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༄༅།། སཾསྀ་ཏ་ཡི་སད་ །  ནམཀབི ཱ ཻསརཨད ྴ།  བོད་སད་ །  སན་ངག་ ན་གསམ་

གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞེས་ ་བ།   ཤེས་རབ་ ་མཆོག་ས་བའི་སེ ེ་ལ་ ག་འཚལ་ལོྒ །  ། 

 

ིང་ད ་བ ད་ ི་ ་མཚ་ཆེར།  ། 

ཨེར་སངས་ ་མོ་དཀར་འཇམ་ཅན།  ། 

མཚ་ ང་བཟང་བཟའ་རིང་བ ན་མ།  ། 

ཁོ་བོའི་ཡིད་ལ་རོལ་པར་མཛད།  ། 

 

ལ་བའི་བསན་པ་མཛས་པའི་ ིར།  ། 

སན་ངག་ཚག་གི་སོར་བ་ མས།  ། 

ཇི་ ར་ ས་བཞིན་བདག་གིས་ནི།  ། 

བཤད་པར་ ་ཡིས་ ་བ་ ོགས།  ། 

 

འཇིག་ ེན་འདི་ན་ ས་ ན་ །  །མཁས་པའི་ ེས་ས་བསན་པ་ཡི།  །ཚག་ མས་ཉིད་ ི་

ིན་ ིས་མཐས།  །འཇིག་ ེན་ གས་ ིས་འ ག་པར་ ེད།  །སན་དངགས་སང་བའི་དགའ་སོན་

འདི།  །སིད་པའི་བར་ ་མི་གསལ་ན།  །འཇིག་ ེན་གསམ་ན་གནས་པ་གང་།  ། ན་པ་སག་པོས་

གཡོགས་ལས་ཅི།  །མཁས་ཤིང་ གས་པའི་བ་དན་ག གས།  །མེ་ལོང་ཤར་བའི་རང་བཞིན་

ཉིད།  །མི་གནས་རིང་ ་སོང་ ར་ ང་།  ། མ་ད ོད་ཉམས་པ་མེད་ལ་ ོས།  །དེ་ ིར་སན་ངག་

ོམ་པའི་སོན།  ། ང་བར་ ར་ ང་སོན་མེད་ ར།  །བཏང་སོམས་མི་ ་ ས་མཛས་ ང་།  །སོན་

གཅིག་གིས་ནི་ ན་ཉམས་འ ར།  །ས་ཡིས་བཅིངས་པ་སན་ངག་ཆེ།  །དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་བཤད་

པར་ །  །ཤིས་བ ོད་ ག་ ་དངོས་པོ་ནི།  །ངེས་པར་བསན་པ་དེ་ཡི་སོ།  །སོན་ ང་གཏམ་ལས་

ར་པ་འམ།  །ཅིག་ཤོས་ལེགས་པ་ལ་བ ེན་པ།  །སེ་བཞི་འ ས་ འི་དབང་ ར་དང་།  །མཁས་
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ཤིང་ཡིད་འོང་འ ེན་པ་ཅན།  ། ོང་ ེར་ ་མཚ་རི་དང་ ས།  །ཉི་ ་འཆར་སེད་ཚལ་ ར་

ེད།  །ཆང་འཐང་དགའ་བའི་དགའ་སོན་དང་།  །མ་ཚགས་པ་དང་བག་མ་དང་།  ། ེ ་བཙས་

དང་འཕེལ་བ་དང་།  ། ོས་དང་ཕོ་ཉ་བ ོད་པ་དང་།  །ག ལ་དང་འ ེན་པ་དར་བས་ ང་།  ། 

བ ན་པར་ ར་ཅིང་མདོར་བསས་མིན།  །བ ོད་པར་ ་བའི་སན་དངགས་འདི།  ། ས་ ན་

མཚན་ཉིད་ད ེ་བ་བསན།  ། ས་ནི་ ོམ་པ་བ ོད་ འི་དོན།  ། མ་བཅད་ཚག་ ེང་སེལ་བ་

འོ༑  ༑དེ་ཡང་ཚགས་བཅད་ཁོ་ན་དང་།  ། ག་པ་སེལ་མ་གསམ་ ་གནས།  །རིག་དེ་ ་མཚར་

བ ལ་འདོད་ །  ། ོལ་བ་རིགས་མཛད་འ ས་པ་འོ།  ། ན་ནི་སེག་རོལ་སབས་པའི་ཉམས།  ། 

མཐོང་བར་བ ་དང་གོ་བར་མཉན།   །དོན་ ན་ས་ ན་གབ་ཚག་ ན།   ། 

དོན་ ན་སམ་ ་སོ་ ་སེ།  །རང་བཞིན་བ ོད་དང་དཔེ་ཡི་ ན།  །ག གས་ཅན་གསལ་

ེད་བསོར་བ་དང་།  །འགོག་པའི་ ན་དང་དོན་གཞན་བཀོད།  ། ོག་པ་ཅན་དང་སིད་པ་

ཅན།  །བསས་དང་ ལ་ ང་རབ་བ གས་དང་།  ། ་དང་ ་མོ་ཆ་དང་རིམ།  །དགའ་དང་

ཉམས་ ན་གཟི་བ ིད་ཅན།  ། མ་ ངས་བ ོད་དང་ ན་ ་ཕན།  ། ་ཆེ་བསོན་དོར་སར་བ་

དང་།  ། ད་པར་བ ོད་དང་མ ངས་སོར་དང་།  །འགལ་དང་སབས་མིན་བསོད་པ་དང་།  ། 

ཟོལ་བསོད་ངེས་པར་བསན་པ་དང་།  ། ན་ཅིག་བ ོད་དང་ཡོངས་བ ེས་ཤིས།  །རབ་སེལ་དེ་

ནས་དགོངས་པ་ཅན།  །དངོས་པོ་ མས་ ི་མཚན་ཉིད་དང་།  །སབས་ས་འོས་ མས་དངོས་

བསན་ ེད།  །དེ་ནི་རང་བཞིན་བ ོད་པ་སེ།  ། མ་ ངས་བཞི་ ་ད ེ་བར་ །  །ས་ཚགས་འོད་

་འབར་བའི་ ས།  །ག ག་ ད་ ེམ་ཞིང་མ ིན་པ་སོ།  །ད ར་ ་སོག་པས་ ོས་གར་བསར།  ། 

་ འི་ཀེ་ཀེའི་ཚག་འདི་འཇེབས།  །མ ིན་ནས་སན་སོག་འདབ་གཡོ་ཞིང་།  །དམར་བའི་འ ེན་

ེད་ ན་ ་འ ལ།  །སོར་འདོད་ཅན་ ི་ ིམ་ ་ཡིས།  །ཡོངས་ས་བསོར་ནས་དགའ་མར་སོད།  ། 

ལང་ཚ་བདོ་བའི་སིན་ལེགས་མས།  །རེག་པས་སོན་མེད་ས་ལངས་ ས།  །སེམས་ནི་དགའ་བས་

ོས་པ་དང་།  ། ་ ེད་དག་ནི་ མ་པར་འ ག  ། མ་ ལ་ ་ཡི་ཁང་བཟང་ན།  །གནས་པའི་

མིག་སོང་གཡོ་བ་ཅན།  །འབར་བའི་ ག་མཚན་ ེ་བ ་པ།  །འཛན་མཁས་ གས་པའི་ ་ ད་

ན།  །རིགས་དང་ ་བ་ཡོན་ཏན་ ས།  །རང་བཞིན་བ ོད་པའི་དགེ་འདི་ནི།  ། ན་ལ་དགོས་

པའི་ ལ་སིད་ ར།  །གསང་པོར་ས་བའི་སན་ངག་ཡིན།  །མཚན་ ེད་ཇི་ ར་མཚན་ ་ལ།  ། 
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མ ངས་པར་གསལ་བར་གང་གི་དོན།  ། ོགས་པར་ ེད་དེ་དཔེ་ཡི་ ན།  །ཞེས་ གས་འདི་ ་སོ་

བར་ །  ། ས་ ་ ོད་ ི་ཚམས་ ེང་ནི།  །གངས་རི་བཞིན་ ་ཡོངས་ས་དཀར།  །ཞེས་པ་འདི་ནི་

མ ངས་ཆོས་ ི།  །དཔེ་དོན་དངོས་ས་བསན་ ིར་རོ།  །མཛས་མའི་བཞིན་འདི་ ་སེས་དང་།  ། 

མ ངས་པར་ ར་ ི་གཞན་ ་མིན།  །ཞེས་པ་འ ན་དོ་གཞན་ ོག་ ིར།  །འདི་ནི་ངེས་པའི་དཔེ་

་བསན།  །རི་ གས་མིག་ཅན་ ོད་ ི་གདོང་།  །པ འི་ ེས་འ ོ་གཞན་ ་ཡང་ྨ །  །དེ་འ ་ཡོད་

ན་དཔེ་ ་འ ར།  །ཞེས་འདི་གཅིག་ ་ངེས་མེད་དཔེ།  ། ས་ ་ ོད་ཞལ་བསིལ་ཟེར་ཅན།  །འ ་

ིར་བ གས་ ང་མ་ ེད་པར།  ། ་བ་ ོད་གདོང་འ ལ་ནས་སེགས།  །དེ་ནི་མི་ཤེས་ ོངས་པའི་

དཔེ།  །མེ་ཏོག་ ང་བས་ ེད་པ་འམ།  ། ས་ འི་གདོང་ལ་མིག་གཡོ་བ།  །ཅི་ཡིན་སམ་པས་

བདག་གི་སེམས།  ། མ་པར་གཡོ་འདི་ཐེ་ཚམ་དཔེ།  །ངོ་མཚར་བཞད་པའི་པ ྨ་དང་།  ། མ་པར་

འཕེལ་བའི་ ་བ་གཉིས།  །བ་མོས་རེག་ཅིང་ནག་ ོགས་འ ིབ།  །གཞོན་ ་མོ་མ ངས་སད་པའི་

དཔེ།  །གསེར་མངལ་ ིས་བསེད་གདོང་བཞི་བ།  །ཚས་བདག་ ག་པོ་ག ག་གིས་འཛན།  །ཡན་

ལག་མཆོག་མ་ ོད་ ི་གདོང་།  །དེ་དང་མ ངས་ཞེས་བསོད་པའི་དཔེ།  ། ོ་དང་ ན་གང་སན་

ངག་ལ།  །མི་ད ེས་མེད་དེ་ངེས་པ་ །  །དཔེ་ཡི་སོན་ནི་ཐ་དད་ གས།  །ཚག་སོར་དམན་དང་

ག་ཉིད་མེད།  །མ་ནིང་འདི་ནི་ ད་མེད་བཞིན།  ། ད་མེད་འདི་ནི་སེས་པར་ས།  །བདག་གི་

གཅེས་པའི་ ོགས་འདི་ནི།  །སོག་བཞིན་རིག་པ་ མས་བསབ་འཚལ།  །ས་སོང་མི་ཡི་དབང་པོ་

ོད།  །ཇི་བཞིན་ ་ ལ་འདི་ནི་མཛས།  །ཉིན་མོར་ ེད་པའི་འོད་ཟེར་ལ།  །མི་མཆོག་གཟི་ཡིས་

འ ན་པར་ ས།  །ཞེས་པ་དེ་ལ་སལ་བཟང་ ས།  །ནམ་ཡང་གཏོང་བ་ཉིད་མིན་ཏེ།  །དམན་དང་

ག་པའི་སོར་བ་ལ།  །སན་དངགས་ས་གང་མི་ད ེས་ཡོད།  །ངང་མོ་ཇི་ ར་དཀར་བའི་ །  ། ་

མཚ་བཞིན་ ་མཁའ་ ངས་པ།  ། ི་བཞིན་བ ལ་ཕོད་ཅན་ ེར་ ས།  །ཉི་མའི་འོད་ ར་མེ་ ེར་

གསལ།  །ཚག་གི་སོར་བ་མི་མཛས་ཤིང་།  །ངན་པ་འདི་འ ་རབ་སངས་ཏེ།  །མཁས་ མས་སན་

ངག་ལེགས་པའི་ །  །ཡང་དག་འདི་ནི་མ ངས་པར་ ོས།  །སོ་སོར་ཐ་དད་སང་མིན་པར།  ། 

གཅིག་ ར་བཏགས་པའི་ག གས་ཅན་འདོད།  །ད ང་པ་འ ི་ཤིང་ལག་པ་ནི།  །སོར་མོ་ཡལ་

འདབ་བསས་པའི་ག གས།  །ལག་པའི་འ ི་ཤིང་སོར་མོའི་འདབ།  །སེན་མོའི་འོད་ནི་མེ་ཏོག་

ར།  །ད ིད་ ི་དཔལ་ ོད་ངེད་ལ་ནི།  ། ་འདི་མ་བསས་ག གས་ཅན་ནོ།  །སིན་ལེགས་བཞིན་



 
 

དེབ་གསམ་པ།  སན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་སོར།   
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་འ མ་པའི་མདངས།  ། ་བའི་འོད་ ིས་བ ན་པ་གཉིས།  །ག གས་ཅན་བཀོད་པའི་ མ་ད ེ་

ག  །བསས་ཤིང་མ་བསས་པ་ཡི་ག གས།  །ས་ཁམས་སོང་བའི་ ལ་པོ་སེ།  ། ོད་ ི་ཞབས་ནི་ ་

སེས་ ི།  །སེན་མོ་དམར་འོད་འ ོ་བ་འདབ།  །གེ་སར་མི་བདག་སི་བོར་འཛན།  །སོར་མོའི་ཡལ་

འདབ་གཡོ་བ་དང་།  །ཞབས་ནི་པ ་ཉིད་ ིས་ སྨ །  །དེ་དག་འོས་པའི་གནས་བཀོད་པ།  །འདི་

ནི་མཐའ་དག་ག གས་ཅན་ནོ།  །ག མ་མོ་ ོ་ ར་ཉིད་ ་ནི།  ། ོད་ ི་གདོང་ནི་ཆ་ཤས་

ཅན།  །མ ་ཡི་ཡལ་འདབ་ ལ་ ི་ཐིགས།  ། ་ཏིག་འོད་འཛན་ཆ་ཤས་དཔེ།  ། ལ་ ་ ་ཏིག་

དོག་ ས་ཤིང་།  །མ ་སོས་འདབ་མ་ཉིད་ ི་ག གས།  །ཆ་ཤས་གདོང་ནི་གཞན་མ་ ས།  །འདི་

ནི་ཆ་ཤས་ག གས་ཅན་དོན།  ། ད་ ི་མེ་ཏོག་འ མ་ བས་ ི།  །མིག་གི་ མ་འ ར་ ་མ་ར།  ། 

མེ་ཏོག་ ང་བ་འ ོགས་པ་འདི།  ། ན་པའི་ག གས་ཅན་མིང་ ་བསན།  །གདོང་གི་འ མ་པ་ ་

བའི་འོད།  །གཡོ་བའི་མིག་ནི་ཟེ ་འ ་ཅན།  ། ་འོད་མེ་ཏོག་མི་ ན་པས།  ། ན་པ་མིན་པའི་

ག གས་ཅན་ནོ།  །སེར་སེའི་ ག་པ་ ་དར་ ི།  ། ལ་མཚན་ ེར་བཏགས་འ ར་བ་ཡིས།  ། ་

མིན་ད ་ཡིས་དོགས་མེད་ཅིང་།  ། ་ མས་ད ེས་འདི་ ད་པར་དཔེ།  །གང་ཞིག་ བ་འ ག་

ང་པའི་ཏོག  ། ད་པར་དགའ་བའི་ཚགས་ ི་ག གས།  །འདི་འ ་དེ་ནི་ ང་པ་ལ།  །བཀོད་པ་

ད་པར་བཅས་པའི་དོན།  །མཛས་མ་ ོད་གདོང་ ་སེས་ ི།  །དོ་ར་སིན་འ ག་འ ི་ཤིང་གི  ། 

གར་མཁན་རོལ་སེག་བསར་བར་ ེད།  །ཅེས་པ་ག གས་ཅན་ ི་ག གས་ཅན།  །ག གས་ཅན་

དཔེ་ ན་ མ་པར་ ོག  །སོས་པའི་ཟད་མཐའ་ཡོད་མིན་ཏེ།  ། ོགས་ཙམ་བསན་ལས་མ་བ ོད་

པས།  ། ོ་ ན་ མས་ ིས་དཔག་པར་མཛད།  །རིགས་དང་ ་བ་ཡོན་ཏན་ ས།  །དེ་དག་ལ་ནི་

ཚག་གཅིག་གིས།  །གང་ལ་གནས་པའི་ཚག་སོར་ ིས།  ། ན་ལ་ཕན་དེ་གསལ་ ེད་དཔེར།  ། 

གཤིན་ ེའི་ ོགས་ ི་ ང་གཡོས་པས།  །འ ི་ཤིང་ལོ་འདབ་ ིང་པ་ ང་།  །ལང་ཚས་ ས་པའི་

ས་ཅན་མས།  །མི་དད་ཁེངས་པ་གཞིལ་པར་ ས།  ། ་བར་ ེད་དོ་ ་བཞིའི་ངོགས།  །སེད་ 

ཚལ་གཉིས་འཐང་དགའ་བས་ཏེ།  ། ད་མོས་བསོར་བའི་ཁོངས་ཡངས་ས།  ། ལ་པོའི་ཡོན་ཏན་

ན་ད་དཀར།  །སོ་བསངས་ཉིད་དོ་ ོགས་མཚམས་ ན།  །ད ར་ ས་ ་འཛན་ད ིགས་པ་

ཡིས།  །ནོར་འཛན་ ོན་ལ་ ་ ོན་ ི།  །གསར་བའི་ ེང་བས་བསར་བས་སོ།  ། མ་པར་གནོན་

པའི་ བ་འ ག་གིས།  ། ་མིན་ ་ཡི་འ ོར་བ་གང་།  །མིང་མེད་བཏང་ཞིང་ ་ མས་ ིས།  ། 



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ན་ཚགས་ ངས་ཞེས་ཐོག་མའི་གསལ།  །དེ་བཞིན་བར་མ་མཐའ་མ་ཡི།  །གསལ་ ེད་ཚག་གི་

སོར་བ་དག  །བདག་གིས་བསན་པར་ ་བ་ནི།  །འགའ་ཞིག་འདི་ ར་མཚམས་སར་རོ།  །གར་

བསར་ནི་ ་ལའི་ཡལ་འདབ།  ། ་ ་ལེན་པའི་ལེགས་ ིས་སོ།  །དགའ་བ་གཡོ་བས་མིག་དག་

ང་།  ། ་འཛན་ད ིགས་པའི་ས་ལ་གཏད།  ། ི་ལེན་ནགས་ ང་འ ་ ེད་དེ།  །བསིལ་བའི་ 

ཟེར་ཡང་ཚ་རེག་འ ར།  །ཙན་དན་ ག་པ་ ས་ ང་བ།  །མཚན་ ར་འ མས་པའི་ཚགས་ལ་

འོ༑  ༑ ་ཡི་ཟེགས་མ་འཐོར་བ་དང་།  ། ིམ་ན་གནས་པའི་མདོངས་མཐའ་ཅན།  ། ོག་གི་ཞགས་

པ་འ ག་པ་ཡང་།  ། ་སིན་ ལ་མཚན་ཅན་ ི་ད ང་།  །མཛས་མ་ ོད་ ི་ ་བ་ལ།  ། ྤལ་

སད་དང་འདོད་པའི་ ས།  །མདའ་ནི་མདའ་བ ེན་ང་ཡི་སེམས།  །ཆགས་པའི་དབང་གིས་འཆི་

བར་ ས།  ། མ་པ་འདི་དག་འབའ་ཞིག་གིས།  །གསལ་བར་ ེད་པའི་ ན་ལ་ནི།  ། མ་པར་ ོག་

པའི་ ག་མ་གང་།  ། ེས་ས་མཐན་པར་ ོགས་པར་ །  །བཤད་པ་གང་གི་གནས་ཉིད་ །  །དོན་

ལ་བསོར་དང་ཚག་ལ་བསོར།  །ཚག་དོན་གཉིས་ཀར་བསོར་བ་ཞེས།  ། ན་གསམ་དག་ ་འདོད་

དེ་དཔེར།  ། ་སེས་འདི་ནི་ མ་པར་ ས།  །པ ྨ་འདི་ནི་རབ་ ་གསལ།  །མེ་ཏོག་འདི་ནི་ཡོངས་

ས་བཞད།  །འདབ་ ན་འདི་ནི་སོ་སོར་ ེས།  །མཁའ་ཡི་ ལ་མཚན་དག་གིས་ནི།  ། ་ འི་

ཚགས་ མས་དགའ་བར་ ེད།  ། ་སིན་ ལ་མཚན་ཅན་དག་གིས།  །ན་ ང་མ་ མས་ཆགས་

པར་ ེད།  །ད ་ལས་ ལ་བའི་ ལ་པོ་ ོད།  །བ ན་མོ་ མས་དང་ ེ་བར་ ེད།  །ད ་ མས་

བསད་པས་མཐོ་རིས་སོང་།  ། ་མོ་ མས་དང་ ེ་བར་ ེད།  །དགག་པའི་ ་བ་འགོག་པ་སེ།  ། 

འདས་དང་མ་འོངས་ད་ ་གསམ།  །དེ་ཡང་ ེ་ ག་དགག་ ་ཡི།  །མཐའ་ཡས་འགོག་ ེད་ ང་

མཐའ་ཡས།  །དགའ་རབ་དབང་ ག་མེ་ཏོག་གི  །མདའ་ ་དེས་ནི་ ན་ལས་ ལ།  །བདེན་པར་

མི་སིད་ཡང་ན་ནི།  །དངོས་པོའི་ ས་པ་བསམ་མི་ བ།  །འདི་ནི་ ་དང་ ས་སོབས་ ིས།  །ཡིད་

སབས་ ལ་བ་མི་རིགས་ ོ།  །དེ་ ར་ ར་ཟིན་བཀག་པའི་ ིར།  །དེ་ནི་འདས་པ་འགོག་པའི་

ན།  །ཅི་ ིར་ ོད་ ི་ ་བ་ལ།  ། ྤལ་ ིས་ནི་བ ན་པར་ ེད།  །འདི་ལ་ ོད་ ི་གཡོན་མིག་

དག  ། ོགས་མིན་སེམས་སམ་ཅི་སེ་མཛས།  །འགའ་ཞིག་དཀར་བ་མ་ཡིན་པར།  ། ྤལ་ ན་

པོས་ ་བ་བ ན།  །མཛའ་བོས་དེ་ ར་འགོག་ ེད་པ།  །ད་ ་མངོན་ ར་འགོག་པ་འོ།  །མཛའ་

མོས་བདེན་པར་ས་བ་སེ།  །བདག་པོ་ ོད་ ིས་གཞན་དག་ལ།  །འོ་ ས་མ ་སོས་ ་སེགས་



 
 

དེབ་གསམ་པ།  སན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་སོར།   
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ར།  །མིག་གིས་མཐོང་བ་མ་ལགས་སོ།  ། ད་མེད་རང་ཉིད་སར་ཁེངས་པས།  །ནམ་ཞིག་ལེ་ 

ལན་འ ང་བ་དག  །འགོག་ ེད་འཆི་བར་ས་འདི་ནི།  །མ་འོངས་འ ང་འ ར་འགོག་པ་ཞེས།  ། 

ལ་འདི་ཉིད་ལ་མཁས་པ་ཡིས།  །འགོག་པའི་ ན་ ི་ མ་པར་ ོག  །གཞན་དག་ མས་ ང་

རང་བཞིན་ལས།  ། ོ་ཡིས་དཔག་པར་ ས་པ་འོ།  །དོན་གཞན་གང་ཞིག་དངོས་པོ་འགའ།  ། 

རབ་ ་བཀོད་ནས་དེ་ཉིད་ ི།  །སབ་ ེད་ ས་ ན་དངོས་པོ་ནི།  །གཞན་དག་བཀོད་པ་ཤེས་

པར་ །  ། ན་ལ་ བ་པ་ ད་པར་དང་།  །སར་བ་ཅན་དང་འགལ་བ་ཅན།  །མི་འོས་ ེད་དང་

འོས་པའི་བདག  །འོས་དང་མི་འོས་བ ོག་པ་འོ།  །འདི་ཡི་ད ེ་བ་དེ་ ་ །  །སོར་བ་གང་ལ་ངེས་

པར་མཚན།  །རང་བཞིན་གསལ་བར་ ་བའི་ ིར།  །དཔེར་བ ོད་ ེང་བ་བསན་པར་ །  །མཛས་

ན་སིད་པའི་སོན་མེ་སེ།  །ཉིན་དང་མཚན་མོའི་མགོན་པོ་ཡང་།  ། ན་པར་ བ་པར་ ར་ ོས་

ན༑  ༑འདི་བདེན་ལ་ནི་མི་འགོངས་ས།  །སིང་ ེའི་བདག་ཉིད་ཐོབ་མིན་ཏེ།  །སེམས་དཔའ་

གཞན་སག་ཞི་སད་ །  ། ས་ ན་ ་འཛན་ ེང་བ་འདིས།  ། ས་ཅན་ཚ་ག ང་འ ོག་པར་

ེད།  ། ོ་ ོགས་མ་ལ་ཡའི་ ང་གིས།  །གང་དག་དགའ་བ་གསར་ ་བསེད།  །ཡང་དག་ ན་པ་

འ ོ་ ན་ ིས།  །སིང་ལ་སག་པ་མ་ཡིན་ནམ།  །བསིལ་ ེད་ ི་མ་དང་ ན་ཡང་།  །འ ོ་བ་ མས་

ལ་དགའ་བདེ་བསེད།  །མཁས་པའི་དབང་པོར་སོན་ གས་ ང་།  ། ོ་ ན་ ེས་འ ག་འཛན་

པར་ ས།  །མེ་ཏོག་བ ད་འཐང་ད ངས་སན་ ི།  །ས་ལ་ ང་བས་ ་བ་འདིར།  ། བ་པ་ཉིད་

འ ར་འདོད་ ན་པ།  ། མས་ ི་སིག་འདི་འ ་ཞེས་སོ།  །འཇམ་ལེགས་ ་སེས་འདབ་མ་ཡི།  ། 

མལ་སན་འདིས་ ང་བདག་གི་ ས།  །ག ང་ཞིང་སེག་པར་ ེད་པ་འམ།  །བདག་ཉིད་བསེག་ཟ་

འ ་བར་རིགས།  །རི་བོང་འཛན་ ིས་ཉམས་པར་ ེད།  །ད ིད་ ི་ ས་ནི་ཅི་ ིར་ག ང་།  ། 

སོན་ ི་ ི་མ་ཅན་སོད་པའི།  །ལས་ ང་ མ་པར་དག་མིན་ནམ།  ། ་ ད་ ་བའི་མངོན་བསེག་

ན༑  ༑པ ྨའི་གཉེན་པོས་ཅིས་མི་ ེད།  །བསིལ་ཟེར་ ེས་ས་བ ང་ བ་ན།  །འོད་བ འི་ག ང་ 

བ་འཇམ་མི་འ ར།  །དངོས་འ ག་ གས་དང་ ོགས་པ་ཡི།  །དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་དངོས་པོ་

གཉིས།  །མ ངས་པར་ ར་ཏེ་དེའི་ད ེ་བ།  །བ ོད་པ་དེ་ནི་ ོག་པ་ཅན།  །མི་འ ར་བ་དང་ཆེ་

བ་དང་།  །མཛས་དང་ཟབ་པའི་ཡོན་ཏན་ ིས།  ། ལ་པོ་ ོད་དང་ ་མཚ་མ ངས།  ། ོད་ ས་

འདི་འ ས་ཐ་དད་དོ།  །གཅིག་ལ་གནས་པའི་མ ངས་ཆོས་ ིས།  །གཉིས་ཀར་གནས་པའི་ ད་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཆོས་ས།  །ཐ་དད་ ོགས་པའི་ ལ་ ་ ར།  །དེ་ ིར་འདི་ནི་གཅིག་ ོག་ཅན།  ། ་མཚ་དང་ནི་

ལ་པོ་ ོད།  ། ་མཚམས་མི་འདའ་གཏིང་ཟབ་པ།  །འོན་ཏེ་ ་ནི་མིག་སན་དང་།  ། ལ་པོ་

གསེར་ ི་མདོག་ཅན་ནོ།  །གང་ཞིག་འདི་གཉིས་འ ེད་ ེད་པ།  །རང་གི་ཡོན་ཏན་ནག་དང་

སེར།  །དེ་དག་ཐ་དད་བསན་པ་འདིས།  །གཉིས་ཀའི་ ོག་པ་ཅན་ ི་ ན།  །ས་དག་དངོས་ས་མ་

ཟིན་ ང་།  ། ོགས་པར་མ ངས་པའི་ ོག་པ་ཅན།  ། ར་པ་འདི་དང་འ ་བ་སེ།  །ཡོད་པ་དེ་ཡི་

ེས་ས་བསབ།  ། ་སེས་དང་ནི་ ོད་ ི་གདོང་།  །འདི་གཉིས་ ད་པར་བསན་པ་ཡང་།  ། ་སེས་

་ལས་སེས་པ་དང་།  ། ོད་གདོང་ ོད་ལ་བ ེན་པ་འོ།  །ས་མར་ ེན་ ི་ད ེ་བ་ནི།  །ཐ་དད་

ཙམ་བསན་འདིར་ ག་ཉིད།  །སར་ཡང་མ ངས་པའི་ ོག་པ་ཅན།  །གཞན་དག་རབ་ ་བསན་

པར་ །  །མཛས་མའི་ཞལ་དང་འདབ་བ ་པ།  །དཀར་ཞིང་ ས་དང་ ི་བཟང་ ན།  །གདོང་

ལས་མིག་རབ་གཡོ་བ་དང་།  །སང་ ི་འཛན་ལ་ ང་ ག་འཁོར།  །རིན་ཆེན་སང་བས་མི་

འཇོམས་ཤིང་།  །ཚ་ཟེར་འོད་ ིས་མི་བ ོག་པ།  །ལང་ཚ་དར་བའི་ན་རི་ཡིས།  ། ན་པས་བ ་ 

བ་འགོག་པར་ དེ།  ། ན་པའི་རིགས་ལ་ ན་པ་འདིས།  །བ ་བ་འགོག་པ་མ ངས་ ར་ ང་།  ། 

གཞན་དག་གིས་ནི་ཐ་དད་པ།  །འདི་དག་རིགས་མཐན་ ོག་པ་ཅན།  །འཇིག་ ེན་ གས་པའི་

་བ ོག་ནས།  །གང་ཞིག་མ་ གས་ ་གཞན་ནམ།  ། གས་དང་མ་ གས་རང་གི་ཉིད།  །སོན་

པའི་དེ་ནི་སིད་པ་ཅན།  །མ་འཐངས་ ོས་པའི་མཐིང་རིལ་དང་།  །མ་ ིས་དག་པའི་ནམ་མཁའ་

དང་།  །བ ངས་པར་མ་ ས་ ངས་པའི་ ས།  །འ ོ་བའི་ཡིད་ནི་འ ོག་པར་ ེད།  །སན་ ི་མ་

ག་གནག་པའི་མིག  །མནན་པ་མ་ཡིན་སིན་མ་དམའ།  །ཚན་ ིས་མ་བསས་དམར་བ་འདི།  ། 

མཛས་མ་ ོད་ ི་མ ་སོས་སོ།  །གང་ ིར་མ་འཐངས་མ་ ག་པ།  ། ོས་དང་ནག་པ་ ་གཞན་

ཅན།  ། ་མེད་དག་ ང་བ ོད་འདོད་པ།  །དེ་ལ་སབས་འདིར་འགལ་བ་མེད།  །བསོས་པའི་ ་

མེད་ཁ་ ི་ཞིམ།  །བཅོས་པའི་ ་མེད་ ས་པོ་མཛས།  །འཁོན་པའི་ ་མེད་ ་བ་ད །  །ཕན་པའི་

་མེད་འདོད་པ་ ོགས།  །བསོས་པ་མེད་སོགས་ཚག་གིས་འདིར།  ། གས་དང་མ་ གས་ ་

དངོས་ས།  །རབ་བ ོག་ ི་ཞིམ་པ་ཉིད་སོགས།  །འ ས་ ་བ ོད་པའི་སིད་པ་ཅན།  །དངོས་

འགའ་ལ་ནི་བསམ་ ས་ནས།  །དེ་མ ངས་དངོས་པོ་གཞན་དག་ །  །བསས་པའི་ ལ་ ིས་

བ ོད་ ེད་པ།  །དེ་ནི་བསས་བ ོད་འདོད་པའི་ ན།  ། ་མ་ར་ཡིས་ཅ་ིའདོད་བཞིན།  །མེ་ཏོག་



 
 

དེབ་གསམ་པ།  སན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་སོར།   
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བཞད་ལ་ ི་བ ད་འཐང་།  ། ས་ཤིང་ཞིམ་པོ་མ་ཡིན་ ང་།  ། ང་ ་ ེ་ལ་སོར་ གས་ ོས།  ། 

ཆགས་ ན་སིན་ལེགས་དར་མ་ལ།  །འ ིག་པའི་ ེ་དགས་བཅིང་པ་དག  །མ་སིན་ ང་ ་དག་

ལ་ཡང་།  །འདོད་པའི་ མ་འ ར་སོན་པར་ ེད།  ། ད་པར་ཅན་ཙམ་ཐ་དད་ཅིང་།  ། ད་ཆོས་

མ་པར་མ ངས་པའང་ཡོད།  ། ད་ཆོས་ཐ་དད་ཐ་དད་མིན།  །འདི་ལས་གཞན་པ་དག་ ང་

ཡོད།  ། ་བ་བ ན་ཅིང་འ ས་ ས་བ ིད།  །གཞན་དག་དགའ་ཞིང་ ས་པར་ ེད།  །བསིལ་

ཞིང་བསམ་པ་འདི་དག་ནི།  །བདག་ཅག་གིས་ནི་ཡང་དག་འཐོབ།  །ཡལ་གའི་ ོན་ནི་མི་ ང་

ཞིང་།  །མེ་ཏོག་འ ས་ ་ ན་ཚགས་པ།  ། ིབ་བསིལ་བ ན་ཞིང་ ན་དམ་པ།  །བདག་གིས་ 

སལ་བས་རབ་ དེ་དོ།  །དེ་གཉིས་ལ་ཡང་འགའ་ཞིག་གིས།  ། ནོ་པའི་བསགས་པ་ཉེ་བར་བ ོད།  ། 

ད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ས་མ་ལ།  །ཐན་མོང་གཞན་ལ་ མ་གཉིས་ཚགས།  །སལ་ངན་འ ོགས་པ་

དང་ ལ་ཞིང་།  །བ་ ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ ིས།  །མངར་བ་ ་ཡི་གཏེར་འདི་ཉིད།  ། ེ་མ་ ས་

ི་བསམ་པར་ ར།  ། ་མཚར་ཡོད་པའི་སོན་དེ་ནི།  །མེད་པའི་མ ངས་ཆོས་སེས་ ་དེ།  །ཡོན་

ཏན་ ིས་ ོག་གསལ་ ེད་ཅིང་།  །ས་མའི་ཆོས་བ ོག་སོན་མེད་བསས།  ། ད་པར་མཆོག་ ར་

བ ོད་འདོད་པ།  །གང་ཡིན་འཇིག་ ེན་འདི་དག་ལས།  །བ ལ་ ར་ ལ་ ང་བ ོད་པ་འདི།  ། 

ན་ ི་དམ་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར།  ། ྤལ་དཀར་པོའི་ ེང་བ་ཅན།  །ཙན་དན་གཤེར་ ིས་ ས་

ན་ བ།  །རས་དཀར་གཡང་ གས་སོན་འ ོ་བའི།  །ཤར་ ི་ཐིག་ལེས་མཚན་ ས་མིན།  ། ་

འོད་དཀར་བའི་ ག་པ་ཉིད།  །དེ་ལས་ ད་འཕགས་ ན་པར་བ ོད།  །དེ་བཞིན་ཐེ་ཚམ་ ལ་

ང་སོགས།  །གསལ་ ིར་ ང་ཟད་བསན་པར་ །  །དགའ་བའི་མ་མ་ ོད་རང་གི  ། ་མ་དང་ 

ནི་ད ི་ཡི་བར།  ། ེད་པ་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་པ།  །བདག་གིས་ཐེ་ཚམ་བ ོག་མ་ ར།  །ཡན་ལག་

མཆོག་མ་ ོད་ལ་ནི།  ། ེད་པ་ཡོད་ཅེས་ངསེ་ ས་ཏེ།  །འོ་མ་འཛན་གནས་ ེན་དགོས་ལ།  །མེད་

པའི་ མ་པ་གཞན་སིད་མིན།  །ས་སོང་ ོད་ ི་ གས་པའི་དཔལ།  །དཔག་ ས་མིན་ ང་སིད་

གསམ་འདིར།  །ཤོང་བ་ས་གཞི་འདི་དག་ནི།  །ཁོངས་དག་ཨེ་མ་ཤིན་ ་ཡངས།  ། ན་ནི་གཞན་

པ་དག་ལས་ ང་།  །སན་ངག་མཁན་ ི་མཆོད་འོས་པ།  ། ལ་ ང་ ན་ཞེས་བ ོད་པ་འདི།  ། 

མཆོག་ ་བ ོད་པ་གཅིག་ ་འོ།  །སེམས་ ན་གང་དག་གཅིག་ཤོས་ ི།  །སོག་མེད་ མ་པ་

གཞན་གནས་ ལ།  །གང་ ་སོ་བཏགས་གཞན་རབ་ ོགས།  །འདི་ནི་རབ་བ གས་ ན་ ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དཔེར།  །ཉི་མས་ག ང་བའི་ ང་པོ་དག  །བསིལ་ཆེད་པད་མཚར་འ ག་པ་ལགས།  །དེ་ ོགས་

ར་པའི་པ ྨ་ མས།  །གཞོམ་འདོད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ་བཏགས།  །ལག་ ན་པད་ ་བཟའ་ ིར་

༑  ༑ ར་འ ག་དེ་ནི་ཉི་མའི་ ོགས།  །པ ྨ་འཁོན་ལན་ ན་ ིར་ཞེས།  །ས་དབང་ མས་ ི་

རབ་བ གས་བ ོད།  །མཛས་ ིར་ ྤལ་ ་གོང་འ ག  །འདི་ནི་བདག་གི་ད ས་རིང་དག  ། 

འགོག་ ེད་ཆེད་ ་ ན་འོངས་སོ།  ། ོད་ ི་ ར་མདའི་འགོངས་པ་འ །  །མིག་གིས་ ྤལ་རིག་

མིན་ ང་།  །སན་ངག་མཁན་ ་ིདེ་རབ་བ གས།  ། ན་པ་སག་པོའི་ ས་འ ག་པ།  །ནམ་མཁའ་

སག་ མ་ཆར་འབེབས་བཞིན།  །ཞེས་པ་འདི་ཡང་རབ་ ོག་གི  །མཚན་ཉིད་ ན་པ་ཤིན་ ་

མང་།  །འདིར་ནི་བཞིན་ ི་ས་ཡིས་འགའ།  །དཔེ་ཉིད་འ ལ་བསེད་མི་རིགས་ཏེ།  །དཔེ་ལ་དེ་

ཕན་ ེན་མ་ཡིན།  །ཡིད་ཆེས་གསང་ལས་འདའ་མི་རིགས།  །དཔེ་དང་དཔེར་ ་ཉིད་དག་ནི།  ། 

མ ངས་ཆོས་འདི་ཞེས་མཐོང་བར་མེད།  །གལ་ཏེ་འ ག་པ་ཉིད་འདོད་ན།  །འ ག་ཅེས་ ་བ་

གཞན་པ་ཅི།  །དེ་ཉིད་མ ངས་ཆོས་ཆོས་ཅན་ ིས།  །དཔེ་ཡང་མ་སོན་ན་སས་འཆད།  །གལ་ཏེ་

ེད་པ་དཔེ་ཡིན་ན།  ། ་བའི་ཚག་དང་ ལ་ ར་ཏེ།  །རང་གིས་ ་བའི་མི་ ས་ན།  །གཞན་ ི་

མ ངས་ཆོས་ ོས་མི་འ ར།  །གང་གི་འ ག་པ་འདི་དང་ནི།  ། ན་པ་མ ངས་ཞེས་བ ོད་ན་

ཡང་།  ། ས་ལ་ཞེས་པ་མ་འ ེལ་ཏེ།  །དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་མ ངས་མེད་དོ།  །དཔེར་ན་ ལ་པོ་ ོད་

ི་ཞལ།  ། ་བཞིན་མཛས་པར་ ོགས་འ ར་ཏེ།  །དེ་བཞིན་འ ག་པ་འདི་དག་ ང་།  །འ ག་པ་

ལས་གཞན་ ོགས་པ་མིན།  །དེ་ ིར་འ ག་པ་འདི་དང་ནི།  ། ན་པ་ ེད་པ་ ས་ ང་ལས།  །ཉེ་

བར་སོར་དོན་མཁས་ མས་ ིས།  །དེ་ ར་རབ་བ གས་ཞེས་འདོད་དོ།  །སམ་དང་དོགས་དང་

ངསེ་དང་འ །  །མིན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི།  །ས་ཡི་རབ་བ གས་གསལ་བར་ ེད།  །བཞིན་

ི་ས་ཡང་དེ་དང་འ །  ། ་ཡི་ ན་ཞེས་ ་བ་འདི།  །ཚག་ མས་དག་གི་ ན་ ི་མཆོག  ། ་ནི་

ེད་པོ་ཤེས་ ེད་དེ།  །དེ་དག་ མ་པ་ ་མ་དཔེར།  ། ་ཡི་ ོན་པ་གཞོན་ ་ལ།  ། ོ་ ོགས་མ་ 

ལ་ཡ་ ང་གིས།  །བསོད་པར་ ེད་པའི་ ི་ཞིམ་པོས།  ། ས་ཅན་གང་ལའང་དགའ་བ་བསེད།  ། 

དགའ་བར་བསེད་པར་འོས་པའི་ །  །རང་བཞིན་ཉེ་བར་སར་བ་འདི།  ། ན་ཉིད་ ་ནི་རབ་ ་

བསན།  །དངོས་པོ་མེད་པའི་ ་དེ་ཡིས།  །ཡིད་འ ོག་རབ་ ་བསན་པར་ །  །རིག་གནས་མ་

གོམས་ཐོས་པ་མེད།  །དབང་པོ་མ་བསམས་ག ང་སེད་འ ར།  །ཞིང་སར་བཏབ་པའི་ས་བོན་



 
 

དེབ་གསམ་པ།  སན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་སོར།   
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ལ༑  ༑སེ་མ་འ ངས་པ་མ་ཡིན་ན།  །འ ན་དོ་འཚལ་བའི་བ ད་དེ་ཡང་།  །ལོག་ ་སོང་ན་ ་

སེམས་སེ།  །ཡོད་དང་མེད་པའི་རང་བཞིན་ ི།  །འ ས་ ་བསེད་པ་དག་ལ་འདིར།  །སར་མེད་ལ་

སོགས་རང་བཞིན་ ི།  །དངོས་པོ་ཡིས་ནི་ ་ཉིད་དོ།  །རིང་འ ས་ ན་ཅིག་བསེད་པ་དང་།  །དེ་

བཞིན་འ ས་མ་ཐག་སེས་དང་།  །རིགས་མིན་རིགས་པ་བསེད་ ེད་པ།  །མཚར་བའི་ ་ མས་

ངས་མེད་དོ།  །སན་ངག་སོར་བའི་ལས་ མས་ལ།  །བ གས་པའི་འ ག་པ་ལ་བ ེན་པ།  །ཤིན་

་མཛས་པ་དག་མཐོང་སེ།  །དེ་ཡི་དཔེར་བ ོད་ཇི་ ར་ན།  ། ས་ ་ ོད་ ི་ ར་མིག་གི  ། ན་

ལ་ ལ་ ེད་ ས་མེད་མཚན།  །དེ་དག་གཞན་ལ་ཉེར་འཕངས་པས།  །བདག་གི་ཡིད་ནི་ མ་པར་

བཅོམ།  །འགའ་ཞིག་འདོད་པས་རབ་ ་ ོས།  ། མ་འ ར་ ་མ་ཡོངས་ས་ བ།  ། ད་མེད་ན་

ཚད་སེས་པ་ མས།  །འ ས་ ་ ན་ཅིག་ཉིད་ ་འ ང་།  །ལང་ཚ་བདོ་བའི་གཡོན་མིག་མ།  ། 

ཆགས་པའི་འ ས་ ་སར་ཉིད་ནས།  །བ ད་ ིའི་འོད་ཟེར་རབ་འ ོས་པས།  ། ་བའི་ད ིལ་

འཁོར་ ིས་ནས་ཤར།  ། ་ཅིག་ཞབས་ ང་དམར་བའི་མདངས།  །ཉི་མ་གཞོན་ ་ལ་རེག་པ།  ། 

ལ་པོ་ མས་ ི་ད ང་པའི་འདབ།  །པ ྨོ་ མ་པར་ ེད་འདི་ཅི།  །ཞབས་སེན་ ་བ་ ི་མེད་

མས།  །ས་སོང་ལག་པད་ མ་ལ་དབང་།  ། ་ཡི་ མ་པར་ ོགས་ མས་ ི།  ། གས་ནི་འདི་

འ ་བསན་ཟིན་ཏོ།  ། ་མོའི་ ན་ཞེས་ ་བ་ཡང་།  ། ན་ མས་ ན་ ི་མཆོག་དམ་པ།  །བ ་

ར་ མ་འ ར་མཚན་པའི་དོན།  ། ་བའི་ ིར་ ་ ་མོ་བ ོད།  །ནམ་ཞིག་ ་ཅག་ མ་པ་

གཉིས།  །འ ོགས་ཞེས་ཚགས་ས་མ་བཟོད་པ།  །དེ་དག་མཐོང་ནས་ ད་མེད་ ིས།  ། ེ་དགའི་

པ ྨོ་ མ་པར་ ས།  །འདོད་པས་གཟིར་བའི་མཛའ་བོ་ཡི།  །དགའ་བར་རོལ་བའི་ད གས་ད ང་

ེད།  ། ན་ ི་མེ་ཏོག་ མ་ ས་པས།  །མཚན་མོར་འ ོགས་པའི་བ ར་སོན་ནོ།  ། ་དང་གར་ ི་

འ ན་ས་ །  ། ོད་ ི་གདོང་ལ་མིག་གཏད་དེ།  ། ་སེས་བཞིན་ ་དམར་ཞིང་གསལ།  ། ས་

ཤིང་མཛས་པའི་ མ་འ ར་སོན།  །འདིར་ཡང་རང་བཞིན་མ་བ ོད་པར།  །དགའ་བའི་སོན་མོ་

འདོད་པ་དག  །དེ་ཡི་ངེས་པར་གནས་པ་ཉིད།  ། ་མོ་ཉིད་ལས་བ ལ་མིན་ནོ།  །ཆ་ཡི་ ན་ནི་

ན་ ི་མཆོག  །ཆ་ནི་ཆ་ཡི་དངོས་རང་བཞིན།  །ངེས་པར་གསལ་སིབ་དཔེར་བ ོད་གཉིས།  ། 

འདི་ཡི་རང་བཞིན་གསལ་བར་ །  །སན་ངག་མཁན་པོ་ཁ་ཅིག་གིས།  །ཆ་ལ་བསོད་ནས་སད་པ་

འམ།  །སད་པར་ ས་ནས་བསོད་པ་ལ།  །ཆ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཞེས་ས་བ ོད།  །གང་ཞིག་ག ལ་ ི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དགའ་སོན་ལ།  །ཆགས་ ན་འདོད་པ་བས་ ང་དགའ།  །ལང་ཚ་གཟི་བ ིད་ ས་པ་ཅན།  ། ལ་

འདི་མཛས་མ་ ོད་ ི་བདག  །བ ོན་འ ས་ ད་པར་འཕགས་པ་ ར།  །བསོད་དང་སད་པའི་

ལོངས་སོད་ལ།  ། ན་ ་མོས་པའི་ ་མོ་ཡི།  །བསམ་པ་དེ་ལ་བ ོག་པར་ ས།  །མཛའ་མོའི་

བསམ་པ་གཞིལ་བའི་ ིར།  །གང་གིས་འཇམ་པར་ས་བ་དང་།  །སེ་བོ་འདི་ནི་བ ེ་མེད་ན།  ། 

ོགས་དེའི་བདག་ལ་དགོས་ ེད་ཅི།  །སེ་བོ་ ོགས་མོས་རབ་བསན་ ང་།  །ཆགས་ ིར་ཁེངས་པ་

མ་ ས་ནས།  །སོན་ ་སང་ཡང་ཡོན་ཏན་གང་།  །སན་པར་ས་བ་ཉིད་བསན་ནོ།  །དངོས་པོ་

འགའ་ཞིག་རབ་བསན་པ།  །རིམ་པ་བཞིན་ ་ ེས་ས་སོན།  ། ངས་དང་གོ་རིམ་མ་འ ལ་པ།  ། 

ཞེས་པ་ཇི་བཞིན་རབ་བ ོད་ །  ། ས་ ི་ཆེད་ ་ ར་ གས་མ།  །འ མ་བག་མིག་ད ས་གདོང་

མཛས་ནི།  ། ་ ད་ ྤལ་པ ྨ་ཡིས།  །བ ས་པར་ངེས་སོ་དགེས་མ་ ེ།  །དགའ་བའི་ ན་ནི་

མཆོག་ ་སེ།  །དཔལ་ ི་ལག་ ོད་ ིམ་འོངས་པས།  །དགའ་བ་ ད་པར་སེས་འདི་ནི།  །སར་

ཡང་ ོད་འ ང་གཞན་ ིས་མིན།  །དེ་འ འི་དགའ་བ་ ་གཞན་ལས།  །མིན་ཞེས་རིགས་པར་ས་

བའི་ཚ།  ། ས་པ་ཙམ་ ིས་རབ་བསེན་ འི།  །མི ་ཐང་ནི་ཤིན་ ་དགེས།  ། ་ཉི་ ང་ས་མཁའ་

སིན་སེག  །མེ་དང་ ་ཞེས་ ང་སོང་གཏེར།  །དེ་དག་ མས་ལ་རབ་འདས་ཏེ།  བ ་བར་ཅི་སེ་

ག གས་བ ན་ཙམ།  ། ལ་པོ་གོ་ཆ་ཞེས་ ་བས།  །མངོན་སམ་མཐོང་ ས་དབང་ ག་ནི།  ། 

མཐོང་ཞེས་དགའ་བ་རབ་གསལ་གང་།  །དགའ་བའི་ ན་ ་ ེས་ས་ ོགས།  ། ད་འཕགས་

ཉམས་ ན་སེད་ཚལ་ མས།  །ལོ་འདབ་གསར་བའི་གོས་ ིས་ བས།  །མེ་ཏོག་དོ་ཤལ་མཛས་

སོགས་བ ན།  །ཁང་བཟང་ ར་འདི་ངོ་མཚར་རོ།  ། ེ་མོ་དག་ལ་མེ་འབར་བའི།  ། ་ཡི་དབང་

པོའི་ ག་མཚན་གང་།  །དེ་དག་ ན་ན་ ་མིན་ ིས།  །དགའ་མའི་མངལ་གནས་ ང་བར་ ས།  ། 

སན་པ་ ོང་ ན་ ན་གཏམ་ཉིད།  །མ་ཡིན་སེས་པའི་བ ོད་ ་ནི།  །ཉམས་དང་ ན་པར་དབང་

ས་ཏེ།  །ཚག་ མས་ཉམས་ ན་བཤད་ཟིན་ཏོ།  །གཟི་བ ིད་ང་ ལ་སེས་པ་སེ།  ། ེགས་པས་

ོད་སིང་འཇིགས་མ་ ེད།  །བདག་ལས་ ིར་ ོགས་འ ོ་ མས་ནི།  །གཞོམ་འདོད་ ོ་ནི་ཡོད་

མིན་ནོ།  །སེས་ ་དཔའ་བའི་ ེགས་ ན་འགའ།  །ག ལ་ ་གཞན་དག་གསོད་བཀག་ནས།  །ཅི་

བདེར་གཏོང་བ་ ་ ་སོགས།  །གཟི་བ ིད་ ན་དང་ ན་པར་ཤེས།  །བསབ་ ་དངོས་ས་མ་

བ ོད་པར།  །དེ་ཉིད་འ བ་པར་ ་བའི་ཆེད།  ། མ་པ་གཞན་དག་བ ོད་པ་གང་།  །དོན་དེ་



 
 

དེབ་གསམ་པ།  སན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་སོར།   
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སབ་ ེད་ མ་ ངས་བ ོད།  །སེས་པ་ ད་མེད་འ ིག་འདོད་ལ།  །མངོན་ ོགས་བསབ་ ་

འ བ་པའི་ ིར།  །འ ་ མས་གཞན་ ིས་ཟར་དོགས་པས།  །བདག་ནི་བསང་འ ོ་ ོད་གཉིས་

སོད།  །མཛའ་མོ་སེས་དང་ ད་ ས་ནས།  །དེ་དག་འ ས་པའི་དགའ་སོན་ནོ།  །བསབ་ ་ག ག་

པར་འདོད་པས་ཐབས།  །འགའ་ཞིག་དེ་ནས་ ིར་ ོལ་ ས།  ། ་བ་འགའ་ཞིག་ ོམ་པ་ལ།  ། 

བསོད་ནམས་སལ་ལས་ཉེར་བསན་ ང་།  །སབ་ ེད་ ན་སམ་ཚགས་པ་གང་།  ། ོགས་ས་ ང་

དེ་ ན་ ་ཕན།  ། ོགས་ལ་ཁེངས་པ་གཞོམ་ ིར་ །  །དེ་དག་ལ་ནི་ ག་བཙལ་ ང་།  །དེ་ལ་

ཕན་ ིར་སལ་བ་ཡིས།  །འ ག་གི་ས་ནི་ གས་པར་འ ར།  །བསམ་དང་འ ོར་བ་ ་ཆེན་པོ།  ། 

ཉིད་ནི་ ་ན་མེད་པ་གང་།  །དེ་ནི་ ་ཆེ་བའི་ ན་ །  །མཁས་པ་ མས་ ི་བ ོད་པར་ཤེས།  ། 

སིན་པོའི་ ལ་པོ་མགོ་གཅོད་པའི།  ། ་བའི་ ར་ཆེན་བཟོད་པ་གང་།  ། ལ་པོ་ཤིང་ ་བ ་པའི་

ས།  །ཡབ་ ི་བཀའ་འདའ་ ས་མ་ ར།  །རིན་ཆེན་ཕོ་ ང་ལས་འཕོས་པའི།  ། ལ་པོ་བ ་ཡིས་

བསོར་ ར་པ།  །ལ འི་དབང་ ག་ག གས་ག གས་བ ནྐ །  །དེ་ཁོ་ན་ཤེས་ཧ་ ་མན།  །ས་མར་

བསམ་པའི་བདག་ཉིད་དང་།  །འདིར་ནི་འ ོར་བ་ ་ཆེ་བ ིང་།  ། ་ཆེན་པོ་གཉིས་འདི་དག་

ང་།  །རབ་ ་གསལ་བར་བ ོད་ཟིན་ཏོ།  །བསོན་དོར་དག་ནི་བསོན་ ས་ནས།  །དོན་གཞན་

ང་ཟད་ཁས་ ངས་ཏེ།  །འདོད་ ་དག་གི་མདའ་ ་པོ།  །མ་ཡིན་གཤོག་ ན་སོང་ ག་ཡོད།  ། 

ཙན་དན་ ་འོད་ ོ་ ོགས་ ི།  ། ི་བཞོན་དལ་ ས་ ང་བ་འདི།  །གཞན་ ི་ངོར་ནི་བསིལ་མོད་

ང་།  །མེ་ཡི་རང་བཞིན་སོ་བ་ཙམ།  །འདོད་སེམས་ ན་པ་གཞན་དག་ལ།  །བསིལ་བར་ཁས་

ངས་དེ་མིན་འ །  །ཚ་བ་ཉིད་ ་བསན་པའི་ ིར།  །འདི་ནི་ ལ་ལ་བསོན་པ་འོ།  །བ ད་ ི་

འཛག་པའི་འོད་ཟེར་ཅན།  ། ་བ་འདི་ལ་བདག་འདོད་ ང་།  །དོན་ ི་འདོད་པ་འ ོག་པས་

གཞན།  ། ག་ ་འབབ་པའི་ཟེར་ ན་ཉིད།  །ཅེས་པ་ ་བ་ ་བ་ཉིད།  །བ ོག་ནས་དོན་གཞན་

བདག་འདོད་པས།  །གཟིར་བའི་ ག་ ་བ ོད་པའི་ ིར།  །འདི་ནི་རང་བཞིན་བསོན་དོར་རོ།  ། 

བསོན་དོར་དེ་ནི་ས་མ་ཉིད།  །དཔེར་བ ོད་ མས་ལ་རབ་བསན་ཏོ།  །འདི་ཡི་བསོན་དོར་ད ེ་

བ་ མས།  །མཚན་ ་དག་ལ་མཚན་ ས་དཔོག  །སར་ཚག་ག གས་གཅིག་ ན་པ་ལས།  །སར་

གཞི་སར་ཆོས་ ་མར་འདོད།  །དེ་ཚག་ཐ་དད་མིན་པ་དང་།  །ཐ་དད་ཚག་འ ་ མ་པ་གཉིས།  ། 

དར་དང་འཆར་བ་ལ་གནས་པའི།  །མཛས་པ་དལ་ལ་ཆགས་པ་འདི།  །དཔལ་དང་འོད་ ི་མི་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དད་པས།  །འཇིག་ ེན་ཡིད་ནི་རབ་ ་འ ོག  ། ལ་རིགས་ལམ་ལ་མི་གནས་ཤིང་།  །མི་དགེ་

སོན་ ི་འ ང་གནས་དང་།  །གཅིག་ ་བསོངས་ནས་སོན་དག་གིས།  །བདག་ཅག་དགའ་མེད་

འདི་མནར་ཏོ།  ། ད་པར་རབ་ ་བསན་པའི་ ིར།  །ཡོན་ཏན་རིགས་དང་ ་བ་སོགས།  །གང་ 

་མ་ཚང་ཉིད་བསན་པ།  །དེ་ནི་ ད་པར་བ ོད་པ་འོ།  ། བ་འ ག་ ་ཡི་མཚན་ཆ་ནི།  ། བ་

དང་ ོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ།  །འདི་ཡི་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་ནའང་།  །འཇིག་ ེན་གསམ་ལས་ ལ་བར་

འ ར།  ། ་ཡི་ ་མོའི་རིགས་མིན་ ང་།  ། ི་ཟའི་རིགས་ལ་ ང་བའང་མིན།  །དེ་ ་འདི་རིགས་

མ་ཚང་ཡང་།  །དཀའ་ཐབ་གཞོམ་པ་བསབ་པར་ ས།  ། ོ་གཉེར་བས་བ་མ་ ས་ཤིང་།  །སོ་

གོས་བསོད་པ་མ་ ས་ལ།  །མིག་ ང་དམར་པོར་མ་ ས་ ང་།  །ད ་ མས་ ན་ ་ཕམ་པར་

ས།  །ཤིང་ ་ ང་པོ་ཡང་མེད་ལ།  ། ་དང་ ང་ཐང་ ས་མེད་པར།  ། ར་མདའ་གཡོ་བའི་

ད་མེད་ མས།  །འ ོ་བ་གསམ་པོ་དག་ལས་ ལ།  །ཤིང་ ་འཁོར་ལོ་གཅིག་པ་དང་།  །ཁ་ལོ་

པ་ཉམས་ ་མི་མཉམ།  །ཉི་མ་གཟི་བ ིད་ཅན་ ི་ནི།  །འ ོ་བ་གསམ་འདི་ཟིལ་ ིས་མནན།  ། 

གཟི་བ ིད་ཅན་ཞེས་ ད་པར་ལས།  །འདིར་ནི་ ་ཡི་ ད་པར་བ ོད།  །རིམ་པ་འདི་ཡིས་དཔེ་

གཞན་ ི།  །ད ེ་བ་ མས་ ང་བ ག་པར་ །  །བ ོད་འདོད་ཡོན་ཏན་ ད་འཕགས་གང་།  ། 

མ ངས་པར་ ས་ནས་འགའ་ཞིག་ནི།  །བསོད་སད་དོན་ ་བསགས་པ་གང་།  །དེ་ནི་མ ངས་

པར་སོར་བ་བཤད།  །གཤིན་ ེ་ ས་ངན་ ་ ་དང་།  །མིག་སོང་པ་དང་ ོད་ཉིད་ ང་།  །འཇིག་

ེན་སོང་བར་ ེད་པའི་ས།  ། ལ་གཞན་ ་མེད་འཛན་ལ་མ ངས།  །རིགས་ ན་མ་དང་

འ ོགས་པ་དང་།  ། ོག་གི་ ེད་དགའི་རོལ་པ་དག  །སིན་ ི་འ ་འགོད་རང་བཞིན་ མས།  ། 

སད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་འཇིག  །འགལ་ ་སབ་ ེད་སད་ ་ནི།  །གང་དངོས་ ད་པར་

འགལ་བ་ མས།  །ཡང་དག་འ ོགས་པར་རབ་བསན་པ།  །དེ་ནི་འགལ་བ་བཤད་དེ་དཔེར།  ། 

གཉིས་སེས་ངང་པའི་ ལ་པོ་ མས།  ། ོས་པའི་གདངས་སན་ཅ་ཅོ་འཕེལ།  ། ོས་གར་མཁན་ ི་

ས་དག་ནི།  །ཡིད་འོང་ ་བར་འཇེབས་པའི་ཉམས།  །ད ར་ ི་ ་འཛན་ད ིགས་པ་ཡིས།  །ནམ་

མཁའ་ ལ་ངན་ ར་སོད་ཅིང་།  །བསིལ་བའི་ཆགས་པ་འཕེལ་དེས་ ང་།  །བཟང་མོའི་ཡིད་ནི་

ཆགས་པར་འ ར།  ། ེད་པ་ ་ཞིང་རོ་སད་ ས།  །མ ་སོས་དམར་ཞིང་མིག་དཀར་མིན།  ། ོ་ 

བ་དམའ་ཞིང་ ་མ་མཐོ།  ། ད་མེད་ ས་ ིས་ས་མ་བཅོམ།  །པད་ ་ལག་པ་ ་ཤིང་བ །  ། 



 
 

དེབ་གསམ་པ།  སན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་སོར།   
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པ ྨའི་གདོང་དང་ ྤལ་མིག  ། ོད་ ི་ག གས་ ིས་བདག་ཅག་ མས།  །ག ང་ ས་མིན་ 

ནམ་ཡིད་འོང་མ།  །སེས་ཚལ་ ང་གིས་རབ་བསོད་པ།  །མེ་ཏོག་ཙ ྤ་ཀ་ཡི་ ལ།  །རེག་པ་མིན་

ང་མ ོན་པོ་ཡི།  །མིག་ལ་མཆི་མ་ཟག་པར་ ེད།  །འཇེབས་པའི་ ་མ་ ོད་ ི་མིག  །ནག་དང་

དཀར་བའི་ ེས་ས་དམར།  ། ་བའི་བར་ལ་བ ེན་པ་འདིས།  །ས་ཡིས་ཡིད་བ ན་ཉིད་ ་

འ ར།  །སན་པར་སོག་མ་ ོད་ ི་མིག  །བདག་པོ་ལ་ཆགས་བ ་ ེད་ ང་།  ། ་བ་ཅན་ལ་

བ ེན་ ེད་པ།  །འདི་ནི་ས་ཡིས་ཡིད་བ ན་འ ར།  །དེ་ ར་ ན་ ི་ མ་པ་གང་།  །འདི་དག་

མ་ ངས་མི་འ ་བ།  ། ་མ་ཉིད་ ་རབ་བསན་པ།  ། ོ་ ན་དག་གིས་ ོགས་པར་ །  །བསོད་

པའི་སབས་ས་མ་བབ་པའི།  །གང་ལ་ ེན་ ི་འདོད་དབང་གིས།  །བསོད་པ་ ེད་པ་དེ་དག་ནི།  ། 

སབས་མིན་བསོད་པའི་ ན་ཡིན་ནོ།  །གཞན་ལ་ ོས་མེད་རི་ གས་ མས།  །འབད་མེད་ ེད་པ་

ས་བའི་ནོར།  ། ་དང་ ་ཡི་ ག་སོགས་ ིས།  །ནགས་ས་བདེ་བར་འཚ་ལ་དགའ།  ། ལ་པོ་ངན་

པའི་ ེས་འ ང་པས།  །ཉོན་མོངས་འཕེལ་བའི་ཡིད་དང་ ན།  །སབས་ས་མ་བབ་ཉིད་ ་འདིར།  ། 

རི་ གས་འདི་ཡི་སོད་ ལ་བསགས།  །གལ་ཏེ་སད་པ་བཞིན་བསོད་ནས།  །སོན་ ར་སང་ཡང་

ཡོན་ཏན་ཉིད།  །གང་ ་ཉེ་བར་ཐོབ་ ར་པ།  །འདི་ནི་ཟོལ་ ིས་བསོད་པར་བཤད།  །དཀའ་ཐབ་

ལ་གནས་ས་ཡིས་ ང་།  །འཛན་མ་འདི་ལས་ ལ་བར་ ར།  ། ལ་པོ་ ོད་ ི་བ ང་ཡིན་ ང་།  ། 

འདི་ལ་ ོད་རང་ཁེངས་མ་མཛད།  །སེད་མེད་ ས་བ ང་ས་གཞི་ལས།  །བཅད་ནས་དཔལ་འདི་

ོད་ ི་སོད།  ། ལ་རིགས་ལས་འ ངས་ ད་ ོད་ ིས།  །མ་ ིན་ལེན་པ་རིགས་སམ་ཅི།  ། ོད་ 

ི་བ ན་མོ་ས་གཞི་ནི།  ། ་དང་ ོལ་སོང་སོད་ལ་ཆགས།  །ཅི་སད་ ོད་ ི་ང་ ལ་ནི།  །མཆོག་

གི་ ེ་མོར་འཛགས་པར་ ར།  །དེ་ ར་ཉེར་མཚན་སར་བ་ཅན།  །གཞན་དག་ཟོལ་ ིས་བསོད་ 

པ་ མས།  །རབ་ ་ཆེ་ཞིང་མཐའ་དང་ ལ།  ། ོ་ ོས་ཅན་ ིས་དཔག་པར་ ོས།  །གལ་ཏེ་དོན་

གཞན་འ ག་པ་ཡིས།  །དཔེ་དང་མ ངས་པའི་འ ས་ ་འགའ།  །མཆོག་དང་མཆོག་མིན་སོན་

ེད་པ།  །དེ་ནི་ངེས་པར་བསན་པའི་ ན།  །ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཤར་བ་ཡིས།  །མེ་ཏོག་ མས་ལ་

དགའ་བར་ ེད།  ། ན་སམ་ཚགས་པའི་འ ས་ ་དག  ། ོགས་ ར་ ེས་ས་འཛན་པར་ ེད།  ། 

རི་བོང་འཛན་པའི་འོད་བ ལ་ན།  ། ན་པའི་ཚགས་ མས་སེང་བར་འ ར།  །ག ག་ བ་

རགས་པའི་ ལ་པོ་དང་།  །འགལ་ན་གསོད་སོགས་མཐར་ངན་ ར།  །དངོས་པོ་གང་གི་ཡོན་ཏན་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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དང་།  །ལས་ མས་ ན་ཅིག་གིས་བ ོད་པ།  །དེ་ནི་ ན་ཅིག་བ ོད་པའི་ ན།  །ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ་

དེ་དག་དཔེར།  །ད་ནི་མཚན་མོ་ ོགས་མེད་པར།  །བདག་གི་ད གས་དང་ ན་ཅིག་རིང་།  ། ་

བ་ ན་པའི་མཚན་མོ་ མས།  །བདག་ ས་ཉིད་དང་ ན་ཅིག་དཀར།  །མ ོན་པོ་ ོགས་ ལ་

མས་ ོངས་དང་།  ། ན་ཅིག་ ་ཏའི་དོག་པ་ ས།  །དེ་དག་མཆི་མ་དང་མཉམ་ །  །མ་ལ་ཡ་

ཡི་ ང་དག་འབབ།  །ད ིད་ ི་ད ངས་སན་སལ་བཟང་དང་།  །ནགས་ ི་ ང་ནི་ ི་བཟང་བ།  ། 

ད ིད་ཉིན་སེ་བོ་ ན་དགའ་ མས།  ། ན་ཅིག་ཉིད་ ་འཕེལ་བར་ ེད།  །དེ་ ར་ ན་ཅིག་

བ ོད་པ་ཡི།  །དཔེར་བ ོད་འགའ་ཞིག་འདི་དག་ །  །གསལ་བར་ ས་ཏེ་བཤད་ཟིན་པ།  །སན་

ངག་ས་ མས་ ོགས་པར་མཛད།  །དོན་ མས་བསོལ་བ་ཡོངས་ ེས་བསན།  །ས་སོང་མཚན་

བསན་འཆི་སེར་ ེད།  །ལག་པ་དེ་དག་ གས་ ྡ།  ། ན་རིང་བསབ་པ་དེ་འ ོག་ ེད།  །དངོས་

པོ་བསབ་ལ་ ེན་མེད་པར།  །སོན་པ་ཤིས་བ ོད་ཅེས་ ་དཔེར།  །ངག་ཡིད་སོད་ ལ་མ་ཡིན་

པའི།  །ཡེ་ཤེས་སང་བ་དམ་པས་སངས།  །ཐ་དད་ ན་ མས་བསེས་པ་ནི།  །སེལ་མ་དག་ ་

བ ོད་པ་སེ།  །ཡན་ལག་ཡན་ལག་ཅན་དངོས་ཏེ།  །སབས་དང་ཐམས་ཅད་སོབས་མ ངས་ཉིད།  ། 

ཅེས་པ་ གས་གཉིས་སེལ་མ་ཡིས།  ། ན་དག་ལ་ནི་མཚན་པར་ ེད།  །སིན་ལེགས་ ོད་ ི་ ད་

ི་དཔལ།  ། ་སེས་དག་གིས་འགོག་པར་ ེད།  །མཛད་དང་ ་བ་ ན་ཚགས་པར།  །འདི་ལ་ ་

དཀའ་ཅི་ཞིག་ཡོད།  །རང་བཞིན་བ ོད་དང་འ ོག་བ ོད་ཅེས།  །ངག་གི་རང་བཞིན་ཐ་དད་

གཉིས།  །འ ོག་པོར་བ ོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ།  །ཉམས་འ ར་ས་ཚགས་སར་བ་ཡི།  །ཚག་གི་

དཔལ་ནི་ ས་ ེད་ལ།  །ཕལ་ཆེར་ ང་པོར་བ ོད་པ་མིན།  །སན་ངག་མཁན་ ིས་དགོངས་པ་

སེ༑  ༑སན་ངག་ བ་པ་གང་གནས་པ།  །རབ་སོར་ ལ་ ི་ཡོན་ཏན་ཅན།  །དེ་ནི་དགོངས་པ་ 

ཅན་ཞེས་བསན།  །དངོས་པོ་གང་གི་ཚག་ མས་ ན།  །ཕན་ ན་ཕན་པར་ ེད་ཉིད་ཅན།  །དོན་

དང་ ལ་བའི་ ད་པར་ མས།  །མ་ ས་གནས་ས་བསགས་པ་དང་།  །བ ོད་རིམ་སོབས་ལས་

དངོས་པོ་ནི།  །ཟབ་མོ་དག་ ང་གསལ་བ་སེ།  །དེ་ ན་དགོངས་པའི་དབང་ ར་ ིར།  །དེ་དག་

དགོངས་པ་ཅན་ཞེས་རིགས།  །གང་ཞིག་མཚམས་སར་ཡན་ལག་དང་།  །འ ག་པའི་ཡན་ལག་

མཚན་ཉིད་སོགས།  ། ང་གཞན་དག་ ་བ ོད་འདི་ཡང་།  ། ན་ཉིད་ ་ནི་བདག་གིས་འདོད།  ། 

་ཆེ་མཐའ་ཡས་རབ་བསས་ནས།  ། ན་ མས་དག་གི་ལམ་འདི་ཉིད།  །བ ོད་ ལ་འདས་པར་



 
 

དེབ་གསམ་པ།  སན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་སོར།   
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ཡོངས་གནས་པར།   །གོམས་པ་ མས་ ིས་ད ེ་བར་ ས།   ། 

ས་ཡི་ ན་ ི་ ེ་ ག་ལ།  །སར་དང་ ིད་འ ེས་ ོག་འ ོག་འ ོ།  ། ེད་ ་འཁོར་དང་

ན་ ་འཁོར།  ། མ་བཞག་འགའ་ཞིག་དག་ ང་བསན།  །སོས་པའི་འཇིགས་ ིར་ད ེ་བ་ནི།  ། 

མཐའ་དག་བ ོད་པར་མི་འདོད་དེ།  །ཐོག་མཐའ་བར་ལ་མངོན་འདོད་པ།  །འགའ་ཞིག་དག་ནི་

བསན་པར་ །  ། ་སེག་གི་ནི་མེ་ཏོག་ ར།  །དམར་བའི་གོས་ཅན་ ་ ་མོ།  །དེ་ལས་ ི་བཟང་

གནས་པ་ཅན།  །བདག་གི་དགའ་མ་འདི་ནི་དགའ།  ། ་གསོས་ ་ ག་ ག་པ་དང་།  །མཛས་མ་

ོད་ ི་མ ིན་པའི་ །  ། ོ་ཡི་མ་ལ་ཡ་ ང་གིས།  །བདག་ཡིད་འ ོག་གི་བ ེ་ ན་མ།  ། ོད་ལ་

ད་པའི་རོ་མཐོང་ཚ།  །མཆོག་དང་དམན་ཉིད་ངེས་འགལ་བས།  །གང་ཞིག་དམན་པ་ ོད་

འ ད་ཅིང་།  །རོ་དེ་ངོམ་ཞིང་ ན་ ་ །  །རོལ་པའི་འ མ་དཀར་འཇེབས་པའི་ད ངས།  ། ར་

མིག་ ི་བའི་ ལ་ ིས་འ ོ།  ། ལ་དང་ ས་པའི་ མ་འ ར་སོན།  །བསན་པ་དེ་ཡི་འཚ་བས་

དམན།  ། ོ་བ ན་དབང་པོ་བསམས་པ་ ོད།  །བ ལ་ གས་གནས་པ་མི་ཉམས་ ིར།  ། ་མེད་

ོད་ ི་བདེ་འཇིགས་པར།  །མི་འ ར་འདི་སེད་ཆེད་ ་འཕེལ།  ། ལ་པོའི་མ ན་སར་ མ་ཟེ་

དག  །ཆང་གིས་མ་བཅོམ་ནོར་མཛས་བསོད།  །ཡོན་ཏན་རབ་གསལ་སེ་ ་ལ།  ། ང་པོ་ ་གནས་

མི་འ ོ་མིན།  ། ང་པ་གཉིས་ ི་མཐའ་ཐོག་ནི།  ། ེས་ ིད་ ང་ ན་གནས་སབས་འདི།  །བ ོད་

པའི་ཁོངས་ས་འ ་མོད་ ང་།  །རང་ ་ཐབ་པས་འདིར་བཤད་དོ།  །ངལ་མེད་ ོ་ལ་མཉམ་ཉིད་

བ ོག་པ་ཉིད།  ། ་མེད་ ེས་ས་མི་མཐན་འ ོ་མ་ཡིན།  །ག ང་མེད་ཐོབ་མཆོག་ ེས་ས་མཐན་

པ་ཉིད།  །འདོད་མེད་ མས་ ི་བཞེད་པ་དག་ལས་ ལ།  ། ས་ ི་ ས་ཆེན་མ ིན་ནག་ནག་པོ་

ཉིད།  །སན་སོག་སོག་ ེད་ ང་ཚགས་སིན་ནག་ནག  ། ས་མིན་ ས་ཆ་གཙ་འཛན་ ་འཛན་

ི༑  ༑དཀའ་བ ོག་བ ོག་པའི་ལན་ ེང་ནག་ནག་བསེན།  །ཆགས་པས་ ོས་པའི་ ས་ ་དེས།  ། 

བདག་ཉིད་མ་སོར་ཁོང་ ོ་བའི།  །རོ་དང་སར་ཏེ་ག ང་ ར་ ང་།  །བདག་ནི་ག ང་སད་ ིམ་

མ་བསད།  །བ ན་ ས་ ལ་དང་ ལ་མིན་འདི།  ། ལ་མེད་ལོང་བ་ ལ་ མས་དོར།  །གཞན་

ཡང་མི་འ ོ་ཐེག་འ ོ་གང་།  །མ་ཐོབ་པ་ མས་ཐོབ་པར་སེད།  །སོད་ལམ་བག་མེད་དགའ་མ་

གང་།  །དགའ་བའི་དགའ་སོན་དགའ་བའི་ ོས།  །འདིར་འདོད་ ང་ ན་ ན་ མས་བ ང་།  ། 

བདག་ལ་མཛས་ ན་འ ས་འགའ་མེད།  །དཔལ་ ན་མི་ཤོང་མི་གཡོ་ ན།  །འཆི་མེད་ལམ་དང་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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མཉམ་པའི་ལམ།  །ཚད་ ན་རབ་ ད་མཆོད་དང་ ན།  །ཚད་མེད་ཚད་མེད་ ག་དག་མཛད།  ། 

འཛན་མ་འཛན་པའི་འཛན་མ་སོད།  །ལག་པ་ མ་ནོན་འ ལ་འཇོམས་པ།  ། ར་ ན་མཆོད་

པའི་ ར་ནི་བ ན།  །ས་གཞི་བསང་བར་བཟོད་མ་ཡིན།  ། མ་ ངས་གང་ལ་ ངས་ ིས་

བ ན།  ། ར་ ན་ ར་ལ་ ར་འབོད་ ར།  །གང་དག་འ ེས་པའི་ ང་ ན་ཞེས།  །སན་ངག་ས་

བ་ མས་ ི་ གས།  ། ང་ ེད་ཚགས་བཅད་སོད་ ལ་ཅན།  ། གས་ལས་བ ོག་པས་བསོར་བ་

གསམ།  ། ང་ ན་ གས་ལས་བ ོག་པའི་ ིར།  ། གས་ལས་བ ོག་པ་བཤད་ ིར་རོ།  །གང་ལ་

འབད་ ས་ ་མོ་ཉིད།  །དེ་ནི་བདག་གི་ཐོབ་པར་མཛད།  །མཛའ་བོ་ ོད་ལ་རེ་མེད་པས།  ། 

ེད་མེད་ ་ ོད་འ ོ་བར་ ིས།  །དེ་ཉིད་ ན་བདག་རང་གི་ ོ།  །འདོད་པ་དགའ་མེད་ ོས་པ་

མིན།  ། ལ་བར་འཇོམས་པར་འདོད་པ་ཡིས།  །རང་དབང་ག ང་བ་དག་ ང་མེད།  །ཡིད་འ ོ་

བ ད་སོང་ ག་མི་དམན།  །གང་ཞིག་དབང་ ར་འདོད་པའི་འཇོམས།  །གང་ལ་སོང་བ་སེ་བོ་

བ འི།  །དབང་ ར་དེ་ལ་ ོན་ཅེས་སས།  །སོན་ ི་ཟེར་འདིས་གཟིར་ ར་ཅིང་།  །བསན་མི་ཤེས་

པ་དེ་ཡིས་ནི།  །ཉིན་མོའི་ནད་དག་ཐོབ་མིན་པས།  ། ་ངན་ ལ་སད་ཁེངས་མ་ ེད།  །གལ་ཏེ་

ེད་ ི་ཡ་ིགེ་ མས།  །གཅིག་གི་བར་ཆོད་ག གས་གཅིག་ཉིད།  །དེ་ནི་དེ་ཉིད་ ་རིག་ཅིང་།  ། 

འ ོག་འ ོ་ཞེས་ས་སས་ཏེ་དཔེར།  ། ོས་པ་འ ་བའི་ ར་མིག་གི  །མཚན་ ི་འདོད་ ་ ལ་ ར་

ཏེ༑  ༑གལ་ཏེ་བདག་ ང་སིག་ཟད་ན།  །འདོད་པའི་ ་ལ་ཐལ་མོ་སར།  །ཚགས་བཅད་ ེད་འཁོར་

ེད་འཁོར་ཏེ།  །མ་ ད་ཡིད་འ ང་ ོད་དར་ ིར།  །ཁེངས་ ན་མ་ཡིན་འཇིགས་དཔག་མེད།  ། 

བདག་ཅག་འདོད་པའི་སིག་རང་བཞིན།  ། ན་འཁོར་ ན་ ་བཟང་པོ་ཞེས།  ། ་དང་ ན་རིང་

ར་མ་ ང་།  །འ ིག་བ ོག་སས་དང་དཔལ་མེད་པ།  །ཁེངས་ ན་འཆི་བའི་སད་ ་འོ།  །འདི་

ཉིད་ ན་ ་འཁོར་བ་སེ།  ། ན་ ་བཟང་པོ་ཞེས་ ར་ གས།  ། ོག་ གས་རེ ་མིག་ད ་བ ་

བ ད།  །འཁོར་ལོ་ཆ་གཉིས་པཞི་ ་སེབ།  །ས་མ་ ེད་དང་ ི་མ་ ེད།  །གཡས་གཡོན་སེང་འོག་

གོ་རིམ་བཞིན།  ། གས་འ ང་ གས་བ ོག་སེལ་མར་འཁོར།  ། ར་ ག་རེ་རེ་ཡིག་ག གས་

གཅིག  ། ་ཆད་ཕན་ ན་ ོགས་ཆ་མ ངས།  །ལེགས་པའི་ཆ་ཤས་གཞན་ཡང་མང་།  ། མ་

ད ོད་ ན་པའི་གཉེར་ ་འོ།  །གོང་ ་བསན་པའི་ ན་འཁོར་བ།  ། ་བཞི་འདི་ནི་ཉི་འོག་པ།  ། 

ཁ་ཆེ་བོན་པོའི་ གས་དང་མཐན།  །སོར་མོ་འདི་ནི་ ་གར་ ོ།  །བཻ་ད ་དང་ ོགས་མ ངས་



 
 

དེབ་གསམ་པ།  སན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་སོར།   
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ས༑  ༑ཡིན་པ་མཁས་པ་གོང་མས་ས།  ། 

གབ་ཚག་ ན་ཞེས་ གས་པ་ཡི།  ། མ་པར་ ོག་པ་སོས་པའི་ གས།  །དེ་དག་ མ་པ་

རབ་ ེས་ནས།  །གསལ་བར་འདི་ ་བསན་པར་ །  ། ེད་མོའི་འ ན་ས་བཞད་གད་དང་།  །དེ་

ཤེས་ མས་ལ་ཚག་ས་བ།  །མི་ཤེས་ ན་ ་ ོངས་ ེད་ལ།  །གབ་ཚག་ ན་འདི་ཉེར་མཁོའི་

གནད།  །ཚག་མཚམས་སར་བའི་དོན་སས་པ།  ། ན་ ་ཚགས་པ་ཞེས་ས་བ ོད།  །མ་ཡ་གོ་

རཿསེམས་ ིས་ནི།  །ཤེས་པ་མེད་ལ་ཅི་སད་ ོ།  ། ་ ་ཀ་ར་ ་ཱ ཱ་ །  ། ལ་འདི་མ་ ས་སོན་པ་

ཡི༑  ༑ ད་མོས་ བ་ ་སེགས་འཆའ་བའི།  ། ན་པ་ ོལ་ནས་སོང་བ་འོ།  །གཞན་ལ་ གས་པའི་

ས་དག་གིས།  །གང་ ་ས་བ་ས་ ེད་ཉིད།  །བསེན་པ་ ོད་ ི་དགའ་ ར་པ།  །འཆི་མེད་ ་མོ་

མ ངས་སོད་མིན།  །སོར་བ་ཤིན་ ་འ གས་པ་ཡིས།  ། ོངས་ ེད་རིམ་པ་ ལ་བ་སེ།  ། ་བར་

འོ་ ེད་ བ་མོ་ཅན།  །ས་སོག་འདར་བ་ ེད་ཅིང་མ ས།  །གང་ལ་དོན་ ོགས་དཀའ་བ་

ཡིས།  །ཚག་ ེང་དག་ནི་རབ་བཅོམ་ཡིན།  ། ་མོ་ ོད་ ི་ ང་ག བ་སོག  །མངོན་སམ་ཉིད་ 

ར་སོག་བ ན་མིན།  །ཕལ་བའི་དོན་བཀོད་ཚག་དག་གིས།  །བསེབས་པ་དག་ནི་མཐན་པའི་

ག གས།  །ཡལ་འདབ་མེ་ཏོག་དོག་པ་ཅན།  །འ ི་ཤིང་སེད་མོས་ཚལ་འདིར་མཐོང་།  །མཚན་

ཉིད་ཡོད་ཙམ་ངེས་ཚག་དང་།  ། ན་པའི་ཚག་ནི་ བ་མོ་འོ།  ། ་ མས་ཁང་པར་དལ་ ར་ །  ། 

ི་བཟང་ ོས་ ས་ ན་མོ་བཞིན།  །གང་ ་ ངས་ ིས་ ན་ ་ ོངས།  ། ེད་པ་ ངས་ཉིད་ 

ཅེས་ ་སེ།  །ས་ ན་གསལ་ ེད་བཞིས་བ ན་པ།  ། ོང་ ེར་མི་བདག་བ ད་མིང་ཡོད།  །གང་ 

་ངག་དོན་ མ་པ་གཞན།  །སང་བ་དེ་ནི་རབ་བ གས་ཉིད།  །ཚག་འ ལ་མགོ་ ད་མི་དམན་

པར།  །འདར་ ན་བདག་ལ་མི་བ ེ་འམ།  །གང་ ་མིང་ལ་ས་ཚགས་དོན།  །བ ག་དེ་མིང་ ་

འ ས་པ་ཉིད།  །མིང་ ན་འགའ་ཡི་ ་ཛ་སཱོ ག  །འདི་ནི་ ལ་མིན་ བ་འ ག་མིན།  །ཚག་ནི་

ཆོས་མ ངས་ལ་རེག་པས།  །དོན་གཞན་བསིབས་པ་སིབ་པ་འོ།  །ས་ཡི་ མ་ ངས་བཀོད་པ་

ཡིས།  །བསབ་པ་དག་ནི་མཐན་པའི་ས།  །ས་མིན་མིང་མཐན་ས་མིང་ཅན།  །མཆོག་ ་སིད་དོ་

སན་སོག་མ།  །གང་ཞིག་མངོན་སམ་དོན་བསན་ཡང་།  ། ོངས་ ིར་དེ་ནི་ ོངས་ཞེས་ །  ། 

འདོད་སན་དག་ལ་ ོ་བས་བ ོག  །ཉལ་ ིར་དེ་བཞིན་ཁ་དག་སོར།  །གང་ལ་ཚག་ ེང་བདག་

ཉིད་ཅན།  །དེ་ནི་ཡོངས་ས་འ ོག་ཅེས་ །  ། ་ ལ་ད ་ཡི་འོད་ ིས་བཅོམ།  །ཁ་འཇོམས་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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འཛན་པ་མཁའ་ལ་དགའ།  །གང་ ་ ེན་ནི་གསལ་ ེད་དེ།  །བ ེན་པ་སས་པ་གཅིག་བསིབས་ 

པ་འོ།  །མཚན་དང་ ད་མེད་ལ་མ་རེག  །མི་མིན་ལག་ནི་འ ེལ་མེད་མིན།  །གང་ ་གཉིས་ཀ་

སས་ ར་པ།  །དེ་ནི་གཉིས་ཀ་བསིབས་པ་འོ།  །ས་གང་འ ོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི།  །ཐོབ་ཅིང་

མཐོང་ན་འདོར་བར་ ེད།  །གང་ལ་མཚན་ཉིད་ས་ཚགས་འ ེས།  །དེ་ནི་ཡོངས་ས་འ ེས་ཞེས་

༑  ༑ཧ་ཡ་ག་ཛ་བྷ་ཊ་ཅན།  ། ཱ་ ི་ཀ་མེད་ཤེས་ ང་ ན།  །འདི་ མས་གབ་ཚག་བ ་ ག་

སེ༑  ༑སན་ངག་མཁན་ ི་སོད་ ལ་བསན།  །སོན་ ིས་ཡོངས་བ ང་ ་མིན་པར།  །ལེགས་པ་ཁོ་

ནར་བ ོད་པར་ ས།  ། 

སན་ངག་མཁན་ ི་ཚག་སོན་བ །  །དོན་ཉམས་དོན་འགལ་དོན་གཅིག་པ།  །ཐེ་ཚམ་ཅན་

དང་རིམ་པ་ཉམས།  །ས་ཉམས་པ་དང་གཅོད་མཚམས་ཉམས།  །སེབ་སོར་ཉམས་དང་མཚམས་

སོར་ ལ།  ། ལ་ ས་ས་ ལ་འཇིག་ ེན་དང་།  ། ང་རིག་དག་དང་འགལ་བ་སེ།  །དེ་དག་སན་

ངག་མཁན་ ིས་སང་།  །གཞན་ཡང་དམ་བཅའ་གཏན་ཚགས་དཔེ།  །ཉམས་པ་འདི་ཡང་སོན་ ་

འ ར།  །འདིར་མ་ གས་པ་ཕལ་ཆེར་ནི།  །ད ད་པར་དཀའ་ ིར་སོར་འ ས་མེད།  །ཚག་

ཚགས་པ་ལ་དོན་ ིས་སོང་།  །དེ་དག་དོན་ཉམས་ཞེས་པར་འདོད།  ། ོས་དང་སོ་བ་ ིས་པ་ཡི།  ། 

བ ོད་ལས་གཞན་ ་དེ་དག་སོན།  །མི་འདིས་ ་མཚ་འཐང་ ེད་ཅིང་།  ། ིས་པ་བདག་ནི་ ས་

པའི་གཟིར།  །སིན་འདིས་འ ག་ས་སོག་ ེད་དེ།  །འ ོག་ ེད་ས་སང་དག་ལ་དགའ།  །འདི་

སེམས་ ང་པོར་མི་གནས་པའི།  །མངོན་པར་བ ོད་ལ་སོད་མིན་ཏེ།  །གཞན་ ་དེ་ ་ ་ལ་

སོགས།  །སན་ངག་མཁན་པོ་ས་ཞིག་སོར།  །ངག་གཅིག་གིས་ནི་རབ་སར་བ།  །ས་ ི་གཅིག་གིས་

གཅིག་འཇོམས་པ།  །འགལ་བའི་དོན་ཅན་ཉིད་ ི་སོན།  །དོན་འགལ་ཞེས་པ་རབ་ ་བ ོད།  ། 

ད ་ཡི་རིགས་དག་འཇོམས་པ་དང་།  ། ་བའི་ ར་ ན་འདི་ནི་ ལ།  །འ ང་པོ་ མས་ལ་

མས་པ་ཅན།  ། ོད་ལ་གནོད་ ེད་ས་མེད་དོ།  །མངོན་པར་ཆགས་ ན་སེམས་ལ་ནི།  །ས་བའི་

གོ་སབས་ཡོད་ ར་ན།  །ཆགས་པ་ ལ་ ང་འགལ་བའི་དོན།  །ཚག་དག་དངོས་ས་འདོད་པར་

འ ར།  །གང་ ོད་སིན་ལེགས་མར་སེད་པ།  །འཕགས་པ་དག་ ང་མི་རིགས་པས།  །དེ་ཡི་སོ་ 

སིབ་གཡོ་བ་དག  །བདག་གིས་ནམ་ཞིག་འཐང་འ ར་རམ།  །བ ོད་དོན་ཉིད་དམ་ས་ལ་ཡང་།  ། 

ད་པར་མེད་པར་སར་བ ོད་པ།  །གལ་ཏེ་སར་ཡང་རབ་བསགས་པར།  །དེ་ནི་དོན་གཅིག་



 
 

དེབ་གསམ་པ།  སན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་སོར།   
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འདོད་དེ་དཔེར།  །སེད་པའི་སེད་འཕེལ་ ་རི་ མས།  །ས་ཡི་ལན་ ་འོད་འ ོ་བ།  ། ་འཛན་

ོག་དང་ ན་པ་དང་།  །ཟབ་མོ་ས་སོག་འདི་དག་གོ  ། ེས་ས་བ ེ་སོགས་ ད་པར་ལས།  །གལ་

ཏེ་འགའ་ཞིག་བ ོད་འདོད་ན།  །ཡང་བ ོད་པ་ལ་སོན་མེད་དེ།  །འདི་ནི་ ན་ ་རིགས་པ་

ཡིན།  །འདོད་པས་བཀབ་མིན་འཁོན་པ་ཡིས།  ། ད་མེད་མཆོག་འདི་བཅོམ་པར་ ར།  །ཡན་

ལག་ ན་མཛས་བཅོམ་པར་ ར།  །འཇམ་པར་སོག་མ་བཅོམ་པར་ ར།  །ངེས་པའི་དོན་ ་རབ་

སར་བའི།  །ཚག་ མས་ཉིད་ ིས་གལ་ཏེ་ན།  །ཐེ་ཚམ་བསེད་པར་ ེད་ན་ནི།  །ཐེ་ཚམ་ཅན་ཞེས་

རབ་ ་བ ོད།  །འ ིག་འདོད་དགའ་བས་ ་བ་ཡིས།  ། ར་མིག་གཡོ་ ེད་ ོགས་མོ་དག  ། ་ 

ན་བ ་བར་བཟོད་མིན་ཏེ།  །རིང་གནས་མ་མ་འདིས་ ང་ངོ་།  །འདི་འ འི་ཐེ་ཚམ་སད་ ་ནི།  ། 

གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་ ་སར་ན།  །དེ་ནི་ ན་ཉིད་འ ར་ ིར་ །  །བ ས་པའི་སོན་མེད་འདི་ ་

སེ༑  ༑མ་སད་པ་ནི་ ས་སེས་ཏེ།  །འཇིགས་པའི་གཟིར་ཞིང་ བ་མོ་ཡིས།  ། ས་ཉིད་ ིས་ནི་

བ ང་བར་མཐོང་།  །ད་ནི་ ོད་ལ་རེ་མེད་དོ།  །འདོད་པས་གཟིར་རམ་ཚ་བས་ག ང་།  །ཞེས་པ་

ངེས་མེད་ ེད་པའི་ཚག  ། ེད་འཇོས་མཛའ་བོ་ཡིད་འ ག་པར།  ། ་ ིར་ཕོ་ཉ་མོ་བ ོད་དོ།  ། 

ཡོན་ཏན་ ེས་ས་དོན་ མས་སར།  །གལ་ཏེ་ ེས་བསན་མ་ ས་ན།  །རིམ་པ་ཉམས་པར་མངོན་

བ ོད་པའི།  །སོན་ ་དེ་ནི་བཤད་དེ་དཔེར།  །འ ོ་བ་ མས་ ི་གནས་པ་དང་།  །སལ་དང་

འཇིག་ ་མ་སེས་པ།  །བདེ་འ ང་སེད་མེད་ ་སེས་ ི།  །སེ་གནས་ཅན་ ིས་ ོད་ མས་སངས།  ། 

འ ེལ་བ་ངེས་པར་ཤེས་པའི་ ར།  །གང་ཡང་གལ་ཏེ་འབད་ ས་ནས།  །རིམ་པ་བ ོས་ ང་སོན་

མིན་པར།  །མཁས་པ་ མས་ ིས་ས་སེ་དཔེར།  །གཉེན་གཏོང་བ་དང་ ས་གཏོང་བ།  ། ལ་

གཏོང་ཞེས་པ་གསམ་པོ་ལ།  །དང་པོ་ཐ་མ་ཉོན་མོངས་རིང་།  །བར་མ་སད་ཅིག་ ན་ཐང་ངོ་།  ། 

མཚན་ ་མཚན་ཉིད་ལམ་ལ་མཚན།  །ཚག་སོར་མཆོག་མིན་འདོད་པ་ནི།  །ས་ཉམས་ཡིན་ཏེ་

མཁས་ མས་དག  །འདོད་པ་འདི་ནི་སོན་མ་ཡིན།  །ནོར་འཛན་ ་མཚའི་ས་རགས་ཅན།  ། ལ་

པོ་ ོད་ ི་ད ང་བས་སངས།  །ཞེས་པ་ཤེས་འདོད་མེད་པས་ན།  །ཚག་འདི་ལ་ནི་ཉམས་ཡོད་

མིན།  ། ོ་ཡི་རི་ལས་ཉེར་བ ད་པའི།  ། ང་གི་ ་ཏའི་ ང་འཐང་ནི།  །ཡལ་འདབ་རོལ་ཞིང་

བསོད་པ་ཡིས།  ། ་ ་མཛས་དང་ ན་པར་ ེད།  །ཞེས་སོགས་བསན་བཅོས་བདག་ཉིད་ལ།  ། ་

བ་གཡེལ་བའི་སེམས་ ན་པ།  །ས་ཉམས་བཞིན་ ་སང་མོད་ ི།  །སལ་བཟང་ནམ་ཡང་གཏོང་མ་



 
 

གངས་ཏ་ིས་ེབནོ་ག ང་རགི་མཛད།   
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ཡིན།  །ཚགས་བཅད་ མས་ལ་ངེས་པའི་གནས།  །ཚག་གི་གཅོད་མཚམས་ངལ་གསོར་རིགས།  །དེ་

ཉམས་གཅོད་མཚམས་ཉམས་པ་སེ།  །ཉན་པོ་དགའ་མིན་བསེད་དེ་དཔེར།  ། ད་མེད་ མས་

ིས་ཡང་དག་བ ོད་པའི་ཆོ་ག་རོ་ཉམས་མེད་ལ་འདིར།  །མཆོག་ མས་དང་འ ོགས་མི་དབང་

ཉི་མའི་རིགས་འདིས་ ་ ེད་ལ་སོགས་སོན།  ། ་དང་ ་མིན་མ་ཚང་མེད་ལ་ ང་ཉིད་ ིས་ནི་

་ ེད་ཅིང་།  །མི་བདག་འདི་ཡི་དབང་ ར་ས་འཛན་ཞེས་པ་དེ་ ་སོར་བ་ཡོད།  །ཇི་ ར་ཚག་

མཐའ་ ིས་པ་ལ།  ། ག་མ་ཚག་ ་ངེས་དེ་བཞིན།  །མཚམས་སོར་ མ་འ ར་མཐའ་ཅན་

ཡང་།  །ཚག་ཉིད་ཅེས་ནི་བ ོད་པ་ཡིན།  །དེ་ཡང་ ་བར་ བ་ ར་པ།  །སན་ངག་མཁན་ ི་མི་

སོར་ཏེ།  ། ལ་པོ་དེ་ཡི་ ལ་མཚན་ ི།  །ཏོག་གིས་ ་འཛན་བསལ་ཞེས་འདིའོ།  །ཡི་གེ་ཆད་ ག་

ནོར་ཤོར་བས།  །རིང་ཐང་ ི་ཡང་བཞིན་མི་གནས།  །དེ་དག་སེབ་སོར་ཉམས་པ་སེ།  །སོན་འདི་

ཤིན་ ་སད་པའི་གནས།  ། ་བའི་འོད་ཟེར་རབ་བསིལ་བས།  །རེག་ཅེས་བ ོད་ ་ ང་བ་

དང་།  །ས་ ་ ་རའི་ལོ་འདབ་གསར་པ་ མས།  །སམ་ཞེས་ཡི་གེ་ ག་པ་འོ།  །འདོད་པའི་མདའ་

ོན་སིན་ལེགས་མ་ མས་ལ།  ། མ་པར་འཕངས་ཞེས་ ི་བ་ཇི་བཞིན་མིན།  །མཛས་པའི་མིག་

ཅན་དག་ལ་ ོས་ ེད་ ི།  །མདའ་ ོན་ ང་ཞེས་ཡང་བ་ཇི་བཞིན་མིན།  །བསས་པའི་ཚག་

མཚམས་སོར་བ་བ ོད་པར་མི་འདོད་ཅེས།  །མཁའ་དང་བདག་གི་ཡིད་འ ོག་པ།  ། ང་ཉིད་

དལ་ ར་ ་བ་ཡིས།  །ཆགས་ ན་འ མ་པའི་ད ིལ་འཁོར་ལ།  ། ལ་ ་འབེབས་པ་སེལ་བར་

ེད།  །མཚན་མོ་འདི་ལ་ཞེས་འདི་འ །  །མཁས་པས་སོན་ ་མི་ ེད་དོ།  །རི་ནགས་ ལ་འཁོར་

ལ་སོགས་ ལ།  །ཉིན་མཚན་ ས་ ག་ལ་སོགས་ ས།  །འདོད་པའི་དོན་ལ་བ ེན་པ་ཡི།  ། ་

དང་གར་སོགས་ས་ ལ་ཏེ།  །སེམས་ཅན་ ་དང་མི་ ་བའི།  །སེམས་པོ་འ ག་པ་འཇིག་ ེན་

ནོ༑  ༑གཏན་ཚགས་རིག་པའི་བདག་ཉིད་དང་།  །ཐོས་པ་རིག་ ེད་ ང་ཡིན་ཏེ།  །སན་ངག་ཤེས་

ོམ་བག་མེད་ལས།  ། ལ་ ས་ཇི་ ར་ ངས་བཞིན་སོར།  །ཇི་བཞིན་མིན་པ་རབ་ གས་ན།  ། 

འདིར་ནི་ ལ་སོགས་འགལ་ཞེས་བ ོད།  །ག་ ར་ ང་འཐང་ལ་རེག་པའི།  །མ་ལ་ཡའི་ ང་ ི་

བཟང་ཅན།  །ཀ་ལི ་ཡི་ནགས་སེས་པའིྐ །  །ས་སང་དག་ནི་རི་ གས་རིགས།  །ཙ་ལ་ཀ་ཡི་རི་

ངོགས་ ི།  །ཨ་ཀ་ ་དག་ནག་པོ་སོ།  །པ ྨ་ཅན་ནི་མཚན་མོར་ ས།  །ཉིན་པར་ ་ ད་ ན་པ་

གསལ།  །ནི་ ་ལ་ནི་ད ིད་ ས་ ས།  །སོས་ཀ་དག་ནི་སིན་ ིས་གཏིབས།  །ངང་པའི་ས་ནི་



 
 

དེབ་གསམ་པ།  སན་ངག་མངོན་བ ོད་ ི་སོར།   
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ད ར་སན་འོས།  །སོན་ནི་ ་ ་དགའ་བས་ ོས།  །ད ན་སོད་ཉི་མ་ ི་མ་མེད།  །ད ན་ ས་

ཙན་དན་བསགས་བ ོད་འོས།  །ཞེས་པ་འདི་འ ་ ས་དང་ནི།  །འགལ་བའི་ གས་དག་བསན་

པ་ཡིན།  །ས་ ལ་དག་དང་འགལ་བའི་ལམ།  ། ང་ཟད་བསན་པར་ ་སེ་དཔེར།  །དཔའ་བ་སེག་

དང་དངོས་པོའི་ཉམས།  །བ ན་པ་ ོ་དང་ཡ་མཚན་ནོ།  །ད ངས་བ ན་ ོགས་པ་འདི་དག་

ནི༑  ༑ཐ་དད་ལམ་དང་མཐན་པར་འ ག  །འདི་ ར་ས་ ལ་ ག་ ་བཞི།  །འགལ་བའི་ལེགས་

པར་ ོགས་པར་ །  །ས་ ལ་ ག་ ར་ གས་པ་ལས།  །དེར་ནི་དེ་ཡི་རང་བཞིན་གསལ།  ། ང་

པོ་ཆེ་ལ་རལ་བ་གཡོ།  ། ་ལ་ ་སེས་ ོ་ལ་རིང་།  །ཨེ་ར ྚ་ལ་སིང་པོ་ ི།  །སེང་ ེང་དག་ལ་སིང་

པོ་མེད།  །ཅེས་པ་འཇིག་ ེན་ གས་ཉིད་དང་།  །མངོན་པར་འགལ་བས་སད་པར་འ ར།  །རིག་

པ་ཞེས་ ་གཏན་ཚགས་ ི།  །རིག་པ་དེ་དང་འགལ་བར་བསན།  །འ ས་ ས་འཇིག་པ་བདེན་

མོད་ནའང་།  །ཙ་ཀོ་ར་མིག་སིང་ལ་གནས།  །དངོས་པོ་གནས་སེ་མི་རིགས་ཏེ།  །མེད་པ་སེ་བ་

གང་གི་ ིར།  །རིག་པ་དག་དང་འགལ་བ་ནི།  ། གས་ནི་རབ་ ་བསན་ཟིན་ནོ།  ། ང་དང་

འགལ་བ་བསན་པ་སེ།  །མེ་བཞག་མིན་ཡང་ ་སེས་ཚ།  ། མ་ཟེ་མ་ཉམས་སོད་པ་འདི།  །བཻ་ ་ན་

ཱི་མཆོད་སིན་ ེད།  །འདི་ནི་ཆོ་ག་མ་ ས་ ང་།  ། ་མ་དག་ལས་རིག་ ེད་བ ག  །རང་བཞིན་

དག་པའི་ཤེལ་དག་ནི།  །འ ་ ེད་གཞན་ལ་ ོས་པ་མེད།  །སོན་ནི་མཐའ་དག་འདི་ལ་ཡང་།  ། 

སན་ངག་དག་ལ་མཁས་པ་འགའི།  །སོན་ ི་ ངས་ལས་རབ་འདས་ནས།  །ཡོན་ཏན་ལམ་ནི་ མ་

པར་འཛན།  ། ལ་པོའི་མཐ་ཡིས་སེད་ཚལ་ །  ། ོན་པ་གོས་དམར་ ན་པ་གནས།  །འཆི་ ས་

ངན་ཚ་ཀ་དམ་ ལ།  །འདབ་བ ན་སེད་ཅིང་ ག་ ང་ །  ། ོགས་ ིས་རབ་བསལ་སང་ད ལ་

༑  ༑སིར་མི་སན་ཡང་སེད་པ་འཕེལ།  ། ་བ་བསིལ་ཡང་མཆིས་འ ང་དང་།  ། ལ་བའི་ཡིད་

འ གས་བསེག་ ་འཛན།  །གཞལ་ ་ཡིན་ཡང་གཞལ་ ་མིན།  །ཆ་ ན་ཡིན་ཡང་ཆ་ ན་

མིན།  །གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཡང་གཅིག་ཉིད་མིན།  །ས་ཚགས་ག གས་ ོད་ལ་ ག་འཚལ།  །ས་སེང་

་ ་དག་གི་ནི།  ། ང་མ་ ་ལེན་ ་མོ་སེ།  །དག་པ་ མས་ ི་མཆོག་ ་ ར།  །འདི་འ ་ ་ཡི་

སབ་ ེད་དོ།  ། 
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ས་དོན་ ན་ནི་བ ་བ་དང་།  ། 

གབ་ཚག་དག་གི་ལམ་ ི་གནད།  ། 

སན་ངག་ མས་ ི་ཡོན་ཏན་སོན།  ། 

དེ་ ར་མདོར་བསས་རབ་ ་བསན།  ། 

 

སབ་ ེད་ལམ་འདིས་སོན་ཡོན་དག  ། 

ོགས་པའི་ ོ་ཅན་སལ་བཟང་པོ།  ། 

ཚག་དང་འ ོགས་ ས་རིགས་ ན་མ།  ། 

ལང་ཚ་ཅན་བཞིན་ གས་པ་འཐོབ།  ། 

 

ད ངས་ཅན་ ་མོའི་ཞལ་ ི་ ང་།  ། 

ི་ནང་གསང་བའི་མེ་ལོང་གསམ།  ། 

་གར་སག་གཟིག་བོད་ ་ གས།  ། 

གསང་བ་འདི་ནི་གཙང་གཤེན་ལགས།  ། 

དགེའོ། ། 

 
 
 
 
 
 

 
 


