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དཔལ་ནཱ་ལནྡྲའི་པཎ་ཆེན་བཅུ་བདུན་གི་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་གསལ་བེད་ 
ཅེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།། 

 
འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་ཐུགས་རེས་རབ་བསྐྲུན་པའི།། 
སྤངས་རོགས་སོབ་པ་མཆོག་བརེས་ལྷ་ཡི་ལྷ།། 
རེན་འབྱུང་གཏམ་གིས་འགོ་རྣམས་འདེན་མཛད་པའི།། 
ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་ཉི་མར་མགོས་ཕྱག་འཚལ།།༡།། 
 

जगदपुकृतिकामस्त्राणबोधप्रहाणं 

वरमतिकरुणोत्थंप्राप्तवान्दवेदवे। 

नयतििकललोकंयत्प्रिीत्योदयोक्तत्या 

मुतनवरतिरिात्वांवाददमाितण्डनौतम॥१॥ 
 
ཛགདུཔཀྲྀ ཏིཀཱམས ྟྲཱཎབོདྷཔྲཧཱཎཾ ་  
ཝརམསི་ཀརུཎོཏ ཾཔྲཱ པྟཝ ཱན྄ ་དེབདེབ །  
ནཡསིསཀལལོཀཾ ་ཡཏྤྲཏིཏོདཡོཀ ྟྲཱ ་  
མུནིཝར་ཤིརསཱ ་ཏྲཱཾཝ ཱདིམཱརཎྜ ་ནཽམི ། །༡ ། །  

 

ཛགདུཔཀྲྀཏིཀཱམསྟྲཱཎབོདྷཔྲཧཱཎཾ་ 

ཝརམསི་ཀརུཎོཏཾཔྲཱཔྟཝཱན྄་དེབདེབ། 

ནཡསིསཀལལོཀཾ་ཡཏྤྲཏཱིཏྱོདཡོཀྟྱཱ་ 

མུནིཝར་ཤིརསཱ་ཏྭཱཾཝཱདིམཱརྟཎྜ་ནཽམི།།༡།། 

 

ཛགདུཔཀྲྀཏིཀཱམསྟྲཱཎབོདྷཔྲཧཱཎཾ་ 

ཝརམསི་ཀརུཎོཏཾཔྲཱཔྟཝཱན྄་དེབདེབ། 

ནཡསིསཀལལོཀཾ་ཡཏྤྲཏཱིཏྱོདཡོཀྟྱཱ་ 

མུནིཝར་ཤིརསཱ་ཏྭཱཾཝཱདིམཱརྟཎྜ་ནཽམི།།༡།། 

 
རྒྱལ་ཡུམ་དགོངས་དོན་མཐའ་བྲལ་དེ་ཉིད་དོན།། 
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རེན་འབྱུང་རིགས་ཚུལ་ཟབ་མོས་གསལ་མཁས་པ།། 
རྒྱལ་བའི་ལུང་བཞིན་ཐེག་མཆོག་དབུ་མའི་སོལ།། 
འབེད་མཛད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༢།། 
 

ित्त्वाथंप्रोतझििान्िंतजनवरजननीभातविाथंप्रिीत्यो- 

त्पादगंम्भीरयुक्तत्याप्रवचनकुिलानीिवन्िःप्रकािम्। 

यानामध्यमाख्यंनयमनुतजनिंव्याकृतिंयेयथाथं 

प्राणैषुसिांश्चनागाजुतनगुरुचरणान्िादरंप्राथतयेवः॥२॥ 

 

ཏཏ ྟྲཱར ཾ ་ པོྲཛ  ྫྷིཏནྟཾཛྫྷིནཝརཛནནཱིབྷཱཝ ིཏར ཾ ་པྲཏིཏོ  
ཏ ྲཱདཾ ་གམ  ྟྲཱི རཡུཀ ྟྲཱ ་པྲཝཙནཀུཤལཱ ་ནཱིཏཝནྟ ཿ  པྲཀཱཤམ྄ །  
ཡཱནཱ་མདྷྱམཱཁཾ ་ནཡམནུ་ཛྫྷིནསཾབྲཱཀྲྀཏིཾ ་ ཡེ ་ཡཐཱར ཾ ་  
པྲཱཎཻཥུས ྲཱཾཤྩ ་ནཱགཱརྫུནགུརུཙརཎཱན྄ ་ སཱདརཾ ་པྲཱར ཡེ ་ཝཿ  ། །༢ ། །  

 

ཏཏྟྭཱརཾ་པྲོཛྫྷིཏཱནྟཾཛིནཝརཛནནཱིབྷཱཝིཏཱརཾ་པྲཏཱིཏྱོ 

ཏྤཱདཾ་གམྦྷཱིརཡུཀྟྱཱ་པྲཝཙནཀུཤལཱ་ནཱིཏཝནྟཿཔྲཀཱཤམ྄། 

ཡཱནཱ་མདྷྱམཱཁྱཾ་ནཡམནུ་ཛིནསཾབྱཱཀྲྀཏིཾ་ཡེ་ཡཐཱརཾ་ 

པྲཱཎཻཥུསཾཤྩ་ནཱགཱརྫུནགུརུཙརཎཱན྄་སཱདརཾ་པྲཱརཡེ་ཝཿ།།༢།། 

 

ཏཏྟྭཱརཾ་པྲོཛྫྷིཏཱནྟཾཛིནཝརཛནནཱིབྷཱཝིཏཱརཾ་པྲཏཱིཏྱོ 

ཏྤཱདཾ་གམྦྷཱིརཡུཀྟྱཱ་པྲཝཙནཀུཤལཱ་ནཱིཏཝནྟཿཔྲཀཱཤམ྄། 

ཡཱནཱ་མདྷྱམཱཁྱཾ་ནཡམནུ་ཛིནསཾབྱཱཀྲྀཏིཾ་ཡེ་ཡཐཱརཾ་ 

པྲཱཎཻཥུསཾཤྩ་ནཱགཱརྫུནགུརུཙརཎཱན྄་སཱདརཾ་པྲཱརཡེ་ཝཿ།།༢།། 

 
དེ་སས་ཐུ་བོ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་མཆོག།། 
ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན།། 
ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་འཛྫྷིན་ཀུན་གི་གཙུག་ནོར་དཔལ།། 
རྒྱལ་སས་འཕགས་པ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༣།། 
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िेषांतिष्यवरोबभूविुतधयांमान्यःितिद्धाग्रणीः 

पारंयश्चगिःपरंतनजपरप्रसथानपाथोतनधेः। 

नागाचायतपरम्परांधृिविांचूडामतणयोबभौ 

िसमैश्रीतजनिूनवेनमइदभंक्तत्यायतदवेायमे॥३॥ 
 
ཏེཥཾཤིཥྱབརོབབྷཱུཝ ་སུདྷིཡཱཾ ་མཱནྱཿ  ས་སིདྡྷཱགཎཱི ཿ  
པཱརཾ ་ཡཤྩ་གཏཿ  པརཾ་ནིཛཔརཔྲས ྲཱནཔཱཐོནིདྷེ ཿ  །  
ནཱགཱཙཱརྱཔརམྤ རཾཱ ་ད ྲྀཏཝཏཾ ་ཙྲཱཱུཌཱམཎི རོྱ ་བབཽ ་  
ཏསཻ་ཤྲཱིཛྫྷིནསྲཱཱུནཝ ེ ་ནམ་ཨིདཾ ་བཀ ྟྲཱརྱདེཝ ཱཡ་མེ ། །༣ ། །  

 

ཏེཥཤཾིཥྱབརོབབྷཱུཝ་སུདྷིཡཱཾ་མཱནྱཿ ས་སིདྡྷཱགྲཎཱིཿ 

པཱརཾ་ཡཤྩ་གཏཿ པརཾ་ནིཛཔརཔྲསྠཱནཔཱཐོནིདྷེཿ། 

ནཱགཱཙཱརྱཔརམྤརཾ་དྷྲྀཏཝཏཱཾ་ཙཱུཌཱམཎིརྱོ་བབྷཽ་ 

ཏསྨཻ་ཤྲཱིཛིནསཱུནཝེ་ནམ་ཨིདཾ་བྷཀྟྱཱརྱདེཝཱཡ་མེ།།༣།། 

 

ཏེཥཤཾིཥྱབརོབབྷཱུཝ ་སུདྷིཡཱཾ་མཱནྱཿ ས་སིདྡྷཱགྲཎཱིཿ 

པཱརཾ་ཡཤྩ་གཏཿ པརཾ་ནིཛཔརཔྲསྠཱནཔཱཐོནིདྷེཿ ། 

ནཱགཱཙཱརྱཔརམྤརཾ་དྷྷྲྀཏཝཏཱཾ་ཙཱུཌཱམཎིརྱོ་བབྷཽ་ 

ཏསྨཻ་ཤྲཱིཛིནསཱུནཝེ ་ནམ་ཨིདཾ་བྷཀྟྱཱརྱདེཝཱཡ་མེ།།༣།། 

 
འཕགས་པའི་དགོངས་པ་རེན་འབྱུང་མཐར་ཐུག་དོན།། 
བཏགས་ཡོད་མིང་རྐྱང་ཙམ་གི་ཟབ་མོའི་གནད།། 
གསལ་མཛད་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་སར་གཤེགས་པ།། 
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༤།། 
 

आयतसयातभमिंप्रिीत्यवचिःपयतन्िमथंचिि् 

प्रज्ञप्तंखलुनाममात्रतमतियद्गम्भीरममाततपच। 

सपष्टीकृत्यवराग्रतितद्धमतहिांभूतमंचयःप्राप्तवान् 
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कुवेिसयचबुद्धपातलिगुरोःपादाम्बुजाध्येषणाम्॥४॥ 
 
ཨཱརྱསྲཱ བིམཏཾ ་པྲཏིཏཝཙསཿ   པརྱནྟམར ཾ ་ཙ ་སཏ྄ །  
པྲཛྙ པཾྟ ་ཁལུ་ནཱམམཱཏྲམི ཏི ་ཡད྄ ་གཾབྷཱིརམར ྲཱ པི ་ཙ །  
སྤཥ ྲཱིཀྲྀཏ ་ཝ རཱགསིདྡྷཱིམཧིཏཾ ་བྷཱུམིཾ ་ཙ ་ཡཿ   པྲཱ པྟཝ ཱན྄ ་  
ཀུརེ ་ཏསྱ་ཙ་བུདྡྷཔཱལིཏགུརོ ཿ   པཱདཱམ ྦུཛཱདྷྱེཥཎཱམ྄ ། །༤། །  

 

ཨཱརྱསྱཱབྷིམཏཾ་པྲཏཱིཏྱཝཙསཿཔརྱནྟམརཾ་ཙ་སཏ྄། 

པྲཛྙཔྟཾ་ཁལུ་ནཱམམཱཏྲམིཏི་ཡད྄་གཾབྷཱིརམརྨཱཔི་ཙ། 

སྤཥྚཱིཀྲྀཏྱ་ཝརགྲསིདྡྷཱིམཧིཏཱཾ་བྷཱུམཾི་ཙ་ཡཿཔྲཱཔྟཝཱན྄་ 

ཀུརྦེ་ཏསྱ་ཙ་བུདྡྷཔཱལིཏགུརོཿཔཱདཱམྦུཛཱདྷྱེཥཎཱམ྄།།༤།། 

 

ཨཱརྱསྱཱབྷིམཏཾ་པྲཏཱིཏྱཝཙསཿཔརྱནྟམརཾ་ཙ་སཏ྄། 

པྲཛྙཔཾྟ་ཁལུ་ནཱམམཱཏྲམིཏི་ཡད྄་གཾབྷཱིརམརྨཱཔི་ཙ། 

སྤཥྚཱིཀྲྀཏྱ་ཝརགྲསིདྡྷཱིམཧིཏཱཾ་བྷཱུམིཾ་ཙ་ཡཿཔྲཱཔྟཝཱན྄་ 

ཀུརྦེ་ཏསྱ་ཙ་བུདྡྷཔཱལིཏགུརོཿཔཱདཱམྦུཛཱདྷྱེཥཎཱམ྄།།༤།། 

 
བདེན་པའི་དངོས་པོ་སེ་སོགས་མཐའ་བཀག་ཅིང་།། 
ཚད་མ་མཐུན་སྣང་ཕྱི་དོན་བཞེད་པ་ཡི།། 
གྲུབ་མཐའི་སོལ་གཏོད་ཡོངས་རོགས་པཎྜི་ཏ། 
སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༥།། 
 

भावानामुदयोभवत्यतपििातमत्याद्यमन्िंतिर- 

सकुवतन्योऽप्यवभािनंप्रतमतियुक्तिामान्यमाददष्टवान्। 

अङ्गीकृत्यचबाह्यमथतमतपयःतिद्धान्िमासथापयद ्

भव्यंिंपररतनतििंबुधवरंप्राचायतमभ्यथतये॥५॥ 

 

བྷཱཝ ཱནཱམུདཡོ ་བཝཏཔི་སཏམིཏྲཱདྱམནྟཾ ་ ཏིར་  
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སྐུརནྱོ྅པྱཝབྷཱསནཾ ་པྲམི ཏིཡུཀ ྲཱམཱནྱམཱདིཥྚཝ ཱན྄ །  
ཨངིཀྲྀཏ ་ཙ་ བཱཧྱམར མཔི ་ཡཿ  སིདྡྷཱནྟམཱས ྲཱཔཡད྄ ་  
བབཾ ་ཏཾ ་པརིནིཥ ིཏཾ ་བུདྷཝ རཾ ་པྲཱཙཱརྱམབྷྱར ཡེ ། །༥ ། །  

 

བྷཱཝཱནཱམུདཡོ་བྷཝཏྱཔི་སཏཱམིཏྱཱདྱམནྟཾ་ཏིར་ 

སྐུརྦནྱོ྅པྱཝབྷཱསནཾ་པྲམིཏིཡུཀྶཱམཱནྱམཱདིཥྚཝཱན྄། 

ཨངྒཱིཀྲྀཏྱ་ཙ་བཱཧྱམརམཔི་ཡཿསིདྡྷཱནྟམཱསྠཱཔཡད྄་ 

བྷབཾ་ཏཾ་པརིནིཥྛིཏཾ་བུདྷཝརཾ་པྲཱཙཱརྱམབྷྱརཡེ།།༥།། 

 

བྷཱཝཱནཱམུདཡོ་བྷཝཏྱཔི་སཏཱམིཏྱཱདྱམནྟཾ་ཏིར་ 

སྐུརྦནྱོ྅པྱཝབྷཱསནཾ་པྲམིཏིཡུཀྶཱམཱནྱམཱདིཥྚཝཱན྄། 

ཨངྒཱིཀྲྀཏྱ་ཙ་བཱཧྱམརམཔི་ཡཿསིདྡྷཱནྟམཱསྠཱཔཡད྄་ 

བྷབཾ་ཏཾ་པརིནིཥྛིཏཾ་བུདྷཝརཾ་པྲཱཙཱརྱམབྷྱརཡེ།།༥།། 

 
རེན་འབྲེལ་རྐྱེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ཉདི་ཀིས།། 
མཐའ་གཉིས་སེལ་བའི་སྣང་སོང་དབུ་མའི་ཚུལ།། 
ཟབ་རྒྱས་འདོམས་མཁས་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རོགས་ལམ།། 
རྒྱས་མཛད་ཟླ་བ་གགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས།།༦།། 
 

एित्प्रत्ययिाप्रिीत्यिमनूत्पादनेिान्िद्वयो- 

त्षपेंमध्यमकंगभीरमददित्प्राज्ञोह्यदारंनयम्। 

मागंकृत्नमकुवतिातितवििंयःिूत्रिन्त्रात्मकं 

भूयोऽहपं्रणमातमपतण्डिवरंिंचन्रकीर्िंगुरुम्॥६॥ 

 

ཨེཏཏྤྲཏཡཏཔྲཏིཏསམནྲཱཱུཏ ྲཱདེན ་ སཱནྟདྭཡོ  
ཏ  ེ པཾ ་མདྷྱམཀཾ ་གཾབྷཱིརམདིཤཏ ྟྲཱཛྙོ ་ཧྦུདཱརཾ ་ནཡམ྄ །  
མཱརཾ ་ཀྲྀཏ ྶྣམཀུརཏཏིཝ ིཏཏཾ ་ཡཿ  སྲཱཱུཏྲཏནྟྲཱཏྨཀཾ ་  
བྷཱུཡོ྅ཧཾ ་པྲཎམཱམི ་པཎྜིཏཝ རཾ ་ ཏཾ ་ཙནྡྲཀཱིརིཾ ་གུརུམ྄ ། །༦ ། །  
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ཨེཏཏྤྲཏྱཡཏཱཔྲཏཱིཏྱསམནཱུཏྤཱདེན་སཱནྟདྭཡོ་- 

ཏྐྵེཔཾ་མདྷྱམཀཾ་གཾབྷཱིརམདིཤཏྤྲཱཛྙོ་ཧྱུདཱརཾ་ནཡམ྄། 

མཱརཾ་ཀྲྀཏྶྣམཀུརྦཏཱཏིཝིཏཏཾ་ཡཿསཱུཏྲཏནྟྲཱཏྨཀཾ་ 

བྷཱུཡོ྅ཧཾ་པྲཎམཱམི་པཎྜིཏཝརཾ་ཏཾ་ཙནྡྲཀཱིརཾ་གུརུམ྄།།༦།། 

 

ཨེཏཏྤྲཏྱཡཏཱཔྲཏཱིཏྱསམནཱུཏྤཱདེན་སཱནྟདྭཡོ་- 

ཏྐྵེཔཾ་མདྷྱམཀཾ་གཾབྷཱིརམདིཤཏྤྲཱཛྙོ་ཧྱུདཱརཾ་ནཡམ྄། 

མཱརཾ་ཀྲྀཏྶྣམཀུརྦཏཱཏིཝིཏཏཾ་ཡཿསཱུཏྲཏནྟྲཱཏྨཀཾ་ 

བྷཱུཡོ྅ཧཾ་པྲཎམཱམི་པཎྜིཏཝརཾ་ཏཾ་ཙནྡྲཀཱིརཾ་གུརུམ྄།།༦།། 

 
ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སིང་རེ་ཆེན་པོའི་ལམ།། 
ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་རིགས་ཚུལ་རྣམ་མང་གིས།། 
སྐལ་བཟང་གདུལ་བའི་ཚོགས་ལ་སོན་མཁས་པ།། 
རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༧།། 
 

गम्भीरैर्वततवधैश्चयुतितभरलंकुवतन्नुदारंनयं 

िद्योगेनमहाकृपातन्विपथंतवसमापकंचाद्भुिम्। 

प्राज्ञोऽिौिुभगातन्वनेयतनवहानादिेयामाियः 

िंयाचेवदिांवरंतजनिुिंिंिातन्िदवेातभधम्॥७॥ 
 
གམ  ྟྲཱི རཻ རིཝ ིདྷཻཤྩ་ཡུཀྟི བིརལཾཀུརནྶྣཱུདཱར་ནཡཾ་  
ཏདྱོགེན ་མཧཱཀྲྀ པཱནིཏཔཐཾ ་ བིས ྲཱཔཀཾ ་ཙཱད  ྦྷུཏམ྄ །  
པྲཱཛྙོ྅སཽ ་སུབགཱན྄ ་ བིནེཡནིཝཧཱནཱདེཤཡཱམཱས ་ཡཿ  
སཾཡཱཙེ ་བདཏཾ ་ཝརཾ ་ཛྫྷིནསུཏཾ ་ཏཾ ་ཤཱནྟིདེཝ ཱབིདྷམ྄ ། །༧ ། །  
 

གམྦྷཱིརཻརྦིཝིདྷཻཤྩ་ཡུཀྟིབྷིརལཾཀུརྦནྣུདཱར་ནཡཾ་ 

ཏདྱོགེན་མཧཱཀྲྀཔཱནྭིཏཔཐཾ་བིསྨཱཔཀཾ་ཙཱདྦྷུཏམ྄། 
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པྲཱཛྙོ྅སཽ་སུབྷགཱན྄་བིནེཡནིཝཧཱནཱདེཤཡཱམཱས་ཡཿ 

སཾཡཱཙེ་བདཏཱཾ་ཝརཾ་ཛིནསུཏཾ་ཏཾ་ཤཱནྟིདེཝཱབྷིདྷམ྄།།༧།། 

 

གམྦྷཱིརཻརྦིཝིདྷཻཤྩ་ཡུཀྟིབྷིརལཾཀུརྦནྣུདཱར་ནཡཾ་ 

ཏདྱོགེན་མཧཱཀྲྀཔཱནྭིཏཔཐཾ་བིསྨཱཔཀཾ་ཙཱདྦྷུཏམ྄། 

པྲཱཛྙོ྅སཽ་སུབྷགཱན྄་བིནེཡནིཝཧཱནཱདེཤཡཱམཱས་ཡཿ 

སཾཡཱཙེ་བདཏཱཾ་ཝརཾ་ཛིནསུཏཾ་ཏཾ་ཤཱནྟིདེཝཱབྷིདྷམ྄།།༧།། 

 
གདུལ་བའི་ཁམས་བཞིན་གཉིས་སོང་དབུ་མའི་ལམ།། 
སོལ་གཏོད་དབུ་ཚད་རིགས་ཚུལ་འབེད་མཁས་ཤིང་།། 
ཁ་བའི་ལོངས་སུ་རྒྱལ་བསན་སྤེལ་མཛད་པ།། 
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༨།། 
 

मागंमध्यमकंतद्विातवरतहिंयावतद्वनेयाियं 

नीत्वामध्यमकंप्रमाणगियायुक्तत्यानयंवितयन्। 

दिेेयोतजनिािनंतहमवतिप्रोत्कषतमापीपदि् 

प्राज्ञंिंखलुिान्िरतषिमहोपाध्यायमध्येषये॥८॥ 
 
མཱརཾ ་མདྷྱམཀཾ ་དྭིཏཝ ཱ ིརཧིཏཾ ་ཡཱཝད྄ ་ཝ ིནེཡཱཤཡཾ ་  
ནཱིཏྲཱ ་མདྷྱམཀཾ ་པྲམཱཎགཏཡཱ་ཡུཀ ྟྲཱ ་ནཡཾ ་ཝརཡན྄ །  
དེཤེ ་ ཡོ ་ཛྫྷིནཤཱསནཾ ་ ཧིམབཏི་ པོྲཏྐརྵམཱ པཱིཔདཏ྄ ་  
པྲཱཛྙཾ ་ ཏཾ ་ཁལུ་ཤཱནྟརཀིཏམཧོཔཱད ྟྲཱཡམདྷྱེཥཡེ ། །༨ ། །  

 

མཱར ཾ་མདྷྱམཀཾ་དྭིཏཱཝཱིརཧིཏཾ་ཡཱཝད྄་ཝིནེཡཱཤཡཾ་ 

ནཱིཏྭཱ་མདྷྱམཀཾ་པྲམཱཎགཏཡཱ་ཡུཀྟྱཱ་ནཡཾ་ཝརྟཡན྄། 

དེཤེ་ཡོ་ཛིནཤཱསནཾ་ཧིམབཏི་པྲོཏྐརྵམཱཔཱིཔདཏ྄་ 

པྲཱཛྙཾ་ཏཾ་ཁལུ་ཤཱནྟརཀྵིཏམཧོཔཱདྷྱཱཡམདྷྱེཥཡེ།།༨།། 



8 
 

 

མཱར ཾ་མདྷྱམཀཾ་དྭིཏཱཝཱིརཧིཏཾ་ཡཱཝད྄་ཝིནེཡཱཤཡཾ་ 

ནཱིཏྭཱ་མདྷྱམཀཾ་པྲམཱཎགཏཡཱ་ཡུཀྟྱཱ་ནཡཾ་ཝརྟཡན྄། 

དེཤེ་ཡོ་ཛིནཤཱསནཾ་ཧིམབཏི་པྲོཏྐརྵམཱཔཱིཔདཏ྄་ 

པྲཱཛྙཾ་ཏཾ་ཁལུ་ཤཱནྟརཀྵིཏམཧོཔཱདྷྱཱཡམདྷྱེཥཡེ།།༨།། 

 
མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལྟ་དང་ཞི་ལྷག་ཟུང་།། 
སོམ་རིམ་མདོ་རྒྱུད་བཞིན་དུ་ལེགས་བཀལ་ནས།། 
གངས་ལོངས་རྒྱལ་བསན་འཁྲུལ་མེད་གསལ་མཛད་པ།། 
པད་མའི་ངང་ཚུལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༩།། 
 

युग्मेयत्रतवपश्यनाििमथािद्भावनायाःक्रमं 

मुिान्िंतनजगादमध्यममिंयःिूत्रिन्त्रानुगम्। 

अभ्रान्िंतजनिािनंतहमवतिप्राकाश्यमािन्विः 

िंयाचेचरणाम्बुजंकमलयुक्तिीलसयिसयानिः॥९॥ 
 
ཡུགྨེ ་ཡཏྲ་བིཔཤྱནཱ་སཤམཐཱ ་ཏད  ྟྲཱཝནཱཡཱ ཿ  ཀམཾ ་  
མུཀ ྲཱནྟཾ ་ནིཛགཱད་མདྷྱམམཏཾ་ཡཿ  སྲཱཱུཏྲཏནྟྲཱནུགམ྄ །  
ཨབ ྟྲཱནྟཾ ་ཛྫྷིནཤཱསནཾ ་ ཧིམཝ ཏི ་པྲཱཀཱཤྱམཱཏནཏཿ  
སཾཡཱཙེ ་ཙརཎཱམ ྦུཛཾ ་ཀམལཡུཀ ྲཱིལསྱ་ཏསྲཱནཏཿ  ། །༩ ། །  

 

ཡུགྨེ་ཡཏྲ་བིཔཤྱནཱ་སཤམཐཱ་ཏདྦྷཱཝནཱཡཱཿཀྲམཾ་ 

མུཀྟཱནྟཾ་ནིཛགཱད་མདྷྱམམཏཾ་ཡཿསཱུཏྲཏནྟྲཱནུགམ྄། 

ཨབྷྲཱནྟཾ་ཛིནཤཱསནཾ་ཧིམཝཏི་པྲཱཀཱཤྱམཱཏནཏཿ 

སཾཡཱཙེ་ཙརཎཱམྦུཛཾ་ཀམལཡུཀྴཱིལསྱ་ཏསྱཱནཏཿ །།༩།། 

 

ཡུགྨེ་ཡཏྲ་བིཔཤྱནཱ་སཤམཐཱ་ཏདྦྷཱཝནཱཡཱཿཀྲམཾ་ 
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མུཀྟཱནྟཾ་ནིཛགཱད་མདྷྱམམཏཾ་ཡཿསཱུཏྲཏནྟྲཱནུགམ྄། 

ཨབྷྲཱནྟཾ་ཛིནཤཱསནཾ་ཧིམཝཏི་པྲཱཀཱཤྱམཱཏནཏཿ 

སཾཡཱཙེ་ཙརཎཱམྦུཛཾ་ཀམལཡུཀྴཱིལསྱ་ཏསྱཱནཏཿ །།༩།། 

 
བམས་པས་རེས་བཟུངས་ཐེག་ཆེན་སེ་སྣོད་ཀུན།། 
ལེགས་པར་སྤེལ་མཁས་རྒྱ་ཆེན་ལམ་སོན་ཞིང་།། 
རྒྱལ་བའི་ལུང་བཞིན་རྣམ་རིག་ཤིང་རའི་སོལ།། 
འབེད་མཛད་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༡༠།། 
 

नीत्वायानगिंिमसितपटकंमैत्रेयिोऽनुग्रहाि् 

िंवृतद्धतं्वतितवसिरंिमददिन्मागंचयःपतण्डिः। 

तवज्ञानाख्यमिप्रवितनतवतधंयादङृ्मुनेव्यातकृिं 

चके्र,िसयगुरोरिङ्गतवदषुःपादाश्रयंप्राथतये॥१०॥ 

 
ནཱིཏྲཱ ་ ཡཱནགཏཾ་སམསཔིཊཀཾ ་མཻཏྲེཡཏོ྅ནུགཧཱཏ྄ ་  
སཾབྲྲྀདྡྷིཾ ་ཏྭཏིབིསརཾ ་སམདིཤན ྲཱརཾ ་ཙ ་ཡཿ  པཎྜིཏཿ  །  
ཝ ིཛྙཱནཱཁམཏཔྲབརནབིདྷིཾ ་ ཡཱདྲྀང྄ ་མུནེར ྟྲཱཀྲྀ ཏཾ ་  
ཙཀེ ་ཏསྱ་གུརོརསངྒཝ ིདུཥཿ  པཱདཱཤྲཡཾ་པྲཱར ཡེ ། །༡༠ ། །  

 

ནཱིཏྭཱ་ཡཱནགཏཾ་སམསྟཔིཊཀཾ་མཻཏྲེཡཏོ྅ནུགྲཧཱཏ྄་ 

སཾབྲྀདཾ་ཏྭཏིབིསྟརཾ་སམདིཤནྨཱརཾ་ཙ་ཡཿཔཎྜིཏཿ། 

ཝིཛྙཱནཱཁྱམཏཔྲབརྟནབིདྷིཾ་ཡཱདྲྀང྄་མུནེར ཀྲྀཏཾ་ 

ཙཀྲེ་ཏསྱ་གུརོརསངྒཝིདུཥཿཔཱདཱཤྲཡཾ་པྲཱརཡེ།།༡༠།། 

 

ནཱིཏྭཱ་ཡཱནགཏཾ་སམསྟཔིཊཀཾ་མཻཏྲེཡཏོ྅ནུགྲཧཱཏ྄་ 

སཾབྲྀདཾ་ཏྭཏིབིསྟརཾ་སམདིཤནྨཱརཾ་ཙ་ཡཿཔཎྜིཏཿ། 
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ཝིཛྙཱནཱཁྱམཏཔྲབརྟནབིདྷིཾ་ཡཱདྷྲྀང྄་མུནེར ཀྲྀཏཾ་ 

ཙཀྲེ་ཏསྱ་གུརོརསངྒཝིདུཥཿཔཱདཱཤྲཡཾ་པྲཱརཡེ།།༡༠།། 

 

 
ཆོས་མངོན་སེ་བདུན་གཉིས་སོང་སོལ་བཟུང་ནས།། 
བེ་མདོ་རྣམ་རིག་གྲུབ་མཐའ་གསལ་མཛད་པ།། 
ཀུན་མཁེན་གཉིས་པར་གགས་པའི་མཁས་པའི་མཆོག། 
སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༡༡།། 
 

योऽङ्गीकृत्यतनबन्धिप्तकिमुदिष्टातभधमतप्रथां 

व्याचख्यौद्वयिून्यिांयमपरंिवतज्ञकीर्ितःतश्रिा। 

तिद्धान्िान्प्रकटीचकारतवदषुामिवैभातषकान् 

आचायंविुबन्धुमतङ्िकमलप्रह्वसिमन्वाह्वये॥११॥ 
 
ཡོ྅ངིཀྲྀཏ ་ནིབནྡྷསཔྟཀསམུད ིཥ ྲཱ བིདྷརྨཔྲཐཱཾ ་  
བྲཱཙཁཽ ་དྭཡཤཱུནྱཏཾ ་ཡམཔརཾ་སརཛྙཀཱིརི ཿ  ཤྲིཏ །  
སིདྡྷཱན ྲཱནྤྲཀཊིཙཀཱར་ཝ ིདུཥམ་སབཻབྷཱཥིཀཱན྄ ་  
ཨཱཙཱརྱཾ ་ཝསུབནྡྷུམངིཀམལཔྲཧྭསམནྲཱཧྭཡེ ། །༡༡ ། །  

 

ཡོ྅ངྒཱིཀྲྀཏྱ་ནིབནྡྷསཔྟཀསམུདྡིཥྚཱབྷིདྷརྨཔྲཐཱཾ་ 

བྱཱཙཁྱཽ་དྭཡཤཱུནྱཏཱཾ་ཡམཔརཾ་སརྦཛྙཀཱིརཿཤྲིཏཱ། 

སིདྡྷཱནྟཱནྤྲཀཊཱིཙཀཱར་ཝིདུཥམ་སབཻབྷཱཥིཀཱན྄་ 

ཨཱཙཱརྱཾ་ཝསུབནྡྷུམངྒྷིཀམལཔྲཧྭསྟམནྭཱཧྭཡེ།།༡༡།། 

 

ཡོ྅ངྒཱིཀྲྀཏྱ་ནིབནྡྷསཔྟཀསམུདྡིཥྚཱབྷིདྷརྨཔྲཐཾཱ་ 

བྱཱཙཁྱཽ་དྭཡཤཱུནྱཏཱཾ་ཡམཔརཾ་སརྦཛྙཀཱིརཿཤྲིཏཱ། 

སིདྡྷཱནྟཱནྤྲཀཊཱིཙཀཱར་ཝིདུཥམ་སབཻབྷཱཥིཀཱན྄་ 
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ཨཱཙཱརྱཾ་ཝསུབནྡྷུམངྒྷིཀམལཔྲཧྭསྟམནྭཱཧྭཡེ།།༡༡།། 

 
ཐུབ་པའི་གཞུང་ལུགས་དངོས་སོབས་རིགས་པ་ཡིས།། 
སོན་ཕྱིར་ཚད་མའི་སོ་བརྒྱ་ལེགས་ཕྱེ་ནས།། 
རྣམ་དཔྱོད་བོ་མིག་སིན་མཛད་ཚད་མ་པ།། 
ཕྱོགས་ཀི་གླང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༡༢།། 
 

युक्तत्यावसिुबलेनिास्त्रिरतणंयेनोपदषे्टमंुने- 

न्यायद्वारमपावृिंििमुखंनैयातयकेनसवयम्। 

युिायुितववेकबुतद्धमतहिंचषुश्चयःप्राददाद ्

ददड्नागंिमुपाह्वयेबुधवरंित्पादपद्मानिः॥१२॥ 

 
ཡུཀ ྟྲཱ ་ཝསྟུབལེན་ཤཱསྟྲསརཎིཾ ་ ཡེནོཔདེཥ ྦུཾ ་མུནེ  
ར ྟྲཱཡདྲཱརམཔཱབྲྲྀ ཏཾ ་ཤཏམུཁཾ ་ནཻ ཡཱ ཡིཀེན ་སྭཡམ྄ །  
ཡུཀ ྲཱཡུཀྟཝ ིཝ ེཀབུདྡྷིམཧིཏཾ ་ཙཀྵུཤྩ་ཡཿ  པྲཱདདཱད྄ ་  
དིངྶྣྲཱགཾ ་ཏམུཔཱཧྭཡེ་བུདྷཝ རཾ ་ཏཏ ྲཱདཔད ྲཱནཏཿ  ། །༡༢ ། །  

 

ཡུཀྟྱཱ་ཝསྟུབལེན་ཤཱསྟྲསརཎིཾ་ཡེནོཔདེཥཾ་མུནེ 

རྣྱཱཡདྭཱརམཔཱབྲྀཏཾ་ཤཏམུཁཾ་ནཻཡཱཡིཀེན་སྭཡམ྄། 

ཡུཀྟཱཡུཀྟཝིཝེཀབུདམཧིཏཾ་ཙཀྵུཤྩ་ཡཿཔྲཱདདཱད྄་ 

དིངྣཱགཾ་ཏམུཔཱཧྭཡེ་བུདྷཝརཾ་ཏཏྤཱདཔདྨཱནཏཿ།།༡༢།། 

 

ཡུཀྟྱཱ་ཝསྟུབལེན་ཤཱསྟྲསརཎིཾ་ཡེནོཔདེཥཾ་མུནེ 

རྣྱཱཡདྭཱརམཔཱབྲྀཏཾ་ཤཏམུཁཾ་ནཻཡཱཡིཀེན་སྭཡམ྄། 

ཡུཀྟཱཡུཀྟཝིཝེཀབུདམཧིཏཾ་ཙཀྵུཤྩ་ཡཿཔྲཱདདཱད྄་ 

དིངྣཱགཾ་ཏམུཔཱཧྭཡེ་བུདྷཝརཾ་ཏཏྤཱདཔདྨཱནཏཿ།།༡༢།། 

 
ཕྱི་ནང་ཚད་མའི་གནད་ཀུན་ལེགས་དགོངས་ཤིང་།། 
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མདོ་སེམས་ཟབ་རྒྱས་ལམ་ཀུན་རིགས་ལམ་ནས།། 
ངེས་སེར་རྨད་བྱུང་ཆོས་ཚུལ་འདོམས་མཁས་པའི།། 
ཆོས་ཀི་གགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༡༣།། 
 
བཽདྡྷཾ ་ནྲཱཡཔཐཾ ་ཏཐཱནྱཝ ིཧིཏཾ ་ཝ ིཛྙཱཡ་སམྱཀྟཡཱ ་  
གམ  ྟྲཱི རཾ ་སམུདཱརམཱརམཁིལཾ ་ སཽཏྲཾ ་ཙ ་ཙཻཏྟཾ ་ཏཐཱ །  
ནཱིཏྲཱ ་ཡུཀྟིཔཐེན ་ནིཤྩཡཔདཾ ་ ཡོ ་དྷརྨཝར  ྟྲཱད  ྦྷུ ཏཾ ་  
ནིཥ ྲཱཏཿ  སམུཔཱདིཤཏྤདཡུགཾ ་ཏདྡྷརྨཀཱིརེ ཿ  ཤྲཡེ ། །༡༣། །  

 

བྷཽདཾྡྷ་ནྱཱཡཔཐཾ་ཏཐཱནྱཝིཧིཏཾ་ཝིཛྙཱཡ་སམྱཀྟཡཱ་ 

གམྦྷཱིརཾ་སམུདཱརམཱརམཁིལཾ་སཽཏྲཾ་ཙ་ཙཻཏྟཾ་ཏཐཱ། 

ནཱིཏྭཱ་ཡུཀྟིཔཐེན་ནིཤྩཡཔདཾ་ཡོ་དྷརྨཝར དྦྷུཏཾ་ 

ནིཥྞཱཏཿསམུཔཱདིཤཏྤདཡུགཾ་ཏདྡྷརྨཀཱིརྟེཿཤྲཡེ།།༡༣།། 

 

བྷཽདཾྡྷ་ནྱཱཡཔཐཾ་ཏཐཱནྱཝིཧིཏཾ་ཝིཛྙཱཡ་སམྱཀྟཡཱ་ 

གམྦྷཱིརཾ་སམུདཱརམཱརམཁིལཾ་སཽཏྲཾ་ཙ་ཙཻཏྟཾ་ཏཐཱ། 

ནཱིཏྭཱ་ཡུཀྟིཔཐེན་ནིཤྩཡཔདཾ་ཡོ་དྷརྨཝར དྦྷུཏཾ་ 

ནིཥྞཱཏཿསམུཔཱདིཤཏྤདཡུགཾ་ཏདྡྷརྨཀཱིརྟེཿཤྲཡེ།།༡༣།། 

 

बौद्धनं्यायपथंिथान्यतवतहिंतवज्ञायिम्यिया 

गम्भीरंिमुदारमागतमतखलंिौत्रंचचैत्तंिथा। 

नीत्वायुतिपथेनतनश्चयपदयंोधमतवत्मातद्भुिं 

तनष्णािःिमुपाददित्पदयुगंिद्धमतकीिेःश्रये॥१३॥ 
 
ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལས་འོང་ཤེར་ཕྱིན་དོན།། 
ཡོད་མེད་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་སོལ་བཞིན་དུ།། 
རྒྱན་གི་གཞུང་དོན་སྣང་བའི་སོན་མེ་སྤར།། 
འཕགས་པ་གོལ་སེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།༡༤།། 
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सवीकुवतन्िदिद्द्वयान्िरतहिंयोमध्यमाख्यंनयं 

प्रज्ञापारतमिाथतमागिमवाप्यािङ्गिोदयतिः। 

योऽलङ्कारिदथतभािनपरंदीपंिमद्योियि् 

िसयाप्यायततवमुतििेनतवदषुःपादाम्बुजंप्राथतये॥१४॥ 

 
སྲཱིཀུརནྶདསདྡྭ ཡཱནྟརཧིཏཾ ་ ཡོ ་མདྷྱམཱཁཾ ་ན ཡཾ ་  
པྲཛྙཱཔཱརམིཏར མཱགཏམཝ ཱཔྲཱསངྒ སོདརྱཏཿ  །  
ཡོ྅ལང ྲཱརསདར བྷཱསནཔརཾ་དཱི པཾ ་སམདྱོཏཡཏ྄ ་  
ཏསྲཱཔྲཱརྱཝ ིམུཀྟིསེནབིདུཥཿ  པཱདཱམ ྦུཛཾ ་པྲཱར ཡེ ། །༡༤། །  
 

སྭྭཱིཀུརྦནྶདསདྡྭཡཱནྟརཧིཏཾ་ཡོ་མདྷྱམཱཁྱཾ་ནཡཾ་ 

པྲཛྙཱཔཱརམིཏཱརམཱགཏམཝཱཔྱཱསངྒསོདརྱཏཿ། 

ཡོ྅ལངྐཱརསདརབྷཱསནཔརཾ་དཱིཔཾ་སམདྱོཏཡཏ྄་ 

ཏསྱཱཔྱཱརྱཝིམུཀྟིསེནབིདུཥཿཔཱདཱམྦུཛཾ་པྲཱརཡེ།།༡༤།། 

 

སྭྭཱིཀུརྦནྶདསདྡྭཡཱནྟརཧིཏཾ་ཡོ་མདྷྱམཱཁྱཾ་ནཡཾ་ 

པྲཛྙཱཔཱརམིཏཱརམཱགཏམཝཱཔྱཱསངྒསོདརྱཏཿ། 

ཡོ྅ལངྐཱརསདརབྷཱསནཔརཾ་དཱིཔཾ་སམདྱོཏཡཏ྄་ 

ཏསྱཱཔྱཱརྱཝིམུཀྟིསེནབིདུཥཿཔཱདཱམྦུཛཾ་པྲཱརཡེ།།༡༤།། 

 
ཡུམ་དོན་འབེད་ལ་རྒྱལ་བའི་ལུང་བསན་ཐོབ། 
མི་ཕམ་མགོན་པོའི་མན་ངག་ཇི་བཞནི་དུ།། 
ཡུམ་གསུམ་ཤེར་ཕྱིན་གཞུང་མཆོག་གསལ་མཛད་པའི།། 
སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།།༡༥།། 
 

प्राप्यव्याकरणंमुनीन्रतवतहिंमािुःिदथोतद्भदं 

िंतश्रत्यातजिनाथगुवततभतहिंयाथाववादक्रमम्। 

प्रज्ञापारतमिावरतत्रजननीिास्त्रप्रकािाययो 

व्याचख्यौ,हररभरमातश्रिपदःिप्रश्रयंनौतमिम्॥१५॥ 
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པྲཱཔྱ་བྲཱཀརཎཾ ་མུནཱིནྡྲཝ ིཧིཏཾ ་མཱཏུཿ  སདར ོད  ིདཾ ་  
སཾཤྲིཏྲཱཛྫྷིཏནཱཐགུརབིཧིཏཾ ་ཡཱཐཱཝཝ ཱདཀམམ྄ །  
པྲཛྙཱཔཱརམིཏཝརཏྲིཛནནཱིཤཱསྟྲཔྲཀཱཤཱཡ་ཡོ ་  
བྲཱཙཁཽ ་ཧརིབདམཱཤྲིཏཔདཿ  སཔྲཤྲཡཾ ་ནཽམི ་ཏམ྄ ། །༡༥། །  

 

པྲཱཔྱ་བྱཱཀརཎཾ་མུནཱིནྡྲཝིཧིཏཾ་མཱཏུཿསདརྠོདྦྷིདཾ་ 

སཾཤྲིཏྱཱཛིཏནཱཐགུརྦབྷིཧིཏཾ་ཡཱཐཱཝཝཱདཀྲམམ྄། 

པྲཛྙཱཔཱརམིཏཱཝརཏྲིཛནནཱིཤཱསྟྲཔྲཀཱཤཱཡ་ཡོ་ 

བྱཱཙཁྱཽ་ཧརིབྷདྲམཱཤྲིཏཔདཿསཔྲཤྲཡཾ་ནཽམི་ཏམ྄།།༡༥།། 

 

པྲཱཔྱ་བྱཱཀརཎཾ་མུནཱིནྡྲཝིཧིཏཾ་མཱཏུཿསདརྠོདྦྷིདཾ་ 

སཾཤྲིཏྱཱཛིཏནཱཐགུརྦབྷིཧིཏཾ་ཡཱཐཱཝཝཱདཀྲམམ྄། 

པྲཛྙཱཔཱརམིཏཱཝརཏྲིཛནནཱིཤཱསྟྲཔྲཀཱཤཱཡ་ཡོ་ 

བྱཱཙཁྱཽ་ཧརིབྷདྲམཱཤྲིཏཔདཿསཔྲཤྲཡཾ་ནཽམི་ཏམ྄།།༡༥།། 

 
འདུལ་བ་འབུམ་སེའི་དགོངས་དོན་ལེགས་བསྡུས་ནས།། 
ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་ལུགས་བཞིན་སོ་སོ་ཐར།། 
མ་ནོར་ལེགས་འདོམས་བརན་མཁས་མཆོག་གྱུར་པ།། 
ཡོན་ཏན་འོད་ཀི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༡༦།། 
 

भावाथंतवनयसयलषतपटकात्िङ्गृह्यिंषेपिो 

यःिंतश्रत्यपरम्परामतधगिांिवाततसिवादयेथा। 

अभ्रान्िंिुतधयांवरःिमददिद्यःप्रातिमोषंदढृ- 

सिसयायंरतचिोगुणप्रभगुरोःपादप्रणामाञ्जतलः॥१६॥ 

 
བྷཱཝ ཱར ཾ ་ཝ ིནཡསྱ་ལཀཔིཊཀཱཏྶང ྲྀཧྱ ་ སཾཀེཔཏོ ་  
ཡཿ   སཾཤྲིཏ ་པརམྤ རཱམདྷིགཏཾ ་སར ྲཱ སི བཱདེ ་ཡཐཱ །  
ཨབ ྟྲཱནྟཾ ་སུདྷི ཡཾཱ ་ཝརཿ   སམདིཤད྄ ་ཡཿ  པྲཱ ཏིམོཀཾ ་དྲྀཌྷ -  
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སསྲཱ ཡཾ ་རཙྫྷི ཏོ ་གུཎཔྲབགུརོཿ   པཱདཔྲཎཱམཱཉྫལི ཿ   ། །༡༦། །  
 

བྷཱཝཱརཾ་ཝིནཡསྱ་ལཀྵཔིཊཀཱཏྶངྒྲྀཧྱ་སཾཀྵེཔཏོ་ 

ཡཿསཾཤྲིཏྱ་པརམྤརམདྷིགཏཱཾ་སརྦཱསྟིབཱདེ་ཡཐཱ། 

ཨབྷྲཱནྟཾ་སུདྷིཡཱཾ་ཝརཿསམདིཤད྄་ཡཿཔྲཱཏིམོཀྵཾ་དྲྀཌྷ- 

སྟསྱཱཡཾ་རཙིཏོ་གུཎཔྲབྷགུརོཿཔཱདཔྲཎཱམཱཉྫལིཿ།།༡༦།། 

 

བྷཱཝཱརཾ་ཝིནཡསྱ་ལཀྵཔིཊཀཱཏྶངྒྲྀཧྱ་སཾཀྵེཔཏོ་ 

ཡཿསཾཤྲིཏྱ་པརམྤརམདྷིགཏཱཾ་སརྦཱསྟིབཱདེ་ཡཐཱ། 

ཨབྷྲཱནྟཾ་སུདྷིཡཱཾ་ཝརཿསམདིཤད྄་ཡཿཔྲཱཏིམོཀྵཾ་དྷྲྀཌྷ- 

སྟསྱཱཡཾ་རཙིཏོ་གུཎཔྲབྷགུརོཿཔཱདཔྲཎཱམཱཉྫལིཿ།།༡༦།། 

 
བསབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་།། 
འདུལ་བསན་དི་མེད་རིང་དུ་སྤེལ་བའི་སད།། 
རྒྱ་ཆེན་གཞུང་དོན་ལེགས་བཀལ་འདུལ་འཛྫྷིན་མཆོག། 
ཤཱཀ་འོད་ཀི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༡༧།། 
 

य:तिषातत्रियोल्लिद्गुणमतणश्रीकान्िकोषातधपः 

िोत्कषांतवनयोपदिेममलंनेिुंतचरसथातयिाम्। 

व्याख्यातवसिरमाििानतवपुलग्रन्थाथतिंभेदनं 

पूझयंिंतवनयोद्वहतंश्रिपदःिाक्तयप्रभंप्राथतये॥१७॥ 
 
ཡཿ  ཤིཀྵཱཏྲིཏཡོལླསད ཱུཎམཎིཤྲཱིཀཱནྟཀོཥདྷིཔཿ  
སོཏྐར ྲཱཾ ་ཝ ིནཡོཔདེཤམམལཾ ་ནེཏུཾ ་ཙྫྷིརས ྲཱཡིཏམ྄ །  
བྲཱཁྲཱཝ ིསརམཱཏཏན་ཝ ིཔུལགན ྲཱར སཾ བེདནཾ ་  
པྲཱཱུཛཾ ་ ཏཾ ་ཝ ིནཡོདྭཧཾ ་ཤྲིཏཔདཿ   ཤཱཀཔྲབཾ་པྲཱར ཡེ ། །༡༧། །  

 

ཡཿཤིཀྵཱཏྲིཏཡོལླསདྒུཎམཎིཤྲཱིཀཱནྟཀོཥདྷིཔཿ 
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སོཏྐརཾ་ཝིནཡོཔདེཤམམལཾ་ནེཏུཾ་ཙིརསྠཱཡིཏཱམ྄། 

བྱཱཁྱཱཝིསྟརམཱཏཏཱན་ཝིཔུལགྲནྠཱརསཾབྷེདནཾ་ 

པཱུཛཾ་ཏཾ་ཝིནཡོདྭཧཾ་ཤྲིཏཔདཿཤཱཀྱཔྲབྷཾ་པྲཱརཡེ།།༡༧།། 

 

ཡཿཤིཀྵཱཏྲིཏཡོལླསདྒུཎམཎིཤྲཱིཀཱནྟཀོཥདྷིཔཿ 

སོཏྐརཾ་ཝིནཡོཔདེཤམམལཾ་ནེཏུཾ་ཙིརསྠཱཡིཏཱམ྄། 

བྱཱཁྱཱཝིསྟརམཱཏཏཱན་ཝིཔུལགྲནྠཱརསཾབྷེདནཾ་ 

པཱུཛཾ་ཏཾ་ཝིནཡོདྭཧཾ་ཤྲིཏཔདཿཤཱཀྱཔྲབྷཾ་པྲཱརཡེ།།༡༧།། 

 
ཐུབ་གསུང་ཟབ་རྒྱས་བཀའ་སོལ་མ་ལུས་པ།། 
སེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་དུ་འདོམས་མཛད་དེ།། 
གངས་ལོངས་ཐུབ་བསན་སྤེལ་བའི་དིན་ཅན་རེ།། 
ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།༡༨།། 
 

गूढोदारमिेषवातग्वलतििंपारम्परीणंमुने- 

वातचोतवसिरमध्वतनतत्रपुरुषक्राम्येयआददष्टवान्। 

िेनेदरूिरंतहमादरतवषयेप्राज्ञोमुनेःिािनं 

िंभट्टारकमाह्वयेऽहमतििंभक्तत्याकृपालंुप्रभुम्॥१८॥ 

 
གྲཱཱུཌྷོདཱརམཤེཥཝ ཱག ིལསིཏཾ ་ པཱརམྤ རཱིཎཾ ་མུཎེ -  
རཙོ ་ཝ ིསརམདྷྭནི ་ཏྲིཔུརུཥཀྲཱམྱེ ་ཡ་ཨཱདིཥྚཝ ཱན྄ །  
ཏེནེ ་དཱུརཏརཾ ་ཧིམཱདིཝ ིཥཡེ་པྲཱཛྙོ ་མུནེ ཿ   ཤཱསནཾ ་  
ཏཾ ་བཊ ྲཱརཀམཱཧྭཡེ྅ཧམཏིཤཾ ་བཀ ྟྲཱ ་ཀྲྀ པཱལུ ་པྲབྷུམ྄ ། །༡༨ ། །  

 

གཱུཌྷོདཱརམཤེཥཝཱགྭིལསིཏཾ་པཱརམྤརཱིཎཾ་མུཎེ- 

རྦཙོ་ཝིསྟརམདྷྭནི་ཏྲིཔུརུཥཀྲཱམྱེ་ཡ་ཨཱདིཥྚཝཱན྄། 
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ཏེནེ་དཱུརཏརཾ་ཧིམཱདྲིཝིཥཡེ་པྲཱཛྙོ་མུནེཿཤཱསནཾ་ 

ཏཾ་བྷཊྚཱརཀམཱཧྭཡེ྅ཧམཏིཤཾ་བྷཀྟྱཱ་ཀྲྀཔཱལུ་པྲབྷུམ྄།།༡༨།། 

 

གཱུཌྷོདཱརམཤེཥཝཱགྭིལསིཏཾ་པཱརམྤརཱིཎཾ་མུཎེ- 

རྦཙོ་ཝིསྟརམདྷྭནི་ཏྲིཔུརུཥཀྲཱམྱེ་ཡ་ཨཱདིཥྚཝཱན྄། 

ཏེནེ་དཱུརཏརཾ་ཧིམཱདྲིཝིཥཡེ་པྲཱཛྙོ་མུནེཿཤཱསནཾ་ 

ཏཾ་བྷཊྚཱརཀམཱཧྭཡེ྅ཧམཏིཤཾ་བྷཀྟྱཱ་ཀྲྀཔཱལུ་པྲབྷུམ྄།།༡༨།། 

 
དེ་ལྟར་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གྱུར་མཁས་པའི་ཕུལ།། 
ངོ་མཚར་ལེགས་བཤད་འབྱུང་གནས་མཆོག་རྣམས་ལ།། 
མི་ཕྱེད་དང་བའི་ཡིད་ཀིས་གསོལ་བཏབ་པས།། 
བདག་རྒྱུད་སིན་ཅིང་གོལ་བར་བིན་གིས་རོབས།།༡༩།། 
 

जम्बुद्वीपललामपतण्डिवराएवंमयाध्येतषिा 

आश्चयातढ्यिदतुिरत्नतनवहरेिाकराःिंसिवैः। 

याचेऽभेद्यतचरप्रिन्नमनिािम्पाददिाध्येषणो 

मुिौिम्यगतधतििाभविुमेपक्वाियािन्ितिः॥१९॥ 
 
ཛམ ྦུདྭིཔལལཱམཔཎྜིཏཝ རཱ ་ཨེཝ ཾ ་མཡཱདྷྱེཥིཏ ་  
ཨཱཤྩརྲཱཌྷྷྱསདུཀྟིརཏྣནིཝཧཔེྲཥ ྲཱཀ རཱཿ   སཾསཝ ཻཿ   །  
ཡཱཙེ྅བེདྱཙྫྷིརཔྲསནྣམནསཱ་སམ ྲཱདིཏདྷྱེཥཎོ ་  
མུཀྟཽ ་སམྱགདྷིཥ ིཏ ་བཝཏུ་མེ ་པཀྲཱཤཡཱ ་སནྟ ཏིཿ   ། །༡༩ ། །  

 

ཛམྦུདྭིཔལལཱམཔཎྜིཏཝར་ཨེཝཾ་མཡཱདྷྱེཥིཏཱ་ 

ཨཱཤྩརྱཱཌྷྱསདུཀྟིརཏྣནིཝཧཔྲེཥྛཱཀརཿསཾསྟཝཻཿ། 

ཡཱཙེ྅བྷེདྱཙིརཔྲསནྣམནསཱ་སམྤཱདིཏཱདྷྱེཥཎོ་ 

མུཀྟཽ་སམྱགདྷིཥྛིཏཱ་བྷཝཏུ་མེ་པཀྭཱཤཡཱ་སནྟཏིཿ།།༡༩།། 
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ཛམྦུདྭིཔལལཱམཔཎྜིཏཝར་ཨེཝཾ་མཡཱདྷྱེཥིཏཱ་ 

ཨཱཤྩརྱཱཌྷྱསདུཀྟིརཏྣནིཝཧཔྲེཥྛཱཀརཿསཾསྟཝཻཿ། 

ཡཱཙེ྅བྷེདྱཙིརཔྲསནྣམནསཱ་སམྤཱདིཏཱདྷྱེཥཎོ་ 

མུཀྟཽ་སམྱགདྷིཥྛིཏཱ་བྷཝཏུ་མེ་པཀྭཱཤཡཱ་སནྟཏིཿ།།༡༩།། 

 
གཞི་ཡི་གནས་ཚུལ་བདེན་གཉིས་དོན་ཤེས་པས། 
བདེན་བཞིས་འཁོར་བ་འཇུག་ལྡོག་ཇི་བཞིན་ངེས།། 
ཚད་མས་དངས་པའི་སབས་གསུམ་དད་པ་བརན།། 
ཐར་ལམ་རྩ་བ་ཚུགས་པར་བིན་གིས་རོབས།།༢༠།། 
 

वसिूनामतधगम्यिंतसथतिनयंित्यद्वयाथंचिुः- 

ित्यैर्नततश्चनुयांभवंप्रतियथावृतत्तंतनवृतत्तंििः। 

श्रद्धामेिरणत्रयेदढृबलाभूयात्प्रमाबृंतहिा 

भूयािंिमतधतििःकलतयिुंमोषाध्वमूलंदढृम्॥२०॥ 

 
ཝས ྟྲཱྟཱུནཱམདྷིགམྱ་སཾས ི ཏིནཡཾ ་སཏདྭཡཱར ཾ ་ཙཏུཿ  
སཏཻརྣིཤྩིནུཡཱཾ ་བཝ ཾ ་པྲཏི ་ཡཐཱ ་བྲྲྀཏྟིཾ ་ནིབྲྲྀཏྟིཾ ་ཏཏཿ   །  
ཤྲདྡྷཱ་མེ ་ཤརཎཏྲཡེ་དྲྀཌྷབལཱ ་བྷཱུཡཱཏྤྲམཱབྲྲྀཾ ཧིཏ ་  
བྷཱུཡཱསཾ ་སམདྷིཥ ིཏཿ   ཀལཡིཏུཾ ་མོཀྵཱདྷྭམྲཱཱུལཾ ་དྲྀཌྷམ྄ ། །༢༠། །  

 

ཝསྟཱུནཱམདྷིགམྱ་སཾསྠིཏིནཡཾ་སཏྱདྭཡཱརཾ་ཙཏུཿ 

སཏྱཻརྣིཤྩིནུཡཱཾ་བྷཝཾ་པྲཏི་ཡཐཱ་བྲྀཏཾ་ནིབྲྀཏཾ་ཏཏཿ། 

ཤྲདྡྷཱ་མེ་ཤརཎཏྲཡེ་དྲྀཌྷབལཱ་བྷཱུཡཱཏྤྲམཱབྲྀཾཧིཏཱ་ 

བྷཱུཡཱསཾ་སམདྷིཥྛིཏཿཀལཡིཏུཾ་མོཀྵཱདྷྭམཱུལཾ་དྲྀཌྷམ྄།།༢༠།། 
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ཝསྟཱུནཱམདྷིགམྱ་སཾསྠིཏིནཡཾ་སཏྱདྭཡཱརཾ་ཙཏུཿ 

སཏྱཻརྣིཤྩིནུཡཱཾ་བྷཝཾ་པྲཏི་ཡཐཱ་བྲྀཏཾ་ནིབྲྀཏཾ་ཏཏཿ། 

ཤྲདྡྷཱ་མེ་ཤརཎཏྲཡེ་དྷྲྀཌྷབལཱ་བྷཱུཡཱཏྤྲམཱབྲྀཾཧིཏཱ་ 

བྷཱུཡཱསཾ་སམདྷིཥྛིཏཿཀལཡིཏུཾ་མོཀྵཱདྷྭམཱུལཾ་དྷྲྀཌྷམ྄།།༢༠།། 

 
སྡུག་ཀུན་ཉེར་ཞིའི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་བའི།། 
ངེས་འབྱུང་བོ་དང་འགོ་རྣམས་སོབ་འདོད་པའི།། 
ཕྱོགས་མཐས་གཏུགས་པའི་སིང་རེའི་རྩ་བ་ཅན།། 
བཅོས་མིན་བང་སེམས་འབོངས་པར་བིན་གིས་རོབས།།༢༡།། 
 

दःुखसयोपिमःिित्िमुदयंमोषसिदथेमति- 

र्नतयातण,ेकरुणाददगन्िपररतधमूतलंचित्त्वावने। 

िद्धिेोयतदकृतत्रमंखलुमिंिद्बोतधतचत्तंििां 

िसयाभ्यािपरोभवेयमधुनािूणंिमातधतििः॥२१॥ 
 
དུཿ   ཁསྱོཔཤམཿ   སཏཏྶམུདཡཾ་མོཀསདར ེ ་མཏི -  
རྣིརྲཱཎེ ་ཀརུཎཱ་དིགནྟཔརིདྷིར ྟྲཱྟཱུལཾ ་ཙ ་སཏ ྟྲཱནེ །  
ཏདྡྷེཏོརྱདཀྲྀཏྲིམཾ ་ཁལུ་མཏཾ ་ཏད྄ ་བོདྷིཙྫྷིཏྟཾ ་སཏཾ ་  
ཏསྲཱབ ྟྲཱསཔརོ ་བབེཡམདྷུནཱ་ཏྲཱཱུར ཾ ་སམཱདྷིཥ ིཏཿ   ། །༢༡ ། །  
 

དུཿཁསྱོཔཤམཿསཏཏྶམུདཡཾ་མོཀྵསྟདརྠེ་མཏི- 

རྣིརྱཱཎེ་ཀརུཎཱ་དིགནྟཔརིདྷིརྨཱུལཾ་ཙ་སཏྟྭཱནེ། 

ཏདྡྷེཏོརྱདཀྲྀཏྲིམཾ་ཁལུ་མཏཾ་ཏད྄་བོདྷིཙིཏྟཾ་སཏཱཾ་ 

ཏསྱཱབྷྱཱསཔརོ་བྷབེཡམདྷུནཱ་ཏཱུརཾ་སམཱདྷིཥྛིཏཿ།།༢༡།། 

 

དུཿཁསྱོཔཤམཿསཏཏྶམུདཡཾ་མོཀྵསྟདརྠེ་མཏི- 

རྣིརྱཱཎེ་ཀརུཎཱ་དིགནྟཔརིདྷིརྨཱུལཾ་ཙ་སཏྟྭཱནེ། 



20 
 

ཏདྡྷེཏོརྱདཀྲྀཏྲིམཾ་ཁལུ་མཏཾ་ཏད྄་བོདྷིཙིཏྟཾ་སཏཱཾ་ 

ཏསྱཱབྷྱཱསཔརོ་བྷབེཡམདྷུནཱ་ཏཱུརཾ་སམཱདྷིཥྛིཏཿ།།༢༡།། 

 
ཤིང་ར་ཆེན་པོའི་གཞུང་གི་དོན་རྣམས་ལ།། 
ཐོས་བསམ་སོམ་པས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དང་།། 
རོ་རེ་ཐེག་པའི་ཟབ་གནད་ལམ་ཀུན་ལ།། 
ངེས་པ་བདེ་བག་རེད་པར་བིན་གིས་རོབས།།༢༢།། 
 

िास्त्रेऽतसमतन्वििेमहारतथकृिग्रन्थावगाहोद्यिः 

श्रुत्यातचन्िनभावनाितहियागम्भीरममाततन्विे। 

मागेपारतमिानयेऽतपिकलेश्रीवज्रयानेिथा 

प्राप्तुंिीघ्रिुखेनतनश्चयपदपं्रातधतििःसयामहम्॥२२॥ 

 
ཤཱསྟྲེ྅སིན྄ ་ཝ ིཏཏེ ་མཧཱརཐིཀྲྀཏགན ྲཱཝགཱཧོདྱཏཿ  
ཤཱུཏྲཱ ་ཙྫྷིནྟནབྷཱཝནཱསཧིཏཡཱ་གམ  ྟྲཱི རམར ྲཱན ི ཏེ །  
མཱརེ ་ པཱ རཱམིཏནཡེ྅པི་སཀལེ ་ཤྲཱིཝཛྲཡཱནེ ་ཏཐཱ ་  
པྲཱཔ ཱུཾ ་ཤཱིགསུཁེན ་ནིཤྩཡཔདཾ ་པྲཱདྷིཥ ིཏཿ   སྲཱམཧམ྄ ། །༢༢ ། །  
 

ཤཱསྟྲྟྲེ྅སྨིན྄་ཝིཏཏེ་མཧཱརཐིཀྲྀཏགྲནྠཱཝགཱཧོདྱཏཿ 

ཤྲུཏྱཱ་ཙིནྟནབྷཱཝནཱསཧིཏཡཱ་གམྦྷཱིརམརྨཱནྭིཏེ། 

མཱརྒེ་པཱརམིཏཱནཡེ྅པི་སཀལེ་ཤྲཱིཝཛྲཡཱནེ་ཏཐཱ་ 

པྲཱཔཾ་ཤཱིགྲསུཁེན་ནིཤྩཡཔདཾ་པྲཱདྷིཥྛིཏཿསྱཱམཧམ྄།།༢༢།། 

 

ཤཱསྟྲྟྲེ྅སྨིན྄་ཝིཏཏེ་མཧཱརཐིཀྲྀཏགྲནྠཱཝགཱཧོདྱཏཿ 

ཤྲུཏྱཱ་ཙིནྟནབྷཱཝནཱསཧིཏཡཱ་གམྦྷཱིརམརྨཱནྭིཏེ། 

མཱརྒེ་པཱརམིཏཱནཡེ྅པི་སཀལེ་ཤྲཱིཝཛྲཡཱནེ་ཏཐཱ་ 

པྲཱཔཾ་ཤཱིགྲསུཁེན་ནིཤྩཡཔདཾ་པྲཱདྷིཥྛིཏཿསྱཱམཧམ྄།།༢༢།། 
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སེ་ཞིང་སེ་བར་བསབ་གསུམ་ལྡན་པའི་རེན།། 
ལེགས་ཐོབ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ལུང་རོགས་བསན།། 
འཛྫྷིན་ཅིང་སྤེལ་ལ་ཤིང་ར་ཆེ་རྣམས་དང་།། 
མཚུངས་པར་བསན་ལ་བ་བ་བེད་པར་ཤོག།༢༣།། 
 

लब्धध्वाजन्मतनजन्मतनसवतभमिंतिषात्रयसयाश्रयं 

वाचािाधनयागमातधगमिःख्यािंमुनेःिािनम्। 

िन्धायातनुिरन्महारतथगणंतवसिारयन्िवतिः 

कायेऽतसमन्िकलेचिािनपरेििोभवेयंिदा॥२३॥ 
 
ལབ  ྄ བཱ ་ཛནྨནི ་ཛནྨནི ་སྭབིམཏཾ ་ཤིཀྵཱཏྲཡསྲཱཤྲཡཾ ་  
ཝ ཱཙཱ ་སཱདྷནཡཱགམཱདྷིགམཏཿ   ཁྲཱ ཏཾ ་མུནེ ཿ   ཤཱསནམ྄ །  
སན  ྟྲཱརྲཱནུསརནྨཧཱརཐིགཎཾ ་ཝ ིས ྲཱརཡནྶརཏཿ  
ཀཱརྱེ྅སིནྶཀལེ ་ཙ ་ཤཱསནཔརེ ་ཤཀྟོ ་ བཝ ེཡཾ ་སདཱ། །༢༣། །  
 

ལབྡྷ྄བཱ་ཛནྨནི་ཛནྨནི་སྭབྷིམཏཾ་ཤིཀྵཱཏྲཡསྱཱཤྲཡཾ་ 

ཝཱཙཱ་སཱདྷནཡཱགམཱདྷིགམཏཿཁྱཱཏཾ་མུནེཿཤཱསནམ྄། 

སནྡྷ རྱཱནུསརནྨཧཱརཐིགཎཾ་ཝིསརཡནྶརྦཏཿ 

ཀཱརྱེ྅སྨིནྶཀལེ་ཙ་ཤཱསནཔརེ་ཤཀྟོ་བྷཝེཡཾ་སདཱ།།༢༣།། 

 

ལབྡྷ྄བཱ་ཛནྨནི་ཛནྨནི་སྭབྷིམཏཾ་ཤིཀྵཱཏྲཡསྱཱཤྲཡཾ་ 

ཝཱཙཱ་སཱདྷནཡཱགམཱདྷིགམཏཿཁྱཱཏཾ་མུནེཿཤཱསནམ྄། 

སནྡྷ རྱཱནུསརནྨཧཱརཐིགཎཾ་ཝིསརཡནྶརྦཏཿ 

ཀཱརྱེ྅སྨིནྶཀལེ་ཙ་ཤཱསནཔརེ་ཤཀྟོ་བྷཝེཡཾ་སདཱ།།༢༣།། 

 
འདུས་སེ་ཀུན་ཏུ་ཐོས་བསམ་བཤད་སྒྲུབ་ཀི།། 
བ་བས་དུས་འདའ་ལོག་འཚོ་ཡོངས་སྤངས་པའི།། 
དམ་པའི་མཁས་གྲུབ་རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་ཡིས།། 
འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་རག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག།༢༤།། 
 

श्रुत्यातचन्िनिाधनाप्रवचनैःकालंनयतद्भःिदा 

तमथ्याजीवपराङ्मुखैबुतधवरैःितद्भश्चतिद्धोत्तमैः। 
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िङ््ाःसयुःपररपूररिाअतवरिंवृतद्धगंिैसिैररयं 

जम्बुद्वीपमहामहीचिििंभूयादलंमतण्डिा॥२४॥ 

 
ཤཱུཏྲཱ ་ཙྫྷིནྟནསཱདྷནཱཔྲཝཙནཻཿ  ཀཱལཾ ་ནཡད  ི ཿ  སདཱ་  
མིཐྲཱཛཱྫྷིཝཔརཱང ྦུཁཻརྦུདྷཝརཻཿ  སདྡྷིཤྩ་སིདྡྷོཏྟམཻ ཿ  །  
སང  ྟྲཱ ་སྦུ ཿ  པརིཔྲཱཱུ རིཏ་ཨཝིརཏཾ ་བྲྲྀདྡྷིཾ ་གཏཻསཻརིཡཾ ་  
ཛམ ྦུདྲཱིཔམཧཱམཧཱི་ཙ་སཏཏཾ ་བྷཱཡཱདལཾ ་མཎྜིཏ ། །༢༤། །  

 

ཤྲུཏྱཱ་ཙིནྟནསཱདྷནཱཔྲཝཙནཻཿཀཱལཾ་ནཡདྦྷིཿསདཱ་ 

མིཐ ཛཱིཝཔརངྨུཁཻརྦུདྷཝརཻཿསདཤྩ་སིདྡྷོཏྟམཻཿ། 

སངྒྷཱ་སྱུཿཔརིཔཱུརིཏཱ་ཨཝིརཏཾ་བྲྀདཾ་གཏཻསྟཻརིཡཾ་ 

ཛམྦུདྭཱིཔམཧཱམཧཱི་ཙ་སཏཏཾ་བྷཱཡཱདལཾ་མཎྜིཏཱ།།༢༤།། 

 

ཤྲུཏྱཱ་ཙིནྟནསཱདྷནཱཔྲཝཙནཻཿཀཱལཾ་ནཡདྦྷིཿསདཱ་ 

མིཐྱཱཛཱིཝཔརངྨུཁཻརྦུདྷཝརཻཿསདཤྩ་སིདྡྷོཏྟམཻཿ། 

སངྒྷཱ་སྱྱུཿཔརིཔཱུརིཏཱ་ཨཝིརཏཾ་བྲྀདཾ་གཏཻསྟཻརིཡཾ་ 

ཛམྦུདྭཱིཔམཧཱམཧཱི་ཙ་སཏཏཾ་བྷཱཡཱདལཾ་མཎྜིཏཱ།།༢༤།། 

 
དེ་མཐུས་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རོགས་ས་ལམ་བགོད།། 
དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་པ་ཡི།། 
གོ་འཕང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཐོབ་གྱུར་ནས།། 
ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་འགོ་བའི་དོན་བདེ་ཤོག།༢༥།། 
 

एिेषांबलिःप्रतवश्यिकलंिंिूत्रिन्त्रात्मकं 

मागंभूतमयुिं,प्रिाधनमनाभोगंद्वयसयाथतयोः। 

िवतज्ञसयपदतंजनसयनतचरंतवन्दये,िसयांतसथिौ 

यावत्सयाद्गगनंममासिुतनिरांलोकाथतकायेरतिः॥२५॥ 
 
ཨེཏེཥཾ ་བལཏཿཔྲཝ ིཤྱ་སཀལཾ ་ ཏཾ ་སྲཱཱུཏྲཏནྟྲཱཏྨཀཾ ་  
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མཱརཾ ་བྷཱུམིཡུཏཾ ་པྲསཱདྷནམནཱབོགཾ ་དྭཡསྲཱར ཡོ ཿ །  
སརཛྙསྱ་པདཾ ་ཛྫྷིནསྱ་ནཙྫྷིརཾ ་ཝ ིན ེཡ་ཏསྱཾ ་ས ིཏཽ ་  
ཡཱཝཏ ྟྲཱད྄ ་གགནཾ ་མམཱསྟུ་ནིཏ རཾཱ ་ལོཀཱར ཀཱརེྱརཏིཿ ། །༢༥། །  
 
 

ཨེཏེཥཾ་བལཏཿཔྲཝིཤྱ་སཀལཾ་ཏཾ་སཱུཏྲཏནྟྲཱཏྨཀཾ་ 

མཱརཾ་བྷཱུམིཡུཏཾ་པྲསཱདྷནམནཱབྷོགཾ་དྭཡསྱཱརཡོཿ། 

སརྦཛྙསྱ་པདཾ་ཛིནསྱ་ནཙིརཾ་ཝིནྡེཡ་ཏསྱཾ་སྠིཏཽ་ 

ཡཱཝཏྶྱཱད྄་གགནཾ་མམཱསྟུ་ནིཏརཾ་ལོཀཱརཀཱརྱེརཏིཿ།།༢༥།། 

 

ཨེཏེཥཾ་བལཏཿཔྲཝིཤྱ་སཀལཾ་ཏཾ་སཱུཏྲཏནྟྲཱཏྨཀཾ་ 

མཱརཾ་བྷཱུམིཡུཏཾ་པྲསཱདྷནམནཱབྷོགཾ་དྭཡསྱཱརཡོཿ། 

སརྦཛྙསྱ་པདཾ་ཛིནསྱ་ནཙིརཾ་ཝིནྡེཡ་ཏསྱཾ་སྠིཏཽ་ 

ཡཱཝཏྶྱཱད྄་གགནཾ་མམཱསྟུ་ནིཏརཾ་ལོཀཱརཀཱརྱེརཏིཿ།།༢༥།། 

 
 
དཔལ་ནཱ་ལན ྡཱའི་པཎ་ཆེན་བཅུ་བདུན་གི་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་གསལ་བེད་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་གི་འབུམ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་རོ་རེ་རབ་གིང་གིས་ལེགས་སྦྱར་
མ་དཔེ་གཞིར་བཟུང་སྔགས་ཡིག་ཏུ་ཕབ་པའོ།།     །། 
 


