༄༅། །སྲིད་གསུམ་སྲིད་པའྲི་ལུས་ཀྲི་དུག་གྲི་རླབས། །ལོངས་སུ་སོད་པའྲི་མ་ཐག་འགོ་བ་དྲུག །སོབ་པའྲི་ཐུགས་རྗེ་གཡྗེལ་བ་མྲི་མངའ་བའྲི། །རྲིན་
ཆྗེན་རྣམ་གསུམ་དད་པའྲི་མཁའ་ལ་རོལ། །ཐུགས་བསྗེད་ཆྗེན་པོ་འགོ་བའྲི་དོན་ལ་བཞག །སོད་པ་ཆྗེན་པོས་རྒྱལ་སས་ལམ་ལ་བསླབས། །སོན་ལམ་

ཆྗེན་པོའ ་ི ཕ་མཐའ་མངོན་དུ་གྱུར། །འདྗེན་པ་ཆྗེན་པོ་ཤཱཀའྲི་སས་ལ་འདུད། །འགོ་བའྲི་བསོད་ནམས་ཟད་ལ་ྗེ་བ་ན། །མཛད་པ་བརྒྱ་ཡྲིས་གདུལ་

བྱ་མ་ལུས་པ། །འདྗེན་པའྲི་དྗེད་དཔོན་མཚོ་སྗེས་བླ་མ་ལ། །གདུང་བས་འབོད་དོ་བརྗེ་བས་ཐུགས་རྗེས་དགོངས། །ཇྲི་སྲིད་འཁོར་བའྲི་རྒྱ་མཚོ་མ་སྐམ་
པ།

།དྗེ་སྲིད་འགོ་བའྲི་དོན་ཆྗེན་སྒྲུབ་པའྲི་གྗེན། །མགོན་ཁོད་ལགས་སོ་འཇམ་དབྱངས་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །འདྲི་དང་ཕྲི་མའྲི་གཏན་གྲི་སབས་སུ་

འཛིན། །ཕག་སོར་རྒྱུད་མང་སོང་གྲི་རྗེ་དགའ་ཡྲིས། །སྲིད་ཞྲིའྲི་ཟབ་དོན་ཆོས་ཀྲི་རོལ་མོའ ་ི སྒྲ།

།ཡོངས་སུ་འཁོལ་མཛད་དབྱངས་ཅན་ངག་གྲི་

ལྷ། །དགྗེ་ལྗེགས་དགྗེ་བའྲི་མྗེ་ཏོག་འདྲིར་ཡང་སོལ། །གང་ན་གསང་ཆྗེན་ངྗེས་དོན་ཆོས་ཀྲི་ཚུལ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྲི་མཛའ་བས་མྲི་གཏོང་བར། །

གཅྲིག་ནས་གཅྲིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའྲི་བྱྗེད་པ་པོ། །ཆོས་རྒྱལ་བདུན་དང་རྲིགས་ལྡན་ྗེར་ལྔརའདུད།།མཐའ་དག་ཤྗེས་བྱའྲི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ། །གཅྲིག་

ཏུ་ཟླུམ་པ་སྐར་ནག་རྲིས་རྲིགས་སོགས། །ལོངས་འདྲིར་བསྒྱུར་ཞུས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་པོ། །ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྲི་བཀའ་དྲིན་སླར་ཡང་དན། །མཁྗེན་

པའྲི་རླབས་ཕྗེང་རྗེ་རྗེའྲི་རྗེ་དགའ་ཡྲིས། །མཐའ་དག་ཤྗེས་བྱའྲི་རྲི་མོ་གསལ་མཛད་པ། །རྒྱ་མཚོའྲི་མཚན་ཅན་རྲིག་བྱྗེད་གངས་འཛིན་དང་།།ཆོས་
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དཔལ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལ་གུས་པས་འདུད།

།ཁད་པར་སྔ་འགྱུར་བསན་པའྲི་གདུགས་དཀར་ཆྗེ།

།ཐུགས་བསྗེད་དཔུང་བས་འདྗེགས་པའྲི་

སྗེམས་དཔའ་སྗེ། །ཀུན་གཟྲིགས་ཆྗེན་པོ་མ་ཧཱ་པཎྲི་ཏ། །འཇམ་མགོན་མྲི་ཕམ་དད་པའྲི་ཀོང་ནས་བསྗེན།
རུ། །གངས་ལོངས་བསན་སྲིད་གཟྲིམ་ལ་ྗེ་བ་ན།

།ཆྗེར་སྲིགས་དུས་ཀྲི་མུན་པའྲི་སོ་ཁ་

།ཐུགས་རྗེ་གཡྗེལ་བ་མྗེད་པའྲི་བཀའ་དྲིན་ཅན། །མཚུངས་མྗེད་བླ་མ་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུར་

འདུད། །ཐུན་མོང་ཐུན་མྲིན་ཤྗེས་བྱའྲི་ཕ་མཐའ་རུ། །མཁྗེན་པའྲི་རླབས་ཕྗེང་འཛུམ་པའྲི་རྗེ་དགའ་འབུམ། །ལོངས་སུ་སོད་པའྲི་ཀུན་མཁྗེན་དགྗེ་
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༄༅། །བའྲི་བཤྗེས། མཁས་དབང་ཆྗེན་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གོས་བསྔགས། །རྣམ་དག་དཔྱད་གསུམ་དགུ་ཚིགས་ཞགས་པ་ཡྲིས། །ཡོངས་བཟུང་རྲིས་

རྲིག་རྒྱུ་སྐར་བྱྗེ་བའྲི་དལ། །མ་འདྗེས་རྗེན་གསལ་རྲི་མོས་ལྗེགས་སོན་པའྲི། །རྲིག་གཞུང་འདྲི་འད་ཧ་པལ་ལས་ཀང་ལྷག །བཅུ་གྲིས་ཁྲིམ་གྲི་སྗེད་
ཚལ་དུ། །རྒྱུ་སྐར་ལྷ་མོའ ་ི རྗེ་དགའ་དང་། །འགོགས་པའྲི་དང་སོང་གཟའ་དགུ་ཡྲི། །ལྗེགས་ྗེས་ཇྲི་ལྟར་སོད་པའྲི་རྲིས། །ལྔ་ཟུང་སོར་མོའ ་ི ཟོས་

གར་ལས། །རྗེན་པར་སོན་པའྲི་རྲིག་པའྲི་འཕྲུལ། །འདྲི་ཀོ་སྔོན་བྱོན་མྗེས་པོ་ཡྲི། །ཤུལ་བཞག་རྲིག་པའྲི་གན་མཛོད་ལས། །འུ་ཅག་བགོ་སྐལ་ཐོབ་
མྲིན་ནམ། །དྗེ་ཡང་བསན་པའྲི་རྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་ལ། །མཁས་མང་བྱྗེ་བས་མགྲིན་ལས་ཐ་དད་ཀང་།

།ཚུལ་འདྲིར་ལོ་ཆྗེན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་

སོགས། །ཡོངས་གགས་ཕུག་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཚུལ་ལྟར་འགོད། །དོན་གྲུབ་ས་ལུག་ཆུ་སོད་ཟ་བའྲི་ར། །མམ་མྗེད་མཁྗེན་ཅན་འདྗེན་མཆོག་ཤཱཀའྲི་
ཏོག །སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་མོའ ་ི ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ཚུལ་བསན། ༢༩༧༤ །དག་པོ་ལྕགས་སྗེལ་ས་གའྲི་ཚེས་བདུན་ལ། །ཟ་སྐར་རྒྱལ་གྲི་ལོངས་སོད་དགྗེ་བའྲི་དུས།

མཚན་དཔྗེའྲི་རྒྱན་བཅས་ལུམྲིའྲི་ཚལ་དུ་བལྟམས། ༢༩༧༣ །ཀུན་འཛིན་ས་བྱྲིའྲི་ྗེར་དགུའྲི་དགུང་གངས་ལ། །རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ཤྲིང་རབ་བྱུང་ྲིད་
དུ་མཛད། ༢༩༤༥ །རྒྱལ་བ་ཤྲིང་རྟ་ས་གའྲི་་བའྲི་ྲིན། །བྱང་ཆུབ་ཤྲིང་དབང་དྲུང་དུ་མངོན་སངས་རྒྱས།

།བདུན་ཕག་བདུན་མཐར་ཝཱ་ར་ཎ་སྲི་

རུ། །ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱྲིན་གྲིས་བསྐུལ་ལྔ་སྗེ་ལ། །བདྗེན་བཞྲིའྲི་ཆོས་འཁོར་ཐོག་མར་བསྐོར་ཞྗེས་གགས། ༢༩༣༩ །ག་གཅྲིག་བཞྗེས་པ་དཔའ་
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བོ་ལྕགས་འབྲུག་ལོར། །ནག་ཟའྲི་་ལ་འབྲས་སྤུངས་མཆོད་རྟྗེན་ཆྗེར།།གྲིས་མྗེད་རྒྱུད་རྒྱལ་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོ་གསུངས།།ས་གའྲི་བཅོ་ལྔའྲི་མཚན་

གྲི་གུང་ཐུན་ལ། །རྩྭ་མཆོག་དྲུང་དུ་གཟུགས་སྐུའྲི་བཀོད་པ་བསྡུས། ༢༨༩༣ །དྗེ་ཡང་ཐུན་མོང་ཐྗེག་པའྲི་ལུགས་ལྟར་ན། །ལོ་དྗེའྲི་དབྱར་འབྲྲིང་སོན་
ཟར་འོད་སོང་དང་། །ཀུན་དགའ་བོ་དང་ྗེ་བ་འཁོར་སོགས་ཀྲིས། །རྒྱལ་པོའ ་ི ཁབ་ཀྲི་བདྗེ་ཅན་ཕུག་ཞྗེས་པར། །བཀའ་ཡྲི་བསྡུ་བ་དང་པོ་མཛད་
པར་བྱས། །ཁྱུ་མཆོག་ལྕགས་སྦྲུལ་དུས་འཁོར་བསྡུས་པའྲི་དོན། །ཟ་བ་བཟང་པོས་དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགྗེལ་མཛད། ༢༨༩༢ །ྲིན་བྱྗེད་ཆུ་ལུག་མཱ་ལ་
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༄༅། །ཡའྲི་གོང་དུ། །དུས་འཁོར་བློས་བསླངས་མཐོང་གོལ་ཆྗེན་མོ་བཞྗེངས། ༢༨༩༠ །ཤྲིང་སྗེལ་སོན་ཟ་ར་བའྲི་ཚེས་བཅུའྲི་ྲིན། །ཐུབ་པས་ལུང་
བཞྲིན་མདངས་ལྡན་འོ་མཚོ་རུ། །ཕོགས་དུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་སྲི་གཟུགས་ྲིད།

།མཚོ་སྗེས་པདྨའྲི་མཚན་དཔྗེའྲི་རོལ་གར་ངོམ། ༢༨༨༩ །མྲིག་

དམར་ཞྗེས་པ་ཤྲིང་ཕོ་བྱྲི་བའྲི་ལོར། །རྲི་བོ་རྗེ་ལྔར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ྲིད། །བྱྲིས་པའྲི་ཚུལ་དུ་ཏྲི་ཀྵའྲི་ཤྲིང་ལས་བལྟམས། ༢༨༤༩ །ལྕགས་
རྟར་ཡངས་པ་ཅན་གྲི་གོང་ཁྗེར་དུ། །གགས་པ་ལ་སོགས་དག་བཅོམ་བདུན་བརྒྱ་ཡྲིས། །བཀའ་ཡྲི་བསྡུ་བ་གྲིས་པ་མཛད་ནས་ལོ། ༢༧༨༣ །ཆུ་
ཕོ་ཁྲི་ལོར་ཡར་ཀླུངས་བཙན་ཐང་རྲིར། །བོད་རྗེ་ཐོག་མ་གའ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཕྗེབས།

༢༥༥༡

།ཤྲིང་མོ་གླང་ལོར་དགའ་རབ་རོ་རྗེ་འཁྲུངས།

༢༥༤༨ །ལྕགས་ཕོ་སྗེལ་ལོར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འཁྲུངས། ༢༤༩༣ །ལྕགས་བྱར་ཡྗེ་ཤུ་མ་ཤྲིའྲི་འཁྲུངས་ལོ་ཚུགས། ༢༠༡༢ །ལྕགས་ འབྲུག་སོད་པའྲི་
སོལ་འབྱྗེད་ཐོགས་མྗེད་འཁྲུངས། ༡༩༩༣ །ས་ཕོ་སག་ལོར་ཤཱ་ཀའྲི་འདས་ལོ་ཚུགས། ༡༩༣༥ །ཤྲིང་སྗེལ་བྲི་ཀྲ་མ་ཡྲི་འདས་ལོ་ཚུགས། ༡༩༢༩ །ཆུ་

ཁྲིར་ཆོས་རྒྱལ་ཐོ་རྲི་གན་བཙན་བལྟམས། ༡༥༩༡ །མྗེ་གླང་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོ་བལྟམས། ༡༣༩༦ །ཤྲིང་སྗེལ་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་ཁྲིར་

ཕྗེབས་ཤྲིང་། །མ་ཁའྲི་ཡུལ་དུ་མུ་སྗེགས་བྱྗེད་པ་ཞུགས། །མྗེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོའྲི་འདས་ལོ་ཐོག་མ་ཚུགས། ༡༣༨༩ །ཆུ་སྦྲུལ་ཐུ་མྲི་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་བྱོན།

༡༣༨༠ །ས་སྗེལ་གངས་ཅན་སན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ། །རྲིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་འཁྲུངས་ནས་ལོ། ༡༣༠༥ །ཆུ་རྟར་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སོང་ལྡྗེའུ་བཙན་
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འཁྲུངས། ༡༢༧༡ །ཤྲིང་བྱར་མཁའ་འགོ་ཡྗེ་ཤྗེས་མཚོ་རྒྱལ་འཁྲུངས། ༡༢༦༨ །མྗེ་ཕག་གནུབས་བན་ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པོ་འཁྲུངས། ༡༢༦༦ །ཆུ་ཕོ་སག་
ལོར་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་། །གངས་ཅན་ལོངས་འདྲིར་ཐོག་མར་སན་དངས་ཤྲིང་། །བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གྲི་རྨང་བཏྲིང་ལོ། ༡༢༥༡ །མྗེ་རྟར་
བསམ་ཡས་འབྱོང་ཞྲིང་རབ་གནས་མཛད།

༡༢༤༧

།མྗེ་ལུག་སད་མྲི་མྲི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་། ༡༢༤༦

།མྗེ་འབྲུག་ལྷ་སས་མུ་ཏྲིག་བཙན་པོ་

འཁྲུངས། ༡༢༣༧ །ཤྲིང་བྱྲིར་གནུབས་ཆྗེན་སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས་འཁྲུངས། ༡༢༢༩ །ཤྲིང་སྗེལ་ཨོ་རྒྱན་རྔ་ཡབ་གླྲིང་དུ་གཤྗེགས། ༡༢༠༩ །མྗེ་ཁྲིར་
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༄༅། ། རྒྱལ་དཀས་བྱྗེད་པའྲི་རྲིས་མགོ་བཟུང་། །ལོ་དྗེར་མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་འཁྲུངས་ནས་ལོ། ༡༢༠༧ །ལྕགས་བྱར་གླང་དར་ཁྲིར་ཕྗེབས་རྒྱལ་
བསན་བསྣུབས། ༡༡༧༢ །ཆུ་བྱྲིར་བླ་ཆྗེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་འཁྲུངས། ༡༡༢༡ །ཆུ་གླང་ཕྲི་དར་བསན་པའྲི་ཐོག་མ་ཚུགས། ༡༠༦༠ །ས་རྟར་ལོ་

ཆྗེན་རྲིན་ཆྗེན་བཟང་པོ་འཁྲུངས། ༡༠༥༥ །ཆུ་རྟར་མམ་མྗེད་དྲི་པཾ་ཀ་ར་བལྟམས། ༡༠༣༡ །ཆུ་སག་ཟུར་ཆྗེན་ཤཱཀ་འབྱུང་གནས་འཁྲུངས།
༡༠༡༡ །ཤྲིང་འབྲུག་འབྲོམ་སོན་རྒྱལ་བའྲི་འབྱུང་གནས་འཁྲུངས། ༡༠༠༩ །ཆུ་བྱྲིར་གཏྗེར་སོན་གྲྭ་བ་མངོན་ཤྗེས་དང་། །སྗེས་མཆོག་སྒྲ་བསྒྱུར་མར་

པ་ལོ་ཙཱ་འཁྲུངས། ༡༠༠༡ །ཤྲིང་སག་ཟུར་ཆུང་ཤྗེས་རབ་གགས་པ་བལྟམས། ༩༩༩ །མྗེ་སག་མྗེ་མཁའ་རྒྱ་མཚོའྲི་འདས་ལོ་རོགས། ༩༨༧ །མྗེ་ཡོས་
རབ་བྱུང་དང་པོའ ་ི ཐོག་མ་ལ། །རྲིགས་ལྡན་ྲི་མ་སྗེང་གྗེའྲི་ཁྲིར་ཕྗེབས་ཤྲིང་། །དུས་འཁོར་རྒྱུད་འགྗེལ་ལོངས་འདྲིར་བསྒྱུར་ནས་ལོ། ༩༨༦།ལྕགས་
མོ་ལུག་ལོར་མ་ཅྲིག་ལབ་སྒྲོན་འཁྲུངས།༩༨༢།ས་སག་རྲིགས་གསུམ་པདྨའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར།།སྐུ་རྗེ་གྗེ་སར་ནོར་བུ་དག་འདུལ་འཁྲུངས། ༩༧༥ །ལྕགས་

འབྲུག་རྗེ་བཙུན་མྲི་ལ་རས་པ་དང་། །རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྲི་བཟང་པོ་འཁྲུངས་ཕྲིན་ལོ། ༩༧༣ །ཆུ་གླང་འཁོན་སོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ཡྲིས། །དཔལ་
ལྡན་ས་སའྲི་ཆོས་གྲྭ་ཆྗེན་པོ་བཏབ། ༩༤༠ །ས་ལུག་དྭགས་པོ་ཟ་འོད་གཞོན་ནུ་འཁྲུངས།

༩༣༤

།མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་གྲིས་པའྲི་ཐོག་མ་ཤར།

༩༢༦ །ཆུ་སྗེལ་ས་ཆྗེན་ཀུན་དགའ་སྲིང་པོ་འཁྲུངས། ༩༢༡ །མྗེ་གླང་ཞང་སོན་བཀྲ་ཤྲིས་རོ་རྗེ་འཁྲུངས། ༩༡༦ །ཆུ་སག་ཀ༔ཐོག་དམ་པ་བདྗེ་གཤྗེགས་
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འཁྲུངས། ༨༩༡ །ཤྲིང་འབྲུག་གཏྗེར་སོན་མངའ་བདག་ང་རལ་འཁྲུངས། ༨༨༩ །མྗེ་རྟར་རྲིགས་འདུས་སན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ། །གསར་མ་ཡོན་ཏན་
མགོན་པོ་སྐུ་བལྟམས་ནས། ༨༨༧ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་གསུམ་པའྲི་ཐོག་མ་ལ། །ས་ཆྗེན་རྗེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་འཁྲུངས། ༩༦༦ །ས་མོ་ཡོས་

ལོར་ཀ༔ཐོག་དགོན་ཆྗེན་བཏབ། ༨༥༤ །ཆུ་སག་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་བལྟམས། ༨༣༡ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་བཞྲི་པའྲི་ཐོག་མ་ཚུགས།
༨༠༦ །ཆུ་སྗེལ་གཏྗེར་སོན་གུ་རུ་ཆོས་དབང་འཁྲུངས། ༨༠༡ །ཆུ་གླང་འཕགས་པས་བོད་ཁམས་དབང་དུ་བྱས། ༧༦༠ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་ལྔ་པའྲི་ཐོག་
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༄༅། །མ་བཞད། ༧༤༦ །ལྕགས་སག་བུ་སོན་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་འཁྲུངས། ༧༢༣ །ཆུ་འབྲུག་དོལ་པོ་ཤྗེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་འཁྲུངས། ༧༢༡ །ས་སྗེལ་
ྱུུ ་རོ་རྗེ་ཡྲིས། །རྲིས་གཞུང་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་ནས་ལོ། ༦༩༥ །ཆུ་
ཀུན་མཁྗེན་ཀོང་ཆྗེན་རབ་འབྱམས་འཁྲུངས། ༧༠༥ །ས་རྟར་ཀརྨ་རང་བྱུང
ཕག་ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླྲིང་པ་འཁྲུངས། ༦༩༠ །མྗེ་སག་བུ་སོན་རྲིན་ཆྗེན་གྲུབ་པ་ཡྲིས། །རྲིས་གཞུང་མཁས་པ་དགའ་བྱྗེད་ཅྗེས་པ་མཛད། ༦༨༧ །མྗེ་
ཡོས་རབ་བྱུང་དྲུག་པའྲི་ཐོག་མ་ཤར། ༦༨༦ །མྗེ་མོ་གླང་ལོར་རྲིག་འཛིན་རོད་ལྡྗེམ་འཁྲུངས།

༦༧༦

།ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་ལོར་སངས་རྒྱས་གླྲིང་པ་

བལྟམས། ༦༧༣ །མྗེ་ཁྲིར་གཏྗེར་སོན་རོ་རྗེ་གླྲིང་པ་འཁྲུངས། ༦༦༧ །མྗེ་བྱར་འཇམ་མགོན་བློ་བཟང་གགས་པ་འཁྲུངས། ༦༥༦ །ལྕགས་གླང་གྲུབ་
ཆྗེན་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོ་འཁྲུངས། ༦༥༢ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་བདུན་པའྲི་ཐོག་མ་ཚེས། ༦༢༦ །ལྕགས་ལུག་རྒྱལ་དབང་དགྗེ་འདུན་གྲུབ་པ་འཁྲུངས།

༦༢༢ །ཤྲིང་ཕག་བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་འཁྲུངས། ༦༡༨ །ཆུ་ལུག་གཏྗེར་ཆྗེན་རཏྣ་གླྲིང་པ་འཁྲུངས། ༦༡༠ །ས་གླང་གདན་ས་རྲི་བོ་དགའ་ལྡན་

བཏབ། ༦༠༤ །ཆུ་ཡོས་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུངས། ༥༩༠ །ཤྲིང་སྦྲུལ་འཇམ་དབྱངས་དོན་གྲུབ་འོད་ཟྗེར་ཀྲིས། །དཔལ་ལྡན་མཚུར་

ལུགས་རྲིས་གཞུང་ཆྗེན་མོ་བསྒྲྲིགས། ༥༨༨ །ས་ལུག་ཟུར་མཁར་མམ་ྲིད་རོ་རྗེ་འཁྲུངས། ༥༧༤ །ཆུ་ཕག་འགོས་ལོས་རྲིས་གཞུང་འཁྲུལ་སྗེལ་
བརམས། ༥༧༠ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་བརྒྱད་པའྲི་ཐོག་མ་ལ། །མཁས་དབང་ཕུག་པས་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་མཛད། ༥༦༦ །ལྕགས་རྟར་གཏྗེར་ཆྗེན་
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པདྨ་གླྲིང་པ་འཁྲུངས། ༥༦༣ །མྗེ་མོ་ལུག་ལོར་མངའ་རྲིས་པཎ་ཆྗེན་འཁྲུངས། ༥༢༦ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་དགུ་པའྲི་ཐོག་མ་བཞད། ༥༠༦ །ས་སག་
ཕྗེང་གཏྗེར་ཤྗེས་རབ་འོད་ཟྗེར་འཁྲུངས།

༤༩༥ །མྗེ་ཕག་འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པོ་བལྟམས།

༤༨༦

།མྗེ་སྗེལ་དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཕྗེང་བ་

ཡྲིས། །རྲིས་བཏུས་རྒྱས་འགྗེལ་རྲིན་ཆྗེན་གཏྗེར་མཛོད་བརམས། ༤༧༧ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་བཅུ་པའྲི་ཐོག་མ་བཞད། ༤༤༦ །ལྕགས་རྟར་པཎ་ཆྗེན་
བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་འཁྲུངས། ༤༤༣ །ཤྲིང་ཕག་ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་འཁྲུངས། ༤༣༨ །ཤྲིང་བྱར་རྲིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྲིང་པོ་བལྟམས། ༤༢༨ །ས་
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༄༅། ། བྱར་མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མྗེད་འཁྲུངས། ༤༠༤ །ཤྲིང་ཡོས་རྲིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རོ་རྗེ་བལྟམས། ༣༩༨ །མྗེ་སྦྲུལ་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་
ཆྗེན་མོ་འཁྲུངས། ༣༩༦ ཤྲིང་གླང་རོགས་ཆྗེན་པདྨ་རྲིག་འཛིན་འཁྲུངས། ༣༨༨ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅྲིག་ཐོག་མ་ཤར། ༣༨༦

།ཆུ་སྗེལ་

གདན་ས་རོ་བྲག་དགོན་པ་བཏབ། ༣༨༡ །མྗེ་བྱྲིར་རྲིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤྗེས་རབ་འཁྲུངས། ༣༧༧།ལྕགས་སྦྲུལ་བྱང་པ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་བལྟམས།
༣༧༢ །ཤྲིང་བྱར་ཕོ་བྲང་དཀར་པོ་གསར་དུ་བཞྗེངས། །ལོ་དྗེར་གནམ་ཆོས་མྲི་འགྱུར་རོ་རྗེ་བལྟམས། ༣༦༨ །མྗེ་ཁྲིར་ཨོ་རྒྱན་གཏྗེར་བདག་གླྲིང་པ་
འཁྲུངས། ༣༦༧ །ཆུ་སྦྲུལ་སྗེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུངས། ༣༦༠ །ཤྲིང་རྟར་ལོ་ཆྗེན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་བལྟམས། ༣༥༩ །ལྕགས་གླང་པདྨ་ལྷུན་
གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུངས། ༣༥༢ །ཤྲིང་སྦྲུལ་དཔལ་ཡུལ་དགོན་ཆྗེན་ཕག་བཏབ་ལོ། ༣༤༨ །ལྕགས་ཕོ་ཁྲི་ལོར་ཨོ་རྒྱན་སྲིན་གླྲིང་བཏབ། ༣༤༣ །ཆུ་ཕག་

རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་བལྟམས། ༣༣༠ །ཤྲིང་མོ་གླང་ལོར་རོགས་ཆྗེན་དགོན་པ་བཏབ། ༣༢༨ །མྗེ་སག་ལོ་ཆྗེན་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་

ཡྲིས། །རྲིས་གཞུང་རྣམ་འགྗེལ་གསྗེར་ཤྲིང་རོམ་མགོ་ཚུགས། ༣༢༧ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གྲིས་ཐོག་མ་ལ། །མྲི་རྗེ་ས་རས་རྲིས་གཞུང་བཻ་དཀར་
བརམས། ༣༢༦ །ས་འབྲུག་ལོ་དྗེར་སན་གཞུང་བཻ་སྔོན་མཛད། ༣༢༥ །ལྕགས་ཕོ་རྟ་ལོར་ཞྗེ་ཆྗེན་དགོན་པ་བཏབ། ༣༢༣ །མྗེ་བྱྲིར་ལྕགས་རྲིར་སན་
པའྲི་གྲྭ་ཚང་བཙུགས། ༣༡༧ །ལྕགས་འབྲུག་སྲི་ཏུ་ཆོས་ཀྲི་འབྱུང་གནས་འཁྲུངས། ༣༡༣ །ཤྲིང་རྟར་ལོ་ཆྗེན་ངྷརྨ་ཤྲི་ཡྲིས། །རྲིས་གཞུང་ྲིན་བྱྗེད་
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སྣང་བའྲི་རྲིས་མགོ་བཟུང་།

༢༩༩ །ས་བྱར་སྗེ་དགྗེར་བཀའ་བསན་དཔར་དུ་བསྐྲུན།

།ལོ་དྗེར་རྲིག་འཛིན་འཇྲིགས་མྗེད་གླྲིང་པ་འཁྲུངས།

༢༨༤ །ཆུ་བྱྲིར་དབོན་པོ་ཀརྨ་ངྗེས་ལྗེགས་ཀྲིས། །རྲིས་རྲིགས་གཞུང་བཟང་ྗེར་མཁོ་བུམ་བཟང་མཛད། ༢༨༡ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་ཐོག་

མ་ཤར། ༢༦༦ །ཤྲིང་ཕག་སྗེ་དགྗེ་དཔལ་སྤུངས་ཆོས་གྲྭ་བཙུགས། ༢༥༨ །ཆུ་རྟར་གུང་ཐང་བསན་པའྲི་སྒྲོན་མྗེ་འཁྲུངས། ༢༥༡ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་
བཅུ་བཞྲི་གསར་དུ་ཚེས།

༢༠༦ །ས་ཕོ་འབྲུག་ལོར་རོགས་ཆྗེན་དཔལ་སྤྲུལ་བལྟམས།

༢༠༥

།ཆུ་བྱར་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་འཁྲུངས། །
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༄༅། ། ༢༠༠ །ལྕགས་འབྲུག་འཇམ་དབྱངས་མཁྗེན་བརྗེ་དབང་པོ་བལྟམས། ༡༩༣ །མྗེ་ཕག་ཕག་མཛོད་བྱམས་པ་གསུང་རབ་ཀྲིས། །རྲིས་གཞུང་
རྲིགས་ལྡན་སྲིང་གྲི་ཐྲིག་ལྗེ་མཛད་། ༡༨༦ །ས་གླྲིང་མཆོག་གྱུར་བདྗེ་ཆྗེན་གླྲིང་པ་འཁྲུངས།

༡༨༥ །ཤྲིང་ལུག་ལྕགས་ཁུང་བདུད་འཇོམས་རོ་རྗེ་

འཁྲུངས། ༡༧༨ །མྗེ་རྟར་ཀུན་མཁྗེན་མྲི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་བལྟམས། ༡༦༧ །མྗེ་འབྲུག་གཏྗེར་ཆྗེན་ལས་རབ་གླྲིང་པ་འཁྲུངས། ༡༥༧ །ཤྲིང་གླང་རོ་གྲུབ་

འཇྲིགས་མྗེད་བསན་ྲི་བལྟམས། ༡༤༨ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔའྲི་ཐོག་མ་ཚེས། ༡༤༦ །ས་མོ་སྦྲུལ་ལོར་ཞྲི་བདྗེའྲི་ལམ་སོན་མཆོག །བདག་ྲིད་
ཆྗེན་མོ་མ་ཧཱ་གྷན་དྷྲི་འཁྲུངས། ༡༤༤ །མྗེ་བྱྲིར་རྒྱལ་དབང་ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་བལྟམས།

༡༣༧

།མྗེ་ཁྲིར་མཁན་ཆྗེན་ཐུབ་བསན་ཆོས་འཕྗེལ་

དང་། །དགྗེ་རྗེ་འགྱུར་མྗེད་བསན་པ་རྣམ་རྒྱལ་བལྟམས། ༡༢༧ །ཆུ་སག་བོད་སྤྲུལ་བསན་པའྲི་ྲི་མ་འཁྲུངས། ༡༡༡ །ཆུ་ཡོས་མདོ་སད་དགྗེ་འདུན་
ཆོས་འཕྗེལ་འཁྲུངས། ༡༡༠ །ཤྲིང་འབྲུག་འཇྲིགས་བྲལ་ཡྗེ་ཤྗེས་རོ་རྗེ་འཁྲུངས། ༡༠༩ །ས་སྗེལ་འཇམ་མགོན་མྲི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ཡྲིས། །དུས་འཁོར་

འགྗེལ་ཆྗེན་རོ་རྗེའྲི་ྲི་སྣང་བརམས། ༡༠༥ །ལྕགས་ཁྲིར་མཁས་དབང་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་འཁྲུངས།

༡༠༣ ། ཆུ་བྱྲིར་ཀུན་མཁྗེན་མྲི་ཕམ་རྒྱ་

མཚོ་མཆོག །གཟུགས་སྐུའྲི་བཀོད་པ་ཆོས་ཀྲི་དབྱྲིངས་སུ་བསྡུས། ༡༠༡ །མྗེ་འབྲུག་ལྷ་ས་སན་རྲིས་སློབ་གླྲིང་བཙུགས། ༩༧ །ལོ་དྗེར་ཀརྨ་དཀོན་
མཆོག་བསན་འཛིན་གྲིས། །བྱྗེད་གྲུབ་སྒང་དྲིལ་དྲི་མྗེད་འོད་སྣང་བརམས།
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།ལྕགས་སྗེལ་མཁན་ཆྗེན་ཆོས་དབྱྲིངས་ཁབ་བརལ་འཁྲུངས།

༩༣ །ཤྲིང་བྱྲིར་ཀརྨ་རྲིག་པའྲི་རོ་རྗེ་འཁྲུངས། ༨༩ །མྗེ་ཕོ་སག་ལོར་ཁོ་རུ་ཚེ་རྣམ་འཁྲུངས། ༨༧ །མྗེ་ཡོས་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་ཐོག་མ་ཚེས། ༨༦ །ཆུ་མོ་
བྱ་ལོར ༸ ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན།

།འཇྲིགས་མྗེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་དཔལ་བཟང་པོ། །ཆོ་འཕྲུལ་ཟ་བའྲི་ཡར་ཚེས་གསུམ་གྲི་

ྲིན། །ངོ་མཚར་ལྟས་བཅས་མཚན་དཔྗེའྲི་དཀྲིལ་འཁོར་བཞད། ༨༠ །ཤྲིང་ཕག་ལྷ་མྲིའྲི་སབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྗེན། །གོང་ས་རྒྱལ་དབང་
བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་བལྟམས་། ༧༨ །ས་སག་པཎ་ཆྗེན་ཆོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་འཁྲུངས། ༧༥ །ཤྲིང་བྱར་དཔལ་ལྡན་ས་སའྲི་ཁྲི་འཛིན་མཆོག

།ངག་

15

༄༅། །དབང་ཐྗེག་ཆྗེན་དཔལ་འབར་འཁྲུངས་ནས་ལོ།

༦༨ །ཤྲིང་སྦྲུལ ༸ ཆོས་རྗེ་ཡྲིད་བཞྲིན་ནོར་བུ་ཡྲིས། །སྐར་རྲིས་གོ་དོན་མྗེ་ཏོག་ཕྗེང་

མཛེས་བརམས། ༤༨ །ལྕགས་ཕོ་སྗེལ་ལོའ ་ི སྗེལ་ཟའྲི་ཚེས་བཅུ་ལ།

།ཆོས་རྗེ་མཆོག་གྲིས་གསྗེར་ལོངས་བླ་མ་རུང་། །ལྔ་རྲིག་ནང་བསན་སློབ་གྲྭ་

ཆྗེན་མོ་བཙུགས། ༣༣ །ཤྲིང་གླང་ཆོས་ རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་ཡྲིས། །མདོ་དང་རྒྱུད་ཀྲི་དགོངས་དོན་དཔང་བཞག་སྗེ། །རྒྱལ་བསན་གཙང་སྗེལ་

དག་ཐྗེར་གནད་སྲིན་མཛད། ༢༨ །མྗེ་སག་ཆོས་རྗེ་མཆོག་གྲིས་བླ་རུང་ནས། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྲི་འཁོར་ལོའ ་ི དབང་ཆྗེན་བསྐུར། ༢༧ །མྗེ་ཡོས་རབ་
བྱུང་བཅུ་བདུན་ཐོག་མ་ལ། །ཆོས་རྗེ་མཆོག་དང་དད་ལྡན་ཁྲི་ཕག་བཅས། །གནས་ཆྗེན་དྭངས་བསྲིལ་རྲི་བོ་རྗེ་ལྔར་ཕྗེབས། ༢༦ །ལྕགས་ཕོ་རྟ་ལོར་

སབས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན། །རྒྱ་གར་འཕགས་པའྲི་ཡུལ་དུ་ཆྲིབས་ཁ་བསྒྱུར། ༢༣ །ཤྲིང་ཁྲིར་སྒྱུ་འཕྲུལ་བློས་བསླངས་ཆྗེན་མོ་བཞྗེངས། ༡༩ །ཆུ་
ལུག་མགོ་ཟའྲི་ཡར་ཚེས་བཅོ་ལྔའྲི་ྲིན། །སབས་གཅྲིག་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མྗེད་ཆོས་ཀྲི་རྗེའྲི། །དགོངས་པ་རྗེ་ཞྲིག་ཞྲི་བའྲི་དབྱྲིངས་སུ་ཟུམ། །

༡༠ །མྗེ་ཁྲིར་བླ་རུང་སན་རྲིས་འཛིན་གྲྭ་བཙུགས། ༧ །ས་བྱྲིར་རྲིས་གཞུང་ྲིན་བྱྗེད་སྣང་བ་དྗེ། །རབ་རྒྱན་མྗེ་ཡོས་ལོ་རུ་རྲིས་མགོ་སྤོས། ༥ །ཀ་
ཀོའ ་ི གནས་ཚད་སོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལས། །རབ་གནས་ཆུ་སྦྲུལ་ ༡༣༨༩ ར་ཀླུ་འདོད་པ་འདས། །མ་འོངས་དག་པོ་མཚོ་ ༤༡༡ འདས་གནས་ཚད་
རོགས། །མདོ་ལུགས་ཐུབ་བསན་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་ལས། །ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྗེའུ་ནས། །མྗེ་གཏྗེར་རྗེ་མོའ ་ི ༣༩༣ ལོ་གངས་སྔོན་བརལ་
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ཞྲིང་། །སླད་ནས་རྒྱལ་བསན་རྲི་ཕོགས་མྲིག་གྲི་ ༢༡༠༧ གངས། །ལུས་པའྲི་གསར་ཚེས་གནམ་ལོའ ་ི དགྗེས་ཞལ་འདྲིར། །

ལྗེགས་སྦྱར་སྐད་དུ་

བྲིཛཡ་ཞྗེས་བརོད། །བདྗེ་མཆོག་སོད་འགྗེལ་བར་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞྗེས། །ཙི་ནའྲི་ཡུལ་དུ་གུའྲི་ཟྲི་ཞྗེས་སུ་གགས། །གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་
ལོར་འབོད། །སོག་ཁམས་མྗེ་ལ་ལུས་དབང་ཀླུང་ཁམས་ཆུ། །དགུ་གླྲིང་དབུས་སུ་ས་བདག་མྗེ་ལོང་གནས།

འབྱུང་བ་སུམ་ལྡན་འདུན་ཁུར་ཕུར་

བའྲི་ཀླུང་། །རྣམ་དག་གྲུབ་པའྲི་ལོ་གཟའ་པདྨའྲི་གྗེན། །པད་དཀར་ཞལ་ལུང་ལོ་གཟའ་མཁའ་སྗེང་འགོ། །བྱྗེད་མཐུན་མཚུར་ལུགས་ལོ་གཟའ་
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༄༅། །མཐོ་རྲིས་ཐོབ། །བྱྗེད་པའྲི་སོན་བཏོན་ལོ་གཟའ་འོད་དཀར་ཅན། །ཕུག་མཚུར་ལོ་སྐར་ཟ་སྗེས་རྟ་ཆྗེན་དང་། །ལོ་ཡྲི་རྒྱལ་བློན་སྣང་བྱྗེད་
རྒྱལ་བོའ ་ི བུ། །དྗེ་སོགས་ལོ་འདྲིར་གནམ་ལ་གཟའ་སྐར་གྲི། །བགོད་པས་ས་འདྲིའྲི་དུས་བཞྲིའྲི་འཕོ་འགྱུརདང་། །གཞན་ཡང་སྔོན་བྱོན་འཕགས་
བོད་ནྗེཻ་པལ་གྲི། །མཁས་མང་བཞྗེད་རྒྱུན་ལྗེགས་བཤད་གཅྗེས་དགུ་དང་། །ཁད་པར་དབྱངས་འཆར་ལས་འབྱུང་འཁོར་ལོ་དང་།

།ལྗེགས་ལྡན་

གཟའ་ལྔའྲི་སོད་འབྲས་དང་བཅས་པ། །ཆོལ་གསུམ་ཁ་བའྲི་ལོངས་ལ་སྗེས་སུ་འབུལ། །དྗེ་ཡང་དུས་བསན་མྗེ་ལོང་ལས། །རྣམ་རྒྱལ་ཞྗེས་བྱའྲི་ལོ་
ལ་ནྲི། །རོད་པ་བག་ཙམ་འབྱུང་ནའང་། །ནད་མྗེད་ལོ་ལྗེགས་ཀུན་ལ་བཟང་། །དྲུག་ཅུ་ལོ་ཡྲི་འབྲས་བུ་ནྲི། །རྣམ་རྒྱལ་ལོ་ལ་ཐན་པ་ཆྗེ། །བརྒྱ་བྱྲིན་
ཆར་པ་གཏོང་མྲི་བྱྗེད། །འབྲུ་རྣམས་དཀོན་པར་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཕུག་ལུགས་ལོ་གཟའ་ཚ་ཟྗེར་གྲིས། །ཆར་ཆུང་རྲི་ཤྲིང་དུད་འགོར་ངན། །རྒྱུ་སྐར་
འོད་དམན་ས་རྒྱལ་འཁྲུག

།འོན་ཀང་དམངས་རྲིགས་བདྗེ་ཞྗེས་གགས།

།ཞལ་ལུང་ལོ་གཟའ་ལུས་དམར་གྲིས།

།རྒྱལ་པོ་རོད་ཀང་འབངས་

རྣམས་སྡུག །སོན་བཏོན་ལོ་གཟའ་ཀུན་ཕན་གྲིས། །འབྲུ་ཡྲི་རྲིགས་དང་བཞོན་མ་རྒྱས། །གྲུབ་པའྲི་ལོ་སྐར་མགོ་སྗེས་ཀྲིས།

།ཆར་མྗེད་རྒྱལ་

པོ་རོད་པ་དང་། །མཚུར་ལུགས་ལོ་སྐར་རྟ་ཆྗེན་གྲིས། །ལོ་འཕྗེལ་སྗེམས་ཅན་བདྗེ་བར་བཤད། དང་སོང་གཟའ་ལྔའྲི་འབྲས་བུའྲི་རྲིམ་པ་ནྲི།

དམར། ལོ་འདྲིར་མྲིག་དམར་མྱུར་འགོས་ཆྗེ་བས་བོད་ཡུལ་དུ་དུས་མྲིན་མྗེ་ཆུས་འཚེ་བ་མང་།
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ཟ་བཞྲི་བ་དང་བདུན་པར་མྲིག་དམར་སྣར་མ་

ནབས་སོར་འཁྱུད་པས་ཆར་ཆུ་སོམས་ཤྲིང་། མྗེ་ཏོག་སྲིན་དུས་ལྗེགས། བོད་ཟ་ལྔ་པའྲི་ཟ་སད་ནས་དྲུག་པའྲི་ཟ་དཀྲིལ་བར་དབུས་ཕོགས་སུ་རང་
བྱུང་གནོད་འཚེར་དྭོགས།

བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་ཟ་སད་ནས་བཅུ་གྲིས་པའྲི་ཟ་སད་ནང་བོད་ཀྲི་ལྷོ་ཕོགས་སུ་རང་བྱུང་གནོད་འཚེར་དྭོགས། ཁད་

པར་ཕྲི་ལོའ ་ི དབོ་ཟའྲི་ཟ་དཀྲིལ་དུ་མྲིག་དམར་དང་སྒྲ་གཅན་གདོང་འཕད་པས་དཔྱྲིད་དུས་སུ་རྡུལ་རླུང་ལྡང་། ལྷག
པའྲི་ཟ་དཀྲིལ་བར་འཁོག་འགོས།

ཟ་ལྔ་པའྲི་ཟ་སད་ནས་དྲུག་

བརྒྱད་པ་ཕྲི་མའྲི་ཟ་སད་དང་བཅུ་གྲིས་པའྲི་ཟ་སད་དུ་འཁོག་འགོས་སོད་རྲིང་ཆར་མྲི་སོམས་ཤྲིང་།

།
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༄༅། །ཡུལ་འགར་ཐན་དང་ཡུལ་འགར་ཞོད། ཞྲིང་ལ་སད་སྗེར་ལྡང་། ནམ་མཁར་རྡུལ་འཁྲུགས་ས་གཞྲི་གཡོ། ཕུར། སྲིར་ལོ་འདྲིར་ཕུར་བུ་
ཤར་སྐར་ལ་སོད་པས་རླུང་དང་ཆར་སོགས་བཏང་སོམས་སུ་བཤད།
སོད་པས་ལྟོད་བྱང་ཁུལ་དུ་བུ་ཡུག་འཚུབས་ཤྲིང་།

ཁད་པར་བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་སད་ནས་ཕལ་ཆྗེར་ལོ་རོགས་བར་དུ་ཕྲིར་ལྡོག་

དྲུག་པའྲི་ཟ་དཀྲིལ་དང་བདུན་པའྲི་ཟ་དཀྲིལ་བར་ཕུར་མྲིག་གྲིས་ཁྲིམ་གཅྲིག་ཏུ་འཛོམས་

པས་དབྱར་དུས་ཐོག་སྗེར་རོད་པ་སོགས། མདོར་ན་འབྱུང་བཞྲིའྲི་གནོད་འཚེར་དྭོགས། སངས། བོད་ཟ་གསུམ་པར་སངས་ཀྲི་བདུན་ཟུར་སྤྗེན་

པ་སོང་བས་ཆར་རླུང་དང་བུ་ཡུག་འཚུབ། བོད་ཟ་བཞྲི་པ་ནས་སངས་ཕུར་ཁྲིམ་གཅྲིག་ཏུ་འཛོམས་པ་དང་བཅུ་གཅྲིག་པ་ནས་བཅུ་གྲིས་པའྲི་
བར་སངས་ཀྲི་བདུན་ཟུར་ཕུར་བུ་སོང་བས་ཁ་ཆར་ཉུང་། སྤྗེན། སྤྗེན་པ་ལོ་འདྲིར་ཁྲིམ་གཅྲིག་ཏུ་སོད་པས་རླུང་འཚུབ་དང་ས་འགུལ་ཡོད། དྗེ་

མྲིན་སྤྗེན་པ་ས་རྲི་དང་ས་གའྲི་སྗེང་སོད་པས་ཆར་ཆུ་དཀོན་པར་བཤད། གསུམ་པའྲི་ཟ་སད་ནས་དྲུག་པའྲི་ཟ་དཀྲིལ་བར་དུས་མྲིན་ཆར་དང་རྡུལ་

རླུང་འཚུབ།

གསུམ་པ་ནས་བཞྲི་རོགས་བར་དང་བདུན་པ་ནས་བཅུ་བའྲི་ཟ་དཀྲིལ་བར་སྤྗེན་པ་དང་སྒྲ་གཅན་གདོང་འཛོམས་པས་དྗེའྲི་རྲིང་

ཆར་དང་རླུང་འཚུབ་ས་གཡོ་སོགས་གནམ་གཤྲིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མང་། དབྱངས་འཆར་རུས་སྦལ་འཁོར་ལོ། ལོ་འདྲིར་དང་སོང་མྲིག་དམར་
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བོད་ཟ་གསུམ་པ་ཚེས་ནས་བྱང་ཤར་བྲ་ྗེ་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་དབུས་དང་ཤར་དང་ཤར་ལྷོ་དྗེ་བཞྲིན་ལྷོ་དང་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སོད་པ་དང་སྒྲ་གཅན་ལོ་སོད་་་་
ལྷོ་ནུབ་དང་བོད་ཟ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ནས་ལྷོ་སྐར་ལ་སོད་པས་དྗེའྲི་རྲིང་ཕོགས་དྗེར་འཐབ་རོད་འབྱུང་།

ཕུར་བུ་དབུས་དང་ཤར་གྲི་སྐར་མར་སོད་

པས་ཕོགས་དྗེའྲི་ཡུལ་དང་རྒྱལ་པོ་བདྗེ་བར་གནས། སྤྗེན་པ་ལྷོ་ནུབ་དང་ལྷོ་སྐར་ལ་སོད་པས་ཕོགས་དྗེར་མུ་གྗེ་འབྱུང་། སྗེང་གདན་འཁོར་ལོ།
སོན་ཟ་ནས་ཆུ་སོད་ཟ་བར་སྤྗེན་པ་སྗེང་གདན་སྗེང་རྗེན་པས་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱལ་པོ་སོག་དང་འབྲལ།

མྲིག་དམར་ཟ་བ་ལྔ་པའྲི་ཟ་སད་ནས་ཆུ་སོད་ཟ་

བར་སྗེང་གདན་སྗེང་གནས་པས་དབུས་ཀྲི་རྒྱལ་ཕན་རོད། བཅུ་གཅྲིག་པ་ནས་བཅུ་གྲིས་རོགས་ཀྲི་བར་མྲིག་དམར་སྗེང་གདན་སྗེང་རྗེན་པས་ལྷོ་
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༄༅།

།ཕོགས་ཀྲི་རྒྱལ་ཁམས་རོད།

ཕན་ཚུན་ཆྗེན་པོ།

སྒྲ་གཅན་བཅུ་གཅྲིག་པ་ནས་ལོ་རོགས་བར་སྗེང་གདན་སྗེང་རྗེན་པས་ལྷོ་ཕོགས་སུ་དུས་འཁྲུགས་འབྱུང་།

བོད་ཟ་བཅུ་གཅྲིག་པའྲི་ཚེས་ ༡༦ ནས་ཚེས་ ༡༩ བར་གཟའ་ཟ་བ་དང་ལྷག་པ་ཕན་ཚུན་ཐད་བལྟས་དང་བཅུ་གྲིས་པའྲི་

ཚེས་ ༡༤ ནས་ཚེས་ ༡༧ བར་གཟའ་ཟ་བ་དང་ལྷག་པ་ཕན་ཚུན་ཐད་བལྟས་པས་དུས་རྲིང་ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་ཁུལ་དུ་ལོ་ཕྱུགས་ཞན་པ་དང་ཐན་
པའྲི་ངོ་།

མདོ་སྗེ་གསང་བ།

སག་རྣ་ཆུང་བ།

འཁྲུག་ལྟོགས་མང་།

རྣམ་རྒྱལ་ཆུ་སྦྲུལ་གནག་ལྗེགས་ཤྲིང་། །ནམ་སོད་ཐན་ལ་ནམ་སད་ཞོད། །རྒྱལ་གྲིས་བློན་ལ་རོལ་བ་འབྱུང་།།

ཆུ་སྦྲུལ་ས་རྒྱལ་རྲིམས་ནད་འབྱུང་། །

བཅུ་གྲིས་ལོ་འབྲས།

སྦྲུལ་ལོར་ཤར་ཕོགས་མུ་གྗེ་འབྱུང་། །ལྷོ་ནུབ་ནུབ་བྱང་

།ལོ་ཡྲི་རྒྱལ་པོ་སྣང་བྱྗེད་ཀྲིས། །ས་རྒྱལ་འཁྲུག་དར་དམངས་རྲིགས་བདྗེ། །འཕྲུལ་གྲི་བློན་པོ་རབ་དགའ་ཡྲིས། །བཞོན་

བཟང་རྒྱལ་འབངས་བྱྲིས་བཅས་བདྗེ།

།དབུས་ཞུགས་ས་བདག་མྗེ་ལོང་གྲིས།

།ཆོས་འཁོར་དགྗེ་བཤྗེས་ངན་པ་དང་། །རྒྱལ་པོ་དམངས་

འབྗེབས་ལོ་ྗེས་འཁྲུག ། ནྗེཻ་པ་ལ་ཡྲི་ཀར་མྱང་རྲིས། ཆར་འབྲུ་རྩྭ་བསྲིལ་རྣམས་ནྲི་འབྲྲིང་། །དོད་རླུང་འཕྗེལ་ཟད་རབ་ཏུ་བརོད། །འཁྲུག་
ཞན་དག་སྦྱངས་ནམ་མཁའ་ཡྲིས། །ཞོད་ཅྗེས་ཆུ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད། །ཆུ་སྦྲུལ་ལོ་ཡྲི་ཕོགས་གཙང་བྱང་སད་དང་། །སྲིན་དྲུག་ཟ་བའྲི་ཚེས་པ་
ྲི་ཤུ་ནས། །ཕོགས་དཀར་ལྷོ་ནུབ་ལ་གནས་གནས་ཕོགས་དྗེར། །རྟྗེན་འབྲྗེལ་བྱྗེད་སྒོའ ་ི ལས་སྣྗེ་གཏོད་ན་བཟང་། ། སྨྲས་པ།
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འདྲིར་འབད་

ལྗེགས་བྱས་རྣམ་དཀར་དགྗེས། །ལྔ་བདོའ ་ི མུན་པ་ཀུན་བསལ་ཏྗེ། །ཞྲི་བདྗེའྲི་སྣང་བས་གླྲིང་ཀུན་ཏུ། །ཆྗེས་ཆྗེར་རྒྱས་པའྲི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྲིག ། དགྗེའོ། །
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