས་འ ག་ གས་ ལ་སོགས། །ལོ་དང་ ་བ་
གཉིས་ ག་བ ི། །
བ ད་པ་ཞག་ ིས་ཉི་བ ་གཉིས། །ཕོ་ ་ ག་པོ་ ག་གིས་ཚས། ( ག་སོགས།) །འ ག་གིས་
ཉ་གང་ ག་གིས་ ོང་། །མོ་ ་ ག་པོ་ ེལ་ ིས་ཚས། (ཡོས་སོགས།) ། ི་ཡིས་ཉ་ཞིང་ ང་གིས་
ོང་། །ཉི་ཁམས་ ་བ་མར་བཞག་ནས། །གཅིག་ ག་ ་ལ་གཉིས་ ན་ ོགས། །ག མ་བ ད་
ད ་ལ་བཞི་ད ་མ། ། ་དང་བ ་གཉིས་རང་ ་འདོད། །འོན་ ང་ ོར་ཐང་གསར་ ིས་དང་། །
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ང་ཟད་མི་མ ན་ ོ་མ ན་ ེ། །
ད ་བ་ ས་ཚད་བ ་གཉིས་ནི། །ནམ་ལངས་ཡོས་ལ་ཉི་ཤར་འ ག །ཉི་ ོས་ ལ་ལ་
ཉིན་ ེད་ ། ། ེད་ཡོལ་ ག་ལ་དགོང་ ལ་ ེལ། །ཉི་ བ་ ་ལ་ ན་ ོད་ ི། ། ོད་ཆེན་ཕག་ལ་
ནམ་ ེད་ ི། ། ེད་ཡོལ་ ང་ལ་ཐོ་རངས་ ག ། ས་ཁམས་ཉི་མ་མར་བཞག་ནས། །ཡོས་ ེལ་
ང་ ་ ལ་ ི་ད ། ། ་ཕག་མ་ལ་ ག་ ི་རང་། །འ ག་ ་ ག་ག མ་ ོགས་ཡིན་ནོ། །ཞག་
ས་འ ང་ཁམས་ ང་འདེད་ ། །བ ་བ་གཟའ་ཆེན་བ ད་ ་ི ིས། །ཉི་མ་མིག་དམར་མེ་ཡིན་
ོ༑ ༑ ་བ་ ག་པ་ ་ཡིན་ ང་། ། ར་ཤིང་ཤར་ཏེ་སངས་ གས་ བ། ། ེན་པ་ས་ཡིན་མཚམས་
ལ་དབང་། ། ་ཱ ་ ི་ བ་འ ང་ ་ཚང་། ། ་བ་མིག་དམར་ ར་སངས་ཕོ། །ཉི་མ་ ག་པ་ ནེ ་
པ་མོ། །ཚས་ ལ་ ་ ིས་ ིང་མའི་ གས། ། ག་ ་ ི་ག མ་ ེན་པས་ཚས། ། ི་འ ག་ ེལ་
ག མ་མིག་དམར་ཚས། །ཕག་ ག་ཡོས་ག མ་ ་བས་ཚས། ། ་ ང་ ལ་ག མ་ ར་ ས་
ཚས། །དེང་ ས་ཡོངས་ གས་ ་བ ས་དང་། ། ོགས་ཙམ་འགལ་ ང་ཐེ་ཚམ་ཅི། །འོན་ ང་
གཙ་བོ་ ་བ ས་བ ང་། །གང་ཚས་དེ་དར་ ་ཡང་དར། །མ་ ད་ད ་ ད་ ོགས་ནི་ ོད། །
དར་བཟང་ ད་འ ིང་ ོད་ ད་ངན། །
བ ་གཅིག་ ་ ར་ཉི་ ་བ ད། ། ིན་ ག་ ར་མ་མགོ་ལག་དང་། །ནབས་སོ་ ལ་ཤར་
ག་ཤར་ ོ། །མ ་དང་ ེ་དབོ་མེ་བཞི་ནག །ས་རི་ ོ་ ར་ས་ག་ནི། ། ོ་ བ་ཡིན་ཏེ་ ་
མཚམས་ ོན། ། བས་དང་ ་ ོད་ ་ ད་དང་། ། ོ་བཞིན་ བ་ ར་ ི་བཞིན་ནི། ། བ་ ང་
མཚམས་ ི་ ར་མ་ཡིན། །མོན་ ེ་མོན་ ་ མས་ ོད་ ད། །ནམ་ ་ད ག་ ་ ང་ ར་ཏེ། ། ་
ཉེ་ ང་ཤར་ ར་མ་ཡིན། །ཤར་ ར་ཤིང་ལ(མིའི་གཡང་ ར) ོ་ ར་མེ། ( ་ གས་ ི་གཡང་ ར།) །
བ་ ར་ གས་ལ(འ འི་གཡང་ ར) ང་ ར་ ། (གསེར་ག འི་གཡང་ ར།) །མཚམས་ ར་བཞི་ནི་
ས་ཡིན་ནོ། (ཞིང་ཁང་གི་གཡང་ ར།) །མ ་དང་དབོ་དང་ནག་པ་ག མ། །ས་ག་ ོན་དང་ ་ ོད་
ག མ། ། ོ་བཞིན་ མས་ ོད་ད ག་ ་ག མ། ། ིན་ ག་མགོ་དང་ ལ་དང་ག མ། ། ་བ་
ཉ་འཛམས་ ར་མ་ཡིན། །ཉ་ ར་དར་ལ་ ོང་ ར་ ད། །གཞན་ མས་ ད་པ་ཉིད་ ་འདོད། །
དེ་ ར་ནག་ ིས་ ོ་འ ེད་པའི། ། ོན་འ ོའི་ ེ་མིག་བ ན་ཟིན་ཏོ། །ཞེས་ནག་ ིས་ ང་ ིད་
མེ་ལོང་ལས་ ོན་འ ོའི་ལེ ་ ེ་གཉིས་པའོ།། །།
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༼ ལེ ་ག མ་པ། ཚ་རབས་ལས་ སི ་བ ན་པ། ༽
༈ གས་ ེ་འོད་བ ་རབ་བཞད་པས། ། ལ་ ན་ ོ་ཡི་ ག་ མ་སེལ། །རང་ ང་ ་བའི་
ཉི་མ་དེ། །དད་ག མ་ ིང་གི་པད་མོས་མཆོད། ། ོན་ ི་བག་ཆགས་བཟང་ངན་ལས། ། ང་བའི་
ཚ་འདིའི་བདེ་ ག་དང་། །མ་འོངས་འ ང་འ ར་ཁ་དམར་བཅས། །གསལ་ ེད་ཚ་རབས་ལས་
ིས་བ ན། །དེ་ཡང་ ེ འི་ མ་ ངས་ནི། །བོད་ ི་ ིས་ ིང་འགའ་ཞིག་ནས། ། ི་ ག་ ག་
ཙམ་བ ང་བ་དང་། །ཁ་ཅིག་ཉིས་བ ་ ་བ ན་དང་། །ཁ་ཅིག་བ ་དང་སོ་གཉིས་སོགས། །
བཞེད་ ལ་ ་མར་མཆིས་ན་ཡང་། །ལག་ལེན་དཀའ་ཞིང་དགོས་པའང་ ང་། །ཚག་མང་དོན་
ང་སོགས་དོར་ནས། ། ང་དང་འ ེལ་ཞིང་རིག་པས་ ང་། །མི་གནོད་པ་ཡི་ གོ ས་ མས་ལ། །
ཁ་གསལ་འཇག་བདེའི་ ག་ལེན་ ིས། ། ོན་མེད་མན་ངག་ ག་པར་བཤད། །
གས་འདིའི་ ེ འི་ མ་ ངས་ནི། །བ ་དང་ ག་ ་ ་ ་ ེ། །གཅེས་ ེལ་བཞི་དང་
དགོས་ ེལ་གཅིག །མེད་ ་མི་ ང་ ེ ་གཉིས། །མི་འ ར་ ོང་གི་ ེ ་ ། །བ ་འ ེལ་ ེ ་
བ ་ཐམ་པ། ། ང་གཅོད་ ེ ་ཉི་ ་དང་། །དར་ ད་ ེ ་ཉི་ ་ ། ། ེས་ཚང་བ ད་ ི་ ེ ་
བཅས། །བ ོམས་པས་བ ་དང་ ག་ ་ ། །དང་པོ་གཅེས་པའི་ ེལ་བཞི་ནི། ། ེ ་ ེས་ ས་
གང་ཡིན་ ི། །ལོ་ ་ཞག་ ས་བཞི་ལ་ཟེར། (འདི་ལ་ངོས་འཛན་ ་ི ེལ་འབོར་མེད་པ་ཇི་ཡིན་ མ་ན། སོ་
སོར་ཁ་ ང་དགོད་པ་ན། ེལ་རོ་མང་པོ་ཅི་ཞིག་ །) །དེ་ཡང་ཇི་ ར་འཐབ་ མ་ན། ། ་དེའི་ ོག་ ས་
དབང་ ང་བཞིས། །ལོ་ ་ཞག་ ས་ལ་འཐབ་ ེ། ། ོག་གིས་གནམ་ལོའི་ ོག་ལ་འཐབ། (འདི་ནང་
ད་ཤ་ ག་གོ) ། ས་ ིས་ ེས་ འི་ ས་ལ་འཐབ། །དབང་ཐང་གིས་ནི་ ེས་ཞག་གི །དབང་ཐང་
ལ་ནི་འཐབ་པར་ ། ། ང་ ར་ ེས་ ས་ ང་ ར་འཐབ། ( ེས་ ས་མ་ཤེས་ན་འ ི་ ས་ལ་
འོ།) ། ལ
ེ ་འབོར་མ་འ ད་ ོགས་འ ད་དང་། །ས་ ་ནང་འ ད་དཀར་རེ་བོར། ། ་འ ད་
ད ་འ ད་མེ་ གས་ཤིང་། །ནང་འ ད་ ར་ན་ནག་རེ་འབོར། །གཉིས་པ་དགོས་ ེལ་གཅིག་
ར་ནི། ། ས་ཆེན་ ེ་ ་གང་ཡིན་ལས། །བ ད་དེ་ཆད་ ང་ཆད་ཆེན་དང་། །ད ་ལོ་ག མ་
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ལ་ནག་པོ་འཕེལ། ། ་ལོ་དབང་ལོ་མ་ལོ་ག མ། །དཀར་པོ་འཕེལ་ཏེ་ ོགས་ལོ་ལ། ། ེད་མ་ནག་
བཞིན་མཁས་པའི་ གས། །ཅི་ ེ་ ས་ཁམས་ཤེས་དཀའ་ན། །དོད་ ་ཕ་ཡི་དབང་ལོས་ ེད། །
དཔེར་ན་ཕ་དེ་ཤིང་ འི་ལོ་ཡིན་ན། །ཤིང་ཁམས་ཀེགས་བཞིན་ ིས་པས་འ བ། །གང་འདི་
འ ེལ་མེད་ ་ མ་ན། །དངོས་ ོབས་རིག་པས་ ེད་པ་ ེ། ། ས་པ་ཕ་ལས་བཙལ་དགོས་ ིར། །
ཁ་ཅིག་རང་ ང་ ་སོགས་ལ། ། ེད་ ང་ཚད་མའི་གནས་མ་མཐོང་། །ག མ་པ་མེད་ ་མི་
ང་བའི། ། ེ ་གཉིས་ ི་ མ་ད ེ་ནི། །བ ི་ ་ཁ་ཡན་ལོ་ ་བ ག །ཁ་ཡན་དཀར་ག མ་
ཁོང་ནོང་གཉིས། །སེ་ཞིག་ལ་ནི་དཀར་པོ་གཅིག །འ ན་ ར་ལ་ནི་ནག་པོ་ག མ། །ཁ་རལ་
ེད་དཀར་ ེད་ནག་བཞག ། ས་ ེལ་དར་ ད་ལས་བཙལ་ཏེ། ། ་ནི་ ོག་གིས་དར་ ད་
བ ོར། ། ་མོ་དབང་ཐང་ནས་བ མ་ ེ། ། ེས་པའི་ ས་ཚད་ ེང་ ་ཕབ། །མ་ཤེས་བ ི་བའི་
ས་ལ་ ེད། །བཟང་པོ་ ག་ལ་དཀར་རེ་དང་། །ངན་པ་ ག་ལ་ནག་རེ་བོར། །བཞི་བ་མི་འ ར་
ང་ ེལ་ ། །ཕ་ ང་གཅིག་དང་མ་ ང་ག མ། །རང་ ང་གཅིག་དང་ ་ལ་ཟེར། །དང་པོ་ ་དེ་
བཙས་པའི་ ས། །ཕ་ཡི་ལོག་མེན་གང་ཡིན་དེ། །ཕ་ ང་འ ལ་མེད་བ ང་བར་ ། །དེ་བཞིན་
མ་ཡི་ལོག་མེན་དང་། ། ེས་ ས་ ར་ ེ་གང་བབས་ མས། །མ་ ང་ག མ་པོ་འ ལ་མེད་
ཡིན། ། ་མོ་ལ་ནི་ཕ་ ང་ཚབ། །མ་ལོའི་ ་ ེ་མ་ ང་བཞི། (མའི་ལོ་དང་ལོག་མེན་ ར་ཁ་ ེ་བ་
བཞིའོ།) ། ་དེ་གང་ ེས་ ་བ་ལ། །རང་ ང་གཅིག་ གས་ ང་ ེལ་ འོ། ། ་བ་བ ་ ག་ ེ ་
ནི༑ ༑བ ི་ འི་ ོག་ ས་དབང་ ང་གིས། །མི་འ ར་ ང་གི་ ེལ་ ར་འཐབ། །དེ་ཡང་ཇི་ ར་
འཐབ་ཅེ་ན། །བ ི་ འི་ ོག་གིས་ཕ་ ང་ ོག །མ་ ང་ ོག་དང་ ར་ ེ་གཉིས། །རང་ ང་ ་
བའི་ ོག་ལ་འཐབ། ། ོག་གི་རང་ ེལ་ ་བོ་འ ེམ། །བ ི་ འི་ ོག་གི་མ་ཚལ་ཏེ། །དེ་ཡིས་ཕ་
ང་མ་ ང་གི ། ོག་གི་མ་དང་ ར་ ེའི་མ། །རང་ ང་ ོག་གི་མ་བཅས་འཐབ། ། ོག་གི་མ་
ེལ་ ་བོ་འ ེམ། །བ ི་ འི་ ོག་གི་ ་ཚལ་ཏེ། ། ང་ འི་ ོག་གི་ ་ལ་འཐབ། ། ོག་གི་ ་
ེལ་ ་བོ་འ ེམ། །བ ི་ འི་ ོག་གི་ ོགས་ཚལ་ཏེ། ། ང་ འི་ ོག་གི་ ོགས་ལ་འཐབ། ། ོག་
གི་ ོགས་ ེལ་ ་བོ་འ ེམ། །བ ི་ འི་ ོག་གི་ད ་ཚལ་ཏེ། ། ང་ འི་ ོག་གི་ད ་ལ་འཐབ། །
ོག་གི་ད ་ ེལ་ ་བོ་འ ེམ། །དེ་ནི་ ོག་ ེལ་ཉེར་ འོ། །དེ་བཞིན་ ས་ ི་ཉེར་ ་དང་། །
དབང་ཐང་གིས་ ང་ཉེར་ ་དང་། ། ང་ འི་ ེ ་ཉེར་ ་བཅས། །བ ོམས་པས་བ ་ ག་
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གི ས་ ་འ ིག ། ེལ་འབོར་མ་འ ད་ ོགས་འ ད་དང་། །ས་ ་ནང་འ ད་དཀར་རེ་བོར། །
་འ ད་ད ་འ ད་མེ་ གས་ཤིང་། །ནང་འ ད་ ར་ན་ནག་རེ་བོར། ། ག་པ་ ང་གཅོད་
ེལ་ཉི་ ། །བ ་ ག་ ེ ་ལས་ད ང་ ེ། ། ོག་གི་རང་ ེལ་ ་བོ་ མས། །དཀར་ནག་མང་
ང་བ ང་བས་ན། །དཀར་མང་དཀར་གཅིག་ནག་མང་ན། (དཀར་པོ་མང་ན་དཀར་རེ་དང་། ནག་པོ་
མང་ན་ནག་རེ་བོར།) །ནག་གཅིག་ ོམས་ན་དཀར་ནག་ ང་། (གཤིན་ སི ་ལས། ེལ་འབོར་མ་འ ད་
དཀར་པོ་ག མ། ། ོགས་ལ་དཀར་གཉིས་ ར་དཀར་ནག །ད ་འ ད་ནག་གཉིས་ནང་འ ད་ལ། །ཤིང་མེ་
གས་ག མ་ནག་པོ་ ེ། །ས་ ་ནང་འ ད་དཀར་པོ་རེ། །ཞེས་པ་འདི་འཐད། ས་སེར།

་ ོ།

གས་དཀར།

།དེ་བཞིན་མ་ ེལ་ ་ ེལ་དང་། ། ོགས་ ེལ་ད ་ ེལ་ཐམས་ཅད་ལས། །
ཤན་འ ེན་ ེ ་རེ་རེ་ད ང་། །དེ་ ར་ ོག་ ེལ་ཉེར་ ་ལས། །ཤན་འ ེན་ ེ ་ ་ཐོན་ ིད། །
དེ་བཞིན་ ས་ ེལ་ཉེར་ ་དང་། །དབང་ཐང་ ེ ་ཉེར་ ་དང་། ། ང་ འི་ ེ ་ཉེར་ ་
ལས། །ཤན་འ ེད་ ེ ་ ་ ར་ད ང་། ། ང་གཅོད་ ེ ་ཉི་ ་འ ིག །དེ་ནི་ཁ་དམར་གདགས་
པའི་གཞི། །བ ན་པ་དར་ ད་ ེལ་ཉེར་ ། །བ ི་ འི་ ོག་གི་དར་ ད་བ ོར། ། ེས་ལོར་
ཕབ་པའི་རང་ ེལ་གཅིག །དེ་བཞིན་ ོག་མ་ ོག་ ་དང་། ། ོག་ ོགས་ ོག་ད ་ཐམས་ཅད་
ལས། །ད གས་ལེན་ ེས་ལོའི་ ེང་ ་ཕབ། །གང་བབ་ ེ ་རེ་རེ་བཞག ། ས་ ི་དར་ ད་
ེས་ ར་ཕབ། །དབང་ཐང་དར་ ད་ ེས་ཞག་ཕབ། ། ང་ འི་དར་ ད་ ེས་ ས་ཕབ། །
ཁམས་ ི་དར་ ད་གནམ་ལོར་ཕབ། །ཁམས་ཞེས་ ས་ཁམས་ལ་ ེད་ ང་། །མ་ཤེས་ ་ལ་ ེད་
པ་ཡིན། །སོ་སོར་རང་མ་ ་ ོགས་ད ས། །བ ོར་བས་དར་ ད་ཉེར་ ར་འ ང་། །བཟང་པོ་
ག་ལ་དཀར་རེ་དང་། །ངན་པ་ ག་ལ་ནག་རེ་བོར། །བ ད་པ་ ེས་ཚང་བ ད་ ི་ ེལ། །ལོ་
དང་ ར་ཁ་ ེ་བ་དང་། །གཟའ་དང་ ར་མ་ ིམ་ ེན་འ ེལ། །ཚས་ ི་ ེས་ཚང་བ ད་ལ་ཟེར། །
ངོས་འཛན་ ེ ་བཞག་ ོ་ན། །ཕོ་ལོ( ི་བ་སོགས) ག་པོ་དཀར་པོ་འཕེལ། །མོ་ལོ( ང་སོགས) ག་
པོ་ནག་པོ་འཕེལ། །འ ང་ཁམས(ཤིང་ ང་མེ་དམར་སོགས)གང་ཡིན་རང་མདོག་རེ། ། ོགས་བཞིའི་
ར་ཁ་རང་མདོག་ ེལ། །མཚམས་བཞི་ཟོན་སོགས་སེར་པོ་འཕེལ། ། ེ་བ་གཅིག་ ག་བ ད་
དང་ག མ། །དཀར་པོ་འཕེལ་ལ་གཞན་རང་མདོག །གཟའ་ནི་རང་ཁམས་ ེལ་རེ་དང་། །ཕོ་
གཟའ་ མས་ལ་དཀར་པོ་རེ། །མོ་གཟའ་ མས་ལ་ནག་རེ་བོར། །ཤར་ ར( ིན་ ག་སོགས) ག་
ཤིང་ ང་། མེ་དམར།)
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པོ་ ང་ ་འཕེལ། ། ོ་ ར(མ ་སོགས) ག་པོ་དམར་པོ་འཕེལ། ། བ་ ར( ་མཚམས་སོགས) ག་
པོ་དཀར་པོ་འཕེལ། ། ང་ ར(མོན་ ེ་སོགས) ག་པོ་ ོན་པོ་འཕེལ། །མཚམས་ ར( ག་སོགས)
བཞི་བོ་སེར་པོ་འཕེལ། ། ིམ་དང་ ེན་འ ེལ་ཚས་ མས་ལ། །ས་བཅད་འཛན་ ེད་ ེལ་རེ་
བོར། །འོན་ ང་ཁ་ ང་དགོད་པ་ན། །ངོས་འཛན་ ེ ་དགོས་པ་ ང་། །ས་བཅད་ ེལ་རེ་བོར་
ང་འ ིག ། ེལ་འབོར་ལག་ ིད་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ད་ནི་ ེ ་རང་རང་གི །ཁ་དམར་རིམ་པར་དགོད་ལ་ ོ། །ཐོག་མར་གཅེས་ ེལ་བཞི་ཡི་
འ ས། །གནམ་ལོ་ ལ་པོའི་ ེལ་དཀར་ན། ། ལ་པོའི་བཀའ་ཆད་མེད་པས་བཟང་། ། ེས་པ་
ཡིན་ན་ ི་འཕང་ཐོབ། ། ད་མེད་ཡིན་ན་གཏམ་ ན་ཐོས། །ནག་ན་ ལ་པོས་བཀའ་བ ོན་
འབེབ། ། ིད་ ག་མང་ལ་ ག་བ ལ་ཆེ། ། ་བ་ ོན་པོའི་ ེལ་དཀར་ན། ། ོན་པོའི་ ལ་ལས་
མི་འཛལ་ཞིང་། །རང་བསམ་གཞན་ ིས་བ བ་ ང་ ིད། །ནག་ན་ ོན་པོའི་ ལ་ནས་ ད། །
མཐོ་བས་ མས་ལ་དམའ་བས་ ང་། ། ག་ ་ད ་དང་ཁ་ ས་ཡོང་། །ཞག་པོ་དམག་མིའི་ ལེ ་
དཀར་ན། །དམག་ད ང་མཐའ་ནས་ ལ་བས་བཟང་། །ནད་ ང་ཚ་ལ་བར་ཆད་མེད། །གདོན་
དང་འ ེ་ཡིས་གནོད་མི་འ ར། །ནག་ན་མི་ཁ་ ེང་བ ོད་འོང་། །མ་ཉེས་མི་ཡི་ ོང་འཇལ་
ལམ། ། ག་ ་ཁ་ ས་ ན་མི་ཆད། ། ས་ཚད་མཚན་ཆའི་ ེལ་དཀར་ན། །མི་ ་མཚན་ཆའི་
དབལ་ལས་ཐར། །མི་ནོར་མཐའ་ནས་ ས་པས་བཟང་། །ནག་ན་མཚན་ཆ་བཙའ་ཡིས་ ེར། །
དཔའ་བོའི་མ ང་མོ་ ེད་ནས་ཆག །མི་ནོར་ ན་ལ་ངན་ཞེས་བཤད། །དེ་ ར་གཅེས་ ེལ་བཞི་
བོ་ཡི། །གནད་ ི་ཁ་དམར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
གཉིས་པ་དགོས་ ེལ་གཅིག་གི་འ ས། ། ས་ཆེན་ ེ་ ་གང་ཡིན་ནའང་། །ཆད་ཆེན་ལོ་
བ་གཅིག་ ང་ན། །མི་ཆེན་བཟང་ལ་ གས་པར་འ ང་། །མི་ངས་ ས་ཤིང་ ་ངས་བ གས། །
ཁ་གང་ཟས་ཟ་ བ་གང་གོས། །གོན་ཅིང་མིག་གང་ ད་མོ་བ ། །ལག་གང་ནོར་ལ་ ོད་མཁན་
ཡིན། ། ་མ་བ ་ཡི་མགོ་བོ་དེ། ། ག་མ་གཅིག་གིས་བཅིང་པ་འ ། །མི་འ ོད་ངན་ཡང་ ེ་
འ ོ་བཟང་། ། ་མ་ངན་ཡང་ ང་ཐག་བཟང་། །ཆོ་རིགས་ཡོན་ཏན་ཅན་ ི་བ ད། །རབ་ ་
མི་ ང་ ིམ་པ་ ། །ལོ་འདི་མེད་ ་མི་ ང་ལོ། །ཆད་ ང་ལོ་བ་གཅིག་ ང་ན། །ཕ་ཚན་ནང་
ན་རབས་ཆད་མང་། །མི་ཚན་གཉིས་སམ་མེ་ཐབ་གཉིས། །ཆོ་རིགས་བཟང་ ེ་དར་ ད་མང་། །
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཡོ་ ད་ནམ་མཁའི་ ིན་དང་འ ། །རང་ཉིད་ད ལ་ན་ཕ་མེས་ ག །ཕ་མེས་ད ལ་ན་རང་
ཉིད་ ག །ད ་ལ་གཉེན་ ་བ ང་བས་ ང་། །ལོ་འདི་ གས་ ི་བང་མཛད་དང་། །མཛངས་
ི་ཡིག་ཚང་ ེད་པའི་ལོ། ། ོད་ ི་མ་ ི་ ན་རབས་ཞིག ། ར་ས་བཟང་པོ་ཟིན་པ་ཡོད། །དེ་
ཡི་ཡོན་ཏན་ཕ་ ིད་ཟིན། །འདི་མེད་དམ་ཉམས་ གས་ ་ གས། ། ང་ ི་ནང་ནས་ལངས་
པས་ན། །མི་ནོར་ཟས་ག མ་ ོངས་པར་འ ར། །མ་ལོ་ ང་ན་དབང་ཐང་ཆེ། །མ་ ་བཟང་
པོའི་ ་ཚ་ ེ། །གཉེན་ལས་འ ོས་པའི་ཁ་མ ་ཡིས། །རང་གི་ ལ་དང་འ ལ་ ་ཉེ། །ཕ་ཚན་
ནང་ ་ཞེ་འཁོན་འོང་། །མཐོན་པོ་དམའ་སར་ ས་པ་ཡིས། །གཙང་གཙང་འ ་ཡང་ ེ་བ་
ཡིན། །བཟང་པོར་ ས་ ང་ངན་གཤིས་མཐོང་། །གང་གང་འ ་ཡང་ ོངས་པ་ ེ། ། ི་གཞིས་
ཆེ་ཡང་ནང་ནོར་ ང་། །བསགས་པའི་ཡོ་ ད་གང་ ོངས་མང་། །དེ་དག་ ར་ས་ ས་པས་
ལེན། །ཕ་ ེ་ལ་བ ེན་ ་ ེ་ཆགས། ། ་ ེ་ལ་བ ེན་ ིད་ ེ་ཆགས། ། ་ ོད་ད ་མགོ་ནོན་
པའི་མི། །འདི་མེད་ང་ ེས་ཆེ་ན་ཡང་། །ཐ་མ་མི་ལ་དབང་འཆོར་རོ། །དབང་ལོ་ ང་ན་དངོས་
བ་འབེབ། །ཕ་ཚན་ནང་ནས་གཡང་ཟས་ཟ། །སེམས་ ་ཆེ་ཞིང་ ་བ་མཐོ། ། ོ་ ོས་མི་ལ་མི་
འ ི་ ེ། །ཧ་ཅང་ ར་མཁས་ ག་ན་ ང་། ། ན་ཅིག་ཟ་ ེད་མནའ་མར་ངན། །འབོལ་པོ་
གཉའ་ཆག་ ོ་ ིར་ངན། ། ེ་མ་དཀར་པོ་ཞིང་སར་ངན། ། གས་པ་ ོད་ནག་ད ་ ར་ངན། །
གས་ ད་ཡིན་ན་ ར་ཁ་ཡོད། །ཕ་མེས་ ར་ ིས་ ལ་ས་ཟིན། །རི་རབ་ ས་ ས་ ་མཚ་
འ ང་། །ལོ་ཡི་ ོ་མོ་ བ་བ ེན་ཡིན། །འདི་མེད་ ོད་ ི་ཕ་ཚན་སར། །དམག་བ ་ཡོད་ ང་
དཔོན་གཞན་ ེད། ། ལ་ཁ་གཞན་ལ་འཆོར་དོགས་ཡོད། ། ་ལོ་ ང་ན་ ་ ད་དར། །ཕ་ ེ་
ལ་བ ེན་ ་ ེ་ཆགས། ། ས་ཁར་ཟས་ནོར་དབང་ཐང་ཆེ། ། ིམ་ ི་ ག་ནས་ ང་ ང་བས། །
ི་ ོ་བཅད་པས་ག་ལ་ཕན། །ཚར་མ་དར་ ིས་ག མས་འ ་བའི། །བཟང་པོ་འ ་ཡང་ངན་
གཤིས་ཡོད། །ཕོ་ ས་ ོབ་ ང་མི་ཕན་ཏེ། །རང་ཉིད་བཙན་ས་བ ང་ན་ལེགས། །ཕ་ཚན་ ི་
ཡིས་ ོད་ལ་ ོབ། ། ལ་ནི་དམངས་ ་མི་བབ་ལ། ། ས་ ི་མལ་ས་མི་གཏོང་ངོ་། །ཕ་བས་ ་
ད་བཟང་བ་དང་། ། ་བས་ཚ་བོ་བཟང་བ་ཡིན། །གསེར་ལ་ག ་ཡིས་ ས་པ་འ ། ། ག་ལ་
རིས་བ ་འདི་མེད་ན། །ད་ ར་བཟང་ཡང་ནམ་ཞིག་ངན། ། ོགས་ལོ་ ང་ན་ ེད་པ་ཆེ། །ཕ་
མའི་ནོར་ ིས་ཕན་མི་ཐོགས། །རང་ ད་འདོད་ལ་བ མ་ཆེ་བས། ། ག་ ་ཟས་ནོར་ད ་ ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ང་། །འོད་ཅན་ནོར་ ིར་འ ེ་འ ངས་པས། །དར་ ད་འཕོ་ ས་ཤིན་ ་མང་། ། ་ལ་ ིས་
མས་ནང་གིས་ ང་། །ལོ་འདི་ནོར་ ི་ལོ་ཡིན་པས། །ད་ ་ཁ་ མ་མིར་ཚལ་ཡང་། །ཐ་མ་
གས་ ིས་ར་བར་གང་། །ལེགས་པ་བདག་གིས་ ས་ན་ཡང་། །ངོ་སོ་གཞན་ ིས་ ེད་པར་
འ ར། ། ་བ ་ ག་ ོང་བདག་པོར་ ེད། །ལོ་འདི་མེད་ན་དཔལ་ཁ་ ད། །དང་པོ་ ག་གིས་
རི་གང་ཡང་། །ཐ་མ་ ་ ད་མི་ལ་ཚལ། །ད ་ལོ་ ང་ན་ད ་མང་ ང་། །ཕ་བ ་བསད་ ང་
་བ ་ལངས། །ཉེས་པ་མེད་ ང་ ན་ ིས་ ང་། ། ས་པ་མེད་ ང་ཞེ་བ ག་མང་། །བག་ཡོད་
ས་ ང་མི་ཡིས་འ ། །འ ན་པ་བག་ཙམ་བ ང་ན་ལེགས། ། ག་ ་ད ་དང་ཁ་མ ་མོད། །
མི་ ོང་ ་ ོང་འཇལ་དགོས་འོང་། །མི་ ད་ནང་ ་དམེ་ ི་འ ང་། །ཕ་ཚན་ནང་ ་ལོག་བ ་
ེད། ། ་བ་མི་ཉན་རང་ ོ་འ གོ །ཕ་རིའི་ངོས་ལ་གཏོང་བ་ན། ། ར་རིའི་ངོས་ལ་འ ོ་དགོས་
ཟེར། །འདི་མེད་ ེས་ ་ད ་མེད་ ང་། ། ན་མ་འཇབ་ ་མང་བས་ན། །མེད་ ་མི་ ང་ལོ་
ཡང་ཡིན། །དགོས་ ེལ་འ ས་ ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ག མ་པ་མེད་ ་མི་ ང་བའི། ། ེ ་གཉིས་ ི་ མ་བཤད་ནི། །བ ི་ ་སེ་ཞིག་ལོ་ཡིན་
ན༑ ༑ ང་ ས་ཕ་མས་བོར་བ་ཡིན། །ཁས་ ངས་ ས་ ང་དོན་མི་བ ན། །ང་ ིད་ཟེར་ཡང་
ག་བ ལ་ ངོ ་། །སོས་དལ་ཟེར་ཡང་ ོ་མི་བདེ། །ནད་ནི་ ན་དང་ ་སེར་ན། །གདོན་ནི་ ་
དང་ས་བདག་གནོད། །ཕ་རོལ་ ་བཞིན་གསོས་ན་ཡང་། །ཕན་མེད་རང་ལ་ད ་ ་ ང་། ། ིམ་
་ཟས་སོས་ཆང་བ ང་ཡང་། ། ོ་ ་ ད་ནས་འ ་བཞད་གཏོང་། །མི་ ད་ ི་ཁར་ཤོར་
བའམ། །ཡང་ན་གཅོང་ནད་ཅན་ཡང་ངེས། །ཕ་ཚན་ ོས་ཁ་མི་མ ན་པས། །མི་རེས་གཏམ་
རེ་ ལ་རེ་འཛན། ། ད་མེད་ཡིན་ན་ཕ་མིང་གི ། ོགས་ ་ ོ་ཁ་དཀར་བ་ ེད། །མི་ཚན་མང་
་འཐོར་བར་ངེས། །ཁ་ཡན་ལོ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། །མཐོ་སར་མི་ཡིས་མི་བཞག་ ང་། །དམའ་
སར་རང་ཡང་མི་ ོད་ཟེར། ། ེ་ནས་གཡང་ལ་ ང་ན་ཡང་། ། ེད་ནས་ ་ ང་ལེན་ ིན་
འ ོ། ། ་ཡི་གངས་རི་ཆེ་བས་ན། །མདའ་ཡི་གཙང་ཆབ་ གས་ ིས་ཆེ། ། ོད་ ི་ཕ་མེས་དེ་
འ ར་ ང་། ། ོན་ མས་བཤད་ན་ ེ་ ལ་མང་། །ནོར་ཟས་གང་ ོངས་འཕར་འ ར་མང་། །
འོན་ ང་ཚ་ ད་ ིད་པར་འོང་། །ཁོང་ནོང་ལོ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ། ོད་ ི་ཕ་དང་མེས་པོའི་
སར། ། ག་གཟིག་གཉིས་ ་ི ་ཡང་བ ེབས། ། ོན་པོ་གཉིས་ ི་ངར་ཡང་བ ེབས། ། ་མ་
- 455 -

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཉམས་ཤིང་ ོ་མ་བ ལ། ། ོན་ མས་བཤད་ན་ ་གསོ་དཀའ། །ཚ་ ོད་ ག་བ ལ་ ་ངན་
འོང་། ། དོ ་ལ་མི་ ད་ག མ་ཡོད་དེ། །གཅིག་དར་གཅིག་ ད་གཅིག་སོ་ བ། །ནོར་ ེད་བན་
བོན་དག་ལ་ ོང་། །མི་ ེད་འ ེ་ལ་ཤོར་ཉེར་ཡོད། །ཁ་རལ་ལོ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། །གངས་དཀར་
ེ་ནས་སེང་ ད་འདོན། །ད ང་ ོན་ད ིངས་ནས་འ ག་ ་ ོགས། ། ི་ག གས་ཉི་མ་ ན་ལ་
ོ༑ ༑དེ་འ འི་མི་ ད་ཡིན་པས་བཟང་། ། ོད་ ི་ཕ་མེས་དང་པོ་དར། །བར་ ་ཕ་ཚན་སོ་སོར་
འཐོར། ། ལ་ཁ་ག མ་ཙམ་ ེས་པ་འོང་། །རང་དབང་མི་ཐོབ་མི་དབང་ཆེ། །གདོན་ནི་དམ་
ི་ ལ་འགོང་གནོད། ། ད་མེད་ཡིན་ན་ ་གཉིས་གསོ། །བསོད་ནམས་དར་གཅིག་ ད་གཅིག་
འོང་། །ཁ་ ས་ཞལ་ ེ་མང་བར་འ ང་། །འ ན་ ར་ལོ་བ་ཞིག་ཡིན་ན། །གདོང་ལ་མཆི་མ་
འཛག་པ་ཡིན། ། ་ཚ་ ག་ཆད་མང་བ་འོང་། །གཏན་ ་ད ་དང་ཁ་ ས་འ ང་། ། ད་མེད་
ཡིན་ན་ ོ་ཤི་ལོ། །ལོངས་ ོད་འབད་ ོལ་ཅི་ ས་ ང་། །ཡོ་ ད་ ང་ ས་མི་འ ང་ལ། ། ེ་
ལ་འཕོ་ ེས་མང་ ་འོང་། །འོན་ ང་ ང་མས་མགོན་ ེད་པས། །རིག་པ་གསལ་ཞིང་ཅི་ཡང་
ཤེས། །ཚ་ ོག་ ང་བའི་ཆོ་ག་འབད། ། ས་ ེལ་དར་ ད་འ ས་ ་ནི། ། ས་ ོགས་བདེ་བ་
ན་པ་ཡིན། །བཙས་པ་ལོངས་ ོད་འཕེལ་བ་ཡིན། ། ས་ ེད་བསམ་པ་འ བ་པ་ཡིན། །གོས་
ོན་ ོན་མེད་སོ་ བ་ཡིན། །ལས་ ེད་ ད་རིགས་གཞི་བ ིང་ཡིན། །དར་བ་ཟད་མེད་གཏེར་
ཆེན་ཡིན། །དེ་དག་བཟང་པོ་ ག་གི་འ ས། །ད གས་ལེན་ ལ་བ་ཟད་པ་ཡིན། །མངལ་གནས་
ལས་ ི་ ར་ཆེན་ཡིན། ། ད་པ་ལོངས་ ོད་ ེ་ ལ་ཡིན། །ན་བ་ཉེས་པའི་ ང་འ ོད་ཡིན། །
ཤི་བ་ ་ཉམས་གཡང་ཤོར་ཡིན། ། ར་ གས་ ན་ཆད་ཐལ་བ་ཡིན། །དེ་དག་ངན་པ་ ག་གི་
འ ས། །དེ་ ར་མེད་ ་མི་ ང་བའི། ། ེ འི་འ ེལ་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
བཞི་བ་མི་འ ར་ ང་ ེལ་ འི། ། མ་བཤད་ ི་དང་ཞར་ ང་བ ན། །ཕ་མ་ ག་ཡོས་
ལོ་བ་ཡིས། ། ་ཚ་ ་ ལ་བཙས་པ་ན། ། ང་གསལ་འོད་པོ་ཆེ་ཞེས་བཟང་། ། ་ ེལ་ལོ་བས་ ི་
ཕག་བཙས། ། ་མཚ་གཏིང་མེད་ ་བ་ཡིན། ། ི་ཕག་ལོ་བས་ ག་ཡོས་བཙས། །དཔག་བསམ་
ོང་པོ་ ས་པ་ཡིན། །ཕ་མེས་ ག་ ་ ི་ག མ་ལ། ། གས་ ང་ མ་ ད་བཙས་པ(ཕ་མེས་ ་
ག མ་ ང་ ་གཅིག་ན་ཟེར)ན། །རབས་ཆད་ ིར་ཤི་མང་བ་དང་། །ཕ་མཚར་བོར་ལ་ ལ་ཁ་
འཐོར། །ཕག་ ག་ཡོས་ལ་མེ་ ང་བཙས། །མི་མཐའ་དམའ་ཞིང་མཚང་ཅན་ནད། ། ི་ཁ་ཕ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

མེས་ མས་ལ་ །ེ ། ་ ང་ ལ་ལ་ ་ ང་བཙས། །ཕ་མེས་མགོ་ ས་ ལ་བ་དང་། །མོ་རིགས་
གཡང་ཁ་ཉམས་པར་འ ར། ། ི་འ ག་ ེལ་ལ་ཤིང་ ང་བཙས། །ཀ་བ་མ་ གས་ཞེས་ཏེ་
ངན། །གཞན་ཡང་ཕ་མེས་ གས་ ང་ལ། ། ་ཚ་ གས་ད ་མེ་ ང་ ེས། །མི་རེ་ ེས་ན་ནོར་
རེ་གོད། །ནོར་རེ་གོད་ན་མི་རེ་འཆི། །མི་ནོར་དར་ ད་ ན་མི་ཆད། ། གས་ ་ ་ ེས་ཕ་བས་
༑ ༑དར་ཞིང་ ་བས་ཚ་བོ་དར། ། ག་པོ་ མ་བ ད་འ ང་བ་ཡིན། ། གས་མ་ས་ ེས་ ང་
ལོག་ཅེས། །ནོར་གོད་ཆེ་ཞིང་གང་ ོངས་འ ང་། །ཕ་ནོར་ ་ལ་ཕན་མི་ཐོགས། ། གས་ ོགས་
ཤིང་ ེས་ ་ ིར་འཆི། །མེ་ལ་ གས་ ེས་ ོ་ ན་འ ར། ། ་ལ་མེ་ ེས་རབས་ཆད་དོ། །ཤིང་
ལ་ས་ ེས་དབང་ཐང་ ང་། །ས་ལ་ ་ ེས་བ ན་མར་གཡེམ། །དེ་སོགས་རིགས་ནས་ད ེ་བར་
༑ ༑ ིར་ན་མ་ ང་དར་ ས་བཟང་། ། ད་ ས་བཙས་ན་ངན་པ་ཡིན། ། ད་པར( ) ག་
ཡོས་ (མ་དེ་ ར་ཁ་ལ་ ེབས་ ས)ལ་བཙས། ། ་ ལ་ཁམ་དང་ ་ ེལ་ལི། །གཤེད་བཞི་ཟིན་དང་
ི་ཕག་ཁོན། ། ར་ཁའི་གདན་ས་ངན་པ་ཡིན། །གཤེད་བཞི་ལི་ལ་བཙས་པ་ན། ། ད་མེད་མོ་
ོགས་ ན་ལ་ མས། ། ི་ཕག་ ་ལ་བཙས་པ་ན། །མ་ ིའི་ ལ་མཁར་བཟང་པོ་ཡིན། ། ་ ལ་
ཟིན་ལ་བཙས་པ་ན། །ཕ་ འི་ ནི ་ལན་ཡོད་པ་ཡིན། ། ག་ཡོས་ཁམ་ལ་བཙས་པ་ན། །རང་གིས་
བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཡིན། ། ་ ེལ་མཚམས་བཞིར་བཙས་པ་ན། །ཚ་ ོག་ག ང་ ང་
བ ན་པ་ཡིན། ། ག་ཡོས་ཁོན་བཙས་ས་བདག་གནོད། ། ་ ེལ་གིན་བཙས་ ང་མ་ན། ། ་
ལ་ཁེན་བཙས་ད ་བོ་མང་། །གཤེད་བཞི( ི་ཕག་ ང་ ང་ངོ་)ཟིན་བཙས་ནོར་ཟས་གཏོར། །
ིམ་ བ(མ་དེའ་ི བག་མ་ ེད་ལོའམ་ནང་ ར) ེང་ ་ ་མོ་བཙས། ། ར་ཡང་ ་མོ་བ ད་ཙམ་ ེ། །
ཟིན་ལ་བཙས་ན་གཅིག་གམ་ ། །ཟོན་ལ་བཙས་ན་བཞི་འམ་གཅིག །ལི་ཁོན་གིན་ མས་གཉིས་
སམ་བཞི། ། ་ཁོན་ཁམ་ མས་ག མ་མམ་ ། ། ེ་ལ་ ་ ེས་ ར་ཡང་བ ད། །གཞན་ཡང་
གས་བཞི་མེ་བ ད་ལོར། །གང་ ེས་ལོ་ ་ ེས་འ ོ་ཆད། །མ་ཆད་ ་དེས་ཕན་ཐོགས་དཀའ། །
མ་དེ་རང་ལ་བཞི ་བ འམ། །ཞེ་གཅིག་ ་ ེས་ ི ད་ བ་ཆོད། ། ད་པར་ ་ ི ་ ་ཕག་
བཙས། ། ིད་ག ག་ཆོད་ཅིང་མ་ཆོད་ན། ། ་དེས་ཕ་མར་ཕན་མི་ཐོགས། །རང་ ང་ ་བའི་
དར་ ད་ནི། །ད ིད་ག མ་ ག་ཡོས་ ་ ལེ ་བཙས། །ད ར་ག མ་ ་ ལ་བཙས་པ་དང་། །
ོན་ག མ་གཤེད་བཞི་བཙས་པ་དང་། །ད ན་ག མ་ ི་ཕག་བཙས་པ་སོགས། །རང་རང་ ོག་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

གི་མ་ མས་ལས། །ད གས་ལེན་ན་ཤི་ ར་ག མ་ །ི ། ་བར་ ེས་ན་ཕ་མར་ངན། །ཡང་ན་ཁོ་
རང་འཆི་བར་འ ར། །
ཞར་ ང་མི་འ ར་ ང་ ་ཡི། ། ེས་འ ེལ་ཁ་དམར་འགའ་ཞིག་བཤད། །དཔལ་དང་
ར་ ི་ངོས་འཛན་ནི། ། ་ཡི་ ོག་དང་ ང་ ་ཡིས། །ཕ་ཡི་ ོག་དང་ ང་ ར་འཐབ། ། ོབ་
ན་ཕ་ཡི་དཔལ་ཆེན་ཡིན། །གསོད་ན་ཕ་ཡི་ ར་ཆེན་ཡིན། ། ་ཡི་ ས་དང་དབང་ཐང་གིས། །
མ་ཡི་ ས་དང་དབང་ཐང་འཐབ། ། ོབ་ན་དཔལ་དང་གསོད་ན་ ར། །དཔལ་ཆེན་བཟང་ལ་
ར་ཆེན་ངན། ། ་དང་དཔལ་དང་ཚ་དང་འ ེ། །བ ད་དང་ ་ཡི་ད ེ་བ་ནི། །རང་ ེས་མ་
ང་ ར་ ེ་དེ། །རང་ལོའི་ ོག་ ས་དབང་ ང་གི །མར་ ར་ ་ལ་ ར་ ར་དཔལ། །ནང་
འ ད་ཚ་ལ་ ོགས་འ ད་འ ེ། །ད ་འ ད་བ ད་ཅེས་བ ོད་པ་ཡིན། ། [མ་ལོས་ ་ལ་འཐབ་
པ་ཡིས། །མ་དང་འ ད་པ་ ་ལོ་བ། ། ་དང་འ ད་པ་དཔལ་ལོ་བ། །འ ང་བ་ནང་འ ད་ཚ་
ལོ་བ། ། ོགས་དང་འ ད་པ་འ ེ་ལོ་བ། །ད ་དང་འ ད་པ་བ ད་ལོ་བ། །དང་པོ་ ོག་གི་ ེས་
ང་ནི། ། ་ལོ་ཡིན་ན་བསོད་ནམས་ཆེ། །ཚ་རིང་ ོག་གི་ ོན་ཤིང་ ས། །ཚ་ལོ་བ་ནི་ཚ་རིང་
འ ར། །རི་བོ་བཞིན་ ་ཚ་ ོག་བ ན། །དཔལ་ལོ་དབང་ཐང་ ་ནོར་ ན། ། ོན་ཤིང་ལོ་འདབ་
ས་པ་འ ། །འ ེ་ལོ་བ་ལ་བསོད་ནམས་མེད། ། ན་ ་འགོང་བཀར་གཡང་ བ་ ། །བ ད་
ལོ་བ་ནི་ཚ་ ང་ཟེར། །ཉི་མ་གཟའ་ཡིས་ཟོས་བཞིན་འ ོ། །ཚ་ བ་ཚ་ ང་ ན་ ་དགོས། །
གཉིས་པ་ ས་ ི་ ེས་ ང་ནི། ། ་ལོ་ ས་ལ་ན་ཚ་མེད། །དབང་པོ་ ོབས་ ན་བདེ་བར་
གནས། །ཚ་ལོ་ ས་ལ་ནད་མི་འ ང་། ། ་བ ན་མི་འ ར་ ོ་ ེ་འ ། ། ས་དཔལ་གཡང་གི་
མཚ་མོ་འ ིལ། །ཁ་གང་ཟས་ཟོས་ ས་མཚག་ ས། ། ས་འ ེ་ནད་འཁོར་སེམས་ ག་འ ང་། །
ས་བ ར་མིང་ ོ་ ོག་གཅོད་ ང་། ། ས་བ ད་འ ེ་ཡིས་འཚ་བར་ ེད། །བ ད་མདོས་ ས་
ིས་ ིབ་ ོང་དགོས། །ག མ་པ་དབང་ཐང་ ེས་ ང་ནི། །དབང་ ་ ་ནོར་ལོངས་ ོད་
འཁོར། །ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འ བ་པར་འ ར། །དབང་ཚ་ལོངས་ ོད་དགོས་ད ་ ེད། །
ཁ་ ེ་ཆེ་ལ་ ་ནོར་ ན། །དབང་དཔལ་ ་ནོར་བཙན་ ག་ ན། ། ་གཡང་རི་བོ་ ་ ར་
བ ན། །དབང་འ ེ་གཡང་གི་ཟོ་ཞབས་ ོལ། །ལོངས་ ོད་འ ོག་པའི་ ང་འ ེ་ལངས། །
འགོང་པོ་ཁ་འཆིང་ ི་ ི་བཀར། ། མ་ ལ་གཡང་ བ་ ་གཡང་འབོད། །དབང་བ ད་ཟས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ནོར་ལོངས་ ོད་ཟད། །གོད་ ི་གོད་འ ེ་ ང་ ི་མནན། །བཞི་བ་ ང་ འི་ ེས་ ང་ནི། ། ང་
་ ་ ང་བཟང་པོས་ ོབ། །དཔལ་ ི་ཉི་མ་ཤར་བ་ཡིན། ། ང་ཚ་གངས་ལ་ཉི་ཤར་འ ། །སེང་
གེའི་ག ་རལ་ ས་པ་འ ། ། ང་དཔལ་ཤེས་རབ་རལ་ ི་འ ། །གང་ལ་ཚད་པས་ ོག་ ་
གཅོད། །མི་ བ་ ལ་མཚན་འ ་བས་བཟང་། ། ང་འ ེ་བསོད་ནམས་ ་ཡང་ཆག །ཁ་འ ོད་
ཁ་ ས་ ག་ ་འབབ། །གཉེན་ ་བསམ་ ང་ད ་ ་ ང་། ། ང་ ་ཁ་མ ་ཞི་ ེད་འདོན། །
ང་བ ད་མི་ཁ་གཏམ་ངན་ ང་། །ལམ་འ ང་ཟམ་པ་བཅོས་པ་དང་། ། ་འ ག་ ང་ ་བ ་
ོང་ ེང་། །ད ་མདོས་ ང་བ ེད་ ན་ ་ ། །] (ཞེས་པ་འདི་འདི་ ་མཁོ་འ ག་ མ་ནས་ ིས་ཡིག་
གཞན་ཞིག་ནས་བ ན་ ོས་ ངས་པ་ཡིན་ནོ།) འོན་ ང་རང་གི་ཚ་རབས་འདིར། །ཉེར་ ་མན་ཆད་མ་
ང་གཙ། །ཞེ་ ་ཡན་ཆད་ཕ་ ང་གཙ། །དེ་གཉིས་བར་ལ་རང་ ང་གཙ། །མཁས་པས་ ང་
བ ན་དེ་ལས་དཔོག །
་བ་བ ་ ག་ ེ འི་འ ས། ། ག་པ་ ང་གཅོད་ཉི་ ས་བཤད། ། ོག་གི་རང་ ེལ་
དཀར་བ་ན། །རིན་ཆེན་ཚ་ཡི་གཏེར་ཞེས་ ། ། ང་ ས་གསོ་ ་ ས་ཚ་རིང་། །ཕ་དང་ ་བོ་
ན་ལ་བཟང་། ། ོག་ ེལ་ནག་པོ་ ང་བ་ན། ། ང་ ས་གསོ་དཀའ་ཚ་ཡང་ ང་། །ཚ་ བ་ཚ་
ག ངས་ཚ་ཆོག་ ། ། ོག་གི་མ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ཕ་ ་དར་བའི་ཚ་བོ་ཡིན། ། བ་ ེན་གཞན་
ལ་འཚལ་མི་དགོས། །ནག་ན་ཕ་ ་དར་ ད་ཆེ། །ཕ་མེས་རབས་ཆད་ར་བ་ ོངས། ། ོག་གི་ ་
ེལ་དཀར་བ་ན། །ཚ་རིང་ཚ་ཡི་ ེན་ ར་ གས། །རིགས་ ད་ ེ ་ ེ་བར་འ ར། །ནག་ན་ཚ་
ཡི་ ེན་ ར་ ངས། ། ིག་པ་ཁ་ད ག་ཅན་མི་འ ོད། ། ོག་གི་ ོགས་ ེལ་དཀར་བ་ན། །རིན་
ཆེན་ནོར་ ི་གཏེར་ཁ་ ས། །ནག་ན་ ོ་དང་ ་བ་མང་། ། ོད་ལ་མི་དགའ་འ ོ་ལ་དགའ། །
ོག་གི་ད ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །གཅོང་དང་ནད་གཞི་ ིང་བ་འཛམ། །ཟས་ངན་ད ་ ་ཡོང་
ངོ་ཡིན། །ནག་ན་ ན་ ི་གཞོན་ ི་དང་། ། ར་ ི་སོགས་དང་ ལ་བ་ཡིན། ། ས་ ི་རང་ ེལ་
དཀར་བ་ན། །ག གས་བཟང་ ད་ལེགས་ཁ་ ་ེ འཕེལ། །ནག་ན་ནད་མོད་དབང་ ོན་འ ང་། །
ས་བ ར་ ས་བ ེད་ ང་བ་གདགས། ། ས་ ི་མ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །མ་ ་དང་ནི་འ ོགས་
ན་རིང་། །ནག་ན་དེ་ ོག་འ ོགས་ ན་ ང་། ། ས་ ི་ ་ ལེ ་དཀར་བ་ན། ། ་ཚ་ མ་ ལ་
གསོ་བ་ ། །ནག་ན་དེ་ ོག་གསོ་བ་དཀའ། ། ས་ ི་ ོགས་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ེས་པ་ཡིན་ན་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ད་མེད་དང་། །འ ད་ལ་ ད་མེད་ ེས་པ་ ེད། །ནག་ན་ནོར་མེད་གཅེར་ ར་ ད། ། ས་ ི་
ད ་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ས་ལ་གནོད་པའི་ད ་མང་ངོ་། །ནག་ན་ནད་དང་གཅོང་མེད་དོ། །
དབང་ཐང་རང་ ེལ་དཀར་བ་ན། །འདོད་ད འི་ལོངས་ ོད་ཡིད་བཞིན་འཇོ། །ནག་ན་ཟང་
ཟིང་འ ོར་བ་མཛད། ། ས་ཁར་ནོར་ གས་གང་ ོངས་ཆེ། །དབང་ཐང་མ་ ལེ ་དཀར་བ་ན། །
ཞང་པོ་ཚ་བོ་འ ོགས་ ན་རིང་། །ནག་ན་ཞང་ཉེ་དར་ ད་ཆེ། །ར་ ི་ ་བོང་ཆིག་བ ད་
ེད། །དབང་ཐང་ ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །མ་ལས་ ་ཡི་མཛངས་པ་འོང་། ། ད་པར་ ་མོས་
ོགས་མང་ ེད། །ནག་ན་ ་མོ་ ོན་ཅན་འ ང་། །དབང་ཐང་ ོགས་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ལོ་
ལེགས་ ན་གཡོག་ཕོ་མོས་ མས། །ནག་ན་ནོར་མང་འ ་ ིན་འཐོར། །དབང་ཐང་ད ་ ེལ་
དཀར་བ་ན། །ནོར་ཉམས་ད ་ཡི་ལག་ ་འཆོར། །ནག་ན་རང་ནོར་རང་གིས་ ོད། ། ད་པར་
ནོར་ལ་ད ་མེད་དོ། ། ང་ འི་རང་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ་ ང་འཁོར་ཞིང་གོང་མས་ མས། །
ནག་ན་རང་གིས་བཟང་ ས་ ང་། །གཞན་ ིས་བ ི་བར་མི་ ེད་དོ། ། ང་ འི་མ་ ེལ་དཀར་
བ་ན། ། ེ་ ོན་གོང་མས་མགོན་ ོབ་མཛད། །ནག་ན་མེས་པོའི་ བ་ ེན་ ལ། ། ང་ འི་ ་
ེལ་དཀར་བ་ན། ། ་སོགས་ ིག་ མ་ བ་འཕེལ་ལོ། །ནག་ན་ད ང་གཉེན་དང་ ལ་ཏེ། ། ་
ོད་ཐང་ལ་ ང་དང་འ ། ། ང་ འི་ ོགས་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ོན་པོ་ཐབས་ལ་མཁས་པས་
ོབ། །ནག་ན་ནོར་ ི་ བ་མི་འཕེལ། ། ་ ོགས་ཁ་ ེ་ ང་བ་ཡིན། ། ང་ འི་ད ་ ེལ་དཀར་
བ་ན། །བཟང་ ས་ངན་པའི་མཐའ་ལ་ ང་། །ནག་ན་གཞན་ ི་ག ལ་ལས་ ལ། །དེ་ ར་ ང་
གཅོད་ཉི་ ་ཡི། །ཁ་དམར་ཡང་དག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
བ ན་པ་དར་ ད་བ ་གཉིས་ ི། ། ་ ེལ་ཉེར་ འི་འ ས་བཤད་ནི། ། ོག་གི་རང་
ེལ་དཀར་བ་ན། །གཞོམ་མེད་ཚ་ཡི་ག ང་ ང་བ ན། །ནག་ན་ཚ་ ང་ཚ་ཆོག་འབད། ། ོག་
གི་མ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ཕ་ ་ཚ་རིང་ ིན་ ང་ཆེ། །ནག་ན་དེ་ ོག་ངན་པ་ཡིན། ། ོག་གི་ ་
ེལ་དཀར་བ་ན། ། ་བོ་ ན་ ི་ ལ་བ་ཆེ། །ནག་ན་ ན་དང་འ ོགས་ ན་ ང་། ། ོག་གི་
ོགས་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ནོར་ནི་ ིག་པ་ཁ་ད ག་འ ོད། །ནག་ན་གོད་མང་ནོར་མི་འ ོད། །
ོག་གི་ད ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ཐ་མར་ ི་ ་ མ་པར་འ ར། །ནག་ན་མཚན་བ ས་གསོད་པ་
དཀའ། ། ས་ ེལ་དཀར་ན་ན་ཚ་མེད། ། ས་ ི་ཡན་ལག་ ལ་ ོབས་ ས། །ནག་ན་ནད་ ི་
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ག་ ས་མནར། ། ས་ ི་མ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ཞང་ཉེ་ ིན་ཆེ་འ ོགས་ ན་རིང་། །ནག་ན་
ཞང་ཉེའི་ ིན་མི་ཐོབ། ། ས་ ི་ ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ཤེས་ ད་ཕ་ལས་ ་ཡིས་བཟང་། །ནག་
ན་ ་ཚ་གསོ་བ་དཀའ། ། ས་ ི་ ོགས་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ང་མའི་དབང་ཐང་ཆེ་བ་ཡིན། །
ད་མེད་ཡིན་ན་ ་ ལ་ཆེ། །ནག་ན་ ང་མ་ནའམ་འཆི། ། ད་མེད་ཡིན་ན་ ་མོ་མང་། ། ས་
ི་ད ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ཕ་མེས་ལས་ ང་ ་ཚ་བཟང་། ། ད་མེད་ཡིན་ན་ ོ་མང་ ེད། །
ནག་ན་དེ་ ོག་ ོགས་ ལ་ ང་། །དབང་ཐང་རང་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ་ནོར་འཕན་དར་
བཙན་ ག་ ན། །ནག་ན་ནོར་ལ་གང་ ོངས་མང་། །དབང་ཐང་མ་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ིང་མོ་
མཛངས་ཏེ་ཕན་ ང་ཐོགས། །ནག་ན་ ིང་མོས་ཕན་པ་ ང་། །དབང་ཐང་ ་ ེལ་དཀར་བ་
ན༑ ༑ ་མོས་ཕན་ ི་ལན་མོར་འདེབས། །ནག་ན་ཕན་མེད་ད ་ ་ ང་། །དབང་ཐང་ ོགས་
ེལ་དཀར་བ་ན། །ལོ་ གས་ལོངས་ ོད་འཕེལ་བ་དང་། །ནག་ན་འ ་ཡི་ ལ་བ་ ང་། ། ང་
འི་རང་ ེལ་དཀར་བ་ན། །མི་ཆེན་འ ་ཞིང་མི་ཁ་ མས། །ནག་ན་ཁ་ ས་ ོ་འ ོད་འོང་། །
ང་ འི་མ་ ལེ ་དཀར་བ་ན། །གང་ ེས་ ་དེ་ཕ་མར་འ ོད། །ནག་ན་ ་ཡིས་ཕན་མི་ཐོགས། །
ང་ འི་ ་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ་ ད་ཡོན་ཏན་ཅན་ ་ ེ། །ནག་ན་ ེན་པ་ ག་འ ར་ ེ། །
ང་ འི་ ོགས་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ེས་བ ོད་འ ོད་ཅིང་ཚང་ལས་ ལ། །ནག་ན་ ིག་ མ་
ནོར་མི་འ ོད། ། ང་ འི་ད ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །མཐོན་པོས་གཉའ་མནན་ ེད་པའི་ངོ་། །
ནག་ན་གཞན་ལ་འཇིགས་མི་དགོས། །ཁམས་ ི་རང་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ་ཚ་དབང་པོ་ཡན་
ལག་ཚང་། །ནག་ན་ཞ་ལོང་འོན་ གས་འ ང་། །ཁམས་ ི་མ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ཞང་ ོན་
བཟང་པོས་འཚ་ ོང་ ེད། །ནག་ན་ཞང་པོའི་ ིན་མི་འཐོབ། །ཁམས་ ི་ ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །
་ཚ་དབང་པོ་ཡན་ལག་ཚང་། །ནག་ན་ཞ་ལོང་འོན་ གས་འ ང་། །ཁམས་ ི་ ་ ེལ་དཀར་
བ་ན། །ཕ་མ་ ིན་ཆེ་ལོངས་ ་ ོད། །ནག་ན་ཕ་མས་ ་ཚ་བོར། །ཁམས་ ི་ ོགས་ ེལ་དཀར་
བ་ན། །མ་ ་བཟང་ཞིང་འ ོགས་ ན་རིང་། །ནག་ན་མ་ འི་ཕན་པ་ ང་། །ཁམས་ ི་ད ་
ེལ་དཀར་བ་ན། །བ ིགས་པའི་མཁར་ཁང་མི་ལ་འཁོར། །ནག་ན་ཕ་གཞིས་ ་ཡིས་འཛན། །
དེ་ ར་དར་ ད་ ེ ་ལ། །བཟང་པོ་རབ་འ ིང་ཐ་ག མ་དང་། །ངན་པ་རབ་འ ིང་ཐ་ག མ་
མས། ། བས་ཐོབ་ ད་པར་རིག་པས་ད ད། །འདི་ནི་བཟང་ངན་གཉིས་བ ན་ཏེ། ། ོར་
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འགོའི་ཁ་དམར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེ་ ར་ ེལ་ ོར་གང་ཡིན་ ི། །མན་ངག་ ིང་པོ་མདོར་བ ་
ན༑ ༑ ོག་གིས(དར་ ད་ སི )ཚ་ཡི་རིང་ ང་བ ི། ། ོག་མས་ཕ་ ་བཟང་ངན་བ ི། ། ོག་ ས་
ན་ འི་ ལ་པ་བ ི། ། ོག་ ོགས་ ིག་པ་ཁ་ད ག་བ ི། ། ོག་ད ས་ ི་ཁར་འཆི་མིན་
བ ི། ། ས་ ིས་ན་ཚ་དཀོན་མོད་བ ི། ། ས་མས་མ་ ་ཞང་ཉེ་བ ི། ། ས་ ས་ ་ ད་ཇི་
འ ང་བ ི། ། ས་ ོགས་ ང་མའི་ ལ་བ་བ །ི ། ེས་པའི་ ས་ད ས་ ་ ལ་བ ི། ། ད་མེད་
ས་ད ས་ ོ་ ལ་བ ི། །དབང་ཐང་ནོར་ ི་འཕན་དར་བ ི། །དབང་ཐང་མ་ཡིས་ ིང་མོ་
བ །ི །དབང་ཐང་ ་ཡིས་ ་མོ་བ ི། །དབང་ ོགས་ལོ་ཏོག་ ལ་བ་བ ི། །དབང་ད ས་གང་
ོངས་གོད་ཁ་བ ི། ། ང་ ས་མི་ཁ་ མས་མིན་བ ི། ། ང་མས་ ་ཚ་འ ོད་མིན་བ ི། ། ང་
ས་ ་ཡི་ཡོན་ཏན་བ ི། ། ང་ ོགས་ ིག་ མ་འཕེལ་མིན་བ ི། ། ང་ད ས་ཁ་ ས་ཡོང་མིན་
བ ི། །དེ་ ར་ ེ འི་མན་ངག་གནད། ། ོ་ ན་ ོ་ཡི་ད ིལ་ན་སིམ། །
བ ད་པ་ ེས་ཚང་བ ད་བཤད་དེ། །དང་པོ་ལོ་ཡི་ ེས་ཚང་ལའང་། ། ི་དང་ ེ་ ག་
གཉིས་ད ེ་ན། ། མ་བཤད་ ས་པ་དགོད་ལ་ ོ། །དང་པོ་ལོ་ ོར་བ ་གཉིས་ནི། ། ི་བའི་ལོ་
ལ་གང་ ེས་པ། །མི་ལ་ཞེ་བ ག་ཆེ་བ་དང་། །དོན་མེད་རང་ ོ་མི་བདེ་ཞིང་། །མཚན་འ ོས་
་ལ་རེམ་པར་ ེད། ། ིད་པའི་ ས་ནི་ཐར་ ར་ ང་། ། ང་ད ་མང་པོས་བ ་བར་ ེད། །
མི་ ོད་ ི་ ིང་ནང་ ་ཞིབ། །ཁ་མང་ ིང་ཉེ་ལག་པ་ ང་། །དོན་ཆེན་བཞག་ལ་དོན་ ང་
བ བ། །ཉག་ ག་ཉན་ ་འ ོ་འ ག་མང་། །བཅོ་བ ད་བ ་ད ར་ ་ངན་འོང་། །བཞི་
བ འི་ནང་ ་དབང་ཐང་བ ེད། །རེ་གཅིག་དོན་གཅིག་བར་ཆད་ཡོད། །ཚ་ཚད་དོན་བ ད་ ་
ལ་ ག ། ང་གི་ལོ་ལ་གང་ ེས་པ། །ངག་ལ་ཉན་དཀའ་ཁོང་གཡོ་ཆེ། །ཉལ་ལ་དགའ་ཞིང་
འ ོ་འ ལ་ ི། །ང་ཡིས་ཅི་ཡང་མི་ ་ ེ། ། ས་ན་གནམ་ས་འ གས་ཞེས་ཟེར། །གཙང་ ་དག་
ང་ ད་པར་མེད། ། ོ་རིང་ ོ་ཆེ་ཟ་ལ་དགའ། །ལས་གང་ ི་དལ་ཆེ་བ་ཡིན། །བ ་ ག་བཅོ་
བ ད་ཉེར་ ག་ལ། །བར་ཆོད་དབང་ ་ཤོར་དོགས་ཡོད། །ཚ་ཚད་རེ་གཅིག་ ་ ལ་ག མ། །
ག་གི་ལོ་ལ་གང་ ེས་པ། །དཔའ་བོ་བ ལ་ཕོད་ཆེ་བ་དང་། ། ིང་ ོབས་ ག་ ལ་ ན་པ་
ཡིན། །ང་ལས་ ག་པ་མེད་ཅེས་བ ོད། །གཉེན་ལ་བ ེ་ཞིང་ ོད་ལམ་ ིང་། །ཤེས་པ་བ ་ལ་
ཚག་ བ་ ། ། ོ་མང་ཆང་དང་ཤོ་ལ་དགའ། །དབང་ཐང་ཆེ་ཞིང་ཚ་ཡང་རིང་། །བ ་ ག་སོ་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གཅིག་ཞེ་གཅིག་དང་། །རེ་ད ་ མས་ལ་ བ་པ་ཡིན། །ཚ་ཚད་བ ན་ ་དོན་གཉིས་སོ། །ཡོས་
འི་ལོ་ལ་གང་ ེས་པ། །ང་ ེས་ང་དར་ཟེར་བ་དང་། །ཆེ་བ ན་གཞན་ ི་ ་ི མི་བ ི། ། ོ་ ང་
གཡོ་ཆེ་ཐབས་ལ་མཁས། །ཁོང་ངན་འ ལ་ ་འ མ་ཁ་ ི། །བད་མ ིས་ཁ་སོ་ན་བ་འ ང་། །
བ ན་དང་བ ་ལ་གང་ ོངས་འོང་། །བ ་གཉིས་བ ་ག མ་ ེན་ ་རེ། ། མ་ ་སོ་ ག་སོ་
ད ་དང་། །ཞེ་གཅིག་ཞེ་ ་རེ་གཅིག་དང་། །རེ་གཉིས་ མས་ བ་བར་ཆད་བ ན། །ཚ་ཚད་
བ ན་ ་ཐམ་པ་འདོད། །འ ག་གི་ལོ་ལ་གང་ ེས་པ། ། ག་ ལ་ཆེ་ཞིང་བདེ་ ག་ ོམས། །
ད་ཆེན་མིན་ ང་མིས་མི་བ ས། །བ ོན་འ ས་ ང་ཡང་དོན་མི་འ ག ། ས་ ་བབ་པའི་
བ ལ་ གས་ ིས། །དགོས་དོན་བ བས་ནས་བཞག་ཅེས་ཟེར། ། ོ་ ང་སེམས་དཀར་ ་ཅོ་
ཆེ༑ ༑གཞན་ ི་གཏམ་ཉན་རང་ཚད་ ང་། །ནད་དཀོན་ ང་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ། །བ ་གཅིག་བཅོ་
་ཉེར་ད ་དང་། །སོ་གཅིག་སོ་ ་སོ་ད ་དང་། །ཞེ་ག མ་ཞེ་ད ་ མས་ལ་ བ། །བར་ཆད་
ད ་ཡོད་ ་ ལ་གཉིས། །ཚ་ཚད་བ ན་ ་ ་གཉིས་སོ། ། ལ་ ི་ལོ་ལ་གང་ ེས་པ། །ག ག་
བ་ཆེ་བས་རང་ ད་ ེག །ཞེ་ ང་ ིང་ལ་ཡོད་པས་ན། །རང་གིས་རང་ ང་མ་ ར་ན། །
གཞན་ ིས་ང་ཉིད་མི་ བ་ཟེར། །ཁ་ ི་གཤིས་ བ་ཞེ་ནག་ལ། །ཁོང་འ ོག་གཞན་ ིས་བཅོས་
་མེད། །བ ་ ག་སོ་བ ན་ང་ ་དང་། །ང་བ ད་རེ་གཅིག་རེ་ག མ་ བ། །ཡན་ལག་ན་ཞིང་
བར་ཆད་ ག །ཚ་ཚད་ ་བཞི་ ་ ལ་གཉིས། ། ་ཡི་ལོ་ལ་གང་ ེས་པ། ། ་འ ལ་ གས་
ན་བ ོན་འ ས་ཆེ། །ངན་ ེད་ ོང་གིས་འདེད་ན་ཡང་། །དམའ་སར་མི་འ ག་ཚ་ག ག་
ིད། ། ་ལ་ མས་ཤིང་གཏམ་ལ་ཉན། །འ ོས་མ ོགས་གདོང་ བ་ ེད་མོ་དགའ། །རང་དོན་
བཞག་ནས་གཞན་དོན་གཉེར། ། ་མང་གཉིད་ ང་དར་ ད་ཆེ། །བ ་ ག་བ ་བ ན་བཅོ་
བ ད་དང་། །སོ་ ག་སོ་བ ད་ ག་ ་དང་། །བ ན་ ་ མས་ལ་བར་ཆད་རེ། །ཚ་ཚད་ ་
གཅིག་ ་ ལ་བཞི། ། ག་གི་ལོ་ལ་གང་ ེས་པ། ། ་བ་ ང་ལ་ཤེས་པ་ ོངས། །གཞན་ལ་ཕན་
གནོད་གཉིས་ཀ་ ང་། ། ས་པའི་ ིན་ལ་གཟོ་ ་མེད། ། ོ་རིང་སེམས་དཀར་ཟ་ལ་དགའ། །
སོས་དལ་སོ་ནམ་ ི་བཤོལ་ ེད། །བཟང་ངན་གང་ཡང་ ོ་ ་ཤོངས། །གཤིས་ ོང་ ན་ ང་ཟས་
འ ེལ་མང་། །བ ་གཉིས་བ ་ད ་ཉེར་ད ་དང་། །བཞི་བ ་རེ་གཅིག་ མས་ལ་ བ། །ཚ་
ཚད་ ་བཞི་ ་ ལ་ག མ། ། ེ འི་ལོ་ལ་གང་ ེས་པ། ། ོ་ ང་ཁོང་ ིམ་ཁ་ཅོ་ ང་། ། ས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཡང་ཤ་འདར་ ིང་ ོབས་ ང་། ། ོ་མང་ལ་ཁའི་ ་ ོ་འ ། །གར་འ ོ་ཅི་ ་ཆ་ཡང་མེད། །
ེད་འཇོར་དགའ་ཞིང་ཚག་མི་བ ན། །བཅོས་ ་གཏམ་མང་ ན་ལ་དགའ། །གཙང་གཙང་
འ ་ཡང་བཙག་ཟས་ཟ། ། ་ ེད་མང་ལ་རང་ ང་མཐོ། །ཞེ་ ་ ་བ ་ ག་ ར་ བ། །ཚ་ཚད་
་ག མ་ ་ ལ་བཞི། ། ་ཡི་ལོ་ལ་གང་ ེས་པ། ། ོ་ངན་ ོགས་དང་ཕ་ནོར་ ོར། །མ་ནོར་མི་
ོད་ཆགས་པ་ཆེ། །མ ན་ གས་མ ན་ ོགས་མང་ ་ཡོད། །མི་ཚད་ཟིན་ ང་རང་ཚད་ ང་། །
གཉིད་ཡེར་ ས་དང་གཙང་ ་དགའ། །ག ང་བཟང་ཁ་ཚ་འ ོགས་ས་བདེ། །གཅིག་གཉིས་
བ ན་ད ར་བར་ཆད་རེ། །ལོ་བ ་ བ་ ེ་ ་ ལ་ ག ། ི་ཡི་ལོ་ལ་གང་ ེས་པ། ། མས་
སེམས་ ང་ལ་ ོ་ག མ་ཆེ། །ཤེས་པ་གཏད་མེད་ ོ་ ་མང་། །རང་གིས་གང་འདོད་ཐད་ཀར་
ེད། ། ག་ནོར་མེད་ ང་འ དོ ་པ་ ང་། ། ་བ་མང་ཡང་འདོད་དོན་ ང་། །མར་དེད་ཆེ་ཞིང་
ང་པ་མ ོགས། །ག ང་བཟང་འ ོ་དགའ་འདོད་ཆགས་ཆེ། །ལོ་གཉིས་ཞེ་ག མ་ཞེ་ ་
དང་། ། ་བ ་རེ་གཅིག་རེ་གཉིས་ བ། །ཚ་ཚད་བ ད་ ་ ་ ལ་ འོ། །ཕག་གི་ལོ་ལ་གང་
ེས་པ། །ཞེ་ནག་ ོ་ ོངས་རང་གཤིས་ བ། །སེམས་ ང་ངོ་གནག་ཟ་ལ་དགའ། །གཙང་ ་ ང་
ཞིང་ ས་ཁར་ ིད། །མཐོ་ མས་དམན་ ང་བ ལ་ གས་ཆེ། ། ིང་ ་ ས་ ང་གཞན་མི་
འཇིགས། །ཧམ་ཆེ་ལག་ ིན་ཁ་ཡིས་གསབ། །རང་ལ་མི་ཕན་ ན་ཚག་མང་། །ཉེར་ ་སོ་བ ན་
་བ ་དང་། །རེ་གཅིག་ མས་ལ་བར་ཆོད་ཡོད། །ཚ་ཚད་དོན་བ ད་ ་ ལ་མང་། །དེ་ ར་
ལོ་ ིའི་ ེས་ཚང་གི ། མ་བཤད་ ང་ ར་བ ན་ཟིན་ཏོ། །
ེ་ ག་ལོ་ ན་ ག་ ་སོགས། །ཁ་འཐོར་འགའ་ཡི་ ེས་ཚང་བཤད། །ཤིང་ ིའི་ལོ་བ་
ཟས་ནོར་འ ིང་། །ཤེས་པ་གསལ་ཞིང་བཟོ་རིག་མཁས། །གཡོ་ཆེ་ཐབས་ ིས་ ེ་བོ་བ ། །ཚ་
ཚད་དོན་ ་བར་ཆད་བ ན། ། ་ ལ་ག མ་མམ་ཡང་ན་ ། །ཤིང་ ང་ལོ་བ་ཟས་ནོར་འ ། །
ཡིད་ག ང་གཉིད་དང་སེར་ ་ཆེ། ། ང་ ི་ ང་ཞིང་ས་བདག་གནོད། །ཚ་ཚད་ ག་ ་བར་
ཆད་ ག །མེ་ ག་ལོ་བ་ ོ་ག མ་ ག །མིག་ མ་ ོ་ ང་ང་ ལ་ཆེ། །རང་ལ་མི་ཕན་ ོགས་ལ་
གནོད། །ཡོན་ཏན་ ན་ཡང་ ག་ ་ན། ། ང་མ་གཉིས་བདག་ ་ ལ་བཞི། །ཚ་ཚད་དོན་ད ་
བར་ཆད་ ། །མེ་ཡོས་ལོ་བ་ལོངས་ ོད་ཆེ། ། ད་མེད་ལ་དགའ་རང་བ ོད་ ེད། །གཡོ་ཆེ་ངག་
བ་གཞན་ ོན་ ོགས། །བདེན་པ་མི་ ་སེམས་ ་ ། །དམ་པ་མི་བ ེན་རང་བཞིན་མཁས། །
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ལ་པོས་ ང་ཞིང་ ིང་ ང་ངོ་། །ཚ་ཚད་དོན་ ་བར་ཆད་བ ན། །ས་འ ག་ལོ་བ་ལེ་ལོ་ཆེ། །
བདེན་པ་མི་ ་ངག་ ོན་ཆེ། །ཆང་དང་གཞན་ ི་ ད་མེད་ ོད། །སེམས་ཡངས་ནད་དང་
གནོད་པ་ ང་། །ཡོན་ཏན་དང་ནི་ལོངས་ ོད་ ག །ཚ་ཚད་དོན་ ་བར་ཆོད་ ག ། ་ ལ་ ་
འམ་ཡང་ན་བ ན། །ས་ ལ་ལོ་བ་ ལ་ ོབས་ཆེ། ། ེས་པ་ཡིན་ན་ ེས་ ་ཤི །གཡང་ཉམས་
ས་གཏོར་ད ་འཇིགས་ཆེ། །སེམས་ནག་ ིག་པའི་ ོགས་ལ་དགའ། །ང་ ལ་དང་ནི་ཟས་ནོར་
ཆེ༑ ༑ནལ་དང་ ེབ་ ིར་ཤི་དོགས་ཡོད། །ཚ་ཚད་དོན་ད ་བར་ཆད་བཞི། ། ་ཡི་ ལ་བ་ ག་
ཙམ་ཡོད། ། གས་ ་ལོ་བ་ཟ་ལ་དགའ། །གཞན་ ོན་ལ་བ ག་རང་ ོན་ ས། །གཉེན་ལ་
དགའ་ཞིང་ནོར་གོད་ཆེ། །ས་བདག་གནོད་པས་ ང་ ང་ ང་། །ཚ་ཚད་དོན་བ ན་བར་ཆད་
ད ། ། ་ ལ་བཞི་ཡོད་གསོ་བ་དཀའ། ། གས་ ག་ལོ་བ་ཁ་ ས་མང་། ། ས་ ས་ད ་མང་
དབང་པོ་ ལ། ། ་བཙན་གནོད་པས་མིག་ནད་འོང་། ། ན་ ་ ང་ལ་ ་ ལ་མང་། །ཚ་ཚད་
་བཞི་བར་ཆད་བཞི། ། ་ ེལ་ལོ་བ་ལོངས་ ོད་ཆེ། །དབང་པོ་ ོ་ལ་འ ་ ེད་བཟང་། ། ོང་
ེར་ ་ཡི་བདག་པོ་ ེད། །ལག་པ་ བ་པས་མེ་དོགས་ཡོད། །ཚ་ཚད་ང་བ ན་བར་ཆད་བ ན། །
་ ་ལོ་བ་གཡེང་བ་ཆེ། །འ ོ་ལ་དགའ་ཞིང་ ོགས་པོ་མང་། །སེམས་ནི་མི་བ ན་ཆད་མི་
བཙན། །ཉེ་ ་ད ་ ་གཞན་དབང་འ ོ། །བ ེད་ངས་ཆེ་ཞིང་ ་ ན་གནོད། །ཚ་ཚད་ ག་ ་
བར་ཆད་ད ། ། ་ཡི་ ལ་བ་གཉིས་ལ་དབང་། །ཤིང་ ི་ལོ་བ་ ་ ལ་ཆེ། །དབང་པོ་ ོ་ཞིང་
ན་རིག་གསལ། ། ོང་ ེར་ ོང་བའི་ ེ་བོ་འོང་། ། ་བཙན་འཁོར་བས་དམེ་ལག་དོགས། །
གནས་ བས་ ག་ཅིང་ ་ ལ་ག མ། །ཚ་ཚད་དོན་ད ་བར་ཆད་ ། །ཤིང་ཕག་ལོ་བ་མཛའ་
བོས་བ ། ། ས་དང་ཤ་ཞེན་ ོ་ག མ་ ོད། །གཤིས་ངན་ཟས་དང་ ད་མེད་གནོད། །ཚ་ཚད་
རེ་བཞི་བར་ཆད་ ། །
མེ་ ི་ལོ་བ་སེམས་བ ེད་ཆེ། །ཁ་མང་གཏིང་ མ་ཟས་ནོར་ ེད། །གཞན་ ི་མཚང་འ ་
ེད་ལ་མཁས། ། ོ་མང་ ོག་གཅོད་ ་ཡང་ ེད། ། ་ ན་མགོན་ཞིང་ཕོ་ ིང་ན། །ཚ་ཚད་རེ་
བ ད་བར་ཆད་ ། །མེ་ ང་ལོ་བ་ཤེས་པ་འཐིབས། ། ས་ཁེངས་གཉིད་ཆེ་འ ་ནོར་འཕེལ། །
གནོད་པས་དབེན་ ང་མིག་དབང་ཉམས། །ཚ་ཚད་དོན་གཅིག་བར་ཆད་བ ད། །ས་ ག་ལོ་བ་
ཞེ་ ང་ཆེ། །གསོད་ལ་དགའ་ཞིང་ཟས་ལ་ ེད། ། ན་དང་ཡིག་ཚང་ ་ལ་མཁས། །ས་བདག་
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གནོད་པས་ད ་ ་འོང་། ། ་བཙན་འཁོར་ཞིང་ ་ ལ་གཉིས། །ཚ་ཚད་དོན་གཉིས་བར་ཆད་
བ ན། །ས་ཡོས་ལོ་བ་ཤེས་རབ་ཆེ། ། ་དང་བ ན་བཅོས་ ན་ལ་མཁས། ། ་རེ་ལ་དགའ་
ལོངས་ ོད་ ང་། །མཐའ་བཞི་གཉེན་ལ་ ང་འ ོད་མང་། ། ་མང་གཞན་ ི་ ད་མེད་གཡེམ། །
ཕ་མེས་མཛ་ཤི་ ོ་གཅོང་གིས། །ཤི་བའི་དོགས་ཡོད་ ་ ལ་གཅིག །ཚ་ཚད་ ་བ ་བར་ཆད་
ག ། གས་འ ག་ལོ་བ་ལོངས་ ོད་ཆེ། ། ་མཁས་དགེ་བཤོལ་ ིག་ལ་བ ོན། ། ས་ ས་
ོབས་ ན་ང་ ལ་ཆེ། །ཁ་འཇམ་ནོར་མང་གོད་ཁ་ཆེ། ། ོ་བ ན་ ི་ནང་གཉིས་ཀར་ བ། ། ོ་
འབོག་དོགས་ཡོད་ ་ ལ་གཅིག །ཚ་ཚད་བ ད་ ་བར་ཆད་ག མ། ། གས་ ལ་ལོ་བ་གཞན་
ང་ཆེ། །ཤེས་པ་གསལ་ཞིང་བཟོ་རིག་མཁས། །གཞན་ ི་མཚང་ཚག་བ ག་ལ་དགའ། །ད ་
དང་ཆོམ་ ན་གནོད་པ་མང་། །ཟས་ནོར་ ར་ ང་ ིས་ནས་ཆེ། །ཕ་མ་གཉིས་དང་འ ོགས་
ན་ ང་། ། ར་གཏད་གནོད་པས་གག་ ོག་འོང་། ། ོགས་ངན་དང་འ ེལ་ ་ ལ་ག མ། །
ཚ་ཚད་དོན་བ ད་བར་ཆད་ ག ། ་ ་ལོ་བ་དཔལ་དང་ ན། །བཟོ་མཁས་ཁོང་ ང་ཤེས་རབ་
ཆེ༑ ༑ ་ ང་སོ་ནམ་རེས་མོས་ ེད། །གཞན་དབང་མི་འ ོ་དོན་མི་འ ལ། །རབས་ཆད་ནོར་
ི་ ང་འ ེའི་གནོད། ། ིང་ ང་འ ོ་ཞིང་གཞན་ ོན་བཏོན། །ཚ་ཚད་ང་བ ན་ནམ་དོན་
བ ན། ། ་ ལ་ག མ་བཞི་བར་ཆད་བ ད། ། ་ ག་ལོ་བ་ ེད་པ་ཆེ། །ཤེས་རབ་ ང་ཞིང་
འ ོ་ལ་དགའ། །ནོར་མང་ ་ གས་བོར་ ོར་འོང་། །ཤིང་གཉན་ ་གཉན་ས་བདག་གནོད། །
བད་ཀན་འ ང་ཞིང་ ་ ལ་ ང་། ། ེས་པ་ ེས་ ་ཤི་དོགས་ཡོད། །ཚ་ཚད་དོན་ག མ་བར་
ཆད་ ། །ཤིང་ ེལ་ལོ་བ་ག ང་སེམས་ཆེ། །གཉིད་ ང་གཡོ་ཆེ་ ིག་ ོགས་འ ། །ད ་མང་
ཟས་ ལ་མཐོ་དམན་ཆེ། །ནད་མང་ ོད་ ོད་གཞི་མ་ ེད། །རི་གཟར་ ེ་ནས་ ལ་བཙན་གནོད། །
ཚ་ཚད་དོན་བ ད་བར་ཆད་བ ན། ། ་ ལ་ག མ་མམ་ཡང་ན་གཅིག །ཤིང་ ་ལོ་བ་གཅོང་
ནད་མང་། །འཐབ་ ོད་ལ་དགའ་ ས་ ང་ ོ། ། ོགས་དང་ཉེ་ཚན་ད ་ ང་འ ག །ཚ་ཚད་
ག་ ་འ ེ་མོས་གནོད། ། ་ ལ་ག མ་མམ་ཡང་ན་གཅིག །མེ་ ི་ལོ་བ་ནད་ ིས་གཙས། །
སེམས་དགེ་ ོ་རིང་ ི་བཙན་གནོད། ། ོང་ཁང་མེས་འཚག་མ ིས་ནད་འ ང་། །མི་ཡི་གཙར་
ེད་ ་ ལ་ག མ། །ཚ་ཚད་རེ་བ ད་བར་ཆད་བ ན། །མེ་ཕག་ལོ་བ་གོང་མས་ ང་། ། ས་
ངན་ནད་དང་གནོད་པ་མང་། ། ེ་བོ་བཙན་གནོད་ཚད་ནད་ ང་། །ཚ་ཚད་རེ་བ ད་བར་ཆད་
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བ ན། ། ་ ལ་ག མ་དང་ ན་པ་ཡིན། །
ས་ ི་ལོ་བ་རང་འདོད་ཆེ། །ཁ་འཇམ་ཡིད་ག ང་ཚག་ ོན་ ེན། །གསོད་གཅོད་ལ་དགའ་
མཚན་ཁར་ཤི །བད་ཀན་ ིས་མནར་ ་ ལ་གཅིག །ཚ་ཚད་རེ་བ ད་བར་ཆད་བ ན། །ས་
ང་ལོ་བ་ ས་ ི་ཞིང་། །སེམས་ བ་ནོར་ ང་ང་ ལ་ཆེ། །མི་ཁ་ ང་ ང་ ོ་ག མ་ཆེ། །ས་
བདག་གནོད་ཅིང་ ་ ལ་གཅིག །ཚ་ཚད་ ་བ ་བར་ཆད་བ ན། ། གས་ ག་ལོ་བ་གཏོང་
ཕོད་ཆེ། ། ས་བཟང་ཚག་ བ་གསོད་ལ་དགའ། །ལོངས་ ོད་མི་བ ན་ཤ་ཆང་ ེད། །བཙན་
དང་ ལ་གནོད་ ི་མཚན་ངོ་། ། ་ ལ་གཉིས་སམ་ཡང་ན་བཞི། །ཚ་ཚད་ ག་ ་བར་ཆད་
༑ ༑ གས་ཡོས་ལོ་བ་ཤེས་རབ་ ོ། །ཡིད་ག ང་བ ོན་འ ས་སེམས་ ་ཆེ། །ནད་མང་ནོར་
འ ིང་ མས་སེམས་ཆེ། །གཏོང་སེམས་ཆེ་ཡང་ ིར་ཤིའི་དོགས། །བསེན་མོས་གནོད་ཅིང་ ་
ལ་ ། །ཚ་ཚད་རེ་གཅིག་བར་ཆད་ འོ། ། ་འ ག་ལོ་བ་གང་ ོངས་ཆེ། ། ས་ ེ་མང་ཞིང་
ེད་མོ་དགའ། ། ལ་མཁར་མི་ ག་ཡང་ཡང་བ ེ། །མི་ ད་ ེན་ཞིང་རབས་ཆད་མང་། །ཚ་
ཚད་རེ་གཉིས་བར་ཆད་ ག ། ་ ལ་ འམ་ ག་དང་ ན། ། ་ ལ་ལོ་བ་ཞེ་ ང་ཆེ། །ཁོག་
ཡངས་ ིང་ནག་ ད་མི་ ལ། ། ོགས་ལ་མི་ཡི་ལོངས་ ོད་ཆེ། །ལག་བདེ་ ན་མཁས་ ་ ལ་
ང་། ། ང་ ང་ནད་འ ང་ ལ་པོས་གནོད། །ཚ་ཚད་རེ་བ ད་རབས་ཆད་མང་། །ཤིང་ ་ལོ་
བ་གཡོ་ ་ཆེ། ། ་མང་དད་ ང་ ོགས་ལ་དགའ། ། ོ་བ ལ་ཤེད་ཆེ་འ ོགས་པ་དཀའ། །
བ ལ་ གས་ཆེ་ཞིང་ ལ་ས་བདག །གནོད་པས་ ང་དང་བད་ཀན་འ ང་། །ཚ་ཚད་ ག་ ་ ་
ལ་གཅིག །ག མ་ག མ་ ེབས་ ས་བར་ཆད་འ ང་། །ཤིང་ ག་ལོ་བ་ཤེས་པ་ ན། །ཟ་
དགའ་ ས་ ས་དབང་པོ་ ངས། །ཚ་ཚད་ ག་ ་ ་ ལ་གཉིས། །བར་ཆད་ག མ་ཙམ་ ོ་ ར་
འ ང་། །མེ་ ལེ ་ལོ་བ་ ན་ལ་དགའ། ། ོང་ ེར་ ་ཡི་དེད་དཔོན་ ེད། །ངོ་ ོད་ ེ་བདེ་འདོད་
ཆགས་ཆེ། །ནོར་མང་བསགས་ཤིང་གཞན་མཚང་ གོ ས། ། ང་མ ིས་ན་ཞིང་ ་ ལ་ ། །ཚ་
ཚད་རེ་བ ན་བར་ཆད་ ། །མེ་ ་ལོ་བ་འདོད་པ་ཆེ། །སེམས་མང་གཡོ་ཆེན་ནེ ་ལེ་དགའ། །
བ ེད་ངས་ཆེ་ཞིང་མི་དགེ་བ ོན། །ངོ་ནག་ ག་ ལ་ཁ་བོ་ཆེ། ། ར་ ོད་འ ེ་གནོད་ནད་
འཇིགས་ཆེ། །ཚ་ཚད་རེ་ ་བར་ཆད་ ག །ས་ ི་ལོ་བ་ ོ་ ང་ཞིང་། ། ོ་དང་གཏམ་མང་མི་ལ་
འ ། ། ིང་མི་དགའ་ཞིང་ལོངས་ ོད་ ང་། ། ེད་མོ་ལ་དགའ་འདོད་ཞེན་ཆེ། །གཤིན་པོ་ ིས་
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ཤིང་ཟ་འ ེས་གནོད། ། ང་མ ིས་ ང་ལ་ ་ ལ་ག མ། །ཚ་ཚད་བ ན་ ་བར་ཆད་བ ན། །
ས་ཕག་ལོ་བ་ཤེས་ ་ ང་། །ད ་མང་ནོར་ཆེ་གཞན་མི་ཕན། །ཕོ་འ ེ་གནོད་ཅིང་ ་ ལ་
གཉིས། །ཚ་ཚད་རེ་བ ན་བར་ཆད་ ག །
གས་ ི་ལོ་བ་ ན་ ིས་བ ར། །དད་པ་ཆེ་ཞིང་འ ་ནོར་བ ན། ། ས་ ས་ཤེས་གསལ་
ལ་ཀར་དགའ། །མང་པོའི་ནང་ ་ ིང་ ར་མཛས། །གཞན་དོན་ཆེ་ལ་རང་དོན་ ང་། །
འཐབ་མོ་མང་ཡང་ད ་བགེགས་ ང་། ། ན་ལ་འཇག་ ེ་ ་ ལ་ ་། །ཚ་ཚད་ང་བ ན་བར་
ཆད་ ག ། གས་ ང་ལོ་བ་ལེ་ལོ་ཆེ། ། ོགས་དང་ ལ་པོ་དགའ་བར་ ས། །གཉིད་ཆེ་ནད་དང་
གནོད་པ་ ང་། །བཟོ་རིག་ ན་ཤེས་རང་གཤིས་ བ། །ས་བདག་གནོད་ཅིང་ ་ ལ་གཉིས། །ཚ་
ཚད་ང་ ་བར་ཆད་བ ན། ། ་ ག་ལོ་བ་ ལ་དང་ ན། །ཁ་དཀར་གཏིང་ནག་རང་ ས་
མཐོ། །ངོ་བ ོད་ལ་དགའ་གང་ ོངས་ཆེ། ། ད་མེད་ ་ཞིང་ ོར་ལ་དགའ། །གཞན་ ིས་བཅོས་
དཀའ་སེམས་ ོན་ ན། ། ང་མ་ ེ་ ལ་ ་ ལ་གཅིག །ཚ་ཚད་དོན་གཅིག་བར་ཆད་བ ན། །
་ཡོས་ལོ་བ་ ིག་ ོགས་འ ད། །གཉིད་ཆང་ལ་དགའ་སེར་ ་ཆེ། །གཞན་ཡིད་མི་ཆེས་ངོ་ ོག་
ར། ། ར་ ོད་ ་ཁང་ ལ་པོ་གནོད། །ཕ་ཡི་གདན་ས་འ ོག་པ་འོང་། །ཚ་ཚད་དོན་གཉིས་ ་
ལ་མང་། །ཤིང་འ ག་ལོ་བ་བཟོ་རིག་མཁས། །འ ོ་འ ག་ལ་སོགས་འ ་ ེད་མང་། ། ོ་ཡངས་
ངག་འཇམ་ ག་དོག་ཆེ། །འ གོ ས་བདེ་ནོར་ ན་ ་ ལ་ ང་། །ཚ་ཚད་རེ་ ག་བར་ཆད་ ག །
ཤིང་ ལ་ལོ་བ་རང་འདོད་ཆེ། །ཁ་ཡངས་གཏིང་དོག་ཟས་ནོར་ཚགས། །ཡ་རབས་ མས་ལ་མ་
རབས་ ང་། ། ས་རིད་སེར་ ་རང་མཐོང་ཆེ། །ནད་ ང་ ་ ལ་མང་དང་ ན། །ཚ་ཚད་དོན་
བ ན་བར་ཆད་བཞི། །མེ་ ་ལོ་བ་ ོ་ག མ་ཆེ། །མི་ལ་གནོད་ཅིང་ ོགས་ལ་དགའ། ། གས་ནོར་
ང་ལ་འཐབ་མོ་དགའ། ། ་དང་ ི་བ ེན་ནོར་མི་ ག །ཁེ་ གས་ཆེ་ཞིང་ ང་མ་ ན། ། ི་བོ་
ལ་གནོད་ཚད་ནད་ ང་། །ཚ་ཚད་དོན་བ ད་ ་ ལ་གཉིས། (བར་ཆད་བ ན།) །མེ་ ག་ལོ་བ་
བསམ་དོན་འ བ། ། ས་ ས་ག ང་བཟང་ད ་གདོན་མང་། ། ་བ ན་ལ་དགའ་ནོར་ ོག་
ཆེ༑ ༑ ་དང་ཚ་མང་ ི་ཐག་རིང་། །ས་བདག་གནོད་པས་མཁལ་ནད་འོང་། །ཚ་ཚད་དོན་
བ ན་བར་ཆད་བ ན། །ས་ ེལ་ལོ་བ་ ོད་ལམ་མཛས། ། ་མཁས་དོན་ ན་ཤེས་པ་དལ། །
འ ོགས་བདེ་ནོར་ ག་ ན་ ིས་བ ར། །ང་ ལ་ ང་ལ་ ་ ལ་ག མ། ། ང་དང་བད་ཀན་
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ང་ཟད་འ ང་། །ཚ་ཚད་དོན་བ ད་ཚ་གེགས་ད ། །ས་ ་ལོ་བ་ཤེས་པ་གསལ། ། ོ་མང་ ོ་
ང་འདོད་ཆགས་ཆེ། །མིས་ མས་མིག་འ ིབ་ཉོན་མོངས་ཆེ། །ཞིང་བདག་གནོད་པས་མ ིས་
ནད་ ང་། ། མ་ ོག་ ར་ལ་ ་ ལ་ ག །ཚ་ཚད་བ ན་ ་བར་ཆད་བ ན། ། གས་ ི་ལོ་
བ་རིག་པ་ ོངས། །གཉིད་ཆེ་སེམས་དཀར་དགེ་ལ་འཇག །གཏམ་ ང་ནོར་འཕེལ་བཟོ་རིག་
ཤེས། །ངོ་ཚ་ ེལ་འཛམ་ ་ ལ་ག མ། །ཚ་ཚད་དོན་བ ན་བར་ཆད་བ ན། ། གས་ཕག་ལོ་
བ་ ན་ ོད་གཙང་། ། ད་མེད་གཉིས་ ན་དཔལ་ཡང་ཆེ། ། ེས་པ་ ན་ ིས་འ ལ་བའི་
གནས། །ཚ་ཚད་བ ན་ ་ཚ་འ ང་བ ན། །
་ ི་ལོ་བ་ལང་ཚ་མཛས། །ཟས་ནོར་ལ་བ ག་སེམས་ ན་ཆེ། །ཁོང་གཡོ་འདོད་ཆེ་ནོར་
གོད་མང་། །གཏོད་དང་གཉན་གནོད་ ་ ལ་གཉིས། །ཚ་ཚད་དོན་གཉིས་བར་ཆད་བ ན། །
་ ང་ལོ་བ་ཤིན་ ་ ེན། །ཞེ་ནག་གཉིད་ཆེ་རང་འདོད་ ེད། །ལེ་ལོའི་དབང་ཤོར་ ་མང་
ཤི ༑ཚ་ཚད་བ ན་ ་བར་ཆད་བ ན། །ཤིང་ ག་ལོ་བ་འཐབ་ ོད་དགའ། ། ག་དོག་རང་ཆེ་
ི་མཚན་ངོ་། ། ས་ ས་ ད་མེད་ལེན་པ་དང་། །མ་ཡར་ ་ཡར་འ ག་པ་འོང་། ། ི་ལ་དགའ་
ཞིང་མཚན་འ ོས་ ེད། །ཐེ ་རང་གནོད་པས་གག་ ོག་འ ང་། །ཚ་ཚད་རེ་ ག་བར་ཆད་
༑ ༑ཤིང་ཡོས་ལོ་བ་ ད་མེད་དང་། །གཡོ་ ན་ ོ་མང་རང་མཐོང་ཆེ། །ནད་དང་ད ་མང་
་རེ་མང་། །མཛའ་བོ་ལ་དགའ་ནལ་བ ད་ ིས། ། ་ཚ་ ར་ཚར་ ི་ཚར་འོང་། །བསེ་རག་
གནོད་པས་ད ལ་འ ེ་འཁོར། །ཚ་ཚད་དོན་བ ན་བར་ཆད་ ག །མེ་འ ག་ལོ་བ་ལོངས་ ོད་
ཆེ༑ ༑ ས་ ས་ལག་ཆེ་ད ་ ན་མང་། ། གས་ས་མོ་དང་འ ད་དོགས་ཡོད། །ནོར་ཐེལ་གནོད་
པས་ ང་མ ིས་འ ང་། །གཉེན་འ ན་འཐབ་ཅིང་ ་ ལ་གཉིས། །ཚ་ཚད་དོན་གཅིག་བར་
ཆད་བ ན། །མེ་ ལ་ལོ་བ་བ ན་བཅོས་མཁས། ། ས་ ས་ནད་ ང་བ ེན་བ ར་ཆེ། །གཞན་
ཁ་འཛན་ཅིང་ ་ེ བོར་ ར། །ས་ ་གནོད་པས་ ང་ནད་འ ང་། །ནམ་ཞིག་ ི་ཁར་འཆི་ལ་ཉེ། །
ད་མེད་ ་དབང་ ་ ལ་གཉིས། །ཚ་ཚད་དོན་གཅིག་བར་ཆད་བ ན། །ས་ ་ལོ་བ་ཚག་མི་
བ ན། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་བར་ཆད་ ང་། །ཁས་དམན་ ན་ ིས་རེ་ས་འོང་། ། ོ་ ང་ནད་
མང་ ར་ཁ་གནོད། །ཚ་ཚད་དོན་ ་ ་ ལ་གཉིས། །ས་ ག་ལོ་བ་ཅ་ཅོ་མང་། ། ིས་ མས་
ནང་ ང་ད ་མང་ཞིང་། །རང་འདོད་ཆེ་ལ་ ིད་ ག་ ེལ། །ཡིད་ནི་ ་མོའི་ ོགས་ ་བ ེ། །
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ད་མེད་ཡིན་ན་ ་ ོགས་བ ེ། །གདོན་ནི་ ར་ཁ་མཛ་ ི་གནོད། །ཚ་ཚད་ ག་ ་བར་ཆད་
བཞི། ། གས་ ེལ་ལོ་བ་དམག་དཔོན་རིགས། །ག གས་མཛས་ནོར་ ག་མཐོང་ཚད་དགའ། །
གོད་ཁ་ཆེ་ཡང་ ས་ཁར་ ིད། །མ་མོ་གནོད་པས་ ིབ་ཁ་འ ང་། དམེ་ ེད་དོགས་ལ་ ་ ལ་
(ཡང་ན་གཅིག)། །ཚ་ཚད་བ ན་ ་བར་ཆད་བ ད། ། གས་ ་ལོ་བ་ལོངས་ ོད་ ན། །དཔལ་
དང་དབང་ ག་བཟའ་བ ང་ཚགས། །ཆགས་སེམས་ཆེ་ཞིང་ད ་ལ་དགའ། །དམེ་འ ེ་གནོད་
པས་ཚད་པ་ ང་། །གཞན་ ི་གཙར་ ེད་ ་ ལ་བཞི། །ཚ་ཚད་བ ན་ ་བར་ཆད་བ ན། ། ་
ི་ལོ་བ་ ིག་ལ་བ ོན། །ད ་དང་ནད་མང་སེར་ ་ཆེ། ། ལ་པོས་བ ོན་འབེབ་མཚན་ ིས་
ཉེན། །བསེ་རག་ ལ་གནོད་ ་ནོར་ ང་། །ཚ་ཚད་ ག་ ་ ་ག མ་ བ། ། ་ཕག་ལོ་བ་ནོར་
དང་ ན། ། ོ་བ ན་ང་ ལ་བསམ་ ་ཆེ། །གཏོང་ཕོད་ ན་ཞིང་ ་ ལ་བཞི། ། ་ནད་གཡང་
ལ་ ང་དོགས་ཡོད། །ཚ་ཚད་ ག་ ་བར་ཆད་ འོ། །དེ་ ར་ལོ་ ན་ ག་ འམ། །དབང་ཐང་
ེས་ཚང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ད་ནི་ ས་ཁམས་ ེས་ཚང་བ ན། །ཤིང་ནི་ཁོང་ ོང་ ན་ ་ཞེས། །འོད་ཅན་ནོར་ ེས་
ལ་པོ་འ ངས། །བ ད་བ ས་བསམ་པ་མི་འ བ་ཅིང་། །ནོར་ལ་གང་ ོངས་འཕར་འ བ་
འོང་། །ཡོད་ལ་མི་བདེན་མེད་མི་བ ན། །ཕ་མེས་གོང་མས་ཤིང་གཉན་བཅད། །ནགས་གཉན་
བ ོག་པའི་ ོན་ ིས་ནི། །མི་ ོད་ ་དང་ ་ ས་ན། །ཡན་ལག་མི་བདེ་ཞ་འཐེང་ ེད། །ད་ ་
གཏོད་དང་ས་ ་གནོད། །མེ་ནི་ ིད་པ་ ་འ མས་ཞེས། །ཕོ་མོ་ གས་ས་འབབ་པ་དང་། །
མདའ་ཆག་ག ་ཆག་བ ེབས་པ་འོང་། །ཕ་མེས་ ོ་ག མ་ཅན་ ིས་ནི། །ཐབ་གཞོབ་ ས་སམ་
ཡང་ན་ནི། །རི་དང་ ོང་ ེར་བ ེགས་པའི་ ོན། །མི་ ོད་མ ིས་ནད་ཚ་རིམས་ ིས། །མགོ་
དང་རོ་ ོད་ ན་ ་ན། །ད་ ་བཙན་དང་འགོང་པོས་གནོད། །ས་ནི་ ེ་རི་ ོ་མཐོན་ཞེས། ། ེ་
བཅད་རང་ ིམ་ཟིན་པ་དཀའ། ། ལ་ཁ་འཐོར་རམ་གཉིས་ ་འཛན། །མི་རེས་ ང་པ་ ་རེ་
འཛན། །ཕ་མེས་གོང་མར་གཏད་ཡོད་དམ། །ཡང་ན་ཞིང་ ་ཁང་ ིང་བ ོས། ། ་མིག་ གས་
པའི་ས་ ོ་ ོགས། ། ་ ེན་ ངས་པའི་ ོན་སོགས་ ིས། །ཁ་ གས་ ེ་འགག( ིབ་ངོ་འོང་ཆེ་
ག ངས)བད་ཀན་ ང་། །ཡང་ན་ ོ་འབོག་ཕོ་ ང་ན། །ད་ ་ ་དང་ས་བདག་གནོད། ། གས་
ནི་ནམ་མཁའ་ཁོག་ཡངས་ཤིང་། །ཕ་མེས་ ི་ཤི་ཡོད་ནའང་ཐང་། །དེ་མིན་ ོད་ལ་ ི་ངོ་
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ང་། །དམེ་དང་འཐབ་མོ་འ ང་ལ་ཉེ། །རལ་ ི་དང་ནི་ ང་ནོར་དགའ། །ཕ་མེས་ ོན་མས་
དགོན་ ིང་གི །དཀོར་ ངས་ཡང་ན་ ར་ ོད་སོགས། །ཤིན་ ་གཉན་སར་ཕོག་ ག་ཤོར། །དེ་
ཡིས་ ིང་འ བས་ ོ་བ་ན། ། ར་པོར་འོང་དང་ཡན་ལག་ ོན། །ད་ ་དཀོར་བདག་དམེ་འ ེ་
གནོད། ། ་ནི་ ག་བ ལ་འ ལི ་བ་ཞེས། །ལག་ངར་ ས་དང་ ིན་པ་གདན། །ནད་དང་གདོན་
ི་ངོ་ཆེ་བས། ། ་ཚ་ ་ ར་ ས་ཉེན་ཡོད། །ཕ་མེས་ ོན་མས་ནེ ་གསེང་དང་། ། ིང་ ར་ ནོ ་
འ ས་ ་མིག་ ོགས། །ཡང་ན་ གས་ས་བག་མར་ ངས། །དེ་ཡིས་མིག་སོགས་དབང་ ོན་
འ ང་། །མཚ་མ་ནལ་ ་འ ང་ཡང་ ིད། ། ན་དང་ད ་ འི་ཚང་ཆེན་ནམ། །མཁལ་ནད་ ང་
བ་ ན་མི་ཆད། །ད་ ་ ་བཙན་ ལ་འ ེས་གནོད། །གཞན་ཡང་ཁ་ ོག་ མ་ ་ཡི། ། ས་བཤད་
ཐོར་ ར་ ང་ན་ཡང་། །གནད་ ི་མན་ངག་གང་ཡིན་པ། །འདི་ཙམ་ཁོངས་ ་འ ས་པའོ། །
དེ་ནས་ ང་ འི་ ེས་ཚང་ནི། །མ ན་ག མ་མཉམ་པར་བཤད་ཙམ་ ིས། །ཁ་དམར་སོ་
སོའི་ ལ་བ་ལེན། ། ི་འ ག་ ེལ་ག མ་ལོ་བ་ནི། །རང་གི་ཕ་ ་མེས་དང་ག མ། །ཁས་ཆེ་
ད ང་བ ན་དཔའ་མཛངས་ ན། ། ོ་ ོས་དང་ནི་བསོད་ནམས་ཆེ། །དེ་ཡི་ ིན་ ིས་བདག་
ོང་བས། །མི་ཁ་འ ང་ཡང་གནོད་མི་འ ར། །འོན་ ང་མི་འོག་མི་འ ོ་ཙམ། ། ག་ ་ ི་
ག མ་ལོ་བ་ནི། ། ་ ང་བཟང་པོའི་མགོན་ བོ ས་ ིས། །གཡང་ ་ ང་ཡང་ལག་ནས་འཐེན། །
རང་ནོར་གཞན་ ིས་ ་མི་བ བ[བ བ]། །གཉེན་ ི་ས་ན་བསོད་ནམས་ ན། །ཕ་ ་མེས་
ག མ་ཞན་ན་ཡང་། །རང་དབང་མི་ལ་མ་ཤོར་ཙམ། ། ་ ང་ ལ་ག མ་ལོ་བ་ནི། ། ལ་ ་ ལ་
སར་ ངས་པ་བཞིན། །གཞན་ ིས་ ག་དོག་བ མས་ན་ཡང་། ། ་དང་གཉེན་བཤེས་ཁ་འཛན་
ིས། ། ོག་འ ་ ང་ཞིང་ངོ་ཡང་བ ོད། ། ོན་བསགས་ ང་ ང་ནོར་གཡང་ ན། །ཕག་ ག་
ཡོས་ག མ་ལོ་བ་ནི། །མ་ ིས་ཟས་ནོར་ལོངས་ ོད་ཙམ། ། ོན་ཚ་བསོད་ནམས་མ་བསགས་པས། །
ད་ ་ནོར་ ་བ བས་ ང་ཅི། །འོན་ ང་ ་ཚ་ ས་པ་ན། །གཞན་ ིས་ ོག་འ ས་ གས་མི་
འ ར། ། ང་ འི་ ེས་ཚང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་རབ་འ ིང་ཐ་མའི་འ ས། །ར་བ་བཞི་
ནི་ ལ་པོའི་ལོ། །འ ིང་པོ་བཞི་ནི་ ོན་པོའི་ལོ། །ཐ་ ང་བཞི་ནི་ ང་པོའི་ལོ། །ལས་དང་ ལ་
བ་དེ་མ ངས་འ ང་། །
ད་ནི་ ོག་ ས་དབང་ ང་བཞིའི། ། [གཅོད་འ ལ་ཁ་དམར་འདི་ ་ ེ། ། ོག་གི་འ ང་
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བས་ ས་གཅོད་ནི། །ཕ་མའི་ ིན་ལན་ ང་བ་ ེ། ། ང་ ས་མི་ ོར་འ ིམས་པ་ཡིས། །ཞང་
ཉེའི་ ིན་ ིས་འཚ་བའམ། །ཡང་ན་ ་ ིང་ ནི ་ ིས་འཚ། །ཁ་ ེ་ ང་ཞིང་ ག་བ ལ་མང་། །
་ ེད་མང་ཡང་འ བ་པ་ ང་། ། ིམ་ ོས་ཐན་ ་ ་མོར་འོང་། །ཁ་ ས་རེ་ནི་ ག་ ་
ང་། །བ ེད་ནི་དེ་ལས་ ོག་ ེ་བཟང་། ། ོག་གི་དབང་ཐང་གཅོད་པ་ན། །ཕ་ འི་ ལ་ཞིང་
མི་ལ་འཆོར། །རང་ནོར་མི་ལ་འཆོར་གོད་འ ང་། །མི་ཡི་ནོར་ ི་ཤོར་གོད་ལ། །ཞལ་ ེ་ཁ་
ཡོགས་འོང་ཉེན་ཡོད། །གཡང་ཤོར་ནོར་ལ་གང་ ོངས་མང་། །རང་གི་ ན་ ལ་རང་མི་མཁས། །
བ ེད་ནི་དེ་ ོག་ནོར་ ས་འ ། ། ོག་གིས་ ང་ ་གཅོད་པ་ན། །རང་གིས་འབད་ནས་གཟོབ་
ས་ ང་། །ཕ་རོལ་གཞན་ མས་མ ་བ་དཀའ། །ཞང་ཉེའི་ས་ ་དར་ ད་ཆེ། །མི་ཚ་གཅིག་
ལ་ ིད་ ག་གཉིས། །མཐོ་དམན་ཤ་བ་ ིས་དེད་འ ། ། ིས་པ་ ེད་སོས་ ་མོ་མང་། །བ ེད་ནི་
དེ་ལས་ ོག་ ེ་བཟང་། ། ས་ ི་ ོག་ལ་གཅོད་པ་ན། ། ང་ ས་གསོ་དཀའ་ ་ ་ ེད། ། ་
གས་ ིས་བསད་དབང་ ོན་འ ང་། ། ་ཚ་གསོས་པ་ད ་ ་འོང་། ། ལ་ཁ་ག མ་ཙམ་ཆད་
པ་འ ང་། ། ང་ཐབས་ལ་སོགས་ཡེ་འ ོག་མང་། ། ས་ ིས་ ོག་བ ེད་དེ་ལས་ ོག ། ས་
ིས་དབང་ཐང་ལ་གཅོད་ན། །གཞོན་ ས་ ེད་ ར་ཐོགས་པ་དང་། །ཕ་ཚན་ཉེ་བ་ད ་ ་
ང་། ། ེས་འ ོ་མི་འ ད་གོད་ ན་ ང་། ། ་ཚ་ ག་ཆད་མང་བ་དང་། །ཕ་ཚན་ཞེ་འཁོན་
ཆེ་བ་འོང་། ། ས་ ིས་དབང་ཐང་བ ེད་ན་བཟང་། ། ས་ ིས་ ང་ ་ལ་གཅོད་ན། །ཞང་ཉེ་
ད ར་ ང་ ་འ ེ་ཡི། །གནོད་པ་ ི་པ་ བ་མི་འཕེལ། །བཟང་ ས་མི་ཡི་ ིན་མི་ཚར། །ངན་
ས་ད ་ལ་ཞེ་མི་ནག །དེ་ ོག་གང་ཐད་ ར་ ་བ མས། །དབང་ཐང་ ས་གཅོད་ཉེ་ད ་
ང་། །མི་ངན་འ ེ་ངན་ཐེ ་འགོང་གནོད། །དབང་ཐང་ ོག་གཅོད་ ་ ོགས་འོང་། ། ་ཚ་
ཞ་ལོང་འོན་ གས་འ ང་། །ནད་ནི་གཟེར་ནད་ ག་ནད་དམ། ། ས་ཁར་ནད་ ང་གཅོང་
ན་རིང་། །ན་སོ་གཞོན་ ས་ ེད་དངངས་དང་། །ཡིད་མི་བདེ་བ་ལན་འགའ་འ ང་། །དབང་
ཐང་ ང་ ་ལ་གཅོད་ན། །མ་ ེས་ཐོབ་ཐང་ཡིག་ཚང་འཆོར། །ནོར་ལ་ཁ་ ས་ ག་ ་འོང་། །
ར་བ ེད་གོ་ ོག་ ན་ མ་ཚགས། །དབང་ ོག་གཉིས་ ིས་ ས་གཅོད་ན། ། ་ཚ་གསོ་དཀའ་
ན་ཐ་ ེད། ། ོག་ ས་གཉིས་ ིས་དབང་ཐང་གཅོད། །ཕ་ནོར་ཆེ་ཡང་རང་ཐོག་ད ལ། །ཟས་
ནོར་ལོངས་ ོད་འཇའ་ཚན་འ ། །ཐ་མ་མི་ཡི་ ན་ ་འ ར། །དབང་ ོག་གཉིས་ ིས་ ང་ ་
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གཅོད། །ནད་མང་ ེད་ ་སོ་སོར་འཛན། ། ང་ ས་ ས་གཅོད་ནོར་གོད་ཆེ། ། ་ཚའི་རིང་ལ་
ོངས་པར་འ ོ། །དེ་ ར་ཁ་དམར་མང་འདོད་ནའང་། །བ ན་ ོས་བཀོད་པ་འདི་ལ་ ོས། །]
གཅོད་འ ལ་ཁ་དམར་མདོར་བ ས་བཤད། ། ོག་གི་འ ང་བས་ ས་གཅོད་ན། །ཕ་
མའི་ ིན་ལན་ ང་བ་ཡིན། །དབང་ཐང་གཅོད་ན་བང་མཛད་ ོངས། ། ང་ ་གཅོད་ན་ཆོ་ངེ་
འ ། །བ ེད་ན་དེ་དག་ལས་ ོག་བཟང་། ། ས་ ི་འ ང་བས་ ོག་གཅོད་ན། ། ་ཚ་ མ་མམ་
་ ར་ ས། །དབང་ཐང་གཅོད་ན་ད ་མང་ ང་། ། ང་ ་གཅོད་ན་ ིས་ བ་ཆད། །བ ེད་
ན་དེ་དག་ལས་ ོག་བཟང་། །དབང་ཐང་འ ང་བས་ ོག་གཅོད་ན། །ཡིད་མི་བདེ་བ་ལན་
འགར་འ ང་། ། ས་གཅོད་གང་ ས་ཐན་ ་འ ར། ། ང་ ་གཅོད་ན་ཡིག་ཚང་འཆོར། །
བ ེད་ན་དེ་དག་ལས་ ོག་བཟང་། ། ང་ འི་འ ང་བས་ ོག་གཅོད་ན། ། ོག་ལ་ཀེགས་ ེད་
ད ་བོ་མང་། ། ས་གཅོད་ནོར་ལ་གོད་ཁ་འ ང་། །དབང་ཐང་གཅོད་ན་ད ལ་བོར་འ ོ། །
བ ེད་ན་དེ་དག་ལས་ ོག་བཟང་། །དེ་ ར་ལོ་ཡི་ ེས་ཚང་ མས། ། ི་དང་ ེ་ ག་བཤད་
ཟིན་ཏོ། །
གཉིས་པ་ ར་ཁའི་ ེས་ཚང་ནི། །བཙས་ལོའི་མ་ཡི་ ར་ཁ་ལ། །འ ི་ན་ཁ་དམར་འདི་
ར་གདགས། །ལི་ཐོག་བཙས་པའི་ ེས་ ་དེ། །ད ེལ་ཆེ་ ་མ་དག་ལ་དགའ། །མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་
ག་ ་འོང་། ། ིབ་དང་ཐབ་གཞོབ་མ་འཛམ་ན། །མགོ་ ིན་དམར་ངོ་ ག་ངོ་ཡོད། །ཕོ་ཡིན་ཕ་
མེས་ ི་ཁ་ ས། །མོ་ཡིན་ ་ ིབ་ ིས་འཇར་འོང་། ། ་ནི་ ལ་བཙན་གདོན་འགོང་པོའོ། །ཁོན་
ཐོག་བཙས་པའི་ ེས་ ་དེ། ། ོ་བ ན་གཞན་ ིས་བཅོས་དཀའ་ ེ། །གཞི་གནས་འཁོན་འཛན་
དམོད་མོ་འདེབས། །ཁ་འཇམ་སེམས་ག མ་གཙང་ ་ཆེ། །ཚ་ ོད་ ག་ལ་ཚ་ ད་ད ལ། །ཕ་
མེས་ ར་ཉེས་དབང་གིས་ནི། །མི་བ ད་ ེན་ གས་ན་ཤི་མོད། ། ་ནི་ ་ ན་གདོན་ས་བདག །
་ཐོག་བཙས་པའི་ ེ ་དེ། །སེམས་དཀར་ ོ་ ང་ཁོང་ ོ་འཕེལ། །གཡོ་ ང་ ག་ ལ་ ིང་
ོབས་ཆེ། །ཞང་ཉེའི་ ོགས་ ་མནའ་ཟོས་སམ། །ཕ་མེས་དམེ་ ི་ ས་པས་ན། ། ་ ་ ི་ཁར་ཤི་
དོགས་ཡོད། །ནོར་ ས་ ང་ངམ་གང་ ོངས་འ ང་། ། ་ནི་བཙན་དང་གདོན་ ི་བོ། །ཁེན་
ཐོག་བཙས་པའི་ ེ ་དེ། །ང་ ལ་ཆེ་ལ་ ་བ་མཐོ། །དགའ་བར་ ས་ ང་མ ་བ་ ང་། །ཐབས་
མཁས་བ ག་མཁས་ཕ་ ་གཟན། །ཕ་མེས་ཞ་འཐེང་ ར་པོའམ། །ད ་ ་ ལ་ལ་འཕོ་འ ར་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འ ང་། ། ིད་ ག་གང་ ོང་ཆེ་ཞེས་བ ོད། །གནམ་འགོང་འཁོར་ཞིང་ ལ་པོ་གནོད། །ཁམ་
ཐོག་བཙས་པའི་ ེས་ ་དེ། །ཞེ་ནག་མཐོ་སེམས་ ི་ནལ་ ེན། ། ི་འཇམ་ནང་ བ་མ ན་
བ ེབས་དཀའ། །ཕ་མེས་བཙག་མནོལ་ནལ་ ིས་གོས། །ཕོ་ ོགས་དམན་ལ་མོ་ ོགས་མཐོ། །
མ ན་ ོགས་ ེ་ ལ་མང་བ་དང་། ། ་ཚ་ནལ་ འི་ངོ་ཡང་ཡོད། ། ་མོ་འཁོར་ཞིང་བསེན་མོ་
གནོད། །གིན་ཐོག་བཙས་པའི་ སེ ་ ་དེ། ། ོ་བ ན་ཚག་བ ན་བཅོས་ ང་དཀའ། །ཁ་ ང་ ས་
ི་སེམས་ ང་དམ། ། ་ལ་ཞིབ་ཅིང་རགས་ལ་ ིང་། །ཕ་གཅིག་ ་གཅིག་ ང་ ད་འ ང་། །ཕ་
མེས་མཛ་དང་གཉན་ནད་ ིས། །ཤིའམ་ ི་ཤི་ཡོད་ནའང་ཐང་། ། ་ནི་ ་ ་གདོན་ས་ཐེལ། །
ཟིན་ཐོག་བཙས་པའི་ ེ ་དེ། །ཐབས་མཁས་གཡོ་ཆེ་མདོག་ ང་ ོ། །ཁ་མང་ལག་ཡང་ནང་ ་
ོང་། །ཟོལ་ཆེ་ནོར་ ན་དབང་ཐང་ཆེ། །ཕ་མེས་རབས་ཆད་ ོན་ཆེ་དང་། ། ་ ་གོ་གསོས་ ས་
པ་འ ག །ཡང་ན་ཤིང་གཉན་བཅད་དམ་ཅི། ། ་ནི་ ལ་ ་གདོན་ ངས( ང་ ི)འ ེ། །ཟོན་
ཐོག་བཙས་པའི་ ེ ་དེ། །འ ་འདོད་ཁོང་ ོ་ལ་དགའ་ཞིང་། །མཐོ་གནོན་མཉམ་ལ་འ ན་
སེམས་ཆེ། །ཐ་མར་ ོ་ ར་ནད་ ིས་འཆི། །ཕ་མེས་ ད་འ ེ་ ད་གཏོང་དང་། །འ ས་པས་ ོ་
འབོག་ ེ་ ིར་ཤི །ད་ ་མི་ ད་མ་ཆད་ཙམ། ། ་ནི་ ན་མོ་གདོན་ ལ་འགོང་། ། ར་ཁའི་
ེས་ཚང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ག མ་པ་ ེ་བའི་ ེས་ཚང་ནི། ། ེས་ལོའི་གནམ་ ེ་ལ་འ ི་ ེ། །འོན་ ང་རང་གི་ ེས་ ེ་
ཡིན། །གཅིག་དཀར་ལ་ ེས་མི་དེ་ནི། །འདོད་ཁམས་ ་ལས་ཆད་པའི་ ། །དགེ་ལ་དད་པའི་མི་
ད་ཡིན། །མི་གཙང་བ་ལ་ཤིན་ ་ ང་། ། ོ་ ང་སེམས་དཀར་ ོ་ ་མང་། །འ ག་ལ་མི་
དགའ་འ ོ་ལ་དགའ། །ནོར་དང་ཟས་ལ་གང་ ོངས་ཆེ། ། ད་མེད་ཡིན་ན་ ེད་ ་བ ང་། །
ིམ་ ་འགོང་པོ་ཆགས་པ་ཡིན། ། གས་ ་ཁོག་ ད་ ེ་བའམ། ། འམ་ཤ་འཛར་གང་ ང་
ཡོད། ། ་ནི་ ་ ན་དཀར་མོ་འཁོར། །ནོར་ནི་དཀར་ཟལ་ཅན་ མས་འ ོད། །ཚ་ཚད་བ ན་
་ ་གཅིག་གོ །དགེ་བ་ ོད་ན་མི་ ས་འཐོབ། །དེ་མིན་གནོད་ ིན་ཐེ ་རང་ ེ། །གཉིས་ནག་
ལ་ ེས་མི་དེ་ནི། །ད ལ་བ་ནས་འཕོས་བ ད་ ་ི ། །གཉིད་ཆེ་ཞེ་ནག་ན་ཚ་ ང་། ། ི་ལ་འཇམ་
ཞིང་ནང་ ་ བ། ། ང་ ས་ཕ་མས་བོར་ལ་ཉེ། །ཕ་ཚན་ནང་ ་མཐོ་ནོན་ ེད། ། གས་ ི་ ན་
མ་བ ིལ་བ་འ ། །བན་བོན་ ད་ཀས་ གས་མི་འ ར། །ཚ་ ོན་བ ད་དམ་གནོད་ ིན་ ེས། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གས་ ་ ིབས་ལོགས་གཡོན་པ་ན། ། འམ་ ེ་བ་ཤ་མཚན་ཡོད། །བན་བོན་ཡིན་ན་མ ་ ལ་
ཆེ༑ ༑ ་ནི་བ ད་དང་ ་ ་འཁོར། །མ་འོངས་དགེ་ ོད་བ ིས་པ་ན། །ཞང་ ོན་བཟང་པོ་ཞིག་
་ ེ། །དེ་མིན་ཡི་ གས་གནས་ ་འ མས། །ག མ་མཐིང་ལ་ ེས་མི་དེ་ནི། །བསེན་མོ་ ་ ིན་
གཉན་ ི་ ། ། ོ་བ ན་བ ན་མཁས་རང་མཐོང་ཆེ། །བ ད་བཟང་ ོབས་ཆེ་ ་ ེད་ ང་། །ཚ་
ོན་ ང་པོ་ཞིག་ ་ ེས། ། གས་ ་ ང་ལངས་ ང་ཉལ་ ེད། ། ིབ་ལོགས་གཡས་ (ག་ཤ་ཡོད་
ཟེར་བའང་འ ག) ེ་བས་མཚན། །མ་འོངས་དགེ་བ ོན་ ང་ ང
ོ ་ ེ། །དེ་མིན་ངང་པ་ཞིག་ ་ ེ། །
ོད་ལ་ ་ ིན་འགོང་ ་འཁོར། །ཚ་ཚད་ ་བ ་ཀེགས་ག མ་ཡོད། །བཞི་ ང་ལ་ ེས་མི་དེ་
ནི༑ ༑ ་ལས་འཕོས་སམ་ ་ཡི་ ། ། ་འཇམ་ ད་ ་སེམས་ ོབས་ཆེ། །ཚག་ག མ་མི་གཙང་བ་
ལ་ ར། །ཤེས་རབ་ཆེ་ཞིང་ཆང་མི་བ ང་། །ཚ་ ོན་ འམ་ཤ་བར་ ེས། ། གས་ ་ ེ་འཇིང་
ད ང་གཡས་དང་། །མཆན་ ང་འོག་སོགས་ ེ་བ་ཡོད། ། ་ནི་ ་འཁོར་ནོར་ ནོ ་འ ོད། །མ་
འོངས་དགེ་བ བ་ ིག་ ང་ན། ། གས་པ་ ས་པ་ཅན་ ་ ེ། །དེ་མིན་ འམ་ ོལ་སོང་ ེ། །ཚ་
ཚད་ ག་ ་རེ་ ་ བ། ། ་སེར་ལ་ ེས་མི་དེ་ནི། །བ ད་ ིས་ ིན་ནམ་ ལ་ འི་ ། །དགེ་ལ་
དད་ཅིང་ཡིག་ ིས་མཁས། ། ོ་བ ན་ཤེས་གསལ་འ ོ་ལ་དགའ། །བན་ ད་བོན་ ད་ཡིན་ན་
བཟང་། ། བ་ལ་བ ོན་ན་ཚ་ཡང་རིང་། །ནོར་ ས་ མ་ནོར་ས་ཞིང་འ ོད། །ཚ་ ོན་བན་
དེའམ་མི་དཔོན་ ེས། ། གས་ ་ ང་མཐིལ( ིད་ ང་)ཤ་མཚན་ནམ། །ཡང་ན་ ི་བོར་ ེ་བ་
ཡོད། །མ་འོངས་དགེ་ ོར་ གས་པས་ན། །མི་ ད་བཟང་པོ་ཞིག་ ་ ེ། །དེ་མིན་ཉ་འམ་ ལ་ ་
ེ༑ ༑ཕ་མེས་ ་དང་ ལ་ ་འཁོར། །ཚ་ཚད་ ་བ ་ཚ་འ ང་གཉིས། ། ག་དཀར་ལ་ ེས་མི་དེ་
ནི༑ ༑ ་འགོང་ ་ ས་ ིན་པའི་ ། །ཁ་འ མས་གཏིང་ བ་ཤེས་རབ་ཆེ། །རང་སེམས་ད ང་
འ གས་ ན་ གས་ཆེ། །རང་དོན་མི་འཆོར་རང་ ད་ ང་། །མི་ལ་ཡིད་ཆེས་གཞན་ ིས་བ ར། །
ཚ་ ོན་བོན་གཤེན་ ེ་བར་ ངས། ། གས་ ་བདེན་ ་གཞན་ ིས་ ས། ། ེ་བའི་ག་ཤལ་ཡོད་
ན་ཐང་། ། ་ནི་ཕོ་ ་ ་ ་འཁོར། །ནོར་ནི་ཟལ་ཟལ་འ ད་པ་ཡིན། །མ་འོངས་དགེ་ ོད་བ ིས་
པ་ན། ། ང་ ོང་ཞིང་དག་གཅིག་ ་ ེས། །དེ་མིན་འགོང་པོ་ ེ་དོགས་ཡོད། །ཚ་ཚད་བ ན་ ་
བར་ཆད་ ། །བ ན་དམར་ལ་ ེས་མི་དེ་ནི། །བཙན་ ི་ ་ ེ་དམར་ ར་དད། ། ིང་ ང་ ོ་
མང་ ་བ་མཁས། ། ོག་གཅོད་ལ་དགའ་དམེ་འ གས་འོང་། ། ར་པ་ཡིན་ན་མོ་དད་ཆེ། ། ད་
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མེད་ཡིན་ན་ཕོ་དད་ཆེ། །མི་ ོད་ ་དང་ ་འ ས་ཡོད། ། ིད་ ག་ད ིད་ཀའི་ཉི་མ་འ ། །
འ ངས་ ོགས་མགར་བའི་ ད་པ་འ ། །ཚ་ ོན་ ་མ་ཡིན་ལ་ ེས། ། གས་ ་གཞོགས་གཡས་
ེ་བ་ཡོད། ། ་ནི་བཙན་ ིས་ ོང་ ོགས་ ེད། །ནོར་ནི་དཀར་དམར་གཉིས་ཀ་འ ོད། །མཆོད་
འོས་ ་མ་བཟང་པོར་ ེ། །དེ་མིན་བཙན་ནམ་འཕར་ ང་ ེ། །ཚ་ཚད་བ ད་ ་བར་ཆད་བཞི། །
བ ད་དཀར་ལ་ ེས་མི་དེ་ནི། །དགའ་ ན་ ་ཡིས་ ིན་པའི་ ། །ཚག་འཇམ་ངང་རིང་ ི་དལ་
ཆེ༑ ༑ཤེས་ཆེ་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་དགའ། །ཡོངས་བ ར་འཛམ་ ིང་ ན་གཅིག་འོང་། །གསོ་ ་
ས་པའི་ ས་ ་ ིད། ། གས་ (གཞོགས་གཡས་ ེ་བ་ཡོད)མི་གཙང་བ་ལ་ ང་། ། ་ནི་ ་དང་
ལ་པོ་འཁོར། །མ་འོངས་དགེ་ལ་འཇག་པ་ན། ། ་ ས་འཐོབ་ཅིང་དེ་མིན་ན། ། ད་མེད་ ས་
སམ་ ་ ར་ ེ། །ཚ་ཚད་ ་བ ་བར་ཆད་ག མ། །ད ་དམར་ལ་ ེས་མི་དེ་ནི། ། ་ལས་ཚ་
འཕོས་གཡང་གི་ ། །རང་ནོར་མི་ལ་མི་འཆོར་ཏེ། །སེར་ ་དང་ནི་ ག་དོག་ཆེ། །ཚ་ ོད་ནོར་
མང་ཚ་ ད་ ང་། ། ེ་ ོན་ ག་པོའི་ ོ་ ིར་ ེས། ། གས་ ་ ེ་ལ་ ེ་བ་ཡོད། ། ་ནི་བཙན་
དང་ ན་མོ་འཁོར། །ནོར་ནི་འ ི་དང་ར་ ག་འ ོད། །མ་འོངས་ མ་དཀར་དགེ་བ་ལ། །
འཇག་ན་ ག་པོའམ་ ད་མེད་ ེ། །དེ་མིན་ ད་འ ོའི་ ས་ལེན་འོང་། །ཚ་ཚད་དོན་ག མ་
བར་ཆད་ ། ། ེ་ད འི་ ེས་ཚང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
བཞི་བ་གཟའ་ཡི་ ེས་ཚང་ནི། །ཉི་མ་ལ་ ེས་ཞག་བ ན་དང་། ། ་བ ན་མ་ཤི་ཚ་རིང་
འོང་། ། ་ ེས་བཟང་ ེ་མི་ཆེན་ མས། ། ་མོ་ ེས་ངན་ ིམ་སོ་འ ེན། ། ་བར་ ་ ེས་ ག་ལ་
བཙན། ། ་མོ་ ེས་ན་མཛས་ཤིང་ལེགས། །མིག་དམར་ ་ ེས་སོས་དཀའ་ཞིང་། །སོས་ན་ ིག་
ོད་ ོ་ ང་འ ང་། ། ་མོ་ ེས་ན་འཆིའམ་ན། ། ག་པར་ ་ ེས་མ་ལ་ བ། །ཡང་ན་ ེ ་
རང་ཉིད་ན། (ནད་ ་ཅན།) ། ་མོ་ ེས་ན་ཕ་མ་ད ལ། །མོ་རང་དབང་ཐང་ཆེ་བ་འ ང་། ། ར་
ར་ ་ ེས་བཞིན་རས་ངན། ། ོ་གསལ་མཁས་ཤིང་ཤེས་རབ་ཆེ། ། ་མོ་ཚ་རིང་ ོགས་བཟང་
ེད། །པ་སངས་ ་ ེས་ཚ་རིང་ཞིང་། །དབང་པོ་ ོ་ལ་བཟོ་རིག་མཁས། །འོན་ ང་མགར་དང་
དམེ་ལ་དགའ། ། ་མོ་ ེས་ན་དཔལ་ཡང་ཆེ། ། ེན་པར་ག གས་བཟང་བསོད་ནམས་ ང་། ། ་
འ ིང་ ་མོ་ཚ་ ང་ངོ་། །གཟའ་ཡི་ ེས་ཚང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
་བ་ ར་མའི་ ེས་ཚང་ནི། །ཐ་ ར་ལ་ ེས་ ག་ ་ནས། །བ ད་ འི་བར་ ་ བ་ཅེས་
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བཤད། ། ་མཁས་ ེ་བདེ་ག གས་བཟང་ལ། ། ན་མཁས་གར་ ེག་དགེ་ལ་དད། ། ོ་ ས་མི་
བདེ་ ོད་མི་ གས། ། ་ཉེ་ལ་ ེས་ ོ་མི་བ ན། །ནད་མེད་བདེན་ ་ ིང་ ེ་ ང་། །བཟོ་ལ་
མཁས་ཤིང་བ ོན་འ ས་ཆེ། ། ི་མ་ད ལ་བའི་གནས་ ་ ེ། །ཚ་ལོ་ མ་ ་ ་ ག་གམ། །རིང་
ན་ད ་བ ་ ་ ་ བ། ། ིན་ ག་ལ་ ེས་གཟི་བ ིད་ཆེ། །མཁས་ཤིང་དཔའ་ལ་ ན་ གས་
ཆེ༑ ༑ ད་མེད་ལ་ ེད་ལོངས་ ོད་ཆེ། །ཚ་ ོད་ངན་ལ་ཚ་ ད་བཟང་། །བིས་ ི( ར་མ)ལ་ ེས་
ལོ་བ ་འཚ། །ག གས་བཟང་བདེན་ ་ ག་ཅིང་མཁས། །གཡོ་མེད་གཤིས་ ང་ ིན་ལ་
དགའ། །ད ་འཇོམས་དཔའ་བོ་ ན་ མ་ཚགས། །མགོ་ལ་ ེས་པ་ཉེར་བ ད་ནས། །རིང་ན་
ད ་བ འི་བར་ ་འཚ། ། ོམ་བ ོན་བདེན་ ་ ོ་ ོས་གསལ། །གཞན་ལ་དགའ་ཞིང་ལོངས་
ོད་ ན། །ལག་ལ་ ེས་པ་སོ་ འམ། །ཡང་ན་ ག་ ་ ་ ་འཚ། །ང་ ལ་ཆེ་ཞིང་ ིག་ལ་
དགའ། །ག མ་པོ་གཡོ་ཅན་ད ལ་ཞིང་ ན། །ནམ་ཞིག་ཆམ་པའི་ནད་ ིས་འཆི། ། ལ་ ོད་
(ནབས་སོ)ལ་ ེས་ ་བ འམ། ། ག་ འི་བར་ ་ལོངས་ ོད་ ན། ། ་མཁས་བསམ་བཟང་ ལ་
ིམས་ ན། ། ོ་བ ན་ནད་མེད་ཆོག་ཤེས་ ན། ། ་ ང་མི་འ ོད་འ ་དང་ ན། ། ལ་ ད་
ལ་ ེས་བ ད་ ་ བ། ། ེ་བདེ་ག གས་བཟང་ཞི་ཞིང་ ལ། །ཤེས་ ་ལ་མཁས་ ལ་ ིམས་
གཙང་། །ནོར་མང་ ིན་གཏོང་ ན་ གས་ཆེ། ། ོ་ ས་མི་བ ན་ ོད་མི་ གས། །ཝ་ལ( ག)
གང་ ེས་ ་བ ་ བ། །རིང་ན་ ག་ ་ ་ག མ་འཚ། །བཞིན་མཛས་གཡོ་ཆེ་མི་དགེ་ ེད། །
འདོད་ཆགས་ཆེ་ཞིང་ ིག་ལ་དད། །ལོག་གཡེམ་ལ་དགའ་ ལ་ ིམས་འཆལ། །མ་དང་མི་མ ན་
འ ོགས་ ན་ ང་། ། ་ཆེན(མ )ལ་ ེས་ལོ་ད ་ལ། །མ་ཤི་ད ་བ ་གོ་ ་འཚ། ། ་ ེས་ཕར་
ངན་ ན་ལ་དགའ། ། ་མོ་ ེས་ན་མོ་རང་འཆི། །བཟོ་མཁས་འཁོར་མང་ལོངས་ ོད་ ན། །དགེ་
བ ོན་ཆེ་བ ན་ ན་པ་འ ང་། ། ་ ང་( ེ)ལ་ ེས་ལོ་བ ད་ ན། །མ་ཤི་ང་བཞིའམ་གོ་ ་
བ། ། ་མོ་ ེས་ན་མ་ལ་ངན། ། ་ ེས་འཆིའམ་རང་བཞིན་ངན། །གཡོ་དང་འདོད་ཆགས་སེར་
་ཆེ། །གཏམ་དང་གོས་ ན་རིགས་ལ་དགའ། །བཟོ་མཁས་ཁ་འཇམ་ཟས་ལ་ ེད། ། ་ལ(དབོ)
ེས་པ་ལོ་བ ད་འཚ། །འཆི་ ེན་ ག་གིས་ ེད་པར་འོང་། ། ལ་ ན་བདེན་ ་ ིན་ལ་དད། །
ག་ཅིང་ ང་ ན་འ ོ་ལ་དགའ། ། ་མ(མེ་བཞི)ལ་ ེས་བ ད་ ་འཚ། ། ེ་བདེ་ག གས་བཟང་
ལག་པ་གཟོབ། །ནོར་ ན་ ིམས་ ང་གཡོ་ ་ཆེ། ། ོ་ ས་མི་བདེ་ ོད་མི་ གས། ། ་ (ནག་པ)
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ལ་ ེས་ཉེར་བ ད་འཚ། ། ་གར་རོལ་མོ་ ་ལ་མཁས། ། ན་མེད་ངག་ བ་འདོད་ཆགས་ཆེ། །
བཞིན་མཛས་ ོ་ ོ་ གས་པ་ ན། །མིག་དང་ཡན་ལག་དབང་པོ་ལེགས། །ས་རི་ལ་ ེས་ཉི་
འམ། ། ག་ འི་བར་འཚ་ལོངས་ ོད་ ན། །ག གས་བཟང་བདེན་ ་སེར་ ་ཆེ། ། ོ་ ལ་
སེམས་ ིང་ཆང་ལ་དགའ། །རང་བཞིན་གཤིས་ཡང་བ ོད་པ་ ེན། །ཡས་ མས་མས་ ང་མི་ཁ་
འ ། །ས་ག་ལ་ ེས་བ ན་ ར་འཚ། །ཤེས་རབ་ནོར་དཔལ་གཟི་བ ིད་ ན། །དཔའ་བོ་ད ་
བ་ ད་མེད་འ ། །འོན་ ང་ཚ་ ད་བཟང་བ་ཡིན། །ལག་སོར( ་མཚམས)ལ་ ེས་ཉེར་བ ད་
འཚ། ། ེ་བདེ་ག གས་བཟང་ ལ་ ིམས་གཙང་། ། ེས་འ ོ་ལ་དགའ་ཚང་ནོར་འ ། །གཞན་
ིས་ཕན་འདོགས་ ོ་ ོས་ ན། ། ེ་ ( ོན)ལ་ ེས་ལོ་ ་འཚ། ། ལ་ ིམས་འཆལ་ཞིང་ ིང་ ེ་
ང་། །ད ལ་ཞིང་མི་དགེའི་ལས་ལ་བ ོན། །འོན་ ང་མཆོད་ ིན་བ བ་ན་འཕེལ། །སོག་པ་
( བ)ལ་ ེས་སོ་ འམ། །རིང་ན་ ག་ ་རེ་ག མ་འཚ། ། ེས་ ་ཁང་ཞིང་བདག་པོར་འ ང་། །
འཇིག་ ེན་ལས་ ས་ ་མི་འ ང་། ། ང་ན་གསོ་དཀའ་སོས་ན་ངན། ། ེ( ་ ོད)ལ་ ེས་པ་
བ ད་ ར་འཚ། །བོན་ ོད་ཐོས་ ན་བཟོ་ལ་མཁས། ། ིན་དང་འཁོར་འཚགས་ ན་ལ་དད། །
ང་ ལ་ ང་ཟད་ཆེ་ན་ཡང་། ། ལ་ ིམས་ ན་པའི་མཐོ་རིས་འཐོབ། ། ལ( ་ ད)ལ་གང་ ེས་
ཚ་རིང་ཞིང་། ། ་དང་ ོགས་མང་ཤེས་པ་ཆེ། །འ ོར་ ན་ ིན་གཏོང་གསོང་པོར་ ། ། མས་
ན་ ོ་ ལ་ནད་ ང་དཀོན། །ཚད་ནད་ ང་ན་གསོ་བ་དཀའ། ། ་ཟེ( ི་བཞིན)ལ་ ེས་རེ་གཉིས་
འཚ། །ནད་དཀོན་སེམས་བཟང་ ོལ་བ་ཆགས། །ལོངས་ ོད་ ག་ཅིང་མཁས་པའི་མཆོག །
བཟོད་ ན་དཔའ་བོ་གཉེན་ལ་དགའ། །དཔལ་ ན་ ན་ གས་ཐོས་པ་ཆེ། ། ་ ོ( ོ་བཞིན)ལ་
ེས་ ག་ ར་འཚ། །ནད་མེད་ ོབས་ ན་ཤེས་རབ་ཆེ། ། ོ་ ང་འ ོར་ ན་ད ་འ ལ་
མཁས། །སེམས་བཟང་འ ོ་ ོལ་དག་ལ་དགའ། ། ་ག ག(མོན་ ེ)ལ་ ེས་ཉེར་ འམ། ། ག་
ར་འཚ་ཞིང་ ་ནོར་ ན། ། ་མཁས་སེམས་བཟང་ཅི་དགར་ ོད། ། ོ་ ིང་བག་ཡངས་ ་ཡིས་
འཆི། ། ོག(མོན་ )ལ་གང་ ེས་ ར་ ་འཆི། །མ་ཤི་ག གས་བཟང་གཏོང་ཕོད་ ན། །གོས་ ན་
ན་ཞིང་བོན་ ོར་བ ོན། །ནད་མེད་གཉིད་ཆེ་ནང་མིས་ མས། ། མས་ ོད་ལ་ ེས་གོ་ ར་
འཚ། །གཡོ་ ་ ་དང་གསོད་ལ་བ ོན། །གཤིས་ངན་དམག་དང་ཆོམ་ལ་བ ི། །བཟོ་མཁས་ ་
གསང་ནོར་ལ་ ོད། །གཉེན་ མས་འ ན་ཅིང་ གས་པ་ཆེ། །སེམས་ ན་ ིས་ ང་ ང་མ་
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ན། ། མས་ ད་ལ་ ེས་ ་བ ་ བ། །ཡང་ན་ ག་ ་ཐམ་པར་འཚ། ། ན་ ལ་གསོང་ ་
བོན་ ིན་འ ེད། ། ་མཁས་ ག་ཅིང་ ིན་ལ་དགའ། ། ལ་ ིམས་ཤེས་རབ་ ིང་ ེ་ ན། །
འཁོར་མང་འ ་ཞིང་ ་གར་མཁས། །ཤེ་ས(ནམ་ )ལ་ ེས་ཉེར་བ ད་དམ། །དག་བ ་འཚ་ཞིང་
ནོར་འ ་ ན། །མི་གཞན་ལ་དགའ་རབ་ ་བཟང་། །འ ོར་ ན་སེམས་དཔའ་དབང་ ོན་
ཅན། །ཡང་ན་ཤིང་མཁན་ཞིག་ ་འ ར། ། ར་མའི་ ེས་ཚང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ག་པ་ ིམ་ ི་ ེས་ཚང་ནི། ། ག་གི་ ིམ་དང་ ལ་ལ། ། ེས་ན་ཞག་བ ་ ་བ་བ ། །
ལོ་བ ་ཉི་ ་ མ་ ་ལ། །མ་ཤི་ལོ་མང་འཚ་བ་ཡིན། ། ་བ་ ན་ཤེས་ ལ་པོས་མཆོད། །ཞིང་ལ་
དགའ་ཞིང་མ ོན་ལ་ཡང་། །ཚག་འཇམ་འཁོར་མང་འདོད་ཆགས་ཆེ། ། ོ་ག མ་བསམ་པ་ངན་
པ་འོང་། ། ིན་ ག་ ་བའི་བ ་ག མ་མམ། །རེས་གཟའ་མིག་དམར་དག་གི་ཉིན། །ནམ་ ེད་
དག་ལ་མེ་ད ས་འཆི། ། ང་གི་ ིམ་དང་ ལ་ལ། །གང་ ེས་ཞག་དང་ ་བ་ནི། །ཉི་ ར་མ་
ཤི་ད ་བ ར་ བ། །མཁས་ཤིང་འཁོར་མང་ ན་ གས་ཆེ། །མིག་ ་དམར་ལ་ལེ་ལོ་ཆེ། ། ིན་
ག་ ་བའི་མིག་དམར་ཉིན། །དགོང་མོ་བད་མ ིས་ནད་ ིས་འཆི། །འ ིག་པའི་ ིམ་དང་
ལ་ལ། །གང་ ེས་ཞག་ ་ ་ ་དང་། །ལོ་ནི་ཉེར་ ར་མ་ཤི་ན། །མི་ ོད་ད ་བ ་ ་ ་
འཚ། །བདེན་ ་འ ོར་ ན་གཞན་ཚག་མཁས། ། ད་མོ་ཆང་དགའ་ཆགས་པ་ཚ། ། ལ་ འི་
རེས་གཟའ་ ག་པའམ། །བ ་ ག་ ་ ོ་མཚན་ ིས་འཆི། །ཀ ྚའི་ ིམ་དང་ ལ་ལ། །གང་ ེས་
ཞག་དང་ ་བ་ལོ། ། ་བ ན་བ ་ག མ་ མ་ ་ལ། །མ་ཤི་བ ད་ ་ཐམ་པ་འཚ། ། ོ་ ན་
གས་དང་ཤེས་རབ་ཆེ། །བཟོད་པ་ མས་སེམས་ ོབས་དང་ ན། །འ ོ་ལ་དགའ་ཞིང་བོན་ལ་
དད། ། ོན་ འི་བ ་ག མ་པ་སངས་ཉིན། །ཉི་ ས་བད་ཀན་ད ་ ས་འཆི། །སེང་གེའི་ ིམ་
དང་ ལ་ལ། །གང་ ེས་ལོ་ ་ཞག་བ ་ག མ། །མ་ཤི་བ ན་ ་ ་ད ་འཚ། ། ོབས་ ན་
ག གས་བཟང་ང་ ལ་ཆེ། ། ་མཆོད་ ་མ་ལ་མོས་ཤིང་། །ནད་མང་ཆང་ལ་དགའ་བ་ཡིན། །
མར་ངོ་ ་མ་ ེལ་པའི་ཉིན། །ཉིན་ ེད་ ིབ་འོག་འཆི་བའམ། །ཡང་ན་བ ་ད ར་ཐོག་གིས་
ཤི ༑ ་མོའི་ ིམ་དང་ ལ་ལ། །གང་ ེས་ཞག་ ་ ེད་དང་ད ། །ལོ་ནི་ཉེར་ད ར་མ་ཤི་
ན༑ ༑ ག་ འི་བར་འཚ་ ན་དང་མ ན། །མཁས་ཤིང་ནོར་མང་དབང་ཡང་ཆེ། ། ི་དང་མེ་
ཏོག་ ་ལ་བ ེ། །ཚས་ ར་ ་ ་ ེན་པའི་ཉིན། །མཚན་མོར་མགོ་ནད་དག་གིས་འཆི། ། ང་གི་
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མི ་དང་ ལ་ལ། །གང་ ེས་ཞག་ ་ ་ ་དང་། །རང་ལོ་ཉི་ ར་མ་འཆི་ན། །བ ད་ འི་བར་
ཚ་གཙང་ ་ ན། ། ོབས་ ན་ང་ ལ་ཚག་ བ་ ། །ནག་ འི་ཚས་བ ད་མིག་དམར་རམ། །
ོག་གི་ཉིན་ ་འ ས་ནད་ ིས། ། ན་ག མ་མཚན་མོར་འཆི་ཞེས་བཤད། ། ིག་པའི་ ིམ་དང་
ལ་ལ། །གང་ ེས་ལོ་ ་ཞག་བ ་ལ། །མ་ཤི་ ་བ ་ཐམ་པ་འཚ། ། ིག་སོགས་འ གས་པའི་
ལས་ལ་བ ོན། །ཆེ་འདོད་ ་ལས་ ་མོ་མང་། །ད ར་འ ིང་དཀར་ ོགས་མིག་དམར་ཉིན། ། ་
ར་ ་ ོ་ ེ་ད ་ལ། ། ་ ོ་ ངས་འ ར་ནད་ ིས་འཆི། །ག ་ཡི་ ིམ་དང་ ལ་ལ། །གང་
ེས་ལོ་ ་ཞག་བཅོ་བ ད། །མ་ཤི་བ ན་ ་ཐམ་པ་འཚ། ། ལ་ ིམས་དང་ ན་བདེན་པ་ ། །
ལོངས་ ོད་ཆེ་ཞིང་གཏོང་ལ་དགའ། །ད ན་རའི་ཚས་ ་བ་སངས་སམ། ། ་ ར་ མས་ལ་རིམ་
ིས་འཆི། །ཡང་ན་དགོང་མོར་མཚན་ ིས་འཆི། ། ་ ིན་ ིམ་དང་ ལ་ལ། །གང་ ེས་ལོ་ ་
ཞག་བཅོ་བ ད། །མ་ཤི་བ ན་ ་ ་བ ད་འཚ། །དཔའ་ཞིང་ཆོས་ ན་བ ་ན་ ག །གར་དང་
ི་དགའ་གཟི་བ ིད་ ན། །ཆགས་ཆེ་ ་མང་ ལ་པོས་མཆོད། ། ོ་བཞིན་ ་བའི་བཅོ་ འམ། །
ོགས་དང་ ེན་པའི་ཉི་མ་ལ། །ཉིན་ ེད་ཙམ་ལ་ ན་ ིས་འཆི། ། མ་པའི་ ིམ་དང་ ལ་
ལ༑ ༑གང་ ེས་ལོ་ ་ཞག་བཅོ་བ ད། །མ་ཤི་རིང་འཚ་ ོ་ ན་མཁས། །ང་ ལ་ཆེ་ཞིང་གཞན་
ཕན་ ེད། །འཁོར་མང་ལོངས་ ོད་ ན་ གས་ ན། །ད ར་འ ིང་ཚས་པ་བ ་གཉིས་སམ། །
ེ་དང་ཉི་མ་འཆར་བའི་ཉིན། །ཉི་ཤར་བད་མ ིས་ནད་ ིས་འཆི། །ཉ་ཡི་ ིམ་དང་ ལ་ལ། །
གང་ ེས་ཞག་མ་བཅོ་བ ད་དང་། །བ ་གཉིས་ལོ་ཐོག་མ་ཤི་ན། །ཚ་ལོ་ད ་བ ་གོ་ ་ བ། །
ཉ་དང་ཤ་ ེད་འ ིག་ལ་དགའ། །བསོད་ནམས་ ན་ཡང་སེར་ ་ཆེ། །མ་འོངས་ མས་དང་
ད ག་ ་ཡི། །དཀར་ ོགས་ ེ་དང་ ར་ འི་ཉིན། ། ེད་ཡོལ་ ང་གི་ནད་ ིས་འཆི། ། ིམ་ ི་
ེས་ཚང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
བ ན་པ་ ེན་འ ེལ་ ེས་ཚང་ནི། །མ་རིག་ཉི་མར་གང་ ེས་དེ། །ནོར་ ན་ཚག་ ན་
འ ིག་པ་ ེད། །ཉེ་ ་ནང་ ོད་མཐའ་འཁོབ་འཆར། །ཤིན་ ་ ོངས་ཤིང་ ་བཞི་འཚ། ། ར་
ཡང་འ ་ ེད་ཉི་མར་འཆི། །འ ་ ེད་ཉི་མར་གང་ ེས་དེ། །འ ོ་འ ག་མང་ཞིང་ཆང་ལ་
དགའ། །ནོར་མང་འ ་ཞིང་ནོར་མང་གཏོར། །ཚག་མི་བ ན་ཞིང་ ག་ ར་ བ། ། མ་ཤེས་
ཉི་མར་ ེས་ ་འཆི། ། མ་ཤེས་ཉི་མར་གང་ ེས་དེ། །བ ལ་ཕོད་ ིག་ ོད་ཆགས་པ་ཆེ། ། ོ་ ོ་
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ག་ ་ ་བཞི་འཚ། །མིང་ག གས་ཉི་མར་མཚན་ ིས་འཆི། །མིང་ག གས་ཉི་མར་གར་ ེས་
དེ༑ ༑གཞན་དགའ་ནད་ ང་ ་ནོར་དཀོན། །ད ་མང་ག མ་ཞིང་ང་ ལ་ ན། །ཕ་མ་ཚ་ ང་
ང་མ་ག མ། །ཆང་གིས་འཚ་ཞིང་བ ན་ ར་ བ། ། ེ་མཆེད་ཉི་མར་གཅོང་གིས་འཆི། ། ེ་
མཆེད་ཉི་མར་གང་ ེས་དེ། །ལོ་བ ད་ ེང་ ་ཕ་མ་འཆི། །ནད་མང་ནོར་ད ལ་སེར་ ་ཆེ། །
དཔའ་བོ་ ིམ་གནས་ཚ་ ང་ཞིང་། །རེག་པར་རང་གི་ ིམ་ ་འཆི། །རེག་པའི་ཉི་མར་གང་ ེས་
དེ༑ ༑ ོ་ ན་བ ོན་འ ས་ང་ ལ་ཆེ། ། ག་དོག་ལ་དགའ་ ་ལ་མཁས། །ཚ་ཚད་ ག་ ་རེ་
ག མ་འཚ། །ཚར་བར་ འམ་ཞལ་ ེས་འཆི། །ཚར་བའི་ཉི་མར་གང་ ེས་དེ། །བཟོ་མཁས་ཁ་
གཡོ་ཕ་རོལ་བ ། །ནོར་དང་ནད་མང་ ལ་པོས་ ོང་། ། ང་མ་གཉིས་ ན་ངན་པས་བ ར། །
མ་ ར་ བ་བམ་ ་བ ར་འཚ། ། ིད་པའི་ཉི་མར་ཚད་པས་འཆི། ། ེད་པའི་ཉི་མར་གང་
ེས་དེ། །ག གས་བཟང་འ ོར་ ན་སེམས་ ང་ ོད། །ནད་དཀོན་ ་མང་ ས་ཚག་ཉན། །
ག་ ར་ བ་བམ་བ ད་ ར་འཚ། །ལེན་པའི་ཉི་མར་ ག་གིས་འཆི། །ལེན་པའི་ཉི་མར་གར་
ེས་དེ། །ག གས་ངན་ ག་ ལ་སེམས་ལས་ཆེ། །འདོད་ ེད་ ིམས་འཆལ་ ་བ་མང་། །ཕ་རོལ་
བ ་ཞིང་ ག་ ར་ བ། ། ིད་པར་ འམ་མཛ་ཡིས་འཆི། ། ེད་པའི་ཉི་མར་གང་ ེས་དེ། །
འ ོར་ ན་དོན་མང་ཚང་གིས་འཚ། །གཞན་ ི་ ང་མ་ ེད་ཅིང་ ོད། །སེམས་ ག་གཉིས་ ང་
དམག་དཔོན་འ ར། །བཟོ་མཁས་བ ིད་ ན་ ག་ ར་འཚ། ། ེ་བའི་ཉི་མར་མཚན་ ིས་འཆི། །
ེ་བའི་ཉི་མར་གང་ ེས་དེ། །བདེན་ ་བཟོ་དང་ ་ ལ་མཁས། །གཞན་ ིས་བ ར་ཞིང་བོན་
དང་ ན། །ནོར་ ིས་ ང་ ད་བ ན་ ར་འཚ། ། ་ཤིའི་ཉི་མར་ ་ཡིས་འཆི། ། ་ཤིའི་ཉི་མར་
གང་ ེས་དེ། །མཛས་ ག་ ིག་པའི་ལས་ལ་དགའ། །ཡིད་ག ང་གཉེན་ལ་ མས་པ་ཡིན། ། ིས་
པའི་ ས་ ་ནད་མང་ཞིང་། །དེ་ལས་ཐར་ན་ནད་ད ་ ང་། །ཞག་གཉིས་ ་བ ན་ལོ་ད ་
ལ༑ ༑མ་ཤི་ ག་ ་ཐམ་པ་འཚ། ། ར་ཡང་མ་རིག་ཉི་མ་ལ། ། ག་ ་མཚན་ ིས་འཆི་བ་
ཡིན། ། ེན་འ ེལ་ ེས་ཚང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
བ ད་པ་ཚས་ ི་ ེས་ཚང་ནི། །གཅིག་དང་བ ་གཅིག་ཉེར་གཅིག་ག མ། ། ་དང་ ་
མོ་གང་ ེས་ན། ། ར་ཡང་འ ད་ནས་ ེ་བ་ཡིན། །གཉིས་ག མ་ ་བཟང་ ་མོ་ངན། །ག མ་
ག མ་གང་ ེས་འཆིའམ་ངན། །བཞི་ག མ་ ་ ེས་མ་ལ་ངན། ། ་མོ་ ེས་ན་ ར་ཡང་བ ད། །
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་ག མ་ ་ ེས་ནོར་ ིས་ ག ། ་མོ་ ེས་ན་འཆིའམ་གཡེམ། ། ག་ག མ་གང་ ེས་ ར་
ཡང་བ ད། །བ ན་ག མ་ ་ ེས་རིག་པ་ ོ། ། ་མོ་ ེས་ན་ ོ་ ེས་འ ེངས། །བ ད་ག མ་
གང་ ེས་གསོ་བ་དཀའ། །ད ་ག མ་གང་ ེས་ ར་ ི་ ། །བ ་ག མ་གང་ ེས་ད ལ་ཞིང་
ཕོངས། །ཚས་ ་ི ེས་ཚང་མདོར་བ ས་སོ། །དེ་ ར་གཅེས་པའི་ ེལ་བཞི་ནས། ། ེས་ཚང་བ ད་
ི་ ེལ་འ ེལ་བར། །ཚ་རབས་ལས་ ིས་རིག་པའི་ ལ། ། ས་བ ས་ཇི་ ར་འཚམས་པ་འདིས། །
མཆོག་གི་ ེས་ ་དམ་པ་དང་། །མཆོག་མིན་བ ད་ ལ་ངན་པ་གཉིས། །ལམ་འདིས་ ང་བ ན་
མི་ ས་མོད། །དེ་ ག་རང་ ད་འ ོ་བ་ལ། །སོ་སོའི་ ལ་པ་དང་བ ན་པའི། །ཚག་མེད་ ང་
བ ན་རེ་ཡང་འཆར། །འོན་ ང་འ ང་འ ར་ངན་པ་ཡང་། །འབད་པ་རིམ་ ོ་ ོབས་ཆེན་
ིས། །ཕལ་ཆེར་བཟང་པོར་ལོག་ ང་ ིད། །བཟང་པོའང་འབད་པ་ངན་པ་ཡིས། །ངན་པའི་
མཐའ་ ་འཛགས་པས་ན། །བཟང་ངན་ ོགས་ ང་ ོན་ ངས་ནས། །མཁས་པས་ཁ་དམར་དེ་
ར་གདགས། །འ ལ་ ལ་ཚ་རབས་ལས་ ིས་འདིའི། ། ོར་འགོ་ ངས་ཚང་མ་ཤེས་ ང་། །
གང་ཤེས་ཙམ་ ིས་ ང་བ ན་ན། ། ལ་འདི་མཁོ་མེད(མདོ་ཁམས་ ིས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། བ ་ི འི་ ང་
་དང་། གཟའ་ ར་ ས་ ིམ་སོགས་ཤེས་དཀའ་བས་ན། ཚ་རབས་ལས་ ིས་མཁོ་མེད་ཡིན་ཟེར་བ་ མས་ལ་
གདམ་པའོ)ག་ལ་འ

ར། །ཞེས་ནག་ ིས་ ང་ ིད་མེ་ལོང་ལས་ཚ་རབས་ལས་ ིས་ ི་ལེ ་ ེ་

ག མ་པའོ།། །།
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༼ ལེ ་བཞི་བ། ཀེགས་ ིས་བ ན་པ། ༽
༈ ཆགས་ ལ་ཞི་བའི་ལང་ཚ་ཡིས། །བདེན་གཉིས་བ ད་ ིའི་ ང་བ་ ོན། །མ ངས་
མེད་ག ང་གི་འ ིན་ལས་འཛན། །ག ང་ ང་བོན་ལ་ ག་འཚལ་ནས། །ལོ་གཅིག་ཀེགས་ ིས་
ཞེ་བ ན་མའི། །ལག་ལེན་ གས་པར་བཤད་ ི་ཉོན། །ཐོག་མར་ངོས་འཛན་ ་ ེལ་ ག །
གཅོད་ ལ་ ེ ་ཉེར་བཞི་དང་། །ཁ་དམར་གནད་ ི་ ེ ་བཞི། ། བ་ ེལ་བ ན་དང་ ེ་
ཀེགས་བཞི། །ད ་མིག་ ར་མིག་གཉིས་དང་བཅས། །བཞི་བ ་ ་བ ན་གོ་རིམ་མོ། །
དང་པོ་ ་ ེལ་ ག་པོ་ནི། །གནམ་ལོ་ལོག་མེན་ ར་ཁ་ ེ། །དར་ ད་ ས་ཚད་ ག་ལ་
ཟེར། །དེ་ནས་གཅོད་ ལ་ ེལ་ཉེར་བཞི། །བ ི་ འི་ ོག་ཁམས་གང་ཡིན་ ིས། །གནམ་ལོའི་
ོག་ལ་འཐབ་པས་ན། །མ་དང་འ ད་ན་དཀར་པོ་ག མ། ། ་དང་འ ད་ན་དཀར་ནག་
ང་། །ད ་དང་འ ད་ན་ནག་པོ་གཉིས། ། ོགས་དང་འ ད་པ་དཀར་པོ་གཉིས། །ས་ ་ནང་
འ ད་དཀར་པོ་རེ། །ཤིང་མེ་ གས་ག མ་ནང་འ ད་ན། །ནག་པོ་རེ་རེ་འབོར་བར་ ། །དེ་
བཞིན་ལོག་མེན་ ོག་དང་ནི། ། ར་ཁ་ ེ་བ་བཅས་ལ་འཐབ། །བ ི་ འི་ ོག་གིས་དར་ ད་
བ ོར། །གནམ་ལོའི་ ེང་ ་ཕབ་པས་ན། །བཟང་པོའི་རབ་ལ་དཀར་པོ་ག མ། །འ ིང་ལ་
གཉིས་ཏེ་ཐ་མར་གཅིག (བཤད་མ་ཐག་ ར་ ེ ་བོར།) །ངན་པའི་རབ་ལ་ ེད་མ་ནག །འ ིང་ལ་
ནག་གཅིག་ཐ་མར་གཉིས། །དེ་ནས་ ས་ཚད་ གོ ་ལ་འཐབ། ། ེ ་གང་ ང་གོང་ ར་འབོར། །
དེ་ མས་ ོག་ ེལ་ ག་པོ་ཡིན། ། ར་ཡང་བ ི་ འི་ ས་ཁམས་ ིས། །གནམ་ལོའི་ ས་དང་
ལོག་མེན་ ས། ། ར་ཁ་དངོས་དང་ ེ་བར་འཐབ། ། ས་ ི་དར་ ད་ ་བར་ཕབ། ། ས་ཚད་
ས་ལ་འཐབ་པ་བཅས། ། ས་ ེལ་ ག་པོ་རིམ་ ི་འ ེམ། །དེ་བཞིན་བ ི་ འི་དབང་ཐང་
གིས། །གནམ་ལོའི་ལོག་མེན་ ར་ ེ་འཐབ། །དབང་ཐང་དར་ ད་ཞག་གི་ ེང་། །བ ོར་ཏེ་ ས་
ཚད་བཅས་ལ་འཐབ། །དབང་ ེལ་ ག་པོ་རིམ་ ིས་འ ེམ། །བ ི་ འི་ ང་ ས་གནམ་ལོ་
དང་། །ལོག་མེན་ ར་ ེ་བཅས་ལ་འཐབ། ། ང་ འི་དར་ ད་ ས་ཚད་ ེང་། །བ ོར་ཏེ་ ས་
ཚད་བཅས་ལ་འཐབ། །དེ་ནི་ ང་ འི་ ེ ་ ག ། ོག་ནི་ ལ་པོ་ཡིན་པས་ན། ། ོན་བཞག་
ོག་ནི་ ་ ི་བ ག ། ས་ནི་ ོན་པོ་ཡིན་པས་ན། ། ས་ལ་ན་ཚ་ཡོང་མིན་བ ག །དབང་ཐང་
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གཙ་བོ་ཡིན་པས་ན། །ཟ་ཁ་དབང་ཐང་ཆེ་ ང་བ ག ། ང་ ་ ན་གཡོག་ཡིན་པས་ན། །
གས་ ན་ ད་དང་མ་ ད་བ ག །གནམ་ལོ་ ལ་པོ་ཡིན་པས་ན། །བཀའ་ཆད་ཕབ་དང་མ་
ཕབ་བ ག ། ་བ་ ོན་པོ་ཡིན་པས་ན། །མ ་ཚག་ ེན་དང་མ་ ེན་བ ག །ཞག་ནི་དམག་མི་
ཡིན་པས་ན། །དམག་ད ང་ ང་ངམ་མ་ ང་བ ག ། ས་ཚད་མཚན་ཆ་ཡིན་པས་ན། །མཚན་
ཆ་ ོ་དང་མི་ ོ་བ ག །ཞོ་ལས་ ིང་པོ་མར་ ང་ ར། ། ོར་འགོ་མང་ ་བ ོར་བར་ ། །ཁ་
དམར་ ང་ ་གདགས་ལ་བཤད། །
དེ་ནས་ཁ་དམར་ ེལ་བཞི་ནི། ། ོག་ མས་གཅིག་བ ོམ་ ོག་ ེལ་དང་། ། ས་ མས་
གཅིག་བ ོམ་ ས་ ེལ་དང་། །དབང་ཐང་གཅིག་བ ོམ་དབང་ ེལ་དང་། ། ང་ ་གཅིག་
བ ོམ་ ང་ ེལ་བཞིའོ། །དེ་ཡང་ཇི་ ར་བཞག་ མ་ན། ། ེ འི་ངོ་ ངས་མི་འ ིམ་པར། །
གནས་སས་ ོར་འགོའི་ངོ་ ངས་བ ང་། །དཀར་པོ་ ་མས་མང་ ར་ན། ། ེ ་དཀར་པོ་ག མ་
་འབོར། །གཉིས་ ིས་མང་ན་དཀར་པོ་གཉིས། །གཅིག་གིས་མང་ན་དཀར་པོ་གཅིག །ནག་པོ་
་མས་མང་ ར་ན། ། ེ ་ནག་པོ་གཉིས་ ་འབོར། །གཅིག་གིས་མང་ན་གཅིག་བོར་ཏེ། །དཀར་
ནག་མཉམ་ན་དཀར་ནག་གཉིས། །འོན་ ང་བཟང་ངན་དེ་ཡིས་དཔོག ། ོག་ ེལ་དཀར་པོ་
ག མ་བབས་ན། །ཚ་ཡི་ག ང་ ང་མི་ཤིག་བ ན། །གཉིས་བབས་གང་བསམ་འཇོ་བ་དང་། །
གཅིག་བབ་བར་ཆོད་ག ལ་ལས་ ལ། ། ོག་ ེལ་ནག་པོ་གཉིས་བབས་ན། ། ོག་ལ་ད ་ ང་
ཤིན་ ་ངན། །ཚ་ཆོག་ ་བ ་ཚ་ག ངས་འདོན། ། ོག་གི་ ནི ་འ ེད་ ར་ ིའང་གནོན། །ནག་
གཅིག་ཚ་འ གས་ཚ་ཉམས་གསོ། ། ེས་པ་ཡིན་ན་ཕོ་ ་ ོས། ། ད་མེད་ཡིན་ན་མོ་ ་ ོས། ། ་
གསོལ་ ོག་བ ་མཆོད་ ེན་གསོ། །དཀར་ནག་གཉིས་བབས་ ོག་གཅོད་ཡོད། ། ང་ ི་མནན་
ཞིང་མལ་ས་ ོ། །ཚ་ག ངས་འདོན་ཞིང་ལམ་འ ང་བཅོས། ། ས་ ེལ་དཀར་པོ་ག མ་བབས་
ན༑ ༑ ས་ལ་ནད་མེད་ ག་བ ལ་ ལ། །གཉིས་བབས་ ་ངན་གཏན་ནས་མེད། །གཅིག་བབས་
ས་ལ་བར་ཆད་དབེན། ། ས་ ེལ་ནག་པོ་གཉིས་བབས་ན། །གཏར་ ེག་མི་ ེད་བ ེན་ བ་
ེལ། ། ས་བ ར་ བས་འ ོ་དབང་ཆེན་ ། །ལམ་འཆོས་མཆོད་ ེན་ན་བཟའ་གསོལ། །ནག་
གཅིག་ ས་བ ར་འཁོར་ལོ་འདོགས། ། ས་ལ་ ་ངོ་ ག་ངོ་ཡོད། །དཀར་ནག་གཉིས་བབས་
མཆོད་ ིན་བ ོན། །དབང་ ེལ་དཀར་པོ་ག མ་བབས་ན། །ལོ་ལེགས་ ག་འཕེལ་བསམ་ད ་
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འ བ། །གཉིས་བབས་ཁ་ ེ་ཟ་ཐང་ ན། །གཅིག་བབས་བསོད་ནམས་རང་སར་གནས། །དབང་
ེལ་ནག་པོ་གཉིས་བབས་ན། །འདོད་འཇོའི་ མ་པ་གཏིང་ནས་ མ། །དཀོན་མཆོག་མཆོད་
ཅིང་ཆབ་གཏོར་གཏོང་། །གཡང་ལེན་ ིས་པར་ ོན་མོ་ ། །ནག་གཅིག་ ་གཡང་ ད་པས་
གསོ། །དཀར་ནག་གཞིས་ལའང་དཔལ་བ ེད་ ། ། ང་ ེལ་དཀར་པོ་ག མ་བབས་ན། ། ན་
པའི་དར་ ར་ཁ་ ས་མེད། །ཡིད་ལ་གང་བསམ་འ བ་པ་ཡིན། །གཉིས་བབས་བགེགས་ལས་མི་
ཕམ་ཞིང་། །གཅིག་བབས་ད ་ངོ་མེད་པ་ཙམ། ། ང་ ེལ་ནག་པོ་གཉིས་བབས་ན། །ད ་ ི་
མནན་དང་ད ་མདོས་གཏོང་། །རང་རང་ ང་ཁམས་དར་ ོག་ ལ། །ནག་གཅིག་ ཱ ྖ་ ད་
ཡས་བ ངས། །དཀར་ནག་གཉིས་བབས་ད ་ ི་མནན། ། ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི་དཀར་ན། །
བཟང་ གས་གང་བས་མ་ཤོངས་རལ། །འོན་ ང་འགོ་བའི་ ་ (ཕ་ ། མ་ ། ིམ་ ། ག་ །
ལེ འི་ ་དང་ འོ)གསོ། ། ས་ ་ ིབ་དང་མི་གཙང་འཛམ། །བཞི་ཆར་ནག་ན་གནམ་ས་རལ། །
་རི་ཉིལ་ཞིང་ ་མཚ་ ེམ། །བ ད་ ིན་ ་འ ེས་ མ་ལ་བཏབ། །ན་རེས་དང་ནི་འཆི་རེས་
བབས། །འ མ་འདོན་ ིན་གཏོང་ ང་དག་ ། །བ ད་ ི་ མ་མདོས་ ོག་གཏའ་བ ོམ། (ཚ་
བ་ཚ་དབང་སོགས་ལ་ཟེར།) །དེ་དག་གཙ་བོ་འདི་ ར་བ ང་། ། ོག་ ེལ་ ོག་ད ་ཡོད་མེད་
གཙ། ། ས་ ེལ་ན་ཚ་ཡོང་མིན་གཙ། །དབང་ ེལ་ཟ་ཐང་ཆེ་ ང་གཙ། ། ང་ ེལ་མི་ཁ་ཆོག་
མིན་གཙ། །ཡང་ན་ ེས་པ་དར་མ་ ོག ། ད་མེད་དབང་ཐང་ ིས་པ་ ས། །ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་
ང་ ་གཙ། །
དེ་ནས་ ་ནག་ ེལ་ ོར་ ིས། །བཟའ་མི་ ིངས་ ི་དགེ་མིན་བ ག །བཞི་ལས་ ང་ལ་
་མི་ བ། །བཞི་ཡན་ཐོག་མར་ཕོ་ ན་རིམ། །དེ་ནས་མོ་ཡི་ ན་རིམ་བཞིན། །རང་རང་ ོག་
ས་དབང་ ང་ མས། །གཅིག་བ ོམ་ཁ་དམར་ ེལ་བཞི་དང་། །བབ་ (ེ བཞི་ ང་ ་སེར་སོགས་
རང་རང་མདོག)གང་བབས་ ེལ་གཅིག་དང་། ། ་བོ་བཞིས་བགོས་ག མ་ ག་ན། །གཅིག་ནི་ཡང་
ག་ ག་ ་བ ང་། །གཉིས་དང་གཅིག་ ག་ཡང་ ག་མེད། །དེ་ནས་རེ ་མིག་ཨ ྒི་ཡི། །
ངས་བཞིན་ ངས་ལ་ ངས་བཞིན་འ ེམ། །གང་བབ་ ེ འི་ ེན་འ ེལ་བ ག ། ་སར་ ེལ་
ནག་བབས་ ར་ན། །མི་གཙང་འཁོན་འཛམ་བསང་ ས་ ། ། ེལ་དམར་ཐབ་གཞོབ་དམར་
བ ར་འཛམ། ། ེལ་ ང་ ་ཆོག་མཚ་ ན་བཅོས། ། ེལ་སེར་ཡམས་ངོ་ ལ་མདོས་ ། །
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

༼ ག་པ་ཡང་ ག་གི་ ལེ ་རོ་འབོར་ ལ་རེ ་མིག ༽
༡ ོག

༡༡ ོག

༡༠ ོག

༣ ས།

༡༣ ས།

༨ ས།

༥ དབང་ཐང་།

༡༥ དབང་ཐང་།

༦ དབང་ཐང་།

༧ ང་ །

༡༤ ང་ །

༤ ང་ །

༩ ེ་བ།

༡༢ ེ་བ།

༢ ེ་བ།

ེལ་དཀར་ ང་ན་བ ་ཤིས་བཟང་། །མི་སར་ ེལ་
ནག་བབས་ ར་ན། །ནད་ངོ་ཚ་ཆོག་ཚ་དབང་ ། །
ེལ་དམར་ ི་ཁ(ད ་ བ་ )མཚན་བ ར་ ། ། ེལ་
ང་ ་མཆོད་ ་གཏོར་གཏོང་། ། ེལ་སེར་རིམས་ངོ་
བ ད་མདོས་ཐོང་། ། ེལ་དཀར་ ་ཡིས་མགོན་ ོབ་

དེ ། ། མི ་སར་ ེལ་ནག་བབས་ ར་
དང་པོ། གཉིས་པ། ག མ་པ།
ཐ་མ།
ན༑ ༑ཆགས་ཆེན་ཉམ་ངའི་བ ད་
༡
༢
༣
༤ ༥
་ས།
མདོས་བ ོངས། །ཁང་པའི་ ོགས་
༢༣ ༢༢
༢༡ ༢༠ ༡༩ མི་ས།
༡༨
བཞིར་ག ང་ ང་འ ི། ། ེལ་དམར་
ིམ་ས། ཡང་ ག
༡༡༡༢ ༡༣ ༡༤
༡༥ ༡༦ ༡༧
ནོར་ས།
དམར་ངོ་མགོ་ག མ་མདོས། ། ེལ་ ག་པ།
༡༠
༩
༨
༧ ༦ ད ་ས།
ང་ ་བསེན་ ་ཐེ ་བཀར། ། ེལ་
སེར་མ་ མ་ ག་མདོས་གཏོང་། ། ེལ་དཀར་ ིམ་ལ་བར(ནར་ལ་འང་)ཆད་མེད། །ད ་སར་
ེལ་དཀར་ད ་ངོ་ཆེ། །ད ་བ ོག་ད ་མནན་ད ་ བ་ ། །མདོག་གཞན་ཅི་ཡང་བཟང་བ་
ཡིན། ། ེལ་ ག་ ང་ན་ ིར་ངན་ཡང་། །དཀར་པོ་ཡིན་ན་བཟང་ཞེས་བཤད། ། ག་པར་ ེལ་
ནག་གཅིག་བབས་ན། །ནད་ངོ་གཉིས་ ང་ཤི་ཆད་ངོ་། ། ང་ ་མི་ཁ་གཞན་ མས་ནི། ། ང་
ངན་དེ་མ ངས་རིམ་ ོ་ ། །ཡང་ ག་དཀར་པོ་གཏམ་ ན་ངོ་། །ནག་སེར་ ང་ན་ནད་ཡམས་
ངོ་༑ ༑དམར་པོ་དམར་ངོ་ ི་མཚན་ངོ་། ། ེལ་ ོན་ ་གཉན་ནད་འ ང་ངོ་། ། ་ས་དང་པོ་ ག་
ཡང་ ག །ག མ་དཀར་ ་ནད་ཡོང་ངོ་དང་། །ག མ་ནག་ ་གསོལ་ ང་བ ོད་ ། །གཞན་
ཡང་མི་སར་མི་དང་ནི། ། ིམ་སར་ གས་ཉིད་དག་ ང་བ ི། །དང་པོ་གཉིས་པ་ག མ་པ་
དང་། །ཐ་མ་ མས་ལ་བ ག་གཞི་ ། །དེ་ ར་མ་ནོར་ ོ་ ན་དག ། ་ནག་ ེལ་ ོར་བཞག་
ཙམ་ ིས། །བགེགས་ ིས་ཐོ་བ མ་མི་ ས་ ད། །དེ་ ིར་ ལ་འདི་ཤིན་ ་གཉན། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

[ ོ་མཐོང་ ་ནག་ ིང་ ོར་ ི། །འ ས་བཤད་ཁོལ་ ་བཀོད་པ་ནི། ། ་ས་དང་པོར་ ེལ་
དཀར་ན། །འ ག་ལོ་བ་ཡི་ལོ་མལ་ཡིན། ། ་ ང་བཟང་པོས་མཐའ་ནས་ ོང་། ། ་མཚའི་
ད ིལ་ན་ནོར་ ་ ན། །ད་ལོ་མེད་ ང་ ི་ལོ་ཡོད། །བསམ་ད ་འཕེལ་ལ་མནོ་ད ་འ བ། །
ེལ་ནག་ ་ལ་མནོལ་ ིས་ཕོག །ཉི་ ་ ིན་ ིས་ ིབ་ནས་ ང་། །རི་ ེའི་གངས་རི་ཉིལ་བ་
ཡིན། ། ་ཡི་བཀའ་ཆད་འོང་ངོ་ཡོད། །ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་མི་དགེ་འ ང་། །ལ་ཆེན་ཁ་ནས་ ག་
དངངས་འོང་། ། ེལ་དམར་གཞོབ་ ས་བཙན་ ིས་གདོན། །རི་མགོ་ ག་པས་བ མ་པ་ཡིན། །
མགོ་ ིན་མགོ་ནད་གཟའ་ ིབ་གདོན། ། ོ་ཤར་ ོགས་ནས་ ས་དམར་འདོན། ། ེལ་ ང་ ོན་
ི་གཉན་མ་མཆོད། །ཁ་གདངས་ལག་པ་བཟེད་པ་ཡིན། །དེ་ཡང་གསོལ་བར་གལ་རེ་ཆེ། ། ེལ་
སེར་ ོན་ནས་ ལ་གདོན་ཡོད། །ཤོག་ ་འ བས་མས་ ེར་བ་ཡིན། ། ལ་ནད་ཚད་རིམས་ ོ་
འབོག་འོང་། །ཕ་ ་ ན་པར་མི་དགེ་འ ང་། ། ལ་མདོས་དང་ནི་གསང་ ག་འདོན། ། ་ས་
གཉིས་པར་ ེལ་དཀར་ན། ། ལ་ལོ་བ་ཡི་ལོ་མལ་ཡིན། །མི་ཕོ་དག་གི་རང་ ོག་བ ན། ། ་
བ ན་ ག་ཐོག་ ག་པ་ ེས། ། ང་པོ་ ་དང་འ ད་པ་ཡིན། །ལོང་བས་ལམ་ ་ཟིན་པ་ཡིན། །
ད ལ་བོ་གཏེར་དང་འ ད་པ་ཡིན། ། ེས་པ་དར་མར་དབང་ཐང་ཆེ། །འ ོ་འ ག་ཅི་ ས་གང་
ལ་བཟང་། ། ེལ་ནག་ ོ་ནས་ ས་ངན་གདོན། །རང་ ོགས་ ི་བོ་ ི་མོས་གདོན། །དར་མ་ལ་
ངན་ལས་ ེད་འ ག ། ིབ་ངོ་ཡོད་པས་བསང་ ས་ ། །བཟའ་དཔོན་ནད་པ་ཡོད་ན་འཆི། །
ཚ་ བ་ཚ་ཐར་ཚ་དབང་ ། ། ེལ་དམར་ ་ཚ་བཟང་ན་ཡང་། །དོན་མེད་ ་ ེད་མང་ཆེ་བས། །
དོན་མེད་ས་ནས་ ང་བ ོལ་འ ང་། ། ང་ཙམ་རང་ཚད་བ ང་ན་དགའ། ། ེལ་ ང་ ང་ཁ་
ོར་གཏོད་པའི། །ས་བདག་ ་ལ་ཕོག་ ག་ཤོར། །དར་མ་ནད་པ་ཡོད་ན་ངན། ། ་གསོལ་རིམ་
ོ་ ག་པོ་ ། ། ེལ་སེར་ནད་ ་ཅན་ཡོད་ན། ། ོ་ནས་བེ་དཀར་ ལ་པོས་གདོན། །དེ་མིན་གང་
ལ་བཟང་བ་ཡིན། ། ་ས་ག མ་པར་ ེལ་དཀར་ན། ། ་ལོ་བ་ཡི་ལོ་མལ་ཡིན། །བན་བོན་ཡོད་
ན་མ ་ ལ་ཆེ། །གངས་དཀར་ ེ་ནས་མེ་ཏོག་འ ངས། ། ིས་པའི་ ོག་བ ན་ ་ བ་འཕེལ། །
བ ་ཤིས་གཡང་གི་ཟས་ ང་བཟའ། ། ེལ་ནག་ ིས་པ་དག་ལ་ངན། ། ིམ་ ི་ ག་ ་མ་མཆོད་
པས། ། ི་བས་ ང་ནི་བང་མཛད་རལ། ། ང་ ི་ ང་འ ེ་ཐེ ་རང་གདོན། ། ེལ་དམར་ ིས་
པར་དམར་ངོའམ། །མེ་ ེ་ ང་ཡང་མེ་ ག་བཙན། །ཁང་ ིམ་དག་ལ་མེ་ད ་ཡོད། ། ེལ་ ང་
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ོ་ནས་ཤིང་ ོང་ངམ། །ཞིང་ ར་ ོག་པས་ ་ཡིས་གདོན། ། ེལ་སེར་རང་ ོགས་ཤི་འ ེས་
གདོན། །གཅོད་འ ལ་ ་ཞིང་ ང་ ི་མནན། ། ་ས་ཐ་མར་ ེལ་དཀར་ན། ། ག་ལོ་བ་ཡི་ས་
མལ་ཡིན། ། ག་ལ་འ མ་ ག་ ས་པས་ན། །ཕ་རོལ་ད ་ལས་ ལ་ཁ་ཐོབ། ། ་ ེལ་ལ་བཟང་
ཚང་ ལ་འོང་། ། ོགས་ངོ་ཆེ་ལ་ ད་ ན་ཐོས། །དཀར་ཚན་ཅན་ ི་ ་ནོར་ ད། ། ེལ་ནག་
་ ེལ་རིགས་ལ་ངན། ། ེས་ ་སོང་ཚ་ ་ངོ་ཡོད། ། ་ ད་གཏོང་ལ་ ན་ བ་ ། ། ེལ་དམར་
མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་འ ང་། །མི་ཁ་ད ་ ོག་ཡང་ཡང་ ། ། ེལ་ ང་ ་ ེལ་ལ་ཡང་ངན། ། ེལ་
སེར་ ་ལ་འགོང་པོས་གདོན། །
མི་ས་དང་པོའི་ ེལ་དཀར་ན། །ཡོས་ ་ལོ་ཡི་ལོ་མལ་ཡིན། ། ་ ང་བཟང་པོ་ཞིག་བ ོད་
པས། །ནགས་ལ་ཐང་ཤིང་ ས་པས་ན། ། ་ནོར་ནག་པོ་ལག་ ་འོང་། ། ིད་ ་ ་ ེས་བཙན་
ག་ ན། ། ེལ་ནག་གཡང་འ མ་ཞབས་ནས་ ོལ། །བདག་མེད་ ི་འ མས་ ེབས་འ ག་
པས། །མ་ ་ ི་ནས་མོ་འ ེའམ། ། ིམ་མཚས་འ ེ་གཉིས་འ ོགས་པས་གདོན། ། ིམ་བདག་མོ་
ལ་ན་ཚ་ངོ་། །གཡང་ཁ་གསོ་ལ་མོ་འ ེ་བཀར། ། ེལ་དམར་ ོ་བ་གསའ་གཟིག་གིས། །མཆེ་ ེར་
བ ར་ཞིང་ངར་ ང་བས། ། ང་ག མ་མདོ་ན་འཐབ་མོ་འ ང་། །ད ་ཆོས་ ི་ཁ་མཚན་བ ར་
༑ ༑ ེལ་ ང་ཤར་ནས་ཤིང་ ོང་ངམ། ། ག་ནག་མི་ ེང་འ ་བས་བ ས། །དེ་ལ་བཅོས་ཁ་
གང་ཟབ་ ། ། ེལ་སེར་ཉ་མོ་ མ་ལ་ ང་། ། ན་ ིས་ ོན་གདག་ཁ་ ས་འ ང་། །ཁ་མ ་
ནག་པོ་ཅི་མང་འདོན། །མི་ས་གཉིས་པར་ ེལ་དཀར་ན། ། ག་ལོ་བ་ཡི་ལོ་མལ་ཡིན། །དཔག་
བསམ་ཤིང་ལ་འ ས་ ་ ས། །སེང་གེ་ག ་རལ་ ེན་ ་བ ེས། །བསོད་ནམས་ཅན་ ི་ ེས་ ་
ཡོད། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་གཞན་ མས་དགའ། །ངན་ ེད་ ོང་གིས་མི་ བ་ཟེར། ། ལེ ་ནག་
ང་མ་ ་མོར་ངན། ། ལ་ ོང་ ང་གིས་བཀང་བས་ན། ། གས་ ་འགོང་པོ་ཆགས་པ་ཡིན། །
ཡོ་ ད་ ང་ ས་མི་འ ང་ངོ་། །བསེ་རག་བཀར་ལ་གཡང་ བ་ ། ། ེལ་དམར་འགོང་པོས་ཟ་
ཁ་ ོན། ། ་འ མ་ཞིག་ནས་ ང་ ི་ ང་། །ཟས་ནོར་རེས་ཡོད་རེས་མེད་འ ང་། །མི་ ག་བར་
ང་ ིག་ ་འ ། །ཚགས་བ ་ཚགས་ ོང་འ ལ་བར་ ། ། ེལ་ ང་ ང་ཤར་ ་ཡིས་གདོན། །
་ཆོག་ ་གཏོར་གཏང་བར་ ། ། ེལ་སེར་ ང་ནས་ ད་ཁ་ཡོད། ། ་བ་གང་ལ་དོན་མི་
འ ང་། ། ད་ ོག་ ག་པོ་ ས་ན་དགེ། །མི་ས་ག མ་པར་ ེལ་དཀར་ན། ། ེལ་ལོ་བ་ཡི་ལོ་
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མལ་ཡིན། །འགོ་བའི་ ་ ས་ ོབ་ ས་པས། །ཞང་ ོནབཟང་པོས་འཚ་ ོང་ ེད་། ། ེལ་ནག་ ་
ཡི་ ང་ ་ ད། ། ང་དཀར་ཁོག་པ་འ ་ཟོས་པས། ། གས་ ན་འདོད་པ་ ་བར་འཛར། །མ་
བསམ་པ་ཡི་ནང་ ན་འ ང་། ། ང་ ་ཅི་མང་ ས་ན་བཟང་། ། ེལ་དམར་ ིས་པར་ན་ཚ་
འོང་། ། ་ནག་ཀེག་ ོག་ཅི་མང་འདོན། ། ེལ་ ང་ ིས་པར་ ང་ནད་ ང་། ། ེལ་སེར་བ ་
བཞི་བ ད་བཞི་ ། །མི་ས་ཐ་མར་ ེལ་དཀར་ན། ། ་ལོ་བ་ཡི་ལོ་མལ་ཡིན། ། ་མཚར་ ་ ན་
གས་ ིས་འཕེལ། །མ་བསམ་པ་ཡི་ ོགས་ཤིག་འོང་། ། ེལ་ནག་ ི་ནས་མི་ངན་འགས། །ངན་
སེམས་འཆང་ནས་ ོས་ ས་པས། །ད་ལོ་མིན་ ང་སང་ཕོད་ངན། །ད ་ ོག་ བ་ལ་ ེད་ན་
བཟང་། ། ེལ་དམར་ཐེ ་རང་འགོང་པོས་བ ། །བཟའ་མི་མི་མ ན་ ིང་རིང་འ ང་། ། ེལ་
ང་ད ར་ཀའི་མེ་ཏོག་བཞིན། །ནོར་ ག་ཐམས་ཅད་ཡར་ཡར་འཕེལ། ། ེལ་སེར་དར་ལ་ ང་
ཕོག་བཞིན། །ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ ན་ གས་ཆེ། །
ིམ་ས་དང་པོར་ ེལ་དཀར་ན། ། ང་ལོ་བ་ཡི་ལོ་མལ་ཡིན། ། ང་པ་ མ་པོར་ ་མིག་
ོལ། ། ང་པོ་ཚང་ལ་ ་ག མ་ ེ། ། ིམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་ཡིན། ། ེལ་ནག་ཆག་ཆེན་ཉམ་ང་
མེད། །ཞག་ནི་ཉ་མིག་ཙམ་ཞིག་ལ། །འགོང་པོ་གཡག་ཤད་ཙམ་ཞིག་ ག །ཤར་ནས་ད ་ ན་
ང་ཉེན་ཡོད། །ཁང་བའི་ ོགས་བཞིར་ག ང་ ང་ ིས། ། ེལ་དམར་གོས་དམར་ཅན་དང་
འཛང་། །མི་ནག་མགོ་ག མ་མདོས་ ང་ ། །ཉེ་ ོགས་ཤིག་ནས་སེམས་ངན་གཏོང་། ། མ་ཐོས་
ས་དང་ཏོག་ག ངས་འདོན། ། ེལ་ ང་ནོར་ལ་གོད་མི་འ ང་། །གཡང་ ོ་ནོར་ ས་བ ང་
ནས་ ང་། ། ེལ་སེར་གཡང་གི་ར་ ོ་དམ། ། ན་མས་བ ས་ ང་ གས་མི་འ ར། ། ིམ་ས་
གཉིས་པར་ ེལ་དཀར་ན། ། ི་ལོ་བ་ཡི་ལོ་མལ་ཡིན། ། ང་མ་དབང་ཐང་ཆེ་བ་ཡིན། །གསེར་
གཞོང་ནང་ ་མར་ ་འ ིལ། ། ང་ནས་ ་ནོར་སེར་པོ་ ད། ། ་ནོར་ ག་ག མ་འཕེལ་བར་
འ ར། ། ེལ་ནག་ ་ཡིས་ལས་ཉེས་ ེད། ། ང་ ི་ལངས་བས་ཟས་ནོར་གོད། ། ེ་རི་བ ིགས་
ང་མར་མར་ཞིག ། ོད་ ི་མཚར་ས་ ར་ས་ ད། ། ེལ་དམར་མི་ ར་འཐེང་ མ་འོང་། ། ོ་
ནས་ད ་ ན་ ང་ཉེས་ཡོད། ། ེལ་ ང་གཞོན་ལ་ད ་ ་འམ། ། ན་དང་ ངས་འ ར་འོང་ངོ་
ཡོད། ། ེལ་སེར་ ད་མེད་སེར་མོར་འཛང་། ། ིམ་ས་ག མ་པར་ ེལ་དཀར་ན། །ཕག་ལོ་བ་ཡི་
ལོ་མལ་ཡིན། །གཡང་ ས་ ོབ་པས་ ོགས་ད ང་མ ག །ནོར་ ག་ ང་ ན་དག་ལ་བཟང་། །
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་ནོར་ནག་གམ་དམར་པོར་ ད། ། ེལ་ནག་ནོར་ ས་ ིང་དམར་ལ། །མི་དགོས་པ་ན་བོར་ ོར་
འ ང་། །ད་ལོ་ཡོད་ ང་ ི་ལོ་མེད། ། ིད་པའི་ ་མཚ་ མ་པ་ཡིན། ། ེ་ ལ་ ་ངན་གཏམ་ངན་
འོང་། །འ ེ་གདོན་ ོ་ཐེམ་ ་ན་ཡོད། ། ན་ བ་ཀེག་ ོག་བ ང་གསོལ་ ། །དེ་ལ་དཔག་པའི་
རིམ་ ོ་དགོས། ། ེལ་དམར་གཉན་སར་ཕོག་ ག་ཤོར། །མི་དགོས་ས་ན་ཁོང་ ོ་ལངས། །དོན་
མེད་རང་ ོ་མི་བདེ་འ ང་། ། ེལ་ ང་ནོར་ ར་ མས་མ་བ བ། ། ་བསེན་ ་ཐེལ་བཀར་བ་
༑ ༑ ེལ་སེར་ནོར་ གས་ར་ཕག་དར། ། ིམ་ས་ཐ་མར་ ེལ་དཀར་ན། ། ི་ལོ་བ་ཡི་ལོ་མལ་
ཡིན། །ད ་ཐག་ ་ཡིས་བ ང་ནས་ ང་། ། ེས་བ ོད་མི་ལ་བསམ་དོན་འ བ། ། ེལ་ནག་
བསམ་པ་མི་འ བ་པས། ། ོན་ཆད་བསོད་ནམས་མ་བསགས་པས། ། ིབ་ ང་ཚགས་བསག་ ་
ཆེ་དགོས། ། ེལ་དམར་ནོར་ལ་གཅན་གཟན་ ང་། །རི་བསང་ ང་ ་ ར་ ་དགོས། ། ེལ་ ང་
མི་ ་གཡང་ལ་ ང་། ། ེལ་སེར་མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་འབེབས། །
ད ་ས་དང་པོར་ ེལ་དཀར་ན། །མཚན་ཐོགས་མང་པོས་ད ང་བ ིལ་ནས། །ད ་ ེད་
ཡོད་པ་ཐག་གིས་ཆོད། །ད ང་ལ་ གས་མགོན་ ་ ་མཆོད། །ནག་ན་ད ་གདོན་ཆེན་པོ་མེད། །
ེལ་དམར་བཙན་ ིས་གནོད་པ་ཡོད། ། ེལ་ ང་ བ་ ོགས་ ག་པས་གདོན། ། ེལ་སེར་ ་
མའི་བཀའ་ཡིས་ ིགས། །ད ་ས་གཉིས་པར་ ལེ ་དཀར་ན། ། ེས་དར་ད ་ཡིས་ ོག་ལ་ ོལ། །
ནག་ན་ད ་ཡིས་ གས་མི་འ ར། ། ེལ་དམར་ ོ་གདོང་ ག་གིས་གནོད། ། ེལ་ ང་ ད་མེད་
ིས་དམོད་པ། ། ེལ་སེར་བན་ ྷེས་དམོད་མོ་འདེབས། །ད ་ས་ག མ་པར་ ེལ་དཀར་ན། །
་མིའི་ ོགས་ནས་ད ་ངོ་ཡོད། །ནག་ན་ད ་དེའི་གཉའ་མི་འཕགས། ། ེལ་དམར་མེ་ད ་
འ ང་ ོགས་ཡོད། ། ེལ་ ང་ ས་ ེར་ ་འབོག་འོང་། ། ེལ་སེར་གད་རས་ས་ཡིས་གནོད། །
ད ་ས་ཐ་མར་ ེལ་དཀར་ན། ། ིམ་ ་ཉལ་ཡང་ད ་ངོ་ཡོད། །ནག་ན་ལས་ལ་བར་ཆད་མེད། །
ེལ་དམར་མ་མོ་བསེན་འ ེས་གནོད། ། ེལ་ ང་ཤི་འ ེའི་གནོད་པར་ ེད། ། ེལ་སེར་སེར་
ཆགས་ཤི་འ ེས་གདོན། །
ག་པར་ ེལ་དཀར་ནོར་གཡང་འ ིལ། །གཉིས་ ང་མི་ནོར་ གས་ག མ་འཕེལ། །ནག་
ན་གཡང་གི་ཟོ་ཞབས་ ོལ། །གཉིས་ ང་ནད་ངོ་ཤི་ཆད་ངོ་། །གཡང་ བ་གཡང་གཏའ་འ ག་
ན་དགེ། ། ེལ་དམར་ ་ ང་ སོ ་ནས་འ ལ། །གཉིས་ ང་བཙན་ནད་ ག་ ག་ངོ་། ། ེལ་ ང་
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་ཡིས་ ོང་ ོགས་ ེད། །གཉིས་ ང་མ་ལན་ཁ་ཡོགས་འ ང་། ། ེལ་སེར་ཁ་དགེ་ལེ ས་
ོབས། །གཉིས་ ང་ལེ འི་ ་མ་དགའ། །ཡང་ ག་ ལེ ་དཀར་མི་ནོར་འ ི། །ནག་ན་ ང་འ ེ་
འགོང་པོས་བཤིག །གཅོད་འ ལ་ ག་པོ་ ེད་ན་བཟང་། ། ེལ་དམར་བསམ་དོན་འ བ་པར་
དཀའ། ། ེལ་ ང་བཟའ་བ་ཁ་མི་མ ན། ། ེལ་སེར་ནད་ཡམས་འ ང་བའི་ངོ་། །དམིགས་
བསལ་ལོ་མལ་གང་ཡིན་ལ། །བ གས་ཏེ་བཟང་ངན་ཁ་དམར་གདགས། །གང་ལ་དཔག་པའི་
རིམ་ ོ་ ། །ཞེས་པའི་འ ས་བཤད་མདོར་བ ས་འདི། །ཧོར་བ ན་བ ན་འཛན་ ོ་ ོས་ ིས། །
མདའ་ཆེན་དཀར་མོ་རི་ ོད་ ། །མོས་ ན་འགའ་ཡི་ཆེད་ ་ ོས། །]
དེ་ནས་ བ་ ེལ་བ ན་བཤད་དེ། །དང་པོ་རང་ཀེགས་ བ་པ་ནི། །རང་ལོ་གནམ་ལོར་
ཤར་ ས་ཏེ། །བ ་ག མ་ཉེར་ ་སོགས་ལ་འོང་། ། ད་པར་ཉི་ ་ ་ ་དང་། །སོ་བ ན་ ང་
འི( ག་པ་རི་བསང་ ང་ ་གལ་ཆེ་ཡིན)དར་ ད་ཡིན། །ཞེ་ད ་ ག་ ་ ་གཅིག(ཚ་ བ་གལ་ཆེ)
གཉན། །གཞོན་ལ་ ོན་བ ་དར་མ་ལ། །རང་ཀེགས་ ན་ལ་ ི་ ེལ་ བ། །དེ་ལ་ནད་པའི་ ས་
མི་འ ོ། །མཁར་ལས་མི་ ་བ ་བཞི་བ གས། །གཉིས་པ་ད ་གཤེད་ བ་པ་ནི། །རང་ལོའི་
བ ན་ ར་གང་ཡིན་དེ། །གནམ་ལོར་ཤར་ ས་ངེས་པར་ཡིན། །དཔེར་ན་ ག་ལ་ ེལ་ཤར་
བཞིན། །ལམ་འ ག་ ཱ ྖ་ལོ་ ངས་དང་། །ཁ་ ས་འ ང་བས་མ (ནག་པོ་ཟེར)ག མ་བ ག །
ག མ་པ་ ིམ་མཚས་ བ་པ་ནི། །དབང་ཐང་གཅིག་པའི་ ན་ ་དེ། །གནམ་ ི་ལོ་ལ་ཤར་ ས་
ཏེ༑ ༑དཔེར་ན་ཤིང་ ི་ལོ་བ་ལ། །གནམ་ལོ་ཤིང་ ང་ཤར་ ས་བཞིན། །ཕོ་ལོ་གཉིས་དང་རེ་
གཉིས་དང་། །མོ་ལོ་ཡིན་ན་ ག་ འི་ ས། །ནད་ངོ་ཆེ་བས་ ེས་འ ོ་ ང་། །བཞི་བ་མ ན་
ག མ་ བ་པ་ནི། ། ང་ ་གཅིག་པ་གནམ་ལོ་ཤར། ། ག་ལ་ ་ ི་ཤར་བ་བཞིན། །ཁང་ནག་མི་
་དམག་འ ེན་ ང་། །བ ་ཤིས་ཟས་ཟ་ ོན་ལམ་གདབ། ། ་བ་ ི་ངན་ བ་པ་ནི། །ཕ་མེས་
ན་སོགས་ཤི་བ་ཡི། །ལོ་ ས་ ེབས་ ས་ཕ་མེས་ ིས། ། ར་ཁང་ནང་ནས་གཡབ་མོ་འདེབས། །
དེ་ ས་གསོན་ལ་མི་དགེ་འ ང་། ། ར་མ ན་གསོལ་ཞིང་ ང་ ི་མནན། ། ག་པ་བཟའ་ ག་
བ་པ་ནི། །ཕོ་མོ་ ར་ཁ་གཅིག་ ེང་འཚགས། ། བ་བ ན་དང་ནད་ཤིན་ ་གཉན། ། ིད་ ག་
རེས་མོས་འ ང་བས་ན། །ཆག་ཆེན་ ེས་ ་ ོས་ན་ཕན། ( ར་ཁའི་གཏོ་བཅོས་གང་དགོས།) བ ན་པ་
གསང་ཀེགས་ བ་པ་ནི། །རང་ ེས་ ར་ ེང་ ེབས་ ས་ཏེ། །དཔེར་ན་མ་དེ་མོ་ལོ་ནི། །བཅོ་
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བ ད་ ས་ ་ ེས་པ་ན། །མ་དེ་ ར་ཁ་ཁེན་ལ་ ེབས། །ཁེན་ལ་ནམ་བབ་གསང་ཀེགས་ཡིན།
(དཔེ་འ འེ ོ།) ། ་ངན་མནའ་ ེལ་སར་འ ོ་ ང་། །བ ད་མདོས་མ་ ང་གཏོ་བཅོས་ ། ། བ་
བ ན་ ི་ལ་འ མ་དང་ནི། །མ་མོའི་ ི་མདོས་བ ད་ཞལ་བ ར། ། ོ་པོ་ མ་མདོས་དག་དང་
ནི༑ ༑མཆོད་ ེན་བཞེངས་ཤིང་ག ང་རབ་བ ག ། བ་ ེལ་བ ན་ ་མ་འ ས་པའི། །ཁ་
འཐོར་ ེ ་འགའ་ཞིག་ནི། །རང་ལོ་ད ས་ ་བཞག་པ་ན། །ཡར་ ི་བཞི་གཤེད་ན་རེས་དང་། །
མར་ ི་བཞི་གཤེད་འཆི་རེས་ཡིན། །ན་རེས(ཉི་ ་ི སོགས)བཅོས་ལ་འཆི་རེས( ་བ )བ ། །དེ་དང་
ར་ཆེན་ ར་ ང་དང་། ། ི་ཡི་རོ་འདོན་ཆེ་ ང་ མས། །དོན་གཅིག་མིང་གི་ མ་ ངས་སོ། །
བ་བ ན་ཡོད་ན་ ེལ་ནག་དང་། །མེད་ན་ ེལ་དཀར་རེ་རེ་བོར། །
དེ་ནས་ ེ་ཀེགས་ མ་བཞི་ནི། །ཁོང་ཀེགས་ཞེས་པ་བབ་ ེ་དེ། །གནམ་ལོའི་ ེ་བར་སོང་
ན་ཡིན། ། ལ་པོའི་བཀའ་ཆད་འ ང་དོགས་ཡོད། །མལ་ཀེགས་ཞེས་པ་བབ་ ེ་དེ། ། ེས་ ེའི་
ེང་ ་བབས་ ས་ཡིན། ། ལ་ཀེགས་ཞེས་པ་བབས་ ེ་དེ། །གཉིས་ནག་སོགས་ལ་བབས་ ས་
ཡིན། ། ེ་བའི་ ་ ོ་འགགས་ཀེགས་ནི། ། ེས་ ེའི་ད ་ ་བབ་ ེ་སོགས། །དཔེར་ན་གཅིག་
དཀར་བ ན་ད ་བཞིན། ། ་ེ ཀེགས་བབ་ན་ ེལ་ནག་རེ། །ཀེགས་མེད་ ེལ་དཀར་རེ་རེ་བོར། །
ེ་བཅོས་ ི་དང་ ེ་ ག་ནི། །ཁོང་ཀེགས་གནམ་ལོའི་ག གས་བ ན་ ལ། ། ་ ོ་འགགས་
ཀེགས་ད ་མདོས་བ ོག །མལ་ཀེགས་དང་ནི་ ལ་ཀེགས་གཉིས། ། ེ་བ་རང་རང་ བས་ ར་
བཅོས། །གཅིག་དཀར(བབ་ )ེ ལ་བབས་ ིས་པར་ བ། །ཉེ་ འི་ ོགས་ནས་ ་ངན་འོང་། ། ས་
དང་ ་གསོལ་གསེར་འོད་འདོན། ། ལ་བཙན་མདོས་དང་འཁོར་ལོའང་འདོགས། །གཉིས་ནག་
ག་བ ལ་བཟོད་མེད་ངོ་། །ཤིན་ ་ བ་པས་ཁང་ལས་ ང་། །མི་རོ་ ་རོ་ ི་རོ་འ ད། །མ་
བ ད་ མ་ ལ་བ ་བཞི་དང་། །ཤེར་ ིན་ག ག་ཏོར་དཀར་ནག་བ ག །ག མ་མཐིང་ལ་
བབས་ཕོ་ ང་དང་། །མ ིས་ནད་འོང་ཉེས་ ་ལས་ ང་། ། ་ངན་ད ་བ ོག་ ཱ ་གདབ། །
མཚ་ ན་ ར་མདོས་ ་བསེན་བཅོས། །བཞི་ ང་ལ་བབས་ ་བ་དང་། །ཡན་ལག་ ་ཚགས་ན་
དོགས་ཡོད། །ཤིང་གཉན་མི་གཅོད་ས་མི་བ ོ། ། ་མཆོད་ ་འ མ་ ་གཏོར་གཏོང་། ། ་སེར་
ལ་བབས་འགོས་ནད་དང་། །དཀོར་ ས་བ ན་པའི་ཆས་སོགས་འཛམ། ། ི་ལམ་ཚབ་ བས་
མང་ ་འ ང་། །ག ག་ཏོར་ ངོ ་བ ོག་ ལ་པོ་ ལ། ། ག་དཀར་ལ་བབས་མི་གཙང་འཛམ། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གཉེན་དང་ ོགས་ ི་ཆགས་འ ེས་གནོད། ། ིབ་སེལ་ ས་དང་ཉི་ ི་བ ག ། ་གསོལ་བ ང་
བཤགས་སོགས་ ང་ ། །བ ན་དམར་ལ་བབས་གཟེར་ནད་དང་། ། ི་མཚན་ངོ་ཡིན་མནའ་ཟ་
དང་། །གཏར་ ེག་ལ་སོགས་དམར་ལས་འཛམ། །བཙན་མདོས་ ི་ཁ་མཚན་བ ར་ ། །བ ད་
དཀར་ལ་བབས་རོ་བག་འཛམ། ། ོགས་དང་ཉེ་ ་ད ་ ་ ང་། ། ་ཆོག་ ས་ ་ད ་ བ་ ། །
ད ་དམར་ལ་བབས་གཡང་ ་རལ། །དམར་ལ་གཟབ་ཅིང་ནད་ལ་འཛམ། །གཡང་ བས་
གཡང་འ གས་ ག་ ་ ། ། ི་མནན་ ལ་མདོས་ཚ་དབང་ ། །གཞན་ཡང་ ིམ་གཅིག( ེ་བ)
དཀར་མང་ན། །ཡམས་ངོ་ཡིན་པས་ ་གསོལ་ ། །ནག་མཐིང་གཉིས་མང་རོ་འདོན་ངོ་། །
བ ད་མདོས་ ་ངན་ད ་མདོས་ ། ། ང་མང་ས་བདག་གཉན་དང་འ ས། ། ་ཆོག་མཚ་ ན་
་བ ད་མདོས། །སེར་མང་ ལ་འགོང་ གས་ ་ གས། ། ལ་མདོས་ ག་མདོས་གོད་ཁ་བཀག །
དམར་མང་དམར་ངོ་ ག་ངོ་ཡིན། །བཙན་ཆོག་ ི་ཁ་མཚན་བ ར་ ། །
དེ་ནས་ད ་མིག་ ར་མིག་བཤད། །དང་པོ་ལོ་ ངས་ད ་མིག་ནི། །ད ་དང་བཅོ་
བ ད་ཉེར་བ ན་སོགས། ། ད་པར་ ེས་པ་ལོ་ད ་དང་། །སོ་ ག་ ་གཅིག་ ད་མེད་ནི། །
ཉེར་བ ན་ཞེ་ ་ ག་ ་ག མ། །དེ་ མས་མཚང་ཆེན་ད ་མིག་ཡིན། །མཚང་ཆེན་ག མ་
འཚགས་རོ་ཡོང་ངེས། ། ར་ཁའི་ད ་མིག་ ེས་པ་ལི། ། ད་མེད་ཁམ་ལ་ ེབས་ ས་ཡིན། ། ེ་
བའི་ད ་མིག་ ེས་ ེའི་ ེང་། །བབ་ ེ་བབས་ ས་ངེས་པར་ཡིན། ། ག་པའི་ད ་མིག་ལོ་ད ་
དང་། །བ ་ནི་ད གས་ ངས(ཡར་དེད) ར་ གས་ མས། །ཉེར་གཅིག་སོ་ག མ་ཞེ་ ་སོགས། །
ད ་ ར་ ག་མའི་ད ་མིག་ཡིན། །ཞར་ ང་ ར་འདོམས་ད ་འདོམས་ནི། །ལོ་ ངས་ད ་
མིག་གང་ཡིན་ ེང་། ། ར་ཁའི་ ར་མིག་བབས་ ར་ན། ། ར་འདོམས་ཡིན་ནོ་དཔེར་ན་ནི། །
ེས་པ་ ག་ཡོས་བཅོ་བ ད་ཁོན། ། ད་མེད་སོ་ ག་ཁོན་བབས་བཞིན། ། ོགས་མཚམས་
གནས་པའི་ལོ་ཁམས་ ི། །རང་རང་ད ་ཡི་ ར་ཁ་དང་། ། ན་ཅིག་ད ་འདོམས་ཡིན་ཏེ་
དཔེར། ། ག་ཡོས(ཤིང་ད ་ གས) ་དང་ ་ ལ(མེ་ད ་ ་ ར)ཁམ། ། ་ ེལ(འ ེའོ)ལི་དང་ ི་
ཕག་ཁོན། །གཤེད་བཞི་ཟིན་ལ་བབས་པ་བཞིན། །ད ་མིག་བཅོས་ན་མར་མེ(ད )དང་། ། ་
བཤོས(ད ) ཱ (ད )ཆབ་གཏོར་ད ། །ཕོ་ལ་མདའ(ད )དང་མོ་ལ་འཕང་(ད )། །ལོ་ ངས་ མ་
བཏབ་བཅའ་ཏིར(ལ་བཙས)འ གས། ། ོ་ད (དཀར་པོ)བ གི ས་ལ་ ག་ད ་འཚལ། །ན་ཤིའི་ད ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

མིག་ཐར་རོ་བ ོད། །ཡང་ན་ ས་མིག་ད ་ལ་འཛགས། །ཐར་རོ་བ ོད་ན་ཆོག་ཅེས་བཤད། །
གཉིས་པ་ ར་མིག་བ ན་པ་ནི། ། ག་ཡོས(འདི་སོགས་དར་ ད་ ོར་དགོས) ག་དང་ ་ ལ་
(མེ་ད གས་ ན་ར་ཕག་ནས་བ ི) ི། ། ་ ེལ( གས་ད གས) ང་དང་ ི་ཕག(ས་ )འ ག །གཤེད་
བཞིའང་(ས་ ་ད ར་ར)འ ག་ལ་ ར་ ་བ གས། ། ར་ གས་བཞི་བོ་གནམ་ལོ་ཤར། །རང་
རང་ ར་མིག་ ད་པས་གཉན། ། ར་ཁའི་ ར་ གས་གང་ཞེ་ན། ། ག( ག་ནས་དར་ ད་ ར་ཁར་
ོར་འ ེའོ)ཡོས་ཁོན་དང་ ་ ལ་ཁེན། ། ་ ེལ་གིན་དང་གཞན་ཟོན་ལའོ། ། ར་མིག་ ར་
མ ན་གསོལ་བ་དང་། ། ར་ ག་ ིན་དང་འཆི་བ ་ ། །ད ་མིག་ ར་མིག་ ེལ་ནག་རེ། །
མེད་ན་ ེལ་དཀར་རེ་རེ་བོར། །དེ་ ར་ ེལ་ ངས་ཞེ་བ ན་ལས། ། ང་ཟད་ ས་པའི་ ོགས་
ོ་ན། །བ ི་ འི་ ོག་ ས་དབང་ ང་དང་། ། ་ ས་གནམ་ ི( ོག་ ས་དབང་ ང་ ་སོགས་ཏེ)
འཇ་ཐག་དང་། །ས་ཡི་ ེན་ ར་གནམ་ ང་དང་། །ས་ ང་བཅས་ ི་དེ་ ་ལ། །འཐབ་པས་
ེ ་ཉི་ ་འ ར། །དེ་ལས་ ང་ཟད་བ ་འདོད་ན། །བ ི་ འི་ ོག་ ས་དབང་ ང་བཞིས། །
འཇ་ཐག་ ོག་དང་ ེན་ ར་ ས། །གནམ་ ང་དབང་ཐང་ས་ ང་གི ། ང་ ་ལ་འཐབ་ ེ ་
བཞི། །མ་ ་ གོ ས་བཟང་ད ་གཤེད་དང་། །ཤིང་མེ་ གས་ག མ་ནང་འ ད་ངན། །གནམ་ ི་
འཇ་ཐག་ཆད་པ་ན། །ནམ་མཁའི་ཐན་མདོས་ ་ ་དང་། །ནམ་མཁའ་ད ་འཕར་བོན་ཡང་
༑ ༑ས་ཡི་ ེན་ ར་ ད་པ་ན། ། ཱ ་ལོ་ ངས་ས་བདག་བཅོས། །བཙན་ ི་ཤ་ ་ ་མདོས་
༑ ༑གནམ་ ང་ས་ ང་ནག་པ་ན། །ཕོ་ ་མ ོན་བ ེག་ ་བར་བཤད། ། ས་པ་ཀེགས་ སི ་
བས་ ར་རོ། །གཞན་ཡང་ ་ ེལ་ ག་པོ་ཡི། ། ེས་འ ེལ་ཁ་དམར་འགའ་ཞིག་བཤད། །དང་
པོ་ལོག་མེན་འ ས་བཤད་ནི། །འ ོར་བ(ལོག་མེན་ ག་ཡོས་གཉིས་ ེང་བབ)ལ་བབ་ཤིན་ ་བཟང་། །
་ཆོད( ི་ ་གཉིས)ལ་བབ་ཁ་ ས་ ང་། ། ི་མདོས་ད ་མནན་མི་ཁ་ བ། ། ང་( ང་ ག)འ དོ ་
ལ་བབས་གོད་ཁ་འོང་། ། ་ངན་ད ་མདོས་ཟོར་མདོས་ ། ། ེ་ ལ( ་ ལེ ་གཉིས)ལ་བབ་ད ་ངོ་
ཡོད། །རང་འཐག་ཁ་ ེ་ཞག་ག མ་བཞག །བཟའ་མི་ ེ་ ལ་གཏོ་བཅོས་དང་། །མ་ཤི་ཤི་ ་
ོགས་ན་ཕན། །གནམ་ ོ( ི་འ ག་གཉིས)ལ་བབས་མི་བཏེག་ཐོག་མ་བ ། །གནམ་ ོ་བ ོམས་
པའི་གཏོ་ཆོག་ ། (མ་སང་ ལེ ་མོ་ལས། གནམ་ ་ོ ་ེ ན་ཤར་ན་ ནོ ་ ་བ གས། གནམ་མདའ་བ ་ག མ་ སི ་
གནམ་ ་ོ བཙང་།) །ས་ ོ(ཕག་ ལ་གཉིས)ལ་བབས་ ང་ ི་ ང་། །ཁང་ ིང་མི་འདིང་ས་མི་བ ོ། །
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ས་ ིང་འདོན་ཞིང་ས་ ོ་བ ོམ། ། (ས་ ་ོ ་ེ ན་བཞི་ ས་ལ་ཐབ་ཀ་བ ལེ ། མ་འཇོམས་ ས་ ། ི་ར་
ཕག་ག མ་ སི ་ས་ ོ་བཅད།)

ར་ཁ་བ ད་ ི་འ ས་བཤད་ནི། །ལི་ནི་ ང་ཁ་སེར་ ས་གཉན། །མེ་ཡི་ལས་དང་ ས་
དམར་ ང་། ། ་མཁན་ ང་ཞིང་མགོ་ཤ་འཛམ། ། གས་སའི་ཟས་དང་ ་ ིང་ཟས། ། ིང་པ་
ག་ག ་ཉོ་བཅས་ ང་། །ག ག་ཏོར་ མ་འཇོམས་ཚ་དབང་ ། །ཤེར་ ིན་བཙས་མདོས་
གནམ་ཐེལ་བཅོས། །ཁོན་ནི་རོལ་པོ(ད ན་ ས)ཁ་ནག་གཉན། །ས་ལས་ ང་རལ་ ང་མཁན་
དང་། ། ན་མོའི་འ ལ་དང་ གས་སའི་ཟས། །ད ང་གཡོན་ཤ་ ང་ས་ ིང་དང་། ། ་ ་
བ ད་ ོང་ས་ ོ་བཅད། །བོན་ནི་ཞལ་བ ར་ མ་བ ོག་དང་། ། ིང་བཞི་ ི་མདོས་ ་བར་
བཤད། ། ་ནི་འ གས་པ་ ལ་ ོལ( ་ག ང་རལ)གཉན། །མགར་བའི་ལས་དང་ གས་ ད་
ང་། ། ང་ རེ ་ ིབས་གཡོན་ཤ་དང་ནི། །མགར་བ་མགར་ཟས་ཧོམ་ ར་འཛམ། །མ ་ག མ་
ང་བ ད་ད ་ འི་མདོས། །བཙན་མཆོད་ གས་མདའ་བ ་ག མ་ ། །ཁེན་ནི་གནམ་ ོ་ས་
ོར་གཉན། ། ལ་འགོང་ཆགས་པའི་དཀོར་ ས་དང་། །ད ི་ ་གཡོན་དང་གོས་ མ་ ི། །ཁང་
ཐོག་བ ་འ བས་ལ་སོགས་ ངས། །གསེར་འོད་ ལ་མདོས་གནམ་ཐེལ་བཀར། །ནམ་མཁའ་
ད ་འཕར་གནམ་ ོ་བཅད། །ཁམ་ནི་ ་བོ་ག ང་ ས་ བ། ། ་ལས་ ་བ ལ་ཉ་ཕག་དང་། །
མཇག་མའི་ཤ་འཛམ་མཁར་ལས་དང་། ། ་བ་ཉ་པ་སོགས་ལ་འཛམ། ། ་འ མ་ ་མཆོད་ འི་
ང་ ོང་། །ཁམས་ཆེན་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་བ ག །གིན་ནི་ནེ ་གསེང་ ོ་ ས་གཉན། །
ས་ལས་བན་ནོར་ད ི་ ་གཡས། །བ་ ང་ཉོ་དང་ཐབ་གཞོབ་དང་། ། ད་པར་ ོམ་ཆེན་ཟས་
ག་འཛམ། །འ མ་དང་ས་བདག་གཏེར་མདོས་དང་། །མདེལ་ ང་གཉན་ ི་ཡོ་བཅོས་ ། །
ཟིན་ནི་ཤིང་ ི་ཁ་འ ས་ ས། ། བ་ལ་ཤིང་ལས་ཤིང་མཁན་དང་། །བོང་ ་ ་རགས་རི་ གས་
ི༑ ༑ བས་ཤ་གཡས་དང་ ོན་ཟས་འཛམ། །མཚན་བ ོད་ ོང་ ན་ ོན་ཤིང་ག ངས། ། ང་
ན་ནེ་ར་ ས་ག མ་ ། །ཟོན་ནི་རི་འ གས་ ང་འ གས་གཉན། །འགོས་པའི་ནད་དང་ མ་
མཁན་བ ང་། །དར་ཟབ་རང་འཐག་ ོན་མའི་ཟས། ། ོ་འ ལ་ད ང་གཡས་ཤ་སོགས་འཛམ། །
ག ག་ཏོར་དཀར་ནག་ ་གཏོར་དང་། ། ིས་ ོན( ་ཆེ་སོགས)དང་ནི་ ལ་བསེན་བཅོས། །
ར་ཁའི་བ ག་གཞི་གཞན་འགའ་ནི། ། ིམ་ ི་བཟའ་མི་ཕོ་མོ་ མས། །ལི་ཡི་ ེང་ ་
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མང་ ངས་ན། ། ི་བོ་གང་གི་གནམ་ ིབ་ཡིན། །ཁམ་ ི་ ེང་ ་མང་ ངས་ན། ། ང་པས་ས་ཡི་
དོང་བ ོ་ཡིན། ། ོགས་བཞིར་ ངས་ན་སེ་ཞིག( ་སོགས)འ ལ། །མཚམས་བཞིར་ ངས་ན་སེ་
ཞིག་འཆོལ། ། ོད་ག མ(ལིའི་ ོགས་སོགས)པགས་པའི་མདོ་ ོགས་ཏེ། ། ད་ག མ(ཁམ་ ི་ ོགས)
ད་ལག་ས་ལ་ ང་། །གཡས་ག མ་ ངས་ན་ཁལ་ཡོ་ ེ། །གཡོན་ག མ་དོ་མི་མཉམ་པས་
ངན། །ཤར་ག མ་ བ་ག མ་གདགས་ ིབ་ ེད། །ལི་ཁོན་གཉིས་ ངས་ཐོ་ཡོལ་འ ེལ། ། ་
ཟིན་གཉིས་ ངས་ ི་ ར་འདེབས། །ལི་ཁེན་གཉིས་ ངས་ ིང་ མ་ ིལ། །ཁོན་ཁམ་གཉིས་
ངས་ ་ངན་འདོན། །གིན་ཟིན་གཉིས་ ངས་འོ་དོད་འབོད། །ཁོན་ཟིན་གཉིས་ ངས་མཆེ་བ་
བ ར། །གིན་ཟོན་གཉིས་ ངས་ བ་བ ོལ་ཡིན། །ཁོན་ཟིན་གཉིས་ ངས་ ང་ལག་འཐབ། །
ཁེན་ལ་བབས་ན་གནམ་ ོ་དང་། །ཁོན་ལ་བབས་ན་ས་ ོ་ཡིན། ། ན་ལ་བབས་ན་ ་ ོ་འགགས། །
གཅིག་ ེད་བ ད་ ི་སོ་བ་ཡིན། ། ར་ཁའི་ ོགས་ ི་ལོ་ ང་ན། ། ིང་བ ང་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་
ནི༑ ༑ཟིན་ལ(ཤིང་ ོགས་ས་ཡིན་པས)གཤེད་བཞི་འཚགས་པ་བཞིན། །ལི་ད འི་ ར་ཁ་མཛ་ ེབ་
ཡིན། །དཔེར་ན་ ག་ཡོས(ཤིང་ད ་ གས་ཡིན་པས) ར་ ིན་བཞིན། །དེ་ ར་ངན་པ་གང་འ ད་
ང་། །ན་ཚ་ཁ་ ་ཤི་ཆད་འ ང་། ། ངས་པ་ མས་ ིས་བཟའ་མི་གཏོར། ། ང་བ ད་ ར་
ཁ་བ ད་གཏོ་སོགས། །སོ་སོར་བཤད་པའི་རིམ་ ོ་ ། ། ིང་བ ང་མཛ་ ིབ(གཉིས) མས་ལ་
ནི༑ ༑ ་ ་ཚ་ཆོག་ཉེ ་འདོན། (ཉ་ ོག་བ ་བ་སོགས།) །གནམ་ ོ་ས་ ོར་བབ་ན་བ ོམ། ། ར་ཁ་
གང་ལ་བབས་ན་ཡང་། །རང་རང་རོ་ཁལ་མི་ཉོ་ཞིང་། (གཤམ་ ་གཤིན་ ིས་ བས་ ་གསལ།) ། ོགས་
ངན་ ང་ལ་ ད་པར་ ། (ངན་བཞིའི་ ོགས་ལའོ།) །བཟང་བཞི་ངན་བཞི་ ང་ ང་ ། ( ོན་འ ོའི་
བས་ ར་རོ།) །རང་ག ང་གཏོ་བཅོས་གང་འོས་དང་། །རབ་ ིས་ཚགས་བསགས་ ་མ་ ོངས། །
འ ིང་གིས་ ང་ ོང་བཞི་ ེ་བ ེན། །ཐ་མས་ ིས་པར་ཡོས་ ོན་ ེད། །
དར་ ད་བ ་གཉིས་ཁ་དམར་ནི། །བཟང་པོ་ ག་དང་ངན་པ་ ག །དང་པོ་ལ་ཡང་
ག་ ང་ ེ། །གཏེར་ཆེན་སོ་ བ་ལོངས་ ོད་དང་། །བདེ་ ན་བསམ་འ བ་ ད་རིང་ ག །
དར་བ་བཞི་ནི་གཏེར་ཆེན་ཏེ། ། ོག་གི་དར་བ་ཚ་ ོག་གཏེར། ། ས་ ི་དར་བ་ ང་པོའི་
གཏེར། །དབང་ཐང་དར་བ་ཟས་ནོར་གཏེར། ། ང་ འི་དར་བ་ ན་ གས་གཏེར། །གོས་ ོན་
བཞི་ནི་སོ་ བ་ ེ། ། ོག་ལ་སོ་ བ་ ོག་མི་འཆད། ། ས་ལ་སོ་ བ་ནད་མི་འ ང་། །དབང་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཐང་སོ་ བ་གཏེར་ལ་ ོད། ། ང་ འི་སོ་ བ་ ན་བ ད་འཕེལ། །བཙས་པ་བཞི་ནི་ལོངས་ ོད་
དེ༑ ༑ ོག་ལ་ལོངས་ ོད་ ོག་ ན་རིང་། ། ས་ལ་ལོངས་ ོད་ ན་དང་ ན། །དབང་ཐང་
ལོངས་ ོད་ཡོ་ ད་འཕེལ། ། ང་ འི་ལོངས་ ོད་ཡིད་ཚང་བསགས། ། ས་ ོགས་བཞི་ནི་བདེ་
ན་ཏེ། ། ོག་གི་བདེ་ ན་ཚ་ ོག་ ། ། ས་ ི་བདེ་ ན་ལང་ཚ་ ིན། །དབང་ཐང་བདེ་ ན་
ེད་པ་འཕེལ། ། ང་ འི་བདེ་ ན་མཛངས་ལ་བ ན། ། ས་ ེད་བཞི་ནི་བསམ་འ བ་ ེ། །
ོག་གི་བསམ་འ བ་ཚ་གཡང་འ ིལ། ། ས་ ི་བསམ་འ བ་ ག་ ་ ལ། །དབང་ཐང་བསམ་
འ བ་འདོད་ད འི་ ལ། ། ང་ འི་བསམ་འ བ་ཡིད་ཚང་འཕེལ། །ལས་ ེད་བཞི་ནི་བ ད་
རིང་ ེ། ། ོག་གི་བ ད་རིང་ཕ་མེས་འཚ། ། ས་ ི་བ ད་རིང་ ་ཚ་འཕེལ། །དབང་ཐང་བ ད་
རིང་གང་ ོང་མེད། ། ང་ འི་བ ད་རིང་ གས་པས་ བ། །གཉིས་པ་ལ་ཡང་ ག་འ ང་ ེ། །
ལ་ཟད་ ར་ཆེན་ ེ་ ལ་དང་། ། ང་འ ོད་ ་ཉམས་ ན་ཆད་ ག །ད གས་ལེན་བཞི་ནི་
ལ་ཟད་དེ། ། ོག་གི་ ལ་ཟད་ཚ་ ར་ མ། ། ས་ ི་ ལ་ཟད་ ག་བ ལ་མང་། །དབང་ཐང་
ལ་ཟད་ལོངས་ ོད་ ང་། ། ང་ འི་ ལ་ཟད་ཡིད་ཚང་ ོར། །མངལ་གནས་བཞི་ནི་ ར་ཆེན་
ཏེ༑ ༑ ོག་གི་ ར་ཆེན་ཚ་ ང་ངོ་། ། ས་ ི་ ར་ཆེན་ནད་ ིས་འཛན། །དབང་ཐང་ ར་ཆེན་
ནོར་དང་ ལ། ། ང་ འི་ ར་ཆེན་མི་ཁ་འ ། ། ད་པ་བཞི་ནི་ ེ་ ལ་ཏེ། ། ོག་གི་ ེ་ ལ་
ས་ ོག་འ ལ། ། ས་ ི་ ེ་ ལ་ན་ཚ་མང་། །དབང་ཐང་ ེ་ ལ་འ ོར་པ་ཟད། ། ང་ འི་
ེ་ ལ་ལས་ ལ་བ ོལ། །ན་བ་བཞི་ནི་ ང་འ ོད་དེ། ། ོག་ལ་ ང་འ ོད་རང་ ོག་གཅོད། །
ས་ལ་ ང་འ ོད་གཅོང་གིས་ཟིན། །དབང་ཐང་ ང་འ ོད་ ོང་མོ་ ེད། ། ང་ འི་ ང་
འ ོད་ཉེ་ད ས་ ང་། །ཤི་བ་བཞི་ནི་ ་ཉམས་ཏེ། ། ོག་གི་ ་ཉམས་ ་ཚ་ཉམས། ། ས་ ི་ ་
ཉམས་ ས་ཤེད་ཤོར། །དབང་ཐང་ ་ཉམས་ ེད་པས་ ངས། ། ང་ འི་ ་ཉམས་ཡིད་ཚང་
ཤོར། ། ར་ གས་བཞི་ནི་ ན་ཆད་དེ། ། ོག་གི་ ན་ཆད་ མ་ཤེས་འཕོས། ། ས་ ི་ ན་ཆད་
རོ་ ོང་འདེབས། །དབང་ཐང་ ན་ཆད་ནོར་ ས་བ ག ། ང་ འི་ ན་ཆད་ གས་པས་
ོངས། །དེ་ ར་དར་ ད་བ ་གཉིས་ ི། །གནད་ ི་མན་ངག་གོ་བར་ འོ། །
ཀེགས་ ིས་ བས་ ་བ ི་འོས་པའི། །ལོ་ངན་འགའ་ཡི་ མ་ད ེ་བ ན། ། གས་བཞི་མེ་
བ ད་ བ་པའི་ལོ། ། གས་ ི་ གས་ཕག་ ་ཟོར་ལོ། ། གས་ ི་ གས་ ང་རོ་ ར་ལོ། །མེ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ག་མེ་ཡོས་ ས་གཅོད་ལོ། །མེ་འ ག་མེ་ ལ་མ ན་བ ེབས་ལོ། །མེ་ ་མེ་ ག་ ་ ེར་ལོ། །མེ་
ེལ་མེ་ ་ ེ་ ལ་ལོ། །ག ག་པ་ཅན་ ི་ལོ་ མས་ལ། །ཕོ་ནི་མག་པ་མི་ལེན་ཞིང་། །མོ་ནི་བག་
མ་ ང་མི་ ང་། །གསོད་བ ད་ ོབས་བ ད་ལོ་ངན་ནི། །མེ་ཕོ་ ག་གིས་ གས་འ ག་གསོད། །
ས་ཕོ་ ག་གིས་ ་འ ག་གསོད། །མེ་མོ་ཡོས་ ིས་ གས་ ི་གསོད། །ས་མོ་ཡོས་ ིས་ ་ ི་
གསོད། ། གས་ཕོ་ ་ཡིས་ཤིང་ ེལ་གསོད། །ཤིང་མོ་ ང་གིས་ས་ཕག་གསོད། ། ་མོ་ ང་གིས་
མེ་ཕག་གསོད། (ས་ཕོ་ ་ཡིས་ ་ ལེ ་གསོད།) །ས་ཕོ་ ག་གིས་ གས་ ལ་ ོབ། ། གས་མོ་ ལ་ ིས་
་འ ག་ ོབ། །ཤིང་མོ་ ལ་ ིས་མེ་འ ག་ ོབ། ། གས་ཕོ་ ི་བས་ ་ཡོས་ ོབ། །ས་ཕོ་ ་ཡིས་
གས་ ང་ ོབ། །ཤིང་ཕོ་ ་ཡིས་མེ་ ང་ ོབ། ། གས་མོ་ ་ཡིས་ ་ ི་ ོབ། །ཤིང་མོ་ ་ཡིས་
མེ་ ི་ ོབ། ། ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི་ཁ་ཡིས། །ཕ་མ་ ་ཚ་ལ་སོགས་པ། །གཅིག་གིས་གཅིག་
གསོད་ངན་པ་དང་། །གཅིག་གིས་གཅིག་ ོབ་བཟང་བའོ། །
དཀར་ ང་ལོ་ ག་ཅེས་ ་བར། །བ ད་ ི་གནམ་ ག་ གས་ཕོ་ ི། །ཤེལ་ ་གཤོག་
བ ེབ་ གས་མོ་ ། །ཟངས་ ་ ོང་གཡོབ་ས་མོ་ ང་། །མིག་མར་གར་ ེད་ས་ཕོ་ ེལ། །མེ་སེར་
་ལེན་ས་ཕོ་འ ག །མཐིང་ ལ་ ེ་ ེབ་ ་མོ་ ལ། །འ ས་ ་ གས་བཞི་མེ་བ ད་མ ངས། །
ས་ངན་ལོ་བ ན་ཞེས་ ་བ། །མེ་ ས་ ལ་མེད་མེ་མོ་ ལ། ། ་བ ས་ ེས་མེད་ ་མོ་ཕག །
་ལམ་ ང་ རེ ་ ་མོ་ ། ། ང་མོ་ བ་ཆད་ཤིང་མོ་ ། །ཁ་ཉེས་གཟོང་བ ལ་ གས་མོ་ ག །
གནམ་སའི་ ་འཛན་ས་མོ་ ། ། ིད་པའི་ ་ཟོར་ གས་ཕག་སོགས། །མ ན་པ་གང་ ས་མི་
མ ན་འ ར། ། ར་འབོད་ཐན་པ་མི་བ ན་ལོ། །ས་ཕོ་འ ག་གིས་ནོར་ ས་འབོད། ། གས་
མོ་ ག་གིས་མ་ ི་འབོད། །ས་ཕོ་ ེ ས་ཚ་བོ་འབོད། ། གས་མོ་ ་ཡིས་ཞང་ཉེ་འབོད། ། གས་
ཕོ་ ི་ཡིས་ ་ ང་འབོད། །མེ་མོ་ཕག་གིས་ ིང་མོ་འབོད། །མེ་མོ་ ང་གིས་བཟའ་ཚང་འབོད། །
ར་ནས་འབོད་པ་ཤིན་ ་ངན། ། ིན་ ེར་ལོ་ ་བ ་གཅིག་ནི། ། ་ཡི་ ི་ ་ ་ཡོས་བཞི། །ས་
ཡི་ཕག་ ལ་ ་ཡོས་བཞི། ། ་ ང་མེ་འ ག་མེ་ འོ། །མེ་ (༡) ་ (༢)ཤིང་ཡོས(༣)དང་། །
གས་ ང་(༤)ཐེར་འ ེ་མེ་བཞི་ཡིན། ། ིན་ ེར་ཐར་འ ེ་ལོ་བ་ མས། །རང་ལ་ངན་པའི་ལོ་
་ཡིན། ། ་དང་ས་བདག་གནོད་པ་འ ང་། ། གས་ ང(༡)ཤིང་ ག(༢)མེ་ ི(༣)དང་། ། ་
འ ག(༤) ར་མིག་ནག་པོ་བཞི། ། ་ ག(༡) ་ ལ(༢) གས་ ེལ(༣)ག མ། ། ིང་ནག་ ་
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ག མ་ཡིན་ཏེ་ངན། །གནམ་དང་ས་ཡི་ ་ར་གཉིས། །མེ་ (༡) ་ ི(༢)གཉིས་ལ་ཟེར། །རང་
ལ་འཇམ་ ེ་འཁོར་ལ་ བ། །ར་བ་བཞི་ཡི་གནམ་ལོ་ལ། །གཉིས་ནག་ ང་ན་ལོ་ནག་ཡིན། །
དེ་ ེང་གནམ་ ི་ལོར་དབང་ན། །ལོ་ནག་མཆེ་བ་ཅན་ཞེས་ངན། །དེ་ ར་ལོ་ངན་གང་ལ་
ཡང་། །མ ན་བ ེབ་བ ་ཤིས་ལས་ ན་ ོལ། །འ ང་འ ར་འ ས་ ་མི་བ ་བའི། །ཀེགས་
ིས་ ེས་འ ེལ་དང་བཅས་པ། །ག ག་ལག་ ་བོ་ ན་འ ས་འདི། ། ོ་ ན་དག་གིས་བ ་ ར་
འོས། །ཞེས་ནག་ ིས་ ང་ ིད་མེ་ལོང་ལས་ཀེགས་ ིས་ ི་ལེ ་ ེ་བཞི་བའོ།། །།
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༼ ལེ ་ ་བ། བག་ སི ་བ ན་པ། ༽
༈ མ ེན་རབ་ ་གཏེར་ལས་ ང་བའི། །ཕན་བདེའི་ ་འོད་དཀར་པོ་ཡིས། །ཕོངས་པའི་
རེ་བ་མ་ ས་བ ངས། ། ལ་བའི་ ས་ལ་ ས་བ ད་ནས། །འཇིག་ ེན་ ིམ་པའི་དགའ་ ོན་
༑ ༑ ་ནག་བག་ ིས་གཏན་ལ་ཕབ། །དེ་ཡང་གབ་ཙ་ མ་པ་ག མ། ། ར་བ ད་གནམ་ ི་
གབ་ཙ་དང་། ། ེ་ད ་ས་ཡི་གབ་ཙ་དང་། །ལོ་ ོར་བ ་གཉིས་ ས་ ི་གབ། །དེ་ག མ་བ ེབས་
ནས་ ལ་འདི་བ ི། །དེ་ཡང་ས་བཅད་ག མ་བཀོད་ནས། ། ེ འི་ མ་ ངས་ངོས་འཛན་ཏེ། །
དང་པོ་མ ན་བ ེབས་བཅོ་ ་ལ། ། ེ ་བ ད་ ་ ་ག མ་བ ན། །གཉིས་པ་ལམ་ ིས་བ ་
བ ན་ལ། ། ེ ་ མ་ ་ ་ག མ་ ོས། །ག མ་པ་བཅོས་ཐབས་རིམ་ ོ་ལ། ། ེ ་ ི་དང་ ེ་
ག་གཉིས། །དེ་ ར་ས་བཅད་ག མ་ ི་ཁོངས། ། ེ ་བ ་དང་བཅོ་བ ད་དོ། །
་བའི་ས་བཅད་དང་པོ་ལ། །མ ན་བ ེབས་ མ་པ་བཅོ་ ་ནི། ། ི་ནལ་ ང་(༡)དང་
ལོ་འ ས་བ ེབས། (༢) །ལོ་ངན(༣)དང་ནི་ ང་པ་དབང་། (༤) ། ག(༥)དང་ཡང་ ག་ཎི་ཤ་
བ ག (༦) ། ན་ ངས(༧)ཕ(༨)དང་མ་ཡི་ ས། (༩) ། ེས་ (༡༠) ར་ཁ(༡༡) ེ་བའི་ ང་། (༡༢) །
དར་ ད(༡༣) ི་ (ོ ༡༤)གཟའ་ ར(༡༥)དང་། །བཅས་ཏེ་བཅོ་ ས་གཏན་ལ་ཕབ། །དང་པོ་ ི་
ནལ་ ང་ ་ལ། །བ ི་ ་ ོ་ ག་གཉིས་པོ་ཡི། ། ས་ཚན་མ ན་དང་མི་མ ན་བ ག །ཞང་
ཚན་ནང་བ ེབ་ ི་དཀར་དང་། །ཕ་ཚན་ནང་བ ེབ་ ི་ནག་དང་། །མ་ཚན་ནང་བ ེབ་ ི་
འོ། །དེ་ག མ་ནང་བ ེབ་མི་ ང་ངོ་། །བ ེབ་ན་ནམ་ཞིག་ ང་འ ེ་འཁོར། །བཅོས་ན་ ིད་
པའི་ ་སེལ་དང་། །འགོ་བའི་ ་ ་ཆག་མེད་གསོ། ། ི་ནལ་ ང་ འི་ ེ ་གཅིག །གཉིས་པ་
ལོ་འ ས་བ ེབ་ ལ་ནི། །བ ི་ ་ ོ་ ག་གཉིས་པོ་ལ། །ཁ་ཡན་ལ་སོགས་ཞིབ་ ་བ ག །དེ་
མས་ནང་བ ེབས་ངན་པ་ཡིན། །བ ེབ་ན་ ང་ ང་འདི་ ར་ཡོད། །ཁ་ཡན་ནང་བ ེབ་ ་
བ ད་ནི། །དབང་པོ་མ་ཚང་བ་ ེ་ཞིང་། །ཡང་ན་ཕ་མ་ཡ་འ ལ་འ ང་། ། ་མོ་མ་གཏོགས་
་མི་སོས། །བཅོས་ན་ ་ ང་མདོས་བ ོག་དང་། །མདོ་ ེ་དཀོན་མཆོག་བ ེགས་པ་འདོན། །
ཁོང་ནང་ནང་བ ེབས་ ་ག མ་འཆི། །ཚ་ ོད་ངན་ལ་ཚ་ ད་ ིད། ། ང་བཅོས་ ོག་གི་ ད་
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ང་བ ོངས། །སེ་ཞིག་ནང་བ ེབ་ཁ་ ས་འོང་། ། ལ་མཁར་འཕོ་བ ས་འ ང་བས་ན། ། ར་
བ་དང་ནི་ས་ ིང་འདོན། །ཁ་རལ་ནང་བ ེབ་ ་གསོ་དཀའ། །བཅོས་ན་ ིད་པ་ཡོ་བཅོས་
༑ ༑མ ན་ ར་ནང་བ ེབས་དོ་ཆད་ཡིན། །ཕ་ ་ ི་ ་འཆི་བར་བཤད། །རོལ་པ་ ་བ ན་
བཙན་མདོས་ ། །ནང་བ ེབས་ ང་བའི་ ེ ་གཅིག །
ེས་པ་ ི་བ་ལོ་བ་ལ། ། ད་མེད་འ ག་ ག་ ང་ ེལ་ ངས། །དེ་བཞིན་ ི་ལ་ཕག་ཡོས་
དང་། ། ་ལ་ ེལ་འ ག་ ར་ ལ་ ག །དེ་དག་ ིང་ཉེ་མ ན་པས་བཟང་། ། ིང་ཉེ་བཟང་
བ ེབས་ ེ ་གཅིག ། ི་ལ་ ེལ་དང་ཕག་ལ་ནི། ། ི་ ང་ ང་ན་ཚ་རིང་ཞིང་། ། ་ཚ་མང་བ་
འ ང་ཞེས་བཤད། ། ག་ལ་ཡོས་ ལ་ ི་ ག་ཕག ། ེལ་ལ་ ་ ག་ ི་ཡོས་ ངས། ། ལ་ལ་ཕག་
་ ་ ངས་ན། །རབས་ཆད་འ ང་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། ། ་ལ་ ལ་ ངས་ ་མང་ ག །ཕག་ལ་
ི་ ངས་ཁ་མ ་མང་། ། ག་ལ་ ལ་ ངས་ད ་ ང་ཟེར། ། ལ་ལ་ ག་ ངས་ ོད་ཁ་མང་། །
ག་ལ་ ི་ ང་ཕ་མར་ངན། །ཡོས་ལ་ཕག་དང་ ་ལ་ ལ། ། ང་ལ་ ག་དང་ ེལ་ལ་འ ག ། ་
ལ་ ི་སོགས་ཕན་ ན་བ ེབས། ། ་ཚ་རིགས་ ད་མང་ ་འ ང་། །བཟང་བ ེབས་ངན་ ོང་
ེ ་གཅིག །ཡོས་ལ་ཕག་ ི་ ང་ག མ་ ངས། །ཚ་རིང་ ་མང་ལས་ཐབས་ཆེ། ། ེལ་ལ་འ ག་
དང་ ི་ལ་ ། །ཕག་ལ་ཡོས་དང་ ་ལ་ ང་། ། ལ་ལ་ ག་དང་ ེལ་ལ་ ལ། །འ ག་ལ་ ི་ཕག་
ག་ལ་ ། ། ང་ལ་ ི་ ་ ངས་པ་ན། །ཚ་རིང་ ་ བ་འཕེལ་བ་ཡིན། །བཟང་བ ེབས་ཚ་རིང་
ེ ་གཅིག ། ་ ང་ ག་ ་ཡོས་ ག་དང་། །འ ག་ཕག་ ལེ ་ ལ་རིམ་བ ེབ་ན། །བཙན་ ག་
འཕེལ་དར་ ན་པ་ཡིན། ། ག་ལ་ ལ་ ངས་ཡིད་ཚང་ཐོབ། །འ ག་ལ་ ང་ ངས་ནོར་ ག་
འཕེལ། ། ལ་ལ་ ི་ ངས་གཞན་ལས་ ལ། ། ་ལ་ ང་ ངས་འཕན་དར་ ས། ། ི་ལ་ ག་
ངས་བ ་ཤིས་སོ། །བཟང་བ ེབ་འཕན་ ག་ ེ ་གཅིག ། ་ ག་ ེལ་ཡོས་ ང་འ ག་
དང་། ། ི་ ལ་ ི་ ག་ ག་ཕག་གཉིས། །རིམ་བ ེབས་ ེ་ ལ་འོང་བས་འཛམ། ། ག་ལ་ ི་
ངས་ཕ་མར་ངན། ། ི་ལ་ ང་ ངས་ཁ་ ས་ ོད། ། ང་ལ་ ི་ ངས་ ིམ་ ང་འ ར། ། ང་
ལ་ ི་ཕག་ ངས་པ་དང་། ། ག་ལ་འ ག་ ལ་ ་གསོ་དཀའ། །འ ག་ ག་བ བེ ས་པ་མི་དགེ་
མང་། ། ི་འ ག་གོད་ཁ་ ན་མི་འཆད། །ཕག་ ལ་རབས་ཆད་ཁ་མ ་མང་། ། ི་ ་ཡིད་ལ་མི་
བདེ་འ ང་། ། ང་ ག་ལོ་ཉེས་ཚང་ཕམ་ངོ་། ། ་ ེལ་ ེ་ ལ་འཐོར་ ག་འོང་། ། ག་ ེལ་ད ་
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ང་ ་མི་འ ང་། ། ་ཡོས་མ་ ད་ཁ་འ ེད་འ ང་། །དེ་སོགས་བ ན་ ར་བཞི་གཤེད་ངན། །
ངན་པ་གཏོ་ཡིས་བཅོས་པའི་ ེ། །གཞན་ཡང་ ་ ི་ ་ ང་དང་། ། ལ་ ག་ ང་བ ེབས་ ང་
ག་ངན། ། ི་ ག་ ང་ཡོས་ ་ ི་ ང་། །དེ་དག་འཇིག་ ག་ཅེས་ཏེ་ངན། ། ག་ ལ་བ ེབས་
ན་ ས་ངན་ཆེ། ། ་འ ག་ ་ ལ་ ས་ངན་འ ིང་། །གཤེད་བཞི་ ་ཕག་ ས་ངན་ ང་། ། ི་
ག་ཁ་མ ་གོད་ཁའི་ངོ་། ། ལ་ལ་ ་ ངས་རབས་ཆད་དོ། །ངན་པ་དེ་དག་བཅོས་པའི་
ཐབས། ། ིང་བཞི་ ི་མདོས་ཆེན་པོ་དང་། ། ལ་ འི་ག ངས་རིང་གཡང་འ གས་དང་། །ད ་
ཆོས་ད ་ བ་གོད་ ི་མནན། །དེ་ ར་ངན་ ོངས་ ེ ་གཅིག །
ི་བ་ནང་འ ད་ ་མང་ད ལ། ། ང་ནང་ ་ཚ་ ོན་ཅན་འ ང་། ། ག་ནང་ ལ་འཕོ་
ིམ་མེས་འཚག །ཡོས་ནང་ ་ཤི་ཟས་ནོར་ ང་། །འ ག་ནང་རེ་འཁང་གང་ ོངས་ཆེ། ། ལ་
ནང་འ ལ་ བ་ གས་ ་བཟང་། ། ་ནང་ ་ ང་བསོད་ནམས་དལ། ། ག་ནང་ ིད་ ག་རེས་
མོས་ ེད། ། ེལ་ནང་འ ད་པ་མི་ ད་འ ང་། ། ་ནང་ནོར་ད ལ་ ་གསོ་དཀའ། ། ི་ནང་
འཐབ་ ོད་འ ོགས་ ན་ ང་། །ཕག་ནང་ ་མང་ལོངས་ ོད་ ན། །གཞན་ཡང་ ོག་ ས་
དབང་ ང་བཞིས། །ལོ་མཉམ་ནང་འ ད་ཟ་ཐང་ ང་། །ལོ་ཡི་ནང་འ ད་ ེ ་གཅིག །ཤིང་
ཕོ་ནང་འ ད་ལོ་ གས་ བ། །ཤིང་མོ་ནང་འ ད་ ་གསོ་དཀའ། །མེ་ཕོ་ནང་འ ད་མ ན་པ་
ཙམ། །མེ་མོ་ནང་འ ད་ ་ཚ་མང་། །ས་ཕོ་ནང་འ ད་ ་མང་ཞིང་། །ས་མོ་ནང་འ ད་ ་མོ་
མང་། ། གས་ཕོ་ནང་འ ད་ ་ལ་ངན། ། གས་མོ་ནང་འ ད་ ་མོར་ངན། ། ་ཕོ་ནང་འ ད་
ཟས་ནོར་གོད། ། ་མོ་ནང་འ ད་ལོ་ ག་བཙལ། །ཤིང་གི་ཕོ་མོ་གཉིས་འ ད་ན། །ཡན་ལག་
ཆག་གམ་མི་བདེ་འོང་། །མེ་ཡི་ཕོ་མོ་འ ད་པ་ན། །ཚ་ ོད་བཟང་ལ་ཚ་ ད་ངན། །ས་ཡི་ཕོ་མོ་
འ ད་པ་ན། ། ་ཚ་མང་ཞིང་ནོར་མི་འ ོད། ། གས་ ི་ཕོ་མོ་ནང་འ ད་ན། །གཡང་དང་ཞེན་
པ་ ང་ཞེས་ཟེར། ། ་ཡི་ཕོ་མོ་ནང་འ ད་བཟང་། །འ ང་བ་ནང་འ ད་ ེ ་གཅིག །
ག མ་པ་ལོ་ངན་འདི་ ར་ ེ། ། གས་བཞི་མེ་བ ད་ ས་ངན་བ ན། །དཀར་ ང་ལོ་
ག་ཐན་མི་བ ན། ། ིན་ ེར་ཐེར་འ ེ་ ར་མི་བཞི། །གནམ་སའི་ ་ར་ ིང་ནག་ག མ། །ལོ་
ནག་མཆེ་བ་ཅན་ལ་སོགས། །བ ན་ ར་བཞི་གཤེད་ལོ་གཉན་ མས། །གཉེན་ ོར་ ་བག་ནང་
བ ེབས་བཀག །གཞན་ཡང་ གས་ ི་ ེལ་ཕག་དང་། །མེ་ཡི་འ ག་ ལ་ས་ཡི་ ག ། གས་ ི་
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ཤིང་ ལ་ས་ ་ མས། ། གས་སའི་ལོ་བ ད་ གས་ས་ ས། ། ་ཡི་ ག་ ེལ་ ལ་ ི་ཕག །ཤིང་
ག་ གས་ ེལ་མེ་ ག་ མས། ། ་ངན་ལོ་བ ད་ ་ངན་འོང་། ། ་ཡི་ལོ་དཀར་ཧ་ཤང་ནི། །
ི་ཡོས་བ ེབས་ན་མག་པ་འཆི། ། ང་ ག་བ ེབས་ན་ ་ ོད་ མ། །འ ག་ ལ་བ ེབས་ན་
་རོ་པང་། །ཕག་ ི་བ ེབ་ན་ ིད་འཁོར་དཀའ། ། ་ ་བ ེབ་ན་ གས་ས་བབ། ། ེལ་ ག་
བ ེབ་ན་ ིང་ནས་འ ས། །བ ེབ་ན་ལོ་དཀར་རང་མདོས་དང་། །མདོ་ ེ་ ས་འ ིང་བ ས་
ག མ་བ ག །
གཞན་ཡང་ས་ཡི་ ག་ ་ ི། །མེ་ཡི་ ི་འ ག་ ེལ་ག མ་དང་། ། ་ཡི་ཕག་ ག་ཡོས་
དང་ག མ། །ཤིང་གི་ ་ ང་ ལ་ག མ་ མས། །མ ན་ག མ་ ང་བ ེབས་ཡིན་པས་ངན། །
བ ེབས་ན་བག་མ་ ང་བའི་ ས། ། ེས་པས་མོ་ཆས་ ོད་ན་ ོལ། །མ ན་ག མ་བཟང་ ོགས་
འདི་ ར་ཡོད། །ཕོ་ནི་ཤིང་ ི་མོ་མེ་ ེལ། །ཕོ་ནི་ཤིང་ ག་མོ་མེ་ ི། །ཕོ་ནི་ས་ ག་མོ་ གས་
ི༑ ༑ཕོ་ནི་ གས་ ི་མོ་ ་ ེལ། །ཕོ་ནི་ གས་ ་མོ་ ་ ག །ཕོ་ནི་ གས་ ག་མོ་ ་ ི། །ཕོ་
ནི་ ་ ི་མོ་ཤིང་ ེལ། །ཕོ་ནི་ ་ ་མོ་ཤིང་ ག །ཕོ་ནི་ ་ ག་མོ་ཤིང་ ི། ། ེས་པ་མ་ལ་ ད་
མེད་ ། །དེ་ མས་ལོ་ ང་བཟང་བ་ཡིན། །བཟང་བ ེབས་ངན་ ོང་ ེ ་གཅིག །དེ་ ར་བ ེབ་
ངན་གང་ལ་ཡང་། ། ང་བ ད་མདོ་ ( མ་མདོ། ཚ་མདོ་ག ངས། ང་བཤགས་མདོ། དཀོན་མཆོག་
ེས་ ན་མདོ། མ་འཇོམས་སོགས)ག ངས་ ེ་བ ག །ས་བདག་ཡོ་བཅོས་མདོས་བཞི(ཤར་ ལ་མདོས།
ང་བ ད་མདོས། བ་བཙན་མདོས། ོ་མ་མོའ་ི མདོས)བ གས། ། ལ་ས་བ ་བ ན་ལ་སོགས་ ། །
ེ་ ལ་ ང་ན་ ེ་ ལ་བཅོས། ། ་ངན་ངོ་ལ་ ་ངན་མདོས། །མི་ཁའི་ངོ་ལ་མི་ཁ་ བ། །གནམ་
ོ་ས་ ོ་ད ་ ར་མིག །བ ན་ ར་བཞི་གཤེད་ལོ་གཉན་ ན། །འགའ་ཞིག་ཀེགས་ ིས་ བས་
ར་བཅོས། །འགའ་ཞིག་རང་ གས་རིམ་ ོས་བཅོས། །དེ་སོགས་མཐའ་དག་བ ོད་མི་ལང་། །
རང་ ོབས་རིག་པས་ད ད་པ་གཅེས། །
བཞི་བ་ ང་བ་དབང་ཐང་འ ས། ། ེས་པའི་ ོག་དང་ ང་ ་ཡིས། །བག་མའི་ ོག་དང་
ང་ ར་འཐབ། །བག་མའི་ ས་དང་དབང་ཐང་གིས། ། ེས་པའི་ ས་དང་དབང་ཐང་འཐབ། །
མ་ ་འ ད་པ་བཟང་བ་ཡིན། ། ོགས་འ ད་གཉེན་ལ་ད ་འ ད་ ིག །མེ་ གས་ཤིང་ག མ་
ནང་འ ད་འ ིང་། །ས་ ་ནང་འ ད་བཟང་བ་ཡིན། །བཟང་ངན་ ེ ་དེ་ ར་འབོར། (བཟང་
- 503 -

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

། ོག་གི་ ེ ་དཀར་བ་ན། །ཚ་རིང་གཅིག་ ་གཅིག་
གིས་འ ། །གཅིག་གི་གཉེར་མ་གཅིག་གིས་འ ེན། །འ ོགས་ ན་ཤིན་ ་རིང་བ་ཡིན། །ནག་
ན་ཚ་ ང་ནད་མང་བས། །འཆི་བ ་ཚ་ ོག་ ོག་གཏའ་བ ོམས། ། ེས་པས་ ོག་བ ེད་འཁོར་
ལོ་འདོགས། ། ས་ ེལ་དཀར་ན་ ་ཚ་འཕེལ། །ན་ཚ་ཤི་ཆད་དཀོན་པ་ཡིན། །ནག་ན་གཅོང་
ཆེན་ནད་གཞིས་གཟིར། ། ་ཚ་དབང་པོ་ ོན་ཅན་འོང་། ། ིད་བཅོས་ ིད་མཁར་འ གས་པ་
དང་། །མདོ་ ་ ས་བ ེད་འཁོར་ལོ་འདོགས། ( ད་མེད་ལའོ།) །དབང་ ེལ་དཀར་ན་མོ་ གས་
འཕེལ། །ལག་པ་མི་ལ་མི་བཟེད་ཅིང་། །ཟས་ནོར་ ན་ མ་ཚགས་པར་འོང་། །ནག་ན་ནོར་ཟས་
མི་ཆགས་ཤིང་། ། ི་ནས་གསེར་ ི་ མ་ ེད་ ང་། །ནང་ ་ས་ ོ་བོང་བ་འ ོ། །གཡང་འ གས་
ཚགས་གསོགས་ ིན་པ་གཏོང་། ། མ་ ས་གཏེར་ མ་ནོར་ ན་ ོགས། །དབང་ཐང་བ ེད་
པའི་འཁོར་ལོ་འདོགས། ། ང་ ེལ་དཀར་ན་མི་ཁ་ མས། ། ི་ནང་ཡ་རབས་གོང་མས་ ོངས། །
ནོར་ནི་ ་ ེལ་བོང་ ་འ ོད། །ནག་ན་ ག་ ་ཁ་ ས་འོང་། །ལེགས་པ་གང་ ས་ངོ་སོ་མེད། །
ད ་མནན་ད ་བ ོག་ལམ་འ ང་བཅོས། ། ང་བ ེད་འཁོར་ལོ་འདོགས་པར་ ། ( ོག་ ས་
ེལ་དཀར། ངན་ ེལ་ནག འ ིང་ ེལ་ ་བོ།)

དབང་ ང་བ ེད་པའི་འཁོར་ལོ་ མས་ཁོ་བོའི་མན་ངག་བ ་ ་ལས་ལོངས་ཤིག བ མ་མཐར་མ་ ིན་པའི་མ་

།དེ་ཡང་ ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི། །ཕོ་ཡིས་མོ་ལ་བ ེད་ན་བཟང་། །མོ་
ཡིས་ཕོ་ལ་བ ེད་པ་འ ིང་། ། ེལ་ ེལ་ཁ་དམར་ཉམས་པར་ཤོད། །གཞན་ཡང་དབང་ཐང་
གཅིག་ འི་འ ས། །ཕོ་མོ་མ་ ་འ ད་པ་ན། ། ་ག མ་ ་མོ་གཉིས་འ ང་ཞིང་། །སོས་དལ་
དགའ་ ིད་དཔལ་ལ་ ོད། །ཤིང་ནང་ ་ ོད་གཅིག་གཉིས་འ ང་། །མེ་ནང་མི་འ ོད་ཉོན་
མོངས་ཆེ། །ས་ནང་ ལ་བདག་ ་ཚ་མང་། ། གས་ནང་ ་འ ང་འཚ་བ་དཀའ། ། ་ནང་མིང་
ིང་ ང་འོང་བཤད། །ཤིང་ གས་ ་མང་རེས་འགའ་འཆི། །འོན་ ང་མི་མཐའ་རིང་ཡང་
ཟེར། །མེ་ ་ ་མོ་ག མ་འཚ་ཞིང་། ། ་གཅིག་ ེ་འཆི་ལོ་ གས་ཕམ། །ས་ཤིང་ ་ཚ་ཤི་ ོན་
མང་། །མ་ ི་ལ་ངན་ལོ་མི་ ེ། ། གས་མེ་ཕོ་མོ་འ ོགས་ ན་ ང་། ། ་ས་ ་ ་ག མ་འཆི་
ཟེར། །ད ་འ ད་གང་ཡང་འདི་ ར་བཅོས། །ཤིང་ གས་ས་ ་ག མ་ ི་ནི། ། ཱ ་ལོ་ ངས་
མང་ ་གསོག །མེ་ ་བག་མ་འོང་བའི་གདོང་། །མེ་བཞི་ ས་ལ་ ་ཡིས་གསོད། །ས་ཤིང་ཤིང་
་བ ན་ ི་མེར། །ངར་ ད་དམར་པོ་ ོ་ ་བ ལ། ། གས་མེ་ ་ ་ག མ་ ི་ ས། ། ་ཞིང་
དཔེ་མེད་པར་ག ངས།)
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ངར་ ད་ ་ ིང་བ ལ། ། ་ས་ ་ ལ་ ་ ེལ་ག གས། །ཉེར་གཅིག་ ོ་ ོགས་བ ལ་ན་
བ། །དེ་ ར་ ང་པའི་ ེ ་བཞི། །
་བ་ ག་པ་གི་གོང་ནི། ། ི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་བཞི། །བ ི་ ་ ་དང་བག་མ་
གཉིས་། ། ོག་ ས་དབང་ ང་ ེ་བ་བ ག །བ ི་ ་ཕན་ ན་ ོག་ ེ་དེ། ། ི་ཡི་གི་གོང་དང་པོ་
ཡིན། །ཕན་ ན་དབང་ཐང་ ་ེ བ་དེ། །ནང་གི་གི་གོང་གཉིས་པ་ཡིན། །དེ་བཞིན་ ས་ ི་ ་ེ བ་
དེ༑ ༑གསང་བའི་གི་གོང་ག མ་པ་ཡིན། །ཕན་ ན་ ང་ འི་ ་ེ བ་དེ། །ཡང་གསང་གི་གོང་བཞི་
བ་ཡིན། ། ེ་བ་ ིང་ད ར་དགོད་ ལ་ནི། །ལི་ལ་གསལ་བའི་མེ་ ག་ད ། །ཞེས་སོགས་ ོན་
སོང་ཐ་ཚག་ ན། ། ེས་པའི་ ་ ེ་གཉིས་དང་ནི། ། ད་མེད་ ་ ེ་བ ན་ལ་བ ི། །དེ་ནས་ ་
བག་ ེ་བ་ མས། །གི་གོང་འཁོར་ལོ་གར་བབ་བ ག །ད ་གཅིག་དང་ནི་གཉིས་ ག་དང་། །
བ ན་བ ད་དང་ནི་ག མ་བཞི་ མས། །གི་གོང་གནམ་ ན་འཁོར་ལོ་བབ། །སེམས་བདེ་
གས་བཟང་འ ོགས་ ན་རིང་། །གདོན་ ིས་མི་ གས་ ་ཚ་མང་། །ད ་ག མ་དང་ནི་
གཉིས་བ ད་དང་། །བ ན་ ག་དང་ནི་གཅིག་བཞི་ མས། །གི་གོང་ ོག་འཚ་འཁོར་ལོ་
བབ། །ཚ་རིང་ནད་དཀོན་གདོན་དང་ ལ། །མི་ ད་དར་ཞིང་ ན་ཆས་ཚགས། །ད ་བཞི་
བ ན་གཉིས་ ག་བ ད་དང་། །གཅིག་ག མ་དཔལ་བ ེད་འཁོར་ལོ་བབ། །དཔལ་དང་གཡང་
གི་འཕེལ་ཁ་ ས། ། ་དང་ནོར་ཚང་བཙན་ ག་ ན། །ད ་ད ་བ ད་བ ད་བ ན་བ ན་
དང་། ། ག་ ག་ ་ལེན་འཁོར་ལོ་བབ། །ཚ་རིང་ནོར་འཕེལ་ ་མིས་ མས། ། ་ཚ་འ ིང་ ེད་
བསམ་པ་འ བ། །གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་ག མ་ག མ་དང་། །བཞི་བཞི་ ་མཉམ་འཁོར་
ལོ་བབ། །བཙལ་བས་ནོར་ ེད་ ན་མོ་དང་། ། ལ་ ་བཟང་པོ་གསོལ་ན་དགེ། །ད ་བ ད་
བཞི་ ག་བ ན་གཅིག་དང་། །གཉིས་ག མ་གནོད་པའི་འཁོར་ལོ་བབ། །ནོར་མེད་ཆེ་ཞིང་ཐ་
མར་ ང་། །བཟའ་མི་ ིང་རིང་ ་ཚ་དཀོན། ། ོགས་ ལ་མི་ཐེག་ ར་པོ་འོང་། ། ས་པ་མི་
མ ན་བོན་པོ་ ས། །བ ་ཤིས་ ས་བསགས་གཡང་འ གས་ ེད། །བ ོག་པ་ ག་པོ་ ས་ན་
བཟང་། །བ ན་ད ་ ག་ག མ་བ ད་གཅིག་དང་། །གཉིས་བཞི་འ ེ་ འི་འཁོར་ལོ་བབ། །
གས་ ་འ ེ་ གས་ཟས་ནོར་ ོར། །རབས་ཆད་ ོད་དང་ཁ་ཡོགས་འོང་། ། ལ་པོ་ཆགས་པ་
ད ་ ོར་དང་། །འ མ་འདོན་འ ེ་ཡི་ཟ་ཁ་ ོ། །ད ་ ག་གཉིས་གཅིག་བ ན་ག མ་དང་། །
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

བ ད་བཞི་བ ད་གཅོད་འཁོར་ལོ་བབ། །ནད་མོད་ནོར་དཀོན་ཕ་ཞིང་འཆོར། ། ད་མེད་ ་
ངན་ ག་ ་འོང་། ། ོ་བོ་རོལ་བའི་གཏོར་བ ོག་དང་། །ད ་མདོས་ད ་མནན་ ཱ ་གདབ། །
ད ་གཉིས་དང་ནི་བ ད་ག མ་དང་། །བ ན་བཞི་དང་ནི་ ག་གཅིག་ མས། །གི་གོང་ ས་
ཆད་འཁོར་ལོ་བབ། །ད ་དང་ ོད་མང་དབང་ཐང་འཛད། །མ་ཉེས་ཁ་ཡོགས་འ ་བས་ན། །
ལ་བའི་ག ང་རབ་བ ག་པ་དང་། །དཀོར་བདག་ཐེ ་རང་ ང་ ན་མདོས། ། ིད་ བ་བསོད་
ནམས་བ ེད་ཐབས་འབད། །དེ་ ར་ ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི། །གི་གོང་འཁོར་ལོའི་ ེ ་བཞི། །
ཞར་ ང་གསང་བ་ཡང་ ག་ནི། ། ེས་པའི་ ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི། ། ེ་བ་རང་སར་བཞག་
པའི་ ེང་། ། ད་མེད་ ེ་བ་ ག་པ་ནི། །གཅིག་དཀར་ ང་ན་གཉིས་ལ་བ ི། །དེ་བཞིན་གཉིས་
ང་གཅིག་ལ་བ ི། །ག མ་ནི་ད ་ལ་ད ་ནི་ག མ། །བཞི་ནི་བ ད་ལ་བ ད་ལ་བཞི། ། ་
སེར་ ག་བ ན་མི་འ གས་སོ། །དེ་ཡང་ ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི། །གོང་བཞིན་བ ིས་པའི་
ེ ་བཞི། །ཁ་དམར་ ག་པ་དག་དང་མ ངས། ། ོག་ ེས་འ ོགས་ ན་རིང་ ང་བ ི། ། ས་
ེ་ན་ཚ་དཀོན་མོད་དང་། ། ་ཚ་རིགས་ ད་འཕེལ་མིན་བ ག །དབང་ ེས་ཟས་ནོར་ཆེ་ ང་
བ ི། ། ང་ ེས་མི་ཁ་ མས་ ང་བ ི། །དཔལ་ ི་ ་མིག་བ ོལ་མི་བ ོལ། །གཙ་བོ་ ང་བས་
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བ ང་ ས་ནས། ། ག་དང་ཡང་ ག་ཆ་བ ན་ ིས། །
ག་པ་ཎི་ཤ་ལོག་མ་ལོག ། ེས་པ་ཕོ་ལོ་ ན་པ་དང་། ། ད་མེད་མོ་ལོ་གཞོན་ ང་ན། །
ཎི་ཤ་མ་ལོག་བཟང་བ་ཡིན། །དེ་ ོག་ཎི་ཤ་ལོག་ཅེས་ངན། །ཕོ་ལས་མོ་ཡི་ཁས་ གས་ཆེ། །ཉེ་
ས་བ ད་བཞེངས་ ་དཀར་ ེལ། །རིགས་ ི་འཇིགས་ ོབས་ལ་སོགས་ ི། ། ་ཚ་ ེལ་བའི་ ེ་
(གཏོ)རིམ་ ། །བཟང་ངན་གང་ ང་ ེ ་གཅིག །
བ ན་པ་འ ང་བའི་ ན་ ངས་ནི། །བཟའ་མི་ཕན་ ན་ ོག་ ས་དབང་། ། ང་ འི་
ེས་ ེའི་ཁམས་ མས་བ ག །ཤིང་གཅིག་ས་གཉིས་ ་ནི་ག མ། །མེ་བཞི་ གས་ ་ ེ ་
མས། ། ང་ ང་མ ན་ལ་ཡ་མི་མ ན། །ཕོ་མོ་ ེ ་གང་མང་ ལ། །མ ན་ ེལ་དཀར་ལ་
མི་མ ན་ནག ། ན་ ངས་མ ན་པའི་བཟའ་མི་དེ། །གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་འཛན་པ་
དང་། །གཅིག་གི་ ིང་ ་གཅིག་སོང་ཞིང་། །འཐབ་མོ་ ང་ལ་གོད་ཁ་མེད། །མི་མ ན་ ག་ ་
སེམས་འཁོན་འཛན། ། བ་མོ་མཛའ་ཡང་ནང་མོར་འཐབ། ། ལ་བའི་ ེས་རབས་བཞེངས་ཤིང་
བ ག །འ ང་བའི་ ན་ ངས་ ེ ་གཅིག །བ ད་པ་བ ི་ ་ཕན་ ན་ ི། །ཕ་གཉིས་ ས་ཆེན་
ེ་ ་བ ག ། ་ཡི་ཕ་ཡི་ ས་ཁམས་ ིས། ། ་མོའི་ཕ་ཡི་ ས་ལ་འཐབ། ། ེས་ ོགས་ ལ་ན་
བཟང་བ་ཡིན། །གཅིག་གིས་གཅིག་ ེས་འ ོགས་ ན་རིང་། །ཕམ་ན་གང་ཕམ་ ོན་ ་འཆི། །
ོབས་པོ་ཆེ་འདོན་མཆོད་ ེན་བཞེངས། །མེས་པོ་གཉིས་ ི་ ོག་འཐབ་པས། ། ེས་ ོགས་ ལ་
ན་མ ན་ཏེ་བཟང་། །མོ་ ོགས་ ལ་ན་མི་མ ན་ངན། །ག ང་ ང་ ིད་པའི་མེས་ ་མཆོད། །
ཕ་དང་མེས་པོའི་ ེ ་གཉིས། །གཞན་ཡང་ཕ་ ང་ག མ་ཞེས་པ། ། ི་ ང་ཕ་གཉིས་རང་ལོ་
ནས། །ད གས་ ངས་ ་བག་རང་ལོར་ཕབ། །ནང་ ང་ ག་ཡོས་ཟིན་ཐོག་དང་། ། ་ ལ་ལི་
དང་ ་ ེལ་ ། །གཞན་ མས་ཁམ་ནས་ད གས་ ངས་ལ། ། ་བག་ ེས་ ས་ ར་ཁར་ཕབ། །
གསང་ ང་ཕ་གཉིས་ ོག་ཁམས་བ ག །ར་བ་བཞི་ནས་ད གས་ ངས་ལ། ། ་བག་ ེས་ལོའི་
ེབ་ ་ཕབ། །དར་ ད་བཟང་ ག་ངན་ ག་བ ག །བཟང་ ག་ནང་བ ེབ་བ ་ཤིས་ལ། །
་བ ད་འཕེལ་ཏེ་བདེ་ ིད་ ན། །ངན་ ག་ནང་བ ེབས་མི་དགེ་འ ང་། །ཐ་མ་རབས་ཆད་
བབ་ཉེན་ཡོད། ། མ་ ལ་ག ངས་ ེ་ ངས་ ་བསགས། །དེ་ ར་ཕ་ ང་ ེ ་ག མ། །ཕ་
གཉིས་ཞང་པོའི་ ང་ ་ ད། །ཕོ་ ོགས་ ལ་ན་ ་མཐའ་དར། །མོ་ ོགས་ ལ་ན་ ་མཐའ་
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ད། །ད ་བ ོག་ ་ཞིང་ཤེར་ ིང་འདོན། །དེ་ ར་ཕ་ཞང་ ེལ་གཅིག་དང་། །ཕ་ཡི་ ས་ ལེ ་
ག་བ ན་ཏོ། །
ད ་བ་མ་གཉིས་ ས་ཁམས་བ ག །བག་མའི་མ་ཡིས་གཅིག་ཤོས་འཐབ། །མོ་ ོགས་
ལ་ན་བཟང་བ་ཡིན། །ག གས་བཟང་ ད་ལེགས་ ོ་གསལ་ ེད། །ཕམ་ན་ ་ཚ་དབང་ ོན་
ཅན། །འ ང་བས་ ་བ ེད་རིམ་ ོ་ ། །མ་ ་ི གཉིས་ ི་དབང་ཐང་ ད། །མོ་ ོགས་ ལ་བཟང་
མག་པས་ཕན། །ཕོ་ ོགས་ ལ་ན་ཉེ་ ་ངན། །ཁ་མ ་ནག་པོའི་ག ངས་ ང་འདོན། །མ་ ང་
ི་ནང་གསང་བ་ག མ། །གོང་གི་ཕ་ ས་ ར་བ ིས་པའི། །དར་ ད་བཟང་ངན་ ར་ ར་
བ ག །མ་ཞང་གཉིས་ ི་ ང་ ་ ད། །མོ་ ོགས་ ལ་ན་མོ་མཐའ་དར་། །ཕོ་ ོགས་ ལ་ན་མོ་
མཐའ་ ད། །ནོར་ ན་མ་འདོན་མཆོད་ ེན་བཞེངས། །དེ་ ར་མ་དང་མ་ ི་གཉིས། །མ་ ང་
ག མ་དང་མ་ཞང་གཅིག །མ་ཡི་ ས་ ེལ་ ག་བ ན་ཏོ། །རང་ ང་བཟའ་མི་ཕན་ ན་
གཉིས། །ཀེགས་དང་ཇི་བ ེབས་ཇི་དང་ཀེགས། །ལ་སོགས་མ་བ ེབས་ ་བ ེབས་བཟང་། །
ད ་བ ེབས་ ོགས་བ ེབས་ངན་པ་ཡིན། །ནང་ ེབས་འ ས་ ་ལ་སོགས་པ། །གོང་གི་དབང་
ཐང་འ ས་བཤད་ལོངས། །བཟང་བ ེབ་ངན་ ང་ ེ ་གཅིག །
བ ་བ་ཕན་ ན་ ེས་ ་དང་། ། ེས་ཉིན་ ེས་ ས་སོ་སོར་བ ག །ད ་ ར་བ ན་ ར་
བཞི་གཤེད་སོགས། །མེད་ན་བཟང་ལ་ཡོད་ན་ངན། །ངན་བཅོས་ཀེགས་ ིས་ བས་ ར་ ། ། ་
ཞག་ ས་ ི་ ེ ་ག མ། །
བ ་གཅིག་ ར་ཁ་བཟང་ངན་ནི། །ཕོ་མོའི་བཙས་ ང་ ེས་ ར་བ ག ། ེས་ ར་ཕན་
ན་བ ེབས་པས་ན། །གནམ་ ན་ལ་བབ་བ ་ཤིས་ཤིང་། །དཔལ་ཆེ་ ་ནོར་ ན་པ་ཡིན། །
དཔལ་བ ེད་ལ་བབ་ ་མིས་ མས། །གནམ་ ི་ ་དཔལ་མི་ལ་བབ། ། ོག་འཚ་ལ་བབ་བསོད་
ནམས་ ན། །བ ་ཤིས་ག ང་ ང་འ ིལ་བ་ཡིན། ། ་ལེན་འ ས་ ་གཤམ་ ་འཆད། །བ ད་
གཅོད་ལ་བབ་ངན་པ་ ེ། །ལི་ཁེན་ ག་བ ལ་མཚ་མོ་བ ོལ། །བ ད་ ི་ མ་བ ོག་དམ་ ི་
བཀར། ། ་ཟིན་ ི་མཚན་དཔལ་ཁ་ ག །མཚན་བ ོད་ཤ་ ་ ས་འདེབས་ ། །ཁོན་ཁམ་གོད་
ི་ ་བ་ ེ། །བ ད་བཙན་ཞལ་བ ར་ ི་མདོས་ ། །གིན་ཟིན་གནམ་ ི་རབས་ཆད་དེ། །ཏོག་
ག ངས་གནམ་ ིའི་མདོས་ ང་ ། ། ས་ཆད་ལ་བབ་ངན་པ་ ེ། །ལི་ཁེན་ ེ་ ལ་ ང་ ེར་
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ངོ་༑ ༑ག ག་ཏོར་ཤ་ ་གཡས་པའི་མདོས། ། ་ཟོན་ཤན་པས་ ི་ཐོགས་ཏེ། །ས་བདག་གཏེར་
མདོས་ཚ་ཆོག་ ། །གིན་ཟིན་མི་མ ན་ ོད་ཁ་བ ོལ། །ངར་ ད་ ་ཡི་ ོ་བ གས་བོར། །ཁེན་
ཁམ་བཙན་ཇག་མི་ ར་ངན། །ད ་ ི་མནན་ཞིང་ད ་བ གོ ་ ། །འ ེ་ ་ལ་བབ་ངན་པ་ ེ། །
ལི་ ་ ་ནོར་ གས་མས་འདེད། །སིལ་མའི་མདོས་དང་བཙན་འ ེ་བཀར། །ཁོན་ཟོན་ ར་
འདེད་ ེ་ ལ་ངོ་། །རང་འཐག་ཁ་ ེ་ཚ་མདོ་བ ག །གིན་ཁམ་བ ད་ ི་ ག་ཚང་ ེ། །གཤིན་
ེའི་གཏོར་བ ོག་དམ་ ི་མནན། །ཁེན་ཟིན་ཚ་ ར་ཤི་ཆད་ངོ་། །མདོ་ ེ་བ ལ་བཟང་མར་མེ་
འ ལ། །གནོད་པ་ལ་བབ་ངན་པ་ ེ། །ལི་གིན་དབང་ཐང་ནོར་ལ་གཟན། །ནོར་གཡང་འབོད་
ལ་ ིན་པ་འ ེད། །ཁེན་ཟོན་རབས་ཆད་ ིན་ ས་ ེར། ། ིད་ བ་ ་ ་ཕལ་ཆེན་བ ག ། ་
ཁམ་ ེ་ ལ་ ེད་ཆད་ལ། ། ེ་ ལ་ཆོ་ག་དཀོན་བ ེགས་ ོགས། །ཁོན་ཟིན་ཇག་པ་ ོང་འཇལ་
བ༑ ༑གསེར་འོད་ ང་གོས་ད ་ ི་མནན། །གཞན་ཡང་ ར་ཁ་གཅིག་ ེས་ངན། །ལི་ ེས་ནང་
བ ེབ་ཁ་ བ་ལ། །ཁོན་ ེས་ནང་བ ེབས་ས་ བ་བོ། ། ་ ེས་ནང་བ ེབ་ ི་ ར་གདབ། །ཁེན་
ེས་ནང་བ ེབ་ནམ་མཁར་ཡལ། །ཁམས་ ེས་ནང་བ ེབ་ཞབས་བ ོལ་ཟགས། །གིན་ ེས་ངན་
བ ེབས་རི་ཡིས་ནོན། །ཟོན་ ེས་ནང་བ ེབས་ཚད་ ་ཤོར། །ཟིན་ ེས་ནང་བ ེབ་ ིབ་ ིས་
ཕོབ། །འདི་བ ད་རང་རང་གཏོ་ཡིས་བཅོས། ། ག་ཡོས་ཟིན་སོགས་རང་ ར་བ ེབ། །དེ་ཡི་
ར་ གས་ཁེན་བ ེབ་སོགས། །ངན་བཤད་ངན་བཅོས་རིག་པས་གཞལ། །དེ་ ར་ ར་ཁའི་ ེ ་
གཅིག ། ར་ཁའི་ ་ཚ་འཕེལ་ གས་ནི། །ལི་ཁོན་བ ེབ་ན་ ་ ་ ེ། །ཁོན་ ་བ ེབ་ན་བ ད་
ད ་འ ང་། ། ་གིན་བ ེབ་པ་ག མ་མམ་ ། །གིན་ཁམས་གཉིས་སམ་ག མ་ ེ་ཟེར། །གིན་
ཟིན་ ་གཅིག་ ་མོ་གཅིག །ཟོན་ཟིན་ ་གཉིས་ ེ་བར་འདོད། །ཁམ་ཟོན་བ ེབ་པ་ ་ག མ་
འ ང་། ། ་ཁམ་བ ེབ་པ་ག མ་མམ་ ། །ལི་ཁེན་ ་ ན་གཉིས་འ ང་ཟེར། །ལི་ཟིན་ ་མོ་
མང་ ་ ེ། །ཁམ་ཟིན་ ་གཅིག་ ་མོ་གཉིས། །དེ་དག་ ེས་ ང་ ར་ཁ་བ ེབ། །
བ ་གཉིས་ ེ་བའི་བབ་ ང་ནི། །ཕན་ ན་ ོག་ ས་དབང་ ང་ ེ། །གཅིག་ ེས་ནང་
བ ེབ་ཟ་ཐང་ ང་། །གཉིས་ནག་ནང་བ ེབ་ ང་འ ས་ཡིན། ། ེ་བ་མ་འ ད་ ་འ ད་
བཟང་། །ད ་འ ད་ངན་ལ་ ད་པར་ ། །ཕོ་ནི་བ ན་དམར་མོ་ མ་མཐིང་། །དེ་བ ེབ་ ེ་
བ ད་ཡིན་པས་ངན། ། ེ་བ་རང་རང་གཏོ་ཡིས་བཅོས། ། ེས་པའི་ ོག་ ང་ ེ་བ་ཡིས། ། ད་
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མེད་ ོག་ ང་ ེ་བར་འཐབ། ། ད་མེད་ ས་དང་དབང་ཐང་ ེས། ། ེས་པའི་ ས་དབང་ ེ་
བར་འཐབ། ། ེ ་ཀེགས་ ིས་ བས་ ར་བོར། །དེ་ཡང་དཀར་ཤས་ཆེ་བ་ན། ། ིས་པའི་ ེད་
ར་མ་ ོངས་བཟང་། །ནག་ཤས་ཆེ་ན་མཐར་རབས་ཆད། །མི་རབས་ ་འཛན་གཏོ་ཐབས་
དང་། །འ ང་བ་ ོང་སེལ་རིམ་ ོ་ ེད། ། ་ ིའི་ ེ་ ེལ་བཞི་བཞི་བ ད། །
བ ་ག མ་དར་ ད་བ ན་པ་ལ། ། ་ཡི་ ོག་དང་ ང་ ་ནས། །ད གས་ལེན་ ་མོའི་
ལོ་ ེང་ཕབ། ། ་མོའི་ ས་དང་དབང་ཐང་ནས། །ད གས་ལེན་ ེས་པའི་ལོ་ ེང་ཕབ། །དེ་
ཡང་རང་མ་ ་ད ་ ོགས། །སོ་སོའི་དར་ ད་ལོ་ ེང་བབ། །ད གས་ལེན་བ ེབ་པ་ ་འཚ་
དཀའ། །མངལ་གནས་བ ེབ་པ་ན་ཚ་མང་། ། ས་ ོགས་ལ་ཡང་ན་ངོ་ ང་། །བཙས་པ་བ ེབ་
ན་ ་ཚ་འཚ། ། ས་ ེད་བ ེབ་ན་མི་ཁ་ མས། །གོས་གོན་བ ེབ་པ་ནོར་ཟས་འཕེལ། །ལས་
ེད་བ ེབ་པ་འ ་ ེད་མང་། །དར་བ་བ ེབ་པ་ཤིན་ ་བཟང་། ། ད་པ་བ ེབ་ན་མི་ཁ་
ང་། །ན་བ་བ ེབ་པ་ནད་ ིས་མནར། །ཤི་བ་བ ེབ་པ་ཤི་ཆད་མང་། ། ར་ གས་བ བེ ་པ་
ཤིན་ ་ངན། །དེ་ཡང་བཟང་ ག་ངན་ ག་གི །རབ་འ ིང་ཐ་མ་ག མ་བ ག་ལ། ། ོག་དར་
ོག་གི་ཀ་བ་བ ན། ། ས་དར་ ས་ལ་ན་ཚ་མེད། །དབང་དར་དབང་ཐང་ཟས་ནོར་ཆེ། ། ང་
དར་ ་དང་མི་ཡིས་ མས། །མ་དར་བ ེབ་པ་ཕ་མར་དགེ། ། ་དར་བ ེབ་པ་ ་ ད་འཕེལ། །
ོགས་དར་བ ེབ་པ་ ོགས་དཔལ་ཆེ། །ད ་དར་བ ེབ་པ་ད ་ ་མང་། །དེ་ ར་ངན་པ་
བཅོས་པའི་ཐབས། །ཚ་ཆོག་ ོག་བ ་ ང་ ་གསོ། །ལན་ཆགས་ཆབ་གཏོར་ད ་ ི་མནན། །
དམ་པ་བ ེན་ལ་བསོད་ནམས་བསགས། །དེ་ ར་དར་ ད་ ེལ་ཉི་ ། །ཞར་ ང་ ་བག་ ེས་
པའི་ ས། །ཕ་མའི་ ོག་ ས་དབང་ ང་ མས། །དར་ ས་བཟང་ལ་ ད་ ས་ངན། །དེ་ཡི་
འ ས་ ་དེ་མ ངས་བ ོད། །
བ ་བཞི་ ི་ ོ་བ ་གཉིས་འདི། །མེད་ ་མི་ ང་ཡིན་ཏེ་བ ན། །ད ་ ིམ་གཞོམ་དང་
ནོར་ ིམ་ ངས། །རང་ ིམ་འ བས་དང་ག མ་ཡིན་ཏེ། །དང་པོ་ད ་ ིམ་གཞོམ་པ་ནི། །བག་
མའི་ལོ་ ་ཞག་ ར་བཞི། །བ ག་ལ་འ ོ་བ ེབ་ ་བ་བ མ། །ལོ་ཡི་ད ་ ིམ་གཞོམ་པ་ནི། ། ི་
ཕག་ལོ་བ་ ང་ ག་ལ། ། ག་ཡོས་ལོ་བ་ ་ ེལ་ལ། ། ་ ལ་ལོ་བ་ ི་ཕག་ལ། ། ་ ེལ་ལོ་བ་ ་
ལ་ལ། །གཤེད་བཞི་ལོ་བ་ ག་ཡོས་ལ། །གཉེན་ ི་ཁ་ ོ་ད ེ་བ་བཟང་། ། ་བའི་ད ་ ིམ་
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གཞོམ་པ་ནི། ། ེས་ ་གང་ཡིན་དེ་ཡི་ད ། །དཔེར་ན་ ེས་ ་ ག་ཡིན་ན། ། ེལ་ ི་ ་བར་ཁ་
ོར་ད ེ། །ཞག་གི་ད ་ ིམ་གཞོམ་པ་ནི། །དེ་བཞིན་ ེས་ཞག་གཤེད་ལ་ ེད། ། ར་ཁའི་ད ་
ིམ་གཞོམ་པ་ནི། །ལིར་ ེས་ཁམ་སོགས་ད ་ཐོག་ ། །ཁ་ ོ་ད ེ་བ་མཁས་པའི་ ང་། །ནོར་
ིམ་ ང་བ་བཟའ་མི་གཉིས། །བ ན་ ར་ལས་ནི་འདི་ ར་བ ི། ། ི་བ་ད ར་ག མ་ ེས་པ་
དང་། ། ་ནི་ད ིད་ག མ་ ེས་པ་གཉིས། །བ ེབ་ན་ ་དང་ནོར་ ིས་འ ོར། །དེ་བཞིན་ ང་
ད ན་ ག་ ོན་མ ན། ། ག་ད ིད་ ེལ་ད ར་ ེས་པ་མ ན། །ཡོས་ད ར་ ་ ོན་ ེས་པ་
མ ན། ། ི་ད ར་འ ག་ད ན་ ེས་པ་མ ན། །ཕག་ད ན་ ལ་ ོན་ ེས་པ་མ ན། །མ ན་
བ ེབ་ ་ནོར་ ན་པས་ཤེས། །རང་ ིམ་ད བ་པ་ནང་བ ེབ་ཡིན། །ནང་བ ེབ་ཕལ་ཆེར་ངན་
པ་དང་། ། ད་པར་ན་མཉམ་འ ས་པ་ན། ། ས་དང་མིང་བ ར་ ོམ་པ་ ང་། །དག་པ་གསེར་
ི་མདོ་ཐིག་འདོན། །འོན་ ང་ནང་བ ེབ་ཡིན་ན་ཡང་། །འ ང་བ་མ་ ་འ ད་ན་བཟང་། །དེ་
ར་ ི་ ོའི་ ེ ་བ ན། །
བཅོ་ ་གཟའ་ ར་བཟང་ངན་ནི། །བ ི་ ་ ེས་གཟའ་ ེས་ ར་བ ག །ཉི་མིག་ ེས་པ་
ནང་བ ེབ་ན། །ཚ་ ང་ ིས་དཀོན་མི་ནོར་ངན། ། ་ ག་ ེས་བ ེབ་ གས་གོད་འོང་། ། མ་
ནོར་མི་འ ོད་སོ་ནམ་ ིང་། ། ར་ ར་ ེས་བ ེབ་ ་ཚ་དཀོན། །པ་སངས་ སེ ་བ ེབ་ད ་ དོ ་
མང་། ། ེན་པ་ལ་ ེས་ནང་བ ེབ་ན། །མི་མང་འཆི་ལ་ ིས་འཚ་དཀའ། །དེ་དག་བཅོས་ན་
གཟའ་ མ་བ ག །མདོ་ ེ་འདོན་ཞིང་གོད་འ ེ་བཀར། །འོན་ ང་ ་གཟའ་ ོག་གཟའ་
གཉིས། །མ ན་པ་ནང་བ ེབ་བཟང་པ་ ེ། །རིན་ཆེན་ ིང་ ་ ིན་དང་འ ། །གཅིག་གི་ ་
གཟའ་གཅིག་ཤོས་ ི། །གཤེད་གཟའ་ ར་ན་ངན་པ་ཡིན། ། ་ནོར་དཀོན་ཞིང་ ེད་ ་བ ང་། །
གཤིན་ ེ་གཤེད་ ི་དབང་ཆེན་ ། ། ེས་ ར་མ ན་ན( ར་མའི་ཁམ་ལ་ད ་གཤེད་མེད་དགོས)ཅི་
བསམ་འ བ། ། ་ ར་ ོག་ ར་དབང་ ར་ག མ། །མ ན་པ་ནང་བ ེབ་བཟང་བ་ཡིན། །དེ་
མས་གཅིག་ ོག་གཅིག་གི་གཤེད། ། ར་ན་ངན་པས་ ར་བཅོས་ ། ། ང་བ ད་ ར་ མ་
མདོ་ཐིག་བ ག །གཟའ་བཞི་མ་ ང་བ ི་ གས་ནི། ། ི་གཟའ་ ་བག་ ེས་ ས་ ི། །མ་ཡི་ལོག་
མེན་དབང་ཐང་བ ག །ཤིང་ ར་ས་ ེན་མེ་མིག་དམར། ། གས་ནི་པ་སངས་ ་ ག་པའོ། །
ནང་གཟའ་ ེ་ ས་མའི་ ར་ཁ། །ལི་ཁམ་མིག་དམར་ ་ཟིན་ ེན། །ཁོན་གིན་ ར་ ་ཁེན་ཟོན་
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ག །བར་གཟའ་ ག་ ་ ི་ག མ་ ེན། ། ི་འ ག་ ེལ་ག མ་མིག་དམར་དང་། ། ་ ང་ ལ་
ལོ་ ར་ ་ཡིན། །ཕག་ ག་ཡོས་ག མ་ ་བའོ། ། ེས་གཟའ་ ེས་ཉིན་རེས་གཟའ་ ེ། །དེ་དག་
ནང་བ ེབ་ངན་པ་ཡིན། ། ་གཟའ་ ག་ཡོས་ ར་ ་དང་། ། ་ ལ་མིག་དམར་ ་ ེལ་
སངས། ། ི་ཕག་ ག་པ་ ང་འ ག་ ག ། ་ི བཞི་ ེན་ཉི་སངས་ འོ། །དེ་ ར་བ ིས་པའི་ད ་
གཤེད་གཟའ། ། ོགས་ནི་ ོག་གཟའ་ཡིན་པ་རིགས། །ཡང་ཅིག་ ་ཡི་གཟའ་ ར་ ིས། །བག་
མའི་གཟའ་ ར་ ན་ལ་འཐབ། ། ེས་པ་ ལ་ན་འདོད་ཡོན་ཚགས། །ཡིད་ཚང་ ོན་ ད་འཛན་
པ་འོང་། ། ད་མེད་ ལ་ན་ལོངས་ ོད་ད ལ། ། ེ་ ལ་ཟས་ནོར་ ང་གིས་གཏོར། །གཟའ་ མ་
ར་ མ་གསེར་འོད་བསགས། །བཟང་བ ེབ་ངན་ ོང་ ེལ་གཉིས་དང་། །འཐབ་ ེལ་ ( ི་
གཟའ། ནང་གཟའ། བར་གཟའ། ་གཟའ། ་ ར་ འོ)དང་བ ན་ ིས་བ ན། །
་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་ལ། །ལམ་ ིས་ མ་པ་བ ་ག མ་བ ན། །རིགས(༡)དང་ ར་
ཐག་ཉི་ (༢)དང་། ། ར་ཁ(༣) ེ་བ(༤)ལོ(༥) (༦)ཞག (༧) ། ས་ཚད(༨)གཟའ(༩) ར(༡༠)
ོགས་བཟང་ངན། (༡༡) །གནམ་ ིའ(ི ༡༢) ེར་ སི ་དང་བག་མའི། ། ་ལེན་ ནེ ་འ ེལ(༡༣)མ ན་
ེན་དང་། ། མ་པ་བ ་ག མ་གཏན་ལ་ཕབ། །དང་པོ་བག་མའི་རིགས་བ ག་པ། །ཡེ་ལེ་ ན་
གཅིག་བག་མ་དང་། ། ་བཟའ་ ག་ ེར་བག་མ་དང་། །ད ་བཟའ་ ང་འ ད་བག་མ་
ག མ། །མགོ་གཙང་ ེ་ ལ་ གས་ས་ཡིན། །གང་ཡིན་ ེ ་གཅིག་ ་བོར། །གཉིས་པ་ ར་ཐག་
ཉི་ ་ནི། ། ིང་ནག་ཆེ་བ(༡)མ་དེ་ཡིས། །བག་མ་ ེད་ ས་ ི་གཟའ་དང་། ། ་མོ་ ི་གཟའ་
གཅིག་ལ་ཟེར། །དེས་ནི་འཁོར་ ང་མོ་རང་འཆི། །བཅོས་ན་ ིའམ་ར་ཡི་ ། ། ོད་ ི་ ་ ར་
ིས་ཟེར་གཏད། ། ིང་ནག་འ ིང་བ(༢)མ་དེ་ཡིས། །བག་མ་ ེད་ ས་བབ་ ེའི་ ེང་། ། ་མོ་
བག་མ་ ས་ལ་ཟེར། །འཁོར་ལ་ངན་པས་ཟ་འ ེ་བ ར། ། ིང་ནག་ ང་བ(༣)མ་ཡིས་བག །
ེད་ ས་ ར་ ེང་ ་མོ་ ིན། ། ོ་ལ་ངན་པས་ ེ་ ལ་བཅོས། ། ས་ངན་ཆེ(༤)འ ིང་(༥) ང་
(༦)ག མ་ནི། །བག་མའི་རང་ཀེགས་བ ན་ ར་དང་། །ད ་མིག་ ར་མིག་གང་ ང་ ེང་། །
བག་ ས་རང་དང་ ོ་ལ་ངན། །རང་ཀེགས་བ ་བཞི་ཀེགས་བ ོག་ ། །བ ན་ ར་ད ་བ ོག་
མགོ་ག མ་མདོས། །ད ་ ར་རང་རང་བཅོས་པར་ ། །ཁ་ཉེས(༧)བག་མ་རང་ལོ་ཡི། ། ོག་
ད འི་ ར་ཁ་ཤར་ ས་ཏེ། །དཔེར་ན་ ག་ཡོས་ ར་འ ོ་བཞིན། །རང་ཉིད་ནའམ་འོག་ ་
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འཆི། །ཕོ་ཆས་བ ོང་ཞིང་ག ངས་ ེ་འདོན། །ཡིད་ ག(༨)མ ན་ག མ་ཤར་ ས་དང་། །
རང་ ོགས་ ར་ཁར་འ ོ་ལ་ཟེར། །དཔེར་ན་ ག་ ་ ི་ལ་འ ོ། །ཡང་ན་ ་ ལ་ལིར་འ ོ་
བཞིན། །ཐོན་ ་འཆིའམ་མིང་པོར་ངན། །རང་རང་ ོགས་མདོག་དར་ ར་དགོས། །ཟོང་བ ལ་
(༩) ོག་ ོགས་ ར་ཁར་འ ོ། །དཔེར་ན་ ་ཕག་ལིར་འ ོ་བཞིན། ། ་ ིད་གཡང་བོན་ ང་ལ་
ངན། ། ལ་བ་ ་མཚའི་ད ིལ་འཁོར་བ ེན། །བག་མའི་ ་ ི་ མ་བཞི་ནི། །བག་མའི་ ོག་
ས་དབང་ ང་བཞིས། །གནམ་ལོའི་ ོག་ ས་དབང་ ང་འཐབ། ། ོག་གཅོད་ ་ལ(༡༠) ་ ི་
ེར། ། ས་གཅོད་མགལ་མེ(༡༡) ད་ལ་བ ོར། །དབང་གཅོད་ གས་ ས(༡༢)ནོར་གཡང་
ེར། ། ང་གཅོད་ཟོར(༡༣)བའི་ ་ ་བ གས། །རིམ་བཞིན་ ོས་ ག་ ོ་ ད་དང་། ། ་གཡང་
་བོན་བཞི་ལ་ངན། ། ད་བ ངས་ ིན་ ེག་གཡང་འབེབ་དང་། ། ་བོན་གདོང་ལ་ ེ་ ག་
བཟང་། །ཨེ་ ོག་ མ་བཞི་འདི་ ར་ཡིན། །གནམ་ལོས་བག་མའི་ ོག་སོགས་འཐབ། ། ོག་
གཅོད་ཟངས་ ི་ཨེ་ ོགས(༡༤)ཐོགས། །ཕ་མིང་ལ་ངན་ཚ་མདོ་འདོན། ། ོག་བ ་ཉེ ་འདོན་
ཅི་ ས་ ། ། ས་གཅོད་ས་ (ེ ༡༥) བ་ན་ ར། །མ་དང་མིང་པོ་ ་མོ་ངན། ། ་ ད་འ ལ་དང་
དར་ ོག་ག ག །དབང་གཅོད་ གས་ཤིང་(༡༦)ལག་ན་བ ང་། ། ོ་དང་ནོར་ངན་ངར་མི་
འ ལ། ། ང་གཅོད་ མ་ཤིང་མཁའ་ལ་ ེར། །གཡང་བོན་ལ་ངན་གཡང་འ ག་ ེད། །དེ་
སོགས་བཅོས་རིམ་རིགས་བ ེ་ ། ། ོ་ཟན(༡༨)བག་མ་ཕ་དེ་ཡིས། ། ིམ་ ས་ལོ་ ངས་ ་ལོན་
ེང་། ། ས་ ང་ ིམ་ ས་དེ་ལ་ཟེར། །ཡང་ན་ ་ཡི་ ེས་ ར་ ེང་། །བག་མའི་ ོར་ ར་བབ་
ས་སམ། །མེ་བ ད་ཟོན་ ི་ ེང་ལ་འ ོ། ། ོ་ལ་ངན་པས་ ི་ར་ ག །ག གས་བ ན་ ་ནས་
ལམ་ཁར་བཞག ། ོད་ ི་ ོ་ ར་ ིས་ཤིག་བ ོད། ། ོག་ ་ ་ཡང་གཅོད་ ལ་ ། །རབས་
ཆད(༡༩)ཕ་མའི་ ེས་ ེའི་ཐོག ། ་མོ་འ ོ་ན་རབས་ཆད་འ ར། ། ིད་ ི་གོང་ ར་གདབ་པར་
༑ ༑ ེ་ ལ་ ར་ཁ་ལི་ཁམ་ཐོག །ལོག་མེན་ ་ ེལ་བབ་ ས་ཡིན། །ཉེ་ ་མི་ ་ ི་མཚན་
ངོ་༑ ༑ཡང་ན་ ིད་པའི་ད ེ་བ མ་ ། །དེ་ ར་ ར་ཐག་ ེལ་ཉི་ ། །ཡོད་ན་ ེལ་ནག་རེ་རེ་
བཞག །
ག མ་པ་ ར་ཁའི་ལམ་ ིས་ནི། །བག་མ་ལི་ལ་ ེས་པ་དེ། །ཟིན་ལ་ ང་སོགས་མ་ཐོག་
བཟང་། །བ ་ཤིས་ནོར་ ན་ ་མིས་ མས། །ཁོན་ལ་ ང་སོགས་ ་ཐོག་བཟང་། ། ་དཔལ་ཆེ་
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ཞིང་བག་ བ་ཤིས། །ཁམ་སོགས་ད ་ཐོག་འ ོ་བ་ངན། །ལིར་ ེས་ལི་ལ་འ ོ་བ་བཞིན། ། ར་
བ ད་རང་རང་གདན་ས་ངན། །རང་རང་བཅོས་པའི་གཏོ་ཐབས་འབད། (ཀེགས་ ིས་ ར།) །
གཞན་ཡང་ ག་ཡོས་རང་ ར་ཟིན། །མ་ ར་ཁམ་ལ་ ་ ར་ལི། །ད ་ ར་ ་ལ་ ོགས་
མཚམས་བཞི། (དེ་ ན་ལ་རིགས་འ ེའོ།) །མ་ ་ ོགས་ཐོག་འ ོ་བ་བཟང་། །ད ་དང་རང་ངན་དེ་
དག་ལ། །གཤིན་ ེའི་ཚང་ ོགས་བ ་བཞི་དང་། །ཚ་ཐང་ ིས་ ོན་ ོང་མཆོད་ ། ། ང་ ག་
ཡོས་ ་གིན་ལ་བབ། །འ ག་ ལ་ ་ལོ་ཟོན་ལ་བབ། ། ག་ ེལ་ ་ལོ་ཁོན་ལ་འཚགས། ། ི་ཕག་
ི་བ་ཁེན་ལ་འ ས། ། ེ་ ལ་ས་ཡིན་ ེ་ ལ་བཅོས། (རང་འཐག་ཁ་ ེ་བ་སོགས།) །ཕ་ཡི་ ེས་ ར་
ས་ ིམ་ ས། །ཕ་ ང་གནམ་ ོ་ཡིན་པས་བ མ། །མ་ཡི་ ེས་ ར་ ་མོ་འ ོ། །མ་ ང་ས་ ོ་
ཡིན་པས་བ མ། །དེ་ ར་ ར་ཁའི་ ེ ་གཅིག །
བཞི་བ་ ེ་བའི་ ོང་ ིས་ནི། །བག་མ་རང་གི་བབ་ ེ་དེ། །གཅིག་དཀར་ ིར་བཟང་ ་
གསོ་དཀའ། །གཉིས་ནག་ གས་ས་བབ་པས་ངན། །བ ་བཞི་བ ད་བ ོག་ ་ངན་མདོས། །
མ་མཐིང་ཁ་མ ་ཤི་ཆད་ངོ་། ། ིད་ ེལ་མི་ཁ་བ ོག་པ་ ། །བཞི་ ང་གནོད་པའི་འ ེ་ ེས་
འ ངས། ། ་ ་འདོན་ལ་བགེགས་བ ད་ ། ། ་སེར་ ་ ང་ས་བདག་གནོད། ། ལ་མདོས་ས་
བདག་འ གས་བཅོས་ ། ། ག་དཀར་བ ད་དཀར་གཉིས་ལ་བཟང་། །བ ན་དམར་ ོ་ ར་
ད ་གོད་ངོ་། །ད ་ཆོས་ད ་བ ོག་གོད་འ ེ་བཀར། །ད ་དམར་ཕ་མིང་གཡང་ཁ་རལ། །
གཡང་འ གས་གཡང་ བས་ལ་སོགས་གཅེས། །བག་མའི་ ་ད ་འ ེ་ད ་ཞེས། ། ེས་ ེ་ད ས་
བཞག་ ིང་ད ར་བ མ། །དེ་ ེང་འབར་མ་ ་ད ་ནི། །ད ས་ ་ལས་ ི་ ིན་མོ(༡) ེ། །ཤར་
་ ག་ ིན་དམར་མོ(༢)གནས། ། ོ་ ་གཤིན་ ེ་དམར་མོ(༣) ེ། ། བ་ ་ ་མཆོག་པད་མ་
དཀར། (༤) ། ང་ ་ ་བསེན་ ལ་མགོ་ནག (༥) ། ང་ཤར་ཨ ་དེ་ཝ་ ག[ ག] (༦) །ཤར་ ་ོ རིན་
ཆེན་འབར་མ་དཀར། (༧) ། ོ་ བ་ ང་ ི་ ་མོ་ནག (༨) ། བ་ ང་ ོ་ ེ་འབར་མ་དཀར།
(༩) །དེ་ནས་བག་མའི་བབ་ ེ་བ ོར། ། ིང་ད ་གར་གནས་ ་དང་ ོད། །ལས་ ིན་ལ་བ ངས་
ེ ་ ང་། ། ག་ ིན་ ེད་ཤི་ ེད་སོས་འ ང་། །གཤིན་ ེ་ ་འཆི་ ག་བ ལ་མང་། །པད་
དཀར་མི་ནོར་འཕེལ་བས་བཟང་། ། ་བསེན་གཉེན་ནད་ ་ཚ་ ེན། །ཨ ་དེ་ཝ་ ོ་ ག་
བཟང་། །རིན་ཆེན་འབར་མ་བསམ་པ་འ བ། ། ང་ ི་ ོད་དང་ ག་བ ལ་མང་། ། ོ་ ེ་
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འབར་མ་ ་འཕེལ་བཟང་། །དེ་ཡང་ ་དང་ ེ་བ་གཉིས། །བཟང་པོ་གཉིས་འདོམས(པ ་ྨ དཀར་
མོ་བ ད་དཀར་འདོམས་པ་ ་ )མཆོག་ ་བཟང་། །ངན་པ་གཉིས་འདོམས(ལས་ ིན་དང་གཉིས་ནག་
འདོམས་པ་ ་ )ཤིན་ ་ངན། །བཟང་ངན་གཉིས་འདོམས(རིན་ཆེན་འབར་མ་དང་བ ན་དམར་འདོམས་
པ་ ་ འོ)འ ིང་ ་བ ོད། །ངན་བཅོས་རིག་པའི་མདའ་འཕངས་ལ། །དེ་ ར་ ེ་ ེལ་གཉིས་ ་
འ ང་། །ཞར་ ང་འདོམས་ ག་ ་མ་ནི། །ད ་དམར་ལི་དང་འཛམས་པ་ན། །གཡང་ཁ་རལ་
བས་ ས་གཡང་འ གས། །བག་མས་ ི་མིག་མི་བ འོ། །
་བ་ལོ་ནི་རང་ཀེགས་དང་། །བ ན་ ར་ད ་མིག་ ར་མིག་དང་། །ལོ་དཀར་ གས་
བཞི་མེ་བ ད་དང་། །དཀར་ ང་ཐན་མི་ ིན་ ེར་དང་། །ཐེར་འ ེ་ ར་མིག་ ་ར་གཉིས། །
ིང་ནག་ གས་ས་ ་ངན་ལོ། ། ེ་ ལ་ ང་འ ོད་ ་ཆོད་དང་། །གནམ་སའི་ ོ་སོགས་ལོ་ངན་
ལ༑ ༑བག་མ་བ ང་ ་མི་ ང་ངོ་། །གལ་ཏེ་བ ང་ན་རང་རང་བཅོས། །ཀེགས་མེད་ལོ་ ང་
བཟང་བ་དང་། །ལོག་མེན་འ ོར་བ་བབ་ ས་དང་། ། ོག་ ས་དབང་ ང་དར་ ས་བཟང་། །
ད་པར་དར་ ད་བ ོར་བས་ན། ། ད་མེད་ ས་ད ་དར་ ས་བ ངས། །བཟང་ ག་ངན་
ག་ ང་ ང་ ། ། ད་པར་ ོག་གི་དར་ ད་ནི། །ན་ཤི་ ར་ག མ་ལ་བབ་ན། །ཚ་ག ངས་
འདོན་ཞིང་ཚ་གཏའ་ག ག ། ས་ནི་ན་ཤི་ ར་ག མ་བབས། །གསེར་འོད་དང་ནི་ མ་ ལ་
འདོན། །དབང་ཐང་བབ་ན་ ིས་ ོན་དང་། །དགེ་ ོང་བཞི་ ེ་ ོ་ལ་ ངས། ། ང་ ་བབ་ན་
ང་གོས་དང་། ། ་ངན་ད ་བ ོག་མདོས་ ང་ ། །རང་རང་ལོ་ཚགས་ ས་གཉན་ནི། །བག་
མ་ ི་བ་ལོ་པ་དེ། །བཅོ་བ ད་ ་བ ན་འཆི་བའི་ལོ། །བཅོ་ ( ད་མེད་ཟེར)ཉེར་ ག་ ེན་འོང་
ངོ་༑ ༑ ང་ལོ་བ ་ ག་བཅོ་བ ད་འཆི། །བ ་བཞིར་སོང་ན་ ་མི་ ེ། ། ག་ལོ་བ ་བ ན་ ་
གཉིས་འཆི། །བ ་གཅིག་ལ་སོང་ ་མི་འ ང་། །ཡོས་ལོ་བ ་གཉིས་བ ་ ག་འཆི། །བ ་
ག མ་ལ་ནི་ ་ཚ་མེད། །འ ག་ལོ་བ ་བ ན་བ ་ད ར་འཆི། །བ ་གཅིག་ལ་སོང་ ་མི་
འོང་། ། ལ་ལོ་བ ་གཉིས་ ་བཞིར་འཆི། །ཉི་ ་ལ་སོང་མོ་གཤམ་འ ར། ། ་ལོ་བ ་བ ན་ ་
ད ར་འཆི། །བཅོ་ ་ལ་སོང་ ་མི་འཁོར། ། ག་ལོ་བ ་བཞི་བ ་ ག་འཆི། །བ ་གཉིས་ལ་
སོང་ ་མི་ ེ། ། ེལ་ལོ་བཅོ་ ་ ་གཅིག་འཆི། །བ ་ ག་ལ་སོང་ ་མི་འ ང་། ། ་ལོ་བ ་བཞི་
ཉེར་གཉིས་འཆི། །བ ་བ ན་ལ་ནི་ ་ཚ་མེད། ། ི་ལོ་བ ་བ ན་ ་གཅིག་འཆི། །ཉི་ ་ལ་ནི་
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་མི་འོང་། །ཕག་ལོ་བ ་ག མ་ ་ག མ་འཆི། །བ ་ ག་ལ་སོང་ ་མི་ཆགས། །འཆི་བཅོས་
ོག་བ ་ཉེ ་འདོན། །མདོ་བ ག་ ད་བ ོ་ ཱ ་གདབ། །དངོས་ བ་ ངས་ལ་བ ་ཤིས་
གསོལ། ། ་ཚ་མེད་པའི་ལོ་བཅོས་ལ། །ག ང་ ང་བ་དཀར་ ེན་སེལ་དང་། ། ིད་ བ་ མས་
མའི་འཁོར་ལོ་གདགས། །ཡང་གཅིག་བག་མའི་ལོ་ ོན་ནི། །བ ་བ ན་གདོང་མོ་ ་དམར་
མ༑ ༑བཅོ་བ ད་ནག་མོ་རལ་པ་ཅན། །བ ་ད ་ད ་ཀེགས་ ེ་ཤ་མ། །ཉི་ ་ ེ་ཡི་ཁ་གཅོད་
མ༑ ༑ཉེར་གཅིག་ བ་ ང་ཆེན་མོ་ཡིན། །ཉེར་གཉིས་ ེ་ ལ་ཁ་འཐོར་མ། །ཉེར་ག མ་ ོ་མེད་
ང་ལག་འཐབ། །ཉེར་བཞི་ངོ་ནག་ ིམ་མེད་མ། །ཉེར་ ་ ་ཟོར་ ི་མིག་མ། །ཉེར་ ག་ ོང་
ོག་ ོ་འ ེ་ཅན། །ཉེར་བ ན་ད ་མིག་ཁ་ཕོ་ཆེ། །ཉེར་བ ད་ ོ་གཟན་དབང་ ེད་ལ། །ཉེར་
ད ་ནག་མོ་མི་ཟན་མ། ། མ་ ་ ིར་ ོག་ཐང་ཆད་མ། །སོ་གཅིག་ནོར་ཟན་གོད་ ་མ། །སོ་
གཉིས་དབང་ཟད་མི་ཁ་མ། །དེ་ ར་བག་མའི་ལོ་ བ་ལ། ། ང་བ ད་ག གས་དཀར་མཚན་
བ ོད་དང་། །དག་པ་གསེར་མདོ་ཟ་ཁ་བ ར། ། ང་ཆེན་ ་བ ར་ལ་སོགས་ ིས། །ཉམས་སེལ་
ེན་འ ེལ་ ་བ་ཤིས། །དེ་ཡང་བཟང་ ོགས་འདི་ ར་ཡོད། །བག་མ་ར་བཞིའི་ལོ་ཡིན་ན། །
བཅོ་བ ད་བཟང་ལ་ཉེར་བ ན་འ ིང་། །འ ིང་བཞི་ཉེར་ ་སོ་གཅིག་བཟང་། །ཐ་ ང་བཞི་
ཡི་ལོ་བ་ནི། །བཅོ་ ་ལ་ ང་ཉེར་བཞིར་བཟང་། །དེ་ ར་བཟང་ ང་ངན་བཅོས་པའི། །ལོ་ཡི་
ེ ་གཅིག་ ་བོར། །
ག་པ་ ་བའི་ ོང་ གས་ནི། །བ ི་ ་ཕོ་ལོ་མོ་ལོ་བ ག །ཕོ་ལོ་ ང་ བ་མོ་ ེན་
བཀན། །དཔེར་ན་ཤིང་ ི་ལོ་པ་ལ། ། ི་བ་ ་བ་རང་ ་ཡིན། །གཉིས་པ་ ང་གི་ ོགས་ ་
བ། ། ང་ལོའི་རང་ ་ ང་གི་ ། །གཉིས་པ་ ི་བའི་ ོགས་ ་བཀན། །དེ་ཡང་བ ང་ ས་
འདི་ ར་བ ི། །རང་རང་ ་བས་བག་མ་འཆི། །གཉིས་པ་བཟང་ཞིང་བ ་ཤིས་ལ་། །ག མ་པ་
ཐོན་ ་གཉེན་ལ་ངན་། །བཞི་བ་ཚང་ ་ནེ་ནེར་ངན། ། ་བ་ཕ་མ་དག་ལ་ངན། ། ག་པ་ ོ་ག་
འཆི་བ་དང་། །བ ན་པ་རང་ ་ཉིད་དང་མ ངས། །དེ་བཞིན་བ ད་གཉིས་ད ་བ་ག མ། །
བ ་བ་བཞི་དང་བ ་གཅིག་ ། །བ ་གཉིས་ ག་དང་འ ས་ ་མ ངས། །གཞན་ཡང་རང་གི་
ེས་ ར་ངན། །ཡར་ ི་བཞི་གཤེད་ ང་ ་དང་། །མར་ ི་བཞི་གཤེད་རབས་ཆད་ ། །བ ན་
ར་ད ་མིག་ ་ནག་འཛམ། །ཕག་ ག་ཡོས་ག མ་ ག་ ར་ངན། ། ག་ ་ ི་ག མ་ ི་ ར་
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ངན། ། ་ ང་ ལ་ག མ་ ང་ ར་ངན། ། ི་འ ག་ ེལ་ག མ་འ ག་ ར་ངན། །དེ་ ར་ངན་
པ་ ི་བཅོས་ནི། །བག་མ་ལ་ངན་བག་མ་ཡིས། །འཁོར་ག མ་བཏགས་ལ་ ེས་ཆས་ ། ། ་ཚ་
ལ་ངན་ ི་རའི་རོ། ། ་ཤི་ཟེར་ནས་ ས་བཟང་ ། །ཕ་མ་ལ་ངན་བག་མ་ནི། ། ིམ་གཞན་ཞིག་
ནས་བ ང་ན་ བ། ། ོ་ལ་ངན་ན་བག་མའི་གདོང་། །ཐོད་པ་ག མ་ ི་ཟོར་འབོར་རོ། ། ོས་
ག་ལ་སོགས་གཉེན་ངན་ན། ། ེབ་གདོང་ས་གཏོར་གཞན་ ་ ོས། །བཞི་གཤེད་བ ན་ ར་
་ནག་སོགས། །མར་མེ་ ཱ ་ལོ་ ངས་དང་། ། ་བ་བ ་གཉིས་ཀེགས་བ ོག་ ། །དེ་ ར་ ་
བའི་ ེ ་གཅིག །
བ ན་པ་ཞག་ཚས་བཟང་ངན་ནི། །ཚས་གཅིག་ཕ་མིང་ ོག་འཇོམས་ ེད། །ག མ་བཞི་
ཨ་མ་དག་ལ་ངན། ། ་ ག་བོན་པོའི་ ོག་ལ་གཟན། །བ ད་ད ་འོག་ ་འཆི་བར་ ེད། །བཅོ་
བ ད་བ ་ད ་ ག་ ངས་འོང་། །ཉེར་གཅིག་ཉེར་གཉིས་གཞི་མི་འཛན། །ཉེར་བ ད་ ོས་
ག་མིང་མེད་ ེད། །གནམ་ ོང་གཤིན་ ི་ ལ་ ་འ ིད། །བ ན་ག མ་བག་མའི་གནམ་ ོ་
ཡིན། །རང་ ེས་ཉི་མར་བག་མ་འཆི། །དེ་ཡི་བ ན་ ར་ཚ་ལ་གཟན། །གཤེད་ ར་ཉི་མས་
གཤིན་ ལ་བ ལ། ། ད་པར་ ལ་ཉིར་བག་མ་བཀག །ཉི་བཅོས་ཉི་མའི་ག གས་ ིས་ནས། །
ཉི་ཁམས་བ་དན་འ གས་པས་ བ། །དེ་ ར་ཞག་གི་ ེ ་གཅིག །
བ ད་པ་ ས་ཚད་བ ན་པ་ནི། །བ ི་ ་ ས་ཆེན་ ེ་ ་དང་། །རང་ལོའི་ ོག་དང་
དབང་ཐང་བ ག །དེ་ཡི་མ་དང་ ོགས་ལ་ ད། །དཔེར་ན་འ ་རིགས་ ་ཁམས་པ་། ། གས་
ེལ་མེ་ འི་ ས་ ་ ོངས།
།ཤིང་ ོག་ ག་ཡོས་པ་ཡིན་ན།
། ་ ི་ས་འ ག་ ས་ ་
ོངས། །བག་མ་མེ་ ་ལོ་ཡིན་ན། །ཤིང་གི་ ག་ཡོས་ གས་ ི་ནི། ། ་ ེལ་ཐོག་ ོང་རིགས་པས་
འ ལ། །ཉི་མའི་བ ན་ ར་བཞི་གཤེད་དང་། །ས་བདག་ངན་པ་ ་ ས་འཛམ། །དེ་ ར་ ས་
ཚད་ ེ ་གཅིག །
ད ་བ་གཟའ་ཡི་བཟང་ངན་ནི། །ཉི་མ་མིག་དམར་ ེན་པ་དང་། ། ཱ་ ་ལ་དང་ ག་པ་
ངན། ། ར་ ་པ་སངས་ ་བ(འ ིང་ཟེར)བཟང་། ། ད་པར་གཤེད་གཟའ་ ེས་གཟའ་འཛམ། །
་གཟའ་ ོག་གཟའ་དག་ལ་ཤིས། །དེ་ ར་གཟའ་ཡི་ ེ ་གཅིག །
བ ་བ་ ར་མ་བཟང་ངན་ནི། །ཤིང་ཁམསཔ་ལ་ ལ་ ད་དང་། །མེ་ཁམས་དབོ་དང་ས་
- 517 -

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

རི་བཟང་། །ས་ཁམས་ས་ག་ ་ག ག་དང་། ། གས་ཁམས་ ེ་དང་ ་ ད་དང་། ། ་ཁམས་
མས་ ོད་ མས་ ད་བཟང་། ། ེས་ ར་ཀེགས་ ར་བ ད་ ར་ངན། ། ིར་བཏང་འ ས་ ིས་
ལེ ར་གཟིགས། (ཞེས་ཁ་འཕངས་སོ།) །ཞར་ ང་བ ད་ཉི་འཇིག་ཉི་དང་། ། ེག་འཆི་མི་འ ོད་མི་
མ ན་ ོར། །ཉི་ནག་ད ལ་ཉི་ཀིང་ཀང་དང་། །པི་ལིང་ཟིན་ ང་ ་ཆེན་དང་། ། ང་ཟོར་ཀ་
ང་གཟའ་ ོད་སོགས། །ཚས་ཆར་ག ག་ བ་ཅན་ལ་ ོལ། །གཟའ་ ར་ངན་པ་བཅོས་པ་ནི། །
གཟའ་ ར་གསང་མདོས་གཟའ་ ར་ མ། ། ང་བ ད་མདོ་ཐིག་ མ་ཆིངས་སོགས། ། ་འ ེས་
མ་ཚགས་ ོང་བར་ ། །བ ད་ཉི་ལ་སོགས་ཚ་གཉན་ ན། ། ེར་བཅོས་རང་རང་ག ང་ ་
གསལ། ། ིར་བཅོས་ ི་མགོ་ཆ་ཚང་ལ། །མདའ་དར་མེ་ལོང་ལེགས་བཏགས་ནས། ། ེན་འ ེལ་
ང་བ ད་ཐོད་པར་བ ག །དེ་ཉིད་ ་བས་ངེས་པར་ ིབ། །དེ་ ར་ ར་མའི་ ེ ་གཅིག །
བ ་གཅིག་ ོང་ ོགས་བཟང་ངན་ནི། །བག་མའི་ ར་ ེ་ཞིབ་བ ག་ནས། །གནམ་ ན་
ོགས་ ོངས་བསམ་པ་འ བ། ། ོག་འཚ་ཚ་རིང་དཔལ་བ ེད་ལ། ། ་འཕེལ་ ་ལོན་བ ་ཤིས་
སོ༑ ༑འ ེ་ ་འ ེས་བ ང་བ ད་གཅོད་འཆི། ། ས་ཆད་རབས་ཆད་གནོད་པའི་ ོགས། །
བ ང་ན་ ་མི་སོས་པ་ ང་། །དེ་དག་སོ་སོའི་ ིབ་བཅོས་ནི། །བ ད་གཅོད་མདོ་ འི་ ིང་པོ་
ནི༑ ༑ ེར་བཏགས་ཤིང་ནག་ ང་ ་ལ། །ད ་ག གས་ ིས་ཏེ་ཐེམ་འོག་མནན། ། ཱ ་གཙང་
མ་ཁ་ ང་བཞག །མགོ་ནི་ ་མའམ་རས་ ོན་ད ིས། །འ ེ་ ་འ ་ནག་ ་ཚགས་གཏོར། ། ་
གཏོར་མར་མེ་ལོ་ ངས་བ ལ། །གནོད་པ་རང་ ོགས་ད ་ལོ་བས། (དཔེར་ན། གནོད་པ་ཤར་ལ་ཡོད་
ན༑ ཤར་ཤིང་ཁམས་པའི་ད ་ གས་ཡིན་པས། ་ ལེ ་ལོ་བས་མདོ་བཞིས་བ ག་དེས་འ སེ ་སོ།) ། ག་པོའི་
མདོ་བཞིས་བ ག་པར་ ། ། ས་ཆད་ལ་ནི་ ེར་བཅོས་མེད། ། ེ་བའི་ ོགས་དཀར་བ ད་ ག་
བཟང་། ། ་ག མ་བ ན་འ ིང་གཞན་ མས་ངན། །ད ས་ ི་ལོ་ ་ཞག་ ས་ ི། །ཤོག་ ་ལ་
གཟིགས་གཙང་ ོགས་བ ོང་། །གདགས་ ི་ ་ ག་དམིགས་བསལ་བཟང་། །ནག་མོ་ ོ་མེད་ལ་
སོགས་པའི། །བག་མའི་ཀོ་ལོང་ ོམ་པ་ཡིན། །ས་བདག་ངན་པ་ ན་ལ་ ོལ། །དེ་ ར་བཟང་
ང་ངན་ ོང་བའི། ། ོགས་ ི་ ེ ་གཅིག་ ་འབོར། །
བ ་གཉིས་གནམ་ ིའི་ ེར་ ིས་ནི། ། ི་བ ན་ཞེས་ ་འདི་ ར་བཤད། །ལོ་ཡི་གནམ་
(ི ༡) ག་ ་ ི། (ལོ་བཅོ་བ ད་ ང་ཟེར།) ། ་བའི་གནམ་ ི(༢) ི་ ་ར། ( ོན་ཐ་ ང་།) །ཞག་ ི(༣)ཉི་
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ནག་ ག་ ་ ི། ། ས་ཚད་གནས་ ི(༤) ོད་ ི་ ས། ། ར་ཁའི་གནམ་ ི(༥)ཁེན་ཟོན་ལི། (གནམ་
ི་ཕོ་ཁེན་ཐོག་དང་མོ་ཟོན་ཐོག་ཡིན་ཟེར་ ང་།) གཟའ་ཡི་གནམ་ ི(༦) ག་ ཱ་ ། །ས་བདག་གནམ་
(ི ༧)ཧལ་ ི་ཡིན། ། ི་བ ན་ཁ་ལ་བག་མ་ ང་། །ཁོ་རང་དངོས་པོ་ ར་མ་ནི། །གནམ་ ི་ ན་
བ ན( ེ་བ ན་ཡང་ཟེར)ཡིན་པས་ངན། །དེ་ཉིད་ཤར་བའི་ ས་ཚད་དང་། །བག་མ་ ོར་ཐོན་
ས་མཉམ་ན། ། ར་ ་འཆི་བ་ཐེ་ཚམ་མེད། (མ་འཆི་ན་བག་མ་གོ་ལོག་ཡིན།) ། ད་པར་ ང་ ་ཁ་
བ ས་ངན། །དེ་ཡང་ཞིབ་པར་འདི་ ར་ཡིན། །ཡོངས་ གས་ ་ ིས་ ིང་མའི་ གས། །ད ིད་
ར་ཧོར་ ་དང་པོ་ལ། །ཤར་ ོད་ ག་ནས་བ ིས་པ་ཡི། །བ ན་ ར་ བ་ ོད་ ེལ་ལ་ཡིན། །
བ ན་ ར་ ེང་ ་གནམ་ ིའི་མགོ། (༡) །དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཆོས་ ོར་ ། ། ་ལ་ཁ(༢)དང་ ི་
ལ་ནམ། (༣) ( ེ་བ།) །ཕག་ལ་ ོ(༤)དང་ ི་བར་མཇེ། (༥) ། ང་ལ་ བ(༦)དང་ ག་ལ་མཇག
(༧) །ཡོས་ལ་འཕོངས(༨)དང་འ ག་ལ་ ད། (༩) ། ལ་ལ་ ལ(༡༠)དང་ ་ལ་ ོད། (༡༡) ། ག་ལ་
གཉའ(༡༢)བ་གཏད་པ་ཡིན། །དེ་བཞིན་ཡོས་ འི་བ ན་ ར་ ། ། ་ནས་མགོ་སོགས་ཆོས་
བ ོར་གནས། (དེ་བཞིན་ ་བ་བ ་གཉིས་ལ་རིགས་བ ེའོ།) །དེ་དག་ མས་ལ་འདི་ ར་བ ག །མགོ་
ལ་ ོ་དང་ ་བོན་འཆི། །བཅོས་ན་ ོ་ནི་བག་གདོང་ ོལ། ། ་བོན་རང་ ང་ ས་བ ར་ ། །
ཁ་ལ་སོང་ན་བག་མ་འཆི། །བ ད་མདོས་གནམ་ ིའི་མདོས་ཆོག་ ། ། ེ་བ་སོང་ན་ནོར་ལ་
ངན། །གཡང་ལེན་གསེར་འོད་ནོར་ ན་ ོགས། ། ོ་ལ་སོང་ན་ ་ནོར་འཕེལ། །མཚན་མ་ལ་
སོང་ ་མོ་མང་། ( ེ་བ ར་ །) ། བ་ལ་སོང་ན་ ་ གས་ ེ། ( ་སེང་ག ངས་འདོན།) །མཇག་མ་ལ་
སོང་རབས་ཆད་འ ར། །སོར་འ ང་ མས་མའི་འཁོར་ལོ་གདགས། །འཕོངས་ལ་ ེ་ཞིག་ ེ་
ག་བཅོས། ། ང་ ད་ ེ ་མང་ ེ་བཟང་། ། ལ་ལ་ ེ ་གཅིག་ཙམ་ ེ། ། ང་ ོད་ ་ཚ་ ོན་
འོང་ངན། ། ར་བ ོག་ ེ་བ ན་མདོ་ཡང་བ ག །གཉའ་བར་ ོས་ ག་གཉིས་ལ་ངན། །བག་
གདོང་ ོས་ ག་གཉིས་པོ་ ོལ། །ཞར་ ང་གནམ་ ི་གནས་ གས་ནི། །ད ིད་ ་ག མ( ་ ིས་
གསར་མ་ ར་ན)ལ་ཁ་ ོར་བ ། །ད ར་ག མ་ བ་ལ་ ོན་ག མ་ ང་། །ད ན་ག མ་ཤར་ ་
ཁ་བ ས་པས། །གང་བ ས་ ོགས་ ་གདོང་ ག་ངན། །གཞོགས་གཡོན་ས་ལ་ཕབ་ནས་
གནས། །དེ་ཡང་ཕོ་མོའི་ད ེ་བའང་ཡོད། (ཁ་ཅིག་གིས་གནམ་ ི་ལ་ཕོ་མོའི་ད ་ེ བ་མེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་
དེ༑ ༑ཕོ་མོའ་ི ད ེ་བ་མེད་པར་ན། །གནམ་ སི ་ ོར་བ་ཇི་ ར་ ེད། །ཅེས་འ འི ོ།) ། ད་པར་གནམ་ ི་ ོར་
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བའི་ ས། ། ོར་བ་ ས་ན་རབས་ཆད་འ ར། ། ི་ལོ་ད ིད་འ ིང་ཚས་གཅིག་དང་། ། ང་ལོ་
ད ིད་ཐའི་ཚས་བཞི་དང་། ། ག་ལོ་ད ར་རའི་ཚས་བ ན(ད ན་འ ིང་ཚས་བ ན་ཟེར་བའང་ ང་)
དང་། །ཡོས་ལོ་ད ར་འ ིང་ཚས་ད ་དང་། །འ ག་ལོ་ད ར་ཐའི་ཉི་ ་ ག ། ལ་ལོ་ ོན་
རའི་ཚས་བ ་ད ། ། ་ལོ་ ོན་འ ིང་ཚས་ད (ད དི ་འ ངི ་བ ་ད ་ཟེར་བའང་ ང)དང་། ། ག་
ལོ་ ོན་ཐའི་ཚས་བ ན་དང་། ། ེལ་ལོ་ད ན་རའི་བ ་ ག་དང་། ། ་ལོ་ད ན་འ ིང་བ ་
ད ་དང་། ། ི་ལོ་ད ན་ཐའི་ཉི་ ་བཞི། །ཕག་ལོ་ད ིད་རའི་ཚས་བ ད་ལ། ། ོར་བས་བག་
མའི་ལས་ མས་བཀག །གནམ་ ི་ ས་ལ་ ་བའི་ ས། །ད ིད་ར་འ ག་ ག་ཉི་མ་ལ། །ཐོ་
རངས་ ས་ ་ཟས་འཚལ་ཡིན། །ད ིད་འ ིང་ ེལ་ ལ་ནམ་ ེད་ ས། །ད ིད་ཐ་ ག་ཉིའི་ཐོ་
རངས་ ས། །ད ར་ར་ ག་ ེལ་ཡོས་ནམ་ལངས། །ད ར་འ ིང་ ག་འ ག་ཕག་ཉི་ཤར། །
ད ར་ཐ་ ་ ེལ་ འི་ཉི་ སོ ། ། ོན་ར་ ལ་ ་ ག་ཉི་ ོས། ། ོན་འ ིང་འ ག་ ག་ཕག་ ོད་
ཆེན། ། ོན་ཐ་ ི་ཡོས་ ེལ་ཉིན་ ེད། །ད ན་ཐ་ ང་ ག་འ ག་ ེད་ཡོལ། །ད ན་འ ིང་ ང་
ལ་ ག་ཉི་ བ། །ད ན་ཐ་ ག་ཡོས་ ི་ཕག་ ོད། ། ་ ས་བག་མ་ ོར་འདོན་ངན། །ངན་
ང་མི་བ ང་དབང་མེད་ན། ། ད་མེད་ཆས་བཟང་ངར་མི་ལ། ། ག་ཤ་ ང་པས་བ ན་ནས་
འ ལ། ( ་ གོ ས་ །) །མི་ ས་ ི་མགོ་ཅན་བཟོས་ལ། ། ིས་མཁན་ ་ ང་གཡོན་ ་ ། །དེ་ཡིས་
ིབ་པ་ཐེ་ཚམ་མེད། །གནམ་ ིའི་ ེར་ ིས་ ེ ་གཅིག །
བ ་ག མ་ ེན་འ ེལ་མ ན་ ེན་ ིས། །བག་མའི་ ོག་ ས་དབང་ ང་བ ག །དང་
པོ་ ས་གསོལ་ ་བ ས་དང་། །ག ག་ག ་ ང་ཤེལ་བ ན་པའི་མི། །དབང་ཐང་བ ེད་པའི་
འ ང་བ་ཅན། (བག་མའི་འ ང་བའི་མ་དགོས་སོ།) །ཕ་མ་འཛམས་ཤིང་མིང་བ ་ལེགས། །རིགས་
བཟང་དབང་པོ་ཚང་བས་ ། ། ོག་བ ེད་དབང་ ང་དར་བ་ཡིས། །གོས་བ ོན་ ེལ་མ་ཤིས་
བ ོད་ ། ། ས་བ ེད་མ་ཡིས་ ་འ ིད་ ། །འོག་ ་ ས་ ི་རང་མདོག་ཡིན། །གོང་གི་དབང་
བ ེད་འ ང་ཁམས་ ིས། །འ ས་དང་ ་རམ་ ན་འ མ་ཞོ། །བ ད་ ི་འོ་མ་ཀ་ར་སོགས། །
བ ་ཤིས་ཟས་ ི་ངོ་སོ་བ ོད། །འདོད་ཡོན་ལོངས་ ་ ོད་ ང་ངམ། །མ ན་པའི་གདན་ལ་
བཀོད་པ་སོགས། །གང་བགོས་ བས་ ་བབས་མ་བབ། །ལོ་ ཱ་མ ན་ག མ་ལོ་པས་ ། ། ་
བཅག་བ ན་ ར་བཞི་གཤེད་ ིས། (དཔེར་ན་བག་མ་ ག་ལོ་བ་ལ། བ ན་ ར་ ེལ་དང་། ཡར་ ི་ཞི་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གཤེད་ཕག་མར་ ི་བཞི་གཤེད་ ལ་ ་ འོ།) །རང་རང་འ

ང་བའི་གཤེད་ ིས་ ། (དབང་ཐང་གི་ད ་
དགོས།) །ཤིང་ལ་ གས་ ི་རལ་ ི་ ར། །མེ་ལ་ ས་ ི་ ་ཡབ་ཐོགས། །ས་ལ་ཙན་དན་བིང་ཆེན་
ེར། ། གས་ལ་ བ་ཤིང་མེ་ད ང་ ར། ། ་ལ་ས་དཀར་ ཱ་ ་ཐོགས། །དེ་འ ས་བག་མའི་ ་
བཅག་གོ ། ་བོན་ ་གཤེན་དམ་ཚག་ཅན། །རིགས་དང་ ེས་པ་བ ན་པ་དང་། །བ ེད་ ོགས་
ཏིང་འཛན་བ ན་པ་ཡིས། ། ང་གཤེན་ཐེག་པའི་རིང་ གས་མཆོག ། ེན་འ ེལ་མཚམས་ ོར་
ཅི་རིགས་ ། (ཀོང་ཙས་མཛད་པ་ཁོ་བོས་གཏོ་ཐབས་བ ་ ་ལ་བཀོད་ཡོད།) །དེ་ ར་ ས་གསོལ་གོས་
བ ོན་དང་། ། ་ ིད་ལོ་ ཱ་ ་བོན་ མས། །དགོས་པའི་མི་ ་བཞེད་པའང་ཡོད། ། ་ལེན་བག་
མའི་བབ་ ར་བ ག །ལི་ལ་ ་དང་ཁོན་ལ་ ག ། ་ལ་ར་དང་ཁེན་ལ་ ི། །ཁམ་ལ་ཕག་དང་
གིན་ལ་ ང་། །ཟིན་ལ་བོང་ ་ཟོན་ལ་ ོལ། ། ོ་གའི་གོས་བ ོན་ ་རགས་བཅིངས། །དེ་ཡིས་
བག་མའི་ ་ལེན་ ེད། །བག་མ་བཞག་ས་འདི་ ར་འདོད། །ཀ་ ར་བཞག་ན་གསེར་ཀ་
འ ོགས། །ཐབ་ ར་བཞག་ན་ཐབ་ ་འ ོགས། ། ོ་ བ་བཞག་ན་ ་གཡག་འ ོགས། །ཐོག་
ཁར་བཞག་ན་གནམ་ ་འ ། ། ་ཁེབས་མེད་ན་གནམ་ ིས་འཛན། །འོག་གདན་མེད་ན་ས་
བདག་གནོད། ། ་བོན་མེད་ན་ ེ་བ ད་འ ། །བ ་ཤིས་ ིན་ཅན་ཁང་བཟང་ལ། །འཕན་དར་
འ ར་མས་ལེགས་བ ན་ནས། ། ིང་དཀར་ མ་ཙ་ལ་སོགས་བཏིང་། །དེ་ ེང་འ ས་སོགས་
འ ་དཀར་ ིས། (བག་མའི་ཁམས་བ ག་གོ) ། ོག་ངན་ ོ་ ེ་ ་ མ་ ི། ། ས་ངན་འཁོར་ལོ་ ིབས་
བ ད་ ི། །དབང་ངན་ག ང་ ང་བཞི་བ ོལ་ ི། ། ང་ངན་པ ྨ་འདབ་བ ད་ ི། །དེ་ ེང་
བག་མ་ལེགས་བཀོད་ནས། །མདའ་མོ་ ་ ོད་མ་ཡི་མ ལ། །དར་ ་ ་དང་མེ་ལོང་བ ན། །
དེ་ཉིད་ལག་པ་གཡས་ ིས་བ ང་། ། ་གཤེན་ ིད་པའི་བོན་པོ་ཡིས། །འགོ་བའི་ ་ འི་ ིན་
འབེབ་སོགས། །ངོ་སོ་ ེན་འ ེལ་གང་དགོས་ ། །དེ་ ར་མ ན་ ེན་ ེ ་གཅིག །
་བའི་ས་བཅད་ག མ་པ་ལ། །བཅོས་ཐབས་རིམ་ ོ་གང་དགོས་པའི། ། ེ ་ ི་དང་ ེ་
ག་གཉིས། །དང་པོ་བག་མ་གང་ཡིན་ཡང་། ། ིམ་དང་ཕ་མིང་གཉིས་ཀའི་སར། །དགེ་ཞིང་
ཤེས་པའི་རིམ་ ོ་ནི། །བ ་ཤིས་བ ེགས་པ་རིན་ཆེན་འ ེང་། ། ང་བ ད་ ོགས་བ ་ ན་སེལ་
དང་། ། ལ་མཚན་ ེ་མོའི་ད ང་བ ན་དང་། །དག་པ་གསེར་མདོ་གསེར་འོད་དང་། །འ མ་
ེ་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་དང་། །ཉེས་པ་ ན་སེལ་བ ད་གཏོ་དང་། ། ོང་ག མ་ས་བདག་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འ ག་བཅོས་དང་། །དཔལ་བ ེད་གཡང་ལེན་ ་གསོལ་ ། ། ན་ བ་ ལ་པོའི་འཁོར་ལོ་
གདགས། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་རིང་བ ེལ་དང་། ། ིན་ བས་ཆེ་བའི་ ེན་ག མ་དང་། ། ི་
ནང་གསང་བའི་ ིབ་ཤིང་(འ ས་ ིས་བདེན་ ིང་ ར)སོགས། ། ིར་བཅོས་གནད་ ་ ིན་པར་ ། །
ེ་ ག་ལོ་ ་ཞག་ ར་ ེ། །ངན་འདོམས་ བ་ ེལ་གང་ ང་ན། །སོ་སོ་རང་རང་ གས་ ིས་
བཅོས། །རིག་པའི་མདའ་ཆེན་འཕངས་པར་ ། །དམིགས་བསལ་ ་མཚམས་མིག་དམར་དང་། །
གནམ་ལོ་མེ་ཁམས་ཤར་བ་ན། །ཤ་བ་བ ་གསོད་བག་ཅེས་ངན། །དེ་སོགས་ངན་པ་ག མ་བཞི་
༑ ༑མང་པོ་འདོམས་ན་བཅོས་མི་ བ། །མི་མ ན་བཞིན་ ་བ ེབ་པ་དང་། །མི་ ང་བཞིན་ ་
འ ་བ་ན། །བར་ཆད་ཆོ་ངེ་ ང་ ིད་པས། །རིམ་ ོ་ ོབས་ཆེན་ ར་ ་འབད། ། ད་པར་ གོ ་
ས་དབང་ ང་བཞི། །བ ེད་པའི་ ང་བ་འདོགས་པ་དང་། །གསེར་རམ་མཚལ་ ིས་བག་མ་
ཡི༑ ༑ལག་གཡས་མཐིལ་ ་ ་ཞེས་དང་། །གཡོན་མཐིལ་ ང་དང་སོར་མོ་ ར། །རིམ་བཞིན་ ་
ག་ ང་འ ག་སེང་། །ཞེས་ ིས་ བ་ངན་ ན་ ིབ་ ད། །ཧལ་ ི་ལ་སོགས་ ོགས་ངན་ལ། །
མི་གཏོང་གལ་ཏེ་བ ོང་དགོས་ན། །བག་མ་ཕོ་ཆས་ལེགས་བ ར་ནས། ། ོགས་བཟང་ལ་ནི་གོམ་
བ ་བོར། ། ག་ག མ་འཚལ་ནས་ བས་འ ོ་ ། ། ས་ ེག་ཟན་ ི་ངར་མི་ལ། ། ་ཤད་ཉག་
མས་ཐོད་བཅིངས་ཏེ། །མགལ་བ(ད ི་མང་)ཁ་ནག་ཆག་གང་བཅས། ། ོ་ཡི་ ོག་ད ས་ ོགས་
ངན་བ ལ། །ཞག་ག མ་ ོ་དང་ངོ་མི་ ད། །འཇག་མའི་ ེལ་ ད་དག་ ང་བ ོང་། །དེ་ནས་
འ ང་བ་གཤེད་མེད་པས། ། ོད་ནི་ལེགས་པ་འ ང་བའི་གཞི། ། ་བ ་འཚ་བའི་མ་དང་ནི། །
མཛད་བ ་འཛན་པའི་བདག་མོ་དང་། ། ན་མས་དགའ་བའི་མ་མ་མཆོག །མི་རབས་ག མ་
ི་ ི་མོར་ཤོག །ཅེས་སོགས་ཁ་དམར་ཤིས་བ ོད་ ། །དེ་ ར་ ིམ་པའི་དགའ་ ོན་ ། །བག་
ིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ཏོ། །ཞེས་ནག་ ིས་ ང་ ིད་མེ་ལོང་ལས་བག་ ིས་ ི་ལེ ་ ེ་ ་བའོ།། །།
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༼ ལེ ་ ག་པ། ག ག་ལག་ཐང་ཤིང་རིང་མོ་བ ན་པ། ༽
༈ ཟབ་ ས་ག ག་ལག་ ་མཚ་ལས། །ཉེར་འ ངས་ ིང་ ེའི་མེ་ལོང་གིས། །འ ོ་ལ་ ན་
ང་ཡེ་ཤེས་མཆོག ། ྕོལ་མཛད་འ ལ་ ི་ ལ་པོར་འ ད། །དལ་འ ོར་འ ོ་བའི་ ་ ས་ལ། །
ས་མིན་ཉེ་བར་འཚ་བའི་བ ད། །ནད་དང་གདོན་ ིས་གཙས་པ་གང་། །གསལ་ ེད་ཐང་ཤིང་
ིས་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ག ག་ལག་དམ་པ་འདི། །ངོ་བོ་ནད་པའི་ཆེད་ག ངས་ ང་། །ནད་མེད་
ལ་ཡང་བ ག་ ང་ ེ། །གང་ ིར་འ ོ་བའི་ ད་ལ་ནི། ། ག་ག མ་ལས་བ ེད་འ ང་ འི་
ནད། །མ་ ང་ ན་ཆགས་གནས་པས་སོ། །འོན་ ང་ ང་མ སི ་བད་ཀན་ །ི །མཚན་ཉིད(བཤད་
ད་ནས་ག ངས་པ་ ར)ངེས་པར་བ ག་ནས་བ ངས། །དེ་ཡང་ ེ ་ མ་ ངས་ནི། །ཐང་ཤིང་ ་
བའི་ ེ ་ ། །དེ་ཡི་ཡན་ལག་བཅོ་ ་དང་། །ཉིང་ལག་ ག་ ་ཐམ་པ་དང་། །འདབ་མའི་ད ་ེ
བ་ མ་བ ་དང་། །ད ས་ ི་འ ས་ ་བ ་ ག་བཅས། །ཡོངས་ ིལ་ མ་བ ་གོ་ ག་གོ །
དང་པོ་ ་བའི་ ེལ་ ་ཡིས། །དམིགས་བསལ་ནད་ ི་ངོས་འཛན་ཏེ། ། ེགས་ མ་ ་བ་
ཤ་འཛར་དང་། །ཚར་ ོག་གཞང་འ མ་ ་ ས་ཆད། ། ོགས་ཕོག་ཐོག་ ིབ་འོག་ ་ ད། །
ཤིང་ལས་ ང་དང་ཤིང་གིས་ ེན། །དབང་པོ་མིག་དང་དོན་མཆིན་མ ིས། །དེ་ མས་ཤིང་ནད་
ཤིང་ ེལ་ ང་། །རིམས་ནད་འ མ་ ་སིབ་ཐོར་རིགས། ། ་གཟེར་གག་ ོག་ཡ་མ་ནག ། ིང་
ང་ཚད་པའི་རིགས་མཐའ་དག །མེ་དབལ་གཟེར་ ང་ ང་ཐབས་དང་། ། ེང་གདོན་ ལ་
ག་ ི་ ོན་གདོན། །མེས་ཚས་གཉན་ནད་ ་མའི་ནད། །དབང་པོ་ ེ་དང་དོན་ ིང་སོགས།
( ག་ནད་ ང་འ འོ།) །དེ་ མས་མེ་ནད་མེ་ ེལ་དམར། །བད་ཀན་ ིངས་འཐིབས་འ ོ་མི་ཤེས། །
ན་དང་ཟ་ ག་ས་འོག་ ད། །མཛ་དང་ ་བ་འ ས་ལ་སོགས། ། མ་མ་ ེ་འགག་ ིས་པའི་
ནད། ། ས་ ི་ཡོར་ཐོམ་གད་ལས་ ང་། །དབང་པོ་པགས་ནད་དོན་མཚར་པ། །ཕོ་བ་གཉེར་མ་
ལ་སོགས་པ། །དེ་ མས་ས་ནད་ས་ ེལ་སེར། །མེ་མདའ་མིན་པའི་མཚན་ ིས་ ས། །ད གས་
མི་བདེ་དང་ ོ་ ་སོགས། །དབང་པོ་ ་དང་དོན་ ོ་བ། །དེ་ མས་ གས་ནད་ གས་ ེལ་
དཀར། ། ང་བ་ད ་ ་བོར་ ་ བ། ། ར་ཡ་ ་སེར་ ང་པའི་ནད། །མཚན་མ་ན་དང་ ད་
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མི་ཐེག ། ་ ེན་ ་ཡིས་གཙས་པ་སོགས། །དབང་པོ་ ་བ་དོན་མཁལ་མ། །དེ་ མས་ ་ནད་
་ ེལ་ ོ། །གཉིས་པ་ཡན་ལག་བཅོ་ ་ནི། །དང་པོ་ ་ཚ་ ོར་མ་ ོར། །བ ི་ འི་ ོག་ ས་
དབང་ ང་བཞིས། །གནམ་ལོའི་ ོག་ ས་དབང་ ང་འཐབ། ། ེལ་འབོར་མ་ ོགས་ས་ ་
དཀར། །ཤིང་ གས་མེ་ནང་ད ་འ ད་ནག ། ་འ ད་ལ་ནི་ ེད་མ་ནག །འདི་ནི་ཚ་ཡི་ཀ་
བར་བ ག །གཉིས་པ་གདན་ས་ཤོར་མ་ཤོར། །ཤིང་ནད་ཅན་ལ་དཔེར་མཚན་ན། །བ ི་ འི་
ཁམས་ ི་ད ་ ག་ནས། (དཔེར་ན་བ ི་ ་ཤིང་ ི་ཡིན་ན། གས་ ག་ནས་ བ། དེ་ལ་བཅོ་ ་ཡིན་ན་ཤིང་
འ ག་གི་ ོག་ ས་དབང་ ང་དགོས་སོ།) ། ་ལོན་ ར་ བ་བ ི་ ས་འཐབ། །འདི་ནི་མོ་བོན་ ་ས་
བ ག །ག མ་པ་ ་ ིང་ ལ་མ་ ལ། །བ ི་ འི་ཁམས་མ ན་ ག་ནས་ནི། ། ་ལོན་ ར་ བ་
བ ི་ ས་འཐབ། །འདི་ནི་ཕ་མེས་ས་ ་བ ག །བཞི་བ་ ོན་ ལ་ ད་མ་ ད། །བ ི་ འི་ཁམས་
ི་ ོགས་ ག་ནས། ། ་ལོན་ ར་ བ་བ ི་ ས་འཐབ། ། ོན་པོ་ཕོ་མོའི་ས་ ་བ ག ། ་བ་ ་
་ཉམས་མ་ཉམས། །བ ི་ འི་ཁམས་ ི་མ་ ག་ནས། ། ་ལོན་ ར་ བ་བ ི་ ས་འཐབ། ། ོ་
ཡིན་ ད་མེད་གོ་ ོག་ས། ། ག་པ་ཇག་ ན་ལངས་མ་ལང་། །བ ི་ འི་ཁམས་ ི་ད ་ཡོས་
ནས། ། ་ལོན་ ེན་བཀན(དཔེར་ན་ཤིང་ ི་ལོ་བཅོ་ ་ཡིན་ན་མེ་ ང་ལའོ)བ ི་ ས་འཐབ། །འདི་ནི་
བ ད་ཇག་ ར་ ིའི་ས། །བ ན་པ་ལས་ ིན་ ིད་མ་ ིད། །བ ི་ འི་ཁམས་ ི་མ་ཡོས་ནས། །
་ལོན་ ེན་བཀན་བ ི་ ས་འཐབ། ། ས་ ིན་ ོད་གཏོང་ས་ ་བ ག །བ ད་པ་ ོན་ཤིང་
ཆག་མ་ཆག །བ ི་ འི་ཁམས་མ ན་ཡོས་ཐོག་ནས། ། ་ལོན་ ེན་བཀན་བ ི་ ས་འཐབ། །
འདི་ནི་ ིས་པའི་ ོག་ས་བ ག །ད ་བ་བང་མཛད་ ོངས་མ་ ོང་། །བ ི་ འི་ཁམས་ ི་ ་
ཡོས་ནས། ། ་ལོན་ ེན་བཀན་བ ི་ ས་འཐབ། །འདི་ནི་ ིམ་ས་གསེར་ག འི་ས། །བ ་བ་འཇ་
ཐག་ཆད་མ་ཆད། །གནམ་ ི་ལོ་ནས་ཡར་བ ད་བ ངས། །དེ་ནས་ ་ལོན་ ར་ བ་ལ། །བ ི་
ས་འཐབ་པའི་གནམ་ ོའོ། །བ ་གཅིག་ད ང་ཐག་ ོལ་མ་ ོལ། །གནམ་ ི་ལོ་ནས་མར་
བ ད་བ ངས། །དེ་ནས་ ་ལོན་ ེན་བཀན་ལ། །བ ི་ ས་འཐབ་པའི་ ོག་ལ་བ ག །བ ་
གཉིས་ ང་འ བ་ལངས་མ་ལང་། །བ ི་ འི་ཁམས་ ི་ འི་ ག་ནས། ། ་ལོན་ ར་ བ་བ ི་
ས་འཐབ། ། ་བོའི་ས་དང་ ར་ས་བ ག །བ ་ག མ་ ར་ ིམ་ཞིག་མ་ཞིག །བ ི་ འི་
ཁམས་ ི་མ་ ེལ་ནས། ། ་ལོན་ ེན་བཀན་བ ི་ ས་འཐབ། །བཟའ་མི་ ི་ཡི་ས་ ་བ ག །
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བ ་བཞི་ ས་ཤིང་ ངས་མ་ ང་། །གནམ་ ི་ལོ་ནས་ཡར་ ར་བ ངས། །དེ་ནས་ ར་ བ་
བ ི་ ས་འཐབ། །འདི་ནི་ནད་ ན་རིང་ ང་བ ག །བཅོ་ ་ ེན་ ར་དོན་མ་དོན། །གནམ་
ི་ལོ་ནས་མར་ ར་བ ངས། །དེ་ནས་ ་ལོན་ ེན་བཀན་འཐབ། །འདི་ནི་ས་ ོ་ད ་ཡི་ས། །
དེ་བཞིན་མེ་ཡི་ནད་ཡིན་ན། །གཉིས་ནས་ ་བར་ ་ནས་ བ། ། ག་ནས་ད ་བར་ ལ་ནས་
བཀན། ། ག་མ་ མས་ནི་གོང་ ར་རོ། །ས་ནད་གཉིས་ག མ་འ ག་ནས་ བ། །བཞི་ ་ ི་ནས་
བ་པ་དང་། ། ག་བ ན་ ག་ནས་བཀན་པ་དང་། །བ ད་ད ་ ང་ནས་བཀན་པ་དང་། །
ག་མ་ མས་ནི་གོང་ ར་རོ། ། གས་ནད་ ་ཡན་ ེལ་ནས་ བ། །ད ་ཡན་ ་ནས་བཀན་པ་
ཡིན། ། ག་མ་ མས་ནི་གོང་ ར་རོ། ། ་ནད་ ་ཡན་ ་ི ནས་ བ། །ད ་ཡན་ཕག་ནས་བཀན་
པ་ཡིན། །དེ་ ག་དང་པོ་ ་ཚའི་ས། །བ ་བ་འཇ་ཐག་ཆད་མ་ཆད། །བ ་གཅིག་ད ང་ཐག་
ོལ་མ་ ོལ། །བ ་གཉིས་ ང་འ བས་ལངས་མ་ལང་། །བ ་ག མ་ ར་ ིམ་ཞིག་མ་ཞིག །
བ ་བཞི་ ས་ཤིང་ ངས་མ་ ང་། །བཅོ་ ་ ེན་ ར་དོན་མ་དོན། །བ ི་ འི་འ ང་ཁམས་
ལས་བ མ་ ེ། །མ་ ་ད ་ ོགས་ལ་སོགས་པ། །གོང་ལས་ མ་པ་གཞན་མེད་དོ། །
(༡) དེ་ནས་ཁ་དམར་བཤད་པ་ནི། །དང་པོ་ ་ཚ་ ོར་བ་ན། ( ེལ་ནག་ན།) ། ་མང་ ར་ ི་
་འ ེན་ཡིན། །མ་ཉེས་སེམས་ཅན་ ོག་བཅད་ལན། །བ ད་དང་གནམ་ལོའི་བཀའ་ཆད་
འ ང་། ། ོག་བ ་ཚ་འ གས་ཉེ ་འདོན། །ད ་བ ོག་མི་ཁ་གཏོ་བ ར་ ། (༢) །གདན་ས་
ཤོར་ན་ཕ་ཚན་འཐོར། །བཟའ་མི་ ་མདའ་ ག་པས་ལན། །ཕ་ ན་ལ་བ ོས་ ་ འི་ངོ་། །
བཟའ་མི་ ་འ ེད་མཚར་ས་ ོ། ། ད་པ་འདོན་ཞིང་ ིན་པ་ ེད། (༣) ། ་ ིང་ ལ་ན་ཕ་མེས་
ངན། །ཡང་ན་ཁ་ ེ་ཟ་ཐང་ ང་། །ཚགས་བསགས་ ིབ་ ོང་མདོ་ ེ་བ ག (༤) ། ོན་ ལ་ ད་
ན་ ོ་ངན་ཤོམས། ། ོས་ངན་བ ད་ལས་ ང་བས་ལན། །ག ག་ཏོར་བཞི་ ོལ་བཏོན་ན་ཕན།
(༥) ། ་ ་ཉམས་ན་ཚ་ཉམས་ངོ་། །འ ེ་ ་ ་འ ད་ལན་པ་ཡིན། ། ོང་ ན་མཆོད་ ེན་ན་
བཟའ་གསོལ། (༦) །ཇག་ ན་ལངས་ན་ ར་ ི་ ང་། ། ོད་ ིས་ གས་ཟས་ཟོས་པའམ། ། གི ་
པའི་ ོགས་པོ་བ ེན་པས་ལན། །ག ག་ཏོར་མདོས་དང་བ ད་མདོས་ ། (༧) ། ིན་པོས་འ ིད་
ན་ ོད་གཏོང་ངོ་། །གནོད་པའི་ ོགས་ ིན་ ེད་ ངས་ ང་། །དེས་ལན་ ་བ ་ད ་ བ་ །
(༨) ། ོན་ཤིང་ཆག་ན་ ིས་ ོག་ཟད། ། ་ཡི་ཤིང་ལ་མཚན་བ ན་ལན། ། ་མཆོད་ ་ཡི་ ང་
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བ ོང་བ ག (༩) །བང་མཛད་ ོངས་ན་ ིམ་ས་ ད། །གཡང་ཅན་ནོར་ ིར་ཤོར་བས་ལན། །
ཚགས་བསགས་གཡང་འ གས་ནོར་གཏའ་ ོམ། (༡༠) །འཇ་ཐག་ཆད་ན་གནམ་དལ་འབེབ། །
ཡས་ ི་བ ད་དང་ ེང་གདོན་གནོད། །བ ད་ ི་ མ་བ ོག་གནམ་ ོ་ ོམ། །གཟའ་དང་ ལ་
པོའི་ ང་བ་འདོགས། (༡༡) །ད ང་ཐག་ ོལ་ན་ ོག་ལ་གཟན། །མི་ གས་ནད་ངོ་གཟའ་ ར་
དང་། །ས་བདག་གནོད་པས་དེ་ མས་བཅོས། །ནད་པ་ཐབ་གཞོབ་འཁོན་ ིབ་ལན། ། ང་
བ ད་མཁའ་འ ོ་ ིབ་སེལ་ ། (༡༢) ། ང་འ བས་ལངས་ན་ལ་ཡོགས་ ང་། །ཕོ་མོ་གང་ཡིན་
་བོར་ངན། ། ན་ ིས་ ོར་བ་ལོག་པས་ལན། །བ ་བཞི་ག ག་ཏོར་མི་ཁ་ བ། (༡༣) ། ར་ མི ་
ཞིག་ན་ ིམ་བདག་ངན། །ཤི་འ ེ་འ ག་པ་གནོད་པས་ལན། །མ་བ ད་ མ་ ལ་བ ོག་པ་
དང་། ། ་ངན་ད ་མདོས་དག་ ང་ ། (༡༤) ། ས་ཤིང་ ངས་ན་ནད་ ན་རིང་། །གནམ་ཐེ ་
གནོད་པས་ ང་འཁོར་འདོགས། །གནམ་ ་མཆོད་ཅིང་བ ང་བཤགས་ ། (༡༥) ། ེན་ ར་དོན་
ན་ས་ ོ་རལ། །ལིང་ཚ་བ ལ་བས་ས་ ་གནོད། །ད ་ ོག་བ ད་ ོག་ ད་ཆེན་བ ོ། །དེ་ ར་
ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི། ། ེལ་དཀར་ཤས་ཆེ་བཟང་བ་ཡིན། ། ེལ་ནག་ཤས་ཆེ་རིམ་ ོ་
བ ོན། །བཞི་ག་དཀར་ན་ཤིན་ ་བཟང་། །བཞི་ག་ནག་ན་མཆོག་ ་ངན། །དེ་ལས་དཔག་པའི་
རིམ་ ོ་ ། །དཀར་ནག་བ ོ་བ་མ་བ བ་ན། །ཐང་ཤིང་མ་བབ་ ི་ཆགས་ཡོད། །ཚགས་བསགས་
མཆོད་ ིན་ ེས་སོང་ཕན། །དེ་ཡང་ ིར་བཅོས་འདི་ ར་ཡོད། །ཤིང་གི་ཐང་ཤིང་ནག་པ་ན། །
ཤིང་བཟོའ་ི ལག་ཆ་ ་རགས་ མས། །བོང་ ་ལ་བཀལ་བ ད་གཅོད་བ ལ། །གཏོ་རབ་ཤིང་ལོ་
ས་པ་ ། །མེ་ཡི་ཐང་ཤིང་ངན་པ་ན། །ཟངས་དང་ག ་ནི་ ་དམར་ལ། །བཀལ་ནས་བ ད་
གཅོད་ ོགས་ ་བ ལ། །མཁའ་འ ོ་ ིབ་སེལ་མ་མོའི་མདོས། །རིམས་ནད་ཞི་བའི་ག ངས་
མས་འདོན། །ས་ཡི་ཐང་ཤིང་ངན་པ་ན། །མཛ་འམ་ ག་ལ་ནད་པའི་གོས། །བ ོན་ནས་དར་
ཟབ་བཀལ་ཏེ་བ ལ། །ག ག་ཏོར་ག གས་དཀར་བ ད་ཞལ་བ ར། ། གས་ ི་ཐང་ཤིང་ནག་
པ་ན། །མདའ་ག ་ བ་ ོག་མགར་བའི་ཆས། །ར་ལ་བཀལ་ནས་ཤར་ ་བ ལ། ། ི་ཁ་མཚན་
བ ར་བཙན་མདོས་ ། ། ་ཡི་ཐང་ཤིང་ནག་པ་ན། ། ་དང་ ར་ནག་ ང་མཛ་ལ། །བཀལ་
ནས་ ང་ངམ་བ ད་གཅོད་བ ོལ། །བ ་བཞི་མཚ་ ན་ ར་མདོས་དང་། །འ མ་ ་ མ་
འཇོམས་འདོན་པར་ ། །
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ག མ་པ་ཉིང་ལག་ ག་ ་ནི། ། ོག་ ས་དབང་ ང་ཐང་ཤིང་བཞི། །བཅོ་ ་ ེས་པའི་
ག་ འོ། །དེ་དག་ མས་ལ་བ ག་ ་བ ན། །ཐང་ཤིང་བཞི་ཡི་ ིས་དང་གཅིག །གསེར་ཟམ་
བཅོ་ འི་ ིས་དང་གཉིས། །ག ་ ག་འདབ་ ས་ ིས་དང་ག མ། །དཔག་བསམ་འ ས་ འི་
ིས་དང་བཞི། །དཔལ་ ིམ་ ར་ ིམ་ ིས་དང་ ། །ཤི་མིག་གསོན་མིག་བ ངས་དང་ ག །
ལིང་ཚ་བ ལ་ལལ་མ་བ ལ་བ ན། །དང་པོ་ཐང་ཤིང་བཞི་ཡི་ ིས། ། ོག་གི་ཐང་ཤིང་དཀར་
བ་ན། །མི་ཤིག་ཚ་ཡི་ག ང་ ང་བ ན། །དཀར་ཤས་ཆེ་ཡང་ ོན་མེད་ཙམ། །ནག་ན་ ོག་ལ་
བ ད་ཆེན་ ང་། ། ་ཆེན་ཐང་ལ་ གས་དང་མ ངས། ། ོག་བ ་ལམ་འཆོས་ཚ་ཆོག་ ། །
ནག་ཤས་ཆེ་ཡང་དེ་དང་མ ངས། ། ་བོར་ ར་ན་ནད་གདོན་དང་། ། ེན་ ་ོ འཐབ་ ོད་ད ་
ཡང་ ང་། ། ང་ ོན་བ ་བཞི་ ཱ་ ་གདབ། ། ས་ ི་ཐང་ཤིང་དཀར་བ་ན། །དཔའ་ ལ་ ་ ་
ས་པས་བཟང་། །དཀར་ཤས་ཆེ་ན་འཚ་བ་ ། །ནག་ན་ ས་ ི་བ ག་མདངས་ཉམས། །ལོ་
ཉལ་ ་ཉལ་ཉམ་ཐག་ངོ་། ། ས་བ ར་མིང་ ོ་དབང་ཆེན་ ། །ཆོས་ ིན་བ ་བཞི་མཆོད་ ེན་
གསོ། །ནག་ཤས་ཆེ་ཡང་རིམ་ ོ་བ ེད། །དཀར་ནག་ ོམས་ན་འ ་ གས་འོང་། །བ ང་
བཤགས་ ་གསོལ་གཞི་བདག་མཆོད། །དབང་ཐང་ཐང་ཤིང་དཀར་བ་ན། །མི་ནོར་ལོ་ཏོག་རང་
དབང་འ ། །དཀར་ཤས་ཆེ་ན་ ནི ་པ་འ ེད། །ནག་ན་ ར་བབས་གཡང་ཁ་རལ། །ནོར་གོད་ཆེ་
བས་གསེར་འོད་དང་། །ཚགས་བསགས་ད ་ བ་བོན་གཤེན་བ ེན། །ནག་ཤས་ཆེ་ན་ལོ་ ོན་
འ ང་། ། ་བོར་ནད་ངོ་ཟས་ ོད་གཟབ། །མདོས་བཞི་དང་ནི་ག ང་རབ་ ོགས། ། ང་ འི་
ཐང་ཤིང་དཀར་བ་ན། །ད ་མེད་ ན་འཇམ་ཤིན་ ་བཟང་། །དཀར་ཤས་ཆེ་ན་ ིབ་ ེན་
ལན། །ཉི་ ི་དང་ནི་ ད་པ་འདོན། །ནག་ན་དཔལ་ ི་ ལ་མཚན་འ ེལ། ། ལ་འཕོ་ཁ་ ས་
ོད་པ་འོང་། ། ིན་ ེག་ད ་མནན་དར་ ོག་འ གས། །ནག་ཤས་ཆེ་ན་དོན་ ིང་འ གས། །
ནོར་ལ་གོད་ཁ་འ ང་ཉེན་ཡོད། ། ་བོར་ནད་པ་ཐེ་ཚམ་ཆེ། །གཟའ་ མ་འདོན་ཞིང་གཟའ་
ལམ་བཀག །དེ་ ར་ཐང་ཤིང་བཞི་བོ་ལ། ། ོད་ ད་བར་ ་ ིང་ག མ་བཅད། ། ་ མ་དང་
པོ་ ེས་པ་ཕོ། ། ་ མ་བར་མ་ ད་མེད་ས། ། ་ མ་ཐ་མ་ ་ཚའི་ས། །དེ་ཡང་རང་རང་ས་མལ་
གཙ། ། ོད་ནག་ ེས་པ་ཕོ་ལ་ངན། །བར་ནག་ ད་མེད་མོ་ལ་ངན། ། ད་ནག་ ིས་པ་ ང་ཤོས་
ངན། །འཚ་འཆི་ ོག་གི་ཐང་ཤིང་གཙ། །ནད་ ན་ ས་ ི་ཐང་ཤིང་གཙ། །ཟ་ཐང་དབང་ཐང་
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ཐང་ཤིང་གཙ། །ཁ་ ས་ ང་ འི་ཐང་ཤིང་གཙ། །གཞན་ཡང་ ང་ འི་ཐང་ཤིང་ལ། ། ོད་
ནག་ ར་ས་བར་ཁང་ས། ། ད་ནག་ཞིང་སར་ངན་པ་ ེ། ། ར་ངན་ ར་ ོ་ ར་ ་གསོལ། །
ཁང་ངན་དཔལ་བ ེད་གཡང་འབོད་ ། །ཞིང་ངན་ ་དང་ས་བདག་བཅོས། །
གཉིས་པ་གསེར་ཟམ་བཅོ་ འི་ སི ། ། ནེ ་ ར་དཀར་པོ་འ ེལ་ན་བཟང་། །དེ་ཡང་ ོད་
འ ེལ་ཕོ་ལ་བཟང་། །བར་འ ེལ་ ད་མེད་ ིད་མཚ་བ ོལ། ། ད་འ ེལ་ ིས་པ་ གས་མཁར་
ད། །ཕོ་མོའི་བར་འ ེལ་ག ་ ི་བཤམས། །མ་ འི་བར་འ ེལ་གསེར་ཟམ་ གས། །གཅིག་
འ ེལ་ནམ་མཁར་ ིན་ཞག་ཆགས། །གཉིས་འ ེལ་ ིན་མཐོངས་ཉི་མ་ཤར། །ག མ་བཞི་ཡན་
འ ེལ་ཤིན་ ་བཟང་། ། ེན་ ར་ནག་པོ་འ ེལ་ན་ངན། ། ོད་ ་ཕོ་ཡི་ ོག་ལ་ངན། །བར་ ་
མོ་ལ་བ ད་ཆེན་ ང་། ། ད་ ་ ིས་པའི་ ོང་པོ་འ ེལ། །ཕོ་མོའི་བར་འ ེལ་གཉེན་ད ་
གས། །མ་ འི་བར་འ ེལ་ ོག་ཇག་ ང་། །གཅིག་འ ལེ ་ ིང་ཁོང་ ན་པ་གཏིབས། །གཉིས་
འ ེལ་ ོང་པོ་ ་ནས་ ལ། །ག མ་བཞི་ཡན་འ ེལ་འ ས་ ་ མ། །
ག མ་པ་ག ་ ག་འདབ་ ས་ ིས། །གཡོན་ ི་ ིབ་ནས་གཡས་ ོགས་ ། །དཀར་ནག་
གང་འ ེལ་བ ག་པར་ ། །
བཞི་བ་དཔག་བསམ་འ ས་ འི་ ིས། །གཡས་ནས་གཡོན་ ་གང་འ ེལ་བ ག །དེ་
དག་འ ས་བཤད་ ོགས་བ ེབ་ནི། ། ོད་ ་དཀར་པོ་འ ེལ་བ་ན། །ཕོ་སར་མ ང་དར་མཁའ་
ལ་ ར། །བར་ ་མོ་སར་ག ང་ ང་འ ིལ། ། ད་ ་ ་སར་དཔག་བསམ་ ས། །ཕོ་མོའི་བར་
འ ེལ་ ིད་ ིམ་བ ིགས། །མ་ འི་བར་འ ེལ་མེ་ཏོག་འ ངས། །གཅིག་འ ེལ་ ་ཤིང་ ་ ་
ེ༑ ༑གཉིས་འ ེལ་ཡན་ལག་བར་ ང་ བ། །ག མ་འ ེལ་འདབ་མ་ད ང་ ་ ས། །བཞི་ཡན་
འ ེལ་ན་འ ས་ ་ ིན། །ནག་པོ་འ ེལ་ན་ ་ངན་འ ང་། །ཕོ་སར་གནམ་ ི་ཀ་བ་ ིབ། །མོ་
སར་རི་ ོ་ཐང་ལ་ ང་། ། ་སར་མེ་ཏོག་སད་ ིས་ ེར། །ཕོ་མོའི་བར་ཆད་དཔལ་ ིམ་ཞིག །
མ་ འི་བར་ཆད་ ིད་མཁར་འ ེལ། །གཅིག་ཆད་བ ད་ ིས་གཡབ་མོ་འདེབས། །གཉིས་ཆད་
་མཚ་གཏིང་ནས་ མ། །ག མ་ཆད་ག ང་མ་ ེད་ནས་ཆག །བཞི་ཡན་ ་ངན་ ་བོ་འ ག །
དཀར་ནག་འ ེས་ན་བ ོ་མ་བ བ། །གདོན་ ིབ་ཐང་ཤིང་ནད་གསོ་དཀའ། །
་བ་དཔལ་ ིམ་ ར་ ིམ་ ིས། །དཀར་བཞིའི་ ིང་དང་ནག་བཞིའི་ ིང་། །དཀར་
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བཞིའི་ ོད་ ས་ ེས་ ས་ ོབ། །བར་ ས་མོ་སར་མཛས་དར་ ར། ། ད་ ས་ ་སར་ ིད་ག ་
བ ང་། །ཕོ་མོའི་བར་ ས་དཔལ་ ིམ་ཆགས། །མ་ འི་བར་ ས་མ་ ་འཛམས། །དཔལ་ ིམ་
གཅིག་ ས་གནམ་མཐོངས་ ེད། །གཉིས་ ས་ ིན་མེད་ཉི་མ་ཤར། །ག མ་བཞི་ཡན་ ས་
འ ས་ ིན་དགེ། ། ར་ ིམ་ནག་བཞིའི་ ིང་ན་ ། །ཕོ་སར་བ ད་ནག་ ་ཡིས་འདེབས། །མོ་
སར་རི་ གས་ ི་ཡིས་འདེད། ། ་སར་ ་ ང་བ ད་ ་འབེབ། །ཕོ་མོའི་བར་ ་ ིད་ག ་ཆག །
མ་ འི་བར་ ་བ ད་མདའ་ ག །གཅིག་ནག་ ག་བ ལ་ ན་པ་འ ིགས། །གཉིས་ནག་འཆི་
བདག་ ་དང་འ ོགས། །ག མ་ནག་མི་ ་འ ེ་ལ་བཙངས། །བཞི་ཡན་བ ་བའི་ཡས་མི་
འདོད། ། ་ཚགས་ ེ ་བ ོ་མ་བ བ། །ནད་པ་ཐེ་ཚམ་ཅན་ ་འ ར། །
ག་པ་ཤི་མིག་གསོན་མིག་བ ངས། ། ེལ་དཀར་བཞིའི་ད ིལ་ནག་པོ་གཅིག ། ང་ན་
ནག་པོ་གཅིག་ཤི་ཟེར། ། ེལ་ནག་བཞིའི་ད ིལ་ ེལ་དཀར་གཅིག ། ང་ན་དཀར་པོ་གཅིག་ཤི་
ཟེར། ། ོད་ལ་ནག་པོ་ཤི་བ་ན། །ཕོ་སར་ད ་ ིང་ཐོན་པས་བཟང་། །བར་ ་མོ་སར་ནག་པོ་
བསད། ། ོ་ ིམ་ ག་གསོད་ཅེས་ཏེ་བཟང་། ། ད་ ་ ིས་པ་ ི་ཅན་ད ས། །ཕོ་མོའི་བར་ཤི་
ག་ ་ ལ། །མ་ འི་བར་ཤི་ ི་ ང་ གས། ། ོད་ ་དཀར་པོ་ཤི་བ་ན། ། ེས་པ་ཕོ་ཡི་ ་ ོར་
རོ༑ ༑བར་ ་མོ་ཡི་འ ན་ར་ཞིག ། ད་ ་ ་ ང་ག ་ ག་ ོར། །ཕོ་མོའི་བར་ཤི་ ན་འཁོར་
འ ིགས། །མ་ འི་བར་ཤི་དལ་ཡམས་འབབ། ། ་ཚགས་ཐང་ཤིང་གདོན་ ིབ་ཡིན། །
བ ན་པ་ལིང་ཚ་བ ལ་མ་བ ལ། ། ོད་ ་ཐང་ཤིང་ཆག་པ་ན། །ལིང་ཚ་དང་པོ་བ ལ་
བ་ཡིན། །གནམ་ ོ་འགགས་ཤིང་འཇ་ཐག་ཆད། །ཕོ་ལ་ངན་ཏེ་ཕོ་ ་བ ོད། །བར་ ་དཔལ་
ིམ་ཞིག་པ་དང་། ། ར་ ིམ་ བ་ན་ལིང་བར་བ ལ། །མོ་ལ་ངན་ཏེ་ ར་ ི་མནན། ། ད་ ་
ཤི་མིག་མང་བ་ན། །ལིང་མཐའ་བ ལ་ཏེ་ ་ལ་ངན། །དེར་ཕན་རིམ་ ོ་རིག་པས་གཞལ། །དེ་
ཡང་ ས་ ི་ཐང་ཤིང་ལས། ། ེལ་ནག་ ངས་ ིས་གདོན་ངོས་འཛན། །གཅིག་ ང་ ལ་བཙན་
གཉིས་ ེ་བ ད། །ག མ་ ང་དཀོར་བདག་བཞི་མ་མོ། ། ་ ང་དམ་ ི་ ག་ཕོ་བ ད། །བ ན་
ང་ ར་ཁ་བ ད་འ ང་བོ། །ད ་ ང་ ོགས་འགོང་བ ་གཞོན་ ི། །བ ་གཅིག་ས་བདག་
བ ་གཉིས་ལ། ། ར་ ི་བ ་ག མ་ཀིང་ཀང་གདོན། །བ ་བཞི་ད ་གདོན་བཅོ་ ་ལ། །བ ་
ིན་གནོད་སོགས་གདོན་ངོས་བ ང་། །ནད་པའི་ ས་ ེལ་དཀར་ ག་ན། །གདགས་ ིབ་གོ་
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ལོག་ཅེས་ཏེ་ངན། །རིམ་ ོ་ ོབས་ཆེན་དགོས་པའི་ངོ་། ། མ་ཆ་ ག་དཀར་ལས་ནད་ཡིན། །
ལས་ ིབ་དག་པའི་ཚགས་ཆེན་གསོག །བཞི་ཆ་ ག་དཀར་ ེན་ ི་ནད། ། ོ་བོ་རོལ་པའི་གཏོར་
བ ོག་ ། །དཀར་ནག་ ེད་མ་གདོན་ ིབ་ནད། ། ི་ནང་ ་གསོལ་འ མ་ཐང་ ོག ། ་འ ད་
དཀར་ནག་ ་ཚགས་པ། །ཐང་ཤིང་མ་བབ་ ི་ཆགས་ཡོད། །ཚགས་བསགས་ ིན་གཏོར་ ེས་
སོང་ཕན། །
བཞི་བ་འདབ་མ་ མ་བ ་ནི། །འ ང་ འི་ནད་ ི་ ་ ེལ་ལ། །ཉིང་ལག་ ག་ ་ཚན་
པ་ ། །བ ོམས་པས་འདབ་མ་ མ་བ འོ། ། ི་ཁོག་གསེར་ ི་ཐང་ཤིང་འ ོས། །དཀར་པོ་
གཡང་མོ་འ ིལ་འ ་དང་། །དར་དཀར་ ོ་ལ་ ར་འ ་དང་། ། ་ ང་དལ་ ིས་འབབ་འ ་
དང་། །གསེར་ ི་ ན་པོ་བ ེགས་འ ་དང་། །ནོར་ འི་ ེང་བ་ ན་འ ་ མས། །བཟང་ད ད་
ཡིན་པས་གཅེས་པར་ ངས། །ནག་པོ་ ་ནག་ ིང་འ ་དང་། །ཉི་ ས་ ིབ་སོ་ ག་འ ་དང་། །
ང་ཐང་ ེང་བ་ ོར་འ ་དང་། །སོལ་ ོང་གནམ་ལ་བ ེང་འ ་ མས། །ངན་ད ད་ཡིན་པས་
རིམ་ ོ་ ། །གཡང་མོ་ ང་གིས་ ོར་བ་བཞིན། །དཀར་མང་ནག་པོས་ ོར་ན་ངན། །མདོར་ན་
དཀར་པོ་མང་ན་བཟང་། །ནག་པོ་ཇི་ཙམ་ ང་ན་བཟང་། །དཀར་ནག་ཆ་ ོམས་ ་འ ེ་མེད། །
འོན་ ང་གཏོ་ཡིས་བཅོས་ ་ཡིན། །
་བ་འ ས་ ་བ ་ ག་འདི། །ནད་པ་ ི འི་ཆེད་ ་ག ངས། །ལོ་ ་ཞག་ ས་ ོག་བཞི་
ལ༑ ༑ནད་པའི་ ོག་གིས་སོ་སོར་འཐབ། ། ེ ་དཀར་ནག་ ིར་འ ེ་འབོར། །ནད་པའི་ ོག་གི་
དར་ ད་ ང་། །ལོ་ ་ཞག་ ས་བཞི་ལ་ཕབ། །བཟང་ ག་དཀར་ལ་ངན་ ག་ནག །དེ་བཞིན་
བ ི་ འི་ ས་ ིས་ ང་། །ལོ་ ་ཞག་ ས་བཞི་ལ་འཐབ། ། ས་ ི་དར་ ད་ ར་ ར་ཕབ། །
ན་ ང་ ེ ་བ ་ ག་གོ །དེ་དག་ མས་ལ་འདི་ ར་བ ག །ལོ་ཡི་ ོག་ ེལ་དཀར་བ་ན། །
ཚ་ཡི་འཁོར་ལོ་མ་ཞིག་པས། །ཤི་ཞིང་ཚད་པའི་སེམས་ ལ་མེད། །ནག་ན་ ོག་གི་ཐང་ཤིང་
ཆག །ཚ་ཆོག་ ་བ ་ ོག་ ིན་ ། ། ོག་གི་དར་ ད་ ེལ་དཀར་ན། ། ོ་ ར་ཡེ་འ ོག་མེད་པས་
བཟང་། །ནག་ན་ ོག་གི་ ་ལོན་ཡོད། ། ོག་ ད་འཇལ་ཞིང་ཉེ ་འདོན། ། ོག་གི་ ་ ེལ་དཀར་
བ་ན། ། ོག་གི་ ོན་ཤིང་ གས་པས་བཟང་། །ནག་ན་བ ད་ ི་ཞགས་པས་ཐེབས། །ཚ་ག ངས་
དང་ནི་ག གས་དཀར་འདོན། །དར་ ད་དཀར་ན་ ེན་ ར་ ིང་། །མི་ ོད་ ་ཡིས་ ོབ་པ་
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ཡིན། །ནག་ན་གཤིན་ ་ཁ་ལ་ ེབས། །མ་ཤི་ཤི་ ་ ོགས་ན་ཕན། །ཞག་གི་ ོག་ ེལ་དཀར་བ་
ན༑ ། ག་བ ལ་ ་ངན་ ད་ནས་ ངས། །ནག་ན་ནད་དང་གནོད་པས་གཟིར། །མ་མོའི་མདོས་
དང་ ེ་ཆགས་བ ོག །དར་ ད་དཀར་ན་ནད་དང་ ལ། །ནག་ན་ལམ་བཅོས་ཚ་ཐར་
གཏོང་། ། ས་ཚད་ ོག་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ཚ་ལ་བར་ཆད་དབེན་པ་ཡིན། །ནག་ན་ ར་ ིས་
གཡབ་མོ་འདེབས། ། ཱ་ ་གདབ་ཅིང་ ར་ ི་མནན། །དར་ ད་དཀར་ན་ཚ་གཡང་འཕེལ། །
ནག་ན་ ་ངན་ མ་རིས་ཕོག ། ་ངན་མདོས་དང་ ང་ ོན་ ། ། ས་ ི་ལོ་ ལེ ་དཀར་བ་ན། །
ས་ལ་ན་ཚ་མི་འ ང་ཞིང་། ། ན་དང་གཏར་ ེག་མི་དགོས་སོ། །ནག་ན་ ས་ ི་འ ང་བ་
ཉམས། ། ས་བ ར་མིང་ ོ་ ོམ་པ་ ང་། ། ས་ ི་དར་ ད་བཟང་བ་ན། །ན་ཚ་ ང་ཡང་
འཚ་བ་ ། །ནག་ན་ ་འ ས་ ངས་པ་འ ང་། །ཐབ་གཞོབ་འཁོན་ ིབ་མི་གཙང་འཛམ། །
ས་ ི་ ་ ེལ་དཀར་བ་ན། །འ ང་བ་ ས་ ་ི ེན་ ར་ གས། །ནག་ན་བ ་བ་གོད་ཁ་འོང་། །
དབང་ ་གསེར་འོད་གཡང་མཁར་ ོམ། །དར་ ད་དཀར་ན་ ག་བ ལ་མེད། །ནག་ན་ ད་
ོང་ ང་བ་འདོགས། ། ས་ ི་ཞག་ ེལ་དཀར་བ་ན། ། ས་ ོབས་ལང་ཚ་བ ས་པས་བཟང་། །
ནག་ན་གཟི་བ ིད་ཉམ་རེ་ང་། ། བས་ ་འོས་ལ་ ིན་ བས་ ། །དར་ ད་དཀར་ན་ནད་གཞི་
མེད། །ནག་ན་བ ད་ ིས་ལན་ཆགས་བ ག །མཆོད་ ེན་བ ིག་གམ་ཞིག་གསོས་ ། །དམ་
པ་ཞིག་ལ་ན་བཟའ་ ལ། ། ས་ ི་ ས་ ེལ་དཀར་བ་ན། །ནད་ ིས་ཐེབས་ ང་ ན་ ིས་སོས། །
ནག་ན་ ས་ཉམས་ ས་བ ར་དང་། །བཤེས་གཉེན་ལ་ནི་ཟས་གོས་འ ལ། །དར་ ད་དཀར་
ན་རིམ་ ོས་ཕན། །ནག་ན་ ་དང་ ངས་པ་འོང་། ། ི་རོ་ ོགས་བཟང་ ར་ན་ བ། །དེ་ ར་
ཐང་ཤིང་ ེ འི་འ ོས། །ལག་ལེན་རིམ་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
༈ ཞར་ ང་ནད་པའི་ལོག་མེན་དང་། །ན་ལོའི་བབ་ ར་བབ་ ེ་དང་། །ན་ཉིན་གཟའ་ ར་
དང་བཅས་ལ། །འ ི་ནས་ནད་གདོན་ངོས་འཛན་ནི། །དང་པོ་ལོག་མེན་གང་བབ་བ ག །བ ི་
འི་ ོག་ཁམས་ངོས་ ང་འཛན། །ཤིང་ནི་ ི་ ང་ ེང་ ིན་ན། །ཤིང་གཉན་བཅད་པས་མ་མོ་
གནོད། ། ག་ཡོས་ ེང་ ིན་ ་ཆེན་གནོད། །ནད་ཆེན་འ ང་བས་ ་མཆོད་ ། །འ ག་ ལ་ ེང་
ིན་ ེབ་ ི་དང་། །མཚ་མ་ཤི་བས་གནོད་ཅེས་ཟེར། ། ་ ག་ ེང་ ིན་ཕ་ འམ། ། ་ ་ ར་ ་
མ་བ ལ་བས། །བཙན་དང་དཀོར་བདག་ ེ་བོ་གནོད། ། ་ ེལ་ ེང་ ིན་མ་ཡམས་དང་། ། ིར་
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ཤི་ ལ་དང་བ ོངས་ནས་གནོད། ། ི་ཕག་ ེང་ ིན་ ་ ིང་ངམ། །ཤི་བའི་འ ེ་གནོད་དེ་ཉིད་
འ ར། །མེ་ནི་ ི་ ང་ ེང་ ིན་ན། །མ་ཉེས་ ོལ་སོང་བསད་ཉེས་ ིས། །ཕ་ཚན་འ ེ་དང་ ར་
ི་ལངས། ། ག་ཡོས་ ེང་ ིན་གཉེན་འ ེ་དང་། །མི་གཙང་ གས་ས་ག མ་ སི ་གདོན། །འ ག་
ལ་ ེང་ ིན་དམེ་འ ེ་དང་། ། ི་ཅན་གནོད་པས་ ས་པ་ད ང་། ། ་ ག་ ེང་ ིན་ཐབ་
གཞོབ་བམ། ། ེ་ ལ་འ ག་པས་ ེ་ ལ་བཅོས། ། ་ ེལ་ ེང་ ིན་ ་དང་ནི། ། ིར་ཤི་གནོད་
པས་ ི་ཁ་བ ར། ། ི་ཕག་ ེང་ ིན་ཐེ ་རང་གནོད། །མནོལ་ ིབ་དོགས་ཡོད་མནོལ་བསང་
༑ ༑ས་ནི་ ི་ ང་ ེང་ ིན་ན། ། ་བོ་ ེན་འ བ་ ་བསེན་དང་། །མནོལ་རིགས་ ད་མེད་
འ ་བས་ལན། ། ག་ཡོས་ ེང་ ིན་ ེབ་འ ེ་དང་། །ཐམ་ར་ཐམ་ ག་ ངས་པས་གནོད། །
འ ག་ ལ་ ེང་ ིན་ ང་ ིའམ། ། ོན་འ ོགས་ ད་མེད་ ེ་མས་གནོད། ། ་ ག་ ེང་ ིན་
ང་འ ེ་དང་། །གཞན་དང་འཐབ་མོ་ ས་པས་ལན། ། ་ ེལ་ ེང་ ིན་ས་བདག་དང་། ། ང་
ི་ ེ་བོ་གནོད་ནས་འ ག ། ི་ཕག་ ེང་ ིན་ ེ་ ལ་དམེ། །འཁོན་ ས་ ་དང་བ ོལ་ནས་
གནོད། ། གས་ནི་ ི་ ང་ ེང་ ིན་ན། །བན་བོན་ ད་དང་ ལ་འགོང་གནོད། ། ག་ཡོས་
ེང་ ིན་ཐན་ངན་འ ང་། །ནེ་ནེའི་ ོགས་ནས་མནོལ་ ིབ་ཕོག །འ ག་ ལ་ ེང་ ིན་བསེ་
རག་དང་། ། ་ཚན་དམེ་ ས་ ་གནོད་ལན། ། ་ ག་ལ་ ིན་འགགས་འ ེ་དང་། །མནོལ་
རིགས་མོ་དང་འཁོན་པས་གདོན། ། ་ ེལ་ ེང་ ིན་ ལ་པོ་དང་། །དགོན་ ིང་དཀོར་བདག་
ང་ ན་གནོད། ། ི་ཕག་ ེང་ ིན་ ་མིག་ ར། །མནོལ་ཤོར་ ་གནོད་ ་བསང་ ། ། ་ནི་ ི་
ང་ ེང་ ིན་ན། །ཕ་མེས་ ས་ནས་ ་བཙན་གནོད། ། ག་ཡོས་ ེང་ ིན་རབས་ཆད་འ ེ། །
འཁོན་འཛན་ ད་དང་ ་བདག་གནོད། །འ ག་ ལ་ ེང་ ིན་བསད་འ ེ་དང་། ། ད་མེད་ ་
བསད་ལན་ཆགས་ཡིན། ། ་ ག་ ེང་ ིན་ ང་ཉོས་སམ། །བན་བོན་ ད་མའི་དམོད་པས་
བ ངས། ། ་ ེལ་ ེང་ ིན་བོན་དང་འ ས། །བག་མ་ ་ ིང་འ ེ་ཡིས་གནོད། ། ི་ཕག་ ེང་
ིན་ ་ ིན་དང་། །བ ད་དང་ ང་ ི་བ ོངས་ནས་གནོད། །དེ་ མས་གཏོ་བཅོས་རིག་པས་
ད ད། །ལོག་མེན་རང་ལོའི་ ེང་ ིན་ན། །རང་ ས་རང་གིས་མི་ཐེག་ན། ། ད་པར་ད ་ཐོག་
ིན་ན་ངན། ། ན་རིང་ནའམ་ཡང་ན་འཆི། །མ་དང་ ོགས་ཐོག་བཟང་ ེ་འཚ། ། ་ཐོག་ ིན་
ན་བཏང་ ོམས་ཡིན། །དེ་ ན་ལོ་ ོག་འཐབ་པས་ཤེས། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

གཉིས་པ་ ར་ཁའི་ལེ་ལན་ནི། །ལི་ཐོག་ན་ན་ཚད་པའི་ནད། །ཤ་ ལ་ཟོས་སམ་མར་ ིས་
ལན། །མགོ་སོགས་རོ་ ོད་ཡན་ཆད་ན། །གདོན་ནི་བཙན་དང་གནམ་ཐེ ་དང་། ། ེ་བོ་ ད་འ ེ་
གཞོབ་འ ེ་གནོད། །གནོད་པ་ ོའམ་ ང་ གོ ས་ནས། ། ོ་ནི་ ོར་བ ན་ ི་དམར་ནག ། ་དང་
བ་དམར་ཡོད་པའི་ས། །བཟའ་མི་བཞིའམ་ ག་ཡོད་པ། །ཕོ་བས་མོ་མང་ཤ་མདོག་དམར། །གཏམ་
དགའ་རལ་པ་ཐོར་རེ་བ། །མིང་ལ་ཤེས་རབ་གསལ་འབར་འོད། །མེ་ལས་འ ས་པའི་ས་ནས་
འོང་། །ག ག་ཏོར་བཙན་མདོས་གནམ་ཐེ ་བཀར། །ཁོན་ལས་ ི་འཐིབས་གཡོན་ ོགས་ན། །
ས་ནག་གོས་ནག་བཙག་ཕོག་ལན། །གདོན་ནི་ས་བདག་ ་བསེན་དང་། །མོ་གདོན་འ ེ་དང་
ང་ ན་གནོད། ། ོ་ བ་མཚམས་ནས་ ར་ ོ་ཅན། ། ི་སེར་ཞིང་ནི་ ་ག མ་ཡོད། །བཟའ་མི་
གཉིས་སམ་བཞི་ཡོད་པ། །ཁ་འཇམ་ ོད་ ིང་རིན་ཆེན་མིང་། །མཆོད་ ེན་ ིང་པོའི་མིང་སོགས་
ཡོད། །དེ་འ འི་ས་ནས་གནོད་པ་ ང་། །མ་མོ་བ ན་མ་ ིན་མདོས་དང་། །དོང་ཙ་ད ་ ོར་
འ ེ་མོ་བཀར། ། ་ལ་ ིང་དང་ ིབ་ལོགས་ཟེར། ། ས་པོ་ཡར་ ེད་མར་ ེད་ན། །གདོན་ནི་
བཙན་དང་ད ་ ་གནོད། །དམར་དང་ ི་མཚན་ ངས་པས་ལན། །གནོད་པ་ བ་ ོགས་ ོ་ བ་
བ ན། ། ི་དང་བོང་དཀར་ནོར་ བ་ གས། །བཟའ་མི་ འམ་བ ན་ ི་ ངས། ། ོ་ཐང་ ་
ཟིང་ ེ་བ་མང་། ། ོ་བོ་ གས་མཁར་མིང་ལས་གནོད། ། ས་དང་ ་བསང་ ་ ་བ ོད། །ཁེན་
ལ་རིམས་དང་ ང་གཡོན་ན། ། ད་མེད་ ན་མོའི་ཟས་ཟོས་ལན། །གདོན་ནི་ ལ་དང་ས་བདག་
གནོད། །གནོད་པ་ བ་ ང་ ར་ ོ་ཅན། ། ི་ནི་སེར་ ་ནོར་ ་ག ། །བཟའ་མི་ཁ་འཆམ་ཡན་
ལག་འཐེང་། །ནམ་དང་ ་ཡི་མིང་ལས་གནོད། །མ ་ག མ་ ལ་མདོས་ས་བདག་བཅོས། །
ཁམ་ལ་རོ་ ད་མཁལ་ནད་འ ། །ནད་པའི་ཟས་ཟོས་ ོམ་ ིས་ལན། །གདོན་ནི་ ་བ ད་མཚ་
ན་གནོད། ། ོ་ནི་ ང་ངམ་ ོ་ ་བ ན། ། ི་ནི་ནག་དམར་ནོར་ གས་མང་། །བཟའ་མི་ག མ་
མམ་ ་ཡོད་པ། །མདོག་ནག་ ་ལི་འ ོ་ལ་དགའ། །ནག་ ོན་ ་ ེན་མིང་ལས་གནོད། ། ས་དང་
་འ མ་མཚ་ ན་མདོས། །གིན་ལ་ ་སེར་ ངས་འ ར་འོང་། ། ང་གཡས་ན་ཞིང་ཐབ་གཞོབ་
ལན། །གདོན་ནི་གཉན་དང་ ་མ་དགའ། ། ལ་པོ་བསེ་རག་ ི་ཤི་གནོད། ། ང་ཤར་ ོ་ཡང་དེར་
བ ན་པའི། ། ི་ནི་སེར་ ་ ང་སེར་པོ། །བཟའ་མི་རབས་ཆད་ ོམ་ཆེན་ཡོད། །མགོ་ མ་
མདོག་སེར་མིང་བ ག་ངན། །ཇོ་ ོམ་དཀོན་མཆོག་ལས་ ས་གནོད། །ས་བདག་ཡོ་བཅོས་བསེ་
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རག་བཀར། །ཟིན་ལ་གཞོགས་གཡས་ ིབ་མ་ན། ། གས་ཆ་ ང་ངམ་ཤིང་བཅད་ལན། ། ་
བཙན་ ་བ ད་འགོང་པོ་གནོད། །ཤར་ ོགས་ ོ་ནི་ བ་བ ན་པ། ། ི་ནི་དཀར་ ོ་གང་ ང་
དང་། ། མ་དང་ ག་གཟིག་བོང་ ་ཡོད། །བཟའ་མི་ཁ་ཡར་ཤ་མདོག་དཀར། ། ་ནི་སིལ་ ར་
མིང་ ོན་པོ། ། ་དང་ ལ་པོ་ལས་ ས་གནོད། ། ང་ ོང་ག ངས་འ ས་འགོང་པོ་བཀར། །
ཟོན་ལ་ ང་དང་ ོ་འབོག་དང་། །ལག་པ་གཡས་དང་ ོད་མི་བདེ། །ཟ་འ ེ་དར་ཟབ་ ངས་
པས་ལན། །མ་མོའམ་ ད་མེད་ཤི་འ ེ་དང་། ། ལ་ ི་ ེ་བོ་ ེ་མོ་གནོད། ། ོ་ཤར་ ོ་ནི་ ེབ་ ོ་
ཅན། ། ི་ནི་སེར་ ་ནོར་མཛ་ ོལ། །བཟའ་མི་ཕོ་བས་མོ་མང་བ། ། ོ་ག གས་ ང་ཁམས་པ་ཡི་
མི༑ ༑འ ོན་མ་ ོན་མའི་མིང་ལ་གནོད། །མ་མོ་ ལ་མདོས་ ེ་བོ་བ ང་། །
ག མ་པ་ ེ་བའི་ལེ་ལན་ནི། །གཅིག་དཀར་ ེང་ ་ན་ ར་ན། །མིག་ནད་མགོ་འཁོར་
ང་ཡང་ ང་། ། ངས་འ ར་ཤ་ ་ ིང་གཟེར་འོང་། །གདོན་ནི་ ་དང་ ལ་པོ་དང་། །ཞིང་
གི་ས་གནས་ས་བདག་གནོད། ། ོ་ལ་ད ་ངོ་ཞོ་ཆང་ཉེས། ། ་ འི་ག ངས་དང་ ོང་བཤགས་
༑ ༑ལན་ཆགས་བ ་འཇལ་ ལ་མདོས་བ གས། །གཉིས་ནག་ ེང་ན་ནད་ ག་པོ། །མིག་དང་
རོ་ ོད་ ང་ཐབས་ན། །གདོན་ནི་བ ད་དང་ ར་ཁ་དང་། །གནོད་ ིན་ ་བ ད་དམ་ ི་
གནོད་། ། གས་སའི་ ོགས་ནས་ ་ངན་ལངས། ། ོད་ལ་ཕོ་ལོག་ན་ཉེན་ཡོད། །ནག་པོའི་གཏོ་
མདོས་བ ད་ཞལ་བ ར། །ག མ་མཐིང་ ེང་ན་ ན་ ན་དང་། །ད ་ ་ཕོ་མཆིན་ ་འགག་
ན༑ ༑གདོན་ནི་ཞིང་ས་ ར་ས་ནས། ། ་དང་ས་ ིན་ས་བདག་གནོད། །ཉེན་ནི་ ོན་འ ད་ ་
མིག་ ོགས། །མི་ ོད་ཚང་ཉེས་ཁ་ ་འ ང་། ། ་ཆོག་ ་གཏོར་ ་བ ད་མདོས། ། ་དང་ས་
བདག་གཏེར་ མ་ ། །བཞི་ ང་ ེང་ན་ ་ཐོར་དང་། །མཛ་དང་ཞ་ མ་ཡན་ལག་ན། །གདོན་
ནི་ཤིང་དང་ ་མིག་ལ། །གནས་པའི་ཤར་ བ་ས་ ་གནོད། །གསེང་མ་ ོག་དང་ཤིང་བཅད་
ལན། ། ོད་ལ་བ ་བ་ཁ་ཡོགས་འ ང་། ། ་ཐོར་ མ་རེངས་ན་ཡང་ཐང་། ། ་ ན་ ་འ མ་
་བ ད་མདོས། ། ་སེར་ ེང་ན་ ི་འཐིབས་དང་། །འོན་ གས་འ ་ གས་ཕོ་ནད་ ང་། ། ི་
ལམ་མང་ཞིང་ ིང་མི་དགའ། །གདོན་ནི་ ལ་འགོང་ ་ ་དང་། །འོད་ཅན་ ས་ ིར་འ ངས་
པ་གནོད། །མཁར་ལས་མཆོད་ ེན་བཤིག་ཉེན་ ིས། ། ོད་ནི་ ི་འཐིབས་ གས་གོད་འ ང་། །
ས་བདག་ཡོ་བཅོས་ ས་འ ེ་ད ང་། ། ག་དཀར་ ེང་ན་ ིང་གཟེར་དང་། །རིམས་དང་ཁ་སོ་
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ས་པ་ན། །གདོན་ནི་ཁང་ ོང་དཀོར་བདག་དང་། །ཆགས་འ ེ་ ད་མེད་ བ་འ ེ་གནོད། །
མི་གཙང་ཐབ་དང་ནལ་ ིས་ཉེན། ། ོད་ལ་ ་བ་ ས་ནད་འ ང་། ། ས་དང་ ོང་བཤགས་
འགོང་པོ་ ད། །བ ན་དམར་ ེང་ན་ ག་གཟེར་དང་། །ཚད་ནད་གཉན་ ངས་གཏར་ ེག་
ཉེས། །གདོན་ནི་ ི་བཙན་ ེ་བོ་གནོད། ། གས་བཤས་ ་ ག་དམར་ཐབ་ལན། ། ོད་ལ་བཙན་
ི་གཟེར་མདའ་འ ང་། །བཙན་བ མ་ཤ་ ་ཡམ་ ད་མདོས། །བ ད་དཀར་ ེང་ན་ ར་ ི་
དང་། ། ོ་འབོག་ ་ ོས་ ིབ་ ང་ན། །གདོན་ནི་འགོ་ཡི་ ་ ་འ ། །ཉེན་ནི་ ་ལ་མི་གཙང་
ཕོག ། ོད་ལ་ ི་དང་གཟེར་ཐབས་ ང་། ། ས་དང་འགོ་ཡི་ ་ ་གསོ། །ཚ་གཡང་ཁ་ ོད་བ ་
ཤིས་ ། །ད ་དམར་ ེང་ན་དལ་ཡམས་དང་། ། ད་མེད་ཡིན་ན་ ག་ཚབ་འ ིལ། །གདོན་ནི་
བ ད་དང་བ ན་མ་གནོད། ། གས་སའི་ཟས་ཟོས་ནལ་ ིས་ཉེན། ། ོད་ལ་ གས་གབ་དལ་
ཡམས་ངོ་། །མ་མོ་ ི་མདོས་ནག་ ག་དང་། །བན་བོན་ ་ ང་གཡང་ལེན་ ། །
བཞི་བ་ཉི་མའི་ལེ་ལན་ནི། ། ི་བའི་ཉི་མར་ན་བ་ན། །ཚགས་ཚགས་ནའམ་འབར་འ ར་
ངས། ། ར་མཆོད་ ་ ་མ་དགའ་བས། ། ་མཆོད་ཕོ་ཡང་མོ་ ི་ཟེར། ། ང་ཉིར་ ིང་དང་ཕོ་
མཆིན་ན། ། ེ་བོ་ ེ་མོ་བསེ་རག་གནོད། ། ི་ལམ་ཚབ་ བས་འ ང་བ་དང་། ། ་ཚགས་མི་
བདེ་མོ་ནད་ ི། ། ག་ཉིར་ ང་ བ་མཁལ་ དེ ་གཟེར། ། ་གཉན་ ་གཉན་ཐེ ་རང་གནོད། །
དེ་ཡང་ཕོ་ ི་མོ་ཡང་ཟེར། ། ་ཆོག་ ་བསང་ ག་ ་ ། །ཡོས་ཉིར་མགོ་དང་ ེད་པ་ན། །
ལ་ཐེ ་ ང་ ི་ ་ ིན་གནོད། །དེ་བཅོས་ཕོ་ཡང་མོ་ ི་ཟེར། །འ ག་ཉིར་ ོ་ ིང་ནང་ ོལ་
ན༑ ༑མནོལ་དང་ཐབ་གཞོབ་ ིས་ ་ ོས། ། ་བསང་ ་ ེན་ག ག་པར་ན། །ཕོ་ ི་མོ་ནི་ཡང་
ཞེས་བཤད། ། ལ་ཉིར་ ང་དང་ ིབ་ལོགས་ན། །ཚ་འདར་ཁོག་འ ་ ང་ བ་ ེད། ། ་དང་
ཤིང་གནས་ ་གཉན་གནོད། །ཕོ་ཡང་མོ་ནི་ནད་ ན་རིང་། ། ་ཉིར་བ ལ་ནད་ ར་གཟེར་
ང་། ། ིམ་ ི་ ་དང་ ེ་མོ་གནོད། ། ་བ ང་མོ་ཡང་ཕོ་ ི་ཟེར། ། ག་ཉིར་འཇིང་ན་སོས་པ་
དཀའ། །བསེ་རག་ ེ་བཙན་བ ོངས་ན་གནོད། །བསེ་རག་བ ད་ཅིང་ ི་མ ན་གསོལ། ། ེལ་
ཉིར་ ིང་འདར་ཡི་ག་འ ས། །མི་གཙང་ ས་དང་ས་བདག་གནོད། །ཕོ་ཡང་མོ་ ི་ས་བདག་
བཅོས། ། ་ཉིར་ཡན་ལག་ ས་པ་ན། །ཐབ་ཤོར་དབང་གིས་ ་གཉན་གནོད། །ཐབ་བསང་ ་
་མཆོད་ན་བཟང་། ། ི་ཉིར་ངལ་ བ་གཡོ་འ ལ་དཀའ། །གནམ་ཐེ ་དཀོར་བདག་བེ་ཧར་
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གནོད། །བེ་ཧར་མདོས་དང་གནམ་འགོང་བཀར། །ཕག་ཉིར་ ག་ གས་ད གས་མི་བདེ། ། ་
ིང་ ོགས་ ི་ཤི་འ ེས་གནོད། །ཤི་གཤེད་འ ལ་ཞིང་ ར་མ ན་གསོལ། །ཕོ་ཡང་མོ་ནི་ན་
ན་ ི། །
་བ་གཟའ་ཡི་ལེ་ལན་ནི། །ཉི་མར་ ་ ང་མ་དགའི་ངོ་། ། ་བར་ས་བདག་ ་གཉན་
གནོད། །མིག་དམར་མ་བ ད་བཙན་ ལ་འ ། ། ག་པར་ ་དང་མཚ་ ན་གནོད། ། ར་ ར་
བན་བོན་ ང་མ་འ གས། །པ་སངས་གཉེན་དང་ ལ་པོས་འཚར། ། ེན་པ་ས་བདག་མ་མོ་
གནོད། །དེ་དག་བཅོས་གཏོ་རིག་པས་ད ད། །
ག་པ་ ར་མའི་ལེ་ལན་ནི། ། ིན་ ག(འཚ)དམེ་དང་ གས་ ིས་ལན། ། ར་མ(འཚ)ཐབ་
དང་གཞོབ་ ིས་ལན། །མགོ(འཚ)ལ་མི་ཁ་ཟས་ ིས་ལན། །ལག(ནད་ ན་རིང་)ནི་ཁ་ཟིན་འཁོན་
ིས་ལན། །ནབས་སོ་ ག་ ལ་ལས་ ིས་ལན། ། ལ་ནི་ ་ གོ ་གཉན་ ིས་ལན། ། ག་ནི་འཐབ་
ོད་ ་མས་ལན། །མ ་ནི་འདོད་བཤད་ ག་པོས་ལན། ། ེ(འཆི)ནི་ཤིང་གནན་གཅོད་པས་
ལན། །དབོ་ནི་ས་བ ོ་ ོ་ ོག་ལན། །མེ་བཞི(འཆི) ེད་ ངས་ ག་པས་ལན། །ནག་པ(འཆི)མ་
ཚར་ཟས་ ིས་ལན། །ས་རི(འཆི་ཉེན་ཆེ)ཞིག་རལ་བཅོས་པས་ལན། །ས་ག་ནང་དགོང་འ ལ་ ིས་
ལན། ། ་མཚམས་ཐབ་འ ེ་ གས་པས་ལན། ། ོན(གསོ་ འོ)ནི་གར་མཁན་མ ོན་པོས་ལན། །
བས་ནི་མར་དང་ཤ་ཡིས་ལན། ། ་ ོད་ ིང་ ར་ ས་པས་ལན། ། ་ ད་སོ་ནམ་ ས་པས་
ལན། ། ོ་བཞིན་ ང་པོའི་འཁོན་ ིས་ལན། ། ི་བཞིན་ ོགས་ངན་བ ེན་པས་ལན། །མོན་ ེ་
ིམ་མཚས་འ ལ་ ིས་ལན། །མོན་ ་ ེས་མི་འ མས་པོས་ལན། ། མས་ ོད(འཆི་ཉེན་ཆེ)ནལ་
དང་བཙག་གིས་ལན། ། མས་ ད་ཆང་སེང་ ར་ ིས་ལན། །ནམ་ ་ ད་མེད་འ ལ་ ིས་ལན། །
ད ་ ་ ་ཁའི་མ ོན་པོས་ལན། ། ་ཉེ་བཙན་དང་གོད་ཤས་ལན། །དེ་ ར་ལེགས་པར་བ གས་
ཏེ་བཅོས། །གོང་ ་འ ོ་བ་རང་ ད་པའི། །མཚན་ཉིད་ངེས་པར་འདི་ ་ ེ། །དང་པོ་འ ང་བ་
ཤིང་གི་མི། །མདོག་ ོ་བོང་རིང་རོ་ ོང་ལ། །ཁ་མང་ ན་ཆེ་བ ོད་ན་མ ོགས། ། ས་ ར་ཚང་
དགའ་ ག་དོག་ཆེ། །མེ་ཡི་མི་ནི་མདོག་དམར་ལ། ། ོ་ ོས་ ོ་ལ་ ་བ་ ག ། ི་ ིན་བཟང་ལ་
ོམ་དད་ཆེ། ། ་སེར་ ོ་མང་ཞེ་ ང་ཆེ། །ས་མི་མདོག་སེར་ ས་པོ་ ི། །བོང་ ང་འ ང་འ ོས་
ཁ་ ང་ལ། །ཤ་ ས་ ད་འ ག་ ེས་འ ོ་དགའ། །གཏི་ ག་གཉིད་དང་ལེ་ལོ་ཆེ། ། གས་མི་
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མདོག་དཀར་བ ར་མི་ བ། ། ་ ང་སེམས་དཀར་ ང་ལོ་མཛས། ། ་བ་འགགས་ཤིང་ཤེས་པ་
གསལ། ། ད་ བ་ ་ ེན་ང་ ལ་ཆེ། ། ་མི་མདོག་ནག་ ད་ མ་ལ། །ཁ་ ་ ་ ་མིག་ ་
མང་། ། ས་ ི་སེམས་ ན་ ་བ་ངན། ། ས་འདར་ ོད་ ང་འདོད་ཆགས་ཆེ། །དེ་ ར་འ ང་
བའི་མཚན་ཉིད་ནི། །གཉིས་རེ་འདོམས་ན་ ན་པའི་མི། །ག མ་རེ་འདོམས་ན་འ ས་པའི་མི། །
དེ་སོགས་རིག་པའི་འ ལ་འཁོར་བ ོར། །ནད་དང་ནད་མེད་གང་ཡིན་ ང་། །མཁས་པའི་རིག་
པས་ལེགས་ད ེ་ནས། །ག ག་ལག་ཐང་ཤིང་ ལེ ་ཚར་ ིས། །བཟང་ངན་ ང་བ ན་དབོག་པར་
༑ ༑ཞེས་ནག་ ིས་ ང་ ིད་མེ་ལོང་ལས་ག ག་ལག་ཐང་ཤིང་རིང་མོ་བ ན་པའི་ལེ ་ ེ་
ག་པའོ།། །།
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༼ ལེ ་བ ན་པ། ་ནག་ད ད་ ངི ་བ ་ག མ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ༽
༈ གཞོལ་མེད་ཡེ་ཤེས་རལ་ ི་ནི། ། ིད་ཞིའི་མ ད་ལ་མི་ཕམ་པ། །མ་རིག་ ན་འཇོམས་
ག ང་ ང་ཞེས། །རང་རིག་ ིང་པོ་ལ་བ ད་ནས། ། ེ་ ་མཆོག་དམན་བར་ག མ་ ི། །བདེ་
ིད་ ེན་འ ེལ་བ ག་པའི་ ིས། ། ་ནག་ད ད་ ིང་བ ་ག མ་འདི། ། ང་ལས་རིག་པས་
བ ེབས་ནས་འཆད། །
དང་པོ་མི་ ེ་ ལ་པོ་ལ། ། ་ ལ་ ང་གི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་ཁམས་ ི་ད ་ ་
ནས། །བ ི་ ་ ་ལོན་ ེན་བ ངས་པའི། ། གོ ་ ས་དབང་ ང་ ེས་ ེ་ ར། །བ ི་ འི་དེ་ ས་
འཐབས་པས་ན། །མ་ ོགས་ས་ ་ནང་འ ད་དཀར། ། ་ད ་ཤིང་ གས་མེ་ནང་ནག །དེ་ཡང་
ིས་འགོ་ མ་པ་ ། ། ལ་རབས་གདན་ས་ ོང་མ་ ོང་། ། ག་གཟིག་ ་འ མ་ཡལ་མ་ཡལ། །
ཆབ་ ིད་དར་མ ད་ ོལ་མ་ ོལ། །ཕོ་ ང་མི་ལ་ཤོར་མ་ཤོར། ། ་ ིང་ ལ་འོག་སོང་མ་སོང་། །
དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། ། ལ་པོའི་ ལ་རབས་མི་འཆད་ཅིང་། །ཆབ་ ིད་གདན་ས་ ོང་
མི་ ིད། ། ོ་ ེའི་ ག་བཞིན་ ་ཚ་བ ན། །ནག་ན་ ལ་དང་ ལ་ ས་ལ། །ཕ་མེས་ས་ནས་ ར་
ི་ལངས། ། ོགས་མེད་བོན་གཤེན་ ས་ ི་འ ལ། ། ོག་བ ་ ལ་པོ་གདན་བ གས་ ། ། ས་
ེལ་དཀར་ན་ནད་དང་ ལ། ། ག་གཟིག་ ་འ མ་བ ན་མོར་དགེ། ། ང་ ིད་ཟིལ་གནོན་
ལ་ ་འ ངས། །ཆབ་ ིད་ཐམས་ཅད་བདེ་ལ་འཁོད། །ནག་ན་ ལ་པོ་ ང་གཞིས་ཟིན། །ཡབ་
ས་བ ན་མོ་ཁ་འ ལ་ངོ་། ། ལ་ ིད་ ོན་ ་བཞིན་ ་འ ི། ། ིན་གཏོང་ ས་བ ར་ ོམ་པ་
ང་། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་ལོངས་ ོད་ ས། །ཆབ་ ིད་དར་མ ད་མ་ ོལ་བས། ། གས་གཉིས་
མངའ་ཐང་ ས་ཏེ་བཟང་། །ནག་ན་མི་ ེ་གཞན་ ིས་འ ། ། ་ ་ནོར་ གས་ལོངས་ ོད་
ད ལ། །གཡང་ལེན་དཔལ་བ ོད་བཀའ་འ ར་ ོག ། ང་ ེལ་དཀར་ན་ ལ་པོ་ཡི། །ཕོ་ ང་
མི་ལ་མ་ཤོར་བས། ། ན་ གས་བ ན་པའི་ ལ་མཚན་བ ེང་། ། ོན་དང་འབངས་ ིས་གང་
ག ང་བ བ། །ནག་ན་ ལ་ ིད་ ང་གིས་གཡེང་། ། ལ་ཁམས་མི་བདེ་ ལ་ཁབ་ ོད། ། ང་
གསོ་ད ་མནན་ ིན་འ ེད་སོགས། །རིམ་ ོ་ ོབས་ཆེན་ ར་ ་བོད། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་ ་
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ངི ་དེ། ། ལ་འོག་མ་སོང་བཙད་པོ་ཡི། །བཀའ་བཙན་རིགས་བ ད་དར་བས་བཟང་། །ནག་
ན་ ལ་པོའི་མངའ་རིས་ལ། །ནད་མཚན་ ་གེའི་བ ལ་པ་དར། ། ག་ གས་མ་མོའི་ ི་མདོས་
གཅེས། །
གཉིས་པ་གཤེན་ ལ་པོན་པོ་ལ། །ག ་འ ག་ ོན་མོའི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་ཁམས་
ི་མ་འ ག་ནས། ། ེན་བ ངས་འཐབ་པའི་ ིས་འགོ་ ། །ད ་ཡི་ག ག་ཏོར་མཐོ་མི་མཐོ། །
གཟི་བ ིད་མཚན་དཔེ་བ ག་མི་བ ག །གསེར་ ི་ ་གཤང་ ན་མི་ ན། །ག ང་ ང་ ི་འཕང་
བ ན་མི་བ ན། །བ ེད་ ོགས་ཏིང་འཛན་གསལ་མི་གསལ། །དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། །
བོན་གཤེན་ད ་འཕང་ད ང་བས་མཐོ། །བཤད་ བ་ཉི་ ་མཁའ་ལ་གསལ། ། ད་འཛན་གཤེན་
པོའི་ ་ཚ་རིང་། །བོན་དར་མཐའ་ད ས་ ན་ ་དར། །ནག་ན་ག ག་ཏོར་ ིན་ ིས་ ིབ། ། བ་
ད་གཤེན་པོའི་ ་ཚ་ ང་། ། ་ ང་བ ེན་ བ་ཚ་གཡང་བ ག ། ས་ ེལ་དཀར་ན་བ ག་
མདངས་ ས། །ནད་གདོན་མ་བཞེས་མཚན་དཔེ་གསལ། །གཤེན་ ད་མི་འཆད་ ་བས་རིང་། །
ནག་ན་གཟི་བ ིད་ ་བ་ལ། །ནད་གདོན་ ་གཅན་ག ག་པས་གཙས། །གསས་མཁར་གཉེན་
པོའི་དབང་ཆེན་ ། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་ ་གཤང་ ། ། ོང་ཁམས་ ིད་པ་ག མ་ ་ གས། །
་འ ེ་ ན་ལ་བཀའ་བཙན་ཞིང་། ། ེ་འ ོ་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་འ ང་། །ནག་ན་ ་གཤང་
བཙའ་ཡིས་ ེར། ། ེས་ འི་དམ་ཚག་ལ་སེལ་ གས། །ཉམས་ཆག་བ ང་ཞིང་ ་གཡང་འབོད། །
ང་ ེལ་དཀར་ན་ བ་གཤེན་ཉིད། །ཞབས་པད་ག ང་ ང་ ི་འཕང་བ ིད། ། ན་ གས་
ག ལ་ ་ ོགས་བ ར་ ས། ། ིན་ལས་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ། །ནག་ན་ ོབ་པའི་ ་
འ ་བས། །གཞན་ ིས་མི་བ ར་ཁ་ཡོགས་ ང་། །མགོ་ག མ་མདོས་དང་བ ད་ ོག་ ། ། ེ་
ེལ་དཀར་ན་ ་གཤེན་དེ། ། ་བ་ནམ་མཁའ་བཞིན་ ་མཐོ། ། ོམ་པ་ཉི་ ་བཞིན་ ་གསལ། །
དམ་ཚག་ཤེལ་ ར་ ི་མ་མེད། །ནག་ན་བོན་ ད་དར་ ད་ཆེ། །ཕས་ ི་མ ་གཏད་ ོད་གཏོང་
ཡོད། ། ོགས་བཞིར་བ ོག་ཆེན་ ་བར་ཤེས། །
ག མ་པ་བཤེས་གཉེན་བན་དེ་ལ། །སེང་གེ་དཀར་མོའི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་ཁམས་
ི་ད ་ཡོས་ནས། ། ེན་བ ངས་འཐབ་པའི་ ིས་འགོ་ ། །གསེར་ ོར་གནམ་ ་ཡར་མ་ཡར། །
མ་པ་ ག་ནས་ཤོར་མ་ཤོར། །ཤེལ་དཀར་ ེང་ཐག་ཆད་མ་ཆད། །ག ་ཡི་མ ྜལ་ མ་མ་
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མ། །སེང་གེའི་ ི་ ང་ཞིག་མ་ཞིག །དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། །གསེར་ ོར་ནམ་མཁར་
མ་ཡལ་བས། །འཆི་མེད་ བ་པའི་ལང་ཚ་བ ེས། ། ང་ ིད་དབང་ ་འ ས་པ་ཡིན། །ནག་ན་
ཚ་ལ་བར་ཆད་འ ང་། ། ས་པ་ ལ་ ་མ་ ིན་པས། །བ ེན་ བ་ལས་འབད་ ང་དག་ ། །
ས་ ེལ་དཀར་ན་རིན་ཆེན་ ི། ། མ་པ་ ག་ནས་མ་ཤོར་ཞིང་། ། ར་ ིག་ཆོས་གོས་མདངས་
གཅེས་བཟང་། །ནག་ན་ ་ལ་ ང་གཞི་བཞེས། །ག ལ་ ་ ལ་དམན་ཆོས་ ད་ ང་། ། ་ ས་
བ ར་ཞིང་ ོམ་པ་བ ར། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་ཤེལ་དཀར་ ི། ། ེང་ཐག་མ་ཆད་ཟབ་དོན་
འ ིན། ། ་ ོབ་ལོངས་ དོ ་དར་ ས་འཕེལ། །ནག་ན་འ ིན་ལས་མི་དར་ཞིང་། །གཞན་ཕན་
མཛད་ལ་བར་ཆད་འ ང་། །དབང་ ་བ ས་བ ོད་ཟས་ནོར་ ིན། ། ང་ ེལ་དཀར་ན་བ ་
ཤིས་པའི། །མ ལྜ ་མ་ མ་ག ལ་ ་དར། ། ན་ གས་ཡོན་ཏན་མེ་ཏོག་བཞད། །ནག་ན་ག ལ་
ས་གཤེ་ ར་འདེབས། ། ིན་ལས་བ་དན་ ད་པས་ན། །ཆོས་ ོན་ལམ་གསལ་ ེན་ག མ་
མཆོད། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་སེང་གེའི་ ི། །མ་ ོངས་ ིན་ བས་ ་ ན་འབེབ། །བ ན་པ་ ོགས་
བ ར་དར་བས་བཟང་། །ནག་ན་བ གས་ ལ་འཕོ་ ས་འ ང་། །བ ན་དང་ ་ཚར་བར་ཆད་
ངོ་༑ ༑ བ་ཆེན་བཀའ་བ ད་ ེན་ གས་ ། །
བཞི་བ་ གས་འཆང་དམ་ ན་ལ། །གསེར་ ལ་སེར་པོའི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་
ཁམས་ ི་ ོགས་ ལ་ནས། ། ེན་བཀན་འཐབ་པའི་ ིས་འགོ་ ། །ཏིང་འཛན་དགོངས་པ་ ོལ་
མ་ ོལ། ། གས་དམ་འོད་གསལ་ ིབ་མ་བ ིབ། །ད ིལ་འཁོར་བ ག་མདངས་ཡལ་མ་ཡལ། །
ར་པའི་དབལ་ ེ་བ གས་མ་བ ག །མཁའ་འ ོའི་བཀའ་ཆད་འོང་མི་འོང་། །དང་པོ་ ོག་གི་
ེལ་དཀར་ན། །ཏིང་འཛན་དགོངས་པ་མ་ ོལ་བས། །བ ེན་ བ་ལས་ ོར་མངོན་ ་ཕེབས། །
བ ིད་ ན་ ད་བཟང་ ་ཚ་རིང་། །ནག་ན་ ལ་འ ོར་དགོངས་པ་ཡེངས། །དམ་ཚག་ ོན་
གས་ ད་འཛན་འཆད། ། ོག་ལ་བར་ཆད་འ ང་ ིད་པས། །བ ེན་ བ་དམ་ཚག་གསོ་ ོང་
༑ ༑ ས་ ེལ་དཀར་ན་ ད་འཛན་བཟང་། ། གས་དམ་འོད་གསལ་གསལ་ ིབ་མེད། ། ང་
ིད་དབང་འ ས་ ན་ལས་ ོལ། །ནག་ན་འོད་གསལ་འཐིབ་ ིས་ ིབ། ། ས་པ་མི་ཐོན་ནད་
ིས་གཟིར། །ཡི་དམ་ ་བཞེངས་ཚགས་འཁོར་ ། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་ད ིལ་འཁོར་ ི། །
བ ག་མདངས་མ་ཡལ་ གས་ ད་བཟང་། ། ེ་བ ད་འ ང་པོ་ ན་ ་འཁོལ། །ཞིང་བ ་
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བཙན་ལ་ཟིན་པས་བཟང་། །ནག་ན་ གས་ ད་ཤིན་ ་ངན། །ཕ་ཡིས་ ག་ལ་ ར་བཏབ་
ང་། ། ་ཡིས་མར་ལ་ ག་མི་འ ར། ། ས་མ ་མི་ཐོན་ བ་ཁང་ ོངས། ། བ་གནས་ ོ་ཞིང་
ག་ གས་བ ོན། ། ང་ ེལ་དཀར་ན་ ར་པ་ཡི། །དབལ་ ེ་མ་ གས་ངར་དང་ ན། །མངོན་
ོད་ལས་ ར་ ན་ གས་ ན། །ནག་ན་ ད་ ར་ ོད་གཏོང་ལོག །མི་ཁ་ ེང་གཞི་འ ་བ་
ཡིན། །བ ོག་པ་གཏད་བ ོལ་མི་ཁ་བ ར། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་མཁའ་འ ོ་མས། །བཀའ་ཆད་མི་
འ ང་རིག་པ་འཛན། །མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་དང་འ ། །ནག་ན་རིག་འཛན་ས་མི་ནོན། །བ ོ་དང་
ཕཊཿ ི་ ་ཉམས་པས། །ཡི་དམ་ ་བ ེན་ ང་མ་ ན། །
་བ་ཞང་ ོན་ ་མ་ལ། །རབ་བ ན་ ང་པོའི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་ཁམས་ ི་ ོགས་
ང་ནས། ། ེན་བ ངས་འཐབ་པའི་ ིས་འགོ་ ། ། ེ་ཡི་ གས་བ ེ་ ལ་མ་ ལ། ། ་ཡི་བཀའ་
ཆད་འ ང་མི་འ ང་། །ཡིད་ཚང་གསེར་ག ་ཤོར་མ་ཤོར། །འ ལ་ ི་མདའ་མ ང་ཆག་མ་
ཆག ། ོན་པོའ་ི འ ན་ས་ ོངས་མ་ ོང་། །དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། ། ལ་ ི་ གས་བ ེས་
མ་གཏོང་བས། ། ོན་ ི་ ོ་ ོས་ཟད་མི་ཤེས། །ཆབ་འབངས་བདེ་ཞིང་བར་ཆད་མེད། །ནག་ན་
ོན་ ི་འ ིན་ལས་ ད། །ཕས་བཞག་མི་ཟིན་ཚ་ཡང་ ང་། །འ མ་དང་ད ་བ ོག་ད ་ ི་
མནན། ། ས་ ེལ་དཀར་ན་ཡི་དམ་ ས། །བཀའ་ཆད་མི་འ ང་མགོན་ ོབ་ ེད། ། ོན་ ད་དར་
ཞིང་ བ་ ེན་བཟང་། །ནག་ན་ནད་མཚན་བར་ཆད་ངོ་། ། ་གསོལ་ ི་མནན་ ི་ ང་འདོགས། །
དབང་ ེལ་དཀར་ན་ཡིད་ཚང་གི །རིན་ཆེན་བང་མཛད་མ་ཤོར་བས། །ཟས་ནོར་ལོངས་ ོད་
འདོད་ད ་འཕེལ། །ནག་ན་ཡིད་ཚང་གསེར་ག ་ ོར། །དང་པོ་དར་ཡང་ཐ་མར་ ད། །གསེར་
འོད་ མ་ ལ་ ་གཡང་ལེན། ། ང་ ེལ་དཀར་ན་དཔའ་བོ་ཡི། །འ ལ་ ི་མདའ་མ ང་མ་ཆག་
པས། །ཚ་རིང་ནད་དཀོན་བསམ་དོན་འ བ། །ནག་ན་ཚ་ལ་བར་ཆད་འ ང་། །ཕ་ ་རང་ག མ་
་འ མས་པས། ། ་བ ་ ་ འི་དཔང་བ ོད་ ། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་ ོན་པོ་ཡི། །འ ན་ས་མ་
ོང་ ན་ གས་ཆེ། །ཆབ་ ིད་ ོ་ ོས་ཐབས་ ིས་ ོང་། །ནག་ན་མི་ཁ་མི་ཐེག་འ ང་། ། ོན་
པོའི་ ོ་ཉེས་ ལ་ ིས་བ ོན། །མདོ་ ད་ག ངས་ ེ་མང་ ་ ོགས། །
ག་པ་ ེས་པ་དར་མ་ལ། ། གས་ ག་ ་བོའི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་ཁམས་ ི་ད ་
ག་ནས། ། ེན་བཀན་འཐབ་པའི་ ིས་འགོ་ ། ། ོག་གི་མདའ་མོ་ཆག་མ་ཆག ། ག་རལ་འཁོར་
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ག མ་ཤོར་མ་ཤོར། །རལ་ ིའི་དབལ་སོ་བ ལ་མ་བ ལ། ། ི་ལིང་ ་དང་ ལ་མ་ ལ། །དཔའ་
བོའི་འཐབ་ར་ ོངས་མ་ ོངས། །དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། ། ོག་གི་མདའ་མོ་མ་ཆག་པས། །
དཔའ་བོའི་ཚ་ཡི་ག ་བ ན། ། ག་ལ་རི་མོ་བ ་བ་ཡིན། །ནག་ན་ག ལ་ ་སོང་ན་ཤི །རང་
དང་ ན་ལ་མཚན་འཁོར་བས། ། ོག་བ ་ཉེ ་འདོན་ ི་ཁ་བ ར། ། ས་ ེལ་དཀར་ན་ ེས་
ད་དར། །འཁོར་ག མ་ ེད་ནས་མ་ ོལ་བས། ། ག་ཆས་ ས་ལ་བ ན་པ་འ ། །ནག་ན་ ེས་
པ་དར་ ད་འ ང་། ། ག་རལ་གཟིག་ བས་ ་ཉམས་པས། །མི་རབས་ ་འཛན་འཁོར་ལོ་
འདོགས། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་ཕན་ ན་དར། །རལ་ ིའི་དབལ་ཁ་མ་བ ལ་བས། ། ་དང་
གས་ ི་དཔལ་འཕེལ་ལོ། །ནག་ན་གཡང་གི་གཏེར་ཁ་འཆོར། །གསེར་ག ་ཟས་ནོར་གང་ ོངས་
ཆེ༑ ༑ཕོ་ ་མཆོད་ཅིང་དབང་ཐང་ ེལ། ། ང་ ེལ་དཀར་ན་ ལ་ ས་བདེ། ། ི་ལིང་ ་དང་
མ་ ལ་བས། །ཕ་ཡི་འ ིན་ལས་ ་ཡིས་འ ད། །ནག་ན་ཁ་ ས་ ོད་པ་འ ང་། །མི་རིགས་ ེས་
་འ མས་ནས་འཆི། །རིམ་ ོ་ ང་གསོ་ད ་ ི་མནན། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་རིགས་ ད་འཕེལ། །
དཔའ་བོའི་འཐབ་ར་མ་ ོངས་པས། །ད ་བོ་ ོང་གི་ ལ་འགོ་འཛན། །ནག་ན་དཔའ་ ལ་ཝ་
ལས་ མ། །ཁ་ཡི་ ་ཆེ་ཁོང་ནས་འདར། །ད ་ བ་ད ་བ ོག་ ག་དབང་ ། །
བ ན་པ་མོ་བ ན་བཟང་མོ་ལ། །གནམ་ ི་དམར་པོའི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་ཁམས་
ི་མ་ ི་ནས། ། ེན་བ ངས་འཐབ་པའི་ ིས་འགོ་ ། །དར་དཀར་ལ ་ཟགས་མ་ཟག །ག ་
ང་ ང་ཐག་ཆད་མ་ཆད། །དཔལ་ ི་ཉི་མ་ བ་མ་ བ། ། ིད་ ི་ ་མིག་བ མས་མ་བ མ། །
པང་ནས་ ་ ང་ཤོར་མ་ཤོར། །དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། །དར་དཀར་ཤམ་ ་མ་ཟག་
པས། །ཚ་རིང་ ས་ཕན་ཅི་ ས་འ བ། །ནག་ན་ཚ་ལ་བར་ཆད་ཡོད། །མས་ ི་ ི་ལངས་ ིད་ལ་
ངན། ། ིན་གསོ་ཚ་འཛན་འཁོར་ལོ་འདོགས། ། ས་ ལེ ་དཀར་ན་ན་ཚ་མེད། ། ་ག འི་ ང་
ཐག་མ་ཆད་པས། ། ་ཚ་ འམ་ ག་ལ་དབང་། །ནག་ན་ ་དང་ ོ་ལ་ངན། །ནད་འ ང་བ མས་
པའི་ལས་མི་འ བ། ། ས་བ ེད་བཅོས་དང་ག ག་ཏོར་འདོན། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་ཕ་མིང་
དར། །དཔལ་ ི་ཉི་མ་མ་ བ་པས། །མངའ་ཐང་ལོངས་ ོད་ ས་ཏེ་བཟང་། །ནག་ན་དཔལ་ ི་
གཡང་མཚ་ མ། །ནོར་གོད་ཆེ་ཞིང་གཉེན་ སི ་ ང་། ། ིན་པ་གཏོང་ཞིང་གོད་ ི་མནན། ། ང་
ེལ་དཀར་ན་ ན་ གས་ཆེ། ། ིད་ ི་ ་མིག་བ ོལ་བས་ན། །བསམ་པ་འ བ་ཅིང་མི་ཁ་
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མས། །ནག་ན་ཉེས་མེད་ཁ་ཡོགས་འ ང་། ། ིམ་ས་འཕོ་ཞིང་མག་ ད་ངན། ། ང་བ ེད་
བ ོན་ལ་ད ་ བ་ ། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་རིགས་ ད་འཕེལ། །མ་པང་ ་ཆགས་ ེ ་འ ངས། །
ནག་ན་པང་ནས་ ་ཤོར་བས། ། ་ཚ་གསོ་དཀའ་ ་ངན་འོང་། ། ིད་ག ངས་འ གས་ཤིང་
་བ ་ ། །
བ ད་པ་ ིས་པ་གཞོན་ ་ལ། །ནོར་ ་འོད་འབར་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་ཁམས་ ི་
ད ་ ག་ནས། ། ེན་བ ངས་འཐབ་པའི་ ིས་འགོ་ ། །ག ང་ ང་ར་བ་ཞིག་མ་ཞིག །གསེར་
ཉ་ མ་ ་ཐོན་མ་ཐོན། །གོས་ ང་ ་ཡིས་ རེ ་མ་ ེར། །གཞོན་ འི་ ེད་ར་ ོངས་མ་ ོང་། །སེ་
མདའ་སེ་ག ་ཆག་མ་ཆག །དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། །ག ང་ ང་ར་བ་མ་ཞིག་པས། ། ིས་
པ་ མ་ ལ་དགེ་ཞིང་བདེ། །ནག་ན་བར་ཆད་ ག་བ ལ་འ ང་། །དཔལ་ ིམ་ ་རོས་ཁེངས་
པས་ན། ། ིས་ ོན་ ང་གཏོ་ཚ་དབང་ ། ། ས་ ེལ་དཀར་ན་གསེར་ ི་ཉ། ། མ་ལས་མ་ཐོན་
ཁ་དོག་ལེགས། ། ས་ལ་ནད་གདོན་མི་འ ང་བཟང་། །ནག་ན་གསེར་ཉ་ཚད་པས་ག ང་། །མ་
དང་ ་མོའི་འ ེ་གནོད་པས། ། ་མཆོད་ ི་མནན་མཆོད་ ེན་བ ིགས། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་
ཟས་ནོར་འཕེལ། །གོས་ ང་ ་ཡིས་མ་ ེར་བས། ། ིས་པ་ ་དང་ ང་མས་ ོབ། །ནག་ན་ཟ་
འོག་བེར་ཐང་རལ། ། ་ ང་ཤིད་ ི་ངོ་ ང་བས། །གོས་ ིན་ ་ཞིང་ ང་ ི་མནན། ། ང་ ེལ་
དཀར་ན་ ིས་པ་ཡི། ། ེད་ར་མ་ ོང་ ་ ལ་ ད། །འ ོ་བ་གཞན་ ིས་མངོན་པར་བ ོད། །
ནག་ན་བ ེན་པའི་ ་ཡིས་བ ོན། ། ་ངན་ཤི་ཆད་འ ང་དོགས་པས། ། ས་དང་ ་གསོལ་
ལམ་འ ང་བཅོས། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་ ་ཚ་བ ན། །སེ་མདའ་སེ་ག ་མ་ཆག་པས། ། ེན་ངན་
བར་ཆད་གདོད་ནས་ ལ། །ནག་ན་ ིས་པའི་ ་མཁར་འ ེལ། །ཚ་དང་ ་ལ་ཉེན་ཆེ་བས། །ཚ་
དབང་ཚ་མདོ་ད ་བ ོག་ ། །
ད ་བ་ན་ ང་གཞོན་ ་ལ། །མཐིང་གི་ ་ འི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་ཁམས་ ི་མའི་
ི་ནས། ། ེན་བ ངས་འཐབ་པའི་ ིས་འགོ་ ། །བལ་ ད་འཕང་ར་ ོང་མ་ ོང་། །མཐིང་གི་
་མ་བ མས་མ་བ མ། །ཧ་ལོ་སད་ ིས་ ེར་མ་ ེར། །ད ལ་དཀར་མེ་ལོང་གཡའ་མ་གཡའ། །
ག ་ཡི་ ང་ལོ་ ིང་མ་ ིང་། །དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། །བལ་ ད་འཕང་ར་མ་ ོང་བས། །
ཚ་རིང་ ིད་འཕེལ་ནད་གདོན་མེད། །ནག་ན་ཚ་ཡི་ད ་ཐག་ཆད། །ཚ་ ་ཚ་འ གས་ཚ་གཡང་
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གསོ། ། ས་ ལེ ་དཀར་ན་ ས་ནད་མེད། །མཐིང་གི་ ་མ་མ་བ མ་པས། །མ་ ིང་ ་ཡིས་ཕན་
ཐོགས་བཟང་། །ནག་ན་ནད་ ི་ ག་ ས་མནར། ། ་ ིང་མ་ལ་དར་ ད་འ ང་། ། ས་བ ར་
ར་འ ད་གཏོ་བཅོས་ ། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་དབང་ཐང་འཕེལ། །ཧ་ལོ་སད་ ིས་མ་ ེར་
བས། ། ན་གོས་ལང་ཚ་ ིན་ཏེ་བཟང་། །ནག་ན་དཔལ་ ིམ་ ར་ ིས་ བ། ། ་ནོར་ ལ་མི་
ིམ་མཚས་ངན། །ག ངས་ ེ་ ོགས་ལ་གོད་ ི་མནན། ། ང་ ེལ་དཀར་ན་ད ལ་དཀར་ ི། །
མེ་ལོང་བཙའ་གཡས་མ་བ ིབ་པས། ། ལ་མཁར་ ེད་ཅིང་ ན་ ིས་ མས། །ནག་ན་མི་ཁ་ ི་
ར་འ ིད། །མ་དང་ ི་མོ་ ིང་རིགས་ངན། ། ང་བ ེད་མར་མེ་བ ་ ་བསགས། ། ེ་ ེལ་དཀར་
ན་དམན་ ོ་དགེ། །ག ་ཡི་ ང་ལོ་མ་ ིང་བས། ། ་ཚ་བ ན་ཅིང་ ིད་ ད་དར། །ནག་ན་ ན་
རིང་ནད་ ིས་ཐེབས། །འཁོར་གཡོག་ ་ངན་འ ང་བའི་ངོ་། །བོན་ཆོས་ ོལ་མ་ ག་མ་འདོན། །
བ ་བ་ ན་གཡོག་ལས་ ེད་ལ། །མི་འ ར་གཟེར་བཞིའི་ ིང་ ོར་ཞེས། །ཤར་ ག་ ོ་
འ ག་ བ་ ་དམར། ། ང་ཕག་མི་འ ར་གཟེར་བཞིའོ། །དེ་ཡང་ཞིབ་པར་བ ི་ ་ནི། ། ག་ ་
ི་ག མ་ ོགས་ ི་ ག ། ི་འ ག་ ལེ ་ག མ་མ་ཡི་འ ག ། ་ ང་ ལ་ག མ་ ་ཡི་ ། །ཕག་
ག་ཡོས་ག མ་ཁམས་མ ན་ཕག །དེ་ནས་ ་ལོན་ ེན་བཀན་དང་། །བ ི་ ས་འཐབ་པའི་ སི ་
འགོ་ ། །མདའ་ ་ག ་གཅིག་ཤོར་མ་ཤོར། ། ེ་ ོན་བཀའ་ཆད་ ང་མ་ ང་། །ཕོ་ ིམ་ ན་པ་
འཐིབས་མ་འཐིབ། ། ར་ ི་གཉའ་ཤིང་ ར་མི་ ར། །འབངས་ ི་ཟ་ཐང་འགགས་མ་འགག །
དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། །མདའ་ག ་ལག་ནས་མ་ཤོར་བས། ། ན་ ི་ཕན་ཐོགས་ཚ་ཡང་
རིང་། །ནག་ན་ ེ་ཡི་བཀའ་དང་འགལ། །གཡང་ཉམས་ཚ་ ོག་ཆད་ངོ་ཡིན། །ཚ་འཛན་གདགས་
ཤིང་ ན་གཡང་འབོད། ། ས་ ེལ་དཀར་ན་ཅི་ ས་འ བ། ། ེ་ ོན་བཀའ་ཆད་མ་ ང་བས། །
ས་ལ་ནད་མེད་ ན་རིགས་བདེ། །ནག་ན་ནད་དང་ ག་བ ལ་འ ང་། །ཁ་ ས་ངོ་ཡིན་ ་
ང་མཆོད། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་ཕོ་ ིམ་ལ། ། ན་པས་མ་འཐིབ་ ་འོད་ཤར། །ཟས་ནོར་ལོངས་
ོད་འཛམས་པས་བཟང་། །ནག་ན་ ན་ནོར་གང་ ོངས་ཆེ། ། ་ གས་ནོར་ལ་གོད་ཁ་འོང་། །
ས་དང་གསེར་འོད་གཡང་ལེན་ ། ། ང་ ེལ་དཀར་ན་ཁ་ ས་མེད། ། ར་ ི་གཉའ་ཤིང་མ་
ར་བས། ། ལ་ ིས་མི་བ ོན་ ོན་ ིས་ མས། །ནག་ན་ ་ངན་མི་ཐེག་ ར། །མི་ཁ་ད ་ བ་
ལམ་འ ང་བཅོས། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་དོན་དང་ ན། །འབངས་ ི་ཟ་ཐང་མ་འགག་པས། ། ན་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

འཁོར་འ ོར་ ན་ ་ཚ་བ ན། །ནག་ན་ནོར་གོད་ལོངས་ ོད་ད ལ། ། ན་ ི་ ་བ་ ན་ནས་
འགལ། ། ་གསོལ་ ་ ོར་གཏོར་མ་གཏོང་། །
བ ་གཅིག་ ལ་མཁར་བང་མཛད་ལ། །གསེར་ཕག་སེར་པོའི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་
ཁམས་ ི་ད ་ཕག་ནས། ། ེན་བཀན་འཐབ་པའི་ ིས་འགོ་ ། ། ལ་ལ་འཕོ་ ས་ ང་མ་ ང་། །
མཁར་ ི་ ེ་ ་ཡར་མ་ཡར། ། ེད་ ་ ོ་འདོགས་ ས་མ་ ས། །གསེར་ཀ་ག ་ག ང་ཆག་མ་
ཆག །ཕ་ཞིང་མིས་ཐོ་བ གས་མ་བ ག །དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། ། ལ་ལ་འཕོ་ ས་མ་
ང་བས། །ཕ་གཞིས་ ་ཡིས་ཟིན་ཏེ་བཟང་། །ནག་ན་ ལ་ཁ་ ེས་པས་ངན། །ས་བདག་ ་གཉན་
གནོད་པས་ན། །ས་བདག་མདོས་དང་ ་འ མ་འ གས། ། ས་ ེལ་དཀར་ན་ ེ་ ་དར། །མཁར་
དང་བདག་པོ་མི་འ ལ་བཟང་། །ནག་ན་མཁར་ལ་དམེ་ ིབ་ཕོག ། ང་གཞི་ཞིག་གམ་མི་རབས་
ཆད། ། ་སེལ་ ་ འི་དཔང་བ ོད་ ། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་ ེད་ ་ནི། ། ོ་འདོགས་མ་ ས་
བཟང་བ་ ེ། །ཐབ་ལ་མར་ འི་མཚ་མོ་འ ིལ། །ནག་ན་ཟས་ ོམ་བ ད་འཁོར་བས། །ཐབ་འོག་
འདོད་འ ར་ མ་པ་ ། ། ང་ ེལ་དཀར་ན་གསེར་ཀ་དང་། །ག ་ག ང་མ་ཆག་ ལ་ཁམས་
བ ན། །ནད་དང་མི་ཁ་མེད་པས་དགེ། །ནག་ན་ ིམ་ ིབ་ཞིང་ས་བ ོལ། །ས་བདག་ ིང་བ མས་
ང་གསོ་འ གས། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་ཕ་ཞིང་ལ། །མི་དང་འ ེ་ཡིས་ ོད་པ་མེད། །ལོ་ལེགས་འ ་
འཕེལ་འ ང་བས་བཟང་། །ནག་ན་ཞིང་ད ིལ་བསེ་རག་གབ། །འ ་བ ད་མི་འཕེལ་ ་གཡང་
ཉམས། ། ལ་ ་མཆོད་ཅིང་ས་གཡང་འབེབ། །
བ ་གཉིས་གསེར་སོགས་ མ་ཆས་ལ། །རིན་ཆེན་ མ་པའི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ི་ འི་
ཁམས་ ི་ ོགས་ཕག་ནས། ། ནེ ་བ ངས་འཐབ་པའི་ ིས་འགོ་ ། །གསེར་ ི་རི་རབ་ཆགས་མ་
ཆགས། །ག ་ཡི་མཚ་མོ་འ གས་མ་འ གས། ། ་མེན་ མ་པ་གས་མ་གས། ། ་ག འི་མིག་ཐག་
ཆད་མ་ཆད། །འགེལ་ཟངས་ བ་ ་འ ིལ་མ་འ ིལ། །དང་པོ་ ོག་ ེལ་དཀར་བ་ན། །གསེར་ ི་
རི་ ལ་ ིགས་ ་ཆགས། ། ོན་ ི་ནོར་གཏེར་ད་ ་ ོད། །ནག་ན་ མ་ནོར་ཉམས་ཆག་འ ང་། །
འགོང་པོ་ཆགས་འ ེ་བཀར་བར་ ས། ། ས་ ེལ་དཀར་ན་ག ་ཡི་མཚ། །མ་འ གས་ ས་ལ་
ན་གོས་ ན། །ནག་ན་དཔལ་ ི་གཡང་མཚ་ ེམ། ། ར་འ ང་ནོར་ ་ བ་སོགས་གཅེས། །
དབང་ ེལ་དཀར་ན་ལོངས་ ོད་འ ། ། ་མེན་ མ་པ་མ་གས་པས། །ནོར་ འི་བང་མཛད་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཁེངས་ཏེ་བཟང་། །ནག་ན་ད ལ་ཕོངས་ ག་བ ལ་ ོང་། ། མ་ནོར་མི་ཆགས་དབང་བ ེད་
བ ོན། ། ང་ ེལ་དཀར་ན་ ་ག ་ཡི། །མིག་ཐག་མ་ཆད་ གས་ ན་ ས། ། མ་ནོར་ ད་ ང་
ཟད་མི་ཤེས། །ནག་ན་རིན་ཆེན་གཞན་ལ་འཆོར། །དར་དཀར་ ེ ་ ང་གིས་ ས། ། མ་ ལ་
ག ངས་དང་ ོབས་ཆེན་འདོན། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་འགེལ་ཟངས་ཉིད། ། བ་ ་མ་འ ིལ་དཀོར་
ནོར་ཚགས། །མ་བསགས་ན་ཡང་བང་མཛད་གང་། །ནག་ན་གཡང་ཅན་ནོར་ཤོར་བས། །ནོར་
དང་ཡིད་ཚང་འཕེལ་འ ིབ་མང་། །བ ད་བ ོག་ ་གཡང་ ག་པོ་བ ན། །
བ ་ག མ་ ་ ག་ གས་ག མ་ལ། །འ ོང་ཆེན་དར་མའི་ ིང་ ོར་ཞེས། །བ ་ི འི་མ་
ཡི་ ང་ནས་ ེན། ། ་ལོན་བཀན་འཐབ་ ིས་འགོ་ ། ། ི་ལིང་ ་ བ་ ལ་མ་ ལ། །ཡོ་མ་ལག་
པ་ཆད་མ་ཆད། །གཡག་ ོད་ ིད་པ་ ིད་མ་ ིད། ། ་འ ི་གད་ལས་ ང་མ་ ང་། །གཡང་མོ་
བ ར་ཐག་ཆད་མ་ཆད། །དང་པོ་ ོག་གི་ ེལ་དཀར་ན། ། ི་ལིང་ ་ བ་མ་ ལ་བས། ། ་བོང་
ཕན་ ོབས་ཆེ་བས་བཟང་། །ནག་ན་ ི་ལིང་ ་ལ་ངན། ། ་བེ་ར་སོགས་གནོད་ ིན་ བ། ། ས་
ེལ་དཀར་ན་ཡོ་མ་ཡི། །ལག་པ་མ་ཆད་ ་ བ་འཕེལ། །ནག་ན་ ིག་ མ་མི་ཆགས་པས། ། ་
ི་མནན་ཞིང་ ་ ད་གཏོང་། །དབང་ ེལ་དཀར་ན་གཡང་ཆགས་ཤིང་། །གཡག་ ོད་ ིད་པ་
མི་ ིད་པས། ། གས་འཕེལ་གོད་ཁ་མི་འ ང་བཟང་། །ནག་ན་ཞོལ་པོའི་གཡང་སར་ངན། ། གས་
ཅན་མི་གཏོང་ནོར་ག ངས་འདོན། ། ང་ ེལ་དཀར་ན་གཡང་ར་ནས། ། ་འ ི་གད་ལ་མ་ ང་
བས། ། གས་འཕེལ་མོ་ ་འཕེལ་ཏེ་བཟང་། །ནག་ན་ གས་ བ་འ ེ་ཡིས་ ོམ། ། གས་ ི་དངོས་
བ་ ས་འདེབས་ ། ། ེ་ ེལ་དཀར་ན་གཡང་མོ་ཡི། །བ ར་ཐག་མ་ཆད་ ་བ ད་འ ད། །
་ ག་ར་བ་གང་བའི་ ས། །ནག་ན་གཡང་མོའི་ར་བ་ལ། །ག ག་པ་ ང་ཀིས་མཆེ་ ེར་
བདར། ། ང་ གས་ ག་མཚན་ བ་དོགས་གདའ། ། ང་ ད་གོད་ ི་མནན་སོགས་ ། །དེ་ ར་
ག ག་ལག་དམ་པ་འདི། ། ་ནག་ད ད་ ིང་བ ་ག མ་མམ། །བལ་མོའི་ ིང་ ོར་ ་ གས་
པའི། །གནད་ ི་ལག་ལེན་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
གཞན་ཡང་ ེས་སོང་མི་ཡི་ཆེད། ། ་ ལ་ཚངས་པའི་ ེས་ ིས་ཞེས། ། ེས་འ ོའི་ ས་ ི་
་བ( ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི། འ ི་ ས་ ་བ་ལའང་། ལམ་ ་ ་བ་ལའང་ ེད་པ་མཐོང་)དང་། ། ེས་མིའི་
ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི། །གཅོད་འ ལ་འཐབ་ ེ་འདི་ ར་བ ག །མི་ ོག་ ་བཅད(ད ་
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ེས་འཆི་འམ། །ད ་དང་བསད་བཅད་ངོ་ཡང་ཡོད། ། ས་བཅད་ན་འམ་བཙན་ལ་
ད། །དབང་བཅད་ཟས་ནོར་ད ་ཇག་ངོ་། ། ང་བཅད་མཛའ་བོས་བ ་ཉེན་ཡོད། །བ ི་ ས་
་ ོག་ཕར་བཅད་ན། །ཤི་ཆད་མེད་པ་མ ོགས་པར་འཁོར། ། ས་ ོགས་འ ད་ན་ནད་ངོ་
མེད། །ཚང་ལེགས་ ོབས་ ན་ ས་ ོགས་ཆེ། །དབང་ཐང་ ོགས་འ ད་བཟའ་བ ང་མོད། །
ང་ ་ ོགས་འ ད་མི་ཁ་ མས། ། ་བོས་རང་ལ་ ིས་ཐང་ཆེ། ། ོག་ནི་མ་འ ད་བསམ་ ་
འ བ། ། ས་མ་འ ད་ན་ན་ཚ་དཀོན། །དབང་ཐང་མ་འ ད་ཚང་ལས་ ལ། ། ང་ ་མ་འ ད་
བོར་ ོར་མེད། ། ོག་ནི་ ་ ོགས་ ོངས་པ་ན། །ཚ་ཉམས་ ་འ མས་ཤི་ཆད་ངོ་། ། ས་ ོངས་
ཚང་ཕམ་ ོགས་ ང་ངོ་། །དབང་ཐང་ ོངས་ན་ཟ་ཐང་དམན། ། ང་ ོངས་བོར་ ོར་མི་ཁ་
ང་། །མེ་ ོག་ནང་འ ད་ཕར་འ ོ་ནི། །བག་ ོ་བ ད་ཅིང་ཤི་ཆད་མེད། ། ར་འོང་དར་ཙམ་
སེམས་ཙམ་ཡོད། །མེ་ ས་ནང་འ ད་ཕར་འ ོ་ནི། །ད ་མེད་ ོགས་ཆེ་ན་ཙ་དཀོན། ། ར་འོང་
་གཅིག་ ད་གསལ་ཐོས། །མེ་ཡི་དབང་ཐང་ནང་འ ད་ན། །ཕར་འ ོ་ཟོང་ཆེ་ ིད་པར་བ ད། །
ར་འོང་ཡིན་ན་ལམ་ ་ གས། །མེ་ ང་ནང་འ ད་ཕར་འ ོ་ནི། ། ོད་པར་ ོར་བ ག་མ་ ང་
ན༑ ༑ ར་ལ་དེ་རིང་སོང་འོང་ཡིན། །ས་ ོག་ནང་འ ད་ཕར་འ ོ་བཤོལ། ། ོད་སར་དོན་ ང་
ི་ནར་ཉལ། །ས་ ས་ནང་འ ད་འགོ་ནད་འ ང་། ། ི་ཐལ་ཚང་ ོགས་ ལ་པོས་ ེད། །ས་
དབང་ནང་འ ད་ ོགས་ ང་ལ། །དོན་འ བ་འ ་ཡང་མི་འ བ་བོ། །ས་ ང་ནང་འ ད་འ ོ་
ན་ཡང་། །འདོད་དོན་མི་ཆེ་ ོད་ན་ ང་། །ཚང་ ོགས་ཐེ ་རང་གིས་ ེད་པས། །དང་པོ་ ལ་དེ་
ཐ་མར་ཕམ། ། ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི་ཀ་ཡང་། ། ་ནང་དོན་ ང་མ ོགས་པར་འཁོར། །ཤིང་
ནང་འ ད་ ང་འཁོར་བ་མ ོགས། ། གས་ནང་འ ད་ན་ ི་དལ་ཆེ། ། ོགས་བཟང་ད ་ཡིས་
འཚ་ངོ་ཡོད། ། ་བ་ས་ཁམས་ ི་དལ་ཆེ། ། ་ཁམས་ ར་འོང་དོན་མི་འ བ། །མེ་ཁམས་མ ོགས་
འཁོར་གང་བསམ་འ བ། ། གས་ཁམས་ ན་རིང་དོན་ ང་དབེན། །ཤིང་ཁམས་ ོགས་ ང་
འཇིགས་པ་ཆེ། །དེ་ ར་ ་བའི་ ེས་ ིས་སོ། །
གཞན་ཡང་ཡན་ལག་གབ་ ིས་ལ། ། ང་བའི་དམག་མི་དར་འཛན་ ིས། །བ ི་ འི་མ་
ཡི་འ ག་ཐོག་ནས། །མར་ལ་ ་ལོན་ བ་པར་ ། །དེ་ནས་ཡར་ལ་བཅོ་བ ད་བ ངས། །དེ་དང་
ཕན་ ན་ ོག་གཉིས་འཐབ། །བ ི་ ་ ར་བཅད་འཇ་ཐག་ཆད། །ཡར་བ ་བ ངས་དང་དབང་
འ ད)
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཐང་འཐབ། ། ར་བཅད་རང་ཉིད་འ ེ་ལ་བཙངས། །མར་ ི་བཅོ་བ ད་ ང་ ་འཐབ། ། ར་
བཅད་ས་ཡི་ ེན་ ར་ ངས། །མར་བ ་བ ངས་དང་ ས་འཐབ་པས། །བ ི་ ་ ར་བཅད་
ིན་པོས་ཉམས། །དེ་ ར་ངན་འཛམས་གང་ ང་ནི། ། ་བ ་ ན་ལ་ ེན་འོང་བས། ། ེས་
དར་དམག་འ ོ་ ང་ ང་ ིས། །ཡང་གཅིག་མཚན་ཆའི་ ོར་འགོ་ནི། །བ ི་ འི་ཁམས་མ ན་
་ཐོག་ནས། ། ་ལོན་ ར་ བ་དེ་ནས་ཡར། །བཅོ་བ ད་བ ངས་སོགས་གོང་བཞིན་ ། ། ོག་
གི་འཇ་ཐག་ལ་སོགས་བ ག ། ར་བཅད་མཚན་ཆའི་ངར་ཆག་ ེ། ། ལ་ལ་འ གས་པ་འ ང་
བ་དང་། ། ་མཁར་དམག་གིས་བ ོར་བས་ན། །ཞག་བ ་ ན་ལ་ ར་འ གི ས་དང་། །ར་མདའ་
རིང་བ གས་ངོ་ཡང་ཡིན། །འདི་ནི་ ན་ལ་བ ི་ ང་ ེ། །བཟའ་ཚང་གཙ་བོ་དེ་ལ་བ ང་། །
་འ ེ་ཉོ་ཚང་བ ི་ཞེས་པ། །ཕོ་ ོར་རང་གི་ ོགས་ཡོས་ནས། ། ་ལོན་མར་ བ་ ོག་གཉིས་
འཐབ། །དེ་ནས་མར་བ ན་ ས་གཉིས་འཐབ། ། ར་ལ་མ་གཅོད་བཟང་བ་ཡིན། །བཅད་ན་ ་
ཡིས་འ ེ་ལ་བཙངས། ། ད་པར་ གས་ད ་དར་བ་དང་། ། ར་ཁའི་གནམ་ ོར་འཛམས་ན་
ངན། །མོ་ ོར་མ་ཡི་ཡོས་ནས་ཡར། ། ་ལོན་ ངས་ལ་ ོག་དང་འཐབ། །དེ་ནས་མར་བ ན་ ས་
གཉིས་འཐབ། ། ར་བཅད་འཇིགས་སོགས་གོང་ ར་འ ། ། གས་ ི་གབ་ཙའི་བཙས་ ིས་ནི། །
ཁོན་ཐོག་ ་མོ་བཙས་པ་ན། །མ་ ོ་ ་མོས་བཀག་པ་ ེ། ། ིས་ ང་ ་མོ་ ེ་བ་ཡིན། ། ་མོ་དེ་
ཡང་ནོར་ ་ཟ། །མ་དེ་མ་ཤིའི་བར་དག་ ། ། ་མོ་དེ་ལ་ ་མི་འ ང་། །ཁེན་ཐོག་ ་བཙས་ཕ་
ོ་བཀག ། ་དེ་ མ་ ར་མ་ ེབ་གོང་། །ཕ་དེ་ ོན་ ་འཇག་པ་ཡིན། །ཡང་ན་ཕ་དེ་མ་ཤིའི་
བར། ། ་ཚ་ ེ་བར་མི་འ ར་རོ། །གིན་ལ་ ་མོ་བཙས་པ་ན། །མིང་ ལ་ ིང་གིས་འ ོག་པ་
དེ༑ ༑ ིས་ ང་ ་མོ་འ ང་ཞེས་བཤད། །དེ་སོགས་ ིས་ ན་ཇི་ ེད་པ། །མཐའ་དག་བ དོ ་ སི ་
མི་ལངས་ ང་། །ལག་ལེན་ཐེབས་ཤིང་གལ་ཆེའི་རིགས། །མདོར་བ ས་བ དོ ་འདིས་འདོད་དོན་
འ བ། །ཅེས་ནག་ ིས་ ང་ ིད་མེ་ལོང་ལས་ ་ནག་ད ད་ ིང་བ ་ག མ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
ལེ ་ ེ་བ ན་པའོ།། །།
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༼ ལེ ་བ ད་པ། གཤེན་ སི ་བ ན་པ། ༽
༈ ན་གསལ་འཆི་མེད་ ་ ན་ ིས། །ཟག་མེད་ ིང་གི་ ་དཔལ་ལ། །ཡང་དག་ཤེས་རབ་
འཚ་བས་བ ན། །ཡོངས་འཛན་ ན་པའི་དབང་པོར་འ ད། །དེ་ནས་གཤིན་ ིས་འཇག་བདེ་
བའི། །ལག་ལེན་རིམ་པར་དགོད་ལ་ ོ། །དེ་ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། ། ེ ་བ ་དང་གོ་ད ་
སོགས། །ད ེ་གཞི་མེད་པའི་ད ་ེ བ་དང་། (མ ར་ ་འཇམ་ད ངས་ གས་པའི་ སེ ་འ ངས།) །ཁ་ཅིག་
ནག་ ིས་མཚན་ཉིད་ལ། (བོད་ ི་ ངོ ་ གས་ ི་ གས་ལ་མངོན་ཞེན་ཆེ་བ་ སི ་གསར་ མ་དག་སོགས།) །མི་
གནས་ ེ འི་ མ་ ངས་ གས། །ཁ་ཅིག་ ོན་མེད་ ོན་བ ང་ནས། ། ན་འ ིན་ཅ་ཅོ་མང་བ་
མས། (མི་དབང་ ཱ་རེ་སོགས།) །དེ་སོགས་ ོན་མང་རབ་བཀག་ནས། ། ལ་འདི་དངོས་ ོབས་རིག་
པས་བ ལ། །དེ་ཡང་ས་བཅད་ མ་པ་ད ། །དང་པོ་ཤི་ ས་ཡིན་མིན་ནི། ། ེ ་ མ་ ་ཐམ་པ་
བ ན། །དེ་ནས་ ད་དང་ལེ་ལན་ནི། །གང་ ས་ ར་ཁའི་ ེ ་གཅིག །ཟ་འ ེ་གར་གནས་གར་
འ ོ་བའི། །ལོ་དང་རེས་གཟའི་ ེ ་གཉིས། །གསོན་ལ་བ ོས་དང་མ་བ ོས་ ི། ། ས་ ེལ་ མ་
པ་བ ་ག མ་དང་། ། ེ་གནས་བཟང་ངན་གང་ལེན་ ི། །ཕམ་ ལ་ ང་གཅོད་ ེལ་ ་ ག །
ང་པོ་འ ང་ འི་ ར་ ོད་ལ། ། ོང་བའི་ ེ ་བ ན་ ་ཐམ། །རོ་ མས་བཞག་པའི་ ད་པར་
དང་། །རོ་རིགས་འདོན་ གས་འདོན་ ོགས་དང་། །འ ར་ཐང་དགེ་ ་ཆེ་ ང་སོགས། །ཞར་
ང་ ེས་འ ེལ་འགས་བ ན་ཏེ། །ས་བཅད་ ེ ་ག མ་དང་བཅས། ། ེ འི་ མ་ ངས་བ ་
ཉེར་ ། །ས་བཅད་ད ་ཡིས་བ ས་ཏེ་འཆད། །
དང་པོ་ཤི་ ས་ཡིན་མིན་ནི། །གཤིན་པོའི་ ོག་ ས་དབང་ ང་དང་། །ཁམས( ས་ཁམས་
སམ་ ) ས་གནམ་ལོའི་དེ་ ར་འཐབ། ། ེལ་འབོར་གོང་ ་བཤད(ཚ་རབས་ལས་ ིས་ ི་ བས་ ར)
དང་མ ངས། །བ ི་ འི(གཤིན་པོ) ོག་ ས་དབང་ ང་བཞིའི། །དར་ ད(འཆི་ ས་ )ི ལོ་ ་ཞག་
ས་ཕབས། །བཟང་ ག་ངན་ ག་བ ག་གཞི་བཞག །གཤིན་པོ་རང་ཀག་ ིན་པ་སོགས། ། བ་
ེལ་བ ན་དང་ ེ་ཀེགས་བཞི། །ད ་མིག་ ར་མིག(ཀེགས་ ིས་ བས་ ར) མས་ ང་བ ི། །དེ་
དག་ མས་ལ་འདི་ ར་བ ག ། ོག་ ེལ་ནག་ན་ཚ་ཟད་ཅིང་། ། ས་ ེལ་ནག་ན་ ས་ ར་
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གས། །དབང་ནག་དབང་ཐང་ཟན་ ངས་ཐེམ། ། ང་ནག་ ང་ འི་ཡལ་ག་ཆག །ཁམས་ ལེ ་
ནག་ན་འ ར(འ ར་ཐང་ ང་ན་དགེ་བ་མི་ཐོགས་པའང་བཤད)ཐང་ ང་། །མདོར་ན་ ེལ་ནག་ཚ་
བསོད་ཟད། ། ེལ་དཀར་ ས་མིན་འཆི་ཞེས་བ ོད། །དར་ ད་ངན་ ག་ཚ་ཟད་ཅིང་། །བཟང་
ག་བར་ཆད་དབང་ ་ཤོར། ། བ་བ ན་ཀེགས་བཞི་ད ་ ར་མིག ། ིན་ན་ཚ་ཟད་གཞན་
བར་ཆད། །ཞར་ ང་ཚ་ ག་ ས་མ་ ས། །ཤི་བའི་ ས་ཚད་ལ་འ ི་ ེ། །ནམ་ལངས་ཡོས་ལ་ཤི་
བ་ན། །ཚ་ ག་ལོ་ག མ་ ས་ཞེས་ཟེར། །ཉི་ཤར་ཚ་ ག་ལོ་ ་ ས། །ཉི་ ོས་ཚ་ ག་ལོ་བ ་
ས། །ཉིན་ ེད་བར་ཆད་དབང་ ་ཤོར། (ཚ་ ག་ལོ་ ་ཟེར་བའང་འ ག) ། ེད་ཡོལ་ཚ་ ག་ལོ་
གཉིས་ ས། །དགོང་ ར་ཚ་ ག་ལོ་བཞི་ ས། །ཉི་ ས་ཚ་ཟད་ གས་ཟད་ཡིན། ། ོད་ ས་ཚ་
ག་ལོ་གཅིག་ ས། ། ོད་འཁོར་ཚ་ ག་ ་བ་ ག །ནམ་ ང་ཚ་ཟད་ ས་བབ་ཡིན། ། ེད་
ཡོལ་ཚ་ ག་ ་བ་གཉིས། །ཐོ་རངས་ཚ་ ག་ ་བ་གཅིག །དེ་དག་འཆི་ ས་ཡིན་མིན་ ིས། །
གཉིས་པ་ ད་དང་ལེ་ལན་ནི། །གང་ ས་ཤི་ལོའི་བབ་ ར་བ ག །ལི་ཐོག་ཤི་ན་ ས་
དམར་ཉོས། །ཐབ་གཞོབ་ ང་ ་ ་བ ལ་ལན། །རོ་ ོད་ན་སོགས་ཚད་ནད་ ང་། ། ོག་ནི་
དཀོར་བདག་དམ་ ིས་བཅད། ། གས་སའི་ ིབ་ ིས་ ་ ང་ཡལ། ། ང་ཁ་སེར་ ས་ ་ཚ་
ེར། །ཁ་ནི་ ོའམ་ ང་ ས་ཤི ། ་མོ་དང་ནི་ ་མེད་ཟེར། །བ་ གས་གོས་དམར་ལ་སེམས་
ཆགས། །ཁོན་ཐོག་ཤི་ན་ཁོན་ཟས་དང་། ། ན་ ོན་ གས་སའི་ཟས་ཟོས་ལན། ། ད་ནི་མཁར་
ལས་མཆོད་ ེན་བཤིག །ནད་ནི་ ི་འཐིབས་གཞོགས་གཡོན་ན། ། ོག་ནི་ས་བདག་བ ད་ ིས་
བཅད། །རོ་བག་ ིབ་ ིས་ ་ ང་ཡལ། །རོལ་པོ(ད ན་ ས་ཟེར)ཁ་ནག་ ས་ ་ ེར། །ཁ་ནི་ ོ་ བ་
ང་ཤར་བ ས། ། ས་འཁོགས་ གས་ལ་སེམས་ཆགས་ཟེར། ། ་ཐོག་ཤི་ན་ཐབ་ཤོར་རམ། །དམེ་
ཟས་རོ་བག་སར་ ིན་ལན། ། ད་ནི་ བ་ཟངས་མགར་ཆས་ཉོས། །ནད་ནི་མཚན་ཕོག་མཆིན་
ི[མ ིས]ན། ། ོག་ནི་བཙན་བ ད་ ི་མོས་བཅད། །འ གས་པ་ ལ་ ོལ་ ས་ ་ ེར། །ཁ་
ནི་ བ་བམ་ཤར་ ས་ཤི ། ིང་གཏམ་ ིང་མོ་ལ་བཤད་འདོད། །ད་ ང་ ངི ་མོ་མ་འ ད་ཟེར། །
ནོར་ ས་ཟ་འ རོ ་སེམས་ ང་ཆགས། །ཁེན་ཐོག་ཤི་ན་ ང་ཐེབ་དང་། ། ན་པོ་ གས་སའི་ཟས་
ཟོས་ལན། ། ད་ནི་ ི་དང་ ེམ་ཏོག་ཉོས། །ནད་ནི་མགོ་ ས་ ས་ ི་ན། ། ོག་ནི་ ལ་ཐེ ་དམ་
ིས་བཅད། །དམར་ཐབ་ ་ ང་བ ད་ ་བབས། །གནམ་ ོ་ས་ ོའི་ ས་ནས་ ོག །བཙན་དང་
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བག་མའི་ ་འ ེས་བཅད། ། ོ་ བ་ ང་ བ་ཁ་བ ས་ཤི །གོས་ མ་དཀོར་ ས་ལ་སེམས་
ཆགས། །ཁམ་ཐོག་ཤི་ན(རའང་)ཉ་ཕག་གམ། ། ད་ཤ་ཟོས་དང་ཐབ་ཤོར་ལན། ། ད་ནི་ ་བ ལ་
ས་ནག་ ངས། །ནད་ནི་ ེགས་ མ་ཁོག་ ད་ ོས། ། ོག་ནི་ ་ ན་མ་མོས་བཅད། །མི་གཙང་
ིབ་ ིས་ ་ཡལ་ཞིང་། ། ་བོ་ག ང་ ས་ ས་ ་ ེར། །ཁ་ནི་ ོའམ་ ང་བ ས་ཤི ། མ་དང་
མ་ ་མེད་དོ་ཟེར། །ཆང་ངམ་འ ང་འ ོར་སེམས་ ང་ཆགས། །གིན་ཐོག་ཤི་ན་ ོམ་ཆེན་
ཟས། །མཛ་ ོལ་ཤ་ཡིས་ ེན་བ ང་ ས། ། ད་ནི་མཆོད་ཆ་དར་ཟབ་ཉོས། །ནད་ནི་གཞོགས་
གཡས་གཟེར་བ་དང་། ། ་ ་ ང་ལག་རེངས་འ མས་འ ང་། །ཕན་མེད་གཉེན་དང་དགོས་
མེད་ ི། །ས་ལས་ ས་པས་ ག་བཙན་དང་། ། ག་བདག་བེ་དཀར་ ིས་ ོག་བཅད། ། ་ནི་ས་
་འ གས་ ས་ ེར། ། ང་ཤར་ ོ་ བ་ཁ་བ ས་ཤི ། ན་དང་ ད་མེད་མ་འ ད་ཟེར། ། ོ་ ོད་
ནང་གི་དཀར་ག མ་མམ། །འཆི་ཁའི་ཟ་འ ོ་ལ་སེམས་ ས། །ཟིན་ཐོག་ཤི་ན་ ིར་ཤིའི་ཟས། །
རི་བོང་ཤ་ཟོས་ན་ ེན་བ ང་། ། ད་ནི་ཤིང་ཆ་རབས་ཆད་ནོར། །ནད་ནི་མཆིན་མ ིས་མཁལ་
མ་ན། ། ོག་ནི་ས་ ིན་དམ་ ིས་བཅད། ། ་ནི་ཤིང་ ི་ཁ་འ ས་ ས། །ཉམས་ཤིང་ཁ་ནི་ བ་
བ ས་ཤི ། ་ ང་ ་ ིང་འ ད་འདོད་ཟེར། །སེམས་ནི་ནོར་ ས་དཀར་མཚན་ཅན། །གོས་ ལ་
་རགས་ ལ་པར་ཆགས། །ཟོན་ཐོག་ཤི་ན་ ང་ཐེད་ཤ ། གས་ཟས་མཛ་ཤ་ཟོས་པས་ལན། །
ོན་པ་འ ོན་མའི་ཟས་ ང་ལན། ། ད་ནི་ མ་མཁན་དར་ཟབ་ཉོས། །ནད་ནི་ ོ་ ིང་ ོད་
གཟེར་ན། ། ོག་ནི་དཀོར་བདག་ ོ་འ ེས་བཅད། །ཡང་ན་དམ་ཉམས་ཟས་ཟོས་ལན། །བཙས་
མ་ལེན་ ས་ ་ཚ་འ མས། ། བ་ ང་ཤར་ ོར་ཁ་བ ས་ཤི ། ་མོ་ ང་དང་འ ད་འདོད་
ཟེར། ། ས་ ་གསེར་ད ལ་མོ་ནོར་ག ། །མཛ་ནོར་ ར་བར་སེམས་ཆགས་ ད། ། ད་དང་ལེ་
ལན་གང་ ས་ ི། ། ར་ཁའི་ཞལ་ཆེམ་མདོར་བ ས་སོ། །
ག མ་པ་ཟ་འ ེ་ཤི་གཤེད་ མས། །གར་གནས་གར་འ ོའི་ ེལ་གཉིས་ནི། །གཤིན་པོའི་
རང་ལོ་གང་ཡིན་དང་། །ཤི་ཉིན་རེས་གཟའ་ལ་འ ི་ ེ། ། ི་ལོའི་ཟ་འ ེ་མེ་ལོང་སོགས། །འོད་
ཅན་ ས་ལ་གབ་ནས་ཡོད། །གཤེད་ནི་བཟའ་མི་བཞི་ཡོད་སར། ། ་ ོན་ ་ནག་ ོགས་ ་འ ོ། །
ར་ཡང་འ ག་ལོ་ ་ལོ་འ ིད། ། ང་ལོའི་ཟ་འ ེ་ ོ་བ་དང་། ། ེ ་ ་བོར་ ས་ ་ཚགས། །
མཆོད་ ས་ཏིང་ཕོར་སོགས་ལ་གབ། །གཤེད་ནི་མི་ ད་གཅིག་པ་ལ། །བཟའ་མི་ ་ཡོད་ ི་ཁམ་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

པ༑ ༑ ང་དང་ གས་སེར་ཡོད་སར་འ ོ། ། ལ་ལོ་དང་ནི་ ག་ལོ་འ ིད། ། ག་ལོའི་ཟ་འ ེ་
་ངར་གབ། །གཤེད་ནི་ ིང་མོ་བར་མར་འ ོ། ། ད་མེད་ཡིན་ན་ཕ་མིང་ངམ། ། ་ ིང་ ོགས་
འ ོ་ ་ ང་འ དི ། །ཡོས་ལོའི་ཟ་འ ེ་ ས་ནག་གབ། །གཤེད་ག མ་ཡོད་དེ་གཅིག་ ག་ལོར། །
གཅིག་ནི་ ད་མེད་བོང་ ང་ ར། །གཅིག་ནི་ཕན་མིང་ཅན་ལ་འ ོ། ། ར་ཡང་ཕག་ ག་ལོ་བ་
འ ིད། །འ ག་ལོའི་ཟ་འ ེ་ནོར་ག ་འམ། ། ་ ན་ལ་གབ་ཤི་གཤེད་ནི། ། ོ་ ོགས་ ད་མེད་
་ ར་འ ོ། ། ལ་ལོ་དང་ནི་ ་ལོ་འ ིད། ། ལ་ལོའི་ཟ་འ ེ་ ོ་བ་སོགས། ། ོད་ ིང་ ལ་པ་
ནག་པོའི་ནང་། ། མ་ ་བལ་ནག་ ས་ ོ་དམར། །ནོར་ ་སོགས་ལ་གབ་ནས་འ ག །གཤེད་
ནི་ ད་མེད་ཤ་ ་དམར། །དེ་ ོགས་འ ོ་ལ་ ་ཕག་འ ིད། ། ་ལོའི་ཟ་འ ེ་ གས་ ོད་གབ། །
གཤེད་ནི་ ང་ད འི་ ་བ ལ་ནས། ། ད་མེད་གདོང་ ེ་ཅན་སར་འ ོ། །འོན་ ང་ཕ་ ན་ ང་
ད་ བ། ། ི་ལོ་བ་དང་ཡོས་ལོ་འ ིད། ། ག་ལོའི་ཟ་འ ེ་ ོ་ ིང་ནང་། །ཟས་དང་ཀོ་བ་ མ་
་སོགས། །ཁ་དོག་ ོན་པོར་དེ་ལ་གབ། །གཤེད་ནི་ བ་ ོགས་ ་ཕར་ཀིར། ། ད་མེད་བཟའ་
མི་ག མ་སར་འ ོ། ། ེལ་ལོའི་ཟ་འ ེ་ ང་ ོགས་འ ོ། །ཡང་ན་ གས་ ི་ ་ངར་གབ། །གཤེད་
ནི་ ང་ད འི་ ་བ ལ་ནས། ། ད་མེད་ད ངས་ ི་མིང་ཅན་ནམ། ། ི་ལོ་གདོང་ཁ་དམར་ལ་
འ ོ། ། ར་ཡང་ ག་ལོ་ཕག་ལོ་འ ིད། ། ་ལོའི་ཟ་འ ེ་ ེ་ ང་ནང་། །ཀོ་བ་བལ་དང་ ན་པར་
གབ། །གཤེད་ནི་ ེས་སོང་མི་ལ་འ ོ། ། ང་ལོ་བ་དང་ཡོས་ལོ་འ ིད། ། ི་ལོའི་ཟ་འ ེ་ ིམ་ཐོག་
གབ། །ཐོན་ན་བན་བོན་དག་ལ་འ ོ། །གཤེད་ནི་བཟའ་མིའམ་ ན་ ་ ། ། ོ་ནི་ཤར་རམ་ ོ་ ་
བ ན། ། ིམ་མི་ ད་འགགས་དཔལ་མིང་ཅན། ། ་ གས་ ་བོ་ཡོད་སར་འ ོ། །འ ག་དང་
ང་ ག་ལོ་བ་འ ིད། །ཕག་ལོའི་ཟ་འ ེ་ གས་ ད་གབ། །གཤེད་ནི་ ད་མེད་ཆེ་ ད་དམ། །
ཡང་ན་ཕོ་ ེང་མོ་ ེང་སོང་། ། ེས་ ་ཡོས་ལོ་ཕག་ལོ་འ ིད། །རེས་གཟའ་ཉི་མ་ལ་ཤི་ན། ། ིམ་
ི་ཤར་ ་མེ་ལོང་ངམ། ། ད་མེད་མགོ་ཆས་ཟ་འ ེ་གབ། ། ས་ནི་ ི་ལ་ངན་པ་ཡིན། ། ་བ་ལ་
ཤི་ ིམ་ ི་ བ། ། མ་དང་ ེ ་གང་ ང་ནང་། ། ་ཚགས་ ས་ལ་ཟ་འ ེ་གབ། །གཤེད་ནི་ ད་
མེད་ ིས་པར་འ ོ། །མིག་དམར་ལ་ཤི་ ིམ་དེ་ཡི། །ཤར་ ད་ ་མའི་ནང་ཤེད་ན། ། ་མ་བ ག་
ལ་ཟ་འ ་ེ གབ། །གཤེད་ནི་ ་ ིང་ལ་བ ོས་འ ག ། ག་པ་ལ་ཤི་ ིམ་ཤར་ ོ། ། ོ་བ་ཁམས་སར་
བཟོ་རས་དང་། ། མ་ ་པགས་པར་ཟ་འ ེ་གབ། །བཟོ་མཁན་ལ་བ ོས་མང་པོ་འཆི། ། ར་ ་
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ལ་ཤི་ བ་ ང་མཚམས། ། ལ་པ་ནག་པོར་ ་ མ་གོས། ། ་ ་སོགས་ལ་ཟ་འ ེ་གབ། །ཕ་ ་
ལ་སོགས་ ན་རིགས་བ ོས། །པ་སངས་ལ་ཤི་ བ་ ང་མཚམས། ། ་ནག་ ས་ལ་ཟ་འ ེ་གབ། །
ན་ ོན་ལ་བ སོ ་དེ་ཉིད་ངན། ། ེན་པ་ལ་ཤི་ ང་ཤར་ ། །རིན་ཆེན་ གས་ལ་ཟ་འ ེ་གབ། །
གས་དང་ ལ་མི་ ིམ་མཚས་བ ོས། །ཞར་ ང་གཤིན་པོ་འ ལ་ ལ་ནི། །བན་བོན་བ ེད་
ོགས་མངོན་ ར་ཅན། ། གས་དམ་ ་ཡི་ ལ་འ ོར་བས། །མངོན་ ོད་ཏིང་འཛན་ཆོ་འ ལ་
ིས། །གཤེད་འ ལ་རང་རང་ག ང་བཞིན་ ། །གཞན་ཡང་གཤེད་བ ོག་གཤེད་ ང་འདོགས། །
ཀོང་ཙའི་གཏོ་བ ར་བ ་བཞི་སོགས། །ཁ་བ ར་རིམ་ ོ་རིག་པས་ད ད། །ཇི་ ར་གཤེད་དང་
མ་ ལ་ན། །མཐོ་རིས་ལམ་བཀག་ངན་སོང་འ ལ། །དགེ་བ་གང་ ས་ལམ་ནས་འ ོག །གཤིན་
པོ་བ ད་དང་འ ར་ལ་ཉེ། །དེ་ ིར་གཤེད་པོ་གསོད་པར་གཅེས། །ཟ་འ ེ་གབ་དང་སེམས་
ཆགས་ ས། །རབ་ ིས་ མ་ ན་ ་མར་ ལ། །འ ིང་གིས་ད ལ་ཕོངས་སོགས་ལ་ ིན། །ཐ་
མས་ལམ་ ི་ མ་མདོར་བ ལ། །
བཞི་བ་གསོན་ལ་བ ོས་མ་བ ོས། ། ས་ ེལ་ མ་པ་བ ་ག མ་ནི། །ལོ་ ་ཞག་ ས་ལོག་
མེན་ མས། །གཅོད་ ལ་ ོར་འགོའི་ ེ ་ ། །གཟའ་ ར་ ར་ ེ་ལོ་ ་ཞག ། ས་ཚད་འ མས་
ིས་ ེ ་བ ད། །དང་པོ(གཤིན་པོའི) ོག་ ས་དབང་ ང་བཞིས། །ཤི་ ས་ལོ་ ་ཞག་ ས་ ི། །
དབང་ཐང་ལ་འཐབ་ ེལ་བཞི་འབོར། །མ་ ོགས་ས་ ་ནང་འ ད་དཀར། ། ་ད ་ཤིང་མེ་
གས་ནང་ནག ། ོག་གི་ལོ་ ེལ་ནག་པ་ན། །ཤི་ཁ་ ེ་བས་ཆོད་པ་དཀའ། །ཕ་ ་ལ་ངན་རིམ་
ོ་འབད། །ཚ་དབང་བ ་བཞི་ཉེ ་འདོན། ། ས་ ི་ ་ ེལ་ནག་པ་ན། །ཤི་མིག་གསོན་ལ་བ ་
བ་ཡིན། ། ད་མེད་ལ་ངན་ག ངས་འ ས་དང་། ། ་གཏོར་ ར་བ ོག་ ར་ ི་མནན། །དབང་
ཐང་ཞག་ ེལ་ནག་པ་ན། །ཕ་ཚན་ནོར་ལ་གོད་ཁ་འོང་། ། ག་ཤར་ལ་ངན་དགེ་འ ན་བ ེན། །
གསེར་འོད་ག ག་ཏོར་ མ་ ལ་འདོན། ། ང་ འི་ ས་ ེལ་ནག་པ་ན། །གཤིན་ ི་ཆོ་ངེ་རང་
ལ་འ ། ། ་ ང་ལ་ངན་ ང་ ད་གཏོང་། །ཏོག་ག ངས་དང་ནི་གཏོར་མ་ ། ། ེལ་ཚར་དེ་དག་
དཀར་བ་ན། །གསོན་ལ་ཉེས་པ་མེད་པས་བཟང་། །གཤིན་པོའི་ལོག་མེན་གང་བབས་བ ག །
གནམ་ ོ་ ི་འ ག་ཐོད་པས་བཅད། །ས་ ོ་ཕག་ ལ་ཐོད་པས་མནན། ། ང་འ ོད་གོད་ཁ་ ས་
འདེབས་ ། ། ེ་ ལ་རང་འཐག་ཁ་ ེའོ། ། ་ཆོད་མི་ཁ་ བ་གཏོ་ ། །འ ོར་བ་ལ་ནི་གཏོ་མི་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

དགོས། །གཉིས་པ་གཟའ་ ར་ ར་ ེ་སོགས། །འ མས་ སི ་བ ད་པོ་རིམ་པར་བ ན། །དང་པོ་
གཟའ་འ མས་གང་ཞེ་ན། །ཉི་མ་ལ་ཤི་བ ན་བ ོས་ཡིན། ། ད་པར་གནམ་ ོང་ཉི་ ོག་
གཉན། །མིག་དམར་འ མས་ཆེན་ཤིན་ ་ངན། ། ག་པར་ཕོ་ཤི་ ན་ལ་ངན། ། ར་ ་ཕོ་ཤི་ ་
ིང་ངན། །མོ་ཤི་མག་པ་ཚ་བོར་ངན། ། ེན་པ་ནོར་གཡང་ ག་ནས་ཉམས། ། ་སངས་གཉིས་ལ་
བ ོས་མེད་ཟེར། །གཟའ་འ མས་གཟའ་ མ་གཟའ་བ ོག་ ། །གཉིས་པ་ ར་འ མས་གང་ཞེ་
ན༑ ༑ ་ཉེ་ནང་གི་རོ་ ག་འ མས། ། ིན་ ག་ ལ་མི་ ག་ལ་ངན། ། ར་མ་ལ་ཤི་ནོར་གཡང་
ད། ། ལ་ ོད(ནབས་སོ) ལ་ ད( ལ)མི་གཡང་ཉམས། ། ག་ལ་ ང་ཤི་ ང་ ི་ ང་། ། ་
ཆེན(མ ) ་ ང་( ེ)ཤི་ཁ་ ེ། །མེ་བཞི་ལ་ཤི་ཤི་ བ་ཆོད། །ས་རི་ལ་ཤི་གནམ་ ོ་ ེ། །ས་ག་ལ་
ཤི་ས་ ོ་རལ། །ལག་སོར( ་མཚམས) ད་མེད་དར་མ་ངན། །སོག་པ( བས)ལ་ཤི་གཅིག་ལ་ངན། །
་ ོད་ གས་ ི་ར་བ་ ོངས། ། ོ་བཞིན་ལ་ཤི་ ད་མེད་ངན། །མོན་ ེ་ ལ་མིའི་ ་བོང་ངན། །
ནམ་ ་ ིས་མཁན་རང་ལ་ངན། །ཐ་ ར་ ལ་མི་ག མ་ལ་འ མས། ། ག་མ་ མས་ནི་བ ོས་
མེད་ཙམ། ། ར་འ མས་ ལ་མི་ ིམ་མཚས་ཉེས། ། ར་ མ་ ར་བ ོག་ ར་མ་བཅོས། ། ིབ་
ཤིང་ལ་སོགས་ ར་ཆོག་ ། །ག མ་པ་ ར་ཁའི་འ མས་ ིས་ནི། ། ་ ལ་ལི་ལ་ཤི་བ་ན། ། ིད་
པའི་ཁོག་འ མས་བཟའ་དཔོན་ངན། །ཁམ་ལ་ཤི་ན་ཐེམ་ངན་ཤོར། ། ར་ཁ་གཞན་ལ་ཤི་བ་ན། །
ཡན་ལག་འ མས་ཞེས་འ མས་ ང་འདོད། །དབང་ ་ མ་འདོན་ ཱ་ ་གདབ། ། ་ ེལ་ ་ལ་
ཤི་བ་ན། །ཕོ་ཡི་ ིང་འ མས་ཕོ་ལ་ངན། །ལི་ལ་ཤི་ན་ ི་འ མས་ཡིན། ། ར་ཁ་གཞན་ཤི་ཡན་
ལག་འ མས། །ཉི་ ི་གཏོ་ག ངས་བཙན་མདོས་ ། ། ི་ཕག་ཁམ་ལ་ཤི་བ་ན། །ལག་ ེལ་ ིང་
འ མས་གཉིས་ལ་ངན། །གིན་ལ་ཤི་ན་ཁོག་འ མས་ཞེས། །གཞན་པ་ མས་ལ་ཡན་ལག་
འ མས། །གསེར་འོད་ཁམས་བ ད་ ་གཏོར་གཏོང་། ། ག་ཡོས་ཟིན་ལ་ཤི་བ་ན། །མོ་ཡི་ ིང་
འ མས་མོ་ལ་ངན། ། ་ལ་ཤི་ནའང་ ིང་འ མས་ཏེ། ། ིང་དང་འ ་བའི་བཟའ་མིར་ངན། །
ར་ཁ་གཞན་ཤི་ཡན་ལག་འ མས། །ཚ་མདོ་ཤི་ བ་བཅད་གཏོ་ ། །གཤེད་བཞི་མཚམས་
བཞིའ(ི འ ག་ཟོན། ག་ཁོན། ་ི ཁེན། ང་གིན) ར་ཁར་ཤི །མཚམས་བཞིའི་ ིང་འ མས་ ན་
ལ་ངན། །གཤེད་བཞི་ཟིན་ལ་ཤི་བ་ན། ། ིད་པའི་ ིང་ ལ་ཞེས་ཏེ་ངན། །གཞན་ལ་ཤི་ན་ཡན་
ལག་འ མས། །བ ད་གཏོ་བ ་བཞི་གསེར་འོད་འདོན། །དེ་ ར་ ིང་འ མས་ཁོག་འ མས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

སོགས། །འ མས་ཆེན་ མས་ལ་རིམ་ ོ་ ། །ཡན་ལག་འ མས་ལ་ཉེས་ བ་ ང་། །གཞན་ཡང་
ར་འ མས་ཁ་འཐོར་འགའ། ། ་ཟིན་གཉིས་ལ་ ་ཤི་ན། །ས་བདག་ ིང་འ མས་ ིང་འ ར་
(འ གས་བཅོས)ངན། ། ར་ཁ་གཅིག་ ེང་ཤི་གསོན་གཉིས། །གདན་འཛམས་ ར་ན་གདན་བགོས་
༑ ༑ཤར་ བ་ཟམ་འ ད་ཟམ་བགོས་དང་། །གནམ་ ོ་ས་ ོ་ ེ་ན་བ ོམ། ། ི་བོ་གང་གི་གནམ་
ིབ་སོགས། ། ོན་སོང་(ཀེགས་ སི ་ ར)དེ་ཡང་འདི་ན་བ ག །བཞི་བ་ ེ་འ མས་འདི་ ར་ཏེ། །
གཅིག་དཀར་ ག་དཀར་བ ད་དཀར་ལ། །གང་ཤི་ ིས་པ་ ང་ ར་འ མས། །གཉིས་ནག་རོ་
བདག་མནའ་མར་འ མས། ། མ་མཐིང་ ་ཚ་མག་པར་འ མས། །བཞི་ ང་ ་ ིང་ ་ལེན་
འ མས། ། ་སེར་བན་བོན་རོ་ ར་འ མས། །བ ན་དམར་ཤ་བ་མེ་ ེར་འ མས། །ད ་དམར་
རོ་བག་ཞང་པོར་འ མས། །འོན་ ང་གཉིས་ནག་བ ན་དམར་གཉིས། ། ི་བ ོས་ཡིན་པས་
རིམ་ ོ་འབད། (ཀེགས་ སི ་ ར་ ་ེ བ་སོ་སོའི།) །དེ་ ར་གཤིན་པོ་ཤི་ ས་ ི། །ལོག་མེན་ ར་ཁ་ ེ་བ་
ག མ། །མ ན་ན་འ ང་ འི་འབོད་ ོ་ཡིན། །ས་ཤིང་འབོད་ ་ོ མཁར་ལ་ངན། །མེ་ཡི་འབོད་ ོ་
ིམ་མེས་འཚག ། ་ཡི་འབོད་ ོ་ཆར་ ང་འབབ། ། གས་ ི་འབོད་ ོ་དམེ་འ གས་ ེད། ། ་
བ་ལོ་འ མས་གང་ཞེ་ན། །གཤིན་པོའི་ལོ་དང་ལོག་མེན་གཉིས། །ལོ་ངན་ གས་བཞི་མེ་བ ད་
དང་། །གསོད་བ ད་དཀར་ ང་ལོ་ ག་དང་། ། ས་ངན་བ ན་དང་ ར་འབོད་བ ན། ། ིན་
ེར་བ ་གཅིག་ཐེར་འ ེ་བཞི། ། ར་མིག་བཞི་དང་ ིང་ནག་ག མ། ། ་ར་གཉིས་དང་ལོ་ནག་
གཅིག །དེ་སོགས་ལོ་ངན་གང་ ང་དང་། །འདོམས་ན་ལོ་འ མས་ཞེས་ ་ངན། །གཞན་ཡང་ལོ་
ད ་བཅོ་བ ད་སོགས། །ད ་མིག་ལ་ཤི་ད ་མིག་འ མས། ། ག་ཡོས་ ག་ལ་ཤི་བ་སོགས། །
ར་མིག་ལ་ཤི་ ར་མིག་འ མས། །ལོ་འ མས་ ལ་པོའི་བཀའ་ཆད་འ ང་། །རང་མདོག་དར་
ར་འ མ་ ེ་ ོག ། ག་པ་ ་བའི་འ མས་ ིས་ནི། ། ག་ ར་ཤི་ན་ཕག་ལོ་ངན། །ཡོས་ ར་
ཤི་ན་ ་ལོ་ངན། །དེ་སོགས་ཕོ་ ས་ཡར་བཞི་ངན། །མོ་ ས་མར་བཞི་ལོ་བ་ངན། ། ་འ མས་
ོན་པོས་མ ་ ག་ ེང་། །གང་ནང་དེ་ལ་ ང་བ་འདོགས། །བ ན་པ་ཞག་འ མས་གང་ཞེ་ན། །
ཉི་མ་གང་ལ་ཤི་བ་ན། །དེ་ཡི་བ ན་ ར་ལོ་བ་ངན། །དཔེར་ན་ ག་ཉིར་ ེལ་ངན་བཞིན། །ཞག་
འ མས་འབངས་ ི་ཆོ་ངེ་འདེབས། །མདོ་ ེ་བ ག་ལ་མི་ཁ་ བ། །བ ད་པ་ ས་ཚད་འ མས་
ིས་ནི། །ཡོས་ ས་གང་ཤི་ ིས་པར་ བ། ། ི་ ས་ཤི་ན་དར་དམར་ བ། ། ག་ ས་ཤི་ན་ ན་
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ལ་ བ། ། ས་འ མས་དམག་མིས་མཚན་ཆ་བདར། །བ ོག་པ་རིམ་ ོ་ ར་ ་ ། །དེ་ ར་
འ མས་ མས་མདོར་བ ་ན། ། ན་ ོན་མ ན་ག མ་ཤི་ན་འ མས། །དར་མ་བ ན་ ར་ཤི་
ན་འ མས། ། ིས་པ་བཞི་གཤེད་ཤི་ན་འ མས། ། ེས་ ེ་ཤི་ ེ་མ ན་ན་འ མས། (གཅིག་དཀར་
ལ་ སེ ་ནས་གཅིག་དཀར་ལ་ཤི་བ་ ་ འོ།) །རང་ལོ་གདན་གཅིག་བ ན་ ར་དང་། །མ ན་ག མ་ད ་
གཤེད(གཤིན་པོ་དང་) ང་ན་བ ོས། །བ ོས་དང་ བ་དང་འ མས་དོན་གཅིག ། ིང་འ མས་
མས་ལ་ ིང་འ མ་དང་། ། ིང་གཏོ་ས་བདག་ཡོ་བཅོས་དང་། །འ མ་ ེ་བ ག་དང་བསོད་
ནམས་བསགས། །དམ་པ་བ ེན་དང་དབང་ ་ ། །གཞན་ཡང་གསོན་པོ་ཐམས་ཅད་ ི། །འ ང་
བས་གཤིན་པོའི་འ ང་བར་འཐབ། ། ོག་ཕམ་ ོག་ལ(གསོན་ ི) ྕོད་པ་ཡོད། ། ས་ཕམ་ ས་ལ་
ན་ཚ་འ ང་། །དབང་ཐང་ཕམ་ན་ནོར་ ས་བ ག ། ང་ ་ཕམ་ན་ལ་ཡོགས་འ ། ། ོན་སོང་
( ོག་གི་ལོ་ ེལ་སོགས)རིམ་ ོའང་འདི་ ་འབད། །ཞར་ ང་ ར་ཁའི་ ོ་ནས་ནི། །ཤི་མིག་གསོན་
ལ་བ ས་མ་བ ། །ཤི་ བ་ཆོད་དང་མ་ཆོད་བ ག །ལིར་ཤི་ཤི་མིག་ཕ་ ར་བ ། །ཁོན་ ིས་ ་
མོ་འ ིང་བར་བ ། ། ་ཡིས་ཚ་བོར་ཁེན་ཚ་མོར། །ཁམ་ ིས་མ་ ི་ ན་ལ་བ ། །གིན་ ིས་
མནའ་མ་ ་མོར་བ ། །ཟིན་ ིས་ ེས་པ་དར་མར་བ ། །ཟོན་ ིས་མག་པ་གཉེན་ལ་བ ། །གང་
ལ་བ ས་པ་དེ་ལ་ངན། །ཕ་ནི་ཁེན་ ི་ཐོག་ལ་ཤི །མ་ནི་ཁོན་ ི་ཐོག་ལ་ཤི ། ་ཆེ་གིན་དང་ ་
འ ིང་ ། ། ང་བ་ཁམ་ ི་ཐོག་ལ་ཤི ། ་མོ་ཆེ་བ་ཟོན་ཐོག་ཤི །འ ིང་བ་ལི་ཐོག་ཤི་བ་དང་། །
ང་བ་ཟིན་ལ་ཤི་བ་ མས། །ཤི་ བ་ཆོད་པའི་ས་བ ད་ཡིན། །གཞན་ལ་ཤི་ན་ད་ ང་བ ོས། །
་བ་ ེ་གནས་གང་ལོན་ ི། ། ང་གཅོད་ ེ ་ ག་པོ་ནི། །གཤིན་ ི་ ོག་ ས་དབང་
ང་བཞིས། །ཤི་ ས་ལོ་ ་ཞག་ ས( ི་དབང་ཐང་ལ)འཐབ། །གཤིན་ ི་ ( ་ནི་ ོག་གི་མ་ལ་ ེད)
དང་རབ་ ང་(རབ་ ང་ འི་ ་ལ་འདོད)གིས། །གནམ་ལོའི་ ་དང་རབ་ ང་འཐབ། །དེ་ཚ་ ོག་
ེལ་ ལ་བ་ན། །གཤིན་དེ་བསམ་གཏན་བདེ་གནས་ཐོབ། །ཕམ་ན་ཚ་རིང་ ་ ་ ེ། །ད་ ་ཕམ་
ང་ ག་བ ལ་ ོང་། ། ལ་བ་ ་མཚའི་ཆོ་ག་དང་། ། ་གཤེན་ ིད་ག མ་ ་བ ན་བཞེངས། །
ས་ ེལ་ ལ་ན་གཤིན་པོ་དེ། །ཟག་མེད་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་ ོད། །ཕམ་ན་འཐབ་ ོད་ ་མིན་
ེ༑ ༑ད་ ར་ག ལ་འ གས་ ག་བ ལ་ ོང་། ། ན་རིག་ ོན་མའི་ཆོ་ག་དང་། །འ ལ་བ་
གཤེན་ ག་ ་བ ན་བཞེངས། །དབང་ཐང་ ེ ་ ལ་བ་ན། །གཤིན་པོ་མི་ནས་ ་ ་འཕོ། །
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ཕམ་ན་མཐའ་འཁོབ་གནས་ ་ ེ། །ད་ ་ ེ་ ་ན་འཆི་ ོང་། །ག ང་ ང་ ོང་ ས་ཆོ་ག་དང་། །
བདེར་གཤེགས་གཙ་བཞིའི་ ་བ ན་བཞེངས། ། ང་ ེལ་ ལ་ན་གཤིན་པོ་དེ། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་
གོ་ཆ་གོན། །ཕམ་ན་ ོལ་སོང་གནས་ ་ ེ། །ད་ ་ ེན་ གས་ ག་བ ལ་ ོང་། ། ེ་ ོ་གཅོད་མདོ་
ཆོ་ག་དང་། ། ལ་བ་གཤེན་རབ་ ་བ ན་བཞེངས། ། ་ ེལ་ ལ་ན་གཤིན་པོ་དེ། །ཟད་མེད་ ིན་
པའི་གཏེར་ལ་ ོད། །ཕམ་ན་ཡི་ གས་གནས་ ་ ེ། །ད་ ་བ སེ ་ ོམ་ ག་བ ལ་ ོང་། །བ ད་
ི་ ་ ིན་ཆོ་ག་དང་། ། ིན་པ་ མས་མའི་ ་བ ན་བཞེངས། །རབ་ ང་ ེ ་ ལ་བ་ན། །གཤིན་
དེ་ མས་དང་ ིང་ ེ་ ན། །ཕམ་ན་ད ལ་བའི་གནས་ ་ ེ། །ད་ ་ཚ་ ང་ ག་བ ལ་ ོང་། །
ང་བ་བཤགས་པའི་ཆོ་ག་དང་། །རིགས་ ག་ཐར་པའི་མདོ་ ེ་བ ག ། ང་ བ་ཐར་ལམ་
མཆོད་ ེན་བཞེངས། །ཞར་ ང་ ེ་བའི་ ེ་གནས་ནི། །གཤིན་པོ་ཤི་ལོའི་བབ་ ེ་བ ག །གཅིག་
དཀར་ལ་ཤི་ ལ་འ ས་ ། །བཞེངས་ཤིང་ ེ་ ོ་གཅོད་མདོ་བ ག །དེ་ནས་ ང་ ོགས་འ ོར་
ན་ ེ། །དེ་མིན་གནོད་ ིན་ངང་པར་ ེ། །གཉིས་ནག་ལ་ཤི་མདོ་ ན་བ ག །རིགས་ག མ་
གཤེན( ་གཤེན་ཡོངས་ ་དག་པ། ལ་གཤེན་མི་ ས་བསམ་ལེགས། ་གཤེན་ཡེ་ཤེས་ ངི ་པོ) ི་ ་བཞེངས་
ན༑ ༑ ོ་ བ་ཕོ་ ས་བཟང་པོ་ཐོབ། །དེ་མིན་དོམ་དང་ ེལ་ ར་ ེ། །ག མ་མཐིང་ལ་ཤི་མཚན་
བ ོད་དང་། །ཡིག་བ ་རིགས་ འི་ ་བཞེངས་ན། ། བ་ ོགས་ ག་པོའི་ ་མོར་ ེ། །དེ་མིན་
ང་ཆེན་ ས་ལ་རེ། །བཞི་ ང་ལ་ཤི་ མ་མདོ་དང་། །ག ང་ ང་ མ་འཇོམས་ ་བཞེངས་
ན༑ ༑ཤར་ ོགས་ གས་པའི་ ་ཚ་ ེ། །དེ་མིན་ད ལ་བོའམ་ ག་རོན་ ེ། ། ་སེར་ལ་ཤི་ ེ་ ོ་
གཅོད། ། ོན་པའི་ ་བ ན་བཞེངས་པ་ན། །ད ས་ ་རིགས་བ ད་ཅན་ ་ ེ། །དེ་མིན་ ལ་
ལམ་ ནི ་པོར་ ེ། ། ག་དཀར་ལ་ཤི་མདོ་ ེ་བ ག ། ་བའི་ ་མའི་ ་བཞེངས་ན། ། ང་ བ་
ཡོན་ཏན་ཅན་ ་ ེ། །དེ་མིན་ ་དང་རི་ གས་ །ེ །བ ན་དམར་ལ་ཤི་ ་སེང་འདོན། །ད ངི ས་
ི་ མ་ཆེན་ ་བཞེངས་ན། ། བ་ ོགས་ ག་པོའི་ ་ ་ ེ། །དེ་མིན་བཙན་ནམ་འཕར་ ང་
ེ༑ ༑བ ད་དཀར་ལ་ཤི་འ མ་ ེ་བ ག ། ོན་པའི་ ་བ ན་བཞེངས་པ་ན། ། ང་ཤར་དགེ་
ོང་གཙང་དག་ ེ། །དེ་མིན་ངང་བའམ་ ད་མེད་ ེ། །ད ་དམར་ལ་ཤི་ཚ་མདོ་ག ངས། ། ་
བའི་སེང་གེའི་ ་བཞེངས་ན། ། ོ་ ོགས་མོན་ མ་འ ོར་ ན་ །ེ །དེ་མིན་ ིའམ་བོང་ ར་ ེ། །
དེ་ཡང་ཟང་ཐལ་ མ་གཉིས་ནི། །ཚ་འདིར་ ང་བ་མཐར་ ིན་ནས། །སངས་ ས་བཙན་ཐབས་
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བ དོ ་ལ་ཉེ། །འ ལ་ ིབ་ཀ་ནས་དག་པ་ མས། །འཕོས་མ་ཐག་ནས་ཐིམ་གཞི་ ེད། །དེ་ལ་ཡར་
ི་ཟང་ཐལ་ཟེར། །ཚ་འདིར་མཚམས་མེད་ ་ ད་དེ། །ལོག་ ས་དགེ་ ་ ད་ནས་བཅད། ། ་
འ ས་ཡི་ག་གཏིང་ནས་ལོག །འཕོས་མ་ཐག་ནས་མནར་མེད་འ ོ། །དེ་ལ་མར་ ི་ཟང་ཐལ་
ཟེར། །དེ་ ར་ཟང་ཐལ་ མ་གཉིས་དང་། །མཆོག་གཟིགས་འ ོ་ལ་ ེས་ཆགས་ནས། ། ེས་ཆེན་
འདི་ ང་བ ་བ་ མས་། ། ལ་འདིས་ ང་བ ན་ ལ་མ་ཡིན། །དེ་ ག་རང་ ད་འ ོ་བ་ལ། །
ཇི་ ར་ ིས་པས་དེ་ ར་འ ང་། །
ག་པ་འ ང་ འི་ ར་ ོད་ལ། ། ང་པོ་ ོང་བའི་ ེལ་འབོར་ནི། །རི་ལ་ ེལ་བ་ཤིང་གི་
ར། །མེ་ལ་ ེག་པ་མེ་ཡི་ ར། །ས་ལ་ ་བ་ས་ཡི་ ར། །མཚན་ ིས་བཤའ་བ་ གས་ ི་ ར། །
་ལ་བ ར་བ་ ་ཡི་ ར། །དེ་ ར་ ར་ ་གང་ཡིན་ལ། །གཤིན་ ི་ ོག་ ས་དབང་ ང་བཞི། །
ཁམས་དང་ ེས་ ེ་རང་ ར་ག མ། ( ག་ཡོས་ཟིན་དང་ ་ ལ་ལི་སོགས།) །ཤི་ ས་ལོ་ ་ཞག་ ས་
བཞི། (དབང་ཐང་རང་།) །ཤི་ཉིན་གཟའ་ ར་གཉིས་དང་བཅས། །བ ་ག མ་པོ་འདིས་འཐབ་པར་
༑ ༑དེ་ཚ་ནང་འ ད་དཀར་པོ་གཅིག །མ་འ ད་དཀར་གཉིས་ ་འ ད་ ། །ད ་འ ད་ནག་
གཉིས་ ོགས་འ ད་གཅིག (འདི་བཻ་དཀར་ ་འཐབ་ ་འཐབ་ ེད་ ེ ་འབོར་ གས་ མས་ ང་ཟད་
འ གས་པ་ ་ ར་ ང་།) ། ིར་བཏང་ ེ ་བ ན་ ་ཐམ། །བ ག་ འི་ ེ ་བ ་ག མ་མོ། (མ ར་
གས་ཉེར་ག མ་ནག་ ིས་ལས། ར་ ་ལས་འཐབ་ན་ ེ ་ ག་ ་ ་ འི་འ ས་བཤད། བ ོད་པ་འདི་མི་འཐད་
དེ༑ རོ་གཅིག་ལ་ ར་ ་མི་འ ང་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །ཡང་ ལེ ་ ངས་ ག་ ་ ་ ་ཟེར་ནས། ས་ ལེ ་ཆད་དེ།

།དེ་དག་ཁ་དམར་འདི་ ར་གདགས། ། ོག་ ེལ་
ནག་ན་ཤི་ཁ་ ེ། །འ མ་ ེ་ ས་འ ིང་བ ས་ག མ་བ ག ། ས་ ེལ་ནག་ན་ནད་ཡམས་
འོང་། །ག ག་ཏོར་དཀར་མོའི་ཆོ་ག་ ། །དབང་ ེལ་ནག་ན་གོད་ཁ་འོང་། །གསེར་འོད་ནོར་
ན་ག ངས་ ང་བ ག ། ང་ ེལ་ནག་ན་ལ་ཡོགས་འ ། ། ་ ི་ ་ཡི་བ ད་བ ོག་ ། །ཁམས་
ེལ་ནག་ན་ཕ་ཚན་འཐོར། །གཡང་ བས་གཉན་ ི་ཡོ་བཅོས་ ེད། ། ེ་ ེལ་ནག་ན་བ ད་
བ ོག་དང་། ། ར་ ེལ་ནག་ན་བ ད་གཏོ་ ། །ལོ་ ེལ་ནག་ན་ཕ་ ར་ངན། ། ་ ེལ་ནག་ན་
ད་མེད་ངན། །ཞག་ ེལ་ནག་ན་ ེས་དར་ངན། ། ས་ ེལ་ནག་ན་ ་ ང་ངན། །གཟའ་ ེལ་
ནག་ན་གཟའ་དཔོན་ངན། ། ར་ ེལ་ནག་ན་ མི ་མཚས་ངན། །ངན་གང་བ ོས་ ིས་ བས་ ར་
ས་འ ས་འ ང་བ་འདི་ཡང་མ་དག་པར་སེམས་སོ།)
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བཅོས། །དཀར་གང་ ང་པོ་འ ར་བ་ ། །ཐམས་ཅད་ནག་ན་ ར་ ་གདམ། །དེ་ ར་ ལེ ་ཚར་
གང་ཡིན་ མས། །དཀར་གཅིག་བདེ་ལེགས་འ ་བ ད་འཕེལ། །དཀར་གཉིས་ ་སོགས་ གས་
བ་འཕེལ། །ནག་གཅིག་ ག་བ ལ་ ་ངན་འོང་། །ནག་གཉིས་རོ་ཡི་ ་གོན་ཡིན། ། ་བོ་ལ་
ནི་ན་ཚ་འ ང་། །དེ་དོན་ ིང་པོ་མདོར་བ ་ན། ། ོག་ནི་རོ་བདག་རོ་ ར་བ ད། ། ས་ནི་ ར་
བོན་ས་མཁན་བ ད། །དབང་ཐང་ ་མོ་ཟས་འདེད་བ ད། ། ང་ ་ཞང་པོ་ ས་པོའི་བ ད། །
ས་ཁམས་ཕ་ཚན་ ལ་དཔོན་བ ད། །གནམ་ལོའི་ ལ་པོ་ ིས་མཁན་བ ད། ། ་བ་ ོན་པོ་
ོས་ ེད་འ ད། །ཞག་ནི་དམག་གི་བང་ཆེན་འ ད། ། ས་ཚད་ཤ་བ་ཤན་པའི་བ ད། །གཟའ་
ནི་བཟའ་ཚང་ ིམ་གང་བ ད། ། ར་མ་ ལ་མི་ ིམ་མཚས་བ ད། ། ེ་བ་ ་ ག་ གས་ས་
བ ག ། ར་ཁ་ ན་ལ་ བ་པར་བ ག །གཞན་ཡང་དམར་ ིས་དགོངས་པ་འགའ། །གལ་ཆེའི་
ིར་ ་འདི་ན་བཤད། །གཤེད་བཞི་ མ་བ ད( ང་ས་ཁམས་པ། ལོ་གཤེད་བཞི། ར་ཁ་གཤེད་བཞི།
་བ་གཤེད་བཞི་ལ་ ེས་པ་ ་ འོ། ། ི་མ་ མས་འ ེའོ)རིར་མི་ ེལ། ། ་ ེལ་ མ་བ ད་མེར་མི་ ེག །
ི་ཕག་ མ་བ ད་སར་མི་ ། ། ག་ཡོས་ མ་བ ད་མཚན་མི་བ ན། ། ་ ལ་ མ་བ ད་ ར་
མི་བ ར། །གཅན་གཟན་ ིས་གསོད་ ོ་ཤིང་བ ད། །གཡང་ལ་ ང་དང་ ོ་འབོག་ཅན། །དེ་
མས་རི་ལ་ ེལ་མི་ ང་། །རིས་དང་གག་ ོག་འ མ་ ་དང་། །མ ིས་པ་ཤ་ཡ་ ག་དང་ ེབ། །
འ ས་དང་མཛ་ ་གཟའ་ཡི་རོ། །དེ་ མས་མེ་ལ་བ ེག་མི་ ང་། ། ད་པ་འ བས་དང་ ག་གིས་
བ ང་། །ཟན་ ིས་བ ངས་དང་འཐིབས་འོག་ཤི ། ་མ་ཐོན་ནས་ཤི་བ་ མས། །ས་ལ་ ་བ་
བཀག་པ་ཡིན། །དམེ་ཅན་རོ་དང་རིམས་ངན་ནད། །མཛ་དང་ ི་ ་ཤི་བ་ མས། ། བ་ ར་
མཚན་ སི ་བཤའ་མི་ ང་། །ད ་ ་ ན་དང་ ས་ ེར་ཤི །གཅོང་ཆེན་འ ་ནད་ཅན་ ིས་ཤི །
དེ་ མས་ ་ལ་བ ར་མི་ ང་། །གཞན་ཡང་ལོ་ཁམས་ ར་ ེ་གཟའ། (གཤིན་ ི།) ། ར་མ་ ་
ཁམས་དང་བཅས་པ། ། བ་ ོགས་ གས་ ན་མི་བ ེག་ཟེར། །བ ེག་ན(གསོན་པོ) ་ ེལ་ལོ་
བར་ངན། ། ང་ ོགས་ ་ ན་མི་ ་ཟེར། ། ེད་ན་ ི་ཕག་ལོ་པར་ངན། །ཤར་ ོགས་ཤིང་ ན་
མི་བཤའ་ཟེར། །བཤས་ན་ ག་ཡོས་ལོ་བར་ངན། ། ོ་ ོགས་མེ་ ན་ ར་མི་བ ར། །བ ར་ན་
་ ལ་ལོ་བར་ངན། །མཚམས་བཞི་ས་ ན་རིར་མི་ ེལ། །བ ལ་ན་གཤེད་བཞི་ལོ་བར་ངན། །
ར་ ི་རབ་འ ིང་ཐ་མ་ནི། །ཤིང་ མས་ ་ལ་བ ར་བ་རབ། །མེ་ མས་རི་ལ་ ེལ་བ་རབ། །
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ས་ མས་མེ་ལ་ ེག་པ་རབ། ། གས་ མས་ས་ལ་ ་བ་རབ། ། ་ མས་མཚན་ ིས་བཤའ་བ་
རབ། །དེ་ ར་མ་ ར་ ་ ར་རབ། །རང་ ར་འ ིང་ ད་ ོགས་ ར་འ ིང་། །ད ་ ར་ཐམས་
ཅད་ཐ་མའོ། །དེ་ ར་ ང་ ང་ཤེས་པར་མཛད། །
བ ན་པ་རོ་རིགས་བཞག་ས་ནི། །ཤ་ཡ་མིད་འ ས་མཛ་རོ་ག མ། ། ་ ང་ གས་
ག མས་ ་ལ་བ ར། །རབས་ཆད་ མ་པ་ག མ་ ི་རོ། ( ་ཤི་རབས་ཆད་དཀར་པོ། ་མི་ཤི་ནས་
རབས་ཆད་ ་བོ། ཅི་ཡང་མེད་པ་ནག་པོ།) །ཕར་བ ལ་ ལ་མཐོང་ཙམ་ན་བཞག །ནག་པོ་ལ་ད ་ ང་
ད ར་བ ལ། །གཏིང་མེད་ ་བཞིའི(ཞ་ལོང་འོན་ གས)རོ་རིགས་ མས། །རང་ ལ་མི་བཞག་
གཞན་ ལ་བ ལ། །ནོངས་པ་བཞི་ཡི་རོ་རིགས་ནི། ། ར་ ་མི་བཞག་ཁད་ ིས་བ ིང་། །གཅོང་
ཅན་མི་ འི་རོ་ མས་ནི། (ད ་ ་ ན། མ སི ་པ་འ ས་ ོག་ ངས་པ།) ཁང་བའི་ནང་ ་བཞག་པ་
ང་། །དམེ་ཆེན་རོ་ ( ང་མས་ ོ་བསད་སོགས) ོལ་སོང་དམེ། ( ལ་སོགས་ ིས་བསད་པ།) ། ར་དང་
ཁང་བར་མི་བཞག་ཅིང་། །གནམ་ས་ ་ག མ་ཡོད་སར་ ། ། ི་རོ་ མ་ (ལབ། མཚན། །
གཡང་། འཐིབས་འོག་ནི།)དེ་ ར་ ། །གཡས་ ར་གཡོན་ ར་བཞག་པར་ ། །གཤིས་ངན་མི་ ག
(མིག་ཞར། ལག་ཆད། ་ེ མ། སེམས་ མ། ལོང་བ། གས་པ།)རོ་ མས་ནི། ། ར་དང་ཁང་བར་ཉེ་
མི་ ང་། །བ ་ཤིས་བ ་རོ(བ ད་ ་ཡན་ཆད)གང་ཡིན་ ང་། ། ར་ ་མི་བ ལ་མཆོད་ཅིང་
བཞག །བཤེས་གཉེན་མཆོག་དང་ ལ་པོ་གཉིས། ། ད་ ་ ར་ཏེ་དགོས་པའི་རོ། །དེ་ལས་ ག་
མ་ མས་ ི་ ར། །འ ང་བ་ ་ཡི་ ར་ལ་ ོངས། ། ར་ད ད་ ས་པའི་ ོགས་ མས་ནི། ། ར་
ོམ་དཀར་ནག་ ་ག མ་ ོས། (ཞེས་ཁ་འཕངས་སོ།) །ལོ་བ ད་མན་ཆད་ ང་ ར་ཏེ། ། ང་ ར་
ེད་ གས་ཇི་ ར་ན། ། ་ ིབ་ ག་འཇར་ མ་པ་ན། །དར་དཀར་ ག་བ མ་མཛད་ ག་
༑ ༑ ་བ་མ་ཚང་རོ་ མ་ན། །མཛད་ ི་ ེ་མིག་ ང་སར་ ། །ནམ་ལངས་ལ་ ེས་ཉིན་ ེད་
ཙམ། །ཤི་ན་ ་ མ་ལམ་འོག་མནན། ། ་བ་མ་གང་ཤི་བ་ན། །འོག་ཁང་ ་གཡས་མོ་གཡོན་
༑ ༑ ་བ་གཅིག་སོང་ ་ལ་བ ར། ། ་དང་བ ད་ནས་བ ་གཉིས་བར། །དེ་ཡང་ ་ལ་བ ར་
ཞེས་ག ངས། ། ་གཉིས་ ོ་ཐེམ་ ་བར་ ། ། ་ག མ་ ོ་གཡས་ ག་ ོ་གཡོན། ། ་བཞི་ལམ་
ག་བ ན་སར་ ེད། །ལོ་གཅིག་ལོན་ཤི་ ིམ་ བ་ ། །ལོ་གཉིས་ ་ ན་གཡོན་འ མས་ ། །
ལོ་ག མ་ ིམ་ ི་གཡས་ ་ ། །ལོ་བཞི་གནམ་མི་མཐོང་སར་ ེད། །ལོ་ ་ ང་གི་ཉལ་སར་
- 560 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དེ ། །ལོ་ ག་ཐེམ་འོག་ ་བར་བཤད། །ལོ་བ ན་ ི་ཡི་ཞིང་ ར་ ། །ལོ་བ ད་ཡན་ལ་གཞན་
དང་འ ། ། ང་བཅོས་ ང་གཏོ་ ང་ ི་མནན། ། ང་དགེ་ ་གཏོར(ལན་ཆགས་གཏོར་མ)ཤེས་པ་
ཡིན། །ཞར་ ང་རོ་ཆས་རོ་ཁལ་ནི། །ལི་ལ་ཤི་བ་རོ་ད ིས་ནག ། ར་ཁལ་ ས་འཆག་ཁོན་ལ་
ནི༑ ༑རོ་ད ིས་ ང་ལ་ ར་ཁལ་ ག ། ་ལ་ཤི་བ་རོ་ད ིས་དམར། ། ར་ཁལ་རས་འཆག་ཁེན་
ལ་ནི། །རོ་ད སི ་དམར་ལ་ ར་ཁལ་ ི། །ཁམ་ལ་གོས་སེར་ ར་ཁལ་ཕག །གིན་ལ་གོས་ ོ་ ར་
ཁལ་ ང་། །ཟིན་ལ་ད ིས་དཀར་ཁལ་བོང་ ། །ཟོན་ལའང་ད ིས་དཀར་དར་ཁལ་མཛ། ། ར་
ཁ་རང་མདོག་ ར་རེ་ལ། །རང་རང་ ག་ ་རེ་བཀོད་དེ། །རོ་ཡི་གདོང་ལ་བཅིངས་དགོས་
ག ངས། ། ར་ཁལ་ནོར་དེ་གཏོ་མཁན་ལ། ། ལ་ན་རོ་ བ་ཆོད་པའི་གནད། །
བ ད་པ་རོ་རིགས་འདོན་ གས་ནི། །གཏོ་མཁན་བ ེད་ ོགས་ ན་པ་ཡིས། །གསེར་
ེམས་བདེན་བདར་ ང་ ིད་བ ན། །རོ་ལམ་ད ེ་བའི་ཆོ་ག་འབད། ། ང་གཤེན་ཐེག་པའི་
གས་དང་བ ན། ། ན་ བ་འཁོར་ལོ་མ ལ་ ་འདོགས། ། ས་ ལ་ཁོག་པ་ ས་ལ་བཅང་། །
ག ག་མོ་ ི་ ར་མགོ་ལ་གཟེར། །ད ་ བ་གཙད་ ་ལག་ན་ཐོགས། ། ང་ ིད་ ིབ་ཤིང་མཁའ་
ལ་ ར། ། ་ ིན་ ེ་བ ད་མ ནོ ་ལ་བ ང་། ། ེན་འ ེལ་ ིང་པོ་ངག་ནས་བ ། །དེ་ནས་རོ་ཡི་
ལས་ལ་འཇག །རོ་ཡང་ཁ་གདངས་སོ་གཙགས་དང་། །མིག་བ ད་ཁ་ བས་གན་ ལ་དང་། །
མགོ་བོ་ ང་ཤར་ལག་ ་ མ། །དེ་སོགས་བགེགས་ ི་ ལ་མི་ ། །རོ་ ར་ལ་སོགས་རོ་ལས་
པ༑ ༑གཤིན་པོའི་ལོ་དང་གཅིག་ན་ངན། །བ ན་ ར་མ ན་ག མ་ མས་ ིས་ ང་། ། ར་
བ་རོ་འདོན་ཆེ་ ང་(ཡས་མས་གཉིས་ ི་བཞི་གཤེད)བཟང་། ( ར་མཁན་ ་ི ཀེགས་སེལ་ཟེར།) །ཀེགས་
མེད་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད། ། ར་ཁ་ལི་ཁོན་ཟོན་ག མ་བཟང་། ། ེ་བ་དཀར་ག མ་དམར་
གཉིས་བཟང་། ། ག་མ་ མས་ནི་ངན་པའོ། ། ོགས་ནི་ས་བདག་གཙང་བའི་ ོགས། ། ེ་བའི་
ོགས་དཀར་སོགས་ལ་དགེ། །གཞན་ཡང་ལོ་འཁོར་ ་འཁོར་དང་། ། མ་ ོང་ ་གཅན་ ་བ་
སོགས། །གང་ལ་གང་དགོས(ལོ་ ་ཞག་ ས་ཧལ་ ་ི སོགས) ིས་ ན་འགའ། །འ ས་ ིས་བདེན་དོན་
ིང་པོར་ ོས། (ཞེས་ཁ་འཕངས་སོ།) །ལོ་སོགས་ ང་ ང་གཞན་འགའ་ནི། །ཤི་གསོན་གཉིས་ཀའི་
ལོ་ཐོག་དང་། །བ ན་ ར་མ ན་ག མ་ ོག་ ར་དང་། །ད ་ཐོག་སོགས་ལ་ ང་བ་ཡིན། །ད ་
ནི་དཔེར་ན་ ག་ཡོས་ བ། ། ་ ལ་ ང་དང་ ་ ེལ་ ོ། ། ི་ཕག་མཚམས་བཞིར་གཤེད་བཞིའི་
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རོ༑ ༑ཤར་ ་མི་ ད་དམིགས་བསལ་ནི། ། ི་རོ་ཤར་ ོད་ ང་བ་བཀག །ནལ་དང་འགགས་ ི་
ཡོས་ཐོག་བཀག ། ོན་པ་བན་དེ་འ ག་ཐོག་ ང་། ། ེལ་ལོ་ ལ་ལ་གག་ ོག་ ། །དིག་མཛ་
ག་ལ་བ ་རོ་ ེལ། །རིམས་རོ་ ་དང་ ག་བོན་ ི། །ད ་ ་ ེལ་ནད་ ང་ ་བཀག །རབས་
ཆད་ ང་ཤར་ ང་ཐོག་ ང་། །གཞན་ཡང་ ར་ཁའི་ ོ་ནས་ནི། །ལིར་ཤི་ ོ་ལ་ ང་བ་སོགས། །
རང་ ོགས་མ་ གོ ས་གཉིས་ལ་བཟང་། ། ང་སོགས་ད ་བཀག་གཞན་བཏང་ ོམས། །འོན་ ང་
ཤི་ཁ་མང་ ེ་ན། །རོ་གཅིག་ད ་ཐོག་གཏད་ཅེས་ཟེར། །ལོང་བ་ཚག་པོ་ལི་ཐོག་ ང་། །དིག་པ་
མཛ་བོ་ བས་ ི་ཁོན། །བ ་ཅན་དམེ་བོ་ ་ཐོག་ ང་། །མ་ ང་རང་འ ་ ན་མི་འཆད། ། ་
ཞག་ ས་ ི་ ང་ ང་སོགས། །ཐོར་ ་འགའ་ཞིག་འ ེལ་ལ་ ོ། །གཤིན་ ི་བ ན་ ར་བཞི་
གཤེད་དང་། །མ ན་ག མ་ ་བ་ མས་ལ་ ང་། །ཞག་ནི་གཤིན་པོའི་བ ན་ ར་ཉིན། །དབང་
ཐང་ད ་ཁམས་ཉི་མའང་ ང་། ། ིར་ནི་གཤེད་བཞིའི་ཉི་མ་དང་། ། ེར་ ་ ོག་ ར་མ ན་
ག མ་ ང་། ། ར་གཤེད་ར་བཞིའི་ཚས་ ག་དང་། །འ ིང་བཞིའི་ཉེར་ ག་ཐའི་བ ་ ག །
ར་ ི་གནམ་ ོ་སོགས་ལ་འཛམ། །གསོན་པོ་ ག་སོགས་ལོ་གང་མང་། །དེ་ཡི་ཉི་མར་ ང་བ་
ཤེས། ། ས་ཚད་ཤི་གསོན་གཉིས་པོ་ཡི། །ལོ་ཐོག་གཤེད་བཞིའི་ ས་ལ་ ང་། །གཟའ་ནི་ཉི་ ་མིག་
ེན་ངན། །གཤིན་པོའི་ ་གཟའ་དག་ ང་ངན། ། ར་མའི་ ང་ ང་འ ས་ ིས་གཟིགས། །གཞན་
ཡང་རོ་ལ་རོགས་ ེད་མཁན། །ལི་ཐོག་ ིན་པས་ཟས་མི་ ེར། ། ་ཐོག་ ིན་པས་མེ་མི་ ར། །ཁམ་
ཐོག་ ིན་པས་ ང་མི་བ ོ། །ཟིན་ཐོག་ ིན་པས་ ོ་མི་བསག །མཚམས་བཞིར་ ིན་པས་ཤིང་མི་
བ བ། །ཞར་ ང་ ེ་བའི་རོ་ལམ་ནི། །གསལ་ ོན་མཁས་པའི་ ག་བཞེས་ཞེས། །ད ས་ ་ ེ་བ་
གང་བཞག་ན། །དེ་ ིན་རང་ ངས་གོམ་པ་རེ། །ཡོད་དེ་དཔེར་ན་ ་སེར་ནི། །ད ས་གནས་
ད ས་ ་གོམ་པ་ ། །ཤར་ ་ མ་མཐིང་གོམ་པ་ག མ། །ཤར་ ོར་བཞི་ ང་གོམ་པ་བཞི། ། ོ་
་ད ་ ག་གོམ་པ་ད ། ། ོ་ བ་གཉིས་ནག་གོམ་པ་གཉིས། ། བ་ ་བ ན་དམར་གོམ་པ་
བ ན། ། ང་ བ་ ག་དཀར་གོམ་པ་ ག ། ང་ ་གཅིག་དཀར་གོམ་པ་གང་། ། ང་ཤར་
བ ད་དཀར་གོམ་པ་བ ད། །དེ་ ར་ནང་ལ་ ེ་ ངས་བཞིན། ། ི་མ་ ན་ལ་གོམ་རེ་འདོད། །
དཀར་པོའི་ ེང་བཟང་སེར་པོ་འ ིང་། །གཉིས་ནག་ལ་སོགས་གཞན་ ན་ངན། །དཀར་པོའི་ ེང་
བཟང་སེར་པོ་འ ིང་། །གཉིས་ནག་ལ་སོགས་གཞན་ ན་ངན། །གཅིག་དཀར་ ེང་ ་བ ་ ི ་
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ང་། །གཉིས་ནག་ ན་ནས་ ང་བར་ ། །ག མ་མཐིང་ ན་དང་ད ་ ་ ང་། །བཞི་ ང་ ེང་
་མཛ་རོ་ ང་། ། ་སེར་ ེང་ ་བན་དེ་ ང་། ། ག་དཀར་ ེང་ ་ནལ་ ་ ང་། །བ ན་དམར་
ཤར་མོ་ ི་ ོད་ ང་། །བ ད་དཀར་བོན་དང་ད ་དམར་ ེང་། །གཡང་ཆེན་ ན་མོའི་རོ་མི་
གཏོང་། ། ེ་བའི་རོ་ལམ་ ་མོ་འདི། ། ་ནག་མཁས་པའི་ ག་ལེན་འདོད། །
ད ་བ་འ ར་ཐང་དགེ་ ་ནི། །གཤིན་པོ་མཆོག་དམན་བར་ག མ་ ི། །ད ེ་བ་ཡོད་མོད་
དེ་ ར་ན། །རང་ ད་ཐ་མལ་པ་ཡིན་ན། །ཤི་ནས་ཞག་ག མ་ ོས་བཞིའི་བར། ། མ་ཤེས་བ ལ་
བ་བཞིན་ ་ ོད། །དེ་ནས་ ་ ང་གཉིད་སད་བཞིན། །བཟང་ངན་ ོག་པ་ ག་ ག་འཆར། །
འདོད་དོན་གང་ཡང་བ ་འ ོད་འ ར། །ཞག་ནི་བ ན་ ག་རེ་རེ་ལ། །རིགས་ ག་ ང་བ་རིམ་
པར་འ ང་། །དེ་ ས་དགེ་ ་འབད་ གས་ནི། །ཤི་བ་འ ར་ ིས་མ་ ོང་ན། །གཤིན་པོ་ཐར་
བར་བ ོད་པ་དཀའ། །དེ་ ིར་ཤི་བ་འ ར་ ིས་ ོང་། །འ ར་ ི་ མ་ད ེ་མདོར་བ ས་ནི། །
ིར་ནི་གཤོག་པ་ནག་པོའི་འ ར། །བར་ནི་ག ང་རབ་མདོ་ཡི་ཚག །ནང་ནི་གསང་ གས་ འི་
གནས་འ ེན། །དེ་སོགས་གང་ལ་གང་བ གས་འབད། །
གཞན་ཡང་འ ར་ གས་ མ་པ་བ ། ། ལ་མ་ ་དང་ ིར་ ོག་ ། །དང་པོ་གནམ་ ིས་
ས་འ ར་ནི། ། ེ་ཡིས་འབབས་འ ར་དེ་ལ་ཟེར། །གཉིས་པ་གདགས་ ིས་ ིབ་འ ར་ནི། ། ོ་
བོས་ ང་མ་འ ར་ལ་ཟེར། །ག མ་པ་གཡས་ ིས་གཡོན་འ ར་ནི། །ཞང་པོས་ཚ་བོ་འ ར་ལ་
ཟེར། །བཞི་བ་མགོ་བོས་ ས་འ ར་ནི། །ཕ་ཡིས་ ་ཚ་འ ར་ལ་ཟེར། ། ་བ་ ་ཡིས་མདའ་འ ར་
ནི༑ ༑ ོབ་དཔོན་ ིས་ནི་ ོབ་མ་འ ར། །དེ་དག་འ ར་ གས་ ལ་མ་ ། ། ག་པ་ས་ཡིས་
གནམ་འ ར་ནི། །འབངས་ ིས་ ེ་འ ར་ཟེར་བ་སོགས། ། ིར་ ོག་ ་བོ་ གས་ལས་ཤེས། །
ལ་མ་ཐམས་ཅད་འ ར་ཐང་ ང་། ། རི ་ ོག་ཐམས་ཅད་འ ར་ཐང་ཆེ། །གཞན་ཡང་དགེ་
་ཆེ་ ང་སོགས། ། ང་གི་དགོངས་པ་འགའ་ཡང་འཆད། །ཤི་ནས་བ ན་ ག་དང་པོའི་བར། །
ཚ་འདས་འོད་གསལ་མ་ ོགས་པས། །ཞི་ ོ་ཐོས་ཆོག་རང་ ོལ་གཙ། །དེ་ ིར་ ོབ་པ་ལམ་ ི་
བས། ། ོང་ ད་ད ིལ་འཁོར་ ེ་བཞི་ལ། །བ ེན་ཏེ་ཚགས་བསགས་ ིབ་པ་ ོངས། །དེ་ཡང་
ས་ཚགས་ལ་ ིན་ཚ། །ཕལ་ཆེར་ ེ་བ་ལེན་པས་ན། །དེ་ ས་བཤེས་གཉེན་ ་མ་བ ེན། །ངོ་
ོད་ལ་ ་སོགས་ལ་འཇག །རབ་ནི་ མ་མ ེན་འ ས་ ་ཟིན། །འ ིང་ནི་མཁའ་ ོད་བདེ་བར་
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གཤེགས། །ཐ་ན་རིགས་བཟང་ ངས་བ ན་ དེ ། །ཚ་འདིར་ཉམས་ལེན་ཅན་ཡིན་ན། ། ང་རིག་
ོལ་འ ལ་བ འ་ ོད་དང་། །དམ་ཚག་གསོ་ ོང་( ་བ་ ངོ ་བཤགས)ལ་སོགས་ ིས། །འ ས་ འི་
གེགས་སེལ་འབད་པ་གནད། ། ེས་ཆེན་གཞན་དོན་པ་ཡིན་ན། །འ ོ་ལ་ གས་ ེ་ ེས་ཆགས་
པས། ། གས་བ ང་ ོན་ལམ་ མ་དག་དང་། ། ར་ལམ་ཚགས་ ི་འཁོར་ལོ་གཙ། ། ེ་བོ་ ིག་
པ་ཅན་ཡིན་ན། །མི་འཇིགས་ ོག་གི་ ིན་པ་སོགས། །དགེ་བ་ ོབས་ཆེན་འབའ་ཞིག་གཙ། །དེ་
ཡང་རང་རང་དགེ་ ལ་ནི། །སེར་མོ་དགེ་ ོང་འ ེན་པ་ལ། ། ལ་བ་ ་མཚའི་ཆོ་ག་གཙ། ། ེས་
པ་ཕོ་རིགས་འ ེན་པ་ལ། ། ན་རིག་ ོན་མའི་ཆོ་ག་གཙ། ། ད་མེད་མོ་རིགས་འ ེན་པ་ལ། །
ན་གསལ་ མས་མའི་ཆོ་ག་གཙ། ། ིག་ཅན་མང་པོ་འ ེན་པ་ལ། །ག ང་ ང་ ོང་ ས་ཆོ་ག་
གཙ། ། ེ་བོ་ཕལ་པ་འ ེན་པ་ལ། །བདེ་ཆེན་ཞིང་བ ོད་ཆོ་ག་གཙ། །འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ ི་
ལ་ནི། །ངན་སོང་ ེ་ ོ་གཅོད་མདོ་གཙ། །མ་རིག་ ང་བ་ཅན་ མས་ལ། །ག ང་ ང་ ང་
བཤགས་ཆོ་ག་གཙ། །དགེ་མེད་བག་ཆགས་ ི་བ་ལ། །རིགས་ ག་ཐར་པའི་མདོ་ ེ་གཙ། །ཞར་
ང་ཤིད་ ོན་ ེད་པའི་ བས། །ཟན་འ ེད་གཤིན་ ི་ ོག་ད ས་ ེད། །ཟན་ ་མ ན་ག མ་
ལོ་བས་ ག །དེ་ ར་གཤིན་ ིས་འཇག་བདེ་ ིར། །ཚང་ལ་མ་ ོས་ག ང་ གས་འདི། །མཁས་
པའི་ ོ་ ོས་མདངས་ལས་ཐོན། །དེ་ཡང་གཞི་ལ་ཕན་ ིར་ཡིན། །ཞེས་ནག་ ིས་ ང་ ིད་མེ་
ལོང་ལས་གཤིན་ ིས་ ི་ལེ ་ ེ་བ ད་པའོ།། །།
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༼ ལེ ་ད ་བ། ེས་ ་མཇག་ ནོ ་བ ན་པ། ༽
༈ བདེན་པའི་ཐ་ཚག་ཉག་ཐག་ནི། །ཆད་མེད་ ིང་གི་དམ་བཅས་འ ད། །བ ན་ ང་ ་
འི་གོས་ཅན(ཡེ་ཤེས་དབལ་མོའི་མཚན) ིས། །ག ང་འདི་ཡོངས་ ་ ངས་ཤིག་ ཻ། །ཟབ་མོའི་
ག ག་ལག་དམ་པ་འདི། །མཇག་དོན་བ བ་པ་མདོར་བ ས་བ ན། །དེ་ཡང་ས་བཅད་ མ་པ་
༑ ༑དང་པོ་བ མ་གཞི་གང་གིས་བ ངས། །དེ་ཉིད་ཉམས་ ་ཇི་ ར་ལེན། །ག ང་ བ་ ོད་
ན་ ་ལ་གཏད། །ལག་ལེན་གཏན་ལ་འབེབ་ གས་དང་། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་འ ང་ ལ་བཅས། །
ས་བཅད་ མ་པ་ ས་བ ེབས་ཏེ། །དང་པོ་ ལ་འདི་བ མ་པའི་གཞི། ། ོན་ཚ་ ས་ག མ་
མ ེན་པ(གཤེན་རབ་ ི་མཚན)ཡིས། །མན་ངག་ ས་ ི་འཁོར་ལོ་ག ངས། །དེ་ཡི་དགོངས་འ ེལ་
་ནག་ ། །ཀོང་ཙ་ ེས་འ ངས་དང་བཅས་པས། །ག ག་ལག་ ིས་ ོ་མང་ ་ག ངས། །དེ་
ཡང་བ ད་པ་ ངས་ ན་ནི། །ལོ་ ཱ་ནམ་མཁའ་ག ང་ ང་སོགས། །ཞང་བོད་མཁས་པ་མང་
པོ་ཡིས། ། ་ ིས་ ི་ནང་གསང་ག མ་བ ར། ། ་བོད་ཞང་ག མ་ ིས་ ིས་ བ། ། ད་པར་
བོད་ ལ་ཐོག་མ་ ། ། ་ཡི་བོན་འདི་ ་ཞེས་ གས། །ཁ་ཅིག་ ོང་བཙན་ མ་པོ་ཡན། །བོད་
ལ་ཡི་གེ་མེད་ཅེས་ཟེར། །དེ་ ིར་ ག་པའི་བ བ་པ་དང་། ། ན་མོང་རིག་ ེད་མེད་པར་འདོད། །
གང་འདི་འ ེལ་མེད་ ན་ ་ ེ། ། ོན་ཐལ་ ལ་དང་གཤེན་པོ་ཡིས། །མདོ་ གས་བ ན་པ་དར་
བའི་ཚ། །བོད་ མས་ ་འ ས་བོན་ ོ་ལ། ། ོད་ན་ཐར་ལམ་གང་གིས་འ དི ། །ཟབ་མོའི་བདེན་
དོན་གང་གིས་ ོན། །མ་ ོད་བོད་ མས་ ་ ེལ་བཞིན། །འདོད་དོན་བ འ་ ོད[ ོད]ཇི་ ར་
ེད། །ཡི་གེར་མ་བ ེན་དོན་ ོགས་ན། །ཐམས་ཅད་ག ངས་ ོབས་ ོ་ ན་པས། ། ོངས་འདི་
ལ་བས་ཅིའི་ ིར་འ ལ། །ཡི་གེ་མི་དགོས་བ ་འ ོད་ན། །བོད་དང་ ོལ་སོང་ ད་པར་ཅི། །
བ བ་པའི་ ོད་ཙམ་ག་ལ་ ང་། །དེ་ ིར་མངོན་ མ་ ེས་དཔག་གི །ཚད་མས་ད ད་ན་དམ་
བཅའ་ ད། །འོན་ ང་ ་ཆེ་རོལ་པ་ལས། །བཤད་པའི་འཕགས་ ལ་ཡིག་རིགས་ མས། ། ོན་
ཆད་བོད་ལ་མ་ གས་ཞེས། ། ་ན་དེ་ལ་ ོད་མི་ ། །ཁ་ཅིག་ ོངས་པ་རང་ གས་ ། །བཅོས་
ནས་འཆོས་གཞིའི་ ིན་ མས་བ ེད། །བདེན་པའི་དོན་ལ་ ོན་འདོགས་སོགས། །རང་ ན་རང་
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གིས་འ ིན་པའང་ཡོད། །ཁ་ཅིག་བོན་ལ་མ་བ བ་པས། །བོན་ ི་ ིང་པོ་ག་ལ་ ོགས། །དེ་ ིར་
ི་རོལ་ ོགས་བ བ་སོགས། །ཡང་དག་དོན་ལ་ཐེ་ཚམ་ཚག ། ི་ ན་ ོས་པའི་ཅ་ཅོ་བཞིན། །
མང་ཡང་རེ་ཞིག་བཏང་ ོམས་སོ། །
ལ་འདི་བ ་ ག་རིག་པ་ལས། །རིག་གནས་ ང་བ་ ་ཡི་ཁོངས། ། ངས་དང་ ང་ ིད་
ཤེས་ ་ལ། །མི་ ོངས་ ར་ནག་ ིས་རིགས་སོ། །དེ་ཡང་དོན་དམ་ ོགས་པའི་ངོར། ། ི་ནང་
གཞན་ག མ་རོ་མཉམ་པའི། ། ང་མེད་ ོང་ཉིད་བདེ་བས་འདོམས། ། མ་ ོག་ཅན་ ི་ ང་
ངོར་ལ། །བཟང་ངན་ ོག་པ་མ་བཀག་པས། །དེ་ཡི་དོན་ ་ ལ་འདི་བ ན། །བ ན་པའི་ག ང་
འདི་ཁོ་ཅག་གིས། ། ེས་ ངས་མཁས་པ་ལེགས་བ ེན་ཞིང་། །ག ང་ གས་མང་ ་ཐོས་པ་
དང་། ། ག་པའི་ ་མཆོག་བ ེན་པའི་མ ས། །ག ག་ལག་ ་བའི་ ོ་ ོས་ ེ། །དེ་ཡང་མང་
ལས་ ང་ ་བ ས། ། ་ མས་ ད་ ་གསལ་བ་དང་། ། ང་ཟད་འཐོར་ མས་ ོགས་གཅིག་
བ ོམས། །ཤིན་ ་ ས་པའི་ཚགས་མ་ ོས། །ཧ་ཅང་བ ས་པའི་མཐའ་སངས་ནས། །གང་ཞིག་
འཇག་པ་བདེ་བའི་ ིར། །ཕ་ནོར་ ་ཡིས་ ོད་ ལ་བཞིན། ། ེས་འཇག་ མས་ ི་ ིང་ལ་
གདམས། །དེ་འ འི་ག ག་ལག་དམ་པ་འདི། །ཉམས་ ་ཇི་ ར་ལེན་ མ་ན། །དང་པོ་ ་མ་
མཁས་བཙལ་ཏེ། །གདམས་ངག་བ ད་ ིའི་བ ད་འ ང་ནས། །ལག་ལེན་ ལ་ ་ ིན་པར་
ངས། །བར་ ་ ང་ ིད་ཤེས་ ་ ན། ། ི་ནང་གསང་བའི་ ོར་འགོ་ཡི། །ལམ་ནས་ ངས་ཏེ་
དེ་ཡི་དོན། །མི་ ོངས་ཁོང་ ་ ད་པར་ ། །ཐ་མ་ཤེས་རབ་ག ་བ ངས་ལ། །རིག་པའི་མདའ་
ཆེན་འཕངས་པ་ཡིས། ། ད་ ང་མན་ངག་གང་ཅི་ ང་། །མི་མ ན་ ོགས་བཀག་མ ན་ ོགས་
བ བ། ། ོགས་ ང་མེད་པར་ལེགས་ད ད་ནས། །འགལ་མེད་ཁ་དམར་སོ་སོར་གདགས། །
དེ་ ར་ག ང་ གས་ཟབ་མོ་འདི། །གཏད་པའི་ ོད་དང་ ོད་མིན་ནི། ། མས་དང་ ིང་
ེས་ ད་བ ན་ཞིང་། །ཟོ་བཟང་དད་པ་བ ན་པ་དང་། །ལེ་ལོ་ལ་སོགས་ཉོན་མོངས་ ང་། །
ོབ་དཔོན་བ ེན་ཞིང་གདམས་ངག་ བ། །དཀའ་ བ་བ ོན་འ ས་ཆེ་བ་དང་། །ཤེས་རབ་
གསལ་ཞིང་དབང་པོ་ ོ། །བ ན་དང་འ ོ་ལ་ ིང་ནས་འ ན། ། ད་ ན་དམ་པའི་རིགས་ལ་
གདམས། ། ོད་ངན་ ོབ་དཔོན་གསང་བ་དང་། ། ་མ་ག ག་ ་མི་བ ར་ཞིང་། །གདམས་ངག་
ཐབས་ ིས་ ་བ་དང་། །ག ང་ གས་ཐེ་ཚམ་ཟ་བ་དང་། །གཡོ་ འི་བ ་བ་མཁས་པ་དང་། །
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ལེ་ལོ་ཆེ་ཞིང་བ ོན་འ ས་དབེན། ། བ་མཐའི་ཆགས་ ང་མ་ ངས་ཤིང་། །འདི་ ང་ཁེ་ གས་
དོན་ ་གཉེར། །བ ན་ལ་མི་ ས་གཞན་དོན་ ང་། །དེ་སོགས་ ོད་མིན་ ན་ལ་གསང་། །མ་
གསང་ཟབ་མོའི་བ ད་ཉམས་ནས། །ཚག་དོན་ ན་ལ་ ོན་ གས་ཏེ། །རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་
མི་ཐོགས། ། ེགས་ ན་ངན་འ ོའི་འཚ་བར་འ ར། །དེ་ ིར་ ོད་དང་ ོད་མིན་ཉིད། །མཁས་
པས་ལེགས་པར་བ ག་པ་གཅེས། །
དེ་ནས་ག ག་ལག་ ིང་པོ་འདི། །ལག་ལེན་གཏན་ལ་འབེབ་ གས་ནི། ། ིས་མཁན་རིག་
པའི་ ོན(ཆང་དང་ ་ོ ཚབ་ བས)འདོན་ནས། །ཁང་ ིམ་གཙང་ཞིང་དབེན་པའི་སར། ། ་ ོའི་ཆ་
སོགས་དགེ་བའི་ ས། །དཀར་བའི་ ོགས་ ་ཁ་བ ས་ནས། །གཡས་གཡོན་ སི ་གཞི་དཀར་ནག་
བཏིངས། ། ང་གཅོད་ ེ ་སོ་སོར་བ མ། །མ ན་ ་གབ་ཙ་ ་མོ་བཀོད། །ལོ་ ་ཞག་ ས་ ར་
ེ་དང་། །གཟའ་ ར་ས་བདག་གཞི་བདག་སོགས། ། ས་ཚད་ ་ཡིས་ ོ་འ ོག་ན། ། ིས་ ི་ཁ་
དམར་ལོག་ ིད་པས། །བདེན་བདར་ ོད་བ གས་གསེར་ ིས་ ེམས། ། ལ་ནས་མི་ཡེངས( ོ་
ག མ) ིས་བར་གནད། །དེ་ཡང་ ོར་འགོ་མང་བ ོར་ཞིང་། །ཁ་དམར་ ང་ ་གདགས་དགོས་
ཏེ༑ ༑མང་བར་ ངས་ མས་ ེར་ ་བཀོལ། ། ས་པར་བཤད་ མས་ ིང་པོར་ ིལ། ། ང་ ར་
བ ས་ མས་ ང་ཟད་ད ེ། ། ིང་ ་ ོས་ མས་ཞིབ་ ་བ ི། །བ ོན་པར་བ ེད་ལ་འདི་ ས་
ོས། །བཟང་པོ་ཤེས་ཆེ་བཟང་ ་བ ོད། །ངན་པ་ཤས་ཆེ་ངན་ ་བ ོད། །བཟང་ངན་ ོམས་ན་
འ ིང་ ་བ ོད། །བཟང་པོའང་ ང་ ལ་མི་ ་ ེ། །ཀེག་ ན་ ང་ ་ མས་ ང་བ ག །ངན་
པ་བཏང་ ོམས་མི་བཞག་ ེ། །བཅོས་རིམ་ བས་དང་ ར་ཏེ་འབད། །བ ི་ ་མཆོག་དམན་བར་
ག མ་དང་། །ཁ་དམར་བཟང་ངན་འ ིང་ག མ་དང་། །རིམ་ ོ་ ས་བ ས་མཉམ་ག མ་
མས། །དངོས་བ ན་ག ང་ ་གསལ་བ་དང་། །མི་གསལ་རིག་པའི་མདའ་འཕངས་ལ། ། ོ་
དང་ ན་པས་ལེགས་པར་ཤོད། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་འདི་ ་ ེ། །གནས་ བས་ ེན་འ ེལ་ ིས་པ་
ཡིས། །འདོད་པའི་རེ་བ་གང་དང་གང་། ། ན་ ི་ ལ་པོ་ མ་ ལ་བཞིན། །འབད་མེད་བདེ་བ་
མཆོག་ ་འ ིན། །མ་འོངས་འ ང་འ ར་མངོན་ མ་ ། །གསལ་ ེད་ ོག་འ ར་རིག་པ་
འདིས། །གང་ལ་ལེགས་པའི་ ང་བ ན་ནི། །སེམས་དཔའི་ ོད་ ལ་ཅི་ ེ་མིན། །དེ་དག་ ན་
མ ེན་ཉེར་ལེན་ ར། །སངས་ ས་ས་ ་མངོན་ ་གཤེགས། །ཞེས་ནག་ ིས་ ང་ ིད་མེ་ལོང་
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ལས་མཇག་དོན་ ི་ལེ ་ ེ་ད ་བའོ།། །།
གང་ཞིག་ཤེས་ འི་མཚ་ལས་ཉེར་འ ངས་པའི། །
མ ེན་བ ེའི་ ་འོད་འ མ་ ག་འཐིགས་པ་ལས། །
འ ོ་ལ་ ན་ ང་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ ིས། །
ང་མཛད་ ་བའི་སེང་གེར་ ར་ཡང་བ ད། །
ལ་འདི་འཆད་པའི་ ོ་ ོས་གང་ཡིན་པ། །
འབད་པ་འགའ་དང་གཞན་ ིང་མི་འཇོག་པར། །
དད་ག མ་ ིང་གི་ ་ ེས་ཡངས་པའི་ད ས། །
མ་འ ེན་ ་བའི་ཉི་མས་ལན་བ ་བ ལ། །
ག ང་འདི་འཛན་པ་ མས་ ི་ཤེས་རབ་གཏེར། །
གང་གིས་བ ེ་བ་ཆེན་པོས་ ེས་བ ང་ནས། །
ག ངས་དང་ ོབས་པའི་ ོ་ ོས་ ང་བ་གང་། །
གཞོམ་མེད་ག ང་ ང་ ་ འི་ ར་ཐོབ་ཤོག །
འདི་ནི་ ེད་དང་བ ར་བ ིའི་མ ན་ ེན་དང་། །
ཆགས་ ང་ ེམས་པའི་འཚ་བ་མི་འ ར་ཞིང་། །
བ ན་དང་བ ན་འཛན་ད ེས་པའི་མཆོད་ ིན་དང་། །
འ ོ་ལ་ཕན་བདེའི་དགའ་ ོན་ ས་ ར་ཅིག །
ལ་ ང་ག ག་ལག་ ་མཚ་བ བས་པ་ལས། །
ི་ ལ་ ང་ ིད་མེ་ལོང་གསར་བ ན་འདི། །
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ངོ ས་ཆེན་འགལ་བའི་ཉེས་ ས་མེད་ ོམས་ ོམ། །
མཆིས་ན་དམ་པ་ མས་ ིས་བཟོད་པ་བཞེས། །
ཡང་དག་འབད་པ་གང་དང་གང་ཡིན་པ། །
དེ་དང་དེ་འ ེལ་རབ་དཀར་དགེ་བ་ ན། །
ཇི་ ིད་བ ལ་པ་ ་མཚ་མཐར་བ གས་པར། །
དེ་ ིད་ཟད་པ་མེད་པའི་ཆ་ ེན་བ ོ། །
མི་འཇིགས་རིག་པས་བཟོད་བ འི་གོ་ཆ་རབ་བ ོས་ནས། །
ང་མང་ ་མཚར་ཡོངས་ ་འཇག་པའི་ ོ་ ོས་གཟིངས། །
ོགས་དང་ ོགས་མེད་ མ་པར་གཤེགས་པའི་ལེགས་ ས་ ིས། །
འདོད་པའི་རེ་བ ང་བོན་ ལ་འདི་ནི་མཆོག་ ིན་ཡིན། །
ཞེས་ནག་ སི ་ ི་རབ་ ་ དེ ་པ་ ང་ ིད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་འདི་ནི། ག ག་ལག་ ིས་ ི་ ོ་འཕར་མང་ ་
ཐོས་ཤིང་དེ་དག་ ལ་བཞིན་འཆད་པའི་ ་ོ སོ ་དགེ་བ་ཅན། གཤེན་ ་ི བོ ་དཔོན་མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ་
ོགས་ལས་ མ་ ལ་ཞེས་ ་བས་གཡས་ ་གཙང་གི་འ ་གནས༧དཔལ་ མ་ ལ་ ན་ གས་ ངི ་གི་ དོ ་ ་ཆེན་པོར་
ར་བ་ ོགས་སོ། ། དགེའོ། །
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༄༅།། ག ག་ལག་ སི ་ ོ་ ན་ལས་བ ས་པའི་འ ས་ སི ་བདེན་དོན་
ིང་པོ་ཞེས་ ་བ་བ གས་སོ།།
ཱ་ ི་སི་དྷི།
ངོ ་ཉིད་ཉམས་དགའ་འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་མེས། །
བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེའི་ ང་བ་བ ས་པའི་མདངས། །
ན་ བ་དགའ་བཞིའི་ ོས་པ་དག་ཅིང་མཉམ། །
ང་འཇག་གཤིས་ ི་ ་དེར་ ག་མཆོད་འ ལ། །
ཟབ་ཅིང་ ་ཆེའི་ མ་ ོལ་མཁའ་ད ིངས་ནས། །
མ ེན་དང་བ ེ་བའི་འོད་བ ་རབ་བཞད་པས། །
ོངས་ཆེན་འཁོར་བའི་ ཿཁ་འཇིལ་བའི་གཉེན། །
ོན་མཆོག་ ་བའི་ཉི་མ་ ིང་ནས་གཞོལ། །
ང་ ོགས་ནོར་ འི་ ིང་ལ་རབ་ ད་ནས། །
ཟད་མེད་ལེགས་བཤད་ ིན་པའི་གཏེར་ ོལ་བ། །
ག ང་སོབ་མཆོག་དང་ ན་ ག་མཁས་བཞི་སོགས། །
ད་འཛན་ ་བ ད་ ་མ་ ི་བོར་བ ེན། །
མ་ ོལ་བདེན་པའི་འ ས་ ་མཐར་ ག་ཉིད། །
ཉེ་ལམ་འཐོབ་ ེད་ ེན་ཅིང་འ ེལ་ ང་གི །
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ང་བས་དག་པ་རབ་འ མས་མངོན་གསལ་བའི། །
ལེགས་བཤད་ ིས་ ི་ཉི་མ་ ེས་བཟང་བ ལ། །
དེ་ ར་ ས་ག མ་མ ེན་པའི་གོ་འཕང་དོན་ ་གཉེར་བ་ལ། བོན་ཐམས་ཅད་ ེན་ཅིང་
འ ེལ་ ང་གི་གནས་ལ་མ་ ོངས་པ་དགོས། དེ་ཤེས་པ་ལ་དཀར་ནག་ ིས་ ི་རིག་པའི་བ ན་
གཡོའི་བདེན་དོན་ ན་ལ་འ ལ་བ་མེད་པའི་འཇལ་ཐེབས་དགོས་སོ། །དེ་ཡང་ ི་ ར་ན་ལོ་ ་
ཞག་ ས་འ ང་བའི་འཕེལ་འ ིབ་ལ་སོགས་ ས་ ི་གཟེར་ མས། ནང་ ར་ན་ ་ ང་ཐིག་
ལེའི་ ོགས་ཚགས་འཕགས་མཆོག་ ་འ ལ་ ི་ཞིང་ཁམས་མངོན་ མ་ ་ ང་ཞིང་། གསང་བ་
ར་ན་དོན་དམ་པ་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་མཐར་ ག་གི་རོལ་བ་འདི་དག་ ེན་ཅིང་འ ེལ་འ ང་གི་
ངང་ ལ་ཅན་ ་བསམ་ནས། ང་ ིད་ ོད་བ ད་ ི་ ང་དོར་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་རིག་པའི་
ལམ་ནས་བ ར་ཏེ། དཀར་ནག་ ིས་ ི་ ོ་འཕར་ ན་ལས་བ ས་པའི་འ ས་ ིས་བདེན་དོན་
ིང་པོ་ ་བའི་ ར་ ིས་བཟོད་ནས་བ མ་པར་ འོ། །
དེ་ ར་བཟང་ངན་ ི་ལས་གང་ ེད་ ང་། ེན་འ ེལ་ ས་ ི་དབང་གིས་འ ར་ ད་ཆེ་
ཞིང་། ན་མོང་གི་དངོས་ བ་གང་ཡང་ ིའི་ལ་ཉེ་ལས་རག་ལས་གཤིས། དེས་ན་ཧོལ་ ོད་མིན་
པར་ཞིབ་ ིས་འབད་པ་གལ་གནད་དགོས་པར་མཐོང་ངོ་། །འགའ་ཞིག་གིས་ ང་དོར་ ི་གནས་
ཤེས་དང་མི་ཤེས་ ད་མེད་ ་ ས་བག་མེད་ ི་ ོད་ངན་ ང་ ལ་ ེད་པ་ མས་ལ། གབ་ཙ་
ས་ ི་ ་ མས་ ིས་ཆད་པ་འ ང་ཞིང་། མ་ཟད་ལས་དང་བསོད་ནམས་ ི་ ལ་བ་དམན་
ཞིང་ལེགས་ཉེས་བ བ་བ ོལ་ ི་བར་ཆོད་མང་ ་འ ང་ངོ་། །དེས་ན་ ིས་ལ་དོན་གཉེར་ཅན་
མས་ ིས་ ང་། ལྀ་ འི་གཟའ་ ར་ངོ་ཤེས་ཙམ་ ིས་ ིས་པའི་ ར་ལེན་པ་མི་འོས་ཏེ། མ་
ད ོད་ཞིབ་མོའི་མན་ངག་འདི་ མས་ ིང་ལ་ངེས་པར་ ་ ེ། གང་ཞིག་བཟང་ངན་ ས་ ོབས་
ི་ ད་པར་ནི། ཚས་ལ་ཡོན་ཏན་གཅིག གཟའ་ལ་ཡོན་ཏན་བཞི་འ ར། ར་མ་ལ་ཡོན་
ཏན་བ ད་འ ར། ས་ ོར་ལ་ཡོན་ཏན་ ེ་བ་འ ར།
ཡང་གཟའ་དང་ ར་མ་བཟང་ངན་གཉིས་མ་མ ངས་ན་གཟའ་ཉིད་གཙ་བོར་བ ང་།
ར་མ་དང་ཚས་ ི་འ ས་ ་མ་མ ངས་ན་ ར་མ་ཉིད་གཙ། ོར་བ་དང་ ེད་པ་གཉིས་མ་
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མ ངས་ན་ཤིན་ ་གཉན་པའི་ ེད་པ་གཙ། ཉི་མ་དང་ ས་ཚད་མ་མ ངས་ན་ ས་ཚད་མཚན་
ཆ་ ོ་བས་གཙ། ཐམས་ཅད་བཟང་ངན་མ་མ ངས་ན་མང་ ང་ ིས་ཏེ་མང་བ་ཉིད་གཙ། ཐམས་
ཅད་བཟང་ཡང་ ཱ་ ་ལ་དང་ཡན་ ོང་སོགས་ ང་ན་ངན་པར་ ེད། ཐམས་ཅད་ངན་ཡང་
འ ོད་བཟང་དང་། གནམ་ ན་བ ་ཤིས་ཉི་མ་སོགས་ ང་ན་བཟང་པོར་ ེད། དེ་དག་ ན་
ལས་ ང་ ས་ ོར་དབང་ཆེ་བས་ ས་ ོར་གཙ་བོར་བ ང་། ཡང་གཟའ་ ར་གཉིས་བཟང་ཡང་
འ ོད་ ོར་ངན་ན་འ ོད་ ོར་དབང་ཆེ། གཅིག་ཤོས་ ོག་ ད་པར་ ་གཟའ་དང་ ར་མའི་ ་
ཚད་ལ་ཞིབ་ ་བ ་བ་གནད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཟའ་རང་ཉིད་ཉིན་ཞག་ཁོར་ ག་གཅིག་ལ་
ོད་ ང་། གཟའ་འོག་གི་ ་ཚད་མ་འོངས་པའི་དབང་གིས། ངས(༠།༡།༢།༣)འདི་ཙམ་ཡོད་ན་
ནམ་ལངས་ཡོས་ ི་ ས་ནས་ ོགས་ཏེ་ཚས་ ི་མའི་འགོ་ ག (༤།༥།༦།༧) འདི་ཙམ་ཡོད་ན་ཉི་
ཤར་བར་ བ། དེ་བཞིན་ (༨།༩།༡༠།༡༡།༡༢)ཉི་ ོས་བར་ བ། (༡༣།༡༤།༡༥།༡༦།༡༧) ཉིན་ ེད་བར་
བ། (༡༨།༡༩།༢༠།༢༡།༢༢) ེད་ཡོལ་བར་ བ། (༢༣།༢༤།༢༥།༢༦) དགོང་ ར་བར་ བ། (༢༧།༢༨།༢༩།
༣༠།༣༡) ཉི་ ས་བར་ བ། (༣༢།༣༣།༣༤༣༥།༣༦) ས་ ོས་བར་ བ། (༣༧།༣༨།༣༩།༤༠།༤༡) ོད་ཆེན་
བར་ བ། (༤༢།༤༣།༤༤།༤༥) ནམ་ ེད་བར་ བ། (༤༦།༤༧།༤༨།༤༩།༥༠།༥༡།༥༢།༥༣) ནམ་ ེད་
ཡོལ་བའི་བར་ བ། (༥༤།༥༥།༥༦།༥༧།༥༨།༥༩) འདི་ཙམ་ཡོད་ན་ཉིན་གང་དང་མཚན་གང་ཚས་
དེས་དབང་ ེད། ཚས་ལ་ ་བའི་བ ད་སོགས་ ང་དེའི་འ ོས་དང་བ ན་ནས་ཤེས་པར་ འོ། །
ར་མའི་ ་ཚད་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། ངས(༠།༡།༢།༣)འདི་ཙམ་ཡོད་ན་ཉིན་གང་མཚན་གང་ བ།
དེ་བཞིན་ (༤།༥།༦།༧)ཉིན་གང་དང་མཚན་ ེད་ཡོལ་བའི་ ང་བར་ བ། (༨།༩།༡༠།༡༡།༡༢ ) མཚན་
ེད་བར་ བ། (༡༣།༡༤།༡༥།༡༦།༡༧) ོད་ཆེན་བར་ བ། (༡༨།༡༩།༢༠།༢༡།༢༢) ས་ ོས་བར་ བ།
(༢༣།༢༤།༢༥།༢༦།༢༧) ཉི་ ས་བར་ བ། (༢༨།༢༩།༣༠།༣༡) དགོང་ ར་བར་ བ། (༣༢།༣༣།༣༤།༣༥།༣༦)
ེད་ཡོལ་བར་ བ། (༣༧།༣༨།༣༩།༤༠) ཉིན་ ེད་བར་ བ། (༤༡།༤༢།༤༣།༤༤།) ཉི་ ོས་བར་ བ།
(༤༥།༤༦།༤༧།༤༨།༤༩) ཉི་ཤར་བར་ བ། (༥༠།༥༡།༥༢།༥༣།༥༤།༥༥།༥༦) ཉི་མ་མ་ཤར་ཙམ་ ་ བ།
(༥༧།༥༨།༥༩) ནམ་ལངས་ཡོས་ནས་ ོགས་སོ། །དེ་ ར་གཟའ་མི་འཕོ་ཡང་། ར་མ་ ་ཚད་ ི་
ན་མ་གཏོགས་མི་འ ག་པས། ཉིན་གཅིག་ལའང་བཟང་ངན་ ི་ ད་པར་ ་ཚགས་ ང་བས་
དེ་ ར་འོལ་ཚད་མིན་པར་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་བ ི་དགོས་སོ། །དེ་ ར་གཟའ་ ར་དང་ཚས་
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འི་ས་བདག་ བ་པའི་ ོགས་ལ་ ོལ་བའམ། སོ་སོའི་ ིབ་བཅོས་གང་ལ་གང་དགོས་གནད་ ་
ིན་པ་ ་ཡི། གཞན་ ་ ི་ ལ་འབད་ ང་ཤེས་ལོ་ ་ འི་དབང་ ་ ར་ ིན། གང་ཡང་མི་
བ ་བ་ ོག་མེད་ ས་ན་བདེ་ཞེས་མཁས་པ་ ོན་མའི་གདམས་ངག་གོ །
ེལ་ ང་ ན་གསལ་མེ་ལོང་ངོར། །མ ཚར་ ག་ག གས་ ི་ཆ་ཤས་མཛས། །ངོ་མཚར་
དགའ་བའི་ ད་མོ་འདི། ། ོ་ ོས་ ན་ཡངས་དག་གིས་གཟིགས། ། (ཀ) འ ས་ ིས་ ོན་འ ོ། (ཁ)
ལོ་ ན་ ག་ འི་རེ ་མིག (ག) ར་ཁ་བ ད་ ི་ ང་ ང་རེ ་མིག (ང་) གཟའ་ ར་ ི་ཁམས་
དང་འ ོད་འ ས། (ཅ) འ ོད་ཆེན་དང་འ བ་ ོར་སོགས་ ི་རེ ་མིག་འ ས་བཤད་བཅས། (ཆ)
ོར་བའི་འ ས་ ། (ཇ) ེད་པའི་རེ ་མིག (ཉ) ི་ལིང་དང་ ལ་འ ོར་མ་བ ད་སོགས་ ི་རེ ་
མིག (ཏ) ་གཅན་ མ་ ལ། (ཐ) ་གཟའ་ ་ ར། (ད) བ ད་ ི་ ན་མཚམས། (ན) ས་ ོར་
རེ ་མིག་དང་གནམ་ ན་སོགས། (པ) གདགས་ ི་ ་ ག་དང་ནག་ ག (ཕ) བ ་ཤིས་དགེ་ལས་
་བའི་ ིས་སོགས་ ིས་འགོ་བཞི་བ ་ ་ ་ནང་། (བ) གོས་ ིས་ ར་མ། (མ) ེ་ ིས་ ར་མ། (ཙ)
ང་ ིས་ ར་མ། (ཚ) ན་ ོར་ ར་མ། (ཛ) མི་ འི་ ་གནས་རེ ་མིག (ཝ) ལམ་ གས་ཉི་མ་
ག་ ོར། (ཞ) ་འ འི་ཚས་འ ས། (ཟ) ་ཐེབས་ ོག (འ) སོ་ནམ་འཁོར་ལོ། (ཡ) ཐོང་མགོ་
ོར་ ིས། (ར) ེས་བ ག་ ར་མ། (ལ) ལོ་འཁོར་འ ས་བཤད་བཅས། (ཤ) ་འཁོར་འ ས་
བཤད་བཅས། (ས) ཞག་དང་ ས་ཚད་ ི་ཤོག་ ། (ཧ) ཚས་ འི་ ེ་བ ད་ ི་རེ ་མིག་འ ས་
བཤད་བཅས། (ཨ) ི་ནང་གསང་བའི་ ིབ་ཤིང་བཅས་ ིས་ ོགས་སོ། །
ིས་འགོ་བཞི་བ ་ ་ ་ཡི། ། ོམ་ ང་མདོར་བ ས་བ ེབ་ལ་ ོ། །བ ་ཤིས་དགེ་ལས་
་བའི་ ིས། (༡) །མིང་འདོགས(༢)གོས་གསར་ ་ ོན་ ིས། (༣) ། ་མཆོད(༤)མཁར་ལས་བ ིག་
བཟོའི་ ིས། (༥) །ཐབ་བཅའ(༦) ིམ་གསར་འཛན་པའི་ ིས། (༧) །མཛད་བཅའ(༨) ་ ར་བཙམ་
པའི་ ིས། (༩) ། ོན་མོ(༡༠)ཟས་ ོར་ ེད་པའི་ ིས། (༡༡) ། ེ་ཤིང་འ གས(༡༢)དང་འཇལ་ལེན་
ིས། (༡༣) ། ་ གས་འ ལ(༡༤)དང་ ན་ ོར་ ིས། (༡༥) །གཏར་ ེག(༡༦) ལ་མཚན་འ གས་
པའི་ ིས། (༡༧) །ལམ་ གས(༡༨) ན་གཡོག་བ ེན་པའི་ ིས། (༡༩) ། ས(༢༠)དང་ ་སེན་ ེག་
པའི་ ིས། (༢༡)། རབ་ ང་(༢༢)བ ན་བཅོས་བ མ་པའི་ ིས། (༢༣) །རབ་གནས(༢༤) ལ་སར་
ཆེས་བ ོས་ ིས། (༢༥) །བ ེན་བ ར(༢༦)འ ན་ ོས་ ་བའི་ ིས། (༢༧) །མོ་ ིས(༢༨)བག་མ་
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གཏོང་ལེན་ ིས། (༢༩) ། ན་འདོགས(༣༠) ེ ་ ོར་འདོན་ ིས། (༣༡) ། ི་བ ེན(༣༢)ཆར་འབེབ་
་ཆོག་ ིས། (༣༣) ིང་འ (༣༤)ས་ ད་ཁ་འ ེད་ ིས། (༣༥) །ལོ་བདེ(༣༦)ས་བོན་གདབ་པའི་
ིས། (༣༧) ། ས་ ེད(༣༨)གསོན་དགེ་ ེད་པའི་ ིས། (༣༩) །གཤིན་ལས(༤༠)དང་ནི་ ི་གནོན་
ིས། (༤༡) །མདོས་གཏོར(༤༢)དང་ནི་དམག་འ ེན་ ིས། (༤༣) །འ ས་བ མ་ཞལ་ ེ་གཅོད་
པའི་ ིས། (༤༤) །མཇག་དོན་ཞི་ ས་དབང་ ག་ ིས། (༤༥) ། ིས་འགོ་བཞི་བ ་ ་ ་འདིས། །
འཇིག་ ེན་འདོད་དོན་གང་ཡང་འ བ། ། དགེའོ། ། བ ་ཤིས་སོ། །
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༼ ཀ ༽ འ ས་ ིས་ ོན་འ ོ་བ གས།
ཕན་བདེའི་འ ང་གནས་ནོར་ འི་ག གས། ། ེ་ འི་ ི་བོར་བ ོར་བའི་ཚ། །ཞི་བསིལ་
དཔལ་ ིས་རེ་བ་ ོང་། ། མ་འ ེན་ ལ་བའི་དབང་པོར་འ ད། །འ ས་ ིས་བདེན་དོན་ ིང་
པོ་ཡི། །ཉེར་མཁོའི་ ོམ་ཚག་མདོར་བ ས་བ ེབ། ། ིས་གཞི་འ ང་བ་ཆེན་པོ་ ། །ཤིང་མེ་ས་
གས་ ་ ་ཡིན། །ཡར་འདེད་མ་ལ་མར་འདེད་ ། ། ི་མོ་ད ་ལ་ཚ་བོ་ ོགས། །ལོ་འགོ་ཤིང་ཕོ་
ི་བ་ནས། །བ ང་ ེ་ ག་ འི་ལོ་འ ོས་ དི ། །དེ་ཡང་ཕོ་མོ་གཉིས་གཉིས་ ག །གནམ་ལོ་ཕོ་ལོ་
ཤར་བའི་ཚ། །གཅིག་བ ་རང་ལ་གཉིས་ག མ་མ། །བཞི་ ་ད ་ལ་ ག་བ ན་ ོགས། །བ ད་
ད ་གཉིས་པོ་ ་ ་འ ར། །མོ་ལོ་ཤར་ ས་གཅིག་གཉིས་རང་། །ག མ་བཞི་མ་ལ་ ་ ག་ད ། །
བ ན་བ ད་ ོགས་ལ་ད ་བ ་ ། །དེ་ ན་གནམ་ལོའི་འ ང་བས་ ོར། །
ག་ ེལ་ཕག་ ལ་ར་བ་བཞི། ། ི་ ་ ་ཡོས་འ ིང་པོ་བཞི། ། ི་འ ག་ ང་ ག་ཐ་ ང་
བཞི། །ཤར་ ོད་ ག་ལ་ཤར་ ད་ཡོས། །ཤར་ ོ་འ ག་ལ་ ོ་ ོད་ ལ། ། ོ་ ད་ ་ལ་ ོ་ བ་
ག ། བ་ ོད་ ེལ་ལ་ བ་ ད་ ། ། བ་ ང་ ི་ལ་ ང་ ོད་ཕག ། ང་ ད་ ི་བ་ ང་ཤར་
ང་། ། ི་འ ག་གནམ་ ོ་ཕག་ ལ་ས་ (ོ ང་ ་ི ང་)ཡིན། ། ི་ ་ ་ཆོད(འ ངི ་) ག་ཡོས་འ ོར་
བ (ཤིན་ ་བཟང་)ཡིན། ། ང་ ག་ ང་འ ོད(གོད་ཁ་འོང་) ་ ེལ་ ེ་ ལ་ལོ། (འཐབ་ དོ ་འོང་།) །
ནམ་ལངས་ཡོས་ལ་ཉི་ཤར་འ ག །ཉི་ ོས་ ལ་ལ་ཉིན་ ེད་ ། ། ེད་ཡོལ་ ག་ལ་དགོང་ཀ་
ེལ། །ཉི་ ས་ ་ལ་ ན་ ོད་ ི། ། ོད་འཁོར་ཕག་ལ་ནམ་ ེད་ ི། ། ེད་ཡོལ་ ང་ལ་ཐོ་རངས་
ག །ལོ་འགོ་ཤིང་ཕོ་ ི་བ་ཡིན། །རབ་ ང་འགོ་ནི་མེ་ཡོས་ཡིན། ། ་འགོ་ད ིད་ར་ ག་ནས་
བ མས། །ཞག་གི་འགོ་ཡང་ ག་ནས་བ ང་། ། ས་ཚད་འགོ་བོ་ནམ་ལངས་ཡོས། །ལོ་ ་ ་བ་
་ ་ཞག །ཞག་གི་ ་ནི་ ས་ཚད་ཡིན། །ལོ་དང་ ་བ་གཉིས་ ག་བ ི། །ཞག་དང་ ས་ཚད་
ཆིག་ ང་བ ི། །
གཅིག་པ་རང་ཀེགས་གཉིས་ནད་ད ། །ག མ་པ་ ེ་ ལ་བཞི་བཞི་གཤེད། ། ་བ་ ་
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མ ན་ ག་ ག་འ ས། །བ ན་ལ་བ ན་ ར་ མས་ ི་ཀེག །གཅིག་ནས་བ ་ག མ་ཉེར་ ་
དང་། །སོ་བ ན་ཞེ་ད ་རེ་གཅིག་དང་། །དོན་ག མ་ ་ ་སོགས་ ་བ ེས། །ལི་མེ་ཁོན་ས་ ་
གས་ཁམས། །ཁེན་གནམ་ཁམ་ ་གིན་རི་ཁམས། །ཟིན་ཤིང་ཟོན་ ང་ ར་ཁ་བ ད། །ཕོ་ མས་
ལི་ནས་ཁོན་ ོགས་བ ོར། །མོ་ མས་ཁམས་ནས་ཁེན་ ོགས་བ ོར། །ལོ་ ོར་མཚམས་ནས་ལོ་
ངས་བ ངས། །དེ་ཡིས་ ར་ཁ་གང་ཡིན་ཤེས། ། ར་ཁའི་ ང་ ང་རེ ་མིག་ ོས། །གཅིག་
དཀར་གཉིས་ནག་ མ་མཐིང་དང་། །བཞི་ ང་ ་སེར་ ག་དཀར་དང་། །བ ན་དམར་བ ད་
དཀར་ད ་དམར་རོ། །ད ས་ནས་གནམ་ གས་རི་ལ་འ ོ། །མེ་ ་ས་ཤིང་ ང་ནས་ད ས། །
གནམ་ ེ་ད ས་བཞག་རིམ་ ིས་བ ི། །ལོ་ ངས་མཚམས་ནས་ སེ ་ ེ་ ེད། །དེ་ཡང་གཅིག་ནས་
བ ་གཅིག་དང་། །ཉེར་གཅིག་ལ་སོགས་བ ངས་ནས་མཆོངས། ། ེས་ ེ་ནས་བ ང་ཡར་བཞི་
ོག །མར་བཞི་དབང་ལ་ད ས་ཉིད་ ས། །འོན་ ང་གཙ་བོ་ ེས་ ེ་ཡིན། ། ེས་ ེ་གཅིག་
དཀར་ ་ལས་ཆད། །དགེ་ ར་ ེ་ ོ་གཅོད་མདོ་ཡིན། ། ག་པའི་ ་ནི་ ལ་བ་འ ས། །དེ་ཡང་
ིས་པ་ ང་ འི་ཀག །གཉིས་ནག་བ ད་དང་ ིན་པོའི་རིགས། །དགེ་ ར་མདོ་ ན་ ག་པའི་
༑ ༑རིགས་ག མ་མགོན་ཡིན་ ེས་དར་ཀག །གནམ་ལོར་བབ་ན་ལོ་ནག་ཆེ། ། མ་མཐིང་ ོལ་
སོང་རིགས་ལས་ཆད། །དགེ་ ལ་མཚན་བ ོད་ ག་པའི་ ། །རིགས་ ་ཡིན་ཞིང་ ིས་ཤར་ཀག །
གནམ་ལོར་བབ་ན་ལོ་ནག་ ང་། །བཞི་ ང་ ་ག་ ་ལས་མཆེད། །དགེ་ ལ་ མ་མདོ་ ག་པའི་
༑ ༑ག ང་ ང་ མ་འཇོམས་ གས་སའི་ཀག ། ་སེར་མི་རིགས་དགེ་ ལ་ནི། །མཚན་བ ོད་
ཡིན་ཞིང་ ་ ོན་པ། །བན་དེ་ མས་ ི་ ེ་བའི་ཀག ། ག་དཀར་ ་དང་ ་ འི་རིགས། །དགེ་
ལ་ མ་ ལ་ག ངས་ ེ་དང་། ། ེས་ ་སངས་པོ་བོན་པོའི་ཀག །བ ན་དམར་བཙན་རིགས་
ས་པ་ཆེ། །དགེ་ ལ་ ་ ་ ག་པའི་ ། ། ་སེང་ཡིན་ཞིང་ ད་མེད་ཀག །བ ད་དཀར་དགའ་
ན་ ་ཡི་ ། །དགེ་ ལ་ ་སེང་ ག་པའི་ ། ། མས་མགོན་ཡིན་ཞིང་ཞང་ ོན་ཀག །ད ་དམར་
འ ོར་ ན་གཡང་གི་ ། །དགེ་ ལ་ཚ་མདོ་ ག་པའི་ ། །ཚ་དཔག་མེད་ཡིན་ ན་པོའི་ཀག །
དེ་དག་ ེ་འ ས་མདོར་བ ས་ཡིན། ། ེས་ ེ་ད ས་ ་བཞག་པས་ན། །དཀར་ག མ(༡།༦།༨) ེ་
བའི་ ོགས་དཀར(དགེ་ལས་བཟང་)ཡིན། །ནག (༢)མཐིང་(༣) ོགས་ནག་ཡིན་པས་འཛམ། །དབང་
ེའི་ ོགས( ང་ཤར་ལའོ)ནས་དབང་ ད་ ། ། ོག་ ེའི་ ོགས( ོ་ བ་ལའོ) ་ཚ་ ང་གསོ། །ཚས་
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་ི གནམ་ ོ་གང་ཞེ་ན། །གཅིག་ག མ་མ ོན་ ི་གནམ་ ོ་ཡིན། །གཉིས་ག མ་ཚང་གི་གནམ་ ོ་
ཡིན། །ག མ་ག མ་ ་ ང་གནམ་ ོ་ཡིན། །བཞི་ག མ་དམག་གི་གནམ་ ོ་ཡིན། ། ་ག མ་
གཉེན་ ི་གནམ་ ོ་ཡིན། ། ག་ག མ་མཁར་ ི་གནམ་ ོ་ཡིན། །བ ན་ག མ་བག་མའི་གནམ་
ོ་ཡིན། །བ ད་ག མ་ ར་ ི་གནམ་ ོ་ཡིན། །ད ་ག མ་ཤིད་ ི་གནམ་ ོ་ཡིན། །བ ་ག མ་
ི་ཡི་གནམ་ ོ་ཡིན། །རང་རང་ལས་ མས་ཤིན་ ་འཛམ། །ཉི་མ་བ ་གཉིས་ ང་ ང་ནི། །
ག་ཉི་རབ་གནས་དམག་འ ེན་བཟང་། ། ་གསོལ་ ན་ རོ ་གཉེན་ ེད་ངན། །ཡོས་ཉིར་ ི་
འཛན་གཤིན་ལས་བཟང་། །ས་ ོ་གཡང་ལེན་ ོན་མོ་ངན། །འ ག་ཉིར་ཐོག་སེར་འབེབ་པ་
བཟང་། །ལམ་འ ང་བཟོ་དང་རོ་འདོན་ངན། ། ལ་ཉིར་དམག་འ ེད་བ ེན་ བ་བཟང་། །ཉོ་
ཚང་བག་མ་གཏོང་ལེན་ངན། ། ་ལ་དོན་གཉེར་ ོགས་བཙལ་བཟང་། ། ིམ་ བས་ ་ཡི་ཉོ་ཚང་
ངན། ། ག་ལ་མཁར་ལས་བག་མ་བཟང་། ། ན་ ོར་གཏར་བ ེག་དོན་གཉེར་ངན། ། ེལ་ཉིར་
རོལ་ ེད་ཤིང་འ གས་བཟང་། །གོས་ ་ལ་སོགས་བཟོ་རིགས་ངན། ། ་ལ་ ན་ད ད་ཚང་ཇག་
བཟང་། ། ོན་མོ་ ིན་པ་གསང་ ོས་ངན། ། ི་ཉིར་ ་གསོལ་ཧོམ་ ར་བཟང་། །འཕོ་ ས་ ་
འ ་འཐབ་མོ་ངན། །ཕག་ཉིར་དབང་བ ར་མནན་གཏད་བཟང་། །བོན་ཆོག་ ོན་འ ་དམག་
འ ེན་ངན། ། ི་བར་དོན་གཉེར་ ོ་འ གས་བཟང་། ། ་ གས་མོ་འདེབས་ལ་སོགས་ངན། ། ང་
ཉིར་ གས་ཉོ་མཚན་བཟོ་བཟང་། །རིག་པ་བ བ་དང་བག་མ་ངན། །དགའ་བ (ཚས་གཅིག་ནས་
འཁོར)ལ་ནི་གང་ཡང་བཟང་། །བཟང་པོ་ ག
ོ ས་འཚལ་ཞིང་ལས་དགེ། ། ལ་ལ་དམག་སོགས་ཕར་
ོལ་བཟང་། ། ོང་ལ་ ་བ་གང་ཡང་ངན། ། ོགས་པ་ ིར་ངན་གཏེར་ ་བཟང་། ། ར་ཁ་ཚས་
ལ་འཆར་ ལ་ནི། ། ག་ ་ ི་ག མ་ལི་ཡིས་ཚས། །ཕག་ ག་ཡོས་ག མ་ཟིན་ ིས་ཚས། ། ི་
འ ག་ ེལ་ག མ་ཁམ་ ིས་ཚས། ། ་ ང་ ལ་ག མ་ ་ཡིས་ཚས། །ལི་ལ་ གས་བ ་ཧོམ་ ར་
བཟང་། །མ ན་ ོར་རོ་འདོན་བག་མ་ངན། །ཁོན་ལ་ ོ་བ ོམ་ཤིང་གཅོད་བཟང་། ། ས་གསོལ་
འ ན་མ་རོ་ ་ངན། ། ་ལ་མནའ་བ ག་ཇག་བཅད་བཟང་། །མཛ་རོ་བ ེག་དང་དམག་འ ེན་
ངན། །ཁེན་ལ་དགེ་ལས་ ལ་མདོས་བཟང་། །ཁང་པ་ཐོག་འ བ་ ི་ཉོ་ངན། །ཁམ་ལ་ ་མཆོད་
ཆར་འབེབ་བཟང་། ། ་བ ལ་ ིང་འ ་ལ་སོགས་ངན། །གིན་ལ་ ་གསོལ་བ གོ ་བ ར་བཟང་། །
ོག་འདོན་ཉོ་ཚང་ ེད་པ་ངན། །ཟིན་ལ་མཁར་བཞེངས་ ན་འདོགས་བཟང་། །འ ེ་མནན་ཤིང་
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གཅོད་ དེ ་པ་ངན། །ཟོན་ལ་བགེགས་འ ལ་ ག་ལས་བཟང་། །རང་ཐག་འ གས་དང་འ ་ལོང་
ངན། ། ེ་བ་ཚས་ལ་འཆར་ ལ་ནི། །ར་བ་བཞི་བོ་གཅིག་དཀར་ཚས། །འ ིང་པོ་བཞི་བོ་བཞི་ ང་
ཚས། །ཐ་ ང་བཞི་བོ་བ ན་དམར་ཚས། །གཅིག་དཀར་ ས་དང་ ་གསོལ་བཟང་། ( སི ་པ་ ་ོ དི ་
ལ་ངན།) །གཉིས་ནག་མ ་དང་མནན་པ་བཟང་། ( ་གསོལ་དང་བག་མ་ངན།) །ག མ་མཐིང་ ་
གཏོར་ ་མཆོད་བཟང་། (ས་ ོ་ ོ་ ོག་ངན།) །བཞི་ ང་ ན་ ོར་ ིན་གཏོང་བཟང་། ( ་འ ་
ངན།) ། ་སེར་རབ་ ང་བོན་ ོད་བཟང་། ( ི་ཉོ་ངན།) ། ག་དཀར་གཡང་འ གས་བག་མ་བཟང་།
(བཙག་མནོལ་ ་ི ལས་ངན།) །བ ན་དམར་གཟའ་ད ་བཙན་མཆོད་བཟང་། (དམག་ཇག་ངན།) །བ ད་
དཀར་གཏང་རག་ཤིས་བ ོད་བཟང་། (ཐབ་གཞོབ་ངན།) །ད ་ ག་གཡང་ བ་ ར་ལེན་བཟང་།
(ཕར་འཇལ་ངན།) ། ེན་འ ེལ་བ ་གཉིས་འ ས་བཤད་ནི། །མ་རིག་ མ་ཤེས་ ེ་མཆེད་དང་། །
ཚར་བ་ལེན་པ་ ེ་བ་ ག །ཞི་ ས་དབང་དང་དགེ་ལས་ཤིས། །འ ་ ེད་མིང་ག གས་རེག་པ་
དང་། ། ེད་པ་ ིད་པ་ ་ཤི་ ག །ག ལ་འ ེད་མནན་གཏད་ ག་ལས་བཟང་། (ཞི་བའི་ལས་
ངན།) །ཚས་ ི་ ས་གཉེན་གང་ཞེ་ན། །ཚས་བ ད་ ་ཡི་ ས་གཉེན་ཡིན། །བཅོ་ ་བ ད་ ི་ ས་
གཉེན་ཡིན། །ཉེར་གཉིས་གཟའ་ཡི་ ས་གཉེན་ཡིན། །གནམ་ ོང་ ་ཡི་ ས་གཉེན་ཡིན། །འདི་
བཞིར་འ ་ལོང་ལས་ མས་ ང་། ། ད་པར་ནད་ ིས་ཐེབས་ན་ངན། ། ་དང་ ང་མ་ བ་པའི་
ཚས། །ཡར་ངོའི་ཚས་པ་བ ་ མས་ལ། །དཔའ་བོ་རིག་འཛན་མཆོད་པའི་ ས། །མར་ངོའི་ཉི་ ་
་ མས་ལ། །དཔའ་མོ་མཁའ་འ ོ་ ་བའི་ ས། །ཐ་ ང་བཞི་ཡི་མར་ངོ་ལ། ། ིན་ལས་ ར་པ་
བ ེན་པའི་ ས། །ར་བཞིའི་ཚས་བ ད་འ ངི ་བཞིའི་བཞི། །ཐ་ ང་བཞི་ཡི་ཚས་ ་ལ། ། དི ་པ་
ལ་མོ་བ བ་ན་ ར། །ཚས་གཅིག་བ ད་དང་བ ་ག མ་དང་། །བཅོ་ ་བ ་བ ན་ཉི་ ་
བ ན། །གནམ་ ོང་སོགས་ ི་ཚས་ མས་ལ། །འཛམ་ ནོ ་ཐ་ཚག་ ན་པའི་ ས། ། ལ་ འི(བ ་
གཉིས་པ)བཅོ་ འི་ནམ་ ེད་ལ། ། ལ་ཆེན་ཤེལ་ བ་ ོང་ག མ་ ལ། །འདི་ མས་རང་རང་ ་
བའི་ཚས། །རང་རང་མཆོད་ན་ ག་པར་ ར། །འ ས་ ིས་བདེན་དོན་ ིང་པོ་ཡི། ། ོན་འ ོ་
མདོར་བ ས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༼ ཁ ༽ ལོ་ ན་ ག་ འི་རེ ་མིག
གོ ་
ཁམས།

ས་
ཁམས།

དབང་ཐང་
ཁམས།

ང་ འི་
ཁམས།

་ེ འ ངེ ་
དང་པོ།

་ེ འ ངེ ་
གཉིས་པ།

་ེ འ ངེ ་
ག མ་པ།

།
ས།
ཤིང་།
ཤིང་།
ས།
མེ།
མེ།
ས།
གས།
གས།
ས།
།
།
ས།
ཤིང་།
ཤིང་།
ས།
མེ།
མེ།
ས།
གས།
གས།
ས།
།
།
ས།
ཤིང་།
ཤིང་།
ས།
མེ།

གས།
གས།
མེ།
མེ།
ཤིང་།
ཤིང་།
ས།
ས།
གས།
གས།
མེ།
མེ།
།
།
ས།
ས།
གས།
གས།
ཤིང་།
ཤིང་།
།
།
ས།
ས།
མེ།
མེ།
ཤིང་།
ཤིང་།
།
།

ཤིང་ ི།
ཤིང་ ང་།
མེ་ ག
མེ་ཡོས།
ས་འ ག
ས་ ལ།
གས་ །
གས་ ག
་ ེལ།
་ །
ཤིང་ ི།
ཤིང་ཕག
མེ་ ི།
མེ་ ང་།
ས་ ག
ས་ཡོས།
གས་འ ག
གས་ ལ།
་ །
་ ག
ཤིང་ ེལ།
ཤིང་ །
མེ་ ི།
མེ་ཕག
ས་ ི།
ས་ ང་།
གས་ ག
གས་ཡོས།
་འ ག
་ ལ།

ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།

༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨

༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢

༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
གོ ་
ཁམས།

ས་
ཁམས།

དབང་ཐང་
ཁམས།

ང་ འི་
ཁམས།

་ེ འ ངེ ་
དང་པོ།

་ེ འ ངེ ་
གཉིས་པ།

་ེ འ ངེ ་
ག མ་པ།

མེ།
ས།
གས།
གས།
ས།
།
།
ས།
ཤིང་།
ཤིང་།
ས།
མེ།
མེ།
ས།
གས།
གས།
ས།
།
།
ས།
ཤིང་།
ཤིང་།
ས།
མེ།
མེ།
ས།
གས།
གས།
ས།
།

གས།
གས།
མེ།
མེ།
ཤིང་།
ཤིང་།
ས།
ས།
གས།
གས།
མེ།
མེ།
།
།
ས།
ས།
གས།
གས།
ཤིང་།
ཤིང་།
།
།
ས།
ས།
མེ།
མེ།
ཤིང་།
ཤིང་།
།
།

ཤིང་ །
ཤིང་ ག
མེ་ ེལ།
མེ་ །
ས་ ི།
ས་ཕག
གས་ ི།
གས་ ང་།
་ ག
་ཡོས།
ཤིང་འ ག
ཤིང་ ལ།
མེ་ །
མེ་ ག
ས་ ེལ།
ས་ །
གས་ ི།
གས་ཕག
་ ི།
་ ང་།
ཤིང་ ག
ཤིང་ཡོས།
མེ་འ ག
མེ་ ལ།
ས་ །
ས་ ག
གས་ ེལ།
གས་ །
་ ི།
་ཕག

གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།
ཤིང་།
།
གས།
མེ།

༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥

༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨

༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
༡
༩
༨
༧
༦
༥
༤
༣
༢
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༼ ག ༽ ར་ཁ་བ ད་ ི་ ང་ ང་གི་རེ ་མིག
ན་ ས།
ར་ཁ་བ ད་ ་ི ང་ ང་གི་རེ ་མིག

ལི་མེ།

ཁོན་ ས།

་ གས།

ཁེན་གནམ།

ར་ཁའི་ ས་གཉན་བ ད་ནི།

ང་ཁ་སེར་ ས་ བ།

རོལ་པོ་ཁ་ནག་ ས།

འ གས་པ་འ ང་རལ་ ས།

གནམ་ ོ་ས་ ོ་ ས།

ལས་མི་ ང་བའི་ ་བ་བ ད་ནི།

མེའི་ལས་དང་ ས་དམར་ ང་།

ས་སོགས་ཁང་ལས་ ང་།

ིན་ ེག་དང་ གས་མགར།

ཁང་བ་བ ་ཕབ།

བཟའ་མི་ ང་བའི་ ས་བ ད་ནི།

མགོ་ཤ་དང་ གས་སའི་ཟས།

ད ང་གཡོན་ཤ

ིབ་ཤ་གཡོན།

་ ིན་ཟས་དང་ ང་གཡོན།

ཉོ་མི་ ང་བའི་ཟས་བ ད་ནི།

ིང་པ། ། ག །

ི་མ་ ག་ ང་།

གས་ ད་ར་ ང་།

གོས་ མ་ ི་ག མ།

འ ོ་མི་ ང་བའི་ ོགས་བ ད་ནི།

ོ་ ོགས།

ོ་ བ།

བ་ ོགས།

བ་ ང་།

འ ོགས་མི་ ང་བའི་ ོགས་བ ད་ནི།

་མཁན་ ང་།

ན་མོ་ ང་།

མགར་བ་ ང་།

བོན་པོ།

ཀེག་སེལ་རིམ་འ ་ོ བ ད་ནི།

མ་འཇོམས་དང་ཚ་དབང་ །

་ ་བ ད་ ོང་།

ང་བ ད་བ ག

ང་བཤགས།

བཅོས་ཀའི་མདོས་བ ད་ནི།

བཙན་མདོས་དང་བ ད་གཏོ།

བ ་བཞི་དང་ས་ ོ་བཅད།

་ ་བ ོད།

ནམ་མཁའ་ད ་འཕར་གནམ་ ོ་བཅད།

ང་ ་ཁོ ༢
ར་ཁ་བ ད་ ་ི ང་ ང་གི་རེ ་མིག

ཁམ་ །

གིན་རི།

ཟིན་ཤིང་།

ར་ཁའི་ ས་གཉན་བ ད་ནི།

་བོ་ག ང་ ས་ ས།

ནེ ་གསིང་ ོ་ ས།

ཤིང་ ི་ཁ་འ ས་ ས།

ི་མ་ཚབ་ བས་ ས།

ལས་མི་ ང་བའི་ ་བ་བ ད་ནི།

་བ ལ་བ།

ས་ལས་འཛམ།

ཤིང་ལས་འཛམ།

དར་ ོག་ ར་བ།

བཟའ་མི་ ང་བའི་ཟས་བ ད་ནི།

ཕག་ཤ་དང་ནི་ཚང་ར་འཛམ།

ོམ་ཆེན་ཟས་ ག་ ང་གཡས།

ིབ་ཤ་གཡས།

ོན་མའི་ཟས་ད ང་གཡས།

ཉོ་མི་ ང་བའི་ ས་བ ད་ནི།

ཆང་ཉོ་བ་ཕག་ ང་།

བ་དང་ ང་སོགས།

བོང་ ་དང་ ་རགས།

དར་ཟབ་དང་ཐག་མཛ།

འ ོ་མི་ ང་བའི་ ོགས་བ ད་ནི།

ང་ ོགས།

ང་ཤར།

ཤར་ ོགས།

ཤར་ ོ།

འ ོགས་མི་ ང་བའི་ ོགས་བ ད་ནི།

་བ། ཉ་བ།

བན་ ེ།ྡ

ཤིང་མཁན།

མ་མཁན།

ཀེག་སེལ་རིམ་འ ་ོ བ ད་ནི།

ཁམས་ཆེན། ་འ མ།

མ ་ག མ།

མཚན་བ ོད།

ག ག་ཏོར་དཀར་ནག

བཅོས་ཀའི་མདོས་བ ད་ནི།

གཏོར་མ་གཏོང་།

འ གས་བཅོས།

གཉན་ ི་ཡོ་བཅོས།

ིས་ ོན་དང་མདོ་བ ོག
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ཟོན་

ང་།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ར་ཁ་བ ད་ ་ི ང་ ང་གི་རེ ་མིག

ལི།

ཁོན།

།

ཁེན།

ོག་འཚའི་ ོགས་ ་ ས་གཏོད་ཉོལ།

ོག་འཚ་ཤར།

ོག་འཚ་ ང་ཤར།

ོག་འཚ་ བ་ ང་།

ོག་འཚ་ བ།

་གཡང་དཔལ་བ ེད་ ེང་ནས་ ག

དཔལ་བ ེད་ཤར་ ོ།

དཔལ་བ ེད་ བ།

དཔལ་བ ེད་ ོ་ བ།

དཔལ་བ ེད་ ང་ཤར།

་ལོན་ ོགས་ ་ཁ་ལས་དགེ།

་ལོན་ ོ།

་ལོན་ ་ོ བ།

་ལོན་ བ།

་ལོན་ བ་ ང་།

་ ོག་ ས་ཆད་ ོགས་ནས་བ ས།

ས་ཆད་ ོ་ བ།

ས་ཆད་ ོ།

ས་ཆད་ཤར་ ོ།

ས་ཆད་ ང་།

ན་པ་གནམ་ ན་ ོགས་ནས་བོས།

གནམ་ ན་ ང་།

གནམ་ ན་ བ་ ང་།

གནམ་ ན་ ང་ཤར།

གནམ་ ན་ ་ོ བ།

ད་ཡས་འ ེ་ ་གནས་ ོགས་ ོངས།

འ ེ་ ་ བ།

འ ེ་ ་ཤར་ ོ།

འ ེ་ ་ ོ།

འ ེ་ ་ཤར།

ཟོར་ནི་བ ད་གཅོད་ ོགས་ ་འཕངས།

བ ད་གཅོད་ བ་ ང་།

བ ད་གཅོད་ ང་།

བ ད་གཅོད་ཤར།

བ ད་གཅོད་ ོ།

ོག་པ་གནོད་པའི་ ེང་ ་ ོབ།

གནོད་པ་ ང་ཤར།

གནོད་པ་ཤར།

གནོད་པ་ ང་།

གནོད་པ་ཤར་ ོ།

ཁམ།

གིན།

ཟིན།

ཟོན།

ར་ཁ་བ ད་ ་ི ང་ ང་གི་རེ ་མིག
ོག་འཚའི་ ོགས་ ་ ས་གཏོད་ཉོལ།

ོག་འཚ་ ོ་ཤར།

ོག་འཚ་ ོ་ བ།

ོག་འཚ་ ོ།

ོག་འཚ་ ང་།

་གཡང་དཔལ་བ ེད་ ེང་ནས་ ག

དཔལ་བ ེད་ཤར།

དཔལ་བ ེད་ ང་ བ།

དཔལ་བ ེད་ ང་།

དཔལ་བ ེད་ ོ།

་ལོན་ ོགས་ ་ཁ་ལས་དགེ།

་ལོན་ ང་།

་ལོན་ ང་ཤར།

་ལོན་ཤར།

་ལོན་ཤར་ ོ།

་ ོག་ ས་ཆད་ ོགས་ནས་བ ས།

ས་ཆད་ བ་ ང་།

ས་ཆད་ཤར།

ས་ཆད་ ང་ཤར།

ས་ཆད་ བ།

ན་པ་གནམ་ ན་ ོགས་ནས་བོས།

གནམ་ ན་ ོ།

གནམ་ ན་ བ།

གནམ་ ན་ཤར་ །ོ

གནམ་ ན་ཤར།

ད་ཡས་འ ེ་ ་གནས་ ོགས་ ོངས།

འ ེ་ ་ ང་ཤར།

འ ེ་ ་ ང་།

འ ེ་ ་ བ་ ང་།

འ ེ་ ་ ་ོ བ།

ཟོར་ནི་བ ད་གཅོད་ ོགས་ ་འཕངས།

བ ད་གཅོད་ ོ་ བ།

བ ད་གཅོད་ ོ་ཤར།

བ ད་གཅོད་ བ།

བ ད་གཅོད་ ང་ཤར།

ོག་པ་གནོད་པའི་ ེང་ ་ ོབ།

གནོད་པ་ བ།

གནོད་པ་ ོ།

གནོད་པ་ ོ་ བ།

གནོད་པ་ བ་ ང་།
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༼ ང་ ༽ གཟའ་ ར་ ི་ཁམས་དང་འ ོད་འ ས།
དེ་ནས་གཟའ་ ར་གཉིས་འ ད་པའི། །ཁམས་ ི་ ོར་བ་འདི་ ར་བ ི། །ས་གཉིས་
འ ད་པ་དངོས་ བ་ ོར། །དངོས་ བ་ ོར་བས་ཅི་བསམ་འ བ། ། ེན་བཞེངས་མཁར་
བ ིགས་ཞིང་ཉོ་དང་། ། ས་པའི་ལས་དང་མ ན་མ་བཟང་། ། ་གཉིས་འ ད་པ་བ ད་ ི་
ོར། །བ ད་ ི་ ོར་བས་ཚ་ ོབས་འཕེལ། ། ན་ ོར་ ས་ ་བག་མ་ ང་། །ཚ་ བ་གཉེན་
ཚང་འཕེལ་ལས་བཟང་། །ས་ ་འ ད་པ་ལང་ཚ་ ོར། །ལང་ཚ་ ོར་བས་ཤིན་ ་ ིད། །གོས་
ོན་ ན་འདོགས་རོལ་ ེད་དང་། །དགའ་ ོན་ཆེ་སར་འདོན་པར་བཟང་། །མེ་གཉིས་འ ད་
པ་འཕེལ་འ ར་ ོར། །འཕེལ་འ ར་ ོར་བས་ཟས་གོས་ ེད། །ཚང་ ་འ ་གདབ་ ིན་པ་
གཏོང་། །དངོས་ བ་དབང་གི་ལས་ མས་བཟང་། ། ང་གཉིས་འ ད་པ་ ན་ཚགས་ ོར། །
ན་ཚགས་ ོར་བས་བསམ་ ར་འ བ། ། ར་བའི་དོན་དང་ཁ་མ ་བ མ། །གཡོ་ཞིང་ ག་
པོའི་ལས་ མས་བཟང་། །མེ་ ང་འ ད་པ་ ོབས་ ན་ ོར། ། ོབས་ ན་ ོར་བས་བ ་ཤིས་
ེད། །རིམ་ ོ་ ་གསོལ་མཆོད་ ིན་དང་། །ཞི་ ས་དབང་གི་ལས་ མས་འ བ། །ས་ ང་འ ད་
པ་མི་འ ོད་ ོར། །མི་འ ོད་ ོར་བས་ཟས་ནོར་འཛད། །ཇག་ ན་འཇོམས་འ ོག་ ་ངན་
འོང་། །ནོར་ ི་ ེལ་ཚགས་བ བ་ ང་ཟེར། ། ་ ང་འ ད་པ་མི་མ ན་ ོར། །མི་མ ན་ ོར་
བས་བཤེས་གཉེན་འ ེད། །ད ེན་དང་ ་མ་འཇག་པ་དང་། །ད ་བོ་ ང་བའི་ལས་ མས་
བཟང་། །ས་མེ་འ ད་པ་ ེག་པའི་ ོར། ། ེག་པའི་ ོར་བས་ ག་བ ལ་བ ེད། །དམག་
འདེབས་ད ་གཞོམ་ ག་ལས་དང་། །ཕ་རོལ་ ོད་པའི་ལས་ མས་བཟང་། །མེ་ ་འ ད་པ་
འཆི་བའི་ ོར། །འཆི་བའི་ ོར་བས་ ོག་འ ོག་ ེད། །ཕ་རོལ་གསོད་དང་མ ་གཏད་དང་། །
ག་ ོར་ལ་སོགས་རིག་པས་བ བ། །དེ་ ར་འ ོད་ ོར་བ ་པོ་འདིས། ། ན་ལ་བཟང་ངན་
ེད་པ་གཙ། །
འ བ་ ོར་བ ན་པོ་ ིར་བཟང་ཡང་། (དམིགས་བསལ།) །ཉི་མ(༡)མེ་བཞིའ(ི ༡༤)འ བ་ ོར་
ལ༑ ༑ཁང་གསར་ བ་ན་ ིམ་དེ་ ང་། ། ་བ(༢) ོ་བཞིན(༢༡)འ བ་ ོར་ལ། །དམག་ཇག་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཆས་ན་ཁ་ཉེས་འ ང་། །མིག་དམར(༣)ཐ་ ར(༠)འ བ་ ོར་ལ། །མཛ་ གས་གཏོང་ན་ར་བ་
ོང་། ། ག་པ(༤) ་མཚམས(༡༦)འ བ་ ོར་ལ། །གཉེན་ ས་ ོ་ཕོ་འཆི་བར་འ ར། ། ལ(༧)
དང་ ར་ འི(༥)འ བ་ ོར་ལ། །ཤིད་ ས་མི་གཡང་འགོ་ནས་ཉམས། །པ་སངས(༦)ནམ་ འི་
(༢༦)འ བ་ ོར་ལ། །བག་མ་ ང་ན་ ་མི་འ ང་། ། ེན་པ(༠)བི་ ིའི(༣)འ བ་ ོར་ལ། ། ་
ཚ་གཏོང་ན་ ིར་མི་འཁོར། ། ང་ ོར་བ ན་ལ་ཞི་ ས་དབང་། །བཟང་ཞིང་ ག་པོའི་ལས་
མས་འཛམ། །བ ད་ ལ་ ་ ་མཆོད་པ་དང་། །ད ་མནན་ལ་སོགས་ ག་ལས་བཟང་། །
བ་ཉི་ ་བ་ ི་དང་ནི། ། ད་པར་བ ེན་ བ་ ེད་པར་བཟང་། །བ ་ཤིས་ཉི་མ་དབང་བ ར་
དང་། །རབ་གནས་ ་གསོལ་དགེ་ལ་ཤིས། །འཕེལ་ཉི་ཡོན་ཏན་བ བ་པ་དང་། ། ་འབེབ་ ོན་
འ ་ཞིང་ལས་དགེ། ། བ་ཉི་ ང་ ོར་བ ན་དང་མ ངས། །མ ན་ཉི་བར་བ མ་གཉེན་ ེལ་
དང་། །ཕན་པར་ ་བའི་ལས་ མས་བཟང་། ། ོར་ཉི་ ་གསོལ་དགའ་ ོན་སོགས། །དགེ་ལས་
བཟང་ཞིང་ ག་ལས་ངན། །བ ད་ཉི་ ་བ་ ིར་ངན་ཡང་། །མ ་གཏད་ ག་ ོར་ ེད་པ་
བཟང་། །གལ་ཏེ་ ིབ་བཅོས་ ེད་འདོད་ན། །ཉི་མ(༡)( ་གསོལ་ངན) ིན་ ག(༢) ང་འཛམ་
ས། ། ོ་ལ་ཡི་གེ་ ི་ ིས་ནས། །མཆོད་ ེན་འོག་ ་མནན་པར་ ། ། ་བས(༢) གས་ ི(མོ་
བ ན་བ ད་ཉི) ་ (༡༡)ཞོན། །མགར་བའི་འོག་ ོ་ནག་པོ་ལ། །མཚལ་ཆེན་ ོག་ལས་ཐིག་གདབ་
ེ༑ ༑ གས་ས་མ་ཡི་ ིམ་ ་བོར། །མིག་དམར(༣)(དམག་དཔོན་བ ད་ཉི)ལག་ན་ ་རེ(༩)ཐོགས། །
་མགོ་དག་ལ་མནན་པར་ ། ། ག་པས(༤) ེ་ ོང་(༡༩)(འ ་འཇལ་བ ད་ཉི) བ་ ་ ར། ། ་
ཆག་གཙ་བོ་གཅིག་ལ་ ིན། ། ར་ (༥)(བན་བོན་བ ད་ཉི)མགོ(༤)ཡི་གདན་ལ་བ གས། །གཉེན་
པའི་ ་ལ་ ་ ་གདགས། །པ་ཝ་སངས(༦)(ཆེ་བཙན་བ ད་ཉི)དང་ ལ(༧) ་འཛམས། །མེ་ ེད་
་ ག་འོག་ ་ ། ། ེན་པ(༠)( ་ཚང་བ ད་ཉི) ོག(༢༣)གི་མདོར་ ད་ན། ། ་ ོག་ ི་ཡི་ ེར་
བཏགས་ ིབ། །འཇིག་ཉི་མི་འ ོད་མི་མ ན་ཉི། །ཤིད་དང་བག་མའི་ ་བ་འཛམ། ། ེག་ ོར་
ེག་ཚས་གཏར་ ེག་ ང་། །འཆི་ ོར་འཆི་བའི་བ ད་དང་འ ད། །དཔལ་ཉི་ཞི་བཅོས་དགེ་
ལས་བཟང་། །
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༼ ཅ ༽ འ ོད་ཆེན་དང་འ བ་ ོར་སོགས་ ི་རེ ་མིག
འ ོད་ཆེན།

༡

༢

༣

༤

ན་དགའ།

༠

༤

༨

ས་ད ིགས།

༡

༥

བ ད་ཉི།

བ ད་ཉི།

༦

ེ་ །

༣

༧

གཞོན།

༤

་རོག

༥

༦

༠

༡༢

༡༦

འཇིག་ཉི།

འཇིག་ཉི།

༢༠

བ ད་ཉི།

༡༣

༡༧

༢༡

༢༤

༡༠

༡༤

༡༨

༢༡

༢༥

༡༡

༡༥

༡༩

༢༢

མི་མ ན་ཉི།

བ ་ཤིས་ཉི།

༡༢

འ བ་ ོར།

༢༠

༢༣

༠

༥

༩

༡༣

བ ་ཤིས་ཉི།

༢༡

༢༤

འཇིག་ཉི།

ལ་མཚན།

༦

༡༠

༡༤

༡༨

བ ་ཤིས་ཉི།

ེག་ ོར།

༢༡

༢༥

༢

དཔལ་བེ །

༧

༡༥

༡༩

༢༢

༢༦

༣

བ ད་ཉི།

བ ད་ཉི།

ེག་ ོར།

འ བ་ ོར།

འ བ་ ོར།

ོ་ ེ།

༨

༡༢

༡༦

༢༠

༢༣

༠

༤

ེག་ ོར།

༡༣

༡༧

༢༡

༢༤

༡

༥

ག གས།

༡༠

༡༤

༡༨

༢༡

༢༥

བ ་ཤིས་ཉི།

ོགས།

༡༡

༡༩

༢༢

༢༦

༣

༧

ེག་ ོར།

ེག་ ོར།

མི་མ ན་ཉི།

འ བ་ ོར།

༡༦

༢༠

༢༣

མི་མ ན་ཉི།

༤

༨

༡༣

འཇིག་ཉི།

༢༡

༢༤

༡

༥

༩

ལ།

ཐོ་བ།

ཡིད།
འདོད།

༢

༩

༡༢

༨

༡༡

༡༥

༡༧

༩

༡༦
༡༧
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༠

༢

༢༣

༢༦

༡

༦

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འ ོད་ཆེད།

༡

༢

༣

༤

༥

༦

མགལ་མེ།

༡༤

༡༨

༢༡

༢༥

འཇིག་ཉི།

༡༩

༢༢
༢༣

༢༦

༢
༣
འཇིག་ཉི།

བ ད་ཉི།

༡༡

༠

༤

འཆི་ ོར།

འཆི་ ོར།

འཆི་ ོར།

༨

འཆི་ ོར།

་བཏོན།
འཆི་བདག
མདའ།

༡༥
འཇིག་ཉི།

༡༦
འཆི་ ོར།

༡༧

༢༠
༢༡

༢༤

༡

མི་མ ན་ཉི།

མི་མ ན་ཉི།

༢༥

༢

བ ད་ ལ།

༢༡

༥
༦

བ ད་ ལ།

བ ད་ ལ།

བ ད་ ལ།

མ ང་།

༡༩

༢༢

འཇིག་ཉི།

༣

བ ད་ ི།

༢༠

༢༣

འ བ་ ོར།

ག ན་ཤིང་།

༢༡

༢༤

ང་པོ།

༢༡

༦
༧

༩

༠
༡༠

༡༢

༡༠

༡༣
༡༤

བ ད་ ལ།

བ ད་ ལ།

འ བ་ ོར།

༡༡

༡༥

༤

༨

༡༢

༡༦

༡

༥

༩

༡༣

༡༧

མི་མ ན་ཉི།

༢

༦

༡༠

༡༤

༡༨

མི་མ ན་ཉི།

༢༦

༣

༧

བ ་ཤིས་ཉི།

༡༥

ེག་ ོར།

ཟད།

༢༣

༠

༤

༨

༡༢

༡༦

༢༠

གཡོ།

༢༤

༡

ེག་ ོར།

༩

༡༣

༡༧

༢༡

བ།

ག་ ོས།

བ ན།
འཕེལ།

མི་མ ན་ཉི།

༡༨

༢༢

འ བ་ ོར།

༢༥

༢༦
༠

༥

༧

༡༡

མི་མ ན་ཉི།

༡༩

༢

༢

བ ་ཤིས་ཉི།

འཆི་ ོར།

༦

༡༠

༡༤

༡༨

༢༡

༢༦

༣

༧

༡༡

༡༥

༡༩

༢༢
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འ ོད་ཆེན་འ ས་ ་བ ས་པ་ནི། ། ན་དགའ་ལ་ནི་ནོར་ ེད་འ ར། ། ས་ ི་ད ིག་
ལ་འཇིག་པ་ཆེ། ། ལ་བ་ལ་ནི་ནོར་མང་ ག ། ེ་ད འི་གནས་ ་ ད་མེད་ ིད། །གཞོན་ལ་ ་
བ་ཐམས་ཅད་འ བ། ། ་རོག་ཁ་འཐབ་འཇིགས་ཤིང་བ ེས། ། ལ་མཚན་གོས་སོགས་ ན་
མ་ཚགས། །དཔལ་བེ ་ལ་ནི་རིན་ཆེན་འ ། ། ོ་ ེ་ཐོག་དང་གཤམ་དམག་འཇིགས། །ཐོ་བས་
འཆི་བ་འཇིགས་པ་ ང་། །ག གས་ལ་ད ་བོ་གཞོམ་པར་འ ར། ། ོགས་པོ་ལ་ནི་ ོགས་དང་
འ ད། །ཡིད་ལ་དཔལ་ནི་ཐོབ་པ་ཡིན། །འདོད་པ་ ་བ་ཡིད་ ོན་འ བ། །མགལ་མེ་ལ་ནི་
འཐབ་ ོད་འ ང་། ། ་བཏོན་ལ་ནི་ཚ་ཟད་འ ར། །འཆི་བདག་འཆི་བའི་བ ད་དང་འ ད། །
མདའ་ལ་ ་དང་ཡན་ལག་ཉམས། ། བ་ལ་གང་བ མས་ ་བ་འ བ། །མ ང་ལ་ནད་ ི་
འཇིགས་པ་འ ང་། །བ ད་ ི་ལ་ནི་ད ་ ང་ངོ་། །ག ན་ཤིང་ལ་ནི་རིག་པ་ ། ། ང་པོ་དོན་
ན་འ བ་པ་ ེ། ། ག་ ོས་ལ་ནི་གཞོན་པ་ ེད། །ཟད་ལ་ནོར་དང་ ེ་བོ་འཛད། །གཡོ་ལ་ ལ་
པོའི་ ་བ་འ བ། །བ ན་ལ་ ིད་ ེ་འ ང་བར་ ེད། །འཕེལ་ལ་ནོར་དང་བ ་ཤིས་འཕེལ། །
༼ནག་ ིས་དགོངས་དོན།༽
༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧
ཤར་ ར་ ག་པོ་ཤིང་གི་ཁམས། ། ང་གཉིས་མི་ཡི་གཡང་ ར་ཡིན། །
༢༢ ༢༣ ༢༤ ༢༥ ༢༦ ༠
ང་ ར་ ག་པོ་ ་ཡི་ཁམས། །རིན་ཆེན་གསེར་ག ་གཡང་ ར་ཡིན། །
༡༦ ༡༧ ༡༨ ༡༩ ༢༠ ༢༡
བ་ ར་ ག་པོ་ གས་ ི་ཁམས། །བང་མཛད་འ ་ཡི་གཡང་ ར་ཡིན། །
༩ ༡༠ ༡༡ ༡༢ ༡༣ ༡༤
ོ་ ར་ ག་པོ་མེ་ཡི་ཁམས། ། ་ནོར་ གས་ ི་གཡང་ ར་ཡིན། །
༡ ༨ ༡༥ ༢༡
མཚམས་ ར་ས་ཁམས་ས་ཞིང་གཡང་ ར་ཡིན།
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མེ།
༢
ིན་ ག
༡
་ཉེ།
༧
ལ།
༩
མ །
༡༠
ེ།
༡༥
ས་ག
༢༤
མས་ ོད།
ཉི། མིག
༡ ༣

ས
༣
ར་མ།
༡༦
་མཚམས།
༡༧
ོན།
༢༠
་ ད།
༢༡
ོ་བཞིན།
༢༡
ི་བཞིན།
༢༣
མོན་ །
སངས། ེན།
༦ ༠

ང་།
༤
མགོ
༦
ནབས་སོ།
༡༡
དབོ།
༡༢
མེ་བཞི།
༡༣
ནག་པ།
༡༤
ས་རི།
༠
ཐ་ ར།
ར། །
༥

།
༥
ལག
༨
ག
༡༨
བས།
༡༩
་ ོད།
༢༢
མོན་ ེ།
༢༥
མས་ ད།
༢༦
ནམ་ །
། ག
༢ ༤

༼ ཆ ༽ ོར་བའི་འ ས་བཤད།
ོར་བའི་འ ས་བཤད་མདོར་བ ས་ནི། །སེལ་བ(༠)ལམ་སེལ་ ེད་པ་བཟང་། །མཛའ་
བོ(༡) ན་དང་མཛའ་བ་ཡིན། །ཚ་ ན(༢)ཚ་རིང་དཔལ་ཐོབ་བོ། ། ལ་བཟང་(༣) ན་ མ་
ཚགས་པར་ ེད། །བཟང་པོ(༤) ན་ ི་ཡིད་ ་འོང་། །རབ་ ོངས(༥)ནོར་ གས་ཟད་པར་
འ ར། །ལས་བཟང་(༦) ི་མའི་ལམ་ ་ཟིན། །འཛན་པ(༧)ནོར་ འི་ལོངས་ ོད་ ེད། །གཟེར
(༨)ལ་དོན་ ས་གནོད་པ་ཆེ། །འ ས(༩)ནི་ ་ནད་ ང་བ་ཡིན། །འཕེལ་བ(༡༠)ཟས་ནོར་ཡོ་ ད་
འཕེལ། །ངེས་པ(༡༡) ག་ ་ད ་ མས་འཇོམས། ། ་ཆེན(༡༢)འ ིང་ ེ་མཛ་ནད་ ང་། །དགའ་
བ(༡༣)ཚ་ལ་དགའ་བདེ་འཐོབ། ། ོ་ ེ(༡༤)འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འ བ། །དངོས་ བ(༡༥)ཅི་
བསམ་འ ང་བ་ཡིན། ། ན་བ ང་(༡༦) ེས་ ་འ ོ་ན་ངན། །དཔའ་བོ(༡༧)ད ་ལས་ ལ་བ་
ཡིན། །ཡོངས་འཛམས(༡༨)བཙན་ ་འཆིང་བར་འ ར། །ཞི་བ(༡༩)འ ས་ ་ངེས་པར་ཐོབ། །
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བ་པ(༢༠)བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འ བ། ། བ་ (༢༡)ཚང་ལ་འ ོ་བ་བཟང་། །དགེ་བ(༢༢)
གསོན་ ོན་ ེད་པ་དགེ། །དཀར་པོ(༢༣)འ ོ་འ ག་ ེད་པ་བཟང་། །ཚངས་པ(༢༤) ་ཡི་གོ་
འཕང་ཐོབ། །དབང་པོ(༢༥) ོབ་གཉེར་ ེད་པ་བཟང་། །ཤ་འཁོན(༣༦) ད་མེད་མཛའ་དང་
འ ལ། །དེ་ ར་ ོར་བ་ཉེར་བ ན་འདི། ། ིར་བཏང་ ་ ར་ ེས་འ ོ་ཡང་། །དམིགས་བསལ་
འདི་ལ་བ ་བར་གཅེས། །

༼ ཇ ༽ ེད་པ་བ ་གཅིག་ཚས་རེ་ལ་ལན་གཉིས་འཆར་བའི་རེ ་མིག
ི་ཆ་གདབ་པ།

ིས་པ།

༡༦

དགེ་བ།

ིས་པ།

ཚས
༡
༢

དགེ་བ།

ཏིལ་བ ང་།

༡༧

ིམ་ ེས།

ཏིལ་བ ང་།

༣

ིམ་ ེས།

ཚང་པ།

༡༨

བི ྚི་ཤར་ ོ་ནས་ བ་ ང་།

ཚང་བ།

༤

བི ྚི་ཤར་ བ།

གདབ་པ།

༡༩

ིས་པ།

གདབ་པ།

༥

ིས་པ།

དགེ་བ།

༢༠

ཏིལ་བ ང་།

དགེ་བ།

༦

ཏིལ་བ ང་།

ིམ་ ེས།

༢༡

ཚང་པ།

ིམ་ ེས།

༧

ཚང་པ།

བི ྚི་ ོ་ བ་ནས་ ང་ཤར།

༢༢

གདབ་པ།

བི ྚི་ ོ་ནས་ ང་།

༨

གདབ་པ།

ིས་པ།

༢༣

དགེ་བ།

ིས་པ།

༩

དགེ་བ།

ཏིལ་བ ང་།

༢༤

ིམ་ ེས།

ཏིལ་བ ང་།

༡༠

ིམ་ ེས།

ཚང་པ།

༢༥

བི ྚི་ བ་ ང་ནས་ཤར་ ོ།

ཚང་བ།

༡༡

བི ྚི་ བ་ནས་ཤར།

གདབ་པ།

༢༦

ིས་པ།

གདབ་པ།

༡༢

ིས་པ།

དགེ་བ།

༢༧

ཏིལ་བ ང་།

དགེ་བ།

༡༣

ཏིལ་བ ང་།

ིམ་ ེས།

༢༨

ཚང་པ།

ིམ་ ེས།

༡༤

ཚང་པ།

བི ྚི་ ང་ཤར་ནས་ ོ་ བ།

༢༩

བ ་ཤིས།

བི ྚི་ ང་ནས་ ོ།

༡༥

གདབ་པ།

བཞི་མདོ།

༣༠

་བཟང་།

་ཆ་མི་ ག

དེ ་པའི་འ ས་ ་མདོར་བ ས་ནི། །གདབ་པ་དགེ་བའི་ལས་ ན་བཟང་། ། སི ་པ་ཅན་
ལ་བ ེན་བ ར་བཟང་། །དགེ་བ་བསོད་ནམས་བསགས་པར་བཟང་། །ཏིལ་བ ང་དབང་ ད་
བ ་ཤིས་ ེད། ། ིམ་ ེས་ ིམ་གསར་འཛན་པར་ཤིས། །ཚང་བ་ཉེར་ཚང་བ ན་ལས་བཟང་། །
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བ ་ཤིས་ གས་དང་ ན་ ོར་ལེགས། །བཞི་མདོ་ ལ་ ིད་ ་བ་འ བ། ། ་ལ་ ལ་བ་བཟང་
པོར་ ེད། །མི་ ག་གཞོམ་འ ོག་མངོན་ ོད་ ར། །བི ིྚ་ ་བ་ ན་ལ་ངན། ། ག་ ོར་དང་ནི་
བསད་ལས་བཟང་། །

༼ ཉ ༽ ི་ལིང་དང་ ལ་འ ོར་མ་བ ད་སོགས།
ག༡ ༥ ི༩
ག མ་ ་བ་
ཤར་ནས་བ ི།
ཕག༡༠ ག༦
ཡོས༢ག མ་ ་
བ་ ོ་ནས་བ ི།
ི༡༡འ ག༣
ེལ༧ག མ་ ་
བ་ བ་ནས་བ ི།

༡

༩
ཤར།
༡༧ ༢༥
༡
༩
ོ།
༡༧ ༢༥
༡
༩
བ།
༡༧ ༢༥

༡༠
ཤར་ ོ།
༡༨ ༢༦
༢ ༡༠
ོ་ བ།
༡༨ ༢༦
༢ ༡༠
བ་ ང་།
༡༨ ༢༦

༨ ང་༡༢
ལ༤ག མ་ ་
བ་ ང་ནས་བ ི།

༡

༢

༩
ང་།
༡༧ ༢༥

༢

༡༠
ང་ཤར།
༡༨ ༢༦

༤

༢༠
།ོ
༡༢ ༢༨
༤ ༢༠
བ།
༡༢ ༢༨
༤ ༢༠
ང་།

༦ ༡༤
་ བ།
༢༢ ༣༠
༦ ༡༤
བ་ ང་།
༢༢ ༣༠
༦ ༡༤
ང་ཤར།
༢༢ ༣༠

༨

༡༦

༧ ༡༥
བ་ ང་།
༢༣
༨ ༡༦ ༧ ༡༥
ང་།
ང་ཤར།
༢༤
༢༣
༨ ༡ ༦ ༧ ༡༥
ཤར།
ཤར་ ོ།
༢༤
༢༣

༥

བ།
༢༤

༡༢ ༢༨
༤
༢༠ ༦ ༡༤
ཤར།
ཤར་ ོ།
༡༢ ༢༨ ༢༢ ༣༠

༨ ༡༦
ོ།
༢
༤

༡༣
ང་།
༢༩
༡༣

༢༡
༥

༣

༢༩

༡༡
ང་ཤར།
༡༩ ༢༧
༣ ༡༡
ཤར་ ོ།
༡༩ ༢༧
༣
༡༡
ོ་ བ།
༡༩ ༢༧

༡༣

༣

ཤར།
༢༡
༥

༢༩
༡༣
ོ།

༢༡

༧

༡༥
ོ་ བ།
༢ ༣

༥

༡༡
བ་ ང་།
༡༩ ༢༧

བ།
༢༡

༢༩

ི་ནང་བོན་ ོང་ ང་མ་དང་། །ཕོ་ ་ ་ ་ ང་ འི་ ། །རེ ར་བ ས་ན་ ི་ལིང་
ཞེས། །འདི་ནི་ཤིན་ ་གནད་ཆེ་བས། ། ག་ལས་མདོས་ཟོར་ད ་ ལ་སོགས། ། བ་བ ེན་ ས་
ན་ ོང་ ོགས་ ེད། །གནད་གདོང་སོང་ན་འ ་ ོག་ ེད། །མཆོད་བ ོད་ ང་ ་ལ་སོགས་
པ༑ ༑དེ་ཡི་ ོགས་ ས་བསམ་དོན་འ བ། །ས་མ་ཡཿ
དཔལ་མོ།
༢༣
༢༥
༢

ག་མོ།
༢༥
༡༧

༧

༡

༩
ཚངས་མ།

༡༦
༡༠

ལ་འ ོར་མ་བ ད།
༡༥

༦

༣༠

༢༡

ཙ་ ི།
༢༢

༢༤

༡༤
དབང་མོ།
༢༩

༣

༡༡
གཞོན་ ་མ།
༡༨
༢༦
༥
༡༣
ཕག་མོ།
༢༠
༢༨
༤
༡༢
བ་འཇག་མ།
༡༩
༢༧

༦

༡༤

༢༢
༧

༣༠
༡༥

༢༡

༡༢

༢༠

༢༨
༡

༤
༣

༡༣

ས་མཚན་མ།

ང་།
༢༣
༡

༥
ཤར།
༢༩

༡༦

༢༥

ོ།
༩

༢༧
༡༠

༡༩
༡༨

༡

༢༦

༢

བ།
༢༤
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༡༥

༣
༧
༡༣
༢༠
༡༠
༡༩
༡༤
ང་།
༢༥
༢༨
༡
༨
༡༣

༢
༣༠

༡༩

༩

ཤར།
༤

༢༢

༢༧
༡༡

ེ་བ ད་ཚས་ཐེབ།
༥
བ།
༡༨

(འདིར་ ས་མཚན་མ་ཚས་ ་ཤར་ནས་
༡༩

ོ།
༢༤
༢༦
༦
༡༦
༢༡
༢༩

བ་ ་ཐེབ་པས་མདོས་ཟོར་དམག་ ་ཚགས་
བ་ ་བ ན་གཉིས་པོ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །)

༼ ཏ ༽ ་གཅན་ཚས་ལ་ ་བའི་ཤོག་ ་བ གས།
ཚས༩ལ་ ོད། ཉི་ བ༡༦
ཉི་མ་མ ང་གང་ཙམ་ལ་
ང་ཤར་ནས་ ་ོ བ་ །

ཚས༢ལ་ ེད་ཡོལ༥ཉི་ ོས༢༡
་རེངས་ཤར་ ས༢༦ནམ་ ེད་
ཡོལ་ཙམ་ལ་ཤར་ནས་ བ་ འོ།།

ཚས༨ལ་ ེ ་འགོ་ ོས་ ས།
༣༠ཉིན་ ེད་ལ་ཤར་ ོ་ནས་
བ་ ང་ ་ འོ།།

ཚས༦།༢༨།༧ལ་ཐོ་རེངས་
༡༡ ོད༢༣ནམ་ལང་༢༤ཉིན་ ེད་
ལ་ ང་ནས་ ོ་ ་ འོ།།

ཚས༡༤ལ་ ་གཅན་ ་ ་ོ ནམ་མཁའ་
ནས་ ་མཚར༣༠གམ་ ོང་ ་ ལ་ནས་
ེང་འོག་ ོགས་མཚམས་ལ་ འོ།།

ཚས༡༠།༡༢།༢༥།༡༩ལ་ ་
རེངས་ཤར་ ས་ ་ ོ་ མས་
ལ་ ོ་ནས་ ང་ ་ འོ།།

ཚས༢༢ལ་ཉིན་ ེད་ཡོལ་ ས་
༢༣ཉིན་ ེད་ མས་ལ་
བ་ ང་ནས་ཤར་ །ོ

ཚས༤ལ་ ་བ་ བ་ ས།
༡༧ནམ་ ེད་ལ་ བ་ནས་
ཤར་ ་ འོ།།

ཚས༡།༡༥།༡༨ལ་ཉིན་ ེད།
༣ཉི་ ོས༢༧ནམ་ ེད་ མས་ལ་
ོ་ བ་ ས་ ང་ཤར་ འོ།།

བོ ས་ ན་ ་གཅན་འཁོར་ལོ་བ ་འདོད་ན། ། ་གཅན་གདོང་དང་གདོང་ ར་ ད། །
མཇག་མ་མཇག་ ར་ ེང་ ་འ གི ། ས་ཚད་གང་ལ་གང་དགོས་ ེང་། །བ ི་ཉིན་ཉི་མའི་ ར་
མ་ ར། །མདེ ་གཏད་ ོགས་ ་གཅན་ཐེབ། །ག ལ་འ གས་ཤག་བ ེ་ ལ་འ ན་པ། ། ན་
དང་ཆོ་ལོ་མདོས་ཟོར་སོགས། ། ་གཅན་ཐེབས་ ོགས་ ས་ན་བཟང་། །རང་ཉིད་ ོ་བར་གནས་
པ་ན། ། ན་ལས་ ལ་བ་ཐེ་ཚམ་མེད། ། ཨི་ཐི།
་གཅན་ག ག་པ་ ་བའི་ ས། །གསོད་གཅོད་ ག་ལས་མ་གཏོགས་པ། །ཞི་ ས་དབང་
གི་ལས་ ན་ངན། ། ིབ་ན་གཡག་ འམ་ར་ཐོད་ནང་། ། ་ེ བ ད་འཁོར་ལོ་བ ག་པ་དང་། །ཡེ་
ཤེས་ ང་ ་ ར་ན་ བ། །ས་ཡི་ ང་ ེད་ནག་མོ་འདི། ། ་ཱ ་ལ་ཡི་ མ་མོ་ཡིན། །རོ་བག་ལ་
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༼ སའི་ ང་ དེ ་ནག་མོ་ཚས་ཨང་འདི་ མས་ལ་ ་བའི་ ས། ༽
༡༣

༢༦

༡༤
ཉི་ཤར།

ནམ་ལངས།
༢༢
ེད་ཡོལ།
༤

༡༡
ོད།

༡༦

༢༩

༣
༡༠

ེད་ ད།
༡༧
༢༠
༢༥
ནམ་ ེད།
༡༨

༡༢

༡
༢༧

༥
ཉི་ སོ །
༧

༢༤
ཉི་ བ།
༢༢

༡༥
ཉིན་ ེད།

༡༩

༣༠

ས་ ོས།
༦ ༢༡ ༢ ༢༨
༨
ཐོ་རངས།
༩
༣

ེད་ཡོལ།

སོགས་ མས་ཆེན་ལས། ། ་ ས་གདོང་ བ་སོང་བ་ན། ། ར་ ་ ོ་ལོང་ ག་པོ་ ོམ། །དེ་ ིར་
ང་དོར་བ ི་བ་གནད། ། ིབ་བཅོས་ ཱ་ ་ལ་དང་མ ངས། །དམིགས་བསལ་ནི་ ་ ས་མེ་ ད་
སོལ་ག མ་ ི་ལས་ ང་ཞིང་། གལ་ཏེ་ ་གཅན་གདོང་མཇག་ལ་ ོལ་མ་ བ་ན། གཟའ་ཁ་ཊ་
ཱ ། སང་མིན་ར་གེ་རཀྵ་རཀྵཿ ེར་ ར་
་ཊ་ཡེ། སད་མིན་ར་ག་རཀྵ་རཀྵཿ མ་ ་ ི་ ་ ཙ་ཡེ
སོར་བཞི་ལ་ གས་ནས་ ར་ན་ ་ཱ འི་ག ག་པ་ཞི། མ་ ལ་ག ངས་ ེ་ལས་ག ངས་སོ། །

༼ ཐ ༽ ་གཟའ་ ་ ར།
ལོ།
་གཟའ།
་ ར།
ོག་གཟའ།
ོག་ ར།
དབང་ ར།
ེག་ ར།
བ ད་ ར།
གཤེད་གཟའ།
གཤེད་ ར།

་ི བ།
༤
༡༩
༣
༥
༢
༢༥
༩
༠
༢༢

ང་།
༠
༡༦
༤
༡༣
༡༡
༡
༧
༥
༤

ག
༥
༤
༠
༢༦
༨
༡༣
༡༡
༦
༡

ཡོས།
༥
༡༠
༠
༢༦
༡༡
༢༥
༡༤
༦
༡༧

འ ག
༡
༢
༤
༡༣
༡༦
༧
༨
༥
༡༠

ལ།
༣
༡༢
༦
༡༡
༥
༧
༨
༤
༥

།
༣
༡༦
༦
༡༡
༥
༡༩
༤
༤
༢༦

ག
༦
༧
༢
༠
༡
༡༩
༤
༥
༢༦

ལེ །
༦
༧
༥
༠
༡
༢
༤
༣
༡༦

།
༦
༡༣
༥
༦
༢༤
༥
༡༠
༣
༢༣

།ི
༢
༨
༤
༢༦
༤
༡༠
༢
༥
༡༡

ཕག
༤
༡
༣
༧
༡༠
༢༥
༢
༠
༡༡

་གཟའ་དར་ ས་འ ནི ་ལས་འ བ། ། ོག་གཟའ་ལ་ཡང་དགེ་ལས་བཟང་། ། ་ ར་
ོག་ ར་དབང་ ར་ག མ། ། ་བ་ ི་དང་ ེ་ ག་བཟང་། །གཤེད་གཟའ་གཤེད་ ར་ ིར་
ངན(འདི་གཉིས་ད ་བོ་དར་དགོས། ད་པར་ ་གཟའ་ ད་དགོས)ཡང་། །བགེགས་འ ལ་མ ་དང་
ས་པ་ ར། །མ་ལས་བཙས་ ས་ ་ ར་དང་། །འ ད་ན་ཚ་རིང་དབང་ ར་ལ། །བསོད་ཆེ་
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ཀེགས་ ར་བ ད་ ར་ད ལ། །གཤེད་ ར་དང་ནི་འཆི་ ར་གཅིག །དེ་དང་འ ད་ན་ཚ་ ང་
(བར་ཆད་མང་ཟེར)ངོ་། །དེ་ ིར་ ང་དོར་བ ི་བ་གནད། །

༼ ད ༽ བ ད་ ིའི་ ན་མཚམས།
ཉིན་མོའ་ི ་མ།
ཉིན་མོའི་ ག་ ོར།
ཉི་མ།

ནམ་ལངས།
་ཆ།
ི་ཆ།
༡
༦

་བ།

༢

༠

ཉི་ཤར།
།
༤

།ི
༢

བ ད་ །ི
༥
༦

མིག་དམར།

༣

ར
༡

ག་པ།

༤

༢

ར་ །

བ ད་ །ི
༥
༦

༣

ར
༠
༡

༤

༢

པ་སངས།
ེན་པ།

༠
ར

མཚན་མོའ་ི ་མ།

་ཆ།
༡

་བ།

༢

ི་ཆ།
བ ད་ ི།
༥
༦

།
༢
༣

༣

༡

༤

ག་པ།

༤

༢

ར་ །

བ ད་ །ི
༥
༦

༣

བ ད་ །ི
༥
༦

ེན་པ།

༠
ར

༣

།
ར
༠
༡

།ི
བ ད་ །ི
༥
༦

༤

༢

༤

༢

བ ད་ །ི
༥
༦

༣

ར
༠
༡

བ ད་ ི།
༥
༦

༤

༢

ར
༠
༡

༥
བ ད་ ི།
༦

༣

ར
༠
༡

ས་ སོ །

མིག་དམར།

པ་སངས།

ཉིན་ དེ །
།
།ི
༣
༡

དེ ་ཡོལ།

ཉི་ ར།

།
༦

།ི
༤

།
༢

བ ད་ །ི
༥
༦

༣

༣

ར
༠
༡

།ི
ར
༠
༡

༤

༢

༤

༢
༣

བ ད་ །ི
༥
༦

༣

བ ད་ ི།
༥
༦

ར
༠
༡

༤

༤

༢

ར
༠
༡

༥
བ ད་ ི།
༦

༥
༣
༤
༢
ར ༥
༣
བ ད་ ི།
༠ བ ད་ ི།
དེ ་བདག་ ར་ འི་བ ད་ ི་ ན་མཚམས་ གོ ས། ། ས་དང་བཟའ་བ ང་ ན་ད ད་བ ད་ ་ི ར། །

ཉི་ བ།

མཚན་མོའི་ ་ ོར།
ཉི་མ།

ཉི་ སོ །

དོ ་འཁོར།
།ི
༦

།
༣

༠

༤
ར
༡
༢

བ ད་ །ི
༥
༦

༢

ར

༤

༡

༥
བ ད་ ི།
༦

༣
༠

༤

ར
༠
༡

༤

།ི
ར
༠
༡

༣

ནམ་ དེ །
།
༤

དེ ་ཡོལ།
ི
༡

བ ད་ །ི
༥
༦

༢

ར
༠
༡

༤

༢

༣

བ ད་ །ི
༥
༦

།
བ ད་ །ི
༥
༦

།ི
༢

།
༦

༣

ར
༠
༡

༤

༠
ར
༡

༢

ི
༣
༤

བ ད་ ི།
༥
༦

༢

བ ད་ ི།
༥
༦

༣

༠

༠
ར
༡

༤

༡

༥

༢

ར
༣

༥
བ ད་ །ི
༢
༣
ར
༤
བ ད་ ི།
༠
༥
ེན་པ་འཆར་ ས་རིགས་ ན་རགས་པ་ ། ། ན་ད ད་ལ་སོགས་གང་ ས་ ག་ ་འ ར། །
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ཉིན་མཚན་ ས་ཚད་ ག་ ག་ལ། །ཉི་མ་གང་ཡོད་རག་པ་ལ། །ནམ་ལངས་ནས་ ངས་
ས་ ོར་ཏེ། །ཞེས་ག ངས་པ་ ར། དཔེར་ན་ ་བ་ག མ་པའི་ནང་། །ཉི་མ་ ག་ ིམ་ ེབས་
ཉིན་དེའི། །ནམ་ལངས་ ག་ནས་འགོ་བ ི་ ེ། །ཉི་ཤར་ ང་སོགས་རེ ་མིག་གཟིགས། །དེ་
བཞིན་ ་ ིམ་གཞན་ མས་འ ེའོ། ། ས་ ོར་ཅི་ ིར་གནད་ཆེ་ན། །གཟའ་ ར་ ོར་བ་ ེད་པ་
བཞི། ། ས་ ོར་དེ་ཡི་ ིམ་ལ་ཚང་། །དེ་ ིར་ ས་ ོར་ཤིན་ ་གཙ། །

༼ ན ༽ ས་ ོར་རེ ་མིག
་ ིམ་ ་ར།
ས་ ་ི ་ར།
ནམ་ལངས།
ཉི་ཤར།
ཉི་ ོས།
ཉི་ ེད།
ེད་ཡོལ།
ཉི་ ར།
ཉི་ ས།
ན་ ོད།
ོད་འཁོར།
ནམ་ ེད།
ེད་ཡོལ།
ཐོ་རངས།

༩ ༽ ང་།
ང་།
ིག
ག །
་ ིན།
མ་པ།
ཉ།
ག
ང་།
འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ
་མོ།

༣༽ ག

༤༽ ང་།

༥ ༽ འ གི

༦ ༽ཀ ྚ་ཊ།

ག
ང་།
འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ
་མོ།
ང་།
ིག
ག །
་ ིན།
མ་པ།
ཉ།

ང་།
འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ
་མོ།
ང་།
ིག
ག །
་ ིན།
མ་པ།
ཉ།
ག

འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ
་མོ།
ང་།
ིག
ག །
་ ིན།
མ་པ།
ཉ།
ག
ང་།

ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ
་མོ།
ང་།
ིག
ག །
་ ིན།
མ་པ།
ཉ།
ག
ང་།
འ ིག

༡༠ ༽ ིག
ིག
ག །
་ ིན།
མ་པ།
ཉ།
ག
ང་།
འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ
་མོ།
ང་།

༡༡ ༽ ག །
ག །
་ ིན།
མ་པ།
ཉ།
ག
ང་།
འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ
་མོ།
ང་།
ིག

༡༢༽ ་ ིན།
་ ིན།
མ་པ།
ཉ།
ག
ང་།
འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ
་མོ།
ང་།
ིག
ག །
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༡ ༽ མ་པ།
མ་པ།
ཉ།
ག
ང་།
འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ
་མོ།
ང་།
ིག
ག །
་ ིན།

༧ ༽ སེང་གེ
སེང་གེ
་མོ།
ང་།
ིག
ག །
་ ིན།
མ་པ།
ཉ།
ག
ང་།
འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།

༢ ༽ ཉའོ།
ཉ།
ག
ང་།
འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ
་མོ།
ང་།
ིག
ག །
་ ིན།
མ་པ།

༨ ༽ ་མོ།
་མོ།
ང་།
ིག
ག །
་ ིན།
མ་པ།
ཉ།
ག
ང་།
འ ིག
ཀ ྚ་ཊ།
སེང་གེ

་ ིམ་ ་ར།
ནམ་ལངས།
ཉི་ཤར།
ཉི་ ོས།
ཉི་ ེད།
ེད་ཡོལ།
ཉི་ ར།
ཉི་ ས།
ན་ ོད།
ོད་འཁོར།
ནམ་ ེད།
ེད་ཡོལ།
ཐོ་རངས།

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དེ་ཡི་འ ས་བཤད་མདོར་བ ས་ན། ། ག་ ིག་གཉིས་ལ་ད ག་ལས་ ར། ། ང་དང་
ྚ ང་གེ་ཞི་ལས་དགེ། ། མ་པ་ ་
ང་ལ་དབང་ལས་ བ། །འ གི ་པ་ ་མོ་ ལ་ལས་ཤིས། །ཀ ་སེ
ིན་བསད་ལས་ བ། །ག ་དང་ཉ་ལ་བ ད་ལས་བ ངས། ། མ་ ོང་ ག་སེང་ག ་ག མ་
ཤར། ( ོགས་གཞན་ མས་གང་ མ་ཡིན། འ ེའོ།) ། ང་དང་ ་མོ་ ་ ིན་ ོ། །འ གི ་པ་ ང་དང་ མ་
པ་ བ། །ཀ ྚ་ ིག་པ་ཉ་ག མ་ ང་། ། མ་ ོང་ ོགས་ ་དགའ་ ོན་དང་། ། ་དཔོན་ ི་ཁ་
བ ན་སོགས་འཛམ། ། ིབ་ན་རིན་ཆེན་ མ་པ་གཉིས། །འ ་དང་ ན་དང་ཆང་གིས་བཀང་། །
གཅིག་ནི་ མ་ ོང་གནས་ ོགས་བཞག །གཅིག་ཤོས་བ ང་ འི་ལག་ ་གཏད། །
་ར།

གནམ་ ན།

ཡན་ ངོ ་།

ཁ་ ང་།

དཔལ་ཉི།

ཧོར་ ་དང་པོའི།

ི་ཉི།

ཚས༡༣

༡

ཧོར་ ་གཉིས་པའི།
ཧོར་ ་ག མ་པའི།
ཧོར་ ་བཞི་བའི།

ཕག་ཉི།
ི་ཉི།
ང་ཉི།

༡༡
༩
༧

༢

ཧོར་ ་ ་བའི།
ཧོར་ ་ ག་པའི།
ཧོར་ ་བ ན་པའི།
ཧོར་ ་བ ད་པའི།
ཧོར་ ་ད ་བའི།

ག་ཉི།
ཡོས་ཉི།
འ ག་ཉི།
ལ་ཉི།
་ཉི།

༥
༣
༡
༢༧
༢༥

ཧོར་ ་བ ་བའི།
ཧོར་ ་བ ་གཅིག་པའི།

ག་ཉི།
ེལ་ཉི།

༢༣
༢༢

༠

༡༠
༢༥
༡༥
༣༠
༧
༢༡།༢
༨
༢༣
༡༤
༢༩
༥
༢༠
༣
༡༨

ཧོར་ ་བ ་གཉིས་པའི།

་ཉི།

༡༩

གཟའ།

༣
༤
༥
༦

ེག་ཚས།
༡༢
༢༤
༡༠
༢༦
༡༠
༢༥
༣
༡༨
༦
༢༠
༢
༡༧
༧
༢༢
ཚས་ ངས།

( ་ནག་ ད་ ་གནམ་ ན། བོད་ ད་ ་ལེགས་པ་བ ་འཛམ་ཉི་མ་ ་བ་གང་ཡང་བ ་ཤིས་སོ། །
་ནག་ ད་ ་ཡན་ ོང་། བོད་ ད་ ་ཉེས་པ་བ ་འཛམ་ ་ི ཉི་མར་ལས་དང་ ་བ་གང་ཡང་ངན།)

༼ པ ༽ གདགས་ ི་ ་ ག་དང་ནད་ ག
གདགས་ ི་ ་ ག་ནི། གསལ་ཁང་། གསེར་དབང་། གནམ་མཛད། ཤེལ་ཁང་།
མ་ཐོས། ཚ་དབང་དང་ ག་གོ །དེ་ ོགས་བ ་ཤིས་པའི་ལས་གང་ཡང་ཤིན་ ་བཟང་།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
ི་ ་ ་བའི་ནང་།
ང་ ག་ ་བའི་ནང་།
ག་ ེལ་ ་བའི་ནང་།
་ཡོས་ ་བའི་ནང་།
ི་འ ག་ ་བའི་ནང་།
ཕག་ ལ་ ་བའི་ནང་།

་ ག་ ་ ི་འ ག་ཡོས་ ང་ ་ ག་ ོགས་ཐོག་ ་གནས་སོ། །
ནག་ ག་ ེལ་ ི་ཕག་ ག་ ལ་ ག་ ག་ ོགས་ཐོག་ །
་ ག་ཕག་ ག་ ་ ལ་ཡོས་ ེལ་ ག་ ོགས་ཐོག
ནག་ ག་ ི་ ི་ ང་འ ག་ ག་ ་སོགས་ ོགས་ཐོག
་ ག་ ང་འ ག་ ེལ་ ག་ ལ་ ི་སོགས་ ོགས་ཐོག
ནག་ ག་ ི་ ག་ཡོས་ ་ ་ཕག་སོགས་ ོགས་ཐོག
་ ག་ཡོས་ ་ ི་ ་ ག་ ི་སོགས་ ོགས་ཐོག་གནས་སོ། །
ནག་ ག་ ག་འ ག་ ལ་ ེལ་ཕག་ ང་སོགས་ ོགས་ཐོག
་ ག་ ལ་ ེལ་ ི་ཕག་ ་ ག་སོགས་ ོགས་ཐོག་ །
ནག་ ག་འ ག་ ་ ག་ ི་ ང་ཡོས་སོགས་ ོགས་ཐོག
་ ག་ ག་ ི་ ག་ ང་ཕག་འ ག་སོགས་ ོགས་ཐོག
ནག་ ག་ ལ་ ་ ེལ་ ་ ི་ཡོས་སོགས་ ོགས་ཐོག

བི ་ ི་ནག་ ག་ནི། འ ག་ ོན། གནམ་གཤེད། ་ཚག ག་དཀར། ཧང་ ། ཀ་
ཚགས་དང་ ག་གོ །རོ་བག་ལ་སོགས་ ་བ་གང་ཡང་ཤིན་ ་ངན་པས་འཛམ།

༼ཕ༽
གཅིག ༼བ ་ཤིས་དགེ་ལས་ ་བའི་ སི །༽
ཉི་མ་ ་བ་ ག་པ་དང་། ། ར་ ་པ་སངས་ མས་ལ་བཟང་། །མིག་དམར་ ེན་པ་དག་
ལ་ངན། ། ར་མ་ཐ་ ར(༡) ིན་ ག(༢)དང་། །མེ་བཞི(༡༢)ནག་པ(༡༣)ས་རི(༡༤)དབོ། (༡༡) ། ་
ོད(༡༩) ོ་བཞིན(༢༡)ནམ་ (༢༦) ནོ ། (༡༧) ། ་ ད(༢༠)མོན་ (༢༣) མས་ལ་བཟང་། ། ་ཉེ(༡)
ལག(༥) ག(༦) བས(༡༨)དང་ནི། ། ི་བཞིན(༢༡)ལ་ངན་གཞན་བཏང་ ོམས། ། ས་ ོར་ ང་
སེང་ག ་ མ་པ། ། ་མོ་ མས་བཟང་ཀ ་ྚ ིག ། ་ ིན་ ང་ ག་ མས་ལ་ངན། །གཞན་ཡང་
བ ད་ ི་ ན་མཚམས་དང་། ། ོར་བ་ ེད་པ་ཚས་ འི་ ། །ལོ་ ་ཞག་ ས་དཀར་ནག་
སོགས། ། ོ་ ན་ མས་ ིས་ཞིབ་ ་ ོས། །
གཉིས། ༼ མིང་འདོགས་པའི་ སི །༽
ཉི་མ་ ལ་པོའི་མིང་འདོགས་བཟང་། ། ་བ་ ོན་པོའི་མིང་འདོགས་བཟང་། །མིག་དམར་
དམག་དཔོན་མིང་འདོགས་བཟང་། ། ག་པ་ ེས་པའི་མིང་འདོགས་བཟང་། ། ར་ ་དགེ་ ོང་
མ་ཟེའི་མིང་། །པ་སངས་ ད་མེད་ ང་བཞིའི་མིང་། ། ེན་པ་ ལ་མཁར་མིང་འདོགས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

བཟང་། ། ར་མ་ ་ཉེ(༡)མགོ(༤) ལ(༧)དབོ། (༡༡) །ནབས་སོ(༦) ་ ོད(༡༩) ་ ད(༢༠)དང་། །
མས་ ོད(༢༤)ནམ་ (༢༦)ཐ་ ར(༠)བཟང་། །ནག་པ(༡༣) ེ(༡༠) ག(༨) ོན(༡༧) བས(༡༨)ངན། །
ས་ ོར་འ ིག་ཉ་ག ་ མ་བཟང་། ། ང་ ིག་གཉིས་ངན་གཞན་བཏང་ ོམས། །
ག མ། ༼ གོས་གསར་ ་ ནོ ་ སི ། ༽
གཟའ་ནི་ ་ ག་ ར་སངས་བཟང་། །ཉི་མིག་ ེན་ག མ་ངན་པ་ཡི། ། ར་མ་ ར་མ(༣)
ནབས་སོ(༦) ལ། (༧) །མེ་བཞི(༡༢)ས་རི(༡༤)ས་ག(༡༥)དང་། ། ་མཚམས(༡༦)མོན་ (ེ ༢༢)ནག་
པ(༡༣)དང་། ། མས་ ད(༢༥) ་ ད(༢༠) ོ་བཞིན(༢༡)དང་། །ནམ་ (༢༦)ཐ་ ར(༠) མས་ལ་
བཟང་། ། ་ཉེ(༡) ིན་ ག(༢)མགོ(༤)ལག(༥) ག(༨) །མ (༩)དབོ(༡༡) ོན(༡༧) བས(༡༨) ་
ོད(༡༩)དང་། །མོན་ (༢༣)ནམ་ (༢༦) མས་ ོད(༢༤)དང་། ། (ེ ༡༠)དང་ ི་བཞིན(༢༡) མས་
ལ་ངན། ། ས་ ོར་འ ིག་སེང་ ་མོ་ཉ། ། ང་ག ་ མས་བཟང་ཀ ྚ་ ིག་ངན། ། ེན་འ ེལ་
མ་ཤེས་ ིད་ ེད་བཟང་། །མ་རིག་འ ་ ེད་མིང་རེག་ཚར། །ལེན་པ་ ེ་བ་ མས་ལ་ངན། །
ཚས་བ ད་ཚས་ ི་ ས་གཉན་ཡིན། ། ད་པར་ ེལ་ཉི་དག་ལ་འཛམ། །

༼ བ ༽ གོས་ ིས་ ར་མ།
ཡང་གཅིག་གོས་ ིས་ ད་མཚར་ནི། ། ི་ཉིན་ཉི་མའི་ ར་མ་ནས། །མགོ་བ ང་གོང་བ་
ལ་བ ན་བཀོད། ། ་ ང་གཡས་ག མ་གཡོན་ འང་ག མ། ། བ་ ་བ ན་བཀོད་མ ན་
གཤམ་ ི། །གཡས་གཡོན་རེ་རེ་མཐའ་རས་ལ། ། ག་བཀོད་གོས་གསར་ ་ ོན་ཉིན། ། ་
ར་གང་ ་ ིན་པ་བ ། །གོང་བར་སོང་ན་གོང་མ་ཡིས། །
ེས་ ་འཛན་ཞིང་གོས་མང་ཐོབ། ། ་ ང་གཡས་སོང་
གཟའ་བ ང་འཚགས། །གཡོན་སོང་གཞན་ལ་ ོང་མོ་ ེད། །
བ་སོང་ཁ་ ས་ ི་ཚན་ཕོག །མ ན་གཤམ་གཡས་སོང་
ལོངས་ ོ ད་ ེ ར། །གཡོན་པར་ད ལ་ཕོངས་ ག་བ ལ་
ེད། །མཐའ་རས་ ་ངན་ ེ་ ལ་འོང་། ། དགེའོ། །
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བཞི། ༼ ་མཆོད་པ་དང་གཡང་ལེན་བོན་ཆོག་ ་བའི་ སི ། ༽
ཉི་ ་ ག་ ར་པ་སངས་ མས། ། ིར་བཏང་བཟང་ཡང་དམིགས་བསལ་ ། །ཉི་མ་ ་
གསོལ་ ིན་ ེག་བཟང་། ། ་བ་ ་མཆོད་མཆོག་ ་ཤིས། །མིག་དམར་ ེན་པ་ ིར་ངན་ཡང་། །
གཡང་ལེན་གཡང་འ གས་ ེན་པ་བཟང་། ། ར་མ་ ར་མ(༣)མགོ(༤)ནབས་སོ། (༦) ། ལ(༧)
དང་ ིན་ ག(༢)མེ་བཞི(༡༢)དབོ། (༡༡) ། ་ ད(༢༠)ས་རི(༡༤) ་མཚམས(༢༦) ེ། (༡༠) ། ་
ོད(༡༢) ོན(༡༧) བས(༡༨) ོ་བཞིན(༢༡)ལག (༥) །མོན་ (༢༢)མོན་ ེ(༢༣)ནམ་ (༢༦)དང་། །
མས་ ོད(༢༤)ཐ་ ར(༠) མས་ལ་བཟང་། ། ་ཉེ(༡)མ (༩) ག(༨)ས་ག(༡༥)དང་། ། མས་
ི ག་
ད(༢༥) མས་ངན་གཞན་བཏང་ ོམས། ། ས་ ོར་ ང་འ གི ་སེང་གེ་བཟང་། །ག ་ྚ ག་
་ ིན་ངན། །ཚས་ནི་བཅོ་ ་ ག་པར་བཟང་། །གཞན་ཡང་ཚས་ ་བཟང་ངན་དང་། །ཉི་མ་
འ ོད་ཁམས་སོགས་ལ་གཟིགས། །
། ༼ མཁར་ལས་ གི ་བཟོའི་ སི ། ༽
ཉི་མ་ ལ་པོའི་མཁར་ལས་བཟང་། ། ་བ་ ་ཁང་མཆོད་ཁང་བཟང་། ། ག་སངས་ ར་
ག མ་གང་ཡང་བཟང་། ། ེན་པ་ ིར་ངན་ས་ལས་བཟང་། །མིག་དམར་ངན་ཡང་དམག་ཁང་
བཟང་། ། ར་མ་ ་ ོད(༡༩)ནབས་སོ(༦)མགོ། (༤) ། བས(༡༨)དབོ(༡༡) མས་ ོད(༢༤) ་ ད
(༢༠) ེ། (༡༠) ། ར་མ(༣)མོན་ ེ(༢༢)ནམ་ (༢༦)བཟང་། ། ་ཉེ(༡) མས་ ད(༢༥) ་མཚམས
(༡༦) ག (༨) ། ིན་ ག(༢)ས་རི(༡༤) ོ་བཞིན(༢༡)མ ། (༩) །མོན་ (༢༣)ས་ག(༡༥)ནག་པ་
(༡༣)ངན། །ཉི་མ་ ེལ་ ག་ ང་ ག་བཟང་། །ཡོས་འ ག་ ལ་ ་ ི་ཕག་ངན། ། ས་ ོར་ ང་
སེང་ག ་ མ་པ། ། ་མོ་ མས་བཟང་ཀ ྚ་ ག ། ་ ིན་ ང་ ིག་ མས་ལ་ངན། ། ད་པར་
འ ག་ ེ་གར་གནས་བ ། །
ག ༼ ཐབ་ཀ་བཅའ་བའི་ སི ། ༽
ཉི་ ་ ར་སངས་ ེན་པ་བཟང་། །མིག་དམར་ ག་པ་གཉིས་ལ་ངན། ། ར་མ་ ིན་ ག་
(༢)མགོ(༤) ལ(༧) ེ། (༡༠) །མེ་བཞི(༡༢) མས་ ོད(༢༤) ་ ད(༢༠)དབོ། (༡༡) །ཐ་ ར(༠)
མས་ལ་བཟང་བ་ཡིན། །ལག(༥)མ (༩) བས(༡༨) ག(༨) ་ ོད(༡༩)དང་། ། མས་ ད(༢༠)
མོན་ (ེ ༢༢)ནམ་ (༢༦)དང་། ། ི་བཞིན(༢༡) ་མཚམས(༡༦)ནབས་སོ(༦)ངན། ། ས་ ོར་ མ་
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སེང་ཉ་ མས་བཟང་། །ཉི་མ་ ི་ ང་གཉིས་ལ་ངན། །འ ག་ ེ་ཐབ་ལ་གནས་ ས་འཛམ། །
བ ན། ༼ མི ་གསར་འཛན་པའི་ སི ། ༽
་ ག་ ར་སངས་ ེན་པ་བཟང་། །ཉི་མིག་གཉིས་ངན་ ར་མ་ནི། ། ར་མ(༢)མགོ(༤)
དང་ནབས་སོ(༦) ལ། (༧) །མ (༩)དང་མེ་བཞི(༡༢)ནག་པ(༡༣)དབོ། (༡༡) །ས་རི(༡༤)ས་ག(༡༥)
ནམ་ (༢༦) ེ། (༡༠) ། ་ ད(༢༠)མོན་ (ེ ༢༢) ོ་བཞིན(༢༡)དང་། །མོན་ (༢༣) མས་ ོད(༢༤)
མས་ལ་བཟང་། ། ག(༨)དང་ བས(༡༨)དང་ ་མཚམས(༡༦)དང་། ། མས་ ད(༢༥)ཐ་ ར་
(༠) མས་ལ་ངན། ། ས་ ོར་ མ་ ང་གཉིས་ལ་བཟང་། །
བ ད། ༼ བང་མཛད་བཅའ་བའི་ སི ། ༽
་ ག་ ར་སངས་ ེན་པ་བཟང་། །ཉི་མིག་གཉིས་ངན་ ར་མ་ནི། ། ར་མ(༣)ནབས་
སོ(༦) ལ(༧)ས་རི། (༡༤) ། ོ་བཞིན(༢༡) ི་བཞིན(༢༡) བས(༡༨) མས་བཟང་། ། ་ཉེ(༡) ིན་
ག(༢)མ (༩)དང་ ེ། (༡༠) །ནག་པ་ལ་ངན་གཞན་བཏང་ ོམས། ། ས་ ོར་ ང་ མ་ཉ་
ག མ་བཟང་། །ཀ ་ྚ ིག་པ་གཉིས་ལ་ངན། །ཉི་མ་ ི་ ག་ ི་ག མ་བཟང་། །ཕག་ ལ་ ་ ང་
མས་ལ་ངན། ། ད་པར་ད ལ་ལག་སོགས་ལ་འཛམ། །
ད ། ༼ ་དང་རས་ ར་བཙམ་པའི་ སི ། ༽
་ ག་སངས་འ ིང་ ར་ ་མཆོག །ཉི་མ་མིག་དམར་ ེན་པ་ངན། ། ར་མ་ ར་མ(༣)
ནབས་སོ(༦)དབོ། (༡༡) །ས་རི(༡༤) མས་ ོད(༢༤) ་ ོད(༡༢)བཟང་། །ལག(༥) ག(༨)མ (༩) ེ་
(༡༠)ནག་པ(༡༣) བས། (༡༨) ། ་ ད(༢༠)མོན་ (ེ ༢༢) མས་ ད(༢༥)དང་། །ནམ་ (༢༦) མས་
ངན་ ས་ ོར་ནི། །སེང་ག ་ མ་པ་ཉ་ ང་བཟང་། ། ་ ིན་ ིག་པ་ མས་ལ་ངན། །ཉི་མ་ ག་
ལ་བཟང་ ེལ་ངན། །
བ ། ༼ ནོ ་མོ་ལ་སོགས་ཡོ་ལང་ དེ ་པའི་ སི ། ༽
གཟའ་ནི་ཉི་ ་ ར་སངས་བཟང་། །མིག་ ེན་གཉིས་ངན་ ག་པ་འ ིང་། ། ར་མ་ ིན་
ག(༢)མགོ(༤)ནབས་སོ། (༦) །མེ་བཞི(༡༢)ས་རི(༡༤) ི་བཞིན(༢༡)དབོ། (༡༡) །མོན་ ེ(༡༣) བས་
(༡༨) མས་བཟང་བ་ཡིན། ། ་ཉེ(༡) ར་མ(༣) ལ(༧)མ (༩) ེ། (༡༠) །ས་ག(༡༥) མས་ ད(༢༥)
་ ོད(༡༩)དང་། ། ་མཚམས(༡༦) ོ་བཞིན(༢༡) མས་ལ་ངན། ། ེན་འ ེལ་མ་རིག་ མ་ཤེས་
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དང་། །ཚར་ ེད་གཉིས་བཟང་གཞན་བཏང་ ོམས། །ཉི་མ་ ི་ཕག་ ་ མས་བཟང་། ། ་ཡོས་
གཉིས་ངན་ ད་པར་ ། །ད ལ་ཉི་ཞག་ནག་སོགས་ལ་འཛམ། །
བ ་གཅིག ༼ ཆང་སོགས་ཟས་ ོར་བའི་ ིས། ༽
་ ར་སངས་བཟང་ ག་པ་ངན། ། ར་མ་ ི་བཞིན་ མས་ ད(༢༥)བཟང་། །ཚས་ནི་བཞི་
བཟང་ཉེར་ད ་ངན། །ཉི་མ་ ག་གི་ཉི་ཤར་བཟང་། །གཞན་ མས་ ོན་མོའི་ ིས་དང་མ ངས། །
བ ་གཉིས། ༼ ེ་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་འ གས་པའི་ སི ། ༽
་ ག་ ར་སངས་ ེན་པ་བཟང་། །ཉི་མིག་གཉིས་ངན་ ར་མ་ནི། །མགོ(༤)ལག(༥)
ལ(༧) ག(༨) མས་ ད(༢༥)དང་། ། ་ ོད(༡༩)ནམ་ (༢༦)མོན་ (༢༣)དང་། ། ོན(༡༨)དང་
ས་རི(༡༤) ་ ད(༢༠)བཟང་། ། ་ཉེ(༡) ིན་ ག(༢)མ (༩)མེ་བཞི། (༡༢) །དབོ(༡༡)དང་ས་ག(༡༥)
མས་ལ་ངན། ། ས་ ོར་ ང་འ ིག་ཉ་ མ་བཟང་། ། ག་སེང་ ིག་ ང་ ་མོ་ངན། །ཉི་མ་ ་
ེལ་གཉིས་ལ་བཟང་། ། ད་པར་བ ད་ ི་ ན་མཚམས་གཙ། །གཞན་ཡང་ ེག་ ོར་ ེག་ཚས་
དང་། །སེ་བ ད་ཉི་ནག་སོགས་ལ་འཛམ། །
བ ་ག མ། ༼ ཚང་དང་འ ་འཇལ་ལེན་ ང་འདེབས་ཀ་སོགས་ ི་ སི ། ༽
ག་ ར་སངས་བཟང་ཉི་ ་འ ིང་། །མིག་དམར་ ེན་པ་གཉིས་ལ་ངན། ( ར་ལེན་
བཟང་།) ། ར་མ་ ར་མ(༣)མགོ(༤)ནབས་སོ། (༤) ། ག(༨) (ེ ༡༠) མས་ ོད(༡༣) མས་ ད(༢༥)
བས། (༡༨) ། ་ ོད(༡༩)ས་རི(༡༤)མོན་ (༢༣)དང་། ། ོ་བཞིན(༢༡)ནམ་ (༢༦)ཐ་ ར(༠)
བཟང་། །ལག(༥)དང་ ལ(༧)དང་མེ་བཞི(༡༢)དང་། །མོན་ ེ(༢༢)ས་ག(༡༥) མས་ལ་ངན། །
ས་ ོར་ ང་ ིག་ ་མོ་ ང་། །འ ིག་སེང་ མས་བཟང་ ག་ལ་ངན། །ཉི་མ་ ་ ག་ ི་ག མ་
བཟང་། ། ང་ ལ་གཉིས་ངན་དམིགས་བསལ་བ ། ། (ད ལ་ལག་སོགས།)

༼ མ ༽ ེ་ ིས་ ར་མ།
ཡང་གཅིག་འ ་ཡི་འཇལ་ལེན་ ིས། །ཉིན་ ར་
ནས་བ ང་ ེ་ཁར་བ ན། ། ི་བ ན་ནང་བ ན་
ཞབས་ལ་བ ན། ། ་ ར་ཁར་སོང་འ ་མང་
འ ། ། ི་ལ་མི་འ ་ཁ་ ས་འོང་། །ནང་ ་
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འ ་འཕེལ་བསམ་པ་འ བ། །ཞབས་ལ་སོང་ན་བཏང་ ོམས་ཡིན། ། ་བྷཾ།

༼ ཙ ༽ ང་ ིས་ ར་མ།
གཞན་ཡང་གསེར་ད ལ་མར་ཇ་
སོགས། །འདེ གས་ཀའི ་རིགས་ལ་འདི་
ར་བ ི ། ། ང་མདའ་ ང་ ོ ་ ང་
མཐིལ་དང་། ། ང་ཐག་བཅས་ལ་བ ན་
བ ན་བཀོད། ། ་ ར་ ང་མདའ་ལ་
སོང་ན། ། ར་ལེན་བཟང་ ེ་ཕར་འཇལ་
ངན། ། ང་ ོ་འཇལ་ལེན་གཉིས་ཀ་འ ངི ་། ། ང་ཐག་ལ་ནི་གང་ཡང་བཟང་། ། ང་མཐིལ་
ལེན་འ ིང་གཏོང་བ་བཟང་། །
བ ་བཞི། ༼ ་ གས་འ ལ་བའི་ སི །༽
ཉི་མིག་ ར་སངས་ ་འ ལ་བཟང་། ། ད་པར་ ར་ ་ ང་འ ལ་བཟང་། ། ར་མ་ ིན་
ག(༢) ར་མ(༣)དང་། །མེ་བཞི(༡༢)ནག་པ(༡༣) ་འ ལ་བཟང་། ། ོག་མ་འ ེག་ན་མེ་བཞི(༡༢)
བཟང་། །ནག་པ(༡༣)ལ་ནི་ གས་འ ལ་དགེ། ། ོ་བཞིན(༢༡) ི་བཞིན(༢༡)ཐ་ ར(༠) ལ། (༧) །
ང་འ ལ་བཟང་ལ་གཞན་བཏང་ ོམས། ། ས་ ོར་ ང་ག ་ མ་ཉ་བཟང་། །གཞན་ཡང་
་ཱ ་ མ་ ོང་དང་། །རང་ ་ ་འ ིད་སོགས་ལ་འཛམ། །ཞར་ ང་ ་ ེ ་བོང་བཅོས་ ིས། །
ཉི་མིག་ ེན་ངན་ ་ ག་བཟང་། ། ར་མ་མགོ(༤)དང་ནབས་སོ(༦) ག (༨) ། ་ ད(༢༠)མོན་ ་
(༢༣)ས་རི(༡༤)དབོ། (༡༡) ། ་ཉེ(༡)མེ་བཞི(༡༢)ནམ་ (༢༦)བཟང་། །མ (༩)དང་ (ེ ༡༠)དང་ ོ་བཞིན་
(༢༡)དང་། ། ་མཚམས(༡༦) ི་བཞིན(༢༡) མས་ལ་ངན། །གཟའ་ ོད་བི་ཊི་ ་གནས་བ ། །
བཅོ་ ། ༼ ན་ ོར་བའི་ ིས།༽
ཉི་ ་ ར་སངས་མཆོག་ ་བཟང་། །མིག་ ག་ ེན་པ་ག མ་ལ་ངན། ། ར་མ་ ིན་ ག་
(༢)མགོ(༤)མེ་བཞི། (༡༢) །ས་རི(༡༤) ོ་བཞིན(༢༡)མོན་ (ེ ༢༢) ལ། (༧) །མོན་ (༢༣) མས་ ོད་
(༢༤) མས་ ད(༢༥)ནག (༡༣) ། ་ ད(༢༠)ནམ་ (༢༦) མས་ལ་བཟང་། །ནབས་སོ(༦) ་
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མཚམས(༡༦)གཉིས་ ང་བཟང་། ། ་ཉེ(༡) ག(༨) ོན(༡༧) (ེ ༡༠)ས་ག (༡༥) །ཐ་ ར(༠) མས་
ངན་གཞན་བཏང་ ོམས། ། ས་ ོར་འ ིག་ག ་ཉ་ག མ་བཟང་། ། ད་པར་ ་མོ་མཆོག་ ་
ཤིས། ། ་ ིན་ ིག་པ་ཀ ་ྚངན། །གཞན་ཡང་བ ད་ ི་ ན་མཚམས་དང་། །ས་ ་ནང་འ ད་
མས་ལ་བཟང་། །ས་ཡི་ ང་ ེད་མི་འ ོད་ཉི། །རིགས་ ན་འཆར་ ས་ཤིན་ ་འཛམ། །

༼ ཚ ༽ ན་ ོར་ ར་མ།
ཡང་གཅིག་ ན་ ོར་ ་བའི་ ིས། ། ན་པ་ ན་ ར་ ན་ཕོར་དང་། །ནད་པ་བཅས་ལ་
ཉིན་ ར་ནས། །བ མས་ཏེ་བ ན་བ ན་བཀོད་པར་ ། ། ོར་ཉིན་ ་ ར་གར་གནས་བ ། །
ན་ ར་སོང་ན་ནད་གཞི་ ི། ། ན་པར་སོང་ན་རིམ་ ིས་འཚ། ། ན་ཕོར་ལ་སོང་བ ད་ ི་
འ ར། །ནད་པར་སོང་ན་ ན་ ག་ཡིན། །

བ ་ ག ༼གཏར་ གེ ་ དེ ་པའི་ སི །༽
་ ག་ ར་སངས་ མས་ལ་བཟང་། །ཉི་མིག་ ེན་ག མ་ངན་པ་ཡིན། (མིག་དམར་མེ་བཙའ་
བཟང་) ། ར་མ་ ར་མ(༣) ལ(༧) ་མཚམས། (༡༦) །མ (༩) བས(༡༨)ནབས་སོ(༦) ོ་བཞིན་
(༢༡)དང་། །ས་རི(༡༤)ནམ་ (༢༦) མས་ལ་བཟང་། ། ་ཉེ(༡)ལག(༥) ེ(༩) མས་ ད(༢༥)
དང་། །ད ག་པ(༠)ལ་ངན་གཞན་བཏང་ ོམས། ། ས་ ོར་ ང་འ ག་ ་མོ་བཟང་། ། ིག་
ག་ མ་པ་ ་ ིན་ངན། །ཉི་མ་ ་ ི་གཉིས་ལ་བཟང་། །འ ག་ ལ་ ག་ངན་གཞན་བཏང་
ོམས། ། ེག་ཚས་འཆི་ ོར་བི་ཊི་འཛམ། །
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བ ་བ ན། ༼ ལ་མཚན་བ་དན་འ གས་པ་དང་ཚ་མ ད་
ང་འཁོར་འདོགས་པ་སོགས་ ི་ སི །༽
གཟའ་ནི་ཉི་ ར་ ེན་པ་བཟང་། ། ་ ག་སངས་འ ིང་མིག་དམར་ངན། ། ར་མ་མགོ་
(༤) ལ(༧)དབོ(༡༡) ་ ད། (༢༠) ། མས་ ོད(༢༤)ཐ་ ར(༠) མས་ལ་བཟང་། ། (༡) ིན(༢)
ལག(༥) (༩) (ོ ༡༠) བས(༡༨)ངན། ། ས་ ོར་ ང་འ ིག་སེང་ག ་བཟང་། །ཀ ་ྚ ང་ ིག་ ་
ིན་ངན། ། ད་པར་ ེ་བའི་ ོགས་དཀར་དང་། །གནམ་ ན་བ ་ཤིས་ཉི་མར་བཟང་། ། ་
གཟའ་ ་ ར་ཤིན་ ་གཙ། །ལོ་ནག་ ་ནག་ཞག་ནག་འཛམ། ། ་གནས་ཡོད་སར་ ་འ གས་
དང་། །དབང་བ ར་ ང་བ་འདོགས་པ་བཟང་། །

༼ ཛ ༽ མི་ འི་ ་གནས་རེ ་མིག
༡ ༽ མིའི་ ང་བའི་མཐེ་བོང་།
འི་ ང་མཐིལ།
༢ ༽ མིའི་འབོལ་ཚག
འི་ཚལ་བ།
༣ ༽ མིའ་ི ནི ་པ།
འི་ངར་གདོང་།
༤ ༽ མིའི་ ེད་པ།
འི་ ེ་ལོང་།
༥ ༽ མིའ་ི དི ་ ང་།
འི་སེ་བ་ ས་པ།
༦ ༽ མིའ་ི བ ་ ལ།
འི་ད ་ི མིག
༧ ༽ མིའ་ི ད ་ི མིག
འི་ ་མགོ།
༨ ༽ མིའི་མཁལ་མ།
འི་མཁལ་ ང་།
༩ ༽ མིའི་ ིབ་ལོགས།
འི་ལག་མཐིལ།
༡༠ ༽ མིའི་ད ང་ ེང་།
འི་ ག་ རོ །

༡༡ ༽ མིའ་ི ལག་ངར།
འི་ཚལ་བ།
༡༢ ༽ མིའི་ལག་མཐིལ།
འི་ལག་ངར།
༡༣ ༽ མིའ་ི མ ིན་པར།
འི་ ་དཀར།
༡༤ ༽ མིའི་ ་ ག
འི་ད ང་སོར།
༡༥ ༽ མིའ་ི ་ི བོར་ཨཾ་ ི་ག གས་
་གནས་ཏེ་མགོ་ ས་ ན་ལ་ བ།
༡༦ ༽ མིའ་ི ཟ་འ མ།
འི་ ེ།
༡༧ ༽ མིའ་ི ་ེ འཇིང་།
འི་ ེ་འཇིང་།
༡༨ ༽ མིའི་ལག་མཐིལ།
འི་ཟེ་བ།
༡༩ ༽ མིའི་ལག་ངར།
འི་ ག་ རོ །
༢༠ ༽ མིའི་ད ང་སོགས།
འི་ད ང་པར།
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༢༡ ༽ མིའི་ ིབ་དམར།
འི་སོ།
༢༢ ༽ མིའི་མཁལ་མ།
འི་ ན།
༢༣ ༽ མིའ་ི ད ི་མིག
འི་ ེ།
༢༤ ༽ མིའི་བ །
འི་ད ལ་བ།
༢༥༽ མིའ་ི དི ་ ང་།
འི་ ང་།
༢༦༽ མིའ་ི ས་མོ།
འི་ཨེན་ ངོ ་།
༢༧༽ མིའི་ །
་སོགས་ ་ི མཇེ།
༢༨༽ མིའི་ལོང་ །
་སོགས་ ་ི ་ོ བ།
༢༩ ༽ མིའི་ངར་གདོང་།
འི་ ་ ང་།
༣༠༽ ང་མཐིལ་ཨ་ཡིག་གི་ག གས་
་གནས་མགོ་ ས་ ན་ལ་ བ།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
(ད ་ལ་ ར་གདབ་པའི་ ས་ ་གནས་སར་གདབ་མན་ངག་གོ །ཚས་གཅིག་ ེས་པ་ལ་གཡོན་དང་། ད་
མེད་ལ་གཡས་ན་བ མས།)

༼ ཝ ༽ ས་ཚད་ ི་ ་གནས་རེ ་མིག
ནམ་ལངས།
མ །
ཉིན་ ེད།
མགོ།
ཉི་ བ།
ང་།
ནམ་ ེད།
ཕོ་ཁ།
ཤར་འ ོ་ངན།

ཉི་ཤར། ཉི་ སོ །
ཁ།
ེ།
ེད་ཡོལ། དགོང་ཁ།
ེ།
ོ་ །
ས་ དོ །
ོད་འཁོར།
ོ་བ། མཚན་མ།
ེད་ཡོལ། ཐོ་རངས།
་ད ིལ།
་མ།
༡ ༧ ༡༣ ༡༩

བཅོ་བ ད། ༼ལམ་ གས་ སི །༽
་ ག་ ར་སངས་ ིར་བཏང་ཟང་། །ཉི་མིག་ ེན་
ངན་ ར་མ་ནི། །ནབས་སོ(༦)ས་རི(༡༤) ་མཚམས(༡༦)
ལ། ། ོ་བཞིན(༢༡) ་ ོད(༡༩)མོན་ (ེ ༢༢)དང་། །མོན་
(༢༣) མས་ ད(༢༥)ཐ་ ར(༠)བཟང་། ། ་ཉེ(༡) ིན་
ག(༤༢) ར་མ(༣)མགོ། །ལག(༥) ག(༨)མ (༩) ེ(༡༠)
དབོ(༡༡)མེ་བཞི། (༡༢) །ནག་པ(༡༣)ས་ག(༡༥) ་ ད(༡༩)
བས། (༡༨) ། ོན(༡༧)དང་ མས་ ོད(༢༤)ནམ་ (༢༦)
༢༥

ཤར་ ོ་འ ོ་ན་ངན། ༢ ༨ ༡༤ ༢༠ ༢༦
ོར་ངན།

༣

༩

དབང་ཐང་ཉི་མར་ལམ་ གས་ན། །ཅི་བསམ་འ བ་ཅིང་ཟས་ནོར་ ེད། །
་ཚག་ཉི་མར་ལམ་ གས་ན། ། ་ཤི་ ་ཆག་ ་ངན་འོང་། །

༡༥ ༢༡ ༢༧

ིམ་ཐང་ཉི་མར་ལམ་ གས་ན། །དོན་གཉེར་འ བ་ཅིང་གཏམ་ ན་ཐོས། །

ོ་ བ་ ་ངན།

༤ ༡༠ ༡༦ ༢༢ ༢༨

བ ན་པ་ཉི་མར་ལམ་ གས་ན། །ཚང་ལས་ ལ་ཞིང་བོར་ ོར་ ེད། །

བ་ ་ངན།

༥ ༡༡ ༡༧ ༢༣

ག ང་ཚག་ཉི་མར་ལམ་ གས་ན། །མི་ཆེན་དང་འ ད་ཤ་ཆང་ ེར། །

ང་ ་ངན།

༦ ༡༢ ༡༨ ༢༤ ༣༠

༢༩

ཏ་ཧེ་ཉི་མར་ལམ་ གས་ན། །དམར་ངོ་ ག་ངོ་ཁ་འ ོད་འོང་། །

ངན། ། ས་ ོར་ ་ ིན་ ་མོ་ག ། །ཉ་ མས་བཟང་ལ་ ག་ ང་འ ིག ། མ་ ིག་ ང་སེང་
ཀ ྚ་ངན། །ཉི་མ་ ་དང་ ེལ་ལ་བཟང་། ། ི་ ་ ི་ག མ་ངན་པ་ཡིན། །གཞན་ཡང་ ི་ལམ་
ོན་མོ་དང་། །ཞག་ནག་ད ལ་ཉི་ མ་ལ་ ང་། །
བ ་ད ། ༼ ན་གཡོག་བ ནེ ་པའི་ སི །༽
རེས་གཟའ་ ་ ག་སངས་ག མ་བཟང་། །ཉི་ ར་གཉིས་འ ིང་དམར་ ེན་ངན། ། ར་
མ་ནབས་སོ(༦) ལ(༧)མ (༩)དབོ། (༡༡) ། བས(༡༨)དང་ ་ ོད༡༩() ་ ད(༢)དང་། ། མས་
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

དོ (༢༤) མས་ ད(༢༥) མས་ལ་བཟང་། ། ེ(༡༠)དང་ ོན(༡༧)ངན་ ས་ ོར་ནི། ། ག་ ང་
སེང་ག ་ ་ ིན་བཟང་། །ཀ ་ྚ ང་ངན་ ་ཉི་བཟང་། ། ལ་ཉི་ས་ཡི་ ང་ ེད་ངན། །
ཉི་ ། ༼ ས་དང་ ་འ ་བའི་ སི །༽
གཟའ་ནི་ ་ ག་ ར་སངས་བཟང་། །མིག་དམར་ ེན་པ་གཉིས་ལ་ངན། །ཉི་མ་ ས་
བཟང་ ་འ ་ངན། ། ིན་ ག(༢) ར་མ(༣)མགོ(༤)ལག(༥)ནག (༡༣) །ས་རི(༡༤) ་མཚམས(༡༦)
་ ོད(༡༩)དང་། ། ་ ད(༢༠) ི་བཞིན(༢༡)མོན་ (ེ ༢༢)དང་། ། མས་ ད(༢༥)ནམ་ (༢༦)ད ་
(༠)བཟང་། ། ་ཉེ(༡) ལ(༧)མ (༩) (ེ ༡༠)ས་ག (༡༥) ། མས་ ོད(༢༤) མས་ངན་ ས་ ོར་
ནི༑ ༑ ་མོ་ ་ ིན་ མ་ཉ་བཟང་། །ཀ ་ྚ ང་ངན་ཉི་མ་ནི། ། ག་ ི་གཉིས་ངན་གཞན་བཏང་
ོམས། ། ་ འི་ཉེར་ འི་ཤེས་རབ་འཕེལ། །མགོ་ འི་ཚས་བ ད་ ིག་ ིབ་དག །

༼ ཞ ༽ ་འ འི་ཚས་འ ས་རེ ་མིག
༡ ༽ ཚ་ ང་།

༧ ༽ ཁ་མ ་ཕམ།

༡༣ ༽ བཟང་ ེད།

༡༩ ོགས་དང་འ ད། ༢༥ ༽ མིག་ཚ།

༢ ༽ ཁ་མ ་འོང་།

༨༽ཚ་རིང་ཞིང་དགེ

༡༤ ༽ ག་འདོད།

༢༠ ༽ ོགས།

༢༦ ༽ ག་ ་ ིད།

༣༽ ག

༩༽ན་ ང་དང་འ ད།

༡༥ ༽ ག་པོ་འོང་།

༢༡ ༽ ནད་འོང་།

༢༧ ༽ ག་ ་དགེ།

༤༽མལ་ས་འཆོར།

༡༠༽ དབང་ཐང་ཆེ།

༡༦ ༽ ནད་འ ང་།

༢༢ ༽ ཟས་ ེད།

༢༨ ༽ འགབ་མོ་ཤོར།

༥༽ལོངས་ ོད་ ན།

༡༡ ༽ དབང་པོ་ ོ།

༡༧ ༽ གདོན་འབེབ། ༢༣ ༽ ོམ་འ ོར།

༦ ༽ མདངས་ཡལ། ༡༢ ༽ ནད་འོང་།

༡༨ ༽ ནོར་གཏོར།

༢༩ ༽ ་འ ིལ།

༢༤༽དལ་ཡམས་ཡོང་། ༣༠༽གཤིན་ ེས་བ ང་།

ཉེར་གཅིག ༼བཟོ་དང་ ་སེན་ གེ ་པའི་ སི །༽
རེས་གཟའ་ ་ ག་སངས་ག མ་བཟང་། །ཉི་མིག་ ེན་ངན་ ར་མ་ནི། ། ིན་ ག(༢)
མགོ(༤)ནག(༡༣)མ (༩)ས་ག (༡༥) །མེ་བཞི(༡༢) ་མཚམས(༡༦) མས་ ོད་ལག (༢༤) །ནམ་
(༢༦)ཐ་ ར(༠) མས་ལ་བཟང་། ། ར་མ(༣) ོན(༡༧)དང་ ་ ད(༢༠)དབོ། (༡༡) །མོན་ (༡༣) ་
ཉེ(༡) མས་ལ་ངན། །ཉི་མ་གསེར་ཤིང་ གས་ ས་བཟོ། །མིག་དམར་རལ་ ི་གསེར་བཟོ་
བཟང་། ། ར་ ་ཤིང་བཟོ་ ེན་ གས་བཟོ། །བཟང་ལ་ ས་ ོར་ ག་ ང་འ ིག །སེང་གེ་ ་མོ་
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ཉ་ མས་བཟང་། །ཀ ྚ་ ་ ིན་ ིག་ ང་ངན། །ཉི་མ་འ ིག་ ང་གཉིས་ལ་བཟང་། ། ེལ་
འ ག་ལ་ངན་ཚས་གཉན་འཛམ། །
ཉེར་གཉིས། ༼རབ་ ང་འཆད་ཉན་ད ལི ་འཁོར་འ ི་བཞེངས་ བོ ་གཉེར་
དབང་བ ར་ བ་མཆོད་ དེ ་པ་སོགས་ ི་ སི །༽
གཟའ་ནི་ཉི་ ར་སངས་ག མ་བཟང་། ། ་ ག་གཞན་བཟང་རབ་ ང་ངན། ། ར་མ་
མགོ(༤)ལག(༥)ནབས་སོ(༦) ལ། (༧) །མ (༩)དང་མེ་བཞི(༡༢)ནག(༡༣)ས་རི། (༡༤) ། ་ཉེ(༡) ིན་
ག(༢) ར་མ(༣)དབོ། (༡༡) །ས་ག(༡༥)ནམ་ (༢༦) ་མཚམས(༢༦) ོན། (༡༧) །མོན་ (༢༢)མོན་
(ེ ༢༣) ་ ོད(༡༩) ད། (༢༠) ། མས་ ོད(༢༤) མས་ ད(༢༥)ཐ་ ར(༠)བཟང་། ། ག(༨)དང་ ོ་
བཞིན(༢༡)གཉིས་ལ་ངན། ། ེན་འ ེལ་ མ་ཤེས་ཚར་བ་བཟང་། ། ས་ ོར་ ག་ ང་ ་ ིན་
དང་། ། མ་པ་སེང་གེ་ཉ་ མས་བཟང་། །འ གི ་ག ་ ་མོ་ག མ་ལ་ངན། །ཉི་མ་ནག་ཆེན་ནག་
ང་(ར་བ་བཞི་ལ་གཉིས་ནག་ ང་ན་ནག་ཆེན། མ་མཐིང་ནག་ ང་། ག་པར་ གས་ ི་ལ་གཉིས་ ང་ན་
གཉིས་ནག་མཆེ་བ་ཅན་ཟེར།)དང་། །ས་ཡི་ ང་ ེད་སོགས་ལ་འཛམ། །
ཉེར་ག མ། ༼བ ན་བཅོས་བ མས་པ་དང་ ་དང་ ན་ངག་ལ་སོགས་
ཡིག་ སི ་རིག་པ་ ོབ་པའི་ ིས།༽
རེས་གཟའ་ཉི་ ག་ ར་སངས་བཟང་། །མིག་ ནེ ་གཉིས་ངན་ ་བ་འ ིང་། ། ར་མ་ ིན་
ག(༢)ནབས་སོ(༦) ལ། (༧) །མེ་བཞི(༡༢)ས་རི(༡༤) ་མཚམས(༡༦)དབོ། (༡༡) །མོན་ (༢༢)
མས་ ོད(༢༤) མས་ ད(༢༥)ད ག (༠) །མགོ(༤)ལག(༥) ་ ོད(༡༩)ནམ་ (༢༦) ོན། (༡༧) །
བཟང་ཞིང་ ་ཉེ(༡) ག(༨)མ (༩)ངན། ། ས་ ོར་ཉ་ ང་འ ིག་སེང་བཟང་། ། ེན་འ ེལ་འ ་
ེད་མཆོག་ ་ཤིས། །ཚས་གཅིག་རིགས་ ེད་ ས་གཉན་ཡིན། །ངོམ་ཤིང་ ང་ཟོར་སོགས་ལ་
འཛམ། །
ཉེར་བཞི། ༼རབ་གནས་ ་བའི་ སི །༽
རེས་གཟའ་ ་ ག་ ར་སངས་བཟང་། །ཉི་མིག་ ེན་ངན་ ར་མ་ནི། ། ར་མ(༣)མགོ(༤)
ལག(༥) ལ(༧)མེ་བཞི། (༡༢) ། ་མཚམས(༡༦) ོན(༡༧) བས(༡༨) ་ ོད(༡༩) ད། (༢༠) ། མས་
ོད(༢༤) མས་ ད(༢༥) མས་ལ་བཟང་། ། ་ཉེ(༡) ག(༨)མ (༡༠) ེ(༢༡)ནག་པ། (༡༢) ། ོ་
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བཞིན(༢༡) མས་ངན་ ས་ ོར་ནི། ། ང་སེང་ ིག་ མ་སེང་གེ་བཟང་། ། ག་ ང་ ་ ིན་ཀ ྚ་
ངན། ། ་ག ང་ གས་ ེན་བཞེངས་པའི་ ིས། ། ིར་བཏང་བཤད་མ་ཐག་དང་འ ། །དམིགས་
བསལ་ ིན་ ག(༢)ནག་པ(༡༢)དབོ། (༡༡) །ནབས་སོ(༦)མོན་ (༢༢)མོན་ ེ(༢༣) ེ། (༡༠) །བཟང་
ལ་ས་ག(༡༥)མེ་བཞི(༡༢) ོན། (༡༧) །ལག(༥)ལ་ངན་ཞིང་ ད་པར་ ། །ཡར་ངོ་ ི་དང་ཚས་བ ད་
བཟང་། ། ལ་ ར་ལ་སོགས་འ བ་ ོར་གཙ། །ས་བདག་ངན་པ་ ་ ས་འཛམ། །
ཉེར་ ། ༼ ལ་སར་ཆེ་བ སོ ་ དེ ་པའི་ སི །༽
ཉི་མ་ ར་ ་བ ་ཤིས་བཟང་། ། ་ ག་སངས་འ ིང་ ེན་པ་ངན། ། ར་མ་ ིན་ ག་(༢)
ར་མ(༣)མགོ (༤) །ནབས་སོ(༦) ་མཚམས(༡༦)མེ་བཞི(༡༢) ལ། (༧) །ས་རི(༡༤) ་ ོད(༡༩) ་
ད(༢༠) ོན། (༡༧) །མོན་ (༢༣) མས་ ད(༢༥)ནམ་ (༢༦)དབོ། (༡༡) །བཟང་ལ་ ་ཉེ(༡)ལག(༥)
ག(༨)མ ། (༩) །ནག་པ(༡༣) ོ་བཞིན(༢༡)ས་ག(༡༥) བས། (༡༨) །མོན་ ེ(༢༢) མས་ངན་ ས་
ོར་ནི། །སེང་གེ་ག ་ཉ་ མ་པ་བཟང་། ། ་ ིན་ ིག་ངན་ ད་པར་ ། །པི་ལིང་ཙང་ ན་ ་
ནག་འཛམ། །གནམ་ ན་ས་ ་འ ད་པ་བཟང་། །
ཉེར་ ག ༼བ ནེ ་བ ར་ ་གསོལ་ ་བའི་ སི །༽
ཉི་ ག་སངས་བཟང་ ར་ ་འ ིང་། །མིག་ ེན་གཉིས་ངན་ ར་མ་ནི། །མགོ(༤)ལག(༥)
ལ(༧) ག(༨)མ (༩)ནབས་སོ། (༦) །མོན་ (༢༣)མོན་ (ེ ༢༢) ་ ོད(༡༩) ོན། (༡༧) །ས་རི(༡༤)
ནམ་ (༢༦)ཐ་ ར(༠)བཟང་། ། ་ ད(༢༠) མས་ ོད(༢༤)ས་ག(༡༥)ངན། ། ང་སེང་ ིག་པ་
་མོ་བཟང་། །ད ལ་ཉི་ ང་ཟོར་སོགས་ལ་འཛམ། །
ཉེར་བ ན། ༼མ ན་ སོ ་ ་བའི་ སི །༽
ཉི་ ར་སངས་བཟང་ ་ ག་འ ིང་། །མིག་ ེན་གཉིས་ངན་ ར་མ་ནི། ། ར་མ(༣)མགོ(༤)
ག(༨)མེ་བཞི(༡༢)དབོ། (༡༡) །ནག་པ(༡༣) ་ ད(༢༠) མས་ ོད(༢༤) ད། (༢༥) །མོན་ ེ(༢༢)
མོན་ (༢༣)ནམ་ (༢༦)བཟང་། ། ་མཚམས(༡༦) བས(༡༨)དང་ ི་བཞིན(༢༡)ངན། ། ང་སེང་
་མོ་ག ་ མ་བཟང་། ། ག་དཀར་ ང་ ིག་ ་ ིན་ངན། །
ཉེར་བ ད། ༼ མོ་ སི ་ དེ ་པའི་ སི །༽
མིག་དམར་ངན་ནོ་གཞན་ ན་བཟང་། ། ིན་ ག(༢)མགོ(༤)ལག(༥)ནབས་སོ(༦) ལ། (༧) །
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མ (༩)དབོ(༡༡)མེ་བཞི(༡༢) ་ ད(༢༠) བས། (༡༨) ། (ེ ༡༠)དང་ ོ་བཞིན(༢༡) ི་བཞིན(༢༡)བཟང་། །
་ཉེ(༡) ག(༨) ོན(༡༨)ས་ག(༡༥)ནག (༡༣) །ངན་ཞིང་ ས་ ོར་ག ་ཉ་ ང་། །སེང་གེ་ ་མོ་
ང་ མས་བཟང་། །
ཉེར་ད ། ༼བག་མ་གཏོང་ལེན་ དེ ་པའི་ སི །༽
རེས་གཟའ་ ་ ར་པ་སངས་བཟང་། །ཉི་ ག་མིག་དམར་ ེན་པ་ངན། ། ར་མ་ས་རི(༡༤)
དབོ(༡༡) ་ ད། (༢༠) །གཏོང་ལེན་གཉིས་ཀ་བཟང་བ་ཡིན། །མགོ(༤) ལ(༧)ནབས་སོ(༦)ས་ག་
(༡༥)དང་། ། ོ་བཞིན(༢༡)ལེན་བཟང་ཕར་གཏོང་ངན། ། ་ཉེ(༡) ིན(༦) ར(༣)མ (༩) ་
མཚམས། (༡༦) ། ོན(༡༧) བས(༡༨) ི་བཞིན(༢༡)ནམ་ (༢༦)ལག (༥) ། ག(༨) ེ(༡༠)མེ་བཞི་
(༡༢) མས་ ད(༢༥)ནག (༡༣) ། ་ ོད(༡༩)མོན་ (ེ ༢༢)མོན་ (༢༣)ད ིག (༠) ། མས་ ོད(༢༤)
མས་ལ་གང་ཡང་ངན། ། ས་ ོར་ ང་འ གི ་སེང་གེ་ག ། ། ་མོ་ཉ་བཟང་ ག་དང་ ང་། །
་ ིན་ ིག་པ་ མས་ལ་ངན། ། ེན་འ ེལ་འ ་ ེད་ ེ་མཆེད་དང་། །ཚར་བ་ལེན་པ་ ེད་པ་
བཟང་། །ཉི་མ་ཡོས་ ག་ ེལ་ མས་བཟང་། ། ་ ལ་ ི་དང་ ི་བ་ངན། ། ང་ལ་ གས་ས་
ལེན་པ་བཟང་། ། ་ལ་ ་མོ་བ ང་བ་ངན། །ཚས་གཅིག་ག མ་བཞི་ ་ ག་བ ན། །བ ད་དང་
བ ་བ ན་ཉེར་བ ན་དང་། །ཉེར་བ ད་གནམ་ ོང་སོགས་ལ་འཛམ། །གཞན་ཡང་ ག་དཀར་
བ ད་དཀར་དང་། །མ ན་ཉི་བ ་ཤིས་ཉི་མ་དང་། །བ ད་ ི་ ན་མཚམས་དངོས་ བ་ ོར། །
གདགས་ ི་ ་ ག་གནས་ ོགས་བཟང་། ། ེ་བ་ནག་ཅིང་ལོ་ ་ནག །ཧལ་ ི་གནམ་ ི་ལ་སོགས་
པའི། །ས་བདག་ངན་པ་ ན་ལ་འཛམ། །ནག་ ིས་ ང་ ིད་མེ་ལོང་ལས། །བག་ ིས་དེ་ཡང་
ཞིབ་ ་བ ། །
མ་ ། ༼ ན་འདོགས་པའི་ སི ། ༽
ཉི་ ་ ག་ ར་སངས་ མས་བཟང་། ། ིན་ ག(༢)མགོ(༤)ལག(༥)ནབས་སོ(༦) ལ། (༧) །
མེ་བཞི(༡༢) ོན(༡༧) བས(༡༨) ་ ོད(༡༩) ད། (༢༠) ། ་མཚམས(༡༦)ནག་པ(༡༣)མ (༩) (ེ ༡༠)
དབོ། (༡༡) ། ོ་བཞིན(༢༡) ི་བཞིན(༢༡) མས་ ད་བཟང་། །མིག་ ེན་གཉིས་དང་ ་ཉེ(༡) ག་
(༨) །མོན་ (༢༣)ཐ་ ར(༠)ཉི་ནག་ངན། ། ས་ ོར་ ང་འ ིག་ ་མོ་ག ། །སེང་གེ་ཉ་བཟང་
ད་པར་ ། །ས་ ་འ ད་དང་ ་གཟའ་གཙ། ( ་ ར།) །
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སོ་གཅིག ༼ ེ ་ རོ ་འདོན་ ི་ སི ། ༽
གཟའ་ ར་བཤད་མ་ཐག་དང་མ ངས། དམིགས་བསལ་ ་ ང་གནམ་ ོ་དང་། །འ ་ེ
་བ ད་གཅོད་ལོ་ ་ཞག །ནག་པའི་ ས་དང་ཧལ་ ི་དང་། །ཧང་ ་ཏེ་ལོ་ ས་པོ་འཛམ། །
་ར་བ།
ཧོར་ ་དང་པོའི་ཚས།

ཧོར་ ་གཉིས་པའི་ཚས།

ས་འཁོར་ གས།

་ བ་ གས།

འདི་ ད་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་
པས་གཙ་ཆེ།

འདི་ ེས་ ་དགོངས་པ་
ཅན་ ིས་བཞེད་དོ།།

༡༥
་ ོག
༢༥
་ཐེབ།

༡༥
ོག

ཅི་ཡང་མེད།

གཞན་ ན་ལ་ཐེབ།

ཧོར་ ་ག མ་པའི་ཚས།

ཧོར་ ་བཞི་བའི་ཚས།

ཧོར་ ་ ་བའི་ཚས།

༤
ཐེབ།
༧
ོག
༧
ཐེབ།
༢༠
ོག
༢༢
ཐེབ།

ཐེབ།
ོག
༨

༥
༦

ཐེབ།
༡༨
ོག
༡༡
ོག
༢༥
ཐེབ།
ོག
༡༩
ཐེབ།

ཧོར་ ་ ག་པའི་ཚས།

ཅི་ཡང་མེད།

གོ
༡༥
ཐེབ།
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༥
༢༥ ༧
༩
༢༣ ༥
༢༢
༨
༡༥
༡
༧
༡༡
༡༠

༡༩

༢༠

ོག
ཐེབ།
ོག
༡༣
ཐེབ།
ཐེབ།
ོག
ོག
ཐེབ།

༣༠
༢༣
༨
༢༣
༡༦
༢༥
༡༡
༢༥
༡༨
༩
༡༥
༢༣
༣༠

ཐེབ།
༡

༡༦ ༦

༡༠

ཅི་ཡང་མེད།

༢
༡༥
༡༦
༡༢

༢༡
༡༥ ༢

༨

ཅི་ཡང་མེད།

་འ མ་ གས།

འདི་འ ལ་མེད་སངས་
ས་ ིས་ག ངས་སོ།།

༡༡
༡༦

ོག
༩
ོག
༢༡
ཐེབ།

༡༥
༡༢
༢༣
༩

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
ས་འཁོར་ གས།

་ཐེབ་བཞེད་པ་མང་ཡང་ཚད་མར་
ར་བ་འདི་ཙམ་ལ་ཡིད་ ནོ ་ན་
ལེགས་སོ།།

འདི་ ད་ ི་ ལ་པོ་ཡིན་
པས་གཙ་ཆེ།

ཧོར་ ་བ ན་པའི་ཚས།

༩
ཐེབ།

ཧོར་ ་བ ད་པའི་ཚས།
༡༡
༡
ཧོར་ ་ད ་བའི་ཚས།

༡༡

ཧོར་ ་བ ་བའི་ཚས།
༢༧

༡༦
ོག
༦
ོག
༡༥
ཐེབ།

༡༨

ཐེབ།

༦
༡༨

ཧོར་ ་བ ་གཉིས་པའི་ཚས། ༨
༢༡

༢༢
ོག
ཐེབ།

༦

༢༨ ༡༦

ོག

༢༦ ༦

༡༧
ཐེབ

༩
༡༢

ོག

༡༠
ོག
༢
ོག

བཏང་ ོམས།

བཏང་ ོམས།

ཐེབ།

བཏང་ ོམས།

བཏང་ ོམས།

༨

༡༧

ཐེབ།

༡༩
༢༥

ོག

༡༩
༢༩

༢༢ ༢༥
༣༠
༢
༢༧
ཅི་ཡང་མེད།
༡༠ ཐེབ། ༢༩
༡༥
བཏང་ ོམས།

༡༥
ོག

༩
ོག
༢

་འ མ་ གས།

འདི་འ ལ་མེད་སངས་
ས་ ིས་ག ངས་སོ།།

༡

༡༩
ོག
༢༠ ༢༡
ཐེབ།

ཐེབ།

ཧོར་ ་བ ་གཅིག་པའི་ཚས།

་ བ་ གས།

འདི་ ེས་ ་དགོངས་པ་
ཅན་ ིས་བཞེད་དོ།།

བཏང་ ོམས།
བཏང་ ོམས།

༡
༤
༨
༢
༡༣
༡༠
༡༨

ཐེབ།

ོག
ོག
ཐེབ།
ོག

༡༠
༡༧

༩
༡༥
༡༧
༢༡
༢༥

སོ་གཉིས། ༼ ི་བ ནེ ་པའི་ ིས། ༽
མིག་ ེན་གཉིས་བཟང་གཞན་ མས་འ ིང་། ། ག(༨)མ (༩)ཐ་ ར(༠) མས་ ད(༢༥)
བཟང་། ། ད་པར་ ི་ཡི་ ་ ར་ ག །ཧལ་ ི་ཧང་པན་སོགས་ལ་འཛམ། །གཞན་ མས་ནོར་
ལེན་ ིས་དང་མ ངས། ། ི་ཉི་ ར་ཁ་ཁེན་ལ་ ང་། །
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༼ ཟ ༽ ་ཐེབས་ ོག
སོ་ག མ། ༼ཆར་འབེབ་དང་ ་ཆོག་ ་བའི་ སི །༽
གཟའ་ནི་ ་བ་སངས་ ག་བཟང་། །ཉི་མིག་ ར་ ེན་ མས་ལ་ངན། ། ར་མ་ ་ཉེ(༡)
མགོ(༤)ལག(༥)དང་། །ནབས་སོ(༦) (ེ ༡༠)དབོ(༡༡)ས་ག(༡༥)དང་། ། ་མཚམས(༡༦) ་ ོད(༡༩)
་ ད(༢༠)དང་། །མོན་ ེ(༢༢)ནག་པ(༡༣) ོ་བཞིན(༢༡)དང་། །མོན་ (༢༣) མས་ ོད(༢༤)
མས་ལ་བཟང་། ། ིན(༢) ལ(༧)མེ་བཞི(༡༢) ོན(༡༧) བས(༡༨)མ ། (༩) །ནམ་ (༡༦) ག(༨)
ངན་གཞན་བཏང་ ོམས། །ཉི་མ་ ི་ཕག་ ་ ེལ་བཟང་། ། ་ ལ་ ི་འ ག་ ང་ ག་ངན། ། ས་
ོར་ཀ ་ྚ ་ ིན་ མ། །ཉ་བཟང་ ག་ ང་ ིག་ མས་ངན། །གཞན་ཡང་ད ར་དང་ ་ཐེབས་
ས། །བཟང་ལ་ ོག་ ས་ ག་པར་ངན། །ཆར་གཏའ་ཆར་ བ་ད ན་ཀ་ཤིས། །
སོ་བཞི། ༼ ིང་ ར་ ནོ ་འ འི་ སི །༽
་ ག་ ར་སངས་ ེན་པ་བཟང་། །ཉི་མིག་གཉིས་ངན་ ར་མ་ནི། །ལག(༥) ག(༨)ས་
རི(༡༤)དབོ(༡༡) ོན(༡༧)ད ག (༠) ། ོ་བཞིན(༢༡) ་ ད(༡༩) མས་ ད(༢༥)བཟང་། ། ིན་
ག(༢)མ (༩) ེ(༡༠)མེ་བཞི(༡༢)ནག (༡༢) །མོན་ (༡༢) མས་ ོད(༢༤) མས་ལ་ངན། ། ས་
ོར་ ང་འ ིག་ཀ ྚ་ག ། ། ་ ིན་ མ་བཟང་ ག་སེང་ངན། །ཉི་མ་འ ག་ ལ་ཕག་ཡོས་
ངན། ། ག་བཟང་གཞན་ མས་བཏང་ ོམས་ཡིན། །ཉི་ནག་ ི་ལམ་ཕག་མགོ་འཛམ། །
སོ་ ། ༼ས་ ད་ཁ་འ དེ ་ ་ི སི །༽
རེས་གཟའ་ ་ ག་ ར་པ་སངས། ། ེན་པ་བཟང་ལ་ཉི་མིག་ངན། ། ར་མ(༣)ནབས་
སོ(༦)མེ་བཞི(༡༣)མགོ། (༤) །ས་རི(༡༤)ས་ག(༡༥) ་ ོད(༡༩)བོན། ། ར་ ོག་ནམ་ (༢༦) མས་
ད(༢༥)བཟང་། ། ་ཉེ(༡) ིན་ ག(༢)མ (༩) (ེ ༡༠)དབོ། (༡༡) ། ་མཚམས(༡༦) མས་ ོད(༢༤)
ག(༨)ད ག(༠)ངན། ། ས་ ོར་ ང་ག ་ མ་ཉ་བཟང་། ། ི་ལམ་པི་ལིང་ད ལ་ཉི་དང་། །
ས་ཡོ་ ་མོ་བ ན་མར་འཛམ། ( ོགས་གཙང་གཙ།) །
སོ་ ག ༼ས་ ད་ཁ་འ དེ ་ལ་སོགས་ལས་ ེ་གང་ལའང་གནད་ཤིན་ ་ཆེ་བའི་ སི ། ༽
ལོ་ཡི་བདེ་བ་བ ད་ ན་ ིས། །བ ་ཤིས་ལས་ ེ་གང་གཏོད་ ང་། ། ི་ནང་ཀེག་བཞི་
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མེད་ལ་འཇམ། །ས་ ོ་ལ་སོགས་ས་འཁོན་མེད། ། ོག་ ང་དབང་ ང་ ི་དང་ནི། ། ད་པར་
དབང་ ང་དར་བས་ ེད། །ཅེས་ག ངས་པ་ ར་དཔེར་ན། གནམ་ལོ་ ག་ཤར་ ས་ལས་ ེ་པ་
་ ི་ལོ་པ་ ་ ་མ ན་ག མ་ ི་ཀེག་དང་། ཡང་གནམ་ལོ་ ག་ལ་ལས་ ེ་བ་ ག་ ་ ་རང་
ཀེག་དང་། གནམ་ལོ་ ག་ལ་ལས་ ེ་པ་ ེལ་ ་ ་བ ན་ ར་ ི་ཀེག་དང་། གནམ་ལོ་ ག་ལ་
ལས་ ེ་པ་ ལ་ ་ ་བཞི་གཤེད་ ི་ཀེག་དང་། ལས་ ེ་པ་ལོ་ད ་བཅོ་བ ད་ལ་སོགས་ད ་མིག་
གི་ཀག་དང་། ོག་གི་ ར་མིག་ ད་པ་ནི་ ར་མིག་གི་ཀེག་དང་། ལོག་མེན་ ི་ས་ ོ་བབ་པ་ནི་
ས་འཁོན་ ི་ཀེག་དང་། གནམ་ལོ་དང་འཐབ་པས(ལས་ ེ་བའི) ོག་ ས་དབང་ ང་ ི་དང་ ད་
པར་དབང་ཐང་དང་ ང་ ་ཕམ་པ་ནི་བར་ཆད་ ི་ཀེག་དང་ཀེག་བ ད་པོ་མེད་ཅིང་། ལས་ ེ་
བའི་དབང་ཐང་དང་ ང་ ་དར་དགོས་ཏེ། དབང་དར་འ ་བ ད་ ས་འཕེལ་ཞིང་། །ལེགས་
ས་མཐོ་དམན་བ ར་བའི་ ེན། ། གས་ ོབས་ ང་ ས་ ེད་པས་ན། །དེ་དར་ལས་ ེ་གང་
བ མས་ ང་། །གང་བསམ་འ བ་པའི་ ེན་འ ེལ་ཡོད། ། ཅེས་ག ངས་སོ། །

༼ འ ༽ སོ་ནམ་འཁོར་ལོ།
གཞན་ཡང་སོ་ནམ་འཁོར་ལོ་ནི། ། ི་ ་ལ་ནི་ ེ་མོ་
ད ། ། ་བ་ག མ་ ེ་ཉིན་ ར་ནས། །བ མས་ཏེ་ ི་ ་
ད ་མའི་ ེར། །གཅིག་བཀོད་དེ་ཡི་ཡན་ལག་ནས། །
གཡས་ ོར་ད ས་ ་ ོགས་པར་ ། །སོ་ནམ་ ་ཉིན་ ་
ར་དེ། ། ེ་མོ་ད ར་སོང་ལོ་ཏོག་འཕེལ། ། ་བ་ག མ་
སོང་འ ས་ ་མེད། །ཡན་ལག་བ ་གཉིས་བདེ་ལེགས་
ེད། །ད ས་ ི་རེ་ཁ་བཞི་བཏང་ ོམས། །
སོ་བ ན། ༼ ཞིང་ལ་ས་བོན་འདེབས་པའི་ ིས། ༽
་ ག་ ར་སངས་ ེན་པ་བཟང་། །ཉི་མིག་གཉིས་ངན་ ར་མ་ནི། ། ར་མར(༣)མགོ(༤)
ལག(༥)ནབས་སོ(༦)མ ། (༩) །མེ་བཞི(༡༢)ནག་པ(༡༣)ས་རི(༡༤) ོན། (༡༧) ། ོ་བཞིན(༢༡)མོན་
ེ(༢༢) ་ ོད(༡༩) ད། (༢༠) །མོན་ (༢༣)ནམ་ (༢༦) བས(༡༨) མས་བཟང་། ། ་ཉེ(༡) ིན་
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ག(༢) ལ(༧)ས་ག (༡༥) །དབོ(༡༡)དང་ མས་ ོད(༢༤) མས་ལ་ངན། ། ང་ ང་ ་ ིན་ མ་
ཉར་བཟང་། ། ག་ ིག་ཀ ་ྚ མས་ལ་ངན། །ཉི་མ་ ག་ ི་ ང་ཉིར་བ ང་། །ཡོས་འ ག་ ལ་
ཕག་བཞི་བོ་ངན། །ཉི་ནག་འ ག་ ་སའི(ས་བོན་འདེབས་ཉིན) ང་ ེད། །ཐེ་སེ་ས་ ལ་ཧལ་ ི་
འཛམ། ། ོར་ཉི་བ ད་ ི་ ན་མཚམས་གཅེས། །

༼ ཡ ༽ ཐོང་མགོ་ ོར་ ིས།
ཞར་ ང་ས་བོན་གདབ་པའི་ ིས། །ཉི་མས་འ ད་པའི་ ར་མ་ནས། ། གས་ ེ་གཉིས་
དང་ས་མཐོང་ག མ། །མིང་མཐོང་ག མ་དང་འཆང་བ ང་གཉིས། །གཤོལ་མདའ་བ ་དང་
གཉའ་ཤིང་བ ད། །བཀོད་དེ་ས་བོན་འདེབས་ཉིན་ ི། ། ་ ར་ གས་ ེ་གཉིས་ལ་སོང་། །
བཙའ་ཡིས་ ེར་བ་ཐེ་ཚམ་མེད། །ས་མཐོང་ལེགས་ ང་ ོག་ཆགས་ ང་། །མི་མཐོང་འ ་འཕེལ་
ཤིན་ ་ལེགས། །འཆང་བ ང་ལ་ནི་
ལོ་ནད་འ ང་། །གཉའ་ཤིང་ལ་ནི་
སད་སེར་འོང་། །གཤོལ་མདའ་བ ་
ལ་བཏང་ ོམས་ ེད། །
སོ་བ ད། ༼ ས་ དེ ་པའི་ སི །༽
རེས་གཟའ་ ་ ག་ ར་ག མ་བཟང་། །ཉི་མིག་སངས་ ེན་ངན་པ་ཡིན། ། ར་མ་ མས་
ད(༢༥) ་ ད(༢༠)དང་། །ནམ་ (༢༡)དབོ(༡༡) བས(༡༨) མས་ལ་བཟང་། ། ིན ག(༢) ར་
མ(༣)མགོ(༤)ལག(༥) ལ། (༧) ། ག(༨)མ (༩)མེ་བཞི(༡༢)ནག་པ(༡༣)དང་། །ས་རི(༡༤)ས་ག(༡༥)
་ ོད(༡༩)ངན། ། ག་ཡོས་ ལ་ ག་ ི་ཉིར་ངན། །གཟའ་བ ན་ ་ ་ ་ད ་འཛམ། །
སོ་ད ། ༼གསོན་དགེ་ དེ ་པའི་ སི །༽
ག་ ར་སངས་བཟང་ཉི་ ་འ ིང་། །མིག་ ེན་གཉིས་ངན་ ར(༣)མགོ(༤)ལག (༥) །
ནབས་སོ(༦) ལ(༧)མ (༩) (ེ ༡༠)མེ་བཞི། (༡༢) །དབོ(༡༡) ོན(༡༧)ས་རི(༢༤) མས་ ོད(༡༤)དང་། །
ི་བཞིན(༢༡)མོན་ (ེ ༢༢)མོན་ (༢༣)ནག (༡༣) །ནམ་ (༢༦)བཟང་ལ་ ་ཉེ(༡) ག (༨) ། མས་
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ད(༢༥) ོ་བཞིན(༢༡) མས་ལ་ངན། ། ང་སེང་ ་མོ་ག ་ག མ་བཟང་། ། ག་ ང་ ིག་པ་ ་
ིན་ངན། །ཉི་མ་འ ག་བཟང་ ་ལ་ངན། །
བཞི་བ ། ༼གཤིན་ལས་ དེ ་པའི་ སི །༽
་ ར་གཉིས་ནི་གང་ཡང་བཟང་། (ནག་ སི ་ལས་ ་བ་ངན་ཟེར།) །ཉི་མ་ ིར་ངན་རོ་བ ེག་
ཤིས། ། ག་པ་ ིར་བཟང་ ར་ ོ་ངན། །པ་སངས་ ིར་བཟང་སར་ ་ངན། །མིག་ ེན་གཉིས་ནི་
ན་ ་ངན། ། ར་མ་ནབས་སོ(༦)ནམ་ (༢༦)ད ག (༠) ། ི་བཞིན(༢༡)མོན་ (༢༣) མས་ ོད་
(༢༤)བཟང་། ། ལ(༧) ག(༨)ནག་པ(༡༣) བས(༡༨) མས་ ད། (༢༥) །ཤིད་བཟང་ ར་ལས་
གཞན་ མས་ངན། ། (༡) ིན(༢)བ ེག་བཟང་གཞན་ངན་ནོ། ། ལ(༧)ལ་ ེས་པའི་རོ་བ ལ་
འཛམ། །ནམ་ (༢༨) ད་མེད་རོ་བ ོད་བཀག ། ར་མ(༣)མགོ(༤)ལག(༥)མ (༩)དང་ ེ། (༠) །
མེ་བཞི(༡༢)ས་ག(༡༥) ་མཚམས(༡༦) ོན། (༡༧) ། ་ ོད(༡༩) ོ་བཞིན(༢༡)མོན་ ེར(༢༢)ངན། །
ཉི་མ་ ག་ ེལ་ ི་ག མ་བཟང་། ། ་ཡོས་འ ག་ ལ་ཕག་ མས་ངན། །གཞན་ཡང་བ ད་ཉི་
ལ་སོགས་པའི། །ལོ་ ་ཞག་ ས་ཧལ་ ི་དང་། ། མ་ ོང་ ོགས་ནག་སོགས་ལ་འཛམ། །གཤིན་
ིས་ ས་པའང་གཟིགས་ཤིག་ ེ། །
ཞེ་གཅིག ༼ ི་གནོན་དང་ ནི ་ གེ ་ ་བའི་ སི ། ༽
རེས་གཟའ་ཉི་མིག་ ེན་ག མ་བཟང་། ། ་ ག་སངས་ངན་ ར་མ་ནི། །མགོ(༤) ག(༨)
ལག(༥) ོན(༡༧) བས(༡༨)ས་ག (༡༥) ། ི་བཞིན(༢༡) མས་ ད(༢༥)མེ་བཞི(༡༢)མ ། (༩) །ས་
རི(༡༤)ཐ་ ར(༠) ི་མནན་བཟང་། ། ིན་ ག(༢)མོན་ ེ(༢༢) ་མཚམས(༡༦) ལ། (༧) ། ོ་
བཞིན(༢༡)ལ་ངན་ནབས་སོ(༦)མ ། (༩) །ས་རི(༡༤)ས་ག(༡༥) མས་ ོད(༢༤) ེ། (༡༠) ། ིན་
ག(༢)མགོ(༤) མས་ ིན་ ེག་བཟང་། །ལག(༥) ག(༨) ་ཉེ(༡) མས་ ད(༢༥) བས། (༡༨) །
ངན་ལ་ ས་ ོར་ ང་ག ་ ིག །སེང་གེ་ ་ ིན་ཀ ྚ་དང་། ། ས་མཚན་ ་ ས་ ི་མནན་
བཟང་། །ཀི་ཀང་གཟའ་ ོད་ཟས་ཚལ་འཛམ། ། ང་སེང་ ག་ལ་ ིན་ ེག་བཟང་། ། ་ ིན་
ཉ་དང་ཟིན་ ང་སོགས། །ས་བདག་ ་ ས་འཛམ་པར་ འོ། །
ཞེ་གཉིས། ༼མདོས་གཏོར་བ གོ ་པ་བ བ་པའི་ སི །༽
ཉི་མིག་ ར་ ེན་ ག་ལས་བཟང་། ། ་ ག་སངས་ག མ་ངན་པ་ཡིན། ། ར་མ་ ེ(༡༠)
- 614 -

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ལག(༥)མགོ(༤)མ (༩) བས། (༡༨) །ནབས་སོ(༦)ནག་པ(༢༣) ་ ོད(༡༩)དབོ། (༡༡) ། ོན(༧)དང་
་ཉེ(༡)ཐ་ ར(༠)བཟང་། ། ོ་བཞིན(༢༡)མ (༩) ར(༣) ་མཚམས(༡༦)དང་། །མོན་ (༢༢)མོན་
(ེ ༢༣)ནམ་ (༢༦)ངན། ། ས་ ོར་ ིག་ ག་སེང་གེ་ཉ། ། ་ ིན་ཀ ྚ་ མས་ལ་བཟང་། ། ང་
ང་གཉིས་ངན་ ད་པར་ ། །ཟིན་ ང་བི་ཊི་ ེ་བ ད་ཐེབས། །བ ད་ཉི་ཉི་ནག་ ་གཅན་
ཐེབས། །འ ག་ཉི་ལ་བཟང་ད ལ་ལག་དང་། །ཡན་ ོང་པི་ལིང་དམག་དཔོན་འཛམ། །
ཞེ་ག མ། ༼དམག་འ ནེ ་ ལ་ དོ ་ཤོ་དང་ཆོ་ལོ་སོགས་ ི་ སི །༽
མིག་ ེན་གཉིས་བཟང་པ་སངས་འ ིང་། །ཉི་ ར་ ་ ག་བཞི་བོ་ངན། །ཐ་ ར(༠)
མགོ(༤)ལག(༥) ག(༨)མེ་བཞི། (༡༢) ། ི་བཞིན(༢༡) ་མཚམས(༡༦)དབོ(༡༡)ས་ག (༡༥) ། ོན
(༡༧) བས(༡༨) ་ ོད(༡༩)མ (༩)མོན་ ། (༢༢) ། མས་ ད(༢༥) མས་བཟང་ ོ་བཞིན
(༢༡)ལ། །དམག་ངན( ར་མའང༣)ད ་ལ་ ོལ་བ་བཟང་། ། ་ཉེ(༡) ིན་ ག(༢)ནབས་སོ(༦)དབོ།
ྚ ང་ག ་བཟང་། ། ་མོ་
(༡༡) །ནག་པ(༡༣)ནམ་ (༢༦) (ེ ༡༠) མས་ངན། ། ས་ ོར་ ག་ཀ ་སེ
ིག་ མ་ཉ་ མས་ངན། །ཉི་མ་ ག་འ ག་ ང་ མས་བཟང་། །ཡོས་ ལ་ ག་ ེལ་ ི་ མས་
ངན། ( ེད་མོ་དང་ཆོ་ལོ་བཟང་།) །གཞན་ཡང་དམག་གི་གནམ་ ོ་འཛམ། ། ་གཅན་འཁོར་ལོའང་
བ ་བར་ འོ། །
ཞེ་བཞི། ༼འ ས་བ མ་ཞལ་ ་ེ གཅོད་པའི་ སི །༽
་ ག་གཉིས་ལ་འ ས་བ མ་བཟང་། །ཞལ་ ེ་གཅོད་ངན་སངས་ ར་གཉིས། །གང་
ཡང་བཟང་ལ་ ེན་པ་ངན། །ཉི་མིག་གཉིས་ལ་ཞལ་ ེ་བཟང་། །འ ས་བ མ་ངན་ཏེ་ ར་མ་
ནི༑ ༑ཐ་ ར(༠)ནབས་སོ(༦) མས་ ོད(༢༤)དབོ། (༡༡) །མེ་བཞི(༡༢) ་མཚམས(༡༦)མོན་ (༢༣)
ལ། (༧) །ས་རི(༡༤)བཟང་ལ་མགོ(༤) ག(༨)མ ། (༩) །ནག་པ(༡༣)ས་ག(༡༥ ོན(༡༧) བས(༡༨)
ངན། ། ས་ ོར་ ང་ཉ་ ་མོ་བཟང་། །ཀ ྚ་ ིག་པ་ ་ ིན་ངན། །གཤེད་བཞིའི་ཉི་བཟང་
གཞན་བཏང་ ོམས། །ཀི་ཀང་ ང་ཟོར་སོགས་ལ་འཛམ། (འ ས་ ིས་དེ་དག་གི་དོན་བ ་ན་ཞི་ ས་
དབང་ ག་བཞི་ལ་འ ས་ཏེ་གང་ཞེ་ན།) ། ་སངས་ ེ(༡༠) ག(༨) མས་ ད(༢༥)མ ། (༩) །ཞི་བའི་
གཟའ་ ར་ཞི་ལས་བཟང་། ། ག་ ར་ ོ་བཞིན(༢༡)མོན་ (༢༣)ད ག (༠) ། ས་པའི་གཟའ་
ར་ ས་ལས་འ བ། །ཉི་མིག་ ིན(༢) ལ(༧)དབོ(༡༡)ས་ག (༡༥) །དབང་གི་གཟའ་ ར་དབང་
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ལས་བཟང་། །མིག་ ེན་མེ་བཞི(༡༢)ནག(༡༣)ས་རི། (༡༤) །མགོ(༤)ལག(༥)ནབས་སོ(༦) ་ཉེ(༡)
ོན། (༡༧) ། ག་པོའི་གཟའ་ ར་ ག་ལས་ ར། ། ས་ ོར་འ ས་བཤད་ད ས་ ་གཟིགས། །
ཚས་ ངས་ཞི་བའི་ལས་ མས་བཟང་། ། ས་ལས་བཟང་བའི་ཚས་ ངས་སོ། །དབང་གི་ལས་
མས་ ་བའི་ཚས། ། ག་པོའི་ལས་ལ་བཟང་བའི་ཚས། །

༼ ར ༽ ེས་བ ག་ ར་མ།
ེ འི་ ེས་བ ག་ ི་འདོད་ན། །བ ི( ེས)ཉིན་ཉི་མའི་ ར་མ་དེ། ། ི་བོར་འ ི་ལ་རིམ་
བཞིན་ ། །ཁ་ལ་ག མ་དང་ད ང་མགོ་གཉིས། །ལག་ངར་ལ་གཉིས་མ ིག་མར་གཉིས། ། ིང་
ཁར་ ་དང་ ེ་བར་གཅིག །གསང་གནས་གཅིག་
དང་ ས་མོར་གཉིས། ། ང་པར་བ ད་བཀོད་དེ་ཡི་
འ ས། ། ེས་ཉིན་ ་བའི་ ར་མ་དེ། ། ང་བ་ལ་
སོང ་ཚ་ ང་འ ར། ། ས་མོར་སོང ་ན་ ེ ས་ ་
འ མས། །གསང་བར་སོང་ན་འ ིག་པས་བ ག །
ེ་བར་སོང་ན་ད ལ་ཞིང་ཕོངས། ། ིང་ཁར་སོང་
ན་ལོངས་ ོད་ ན། །ལག་པར་སོང་ན་ ན་མར་
འ ར། །མ ིག་མར་སོང་ན་ ག་བ ལ་འོང་། །
ད ང་མགོར་སོང་ན་ ར་པོ་ ར། །ཁ་ལ་སོང་ན་
བོན་ལ་མཁས། ། ི་བོར་སོང་ན་ ལ་པོར་འ ར། །
དགེའོ། ། ཞལ་ ོ།
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༼ ལ ༽ ལོ་འཁོར་འ ས་བཤད།
ཐེ་སེ་ ལ་པོ་བ ན་མོ་ཧང་ནེ་གཉིས། །གདན་འདིང་དང་བཅས་གནམ་ལོ་ ་ ་ཞོན། །
མཁར་ ིས་རོ་འདོན་བག་མ་ཀོ་ལོང་ ོམ། ། ིབ་ན་ མས་ ་མདར་བ ོན་ནས་ ེར་འ གས། །
ཐེ་ ིམ་ མ་ ན་ ད་མེད་ཀོ་ལོང་ ོམ། ། ས་པོ་ཏེ་སོ་ ིས་པའི་རོ་འདོན་ ང་། ། ོན་པོ་ཙང་
ན་ཞང་ ོན་འ ན་ ོས་ ོམ། །སེ་བ་ ་མ ེན་ ིས་མཁན་རང་ལ་གནོད། །ཧང་པན་སེར་པོ་
མཁར་ལས་དམག་ཇག་ ང་། །ནོར་ ང་སེ་ ི་ཚང་དང་བག་མར་གནོད། །སེ་ཤར་མི་གསོད་
ེས་དར་དམག་ཇག་གནོད། །རང་ ་ ་ ིད་ ་ལས་ ་བཅོས་འཛམ། །སེ་ ་ ས་འཛན་རོ་
བ ས་ ན་གཡོག་འ ། ། ་ར་བ་ལ་གར་དང་ ན་ ོམས་འཛམ། ། ངས་ ལ་དམག་དང་ཟོར་
ལས་ཀོ་ལོང་ ོམ། །སེ་ལོ་ས་འ ག་རོ་འདོན་ས་བ ོ་ངན། །ཧལ་ ིའི་ ོགས་ ་རོ་བག་ ང་ན་
འ ། ། ིབ་ན་ངར་མི་ཕོ་རོག་ ོ་བ ག་ ར། ། ་མོ་མག་པ་བག་མ་གཉེན་ལ་ ིག །ཝང་གིང་
དམར་པོ་དམག་དཔོན་ཙང་ ན་གཉིས། །དམག་གིས་ལས་དང་གཏོར་ཟོར་འཕང་ན་ ིག །ཙང་
ན་འ ེའོ་ཙང་ ན་ ི་མགོ་གཉིས། །མཁར་ལས་ ིག་བཟོ་བག་མ་ཆེ་འདོན་འཛམ། །པི་ལིང་
དང་ནི་ས་ ལ་བ ་གཅིག་ མས། །ཤིད་དང་ ོན་མོ་སོགས་ལ་ཀོ་ལོང་ ོམ། །ཟིན་ ང་ནག་པོ་
རོ་བག་འཕོ་ ས་འ ། ། ིབ་ན་ ེན་ག མ་ ིན་ བས་ཅན་ ིས་ བ། །གཞན་ཡང་ས་བདག་
ནག་མོ་ད ་ ོར་ནི། ། ལ་པོ་མཚན་ཐོགས་ཀ་ལ་རོ་ཟན་དང་། ། ་མ ེན་གསང་བ་ ས་པ་ ་
བ ད་དང་། །གཤེད་པོ་ནད་བ ད་ ག་གཟིག་གཤིན་ ེ་དང་། །ནག་མོ་ ོ་མེད་ལ་སོགས་ས་
བདག་ མས། །རོ་བག་ཆེ་འདོན་དམག་སོགས་ཀོ་ལོང་ ོམ། །དེ་ མས་ལོ་ལ་འཁོར་བའི་ས་
བདག་ཡིན། །ལོ་ ་ཞག་ ས་ཤོག་ ་ལ། །ངག་གི་ ེ་མིག་འདི་མེད་ན། །ལོང་བའི་ལག་གི་མེ་
ྒ
ལོང་བཞིན། །ཡང་ཡང་བ ས་ ང་ག་ལ་མཐོང་། ། མ ་ལམ།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

༼ ལོ་འཁོར་ཤོག་ ། ༽
་ར་བ།
ཧང་པན།

ཧལ་ ི།
་མོ། མག་པ།
ཟིན་ ང་།

སེ་བ། ་མ ེན།

སེ་ཤར། ཙང་ ན་འ ེའོ།

སེ་ལོ་ས་འ ག

སེ ། རང་ །
་ ིད།
པི་ལིང་།

ཏེ་སོ། ཝང་གིང་།

ོན་པོ། ཙང་ ན་ ི་ཕག

ཐེ་སེ་ ལ་པོ།
ཧང་ནེ། གདན་འདིང་།
ས་ ལ། ་མ ེན།

སེ་ཤར་སེ་ལོ།
ས་འ ག
ངས་ ལ།

སོ་ ་ ས་འཛན།
་མ ེན།
གསང་།

ངས་ ལ།
ཐེ་ ིམ། སེ་ །
དམག་དཔོན། ་མ ེན། ཕེ །

ཟིན་ ང་།

སེ་བ། ་མ ེན།
ཕེ ། ས་ ི།
ཝང་གིང་།

ས་ ལ་བ ་བཅིག
རང་ ། ་ ིད།
་མ ེན།
ནང་ཙང་ ན།

ཧལ་ ི། ་མོ། མག་པ།

ཐེ་སེ་ ལ་པོ། ཧང་པན།
ཧང་ནེ། དམག་དཔོན། གདན་
འདིང་། ་ར་བ། གཉན་ ང་།

སེ་ ་ ས་འཛན།

ཐེ་ ིམ། བ ན་མོ།

པི་ལིང་།

ཏེ་སོ་ ས་པོ།
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་མ ནེ ་གསང་།
ི་མགོ།
ཙང་ ན་འ ེའོ།

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

སེ་ ་ནོར་ ང་།
་མ ེན་ཕེ །

སེ་ལོ་ས་འ ག

་མ ེན།

ཟིན་ ང་།
ས་ ལ་བ ་བཅིག
སེ་བ་ ་མ ེན།
ཏེ་སོ་ ས་པོ།

ཝང་གིང་དམར་པོ།
པི་ལིང་།
ཐེ་སེ། ཧང་ནི།
གདན་འདིང་།
་ ང་ཀ་ །
སེ་ཤར། ངས་ ལ།
སེ་ ི།
དམག་དཔོན།

ངས་ ལ།

ཐེ་ ིམ།
ོན་པོ།
ཙང་ ན།

ཏེ་སོ་ ས་པོ།

ཧལ་ ི།
་མོ། མག་པ།
ི་མགོ།

རང་ ། ་ ིད།
་ར་བ། ཙང་ ན་འ ེའོ།
ཧང་པན།

སེ་ལོ། ས་འ ག

་ར་བ།
ཧང་པན།
པི་ལིང་།

ཐེ་སེ། ཧང་ནེ།
གདན་འདིང་། ་མ ེན།
ས་ ལ།

ཧལ་ ི། ་མོ།
མག་པ།
ཟིན་ ང་།

སེ་ །
ས་འཛན།
་མ ེན། གསང་།

སེ་བ་ ་མ ེན།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

ཐེ་ ིམ། སེ་ ི།
དམག་དཔོན།
་མ ེན་ཕེ །

ོན་པོ། ཙང་ ན།
ི་མགོ།
ཝང་གིང་།

རང་ ། ་ ིད།
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སེ་ཤར། ཙང་ ན་འ ེའོ།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ཐེ་སེ། ཧང་ནེ།
་ར་བ། ཧང་པན།
དམག་དཔོན། བ་དན་སེར།

སེ་ཤར་སེ་ལོ།

ཧལ་ ི། ་མོ། མག་པ།

སེ་ ་ ས་འཛན།
ཐེ་ མི །
ཏེ་སོ་ ས་པོ།

ཟིན་ ང་། པི་ལིང་།

ི་མགོ།
ན་ ལ་འ ེའོ།
གསང་།

ོན་པོ། ཙང་ ན།
་མ ེན།
རང་ ། ་ ིད།

སེ་ཤར།
སེ་ །
དམག་དཔོན།
ཐེ་ ིམ།
ོན་པོ།
ཙང་ ན།
ཧལ་ ི།
་མོ། ི་མགོ།
མག་པ།

ཐེ་སེ། ཧང་ནེ།
གདན་འདིང་།
ཙང་ ན།

ས་ ལ་བ ་གཅིག

སེ་བ་ ་མ ེན།
སེ་ ི། ཕེ །
ཝང་གིང་།

སེ་ ི། ཕེ །
དམག་དཔོན།
ངས་ ལ།
སེ་ལོ་ས་འ ག

ཝང་གིང་། ་མ ེན་ནང་།

རང་ ། ་ ིད།
་ར་བ། ཧང་པན།
ཙང་ ན་འ ེའོ།

སེ་བ་ ་མ ེན།
ཏེ་སོ།
པི་ལིང་།
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ཟིན་ ང་། ས་ ལ་བ ་གཅིག

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ཐེ་ ིམ།
སེ་ ི། ཕེ །
དམག་དཔོན། ངས་ ལ།

ས་འཛན།

ཐེ་སེ།
ཧང་ནེ། གདན་འདིང་།
ི་ལོ།

ཙང་ ན། ི་མགོ།

ས་པོ། ཝང་གིང་།

རང་ །
་ ིད།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

ས་འ ག

སེ་ཤར་འ ེའོ།

ི་མགོ།
ཙང་ ན་འ ེའོ།
་མ ེན། གསང་།
ཙང་ ན།
རང་ ། ་ ིད།
་མ ེན།

ཧལ་ ི།
་མོ། མག་པ།
ཟིན་ ང་།

སེ་བ་ ་མ ེན།

ཐེ་ ིམ། ས་པོ།

ས་འཛན། ཝང་གིང་།

་ར་བ།
པི་ལིང་།
ཧང་པན།

ཐེ་སེ། ཧང་ནི།
གདན་འདིང་། ་ར་བ།
དམག་དཔོན། བེ་ ། ཧང་པན།
ཧལ་ ི།
་མོ། མག་པ།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

པི་ལིང་།

སེ་བ་ ་མ ེན།
ཕེ །
སེ་ ི།

སེ་ཤར།
ས་འ ག
ངས་ ལ།

ཟིན་ ང་།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

་ར་བ།
ཧང་པན། རང་ ། ་ ིད།
ཝང་གིང་། འ ེའོ།

ཧལ་ ི།
་མོ། ི་མགོ།
པི་ལིང་།

ཐེ་ ིམ། ཙང་ ན།

་མ ེན། ས་པོ།

ཟིན་ ང་།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

སེ་ཤར།
ཙང་ ན་འ ེའོ།
་མ ེན།
ཝང་གིང་།
ཧལ་ ི་།

་མ ེན་གསང་།

་མ ེན་ནང་།

ས་འ ག

སེ་ ི། ནོར་ ང་། ཕེ །

རང་ ། ་ ིད།

ཙང་ ན།
ི་མགོ།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

ཐེ་ ིམ།
བ ན་མོ། ཕེ །
དམག་དཔོན།
སེ་ །
ས་འཛན།
་མ ེན་གསང་།

་མོ། མག་པ།
ཟིན་ ང་།
ཧང་པན།
་ར་བ།
པི་ལིང་།

སེ་ཤར།
སེ་ ། དམག་དཔོན།
ངས་ ལ།
ཐེ་སེ།
ཧང་ནེ། གདན་འདིང་།
གཟིག་མཇག

ཐེ་སེ།
ཧང་ནེ།
གདན་འདིང་ནང་།
ཏེ་སོ་ ས་པོ།
ངས་ ལ།

སེ་ལོ་ས་འ ག
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ངས་ ལ།

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

་མ ེན།
ནོར་ ང་། ཕེ །
ས་ ལ་བ ་གཅིག

ཙང་ ན།
་ ིད། པི་ལིང་།
་མ ེན་ནང་།

ཟིན་ ང་།

ངས་ ལ་འ ེའོ།
ི་མགོ།
་མ ེན་གསང་།
ཐེ་ ིམ། ས་པོ།

སེ་ ་ ས་འཛན།
སེ་ཤར།
མི་གསོད། ས་འ ག
ཝང་གིང་།

ཟིན་ ང་། པི་ལིང་།

ཧལ་ ི། ་མོ། མག་པ།

རང་ ། ་ ིད།
་ར་བ། ཧང་པན།
འ ེའོ།
ཧལ་ ི།
་མོ། མག་པ།
ི་མགོ།

སེ་བ་ ་མ ེན།
ས་པོ།
ཝང་གིང་།

་མ ེན་ནང་།

སེ་ལོ་ས་འ ག
སེ་ །ི
ངས་ ལ། ་མ ེན།
ཕེ །

ཐེ་སེ། ཧང་ནི། གདན་འདིང་།
་ར། ཧང་པན།
དམག་དཔོན། ི་ ར།

ཐེ་ ིམ། ཙང་ ན།
ས་ ལ་བ ་གཅིག
་མ ེན་གསང་།
ཕེ །

ཐེ་སེ།
ཧང་ནེ། གཉན་ །
ག་པོ།

- 623 -

སེ་ཤར།
སེ་ །
དམག་དཔོན།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

༼ ཤ ༽ ་འཁོར་འ ས་བཤད།
འ ག་ ་གནས་ ོགས་ཐབ་ ོ་རོ་ལས་ངན། །ཐབ་ ་འ ག་ ེ་གཉིས་ ང་དེ་བཞིན་ནོ། །
ཐེ་སེ་ མ་མི་རང་འཐག་འ ་ ོག་ ང་། ། ་ ང་ ར་འདེབས་ཟས་ནོར་གཏོང་བ་ངན། ། ་
དངོས་ ོགས་ ་རོ་ཤིད་དར་ ར་འཛམ། ། ་བའི་ས་ ལ་ས་བ ོ་ཡོ་ལང་ ང་། །ས་དམག་
ོགས་ ་ ིན་ གེ ་དམག་འ ནེ ་འཛམ། །བ ན་མ་གནས་ ོགས་རོ་བག་ས་ལས་ངན། ། ་ འི་
ོགས་ནས་ ་ ར་ཉོ་ཚང་ ང་། ། ན་ ོན་གནས་ ོགས་ ན་མོས[མོའི]རོ་འ ེན་ ང་། ། ི་
ལམ་ ོན་མོ་འཕོ་ ས་ལམ་ གས་ངན། ། ་ཟོར་དམར་པོ་འཕར་བ་མགོ་ད ་དང་། ། ི་ལམ་
ཕག་མགོ་པི་ལིང་འཕར་མ་དང་། །ས་ ི་ནལ་ ་ས་ཡི་ ི་ལམ་དང་། ། ་ཆེན་གཟིག་མཇག་ ོམ་
ི་ཧལ་ ི་དང་། ། ་བའི་ ་མ ེན་ ་བའི་ཙང་ ན་ མས། །རོ་འདོན་རོ་ ེག་རོ་ ་རོ་ལས་
ངན། ། ིད་གཤེད་ ིས་པ་ ོར་ ིད་ ་ ར་ངན། །གཟིག་ ོག་གནས་ ོགས་མཚན་ཆའི་དབལ་
ོན་ངན། །བེ ་ ་གནས་ ོགས་རང་འཐག་འ ག་པ་ངན། ། ལ་མོ་བཞི་ལ་མཁར་ལས་ ང་
བར་ ། །ཝང་གིང་ངན་པ་ ་ ས་མནའ་བ ལ་འཛམ། ། ོལ་ མ་ ་ ་དང་ནི་ ་ད འི་
ོགས། །རོ་འདོན་དམག་ཇག་ཆས་སོགས་ཤིན་ ་ངན། ། ོ་འ ེ་ ་བ་གང་ཤར་མགོ་ཡིན་ལ། །
མགོ་ནས་བ ིས་ཏེ་བ ན་ ར་མཇག་མའོ། །བཞི་གཤེད་ ོ་བ་ཡིན་པས་གང་ཡང་ངན། ( ོ་བར་
ས་བ ོ་བཟང་ཟེར།) །ཧལ་ ིའི་ ོགས་ ་མཁར་ལས་རོ་ ངས་ངན། །ཟིན་ ང་ནག་པོ་ ་བ་གང་
ཡང་འཛམ། །གཞན་ཡང་ ་ནག་ངོས་འཛན་ན། ། ི་ འི་ལོ་ལ་ ་ཡོས་ནག ། ང་ ག་ལོ་ལ་
ི་འ ག་ནག ། ག་ ེལ་ལོ་ལ་ཕག་ ལ་ནག ། ར་ཡང་དེ་ ོག་ ་ནག་ཡིན། ། ེན་བཞེངས་
རབ་ ང་ ི་འདོན་སོགས། །དགེ་ལས་ ན་ངན་མ ་གཏད་བཟང་། ། ་ནག་ཞག་ནག་ ིབ་
འདོད་ན། །དར་དཀར་ ར་ཞིང་མར་དཀར་ག ར། །ག ངས་འ ས་བ ག་ན་ངེས་པར་ ིབ། །
དགེའོ། །
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དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༼ ་བའི་ཤོག་ ། ༽
ིད་གཤེད། ་མ ེན།
་ །
འ ག་ །
ཐེ་སེ།

་ ང་།
ས་ ན།
པི་ལིང་འཕར་མ།

་དངོས། ི་ལམ་ ོན་མོ།
གཟིག་ ོག ་ །
ལ་མོ་བཞི།

ན་ ོན། ་ད །

ས་དམག

བ ན་མ།
ོམ་ ི།
ཕག་མགོ།

ཐེ་སེ་ མ་མིང་།
ས་དམག

་ ང་།
འཕར་མ།
་ད །

ཧལ་ ི།
ཙང་ ན།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

ིད་གཤེད། ་ །

་ཟོར་དམར་པོ།

ཝང་ ི།

་དངོས།
འ ག་ །
་ །

ཧལ་ ི།

ི་ལམ་ ོན་མོ།
ལ་མོ་བཞི།

ན་ ོན།
བ ན་མ།
པི་ལིང་།

ས་ ལ་བ ་གཅིག
བེ ་ །
གཟིག་མཇག

མོ ་ ི།
་མ ེན།
་ །

་ཆེན།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

་དངོས།
ས་ ི།
གཟིག་ ོག

བ ན་མ། ཧལ་ ི།

་ཟོར། ི་ལམ་ ོན་མོ།

ས་དམག ི་ལམ་ཕག
ིད་གཤེད། ་མ ེན།
སའི་ ི་ལམ།

འ ག་ ། ན་ ོན།

འཕར་བ་མགོ་ད །
་ །

་ ང་།
་ད །
ས་ ལ་བ ་གཅིག

་ །

ཟིན་ ང་། ཙང་ ན།

ས་ ལ་བ ་གཅིག
གཟིག་མཇག

གཟིག་ ོག
་དངོས།
ས་ ི།

་ཆེན།

པི་ལིང་། ས་ ན།

་ཟོར།
འ ག་ །
ཐེ་སེ་སའི་ ་ི ལམ།

ི་ལམ་ ོན་མོ།
བེ ་ །

ོམ་ ི།
་ཆེན།
ན་ ོན།

ིད་གཤེད།

བ ན་མ། ཧལ་ ི།
ཙང་ ན། ་མ ེན།
འཕར་བ།

་ །

་ ང་།
པི་ལིང་།
ས་ ན།

་ ། ་ད །
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ས་དམག

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

་ །

ས་དམག འ ག་ །
ས་ ལ་བ ་གཅིག
ི་ལམ་ ོན་མོ།

་དངོས།
བ ན་མ། གཟིག་ ོག
སའི་ ི་ལམ།

ཐེ་སེ་ མ་མི།

མོ ་ ི།
ཙང་ ན།
ཟིན་ ང་།

་ ང་།
འཕར་ད །
འཕར་བ་མགོ།

་ཟོར་དམར་པོ།
་ །
་ཆེན།

ིད་གཤེད།
་མ ེན།
་ད །

སའི་ ི་ལམ།

པི་ལིང་། ས་ ན།

་ི ལམ།
ཕག་མགོ། བེ ་ །
ཧལ་ ི།

་མ ནེ །
ཟིན་ ང་།
ཙང་ ན།

་ ང་།
འ ག་ །
ཝང་ ི།

ན་ ོན།
་ །
་ད །

་དངོས། ས་ ལ་བ ་གཅིག
འ ག་ ེ་ནང་ ། ས་ ི།
གཟིག་ ོག གཟིག་མཇག

འཕར་མ།
ོམ་ ི། ་ །
ི་ལམ་ ོན་མོ།

བ ན་མ། ཧལ་ ི།

་ཆེན།

ཐེ་སེ།

་ཟོར། པི་ལིང་།
ས་ ན། བེ ་ །
ི་ལམ་ཕག་མགོ།

འཕར་བ། ས་དམག
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ིད་གཤེད།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ི་ལམ་ ོན་མོ།

ཟིན་ ང་།
ཧལ་ ི།
ཙང་ ན།

ོམ་ ི།
ཕག་མགོ། སའི་ ི་ལམ།
་ཆེན།

བ ན་མ།
བེ ་ །
འཕར་བ།

་དངོས། ས་ ི།
གཟིག་ ོག ་ །
ལ་མོ་བཞི།

་ ང་།
པི་ལིང་། ས་དམག
ས་ ན།

འ ག་ ། ཐེ་སེ།
ས་ ལ་བ ་གཅིག
གཟིག་མཇག

་ཟོར་དམར་པོ།

་ ། ན་ ོན།

ིད་གཤེད། ་མ ེན།

་ཆེན།

ཙང་ ན།
ོམ་ ི། ཟིན་ ང་།
་ །

བ ན་མ།
བེ ་ ། ་ཟོར།
འཕར་མ།

པི་ལིང་། ས་ ན།

ས་དམག
འ ག་ །
ལ་མོ་བཞི།

ཧལ་ ི།

་དངོས།
ས་ ི།
གཟིག་ ོག
ིད་གཤེད།
ན་ ོན།
ཕག་མགོ།

་ ང་།
ི་ལམ་ ོན་མོ།
་ ་ད །
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ཐེ་སེ། ས་ ལ་བ ་གཅིག
སའི་ ི་ལམ།
གཟིག་མཇག

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

ས་དམག
པི་ལིང་། ་ །
ས་ ན།

ཐབ་ ། ་ཆེན།

ོམ་ ི།

་ཟོར།
ཟིན་ ང་།
ཙང་ ན།

་ །

་ ང་།
འ ག་ །
ན་ ོན།

ི་ལམ་ཕག་མགོ།

་ད །
ཝང་ ི།
ཐབ་ །

ིད་གཤེད། ་མ ེན།

ི་ལམ་ ོན་མོ།
ས་ ལ་བ ་གཅིག
སའི་ ི་ལམ།

བ ན་མ།
ཧལ་ ི། བེ ་ །
གཟིག་མཇག

་དངོས། འཕར་བ།
ས་ ི། ཝང་ ི།
གཟིག་ ོག

བ ན་མ།

་ ང་།
པི་ལིང་།
ས་ ན།

ན་ ོན།
་ །
་ད །

་ཟོར། ས་དམག
འཕར་བ།
ཧལ་ ི། ཟིན་ ང་།
་མ ེན།
ོམ་ ི།
་ཆེན།
་ད །

ིད་གཤེད།

བེ ་ ། ་ །
ས་ ལ་བ ་གཅིག
ི་ལམ་ ོན་མོ། སའི་ ི་ལམ།

འ ག་ །
ཐེ་སེ།
ཐབ་ །

་དངོས།
གཟིག་ ོག ི་ལམ་ཕག
ལ་མོ་བཞི།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

འཕར་བ།

ཧལ་ ི།

པི་ལིང་། ས་ ན།

སའི་ ི་ལམ། ཕག་མགོ།

ིད་གཤེད།
བེ ་ །
་མ ེན།

་ཟོར།
་ཆེན།
་ །

་ ང་།
ན་ ོན།
ས་ ལ་བ ་གཅིག

་ི ལམ་ ོན་མོ།
ོམ་ ི། ཙང་ ན།
ཟིན་ ང་།

ཐེ་སེ་ མ་མི།

་དངོས།
ས་ ི།
གཟིག་ ོག

འ ག་ །
ཐབ་ །
ལ་མོ་བཞི།

ས་དམག
བ ན་མ།
་།

ས་ ལ་བ ་གཅིག
ིད་གཤེད

པི་ལིང་།
་ ། ས་ ན།
བེ ་ །

་ཟོར་དམར་པོ།

་ཆེན།

ཧལ་ ི།

་ི ལམ་ ོན་མོ།
ོམ་ ི། འཕར་བ།
སའི་ ི་ལམ།

་དངོས། བ ན་མ།
ས་དམག ས་ ི།
གཟིག་ ོག

་ །
ལ་མོ་བཞི།
་ད །

་ ང་།
འ ག་ ། ན་ ོན།
ི་ལམ་ཕག
- 630 -

ཙང་ ན།
ཟིན་ ང་།
་མ ེན།

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༼ ས ༽ ཞག་དང་ ས་ཚད་ ི་ཤོག་ །
རང་འཐག་ལས་གནས།
ེ་འཐག་མཁན་ངན།
བ་དན།
གཡག་ཤིང་ལ་གནས།
རོ་ ར་ལ་ངན།
ས་ ལ།
་ལ་གནས།
རོ་བདག་ལ་ངན།
་ ང་།
བང་བ་ལ་གནས།
ེ་ཁ་པ་ངན།
གཉན་ ང་།

ཉི་ཤར།
བ་དན་སོགས་ ར་ ར་རོ།
་མ ེན་ ག
ནམ་ལངས།
ས་ ལ་ས་ ལ་ ་སོཊ་འཁོར།
་མ ེན་ ལ།
ཐོ་རངས།
་མ ེན་ ེལ། ས་ ལ་ ལ།
་ ང་།
དེ ་ཡོལ།
གཉན་ ང་། ་མ ེན་ཕག
ས་ ལ་འ ག

ཐབ་ས་ལ་གནས།
རོ་ཁལ་ལ་ངན།
ཙང་ ན།

་ ་ལ་གནས།
བང་མི་ལ་ངན།
ི་ལམ།

གསེར་མཛད་སེར་པོ་ཞག་གི་ ། །
ཞག་ ་ མ་བ ་ ག་ ས་བ རོ ། །
ིམ་ནང་ནས་བ ང་གཡོན་ ་འཁོར། །
ག་གི་ཞག་ལ་ཤར་ ོད་གནས། །
དེས་འ ེ་རང་རང་ལས་ མས་འཛམ། །
ཆང་ ་ལ་གནས།
ཆང་མ་ལ་ངན།
གཉན་ །

འཇོར་ལ་གནས།
ས་ ོ་མཁན་ལ་ངན།
གཉན་བེ།

ཉི་ ོས།
་མ ེན།
ཕག

ཉིན་ ེད།
་མ ེན།
ེལ།

ག ་མཛད་ ནོ ་མོ་ ས་ ི་ ། །
ས་ཚད་གང་ཡིན་ ེང་ ་གནས། །
ཐོ་རངས་ ག་ལ་ཤར་ དོ ་ ག །
ལ་སོགས་འཁོར་བས་ ང་ ང་མཛད། །
ནམ་ ེད།
་མ ེན།
ག

ོད་འཁོར།
་མ ེན།
ལ།
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གཞོང་པ་ལ་གནས།
ཟན་མ་ལ་ངན།
བེ་ ་དབང་།
་རེ་ལ་གནས།
ཤ་པ་ལ་ངན།
གཟིག་མཇག
ེར་མ་ལ་གནས།
འ ེན་པ་ལ་ངན།
ཧེ་ཐོན།
ཐེམ་པ་ལ་གནས།
རོ་ལས་པ་ལ་ངན།
ཐེ་ ིམ།

ེད་ཡོལ།
་མ ེན།
ལ།
ཉི་ ར།
ཁང་མཚ།
་མ ེན་ ེལ།
ཉི་ ས།
ས་ ལ་ ི།
་མ ེན་ཕག
ན་ ོད།
ཐེ་ ིམ།
་མ ེན་ ེལ།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

༼ ཧ ༽ ཚས་ འི་ ེ་བ ད་ ི་རེ ་མིག
ད ིད་ར་བ།

༧

༨

༢༨
ཕག་ ས།

༨

༡༥

༢༨ ༡

ད ིད་འ ིང་།

༡༤

༡༨

༡༨
ེལ་ ས།

༨

༢༧

ད ིད་ཐ་ ང་།

༢༡

༢༨

༨
ལ་ ས།

༩

༡༨

ཚས་ ངས།

ནག་ཆེན།

ནག་ ང་།

པི་ལིང་།

ང་ཟོར།

ཀིང་ཀང་།

ད ར་ར་བ།

༨

༥

༢༥
ཕག་ ས།

༣

༡༦

༢༦ ༤

༨

ད ར་འ ིང་།

༡༦

༡༥

༡༥
ེལ་ ས།

༢༣

༡༥

༢༨ ༥

༡༡ ༡༡ ༢༧

༡༥

ད ར་ཐ་ ང་།

༢༤

༢༥

༥
ལ་ ས།

༩

༢༧

༢༢

༢༥

ཚས་ ངས།

ནག་ཆེན།

ནག་ ང་།

པི་ལིང་།

ང་ཟོར།

ཀིང་ཀང་།

ོན་ར་བ།

༩

༡

༢༡
ི་ ས།

༧

༢༨

༧

༡༩

༢༨

༡

ོན་འ ིང་།

༡༨

༡༡

༡༡
ག་ ས།

༡༧

༡༦

༨

༡༠

༢༦

༡༡

ོན་ཐ་ ང་།

༢༧

༢༡

༡
འ ག་ ས།

༨

༨

༢༢

ཚས་ ངས།

ནག་ཆེན།

ནག་ ང་།

པི་ལིང་།

ང་ཟོར།

ཀིང་ཀང་།

ད ལ་ལག

ད ན་ར་བ།

༡༠

༤

༢༩
་ ས།

༡

༢

༡

༢༤

༩

ད ན་འ ིང་།

༢༠

༡༨

༡༩
་ ས།

༢ ༡༦

༨

༡༦

༢༨

༡༩

ད ན་ཐ་ ང་།

༣༠

༡༦

༩
ཡོས་ ས།

༩

༢༠

༢༦

༢༩

ཚས་ ངས།

ནག་ཆེན།

ནག་ ང་།

པི་ལིང་།

ང་ཟོར།

ཀིང་ཀང་།

ཀ་ ང་།

བཟའ་བདན་
ཟས་འཚལ།
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༡༡ ༡༡ ༢༧

༨

༠ ༢

༡༢

༢༤

༡༨

༣

༨

༢༨

༢༢

ད ལ་ལག

༦

ད ལ་ལག

༩

བཟའ་བདན་
ཀ་ ང་། ཟས་འཚལ།
༢༦

༢༤

བཟའ་བདན་
ཀ་ ང་། ཟས་འཚལ།

༩ ༡༡ ༡༧

༢༩

ད ལ་ལག

༥

༢༡

བཟའ་བདན་
ཀ་ ང་། ཟས་འཚལ།

དེབ་བཞི་བ། བཟོ་དང་ ིས་ ི་ ོར།

༨ ༽ ་ ས།

འ ག ཉི་ ོས། ག

ད ིད་ག མ་ ག་ ེལ་ཉི་མ་ཟིན་ ང་ཤར་ནས་ བ།

༡༦ ༽ འི་ ས།

ལ། ཉི་ ེད། ེལ།

ད ིད་རའི་ཚས(༡༠)འ ིང་གི་ཚས(༢༠)ལ་ངོམས་ཤིང་ཤར་ནས་ བ།

༢༤ ༽ ག་ ས།

། ཐོ་རངས། །

ད ིད་ཐའི་ཚས(༡༨)ལ་གཟའ་ ོད་ཟས་འཚལ།

ཧལ་ ི་ཟས་འཚལ།

གནམ་ ི་ཟས་འཚལ།

ད ིད་ཐའི་ཚས(༢༨)ལ་ ་ཆེན་ འོ།

༩ ༽ ང་ ས།

ི། ཉི་ ལ། ག

ད ར་ག མ་ ང་ ག་ཉི་མ་ལ་ཟིན་ ང་ བ་ནས་ཤར།

༡༨ ༽ ཕག་ ས།

ཕག ཉི་ཤར། ལ།

ད ར་འ ིང་གི་ཚས(༣༠)ད ར་ཐའི་ཚས(༡༢)ལ་ངོམས་ཤིང་ ོ་ནས་ ང་།

༢༧ ༽ ་ ས།

ི་བ། ོད། །

ད ར་འ ིང་གི་ཚས(༡༣)ལ་གཟའ་ ོད་ཟས་འཚལ།

ཧལ་ ི་ཟས་འཚལ།

གནམ་ ི་ཟས་འཚལ།

ད ར་ཐའི་ཚས(༢༦)ལ་ ་ཆེན་ འོ།

༡༠ ༽ ལ་ ས།

འ ག ོད་ ས། ག

ོན་ག མ་ ི་འ ག་ཉི་མ་ལ་ཟིན་ ང་ ང་ནས་ ོ།

༢༠ ༽ འ ག་ ས།

ཕག ནམ་ ེད། ག

ོན་རའི་ཚས(༡༢)འ ིང་གི་ཚས(༡༢)ལ་ངོམས་ཤིང་ཤར་ནས་ བ།

༣༠ ༽ ག་ ས།

ི་བ། ཉི་ ོས། ེལ།

ོན་རའི་ཚས(༩།༢༢)ལ་གཟའ་ ོད་ཟས་འཚལ།

ཧལ་ ི་ཟས་འཚལ།

གནམ་ ི་ཟས་འཚལ།

ོན་འ ིང་གི་ཚས(༡།༢༡)ལ་ ་ཆེན་ འོ།

༡༡ ༽ ་ ས།

ང་། ལ་ ད། ག

ད ན་ག མ་ཕག་ ལ་ཉི་མ་ལ་ཟིན་ ང་ཤར་ནས་ བ།

༢༢ ༽ ེལ་ ས།

འ ག ཉི་ བ། ི།

ད ན་ཐའི་ཚས(༡༢)ལ་ངོམས་ཤིང་ཤར་ནས་ བ།

༣ ༽ ཡོས་ ས།

ཕག ོདལའོ། ཡོས།

ད ན་རའི་ཚས(༡༢)ལ་གཟའ་ ོད་ཟས་འཚལ།

ཧལ་ ི་ཟས་འཚལ།

གནམ་ ི་ཟས་འཚལ།

ད ན་རའི་ཚས(༩།༡༠)ལ་ ་ཆེན་ འོ།

༼ ཞག་དང་ ས་ཚད་ ་ི ཤོག་ འི་འ ས་བཤད། ༽
གསེར་མཛད་སེར་པོ་ཞག་གི་ ། །ག ་མཛད་ ོན་མོ་ ས་ ི་ ། །རང་རང་གར་གནས་
ཤིན་ ་གཉན། །ཞག་དང་ ས་ལ་འཁོར་བ་ཡི། །གབ་པའི་ས་བདག་བ ་གཉིས་ནི། །ཙང་
ན་ ི་ལམ་བེ ་ ་དབང་། །གཟིག་མཇག་ཧེ་ཐོན་ཐེ་ ིམ་དང་། །གཉན་བེ་གཉན་ ་གཉན་
ང་ མས། །ཤིན་ ་གཉན་པས་རོ་འ ེན་ ང་། །ཉི་མ་ནག་ཆེན་ནག་ ང་ལ། །དགེ་ལས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

ན་ངན་མ ་གཏད་བཟང་། །པི་ལིང་རོ་བག་རབ་གནས་ ང་། ། ང་ཟོར་དོན་གཉེར་ ལ་ ོ་
ངན། །ཀིང་ཀང་ ད་མོ་ཆོ་འདོན་ ང་། །ད ལ་ལག་མཛད་ད ེ་ནོར་གཏོང་ངན། །ཀ་ ང་
དང་ནི་ ་ཆེན་ལ། །གསོན་གཤིན་ ན་ ི་ལས་མི་ ། །གཟའ་བ ན་ཟས་ཚལ་ ེད་པའི་ ས། །
ནད་ ིས་བཏབ་ན་ཐར་མི་ ིད། །ཧལ་ ི་ཟས་ཚལ་ ེད་པའི་ ས། །རོ་བག་ ང་ན་རོ་བ ན་
འ ང་། །གནམ་ ི་ཟས་ཚལ་དེ་དང་འ ། །གཟའ་ ོད་ཟས་ཚལ་ ེད་པའི་ ས། །མདོས་ཟོར་
བཟང་ལ་གཞན་ ན་ངན། །ངོམ་ཤིང་དགེ་བཤེས་བ ེན་བ ར་ ང་། །ཟིན་ ང་ ་བ་གང་
ཡང་འཛམ། །གནམ་ ིས་ ོར་བ་ ེད་པའི་ ས། ། ོར་བ་ ས་ན་མི་རབས་ཆད། །

༼ ཨ ༽ ི་ནང་གསང་བའི་ ིབ་ཤིང་།
དེ་ ར་ལོ་ ་ཞག་ ས་ལ། ། ་བའི་ས་བདག་རང་རང་གི ། ིབ་བཅོས་བསམ་མི་ བ་ན་
ཡང་། །སོ་སོར་ལག་ལེན་ཐེབས་པར་དཀའ། །འགའ་ཞིག(གནད་ཆེ་བ)རང་རང་གཤམ་ ་
གསལ། །བ ་ན་ ི་ནང་གསང་བ་ག མ། །
༼ ིའ་ི ིབ་ཤིང་། ༽
ེན་ག མ་ ིན་ བས་ཅན་དང་ནི། ། ང་བ ད་ལ་སོགས་ག ངས་འ ས་བ ག ། ས་
ལ་ཁོག་པ་ ་ འི་མདོངས། །ག གས་མོ་ ི་ ར་མེ་ལོང་དང་། ། ག་རས་ཚན་ ི་ ་ ་
དང་། ། བ་ ང་མིག་ད ་ ་ ག་དང་། །མདའ་དར་ ་ ་མ ོན་ ་སོགས། །བ ིབ་ འི་
ོགས་བཞག་ངེས་པར་ ིབ། །
༼ ནང་གི་ བི ་ཤིང་། ༽
རང་ཉིད་ཡི་དམ་ ་གསལ་ངང་། ། ་ ང་ མ་པ་ཅན་བ ང་ ེ། ། ོག་འཛན་ཐམས་
ཅད་ ་ ་བ ར་། ། ག་ ང་ ངས་པས་ངེས་པར་ ིབ། །
༼ གསང་བའི་ ིབ་ཤིང་། ༽
བཟང་ངན་རེ་ ོགས་འཛན་ ོག་ ན། །བདེན་མེད་ ོས་ ལ་བོན་ཉིད་ད ིངས། ། ་མ་
རོ་གཅིག་ལ་ ་བ། ། ིབ་ཤིང་ ན་ ི་མཆོག་ ་ ར། །ས་མ་ཡཿ
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ར་ཡང་ ས་པ།
ཨེ་མ་ཤིན་ ་དགེ་བའི་ ་དཔལ་ ། །
མ་ ད་འོད་དཀར་ ང་བའི་ བས་ ིན་ ིས། །
ཐེ་ཚམ་ ག་དང་ ལ་བའི་ ོ་ ོས་མིག །
རབ་ ་འ མ་ ེ་བདེན་པའི་དོན་ཡང་མཐོང་། །
རོ་ ན་གདམས་ངག་ ་ ང་ཨ་ ྀ་ཏ། །
མ་ད ོད་རིག་པས་འ ངས་པའི་ལེགས་ ས་ ི། །
ང་རིག་ལང་ཚ་ ེམས་པའི་གཟི་འོད་ལས། །
ང་བའི་བོན་ད ངས་ ོགས་པའི་མ ིན་པ་མཐོ། །
མཁས་པའི་ ་བས་མཛས་པའི་ཡན་ལག་ ། །
ག ག་ལག་རིག་པའི་གསལ་ ེད་འདི་ཉིད་བ ན། །
གོ་ ་འཇག་བདེའི་མན་ངག་མ་བ ོལ་ན། །
གསར་ ་བ ན་བཅོས་བ མས་པས་ཅི་ཞིག་ ། །
དེ་ ིར་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་ ད་ ། །
ང་མང་ ་བོ་འ ས་པའི་ ིང་ ་ལས། །
རང་འདོད་འོལ་ཀ་བ ར་བའི་ཉེས་ ས་གང་། །
མཆིས་ན་རིགས་ ི་བདག་པོའི་མ ན་ ་བཤེགས། །
དགེ་བའི་ཆ་ ེན་རིན་ཆེན་ཀེ་ཏ་ཀཿ །
ད ོད་ ན་ ོ་ཡི་མཚ་ལ་ གས་པ་ཡིས། །
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ལོག་ ོག་ ིང་གི་ ི་མ་རབ་བ ང་ནས། །
འདི་ཡང་དག་ ེད་ ན་ ི་མཆོག་ ར་ཤོག །
ཅེས་འ ས་ ིས་བདེན་དོན་ ིང་པོ་ཞེས་ ་བ་ག ག་ལག་རིག་པའི་ ོ་འཕར་ ན་ལས་བ ས་ཏེ་གོ་ ་ཞིང་
འཇག་བདེ་བའི་དོན་ལ་དམིགས་ནས། ོར་བ་པོ་ནི༧གཤེན་ ི་ ོབ་དཔོན་མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ་ ོགས་
ལས་ མ་པར་ ལ་བའི་ ེས་གཡས་ ་གཙང་གི་མ ན་གནས་ མ་ ལ་ ན་ གས་ ིང་གི་ ོད་ ་ཆེན་པོར་ ར་
པས། འདི་འཛན་ མས་ལ་མི་འ ོག་པོའི་ ོ་ ོས་ཐོབ་པའི་ ར་ ར་ཅིག ཐ་ཚན་ ་ ག་ ར་རོ། །
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པར་ ང་ ནོ ་ཚག
་ག མ་ ན་ བ་ ོན་པ་ ོགས་སངས་ ས། །
ཚད་ག མ་ ང་ ོགས་འ ལ་ངག་ག ང་ ང་བོན། །
ས་ག མ་ ང་ ོགས་གཤེན་རབ་སེམས་དཔའི་ ེ། །
མཆོག་ག མ་རིན་ཆེན་ ེང་བ་གཏན་ ི་ བས། །
ཐེག་མཆོག་གངས་རིར་ག ་རལ་ཤིགས་སེ་འ ིང༌། །
ང་རིགས་སེང་གེའི་ངར་ ད་ཐེངས་གཅིག་གིས། །
ཕས་ ོལ་ ང་ཆེན་ ོང་གི་ཁེངས་འ ོག་པའི། །
ན་མ ེན་མཉམ་མེད་ ་མས་དགེ་ལེགས་ ོལ། །
བ ལ་བཟང་འ ེན་པ་མཁའ་ ིང་དབང་པོ་ཡི། །
མདོ་ གས་གཤོག་ ང་དཀར་པོའི་འ ར་ གས་ ིས། །
ན་ བ་ ང་བའི་མཛད་འ ིན་ ་མའི་ཆ། །
ལེགས་བཤད་ ོན་པའི་ཚལ་ན་ མ་པར་ངོམས། །
རིམ་པ་དང་པོའི་བཀའ་འཁོར་ལས་འ ོས་པའི། །
རིག་པའི་གནས་ ་ཐེག་ད འི་ ་ ོད་སོགས། །
ཕན་ ན་མ་འ ེས་བ ་ ིན་རི་མོ་བཞིན། །
དོན་གཉིས་ ོགས་པའི་ཡོན་ཏན་བ ོད་ལས་འདས། །
ཞང་བོད་མཁས་བཞིའི་ གས་བ ད་ ་ ང་བ ། །
ཟབ་དོན་ ང་རིགས་ བས་ ེང་གཡོ་བཞིན་ ། །
རིང་ ་བ ལ་བའི་བཤད་ བ་ ་མཚ་ཆེར། །
གཞོལ་ཞིང་འབབ་པའི་ ེན་འ ེལ་དཔག་པར་དཀའ། །
ེ་ད འི་ ོ་ལ་ཉར་བའི་བག་ཆགས་ ན། །
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ཅིག་ཅར་སེལ་བའི་ ང་གསལ་ ོན་མེའི་མཆོག །
མེ་ ོན་བཀའ་བ ེན་ ེ་ ་ཞེས་ གས་པའི། །
ག ང་ གས་གསེར་ ི་ཉི་མས་ ིང་བཞི་གསལ། །
གཡས་ འི་གཙང་ན་ ན་པའི་ གས་ཆེ་བ། །
བོན་ ི་ ན་ ན་འ ོ་མགོན་ ོ་ ོས་ ི། །
མ ེན་རབ་ཡེ་ཤེས་ ལ་ཆེན་ ོགས་པ་ཡིས། །
གབ་མཛད་ས་ག མ་མི་ བ་ཏོག་ ་བཀོད། །
མཁས་པ་ ེ ་ཡི་ ་སེང་བ ་ག མ་ ི། །
ཟབ་དོན་མདོ་ གས་ ང་རིག་ད ར་ འི་ ། །
དལ་ ིས་བ ང་བའི་མཁས་མཆོག་དགའ་ ོན་ ིས། །
ལེགས་བཤད་ ིན་ ི་མེ་ཏོག་ ན་ ་འཐོར། །
ལ་བ་གཉིས་པའི་མ ེན་ད ོད་ནམ་མཁའ་ལས། །
འ ལ་ ོན་ མ་ འི་ཉི་འོད་འབར་བའི་གཟིས། །
ལ་ ན་ཏིང་འཛན་ལས་བ ངས་བཤད་ བ་ ི། །
ཐོས་བསམ་ནོར་ འི་ ོ་འཕར་ཡངས་པོར་ ེས། །
མཁས་པའི་ ་མཆོག་ཉི་མ་བ ན་འཛན་སོགས། །
མཁན་རབས་གསེར་ ེང་ གས་བ ད་ལས་འ ངས་པའི། །
མཚན་ཉིད་ ེ་ འི་ ་གཏེར་ བས་ ེང་ ེར། །
རིག་འ ལ་ནོར་ འི་མཆོད་ ིན་ཟད་མེད་ ོ། །
ལ་བ་ ས་བཅས་གསང་བའི་མན་ངག་མཆོག །
ོགས་ཆེན་ ེ་ག མ་ ན་ ད་ ོར་བཞི་ཞེས། །
ོམ་རིམ་ཉམས་ ོགས་བོགས་འདོན་གེགས་སེལ་བཅས། །
རང་ཞལ་ ེན་ ོན་གདམས་པའི་ ལ་བོར་ངེས། །
རིག་པའི་སེང་ཆེན་མཁའ་ལ་གཞའ་ཚན་ ི། །
འོད་དེངས་འཇའ་ ས་ཉེར་བཞིའི་ གས་དགོངས་བ ད། །
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གེ ས་ཆོད་ཐོད་ ལ་ལམ་ ི་ ོག་བ ང་བའི། །
མན་ངག་བ ད་ ིའི་ ིང་པོ་གསེར་ལས་ ིན། །
་བའི་ཡང་ ེ་ཞིག་ཆེན་བཅོ་བ ད་ ། །
གས་པའི་ག ང་ ང་ ་ འི་ཏིང་འཛན་ ིས། །
བོན་བ ན་རབ་འཕེལ་ ས་པའི་ ིན་ལས་ཅན། །
ིང་འདིའི་མཚན་ ན་ ིད་པ་ག མ་ལས་བ ལ། །
གངས་དཀར་ཏི་སེ་ ན་པ་འཛམ་ ིང་གི །
ན་ ་ངོམ་པའི་བོན་ག ང་དལ་འབབ་ ན། །
་རིག་མཛད་ ་འ ིལ་བའི་དཔལ་ཡོན་ ིས། །
ཕན་བདེ་ བས་ ེང་ཟེགས་མ་མཁའ་ལ་འཐོར། །
ལེགས་ལེགས་མཁས་མང་ ོས་དང་བ ན་པ་ཡིས། །
གང་གང་བདམས་པའི་ ེགས་བམ་ཉེར་ འི་ ངས། །
ར་ ར་མཛད་འ ིན་འ ས་ ་ཐོགས་མེད་ ། །
མང་མང་དཔེ་ཚགས་ ེ་ཞིག་དགོན་ ་ ེལ། །
་བ་པོ་ནི་མཁས་པ་མ་ཡིན་ ང༌། །
ལ་ ས་བ ན་དོན་ བས་ཆེན་འ ིན་ལས་ལ། །
ོན་པའི་ ན་ཚག་མཚན་མོའི་ངལ་བསོས་ བས། །
་མཆོག་ ་བའི་སེང་གེའི་ ན་གསོ་ཡིན། །
ལ་འདིར་འབད་པའི་དགེ་འ ས་གང་མཆིས་པ། །
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚགས་ ི་ ར་ ར་ཏེ། །
བ ན་འ ོའི་འ ིན་ལས་ བས་ཆེན་ ོད་པ་ཡིས། །
མ་མ ེན་ ་བཞིའི་གོ་འཕང་ ར་ཐོབ་ཤོག །
ཅེས་པ་འདི་ནི་མདོ་ ད་ ་ ལ་ ང་ཞིག་དགོན་ ི་ བོ ་ ར་ ི་མིང་ཙམ་འཛན་པ་ནམ་མཁའ་ ལ་ ིམས་
སི ་ ིས་པ་དགེ་བར་ ར་ཅིག
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བ ིགས་ སེ ་ ི་གཏམ།
ག་བསམ་ ི་རང་མདངས་དཀར་པོ་བ ལ་མེ་བ ན་ ིས་ ང་ ་བར་མ་ ས་པའི་ ིད་
པ་ས་ཆགས་ ི་ ེ་བ་ ེ། འཛམ་ ིང་གངས་ ལ་ཏི་སེ་ནི་ཞང་བོད་ནང་བ ན་ག ང་ ང་བོན་
ི་ཚད་མཐོའི་དགོངས་ ིང་མཚན་པའི་རང་ ང་གི་ གས་མཚན་ལོ་ ས་དང་ ན་པར་མངོན་
ལ༑ ་བོ་ མ་བཞིའི་བ ར་ ན་ལས་འ མ་པའི་ཤེས་རིག་གི་ཟེགས་མ་རེ་རེ། ས་རབས་ ི་
བས་ ེང་དང་བ ོངས་ཏེ་གོ་ལ་ ིལ་བོའི་ཕ་མཐའ་ ་བ ལ་བ་དེ་ཡིས། མིའི་རིགས་ ི་ཤེས་
རིག་དང་ལོ་ ས་ ི་འགོ་ ངས་ནི་ ིང་འདི་ནས་བ མས་ཤིང་གནས་འདི་ནས་ ོགས་ ་མཆེད་
པར་དོན་མ ན་གཏན་ཚགས་མང་ ་འ ེན་ ་ཡོད། རི་བོ་གངས་ཅན་པའི་ས་ ེས་ ོ་ ེས་ ི་
ཤེས་རིག་འོད་ ་འཚར་བ་འདི་ཉིད་ལོ་ ས་ ི་ ན་རིང་ལ་ནང་དོན་ཧ་ཅང་ ན་ མ་ཚགས་པས།
གཞན་ལ་ངོམ་ན་ལ་ འི་ ོབས་པ་ ས་ལ། འཛམ་ ིང་ཤེས་རིག་དང་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇག་
གི་མཁའ་ད ིངས་ ། གཟི་བ ིད་འབར་བའི་རིན་ཐང་གཞལ་ ་མེད་པ་ཤེས་ ན་ ན་ལ་མིག་
མཐོང་ལག་ཟིན་ ་ ར་ཡོད།
དེ་ཡང་ ི་ལོ་ ོན་ ི་ལོ་ངོ་ཆིག་ ི་བཞི་ ོང་ ག་གི་ ་རོལ་ ། ིང་ ེ་ཆེན་པོ་གཞན་
དབང་གི་ ོབས་ལས། མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་འཁོར་མཚན་ ན་ ེ ་བཞི་དང་བཅས་
པ་ཞང་བོད་ ི་ ལ་འདིར་ཞབས་ ིས་བཅགས་ཤིང་ ིན་ ིས་བ བས་ཏེ་ག ལ་ འི་ཚགས་ ེས་
་བ ང་ཞིང་། དེ་དང་ ན་ ་ལོ་ ས་ ི་བ ར་ ན་རིང་མོའི་ ོད། རང་ཅག་གི་མེས་པོ་དག་
གིས་ ངས་ ག་དང་ ལ་ ་ལས་བ ན་པའི་འོད་ ོང་འབར་བའི་ཤེས་རིག་ ན་ཚགས་ཤིག་ ་
རབས་ཚ་ ད་ཚར་བཞག་ཡོད་ལ། དེང་འདིར་ང་ཚས་ཤེས་རིག་དེ་ ན་འཛན་དང་དར་ ེལ་
གང་ལེགས་ ེད་ ་ནི། རང་མི་རིགས་ས་ ང་ཆེན་པོ་འདིའི་ ེང་ ན་རིང་ ་འཚ་བར་ཐད་
ཀར་འ ེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་དག་གལ་ཆེན་ནང་གི་གཙགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་
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ིང་ཤེས་རིག་བང་མཛད་ལ་མཚན་ནའང་ ་ན་མེད་པའི་ལེགས་ ེས་ཤིག་རེད།
ཉེ་ཆར་ ང་ད ང་མི་རིགས་ ོབ་ ་ཆེན་མོའི་ ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ ོང་ ོར་ཚ་རིང་ཐར་
ལགས་དང་། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ བས་ ེ་དམ་པ་ ེ་ཞིག་ཚང་༧ཤེས་རབ་བ ན་པའི་ ་བ་མཆོག་
གཉིས་ ིས་ ག་བསམ་དང་ གས་འ ན་ ི་དར་དཀར་རིང་མོ་མཁའ་ ་བ ངས་ཏེ། ༼གངས་
ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཆེན་མོ་ལེགས་ ིག་དང་པར་ ན་ ་ འི་ལས་འགོ་
བ ས་ཤིང་། ལས་དོན་ ི་འགན་གཙ་བོ་ ེ་ཞིག་ག ང་ ང་བོན་བ ན་འཕེལ་ ས་ ིང་གི་ ་
བ ན་ མས་ལ་བ ོན། ལས་དོན་འདི་ ེ་ཞིག་དགོན་པར་མཚན་ནའང་རང་གི་འཁོས་ཀ་དང་
བ ན་ཏེ་ཤེས་ ན་མི་ ་བ ེད་བ ིང་དང་། རང་མི་རིགས་ ི་རིག་གནས་དར་ ེལ་དང་ ན་
འཛན་ ི་ཐད་ལ་དགེ་ ་ ་མེད་ བ་པའི་ལས་དོན་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བ ེན།
ིང་ ོབས་དང་ ོབས་པ་ཆེ་ ་བ ེད་དེ་ ་བ་ལེགས་ལམ་དང་མཐའ་ཡོངས་ ་འ ལོ ་བར་མ ན་
འཇག་ ས་ཐོག ི་ལོ༢༠༠༧ ༡༢ཚས༡༣ཉིན་མདོ་ད ས་ཁམས་ག མ་ནས་བོན་ ི་ ེས་ཆེན་
མ་ ་ ག་ ེ་ཞིག་དགོན་ ་གདན་ ངས་ཏེ། དཔེ་ཚགས་ ིག་ ངས་དང་ནང་དོན་གཏན་
འབེབས་ཐད་ལ་ཞིབ་འཇག་དང་ ོས་བ ར་ཞིབ་མོ་མཛད་ཐོག ེས་སོར༼གངས་ཏི་སེ་བོན་
ག ང་རིག་མཛད༽ ི་དཔེ་ཚགས་འདི་ཉིད་བོན་ ི་བཤད་ བ་ ི་ཡི་གཅིག་ ར་ ི་ཚད་ ན་ ོབ་
དེབ་ ་ འི་ཐད་ལའང་ ོགས་སོ་སོ་ནས་ཕེབས་པའི་མཁས་པ་དག་གིས་རེ་འ ན་དང་གདེང་
འཇོག་གང་མང་ ས་ཁར། ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽ ི་དཔེ་ཚགས་པར་ ན་ ་
་ནི། རང་མི་རིགས་ ི་ཤེས་རིག་ ལ་མ་ ོག་འདོན་དང་ ར་ ོབ། ད་འཛན། དར་ ེལ་
སོགས་ལ་ངེས་པར་མཁོ་བའི་བགོ་ ལ་བཟང་བོར་ ིན་འ ག་ཅེས་ཡི་རང་དང་བ གས་བ ོད་
ི་མེ་ཏོག་མང་ ་གཏོར།
ལས་དོན་འདི་མཇག་ ོགས་ལ་ཉེ་བའི་ ས་འདིར། ང་ཚས་འདས་ཟིན་པར་ ིར་མིག་
དང་འ ང་འ ར་ལ་ ང་ ་ལེགས་པོ་ཞིག་ ས་ཚ། ེ་ཞིག་དགོན་ ིས་གཙ་འགན་གཉེར་
བའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཆེན་མོ་ལེགས་ ིག་དང་པར་ ན་ ི་ ་
བཞག་ལ། ོགས་སོ་སོའི་མཁས་པ་མང་བོས་མ བ་ ོན་དང་དགོན་ ེ་ ་མས་ བ་ ོར། ཁ་ཞེ་
གཉིས་མེད་ ི་ ོགས་པོ་ཤ་ཞེན་ཅན་དག་གིས་བ ོན་པའི་ ལ་ ་མང་ ་བསགས་ཡོད་པ་ ེ། མདོ་
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ད་རེབ་གོང་བོན་བ ་དགོན་དང་ ི་ཀ་ ང་མོ་དགོན། ི་ཀ་སེ་བ ་བོན་མང་། མཚ་ ོན་
པོའི་ ང་དཀར་དགོན། ཐེ་བོའི་གཙ་ཚང་དགོན། མཛད་དགེ་ ང་ཚང་དགོན། མདའ་ཆེན་
དཀར་མོ་རི་ ོད། ཟིང་ ་ ང་ཚང་དགོན་བཅས་ནས་ བ་ ོར་མཛད་པ་དང་། མི་ ེར་ ི་ ེང་
ནས་གཉའ་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན། སེ་བ ་བོན་མང་ ང་ཡིག་པ་བསོད་ནམས། ས་ཁའི་ ོ་ ན།
ོགས་ ན་ ན་ ོལ་ ་མཚ། ཐེ་བོ་ལེགས་བཤད་ ་མཚ། དགེ་བཤེས་འཇམ་ད ངས་བ ོན་
འ ས། དགེ་བཤེས་ ི་ག ག་ མ་ ལ། གདོང་བ ན་ ་ཐར། དགེ་བཤེས་ཤེས་རབ་ ་མཚ།
རིན་ ངས་ ལ་བ ན། གདོང་བསོད་བ ། ངི ་ འི་དོན་ བ་ ལ། དཔོན་ཚང་འ མ་ མས་
ལ། བོན་བ འི་ཚ་ བ་ ལ་སོགས་དཔེ་ཚགས་ ི་ལས་ཀར་ གས་ ོང་ལ། བོན་ ོ་གཙ་ ིག་
པ་དགེ་བཤེས་ཆོས་འཁོར་ཚང་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལགས་དང་ ི་ག ང་ ང་གཉིས་ནས་ ང་ ག་
བསམ་ཟོལ་མེད་ ིས་དོལ་པོ་ མ་ ལ་དགོན་པའི་ག ང་རབ་ཉམས་གསོ་ཁང་གི་མ་ ི་དཀོན་
པོའི་རིགས་ མས་མཁོ་འདོན་དང་བ ད་བ ར་ ི་ བ་ ོར་ཅི་རིགས་གནང་། ་བ ན་ཤར་
ེང་བསམ་གཏན་ ་མཚ་དང་ ེ་ག ང་བཟོད་པ་གཉིས་ ིས་དཔེ་ཚགས་ ི་ མ་ ང་གཟབ་
ནན་ ིས་ ིས་གནང་མཛད་ཅིང་། དེ་མིན་ ན་ངག་དབང་ ་མཚ་དང་ག ང་ ང་ བས་ ིས་
ོག་ ད་ལག་ ལ་ ི་ཐད་ནས་རམ་འདེགས་དང་བདག་ ནེ ་གང་ལེགས་གནང་ཡོད།
ད་པར་ ་ལས་དོན་འདིའི་ཐོག་མཐའ་བར་ག མ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་དང་ ན་ ་ད ང་བ་
མཉམ་གཤིབ་ སི ་འགན་འ ི་ ་ི མོ་ ག་ ་བཞེས་པའི་མཁན་པོ་ ལ་ ིམས་བ ན་པ་འ ག་ གས་
དང་། ང་ཆེ་བསོད་ནམས་ག ང་ ང་། ་ི བསོད་བ ན་བཅས་ ི་བཀའ་ ིན་ང་ཚའི་སེམས་
ཁོང་ན་ཉི་འོད་ ར་ ོད་ ིས་བ ས་ཡོད་ལ། ཁོ་ཚས་ག ང་ ང་བོན་ལ་བཅངས་པའི་བ ན་
པའི་ ི་ ་དང་རང་མི་རིགས་ ི་རིག་གནས་དར་ ེལ་ལ་བ ང་བའི་ཤ་ཞེན་ ི་ ག་བསམ་དཀར་
པོ༑ ༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཆེན་མོ་ལེགས་ ིག་གི་ལོ་ ས་ ི་ བ་
ོངས་ ་ ་ཏིག་ ར་འོད་ ་འཚར་བཞིན་འ ག
རང་དགོན་ ེ་ཞིག་ག ང་ ང་བོན་བ ན་འཕེལ་ ས་ ིང་གི་ལས་ ་ ན་ ས་ སི ་དཀའ་
ད་ ག་ ས་དང་ ག་བསམ་ ངས་མའི་ གས་འ ར་འོག ལོ་ངོ་ག མ་ལ་ཉེ་བའི་རིང་ ་ ་
བ ན་ ལ་བཟང་ ་མཚས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽ག ང་ བ་ཁང་གི་འགན་གཙ་
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དེབ་ག མ་པ། ན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་ ོར།

དང་ ་ ངས་ཤིང་། བ ན་འཛན་ག ང་ ང་གིས་ཡིག་དངོས་མཁོ་འདོན་ ི་ ་བཞག་ལེགས་
པར་བ བས་པ། ཤེས་རབ་དཔལ་ཆེན་ ིས་ ོག་ ད་དོ་དམ་དང་བ ར་དཔར་ལས་འགན་གཉེར་
བ༑ ལ་ ིམས་ ོ་ ོས་ནས་ད ལ་འཛན་ལས་འགན་ ར་བ། ོ་ ོས་ ལ་མཚན་ ིས་ ིས་
གཉེར་བའི་འགན་དང་ ་ ངས་པ། གཞན་དགེ་ལེགས་ ་མཚ་དང་ ལ་བཟང་ཤེས་རབ། རིན་
ཆེན་ ོ་ ོས། ལ་ ིམས་བ ན་འཛན། བ ན་འཛན་ ་མཚ། བ ན་འཛན་ གས་པ་སོགས་
ལོ་ན་ ང་ཡང་ ིང་ ོབས་དང་ ས་ཞེན་ ི་མེ་ད ང་ཆེ་ ་ ར་ཏེ། བ ན་པའི་དོན་ལ་ ག་
བསམ་ ོན་མོ་ཞིག་དང་སེམས་འ ལ་ཟབ་མོ་ཞིག་ངང་གིས་བ ངས་ཁར། ཁོ་ཚའི་ག ང་ ང་
ལ་ ོ་དཀར་བའི་མི་གཤིས་གཙང་མ་དེས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཆེན་
མོ་ལེགས་ ིག་གི་ ་བཞག་ལ། ནམ་ཡང་ ེང་རིན་ཡོད་པའི་ལ་ ་དང་གཟི་བ ིད་ ིས་བ ས་
པའི་ ས་ ེས་ཡིད་ ་འོང་བ་ཞིག་བཞག་ཡོད།
གཞན་མི་རིགས་དཔེ་ ན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་པར་ ན་ ེ་ཁག་གི་འགོ་གཙ་ ་ཞབས་ཚ་རིང་
ལ་ལགས་དང་། ལས་ ོགས་ ན་ ས་ནས་ལས་དོན་འདིར་ གས་བ ེ་བའི་ ེས་ ་བ ང་ ེ་
བ་ ོར་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཤེས་ ན་པ་གང་མང་ཞིག་གིས་ལས་
དོན་འདིར་གདེང་འཇོག་དང་ ལ་ ོང་གི་གཏམ་ ་ཚགས་ ་ཚགས་དང་ཡིག་ཟམ་བ ད་ནས་
ལ་བ་དེས། ང་ཚས་འགན་འ ི་གཙང་མ་དེ་དང་བདེན་དོན་ ལ་མ་དེའི་ཆེད་ ་མི་ཚ་ གས་
བསམ་ ི་ ོབས་པ་དང་སེམས་ གས། ོ་བ་སོགས་ ར་ལས་ཆེ་ཆེར་ ས་ ་བ ག
འོན་ ང་བ ན་པ་འཕེལ་འ ིབ་ ི་ ེན་ ིས་དཔེ་ ན་ཁ་ཤས་ ང་ལ་དཀོན་པོར་ ར་བ་
མ་ཟད། མ་ཡིག་ཕལ་ཆེ་བ་ད ་མེད་ལག་ ིས་ཁོ་ན་ལས་མེད་ཁར་ ིས་བ བ་དང་བཅོས་ ད་
མང་ ་འ ག་པ་དང་། གཞན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་དག་ ིག་ཉམས་ ོང་ཞན་པ་སོགས་ ེན་ཅི་རིགས་
ི་དབང་གིས། དཔེ་ཚགས་ ིག་ ངས་དང་དག་བཅོས་སོགས་ ི་ཐད་ལ་མི་འདང་ས་དང་ནོར་
འ ག་མི་ ང་བ་ཞིག་ཡོད་ ིད་པས། ཤེས་ ན་ ོག་པ་པོ་ཡོངས་ལ་ ིང་ཐག་པ་ནས་དགོངས་
འགལ་མེད་པར་ ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ེས་སོར་ ས་པ་ཡོད་ཚ་ ་མ ད་ནས་དག་བཅོས་དང་
ཡོ་བ ིང་གང་ལེགས་ ེད་ངེས་ཡིན་ཞེས་ འོ། །
བས་འདི་དང་བ ན་ཏེ་ ེགས་བམ་སོ་སོའི་ནང་དོན་མདོར་བ ས་དང་ ང་ ངས་ལོ་ ས་
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

སོགས་མཚམས་ ོར་ ན་ ་ ེད་འོས་ ང་། ཡིག་ཚགས་མང་བར་དོགས་ནས༼གངས་ཏི་སེ་བོན་
ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ཆེན་མོ་ལེགས་ བ་ ི་ ན་ ེན་ཟིན་ཐོ་ཞེས་པའི་ཚན་ ན་དེབ་
གཅིག་ ར་ ་བཀོད་དེ། དཔེ་ཚགས་ ི་ ེགས་བམ་སོ་སོའི་ནང་དོན་གནད་བ ས་དང་ལས་
རིགས་འ ་མིན་ ེང་གི་བོད་ ི་ ོབ་གསོ་བ་མང་པོས་གནང་བའི་ཤིས་ཚག་དང་གདེང་འཇོག་གཏམ་
ང་། ལས་ཀའི་བ ད་རིམ་ཞིབ་ ་སོགས་ ན་ ང་གཡོ་བའི་དགའ་ ོན་ ་ ེལ་ཡོད།
༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔར་ཐེངས་དང་པོའི་པར་ ་ ིག་པ་དང་དག་
བཅོས་ ེད་པ། པར་ ན་འ ེམ་ ེལ་བཅས་ ི་མ་ ར་ ིན་བདག་ཆེན་མོ་ལེ་ཉིན་ཐེབས་ད ལ་
ཚགས་པས་ ག་བསམ་ཟོལ་མེད་ ིས་བོན་ ིན་བ ད་ ིའི་དངོས་ བ་ཆར་ ་བ ིལ་ཏེ། འཛམ་
ིང་རིམ་པའི་དཔེ་མཛད་ཁང་ ་མ་དང་བོད་ ི་རིག་གནས་ཞིབ་འཇག་ ེ་ཁག ནང་བ ན་
མ ན་ཚགས། ོབ་ཆེན་ཁག་དང་། ནང་བ ན་ ོབ་ ིང་། བོན་ ི་དགོན་ ེ་སོ་སོར་འ ེམ་
ེལ་ ་འཆར་ཡོད་པའི༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་འདི་ཉིད། བོན་ ི་ལོ་
ས་ཟིན་ཐོའི་ནང་གི་དཔེ་ཚགས་གལ་ཆེན་པོར་འ ག་པས། ེ་ཞིག་དགོན་པས་བོན་ ི་ ོབ་
གཉེར་བ་མང་པོའི་ཚབ་ ས་ཏེ། གང་དེས་མི་རིགས་མ ན་ ིལ་དང་ཤེས་རིག་དར་ ེལ་ ི་ ་
བར་རོགས་ ོར་མཛད་པར་ ིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་ ིན་ཆེ་ ་བ་དང་། དེ་མ ངས་ཚ་རིང་ནད་
མེད་བསམ་དོན་ ན་ བ་འ ང་བའི་ ོན་ལམ་ ི་མ་མེད་པའི་མཚམས་ ོར་བཅས།
མདོ་ ད་ ་ེ ཞིག་ག ང་ ང་བོན་བ ན་འཕེལ་ ས་ ིང་དང་
༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ ིག་ཚན་ ང་ནས།
ི་ལོ༢༠༠༩ ༡ཚས༡༣དགེ་བར།
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དེབ་ག མ་པ། ན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་ ོར།

༼གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད༽དཔེ་ཚགས་ ིའི་དཀར་ཆག
༼ དེབ་དང་པོ། ོན་པའི་མཛད་ མ་དང་ལོ་ ས་ ི་ ོར། ༽
༡༽མདོ་འ ས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ ད་བཀའ་ཚད་མ།………………… མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
༢༽བ གས་པ་རིན་ཆེན་ ིང་ གས།…………………………………… ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ།
༣༽བ ན་འ ང་དར་ ས་གསལ་ ནོ །………………………………… ་ ནོ ་བ ན་ ལ་བཟང་པོ།
༤༽ ེང་གཞི་བ ན་པའི་འ ང་ ངས།………………………………… ང་པོ་ ་ོ སོ ་ ལ་མཚན།
༥༽བ ན་འ ང་རིག་པའི་ཤན་འ ེད།…………………………………མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ།

༼ དེབ་གཉིས་པ། བ ་དག་ ་ ོར་ ི་ ོར། ༽
༡༽བ ་ ོད་ཉི་ ་བ ན་པའི་ག ང་། ……………………………གཤེན་མཁས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན།
༢༽བ ་ ོད་ཉི་ ་བ ན་པའི་རང་འ ེལ།…………………………གཤེན་མཁས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན།
༣༽དག་ཡིག་རིན་ཆེན་གཏེམ་ མི །………………………………… ་སར་ ན་བཟང་ ལ་མཚན།
༤༽བ ་དག་འབེལ་གཏམ་ཉི་འོད་གཞོན་ །……………………………མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན།
༥༽འབེལ་གཏམ་ཉི་འོད་གཞོན་ འི་འ ེལ་བ།………………………དཔོན་ བོ ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན།
༦༽ཞང་བོད་ ི་ ་བ ེབས་ ང་བ ས།……………………………………… ་ཡས་ཉི་མ་ གས་པ།

༼ དེབ་ག མ་པ། ན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་ ོར། ༽
༡༽ ན་ངག་ ན་ག མ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།…………………………གཙང་གཤེན་ ན་ངག་མཁན་པོ།
༢༽ ན་ངག་ ན་ག མ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་གི་འ ེལ་བ།…………………… ན་ ོལ་འཇའ་ཚན་ ངི ་པོ།
༣༽ ན་ངག་རིན་ཆེན་ ེ་མིག……………………………………དཔོན་ ོབ་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན།
༤༽ ན་ངག་གཙང་གཤེན་དགོངས་ ན།………………………… ལ་ ིམས་བ ན་པའི་ ལ་མཚན།
༥༽མངོན་བ ོད་ ི་བ ན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ།………………གཤེན་མཁས་ ལ་ ིམས་ ལ་མཚན།
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།

༼ དེབ་བཞི་བ། བཟོ་རིག་དང་ ིས་ ི་ ོར། ༽
༡༽བདེར་གཤེགས་ ་ག ང་ ་ག གས་གཉིས་ ི་ཐིག་ །…………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༢༽མཚན་མ་ ལ་ཚན་གསལ་ ེད་འ ལ་ ི་མེ་ལོང་།……………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༣༽བཟོ་རིག་གསལ་བའི་ ན།……………………………………དཔོན་ བོ ་བ ན་འཛན་ མ་དག
༤༽བདེར་གཤེགས་ གས་ ནེ ་ ག་མཚན་ ི་ངོས་འཛན།…………………དཔོན་ བོ ་བ ན་འཛན་ མ་དག
༥༽བདེར་གཤེགས་མཆོད་ ེན་ཆ་བ ད་ ི་ཐིག་ །………………………དཔོན་ ོབ་ ན་བཟང་ ོ་ ོས།
༦༽བཟོ་རིག་རབ་གསལ་ཉི་མ།………………………………………… ང་ ལ་ ི་མེད་འོད་ཟེར།
༧༽རིས་མེད་བ ན་ ིས་ཡིད་ ི་ ན་སེལ།………………………………བོན་བ ་དགེ་ལེགས་ ་མཚ།
༨༽ ར་ སི ་ངོ་མཚར་འོད་ཟེར་འ མ་ ན།……………………………མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན།
༩༽ ང་ དི ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་དང་འ ས་ ིས།………………………མཁས་ བ་ ང་ ོགས་ ་མཚ།

༼ དེབ་ ་བ། གསོ་རིག་འ མ་བཞི། ༽
༡༽གསོ་རིག་འ མ་བཞི།…………………………………… མ་མ ནེ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
ད ད་ ་ ་ི ཤེས་ སི ་བ ས།

༼ དེབ་ ག་པ། བ ས་ཚད་ ོ་ གས་ ི་ ོར། ༽
༡༽ ན་མོང་བ ས་ འི་ མ་བཞག…………………………………མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན།
༢༽ཚད་མའི་ ངི ་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ ན་ལས་བ ས་པ།……………………འ ོ་མགོན་ ་ོ སོ ་ ལ་མཚན།
༣༽ཚད་མ་ མ་འ ེད་འ ལ་ ི་ ོན་མ།……………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༤༽ཚད་མ་ མ་འ དེ ་འ ལ་ ི་ ནོ ་མའི་འ ལེ ་བ།……………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༥༽ཚད་བ ས་ཤེས་ ་ ན་གསལ།…………………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༦༽ཚད་མའི་ཐལ་ ེང་།……………………………………………དཔོན་ བོ ་ མ་དག་འོད་ཟེར།
༧༽གཏན་ཚགས་ གས་རིག་གི་ མ་བཤད།……………………………དཔོན་ བོ ་ཡོན་ཏན་ ་མཚ།

༼ དེབ་བ ན་པ། ང་ བ་ལམ་རིམ་ ོ་ ོང་གི་ ོར། ༽
༡༽ ང་དོན་ ན་སེལ་ ནོ ་མ།………………………………………… ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ།
༢༽ ང་ བ་ བ་ཐབས་ ི་བོན་ཚགས་ ་བཅད་པ་ མ་བ ་ཉི་ ་བ།… … … …མེ་ ནོ ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།
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དེབ་ག མ་པ། ན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་ ོར།

༣༽ལམ་རིམ་ མ་བ ་ཉི་ ་བའི་ མ་བཤད།………………………གཤེན་ ནོ ་ནམ་མཁའ་ ལ་མཚན།
༤༽ལེགས་བཤད་ལམ་རིམ་རིན་ཆེན་ ས་ལམ།…………………………… ང་ ནོ ་བ ན་པའི་ཉི་མ།
༥༽ལེགས་བཤད་ལམ་རིམ་རིན་ཆེན་ཐེམ་ ས་ ི་འ ེལ་བ།……………ཡོངས་འཛན་བ ན་འཛན་ཡེ་ཤེས།

༼ དེབ་བ ད་པ། ཐེག་རིམ་དང་ད ་མའི་ ོར། ༽
༡༽ཐེག་པའི་རིམ་པ་མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད།…………………… ན་བཟང་གཤེན་ ་འོད་དཀར།
༢༽ཐེག་རིམ་མངོན་ ་བཤད་པའི་མདོ་ ད་ ི་འ ལེ ་བ།………… མ་མ ནེ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
བན་ ྷེ་མི་ག མ་ ་ི གཏེར་མ།

༣༽ ་ ེགས་ཚར་གཅོད་གཏན་ཚགས་ཐིག་མདོའི་འ ེལ་བ།…………………… ་ ནོ ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།
༤༽ཇི་བཞིན་ཉིད་ ི་ ེ་མཆེད་ལ་ དོ ་ ོང་ ་བའི་སེང་གེ…………… མ་མ ེན་ ནོ ་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
༥༽མཆན་འ ལེ ་ ང་དོན་རབ་གསལ་ ནོ ་མེ།………………………དཔོན་ བོ ་བ ན་འཛན་ མ་དག
༦༽ཐེག་རིམ་ མ་བཤད་མདོ་ ད་ ི་འ ེལ་བ། ………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༧༽ གས་ ེ་སེམས་དཔའི་ གས་ ི་མཚན་ཉིད་ག མ་ ི་ མ་བཞག………དཔོན་ ོབ་སངས་ ས་བ ན་འཛན།
༨༽ད ་མ་བདེན་གཉིས་ ི་ག ང་།………………………………………མེ་ ོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།
༩༽ད ་མ་བདེན་གཉིས་ ི་འ ེལ་བ།………………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༡༠༽ཟབ་མོ་ ོང་བ་ཉིད་གསལ་ ེད་ མ་བཤད།……………………མཁས་ བ་ ལ་མཚན་མཆོག་ལེགས།
༡༡༽ད ་མའི་ཟིན་ ིས།………………………………………དཔོན་ ོབ་སངས་ ས་བ ན་འཛན།
༡༢༽ཡང་དག་ ་བའི་ ོག་ ོགས་མ་རིག་ངོས་འཛན་ཟིན་ ིས།………………དཔོན་ བོ ་བ ན་འཛན་ མ་དག

༼ དེབ་ད ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ས་ལམ་ ི་ ོར། ༽
༡༽ མས་མ་འ མ་ །……………………………………… མ་མ ནེ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
ོ་ཚང་འ ག་ འི་གཏེར་མ།

༢༽ མས་མ་འ མ་ འི་བཀའ་འ ེལ།……………………………………རོང་ ནོ ་ཤེས་
༣༽ཐེག་ཆེན་ས་ལམ་ ི་རིམ་པ་འ ལ་ ི་ ེ་མིག…………………………འ ོ་མགོན་ ོ་ ོས་
༤༽གཞི་ལམ་ མ་འ ེད་ ི་རང་འ ེལ།……………………………… ་ ོན་ ལ་ ིམས་
༥༽ས་ལམ་འ ལ་ ི་ ོན་མའི་ག ང་།………………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་
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་ ན་རིག
ལ་མཚན།
ལ་མཚན།
ལ་མཚན།

གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
༦༽ས་ལམ་འ ལ་ ི་ ོན་མའི་འ ལེ ་བ།……………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༧༽ཐར་ལམ་གསལ་ ོན་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།……………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༨༽བསམ་ག གས་བ ད་ ི་ མ་བཤད་རིན་ཆེན་ ེང་བ།………………… བོ ་ ར་ནམ་མཁའ་ ལ་ མི ས།
༩༽ གས་འ ས་བ ད་ ི་ མ་བཤད་ ་ཏིག་རིན་ཆེན་ ེང་བ།……………… ོབ་ ར་ནམ་མཁའ་ ལ་ ིམས།

༼ དེབ་བ ་བ། ཤེར་ ིན་ ་ མ་ ི་ ོར། ༽
༡༽ ད་པ་ཚགས་ ་བཅད་པ།……………………………… མ་མ ནེ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
ལ་ ་གཉན་འཐིང་གི་གཏེར་མ།

༢༽ ད་འ ེལ་གསལ་ ནོ །………………………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༣༽ཤེར་ ནི ་མངོན་ ོགས་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ། ……………………… ེ ་མཁས་ ལ་ ིམས་དཔལ་ཆེན།
༤༽ཁམས་ཆེན་པོ་བ ད་དང་མཚན་ དེ ་ཞེ་ འི་ མ་བཞག………………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག

༼ དེབ་བ ་གཅིག་པ། ཤེར་ ིན་ ི་ མ་ ི་ ོར། ༽
༡༽ཤེར་ ིན་མངོན་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་དང་པོ།………………………མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན།
༢༽ཤེར་ ིན་མངོན་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་གཉིས་པ།… … … … … … … …དཔོན་ ོབ་ མ་དག་འོད་ཟེར།
༣༽ཤེར་ ནི ་མངོན་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་ག མ་པ།………………………དཔོན་ ོབ་ མ་དག་འོད་ཟེར།
༤༽ཤེར་ ིན་མངོན་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་བཞི་བ། ………………………དཔོན་ བོ ་ མ་དག་འོད་ཟེར།
༥༽ཤེར་ ནི ་མངོན་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་ ་བ།…………………………དཔོན་ བོ ་ མ་དག་འོད་ཟེར།
༦༽ཤེར་ ིན་མངོན་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་ ག་པ།………………………དཔོན་ བོ ་ མ་དག་འོད་ཟེར།
༧༽ཤེར་ ིན་མངོན་ ོགས་ལམ་ ི་ བས་བ ན་པ།… … … … … … … …དཔོན་ ོབ་ མ་དག་འོད་ཟེར།
༨༽ཤེར་ ནི ་མངོན་ གོ ས་ལམ་ ི་ བས་བ ད་པ།…………………………དཔོན་ བོ ་ མ་དག་འོད་ཟེར།

༼ དེབ་བ ་གཉིས་པ། ང་ དི ་མཛད་ གས་ ི་ ོར། ༽
༡༽ དི ་པའི་མཛད་ གས་ ི་ག ང་།…………………………… མ་མ ེན་ ནོ ་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
༢༽ ང་མཚན་ཉིད་ ིད་པའི་མཛད་ གས་ ི་འ ལེ ་བ། …………………འ ོ་མགོན་ ་ོ སོ ་ ལ་མཚན།
༣༽ ང་ ིད་མཛད་ གས་ ི་འ ེལ་བ་འ ལ་ ི་ ོན་མ།…………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༤༽ ན་ལས་བ ས་པ་ ིད་པའི་མཛད་ གས་ ི་ག ང་།…………………… ་ ནོ ་ ལ་ མི ས་ ལ་མཚན།
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དེབ་ག མ་པ། ན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་ ོར།

༥༽ དི ་པའི་མཛད་ གས་ ི་ ་བ མོ ས་ ལ་བ ན་གསལ་བའི་ ན།………དཔོན་ བོ ་བ ན་འཛན་ མ་དག

༼ དེབ་བ ་ག མ་པ། འ ལ་བ་ ས་བ ས་ ི་ ོར། ༽
༡༽ ཱ་ག་ཡངས་མ་ ན་འ ང་ད ིངས་དག་ ད།………………… མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
༢༽འ ལ་བ་མདོར་བ ས་ ི་ག ང་།……………………………………མེ་ ནོ ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།
༣༽འ ལ་བ་མདོར་བ ས་ ི་འ ེལ་བ།………………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༤༽འ ལ་བ་ ན་ལས་བ ས་པའི་ག ང་།………………………………མེ་ ནོ ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར།
༥༽འ ལ་བའི་བ བ་ ་གསལ་བར་ ེད་པའི་འ ེལ་བ།…………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༦༽འ ལ་བའི་ལས་ཆོག་རིན་ཆེན་ཐེམ་ ས།…………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༧༽ མ་དག་འ ལ་བའི་ མ་བཤད་ནོར་ འི་ ེང་བ།……………………མཁན་ཆེན་ཉི་མ་བ ན་འཛན།
༨༽སོ་སོར་ཐར་བའི་ ་བ ོམས་ ལ་བ ན་གསལ་བའི་ ན།…………… དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག

༼ དེབ་བ ་བཞི་བ། ེ་ ོད་མཛད་ ་འ ེལ། ༽
༡༽ ་ེ དོ ་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་ཡིད་བཞིན་འ ང་བའི་གཏེར།……………………ཤར་ ་བ ་ཤིས་ ལ་མཚན།
༢༽ ་ེ ོད་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་ ི་འ ེལ་བ་ཉི་ འི་ ིན་ ི་ ར་ཁང་།……………ཤར་ ་བ ་ཤིས་ ལ་མཚན།

༼ དེབ་བཅོ་ ་བ།

ི་ ངས་བསེན་ བ་ ི་ ོར། ༽

༡༽གསས་མཁར་ ི་ ངས་གསང་བ་བསེན་ བ་ ི་ ད།…………………… ནོ ་པ་འཆི་མེད་ག ག་ ད།
༢༽ ་ ད་གསང་བ་བསེན་ བ་ ི་འ ེལ་བ།……………………………འ ་ོ མགོན་ ོ་ ོས་ ལ་མཚན།

༼ དེབ་བ ་ ག་པ། གསང་ གས་ ད་ ག་གི་ ོར། ༽
༡༽ ོ་གཏེར་ ོ་བོ་ ད་ ག………………………………………… ོན་པ་འཆི་མེད་ག ག་ ད།
མགར་ནག་ཇོ་ ས་ ི་གཏེར་མ།

༢༽གསང་དོན་ མ་འ ེད་འ ལ་ ི་ ོན་མ།…………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༣༽གསང་དོན་ མ་འ ེད་ ི་འ ལེ ་བ།…………………………… ང་ ོབ་ ལ་ མི ས་ ལ་མཚན།
༤༽གསང་བའི་དམ་ཚག་གི་ མ་ད ེ་གསལ་བ་འོད་ ི་ ན།… … … … …མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།

༼ དེབ་བ ་བ ན་པ། གསང་ གས་བཀའ་འ ེལ་ ི་ ོར། ༽
༡༽གསང་ གས་ ི་ མ་པར་བཤད་པའི་བཀའ་འ ེལ།…………………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག
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གངས་ཏི་སེ་བོན་ག ང་རིག་མཛད།
༢༽མཆོད་ ནི ་གཏོར་མའི་ མ་བཤད།………………………………… ན་ ོལ་འཇའ་ཚན་ ངི ་པོ།
༣༽གཅོད་ ི་དམིགས་ ིད་རིག་འཛན་ཞལ་ ང་།………………………… ེ་ཞིག་ ལ་བ་ ལ་ ིམས།

༼ དེབ་བཅོ་བ ད་པ། གསང་ གས་མ་ ད་ ི་ ོར། ༽
༡༽མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་མ་གཞི་ཡེ་སངས་ ས་པའི་ ད།……………… མ་མ ནེ ་ ནོ ་པ་གཤེན་རབ་ ་ི བཀའ།
གཏེར་ ནོ ་ ་ ་ ནོ ་ འེ ི་གཏེར་མ།

༢༽མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་མ་ལམ་མངོན་སངས་ ས་པའི་ ད།………… མ་མ ེན་ ནོ ་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
གཏེར་ ནོ ་ ་ ་ ནོ ་ འེ ི་གཏེར་མ།

༣༽མ་ ད་ གས་ ེ་ཉི་མ་འ ས་ ་ ོགས་སངས་ ས་པའི་ ད།………… མ་མ ེན་ ནོ ་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
གཏེར་ ནོ ་ ་ ་ ནོ ་ འེ ི་གཏེར་མ།

༤༽འ ེལ་ ི་ད ་འཆད། ……………………………………………ད ལ་ ོན་བ ན་པ་གཞོན་ །
༥༽གཞི་ཡེ་སངས་ ས་པའི་ ད་འ ེལ།……………………………… ལ་གཤེན་མི་ ས་བསམ་ལེགས།
༦༽ལམ་མངོན་སངས་ ས་པའི་ ད་འ ེལ།………………………… ལ་གཤེན་མི་ ས་བསམ་ལེགས།
༧༽འ ས་ ་ ོགས་སངས་ ས་པའི་ ད་འ ེལ།…………………………ཤར་ ་བ ་ཤིས་ ལ་མཚན།
༨༽མ་ ད་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་མཆན་འ ེལ།……………………………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག
༩༽བར་དོའི་ མ་བཤད་གསལ་བཤད་ ོན་མེ། ………………………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག

༼ དེབ་བ ་ད ་བ། ོགས་ཆེན་ཚད་མའི་ ོར། ༽
༡༽མན་ངག་ ང་གི་ཚད་མ་ ་འ ེལ་གཉིས།………………………………འཛམ་ ིང་མཁས་པ་མི་བཞི།
༢༽ ོད་ ངས་ ་བའི་སེང་གེ………………………………… མ་མ ེན་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
༣༽ ོད་ ངས་ ་བའི་སེང་གེའི་མཆན་འ ེལ།………………………དཔོན་ ོབ་བ ན་འཛན་ མ་དག
༤༽བོན་ཐམས་ཅད་ ི་ཡང་མཛད་ མ་འ དེ ་འ ལ་ ི་ ེ་མིག……………… ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ།
༥༽བོན་ཐམས་ཅད་ ི་ཡང་ ིང་གཏན་ཚགས་ངེས་པའི་གལ་མདོ།… … … … … … ་ ར་ཤ་རི་ད ་ཆེན།
༦༽གཏན་ཚགས་གལ་མདོ་རིག་པའི་ཚད་མ།………………………………པཎ་ཆེན་ལི་ ་ ག་རིང་།
༧༽ཐེག་པ་ཆེ་ ང་གོང་འོག་ མ་པར་འ ེད་པའི་གལ་མདོ།………………འ ོ་མགོན་ ་ོ སོ ་ ལ་མཚན།
༨༽ཤ་རིའི་གལ་མདོའི་ མ་བཤད།…………………………………དཔོན་ བོ ་བ ན་འཛན་ མ་དག
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དེབ་ག མ་པ། ན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་ ོར།

༩༽དོགས་སེལ་འགའ་ཞིག་ ེང་བའི་ལེ །……………………………དཔོན་ བོ ་བ ན་འཛན་ མ་དག
༡༠༽ངེས་དོན་ནམ་མཁའ་འ ལ་མཛད།………………………………… ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ།

༼ དེབ་ཉི་ ་བ། ོགས་ཆེན་མན་ངག་བཀའ་བ ེན་ ི་ ོར། ༽
༡༽ཨ་ ིད་ ན་མཚམས་བ ད་དམ་བ ་བ་ ར་བཀོད།…………………… མ་ ན་གཡོར་པོ་མེ་དཔལ།
༢༽ཨ་ ིད་ ན་མཚམས་བཅོ་ ་བ་མ་ ་བཅས་བ གས།…………………… ་ཆེན་ ལ་བ་ག ང་ ང་།
༣༽གེགས་སེལ་ ན་སེལ་ ནོ ་མེ།……………………………………འ ོ་མགོན་ ་ོ སོ ་ ལ་མཚན།
༤༽ཉམས་ ད་ ལ་བའི་ ག་ ིད།……………………………………… ་ཆེན་ ལ་བ་ག ང་ ང་།

༼ དེབ་ཉེར་གཅིག་པ། ོགས་ཆེན་ ་ག མ་རང་ཤར། ༽
༡༽ ོགས་ཆེན་ ་ག མ་རང་ཤར།………………………………………ཤར་ ་བ ་ཤིས་ ལ་མཚན།

༼ དེབ་ཉེར་གཉིས་པ། ང་སེམས་གབ་པའི་ ་འ ེལ། ༽
༡༽ ང་སེམས་གབ་པ་ད ་ ོར།……………………………… མ་མ ནེ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
གཤེན་ཆེན་ ་དགའི་གཏེར་མ།

༢༽ ང་སེམས་གབ་འ ེལ་ ་ཆེར་བཤད་པ།……………………………འཛམ་ ངི ་མཁས་པ་མི་བཞི།
༣༽ ང་སེམས་གབ་འ ེལ་རིག་པའི་ ་མཚ།……………………………… ་ཆེན་ ན་པ་ནམ་མཁའ།
༤༽ ང་སེམས་གབ་པའི་ས་བཅད།…………………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།
༥༽ ང་སེམས་གབ་འ ེལ་ཉི་མའི་ད ིལ་འཁོར།………………………མཉམ་མེད་ཤེས་རབ་ ལ་མཚན།

༼ དེབ་ཉེར་ག མ་པ། ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ོང་ཆེན། ༽
༡༽ ོགས་ཆེན་ཡང་ ེ་ ོང་ཆེན།…………………………………………པཎ་ཆེན་ལི་ ་ ག་རིང་།

༼ དེབ་ཉེར་བཞི་བ། ོགས་ཆེན་ ན་ ད་བཀའ་ ད་ ོར་བཞི། ༽
༡༽ ན་ ད་བཀའ་ ད་ རོ ་བཞི།…………………………… མ་མ ནེ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།

༼དེབ་ཉེར་ ་བ། ོགས་ཆེན་ཡེ་ ི་མཐའ་སེལ། ༽
༡༽ ོགས་ཆེན་ཡེ་ ི་མཐའ་སེལ།…………………………… མ་མ ནེ ་ ོན་པ་གཤེན་རབ་ ི་བཀའ།
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