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      ༄༅། །སྨྲ་བའི་སྒོ་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ 

                     བཞུགས་སོ། 

 

             མཛད་པ་པོ།            པཎི་ཏ་དྲན་པ་ཡེ་ཤེས་གྲགས་པ། 
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༄༅།  །སྨྲ་བའི་སྒོ་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་ 

                                                      བ་བཞུགས་སོ།། 

 

 

༄༅༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཝ་ཙ་ན་མུ་ཁ་ཡུ་
དྷྒོ་པ་མ་ནཱ་མ། བྒོད་སྐད་དུ། སྨྲ་བའི་སྒོ་མཚོན་
ཆ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ། སྨྲ་བའི་མཆྒོག་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྒོ། །སྨྲ་མཆྒོག་གཙོ་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །སྨྲ་བའི་ཡན་ལག་
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རྒོགས་དྒོན་དུ། །ངག་གི་འདུ་བྱེད་གང་དེ་
ཡི། །ཚོགས་པ་བདག་གིས་བཤད་པར་
བྱ། །ཁྒོག་པ་མགྲིན་པ་རྐན་དང་ལེ། །སྣ་དང་
སི་བྒོ་སྒོ་དང་མཆུ། །ཕྱི་དང་རེ་རེའི་ཆ་དག་
ལས། །ཕྲད་དང་ཅུང་ཟད་ཕྲད་པ་དང༌། །དྒོག་
པ་དང་ནི་ཡངས་པ་ནས། །དྲང་པྒོ་བསེང་དང་
བཀུག་པ་དང༌། །བསྒོད་པ་དང་ནི་སྨད་པ་
དང༌། །བསིམས་དང་གྒོད་པའི་ང་རྒོ་
འབྱུང༌། །དྲང་པྒོ་བཀུག་དང་སྨད་པ་
དང༌། །བསིམས་པ་དང་ནི་གྒོང་པ་ལ། །གྲྭར་
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དང་ཙྭང་གིས་ཕྱེ་བ་དང༌། །བསེང་དང་
བསེངས་ཏེ་བཀུག་པ་དང༌། །བསྒོད་དང་
བསྒོད་དེ་སྨད་པ་དང༌། །སྣ་ལྡན་རྣམ་པར་
གཅད་པ་ཡིས། །ང་རྒོ་བཅུ་དྲུག་དག་ཏུ་
འདྒོད། །ང་རྒོ་དག་གི་གསལ་བྱེད་ནི། །དྲང་པྒོ་
བཀུག་དང་སྨད་པ་ལ། །འདྲེན་པ་རིང་ཐུང་
གསུམ་ཡྒོད་དེ། །དེ་ལའང་ཆེ་འབིང་རྣམ་པ་
གསུམ། །དེ་དགུ་སྣ་ལྡན་བཅྒོ་བརྒྱད་
དྒོ། །གསལ་བར་བྱ་བ་འདི་ལྟ་སེ། །བསེང་དང་
བསྒོད་ལ་ཐུང་བ་སེ། །བསིམས་དང་གྒོད་ལ་
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རིང་བའྒོ། །བཅུ་གིས་ཡིན་ཏེ་བརྒྱ་རྩ་
གིས། །སིར་ན་བརྒྱ་དང་བཅུ་རྩ་གཅིག །རང་
གནས་དང་ནི་བཅུ་གིས་ཏེ། །ཡི་གེ་གཅིག་
གི་རྣམ་པའི་ཆ། །ངག་གི་འདུ་བྱེད་ཚོགས་
པའྒོ། །དུས་གཅིག་ཏུ་ནི་བཅུ་གཅིག་གམ། །སྣ་
ལྡན་དང་ནི་བཅུ་གིས་ཏེ། །རང་གི་གནས་
དང་བཅུ་གསུམ་མྒོ། །མཚོན་འདེབས་གར་
དང་ལས་བྱེད་དང༌། ། སབས་འགྲྒོས་ལྟ་
སངས་བྱེ་བག་དག  །རྐང་ལག་མིག་གི་འགྱུར་
བག་གི། །ལུས་ཀི་འདུ་བྱེད་བདུན་པྒོ་ནི། །ཐད་
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ཀར་ལྟ་དང་གེན་དུ་ལྟ། །དེ་བཞིན་བཟྒོག་སེ་
ལྟ་བ་དང༌། །བསྒོད་དེ་ལྟ་དང་སྨད་དེ་
ལྟ། །བསིམས་དང་གྒོད་དེ་ལྟ་བ་ལྟར། །གར་
ལ་སྒོགས་པའང་དེ་བཞིན་ཏེ། །ལུས་ཀི་འདུ་ 
བྱེད་བདུན་པྒོ་ལྟར། །ངག་གི་འདུ་བྱེད་དེ་
བཞིན་ནྒོ། །དེ་སྒོན་དབྱིབས་ཀི་གནས་ལུགས་
ཀང༌། །མདའ་དང་བསེ་རུ་གང་ཆེན་
སྣ། །གདུགས་དང་རྐང་རེན་ལྟ་བུ་དང༌། །མེ་
རི་ཆུ་ཡི་དཀིལ་འཁྒོར་ལྟར། །ཐད་ཀར་ཟུར་
དང་ཟུར་ལྒོགས་དང༌། །སེང་འྒོག་རང་གི་ལུས་
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རྣམས་ལ། །གནས་པའི་བརྡས་འདི་ཤེས་པར་
བྱ། །དེས་འདི་བརྡ་ཅན་འབྱུང་བ་ན། །ལགས་
རྣམས་ལ་ནི་ཁབ་ལེན་བཞིན། །རྣམ་རྒོག་
དབང་གིས་གནས་རྣམས་གཡྒོ། །ཇི་ལྟར་
གནས་གཞི་མེད་བཞིན་དུ། །མཁའ་ལ་འདབ་
སྒོད་རླུང་བྱུང་ལྟར། །རྣམ་པར་རྒོག་པས་
བསྒོད་པ་ན། ། བཱ་ཡ་ཏ་ཞེས་བྱ་བའི་
རླུང༌། །ལུས་ལ་རབ་ཏུ་གཡྒོ་བར་
འགྱུར། །གཡྒོ་རླུང་རབ་ཏུ་གཡྒོས་བ་
ཡིས། །བྱེད་པ་ཀུན་དུ་བསྒོད་པ་ན། །དྒོག་དང་
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ཡངས་པའི་གནས་རྣམས་སུ། །ཕྲད་དང་ཅུང་
ཟད་ཕྲད་པར་བྱེད། །དེ་ཚེ་ནིིཿཤྭཱ་སཱ་ཞེས་
པའི། །རླུང་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་སེ། །ཇི་
ལྟར་གཟུགས་ལ་འབྱུང་བ་བཞིན། །ང་རྒོ་ལ་ནི་
བརེན་བཞིན་དུ། །རྣམ་རྒོག་རང་གི་སྣང་ཆ་
ལས། །གཟུགས་བརྙན་བཞིན་དུ་ཆ་མམ་
སེ། །གནས་རྣམས་དང་ནི་བྱེད་པ་དང༌། །རྣམ་
པར་རྒོག་དང་རླུང་གིས་དང༌། །ང་རྒོ་གསལ་
བྱེད་སྣང་ཆ་ཡིས། །ངག་གི་འདུ་བྱེད་ཀུན་དུ་
བསེད། །རྒྱུ་བདུན་དག་ལས་འབྱུང་བ་
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ནི། །གནས་རྣམས་བཞི་ཡི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །བྱེད་
པ་འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ། །དེ་བཞིན་རྣམ་
རྒོག་བསྐུལ་བའི་རྒྱུ། །ཇི་ལྟར་ཤིང་ལ་རླུང་
བཞིན་དུ། །བྱེད་པ་བསྒོད་རྒྱུ་བཱ་ཡ་
ཏའྒོ། །སེས་བུ་དང་ནི་བཞྒོན་པ་བཞིན། །ལྷན་
ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་ནིིཿཤྭཱ་སཱ། །ང་རྒོ་རྣམས་དང་
གསལ་བྱེད་ནི། །ཀུན་དུ་ཁབ་པར་འགྲྒོ་བའི་
རྒྱུ། །སྣང་ཆ་འདྲ་བར་འབྱུང་བ་ནི། །སྐལ་བ་
མམ་པའི་རྒྱུ་ཞེས་བྱ། །དེ་ལ་གདངས་ཀི་བྱེ་
བག་ནི། །རྒྱུ་རྣམས་དག་གིས་ཕྱེ་བ་སེ། །སྒོན་
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དུ་སྒོང་བར་རིག་པར་བྱ། །དེ་ལ་རྒྱུ་དང་རང་
བཞིན་ནི། །ང་རྒོ་དྲང་པྒོ་ལས་བྱུང་བ། །ཀ་
སྒོགས་སེ་ནས་རིམ་བཞིན་དུ། །སེ་ལྔ་དག་
དང་ ཨནྟསྠ། །ཨཱུཥྨ་ཎ་དང་མཐར་ཟད་
དེ། །གནས་ཀི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་བཞི། །མིང་དང་
ཕྒོ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། །དེ་ལ་དང་པྒོའ་ིསེ་པ་
དང༌། །ཨཱུཥྨ་ཎ་ཡི་བཞི་བ་ནི། །བཅད་པར་
བཅས་པ་མགྲིན་པ་ལས། །གིས་པ་དག་དང་
ཨནྟསྠའི། །དང་པྒོ་ཨུཤྨའི་གསུམ་པ་
རྣམས། །རྐན་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ 
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ཡིན། །གསུམ་པ་དག་དང་ཨནྟསྠའི། །གིས་
པ་ཨུཥྨའི་གིས་པ་རྣམས། །སི་བྒོ་ལས་ནི་
རབ་ཏུ་འབྱུང༌། །བཞི་པ་དང་ནི་
ཨནྟསྠའི། །གསུམ་པ་ཨུཥྨའི་གསུམ་པ་
རྣམས། །སྒོ་ཡི་ཆ་ལས་ཀུན་དུ་འབྱུང༌། །ལྔ་པ་
དང་ནི་ཨནྟསྠའི། །བཞི་པ་མཆུ་ལས་བྱུང་བ་
ཡིན། །མཐར་ཟད་མགུལ་དང་སི་བྒོ་ལས། །སེ་
ལྔ་དག་ལས་ལྔ་ལྔ་ཡང༌། །དང་པྒོ་རང་གནས་
དྲག་པ་སེ། །གིས་པ་འབིང་དང་སི་བྒོའ་ི
ཆ། །གསུམ་པ་རྣམས་ནི་ཞན་པ་སེ། །མ་ཧཱ་



                                                                    སྨྲ་སྒོ་མཚོན་ཆ། 
 

པྲའ་ཎ་ཞེས་བྱ་བ། །བཞི་པ་རང་གནས་ཁྒོང་
ནས་སྒོ། །ཨ་ནུ་སྭ་ར་ཞེས་བྱ་བ། །ལྔ་པ་རང་
གནས་སྣ་ནས་འབྱུང༌། །མགུལ་ པ་སྣ་དང་ག་
དང་པའི་སྦུབས། །དྒོག་པ་ཡིན་ཏེ་ཡངས་བ་
གཞན། །རྐན་དང་སྒོ་དང་ལེ་དང་མཆུ། །ཕྲད་
པ་ཡིན་ཏེ་གཞན་ཞེས་བྱ། །གནས་ཆའི་ཡི་གེ་
ཇི་སེད་ཀང༌། །ང་རྒོ་གཅིག་གིས་བཅིངས་པ་
ལ། །དེལའང་ཡི་གེ་གཅིག་ཅེས་བརྒོད། །ཤིན་
ཏུ་ཕྲ་བའི་རྣམ་པའི་ཆ། །དེ་ལའང་ཡི་གེ་
གཅིག་ཅེས་བྱ། །ས་འདི་དག་ལ་འདྲེན་པའི་
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ཆ། །ཨལྤ་པྲའ་ཎ་གིས་གཅིག་ཡིན། །མ་ཧཱ་
པྲའ་ཎ་གཅིག་ིད་ཡིན། །ཨ་ནུ་སྭ་ར་རྔུབ་པའི་
ས། །བི་སརྫྫ་ནི་བཅད་པའྒོ། །ཧྲ་སྭ་ཐ་མལ་ས་
ཡིན་ཏེ། །དི་རྒྷ་ཏ་ནི་གིས་ཀི་ཡུན། །པླུ་ཏ་ནི་
དེ་བཞིན་གསུམ། །ཨུ་དཏྟ་ནི་མཚུངས་གིས་ 
གཅིག །ཨ་ནུ་དཏྟ་ཕྱེད་ཆ་ཡིན། །སྭ་རི་ཏ་ནི་
རང་ས་འྒོ། །སྣ་ལྡན་ཨ་ནུ་སྭ་རའི་ཆ། །ཨ་
ལྡན་ཨ་མེད་ཅེས་བྱ་བ། །ཆེ་བ་དག་དང་ཆུང་
བའི་མིང༌། །དྲང་པྒོ་དག་ལ་ཇི་ལྟ་བ། །ང་རྒོ་
གཞན་ལའང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་ལ་ཅུང་ཟད་
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གནས་ཆ་ནི། །རྐན་དང་མགུལ་པའི་ཆ་དག་
ལས། །བསེང་ དང་བཀུག་པའི་ང་རྒོ་
འབྱུང༌། །དེ་བཞིན་མཆུ་ལས་བསྒོད་སྨད་
དྒོ། །བསིམས་པ་སི་བྒོའ་ིཆ་ལས་ཏེ། །གྒོད་པ་
དག་ནི་སྒོ་ཡིན་ནྒོ། །འདི་དག་གིས་ནི་བཅིངས་
པ་ན། །ཆ་ནི་སྒོན་དུ་བརྒོད་པ་བཞིན། །མི་དེ་
མུ་དྒོ་རྀ་ལི་ཡི། །ས་ཡི་ཆ་དང་ཅི་རིགས་
སྦྱར། །ཨ་ཡི་ཆ་ནི་མདུན་དུ་དཔྱད། །ལྷག་ མ་
རྣམ་པའི་ཆ་ཞེས་བྱ། །དེ་དག་རེ་རེའི་ཆ་ཡིན་
ཏེ། །གང་ཡང་ཕན་ཚུན་བརེན་པ་ནི། །ཀུན་དུ་
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ཁབ་ཕྱིར་སི་ཡི་ཆ། །དེ་དག་ཡི་གེའི་བྱེ་བག་
སེ། །རྣམ་གྲངས་དུ་མ་མེད་པ་དང༌། །མིང་
ཚིག་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང༌། །དྒོན་རྣམས་
རྒོད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། །ཡི་གེ་ཞེས་ནི་བརྒོད་
པ་ཡིན། །རང་ བཞིན་ལས་དང་དགྒོས་ཆེད་
ཀི། །ངེས་ཚིག་ཡིན་ཏེ་གྒོ་རིམས་
བཞིན། །ཚོགས་དང་ལུས་དང་འདུས་པ་
ནི། །རྣམ་གྲངས་དག་སེ་དེ་བཞིན་སྦྱར། །ཇི་
ལྟར་རྡུལ་ལས་གྒོང་བུ་བཞིན། །ཡི་གེ་འདུས་
པར་གྱུར་པ་ན། །མིང་ནི་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་
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འགྱུར། །གང་ཞིག་རྣམ་ཆ་འདུས་པ་
ཡིས། །དྒོན་གི་ངྒོ་བྒོ་ིད་བརྒོད་ན། །རྣམ་ཆ་
མང་ངམ་ཉུང་གྱུར་ཀང༌། །དེ་ནི་མིང་ཞེས་རབ་
ཏུ་བརྒོད། །དེ་ཡང་མིང་གི་ཐྒོག་མ་
དང༌། །རེས་སུ་གྲུབ་པ་རྣམ་པ་གིས། །ཐྒོག་
མ་འདྒོད་རྒྱལ་མིང་ཡིན་ཏེ། །རེས་གྲུབ་དག་ནི་
དྒོན་ལྡན་དང༌། །རྣམ་པ་གིས་ཀར་འདྒོད་པ་
ཡིན། །དེ་ནི་ངེས་ཚིག་ཡྒོད་མེད་དྒོ། །གང་
ཞིག་གཞན་ལ་མ་བརེན་པར། །བླ་དགས་གང་
བྱས་ཐྒོག་མའྒོ། །དེ་ལ་བརེན་པ་རེས་གྲུབ་
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པ། །འདྒོད་རྒྱལ་དྒོན་ལྡན་གིས་སུ་
འདྒོད། །འདྒོད་རྒྱལ་དག་ཏུ་མཚུངས་མྒོད་
ཀི། །མ་བརེན་ཕྱིར་ན་གྲུབ་པ་སེ། །མིང་
གཞན་གང་ལའང་མ་བརེན་པ། །གཞན་གིས་
འགལ་བ་མེད་ ཕྱིར་རྒོ། །འཐད་པར་སྒྲུབ་པའི་
རིགས་པ་དག །ཆྒོས་ིད་ལ་ནི་བརེན་པ་
བཞིན། །དྒོན་ལྡན་མིང་ཡང་དེ་བཞིན་
དུ། །འདྒོད་རྒྱལ་ཐྒོག་མ་ིད་ལ་བརེན། །རེས་
སུ་གྲུབ་པའི་འདྒོད་རྒྱལ་ནི། །ལྒོག་པར་སྒྲུབ་
ཕྱིར་ངེས་ཚིག་བཞག །འདྒོད་རྒྱལ་ཐྒོག་མའི་
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མིང་གང་ཡིན། །ངེས་ཚིག་གཞི་མེད་ཆྒོས་ིད་
བཞིན། །དེ་ལྡན་དྒོན་ལྡན་ངེས་ཚིག་ནི། །དེ་
ཡིན་ཕྱིར་དང་དེ་ཡྒོད་ཕྱིར། །དེ་ལ་ཕན་ཕྱིར་དེ་
བྱེད་ཕྱིར། །དེ་བྱའི་ཕྱིར་དང་དེ་འདྲའི་
ཕྱིར། །དེ་དེའི་ཕྱིར་དང་དེ་ིད་ཕྱིར། །དེ་ཡི་
མིང་ནི་དེ་སྐད་ཅེས། །རྒོགས་ཀི་སྒོ་འམ་མེད་
ཀང་རུང༌། །སྐབས་ཀི་མཐུ་ཡིས་ངེས་ཚིག་
བརྒོད། །ཡིན་དང་ ངྒོ་བྒོ་བསྒྲུབ་བ་
དང༌། །དངྒོས་པྒོའ་ིརེན་ནི་དངྒོས་ཀི་
མིང༌། །ལྷག་མ་བཏགས་པ་ཞེས་བྱའྒོ། །རང་
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གི་ངྒོ་བྒོའ་ིངེས་ཚིག་དང༌། །བཏགས་པའི་མིང་
གཞན་སྒོང་བྱེད་དང༌། །རང་གི་ཁད་པར་
གཞན་སེལ་བས། །ཡིན་དང་ངྒོ་བྒོ་སྒྲུབ་པ་
དང༌། །དངྒོས་པྒོའ་ིརེན་རྣམས་གྒོ་རིམས་
བཞིན། །རེན་ལ་བརེན་པ་བཏགས་པ་
དང༌། །བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་
དང༌། །དངྒོས་ཀི་རྒྱུ་ལ་དེ་བཞིན་
དང༌། །འབས་བུའམ་བྱ་བར་གྱུར་པ་ལ། །དེ་
ལ་རྒྱུ་ཡི་མིང་བཏགས་པའམ། །དཔེ་གཞན་གི་
ནི་མིང་དག་དང༌། །དྒོན་འདི་དག་གི་སྒོ་ནས་
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ནི། །ཡྒོད་དང་དེ་ལ་ཕན་པ་དང༌། །བྱེད་དང་
ལས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ། འདྲ་བར་སྦྱར་དང་
རིམ་བཞིན་ནྒོ། །གལ་ཏེ་མིང་གིས་འདུས་
པའམ། །འྒོན་ཏེ་མང་པྒོ་འདུས་ཀང་རུང༌། །དེ་
དག་ཁད་པར་རྒོད་བྱེད་ན། །ཚིག་ཅེས་རབ་ཏུ་
བརྒོད་པ་སེ། །ཕྲད་རྣམས་དག་དང་བཅས་
པའང་ཡིན། །དེ་ལ་ཚིག་གི་སྦྱྒོར་བ་
བཅུ། །འབྲུ་མང་པྒོ་དང་ཚིག་སྡུད་དང༌། །ཁད་
པར་ དག་དང་ཡན་ལག་དང༌། །གཞི་དང་གཞི་
གཅིག་བསྡུ་བ་དང༌། །གཞི་མཐུན་པ་དང་དེའི་
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སེས་བུ། །ཟས་དབྱེ་བ་དང་ཕྱྒོགས་ཙམ་
མྒོ། །ཚིག་གིས་མང་པྒོའ་ིརབ་དབྱེ་བ། །རང་
མིང་ལྡན་དང་མི་ལྡན་དང༌། །ཕྱྒོགས་དང་རྣམ་
གྲངས་ཕན་ཚུན་དང༌། །ཚིག་མང་པྒོ་སེ་རྣམ་
མང་པྒོ། །མཐུན་དང་ཐ་དད་དབྱེ་བ་
ཡིས། །ཕྱྒོགས་ཀུན་དང་ནི་ཕྱྒོགས་གཅིག་
ལས། །རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བཞིར་འདྒོད་དྒོ། །བྱེད་
པ་དྲུག་གིས་སྦྱར་བ་ནི། །ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ལྡན་
པ་ས། །བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ལས། །དུས་
གཅིག་ཏུ་ནི་སུམ་ལྡན་གཟུང༌། །ཚིག་བསྡུ་བ་
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ནི་རྣམ་པ་ལྔ། །གིས་དང་རྣམ་གྲངས་བྱེ་བག་
དང༌། །གཞན་དང་བྱེད་པའི་ཚིག་ཡིན་
ནྒོ། །ལས་ལ་སྒོགས་པའི་དབྱེ་བ་
ཡིས། །གིས་པ་ལ་སྒོགས་བདུན་པའི་
མཐའ། །བྱེད་པ་དྲུག་ཏུ་འདྒོད་པ་སེ། །ཚིག་
སྡུད་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །ས་མ་ཕྱི་མའི་སྦྱྒོར་
བ་ཡིས། །ཁད་པར་བསྡུ་བ་རྣམས་པ་
གིས། །འབེལ་པ་ དག་དང་གྒོ་རིམས་
དང༌། །དྒོན་དང་གྲགས་པའི་ཡན་ལག་
ནི། །བསྡུ་བ་བཞིའྒོ་གྲགས་པ་ཡང༌། །འཇིག་
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རེན་བསན་བཅྒོས་དག་ལ་གིས། །རིགས་
གསལ་བྱས་དང་མ་བྱས་པའི། །གཞི་བསྡུ་བ་
ནི་གིས་ཡིན་ནྒོ། །ཕྱྒོགས་གཅིག་དག་ཏུ་བྱེད་
པ་དང༌། །སྒོ་སྒོ་ཕྱྒོགས་གཅིག་བྱེད་པ་ 
ཡིས། །གཞི་གཅིག་བསྡུ་བ་གིས་
སུའྒོ། །ཁད་པར་ཁད་པར་ཅན་གིས་
དང༌། །ཁད་པར་རྣམ་གིས་གཞི་གཅིག་
ཏུ། །མཐུན་པར་གྒོ་བར་བྱ་བ་ལ། །སྦྱྒོར་བའི་
གཞི་མཐུན་རྣམ་པ་གིས། ངྒོ་བྒོ་འམ་ནི་ཆྒོས་
ཀང་རུང༌། །ཐ་དད་གྒོ་བར་བྱེད་བ་ཡི། །དེ་ཡི་
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སེས་བུ་གསུམ་ ཡིན་ཏེ། །བྱེད་པའི་ཚིག་དང་
ལས་འཛིན་དང༌། །བ་གིས་པ་ཞེས་བྱ་
བའྒོ། །དེ་ལ་བྱེད་པ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། །དང་པྒོ་
ལ་སྒོགས་བདུན་པའི་མཐའ། །རྣམ་དབྱེ་སྦྱྒོར་
བ་བདུན་པྒོ་དང༌། །ཕྲད་དང་སྦྱྒོར་བ་བལ་བའི་
ཕྱིར། །གཞན་དང་སྦྱྒོར་མེད་བྒོད་པ་
སང༌། །དགག་པ་དང་ནི་བརྒྱད་དུ་ 
འདྒོད། །མཚན་ིད་དབང་གིས་ཕྱེ་བ་
ཡིས། །མ་ཡིན་དགག་པ་བཅུ་བཞི་
དང༌། །མཚན་ིད་དབྱེ་བ་མེད་མྒོད་ཀི། །ཡུལ་
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དང་དུས་ཀི་ཕྱེ་བ་ཡིས། །མེད་པར་དགག་པ་
བཅུ་གཅིག་དག །གང་ལྡན་དགག་པར་འདྒོད་
པའྒོ། །གཞན་དང་མི་མཐུན་གེན་པྒོ་
དང༌། །ཆུང་དང་ཕྲ་དང་ཉུང་བ་དང༌། །ཡུན་
ཐུང་ལྷག་མ་མེད་པ་དང༌། །མཐའ་དག་མིན་
དང་བལ་བ་དང༌། །དམན་དང་ཞན་དང་ཞུམ་
པ་དང༌། །འདྲ་བ་དག་ལས་དགག་པ་ནི། །མ་
ཡིན་དགག་པར་འདྒོད་པའྒོ། །རྒྱུ་འདྲ་བ་དང་
རང་བཞིན་དང༌། །སྐབས་དང་རེན་གི་དབྱེ་བ་
ཡིས། །ས་དང་ ཞིག་ནས་མེད་པ་དང༌། །དབྱེ་
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བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། །ཕན་ཚུན་དག་ལ་
རྣག་བཞིན་དང༌། །རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་གིས་
དབྱེ་བའི། །ཤིན་ཏུ་མེད་དང་བཅུ་གཅིག་
ནི། །མེད་པར་དགག་པར་འདྒོད་པའྒོ། །ཀུན་
ཏུ་ལྡྒོག་ཕྱིར་དགག་པ་ཡིན། །དེ་ིད་གཞན་དུ་
མི་བརྒོད་དང༌། །འདྲ་བ་གཞན་དང་བྱེ་བག་
གི། །ཚིག་སྦྱྒོར་དབྱེ་བ་ལས་འཛིན་
ནྒོ། །གྲངས་དང་བསྡུས་དྒོན་སྦྱྒོར་བ་
ཡིས། །གཅིག་དང་ཐ་དད་སྦྱྒོར་བྱེད་པ། །བ་
གིས་པར་ནི་འདྒོད་པའྒོ། །བསྡུ་པའི་ཕྱིར་དང་
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དབྱེ་ཕྱིར་དང༌། །ེ་བར་ཐ་དད་སྦྱྒོར་བའི་
ཕྱིར། །འདས་མ་ཐག་དང་གཞན་དག་
དང༌། །ལན་གྲངས་གཞན་ལ་སྦྱྒོར་བྱེད་
པ། །ཟས་དབྱེ་བ་ཞེས་འདྒོད་པ་ཡིན། །རང་
གི་རིགས་ཙམ་སྡུད་བྱེད་ཅིང༌། །ཕྱྒོགས་གཞན་
ཀུན་དུ་སྒོང་བ་དང༌། །རིགས་ཀི་ཚད་ཀང་མི་
འཛིན་པ། །ཕྱྒོགས་ཙམ་སྒོན་པའི་སྦྱྒོར་
བའྒོ། །གང་ཞིག་རང་གི་དྒོན་མེད་ཅིང༌། །དྒོན་
གི་མིང་ལ་གསལ་བྱེད་པ། །ཚིག་གི་ཕྲད་ཅེས་
བྱ་བ་ སེ༑ །དེ་ལྡན་ཕྲད་དང་བཅས་པ་
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ཡིན། །དེ་ལ་ཕྲད་ཀི་འཇུག་པ་ནི། །གང་ནི་
འདྲི་བའི་ཚིག་གི་དྒོན། །སི་ལ་ཁབ་པར་སྦྱྒོར་
བ་སེ། །ཟ་སྡུད་པ་ལ་ཀུན་དུ་སང༌། །ཅི་ལ་
སྒོགས་པ་འང་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཁབ་པ་སྐབས་
ཀིས་བརྩི་བར་བྱ། །དེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གི་
དྒོན། །ཐ་སད་དངྒོས་དང་དུས་འཇུག་
གསུམ། །འདས་དང་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཅན་
དང༌། །ལྷག་མ་དག་དང་བཅས་པའྒོ། །བདེན་
པ་དག་དང་གསང་བ་དང༌། །བདག་གི་བ་དང་
ཕ་རྒོལ་པྒོ། །དངྒོས་པྒོ་དག་ལ་འཇུག་པ་
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བཞི། །འདས་པ་དང་ནི་མ་འྒོངས་པའི། །དུས་
གིས་ལ་ནི་འཇུག་པ་གིས། །བདག་ིད་ད་
ལྟར་ིད་ལ་སང༌། །དངྒོས་པྒོའ་ིདུས་ནི་མི་
འདྒོར་ཏེ། །ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱར་བར་བྱ། །འདི་
ཚིག་འདས་དང་མ་འྒོངས་དང༌། །སྐབས་ཀི་
དངྒོས་གཞན་དག་ལ་འཇུག །གང་ཞིག་ལ་ནི་
ལྟྒོས་བྱས་པའི། །ེ་བ་དག་དང་མངྒོན་སུམ་
པའི། །དངྒོས་པྒོ་དག་ཀང་གིས་ཡིན་ནྒོ། ། 
སང་བར་བྱ་བ་འདི་ལྟ་སེ། །ལྒོག་ཏུ་གྱུར་དང་
རིང་བ་དང༌། །གལ་ཏེ་བསན་བྱ་དུས་ིད་
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ན། །འདས་དང་མ་འྒོངས་སང་བར་བྱ། །དེ་
རྣམས་ཀུན་ལ་བསྒྱུར་བ་ལྡན། །ད་ནི་སྐབས་
སུ་བབ་པའི་ཚིག །ད་ལྟར་བྱུང་ལ་སྦྱྒོར་བ་
སེ། །འདས་པའི་སྐབས་ལ་རྣམ་པར་སང༌། །ན་
ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་གི་དྒོན། །དམིགས་ཀིས་
འབྱེད་དང་རྒྱུ་མཚན་དང༌། །རྒྱུ་མཚན་དྒོན་
གིས་བསན་པ་དང༌། །ལས་དང་ཆེད་དང་རེན་
གནས་དང༌། །ཕྱི་ཚིག་དེ་གཞན་སྒོགས་སྒོན་
དང༌། །འྒོས་པར་དཀའ་བ་ཆག་འཛིན་
ལས། །ཕྱིར་ཚིག་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང༌། །དེ་
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ལས་བཟྒོག་པ་ིད་དང་ ནི༑ །འགལ་བའམ་མི་
འགལ་སྒོན་པ་དང༌། །སྨྒོན་དང་འདྲི་དང་ཐེ་
ཚོམ་གཞི། །ཚེ་སྐབས་རྣམས་ལ་འདི་མཐྒོང་
ངྒོ༌། །སེ་ནི་ལྷག་མ་ཡྒོད་པ་སེ། །མཚམས་
སྦྱྒོར་བ་དང་དམ་འཆའ་དང༌། །གཞན་འདྲེན་པ་
དང་གསུམ་དུ་འདྒོད། །བྱེད་དང་བྱ་བའམ་ཡང་
ན་ནི། །བྱ་བ་ིད་དུ་སྦྱྒོར་བ་གང། །ཚིག་
གིས་རིམ་མམ་དུས་གཅིག་ཏུ། །སྦྱྒོར་བར་
བྱེད་པ་མཚམས་སྦྱྒོར་ཡིན། །གང་ཞིག་གིས་
ནི་ས་མ་ལ། །གང་ཞིག་གིས་ནི་སྣ་མ་
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ལ། །གསལ་བར་བྱེད་པ་དམ་འཆའ་བ། །ལྷག་
མ་ཡྒོད་ཙམ་སྒོན་གྱུར་ཅིང༌། །དེ་ལས་གཞན་
གྱུར་གཞན་འདྲེན་པའྒོ། །ད་ནི་འབྱེད་དང་སྡུད་
པ་དང༌། །རྒྱུ་མཚན་ཚེ་སྐབས་གདམས་ངག་
ལྔ། །དེ་ིད་དང་ནི་གཞན་དག་དང༌། །དེ་ིད་
དང་ནི་གཞན་དག་དང༌། །ལན་གྲངས་གཞན་
ལ་སྦྱྒོར་བ་ཡི། །སྡུད་པའི་དང་ཡང་གསུམ་དུ་
འདྒོད། །ནི་ནི་དགར་དང་བསྣན་པའི་
ཚིག །དམིགས་སམ་ངེས་པར་འཛིན་པ་
སེ། །ཕྱི་མའི་ཚིག་དང་སྦྱར་བར་བྱ། །ཀང་དང་
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ཡང་ནི་སྡུད་པའི་ཚིག །མི་མཐུན་མཐུན་པར་
སྒོན་པའང་ཡིན། །འདས་པའམ་མ་འྒོངས་
གཞན་དག་ལས། །ཅི་རིགས་དག་ཏུ་བསྡུ་བར་
བྱ། །ཅི་རིགས་དག་ཏུ་བསྡུ་བར་བྱ། །ཡང་
ཞེས་བྱ་བ་བསྣན་པ་ཡིན། །ངེས་པར་གཟུང་
བའི་ཚིག་གི་དྒོན། །གཞན་མི་ལྡན་དང་གཞན་
ལ་མིན། །ལྡན་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་བ་དང༌། །མ་
ངེས་པ་ནི་རྣམ་པ་གིས། །བདེན་ཞིང་མི་སླུ་
བ་ིད་དང༌། །ཁྒོ་ན་དག་ནི་རྣམ་པ་དྲུག །ིད་
ནི་དེ་བཞིན་ཅུང་ཟད་དུ། །ཕྱི་ཚིག་ཐ་དད་མིན་
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པ་དང༌། །དངྒོས་པྒོའ་ིརེན་དུ་འགྱུར་
པའྒོ། །ཚད་འཛིན་ལྷག་པ་འདྒོད་པ་
ཡིན། །ཚད་འཛིན་ལྷག་པ་འགྒོག་པ་
ཡིན། །ཙམ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་གིས། །འབབ་
ཞིག་ལ་སྒོགས་དེ་བཞིན་སྦྱར། །ཁབ་ 
༄༅། །པ་སྐབས་ཀིས་བརྩི་བར་བྱ། །ཡང་
དག་ཡྒོངས་སུ་ཀུན་དུ་སྒོགས། །ས་བཞིན་དང་
ནི་ཕྲད་དུའྒོ། །ཚུལ་ནི་འདྲ་དང་སྨད་པ་
དང༌། །སྒོ་དང་སྒོམ་པ་མཚན་ིད་
དང༌། །ཐབས་དང་རིགས་པ་དྒོན་དང་
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འདྒོད། །ལེགས་པ་དག་ལ་འཇུག་པ་
ལས། །འདྲ་བར་སྦྱར་བ་ཕྲད་དུ་
འདྒོད། །བཞིན་ལ་སྒོགས་པའི་ཚིག་གི་
དྒོན། །མ་ནྒོར་བ་དང་ཡིན་པ་དང༌། །འདྲ་བ་
དག་ཏུ་སྦྱྒོར་བའྒོ། །ཅིང་ལ་སྒོགས་པ་བསྡུ་བ་
དང༌། །མཚམས་སྦྱྒོར་དག་ཏུ་བྱེད་པ་
ཡིན། །ལན་གིས་པ་བཞི་པ་དང༌། །བདུན་པ་
སྡུད་དང་སྦྱྒོར་བ་དང༌། །སྨྒོན་དང་ཚད་འཛིན་
གཞི་དང་ནི། ། ཚེ་སྐབས་དག་ཏུ་འདྒོད་པ་
ཡིན། །ཀི་ནི་འབེལ་པའི་དྒོན་ཡིན་ཏེ། །ཀིས་
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ནི་བྱེད་པར་འདྒོད་པ་ཡིན། །མི་མཐུན་རྒྱན་ནི་
གསུམ་ཆར་ལའྒོ། །ལས་ནི་རྒྱུ་དང་འབྱུང་
ཁུངས་དང༌། །དགར་བ་ཡིན་ཏེ་ནས་དེ་
བཞིན། །སྡུད་པ་དག་དང་མཚམས་སྦྱྒོར་
ནི། །ནས་ལ་ཅུང་ཟད་ལྷག་པ་ཡིན། ། གཏན་
ཚིགས་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི། །དྲུག་པ་འབའ་
ཞིག་མ་གཏྒོགས་པའྒོ། །དུ་ལ་སྒོགས་པ་ལ་
དང་མཐུན། །དེ་ིད་དག་ནི་ལྷག་པ་ཡིན། །དེ་
བཞིན་ལྷག་བཅས་ལ་ལའྒོ། །འྒོ་ལ་སྒོགས་པ་
ཟ་སྡུད་པའྒོ། །འྒོ་ན་ཁྒོང་དུ་ཆུད་པའི་
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ཚིག །འམ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱེད་སྡུད་ཡིན། ། དག་
དང་རྣམས་ནི་མང་པྒོའ་ིཚིག  །སྒོགས་ནི་
མཐའ་དག་སྡུད་པ་ཡིན། །པའམ་ཅན་ནི་བདག་
པྒོའམ། །ལྡན་པའི་དྒོན་དུ་སྦྱར་བར་བྱ། །བ་ནི་
སི་རུ་གཞག་པ་སེ། །ཡུལ་དུ་ངེས་པར་མ་
བཟུང་བའྒོ། །ཟ་བ་བཟའ་དང་ཟ་པྒོ་བཞིན། །མ་
ནིང་དག་ཏུ་གཞག་པར་བྱ། །གལ་ཏེ་ཕྲད་
གིས་འདུས་པའམ། །ཡང་ན་མང་པྒོ་འདུས་
པ་ན། །ས་ཕྱི་ཕན་ཚུན་ཟིལ་གནྒོན་དང༌། །རང་
གི་ཆ་ལྡན་དག་ཏུ་སྦྱར། །གང་ལ་དམིགས་
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འཛིན་མི་བྱེད་དང༌། །དམིགས་འཛིན་ཏེ་ན་
ཕྲད་གྱུར་ན། །གིས་པར་གྱུར་པའི་མཐུ་
བཞིན་ནྒོ། །ཕྱྒོགས་གཅིག་ཁྒོང་དུ་ཆུད་པ་
ལས། །ཕྱྒོགས་གཅིག་འདྲི་པར་བྱེད་པ་
ནི། །འྒོ་ན་ཞེས་པའི་ནུས་པའྒོ། །དེ་ལ་
དམིགས་འཛིན་ས་མ་བཞིན། །གཞན་འདྲེན་
བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། །ན་ཡིས་ཕྱྒོགས་གཅིག་
དག་ཏུ་བྱེད། །དེ་གིས་ལྡན་པའི་ཕྲད་རྣམས་
ནི། །དམིགས་འཛིན་ལྡན་མི་ལྡན་གིས་
ཏེ། །ས་མ་དྒོན་གིས་བསྡུ་བར་བྱ། །ཡྒོད་ན་ས་ 
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མ་དངྒོས་སུ་བསྡུ། །གལ་ཏེ་ཇི་སེ་འྒོན་ཏེ་
དད། །དེ་སེ་ན་ཞེས་བྱ་བར་སྦྱར། །འྒོན་ཀང་
འྒོ་ན་ཡང་ཞེས་པ། །བསྡུ་བ་གིས་ལྡན་
གིས་བསྡུ་བྱ། །མཐུན་དང་ཐ་དད་སྐབས་ཀི་
མཐུ། །གང་ལྟར་ཇི་ལྟར་དེ་ལྟར་དང༌། །དེ་
བཞིན་དེ་སྐད་ལ་སྒོགས་པ། །ཇི་སྐད་བསྣན་
པའི་ཆ་གིས་ ལྡན། །དེ་ལ་སྒོགས་པའི་ཕྲད་
རྣམས་ཀུན། །ཟིལ་གནྒོན་གྱུར་ཏམ་ཆ་ལྡན་
ཡང༌། །དགྒོས་པ་རེ་རེར་དྲིལ་བྱས་ཏེ། །དྒོན་
ཚིག་སྦྱྒོར་བ་བཅུ་པྒོ་དག །ཕྲད་ཀི་སྦྱྒོར་བ་ཇི་
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ལྟ་བ། །དེ་ལྟར་ཕྲད་གིས་འདུས་པ་
འམ། །མང་པྒོ་འདུས་པར་གྱུར་ཀང་རུང༌། །དེ་
ལྡན་ལྷག་པ་མི་སྒོན་ཕྱིར། ། སྐབས་དང་ཚིག་
ཤུགས་བརགས་ནས་ནི། །བླྒོ་ལྡན་རྣམས་
ཀིས་གང་རིགས་སྦྱར། །དཔེར་ན་སེས་བུ་
གང་ཞིག་གིས། །གཟུགས་ཀི་བྱེ་བག་ཤེས་
འདྒོད་ན། །ཕྲ་རྡུལ་ཆྒོས་ལ་མཚན་ིད་དུ། །དེ་
ཤེས་ཆེ་རྡུལ་གྒོང་བུ་དང༌། །གྒོང་ཆེན་དག་གི་
མཚན་ིད་དང༌། །ལས་རྣམས་འབད་པ་མེད་
པར་ཤེས། །དེ་ཤེས་སྐབས་ཀི་བྱ་བ་
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གང༌། །སྦྱྒོར་བ་དག་ལ་མི་འཇིགས་
བཞིན། །སེས་བུ་སྨྲ་བར་འདྒོད་པ་
ཡིས། །གཞི་མཐའི་ཡི་གེའི་བྱེ་བག་
དག །ལེགས་པར་ཁྒོང་དུ་ཆུད་པ་ན། །དེ་
འདུས་མིང་དང་དེ་བཞིན་ཚིག །ཤྒོཀ་དང་ནི་
རབ་བྱེད་སྒོགས། །མིང་ཚིག་ཡི་གེ་མཚུངས་ 
པའི་ཕྱིར། །ཚིག་སྦྱྒོར་འབད་པ་མེད་པར་
འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་བསླབ་ནས་ཤེས། །སྨྲ་
མཆྒོག་རེས་སྨྲ་རྣམས་ཀིས་བཤད། །དྒོན་ལ་
འཇུག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་སྒོ། །བླྒོ་འབྱེད་
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གཏི་མུག་གཅྒོད་པས་མཚོན་ཆ་འདྲ། །མི་
འཇིགས་སེམས་པ་སྦྱིན་བྱེད་དཔུང་དང་
གྒོ། །དྒོན་ ནྒོར་སྨྲ་བས་མི་མས་བརན་པའི་
མཁར། །སྨྲ་མཆྒོག་རེས་སྨྲ་རྣམས་ཀིས་རེས་
སྨྲས་པས། །ས་ིད་དང་ནི་དྒོན་ལ་འཁིད་པ་
ཡི། །འགྲྒོ་ཀུན་མཐུ་གིས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་
ཤྒོག །པཎི་ཏ་དྲན་པ་ཡེ་ཤེས་གྲགས་པས་
མཛད་པ་སྨྲ་པའི་སྒོ་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ 
རྒོགས་སྒོ།། །། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པྒོ་དྲན་པའི་
ཡེ་ཤེས་གྲགས་པས། །བླ་མ་ནྒོར་བཟངས་
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གྲགས་པ་ལས་ཐྒོས་ཏེ། སླྒོབ་མ་གཞྒོན་ནུ་
གྲགས་པའི་དྒོན་དུ། །མིང་གི་སྦྱྒོར་བ་ནི་ཅུང་
ཟད་གཞག །ཕྲད་ཀི་སྦྱྒོར་བ་ནི་ཅུང་ཟད་བཤད་
ནས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་
པའྒོ།། །།  འཛིན་གོགས་ལྕེ་རླུངས་འཚུབ་ལགས་ཀྱིས་དྕེབ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དགོས་
ཞྕེས་བསྐུལ་བར་བསྕེན་ཕྲན་གྱིས་དྲྭ་ཐོག་ནས་བཤུས་ཏྕེ་འཕྲུལ་དྕེབ་ཏུ་ཕབས་པ་ཡྱིན།  འོན་
ཀང་རང་ྱིད་བོ་གོས་ཀྱི་ན་ཚོད་ཕྲ་བ་དང་དུས་ཚོད་ཀྱི་རྕེན་པའྱི་ཞུ་དག་སོགས་བྕེད་ཐུབ་མ་
སོང་པའྱི་ཡྱིག་ནོར་དང་ཆད་ལྷག་མྱི་ཉུང་བ་ཡོད་ངྕེས་པའྱི་མཁྕེན་ལྡན་ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་
ཐུགས་ལ་འཇོག་པར་མཚལ།།         


