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༄༅། །རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ།། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མཱ་ཎ་བཱར་ཏི་ཀཱ་ཀཱ་རི་ཀཱ། 
བོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ། །རོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཞིང་། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྲེའི་སྐུ་མངའ་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིའོད་ཟྲེར་
དག །ཀུན་ནས་འཕོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྲེ་བོ་ཕལ་ཆྲེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤིང་ཤྲེས་རབ་རྩལ་མྲེད་པས་ན་
ལྲེགས་བཤད་རྣམས། །དོན་དུ་མི་གྲེར་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཕག་དོག་དྲི་མ་དག་གིས་སྡང་བར་ཡང་། །ཡོངས་གྱུར་
དྲེས་ན་བདག་ལ་འདི་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ཞྲེས་བསམ་པའང་མྲེད། །སྲེམས་ནི་ཡུན་རིང་ལྲེགས་བཤད་
གོམས་པ་ལྷུར་ལྲེན་བསྲེད་ཕྱིར་འདི་ལ་དགའ་བ་སྲེས། །ཕྱོགས་ཆོས་དྲེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡི། །གཏན་ཚིགས་དྲེ་ནི་
རྣམ་གསུམ་ིད། །མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ངྲེས་ཕྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དྲེ་ལས་གཞན། །རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་
སྲེད་ཅིག །མྲེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི། །གཏན་ཚིགས་རང་བཞིན་ཡོད་ཙམ་དང་། །འབྲྲེལ་པ་ཅན་གི་ངོ་བོ་
ཡང་། །ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ། །མྲེད་ལ་མི་འཇུག་འབྲས་བུ་ཅན། །གཏན་ཚིགས་བྱྲེ་བྲག་ལ་བལྟོས་
ནས། །འགའ་ཞིག་མྲེད་ཤྲེས་འབྲས་བུ་ཅན། །འགལ་དང་འབྲས་བུ་དག་གྲུབ་དང་། །རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་བལྟར་རུང་
བའི། །བདག་ིད་དག་ནི་མ་གྲུབ་པ། །མྲེད་དོན་ཅན་མི་དམིགས་རྣམ་བཞི། །དྲེ་དང་འགལ་བ་ཡི་ནི་
རྒྱུ། །དམིགས་པའི་སོར་བ་གང་ཡིན་དྲེ། །རྒྱུ་མཚན་དག་ནི་འགལ་བ་ིད། །མྲེད་ན་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡིན་
ནོ། །འགལ་འབྲས་ལ་ཡང་ཡུལ་དང་ནི། །དུས་ལ་སོགས་ལ་བལྟོས་པར་འདོད། །གཞན་དུ་འཁྲུལ་འགྱུར་མི་གང་
བ། །སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་ཐལ་བ་བཞིན། །རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་སྲེ་བར། །རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དོན་
གཞན་ལ་ནི་མི་ལྟོས་ཕྱིར། །དྲེ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བརོད། །ཚོགས་པའི་འབྲས་བུ་ནུས་པ་རྣམས། །འགྱུར་
བ་དང་འབྲྲེལ་འབྲས་བུ་ལ། །མ་ངྲེས་པ་ནི་ིད་ཡིན་ཏྲེ། །གྲེགས་བྱྲེད་པ་དག་སིད་ཕྱིར་རོ། །ཚོགས་པ་གཅིག་
ལ་རག་ལུས་པའི། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རོས་རོགས་པ། །རྒྱུ་ཆོས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྟྲེ། །དུ་བས་བུད་ཤིང་
འགྱུར་བ་བཞིན། །ནུས་པ་འཇུག་པ་མྲེད་པར་ནི། །རོ་མྲེད་དྲེ་ིད་གཞན་གི་རྒྱུ། །དྲེ་ལྟར་འདས་དུས་གཅིག་
རྣམས་རོགས། །དྲེ་ནི་འབྲས་བུའི་རགས་ལས་སྲེས། །རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས་འབྲས་བུ་ནི། །རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་
ཡིན་དྲེ། །ལྷག་མ་དང་ལྡན་ནུས་མྲེད་ཕྱིར། །ལུས་ལས་འདོད་ཆགས་རྲེས་དཔོག་བཞིན། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
མ་མཐོང་བ། །ཙམ་གིས་འབྲས་སི་མཐོང་བ་ལས། །གཏན་ཚིགས་ཤྲེས་པ་ཚད་ལྟར་སྣང་། །ཚིག་ལས་ཆགས་
ཅན་ལ་སོགས་བཞིན། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ། །ཙམ་གིས་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་མིན། །འཁྲུལ་པ་སིད་པ་
ཅན་ིད་ཕྱིར། །ཕྲུ་བའི་འབྲས་ནི་ཚོས་པ་བཞིན། །གང་ཞིག་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས། །ལྡོག་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་བྱྲེད་
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པ། །དྲེ་ནི་ཐྲེ་ཚོམ་རྒྱུ་ཡིན་ཕྱིར། །དྲེ་ལ་ལྷག་མ་ལྡན་ཞྲེས་བརོད། །གཏན་ཚིགས་ཀི་ནི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །དྲེ་
ཡིས་མ་གྲུབ་བཟོག་དོན་དང་། །འཁྲུལ་པ་ཅན་གི་གྲེན་པོར་ནི། །ངྲེས་པ་བརོད་པར་མཛད་པ་ཡིན། །འཁྲུལ་པ་
ཅན་གི་གྲེན་པོར་ནི། །མི་མཐུན་ཆོས་བརོད་གང་ཡིན་པ། །གལ་ཏྲེ་མ་མཐོང་འབྲས་ཅན་དྲེ། །དྲེ་མ་སོས་ཀང་
རོགས་པར་འགྱུར། །མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་ཀང་། །དྲེ་མྲེད་ཁོ་ན་མིན་གལ་ཏྲེ། །ཇི་ལྟར་མྲེད་རིགས་དྲེ་
བརོད་ན། །དྲེ་ཚེ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བར་རོགས། །གལ་ཏྲེ་མ་མཐོང་བས་ལྡོག་འགྱུར། །ཅི་སྟྲེ་ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་ཅན་
ཡིན། །ལྡོག་པ་ཅན་ཡང་གཏན་ཚིགས་འགྱུར། །མ་གྲུབ་སོར་བ་བརོད་བྱ་མིན། །ཁྱད་པར་རྣམ་པར་གཅོད་པ་
ཡི། །གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་མ་མཐོང་ཕྱིར། །ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་ཅྲེ་ན། །ད་ནི་མ་མཐོང་ལས་མྲེད་
མིན། །དྲེ་བཞིན་དུ་ནི་གཞན་ལ་ཡང་། །ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་སིད། །མ་མཐོང་ཕྱིར་རྲེག་མཐོང་བ་
ལ། །མི་ལྡན་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་ཅན། །ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ལས། །རྫས་ལ་ནུས་པ་ཐ་དད་སྣང་། །དྲེ་ལ་
གཅིག་མཐོང་གཞན་ལ་དྲེ། །ཡོད་པར་ངྲེས་པ་རིགས་མ་ཡིན། །བདག་དང་ས་ལ་ཤྲེས་ཡོད་སོགས། །མྲེད་པར་
རབ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པའི། །མ་དམིགས་གང་ཡིན་དྲེ་ཁོ་ན། །གཏན་ཚིགས་མྲེད་སྒྲུབ་ཡིན་ནམ་ཅི། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་
ཙམ་དང་འབྲྲེལ་བའི། །ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ངོ་བོ་ིད། །ལྡོག་པར་འགྱུར་བའམ་རྒྱུ་ཡིས་ནི། །འབྲས་བུ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་གཅིག་ལོག་པས། །ཇི་ལྟར་གཞན་ནི་ལྡོག་པར་འགྱུར། །མི་ལ་ར་མི་བདོག་ཅྲེས་
ཏྲེ། །ཕྱུགས་ཀང་ 
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༼༤༽ 
བདོག་པ་མིན་ནམ་ཅི། །དྲེ་བཞིན་གཅིག་གཅིག་ྲེ་བའི་ཕྱིར། །ཇི་ལྟ་གཞན་ནི་ྲེ་བར་འགྱུར། །མི་ལ་ཕྱུགས་ནི་
བདོག་ཅྲེས་ཏྲེ། །དྲེ་བཞིན་ར་ཡང་བདོག་གམ་ཅི། །དྲེ་ཕྱིར་ཆོས་མི་མཐུན་དཔྲེ་ལ། །ངྲེས་པར་འདི་ལ་གཞི་མི་
འདོད། །དྲེ་དག་མྲེད་ནའང་དྲེ་མྲེད་ཅྲེས། །བརོད་པ་ལས་ཀང་དྲེ་རོགས་ཕྱིར། །དཔྲེ་ལ་དྲེ་ཡི་ངོ་བོ་དང་། །རྒྱུ་
དངོས་དྲེ་དག་མི་ཤྲེས་ལ། །སྟོན་ཏྲེ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནི། །གཏན་ཚིགས་འགའ་ཞིག་བརོད་པར་ཟད། །དྲེ་ིད་
ཀི་ཕྱིར་འབྲྲེལ་ཤྲེས་ན། །གིས་ལས་གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པས། །དོན་གིས་གོ་བས་ཅིག་ཤོས་ལ། །དྲན་པ་ཡང་
དག་སྲེ་བར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་དག །མྲེད་པས་འགའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་ཡང་། །གཏན་ཚིགས་
ཡིན་ཏྲེ་དམིགས་པར་ནི། །རིགས་ལྡན་དྲེ་མི་དམིགས་པ་ཡང་། །དྲེ་ལྟར་མི་དམིགས་འདི་རྣམ་གསུམ། །བཤད་
ཀང་རྣམ་པ་དུ་མ་སྟྲེ། །དྲེ་དང་དྲེ་འགལ་ལ་སོགས་པ། །མ་རོགས་རོགས་དབྱྲེའི་སོར་སོ་ནས། །རྒྱུ་དང་འབྲས་
བུའི་དངོས་པོ་འམ། །རང་བཞིན་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ལས། །མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ངྲེས་པ་སྟྲེ། །མ་མཐོང་ལས་མིན་
མཐོང་ལས་མིན། །གཞན་དུ་གཞན་ན་གཞན་དག་དང་། །ངྲེས་པར་ཡོད་པའི་ངྲེས་པ་གང་། །དོན་གཞན་རྒྱུ་
མཚན་ཅན་གི་ཆོས། །ཡིན་ན་གོས་ལ་ཚོན་བཞིན་ནོ། །ཆོས་དོན་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །ཡིན་པར་གྱུར་ན་
དྲེ་གཞན་ིད། །ཕྱིས་འབྱུང་ཕྱིར་ན་རྒྱུ་ིད་མིན། །འབྲས་བུ་ན་ཡང་ག་ལ་ངྲེས། །མྲེ་ཡི་འབྲས་བུ་དུ་བ་
སྟྲེ། །འབྲས་བུའི་ཆོས་ཀི་རྲེས་འཇུག་ཕྱིར། །དྲེ་མྲེད་པར་ནི་དྲེ་ཡོད་ན། །རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ལས་འདས་འགྱུར། །རྒྱུ་
མྲེད་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་ཕྱིར། །རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་འགྱུར། །དངོས་པོ་རྣམས་ནི་རྲེས་འགའ་ཞིག །འབྱུང་
བ་བལྟོས་པ་ལས་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱིན་སི་བོ་མྲེའི། །རང་བཞིན་ཡིན་ན་དྲེ་ིད་མྲེ། །འོན་ཏྲེ་དྲེ་མྲེའི་རང་
བཞིན་མིན། །ཇི་ལྟར་དྲེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་། །དུ་བའི་རྒྱུ་ཡི་རང་བཞིན་མྲེ། །དྲེ་ཡི་ནུས་པའི་བྱྲེ་བྲག་ལྡན། །དུ་བ་
དུ་བའི་རྒྱུ་མིན་ལས། ། 
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༼༥༽ 
འབྱུང་ན་དྲེ་ནི་རྒྱུ་མྲེད་འགྱུར། །རྲེས་སུ་འགོ་དང་ལྡོག་པ་ལས། །གང་ཞིག་གང་གི་རྲེས་འགོར་མཐོང་། །དྲེ་ཡི་
རང་བཞིན་དྲེ་རྒྱུ་ཅན། །དྲེ་ཕྱིར་མི་མཐུན་ལས་མི་འབྱུང་། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །རང་བཞིན་ལ་
ཡང་མྲེད་མི་འབྱུང་། །ཡོད་པ་ཙམ་དང་འབྲྲེལ་བ་ཡིན། །དྲེ་མྲེད་ན་ནི་ཡོད་པའི་བདག །མྲེད་འགྱུར་ཐ་དད་མྲེད་
ཕྱིར་རོ། །གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས། །རང་རང་ངོ་བོ་ལ་གནས་ཕྱིར། །མཐུན་དངོས་གཞན་གི་
དངོས་དག་ལས། །ལྡོག་པ་ལ་ནི་བརྲེན་པ་ཅན། །དྲེ་ཕྱིར་གང་དང་གང་ལས་དོན། །ལྡོག་པ་དྲེ་ཡི་རྒྱུ་ཅན་
གི། །རིགས་དབྱྲེ་དྲེ་ཡི་ཁྱད་པར་གིས། །རོགས་འགྱུར་བ་དག་རབ་ཏུ་བྱྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གང་ཞིག་
ཆོས། །གང་གིས་གོ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ། །དྲེ་ལས་གཞན་གིས་ནུས་མ་ཡིན། །དྲེས་ན་ཐ་དད་རྣམ་པར་
གནས། །དོན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་གཅིག །བདག་ིད་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ། །ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་བརག་བྱ་
གང་། །མ་མཐོང་ཆ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །གཟུགས་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་ལས། །་ཕྱིས་ལ་དངུལ་རྣམ་པ་
ལྟར། །གལ་ཏྲེ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། །ཡོན་ཏན་གཞན་སོར་མི་བྱྲེད་ན། །དྲེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་མཐོང་བ་
ཡིས། །ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་བ་ིད། །འཁྲུལ་པས་ངྲེས་པར་མི་བྱྲེད་པས། །སྒྲུབ་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་
ཡིན། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་དངོས། །འཛིན་ན་ཆོས་གཅིག་ངྲེས་གྱུར་
པས། །ཆོས་ཀུན་འཛིན་ཏྲེ་སྲེལ་བ་ལ། །ྲེས་པ་འདི་ནི་ཐལ་མི་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་རགས་སྲེལ་བའི། །ཡུལ་
ཅན་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །གཞན་དུ་ཆོས་ཅན་གྲུབ་གྱུར་ན། །དྲེ་ལས་མ་གྲུབ་གཞན་ཅི་ཡོད། །མཐོང་བ་
འགའ་ལའང་ཤྲེས་པ་གང་། །སི་ཡི་དོན་ཅན་རྣམ་རོག་པ། །གཞན་གི་ཆ་སྒྲོ་མ་བཏགས་པ། །དྲེ་ཙམ་སྲེལ་བའི་
སོད་ཡུལ་ཅན། །ངྲེས་པ་དང་ནི་སྒྲོ་འདོགས་ 
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༼༦༽ 
ཡིད། །གནོད་བྱ་གནོད་བྱྲེད་ངོ་བོའ་ིཕྱིར། །འདི་ནི་སྒྲོ་འདོགས་དབྲེན་པ་ལ། །འཇུག་ཅྲེས་བྱ་བར་ཤྲེས་པ་
ཡིན། །ཆ་ཤས་སྒྲོ་འདོགས་ཇི་སྲེད་པ། །དྲེ་བསལ་ཕྱིར་ན་ངྲེས་པ་དང་། །སྒྲ་ཡང་དྲེ་སྲེད་ཁོ་ན་དྲེས། །དྲེ་དག་
སོད་ཡུལ་ཐ་དད་ཅན། །གཞན་དུ་དངོས་པོ་གཅིག་པུ་ལ། །སྒྲ་འམ་བོ་གཅིག་གིས་ཁྱབ་ན། །གཞན་ཡུལ་མ་ཡིན་
དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །རྣམ་གངས་པ་ནི་ིད་དུ་འགྱུར། །གང་གི་ལྟར་ན་བོས་ཁྱད་པར། །སྣ་ཚོགས་ཅན་དོན་ཐ་དད་
འཛིན། །ཁྱད་པར་སྣ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི། །ཡན་ལག་ནུས་ལས་དབྱྲེར་མྲེད་པའི། །བདག་ིད་བདག་ིད་ཀུན་
བཟུང་ན། །ཕན་བྱའི་བྱྲེ་བྲག་གང་མ་ངྲེས། །དྲེ་དག་བདག་ིད་ལ་འབྲྲེལ་ཕྱིར། །གཅིག་ཤྲེས་ན་ནི་གིས་ཀ་
བཟུང་། །ཆོས་ཕན་ནུས་རྣམས་ཐ་དད་ན། །དྲེ་དག་དྲེའི་ཅི་ཡིན་གལ་ཏྲེ། །དྲེ་ཡིས་དྲེ་དག་ལ་ཕན་མྲེད། །དྲེ་ལྟ་
ཡིན་ན་ཐུག་མྲེད་འགྱུར། །གཅིག་ལ་ཕན་བྱྲེད་བཟུང་ན་ནི། །དྲེ་ལ་མཐོང་ན་མ་མཐོང་བ། །ཕན་པ་གཞན་མིན་དྲེ་
ཡི་ཕྱིར། །དྲེ་བཟུང་ན་ནི་ཐམས་ཅད་བཟུང་། །གལ་ཏྲེ་འཁྲུལ་པ་བཟོག་པའི་ཕྱིར། །བཟུང་བ་ལ་ཡང་གཞན་
འདོད་ན། །དྲེ་ནི་རྣམ་གཅོད་ཡུལ་ཅན་གྲུབ། །དྲེ་ལས་གཞན་པའང་དྲེ་དང་འདྲ། །སྒྲོ་འདོགས་མྲེད་པའི་ཡུལ་ལ་
ནི། །འཇུག་ཕྱིར་གཞན་ཡང་ངོ་བོ་གང་། །ངྲེས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་ངྲེས་པ། །དྲེ་ནི་ཇི་ལྟར་དྲེ་ཡུལ་ཡིན། །ཁྱད་
པར་ཆ་ཤས་རྣམས་སྤངས་པ། །མངོན་སུམ་གིས་ནི་བཟུང་བ་ལའང་། །ཁྱད་པར་གང་ལ་རོགས་པ་ཡི། །རྲེན་
ཡོད་དྲེ་ནི་རོགས་པར་འགྱུར། །དྲེ་ལའང་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་དང་། །གཞན་ལས་ལོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བའི། །སྒྲ་དང་
ངྲེས་པ་ིད་དག་ནི། །བརྡ་ཡི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཡིན། །གིས་ཀས་གཅིག་གཅིག་བརོད་མོད་ཀི། །བརོད་བྱའི་
གཞན་གི་ཁྱད་པར་གིས། །རྣམ་དབྱྲེ་ཐ་དད་འབྱྲེད་པ་ཡིས། །ཐ་དད་དོན་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད། ། 



6   སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས། 

༼༧༽ 
ཁྱད་པར་གཞན་ནི་སྤོང་བ་དང་། །མི་སྤོང་བ་དག་དྲེ་གིས་ཀི། །བརྡ་ཡི་བྱྲེ་བྲག་རོགས་པ་པོའ།ི །འདོད་པའི་
རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའི་གཞི། །ཀུན་ལ་རྫས་དང་དངོས་བརོད་པའི། །སྒྲ་ཡི་ཁྱད་པར་འདི་ིད་དོ། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་དག་
བརོད་བྱ་ལ། །ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དོན་དྲེ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་འདོད་པས། །དྲེ་ལ་ཕན་པའམ་བྱྲེད་
ལྡན་ནམ། །གལ་ཏྲེ་གཞན་གིས་བརོད་ཀང་རུང་། །དྲེ་ལས་ཁྱད་པར་གཞན་མྲེད་དོ། །དྲེ་ཕྱིར་གཞན་སྲེལ་ཡུལ་
ལ་ནི། །དྲེ་ལྡན་ཕྱོགས་ལ་བརོད་པ་བསལ། །རིགས་དང་དྲེ་དང་ལྡན་པ་དག །ཐ་དད་ིད་ན་ྲེས་པར་
འགྱུར། །གང་དག་གི་ཚིག་དངོས་པོའ་ིདབང་། །ལྷུར་བརོད་བརོད་འདོད་མི་བརྲེན་པ། །དྲེ་དག་ལ་ནི་དྲུག་པ་
དང་། །ཚིག་དབྱྲེ་ལ་སོགས་ཀླན་ཀ་རིགས། །ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་མི་ལྟོས་པའི། །ཚིག་གང་སྨྲ་པོས་ཇི་ལྟ་བུར། །རོད་
བྱྲེད་ིད་དུ་ངྲེས་བྱྲེད་པ། །དྲེ་དྲེ་བཞིན་དུ་རོད་བྱྲེད་ཡིན། །བཙུན་མོ་རྣམས་གོང་དྲུག་ལ་སོགས། །ཐ་དད་དངོས་
མིན་བཞག་པ་འམ། །ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་མཁའ་ིད་ཅྲེས། །བྱ་བ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། །ཐ་དད་དངོས་རྣམས་
ལ་བརྲེན་ནས། །དོན་གཅིག་ཏུ་ནི་སྣང་བའི་བོ། །གང་གི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིས། །གཞན་གི་ངོ་བོ་སྒྲིབ་བྱྲེད་པ། །སྒྲིབ་
བྱྲེད་དྲེས་བདག་ཐ་དད་ཀང་། །ཐ་དད་པ་ིད་བསྒྲིབས་པ་ཡིས། །དངོས་རྣམས་ངོ་བོ་འགའ་ཞིག་གིས། །ཐ་དད་
མིན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། །དྲེ་ལ་བསམ་པའི་དབང་གིས་ན། །སི་ཡོད་པར་ནི་རབ་ཏུ་བསྒྲགས། །དྲེ་ཡིས་ཇི་ལྟར་ཀུན་
བརགས་པ། །དྲེ་ནི་དམ་པའི་དོན་དུ་མྲེད། །གསལ་བ་རྣམས་ནི་རྲེས་མི་འགོ། །རྲེས་འགོ་གཞན་ནི་སྣང་བ་
མྲེད། །ཤྲེས་ལས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ། །ཇི་ལྟར་དོན་གཞན་འབྲང་བར་འགྱུར། །དྲེས་ན་དོན་ལ་བདག་གཅིག་
ཏུ། །འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་འདི་ལོག་པ། །མིང་དོན་ 
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༼༨༽ 
གང་ལྡན་ཕན་ཚུན་དུ། །ཐ་དད་འདི་ཡི་ས་བོན་ཡིན། །གཅིག་རོགས་དོན་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ། །དོན་གཅིག་སྒྲུབ་
ལ་འགའ་ཞིག་ནི། །ཐ་དད་ཡིན་ཡང་རང་བཞིན་གིས། །ངྲེས་ཏྲེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་བཞིན། །དཔྲེར་སན་ཁ་ཅིག་
ཐ་དད་ཀང་། །ལྷན་ཅིག་པ་འམ་སོ་སོ་ཡིས། །རིམས་ལ་སོགས་པ་ཞི་བྱྲེད་པར། །མཐོང་གི་གཞན་གིས་མ་ཡིན་
བཞིན། །ཁྱད་པར་མྲེད་ཕྱིར་སིས་མ་ཡིན། །དྲེ་དག་ཞིང་སོགས་ཐ་དད་ཀང་། །ཁྱད་པར་མྲེད་པར་ཐལ་འགྱུར་
ཕྱིར། །བརན་པས་ཕན་འདོགས་མྲེད་ཕྱིར་ཡང་། །རང་བཞིན་དྲེ་འཛིན་རྣམ་རོག་བོ། །དོན་མྲེད་ཀང་དྲེ་དོན་ཅན་
འདྲ། །དྲེ་ཡི་འབྲས་ཅན་མིན་དོན་ལས། །ཐ་དད་མཐར་ཐུག་སྲེ་བ་གང་། །དྲེ་ལ་ངོ་བོ་ཕྱི་རོལ་དང་། །གཅིག་ལྟ་
གཞན་ལས་ལོག་ལྟ་བུར། །སྣང་བ་གང་ཡིན་བརག་པ་ཡི། །ཡན་ལག་མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་ིད་མིན། །ཤྲེས་ལ་ཡོད་པའི་
དོན་དྲེ་རྣམས། །འདི་ལྟར་ལྡོག་པའི་ངོ་བོ་ཅན། །དྲེས་ན་ཐ་དད་མིན་ལྟ་བུར། །དྲེ་ིད་གཞན་ལས་ལོག་པར་
ཡང་། །སྣང་སྟྲེ་དྲེ་ལ་སི་དང་ནི། །གཞི་མཐུན་སོད་ཡུལ་ཅན་དག་གི །ཤྲེས་པ་དང་ནི་བརོད་པ་ཡིས། །ཐ་སད་
ནོར་དོན་ཅན་རྒྱས་བྱྲེད། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་དྲེ་ཀུན་ཡང་། །ཕན་ཚུན་མྲེད་ལ་བརྲེན་པ་སྟྲེ། །དྲེས་ན་གཞན་
སྲེལ་ཡུལ་ཅན་དང་། །གང་ལ་དངོས་དང་འབྲྲེལ་ཡོད་པ། །དངོས་པོ་རྲེད་པའི་རྲེན་ཡིན་ཏྲེ། །རྲེས་དཔག་ཇི་སྐད་
བཤད་ཇི་བཞིན། །འཁྲུལ་པར་འདྲ་ཡང་གཞན་ལས་མིན། །མར་མྲེའི་འོད་ལས་ནོར་བུ་བཞིན། །དྲེ་ལ་དུ་མའང་
འབྲས་གཅིག་ཅན། །དྲེ་འབྲས་ཅན་མིན་གཞན་རྲེན་ཅན། །བརོད་དང་ཤྲེས་པས་གཅིག་ིད་དུ། །ཐ་སད་རབ་ཏུ་
འཇུག་པར་བྱྲེད། །དྲེ་བཞིན་གཅིག་ཀང་དུ་མ་བྱྲེད། །དྲེ་དངོས་ཡོངས་སུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་འབྲས་ཅན་མིན་
དོན་ལས་ནི། །ཐ་དད་པས་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཤྲེས། །སྒྲ་དོན་འདི་དང་གཞི་མཐུན་ིད། ། 



8   སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས། 

༼༩༽ 
ཡོད་པ་མིན་ཡང་ཇི་ལྟ་བུར། །གགས་པ་བཞིན་དུ་བརོད་པ་སྟྲེ། །དངོས་ལ་འདི་ནི་མི་སིད་དོ། །ཆོས་དང་ཆོས་
ཅན་རྣམ་གཞག་དང་། །ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་ཅི་འདྲ། །དྲེ་ིད་དོན་ནི་མ་བརགས་པར། །འཇིག་རྲེན་ཇི་ལྟར་གགས་
དྲེ་ལ། །དྲེ་བཞིན་ཁོ་ནར་བརྲེན་ནས་ནི། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ཀུན་བཞག་པ། །དམ་པའི་དོན་ལ་འཇུག་བྱའི་
ཕྱིར། །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བྱས་པ་ཡིན། །དམ་པའི་དོན་གི་དོན་རྣམས་ནི། །རང་གིས་འདྲྲེ་དང་ཐ་དད་
མྲེད། །དྲེ་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་། །དུ་མ་བོ་ཡིས་བསད་པ་ཡིན། །དྲེ་སི་ཁྱད་པར་ཞྲེས་བྱ་བའི། །བྱྲེ་བྲག་འདི་ནི་
བོ་དོན་ལ། །དྲེ་ིད་ལ་གཞན་ལས་ལྡོག་པས། །ཆོས་ཀི་བྱྲེ་བྲག་རབ་ཏུ་བརག །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་རོག་པ་
ལ། །དངོས་པོ་མཐོང་བ་མས་པའི་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་སི་དང་འདྲྲེས་པ་འདིར། །རང་གི་མཚན་ིད་གཟུང་བྱ་
མིན། །དྲེ་ནི་སི་དང་ཁྱད་པར་གི། །རྣམ་སོགས་ཅིར་ཡང་གཟུང་བྱ་མིན། །བྱྲེ་བྲག་ཁྱད་པར་མང་པོ་རྣམས། །དྲེ་
གཅིག་ལ་ནི་མི་རུང་ཕྱིར། །དྲེ་ཡི་ངོ་བོ་ཀུན་ལས་ལོག །དྲེ་དྲེ་བཞིན་དུ་རོག་བྱྲེད་པའི། །སྒྲ་ཡོད་མ་ཡིན་རོག་པ་
ཡང་། །སི་ིད་དུ་ནི་འཇུག་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་བྱ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །སྒྲ་རྣམས་ཀིས་ནི་བརྡར་
བཏགས་སྟོན། །དྲེ་ནི་ཐ་སད་ཆྲེད་དུ་བྱས། །དྲེ་ཚེ་རང་གི་མཚན་ིད་མྲེད། །དྲེས་ན་དྲེ་ལ་བརྡར་མ་ཡིན། །ཅི་
ནས་སྲེས་བུ་དོན་བྱྲེད་པར། །ནུས་པ་ཤྲེས་ནས་དྲེ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །འཇུག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་དོན་རྣམས་ལ། །རོད་
པར་བྱྲེད་པ་སོར་བར་བྱྲེད། །དྲེ་ལ་རིགས་དོན་བྱྲེད་རུང་མིན། །དྲེ་ལྡན་ནུས་པ་དྲེ་ཡང་ནི། །ཅི་ཕྱིར་དངོས་སུ་
སོར་མི་བྱྲེད། །གལ་ཏྲེ་མཐའ་ཡས་ཕྱིར་འདི་མཚུངས། །དྲེ་བྱྲེད་དྲེ་བྱྲེད་མ་ཡིན་ལས། །ལོག་པར་མཚུངས་ལ་
ཅིས་མ་བྱས། །དྲེ་ལྡན་ྲེས་མཚུངས་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། །བ་སྟྲེ་རིགས་ 
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༼༡༠༽ 
གཞན་མི་དགོས་སོ། །དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཡོངས་སྤངས་ནས། །འཇུག་འགྱུར་ཞྲེས་ཀང་སྒྲ་བརོད་དྲེ། །དྲེ་ཡིས་དྲེ་
དག་རྣམས་ལས་འདི། །མི་གཅོད་ན་ནི་དྲེ་ཇི་ལྟར། །གལ་ཏྲེ་འདི་ལ་རྣམ་གཅོད་ཡོད། །སྒྲ་རྣམས་དགོས་པ་དྲེ་
ཙམ་དུ། །ཟད་པ་མིན་ནམ་ཁྱྲེད་ལ་དྲེར། །སི་གཞན་གིས་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ། །གསལ་བ་རྣམས་ནི་ཐ་དད་ཀང་། །བྱ་
བ་དྲེ་དང་དྲེ་བྱྲེད་པའི། །དོན་རྣམས་མཐོང་ནས་གཞན་མཐོང་ཡང་། །དྲེ་ལས་གཞན་དང་བྲལ་བ་ཡི། །ཡུལ་ཅན་
གི་ནི་སྒྲ་རྣམས་ཀིས། །ལྷན་ཅིག་སར་ནས་ངོ་ཤྲེས་བྱྲེད། །གཞན་གི་ལྟར་ནའང་བོ་དྲེ་ནི། །སི་ནི་འབའ་ཞིག་ིད་
ལས་མིན། །རག་ཏུ་དྲེ་ཙམ་རྣམ་ཤྲེས་ན། །གསལ་བ་མི་ཤྲེས་ཐལ་འགྱུར་ཕྱིར། །དྲེ་ཡི་ཚེ་ན་ནམ་ཡང་ནི། །དྲེ་
ལྡན་འབྲྲེལ་པ་མ་བཟུང་ཕྱིར། །དྲེ་དང་ལྡན་ངྲེས་མི་འགྱུར་བས། །དྲེ་ལ་ཇི་ལྟར་ཐ་སད་འདོགས། །གལ་ཏྲེ་དངོས་
གཅིག་གོགས་བྱྲེད་པའི། །གསལ་རྣམས་ཤྲེས་པའི་རྒྱུ་ཞྲེ་ན། །དངོས་པོ་གཅིག་དྲེས་དྲེ་རྣམས་ཀི། །ཐ་དད་པ་
ིད་སྲེལ་ཏམ་ཅི། །ཐ་དད་ཕྱིར་ཡང་དྲེ་རྣམས་ལ། །གཅིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་རྒྱུར་མི་འདོད། །གལ་ཏྲེ་དུ་མའང་
གཅིག་བལྟོས་ནས། །ཐ་དད་མིན་བོ་སྲེད་ཅྲེ་ན། །དྲེ་དག་སོ་སོ་མྲེད་པར་ཡང་། །དྲེ་གཅིག་གིས་ཀང་བསྲེད་བྱ་
བའི། །བོ་ལ་དྲེ་རྣམས་ནུས་མྲེད་ཕྱིར། །བོ་ཡིས་འཛིན་པ་མྲེད་པ་ཡིན། །སོ་སོགས་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་
ལ། །ནུས་པ་སོ་སོར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །ཚོགས་ལའང་ནུས་གྲུབ་གསལ་བ་ལ། །ཇི་ལྟར་ཡང་ནི་དྲེ་ལྟར་
མིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་གང་རུང་ལ། །བལྟོས་ནས་དྲེས་ནུས་འབའ་ཞིག་མིན། །དྲེ་དག་དྲེ་གཅིག་ལ་ཕན་ན། །ཇི་
ལྟར་བོ་གཅིག་ིད་ལ་མིན། །འདི་དྲེ་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུར་འགྱུར། །ཕན་འདོགས་གང་ཡིན་སྲེད་པ་ཡིན། །གལ་
ཏྲེ་ཐ་དད་ 
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༼༡༡༽ 
མིན་སྣང་བོ། །ཐ་དད་རྣམས་ལ་མི་འདོད་ན། །བོ་ཡི་སྣང་བ་ཐ་དད་དྲེ། །དྲེ་དག་མཚུངས་ཞྲེས་འཛིན་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་མཚུངས་ན་ནི། །ཇི་ལྟར་ཐ་དད་བོས་གཟུང་བྱ། །འབྲས་བུ་གཅིག་འདྲ་དྲེ་དག་གི །འབྲས་བོ་
དྲེ་ཡང་ཐ་དད་དོ། །ཞྲེ་ན་གཅིག་ཏུ་རོགས་རྒྱུའི་ཕྱིར། བོ་ནི་ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡིན། །བོ་གཅིག་རྒྱུ་ཡི་དངོས་པོ་
ཡིས། །གསལ་བ་རྣམས་ཀང་ཐ་མི་དད། །དྲེ་ཡང་དྲེ་འབྲས་ཅན་མིན་བྲལ། །དྲེ་ལས་གཞན་པ་རྲེས་འགོ་
བའི། །དངོས་མ་མཐོང་ཕྱིར་བཀག་ཕྱིར་ཡང་། །བརྡ་ནི་དྲེ་རིག་དོན་ཅན་ཡིན། །དྲེ་བྱྲེད་མིན་ལ་དྲེ་བྱྲེད་
དང་། །འདྲ་བའི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ཅན། །དངོས་པོ་ཐ་དད་དངོས་ཙམ་གི། །ས་བོན་ཅན་དོན་མྲེད་པའི་བོ། །སྲེད་
པར་བྱྲེད་པའང་དྲེ་མི་བྱྲེད། །ཡོངས་སྤངས་ཡན་ལག་ངོ་བོའ་ིཕྱིར། །དངོས་པོ་ཐ་དད་རྲེན་ཅན་ཕྱིར། །དོན་ལ་མི་
སླུ་ཡོད་པར་འདོད། །དྲེ་ཕྱིར་གཞན་སྲེལ་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ། །དྲེ་བྱྲེད་བརྲེན་པའི་ངོ་བོའ་ིཕྱིར། །ཤིང་མ་ཡིན་ལས་
ལྡོག་པ་ཡིས། །ཤིང་དོན་འཛིན་ན་གིས་པོ་དག །ཕན་ཚུན་བརྲེན་པས་གཅིག་འཛིན་པ། །མྲེད་ན་གིས་ཀ་མི་
འཛིན་འགྱུར། །དྲེ་ཡི་ཕྱིར་ན་བརྡར་བཏགས་པ། །མི་སིད་དོ་ཞྲེས་ཁ་ཅིག་སྨྲ། །དྲེ་དག་གི་ནི་བརྡར་འདོགས་
ལ། །ཤིང་མིན་རྣམ་པར་གཅོད་དམ་མིན། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་གཅོད་ཤིང་གི་དོན། །འཛིན་པ་མྲེད་ན་ཇི་ལྟར་
ཤྲེས། །བརྡ་ལས་དྲེ་དག་མི་སྲེལ་ན། །ཐ་སད་འདོགས་པར་བྱྲེད་པ་རྣམས། །དྲེ་ཡོངས་སྤངས་ནས་འཇུག་པར་
ནི། །མི་འགྱུར་ཤིང་གི་ཁྱད་པར་བཞིན། །གལ་ཏྲེ་གཞན་བཀག་མི་སྒྲུབ་པར། །མདུན་གནས་གཅིག་གཅིག་རབ་
བསྟན་ནས། །འདི་ཤིང་ཡིན་ཞྲེས་བརྡ་བྱྲེད་ལ། །ཐ་སད་འདོགས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་། །དྲེ་རོགས་འགྱུར་ལ་དྲེ་ཡི་
ཕྱིར། །ྲེས་པ་འདི་ནི་མྲེད་སམ་ན། །འདི་ཡང་ཤིང་ཡིན་འདི་ཁོ་ན། །ཞྲེས་བྱའི་ཐལ་བ་ལྡོག་པ་མྲེད། །གཅིག་
རོགས་ཞྲེས་བྱའི་ཤྲེས་པ་ནི། །གཅིག་ལ་གནས་པའི་རོགས་པ་ 
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༼༡༢༽ 
པོས། །དྲེ་དང་དྲེ་མིན་རྒྱུ་དོན་རྣམས། །བདག་ིད་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད། །བོ་དྲེ་ལ་ནི་ཡོད་པའི་དངོས། །བོ་
རྒྱུ་ིད་དུ་སྣང་བ་དང་། །རྒྱུ་མིན་ངོ་བོ་བྲལ་བ་དང་། །ངོ་བོ་གཅིག་འདྲར་བདག་ིད་ཀིས། །ཐ་དད་པར་ནི་ཤྲེས་
འགྱུར་བས། །ཐ་དད་པ་ལ་སྐད་སོར་ཏྲེ། །དྲེ་ལས་དྲེ་རོགས་འགྱུར་བའི་བོ། །འཁྲུལ་པས་དངོས་པོ་གཅིག་ལྟར་
རོགས། །བོ་དོན་འགའ་ལས་རྣམ་བཟོག་ནས། །དོན་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་བྱའི་ཕྱིར། །སྒྲ་ནི་རབ་ཏུ་སོར་བྱྲེད་
དྲེ། །དྲེ་དོན་ངྲེས་པར་གཟུང་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དུ་སོར་བ་དོན་མྲེད་འགྱུར། །དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་ཚིག །ཐ་
སད་དུ་ནི་འཇོག་རྣམས་ལ། །རྣམ་པར་གཅོད་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད། །གང་ཞིག་གང་ལས་ཐ་དད་པ། །དྲེ་རྣམ་
བཟོག་ནས་དྲེ་དག་ལས། །ཐ་དད་ཁྱད་པར་མཚུངས་པའི་རྒྱུ། །རྣམ་པ་སྣང་བ་ཅན་ལ་འགོད། །དྲེ་ིད་གཞན་
ལས་ལྡོག་པ་ཡིས། །དངོས་པོ་དྲེ་ཡི་ཆ་འགའ་ཞིག །རོགས་འགྱུར་ཞྲེས་པས་རབ་ཏུ་བཤད། །འདི་ལའང་ངོ་བོ་
ཅུང་ཟད་མྲེད། །སྒྲ་རྣམས་ལས་དྲེ་རོགས་ིད་ཀིས། །གཞན་བཟོག་རོགས་འགྱུར་དྲེ་ལ་ནི། །འགའ་ཡིས་ཁྱད་
པར་དུ་བྱས་པ། །རོགས་པར་འགྱུར་བ་གཞན་འགའ་མྲེད། །སྒྲ་གིས་བྱྲེད་པའང་མ་ཡིན་ཏྲེ། །ཕན་ཚུན་ཡོད་པ་
མིན་ཕྱིར་འདི། །དངོས་མྲེད་དངོས་པོ་ལྡན་ིད་དུ། །མཐོང་བ་བོ་ཡིས་བསད་པ་ཡིན། །དྲེ་ིད་ཕྱིར་འདི་དོན་
དམ་མིན། །གཞན་དུ་དངོས་པོ་ལས་ལྡོག་པ། །དངོས་པོར་མི་འགྱུར་འདི་འདི་ལས། །ཐ་དད་ཅྲེས་ནི་བརོད་ཕྱིར་
རོ། །འདྲྲེས་པའི་དོན་གཅིག་གཅོད་པ་ན། །སྒྲའམ་རགས་ནི་གཅིག་པུ་ཡིས། །བྱ་བྱྲེད་དྲེ་ལ་བཅད་པ་ཡི། །དངོས་
པོའ་ིབརོད་བྱ་ཅི་ཡང་མྲེད། །གང་གིས་རོད་པར་བྱྲེད་པ་ལས། །མ་ལུས་པར་ནི་རོགས་འགྱུར་བ། །དངོས་པོའ་ི
ནུས་པ་ཡིན་ངྲེས་ན། །འབྲས་བུ་དུ་མ་རྲེན་གཅིག་འགྱུར། ། 
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༼༡༣༽ 
རྣམ་གཅོད་གཅིག་གཅིག་སྟོན་པ་ན། །གང་ཚེ་གཞན་མི་སྤོང་བར་གནས། །དྲེས་ནི་དྲེ་ཁྱབ་གཅིག་པུའང་
སྣང་། །དྲེ་ཚེ་བོ་ཡི་ངོར་བྱས་ནས། །གཞི་མཐུན་པ་ནི་ིད་དུ་འགྱུར། །སྒྲ་ནི་རྣམ་གཅོད་བྱྲེད་པ་ན། །དངོས་པོའ་ི
ཆོས་ལ་རྲེག་འགྱུར་བ། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་ཡོད་ཅྲེས་བྱའོ། །དངོས་པོ་གཅིག་ནི་རོད་བྱྲེད་མིན། །བོ་ལ་སྣང་མིན་སྣང་
རུང་ལ། །དངོས་པོ་མྲེད་པས་ངྲེས་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཕྱིར་གཞན་སྲེལ་ཡུལ་ཅན་གི། །སྒྲ་རྣམས་དང་ནི་བོ་ིད་
ཀང་། །སི་ཡི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྟན་ཏྲེ། །དངོས་ལ་དྲེ་དག་མི་སིད་ཕྱིར། །དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་གཅིག་ིད་ཕྱིར། །ངོ་བོ་
ཐ་དད་བོ་གང་ལས། །གཅིག་ནི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི །དོན་གཅིག་སོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན། །ཐ་དད་གྱུར་ན་
དབྱྲེར་མྲེད་པའི། །ཐ་སད་དག་ཀང་རྒྱུ་མྲེད་འགྱུར། །ལྡོག་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། །ཐལ་འགྱུར་ྲེས་པ་དྲེ་དག་
མྲེད། །དྲེ་ཡི་འབྲས་བུ་ཡོངས་བསྟན་ཕྱིར། །ཐ་དད་འབྲས་བུ་གཅིག་དག་ལ། །རྒན་པོས་སྒྲ་གཅིག་བརྡར་བྱས་
པ། །དྲེ་ཡི་འབྲས་བུ་མྲེད་པ་ཅན། །ལྡོག་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན། །ཐ་དད་པ་དག་བསྟན་པ་ནི། །དཀའ་དང་མི་ནུས་
འབྲས་མྲེད་ཕྱིར། །དངོས་པོ་ལ་མིན་དངོས་པོ་ཀུན། །རང་རང་ངོ་བོ་ལ་གནས་ཕྱིར། །ཁྲ་བོ་ཡི་ནི་ངོ་བོ་
གང་། །དྲེ་ནི་སྲེར་ས་ལ་ཡོད་མིན། །དྲེ་འབྲས་ཅན་མིན་ལས་བཟོག་པ། །གིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན། །དོན་
ལ་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཡང་། །སྒྲ་ཡི་ཐ་དད་མི་རིགས་སོ། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་འབྲས་འདོད་ན་ཡང་། །དྲེ་འབྲས་མྲེད་ལས་ཐ་
དད་ིད། །དཔྲེར་ན་མིག་ལ་སོགས་པས་གཟུགས། །རྣམ་ཤྲེས་གཅིག་གི་འབྲས་བུ་ཅན། །གང་ཕྱིར་ཁྱད་པར་
མྲེད་འབྲས་དྲེ། །སྟོན་པ་དག་ནི་སིད་པར་འགྱུར། །འགའ་ཞིག་ཅིག་ཅར་ཀུན་རོགས་ཕྱིར། །དྲེ་ཡི་ངོ་བོ་སི་ལས་
ནི། །ཐ་ 
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༼༡༤༽ 
དད་མྲེད་དུ་ཟིན་ན་ཡང་། །བརྡ་ལས་བྱུང་བ་བསད་པར་བྱ། །གལ་ཏྲེ་གཅིག་གནས་པ་ཡི་ཕྱིར། །མང་པོ་དག་
ལའང་མན་པ་གཅིག །གནས་པ་རྲེན་ནམ་གསལ་བ་ཡིན། །དྲེ་ལྟར་དྲེ་ལ་མི་རིགས་སོ། །རགས་ལ་ཕན་
འདོགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །རྲེན་མིན་ལྟུང་བའི་ཚུལ་ཅན་གི། །རྒྱ་ཤུག་སོགས་ལའང་དྲེ་ཡི་ཡུལ། །སྲེད་པ་འཁར་
གཞོང་སོགས་པས་ནུས། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ལ་མི་སིད་དོ། །དྲེ་མྲེད་ན་ཡང་གནས་པའི་ཕྱིར། །གནས་མིན་དྲེ་ཡང་མི་
རིགས་ཏྲེ། །ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་པ་ཡི། །རྣམ་པར་དཔོད་པས་མི་རིགས་ིད། །བདག་ལ་རྣམ་ཤྲེས་སྲེད་རུང་
བའི། །དོན་དུ་གཞན་གི་ངོར་བྱྲེད་གང་། །གསལ་བྱ་ཡིན་ལ་རུང་ིད་ཀི། །བྱྲེད་པ་པོ་ཡང་རྒྱུ་རུ་འདོད། །འདི་ནི་
ས་ནས་རུང་ིད་ན། །དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་མི་རུང་སྟྲེ། །འགྱུར་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དྲེ་ནི། །སི་ལྡན་པ་ལས་གང་ལས་
ཡིན། །མིག་སན་སོགས་བཞིན་གསལ་བ་ལས། །དབང་པོའང་འདུ་བྱྲེད་མ་ཡིན་ཏྲེ། །དྲེ་ནི་ཡོད་མྲེད་དུས་དག་
ལ། །རོགས་པ་ཐ་དད་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །རིགས་རྣམས་ཀི་ནི་གསལ་བྱྲེད་ཀང་། །གལ་ཏྲེ་རིགས་དང་ལྡན་འདོད་ན། 
སྒྲོན་མྲེ་ལ་སོགས་གསལ་བྱྲེད་ནི། །བ་ལང་ིད་སོགས་དྲེ་ལྡན་འཐོབ། །གང་དག་རིགས་ནི་གསལ་བ་
ལས། །གཞན་ནམ་གཞན་མིན་ཡོད་ིད་དྲེའི། །སོན་མྲེད་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ནི། །སི་ཡི་བོ་གོས་ཇི་ལྟར་
ཡིན། །གཅིག་ལ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ནི། །གཞན་ལ་མཐོང་བ་མི་སིད་ཕྱིར། །གཞན་ིད་མིན་ན་རྲེས་འགོ་
མྲེད། །གཞན་ིད་ན་ཡང་རྲེན་མིན་ཕྱིར། །མི་འགོ་དྲེ་ན་ཡོད་པའང་མིན། །ཕྱིས་ཡོད་ཆ་དང་ལྡན་པའང་
མིན། །རྲེན་ས་མ་ནི་ཡོངས་མི་འདོར། །ཀྲེ་མ་ཕོངས་པའི་རྒྱུ་ིད་ཡིན། །གཞན་ལ་གནས་པར་གྱུར་པ་ནི། །རང་
གི་གནས་ལས་མི་གཡོ་ཞིང་། །དྲེ་ལས་གནས་གཞན་སྲེ་བ་ལ། །གནས་ན་ཤིན་ཏུ་རིགས་པར་ལྡན། །གང་ན་
དངོས་དྲེ་གནས་གྱུར་པ། །དྲེར་ནི་འབྲྲེལ་པའང་མ་ཡིན་ལ། །དྲེ་དག་ཡུལ་ཅན་ལ་ཁྱབ་ 
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༼༡༥༽ 
པ། །ཅི་ག་དྲེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆྲེ། །གལ་ཏྲེ་ཀུན་ན་རིགས་ཡོད་ན། །གཅིག་ཏུ་གསལ་བས་དྲེ་གསལ་ིད། །ཐ་དད་
མྲེད་ཕྱིར་ཀུན་ཏུ་མཐོང་། །དྲེ་ཡང་གསལ་བ་ལ་བལྟོས་མིན། གསལ་བྱྲེད་རོགས་པ་མ་ཡིན་ན། །གསལ་བྱ་ཡང་
དག་རོགས་པ་མིན། །སི་དང་དྲེ་དང་ལྡན་པ་དག །ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་བཟོག་པར་འདོད། །ཐ་དད་མྲེད་དོན་མྲེད་པར་
ཡང་། །འཚེད་པ་པོ་སོགས་བརོད་པ་ཡིན། །ཐ་དད་ཕྱིར་ན་ལས་རྒྱུ་མིན། །འདི་ཡི་རིགས་མིན་ལས་འབྲྲེལ་
ཕྱིར། །མན་པ་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱིར། །ལས་ཀང་གནས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །འབྲྲེལ་པ་མྲེད་ཕྱིར་སྒྲ་ཡི་
རྒྱུ། །སི་ཡིན་མི་རིགས་མིན་པ་མིན། །ཧ་ཅང་ཐལ་ཕྱིར་ལས་མྲེད་ནའང་། །ཤྲེས་རོད་དག་གི་མ་ཡིན་ཏྲེ། །རྒྱུ་
མཚན་ཅན་མིན་ཐོབ་ཕྱིར་རོ། །རྲེས་འགོ་མྲེད་ཕྱིར་ནུས་པའང་མིན། །གལ་ཏྲེ་འཚེད་པོ་ིད་སོགས་སི། །དང་
པོ་ིད་དུ་དྲེ་ཡོད་སོགས། །བཞིན་དུ་གསལ་འགྱུར་མིན་ན་ནི། །ཁྱད་པར་མྲེད་ཕྱིར་ཕྱིས་མི་འགྱུར། །བྱ་བས་
ཕན་འདོགས་ལྟོས་གསལ་བྱྲེད། །ཡིན་ན་འགྱུར་མྲེད་ལྟོས་པ་མྲེད། །འདི་ནི་ཕུལ་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་། །སྐད་ཅིག་
ིད་ཕྱིར་བྱ་གང་ལས། །ཐ་དད་མཚུངས་པ་ཡིན་ན་རིགས། །ྲེ་བ་གང་གིས་འགའ་ཞིག་ལ། །རབ་འཇུག་གཞན་
ལ་མིན་དྲེ་ིད། །སྒྲ་དང་ཤྲེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ལྡོག་པ་སྤངས་པ་ཡི། །དངོས་པོའ་ིརྲེས་འགོ་གཞན་མྲེད་
ན། །གཅིག་གི་འབྲས་བུ་གཞན་གིར་མིན། །ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། །གལ་ཏྲེ་བདག་ིད་གཅིག་པ་ཡིས། །དུ་
མ་འབྲས་བུ་གཅིག་བྱྲེད་ན། །བདག་ིད་གཅིག་ལའང་དྲེ་ཡོད་ཕྱིར། །ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་པ་དོན་མྲེད་འགྱུར། །ཐ་དད་
མྲེད་པའི་ངོ་བོ་དྲེ། །མི་འགོ་ཁྱད་པར་རྣམ་ངྲེས་བྲལ། ། 
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༼༡༦༽ 
གཅིག་དང་བྲལ་ན་འབྲས་མྲེད་ཕྱིར། །བྱྲེ་བྲག་རྣམས་ལས་དྲེ་དག་འབྱུང་། །དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་གང་ཡིན་པ། །དྲེ་
ིད་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །དྲེ་ཡང་རྲེས་འགོ་མྲེད་གང་ཞིག །རྲེས་འགོ་དྲེ་ལས་འབྲས་མི་འབྱུང་། །དྲེས་ན་
བདག་ིད་ཐ་དད་ཀང་། །འགའ་ཞིག་རྒྱུ་ཡིན་གཞན་པ་མིན། །རང་བཞིན་འདི་ཡིན་ཐ་དད་པ། །མྲེད་ན་ཅིག་ཅར་
སྲེ་འཇིག་འགྱུར། །དྲེ་ལས་ཐ་དད་པས་དྲེ་ལྟར། །མི་འགྱུར་ཞྲེ་ན་གཅིག་འཇིག་ཚེ། །བདག་གནས་ན་ནི་དྲེ་ཡི་
མིན། །དྲེས་ན་སི་ཁྱད་བོར་མི་འགྱུར། །ལྡོག་པ་ངོ་བོ་ིད་མྲེད་ཕྱིར། །གནས་དང་མི་གནས་རོག་པ་མིན། །སི་
ཡི་བོ་ཡང་བསད་པ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་སུན་དབྱུང་བ་ཡང་མྲེད། །དྲེ་ཡི་སྲེད་བྱྲེད་ངོ་བོ་གང་། །དྲེ་ལས་གཞན་པས་
ཇི་ལྟར་སྲེད། །ཐ་དད་ཁྱད་པར་ིད་སྲེད་བྱྲེད། །དྲེ་ལ་ཐ་དད་མིན་པའང་ཡོད། །ཅྲེ་ན་དྲེས་དྲེ་སྲེད་མིན་
བརོད། །སྣང་བའང་གཞན་ལ་མི་བརྲེན་པས། །ཐ་དད་བྱྲེད་ཡིན་དྲེ་ིད་དོན། །དྲེ་ནི་གཞན་ལས་ལོག་པ་
ཡིན། །དྲེ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་བཤད། །དྲེ་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་འདོད། །དྲེ་ནི་བང་དོར་འབྲས་ཅན་
པས། །སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་ཐ་དད་མྲེད་ཁྱད་མྲེད། །ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀུན་སྒྲུབ་
མིན། །དྲེ་བཞིན་ཐ་དད་ཁྱད་མྲེད་ནའང་། །ཐམས་ཅད་ཀུན་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན། །ཐ་དད་ན་ཡང་དངོས་པོ་
ཡི། །ཆོས་ིད་ཀིས་འགའ་བྱྲེད་པོར་འགྱུར། །ཐ་དད་མྲེད་ནའང་གཅིག་ིད་ཀི། །བྱྲེད་དང་མི་བྱྲེད་འགལ་བར་
འགྱུར། །ཐ་དད་ཡོད་དྲེའི་ཕྱིར་བྱ་མྲེད། །ཅྲེ་ན་ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་མི་བྱྲེད། །འོན་ཏྲེ་རིམ་བཞིན་བྱྲེད་པོ་ིད། །དྲེ་ཅི་
དངོས་དྲེ་ིད་ཀི་འམ། །དྲེ་ལྡན་དངོས་པོ་ཤིན་ཏུ་ནི། །ཐ་དད་ཐ་དད་མྲེད་འགྱུར་བའམ། །འདྲ་དང་མི་འདྲའི་
བདག་ིད་ཅན། །རྣམ་གངས་ཕན་ཚུན་ཐ་ 
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༼༡༧༽ 
དད་འགྱུར། །དྲེ་ཡང་ཐ་དད་འགྱུར་ཞྲེ་ན། །བདག་ིད་གང་གིས་དྲེ་དག་གི །ཁྱད་པར་སི་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ། །གལ་ཏྲེ་
དྲེ་དག་ཐ་དད་ན། །ཐ་དད་ིད་འགྱུར་དྲེ་ལྟ་ནའང་། །ཇི་ལྟར་བུམ་སོགས་ཕན་ཚུན་བཞིན། །སི་དང་ཁྱད་པར་དུ་
འདོད་པའང་། །སི་དང་ཁྱད་པར་ཅན་མི་འགྱུར། །གང་གི་བདག་ིད་མདུན་བྱས་ནས། །བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་འབྲས་
འདོད་པ་ཅན། །སྲེས་བུ་འདི་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར། །དྲེ་རྲེན་ཐ་དད་ཐ་དད་མྲེད། །དཔད་བྱ་རང་བདག་ིད་ཐ་
དད། །ལྡོག་པ་མཚུངས་པ་ིད་དག་ནི། །ཡོད་ིད་དངོས་པོ་རྲེས་འགོ་མྲེད། །འཇུག་པ་ལ་སོགས་ཐལ་འགྱུར་
ཕྱིར། །དྲེ་ིད་ཀིས་ནི་འཛེམ་མྲེད་པ། །མུན་སྤྲུལ་གང་ཅིའང་རུང་སྨྲ་བ། །དྲེ་དག་ཀང་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །མཐའ་
གཅིག་པ་ནི་སིད་ཕྱིར་རོ། །ཐམས་ཅད་གིས་ཀ་ངོ་བོ་ིད། །དྲེ་ཡི་ཁྱད་པར་བསལ་བའི་ཕྱིར། །ཞོ་འཐུང་ཞྲེས་
ནི་བསྐུལ་བ་ན། །ཅི་ཕྱིར་རྔ་མོ་ལ་མི་རྒྱུག །འོན་ཏྲེ་ཕུལ་བྱུང་འགའ་ཞིག་ཡོད། །གང་གིས་ཁྱད་པར་འཇུག་
འགྱུར་ན། །དྲེ་ིད་ཞོ་ཡིན་དྲེ་གཞན་ལ། །མྲེད་ཕྱིར་གིས་ཀ་མིན་གཞན་ཡིན། །ཐམས་ཅད་ཀུན་བདག་ིད་
ཡིན་ན། །བོ་སྒྲ་ཐ་དད་པར་མི་འགྱུར། །ཐ་དད་བསྡུས་པར་སྨྲ་བ་ལ། །དྲེ་མྲེད་ཕྱིར་ན་མི་སིད་འགྱུར། །དངོས་
མྲེད་ངོ་བོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །ངོ་བོ་བརོད་པ་དཔད་བྱ་ིད། །མ་ཡིན་སྒྲ་ནི་དྲེ་དག་ིད། །རྣམ་གཅོད་རོད་པར་བྱྲེད་
པར་གྲུབ། །རང་བཞིན་ཁྱད་པར་བྱྲེ་བྲག་ལ། །ལྟོས་པའམ་འོན་ཏྲེ་འབའ་ཞིག་པ། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་
བརོད་དྲེ། །འཇིག་ལ་འབྲས་དང་ཡོད་ིད་བཞིན། །གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་རང་བཞིན། །ཡོད་པ་ཇི་ལྟར་
བསྒྲུབ་བྱ་མིན། །ཁྱད་པར་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ནི། །གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་དག་ལས་མས། །ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་
ཙམ་དུ་ནི། ། 
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༼༡༨༽ 
བསྒྲུབ་བྱ་སི་ཡི་ཆོས་ཅན་ལ། །དོན་འགའ་ཞིག་ཀང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །འདི་འདྲ་བ་ཡང་བཀག་པ་མྲེད། །ཁྱད་
པར་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་ན་འདིར། །གཏན་ཚིགས་རྲེས་འགོ་མྲེད་ཅན་འགྱུར། །ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན་
དྲེས། །ཁྱད་པར་དག་ནི་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར། །དྲེ་ཡི་ཁྱད་པར་གཟུང་མྲེད་པར། །དངོས་པོ་ཙམ་ན་སྒྲུབ་པ་ན། །དྲེ་
ཙམ་ཁྱབ་བྱྲེད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡི། །རྲེས་སུ་འགོ་བ་མས་པ་མྲེད། །མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡོད་ཆོས་མྲེད། །གིས་པ་ལ་
བརྲེན་འཁྲུལ་པ་ཅན། །མྲེད་པའི་ཆོས་ནི་འགལ་ཡིན་ན། །ཡོད་དྲེ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར། །རང་བཞིན་སྒྲུབ་
པ་གོ་བྱྲེད་ཡིན། །དྲེ་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་ངྲེས་པ་ཡི། །རང་བཞིན་ངྲེས་པ་གོ་བྱ་ཡིན། །འདི་ལྡོག་པ་ན་དྲེ་ལྡོག་
བྱྲེད། །དཔྲེར་ན་མི་རག་ིད་བྱས་པའམ། །མ་བྱས་པས་ན་མི་འཇིག་བཞིན། །རྒྱུ་མྲེད་ཕྱིར་ན་འཇིག་པ་ནི། །རང་
གི་ངོ་བོས་རྲེས་འབྲྲེལ་ིད། །དངོས་པོ་ལྟོས་དང་བཅས་རྣམས་ནི། །ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་མཐོང་། །དྲེ་
རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། །འགའ་ཞིག་ལ་ནི་མི་སིད་འགྱུར། །དྲེས་ན་འབྲས་གནས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །འཇིག་པ་རྒྱུ་
ལྡན་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི་ཐམས་ཅད་དག །འཁྲུལ་པ་ིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན། །དྲེ་རྒྱུ་ནུས་པ་མྲེད་
ཕྱིར་ཡང་། །འདི་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་འགྱུར། །གང་ལ་འགྱུར་ཞྲེས་བྱ་དྲེ་ལས། །གཞན་ལའང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་
འགྱུར། །དྲེས་ན་དངོས་པོའ་ིཡུལ་ཅན་གི། །རྲེས་སུ་དཔོག་གང་རྣམ་གིས་ཏྲེ། །འབྲས་དང་ངོ་བོ་དྲེ་དག་
ལས། །རང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འབྲྲེལ་དྲེས་ཕྱིར། །འཇུག་པ་བོ་སོན་ཅན་ིད་ཕྱིར། །དྲེ་ཡི་ངོ་བོ་མི་དམིགས་
ན། །འཇུག་པར་མི་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བས། །མི་དམིགས་པ་ནི་ཚད་མར་བཤད། །བསྟན་བཅོས་སྐབས་དང་འབྲྲེལ་
མྲེད་དང་། །དོན་རྣམས་དབང་པོ་ལས་འདས་པ། །རགས་མྲེད་པ་ཅན་དྲེ་རྣམས་ནི། །མི་དམིགས་ཕྱིར་ན་ཇི་ལྟར་
མྲེད། །ཡོད་མྲེད་ངྲེས་པའི་འབྲས་ཅན་མིན། །ཕྱིར་ན་ཚད་མ་ིད་མི་འགྱུར། ། 
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༼༡༩༽ 
རགས་ཀི་ཕུལ་བྱུང་ཡོད་པ་ཅན། །ལ་ལ་ཚད་མ་དག་ཏུ་འགྱུར། །རང་བཞིན་ཤྲེས་བྱྲེད་མི་ཤྲེས་ལ། །རིགས་པ་
འདི་ནི་བརོད་པ་ཡིན། །རྒྱུ་མི་ཤྲེས་ན་འབྲས་བུ་ནི། །མྲེད་པ་ིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད། །དོན་གི་རང་བཞིན་རགས་
ཅན་ལ། །རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་ཡང་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་འགའ་ཞིག་གིས། །དྲེ་མྲེད་པར་ནི་རོགས་
པར་འགྱུར། །སྣང་རུང་མཐོང་བ་མྲེད་པའི་རྒྱུ། །མི་སིད་པར་ནི་གྱུར་པ་ན། །སྣང་རུང་དངོས་པོ་མ་དམིགས་
པའི། །དངོས་པོ་མྲེད་པ་རོགས་པར་འགྱུར། །འགལ་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་ཡང་། །དྲེ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་
ཕྱིར། །དྲེ་དང་འགལ་བ་དམིགས་པ་ནི། །མྲེད་པ་ིད་དུ་ངྲེས་པར་འགྱུར། །ཐོག་མྲེད་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་
བའི། །རྣམ་པར་རོག་པས་ཡོངས་བསྒྲུབས་པ། །ཡོད་མྲེད་གིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པ། །སྒྲ་དོན་ཆོས་ནི་རྣམ་པ་
གསུམ། །དྲེ་དངོས་ྲེར་ལྲེན་མྲེད་པ་ཅན། །སྒྲུབ་ལ་དྲེ་མི་དམིགས་པ་ནི། །དྲེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ིད་
ནི། །མྲེད་པ་མ་ཡིན་སྒྲ་སོར་ཕྱིར། །དོན་དམ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་ིད་ཅན། །མཐོང་བའི་བྱྲེ་བྲག་ཐ་དད་པའི། །དོན་
རྣམས་ལ་ནི་སྒྲ་རྣམས་ནི། །རྒྱུ་མྲེད་ཅན་འཇུག་མི་འགྱུར་དང་། །འདས་དང་མ་སྲེས་པ་ལ་ཡང་། །ཚིག་འགའ་
ཞིག་ཀང་རྫུན་པ་ཡི། །དོན་ཅན་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཕྱིར། །དྲེ་དག་བོ་དོན་ཡུལ་ཅན་འདོད། །སྒྲ་དོན་བསོན་པ་སྒྲུབ་
པ་ལ། །ཆོས་ཀི་རྲེན་ནི་བསལ་བའི་ཕྱིར། །ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མི་འགྱུར་ལ། །ཡན་གར་ཆོས་ནི་གྲུབ་པ་
ཡིན། །སྒྲ་དོན་བསོན་པ་མྲེད་རྣམས་ཀིས། །ཡོད་མྲེད་ཕྱོགས་ཀི་བྱྲེ་བྲག་གིས། །དངོས་པོ་ིད་ནི་དཔད་བྱ་
སྟྲེ། །འདི་ལས་འབྲས་འབྱུང་རག་ལས་ཕྱིར། །དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ལ། །དོན་གྲེར་བརགས་པས་ཅི་ཞིག་
བྱ། །མ་ནིང་གཟུགས་བཟང་མི་བཟང་ཞྲེས། །འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བརགས་ཅི་ཕན། ། 
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༼༢༠༽ 
རོག་པའི་ཤྲེས་པའི་ཡུལ་ིད་ཀིས། །སྒྲ་ཡི་དོན་ནི་བརགས་པ་ཡིན། །དངོས་རྲེན་མ་གྲུབ་འདི་ཆོས་སུ། །རིགས་
པ་སྨྲ་བས་གསུངས་པ་ཡིན། །སྒྲ་རྣམས་དངོས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ིད་མྲེད་ཕྱིར། །དྲེ་ལས་དོན་
གྲུབ་མིན་དྲེ་དག །སྨྲ་པོའ་ིབསམ་པ་སྟོན་པར་བྱྲེད། །ཡིད་ཆྲེས་ཚིག་ནི་མི་སླུ་བའི། །སི་ལས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་
ིད། །འབྲྲེལ་པ་དང་ནི་རྲེས་མཐུན་ཐབས། །སྲེས་བུའི་དོན་ནི་རོད་བྱྲེད་ངག །ཡོངས་བརགས་དབང་དུ་བྱས་
ཡིན་གི། །དྲེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་བྱས་མིན། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ཡི། །དོན་དྲེ་དག་ལ་མངོན་སུམ་
དང་། །རྲེས་སུ་དཔག་རྣམ་གིས་ཀིས་ཀང་། །གནོད་མྲེད་འདི་ཡི་མི་སླུ་བའོ། །ཡིད་ཆྲེས་ཚིག་ནི་མི་སླུ་
བའི། །སི་ལས་འདི་ཡུལ་ལོག་གྱུར་ནའང་། །གོ་སྐབས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་བོ་ནི། །རྲེས་སུ་དཔག་པ་ིད་དུ་
གསུངས། །བང་དང་དོར་བྱའི་དྲེ་ིད་ནི། །ཐབས་བཅས་རབ་ཏུ་ངྲེས་པ་ཡིས། །གཙོ་བོའ་ིདོན་ལ་མི་སླུའི་
ཕྱིར། །གཞན་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། །སྲེས་བུ་ཕུལ་བྱུང་ལ་བལྟོས་པ། །ཇི་བཞིན་དོན་དུ་གཞན་གིས་
ཤྲེས། །གལ་ཏྲེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དྲེ། །ཤྲེས་པར་ནུས་ན་དོན་འདི་འདོད། །འདི་ནི་འདི་ལྟའམ་མིན་ནོ་ཞྲེས། །གཞན་
ལ་སོན་ལྡན་སོན་མྲེད་ལའམ། །ཚད་མ་རྣམས་ནི་རྲེད་དཀའི་ཕྱིར། །རོགས་དཀའ་ཞྲེས་ནི་གཞན་གིས་
ཤྲེས། །འགིབ་དང་ཕུལ་བྱུང་བརྲེན་པ་ཀུན། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་བཅས་ིད་ཕྱིར། །དྲེ་གོམས་པ་ལས་བདག་
འགྱུར་བས། །ལ་ལ་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར། །འཚེ་བ་མྲེད་དང་ཡང་དག་དོན། །ངོ་བོ་ིད་ལ་ཕྱིན་ལོག་
གིས། །འབད་དུ་ཟིན་ཀང་མི་བཟོག་སྟྲེ། །བོ་ནི་དྲེ་ཕྱོགས་འཛིན་ཕྱིར་རོ། །ྲེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
དག །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་ལས་སྲེས་པ་ཡིན། །དྲེ་མ་རིག་དྲེར་དྲེ་ལ་ཆགས། །དྲེ་ལས་ཞྲེ་སྡང་ལ་སོགས་
འབྱུང་། །དྲེ་ིད་ཀིས་ན་ྲེས་རྣམས་ཀི། ། 
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༼༢༡༽ 
རྒྱུ་ནི་གཏི་མུག་ཡིན་པར་གསུངས། །གཞན་ལས་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་སྟྲེ། །དྲེ་སྤངས་པ་ན་སྤོང་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་
རྣམས་ལོག་པ་ིད་ཀི་རྒྱུ། །ྲེས་རྣམས་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་ཕྱིར། །སྲེས་བུས་མ་བྱས་བདྲེན་དོན་ཅན། །ཞྲེས་ནི་
ལ་ལ་རོད་པར་བྱྲེད། །ཚིག་རྣམས་བདྲེན་པ་ིད་ཀི་རྒྱུ། །ཡོན་ཏན་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་ཕྱིར། །སྲེས་བུས་མ་བྱས་
ལོག་པའི་དོན། །ཅི་མིན་ཞྲེས་ནི་གཞན་དག་བརོད། །དོན་ཤྲེས་བྱྲེད་པ་དག་གི་རྒྱུ། །བརྡ་ནི་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་
པས། །ཚིག་རྣམས་སྲེས་བུས་བྱས་མིན་ཡང་། །དྲེ་ཕྱིར་ལོག་པ་ིད་དུ་སིད། །འབྲྲེལ་པ་སྲེས་བུས་བྱས་མིན་
ན། །བརྡ་རིག་མྲེད་པར་རོགས་པར་འགྱུར། །བརྡ་ལས་དྲེ་ནི་གསལ་ཡིན་ན། །བརགས་པ་གཞན་དག་ནུས་མྲེད་
འགྱུར། །ཚིག་རྣམས་དོན་གཅིག་ལ་ངྲེས་ན། །དོན་གཞན་རོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དོན་དུ་མ་དང་མངོན་
འབྲྲེལ་ན། །འགལ་བ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡིན། །སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ིད་ཀང་། །ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་དོན་མྲེད་
འགྱུར། །ཐ་དད་རྣམས་ལ་འབྲྲེལ་པ་ཡང་། །རྣམ་པར་གཞག་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་བརོད། །སྲེས་བུས་ལྲེགས་པར་
མ་བྱས་པ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དོན་མྲེད་འགྱུར། །ལྲེགས་བྱས་ཁས་ལྲེན་ན་འདི་ནི། །དངོས་སུ་གླང་ཆྲེན་ཁྲུས་
འདྲར་འགྱུར། །འབྲྲེལ་པ་ཅན་རྣམས་མི་རག་ཕྱིར། །འབྲྲེལ་པ་ལ་རག་ཡོད་མ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་དོན་དང་སྒྲ་ཡི་
དྲེ། །སྲེས་བུའི་བོ་ཡིས་ལྲེགས་པར་བྱས། །དོན་དང་ལྷན་ཅིག་སྲེས་ན་ནི། །སྒྲ་རྣམས་ལ་ནི་རང་བཞིན་
དག །རྣམ་པར་བཟོག་པར་མི་རིགས་སོ། །རྣམ་བརགས་འབྲྲེལ་ལ་ྲེས་འདི་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་རྲེན་འདི་འཇིག་ན་
ཡང་། །འཇིག་མིན་རག་ཕྱིར་རིགས་དང་འདྲ། །རག་རྣམས་ལ་བརྲེན་ནུས་པ་གང་། །གང་གིས་དྲེ་རྲེན་འདོད་པ་
ཡིན། །ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཡི། ། 
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༼༢༢༽ 
ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྒྱུ་རྣམས་ཚོགས་ན། །དྲེ་སྲེད་པར་ནི་རུང་ིད་ཕྱིར། །རིགས་པ་ཤྲེས་པས་བུམ་སོགས་
ཀང་། །སྲེ་བ་ལ་ནི་གསལ་བར་འདོད། །འགྱུར་བ་མྲེད་རྣམས་ཁྱད་མྲེད་པས། །གསལ་བྱྲེད་རང་གིས་དོན་ཅི་
བྱས། །གང་ཕྱིར་དྲེས་དྲེ་གསལ་འདོད་པ། །འབྲྲེལ་པ་དངོས་པོ་ིད་གྱུར་མོད། །ཐ་དད་ཕྱིར་བོ་སྣ་ཚོགས་
འགྱུར། །དྲེ་ལས་ཐ་དད་མིན་དྲེ་ིད། །འདི་ལས་གཞན་དངོས་ཡོད་མ་ཡིན། །དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་ཐ་དད་
ཕྱིར། །འབྲྲེལ་པ་རོག་པས་བྱས་པ་ཡིན། །ཡོད་རྫས་གཞན་ལ་རག་ལུས་པའམ། །གཞན་གི་འབྲྲེལ་པར་ཇི་ལྟར་
འགྱུར། །ཡི་གྲེ་དོན་མྲེད་ཅན་འགྱུར་ཞིང་། །ཚིག་སོགས་ཀུན་བརགས་དངོས་མྲེད་ལ། །དངོས་པོ་ཡི་ནི་འབྲྲེལ་
པ་འདི། །ཇི་ལྟ་བུར་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར། །བྱྲེད་པ་པོ་རྣམས་མི་དྲན་ཕྱིར། །སྲེས་བུས་མ་བྱས་ཀང་འདོད་
ལོ། །འདི་ལའང་རྲེས་སུ་བརོད་པ་ཡོད། །དྲེས་ན་ངན་པའི་མུན་པས་ཁྱབ། །ཇི་ལྟར་སྲེས་བུ་འདི་གཞན་
ལས། །མ་ཐོས་བར་ནི་ཡི་གྲེ་དང་། །ཚིག་བཀོད་པ་ནི་བརོད་ནུས་མྲེད། །དྲེ་ལྟར་གཞན་ལའང་འགའ་ཞིག་
སྨྲ། །སྤྲེལ་བ་ཡི་ནི་གཞུང་གཞན་ཡང་། །མན་ངག་ལས་གཞན་གཞན་དག་གིས། །འདོན་པ་གང་མཐོང་གང་གིས་
ན། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་རྲེས་མི་དཔོག །རིགས་གང་གང་ལས་གྲུབ་པ་དྲེ། །ཁྱད་པར་མྲེད་དྲེ་མྲེ་ཤིང་བཞིན། །རྒྱུ་མ་
མཐོང་བ་ཅན་གཞན་ཡང་། །དྲེ་ལས་འགྱུར་བར་ཡང་དག་ཤྲེས། །དྲེ་ལ་འབྲས་མཚུངས་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །ཁྱད་
པར་དག་ནི་མ་བསྟན་པར། །གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་སོས་པ་གང་། །དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཅན། །རྣམ་ཀུན་
ཐོག་མྲེད་གྲུབ་གྱུར་མོད། །དྲེ་ལྟར་སྲེས་མིན་རྲེན་ཅན་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་སྲེས་བུས་མ་བྱས་ིད། །གཞན་ཡང་མི་ལ་
མི་བརྲེན་འགྱུར། །ཀླ་ཀློ་ལ་སོགས་ཐ་སད་དང་། །མྲེད་པར་སྨྲ་བའི་ཚིག་རྣམས་ཀང་། །ཐོག་མྲེད་ཕྱིར་ན་དྲེ་
བཞིན་འགྱུར། །སོན་འདུས་བྱས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཕྱིར། །དྲེ་ 
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༼༢༣༽ 
འདྲའི་སྲེས་བུས་མ་བྱས་ིད། །གྲུབ་ནའང་ཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །དོན་གི་འདུ་བྱྲེད་ཁྱད་པར་རྣམས། །མཐོང་
ཕྱིར་ཐྲེ་ཚོམ་དག་ཀང་ཡིན། །ཡིག་རྣམས་གཞན་དང་ཁྱད་མྲེད་ཕྱིར། །སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ན་འབྲས་ཅིར་
འགྱུར། །ངག་ནི་ཡི་གྲེ་ལས་ཐ་དད། །ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ་མ་དམིགས་ཕྱིར། །ཡན་ལག་དུ་མའི་བདག་ིད་ཡིན། །དྲེ་
རྣམས་ཐ་དད་དོན་མྲེད་ིད། །དྲེ་དངོས་ཅན་མིན་དྲེ་དངོས་ཅན། །བརགས་པ་སྲེང་གྲེ་ིད་སོགས་བཞིན། །རྲེ་རྲེ་
དོན་བཅས་ིད་ཡིན་ནའང་། །དུ་མ་ིད་བཏགས་ལོག་པ་ཡིན། །ཡན་ལག་གཅིག་ནི་རོགས་པས་ཀང་། །ངག་གི་
དོན་དག་རོགས་པར་འགྱུར། །ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་རོགས་པ་ནའང་། །དུས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་རུང་ངོ་། །གཅིག་
ིད་ན་ཡང་ཐ་དད་མྲེད། །རིམ་གིས་རོགས་པ་མི་སིད་ཕྱིར། །མི་རག་ན་ནི་རྩོལ་བྱུང་ཕྱིར། །དྲེ་ཅི་སྲེས་བུས་
བྱས་པ་མིན། །རག་ིད་ཡིན་ཡང་རག་པར་ནི། །དམིགས་འགྱུར་སྒྲིབ་གཡོགས་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལྷན་
ཅིག་བྱྲེད་འགའ་ཞིག །མ་ཚང་ཐོས་པ་མིན་ཞྲེ་ན། །ཅིས་ཀང་གཞན་ལྟོས་ཡིན་ས་སྟྲེ། །ངྲེས་པ་དག་ནི་འགལ་བ་
ཡིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཁྱབ་བྱྲེད་མིན། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་དམིགས་མི་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཁྱབ་ན་ཐམས་ཅད་
ཀིས། །ཅིག་ཅར་དམིགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར། །འདུས་བྱས་དམིགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། །འགྱུར་མྲེད་གང་གིས་འདུ་
བྱྲེད་འགྱུར། །དབང་པོ་ལྲེགས་པར་བྱས་གྱུར་ན། །དྲེས་ཀང་མ་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ལྲེགས་བྱས་
ཁྱད་པར་ལས། །ཐ་དད་ཕྱིར་དོན་གཅིག་ངྲེས་ཡིན། །སྒྲ་ཡི་ཚོགས་པ་དུ་མ་ཡི། །ཅ་ཅོ་ཇི་ལྟར་ཐོས་པར་
འགྱུར། །དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ཡན་གར། །ཐོས་འགྱུར་རོད་བྱྲེད་མ་ཡིན་ན། །སྒྲ་ལས་ཐ་དད་ཡོད་དོ་ཞྲེས། །འདི་ལ་
ཤིན་ཏུ་ཆྲེས་དད་བྱ། །སྒྲ་གཞན་དག་ནི་གནས་པ་ན། །རོད་བྱྲེད་ཇི་ལྟར་ 
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༼༢༤༽ 
ཐོས་པ་ཡིན། །ཡང་ན་ནུས་པ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། །ཇི་ལྟར་ཐ་དད་སྒྲ་རོགས་འགྱུར། །ྲེས་པ་གང་དང་གང་གིས་
ཀང་། །སྒྲ་ཙམ་རོད་བྱྲེད་མི་འདོད་པ། །སྒྲ་ཙམ་དག་གིས་གསལ་བ་ནི། །ཇི་ལྟར་རོད་བྱྲེད་ལ་དྲེ་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་
ཡི་གྲེ་རིམ་པ་ངག །ཡིག་རྣམས་ཐ་དད་མྲེད་ཕྱིར་མིན། །དྲེ་དག་རྣམ་པར་གཞག་པའང་མྲེད། །གོ་རིམ་གཞན་ནི་
འགལ་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་དང་རག་པར་བརོད་པའི་ཕྱིར། །ཡུལ་དང་དུས་ཀི་གོ་རིམ་མྲེད། །མི་རག་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་
ཡིན་པའི། །སོན་ཡང་སར་ནི་བརོད་པ་ཡིན། །གསལ་བའི་རིམ་པའང་ངག་མིན་ཏྲེ། །རག་ལ་གསལ་བ་བསལ་
ཕྱིར་རོ། །བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀི་བྱ་ིད་ལས། །དྲེ་གྲུབ་ཕྱིར་ན་འབྲས་ིད་ཡིན། །གྲུབ་པའི་དོན་ལ་རང་ཤྲེས་
པས། །གཞན་བོའ་ིརྒྱུ་ནི་གསལ་བྱྲེད་འདོད། །དཔྲེར་ན་སྒྲོན་བཞིན་གཞན་དུ་ནའང་། །བྱྲེད་པོ་ལས་འདི་ཁྱད་
པར་ཅི། །བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀི་ཚོགས་པ་ཡི། །བྱ་བ་ལས་ནི་ངྲེས་པར་ཡང་། །དམིགས་ཕྱིར་འབྲས་བུ་ིད་ཡིན་
ཏྲེ། །གསལ་བྱྲེད་ལ་དྲེ་མི་སིད་ཕྱིར། །གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ཀི་དྲེ་ངོ་བོའ།ི །སྒྲིབ་བྱྲེད་བྲལ་བ་གསལ་ཡིན་ན། །ཅི་ཕྱིར་
མྲེད་པ་ལ་བྱྲེད་པའི། །ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་དྲེ་རུང་འགྱུར། །སྒྲ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །གཞན་དག་ཀང་
གསལ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །དྲེ་བཞིན་དུ་ནི་ཁས་ལྲེན་ན། །རྒྱུ་རྣམས་ཀུན་ནི་དོན་མྲེད་ིད། །ངོ་ཤྲེས་པ་དང་ཡོང་
སོར་སོགས། །གང་ཡིན་སྒྲུབ་བྱྲེད་འདོད་ན་ནི། །དཔྲེ་མྲེད་ཅན་ཡིན་དངོས་རྣམས་ནི། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་འཇིག་
ཕྱིར་རོ། །རགས་ངན་གཞན་ཡང་སུན་དབྱུང་བྱ། །བོ་ནི་སྲེས་བུའི་རྲེན་ཅན་མིན། །ཁས་བངས་མངོན་སུམ་
གགས་པ་དང་། །རྲེས་སུ་དཔག་པས་ཅིག་ཅར་གནོད། །ཡི་གྲེ་རྣམས་ལས་ཐ་དད་པའི། །རིམ་པའང་གསལ་
བར་དཔད་ཟིན་ཏོ། ། 
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༼༢༥༽ 
དྲེ་ནི་རོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་ན། །ཇི་ལྟར་སྲེས་བུའི་རྲེན་ཅན་མིན། །འཇིག་པ་ཡོད་ཙམ་འབྲྲེལ་པ་ཅན། །ིད་ཕྱིར་
སྒྲ་ནི་མི་རག་ིད། །མྲེ་ལས་དོན་གཞན་གྱུར་པ་དག །སྲེ་ན་འཇིག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །ཤིང་ནི་མཐོང་བ་ིད་དུ་
འགྱུར། །དྲེ་ིད་འདི་ཡིས་འཇིག་ཅྲེ་ན། །ཇི་ལྟར་གཞན་ནི་གཞན་འཇིག་འགྱུར། །བ་སྟྲེ་ཅི་ཕྱིར་ཤིང་མི་
སྣང་། །དྲེས་གཟུང་ཕྱིར་མིན་ཞྲེ་ན་མིན། །གང་ཕྱིར་དྲེ་ཡིས་མི་སྒྲིབ་སྟྲེ། །སྲེ་ཕྱིར་འཇིག་པ་འཇིག་ཅན་
འགྱུར། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤིང་མཐོང་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་གསོད་བྱྲེད་བསད་པ་ན། །ནག་པ་སར་འབྱུང་མིན་ཇི་
བཞིན། །འདི་ལའང་དྲེ་བཞིན་ཡིན་ཞྲེ་ན། །གསོད་བྱྲེད་བསད་པ་ིད་མ་ཡིན། །འཇིག་པ་གཞན་ིད་མ་ཡིན་
ན། །ཤིང་ིད་འཇིག་པ་ིད་དུ་འགྱུར། །དྲེ་མྲེད་ཕྱིར་ན་རྒྱུ་མིན་ིད། །འདི་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་པའང་
མྲེད། །འཇིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་ཅན་ཡིན་ནའང་། །རག་ཕྱིར་དངོས་པོ་འཇིག་པ་དག །ལྷན་ཅིག་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྲེ་
ན། །མྲེད་པ་རག་ིད་གང་ལས་ཡིན། །མྲེད་ལ་དངོས་འཇིག་མྲེད་ིད་ཀི། །ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མི་རུང་སྟྲེ། །གང་
ཕྱིར་དངོས་པོ་འཇིག་པ་ཡིས། །འཇིག་པ་དག་ནི་མི་འདོད་དོ། །དངོས་འཇིག་གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཕྱིར། །དྲེ་
ཤྲེས་དོན་དུ་སྲེམས་ཀིས་ནི། དྲེ་ཡི་ཐ་དད་སྒྲོ་བཏགས་ནས། །གནས་སྐབས་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་ཅན་བཤད། །མྲེད་པ་
རང་ིད་ལས་ཡོད་ནའང་། །རྣམ་རོག་འདི་ནི་མཚུངས་ཤྲེ་ན། །དྲེ་ཡི་ཅུང་ཟད་འགྱུར་མྲེད་དྲེ། །མྲེད་པར་གྱུར་པ་
ཙམ་ཞིག་ཡིན། །ཡོད་ལ་རྣམ་རོག་འདི་འགྱུར་ཏྲེ། །བསྒྲུབ་པ་དངོས་དང་འབྲྲེལ་ཕྱིར་རོ། །མྲེད་པ་ཡིན་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ནི། །དངོས་པོ་མིན་ཞྲེས་བྱ་བའང་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཅིག །ཡོད་ན་གཞན་ལ་ལྟོས་འགྱུར་
གི། །དངོས་གང་ཅུང་ཟད་མི་བྱྲེད་ལ། །ཅི་སྟྲེ་འགའ་ཞིག་གིས་ལྟོས་འགྱུར། །དྲེས་ནི་རྒྱུ་མྲེད་ 
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༼༢༦༽ 
ཅན་ཡིན་ནའང་། །མ་སྲེས་པ་ལས་འཇིག་འགྱུར་ཕྱིར། །ཡོད་པ་ིད་དང་འཇིག་ཡིན་སོན། །ཧ་ཅང་ཐལ་བ་
བསལ་བ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་སྲེ་ལྡན་འགའ་ཞིག་ིད། །ཐོགས་བཅས་ིད་འདོད་དྲེ་བཞིན་དུ། །ཡོད་རྣམས་འཇིག་
པའི་རང་བཞིན་ཡིན། །སྲེ་ལྡན་མིན་པ་མིན་ཞྲེ་ན། །རྒྱུ་ཡི་རང་བཞིན་ངྲེས་པ་ལས། །འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་
ངྲེས་པ་སྟྲེ། །ཐ་དད་རྒྱུ་རྣམས་མྲེད་ིད་ཕྱིར། །མི་རག་ངོ་བོ་ཐ་དད་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་རྣམས་འབྲྲེལ་པ་
ཡང་། །རག་པ་ིད་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །སྒྲ་ཡི་ནུས་པའང་སར་བཤད་པའི། །འབྲྲེལ་པའི་སོན་གིས་བསལ་བ་
ཡིན། །སྲེས་བུས་མ་བྱས་ཞྲེས་བྱ་ིད། །ཇི་བཞིན་དོན་ཤྲེས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན། །སྲེས་བུའི་ྲེས་པས་སོན་མྲེད་
པའི། །མྲེ་སོགས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མཐོང་། །དྲེ་ནི་མ་བྱས་པར་འདོད་ན། །ཤྲེས་པ་ིད་ཀི་རྒྱུར་མི་འགྱུར། །རག་
པ་དག་ལ་དངོས་ནུས་པ། །འགའ་ཡང་སྲེ་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །རྣམ་རོག་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི། །སྒྲོ་བཏགས་
སོད་ཡུལ་ཅན་བོ་དག །འགའ་ཞིག་དྲེ་ལས་སྲེ་འགྱུར་གི། །དོན་གི་སོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་བྱས་ངག་
ལོག་ིད་དུ། །མཐོང་ིད་ཕྱིར་ན་མ་བྱས་པའི། །ཚིག་ནི་བདྲེན་དོན་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། །བཟོག་པས་འགལ་བ་ཁྱབ་
ཕྱིར་རོ། །མྲེད་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་བསྟན་ནའང་། །དྲེ་ནི་ཡོད་པར་དོགས་འགྱུར་ཏྲེ། །དངོས་པོ་འགལ་བ་དག་
ལ་ཡང་། །ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མཐོང་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་ལ་མྲེད་པ་མི་དམིགས་པས། །མི་འགྲུབ་ཅྲེས་ནི་བཤད་ཟིན་
ཏོ། །མྲེད་པ་ིད་ནི་མ་གྲུབ་ན། །ལྡོག་པ་ིད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ། །གལ་ཏྲེ་རྲེས་འགོ་ལྡོག་པ་དང་། །བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
ཅན་ལ་ཡོད་ིད། །དྲེ་ངྲེས་འབྲས་ཅན་ཤྲེས་པ་ཡིས། །གྲུབ་པར་གྱུར་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན། །གང་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་མི་
མཐུན་ཕྱོགས། ། 
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༼༢༧༽ 
བཟོག་པ་ིད་བརོད་དྲེ་ིད་ནི། །འདི་ཡི་ཆོས་མཐུན་འགྱུར་དྲེས་ན། །གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་རྲེས་འགོ་
ཅན། །འགའ་ཡིས་བརྡ་བྱས་ིད་ཡིན་ན། །སགས་རྣམས་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན། །ཅི་སྟྲེ་དངོས་པོའ་ིནུས་ཡིན་
ན། །ཁྱད་པར་མྲེད་ཕྱིར་གཞན་ལའང་འགྱུར། །དོན་གཞན་ིད་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །བཀོད་པའང་སར་ནི་བསལ་བ་
ཡིན། །དྲེ་དོན་རག་ཏུ་འགྲུབ་འགྱུར་ཏྲེ། །བལྟོས་པ་ཡིན་ན་ནུས་མྲེད་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་དངོས་ནུས་དྲེ་འདྲ་ན། །དྲེ་
ནི་ཀུན་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགྱུར། །ལྲེགས་བྱས་མིན་ཕྱིར་བྱྲེད་པ་པོའ།ི །ཁྱད་པར་ལ་ཡང་ལྟོས་མི་རུང་། །དངོས་པོ་
འདུས་བྱས་པ་ཡི་ཡང་། །དངོས་པོའ་ིཐ་དད་ཐ་དད་བྱྲེད། །བྱྲེད་པོའ་ིཁྱད་པར་ལས་ནུས་པ། །ངྲེས་པ་མ་ཡིན་
བརྡ་ལས་འགྱུར། །ཁྱད་པར་བྱར་མྲེད་ཅན་ཡིན་ན། །ཅི་ཞིག་བྱྲེད་ནས་བྱྲེད་པོར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་མངོན་གསལ་
སོར་ཡིན་ན། །དྲེ་ནི་གོང་དུ་བསལ་ཟིན་ཏོ། །གང་ལས་བོ་དྲེ་གསལ་ཡིན་ལ། །དྲེ་ནི་འབྲས་བུར་གལ་ཏྲེ་
སོར། །སྨྲ་བ་པོ་གསལ་རྒྱུ་ཡིན་པས། །ན་པ་པོ་ཡང་འབྲས་འབྲྲེལ་འགྱུར། །མངོན་པར་གསལ་མིན་སྒྲ་དག་
གི །བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀི་སོར་བའམ། །ཡིད་ཀི་བཟས་པ་དོན་མྲེད་འགྱུར། །སྒྲ་ནི་རྣ་བའི་སོད་ཡུལ་ཡིན། །བརྒྱུད་
པས་དྲེ་ལས་བསྲེད་ིད་ཕྱིར། །བོ་དྲེའང་གསལ་བ་ཡིན་ཞྲེ་ན། །གལ་ཏྲེ་དོན་ཅན་ཡིན་མི་འགྲུབ། །རོག་པའི་
རྲེས་སུ་འགོ་ཕྱིར་རོ། །རང་དང་སི་ཡི་རང་བཞིན་རྣམས། །ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བརོད་འདོད་ནས། །བརྡ་བྱྲེད་རྣམས་
ཀིས་བརོད་པའི་ཕྱིར། །མི་འགལ་དངོས་པོ་ལ་མ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་གོ་རིམ་མྲེད་ན་ནི། །རོ་དང་མཚོ་ཞྲེས་ཐོས་པ་
ལས། །འབྲས་ཐ་དད་མྲེད་འགྱུར་ཞྲེ་ན། །དྲེ་ནི་སྲེས་བུའི་རྲེན་ཅན་ཡོད། །ཡི་གྲེ་ཀུན་སོང་ཤྲེས་པ་ལས། །སྲེས་
ལ་ 
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༼༢༨༽ 
ཤྲེས་ལས་སྒྲ་སྲེའོ། །དྲེ་ཡི་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ནི། །རྣ་བས་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཤྲེས་ངྲེས་སྲེད་པའི་ཤྲེས་པ་
ཅན། །དྲེ་ཐོས་མྱུར་མིན་ཐོས་པ་ཅན། །དྲེ་དྲན་པ་ལ་བལྟོས་ནས་ནི། །ཕྱིས་ནི་བདག་ིད་ལ་དྲན་བྱྲེད། །དྲེ་ནི་རྒྱུ་
དང་འཛིན་སྲེམས་ཀི། །ཡིག་རྣམས་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡི། །གོ་རིམ་དག་ནི་ཡིན་ཞྲེས་བརོད། །དྲེ་དག་སྲེས་
བུས་བྱས་པ་ིད། །དྲེ་ཕྱིར་ཡི་གྲེའི་ངོ་བོ་དྲེ། །ཚིག་དང་ཚིག་ལས་གཞན་ིད་དྲེ། །བྱྲེད་པོའ་ིའདུ་བྱྲེད་ལས་ཐ་
དད། །ལྷན་ཅིག་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་བྱྲེད། །ཡི་གྲེ་རྣམས་ཀི་གོ་རིམ་དྲེའང་། །སྤྲེལ་བར་བྱྲེད་ལ་འཇུག་ཡིན་
ཏྲེ། །འདོད་དང་མི་འགལ་གྲུབ་ཅན་གི། །གོ་རིམ་གནས་པ་འགལ་ཕྱིར་རོ། །སྲེས་བུ་དང་ནི་ཡི་གྲེ་རྣམས། །རྒྱུ་
འབྲས་ིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཡི་གྲེའི་རིམ་ཀུན་སྲེས་བུ་ལས། །མྲེ་དང་ཤིང་གི་རིགས་པ་བཞིན། །ཤྲེས་མཐུ་
དག་གིས་སགས་ཞྲེས་པའི། །གོ་རིམ་བྱྲེད་ཚུལ་ཅན་སྲེས་བུ། །ཐུན་མོང་མིན་པ་ིད་གྲུབ་སྟྲེ། །གཞན་ལ་དྲེ་
དག་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །གང་ཡང་རྒྱུད་རིག་འགའ་ཞིག་གིས། །གསང་སགས་འགའ་ཞིག་བྱྲེད་འགྱུར་བ། །དྲེ་དག་
གིས་དྲེ་གཙོ་བོའ་ིམཐུ། །དྲེས་བཤད་རིགས་པ་འཇུག་ཕྱིར་རོ། །འབྲས་བུ་འདོད་པས་སགས་རྣམས་ནི། །བྱས་
དང་སྲེས་བུས་བྱས་བརོད་བྱ། །སྲེས་བུ་ནུས་མྲེད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནི། །འདི་ིད་ཀིས་ནི་གསལ་བ་ཡིན། །བོ་དབང་
སྨྲ་དང་སྲེས་བུ་ིད། །ལ་སོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་བརོད་པ། །ཚད་ལྟར་སྣང་ཡིན་ལྷག་ལྡན་པས། །ཇི་བཞིན་དོན་
རོགས་ཡོད་མ་ཡིན། །སྒྲ་ནི་ཁོ་བོ་འདི་དོན་དང་། །འདི་དོན་མིན་ཞྲེས་རོད་མི་བྱྲེད། །སྲེས་བུས་དོན་འདི་
བརགས་པ་སྟྲེ། །དྲེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ལྡན། །དྲེ་གཅིག་དྲེ་ིད་རིག་གཞན་མིན། །ཁྱད་པར་ཡང་ནི་སུ་
ཡིས་བྱས། །དྲེ་བཞིན་སྲེས་ིད་རྣམ་འགས་ཀང་། །ཁྱྲེད་ 
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༼༢༩༽ 
ཅི་ཤྲེས་ལྡན་འགའ་མི་འདོད། །གལ་ཏྲེ་གང་ཚིག་ཚད་མ་ཡིས། །མི་སླུ་དྲེ་དོན་རིག་ཡིན་ན། །ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་
གྱུར་རྣམས་ལ། །ཚད་མ་ཡོད་པ་སིད་མ་ཡིན། །གང་གི་ཚིག་ནི་ཚད་མ་ཡིས། །མི་སླུ་དྲེ་ཡིས་བྱས་པའི་
ཚིག །དྲེ་ལུང་ཞྲེས་ཐོབ་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །སྲེས་བུས་བྱས་མིན་དོན་མྲེད་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་
དོན། །ལུང་མྲེད་པར་ནི་ཤྲེས་སིད་ན། །དབང་པོ་ལས་འདས་དོན་རིག་འགའ། །ཡོད་དོ་ཞྲེས་ནི་མངོན་འདོད་
འགྱུར། །བདག་ིད་འདོད་ཆགས་སོགས་ལྡན་པའམ། །གཞན་ལས་རིག་བྱྲེད་དོན་རིག་མིན། །རིག་བྱྲེད་རིག་
པར་བྱྲེད་མིན་ན། །རིག་བྱྲེད་དོན་ནི་གང་ལས་རོགས། །དྲེས་ན་མཐོ་རིས་འདོད་མྲེ་ལ། །སིན་སྲེག་སིན་ཞྲེས་
ཐོས་པ་ལས། །ཁྱི་ཤ་ཟ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ། །དོན་མིན་ཞྲེས་འདི་ཚད་མ་གང་། །འཇིག་རྲེན་ཚིག་རབ་གགས་ཤྲེ་
ན། །དྲེ་ལ་སྣ་ཚོགས་དོན་ཅན་སྒྲའི། །གང་གིས་དོན་འདི་རྣམ་དབྱྲེ་བ། །དབང་པོ་ལས་འདས་དོན་མཐོང་
གང་། །གགས་མིན་དོན་བརོད་མཐོ་རིས་དང་། །ལྷ་མོ་ལ་སོགས་སྒྲ་མཐོང་ངོ་། །དྲེ་འདྲའི་སྒྲ་གཞན་དག་ལ་
ནི། །དྲེ་འདྲའི་རྣམ་རོག་ིད་དུ་འགྱུར། །གགས་པ་དག་ཀང་མི་རྣམས་ཚིག །དྲེ་ཡང་ཚད་མར་མི་འདོད་ན། །སར་
ཡང་དྲེ་ལས་དོན་རོགས་པ། །སྡང་འདོད་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་གགས་པ་ལས་བརྒལ་བའི། །རོག་ལ་རྒྱུ་
ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། །རབ་གགས་ཚད་མ་ིད་མིན་ཕྱིར། །དྲེར་འཛིན་པ་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད། །གགས་པ་ིད་ཀིས་སྒྲ་དོན་
གི། །ངྲེས་ལ་དོགས་པ་བསྲེད་པ་ནི། །གང་ཕྱིར་དྲེ་ལ་སྒྲ་རྣམས་དོན། །སྣ་ཚོགས་འཇུག་པ་ཅན་ིད་
མཐོང་། །ངྲེས་བྱྲེད་མ་མཐོང་བ་དག་གིས། །སྣ་ཚོགས་ནུས་ཅན་སྒྲ་རང་ིད། །ངྲེས་པར་དོགས་པ་འགྱུར་བ་
སྟྲེ། །གཞན་དུ་མི་སིད་མྲེད་ཕྱིར་རོ། ། 
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༼༣༠༽ 
འགའ་ཞིག་ལམ་ནི་འདི་ཡིན་ཞྲེས། །སྡོང་དུམ་འདི་ནི་སྨྲ་འགྱུར་ཞྲེས། །གཞན་ནི་བདག་ིད་སྨྲ་དྲེ་ལྟར། །དྲེ་དག་
བྱྲེ་བྲག་བརག་པར་གིས། །ཐམས་ཅད་ལ་རུང་དོན་གཅིག་གི །གསལ་བྱྲེད་ངྲེས་པ་གང་ལས་ཡིན། །བརོད་
འདོད་ངྲེས་པ་མ་གཏོགས་པ། །གང་གིས་དབང་པོ་ལས་འདས་ཤྲེས། །བརོད་འདོད་ངྲེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་
ཞིང་། །བརྡ་ནི་དྲེ་ཡི་གསལ་བྱྲེད་ཡིན། །དྲེ་ནི་སྲེས་མིན་ལ་མྲེད་ན། །དྲེ་དོན་གཅིག་ཅན་དྲེ་གང་ལས། །རང་
བཞིན་གིས་ནི་ངྲེས་ཡིན་ན། །གཞན་ལ་དྲེས་ཀང་མི་རུང་ངོ་། །བརྡ་ཡང་དོན་མྲེད་ཅན་ིད་འགྱུར། །བརྡ་ལས་
རང་བཞིན་ཁྱད་པར་གི། །གསལ་བའི་ངྲེས་པ་གང་ལས་ཡིན། །གང་ལ་འདོད་པ་རང་རྒྱུད་པ། །དྲེ་ལ་ངྲེས་པ་
ཞྲེས་བྱ་གང་། །དྲེས་ན་བརྡ་ནི་རུང་བ་ིད། །འདོད་པ་ཁོ་ན་གསལ་མི་འགྱུར། །བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་
པ་དག་གོ །གང་ཕྱིར་རིག་བྱྲེད་ཕྱོགས་གཅིག་ཕྱིར། །གཞན་ཡང་དྲེ་འདྲ་ཡིན་ཏྲེ་དཔྲེར། །མྲེས་གང་བཟོག་དག་
བདྲེན་པ་བཞིན། །དྲེ་སྐད་གཞན་དག་ཟྲེར་རོ་ལོ། །རོ་འདྲ་ངོ་བོ་མཚུངས་ིད་ཕྱིར། །སྣོད་གཅིག་ལ་ཡང་ཆོས་པ་
བཞིན། །ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་པ་ཅན་ིད་ཕྱིར། །རིགས་པ་ཤྲེས་པས་འདི་འདྲ་བཀག །སྲེས་བུ་རག་པ་བྱྲེད་པོ་
ིད། །དངོས་རྣམས་རག་དང་དབང་པོ་འདས། །དབང་པོས་གཟུང་བྱ་དང་དངོས་རྣམས། །རྒྱུ་དང་གནས་འཇིག་
མི་མམ་དང་། །གཞན་ཡང་ཚད་མ་རྣམས་གིས་ཀིས། །རྣམ་པར་བསལ་བའི་སོད་ཡུལ་ལམ། །ལུང་ལ་
བལྟོས་པ་རྲེས་དཔག་དང་། །འགལ་བ་དག་ནི་རོད་བྱྲེད་པ། །འགལ་བ་ཀུན་ཏུ་མ་བསལ་ཞིང་། །བསྟན་བཅོས་
དོན་ཡང་མ་བསྟན་ལ། །དྲེ་བདྲེན་དོན་བཅས་ཁས་ལྲེན་པ། །གཡྲེམ་མ་མུ་ཅོར་གིས་རྒྱལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་
ཚད་གྲུབ་ན། །འོ་ན་འདི་ལ་ཚད་མིན་ཅི། །སྲེས་བུ་མང་དུ་སྨྲ་བ་ལ། །བདྲེན་པའི་དོན་གཅིག་མྲེད་པ་མིན། །རོད་
པ་པོ་ལ་སྒྲ་ 
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༼༣༡༽ 
གནས་པ། །འདི་དངོས་རང་བཞིན་ནམ་འབྲས་མིན། །འདི་ལས་རྣམ་པར་བཟོག་པས་ཀང་། །འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་
ཡོད་མ་ཡིན། །རོད་བྱྲེད་རྣམས་ཀི་འཇུག་པ་ནི། །བརོད་བྱ་མཐོང་བས་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། །ཕན་ཚུན་དག་ནི་འགལ་བའི་
དོན། །དྲེ་ནི་གཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དྲེས་ན་ལུང་དང་དངོས་པོ་རྣམས། །རོགས་པ་པོ་ཡི་རྣམ་འགའ་
ཡང་། །མྲེད་ན་མི་འབྱུང་མི་འགྲུབ་ན། །དྲེ་ལས་དོན་གང་ངྲེས་པ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ནི་ལོག་ན་ཡང་། །དངོས་པོ་
མྲེད་པར་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །དྲེས་ན་མྲེད་ངྲེས་འབྲས་བུ་ཅན། །མི་དམིགས་པས་ནི་མི་འགྲུབ་བོ། །རིག་བྱྲེད་
ཚད་མ་དང་ནི་འགས་བྱྲེད་སྨྲ། །ཁྲུས་ལས་ཆོས་འདོད་དང་ནི་རིགས་པ་སྨྲས་དྲྲེགས། །སྡིག་པ་གཞོམ་ཕྱིར་གང་
གདུང་བ་རྩོམ་ཞྲེས་པ། །བླུན་པོ་ཤྲེས་རབ་འཆལ་བའི་རགས་ལྔ་ཡིན། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་
པ་ལས་རང་དོན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྟྲེ་ལྲེའུ་དང་པོའ།ོ།  ༈ །ཚད་མ་བསླུ་མྲེད་ཅན་ཤྲེས་པ། །དོན་བྱྲེད་ནུས་པར་
གནས་པ་ནི། །མི་སླུ་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་། །མངོན་པར་འདོད་པ་སྟོན་ཕྱིར་རོ། །སྨྲ་བ་པོ་ཡི་བྱྲེད་པའི་
ཡུལ། །དོན་གང་བོ་ལ་རབ་གསལ་བ། །དྲེ་ལ་སྒྲ་ནི་ཚད་མ་ིད། །དོན་གི་དྲེ་ིད་རྒྱུ་ཅན་མིན། །གཟུང་བ་འཛིན་
ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་ནི། །མི་འདོད་བོ་ནི་ཚད་མ་ིད། །བང་དང་དོར་བྱའི་དངོས་པོ་ཡི། །འཇུག་ལ་དྲེ་གཙོ་ཡིན་ཕྱིར་
དང་། །ཡུལ་རྣམ་ཅན་ནི་ཐ་དད་པས། །བོ་ཡི་རོགས་པ་ཐ་དད་ཕྱིར། །དྲེ་ཡོད་ན་འདི་ཡོད་ཕྱིར་རོ། ། 
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༼༣༢༽ 
རང་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་རོགས། །ཐ་སད་ལས་ནི་ཚད་མ་ིད། །བསྟན་བཅོས་རོངས་པ་ཟོག་བྱྲེད་ཡིན། །མ་ཤྲེས་
དོན་གི་གསལ་བྱྲེད་ཀང་། །རང་གི་ངོ་བོ་རོགས་འོག་ཏུ། །སི་ཡི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐོབ། །རང་གི་མཚན་ིད་མི་
ཤྲེས་པ། །ཤྲེས་པ་གང་ཡིན་ཞྲེས་དགོངས་ཕྱིར། །རང་གི་མཚན་ིད་དཔད་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྡན་བཅོམ་ལྡན་ཚད་
མ་ིད། །མ་སྲེས་པ་ནི་བཟོག་དོན་དུ། །གྱུར་པ་ིད་གསུངས་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་ལྟོས་ཚད་ཡིན་
རིགས། །ཚད་མ་རག་པ་ིད་ཡོད་མིན། །དངོས་ཡོད་རོགས་པ་ཚད་ཕྱིར་དང་། །ཤྲེས་བྱ་མི་རག་པ་ིད་
ཀིས། །དྲེ་ནི་མི་བརན་ིད་ཕྱིར་རོ། །རིམ་བཞིན་སྲེ་བ་ཅན་དག་ནི། །རག་ལས་སྲེ་བ་མི་འཐད་ཕྱིར། །ལྟོས་པ་མི་
རུང་བ་ཡི་ཕྱིར། །རྣམ་འགས་ཕན་གདགས་བྱ་མིན་ཕྱིར། །མི་རག་ན་ཡང་ཚད་མྲེད་ིད། །སྡོད་འཇུག་དབྱིབས་
ཀི་ཁྱད་པར་དང་། །དོན་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་དག །འདོད་པ་གྲུབ་པའམ་དཔྲེ་མ་གྲུབ། །ཡང་ན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་
ཡིན། །བྱིན་རླབས་ཡོད་མྲེད་རྲེས་འཇུག་ཅན། །དབྱིབས་སོགས་ཇི་འདྲ་རབ་གྲུབ་པ། །དྲེ་ལས་རྲེས་སུ་དཔོག་
གང་ཡིན། །དྲེ་ནི་རིགས་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཐ་དད་དངོས་ལ་རབ་གྲུབ་པ། །སྒྲ་མཚུངས་ཐ་དད་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། །རྲེས་དཔོག་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །ས་བོའ་ིརྫས་ལས་མྲེ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་རྫ་མཁན་གིས། བུམ་
པ་ལ་སོགས་འཇིམ་པ་ཡི། །རྣམ་འགྱུར་འགའ་ཞིག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། །གོག་མཁར་ཡང་དྲེས་བྱས་གྲུབ་
འགྱུར། །བསྒྲུབ་བྱའི་རྲེས་འགོ་ཕྱིར་འབྲས་བུ། །སིས་ཀང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ལ། །འབྲྲེལ་པ་ཅན་ིད་ཐ་དད་
ཕྱིར། །ཐ་དད་སོན་བརོད་འབྲས་མཚུངས་འདོད། །རིགས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གྲུབ་པ། །སྒྲ་ཡི་སི་ནི་མཐོང་བ་
ལས། །སྒྲུབ་བྱྲེད་མི་རིགས་ངག་ལ་སོགས། །གོ་ིད་ཕྱིར་ན་རྭ་ཅན་བཞིན། ། 
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༼༣༣༽ 
རོད་པར་འདོད་པའི་གཞན་དབང་ཕྱིར། །སྒྲ་རྣམས་གང་ལའང་མྲེད་མ་ཡིན། །དྲེ་ཡོད་པས་ནི་དོན་གྲུབ་
ན། །ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་ཐམས་ཅད་གྲུབ། །འདིས་ནི་སྲེར་ས་ལ་སོགས་ཀི། །མི་རག་སོགས་ཕྱིར་ཡང་སྲེམས་
མྲེད། །སོགས་དང་ཤུན་པ་བཤུས་ན་ནི། །འཆི་ཕྱིར་སྲེམས་ལྡན་དཔད་པ་ཡིན། །དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་མ་གྲུབ་
ན། །ཚུལ་འདི་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་ཀང་། །ཁྱད་པར་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡིན་ཏྲེ། །སྒྲ་ཡི་ནམ་མཁའ་ལ་བརྲེན་བཞིན། །སྒྲ་
མ་གྲུབ་ཀང་དངོས་པོ་ནི། །གྲུབ་ན་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར། །འུག་པ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པས། །ལུས་སོགས་
སྒྲུབ་བྱྲེད་བཤད་པ་བཞིན། །དྲེ་ིད་འཁྲུལ་ལ་སོགས་ཡིན་ན། །སྒྲ་ནི་འཁྲུལ་པ་མྲེད་ན་ཡང་། །སྒྲུབ་བྱྲེད་སོན་
ལྡན་ཤྲེས་བྱ་སྟྲེ། །དངོས་ལས་དངོས་པོ་གྲུབ་ཕྱིར་རོ། །འགོ་བའི་ཕྱིར་དང་ལག་ལྡན་ཕྱིར། །རྭ་ཅན་གླང་པོ་ཞྲེས་
སྒྲུབ་བྱྲེད། །འདི་ཡི་སྒྲ་ཡི་བརོད་བྱ་ནི། །གགས་པ་ཡིན་གི་བརོད་འདོད་མིན། །ཇི་ལྟར་དངོས་དྲེ་རྒྱུ་ཡིན་པ། །དྲེ་
ལྟར་དྲེ་ིད་གང་གི་ཚེ། །རྒྱུ་མིན་གང་གིས་དྲེ་ནི་རྒྱུར། །འདོད་ལ་རྒྱུ་མ་ཡིན་མི་འདོད། །མཚོན་དང་སན་
སོགས་འབྲྲེལ་པ་ལས། །ནག་པའི་ར་དང་འདྲུབས་ཡིན་ན། །འབྲྲེལ་མྲེད་སྡོང་དུམ་ཅི་ཡི་ཕྱིར། །རྒྱུ་ིད་དུ་ནི་
རོག་མི་བྱྲེད། །རང་བཞིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་ནི། །བྱྲེད་པར་ཡང་ནི་མི་རུང་ངོ་། །རག་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། །ནུས་པ་ིད་ཀང་རོགས་པར་དཀའ། །གང་དག་ཡོད་ན་གང་འགྱུར་ིད། །དྲེ་དག་ལས་གཞན་དྲེ་ཡི་
རྒྱུ། །རོག་པ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ལ། །རྒྱུ་རྣམས་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར། །མྱུ་གུ་སྲེད་ལ་ས་ལ་སོགས། །རང་
བཞིན་ཡོངས་སུ་གྱུར་ནས་ནི། །རྒྱུ་ཡིན་དྲེ་ལྲེགས་བྱས་པ་ན། །དྲེ་ཡི་ཁྱད་པར་མཐོང་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཇི་ལྟར་
ཡུལ་དབང་པོ། །ཚོགས་པ་ཁྱད་མྲེད་བོ་རྒྱུ་ཡིན། །དྲེ་ 



ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ།   33 

༼༣༤༽ 
ལྟར་འདི་ཡིན་ཞྲེ་ན་མིན། །དྲེ་ལས་ཁྱད་པར་ཡོད་ཕྱིར་རོ། །སོ་སོ་སོ་སོར་ནུས་མྲེད་རྣམས། །རང་བཞིན་ཁྱད་
པར་མྲེད་པས་ན། །ཚོགས་ཀང་ནུས་པ་མྲེད་འགྱུར་བས། །དྲེ་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་སོ་སོར་གང་
ནུས་མྲེད། །ཚོགས་ན་ཡོན་ཏན་སིད་འགྱུར་བ། །དྲེ་དག་རྒྱུ་ཡིན་དབང་ཕྱུག་སོགས། །མ་ཡིན་ཁྱད་པར་མྲེད་
ཕྱིར་རོ། །ཚད་མ་ལོག་གྱུར་དོན་ཤྲེས་ཡིན། །དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །ནན་ཏན་བྱྲེད་པ་ཡོད་མ་
ཡིན། །ཞྲེས་ནི་ཁ་ཅིག་རབ་ཏུ་བརོད། །མི་ཤྲེས་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་ལ། །འཁྲུལ་པར་དོགས་པ་ཅན་རྣམས་
ཀིས། །དྲེས་བཤད་ནན་ཏན་བྱ་བའི་ཕྱིར། །ཤྲེས་ལྡན་འགའ་ཞིག་འཚོལ་བར་བྱྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ཡི་བསྒྲུབ་བྱ་
རུ། །འགྱུར་བའི་ཡྲེ་ཤྲེས་རྣམ་དཔད་བྱའི། །འདི་ཡིས་སིན་བུའི་གངས་མཁྱྲེན་པ། །ངྲེད་ལ་འགར་ཡང་ྲེར་མཁོ་
མྲེད། །བང་དང་དོར་བྱའི་དྲེ་ིད་ནི། །ཐབས་དང་བཅས་པ་རིགས་མཛད་པ། །གང་དྲེ་ཚད་མ་ིད་འདོད་
ཀི། །ཐམས་ཅད་རིགས་མཛད་མ་ཡིན་ནོ། །རིང་པོ་མཐོང་བའམ་མིན་ཡང་རུང་། །འདོད་པའི་དྲེ་ིད་མཐོང་བ་
ཡིན། །གལ་ཏྲེ་རིང་མཐོང་ཚད་ཡིན་ན། །ཚུར་ཤོག་བྱ་རྒོད་བསྟྲེན་པར་གིས། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུགས་རྲེས་གོམས་
ལས་དྲེ། །བོ་ནི་ལུས་ལ་བརྲེན་པའི་ཕྱིར། །གོམས་པས་གྲུབ་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། །མ་ཡིན་རྲེན་ནི་བཀག་ཕྱིར་རོ། །སྲེ་
བ་ཡོངས་སུ་ལྲེན་པ་ན། །འབྱུང་རྔུབ་དབང་པོ་བོ་དག་ནི། །རང་གི་རིགས་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཅན། །ལུས་ིད་འབའ་
ཞིག་ལས་སྲེ་མིན། །ཧ་ཅང་ཐལ་ཕྱིར་མཚམས་སོར་བར། །ནུས་ལྡན་མཐོང་བ་གང་དྲེ་ལ། །ཅི་ཞིག་ཡོད་འགྱུར་
གང་མྲེད་པ། །གང་གིས་ཕྱི་ནས་མཚམས་སོར་མྲེད། །གང་དུ་དྲོད་གཤྲེར་ལ་སོགས་པ། །སྲེ་བོ་སྲེ་བར་མི་
འགྱུར་བའི། །ས་སོགས་ཆ་དྲེ་འགའ་ཡང་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ས་བོན་བདག །དྲེ་ཕྱིར་ 
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༼༣༥༽ 
དབང་སོགས་རང་རིགས་ལ། །ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འབྱུང་ཡིན་ན། །ཇི་ལྟར་གཅིག་ནི་ཡོངས་འགྱུར་བཞིན། །ཀུན་
འགྱུར་ཁྱད་པར་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །དབང་རྣམས་རྲེ་རྲེ་ལ་གནོད་ན། །ཡིད་བོ་ལ་གནོད་ཡོད་མ་ཡིན། །འདི་འགྱུར་ན་
ནི་དྲེ་དག་ཀང་། །འགྱུར་བ་དག་ཏུ་མཐོང་བ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་བོ་གནས་པ་ཡི་རྲེན། །བོ་ིད་ལ་ནི་བརྲེན་པ་
འགའ། །དབང་པོ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས། །དྲེ་ཕྱིར་བོ་ལས་དབང་པོ་ཡིན། །དྲེ་འདྲའི་འཕྲེན་བྱྲེད་ཡོད་གྱུར་
ན། །ཕྱིས་ཀང་དྲེ་འདྲར་འགྱུར་བ་ཡིན། །དྲེ་ཡི་ཤྲེས་པས་ཕན་འདོགས་ཕྱིར། །ཡིད་ནི་ལུས་ལ་བརྲེན་པར་
བཤད། །གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་མྲེད་པར་བོ། །མ་ཡིན་དྲེ་ཡང་དྲེ་མྲེད་པར། །དྲེ་ལྟའང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ིད་པས། །དྲེ་ཕྱིར་
ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཅན་ཡིན། །རིམ་ཅན་མིན་ལས་རིམ་ཅན་མིན། །ཁྱད་པར་ཅན་མིན་ལྟོས་པའང་མྲེད། །ལུས་ལས་
རིམ་གིས་བོ་འགྱུར་ན། །དྲེའི་ཡང་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱྲེད། །སྐད་ཅིག་ས་མ་ས་མ་ནི། །སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་སོན་
མྲེད་དྲེའི། །རྒྱུ་ཡིན་དྲེ་ཡི་ཕྱིར་ན་རྒྱུ། །ཐམས་ཅད་ཚེ་ན་མཐོང་བ་ིད། །ཐ་མའི་སྲེམས་ནི་སྲེམས་གཞན་
དང་། །མཚམས་སོར་བ་ལ་འགལ་ཅི་ཡོད། །དག་བཅོམ་སྲེམས་གང་ཡིན་དྲེ་ཡང་། །གང་ལས་མཚམས་སོར་
མྲེད་པར་འདོད། །ཚད་མས་མ་གྲུབ་དོན་ཅན་གི། །གྲུབ་མཐའི་རྲེས་སུ་འབྲང་ངམ་ཅི། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་རྒྱུ་བྲལ་ཕྱིར་
ན། །དྲེ་ིད་འདིར་ནི་ཅིས་མ་བརོད། །དྲེ་བོ་བཞིན་དུ་འཛིན་འགྱུར་ཕྱིར། །དབང་པོ་བཅས་ལས་ཡིད་ཤྲེས་
མིན། །ཤྲེས་སྲེད་ནུས་པ་ཐ་དད་ཕྱིར། །ཀུན་ལས་ཀང་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྲེམས་མྲེད་ིད་ཕྱིར་གཞན་ལས་
མིན། །རྒྱུ་གཅིག་ཕྱིར་ན་ལྷན་ཅིག་གནས། །དབང་བཞིན་གཟུགས་དང་རོ་བཞིན་ནོ། །དོན་གི་སོ་ནས་འགྱུར་བ་
ཡིན། ། 
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༼༣༦༽ 
རག་ཏུ་དྲེ་ཡི་རྲེས་འཇུག་ཕྱིར། །གང་ཞིག་ཡོད་པས་ཕན་འདོགས་བྱྲེད། །དྲེ་རྒྱུ་དྲེ་ཕྱིར་བདུན་པ་དང་། །སྲེས་
ཕྱིར་ཞྲེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །འགའ་ཞིག་ཚེ་ན་སྲེམས་རྒྱུན་ལ། །ཕན་འདོགས་བྱྲེད་པའང་ཡིན་ས་སྟྲེ། །བུམ་
སོགས་ལ་ནི་མྲེ་སོགས་བཞིན། །དྲེ་ཙམ་གིས་ནི་ལྡོག་པ་མིན། །ལུས་ནི་གནས་པ་ིད་ན་སྲེམས། །ལྡོག་པ་
མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །དྲེ་ཡོད་ཡོད་དང་དབང་གྱུར་ཕྱིར། །དྲེ་ལས་འབྱུང་རྔུབ་དྲེ་མ་ཡིན། །རླུང་འབྱིན་པ་
དང་འདྲྲེན་པ་ནི། །འབད་རྩོལ་མྲེད་པར་གང་ལས་ཡིན། །དྲེ་དག་ཕུལ་བྱུང་འགིབ་པ་ལས། །ཕུལ་བྱུང་འགིབ་པ་
ཐོབ་པར་འགྱུར། །དྲེ་དག་ལ་ཡང་ཐལ་བ་མཚུངས། །སྲེམས་རྒྱུ་ཡིན་ན་མཚུངས་མ་ཡིན། །གནས་པའི་འཕྲེན་
བྱྲེད་གཞན་དག་ཀང་། །གང་ཕྱིར་རྒྱུ་ནི་ཡིན་པར་འདོད། །གལ་ཏྲེ་སྡོང་བུ་ལ་སོགས་བཞིན། །ྲེས་པས་མི་
མཐུན་ལུས་རྒྱུ་མིན། །ཤི་བས་ྲེས་པ་མས་གྱུར་ཚེ། །སར་ཡང་འཚོ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་མྲེ་ནི་ལྡོག་ན་
ཡང་། །ཤིང་གི་འགྱུར་བ་མི་ལྡོག་བཞིན། །དྲེ་ནི་ལྡོག་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། །མ་ཡིན་གསོ་སོར་ཡོད་ཕྱིར་རོ། །སར་མི་
འབྱུང་བར་འགའ་ཞིག་ནི། །ལ་ལར་འགྱུར་བ་སྲེད་པར་བྱྲེད། །འགའ་ཞིག་ལྡོག་པ་ཡིན་ཕྱིར་དཔྲེར། །ཤིང་དང་
གསྲེར་ལ་མྲེ་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་ཆུང་ཡང་ལྡོག་པ་མིན། །སར་ལྡོག་རུང་བར་འགྱུར་བྱས་གང་། །དྲེ་ནི་སར་ཡང་
འབྱུང་འགྱུར་ཏྲེ། །གསྲེར་གི་ས་བ་ིད་བཞིན་ནོ། །ཅུང་ཟད་གསོ་བྱ་མིན་བརོད་པ། །འཆོས་བྱྲེད་རྲེད་པར་
དཀའ་ཕྱིར་རམ། །ཚེ་ཟད་ཕྱིར་རོ་ྲེས་འབའ་ཞིག །ཡིན་ན་གསོ་མིན་མྲེད་པ་གིས། །ཤི་བའི་དུག་སོགས་
ལྡོག་ཕྱིར་རམ། །དྲེ་ཡི་སོས་ཟིན་བཅད་ལས་ཀང་། །འགྱུར་བའི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བས་ན། །དྲེ་ཅིས་སར་ཡང་འཚོ་མི་
འགྱུར། །ྲེར་ལྲེན་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་ནི། ྲེར་ལྲེན་ཅན་དག་འགྱུར་ 
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༼༣༧༽ 
བར་ནི། །བྱྲེད་པར་མི་ནུས་དཔྲེར་འཇིམ་པ། །འགྱུར་བ་མྲེད་པར་བུམ་སོགས་བཞིན། །དངོས་གང་འགྱུར་བ་
མྲེད་པར་ནི། །དངོས་པོ་གང་ཞིག་རྣམ་འགྱུར་བ། །དྲེ་དྲེའི་ྲེར་ལྲེན་མི་རིགས་ཏྲེ། །བ་གླང་བ་མྲེན་ལ་སོགས་
བཞིན། །སྲེམས་དང་ལུས་ཀང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་པ་ལས། །སྲེ་བའི་འབྲས་བུ་ལྷན་ཅིག་
གནས། །མྲེ་དང་ཟངས་མའི་ཞུ་ིད་བཞིན། །ཡོད་མྲེད་དག་ལ་རྲེན་མྲེད་ཕྱིར། །མ་ཡིན་ཡོད་པའི་གནས་རྒྱུ་
ནི། །རྲེན་ཡིན་ཞྲེས་ན་འདི་རྲེན་མྲེད། །གནས་པ་པོ་ལས་གཞན་མིན་ཕྱིར། །གཞན་ཡིན་ན་ཡང་དྲེ་རྒྱུ་
ིད། །དྲེས་ནི་དངོས་པོ་ཅི་ཞིག་བྱས། །འཇིགས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་འཇིག་རྒྱུ་ལས་
འདོད། །དྲེ་ལའང་ཐལ་བ་མཚུངས་པ་ཡིན། །གནས་པའི་རྒྱུས་ཀང་ཅི་ཞིག་བྱས། །གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྒྱུ་ཕད་བར་
དུ། །དྲེས་གནས་འཇིག་པ་དངོས་ཆོས་ིད། །ཡོད་པ་འདི་གནོད་མྲེད་ཕྱིར་དང་། །གནས་པའི་རྒྱུས་ནི་ཅི་ཞིག་
བྱ། །གལ་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ཆུ་སོགས་ཀི། །རྲེན་བཞིན་ཞྲེ་ན་འདི་ལའང་མཚུངས། །དངོས་རྣམས་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེར་
ནི། །འཇིག་ན་དངོས་རྒྱུན་དྲེ་ལྟ་བུར། །སྲེ་རྒྱུ་ཡིན་ཕྱིར་དྲེ་རྲེན་ཡིན། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་རིགས་མ་ཡིན། །འབོ་བ་
ཡིས་ནི་གྲེགས་བྱྲེད་ཕྱིར། །ཆུ་སོགས་ཀི་ནི་རྲེན་འགྱུར་གི། །འགོ་བ་མྲེད་ཅན་ཡོན་ཏན་སི། །ལས་རྣམས་ལ་ནི་
རྲེན་ཅི་དགོས། །འདིས་ནི་འཕོད་པ་འདུ་བ་དང་། །འཕོད་པ་འདུ་བ་ཅན་རྒྱུ་དང་། །རིགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་
གནས་ིད། །རྲེན་མྲེད་ཕྱིར་ན་བསལ་བ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་གཞན་ལས་དངོས་འཇིག་ན། །དྲེ་ཡི་གནས་རྒྱུས་ཅི་
ཞིག་བྱ། །དྲེ་གཞན་མྲེད་པར་འཇིག་ན་ཡང་། །གནས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ནུས་མྲེད་ཡིན། །རྲེན་བཅས་ཐམས་ཅད་
གནས་ལྡན་དང་། །སྲེ་བ་ཅན་ཀུན་རྲེན་བཅས་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་ 
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༼༣༨༽ 
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི། །འགའ་ཞིག་ཚེ་ནའང་འཇིག་མི་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་རང་འཇིག་ངང་ཚུལ་བདག །ཡིན་ན་
དྲེ་གནས་བྱྲེད་གཞན་གང་། །གལ་ཏྲེ་རང་འཇིག་ངང་ཚུལ་བདག །མིན་ན་དྲེ་གནས་བྱྲེད་གཞན་གང་། །ལུས་ཀི་
ཕུལ་བྱུང་འགིབ་མྲེད་པར། །བོ་ཡི་བྱྲེད་པའི་ཁྱད་པར་གིས། །ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་ཕུལ་བྱུང་དང་། །འགིབ་པ་
དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན། །འདི་ནི་མར་མྲེའི་འོད་ལ་སོགས། །རྲེན་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་མ་ཡིན། །དྲེ་ལས་ཀང་འདི་
ཁྱད་འགྱུར་ཏྲེ། །སྲེམས་ལ་འཕན་འདོགས་མྲེད་པར་མིན། །འགའ་ཚེ་ཆགས་སོགས་རྒྱུས་སོགས་ཀི། །འཕྲེལ་
བ་བདྲེ་སྡུག་ལས་སྲེས་ཡིན། །དྲེ་ཡང་ཁམས་སོམས་ལ་སོགས་པ། །ནང་གི་དོན་ནི་ྲེ་བ་ལས། །འདིས་ནི་
འདུས་པ་ལ་སོགས་པ། །དྲན་པ་མས་སོགས་བཤད་པ་ཡིན། །ནང་དོན་ཁྱད་པར་ལས་སྲེས་པའི། །བོས་ནི་
འགྱུར་བར་བྱྲེད་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་རྒྱུད་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ། །སྟག་ིད་དང་ནི་ཁྲག་ལ་སོགས། །ཐོས་པ་དང་
ནི་མཐོང་བ་ལས། །རོངས་པ་ལ་སོགས་འབྱུང་འགྱུར་བཞིན། །དྲེ་ཕྱིར་ངྲེས་པར་གང་ིད་ཀི། །འདུ་བྱྲེད་ཀི་ནི་
རྲེས་འཇུག་པའི། །སྲེམས་ནི་དྲེ་མྲེད་མི་འབྱུང་བ། །དྲེ་ཕྱིར་སྲེམས་ལ་བརྲེན་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་སྲེམས་ལ་བརྲེན་
བྱས་ནས། །ཐོས་སོགས་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་ལ་ནི། །དུས་གསལ་ཐ་དད་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་ལྟར་ལུས་ལ་ཡོན་ཏན་
འགྱུར། །བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པས། །སྲེམས་ཅན་གཞན་གིས་བཀི་མིན་པར། །བདྲེ་སྡུག་དོར་ཐོབ་
འདོད་པས་ན། །དམན་པའི་གནས་ནི་ཡོངས་སུ་ལྲེན། །སྡུག་བསལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བོ་དང་། །སྲེད་པ་ཀུན་ནས་
འཆིང་བ་ནི། །སྲེ་རྒྱུ་གང་ལ་དྲེ་མྲེད་པ། །དྲེ་ནི་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འགོ་འོང་མ་མཐོང་ན། །དབང་པོ་
མི་གསལ་ཕྱིར་མ་མཐོང་། །དཔྲེར་ན་མིག་མི་གསལ་བ་ཡིས། །དུ་བ་ཆུང་ངུ་མི་མཐོང་བཞིན། ། 
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༼༣༩༽ 
ལུས་ཅན་ཡིན་ཡང་ཕ་བའི་ཕྱིར། །འགའ་ཞིག་ལ་ལར་ཐོགས་མྲེད་དྲེ། །ཆུ་བཞིན་གསྲེར་ལ་དངུལ་ཆུ་
བཞིན། །མ་མཐོང་ཕྱིར་ན་མྲེད་པ་མིན། །ལག་སོགས་གཡོ་ན་ཐམས་ཅད་དག །གཡོ་བར་འགྱུར་ཕྱིར་འགལ་བ་
ཅན། །ལས་ནི་གཅིག་ལ་མི་རུང་ཕྱིར། །གཞན་དུ་ཐ་དད་གྲུབ་པར་འགྱུར། །གཅིག་བསྒྲིབས་པ་ན་ཐམས་ཅད་
དག །བསྒྲིབས་པར་འགྱུར་བའམ་མ་བསྒྲིབས་ན། །མཐོང་འགྱུར་གཅིག་ཚོན་གིས་བསྒྱུར་ན། །བསྒྱུར་བའམ་མ་
བསྒྱུར་རོགས་པར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་ཚོགས་པ་གཅིག་ཡོད་མིན། །དུ་མ་ིད་ན་ས་མ་བཞིན། །ཁྱད་མྲེད་ཕྱིར་དང་
ཕ་རབ་ཕྱིར། །རོགས་མིན་ཞྲེ་ན་ཁྱད་མྲེད་པས། །མ་གྲུབ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ནི། །དབང་ཡུལ་དྲེ་ཕྱིར་རྡུལ་ཕན་
མིན། །འདིས་ནི་སྒྲིབ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ། །མྲེད་པ་དག་ཀང་བསལ་བ་ཡིན། །དངུལ་ཆུ་གསྲེར་དང་འདྲྲེས་པ་
འམ། །རྡོ་ཚོན་ལ་སོགས་ཇི་ལྟར་སྣང་། །དབང་སོགས་སོ་སོར་ནུས་མྲེད་རྣམས། །རོགས་པ་དག་ནི་ཇི་ལྟར་
ཡིན། །ལྡན་ལས་ཞྲེ་ན་འདིར་ཐལ་མཚུངས། །གལ་ཏྲེ་གསྲེར་དང་དངུལ་ཆུ་ནི། །ལྡན་པས་སྣང་བ་ཡིན་ཞྲེ་
ན། །རྲེན་མཐོང་མྲེད་པར་གང་ལས་རོགས། །རོ་གཟུགས་ལ་སོགས་ལྡན་པར་འགལ། །གལ་ཏྲེ་ྲེ་བར་བཏགས་
པ་ལས། །འདོད་ན་བོ་ཐ་དད་པར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་འཕྲེང་རིང་ཞྲེས་བྱར་འགྱུར། །དྲེ་ལྡན་རང་གི་ངོ་བོ་
དང་། །བརོད་པ་དག་ལས་ཐ་དད་པར། །གངས་ལྡན་ལས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ངོ་བོ་བོ་ལ་མི་སྣང་ངོ་། །སྒྲ་ཤྲེས་
དངོས་པོ་ཐ་དད་པའི། །རྲེས་འབྲང་རྣམ་རོག་བརགས་དོན་ཅན། །དཔྲེར་ན་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ། །ཞིག་དང་མ་
སྲེས་དག་ལ་བཞིན། །གལ་ཏྲེ་འདིར་ནི་བཏགས་འདོད་ན། །རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་དྲེ་འདོད་པ། །དྲེ་ནི་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་ལ། །དྲེ་དག་གི་རྒྱུས་ཅིས་མི་འདོད། ། 
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༼༤༠༽ 
གལ་ཏྲེ་ཀུན་ལ་ྲེར་བཏགས་མིན། །ཐ་དད་ཁྱད་པར་གཙོ་བོ་ཞྲེས། །བྱ་ིད་གང་ལས་ཐ་དད་པ། །མྲེད་ལ་ཐ་དད་
དོན་མྲེད་ན། །དོན་གཞན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མིན་ཡང་། །དཀར་ལ་སོགས་པ་གངས་སོགས་དང་། །ལྡན་པའི་སྒྲ་ནི་
རྣམ་གངས་མིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལའང་དོན་གཞན་ན། །ཡོན་ཏན་རྫས་ནི་ཁྱད་མྲེད་འགྱུར། །དོན་གཞན་མིན་ཡང་
ལྡོག་པ་ཡི། །དབྱྲེ་བས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏྲེ། །ལས་རྫས་མིན་པའི་སྒྲ་བཞིན་ནོ། །དངོས་པོ་བརོད་པའི་སྒྲ་རྣམས་
ཀིས། །གངས་སོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པ་ལས། །ཐ་དད་བཞིན་དུ་བསྟན་གང་དྲེའང་། །ཆོས་གཞན་ཁྱད་པར་བྱྲེད་པ་
ཡིན། །དྲེ་ཙམ་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་ལ། །གཞན་ཀུན་འཕངས་པ་མྲེད་པར་ནི། །ལ་ལར་སོར་མོའ་ིལྡན་པ་
ཞྲེས། །ཐ་དད་ཆོས་བཞིན་རོད་པར་བྱྲེད། །དོན་གཅིག་བརོད་ཀང་ཐམས་ཅད་ནི། །འཕྲེན་ཕྱིར་སོར་མོ་ལྡན་
འགྱུར་ཞྲེས། །ཆོས་ཅན་བརོད་པར་གགས་ཡིན་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟར་བརྡར་ནི་བྱས་པ་ཡིན། །གཟུགས་སོགས་ནུས་
པའི་ཁྱད་པར་ནི། །སྤོང་བས་དྲེ་མཚུངས་འབྲས་བུ་ཡི། །རྒྱུ་མིན་པ་ནི་རྣམ་གཅོད་ལ། །བུམ་པའི་སྒྲ་ནི་འཇུག་
པར་འགྱུར། །དྲེས་ན་བུམ་པ་གཟུགས་སོ་ཞྲེས། །གཞི་གཅིག་པ་ཅན་སྒྲ་མ་ཡིན། །དྲེས་ན་འདི་ནི་རིགས་དང་
ནི། །ཚོགས་པ་བརོད་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན། །དྲེ་སི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱས་ཏྲེ། །བུམ་པ་ཡི་ནི་གཟུགས་སོགས་
ཞྲེས། །དྲེ་ནུས་ཁྱད་པར་སྟོན་པར་བྱྲེད། །ཕྱོགས་འདིས་གཞན་ལའང་བརོད་པར་བྱ། །མ་ལུས་རྒྱུ་ིད་ཡིན་ན་
ནི། །ཡན་ལག་གཅིག་དང་བྲལ་ནའང་མིན། །རྲེ་རྲེ་ནུས་པ་ིད་ཡིན་ནའང་། །ཅིག་ཅར་མང་པོ་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །དུ་མ་ིད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། །འབྱུང་རྔུབ་དག་ནི་ངྲེས་བྱྲེད་མིན། །གཅིག་ིད་ན་ཡང་མང་གསལ་
འགྱུར། །དྲེ་རྒྱུ་རག་ཏུ་ྲེ་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དུ་མའི་རྒྱུ་མིན་ན། །རིམ་གིས་ཀང་མིན་ཁྱད་མྲེད་ཕྱིར། ། 
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༼༤༡༽ 
དབུགས་གཅིག་ལ་ཡང་དོན་དུ་མ། །འཛིན་ཕྱིར་དྲེ་ལས་ངྲེས་མ་ཡིན། །དུ་མ་བོ་གཅིག་གིས་ཤྲེས་ན། །དྲེ་ནི་
ཅིག་ཅར་ིད་འགྱུར་ཏྲེ། །འགལ་བ་མྲེད་ཕྱིར་རིམ་གིས་ཀང་། །མི་འགྱུར་ཁྱད་པར་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །རང་རིགས་
མིན་པའི་དུས་ཅན་གི། །དབུགས་ཀི་སྐད་ཅིག་མང་པོ་དག །གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདྲའི་སྲེམས་ིད་ཀི། །རྒྱུ་ཡིན་པར་ནི་
རོགས་བྱྲེད་ན། །གོ་རིམ་ལྡན་པའི་རྒྱུ་མྲེད་པར། །དྲེ་དག་རིམ་ལྡན་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །རང་རིགས་ས་མ་རྒྱུ་ིད་
ན། །དང་པོ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ །དྲེ་རྒྱུ་དྲེ་འདྲ་ཡོད་མ་ཡིན། །དབུགས་འབྱུང་ཐ་དད་ཡུལ་ཅན་ཕྱིར། །ཡོད་
ཀང་དུ་མ་ིད་དུ་ངྲེས། །དྲེ་ཕྱིར་བོ་ནི་ཅིག་ཅར་སྲེ། །གལ་ཏྲེ་དུ་མའང་གཅིག་དུས་ཅན། །སྲེམས་གཅིག་གི་ནི་
རྒྱུ་ཡིན་ན། །དབུགས་རྒྱུ་ཞན་པ་ལ་སོགས་སུ། །གཅིག་མ་ཚང་ནའང་མི་འབྱུང་འགྱུར། །ཅི་སྟྲེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་རྒྱུ་
ཡིན། །ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་ཡོད་འགྱུར། །གང་ཞིག་གང་གི་ཐ་དད་ལས། །ཐ་དད་མིན་དྲེ་དྲེ་འབྲས་མིན། །རྣམ་
ཤྲེས་ནུས་པ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། །གཅིག་ནི་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། །རྣམ་ཤྲེས་དོན་གཞན་ཆགས་པ་ཡིས། །ནུས་
མྲེད་དོན་གཞན་མི་འཛིན་ཕྱིར། །གལ་ཏྲེ་ལུས་ལས་ཅིག་ཅར་བོ། །སྲེས་ཤིང་ཕྱིས་ནི་རང་རིག་ལས། །ངྲེས་ན་
ལུས་ཀིས་ནུས་པ་ནི། །ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་ལྡོག་པ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་ལུས་ནི་ལྡོག་པ་ན། །རྲེན་མིན་ཕྱིར་ན་སྲེམས་འབའ་
ཞིག །གནས་འགྱུར་ཞྲེ་ན་གལ་ཏྲེ་དྲེའི། །རྒྱུ་འཇུག་ཐོབ་ཕྱིར་སྲེམས་ཀི་རྒྱུན། །གནས་རྒྱུ་ཡན་ལག་མི་འགྱུར་
ན། །ཚེ་འདི་ིད་ཀི་སྲེ་མཆྲེད་ལྔ། །ལུས་གཞན་སྲེད་པའི་རྒྱུ་ིད་ཡིན། །དྲེ་ཡི་ཡན་ལག་དངོས་པོ་དང་། །རྒྱུ་
ིད་འགོག་ལ་མི་དམིགས་པ། །ངྲེས་བྱྲེད་མིན་པར་རབ་ཏུ་བཤད། །དབང་སོགས་ཀང་ནི་ལྷག་ལྡན་
ཡིན། །དབང་པོ་ས་མ་རང་རིགས་ལས། །ནུས་པ་དག་ནི་མཐོང་བ་ཡིན། །འགྱུར་བ་མཐོང་ཕྱིར་གཞན་དང་ 
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༼༤༢༽ 
གཞན། །སྲེ་བ་དག་ཀང་འགྲུབ་པ་ིད། །གལ་ཏྲེ་ལུས་ལས་དྲེ་སྲེ་ན། །ས་མ་བཞིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །སྲེམས་
ལས་ཞྲེ་ན་ལུས་གཞན་ཡང་། །འདི་ིད་ལས་ནི་སྲེ་བར་འགྱུར། །དྲེས་ན་རྒྱུ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། །ཐ་མ་ཡི་ནི་
སྲེམས་རྣམས་ཀུན། །མཚམས་སོར་མྲེད་པ་མིན་དྲེའི་ཕྱིར། །དྲེ་འདྲའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྷག་ལྡན་འདོད། །གོམས་ལས་
ཁྱད་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། །མཆོངས་དང་ཆུ་ཡི་དྲོད་བཞིན་དུ། །རང་བཞིན་ལས་འདས་མིན་ཞྲེ་ན། །བྱས་ཏྲེ་གལ་
ཏྲེ་སར་ཡང་ནི། །འབད་རྩོལ་ལ་ནི་ལྟོས་འགྱུར་རམ། །རྲེན་མི་བརན་པ་ིད་འགྱུར་ན། །ཁྱད་པར་དག་ནི་མི་
འཕྲེལ་ན། །རང་བཞིན་དྲེ་འདྲའང་མ་ཡིན་ཏྲེ། །དྲེ་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་པ་རྣམས། །ཁྱད་པར་ཕྱི་མ་དག་ལ་
ནི། །སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མྲེད་ཕྱིར་དང་། །རག་ཏུ་རྲེན་གནས་མ་ཡིན་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་འཕྲེལ་ཡང་རང་བཞིན་
ིད། །མིན་ཕྱིར་གང་ཚེ་བྱས་གྱུར་པ། །ཡང་རྩོལ་ལ་ལྟོས་མི་འགྱུར་ན། །རྩོལ་གཞན་ཁྱད་པར་བྱྲེད་པར་
འགྱུར། །སྲེམས་ལ་བརྩྲེ་སོགས་གོམས་སྲེ་བ། །རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་འགྱུར་ཏྲེ། །མྲེ་ལ་སོགས་པས་ཤིང་
དག་དང་། །དངུལ་ཆུ་དང་ནི་གསྲེར་སོགས་བཞིན། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་དག་ལས་སྲེས་ཏྲེ། །ངོ་བོ་ིད་སྲེས་ཡོན་ཏན་
ཡིན། །དྲེས་ན་རྩོལ་བ་ཕྱི་མ་དང་། །ཕྱི་མ་ཁྱད་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན། །གང་ཕྱིར་རིགས་མཐུན་ས་མ་ཡི། །ས་བོན་
ལས་ནི་འཕྲེལ་བ་ཅན། །བརྩྲེ་བ་ལ་སོགས་བོ་དྲེ་དག །གོམས་པར་གྱུར་ན་གང་ལ་གནས། །དྲེ་ལྟར་མཆོངས་
ིད་ལས་མཆོངས་མིན། །དྲེ་རྒྱུ་སྟོབས་དང་འབད་རྩོལ་དག །ནུས་པ་ངྲེས་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར། །མཆོངས་པ་ངྲེས་
པའི་བདག་ིད་ཡིན། །དྲེ་ནི་དང་པོ་ཕྱིས་བཞིན་དུ། །མཆོངས་མིན་ལུས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར། །རྩོལ་བས་རིམ་
གིས་མི་མཐུན་པ། །བསལ་ན་རང་སྟོབས་ིད་དུ་གནས། །བརྩྲེ་རང་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ། །གལ་ཏྲེ་རང་ས་བོན་
རྒྱུ་ཅན། །མི་ 
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༼༤༣༽ 
མཐུན་ཕྱོགས་ཀིས་གནོད་མྲེད་ན། །སྲེམས་ལ་དྲེ་བདག་ིད་དུ་འགྱུར། །འདི་ལྟར་གོམས་པ་ས་མ་དང་། །ས་
མའི་སྲེམས་ཆོས་བརྩྲེ་བ་དང་། །ཆགས་བྲལ་བོ་སོགས་གཞན་དག་གི །གསལ་བ་ཡི་ནི་རྩ་བ་ཡིན། །གོམས་
ལས་བརྩྲེ་བའི་བདག་ིད་དྲེ། །ཆགས་བྲལ་ཆགས་དང་ཡིད་ལོག་བཞིན། །བརྩྲེ་ལྡན་སྡུག་བསལ་གཞོམ་པའི་
ཕྱིར། །ཐབས་རྣམས་ལ་ནི་མངོན་སོར་མཛད། །ཐབས་བྱུང་དྲེ་རྒྱུ་ལོག་གྱུར་པ། །དྲེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་
ཡིན། །ལུང་དང་རིག་པས་རྣམ་དཔོད་པ། །སྡུག་བསལ་ིད་ཀི་ཁྱད་པར་གིས། །སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་དྲེ་མི་
རག །ལ་སོགས་རང་བཞིན་རོག་པར་མཛད། །གང་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་གནས་ན། །འབྲས་ལྡོག་གཟིགས་པ་མྲེད་
ཕྱིར་རོ། །དྲེ་རྒྱུ་གཞོམ་ཕྱིར་དྲེ་ཡི་ནི། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་བརག་པ་མཛད། །རྒྱུ་ཡི་ངོ་བོ་རོགས་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀང་ངྲེས་འགྱུར། །བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་བྱས་པ། །འདུས་བྱས་སོད་ཡུལ་ཅན་ཆགས་
ནི། །རྒྱུ་ཡིན་དྲེ་ཡི་གནོད་བྱྲེད་ནི། །བདག་མྲེད་མཐོང་བ་འགལ་བ་ཡིན། །རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་མང་པོ། །ཡུན་
རིང་དུས་སུ་གོམས་པ་ལས། །དྲེ་ལ་སོན་དང་ཡོན་ཏན་དག །རབ་ཏུ་གསལ་བ་ིད་དུ་འགྱུར། །དྲེས་ན་ཐུགས་
ཀང་གསལ་བའི་ཕྱིར། །རྒྱུ་ཡི་བག་ཆགས་སྤངས་པ་ཡིན། །ཐུབ་ཆྲེན་གཞན་དོན་འཇུག་ཅན་གི། །བསྲེ་རུ་ལ་
སོགས་ཁྱད་འདི་ཡིན། །དྲེ་དོན་ཕྱིར་ན་ཐབས་གོམས་པ། །དྲེ་ིད་སྟོན་པ་ཡིན་པར་འདོད། །གྲུབ་ལས་དང་པོ་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར། །གིས་པོ་འདི་ནི་རྒྱུ་རུ་བཤད། །རྒྱུ་སྤངས་ཡོན་ཏན་གསུམ་བདྲེ་གཤྲེགས། །ིད་ཡིན་སྡུག་
བསལ་རྲེན་མིན་ཕྱིར། །ལྲེགས་ཡིན་དྲེ་ནི་བདག་མྲེད་པ། །མཐོང་བའམ་སོར་བ་ལས་ཡིན་ནོ། །སྲེ་དང་སོན་ནི་
ཀུན་འབྱུང་དག །སར་ཡང་ལྡོག་ཅྲེས་བཤད་པ་ཡིན། །བདག་ལྟའི་ས་བོན་སྤངས་པའི་ཕྱིར། །སར་མི་གཤྲེགས་
པ་ིད་ཡིན་ནོ། །དྲེ་བདྲེན་ཐ་ 
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༼༤༤༽ 
དད་བདག་ིད་ཀིས། །ལུས་ངག་སྲེམས་ཀི་གནས་ངན་ལྲེན། །ོན་མོངས་མྲེད་དང་ནད་མྲེད་དང་། །ལམ་
བཤད་མི་གསལ་ིད་ལུས་ཡིན། །གོམས་ཕྱིར་མ་ལུས་སྤངས་པ་ིད། །ཁ་ཅིག་སྨྲ་སོགས་ཕྱིར་ན་སོན། །ཟད་
མིན་ཞྲེས་ཟྲེར་འདི་ལྡོག་ལ། །ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དྲེ་ཕྱིར་འཁྲུལ། །རག་ིད་ཕྱིར་རམ་ཐབས་མྲེད་ཕྱིར། །ཡང་ན་ཐབས་
ནི་མི་ཤྲེས་ཕྱིར། །སོན་རྣམས་མི་ཟད་པ་ིད་ཅྲེས། །བྱ་བར་ཡོངས་སུ་རོག་གང་ན། །རྒྱུ་ཡོད་ཕྱིར་དང་རྒྱུ་ཡི་
ནི། །གྲེན་པོ་གོམས་པས་ཟད་ཕྱིར་དང་། །རྒྱུ་ཡི་རང་བཞིན་ཤྲེས་པ་ཡིས། །དྲེ་ཤྲེས་པ་ཡང་གྲུབ་པ་
ཡིན། །སོབ་པ་ིད་གཟིགས་ལམ་གསུངས་པ། །འབྲས་མྲེད་ཕྱིར་ན་རྫུན་མི་གསུང་། །ཐུགས་བརྩྲེ་ལྡན་ཕྱིར་
རྩོམ་ཀུན་ཡང་། །གཞན་གི་དོན་དུ་སོར་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཕྱིར་ཚད་ཡིན་ཡང་ན་སོབ། །བདྲེན་པ་བཞི་ནི་སྟོན་མཛད་
པའོ། །སྡུག་བསལ་འཁོར་བ་ཅན་ཕུང་པོ། །གོམས་ལས་འདོད་ཆགས་སོགས་གསལ་བ། །མཐོང་ཕྱིར་འདོད་
རྒྱལ་ིད་མིན་ཏྲེ། །རྒྱུ་མྲེད་སྲེ་བ་འགལ་ཕྱིར་རོ། །འཁྲུལ་ཕྱིར་རླུང་སོགས་ཆོས་མ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་རང་བཞིན་
འདྲྲེས་པའི་ཕྱིར། །སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན་དྲེ་ཡི་ཆོས། །དྲེ་ལས་གཞན་ཡང་ཅིས་མ་མཐོང་། །ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་
མཚུངས་པར་ནི། །ཐལ་ཕྱིར་ཀུན་གི་ཆོས་མ་ཡིན། །གཟུགས་སོགས་བཞིན་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་
ཁྱད་པར་ཅན། །ལས་རྣམས་བདག་པོ་མ་ཡིན་ན། །དྲེར་ཡང་རྩོད་པ་མཚུངས་པ་ཡིན། །ཆགས་སོགས་རང་
བཞིན་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཆོས་ཡིན་པར་ཡང་འདོད་ན་གོ །ནུས་མྲེད་རང་བཞིན་མྲེད་པས་ན། །འབྲས་བུ་མི་
མཚུངས་གང་ལས་ཡིན། །སོན་རྣམས་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་ཡང་། །ཁྱད་པར་མྲེད་ཕྱིར་མ་གྲུབ་ིད། །མ་ཡིན་
ཐམས་ཅད་འགྱུར་བ་ཡིས། །འགྱུར་ཕྱིར་ཀུན་ལས་སྲེ་བའང་མིན། །རྒྱུ་ནི་འཕྲེལ་བར་གྱུར་པ་ན། །འབྲས་བུ་
འགིབ་པར་མི་རུང་སྟྲེ། །ཚ་བ་སོགས་བཞིན་ཆགས་སོགས་ཀི། །འགྱུར་བ་བདྲེ་སྡུག་ 
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༼༤༥༽ 
ལས་སྲེས་ཡིན། །ཆ་མི་མམ་སྲེས་སྡུག་བསལ་གིས། །གལ་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་མི་སྲེད་ན། །ཅིས་སྲེད་སྨྲོས་
ཤིག་ཆ་མམ་ལས། །ཁུ་འཕྲེལ་དྲེ་ལས་འདོད་ཆགས་ཡིན། །ཆ་མི་མམ་ལ་ཆགས་ཅན་མཐོང་། །གཞན་ནི་ཆ་
མམ་ན་ཡང་མིན། །གཞན་ནི་ཟད་ནས་ཁྲག་འཛག་ཀང་། །བུད་མྲེད་གཅིག་ལ་ཁུ་ངྲེས་མྲེད། །དྲེ་གཅིག་ལ་
ཆགས་དྲག་མི་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་སོགས་ཀང་ཡན་ལག །མ་ཡིན་ཀུན་མ་ངྲེས་ཕྱིར་རོ། །ངྲེས་པ་མྲེད་
པར་འབྱུང་བའང་མིན། །ཡོན་ཏན་མི་འཛིན་པ་ལའང་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་འཛིན་དྲེ་ཡང་། །ཡན་ལག་ཡིན་
ན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་ཅན་འགྱུར་ཏྲེ། །རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །གནས་སྐབས་གང་ལ་
ཆགས་ཅན་འདོད། །དྲེ་འདྲ་ཞྲེ་སྡང་ཅན་མི་འགྱུར། །དྲེ་གིས་ངོ་བོ་མི་མཚུངས་ཕྱིར། །འདི་ལ་ངྲེས་པར་མཐོང་
བའང་མྲེད། །གང་གི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ། །རིགས་མཐུན་བག་ཆགས་ཁྱད་པར་ལ། །རག་ལས་པས་ནི་
འཇུག་འགྱུར་བ། །དྲེ་ལ་སོན་འདིར་ཐལ་བ་མྲེད། །འདིས་ནི་འབྱུང་བའི་ཆོས་ིད་བཀག །རྲེན་ཡང་བཀག་པ་
ིད་ཕྱིར་རོ། །དཀར་པོ་ལ་སོགས་ས་སོགས་ལ། །བརྲེན་པ་ིད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་རྲེན་སྒྲ་ཡང་རྒྱུ་དོན་
ནམ། །ཡང་ན་རང་གི་རྲེན་དག་དང་། །དབྱྲེར་མྲེད་པར་ནི་གནས་པའི་ཕྱིར། །རྲེན་ཡིན་གཞན་དུ་འཐད་མ་
ཡིན། །གལ་ཏྲེ་མོས་སོགས་ནུས་པ་བཞིན། །དབྱྲེར་ཡོད་ཅྲེ་ན་དངོས་པོ་ལས། །ནུས་པ་དོན་གཞན་ིད་མ་
ཡིན། །དངོས་པོ་འཇིག་འགྱུར་རྲེན་ཚང་བར། །གནས་ན་རྲེན་པ་འཇིག་མ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་མཚུངས་ཞྲེ་ན་
མིན། །སྣང་བ་ཐ་དད་ཅན་རོགས་པས། །འབྱུང་སྲེམས་ཐ་དད་ིད་ཕྱིར་རོ། །ཇི་སིད་ལུས་ནི་འགྱུར་བར་
དུ། །གཟུགས་སོགས་བཞིན་དུ་ཡིད་ངོ་བོ། །མཚུངས་འགྱུར་རྣམ་པར་རོག་པ་ནི། ། 
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༼༤༦༽ 
དོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་ིད་གང་། །གང་ཚེ་ལུས་ལ་ལྟོས་མྲེད་པར། །ཤྲེས་པ་འགའ་ཞིག་འགའ་ཞིག་
གིས། །བག་ཆགས་སད་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ། །དྲེས་ན་འགའ་ཞིག་ལས་འགའ་ཡིན། །རྣམ་ཤྲེས་མིན་པ་རྣམ་
ཤྲེས་ཀི། །ྲེར་ལྲེན་མིན་པའི་ཕྱིར་ཡང་འགྲུབ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི། །རྣམ་ཤྲེས་ནུས་ལྡན་ཕྱིར་
འདོད་ན། །རྩ་སོགས་རྩྲེ་ན་གླང་ཆྲེན་བརྒྱ། །སོན་ཚེ་མ་མཐོང་ཡོད་དོ་ཞྲེས། །དྲེ་སྐད་གངས་ཅན་ཕྱུགས་ལས་
གཞན། །ངོ་མཚར་བཅས་པ་སུ་བརོད་རྩོལ། །རྒྱུ་ནི་ལན་བརྒྱར་རྣམ་ཕྱྲེ་ཡང་། །ངོ་བོ་གང་ཞིག་སྣང་གྱུར་
པའི། །ངོ་བོ་དྲེ་ནི་སར་མི་སྣང་། །ཇི་ལྟར་དྲེ་ནི་ཡོད་པར་འགྱུར། །ས་ན་མྲེད་པ་འབྱུང་བ་ལས། །ཆགས་སོགས་
ངྲེས་མྲེད་ཐལ་བར་འགྱུར། །འབྱུང་བའི་བདག་ལས་མ་འདས་ཕྱིར། །གལ་ཏྲེ་ཀུན་ཆགས་སོགས་ལྡན་
ན། །ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མཚུངས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་འབྱུང་ཁྱད་ལས་ཡིན་ན། །འབྱུང་རྣམས་སོག་
ཆགས་ཁྱད་མྲེད་ཀང་། །ཁྱད་པར་འདི་རྲེན་གང་ཡིན་པ། །དྲེ་ནི་ཕུལ་བྱུང་འགིབ་པ་བཞིན། །དྲེ་ཡོད་པ་ལས་དྲེ་
མྲེད་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཆགས་སོགས་ཐ་དད་ཀང་། །རྒྱུ་མཚུངས་བདག་ིད་མི་ལྡོག་ཕྱིར། །མིན་ན་བདག་ིད་
འདྲ་རྒྱུའི་ཕྱིར། །ཀུན་ལ་འདོད་ཆགས་འདྲ་བར་འགྱུར། །མཚུངས་བདག་ལས་བྱུང་བ་གླང་གི །ཤྲེས་པའམ་
འདིར་ཡང་ས་སོགས་ལ། །སོག་ཆགས་ིད་སོགས་ཁྱད་པར་གི། །རིམ་པ་ལ་ལར་ཡོད་མ་ཡིན། །དྲོ་རིམ་ཁྱད་
པར་ཡོད་ན་ཡང་། །དྲོ་མྲེད་མྲེ་འགའ་ཡོད་མིན་པ། །དྲེ་བཞིན་འདིར་ཡང་ཞྲེ་ན་མིན། །དྲོ་ལས་མྲེ་གཞན་བཀག་
ཕྱིར་རོ། །གང་ཞིག་གཞན་ཡོད་ཡོན་ཏན་ནི། །ཁྱད་པར་རིམ་པ་དང་ལྡན་པ། །དྲེ་དག་དྲེ་ཡི་ཁྱད་པར་ནི། །ལ་
ལར་འཆད་འགྱུར་དཀར་སོགས་བཞིན། །གཟུགས་ 
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༼༤༧༽ 
སོགས་བཞིན་དུ་ངྲེས་མིན་ཏྲེ། །དྲེ་དག་འབྱུང་དང་དབྱྲེར་མྲེད་ཕྱིར། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་མཚུངས་ཤྲེ་ན་མིན། །ཆགས་
སོགས་ལྷན་ཅིག་སྲེས་ཐལ་ཕྱིར། །རྣམ་པར་བརགས་པ་ཡུལ་ཡིན་ཕྱིར། །ཡུལ་ཡང་ངྲེས་བྱྲེད་མ་ཡིན་ནོ། །སྐལ་
མམ་རྒྱུ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། །ཆགས་སོགས་ངྲེས་པ་མྲེད་པའམ། །རྒྱུ་ནི་ྲེ་ཕྱིར་བོ་རྣམས་ཀུན། །ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཚེ་སྲེ་བར་འགྱུར། །དྲེ་ནི་རྲེས་འགའ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། །མི་རག་ྲེས་པའི་རྲེན་ཕྱིར་དང་། །རྒྱུ་དབང་ཕྱིར་
ཡང་སྡུག་བསལ་ཡིན། །བདག་མིན་བྱིན་གིས་བརླབས་པའང་མིན། །རྒྱུ་མིན་བྱིན་གིས་རློབ་པ་མིན། །རག་པ་
ཇི་ལྟར་སྲེད་བྱྲེད་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་གཅིག་ལས་དུ་མ་ནི། །དུས་ཐ་དད་པར་སྲེ་མི་འགྱུར། །རྒྱུ་གཞན་དག་ནི་
ཆོགས་ན་ཡང་། །འབྲས་བུ་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །རྒྱུ་གཞན་རྲེས་སུ་དཔོག་འགྱུར་ན། །དྲེ་ནི་རག་རྣམས་ལ་
ཡོད་མིན། །རྲེས་འགའ་བ་ིད་ཡིན་པས་ན། །སྡུག་བསལ་འདི་རྒྱུ་བཅས་ིད་གྲུབ། །རྒྱུ་མྲེད་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་
ཕྱིར། །རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་ཚེར་མ་ལ་སོགས་ཀི། །རྣོ་བ་ིད་སོགས་རྒྱུ་མྲེད་པ། །དྲེ་
ལྟར་འདི་དག་རྒྱུ་མྲེད་འགྱུར། །ཞྲེས་ནི་ཁ་ཅིག་རབ་ཏུ་བརོད། །གང་ཡོད་ིད་ནའང་གང་སྲེ་བའམ། །གང་འགྱུར་
ན་ཡང་རྣམ་འགྱུར་བ། །དྲེ་ནི་དྲེ་རྒྱུ་རབ་ཏུ་བརོད། །དྲེ་ནི་དྲེ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད། །རྲེག་པ་གཟུགས་རྒྱུ་ིད་ཡིན་
ཕྱིར། །མཐོང་བ་ལ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན། །རག་རྣམས་བཀག་ཅིང་དབང་ཕྱུག་ལ། །སོགས་པ་ལས་ཀང་སིད་མིན་
ཏྲེ། །ནུས་མྲེད་ཕྱིར་རོ་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །སིད་འདོད་རྒྱུ་ཡིན་གང་གི་ཕྱིར། །མི་རྣམས་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། །ཡོངས་
འཛིན་དྲེ་ཐོབ་བསམ་པས་བྱས། །དྲེ་ནི་སིད་འདོད་གང་ཕྱིར་ཡང་། །སོག་ཆགས་བདྲེ་སྡུག་ཐོབ་པ་དང་། །འདོར་
འདོད་འཇུག་པ་དྲེ་དག་ནི། །འདོད་དང་འཇིག་སྲེད་ཡིན་པར་འདོད། ། 
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༼༤༨༽ 
བདག་ཏུ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་ིད་ལས། །བདྲེ་མིན་བདྲེ་བར་འདུ་ཤྲེས་པས། །ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་འགྱུར་བ། །དྲེ་
ཕྱིར་སྲེད་པ་སིད་རྲེན་ཡིན། །ཆགས་བྲལ་སྲེ་བ་མ་མཐོང་ཕྱིར། །ཞྲེས་ནི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་
གསུངས། །ལུས་མྲེད་ཆགས་པ་མ་མཐོང་ཕྱིར། །ལུས་ལས་ཀང་ནི་འདོད་ཆགས་འབྱུང་། །རྒྱུ་མཚན་ཁས་
བངས་ཕྱིར་ན་འདོད། །ྲེར་ལྲེན་ིད་ནི་བསལ་བ་ཡིན། །རིགས་འདི་རྲེས་སུ་འདོད་ན་ནི། །རང་ིད་རང་འདོད་
ལ་གནོད་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་ལ་ཆགས་མཐོང་ཕྱིར། །སྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ཞྲེ་ན། །སྐལ་མམ་སྲེ་ཕྱིར་སར་
གྲུབ་ཡིན། །མི་ཤྲེས་སིད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། །མ་བརོད་སྲེད་པ་ིད་བཤད་པ། །རྒྱུན་ནི་འཕྲེན་པ་བྱྲེད་ཕྱིར་
དང་། །དྲེ་མ་ཐག་ཕྱིར་ལས་ཀང་མིན། །དྲེ་ཡོད་ན་ཡོད་མྲེ་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ནི་གཏན་དུ་བ་མིན་ཏྲེ། །རྒྱུ་ལ་གྲེགས་
སོགས་སིད་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་ཕྱིར་ཐར་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། །མ་ཡིན་འདོད་དང་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །ཇི་སིད་བདག་ཆགས་
མ་བཅོམ་ཞིང་། །དྲེ་ནི་ཡོངས་སུ་གདུང་འགྱུར་བ། །དྲེ་སིད་སྡུག་བསལ་སྒྲོ་བཏགས་ནས། །རང་བཞིན་དུ་ནི་
གནས་པ་མྲེད། །གོལ་བ་པོ་ནི་མྲེད་ན་ཡང་། །ལོག་པར་སྒྲོ་འདོགས་གཞོམ་ཕྱིར་བརྩོན། །འདོད་ཆགས་བྲལ་
བའི་གནས་པ་ནི། །བརྩྲེ་བའམ་ཡང་ན་ལས་ཀིས་ཡིན། །འཕངས་ལས་ལྡོག་མྲེད་འདོད་ཕྱིར་རོ། །སིད་པའི་སྲེད་
ལས་རྣམ་བརྒལ་བའི། །ལས་གཞན་འཕྲེན་ནུས་མ་ཡིན་ཏྲེ། །ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་པ་ཟད་ཕྱིར་རོ། །སྡུག་བསལ་ཤྲེས་
ལ་འགལ་མྲེད་པས། །འདུ་བྱྲེད་ས་མ་འཇུག་པ་ཅན། །དངོས་ཆོས་བརྩྲེ་བ་སྲེ་བ་དྲེ། །སྲེམས་ཅན་རྲེས་འབྲྲེལ་
ཅན་མ་ཡིན། །དྲེ་བདག་མིན་པའི་ཆོས་ལ་ནི། །བདག་གཞན་སྒྲོ་འདོགས་པ་ལས་ཆགས། །སྡུག་བསལ་རྒྱུན་
རིག་ཙམ་ལས་ནི། །བརྩྲེ་བ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། ། 
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༼༤༩༽ 
གཏི་མུག་ྲེས་པའི་རྩ་བ་སྟྲེ། །དྲེ་ཡང་སྲེམས་ཅན་འཛིན་པ་ཡིན། །དྲེ་མྲེད་ྲེས་རྒྱུ་ལས་ཁྲོ་མིན། །དྲེས་ན་བརྩྲེ་
བ་ྲེས་མྲེད་འདོད། །གོལ་མྲེད་མ་ཡིན་མངོན་འདུ་བྱྲེད། །ཟད་ནས་གཞན་མཚམས་མི་སོར་ཕྱིར། །འདུ་བྱྲེད་
ནུས་པ་མ་ཟད་ན། །གང་དྲེ་གནས་པ་ྲེས་མྲེད་ིད། །སིང་རྲེ་དམན་པ་ིད་ཕྱིར་ཡང་། །གནས་པའི་འབད་རྩོལ་
ཆྲེན་པོ་མྲེད། །གང་དག་བརྩྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་པ། །གཞན་གི་ངོར་ནི་བཞུགས་པ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བྲལ་
ཕྱིར། །ལམ་དང་པོར་ནི་སིད་མྲེད་འགྱུར། །ལྷན་ཅིག་སྲེས་པ་མ་སྤངས་ཕྱིར། །སྤངས་ནའང་སིད་པ་ག་ལ་
ཡོད། །བདྲེ་བར་འགྱུར་པའམ་སྡུག་བསལ་བར། །མ་གྱུར་ཅིག་ཅྲེས་འདོད་པ་ན། །ང་འོ་སམ་པའི་བོ་གང་
དྲེ། །སྲེམས་ཅན་ལ་ལྟ་ལྷན་ཅིག་སྲེས། །ང་ཞྲེས་མཐོང་བ་མྲེད་པར་ནི། །འགའ་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་མ་
ཡིན། །བདག་ལ་སྲེད་པ་མྲེད་པར་ཡང་། །བདྲེ་བ་འདོད་པས་མངོན་རྒྱུག་མིན། །སྡུག་བསལ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་ིད་
ནི། །འཆིང་ཡིན་རག་ལ་དྲེ་གང་ལས། །སྡུག་བསལ་མི་སྲེ་རྒྱུ་ིད་ནི། །ཐར་ཡིན་རག་ལ་དྲེ་གང་ལས། །མི་རག་
ིད་དུ་བརོད་མྲེད་གང་། །དྲེ་ནི་འགའ་ཡིའང་རྒྱུ་མ་ཡིན། །བརོད་བྱ་མིན་ལའང་བཅིངས་དང་ཐར། །ཇི་ལྟ་བུར་
ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །གང་གི་རང་བཞིན་འཇིག་མྲེད་པ། །དྲེ་ལ་མཁས་རྣམས་རག་ཅྲེས་བརོད། །དྲེས་ན་ངོ་ཚའི་
ལྟ་བ་འདི། །སྤོངས་ལ་དྲེ་ནི་རག་པར་སྨྲོས། །བཤད་ཟིན་ལམ་དྲེ་གོམས་པ་ལས། །གནས་གྱུར་གལ་ཏྲེ་གནས་
གྱུར་ཀང་། །ལམ་བཞིན་སོན་ནི་འབྱུང་ཞྲེ་ན། །མ་ཡིན་ནུས་པ་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་ཤྲེས་ཡུལ་འཛིན་པ་ཡི་
ཆོས། །ཇི་ལྟར་ཡོད་དྲེ་འཛིན་པ་དང་། །ཡོད་པ་ཡི་ནི་བདག་ིད་དྲེ། །འདི་ཡི་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའང་ཡིན། །རང་
བཞིན་འདི་ཡིན་འདི་ལས་དྲེ། །རྲེན་གཞན་གིས་ནི་གོལ་འགྱུར་ཞིང་། །ལྡོག་པ་ 
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༼༥༠༽ 
ལ་ནི་རྲེན་ལ་ལྟོས། །མི་བརན་སྦྲུལ་གི་བོ་བཞིན་ནོ། །སྲེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཏྲེ། །དྲི་མ་རྣམས་ནི་གློ་
བུར་བ། །དྲེ་ཕྱིར་སར་ཡང་ནུས་མྲེད་རྣམས། །དྲེ་བདག་གྱུར་ལ་ཕྱིས་ནུས་མྲེད། །ནུས་ཡོད་ན་ཡང་གནོད་པ་
ཅན། །སྲེད་ནུས་སིང་པོ་ཅན་དངོས་ལ། །ཡུན་དུ་གནས་ནུས་ཡོད་མིན་ཏྲེ། །ས་རློན་ལ་ནི་མྲེ་བཞིན་ནོ། །འཚེ་
བ་མྲེད་དང་ཡང་དག་དོན། །རང་བཞིན་ལ་ནི་ཕྱིན་ལོག་གིས། །འབད་དུ་ཟིན་ཀང་མི་ཟོག་སྟྲེ། །བོ་ནི་དྲེ་ཕྱོགས་
འཛིན་ཕྱིར་རོ། །བདག་འཛིན་རྒྱུ་གཅིག་ཅན་ིད་དང་། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོའ་ིཕྱིར། །འདོད་ཆགས་
ཁོང་ཁྲོ་ཕན་ཚུན་དུ། །ཐ་དད་ན་ཡང་གནོད་མ་ཡིན། །བྱམས་སོགས་རོངས་དང་འགལ་མྲེད་ཕྱིར། །ཤིན་ཏུ་ྲེས་
པ་ཚར་གཅོད་མིན། །ྲེས་ཀུན་དྲེ་ཡི་རྩ་བ་ཅན། །དྲེ་ཡང་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཡིན། །རིག་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཕྱིར་དང་། །སྲེམས་བྱུང་ིད་ཀིས་དམིགས་པའི་ཕྱིར། །ལོག་པར་དམིགས་ིད་མ་རིག་པར། །གསུངས་ཕྱིར་
གཞན་ནི་རིགས་མ་ཡིན། །འགལ་བ་གང་ཡིན་འདིར་བཤད་བྱ། །སྟོང་ིད་ལྟ་དང་དྲེ་འགལ་ཕྱིར། །དྲེ་ཡི་རང་
བཞིན་ྲེས་ཀུན་དང་། །འགལ་བར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཟད་མིན་སོག་ཆགས་ཆོས་ིད་ཕྱིར། །གཟུགས་
སོགས་བཞིན་མིན་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །གྲེན་པོའ་ིཕྱོགས་དང་འབྲྲེལ་བ་ན། །ལྡོག་པ་དག་ཀང་མཐོང་ཕྱིར་རོ། །ྲེས་
པ་རྣམ་པར་འགགས་པ་ནི། །ས་ཞིང་སར་ཡང་སྲེ་མྲེད་དྲེ། །དྲེ་བདག་ིད་ཀིས་འབྲལ་མྲེད་དང་། །ཐལ་བ་བཞིན་
དུ་མ་ངྲེས་ཕྱིར། །གང་ཞིག་བདག་མཐོང་དྲེ་ལ་ནི། །ང་ཞྲེས་རག་ཏུ་ཞྲེན་པར་འགྱུར། །ཞྲེན་པས་བདྲེ་ལ་སྲེད་
འགྱུར་ཏྲེ། །སྲེད་པས་སོན་རྣམས་སྒྲིབ་པར་བྱྲེད། །ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡོངས་སྲེད་པ། །ང་ཡི་ཞྲེས་དྲེའི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ལྲེན། །དྲེས་ན་བདག་ལ་མངོན་ཆགས་པ། །དྲེ་སིད་དྲེ་ནི་འཁོར་བར་འགྱུར། ། 
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༼༥༡༽ 
བདག་ཡོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤྲེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སྡང་། །འདི་དག་དང་ནི་ཡོངས་འབྲྲེལ་
ལས། །ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ངྲེས་པར་བདག་ལ་ཆགས་པ་ནི། །བདག་གི་ལ་ཆགས་མི་འབྲལ་
ཞིང་། །ྲེས་མྲེད་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་། །བྲལ་བའི་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་ཆགས་པ་སོན་བཅས་
ན། །དྲེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་དྲེ་སྤོང་འགྱུར། །འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མྲེད་པར་ནི། །དྲེ་སྤོང་བར་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཡོན་
ཏན་སོན་དང་རྲེས་འབྲྲེལ་བའི། །འདོད་དང་སྡང་སོགས་སྤོང་བ་ནི། །དྲེ་དག་ཡུལ་ལ་མ་མཐོང་བས། །ཡིན་གི་ཕྱི་
ཚུལ་གང་གིས་མིན། །ཆགས་ཡོན་ཏན་གིས་ཆགས་མིན་གི། །དོན་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་ཡིན། །མ་ཚང་
མྲེད་རྒྱུ་དྲེ་ལ་ནི། །འབྲས་བུ་གང་གིས་ཟོག་པར་བྱྲེད། །ཆགས་ལ་སོན་ཡང་གང་ཞིག་མཐོང་། །གལ་ཏྲེ་སྡུག་
བསལ་རྲེན་ཞྲེ་ན། །དྲེ་ལྟའང་འདི་ལ་ཆགས་བྲལ་མིན། །བདག་གིར་མཐོང་ཕྱིར་དཔྲེར་བདག་བཞིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་
མྲེད་བདག་སྡུག་བསལ། །རྒྱུ་མིན་དྲེ་ཡང་དྲེ་དང་འདྲ། །དྲེ་ལྟར་གིས་ཀའང་སོན་མྲེད་པ། །དྲེ་ཕྱིར་གིས་ལ་
ཆགས་བྲལ་མིན། །གལ་ཏྲེ་སྦྲུལ་བཟུང་ཡན་ལག་བཞིན། །སྡུག་བསལ་བསོམས་པས་སྤོང་འགྱུར་ན། །བདག་
གི་བ་བོ་བཅོམ་པས་འདི། །འདོར་བ་ཡིན་གི་བཟོག་ལ་མིན། །དབང་པོ་ལ་སོགས་ལོངས་སོད་ཀི། །རྲེན་ིད་དུ་
ནི་བཟུང་བ་ལ། །རང་བོ་གང་གིས་བཟོག་འགྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ལ་ཆགས་བྲལ་དྲེ་གང་ལས། །ལུས་ལས་བོག་པའི་སྐྲ་
སོགས་ལ། །ཡིད་བྱུང་བོ་ནི་སྲེ་འགྱུར་ཞིང་། །གཞན་ལ་ཞྲེན་བཅས་སྲེ་འགྱུར་བ། །ཐམས་ཅད་ཀི་ནི་མངོན་སུམ་
ཡིན། །དྲེ་ལ་འདུ་སོགས་འབྲྲེལ་པ་ལས། །རང་གི་བོ་ནི་སྲེ་འགྱུར་བའི། །འབྲྲེལ་ 
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༼༥༢༽ 
ཏྲེ་དྲེ་བཞིན་ིད་གནས་ཕྱིར། །མཐོང་དུ་ཟིན་ཀང་སྤོང་མི་འགྱུར། །འདུ་བ་ལ་སོགས་མྲེད་ན་ཡང་། །ཕན་
འདོགས་ིད་ནི་ཀུན་ལ་ཡོད། །སྡུག་བསལ་བསྲེད་ཕྱིར་སོར་མོ་བཞིན། །རང་གི་བོ་ནི་མི་འགྱུར་ན། །གཅིག་ཏུ་
དྲེ་ནི་སྡུག་བསལ་མིན། །ཕལ་ཆྲེར་དུག་བཅས་ཟས་བཞིན་ནོ། །ཁྱད་པར་ཅན་བདྲེ་ལ་ཆགས་པས། །དྲེ་འགལ་
བ་ལ་ཆགས་བྲལ་འགྱུར། །ཁྱད་པར་ཅན་བདྲེ་ལ་སྲེད་པས། །བདྲེ་བ་ཅུང་ཟད་ཡོངས་སུ་སྤོང་། །བསམ་མྲེད་
བདག་ལ་ཆགས་པ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་རྲེད་བཞིན་ལ་འཇུག་སྟྲེ། བུད་མྲེད་དག་ནི་མ་རྲེད་པར། །དུད་འགོ་ལ་འདོད་
སོད་མཐོང་བཞིན། །བདག་ནི་འདོད་པ་གང་ཡིན་ཏྲེ། །ཇི་ལྟར་དྲེ་ནི་འཇིག་པར་འདོད། །མོང་བ་དང་ནི་ཐ་སད་
དང་། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་རྲེན་ལོག་པ། །ཇི་ལྟར་ཞྲེན་པ་ཡིན་འདོད་དྲེ། །ཞྲེན་པའི་རང་བཞིན་དྲེ་འདྲ་མིན། །རྣམ་
པ་ཀུན་ཏུ་བདག་འཛིན་ནི། །བདག་ལ་ཆགས་པ་བསྟན་པར་བྱྲེད། །དྲེ་ནི་བདག་གིར་ཞྲེན་པ་ཡི། །ས་བོན་གནས་
སྐབས་དྲེ་ིད་གནས། །བརྩོན་ཡང་ཡོན་ཏན་ཆ་བརྲེན་ནས། །འཇུག་ལྡན་བདག་གི་བ་ལ་ནི། །ཆགས་བྲལ་
གྲེགས་བྱྲེད་པ་ིད་དང་། །དྲེ་ཡི་སོན་ཡང་སྒྲིབ་པ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་བདག་ལའང་ཆགས་བྲལ་ན། །ད་ནི་ཆགས་
བྲལ་གང་ཡིན་མྲེད། །དྲེ་ནི་ཇི་ལྟར་བདག་འདོར་བ། །སྡུག་བསལ་བསོམ་པ་དོན་མྲེད་འགྱུར། །དྲེ་དག་སྡུག་
བསལ་བསོམས་པས་ཀང་། །སྡུག་བསལ་ིད་ནི་རྣམ་ཤྲེས་བྱྲེད། །དྲེ་ནི་སར་ཡང་མངོན་སུམ་ིད། །དྲེ་ལྟ་ན་
ཡང་ཆགས་བྲལ་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ྲེས་པ་ཡིས། །སྐད་ཅིག་དྲེ་ཡི་བོ་ལྡོག་ཀང་། །དྲེ་ལ་ཆགས་བྲལ་མི་
འགྱུར་ཏྲེ། །འདོད་ལྡན་བུད་མྲེད་གཞན་ལ་བཞིན། །བང་དང་དོར་བྱའི་ཁྱད་ཡོད་ན། །གཅིག་ལས་བྱུང་བའི་
ཆགས་གང་ཡིན། །དྲེ་ིད་རྣམ་གངས་ཀིས་བསྲེད་ཚེ། །ཆགས་པ་ཀུན་གི་ས་བོན་ཡིན། །སོན་མྲེད་ 
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༼༥༣༽ 
ཡུལ་ཅན་ཆགས་པ་དང་། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་ནི་སོན་མྲེད་ཡིན། །འགོ་བའང་དྲེ་ཙམ་ིད་ཡིན་ན། །ད་ནི་གང་ལ་
ཆགས་བྲལ་འགྱུར། །དྲེར་དྲེ་སོན་བཅས་ཀང་ཡིན་ན། །དྲེ་ནི་བདག་ལའང་མཚུངས་པ་ཡིན། །དྲེར་དྲེའི་སོན་ལ་
ཆགས་བྲལ་མྲེད། །ད་ནི་གང་ལ་དྲེ་ཆགས་བྲལ། །ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བའི། །ཞྲེན་པ་ྲེས་པ་མཐོང་
བས་འཇིག །དྲེ་ལྟར་དབང་སོགས་ལ་དྲེ་མིན། །བྱིས་སོགས་ལ་ཡང་མཐོང་ཕྱིར་དང་། །སོན་ལྡན་ལ་ཡང་ཡོད་
ཕྱིར་དང་། །ཡོན་ཏན་ལྡན་ཡང་གཞན་དག་ལ། །མྲེད་ཕྱིར་འདས་པ་ལ་སོགས་པ། །བདག་གི་བ་ལ་མྲེད་ཕྱིར་
རོ། །དྲེ་ིད་ཕྱིར་ན་བདག་གི་བའི། །བོ་རྒྱུའང་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་ཡོན་ཏན་མིན་མཐོང་
བས། །དྲེ་ཡང་སྤོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཡོད་མིན་ཡོན་ཏན་ནི། །སྒྲོ་འདོགས་ཆགས་པས་དྲེར་ཡང་
མཐོང་། །དྲེས་ན་དྲེ་རྒྱུ་གནོད་མྲེད་ཅན། །བསྒྲུབས་པས་དྲེ་ལ་ཇི་ལྟར་གནོད། །མཆོག་གཞན་དོན་དུ་གྲེར་ཕྱིར་
དང་། །སྲེ་འཇིག་བོ་ཅན་ིད་ཀི་ཕྱིར། །སྲེ་བོ་འདི་ཡིས་དབང་སོགས་ལས། །བདག་ནི་ཐ་དད་གྱུར་པར་
ཤྲེས། །དྲེ་ཕྱིར་གཅིག་ིད་མཐོང་བས་ཀང་། །ཆགས་མིན་བདག་ལ་ཆགས་པ་དྲེ། །དམིགས་པའི་ནང་གི་ཡན་
ལག་པ། །ངོ་བོ་ིད་ཀིས་རྲེས་ཆགས་འགྱུར། །གང་ཞིག་ད་ལྟར་སྡུག་བསལ་བས། །ཡིད་འབྱུང་དྲེ་འདྲ་སྡང་
ཡིན་གི། །ཆགས་བྲལ་མ་ཡིན་དྲེ་ཚེ་ཡང་། །ཆགས་ཡོད་སྐབས་གཞན་འཚོལ་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེ་སྡང་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་
ཅན་ཕྱིར། །དྲེ་ནི་དྲེ་སིད་ཙམ་དུ་གནས། །དྲེ་ལོག་ན་ནི་རང་ིད་ཀི། །རང་བཞིན་ིད་ལ་སར་བརྲེན་
འགྱུར། །བང་དང་དོར་བྱ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མམ་སོམ་ཅན། །ཙན་དན་སྟྲེའུ་མཚུངས་པ་
ལ། །ཆགས་བྲལ་ཞྲེས་ནི་བརོད་པ་ཡིན། །འདུ་བྱྲེད་སྡུག་བསལ་ལ་དགོངས་ནས། །སྡུག་བསལ་བསོམ་པར་
གསུངས་ 
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༼༥༤༽ 
པ་ཡིན། །ངྲེད་ཀི་དྲེ་ཡང་རྲེན་ལས་སྲེས། །དྲེ་ནི་བདག་མྲེད་ལྟ་བརྲེན་ཡིན། །སྟོང་ིད་ལྟ་བས་གོལ་བར་
འགྱུར། །སོམ་པ་ལྷག་མ་དྲེ་དོན་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་མི་རག་ལས་སྡུག་བསལ། །སྡུག་བསལ་ལས་ནི་བདག་མྲེད་
གསུངས། །ཆགས་བྲལ་མིན་དང་སྲེད་ལྡན་དང་། །རྩོམ་པ་ཀུན་ལ་བརྲེན་པ་དྲེ། །ོན་མོངས་ལས་ལས་གོལ་མ་
ཡིན། །དྲེ་འདྲ་འཁོར་བ་པ་ཞྲེས་བྱ། །བདག་གི་ིད་ནི་མི་འདོད་ན། །དྲེ་ཡི་ཟ་བ་པོ་ཡང་མྲེད། །བྱ་དང་ལོངས་
སོད་མཚན་ིད་ཅན། །དྲེ་ཚེ་དྲེ་ཡི་བདག་ཀང་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་གོལ་འདོད་ཐོག་མྲེད་པའི། །རྒྱུ་ཅན་རིགས་མཐུན་
ས་བོན་ལས། །བྱུང་བའི་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དག །རྩ་བ་ིད་ནས་དབྱུང་བར་གིས། །ལུང་ནི་དྲེ་ལྟའི་དངོས་ཡིན་
པའི། །རྒྱུ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་ནི། །ལུང་ཙམ་གིས་ནི་གོལ་བར་ཡང་། །སྨྲ་བ་ཡོངས་སུ་མགུ་བྱྲེད་མིན། །ས་
བོན་སོགས་གྲུབ་ཆོ་ག་ནི། །སྲེས་བུ་མི་སྲེད་པར་ནུས་མིན། །ཏིལ་མར་བསྐུས་དང་མྲེས་བསྲེགས་
སོགས། །ལས་ཀང་གོལ་བར་ཐལ་ཕྱིར་རོ། །སར་ལི་བ་དག་ཕྱིས་ཡང་ཕྱིར། །སྡིག་པ་བཅོམ་པར་བྱས་པ་
མིན། །འདི་ཡི་ལི་ིད་མྲེད་འགྱུར་གི། །ལུས་ཅན་མིན་ཕྱིར་སྡིག་ལི་མིན། །ལོག་ཤྲེས་དང་ནི་དྲེ་ལས་
བྱུང་། །སྲེད་པ་སྲེམས་པའི་དབང་དག་གིས། །དམན་གནས་འགོ་བ་སྲེ་བ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་བཅད་འགོ་མི་
འགྱུར། །དྲེ་ཙམ་ལས་ནི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། །སྲེ་ལ་དྲེ་དག་ིད་ནུས་ཡིན། །སྲེམས་པ་དྲེ་དག་རང་ིད་
ལས། །ཡིན་ཕྱིར་སྲེ་རྒྱུ་མས་པ་མྲེད། །འགོ་དང་རོགས་རྲེན་བྱྲེད་པ་ཡིན། །དྲེ་ནི་མ་མཐོང་བ་ལས་འགྱུར། །མ་
མཐོང་ཞིག་ཕྱིར་འགོ་བ་མྲེད། །དྲེས་ན་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་པ་མིན། །ཡོད་དང་མྲེད་པའི་རྲེས་འཇུག་ཕྱིར། །བྱྲེད་པ་
སྲེད་ལ་བོ་ཡི་ནི། །ནུས་མཐོང་གཞན་གིས་མ་ཡིན་ན། །དྲེ་ཡོད་དྲེ་དག་ཅིས་མི་འགོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནུས་མྲེད་
ན། །དབང་སོགས་བྱས་མ་ཐག་དྲེ་དག །སྲེམས་པའི་དབང་གིས་འཛིན་དང་ 
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༼༥༥༽ 
འཇུག །གཡྲེང་དང་འགོག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར། །ཅི་སྟྲེ་དྲེ་ཚེ་བོ་མྲེད་ཕྱིར། །མི་འགྱུར་དྲི་མ་རྣམས་ཀི་
བོ། །མཚམས་སོར་དྲེ་རྣམས་ནུས་མྲེད་ན། །གསོན་པ་ིད་ནའང་ནུས་མྲེད་འགྱུར། །གྲེན་པོ་དང་ནི་རང་གི་
ཕྱོགས། །འཕྲེལ་ན་འགིབ་དང་འཕྲེལ་བའི་ཕྱིར། །ྲེས་རྒྱུན་རང་གི་ས་བོན་ཅན། །དབང་བསྐུར་བ་ལས་ལྡོག་པ་
མྲེད། །རག་པ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །རིམ་གིས་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དང་། །བྱྲེད་དང་མི་བྱྲེད་པ་དག་ནི། །འདྲ་
བའི་བདག་ིད་བྱྲེད་པ་འགལ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའང་གཅིག་པར་འགྱུར། །དྲེ་དག་དྲེ་ལས་ཐ་དད་ན། །བྱྲེད་པོ་ཟ་
བོ་མས་པར་འགྱུར། །ནུས་པ་ཡང་ནི་འགྲུབ་མ་ཡིན། །གཞན་གིས་དྲན་དང་ལོངས་སོད་སོགས། །ཐལ་བ་
གནོད་བྱྲེད་མ་ཡིན་ཏྲེ། །འགའི་ཡང་དྲན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །དྲེས་ན་མོང་ལས་དྲན་པ་འབྱུང་། །བདྲེན་པ་བཞི་ལ་
བརྲེན་པ་དང་། །བདྲེ་དང་ང་དང་ངའི་ཞྲེས་སོགས། །ཡང་དག་མིན་པ་རྣམ་བཅུ་དྲུག །སྒྲོ་བཏགས་ནས་ནི་ཡོངས་
སུ་སྲེད། །དྲེ་ིད་ལས་ནི་དྲེ་འགལ་དོན། །དྲེ་ིད་རྣམ་པ་རྲེས་རོགས་ཅན། །ལྲེགས་བསོམས་ཡང་དག་ལྟ་བ་
ཡིས། །སྲེད་པ་རྲེས་འབྲང་བཅས་འཇོམས་བྱྲེད། །ལས་དང་ལུས་དག་གནས་ན་ཡང་། །གཅིག་མྲེད་ཕྱིར་ན་རྒྱུ་
གསུམ་ཅན། །སྲེ་བ་སིད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །ས་བོན་མྲེད་པར་མྱུ་གུ་བཞིན། །ལས་དང་ལུས་དག་སྤོང་མིན་
ཏྲེ། །གྲེན་པོ་དག་ནི་མྲེད་ཕྱིར་དང་། །ནུས་མྲེད་ཕྱིར་རོ་སྲེད་པ་ནི། །ཡོད་ན་སར་ཡང་འབྱུང་ཕྱིར་རོ། །གིས་
ཟད་དོན་དུ་འབད་ན་ཡང་། །ལས་ཟད་དུབ་པ་དོན་མྲེད་ཡིན། །འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །ལས་
རྣམས་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ། །རྲེས་དཔོག་དྲེས་ན་དཀའ་ཐུབ་ཀི། །ོན་མོངས་དངོས་གཅིག་གིས་མི་མཛད། །རྣམ་
འགས་དྲེ་བསྲེད་འབྲས་བུ་ནི། །ཆུང་འགྱུར་རིགས་མི་མཐུན་ཅན་མིན། །འབྲས་བུ་མས་སུ་མོང་བ་ནི། །ཅི་སྟྲེ་
དཀའ་ཐུབ་ནུས་པ་ཡིས། །ནུས་པ་འདྲྲེས་པ་ཟད་པ་ན། །ོན་མོངས་ཆ་འགའ་སྤོང་བའམ། །ོན་མོངས་མྲེད་ 
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༼༥༦༽ 
པར་ཀུན་སྤང་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་དཀའ་ཐུབ་ོན་མོངས་ལས། །གཞན་འདོད་ོན་མོངས་ིད་ཅྲེ་ན། །དྲེ་ནི་ལས་
འབྲས་ཡིན་ཕྱིར་འདིས། །ནུས་པ་འདྲྲེས་སོགས་འགྱུར་མ་ཡིན། །སྲེ་འདོད་ྲེས་པ་བཅོམ་པའི་ཕྱིར། །གང་ཡང་
སོན་རྣམས་འགོག་བྱྲེད་པ། །དྲེས་སྲེད་ལས་ལ་ནུས་འགྱུར་གི། །ཇི་ལྟར་བྱས་པ་མས་པར་འགྱུར། །ལས་
ལས་ྲེས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །སོན་ལྡན་བྱྲེད་འགྱུར་བཟོག་ལས་མིན། །ལོག་པའི་རྣམ་རོག་མྲེད་པར་ནི། །བདྲེ་བ་
ལས་ཀང་འདོད་མི་འགྱུར། །སོབ་ལས་དྲེ་ིད་དང་བརན་དང་། །མ་ལུས་ཁྱད་པར་མཁྱྲེན་པར་གྲུབ། །གཤྲེགས་
པ་རོགས་པའི་དོན་ཕྱིར་ཏྲེ། །དྲེ་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་པ་དང་སོབ། མི་སོབ་ལས་ལྷག་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །གཞན་དོན་མཁྱྲེན་
སོར་དྲེ་སྟོན་པ། །དྲེ་ལས་བརྩྲེ་ཡིན་གཞན་དོན་ངོར། །དོན་གྲུབ་མཛད་པ་མི་འདོར་ཕྱིར། །བརྩྲེ་བས་ལྲེགས་དང་
ཡྲེ་ཤྲེས་ལས། །བདྲེན་པ་གསུང་མཛད་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཅས། །དྲེ་གསུང་བར་ཡང་མངོན་སོར་ལྡན། །གང་ཕྱིར་དྲེས་
ན་ཚད་མ་ིད། །དྲེ་ལྟའི་དངོས་སྟོན་བསྟོད་པ་ནི། །དྲེ་ཡི་བསྟན་པ་ིད་ལས་ནི། །ཚད་མའི་དྲེ་ིད་གྲུབ་དོན་
དྲེ། །རྲེས་སུ་དཔག་པ་མ་བཟོག་ཕྱིར། །ཅུང་ཟད་སྲེ་བའི་བདག་ིད་ཅན། །གང་དྲེ་ཐམས་ཅད་འགག་ཆོས་
ཅན། །ཞྲེས་སོགས་རྣམ་པ་དུ་མར་ནི། །འདི་ཡི་སོར་བའང་མཐོང་ཕྱིར་རོ། །མྲེད་ན་མི་འབྱུང་མཚན་ིད་
ཅན། །རགས་ནི་རྲེས་དཔག་རྲེན་ཡིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བྱས་གཏན་ཚིགས་ཁྱབ་པ་ནི། །བསྟན་ཕྱིར་དྲེ་ཡང་གསལ་
བར་བཤད། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྲེའུ་གིས་
པའོ།།  ༈ །གཞལ་བྱ་གིས་ཕྱིར་ཚད་མ་གིས། །དོན་བྱྲེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཕྱིར། ། 
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༼༥༧༽ 
སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་དོན་མིན་ཏྲེ། །དོན་དུ་མོས་པ་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །འདྲ་དང་མི་འདྲ་ིད་ཕྱིར་དང་། །སྒྲ་ཡི་ཡུལ་དང་
ཡུལ་མིན་ཕྱིར། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་པ་ན། །བོ་ནི་ཡོད་དང་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་
གང་། །དྲེ་འདིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །གཞན་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་པ་སྟྲེ། །དྲེ་དག་རང་སིའི་མཚན་ིད་
བཤད། །གལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ནུས་མྲེད་ན། །ས་བོན་སོགས་ནི་མྱུག་སོགས་ལ། །ནུས་མཐོང་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཀུན་
རྫོབ། །འདོད་ན་ཅི་སྟྲེ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཀུན་ལ་དྲེ་ཡོད་ན། །སི་ཡི་མཚན་ིད་རྲེས་འགོ་ལྡོག །བོ་ལ་མ་
མཐོང་ཕྱིར་མིན་ཏྲེ། །མིག་དང་གཟུགས་སོགས་བོ་བཞིན་ནོ། །དྲེས་ནི་བརྡ་དང་རྩོལ་བ་སོགས། །ནང་གི་ཡན་
ལག་རྲེས་འཇུག་ཕྱིར། །བུམ་པ་འདྲེགས་དང་སི་དང་ནི། །གངས་སོགས་བོ་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །སྐྲ་ཤད་སོགས་
ནི་སི་མིན་ཏྲེ། །དོན་དུ་ཞྲེན་པ་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །ཤྲེས་བྱར་འཛིན་ཕྱིར་མྲེད་པ་ལ། །ྲེས་པ་དག་ཏུ་ཐལ་མི་
འགྱུར། །དྲེ་དག་གི་ཡང་དྲེ་ལྟའི་དངོས། །བཀག་མྲེད་གསལ་བར་སྣང་བ་ིད། །ཤྲེས་པའི་ངོ་བོའ་ིདོན་ིད་
ཕྱིར། །སྐྲ་སོགས་ཞྲེས་བྱའི་བོ་དག་ནི། །སི་ཡི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ། །སྐྲར་སྣང་དོན་མྲེད་ཅན་ཡིན་ནོ། །གལ་
དྲེ་སི་ནི་ཤྲེས་ངོ་བོའ།ི །དོན་ིད་ཡིན་ན་ཐལ་བར་འགྱུར། །དྲེ་ལྟར་འདོད་ཕྱིར་སོན་ཡོད་མིན། །དོན་གི་ངོ་བོ་
ིད་ཀི་སི། །ཀུན་ལ་ངོ་བོ་མཚུངས་ཕྱིར་དང་། །དྲེ་ལྡོག་པ་ལ་བརྲེན་ཕྱིར་རོ། །བརོད་བྱ་ིད་ཕྱིར་དྲེ་དངོས་
མིན། །དབང་སོགས་འབྲས་བཅས་ིད་ཕྱིར་རོ། །མིང་སོགས་བརོད་ན་འཆད་པོ་དང་། །ན་པོ་བརོད་བྱ་རྲེས་
འབྲྲེལ་ཅན། །མིང་སོགས་འབྲྲེལ་པ་མྲེད་པ་ཅན། །དོན་ལ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། 
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༼༥༨༽ 
གལ་ཏྲེ་དོན་ལ་ཚུལ་འདྲ་ལས། །འཁྲུལ་འཇུག་གྱུར་ན་དུས་ཀུན་དང་། །ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་མིན་ཤྲེས་པ་
ལ། །མཚུངས་མིན་རྣམ་པ་དྲེ་འདྲའི་བོ། །སྲེ་ཕྱིར་གཞན་ལ་དྲེ་མྲེད་དྲེ། །ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་བ་ཡི། །བོ་ནི་ཁས་
ལྲེན་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །ཁས་ལྲེན་ན་ཡང་རྣམ་ཤྲེས་ལས། །ཐ་དད་པ་ན་ཚད་ཅན་མིན། །ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་མྲེད་ཕྱིར་
རོ། །ཤྲེས་ཀུན་དོན་ལྡན་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། །འཐད་མིན་རི་སོགས་རྣམ་གཞན་དུ། །མཐོང་ཕྱིར་འདུ་བྱྲེད་ལས་ཀང་
མིན། །སོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་ཕྱིར་རོ། །ཐོགས་མྲེད་ཕྱིར་ན་སོ་སོགས་མིན། །རུང་ཡུལ་གནས་པས་མི་ཤྲེས་
པ། །རང་ིད་ཤྲེས་ཕྱིར་དྲེ་ཤྲེས་ཡིན། །དྲེས་ནི་མིང་སོགས་བརོད་པ་ཡིན། །མིག་ལ་སོགས་པའི་བོ་འདོད་
པ། །དྲེ་ིད་དོན་ལྡན་གང་གིས་འདོད། །གལ་ཏྲེ་དོན་ནུས་མཐོང་ཕྱིར་ན། །གཞན་པ་དོན་མྲེད་ཅན་ཐོབ་
འགྱུར། །འབྲྲེལ་མྲེད་ན་ཡང་འཇུག་མི་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་དོན་དང་འབྲྲེལ་ལྡན་ན། །འདས་དང་མ་འོངས་བརོད་བྱ་
མིན། །དོན་དང་དྲེ་ནི་ཟད་ཕྱིར་རོ། །སྒྲ་ཡིས་སི་ནི་བརོད་པའི་ཕྱིར། །གལ་ཏྲེ་ཐལ་བར་མི་འདོད་ན། །དྲེ་མིན་སི་
ནི་ཡན་གར་བ། །བརོད་མྲེད་ཕྱིར་རོ་བརོད་ན་ཡང་། །དྲེ་མཚུངས་མིན་དང་གསལ་བ་མིན། །དྲེས་ན་རག་ཏུ་
དམིགས་འགྱུར་ཏྲེ། །རག་ིད་ཕྱིར་རོ་གལ་ཏྲེ་ཡང་། །གསལ་ལས་མངོན་སུམ་ལ་གསལ་ཡིན། །བདག་ལ་ཤྲེས་
པ་སྲེད་པ་ན། །ནུས་པ་གང་དྲེ་ནུས་ིད་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་འགའ་ཚེ་ནུས་མྲེད་ན། །དྲེ་ནི་ཀུན་ཚེ་ནུས་མྲེད་
འགྱུར། །དྲེ་ཡིས་ནུས་པའམ་ནུས་མྲེད་པ། །ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གང་གནས་པ། །རག་ཕྱིར་བཅོས་སུ་ཡོད་མིན་
ན། །དྲེ་ཟད་བྱ་ཕྱིར་ནུས་པ་གང་། །སི་ཡི་རྣམ་པར་ཤྲེས་དྲེ་དང་། །རྲེས་འབྲྲེལ་སོན་པོ་ལ་སོགས་པའི། །རྣམ་
པའི་ཆ་ནི་རྣམ་ངྲེས་གང་། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་གང་གིས་སྤྲུལ། །གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ཤྲེས་དོན་ིད། །ཕྱིར་ན་དབང་པོ་
དོན་མྲེད་མིན། །དྲེ་དངོས་གཅིག་ཕྱིར་ 
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༼༥༩༽ 
སྒྲ་སོགས་ལས། །ཐ་དད་སྣང་བོ་གང་ལས་ཡིན། །རིགས་ལྡན་རིགས་མིན་གང་གི་ཕྱིར། །གསལ་བའི་ངོ་བོ་
གཞན་རྲེན་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་ཐ་དད་གྲུབ་ཅྲེ་ན། །བལྟོས་ཕྱིར་འབྲས་བུ་ིད་དུ་བརོད། །རང་གི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར། །འབྲས་བུ་རག་ལས་མྲེད་པར་ཡང་། །རོག་པ་ཡིས་ནི་འབྲྲེལ་པར་བྱྲེད། །འབྲས་མིན་ཇི་ལྟར་ཡོང་ཅི་
ཞིག །གཞན་ིད་ཡིན་ན་དྲེ་འབྲྲེལ་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད་པར་གྲུབ། །མྲེད་པའི་རིགས་སུ་ཐལ་མི་
འགྱུར། །དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་ཕྱིར་ངོ་བོ་ལ་བརྲེན་ནས། །ངོ་བོ་མྲེད་པའི་རིགས་བརགས་པ། །ཁྱད་
པར་དྲེ་ལ་འཇུག་དོན་ཅན། །སྒྲ་རྣམས་ཀིས་ནི་རབ་ཏུ་བསྟན། །དྲེ་ལ་ངོ་བོར་སྣང་བ་འམ། །དོན་ལ་དྲེ་ིད་དུ་
འཛིན་པ། །གང་དྲེ་འཁྲུལ་པ་ཐོག་མྲེད་པའི། །དུས་ཅན་མཐོང་གོམས་ཀིས་སྤྲུལ་ཡིན། །དོན་རྣམས་ཀི་ནི་སི་གང་
ཡིན། །གཞན་ལས་ལོག་པའི་མཚན་ིད་ཅན། །སྒྲ་འདི་དག་གིས་གང་བརོད་པ། །དྲེ་ལ་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་མྲེད། །ངོ་
བོ་མྲེད་ཅན་སི་བོ་ལ། །སི་ིད་དུ་ནི་མཐོང་ཕྱིར་དང་། །དོན་ལ་འཁྲུལ་པའམ་མྲེད་པ་ནི། །སིར་འདོད་དྲེ་ཡང་
བསད་ཕྱིར་དང་། །དྲེ་ིད་དུ་ན་དོན་དངོས་སུ། །མྲེད་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཅན་མ་ཡིན། །ངོ་བོ་མྲེད་པས་བརོད་བྱ་
མིན། །གལ་ཏྲེ་བརོད་བྱ་འགའ་ཞིག་ལས། །དངོས་འདོད་དངོས་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡང་། །བརོད་བྱ་མིན་པ་ིད་མ་
ཡིན། །ྲེར་ལྲེན་ཐ་དད་ཕྱིར་གཞན་དུ། །བརོད་པར་བྱ་མིན་ྲེར་བརགས་ཕྱིར། །འདས་པ་དང་ནི་མ་འོང་
པའི། །དོན་ལའང་སི་ཡི་རྒྱུ་ཅན་གི། །མན་པ་ངག་ནི་འཇུག་འགྱུར་ན། །ཡོད་པ་མྲེད་ཆོས་ཇི་ལྟར་
འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ྲེར་བརགས་ལས་དྲེ་འདོད། །གང་ཞིག་སྣམ་སོགས་ལ་མྲེད་ལ། །ད་ལྟར་བ་ཡི་བུམ་པ་
ཡི། །དངོས་མྲེད་དང་ནི་ྲེ་བ་གང་། ། 
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༼༦༠༽ 
བོ་ནི་འཁྲུལ་པ་མྲེད་འཇུག་པ། །རག་ཏུ་དངོས་དང་སྒྲོ་འདོགས་ལ། །སྲེང་གྲེ་བྲམ་ཟྲེའི་ཁྱྲེའུ་ལ། །དྲེ་ལྟར་བརོད་
པའང་འཇིག་རྲེན་ཡོད། །དོན་མྲེད་ན་ཡང་འགོ་བ་ཡིས། །གང་ལ་གགས་པས་སྒྲ་བཀོད་པ། །དྲེ་ལ་དྲེ་དངོས་དྲེ་
མཚུངས་ཕྱིར། །འཁྲུལ་རོག་ཅན་གཞན་ཕལ་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་ནུས་མྲེད་ལ། །མྲེད་ཅྲེའམ་རོག་པ་ཇི་
བཞིན་དུ། །ནུས་ལའང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི། །མན་པ་སྲེ་བོས་བྱས་པ་ཡིན། །ཞིག་ལ་སྒྲ་ལས་བོ་ཇི་
འདྲ། །སྣང་བ་དྲེ་འང་མ་ཞིག་ལའང་། །རྣ་བ་ལ་སོགས་རྣམ་པར་ཤྲེས། །དོན་ཡོད་ཅན་ལ་དྲེ་དག་མྲེད། །སི་ཙམ་
འཛིན་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། །སྲེམས་གིས་དག་ནི་མཚུངས་པ་ཡིན། །དྲེ་འབའ་ཞིག་ནི་འཛིན་བྱྲེད་པ། །སར་ནི་
རྣམ་པར་བཟོག་ཟིན་ཏོ། །ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ནི། །ཁྱད་མྲེད་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ངོ་བོ་ིད་གིས་
ཡོད་ན་ཡང་། །དྲེ་དངོས་གཅིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་མཚུངས་པ་ཡི། །དངོས་དྲེ་དྲེ་དག་ལས་
གཞན་ིད། །དྲེ་དག་གི་ཞྲེས་འབྲྲེལ་མྲེད་འགྱུར། །ལྡོག་པ་ལ་ནི་སུན་དབྱུང་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་མཚུངས་ིད་སི་འདི་
ལ། །དངོས་པོ་མྲེད་པའི་མཚན་ིད་ཡིན། །དྲེ་འབྲས་ཤྲེ་ན་དུ་མ་དང་། །འཇིག་འགྱུར་དྲེ་ཡང་འདོད་མ་
ཡིན། །འཇིག་པ་དངོས་པོ་ཙམ་དང་ནི། །རྲེས་འབྲྲེལ་ཕྱིར་ན་རག་ིད་མིན། །རིགས་རྣམས་འབྲས་བུ་མིན་ཕྱིར་
ན། །མ་འབྲྲེལ་པ་དང་དངོས་མྲེད་འགྱུར། །དངོས་པོའ་ིསྟོབས་ཀིས་སྲེས་པ་ཡིན། །ཤྲེས་པ་གང་དྲེ་བརྡ་དག་
ལ། །བལྟོས་པ་མ་ཡིན་སི་ཡི་ནི། །བོ་ལ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་མྲེད། །དངོས་གིས་མཐོང་ལ་བོ་འགའ་ཞིག །བརྡ་མྲེད་
ན་ཡང་ཐ་དད་མྲེད། །རྲེས་སུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་དྲེ། །དོན་ྲེ་བ་དང་འབྲྲེལ་བ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་རིགས་མྲེད་ཤྲེས་
པ་ཡི། །འབྲས་ཅན་མིག་སོགས་ྲེ་འདོད་བཞིན། ། 
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༼༦༡༽ 
གང་གིས་རྣམ་པར་ཕྱྲེ་བ་ཡིས། །རིགས་ཀང་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡིན། །རྣམ་པ་འགས་ཀང་རྣམ་ཤྲེས་ལ། །དྲེ་དངོས་
སྣང་བ་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཅན་ཡིན་ཕྱིར་དབང་རྣམས་ལ། །གལ་ཏྲེ་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་ན། །དྲེ་ལུས་སྣང་འགྱུར་
རིགས་རྣམས་ནི། །མ་ཡིན་ཡན་གར་མཐོང་མིན་ཕྱིར། །གསལ་འཛིན་ཚེ་ནའང་དྲེ་སྒྲ་དང་། །ངོ་བོ་ལས་གཞན་
སྣང་བ་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ནི་ཤྲེས་ཙམ་གི། །དོན་བྱྲེད་པར་ཡང་མི་རུང་ངོ་། །དྲེ་མི་རུང་ཕྱིར་རང་བཞིན་མྲེད། །དྲེ་
ནི་དངོས་མྲེད་མཚན་ིད་ཡིན། །ཇི་སྐད་བཤད་ལས་བཟོག་གང་ཡིན། །དྲེ་ནི་རང་གི་མཚན་ིད་
འདོད། །དངོས་དང་དངོས་མྲེད་གིས་ཀ་ལ། །བརྲེན་ཕྱིར་སི་དྲེའང་རྣམ་པ་གསུམ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་བརྲེན་
དངོས་འབྲྲེལ་ཕྱིར། །དངོས་པོ་ཤྲེས་འགྱུར་ཞྲེ་ན་མིན། །ལན་བཏབ་ཕྱིར་དང་འདས་སོགས་ལ། །རྣམ་པ་གཞན་
དུ་མཐོང་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་ཆོས་ིད་མས་ན། །དངོས་པོར་འཛིན་པ་སོན་འགོ་ཅན། །དྲེ་ཤྲེས་ཡིན་ཕྱིར་
ྲེས་འདི་མྲེད། །རང་གི་མཚན་ིད་གཅིག་གཞལ་བྱ། །ཡོད་མྲེད་ིད་དུ་དཔོད་རྣམས་ཀི། །དོན་བྱ་དྲེ་ལས་གྲུབ་
ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ནི་རང་གཞན་ངོ་བོ་ཡིས། །རོགས་ཕྱིར་གཞལ་བྱ་གིས་སུ་བཞྲེད། །ཇི་བཞིན་མངོན་ཞྲེན་མིན་
པའི་ཕྱིར། །གིས་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་བཞྲེད། །གལ་ཏྲེ་གཞན་གི་ངོ་བོས་ནི། །རོགས་ན་འཁྲུལ་པ་ཚད་མ་
མིན། །བསམ་པ་ལ་ནི་བསླུ་མྲེད་ཕྱིར། །འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཡང་ཚད་མ་ིད། །རྣམ་གཞན་གིས་ཀང་རོགས་པ་
མཐོང་། །ཕྱོགས་འདི་ལ་ནི་ལན་བཏབ་ཟིན། །ནོར་བུ་སྒྲོན་མྲེའི་འོད་དག་ལ། །ནོར་བུའི་བོ་ཡིས་མངོན་རྒྱུག་
པ། །ལོག་པའི་ཤྲེས་པར་ཁྱད་མྲེད་ཀང་། །ཇི་ལྟར་དོན་བྱྲེད་ལ་ཁྱད་ཡོད། །དྲེ་ལྟར་ཇི་ 
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༼༦༢༽ 
བཞིན་དོན་མྲེད་ནའང་། །རྲེས་དཔག་དང་ནི་དྲེར་སྣང་དག །དོན་བྱྲེད་པ་དང་རྲེས་འབྲྲེལ་བས། །ཚད་མ་ིད་དུ་
རྣམ་པར་གཞག །གང་ལ་དོན་གི་ནུས་པ་ལས། །རྲེས་འགོ་ལྡོག་པ་ཅན་གི་བོ། །དྲེ་ལ་འཛིན་པ་རང་དབང་
ཅན། །དྲེ་ལས་གཞན་དངོས་དབང་པོ་འདས། །མ་མཐོང་བདག་ིད་ངོ་བོ་དྲེ། །རོག་པའི་རྲེན་ནི་དོན་གཞན་
ཡིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་རྲེན་དང་འབྲྲེལ་ཅན། །ཡིན་ན་དྲེ་ཚེ་གོ་བྱྲེད་ིད། །དྲེ་ཚེ་གོ་བྱྲེད་རྲེས་འགོ་བ། །སི་ཡི་ངོ་བོ་
ིད་དུ་རོགས། །དྲེས་ན་ལོག་གྱུར་དོན་ཐམས་ཅད། །ཁྱད་པར་དུ་ནི་རོགས་མི་འགྱུར། །འབྲྲེལ་པ་ཅན་གི་ཆོས་
ལས་ནི། །ཆོས་ཅན་ལ་རོགས་སྲེ་བ་གང་། །དྲེ་ནི་རྲེས་དཔག་ལོག་གྱུར་གི། །སྒྲུབ་བྱྲེད་གཅིག་ཏུ་ངྲེས་པ་
ཡིན། །མངོན་སུམ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། །གཞལ་བྱ་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་གཞལ་བྱ་གིས་ིད་
ཀིས། །ཚད་མ་གིས་སུ་བཞྲེད་པ་དང་། །གཞལ་བྱ་གིས་ནི་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །གསུམ་གཅིག་གངས་ནི་
བསལ་བ་ཡིན། །མྲེད་པ་གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་ཕྱིར། །གཅིག་ིད་ཅྲེ་ན་ཁོ་བོའང་འདོད། །མྲེད་པའང་ངྲེས་ཕྱིར་
གཞལ་བྱ་ནི། །མིན་ལ་མ་ངྲེས་པ་ིད་དམ། །དྲེ་ངྲེས་ཚད་མ་གིས་པ་ིད། །མྲེད་ལ་དབང་སྲེས་བོ་མིན་
ཏྲེ། །དོན་གི་སྟོབས་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར། །དོན་གི་ནུས་ལ་ལྟོས་མྲེད་ན། །བར་ཆོད་ལ་སོགས་ཡོད་ན་
ཡང་། །དབང་སྲེས་བོ་ནི་སྲེ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ིད་ལྡོག་ལས། །མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཡིན་ཞྲེ་
ན། །འགལ་བའམ་དྲེ་ིད་ལྡོག་པ་དང་། །རྲེས་འགོ་ཅན་གི་རགས་ཡིན་ན། །གཞན་སྲེམས་དག་ནི་རོགས་ཕྱིར་
ཡང་། །ཚད་མ་གིས་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན། །སྨྲ་སོགས་ལ་ནི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་ཡི་ངོ་བོ་ངྲེས་པར་གྲུབ། །བསླུ་
མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་ཚད་མ་ིད། །གལ་ཏྲེ་ལ་ལ་དག་ཏུ་ནི། །འཁྲུལ་ཕྱིར་ཡིད་བརན་མྲེད་ཅྲེ་ན། །རགས་ 



62   སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས། 

༼༦༣༽ 
ལོག་མཐོང་ཕྱིར་དྲེ་དྲེ་འདྲ། །གང་ལས་འགའ་ཚེ་དངོས་འགའ་ལ། །དྲེ་ཡི་རོགས་པ་གྲུབ་གྱུར་པ། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལས་
སྲེས་པའམ། །དྲེ་ཡི་ངོ་བོར་གདོན་མི་ཟ། །རང་གི་རྒྱུའམ་ངོ་བོ་དག །མྲེད་པར་དོན་ནི་སིད་མིན་པ། །དྲེ་དག་
རང་བཞིན་མཐོང་གང་ཡིན། །དྲེ་ིད་གཞན་དུའང་མཚན་ིད་ཡིན། །ལྟར་རུང་རང་གི་ངོ་བོ་འམ། །རང་རྒྱུ་
མཐོང་བའི་རྒྱུ་གཞན་དག །ཡོད་པར་སྣང་བ་མྲེད་ན་ནི། །དྲེ་དང་ལྡན་པའང་ཅི་ལྟར་ཡོད། །སི་ཡི་བོ་ནི་ཚད་མིན་
ན། །མྲེད་པ་ཐོབ་འགྱུར་ཕ་རོལ་གི། །དངོས་བཞིན་གལ་ཏྲེ་དབང་རྣམས་ཀིས། །དུས་གཞན་དུ་ནི་རོགས་ཤྲེ་
ན། །དྲེ་མིན་དབང་དང་ནུས་སོགས་ལ། །དབང་སྲེས་བོ་ནི་མི་སིད་ཕྱིར། །མྲེད་པ་རོགས་པ་ཡིན་ན་ནི། །བོ་དང་
སྲེ་བ་རྒྱུ་མྲེད་འགྱུར། །རྣམ་རོག་མྲེད་པ་ིད་ཀིས་ན། །རང་གི་མཚན་ིད་ལ་མངོན་སུམ། །རྣམ་རོག་མྲེད་པར་
སི་འཛིན་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ལ་རྲེས་དཔག་ིད། །གཞལ་བྱ་ངྲེས་ན་ཁ་དོག་ནི། །མི་རག་ིད་དུ་རོགས་མི་
འགྱུར། །དྲེ་བོ་ཚད་མ་གཞན་འགྱུར་ཏྲེ། །རགས་མྲེད་པར་ནི་ཡོད་ཕྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་མཐོང་ལ་རགས་དང་
ནི། །འབྲྲེལ་པ་རོགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་ནི་ཚད་མ་གཞན་ཡིན་ནོ། །གཞལ་བྱ་མང་ཕྱིར་ཚད་མ་
རྣམས། །མང་པོ་ིད་དམ་གཅིག་ལ་ཡང་། །དུ་མ་ིད་ནི་འཇུག་ཕྱིར་ཏྲེ། །གཅིག་གསུམ་གངས་ཀང་སྲེལ་མི་
འགྱུར། །དཔྲེར་ན་ཁྱད་པར་མཐོང་བ་བཞིན། །ཡུལ་ངྲེས་པ་ནི་མྲེད་ཕྱིར་དང་། །གཞལ་བྱ་གཞན་ནི་ཡོད་ཕྱིར་
རོ། །སོན་འདིར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། །ཁ་དོག་སི་ལ་སོར་ཕྱིར་རོ། །དངོས་མྲེད་ངོ་བོ་མིན་དྲེ་ིད། །དྲེ་ལྟར་
གྲུབ་པས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ལས་གཞན་གྲུབ་མིན་ཞྲེ་ན། །མིན་ཏྲེ་དྲེ་ིད་གྲུབ་ཕྱིར་རོ། །དངོས་གང་ཅི་ལྟ་
བུར་གྱུར་པ། །དྲེ་འདྲ་དྲེ་ནི་རགས་སྲེམས་ཀི། །རྒྱུ་ 
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༼༦༤༽ 
ཡིན་དྲེ་ལས་དྲེ་ལྟ་ཡི། །དངོས་ལ་དྲེས་བསྲེད་རགས་ཅན་བོ། །དྲེ་ལྟར་རགས་དང་རགས་ཅན་བོ། །བརྒྱུད་པ་
ཡིས་ནི་དངོས་པོ་ལ། །འབྲྲེལ་ཕྱིར་དྲེར་སྣང་བ་ཡིས་ནི། །སྟོང་ཡང་སླུ་བྱྲེད་ིད་མ་ཡིན། །དྲེ་ཡི་ངོ་བོས་སྟོང་དྲེ་
དག །དྲེ་ཡི་ངོ་བོར་ཞྲེན་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་དངོས་སླུ་བྱྲེད་ིད་མིན་ཡང་། །འཁྲུལ་པར་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན། །དྲེ་
ཕྱིར་དངོས་པོ་རོགས་བྱ་ལ། །ཁྱབ་བྱྲེད་དྲེ་ཡི་ངོ་བོ་འམ། །རྒྱུ་དག་ཁྱབ་པར་བྱ་སྲེམས་ཀི། །རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ཡང་དྲེ་
བོའ་ིཡིན། །དགག་པ་ིད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་དམིགས་པ་ལས་འགྲུབ་པ་ཡིན། །ཚད་མས་གྲུབ་པར་སྨྲ་
རྣམས་ཀི། །དོན་གི་བཟོག་པ་ིད་ལས་ཡིན། །དགག་ལ་དྲེ་འམ་དྲེ་རྒྱུ་དང་། །འགལ་བར་བརོད་པ་མཐོང་གང་
ཡིན། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ཡི་ཚད་མ་ིད། །མྲེད་པ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན། །གཞན་དུ་དངོས་གཅིག་ཡོད་བརོད་
པས། །གཞན་མྲེད་དྲེ་ནི་གང་ལས་རོགས། །འགལ་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་ིད་ཀང་། །ཅིས་འགྲུབ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་
ཕྱིར། །ཞྲེ་ན་དྲེ་ཡང་གང་ལས་འདོད། །སྣང་བ་མཐོང་མྲེད་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། །དྲེ་ནི་ཚད་མ་ིད་མ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་རང་
སྒྲས་བརོད་ན་ཡང་། །དྲེ་ིད་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན། །གང་ལ་དྲེ་ནི་ཚད་མིན་དྲེས། །དགག་པ་རྣམ་ཀུན་བརོད་
བྱ་མིན། །དྲེས་ན་དྲེ་དང་འགལ་དོན་གི། །འབྲས་བུ་བརོད་པ་བཤད་པ་ཡིན། །ཀུན་ལ་སོར་བ་ཐ་དད་ིད། །ཡིན་
གི་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད། །འགལ་དང་དྲེ་ནི་ཐབས་བཅས་པ། །གྲུབ་དང་བཀག་པ་མྲེད་པར་ནི། །དགག་ལ་ཚད་སྨྲ་
གང་ཡིན་དྲེ། །རིག་པའི་རྲེས་འབྲང་ཅན་མིན་དྲེ། །སྨྲ་ལ་སོགས་པས་ཀུན་མཁྱྲེན་དང་། །འཇིག་རྲེན་གཞན་
སོགས་མྲེད་སྒྲུབ་བཞིན། །དབང་པོ་ལས་འདས་དོན་རྣམས་དང་། །འགལ་བ་གྲུབ་པ་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྨྲ་
པོ་རིག་ཡིན་ན། །གནོད་བྱ་གནོད་བྱྲེད་ངོ་བོ་གང་། །དྲེ་འདྲ་མི་དམིགས་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། །དྲེ་ིད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་པར་
བརོད། །མི་དམིགས་པ་ནི་དྲེ་ 
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༼༦༥༽ 
ལྟ་བུ། །ངྲེས་བྱྲེད་མིན་པར་རབ་ཏུ་བརོད། །དྲེ་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ། །ཡོད་མྲེད་ངྲེས་པ་ཡོད་མ་
ཡིན། །འགལ་དྲེ་ཆོས་ནི་ཐ་དད་དམ། །ཐ་དད་མྲེད་ལ་རབ་སོར་ཏྲེ། །ཁ་ལ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། །མྲེ་དང་སྲེ་ལ་
ཡོད་གནོད་བཞིན། །ཇི་ལྟར་དངོས་ིད་སྒྲུབ་པ་ལ། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འདོད། །དྲེ་བཞིན་དངོས་ིད་
རང་ལྡོག་ན། །དངོས་རྣམས་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན། །དྲེས་ནི་རོག་པས་སར་བའི་ཆོས། །ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་དག་ལས། །གང་རུང་ིད་སོགས་བསལ་ཡིན་ཏྲེ། །ཅི་ཡང་རུང་ལ་སིད་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལའང་ཁྱབ་པར་
བྱྲེད་པའི་ཆོས། །ཁྱབ་བྱ་ལྡོག་པའི་གོ་བྱྲེད་འདོད། །གལ་ཏྲེ་རང་གི་ལྡོག་པ་ནི། །རྣམ་འགར་ཡོངས་སུ་བཅད་ན་
འོ། །མྲེད་པ་ལ་ནི་དྲེ་ིད་ཀི། །ཚད་མྲེད་རགས་སུ་བརོད་གང་ཡིན། །དྲེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རོངས་དོན་ཏྲེ། །གནག་རྫི་མོ་
བར་གགས་ཕྱིར་རོ། །མི་དམིགས་པ་ནི་འདི་ཙམ་ཞིག །མྲེད་ལ་ངྲེས་པའི་འབྲས་ཅན་ཡིན། །དྲེ་ཡང་སྣང་བར་
འདོད་པ་ཡི། །རྒྱུ་འམ་རང་བཞིན་སྣང་མྲེད་ིད། །རྲེས་སུ་དཔག་པས་མི་རག་སོགས། །འཛིན་པ་ལ་ནི་ཚུལ་
འདིར་འདོད། །གཞན་དུ་གཟུང་བ་འཛིན་པའི་ཕྱིར། །ཚད་མ་ིད་དུ་འདོད་མ་ཡིན། །དངོས་ལས་མི་རག་གཞན་
དུ་མྲེད། །དྲེ་ཡང་དབང་པོ་ལས་སར་གྲུབ། །དུ་མའི་དངོས་དྲེ་བརོད་བྱ་མིན། །རོག་པས་བསྲེད་ཆོས་བརོད་བྱ་
ཡིན། །སི་ཡི་རྲེན་ནི་གྲུབ་པ་ན། །སི་དྲེ་ིད་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན། །དྲེ་མ་གྲུབ་ན་དྲེ་ལྟར་དྲེ། །རབ་ཏུ་གྲུབ་ཕྱིར་རྲེས་
དཔོག་ཡིན། །འདྲ་བ་གཞན་ནི་ཡོད་པའི་ཕྱིར། །ལ་ལར་ཡོངས་སུ་མི་ཤྲེས་ཏྲེ། །འཁྲུལ་ཕྱིར་སོང་གི་ཐ་དད་
བཞིན། །ཐ་དད་མཐོང་བ་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་རགས་མྲེད་བྱིས་པར་གི། །སྲེ་བོས་ཕྱིས་འབྱུང་བ་དང་ནི། ། 
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༼༦༦༽ 
འབྲྲེལ་མྲེད་མར་མྲེ་ལ་སོགས་ཀི། །འཇིག་པ་མཐོང་བས་ཡོངས་གཅོད་ིད། །ནུས་པ་དངོས་པོའ་ིརང་བཞིན་
དུ། །གྱུར་ཀང་དྲེ་མ་ཐག་མྲེད་པས། །འབྲས་བུ་མཐོང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །རོངས་གྱུར་ངྲེས་གསལ་མྲེད་ཕྱིར་
རོ། །དྲེ་ིད་བཟོག་པའི་ཆྲེད་དུ་ནི། །རྲེས་སུ་དཔག་པ་བརོད་པ་ཡིན། །བོ་གོས་ཆྲེན་པོས་མཐོང་ིད་
ལས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་བྱྲེད། །ཐམས་ཅད་ལས་ནི་ལྡོག་པ་ཡིས། །ཐ་དད་མྲེད་དོན་དྲེ་ལ་ནི། །ལྡོག་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་བོ་དང་། །ཇི་ལྟར་བརྡར་བཏགས་པ་ཡི་སྒྲ། །ཐ་དད་རྲེན་ཅན་བཞིན་འཇུག་འགྱུར། །འཁྲུལ་
རྒྱུ་མྲེད་ན་དྲེ་ཡིས་ནི། །ངོ་བོ་ིད་ཀིས་རང་དང་ནི། །རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་བོ་སྲེད་བྱྲེད། །ཡང་ན་འདིར་ནི་མི་
དམིགས་པའི། །རགས་ལས་འཇིག་པ་གྲུབ་པ་ཡིན། །སར་བྱུང་དངོས་པོ་མྲེད་གྱུར་པ། །མི་རག་ཅྲེས་ནི་བརོད་
པ་ཡིན། །གང་གི་མཐའ་གིས་ཚོད་ཡོད་པའམ། །འབྲྲེལ་པ་བརོད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །མི་རག་ིད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་
པ། །དྲེ་མཐའ་དྲེ་དག་གང་ལ་བརོད། །གལ་ཏྲེ་ས་ཕྱིར་མྲེད་ཡིན་ན། །དྲེ་ིད་མི་རག་ཅྲེས་མ་ཡིན། །དྲུག་པ་
སོགས་སོར་མི་རུང་ཕྱིར། །ཞྲེ་ན་མཐའ་ལ་དྲེ་ཅི་ལྟར། །ཡོད་ིད་དང་འབྲྲེལ་རག་པའི་ཕྱིར། །མཐའ་ཡིས་ཁྱད་
པར་འགྱུར་བ་མིན། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་འབྲས་མཐའ་ཡིན་ན། །ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ིད་འགྱུར་ཏྲེ། །འབྲྲེལ་མྲེད་ཕྱིར་རོ་དྲེ་
ཡིས་ནི། །དངོས་པོ་སར་མྲེད་འདོད་མིན་པས། །དྲེ་ལ་དྲེ་ཡི་ཁྱད་པར་ཅན། །བརོད་པ་དྲེ་ཡང་མི་འགྲུབ་
ཕྱིར། །ཡོད་པ་ིད་དང་རང་རྒྱུ་དང་། །འབྲྲེལ་བྱྲེད་ཕྱིར་ན་རྒྱུ་ཞྲེས་གག །ཡོད་ིད་དྲེ་དང་འབྲྲེལ་དྲེ་ཡང་། །རག་
ན་འོ་ན་འདི་འབྲས་གང་། །གང་ཞིག་མྲེད་པ་དྲེ་བྱྲེད་ན། །དངོས་པོ་སར་མྲེད་ལྡན་མིན་ཏྲེ། །འབྲྲེལ་པ་ཁས་ལྲེན་
མྲེད་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཕྱིར་རིལ་འདི་རག་པར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་མྲེད་ 
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༼༦༧༽ 
དོན་སྒྲོ་འདོགས་པ། །བརོད་བྱ་ཐ་དད་ཅན་བོ་ནི། །ཐ་དད་མྲེད་དོན་མངོན་འདོད་ཅན། །སྒྲ་ལའང་ལྡོག་པའི་རྲེན་
ཡིན་ནོ། །སྐད་ཅིག་སོ་སོར་ཐ་དད་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་ངོ་ཤྲེས་མ་ཡིན་ནོ། །མཐོང་དང་མཚུངས་པར་དྲེ་འཛིན་
ཕྱིར། །ཁྱད་པར་ཡུལ་ཅན་ིད་ཀང་མིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ིད་དཔྲེ་ཡིན་པའི། །ཕྱིར་ན་སི་འཛིན་མིན་ཞྲེ་ན། །དཔྲེ་
ིད་ཡིན་ཕྱིར་གྲུབ་དྲེ་ལ། །ཚད་མ་གཞན་གིས་ཅི་ཞིག་བྱ། །གལ་ཏྲེ་བརྲེད་ཕྱིར་སོན་མྲེད་ན། །དྲེ་ིད་ཕྱིར་ན་
དཔྲེ་མ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་མཐོང་ལ་དྲེ་དངོས་ནི། །ཚད་མས་གྲུབ་ན་དངོས་གཞན་ལ། །དྲེ་ིད་སྒྲོ་འདོགས་ཕྱིན་ཅི་
ལོག །དྲེས་གྲུབ་ཚད་ཅན་ིད་མ་ཡིན། །མངོན་སུམ་ཅིག་ཤོས་གཅིག་ཡིན་ཕྱིར། །གཅིག་གྲུབ་པ་ན་གིས་ཀ་
གྲུབ། །གཞན་དང་མཚམས་ནི་སོར་བ་ཡི། །ཞྲེན་པ་མཁས་པས་དྲན་པར་ཤྲེས། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་རགས་ལ་བལྟོས་
ཕྱིར། །དྲན་མིན་མ་ཡིན་འཁྲུལ་ཕྱིར་རོ། །མངོན་སུམ་རོག་དང་བྲལ་བར་ནི། །མངོན་སུམ་ིད་ཀིས་འགྲུབ་པར་
འགྱུར། །ཀུན་གི་རྣམ་རོག་མིང་རྲེན་ཅན། །སོ་སོ་རང་གིས་རིག་བྱ་ཡིན། །ཐམས་ཅད་ལས་ནི་སྲེམས་བསྡུས་
ནས། །ནང་གི་བདག་ིད་གཡོ་མྲེད་པར། །གནས་ནའང་མིག་གིས་གཟུགས་དག་ནི། །མཐོང་བའི་བོ་དྲེ་དབང་
སྲེས་ཡིན། །སར་ཡང་ཅུང་ཟད་རྣམ་རོག་ན། །ཁོ་བོའ་ིརྣམ་རོག་འདི་འདྲར་གྱུར། །ཅྲེས་རིག་སར་བཤད་གནས་
སྐབས་ཀི། །དབང་པོ་རོགས་པ་ལ་མྲེད་དོ། །གཅིག་ཏུ་མཐོང་བའི་ཁྱད་པར་ནི། །གཞན་འགའ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་མི་
འགྱུར། །དྲེ་ལས་སི་གཞན་ཐ་དད་པ། །ཡོད་མིན་ཐ་དད་བོ་མྲེད་ཕྱིར། །དྲེ་ཕྱིར་དབང་པོ་ལས་སྲེས་བོ། །ཐམས་
ཅད་ཁྱད་པར་ཡུལ་ཅན་ཡིན། །ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་སྒྲ་དག་ནི། །འཇུག་པ་སིད་པ་ཡོད་མིན་ཏྲེ། །ཁྱད་པར་རྲེས་
འགོ་མྲེད་པས་ན། །བརྡ་འཇུག་པ་ནི་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །སྒྲ་རྣམས་ཡུལ་ཡང་གང་ 
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༼༦༨༽ 
དྲེ་ིད། །དྲེ་རྣམས་ིད་ནི་སོར་བར་བྱྲེད། །དྲེའི་འདི་ཞྲེས་ནི་འབྲྲེལ་པ་ལ། །དོན་སྣང་བ་ནི་གང་ཡིན་པ། །དྲེ་དག་
ིད་ནི་འབྲྲེལ་ཡིན་ན། །དྲེ་ནི་དབང་པོའ་ིསོད་ཡུལ་མིན། །དྲེ་ཚེ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡི། །དོན་སྣང་བ་ནི་མྲེད་
ཕྱིར་རོ། །ཤྲེས་སྣང་ཐ་དད་པ་ཡིས་ནི། །དོན་རྣམས་ཁྱད་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན། །མིག་ལ་དོན་སྣང་བ་ན་ཡང་། །འདི་
ཞྲེས་གཞན་གིས་བསྟན་པ་གང་། །དྲེ་ིད་སྒྲ་ཡིས་སོར་བྱྲེད་ཀི། །དབང་པོའ་ིསོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོའ་ི
བྱ་བ་མྲེད་པ་ལ། །གཞན་ངག་ཙམ་གིས་སྣང་མྲེད་ཕྱིར། །འབྲྲེལ་པ་མ་བྱས་ཅན་མིན་ཏྲེ། །རང་ིད་ཤྲེས་པར་
ཐལ་ཕྱིར་རོ། །རོག་བཅས་རོག་པ་མྲེད་པའི་ཡིད། །ཅིག་ཅར་དུ་ནི་འཇུག་ཕྱིར་རམ། །འཇུག་པ་མྱུར་ཕྱིར་བླུན་
པོ་དག །དྲེ་དག་ལ་ནི་གཅིག་ཏུ་ཞྲེན། །གལ་ཏྲེ་རྣམ་རོག་གིས་བཅད་པས། །མཐོང་བ་རྒྱུན་ཆད་འགྱུར་ཞྲེ་
ན། །གཞན་གིའང་རིགས་ནི་ཐ་དད་པའི། །རྣམ་པར་རོག་ཚེ་ཇི་ལྟར་མིན། །གལ་ཏྲེ་མགལ་མྲེ་མཐོང་བ་
བཞིན། །དངོས་ཕྱོགས་སྟོབས་དང་ལྡན་འདོད་ན། །དྲེ་ནི་གཞན་ལའང་མཚུངས་པ་ཡིན། །ཡི་གྲེའང་ཅིག་ཅར་
ཐོས་པར་འགྱུར། །འདིར་དོན་ཀུན་དང་ཅིག་ཅར་དུ། །འདུས་ཅན་དབང་རྣམས་ཡོད་པ་ན། །ལྔ་པོ་རྣམས་ཀིས་
ཆོད་ན་ཡང་། །ཆོད་མྲེད་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་བོ། །གང་དྲེ་མིང་གི་མཐར་ཐུག་པའི། །ཤྲེས་པ་སྐད་ཅིག་དང་འདྲྲེས་
ཕྱིར། །ཆོད་པར་སྣང་བ་དྲེ་ངོ་མཚར། །དྲེ་ཕྱིར་བོ་ནི་ཅིག་ཅར་འགྱུར། །སྣང་བ་ལ་ཡང་ཁྱད་མྲེད་ན། །བར་
བཅས་བར་མྲེད་ཇི་ལྟར་ཡིན། །ཡིད་ཀི་རོག་པ་འབའ་ཞིག་ལའང་། །རིམ་དུ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ལ་ལར་
ཀུན་ཏུ་ཆགས་སྲེམས་ཅན། །དོན་ྲེ་བ་ལའང་འཛིན་མྲེད་གང་། །ཆགས་པས་གཞན་སྲེས་ནུས་མས་
ཕྱིར། །གིས་ཀ་ལ་ཡང་རྩོད་འདི་ཡོད། །མགལ་མྲེ་ལ་སོགས་མྱུར་འཇུག་པའི། །རྲེས་སུ་འགོ་བས་གནོད་པ་
ཅན། ། 
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༼༦༩༽ 
མིག་ལས་འཁོར་ལོར་འཁྲུལ་སྲེ་ཡི། །དྲེ་མཐོང་མཚམས་སོར་ལས་མ་ཡིན། །ལ་ལ་དབང་སྲེས་ལ་སོགས་
ཕྱིར། །བྱིས་པའི་བོ་བཞིན་རོག་མྲེད་དང་། །བྱིས་པའི་རོག་མྲེད་ིད་ཀི་རྒྱུ། །བརྡ་མས་པ་ིད་ཡིན་སྨྲ་བ། །དྲེ་
དག་གི་ནི་རོག་མྲེད་ཕྱིར། །བྱིས་པའི་མངོན་སུམ་ིད་དུ་འགྱུར། །བརྡ་ཡི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། །དྲེ་ནི་ཕྱིས་
ཀང་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བརྡ་ལ་མ་བྱང་བའི། །ཡིད་ཡོད་དྲེས་ན་དྲེ་འདོད་ན། །དྲེ་བཞིན་དབང་སྲེས་ལ་ཡང་
འགྱུར། །འདི་འདྲ་འདི་ཡང་ལྷག་ལྡན་ཡིན། །བྱིས་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་གང་ཡིན། །དྲེ་ིད་འདིར་ཡང་བརོད་བྱ་
སྟྲེ། །དབང་པོའ་ིབོ་ནི་མཚུངས་ཕྱིར་རོ། །འདིས་ནི་མོང་སོགས་བཤད་པ་ཡིན། །ཁྱད་པར་དང་ནི་ཁྱད་པར་
གཞི། །འབྲྲེལ་དང་འཇིག་རྲེན་གཞུང་ལུགས་ནི། །བཟུང་ནས་དྲེ་དག་སྡོམ་བྱས་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟར་རོགས་ཀི་གཞན་དུ་
མིན། །དཔྲེར་དབྱུག་ཅན་བཞིན་རིགས་སོགས་ཀི། །བྱྲེ་བྲག་རོགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་ལྡན་སོར་བ་ཡོད་
མིན་པ། །དྲེས་ན་འདི་ལ་རོག་པའང་མྲེད། །རྲེས་འགོ་ཅན་གི་རྣམ་ཤྲེས་གང་། །དྲེ་ཡང་སྒྲ་དང་གསལ་བར་
སྣང་། །ཁ་དོག་དབྱིབས་ཡིག་རྣམ་པ་ཡིས། །སྟོང་པ་བ་ལང་ིད་དུ་བརོད། །དྲེ་ིད་མཚུངས་པ་ིད་ཡིན་
ཀང་། །མིག་གི་ཡུལ་ལ་མཐོང་མྲེད་དྲེ། །སྣང་བ་གིས་ནི་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །བོ་ཐ་དད་པའང་རྲེད་པར་
དཀའ། །དབང་པོས་འཕོ་འདུ་འཛིན་མྲེད་ཕྱིར། །འབྲྲེལ་པ་མཐོང་བ་མྲེད་པར་གནས། །སྣལ་མ་འདི་ལ་སྣམ་བུ་
ཞྲེས། །སྒྲ་འདི་དག་ཀང་རང་གིས་བྱས། །བ་ལང་ལ་རྭ་ཞྲེས་འཇིག་རྲེན། །རྭ་ལ་བ་ལང་འཇིག་རྲེན་མིན། །བ་
ལང་ཞྲེས་བྱ་ཡན་ལག་ནི། །ལྷག་མ་རྣམ་བཅད་དམིགས་མྲེད་ཕྱིར། །སྣལ་མ་དྲེ་རྣམས་ཀི་སྣམ་བུ། །འདི་ཞྲེས་
སྣལ་མ་འདུས་བྱས་ལས། །ཕྱིས་འབྱུང་འབྲས་བུར་བརོད་ཡིན་གི། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་དུས་གཅིག་མིན། ། 
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༼༧༠༽ 
འགའ་ཡིས་རྒྱུ་སྒྲོ་བཏགས་པའམ། །སྒྲ་ཡི་རྲེན་ནི་སྟོན་པ་ན། །སྣལ་མ་གཅིག་ནི་བཀར་བྱས་ལ། །འབྲས་ལ་སྣལ་
མ་ཞྲེས་འཇུག་འགྱུར། །ཕན་གདགས་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ིད་དམ། །རྣམ་པར་ཆད་མྲེད་སྣང་བ་ིད། །འཁྲུལ་
མྲེད་ཅན་ཤྲེས་དང་པོ་ཡི། །བརྡ་ལ་སོད་ཡུལ་གང་ཡིན་དངོས། །དངོས་པོ་ལས་ནི་ཐ་དད་ཅན། །རིགས་སོགས་
ལ་ནི་རྲེས་དཔག་མྲེད། །དབྱུག་པ་ཅན་སོགས་ཐམས་ཅད་ལའང་། །ཀུན་རྫོབ་པ་ལས་ཐ་སད་འདོགས། །དངོས་
པོ་ཁང་བཟང་འཕྲེང་སོགས་ཀི། །སྒྲ་ཡང་གཞན་ལ་བལྟོས་པ་མིན། །གལ་ཏྲེ་ཁང་པ་ལྡན་ཡིན་ན། །དྲེ་འཕྲེང་དྲེ་ནི་
ཅི་ཞིག་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་རིགས་ཡིན་ཁང་གཅིག་ཀང་། །ཤིང་བཞིན་འཕྲེང་ཞྲེས་བརོད་པར་འགྱུར། །འཕྲེང་མང་
པོ་ལ་དྲེ་ཡི་སྒྲ། །ཅི་ལྟར་རིགས་ལ་རིགས་མྲེད་ཕྱིར། །འཕྲེང་སོགས་ལ་ནི་ཆྲེན་པོ་སོགས། །ྲེར་བརགས་ལས་
འདོད་གང་ཡིན་པ། །དངོས་དང་ཁྱད་མྲེད་རྣམ་ཤྲེས་ཀི། །གཟུང་བྱ་ིད་ཕྱིར་ྲེར་བརགས་མིན། །དངོས་སུ་
མངོན་པར་འདོད་པ་ལའང་། །རྒྱུ་གཞན་མིན་པ་ིད་དྲེ་མཚུངས། །དྲུག་རྣམས་ལ་ནི་ཚིག་དོན་སྒྲ། །རྒྱུ་གཞན་
གང་ལ་ལྟོས་པར་མཐོང་། །ཇི་ལྟར་གགས་ལས་གྲུབ་གང་ཡིན། །དངོས་དང་དྲེ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། །གང་ལ་
དྲེ་སྐད་བརོད་ཕལ་པ། །དངོས་ལ་དངོས་མྲེད་བཏགས་ཕྱིར་རོ། །གགས་པ་བརྡ་ཡི་རྲེས་འགོ་ཅན། །དྲེ་ཡང་
བརོད་འདོད་རྲེས་འགོ་ཅན། །ཐ་སད་དོན་དུ་བྱས་པ་སྟྲེ། །སྡྲེབ་སོར་མིང་དང་སྒྲ་ཆ་བཞིན། །ཐ་དད་ཀང་གང་
དངོས་ཆོས་ཀིས། །དྲེ་འདྲའི་རྣམ་ཤྲེས་རྒྱུ་ཡི་ནི། །དོན་དྲེ་དག་ལ་ཤྲེས་པ་དྲེས། །དྲེ་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་
ཡིན། །ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་པར་ནི། །རོགས་ལ་ཤྲེས་པའང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་འབྲས་མྲེད་བྲལ་བ། །རྲེས་
འགོ་དངོས་གཅིག་ཡོད་མ་ཡིན། །དངོས་རྣམས་ལ་ཡོད་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །དངོས་ལ་མན་པ་དྲེ་མཐའ་ཅན། ། 
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༼༧༡༽ 
ཕྱི་རོལ་ནུས་པ་རྣམ་གཅོད་ལ། །རིག་པ་མྲེད་ཀང་སྒྲ་དྲེ་ནི། །རྣམ་པར་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་ནི། །དྲེ་ཡི་
མཐར་ཐུག་རྣམས་དང་འབྲྲེལ། །དྲེས་ན་གཞན་སྲེལ་མཐར་ཐུག་ཕྱིར། །མན་པ་གཞན་སྲེལ་བྱྲེད་པར་
བརོད། །ལྡོག་པ་བཞིན་དུ་སྒྲ་དག་ལས། །ཤྲེས་ལ་གཞན་གི་གཟུགས་བརན་སྣང་། །གང་དྲེའང་དོན་གི་བདག་
ིད་མིན། །དྲེ་འཁྲུལ་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་ཡིན། །དྲེ་ནི་མན་པས་བརོད་པ་ན། །དོན་གི་ཆ་གང་རོགས་པར་
འགྱུར། །དྲེ་མ་རོགས་ན་དྲེ་དོན་ཅན། །བརྡ་བྱྲེད་པ་ནི་དོན་མྲེད་འགྱུར། །སྒྲས་དོན་ཆ་ནི་ཅི་བརོད་ཅྲེས། །དྲེ་ལ་
གཞན་སྲེལ་བརོད་པར་བྱ། །རྣམ་པ་དྲེ་ཡང་དོན་ལ་མྲེད། །དྲེ་བརོད་ཅི་ལྟར་དོན་བརྲེན་ཡིན། །རྲེས་འགོ་ཅན་
སྒྲས་རྲེས་འགོ་ཅན། །དོན་གི་འབྲས་ཡིན་མཐོང་གོམས་པས། །སྦྲུལ་དྲེའང་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ཅན། །བོ་ལས་ཐ་
དད་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དངོས་སྒྲོ་བཏགས་རོགས་པ་ཡིས། །གཞན་ལས་བཟོག་པ་རོགས་ཕྱིར་ཡང་། །སྒྲ་དོན་
གང་ཡིན་དྲེ་ིད་ཅྲེས། །བརོད་པ་ལ་ནི་འགལ་བ་མྲེད། །ཤྲེས་པ་སྒྲ་ཡིས་ངྲེས་སྤྲུལ་པ། །དྲེ་དག་ལོག་པར་སྣང་
བ་ིད། །དོན་གི་ཆ་ལ་འདི་རྲེས་འགོ། །དྲེ་ལྟར་མན་པ་གཞན་སྲེལ་བྱྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་བརྡ་ཡི་དུས་ན་ཡང་། །རང་
ིད་མཐོང་བའི་འབྲས་བུ་ཅན། །བསྟན་པའི་དོན་དང་འབྲྲེལ་པའི་ཕྱིར། །གཞན་སྲེལ་སྒྲ་དང་འབྲྲེལ་པར་འགྱུར། 
གཞན་དུ་མ་མཐོང་ལ་བལྟོས་དང་། །ལ་ལར་དྲེ་མཐོང་ལ་བལྟོས་ཕྱིར། །གཞན་སྲེལ་སྒྲ་དང་འབྲྲེལ་འགྱུར་
གི། །དྲེ་ནི་དངོས་ལ་མི་རུང་ངོ་། །དྲེ་ཕྱིར་རིགས་སོགས་དྲེ་ལྡན་ནི། །ཡོད་མིན་དོན་དང་དྲེ་དག་ལ། །མན་པ་
འབྲྲེལ་མིན་གཞན་ལས་ནི། །ལྡོག་པ་ིད་ལ་སྒྲ་སོར་ཕྱིར། །བརྡ་དྲན་པ་ཡི་རྒྱུ་ཅན་གི། །མཐོང་བ་སྲེ་བྱྲེད་བདག་
ིད་ཅན། །ས་ཕྱི་འཛིན་པས་སྟོང་པ་ཡི། །མིག་ཤྲེས་ལ་ 
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༼༧༢༽ 
ནི་དྲེ་ཅི་ལྟར། །གཞན་ལ་འཇུག་སྲེམས་ཅན་གི་ཡང་། །མིག་གིས་གཟུགས་དག་མཐོང་གྱུར་པ། །དྲེར་ནི་
གསལ་བར་དྲེ་ཡི་བརྡ། །མི་འཛིན་དྲེས་བསྲེད་རོག་པའང་མྲེད། །གང་ལ་སྒྲ་ནི་ངྲེས་འགོད་པ། །དྲེ་ལ་རོག་པ་སྲེ་
བར་འགྱུར། །དྲེས་ན་དབང་སྲེས་འདོད་པ་ཡིས། །འཇུག་འགྱུར་ཕྱི་རོལ་མཐོང་མི་འགྱུར། །གཟུགས་ལ་
གཟུགས་ཞྲེས་མཐོང་བ་ན། །དྲེ་བོ་ཞྲེས་ནི་ཇི་ལྟར་མཐོང་། །དྲེ་ཡི་མས་སུ་མོང་བའང་ཡོད། །དྲེ་ནི་རོག་མྲེད་ཅི་
ལྟར་ཡིན། །དྲེ་ིད་ཀིས་མོང་ཡིན་ན་ནི། །རོག་གིས་ཅིག་ཅར་མཐོང་བ་མྲེད། །དྲེས་ནི་དུས་མཚུངས་རྣམ་པར་
ཤྲེས། །གཞན་གིས་མོང་བ་བསྟན་པ་ཡིན། །འདས་པ་ལ་ནི་དྲན་པར་འགྱུར། །མོང་བ་མྲེད་ལ་དྲེ་ཅི་ལྟར། །རང་
བོའ་ིབོ་དང་གཞན་གི་བོ། །ཡོངས་གཅོད་ངོ་བོ་གཅིག་པར་འགྱུར། །དོན་རིག་འདས་པ་དཔྲེ་དག་དང་། །བྲལ་
ཞིང་རགས་ནི་ཡོད་མིན་ཏྲེ། །ཅིས་གྲུབ་གང་ཕྱིར་དྲེ་ལ་ནི། །མངོན་སུམ་མ་ཡིན་རགས་ཅན་མིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡི་
ངོ་བོར་ནི། །སྣང་ཅན་དྲེ་མ་ཐག་པའི་བོས། །གཟུགས་སོགས་བཞིན་དུ་འཛིན་འགྱུར་ན། །ས་བོ་དྲེ་ནི་འཛིན་མི་
འགྱུར། །ཇི་ལྟར་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི། །རྣམ་ཤྲེས་མས་མོང་དྲེ་རོག་མྲེད། །དྲེ་བཞིན་བརྡ་བྱ་མི་ནུས་
པ། །གཞན་ཡང་རོག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར། །སི་བརོད་ངང་ཚུལ་ཅན་སྒྲ་དང་། །རོག་པའང་དྲེ་དང་དོན་གཅིག་
ན། །རོག་པ་མྲེད་པ་མྲེད་ན་ནི། །ཁྱད་པར་གང་གིས་རོགས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་རོག་མྲེད་འགའ་ཞིག་
ཀང་། །ཡོད་ན་དྲེ་དང་མཚུངས་རྒྱུ་ཅན། །ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞིན་འབྲས་བདག་ིད། །ཐ་དད་རྒྱུ་ཐ་དད་ལས་
ཡིན། །ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་མྲེད་པར། །བརྡ་དྲན་པ་ལས་སོར་བ་ཡིན། །དྲེ་ 
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༼༧༣༽ 
བཞིན་བརྡ་ལ་ལྟོས་མྲེད་པར། །དངོས་ནུས་ིད་ལས་མིག་བོར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ནི་བརྡ་དྲན་
ལ། །བལྟོས་ན་དབང་པོའ་ིབོ་དག་ལ། །ནུས་འགྱུར་ལྟོས་མྲེད་མ་ཡིན་ན། །རགས་བཞིན་དྲན་པ་ིད་ལ་
འགྱུར། །དྲེ་ནི་དྲེ་འབྲྲེལ་སྲེ་བའི་ཕྱིར། །དྲན་ལས་དབང་བོ་འགྱུར་བའམ་མིན། །དྲེ་ལས་དུས་གཞན་དུ་ཡང་
འགྱུར། །ལ་ལར་རྣམ་གཡྲེང་སིད་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རིམ་གིས་གིས་རྒྱུ་ཡིན། །ཐ་དད་མྲེད་ཕྱིར་སར་ིད་
འགྱུར། །དབང་པོའ་ིབོ་རྒྱུ་གཞན་ཡིན་ན། །དྲེ་ལ་དྲན་པ་དོན་མྲེད་འགྱུར། །བརྡ་དྲན་ཇི་ལྟར་བརྡར་བཏགས་
པ། །གྲུབ་པའི་དོན་དུ་འདོད་པ་དང་། །ཁྱད་པར་བརྡར་བཏགས་མྲེད་འཛིན་ན། །དྲེ་ལ་དྲན་པ་དོན་ཅི་ཡོད། །སི་
ཙམ་འཛིན་པ་ཡིན་ན་ནི། །ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་མི་རུང་ངོ་། །དྲེ་ཕྱིར་མིག་དང་གཟུགས་དག་ལ། །བརྲེན་ནས་མིག་
བོ་སྲེ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ཤྲེས་བསྲེད་ལ། །དབང་པོ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ནུས་ཡིན། །འོ་ན་ཅི་ཕྱིར་
གིས་རག་ལས། །སྲེ་བ་དྲེ་ནི་དྲེས་མི་བརོད། །གོ་བར་བྱྲེད་པ་ིད་མཐོང་ནས། །ཐ་སད་ངྲེས་པར་སར་བ་
ཡིན། །དབང་པོའ་ིཐ་སད་ལ་དྲེ་ཡོད། །སར་བར་བྱ་བའང་དྲེ་ཆོས་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་ཐ་སད་འདི་ལ་ནི། །སར་བྱ་
རང་བཞིན་རགས་ཡིན་ཏྲེ། །ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའི་རང་བཞིན་ནི། །ལོག་པའི་ཕྱིར་ནི་ལྡོག་པར་འགྱུར། །བསགས་
པ་དག་ནི་ཚོགས་པ་ཡིན། །དྲེ་སི་དྲེ་ལ་དབང་པོའ་ིབོ། །སི་བོ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡང་། །རྣམ་པར་རོག་དང་རྲེས་
སུ་འབྲྲེལ། །དོན་གཞན་དང་ནི་མངོན་འབྲྲེལ་ཕྱིར། །རྡུལ་ཕན་གཞན་གང་སྲེ་འགྱུར་བ། །དྲེ་དག་བསགས་
བཤད་དྲེ་དག་ནི། །ཤྲེས་པ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན། །རྡུལ་ཕན་གཞན་དག་མྲེད་པར་ནི། །རྡུལ་ཕན་ཁྱད་པར་དྲེ་
ཡང་མྲེད། །ཤྲེས་དྲེ་གཅིག་ལ་ངྲེས་མིན་ཕྱིར། །སི་ཡི་སོད་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་ 
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༼༧༤༽ 
མཆྲེད་གཅིག་ཡིན་ཡང་། །ཅིག་ཅར་དུ་མ་འཛིན་མ་ཡིན། །ཏིལ་སོགས་ཐ་དད་ལ་ཇི་ལྟར། །ཅིག་ཅར་འཛིན་
པར་སྣང་བ་ཡིན། །འདི་ལ་མགོགས་པ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །རིམ་བཞིན་འབབ་པ་དྲེ་ིད་ལ། །ཇི་ལྟར་རིམ་མིན་
འཛིན་མི་འགྱུར། །བོ་རྣམས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་། །དུས་མཚུངས་ཅི་ལྟར་དྲེ་དག་ལ། །འགའ་ཞིག་རིམ་མིན་
སྣང་བ་དང་། །གཞན་ནི་རིམ་ལྡན་སྣང་བར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་དོན་ཀུན་འཛིན་པ་ལ། །འདི་ནི་རིམ་མིན་ཐལ་བར་
འགྱུར། །ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ཁྲ་ལ་སོགས་གཟུགས། །དུ་མའང་ཅི་ཡང་སྣང་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་སྣ་ཚོགས་དྲེ་གཅིག་
ན། །དྲེ་བས་ཆྲེས་འདི་ངོ་མཚར་ཆྲེ། །སྣ་ཚོགས་གཅིག་པའི་རང་བཞིན་མིན། །དཔྲེར་ན་ནོར་བུའི་གཟུགས་དྲེ་
བཞིན། །སོ་སོགས་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་ནི། །སྣམ་ཁྲ་ལ་སོགས་དག་ལའང་མཚུངས། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཡན་ལག་
གཟུགས། །འབའ་ཞིག་དྲེ་ལྟར་མཐོང་ཞྲེ་ན། །གལ་ཏྲེ་སོ་སོགས་སྤངས་པ་ཡི། །ཁྲ་བོ་གཞན་མཐོང་ངོ་མཚར་
རོ། །དུས་དང་དོན་གི་རྣམ་པ་ནི། །མཚུངས་པར་རོགས་པའི་བོ་དག་ལས། །གཅིག་ནི་རིམ་ལྡན་དོན་མང་
དང་། །གཅིག་ནི་རིམ་མིན་དོན་གཅིག་གིས། །བོ་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ངོ་བོའ་ིཕྱིར། །དོན་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ངོ་བོ་
ིད། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་རྒྱུ་མིན་ཞྲེ་ན། །ཐ་དད་བཞག་འདི་གང་གིས་འགྲུབ། །རིགས་མི་མཐུན་རྣམས་རྩོམ་མྲེད་
ཕྱིར། །རི་མོ་སོགས་བོ་སྣ་ཚོགས་མིན། །གཟུགས་མྲེད་ཕྱིར་ལྡན་སྣ་ཚོགས་མིན། །ྲེ་བར་བརགས་ལ་བརྲེན་
པའང་མིན། །རྲེ་རྲེ་སྣ་ཚོགས་མིན་ཕྱིར་རོ། །རིམ་བཞིན་དུ་ནི་བཟུང་བ་ལ། །སྣ་ཚོགས་བོ་ཡིས་བསྲེས་མིན་
ཏྲེ། །གཅིག་གིས་དུ་མ་མི་འཛིན་ཕྱིར། །དྲེ་ཕྱིར་གཅིག་དོན་དུ་མ་ཅན། །གང་ཕྱིར་དོན་གཅིག་རོག་པ་
ནའང་། །གཞན་དག་མཐོང་བ་དྲེ་ཕྱིར་ཡང་། །རོག་པ་མྲེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན། །སྣ་ཚོགས་སྣང་ཅན་དོན་རྣམས་
ལ། །གལ་ཏྲེ་གཅིག་ིད་མི་ 
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༼༧༥༽ 
རིགས་ན། །རྲེ་ཞིག་གཅིག་པུའི་བོ་དྲེ་ིད། །སྣ་ཚོགས་སུ་ནི་ཅི་ལྟར་སྣང་། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དོན་བསམས་པ། །དྲེ་
ལྟ་དྲེ་ལྟར་རྣམ་བྲལ་ཞྲེས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གང་གསུངས་པ། །དྲེ་ནི་དངོས་སྟོབས་འོངས་པ་
ཡིན། །གཅིག་ལ་སྣ་ཚོགས་དྲེ་ཅིར་འགྱུར། །བོ་དྲེ་ལ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་རྣམས་བདག་ིད་
འདིར། །འདོད་ན་དྲེ་ལ་ངས་ཅི་བྱ། །དྲེ་ཕྱིར་དོན་དང་ཤྲེས་པ་ལ། །རགས་སྣང་ཡོད་མིན་དྲེ་བདག་ིད། །གཅིག་
ལ་བཀག་པ་ིད་ཕྱིར་དང་། །མང་པོ་ལ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཡོངས་གཅོད་ནང་ཡིན་ཕྱི་རོལ་ལྟར། །གནས་པ་
འདི་ནི་ཆ་གཞན་ཡིན། །ཐ་དད་མྲེད་ཅན་ཤྲེས་པ་ཡི། །ཐ་དད་སྣང་བ་བསད་པ་ིད། །དྲེ་ལ་གཅིག་ནི་མྲེད་པས་
ཀང་། །གིས་ཀའང་མས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་གིས་སྟོང་གང་ཡིན་པ། །དྲེ་ནི་དྲེ་ཡིའང་དྲེ་ིད་
ཡིན། །དངོས་རྣམས་ཐ་དད་གནས་པ་འདི། །དྲེ་ཐ་དད་ལ་བརྲེན་པ་ཡིན། །དྲེ་ནི་བསད་པ་ིད་ཡིན་ན། །དྲེ་དག་
ཐ་དད་ཀང་བསད་འགྱུར། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ལས། །མཚན་ིད་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །དྲེས་ན་
མཚན་ིད་སྟོང་པའི་ཕྱིར། །རང་བཞིན་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བཤད། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་བྱྲེ་བྲག་གིས། །མཚན་ིད་
ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་ཡི། །ཁྱད་པར་ཅན་དྲེའང་དྲེ་ིད་མིན། །དྲེས་ཀང་དྲེ་དག་མཚན་ིད་བྲལ། །མ་རིག་གིས་
བསད་བདག་ིད་ལ། །ཇི་ལྟའི་རང་རྲེན་ལ་བལྟོས་ནས། །རྣམ་རིག་དྲེ་བཞིན་མིན་རྣམ་པ། །སྲེ་འགྱུར་རབ་རིབ་
ལ་སོགས་བཞིན། །ཕ་རོལ་མཐོང་མིན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །དྲེ་ིད་དྲེ་ནི་རིག་མ་ཡིན། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་
བསད་པ་དག །མྲེད་ན་དྲེ་ནི་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་དྲེ་ིད་དོན་བཏང་སོམས་ཅན། །གླང་ཆྲེན་གཟིགས་སྟངས་ིད་
མཛད་ནས། །འཇིག་རྲེན་ཐུགས་ནི་འབའ་ཞིག་གིས། །ཕྱི་རོལ་དཔོད་ལ་འཇུག་ 



ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ།   75 

༼༧༦༽ 
པར་མཛད། །ཤྲེས་པ་སོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པ། །ཤྲེས་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་རྲེན་མྲེད། །མཐོང་ནུས་མ་ཡིན་དྲེ་
ཡི་ཚེ། །རྣམ་དབྱྲེ་དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཤྲེས་གང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དྲེ། །དྲེ་ལྟ་ིད་དུ་མོང་བ་ཡིན། །དྲེ་ལྟར་
སྲེམས་ཀི་རྣམ་པ་ནི། །སྣ་ཚོགས་གཅིག་གི་ངོ་བོར་འགྱུར། །རས་སོགས་གཟུགས་ནི་གཅིག་ཡིན་ན། །དྲེ་
བཞིན་རྣམ་དབྱྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར། །ཐ་དད་ཅན་ནི་རྣམ་བསལ་བ། །ཐ་དད་མྲེད་པ་གཞན་མཐོང་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་
དབང་པོ་ལ་སོགས་བཞིན། །ཁྱད་པར་སྲེས་གྱུར་མང་པོ་དག །ཅིག་ཅར་བོ་ཡི་རྒྱུར་འགྱུར་ཡང་། །འགལ་བ་
དག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད། །རྒྱུ་ཡི་དངོས་པོ་མ་གཏོགས་པ། །གཟུང་བ་ཞྲེས་བྱ་གཞན་ཅིའང་མྲེད། །དྲེ་ལ་བོ་ནི་གང་
དུ་སྣང་། །དྲེ་ནི་དྲེ་ཡི་གཟུང་བར་བརོད། །ཇི་ལྟར་རང་གི་ཡན་ལག་བཅས། །ཅིག་ཅར་ཡན་ལག་ཅན་བཟུང་
ཡིན། །ལོག་ཤལ་སོགས་མཐོང་མྲེད་པར་ནི། །བ་གླང་ཤྲེས་པ་མཐོང་བ་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་གཙོ་བོ་
དག །ཅིག་ཅར་རོགས་པར་འདོད་ན་ཡང་། །ཅིག་ཅར་ཡན་ལག་རྫོགས་འཛིན་མིན། །ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་ལྡན་
པའང་མིན། །ཁྱད་པར་དང་ནི་ཁྱད་པར་ཅན། །བརོད་པར་འདོད་པའི་གཞན་དབང་ཕྱིར། །ཡན་ལག་ིད་དུ་ྲེར་
བཟུང་གང་། །དྲེ་ིད་ཀིས་ནི་དྲེ་འཛིན་འགྱུར། །རང་གིས་དངོས་པོ་གཞན་དག་ལས། །ཐ་དད་མྲེད་ཕྱིར་ཡོན་
ཏན་སོགས། །ཐ་དད་བྱྲེད་པའང་མ་བཟུང་ཕྱིར། །གཞན་གཞན་མཐོང་ཡང་བོ་གཅིག་འགྱུར། །ཡོན་ཏན་ལ་
སོགས་ཁྱད་པར་ནི། །གཟུང་ཕྱིར་དུ་མ་རོགས་འགྱུར་ན། །འགྱུར་མོད་དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་། །འདི་དག་གི་འབྲྲེལ་
འཚོལ་བར་འགྱུར། །སྒྲ་སོགས་དུ་མ་ིད་ཡིན་ཕྱིར། །ཅིག་ཅར་དུ་མ་འཛིན་པར་གྲུབ། །བཀོད་པ་ཅན་ནི་མ་
བཟུང་བར། །བཀོད་པ་འཛིན་པ་མི་རུང་ཕྱིར། །ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པ། །གང་དང་གང་ལས་ལོག་དྲེ་
ལས། ། 
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༼༧༧༽ 
ཐ་དད་བརགས་པའི་ཐ་དད་ཅན། །དྲེ་ནི་དུ་མའི་ངོ་བོ་ིད། །བརགས་པའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ། །སྣ་ཚོགས་སྣང་
བ་དྲེ་དག་ནི། །རོག་པ་མྲེད་སྲེམས་སྣ་ཚོགས་མིན། །རྲེས་འགའ་པ་ཡི་སོད་ཡུལ་མིན། །གལ་ཏྲེ་དཀར་སོགས་
ཡོད་གྱུར་ཀང་། །དབང་པོའ་ིསོད་ཡུལ་ཅི་འདྲ་བ། །དྲེ་ནི་སྒྲ་ཡིས་བརོད་མིན་ཏྲེ། །ཤྲེས་པའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་
ཕྱིར། །བོ་རྣམས་དོན་གཅིག་ིད་ཡིན་ཡང་། །རྲེན་སྣ་ཚོགས་པས་དྲེར་འགྱུར་ན། །ད་ནི་རྣ་བ་ལ་སོགས་
སྲེམས། །ཐ་དད་དོན་ཅན་དྲེ་གང་ལས། །སྲེམས་ཀི་རྲེན་ནི་གཞན་དང་གཞན། །སྲེས་སུ་ཆུག་ཀང་གཅིག་ིད་
ཀི། །དངོས་དྲེ་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་སུ། །སྣང་བ་དྲེ་ནི་གང་ལས་ཡིན། །མཐོང་བ་རགས་པ་མྲེད་པར་
ནི། །བརོད་དང་རྣམ་རོག་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །མཐོང་ལས་བ་གླང་ལ་སོགས་པའི། །ངོ་ཤྲེས་པ་ནི་བཟོག་པ་
ཡིན། །བ་ལང་ལ་སོགས་མཐོང་བ་ལ། །རིགས་སོགས་བརོད་དང་རྣམ་རོག་དག །རྲེས་སུ་འགོ་ལས་རྲེས་
དཔོག་གང་། །དྲེ་ཡང་འདི་ཡིས་སུན་ཕྱུང་ངོ་། །མཐོང་བ་ཐ་དད་ིད་ཡིན་ཡང་། །ངོ་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡི། །རྣམ་
རོག་གཅིག་ནི་རང་བཞིན་གིས། །བྱྲེད་པ་ཡིན་ཞྲེས་བརོད་ཟིན་ཏོ། །སར་མོང་བ་ནི་འཛིན་པ་ན། །ཡིད་ནི་ཚད་
མ་ིད་མ་ཡིན། །མ་མཐོང་འཛིན་ན་ལོང་བ་ལ། །སོགས་པ་ཡིས་ཀང་དོན་མཐོང་འགྱུར། །སྐད་ཅིག་ིད་ཕྱིར་
འདས་པ་ཡི། །དོན་མཐོང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །སྐད་ཅིག་མིན་ན་མཚན་ིད་ནི། །ཁྱད་པར་བཅས་པ་བརོད་
བྱར་འགྱུར། །བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཅན་ལས་ལ་ནི། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མི་བྱྲེད་ལ། །དབང་པོ་ཅན་ནམ་གཞན་དག་
ནི། །སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཇི་ལྟར་འདོད། །དངོས་པོ་དྲེ་ལས་སྲེ་བའི་བོའང་། །ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །གཞན་གིས་ཁྱད་པར་བྱ་མིན་ན། །དྲེ་ལ་བལྟོས་པ་འགལ་ཕྱིར་རོ། ། 
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༼༧༨༽ 
དྲེ་ཕྱིར་དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས། །དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ལས་བྱུང་ཅན། །ཡིད་ནི་ཡུལ་གཞན་ིད་འཛིན་བྱྲེད། །དྲེ་
ཕྱིར་ལོང་བས་མཐོང་བ་མིན། །རང་དོན་རྲེས་འགོའ་ིདོན་ལྟོས་ཅན། །དབང་སྲེས་བོ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ཕྱིར་འདི་
གཞན་འཛིན་ན་ཡང་། །ངྲེས་པ་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཡིན། །དྲེ་དང་བྱྲེད་དུས་མཚུངས་མྲེད་ཅན། །རང་ཤྲེས་དུས་
ཅན་དོན་དག་ནི། །ཅི་ལྟར་དབང་པོའ་ིཤྲེས་པ་ཡི། །ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། །མྲེད་པ་སར་ནུས་མྲེད་ཕྱིར་
དང་། །ཕྱིས་ཀང་ྲེ་བར་མི་སོར་ཕྱིར། །རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སར་ཡོད་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་རང་བོ་བཅས་དོན་
མིན། །དུས་ཐ་དད་པས་ཇི་ལྟར་འཛིན། །ཞྲེ་ན་རིག་པ་ཤྲེས་པ་ཡིས། །ཤྲེས་པའི་རྣམ་པ་འཇོག་ནུས་པའི། །རྒྱུ་
ིད་ལ་ནི་གཟུང་བར་ཤྲེས། །རྒྱུ་དུ་མ་ིད་ཡོད་ན་ཡང་། །འབྲས་བུ་རྲེས་བྱྲེད་སྲེ་བ་གང་། །དྲེ་ནི་དྲེ་ཡི་ངོ་བོ་
དྲེ། །བཞག་དང་གཟུང་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡིན། །བདྲེ་སོགས་བདག་ིད་གཞན་མ་བསྟྲེན། །བརྡ་བྱྲེད་པར་ནི་ནུས་
མ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་དག་རང་རིག་ནི། །བརོད་དང་རྲེས་འབྲྲེལ་ཅན་མ་ཡིན། །གཞན་ཡང་རིག་བྱྲེད་མིན་དྲེ་
དག །རང་གི་ངོ་བོ་ཅི་ལྟར་རིག །དོན་གཅིག་ལ་བརྲེན་རྣམ་ཤྲེས་ཀི། །རིག་བྱ་ཡིན་ཞྲེས་འགའ་ཞིག་ཟྲེར། །དྲེ་
དང་དྲེ་མིན་རང་བཞིན་ཅན། །དྲེ་དང་དྲེ་མིན་དངོས་རྒྱུས་བསྲེད། །རྣམ་ཤྲེས་རྒྱུ་ལས་གཞན་མིན་སྲེས། །བདྲེ་
སོགས་དྲེ་ཅིས་ཤྲེས་མ་ཡིན། །དོན་བཅས་དབང་པོ་རུང་བ་དང་། །བདག་ིད་ཇི་ལྟའི་སྲེམས་ཡོད་ན། །བདྲེ་བ་
ལ་སོགས་སྲེ་བར་མཐོང་། །ཡིད་ཀང་དྲེ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། །དྲེ་དག་མྲེད་དང་ཡོད་པ་ན། །འགའ་ལ་བདྲེ་ལ་
སོགས་དང་བོ། །སྲེ་དང་མི་སྲེ་མཐོང་དྲེའི་ཕྱིར། །དྲེ་ལས་དྲེ་སྲེ་གཞན་ལས་མིན། །དྲེ་དག་ིད་ཀི་ཁྱད་པར་
ལས། །བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་ཐ་དད་ཡིན། །དཔྲེར་ན་བོ་དྲེ་ིད་ཀི་ 
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༼༧༩༽ 
ནི། །གསལ་དང་མི་གསལ་ཐྲེ་ཚོམ་བཞིན། །དོན་གང་ྲེ་བས་བོ་དང་ནི། །བདྲེ་སོགས་དྲེ་དག་སྲེ་འགྱུར་བ། །དྲེ་
བོར་ནས་ནི་བདྲེ་སོགས་ིད། །དྲེས་ནི་ཅི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར། །རིམ་གིས་འཛིན་ན་དྲེ་མོང་བ། །རྣམ་ཆད་
མྲེད་པར་སྣང་མི་འགྱུར། །མགོགས་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་མཚུངས་ཕྱིར། །མོང་བ་མྲེད་པར་ཅིས་མ་ཡིན། །གཅིག་གིས་
གིས་ཤྲེས་མ་ཡིན་ཏྲེ། །དབང་པོའ་ིསྲེམས་ནི་ངྲེས་ཕྱིར་དང་། །བདྲེ་སོགས་མྲེད་ཀང་དོན་དག་ལས། །སྲེ་ཕྱིར་
དྲེ་ནུས་གྲུབ་མྲེད་ཕྱིར། །གིས་ཀིས་སོ་སོ་སོ་སོར་ཡང་། །ནུས་པ་ཡིན་ན་སོ་སོགས་བཞིན། །བདྲེ་སོགས་
འབའ་ཞིག་འཛིན་པར་འགྱུར། །དྲེ་རྒྱུའི་དོན་ནི་མ་བཟུང་བར། །དྲེ་མོང་བར་ནི་མི་རིགས་སོ། །དོན་དང་ལྷན་
ཅིག་ིད་འཛིན་ན། །བདྲེ་སོགས་ཀི་ནི་ནུས་པ་ཅི། །གང་ཕྱིར་དྲེས་བསྲེད་བོ་མི་འདོད། །དོན་མྲེད་པར་ནི་བདྲེ་
ལ་སོགས། །མིག་སོགས་རྣམས་ཀིས་མོང་ན་ནི། །གཟུགས་སོགས་བུད་མྲེད་སོགས་ཁྱད་པར། །ནམ་ཡང་
མིག་གིས་འཛིན་མི་འགྱུར། །ནང་གི་ཡན་ལག་ནུས་པའི་དོན། །ཡོད་ན་ཕྱི་རོལ་མཐོང་མི་འགྱུར། །དོན་འཛིན་ན་
ནི་དྲེ་ལས་སྲེས། །བདྲེ་བ་ལ་སོགས་མོང་མི་འགྱུར། །ཡུལ་དྲེ་དང་ནི་དྲེ་ཡོང་ལས། །བོ་ནི་ཅིག་ཅར་སྲེ་ན་
ནི། །ཅིག་ཅར་དོན་ནི་ཡོད་པ་ན། །བདྲེ་སྡུག་དག་ནི་རིག་པར་འགྱུར། །ནང་གི་ྲེར་ལྲེན་ཤྲེས་པ་ཡང་། །ཡོད་ན་
སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་འབྱུང་། །གཅིག་པོ་དྲེ་ནི་འགལ་བ་ཡི། །ྲེར་ལྲེན་མིན་པར་འདོད་ཅྲེ་ན། །གང་གིས་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ནི། །མི་ཤྲེས་པ་ཡི་ྲེར་ལྲེན་རྒྱུ། །བདག་པོ་ིད་དུ་འགྱུར་ཡིན་ན། །དྲེ་ནི་འགལ་བ་དག་ལའང་
མཐོང་། །དཔྲེར་ན་སྣང་གཅིག་མཚན་རྒྱུ་དང་། །དྲེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོ་དག ། 
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༼༨༠༽ 
གཟུགས་མཐོང་བ་དང་མི་མཐུན་དང་། །མཐུན་པ་ཅིག་ཅར་བྱྲེད་པ་བཞིན། །དྲེ་ཕྱིར་བདྲེ་སོགས་རང་ིད་
ལ། །འཕོས་པའི་དོན་ནི་སྣང་བ་དང་། །དྲེ་མོང་ཕྱིར་ན་འཇིག་རྲེན་འདོགས། །ཕྱི་རོལ་དོན་ནི་དངོས་སུ་
མིན། །རང་བདག་རིག་བྱྲེད་འདི་དག་ནི། །དོན་ལས་སྲེས་པ་ཙམ་དུ་ཟད། །དོན་གི་བདག་ིད་དྲེ་དག་གི །རང་
གི་བདག་གྱུར་དྲེས་མོང་ཡིན། །དྲེས་ན་དོན་མོང་བར་བཤད་དྲེ། །དམིགས་པ་ིད་ནི་དྲེར་སྣང་བའོ། །འགའ་
ཞིག་བདྲེ་སོགས་ཕྱི་རོལ་ན། །གནས་ིད་དང་ནི་སྲེམས་མྲེད་དང་། །གཟུང་བར་སྨྲ་སྟྲེ་དྲེ་ཡི་ཡང་། །ཅིག་ཅར་
གིས་འཛིན་མི་རིགས་སོ། །སོ་སོགས་རང་བཞིན་བདྲེ་སོགས་དང་། །གཅིག་ཕྱིར་ཅིག་ཅར་འཛིན་ཞྲེ་ན། །ཐ་
དད་སྣང་ཅན་སྲེལ་ཀིས་ནི། །གཟུང་དྲེ་ཅི་ལྟར་ཐ་མི་དད། །ཕྱི་དྲེར་ཁྱད་པར་ཡོད་མིན་ཡང་། །གོམས་པ་ཡི་ནི་
ཁྱད་པར་ལས། །བོ་ལ་དགའ་དང་ཡོངས་སུ་གདུང་། །ཁྱད་པར་དུ་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་ཡང་བདྲེ་སོགས་
ཀི། །བདག་ིད་ཡིན་པས་མི་འགལ་ན། །ད་ནི་ཕྱི་དྲེ་བདྲེ་སོགས་ཀི། །བདག་ིད་ཡིན་ཞྲེས་ཅི་ལྟར་
རོགས། །གལ་ཏྲེ་རིགས་ནི་ཐ་དད་དག །གཟུང་འཛིན་མིན་ན་སྲེས་བུ་ནི། །ཀུན་གི་འཛིན་བྱྲེད་མི་འགྱུར་
ཏྲེ། །དྲེས་ན་ཟ་བ་པོ་ིད་མས། །འདིས་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་བསལ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །གཟུང་དང་
འཛིན་པ་ིད་མྲེད་ཕྱིར། །ཡོད་ན་དྲེ་ནི་གཞན་ལའང་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ནི་ནང་ིད་དང་། །མོང་བྱ་ིད་ཕྱིར་
སྲེམས་ཡིན་ནོ། །གང་གི་རང་བཞིན་མོང་མ་ཡིན། །དྲེ་ནི་དྲེ་ཡི་མོང་མ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་རང་བཞིན་མིན་
པ། །མོང་བའི་བོ་གནས་དྲེ་རིག་ན། །མངོན་སུམ་དྲན་པའི་རྣམ་པ་ཅན། །མོང་བ་མ་གཏོགས་འདི་བོ་གང་། །དྲེ་
དང་དྲེ་དོན་ལ་བརྲེན་ 
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༼༨༡༽ 
ནས། །བདྲེ་དང་སྡུག་བསལ་སོགས་མོང་བ། །གཅིག་ིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་མཐོང་གི །བར་དུ་གཞན་ནི་མ་
མཐོང་ངོ་། །ལགས་གོང་དང་ནི་མྲེ་བཞིན་དུ། །འདྲྲེས་པས་རྣམ་དབྱྲེར་མྲེད་ཅྲེ་ན། །དྲེ་ལྟ་ཡིན་ན་དངོས་ཀུན་
ལ། །ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་བཞག་མས། །ཐ་དད་མྲེད་མོང་གཅིག་ཡིན་ན། །དྲེ་ལྟར་གང་མིན་དྲེ་ཐ་དད། །ཅན་སྒྲུབ་
འདི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་ན། །ཐ་དད་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགྲུབ་མ་ཡིན། །སྡུག་བསལ་དཀར་སོགས་ཐ་དད་སྣང་། །ཐ་དད་མ་
ཡིན་བོ་མོང་ནི། །ཐ་དད་མྲེད་སྣང་ཐ་དད་ན། །ཐ་དད་ཐ་དད་མྲེད་རྲེན་ཅི། །གཅིག་ཚེ་གསལ་བས་བསྒྲིབས་ན་
ཡང་། །སྲེམས་ཀི་ཁྱད་པར་རྒྱུན་དག་ལ། །ཐ་དད་པར་ནི་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །ཐ་དད་རྣམ་གཞག་གྲུབ་པ་
ཡིན། །རྣལ་འབྱོར་ཤྲེས་པ་སར་བཤད་པ། །དྲེ་དག་གི་དྲེ་བསོམས་བྱུང་ཡིན། །རོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་
བས། །གསལ་བ་ིད་དུ་སྣང་བ་ཡིན། །འདོད་འཇིགས་མ་ངན་གིས་བརླམས་དང་། །རྐུན་པོ་རི་སོགས་ཀིས་
བསད་པས། །མདུན་ན་གནས་པ་བཞིན་དུ་ནི། །ཡང་དག་མིན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར། །རྣམ་པར་རོག་དང་རྲེས་
འབྲྲེལ་ནི། །དོན་གསལ་སྣང་བ་ཅན་མ་ཡིན། །རི་ལམ་ན་ཡང་དྲན་པ་དྲེ། །དྲེ་འདྲའི་དོན་ལྡན་མིན་པར་དྲན། །མི་
གཙང་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས། །ཡང་དག་མིན་པའང་བསོམས་པ་ཡི། །སྟོབས་ཀིས་སྤྲུལ་པ་རོག་མྲེད་
དང་། །གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་དུ་མཐོང་། །དྲེ་ཕྱིར་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །གང་གང་ཤིན་ཏུ་བསོམས་གྱུར་
པ། །བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ན། །དྲེ་གསལ་མི་རོག་བོ་འབྲས་ཅན། །དྲེ་ལ་སར་བཤད་དངོས་པོ་
བཞིན། །བསླུ་བ་མྲེད་ཅན་གང་ཡིན་དྲེ། །བསོམས་བྱུང་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད། །ལྷག་མ་ྲེ་བར་བསད་པ་
ཡིན། །ཤྲེས་གང་གང་ལ་སྒྲ་དོན་འཛིན། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལ་རོག་པ་ཡིན། །རང་གི་ངོ་བོ་སྒྲ་དོན་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ལ་
ཀུན་མངོན་སུམ། ། 
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༼༨༢༽ 
མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་བཞི། །རོག་པའི་ཤྲེས་པ་རྣམ་གསུམ་དང་། །རྲེན་བསད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན། །རོག་
པ་མྲེད་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །དབང་སྲེས་མིན་པར་གྲུབ་དོན་དུ། །གིས་བཤད་འཁྲུལ་པ་མཐོང་ཕྱིར་རོ། །རྲེས་
དཔག་སོགས་གྲུབ་བརོད་པ་ནི། །ས་མ་གིས་ིད་བསྒྲུབ་ཕྱིར་རོ། །བརྡ་རྲེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ། །སྒྲོ་
འདོགས་རྣམ་པར་རོག་པ་དག །མངོན་སུམ་ྲེར་འཇུག་ཅན་ིད་ཕྱིར། །འགའ་ཚེ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཇི་
ལྟར་ལོག་ཏུ་གྱུར་དོན་ཅན། །དྲན་པ་ལ་སོགས་རོག་པ་འདི། །བརྡ་ལ་བལྟོས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །མངོན་སུམ་
དོན་ལ་འཛིན་མི་བྱྲེད། །དྲེ་ལྟར་མས་མོང་དྲན་མྲེད་པར། །བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ། །ཤྲེས་ཡོད་མིན་པས་
དྲེ་ཡང་ནི། །མངོན་སུམ་ལས་ནི་ཡོངས་མས་འགྱུར། །འདིར་ནི་བཞི་པ་དམིགས་བསལ་ཏྲེ། །དྲེར་ནི་ྲེར་
གནོད་ལས་སྲེས་བརོད། །དྲེ་ལ་རབ་རིབ་འབའ་ཞིག་ནི། །ྲེར་གནོད་མཚོན་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན། །དྲེ་ཡང་ཡིད་ཀི་
ཞྲེས་ཁ་ཅིག །སོ་དང་ཟ་གིས་ལ་སོགས་བོའ།ི །དབང་པོའང་རྒྱུ་ཡིན་ཞྲེས་བྱ་བའི། །གཞུང་འདི་དང་ནི་དྲེ་དག་
འགལ། །གལ་ཏྲེ་བརྒྱུད་པས་རྒྱུ་ཡིན་ན། །དབང་པོའ་ིཤྲེས་པའི་སོད་ཡུལ་དག །དཔད་པ་འདི་ལ་ཡིད་ཀི་
ནི། །སྐབས་སུ་ཅི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡིན། །དབང་རྲེན་གང་ཡིན་གལ་ཏྲེ་གང་། །དབང་པོ་ཡོད་མྲེད་རྲེས་འཇུག་
ཅན། །དྲེ་མཚུངས་གལ་ཏྲེ་འགྱུར་ལྡན་ན། །དྲེ་འདི་ིད་ན་ཅི་ཕྱིར་འགོག །འདིར་ཡང་སྦྲུལ་སོགས་འཁྲུལ་པ་
བཞིན། །དབང་པོའ་ིའགྱུར་བ་ཡོད་ན་ཡང་། །ལྡོག་འགྱུར་དབང་པོའ་ིབསད་པ་ནི། །ལོག་ཀང་ལྡོག་པར་མི་
འགྱུར་ཞིང་། །དྲེ་བཞིན་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་ནི། །བརོད་པར་དག་གིས་འགའ་ཚེ་འཇོག །མཐོང་བ་དྲན་ལ་ལྟོས་
འགྱུར་ཞིང་། །ཡོངས་སུ་གསལ་བར་སྣང་མི་འགྱུར། །གིད་ལོག་པ་འམ་སད་པ་ན། །གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་
བོ་གང་། །དྲེ་ནི་རོག་ 
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༼༨༣༽ 
མྲེད་གི་གར་ཡང་། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་རོག་པ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་རོག་མྲེད་ན་ཡང་། །ཚད་མ་ིད་ནི་བཀག་པ་
སྟྲེ། །བསླུ་བའི་ཕྱིར་རོ་དྲེ་དོན་དུའང་། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གིས་སུ་བཤད། །བྱ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ཅྲེས་
ཏྲེ། །ལས་ཀུན་གི་ནི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དག །ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་གང་ལས་འབྲས། །གང་ཡིན་དྲེ་ནི་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད། །དྲེ་ལ་
མས་མོང་ཙམ་དུ་ནི། །འདྲ་བའི་བདག་ཅན་ཤྲེས་པ་ནི། །གང་གི་ལས་ནི་སོ་སོ་ལ། །རྣམ་འབྱྲེད་དྲེ་བདག་
འགྱུར་བ་ཡིན། །བདག་ིད་འགྱུར་མིན་རྒྱུ་དག་ལ། །ཐ་དད་ཡོད་ཀང་ཐ་དད་ཀི། །ལས་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པ་
འདི། །ཐ་དད་པར་ནི་ངྲེས་བྱྲེད་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་འདི་བདག་ཐ་དད་པ། །གང་ལས་འདི་འདིའི་རོགས་པ་ཞྲེས། །བྱྲེད་
པ་ཡི་ནི་ལས་ངྲེས་ཏྲེ། །དྲེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅན་དུ་གྲུབ། །རྣམ་འགས་ཤྲེས་པའི་རང་བཞིན་ནི། །ཐ་དད་པར་ནི་བྱྲེད་
ན་ཡང་། །འདི་ནི་དོན་དང་འབྲྲེལ་བྱྲེད་པ། །དོན་གི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་གཞལ་བྱ་རོགས་པ་
ཡི། །སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞལ་བྱའི་རང་བཞིན་ིད། །སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་ཡིན་ན་དྲེ་ནི། །དྲེ་ལས་དང་འབྲྲེལ་མི་འགྲུབ་
བོ། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ཡི་བདག་ིད་ཡིན། །དྲེས་ན་འབྲས་བུ་དོན་གཞན་མིན། །དྲེ་ཡི་བདག་ིད་འཛིན་པ་དྲེ། །དོན་
རོགས་པ་ཡི་བདག་ིད་ཀི། །བྱྲེད་པས་རང་གི་ལས་ལ་ནི། །བྱྲེད་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། །བདག་ིད་བྱྲེད་
པོ་མིན་ན་ཡང་། །དྲེ་ཡི་དབང་གིས་དྲེར་བཞག་ཕྱིར། །དཔྲེར་ན་འབྲས་བུ་རྒྱུ་རྣམས་ཀི། །བདག་ིད་འདྲ་བར་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར། །བྱ་བ་བདག་ིད་མ་ཡིན་ཡང་། །འཇིག་རྲེན་རྒྱུ་གཟུགས་འཛིན་ཞྲེས་བརོད། །དྲེ་ཕྱིར་མཐོང་
དང་དབང་འབྲྲེལ་དང་། །ཁྱད་པར་གི་ནི་བོ་དྲེ་དག །བྱ་བ་ལ་ནི་ཆོད་པའི་ཕྱིར། །ཚད་མ་ིད་དུ་མི་འདོད་དོ། །བྱ་
བ་ལ་ནི་བྱྲེད་པ་ 
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༼༨༤༽ 
རྣམས། །ཐམས་ཅད་ྲེ་བར་སོར་ན་ཡང་། །ཐ་མའི་ཐ་དད་བྱྲེད་གང་དྲེ། །དྲེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དམ་པར་འདོད། །ཀུན་
གི་མཚུངས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །འདི་འདྲ་དབང་པོ་ལ་ཡོད་མིན། །དྲེ་ཐ་དད་ཀང་ཐ་དད་མྲེད། །འདི་འདི་ཞྲེས་བྱ་
དྲེ་གང་ལས། །འདིས་ནི་ལྷག་མ་བཤད་པ་ཡིན། །དྲེ་དངོས་མྲེད་ན་ཁྱད་པར་གི། །བོ་ཡང་ཐ་དད་མྲེད་འགྱུར་
ཏྲེ། །བོ་གཞན་དག་ཀང་དྲེ་བཞིན་ནོ། །བྱ་བ་དང་ནི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གིས། །ཡུལ་ཐ་དད་པའང་མི་འདོད་དོ། །དོན་
གཅིག་ཡིན་ན་གིས་དོན་མྲེད། །རིམ་བཞིན་འབྱུང་བ་མྲེད་པར་འགྱུར། །བོ་ནི་ཅིག་ཅར་འབྱུང་འགྱུར་
ན། །བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་འགྱུར། །དྲེ་རྣམ་གཞག་ལ་བརྲེན་ནས་ནི། །ཆ་དག་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
གཞག །བདག་ིད་ཀུན་གིས་འབྲྲེལ་ན་ཡང་། །ཆོས་འགའ་ཞིག་ནི་རོགས་འགྱུར་བའི། །ངྲེས་པ་དྲེར་ནི་མི་
འགྱུར་ཏྲེ། །འབྲྲེལ་པ་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་གང་ལས། །ཐ་དད་དྲེ་འདིའི་ཚད་མ་
ིད། །འདུས་བྱས་ལས་ནི་མིན་དྲེའི་དངོས། །མྲེད་ན་དྲེ་ཡང་གཞག་མྲེད་ཕྱིར། །གལ་ཏྲེ་བྱ་བྱྲེད་གཅིག་ཡིན་
པར། །འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན་མི་བདྲེན་ཏྲེ། །ཆོས་ཐ་དད་པ་ཁས་ལྲེན་ཕྱིར། །དངོས་སུ་ཐ་དད་མྲེད་པར་འདོད། །བྱ་བ་
བྱྲེད་པའི་ཐ་སད་དག །ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་གནས། །ཐ་དད་འདོད་པའི་དངོས་རྣམས་ལ། །སྒྲོ་འདོགས་
པས་ནི་འཇུག་ཕྱིར་རོ། །དོན་རིག་གང་ཡིན་སོ་སོར་རིག །མངོན་སུམ་གང་ཡིན་འདི་ིད་དོ། །དྲེ་ནི་གང་གིས་
དོན་རིག་ཡིན། །དྲེ་འདྲ་ལས་ཡིན་འཁྲུལ་པར་འགྱུར། །འོན་ཏྲེ་འདི་མོང་དྲེ་གང་ལས། །འདི་ནི་དྲེ་ིད་རྣམ་དཔོད་
ཡིན། །རྡུལ་ཕན་དྲེ་དག་གང་གིས་ན། །རགས་པར་སྣང་བ་དྲེ་འདྲར་བྱྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ནི་དོན་དངོས་མིན། ། 
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༼༨༥༽ 
ཡིན་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡིན་པས། །དྲེ་མོང་བ་ཡི་ངོ་བོ་ིད། །སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །དྲེ་འདྲ་བ་དང་
དྲེ་ལས་བྱུང་། །གལ་ཏྲེ་མོང་བའི་མཚན་ིད་ཡིན། །དོན་མཚུངས་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས། །མཚུངས་པ་དྲེ་མ་
ཐག་མོང་འགྱུར། །འདི་མཐོང་འདི་ཐོས་ཞྲེས་བྱ་བར། །གང་ལ་བོ་ནི་ངྲེས་པ་དྲེ། །དྲེས་མོང་ཡིན་ན་གང་གིས་
དྲེ། །དྲེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་འདོད་པ། །སྣང་དང་མཐོང་བ་དྲེ་དག་གི །ྲེ་བ་དྲེ་ིད་དཔད་བྱ་ཡིན། །དྲེ་དག་འབྲྲེལ་
པ་ལ་བརྲེན་ནས། །ལྟ་བ་པོ་ཡི་ངྲེས་དྲེ་ཡིན། །དྲེ་ཡི་མོང་དྲེ་བདག་ིད་དྲེ། །དྲེ་ཡང་གཞན་འགའ་ཞིག་གི་
མིན། །མངོན་སུམ་སོ་སོ་རིག་བྱ་ཡིན། །དྲེ་ཡི་དྲེ་ནི་བདག་ིད་ཡིན། །དྲེས་ན་མས་མོང་བྱ་གཞན་མྲེད། །དྲེ་
ལའང་མོང་བ་གཞན་ཡོད་མིན། །དྲེར་ཡང་བརྩད་པ་མཚུངས་ཕྱིར་ཏྲེ། །དྲེ་ནི་རང་ིད་གསལ་བ་ཡིན། །དྲེ་ཡི་
དངོས་དྲེ་སོ་སོགས་ཕྱིར། །རང་བཞིན་མས་སུ་མོང་བའང་དྲེ། །རང་གི་ངོ་བོ་མོང་གྱུར་ཀང་། །སོ་སོགས་མོང་
བར་སྣང་བ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་དྲེ་ཡི་བདག་ིད་ཕྱིར། །གསལ་བྱྲེད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ན། །རང་གི་ངོ་བོ་གསལ་བྱྲེད་
འདོད། །དྲེ་ལྟར་བོ་བདག་རིག་ཅན་ཡིན། །དྲེ་ཡི་རིག་བྱ་དོན་གཞན་ན། །ཚོར་བྱ་ཚོར་བྱྲེད་འཐད་པར་
དཀའ། །རིག་བྱ་རིག་བྱྲེད་རྣམ་པ་མྲེད། །སྐྲ་སོགས་ཤྲེས་པའི་ཐ་དད་བཞིན། །གང་ཚེ་གཟུང་འཛིན་རྣམ་ཕྱྲེ་
བའི། །མཚན་ིད་རྣམ་པར་བསད་པ་ཅན། །ཇི་ལྟར་འཁྲུལ་པས་མཐོང་གྱུར་པ། །དྲེ་ལྟར་འདི་རྣམ་གཞག་བྱས་
པ། །དྲེ་ཚེ་གཟུང་དང་འཛིན་པ་ཡི། །མཚན་ིད་ལ་ནི་བརྩད་བྱ་མིན། །དྲེས་ན་གཞན་རིག་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །རང་
གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་འདོད། །གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་མོང་གྱུར་ན། །ྲེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅི་ཡང་མྲེད། །ཕྱི་རོལ་དོན་ནི་
མོང་གྱུར་པ། །འདི་ིད་ཀིས་ནི་ཅི་བརོད་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་བོ་ནི་དྲེ་ 
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༼༨༦༽ 
རྣམ་ཅན། །རྣམ་པ་རྲེས་ཞུགས་ཅན་དྲེ་ཡོད། །དྲེ་ནི་ཕྱི་འམ་གཞན་ལས་ཞྲེས། །འདི་ནི་དཔད་པར་རིགས་པ་
ཡིན། །མཐོང་བའི་ཁྱད་པར་དང་བྲལ་བ། །མི་འཛིན་དྲེ་འཛིན་ན་འཛིན་ཕྱིར། །སོན་པོར་སྣང་བ་མཐོང་བ་
ཡིན། །ཕྱི་རོལ་ཡན་གར་དོན་ཡོད་མིན། །འདིར་འགའ་ཞིག་ནི་འགའ་ཞིག་གི །བག་ཆགས་རབ་ཏུ་སད་བྱྲེད་
པ། །དྲེ་ཕྱིར་བོ་ནི་རྣམ་ངྲེས་ཀི། །ཕྱི་རོལ་དོན་ལྟོས་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ཕྱིར་གཅིག་ལ་ཚུལ་གིས་ཡོད། །གང་ཕྱིར་
དྲེ་ལྟར་མོང་བ་དང་། །དྲན་པས་འདི་ཡི་རྣམ་པ་གིས། །མོང་བ་ིད་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན། །གང་ཚེ་རྣམ་རིག་རྒྱུ་ཡི་
ཡུལ། །གཞན་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ། །དྲེ་ཡི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལྟར་མོང་བ་ཡིན། །གང་ཚེ་
ཤྲེས་ཆ་དོན་དུ་ནི། །གཞག་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་ཡུལ་བཅས་པ། །དྲེ་ཚེ་བདག་ིད་མས་མོང་དང་། །དྲེ་ིད་དོན་དུ་
རྣམ་པར་ངྲེས། །གལ་ཏྲེ་འདི་བདག་འདོད་རྣམ་དང་། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་མོང་གྱུར་ན། །འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་
དྲེས་ཀང་། །དོན་རིག་པར་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཕྱི་རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང་། །ཇི་ལྟར་མས་སུ་མོང་ིད་
དྲེ། །ངྲེས་པའི་བདག་ིད་རང་ངོ་བོས། །མ་ཡིན་དུ་མའི་བདག་སོན་ཕྱིར། །ཁས་བངས་ན་ཡང་གིས་པོ་
དག །ཐ་དད་པར་ནི་མོང་མི་འགྱུར། །མ་མཐོང་བསྒྲིབས་ཕྱིར་མིན་ཞྲེ་ན། །དོན་གི་དབང་གིས་རོགས་མི་
འགྱུར། །དུ་མའི་བདག་ིད་དངོས་དྲེ་ལ། །གཅིག་གི་བདག་ཏུ་མཐོང་བྱྲེད་པ། །མ་མཐོང་བ་དྲེ་ཅི་ལྟར་ན། །དོན་
མཐོང་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་འདོད་དང་མི་འདོད་པར། །སྣང་བ་རོག་ཡིན་དོན་བོ་མིན། །དྲེ་ལའང་
འཆི་ལྟས་ལ་སོགས་པར། །མཚམས་སོར་མྲེད་སྲེམས་མཐོང་བ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱ་
ལའང་། །རང་ིད་མས་མོང་འབྲས་ཡིན་ 
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༼༨༧༽ 
རིགས། །གང་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་འདི་རང་བཞིན། །དྲེ་ལྟར་དོན་ནི་རྣམ་པར་ངྲེས། །དྲེའི་ཚེ་དོན་སྣང་འདི་ིད་ནི། །ཚད་
ཡིན་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་ནི། །དོན་གཞན་མིན་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་ལ། །འཛིན་བདག་བལྟོས་པར་བྱ་བ་མིན། །གང་ཕྱིར་
ཇི་ལྟར་དོན་བདག་དྲེ། །ཤྲེས་ལ་གནས་པ་དྲེ་ལྟ་བུར། །འདི་ནི་དྲེ་ལྟར་གནས་སོ་ཞྲེས། །ངྲེས་བྱྲེད་བདག་ིད་
རིག་པ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་འདི་ིད་དོན་རིག་འདོད། །འདི་ལྟར་དོན་བདག་སྣང་མ་ཡིན། །དྲེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བོ་ལ་
ནི། །གནས་དོན་དྲེ་ཡི་བྱ་བ་དྲེ། །གང་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་དོན་དྲེ་ནི། །གནས་པ་དྲེ་ལྟར་དྲེ་རབ་གསལ། །དོན་འཇོག་དྲེ་
ཡི་བདག་ིད་ཕྱིར། །རང་རིག་ཡིན་ཡང་དོན་རིག་འདོད། །དྲེ་ཕྱིར་ཡུལ་ཐ་དད་པའང་མིན། །རང་གི་ངོ་བོ་
དཔོད་པ་ན། །རང་རིག་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་བཤད། །དོན་རིག་དྲེ་བདག་ིད་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དང་འདྲ་བའམ་གཞན་
འདྲའང་རུང་། །ཤྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན། །རྒྱུ་ནི་དོན་ཡང་ཡིན་པས་ན། །དོན་ནི་གཞལ་བྱ་ིད་དུ་འདོད། །ཇི་
ལྟར་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ལྟར། །དོན་དངོས་མྲེད་པར་སྣང་ཅན་དྲེ། །ཇི་ལྟར་དོན་འཛིན་ཞྲེ་ན་བདྲེན། །དྲེ་འདྲ་ངས་
ཀང་མི་ཤྲེས་སོ། །བོ་བདག་རྣམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་ཀང་། །མཐོང་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམས་ཀིས། །གཟུང་དང་འཛིན་
པ་མོང་བ་དག །ཐ་དད་ལྡན་བཞིན་རོགས་པར་འགྱུར། །དཔྲེར་ན་དབང་པོ་སགས་སོགས་ཀིས། །བསད་པ་
རྣམས་ལ་འཇིམ་དུམ་སོགས། །དྲེ་ཡི་གཟུགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བཞིན་ན། །དྲེ་དག་མ་
བསད་མིག་ཅན་གིས། །དྲེ་ལྟར་མཐོང་བ་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཐག་རིང་མ་ངམ་ན། །ཆུང་ངུ་ཆྲེན་པོར་སྣང་བ་
བཞིན། །གཟུང་བ་འཛིན་པ་རིག་པ་དག །ཡོད་པ་མིན་ཡང་གཞལ་བྱ་དང་། །འཇལ་བྱྲེད་འབྲས་བུ་གནས་ 
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༼༨༨༽ 
པ་འདི། །ཇི་ལྟར་རྲེས་སུ་སྣང་བཞིན་བྱས། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་སྣ་ཚོགས་ཀི། །ངོ་བོར་སྣང་ཅན་དངོས་གཅིག་
ལ། །རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་བདྲེན་འགྱུར་ཏྲེ། །གཅིག་པ་ིད་དྲེ་མས་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ལ་གཞན་ིད་མས་ཕྱིར་
རོ། །རང་བཞིན་མཐོང་མྲེད་ཕྱིར་གཅིག་མིན། །བོ་དངོས་ཐ་དད་མྲེད་མཐོང་ཕྱིར། །ཐ་དད་མྲེད་པར་ངྲེས་པར་
འགྱུར། །གང་གིས་དངོས་པོ་རྣམ་དཔད་ན། །དྲེ་ིད་དུ་ན་དྲེ་དངོས་མྲེད། །གང་གི་ཕྱིར་ན་དྲེ་དག་ལ། །གཅིག་
དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་མྲེད། །ཆོས་མཐུན་པ་ིད་མཐོང་བ་ལས། །དྲེ་བདག་མིན་ལ་དྲེ་བདག་ཏུ། །ཞྲེན་པ་
འཇིག་རྲེན་པ་དག་གི །འཁྲུལ་སྲེ་དྲེ་ལ་དྲེ་མྲེད་དྲེ། །འགོ་བ་འདི་ལ་དྲེ་བདག་ིད། །གཅིག་ཀང་མཐོང་བ་མྲེད་
ཕྱིར་རོ། །ནང་གི་བསད་པ་ལས་བྱུང་གང་། །དྲེ་ནི་ྲེས་པ་ལས་བྱུང་བས། །རང་བཞིན་གིས་ནི་ཕྱིན་ལོག་
ཏུ། །སྣང་བ་ཅན་འདིའང་ཡོད་པ་ཡིན། །ཆོས་མཐུན་མཐོང་སོགས་ཅན་ིད་ལ། །ལྟོས་མྲེད་རབ་རིབ་ལ་སོགས་
བཞིན། །དྲེ་ལ་བོ་ནི་ཡོངས་གཅོད་པ། །འཛིན་པའི་རྣམ་པར་འདོད་པ་དྲེ། །དྲེ་ཡི་བདག་ིད་ཕྱིར་བདག་རིག །དྲེ་
ཕྱིར་དྲེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན། །དཔྲེར་ན་འདོད་ཆགས་སོགས་མོང་བཞིན། །རང་བདག་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་
ན། །གཞལ་བྱ་འཇལ་བྱྲེད་འབྲས་གནས་པ། །འདི་ནི་ཀུན་ལ་སར་བར་བྱ། །དྲེ་ལའང་མས་མོང་བདག་ིད་
ཕྱིར། །དྲེ་དག་རང་བདག་མོང་བར་རུང་། །དྲེ་ལྟར་རུང་ིད་དྲེ་ཆད་བདག །གཞལ་བྱ་རང་རིག་འབྲས་བུ་
ཡིན། །བདག་ལ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཞྲེས། །ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་བདག་ིད་དྲེ། །རུང་ིད་ཅྲེས་བྱ་ཚད་མ་
དང་། །རང་རིག་ཅྲེས་ནི་རབ་ཏུ་བཤད། །ཡུལ་རྣམས་ལས་ནི་བྱུང་བ་ཡི། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་དག །དྲེ་
ལས་གཞན་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཡང་། །རྣམ་འགས་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་འགྱུར། །དཔྲེར་ན་ཟས་དང་དུས་ལ་སོགས། །བུ་སྲེ་
བ་ཡི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། །དྲེ་ནི་ 
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༼༨༩༽ 
ཕ་མ་གཅིག་གི་གཟུགས། །འཛིན་འགྱུར་གཞན་འགའི་མ་ཡིན་བཞིན། །དྲེ་ལས་གཞན་དང་ཡུལ་དག་ནི། །དྲེ་རྒྱུ་
ིད་དུ་མཚུངས་ན་ཡང་། །དྲེ་ཆས་ཡུལ་ིད་ཡིན་འདོད་དྲེ། །དྲེ་མྲེད་པར་ནི་དྲེར་མི་འགྱུར། །དོན་དང་ལྡན་པའི་
སྲེམས་ལ་ནི། །དོན་རྣམས་མྲེད་པར་དོགས་ན་ཡང་། །འདས་པའི་དོན་ནི་འཛིན་པ་ལ། །ཚུལ་གིས་རང་རིག་
གྲུབ་པ་ཡིན། །སོ་སོགས་ཐ་དད་ཅན་སྣང་ཕྱིར། །དྲེ་ལྡན་མིན་རིགས་དོན་མ་ཡིན། །རིགས་དྲེའང་མི་རག་མི་
འགྱུར་ཞིང་། །རག་ནའང་ཇི་ལྟར་སྲེད་བྱྲེད་ཡིན། །མིང་སོགས་སར་ནི་བཀག་ཟིན་ཏོ། །ཚུལ་འདི་དོན་ལྡན་མ་
ཡིན་ཏྲེ། །འདོད་པ་ཙམ་དང་རྲེས་འབྲྲེལ་ཕྱིར། །དོན་གི་ནུས་པ་གྲུབ་མ་ཡིན། །རྣམ་པ་འདི་འདྲའི་ཤྲེས་པ་
ནི། །དྲན་ཡིན་དྲེ་ཡང་མོང་ལས་བྱུང་། །དྲེ་ཡང་དོན་རྣམ་སྟོང་ན་དྲེ། །དྲེ་ནི་ཅི་ལྟར་དྲེ་ལྡན་འགྱུར། །དྲེ་ཚེ་མྲེད་
ཕྱིར་དོན་ལས་མིན། །དྲེ་ལྟར་མོང་ལའང་དྲེར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པ་དྲེ་ནི་དོན་གི་མིན། །གསལ་བའི་རྣམ་པས་
དབྲེན་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པ་དྲེ་ནི་ཐ་དད་ན། །གཞན་གིས་དྲེ་བཞིན་རོགས་པ་འགྱུར། །བདག་ལ་རག་ཏུ་འབྲྲེལ་ཡིན་
ན། །བརོད་ཀང་རོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྲེ་རྲེ་དག་དང་འབྲྲེལ་ན་ནི། །མཚམས་སོར་བར་ནི་མི་འགྱུར་
རོ། །དོན་གཅིག་མངོན་ཞྲེན་བདག་ིད་ཅན། །འཆད་པོ་ན་པོའ་ིསྲེམས་དག་གི །གལ་ཏྲེ་འདྲ་ལས་དྲེ་གཅིག་
པར། །ཐ་སད་ཡོད་ན་དྲེར་སྣང་མིན། །ཐ་དད་བདག་ིད་ཇི་ལྟར་གཟུང་། །དྲེ་ཚོ་བོ་དོན་མྲེད་ཅན་
འགྱུར། །མས་མོང་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་ནི། །ཆ་གིས་ལ་ནི་བརྲེན་གྱུར་པ། །རྣམ་པ་གཅིག་གིས་ཁྱད་པར་
ཅན། །དྲེ་ཤྲེས་པ་ཡིས་དམིགས་པར་འགྱུར། །གཞན་དུ་དྲེ་རྣམ་ཅན་མིན་ན། །ཅི་ལྟར་ཤྲེས་ལ་གནས་པར་
འགྱུར། ། 
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༼༩༠༽ 
འདི་ལྟར་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཡི། །ཤྲེས་པ་རྣམ་གཅིག་ལྷག་པ་ིད། །དོན་གི་ངོ་བོས་རྣམ་གིས་དང་། །བདག་གི་རྣམ་
པ་འགའ་ཞིག་ཏུ། །གིས་པ་དྲེ་ནི་གསུམ་པ་ཡི། །ཤྲེས་པ་ཡིས་ནི་རོགས་པར་འགྱུར། །དོན་འབྲས་ིད་ཀིས་
ཤྲེས་དྲན་ན། །དོན་དྲན་ཕྱིར་ན་འཁྲུལ་པ་ཡིས། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་ན་སྣང་བ་དང་། །ཡིད་བྱྲེད་ལ་ཡང་དྲེར་འགྱུར་
རོ། །དྲེ་བཞིན་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅིག་འཛིན་པར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་རྫ་མཁན་ལ་སོགས་
པ། །མྲེད་པར་བུམ་པ་དྲན་མི་འགྱུར། །ཁྱད་པར་གང་ལས་ཤྲེས་པ་ནི། །དོན་དང་འདྲྲེ་བ་བསྟྲེན་པ་དྲེ། །འདྲ་བ་
ལས་གཞན་ཅིར་འགྱུར་ཏྲེ། །མཚེ་མ་སོགས་ལ་མཐོང་ཕྱིར་རོ། །དང་པོའ་ིརང་བཞིན་གིས་མིན་ན། །གིས་
པའི་རང་བཞིན་གཅིག་ལ་ནི། །རྣམ་གནས་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་ཡི། །སྲེམས་ཀིས་འབྱྲེད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །དྲེ་
ཕྱིར་སོ་སོགས་ངོ་བོ་རུ། །མདུན་ན་གནས་པར་འགྱུར་བའི་བོ། །དོན་སྲེ་བ་དང་འབྲྲེལ་པ་ཅན། བོ་གིས་པས་
ནི་དམིགས་པར་འགྱུར། །གཞན་དུ་དང་པོ་གཅིག་པོ་ིད། །དོན་ལས་བྱུང་ཕྱིར་འབྲྲེལ་འགྱུར་གི། །ས་མའི་དོན་
དང་འབྲྲེལ་མཐོང་མྲེད། །ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་མིན། །ངྲེས་པར་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཅིག་ཅར་དུ་ནི་མོང་འགྱུར་
བའི། །ཡུལ་ནི་དྲེ་ལས་གཞན་ིད་དུ། །རྣམ་གང་གིས་ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །རྣམ་ཤྲེས་འཁྲུལ་པས་ཟ་བ་
གིས། །མྲེད་པར་ཐ་དད་མཐོང་བ་བཞིན། །སོ་སྲེར་ཐ་དད་དག་ལ་ནི། །མོང་བའི་ངྲེས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །མོང་བ་
མྲེད་པར་དོན་འགའ་འམ། །དོན་མྲེད་པ་ཡི་མོང་བ་ཡང་། །མོང་བར་འགྱུར་བ་མ་མཐོང་བ། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་ཐ་
དད་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་ཤྲེས་དུས་སྣང་བ་ཡི། །དོན་ནི་ཤྲེས་ལས་གཞན་མིན་པ། །བཟོག་པར་རབ་ཏུ་དཀའ་བ་ིད། ། 
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༼༩༡༽ 
རྒྱུ་གཞན་དག་ནི་ཡོད་ན་ཡང་། །དབང་པོའ་ིབོ་རྣམས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །ཐ་དད་རྒྱུ་ནི་རྲེས་དཔོག་འགྱུར། །གལ་
ཏྲེ་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག །རྲེན་ལས་ངྲེས་པ་མི་སྨྲ་ནའོ། །ས་བོན་ལས་ནི་མྱུག་སྲེས་དང་། །དུ་བ་ལས་མྲེ་གྲུབ་པ་
ཞྲེས། །དྲེ་འདྲ་ཕྱི་རོལ་དོན་རྲེན་ཅན། །བྱྲེད་པོ་ཤྲེས་བྱྲེད་གནས་པ་གང་། །དྲེ་ཡང་གལ་ཏྲེ་དྲེའི་ངོ་བོར། །སྣང་བ་
དྲེ་ལྟར་ངྲེས་འབྲྲེལ་བའི། །བོ་ལ་བརྲེན་ནས་རོག་བྱྲེད་ན། །འགལ་བ་དག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད། །དུ་བ་མྲེས་བསྲེད་
འགྱུར་བ་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་འབྲས་ལས་རྒྱུ་རོགས་མིན། །དྲེ་རྒྱུ་དག་ནི་ཡིན་ན་ཡང་། །གང་ལས་ངྲེས་པར་རོགས་
པར་འགྱུར། །དྲེ་ལའང་དུ་བར་སྣང་བའི་བོས། །བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པ་ཅན། །མྲེར་སྣང་བ་ཡི་བོ་ིད་
ནི། །རོགས་འགྱུར་མྲེ་ིད་མ་ཡིན་ནོ། །སྲེམས་རྒྱུད་དྲེར་རུང་བག་ཆགས་ཀི། །སིང་པོ་ཅན་ིད་དུ་བར་
ནི། །སྣང་བའི་བོ་དག་གསལ་བྱྲེད་པ། །དྲེས་ན་མྲེ་ལས་དུ་བ་ཡིན། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་བརོད་འདི་ཡོད། །ཕྱི་
རོལ་ལ་ནི་བརྲེན་ནས་སུ། །ཚུལ་གིས་བརོད་ཡིན་དྲེ་ཡང་ནི། །ལྷན་ཅིག་མོང་བའི་ངྲེས་པས་འགྲུབ། །དབང་
པོའ་ིཁྱད་པར་གིས་གསལ་དང་། །མི་གསལ་འདྲྲེན་མ་ལ་སོགས་པ། །སྣང་བ་ཐ་དད་འཛིན་པ་ཡི། །ཤྲེས་པ་དོན་
གཅིག་ལ་དམིགས་སོ། །དྲེ་དོན་ལ་དྲེར་སྣང་མིན་ན། །དོན་གི་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་ཡི་དོན་ཅན་
ཡིད་ཀུན་ནི། །རང་བཞིན་གཅིག་པ་ིད་དུ་འགྱུར། །དོན་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང་། །དྲེ་ཡི་ངོ་བོའ་ིརྲེས་
བྱྲེད་པ། །དྲེ་ནི་གཞན་འགའ་ཞིག་ལས་ཀང་། །ཆ་འགའ་ཡིས་ནི་ཐ་དད་འགྱུར། །འདི་ལྟར་ཕ་ལ་བརྲེན་ནས་
བུ། །ཕ་དྲེ་ཡི་ནི་གཟུགས་ཡིན་ཡང་། །འགའ་ཞིག་ལས་ནི་ཆ་འགའ་ཡིས། །ཐ་དད་པར་ནི་དམིགས་པ་
ཡིན། །མར་མྲེ་ལ་སོགས་དཀིལ་འཁོར་ནི། །ར་བྱའི་མདོངས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན། ། 
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༼༩༢༽ 
སོ་དང་དམར་དང་མདངས་གསལ་བར། །མིག་མི་གསལ་བས་མཐོང་བར་འགྱུར། །དྲེ་དྲེ་ཕྱི་རོལ་དངོས་ཡིན་
ན། །དབང་པོ་གསལ་ལ་ཅི་ནུས་མྲེད། །ཡང་དག་མཐོང་ན་དྲེ་མཐོང་བ། །དབང་པོ་མས་པའང་ཇི་ལྟར་
ཡིན། །རབ་རིབ་ཀིས་སངས་གསལ་བའི་མིག །དབང་པོ་ལས་འདས་མཐོང་དྲེ་ལ། །གཞན་གི་མཐོང་བའི་དོན་
དྲེ་ཡང་། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་གསལ་མ་ཡིན། །སྣང་དབང་ཡིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས། །གཞན་ནི་གཅིག་གི་ནུས་རོགས་
པ། །དྲེས་ན་གཞན་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན། །རྒྱུ་མིན་ཡུལ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ིད་བོ་རྒྱུ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་མར་
མྲེ་ལ་ལྟོས་འགྱུར། །མར་མྲེ་ཙམ་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། །གིས་ཀ་དག་ཀང་རྒྱུ་མ་ཡིན། །ྲེ་རིང་ལ་སོགས་ཁྱད་
པར་གིས། །གསལ་དང་མི་གསལ་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་སྣང་ཁྱད་ལས་དྲེར་འགྱུར། །དྲེ་ནི་ཆོད་དང་མ་ཆོད་
དག །མཐོང་ངམ་མི་མཐོང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་སྣང་བ་མི་གསལ་བས། །དྲེ་ཆ་ཕ་མོ་འགའ་ཞིག་
ནི། །མ་མཐོང་དྲེ་ཕྱིར་ཐ་དད་ན། །ཕྱི་རོལ་དོན་གཅིག་མཐོང་བ་དང་། །མི་མཐོང་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན། །ཕ་རྡུལ་
དུ་མ་ཐ་དད་མཐོང་། །མི་མཐོང་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་སྣང་བ་གསལ་མི་གསལ། །ཁྱད་པར་གིས་བོ་ཐ་
དད་ན། །གཞན་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་མྲེད། །གང་ལས་ཐ་དད་པར་སྣང་འགྱུར། །སྣང་བ་དྲེ་ཡང་ཅིས་མི་
གསལ། །སྒྲིབ་ཕྱིར་དྲེ་འདིར་ཅིས་མ་ཡིན། །སབ་ཕྱིར་སྣང་བའང་དྲེ་ལྟ་ིད། །གཞན་དུ་སབ་མིན་ཡོད་པ་
ིད། །ཤིན་ཏུ་ྲེ་ལ་སྣང་བ་ནི། །ཆྲེར་གསལ་དྲེ་ཡང་སྣང་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་དྲེར་ཡང་མཐོང་མྲེད་ལ། །བརྲེན་
ནས་གཟུགས་གཞན་འབྱུང་ 
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༼༩༣༽ 
འགྱུར་ན། །དྲེ་དག་རྣམས་ནི་ཕན་ཚུན་དུ། །སྒྲིབ་འགྱུར་དྲེ་ཕྱིར་སྣང་བ་ནི། །སྒྲིབ་བྱྲེད་དྲེ་ལ་གཅིག་སྣང་
འགྱུར། །དྲེ་མ་བསྒྲིབས་ན་ཅིག་ཅར་ནི། །གསལ་དང་མི་གསལ་རང་བཞིན་དག །མཐོང་འགྱུར་མཐོང་མྲེད་གིས་
གཅིག་བསྒྲིབས། །གང་གིས་དོན་དང་དོན་མིན་མྲེད། །དྲེ་ལ་མ་མཐོང་བས་ཅི་བྱྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་དོན་བརྲེན་སྲེས་
གྱུར་པའི། །མོང་བ་ཇི་ལྟའི་རྒྱུ་བཞིན་དུ། །རྣམ་པ་ཐ་དད་འཛིན་བྱྲེད་དྲེ། །ལྷག་མ་བོ་ངན་ལུགས་ངན་
ཡིན། །ཤྲེས་པ་སྒྲ་དང་མར་མྲེ་རྣམས། །མངོན་སུམ་དང་ནི་ཅིག་ཤོས་ཀི། །སྲེད་བྱྲེད་ིད་ཀིས་ས་མ་ཡི། །སྐད་
ཅིག་རྣམས་ནི་ཞིག་པའི་ཕྱིར། །གང་གིས་ཤྲེས་ལ་མྲེད་གསལ་འགྱུར། །ཕན་འདོགས་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་
གཞན། །གསལ་ན་དོན་ཀུན་གསལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་རྒྱུ་ལས་ངྲེས་ན། །ཤྲེས་ལ་རོག་པ་འདི་ཡང་
མྲེད། །ངྲེས་བྱས་ཤྲེས་ལ་དྲེ་མྲེད་ཀང་། །དོན་དུ་སྣང་བ་ིད་ཀི་ཕྱིར། །དྲེ་གསལ་བ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡིན། །ལྷན་
ཅིག་སྲེས་པའི་དོན་གཞན་ནི། །ཕན་འདོགས་མིན་ཕྱིར་རྣམ་མི་བྱྲེད། །ཤྲེས་ལ་རང་གི་རྣམ་པ་ཡིས། །རྣམ་
འབྱྲེད་མིན་གསལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །བརན་གང་རྡོ་རྲེ་རྡོ་སོགས་ཀི། །དོན་ཡང་གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཕྱིར། །འགོ་བ་
ཀུན་གི་ཤྲེས་པ་ནི། །ཅིག་ཅར་རང་ིད་སྲེད་པར་འགྱུར། །ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་པས་ཕན་འདོགས་ཕྱིར། །འདི་ཡི་དྲེ་
དག་རིམ་འབྱུང་ན། །སྐད་ཅིག་སོ་སོར་གཞན་ཡིན་བརོད། །འདིར་ཡང་སོན་ནི་སར་བཞིན་ནོ། །དྲེ་བདག་ིད་
ཀིས་མོང་བ་ལ། །བརྩད་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །དྲེ་དོན་རང་བཞིན་ིད་མ་གྲུབ། །དྲེ་ཡང་ཡང་དག་དྲན་
ལས་གྲུབ། །རང་སོད་ཡུལ་གིས་ཕྱྲེ་མྲེད་ཅིང་། །ཐ་དད་པར་མོང་མྲེད་དྲེ་ལ། །འདི་ནི་འདི་ལྟར་འདི་ལྟར་
ནི། །མིན་ཞྲེས་ཐ་དད་འདི་མྲེད་འགྱུར། །མས་སུ་མོང་བ་ཙམ་གིས་ནི། །ཐ་དད་འགའ་ཞིག་རྣམ་འབྱྲེད་
མིན། །ཐ་དད་གསལ་བ་མྲེད་ 
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༼༩༤༽ 
པ་ལ། །རྣམ་འབྱྲེད་བོ་མྲེད་ཆྲེ་སོགས་བཞིན། །ཚུལ་གིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་ཀང་། །རང་རིག་ཕལ་ཆྲེར་གྲུབ་
པ་ཡིན། །རང་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་སྣང་བ། །དྲེ་ཚོ་མོང་བར་གྲུབ་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དངོས་ཅན་གི་བོ་ཡིས་ནི། །ཤྲེས་
འགགས་ཇི་ལྟར་མོང་བ་ཡིན། །དྲེས་རང་ངོ་བོའང་མོང་མྲེད་ཕྱིར། །མས་མོང་མ་ལུས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །དོན་
དུ་སྣང་བ་དང་ལྡན་ཤྲེས། །དྲེ་ནི་ཕྱི་རོལ་མངོན་ཕྱོགས་སྣང་། །བོ་ལ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའི་བོ། །རག་ཏུ་བདག་ལ་
ནང་མངོན་ཕྱོགས། །ཡུལ་གང་གི་ནི་སྣང་བ་གང་། །དྲེས་དྲེ་མོང་མིན་ཞྲེས་པའང་འཐོབ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དང་འདྲ་བ་
ལས། །མོང་གཞན་ཅི་ཡོད་ཅྲེས་འདོད་ན། །འདྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་དུ། །མོང་བ་ིད་ནི་ཐོབ་པར་
འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་བོ་འདྲ་དྲེ་མོང་ན། །ད་ནི་འདྲ་ལས་མོང་མ་ཡིན། །དྲེ་ཡི་མོང་དྲེ་རང་ིད་དྲེ། །དྲེ་ནི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་
ཅན་མིན། །བྱ་བ་ལས་ཀི་རྣམ་གཞག་གི །འདི་ནི་འཇིག་རྲེན་ན་རྒྱུར་འགྱུར། །རང་གི་ངོ་བོའ་ིརང་བཞིན་
དྲེའི། །མོང་བ་སྒྲོ་འདོགས་འཁྲུལ་པ་ལས། །སོ་སོགས་མོང་བར་གགས་ཡིན་གི། །གཞན་གི་བདག་ིད་མོང་
ལས་མིན། །བོ་ནི་སོ་སོགས་དངོས་ཡིན་ན། །ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་ཚད་མ་གང་། །བོ་ནི་སོ་སོགས་དངོས་མིན་
ན། །དྲེ་ནི་ཇི་ལྟར་དོན་མོང་ཡིན། །གང་ཚེ་མོང་བའི་བདག་ིད་ནི། །འདྲ་བའི་རྒྱུ་ཅན་མ་ཡིན་ན། །འདི་དྲེ་རང་
ིད་གྲུབ་པས་ན། །དོན་གིས་ཅི་ཞིག་ྲེ་བར་སྒྲུབ། །བདག་ིད་ཀུན་གིས་འདྲ་ན་ནི། །ཤྲེས་པ་ཤྲེས་པ་ིད་མིན་
འགྱུར། །ཆ་འགའ་ཞིག་གི་མཚུངས་ན་ནི། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀིས་མོང་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་སོ་སོགས་ངོ་
བོའ་ིཕྱིར། །སོ་སོགས་མས་སུ་མོང་བར་འདོད། །དྲེ་བཞིན་མས་མོང་ངོ་བོའ་ིཕྱིར། །དྲེ་ཡང་མས་སུ་མོང་
བར་འགྱུར། །མས་མོང་ 
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༼༩༥༽ 
མས་སུ་མོང་ངོ་ཞྲེས། །དོན་བཞིན་དུ་ནི་ངྲེས་མིན་པ། །དྲེ་ཕྱིར་ྲེས་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། །དོན་ལའང་དྲེ་ནི་རག་ཏུ་
མྲེད། །ཡོང་བ་ིད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་ན། །མོང་ལ་མྲེད་པའང་ཅི་ཡི་ཕྱིར། །གཞན་ཡང་དཀར་སོགས་མཐོང་བ་
ན། །དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བ་ཡི། །རང་བཞིན་རིག་པ་གསལ་བ་ནི། །སྲེས་པའི་སྣང་བ་འདི་གང་
ཡིན། །དྲེ་ཅི་དཀར་སོགས་མངོན་གསལ་ལས། །གཞན་དངོས་འོན་ཏྲེ་བདག་གྱུར་ཡིན། །གཞན་དངོས་ཡིན་ན་
གསལ་བ་ནི། །གསལ་མིན་ཅི་ལྟར་དཀར་གསལ་འགྱུར། །ཤྲེས་པ་གསལ་ཡིན་དྲེ་གསལ་མིན། །འགོ་བ་མ་
ལུས་གསལ་མ་ཡིན། །གསལ་བ་གསལ་གཞན་གིས་གསལ་ནའང་། །ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་འགྱུར་
ཕྱིར། །མཐོང་དང་འབྲྲེལ་པ་ཤྲེས་མྲེད་པ། །ཅི་ལྟར་དྲེ་ཡིས་ཁྱད་པར་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་གིས་ལས་གཅིག་
རོགས་ཚེ། །གིས་པ་མཐོང་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །གིས་དག་འབྲྲེལ་པར་མཐོང་བ་ན། །མཐོང་ཞྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་
པར་འགྱུར། །གང་གིས་མཐོང་བ་འདྲ་བ་ནི། །སྲེམས་གཞན་གིས་ནི་མཐོང་གྱུར་པ། །དྲེ་ལ་མཐོང་ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་
ན། །འདི་འདྲ་བས་ན་རང་རིག་གྲུབ། །ཅི་སྟྲེ་རང་དངོས་མི་རིག་ན། །ཅི་ལྟར་གཞན་གི་ངོ་བོ་རིག །འདྲ་བ་ལས་ནི་
མོང་ཞྲེས་པའང་། །སར་ིད་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཡིན། །མཐོང་བ་དག་ནི་འདྲར་འཛིན་ན། །དོན་ནི་སར་མཐོང་
ཡོད་མིན་པས། །ཅི་ལྟར་དྲེ་ནི་མཐོང་བ་དང་། །འདྲ་བ་ཡིན་པར་དྲེས་ངྲེས་འགྱུར། །འདྲ་བ་ིད་ཀང་མི་འདོད་
པ། །གང་ཡིན་དྲེ་ལ་གིས་མཐོང་མྲེད། །དྲེ་ཚེ་དོན་དང་ཤྲེས་པ་ཞྲེས། །དྲེ་དག་སོས་སུ་ག་ལ་ཡོད། །ཅི་སྟྲེ་རང་
དངོས་འོ་ན་དྲེ། །རང་ིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་དྲེ་མི་གསལ་ན་ནི། །དོན་མི་གསལ་བ་ིད་དུ་
འགྱུར། །བདག་ 
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༼༩༦༽ 
རིག་མིན་པའི་ཕྱོགས་དག་ལ། །དོན་ཀུན་མཐོང་མྲེད་འདི་ཡིས་ནི། །བོ་ནི་མངོན་སུམ་མིན་སྨྲ་བ། །གང་ཡིན་དྲེ་
ལའང་ལན་བཏབ་བོ། །རྲེན་དམིགས་གོམས་པའི་ཁྱད་པར་ལས། །ཐ་དད་པར་ནི་འཇུག་པ་ཅན། །བདྲེ་སྡུག་
འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི། །ཁྱད་པར་མངོན་སུམ་དྲེ་དག་ནི། །བོ་ིད་དྲེ་ལས་ཐ་དད་གཞན། །དྲེ་ཤྲེས་གང་ཡིན་
ཅུང་ཟད་ཀང་། །རོགས་མྲེད་གཞན་གིས་རིག་ཡིན་ན། །གཞན་གིས་ཀང་ནི་དྲེ་སོད་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་དྲེས་
བསྲེད་པ་དང་དྲེར། །སྣང་བའི་བོ་རིག་གཞན་མིན་ན། །དམིགས་པར་བྱྲེད་པ་གཞན་ལ་ཡང་། །གིས་འདི་
གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོད། །ཅི་སྟྲེ་དྲེ་ལས་སྲེས་མིན་ཞིང་། །དྲེར་སྣང་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ན། །བོ་དྲེ་ཡུལ་མྲེད་ཅན་དུ་
འགྱུར། །དྲེ་མ་བཟུང་ན་སི་དག་ཀང་། །མི་འཛིན་དྲེ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་། །དངོས་མིན་ཞྲེས་ཀང་སར་བཤད་
དོ། །དྲེ་ཕྱིར་དོན་སྣང་བ་དྲེ་ནི། །བོ་དྲེ་ལས་གཞན་མིན་དྲེས་ན། །མངོན་སུམ་དང་ནི་བདག་རིག་གྲུབ། །གལ་ཏྲེ་
དྲེ་ལ་འཛིན་བྱྲེད་ཀང་། །མངོན་སུམ་ིད་ནི་མིན་ཞྲེ་ན། །དོན་མཚུངས་ཐ་དད་དྲེ་གར་ལས། །མ་མཐོང་དོན་
གཅིག་ལྡན་སོགས་ཀིས། །གལ་ཏྲེ་མོང་བ་དྲེས་ཡིན་ན། །གཞན་ནི་རྣམ་ཀུན་འཛིན་མི་འགྱུར། །མོང་བའི་དབྱྲེ་
བའང་བསལ་ཟིན་ཏོ། །གང་དག་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གིས། །གཞན་གི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ། །མོང་ལ་
མས་མོང་མཚུངས་པས་ན། །དྲེ་ཡང་དྲེ་བཞིན་གདུང་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཡུལ་དབང་འདུས་མྲེད་པས། །དྲེ་
ལས་བྱུང་བའི་སྡུག་བསལ་ནི། །དྲེ་དག་ལ་ནི་སྲེ་མིན་ན། །སྡུག་བསལ་སྲེས་པར་གྱུར་ིད་ནི། །སྡུག་བསལ་
མོང་མིན་འོན་ཀང་ནི། །སྡུག་བསལ་ཤྲེས་པ་སྲེས་པ་ཡིན། །སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་མོང་མིན་པར། །གདུང་དང་
ཕན་འདོགས་རྒྱུ་མ་ཡིན། །གང་ཚེ་རང་ིད་སྡུག་བསལ་གི། །རང་གི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ནི། །གདུང་ཡིན་དྲེ་
དམིགས་ཤྲེས་ཡིན་པ། །དྲེ་ཚེ་དྲེ་ལྟར་ཐལ་མི་འགྱུར། ། 
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༼༩༧༽ 
དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །དམིགས་མོང་དག་ནི་ཐ་དད་ཡིན། །དོན་དང་འདྲ་བ་དམིགས་པ་སྟྲེ། །རང་ིད་
གསལ་བ་བདག་མོང་ཡིན། །གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་མྲེད་པས་ན། །བོ་ནི་རགས་ལས་རོགས་པར་འགྱུར། །དྲེ་
ཡང་དབང་པོ་དོན་ནམ་བོ། །ཡང་ན་ཡིད་བྱྲེད་ས་མར་འགྱུར། །རྒྱུ་འབྲས་ཚོགས་པ་འདི་དག་ལས། །འབྲྲེལ་པ་
ཅན་གཞན་ཡོད་མིན་ཏྲེ། །ནུས་པ་མཐོང་བ་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་འཁྲུལ་ཕྱིར་དབང་པོ་མིན། །དོན་ཡང་དྲེ་བཞིན་
བོ་ཡིད་བྱྲེད། །ཤྲེས་ཡིན་དྲེ་ཡང་མ་གྲུབ་ིད། །མ་གྲུབ་པ་ནི་རགས་ིད་མིན། །གལ་ཏྲེ་དོན་གསལ་རགས་ཡིན་
པར། །འདོད་ན་དྲེ་ིད་ཤྲེས་མིན་ནམ། །འདིས་ནི་གསལ་གྱུར་དོན་གསལ་ཏྲེ། །གསལ་བ་མས་སུ་མོང་མིན་
ན། །དྲེ་ཡིས་གསལ་འགྱུར་མི་ངྲེས་ཕྱིར། །འོན་ཏྲེ་གསལ་དྲེ་དོན་ིད་ཀི། །ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཡིན་འདོད་
ན། །སྲེ་བ་དང་ནི་འཇིག་མྲེད་པའི། །དོན་ལ་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་མྲེད། །དྲེ་འདོད་ན་ཡང་ཤྲེས་སོ་སོར། །སྐད་
ཅིག་འཇིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །དྲེ་ཡང་ཤྲེས་པའམ་ཤྲེས་མ་གྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་རགས་ཡིན་ན། །ཤྲེས་
པར་ཡོངས་སུ་བཅད་མྲེད་པར། །དྲེས་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ་དྲེ་གང་ལས། །ཤྲེས་གྱུར་ིད་དུ་བཅད་མྲེད་ཀང་། །དྲེ་ནི་ཅི་
ལྟར་གོ་བྱྲེད་ཡིན། །མཐོང་བ་མཐོང་གྱུར་མིན་གཞན་གིས། །མཐོང་གྱུར་འགར་ཡང་མཐོང་འགྱུར་མྲེད། །ཁྱད་
པར་དྲེ་གཞན་མཐོང་བ་ལའང་། །ཡོད་ཕྱིར་རང་བོ་རོགས་པར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་རང་ཆོས་ལྟོས་མྲེད་ཅན། །དོན་
ཆོས་ཡན་གར་པ་ལས་ནི། །བོ་ནི་རྲེས་སུ་དཔོག་མ་ཡིན། །བོ་རགས་མངོན་སུམ་གང་ཡིན་པ། །རང་ཆོས་རང་
བོ་ལས་གཞན་ཅི། །རྒྱུ་མཚུངས་པ་ལས་སྲེས་པ་དྲེ། །བོ་ལས་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན། །གཞན་སྲེས་ 
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༼༩༨༽ 
དྲེ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཅན། །གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ནི་ལྔ་པོ་དང་། །དབང་པོ་དང་ནི་དམིགས་པ་དག །མ་གཏོགས་དྲེ་
ཡི་འབྲས་བུ་གཞན། །ྲེ་བར་མཚོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལ་གིས་ནི་དབང་པོ་འདས། །དོན་ལྔ་དག་ལས་
གཟུགས་མཐོང་ལས། །སྲེས་པ་གཞན་དུ་སིད་བྲལ་བ། །གང་ཡིན་གཅིག་ཀང་རོགས་པ་མྲེད། །དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་
མྲེད་གང་ཡིན་དྲེ། །རགས་ཞྲེས་བྱ་བ་བབ་ཆོལ་ཡིན། །རགས་ཡོད་ན་ཡང་དྲེ་དང་ནི། །ལྷན་ཅིག་འབྲྲེལ་པ་མཐོང་
མྲེད་པར། །ཅི་ལྟར་རོགས་འགྱུར་རགས་དག་ནི། །མ་མཐོང་བ་ཡི་གསལ་བྱྲེད་མིན། །རགས་དྲེ་ིད་ལས་སར་དྲེ་
ནི། །གྲུབ་པ་ིད་དུ་བརོད་ན་ནི། །དྲེ་ལ་ཡང་ནི་དཔྲེ་གཞན་ཞིག །བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ཕྱིར་ཐུག་མྲེད་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་
བོ་ལས་དོན་གྲུབ་ཀི། །དོན་ལས་ཇི་ལྟར་ཡང་དྲེ་མིན། །དྲེ་མ་གྲུབ་པར་དོན་རང་ིད། །རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མྲེད་ཕྱིར་
རོ། །མངོན་སུམ་བོ་དང་དྲེ་ལས་ནི། །བརོད་དང་གཡོ་འགུལ་སོགས་མཐོང་ནས། །གཞན་སྲེམས་རྲེས་དཔག་
མི་འགྱུར་ཏྲེ། །བདག་ལ་འབྲྲེལ་པ་མཐོང་མྲེད་ཕྱིར། །ཡིད་ཀི་བོ་ལ་དོན་གི་རགས། །རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོད་མིན་
ཕྱིར། །ཁྱོད་ཀི་བོ་ནི་བོ་གཞན་གིས། །ཅི་ལྟར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར། །གསལ་མིན་བདག་ཏུ་མཚུངས་པའི་
ཕྱིར། །གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་གང་ལས་ཡིན། །ཡུལ་ནི་ཅི་ལྟར་གསལ་བ་ཡིན། །གསལ་ལ་ངོ་བོ་འཕོ་ཕྱིར་
རོ། །གསལ་དྲེའང་དྲེ་ཡི་ངོ་བོ་ིད། །རང་ིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན། །དྲེ་ལྟར་བོ་ལ་བོ་འདོད་ན། །བོ་ནི་རང་
ིད་རིག་པར་གྲུབ། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་ཡུལ་ཡང་ནི། །བོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཆོས་མཚུངས་ིད། །དྲེའི་ཕྱིར་ངྲེད་ཀི་བོ་
རང་ིད། །གསལ་བའི་ངོ་བོས་རབ་གསལ་ཞིང་། ། 
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༼༩༩༽ 
གཞན་དྲེ་ངོ་བོ་འཕོ་བ་ཡིས། །གསལ་བ་ན་ནི་རབ་གསལ་ིད། །འདྲ་བ་ཡིན་ཡང་དྲེ་ཡིས་ནི། །བོ་གཞན་རབ་ཏུ་
གསལ་མི་འདོད། །རང་ིད་རབ་ཏུ་གསལ་ཕྱིར་དོན། །དྲེ་ཡི་ངོ་བོས་རབ་གསལ་ཡིན། །དཔྲེར་སྒྲོན་གིས་
བཞིན་མར་མྲེ་དང་། །བུམ་པ་དག་ཀང་དྲེར་བརྲེན་ནས། །གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་ངོ་བོ་ཡིས། །ཐ་སད་རབ་ཏུ་
རྒྱས་པར་བྱྲེད། །ཡུལ་དང་དབང་པོ་ཙམ་གིས་ནི། །མཐོང་ཞྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་མ་ཡིན། །དྲེས་ན་གང་ལས་འདིར་
འགྱུར་བ། །གཞན་དྲེའང་མཐོང་བར་གདོན་མི་ཟ། །དྲན་པ་ལས་ཀང་བདག་རིག་གྲུབ། །ཤྲེས་པ་གཞན་གིས་
རིག་ན་ནི། །རིང་སོགས་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། །ཡུན་རིང་གནས་པ་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །གནས་ན་གོ་རིམ་མྲེད་
པས་ན། །བོ་ལ་ཅིག་ཅར་སྣང་བའི་ཕྱིར། །ཡི་གྲེ་རིམ་མྲེད་རིང་མི་འགྱུར། །ཕན་ཚུན་འདྲྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡི། །ཡིག་
ཆ་རིམ་ལྡན་ཅི་ལྟར་ན། །རིམ་མྲེད་པ་ནི་སྲེད་པར་བྱྲེད། །ས་མ་མཐའ་ཡི་བར་གནས་ན། །འོག་ཏུ་སྒྲ་ནི་འཕྲེལ་
བར་འགྱུར། །རིམ་མིན་འཛིན་ཕྱིར་ཐ་མར་ནི། །རིམ་ལྡན་བོ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར། །དྲེ་འོག་ཡུལ་ནི་གནས་མྲེད་
ཕྱིར། །བོ་ནི་རང་ིད་གནས་མ་ཡིན། །རང་ིད་གནས་ན་ཕྱིས་ཀང་དྲེ། །མི་འཇིག་ཁྱད་པར་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །ཡི་
གྲེ་རིམ་མྲེད་ཅིག་ཅར་ནི། །སྲེས་པ་ལ་ཡང་སོན་འདི་ཡོད། །ལན་ཅིག་བརྩལ་སྲེས་ཕྱིར་རྩོལ་བ། །ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་
དོན་མྲེད་འགྱུར། །ཡི་གྲེ་རྣམས་ནི་གསལ་བ་ལའང་། །སོན་འདི་རྲེས་སུ་གནས་པ་ིད། །དུ་མ་ཡིས་ནི་དྲེ་འཛིན་
ན། །ཐ་མའི་བོ་གང་དྲེ་མོང་ལ། །དྲེ་ཡང་རིང་པོར་འཛིན་མིན་པ། །དྲེས་ན་རིང་བོ་དྲན་མི་འགྱུར། །བོ་རྣམས་སོ་
སོ་ཐ་དད་དུ། །མོང་ན་དྲེ་སྒྲ་ཐོས་པ་ནི། །ཆོད་པ་མྲེད་པར་སྣང་མི་འགྱུར། །སོར་བར་བྱྲེད་པའང་བསལ་བ་
ཡིན། །གལ་ཏྲེ་ཆོད་པ་མཐོང་ཡང་འདི། །རྣམ་ཆད་མྲེད་པར་འཁྲུལ་འགྱུར་ན། །ཐུང་ངུ་གིས་ནི་བརོད་ན་
ཡང་། །རྣམ་ 
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༼༡༠༠༽ 
ཆད་མྲེད་པར་འཁྲུལ་པར་འགྱུར། །དབང་པོས་རྣམ་བཅད་མཐོང་ན་ཡང་། །དབང་པོ་ལས་ཆད་མྲེད་སྒྲོ་
འདོགས། །མི་རུང་དབང་པོའ་ིབོ་རྣམས་ཀུན། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཐལ་ཕྱིར་རོ། །ཡི་གྲེའི་བདག་ིད་ཀུན་མཐའ་
ཡང་། །མིག་འཛུམས་ཚད་དུ་གནས་པ་ཡིན། །དྲེ་ཡང་རིམ་གིས་རྡུལ་ཕན་ནི། །དུ་མ་དག་དང་འབྲྲེལ་པས་
རྫོགས། །རྡུལ་གཅིག་བསྒྲྲེས་དུས་ཆུང་པ་ཡི། །མཐར་ཐུག་དུས་ཀང་སྐད་ཅིག་འདོད། །བོ་ཡང་སྐད་ཅིག་དྲེ་ཡི་
ཕྱིར། །ཡི་གྲེ་རིམ་གིས་རོགས་པར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་ཡི་གྲེ་གཟུགས་སོགས་ལ། །བོ་གཞན་གིས་ནི་ཆོད་ན་
ཡང་། །ཆོད་པ་མྲེད་པར་སྣང་བ་ཅན། །ཐམས་ཅད་ལོག་པའི་དོན་ཅན་འགྱུར། །དབང་པོའ་ིའཁྲུལ་པ་ལས་གཞན་
དུ། །དངོས་པོ་རྣམས་ནི་སོར་བྱྲེད་པ། །ཐ་དད་མཚོན་མྲེད་འཁྲུལ་པ་ཅན། །དྲན་ཡིན་དྲེ་ནི་རྣམ་རོག་
ཅན། །བརོད་དང་རྲེས་འབྲྲེལ་དྲེ་ལ་ནི། །གསལ་བར་སྣང་ིད་ག་ལ་ཞིག །དབང་པོས་བཟུང་ལ་སྒྲ་སོར་
བ། །ཡོད་པ་མིན་ཞྲེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དབང་པོས་ཆོད་པ་མཐོང་ན་ཡང་། །གལ་ཏྲེ་རོག་པས་སོར་བྱྲེད་
ན། །དོན་དང་དྲེ་ཡི་མོང་བ་ནི། །རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྣང་བ་དག །རིགས་དམ་གནོད་པ་ཅན་མྲེད་ན། །ཆོད་པ་ཞྲེས་
བྱ་དྲེ་གང་ལས། །གལ་ཏྲེ་བོ་ནུས་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། །ཞྲེ་ན་དྲེ་ནི་གང་ལས་འདོད། །ཅིག་ཅར་བོ་མཐོང་མྲེད་ཕྱིར་
ན། །དྲེ་ིད་འདི་ལྟར་དཔད་བྱ་ཡིན། །དྲེ་རྣམས་རིགས་མཐུན་པ་ིད་ལ། །ནུས་པ་ངྲེས་པར་གྱུར་པ་ཡིན། །འདི་
ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས། །རིམ་གིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་རོགས། །འདིས་ནི་གང་ཞིག་མཐོང་དོན་ལ། །ངོ་
ཤྲེས་བྱྲེད་པ་རོག་པ་དག །གསལ་བར་སྣང་བས་མངོན་སུམ་དུ། །རོག་པ་དྲེ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན། །སྐྲ་དང་སོང་
དང་མར་མྲེ་སོགས། །ཐ་དད་རོགས་པ་དག་ལ་ཡང་། །གསལ་སྣང་ཡོད་ 
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༼༡༠༡༽ 
ཕྱིར་དྲེ་འདྲའི་བོ། །ཅི་ལྟར་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་ངོ་ཤྲེས་པ་ལས་ནི། །ཡིག་སོགས་གཅིག་ཏུ་
ངྲེས་པ་མྲེད། །སོན་མོང་དྲན་ལས་དྲེ་ཡི་ཆོས། །སྒྲོ་འདོགས་མྲེད་པར་དྲེ་ིད་ནི། །འདི་ཞྲེས་བྱ་བར་ཤྲེས་པ་
མྲེད། །དྲེ་ཡང་ཇི་ལྟར་དབང་སྲེས་ཡིན། །དོན་དང་ཤྲེས་པ་མོང་བ་དག །ཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་འདོད་མིན་
ཞིང་། །དོན་དང་ཤྲེས་པའི་སྣང་བ་དག །སོ་སོར་རོགས་པའང་ཡོད་མ་ཡིན། །དོན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་ཤྲེས་
དང་། །ཕྱི་རོལ་གི་ནི་དོན་འབའ་ཞིག །བོ་རྣམ་གཅིག་གིས་གཟུང་མིན་ཏྲེ། །ཐ་དད་མྲེད་པར་ཐལ་ཕྱིར་
རོ། །ལྲེགས་པར་རོགས་པའི་ཁྱད་པར་གིས། །མོང་བ་ལྲེགས་པར་རོགས་མྲེད་པའི། །དོན་དང་དོན་ཤྲེས་གང་དྲེ་
དག །ཕྱི་ནས་ཇི་ལྟར་སོ་སོར་དྲན། །དོན་དང་དོན་གི་ཡིད་དག་གི །མོང་བ་རིམ་བཞིན་སྲེ་བ་ལའང་། །སྣང་བ་སྣ་
ཚོགས་པ་ིད་ཀི། །བརྩད་པའི་སོན་འདི་གདོན་པར་དཀའ། །འདི་ལྟར་སོན་པོ་ལ་སོགས་པའི། །རྣམ་གཅིག་
ིད་དམ་མོང་བ་གཅིག །རོགས་ཀི་སོན་པོར་སྣང་བ་ནི། །མོང་ལ་མོང་བ་གཞན་མ་ཡིན། །ཤྲེས་པ་གཞན་གིས་
རྲེས་མོང་བར། །འགྱུར་བ་དྲེ་ལའང་དྲན་པ་མཐོང་། །དྲེ་ནི་གང་གིས་མོང་བ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་གཞན་གིས་
ན། །ཤྲེས་རིག་འཕྲེང་བ་རྲེས་འབྲྲེལ་ཅན། །འདི་སྲེད་དྲེ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་ས་བོ་དྲེ་ིད་ན། །ཡུལ་
གཞན་ལ་ནི་འཕོ་མི་འགྱུར། །གཟུང་བའི་མཚན་ིད་ཀིར་གྱུར་ལ། །ྲེ་བར་སྲེད་བྱྲེད་བོ་དྲེ་དག །མི་འཛིན་པར་
ནི་ཤྲེས་ཕྱི་མ། །ཅི་ལྟར་གཞན་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །བདག་ལ་ཤྲེས་བསྲེད་རང་བཞིན་དུ། །ངྲེས་པའི་ནང་གི་
ཡན་ལག་ནི། །དྲེ་དག་ལ་གཞན་ཕྱི་ཡི་ནི། །ཡན་ལག་གང་གིས་གྲེགས་བྱྲེད་འགྱུར། །ཕྱི་རོལ་དོན་ནི་ྲེ་བས་
ཀང་། །དྲེ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་ནུས་མ་ཡིན། །གཞན་ 
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༼༡༠༢༽ 
དུ་ཡུལ་ནི་ྲེ་བ་ན། །འགས་ཀང་བོ་མོང་མི་འགྱུར་རོ། །དོན་དྲེ་མིན་པའི་གནས་སྐབས་འགའ། ཡོད་མིན་དྲེས་ན་
རྩ་བ་ནི། །མྲེད་ན་བོ་ཡི་དྲན་པ་ཡང་། །མྲེད་ཕྱིར་འདོད་པ་ཨ་རྲེ་མཛེས། །འདས་སོགས་རྣམ་རོག་གང་དག་
ལ། །དོན་ྲེ་བ་ནི་ཡོད་མིན་ལ། །འཕོ་བའི་རྒྱུ་ནི་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །དོན་ལ་སོད་པ་མི་སིད་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་བདག་
ལ་ཤྲེས་བསྲེད་པའི། །ནུས་པ་རིམ་གིས་ཟད་པ་ན། །ཡུལ་གཞན་ལ་ནི་འཕོ་འགྱུར་ན། །དོན་བོ་དྲེ་ནི་གང་ལས་
ཡིན། །སར་གི་བོ་ནི་ནུས་ཟད་ན། །དོན་ལ་འཕོ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། །བོ་སོན་མྲེད་པར་བོ་མ་ཡིན། །དོན་གཞན་
ཆགས་ཞྲེས་ནུས་མས་ན། །ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་མ་གཏོགས་ཕྱིར། །ཅིག་ཅར་རིགས་མི་མཐུན་སྲེ་ཡང་། །ཤིན་ཏུ་
གསལ་བའི་སྲེམས་གཅིག་གིས། །ནུས་པ་མས་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར། །ཀུན་གཞི་ལས་གཞན་འབྱུང་བ་
མིན། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་ཡིད་འཇུག་ནི། །མཚུངས་ལ་ཡིད་གཞན་ལྟོས་མི་འགྱུར། །ཡྲེད་ཤྲེས་རིམ་བཞིན་སྲེ་བས་
ཀང་། །ལྟོས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཡིད་གཅིག་ཡིན་ཕྱིར་གཞན་ལ་ནི། །ཆགས་པ་གཞན་ལ་མི་འགོའ་ི
ཕྱིར། །ཤྲེས་གཞན་མི་སྲེ་ཞྲེ་ན་མིན། །ལ་ལར་ཅིག་ཅར་འབྱུང་ཕྱིར་རོ། །འཇུག་པ་མཚུངས་ལ་མཚུངས་པའི་
ཕྱིར། །ཐམས་ཅད་ཚེ་གཞན་རོགས་མི་འགྱུར། །བདག་ཡིད་ལྡན་པ་ཙམ་ལས་ནི། །སྲེ་ནའང་ཅིག་ཅར་སྲེ་བར་
འགྱུར། །གཅིག་ལས་བྱ་བ་གཅིག་ཡིན་ནའང་། །ཅི་ལྟར་མར་མྲེ་དུ་མས་མཐོང་། །རིམ་གིས་ཀང་ནུས་མྲེད་
འགྱུར་ཏྲེ། །ཕྱིས་ཀང་བྱྲེ་བྲག་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །འདིས་ལུས་སྲེས་བུ་བཤད་པ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་འདུ་བྱྲེད་ལས་དྲེས་
ན། །དྲེ་ཕྱིས་གང་ལས་བོ་ིད་ལས། །ཞྲེ་ན་ཡིན་མོད་འདོད་པ་ིད། །གཟུང་ལ་གཟུང་ིད་སྲེད་བྱྲེད་
ལས། །གཞན་མིན་སྲེད་བྱྲེད་ིད་མཚན་ིད། །སྣང་བ་གཟུང་བ་མ་ཡིན་མྲེད། །ཆ་མྲེད་པ་ལ་ཕ་སོགས་མྲེད། ། 
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༼༡༠༣༽ 
གཟུང་བའི་ནུས་པ་མས་འགྱུར་གི། །སྲེད་བྱྲེད་བདག་ིད་གཞན་མིན་ན། །གཟུང་བའི་མཚན་ིད་ཅན་ལ་
ནི། །གཟུང་ལས་སྲེད་བྱྲེད་གཞན་མྲེད་དྲེ། །གཟུགས་སོགས་དྲེ་ལྟ་མིན་པར་ནི། །བོ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་
མྲེད། །གཟུང་བའི་མཚན་ིད་ལས་འདི་ཡི། །དྲེ་དངོས་ངྲེས་པ་གཞན་ཅི་ཡོད། །བོ་ལའང་དྲེ་ཡོད་དྲེ་ཡི་
ཕྱིར། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ིད་དུ་རྣམ་གནས། །འཛིན་པ་ཡི་ནི་ྲེར་ལྲེན་དང་། །མོང་བ་སྲེམས་ཀི་གཟུང་མཚན་
ིད། །གཟུགས་སོགས་དང་ནི་སྲེམས་དྲེ་ལྟར། །གཟུང་བའི་མཚན་ིད་དཔོད་པ་འདི། །མ་དག་བོ་ཅན་ལ་ཡིན་
གི། །རྣལ་འབྱོར་རོགས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །དྲེ་ལ་ཕ་སོགས་ངོ་བོ་ཡིས། །གཟུང་བ་གཟུང་མིན་ིད་འགྱུར་
ན། །གཟུགས་སོགས་བོ་ལ་སར་མྲེད་གང་། །ཕྱིས་སྲེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད། །དྲེ་ཕྱིར་རང་བོ་འཛིན་འགྱུར་
ན། །དྲེ་མ་ཐག་པའི་རྒྱུ་ཡི་སྲེམས། །གང་ཡིན་དྲེ་ིད་འཛིན་འགྱུར་བ། །དྲེས་ན་དོན་གཞན་རོགས་མི་
འགྱུར། །ནུས་པ་དུ་མ་གཅིག་མྲེད་ཀང་། །དངོས་རྣམ་ངོ་བོ་ིད་ཀི་འབྲས། །གཅིག་དང་དུ་མ་བྱྲེད་ཅྲེས་
བརོད། །གལ་ཏྲེ་གཅིག་ལས་དུ་མ་མིན། །མ་ཡིན་འགའ་ཞིག་གཅིག་ལས་གཅིག །འབྲས་བུ་ཚོགས་པ་དག་
ལས་བྱུང་། །གཅིག་ཀང་ཚོགས་པ་གིས་འགྱུར་ཕྱིར། །དྲེ་ནི་དུ་མ་བྱྲེད་ཅྲེས་བརོད། །གལ་ཏྲེ་བོ་གཞན་དོན་
དང་ནི། །རྣམ་ཤྲེས་ས་མ་འཛིན་འགྱུར་ན། །ས་ཕྱིར་སྣང་བ་ཅན་ིད་ཕྱིར། །དཔོད་པ་ལ་སོགས་དོན་གཅིག་
ལ། །རག་ཏུ་རིམ་གིས་མཐོང་བ་ཡི། །བརོད་གིས་རིམ་མིན་ིད་འགྱུར་ཞིང་། །གཅིག་ཀང་གིས་གིས་སྣང་
བར་འགྱུར། །བདག་དང་དྲེ་རིག་སྣང་བའི་ཕྱིར། །གལ་ཏྲེ་ཡུལ་གཞན་འཕོ་བ་ན། །ཐ་མ་མས་སུ་མོང་མིན་
ན། །གཞན་གིས་མས་སུ་མོང་བ་བཞིན། །ཐམས་ཅད་མོང་མྲེད་ཐལ་བར་འགྱུར། ། 
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༼༡༠༤༽ 
གལ་ཏྲེ་བདག་མོང་མངོན་སུམ་ཡིན། །གཞན་གིས་མོང་འགྱུར་མ་ཡིན་ན། །གང་གིས་དྲེ་སྐད་བརོད་འགྱུར་
བ། །བདག་གིས་མོང་དྲེ་གང་ལས་གྲུབ། །གསལ་རྒྱུ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་གི། །གསལ་བར་འདོད་པའི་གསལ་བ་
མིན། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བར་མ་གྲུབ་ཀང་། །གསལ་ན་འགོ་འདི་གསལ་བར་འགྱུར། །ཚད་མ་རྣམ་འབྲྲེལ་གི་ཚིག་
ལྲེའུར་བྱས་པ་ལས་མངོན་སུམ་གི་ལྲེའུ་སྟྲེ་གསུམ་པའོ།།  ༈ །གཞན་ལ་བསྟན་པར་བྱ་ིད་ཕྱིར། །བདག་
མཐོང་མིན་ཡང་གཞན་དག་གིས། །མཐོང་བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅྲེས་ཁ་ཅིག །དྲེ་སྤང་ཕྱིར་བདག་མཐོང་བའི་
ཚིག །ཡོངས་བརགས་ཡོངས་སུ་ལྲེན་པའི་ཕྱིར། །རྲེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ལ་ཚིག །ཚད་མ་ིད་དུ་འདོད་མ་
ཡིན། །དྲེར་ནི་རྲེས་དཔག་འཇུག་མི་འགྱུར། །ལུང་ལ་གནོད་ཕྱིར་གཞན་ལ་ནི། །སྒྲུབ་བྱྲེད་བརོད་ཕྱིར་དྲེ་ཡི་
ཚེ། །དྲེ་ནི་ཚད་མིན་དྲེ་བས་ན། །དྲེས་གྲུབ་མ་ལུས་གྲུབ་མ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་ལུང་དྲེ་ལྡན་ལ་གྲུབ། །ཅྲེ་ན་གང་གི་
ལུང་གང་ཡིན། །ཚད་མས་གནོད་པར་གྱུར་པ་ཡི། །ལུང་དྲེ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན། །དྲེ་དང་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་
པ། །དྲེ་ིད་ཀིས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཁས་ལྲེན་ན། །དྲེ་དོར་ཡན་ལག་ཚད་མ་མིན། །རང་
རོགས་གང་ལས་བྱུང་གྱུར་པ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེས་ནི་ཅིས་མ་བརོད། །རིག་པ་གང་གིས་ལུང་འཛིན་པ། །དྲེ་ནི་
འདིས་ཀང་ཅིས་མི་འཛིན། །སར་ནི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་དག་གིས། །ཐ་མལ་པར་གྱུར་རོགས་པ་དང་། །དབང་པོ་
འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་དྲེ་དག །དྲེའི་དོན་ནུས་ཤྲེས་ལ་ནུས་ཡིན། ། 



104   སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས། 

༼༡༠༥༽ 
གང་ཡང་འབྲྲེལ་པ་རྣམ་ཆད་ཅན། །སིས་ཀང་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི། །དོན་དྲེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། །སྒྲུབ་
བྱྲེད་དཔོད་པ་ཅུང་ཟད་མྲེད། །སྲེས་བུའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་ནི། །དྲེ་ིད་དྲེ་ིད་མི་འཇོག་ན། །གཏན་
ཚིགས་དྲེར་སྣང་མྲེད་འགྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ནི་དངོས་རྲེན་མིན་ཕྱིར་རོ། །དོན་ཡོད་ཤྲེས་ལ་བལྟོས་བཅས་ཡིན། །མྲེད་
པ་ཤྲེས་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན། །ཡོད་ཀང་དངོས་དང་འབྲྲེལ་མྲེད་པའི། །རོགས་པ་རོགས་པ་མྲེད་དང་
མཚུངས། །རང་བཞིན་དང་ནི་འབྲས་བུ་འམ། །སྣང་བ་མཐོང་བ་མྲེད་ིད་རགས། །འབྲྲེལ་དྲེ་དངོས་ལ་གྲུབ་ཡིན་
ན། །རང་ལ་ཅི་ཡི་ཕྱིར་མ་གྲུབ། །གཞན་གིས་ཀང་གཞན་ལས་རོག་པར། །མི་རིགས་གཞན་གིས་བརགས་པ་
ཡིས། །ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་གིས་འབྲྲེལ་ཕྱིར། །གཅིག་མྲེད་ན་གཞན་དགག་ཕྱིར་ཡིན། །དོན་སོས་དྲེ་ནི་སྒྲ་དག་
དང་། །རོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་བདག་ིད་ཅན། །རགས་ིད་མིན་པར་སྒྲུབ་དོན་ཏྲེ། །དོན་ལས་དོན་ནི་གྲུབ་ཕྱིར་
རོ། །རོག་དང་ལུང་དག་བྱྲེད་པ་པོའ།ི །འདོད་པ་ཙམ་དང་རྲེས་འབྲྲེལ་དང་། །དངོས་ལས་གཞན་དུ་སིད་པའི་
ཕྱིར། །བཏགས་པ་དག་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིན། །དོན་གིས་དོན་རོགས་ཕྱིར་དོན་ལ། །ཕྱོགས་དང་གཏན་ཚིགས་
བརོད་ནུས་མྲེད། །དྲེས་ན་དྲེ་དག་རང་ིད་ལས། །སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པར་གནས་མ་ཡིན། །ཕྱོགས་ཀི་ཚིག་དྲེ་སྨྲ་བ་
པོའ།ི །བསམ་པ་སྟོན་པར་བྱྲེད་པ་ན། །ཚད་ཡིན་དྲེ་ལས་ཐྲེ་ཚོམ་དག །སྲེ་ཕྱིར་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
མིན། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བརོད་པ་ཡིས། །བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་ནུས་པ་མྲེད། །གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་རང་ིད་
ལ། །ནུས་པ་མྲེད་ཀང་ནུས་སྟོན་བྱྲེད། །གཏན་ཚིགས་དོན་གི་ཡུལ་ིད་ཀིས། །ནུས་མྲེད་དྲེ་ནི་བརོད་པར་
བཤད། ། 
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༼༡༠༦༽ 
གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལའང་ནུས་ཡོད་དྲེ། །གཏན་ཚིགས་ཚིག་ནི་འཇུག་ཕྱིར་ན། །དྲེ་ནི་ཐྲེ་ཚོམ་གིས་ཤྲེས་པར། །འདོད་
པས་སྐབས་ལ་བརྲེན་པ་ཡིན། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁས་ལྲེན་ན་ཡང་། །དྲེ་མཚུངས་ཕྱིར་ན་ཐུག་མྲེད་
འགྱུར། །ནང་གི་ཡན་ལག་ནུས་པ་ནི། །ཚུལ་གསུམ་དག་ལ་ཡང་དག་གནས། །དྲེ་ལ་དྲན་པ་བསྲེད་པ་ནི། །དྲེ་
ིད་ཚིག་ལ་ཡང་དག་གནས། །གལ་ཏྲེ་ཡུལ་བསྟན་མྲེད་པར་ནི། །གཏན་ཚིགས་འཇུག་པ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། །ཡུལ་བསྟན་པ་དག་ིད་ལས་ནི། །ནུས་པ་སྒྲུབ་པར་འདོད་ཅྲེ་ན། །ཁྱབ་སོན་ཅན་ལ་དྲེ་མྲེད་ཀང་། །སྒྲ་ནི་
བྱས་ཡིན་འདི་འདྲ་ཀུན། །མི་རག་ཅྲེས་ནི་བརོད་པས་ཀང་། །དོན་གིས་དྲེ་ནི་འཇིག་བོར་འགྱུར། །ཕྱོགས་བསྟན་
པ་ནི་མྲེད་ན་ཡང་། །འགྲུབ་པ་ལ་ནི་གྲེགས་མྲེད་ཕྱིར། །གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་རུང་བ་ིད། །མ་བསྟན་མ་ཚང་
ཡིན་པར་བརོད། །བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པར་དམ་བཅས་ནའང་། །སྨྲ་དྲེ་ལ་སོན་འཐད་མིན་ཏྲེ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་དབང་དུ་
བྱས་ིད་ཀིས། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཐལ་མིན་ཕྱིར། ཁྱད་པར་མྲེད་པར་བརོད་ན་ཡང་། །རིགས་གཅིག་ཐྲེ་
ཚོམ་སྲེ་འགྱུར་ཏྲེ། །གཞན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་ཀུན། །དམ་བཅའ་བར་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་གྲུབ་
བརོད་བསྒྲུབ་བྱྲེད་ཕྱིར། །གཞན་དག་ལ་ཡང་སོན་མྲེད་ན། །དྲེ་ནི་སྒྲུབ་བྱ་བསྟན་པ་དག །ཅི་ལྟར་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡན་
ལག་ཡིན། །ལྟར་སྣང་བཅས་སོགས་བཀོད་པ་དང་། །ལན་ནི་འབྲྲེལ་མྲེད་བཞད་གད་དྲེ། །འདི་ལྟར་དྲེ་ནི་རིགས་
པ་ིད། །མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །སྒྲུབ་བརོད་རོགས་པའི་དོན་ཅན་ིད། །ཡིན་ཡང་རོངས་མྲེད་ཕྱིར་
མཚན་ིད། །ངོ་བོ་ཚིག་ཕད་བདག་ིད་འདོད། །ཚིག་གིས་དྲེ་ཡི་མཚན་ིད་བཞི། །མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་དོན་
བརོད། །རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་བཟུང་ངོ་། །མ་བརོད་ན་ཡང་འདོད་པས་ཁྱབ། །བདག་གི་དོན་བཞིན་བསྒྲུབ་
བྱར་འདོད། ། 
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༼༡༠༧༽ 
གཞན་འདོད་ཐམས་ཅད་བཟོག་ན་ཡང་། །འགྲེལ་པར་བདག་ིད་སྒྲ་བཤད་པ། །དོགས་པའི་གནས་ནི་བཟོག་པ་
སྟྲེ། །འདི་ནི་དྲེ་དོན་བྱས་པ་ཡིན། །དྲེ་ནི་བལྟོས་ནས་ཆོས་དག་དང་། །ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཡིན་པར་བརོད། །མ་
བརོད་ན་ཡང་འདོད་པ་ནི། །སྐབས་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །དྲེ་དཔྲེར་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ཡི། །སོན་ཡང་
ཇི་སྐད་བདག་གཞན་ན། །དྲེ་མ་གྲུབ་ཅྲེས་བཤད་བཞིན་ཏྲེ། །དྲེར་ནི་འདོད་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་གང་ལ་
རྩོད་པ་ཡིས། །སྒྲུབ་བཀོད་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་ན། །བསྒྲུབ་བྱ་ཅི་ཡིན་གཞན་དུ་ན། །མི་འདོད་པའམ་འབྲས་མྲེད་
འགྱུར། །འདིས་ནི་གིས་བཅས་སོར་བ་ལ། །རྲེས་འགོ་མྲེད་དང་འགལ་བ་དག །བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཅི་སྟྲེ་
ཡང་། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་སིར་འདོད་ན། །དྲེ་ིད་དོན་གཞན་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །ལུས་མི་འགྱུར་ན་གྲུབ་མ་
ཡིན། །བརོད་བྱས་སྟོང་པ་བརོད་རྣམས་ཀི། །འདི་དྲེ་མི་ཤྲེས་ཀིས་བསད་ཡིན། །སྒྲ་དང་བུམ་པའི་ཁྱད་པར་
གིས། །རོག་ན་འཇིག་ལའང་མཚུངས་ཤྲེ་ན། །མ་ཡིན་འཇིག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །སྒྲ་ནི་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་
བཞིན་དོན་གཞན་ཡོད་གྱུར་ན། །བུམ་པའང་དྲེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །མི་རག་སྒྲ་ཡིས་ཁྱད་པར་ཅན། །རྲེས་འགོ་
མྲེད་ན་མ་འབྲྲེལ་བ། །བཟོག་ཕྱིར་མ་ཡིན་མི་ལྡན་དང་། །གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་རྣམ་པ་གིས། །མི་ལྡན་གཅོད་
ཕྱིར་གཞན་དང་ནི། །རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །དྲེ་སི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཡིན་པས། གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་ིད་མ་
ཡིན། །ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ནི། །རྲེས་འགོ་མྲེད་པའི་སོན་ལྡན་མིན། །འདིས་ནི་ཆོས་ཅན་ཆོས་དག་
གིས། །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཅན། །འགོག་པ་དག་ནི་བསལ་ཡིན་ཏྲེ། །ཆོས་ཅན་དྲེ་ལྟར་མི་བསྒྲུབ་
ཕྱིར། །ཆོས་ཅན་ལ་ནི་ཚོགས་པ་དག །བསལ་བ་འགལ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །གང་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་འདོད་ 
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༼༡༠༨༽ 
མིན། །འདིར་ཆོས་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན། །ཆོས་ཅན་གཅིག་ལ་བསྟན་བཅོས་ལས། །ཆོས་རྣམས་དུ་མ་རྣམ་
གཞག་ཀང་། །བདག་ིད་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲེས། །བདག་ིད་ཀི་ནི་སྒྲ་སོས་སོ། །གལ་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་ཁས་
བངས་ཕྱིར། །ཐམས་ཅད་བཟུང་བས་དྲེ་གཅིག་ལ། །རབ་ཏུ་གནོད་ནའང་གཏན་ཚིགས་དང་། །དམ་བཅའ་བ་
དག་སོན་འགྱུར་ན། །སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན། །དྲི་སའི་ཡོན་ཏན་བཟོག་པའི་ཕྱིར། །གཏན་ཚིགས་འགལ་
འགྱུར་སྐབས་མིན་ཕྱིར། །མིན་ན་དྲེ་ནི་གཞན་ལའང་མཚུངས། །ཅི་སྟྲེ་ཆོས་ཅན་འདིར་སྐབས་ཡིན། །དྲེ་ལ་
བསྟན་བཅོས་དོན་གནོད་ིད། །ཆོས་ཅན་ཆོས་སོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀིས། །ཅི་སྟྲེ་རྒོལ་འདོད་ཡིན་བརོད་
ན། །གནས་སྐབས་འགའ་ཡིས་འདོད་འགྱུར་ཞིང་། །དྲེ་རོགས་པ་ཡང་དྲེ་དག་གིས། །ནན་གིས་ཁྱོད་འདི་འདོད་
ཅྲེས་པ། །གསལ་བར་དབང་ཕྱུག་སོད་པ་ཡིན། །འབྲས་བུའི་རགས་ཅན་མིན་བརོད་དྲེ། །འཁྲུལ་པ་ཡིས་ནི་
གནོད་པར་འགྱུར། །མྲེད་ན་མི་འབྱུང་མིན་དོན་ལ། །གནོད་ཀང་གཞན་ལ་ཅི་ཞིག་གནོད། །རྲེས་དཔག་རང་གི་
སོད་ཡུལ་ལ། །ལུང་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་བཤད། །དྲེས་གྲུབ་དྲེ་ནི་ལྲེགས་པར་གྲུབ། །དྲེ་ཚེ་བསྟན་བཅོས་ལྟོས་
མ་ཡིན། །དྲེ་ཚེ་རྩོད་དོར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། །དྲེ་ཚེ་ཁས་བངས་མྲེད་ཕྱིར་མིན། །འདི་ནི་ཁས་ལྲེན་ཐབས་ཡིན་ཏྲེ། །དྲེ་
ཚེ་ཡོད་ཀང་ཡན་ལག་མིན། །དྲེ་ལྟར་ཡུལ་གིས་རྣམ་དག་ན། །དྲེ་ནི་བསྟན་བཅོས་ཡོངས་འཛིན་པར། །འདོད་
པའི་དུས་ཡིན་དྲེ་ཡི་ཚེ། །བསྟན་བཅོས་ཀིས་ནི་གནོད་པར་འགྱུར། །དྲེས་གྲུབ་དོན་ལ་དྲེ་དང་ནི། །འགལ་བར་
སྲེམས་པ་མི་རུང་ཕྱིར། །གནས་གསུམ་པར་ནི་འཕོ་བ་ན། །བསྟན་བཅོས་ལྲེན་པར་རིགས་ལྡན་ཡིན། །དྲེར་
ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ནི། །མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ལ་གནོད་ིད། །སྤང་བར་བྱ་ཡི་གཞན་མིན་ཏྲེ། །ཐུག་པ་མྲེད་
པར་ཐལ་ཕྱིར་རོ། ། 



108   སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས། 

༼༡༠༩༽ 
དཔད་པ་ཀུན་ལ་བསྟན་བཅོས་དག །གཟུང་ཞྲེས་ལུགས་འདི་གང་གིས་བྱས། །དྲེ་ནི་གྲུབ་མཐའ་མྲེད་རྣམས་
ཀིས། །དུ་བས་མྲེ་ནི་རོགས་མི་འགྱུར། །སྲེ་བོ་རིང་པོར་སྲེས་གྱུར་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་ྲེས་པ་མ་མཐོང་ལ། །གྲུབ་
མཐའ་མི་ཟད་གདོན་འདི་ནི། །ཀྲེ་མ་སུ་ཡིས་བསོས་པ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་ལ་བསྟན་བཅོས་ཀུན། །སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པ་གཅིག་ིད་ལ། །བསྟན་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགྱུར་ཞྲེ་ན། །འདི་ནི་འཇིག་རྲེན་འདས་ལུགས་ཡིན། །འབྲྲེལ་མྲེད་
ཆོས་ནི་མ་གྲུབ་པས། །མ་གྲུབ་པར་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །དྲེ་གྲུབ་ཡིན་ན་དྲེ་སྒྲུབ་བརོད། །གཏན་ཚིགས་སོན་ལྡན་
ཇི་ལྟར་ཡིན། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ནི་མ་ལུས་པ། །དཔྲེར་བངས་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་ནི། །སྲེ་བོས་ཚིག་དང་དུ་སོགས་
ལས། །སྲེམས་ལྡན་མྲེ་སོགས་རྲེས་དཔོག་བྱྲེད། །མི་འཁྲུལ་པས་ན་རང་བཞིན་དང་། །རྒྱུ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་
པའི་དོན། །འགའ་ཡི་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་པས། །ངོ་བོ་ིད་ལས་ལྡོག་མ་ཡིན། །དྲེ་ནི་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡི། །དོན་
དང་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་བར། །རོགས་པ་གཞན་དག་གཏན་ཚིགས་དྲེས། །ཅི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་མ་
ཡིན། །གཏན་ཚིགས་བརོད་དམ་མ་བརོད་ཀང་། །འགལ་ན་རྒོལ་བས་འདིར་ཅི་བྱས། །ངྲེས་བརོད་ྲེས་པས་
བསྟན་བཅོས་ལ། །གནོད་བྱྲེད་དུ་ནི་དྲེ་སྲེས་མིན། །གནོད་བྱྲེད་བརོད་ཕྱིར་སོན་ཞྲེ་ན། །གལ་ཏྲེ་མ་བརོད་ན་དྲེ་
ཅི། །གནོད་པ་མིན་ནམ་མི་རིགས་བྱྲེད། །མིན་ཏྲེ་ཅིས་ན་སོན་ཅན་ཡིན། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གཞན་དག་
ལ། །རང་འདོད་ིད་ནི་སྒྲུབ་མྲེད་ཕྱིར། །དོན་མྲེད་བརོད་པས་སོན་འགྱུར་ན། །དྲེ་སྒྲུབ་ཕྱིར་ན་འདིར་མ་
ཡིན། །གལ་ཏྲེ་བསྟན་བཅོས་ལ་ལར་འགའ། །རིགས་མིན་པས་ན་རིགས་སྨྲ་བ། །གཞན་པ་དག་ཀང་འགོག་བྱྲེད་
ཅྲེས། །བྱ་བ་རྒྱལ་རིགས་ལུགས་ཡིན་ནོ། །དོན་ཀུན་མཚུངས་པར་བྱས་ནས་ནི། །སྒྲུབ་བྱྲེད་བརོད་པར་ནུས་མ་
ཡིན། །དྲེས་ན་ 
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༼༡༡༠༽ 
ཀུན་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། །སྒྲུབ་བྱྲེད་རྣམ་གཞག་འདི་མས་འགྱུར། །ཆོས་ཅན་གཅིག་ལ་འགལ་བ་དག །མི་རུང་
ཕྱིར་ན་འགལ་ངྲེས་ལ། །གནོད་འགྱུར་འདིར་ནི་དྲེ་འདྲ་བའི། །འགལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་དག་གནོད་བྱ་
གནོད་བྱྲེད་ནི། །མིན་ཡང་བསྟན་བཅོས་དོན་སད་ཕྱིར། །འབྲྲེལ་པ་མྲེད་ཀང་གནོད་ཅྲེ་ན། །ཐམས་ཅད་ཐམས་
ཅད་ཀིས་གནོད་འགྱུར། །འབྲྲེལ་ཡོད་དྲེས་ན་དྲེ་ིད་ལ། །གནོད་འགྱུར་ཞྲེ་ན་མ་ཡིན་ཏྲེ། །རགས་ཀུན་རང་གི་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ། །སོན་དང་ཡོན་ཏན་དཔད་ཕྱིར་རོ། །མྲེད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མི་འབྱུང་བའི། །འབྲྲེལ་པ་དྲེ་ནི་འདིར་
རོགས་མྲེད། །འདིར་ནི་བསྟན་བཅོས་གནོད་འབའ་ཞིག །སོན་ཡིན་དྲེ་གཞན་བྱས་ལའང་མཚུངས། །གལ་ཏྲེ་
བསྟན་བཅོས་ཁས་བངས་ཕྱིར། །བསྟན་བཅོས་མཐོང་བ་མ་ལུས་བསྒྲུབ། །དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་
སྨྲ། །དམ་བཅའ་བར་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ིད་བརོད་པ། །མ་ཡིན་འདོད་པ་སོས་ཕྱིར་
ན། །བསྒྲུབ་བྱ་རིགས་པས་ཐོབ་པ་ནི། །ཚིག་ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་འདོད་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་ཞྲེ་ན། །རྒོལ་བ་
མི་འདོད་ཆོས་གཞན་ཡང་། །བསྒྲུབ་མིན་དྲེ་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱ་བ། །མིན་ལ་གནོད་པས་ཅི་ཞིག་འགལ། །ཕྱོགས་
མཚན་ཕྱི་རོལ་དོན་ཅན་ཡིན། །རང་ིད་སྒྲ་ཡང་དོན་མྲེད་འགྱུར། །བསྟན་བཅོས་འདོད་འཇུག་དོན་ཞྲེ་ན། །འོ་ན་
དོགས་འདི་གང་ལས་ཡིན། །དྲེ་ནི་ཚད་མས་བཀག་མྲེད་ན། །འཛིན་པ་གང་གིས་བཟོག་པར་ནུས། །གལ་ཏྲེ་
ཚད་མས་བཀག་ན་ཡང་། །ཚིག་ལས་གང་གིས་འཇུག་པར་འགྱུར། །དྲེ་དག་སར་ཡང་གྲུབ་མཐའ་ནི། །རང་གི་
འདོད་པ་ིད་ཀིས་འཛིན། །དྲེ་ནི་ཕྱིས་ཀང་ཇི་ཞིག་ལྟར། །གཞན་འཛིན་པ་ནི་ཅིས་མི་ཐོབ། །འདོད་གནོད་མྲེད་
དང་ 
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༼༡༡༡༽ 
བསྒྲུབ་བྱ་མིན། །ཐུག་པ་མྲེད་པར་བསྟན་པས་ན། །ལོག་པར་རོགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། །འདིར་ནི་རང་ིད་སྒྲ་
མཛད་དོ། །གཞུང་ལུགས་ཀིས་བྱས་ཁྱད་པར་དག །ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་རབ་གགས་པའི། །ཆོས་ཅན་དག་ནི་
གཟུང་དོན་དུ། །གཞན་ནི་རང་ིད་སྒྲ་བརོད་ཟྲེར། །དཔད་པ་ིད་ཀི་སྐབས་ཀིས་ནི། །རབ་གགས་རྲེན་ནི་གྲུབ་
གྱུར་ཏྲེ། །རང་འདོད་བརགས་པའི་ཁྱད་པར་ཅན། །དངོས་པོ་རྣམས་རྩོད་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སྟྲེ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་
ཡིས། །ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་བརོད་ན། །རང་གི་ངོ་བོ་ིད་བསྟན་པ། །ཞྲེས་བྱ་འདི་ིད་ཀིས་དྲེ་
རོགས། །གྲུབ་དང་སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོར་ནི། །བསྟན་པ་དག་ནི་ཡོད་ཡིན་ན། །བསྒྲུབ་བྱ་ིད་དུ་བསྟན་པ་ཞྲེས། །བྱ་བ་
འདི་ནི་འབྲས་ལྡན་འགྱུར། །རྲེས་སུ་དཔག་པ་སི་ཡི་ནི། །ཡུལ་ཅན་ིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན། །འདིར་ནི་དྲེ་སྐད་མ་
བསྟན་ཀང་། །ཕྱོགས་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་མྲེད། །གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས། །དྲེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་དྲེ་
མི་ནུས། །ཅི་ཕྱིར་རགས་རྲེས་འགོ་མྲེད་ཕྱིར། །འདི་དྲེ་དག་གི་སོན་མིན་ནམ། །ཡན་ལག་ཕྱི་མ་ལ་བལྟོས་
པ། །ཕྱོགས་སོན་འདོད་མིན་དྲེ་ལྟ་ནའང་། །གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་ྲེས་པ་ཡང་། །ཕྱོགས་ཀི་སོན་དུ་ཐལ་
འགྱུར་ཏྲེ། །ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་ལ་གནོད་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ཙམ་དང་འབྲྲེལ་བ། །ཕྱོགས་ཀི་སོན་འདོད་གཞན་
མིན་ཏྲེ། །མངོན་སུམ་ལ་སོགས་འགལ་བ་བཞིན། །རྒྱུ་སོགས་མཚན་ིད་བསལ་བྱ་ལ། །ལྟོས་པ་མྲེད་པར་མ་
ཁྱབ་དང་། །ལྡོག་པ་དག་ནི་སྤང་བའི་ཕྱིར། །ཕྱོགས་ཀི་མཚན་ིད་བཤད་པ་ཡིན། །རང་ིད་ཚིག་ཕད་ངོ་བོའ་ི
སྒྲ། །མ་བསལ་བ་དང་བཅས་པ་དག །ལྡོག་པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡིན། །འདོད་སྒྲས་མ་ཁྱབ་སྲེལ་བར་
བྱྲེད། །བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་ཕྱོགས་མཚན་ིད། །དྲེ་རྣམས་ལ་ནི་ཕྱོགས་ིད་མྲེད། །བསལ་བ་གནོད་དང་
ལྷག་མ་ 
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༼༡༡༢༽ 
ལ། །མཚན་ིད་འཇུག་པ་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །རང་ིད་འདོད་པ་བརོད་པ་ཡིས། །ངྲེས་བཟུང་དོན་ནི་རོགས་ན་
ཡང་། །བྱྲེད་པའི་མཐའ་དང་འབྲྲེལ་པའི་ཕྱིར། །དུས་གཞན་གཅད་ཕྱིར་བཤད་པ་ཡིན། །འདོད་རྲེན་འདིར་ནི་
ཡན་ལག་མིན། །འདོད་པར་གྱུར་པའི་ཚིག་དག་ལ། །ཡན་ལག་ིད་ཡིན་དྲེ་ཡིས་ནི། །གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་ལ་
སོགས་འགོག །རོད་བྱྲེད་མིན་ཕྱིར་ཡང་མི་རིགས། །དྲེས་ན་རང་ིད་བདག་ིད་འདོད། །བསྟན་བཅོས་ཀུན་ལ་
ལྟོས་མྲེད་པར། །དྲེ་འདོད་པ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་ིད། །དྲེས་ནི་མི་འདོད་དང་འབྲྲེལ་པའི། །འདོད་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་
ན། །ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ལ་གནོད་མྲེད་ཕྱིར། །ཕྱོགས་དང་གཏན་ཚིགས་སོན་མྲེད་ིད། །ཁས་བངས་དྲེ་ཡང་ཚད་མ་
ནི། །དག་གིས་བཀག་མྲེད་ཡིན་པར་འདོད། །གཏན་ཚིགས་ཐྲེ་ཚོམ་ལ་བརོད་ཕྱིར། །བསལ་བ་གཏན་ཚིགས་
རྲེན་མ་ཡིན། །རྲེས་སུ་དཔག་པའི་དབྱྲེ་བ་ཡིས། །གནོད་པ་དྲེ་ནི་རྣམ་བཞིར་བཤད། །དྲེ་ལ་ཁས་བངས་འབྲས་
རགས་ཏྲེ། །འགོ་ལ་གགས་པ་རང་བཞིན་རགས། །ཡང་དག་ངྲེས་ལྡན་བརོད་འདོད་པ། །བདག་གཞན་ཡིད་
འཆྲེས་མཚུངས་པ་ཡི། །ཕྱིར་ན་རང་གི་ཚིག་དང་ནི། །བསྟན་བཅོས་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་བདག་
ནི་ཚད་མིན་ན། །ཚིག་ནི་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བ། །དྲེ་བཞིན་བསྟན་བཅོས་མི་བརྲེན་ན། །དྲེར་གགས་དོན་ལ་
དཔོད་པ་ཡང་། །མཚུངས་པར་བསྟན་ཕྱིར་བསྟན་བཅོས་དྲེའི། །སྐབས་རྲེན་ིད་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཅྲེས། །དོན་འདི་
བསྟན་པའི་ཆྲེད་དུ་འདི། །རང་གི་ཚིག་དང་ལྷན་ཅིག་བཤད། །དྲེས་ན་འདི་ལ་དཔྲེ་དག་ཀང་། །མཚུངས་པ་ིད་
དུ་བསྟན་པ་ཡིན། །ཚད་མ་རྣམས་ནི་ཡོད་མིན་ན། །བསྟན་བཅོས་ཚིག་མི་རུང་ཕྱིར་རོ། །རང་ཚིག་འགལ་ལ་
གསལ་བའི་དཔྲེ། །ལུང་ལ་ཕྱོགས་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན། །དྲེ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་ཆོས། །བདྲེ་བ་མི་འགྲུབ་ཅྲེས་བྱ་
ཡིན། །དྲེ་ལ་རྲེན་ 
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༼༡༡༣༽ 
མིན་དངོས་པོ་ལ། །བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བརོད་ན་ཡང་། །གནོད་པ་མ་ཡིན་གིས་པོ་དག །ནུས་པ་
མཚུངས་ཕྱིར་གྲེགས་བྱྲེད་འགྱུར། །དཔྲེར་ན་རང་གི་ཚིག་བཞིན་ཏྲེ། །དྲེ་ཡང་དྲེ་ཚེ་རང་ཚིག་བདག །དྲེ་དག་
གང་ལ་ཚད་མ་ཡོད། །དྲེ་ནི་གཞན་ལ་གནོད་བྱྲེད་འགྱུར། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་རིགས་བྲལ་གི། །དམ་བཅའ་ནུས་པ་
མཚུངས་པ་ཡི། །དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་དོན་ཅན་གི། །རྲེས་དཔག་ལ་ནི་ཇི་ལྟར་གནོད། །ལུང་རྣམས་ཚད་མ་ཡིན་
པ་ནི། །སར་ིད་རྣམ་པར་བཟོག་པ་ཡིན། །དྲེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ཁས་བངས་ནས། །དཔོད་པ་དག་ལ་སོན་འདི་
འདོད། །དྲེས་ན་གནོད་ཕྱིར་རྲེས་དཔག་ལས། །ཁས་བངས་ཕྱིར་རོལ་གྱུར་མིན་ཡང་། །ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་
བསྟན་པ་ཡི། །ཕྱིར་ན་ཐ་དད་བྱས་པ་ཡིན། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་ཐལ་ཆྲེས་པའམ། །ལོགས་ཤིག་བྱས་པར་དོན་མྲེད་
འགྱུར། །རང་གི་ཚིག་ཀང་ཐ་དད་པ། །ཚིག་ཙམ་བརོད་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་ཡིན། །དྲེ་ཡིས་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་
ནི། །ཁས་བངས་ཕྱིར་ན་དངོས་ཀུན་ལ། །གནོད་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་གལ་ཏྲེ་དྲེ། །མི་འདོད་གནོད་བྱྲེད་ཡིན་ནམ་ཅི། །རང་
ཚིག་འགལ་ན་རང་ཚིག་དང་། །བསྟན་བཅོས་འགལ་ཐ་དད་མྲེད་འགྱུར། །སྲེས་བུའི་འདོད་པས་བྱས་ན་
འདི། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཚད་མ་ིད། །དྲེས་ན་རབ་གགས་དོན་དག་ལ། །བསྟན་བཅོས་དོར་ནའང་ྲེས་པ་
མྲེད། །ལོག་གྱུར་དག་ལ་བསྟན་བཅོས་ནི། །མི་འདོད་དཔོད་པ་ིད་མི་འཇུག །འདི་ལ་བརག་པ་ཕལ་ཆྲེར་
ནི། །འགལ་བ་བརོད་ཡིན་འདི་ལྟ་སྟྲེ། །ཆགས་སོགས་ཆོས་མིན་རྩ་བ་དང་། །ཁྲུས་ཀིས་ཆོས་དག་འགྱུར་
བའོ། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་བ་དག་ལ། །རིགས་པས་གྲུབ་དང་རང་ཚིག་གིས། །གནོད་མྲེད་བསྟན་བཅོས་གང་
ཡིན་དྲེ། །གཟུང་བར་བྱ་ཕྱིར་དཔོད་འཇུག་འགྱུར། ། 
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༼༡༡༤༽ 
སྲེས་བུའི་འདོད་དང་རྲེས་འབྲྲེལ་བ། །འདོད་སྒྲའི་བརོད་བྱ་ིད་དོན་ལ། །བཀག་མྲེད་ཕྱིར་ན་གནོད་མྲེད་
ངག །སྲེ་བོ་རྣམས་འདོད་ཡིད་འཆྲེས་ཡིན། །ཐ་སད་ལས་ནི་སྲེས་པ་ཡི། །ཆོས་དྲེ་གགས་པའི་སྒྲ་ཡིས་
བརོད། །མངོན་སུམ་སོགས་ཀི་གཞལ་བྱ་ཡང་། །འཇལ་བྱྲེད་སྒྲ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་བརོད། །དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་
འབྱུང་བ་ཅན། །འདོད་པས་འཇུག་ཕྱིར་དགག་མྲེད་པ། །བྱས་དང་མ་བྱས་པ་རྣམས་སུ། །སྣ་ཚོགས་རང་བཞིན་
ིད་ཀིས་རུང་། །དོན་ཙམ་དང་ནི་རྲེས་འབྲྲེལ་ཅན། །བྱུང་བ་འམ་ནི་འབྱུང་འགྱུར་བ། །སྒྲ་ཡི་རུང་བ་ིད་དྲེ་
ཡིས། །མི་མཐུན་པ་དག་གནོད་པར་འགྱུར། །གགས་པ་མྲེད་ཀང་དངོས་པོ་ལ། །རུང་ིད་དྲེ་ཡི་སྟོབས་ིད་
ལས། །དྲེ་ལ་སྒྲ་ཀུན་འབྲྲེལ་དྲེས་ན། །དྲེ་ལ་དྲེ་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན། །གཞན་དུ་འདིར་ནི་གནོད་པ་ཡི། །གཏན་ཚིགས་
ཐུན་མོང་ིད་མི་འགྱུར། །དྲེ་འགོག་རྲེས་དཔག་ལས་འགྱུར་ཏྲེ། །སྒྲ་དོན་ལ་དབང་འཇུག་མྲེད་ཕྱིར། །གང་ལ་
ཡོད་རྲེས་འགོ་མྲེད་དྲེ། །རགས་རྣམས་ཐུན་མོང་མིན་ིད་ཅྲེས། །དྲེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་དཔྲེར་བརོད་
པ། །འབྲས་བུ་དང་ནི་ལྡན་པར་འདོད། །སྒྲ་ནི་བརྡ་ལ་བརྲེན་པ་ཅན། །དྲེ་ཡང་འདོད་ཙམ་བརྲེན་པ་ཡི། །སྒྲ་ཡིས་
གྲུབ་པ་མི་འགྲུབ་མིན། །དྲེ་ལྟར་སྒྲ་བྱུང་གགས་པ་གསུངས། །རྲེས་སུ་དཔག་པས་བསྒྲུབ་རྣམས་ལ། །འགལ་བ་
འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་ཅན། །མྲེད་པར་སྟོན་ཡིན་དྲེ་ལྟ་བུའི། །གགས་པ་རྲེས་དཔོག་ཡིན་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་འཇིག་རྲེན་
བརོད་པ་ལ། །རྲེས་དཔག་མྲེད་པར་བརོད་པ་ཡིན། །དྲེས་ན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལས། །གགས་པ་ཐ་དད་ཡུལ་
ཅན་ིད། །དྲེས་ན་དངོས་རྣམས་ཡོད་མྲེད་པའི། །རྲེས་སུ་འཇུག་ཅན་རྲེས་དཔག་ལས། །ཐ་དད་དྲེ་དབང་མི་
འཇུག་པ། །དྲེ་འདོད་ལས་སྲེས་ཡིན་ཞྲེས་བསྟན། ། 
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༼༡༡༥༽ 
རི་བོང་ཅན་ཟར་མི་འདོད་པ། །དྲེ་གགས་གང་ཞིག་འདོད་པར་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ལ་དཔྲེ་མྲེད་ཅན། །དྲེ་ནི་ཐུང་
མོང་མ་ཡིན་འདོད། །དཔྲེ་འདི་ིད་དབང་བྱས་ནས་ནི། །དྲེ་སྐད་བཤད་མིན་མཚན་ིད་ཕྱིར། །དྲེ་བཞིན་ད་ཏིག་
ཤིང་མིན་ཞྲེས། །བརོད་པ་ལ་ཡང་གནོད་ཕྱིར་རོ། །འདིར་ཡང་ག་པུར་དངུལ་སོགས་ལ། །འཇིག་རྲེན་ན་ནི་
མཐོང་བའི་ཕྱིར། །བརྡ་ལས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ལ། །ཐུན་མོང་མིན་པ་ིད་ཀང་ཅི། །གལ་ཏྲེ་ལ་ལར་དྲེ་གྲུབ་
ན། །དྲེ་ནི་དངོས་སྟོབས་ལས་གྲུབ་ཡིན། །གགས་གྲུབ་ཁས་ལྲེན་རི་བོང་ཅན། །མ་ཡིན་པ་ལའང་བཟོག་མྲེད་
ཕྱིར། །དངོས་པོ་ལ་ནི་གྲུབ་པ་དྲེ། །རི་བོང་ཅན་ལའང་བཟོག་པ་མྲེད། །དངོས་དྲེ་མྲེད་ན་རི་ཅན་ལ། །བཟོག་ཀང་
ྲེས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དྲེའི་ཕྱིར་དངོས་ངྲེས་མྲེད་བརྡ་ཅན། །སྒྲ་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི། །རུང་བ་དོན་
རྣམས་ིད་ཡིན་ཏྲེ། །འདོད་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་མྲེད་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལ་ལར་དྲེ་གྲུབ་ན། །དྲེ་ནི་དངོས་སྟོབས་ལས་
གྲུབ་ཡིན། །གགས་པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལྲེན་ན། །རི་བོང་ཅན་ལའང་བཟོག་མྲེད་ཕྱིར། །རུང་བ་ིད་དྲེ་འགོག་པ་
ལ། །བརྡ་འགོག་མྲེད་ལས་སྲེས་པ་ཡི། །གགས་པ་ཞྲེས་བྱའི་རྲེས་སུ་དཔག །རུང་བ་ཡུལ་ཅན་གིས་གནོད་
བྱྲེད། །འདིས་ནི་བརྡ་རྲེས་འཇུག་པ་ཡི། །སྒྲ་རྣམས་ལ་ནི་དོན་ངྲེས་པ། །ཡོད་མིན་ཅྲེས་བརོད་དྲེ་དག་
རྣམས། །དྲེར་འགོག་པ་ནི་འགལ་བ་ཡིན། །དྲེས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་སྒྲ་ཡི། །དོན་ནམ་སྒྲ་རྣམས་ཀི་ནི་དོན། །དོན་
དམ་པ་ིད་འགོག་པ་ལ། །གནོད་པ་མྲེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན། །དྲེས་ན་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། །བསྟན་ཕྱིར་
གགས་པ་རྲེས་དཔག་ལས། །ཕྱི་རོལ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཡང་། །ཐ་དད་བྱས་ཡིན་ས་མ་བཞིན། །གྲུབ་པ་ཐ་དད་
བཤད་པ་ལ། །དགོས་པ་བསྟན་ཕྱིར་འདི་གིས་ནི། །རྒྱུ་ 
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༼༡༡༦༽ 
དང་བཅས་པར་རབ་བརོད་དྲེ། །མངོན་སུམ་རྲེས་དཔག་གནོད་ལ་མིན། །མངོན་སུམ་གིས་གནོད་འདི་ལ་
ཡང་། །སྒྲ་ནི་དུ་མའི་དངོས་ིད་དུ། །གགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་གང་ཞིག །སྣ་ཚོགས་སུ་ནི་སྣང་བ་ཡི། །བོ་ནི་སྲེ་བ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར། །ན་ལ་གིས་མྲེད་སྣང་གྱུར་པ། །དྲེ་དོན་དོན་བཤད་འདི་ིད་ནི། །སྤོང་ན་མངོན་སུམ་གིས་
གནོད་འགྱུར། །ངོ་བོ་དྲེ་ིད་དྲེ་ལ་དོན། །ལྷག་མ་ལྡོག་པའི་མཚན་ིད་ཅན། །སི་ནི་དངོས་མྲེད་ངོ་བོ་ཡིན། །དྲེ་
ཕྱིར་དྲེ་དབང་སོད་ཡུལ་མིན། །དྲེས་ན་སི་ཡི་ཆོས་རྣམས་ནི། །མངོན་སུམ་མིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །སྤོང་ཡང་
གནོད་པ་ཡོད་མིན་ཞྲེས། །མན་བྱ་སོས་པས་བསྟན་པ་ཡིན། །རྣམ་ཀུན་བརོད་བྱའི་དངོས་མིན་ཕྱིར། །གྲུབ་
པས་དྲེ་ལ་བརྲེན་ཕྱིར་དང་། །དྲེ་ཡི་སྟོབས་ཀིས་གནོད་པའི་ཕྱིར། །མན་བྱས་དབང་པོའ་ིསོད་ཡུལ་
བཤད། །ཀུན་ཏུ་རྒོལ་བ་བདག་ིད་ཀི། །བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པའི་ཆོས་གང་ཡིན། །ཆོས་དྲེ་ལྡན་ལ་གནོད་འགྱུར་
གི། །ཆོས་གཞན་གི་ནི་ཆོས་ཅན་མིན། །གཞན་དུ་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་ནི། །གནོད་ཀང་འདི་ལ་ཅི་ཞིག་
བཀག །དོན་འདི་མཚན་ིད་ཀིས་རོགས་ཀང་། །རང་གི་ཆོས་ཅན་སོས་པས་ནི། །ཆོས་ཅན་ལ་ནི་གནོད་པས་
ཀང་། །གནོད་འགྱུར་ཞྲེས་ནི་གྲུབ་དོན་ཏྲེ། །རྲེན་ནི་འགལ་བར་འགྱུར་པ་ཡིས། །དྲེ་བརྲེན་པ་ནི་འགལ་བའི་
ཕྱིར། །གཞན་དུ་དྲེ་ལྟའི་རྣམ་ཅན་ཆོས། །བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ཞྲེས་བརོད་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་གནོད་ིད་ཡིན་པར་སྲེམས་
པ། །དྲེས་ན་རང་གི་ཆོས་ཅན་སོས། །འདི་ཡང་དོན་གིས་གྲུབ་མིན་ནམ། །བདྲེན་ཏྲེ་འགའ་ཞིག་ཆོས་ཅན་
ནི། །འབའ་ཞིག་བཀག་པ་ལ་ཡང་ནི། །སོན་དང་ལྡན་པར་ཁས་ལྲེན་ཏོ། །དཔྲེར་ན་མཁའ་སོགས་གཞན་དག་
གིས། །སོན་མྲེད་རང་བཞིན་སྲེད་མྲེད་མིན། །ཅིག་ཅར་སྒྲ་སོགས་རྒྱུ་མིན་ཕྱིར། །ཞྲེས་བཤད་པ་ལ་སུན་འབྱིན་
པ། །དྲེ་བཞིན་མཁའ་ 



116   སོབ་དཔོན་ཆོས་གགས། 

༼༡༡༧༽ 
སོགས་ཆོས་ཅན་གི། །ངོ་བོའང་དངོས་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་བཞིན། །དྲེ་ལྟར་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ། །གནོད་པ་
འགའ་ཡང་མྲེད་པ་ིད། །འདིས་ནི་གིས་ཀ་བསྒྲུབ་བྱ་ིད། །ཡིན་ན་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་གང་། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་
བའི་ཆོས་འགོག་པས། །དྲེ་ལ་གནོད་ཅྲེས་བསྟན་པ་ཡིན། །དྲེ་ལྟ་ིད་དུ་ཆོས་ཅན་ཡང་། །བསྒྲུབ་བྱ་ིད་ཕྱིར་
འབའ་ཞིག་མིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་འདིར་གནོད། །ཅིག་ཅར་སྒྲ་སོགས་རྒྱུ་མིན་ཕྱིར། །བདྲེ་སོགས་གཞན་གིས་
བསྲེད་ནུས་མིན། །མ་ཡིན་ཞྲེས་བྱ་ས་མ་བཞིན། །གལ་ཏྲེ་འདི་ལ་གཏན་ཚིགས་ནི། །ངྲེས་ན་འགལ་བར་འགྱུར་
བ་ིད། །རིམ་བཞིན་བྱྲེད་དང་མི་རག་ིད། །འགལ་བ་མྲེད་ཕྱིར་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །ལྡོག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་
ན། །འདི་ནི་ལྷག་ལྡན་ཁྱད་པར་འདོད། །གང་ཕྱིར་རང་ིད་འདོད་པའི་ཆོས། །བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་རྲེན་
ནི། །གནོད་ཡིན་འབའ་ཞིག་པ་ིད་དམ། །གཞན་རྲེན་ལ་མིན་ཞྲེས་བསྟན་ཏོ། །རང་ིད་སྒྲ་ཡིས་ཆོས་གཞན་
ལ། །གནོད་པས་གནོད་མིན་ཞྲེས་བསྟན་པ། །དྲེ་བཞིན་རང་གི་ཆོས་ཅན་གིས། །ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་ཞྲེས་
བརོད། །སྒྲུབ་བྱྲེད་སོན་ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཕྱོགས་ིད་ལ་ནི་གནོད་འགྱུར་བ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དམ་བཅའ་
བ། །ཙམ་དང་འབྲྲེལ་པ་ཕྱོགས་སོན་ཡིན། །ཡན་ལག་ཕྱི་མ་ལ་བལྟོས་སོན། །གང་ཡིན་དྲེ་ནི་དྲེ་ིད་དང་། །རྲེས་
འབྲྲེལ་ཞྲེས་བཤད་དྲེ་ཡི་ཕྱིར། །རྲེན་སོགས་མ་གྲུབ་ཕྱོགས་སོན་མིན། །འདིས་སྒྲུབ་ཡན་ལག་གྱུར་པ་
ཡི། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། །ཆོས་ཅན་རང་གི་ངོ་བོ་ལ། །གནོད་པ་དག་ནི་བསྟན་པ་ཡིན། །དྲེ་ལ་
དོན་ནི་བསྟན་པ་ཡི། །དོན་དུ་དཔྲེ་ནི་ཕྱོགས་ཙམ་བརོད། །ལྡན་དོན་རྫས་ཀི་མཚན་ིད་ཅན། །མཐོང་བ་ལ་
བརྲེན་གཞན་ཡོད་ཡིན། །མ་མཐོང་ཁྱད་པར་ཅན་མིན་ལ། །དམ་བཅའ་བ་ལ་དགོས་པ་མྲེད། ། 



ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ།   117 

༼༡༡༨༽ 
མ་མཐོང་བ་ལ་འབྲས་མྲེད་པ། །མཐོང་ནས་ཡན་ལག་ཅན་སྒྲུབ་འདོད། །ཁྱད་པར་ཅན་མིན་གཞན་ཡོད་ནི། །སྒྲུབ་
ན་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་ིད། །གལ་ཏྲེ་འདི་ལི་འོག་འགོར་འགྱུར། །སང་ནི་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར། །དྲེས་ན་ཡོན་ཏན་
བྱ་མྲེད་པ། །དྲེ་ཕྱིར་འདུ་བ་ཅན་རྒྱུ་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་འབྲས་བུ་ངོ་བོ་དག །མཐོང་བ་མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་མཐོང་མིན། །དྲེས་
ན་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་བ། །ཁྱད་པར་གཞན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡིན། །ཕ་མོ་ནས་བརྩམས་རྫས་འཕྲེང་དག །གཅལ་ིད་
ཕྱིར་ན་རྫས་གཞན་གི། །ལི་ིད་མི་རོགས་རས་བལ་གི། །འདབ་བཞག་བཞིན་ཞྲེས་གཞན་དག་ཟྲེར། །དྲེ་ཡི་
ཅིག་ཅར་ལྡན་པ་དང་། །སོ་སོར་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཚོགས་དག །སོ་སོར་ལྷན་ཅིག་གཅལ་བ་ན། །དྲེ་ཕྱིར་ལིད་ནི་ཐ་
དད་འགྱུར། །མ་ཤ་ལ་སོགས་རིམ་པ་ཡིས། །གངས་མཚུངས་པ་ནི་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏྲེ་ཡུངས་ཀར་ནས་
བརྩམས་ཏྲེ། །ཚོགས་ཆྲེན་གོང་ནས་གོང་དུ་ནི། །འཕྲེལ་ལྡན་འབྲས་བུའི་ཕྲེང་བ་ཡི། །ལི་བ་རོགས་པ་མ་ཡིན་
ན། །ཡུངས་ཀར་བར་གི་ལིད་དག་ཀང་། །ཆུང་ངུ་ཤིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་བས། །འབྲས་བུའི་ལིད་ནི་མི་རོགས་
ཕྱིར། །དྲེ་ཡི་རྒྱུ་ིད་གཞལ་བྱར་འགྱུར། །དོན་དྲེ་མཐོང་མྲེད་རས་འདབ་བཞིན། །དྲེ་ཡི་འབྲས་བུའང་རོགས་པ་
མྲེད། །ལིད་ིད་རོགས་མྲེད་བཞིན་དུ་དྲེའི། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རོགས་མྲེད་ཕྱིར། །མ་ཤ་ལ་སོགས་ལྷག་ཡོད་
མིན། །དམའ་མྲེད་དྲེ་ནི་ྲེར་མཚོན་ཏྲེ། །གཟུགས་སོགས་ལྷག་དང་ལྷག་ཅི་བཞིན། །རང་གི་དབང་པོས་མཐོང་
མྲེད་ཕྱིར། །ཁས་བངས་རང་གི་ཚིག་སོགས་ཀིས། །གནོད་པ་དག་ནི་སིད་པས་ན། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཕྱོགས་
ཀིས་ནི། །དཔྲེར་བརོད་གཞན་ཡང་རོགས་པར་བྱ། །བྱ་བ་དུས་གསུམ་ཡུལ་ཅན་ཕྱིར། །དྲེ་ལྟའི་བདག་མིན་
གཞན་དག་ལ། །དྲེ་ལྟར་བཀོད་དྲེ་དྲེ་ཡི་ཚེ། །མི་འདོད་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར། ། 
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༼༡༡༩༽ 
ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀིས་མ་གྲུབ་པ། །ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་
སྒྲ། །འདོད་པའི་ཁྱད་པར་ལ་བརྲེན་མིན། །དྲེས་ན་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་དག །མ་གྲུབ་དཔྲེར་ནི་བྱས་པ་
ཡིན། །གཞན་དུ་རི་བོང་རྭ་ལ་སོགས། །མ་གྲུབ་ཀུན་ཀང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར། །ཐམས་ཅད་རྣམ་འགས་མ་གྲུབ་
ཕྱིར། །དྲེས་ན་ལས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ཁྱད་པར་ྲེ་བར་བཀོད་པ་ཡི། །ལན་གིས་རྣམ་འབྱྲེད་ནུས་མ་
ཡིན། །སར་མ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཕྱིར། །བསྒྲུབ་བྱའི་ཡན་ལག་ཅྲེས་རུང་མིན། །གང་གིས་ཁས་བངས་མཚན་
ིད་འགྱུར། །དྲེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ིད་དུ་མཚུངས། །ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ིད་ཡིན་ནའང་། །གིས་པ་ཕན་ཚུན་
ཁྱད་པར་ཅན། །བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ཚེ་གཏན་ཚིགས་དང་། །དཔྲེ་ཡི་མཚན་ིད་མ་གྲུབ་འགྱུར། །མི་སིད་ཕྱིར་ནི་
བསྒྲུབ་བྱའི་སྒྲ། །གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་འདོད། །བསྟན་བཅོས་ཅི་བྱ་ཅི་རིགས་པར། །རང་ིད་འཇུག་པར་
འགྱུར་བ་ཡིན། །སྒྲུབ་བྱྲེད་བསྟན་པའི་ཤུགས་ིད་ལས། །དོན་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ིད་དུ་རོགས། །གཏན་ཚིགས་
སོགས་མཚན་གིས་ཁྱབ་ཕྱིར། །སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ལ་དོགས་པའང་མྲེད། །སར་ངྲེས་བཟུང་ན་དྲེ་ཡིས་ནི། །དམ་
བཅའི་མཚན་ིད་བརོད་དོན་མྲེད། །དྲེ་ཕྱིར་ཤུགས་ཀིས་དྲེར་བརོད་པས། །ཁྱབ་པའི་འབྲས་ཅན་ཡིན་པར་
རོགས། །འགལ་བ་འདོད་དང་འབྲྲེལ་མྲེད་དྲེ། །ཕན་མྲེད་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ། །དྲེ་ལྟ་ན་ནི་རགས་ཀི་
སོན། །ཐམས་ཅད་དམ་བཅའི་སོན་དུ་འགྱུར། །ཕྱོགས་སོན་གཞན་ལ་བལྟོས་པ་ནི། །མ་ཡིན་ཞྲེས་ཀང་བསྟན་
ཟིན་ཏོ། །འདོད་པ་མྲེད་ན་མ་གྲུབ་ཡིན། །མི་རག་གཏན་ཚིགས་དང་ལྡན་པས། །སྒྲ་ལ་དྲེ་ལྟར་རོད་བྱྲེད་ན། །དྲེ་
ལྟར་དྲེ་ནི་བཟོག་པར་འགྱུར། །འདི་ལ་དཔྲེ་བསྟན་པ་ིད་ལས། །དོན་གཞན་ཅི་ཞིག་མཐོང་བ་ཡོད། ། 
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༼༡༢༠༽ 
ཁྱད་པར་ལ་ནི་གཞན་བརོད་ནས། །སི་ཡི་རྲེས་སུ་འཇུག་པས་ན། །དྲེ་ཁྱབ་མ་ཡིན་སི་རྲེས་སུ། །འཇུག་ལ་
འབྲས་བུའང་ཅི་ཞིག་ཡོད། །དྲེ་ཕྱིར་སྒྲ་ལ་གནས་པ་ཡི། །མི་རག་ིད་ཀིས་སྲེལ་ཞྲེས་གསུངས། །ཡུལ་གཞན་
ལ་ནི་འགལ་སྨྲ་བས། །སྒྲ་ནི་གཞན་དུ་བརོད་པ་ཡིན། །སི་ནི་ཁྱད་པར་མི་སྤོང་ཕྱིར། །དྲེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །དཔྲེར་ན་སྐབས་འགར་ཤིང་ཤ་པ། །ིད་ནི་ཤིང་མིན་ཞྲེས་པ་བཞིན། །ཐམས་ཅད་མན་པ་གཅིག་ིད་
ལ། །འཇུག་པ་འགོག་འགྱུར་དྲེ་ཙམ་གིས། །ཐམས་ཅད་མིན་མིན་ཁྱད་པར་ཀུན། །དྲེ་མིན་ན་དྲེ་མྲེད་འགྱུར་
ཕྱིར། །ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་ཐ་དད་ཕྱིར། །ཆོས་ཅན་གཏན་ཚིགས་དངོས་གྱུར་ནི། །ཤྲེས་བྱྲེད་ིད་དུ་མ་གྲུབ་
ཕྱིར། །ཆོས་ཅན་རང་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་གྲུབ། །དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཆོས་དང་ནི། །ཆོས་ཅན་རྣམ་དབྱྲེ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། །ཀུན་ལ་ྲེས་མཚུངས་ཤྲེ་ན་མིན། །ལྡོག་པ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པར་ནི་རྣམ་དཔད་ནི། །དྲེ་
ལྟ་བུར་གྱུར་མ་གྲུབ་ཕྱིར། །ཀུན་རྫོབ་པ་ཡི་དངོས་རྣམས་ལ། །དྲེ་ིད་གཞན་ིད་འགོག་པར་འགྱུར། །དཔག་བྱ་
དཔོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡི། །དོན་གི་ཐ་སད་གནས་པ་འདི། །ཤྲེས་པ་ལ་གྲུབ་ཐ་དད་ལ། །བརྲེན་ནས་རྣམ་པར་
བརགས་པ་ཡིན། །བདག་ིད་ཅི་ལྟའི་ཐ་དད་ཀི། །མཐར་ཐུག་ཤྲེས་ལ་ཐ་དད་པར། །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་སྣང་
གྱུར་པ། །དྲེ་ནི་ཐ་སད་རྲེན་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ཐ་སད་ཀིས་བཞག་པ། །ཐ་དད་བོ་དང་འབྲྲེལ་མྲེད་ཅན། །ཆོས་ཅན་
དྲེ་ིད་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ། །བྱས་པ་དྲེས་ན་མ་གྲུབ་བསྟན། །དྲེས་ན་བྱྲེ་བྲག་སི་ཆོས་ཐ། །དད་ཕྱིར་རགས་དང་རགས་
ཅན་ིད། །དཔྲེར་ན་རྩོལ་བྱུང་ིད་ཀི་ཕྱིར། །རྩོལ་བྱུང་སྒྲ་ནི་མི་རག་བཞིན། །ཕྱོགས་ཡན་ལག་ནའང་གནོད་
མྲེད་ཕྱིར། །ཆོས་ཅན་ཐ་དད་མ་གྲུབ་མིན། །དཔྲེར་ན་གོང་བུ་རྭ་ཅན་འདི། །རྭ་ཅན་ིད་ཕྱིར་ར་མིན་
བཞིན། །ཡང་ན་དྲེ་རོགས་ནས་ལྡོག་ 
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༼༡༢༡༽ 
ཕྱིར། །བསྒྲུབ་བྱའི་དུས་སུ་ཡན་ལག་མིན། །ཆོས་ཐ་དད་ཕྱིར་ཁྱད་པར་ཡང་། །དམ་བཅའ་དོན་དུ་འཐད་མ་
ཡིན། །གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བའི་དོན། །བདྲེ་བར་བཟུང་བ་གྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །ཕྱོགས་ཆོས་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་
ཡིས། །མདོར་བསྡུས་པ་ནི་གསུངས་པ་ཡིན། །ཆོས་ཀི་ཚིག་ཕད་ཐ་དད་པར། །བྱྲེད་པས་མི་ལྡན་གཞན་ལྡན་
པ། །ཤིན་ཏུ་མི་སིད་རྣམ་གཅོད་བྱྲེད། །ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་ཅན་དག་དང་། །བྱ་བ་དག་ནི་ལྷན་ཅིག་བརོད། །དྲེ་
སར་མྲེད་ཀང་བརོད་འདོད་ལས། །དྲེ་དོན་ིད་ནི་རོགས་པར་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་ངག་འབྲས་རྣམ་གཅོད་
ཕྱིར། །དཔྲེར་ན་ནག་པ་འཕོང་སྲེན་པའམ། །སིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྲེན་ཞྲེས་པ་འམ། །སོན་པོ་མཚོ་སྲེས་འགྱུར་ཞྲེས་
བཞིན། །དྲེར་ཡང་ཟ་བོ་རྣམ་གཅོད་པ། །དོན་རྣམས་ལ་ནི་རོགས་འགྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟར་གགས་དང་ནུས་པ་
དང་། །སྒྲ་ནི་བརོད་འདོད་རྲེས་འབྲང་ཕྱིར། །དྲེས་ན་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་པས། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་
ཡིན། །དྲེ་ཡི་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཆོས། །རྲེས་འགོ་མྲེད་པའི་སོན་རྲེན་མིན། །རང་བཞི་འབྲས་བུ་གྲུབ་དོན་
དུ། །གཏན་ཚིགས་གིས་དང་ལྡོག་པ་གིས། །རྩོད་ཕྱིར་ཁྱད་པར་སི་དག་སྟྲེ། །ལྷག་མ་ལྡོག་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཡིན། །རང་བཞིན་ིད་ལས་གཞན་གིས་ནི། །གོ་བྱ་ལ་ཁྱབ་ཡོད་མིན་ཏྲེ། །རྒྱུ་ནི་འཁྲུལ་པ་སིད་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་
ཕྱིར་འབྲས་རྣམ་གིས་སུ་འཇུག །སར་ཡོད་པ་ཡི་ཤྲེས་པ་ནི། །རྩལ་མ་ཐག་བྱུང་ངྲེས་མིན་ཏྲེ། །སྒྲིབ་བྱྲེད་
དབང་པོ་སྒྲ་ལ་དྲེ། །རྣམ་ཀུན་ྲེར་སོར་མིན་ཕྱིར་རོ། །ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འགའ་ཞིག་ཚེ། །འབྲས་མི་བྱྲེད་པ་
འགལ་བའི་ཕྱིར། །ཤྲེས་པ་འདི་འདྲ་རྲེས་འགའ་བའི། །འབྲས་བུར་གྲུབ་པས་དྲེ་རགས་ཡིན། །འདི་ིད་ཀིས་ནི་
རང་བཞིན་ིད། །གྲུབ་ཀང་ཐ་དད་བྱས་པ་ནི། ། 
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༼༡༢༢༽ 
འབྲས་དང་ལྷན་ཅིག་བསྟན་པ་ན། །ཐམས་ཅད་དྲེ་འདྲར་ཤྲེས་མི་འགྱུར། །རྲེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་ཟིན་
ཏོ། །གཏན་ཚིགས་བརོད་བྱས་རོགས་དོན་དུ། །རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ཙམ་བཤད་དྲེ། །མཚན་ིད་ལ་ནི་ཐ་དད་
མྲེད། །དྲེས་འདིར་འབྲས་བུའི་རགས་ཀིས་ནི། །རང་བཞིན་ཕྱོགས་གཅིག་བརྲེན་པའི་བཤད། །དྲེས་ན་རྩོལ་
ལས་གསལ་བ་དང་། །སྲེ་བ་འདྲ་བར་དཔྲེར་བརོད་དོ། །ཡོད་པ་གང་མྲེད་མི་འབྱུང་བའམ། །རང་བདག་རྣམ་
དབྱྲེར་མྲེད་ཅན་གང་། །དྲེ་ནི་དྲེ་དང་འཁྲུལ་མི་འགྱུར། །ཞྲེས་བྱའི་དོན་དུ་འདི་རབ་ཕྱྲེ། །ལྡན་པ་ཅན་སོགས་གང་
དག་ལ། །དྲེ་འདྲའི་འབྲྲེལ་པ་ཡོད་མིན་པ། །དྲེ་དག་འཁྲུལ་པ་སིད་པའི་ཕྱིར། །གཏན་ཚིགས་མིན་ཞྲེས་བཤད་པ་
ཡིན། །འབྲྲེལ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། །དྲེ་ིད་རོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན། །ངྲེས་པ་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་
ཡིན། །ངྲེས་པ་མྲེད་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན། །ལྡོག་པ་ིད་ནི་ངྲེས་པ་ིད། །མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ཡིན་པར་བརོད། །དྲེ་ཡང་
འབྲྲེལ་པ་མྲེད་ལ་མྲེད། །དྲེ་ིད་ཕྱིར་ན་རྲེས་འགོ་གནས། །རང་གི་བདག་གམ་རྒྱུ་དངོས་ནི། །གྲུབ་ན་ལྡོག་པ་
གྲུབ་འགྱུར་བ། །དྲེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ཁྱད་པར་ནི། །ལྡོག་མྲེད་རྲེས་འགོའང་ཡོད་མ་ཡིན། །མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་བརྲེན་
ནས། །ལྡོག་པ་འབའ་ཞིག་ཅན་དུ་བཤད། །དྲེ་ཡི་ཕྱིར་ན་མ་ངྲེས་པ། །གཞན་དུ་གོ་བར་བྱྲེད་པར་འགྱུར། །གལ་
ཏྲེ་བདག་ནི་ལྡོག་པ་ཡིས། །སོག་སོགས་དག་ནི་ལྡོག་འགྱུར་ན། །སོག་སོགས་མྲེད་པས་བདག་མྲེད་ལ། །ཁྱབ་
འགྱུར་དྲེ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །གཞན་ལྡོག་པར་ནི་གྱུར་པ་ཡིས། །གཞན་ལྡོག་པར་ནི་མི་རུང་ཕྱིར། །དྲེ་བདག་དྲེ་
ལས་བྱུང་ཞྲེ་ན། །གལ་ཏྲེ་བདག་ནི་དམིགས་པས་ན། །དྲེ་དམིགས་རོགས་པ་མྲེད་པར་ཡང་། །མ་རོགས་ན་འདི་
གྲུབ་པར་འགྱུར། །ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། །མཐོང་དང་མ་མཐོང་དྲེ་གྲུབ་མྲེད། ། 
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༼༡༢༣༽ 
གཞན་ལ་མཐོང་མྲེད་ངོ་བོ་ཅན། །བུམ་སོགས་ལ་མྲེད་ཅྲེས་གང་ལས། །ལྡོག་པ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ཡི། །ལྡོག་པའི་
ཁྱབ་པའང་ཅི་ལྟར་ཡིན། །སོག་སོགས་ལ་ལར་མཐོང་བ་ཡིས། །ཡོད་མྲེད་ིད་ནི་རོགས་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་
དྲེ་ལྟར་བདག་མཐོང་ན། །ཡོད་མྲེད་ིད་ནི་རོགས་པར་འགྱུར། །རྒྱུ་གང་ཞིག་ནི་མྲེད་པ་ཡིས། །བུམ་པ་ལ་
སོགས་མཐོང་མྲེད་པ། །ལུས་ལའང་གལ་ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་ན། །ལུས་ལ་མྲེད་པར་རིགས་པ་ཡིན། །གལ་ཏྲེ་ཅུང་ཟད་
ཆོས་མཐུན་ཕྱིར། །ཐ་དད་པར་ཡང་དྲེར་རོག་ན། །གཞལ་བྱ་ིད་ཕྱིར་བུམ་སོགས་རྣམས། །བདག་དང་བཅས་
པར་ཅིས་མི་དཔོག །མི་འདོད་ཅྲེ་ན་ཚད་མ་ིད། །འདོད་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། །དྲེ་མྲེད་པར་ནི་དངོས་པོ་
དང་། །དངོས་མྲེད་རྣམ་གཞག་གང་གིས་ནུས། །སོག་དང་མིག་འབྱྲེད་ལ་སོགས་ནི། །དྲན་འདོད་རྩོལ་པ་ལས་
སྲེས་ཡིན། །དྲེ་དག་ཡུལ་དབང་བོ་ལས་བྱུང་། །དྲེ་ཡང་ཕན་ཚུན་རྲེན་ལ་ནི། །ལྟོས་པ་རང་གིས་རིགས་ལས་
བྱུང་། །དྲེ་ཙམ་ལས་འདི་བདག་དངོས་འདི། །རྲེས་འགོ་ལྡོག་པ་ལ་བརྲེན་ཡིན། །གཞན་ཏུ་རོག་ན་ཐུག་པ་
མྲེད། །འཁྲུལ་པ་ིད་ཀིས་མན་བྱ་དང་། །སོག་སོགས་འདི་ནི་མཚུངས་པར་འགྱུར། །མ་ཡིན་ལྡོག་པ་ཅན་ཡིན་
ཡང་། །འདི་ནི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། །ཅི་ལྟར་སྒྲུབ་མིན་ིད་ལས་དྲེ། །ལྡོག་མིན་འོ་ན་དོན་གིས་དྲེ། །བསྒྲུབ་
བྱའི་རྲེས་འཇུག་མིན་དྲེ་ལྟར། །བརོད་འགྱུར་དྲེ་ནི་གཞན་ལའང་མཚུངས། །སྒྲུབ་མིན་ིད་ལས་རྣམ་བཅད་
ཅྲེས། །བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནས་བརོད་པ་ཡིན། །དྲེ་ིད་ཕྱིར་ན་དོན་གོ་བས། །གཅིག་གིས་གིས་ཀ་བསྟན་པར་
བརོད། །དྲེ་ཕྱིར་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ལས། །འདི་འདྲའི་མི་འཁྲུལ་གྲུབ་མ་ཡིན། །བཀག་པ་འགོག་པར་བྱྲེད་པ་
ནི། །སྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཅི་འདྲ་ཞིག །བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་ལས་ལྡོག་མྲེད་པ། །དྲེས་ན་སྒྲུབ་མིན་ིད་ལ་མྲེད། །མྲེད་ 
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༼༡༢༤༽ 
ཅྲེས་ལྡོག་པ་དྲེ་ིད་ནི། །ཅི་ལྟར་མྲེད་ལས་ལྡོག་པར་འདོད། །ལྡོག་པ་མྲེད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན། །དངོས་ཡོད་མྲེད་
ནའང་ཡོད་ཡིན་ལ། །དངོས་པོ་མྲེད་པའང་ཡོད་མིན་ཞྲེས། །བླུན་པོ་ཡི་ནི་དཔོད་ལ་ལྟོས། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལས་ལྡོག་
མྲེད་ན། །གཏན་ཚིགས་འཇུག་པར་འདོད་དམ་ཅི། །དྲེ་ཡང་མིན་ན་ལྡོག་བཀག་ནི། །འདི་ིད་ཡིན་ན་ཅི་སྟྲེ་
འགོག །སྒྲུབ་དང་འགག་པ་མ་གཏོགས་པར། །སྒྲ་ལས་བྱུང་བའི་ཐ་སད་གཞན། །ཡོད་མིན་དྲེ་ཡང་མྲེད་པ་
ལ། །མྲེད་ཕྱིར་འདིར་ནི་མི་སྨྲ་ཐོབ། །ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དགག་པ་མྲེད། །དྲེ་ནི་མྲེད་ལའང་ཡོད་མ་ཡིན། །རིགས་
པ་འདི་ཡིས་འགོ་བ་ལ། །དགག་པའི་དོན་ནི་མྲེད་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྲེ་ཡུལ་དུས་འགོག་ཅྲེ་ན། །ཅི་ལྟར་དྲེ་ཡོད་
དྲེ་ལྟར་ནི། །མི་འགོག་ཅི་ལྟར་དྲེ་མྲེད་པ། །དྲེ་ལྟར་ཡང་ནི་འགོག་མི་འགྱུར། །དྲེ་ཕྱིར་དངོས་དངོས་མྲེད་རྲེན་
ཅན། །ཕྱི་རོལ་རྲེན་མིན་སྒྲ་དོན་ལ། །བརྲེན་ནས་འདི་ནི་སྒྲུབ་པ་དང་། །དགག་པ་ཐམས་ཅད་འདོད་པ་ཡིན། །དྲེ་
འདྲ་མྲེད་ནའང་ཆོས་ཅན་དྲེ། །དྲེ་དག་དང་ནི་འབྲྲེལ་བར་སྣང་། །དྲེ་ཡང་སྒྲ་འཇུག་པ་ིད་ལས། །ཡོད་ཅྲེས་ཐ་
སད་རྲེན་པར་འདོད། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་དོན་རྣམས་ཀི། །ཆོས་གཅིག་བསྒྲུབས་སམ་བཀག་པ་ན། །བདག་ིད་
ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་པ་དང་། །བཀག་འགྱུར་བདག་ཐ་དད་མྲེད་ཕྱིར། །ཐ་དད་ཡིན་ན་གཞན་དང་
གཞན། །བཀག་པ་དང་ནི་བསྒྲུབས་པ་བཞིན། །བསྒྲུབ་པ་དང་ནི་དགག་པ་དག །ཆོས་ཅན་གཅིག་ལ་འདུ་མི་
འགྱུར། །སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཀི་གཞིར་གྱུར་པ། །ཆོས་ཅན་གཅིག་གི་དབང་བྱས་ཏྲེ། །གཅིག་སྒྲུབ་པ་ན་དྲེ་བརྲེན་
དང་། །གཞན་རྣམས་བཏང་སོམས་ལྟ་བུ་དང་། །འགོག་ན་དྲེ་ཡིས་དབྲེན་པ་དང་། །དྲེ་ལས་གཞན་ལ་ལྟོས་ལྟ་
བུར། །མྲེད་པ་ཡི་ནི་དོན་ཅན་གི། །ཐ་སད་ཇི་ལྟར་བོས་བསྟན་པ། །དྲེ་བཞིན་ 
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༼༡༢༥༽ 
ིད་དྲེ་མ་བརགས་པར། །ཐ་དད་དོན་རྲེན་ཁས་ལྲེན་པ། །ཐོག་མྲེད་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི། །འཇིག་རྲེན་དོན་
ལ་གནོད་མི་འགྱུར། །དྲེ་འབྲས་ཅན་དང་དྲེ་འབྲས་མྲེད། །དྲེ་དྲེ་ལས་ཐ་དད་དོན་གཅིག །ཐ་དད་རྲེན་ཅན་འཕྲེལ་
བ་དང་། །འགིབ་པ་ལྟ་བུར་བྱྲེད་པ་ཡི། །བསད་པ་དྲེ་དང་དྲེ་དག་གིས། །འབྲྲེལ་པ་འགའ་ལས་དྲེ་ལྡན་ིད། །མིན་
ཡང་མཐོང་བས་སོར་དྲེས་ན། །དྲེ་དག་བསད་པའང་ཤྲེས་མ་ཡིན། །ཡོད་ིད་སྒྲུབ་བྱྲེད་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །དྲེ་
མྲེད་མ་ཡིན་ཐྲེ་ཚོམ་འགྱུར། །ཁས་བངས་ཚད་མ་མིན་པ་ལས། །མྲེད་པ་ིད་ཀང་རིགས་མ་ཡིན། །མྲེད་ལས་
ལྡོག་པ་མྲེད་ན་ཡང་། །མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ། །དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ཕྱིར་ཏྲེ། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་
ལྡོག་པར་ཡང་། །ཕུང་པོ་གིས་ལས་གཅིག་ལ་ནི། །ངྲེས་པར་གྲུབ་ན་གཞན་ལས་ནི། །ལྡོག་གྲུབ་མ་མཐོང་བ་
ཡིན་ཡང་། །མཐོང་མྲེད་དག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ། །གསལ་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་ཡིན་ཡང་། །དྲེ་ཡི་རིགས་གྱུར་དོན་ཡོད་
པས། །མ་མཐོངས་བས་འགར་ངྲེས་མྲེད་དྲེ། །མཁྲྲེགས་པ་མཚོན་གིས་མི་ཆོད་བཞིན། །ཡོད་ལ་འགལ་བ་མ་
མཐོང་ན། །ཐྲེ་ཚོམ་གང་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །དྲེ་ཡང་ལ་ལར་དྲེ་འབྲས་དང་། །བདག་ཏུ་ངྲེས་ལས་གཞན་ཅི་
ཡོད། །དྲེས་ན་བདག་མྲེད་པ་ལས་ཀང་། །འདི་ནི་ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ། །ལྡོག་ཏུ་ཆུག་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་། །བདག་
མྲེད་མྲེད་ལས་བདག་མི་འགྱུར། །གང་གིས་དྲེ་ནི་ལྡོག་མྲེད་ལ། །ངྲེས་པར་དངོས་པོར་འདོད་མ་ཡིན། །དཔྲེར་
ན་སོག་སོགས་མཐུན་ཕྱོགས་ལ། །ལྡོག་པ་མྲེད་ཀང་ཡོད་མིན་བཞིན། །གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་མཐུན་ཕྱོགས་
ལས། །ལྡོག་མྲེད་དྲེ་རྒྱུས་རྲེས་འགོ་ཅན། །རྲེས་འགོ་ཅན་མིན་ལྡོག་མིན་ན། །བདག་མྲེད་མ་ཡིན་བདག་བཅས་
མིན། །འཇུག་ལ་གང་གི་རང་བདག་ིད། །གང་མྲེད་མི་འབྱུང་ཅན་གྲུབ་པ། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ིད་ལྡོག་བྱྲེད་
དྲེ། །འཇུག་པ་ན་ཡང་འཇུག་བྱྲེད་ཡིན། ། 
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༼༡༢༦༽ 
མྲེད་ན་མི་འབྱུང་དྲེ་ཡང་ནི། །སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ལ་བལྟོས་པ་ཡིན། །འབྲས་བུ་མཐོང་དང་མ་མཐོང་བ། །དྲེ་དག་རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུ་ིད། །དྲེ་ཡོད་ན་ཡོད་ངྲེས་མྲེད་ཕྱིར། །དོན་གཞན་རོགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་
མྲེད་པ་ན། །དྲེ་དག་མྲེད་པར་མི་སིད་ཕྱིར། །འབྲས་བུའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་རྣམས། །རྒྱུ་རྣམས་ལས་ནི་བྱུང་བའི་
ཕྱིར། །དྲེ་དག་མྲེད་པར་གཞན་ལས་བྱུང་། །ཅི་ལྟར་དྲེས་བསྲེད་རང་བཞིན་ཡིན། །ཚོགས་པའི་ནུས་པ་ཐ་དད་
ཕྱིར། །དངོས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ངོ་བོ་ིད། །གལ་ཏྲེ་ཐ་དད་བྱྲེད་མིན་ན། །འགོ་འདི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར། །འདི་
ཐ་དད་བྱྲེད་ཐ་དད་བྱྲེད། །མིན་ན་རང་བཞིན་གཅིག་ིད་མས། །གཅིག་ནི་རང་བཞིན་དུ་མ་ན། །མྲེ་དང་མྲེ་མིན་
རང་བཞིན་གིས། །དྲེས་ན་གཞན་ནི་དྲེས་བསྲེད་པའི། །རང་བཞིན་ཡིན་ན་དྲེ་དྲེ་ིད། །དྲེ་བསྲེད་རང་བཞིན་མ་
ཡིན་ན། །དྲེ་ནི་དྲེ་ལས་ཅི་ལྟར་འབྱུང་། །དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དག །ཕན་ཚུན་རང་བཞིན་ངྲེས་པ་ིད། །དྲེས་
ན་རང་བཞིན་མཐོང་བ་བཞིན། །འབྲས་མཐོང་ན་ཡང་དྲེ་རོགས་འགྱུར། །ཆུ་དང་འོ་མ་རུལ་འགྱུར་བཞིན། །དུ་མ་
ལས་གཅིག་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །གཤྲེར་ནུས་གང་ལས་རུལ་འགྱུར་ཏྲེ། །གི་གའང་གཅིག་ིད་ཅི་འདི་ནི། །ཐ་དད་
གཅིག་པའི་བདག་ིད་དམ། །ཐ་དད་གཤྲེར་ིད་ཇི་ལྟར་ཡིན། །རང་རང་ངོ་བོ་ལ་གནས་ཕྱིར། །དྲེ་ཡི་རང་
བཞིན་ཅན་གི་བོ། །ཐ་དད་མྲེད་ཕྱིར་གཅིག་ཅྲེས་བརོད། །དྲེ་བཞིན་མྲེ་ནི་ཐ་དད་ཀང་། །ཆ་གང་གིས་ནི་མྲེར་
རོགས་པའི། །རྲེན་ཡིན་དྲེས་ནི་དུ་བསྲེད་པ། །དྲེས་ནི་དྲེ་ལྟར་རོགས་པ་ཡིན། །མྲེར་ཤྲེས་ཡན་ལག་གཞན་ལས་
ནི། །ལྟོས་པ་ིད་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། །དུ་བ་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་མྲེད་ཅན། །དྲེ་ལྟར་འབྲས་གཞན་དྲེ་བཞིན་འགྲུབ། ། 
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༼༡༢༧༽ 
དུ་བ་བུད་ཤིང་འགྱུར་བ་ཡི། །ཡན་ལག་རྲེན་ལ་མྲེར་འཇོག་ཕྱིར། །གལ་ཏྲེ་མྲེ་མིན་དྲེ་དུ་མིན། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དུ་མྲེ་
དྲེ་ིད། །ཅི་ལྟར་རང་རྒྱུ་ལ་བལྟོས་ནས། །རང་བཞིན་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་བར། །ཤྲེས་བྱ་འཇིག་དང་བྱས་པ་
ིད། །གོང་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་བཞིན་ནོ། །ལྡོག་ཅན་མཚུངས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། །མན་བྱ་ིད་ནི་བརོད་
མཛད་ལས། །གཏན་ཚིགས་མིན་ིད་རོགས་པ་ཡི། །ཚུལ་འདིས་ཐམས་ཅད་དཔག་པར་བྱ། །རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལྡོག་
ིད་ཀིས། །དོན་ལྡོག་པར་ནི་བརོད་པ་ལས། །མི་དམིགས་དཔྲེ་ནི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཐ་དད་པར་ནི་མ་བཤད་
དོ། །དྲེ་ལའང་སྲེས་བུ་མཐོང་མྲེད་ལས། །སོག་སོགས་ལྡོག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །གཏན་ཚིགས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བཤད་
པས། །བལྟར་རུང་དོན་ལ་དྲེ་ཞྲེས་བསྟན། །འདིས་ནི་དངོས་ལའང་དངོས་པོའ་ིཆ། །ཁས་བངས་མྲེད་པར་
དགག་པ་ིད། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ས་མ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་དམིགས་རུང་རྣམས་ཀི་
ནི། །ཡོད་པ་དམིགས་པ་ལས་གཞན་མིན། །དྲེ་ཕྱིར་མི་ཤྲེས་ཤྲེས་བྱའི་ཕྱིར། །མི་དམིགས་དཔྲེ་གཅིག་བཞྲེད་པ་
ཡིན། །ཡུལ་མྲེད་ཕྱིར་དྲེར་ཡུལ་ཅན་ནི། །ཤྲེས་བརོད་ཐྲེ་ཚོམ་འགོག་འགྱུར་ཏྲེ། །དཔྲེར་ན་སྲེག་པར་བྱྲེད་མིན་
ཕྱིར། །མྲེ་མ་ཡིན་ཞྲེས་བྱ་བ་བཞིན། །དམིགས་སུ་རུང་བའི་མྲེད་པ་ནི། །མི་དམིགས་པ་ལས་གཞན་མ་
ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ཡོད་པ་ལས་དྲེའི། །རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒྲ་ཤྲེས་སྒྲུབ། །སྣང་བ་མ་མཐོང་ན་མྲེད་ཅྲེས། །བྱ་བའི་
ཐ་སད་འདི་གྲུབ་པས། །དྲེ་འབྲས་ཡིན་ཡང་དྲེ་ལས་ནི། །བོ་སྒྲ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པར་འགྲུབ། །ཡུལ་ཡོང་ན་ཡང་
རོངས་པས་འདིར། །གཞན་དག་རྲེས་སུ་མི་བརོད་པ། །གྲུབ་པ་དང་ནི་ཆོས་མཐུན་ལས། །བརྡ་དྲན་བྱྲེད་པ་
འབའ་ཞིག་གོ །ཅི་ལྟར་མཐོང་དང་མ་ 
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༼༡༢༨༽ 
མཐོང་ལས། །རྒྱུ་དང་འབྲས་ིད་སྒྲུབ་བཞིན་ཏྲེ། །དྲེ་གིས་ལ་ནི་འབྲས་སོགས་སྒྲ། །ཐ་སད་དོན་དུ་བཀོད་པ་
ཡིན། །རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་བསྒྲུབས་པས་ན། །འདི་ནི་རང་བཞིན་ནང་འདུས་ཕྱིར། །གཏན་ཚིགས་རབ་དབྱྲེ་
བཤད་པ་ལས། །ཐ་དད་པར་ནི་དཔྲེར་མ་བསྟན། །གཅིག་དམིགས་མས་སུ་མོང་བ་ལས། །འདི་ནི་དམིགས་སུ་
ཞྲེས་བྱའམ། །མ་དམིགས་སོ་ཞྲེས་རོག་ཅན་གི། །བོ་ནི་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། །མོང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ིད་
ལས། །དོན་རྣམས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་རོགས། །དྲེ་ལྟའི་བདག་ིད་ཅན་མོང་ནི། །འདི་ནི་ཐ་དད་བོ་རྒྱུ་ཡིན། །དྲེ་
ཕྱིར་བོ་དབྱྲེ་རང་ིད་ལས། །གྲུབ་འགྱུར་དྲེ་དག་གིས་དྲེའི་དོན། །དྲེ་ལྟ་མིན་ན་ཐུག་མྲེད་ཕྱིར། །འགའ་ཡང་ཐ་
དད་གྲུབ་མི་འགྱུར། །རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་མོང་ལས། །གཞན་གསལ་བ་ནི་གཞན་མ་ཡིན། །དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་མི་
དམིགས་པ་ཡང་། །དྲེ་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དམིགས་ིད། །དྲེས་ན་མི་དམིགས་པ་འདི་ནི། །རང་ིད་མངོན་སུམ་
ལས་རོགས་པས། །རང་ིད་ཙམ་གིས་འཇུག་པ་ཅན། །དྲེ་མྲེད་རྣམ་གཞག་གོ་བྱྲེད་ཡིན། །གཞན་དུ་དོན་གི་
མྲེད་པ་ིད། །མི་དམིགས་པ་ལས་རོགས་པར་འགྱུར། །གཞན་གིས་དམིགས་པ་མྲེད་པ་ིད། །ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་
ཐུག་མྲེད་འགྱུར། །མི་སྣང་ངྲེས་པ་མི་རུང་ཕྱིར། །གཞན་དུ་གཞག་པ་འགོག་འགྱུར་དཔྲེར། །སྲེམས་ཅན་གཞན་
ལ་རགས་མྲེད་པའི། །རྣམ་རོག་ལ་སོགས་མི་འགྲུབ་བཞིན། །འབྲས་བུ་ངྲེས་མྲེད་ཅན་འདིས་ནི། །ལྡོག་པ་སྒྲུབ་
པར་ནུས་མ་ཡིན། །ངྲེས་པ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ལ། །དང་པོའ་ིདབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན། །རང་གི་སོར་བ་
དག་ལ་དྲེའི། །རང་གི་ངོ་བོའ་ིསོར་བའམ། །དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ངོ་བོ་སྟྲེ། །ཡོད་ན་ཡོད་པས་མྲེད་ཕྱིར་
རམ། །ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གྲུབ་ཕྱིར་ཏྲེ། །བརན་དངོས་དང་ནི་འཇིག་པ་བཞིན། །ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་ཕྱིར་
ཡང་། །ངྲེས་གྱུར་ 
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༼༡༢༩༽ 
དང་ནི་ལྟོས་བཅས་བཞིན། །རྒྱུ་གཞན་ལས་སྲེ་ྲེ་བར་ནི། །གདོན་མི་ཟ་བར་ག་ལ་ཡོད། །དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་
བྱུང་ཡིན་ན། །བརྒྱུད་པའི་དུབ་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་དྲེས་འཇིག་པ་གཞན། །བསྲེད་པས་དྲེ་ནི་འཇིག་
འགྱུར་ན། །དངོས་པོ་དྲེ་ིད་འཇིག་པ་ཡི། །ངང་དུ་བསྲེད་ན་ཅི་ཞིག་འགྱུར། །དྲེ་ནི་བདག་ིད་གྲུབ་གྱུར་
ན། །བདག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་པ་གང་། །བདག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་མིན་ན། །དྲེ་ཡིས་བལྟོས་བྱ་གང་ཅི་
ཞིག །ལྟོས་མྲེད་དངོས་པོ་ནམ་ཡང་ནི། །དྲེ་ལྟ་མིན་པར་ཅི་ལྟར་འགྱུར། །དཔྲེར་ན་དྲེ་ིད་འཇིག་ཀ་མར། །སྡོད་
ལ་བརྲེན་པར་མི་འདོད་བཞིན། །ལྟོས་པ་མྲེད་ན་སྐད་ཅིག་ཀང་། །དངོས་པོ་ཡོད་མིན་འགྱུར་ཞྲེ་ན། །དྲེ་ལྟར་གྱུར་
ཏྲེ་དངོས་ིད་ཡིན། །དངོས་མྲེད་དྲེ་ལྟར་ཅི་ལྟར་འགྱུར། །གང་དག་དྲེ་ཡོད་གཞན་ལྟོས་མྲེད། །དྲེ་དག་དྲེ་ཡོད་ལ་
ངྲེས་ཡིན། །འབྲས་བུའི་ལས་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པ། །མྲེད་པ་ཅན་གི་ཚོགས་པ་བཞིན། །བོ་ཡི་ནུས་པ་ཆུང་བ་མྲེད་
པ་དྲེ་དག་གིས་ཀང་ཟབ་མོའ་ིདྲེ་ིད་རོགས་མྲེད་ཅན། །བརྩོན་འགྲུས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་གྱུར་པ་དྲེ་དག་གིས་ཀང་
མཆོག་གི་དྲེ་ིད་མཐོང་མྲེད་ལྡན། །འགོ་བ་རྣམས་ལ་མཚུངས་པར་ལྲེགས་བཤད་སར་འཛིན་བྱྲེད་པ་མི་རྲེད་པ་
ཅན་ཁོ་བོའ་ིགཞུང་། །རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་ཆུ་བོ་བཞིན་དུ་རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ་ཞིང་ནུབ་པ་ིད་དུ་འགྱུར། །ཚུལ་དང་
ཚུལ་མིན་རྣམ་པར་འབྱྲེད་མཁས་ལྟ་བ་ངན་པའི་ཚང་ཚིང་བསྲེག །འཕགས་པ་ིད་ཀིས་རྲེས་སུ་བཟུང་བས་
ཡང་དག་རིག་པའི་ལམ་སྟོན་པ། །གཞུང་ལུགས་ིན་བྱྲེད་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ལྡན་བོ་ངན་ིད་སྤོང་འཇིགས་པ་
སྤངས། །དྲེ་ལྟ་མོད་ཀི་བོ་མིག་རྣམ་དག་མཁས་པའི་པདོ་རྒྱས་བྱྲེད་ཡིན། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་གཞན་གི་
དོན་གི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་སྟྲེ་ལྲེའུ་བཞི་པའོ།།  །།ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་འདི་ནི་ཡུལ་ལྷོ་
ཕྱོགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་གཞུང་ལུགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཆྲེས་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་པར་འཇུག་པ་སན་ 
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༼༡༣༠༽ 
པའི་གགས་པས་སའི་སྟྲེང་མ་ལུས་པར་ཁྱབ་པ་འགན་ཟ་མྲེད་པའི་མཁས་པ་ཆྲེན་པོ། དཔལ་ཆོས་ཀི་གགས་
པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།།  །།རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་སུ་བྷཱུ་ཏི་ཤི་ཤནི་དང་། བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་དགྲེ་སོང་དགྲེ་བའི་
བོ་གོས་ཀིས་བསྒྱུར། དཔལ་ལྡན་དམ་པའི་ལས་ལ་མངོན་དགྲེས་པ། །སད་མྲེད་ཆྲེ་བའི་བདག་ཅན་རྒྱལ་པོ་
མཆོག །དགྲེ་བའི་ཐུགས་མངའ་དྲེས་པ་ས་སོང་བ། །མི་ཡི་བདག་པོ་དབང་སྡྲེའི་བཀས་བསྐུལ་ནས། །བརྩོན་
ལྡན་ལྷག་པར་དཔོད་ལྡན་འཆད་པོ་དང་། །ན་པོ་རྒོལ་དང་ཕྱིར་རྒོལ་དོན་ངྲེས་དང་། །འབྲྲེལ་གཏམ་དགའ་སྟོན་
རྒྱ་ཆྲེན་མོང་བྱའི་ཕྱིར། །འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་རྒྱན་གྱུར་རྒྱན་འདི་བསྒྱུར། །ལྟ་ངན་ཀུན་སྲེལ་གིས་སུ་མྲེད་
པ་ཡི། །དོན་དམ་རྣམ་དཔོད་ལྷུར་ལྲེན་བསྟན་བཅོས་འདི། །གཞུང་མང་དོན་དཀའ་སྒྲུབ་པར་དཀའ་ན་
ཡང་། །འབྲས་བུ་ཆྲེ་ཕྱིར་འབད་པར་རིགས་པ་ཡིན། །ལོག་པའི་རྒྱུན་ཕྱོགས་རྲེས་སུ་གཞོལ་གྱུར་པ། །ལྟ་བ་ཆུ་
བོ་བཟོག་པར་དཀའ་མོད་ཀི། །ཡང་དག་རིག་པས་ལྲེགས་པར་བརྡ་སད་ན། །འགའ་ཡི་ཡིད་ལ་ཅི་སྟྲེ་འབབ་མི་
འགྱུར། །སྒྲ་དོན་གི་ག་མས་སུ་བདྲེར་ལོན་ཏྲེ། །མུན་སྤྲུལ་གིས་ནི་མ་བསད་ལྲེགས་བསྒྱུར་པ། །སོན་གི་སྒྱུར་
བྱྲེད་དམ་པ་དྲེ་དག་གི །དྲི་ཙམ་བྲོ་བ་ད་ལྟ་ཁོ་བོར་ཟད། །དཔལ་ལྡན་ཁ་ཆྲེའི་རིག་པ་བའི། །གཙུག་གི་ནོར་བུ་
སྐལ་ལྡན་ནི། །རྒྱལ་པོ་ཞྲེས་བྱ་ལ་ཐོས་ནས། །བོ་ལྡན་བཟང་པོས་འདི་བསྒྱུར་རོ། །གོང་ཁྱྲེར་ཆྲེན་པོ་དཔྲེ་མྲེད་
ཀི་ཤར་ཕྱོགས་ན་ཡུལ་འཁོར་ལོ་འཛིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ། །གྲུབ་པའི་གནས་སུ་གགས་པའི་འདབས། རྣམ་པར་
རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཞྲེས་བྱ་བར། ཁ་ཆྲེའི་པཎི་ཏ་ཆྲེན་པོ་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་དང་བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་ཆྲེན་པོ་དགྲེ་སོང་བོ་
ལྡན་ཤྲེས་རབ་ཀིས་ 
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༼༡༣༡༽ 
བསྒྱུར་བའོ། །དུས་ཕྱིས་སའི་སྟྲེང་ན་འགན་ཟ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་མཁས་པ་བསོད་སོམས་པ་ཆྲེན་པོ་
ཤཱཀ་ཤི་བྷ་དྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། ཤཱཀའི་དགྲེ་སོང་ཀུན་དཀའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་
ཞུས་ཏྲེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྲེལ།། །། 


