
ཏན ་ཧ ོང ་ག ཏ ེར ་ཡ ིག །

བ ོད ་ཀ ི་ བཙ ན་ པ ོ་ར ིམ ་ བ ང ་ ག ི་ ལ ོ་ ར ས །

( 1287 P.T. ) ལེའ་དང་པོ།

༄།།དི་གམ་བཙན་པོ་ས་ཆང་བའི་ཚེ་མཚན་ཇིར་གདགས་ཤེས་（８４）། །མ་མ་གོ་ཞ་མ་སི་བརིང་མ་ལ་དྀས་ན། མ་མ་འི་མཆིད་
ནས། སྀ་བག་མར་བ་ནི་རིལ་ཏམ་མ་རིལ། དན་མ་འབི་སངས་ནི་མེས་ཚིག་གམ་མ་ཚིག། མཚོ་དམ་ལེ་དབལ་མཚོ་ནི་སམས་སམ་མ་སམས་
ཤེས་མཆི། བག་མ་རིལ། མཚོ་ཡང་མ་སམས་སང་ཡང་མེས་མ་ཚིག་ཅེས་བགིས། མ་མ་གོ་ཞ་མ། རས་ནས་ར་ལོག་པར་ཐོས་སེ། བག་ཀང་

རིལ། སང་ཡང་མེས་ཚིག མཚོ་ཡང་སམས་ཤེས་ཐོས་ནས། འོན་ཏང་ཆ་དགམ་སི་དགམ（８５）གིས། དི་གམ་བཙན་པོར་མཚན་
ཐོག་ཤིག་ཆེས་མཆི་ནས། །དྀ་གམ་བཙན་པོར་མཚན་བཏགས་ནས། མཚན་བཏགས་ནོང་སེ། ཐགས་ས་ཡང་ཞགས། ལེ་སས་མྀ་འི་མི་ཚལ་ཏེ། 

མངོན་བར་དགང་ད་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པ་འཕལ་དང་བྀན་ཆེད་པོ（８６）མངའ་བས། དོད་དང་དེགས་མ་ཐབ་སེ། །བཙན་

འདན་བདའ་（８７）ནས། ཡབ་འབངས་ཕ་དགའ་དང་། ཡམ་འབངས་ཚན་གསམ་ལ་དག་ར་རལ་（８

８）གཡག（གཡོག）（）ད་དང་ཕོད་དམ་ཞེས་བཀའ་སལ་ན། སོ་སོ་ནས་ཀན་གིས་མྀ་ཕོད་ཆེས་གསོལ་ཏོ། །ལོ་ངམ་ར་
རིས་ཀང་མི་ཕོད་ཅེས་གསོལ་པ་ལས་མ་གནས་སེ། འང་ནས་ལོ་ངམ་གྀས་གསོལ་པ། དེ་ལར་མྀ་གནང་ན། །ལ་འི་དཀོར་མདང་རང་

འདེབས་དང་། །རལ་གྀ་རང་གཅོད་དང་། ཁབ་རང་གོན་(གོད)དང་། ཕབ་རང་བཛང་ལ་སོགས་པ། འཕལ་གི་དཀོར་ཆེད་པོ་མངའ་བའྀ་
རམས་མདག་ལ་སོལ་ན་ཕོད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། དེ་ནས་ལའྀ་དཀོར་ཐམ་ཤད་སལ་ཏོ། །འང་ནས་ལོ་ངམ་ར་རྀ་ཡང་། མཁར་མང་རོ་ཤམ་པོར་
སར་མཆིས་སོ། །བཙན་པོ་ཡང་མང་རོ་ཤམ་པོར་གཤེགས་ནས། མང་རོ་ཐལ་བ་ཚལ་ད་གཡལ་བེས་ནས། །འང་ནས་ར་རྀའི་མཆིད་ནས། །

དབའ་འབེས་（８９）ཟང་ཡག་ཀང་གཆད་ད་གསོལ། །དབའ་སས་（９０）སེན་དགའ་ཡང་ཁ་ཐར་ད་བསན་ད་
གསོལ་ནས། དེ་རམ་གཉྀས་ཀང་དེ་བཞིན་གནང་ངོ་། ། འང་ནས་ལོ་ངམ་གྀས་གང་པོ་བརའ་ལ། གསེར་གྀ་མདང་རེ་ཉིས་བརའ་རལ་

བཏགས་（９１）ཏེ། རབ་ད་ཐལ་བ་བཀལ་ནས། གང་ནང་འཐབ་སེ། ཐལ་བ་གཐོར་ནས། དེའྀ་ནང་ད་ལོ་ངམ་གྀས་བརལ་ཏོ། །

བཙན་པོ་དི་གམ་ལེ་བ་གང་རལ་གིས་གནས་ད་དངས་ན། ལོ་ངམ་གྀས་མཆན་ནས་སེའ་བང་བས། །ལེ་བ་གང་རལ་（９２）ནི་

ཏི་ཙེ་གངས་རམ་（９３）ད་འཕང་སེ་གཤེགས་སོ། །བཙན་པོ་དི་གམ་ཡང་དེ་ར་བཀོངས་ནས། སར་ཟངས་བརའ་（９

４）ཁ་སོད་གི་ནང་ད་བཅག་སེ་རང་ཆའི་གཞང་ལ་བཏང་ངོ་། །ཆབ་གཞག་སེར་ཚངས་ཀ་འོད་དེ་བེད་དེ་རིང་མོའི་ལོར་གཤེགསོ། །
སས་གཉིས་ཀང་ཤ་ཁི་དང་ཉ་ཁི་བཏགསེ་རོང་ཡལ་ད་སགསེ་བཀེའོ། །འང་གི་རེས་ལ་རྷ་མོ་རུྷལ་གཞི་ཁགས་དང་། ས་ནམ་བཙན་བཞོང་

རལ་གཉིས། །སིད་ཀི་ཁི་བོ་ཆེ་འོན་ཟགས་ཡར་གགས་དང་། འཞང་གི་ཟ་ལེ་མ་འཇང་དང་འོན་ར་གཉིས་ཀི་ས་ལ་དག（དག）བསསེ། 
འཕང་པོའི་བག་གཡའ་པོ་འདའ་ནས། ཕོ་ལ་ལས་བལས་ན་ལས་བཟང་སེ། ཡལ་མང་རོ་ཤམ་པོ་དང་ད་ལགས་ནས། །ཐབས་ཀིས་བསད་དེ། 
ཁིའི་ས་ལ་དག་ཡོད་པ་ད་ངའི་ར་རིས་ཁིད་ནས། ཁི་བཟང་པོ་ལོ་ངམ་གི་ལགིས་བགས་པ་དང་། ངའི་ར་རིས་ཁིའི་ས་ལ་དག་བསས་པས་
ལག་པ་བག་སེ་བསད་དོ། ། ཤ་བན་ནོ། །འང་གི་འོག་ད་བཀགས་ཀི་བ་ལ་བ་ར་ལ་སེས་ཕ་ཚན་དང་། ། རྷ་ཕ་ཚན་ད་འཐབས་སོ། །རྷས་

བཀགས་རབས་བཆད། དད་ས་ཕོ་ལོ་(95)། །བཀགས་ཀི་ཆང་མ་གཆིག་བོས་ཏེ། །ཕ་མིང་གི་ཡལ་ད་ཐར་ཏོ། །ལོན་བ་ཁེར་ཏེ(96)སོང་
བ་བང་ངོ་། །བ་སས་ལ་འགེང་ནས་ཙམ་ནས། །མ་ལ་མི་གང་བ་གང་ལ་རོ་བོ་ཡོད་ན་ངའི་རོ་བོ་གར་རེ། མི་གང་བ་གང་ལ། ཕ་ཡོད་ན་ངའི་
ཕ་ག་རེ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། །ང་ལ་སོན་ཆིག་ཅེས་མཆི་ན། །མའི་མཆིད་ནས། མིའ་ཆང་ཁ་མ་ཆེ་ཤིག། རེའ་ཅང་ཁ་མ་དག ང་མི་ཤེས་ཤེས་བས་ན། 

སས་ཀི་བ་ངར་ལེ་སེས་ཀི་མཆིད་ནས། ང་ལ་མི་བསན་ན་ཤིར་འགོ་ཞེས་བགིས་པ་དང་། མས་ཀང་གདོད་བསན་(97)ཏེ། ཁོད་ཀི་ཕ་ནི་
རྷས་བསད་དོ། །ཁོད་ཀི་ཇོ་བོ་བཙན་པོ་ནི། །ལོ་ངམ་ར་རིས་བཀོངསེ། སར་ནི་ཟངས་བརའ་མ་ཁ་སོད་ཀི་ནང་ད་བཅག་སེ། རང་པོའི་
གཞང་ལ་བཏང་ངོ་། །ཆབ་གཞག་སེར་ཚངས་ས། །ཀ་འོ་དེ་རིང་མོའི་ལོར་གཤེགས་སོ། །སས་མཆེད་གཉིས་ནི་ཤ་ཁི་དང་ཟ་ཁིར་བཏགསེ། 

རོང་ཡལ་ད་སགསེ་བཀེའོ། །འང་ནས་སས་ཀི་བ་ངར་ལ་སེས་ཀི་མཆིད་ནས། ང་མི་རགི་ནི་རེས་གཅོད། ཆ་རག་གི་ནི་དབེས་(98)ཚོལ་



ད་འགོ་ཞེས་མཆི་ནས། ཆསེ་སོང་ངོ། །རོང་ཡལ་བེ་སར་ད་སས་ཤ་ཁི་ཉ་ཁི་དང་མཇལ་ལོ། །ཀ་འོ་དེ་བེད་དེ་རིང་མོ་དང་ཡང་མཇལ་ལོ། །
བཙན་པོའི་སར་ཇི་འདོད་པས་བ་ཞེས་བས་ན། །གཞན་ཇི་ཡང་མི་འདོད། །མིའི་མིག་བ་མིག་ལར་འདག་པ་འོག་ནས་འགེབས་པ་གཆིག་
འདོད་ཅེས་ཟེར་ནས། །སས་ཀི་བ་ངར་ལ་སེས་ཀིས། །གནམ་མཐའ་བཞིར་བཙལ་ཀང་མིའི་མིག་བ་མིག་དང་མཚངས་པ་འོག་ནས་འགེབས་

པ་མ་རེད་ནས། བརགས་ཆད་ལམ་བག(99)སེ། སར་མའི་གང་ད་འོངས་ནས། མི་རག་གི་ནི་རེས་ཆོད། ཆ་རག་གི་ནི་དབེས་ཀང་རེད་དོ། 
།སས་ཤ་ཁི་ཉ་ཁི་དང་ཡང་མཇལད། ཀ་འོད་དེ་རིང་མོ་དང་ཡང་མཇལ་ན། སར་གི་ཀད་ད། མིའི་མིག་བ་མིག་དང་མཚངས་པ་འོག་ནས་
འགེབས་པ་གཆིག་འདོད་ཆེས་ཟེར་ནས་རེད་ཀིས། །ད་དང་ཚོལ་ད་འགོ་དགོས་ཀིས། །བརགས་ཐོག་ཤོག་ཅེས་མཆི་ནས་སོང་ངོ། །གང་པར་

འཕན་གི་འོག་ད་ཕིན་ན། །ཆོ་མི་བའི་བ་མོ་ཞིག་ཡར་བ་བེད་པའི་གང་ད་སོང་ན། བ་ཁ་ལོ་(100)ན་འདག་པ་ཞིག མི་བ་མིག་དང་
མཚངས་པ་འོག་ནས་འགེབས་པ་གཆིད་འདག་ནས། དེ་བ་ན་ཇི་འདོད་ཅེས་མ་ལ་དིས་ན། མ་ན་རེ་གཞན་མི་འདོད་ནམ་ནམ་ཞ་ཞར། 

བཙན་པོ་རེ་དབལ་ཞིག་ནོངས་ན། ཐོར་ཏོ་འཕེན་མོ་ནི་བཅིངས། ངོ་ལ་མཚལ་གིས་བགས། ལས་ལ་ནི་བཞགས(101)། བཙན་པོའི་སར་

ལ་ནི་འཚོག(102)། མི་ལ་འཕོག་ཕོམ་(103)། ཟས་ལ་ནི་ཟ་འཐང་། དེ་ལར་བ་འམ་གི་བ་ཞེས་མཆི་ནས། དེ་བཞིན་བགི་བར། 

མནའ་བཆད་མཐོའ་བཚད་(104)། དམ་བགིས་ཚིག་བགིས་ནས། །ཆོ་མི་བའི་བ་མོ་ཁིད་དེ་སོང་ངོ་། །ཀ་འོ་འི་དེ་རིང་མོའི་ལོར་

(105)སར་གི་ཀད་ད་བཅག་སེ་བཏང་ངོ་། །ཉ་ལ་གཉིས་ཀིས་བཙན་པོའི་སར་བཟང་ངོ་། །གཡང་ཏོ་བ་འབབས་ཀི་མགར་ད་

(106)བང་སོ་བརིགསོ། །གཅང་ཉ་ཁི་ནི་ཡབ་ཀི་མདང་གཏོང་ངོ་། །གཅེན་ཤ་ཁི་ནི་ཡབ་ཀི་ས་མཚལ་གཉེར་(107)ད་གཤེགསོ། །ཉ་
ཁི་ནི་རོང་དཀར་པོ་ལགསོ། །དམག་སམ་སོང་སམ་བར་ཞིག་དང་ཆསེ་གཤེགས་སོ། །མཁར་པིང་བར་གཤེགས་སོ། །ཡལ་ཡབ་ཀི་རེ་མི་

བཞགས་ན། པི་འབོག་གདེངས་(108)པོལ་པོལ་(109)གི་ཆའོ། །དོག་ཡབ་ཀི་ཆར་མ་མཆིསེ། ས་འོན་བ་(110)སར་

(111)ཁོག་ཁོག་ཅེས་གསངས་སོ། །མེན་པ་འཕེང་པའི་ལ་འདའ་སོ། །ཏིང་སོབ་རོང་རིངས་འདའས་སོ། །བ་ཆོས་གང་དང་ད་གཤེག་

སོ། །མང་རོ་ཤམ་པོར་གཤེགས་ན། །ལོ་ངམ་ཕོ་བརའ་ནི་ཟངས་བ་(112)བརའ་གད་ལ་ཕབ་ནས་ལེབསོའོ། །ལོ་ངམ་མོ་བརའ་ནི་སང་

བང་ལ་བཆར་ཏེ་ངོག་གོ(113)། མང་རོ་ཤམ་པོ་ཕམ་བོ། །འགེང་ནི་བཙོན་ད་བཟང་། །དད་ནི་མནངས་བཆད་ནས། །བ་ཆོས་གང་དང་
ད་གཤེགསོ། །མགར་འདི་ཞེས་གསངསོ། །

འ་བ་ཉི་ཉེ་པས་ཉིད

བ་རོ་རོ་ན་མདང་གི་རེ་རང་ནི།

ཡོས་རོ་རོ་ན་ལམ་གི་གོང་ར་ནིག།

བརའ་བརངས།

སར་བཏབ།

འོབ་དེ་མེད་ས་དེ་མེད།།

ཅེས་གསངས་སོ། །སར་པིང་བ་སག་རེར་གཤེགས་སོའོ། །ཡལ་ཡབ་ཀི་རེ་ར་གཤེགས་སོ། །ཡལ་པི་འབོག་གདེངས་མི་པོལ་གི་ཆ་འོ། །དོག་
ཡབ་ཀི་ཆབ་མཆིས་ཀིས། །ས་འོན་བ་སར་མི་ཁོག་གི་ཆ་འོ། །དེ་ཞེས་མགར་གསངསོ། །སེད་པོ་འོག་གསངས་ནས། །ཟངས་རོ་བ་ནས་ཕབ་སེ། །
རེ་ར་གཤེགསོ། །བཤོས་ན་ནི་ས་དེ་གང་རལ། གོངས་ན་ནི་གང་མོ་གནམ་བསེའ་བརིག འགེང་མགོ་ནག་གི་རེ། དད་རོག་ཆགས་

(114)ཀི་རེན་ད་གཤེགསོ།།

ལེའ་གཉིས་པ།



བཙན་པོ་ལེ་པ་པོ་གནམ་གཞང་རན་གི་རིང་སན་ཆད། བོན་ཆེ་བགིས་པའི་རབས་ལ། །གནའ་ཐོག་མ་འདའར་ཀི་བ་སོང་དང་རེས་བས་ཏེ། 
འཛངས་ལ་དཔའ་འོ། །གོ་བ་ཡང་ཉེ་འོ། །དེའི་འོག་ཏ་རེགས། །དད་ཀི་རེས་བས་ཏེ། དཔའ་ལ་འཛངསོ། །དེའི་འོག་ད་ཁ་ལ་བོ་མགོ་གར་
གིས་བསེ། དག་ལ་དཔའ་ཞིང་སིང་ཤེས། །མིག་རོ། །དེའི་འོག་ད་ལོ་ཐོང་འབིང་ཡ་སེངས་ཀིས་བསེ། པིའི་དག་ཐབ། །ནང་གི་ཁབ་བསོ་
མཐོའ། །དེའི་འོག་ད་རེགས་ཐང་ཡོང་ཐང་རེས་བསེ། །དཔའ་ཞིང་འཛངསོ། །དེའི་འོག་ད་གནབས་སོན་ཏོ་རེ་སང་བརན་གིས་བས་ཏེ། 
སིང་ཤེས་མིག་རོ། དེའི་འོག་ད་མཐོན་མི་འབིང་པོ་རལ་བཙན་ནས་བས་ཏེ། དཀའ་ཆེད་པོ་བས་ནས། །ཁོ་ནའི་སིང་མོ་མཐོན་མི་ཟ་ཡར་

སེང་། །དག་བསར་ཏེ་བཏང་བ་ལས། །མོ་ན་དག་(115)འཐངས་ནས། བཙན་ན་བཀམ་བ་ལགསོ། །དེ་འི་འོག་ད་ས་ནམ། །འབིང་ཏོག་
རེས་བས། །དེའི་འོག་ད་གནབས་ཁི་དོ་རེ་མཐོང་པོས་བས། དེ་འི་འོག་ད་བནབས་ཁི་དོག་རེ་གཙག་བོན་གིས་བས། དེ་འི་འོག་ད་གནབས་
མཉེན་ཏོ་རེ་ངན་སང་གིས་བས། །དེ་འི་འོག་ད་ཤད་བ་རལ་ཏོརེ་ང་མིས་བས་ཏེ། འདི་ཡན་ཆད་ཀི་བོན་པོ་འཕལ་དང་ལན་ཏེ། ལག་

བརན་(116)དང་འདོམ་སེ། འཛངས་ཀང་ཚད་མེད་དོ། །མི་དེ་ལེ་བ་མ་སེས་པ་ཙམ་གི་ཚོད་དོ། །དེའི་འོག་ད་མོང་ཁི་དོ་རེ་མང་ཚབ་

ཀི་བསེ། འཛངས་ཀི་ཚད་ནི། །རན། །བོད་ཀི་ཇོ་བོ་མར་མན་བརགས་ཏེ། དཀའ་ཆེད་པོ་(117)བོད་པའ་འི་ཚེ། དེང་ཕོ་ཉ་ཞིག་རིངས་
པར་འོང་བ་སམ་གིས། ཕོ་ཉ་འི་ལན་མར་ད་བགི་འཚལ་ཞེས་མཆི་ནས། །པོ་ཉ་འི་ལན་ཇི་ལ་མ་རག་པར་བས་པ་ལས། །འིང་གི་རེས་ལའ། །
ཕོ་ཉ་མཆིས་ནས། །གསོད་བ་མི་དགོས་པར། སར་སག་ལས་བགིས་ལགསེ། འང་ཙམ་མོ། །དེའི་འོག་ད། མགར་ཁི་ས་འཛི་རན་གིས་བསེ། 
འཛངས་ར་དང་ལག་བརན་ནི། །འདོན་པོ་རི་གསམ་འགོགས་ཏེ་འགོ་ན། །འདོན་པོ་ཐོག་མའི་སིང་ལ་འདི་སེམས། །བར་མ་འི་སིང་ལ་
འདི། །སེམས། ཐ་མའི་སིང་ལ་འདི་སེམས་ཤེས། །གོགས་་པོ་ལ་གཏམ་བས་པ་དང་། བདེན་ནམ་བརན། འདོན་པ་གསམ་ཁ་བཀལ་ཏེ་རས་
ན། ཁི་ས་འཛི་རན་མཆི་བ་བཞིན་མེད་དེ། འཛངས་ཀང་ནི་དེ་ཙམ་མོ། །དེ་འི་འོག་ད་མང་མང་པོ་རེ་ཞང་སང་གིས་བས་སོ། །བཙན་པོ་
ཡབ་ཁི་སོན་བཙན་དགང་ད་གཤེགས། །སས་ཁི་སོང་བརན་གི་རིང་ལ། །མང་མང་པོར་རེ་ཞང་སང་གིས། །སམ་ཁམས་ཐམས་ཤད་འབངས་
ས་དགག་པར་བཀའ་སལ་ཏོ། །མང་མང་པོ་རེ་ཞང་སང་གིས། །འཛངས་ཀི་བོ་ས་གཉིས་ཀིས། །མི་ར་གཉིས་ཚེགས་མ་བང་བར། དཔའ་ཕབ་

ལག་རག་གི་ས། ། ལེ་ཐོར་ཏོ་ལ་བརོད་དེ། འབངས་གཉག་མ་(118)བཞིན་ད་བཀག་ལེ་འང་ཙམ་མོ། །དེ་འི་འོག་ད་མགར་མང་ཞམ་

སམ་སང་གིས་བས་སོ། །མང་ཞམ་སམ་སང་དང་། ཁ་ཁི་ས་དག་(དགའ)ཟང་གཉིས། རལ་གི་དང་བརའ་པད་ཆེས་བགིསེ། གནའ་བཙན་
པོ་འབོ་མཉེན་གི་རིང་ལ། །མཐོན་མི་འབིང་པོ་རལ་བཙན་ནས་བོན་ཆེ་བགིས་པ་ན་ཡང་། གོ་བ་རིངས་པར། མགར་མང་ཞམ་སམ་སང་
རལ་གི་དང་། བརའ་ཕད་ཏེ་ཚོར་བ་སད་ད་བགིས་ཏེ། མཟང་སེ་བཀོན་ཕབ་ན་ཡང་། གཤེད་མ་མང་ཞམ་སམ། སང་གིས་བགིས་ཏེ། བཀམ་

ནས། །མགོ་བཆད་པ་ཐོག་ཆེས་བངས་(119)ཏེ། སམ་པག་(120)ད་བཙག་ནས། །གོམ་པ་ལ་དག་ཙམ་བོར་བ་དང་འགེལ་བ་སད་

བ་འོ། །དེ་འི་འོག་ད་ཁང་པོ་སང་སད་ཟ་ཙེས་བས་པ་ལས། འོ་མལདེ་ལོད་བཙན་དང་རེགས་མ་མཇལ་(121)ནས། །མཁར་ཁི་བོམས་
ས་མཆིས་ཏེ། །ཁི་བོམས་དཀའ་གང་པབ་ནས། བཙན་པོ་སོང་བརན་སོན་མོ་གསོལ་བར་བས་ཏེ། གོ་བ་རིངས་པ། མགར་ཡལ་ཟང་གིས་ཚོར་

ནས། རང་མི་མགོ་བཆད་དེ་གམ་མོ། །སང་སད་ཟ་ཙེ་འཛངས་ཀང་ཀི་ཚད་ནི། །རིས་ག་(122)གསམ་ཞལ་ཙེ་ག་བཞི་ཡང་ར་བས་ཉན་
ཞིང་གཆོག མིག་མངས་ག་ཆིག་ཀང་ཟ་ལ་རེ་ན། རལ། བ་པག་རོང་ཁ་གཆིག་ནས་ཁ་ལ་འཕར་བ་ཡང་། གཆིག་གཉིས་གསམ་བཞི་ལ་དག་
ཆེས་བགགས། བ་པིར་འཕར་བ་ཡང་བགངས་པ་ལས། བ་ཆིག་མ་ཚང་ན། །ཁས་བསད་པ་འདའ་ལོས་ཤེས་མཆི་ནས། །མི་ཡོངས་ཀིས་བལས་

པ་ལས། །བ་ཆིག་ཁས་བཀམ་སེ། །སང་སད་ཟ་ཙེ་ལེ་བ། ཚོར་སེན(123)ལ་དཀའ་ཆེ། །སིང་འཛངས། མི་ཆིག་ལ་ཚོགས་དག་ཚོགས་ན། །
ཟ་ཙེ་ལེ་བ་ས་ག་ལ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་འི་འོག་ད་མགར་སོང་རན་ཡལ་ཟང་གིས་བས་སོ། །ཡལ་ཟང་རས་ནས། འོ་མ་ལེ་ལོད་བཙན་བཅག་གོ 
རིང་པོ་མ་རག་པར་གོ་བ་རིངས་ནས་བཀམ་མོ། །འང་ནས་བོན་སོང་རན་སར་བཅག་སེ། ལོ་དག་བགིས་ནས། རས་ཏེ་གམ་མོ། །སིན་བར་

ཞང་ལོན་པ་མོ་དང་འབངས་ཀིས་དཔའད་(124)པ་ནི། དབའས་སམ་སང་བཅག་ཀང་ཞེས་དཔད་དོ(125)།།རེ་བོན་གསངས་སེ་
བཀའ་བཏགས་པ་ནི། །བོན་ཆེ་འི་ལགས་སོབ་པ་འོག་པོན། དབའས་སམ་མང་གིས་བས་ཏེ། སམ་སང་གམ་ནས། །བོན་བཙན་ས་ལོམ་བས་
བས་སོའ། དེ་འི་འོག་ད་ཁ་མང་པོ་རེ་ལ་ཟང་གིས་བས་སོ། །ལ་ཟང་བཀོན་ཕབ་ནས། །དབའས་ཁི་གཟིགས་ཞན་ཉེན་གིས་བས་སོའ། །ལ་
ཟང་བཀོན་ཕབ་ནས། །དབའས་ཁི་གཟིགས་ཞན་ཉེན་གིས་བས་སོའ། །དེ་ནས་མགར་ཁི་འབིང་བཙན་བོད་ཀིས་བས་སོ། །དེ་འི་འོག་ད་
དབའས་ཁི་སམ་རེ་རང་བཞེར་གིས་བས་སོའ། དེ་འི་འོག་ད་རེགས་མང་ཞམ་སག་ཚབ་གིས་བས་སོ། །དེའི་འོག་ད་དབའས་སག་ས་ཁོང་
ལོད་ཀིས་བས་ཏེ། བཀོན་ཕབ་ནས། །འགོ་ཅང་བཟང་འོར་མང་གིས་བས་སོ། ། དེ་འི་འོག་ད་འབལ་སེ་ཟད་ལོང་ཚབ་ཀིས་བས་སོ། །སེ་ཟང་
ལོང་ཚབ་བཀོན་ཕབ་ནས། །དབའས་སང་བཞེར་ཟ་བརན་གིས་བསོ། །དེ་འི་འོག་ད་མགོས་ཀི་བཟང་ཡབ་ལག་གིས་བས་སོ། །དེ་འི་འོག་ད་
མཚིམས་ཞང་རལ་ཟིགས་ཤ་ཏེང་གིས་བས་སོ། །བཀོན་ཕབ་ནས། འབོ་ཅང་བཟང་འོར་མང་གིས་བས་སོ། །དེ་འི་འོག་ད་འབལ་སེ་ཟད་ལོང་
ཚབ་ཀིས་བས་སོ། དེ་ནས་ངན་ལམ་སག་ས་ཀ་གོང་གིས་བསོ། །དེའི་འོག་ད་ས་ནམ་ཞང་རལ་ཚན་ལ་སང་གིས་བསོ། །དེའི་འོག་ད་འབོ་ཁི་



གཟ་རམ་ཤགས་ཀིས་བསོ། །དེ་འི་འོག་ད་དབའ་མང་རེ་ལ་ལོད་ཀིས་བས་སོ། །དེ་འི་འོག་ད་འབོ་ཁི་སམ་རེ་སག་སང་གིས་བས་སོ། །དེ་འི་
འོག་ད་དབའས་རལ་ཏོ་རེ་སག་སས་བས་སོ། །

ལེའ་གསམ་པ།

མཁར་པིང་བ་སག་རེ་ན་ནི་རལ་སག་བ་ས་གཟིགས་བཞགས། །ཉེན་ཀར་རིང་པ་ནི་ཟིང་པོ་རེ་སག་ས་བོ་མཆིས། །སར་བའི་ཡ་ས་ན་ནི། །
ཟངི་པོ་རེ་ཁི་བངས་སམ་མཆིས། །འང་ནས་ཟིང་པོ་རེ་སག་ས་བོ་ལ་ཞིག ཇི་ལ་ཡང་བ་ནི་ཉེས་པར་བཅག་གོ། འཛངས་པ་སིང་ཉེ་བ། 

ལེགས་པའི་སིད་བས་བོ་བསན་པ་ནི་མི་ཉན། །མི་གཅམ་བ་གསགི(126)ངོ་ཟ་རི་(127)བེད་པའི་ཚིག་ནི། །ཆེད་ད་ཡང་ཉན་ཏོ། །མི་

འདི་སེ་བའི་ཡས་བང་ངོ། །མི་འཛངས་པ་དང་མཁང་བེད་པ་(128)དང་། དཔའ་བོ་ཆ་གང་(129)བེད་པ་ལ་སང་སེ། རི་མོ་

བསངས་(130)། །མ་འོངས་པའི་ཆད་པ་ནི་ནན་ཆེ་འོ། །མི་མཁོའ་བ་འི་ལས་ཀི་ས་གངས་ནི་མངས་སོ། །འང་ལར་ཟིང་པོ་རེ་སག་ས་བོ། །

ཆོས་ལོག་ཆིང་སིད་གར་པས། །རོ་བོ་ཉེས་དག་བེད་པ། མི་ཆིག་གིས། མཐོང་ཡང་། ཉེས་པའི་བོ་གདབ་(131)ད་མ་འོས་པའི་ཆད་པ་

ནན་ཆེས། ཚིག་དག་གིས། །ཇི་ག་སས་ཀང་བོ་གདབ་མ་ཕོད་དོ། །རོ་བོ་ནི་བ་ན་གཐམ(132)མོ། །ཁོལ་པོ་ནི་འོག་ན་སག་གོ། །རོ་བོ་ནི་བ་

ན་སོ། །ཁོལ་པོ་ནི་འོག་ན་གམ་མོ(133)། ། གཆིག་ལ་གཆིག་སིང་མི་བརན་ཏེ། །ཐ་དད་ད་སེམས་སོ། །ཇོ་བོ་ཟིང་པོ་རེ་ངན་ཞན་ཏེ། །ཇི་
ལ་ཡང་ལོག་པ་གཤིན་པོགས་ཉེས་དགར་བེད་པས། །ཡལ་གི་སིད་ཀང་དམའས་སོ། །མི་ཡོངས་ཀང་རོ་བོ་ལ་འཁང་ངོ། །འང་ནས་

(134)ཟིང་པོ་རེ་སག་ས་བོ་འི་བོན་པོ། །མཉན་འཇི་ཟང་ནག་པོས། །རོ་བོ་ལ་གསོལ་པའ། །རོ་བོ་ལ་ཡང་ལོག་པ་གཤིན་ཕོགས་མཛད་

པས། །སོལ་(135)ཀི་སིད་ནི་སིད་ད་མ་རང་། ཆོས་(136)ནི་ཆོས་ས་མ་རང་སེ། ཡལ་གི་མི་དབལ། ཉམས་གི་སིད་དམའ་སེ། ན་མོ་

(137)བརག་ཟིན་ན་ཇི་ནོངས་ཤེས་གསལ།(གསོལ)ནས། འང་ནས། ཟངི་པོ་རེ་སག་ས་བོ་ཉན་ད་མ་རང་སེ། འདི་སད་ཟེར་བ་ཉེས་སོ་

ཤེས། །འཛི་ཟང་བོན་པོ་ལས་པང་ངོ་། །འང་ནས་འཛི་ཟང་མ་རངས་སེ། །ཟིང་པོ་རེ་ཁི་པང་སམ་ལ་ལས་(138)ནས། །ནག་པོ་འཁས་ཏེ། །
ས་བོ་བསད། དེ་འ་རལ་ཏེ་བསེའ་ས་མཆག་གོ། །སག་ས་བོའི་ཡལ། ཡལ་ཡེལ་རབ་སེ་བཞི་དང་ཀམ་ཡ་གསམ། །ཟིང་པོ་རེ་ཁི་པང་སམ་

གིས། །འདས་སོའ། །དེའི་དཀའ་འགེལ(139)ད་མཁར་སར་བས་བཆད་དེ། ཀང་ཡ་སམ་གི་སད། མཉེན་འཛི་ཟིང་གི་བན་ད་དངར་ཏོ། །

བན་གི་ས་རིས་(140)ཀི་ནང་ད་། །མང་ནམ་ཏོ་རེ་ཁ་ག་དང་། སོན་ཏོ་རེ་ཅེང་ས་སད་ཀང་། །འཛི་ཟང་གི་བན་ད་བཆད་དོ། །འང་ནས། 

འཛི་ཟང་གི་ཆང་མ་པ་ཚབ་ཟས། །མང་བན་བེད་པ་ལ། །དེགས་བཀར་ཏེ། །སིག་བསོལ(141)། ས་བསན་ནས། མང་ཙེང་ས་རངས་ཏེ། 
ཟངི་པོ་རེ་ཁི་པང་སམ་ལ། །མཉན་གི་བན་བེད་མི་ཕོད་ཆེས་འཁངས་སེ་གསོལ་ཏོ། །ཟངི་པོ་རེ་ན་རེ། མཉན་འཛི་ཟང་ལས་ང་ལ་སིང་ཉེ་

མེད་པ་འི་བན་ད།། ཁོན་(ཁོད)འདའ་མ་རན་པ་མེད(142)དོ། །རོ་མས་སིག་བསོལ་ས་བསན་པ་བས། །ཁར་གང་(143)ཡང་རོ་མོ་

དབང་གིས། །ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བསོ་(144)སེ། ། གསོལ་བ་མ་གནང་ངོ་། །འང་གི་ཚིག་དེས་ཙེང་ས་ཤིན་ད་མ་རངས་སེ་ཡི་ཆད་དོའ། །
འང་གི་རེས་ལ། །ཟིང་པོ་རེ་འི་མངན་དབའས་བཤོས་ཏེ་ར་ཤ་ག་དང་། །གཤེན་ཁི་བཞེར་འདོན་ཁོང་གཉིས། །འཕེན་པའི་རིང་ཁར་
འཐབས་ནས། གཤེན་ཀིས་དབས་བསད་དོ། །དབའས་ཀི་ཕངས་ཏོ་རེ་དབི་ཚབ་ཀིས་ཟིང་པོ་རེ་ལ། ན་བོ་གཤེན་ཀིས་བསད་པའི་སོང་ཇི་

གནང་ཞེས་གསོལ་ནས། །ཇིང་པོ་རེས། །གཤེན་ཁི་བཞེར་ཁོལ་ཚབ་ནང་བོན་བེད་པའི་ངོ་མ་ཚོད་(145)དེ། དགེ་བས་མི་དགེ་བ་བསད་
ན། །བསད་ད་ཟད་དོ་ཞེས་བསོའོ། །འང་གི་ཚིག་དེས། ། དབི་ཚབ་ཤིན་ཏ་མ་རངས་སེ་ཡི་ཆད་དོ། །འང་ནས་མང་དབའས་གཉི་ཀའ་

(146)ཡི་ཆད་དེ། །འགོགས་སེ་དོང་ངོ་། །དབི་ཚབ་ནི་ས། ཙེང་ས་ནི་འཔི་སེ། །ཁིམ་ད་དོང་ངོ་། །ཙེང་ས་གཚིག་ས་པི་ན་(147)ཚར་
ས་སེ། ཆབ་ཆབ་ནི་ཕ་རོལ་ན། །ཡར་ཆབ་ནི་ཕ་རོལ་ན། །མི་འི་ནི་མི་བ་སེ། །ལའི་ནི་སས་པོ་བཞགས། །རེ་བདེན་ནི་བཀོལ་ད་དགའ། །ས་
བདེན་གིས་ནི་བསད་ད་དགའ། །ཞེས་སིང་ལ་སེམས་པ་ཁར་ཏོར་ཆེས་བང་ནས། དབི་ཚབ་སན་ན་འགོ་བའི་ར་བར་སངས་ཤེས་ཐོས་སེ། །
དབི་ཚབ་ཀིས་ཚིག་དེ་ཏོག་ཆེས་བངས་ནས། །ཙེང་ས་ཁོད་ཟེར་བ་ལས་བདེན་བ་མེད་དོ།། ཁོ་བོ་ཡང་འདི་ལས་མ་རངས་པ་མེད་ཀིས། །
ཁོད་སེམས་པ་དང་མི་འདའ་རེ་ཞེས་མནའ་བོར་རོ། །འང་ནས། མང་དབའས་གཉིས་ཟིང་པོ་རེ་ལས་འཁས་ཏེ། ། བཙན་པོ་ས་རལ་ལ་གོ་བ་
ཉེ་བར་བཟས་ནས། །མནའ་མཐོའ་ཡང་ཆེར་བཆད་དོ། །འང་གི་འོག་ད་དབའས་དབི་ཚབ་ཀིས། ཞང་པོ་མནོན་བཟང་ཏོ་རེ་སོན། བོ་ལ་

བཏགས་(148)ཏེ། མནའ་མཐོའ་བཆད་པ་ལས། །བཟང་ཏོ་རེ་ཤི་ནས། །པ་བང་སམ་འདོན་པོ། །ཟིང་པོ་རེའི་ནང་ཀར་བེད་པ་བོ་ལ་
བཏགསེ་མནའ་མཐོའ་བཆད་དོ། །མང་སོན་ཏོ་རེས་ཚེས་པོང་ནག་སེང་བོ་ལ་བཏགས་ཏེ། །མནའ་མཐོའ་བཆད་དོ། །འང་ནས་མང་



དབའས་མནོན་དང་གསམ་གིས་ཚེས་པོང་ནག་སེང་ལས་པིན(149)ཀིས། ས་རལ་སག་བའི་སན་ད་བོན་ནས་(150)། །བཙན་པོའི་
ཞལ་ནས་ངའི་སིང་མོ་ཞིག་ཀང་། །ཟིང་པོ་རེ་འི་ག་ན་འདག་མོད་ཀི། །ཀེད་ཟེར་བ་བཞིན་བ་འོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ནས། །མང་དབའས་
མནོན་དང་གསམ། །བོ་ལེན་ཆིང་མཁར་པིང་བར་མཆི་སེ། །ཉིན་ཞིང་ནི་ཕན་ཚལ་གི་ཤིང་ཁང་ན་སག་སོ། །མཚན་ཞིང་ནི་པིང་བར་མཆི་སེ། 
།དབ་སང་བོ་མནའ་གཅོད་པའི་ཚེ། །ཡར་མི་འབངས་ཀིས་དཔད་པའ། །མི་བཟངས་ནི་ར་བཟངས་ཤིག ཉིན་ཞིང་ནི་ཕག་ཚལ་ན། །མཚན་

ཞིང་ནི་པིང་བར་མཆིའ། །དག་འམ་ནི་ཞིང་(ཟན)ཅིའ་ཞེས་དཔད་དོ། །འང་གི་རེས་ལ། ཟངོ་པོ་རེ་ལོ་(ལ)ད་མ་མ་དངས་པར་རལ་སག་

བ་དགང་ད་གཤེགསོ། །གདོད་མ་རལ་སག་བའི་སན་ད་ནི། །སིང་ཚེས་པོང་ནག་སེང་གིས་བགིས(བགིས)སོ། །དེ་ཚན་ཆོད་ནི་ཚེས་པོང་
ནག་སེང་གི་བན། སག་གིམ་ཏང་རང་བས་བགིས་སོ། །སང་གིམ་ཏང་རང་བ་བོ་ལ་བཏགས་ན། །གཉིད་ལོག་ན་བརོལ་གིས་དོགས་ནས། ཁོ་
མོ་དང་མི་ཉལ་བར་རི་ལ་ཉལ་ཞིང་། ནབ་རེ་མལ་རེ་འཕོའོ། །ཁོ་མོ་ལ་ཡང་ང་ལ་མཚན་གི་ཡ་དགས་ཤིག་བབ་གིས། །གསང་ཐབ་པར་གི་

ཤིག་ཆེས་བཏམསོ། །འང་ནས་ཇི་ཞིག་བེད་བེད་ནས། །ཁོ་མོ་དང་གཉིས་ཀ་འཐབ་སོ། །འང་ནས་ཁོ་མོ་ན་རེ། །ཁོད་ལོ་བོ་(151)ཆེ་ལ། །
རི་དགས་མ་བབ་ཀི། །ལོ་སོར་ད་ངེས་སོ་ཞེས་བས་སོ། །འང་ནས་དེའི་ནབ་མོ་ནས་མོད་ལ་ངོ་བས་སེ། །མཛའ་ནས། དམར་དམར་

(152)ཏེ་བཅད་ནས། །ཁོ་མོ་ཡང་ཤི་འོ། །འང་གི་འོག་ད་ཟིང་པོ་རེ་ལ་མ་དངས་པར། །གིམ་ཏང་རང་བ་ནད་ཀིས་བཏབ་སེ་རབས་ཆད་
དེ་ཤི་འོ།།

ལེའ་བཞི་པ།

།།བཙན་པོ་སོན་མཚན་དང་། སོན་ཀོལ་མཆེད་གཉྀས་ཀིས། མང་ཙེ་ས་དང་། དབའས་དབྀ་ཚབ་དང་། དབའས་མེས། སང་དང་། དབའས་
པ་ཚབ་དང་། མནོན་འདོན་པོ་དང་། ཚེས་པོང་ནག་སེང་དག བོ་སལ་པའི་ཚྀག་ནི། དེང་ཕན་ཆད། ཟིང་པོ་རེ་རབ་ད་མྀ་དོར་རེ། ས་རལ་

པང་ད་མྀ་ལེན་རེ། །བཙན་པོ་ས་རལ་ལ་གོ་བ་འདྀང་(153)རེ། །མཐང་གང་རེ། མན་ངག་ཐབ་པར་མི་འཚལ་རེ། པི་མ་ནང་འཚལ་རེ། 

སོམ་ཉི་བགིད་རེ། །བརལ་ཕོད་པར་མྀ་འཚལ་རེ། །སོག་སོངས་（མི）འཚལ་རེ། །བཙན་པོ་སོན་བཙན་གིས། །བཀའ་ཇྀ་སལད་པ་
བཞྀན་མི་ཉན་རེ། གཞན་སས་བསས་ཀང་ཉན་རེ་བར་བོ་སོལ་ཏོ། །མང་ཙེང་ཅང་དང་། མང་མ་རམས་བོ་ལ་གཐོགསོ། །དེ་ནས་དགང་ཐས་
བགོས་སེ། སར་མཆིས་སོ། །གཅང་སོན་ཀོལ་དང་། ཡལ་སོང་ཙན་གཉིས་ནྀ། །སད་ན་ཡལ་འཚོའ། །ཞྀང་བཞགས་སོ། །བཙན་པོ་ཁི་སོན་
བཙན་གིས། ཞབས་ཀྀས་བཙགས་ཏེ། དམག་ཁི་དང་ཆསེ་དངས་སོ། །མང་ཙེང་ས། །དང་། མནོན་འདོན་པོ་གཉིས་ནི། །སག་པ་ཤར་ལ་ཚན་

ཆད། །བ་གཆོད་(154)ཆིང་ཉན་རར་བཀེའོ་(155)། །དབའས་དབྀ་ཚབ་དང་། །ཚེས་པོང་ནག་སེང་གཉིས་ནྀ། །བཙན་པོ་འི་སན་

འདེན་ནོ། །ཆ་བོ་ནི་རབ་ཏ་བཏོད་དོ། །ད་ལ་(156)ནྀ་དབེ་ར་བཏྀང་ངོ་། ། མཁར་ཡ་ས་ནི་ཕབ་བོ། །དག་གྀ་ཟིང་པོ་རེ་ནྀ་བརག་གོ། །
མང་པོ་རེ་སམ་བ་ནྀ་ད་ག་ཡལ་ད་བོས་སོ། །ཕགི་ཡང་བ་ས་མན་ཆད། རོང་བེ་སར་ཡན་ཆད། བཙན་པོ་ཕག་ད་བོན་ཏོ། །བཙན་པ་ཁི་སོན་
བཙན་གྀས། །བཀའ་སལ་ཏེ། །ཡལ་ངས་པོ་ལས། །འཕན་ཡལ་ད་མྀང་སོས་སོ། །མང་དབའས་ཀྀས། །མཆིད་བངས་པ། །གཟས་ནྀ་ལ་བོན་ཏོ། །

སོན་མཚན་སོན་ཀོལ། །གཟས་(159)ནྀ་ལ་བོན་ཏོ། །སིན་བ་རོད་ཀིས་བཏགསེ། །ཚེས་པོང་ནག་སེང་གིས་བཏགས་སོ། །རེ་བདེན་གྀས་ནྀ་

བཀོལ་ཏོ། །ས་བདེན་གྀས་ནི་བསད་དོ། །མྀ་སོན་རམ་ད་སང་ངོ། །མཚེ་གཟགས་(160)རམ་ད་འཁངས་སོ། །དེ་ནས་ཡལ་ངས་པོ་འི། །
འབངས། །དབའས་དབྀ་ཚབ་ལ་སོགས་པས། །བཙན་པོ་འི་མཚན་གསོལ་པ། །ཆབ་སིད་གནམ་བས་མཐོ། །དབ་རག་རི་བས་བརན་ཏེ། །
གནམ་རྀ་སོན་མཚན་ད་བཏགསོ། །མང་དབའས་མནོན་དང་གསམ་གིས། །ཟིང་པོ་རེའི་སིད། །བཙན་པོ་ས་རལ་གི་ཕག་ད་དངར་ཏོ། །དེ་

ནས་གནམ་རི་སོན་མཚན་གིས་ཕག་ལག(161)གིས་དས་(162)ཏེ། །མང་ཙེང་སའི་བ་དགའར། ། མཉན་འཛི་ཟང་གི་མཁར་སར་
བ་དང་། བན་ཁིམ་སོང་ལ་བརའ་སལཏོ། །དབའས་དབི་ཚབ་ཀི་བ་དགའར། །ཟ་གད་གཤེན་ཀི་ཡལ་ས་དང་། །མལ་ཏོ་ཕོགས་ནས་བན་
ཁིམ་སོང་ལ་བརའ་སལ་ཏོ། །མནོན་འདོན་པོའི་བ་དགའར། ཁོ་ནའི་པ་ན་པོ་མནོན་ལ་སོགས་པ་བན་ཁིམ་སོང་ལ་བརའའ་སལ་ཏོ། །ཚེས་
པོང་ནག་སེང་གི་བ་དགའད་འོན་ཀི་སོན་མཁར་ནས། བན་ཁིམ་སམ་བརའ་སལ་ཏོ། །མང་ཙེང་ཅང་དང་། ཕ་སན་པོ་མ་གསེང་གཉིས་ནི་

དཀ་ལ་གཐོགས་སེ། དཀ་རལ་(163)པའི་ནང་ད་ཡང་གཐོགས་སོ། །དབའས་དབི་ཚབ་ཀི་ཚ་བོ། །སག་པོ་རེ་མེས་སང་དང་། མང་པོ་རེ་
པ་ཚབ་གཉིས་དཀའ་རལ་ལ་གཐོགས་སོ། །ཚེས་པོང་ནག་སེང་གི་ན་བོ་ན་ག་དཀའ་རལ་ལ་གཐོགས་སོའ། །འང་ལ་སེ། མང་དབའས་
མཐོན་དང་གསམ། ཚེས་པོང་སིན་དང་བཞིས། །གོ་བ་ཉེ་ནས། བན་ཁིམ་མང་པོ་དང་ཡལ་ཆེད་པོ་སལ་ཏོ།། བཙན་པོའི་བོན་པོར་བཅག་གོ།། 

རལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ། །ཁང་པོ་སང་སད་ཀིས་རང་བོད་(164)ཀི་རེ་བོ་མར་མིན་མགོ་མཆད་དེ། ། རང་བོད་ཁིམ་ཉི་གི། །བཙན་པོའི་



ཕག་ད་པལ་ཏེ། །ཟ་ཙེ་གོ་བ་ཉེ་འོ། །འང་ནས། བཙན་པོ་སོན་བཙན་གིས། །རང་བོད་ཁིམ་ཉིས་གི། །ཟ་ཙེ་གོ་བ་ཉེ་བ་འི་བ་དགའར་སལ་ཏོ། །

འང་གི་འོག་ད་བཙན་པོ་མཆེད་གཉིས་ལ། །མོང་སོན་པོ་གོ་བ་རིངས་པ། ཟ་ཙེ་གོ་མ་ཉེ་བས་དཀའ་བེལ(165)ནས། བཙན་པོ་མཆེད་

གཉིས་ཀི་ས་ལ་མ་དར་པར་(166)།། མོང་སོན་པོ་བཀམ་སེ།། ཟ་ཙེ་གོ་ཉེའོ། །ཟིང་པོ་རེ་སིད་བརག་པའི་བོ་ལའ་གཐོགས་ཏེ། ། ཟ་ཙེ་གོ་
ཉེ་འོ། ། འང་གི་རེས་ལ་དགས་པོ་འབངས་ས་མངའ་བ་ལས་ལོག་གོ ། འང་ནས་རེ་བོན་ཡོངས་ས་འདས་ཏེ། དགས་པོ་ལ་དེ་དགག་པའི་
བཀའ་གོས་མཛད་ནས་དམག་པོན་སས་བ་ཞེས་བོད་ན། སེང་གོ་མི་ཆེན་གིས། ཁོ་བོས་རོ་ཐོག་ཆེས་ཁས་བངས་སོ། ། འང་ནས་ཁང་པོ་སང་

སད་ན་རེ།། ཁོ་འདའས་ (167)དམག་པོན་འོང་འམ། ། མི་འཛངས་པ་གོ། ཀེའ་(168)ནང་ད་མང་བ་(169)བཅག་པ་དང་

མཚངས་ཤེས་བ་ན། ཁོ་འདའ་བཙན་པོའི་སམ་པི་པར་(170)བཀའ་སལ་ནས།། ལོ་ད་མ་ཞིག་ལོན་ན།། འཛངས་རོ་ཐོག་གོ་ཞེས། ། མི་

ཆིག་གིས། བསོད་པ་ཁོ་བོས་མ་ཐོས་ན།། ཁོ་འདའས་མི་འོང་བ་ལ་བསེ་བསེ་(171)སེ། འབངས་ཆབ་འཚལ་བར་(172)མཆི་འོ། ། 
ཞེས་བས་སོ། ། མི་ཆེན་ན་རེ། མི་ཡོངས་ཀིས་ཁོ་བོ་ལ་སན་ད་མི་བརོད་པ་ཡང་བདེན་ནོ། ། ཁོ་བོ་སོན་སེའ་ནང་ད་ཞགས་ཀང་མ་ཞགས། རེ་

མོ་པིར་(173)མ་བང་བ་ཡང་བདེན་ནོ། །ཁོ་བོ་སོན་སེའ་ནང་ད་ཞགས་ས་ཟིན་ན།། རེ་མོ་བས་ཡ་བ་ཕན་ཆད་པང་(174)སེ་སོང་
ཟནི་ནོ། ། འང་གིས་དེང་ཐོ་བས་གསོལ་བ་ཡང་། ། སོན་ཇི་འི་ནང་ད་ཡང་མ་ཞགས་པས། གདོད་འཇག་པར་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བས་
སོ། །འང་ནས་བཙན་པོས་ཀང་། མི་ཆེན་གསོལ་བ་བཞིན་གནང་ནས། དགས་པོ་འབངས་དགག་པའི་དམག་པོན་ད་བཀའ་སལ་ཏོ།། འང་

ནས་མི་ཆེན་གིས། ། དགས་པོ་ལ་དེ་ལ་བརལ(175)ཏེ། ། དགས་པོ་ཡོངས་ས་བཀད་ཏེ། །མི་ཆེན་གི་བ་དགའར། གསེར་ཁང་རེ་འ་རལ་
གི་མི་དང་འབོག་ད་བཆས་ཏེ་སལ་ཏེ།། འབོང་ཆེ་པོ་དངལ་གི་ར་མི་ཡོངས་ཀི་ཁ་ན་བརོད་ན། ། སོང་འགོ་མི་ཆེན་གིས། ། དགས་ཀི་བསེན་

མཁར་ལ། ། མདང་མོ་ཐབས་གཆིག་གིས། ། འབོག་མོ་ཐང་གང་ཐོབ། པོགས་རེག་སམ་བརན་ས་བོ་རེང་(176)གིས། དཔའ་བའི་པལ་

པིན་ན་(177)།། ཉིན་ཆིག་ལ་དགས་པོ་མི་བརའ་བསད་ཆེས་འང་སད་དོ(178)།། འང་གི་རེས་ལ། ། མང་སོན་ཏོ་རེ་གོ་བ་ཉེ་བའི་

བ། ། ཞམ་སང་བཙན་པོ་འི་ཞ་འབིང་སང་མ་པ་(179)འཚལ་ཞིང་མཆིས་སོ། །འང་གི་རེས་ལ།ཞ བཙན་པོ་རེས་འབངས་དགེས་སེམས་
སོན་མོ་གསོལ་ལོ།། འང་གི་ཚེ་ཁིམ་པོ་སང་སད་ཀི་ག་བངས་པའི་ཚིག་ལ།

མོན་ཀ་འི་ནི་སག་ཆིག་པ།

སག་བཀམ་ནི་ཟ་ཙེས་བཀམ།

གང་བཀོས་(180)ནི་པག་ད་པལ་(181)།

ས་ལོ(182)ནི་ལེ་(ལོ)རེགས་(183)སལད།

རང་བང་ནི་ཡ་སོད་ཀི།

ཐང་པོམ(184)ནི་རོད་ལིང་བའ།།

རོད་བཀམ་ནི་ཟ་ཙེས་བཀམ།།

རོད་གཤོག་ནི་པག་ད་པལ།།

གསབ་གསོབ་(185)ནི་ལོ་རེགས་སལད།།

ན་ནིང་ནི་གེ་ནིང་ས།།

ཏི་སེ་ནི་གངས་དང་ནས།།



ཤ་དང་ནི་རང་བེར་བའ(186)།།

ཤམ་པོ་ནི་ས་ལ་བེར།།

དེ་རིང་ནི་སང་ལ་ན།།

ཤམ་པོ་ནི་གཉན་གི་ར།།

ཤ་རང་ནི་ཚས་མ་ཉན།།

ཤ་རང་ནི་ཚས་ངན་(187)ན།།

ཏི་སེ་ནི་གངས་ཀིས་བན(188)།།

ན་ནིང་ནི་གཞེ་ནིང་སོན།།

མ་པང་ནི་མཚོ་འགམ་ནས།།

ངང་དང་ནི་དར་བེར་བ།།

དང་ཀོ་ནི་མཚོ་ལ་བེར།།

དེ་རིང་ནི་སང་ལ་ན།།

དང་ཀོ་(189)ནི་ལའི་མཚོའ།།

ང(ང)དར་ནི་ཚས་མ་ངན།།

ང(ང) དར་ནི་ཚས་ངན་ན།།

མ་པང་ནི་མཚོ་འིས་བིན།།

ལོ་རེགས་ནི་འཕན་གི་སོན།།

སེ་ཁང་ནི་འཕན་(190)གིས་བཏབ།།

ས་ན་ནི་འཕན་བ་ལ།།

ད་ཙམ་ནི་སན་ཡང་ཡས་(191)།།

དབ་པིང་(192)ནི་གོ་བོ་(གེ་བོ)(193)ལ།



ཐ་མ་(194)ནི་གཡགིས་(195)བསོད།།

ཟ་ཙེ་ནི་སལ་ལགས་གང་(196)།།

ཀ་དེ་ཞེས་བངསོ།། འང་ནས་བཙན་པོའི་ཐགས་ལ་དགོངས་པ། ། བོན་པོ་ལོ་རེགས་གཆིག་གིས་ལན་བན་བར་ཐགས་རེ་བ་ལས། སས་ཀང་

མ་བན་ཏོ།། འང་ནས་ཞང་སང་པེའ་ཟང་འབིང་པོ་བཆས་པ་ཙམ་ཞིག སང་མ་ལོམ་ཞིང་མཆིས་པ་ལ། ཁོད་ཕ་སིན(སིང་)ཉེ་བའི་བ་ན། ། 
ཀ་ཤེས་སམ་ཞེས་རས་པ་དང་། ཞང་སང་གིས་མཆིད་འཚལ་ཞེས་གསོལ་ཏོ།། ཞང་སང་གིས་ཀ་བངས་པ།།

ཀེ་ན་ནིང་ནི་གཞེ་ནིང་ས།།

ཆབ་ཆབ་ནི་ཕ་རོལ་ན།།

ཡར་ཆབ་ནི་ཕ་རོལ་ན།།

དག་གི་(197)ནི་ཟིང་པོ་རེ།།

ཉ་ལས་ནི་ཁམ་ད་དཀོང་(198)(199)།

ཁམ་ལས་ནི་རེག་ད་བཏའ(200)།།

སི་ནས་ནི་ཉ་འདོན་པ།

དབི་ཚབ་ནི་པངས་ཏོ་རེ།།

ཀམ་ན་ནི་ཚབ་(ཆབ)གཚོད་(201)པ།།

ཙེང་ས་ནི་སོན་ཏོ་རེ།།

ཁར་ར་ནི་རགས་ཐོགས་ཤིང་།།

དོག་གི་ནི་ས་སེད་པ།།

པང་སམ་ནི་འདོན་པོ་ཞིག །

ཐང་ལ་ནི་རེ་བཆད་(202)ཆིང་།།

ཤམ་པོ་ནི་རེད་དའ་བསན།།

ཡ་ས་འི་ནི་མཁར་པབ་ཆིང་།།

པིང་བའི་ནི་སོན་ད་བགིས།།

ས་(ན)ནི་མཐོ་བ་ལ།།



ད་ཙམ་ནི་དགང་ལ་རེག

ངས་པོ་ནི་སང་དས་(203)ཤིང་།།

ཡར་མོ་ནི་ཁོལ་ད་སལ།།

ས་ན་ནི་ཆེ་བ་ལ།།

ད་ཙམ་ནི་མཐའ་ཡང་ཡས།།

ལོ་རེགས་ནི་འཕན་གི་སོན།།

ལོང་ཏོང་ནི་འཕན་གིས་བཏབ།།

ས་ན་ནི་འཕན་པ་ལ།།

ད་ཙམ་ནི་འཔན་ཡང་ཡས་(204)།

ན་ནིང་ནི་གཞེ་ནིང་ས།།

ཕོ་མའི་ནི་འབོང་བཀམ་པ།།

ལོ་ཤིང་ནི་སག་མོ་རལ།།

ལགས་ཀིས་ནི་མ་དལ་ན(205)།།

སག་གིས་ནི་རེ(206)མི་པགས།།

རོད་ཀིས་ནི་མ་བསོན་ན།།

འབོང་ལ་ནི་རེ་མི་འི་འཛེན་(207)།།

ངས་པོ་ནི་ར་ཡལ་གི།

ཀོམ་རེ་ནི་གཟིག་མོ་རལ།།

ཁབ་ཀིས་ནི་མ་པག(208)ན།

རས་ཀིས་ནི་རེ་མི་སགས་(209)།

རས་ཀིས་ནི་མ་དངས་ན།

ཀོམ་ཙེ་(210)ཉི(ནི)ཉིད་མི་འཇོ་(211)།།



ཞེས་ག་བངས་ནས། ཚིག་དེས། བཙན་པོ་ཐགས་བཉེ་སེ། མང་ཞང་སང་བོན་པོར་བཅག་ནས། བོན་པོའི་མཚན་མར་ཡང་རལ་(རལ་)གི་

པག་བ་ཆང་(212)སལ་ཏོ།།

ལེའ་ལ་པ།

འང་གི་རེས་ལའ།། དབའས་ཕང་ཏོ་རེ་དབི་ཚབ་རས་ཏེ། ཉི་མ་འདེ་ཞིང་མཆིས།། བཙན་པོ་ཁི་སོང་བརན་ཉེན་ཀར་ནས། སི་ལང་ད་
གཤེགས་ཀར། ཕངས་ཏོ་རེ་དབི་ཚབ་གིས།། བིན་ས་དོ་རེ་གཙག་བོན་ལས་གསོལ་ཏེ། །གནའ་ཟིང་པོ་རེ་རབ་ད་བོར། ། ས་རལ་ཕང་ད་ལེན་

ལེན།། ཆབ་སིད་ཆར་(213)ནི་བསིངས། ཞེང་ད་ནི་བསེད་བསེད་ན།། མང་གིས་སིད་མ་ཐབ་སེ།། བཀོན་ཕབ་ནས། ། བདག་ཆག་སད་

མཚན་(214)། བར་གོ་བ་མ་རིངས། ། མཐང་མ་གང་ཞིང་མཆིས་ན།། ད་རོ་ལས་བལས་ན་ནི་ཉམ་ཆང་།། ར་ལས་བལས་ན་ཕོག་

ས(215)ཆེ་ཞིང་མཆིས་ན།། བདག་རན་པོ་ཙམ་ཞིག་མ་གམ་པར། ། དབ་སང་ཁད་པ་ཙམ་གསོལ།། བདགི་བ་ཚ་བོ་ཁད་པར་སལ་པར་

ཇི་གནང་།། བཙན་པོ་ཡབ་ནི་བདགི་མཆིས་བང་ད་གདན་བཏིང་ཡང་གནང་ན། ། ད་ཤལ་ཡོགས་ས་(216)ལ་མོ་ཆག་པ་པམ་

(217)ད་ཕག་ཐབ་ཙམ་ཞིག་གསོལ（218）ད་ཇི་གནང་ཞེས་གསོལ་ནས། དེ་ཙམ་ན་མང་དང་ཅོག་རོ་སོད་རིམས་ལ་བཀོན་

དབབ་པར་བགིས་སེ།། ཁ་ཁག（219）……རེས་ལ་བབ་ནས།། གསོལ་དགང་ཡང་གནང་སེ།། བཙན་པོ་ཞ་ས་ནས།། བཀའ་
སལད་པའ།། མི་དིན་……མི་ནི་སིང་མི་གཆད།། ར་ལེ་འ་ར་ནི་སལ་མི་དབང་།། ས་ན་ངའི་ཡབ་ཀི་རིང་ལ།། འབིང་ཐོ་རེ་སང་བརན་

དང་།། ཕངས་ཏོ་རེ་དབི་ཚབ་དང་ཁེད་གཉིས།། ཆབ་ཕ་རོལ་ཚ་རོལ་གི།། གང་བོན་འཚོལ་ཆིག་པར་དགོད་དགོད་（དགོང་

དགོང་）པ་ལས། འབིང་ཏོ་རེ་སང་བསན་ནི་ཤི།། ཁོད་ནི་རས་སེ་ཉི་མ་འདེར་གནང་སེ་བཞག མང་ཞང་སང་བོན་ཆེར་བསོས་ཏེ་བཞག་
ན།། ཡབ་ནོངས་ནས། མང་གིས་ཀང་གོ་བ་རིངས་སེ། བཀོན་ཕབ་པའ་ཡིན་ནོ།། ད་ཁེད་དབའས་ཕ་ཆིག་ནི།། གདོའ་ཐག་གཉིས་ས།། གོ་བ་
མ་རིངས་པོས།། ལ་མོ་ཆག་པ་པམ་ད་པག་ཐབ་ཀང་གསོལ་ཆིག། དབ་སང་ཡང་གནང་ངོ་ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ།། ལ་མོ་ཆག་པ་པམ་ད། རང་

（220）ཕེད་པབ་སེ། པག་ཐབ་གསོལ་ཏོ།། ས་རེན་ད་ཁབ་བསེའ་ས་བཅ་དང་། ལོང་པོམ་（221）གི་རལ་གི་མདོར་

ཅོད（222）གཉིས་གསོལ་ཏོ།། བཙན་པོས་དབ་སང་ཡང་གནང་ངོ་།། དབའས་དབི་ཚབ་སན་མཚན་བདན་ཡང་བོ་སལ་ཏོ།། 

བཙན་པོས་བཀའ་སལད་པ།། དབི་ཚབ་གོ་བ་ཉེ་བས།། གམ་ན་མཆད་（223）ཕག་དར་（224）པོ་བརིག་པར་གནང་ར་
ནི་བརའ་དགམ་བར་གནང་།། བ་ཚ་གང་རང་བ་གཆིག གསེར་གི་ཡི་གེ་མི་ཆད་པར་སལད་པར་བཀའ་སལ་ཏོ།། བཙན་པོ་ཞ་ས་ནས།། 
མགར་བངས་པའ།།

ཡར་མོ་（225）ནི་ཆ་ཐངས་ཀིས།།

མདོ་ནས་ནི་རང་བ་བསིང་།།

ཡར་མོ་ནི་ཞེང་ཆངས་ཀིས།།

ལོ་ནས་ནི་བང་ད་བསེད།།

འཐམ་འཐམ་（226）ནི་འད་འད་ན།

ངག་རེས་（227）ནི་མིས་མི་བརོད།།

འགོ་འགོ་ནི་འཆམ་འཆམ་ན།།



ཆགས་ལམ་ནི་ཆས་མི་སང་།།

ཁོད་གིས་ནི་ང་མ་གཏང་（228）

ང་འིས་ནི་ཁོད་མི་གཏང་།།

ང་འིས་ནི་ཁོད་མི་གཏང་།།

ད་འིས་ནི་ཁོད་གཏང་ན།།

དགང་མཐའ་ནི་སང་ད་རང་།།

ཁོད་ཀིས་ནི་ང་གཏང་ན།།

ངས་པོ་（229）ནི་རད་ད་རང་།།

ཞེས་བཀའ་སལ་ཏོ།། དེ་ནས་དབའས་དབི་ཚབ་ཀིས་མཆིད་བངས་པ།།

བཚན་ད་ནི་བདག་འཚལ་ན།།

ཆང་ན་ནི་རེ་ཁར་ཆིག །

པག་ད་ནི་བདག་འཚལ་ན།།

ལ་རི་ནི་གཡང་སོང་（230）ཤིག

རེ་འིས་ནི་བཀའ་སལ་ན།།

གཞའ་མ་（231）ནི་ཡད་ཀི་སིད།།

བ་འིས་ནི་ཞ་པབ（232）ན།།

ལ་པི་ནི་གདངས་（233）ས་དོ（234）།།

ཞེས་མཆིད་བངས་ནས།། སད་མཚན་བདན་གིས་གཏང་རག（235）ཆེད་པོ་བཏང་ངོ་། ། དབ་སཡང་གནང་བའི་གོར་མ་པག་ད་
བོན་པ་ནི།། རལ་འབིང་ལན་ཏོན་གིས་བང་སེ་པག་ད་གསོལ་ནས།། གོར་མ་དཀར་པོ་དངོས་ནི།། དབི་ཚབ་ཀི་མཆད་པའི་རང་ད་བརིགས་
སོ།། ཞང་ལོན་ཞ་བིང་ད་བོ་འདོར་འདོར་བ། ཁ་ཁི་དོ་རེ་སང་ཞང་དང་། གནབས་ས་དོ་རེ་གཙག་བོན་དང་། རེགས་རལ་འབིང་ལན་ཏོན་
དང་། ཚེས་པོང་ཁི་བཙན་ཁོང་སོ་དང་། འོ་མ་ལེ་ཁི་བཟང་ལོད་བཙན་དང་། ཁ་སོན་ཏོ་རེ་ཕངས་ཚབ་དང་། རེ་བོན་བདན་གིས་དེ་ལར་
དབ་སང་གནང་ངོ་།། དབ་སང་གནང་པའི་ཚིག་ནི། ད་པིན་ཆད་ཁེད་སད་མཚན་གིས།། བཙན་པོ་ས་རལ་གི་ཞ་སར། གོ་བ་མ་རིངས་

མཐའང་མ་གང་ན།། ནམ་ནམ་ནམ་ནམ། ཞ་ཞ་ཞ་ཞར（236）ཡང་། དབི་ཚབ་གི་བ་ལ་མ་ཉེས་པར་བཀོན་དབབ་རེ་



（237）། འཕའ་མ་（238）མི་ནག་གསན་རེ།། འཕའ་མ་ཞིག་གསན་ན་ཡང་། ཤགས་བ་སེ་ཡས་

བཀོལ（239）ནས།། བཀའས་མི་གཆད་རེ།། དབི་ཚབ་ཀི་བ་ཚ་ལ་ལ་ཞིག་གིས།། མ་བསམས་སེ་སིང་རིངས་ན་ཡང་།། གང་སིང་

རངས་པ་ཉི་ཙེ（240）འི་སོར་མི་བཀོན་རེ།། གཞན་བོ་ལ་མ་གཐོགས་པ་རམས་ལ། བཀོན་རེ།། ཕག་དང་མཚངས་མཚོན་གིས་མི་
དགར་རེ།། བ་དང་མཚངས་ཁས་བདའ་རེ།། མ་ཉེས་པ་ཞིག་གིས་རོ་ཐོག་ན།། བསང་རེ་སད་རེ།། དབི་ཚབ་ཀི་བ་གཆིག་ལ། གསེར་གི་ཡི་གེ་
ལས་སད་རེའ། ཁོལ་ཡལ་ཡང་མ་ཉེས་པར་དཔོག་རེ།། སིང་མ་རིངས་པར་རབས་ཆད་ན། ཁོལ་ཡལ་བཞེས་རེའ།། ཁེད་གོ་བ་རིངས་ན་དབ་
སང་ལ་མ་གཐོགས།། ཁེད་ཀིས་ཁོལ་ཡལ་ཞིག་བརེས་སམ་པལ་ན།། དམ་སང་ལ་མ་གཐོགས།། ནམ་ནམ་ནམ་ནམ། ཞ་ཞ་ཞ་ཞར། སས་

དཔོན་གི་ཞ་སར་འདི་བཞིན་ད་གནང་ངོ་།། དབི་ཚབ་སད་སན་（241）བོ་སལད་པའ། བཙན་པོ་ས་རལ་ཁི་སོང་བརན་ཡབ་སས་
དང་གདང་རད་ལ། གོ་བ་འདིང་རེ། ནམ་ནམ་ཞ་ཞར་ཡང་། དབོན་སས་རལ་པོ་གང་མཛད་པ་ལ། གོ་བ་འདིང་རེ། གཞན་མི་འོ་ཆོག་ལ་རོ་

བོ་ལག་པ་ཚོལ་རེ།། གཞན་གོ་འདིང་བར་སེམས་པ་དང་བོད་（242）རེ།། ཟས་ཀི་དོན་བཞག་པ་དང་། དག་བསེ་རེ། བཙན་པོ་ཁི་
སོན་བཙན་ལ། ངག་ས་ཆིག་འཚལ་རེའ།། བདགི་ཕ་མ་ན་དང་། བ་ཚ་ལ་ལ་ཞིག་གིས།། སིང་རིངས་ས་བེད་ན།། སིང་རིངས་སོ་ཞེས་ཀང་མི་

འཐོལ་（243）རེའ། པ་ན་སིང་རིངས་པའི་གོགས་བེད་རེ།། བཙན་པོ་ལ་གཞན་ཞིག་སིང་རིངས་པར་ཚོར་ན་ཡང་། མི་འཐོལ་རེ།། 
པར་མི་མ་ནོངས་པ་ལ།། འཕའ་མ་དང་འཔག་དོག་མཆི་རེ།། སོན་ད་བཅག་ནའ། འབངས་སོ་ཆོག་ལ་སིང་སོམས་པར་མི་འཚལ་རེ།། བཙན་

པོས་བཀའ་ཇི་སལད་པ་གཟངས་ས་མི་འཛིན་（244）རེ་ཞེས་བོ་སལད་ཏོ།། བོ་བོར་བ་ནི་དབི་ཚབ་དངོས་དང་། བ་བ་སེ་དོ་རེ་ཉ་
སོ། སང་ཏོ་རེ་སམ་སང་། ཁི་སམ་རེ་ཆང་། མང་རེ་བཙན་ཟང་།། ཚ་བོ་སག་ཁོ་རེ་མེས་སང་། མང་པོ་རེ་པ་ཚབ་དང་བདན་གིས་བོ་བོར་
རོའ།།

ལེའ་དག་པ།

།་། བཙན་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོའི་རིང་ལ། ཡབ་འབངས་ནྀའཁས། ཡམ་འབངས་ནྀ་ལོག གཉེན་ཞང་ཞང་།མཛོ་སམ་པ།། ཉག་ཉྀ། དགས་
པོ།། རོང་པོ།། མང་པོ་ཀན་ཀང་ལོག།། ཡབ་གནམ་རྀ་སོན་མཚན་དག་བོན་ཏེ་བཀོངས་སོ།། སས་སོང་བརན་ས་གཞོན་མ་ཕན་ཏེ།། གཟོད་མ་

དཀའ་བ་（245）དང་། དག་པ་རམས་རབས་བཆད་དོ།། དེ་འི་རེས་ལ། དེ་འྀ་མི་ལོག་ཀན་འབངས་སར་བཀག་གོའ། འང་གྀ་འོག་

ད་མང་མང་པོ་རེ་ཞང་སང་གྀས། སམ་པ་མཐའ་དག་དམགིས་གདབ་མི་དགོས་པར། ལག་རག་（246）གིས་ས་ཕབ་སེ། ལེའྀ་ཐོར་

ཐོ་ལ་བརོད་ནས། ཁྀམ་གངས་མ་ཤོར་པར་ཡོངས་ཀིས་འབངས་རལ་མར་（247）བཀག་གོ།། འང་གྀ་འོག་ད་བཙན་པོ་ཞབས་

ཀིས་བཙགས་སེ། བཟང་（བང་）ལམ་ད་མ་བང་མ་དངས་པར། ར་དང་འ་ཞས་དཔའ་གཙལ་（གཅལ）ལོ།། ཐོག་མ་འ་ཞ་དེ་
ནས་འབངས་ས་མངའ་འོ།། འང་གྀ་འོག་ད་བཙན་པོ་སོང་བརན་དང་། མང་པོ་རེ་ཞང་སང་རེས་འབངས་ཀི་བར་ད། ཁང་པོ་སང་སད་

ཀིས་འཕའ་མ་བཅག་སེ། བཙན་པོ་ཞ་སར། ཞང་སང་གོ་བ་མི་འདྀང་ད་ནི་འདིང་ཞེས་གསལ་（གསོལ）ཏོ།། ཞང་སང་ལ་བཙན་པོ་

མི་བཀོན་ད་བཀོན་ཞེས་བས་སོ།། འང་ནས། ཞང་སང་གྀ་གོ་བ་ལ།། ཁང་པོ་སང་སད་བདག་དང་ཤག་རག་པོ་（248）སེ། སང་

སད་ཟེར་བ་བདེན་སམ་ནས། བཙན་པོ་འི་བཀའ་བང་ན་ཡང་། ན་（མ）ཞེས་བ་སེ། མཁར་སར་བ་ཡང་བསིགས་སོ།། འང་ནས་ཞང་

སང་གི་བན། པ་ཚབ་གིམ་ཕོ་འཁ་（249）སེ། ཞང་སང་བརག་གོ།། མཁར་སར（སར）བ་ཡང་བཤིག་གོ།། འང་གི་འི་འོག་ད།། 
ཁང་པོ་སང་སད་ཟ་ཙེས།། མང་ཞང་སང་བཙན་པོ་ལ་གོ་བ་རིངས་པ། ཟ་ཙེ་ས་དཀའ་བེལ་ཏེ། ཞང་སང་བཀམ་སེ།། ཟ་ཙེ་གོ་བ་ཉེ་འོ།། 
བཙན་པོའི་བོན་པོའི་ནང་ན།། ཁང་པོ་སང་སད་ཟ་ཙེ་ལས་གོ་བ་ཉེ་བ་སོན་ཆད་མ་བང་ངོ་།། ཟ་ཙེ་འཛངས་ཤེ་ན་འཛངས།། དཔའ་ཞེ་ན་

དཔའ་འོ།། ཆ་གང་ཆེ་ཞེ་ན་ཆེ།། ཡང་བ་རིང་（250）ཞེ་ན་རིངོ་། མི་ཆིག་ལ་ཚོགས་དགའ་ཚོགས་ན།། སང་སད་ཟ་ཙེའོ།། འང་གི་
འོག་ད། བཙན་པོ་འདིའི་རིང་ལ་ལ་ཞིག ། རས་ཏེ་ཉི་མ་འདེར་གནང་ངོ་།། བཙན་པོ་ཞ་སར་ཁང་པོ་སང་སད་ཀིས་གསོལ་པའ། ། སོན་
བཙན་པོའི་ཡབ་གནམ་རིའི་རིང་ལ།། བདགིས་རང་བོད་འབངས་ས་བཀག་པ་ལ་ཞིག ཡབ་ཀིས་སན་གིས་མ་གཟིགས། ཞབས་ཀིས་མ་



བཆགས་ན།། བཙན་པོ་སས་ཀིས་སན་གིས་གཟིགས།། ཞབས་ཀིས་བཆག་སེ།། བདགི་སམ་པ་（251）ཁི་བོམ་ས། །དགེས་སེབས་སོན་

མོ་གསོལ་ད་ཇི་གནང་ཞེས་གསལ་(གསོལ)ནས།། བཙན་པོས་སང་སད་གསོལ་བ་བཞིན་གནང་སེ།། མགར་ཡལ་ཟང་ཕོ་བངས་འདིང་
བཀའ་སལ་ནས།། ཡལ་ཟང་ཁི་་བོམས་ས་མཆིས་ཏེ། བརགས་ན།། དཀ་གང་པབ་པར་ཡལ་ཟང་གིས་ཚོར་ནས།། ཡལ་ཟང་སར་བོསེ་བཙན་
པོའི་སན་ད་གསོལ་ཏེ།། ཡལ་ཟང་སར་བོས་པའི་རེས་ལ།། ཁང་པོ་སང་སད་ལེབསེ་གམ་ནས། མགོ་བཆད་དེ།། བ་ངག་རེ་ཁང་བསར་ནས།། 
སར་མཁར་པི་བར་མཆིས་སོ།།བཙན་པོའི་སན་ད་ངག་རེ་ཁང་གིས་གསོལ་པའ།། བདགི་ཕ་རས་ཀི་ལ་གར།། བཙན་པོའི་སར་གོ་བ་རིངས་

ནས། ཚམས་བསལ་（252）བར་ཆད་པའ།། མགར་ཡལ་ཟང་ལ་འཐོར་བར་བགིས་པ་ལས། ཡལ་ཟང་གིས་ཀང་ཚོར་ཏེ། ཡལ་ཟང་
ནི་སར་མཆིས།། བདགིས་ཕ་བཀམ་ནས།། མགོ་བཆད་དེ་མཆིས་ན། སིད་མི་བརག་པར་ཇི་གནང་ཞེས་གསོལ་ཏོ།། བཙན་པོ་ཁི་སོང་བརན་
གིས་ཀང་།། ངག་རེ་ཁང་གིས་གསོལ་པ་བཞིན་གནང་སེ།།སིད་མ་བརགོ།།

ལེའ་བདན་པ།

བཙན་པོ་ཁི་འདས་སོང་།། ས་ཆང་ནས་གཞོན་གིས་ཀང་།། ཕག་རད་ལ་བཤན་གིས་མཛད། གཡག་རོད་སོག་ད་བཅག སགི་ར་བ་བཟང་བ་
ལ་སོགས་པའ།། ཐགས་སམ་པའི་སེང་ད། ས་རལ་ཆེད་པོས་བསན་སེ། མི་དང་མི་འདའ་བར་འཕགས་པས།། ཉི་ངོག་རལ་པོ་ཐམས་ཆད་
དང་། འབངས་མགོ་ནག་ཕོགས་ཀི།། མཚན་བ་དགས་འཕལ་གི་རལ་པོ་ཞེས་བཏགསེ། བཀའ་མཆིད་ཀི་དཔེར་བརོད་དོ།། མགར་ལ་སོགས་
པ་བོན་པོ་ཁ་ཆིག་གོ་བ་འདིང་ན།། ཐགས་སམ་པ་དང་།། དམ་རོག་བརན་པོས་གཉེར་ནས།། གོ་བ་རིངས་པ་ཐམས་ཆད་བཀོན་ཕབ་སེ།། 
ཕག་ན་ཆབ་སིད་སོན་བས་ཀང་མཐོ།། ད་ག་ལ་སོགས་སེ་ཉི་ངོག་གཞན་འབངས་ས་བཀག་ཅིང་། དཔའ་ཕབ་པ་དང་། མཁར་ས་བ་ཕབ། 
ཡལ་ཕག་པོ་བཅོམ་སེ་ཆབ་སིད་ལེགས་པ་མང་པོ་ནི་འདིའི་ནང་ད་མ་གཐོགས།། འང་གི་འོག་ད་འཇང་ལ་ཆབ་སིད་མཛད་དེ་མྭ་དཀར་པོ་
དཔའ་ཕབ། མ་ྭནག་པོ་འབངས་བཀག་པ་ལ་སོགསེ། རལ་པོ་འདི་ལས། དམ་རོག་བརན་ཞིང་། ཆབ་སིད་མཐའ་སེས་པ་སན་ཆད་གདང་
རབས་ཀིས་མ་མཛད་དོ།།

རལ་པོ་ཁི་ལེ་གཙག་བརན་གི་རིང་ལ།། རེད་གཤིན་（253）ཆིས་（254）འཇམ་སེ། མི་ཡོངས་ཀིས་སིད་དོ།། བོན་ཆེ་སག་
ས་ཁོང་ལོད་དང་། རེ་བོན་མོལ་ནས།། རལ་པོ་ཞབས་ཀིས་བཙགས་ཏེ།། དེ་ཙམ་ན་རའི་སིད་ཆེས་ནས། བང་ཕོགས་ཀི་ད་ག་ཀན་ཀང་
འདས་ལ།། ཏ་ཟིག་ལ་ཐག་པ་མན་ཆད་རའི་ཁམས་ས་གཐོགས་སེ།། རའི་ནོར་མང་པོ་སོད་ཕོགས་ས་འདོན་པ་རམས།། ཀ་ཅ་ན་ཚོགས་བས་

པ་ལས།། ཐམས་ཆད་བོད་ཀིས་ཕབ་སེ་བཞེས་པས།། བར་ཡང་དཀོར་མང་པོ་བརེས་（255）།། འབངས་མགོ་ནག་པོས་ཀང་། ར་
དར་བཟང་པོ་ཁབ་པར་ཐབ་པོ།། ལོ་ཕོགས་ཀི་སད་ན་འཇང་དམ་མ་ྭདཀར་པོ་ཞེས་བ་བའི་རལ་པོ་སེ་མི་ཅང་བ་ཞིག་འདག་པ། རལ་པོ་
ཐགས་སམ་པོའི་རབས་དང་ཐབས་ཀིས་བཀའ་སལ་ཏེ། མ་ྭའི་རལ་པོ་ཀག་ལ་བོང་ཞེས་བ་བ། འབངས་ས་པག་འཚལ་ནས། ཐབས་གཅང་

སལཏེ། མི་མང་གི་སོན་བཏག ཡལ་ཆེའི་ནི་འདབ་བསེད་དོ།། (འ)ཇང་གི་རལ་པོ་བོད་ཀི་འབངས་ས་བཞེས་པས། རའི་ཆབ་སིད་ལ་ཡང་
ཤིན་ད་དམའ་ཞིང་། མི་བདེ་བར་བས་སོའ།། འཇང་མ་ྭའི་རལ་པོ་ལ་ཞིག་ར་ལ་ལ་ལ་བ་ལས།། ར་རེས་དགར་བངསེ།། བཙན་པོ་ཁི་ལེ་
གཙག་བརན་གི་ཞ་སར་བོ་བ་ཉེ་ནས།། ར་ཡལ་ཕབ་ཀིས་ནི་ཡལ་དང་།། མཁར་ད་བཆས་ཏེ་ཕལ།། གཡལ་སད་ཀིས་ནི།། ར་བཙོན་ལག་

（256）ལར་བསངས་སོའ།། འང་ནས། བཙན་པོ་ཁི་ལེ་གཙག་བརན་གི་ཞ་སར།། ཕང་དང་གི་ཁང་མོ་ཆེར།། ཀག་ལ་བོང་གི་བོན་
པོ། དན་ཅང་ཀོག་ཕག་འཚལ་བའི་ཚེ།། བཙན་པོ་རེ་འབངས་ཀིས་མགར་བངས་པའི་ཚིག་ལ།།

དགང་སོ་ནི་བདན་རིམ་གི།།

ལ་ཡལ་ནི་གང་དང་ནས།།

ལ་སས་ནི་མི་འི་མགོན།།

མི་ཡལ་ནི་ཐམས་ཆད་དང་།

མི་མཚངས་ནི་མི་འདའ་སེ།།



ཡལ་མཐོ་ནི་ས་གཙང་བས།།

བོད་ཡལ་ནི་གཤང་(གཤམ)ད་གཤེགས།།

མི་ཡལ་ནི་ཀན་ཀི་རལ།།

ཆོས་བཟང་ནི་གཙག་ཆེས་བས།།

རལ་པན་ནི་ཀན་ཀང་འདས།།

ན་ནིང་ནི་གཞེ་ནིང་ས།།

ཆབ་ཆབ་ནི་མ་གཞབ་ནས།།

ལ་བོང་ནི་རེ་དང་སོལ།།

བོ་ཆེ་ནི་དཀེལ་（257）མཁས་ལ།།

རལ་མཁས་ནི་ཁོང་དཔའ་བས།།

ར་རེ་ནི་བསམ་ལང་ལ།།

དགའ་བཞེར་ནི་གཡལ་སད་ཅིང་།།

དག་ཟིན་（258）ནི་གསར་སངས་པས།།

སིད་ཀི་ནི་མགོ་བཟང་ཞིང་།།

ཕ་སབས་ནི་སག་བཙལ་པའ།།

ལ་སས་ནི་བཙན་ལ་ཙལ །།

ལ་སས་ནི་གཙག་ཆེ་ལ། །

ཆོས་བཟང་ནི་རེད་གཤིན་ཞིང་།།

བཀའ་དང་ནི་གསང་རག་ལའ།།

ལ་བོང་ནི་སིད་གསོལ་བའ།།

མི་སིད་ནི་ལས་མཛད་ཀིས།།

ལ་བོང་ནི་རེ་(རེ)དང་སོལ།།



དཔའ་འི་ནི་ལས་བས་པའ།།

ར་མཁར་ནི་མཐོའ་བཤིག་ཅིང་།།

ར་འབངས་ནི་མང་བསས་ནས།།

ཡལ་དང་ནི་སེར་བཆསེ།

བོད་ཡལ་ནི་ཐིལ་ད་བགིས（259）།

ཡར་ཏེ་ནི་གནམ་ཡང་དགེས།

མར་ཏེ་ནི་ས་ཡང་དགའ།

ལ་བོང་ནི་རེ་དང་སོལ།

ཇེ་ཉེ་ནི་ཇེ་ཉེ་འོ།

ལ་ཉེ་ནི་གང་དང་ཉེ།

ཇེ་བརན་ནི་ཇེ་བརན་ན།

ཤམ་པོ་ནི་གཉན་ལ་བརན།

དེ་རིང་ནི་སང་ལ་ན།

ཅང་ཀོག་ནི་དཔོན་དང་གཡོག

གནམ་ས་ནི་ཡིད་སོར་བ།

ན་བན་（260）ནི་ལ་འི་སབས（261）།

འགེང་(འགེང)གང་ནི་ཀན་ལ་དཔེན།།

ས་བསས་ནི་པིས་བསལ་ཞིང་།

ཀ་བངས་ནི་བོ་བརངས་པའ།

དགོས་ཀིས་ནི་རིམ་གོ（262）བགིས།།

ལེའ་བརད་པ།



བཙན་པོ་ཁི་སོང་ལེ་བརན་རིང་ལ། །ཆོས་བཟང་སིད་ཆེ་སེ། རལ་ཁོ་ནི་གནམ་ས་གཉིས་ཀི་བར་ཡལ་ད་བརམ་（263）ཞིང་། 

འགེང་དད་གཉིས་ཀི་རེ་དང་བདག་མཛད་པའི་གཙག་ལག་(264)ཆེན་པོ། མིའི་དཔེར་རང་བར་མཛད་དོའ།།ལེགས་ཀི་བ་དགའ་ནི་
རངས་པར་བིན། ཉེས་ཀི་ཆད་པ་ནི་དམིགས་ས་ཕོག་པར་མཛད་དོ།།འཛངས་པ་དང་དཔའ་བའི་རི་མོ་བསེད་དོ།།ངན་པ་མ་རབས་ནི་ཆིས་

(ཚིས་)ཀིས་གསོས་སོའ། ། དེའི་ཚེ་བོན་པོ་སིད་བེད་པ་རམས་ཀང་བོ་མཐན་གོས་གཆིག་སེ། ། པིའི་དགའ་བང་བ་ལ། ཐབས་དང་ཡེ་མིག་

ཚེར་བེད། །ནང་གི་ཆོས་བ་བ་ལ་དང་ཞིང་འགས་ས་བེད། །འཕག་མི་དོག །ཉེས་མི་བེད། །དཔའ་འཛངས་གཉིས་ནི་རག་(རོག)པ་བཞིན་

བཙལ་ཏེ། འཛངས་པས་དཔའ་བོ་ནི་ཆེ་ས་ཆང་སར་བསོད་ན་ས། ས་ས་ཡལ་ཡལ་(265)ད་བཀོད་དོ། །འབངས་འོག་མ་དལ་ཞིང་ཡལ་
ན་འཁོད་པ་ནི། འཛངས་དང་གཉིས་སབ་བོའ། །དམག་མི་སོ་ལ་འཁོབ་པ་ནི་དཔའ་བའི་ཐབས་དང་། རལ་སོབ་བོ། །བོ་ས་གཉིས་ཀི་རབས་
ཆེད་པོས་ཐབ་པས། །སང་དགའ་སོ་བ་ཡང་མེད་དོ། །སངས་རས་ཀི་ཆོས་བ་ན་མེད་པ་བརེསེ་མཛད་ནས། །དབ་མཐའ་ཀན་ཏ་གཙག་ལག་
ཁང་བརིགས་ཏེ། ཆོས་བཙགས་ནས། ཐམས་ཤད་ཀང་སིང་རེ་ལ་ཞགས་ཤིང་དན་བས་སེ་ཤི་ལས་བསལ་ཏོ། གཡང་དང་ད་བཏོན་ཏོ། །རེ་
བོན་མོལ་ཏེ། ཞང་མཆིམས་རལ་ཟིགས་ལ་སོགས་པས་རའི་མཁར་ཀིང་ཤི་ཕམ་སེ། ར་རེ་གང་བ་ཧང་ཏེ་བསོས་སོ། །ལེགས་པ་ཞིན་པའི་བ་

དགའ་གཡའི་ཡི་གེ་ཆ་ད་(ང)ནམ་ནམ་ཞར་ཞར་བིན་ནོ། །དབའས་སེས་བཟང་སག་སང་གིས། །རའི་དམག་པོན་ཧོན་ཛེ་སངས་དང་། 
འགའ་ལོག་སང་ད་གཡལ་སད་ནས། ར་མང་པོ་བཐངས་སེ། འགའ་ལོག་ར་དར་ད་བཏགསོའ། །སང་རལ་ས་ལེགས་ཟིགས་ཀིས་སོད་ཕོགས་

ས་དང་སེ། མི་ཛངས་གཡལ་བཇོླག་(བཟོག་)ནས། ལང་གི་རལ་པོ་ནང་ཀོག་མན་ཆད་འབངས་ས་བསས། དབའས་བཙན་བཞེར་མདོ་ལོད་

ལ་སོགས་པས། མཁར་ཚན་ཡན་ཆད་ད་དང་སེ། མཁར་ཅ་བ་བརད་ཕབ་ནས། དོར་པོ་(266)བཏོན་ཏེ་འབངས་ས་བཞེས་སོ། །ཆབ་

སིད་ཆེ་སེ་ལོང་ཤན་ལ་རད་(267)ཡན་ཆད། པག་ད་བཞེས་ནས། མཐོང་ཁབ་ཁི་སེ་ལ་བཙགས། བདེ་བོན་ཁམས་ཆེན་པོ་

(268)གཆིག་གསར་ད་བསེད་དོ། །བོན་ཆེ་མང་བཞེར་ཟ་བརར་འཛངས་ཤིང་མཁས་པ། བཀའ་ཤིས་ཤིང་ཁ་དོ་བས། ནོར་བ་རིན་པོ་

ཆེའི་ཡི་གེ་(269)སལ་ཏོ། །འབངས་ཀི་ནང་ན། དོར་ཏེ་པག་ཚམས་སེ་འཛོམ་དཔའ་བའི་མཚན་མར། སགི་ཐོག་བ་(270)སལ་ཏོ། །
བཙན་པོའི་ཞ་ས་ནས། ཐགས་སམ་པའི་རབས་དང་། དབ་རོག་བརན་པོའི་བིན་ཀིས། །ཉི་ངོག་རལ་པོ་གཞན་དཔའ་ཕབ་པ་དང་། རལ་
པན་འབངས་ས་བཀག་པ་ལ་སོགས་པ་པིར། ཆབ་སིད་མཐའ་བཞིར་བསེད། ནང་གི་བདེ་བ་ནི་སོམས་པར་མཛད་དེ། །བོད་འབངས་ཀི་

ནང་ནས་ཞོ་ཤ་(271)འབལ་འབལ་བ་རམས་ཀང་། ཡང་དག་པར་གཡང་དང་གི་བཀའ་དིན་མ་བིན་བ་མེད་དོ། །བཙན་པོ་འདི་ལས་
ཆབ་སིད་ཆེ་བ། སོན་ཆད་གདང་རབས་ཀིས་མཛད་པ་ལ་ནི་མ་བང་ངོ་། །

རལ་པོ་འདི་འི་རིང་ལ། འབོ་ཁི་གཟའ་རམ་ཤགས་ཀི། སོད་ཕོགས་ས་དངསེ། ལི་འབངས་ས་བཀག་ནས་དཔའ་ཕབ་བོ། །འང་གི་འོག་ད་མྭ་
དཀར་པོ་འབངས་ས་མངའ་བ་ལས། གོ་བ་རིངས་པའི་ཚེ། དམག་པོན་འབོ་རམ་ཤགས་བཀའ་སལ་ནས། བག་རེད་ནོལ་ཐབས་བཀེ་བའི་ཚེ། 

།འཇང་མང་པོ་བཀམ་ནས། སན་ཆེན་པོ་ཉིང་རིམ་(272)དང་། ས་ལ་གཐོགས་པ་(273)དང་། དམངས་ཡན་ཆད་སམ་བརའི་ར་
བཅ་གཉིས་བཟང་ནས། འཇང་རེ་གོལ་གིས་ཀང་པག་འཚལ་ཏེ། འབངས་རལ་མར་བཀག་ནས། དཔའ་ཕབ་སེ་ས་མཁོ་བཞིན་ད་བཀོད་
དོ། །

(འདི་མན་གི་དམ་བ་དེ་སོང་བཙན་སམ་པོའི་མཛད་པ་ཡིན་ཞིང་། འདིར་བཅག་ནོར་བ་འད།)

རལ་འདི་འི་རིང་ལ། །ཞང་ཞང་ལེ་བ། གཉེན་གི་ཡང་ངོ་། །འཐབ་ཀི་ཡང་སལ་(274)ཏེ། །ཞང་ཞང་བདག་དའ། །བཙན་མོ་སད་མར་
ཀར། །ལིག་མི་རྷ་ལ་ཆབ་སིད་ལ་གཤེགས་སོ། །ས་ན་ཤད་ཀེ་ཟ་རལ་ཐིང་ཤགས་མཆིས་སེ། བཙན་མོ་དང་ནི་མི་བརལ་བར། །ལིག་མི་རྷལ་

ཤད་ཀེ་ཟ་རལ་ཏིང་ཤགས་(275)གནང་སེ། བཙན་མོ་ཡང་ལིག་མི་རྷའི་སོ་ནམ་(276)དང་བ་སིད་(277)མི་མཛད་ཆིང་ལོག་

ཤིག་ན་བཞགས་པར། ། འདིར་དལ་(278)གི་སན་ད་གདའ་སེ། །བཙན་མོ་དེ་ལར་ལོག་པ་བགིས་ན། ། ཆབ་སིད་ཀི་དཀགས་མར་
འགར་བས་དེ་ལེ་བ་མ་བགིད་པར། ། ལིག་མི་རྷའི་སོ་ནམ་དང་བ་སིད་ཟང་ཤིག་ཆེས། སག་གིམ་བརན་རང་ཆང་བཀའ་སལ་ཏེ། །མཁར་

ཁང་ལང་ད་མཆིས་ན། །བཙན་མོ་མི་བཞགས་ཏེ། །ཆབ་ཉ་ལ་རོལ་(279)ཞིང་། མཚོ་མ་པང་ད་གཤེགས་ནས། ། རང་ཅང་མ་པང་ད་

མཆིསེ། །བཙན་མོ་ཞ་སར་པག་བགིས་ནའ། ། བཙན་མོ་ཞལ་ནས། ། བཙན་པོ་དལ་གི་ཞ་ས་ནས། ། ཐགས་བདེ་(280)འམ་མི་བདེ་ཞེས་



བཀའ་སལ་ཏོ། །ཐགས་བདེ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། ། རང་ཅང་གོ་བ་བདེ་འམ་མི་བདེ་ཞེས་རས་ན། གོ་བ་བདེ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། འང་གི་རེས་ལ། །
བཙན་པོ་དལ་གིས་བཀའ་འདི་ཞེས་སལ་ཏོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ། ། བཙན་མོ་ཞལ་ནས། །རང་ཅང་། བཙན་པོ་དལ་གི་ཞལ་དང་འདའ་སེ། ། 
མགོན་ཀིས་པག་ལ་འཚོལ་ཆིག་ཆེས་པག་ལ་སལ་ནས། །བཙན་མོས། མགར་བངས་པའ།།

ཡལ་གི་(ནི)སལ་པོག་པ། །ཁང་ལང་ནི་རལ་མཁར་ཞིག །མ་ས་(281)ནི་གཞན་ན་རེ། །ཕི་བལས་ནི་ངམ་དང་བག །ནང་བལས་ནི་

གསེར་དང་དབིག བདགི་ནི་གཡར་ས་ར། མཆིས་ཆ་ནི་མ་ཐོ་(282)འམ། །ས་མོ་ནི་བསེང་བསེང་མོ་(283)། བན་གི་ནི་སལ་པོག་པ། 
ག་གེ་ནི་རང་པན་ཞིག ། འཁོལ་ད་ནི་མ་ཐོ་འམ། །ག་གེ་ནི་བདིས་ཤིང་སང་། །ཟས་ཀི་ནི་སལ་པོག་པ། ། ཉ་དང་ནི་གོ་མཆིས་ཏེ། །འཚལ་ད་
ནི་མ་ཐོ་འམ། ། ཉ་གོ་ནི་བཆའ་ཞིང་ཀའ། ། པགས་ཀི་ནི་སལ་པོག་པ། ཤ་དང་ནི་རང་མཆིས་སེ། ། འཚོ་ར་ནི་མ་ཐོ་འམ། །ཤ་རང་ནི་བཙའ་

(284)ཞིང་རོད། །ཀེ་བང་འབོག་ནི་ཡ་བི་(285)ན། ། ཕོ་མའི་(286)ནི་འབོང་གཆིག་པ། །བང་འབོག་ནི་འབོང་དགམ་ན། །པ་

ནས་ནི་ཁས་འདེབས་པའ་(287)། །ལོང་ཐོང་(288)ནི་འཕན་གིས་ཐོབ། །མདའ་ནས་ནི་གཡབ་འདོར་བ(289)། །སི་འི་ནི་ཤ་
དང་སག ། དབས་ནས་ནི་དཔོར་འཕེན་བ། ། ཡར་ཀི་ནི་ལོ་དང་རེགས། ། པ་ནས་ནི་ཁས་བཏབ་ཆིང་། ། མདའ་ནས་ནི་གཡབ་བོར་ནས། ། 

དེ་འི་ནི་བར་བར་ད། ། ཕོ་མའི་ནི་(འབོང་)བཀམ་ཞིང་། ། ཐར་ཐར་(290)ནི་པིང་བའི་བཅད། །ར་རད་ནི་ལོང་ཏོང་སལད། །ལོ་ཤོག་

(291)ནི་ཤ་སག་(292)སལད། །མཆིལ་པའི་(293)ནི་ར་སབས་(294)ལ། །སགི་ནི་ཤ་བཏགས་ཤིང་། ། གཡས་ས་ནི་མ་ཡོ་

(295)ཤིག གཡོན་ད་ནི་མ་རལ་(296)ཆིག །གཡས་ས་ནི་ཡོ་བ་ན། སོ་བ་(297)ནི་གེ་བོ་ཆང་། །གཡོན་ད་ནི་རལ་བ་ན། ། སམ་

བ་ནི་གོང་ཏེ་དངལ་(298)། །མར་གི་ནི་ཆང་ཆང་(299)ལ། །གཡར་གིས་(300)ནི་མ་མནབས་(301)ན། །སང་པི་ནི་

གནངས་སད་ན། སམ་གིས་ནི་འཚལ་ཏ་རེ། །ཉ་མོ་ནི་མཐོང་རོལ(302)ཞིག མཐོང་རོལ་ནི་མཐོང་ལ་རོལ། །མཆིལ་པའི་ནི་སང་

(སར་)ཐོགས་ཤིག སང་(སར་)ཐོགས་ནྀ་སང་(སར་)ལ་ཐོགས། །རིང་གི་ནྀ་གོད་(གོང་)ལེན་(303)དང་། ། ས་འྀ་ནི་ཤེལ་མིག་

(304)གཉིས། ག་མྀ་ནི་གྀ་གོ་ལ་(305)། །ཇེ་ཉེ་ནྀ་ཇེ་ཉེ་ན། །ཡར་པ་ནྀ་དགང་དང་ཉེ། །དགང་སར་ནྀ་ས་ལྀ་ལི་(306)ཇེ་ཉེ་

(ནི་)ཇེ་ཉེ་ན། །ག་སར་ནྀ་བག་དང་ཉེ། །བག་དཀར་ནྀ་སི་ལྀ་ལི། །སར་(སར་)བ་ནྀ་ཆབ་དང་ཉེ། །གར་སམ་(307)ནྀ་པོ་ལ་ལའ་

(308)། །ཉེན་ཀར་ནྀ་དོག་དང་ཉེ། །འབས་དག་ནི་སི་ལྀ་ལི། །མལ་ཏོ་ནྀ་ཀམ་དང་ཉེ། །སི་བསེར་ནི་ས་ར་ར་(309)། །ཇེ་ཉེ་ནི་ཇེ་ཉེ་

ན། །ར་ཉེ་(310)ནི་ཤགས་(པ)ཐ། །ཡར་གི་ནི་བེ་མ་ལ། ལན་ལན་(311)ནྀ་འགོས་མོ་འདི། །སི་འི་ནྀ་པར་ཐབ་ས། །ཟ་དར་

(312)ནྀ་བཏབ་ཀང་རང་། ། ཞེས། མགར་བངས་པ་འྀ་རེས་ལ། རང་ཅང་མཆིད་ཕག་(313)བགིས་པ་ལས། ། བཙན་པོ་དལ་ལ། །
བཀའ་ལན་ཡི་གེར་གསོལ་བ་ནྀ་ཆང་མ་མཆིསོ། །བཙན་པོ་དལ་གི་ཞ་ས་ནས་ཐགས་བདེ་ཞིང་བཞགས་པ་གོ་བ་དགའ་ཞིང་མཆིས་སོ། །

བཙན་པོས་བཀའ་སལ་པ་ནྀ། །གམ་ཆད་(314)གཉིས། རོ་ཇྀ་ཐོག་གིས་འཚལ་ཞིང་མཆིས་སོ། །བཙན་པོ་འི་པག་ད་འདྀ་པལ་ཆིག་ཆེས། 

ཞ་གཡས་(315)ཞ་(316)གཆིག་པག་རས་བཏབ་ནས་བསར་རོ། །གིམ་བརན་རང་ཅང་སར། །བཙན་པོ་སན་སར་མཆིས་ནས། །
བཙན་མོས་བཀའ་ལན་ཡྀ་གེར་གསོལ་པ་ནྀ་ཆང་མ་མཆིས། །མགར་བངས་པའྀ་ཚིག་ནི་འདྀ་ཞེས་མཆི། །པག་རས་བཏབ་སེ་སར་བ་འདྀ་
ལགས་ཤེས་གསོལ་པ་ལས། །ཞ་པག་ར་པེ་སེ། གཟིགས་ན། གཡ་རིང་བཟང་པོ་སམ་ཅ་ཙམ་ཞིག་བང་སེ། བཙན་པོ་དགོངས་དགོངས་ནས། 
ཡ་བལ་ལིག་མྀ་རྷ་ལ་རོལ་ཕོད་ནྀ་གཡ་ཐོགས་ཤིག རོལ་མ་ཕོད་ན་ནི་བད་མེད་དང་མཚངས་ཞ་གོན་ཆིག་ཟེར་བ་ལ་ཞེས་བཀའ་སལ་ནས། 

།རེ་བོན་བོད་བོད་(317)དེ། ། ལྀག་མི་རྷ་འྀ་སིད་བརག་གོ། །

༇ རལ་འདྀ་འི་རིང་ལ། །ཞང་ཞང་གྀ་རལ་པོ་ལ་དངས་སེ། ཆབ་སིད་མཛད་ནས། །ཞང་ཞང་གི་རལ་བོ་ལྀག་མི་རྷ་སིད་བརག་སེ། ཞང་

ཞང་ཐམས་ཅད་འབངས་ས་བཀག་གོ འང་གྀ་རེས་ལ། །བཙན་པོ་རེས་འབངས་དགེས་སེམས་སོན་མོ་(318)གསོལ་ཏེ། བཙན་པོ་ཁི་
སོང་བརན་གིས་མགར་བངས་པ།།

ཀེ་རེ་འི་ནྀ་མཚན་འདི་(འདྀ)། །ཁྀ་འི་ནྀ་སོང་བརན་ཞིག། ། བོན་གྀ་ནི་མིང་བ་འདྀ། །སོང་རན་ནི་ཡལ་ཟང་ཞྀག། ཆྀབས་ཀྀ་ནི་མིང་བ་འདྀ། 
།རལ་བ་ནྀ་མིང་བ་འདྀ། །གཙང་གཙང་ནི་ཡང་ཡང་ལ། །ཡ་བ་



(319)ནྀ་རེ་དང་བོན། །ཡར་མོ་ནི་ཆ་ཐངས་ཀིས། །མདོ་ནས་ནྀ་རང་ད་བསིང་། །ཡར་མོ་ནི་ཞེང་ཆངས་ ཀིས། །ལོ་ནས་ནྀ་བང་ད་བསེད། 

།མ་ཐན་(320)ནི་མཐའ་བཞི་རལ། །ཡ་བ་ནི་རེ་དང་བོན། །རེ་འིས་ནི་འབངས་མ་གཏང་། །རེ་འིས་ནི་འབངས་བཏང་ན། །གནམ་
མཐའི་ནི་སང་ད་རང་། །འབངས་ཀིས་ནི་རེ་བཏང་ན། །ངས་པོ་ནི་རད་ད་རང་། 

མགར་དེ་ཞེས་གསངས་སོ། །མགར་གི་ལན། །བོན་སོན་རན་གིས་གསོལ་བ། །

རེ་འིས་ནི་བཀའ་སལ་པ། གཞའ་པི་ནི་ཡན་ཀི་སིང་། བ་འིས་ནི་ཞ་པབ་པ། །ལ་པི་ནི་གདང་ས་དོ། ། གོ་བ་ནི་མང་(མར་)ཀ་ར(321)། །

ནམས་ཀང་ནི་ཡར་མི་པོ་(322)། གད་(གར)(323)ཀི་ནི་གསེར་པོ་ཆེ། །ནམས་ཀང་ནི་པིང་བའི་བཅད། །རེ་འིས་ནི་འབངས་མ་

གཏང་། །རེ་འིས་ནི་འབངས་བཏང་ན། །བ་བང་(324)ནི་ཐང་ལ་ཐས། །འབངས་ཀིས་ནི་རེ་མ་གཏང་། །འབངས་ཀིས་ནི་རེ་བཏང་ན། །

འཇོན་མོ་ནི་ཤིང་ཀ་རེབས(325)། །སང་པི་ནི་གནངས་སད་ན། །ནམ་ནམ་ནི་ཞ་ཞ་ར། །རི་གང་ནི་ཁས་བཏབ་ཀང་། །བ་པ་ནི་ཁས་མ་

གཏབ། །ལང་གང་ནི་རས་བཆགས(326)ཀང་། །གསེར་གད་ནི་རས་མ་བཆག། །མོལ་མོལ་ནི་འཆམ་འཆམ་ན། །མཁའ་མཆིད་ནི་མིས་མི་

མཉན། །འཆམ་འཆམ་(327)ནི་འདལ་འདལ་(328)ན། ཆགས་ལམ་(329)ནི་ཆས་མི་སང་།

ཀ་དེ་ཞེས་བངས་སོ། །བ་ན་རེ་སམ་ན། ཁི་སོང་བརན། འོག་ན་བོན་འཛངས་ན་སོང་རན་ཡལ་ཟང་། རེ་ནི་གནམ་རི་པའིྭ་ལགས། །བོན་པོ་

ནི་སའི་ངམ་ལེན་(330)ན་གི་ཚལ། །མངའ་ཐང་ཆེན་པོའི་རེན་ད། ཇི་དང་ཇིར་ལན་དེ། །པི་འི་ཆབ་སིད་པོགས་བཞིར་བསེད། །ནང་གི་

ཁ་བསོ་ནི་མི་ཉམས་པར་ལན་སག་(331)། འབངས་མགོ་ནག་པོ་ཡང་མཐོ་དམན་ནི་སམས། དཔའ་ས་ནི་བསངས་(332)། དལ་ད་
ནི་མཆིས། སོན་དཔིད་ནི་བསལ། །འཁོར་བར་ནི་སད། འདོད་པ་ནི་བིན། གནོད་པ་ནི་པེ། བཙན་པ་ནི་བཅགས། སོ་བ་ནི་སད། འཇིགས་པ་
ནི་མནན། བདེན་པ་ནི་བསེན། འཛངས་པ་ནི་བསོད། དཔའ་བོ་ནི་བཀར། སོན་པར་ནི་བཀོལ། ཆོས་བཟང་སིད་མཐོ་སེ། མི་ཡོངས་ཀིས་སིད་
དོ། བོད་ལ་ས་ན་ཡིགེ་མེད་པ་ཡང་། །བཙན་པོ་འདི་འི་ཚེ་བང་ནས། ། བོད་ཀི་གཙག་ལག་བཀའ་གིམས་ཆེད་པོ་དང་། བོན་པོ་འི་རིམ་པ་
དང་། ཆེ་ཆང་གཉིས་ཀིས་དབང་ཐང་དང་། ལེགས་པ་ཟིན་པའི་བ་དགའ་དང་། ཉེ་ཡོ་བའི་ཆད་པ་དང་། ཞིང་འབོག་གི་ཐལ་ཀ་

(333)དང་དོར་ཀ་(334)དང་། སངས་(335)ཀི་གོ་བར་(336)བསམས་པ་(337)དང་། བེ་པལ་དང་། སོང་(སང་)ལ་
སོགས་པ། བོད་ཀི་ཆོས་ཀི་གཞང་བཟང་པོ་ཀན། །བཙན་པོ་ཁི་སོང་བརན་གི་རིང་ལས་བང་ངོ་། །མི་ཡོངས་ཀིས་བཀའ་དིན་དན་ཞིང་ཚོར་
བས། །སོང་བརན་སམ་པོ་ཞེས་མཚན་གསོལ་ཏོ། །

ལེའ་དག་པ།

མགར་གོ་བ་རིངས་པའི་ཚེ། །བཙན་པོ་འདས་སོང་གིས་མགར་བངས་པ། །

ཀེ་གནའི་ནི་ཐོག་མ་ར། གཞེ་འི་ནི་དང་པོ་ལ། དགང་སོན་ནི་མ་འོག་གི །དོག་མོན་ནི་ཡ་སེངས་ན། །གཙག་གཙགས་(338)ནི་བཙགས་

ལེགསསེ། མཐོས་ཏེ་ནི་དགས་མི་རིབ། །དོག་མོན་ནི་སིང་མི་ཉམས(339)། དགང་ལ་ནི་གཉི་ཤར་བ། །དོ་དོ་ནི་ས་ལ་དོ། །སོ་བཏགས་ནི་

བཏགས་ལེགས་སེ། བཙའ་(340)ན་ནི་དཔལ་ཡང་དཔལ། །འཕངས་ན་ནི་ཤ་ཡང་ཁམས། །ཤ་ཁམས་ནི་མི་ཡང་གསོས། །གེ་དེ་རིང་ནི་

སང་ལ་ན། །དོག་སིང་ནི་སར་བ་འིས། །བ་ལར་ནི་བཙོས་བཙོས་(341)སེ། གནམ་ད་ནི་འཕར་འདོད་ཀང་། །འཕར་ད་ནི་འདབ་མ་

མཆིས། །འཕར་ད་ནི་འདབ་མཆིས་ཀང་། །དགང་སོ་ནི་ཕང་མཐོས་སེ། །སིན་(དཀར་)ནི་གོ་གི་འདའས། །ཡ་ར་ནི་དགང་མ་སེབས། །མ་ར་

ནི་དོག་མ་སེབས། །མ་མཐོ་ནི་མ་དམའ་སེ། །ཁ་འི་ནི་གཟན་ད་གརད། །བ་པ་(342)ནི་ལང་ཆངས་ན། །འབངས་ཤིག་ནི་རེ་ར་རེ། མགར་
མ་ནི་རེ་ར་རེ། སལ་པ་ནི་འཕར་ར་རེ། །འབངས་ལས་ནི་རེ་རེ་བ། མཐིང་བང་ནི་གེན་ད་འགར། །པ་བོང་ནི་རི་ལ་འདིལ། །བ་མདའི་ནི་ས་

འོར་གིས། །གེན་ད་ནི་འདིལ་འདིལ་ཡང་། །ཤན་(ཤམ)པོ་ནི་རེ་མོ་ར། །པིན་སམ་ནི་ལེང་མི་བགིད།།ཤམས་པོ་ནི་གངས་དང་ད།།སང་

(343)དང་ནི་ཞགས་བལམ་(344)ཡང་། །ཤམ་པོ་ནི་གངས་མི་ཞ། །ཡར་ཆད(ཆབ་)ནི་སོན་པོ་ལ། །ཆ་བཆད་ནི་ཡར་དངས་ཀང་། །



ཡར་ཆབ་ནི་གཟང་མི་སམས། །བོད་ཀི་ན་ས་རལ་ད། །སེམས་ཤིང་ནི་རེ་རེ་ཡང་། །ས་རལ་ནི་གདང་མི་འཆད། །བ་པ་ནི་ལང་ཆངས་ནས། །

གང་ཞིག་ནི་རི་ལངས་ཀང་། །ཕོ་མའི་ནི་སིང་པོ་ཆེ་(345)། །རི་ལངས་(346)ནི་སར་མི་མནམ་(347)། །རི་ལངས་ནི་སར་

མནམ་ཡང་། །ཁས་བཏབ་ནི་སིང་མི་གཡོའ་(348)། །མོན་ཀའི་ནི་སག་ཆིག་པའ། །བ་ལིངས་ནི་མི་མི་ལ། །བསོགས་(349)ཀང་ནི་ས་
མི་ལངས། །ཙེང་ལེང་ནི་བ་ག་དང་། །ཡར་ལ་ནི་ཤམ་པོ་གཉིས། གང་ཆེ་ནི་གང་ཆང་བ། །འགེང་བརའ་ནི་ཀན་ཀང་འཚལ། །ས་ཆ་ནི་སོན་

མོ་དང་། ཡར་ཆབ་ནི་ཆ་བོ་ཆེ། །གར་རིང་ནི་གང་ཐང་བ། །ཐང་ལ་ནི་ཡ་བཞར་(350)མཁེན། །གནབས་མཚོ་(351)ནི་གིང་དགའ་

དང་། གང་པོ་ནི་མཚོ་ལེ་གོང་། །གང་ཆེ་ནི་གག་ཆང་བ། །ཤ་མེད་ནི་གངས་ཀར་(352)མཁེན། །པ་མདའི་ནི་ཁང་ས་དང་། པིང་བ་འི་ནི་

སག་རེ་གཉིས། །གང་མཐོ་ནི་གག་དམའ་བ། །ཡར་ལ་ནི་ཤམ་པོ་མཁེན། །བ་པ་ནི་ལང་ཆངས་ན། །མཁར་ཁོལ་ནི་རང་བ་(353)དང་། །
ཡར་ལངས་ནི་པིང་ལངས་ན། །ལོ་རེགས་ནི་འཕན་པ་གཉིས། །གང་འཕན་ནི་གག་རགས་པ། །གཉི་ཟ་ནི་ཡ་བིས་གཟིགས། །ལེ་འ་རེ་ནི་ཟིན་

དགས་(354)མཁེན། །འགེང་བརའ་ནི་ཀན་ཀང་འཚལ། །ཡར་མོ་(355)ནི་རི་ལངས་པས། །བ་བདག་ནི་ངོ་མ་འཚལ། །འབངས་
ཀིས་ནི་རེ་བཀོལ་ཏམ། །རེ་འིས་ནི་འབསང་བཀོལ་བའ། །དགང་སོན་ནི་ཡ་བི་མཁེན། །མི་འིས་ནི་ར་བཞིན་ནམ། །ར་འིས་ནི་མི་བཞོན་བ། །

པ་ྭའི་ནི་གཙག་མཁན་(356)མཁེན། །རི་འིས་ནི་ཟོར་གཆད་དམ། །ཟོར་གིས་ནི་ར་གཆད་པ། །དོག་མོན་ནི་མ་བི་(357)མཁེན། །ད་
ཙམ་ནི་དགང་མཐའ་ཡང་། །གཉི་ཟ་ནི་སན་གིས་གཟིགས། །དགང་སོ་ནི་སན་གིས་གསན། །པ་ྭའི་ནི་གཙག་མི་འགར། །མདའི་ནི་སོ་མི་
འབོག །བདེན་ནམ་ནི་བརན་པ་འདི། །སང་པི་ནི་གནངས་སད་ན། །འབངས་ཀིས་ནི་རེ་མི་བཀོལ། །ར་འིས་ནི་མི་མི་ཞོན། །རི་འིས་ནི་ཟོར་

མི་གཆད། པིང་བའི་ནི་སག་རེ་ན། ས་རལ་ནི་གདང་མི་འཆད། །དེ་རིང་ནི་སང་ལ་ནའ། །བ་པ་ནི་ལང་ཆངས་ས། འར་པ་(358)ནི་ཁ་
ཆིག་པོ། འར་བས་ནི་བསོད་དགས་པས། །མ་མོ་ནི་ཁ་འིས་འཚལ། །འར་པག་ནི་ཐང་ལ་གམ། །སང་པི་ནི་གནངས་སད་ན། ནོངས་ཤིང་ནི་མ་
འགོད་ཆིག གསེར་གི་ནི་དོང་རལ་ན། །གཡ་འི་ནི་མདའ་ཆིག་མ། །མ་འཕངས་ནི་ཤ་མི་ཁམས། །འཕངས་ན་ནི་རལ་ཡང་སོངས། །རེ་ན་ནི་

གཐང་ད་ན། །རེ་དཀའ་ནི་མཚལ་(359)ད་དཀའ། །བཙན་པོ་ཁི་འདས་སོང་། འདམ་གི་ཅོག་རོ་ཟ་དང་། འབེ་མཛད་པའི་ཚེ། །ཁེ་རད་
རལ་ཏོ་རེ་མདོ་སང་གིས་མཆིད་བངས་པ།

ར་ཐང་(360)ནི་བསར་ང་བ། ཀོང་ཁིམ་(361)ནི་སན་བ་ཅང་། །རིས་བཀའ་(362)ནི་བསར་ང་བ། །མོན་ཀའི་(ནི་)སག་ཆིག་

པ། བཙན་ཏེ་ནི་མི་མཁས་པ། ར་དག་(363)ནི་དགང་མཐའི་རེ། །མོག་(364)སེ་ནི་མི་མཁས་པ། །ཤ་མ་ནི་རལ་མ་གཉིས། །དག་སེ་

ནི་མི་མཁས་པ། །མཚོ་གར་ནི་འབོང་གི་ར། །རོ་སེ་ནི་མི་མཁས་པ། །མདོ་ལགས་ནི་སེའ་ཀ་ན། །འཛངས་ཤིང་ནི་སི་ཞ་བ། །ཡར་ཀི་(ནི་)ལོ་

རེགས་ཟའ། །ངན་ཞིང་ནི་ཕོ་(365)ཆེ་བ། །འདམ་གི་ནི་ཅོག་རོ་ཟ། །དི་ངན་ནི་ཉ་འི་དི། གཡའ་ངན་ནི་ཟངས་ཀག་གཡའ། །ས་འི་ནི་

རིང་སོད་ད། །གཡང་(366)གི་ནི་ཡགས་(367)བབ་བམ། །ས་འི་ནི་རིང་སད་ད། །ཚེར་(368)ཀི་ནི་ཡགས་ལང་ངམ། །སན་

(སན)ན་ནི་འདེན་པ་འདི། །ཁི་(ཁི་)གདའས་(369)ནི་ཡལ་བིན་དང་། མདོ་གགས་(370)ནི་དགང་དང་ཉེ། །སད་ནས་ནི་རོན་
པ་འདི། །རལ་ཚན་ནི་སང་གགས་དང་། མ་ཀེན་ནི་ཀ་ཅ་རད། དབས་ནས་ནི་འཕེན་རོན་པ་འདི། །ཆེའམ་ནི་ཆང་མ་འཚལ། །འདས་སོང་ནི་
མང་པོ་རེ། །ས་ལ་ནི་འཕལ་ཡང་མངའ། །འོག་ན་ནི་བཆིབས་པ་འདི། །རལ་མ་ནི་མཐའ་བཞི་འདལ། །མགོགས་སམ་ནི་བལ་མ་འཚོ། །རིག་

རེས་(371)ནི་མིལ་མི་མཐོང་། །རེ་ཆིག་ནི་མང་པོ་རེ། གཤེགས་སོ་ནི་ནང་(མང་)པོ་རེ། །བཞགས་ཀང་ནི་འོད་མིར་རོ། །གཤེགས་ཀང་
ནི་དང་མ་ཆགས། །ཅོག་རོ་ཟས་མཆིད་བངས་པའི་ཚིག་ལ། །ཀེ་འདམ་གི་ནི་ཐང་ཀར་ད། །ལ་གཤེགས་ནི་ཞལ་མ་འཚོལ། །ལ་གཤེགས་ནི་

ཞལ་འཚོལ་ན། །དད་དེ་ནི་པག་ཀང་འཚལ། །པག་མདའ་ནི་སེབས་ཀིས་འཛིན། །དེ་འི་ནི་མན་ཆད་ལ། །དད་དེ་(ནི་)པག་འཚལ་ད། །

སོགས་བ་(372)ནི་ཡ་བ་ཐངས། །འགེང་སེ་ནི་པག་འཚལ་ད། །སེན(སོན་)ཀི་ནི་ཆོས་མ་ལགས། །

ལེའ་བཅ་པ།

བོད་ཀི་བོན་པོ། མགར་ཁི་འབིང་བཙན་བོད་དང་། །ར་འི་བོན་པོ་འོང་ཀེར་ཞང་ཤེ་གཉིས། །ཁ་དོར་(373)གིས་བརའ་(བརལ་)བ་འི་
ཚིག །ར་འི་དམག་བིན་ཆེད་པོ། །དམག་པོན་འོང་ཀེར་ཞང་ཤེས་བདའསེ།། དཔང་གིས་པལ་ནས། མཚོ་སོན་པོ་པོགས་ཀི་དམག་དཔོན། །

མགར་ཁི་འབིང་བཙན་བོད་འཚལ་བ་ལ། ། འོང་ཀེར་ཞང་ཤེས་སིང་བའ། །ཁེ་རལ་གང་དང་། །ཡངས་འབ་(374)(འབལ་)གང་



བསར་ཏེ། །བོད་ཀི་དམག །སག་འཕང་གཡག་འཕང་ར་བགངས་པ་འི་གངས་ཀང་ང་ལ་ཡོད་དོ། ། གད་པ་ལ་ཚད་བངས་སེ། །ཞ་

ར(ར)དབས་(375)། རང་པ་ལ་ཚད་བང་སེ་ལམ་ད་དབས། བོད་ཀི་དམག་ཐབ་པ་ཙམ་ད་བརབས་(བརེབས)ནས། ། ང་འི་དམག་

འདི་སད་(376)(སེད)ཆིག་ཡོད་དོ། ། མགིམ་པ་མོར་ཤོང་ན། །ལོ་ཆེད་པོར་ཞགས་ཀང་། །གིས་གནམ་པགས་ཆེད་པོས་བཏབ་སེ། 
གཆིག་མི་དགེའོ། །

མགར་ཁི་འབིང་གིས་ལན་བཏབ་པའ། །མང་ཉང་གི་ཁར་མི་དོང་རོ། །བིའ་མང་མང་ཡང་ཁ་ཆིག་གི་ཉོད་པའ་(377)།། ཉེ་འ་མང་མང་

ཡང་སམ་ཆིག་གི་ཉོད་པ། །ཤ་བ་ལ་མང་སེ་འགེན་(378)ཏམ། གཡག་ར་ཐངེ་སེ། འགེན་པ་བལའོ། །ཐང་ཤིང་ལོ་བརར་སེས་པ་ཡང་། །

ས་རེ་གཆིག་གི་དག་འོ། །ཆ་གཞའ་གསང་(379)ད་སོང་བ་ཡང་། ། ག་མདོམ་གང་གིས་ས་ཆིག་(380)ཆོད་དོ། །ནས་འབས་ཐང་

གང་སེས་པ་ཡང་། རང་ཏག་(381)གཆིག་གི་ནང་ད་ཆིབ་བོ(382)།། སར་མ་གནམ་གང་ཡོད་པ་ཡང་ཉི་མ་གཆིག་གི་འོད་ལ་མེད་

དོ། །ལང་པ་གཆིག་གི་མདའ་ནས་མེ་〔པ་གཆིག་〕མཆེད་ན། རི་ལང་གཉིས་ཀི་ཤིང་རི་(383)ཀན་ཚིག་པ་ཡང་ཡོད། ། ཆ་མིག་

གཆིག་གི་དངོའ་(384)ནས། དབའ་རལ་(385)ཞིག་བང་ནའ། །རི་ཐང་གི་ཤིང་རི་ཀན་ཁེར་བ་ཡང་སིད་དོ། །བོང་པ་ཐང་གང་གི་
ནང་ད།། རོ་བ་གཆིག་འདིལ་བ་བཅག་ན། རོ་ཚག་﹙ཆག་﹚གམ། བོང་པ་ཚད་﹙ཆག་﹚པ་ལ་འོ། །ཐང་ཆེད་པོ་གཆིག་ལ། ར་ཁར་གཆིག་དང་། 

སག་﹙སག་﹚ཤད་ཀི་ལག་གཆིག་བཆིན་﹙བཅིང་﹚བཞག་ན། ར་ཁར་གཆིག་དང་། ར་སར་འདལ་(386)ལམ། ལག་སན་﹙སན﹚ད་འདལ་

བ་བལ་འོ། །ཆ་ཟངས་གང་གི་ནང་ན། །ལན་ཙ་ཀོར་གང་(387)བཏབ་ན། ཆ་བོ་འམ། ལན་ཙ་བོ་བ་བལའོ། །འབག་དང་ཀོག་བརེ་བ་ལེ་
གང་ཉང་མོད་ཀོང་། ། གནམ་མཐའ་བཞིར་གགས་ལ་བརན་ཞིང་ཆེའོ། །ཁོད་ཀི་དམག་ནིའ་མཚོ་ག་འི་སང་བ་དང་འདའ་སེ། ནང་
﹙མང་﹚ཞིང་འཁོལ་ལ་མི་ཕན་ནོ། །རི་ཀ་འི་ན་བན་དང་མཚང་སེ། མི་ལ་མི་ལི་འོ། །ང་འི་དམག་ནི་ར་མང་པོ་ལ་ཟོར་བ་གཆིག་གིས་གཆོད་
པ་དང་མཚང་སེ་ཆོད་ཀང་། ། གཡག་ཆེད་པོ་ལ་མདའ་ཕ་མོས་འཕངས་ན་སོད་ཀང་། འོན་ཀེར་ཞང་ཤེས་ལན་བཏབ་པའ། །སོ་ང་ཆང་ང་། 
རི་ཆེད་པོ་འི་ལིད་ཀིས་མནན་ན་ཚོགས་ཀང་། མེ་འབའར་བ། མཚོ་ཆེད་པོའི་རབས་ཀིས་བསད་ན་སད་ཀང་། མགར་ཁི་འབིང་གིས་ལན་
བཏབ་པའ། རི་ཆེད་པོའི་སེང་ན་བག། བག་གི་ཁ་ན་ཤིང་། ཤིང་གི་ཁ་ན་ཚང་། ཚང་གི་ཁ་ན་སོ་ང་སེ། རི་མ་རིལ་བར་བག་མི་འདལ། བག་
མ་རལ་བར་ཤིང་མི་འཆགས། ཤིང་མ་ཆག་དང་ཚང་མི་ཞིག ཚང་མི་ཞིག་བར་སོ་ང་མི་ཆག་སེ། རིས་སོ་ང་གཆག་ད་དེ་ལར་མི་ཆགས་སོ། །
མེ་རི་ཀ་ན་འབའར་བ། ཆ་ལང་པ་ན་འབབ་པས། གདབ་ད་མི་སེབས་སེ། བོད་ཀི་ས་རལ་ནི་ཉི་མ་དང་འདའ། །ར་རེ་ནི་ཟ་བ་དང་འད་སེ། ། 
རལ་པོ་ཆེད་པོར་འདའ་མོད་ཀོང་། གནམ་མཐའ་འོག་ད་འོད་ཐ་དད་དོ། །ཆེ་ཆང་གི་ཁར་ཡོང་མི་དོར་རོ།། མཚོ་ཆེད་པོའི་ནང་ན་ཆ་སིན་

རལ་བ་འདག་ན། གནམ་ལས་ཆེ་(ལེ་)ཕབ་སེ། ཆ་སིན་རལ་བ་ཆ་འི་ནང་ད་བསད་དོ། །འབག་དང་ཀག་(ཀོག)གཉིས་ཀིས་ལེ་ཕབ་ན་

བག་ལས་ས་བ་མེད་པ་ཡང་དལ་ལོ། །བོད་ཀི་ལ་མཙན་དང་། གནམ་གཉིས་ཀིས་བདད་བ་ཆེད་ན་(388)། འབལ་ལི་རང་ལས་ཆེ་བ་

མེད་པ་འི་བ། ། ས་དགའ་རིམ་འོག་ད་སས་(སས)པ་ཡང་བཟང་དེ་བསད་དོ། །དེ་ལ་སེ། ཆེ་ཅང་དང་མང་ཉང་གི་ཁར་དེ་ལར་མི་དོར་རོ། 
དེ་ནས་ར་དམག། འོང་ཀེར་ཞང་ཤེས་བདའ་སེ་བང་བ་ལས། །བོད་ཀི་དམག་པོན། བོན་ཁི་འབིང་གིས། དག་ཐབས་དང་གཡག་ལར་བས་
ནས། །གོ་བར་ད་གཡལ་སད་དེ། ར་མང་པོ་བཐངས་ནས། ར་འི་རོ་གཆིག་གནམ་ད་གེང་བའི་……འབམ་བསད་པའི་མཚན་མ་ཞེས་བ་འོ། 

།སག་ལ་ར་དར་དང་ར་ར་དས་(དར)ཀང་དེ་ནས་བཏགསོ། །ར་རབ་ཕན་ཆད། མང་དང་……ང་དོར་པོ་ལ་སོགས་པ། །རལ་པོ་དང་

བཆས་ས་འབངས་བཀག་ནས། སོ་བོན་སེ་ལ་(389)ཡང་བཙགས་སོ། །……ང་ཀོག་དང་སོགས་པའི་སོད་པོགས་དང་ལོ་པོགས་ཀི་

རལ་པན་མང་པོ་ཡང་འབངས་བསས་སོའ།། ……མང་པོ་རེ་སག་ཚབ་རལ་ཏོ་རེ་རལ་བོས་པའི་ཚེ། པ(སག)ཚབ་རལ་ཏེ་རེས་ཀ་བངས་
པའ།

…ན་ལས།།

སན་ཤ་(390)ནི་ལ་འདའས་ཀང་།།

ཤ་བཀའ་(391)ནི་སད་ལས།



ནནཏི་……འགེས་པ་ནི་……བཟངས་(བཟངས་)ནས། མ་སིང་ནི་སག་གིས་བསལ། ཙོ་རག་(རོག)ནི་ཚེ་ད་(འབངས་)……། རེ་

འི་ནི་སལ་ཕོག་པ། ར་རེ་ནི་བསམ་ལང་ཞིག ། པར་(བད)མི་ནི་སལ་བ་ར་ར་……ཆགས།

མགར་མང་པོ་རེ་སག་རན་གི་མཆིས་བང་(392)། ། ཅོག་རོ་ཁོ་དང་ལན་ཆིག་ར་ལ་(བོས་པའི་ཚེ)……མཆིང་བངས་པའ། །

ཉེན་ཀར་ནི་སག་རེ་ནས། ལགས་ཡི་ནི་ཁིམ་ཞིག ………………།………རང་བར་བཏང་། མེག་ལེ་ནི་གང་མར་ནས། གསེར་གི་ནི་

ཤ་ལ………འདའ་སོ་ནི་ཧབ་ཆེན་གོང་། འདིམས་སོ་ནི་སོ་གོ་ཙ། བསངས་སོ་ནི་……ཡང་དང་སེངས་(ན་ནིང་ནི་གཞེས་)ནིང་ས། ཇོ་

བོ་ནི་བསམ་ལང་་་་་་། བསོ་་་་་་་་་ནི་ཏོ་རེ་་་་་་་་་་(མཇལ་དམ་ནི)ང་སང་ཉན། འབོས་བ་ནི་སོས་བག་ཏེ། ན་རི་ནི་བགོར་ལ་……ལ། 
སོལ།།


