
བིགས་བོད་དང་པར་བུན།
ྟ་མོ་ྡོར་གདན་བིས་ཐང་གུག་ལག་ློབ་ྭ།
༢༠༡༧

མཛད་པ་པོ། དཔལ་ཱ ྱ་ིན་ེན་ི་ེད་ེགས་པ ་ིློ་ོས།

༅།  །ུལ་པ ་ིུ༌ངག་དབང༌བྟན༌འིན༌ི༌ཕམ༌ 
    དབང༌པོ ༌ིྣམ༌པར༌ཐར༌པ༌ྐལ༌བཟང༌

  ྣ༌ྱན༌ེས༌ྱ༌བ༌
  བུགས༌སོ།། 

༅
། །ུལ་པི་ུ༌ངག་དབང༌བྟན༌འིན༌ི༌ཕམ༌དབང༌པོི༌ྣམ༌པར༌ཐར༌པ༌ྐལ༌བཟང༌ྣ༌ྱན༌ེས༌ྱ༌བ༌བུགས༌སོ།། 



  

༉ ི་ུལ་གིས་པ་ངག་དབང༌བྟན༌འིན༌ི༌ཕམ༌དབང༌པོ་ལ་ན་མོ།





   ༉ ི་ུལ་དུ་པ་ི་ཕམ་འིགས་ེད་བྟན་འིན་དབང་པོ་ལ་ན་མོ།





࿐ ་ེཡང་གང་ི ག་ེང་བར་ྱ་བ ་ིགི་ི། ུ་ྱན་ུས་གུམ་མེན་པ་ེན་པོས། 
ྡོར་གདན་མིལ་ནས་བྟན་འིན་ིང་ཅན་འུང་། ། ་ེབུགས་ིང་ལ་ྷོ་བོད་ུགས་
གིག་བེ། །ེས་ྩོད་ེད་ུང་ི ས་བྔགས་པ ་ིེས་ེན་གུང་ི ས་ ་ེིང་ོ ས་
ིས་བུན་པི་ ་ེབུན་འྲན་ླ་དང་ྲ ལ་བི་ྱབས་མོན་ངག་དབང་ྣ མ་པར་ྱལ་
བ ་ིྱལ་ཚབ་གེར་ི་འིན་པ་ངག་དབང་བྟན་འིན་རབ་ྱས་ི་ུ་འེང་གིས་པ་
ི་ུལ་ི་ཕམ་དབང་པོ་ ་ེིད་རབ་ུང་བ ་ུགིས་པི་ས་ླང་ལ་ུ་བྟམས་པ་ནས་
བུང་ས་ྟི་ལོར་ི་བི་དིངས་ུ་མ་མནལ་ི་བར་ུ་འོ་བ་ི་དང་ྱ ད་པར་རང་ེ ་
ྨན་ི་ནགས་མ་ྱས་པི་ོངས་འིི་ེ་འོ་ཡོངས་ལ་ོས་ིད་ུགས་གིས་ི་ོ་
ནས་ཕན་ླབས་ ་ེབི་མཛད་ྱ་ིན་ེན་ིག་ུར་ྟ་ུ་འ ་ིིད་ི་འྱོན་བྟན་འིན་
ྣམས་ི་དད་པི་ིག་འེད་ླ་ེད་ུ་དོངས་ནས་ུབ་དབང་ཱ ྱ་ིན་ེན་ཞབས་
ིས་མཛད་པ ་ི ༼ུལ་པ ་ིུ༌ངག་དབང༌བྟན༌འིན༌ི༌ཕམ༌དབང༌པོ ༌ིྣམ༌པར༌ཐར༌
པ༌ྐལ༌བཟང༌ྣ ༌ྱན༌༽ འ ་ིིད་ྱ་ལམ་ེས་ེད་ུ་ི་འོ་བ ་ིིར་ྟ་མོ་ྡོར་གདན་
བྲ་ི ས་ཐང་གུག་ལག་ློབ་ྭ་ནས་ྱལ་ྲས་མོག་ུལ་ིན་པོ་ ་ེམོག་ུགས་
དམ་ལོ་གུམ་ི་བཅད་ྱ་ོལ་བི་ུས་བཟང་ྱ ད་པར་ཅན་དང་བུན་དཔར་བུན་
ུས་ེ་ེལ་བ་ལ་ིང་ནས་ི་རང་ི ་ེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་རང་ུ གས་གནམ་ལོ་ེ་
མོ་ྱ་ལོ་ླ་ ༩ ་པ ་ིེས་ ༢༢ ་ལ་དེ་འུན་འུས་དམངས་ྷན་ཚོགས་ནས་ེལ།

         

        འུས་དམངས་ྷན་ཚོགས།

དཔལ་ྡན་འུག་པ ་ིོས་ཚོགས་ེ་བ།
  ུངས་ིམ་དེ་འུན་ྷན་ཚོགས།



 ོན་བོད།

༉  ྟོན་པ་ླ་ན་ེད་པ་སངས་ྱས་དོན་མོག །ོབ་པ་ླ་ན་
ེད་པ་དམ་པ ་ིོས་དོན་མོག །འེན་པ་ླ་ན་ེད་པ་འཕགས་
པ ་ིདེ་འུན་དོན་མོག་ེ་དོན་མོག་ིན་ེན་ྣམ་གུམ་
མོག་ལ་ུས་པས་ྱག་འཚལ་ིང་། མོད་དོ། །ྱབས་ུ་
མིའོ། །ིན་ིས་བླབ་ུ་གསོལ། ་ེལ་འིར་ྱལ་བ་ཐམས་
ཅད་ི་ུགས་མེན་བེ་ུས་པི་བདག་ིད་ྔགས་འཆང་ྡ ོ་ེ་
འིན་པ། ིག་འིན་ུབ་པ ་ིློབ་དཔོན་ེན་པོ་པྨ་ཱ་ར ་ི
དེས་པ ་ིཞལ་ིན་ས་གུམ་འོ་བ ་ིཚོགས་ལ་གང་འུལ་ེར་
ྟོན་ིས་ོ་ནས་ུལ་པ ་ིློས་གར་བུར་བ་ཙམ་ུ་མ་ཟད། གང་
ུ་འུངས་པ ་ིུལ་མཚན་དང་བཅས་ེ་གསལ་བར་ུང་བྟན་པ་
བིན་ཁམས་ུག་ྡན་པི་ི་ི་བུ་ལ་ུགས་ེ་ྱོན་པི་ེས་
མོག་དམ་པ་ྱལ་བི་ྲས་པོ་ངག་དབང་བྟན་འིན་རབ་ྱས་
ི་ུ ་ིའེང་བ་ིམ་པར་ྱོན་པ་ལས། ི་ུལ་གིས་པ་ི་ཕམ་
དབང་པོ་ིད་ི་ི་ནང་གསང་བ ་ིྣམ་ཐར་ྐལ་བཟང་ྣ ་ྱན་ེས་



ྱ་བ་འ ་ིིད་ི་ུལ་དུ་པ་ི་ཕམ་འིགས་ེད་བྟན་འིན་
དབང་པོ་མོག་རང་ུགས་དཔལ་ྡན་འུག་པི་ཟབ་ོས་
བཀའ་ྱ་ཅན་ྔ་གཙོ་བོར་ུར་པི་ིམ་གིས་ི་ྣལ་འྱོར་
ལ་ེ་གིག་ུ་གཞོལ་ེ་ལོ་གུམ་ྤོང་བི་ཁང་ུ ར་རང་བུད་
ིན་ུལ་ྟོན་ནས། ོན་ྱོན་ོང་མ་ྣམས་ལ་མཁའ་འོ་
མས། བ ་ུགིས་བདག་ྱར་མཛད་པ་བས། །བ ་ུགིས་བྟན་
པ་ེལ་ན་དགའ། །ེས་གུངས་པ་ྟ་ུ ་ིུང་དོན་ཐོག་ུ་
བབས་ེ་ལོ་གུམ་ྱོགས་གུམ་ི་བཅད་ྱ་དོལ་ནས་གཞན་
དོན་ླབས་ེན་མཛད་པར་འྱོན་པི་བྲ་ི ས་པི་ིན་མོར་ྟ་
མོ་ྡོར་གདན་བིས་ཐང་གུག་ལག་ློབ་ྭ་ནས་༸ྱལ་ྲས་
མོག་ུལ་ིན་པོ་ ་ེམོག་ལ་དེས་འུལ་ི་ུལ་ུ་བྲམ་
ེལ་ུས་པ་འིས་ྱང་མོན་པོ་གང་ི་མཛད་འིན་ྱོགས་
མཐར་ྱས་པ ་ིུར་འུར་ིག །                  





མཛད་པ་པོ། དཔལ་ཱ ྱ་ིན་ེན་ི་ེད་ེགས་པ ་ིློ་ོས།

༅། །ུལ་པ ་ིུ༌ངག་དབང༌བྟན༌འིན༌ི༌ཕམ༌ 
      དབང༌པོ ༌ིྣམ༌པར༌ཐར༌པ༌ྐལ༌བཟང༌

   ྣ༌ྱན༌ེས༌ྱ༌བ༌
   བུགས༌སོ།། 





ི་ུལ་ི༌ཕམ༌དབང༌པོ ༌ིྣམ༌པར༌ཐར༌པ༌ྐལ༌བཟང༌ྣ ༌ྱན། 1

༅།  །ུས་གུམ་ྣམ་འེན་ྱ་མཚོ ་ིེ་ེ ས་ུ། །ྱལ་ྲས་
གཞོན་ུ ་ིུལ་འཆང་འཇམ་དཔལ་དྱངས། །ུགས་ེ ་ིློས་
གར་ིད་འིར་ྣམ་འུལ་བི། །ིག་འིན་ི་ཕམ་དབང་པོར་
ུས་བུད་ནས། །གང་ི ་ྟོགས་བོད་ཛུ ་ིེ་མ་ི། །ྨད་ུང་
གེར་ི་ཁམས་ུ་ྡང་བ་གང༌།  །བདག་ློ་མ་ྲོས་མཚོ་ིས་ེར་
བུང་བ། །ྐལ་བཟང་ྣ ་བ ་ིྱན་ུ་ེང་འིར་ིན། ། ་ེཡང་
སངས་ྱས་དང་ྱ ང་ུ བ་ེམས་དཔའ་ྣམས་ི་ིད་པ་ི་ེད་ི་
བར་ུན་ིས་ུབ་པ་དང་ུ ན་ི་ཆད་པ ་ིའིན་ལས་ིས་ེམས་
ཅན་ི་དོན་མཛད་པ་ལས། ུལ་གངས་ཅན་ི་ྷོ་ྱོགས་ི ང་ྣ ་
ཚོགས་ི་ནགས་ཚལ་ེན་པོས་མེས་པི་ོངས་འི་དག་ུ་
འཕགས་པ་ྱན་རས་གིགས་ི་ུལ་པ་དཔལ་འུག་པ་ིན་པོ་ ་ེ
ེས་ས་གུམ་ན་ྙན་པ ་ིབ་དན་གཡོ་བ།  མུ་ེན་ོས༌ི༌ྱལ་
པོ་ངག༌དབང༌ྣ མ༌པར༌ྱལ༌བ ་ིཞབས༌སོར༌བྲ༌ི ས་ི༌འོར༌ལོ་
ི་ྟར་བོད༌པ༌ནས༌བྩམས། སངས་ྱས་ི་བྟན་པ་ིན༌པོ༌ 
༌ེོ་ུ༌མ་ནས་དར་ིང་། བྟན་འིན་ི་ེས་ུ་ྱལ་ྲས་ྱང་
ུབ་ེམས་དཔའ་ི་ེད་ྱང་ི མ་ིས་འུང་བར་ུར་ིང་ེ ་དག་



ི་ུལ་ི༌ཕམ༌དབང༌པོ ༌ིྣམ༌པར༌ཐར༌པ༌ྐལ༌བཟང༌ྣ ༌ྱན།2

ི་དུས་ན་ྱལ་མཚན་ི་ཏོག་ྟར་མཐོ་བ་ི་ིན་པོ་ ་ེངག་དབང་
བྟན་འིན་རབ་ྱས་ེས་ྱ་བ་ིག་ྱོན་པར་ུར་ལ། ེ་ ་ེིད་
ི་ོས་ི་ྱལ་པོ་མངའ་བདག་ི་ྲོང་ེ ུ་བཙན་ི་ུལ་པར་ུ་
མཚན་ུ་མས་ུབ་པ་ེ ་ིིར་ཉང་ི ་མ་འོད་ེར། ུ་ ་ོུས་ི་
དབང་ུ ག  ིག་འིན་པྨ་དབང་ྱ ལ་སོགས་བདག་ིད་ེན་པོ་
འི ་ིའུངས་རབས་ུ་ུབ་ིང་། དོན་ི་དབང་ུ ་ན་མངའ་
བདག་ོས་ི་ྱལ་པོ་ིད་ེ་བུན་འཇམ་དཔལ་དྱངས་ི་ུལ་
པ་ིན་པ་ེ ་ིིར། ྱོགས་བ ་ུུས་གུམ་ི་ིང་ཁམས་ྱ་
མཚོར་ུས་ྐད་ིག་མ་ེར་ཡང་ིུ་བོད་པ་ྣ་ཚོགས་ིས་
ེམས་ཅན་དཔག་ུ་ེད་པི་དོན་མཛད་པི་ུལ་ུ་ིག་ིས་
བོད་པར་ུས་ེ། བྐལ་པའམ་བྐལ་པ་ལས་ྷག་པར་ ་ེབིན་
གེགས་པི་ྤོབས་པ་ི་བཟད་པས་གུངས་ྱང་ེི་མཐའ་
ྫོགས་པར་ི་ུས་པ ་ིིར་རོ། །     
ེ་ཡང་ིན་པོ་ ་ེངག་དབང་བྟན་འིན་རབ་ྱས་ེ་ིད་ིས་
དཔལ་འུག་པ ་ིའིན་ལས་ོས་ིད་ུགས་བྱ ་ིའོར་ལོ་ེན་
ུ་འེགས་པར་མཛད་པ ་ིྱག་ེས་ི་དམན་པར་བཞག་ནས་ུལ་
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པ ་ིདིལ་འོར་བུ་བར་མཛད་པ་ལས། ླར་ཡང་ུ གས་ེ་དང་
ྨོན་ལམ་ི་དབང་ལས་ྷོ་ུལ་དར་དཀར་ི་ྱོགས་ུ་ུལ་པི་
ླ་ཞལ་གསར་ུ་ེས་ེ།  ོན་གནས་ེས་ྲན་ི་ུལ་གསལ་
པོར་གུངས་པས་ཐམས་ཅད་ིད་ེས་ི་དད་པ་ལ་བོད། ྟ་
མོ་ོས་ི་ཕོ་ྲང་ུ ་གདན་ྲངས་ྱང་ེ ་བོ་ངན་པ་གུག་པ་ཅན་
འགའ་ིག་ི་ྟབས་ལས་ླར་འུངས་ུལ་ུ་ེབས་ུ་བུག་
ེ་ི་ིང་བར་ུ ་ིེ་ཏོག་ེན་ཁར་འཐོར་མོད། འོན་ྱང་ྱ ང་ུ བ་
ེམས་དཔའ་ྣམས་ི་གུལ་བར་ྱ་བ་ུས་ལས་ི་ཡོལ་བས། 
ླར་ུལ་པི་ོན་མ་ྣམ་པར་བོད་པ་ི་བྟན་འིན་ི་ཕམ་
དབང་པོ་ེས་མཚན་ི་དེ་ེགས་དང་ྡ ན་པ་ ་ེིད་ིན་ལ། ེ་
འ ་ིིད་གང་ུ ་བྟམས་པི་ིགས་ི་མངའ་བདག་ོས་ི་ྱལ་
པོ་ི་ྲོང་ེ ་ུབཙན་ི་ྲས་ེ་ུང་དོན་ུབ་ེས་ྱ་བ་ྷོ་ྲག་ཡ་
གུམ་ི་ེ་བོར་བོད་པ་ེི་བུད་པ་ིན་པར་ྲགས་ིང་། 
བུད་པ་འ ་ིལ་གསང་ེ ན་ིང་མི་ིགས་ྔགས་འཆང་འགའ་
ཡང་ྱ ོན་པར་ྲགས། ྱད་པར་ིག་འིན་པྨ་འིན་ལས་ི་ུལ་
པི་ུ་བྟན་འིན་ེགས་པི་དོན་ུབ་ེས་ྱ་བ་ྱོན་པ་ི་ེ་
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འི ་ིཡབ་ི་ུ་བོ་ིན་ིང་། ཡབ་ ་ིྟ་མིན་ེ་དབང་ེ ས་ྱ་བ་
རང་བིན་ི་ྣལ༌འྱོར༌པ༌ྟ༌ུ༌ ༌ེདང༌ུ མ༌ི༌ངག༌དབང༌ུ ༌དར༌ 
ེས༌ྱ༌བ༌ིན༌ལ། ཡབ༌ུམ༌ ༌ེགིས༌ི༌ྲས༌ུ༌ེ༌ ༌ེིད༌ས༌མོ༌
ླང་ལོི༌ཧོར༌ླ༌བ ༌ུཔི༌ེས༌བྱད་ི་ྔ༌ྲོར༌ུ༌བྟམས༌མཚན་
ངག༌དབང༌ྱ ལ༌མཚན༌གསོལ། བཀའ༌ུང༌དམ༌ཅན༌ྣམས་ིས་
ུང༌ི ང༌ོ ང་བི༌ྟགས༌ྱ༌རོག་ུམ་བག་ྡན༌པ་གིས༌ྟག༌པར༌ 
འོར་ིང་ི ང་བ་སོགས༌ུང༌།  གུང༌ཐོག་མར༌ེ༌བ ༌ིེ༌ངག༌ 
དབང༌ྣ མ༌ྱལ༌མེན༌ྱ༌བ༌གུངས༌པས་ཡབ་ུམ༌གིས༌ཧ༌ལས༌
ིང༌ོ ༌མཚར༌ུ༌ུར། ྐབས་ེར་གཞོན་ུ ་ིུགས་ལ་ོན་ི་
གནས་ེས་ུ་ྲན་པི་དབང་ལས་ུལ་ྱོགས་ ་ེདག་ལ་ོ་བི་
ྣང་བ་དང་། ཡང་ྐ བས་ི ག་ིང་ེ ་ིྐད་ུ། ངག་དབང་ྣ མ་
ྱལ་ེས་འབོད་ནས། ོད་ཕོ་ྲང་དགའ་བ ་ིནང་ུ ་བུགས་ཡོད་
དམ། ང་ཡང་འིར་མ་བཞག་ོད་བུགས་པ ་ིྱོགས་ུ་ེན་དང་
ེས་གུངས་ི ང་། གཞན་ཡང་ེ ་བུན་བྟན་འིན་ུང་ི ་
མཚན་ནས་འབོད་ིང་བུམས་པ་སོགས་ེད་ལ། གདན་ས་ྟ་
མོ ་ིགནས་ུལ་སོགས་ྱང་ཡང་ཡང་གུངས། དུང་ལོ་བི་
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ཙམ་བེས་ྐབས་ོང་བར་ུ་ཁང་པི་ི ང་ཆ་ུང་ི ས་ེར་བ་མང་
པོ་དུ་ཐོག་ུ་ུང་བར། ངག་དབང་ྣ མ་ྱལ་མེན་ྙམ་པ་
ུགས་ལ་འུངས་པས་ེས་ོན་གང་ཡང་མ་ུང་གུངས། ་ེནས་
གདན་ས ་ིྱོགས་ུ་ྱོན་འདོད་ིས་ལན་གིས་ཙམ་ྲོས་པ་ུ་ན་
ྲ་བས་ལམ་མ་ཤོགས་པར་བདས་མས་ིན། གང་ི ་ེ་ེ་གཞོན་
ིུ་གནས་ུལ་བྟན་འིན་ེགས་པི་དོན་ུབ་ིས་གསན་
པས། འ ་ི ་ིེས་པར་ེ་ིན་པོ་ ་ེབྟན་འིན་རབ་ྱས་ི་ུལ་
པི་ུར་གདོན་ི་ཟའོ་ྙམ་ུགས་དད་ེན་པོས་ྒང་ེ ང་གསང་
ྔགས་ོས་ིང་ུ ་གདན་ྲངས། བུགས་གདན་ྲོགས་འོག་ ་ེ
བར་མཛད་ིང། ོན་གནས་ལས་བྩམས་པ ་ིི་བ་ ་ིམཛད་ལ་
ལན་ཐོག་ེད་ུ་གུངས་པས་ྷག་པར་ུགས་ེས། ླར་ཡང་
འུངས་ུལ་ུ་ེབས། དར་དཀར་ུལ་ུ་འུངས་ུས་ི་ཡབ་
ེས་ྔར་ི་ན་བཟའ་སོགས་བྣམས་ེ་མཇལ་བར་ིན་པས། 
གཡབ་ེང་ནས་ྱ་ར་མཛད་ིང་བུགས་འུག་པས་ོ་མེན་ེ། 
གསང་ྔ གས་དོན་ུབ་ཡར་ཤོག་ང་འིར་ཡོད་ེས་གུངས་པས་
ཡབ་ ་ེགུང་ུ གས་ིས་བྱལ། ་ེནས་དུང་ལོ་ུག་བེས་
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པ ་ིེ། གདན་ས་ྟ་མོ་ནས་དེ་ློང་ི ག་དང་ུ བ་པ་ིག་
འོངས་ེ་ེ་ོང་མི་ེན་གཙོ་ློབ་དཔོན་ིན་པོ་ ་ེཔྨ་འུང་
གནས་ི་ུ་འྲ་ུང་ུ་ིག་དང་ྱག་ིང་སོགས་འྲ་གིས་
ེབས་ནས་ེར་འུག་པ་བྟན་པས་ོས་འིན་ཐོགས་ེད་ུ་
མཛད། ཡང་ྐ བས་ི ག་ཡབ་ུགས་འཚོར་ྱོན་པ ་ིླ་ལ་ེབས་
ེ། དེན་པ ་ིབ ་ེབས་ུགས་ིམ་བིན་པར་བུགས་པ ་ིེ།  
ྟོང་གུགས་ྟ་ུ ་ིགིགས་ྣང་ི ག་ུང་བ་ི། གིགས་ྣང་
ོར་ལས་འ ་ིྐད་ེས། ིན་གིག་ྣང་བ ་ིས་གི་ོད་ོམས་
པར། །ེད་ཚལ་རབ་ྱས་ ་ུུང་དལ་ིས་འབབ། །ེ་ཏོག་
མདངས་བྲ་འྲས་ིང་བེར་ུས་བོད། །ྐར་ཚོགས་བྲམ་
འྲ ་ིོང་ྡ ལ་ེ་བོ ་ིོམ། །ུ་གར་ེ་འོས་ོར་ུག་འདའ་བ་
མཐོང་། །འ ་ི ་ིེས་པར་ྦས་ུལ་ོང་ི ན་ྙམ། །ེས་སོ། །  
་ེནས་དུང་ལོ་བུན་ུ་ེབས་པ ་ིེ། གདན་ས་ྟ་མོ་ནས་
གདན་འེན་ི་ཕོ་ཉ་བ་གུམ་འྱོར་ེ། ེ་ོང་མ ་ིབེས་ཅན་
དང་མུལ་ུར་བྟན་པ་ཡང་ོ ་མེན་ིང་། ེད་པ་གུམ་ིས་
ྱན་ྲངས་ེ་ཡབ་ུམ་ུལ་ི་དང་བཅས་པས་ེལ་ུང་ུས། 
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འུག་ོས་འོར་རབ་ེི་ཕོ་ྲང་ུ ་དཔོན་ློབ་ི་ླས་ི་ུ་ ་ེ
བར་མཛད། ་ེན་ུ་ོང་མ ་ིྭ་པ་དེ་ློང་བེས་པོ་གིས་ཡོད་
པ་ོ་མེན། ་ེནས་ིམ་ིས་ྒང་ེ ང་གསང་ྔ གས་ོས་ིང་ 
དང་། ོ་ྭང་ུ ང་ུ བ་ེ་སོགས་བུད་ནས་དབང་འུས་ཕོ་ྲང་ི ་
ྫོང་ཞོལ་ནས་ེབས་ེ། ྟད་མོ་ྟ་ི་མང་པོ་འུག་ིང་ནང་ུ ་
འོ་འདོད་ྱང་འབོད་མཁན་མ་ུང་གུངས། ་ེནས་ེད་ིམ་
གིས་ི་ ་ིམུད་ིང་ལ་ེས་པི་ས་འིན་མཐོན་པོར་ེབས་ེ། 
ེ་ོང་མི་ྲས་ི་ུ་བོ་ོས་ེ་ངག་དབང་ུན་ུབ་མཇལ་ུ་
ེབས་ི ང་མཐར་ིས་ཞལ་ུ་དོན་པ་བུད་གདན་ས་ྟ་མོ་
དང་ེ ་བར་ེབས་ེ། ིབས་བུ་ཇ་ུས་བཅས་འྱོར་ིང་ུ ང་
ཟད་ུ་ངལ་བེན་ནས་ྟ་མོག་ི་ཕོ་ྲང་ུ ་ེབས་སོ། །  
ེི་ེ་ྭ་ློབ་དད་འུས་ི་ིན་བདག་སོགས་ོམ་མང་ུ་
འཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དད་པི་མ ་ིམ་ྣ་ོར་ུད་ིང་ླ ་མ་ེས་
ུ་ྲན་པ ་ིམོས་ུས་གཡོ། ེར་ེ་ོང་མ ་ིིམ་ོ་པ་དེ་ློང་
འུག་བྟན་འིན་ྨ་ར་ྱ་ཞོལ་ལོས་འྱང་བ་དང་ུབ་པ་པད་
དཀར་གིས་ོ་མེན་ིང་ི ང་ནས་འབོད་པ་གནང་། ་ེནས་ེ་
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བུན་ུན་ེགས་ུང་དང་མཇལ། ེ ་ིསང་གིམ་ཁང་དཀར་ུད་
ཕོ་ྲང་ུ ་ྱན་ྲངས། བུགས་གདན་གིས་བེགས་གསོལ་ོག་
སོགས་བཤམས་ྱང་། ེར་མ་བུགས་པར་ེ་ོང་མ ་ིབུགས་
ིར་ེབས་ ་ེང་ྡ ོད་ས་འ ་ིིན་གུངས། ེར་ཨ་ེ་བྟན་འིན་
ུང་ེ ད་ལ་འྲད་ུ་ི་ཡོང་བ་ ་ིིན། ད་ྟ་ཤོག་ིས་གུངས་
བར། ེ་བུན་ུན་ེགས་ིས། ་ེིད་ུ་གེགས་ནས་ིང་པོ་
ཐལ་ུས་པས་ྱན་ཆབ་བིལ། ་ེནས་ྲག་ྟ་མིན་རང་ྱ ོན་ི་
ེང་འོག་ི་ནང་ུ ན་ལ་གནས་གིགས་མཛད། གདན་སར་ེབས་
ནས་ླ་བ་གིག་ྫོགས་མཚམས་གདན་ས་ྕགས་ི ་ིགུག་ལག་
ཁང་མཇལ་བར་ྱོན། ེན་གུམ་ྣམས་ལ་མོད་འུལ་དང་
མོན་ཁང་ེ ན་མོར་ྙན་དར་ུལ། བུད་འུལ་ཡང་དེན་ི་
གིམ་ཁང་གིགས་པ ་ིེ། ླ་མ་ེས་ུ་ྲན་པ ་ིགུང་ུ གས་
ེན་པོ་འུངས། ླར་ེབས་ ་ེླ་བ་བུན་ཙམ་ུགས་བསོད་པར་
བུགས་ི ང་། དིད་ི་ུས་ལ་སོན་པ ་ིྐབས་འུག་བྲ་ི ས་
ོས་ྫོང་ུ ་ེབས། ེ་ིད་དང་མཇལ་ེ་ེབས་ོ་ེགས་པར་
ྩལ། ུལ་པ ་ིུ་ངག་དབང་ྱ ོགས་ལས་ྣམ་ྱལ་ི་ུ་ུང་ུ ་
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མཇལ། དུ་ྲ ་ིགུག་ུད་ུལ། ངག་དབང་བྟན་འིན་འུག་
ྱལ་ེས་མཚན་གསོལ། ་ེནས་ེས་བུ ་ིུས་ེན་ི་ིན་དེ་
འུན་ི་ེར་ུགས། ཚངས་པར་ྱོད་པ ་ིཚོགས་དིལ་འོར་
གིག་ུ་འུས་པར་མཇལ་ེན་ུལ་ིང་། ུ་ན་ྲ་ཡང་འིགས་
པ་དང་བག་ཚ་བ་ེད་པར་དེ་འུན་ི་ཚོགས་དུས་ནས་ྲལ་
ུང་ུ ་གེགས་ ་ེམཁན་པོ ་ིི་གཞོགས་ུ་བུགས། ཚོགས་
ོལ་བུན་ུན་རི་བར་ཐོག་ུ་ྱན་ྲངས་ེ་མཁན་པོས་དུ་
མཛད་དེ་འུན་དམངས་ི་མཇལ་ེན་ུལ་ིང་ྱ ག་དབང་ུ ས། 
ེ ་ིེ་མཁན་ིན་པོ་ེས། ོད་ི་ང་ོ ་ེ ས་སམ་གུང་བར་ོད་
ུན་ཚོགས་ིན་མོད་གུངས། གཞན་ཡང་དུ་མཛད་གུང་དར་
སོགས་ོགས་ྒན་ཁ་ཤས་ོ་མེན་པ་ུང་། ་ེནས་ཞག་ཤས་ན་
ྣམ་ྱལ་འུམ་གེར་འུགས་པར་ྱག་དེི་ུགས་མིན་མ་
གནང་ཡང་གུང་ོ ག་ལ་ྱོན། ྗགས༌བླས༌སོགས༌ཐོལ༌ུང༌ 
ུ༌གནང༌ུ བ༌པ༌ུང༌གདའ༌ིང༌།  ༌ེདང༌ེ ་བར་གུངས་པ ་ིནང༌
ུ༌གདན༌ྲངས༌ནས༌གསོལ༌ཇ༌ུ༌བ ༌ིེ། ིག༌ིང༌གེར༌ྱོན་
ློབ༌དཔོན༌ིན་པོ་ེ ༌ིུ༌ཚབ༌ྱག༌ུ༌ླངས༌ནས་གསོལ༌བ༌བཏབ༌ 
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པས༌བུད༌ི༌བབས། ༌ེནས༌མཁན་ིན༌པོ༌ ༌ེབཟོད་པ་འིན༌ལས་
ི༌ུང༌ུ ༌དེ༌བེན༌དང༌། བར༌མ༌རབ་ུང་དང་།  དེ ་ུལ ༌ི ༌ 
ྡོམ༌པ༌ཡང༌དག༌པར༌མཛད། དེ༌ློང༌ངག༌དབང༌ོ ས༌འེལ་
ེས༌པ༌ལ༌གནས༌ི༌ློབ༌དཔོན༌བོལ། ི༌ིང༌བར༌ྔགས༌འཆང༌ 
བྟན༌པ༌ྱ༌མཚོ༌ེས་པ ་ིུང་ུ ༌ྤོས། གསང༌ྔ གས༌ི༌ནང༌ི ༌ 
དིལ༌ོག༌མང༌པོ ༌ིུགས༌འིན༌ོར༌ྱང་དང༌། ྡོ༌ེ༌ློབ༌དཔོན༌
ི༌ལས༌རབ༌འྱམས༌ལ༌མེན༌པ༌ྱས༌པར༌མཛད། གཞན་ཡང་
ྡོམ་པ་གུམ་ི་ྱན་ེས་ྱ་བ ་ིབྟན་བོས་དང་། དཔལ་ེ་ྡོ་
ེ ་ིྩ་ུད་བྟག་པ་གིས་པ། བ ་ེམོག་ྩ་ུད་ུང་ུ ་ྣ མས་
ྱང་ུ གས་འིན་ེགས་པར་གནང་ནས་དེ་འུན་ི་དུས་ུ་
ཚོགས་ུགས་ུལ། ྐབས་ ་ེདག་ི་ེ་ཡང་ི ས་པ་ཕལ་པ ་ིྱོད་
པ་ནམ་ཡང་ི ་འེས་ི ང་། ུ་ེད་ི་ྣམ་པ་ ་ེམཛད་ྱང་དབང་
བུར་ོས་འཆད་སོགས་གསང་ྔ གས་ི་ྱག་ེན་འེལ་བ་ོ་ན་
གནང་ི ང་། ེ་ིད་ི་ེ་མོ ་ིགི་དང་། ོས་ོང་ི ་ ་ུདར་དང་། 
དབང་ཆས་སོགས་མཁན་ིན་པོ་ེས་གིགས་ནས་ེད་ུ་བོད་
པར་མཛད་ིང་། དེ་འུན་ྣམས་དྱར་ཁ་བ ་ེ ་ུྱ་བ ་ིོགས་
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ལ་ུས་ལ་ེབས་ྐབས་ཆར་ིས་ཡང་ཡང་ེ ན་པ་ལས། ེ་ིད་
དེ་འུན་ི་ེར་བུགས་པ་ནས་ུལ་ྷ་ྣམས་ལ་བཀའ་བོ་
མཛད་པས་ི་ྟར་བུགས་ིང་ི ་བར་ཆར་ི་ིན་ེད་ེས་ེང་། 
་ེནས་མོན་པོ ་ིུབ་མོད་ི་ྐབས་ཟོར་འཆམ་མཛད་པས་ྷག་
པར་ིལ་ ་ེབ་ུང་ེ ས་ྲགས། ུས་ྐབས་ེར་ས ་ིཚངས་པ་
ེན་པོ་ངག་དབང་ྱ ་མཚོ ་ིབཀས་བུལ་ེ། ུ་ྱན་ིན་པོ་ེས་
ིན་ིས་བླབས་པ ་ིགནས་ཚལ་ུག་ེས་ྱ་བར་ྱོན། ློབ་
དཔོན་ེན་པོི་ཞབས་ེས་སོགས་གནས་ི་ོ་མཚར་ྣམས་
མཇལ། ེ ་ིེ་ྲག་ུག་ི་ནང་ེ ་ུ ་ིུན་བབས་པ ་ིའྲམ་
ནས། གེར་བདག་ི་ུལ་བ་དང་འྲ་བར་རག་ི་ྡོ་ེ་ེ་དུ་པ་
བཟོ་ྱད་ེགས་པ་ིག་ེད། གནས་ེན་ེར་ཞག་ཤས་ི་བར་ེ་
དཔག་ེད་ི་བེན་པ་མཛད་པས་ྟགས་མཚན་ི་ྟར་ུང་བ་ི་
གིགས་ྣང་ོ ར་ལས་འ ་ིྐད་ེས། བ ་ོྔ ་ིལོ་ལ་ི་ྟར་ཚལ་
ུ ་ིྲག །ནང་ྟ ར་མ་ར་ ་ིཀ ་ིགསང་ུ ག་ུ། །འ ༌ིེད༌མོན༌པོ་
བེན༌ིང༌བུབ༌པ ༌ིེ། །ནམ༌མཁའ༌འཇའ༌འིགས༌ས༌གིར༌ 
རོལ༌ྲ༌ོལ། །ེ༌ཏོག༌ཆར༌འབབ༌ེ༌ུས༌ུག༌པ༌འེངས། །བུད༌ 
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ི༌འོལ༌ིང༌ྨ ན༌ི༌ྡང༌བ༌སོགས། །ོ༌མཚར༌ི༌དང༌ེ ༌ྲག༌ུ༌ 
ུ ༌ིུ། །ཝལ༌ཝལ༌འཆར༌དང༌ི ༔ིག༌མོན༌ུམ་ྣང༌། །བཟོད༌ 
ེད༌བ ༌ེབ ༌ིགར༌ིས༌རབ༌ྱོས༌ེ། །གེར༌ུང༌ུ ་ྱལ༌ 
མུན༌ྲན༌ྲན༌བིན༌ུ། ། ༌ིབོ༌ི་བིན་ུབ་པ ་ིམཚན་མ་
ཤར། །ེས༌སོ། །       
༌ེནས༌ུངས༌ཐང༌ུ ༌ེབས༌ི ང༌དིད་ི༌ུས་ལ་སོན༌པས་ི༌ིང༌ 
བར༌ིམ༌གུང༌ནོར༌འིན༌ི༌ེ༌བ༌འུག༌བྲ༌ི ས༌ོས༌ྫོང༌ུ ༌ 
ྱོན།  ེ ༌ིེ༌གདན༌ས༌ྕགས༌ི ༌ིགུང༌ོ ག༌པ༌ྣམས༌དང༌ 
ཐབས༌ིག༌ུ། ས ༌ིབདག་པོ ་ིུང༌ི ས༌ེ༌ིད༌ྱང༌ེ བས། ིན༌
གིག༌ླ༌མ༌ེས༌ུ༌ྲན༌པི༌དད༌པས་བུད༌འུལ་ཡང༌དེན༌ི༌ 
གིམ༌ུང༌མཇལ༌ིང༌། ཁང༌ུ ༌ེར༌ཞབས༌ུང༌ི ན༌པོ༌ེ ༌ིུ ༌ིི༌
ི༌ཆགས༌པ༌ུལ༌ིམས༌ི༌ི༌བཟང༌པོ་ྲོ༌བ༌དང༌། ུགས༌དམ༌ 
ྲན༌བུལ༌ི༌ྱག་ིས༌སོགས༌གིགས༌པ ༌ིེན༌ལས༌ྩོལ༌ེད༌ུ༌
གུང༌ུ གས༌ེན༌པོ༌གཡོས༌པ ༌ིགསོལ༌བ༌བཏབ༌ིང༌། གིམ༌ཁང༌ 
ེར་ུང༌ིག༌བསམ༌གཏན༌ལ༌མཉམ༌པར༌འོག༌པི༌ུགས༌ུ༌ 
བུགས༌པས། འིན༌ལས༌ི༌ོ༌ ༌ིམ༌ཤར༌ི༌ྱོགས༌ུ༌ཡོད༌པ ༌ི 
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བྡ༌བྟན༌གིགས༌པ༌ ༌ིའ ༌ིྐད༌ེས། ིན༌ི༌དྱར༌ལོར༌བུད༌
འུལ༌ྕགས༌ི ༌ིོགས།  །ཡང༌དེན༌བསམ༌གཏན༌ཁང༌ུ ར༌ུན༌
གིག༌ུ། །མཉམ༌པོར༌འོག༌ེ༌ུན༌ྟོག༌བ ༌ེུག༌ིས། ། ༌ི 
ཡང༌འཆར༌བ༌འོག༌ུ༌ེད༌པ ༌ིངང༌། །མུན༌ི༌ིན༌ཐད༌ེ༌ུང༌ 
འུགས༌པ ༌ིོང༌། །ུག༌ནག༌མདོག༌ཅན༌གར༌ི༌ཉམས༌ྡན༌ 
ིང༌། །ལག༌གཡས༌རལ༌ི༌འཆང་བ་མཐོང༌བ ༌ིམོད། །འ ༌ི ༌ི 
འོ༌བ ༌ིྷ༌ིག༌ིན༌ནམ༌ྙམ། །བེན༌པ ༌ིབཀའ༌བོ༌དིགས༌
པ ༌ིཁ༌བུར༌ནས། །འིན༌ལས༌ྱོགས༌མཚམས༌གང༌འུལ༌
ྨོན༌པ ༌ིའྲས།  །ུད༌ེར༌བྡ༌ྟགས༌ྱག༌ྱ ༌ིགར༌ིས༌ྟོན། ། 
འུལ༌ེད༌མོན༌ུམ༌ུབ༌བོ༌ེ ས༌ྡན༌དག །ེས༌སོ། །   
༌ེླར༌གུང༌ུ ༌ེབས། །གང༌ི ༌ེ༌ྒང༌ེ ང༌གསང༌ྔ གས༌ོས༌ 
ིང༌ན། ེ་བྟན༌འིན༌ེགས༌པ ༌ིདོན༌ུབ༌ ༌ེིད༌ུ༌ན༌ེས༌ིན༌
པར༌ུར༌པས༌གུང༌ུ ༌ྙན༌ོན༌ནན༌ེར༌ུལ༌བར༌བེན། ེ༌ིད༌
༌ེཁི༌ྱལ༌ཚབ༌ུ༌ེབས༌དོས༌པི༌ུང༌ི ས༌བུལ༌བ༌བིན༌ 
ལམ༌ུ༌ུགས། འཇགས༌མ༌ེས༌ྱ༌བ ༌ི ༌ིོད༌ན༌ེ༌ངག༌དབང༌  
ུན༌ུབ༌བུགས༌པ ༌ིུང༌ུ ༌ེབས༌ཞོར༌ལ༌ྱོན། ངག༌དབང༌  
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བྟན༌འིན༌ི༌ཕམ༌དབང༌པོ༌ེས༌པ ༌ིམཚན༌དང༌བཅས༌བྲ༌ི ས༌ 
མངའ༌གསོལ༌མཛད། བཀའ༌ོས༌ི༌བུད༌ི༌འགའ༌ཡང༌གསན༌ 
ིང༌ཞལ༌ཏ༌བཟང༌པོ༌ྩལ། ༌ེནས༌འུག༌དབང༌འུས༌ཕོ༌ྲང༌ 
བུད༌ེབས༌ལམ༌བར༌ན། ེ༌བོ༌མང༌པོས༌ད༌ལོ ༌ིཐན༌ཆན༌འ ༌ིལ༌ 
ཆར༌འེབས༌ི ག༌ུགས༌ེས༌གུངས༌དོས༌ེས༌གསོལ༌བར༌ 
བཏབ༌པར༌ཆར༌འེབས༌ི༌ེན༌འེལ༌མཛད༌པས་ཆར༌ི༌ུན༌མང་
པོ༌གཡོས། མཐར༌ིས༌དཔལ༌གསང༌ྔ གས༌ོས༌ིང༌ུ ༌ེབས། 
གེར༌བེང༌ྱ ས༌པས༌བུས། ེ༌ིག༌འིན༌ེན༌པོ༌དར༌དཀར༌ 
ྱག༌ུ༌བྣམས༌ནས་ིང༌ྟ ོད༌ཐང༌ུ ༌ེབས༌ུང༌བར༌མཇལ༌དར༌ 
ེ༌ྲོད༌ུལ། དཀར༌སང༌ྷ ༌ཁང༌ུ ༌ི༌ལ༌ེབས༌ནས༌ེར༌འུས༌ 
ུན༌ལ༌ྱག༌དབང༌གནང༌། གུག༌ལག༌ཁང༌ུ ༌བོད༌པ ༌ིྱད༌པར༌
ུ༌མས༌མེས༌པི༌གིམ༌ཁང༌མཚན༌བྱད༌ྷ༌ཁང༌ུ༌ེང༌ེི༌  
ི༌ེན༌པོར༌བུགས༌ནས༌ྣ༌ེན༌བུགས༌ྲལ༌ི༌དགའ༌ྟོན༌  
ལ་རོལ༌ིང༌། ༌ེནས༌ིམ༌ིས༌ེ༌ིག༌འིན༌ེན༌པོ ༌ིཞབསུང༌
ནས། ིག༌འིན༌གེར༌བཏོན༌ེན༌པོ༌པྨ༌ིང༌པ། ཉང༌ི ༌མ༌འོད༌ 
ེར། སངས༌ྱས༌ིང༌པ༌། ྡ ོ༌ེ༌ིང༌པ། རྣ༌ིང༌པ། ཀ ༌ྨ ིང༌པ། 
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ིག༌པོ༌ིང༌པ། གེར༌བདག༌ིང༌པ༌སོགས༌གེར༌གཏོན༌མཚན༌ 
ྡན༌ྣམས༌ི་གེར༌ོས༌ི༌ེད༌པ ༌ིདབང༌ུ ང༌མཐའ༌དག༌གསན༌
ིང༌། ྫོགས༌པ༌ེན༌པོ ༌ིིད༌ིན༌ྱས༌དང༌། གཞན༌ཡང༌ེ ༌ 
ོང༌མ༌ནས་བུད༌པི༌དབང༌ུང༌འགའ༌ཡང༌གསན༌པར༌མཛད༌  
དོ། །        
ེ༌ནས༌ྐབས་ིག་ེ༌དཔག༌ེད༌ི༌བེན༌པ༌ཞག༌ཤས༌མཛད༌ 
ྐབས་གིགས༌ྣང༌མང༌པོ༌ུང༌ི ང༌། ་ེདག་ི་མཚོན་བྟན་དང་
འོ་བ ་ིངང་ུ ལ་ི་ུང་བྟན་གིགས་ྣང་སོགས་ི་ེད་ུང་བ་
་ིགིགས་ྣང་ོ ར་ལས་ེ ས་པར་ྱ་ིང་། དུན་བུགས་ིས་
ུན་ཚོགས་རབ་བྟན་ིང་ེ ས་ྱ་བར་བུགས་ུས་གིགས་ྣང་
ིག་ུང་བ ་ིུལ་ ་ིའ ་ིྐད་ེས། ། ་ུམོ་ུལ་ལོར་ཤར་ྱོགས་
འིན་མ ་ིྤོར། །བ ་ེཅན་ས་ལ་འཕོས་འྲ ་ིིང་མོག་ུ། ། 
འ ་ིེད་ྡོ་ེ་འེང་བ ་ིདིལ་འོར་ྷ། །བེན་ིང་བུབ་ེ་
འུལ་པ ་ིྣང་བ་ལ། །ྟ་བུན་དིལ་འོར་འཇའ་འོད་འིགས་
པ ་ིོང་། །རང་ྣ ང་དག་པ ་ིླ་མ་པྨ་འུང་། །གསལ་ེར་
འཆར་ེ་མ་བཟོད་གུང་བ ་ིུས། །གསོལ་འེབས་དད་པ ་ིྱང་
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ུ་དྱངས་ུ་འེར། །ེས་སོ། ། ་ེནས་གསང་ྔ གས་ོས་ིང་
ལ་བུགས་ུས་ི ག་ེ་ིག་འིན་ེན་པོས། གུག་ལག་ཁང་ི ་
ནང་བར་གུམ་ཐམས་ཅད་ིས་ུལ་བི་བཀའ་ུང་ྱ ས་པ་ྩལ་
ིང་། ི་ིང་བར་ུ་ྲོ་འཚལ་བར་ུར་ ་ེུ་ིམ་ཞབས་བྟན་
གསོལ་ྨན་སོགས་ཐབས་ི་ོ་ུ་མར་འུག་ྱང་། ིང་འི ་ི
གུལ་ྱ་ྫོགས་ིན་པ་ྟ་ུས་ུ་གེགས་པར་ུར་ཏོ། །  
ེར་ླ་མི་དོངས་ྫོགས་མོད་འུལ་ྱ་ེར་མཛད་ིང་། 
བཀའ་འུར་ོག་པ་དང་། གུང་ཞབས་ུང་ཡབ་ྲས་དེ་འུན་
འུས་པི་ཚོགས་དང་བཅས་པར་གུང་བོི་ེན་མང་ོ ལ་ྣམ་
བཞག་བཅས་པ་དང་། ེ་ ་ེིད་ི་ཞལ་ློབ་དུ་ ་ེྲག་ིགས་ལ་
ླ་ཆས་ཚང་བ་ེ། ེན་མོད་ེ་དང་ུ བ་ེར་གཏོགས་ིགས་ི་
ླ་མ་ྣམས་ལ་ཡང་ཐང་ཀ་ེས་གཙོས་པི་གནང་ི ན་མཛད་ིང་། 
ྭ་ིགས་ིན་བདག་ི་ཚོགས་མ་ུས་པར་ཡང་གང་འཚམས་ི་
གནང་ི ན་ྱ་ནོམ་པས་ློི་ི ང་ྟ ་གང་བར་མཛད་དོ། །  
་ེནས་དོངས་ྫོགས་གཏོས་ི་ུང་ཙམ་བུབ་པ ་ིླད་ུ་ུངས་
ཐང་བ ་ེབ་ཅན་ི་ིང་ཁམས་ུ་ེབས། དེ་འུན་འུས་པ ་ི
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ཚོགས་འོར་ྱག་འེད་ི་འུལ་ྣམས་ེགས་པར་བུབས་ 
ིང་། ྷ་ཁང་ཐམས་ཅད་ལའང་མོད་འུལ་ྱ་ེར་མཛད། ་ེ
ྐབས་ེ་ངག་དབང་ུ ན་ུབ་མཁན་ིར་བུགས་པ་དང་མཇལ། 
ཕན་ུན་མེས་ཚོར་ེན་པོ་འུངས། གུང་ས་ྣམས་ུ་གེར་
གུང་ེན་པོ་བེངས་པི་དོངས་ོར་མཛད་ནས་ུན་ཚོགས་
རབ་བྟན་ིང་ུ ་ེབས། བཟོ་ྭ་འུགས་པ ་ིདོངས་པ་གཏད་
ིང་ླ་མ་ེས་ུ་ྲན་པི་དད་ུས་ེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་
བིན་པ ་ིྐབས་གིགས་ྣང་ུ ང་བ་ ་ིའ ་ིྐད་ེས། །ི་ལོ་
དབོ་ླ ་ིྫོགས་པ་དང་པོ ་ིིན། །ྩ་གུམ་འོར་ལོ་མོན་པོ ་ི
བུབ་མོད་ུས། །ོ༌ཤས༌མོས༌ུས༌བཟོད༌ེད༌ུང༌བ ༌ི 
ྐབས། །ྷོ༌ུབ༌ྲག༌ ༌ིདམ༌ོས༌བེགས༌འྲ ༌ིེང༌། །ིག་ 
འིན༌ློབ༌དཔོན༌དབང༌ི ༌མདངས༌མེས༌ུ། །ྡོར༌ཐོད༌འིན༌ིང༌ 
གར༌ི༌ྟངས༌ྟབས༌ུལ།  །ོར༌ུག༌གསང༌བ ༌ཱི༌ི༌ི༌ཐོད༌ 
འིན། །རང༌ྔ གས༌ོག༌ིང༌འཇའ༌ེར༌འོད་ི༌ོང༌། །གསལ༌ 
དང༌ི ༌གསལ༌ཡ༌མ༌ུང༌ུ ༌ྟོན། །མཐར༌ ༌ིྣང༌ཆ༌མ༌འགག༌ྔགས༌
ྲར༌བཅས། །ིར༌ིས༌གེགས༌པ༌ྣང༌ེ ༌འོར༌བ༌པ། །ེས༌ 
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འུང༌ྲ ག༌པོས༌བུལ༌བ ༌ིུ༌མ༌དྱངས། །གསོལ༌འེབས༌དིད༌
ི༌ཕོ༌ཉས༌ྱང༌ནས༌འབོད། །ེས༌སོ། །    
་ེནས་གསང་ྔ གས་ོས་ིང་ུ ་བལ་པོ་ཙ་ྲ་ི་དང་ྷ ་ྨ ེ་ིང་
སོགས་ཁ་ཡར་འུགས་ནསབཟོ་ྭ་བུགས་ེ་ྱང་ུ བ་མོད་ེན་
ིས་ཐོག་ི་ཚད་ིན་གེར་ཟངས་ལས་བུབས་ི ང་ི ན་པོ་ ་ེྣ་
ཚོགས་ི་ྲ་ྱན་ུ་མས་མེས་པར་ུད་པ་འུ་ཁང་ེ ན་མོི་ོ་
འུར་ུབ་མར་བུགས་ིས་ིས་མོད་ེན་གཞན་བུན་ཡང་
ུག་པ་དང་ཙན་དན་སོགས་ལས་བུབས་པར་མཛད་དོ། །  
༌ེནས་ིང་བེལ་ྣམ་བི་ལ་སོགས་པ ་ིགུངས་འུལ་ེགས་
པར་བིས་ི ང་། བུགས་པ ་ིྷ་ཁང་ེ ང་འོག་ི་ནང་ུ ན་ུའང་
ླ་མ་ི་དམ་སངས་ྱས་ྱང་ེ མས་མང་པོ ་ིུ་བྙན་ ་ིམོ ་ིལམ་
ུ་ེལ་ིང་ཚོན་ིས་བྲ་བར་ྱས་སོ། །ུགས་ེན་ ་ེདག་དང་
མཉམ་ུ་གུང་ེ ན་ུད་འུམ་བེངས་པ་ཡང་ེ གས་པར་ུབ་པ་
བཅས། གཟའ་ེས་དེ་བ ་ིིན་ེ་ིད་ཚོགས་ི་གཙོ་བོར་ེབས་
་ེརབ་ུ་གནས་པ་ཡང་དག་པར་མཛད་ིང་ེ ་ཏོག་འཐོར། བཟོ་
ིག་པི་ཚོགས་ྣམས་ལ་ཡང་གནང་ིན་གང་ལ་གང་འཚམས་
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ིས་ིད་མུ་བར་མཛད་དོ། །      
་ེནས་ྱོད་ུལ་ི་ོང་མང་པོར་གཞན་ེས་པོ ་ིུབ་པ་ཞག་ཤས་
མཛད་པ ་ིེ་གིགས་ྣང་ུ ང་བ་ ་ིའ ་ིྐད༌ེས། །གར་དབང་
རོལ་པ་འིག་ེན་ེས་པོ་ེི། །གསང་གུམ་ུབ་ེ་མཚན་མོ ་ི
ུན་ི་མཐར། །བར་ྣང་འོད་ིས་ླ་གམ་མཚོན་པ ་ིེང་། ། 
འུགས་ེད་ྕགས་ུ་ེན་ུ་ྱོགས་པ་ིག །ུང་ཞགས་མཚན་
མ་འཆར་ིང་གཡོ་བ་ིས། །ིམ་བིན་འོད་ུ་ིན་ེད་ྣང་བ་
ྟར། །ི་ནང་གསལ་བ་འ ་ིོ་ེ་མ་མཚར། །ེས་སོ། །ཡང་
ྐབས་ི ག་ུག་པོི་བཙན་གིགས་པི་ུགས་ཉམས་ུང་བས་
གཏོར་ོག་ིག་ྱང་མཛད། ་ེནས་མོན་པོ ་ིུབ་པ་ཞག་ཤས་
གནང་བར་ེུ་རང་ི་ ་ོའུལ་ུང་བ་ིང་ེ་འིན་ིས་གིར་
བས་ཡལ། ཡང་ེ ་དང་འེལ་བར་མོན་ྱོད་ི་ལས་མཐའ་ིག་
ྱང་མཛད་པས་མོན་པོི་ཞལ་གིགས་ི་མནལ་ལམ་ུང་བ་ 
དང་། ཡང་ེ ་ུབ་ི ག་མཛད་པ ་ིེ་མནལ་ལམ་ུ་ིག་འིན་ླ་
མ་ེ་དང་ུ་བ་ུ་ལན་མཛད་པི་མཐར་ུལ་ུ་འུང་བི་ུང་
བྟན་མཛད་པ་ུང་ི ང་། ་ེནས་ློབ་དཔོན་ེན་པོ ་ིེས་བུ ་ི
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ུབ་མོད་དང་འེལ་བར་མཚན་བྱད་ི་ློས་གར་སོགས་ྔར་
འུན་ྟར་མཛད་ིང་། ོམ་ེན་པོ་ཚོགས་པར་ུ་ུ ་ིགཏོར་
དབང་ྩ ལ། མོན་པོ ་ིབྐང་བ་སོགས་ྱང་མཛད་ ་ེུན་ཚོགས་
རབ་བྟན་ིང་ུ ་ེབས། ྐབས་ི ག་ི་མནལ་ལམ་ུ་གུག་
ལག་ཁང་ེ ི་ཤར་ོས་ི་ུབ་གནས་ི་དེ་མཚན་གིགས་པ ་ི
ེན་ལས། ླ ོབ་དཔོན་ིན་པོ་ེར་གསོལ་བ་ུར་ུགས་ུ་འེབས་
བིན་པ ་ིེ་གིགས་ྣང་ུ ང་བ་ ་ིའ ་ིྐད་ེས། །ྟ་ལོ ་ིིན་
ླ་ྫོགས་པ་དང་པོ ་ིིན། །ུབ་པ ་ིབི་གནས་ུན་ཚོགས་རབ་
བྟན་ེར། །མནལ་བ ་ི ་ི བར་ཤར་ོས་གསང་བ་ེི། །ུབ་
གནས་འདོད་འོ ་ིདེ་མཚན་ ་ིཡང་འཆར། །ེར་བེན་གནས་
གི ་ིབདག་པོར་གསང་བྔན་སོགས། །མོད་ིན་ེལ་ནས་
ཡོངས་འིན་ླ་མ་ེི། །ུན་མོང་ི ན་པ ་ིྣལ་འྱོར་ལ་འུག་
པས། །ལོ་ེར་ྷོ་ུབ་ྦས་ུལ་ླང་ྲ ག་ེས། །ྱོགས་ེ ་ིམཁའ་
ལ་འཇའ་འོད་ྲ་ིང་ི ག །ྣང་བ ་ིེ་མོ་ུམ་འིལ་གུམ་ིས་
ོང། །འོད༌ི༌ིག༌ེ༌ྟོང༌གུགས༌འྲ༌བ ༌ིདིལ། །ཡང་དག་
གདོད༌མ ༌ིམོན༌པོ༌ུན༌ུ༌བཟང༌། །ནམ་མཁ ་ིམདོག་ཅན་ོ་
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འུམ་ེག་པ ་ིཉམས། །ལོངས༌ྱོད༌ྫོགས་ུ ༌ིྱན༌ྡན༌མཐོང༌ 
བ ༌ིམོད། །ིན་ླབས་དུགས༌དུང༌ུ ང༌བྟན༌གདམས༌པ༌ 
ཐོབ། །ེས༌སོ། །   
ཡང༌ེ ི༌ེ༌ུར༌ྲག༌ཡང་གསང༌ུ བ༌པི༌ལས༌ྱང༌ི གས༌ེབས༌
མཛད༌པས། །ུ༌པང༌ུ༌དམ༌ྫས༌ིལ་ུ༌བུན་བར༌ྣང༌ 
ནས༌ུང༌བ༌དང༌། ིག༌འིན༌ེན༌པོ༌ྲང༌ྲ ོང༌ི ༌མ་ེད་ིས་ེ་
འྲང་བློག༌པ ༌ིུང༌བྟན༌མཛད༌པ༌སོགས༌གིགས༌ི ང༌། ༌ེ 
ནས༌ ༌ེདང༌ྱ ོགས༌ ༌ེབི༌ུབ༌ེ༌དག༌ུའང༌ེ བས༌ནས༌ེ༌བོ༌མང༌ 
པོ༌འེལ༌བ༌དོན༌ྡན༌ལ༌བོད༌ིང༌། ླ༌མ༌ུ་ྱན་དཔལ༌འྱོར༌ 
པས༌གདན༌ྲངས༌ ༌ེྭངས༌ུ ༌ིོངས་ྣམས༌ྱང༌གིགས། ུས༌
ྐབས༌ེ༌དག༌ི༌ེ༌ོས༌དོན༌ུ༌གེར༌བ་མང༌པོས༌གསོལ༌བ༌ 
བཏབ༌ནས།   ེ༌ིད༌གསང༌ཕོད༌པད༌ྭ༌སོགས༌ློབ༌དཔོན༌ཟ༌ཧོར༌ 
མ ༌ིཆས༌ུ༌ུགས༌ནས། ླ ༌མ༌ནོར༌ུ༌ྱ༌མཚོ ༌ིདབང༌ི ས༌ོས༌ོ༌ 
ེ༌ེ།  ིད༌དང༌ྱ བ༌ོས༌ི༌ུང༌ྣ ༌མང༌པོ ༌ིོས༌འོར༌བོར༌ 
ནས༌ྐལ༌བ༌དང༌ྡ ན༌པར༌མཛད༌དོ། ་ེནས་ཡོངས་འིན་མཁན་
ིན་པོ་ ་ེངག་དབང་ུ ན་ུབ་ི་བཀས་བུལ་ནས་ུ་མཚམས་ལ་
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བུགས་ི ང་། མཁའ་འོ ་ིུང་བྟན་ཞལ་གིགས་སོགས་ 
ུང་། ལོ་ེ ་ིདུན་ུན་ཚོགས་རབ་བྟན་ིང་ུ ་ེ་ུབ་ལ་བྩོན་
པས་ེ་དཔག་ེད་ི་ཞལ་གིགས་པ ་ིཉམས་དང་། གུང་ནས་
སི་བདག་པོས་བུལ་བ་བིན་མོན་པོི་ུབ་པ་ཞག་ཤས་
མཛད་ུས་ྱང་བྟན་པ ་ིེགས་ཆ་ལ་སོགས་པ ་ིུང་བྟན་ུང་    
ོ་། །གང་ི ་ེ་ྱལ་བ་ཀ ་ྨ པ་ཡབ་ྲས་ུམ་ཐང་ྱ ོགས་ུ་ེབས་
པ ་ིགཏམ་གསན་ནས་བུ་ཐབས་ི་མཇལ་བར་ྱོན། ེབས་ལམ་
ི་གནས་ེན་ེ་འབར་མཚོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་གིགས། ་ེནས་
ཐང་ཁ་ི་ེས་ྱ་བི་གུག་ལག་ཁང་ུ་ྱལ་བ་ཡབ་ྲས་དང་
མཇལ། ྔར་འིས་ི་ི་ྟར་ཕན་ུན་ུགས་དེས་ི ང་། ྱལ་
ྲས་ཡབ་ྲས་ནས་མཇལ་དར་ེ་ྲོད་སོགས་འོག་ ་ེབ་གནང་། 
ོས་དང་མུན་པི་བཀའ་མིད་ཇ་ུན་མང་པོི་བར་ུན་པ་ེད་
པ་མཛད། ིན་ེན་འིན་ལས་རབ་ྱས་ེས་མཚན་ི་དེ་
མཚན་ྨད་ུ་ུང་བས་དཀར་བུད་བྟན་པི་བདག་པོར་མངའ་
གསོལ། གདམས་པ་ེས་ུ་བྟན་པ་ེགས་པར་ནོད་ ་ེཞབས་ི་
པྨོར་ྱག་ྱས་ ་ེླར་ེབས་ལམ་ུ་ུགས། ུ་ེས་ྲག་དང་། 
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ྱམས་པ་ྷ་ཁང་སོགས་མཇལ་ནས་མོད་འུལ་དང་ྨོན་ལམ་
མཛད་ ་ེིམ་ིས་བུད་པ་ལས། གུང་ུ ་ེ་གཟར་ེན་པོ་
གཡོས་པི་ཞོར་བྡབ་ིས་འྱོན་ལམ་བར་ྣམས་ུ་ུ་ྲོག་ལ་
གཉན་ལ་ཁད་པ་ཡང་ཡང་ུ ང་ི ང་མཐར་ིས་གསང་ྔ གས་ོས་
ིང་ུ ་ེབས། ་ེནས་ེ་ིད་ི་ུ ་ིགུང་པོ་ྱལ་ྲས་ུལ་པ ་ི
ུ་གཞོན་ུར་ུར་པ་དང་ེ་ིད་བཅས་དེ་འུན་ྣམས་ིས་
གདན་ྲངས་ེ་ུངས་ཐང་བ ་ེབ་ཅན་ི་ིང་ཁམས་ུ་ེབས། 
བེར་བེང་ྱ ས་པ ་ིཞབས་བུ་ུས། ུ་མེད་ཞལ་ྱས་ུ་
དཔལ་འུག་པི་གདན་རབས་ིམ་པར་ྱོན་པི་ོས་ི་གདན་
ེང་ེ ་ིི་ེན་པོར་མངའ་གསོལ། ཡོངས་འིན་མཁན་ིན་པོ་ ་ེ
འུས་པི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་བྲ་ིས་ི་ེ་ཏོག་འཐོར། 
ོས་ི་ུང་འུད། ྙན་པ ་ིྔ་བོ་ ་ེུང་། ཕན་བེ ་ིིལ་ོགས་
ིང་། ཁ་བི་ྷོ ་ིྱལ་ཁམས་ུ་འོད་པ ་ིེ་འོ་མོག་དམན་
ཐམས་ཅད་ིས་ེགས་སོ ་ིའུལ་བ་ུད་ུད་ིས་མོད་པར་ུར་
ཏོ། །         
་ེནས་ཡོངས་འིན་མཁན་ིན་པོ་ེ ་ིཞལ་ནས། གེར་གཏོན་
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རྣ་ིང་པི་གེར་ྱོན་ུར་པ་ཡང་གསང་ླ་ེད་ི་དབང་དང་
ོས་ོར་ྫོགས་པར་གསན་ིང་། ྟ་ོན་ྐབས་ི་མནལ་ལམ་ུ། 
ུར་པ ་ིུད་གིགས་པ ་ིིག་ུགས་ལ་བུགས་པ་ི། ཡང་
དག་དོན་ི་ྡོ་ེ་འིན། །ིང་པོ ་ིབྟན་པ་ྱོགས་བུར་ེལ། ། 
འ ་ིནས་ི་རབས་བ ་ུགིས་བར། །ོད་ ་ིའོ་དོན་ྱས་པར་
འུར། །ེས་པའོ། ། ་ེནས་ིན་གིག་མོད་པ ་ིིན་མངར་བ་
ྲོས་ེ། ེ་ུ་མེད་དང་། ཡོངས་འིན་མཁན་ིན་པོ་ེ། དེ་
འུན་ི་ྒན་ིམ་འགའ་དང་བཅས་རང་ྱོན་ཁྶ་པ་ི་ཞལ་ེ་
ནས་མཇལ་ིང་ྨ ོན་ལམ་ི་ཚོགས་ྱ་ེར་མཛད་དོ། །  
་ེནས་དིད་ི་ུས་ིགས་ལ་ ་ེབར་སོན་པས་གསོལ་ཐབ་འུག་
བིས་ོས་ྫོང་ུ ་ེབས། གེར་བེང་ྱ ས་པ ་ིཞབས་བུ་ུས། 
ི་ིང་བར་ྕགས་ི་ྡོ་ེ་གདན་ི་གུག་ལག་ཁང་ུ་ེབས། 
ོས་ུང་ྣ མས་ལ་བྐང་བ་འིན་བོལ་ི་ིམ་པ་ྱ་ེར་མཛད་
ིང་ཞག་ཤས་ི་བར་བུགས་ནས་གདན་ས་ྟ་མོར་ེབས། 
མོད་འུལ་གནང་ི ན་སོགས་མཛད་ིང་ེ བས་ཞོར་ྤང་ི ་ཟམ་
པར་ཡང་ོ ས་ུང་ི ་བྐང་བ་དང་། བ ་ེེན་ུག་ུ་ལས་ེད་
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གཤན་པ་དམར་པོར་འིན་བོལ་སོགས་ེགས་པར་མཛད་ནས་
གུང་ུ ་ེབས། དྱར་ཐོག་ེར་ྔར་ྲོལ་འུམ་གེར་ི་ ་ོག་
ྣམས་ྱས་པར་མཛད་ིང་། ྱད་པར་ེས་བུ ་ིུབ་མོད་ལ་ེ་
ིད་རང་ི ས་གཙོ་བོར་ེབས། མོད་ྫས་མང་ོ ལ་ཚོགས་ི་
འོར་ལོ ་ིཡོ་ྱད་སོགས་འཕགས་མར་བུབས་ི ང་། ློབ་དཔོན་
ིན་པོ་ ་ེཔྨ་འུང་གནས་གཙོ་འོར། ུལ་པ ་ིུ་ ་ུམཚན་
བྱད། ི ག་མ་བ ་ུུག །གུམ་ྔམས་སོགས་གར་འཆམས་ློས་
གར་ི་གིགས་མོ་མང་པོ་དང་། འུག་ིན་ེན་ུངས་དང་། ྱ་
གར་ི་ལས་ོ་ྣ་ཚོགས་པི་ྱ་འུལ་ི་ྣམ་ྲངས་ི་ེད་
བེས་ི ང་། ྱལ་ིད་དང་འེལ་བ ་ིུགས་ེལ་མང་པོས་དྱར་
ི་ུས་ ་ེཡང་ུ ང་ུ ས་འདས་ེ་དབང་འུས་ཕོ་ྲང་བུད་ུངས་
ཐང་བ ་ེབ་ཅན་ུ་ེབས། ླ ་ོར་ཙམ་ནས་ེ་ུ་མེད་དང་། ྱ ལ་
ྲས་ུལ་པ ་ིུ ་ིཡོངས་འིན་གནས་ི་ློབ་དཔོན་ེ་ངག་དབང་
འིན་ལས་ྣམས་བཀའ་བོས་ི་ཐོག་ནས། ྱམས་མོན་ོས་
ི་ྱལ་པོ་ེ་གུང་དབང་ྭ ་ཛ་ྱན་ྲངས། དུ་ེ་ེན་མོ ་ིརང་
ྱོན་ྷ་ཁང་ུ ་ེ་ྣམ་གིས་དང་མཇལ། བུགས་གདན་ུང་
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གིབས་མཇལ་དར་ེ་ྲོད་སོགས་འོག་ ་ེབར་མཛད་ིང་། ་ེ
ནས་ྱལ་ྲས་ིན་པོ་ེ ་ིདུ་ྲ ་ིགུག་ུད་ུལ། ུས་ྐབས་
་ེནས་བྩམས་ེ་ྣམ་གིས་ལ་ིན་ོལ་ི་གདམས་པ་ི་ེད་
ུལ་ིང་ཕལ་ེར་གུང་རང་ུ ་བུགས་གདན་འཇགས་པ་གནང་། 
གང་ི་ེ་ཡོངས་འིན་མཁན་ིན་པོ་ ་ེགསོལ་འེབས་འུམ་
གེར་ི་ཚོགས་དུ་མཛད་བིན་པར་ུ་ྲོ་འཚལ་བར་ུར་ེ་ི་
ིང་བར་ུ་གེགས། ེ་ངག་དབང་འིན་ལས་མཁན་པོ ་ིིར་
མངའ་གསོལ། ཡང་ེ ་ིེ་ེམས་ཅན་ི ་ིལས་ངན་ི་དེ་བ ་ི
བདག་འྲས་ྟ་ུར་ྡོ་ེ་ེར་མ་ཅན་ི་ནད་ིམས་ཐོར་ུ་ུང་
བར་ུར་ེ། ེ ་ིད་ནད་འེམས་ིས་དབང་འུས་ཕོ་ྲང་ུ ་ེབས་
ིང་། ྱལ་ྲས་ིན་པོ་ེ ་ིཞབས་ི་ེ་ངག་དབང་འིན་ལས་
ིས་ུས་ེ། ྱམས་མོན་ོས་ི་ྱལ་པོ་ེ་བུན་གུང་དབང་
ྭ་ཛ་དང་ཐབས་གིག་ུ་ིད་ལ་ོས་འོར་ཁང་བཟང་ུ ་ེབས། 
་ེནས་བཀའ་ློན་འགའ་ེད་ྫོང་གནང་ནས། དེ་འུན་བྱ་ྲག་
ིས་ཡོངས་འིན་མཁན་ིན་པོ་ེ ་ིུ་ུར་ུགས་ལ་ྱངས། ི་
ིང་བར་ནད་ིམ་ ་ེུན་ཆད་ནས་ུངས་ཐང་ུ ་ེབས། ཡོངས་
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འིན་དམ་པ ་ིདོངས་ྫོགས་ལ་ེ་དཔག་ེད། མཁན་ློབ་ོས་
གུམ། ཞབས་ུང་ི ན་པོ་ ་ེྣམས་ི་ུ་འྲ་ྨན་འིམ་ལས་ི་
ཚད་ུ་ལོངས་པ་བེངས་ེ་གེར་དང་ཚོན་ིས་བྲག་ིང་
གུངས་འུལ་རབ་གནས་སོགས་ེགས་པར་མཛད་ ་ེགིམ་ཁང་
ུ་བུགས་ུ་གསོལ། ེ ་ནས་དུན་ླ་འིང་པོ ་ིབ ་ེམོག་ུབ་
མོད་དང་བུན་དེ་འུན་ི་དེ་བོས་ོ་བཞག་ི་ྐབས། 
ཞབས་ུང་ིན་པོ་ེི་བཅའ་ིག་དང་འེལ་བར་ླང་དོར་ི་
གནས་མཐའ་དག་ཚོགས་གཏམ་ུ་གུངས། མོན་མངས་ུབ་
མོད་ི་ྐབས་ཤར་ྫོང་ྣ མས་ི་འུལ་བ་བེས་ི ང་དམ་ཅན་
ྣམས་དེས་པ་བེད་པི་གར་འཆམས་ི་གིགས་མོ་མང་པོར་
རོལ། ེ ་ནས་དིད་ི་ུས་ལ་སོན་པ ་ིེ། མཁན་ློབ་དེ་འུན་
ྣམས་ིམ་གུང་ུ ་ེབས་ི ང་། ེ ་ིའོག་ུ་ེ་ྣམ་གིས་
ཞབས་འིང་མང་པོི་ཚོགས་དང་བཅས་ེབས་པ་ིན་ྱང་། 
བྟན་པ ་ིའགལ་ེན་ེར་ལོངས་ི་དབང་ལས། ཞབས་འོག་ི་
བཀའ་ློན་ྣམས་ནང་མ་མུན་པི་ིངས་ེན་ཤར་ེ་ེབས་མ་
བ ་ེབར་ླར་ུངས་ཐང་ུ ་ྱོན། ེར་འྱང་ཙམ་བུགས་དོས་
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ུང་ི ང་ུ ག་ཚད་ལངས་དོགས་ིས་དབང་འུས་ུ་ེབས། ླ་
ཤས་ན་ིངས་ེན་ ་ེ ་ེིག་ི་བ་ྟར་ུར་པས་ེ་ིད་བིས་ོས་
ྫོང་ུ ་ེབས་གེར་བེང་ི ས་བུས། ་ེྐབས་ེ་ླ་མ་ྱམས་
མོན་ོས་ི་ྱལ་པོ་ཡང་ེ ར་བུགས་ཡོད་པ ་ིུ་ཞབས་ུ་ྱོན། 
ཕན་ུན་དེས་པ ་ིུན་གསོལ་ིང་། དྱར་ཐོག་ེར་ེ ་ིཞབས་
ུང་ནས། ་ྭུགས་ི་ྡོ་ེ་འིགས་ེད། ེ་དཔག་ེད་ོ་བོ། 
ུར་ྲག་ི་ལ་ཡ། ྟ་མིན་ ་ཱག་ུ་འུལ། ྷ་མོ་ུད་སོལ་མ་
ྣམས་ི་དབང་དང་ེ ས་གནང་སོགས་གསན། ་ེནས་ྐབས་ི ག་
མནལ་ལམ་ུ། དེ་འུན་ི་ེར་ྱལ་འོང་ི ་བར་ཆད་འུང་
བ ་ིམཚན་མ་དང་། མ་མོ་ོས་པ ་ིྟགས་འགའ་ ་ེགིགས་ི ང་། 
གང་ི ་ེ་ེ་བོ་ངན་པ་དག་ི་གཡོ་ུ ་ིའུལ་འོར་ལ་བེན་པ ་ི
ིངས་ེར་ུར་པས། ྷོ་ནང་ི ་ེ་བོ་ོལ་ུང་ྣ མས་དམག་
འུགས་ི་ྱོར་བས་ིན་མཚན་འདའ་ིང་། དོན་ེད་ི་ཆགས་
ྡང་ཕ་དང་ུ ་འཐབ། གཡོག་ིས་དཔོན་ལ་ི་ི། ་ེིང་ི ་
དྲས་སང་ི ་ིད་ེད་པ་སོགས་ུལ་ུས་ིགས་མ་ྔ ་ིངང་ུ ལ་
མོན་ུ་ུར་ཏོ། །      
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ེར་ེ་ིད་ི་ྱང་ུ བ་ེམས་དཔ ་ིམཛད་པ་དྲ་གེན་ལ་ྱོགས་
ིས་ི་འེད་ིང་ུ ་འོར་ུ་གཏོགས་པ་དག་ིས་ཞབས་ྩ་ནས་
ལོག་ུབ་ི་ྱོར་བ་བྩམས་ྱང་ེ ས་པར་ི་འིན་ིང་། བཙོན་
ནག་ཅན་ི་ིགས་ུ་མུན་ུ་འོལ་ན་ི་འིགས་པ་ྱབས་ི་
ིན་པས་ ་ིབེར་བཏང་བ་སོགས་མཛད། ་ེནས་བོད་དམག་ི་
དུང་ེ ན་པོ་ྷགས་པས་ིམ་གུང་ྱ བ་ིང་མ་བ ་ེབར་ུར་པ ་ི
ེ། ྱལ་དབང་ཀ ་ྨ པ་ཡབ་ྲས་པ་ོ་གུང་ུ ་ེབས་ནས་ིས་
འཇགས་དན་འོལ་བ་མཛད། ེ་ུ་མེད་དེ་འུན་མཁན་ློབ་
དང་བཅས་པ་ུངས་ཐང་ུ ་ཞལ་འཛོམས་ིང་། ེ་ིད་ྔར་ནས་
ྫོགས་ེན་ི་ཉམས་བེས་མཛད་ུབ་ྱང་། ྱག་ེན་ི་ིད་མ་
བྱངས་པས་ད་ ་ེླ་མ་ྱམས་མོན་ོས་ི་ྱལ་པོ ་ིཞབས་ུང་
ནས་གསན་པ་གནང་། ་ེྐབས་ུལ་པ ་ིུ་ྱོགས་ལས༌ྣམ༌ྱལ༌ 
ནང༌འུགས་ནང་ི ངས༌ེན༌ི༌དབང༌ལས༌འུག༌ིན༌ེན༌ུངས༌
ུ༌བུགས༌པ༌ླད༌ིས༌གུང༌ུ ༌ེབས༌ུབ༌པ༌ལས། ེ་ིད་ི་
མནལ་ལམ་ུ་ེན་འེལ་ེགས་ཚོགས་ུ༌ིགས༌དོས༌པ ༌ིབྡ༌
བྟན༌ུང༌བར༌བེན༌ྔར༌ི༌ཐོག༌ུ་བུགས༌པ༌དང༌ྱ ད༌ེད༌པ ༌ི
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ི༌ུ༌ ༌ིེར༌མཛད། ༌ེནས༌ྱལ༌བ ༌ིདབང༌པོ༌ཡབ༌ྲས༌འུག༌ 
ུངས༌ཐང༌བ ༌ེབ༌ཅན༌ུ༌ེབས། དེས༌པར༌མཇལ༌ིང༌ླ ༌ོ་
ཙམ༌བུགས༌ེ། མོན༌མངས༌ུབ༌མོད༌ི༌གིགས༌མོ༌དང༌།  
ོས༌ུ༌མཐོང༌ོ ལ༌ེན༌མོ༌གིས༌སོགས༌མཇལ༌བ༌གནང༌ི ང༌། ༌ོ
ག༌ྱག༌ེན༌དང༌ིགས༌ྣམ༌གཞག༌ི༌ོར༌ི༌དང༌ི༌ལ༌ཡང༌ 
ུགས་ིད༌ྷག༌པར༌ེས༌པ ༌ིབྔགས༌བོད༌ོ༌ན༌མཛད། ེ ༌ིེ༌ 
ྱལ༌དབང༌ཡབ༌ྲས་ནས༌དཔལ༌དེས༌པ༌ྡོ༌ེི༌དབང༌ུང༌    
སོགས༌བཀའ༌ོས༌ི༌བུད༌ི༌འགའ༌ཡང་གསན་ིང༌ེ བས༌པར༌ 
མོན༌ུ༌ྱོགས༌པ༌ན།   ེད༌པ༌དང༌བུར༌བི་བསམ༌ིས་ི༌ 
ྱབ༌པ༌ོ༌ུ༌མ༌ནས༌འུལ༌བ ༌ིམོད༌ིན༌བྟབས། ་ེནས་ྱལ་
དབང༌ཡབ༌ྲས་ླར༌ུལ༌གངས༌ཅན༌ི༌ོངས༌ུ༌ིབས༌བུར༌ 
གནང༌ི ང༌། ེ༌ིད༌ུགས༌འེང༌བིན༌པར༌བུགས༌པ ༌ིྐབས༌ 
ི༌མནལ༌ལམ༌ུ། ློབ༌དཔོན༌ིན༌པོ༌ ༌ེཔྨ༌འུང་གནས༌ 
ུ༌མདོག༌གེར༌བཙོ༌མ༌ྟ༌ུ། ྱག༌གཡས༌ྡོ༌ེ༌དང༌གཡོན༌ཐོད༌ 
པ༌ཁ༌ྱོར་བྣམས༌པ། ེ༌ ༌ུཀ ༌ིཆས༌གསོལ༌བ༌ིག༌ི་ཞལ༌ 
གིགས༌ ༌ེགདམས་པ༌དང༌ེ ས་ུ༌བྟན༌པ༌ྩལ། ཡང༌ྐ བས༌  
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ིག༌ུངས༌ཐང༌མོན༌ཁང༌ེ ན༌མོ༌ིན༌ྙམ༌པི༌ཁང་པ༌འིགས༌ 
ུ༌ུང༌བ༌ིག༌ུ༌ལས༌ི༌མོན༌པོ ༌ྱ༌རོག༌གདོང༌ཅན༌ཞལ༌ 
གིགས༌ི ང་ུ ང༌བྟན༌གུངས༌པ ༌ིམནལ༌ལམ༌ུང༌ི ང༌། ུས༌
ྐབས༌ེར༌ཡོངས༌འིན༌མཁན༌ིན༌པོ༌ེི༌དོངས༌ྫོགས༌ལ༌ 
དིགས། ཉང༌ུ གས༌ུ༌ ༌ུྲག༌པོ ༌ིདིལ༌འོར༌ློས་བླངས༌ུ༌ 
ིན༌པོ༌ ༌ེྣ༌ཚོགས༌ལས༌བེངས༌ེ༌རབ༌ུ༌གནས༌པ༌ེ༌ངག༌དབང༌
འིན༌ལས་ིས༌མཛད།  ༌ེྐབས༌ྱང༌མཁའ༌འོ ༌ིབྡ༌བྟན༌
ི༌མནལ་ལམ༌འགའ༌ ༌ེགིགས་ི ང༌། འོ༌མོན༌གཙང༌པ༌ྱ༌རས༌ 
དང༌ུ ན༌མེན་ོང༌ེ ན༌པ༌ོ༌བོ༌གིག༌པ༌ིན༌ྙམ༌པ ༌ིླ༌མ༌ིག༌
ལས༌གཟའ༌མོག༌ར༌ུ༌ལ ༌ིེས༌གནང༌གསན༌པ ༌ིམོད། ུབ་
ྱོགས་ི་ནམ་མཁའ་གཟའ་བུད་ེན་པོ་མོན་ུམ་ྟ་ིུ༌ 
གིགས༌ྣང༌ཤར། ༌ེནས༌ུས༌ྐབས་ེར་ཡང་བོད་དམག་ི་
ིངས་ེན་ི ན་ུ་ ་ེབར་བེན་ིམ་གུང་ུ ་འྱོན་མ་བ ་ེབར་
ཐམས་ཅད་གསོལ་ཐབ་དབང་འུས་ཕོ་ྲང་ུ ་ེབས་ི ང་། དེ་
འུན་ྣམས་ོ་དང་ེས་ྱ་བི་ུལ་ུ་གེགས་ེ་གུང་ུང་
ིད་ྱ་བ ་ིགུག་ལག་ཁང་ུ ་བུགས། ེ ་ིེ་ེ་ླ་མ་ྱམས་
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མོན་ོས་ི་ྱལ་པོ་ུ་ྲོ་འཚལ་པར་ུར་ེ། ུ་ིམ་ི་ུན་ཁ་
མང་པོ་བུགས། ཞབས་བྟན་ཡང་ཡང་འུལ་ཡང་དངས་བེད་
མ་ུང་བས་ོས་འོར་ྡོ་ེ་གདན་ི་གིམ་ཁང་ུ ་ེབས་བེད་
པ ་ིེ། ྱལ་ྲས་ིན་པོ་ེ། ེ་ྱོགས་ྱལ་བ། ེ་བུན་མཁན་
ིན་པོ་ ་ེྣམས་ིས་ཞབས་བྟན་ུལ་ིང་། ྷག་པར་ེ་ིད་
ིས་འུལ་ནོད་ྱ་ེར་བཅས་ཞབས་པད་བྟན་པར་གསོལ་བ་
བཏབ་ནས། གུང་བ ་ིྱན་ཆབ་བིལ་ིང་ྱ བས་གནས་དམ་པ། 
བདག་སོགས་ིགས་མི་ེམས་ཅན་ུག་བྔལ་ིས་ེན་པ་
ྣམས་ལ་ུགས་བེ་བ་ེན་པོས་དོངས་ེ་ྱ་ངན་ལས་ི་འདའ་
བར་བུགས་ུ་གསོལ་ེས་ྱག་ཐལ་མོ་ྱར་ེ་ཞབས་ལ་དུས་
གུགས་ནས་གསོལ་བས། ུ་ེ ་ིའུ་ེད་ི་འཚོ་བར་མེན་
པས་ཞལ་བེས་མ་མཛད་ྱང་། ྱན་གིགས་ནན་ ་ེབ་བཅས་ེ་
ིད་ལ་ུགས་བེས་དོངས་པི་བཀའ་ྩོལ་ིང་འདོ་ི་ལ་
གདན་ྲངས་ེ་ོས་འོར་ྡོ་ེ་གདན་ི་གིམ་ཁང་ུ་ེབས། 
ུ ་ིིམ་ོ་པ་དག་ི་ུག་བྔལ་བསལ་བ ་ིིར་ ་ེིག་ུན་ུང་
ཟད་དང་བ་ྟར་མཛད་ནས། ླར་ ་ུྟོད་ླ་བ ་ིེས་བི ་ིུས་
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ེན་ི་ིན་ུ་ྱ་ངན་ལས་འདའ་བ ་ིུལ་བྟན་ཏོ། །   
ེ ་ིེ་ེ་ིད་ི་མནལ་ལམ་ུ། དེན་པ ་ི ་ིབོ་ིག་ནས་ེན་ུ་
ྱོན་ེ་ི ང་ོ མ་ྟ་ིུ་ཁང་ུ ང་ི ག་ུ་ེ་ླ་མ་ ་ེིད་ུ་ུར་ི་
ྣམ་པར་བུགས་འུག་པ་མཇལ་ནས། གུང་ུ གས་ེན་པོས་
གསོལ་བ་བཏབ་པས། ླར་ུ་དོས་ྟ་ུར་བེངས་ེ། ུ་ོད་
ེབ་ུབ་པ་ེགས། ྔར་གུགས་ུང་བུ་ྐབས་ོད་ིག་ུང་
ན་བསམ་པ ་ིྲད་དོན་ེན་པོ་ུང་ེ ་འྱོར་མ་ུབ། ོ་ ་ེིང་སང་
ིགས་མར་ྱོད་པ ་ིེ་བོ་ྣམས་ལ་ིད་བྟན་ུང་བ་ིག་དཀའ། 
་ེབས་བུ་ེད་ི་ྱབས་གནས་དོན་མོག་གུམ་ལ་ློ་འེལ། 
ཉམས་ཆགས་བོངས་བི་ ་ོག་ལ་འབད་ ་ིམ་ ་ེལ་ི་ེ་ཨི་
བླས་པ་ུག་ ་ུ ་ེམ་ཆག་པ་ིས། ེས་དྱངས་ཅན་ིལ་ུ་དར་
དམར་པོས་ུམ་པ་ིག་དང་ེ་ིལ་ཀ་ཱ་ལི་བུད་ི་བཅས་
གནང་ནས་ེ་ཚད་ྱང་ུ ང་བྟན་ིང་། ད་ལན་ོད་ལ་ིང་བེ་
ནས་འོངས་པ་ིན། ིང་འི ་ིེབས་ྫོང་ི ན་པས་འུག་ཐབས་
ེད་ེས་གུངས་པ ་ིམོད་མནལ་སད། ེ ་ིསང་ེ ་ིད་ུ་
གེགས་པ ་ིུལ་ི་འྱོར་ིང་། ུ་ཚབ་ེད་ྫོང་གནང་ནས་ུ་
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ུར་ུངས་ཐང་ུ ་གདན་ྲངས་ེ་མོད་པི་ིན་ིས་འུད་པར་
ྱས། ་ེནས་ིམ་གུང་ྷ གས་པ ་ིབོད་དུང་ྣ མས་ྱང་ླ གས་
མ་ེད་པས་རང་ེ ར་སོང་ི ང། ེ་ྣམ་གིས་དེ་འུན་མཁན་
ློབ་དང་བཅས་པ་ུངས་ཐང་ུ ་ཞལ་འཛོམ། ེར་ེ་ླ་མ ་ིགུང་
མཇལ་བཏང་ནས་ཐམས་ཅད་ིས་གསོལ་བ་བཏབ། ེ་ིད་ླ་མ་
ྲན་པི་གུང་ུ གས་ིས་ྱན་ཆབ་ུ་པང་བབས་པ་ཙམ་བིལ། 
་ེནས་ུ་གུང་ི ན་པོ་ ་ེུགས་ལ་བེན། དོངས་ྫོགས་ི་མ་
ི་འུགས། ེ ་ིྱག་ུ་ ་ིཡོད་ི་དོས་པོ་ཐམས་ཅད་ྤོང་ཐག་
ལ་ུགས། གཞན་ཡང་ཐམས་ཅད་མེན་པ་པྨ་དཀར་པོ ་ིུ་
འྲ་ི་ཚད་མས་གཙོས་དཀར་བུད་ི་ླ་མ་ཚང་མ ་ིུ་ུ་ཚད་ུ་
ལོངས་པ་བེངས། གུངས་འུལ་རབ་གནས་སོགས་ེགས་པར་
མཛད་ནས་གིམ་ཁང་ུ ་བུགས་ུ་གསོལ། ུས་ྐབས་ེར་
ུགས་ྲས་ུལ་པི་ུ་དང་ྒ ང་ེ ང་ུ ལ་ུ་གཞོན་ུར་ུར་པ་
གིས་ེབས། ུགས་ྲས་ིན་པོ་ ་ེནས་དབང་ོ ས་འགའ་གསན་
པར་གནང་། ེབས་ྫོང་ྱ ་ེན་བཅས་ོང་ླ ར་ེབས། ེ་ིད་
ུ ་ིེ་འྲང་ི ན་ུ་གེན་པས་ཞབས་ུང་ི ན་པོ་ེ ་ིགིམ་ཁང་
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ི་མར་ླ་ྷག་ཙམ་ུ་མཚམས་ལ་བུགས། ་ེནས་ུག་ཚད་
ལངས་ུ་ ་ེབས་བྲ་ི ས་ོས་ྫོང་ུ ་ིབས་བུར་གནང་། ུ་
ོང་མ ་ིྲས་མོ་ེ་བུན་ུན་ེགས་ུང་ུ ་གེགས་པ ་ིུགས་
ྱངས་དོངས་ྫོགས་མཛད། ་ེྐབས་དམ་ེལ་ི་ེན་ྟ་ུ ་ི
ུན་བབ་ི ན་ུ་ི་བ་ིག་ུང། ེ་བུན་མཁན་ིན་པོ་ེས་ྣམ་
འོམས་ ་ེ བེགས་ི་ུས་ོག་སོགས་མཛད་ིང་། ཞབས་ེན་
ུ་ིམ་ལ་ེར་བྩོན་པས་གི་ེད་ུ་ྭངས་། ེ་དཔག་ེད་ི་
ུ་བྙན་གེར་ཟངས་ལས་ུབ་པ་ི་ཚད་ུ་ལོངས་པ་བེངས་ེ་
གུངས་འུལ་རབ་གནས་སོགས་མཛད་ིང། གཞན་ཡང་དུལ་
དཀར་ི་ེད་ི་ུ་ལས་ུ་ྱན་ིན་པོ་ེི་ུ་འྲ་ེུ་ལོ་བྱད་
པི་ཚོད་ཙམ་དང་ཐམས་ཅད་མེན་པ་པྨ་དཀར་པོི་ུ་ི་ཚད་
མ་གེར་ཟངས་ལས་ུབ་པ་གིས་བེངས་ེ་ནང་བུགས་ིང་
བེལ་ི་ིང་པོ་ཅན་ུ་ྱས་ནས་ུངས་ཐང་ུ་གདན་ྲངས་ེ་
དེ་འུན་ུན་རར་ུལ་བ་གནང། ་ེནས་ ་ུཕོ ་ིཆབ་ཚན་ལ་
ེབས། དེན་པ ་ིབ ་ེབས་དེས་བིན་པར་ེ་ ་ུརང་ྱ ོན་ི་
གནས་གིགས་ལ་ྱོན་པ ་ིེ། ྲག་ེབས་ལ་གསང་བ་ེ་ེ ས་
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དང་ླ ོབ་དཔོན་ིན་པོ་ེ ་ིུ་བྙན་འྲ་ུང་རང་ྱ ོན་གིས་ཞལ་
དེ་ནས་ཚོགས་ི་འོར་ལོ ་ིམོད་པ་མཛད། ླར་ུངས་ཐང་ུ ་
ེབས་ནས་ཞབས་ུང་ི ན་པོ་ེ ་ིགིམ་ཁང་ུ ་ོས་ེན་ི་ླ་ ་ེ
སོགས་མོད་ྫས་ཁ་ཡར་ུལ་ིང་། དེ་འུན་ུན་ར ་ི ་ེའོར་
ི་ྡོ་བཅལ་ནས་དོས་འུལ་ྱ་ེན་པོ ་ིམོད་ིན་བཅས་ེ་ིད་
རང་ཚོགས་ི་གཙོ་བོར་ེབས་ེ་འུས་པ ་ིཚོགས་དང་བཅས་པས་
གསོལ་འེབས་ྨོན་ལམ་སོགས་མཛད། ་ེནས་ ་ེཁ ་ིུགས་
ེལ་ིམ་ེལ་ནས་ཡང་ི མ་གུང་ུ ་ེབས་ི ང། ་ེལོར་ཀ་ེ་
ིན་བདག་ྣམས་ྔར་དཔོན་ཁ་ནག་ནང་མ་གིན་པས་ྱོགས་
ལོག་ུ་སོང་བ་པ་ླར་ཞབས་འོག་ུ་འུས་པ ་ིཞལ་དཀར་བེས། 
འུམ་གེར་ུབ་མོད་ི་ིམ་པ་ྣམས་དང། ྱོགས་ི་འུལ་
བ་སོགས་ུགས་གེངས་ ་ེིང་ནས་དྱར་ི་ུས་ ་ེཡང་འདས་
་ེུངས་ཐང་ུ ་ིབས་བུར་མཛད། དེ་འུན་ུན་ར ་ིའཕན་
དང་ེད་ུར་ཐོག་ཚད་མ་དག་ིད་ིང་ཟད་པར་ ་ེབི་ཚབ་ཟབ་
ོས་ྣ་ཚོགས་ལས་གསར་ུ་བུབས་ ་ེུལ་བ་དང་། ལོ་ེར་ཡང་
་ུཕོ ་ིཚབ་ེན་ལ་ེབས། ྱོགས་ ་ེདག་ུ་ློབ་དཔོན་ིན་པོ་
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ེས་ིན་ིས་བླབས་པི་གནས་ི་དེ་མཚན་ཡང་གིགས། 
ླར་ེབས་ནས་ཞབས་ུང་ི ན་པོ་ེ ་ིགིམ་ཁང་ུ ། གེར་ 
ྟོན་ེ ས་རབ་ེ་འབར་ི་གེར་ྱོན་ུར་པི་ྷ་ཚོགས་བུགས་
པ་ྱན་ྲངས་ེ། ིན་ོག་འུག་གེར་ི་གེན་ཆ་ ་ེབ་བཅས། 
ྡོ་ེ་ློབ་མ ་ིཚོགས་འགའ་ལ་དབང་དང་ོ ས་ོར་ྫོགས་པ ་ིུང་
ྩལ། ོས་ྲ་བ་རང་ི ད་ྱང་ེ ་འི ་ིཞབས་ུང་ནས་དབང་ོ ས་
ཐོག་པ ་ིཐོག་མ་ ་ེིན་ིང་། ིས་ྱང་ཉང་གེར་ྲག་པོར་དམར་
ེན། མཁའ་འོ་གསང་བ་ེ་ེ ས་སོགས་ི་དབང་ུ ང་ཡང་དེས་
པ་ེན་པོས་ྩལ་ལོ། །       
་ེནས་བྲ་ི ས་ོས་ྫོང་ུ ་ེབས། ྔར་ནས་དེ་ློང་བར་ུང་
ེས་པ་ོས་ེ་འུག་པི་བྟན་ལར་ྱ་ནག་ུ་ིན་པི་ེ་བ་
ཡོངས་ིན་ི་འྲས་ུ་སི་ཚངས་པ་ེན་པོ་འཇམ་དྱངས་ོང་
མ ་ིགེར་ིག་གེར་ཐམ་གནང་ི ན་ི་ཚོགས་དང་བཅས་འྱོར་
ིང་། ུལ་པ་ྲོ ་ིོངས་ུ་འོད་པ ་ིཆབ་འབངས་ྣམས་ཞབས་
འོག་ུ་ུད། ོས་ུང་དམ་ཅན་ི་ཚོགས་ལ་བཏང་རགས་མངའ་
གསོལ་ི་མོད་འུལ་བྐང་བ ་ིིམ་པས་མེས་པར་མཛད་དོ། །  
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དྱར་ཐོག་ེར་ྱལ་ྲས་ིན་པོ་ ་ེདམ་ེལ་ི་ེན་ྟ་ུས་ིུ་
ེ་ཏོག་འཐོར་ིང་། ེར་ེ་ིད་ྱང་ྔ ར་ེམས་ཅན་ི ་ིལས་
དབང་བློག་ཐབས་ེད་པ་ྟ་ིུ་འུགས་ལོང་ུན་ིང་བས་
བྟན་འོི་དོན་ུགས་ིས་མ་ཐོང་པར་བུགས་པ་མ་གཏོགས། 
ྱལ་ིད་དང་འེལ་བི་ེར་ེམས་གི་བིད་ི་ྱ་བར་ུགས་
གཏད་ི་འོ་བས་དེན་པར་ྱོགས་པ་ད་ེས་ྱལ་ྲས་ིན་པོ་ ་ེ
ུ༌གེགས༌པས༌གསལ༌འེབས༌པ༌ྟར༌ུར༌ེ། ུངས༌ཐང༌ུ ༌  
ེབས༌ནས༌དེ༌འུན༌ི༌ོས༌ིམས༌པ༌བོ༌བཞག༌ི༌ྐབས༌ུ༌  
མཚན༌ུ༌མི༌ོ༌ནས༌དེན༌པར༌གཞོལ༌དོས༌པི༌བཀའ༌ེབས༌
ྩལ།  ཐམས༌ཅད༌ིས༌བུགས༌དོས༌པ ༌ིགསོལ༌བ༌བཏབ༌པར༌
༌ེིག༌ཞལ༌ིས༌བེས༌པ༌ྟར༌མཛད༌མོད། འོན༌ྱང༌ེ ན༌གཞན༌
ིས༌ྱང༌བུལ༌བར༌བེན༌ེ༌འུག༌ ༌ོའུལ༌ླ༌བི༌ཉར༌ེས༌  
ྔ ༌ིནམ༌ེད༌ཙམ༌ན༌ནང༌འོར༌ི༌ཞབས༌ིམ༌འགའ༌དང༌བཅས༌པ༌
གསང༌ཐབས༌ིས༌གངས༌ཅན༌ི༌ོངས༌ུ༌ེབས༌བེད༌ིས༌ 
གེགས༌པར༌མཛད༌དོ། །      
ེ ༌ིེ༌ཐམས༌ཅད༌ྟབ༌ྟབ༌པོར༌ུར༌ིང༌། ྱད༌པར༌ེ༌བུན་
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མཁན༌ིན༌པོ༌ ༌ེལ་ུག་ྲལ་ེན་པོ་འུངས། དེ་འུན་ི་ྒན་
ིམ་འགས་ཞབས་ེགས་ིན་ྱང་ེ ས་མ་ིན་པར་ླར་ལོག་ེ་
དཔོན་ློབ་ྣམས་མཚན་བཤད་ིས་ེ་ལ་བུད་ནས་འགར་ས་
བྲ་ི ས་མཐོང་ྨ ོན་ུ་ེབས་ི ང་། ་ེནས་ཡང་ྱ ོན་ ་ེྱང་ལམ་
ྲང་ྷ གས་ི་ཤ་ུས་འིགས་པ་ྟ་ུ་དང་། ི མ་ིས་ ་ིེ་མོན་
པར་མཐོ་བ་ཁ་བ་དང་ུ ་ུགས་འུབ་པ་དག་ལས་འེགས་ེ་ཝ་
ེས་ལ་ེས་ྱ་བ་བྒལ་ནས་བོད་ི་མཐའ་མཚམས་ནས་ུང་
ེས་པར་ེབས། ེ ་ིེ་ཞབས་འིང་ཐམས་ཅད་ཐང་ཆད་པས་
ིན་ུ་ུག་བྔལ་ིང་། གཞོན་པ་ྣམས་ྱང་འོ་བ་མ་ེར་བས་
ཞག་ྔ་ཙམ་ུ་ངལ་བེན་པར་གནང་། ྐབས་ེར་ ་ེྱོགས་ུ་
ེབས་སོ་ེས་བོད་ེ་ས ་ིབྱ་ིན་ེན་པོས་གསན་ེ། གུག་
ུད་ཅན་ི་ྣ་བར་འུག་ྲ་ཐོས་པ་ྟར་ུར་པས། ི་ྣ་ ་ེ
མངགས་ིས་ན་བཟའ་སོགས་ེར་མོི་མུན་ེན་མང་པོ་དང་། 
དུལ་དཀར་ི་ྱད་པ་འགའ་བཅས་ུལ་ིང་། ས་ིགས་སོ་སོ ་ི
ལས་ེ་འིན་པ་དག་ིས་ུད་ུད་ིས་མོད་བིན་པར་ེབས་ེ་
དཀར་བུད་བྟན་པ ་ི ་ུམོ་གདན་ས་ེན་པོ་དཔལ་ར་ུང་ེ ལ་
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ུ་འྱོར། ུ་འབག་ཁམས་གུམ་ིལ་ནོན་གཙོར་བུགས་ི་
གུག་ལག་ཁང་ེང་འོག་ི་ནང་ུན་ི་མོད་མཇལ་མཛད། 
མོན་ཁང་ེ ན་མོར་བྐང་གསོ་བཅས་ྙན་དར་ུལ་ིང་།  ལག་
ཆ་མང་པོ ་ིྱན་གིགས་དང་གཡག་གིས་ེན་འུགས་ུ་འུལ་
བ་གནང་། ེ་ུབ་ཞབས་ུང་ིན་པོ་ེི་གིམས་ཁང་ུ་
བུགས། ེར་ནོར་ིན་ི་དབང་པོ་གངས་བ་བཟང་པོ ་ི ་ིྩ་ནས་
བུད་ཁ་ུད་ལ་བྒལ་ ་ེགེགས་པ་ན། ཡ་འྲོག་གུ་མཚོ་ེན་
མོ་གིགས་ལམ་ུ་བབས་ེ་ུགས་དེས་བིན་པར་ེབས་ནས། 
ཞག་ས་ྣམས་ུ་འོ་བ་མང་པོས་བུར་བི་དང་ི ་མོར་ྱས་ི ང་། 
མཐར་ིས་གམ་པོ་ལ་ྱ་བ་བྒལ་ནས་ུལ་དུས་ི་ོངས་
བོད་ུན་ུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དག་ྱན་ལམ་ུ་བབས་ིང་
གིགས་མོར་ ་ེབིན་པ་ནས་ེ་ཐང་བ ་ེབ་ཅན་ེས་ྱ་བ་ོ་བོ་ེ་
ྷ་ིག་ིས་ུན་ིང་པོར་བུགས་ི ང་ིན་ིས་བླབས་པི་
བི་གནས་ུ་ེབས་པ ་ིེ། དབོན་ྲས་ུང་དང་གུང་ྱ ག་
མཛོད་པ་ཞབས་བུར་འྱོར་ིང་། ོ ས་ེན་ི་གནམ་ྱར་སོགས་
ན་བཟའ་དང་། དུལ་ི་དཀར་ེགས་ི་ུགས་ཇ་འུམ་སོགས་
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ུལ། ་ེནས་གསོལ་ིགས་ྤང་ྱ ་བ་ིག་ུ་གུང་མོན་ེན་
མོས་གཙོས་པི་ུང་འོར་བྱ་ྷག་ི་ཞབས་བུ་འྱོར་བི་ྟ་
པ་མང་པོི་རལ་རོལ་གི་ིན་ི་ོམས་ེན་པོ་བཅས་ྷ་ྡན་
འུལ་ི་གཞལ་ེད་ཁང་ག་ལ་བར་ེབས་པར་ུར་ཏོ། །   
ེར་ེང་ེ ་ཤག་ྱ་བི་ཁང་པ་ིག་ུ་ྣ་ེན་བུགས་ྲལ་ི་
དགའ་ྟོན་ལ་རོལ་ིང་། ེ་ིད་ལ་འུལ་བ་བསམ་ིས་ི་ྱབ་
པ་དང་། ྱག་གཡོག་ཞབས་འིང་ུ ་མིས་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་
གང་ལ་གང་འོས་ི་གནང་ིན་ྱ་ནོམ་པས་ློི་ི ང་ྟ་འེངས་
པར་ྱས་སོ། ། ་ེནས་ྷ་ས ་ིཚོམ་ཁང་ེ ན་མོར་ི་ེ་ས ་ིབྱ་ིན་
ེན་མོ་དང་མཇལ། མཇལ་དར་ེ་ྲོད་དང་བུགས་ི་མཉམ་པར་
བྟབས། ྔར་འིས་ི་ི་བིན་ུགས་ནང་ཕན་ུན་ླ་བ་ྟར་
དཀར་བས་དེས་པར་ུར་ལ། ི་ེ་ེན་པོས་ི་ྟར་མཇལ་བ་
ནས་ྱབས་གནས་ིན་པོ་ ་ེགུང་ུ ས་པི་ི་ུ་ ་ེབར་མཛད། 
བུགས་ྲལ་ི་དགའ་ྟོན་ེན་པོ ་ིཐོག །བཀའ་ློན་ེན་པོ་
གུམ་དང་ི ་ེ་མོག་ི་ཞབས་འིང་ུ ང་འོར་ཐམས་ཅད་ིས་
མཇལ་དར་ུལ། ྐབས་ེར་ཚོགས་མོད་ེན་མོ་དང་ུ ག་པས། 
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ེར་འྲས་དེ་གུམ་ི་དེ་འུན་ཐམས་ཅད་ྷ་སར་ཚོགས་
འུག་པ་ལ་མང་ོ ལ་ུས་ི ང་། དེ་འུན་ི་ྲག་ེད་གིས་
བྒལ་བར་དར་དཀར་ར ་ིྱག་འེད་ུལ། ་ེནས་ོ་ཱ ཀ་ིད་
བིན་ནོར་ུ། རང་ྱ ོན་བ ་ུགིག་ཞལ། ྱམས་པ་མོད་ྔ་
སོགས་ྷ་སི་གུག་ལག་ེང་འོག་ི་ནང་ཐམས་ཅད་ལ་མོད་
མཇལ་མཛད་ེ། ྙན་ཤལ། ྤོས་མར་ེ་ི་ཆབ་ཞལ་ཟས་ལ་
སོགས་མོད་པ ་ིིན་བསམ་ིས་ི་ྱབ་པ་ྲོས། ཞལ་གེར་
ས ་ིླ་བ་བཟང་པོ་ུལ་ིང་ྨ ོན་ལམ་ྱ་ེར་མཛད་དོ། །  
་ེནས་ི་ེ་མོག་དང་ྱ ་ནག་ཱ་བིན་ྣམས་དང་བཅས་ེ་ིད་
ྱང་པོ་ཏ་ལར་ེབས། གངས་ཅན་ི་འེན་པ་ེ་ིན་པོ་ ་ེདང་
མཇལ། ྷ་ི་ུན་དང་དགའ་བ ་ིློས་གར་ི་མོད་ིན་ྣ་
ཚོགས་བཅས་བུགས༌ྲལ་ི་དགའ་ྟོན་ྱས་པར་རོལ་ིང་། ེ་
ིན་པོ་ ་ེནས་ེབས་ལམ་བར་ི་ུན་ི་སོགས་དེས་པར་ྩལ། 
འཕགས་པ་ལོ་ེ་ྭ་ར་དང་གེར་གུང་ེ ན་མོ་སོགས་ ་ེཁ ་ིནང་
ེན་ཐམས་ཅད་ལའང་མོད་མཇལ་མཛད་ིང་ར་མོ་ ་ེཡང་མཇལ། 
ཡང་ིན་གིག་ིང་ོར་ལ་ེབས་པ་གནང་ིང་ྲོ་ིན་ྱ་བི་
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གནས་ཁང་ུ་ྱ་ནག་ཱ་བིན་ྣམས་ིས་གདན་ྲངས་ནས་
གསོལ་ྟོན་ུས། ་ེནས་དུས་ྱོགས་ི་གནས་གིགས་ལ་
ེབས་ེ། ྷ་ྡན་ནས་ཤར་ུ་ཧ་ཅང་འྱང་ི ་ ་ེབ ་ིསར་འོ་
བི་མོན་པོ་ཞང་གུ་ྲག་པི་གདན་ས་ཚལ་ུང་ཐང་ུ་ྱོན། 
གུག་ལག་ཁང་ཕལ་ེར་ེས་འིག་འུག་ྱང་། ཞང་ི ་ུ་
འབག་ང་འྲ་མ་ིན་ླབས་ཅན་དང་། ི་ོས་འུམ་པ་སོགས་
མཇལ། ེབས་ལམ་བར་ིག་ནས་བསམ་ཡས་ོས་ོང་ི ་བུ་བ་
འོངས་པར་གིགས། ཆང་ུ ལ་ཡོད་པ ་ིོང་ུ ང་ི ག་ུ་ེབས་ེ་
ཁ་བ་ཚན་ེར་བབས་ནས་ལམ་བོད་དཀའ་བ་ལ། ེ་ིད་ིས་ཁ་
བ་ཡོངས་ྱོགས་ལ་ུར་པ་གེར་ནས་ྟ་ྟངས་མཛད་ནས་ྲལ་ུ་
ཆད། ོས་དཀར་ལ་ེས་པ ་ི ་ིབོ་ི ན་ུ་མཐོ་བ་ིག་འུག་པ་
བྒལ་ ་ེེབས་པ ་ིེ། ྲག་དམར་གཡའ་མ་ུང་ི ་ྱབ་ི ་ི
ཐད་ེར་ློབ་དཔོན་གཙོ་འོར། ོས་ྱལ་ྣམ་གུམ། ེ་བུན་
ྱམས་པ་ྣམས་ི་ཞལ་གིགས། ་ེུབ་གནས་མོ་ེས་པ ་ི
ུལ་ུང་ི ག་ུ་བུགས་ནས། ེ ་ིསང་ྲ ག་དམར་གཡའ་མ་
ུང་ུ ་ེབས། ློབ་དཔོན་ིན་པོ་ེ ་ིུབ་ུག །བུགས་ི། 
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གཞན་ཡང་ུ ག་པ་ིན་ླབས་ཅན་ི་ེད་མིས་པ་མཇལ། མཁའ་
འོ་གསང་བ་ེ་ེ ས་ི་ཚོགས་འོར་མཛད་ ་ེབསམ་ཡས་ུ་ྱོན། 
གུག་ལག་ཁང་ཁང་ྲན་ུ་མ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཇལ་
ནས་མོད་འུལ་ྨོན་ལམ་ྱ་ེར་མཛད། ྱད་པར་མཁན་པོ་བོི་
ས་ྭི་དུ་མོད་ེན་ི་ུམ་པར་བུགས་པ་ྱག་ིས་ླངས་ེ་
མཇལ། ྱན་ཆབ་བིལ་ིང་ྨ ོན་ལམ་བཏབ། ་ེནས་འིམས་
ུ ་ིགནས་གིགས་ལ་ེབས་ཞོར་ན་ར ་ིགུག་ལག་ཁང་ེ ས་ྱ་
བ་གནས་བིུ་ུ་བྙན་བུགས་པ་ཡང་མཇལ་ེ་འིམས་ུར་
ེབས། ུ་ྱན་གསང་ུ ག་ུ་མོད་མཇལ་མཛད་པ ་ིེ། ློབ་
དཔོན་ིན་པོ་ེི་ུ་ེ་རོི་ྱག་བཟོ་ློབ་དཔོན་རང་ི ་ྱག་ནས་
མ་ིན་ླབས་ཅན་ིག་བུགས་པ་ེི་ཞལ་ེ་ིད་བུགས་པི་
ྱོགས་ལ་བུར་སོང་བ་ིས་ྱང་གསལ་བར་གནང། ་ེུབ་འོད་
གསལ་ི་ྣང་བར་ློབ་དཔོན་ིན་པོ་ེི་ུ་ ་ི ་ེརང་མཉམ་པ་
ིག་ི་ཞལ་གིགས། གཞན་ཡང་ེ ་རོ ་ིགིམ་ུག་སོགས་ུག་
པ་མང་པོ་དང་། ྷ་ྕམ་པྨ་གསལ་ི་གུང་ེ ན་དང་། ློབ་
དཔོན་ིན་པོ་ེས་ེ་བྱད་ི་ ་ོའུལ་ྫ་ྦབ་ེན་ལ་བློག་པ་ི་
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ེ་ཾ་ི་དིབས་ུ་ཡོད་པ་དང་། བསམ་ཡས་ས་ྡོ ་ིུད་ལས་
བེངས་པ ་ིམོད་ེན་དང་། ྱལ་བ་མོག་དྱངས་ི་ུ་གུང་
བུགས་པ ་ིམོད་ེན་སོགས་ོ་མཚར་བ་ི་ེད་ལ་དོས་དང་ཁ་
ིག་ྱང་མཇལ་ཙམ་མཇལ་ནས་མོད་འུལ་གསོལ་འེབས་ྨོན་
ལམ་སོགས་མཛད་ིང། འིམས་ུ ་ིུར་ོད་ུའང་ེ བས་ནས་
ཚོགས་ི་འོར་ལོ ་ིམོད་པ་མཛད། ་ེནས་ླར་བསམ་ཡས་ུ་
ེབས། ་ུུང་ོ ན་པོ ་ིའྲམ་ེ་མ་དཀར་པོ ་ིཐང་ལས་བུད་ ་ེ
་ུབོ་ེན་པོ་ུས་བྒལ་ནས་ྱ་ས ་ིགུག་ལག་ཁང་ྱ ང་མཇལ་ུ་
མཛད་ ་ེཡར་ུང་གུང་ུ ་ེབས། ེ་གདོང་ྫ ོང་དཔོན་པས་ེབས་
བུ ་ིདགའ་ྟོན་ུས། ེ་གདོང་ཕོ་ྲང་ི ་ྱབ་ ་ི ་ེོན་འཕགས་
པ་ྱན་རས་གིགས་ི་ུལ་པ་ེུ་ྱང་ུབ་ེམས་དཔའ་
བུགས་པི་གནས་ ་ིབོ་ུ་འིན་དང་མུངས་པར་ྲགས་པ་ ་ེ
ཡང་གིགས་ི ང་ྲ་འུག་ི་གུག་ལག་ཁང་ེན་པོར་ེབས། 
ོས་ོང་ེན་པོ་ྱན་འེན་དང་ུག་པས་ཞབས་བུ་ལ་ུང་ེ་
ེར་འུས་ུན་ཧ་ལས་པར་ུར། ེར་ེན་གུམ་བ ་ེབར་
གེགས་པི་དིལ་འོར་ཐམས་ཅད་མཇལ་ིང་མོད་འུལ་



ི་ུལ་ི༌ཕམ༌དབང༌པོ ༌ིྣམ༌པར༌ཐར༌པ༌ྐལ༌བཟང༌ྣ ༌ྱན།46

ྨོན་ལམ་དང་། ྱད་པར་ུ་ྱན་ང་འྲ་མ་ིན་ླབས་ཅན་ེ ་ི
ཞབས་ལ་དུས་གུགས་ནས་གུང་ུ གས་ྲག་པོས་གསོལ་བ་
བཏབ། ོ ན་ུལ་པ ་ིོས་ྱལ་ིས་ུ་འུལ་བ ་ིེད་ུ་བེངས་
པར་ྲགས་པ ་ིམོད་ེན་དག་ྱང་གིགས། ་ེནས་ཡར་ུང་
ེལ་ྲག་ུ་ྱོན། ློབ་དཔོན་ིན་པོ་ེ ་ིུབ་ུག་ཞབས་ེས་
སོགས་ོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་མཇལ། ུར་ོད་ེན་པོ་ི་རོ་གསར་
ིང་མང་པོ ་ིྲག་ཞག་ྗན་ིན་དང་ྲ ་ུས་འཐོར་བ། ྱ་ོད་མང་
པོ་ློ་ུར་ུ་འིབས་པ་ེར་ཚོགས་འོར་མཛད། ་ེུབ་མནལ་
ལམ་ུ། ློབ་དཔོན་ིན་པོ་ེ ་ིུ་ེ ལ་ྲག་ི་ ་ི ་ེདང་མཉམ་པ་
ིག་གིགས། ཱ་ི་མ་མཚོན་གང་པ་ིག་ིས་ོ་ྲ ོད་ལན་གུམ་
ུ་བིས་པ ་ིམཐར། ུ་ ་ེའོད་ི་ྣམ་པས་ེ་ིད་རང་ལ་ིམ་
པ ་ིྣང་བ་ུང་ི ང་། ླར་ྲ་འུག་བུད་ུམ་ུ་ླ་མཁར་ེས་
པ ་ིེན་གུམ་ྣམས་མཇལ་བར་ེབས། ྱོགས་ ་ེདག་དང་ེ ་
བར་ེ་རས་ུང་པས་ྷ་ྕམ་ེམ་ིུ་ིག་ྱོང་ལ་བེངས་ུ་
བུག་པ ་ིམོད་ེན་བྱ་ྩ་ཡོད་པ་ཡང་གིགས་ི ང་། ེབས་
ལམ་བར་ུ་ེ་རོི་ུབ་ུག་དང་ྱ ག་ེས་ཞབས་ེས་མིས་པ་
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མཇལ་ ་ེརས་ུང་ུ ག་ེས་ྱ་བ ་ིགུག་ལག་ཁང་ུ ་ྱོན། ེ་
རས་ུང་པ ་ིགིམ་ུག་སོགས་ོ་མཚར་བ་དང་ེ ན་གུམ་ཐམས་
ཅད་མཇལ་ནས་ྨོན་ལམ་མཛད། ་ེནས་ླར་བསམ་ཡས་བུད་
ུང་མཁར་ྡོ ་ིམོད་ེན་མཇལ་ནས་ྲགས་ི་ཡང་ྫ ོང་ུ ་ེབས། 
ྲག་གཡང་ི ང་པོར་གདང་ུ ་ིྐས་ལ་འེགས་ནས་ྲག་ུང་ུ ན་
པ་ནག་པོ་ི་ཐར་ཚད་པ་ལ་དྱང་ཐག་ལ་འུས་ེ་ིན་པི་ྲག་
གེང་ོ ་འྲ་བ་ིག་ནས་ནང་ུ ་ྲག་ུག་ོན་ེན་པོ་འུག་པར་
ྐས་ལ་བབས། ེ ་ིནང་ུ ་ུག་པ་ུང་ེ ་ུྷ་ཁང་འྲ་བ་མདོག་
ུག་ཅན་ོན་ློབ་དཔོན་ེན་པོ་བུགས་པ་ ་ེལ་སོགས་པ་གནས་
ི་ོ་མཚར་ི་ེད་གིགས་ེ་མོད་འུལ་གསོལ་འེབས་ྨོན་
ལམ་སོགས་མཛད། ་ེནས་ྲག་ལ་ེས་ྱ་བ ་ིས་འིན་གནམ་ི་
ཀ་བར་བེགས་པ་ྟ་ུ་ ་ེབུད་ེར་ ་ོུན་མོ་ུས་བྒལ་ནས་
ེར་པ་ྷ་ ་ིིང་པོར་ྱོན། གུག་མར་གནས་པ ་ིདེ་འུན་
ྣམས་ིས་བུས། ེར་ོ་བོ་ེ ་ིུ་འྲ་ང་འྲ་མ། ུབ་ཐོབ་
བྱད་ུ ་ིཚོགས་ཁང་། ོས་ྱལ་ུབ་ུག །ློབ་དཔོན་ིན་པོ་
ེ ་ིུབ་ུག །གནས་བུ ་ིྷ་ཁང་། བཀའ་གདམས་ཕ་ོས་ུ་
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ོས་གུངས་པ་སོགས་མཇལ་ིང་མོད་འུལ་ྨོན་ལམ་མཛད་ ་ེ
ྷ་ྡན་ུ་ེབས། ི་ེ་མོག་ི་བཀས་བུལ་ནས། ྷ་ས་ླ་
ྲང་ེ ན་མོི་ུ་ྱན་གིམ་ཁང་ུ ་ཞག་ཤས་ི་བར་མཁའ་འོ་
གསང་བ་ེ་ེས་ལ་བེན་པི་བྐང་བཤགས་ི་ ་ོག་མཛད། 
ྐབས་ེར་ུས་ོ་སང་ི ་དུས་འཇའ་ེར་འིགས་པི་ོང་ན་
མཁའ་འོ་མཚོ་ྱལ་ུ་གང་པ་ིག་ི་ཞལ་གིགས། གཞན་ཡང་
ེ ་ིེ་ུ་ོང་མ ་ིཡབ་ེས་ུ་ུར་པ། ུབ་ཐོབ་ེན་པོ་ཤ་བ་ ་ི
པི་ྣམ་འུལ་འུག་ྱོན་ུན་དགའ་ེགས་པི་ུལ་པི་ུ་
གཞོན་ུར་ུར་པ་དཔལ་འྲས་ུངས་ི་ོས་ེར་བུགས་པ་
གསན་ནས་ུས་པ་ེན་པོས་གདན་ྲངས་ ་ེམཇལ། ྱམས་བེ་
ུས་པ ་ིྣམ་འུར་གསལ་བར་ུན་འི་ིང་། ན་བཟའ་ལ་
སོགས་པ ་ིེད་བུར་བཟང་པོ་མཛད། ་ེནས་ུལ་ྷོ་ྱོགས་ི་
ུད་ུ་གཏོགས་པི་ེ་འོ་མོག་དམན་ཐམས་ཅད་ི་ྱབས་
མོན་དམ་པར་ྱོན་དོས་པ ་ིུ་ིག་འྱོར་ིང་། ྱད་པར་ེ་
བུན་མཁན་ིན་པོ་ ་ེེ་ིད་ི་ྟར་ེབས་པ་ནས་བུང་བྟན་
འོི་ངང་ུལ་ལ་དོངས་པི་ུགས་ྲལ་ི ན་ུ་ ་ེབི་ྱན་
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མ ་ིམ་དང་ི ་འྲལ་ིང་། གུང་བ ་ིུས་ི་ུ་ིག་ུལ་བ་ྱག་
ུ་སོན་ནས། ེ་ིད་ྱང་ཡང་ཡང་གིགས་ི ང་ྱ ན་ཆབ་བིལ། 
་ེདང་མུངས་པར་ི་ེ་མོག་ི་ྱན་ྔར་ཡང་ེ་ིད་གནང་
དོས་ུལ་ི་ི་ེ་ུལ་བར་བེན་ྷོ་ྱོགས་ུ་ེབས་དོས་
པ ་ིྙན་བུལ་ོ་ུ་མ་ནས་མཛད་པར་ཞལ་བེས་མ་མཛད་མུ་
ེད་ུང་། ཡང་ེ ་ིེ་མངའ་བདག་ལོ་ཱ་བ་ེན་པོ་མར་པ་ོས་ི་
ློ་ོས་ི་ུ་འུལ་ི༌ུ༌ུལ༌པ ༌ིུ༌ ༌ེིད༌ ༌ིུག༌ུ༌གིངས༌ུ༌
བུགས༌འུག༌པས༌མཇལ༌བར༌ེབས། ྔར་འིས་ི་མཛའ་བོ་
ྲད་པ་བིན་ཕན་ུན་ུགས་དེས་ི ང་ཇ་ུན་མང་པོ ་ིབར་ུན་
པ་ེད་པ ་ིགུང་ེ ང་མཛད། ་ེནས་ྷོར་ྱོན་པ ་ིུགས་ཐག་
ོད་པས་ྟོད་ུང་མུར་ུ་མཇལ་བར་ེབས། ྱལ་ཚབ་ུལ་པ ་ི
ུས་ྣ་ེན་ྱས་པར་ུས། ་ེཁ ་ིདེ་འུན་ྣམས་ལ་མང་ོ ལ་
ྣམ་བཞག་དང་བཅས་པ་མཛད། ྐལ་བཟང་ི ་ྱལ་བ་ེང་ེ ་ིང་
རོ་ྱང་ུ བ་ི་ྱོད་པ་ྱོང་བ ་ིྱོད་ུལ་ྨོན་ལམ་ྣམ་པར་འུལ་
པ་ལས་ུང་བི་གུག་ལག་ཁང་ི ་ནང་བར་གུམ་ཐམས་ཅད་ལ་
མོད་མཇལ་ེགས་པར་མཛད་ིང་ྨ ོན་ལམ་ྱ་ེར་གནང་། ེར་
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ྱལ་ཚབ་ུལ་པ ་ིུ། ེའོ་ུལ་པ ་ིུ། ྒར་ེན་ྱག་མཛོད་པ་
ྣམས་ིས་འུལ་ནོད་ྱ་ནོམ་པི་བེན་བུར་བིས་ེ་ླར་
ེབས། ྱོན་ལམ་བར་ུ་དཔའ་བོ་ུལ་པ ་ིུས་ྱན་ྲངས་ ་ེ
གནས་ནང་ུ ་ེབས། གེར་བེང་ི ས་བུས། ནང་ུ ་བུགས་
ི་ེས་མཐོ་བར་བྟབས་ི ང་འུལ་བ་བཟང་པོ་མཛད། ྟོད་ུང་
མདོར་འུག་ྱོན་ུན་ེགས་ི་གདན་ས་འུག་པ་ཡང་མཇལ་ེ་
ྷ་ྡན་ུ་འྱོར་ིང་། ྷོར་ེབས་པ ་ིའུལ་ྫོང་ེ ་ཞོད་ྷན་
ྱས་ནས་ློི་ར་བ་ལས་བྒལ་བི་དོས་པོ་བསམ་ིས་ི་ྱབ་
པ་མཛད། ེ ་ིེ་ྷ་ས ་ིམོད་ཁང་ཐམས་ཅད་ལ་མོད་ིན་
མཚར་ུ་མངར་བ་ྲོས་ ་ེྱག་འུལ་ྱོན། ེབས་ུ ་ིིན་ི་ེ་
ེན་པོས་དགའ་ྡན་ཁང་གསར་ུ་གདན་ྲངས། མཛོད་བཏགས་
ུག་ུ་ོར་སོགས་དོས་པོ་ྱ་ེར་ུལ་ནས་ྲལ་ུན་ི་ྙན་
ྲོན་ོ་ུ་མ་ནས་འུལ་བ་གནང་། ེ ་ནས་བཀའ་ློན་མདའ་དཔོན་
སོགས་ི་ེ་ེན་མོ ་ིཞབས་འིང་ཐམས་ཅད་ནས་ྱང་ྫ ོང་ྟ ་ུལ་
ིང་། མོན་གེར་ེན་མོས་གཙོས་པ ་ིུང་འོར་བྱ་ྲག་ྷག་
པ ་ིཞབས་འིང་བཅས་ེབས་ལམ་ུ་བུགས་སོ། །  
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ེ ་ིེ་ེ ་ིུགས་དོངས་ལ། ཀ་ཐོག་ིག་འིན་ེན་པོ་ ་ེཡང་
མཇལ་ུག་ིག་ུང་མ་སོང་དོངས་ུགས་ི་ྷག་མར་ེད་ིང་
ེབས་པ ་ིྱོན་ལམ་བར་ིག་ུ། ོག་ུ་བ་ློབ་དཔོན་འགའ་
འུག་པར་ལོ་ུས་ིས་པར་ིག་འིན་ེན་པོ་ིན་འུག་ེ། ེ ར་
ིབས་བཤོལ་ནས་དེས་པར་མཇལ་ཇ་ུན་ི་བར་གུང་ེང་
མཛད་ིང་། ུ་ིམ་དོགས་ེལ་ི་བྟག་པ་ཡང་ུ ་གནང་ནས་
བུད། གནམ་ུམ་ ་ུུ ལ་སོགས་བུད་ནས་གམ་པ་ལར་ེབས་
པ ་ིེ། བསམ་ཡས་ྱོགས་ི་ནམ་མཁར་ིན་དཀར་པོ་དར་ལམ་
བྱང་བ་ྟ་ུ་ིག་གིགས་པ ་ིེན་ལས། ློབ་དཔོན་ེན་པོ་
ེས་ུ་ྲན་པ ་ིགསོལ་འེབས་ྨོན་ལམ་སོགས་མཛད། ་ེནས་
ཡང་ཡར་འྲོག་ི་ོངས་ི་ེད་བུད་ ་ེམཐར་ིས་དཔལ་ར་ུང་
ེལ་ུ་འྱོར། ོས་ེ་གཙང་པ་ྱ་རས་ི་ི་ེན་བྲ་ི ས་ོ་མང་
ིག་ྨང་ཙམ་མ་གཏོགས་ིག་འུག་པར་ུགས་ེས་འུང་ེ ན་
པོས་ིག་གསོས་ི་ེན་འེལ་བིགས། དར་དཀར་ཐོག་ཚད་
ིག་པ་ིག་རོི་ེང་ུ ག་མ་ྲ་ིང་ི ག་འུག་པི་ེར་ེབས། 
་ེམ་ཐག་ྱ་རོག་བི་ིང་བོར་ེད་ིང་འོངས་ནས་ེ་ིད་ལ་



ི་ུལ་ི༌ཕམ༌དབང༌པོ ༌ིྣམ༌པར༌ཐར༌པ༌ྐལ༌བཟང༌ྣ ༌ྱན།52

གདོངས་ྱོགས་ེ་ྐད་ི་ང་རོ་ྲག་ུ་ོག་ནས་ླར་འུར་སོང་
བ ་ིམོད། འུག་ྲ་དལ་ིས་ིར་བས་ུན་ཡ་མཚན་ིང་ེ ན་
འེལ་བཟང་བར་ུང་། ེར་གུག་ལག་ཁང་ཐམས་ཅད་ལ་མོད་
འུལ་མཛད་ིང་། ལས་ེད་གཤན་པ་དམར་པོ་ཡང་ྱ ན་འེན་
ུས་ ་ེུང་བྟན་ུ་བ་གནང་། ་ེནས་ཡང་ལམ་ུ་ུགས་ ་ེ
འོས་ུལ་ི་ོངས་ི་ེད་བུད་ནས་མཐར་ིས་ྷོ་ྱོགས་ྨན་
ི་ོན་པི་ཚལ་ུ་ུགས་ནས་འོ་དོད་འྲང་ྱ་བར་ེབས་ེ། 
ུྞ་དང་ྫ ་ྔ་ྲ་ྙན་སོགས་རོལ་མོ ་ིེ་ྲག་ྣ་ཚོགས་དང་བཅས་ 
པི་ཞབས་བུ་བ་འྱོར་ིང་ི མ་ིས་འུག་ྱལ་ྫོང་ུ ་ེབས། 
ྔ་རོལ་ི་གེར་བེང་བཅས་གུང་ི་ལས་ཚན་ ་ེྲ་མང་པོ་
ཞབས་ུ་འྱོར་བས་བུས། མོད་ིན་མཚར་ུ་དངར་བ་
གིབས་ི ང་ྙ ན་དར་ཁ་དོག་ྣ་ཚོགས་པས་དབང་པོི་གུ་ིས་
ྟར་བྲ་བར་མཛད་ ་ེཚོགས་ི་འོར་ལོི་མོད་པ་ཡང་མཛད། 
ུག་ེན་ྣམས་དང་ུ་ེས་སོགས་ོ་མཚར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
གནས་གིགས་ེགས་པར་མཛད་ནས་ེར་ ་ེུས་ྱ་བི་གུག་
ལག་ཁང་ུ ་ྱོན། མོད་འུལ་དང་ྨ ོན་ལམ་མཛད། ུལ་པ་ོ ་ི
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ོངས་ྷི་ོང་ེ ར་སར་འཕོས་པ་ྟ་ིུ་ུལ་ོངས་ཐམས་ཅད་
ལ་གིགས་མོར་རོལ་ིང་། ུལ་ུགས་ི་ློས་གར་ྷ་ི་ུན་ུ་
དགའ་བི་མོད་ིན་ྣ་ཚོགས་ིས་ལམ་མཚོན་པར་འུག་ིན་
ེན་ུངས་ུ་ེབས། གེར་བེང་ྱ ས་པས་བུས་ིང་ེ བས་
ྲོ ་ིདགའ་ྟོན་ྱ་ེར་ུས། ་ེཁ ་ིྷ་ཁང་ཐམས་ཅད་ལའང་
མོད་མཇལ་མཛད་ིང་། སངས་ྱས་འོད་ུང་ི ་ིང་བེལ་
བུགས་པར་ྲགས་པ ་ིྫོང་ྲ ག་མོད་ེན་དཀར་མོ་འུལ་ེ ལ་
ེས་ྱ་བ་ཡང་མཇལ་བར་ྱོན་ནས་མོད་འུལ་མཛད། ་ེནས་
ཡང་མཐོང་ཐོས་ྲན་ེག་ི་འོ་བ་མང་པོ་ྱང་ུ བ་ི་ྐལ་བ་ཅན་
ུ་མཛད་བིན་པར་བུགས་ནས་ིམ་གུང་ནོར་འིན་ི་ེ་བ་
འུག་བྲ་ི ས་ོས་ྫོང་དང་ཁ་ ་ེབ ་ིས་ྱོགས། ྕང་ི ང་མ་
ེས་ྱ་བ ་ིཐང་ུ ་ེབས་པ ་ིེ། ེ་བུན་མཁན་ིན་པོ་ ་ེུགས་
ྷག་པར་དེས་པི་ཞབས་བུར་ེབས་ི ང་ེ ་ིད་བཀའ་ློན་
ཚང་མ ་ིཞབས་བུ་ཡང་འྱོར་བ་བཅས་འུག་བྲ་ི ས་ོས་ྫོང་
ུ་ེབས་སོ། །       
ེ ་ིེ་དེ་འུན་ྣམས་ིས་ྱོད་ལམ་མཛད་པར་ྱག་མཚན་དང་
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རོལ་མོ ་ིེ་ྲག་ྣ་ཚོགས་ཐོགས་པ ་ིགེར་བེང་ི ་བུས་ི ང་། 
ྷ་ཁང་ཀ་བྱད་མར་ེབས་ྲོ ་ིབུགས་ྲལ་དགའ་ྟོན་ལ་རོལ་
བ ་ིཐོག །ེ་བུན་མཁན་ིན་པོ་ེས་ཐོག་ྲངས་དེ་འུན་
འུས་པ ་ིཚོགས་ིས་མཇལ་དར་ུལ་ིང་ྱ ག་དབང་ུ ས། ་ེ
ནས་མོན་པོ་ེ་དཔག་ེད་ི་ུ་བྙན་ིན་པོ་ེི་ི་བོ་ྟར་
བུགས་པི་ྷ་ཁང་ུ ་ེེི་ི་ེན་པོ་བཤམས་པར་ྱན་ྲངས་
ེ། ཐམས་ཅད་ིས་ུས་པ ་ིི་ུ་ ་ེབར་ཞབས་བྟན་ུལ། གང་
ི་ེ་དེ་འུན་ི་ེ་མང་ོ ལ་བཅས་ེབས་ེས་མཚོན་པར་ི་
སར་ེགས་འུལ་གཏོས་ ་ེབ་དང་། ཞལ་ྲངས་བུན་བྱར་ ་ེབ་
་ེ ་ེབིན་ཡང་དུལ་ཊམ་ ་ེདང་དར་དཀར་ེ ་ིྱག་འེད་ྩལ་
བ་གནང་ི ང་། ེ་བུན་མཁན་ིན་པོ་ེར་ཡང་ཇ་ོས་དར་སོགས་
དོས་པོ་ྱ་ེར་ུལ། ་ེྐབས་ེ་ིད་དམ་ེལ་ྟ་ུ ་ིེན་ལས་
ློ་ུར་ུ་ྲོ་འཚལ་བར་ུར་ེ་ུན་ཚབ་ི ན་ུ་ ་ེབ་ིག་ུང་བར། 
ཐམས་ཅད་ནས་ཞབས་བྟན་ུལ་ིང་ེ ་བུན་མཁན་ིན་པོ་ ་ེ
ལས་ེ་དབང་བྱ་ཚར་ིག་གསན་པས་ྲལ་ུ་ྭངས་པར་ུར། 
་ེནས་དྱར་ི་ུས་འདས་ ་ེྟོན་ཀར་སོན་པས། དབང་འུས་ཕོ་
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ྲང་བུད་ུངས་ཐང་བེ་བ་ཅན་ི་ིང་ུ་འིན་གིས་པི་
གཞལ་ེད་ཁང་ེ ན་པོར་ེབས། ྷ་ཁང་ཐམས་ཅད་ལ་མོད་པ ་ི
ིན་ིས་འུད་པར་མཛད་ིང་། ྱད་པར་ཞབས་ུང་ི ན་པོ་ེ ་ི
ུ་གུང་ི ལ་པོ་གིག་ུ་བུགས་པི་ྱན་ྔར་གུང་བི་ུས་
ིས་བྣངས་པ ་ིྱན་ཆབ་བཅས་གསོལ་བ་བཏབ། དུན་ཐོག་
ེར་ེ་བུན་མཁན་ིན་པོ་ེ ་ིཞབས་ུང་ནས། ིན་ེད་དབང་
ི་ིམ་པ་ི་ེད་དང་། དཔལ་འུག་པ ་ིཡབ་ོས་ིན་ླབས་ི་
ུན་བཟང་པོ་དང་ྡ ན་པ་མཐའ་དག་གསན་པ་གནང་ི ང་། ོས་ི་
དགབ་པ་དོས་པོ ་ིམོད་ིན་ཡང་ྱ ་ེར་འུལ་བར་མཛད་དོ། །

་ེནས་ུས་ ་ེི་ ་ིགཟར་ི་ྦབ་བིན་ུར་ུ་འོ་བས་དྱར་
བུགས་ིས་བྲ་ི ས་ོས་ྫོང་ུ ་ེབས། འིགས་ེད་ནགས་
ི་སོ་ྡན་ྱལ་པོི་ེད་ཚལ་ུ་བུག་ནས་གེར་ི་ྲ་བས་
གཡོགས་ྱང་དགའ་བར་ི་འུར་བ་དང་མུངས་པར་ྱལ་ིད་
ེན་པོ ་ིྟོབས་འྱོར་ི་དཔལ་ལ་ུགས་ཆགས་པར་མ་ུར་ེ་ྟ་
མོ་ོས་དིངས་ཕོ་ྲང་ུ ་ྱོན། ཞབས་འིང་ི ང་ི ར་བེད་ ་ེ
འོར་ུང་ུ ་དང་ཐབས་གིག་ུ་ུགས་བསོད་པར་བུགས་ི ང་
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ཞག་ཤས་ི་བར་ུ་མཚམས་མཛད། འོད་དམར་པོ་ླ་གམ་ྟ་
ུ ་ིདུས་ློབ་དཔོན་ིན་པོ་ ་ེམཁའ་འོ་གིས་དང་བཅས་པ ་ི
ཞལ་གིགས་ུང་། ུ་མཚམས་ོལ་ནས་ྫོང་ཁ ་ི ་ིོད་ལ་ཡང་
ེབས། དེན་པ ་ིབ ་ེབས་ུགས་དེས་ིང་དེན་གནས་ེ ་ི
་ིེར་ཡང་ོ ་སངས་ལ་ྱོན་ེ། ོར་ུག་ུ་ོངས་དང་ི ་བོ ་ི
ུ་ུད་ིམ་པ་མང་པོས་བོར་བ ་ིགིགས་མོ་ུལ་ི་བུད་ིས་
ུགས་བྟས་ི ང་ླ ར་ེབས། ་ེཁ ་ིྭ་ིགས་ིས་གསོལ་བ་
བཏབ་ནས། ཉང་གེར་ླ་མ་ྲག་པོ ་ིདབང་དང་ི ད་ོར་མཐའ་
དག་ི་ུང་ྩ ལ་ིང་། ུན་མེན་ེན་པོ ་ིགུང་མུར་ྡོ་ེ་
ུ་འེང་ི ་ུང་མཛད་ྐབས་ུགས་ེས་པར་འུང་བ ་ིྱན་ཆབ་
ྲག་ུ་བིལ། ་ེནས་ྲག་ྟ་མིན་རང་ྱ ོན་ི་མོད་མཇལ་
མཛད། ཞབས་ུང་ི ན་པོ་ེ ་ིགིམ་ུང་མོན་ཁང་ུ ་ྙན་དར་
བཅས་བྐང་གསོ་བིད་ུ་ྩལ་ིང་། ི་ིང་བར་ེ་ིད་པ་
ཞབས་བུར་འྱོར་བ་བིན་གུང་ུ ་ེབས། ྱོན་ཞོར་བ ་ེེན་
ུག་ུ་ལས་ེད་གཤན་པ་དམར་པོར་གསོལ་ཁ་ྙན་དར་བཅས་
གནང་། བྲ་ི ས་ོས་ྫོང་ུ ་ེབས་ནས་ཡང་ླ ོ་ུར་ུ་ུན་ྲག་
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པོ་ུང་ེ ་གདན་ས་ྕགས་ིར་ེབས་བེད་ཡོད་པ་བིན་གདན་
ྲངས། གནས་དང་ེ ན་འེལ་ི་དབང་ལས་ུན་ྲལ་ུ་དངས། 
་ེཁི་གུག་ལག་ཁང་ེ ས་འིག་པ་ིག་གསོས་ུབ་པི་རབ་
གནས་ི་ཚོགས་དུ་མཛད། ེ་ེ ས་ེན་པོ ་ིདིལ་འོར་ུ་
ིན་ི་ླབས་པི་རབ་གནས་མངའ་འུལ་མཐའ་ྱན་བིས་ི་
བར་དེ་བར་མཛད་ིང་ླ ར་བྲ་ི ས་ོས་ྫོང་ུ ་བུད་ ་ེི་ིང་
བར་ུངས་ཐང་ུ ་ེབས། ུས་གུམ་ི་ྱལ་བ་ྲས་དང་བཅས་
པ་བྐལ་པར་མོད་པ་བས། རང་ལ་བཀའ་ིན་ ་ེབ ་ིྡོ་ེ་ློབ་
དཔོན་ི་བ་ིུ་ུང་ུ ་གིག་མོད་པ་བསོད་ནམས་ ་ེབ་དཔལ་
གསང་བ་འུས་པ་ལ་སོགས་པི་ུད་ེ་མང་པོ་ནས་གུངས་པ་
མེན་ིང་གིགས་པས། ུས་ྐབས་ེར་ེང་ེ ས་བེགས་པ ་ི
ི་ྷ་ྫས་ི་ོད་པན་མང་པོས་མེས་པར་ེ་བུན་མཁན་ིན་པོ་
གདན་ྲངས་ནས་བུགས་ུ་གསོལ་ེ། བ ་ེབར་གེགས་པ ་ི
ུ་གུང་ུ གས་ེན་ྱད་པར་ཅན་དང་། གསོལ་ཞལ་དཀར་ཡོལ། 
དཀར་ེགས་ི་ུགས་སོགས་དུལ་ལས་ྱས་པ ་ིྱད་པ་ི་ེད་
དང་། དུ་ྭ། གེར་དུལ། ན་བཟའ། ཇ་ོས་དར་སོགས་
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དོས་འྱོར་ི་མོད་ིན་བསམ་པ ་ིར་བ་ལས་བྒལ་བ་ེགས་
པར་བཤམས་ེ། ེ་ིད་བེས་གེན་ུ་མ ་ིཚོགས་དང་བཅས་
ཞབས་པད་བྟན་པར་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། །   
་ེནས་ེ་བུན་མཁན་ིན་པོ་ ་ེཡང་ུ ་ན་ེས་ིན་པས་ྱལ་ཚབ་
ུ་ྱལ་ྲས་བྟན་འིན་ནོར་ུ་བོ་བ་གནང་ནས་ ་ེིག་དེན་
པར་བུད་པ་མོན་ུ་ྱོགས་ི ང་། ེ་ིད་ྱང་ྱ ལ་ིད་དང་
འེལ་བི་ྱ་བ་ ་ིདང་ི ་ལ་ཡང་ུ གས་ི་འོ་བས་ུས་ྟག་ུ་
ཞལ་ྷོ་ུབ་ྱོགས་ི་ནམ་མཁའ་ལ་གིགས་ེ། ློབ་དཔོན་ིན་
པོ་ ་ེཔྨ་འུང་གནས་ེས་ུ་ྲན་པི་གུང་ུ གས་ི་ང་རོས་
གསོལ་བ་འེབས་བིན་པ་ལས། འིག་ེན་འིར་ུན་ིང་ི ་
བུགས་པི་བཀའ་དོས་དང་ུ ར་ིས་ཡང་ཡང་ྩ ལ་ེ་ུགས་
ྣ་ི ན་ུ་ུང་བར་ུར། ི་ིང་བར་ུ་ྲོ་འཚལ་བར་ུར་ ་ེནམ་
ླ་སོས་ཀ ་ིཚད་པ་དང་ུ ག་ེར་བུགས་ྲོ་བ་མ་ུང་ནས་ཀ་ྤ ་ི
ེན་ུང་ལ་བུད་ྟ་མོ་ོས་ི༌ཕོ༌ྲང༌ུ ༌ྱོན། ེར༌ེབས༌ནས༌ 
ུན༌ེན༌ཙམ༌དངས༌པ ༌ིུལ༌བྟན༌ཡང་། ཡང༌ྔ ར༌ནས༌གསོལ༌ 
ུག༌ཤོར༌བི༌ནད༌རོ༌འཕར༌བ༌ྟ༌ུས༌ུ༌གུགས༌ི༌ཆ༌འགའ༌ 
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ྲངས༌ི ང༌ྨ ར༌བྡོལ༌བ༌དང༌། ུན༌བབ༌ྱང༌ི ༌ིར༌སོང༌ནས༌ཆབ༌ 
གསག༌ུ༌ུར། ེར༌ུག༌གེར༌ི༌ཙམ༌ ༌ེཡང༌ཞལ༌འུར༌བ༌ཙམ༌
ཡང༌ི ༌མངའ༌ིང༌། ུ ༌ིིམ༌ོ༌པ༌དག༌ིས༌ུན༌གསོལ༌བ་ན༌ཡང༌།  
ེད༌ེམས༌ྲལ༌ེད༌ི༌དོས་ང༌ལ༌ི༌བེ༌བི༌ཆ༌ི༌ཡང༌ེད༌ 
ེས༌གུངས༌ི ང༌ེ མས༌གསོ༌བ༌མཛད། ༌ེནས༌ྐབས༌ི ག༌འ ༌ི 
ན༌ུད༌ེད༌མང༌པོ༌འཚང༌ུ ང༌ི ༌ིན༌གུངས༌པ༌དང༌། ཡང༌རོལ༌མོ
༌ིྲ༌མང༌པོ༌འུག༌ ༌ོག༌བཏང༌བ༌ིན༌ནམ༌གུངས༌ི ང༌། ྐབས༌ 
འགར༌ཱ༌ིལ༌འ ༌ིལས༌ྲ༌ ༌ེབ༌ི༌འུག༌གང༌ནས༌ིན༌གུངས༌ 
པ༌སོགས༌ླ་མ༌ི༌དམ༌ི༌བུན་མ་ེབས་པི་ུལ་ཡང་ཡང་
གུངས་ལ། ྱད་པར་ཞབས་ུང་ི ན་པོ་དང་། ློབ་དཔོན་པྨ་
འུང་གནས་ི་ཐང་ཀ་ྱན་ལམ་ུ་བྲམ་པ་མཛད་ ་ེའེལ་ེད་
ུ་གིགས་ི ང་ུ གས་དམ་ལས་གཡོ་བ་ེད་པར་བུགས། ེར་
ུན་གཡོག་ཞབས་འིང་དག་ིས་ུ་ི་འཚོ་བར་ིག་ནས་ྨོན་
ལམ་ིག་གནང་དོས་ུས་པས། ྱག་གཡས་གཡོན་ོང་དག་
ི་ི་བོར་བོད་ེ། ྣང་ྲ གས་ྲན་གུམ་ྷ་ྔགས་ོས་ུ ་ི   
ངང་། །ུ་དང་ེ ་ེ ས་རོལ་པར་འྱམས་ླད་པི། །ཟབ་གསལ་
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ྣལ་འྱོར་ེན་པོ ་ིཉམས་ེན་ལ། །དེར་ེད་ུགས་ི་ིག་ེར་
རོ་གིག་ཤོག །ྱད་པར་པྨ་འོད་ི་གཞལ་ཡས་ུ། །ློབ་དཔོན་
པད་འུང་ླ ོབ་མ་ིག་འིན་ཚོགས། །ྩ་གུམ་དིལ་འོར་
ེན་པོ་ཞལ་ེ་ེ། །འུས་པ་དང་པོ ་ིའོར་ུ་ེ་བར་ཤོག །ེས་
གུངས་ནས་ིང་འི ་ིགུལ་བར་ྱ་བ་ཡང་ེ ་ིག་ ་ེཙམ་ིས་
ྫོགས་ིན་པར་དོངས་ེ། གུལ་ྱ་ྟག་འིན་ཅན་ྣམས་ལ་ི་
ྟག་པ་ོ་ིང་བུལ་བ ་ིླད་ུ་ེ་ིད་ི་དུང་ལོ་ུམ་ ་ུབེས་
པ་ཧོར་ི་ླ་བ་ྔ་པ ་ིེས་བ ་ོྔ ་ིིན་ུ ་ིབོད་པ་བུས་ ་ེི་
གནས་པི་ྱ་ངན་ལས་འདས་པི་དིངས་ུ་གེགས་པར་ུར་
ཏོ། །

ྔ་གཡབ་ིང་མོན་ུགས་ེ ་ིློས་གར་ལས། །གཞན་དོན་
གུགས་ུ ་ིྣམ་རོལ་མཚན་དེ ་ིདིད། །མཚན་ིད་ཆ་ྫོགས་
ུལ་ུ ་ིླ་ེ ལ་ེ། །ྱང་འདས་ནམ་མཁ ་ིདིངས་ུ་ ་ེིང་
ུབ། །ེ་མ་ི་བཟད་ལས་ོན་ུག་བྔལ་ི། །ྨག་ུམ་འུག་
པོར་ུང་བ ་ིའོ་འ ་ིདག །འིགས་ུང་འོར་བ ་ིགཡང་སར་
བེག་འོས་ན། །འེན་མོག་ལག་པ ་ིའེལ་སར་གང་ུ ་
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བཙལ། །ོད་ལ་འ ་ིབ ་ིྟོག་པས་ོས་ིན་ཡང་། །གུགས་ུ ་ི
ིན་ེད་ི་ྟག་ུབ་ ་ིིས། །ིབ༌པ ༌ིངང༌ུ ལ༌མ༌བཟོད༌ ༌ོང ༌ི
ྲ། །འིན༌ཡང་གུལ༌ྱ༌པད༌ཚལ༌ོང༌བ ༌ིླད། །ི༌ེད༌ྨོན༌ལམ༌ 
དག༌པ ༌ིམུས༌བུན༌པི། །ུགས༌ེ ༌ིའིན༌ལས༌གཞན༌ཕན༌ 
འོད༌ྟོང༌ཅན། །ི༌ིད༌འོར༌བ༌ ༌ེིད༌ྟག༌འཆར༌བི། །བཀའ༌ 
ིན༌མཛོད༌ིག༌ེ༌བུན༌ླ༌མ༌ེ། ། ༌ེྟར༌ུ༌གེགས༌ནས༌ླ༌ཤས༌ 
ི༌བར༌གསང༌ྱ ༌བྡམས༌ི ང༌། ༌ེནས༌སི༌བདག༌པོ༌འོར༌དང༌ 
བཅས༌པ༌དང༌། མཁན༌ིན༌པོ༌ ༌ེབྟན༌འིན༌ནོར༌ུ༌དེ༌འུན༌ 
ཞལ༌ྲངས༌བྱ༌ྷག༌པ༌བཅས༌ེབས། ༌ེུབ༌ུ་ུར་ིན་པོ་
་ེགུང་ཁང་ུ ་ྱན་འེན་པར་བྩོམ་པ་ན། འུག་ྟ་ུ ་ིྲ་
ེན་པོ་ིག་ྲགས་ེ་དཔག་ཚད་མང་པོི་བར་ུ་ཐོས་པ་ུང་ྣ ང་
ིང་། གུང་ཁང་ི ་ྱོགས་བིར་མོད་ིན་མང་པོས་འུད་པར་
ྱས་ནས། ུ་ུར་ིན་པོ་ ་ེདཔལ་འོར་ལོ་ྡོམ་པ ་ིྷ་བ ་ུ
གུམ་ི་དིལ་འོར་ུ་མོད་ིང་བེགས་ུགས་ུལ། དེ་
འུན་མཁན་ློབ་དང་བཅས་པར་འུལ་བ་ྣམ་བཞག་ྱ་ེར་
བྟབས་ི ང་དོངས་ྫོགས་མོད་འུལ་ི་བོར་གཞན་ཡང་ི ་
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ེད་བིས་སོ། །     
 ་ེནས་གུང་ཁང་ཞལ་ེ་བ་ན། དུ་ཐོད་ུམ་མ་ིག་
པ་དང་། ུན་ིག་ི་ོང་ུ ་འྲ་བ ་ིིལ་ུ་མེ་བོང་ཙམ་པ་ཁ་
དོག་དམར་ིང་འོད་འེར་བི་ོས་ིག་ེ་དཀར་པོ་ྷ་ིུ་ྣམ་
པ་ྟ་ུས་མཚན་པ་སོགས་ུང་ི ང་། གུང་ཐལ་ཐམས་ཅད་ྨན་
འིམ་དང་བེས་ནས་ི་དམ་ི་ྷ་མང་པོ ་ིུ་ྤར་ྟོང་ྲ ག་མང་
པོ་བཏབ་ེ། གུག་ལག་ཁང་ི ་མུན་ཞོལ་ེར་ྱང་ུ བ་མོད་
ེན་ཐོག་ཚད་མར་ིག་ྲལ་ུ་བེངས་ནས་ནང་བུགས་ུ་ུལ། 
ཚོགས་ི་ློབ་དཔོན་ོ་བས་ྱས་ེ་རབ་ུ་གནས་པ་ེགས་པར་
བིས་ི ང་། ི་ིང་བར་གུང་ུ ་དོངས་ྫོགས་མ་ི་འུགས་
ནས། ཞག་བུན་ྲག་ི་བར་མོད་ིན་མཚར་ུ་དངར་བ་བཅས་
འཕགས་པ་ྱན་རས་གིགས་ི་ུགས་ེ་བུལ་བི་གསོལ་
འེབས་ིག་ུག་ྡོ་ེི་བླས་པ་དེ་འུན་འུས་པི་ཚོགས་
བུན་བྱར་ ་ེབས་མིན་གིག་ུ་བླས་ི ང་། ོལ་ྟོན་ཞལ་
ྲངས་ ་ེལ་དུལ་ཊམ་གུམ་ེ ་ིྱག་འེད་དང་། ི་འུལ་
ྣམ་གཞག་སོགས་ྱ་ེར་བུབས་པ་དང་། ྔར་ནས་ེ་ིད་རང་
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ིས་བེངས་འྲོར་ུས་པ ་ིའཕགས་པ་ྱན་རས་གིགས་ི་ུ་
གེར་ཟངས་ལས་ུབ་པ་ཐོག་ཚད་གུམ་ུ་འཕགས་པི་ྱག་
ེས་ྱང་ེ གས་པར་བུབས་ེ་འུག་ུངས་ཐང་བ ་ེབ་ཅན་ི་
གཞལ་ེད་ཁང་ེ ན་པོི་ོ་ཁང་ི ་ེང་ུ ་བུགས་ུ་གསོལ་བ་
སོགས་ུགས་ི་དོངས་པི་དེལ་ེན་པོ་ཡོངས་ུ་འེངས་
པར་ྱས་སོ། །ིད་པ ་ིངང་ུ ལ་ོག་ི་གར་མཁན་མ། །ིད་
ོར་ྐད་ིག་མཛའ་བ ་ིམཐའ་ཅན་ལ། །ེས་འུང་ོ ་ཤས་ིང་
ི་བིར་ུ་ེས། །ཡང་ཡང་བུལ་བི་ུ གས་ིག་ེལ་ེན་   
པས། །ཆགས་ྲལ་བ ་ེབ ་ིབུད་ི་ེམས་གཞོལ་བི། །དུང་
གེར་མཛའ་གུགས་འོས་པ་ོད་ིད་ུ། །ེས་ནས་དད་པ ་ིློ་
ིས་མཛད་པ ་ིུལ། །ྐལ་བཟང་ྣ ་བ ་ིབུད་ེན་མོག་ུ་
བུན།  །འིར་འབད་ྣམ་དཀར་དེ་བ ་ི ་ུུང་ུ ན། །ོས་
དིངས་ྱ་མཚོར་རོ་གིག་ུར་ལས་ླར། །ུས་ཅན་ཕན་བེ ་ི
ེར་འཚོར་ིད་ུར་ནས། །ུན་ྱང་ྣ མ་མེན་མོག་ལ་ེག་ུར་
ིག ། བདག་ྱང་ྣ མ་གེངས་འུ་འི ་ིྱ་ནང་ུ ། །ི་ཐོགས་
དེན་པ ་ི ་ིབོར་བག་ེབས་པར། །ས་བུ ་ིདབང་ུ ག་བཞད་པ་
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ྡོ་ེ་ེི། །ྣམ་ཐར་མ་ུས་ི་བིན་ྱོད་པར་ཤོག །ེས་ིན་
པོ་བྟན་འིན་རབ་ྱས་ི་ུལ་པ ་ིུ་ངག་དབང་བྟན་འིན་ི་
ཕམ་དབང་པོི་ྣམ་པར་ཐར་པ་ྐལ་བཟང་ྣ ་ྱན་ེས་ྱ་བ་འ ་ི
ཡང་། །ྔར་ིག་ོག་ ་ེཙམ་ྱས་པ་ླར་ིང་པོར་བུས་ེ་ཱ ྱ ་ི
དེ་ློང་དཔལ་ཱ ྱ་ིན་ེན་ི་ེད་ེགས་པ ་ིློ་ོས་ིས་ུབ་
བྟན་ྱ་ོད་ུང་པོི་ཡང་ེ་འོག་ིན་ྣམ་པར་ྱལ་བི་ཁང་
བཟང་ུ ་ྱར་བ་དེ་ེགས་ུ་ུར་ིག །སྦ་མ ་ྒཾ ། །



ི་ུལ་ི༌ཕམ༌དབང༌པོ ༌ིྣམ༌པར༌ཐར༌པ༌ྐལ༌བཟང༌ྣ ༌ྱན། 65

༉  ླར་ྲས་པ།  རང་ྣ ང་ི ག་པ ་ིདིངས་ལས་མ་གཡོས་
བིན། །བོམ་ྡན་འ ་ིེད་མོན་དང་པད་མ་འུང་། །འོ་
ལ་བེ་བས་གིག་ུ་ྣམ་རོལ་བ། །འིགས་ེད་བྟན་འིན་
དབང་པོ ་ིམཚན་ཅན་གང་། །རང་ོར་ེ་ནས་མོན་པར་
ྱང་ུ བ་ྱང་། །གཞན་ོར་ུབ་པར་གཞོལ་བ ་ིུལ་བུང་
ནས། །ིམ་གིས་ྣལ་འྱོར་ཟབ་མོ ་ིཉམས་ེན་ིས། །ི་ནང་
གསང་བ ་ིབར་ཆར་བུད་ི་དུང་། །མ་ུས་གུལ་ལས་ྱལ་
བ ་ིདགའ་ྟོན་དང་། །བཟོད་ེད་ུགས་ེ་བེ་བ ་ིེར་ེན་
ིས། །གཞན་དོན་མཛད་པར་འྱོན་པ ་ིུས་བཟང་འིར། །ི་
ུལ་ི་ཕམ་དབང་པོ་གང་ི ད་ི། །མཛད་ྣམ་ྐལ་བཟང་ྣ ་བ ་ི
ྱན་འ ་ིིད། །ྟ་མོ་ྡོར་གདན་གུག་ལག་ློབ་ྭ་ི། །ུ་
ློབ་ྣམས་ི་འབད་པས་རབ་བུན་ེ། །དགའ་ྟོན་བེན་འེལ་
མཚོན་པ ་ིདེས་ུ་འུལ། །འོན་ྱང་བདག་ཅག་མ་ིག་གདོན་
ི་ཚོགས། །ིང་ལ་ུགས་པས་འ ་ིལ་ེས་པ ་ིོན། །གང་
མིས་ཐོགས་ེད་ུས་ི་ིབ་པ་དང་། །ཆབས་ིག་མོན་པོ་ོད་
ི་ྱན་ྔར་བཤགས། །འ ་ིལས་ྣམ་དཀར་ུང་ི ག་མིས་པ་
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གང་། །མོན་པོ་གང་ུ ་ིམཚན་དེ་རབ་ྱས་ི ང་། །ཟག་ེད་
ོས་ི་གུང་དྱངས་ོགས་བིན་ུ། །ུགས་དོན་ུན་ིས་
ུབ་པ ་ིུར་འུར་ིག །ཕན་བེ ་ིགི་མ་ུབ་བྟན་བསམ་
འེལ་ནོར། །ཡོངས་ུ་ུང་བ ་ིས་དེ་བཀའ་ིང་ི  །བྟན་
འིན་ེས་ུ ་ིུ་ེ་རབ་བྟན་ིང་། །ིས་ེད་ྱལ་བྟན་
ྱོགས་ུན་ྱབ་པར་ཤོག །ི་བུན་གུལ་དཀའ་ོངས་འི ་ི
འོ་བ་ྣམས། །བསམ་བིན་ུགས་ེས་ཡོངས་ུ་བུང་བ ་ི
མོན། །ྱབས་མོན་ངག་ི་དབང་པོ ་ིུགས་བེད་ི། །བྟན་
པ་ཡངས་པ ་ིཁམས་ུན་ྱབ་འུར་ིག །ྷག་པར་ེ་བུན་
བྟན་འིན་དོན་ུབ་དང་། །ངག་དབང་འིགས་ེད་ོས་ྲགས་
མཚན་ཅན་ི། །ུ་ེ ་ིའགལ་ེན་དིངས་ུ་རབ་ི་ེ། །མཛད་
པ་ུན་ིས་ུབ་པ ་ིུ་ ་ུབོ། །ི་དབང་ཡབ་ྲས་ུང་དང་ླ ོན་
འབངས་ྣམས།  །ྱལ་ཁམས་ོས་བིན་ོང་བི་ིན་
མུ་ལས། །ུན་ཚོགས་བ ་ེིད་དཔལ་ལ་རབ་ྱོད་ིང་། །དགའ་
ིད་ ་ིམ་ུང་ལས་མ་ཡོལ་ཤོག། །།


