༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ། བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་
ལྡོ། །བདྱེ་གཤྱེགས་བསྟན་པའྱི་གསུང་རབ་སྱེང་གྱེའྱི་སྒྲ། །ལྟ་ངན་རྱི་དྭགས་མཐའ་དག་སྐྲག་པར་
མཛད། །སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ལྱེགས་སྒྲུབ་པ། །མཚུངས་མྱེད་བླ་མ་དྱེ་ལ་བདག་ཅག་དད། །སྡོན་
མྱེད་ཡྡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཛོད་མངའ་བ། །འགྡོ་བའྱི་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །དད་ལྡན་སངས་རྒྱས་
གསུང་བཞྱིན་བསྒྲུབ་འདྡོད་པ། །དྱེ་ལ་སྡོམ་གསུམ་དབྱེ་བ་བདག་གྱིས་བཤད། །མཁས་རྣམས་དགའ་བའྱི་སྱེབ་
སྡོར་ནྱི། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་གྡོ་དཀའ་བས། །ཚིག་གྱི་སྡོར་བ་སྤངས་ནས་ཀང་། །ཀུན་གྱིས་གྡོ་བར་བ་ཕྱྱིར་
བཤད། །བདག་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །མྱི་ཕྱྱེད་པ་ཡྱི་དད་པ་ཡྡོད། །འྡོན་ཀང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
ལ། །འཁྲུལ་པར་སྡོད་ལ་བདག་མ་དད། །སྡོ་སྡོ་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱེམས་བསྱེད་
དང་། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ནྱི་དབང་བསྐུར་དང་། །དྱེ་དག་གྱི་ནྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །སྡོ་སྡོའ ་ི བསླབ་པར་བ་བ་
དང་། །སྱེམས་བསྱེད་པ་ཡྱི་གནད་རྣམས་དང་། །སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རྱེའྱི་སྱིང་པྡོ་དང་། །རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་གསང་
ཚིག་དང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་དང་། །ཕྱྱི་དང་ནང་གྱི་རྱེན་འབྱེལ་དང་། །ས་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་
གྱི །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ལ། །ན་ཐྡོས་ཐྱེག་ཆྱེན་ལུགས་གྱིས་
ཡྡོད། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་སབས་འགྡོ་ནས། །དགྱེ་སླྡོང་གྱི་ནྱི་སྡོམ་པའྱི་བར། །ཇྱི་སྱིད་འཚོ་ཡྱི་བར་དུ་ཡྱིན། །ཤྱི་
བའྱི་ཚེ་ན་སྡོམ་པ་གཏྡོང་། །སྡོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་ནྱི། །ཚེ་འཕྡོས་ནས་ནྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་རྣམས། །ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་རྱེས་སུ་འབང་། །དྱེ་དག་གྱི་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། །ན་ཐྡོས་
སྡོམ་པ་རྣམ་རྱིག་མྱིན། །ལུས་ངག་ལས་ནྱི་སྱེ་བར་འདྡོད། །སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཤྱི་བའྱི་ཚེ་ན་
སྡོམ་པ་གཏྡོང་། །འདྱི་ནྱི་ཆྡོས་མངྡོན་མཛོད་ལས་ཀང་། །བསླབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྱི་འཕྡོས་དང་། །མཚན་གྱིས་དག་
ནྱི་བྱུང་བ་དང་། །རྩ་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་ལས། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་འདུལ་བ་གཏྡོང་། །ཞྱེས་གསུངས་འདྱི་
ཡང་ཚད་མ་ཡྱིན། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། །སྱེམས་ལས་སྱེ་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཅན་མྱིན། །དྱེས་ན་ཇྱི་
སྱིད་སྱེམས་མ་མས། །དྱེ་ཡྱི་བར་དུ་སྡོམ་པ་ཡྡོད། །མདྡོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དགྡོངས་པ་ཡང་
ནྱི་དྱེ་ྱིད་ཡྱིན། །ཁ་ཅྱིག་ཇྱི་སྱིད་འཚོ་བའྱི་སྒྲ། །ལུས་དང་སྱེམས་ལ་དགྡོངས་ཞྱེས་ཟྱེར། །དྱེ་འདྲ་སངས་རྒྱས་
དགྡོངས་པ་མྱིན། །མཁས་པའྱི་གཞུང་ལས་དྱེ་མ་བཤད། །དྱེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ན་ཐྡོས་དང་། །ཐྱེག་ཆྱེན་སྡོམ་པ་ཁྱད་
མྱེད་འགྱུར། །ཐུན་མྡོང་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི། །སབས་འགྡོ་གྱིས་སུ་དབྱེར་མྱི་རུང་། །སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའྱི་
ཆྡོ་ག་དང་། །དྱེ་ཡྱི་བསླབ་བའང་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར། །ཤྱི་ཡང་དགྱེ་སླྡོང་མྱི་འདྡོར་ན། །བསླབ་པ་ཕུལ་བ་ལ་སྡོགས་
སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ།
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པ། །སྡོམ་པ་གཏྡོང་རྒྱུ་གཞན་གྱིས་ཀང་། །སྡོམ་པ་གཏྡོང་བ་མྱི་སྱིད་འགྱུར། །དྱེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་སྐད་
དུ། །སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཟྱིན་པའྱི། །སྡོམ་པ་གལ་ཏྱེ་གཏྡོང་ན་ཡང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་
ཡྱི། །སྡོམ་པ་གཏྡོང་བ་མྱི་སྱིད་ལྡོ། །འྡོ་ན་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི། །དགྱེ་སླྡོང་ལ་སྡོགས་སྡོམ་པ་
རྣམས། །བསླབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྱི་འཕྡོས་དང་། །རྩ་བ་ཆད་པ་ལ་སྡོགས་པ། །གཏྡོང་རྒྱུ་ཀུན་གྱིས་མྱི་གཏྡོང་
འགྱུར། །དྱེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་དགྱེ་སླྡོང་གྱི །སྡོམ་པ་ཕུལ་ཡང་བསྲུང་དགྡོས་འགྱུར། །མ་བསྲུངས་དགྱེ་སླྡོང་མས་པར་
འགྱུར། །ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་དགྱེ་སླྡོང་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ནྱི་ལྷར་སྱེས་ན། །ལྷ་ཡྱི་དགྱེ་སླྡོང་སྱིད་པར་
འགྱུར། །མྱིར་སྱེས་ན་ཡང་བྱིས་པ་ལ། །བླང་མྱི་དགྡོས་པར་དགྱེ་སླྡོང་འགྱུར། །དྱེ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་གྱུར་ན། །དགྱེ་
སླྡོང་སྡོམ་པ་མས་པར་འགྱུར། །མས་ནས་འཆབ་སྱེམས་སྱེས་པ་ལ། །སླར་ཡང་བླང་དུ་མྱེད་པར་
གསུངས། །ལྷ་དང་བྱིས་པའྱི་དགྱེ་སླྡོང་ནྱི། །འདུལ་བའྱི་སྱེ་སྡོད་རྣམས་ལས་བཀག །སྱེམས་བསྱེད་ལྡན་པའྱི་
བསྱེན་གནས་ཀང་། །ནང་པར་ཕན་ཆད་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །རག་ཏུ་བསྱེན་གནས་

2

ས་ས་པཎྱི་ཏ།

༼༤༽
བསྲུང་དགྡོས་འགྱུར། །མྱིན་ན་བསྱེན་གནས་མས་པར་འགྱུར། །ནང་པར་བསྱེན་གནས་གཏྡོང་ན་ནྱི། །སྡོམ་པ་
རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བ་འགལ། །དྱེས་ན་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡྱི། །སྡོམ་པ་ཤྱི་ཡང་ཡྡོད་དྡོ་ཞྱེས། །སྨྲ་བའྱི་སྱེས་བུ་དྱེ་ལ་
ནྱི། །སྱེ་སྡོད་རྣམ་དབྱེ་མྱེད་པར་ཟད། །བྱེ་བག་སྨྲ་བའྱི་བསྱེན་གནས་ཀང་། །དགྱེ་སླྡོང་ལས་ལྱེན་གང་ཟག་
ནྱི། །གྱིང་གསུམ་སྱེས་པ་བུད་མྱེད་ལས། །འགྡོ་བ་གཞན་ལ་སྡོམ་པ་བཀག །མདྡོ་སྱེ་པ་རྣམས་དུད་འགྡོ་
སྡོགས། །འགྡོ་བ་གཞན་ལའང་སྱེ་བར་བཤད། །བླང་བའྱི་ཡུལ་ཡང་དགྱེ་བསྱེན་སྡོགས། །གང་ཡང་རུང་ལས་
བླང་བར་གསུངས། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཡང་། །སབས་སུ་འགྡོ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་འབྡོགས། །དྡོན་ཡྡོད་
ཞགས་པའྱི་རྡོག་པ་ལས། །བསྱེན་གནས་རང་གྱིས་བླང་བ་ཡྱི། །ཆྡོ་ག་སྱེམས་བསྱེད་འདྲ་བར་གསུངས། །དྱེས་
ན་ཆྡོ་ག་ཁྱད་པར་ཡྡོད། །ལ་ལ་བསྱེན་གནས་བསྲུངས་པ་ཡྱི། །ནང་པར་བསྱེན་གནས་འབུལ་དགྡོས་
ཟྱེར། །བསྱེན་གནས་མཚན་མྡོ་འདས་པ་ན། །གཏྡོང་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ་འབུལ་མྱི་དགྡོས། །མདྡོ་སྱེ་པ་ཡྱི་ལུགས་
བཞྱིན་དུ། །ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་ཚེ་ལྱེན་ན་ཡང་། །ནང་པར་ཕན་ཆད་བསྲུང་བ་ཡྱི། །བསམ་པ་མྱེད་ཕྱྱིར་སྡོམ་པ་
གཏྡོང་། །དྱེ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ན་འབུལ་མྱི་དགྡོས། །ལ་ལ་བསྱེན་གནས་འཆྡོལ་བ་ཐྡོས། །འདྱི་འདྲ་གང་ནའང་བཤད་པ་
མྱེད། །ཁ་ཅྱིག་བསྱེན་གནས་འབྡོགས་པའྱི་ཚེ། །་དང་གནམ་སྟྡོང་ཚེས་བརྒྱད་ལ། །ལྷ་བསྡོམ་ཐ་དད་མ་བས་
ན། །བསྱེན་གནས་བསྲུང་དུ་མྱི་འདྡོད་ཟྱེར། །འདྱི་ཡང་རྱེ་ཞྱིག་བརག་པར་བ། །
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༼༥༽
བསྱེན་གནས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་ལུགས། །གཙོ་ཆྱེར་ན་ཐྡོས་གཞུང་ལུགས་ཡྱིན། །ཡྱི་དམ་ལྷ་ཡྱི་བསྡོམ་བཟླས་
ནྱི། །གསང་སྔགས་པ་ཡྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན། །ན་ཐྡོས་གཞུང་ལས་བཤད་པ་མྱེད། །དྱེས་ན་ལྷ་བསྡོམ་མ་བས་
ཀང་། །བསྱེན་གནས་མས་པར་འགྱུར་པ་མྱེད། །འྡོན་ཀང་གསང་སྔགས་ལུགས་བྱེད་ན། །ཡྱི་དམ་བསྡོམ་པ་
བསྡོད་ནམས་ཆྱེ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོ་ལས་བྱུང་བའྱི། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་
ྱིད་ལ་ཡང་། །སྡོ་སྡོ་ཐར་པ་འབྡོགས་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་ག་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །དྱེ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་ཕལ་ཆྱེར་
ནུབ། །གསྡོ་སྡོང་རང་གྱིས་བླང་བ་སྡོགས། །ཆྡོ་གའྱི་ལག་ལྱེན་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད། །རྒྱལ་སས་བམས་པ་འཇམ་
དབངས་སྡོགས། །བདག་ྱིད་ཆྱེན་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས། །མཁན་པྡོ་མཛད་ནས་འགྡོ་མང་ལ། །བསྱེན་པར་
རྡོགས་པར་མཛད་དྡོ་ཞྱེས། །ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་དྱེ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། །མདྡོ་ལས་
གསུངས་པ་ངས་མ་མཐྡོང་། །འདྱི་འདྲ་སྔྡོན་གྱི་ཆྡོ་ག་སྟྱེ། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཡུལ་ཡྱིན། །སྡོ་སྡོ་སྱེ་བྡོས་
བར་མྱི་རུང་། །དྱེས་ན་ད་ལྟའྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། །བསམ་པ་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི། །ཆྡོ་ག་ན་ཐྡོས་ལུགས་
བཞྱིན་གྱིས། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་རྱིགས་བརྒྱད་པྡོ། །བང་སྱེམས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པར་འགྱུར། །དྱེ་ནས་བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའ་ཡྱི། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་བསླབ་བ་ཡྱི། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །འདྱི་ལ་སྱིག་ཏྡོ་མྱི་
དགྱེའྱི་ཕྱྡོགས། །ཕལ་ཆྱེར་ན་ཐྡོས་ལུགས་བཞྱིན་བསྲུང་། །འདྡོད་པས་དབྱེན་
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༼༦༽
པའྱི་ལྟུང་བ་འགའ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ལུགས་བཞྱིན་བསྲུང་། །འཇྱིག་རྱེན་མ་དད་གྱུར་པའྱི་ཆ། །གྱིས་
ཀ་མཐུན་རྣམས་འབད་པས་བསྲུང་། །འཇྱིག་རྱེན་འཇུག་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། །ཐྱེག་ཆྱེན་སྡོ་སྡོར་ཐར་ལ་
གནང་། །དཔྱེར་ན་ན་ཐྡོས་དགྱེ་སླྡོང་ནྱི། །གསྱེར་དངུལ་ལྱེན་པ་ཐུབ་པས་བཀག །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་
དགྱེ་སླྡོང་ལ། །གཞན་དྡོན་འགྱུར་ན་ལྟུང་བ་མྱེད། །ན་ཐྡོས་སྱེམས་ཅན་དྡོན་ཡྱིན་ཡང་། །འདྡོད་ཆྱེན་པྡོ་ལ་ལྟུང་
བ་འབྱུང་། །ཐྱེག་ཆྱེན་གཞན་གྱི་དྡོན་ཡྱིན་ན། །འདྡོད་ཆྱེན་ལྟུང་བ་མྱེད་ཅྱེས་གསུངས། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལུགས་
གྱིས་པྡོ། །དྱེ་འདྲའྱི་རྣམ་དབྱེ་ཤྱེས་པར་བ། །ཐྱེག་ཆྱེན་སྡོ་སྡོར་ཐར་ཡྱིན་ཡང་། །དགྱེ་སླྡོང་ལ་སྡོགས་སྡོམ་པ་
ཡྱི། །ལྡྡོག་པ་ཤྱི་བའྱི་ཚེ་ན་གཏྡོང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱི་ལྡྡོག་པ་དང་། །དྱེ་ཡྱི་འབས་བུ་ཤྱི་ཡང་འབྱུང་། །དྱེ་ནས་
ལས་དང་རྣམ་སྱིན་གྱི། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ལས་ལ་དགྱེ་སྱིག་ལུང་མ་བསྟན། །ཡྱིན་ཞྱེས་རྒྱལ་
བས་མདྡོ་ལས་གསུངས། །དགྱེ་བ་ལྱེགས་པར་སད་པ་སྟྱེ། །རྣམ་སྱིན་བདྱེ་བ་སྱེད་པ་ཡྱིན། །སྱིག་པ་ྱེས་པར་
སྡོད་པ་སྟྱེ། །རྣམ་སྱིན་སྡུག་བསྔལ་སྱེད་པར་བྱེད། །བཏང་སྡོམས་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པས། །རྣམ་པར་སྱིན་པའང་
གྱིས་ཀ་མྱིན། །འདྱི་དག་བས་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པས། །འདུས་བས་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་
འདུས་མ་བས། །ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ལས་མ་ཡྱིན། །དྱེས་ན་དགྱེ་དང་སྱིག་པ་མྱིན། །ལས་ལ་ཐུབ་པས་རྣམ་གྱིས་
གསུངས། །སྱེམས་པ་དང་ནྱི་བསམ་པ་འྡོ། །སྱེམས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ཏྱེ། །བསམ་པ་དྱེ་ནྱི་ལུས་ངག་
གྱིའྡོ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་གྱིས་ཀ་མྱིན། །དྱེ་ཕྱྱིར་
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༼༧༽
དགྱེ་སྱིག་ལས་ལས་གྡོལ། །གཞན་ཡང་ལས་ལ་རྣམ་བཞྱི་གསུངས། །ལས་དཀར་རྣམ་སྱིན་དཀར་བ་
དང་། །ལས་གནག་རྣམ་སྱིན་གནག་པ་དང་། །ལས་དཀར་རྣམ་སྱིན་གནག་པ་དང་། །ལས་གནག་རྣམ་སྱིན་
དཀར་བ་འྡོ། །བསམ་པ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་སྡོགས། །གྱིས་ཀ་དཀར་བས་མཁས་པས་བ། །བཟའ་བའྱི་དྡོན་དུ་
གསྡོད་པ་སྡོགས། །གྱིས་ཀ་གནག་པས་མཁས་པས་སྤང་། །མང་པྡོ་བསབ་ཕྱྱིར་གཅྱིག་གསྡོད་སྡོགས། །ལས་
གནག་རྣམ་སྱིན་དཀར་ན་བ། །གསད་ཕྱྱིར་སྱིན་པ་གཏྡོང་ལ་སྡོགས། །ལས་དཀར་རྣམ་སྱིན་གནག་པ་
སྤང་། །གཞན་ཡང་ལས་ལ་རྣམ་གྱིས་གསུངས། །འཕྱེན་བྱེད་ལས་དང་རྡོགས་བྱེད་ལས། །དྱེ་དག་དབྱེ་ན་མུ་
བཞྱི་ཡྡོད། །འཕྱེན་བྱེད་དགྱེ་བས་འཕངས་པ་ལ། །རྡོགས་བྱེད་ཀང་ནྱི་དགྱེ་བ་དང་། །འཕྱེན་བྱེད་སྱིག་པས་
འཕངས་པ་ལ། །རྡོགས་བྱེད་ཀང་ནྱི་སྱིག་པ་དང་། །འཕྱེན་བྱེད་དགྱེ་ལ་རྡོགས་བྱེད་སྱིག །འཕྱེན་བྱེད་སྱིག་ལ་
རྡོགས་བྱེད་དགྱེ །དྱེ་དག་དཔྱེར་བརྡོད་མདྡོར་བསྡུས་པ། །བཤད་པར་བ་ཡྱིས་ཡྱིད་ལ་ཟུང་། །མཐྡོ་རྱིས་
གསུམ་པྡོ་འགྲུབ་པ་ནྱི། །དགྱེ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་འཕྱེན་པ་ཡྱིན། །དྱེ་དག་བདྱེ་བ་འབྱུང་བ་ནྱི། །རྡོགས་བྱེད་དགྱེ་
བས་འཕངས་པ་ཡྱིན། །ངན་སྡོང་གསུམ་དུ་སྱེ་བ་ནྱི། །འཕྱེན་བྱེད་སྱིག་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས། །དྱེ་ཡྱི་སྡུག་
བསྔལ་བྱེ་བག་ཀུན། །རྡོགས་བྱེད་ལས་ནྱི་སྱིག་པ་ཡྱིན། །མཐྡོ་རྱིས་དགྱེ་བས་འཕངས་མྡོད་ཀྱི། །དྱེ་ཡྱི་ནད་དང་
གནྡོད་པ་ཀུན། །རྡོགས་བྱེད་སྱིག་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས། །ངན་འགྡོའ ་ི འཕྱེན་བྱེད་སྱིག་ཡྱིན་ཡང་། །དྱེ་ཡྱི་ལུས་
སྱེམས་བདྱེ་བ་ཡྱི། །གནས་སྐབས་དགྱེ་བས་འཕངས་
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༼༨༽
པར་གསུངས། །གཞན་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བ་དང་། །གཅྱིག་ཏུ་གནག་དང་འདྲྱེས་མའྱི་ལས། །རྣམ་པ་གསུམ་
དུ་ཐུབ་པས་གསུངས། །གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བས་བདྱེ་བ་བསྱེད། །གཅྱིག་ཏུ་གནག་པས་སྡུག་བསྔལ་
བསྱེད། །འདྲྱེས་མའྱི་ལས་ཀྱིས་བདྱེ་བ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་འདྲྱེས་མ་བསྱེད་པར་གསུངས། །འདྱི་འདྲའྱི་ལས་
དང་རྣམ་སྱིན་གྱི། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཤྱེས་གྱུར་ན། །ད་གཟྡོད་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་ལ། །ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ྱིད་དུ་
འགྱུར། །མུ་སྟྱེགས་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནྱི། །གཤྱིས་ལ་དགྱེ་སྱིག་ཡྡོད་ཅྱེས་ཟྱེར། །རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་གནས་པར་
འདྡོད། །བྡོད་ཀང་ལ་ལ་དྱེ་རྱེས་འབང་། །རྡོ་རྱེ་རྒྱལ་མཚན་བསྔྡོ་བ་ལས། །འགྡོ་ཀུན་དགྱེ་བ་ཇྱི་སྱེད་ཡྡོད། །བས་
དང་བྱེད་འགྱུར་བྱེད་པ་ཞྱེས། །གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་འཆད་པ་ལ། །ཁ་ཅྱིག་གངས་ཅན་ལུགས་བཞྱིན་
དུ། །ཡྡོད་པའྱི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ། །རང་བྱུང་དུ་ནྱི་གྲུབ་པར་འདྡོད། །དྱེ་ལ་བདྱེ་གཤྱེགས་སྱིང་པྡོ་ཟྱེར། །གངས་
ཅན་ལུགས་འདྱི་མྱི་འཐད་པས། །ལུང་དང་རྱིགས་པས་དགག་པར་བ། །བདྱེ་གཤྱེགས་སྱིང་པྡོ་ཞྱེས་བ་
བ། །ཆྡོས་དབྱིངས་འགྱུར་མྱེད་ྱིད་ལ་གསུངས། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་རྒྱུད་བླ་ལས། །སྱེམས་ནྱི་རང་བཞྱིན་འྡོད་
གསལ་བ། །ནམ་མཁའ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་མྱེད་གསུང་། །མདྡོ་ལས་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཡྱི། །སྱིང་པྡོ་འགྱུར་
མྱེད་ཡྱིན་ཞྱེས་བཤད། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་དབུ་མ་ལས། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་། །དྱེ་ནྱི་འགྡོ་
བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྱེད། །འགྡོ་བ་འདྱི་ཡྱི་རང་བཞྱིན་མྱེད། །ཅྱེས་
གསུངས་པ་ཡང་དྱེ་ྱིད་ཡྱིན། །ཤྱེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ལས། །
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༼༩༽
ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་དུས་གསུམ་དང་། །ཁམས་གསུམ་དང་ནྱི་དགྱེ་སྱིག་ལས། །རྣམ་པར་གྡོལ་བ་ཡྱིན་ཞྱེས་
གསུངས། །དྱེས་ན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ནྱི། །བསྔྡོ་བ་མྱེད་ཅྱེས་རྒྱལ་བས་བཤད། །ཡང་དག་སྡོར་བའྱི་རྒྱུད་
ལས་ཀང་། །དྱེ་ཡྱི་སྱིག་དང་བསྡོད་ནམས་ཀྱི། །ཆ་གྱིས་རྣམ་པར་རྡོག་པ་སྟྱེ། །མཁས་པས་འདྱི་གྱིས་རྣམ་
པར་སྤང་། །ཞྱེས་གསུངས་དྱེ་བཞྱིན་གསང་འདུས་ལ། །སྡོགས་པའྱི་རྒྱུད་སྱེ་ཀུན་ལས་གསུངས། །འཕགས་པ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་། །གཏམ་བ་རྱིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བ་ལས། །སྱིག་དང་བསྡོད་ནམས་བ་བ་འདས། །ཟབ་མྡོ་
བཀྡོལ་བའྱི་དྡོན་དང་ལྡན། །མུ་སྟྱེགས་གཞན་དང་རང་ྱིད་ཀྱིའང་། །གནས་མྱིན་སྐྲག་པས་མ་མྱངས་པ། །ཞྱེས་
གསུངས་གཞན་ཡང་དྱེ་ྱིད་ལས། །ཤྱེས་པས་ཡྡོད་དང་མྱེད་ཞྱིའྱི་ཕྱྱིར། །སྱིག་དང་བསྡོད་ནམས་ལས་འདས་
པ། །དྱེ་ཡྱིས་བདྱེ་འགྡོ་ངན་འགྡོ་ལས། །དྱེ་ནྱི་ཐར་པ་དམ་པར་བཞྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་འདྱི་ཡང་ཆྡོས་ཀྱི་
དབྱིངས། །དགྱེ་སྱིག་མྱེད་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་ནྡོ། །ཁ་ཅྱིག་བདྱེ་གཤྱེགས་སྱིང་པྡོའ་ི སྒྲ། །སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རྱེའྱི་སྱིང་པྡོར་
འདྡོད། །འདྱི་ནྱི་བདྱེ་གཤྱེགས་སྱིང་པྡོའ ་ི ཁམས། །སྡོང་བྱེད་ཡྱིན་གྱི་ཁམས་དངྡོས་མྱིན། །དྱེ་སྐད་དུ་ཡང་རྣམ་
འགྱེལ་ལས། །སྒྲུབ་བྱེད་ཐུགས་རྱེ་གྡོམས་པ་ལས། །ཞྱེས་གསུངས་བསླབ་བཏུས་ྱིད་ལས་ཀང་། །སྟྡོང་ྱིད་
སྱིང་རྱེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན། །བསྱེད་པས་བསྡོད་ནམས་དག་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་དྱེ་བཞྱིན་མདྡོ་སྱེ་
དང་། །རྒྱུད་ཀུན་ལས་ཀང་དྱེ་སྐད་གསུངས། །མངྡོན་པའྱི་གཞུང་ལས་ན་ཐྡོས་རྣམས། །ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་
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༼༡༠༽
དགྱེ་བ་ཞྱེས། །བཤད་པ་དད་པ་ལ་སྡོགས་པ། །བཅུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་ཞྱེས་གསུང་། །དྡོན་དམ་དགྱེ་བ་ཞྱེས་
བཤད་པ། །དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན། །དྡོན་དམ་སྱིག་པ་འཁྡོར་བ་ཀུན། །ནམ་མཁའ་སྡོ་སྡོར་རགས་
མྱིན་གྱིས། །དྡོན་དམ་ལུང་མ་བསྟན་ཞྱེས་བཤད། །དྱེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་དགྱེ་བ་ཞྱེས། །བཤད་པའྱི་དགྡོངས་པ་
འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །དཔྱེར་ན་ནད་དང་བལ་བ་ནྱི། །ལུས་བདྱེ་མྱ་ངན་མྱེད་པ་ལ། །སྱེམས་བདྱེ་ཞྱེས་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་
ཟྱེར། །འདྱི་དག་སྡུག་བསྔལ་མྱེད་པ་ལས། །གཞན་པའྱི་བདྱེ་བ་མྱེད་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་སྡུག་བསྔལ་མྱེད་ཙམ་
ལ། །བདྱེ་བ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཀུན་ལ་གགས། །དྱེ་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་། །སྱིག་པ་མྱེད་པ་ཙམ་ཞྱིག་
ལས། །ལྷག་པའྱི་དགྱེ་བ་མྱེད་མྡོད་ཀྱི། །དགྱེ་བ་ཡྱིན་ཞྱེས་བཏགས་པར་ཟད། །གཞན་ཡང་མངྡོན་པའྱི་གཞུང་
རྣམས་ལས། །ཟས་ཀྱིས་འགངས་པ་ལ་སྡོགས་ལ། །འདྡོད་ཆགས་བལ་བར་གསུངས་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་གཏན་
ནས་བལ་བ་ཡྱི། །འདྡོད་ཆགས་བལ་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྱེ་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་། །དགྱེ་བ་ཡྱིན་ཞྱེས་
གསུངས་གྱུར་ཀང་། །འབས་བུ་བདྱེ་བ་བསྱེད་པ་ཡྱི། །དགྱེ་བ་དངྡོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཅྱི་ནས་ཆྡོས་དབྱིངས་དགྱེ་
བ་ྱིད། །ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་འགྱུར་ཏྱེ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་པའྱི། །ཆྡོས་གཞན་མྱེད་ཕྱྱིར་སྱིག་
པ་དང་། །ལུང་མ་བསྟན་ཡང་དགྱེ་བར་འགྱུར། །དྱེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་སྱེམས་ཅན་ཀུན། །ངན་འགྡོར་འགྡོ་བ་མྱི་སྱིད་
དྡོ། །ལ་ལ་བམས་དང་སྱིང་རྱེ་སྡོགས། །གཤྱིས་ཀྱི་དགྱེ་བ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། །འདྱི་ཡང་དྱེ་ལྟར་ངྱེས་པ་མྱེད། །མྱི་
མཁས་པ་ཡྱི་བམས་སྱིང་རྱེ། །ངན་སྡོང་
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༼༡༡༽
རྒྱུ་རུ་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྱིང་རྱེ་ལ། །དགྡོངས་ནས་དགྱེ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན། །དྱེས་
ན་འགྡོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བས་པའྱི་དགྱེ་བ་ལ་དགྡོངས་ནས། །འགྡོ་ཀུན་དགྱེ་བ་ཇྱི་སྱེད་ཡྡོད། །ཅྱེས་བའྱི་
ཚིག་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན། །གལ་ཏྱེ་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡྱིན་ན། །ཇྱི་སྱེད་ཅྱེས་བའྱི་སྒྲ་མྱི་འཐད། །ཡྡོད་ཅྱེས་བ་
བའྱི་སྒྲ་ཡང་འགལ། །དྱེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །ཇྱི་སྱེད་ཅྱེས་བ་མང་པྡོའ་ི སྒྲ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མང་
ཉུང་མྱེད། །དྱེ་ནྱི་སྡོས་བལ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། །ཡྡོད་ཙམ་མྱི་རག་གྱིས་ཁྱབ་
པར། །ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས་ལྱེགས་པར་གསུངས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་དབུ་མ་ལས། །གལ་ཏྱེ་མྱ་ངན་འདས་
དངྡོས་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་འདུས་བས་འགྱུར། །དངྡོས་པྡོ་འདུས་བས་མ་ཡྱིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡྡོད་
མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དྱེ་ྱིད་ལས། །གང་དག་རང་བཞྱིན་གཞན་དངྡོས་དང་། །དངྡོས་དང་དངྡོས་
མྱེད་ྱིད་ལྟ་བ། །དྱེ་དག་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །དྱེ་ྱིད་མཐྡོང་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞྱེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དྱེ་
ྱིད་ལས། །བཅྡོམ་ལྡན་དངྡོས་དང་དངྡོས་མྱེད་པ། །མཁྱྱེན་པས་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ཡྱི། །གདམས་ངག་ལས་ནྱི་ཡྡོད་པ་
དང་། །མྱེད་པ་གྱིས་ཀ་དགག་པར་མཛད། །ཅྱེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དྱེ་ྱིད་ལས། །ཡྡོད་ཅྱེས་བ་བ་རག་པར་
འཛིན། །མྱེད་ཅྱེས་བ་བ་ཆད་པར་ལྟ། །དྱེ་ཕྱྱིར་ཡྡོད་དང་མྱེད་པ་ལ། །མཁས་པས་གནས་པར་མྱི་བ་འྡོ། །ཞྱེས་
གསུངས་པ་ཡང་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཡྡོད་མྱེད་གྱིས་ཀ་མྱིན་པའྱི་ལུང་། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
ལ། །གུས་པར་བྱེད་ན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཡྡོད་མྱེད་གྱིས་ཀར་མ་ཟུངས་ཤྱིག །རྱིགས་པས་
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༼༡༢༽
ཀང་ནྱི་འདྱི་འགྲུབ་སྟྱེ། །ཡྡོད་ཙམ་དྡོན་བྱེད་ནུས་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་བ་བྱེད་མྱེད། །དྱེ་ནྱི་སྡོས་བལ་
ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །གཞན་ཡང་ཡྡོད་པའྱི་དགྱེ་བ་ནྱི། །ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན་ན་འགྡོ་ཀུན་གྱི། །དགྱེ་བ་ཞྱེས་བ་སྡོས་ཅྱི་
དགྡོས། །བྱེམ་པྡོ་དང་ནྱི་དངྡོས་མྱེད་དང་། །འཕགས་པའྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཅྱིས་མྱི་བསྔྡོ། །ཐམས་ཅད་བསྔྡོ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཕྱྱིར་རྡོ། །དྱེས་ན་གཞུང་དྱེའྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི། །ལྱེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་ཟུངས། །འགྡོ་བ་ཀུན་གྱིས་
བས་པ་ཡྱི། །དགྱེ་བ་ཇྱི་སྱེད་ཡྡོད་པ་ཞྱེས། །བ་བའྱི་སྒྲ་ནྱི་སྱིར་བསྟན་ཡྱིན། །བས་དང་བྱེད་འགྱུར་བྱེད་པ་
ཞྱེས། །དུས་གསུམ་དབྱེ་བ་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན། །ཡང་ན་གཞན་གྱིས་བས་པ་ཡྱི། །དགྱེ་བ་ཇྱི་སྱེད་ཡྡོད་པ་
དང་། །རྡོ་རྱེ་རྒྱལ་མཚན་རང་ྱིད་ཀྱིས། །བས་དང་བྱེད་འགྱུར་བྱེད་པ་ཞྱེས། །བཤད་ཀང་མདྡོ་དང་འགལ་བ་
མྱེད། །ཡང་ན་མདྡོར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་དྡོ། །དཔྱེར་ན་འགྡོ་བ་ཀུན་གྱི་སྱིག །ཇྱི་སྱེད་ཡྡོད་པ་བས་པ་
དང་། །བྱེད་འགྱུར་དྱེ་བཞྱིན་བྱེད་པ་རྣམས། །རྒྱལ་བའྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་ཤྡོག །ཅྱེས་བའྱི་ཚིག་དང་
མཚུངས་པ་ཡྱིན། །འདྱི་ལའང་དུས་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི། །ཡྡོད་པའྱི་སྱིག་པ་གང་ཡང་མྱེད། །དྱེ་བཞྱིན་དུས་
གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི། །ཡྡོད་པའྱི་དགྱེ་བ་སྱིད་མ་ཡྱིན། །རྡོ་རྱེ་རྒྱལ་མཚན་ྱིད་ལས་ཀང་། །ཡྡོད་པ་ཞྱེས་བ་
བསྒྲུབ་པར་གསུངས། །ཆྡོས་དབྱིངས་དགྱེ་བར་བས་ནས་ནྱི། །དྱེ་ལ་བསྔྡོ་བའྱི་རྒྱུར་བྱེད་པ། །བསྔྡོ་བས་འགྱུར་
ན་འདུས་བས་འགྱུར། །མྱི་འགྱུར་བསྔྡོ་བ་དྡོན་མྱེད་ཡྱིན། །མདྡོ་སྱེ་རྣམས་ལས་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །འགྱུར་བ་
མྱེད་ཅྱེས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །རྩ་བའྱི་ཤྱེས་རབ་ྱིད་ལས་ཀང་། །རང་བཞྱིན་རྒྱུ་དང་
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རྱེན་ལས་ནྱི། །འབྱུང་བར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུ་དང་རྱེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི། །རང་བཞྱིན་བས་པ་ཅན་དུ་
འགྱུར། །རང་བཞྱིན་བས་པ་ཅན་ཞྱེས་བར། །ཇྱི་ལྟ་བུར་ན་རུང་བར་འགྱུར། །རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅྡོས་མྱིན་
དང་། །གཞན་ལ་ལྟྡོས་པ་མྱེད་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དྱེ་ྱིད་ལས། །གལ་ཏྱེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྡོད་
ན། །དྱེ་ནྱི་མྱེད་ྱིད་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི། །ནམ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྱེ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་ལུང་རྱིགས་རྣམས། །ཆྡོས་དབྱིངས་དགྱེ་བ་མྱིན་པར་གསུངས། །གལ་ཏྱེ་ཆྡོས་ྱིད་དྱེ་བཞྱིན་
ྱིད། །བསྔྡོ་བའྱི་དགྱེ་བ་མ་ཡྱིན་མྡོད། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་བླྡོ་སྡོང་ལ། །བསྔྡོས་ཀང་ྱེས་པ་མྱེད་སམ་
ན། །མ་ཡྱིན་འདྱི་ལ་ྱེས་པ་ཡྡོད། །དམྱིགས་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །བསྔྡོ་བ་དུག་དང་བཅས་པར་
འགྱུར། །འདྱི་འདྲའྱི་བསྔྡོ་བ་བས་གྱུར་ན། །སྦལ་པ་རྨ་ཅན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །བསྔྡོ་བ་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་པར་
འགྱུར། །ཆྡོས་ྱིད་སྡོས་བལ་ངང་ནས་ནྱི། །དགྱེ་བ་ཇྱི་སྱེད་བས་པ་རྣམས། །འགྲུབ་བམ་གལ་ཏྱེ་མྱི་འགྲུབ་
ཀང་། །འགྡོ་བའྱི་དྡོན་དུ་བསྔྡོ་བྱེད་ན། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་བླྡོ་སྡོང་ཡྱིན། །ཆྡོས་ྱིད་བསྔྡོ་རྒྱུར་བྱེད་ན་
ནྱི། །བླྡོ་སྡོང་དུ་ཡང་མྱི་རུང་ངྡོ་། །དྱེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོས་དང་བལ་བ་ལ། །དགྱེ་
བར་བྱེད་ན་དམྱིགས་པར་འགྱུར། །དམྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས། །བསྔྡོ་བ་དུག་དང་བཅས་པར་
གསུངས། །དཔྱེར་ན་དུག་དང་བཅས་པ་ཡྱི། །ཁ་ཟས་བཟང་པྡོ་ཟ་བ་ལྟར། །དཀར་པྡོའ ་ི ཆྡོས་ལ་དམྱིགས་པ་
ཡང་། །དྱེ་དང་འདྲ་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །མངྡོན་པར་རྡོགས་པའྱི་རྒྱན་ལས་ཀང་། །ཡྡོངས་སུ་
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བསྔྡོ་བ་ཁྱད་པར་ཅན། །དྱེ་ཡྱི་བྱེད་པ་མཆྡོག་ཡྱིན་ནྡོ། །དྱེ་ནྱི་དམྱིགས་མྱེད་རྣམ་པ་ཅན། །ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་མཚན་
ྱིད་དྡོ། །ཞྱེས་གསུངས་མདྡོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་མཐུན། །གང་དག་དམྱིགས་པ་མྱེད་པ་ཡྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་
ལའང་ཡྡོད་པ་ཡྱི། །དགྱེ་བ་ཡྱིན་ཞྱེས་དམྱིགས་བྱེད་པ། །དྱེ་ཡྱིས་ཆྡོས་ཅན་གཞན་དག་ལ། །དམྱིགས་པར་
འགྱུར་བ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། །བྱི་བས་དབྱུག་པའང་ཟྡོས་གྱུར་ན། །སྣུམ་ཁུར་ཟྡོས་པ་སྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །གཞན་ཡང་ཆྡོས་
ྱིད་དྱེ་བཞྱིན་ྱིད། །བསྔྡོ་བའྱི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་དང་། །ཆྡོས་ྱིད་མྱི་འགྱུར་བདྱེན་པ་ཞྱེས། །ཟྱེར་བ་གྡོང་འྡོག་
འགལ་བ་ཡྱིན། །དྱེས་ན་ལྱེགས་པར་སྡོམས་ལ་སྨྲྡོས། །ལ་ལ་བདྱེ་གཤྱེགས་སྱིང་པྡོའ ་ི སྒྲ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་
མྱི་ཟྱེར་བར། །སྱེམས་ཅན་ཁྡོ་ནའྱི་ཁམས་ལ་འདྡོད། །སྱེམས་ཅན་ཁམས་དྱེ་བརག་པར་བ། །ཁམས་དྱེ་དངྡོས་
པྡོའམ་དངྡོས་མྱེད་དམ། །གྱིས་ཀ་མྱིན་པར་སྡོས་བལ་ཡྱིན། །རྣམ་པ་གསུམ་ལས་གཞན་མྱི་སྱིད། །དངྡོས་པྡོ་
ཡྱིན་ན་བྱེམ་པྡོ་དང་། །རྱིག་པ་གྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྡོད། །བྱེམ་པྡོ་སྱེམས་ཅན་ཁམས་ྱིད་དུ། །འདྡོད་པ་མུ་
སྟྱེགས་འགའ་ཡྱི་ལུགས། །ཡྱིན་གྱི་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མྱེད། །རྱིག་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་ཤྱེས་ཀྱི། །ཚོགས་བརྒྱད་ྱིད་
ལས་འདའ་བ་མྱེད། །ཚོགས་བརྒྱད་འདུས་བས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །བདྱེ་གཤྱེགས་སྱིང་པྡོར་མྱི་འཐད་དྱེ། །མདྡོ་
ལས་བདྱེ་གཤྱེགས་སྱིང་པྡོ་ནྱི། །འདུས་མ་བས་སུ་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །འགའ་ལས་ཟག་མྱེད་སྱེམས་རྒྱུད་
ཅྱེས། །གསུངས་པ་ཀུན་གཞྱིའྱི་རྣམ་ཤྱེས་ཀྱི། །གསལ་ཆ་ྱིད་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན། །དྱེ་ནྱི་མ་བསྒྲྱིབས་ལུང་མ་
བསྟན། །ཡྱིན་ཕྱྱིར་དགྱེ་བའྱི་ཐ་སད་མྱེད། །འྡོན་ཏྱེ་ཟག་མྱེད་སྱེམས་རྒྱུད་ཅྱེས། །
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༼༡༥༽
ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གཞན་ཡྡོད་ན་ནྱི། །དྱེ་ཚེ་རྣམ་ཤྱེས་ཚོགས་དགུར་འགྱུར། །དྱེས་ན་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་
གཞན་པའྱི། །ཟག་མྱེད་སྱེམས་རྒྱུད་མྱི་འཐད་དྡོ། །དངྡོས་མྱེད་ཡྱིན་ན་དྡོན་བྱེད་མྱེད། །དྱེ་ལ་དགྱེ་སྱིག་འཐད་མ་
ཡྱིན། །གལ་ཏྱེ་སྱེམས་ཅན་ཁམས་དངྡོས་དང་། །དངྡོས་མྱེད་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར། །སྡོས་བལ་ཡྱིན་ན་སྔར་
བཤད་པའྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་འདའ་བ་མྱེད། །དྱེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །དགྱེ་སྱིག་མྱེད་པར་
བཤད་ཟྱིན་ཏྡོ། །གལ་ཏྱེ་བྱེམ་པྡོའ ་ི ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །བདྱེ་གཤྱེགས་སྱིང་པྡོ་མ་ཡྱིན་ཡང་། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་
ཀྱི་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །བདྱེ་གཤྱེགས་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་སམ་ན། །མ་ཡྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ནྱི། །དབྱེ་བ་མྱེད་པར་
རྒྱལ་བས་གསུངས། །རྱིགས་པས་ཀང་ནྱི་འདྱི་འགྲུབ་བྡོ། །དྱེས་ན་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཡྱི། །སྱིང་པྡོ་སྡོས་བལ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། །འཁྡོར་བ་གྱིས་ཀ་འབྱུང་བ་འཐད། །འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་སྡོབ་ྱིད་ཀྱིས། །གང་ལ་སྟྡོང་པ་ྱིད་རུང་བ། །དྱེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡྱིན། །གང་ལ་སྟྡོང་ྱིད་མྱི་རུང་
བ། །དྱེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་དྡོན་འདྱི་ཡྱིན། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོ་རྒྱུད་བླ་མར། །བདྱེ་
གཤྱེགས་ཁམས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ནྱི། །གལ་ཏྱེ་བདྱེ་གཤྱེགས་ཁམས་མྱེད་ན། །སྡུག་ལ་སྡོ་བར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། །མྱ་
ངན་འདས་ལ་འདྡོད་པ་དང་། །དྡོན་གྱེར་སྡོན་པའམ་༼པའང་༽མྱེད་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་འདྱི་
ྱིད་དྱེ། །ྱེ་བར་ལྱེན་པའྱི་ཕུང་པྡོ་ལྔ། །སྡུག་བསྔལ་ཡྱིན་ཞྱིང་མྱ་ངན་ལས། །འདས་པ་བདྱེ་བ་ཡྱིན་པས་
ན། །སྱེམས་ནྱི་རང་གནས་སྱེག་པའྱི་ཕྱྱིར། །མྱེ་ཡྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚ་བ་ལྟར། །བདྱེ་གཤྱེགས་
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༼༡༦༽
ཁམས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་འཐད། །འདྱི་དྡོན་རྒྱས་པར་བརྒྱད་སྟྡོང་པའྱི། །ཆྡོས་འཕགས་ཀྱི་ནྱི་ལྱེ་འུར་ལྟྡོས། །འྡོན་ཀང་
མདྡོ་སྱེ་འགའ་ཞྱིག་དང་། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོ་རྒྱུད་བླ་མར། །གྡོས་ངན་ནང་ན་རྱིན་ཆྱེན་ལྟར། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་
ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྱིང་པྡོ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་ནྱི། །དགྡོངས་པ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བ། །དྱེ་ཡྱི་དགྡོངས་
གཞྱི་སྟྡོང་ྱིད་ཡྱིན། །དགྡོས་པ་སྡོན་ལྔ་སྤང་ཕྱྱིར་གསུངས། །དངྡོས་ལ་གནྡོད་བྱེད་ཚད་མ་ནྱི། །དྱེ་འདྲའྱི་སངས་
རྒྱས་ཁམས་ཡྡོད་ན། །མུ་སྟྱེགས་བདག་དང་མཚུངས་པ་དང་། །བདྱེན་པའྱི་དངྡོས་པྡོར་འགྱུར་ཕྱྱིར་དང་། །ངྱེས་
པའྱི་དྡོན་གྱི་མདྡོ་སྱེ་དང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགལ་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱི་དྡོན་དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཡྱི། །སྱིང་པྡོའ ་ི
ལྱེའུའྱི་མདྡོ་སྱེར་ལྟྡོས། །སླྡོབ་དཔྡོན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང་། །དབུ་མ་ལ་ནྱི་འཇུག་པ་ལས། །བདྱེ་གཤྱེགས་
སྱིང་པྡོ་དྲང་དྡོན་དུ། །གསུངས་པ་དྱེ་ཡང་ཤྱེས་པར་གྱིས། །འགའ་ཞྱིག་བསྔྡོ་བའྱི་ཚེ་ན་ཆུ། །སྱེང་བའྱི་ལག་ལྱེན་
བྱེད་ཅྱེས་གགས། །འདྱི་ནྱི་མུ་སྟྱེགས་རྱིག་བྱེད་པའྱི། །ལུགས་ཡྱིན་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མྱེད། །དྱེས་ན་གང་དང་
གང་བྱེད་པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་གུས་པས་སྒྲུབས། །བསྔྡོ་བ་དྱེ་ཡང་མདྡོར་བསྡུ་ན། །གནས་དང་
གནས་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས། །གནས་ཀྱི་བསྔྡོ་བ་འགྲུབ་པར་གསུངས། །གནས་མྱིན་བསྔྡོས་ཀང་འགྲུབ་མྱི་
འགྱུར། །འདྱི་དག་གྱིས་ཀ་མདྡོ་ལས་གསུངས། །འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ལས་ནྱི། །ཆྡོས་རྣམས་ཐམས་
ཅད་རྱེན་བཞྱིན་ཏྱེ། །འདུན་པའྱི་རྩ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །གང་གྱིས་སྡོན་ལམ་ཅྱི་བཏབ་པ། །དྱེ་འདྲའྱི་འབས་བུ་ཐྡོབ་
པར་འགྱུར། །ཞྱེས་གསུངས་འདྱི་ནྱི་
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༼༡༧༽
གནས་ལ་དགྡོངས། །དྲྱི་མྱེད་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོར། །ཆྡོས་རྣམས་ཆྡོས་ྱིད་བསྔྡོ་བ་ཡྱིས། །མྱི་འགྱུར་གལ་
ཏྱེ་འགྱུར་ན་ནྱི། །དང་པྡོའ ་ི སངས་རྒྱས་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱི། །བསྔྡོ་བ་དྱེང་སང་ཅྱིས་མྱི་འགྲུབ། །ཅྱེས་གསུངས་འདྱི་ནྱི་
གནས་མྱིན་གྱི། །བསྔྡོ་བ་ྱིད་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན། །དྱེས་ན་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགྱེ་བ་དང་། །བཤགས་པར་བ་བའྱི་སྱིག་
པ་ཡང་། །བས་པའྱི་དགྱེ་སྱིག་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། །མ་བས་པ་ལ་དགྱེ་སྱིག་མྱེད། །དྱེ་ཡྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཀྱིས་
ྡོན། །འདྡོད་ཆགས་ཞྱེ་སང་གཏྱི་མུག་གསུམ། །དྱེས་བསྱེད་ལས་ནྱི་མྱི་དགྱེ་བ། །མ་ཆགས་ཞྱེ་སང་གཏྱི་མུག་
མྱེད། །དྱེས་བསྱེད་ལས་ནྱི་དགྱེ་བ་ཞྱེས། །གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པར་ཤྱེས་ནས་ནྱི། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
དཔྱད་པར་བ། །ན་ཐྡོས་དགྱེ་བ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱིག་པར་འགྱུར། །བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའྱི་དགྱེ་བ་ཡང་། །ན་ཐྡོས་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གསུངས། །བསྐལ་པ་དུ་མར་དགྱེ་སད་ཀང་། །ན་ཐྡོས་ས་
རུ་སྱེམས་བསྱེད་ན། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱིག་པ་ལྱི། །དྱེ་ནྱི་ན་ཐྡོས་དགྱེ་ཆྱེན་ཡྱིན། །འདྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་
ལྔར་སྡོད་ཀང་། །ཐབས་མཁས་བང་ཆུབ་སྱེམས་ལྡན་ན། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀྱི་དགྱེ་ཆྱེན་ཡྱིན། །ན་ཐྡོས་
རྣམས་ཀྱི་སྱིག་པར་གསུངས། །གཞན་གྱི་དྡོན་གྱི་སྱེམས་བརན་པའྱི། །ཕམ་པ་བཞྱི་པྡོ་སད་ན་ཡང་། །བང་ཆུབ་
སྱེམས་དཔའྱི་དགྱེ་བ་སྟྱེ། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་སྱིག་པར་གསུངས། །འཁྡོར་བའྱི་འགྡོ་ལ་ཆགས་པ་ནྱི། །གཞན་
དྡོན་ཡྱིན་ཡང་ན་ཐྡོས་ཀྱི། །སྱིག་ཡྱིན་དྱེ་ྱིད་རྒྱལ་སས་ཀྱི། །དགྱེ་བ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བ། །དཀར་ནག་ཟང་
ཐལ་ཞྱེས་བ་བའྱི། །ཆྡོས་སྐད་ངྡོ་མཚར་ཆྱེ་བར་གགས། །དྱེ་
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༼༡༨༽
དག་གྱིས་ནྱི་དྲང་དྡོན་ལ། །ངྱེས་པའྱི་དྡོན་དུ་འཁྲུལ་པར་ཟད། །དྱེད་དཔྡོན་སྱིང་རྱེ་ཆྱེན་པྡོ་ཡྱིས། །ཚོང་པ་གཡྡོན་
ཅན་བསད་པ་ཡྱི། །ལས་ཀྱིས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ། །སྱེང་ལྡྱེང་ཚལ་པ་ཟུག་པ་དང་། །ལྡོ་དྲུག་དཀའ་བ་
སད་པ་དང་། །ར་ཆས་རུལ་པ་གསྡོལ་བ་དང་། །བམ་ཟྱེའྱི་བུ་མྡོས་སྐུར་པ་དང་། །དགྱེ་འདུན་དབྱེན་གྱི་རྒྱུ་ལ་
སྡོགས། །ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་ཡྱི། །ལས་ངན་སྱིན་པར་གསུངས་པ་ནྱི། །དྱེས་འདུལ་བ་ཡྱི་སྱེ་བྡོ་ལ། །དགྡོངས་
པའྱི་དབང་གྱིས་གསུངས་པ་སྟྱེ། །ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མདྡོ་སྱེར་ལྟྡོས། །དྱེ་ནྱི་ངྱེས་དྡོན་མདྡོ་སྱེ་ཡྱིན། །དྲང་བའྱི་
དྡོན་ལ་ཡྱིད་མ་རྡོན། །གལ་ཏྱེ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ། །ལས་ངན་སྱིན་པ་བདྱེན་ན་ནྱི། །ཚོགས་གྱིས་
རྡོགས་པ་དྡོན་མྱེད་ཅྱིང་། །དག་བཅྡོམ་དང་ཡང་འདྲ་བར་འགྱུར། །སྐུ་གསུམ་རྣམ་གཞག་བར་མྱི་རུང་། །དྱེ་ཡྱི་
འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ཚོགས་གྱིས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི། །སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པར་སངས་རྒྱས་
པའྱི། །ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུ་ྱིད་ཡྱིན། །དྱེ་ཡྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ྱིད་ནྱི། །ཟས་གཙང་སས་སུ་འཁྲུངས་པ་
ཡྱི། །ཤཱཀ་སྱེང་གྱེ་འདྱི་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་ནྱི་གདུལ་བ་སྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །གཤྱེགས་དང་བཞུགས་དང་མནལ་བ་
དང་། །མུ་གྱེའྱི་གྡོང་དུ་གཤྱེགས་པ་དང་། །ལྷུང་བཟྱེད་སྟྡོང་པར་བྡོན་པ་དང་། །བསྡོད་སྡོམས་མང་དུ་རྱེད་པ་
དང་། །དག་དང་ྱེ་དུའྱི་འབྱེལ་པ་དང་། །རད་རྡོད་ཅན་དུ་གཟྱིམས་པ་དང་། །རྱེས་འགའ་བསྙུང་བར་གཤྱེགས་པ་
དང་། །གཞན་གྱིས་སྐུར་པ་ས་ཚོགས་དང་། །རྱེས་འགའ་སན་པའྱི་བ་དན་དང་། །བདྱེ་དང་དགྱེས་པར་སྡོད་པ་
སྡོགས། །རྣམ་པ་ས་ཚོགས་སྟྡོན་པ་ནྱི། །སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་
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གྱི་རང་རྒྱུད་མྱིན། །གལ་ཏྱེ་སངས་རྒྱས་དངྡོས་ལ་ནྱི། །ལས་ངན་སྱིན་པར་འདྡོད་ན་ཡང་། །ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་
པའྱི་སྐུ་ྱིད་ལ། །སྱིན་པར་རྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ། །ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སྡོགས་ལ། །སྱིན་པར་འདྡོད་པ་མུན་སྤྲུལ་
ཡྱིན། །དཔྱེར་ན་སྒྱུ་མའྱི་མཁན་པྡོ་ལ། །ལས་ངན་འབྱུང་གྱི་དྱེས་སྤྲུལ་པའྱི། །སྒྱུ་མ་ལ་ནྱི་མྱི་འབྱུང་བཞྱིན། །དྱེས་
ན་དགྡོངས་པ་ཤྱེས་དགྡོས་སྡོ། །འདྱི་ཡྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པ་རྣམས། །དབྱིག་གྱེན་དང་ནྱི་ལྱེགས་ལྡན་
སྡོགས། །མཁས་པའྱི་གཞུང་བཞྱིན་ཤྱེས་པར་གྱིས། །ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་ཞྱེས་བ་བའང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་
དང་མཐུན་མ་ཡྱིན། །ན་ཐྡོས་དང་ནྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་གྱི། །གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་མྱེད། །དྱེས་ན་ལ་ལར་
གནང་བ་ནྱི། །ལ་ལའྱི་བཀག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །དྱེ་ཡྱི་འཐད་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །རྣམ་དག་ལུང་བཞྱིན་བཤད་
ཀྱིས་ྡོན། །ན་ཐྡོས་རྩ་བའྱི་སྱེ་བཞྱི་ལ། །འདུལ་བ་མྱི་འདྲ་རྣམ་བཞྱི་ཡྡོད། །སྐད་ཀང་ལྱེགས་སར་རང་བཞྱིན་
དང་། །ཟུར་བཅག་པ་དང་ཤ་ཟའྱི་སྐད། །རྣམ་པ་བཞྱི་རུ་གནས་པ་ཡྱིན། །དྱེ་ལས་གྱེས་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་
ལ། །འདུལ་བའྱི་དབྱེ་བའང་བཅྡོ་བརྒྱད་ཡྡོད། །དང་པྡོར་སྡོམ་པ་ལྱེན་པ་དང་། །བར་དུ་བསྲུང་དང་ཕྱྱིར་བཅྡོས་
དང་། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་འདྡོན་པ་དང་། །ཐ་མར་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བའྱི་ཚུལ། །སྱེ་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་མཚུངས་
པས། །གཅྱིག་གྱིས་བཀག་པ་གཅྱིག་ལ་གནང་། །གལ་ཏྱེ་སྱེ་པ་གཅྱིག་བདྱེན་གྱི། །དྱེ་ལས་གཞན་པ་བརྫུན་སམ་
ན། །རྒྱལ་པྡོ་ཀྱི་ཀྱིའྱི་རྨྱི་ལམ་ལྟར། །སྱེ་པ་ཐམས་ཅད་བདྱེན་པར་གསུངས། །འདྱི་དྡོན་རྒྱས་པར་སྱེ་པ་ནྱི། །ཐ་
དད་བཀླགས་པའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་། །འདུལ་བ་
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༼༢༠༽
འྡོད་ལྡན་ལ་སྡོགས་ལྟྡོས། །སྱེ་པ་ཀུན་གྱི་བསླབ་པ་ཡང་། །ཤྱེས་ན་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཞྱེ་ན། །ཤྱེས་ཀང་ཕལ་ཆྱེར་
ཐ་དད་ཡྱིན། །དཔྱེར་ན་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་བའྱི། །མདྡོ་སྱེ་ལྱེགས་སར་སྐད་དུ་ཡྡོད། །གནས་བརན་པ་དག་
ལྱེགས་སར་གྱི། །མདྡོ་སྱེ་བཏྡོན་ན་ལྟུང་བར་བྱེད། །ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་རང་ྱིད་ཀྱི། །གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ཆྡོ་གས་
སྡོམ་པ་སྱེ། །དྱེ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་བཞྱིན་བས་ན། །སྱེ་པ་གཞན་གྱི་དགྱེ་སླྡོང་འཇྱིག །ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་སྱིན་མའྱི་
སྤུ། །བཞར་ན་ལྟུང་ཡྱིན་སྱེ་པ་འགའ། །མ་བཞར་ན་ནྱི་ལྟུང་བར་འདྡོད། །ལ་ལ་བུ་རམ་ཕྱྱི་དྲྡོ་འགྡོག །ཁ་ཅྱིག་ལྟུང་
བ་མྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར། །ལ་ལ་བྱིན་ལྱེན་ལག་པ་བཀན། །ལ་ལ་དྱེ་ལས་གཞན་དུ་བྱེད། །འགའ་ཞྱིག་ལྷུང་བཟྱེད་བྱིན་
ལྱེན་བྱེད། །ལ་ལ་ལྷུང་བཟྱེད་བྱིན་ལྱེན་འགྡོག །ཁ་ཅྱིག་མྱིར་ཆགས་བསད་པ་ལ། །ཕམ་པ་ལ་ལ་ཕམ་པ་
མྱེད། །ལ་ལའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལ། །གྱེང་གཞྱིའྱི་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་ལས་མྱེད། །ལ་ལའྱི་རྱིང་ཐུང་གཞན་དུ་
ཡྡོད། །མདྡོར་ན་ཕམ་པ་བཞྱི་པྡོ་ནས། །བརྩམས་ཏྱེ་བསླབ་པར་བ་བ་ཀུན། །སྱེ་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་མཐུན་
པས། །གང་གྱི་བཀག་ལ་གང་གྱི་གནང་། །དཔྱེར་ན་བུ་རམ་ཕྱྱི་དྲྡོའ ་ི ཟས། །ཡྱེ་གནང་ཡྱིན་ན་སྱེ་པ་གཞན། །ལྟུང་
བ་དག་དང་བཅས་པར་འགྱུར། །ཡྱེ་བཀག་ཡྱིན་ན་ཡྡོད་སྨྲ་ཡྱི། །དགྱེ་སླྡོང་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར། །བྱིན་ལྱེན་མ་
བས་ཟ་བ་ཡྱི། །ལྟུང་བ་མྱི་ས་ལ་འབྱུང་ན། །མྱི་སའང་དགྱེ་སླྡོང་ྱིད་འགྱུར་བས། །མྱི་སས་བྱིན་ལྱེན་བས་ན་
ཡང་། །དགྱེ་སླྡོང་གྱིས་ནྱི་དགྱེ་སླྡོང་ལ། །བྱིན་ལྱེན་བས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །བཟའ་བར་རུང་བར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །དྱེ་
བཞྱིན་ཀུན་ལ་སར་བར་གྱིས། །ཁ་ཅྱིག་རབ་
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༼༢༡༽
ཏུ་བྱུང་བ་ལ། །ལྟུང་བ་ཇྱི་སྱེད་འབྱུང་བ་དྱེ། །ཁྱྱིམ་པ་ནས་ནྱི་དམྱལ་བའྱི་བར། །དུད་འགྡོ་ལ་སྡོགས་ཐམས་ཅད་
ལ། །ལྟུང་བ་མཚུངས་པར་འབྱུང་ཞྱེས་ཟྱེར། །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་མྱིན། །ཅྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན་ལྟུང་བ་
དྱེ། །བཅས་པ་ཕན་ཆད་འབྱུང་མྡོད་ཀ།ིྱི །མ་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་མྱེད་ཕྱྱིར། །དྱེས་ན་ཐུབ་པས་ལས་དང་
པྡོས། །ྱེས་པ་བས་ཀང་ལྟུང་མྱེད་གསུངས། །དྱེ་ལྟ་མྱིན་པར་ཐམས་ཅད་ལ། །གལ་ཏྱེ་ལྟུང་བ་ཀུན་འབྱུང་
ན། །འགྡོ་ཀུན་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པས། །ཐར་པ་ཐྡོབ་པ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། །མཐྡོ་རྱིས་ཀང་ནྱི་འབྱུང་རྱེ་སྐན། །ན་ཐྡོས་
རྣམ་གསུམ་དག་པའྱི་ཤ། །བཟའ་རུང་གལ་ཏྱེ་མྱི་ཟ་ན། །ལྷས་བྱིན་གྱི་ནྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འགྱུར། །ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ལས་
ཤ་རྣམས་བཀག །ཟྡོས་ན་ངན་འགྡོའ ་ི རྒྱུ་རུ་གསུངས། །དྱེ་བཞྱིན་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་དང་། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ནྱི་
ལྟུང་བ་ལ། །གནང་བཀག་འགའ་ཞྱིག་ཐ་དད་ཡྡོད། །དྱེ་འདྲའྱི་འགལ་བ་ལྟག་སྡོད་ལ། །ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་ཇྱི་
ལྟར་བརྩྱི། །དྱེས་ན་ཡྱེ་བཀག་ཡྱེ་གནང་གྱི །རྣམ་གཞག་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་བར་མྱི་རུང་། །དཔྱེར་ན་པདྨའྱི་སྡོ་ནམ་
ལ། །རག་ཏུ་འདམ་དང་ལྗན་ལྗྱིན་དགྡོས། །ཤུ་དག་སྡོགས་ཀྱིས་བསྐྡོར་ན་སྱེ། །མྱེ་ཏྡོག་གཞན་ལ་དྱེ་མྱི་
དགྡོས། །ཆུ་ལས་སྱེ་ལ་སྐམ་ས་དག །སྐམ་སར་སྱེ་ལ་རྡོན་པ་དག །གང་སར་དྲྡོ་བའྱི་རས་མྱི་སྱིན། །དྲྡོ་སར་
བསྱིལ་བ་འཐད་མ་ཡྱིན། །དྱེས་ན་བ་བ་གང་ཅྱིའང་རུང་། །རང་རང་ལུགས་བཞྱིན་བས་ན་འགྲུབ། །དྱེ་ལས་
བཟླྡོག་པའྱི་ལུགས་བས་ན། །མྱི་འགྲུབ་གྲུབ་ཀང་བཟང་པྡོ་དཀའ། །དྱེ་བཞྱིན་གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་
ཀང་། །རང་རང་ལུགས་བཞྱིན་བས་ན་འགྲུབ། །གལ་ཏྱེ་སྡོམ་པ་མ་
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༼༢༢༽
བླངས་ན། །ལྟུང་བའྱི་ཐ་སད་མྱི་ཐྡོབ་ཀང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་བཅས་པ་ཡྱི། །སྱིག་པ་ཁྱྱིམ་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་། །དྱེ་ལྟ་
མྱིན་པར་རབ་བྱུང་ལ། །ཆྱེད་དུ་བས་ནས་སྱིག་བསྡོ་ན། །ཐུབ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ། །སྱིང་ནད་བས་པར་
འགྱུར་ཞྱེས་ཟྱེར། །འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་པ་གཟུ་ལུམས་ཡྱིན། །འྡོ་ན་ཞྱིང་ཡྡོད་རྣམས་ལ་ཡང་། །སྱེར་བ་ལ་སྡོགས་
འབྱུང་འགྱུར་གྱི། །ཞྱིང་མྱེད་རྣམས་ལ་མྱི་འབྱུང་བས། །ཞྱིང་བཟང་བྱིན་པའང་སྱིང་ནད་འགྱུར། །དྱེས་ན་ཞྱིང་ལ་
དག་ཡྡོད་ཀང་། །ལྡོ་ཐྡོག་འབྱུང་བའྱི་ཕན་ཡྡོན་ཡྡོད། །དྱེ་བཞྱིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ། །ལྟུང་བ་སྱིད་མྡོད་ཕན་ཡྡོན་
ཆྱེ། །དཔྱེར་ན་སང་པྡོར་སྱེར་བ་སྡོགས། །མྱི་འཇྱིགས་མྡོད་ཀྱི་ལྡོ་ཐྡོག་མྱེད། །དྱེ་བཞྱིན་ཁྱྱིམ་པ་རྣམས་ལ་
ཡང་། །ལྟུང་བ་མྱེད་མྡོད་དགྱེ་མྱི་འབྱུང་། །དྱེས་ན་མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་ལས། །རང་བཞྱིན་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་
དང་། །བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་བསྡུས་ཏྱེ་གསུངས། །རང་བཞྱིན་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ། །སྱེམས་
ཅན་ཀུན་ལ་སྱིག་པར་འགྱུར། །བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ། །བཅས་པ་ཕྱྱིན་ཆད་ལྟུང་བར་འགྱུར། །དྱེ་ལྟ་མྱིན་པར་
མ་བཅས་ཀང་། །ཅྱི་ནས་སྱིག་པར་འགྱུར་ན་ནྱི། །རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ། །ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུ་
རྣམས་དང་། །ྱེ་བའྱི་སས་བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་། །དབུ་སྐྲ་རྱིང་ཞྱིང་
རྒྱན་དང་བཅས། །ཁ་དྡོག་ས་ཚོགས་ན་བཟའ་ཅན། །ཕྱག་མཚན་ས་ཚོགས་འཛིན་པ་རྣམས། །ཡྱེ་བཀག་པ་ལ་
སྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །གཤྱིས་ཀྱིས་མྱི་དགྱེ་ཅན་དུ་འགྱུར། །རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་བྱིརྺ་པ། །ཏྱི་ལྡོ་ནཱ་རྡོ་ལ་སྡོགས་
པ། །དགྱེ་སླྡོང་བརྟུལ་ཞུགས་བྡོར་བ་ཡྱི། །གྲུབ་
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༼༢༣༽
ཐྡོབ་རྣམས་ཀང་སྱིག་ཅན་འགྱུར། །ཙནྡན་སྤྡོས་ཀྱི་ངད་ལྡན་པའྱི། །དགྱེ་སླྡོང་ཇྱི་སྱེད་ཐམས་ཅད་ཀང་། །རྒྱན་དང་
བཅས་ཤྱིང་གྡོས་དཀར་བ། །དྱེ་དག་ཀང་ནྱི་སྱིག་ཅན་འགྱུར། །གཤྱིས་ཀྱིས་མྱི་དགྱེ་སྡོད་ཕྱྱིར་རྡོ། །དགྱེ་བསྱེན་
དགྱེ་ཚུལ་སྡོམ་བརྩྡོན་ལའང་། །སྱིག་མྱེད་སྱིད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྱེ། །དྱེ་དག་ལ་ཡང་དགྱེ་སླྡོང་གྱི །ལྟུང་བ་ཐམས་
ཅད་འབྱུང་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱི་འདྲ་གང་དག་སུ་ཟྱེར་བ། །དྱེ་ཡྱིས་རང་གྱི་རྩ་བ་དང་། །བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མར་གང་གྱུར་
པ། །ཁྱྱིམ་པ་འམ་ནྱི་དགྱེ་བསྱེན་ནམ། །རྣལ་འབྡོར་པ་རུ་གང་བཞུགས་པ། །དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་སད་པ་
སྟྱེ། །གཤྱིས་ཀྱིས་མྱི་དགྱེ་མཛད་ཕྱྱིར་དང་། །ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་སྡོད་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྱེས་ན་མདྡོ་ལས་བརྟུལ་ཞུགས་
ལ། །དགྱེ་སྱིག་གྱིས་ཀ་མྱེད་པར་གསུངས། །ཞྱིང་གྱི་གབ་བཞྱིན་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ། །གུས་པའྱི་རྒྱུ་རུ་གསུངས་
པར་ཟད། །དྱེས་ན་འདྡོད་པས་དབྱེན་པ་དང་། །སྱིག་ཏྡོ་མྱི་དགྱེའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་ནྱི། །དབྱེན་པ་ཞྱེས་བ་རྣམ་གྱིས་
གསུངས། །ཐུབ་པའྱི་དགྡོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ཟུངས། །བུ་མྡོ་གསྱེར་མཆྡོག་འྡོད་དཔལ་གྱིས། །བླྡོ་གྡོས་ཆྱེན་པྡོ་
འཇམ་དཔལ་ལ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བར་ཞུས་པའྱི་ཚེ། །ལུས་ཀྱི་རབ་བྱུང་བཀག་ནས་ཀང་། །སྱེམས་ཀྱི་རབ་བྱུང་
ཐྡོབ་པར་མཛད། །གལ་ཏྱེ་གཤྱིས་ལ་དགྱེ་ཡྡོད་ན། །ལུས་ལ་ངུར་སྨྲྱིག་ཅྱིས་མྱི་བསྐྡོན། །དཀྡོན་མཆྡོག་བརྩྱེགས་
པའྱི་མདྡོ་སྱེ་ལས། །དད་རས་ཟ་བའྱི་ྱེས་མཐྡོང་ནས། །དགྱེ་སླྡོང་ལྔ་བརྒྱས་སྡོམ་པ་ཕུལ། །དྱེ་ལ་ཐུབ་པས་
ལྱེགས་ཞྱེས་གསུངས། །འཕགས་པ་བམས་པའྱི་བསྟན་པ་ལ། །འདུས་པ་དང་པྡོར་དྱེ་ལུང་བསྟན། །དྱེས་ན་སྡོམ་
པ་དགྱེ་བ་ཡྱིན། །ཆ་ལུགས་ཙམ་ལ་དགྱེ་བ་
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༼༢༤༽
མྱེད། །སྡོམ་པ་མྱེད་པའྱི་ཆ་ལུགས་ཀུན། །མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་བཀག །གཤྱིས་ལ་དགྱེ་བ་ཡྡོད་
ན་ནྱི། །སྡོམ་པ་མྱེད་ཀང་རབ་བྱུང་གྱི །ཆ་ལུགས་ཙམ་རྱེ་ཅྱིས་མྱི་གཟུང་། །འདྱི་འདྲའྱི་ཆྡོས་ལུགས་བསྟན་པ་
མྱིན། །དྱེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་སྐད་དུ། །གལ་ཏྱེ་གཤྱིས་ལ་དགྱེ་བ་དང་། །སྱིག་པ་གྱིས་ཀ་མྱེད་པ་ལ། །ཐུབ་པས་
ལྟུང་བ་འཆའ་ན་ནྱི། །བདྱེ་སྡུག་ཀུན་གྱི་བྱེད་པ་པྡོ། །སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞྱེ་ན། །འདྱི་ཡྱི་ལན་ལ་རྣམ་
གྱིས་ལས། །མགྡོ་བསྒྲྱེའྱི་ལན་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །གཤྱིས་ལ་དགྱེ་སྱིག་ཡྡོད་ན་ནྱི། །ཁྱྱེད་ཀང་མུ་སྟྱེགས་འགའ་
ཞྱིག་ལྟར། །ངྡོ་བྡོ་ྱིད་རྒྱུར་སྨྲ་བར་འགྱུར། །གྱིས་པ་དངྡོས་པྡོའ་ི ལན་ལ་ནྱི། །གཤྱིས་ལ་དགྱེ་དང་སྱིག་མྱེད་
ཀང་། །བདྱེ་སྡུག་ལས་ཀྱིས་བས་པ་ཡྱིན། །ལས་ཀྱི་བྱེད་པྡོ་སྱེམས་ྱིད་ཡྱིན། །སྱེམས་ནྱི་དགྱེ་དང་མྱི་དགྱེ་
བའྱི། །སྟྡོབས་ཀྱིས་ལས་ལ་བཟང་ངན་འབྱུང་། །བཟང་ངན་དྱེ་ལས་བདྱེ་སྡུག་འབྱུང་། །དྱེ་དག་བླང་དྡོར་བྱེད་པ་
ཡྱི། །ཐབས་ནྱི་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན། །བརྟུལ་ཞུགས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུང་བའྱི་ཐབས། །དྱེ་ལ་གང་ལ་གང་
དགྡོས་པའྱི། །བསླབ་པ་འཆའ་བའྱི་བྱེད་པ་པྡོ། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ག་གཅྱིག་ཡྱིན། །དྱེས་ན་བསམ་པའྱི་
ཁྱད་པར་གྱིས། །གྱེན་པྡོའ་ི བྱེ་བག་དུ་མ་ཡྡོད། །དྱེ་ཡྱི་ཐབས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །འདུལ་བའྱི་བཅས་པ་མྱི་
འདྲ་བ། །མཛད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ལྟར་ཡྱིན། །དྱེས་ན་བདྱེ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །བྱེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་
ཡང་། །བསླབ་པ་འཆའ་དང་སྔགས་སྡོར་བའྱི། །བྱེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་གསུངས། །
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༼༢༥༽
སྦུ་གུ་ཅན་དང་གྡོང་བ་ཅན། །ར་ལ་ཞྡོན་པ་ལ་སྡོགས་དང་། །ལག་་དང་ནྱི་ནུབ་ཚངས་སྡོགས། །འདུལ་བའྱི་
སྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། །བས་པ་ཀུན་ལ་མནྡོང་བ་ཡྱི། །ཚུལ་གྱིས་བཤགས་པ་ལྱེགས་པར་བ། །དྱེ་དག་ལྟུང་བ་མྱེད་
དྡོ་ཞྱེས། །སྨྲ་ན་བསྟན་ལ་གནྡོད་པ་ཡྱིན། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འབབ་པ་དང་། །ཕན་ཚུན་རྩྡོད་པར་བྱེད་པ་དང་། །དམ་
ཆྡོས་ྡོ་ཚོང་བྱེད་པ་དང་། །དགྱེ་སྡོང་ཕྱྱི་དྲྡོ་ཟ་བ་དང་། །ཆང་འཐུང་བ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། །ཆྡོས་གྡོས་ལྷུང་
བཟྱེད་མྱེད་པ་སྡོགས། །ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་སྡོད་པ་ཀུན། །ལྟུང་བ་མྱེད་ཅྱེས་སྒྲྡོགས་པ་དང་། །བླ་མའྱི་ཞབས་
ཏྡོག་ཡྱིན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་ཕན་པ་སྡོགས། །སྨྲ་ན་བསྟན་པ་སྱི་ལ་གནྡོད། །རང་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་
མ་ནུས་པའམ། །ལས་ངན་ཡྱིན་ཞྱེས་སྨྲ་ན་ནྱི། །རང་ལ་གནྡོད་ཀྱི་བསྟན་ལ་མྱིན། །གལ་ཏྱེ་སྱེ་བ་སྔ་མ་ཡྱི། །ལས་
ངན་སྱིན་པའྱི་ཤུགས་ྱིད་ལས། །ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་སྡོད་པ་ཀུན། །དབང་མྱེད་བ་དགྡོས་བྱུང་ན་ཡང་། །འདྱི་
ནྱི་ཆྡོས་མྱིན་འདུལ་བ་མྱིན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའང་མྱིན་ནྡོ་ཞྱེས། །མནྡོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ལྱེགས་པར་
བཤགས། །འདྱི་དག་ཆྡོས་དང་མྱི་འགལ་ཞྱིང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞྱེས། །སྨྲ་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་
ལ་གནྡོད། །དྱེས་ན་བསྟན་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་པས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་མ་ཕན་ཡང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནྡོད་
མྱི་བ། །མདྡོ་བསྐུལ་ལ་སྡོགས་བ་བ་ཀུན། །འདུལ་བའྱི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་གྱིས། །མདྡོ་བསྐུལ་རྱིང་མྡོ་ཞྱེས་
བ་བ། །དཀའ་ལ་ནྡོར་བ་བྱེད་པ་མཐྡོང་། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་འདྱི་མ་གསུངས། །འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆྡོས་
འཕྱེལ་
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༼༢༦༽
ན། །བསྟན་པའྱི་རྩ་བ་ནུབ་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཀུན། །སླ་བར་གྱུར་ཀང་མྱི་བྱེད་
ལ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནྱི་མ་གསུངས་ན། །དཀའ་ཡང་འབད་ནས་བྱེད་པ་མཚར། །སངས་རྒྱས་གསུང་དང་མྱི་
མཐུན་ཡང་། །འདྱི་འདྲ་བདྱེན་པར་འདྡོད་ན་ནྱི། །ལག་ལྱེན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་གཞན་ཡང་། །འཁྲུལ་ཞྱེས་བརྡོད་པར་
མྱི་ནུས་ཏྱེ། །ལུང་དང་འགལ་བའྱི་ཆྡོས་ཡྱིན་པར། །རང་བཟྡོར་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པ་ལ། །འགའ་ཞྱིག་བདྱེན་
ལ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། །བརྫུན་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་དཔྱད་མྱི་རུང་། །མུ་སྟྱེགས་ལ་སྡོགས་ཆྡོས་ལྡོག་ཀང་། །སུན་དབྱུང་
བར་ནྱི་མྱི་ནུས་ཏྱེ། །ལུང་རྱིགས་མྱེད་པར་མཚུངས་པ་ལ། །བདྱེན་བརྫུན་དབྱེ་བ་ནུས་མ་ཡྱིན། །ལ་ལ་རྡོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀ།ིྱི །གསུང་རབ་ཚིག་དྡོན་ཟབ་མྡོ་དང་། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་དང་མཁས་རྣམས་ཀྱི། །ཤྱིན་ཏུ་
ལྱེགས་པར་བཤད་པའྱི་ཆྡོས། །ཚིག་གྱི་ན་ཡ་ཡྱིན་པས་ན། །དགྡོས་པ་མྱེད་པས་དྡོར་ཞྱེས་ཟྱེར། །ཚིག་ཀང་
བསྒྲྱིག་ལྱེགས་མྱི་ཤྱེས་ན། །དྡོན་བཟང་སྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས་པའྱི། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་རང་དགའྱི་ཚིག །མཁས་
རྣམས་བཞད་གད་བསྱེད་པ་ཡྱི། །འབྱེལ་མྱེད་ས་ཚོགས་བྱིས་པ་ལ། །བསྟན་བཅྡོས་ཡྱིན་ཞྱེས་ན་བཤད་
བྱེད། །བླུན་པྡོ་དགའ་བ་བསྱེད་ནུས་ཀྱི། །མཁས་རྣམས་དགའ་བ་བསྱེད་མྱི་ནུས། །དུས་དང་བླྡོ་གྡོས་གྡོན་དུ་
འགྱུར། །ཀྱེ་མ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ནྱི། །འདྱི་ལྟར་གྱུར་པ་ད་གཟྡོད་གྡོ །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་
དང་། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་བཅྡོས་ཀྱི། །ཚིག་དྡོན་ལ་ནྱི་བྱིན་རབས་ཡྡོད། །འདྱི་འདྲ་ན་བཤད་བྱེད་པ་
ལ། །
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༼༢༧༽
ཐྡོས་པ་ཞྱེས་ནྱི་བརྡོད་པ་ཡྱིན། །དྱེ་དྡོན་དཔྱྡོད་པ་བསམ་པ་ཡྱིན། །ནན་ཏན་གྱིས་ནྱི་དྱེ་བསྒྲུབ་པ། །བསྡོམ་པ་
ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བ། །ཐྡོས་བསམ་བསྡོམ་གསུམ་དྱེ་ལྟར་གྱིས། །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྱིན། །སྡོ་
སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པའྱི་སྐབས་ཏྱེ་དང་པྡོའ །ྡོ ། ༈ །།སྱེམས་བསྱེད་ལ་ནྱི་ན་ཐྡོས་དང་། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི
ལུགས་གྱིས་ཡྡོད། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ལ་སྱེམས་བསྱེད་གསུམ། །དག་བཅྡོམ་རང་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་སྡོ། །ན་
ཐྡོས་བསྟན་པ་ནུབ་པས་ན། །དྱེ་ཡྱི་ཆྡོ་གར་སྡོད་པ་ཉུང་། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི སྱེམས་བསྱེད་ལ། །དབུ་མ་སྱེམས་
ཙམ་རྣམ་པ་གྱིས། །དྱེ་གྱིས་ལྟ་བ་ཐ་དད་པས། །ཆྡོ་ག་ཡང་ནྱི་ཐ་དད་ཡྱིན། །ལྟུང་བ་དང་ནྱི་ཕྱྱིར་བཅྡོས་
དང་། །བསླབ་པར་བ་བའང་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད། །སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་སྱེམས་བསྱེད་འདྱི། །བྡོད་ན་བྱེད་པ་མང་མྡོད་
ཀྱི། །དྱེ་ནྱི་སུ་ཡང་རུང་བ་ཡྱི། །གང་ཟག་རྣམས་ལ་བར་མྱི་རུང་། །ལ་ལ་སྱེ་བྡོ་འགའ་ཞྱིག་གྱི །རྨྱི་ལམ་གྱི་ནྱི་
རྱེས་འབངས་ནས། །སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྱེམས་སྱེད་བྱེད། །རྨྱི་ལམ་བདུད་ཀྱི་མྱིན་ན་རུང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའྱི་ས་དང་ནྱི། །མར་མྱེ་མཛད་ཀྱིས་བཀག་ཕྱྱིར་དང་། །ཆྡོ་ག་ལས་ཀང་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ལུགས་དྱེ་སངས་
རྒྱས་བསྟན་པ་མྱིན། །ཁ་ཅྱིག་བླུན་པྡོ་སྱིག་པ་ཅན། །ཡྱིན་ཡང་དྱེར་འཚོགས་ཐམས་ཅད་ནྱི། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་
སྡོམ་པ་ཅན། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱེ་སྡོད་ལ། །མཁས་པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་ནྡོ་ལྡོ། །འདྱི་འདྲའྱི་ཚིག་ལའང་བདྱེན་
འཛིན་ཡྡོད། །
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༼༢༨༽
སྱེམས་ཡྡོད་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ལ་དཔྱྡོད། །གལ་ཏྱེ་འདྱི་འདྲའྱི་ཚིག་བདྱེན་ན། །དྱེ་ལས་མྱི་བདྱེན་གཞན་ཅྱི་
ཡྡོད། །དྱེས་ན་ཆྡོས་ཀྱི་རྱེས་འབངས་པའྱི། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལུགས་འདྱི་སྤྡོངས། །དབུ་མའྱི་ལུགས་ཀྱི་
སྱེམས་བསྱེད་འདྱི། །སྱེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ལྱེགས་ཐྡོབ་ན། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་ཞྱེས། །མདྡོ་
དང་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་གསུངས། །དྱེ་ཡང་སྡོང་པྡོ་བཀྡོད་པ་དང་། །བསྐལ་བཟང་ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོ་
དང་། །དཀྡོན་བརྩྱེགས་རྒྱལ་པྡོ་གདམས་པ་ཡྱི། །མདྡོ་སྱེ་ལ་སྡོགས་རྣམས་སུ་ལྟྡོས། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་
མཛད་དང་། །རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷས་མཛད་པའྱི། །བསྟན་བཅྡོས་ལ་སྡོགས་རྣམས་ལས་གསུངས། །ཇྱི་ལྟར་
འབས་ཀྱི་ས་བྡོན་ནྱི། །གང་བའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་སྱེ་བ། །དྱེ་བཞྱིན་སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་ཡང་། །སྱེམས་བསྱེད་སྱིག་ཅན་
ལ་མྱི་སྱེ། །ཇྱི་ལྟར་ནས་ཀྱི་ས་བྡོན་ནྱི། །གང་དྲྡོ་གང་དུའང་སྱེ་བ་ལྟར། །དྱེ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་སྱེམས་བསྱེད་
ཀང་། །སྱིག་པ་ཡྡོད་མྱེད་ཀུན་ལ་སྱེ། །གལ་ཏྱེ་མདྡོ་ལས་བཤད་པ་ཡྱི། །གཞུང་དྱེ་སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་
ཡང་། །སྱེམས་བསྱེད་ལུང་དུ་ཅྱི་འགལ་ཞྱེས། །སམ་ན་དྱེ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན། །རྒྱལ་བ་ཕན་བཞྱེད་ྱིན་གཅྱིག་
གྱི །སྡོག་གཅྡོད་སྡོམ་པ་བླངས་པ་ལ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱེམས་བསྱེད་མཛད། །དྱེ་ནྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་
མྱིན། །དྱེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་འཐད་པ་རྣམས། །དབུ་མའྱི་ལུགས་ལ་འཐད་མྡོད་ཀ།ིྱི །སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་ལུགས་ལ་
མྱིན། །དྱེས་ན་སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་ལུགས། །གལ་ཏྱེ་སྱེམས་བསྱེད་བྱེད་འདྡོད་ན། །ཐྡོག་མར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་
ལྡོངས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱེ་སྡོད་སླྡོབས། །དད་ཅྱིང་
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༼༢༩༽
བསྒྲུབ་པར་ནུས་གྱུར་ན། །ཕྱྱི་ནས་སྱེམས་བསྱེད་སྡོམ་པ་ལྡོངས། །ཅྱི་སྟྱེ་སྱེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །སངས་
རྒྱས་ས་བྡོན་འཇྡོག་འདྡོད་ན། །ཆྡོ་ག་འཁྲུལ་པ་མྱེད་པ་ཡྱི། །དབུ་མ་པ་ཡྱི་གཞུང་བཞྱིན་གྱིས། །དྡོན་དམ་
སྱེམས་བསྱེད་ཅྱེས་བ་བ། །བསྡོམས་པའྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་སྱེ་མྡོད་ཀྱི། །ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་ནས་འདྱི་མྱི་སྱེ། །གལ་ཏྱེ་ཆྡོ་
གས་སྱེ་ན་ནྱི། །བར་ལས་བྱུང་བའྱི་སྱེམས་བསྱེད་འགྱུར། །འདྱི་ནྱི་དྡོན་དམ་ཆྡོས་ྱིད་ཀྱིས། །ཐྡོབ་པ་ཞྱེས་བའྱི་
སྱེམས་བསྱེད་ཡྱིན། །འདྱི་ལ་སྡོར་དངྡོས་རྱེས་གསུམ་གྱི། །ཆྡོ་ག་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་མྱེད། །མཁས་པ་
ཐམས་ཅད་འདྱི་མྱི་མཛད། །མཛད་ཀང་ཆྡོ་གར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །དྱེས་ན་འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་ཀུན། །སངས་
རྒྱས་བསྟན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཡྱིན། །དཔྱེར་ན་ཆུ་ལུད་ས་བྡོན་སྡོགས། །སྡོ་ནམ་ཞྱིང་པས་བར་ནུས་ཀྱི། །མྱུ་
གུ་སྡོང་བུ་སྱེ་མ་སྡོགས། །ཞྱིང་ལས་འབྱུང་གྱི་མྱི་ལས་མྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་ཀུན་རྡོབ་བང་ཆུབ་སྱེམས། །ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་
ནས་བསྱེད་ནུས་ཀྱི། །དྡོན་དམ་བང་ཆུབ་སྱེམས་དང་ནྱི། །ཟག་པ་མྱེད་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་། །བསམ་གཏན་གྱི་ནྱི་
སྡོམ་པ་སྡོགས། །ངང་གྱིས་སྱེ་ཡྱི་ཆྡོ་གས་མྱིན། །འདྱི་དག་འཐད་པ་དང་བཅས་པ། །མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་ཀུན་
ལས་འབྱུང་། །དྡོན་དམ་སྱེམས་བསྱེད་བ་འྡོ་ཞྱེས། །གལ་ཏྱེ་བརྒྱ་ལ་གསུངས་སྱིད་ཀང་། །དམ་བཅའ་ཡྱིན་གྱི་
ཆྡོ་ག་མྱིན། །དཔྱེར་ན་སྱིན་པ་གཏང་བར་བ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དམ་པ་བསྲུང་བར་བ། །སངས་རྒྱས་ཡྡོན་ཏན་
བསྒྲུབ་པར་བ། །དྱེ་ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་པ་ཀུན། །དམ་བཅའྱི་ཚིག་ཙམ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། །ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་ནས་བསྱེད་
པ་མྱིན། །ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་
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༼༣༠༽
ཐལ་འགྱུར་ཞྱིང་། །ཆྡོ་ག་ཡང་ནྱི་ཐུག་མྱེད་འགྱུར། །ཀྱེ་མ་འཇྱིག་རྱེན་བླུན་པྡོ་འདྱི། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ཀུན་
བྡོར་ནས། །མ་གསུངས་ནན་གྱིས་འཚང་བ་ནྱི། །འདྱི་འདྲ་ཅྱིར་འགྱུར་བརག་དགྡོས་སྡོ། །དྱེ་ལྟར་སྱེམས་ཙམ་
དབུ་མ་གྱིས། །རྣམ་གཞག་ཐ་དད་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་ཐྱེག་ཆྱེན་ཀུན་མཐུན་པར། །ལྟུང་བའྱི་རྣམ་གཞག་
མུ་བཞྱི་གསུངས། །ལྟུང་མྱེད་ལྟུང་དང་ལྟུང་བ་ཡྱི། །གཟུགས་བརན་ལྟུང་བ་མྱེད་པ་ཡྱི། །གཟུགས་བརན་ཞྱེས་བ་
རྣམ་པ་བཞྱི། །བསམ་པ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་སྡོགས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྟུང་བ་མྱེད། །བསམ་པ་ངན་པའྱི་སྡོག་
གཅྡོད་སྡོགས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྟུང་བར་འགྱུར། །དགྱེ་བའྱི་སྱེམས་ཀྱིས་བསད་པ་སྡོགས། །ལྟུང་བའྱི་གཟུགས་
བརན་ཡྱིན་ཞྱེས་གསུངས། །གཞན་ལ་གནྡོད་ན་བརྫུན་མྱིན་ཡང་། །ལྟུང་བ་མྱེད་པའྱི་གཟུགས་བརན་
ཡྱིན། །མདྡོར་ན་སྱེམས་ཀྱི་འཕྱེན་པ་ལས། །གཞན་པའྱི་དགྱེ་སྱིག་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །འཕགས་པ་ལྷ་ཡྱིས་བཞྱི་བརྒྱ་
པར། །བསམ་པས་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡྱི། །དགྱེ་བའམ་ཡང་ན་མྱི་དགྱེ་བ། །ཐམས་ཅད་དགྱེ་བ་ྱིད་འགྱུར་
ཏྱེ། །གང་ཕྱྱིར་སྱེམས་དྱེ་གཙོ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ཞྱེས་གསུངས་མདྡོ་རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀང་། དགྱེ་སྱིག་རྣམ་གཞག་དྱེ་
ལྟར་གསུངས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ། །བདག་གཞན་མམ་བརྱེ་གྱིས་སུ་གསུངས། །ཁ་ཅྱིག་བརྱེ་
བའྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས། །བསྡོམ་དུ་མྱི་རུང་ཞྱེས་སུ་སྨྲ། །དྱེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་སྐད་ལྡོ། །བདག་བདྱེ་གཞན་ལ་
བྱིན་ནས་ནྱི། །གཞན་སྡུག་བདག་གྱིས་བླངས་གྱུར་ན། །སྡོན་ལམ་མཐའ་ནྱི་བཙན་པའྱི་ཕྱྱིར། །བདག་ནྱི་རག་ཏུ་
སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །དྱེས་ན་
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འདྱི་འདྲའྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས། །བསྡོམ་པ་དྱེ་དག་ཐབས་མྱི་མཁས། །ནྡོར་པ་ཆྱེན་པྡོའ་ི ཆྡོས་ཡྱིན་ལྡོ། །དྱེ་དྡོན་འདྱི་
ལྟར་བསམ་པར་བ། །བདག་གཞན་བརྱེ་བའྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས། །དགྱེ་བ་ཡྱིན་ནམ་སྱིག་ཡྱིན་བརག །གལ་ཏྱེ་
དགྱེ་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི། །དྱེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་འགལ། །སྱིག་པ་ཡྱིན་ན་དུག་གསུམ་གྱིས། །བསྱེད་པའྱི་ལས་
སུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །བརྱེ་བ་དུག་གསུམ་མ་ཡྱིན་པས། །དྱེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ག་ལ་འབྱུང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་
དཔའྱི་བླྡོ་སྡོང་བའྱི། །སྡོན་ལམ་འགའ་ཞྱིག་མཐའ་མྱི་བཙན། །གལ་ཏྱེ་བཙན་ན་མཛའ་བྡོའ ་ི བུ། །རྒྱུན་དུ་ཀླད་ནད་
ཆྱེན་པྡོར་འགྱུར། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་། །བདག་གཞན་བརྱེ་བ་བསྡོམ་པའྱི་ཕྱྱིར། །རྒྱུན་དུ་
སྡུག་བསྔལ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །བརྱེས་པའྱི་སྱེམས་ཅན་དྱེ་དག་ཀུན། །སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་སྱིད་མྱི་
འགྱུར། །དྱེས་ན་འདྱི་འདྲའྱི་གསང་ཚིག་ནྱི། །བདུད་ཀྱི་ཡྱིན་པ་མྱི་ཤྱེས་སྡོ། །ཐབས་ལ་བསླུ་བའྱི་བདུད་ཡྡོད་
ཅྱེས། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའང་དྲན་པར་བ། །བདག་གཞན་བརྱེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །བསྟན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་
པར་གསུངས། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྡོབ་ྱིད་ཀྱིས། །རྱིན་ཆྱེན་ཕྱེང་བར་འདྱི་སྐད་གསུངས། །བདག་ལ་དྱེ་དག་
སྱིག་སྱིན་ཅྱིང་། །བདག་དགྱེ་མ་ལུས་དྱེར་སྱིན་ཤྡོག །ཇྱི་སྱིད་སྱེམས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་། །གང་དུ་མ་གྡོལ་དྱེ་
སྱིད་དུ། །དྱེ་ཕྱྱིར་བླ་ན་མྱེད་པ་ཡྱི། །བང་ཆུབ་ཐྡོབ་ཀང་གནས་གྱུར་ཅྱིག །དྱེ་སྐད་བརྡོད་པའྱི་བསྡོད་ནམས་
འདྱི། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ནྱི་གཟུགས་ཅན་འགྱུར། །གངྒཱའྱི་བྱེ་མ་སྱེད་ཀྱི་ནྱི། །འཇྱིག་རྱེན་ཁམས་སུ་ཤྡོང་མྱི་
འགྱུར། །འདྱི་ནྱི་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས། །
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གཏན་ཚིགས་ཀང་ནྱི་འདྱི་ལ་སང་། །དྱེ་ལ་སྡོགས་པ་ལྱེགས་པར་གསུངས། །སྡོད་འཇུག་ལས་ཀང་འདྱི་སྐད་
དུ། །བདག་བདྱེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག །ཡང་དག་བརྱེ་བར་མ་བས་ན། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་མྱི་འགྲུབ་
ཅྱིང་། །འཁྡོར་བ་ན་ཡང་བདྱེ་བ་མྱེད། །དྱེ་སྐད་གསུངས་པ་ལྱེགས་པར་ཟུངས། །མདྡོ་དང་བསྟན་བཅྡོས་གཞན་
ལས་ཀང་། །ཆྡོས་ཀྱི་སྱིང་པྡོར་འདྱི་གསུངས་སྡོ། །དྱེས་ན་བདག་གཞན་བརྱེ་བ་ཤྱེས། །དྱེ་ནྱི་མྱུར་དུ་རྡོགས་
འཚང་རྒྱ། །དྱེ་ཡྱི་བར་དུའང་འཇྱིག་རྱེན་གྱི། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་ཀྱི་
གནད་འཆུགས་ན། །ཆྡོས་གཞན་གྱིས་ནྱི་འཚང་མྱི་རྒྱ། །སྟྡོང་ྱིད་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བསྡོམ། །དྱེ་ཡྱི་འབས་བུ་
འགྡོག་པ་ཐྡོབ། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་མདྡོ་བཞྱིན་དུ། །བསྔྡོ་བ་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བྱེད། །འདུལ་བ་ལུང་ལ་སྡོགས་
པ་རུ། །སྟྡོང་པ་ྱིད་དང་སྱེ་མྱེད་དང་། །མཁའ་དང་ལག་མཐྱིལ་མམ་པ་སྡོགས། །ཆྡོས་ཀུན་མམ་ྱིད་རྡོགས་
པའང་གསུངས། །བདག་གྱིས་བམ་ཟྱེ་འདྡོད་པ་ལ། །དགའ་བས་ཤྱིང་ར་འདྱི་བཏང་བས། །དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་
བཏང་ནས་ནྱི། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག །དྱེ་སྡོགས་བསྔྡོ་བ་མང་དུ་གསུངས། །འྡོན་ཀང་ཐབས་
ལ་མཁས་པ་ཡྱི། །ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་མ་གསུངས་པས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས། །དྱེ་ཕྱྱིར་
ཐབས་མཁས་ཤྱེས་རབ་ྱིད། །སངས་རྒྱས་རྒྱུ་ཡྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན། །སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་མྱི་ཤྱེས་པར། །ཆྡོས་
ལྟར་བཅྡོས་པས་བླུན་པྡོ་འགའ། །ངྡོ་མཚར་བསྱེད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས། །ཁྱེལ་བར་འགྱུར་བ་འདྱི་འདྲ་
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ཡྡོད། །ཆང་དང་དུག་དང་མཚོན་ཆ་དང་། །གཞན་གྱི་ལྡོངས་སྡོད་སྟྱེར་བ་དང་། །གསྡོད་སར་ཕྱུགས་མ་སྟྱེར་བ་
དང་། །མཆྡོག་གྱི་ནྡོར་ནྱི་མཆྡོག་མྱིན་ལ། །སྟྱེར་སྡོགས་མདྡོ་ལས་བཀག་པས་ན། །མ་དག་པ་ཡྱི་སྱིན་པ་
ཡྱིན། །ན་ཐྡོས་ཀྱི་ནྱི་སྡོམ་པ་ལ། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོར་འཆྡོས་པ་དང་། །དྱེ་བཞྱིན་ཐྱེག་ཆྱེན་ན་ཐྡོས་སུ། །འཆྡོས་
པ་ཚུལ་ཁྱིམས་མ་དག་པ། །རང་ྱིད་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས་ན་ཡང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་ནྱི་མཆྡོག་འཛིན་
ཅྱིང་། །གཞན་ལ་ཁྱད་གསྡོད་བྱེད་པ་ནྱི། །མ་དག་པ་ཡྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་བླ་མ་
ལ། །གནྡོད་ཅྱིང་བསྟན་པ་འཇྱིག་པ་ལ། །ཁྡོས་ན་ལྡྡོག་པར་ནུས་བཞྱིན་དུ། །བཟྡོད་པ་བསྡོམས་ན་མ་དག་
པའྡོ། །ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་ལ་དགའ་བ་དང་། །ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་ནྡོར་བ་ལ། །བརྩྡོན་འགྲུས་ཆྱེན་པྡོ་བྱེད་པ་
སྡོགས། །མ་དག་པ་ཡྱི་བརྩྡོན་འགྲུས་ཡྱིན། །མྱི་མཁས་སྟྡོང་ྱིད་སྡོམ་པ་དང་། །གནད་འཆུགས་པ་ཡྱི་ཐབས་
ལམ་སྡོགས། །རྣམ་རྡོག་འགའ་ཞྱིག་འཇྱིལ་བ་དང་། །ཏྱིང་འཛིན་ཕ་མྡོ་སྱེད་པའྱི་ཐབས། །དད་པ་ཆྱེན་པྡོས་
བསྡོམས་ན་ཡང་། །ཡང་དག་ཡྱེ་ཤྱེས་མྱི་སྱེ་བས། །མ་དག་པ་ཡྱི་བསྡོམ་པ་ཡྱིན། །སངས་རྒྱས་གསུང་དང་མྱི་
མཐུན་པའྱི། །འཆད་རྩྡོམ་རྩྡོད་ལ་མཁས་གྱུར་ཅྱིང་། །བ་བ་ཐམས་ཅད་ཤྱེས་གྱུར་ཀང་། །མ་དག་པ་ཡྱི་ཤྱེས་རབ་
ཡྱིན། །བླ་མ་ངན་ལ་དད་པ་དང་། །ཆྡོས་ངན་པ་ལ་མྡོས་པ་དང་། །བསྡོམ་ངན་པ་ལ་དགའ་བ་ནྱི། །མ་དག་པ་ཡྱི་
དད་པ་ཡྱིན། །ནད་པ་དགའ་བའྱི་ཁ་ཟས་སྟྱེར། །ངན་པར་སྡོད་པ་ཚར་མྱི་གཅྡོད། །དབང་བསྐུར་མྱེད་པར་གསང་
སྔགས་སྟྡོན། །སྡོད་མྱིན་པ་ལ་ཆྡོས་འཆད་
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༼༣༤༽
སྡོགས། །འཕལ་ལ་ཕན་པ་ལྟར་སང་ཡང་། །ཕྱྱི་ནས་གནྡོད་པ་ཆྱེར་འགྱུར་བས། །སྱིང་རྱེའྱི་དབང་གྱིས་བྱེད་ན་
ཡང་། །མ་དག་པ་ཡྱི་སྱིང་རྱེ་ཡྱིན། །གདུག་པ་ཅན་ལ་བམས་པ་དང་། །བུ་དང་སླྡོབ་མ་མྱི་འཆྡོས་དང་། །སྲུང་
བའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་མྱི་བསྡོམ་ཞྱིང་། །ཁྡོ་བྡོའ ་ི བཟླས་པ་འགྡོག་པ་སྡོགས། །རྒྱུད་སྱེ་ཀུན་དང་འགལ་བས་ན། །མ་དག་
པ་ཡྱི་བམས་པ་ཡྱིན། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། །རྱིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ། །དྲྡོད་དང་
བདྱེ་བ་སྱེ་བ་དང་། །མྱི་རྡོག་ལྟར་སང་སྱེ་བ་སྡོགས། །ནད་གདྡོན་ཅུང་ཟད་སྱེལ་བ་དག །བླུན་པྡོ་དགའ་བ་བསྱེད་
ན་ཡང་། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ལའང་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །མ་དག་པ་ཡྱི་ཐབས་ལམ་ཡྱིན། །བདག་ལྟའྱི་རྩ་བ་མ་ཆྡོད་
ཅྱིང་། །འཁྡོར་འདས་གྱིས་ལ་སྡོན་པ་ཅན། །དགྱེ་བ་ལ་ནྱི་ངྡོ་མཚར་བལྟ། །ཆྡོས་ཀུན་སྡོས་བལ་མྱི་ཤྱེས་
པས། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་བསྔྡོ་ན་ཡང་། །མ་དག་པ་ཡྱི་སྡོན་ལམ་ཡྱིན། །དྱེ་ལ་སྡོགས་པ་མཐའ་ཡས་
པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་གྱི་གནད་འཆུགས་པས། །དགྱེ་བར་བྱེད་པར་སང་ན་ཡང་། །མ་དག་པ་རུ་ཤྱེས་པར་
གྱིས། །མདྡོར་ན་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དང་། །མཐུན་པའྱི་ཐྡོས་བསམ་བསྡོམ་པ་གསུམ། །བསམ་པ་དག་
པས་སྒྲུབ་བྱེད་ན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པར་ཤྱེས་པར་བ། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པའྱི་སྐབས་ཏྱེ་གྱིས་
པའྡོ།། ༈ །།རྡོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་ལམ་ཞུགས་ཏྱེ། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ན། །སྱིན་གྡོལ་གྱིས་ལ་འབད་
པར་བ། །སྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་། །བླ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་
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༼༣༥༽
ཤྱིང་། །ཆྡོ་ག་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་པ། །ཕྱྱི་ནང་རྱེན་འབྱེལ་བསྒྲྱིག་མཁྱྱེན་ཅྱིང་། །སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ཐྱེབས་ནུས་
པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་མཛད་པ་ཡྱི། །བླ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞྱི་བླང་། །དྱེ་ཡྱིས་སྡོམ་པ་སུམ་ལྡན་
འགྱུར། །དྱེང་སང་རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོ་ཡྱི། །བྱིན་རབས་དབང་བསྐུར་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། །འདྱི་ཡྱིས་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་ཕྱྱེ་
ནས། །གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་བསྡོམ་པ་མཐྡོང་། །འདྱི་འདྲ་རྒྱུད་སྱེ་ལས་མ་གསུངས། །བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་
བཤད་པ་མྱེད། །རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོ་ྱིད་ལས་ཀང་། །དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཅྱིང་དམ་ཚིག་ལྡན། །དྱེ་ལ་བྱིན་རབས་བ་
ཞྱེས་གསུངས། །དབང་བསྐུར་མྱེད་ལ་བྱིན་རབས་བཀག །དཔྱེར་ན་མུ་ཟྱིའྱི་བཅུད་ལྱེན་འཇུ། །དྱེ་ནས་དངུལ་
ཆུ་བཟའ་བར་གསུངས། །མུ་ཟྱི་ཐྡོག་མར་མ་བསྟྱེན་པར། །དངུལ་ཆུ་ཟྡོས་ན་འཆྱི་བ་ལྟར། །དྱེ་བཞྱིན་ཐྡོག་མར་
དབང་བསྐུར་བླང་། །དྱེ་ནས་རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོ་སྱིན། །དབང་བསྐུར་མྱེད་པར་བྱིན་བརབས་ན། །དམ་ཚིག་མས་
པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོའ ་ི བྱིན་རབས་ལ། །སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་བར་མྱི་རུང་། །ཕྱྱི་ནང་རྱེན་
འབྱེལ་འགྱིག་མྱི་འགྱུར། །སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ཐྱེབས་མྱི་ནུས། །དྱེ་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་བྱིན་རབས་ཙམ། །ཡྱིན་གྱི་སྱིན་
པར་བྱེད་པ་མྱིན། །དྱེས་ན་ཐུབ་པས་རྒྱུད་སྱེ་ལས། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆྱེན་པྡོ་མ་མཐྡོང་བའྱི། །མདུན་དུ་འདྱི་ནྱི་མ་
སྨྲ་ཞྱིག །སྨྲས་ན་དམ་ཚིག་མས་ཞྱེས་གསུངས། །འགའ་ཞྱིག་འདྱི་ལའང་ཕག་མགྡོ་ལ། །སྡོགས་པའྱི་དབང་
བསྐུར་ཡྡོད་ཅྱེས་ཟྱེར། །དྱེ་འདྲ་དབང་བསྐུར་ྱིད་མ་ཡྱིན། །རྒྱུད་སྱེ་ཀུན་ལས་འདྱི་མ་གསུངས། །གལ་ཏྱེ་བརྒྱ་
ལ་གསུངས་སྱིད་ཀང་། །རྱེས་གནང་ཡྱིན་གྱི་
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༼༣༦༽
དབང་བསྐུར་མྱིན། །ལ་ལ་རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོ་ལ། །སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་ནྱི་དབང་
བསྐུར་སྡོགས། །རང་བཟྡོའ ་ི ཆྡོ་ག་བྱེད་པ་ཐྡོས། །རང་བཟྡོས་ཆྡོ་གར་འགྱུར་མྱི་སྱིད། །ཆྡོ་ག་སངས་རྒྱས་སྡོད་
ཡུལ་ཡྱིན། །ཁྱྱིམ་པས་གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ལས་བས་ཀང་། །དགྱེ་སླྡོང་སྡོམ་པ་མྱི་འཆགས་ལྟར། །རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོའ ་ི
བྱིན་རབས་ལ། །སྡོམ་པ་ཕྡོག་ཀང་འཆགས་མྱི་འགྱུར། །ཆྡོ་ག་ཅུང་ཟད་མས་པ་ལའང་། །ཆྡོ་ག་འཆགས་པར་
མ་གསུངས་ན། །ཆྡོ་ག་ཕལ་ཆྱེར་མས་པ་ལ། །ཆྡོ་ག་འཆགས་པར་འགྱུར་རྱེ་སྐན། །དྱེས་ན་འཆད་པའྱི་གནས་
སྐབས་སུ། །ཅུང་ཟད་ནྡོར་བར་གྱུར་ཀང་བླའྱི། །ཆྡོ་ག་ནྡོར་བར་གྱུར་པ་ལ། །གྲུབ་པ་ནམ་ཡང་མྱེད་པར་
གསུངས། །གཞན་ཡང་ཕག་མྡོའ ་ི བྱིན་རབས་ལ། །གསང་སྔགས་ཆྡོས་སྡོར་བྱེད་པ་ནྱི། །རྒྱུད་སྱེ་གང་ནའང་
བཤད་པ་མྱེད། །དྱེ་བས་དགྱེ་སླྡོང་བྱེད་པ་ལ། །རང་བྱུང་གྱི་ནྱི་བསྱེན་རྡོགས་དང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་
དང་། །ཕྱིན་གྱིས་བསྱེན་པར་རྡོགས་པ་དང་། །དྱེ་བཞྱིན་སྟྡོན་པར་ཁས་བླངས་དང་། །ཚུར་ཤྡོག་ལ་སྡོགས་
བསྱེན་རྡོགས་བླང་། །འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པ་མམ་པྡོ་ལ། །འདྱི་རྣམས་སྔྡོན་གྱི་ཆྡོ་གར་བཤད། །དྱེས་ན་ན་ཐྡོས་
ཐྱེག་པ་ནྱི། །ནུབ་ཀང་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞྱིག་སང་། །རྡོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་བསྟན་པ་ལ། །གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡང་
མྱི་སང་ངྡོ་། །བླུན་པྡོ་སྱིང་ཕྡོད་ཅན་གྱིས་ཀང་། །འདུལ་བའྱི་ཆྡོ་ག་བརྒལ་མྱི་ནུས། །གསང་སྔགས་ཆྡོ་ག་ཐམས་
ཅད་ལ། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཟྡོར་སྡོད། །དཔྱེར་ན་རབ་བྱུང་གང་ཟག་ནྱི། །གསུམ་ལས་མང་བ་འཇུག་མྱི་
ནུས། །སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བྱེད་པ་ན། །
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༼༣༧༽
གངས་ངྱེས་མྱེད་པར་དབང་སྐུར་བྱེད། །འདྱི་ནྱི་རྡོ་རྱེ་འཆང་གྱིས་བཀག །སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་
ལ། །སླྡོབ་མ་གངས་ངྱེས་མྱེད་པར་གསུངས། །ལྷག་མ་དམྱིགས་བསལ་མཛད་པ་ཡྱི། །སླྡོབ་མ་ལ་ནྱི་གངས་ངྱེས་
ཡྡོད། །འདྱི་ནྱི་གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས། །མཁས་པས་སླྡོབ་མ་གཅྱིག་གམ་གསུམ། །ལྔ་འམ་ཡང་ན་བདུན་དག་
གམ། །ྱི་ཤུ་རྩ་ནྱི་ལྔ་ཡྱི་བར། །ཟུང་དུ་མ་གྱུར་སླྡོབ་མ་གཟུང་། །དྱེ་བས་ལྷག་པའྱི་སླྡོབ་མ་ནྱི། །ཡྡོངས་སུ་གཟུང་
བར་མྱི་ཤྱེས་སྡོ། །ཞྱེས་གསུངས་འདྱི་ནྱི་ཀུན་ལ་འཇུག །དྱེ་བས་ལྷག་པའྱི་སླྡོབ་མ་ལ། །ཆྡོ་ག་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་
པ་ནྱི། །མཚན་མྡོ་གཅྱིག་ལ་ཚར་མྱི་ནུས། །དྱེ་ཡྱི་མཚན་མྡོར་མ་ཚར་ན། །ཆྡོ་ག་མས་པར་འགྱུར་བར་
གསུངས། །དྱེ་ཡང་གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས། །ལྷ་ཡང་ྱི་མ་ནུབ་པ་ན། །ངྱེས་པར་བྱིན་གྱིས་རབས་ཀྱིས་
འདུ། །ྱི་མ་ཤར་བར་མ་གྱུར་བར། །མཆྡོད་ནས་གཤྱེགས་སུ་གསྡོལ་བ་ཤྱིས། །འདྱི་ནྱི་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་
པས། །གཞན་གྱི་ཆྡོ་ག་མྱིན་སམ་ན། །གཞན་རྣམས་ཀུན་ལའང་འདྱི་འཇུག་པར། །སྱི་རྒྱུད་ྱིད་ལས་འདྱི་སྐད་
གསུངས། །གང་དུ་ལས་ནྱི་ཡྡོད་གྱུར་ལ། །ལས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་རྣམས་མྱེད་པ། །དྱེར་ནྱི་སྱི་ཡྱི་རྒྱུད་དག་
ལས། །གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་མཁས་པས་བསྟྱེན། །དྱེ་སྐད་གསུངས་ཕྱྱིར་ཆྡོ་ག་འདྱི། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་ལ་འཇུག་
པ་ཡྱིན། །དྱེང་སང་བྱིན་རབས་མྱི་བྱེད་ཅྱིང་། །དབང་སྐུར་བྱེད་པ་ཁ་ཅྱིག་ཀང་། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ཡྱི། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆྡོ་ག་མྱི་བྱེད་པར། །གཡུང་དྲུང་རྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་། །ནས་འདྲ་ལ་
སྡོགས་བྱེད་པ་ཐྡོས། །འདྱི་འདྲ་དག་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཡང་། །སྡོམ་པ་
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༼༣༨༽
ཐྡོབ་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །དྱེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ཕྱྱི་དང་ནང་གྱི་རྱེན་འབྱེལ་གྱི། །སྟྡོབས་ཀྱིས་དཀྱིལ་
འཁྡོར་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །འདྱི་ལ་རྱེན་འབྱེལ་བསྒྲྱིག་མྱི་ནུས། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བཀག །དབང་
བསྐུར་བྱེད་པ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་། །སླྡོབ་མ་བརྒྱ་སྟྡོང་གངས་མྱེད་ལ། །སྡོར་དངྡོས་རྱེས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་རྣམས། །སངས་
རྒྱས་གསུངས་བཞྱིན་མྱི་ཤྱེས་པར། །མ་འབྱེལ་འགལ་ཞྱིང་མས་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་གའྱི་གཟུགས་བརན་བྱེད་པ་
ལ། །དབང་བསྐུར་ཡྱིན་ཞྱེས་བླུན་པྡོ་སྨྲ། །དྱེ་ཡྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི། །རྣམ་པ་གདྡོན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་
ལ། །བྱིན་རབས་ཡྱིན་པར་འཁྲུལ་པ་མང་། །དཔལ་ལྡན་དམ་པ་དང་པྡོ་ལས། །ཆྡོ་ག་མས་པའྱི་བྱིན་རབས་
ཀུན། །བགྱེགས་ཀྱིས་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཆྡོ་ག་དག་པར་གྱུར་པ་ལས། །བྱུང་བ་སངས་རྒྱས་བྱིན་
རབས་ཡྱིན། །དབང་བསྐུར་མྱེད་ཀང་ལམ་ཟབ་མྡོ། །བསྡོམས་ན་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་སམ་ན། །དབང་བསྐུར་
མྱེད་པར་ལམ་ཟབ་མྡོ། །བསྡོམ་པ་ངན་འགྡོའ ་ི རྒྱུ་རུ་གསུངས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་ཐྱིག་ལྱེ་ལས། །དབང་མྱེད་ན་ནྱི་
དངྡོས་གྲུབ་མྱེད། །བྱེ་མ་བཙིར་ཡང་མར་མྱེད་བཞྱིན། །གང་ཞྱིག་རྒྱུད་ལུང་ང་རྒྱལ་གྱིས། །དབང་བསྐུར་མྱེད་
པར་འཆད་བྱེད་པ། །སླྡོབ་དཔྡོན་སླྡོབ་མ་ཤྱི་མ་ཐག །དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀང་དམྱལ་བར་སྱེ། །དྱེ་བས་འབད་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བླ་མ་ལས་ནྱི་དབང་ནྡོད་ཞུ། །ཞྱེས་གསུངས་རྒྱུད་སྱེ་གཞན་ལས་ཀང་། །དྱེ་ལྟར་གསུངས་
ཕྱྱིར་འབད་པར་བ། །ཁ་ཅྱིག་གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ། །སྱིན་བྱེད་ཕག་མྡོའ་ི བྱིན་རབས་ཡྱིན། །འབྱིང་དང་ཐ་མ་
དག་ལ་ནྱི། །དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་དགྡོས་ཞྱེས་
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ཟྱེར། །གང་ཟག་རབ་འབྱིང་གསུམ་ཀ་ལ། །ཕག་མྡོའ་ི བྱིན་རབས་སྱིན་བྱེད་དུ། །རྒྱུད་སྱེ་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་
མྱེད། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཟག་རབ། །སྤྲུལ་པ་ཡྱི་ནྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ། །དབང་བསྐུར་མཛད་ཅྱེས་
གསུངས་པ་ནྱི། །སྔྡོན་གྱི་ཆྡོ་ག་འཕགས་པའྱི་ཡྱིན། །དྱེང་སང་གང་ཟག་རབ་འབྱིང་ཀུན། །རྡུལ་ཚོན་གྱི་ནྱི་
དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ། །དབང་བསྐུར་བ་བར་གསུངས་མྡོད་ཀྱི། །གཞན་གྱི་སྱིན་བྱེད་རྒྱུད་ལས་བཀག །ལ་ལ་
སྱེམས་བསྱེད་བས་པ་ལ། །གསང་སྔགས་བསྡོམ་དུ་འདྡོད་ཅྱེས་ཟྱེར། །འདྱི་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་འཁྲུལ་ཡྱིན་ལྡོ། །འདྱི་
ཡང་ཕྱྱེ་སྟྱེ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་གསུམ་ཡྡོད། །དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་སྡོགས་འགའ་ཞྱིག་
ལ། །དབང་བསྐུར་སྱེམས་བསྱེད་མ་ཐྡོབ་ཀང་། །སྨྱུང་གནས་ལ་སྡོགས་བྱེད་ནུས་ན། །གང་ཟག་ཀུན་གྱིས་
བསྒྲུབ་པར་གསུངས། །དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྡོད་ལ་སྡོགས་པ། །འཇུག་པ་སྱེམས་བསྱེད་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། །འཕྱིན་
ལས་འགའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཆྡོ་ག་ཤྱེས་ན་བསྒྲུབ་པར་གནང་། །ལྱེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡན་ཆད་དུ། །རང་
གྱི་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན། །སྱེམས་བསྱེད་ཐྡོབ་ཀང་གསང་སྔགས་བཀག །དྱེ་ཡང་ལྱེགས་པར་གྲུབ་པ་
ལས། །དབང་བསྐུར་མ་བས་པ་དག་ལ། །ཆྡོ་ག་ཤྱེས་པས་སྔགས་མྱི་སྱིན། །ཞྱེས་སྡོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་
ལ་ལྟྡོས། །ལྷག་མ་རྒྱུད་སྱེ་གསུམ་པྡོ་ལ། །དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་མ་གཏྡོགས་པ། །སྱེམས་བསྱེད་ཙམ་ལ་བརྱེན་པ་
ཡྱི། །ཡྱི་དམ་བསྡོམ་པ་གསུངས་པ་མྱེད། །དབང་བསྐུར་ནང་གྱི་རྱེན་འབྱེལ་ཡྱིན། །སྱེམས་བསྱེད་ལ་ནྱི་རྱེན་
འབྱེལ་མྱེད། །དྱེས་ན་སྱེམས་བསྱེད་བས་ན་ཡང་། །གསང་སྔགས་ཟབ་མྡོ་བསྡོམ་པ་ལ། །ལྟུང་བ་ཡྡོད་པར་རྒྱལ་
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བས་གསུངས། །དྱེ་ཕྱྱིར་རྣམ་དབྱེ་ཤྱེས་དགྡོས་སྡོ། །གཏྡོར་མའྱི་དབང་བསྐུར་ཞྱེས་བ་དང་། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་གྱི་
དབང་བསྐུར་ཡང་། །སླྡོབ་མ་སྱིན་བྱེད་ཆྡོ་ག་རུ། །རྒྱུད་སྱེ་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མྱེད། །འགའ་ཞྱིག་གསང་
སྔགས་ད་ལྟ་སྡོད། །དབང་བསྐུར་ཕྱྱི་ནས་ཁས་ལྱེན་བྱེད། །འདྱི་ཡང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་མྱིན། །དབང་མ་ཐྡོབ་
ལ་ཆྡོས་བཤད་ན། །སླྡོབ་དཔྡོན་ལྟུང་བ་ཅན་འགྱུར་ཞྱིང་། །སླྡོབ་མའང་སྔྡོན་དུ་མས་པར་འགྱུར། །མས་པར་
གྱུར་པ་དམ་ཆྡོས་ཀྱི། །སྡོད་མྱིན་ཞྱེས་ནྱི་རྒྱལ་བས་གསུངས། །མདྡོར་ན་ཆྡོས་ཀྱིས་ཅྱི་བྱེད་སྡོམས། །སངས་
རྒྱས་བྱེད་ན་ཆྡོས་བཞྱིན་གྱིས། །ལ་ལ་སྱེམས་ྱིད་མ་རྡོགས་ན། །དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཀང་མྱི་ཕན་ཟྱེར། །གལ་ཏྱེ་
སྱེམས་ྱིད་རྡོགས་གྱུར་ན། །དབང་བསྐུར་བ་ཡང་མྱི་དགྡོས་ལྡོ། །འྡོ་ན་སྱེམས་ྱིད་མ་རྡོགས་ན། །སྡོམ་པ་
བསྲུངས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན། །གལ་ཏྱེ་སྱེམས་ྱིད་རྡོགས་གྱུར་ན། །སྡོམ་པ་བསྲུང་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་དགྡོས། །རྡོ་རྱེ་
ཕག་མྡོའ ་ི བྱིན་རབས་ཀང་། །སྱེམས་ྱིད་རྡོགས་ན་བ་ཅྱི་དགྡོས། །གལ་ཏྱེ་སྱེམས་ྱིད་མ་རྡོགས་ན། །བྱིན་
རབས་བས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན། །དྱེ་བཞྱིན་སྱེམས་བསྱེད་ལ་སྡོགས་པ། །ཆྡོ་ག་ཀུན་ལ་ཚུལ་འདྱི་
མཚུངས། །དྱེས་ན་རབ་བྱུང་སྡོམ་པ་དང་། །རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོའ ་ི བྱིན་རབས་དང་། །སྱེམས་བསྱེད་འབད་ནས་བྱེད་
བཞྱིན་དུ། །དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་ཞྱེས་སྨྲ་བ། །གསང་སྔགས་སྤྡོང་བའྱི་གསང་ཚིག་ཡྱིན། །ཁ་ཅྱིག་ཆྡོ་ག་མྱེད་
བཞྱིན་དུ། །བླ་མའྱི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ལས། །དབང་བཞྱི་རྡོགས་པར་ལྱེན་ཞྱེས་ཟྱེར། །འྡོ་ན་དགྱེ་ཚུལ་དགྱེ་
སླྡོང་ཡང་། །བླ་མའྱི་སྐུ་ལས་ཅྱིས་མྱི་ལྱེན། །སྱེམས་བསྱེད་ཀང་ནྱི་བླ་མ་ཡྱི། །སྐུ་ྱིད་
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ལས་ནྱི་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྱེམས་བསྱེད་ཆྡོ་ག་ཅྱི་ཞྱིག་དགྡོས། །རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོའ་ི བྱིན་རབས་ཀང་། །བླ་མའྱི་སྐུ་
ལས་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཆྡོས་སྡོ་བ་ལས་བླང་ཅྱི་དགྡོས། །དྱེ་བཞྱིན་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་ཀང་། །བླ་མའྱི་སྐུ་ལས་
བླངས་པས་ཆྡོག །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་ག་ཟབ་མྡོ་ཐམས་ཅད་སྤྡོངས། །གལ་ཏྱེ་ཆྡོ་ག་
མས་གྱུར་ན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་དང་སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི། །སྡོམ་པ་འཆགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། །རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོ་ལ་
སྡོགས་པའྱི། །བྱིན་རབས་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་ན། །རྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་། །དབང་བསྐུར་མྱེད་ན་
ཐྡོབ་མྱི་ནུས། །དྱེས་ན་ཆྡོ་ག་གཞན་དག་ལ། །འབད་པ་ཆྱེན་པྡོ་བྱེད་བཞྱིན་དུ། །དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་འདྡོར་བྱེད་
པ། །ཐབས་ལ་སླུ་བའྱི་བདུད་ཡྡོད་ཅྱེས། །གསུངས་པ་འདྱིར་ཡང་དྲན་པར་བ། །དྱེ་ཕྱྱིར་དམ་པའྱི་དྡོན་དུ་
ན། །ཆྡོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྡོས་བལ་ཡྱིན། །དྱེ་ལ་ཆྡོ་ག་གང་ཡང་མྱེད། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀང་ཡྡོད་མྱིན་
ན། །ཆྡོ་ག་གཞན་ལྟ་སྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །རྒྱུ་དང་ལམ་དང་འབས་བུ་ཡྱི། །དབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྡོབ་ཡྱིན། །སྡོ་
སྡོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སྱེམས། །དབང་བསྐུར་ལ་སྡོགས་ཆྡོ་ག་དང་། །བསྡོམ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཇྱི་སྱེད་
དང་། །རྱེན་འབྱེལ་ཟབ་མྡོ་ཐམས་ཅད་དང་། །ས་དང་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་
ཡང་། །ཀུན་རྡོབ་ཡྱིན་གྱི་དྡོན་དམ་མྱིན། །དྱེ་འདྲའྱི་དབྱེ་བ་ཤྱེས་ནས་ནྱི། །ཆྡོ་ག་བྱེད་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །མྱིན་
ན་ཐམས་ཅད་དྡོར་བར་བྡོས། །ཆྡོ་ག་ལ་ལ་དགྡོས་བཞྱིན་དུ། །ལ་ལའྱི་ཆྡོ་ག་མྱི་དགྡོས་ཞྱེས། །སྨྲ་བ་མཁས་པའྱི་
བཞད་གད་གནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའང་དཀྲུགས་པ་ཡྱིན། །བདུད་
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ཀྱི་བྱིན་རབས་ཞྱེས་བ་བའང་། །འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་པར་གསུངས། །ཁ་ཅྱིག་བ་བའྱི་རྒྱུད་སྡོགས་
ལའང་། །དབང་བཞྱིའྱི་ཆྡོ་ག་བྱེད་པ་དང་། །དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པ་ལ་སྡོགས་ལའང་། །རྱིམ་གྱིས་སྡོམ་པར་བྱེད་
པ་ཐྡོས། །འདྱི་ཡང་སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་མྱིན། །དྱེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །བ་སྡོད་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་
གསུམ་ཀར། །དབང་བཞྱི་དང་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་མྱེད། །གལ་ཏྱེ་ཡྡོད་ན་དྱེ་དག་ཀང་། །རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོ་ྱིད་དུ་
འགྱུར། །དབང་བཞྱི་དང་ནྱི་རྱིམ་པ་གྱིས། །རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོའ་ི ཁྱད་ཆྡོས་ཡྱིན། །གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་དབྱེ་མྱི་
ཕྱྱེད་ཅྱིང་། །རྒྱུད་སྱེའྱི་རྱིམ་པ་མྱི་ཤྱེས་པར། །རྣམ་གཞག་ལྱེགས་ལྱེགས་འདྲ་ན་ཡང་། །ལྷམ་དཔྱེ་ཞྭ་ལ་བཀབ་པ་
ཡྱིན། །དྱེས་ན་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་པྡོ་ཡྱི། །དབང་དང་ལམ་གྱི་དབྱེ་བ་ལ། །མྱི་འདྲའྱི་དབྱེ་བ་རྣམ་བཞྱི་ཡྡོད། །རང་རང་
ཆྡོ་ག་བཞྱིན་བས་ན། །དྱེ་ནས་གསུངས་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་འབྱུང་། །ལ་ལ་དབང་བསྐུར་མ་བས་ཀང་། །གལ་ཏྱེ་
སྔགས་ལ་མྡོས་ཐྡོབ་ན། །དྱེ་ྱིད་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་ཡྱིན་པས། །གསང་སྔགས་བསྡོམ་དུ་རུང་ཞྱེས་ཟྱེར། །འྡོ་ན་སྡོམ་པ་
མ་ཐྡོབ་ཀང་། །རབ་ཏུ་འབྱུང་ལ་མྡོས་པ་ྱིད། །སྡོམ་པ་ལྱེན་པའྱི་སྡོ་ཡྱིན་པས། །སྡོམ་པ་བསྲུངས་པས་ཆྡོག་གམ་
ཅྱི། །སྱེམས་བསྱེད་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་ཀང་། །སྱེམས་བསྱེད་པ་ལ་མྡོས་པ་ྱིད། །བང་ཆུབ་སྡོད་པའྱི་སྡོ་ཡྱིན་
པས། །སྱེམས་བསྱེད་བླང་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་དགྡོས། །དྱེ་བཞྱིན་སྡོ་ནམ་མ་བས་ཀང་། །ལྡོ་ཐྡོག་ལ་ནྱི་མྡོས་པ་
ྱིད། །བཟའ་རྒྱུ་ཟ་བའྱི་སྡོ་ཡྱིན་པས། །སྡོ་ནམ་ལ་ཡང་འབད་ཅྱི་དགྡོས། །འདྱི་འདྲའྱི་
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རྱིགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཀུན། །དྱེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སུན་དབྱུང་ངྡོ་། །དྱེས་ན་ཆྡོས་སྡོ་ཞྱེས་བ་བ། །འདྱི་ཡྱི་མྱིང་
གྱིས་འཁྲུལ་གཞྱི་བས། །དབང་བསྐུར་ཆྡོས་སྡོ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། །འཚང་རྒྱ་བ་ཡྱི་ཆྡོས་གཞན་ཞྱིག །བསྡོམ་རྒྱུ་
ལྡོགས་ན་ཡྡོད་དྡོ་ཞྱེས། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་མུན་བསྡོམ་བས། །འྡོ་ན་དགྱེ་སླྡོང་སྡོམ་པ་ཡང་། །དགྱེ་སླྡོང་བྱེད་
པའྱི་སྡོ་ཡྱིན་གྱི། །དགྱེ་སླྡོང་སྡོམ་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ཞྱིག །གཞན་ནས་བཙལ་དུ་ཡྡོད་དམ་ཅྱི། །དྱེ་བཞྱིན་སྡོ་ནམ་བྱེད་པ་
ཡང་། །སྟྡོན་ཐྡོག་འབྱུང་བའྱི་སྡོ་ཡྱིན་གྱི། །ཁ་ཟས་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་གཞན་ཞྱིག །ལྡོགས་ནས་བཙལ་དུ་ཡྡོད་
དམ་ཅྱི། །དྱེས་ན་སྱིང་གཏམ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །དབང་བསྐུར་ཆྡོས་སྡོ་ཙམ་མ་ཡྱིན། །གསང་སྔགས་རྱེན་འབྱེལ་
ལམ་བྱེད་པས། །རྱེན་འབྱེལ་བསྒྲྱིག་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན། །ཕུང་པྡོ་ཁམས་དང་སྱེ་མཆྱེད་ལ། །སངས་རྒྱས་
ས་བྡོན་བཏབ་ནས་ནྱི། །ཚེ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་བྱེད་པ་ཡྱི། །ཐབས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞྱེས་སུ་བཏགས། །དྱེས་ན་
གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ། །དབང་བསྐུར་ྱིད་ཀྱིས་གྡོལ་བར་གསུངས། །དབང་གྱིས་གྡོལ་བར་མ་ནུས་
པའྱི། །གང་ཟག་གཞན་ལ་བསྡོམ་དགྡོས་སྡོ། །དྱེས་ན་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་དྱེ། །བསྲུང་ཞྱིང་འཕྱེལ་བར་བྱེད་པ་
ལ། །བསྡོམ་པ་ཞྱེས་སུ་བཏགས་པ་ཡྱིན། །དྱེ་ཕྱྱིར་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ལ། །སྱེམས་བསྱེད་མྱིན་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་
མྱེད། །རྡོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་ནས། །དབང་བསྐུར་ལས་གཞན་ཆྡོས་མྱེད་དྡོ། །དྱེས་ན་ཐུབ་པས་རྒྱུད་སྱེ་
ལས། །དབང་བསྐུར་ཁྡོ་ནར་བསྔགས་པ་དང་། །མཁས་རྣམས་ཅྱི་ནས་དབང་བསྐུར་ལ། །གུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་
ལྟར་ཡྱིན། །ལ་ལ་དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱི་འདྡོད། །དབང་བསྐུར་བས་ཀང་མ་ཐྡོབ་དང་། །མ་བས་ཀང་ནྱི་ཐྡོབ་པ་
དང་། །བས་ན་ཐྡོབ་ལ་མ་བས་ན། །མྱི་ཐྡོབ་པ་དང་རྣམ་བཞྱིར་འདྡོད། །
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༼༤༤༽
འདྱི་འདྲ་གང་ནའང་བཤད་པ་མྱེད། །བསྟན་པ་དཀྲུགས་པའྱི་སད་ཀར་ཟད། །འྡོན་ཀང་འདྱི་ཡང་བརག་པར་
བ། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱེམས་བསྱེད་ལའང་། །མུ་བཞྱི་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
བརྩྱི། །དྱེ་བཞྱིན་བསྡོམ་ལའང་ཅྱིས་མྱི་མཚུངས། །བསྡོམས་ཀང་མྱི་སྱེ་མ་བསྡོམས་ཀང་། །སྱེ་བ་ལ་སྡོགས་མུ་
བཞྱི་ཡྡོད། །མུ་བཞྱི་ཀུན་ལ་ཡྡོད་བཞྱིན་དུ། །གཞན་ལ་མུ་བཞྱི་མྱི་བརྩྱི་བར། །དབང་བསྐུར་ྱིད་ལ་བརྩྱི་བ་
ནྱི། །བདུད་ཀྱི་གསང་ཚིག་ཡྱིན་པར་དྡོགས། །གལ་ཏྱེ་མུ་བཞྱི་ཡྡོད་ན་ཡང་། །སྡོ་སྡོའ ་ི མཚན་ྱིད་ཤྱེས་མྱི་
ནུས། །ཅྱི་སྟྱེ་ཤྱེས་པར་ནུས་ན་ནྱི། །དྱེ་ཡྱི་མཚན་ྱིད་སྨྲ་དགྡོས་སྡོ། །སྨྲས་ཀང་རང་བཟྡོ་མ་ཡྱིན་པ། །ལུང་དང་
མཐུན་པ་ཁྱྱེད་ལ་མྱེད། །གལ་ཏྱེ་མུ་བཞྱི་བདྱེན་སྱིད་ན། །གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་མྱི་བྱེད་ཀང་། །བས་ན་ཐྡོབ་
པའྱི་གང་ཟག་ལ། །དབང་བསྐུར་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར་མྱི་དགྡོས། །གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་པས། །དྱེ་ལའང་
དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་ན། །ནད་མྱེད་པ་ལ་སན་སྤྡོང་བས། །ནད་པ་ལ་ཡང་སྤྡོང་ངམ་ཅྱི། །འདྱི་འདྲའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་
ཐམས་ཅད་ནྱི། །བདུད་ཀྱི་བྱིན་རབས་ཡྱིན་ཞྱེས་བ། །ཁ་ཅྱིག་གསང་སྔགས་གསང་བ་ལ། །ཡྱེ་གསང་ཐབས་
ཀྱིས་ཆྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །གསང་སྒྲྡོགས་ལྟུང་བ་མྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར། །འདྱི་ཡང་ཅུང་ཟད་བརག་པར་བ། །ཡྱེ་གསང་ཞྱེས་
བའྱི་དྡོན་ཅྱི་ཞྱིག །གལ་ཏྱེ་གྡོ་བ་མྱེད་པ་ལ། །ཟྱེར་ན་གྡོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ། །ཡྱེ་གསང་མྱིན་ཕྱྱིར་ལྟུང་བར་
འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཡྱིན་པས། །དམ་ཆྡོས་བདྱེན་པའྱི་བྱིན་རབས་འདྱི། །སུ་ཡྱིས་ཐྡོས་ཀང་ཕན་
ཡྡོན་ཆྱེ། །དྱེས་ན་གསང་སྒྲྡོགས་མྱི་འབྱུང་ན། །གལ་ཏྱེ་དམ་ཆྡོས་བདྱེན་པ་རུ། །
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༼༤༥༽
གྡོ་ན་ཆྡོས་ནས་འབྱུང་བཞྱིན་གྱིས། །ཆྡོས་ལ་གསང་དང་མྱི་གསང་བའྱི། །ལུགས་གྱིས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་
གསུངས། །དྱེས་ན་ཡྱེ་གསང་ཞྱེས་བ་བ། །འདྱི་ཡང་བསྟན་ལ་གནྡོད་ཚིག་ཡྱིན། །ཁ་ཅྱིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་
མྱེད། །ཐབས་ལམ་གཅྱིག་ཏུ་ངྱེས་པ་མྱེད། །ལྟ་བ་རྡོགས་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་གྡོལ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་བསྱེད་རྱིམ་
གྱིས། །དཀའ་ཐུབ་སད་པས་ལཱུ་ཧྱི་པ། །སྡོད་པའྱི་གྡོགས་ཀྱིས་ནག་པྡོ་པ། །རླུང་གྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་གྡོ་
རཀྵ། །གཏུམ་མྡོའ་ི སྟྡོབས་ཀྱིས་ཤ་ཝ་རྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོས་ས་ར་ཧ། །བྱིན་རབས་སྟྡོབས་ཀྱིས་ཏྡོག་ཙེ་བ། །ཟ་
ལ་འཆག་གྱིས་ཞྱི་བ་ལྷ། །ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་འདྡོད་ཡྡོན་གྱིས། །རྱེན་འབྱེལ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པ་ལས། །བྱིརྺ་པ་ལ་
གྲུབ་ཐྡོབ་བྱུང་། །འདྱི་འདྲའྱི་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་ལ། །སྐུར་པ་གདབ་ཏུ་མྱི་རུང་ཟྱེར། །འདྱི་ཡང་ལྱེགས་པར་
བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་གྱིས་མྱིན་པའྱི། །སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་གཞན་མྱེད། །དྱེས་ན་
གྲུབ་ཐྡོབ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཕྱྡོགས་རྱེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གྡོལ་བ་མྱིན། །དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི། །ཡྱེ་
ཤྱེས་སྱེས་པས་གྡོལ་བ་ཡྱིན། །ལྟ་བ་དང་ནྱི་བསྱེད་རྱིམ་དང་། །གཏུམ་མྡོ་དང་ནྱི་བྱིན་རབས་སྡོགས། །དྱེ་དག་
རང་པས་གྡོལ་བ་མྱིན། །དབང་བསྐུར་བ་ཡྱི་བྱིན་རབས་དང་། །རྱིམ་གྱིས་བསྡོམས་པའྱི་རྱེན་འབྱེལ་
གྱིས། །ཡྱེ་ཤྱེས་རྡོགས་ནས་གྡོལ་བ་ཡྱིན། །བསྱེད་རྱིམ་རླུང་དང་གཏུམ་མྡོ་སྡོགས། །རྱིམ་པ་གྱིས་ལས་ཐ་
དད་མྱིན། །བྱིན་རབས་དྱེ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན། །ལྟ་བ་དྱེ་ཡྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་དྱེའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས། །དྱེ་
ཡྱི་སྡོས་བཅས་སྡོད་པ་ནྱི། །ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱིས་
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༼༤༦༽
མཛད་པ་ཡྱིན། །དྱེ་ཡྱི་སྡོས་མྱེད་སྡོད་པ་ལ། །བྷུ་སུ་ཀུ་ཞྱེས་སངས་རྒྱས་གསུངས། །དྱེ་ཡྱི་ཤྱིན་ཏུ་སྡོས་མྱེད་
ནྱི། །རྱིམ་གྱིས་བརན་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པ་ནྱི། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ ་ི སྡོད་པར་
བཤད། །དྱེས་ན་རྒྱུ་རྱེན་མ་ཚོགས་པར། །སངས་རྒྱས་འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་མྡོད། །སྔ་མའྱི་ལས་འཕྡོའ ་ི བྱེ་བག་
དང་། །ནང་གྱི་རྱེན་འབྱེལ་ཁྱད་པར་གྱིས། །ཡྱེ་ཤྱེས་སྱེ་བའྱི་ས་འདྲྱེན་ནྱི། །ཐབས་ཀྱི་དབྱེ་བས་བྱེད་པར་
གསུངས། །དཔྱེར་ན་ནད་པའྱི་ལུས་བརས་པ། །བཟའ་དང་བཏུང་བས་བྱེད་མྡོད་ཀྱི། །དྱེ་ཡྱི་ཡྱི་ག་འབྱེད་པ་
ནྱི། །ཟས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པ་བཞྱིན། །དྱེ་ཕྱྱིར་ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ། །སྐུར་པ་འདྱེབས་ན་བླུན་པྡོ་ཡྱིན། །འྡོན་
ཀང་རྱེ་རྱེས་འཚང་རྒྱ་བར། །འདྡོད་ན་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་པར་བཤད། །དྱེས་ན་སྱིན་བྱེད་དབང་དང་ནྱི། །རྱིམ་པ་
གྱིས་ལ་འབད་པར་གྱིས། །སྡོ་ནམ་ཚུལ་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱི། །ལྡོ་ཏྡོག་རྱིམ་གྱིས་སྱིན་པ་ལྟར། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་
པའྱི་ལམ་ཞུགས་ན། །གངས་མྱེད་གསུམ་གྱིས་རྡོགས་འཚང་རྒྱ། །སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ས་བྡོན་ནྱི། །ྱི་མ་
གཅྱིག་ལ་ལྡོ་ཏྡོག་སྱིན། །རྡོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་ཐབས་ཤྱེས་ན། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ། །སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རྱེ་
སྡོགས་བསྡོམ་པ། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཡྱིན། །དྱེ་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་མྱུར་ན་ཡང་། །གངས་མྱེད་གསུམ་
གྱི་དཀའ་སད་དགྡོས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལམ་པྡོ་ཆྱེ། །རྩྡོད་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ་བའྱི་ཆྡོས། །མཁས་པ་
ཀུན་གྱིས་གུས་པས་བསྟྱེན། །གལ་ཏྱེ་འདྱི་བཞྱིན་བསྒྲུབ་འདྡོད་ན། །རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོའ་ི བྱིན་རབས་མྱེད། །ལྷན་
སྱེས་ལ་སྡོགས་འདྱིར་མྱི་བསྡོམ། །གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་ཐབས་ལམ་
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བལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི ཐ་སད་མྱེད། །ཚེ་འདྱི་དང་ནྱི་བར་དྡོ་དང་། །ཕྱྱི་མར་འཚང་རྒྱ་ཁྡོང་མྱི་བཞྱེད། །འྡོན་
ཀང་ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོ་ཡྱི། །སྱེ་སྡོད་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན། །བང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་སྱེམས་བསྱེད་ལ། །གངས་
མྱེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གྱིས་སྡོགས། །སྱེམས་ཅན་ཡྡོངས་སུ་སྱིན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཞྱིང་རྣམས་ལྱེགས་
པར་སྡོངས། །ས་བཅུའྱི་ཐ་མར་བདུད་བཏུལ་ནས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་གསུངས། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་
གཞུང་མྱི་ནུས་པར། །གལ་ཏྱེ་གསང་སྔགས་བསྡོམ་འདྡོད་ན། །ནྡོར་པ་མྱེད་པའྱི་དབང་བཞྱི་ལྡོངས། །འཁྲུལ་བ་
མྱེད་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་སྡོམས། །དྱེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་གྡོམས་པར་བ། །དྱེ་ནས་འཁྡོར་
འདས་བསྱེ་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྣམ་པར་དག་པའྱི་སྡོད་པ་སད། །ནང་གྱི་ས་ལམ་ཀུན་བགྡོད་ནས། །རྡོ་རྱེ་འཛིན་པའྱི་ས་
དགྱེ་བ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནྱི་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །འདྱི་ནྱི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་
ཡྱིན། །རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་ཚིག་མཆྡོག །འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བ། །གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་བྱེད་
འདྡོད་ན། །དྱེ་ཡྱིས་འདྱི་བཞྱིན་སད་པར་བ། །ཡང་ན་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ཡྱི། །མདྡོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བཞྱིན་
གྱིས། །ཡང་ན་རྡོ་རྱེ་ཐྱེག་པ་ཡྱི། །རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིན་དུ་མས་སུ་ལྡོངས། །འདྱི་གྱིས་མྱིན་པའྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་
ནྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པ་མྱེད། །ད་ལྟའྱི་ཆྡོས་པ་ཕལ་ཆྱེ་བ། །བསླབ་པ་གསུམ་པྡོ་མྱི་སྡོང་
བས། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མྱིན། །དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་མྱི་ལྡན་པས། །རྡོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་བསྟན་པ་
མྱིན། །འདུལ་བའྱི་སྱེ་སྡོད་མྱི་ཤྱེས་པས། །ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཡང་ཆྡོས་ལུགས་
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མྱིན། །འྡོན་ཀང་ཆྡོས་པར་ཁས་འཆྱེ་བ། །ཀྱེ་མ་གང་གྱི་བསྟན་པ་འགྱུར། །ཕ་མྱེད་པ་ཡྱི་བུ་མང་ཡང་། །རྱིགས་
ཀྱི་ནང་དུ་ཆུད་མྱི་ནུས། །དྱེ་བཞྱིན་ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བའྱི། །ཆྡོས་པ་བསྟན་པའྱི་ནང་དུ་མྱིན། །དག་དུག་བསྡུས་
པའྱི་གྡོས་ལ་ནྱི། །ཆྱེན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་ཆས་མྱི་རུང་། །དྱེ་བཞྱིན་ཐུན་ཚགས་བསྡུས་པ་ཡྱི། །ཆྡོས་ཀྱིས་དད་ཅན་
འཚང་མྱི་རྒྱ། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་པ་ཁ་ཅྱིག་ཀང་། །སངས་རྒྱས་པ་ལ་འདྱི་སྐད་ཟྱེར། །སྱིག་པ་སྤྡོང་ཞྱིང་དགྱེ་བྱེད་
ན། །མུ་སྟྱེགས་ཡྱིན་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་སྡོན། །དགྱེ་བ་མྱེད་ཅྱིང་སྱིག་བྱེད་ན། །ཆྡོས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཅྱི་ཕན་ལྡོ། །དྱེ་
བཞྱིན་འདྱི་ནའང་བླུན་པྡོ་འགའ། །དད་དང་ལྡན་ཞྱིང་སྱིང་རྱེ་ཆྱེ། །སྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བཟྡོད་པ་
བསྡོམ། །བསམ་གཏན་བསྡོམ་ཞྱིང་སྟྡོང་པ་ྱིད། །རྡོགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི། །མདྡོ་རྒྱུད་རྣམས་
དང་མྱི་མཐུན་ཡང་། །དྱེ་ལ་སྡོན་མྱེད་དྱེ་མྱེད་ན། །མདྡོ་རྒྱུད་མཐུན་ཡང་ཅྱི་ཕན་ལྡོ། །དྱེ་ཡང་བརག་པར་བ་བས་
ྡོན། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ལ་སྡོམ་པ་མྱེད། །དྱེ་ཕྱྱིར་དགྱེ་བ་བས་ན་ཡང་། །བར་མ་ཡྱིན་གྱི་སྡོམ་པ་ལས། །བྱུང་བའྱི་
དགྱེ་བ་སྱིད་མ་ཡྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པ། །དྱེ་ལ་རྱིག་འཛིན་སྡོམ་པ་མྱེད། །སྡོམ་མྱེད་དྱེ་ཡྱིས་
དགྱེ་སད་ཀང་། །བར་མ་ཡྱིན་གྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི། །སྡོམ་པ་ལས་བྱུང་དགྱེ་བ་མྱིན། །སྡོམ་པའྱི་དགྱེ་བ་མ་ཡྱིན་
ན། །གསང་སྔགས་ཐབས་ལམ་རབ་ཟབ་ཀང་། །འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་ཐུབ་པས་གསུངས། །སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་
པ་ཡྱི། །རྱིམ་གྱིས་ཟབ་མྡོའ ་ི གནད་ཤྱེས་ན། །དྱེ་ནྱི་ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོ་འམ། །སྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་
ན། །འགྲུབ་པར་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གསུངས། །དྱེ་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ་
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༼༤༩༽
མཁས་རྣམས་གུས། །གང་དག་རབ་ཏུ་འབྱུང་འདྡོད་ན། །སྡོམ་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་གུས་པས་ལྡོངས། །ལྟྡོ་གྡོས་ཙམ་
ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱི། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཐུབ་པས་བཀག །སྱེམས་སྱེད་བྱེད་པ་དྱེ་དག་ཀང་། །བསྟན་པའྱི་ལུགས་
བཞྱིན་མྱི་བྱེད་ཀྱི། །ཐྡོས་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་མགྡོ་བསྐྡོར་ནས། །བླུན་པྡོ་དགའ་བར་བ་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །གསང་སྔགས་
བསྡོམ་པ་མང་མྡོད་ཀྱི། །རྒྱུད་སྱེ་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཉུང་། །སྡོད་པ་བདྱེ་བའྱི་འདུ་ཤྱེས་ཀྱིས། །རང་བཟྡོར་
གསང་སྔགས་སྡོད་པར་ཟད། །གལ་ཏྱེ་དབང་སྐུར་བྱེད་ན་ཡང་། །བཟང་པྡོའ ་ི གཞུང་ལུགས་ཀུན་དྡོར་
ནས། །གང་དག་བརྫུན་གྱིས་བསླད་པ་ལ། །ངྡོ་མཚར་བཞྱིན་དུ་གུས་པས་ལྱེན། །བརྒྱ་ལ་བསྱེད་རྱིམ་བསྡོམ་ན་
ཡང་། །སང་གཞྱི་སྡོང་བྱེད་ལྱེགས་འཕྡོད་པའྱི། །ཆྡོ་གའྱི་ཡན་ལག་ཀུན་བྡོར་ནས། །རང་བཟྡོའ ་ི དཀྡོངས་བསྱེད་
བསྡོམ་པར་ཟད། །གཏུམ་མྡོ་བསྡོམ་པ་ཕལ་ཆྱེར་ཡང་། །ནང་གྱི་རྱེན་འབྱེལ་མྱི་ཤྱེས་པར། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱི་
གཏུམ་མྡོ་ལྟར། །དྲྡོད་ཙམ་ལ་ནྱི་དམྱིགས་པར་གྡོ །ཡྱེ་ཤྱེས་ཅུང་ཟད་སྱེས་ན་ཡང་། །དྱེ་དག་ྡོན་མྡོངས་རྣམ་
རྡོག་དང་། །འབྱེད་པའྱི་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལམ་མྱི་འགྱུར། །བླ་མ་ལ་ནྱི་མྡོས་
ན་ཡང་། །དྱེ་འདྲའྱི་བླ་མ་བླ་མ་མྱིན། །དཔྡོན་སླྡོབ་གྱི་ག་གསང་སྔགས་ཀྱི། །སྡོམ་པ་མྱེད་པ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་
རྡོ། །དཔྱེར་ན་རབ་བྱུང་མ་བས་ན། །མཁན་པྡོའ ་ི ཐ་སད་མྱེད་པ་བཞྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན། །བླ་
མའྱི་ཐ་སད་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །གསང་སྔགས་མྱིན་པའྱི་བླ་མ་ལ། །མྡོས་པ་བས་ཀང་ཚེ་འདྱི་ཡྱི། །བདྱེ་སྱིད་ཕུན་
ཚོགས་ཙམ་ཞྱིག་གམ། །རྱིམ་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་སྱིད་ཀྱི། །དྱེ་ནྱི་ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོ་ལ། །སངས་
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རྒྱས་ྱིད་སྱིན་མྱི་ནུས་སྡོ། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ་རུ། །བལྟ་བར་བ་
ཞྱེས་གསུངས་མྡོད་ཀྱི། །སངས་རྒྱས་དངྡོས་སུ་གསུངས་པ་མྱེད། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱེས། །བ་བ་
དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ནས་ཡྱིན། །དབང་བསྐུར་སྡོམ་པས་མ་འབྱེལ་ན། །བཟང་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ཡྱིན། །རབ་བྱུང་
མྱིན་ལ་མཁན་པྡོ་མྱེད། །དབང་མ་བསྐུར་ལ་བླ་མ་མྱེད། །སྡོམ་པ་མྱེད་ལ་དགྱེ་རྒྱུན་མྱེད། །སབས་འགྡོ་མྱེད་ན་
ཆྡོས་པ་མྱིན། །དགྱེ་སྡོང་སྡོམ་པ་མྱེད་པ་དང་། །རྒྱལ་སས་སྱེམས་བསྱེད་མ་ཐྡོབ་པ། །སྔགས་པ་དབང་བསྐུར་
མྱེད་པ་གསུམ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་ཆྡོམ་རྐུན་ཡྱིན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་བསྡོམ་ན་ཡང་། །རྡོག་པ་ཁ་འཚོམ་
ྱིད་བསྡོམ་གྱི། །རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོར་མྱི་ཤྱེས་སྡོ། །བླུན་པྡོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེ་བསྡོམ་
པ། །ཕལ་ཆྱེར་དུད་འགྡོའ ་ི རྒྱུ་རུ་གསུངས། །མྱིན་ན་གཟུགས་མྱེད་ཁམས་སུ་སྱེ། །ཡང་ན་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པར་
ལྟུང་། །གལ་ཏྱེ་དྱེ་ནྱི་བསྡོམ་ལྱེགས་ཀང་། །དབུ་མའྱི་བསྡོམ་ལས་ལྷག་པ་མྱེད། །དབུ་མའྱི་བསྡོམ་དྱེ་བཟང་མྡོད་
ཀྱི། །འྡོན་ཀང་འགྲུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ། །ཇྱི་སྱིད་ཚོགས་གྱིས་མ་རྡོགས་པ། །དྱེ་སྱིད་བསྡོམ་དྱེ་མཐར་མྱི་
ཕྱྱིན། །འདྱི་ཡྱི་ཚོགས་གྱིས་རྡོགས་པ་ལ། །བསྐལ་པ་གངས་མྱེད་དགྡོས་པར་གསུངས། །ངྱེད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་
པྡོ་ནྱི། །དབང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། །རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་འཛིན་ལས། །བྱུང་བའྱི་རང་བྱུང་ཡྱེ་ཤྱེས་
ཡྱིན། །འདྱི་ཡྱི་རྡོགས་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི། །ཐབས་ལ་མཁས་ན་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ། །དྱེ་ལས་གཞན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་
ཆྱེ། །རྡོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས། །དྱེས་
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༼༥༡༽
ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་ལ། །མྡོས་ན་གསང་སྔགས་གཞུང་བཞྱིན་སྒྲུབས། །ད་ལྟའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་དང་། །རྒྱ་ནག་
ལུགས་ཀྱི་རྡོགས་ཆྱེན་ལ། །ཡས་འབབ་དང་ནྱི་མས་འཛེགས་གྱིས། །རྱིམ་གྱིས་པ་དང་ཅྱིག་ཆར་བར། །མྱིང་
འདྡོགས་བསྒྱུར་བ་མ་གཏྡོགས་པ། །དྡོན་ལ་ཁྱད་པར་དབྱེ་བ་མྱེད། །ཆྡོས་ལུགས་འདྱི་འདྲ་འབྱུང་བ་ཡང་། །བང་
ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཞྱི་བ་འཚོས། །རྒྱལ་པྡོ་ཁྱི་སྡོང་ལྡྱེའུ་བཙན་ལ། །ལུང་བསྟན་ཇྱི་བཞྱིན་ཐྡོག་ཏུ་བབ། །ལུང་
བསྟན་དྱེ་ཡང་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །རྒྱལ་པྡོ་ཁྱྡོད་ཀྱི་བྡོད་ཡུལ་འདྱིར། །སླྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ཀྱིས། །བརན་མ་བཅུ་གྱིས་ལ་གཏད་པས། །མུ་སྟྱེགས་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་མྡོད། །འྡོན་ཀང་རྱེན་འབྱེལ་འགའ་
ཡྱི་རྒྱུས། །ཆྡོས་ལུགས་གྱིས་སུ་འགྡོ་བར་འགྱུར། །དྱེ་ཡང་ཐྡོག་མར་ང་འདས་ནས། །རྒྱ་ནག་དགྱེ་སླྡོང་བྱུང་
ནས་ནྱི། །དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཅྱེས་བ་བ། །ཅྱིག་ཆར་པ་ཡྱི་ལམ་སྟྡོན་འགྱུར། །དྱེ་ཚེ་ང་ཡྱི་སླྡོབ་མ་ནྱི། །མཁས་པ་
ཆྱེན་པྡོ་ཀཱ་མ་ལ། །ཤཱྱི་ལ་ཞྱེས་བ་རྒྱ་གར་ནས། །སན་དྲྡོངས་དྱེ་ཡྱིས་དྱེ་སུན་འབྱིན། །དྱེ་ནས་དྱེ་ཡྱི་ཆྡོས་ལུགས་
བཞྱིན། །དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྡོད་ཅྱིག་གསུངས། །དྱེ་ཡྱིས་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་བཞྱིན། །ཕྱྱི་ནས་ཐམས་ཅད་
བདྱེན་པར་གྱུར། །རྒྱ་ནག་ལུགས་དྱེ་ནུབ་མཛད་ནས། །རྱིམ་གྱིས་པ་ཡྱི་ཆྡོས་ལུགས་སྤྱེལ། །ཕྱྱི་ནས་རྒྱལ་
ཁྱིམས་ནུབ་པ་དང་། །རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ ་ི གཞུང་ལུགས་ཀྱི། །ཡྱི་གྱེ་ཙམ་ལ་བརྱེན་ནས་ཀང་། །དྱེ་ཡྱི་མྱིང་
འདྡོགས་གསང་ནས་ནྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོར་མྱིང་བསྒྱུར་ནས། །ད་ལྟའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་ནྱི། །ཕལ་ཆྱེར་རྒྱ་ནག་
ཆྡོས་ལུགས་ཡྱིན། །ནཱ་རྡོ་དང་ནྱི་མཻ་ཏྱི་བའྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་གང་ཡྱིན་
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པ། །དྱེ་ནྱི་ལས་དང་ཆྡོས་དང་ནྱི། དམ་ཚིག་དང་ནྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེ། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་ནས་ཇྱི་སྐད་དུ། །གསུངས་
པ་དྱེ་ྱིད་ཁྡོང་བཞྱེད་དྡོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་། །ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པར་འདྱི་སྐད་གསུངས། །ལས་ཀྱི་
ཕྱག་རྒྱ་མྱི་ཤྱེས་པས། །ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའང་མྱི་ཤྱེས་ན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོའ་ི མྱིང་ཙམ་ཡང་། །རྡོགས་པ་ྱིད་ནྱི་
མྱི་སྱིད་གསུངས། །རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོ་གཞན་དང་ནྱི། །བསྟན་བཅྡོས་ཆྱེན་པྡོ་གཞན་ལས་ཀང་། །དབང་བསྐུར་དག་
དང་མ་འབྱེལ་བ། །དྱེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་བཀག །དབང་བསྐུར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེ་རྡོགས་
ན། །ད་གཟྡོད་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྱི། །འབད་རྩྡོལ་ཀུན་ལ་མྱི་ལྟྡོས་སྡོ། །དྱེང་སང་འགའ་ཞྱིག་བླ་མ་
ཡྱི། །མྡོས་གུས་ཙམ་གྱིས་སྱེམས་བསྒྱུར་ནས། །རྡོག་པ་ཅུང་ཟད་འགགས་པ་ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོའ་ི ངྡོ་སྡོད་
བྱེད། །དྱེ་འདྲ་བདུད་ཀྱི་ཡྱིན་པའང་སྱིད། །ཡང་ན་ཁམས་འདུས་འགའ་ལའང་འབྱུང་། །ཀ་རུ་འཛིན་ཞྱེས་བ་བ་
ཡྱི། །བརྫུན་རབས་ཅན་གྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་བྱུང་། །དྱེ་ཡྱི་དགྡོན་པ་མཐྡོང་ཙམ་གྱིས། །འགའ་ལ་ཏྱིང་འཛིན་སྱེས་ཞྱེས་
ཟྱེར། །ཕྱྱི་ནས་དྱེ་ཡྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཞྱིག །དྱེ་ནས་ཏྱིང་འཛིན་དྱེ་རྒྱུན་ཆད། །དྱེ་འདྲའྱི་ཏྱིང་འཛིན་བདུད་རྱིགས་
ཀྱི། །འབྱུང་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བྱེད་པར་གསུངས། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་བསྒྲུབ་པ་ཡྱི། །བྱིན་རབས་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན། །ཁ་ཅྱིག་སྱེ་བ་སྔ་མ་ལ། །སྱེམས་བསྱེད་དབང་བསྐུར་མ་བས་ན། །ཆྡོས་ལ་དད་པ་མྱི་སྱིད་
པས། །གང་དག་ཐྱེག་ཆྱེན་དད་ཐྡོབ་པ། །དྱེ་དག་སྔར་སངས་ཡྱིན་པས་ན། །ད་ལྟ་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་
ཟྱེར། །འྡོ་ན་
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སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡྱི། །སྡོམ་པ་དག་ལ་མྡོས་པ་ཡང་། །སྔ་མའྱི་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །ད་ལྟ་རབ་ཏུ་དབྱུང་ཅྱི་
དགྡོས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཀང་། །སྔ་མའྱི་སྱེམས་བསྱེད་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །ད་ལྟ་སྱེམས་
བསྱེད་བ་ཅྱི་དགྡོས། །དྱེ་དག་དགྡོས་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི། །དབང་བསྐུར་ཡང་ནྱི་ཅྱིས་མྱི་དགྡོས། །སངས་རྒྱས་
ཆྡོས་ལ་མྱི་དགའ་བའྱི། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་ཀྱིས་ཆྡོས་སྤངས་པ། །དྱེ་ལ་མཚར་དུ་མྱི་བརྩྱི་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་ཆྡོས་
ལ་བརྱེན་བཞྱིན་དུ། །མདྡོ་རྒྱུད་ན་བཤད་འགྡོག་བྱེད་པ། །དྱེ་ལ་ཁྡོ་བྡོ་ངྡོ་མཚར་སྱེས། །ལ་ལ་ཞྱི་གནས་ཅུང་
ཟད་དང་། །སང་སྟྡོང་རྡོགས་པ་ཕ་མྡོ་ལ། །མཐྡོང་ལམ་ཡྱིན་ཞྱེས་ངྡོ་སྡོད་བྱེད། །ཁྱུང་གྱི་སྡོང་རྒྱ་ཇྱི་བཞྱིན་
དུ། །ལུས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིས་བཅྱིངས་པས་ན། །ད་ལྟ་ཡྡོན་ཏན་མྱི་འབྱུང་བས། །ལུས་རྒྱ་ཞྱིག་པའྱི་ཤྱི་མ་ཐག །ཡྡོན་
ཏན་ཕྱྱི་ནས་འབྱུང་ཞྱེས་ཟྱེར། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོའ་ི མདྡོ་རྒྱུད་ལས། །འདྱི་འདྲའྱི་ཆྡོས་ལུགས་བཤད་པ་མྱེད། །ྱི་མ་
དྱེ་རྱིང་ཤར་བ་ཡྱི། །འྡོད་ཟྱེར་ནངས་པར་འབྱུང་བ་མཚར། །ཁ་ཅྱིག་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་དང་། །གསང་སྔགས་གྱིས་
ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་ལ། །རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མྱེད་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། །དྱེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀང་། །རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མྱེད་
གྱིས་སུ་འགྱུར། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་དག་བཅྡོམ་ལ། །རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མྱེད་གྱིས་འཐད་ཀྱི། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི
འཕགས་པ་ལ། །རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མྱེད་གྱིས་མྱི་སྱིད། །ན་ཐྡོས་ལགས་ཀྱི་ཚ་ཚའྱི་དཔྱེས། །ཚེ་འདྱིར་མྱ་ངན་མ་
འདས་པ། །བར་དྡོར་མྱ་ངན་འདའ་བར་གསུངས། །དྱེ་བཞྱིན་གསང་སྔགས་བསྡོམ་པ་ལས། །ཚེ་འདྱིར་མཐྡོང་
ལམ་མ་ཐྡོབ་པ། །བར་དྡོར་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་མྡོད་ཀྱི། །ཚེ་འདྱིར་མཐྡོང་ལམ་སྱེས་པ་
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༼༥༤༽
ལ། །ཡྡོན་ཏན་ཤྱི་ནས་འབྱུང་བ་ནྱི། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་བརྫུན་རྱིབ་ཡྱིན། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་མྱི་མཐུན་
པས། །འདྱི་འདྲའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མཁས་པས་སྤྡོངས། །ཇྡོ་བྡོ་ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་ནྱི། །དབང་བསྐུར་དུས་སུ་མཐྡོང་ལམ་
སྱེ། །དྱེ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་དྱེ་ལ་འགག །ཆྡོས་མཆྡོག་རྱེས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་ནྱི། །འགག་པ་མྱེད་ཅྱེས་གསུངས་པར་
གག །འདྱི་ནྱི་དཔྱེ་ཡྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ། མཐྡོང་བའྱི་ལམ་དུ་བཏགས་པར་ཟད། །འཕགས་པ་ལྷ་ཡྱིས་སྡོད་བསྡུས་
སུ། །བདྱེན་པ་མཐྡོང་ཡང་ལས་མཐའ་ལ། །ཆགས་པར་གསུངས་པ་རྡོགས་རྱིམ་གྱི། །རང་བྱུང་ཡྱེ་ཤྱེས་རྡོགས་
པ་ནྱི། །དཔྱེ་ཡྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ྱིད་ལ་དགྡོངས། །དྱེ་དང་ལམ་འབས་ལ་སྡོགས་པ། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་
མཐུན། །དྱེས་ན་ངྱེད་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་ནྱི། །འཕགས་པ་མྱིན་ལ་འབྱུང་མྱི་སྱིད། །ཐྱེག་པ་གསུམ་གྱི་ལག་ལྱེན་
ཡང་། །རང་རང་གཞུང་ལུགས་བཞྱིན་བྱེད་ན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ཡྱིན་མྱི་བྱེད་ན། །བསྟན་པའྱི་གཟུགས་
བརན་ཡྱིན་ཞྱེས་བ། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་བླ་མ་དྱེ། །བཟང་ཡང་གང་ཟག་ཁྡོ་ནར་བས། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་བླ་མ་
ནྱི། །བཟང་ན་དགྱེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཡྱིན། །གསང་སྔགས་པ་ཡྱི་བླ་མ་མཆྡོག །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་
དབྱེར་མྱེད་ཡྱིན། །དྱེས་ན་དྱེ་ལ་གསྡོལ་བཏབ་པས། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ། །དྱེ་ལྟའྱི་ཐྱེག་
པ་གསུམ་པྡོ་ཡྱི། །སྡོ་སྡོའ ་ི གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་བཞྱིན། །བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་ལྡན་ན། །བླ་མ་ཡྱིན་གྱི་དམ་པ་
མྱིན། །དྱེ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་ཡང་། །བྱིན་རབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་མྡོད་ཀྱི། །ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོ་ལ་སྡོགས་
སུ། །
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སངས་རྒྱས་ྱིད་སྱིན་མྱི་ནུས་སྡོ། །དྱེས་ན་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པའྱི་མྱིས། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་བླ་མ་
རུ། །འདུས་པར་མཐྡོང་ནས་བླ་མ་ལ། །གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་བྱིན་རབས་འཇུག །གལ་ཏྱེ་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་
ན། །བླ་མ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ྱིད་དུ། །ཕར་ལ་བསྡུས་ལ་གསྡོལ་བ་ཐྡོབ། །རྱིམ་གྱིས་བྱིན་རབས་ཅྱི་རྱིགས་
འཇུག །བླ་མ་རང་པ་བཟང་སྱིད་ཀང་། །གསྡོལ་བ་བཏབ་པ་བྱིན་རབས་ཆུང་། །དྱེ་བས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་
ྱིད་ལ། །གསྡོལ་བ་བཏབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་། །དབང་བསྐུར་དང་པྡོ་མ་ཐྡོབ་པར། །བསྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་བསྡོམ་པ་
དང་། །དབང་བསྐུར་གྱིས་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་བསྡོམ་པ་དང་། །དབང་བསྐུར་གསུམ་པ་མ་
ཐྡོབ་པར། །བདྱེ་སྟྡོང་ལ་སྡོགས་བསྡོམ་པ་དང་། །དབང་བསྐུར་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་སྡོགས་
བསྡོམ་དང་། །དགྱེ་སླྡོང་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །མཁན་སླྡོབ་ལ་སྡོགས་བྱེད་པ་ནྱི། །གསང་སྔགས་མྱེད་པར་སྦྲུལ་
གདུག་གྱི །མགྡོ་ལས་རྱིན་ཆྱེན་ལྱེན་པ་ལྟར། །རང་གཞན་བརག་པའྱི་རྒྱུ་རུ་བས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱང་
རྱིང་སྤང་། །གཞན་ཡང་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱི་ན། །འཁྲུལ་བའྱི་ལག་ལྱེན་དུ་མ་ཡྡོད། །ཁ་འབར་མ་ཡྱི་གཏྡོར་མ་
ལ། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་བཞྱི་ཡྱི་མཚན། །སྔྡོན་ལ་བརྡོད་པའྱི་ལག་ལྱེན་མཐྡོང་། །འདྱི་ཡང་མདྡོ་དང་མཐུན་
མ་ཡྱིན། །མདྡོ་ལས་སྔྡོན་ལ་སྔགས་བརྡོད་ནས། །སངས་རྒྱས་བཞྱི་པྡོ་ཕྱྱི་ནས་གསུངས། །འགའ་ཞྱིག་ཆུ་སྱིན་
ནང་དུ་ཟན། །འཇུག་པའྱི་ལག་ལྱེན་བྱེད་པ་ཐྡོས། །འཇུར་གྱེགས་ཅན་གྱི་ཡྱི་དྭགས་ཀྱིས། །ཆུ་སྱིན་ནང་དུ་ཟན་
མཐྡོང་ན། །འཇྱིགས་པ་ཆྱེན་པྡོ་
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འབྱུང་བར་གསུངས། །དྱེས་ན་ཆུ་སྱིན་ནང་དུ་ཟན། །འདྱེབས་པ་ཆྡོ་ག་མས་པ་ཡྱིན། །ཟན་གྱི་ཕུད་ལ་ལྷ་
བཤྡོས་དང་། །ཆངས་བུ་བ་བར་སངས་རྒྱས་གསུངས། །རྡོ་རྱེ་རྩྱེ་མྡོའ་ི རྒྱུད་ལས་ནྱི། །ཟས་ཀྱི་ཕུད་ལ་ཆངས་བུ་
སྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་འཕྡོག་མའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། །སངས་རྒྱས་སྟྡོན་པར་ཁས་འཆྱེ་ན། །འཕྡོག་མ་ལ་ནྱི་ཆངས་
བུ་སྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་དྱེ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། །ལྟ་བ་ངན་སྱེལ་ལ་སྡོགས་ལྟྡོས། །འགའ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་གསུངས་
པ་ཡྱི། །ལྷ་བཤྡོས་ཆངས་བུ་མྱི་བྱེད་པར། །མ་གསུངས་པ་ཡྱི་འབང་རྒྱས་དང་། །གྲུ་གསུམ་ལ་སྡོགས་བྱེད་པ་
མཐྡོང་། །གསང་སྔགས་རྱིང་མ་འགའ་ཞྱིག་ལས། །གྲུ་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྡོའ ་ི སྱིང་། །དྱེ་ཡྱི་ཤ་དང་ཁག་
གྱིས་བརྒྱན། །མཐྱེབ་ཀྱུ་མགྡོ་བྡོའ ་ི ཐྡོད་པས་བསྐྡོར། །ཆང་སྡོགས་བདུད་རྩྱིས་དྱེ་བཀང་ནས། །ཧྱེ་རུ་ཀ་ལ་
མཆྡོད་ཅྱེས་ཟྱེར། །གསང་སྔགས་གསར་མར་གྲུ་གསུམ་གྱི། །གཏྡོར་མ་གཞུང་ནས་བཤད་པ་མྱེད། །ཟས་ཀྱི་
ཕུད་ལ་ཁྱད་པར་དུ། །གྲུ་གསུམ་འབུལ་བ་གསུངས་པ་མྱེད། །ལག་ལྱེན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གསུང་
དང་མཐུན་ན་བསྟན་པ་ཡྱིན། །དྱེས་ན་མདྡོ་སྱེ་མ་དཀྲུག་པར། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་མས་སུ་
ལྡོངས། །སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱི། །ཕྱག་ཏུ་མཚོན་ཆ་བསྐུར་བ་མཐྡོང་། །ཁྱྱིམ་པའྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་དག་
ལ། །རྒྱན་དང་མཚོན་ཆ་སྡོགས་སྱིད་ཀྱི། །རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་འདྱི་མྱི་སྱིད། །བང་ཆུབ་མཆྡོག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་
སྡོགས། །མཛད་པའྱི་རྱིགས་ལྔ་སྱེར་འབམ་མཐྡོང་། །མདྡོ་ལུགས་ཡྱིན་ཞྱེས་ལ་ལ་སྨྲ། །མདྡོ་ནས་འདྱི་འདྲ་
གསུངས་པ་མྱེད། །བ་སྡོད་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་། །སངས་རྒྱས་རྱིགས་ལྔར་བསྡུས་པ་མྱེད། །
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༼༥༧༽
རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ཡྱི། །རྱིགས་ལྔ་ཁ་དྡོག་ཐ་དད་ཅྱིང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཡང་ནྱི་ཐ་དད་གསུངས། །འདྱི་
ཡྱི་སྐུ་མདྡོག་ཕྱག་རྒྱ་ནྱི། །རྱེན་ཅྱིང་འབྱེལ་འབྱུང་སྐུ་ཡྱིན་པས། །ཡྱེ་ཤྱེས་ལྔ་ལ་འཐད་པ་ཡྱིན། །དུས་ཀྱི་འཁྡོར་
ལྡོ་ལ་སྡོགས་ལས། །རྱིགས་ལྔའྱི་ཁ་དྡོག་གཞན་གསུངས་པ། །འབྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་སྡོང་བའྱི། །རྱེན་ཅྱིང་འབྱེལ་
འབྱུང་སྐུ་ཡྱིན་ནྡོ། །སངས་རྒྱས་གསྱེར་མདྡོག་ཅྱེས་གསུངས་པ། །དྲྱི་མ་མྱེད་ཅྱིང་དྭངས་པ་ཡང་། །སྤྲུལ་སྐུ་ཕལ་
ལ་དགྡོངས་ཏྱེ་གསུངས། །གཞན་དུ་སན་བླ་ནམ་མཁའྱི་མདྡོག །སྔྡོན་པྡོ་ྱིད་དུ་མདྡོ་ལས་གསུངས། །ཡྱི་དམ་ལྷ་
ཡྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། །སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་དངྡོས་གྲུབ་དང་། །སྒྲུབ་པའྱི་ཆྡོ་
ག་ཇྱི་སྱེད་པ། །མདྡོ་སྱེ་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མྱེད། །དྱེང་སང་སྔགས་ལ་མྱི་མྡོས་པར། །ལྷ་བསྡོམ་ལ་སྡོགས་
བྱེད་པ་ཡང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་མཐུན་པ་མྱིན། །གཞན་ཡང་སྱིན་སྱེག་རྡོ་སྱེག་དང་། །བདུན་ཚིགས་
སཱཙྪའྱི་ཆྡོ་ག་སྡོགས། །དྱེང་སང་གསང་སྔགས་ལུགས་བྡོར་ནས། །མདྡོ་མཆྡོད་ཙམ་ལ་བརྱེན་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་གའྱི་
རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་ཡྡོད། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་མདྡོ་སྱེ་དང་། །བསྟན་བཅྡོས་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མྱེད། །འདྱི་དག་
ངན་སྡོང་སྡོང་རྒྱུད་ལ། །སྡོགས་པའྱི་རྒྱུད་སྱེ་འགའ་ཞྱིག་ལས། །གསུངས་པའྱི་རྱེས་སུ་འབང་བ་ཡྱི། །གསང་
སྔགས་པ་ལ་གགས་པ་ཡྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་རབ་གནས་མདྡོ་ལུགས་དང་། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྱེ་མདྡོ་ལུགས་དང་། །ལྟུང་
བཤགས་དང་ནྱི་ཤྱེར་སྱིང་སྡོགས། །སྔགས་ལུགས་ཡྱིན་ཞྱེས་འཆད་པ་ཐྡོས། །འདྱི་ཡང་བརག་པར་བ་བས་
ྡོན། །མདྡོ་ནས་རབ་གནས་བཤད་པ་མྱེད། །
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༼༥༨༽
འྡོན་ཀང་མཆྡོད་བསྟྡོད་བཀ་ཤྱིས་སྡོགས། །རྒྱལ་པྡོའ ་ི མངའ་དབུལ་ལྟ་བུ་ལ། །རབ་གནས་ཡྱིན་ཞྱེས་སྨྲ་ན་
སྨྲྡོས། །ལྷ་བསྡོམ་པ་དང་སྔགས་བཟླས་དང་། །བུམ་པ་ལྷ་ཡྱི་སྟ་གྡོན་དང་། །དངྡོས་གཞྱིའྱི་དམ་ཚིག་སྱེམས་
དཔའ་དང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་འཁྡོར་ལྡོ་དགུག་གཞུག་དང་། །སན་དབྱེ་བརན་པར་བཞུགས་པ་དང་། །སྔགས་ཀྱི་བྱིན་
གྱིས་བརབས་པ་ཡྱི། །མྱེ་ཏྡོག་དྡོར་ནས་ལྱེགས་མཆྡོད་དྱེ། །བཀ་ཤྱིས་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་ག་གསང་
སྔགས་རྒྱུད་སྱེ་ལས། །གསུངས་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་ལས་མྱིན། །ལ་ལ་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཞྱེས་སྨྲ། །འྡོ་ན་མདྡོ་སྱེ་
གང་དག་ལ། །བརྱེན་པ་ཡྱིན་པ་སྨྲ་དགྡོས་སྡོ། །དྱེང་སང་གསང་བ་འདུས་པའྱི་ལྷ། །བསྡོམས་ནས་མདྡོ་ལུགས་
ཡྱིན་ཞྱེས་སྨྲ། །གསང་འདུས་ལ་སྡོགས་ཆྡོ་ག་ལ། །མདྡོ་ལུགས་ཆྡོ་ག་འབྱུང་བ་མཚར། །སྱེང་གྱེའྱི་ཕྲུ་གུ་གང་
ཆྱེན་ལས། །བྱུང་ན་སྔྡོན་མྱེད་སྡོག་ཆགས་ཡྱིན། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་འདྲ་ཡྱི། །ཆྡོ་ག་སླན་ཆད་མ་བྱེད་
ཅྱིག །ལྷ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་། །མྱི་ལ་དབང་བསྐུར་བ་བ་སྡོགས། །རྡོ་རྱེ་སླྡོབ་མའྱི་དབང་བསྐུར་བ། །ཐྡོབ་
ཀང་བ་བར་མ་གསུངས་ན། །དབང་བསྐུར་གཏན་ནས་མ་ཐྡོབ་པའྱི། །གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་སྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །རྡོ་
རྱེ་སླྡོབ་མའྱི་དབང་བསྐུར་ཙམ། །ཐྡོབ་ནས་ལྷ་བསྡོམ་ཙམ་དང་ནྱི། །བཟླས་བརྡོད་དང་ནྱི་སྱིན་སྱེག་དང་། །ལས་
ཚོགས་ལ་སྡོགས་བསྒྲུབ་པ་ཡྱི། །དངྡོས་གྲུབ་དང་ནྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡྱི། །ཡྱེ་ཤྱེས་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །གསང་སྔགས་
འགའ་ཞྱིག་ན་པ་ལ། །དབང་བ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུད་འཆད་དང་། །དབང་བསྐུར་དང་ནྱི་རབ་གནས་
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༼༥༩༽
སྡོགས། །སླྡོབ་དཔྡོན་ཕྱིན་ལས་བར་མྱི་རུང་། །རྡོ་རྱེ་སླྡོབ་དཔྡོན་དབང་ཐྡོབ་ནས། །འཁྡོར་ལྡོ་ལྷ་ཡྱི་དྱེ་ྱིད་
སྡོགས། །རྣམ་དག་དཀྱིལ་འཁྡོར་བསྡོམ་པ་དང་། །དབང་བསྐུར་དང་ནྱི་རབ་གནས་སྡོགས། །སླྡོབ་དཔྡོན་གྱི་ནྱི་
ཕྱིན་ལས་དང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་དང་། །བླ་ན་མྱེད་པའྱི་སྡོམ་པ་སྡོགས། །རྡོ་རྱེ་སླྡོབ་དཔྡོན་ཁྡོ་
ནའྱི་ལས། །ྱིད་ཡྱིན་གཞན་གྱིས་བར་མྱི་རུང་། །དྱེང་སང་རབ་གནས་མདྡོ་ལུགས་ཞྱེས། །འཆད་པ་སངས་
རྒྱས་བསྟན་པ་མྱིན། །ཁྱྱིམ་པས་མཁན་སླྡོབ་བྱེད་པ་དང་། །རྡོ་རྱེ་སླྡོབ་དཔྡོན་མ་ཡྱིན་པས། །དབང་བསྐུར་རབ་
གནས་བྱེད་པ་ནྱི། །གྱིས་ཀ་བསྟན་པ་མྱིན་པར་མཚུངས། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྱེའྱི་བསྡོམ་བཟླས་ཀང་། །མདྡོ་སྱེ་
རྣམས་ནས་བཤད་པ་མྱེད། །གཟུངས་ནས་བཤད་པ་དྱེ་དག་ནྱི། །བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིན། །ལྟུང་བཤགས་
སངས་རྒྱས་ཕྱག་མཚན་ལ། །ཕུབ་དང་རལ་གྱི་སྡོགས་འཛིན་པའྱི། །སྒྲུབ་ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་
གསུངས། །མདྡོ་དང་རྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། །ཆྡོ་གའྱི་བ་བ་ཡྡོད་མྱེད་ཡྱིན། །དྱེ་ལྟར་ཤྱེས་ནས་མདྡོ་སྱེ་
དང་། །སྔགས་ཀྱི་ལུགས་རྣམས་དཔྱྡོད་དྱེ་སྨྲྡོས། །ལ་ལ་ཐྱེག་པ་རྱིམ་དགུ་ལ། །ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡྡོད་ཅྱེས་ཟྱེར། །ན་
ཐྡོས་དང་ནྱི་ཐྱེག་ཆྱེན་ལ། །ལྟ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་དང་གསང་སྔགས་ལ། །ལྟ་བའྱི་དབྱེ་བ་
བཤད་པ་མྱེད། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་སྡོས་བལ་ལས། །ལྷག་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྡོད་ན་ནྱི། །ལྟ་དྱེ་སྡོས་པ་ཅན་དུ་
འགྱུར། །སྡོས་བལ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་མྱེད། །དྱེས་ན་བཤད་པས་གྡོ་བ་ཡྱི། །ཐྡོས་པའྱི་ལྟ་བ་གཅྱིག་ྱིད་
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༼༦༠༽
ཡྱིན། །འྡོན་ཀང་སྡོས་བལ་རྡོགས་པ་ཡྱི། །ཐབས་ལ་གསང་སྔགས་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཁ་ཅྱིག་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་
ནྱི། །ཀུན་རྡོབ་ཇྱི་ལྟར་སང་བཞྱིན་ཡྱིན། །དྡོན་དམ་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྡོས་དང་བལ། །བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་
ནྱི། །རྱིགས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཡྱིན། །དྡོན་དམ་དབུ་མ་དང་མཚུངས་ཟྱེར། །སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་
རྡོབ་དང་། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་ནྱི། །རྱིགས་ལྔའྱི་རྒྱལ་བར་སང་བ་ཡྱིན། །རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོའ ་ི ཀུན་
རྡོབ་ནྱི། །དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། །ལྟ་བསྡོམ་རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱྱེད་ཅྱིང་། །ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་མ་ཤྱེས་
པས། །འདྱི་འདྲའྱི་དབྱེ་བ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན། །འདྱི་ཡྱི་འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །རྱིགས་གསུམ་ལ་སྡོགས་སངས་
རྒྱས་སུ། །བསྡོམ་པ་ཡྱིན་གྱི་ལྟ་བ་མྱིན། །བ་སྡོད་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་གསུམ་ལས། །སང་བ་ལྷ་རུ་གསུངས་པ་
མྱེད། །འྡོན་ཀང་བ་བའྱི་རྒྱུད་དུ་ནྱི། །བྱིས་སྐུ་ལྷ་རུ་བསྡོམས་ནས་ཀང་། །དྱེ་ལས་དངྡོས་གྲུབ་ལྱེན་པ་
ཡྱིན། །དྱེས་ན་དཀའ་ཐུབ་གཙང་ས་ཡྱིས། །སངས་རྒྱས་མྱེས་ནས་དངྡོས་གྲུབ་གནང་། །སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་དུ་
བྱིས་སྐུ་དང་། །རང་ྱིད་གྱིས་ཀ་ལྷར་བསྡོམས་ནས། །གྡོགས་པྡོ་ལྟ་བུའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ལྱེན། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དུ་
ཕྱྱི་རྡོལ་ལ། །དམྱིགས་པའྱི་རྱེན་ཙམ་བས་ནས་ཀང་། །རང་ྱིད་དམ་ཚིག་སྱེམས་དཔའ་ལ། །ཡྱེ་ཤྱེས་འཁྡོར་
ལྡོ་སན་དྲངས་ནས། །ཇྱི་སྱིད་ཕྱག་རྒྱ་མ་བཀྡོལ་བ། །དྱེ་ཡྱི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་བཞུགས། །ཕྱག་རྒྱ་བཀྡོལ་ནས་
སངས་རྒྱས་གཤྱེགས། །དྱེ་ནས་རང་ྱིད་ཐ་མལ་འགྱུར། །འདྱི་དག་གྱི་ནྱི་ལུང་སྡོར་རྣམས། །
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༼༦༡༽
ཡྱི་གྱེ་མངས་ཀྱིས་དྡོགས་པས་བཞག །རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོའ ་ི རྒྱུད་དུ་ནྱི། །དག་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་
བཤད། །འདྱི་ཡྱི་ལུང་རྱིགས་མན་ངག་རྣམས། །བླ་མའྱི་ཞལ་ལས་ལྱེགས་པར་དྲྱིས། །གལ་ཏྱེ་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
ཡང་། །ཀུན་རྡོབ་ལྷ་རུ་གནས་ན་ནྱི། །དཀའ་ཐུབ་གཙང་ས་ག་ལ་འཐད། །ལྷ་ལ་གཙང་དང་མྱི་གཙང་མྱེད། །ལྷ་
རྣམས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་མྱི་གདུང་། །ཁ་ཅྱིག་སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་། །ལྟ་བ་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དང་མཐུན། །སྡོད་
པ་བ་བའྱི་རྒྱུད་བཞྱིན་བྱེད། །འདྱི་ཡང་དྱེ་ལྟར་ངྱེས་པ་མྱེད། །འདྱི་ནྱི་གྱིས་ཀའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པས། །རྱེས་འགའ་
གཙང་ས་སྡོད་མྡོད་ཀྱི། །ཕལ་ཆྱེར་ཅྱི་བདྱེར་སྡོད་པར་གསུངས། །སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་རྱིགས་ལྔ་ཡྱི། །དྡོན་གྲུབ་ན་
ཡང་ཐ་སད་མྱེད། །ཕྱག་རྒྱ་སྐུ་མདྡོག་རྣམ་དག་ཀང་། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་བཞྱིན་དྱེར་མ་གསུངས། །དྱེས་ན་རྣལ་
འབྡོར་རྒྱུད་མན་ཆད། །ཀུན་རྡོབ་ལྷ་རུ་གསུངས་པ་མྱེད། །འྡོན་ཀང་ཀུན་རྡོབ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ཇྱི་ལྟར་སང་བ་
བཞྱིན་དུ་བས། །བྱིས་སྐུ་ལ་སྡོགས་ལྷར་བསྡོམ་པ། །དྱེ་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན། །རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོའ ་ི རྒྱུད་
སྱེ་ལས། །ཀུན་རྡོབ་ཇྱི་ལྟར་སང་བ་འདྱི། །ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས། །སང་གཞྱི་སྡོང་བྱེད་ངྡོ་སྡོད་
པ། །དྱེ་ཚེ་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ་ལ། །སྡོགས་པའྱི་དབྱེ་བ་རྒྱལ་བས་གསུངས། །དྱེས་ན་ཀུན་རྡོབ་ལྡྡོག་པ་
དང་། །ལྷ་ཡྱི་ལྡྡོག་པ་མ་ཕྱྱེད་པས། །གསང་སྔགས་རྱིང་མའྱི་ཀུན་རྡོབ་ཀུན། །ལྟ་བ་དང་འཁྲུལ་དྱེ་ལྟར་
ཡྱིན། །གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོ་དང་། །རྱེས་སུ་རྣལ་འབྡོར་ཤྱིན་ཏུ་
ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་ཞྱེས་བ་རྣམ་པ་བཞྱི། །ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། །
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༼༦༢༽
ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་བཟང་བར་འདྡོད། །གསང་སྔགས་ཕྱྱི་འགྱུར་བ་རྣམས་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་རྱེས་སུ་རྣལ་འབྡོར་
དང་། །ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་རྣལ་འབྡོར་ཆྱེ། །འདྱི་དག་ཏྱིང་འཛིན་རྱིམ་ཡྱིན་གྱི། །རྒྱུད་སྱེའྱི་རྱིམ་པར་མྱི་བཞྱེད་
དྡོ། །དྱེས་ན་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་པྡོ་ཡྱི། །རྣལ་འབྡོར་རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོ་དང་། །རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ཡྱི་རྣལ་འབྡོར་
དང་། །རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོ་མྱི་གཅྱིག་གྡོ །དཔྱེར་ན་ཀླུ་ཆྱེན་པདྨ་དང་། །པདྨ་ཆྱེན་པྡོ་ཞྱེས་བ་དང་། །མྱེ་ཏྡོག་པདྨ་
པད་ཆྱེན་གྱིས། །མྱིང་མཐུན་ན་ཡང་དྡོན་མྱི་གཅྱིག །དྱེས་ན་གསང་སྔགས་གསར་མ་ལ། །རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་
པྡོའ ་ི ལྟག་ན་ནྱི། །དྱེ་བས་ལྷག་པའྱི་རྒྱུད་སྱེ་མྱེད། །བསྡོམ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཀང་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོའ ་ི
གྡོང་ན་མྱེད། །དྱེ་ལས་སྱེས་པའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ནྱི། །སྡོས་པ་མྱེད་ཅྱིང་བརྡོད་བལ་བས། །ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པར་མྱི་བཞྱེད་
དྡོ། །ལུགས་འདྱི་ལྱེགས་པར་ཤྱེས་གྱུར་ན། །ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་གའྱི་ལྟ་བ་ཡང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཡྱིན་གྱི་ཐྱེག་པ་མྱིན། །བརྡོད་
བལ་བརྡོད་བར་བས་པ་ནྱི། །མཁས་པའྱི་དགྡོངས་པ་མྱིན་ཞྱེས་བ། །དྱེས་ན་ཐྡོས་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། །དབུ་མ་ཡན་
ཆད་ཐམས་ཅད་མཐུན། །དྱེ་ཕྱྱིར་ལྟ་བའྱི་ལུང་སྡོར་ཀུན། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་མཛད། །དྱེ་རྡོགས་པ་
ཡྱི་ཐབས་ལ་ནྱི། །ཐྱེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན། །རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་ཡྱི་བསྒྲུབ་པ་ཡང་། །འཁྲུལ་པར་བས་ན་དངྡོས་
གྲུབ་རྱིང་། །བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྱེད་མྱེད། །བྱིས་སྐུ་མཆྡོད་ནས་གསྡོལ་བ་འདྱེབས། །བདག་བསྱེད་སྒྲུབ་
ཐབས་ཡྡོད་པ་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་རྱེས་འབངས་ནས། །དྱེ་ཡྱི་ལུགས་བཞྱིན་མཛད་པ་ཡྱིན། །དྱེ་ལྟར་བྱེད་
ན་སྨྱུང་གནས་མྱེད། །
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༼༦༣༽
བདག་ྱིད་ལྷ་རུ་བསྱེད་པ་ལ། །མཆྡོད་ན་བསྡོད་ནམས་བརས་ན་སྱིག །གལ་ཏྱེ་སྨྱུང་གནས་བྱེད་འདྡོད་
ན། །རང་ྱིད་ཐ་མལ་ང་རྒྱལ་གྱིས། །བྱིས་སྐུ་ཆྡོ་ག་བཞྱིན་བྱིས་ལ། །རྱེ་དཔྡོན་བཞྱིན་དུ་དངྡོས་གྲུབ་བླང་། །དྱེ་ལ་
ཤ་ཆང་གཏྡོར་མ་མྱེད། །ག་རྩྱི་ལ་སྡོགས་སྡོག་ཆགས་དང་། །འབྱེལ་པའྱི་མཆྡོད་པ་ཐམས་ཅད་སྤྡོངས། །གུ་ལང་
མཆྡོད་པའྱི་ལྷག་མ་དང་། །གཏྡོར་མའྱི་ཁ་ཟས་འདྱིར་མྱི་ཟ། །ལྷ་ལ་ཕུལ་བའྱི་དམན་མ་སྡོགས། །ཟ་དང་འགྡོམ་པ་
གྱིས་ཀ་བཀག །དཀར་གསུམ་ལ་སྡོགས་ཁ་ཟས་དང་། །གཙང་ས་ལ་སྡོགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །བ་བའྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་གསང་སྔགས་འགྲུབ། །སྡོད་དང་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་གྱིས་སུ། །ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་འགའ་ཞྱིག་
ལ། །གཙང་ས་དཀའ་ཐུབ་བཤད་པ་ཡྡོད། །གཞན་དུ་དཀའ་ཐུབ་སྨྱུང་གནས་སྡོགས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཁྱད་པར་
གཙོར་མྱི་མཛད། །རང་ྱིད་ལྷ་ཡྱི་རྣལ་འབྡོར་བསྡོམ། །ག་རྩྱིའྱི་རྱེང་བུ་ལ་སྡོགས་པ། །སྡོག་ཆགས་ཡན་ལག་
ལས་བྱུང་བའྱི། །མཆྡོད་པ་རྣམས་ཀང་འདྱིར་མྱི་འགྡོག །སངས་རྒྱས་མཆྡོད་པའྱི་ལྷག་མ་རྣམས། །སྱིག་པ་སྤང་
ཕྱྱིར་བཟའ་འྡོ་ཞྱེས། །རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་རྒྱུད་ལས་གནང་། །འབྱུང་པྡོའ་ི གཏྡོར་མ་འདྱིར་མྱི་ཟ། །རྣལ་འབྡོར་
ཆྱེན་པྡོའ ་ི རྒྱུད་རྣམས་ལས། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་སྡོད་སྡོགས་ལ། །འབྱུང་པྡོའ ་ི གཏྡོར་མ་ཟ་བའང་གནང་། །དཀའ་ཐུབ་
ལ་སྡོགས་བརྟུལ་ཞུགས་འགྡོག །འཇུག་པ་བདྱེ་བའྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱིས། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པྡོ་ཚེ་འདྱིར་
འགྲུབ། །འདྱི་དག་རྒྱས་པར་བླ་མ་མཆྡོག །མཁས་པའྱི་གསུང་ལས་ཤྱེས་པར་གྱིས། །གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་དབྱེ་མྱི་
ཤྱེས་ཤྱིང་། །རྒྱུད་སྱེའྱི་ཁྱད་པར་མ་ཕྱྱེད་པར། །ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་
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༼༦༤༽
དཀྲུགས་ནས་ནྱི། །རང་བཟྡོའ ་ི རྣམ་ཐར་སྡོད་པ་མཚར། །དབང་བཞྱི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་དང་། །དང་པྡོར་རང་
གྱི་ཁྱྱིམ་དུ་བསྡོམ། །བརན་པ་ཐྡོབ་ནས་དུད་ཁྡོད་སྡོགས། །བརན་པ་ཆྱེན་པྡོ་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། །ལུས་དང་ངག་གྱི་བར་
རྣམས་ལ། །ལྱེགས་པར་སངས་ཤྱིང་དྱེ་ྱིད་རྡོགས། །ས་རྣམས་བགྡོད་པར་བ་བ་དང་། །ཡུལ་རྣམས་དབང་དུ་
བསྡུ་བའྱི་ཕྱྱིར། །གནས་དང་ྱེ་བའྱི་གནས་ལ་སྡོགས། །ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ། །རྱིག་པའྱི་བརྟུལ་
ཞུགས་སྡོད་ཕྱྱིར་རྒྱུ། །ལུགས་འདྱི་རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོ་ཡྱི། །རྒྱུད་དང་བསྟན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་
གསུངས། །འདྱི་འདྲའྱི་སྡོད་པ་ཤྱེས་ནས་ནྱི། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་རྡོགས་སངས་རྒྱ། །དྱེང་སང་གསང་སྔགས་མྱི་
ཤྱེས་པར། །སྔགས་ཀྱི་ལུགས་སུ་འཆྡོས་པ་མཐྡོང་། །རྱིམ་པ་གྱིས་པྡོ་མྱི་བསྡོམ་ན། །ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་
བདུན་དུ། །འགྡོ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས། །རྱིམ་པ་གྱིས་པྡོ་མྱི་བསྡོམ་པའྱི། །སྡོམ་ཆྱེན་བཟང་ཡང་ཕ་
རྡོལ་ཏུ། །ཕྱྱིན་པའྱི་སྡོམ་ཆྱེན་ལས་མ་འདས། །མདྡོ་ལས་ཡུལ་ཆྱེན་དྱེ་དག་ཏུ། །འགྡོ་བའྱི་ཆྡོ་ག་བཤད་པ་
མྱེད། །གལ་ཏྱེ་གསང་སྔགས་མྱི་བསྡོམ་ཞྱིང་། །རྡོགས་པ་ཡྡོད་པར་རྡོམ་པ་ཡྱིས། །ཡུལ་དྱེར་ཕྱྱིན་ན་བར་ཆད་
འབྱུང་། །ཅྱི་ཡང་མྱེད་པའྱི་སྡོམ་ཆྱེན་གྱིས། །ཕྱྱིན་ཡང་ཕན་གནྡོད་གང་ཡང་མྱེད། །ཨུ་རྒྱན་ཛཱ་ལནྡྷ་ར་
དང་། །གངས་ཅན་དྱེ་བྱི་ཀྡོ་ཉ་སྡོགས། །ཀླ་ཀླྡོ་བླུན་པྡོ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད། །འབྡོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་མྡོད་
ཀང་། །དྱེ་དག་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་བམ་ཅྱི། །གསང་སྔགས་བསྡོམ་པའྱི་རྡོགས་པ་ཅན། །བར་དྡོན་འཕྡོད་པའྱི་སྐལ་བར་
ལྡན། །དྱེ་ལ་ཡུལ་དྱེར་གནས་པ་ཡྱི། །མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་
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རྡོབ། །འདྱི་དྡོན་རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོ་ཡྱི། །རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་སུ་ལྱེགས་པར་ལྟྡོས། །དྱེས་ན་གསང་སྔགས་མྱི་བསྡོམ་
པར། །ཡུལ་ཆྱེན་བགྡོད་པ་དྡོན་མྱེད་ཡྱིན། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་། །མངྡོན་པའྱི་གཞུང་ལས་
གསུངས་པ་ཡྱི། །གངས་རྱི་གསྱེར་གྱི་བ་སྱིབས་དང་། །འཛམ་བུའྱི་ཤྱིང་དང་ས་སྲུང་བུ། །གང་ཆྱེན་ལྔ་བརྒྱས་
བསྐྡོར་བ་དང་། །དག་བཅྡོམ་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས་པའྱི་གནས། །གངས་ཅན་དྱེ་ནྱི་ཏྱི་སྱེ་མྱིན། །མ་དྲྡོས་རྒྱ་མཚོ་མ་
ཕམ་མྱིན། །གང་པྡོ་རྣམས་ཀང་དྱེ་ན་མྱེད། །དྱེ་བཞྱིན་འཛམ་བུའྱི་ལྗྡོན་པ་དང་། །གསྱེར་གྱི་བ་སྱིབས་ག་ལ་
ཡྡོད། །དྱེ་ཡྱི་གཏན་ཚིགས་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་ལས། །ཆུ་བྡོ་སྱི་ཏའྱི་བང་ཕྱྡོགས་
ན། །རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་ཡྡོད་པར་གསུངས། །དྱེ་ཡྱི་འགམ་ན་ཤམྦྷ་ལ། །གྡོང་ཁྱྱེར་བྱེ་བ་དགུ་བཅུ་དྲུག །དྱེ་ན་རྒྱལ་
པྡོའ ་ི ཕྡོ་བང་མཆྡོག །ཀཱ་ལ་པ་ཞྱེས་བ་བ་ཡྡོད། །དྱེ་ན་སྤྲུལ་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་རྣམས། །ལྡོ་གངས་བརྒྱ་བརྒྱར་ཆྡོས་
གསུང་ངྡོ་། །དྱེ་ན་ནགས་ཚལ་ས་ཚོགས་དང་། །བཟའ་ཤྱིང་ར་བ་དུ་མ་ཡྡོད། །སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་འཕགས་པའྱི་
ཡུལ། །ཀླ་ཀླྡོའ ་ི ཆྡོས་ཀྱིས་གང་བར་འགྱུར། །དྱེ་ནས་ཀླ་ཀླྡོའ ་ི རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཤམྦྷ་ལ་རུ་དམག་འདྲྱེན་
འགྱུར། །དྱེ་ཚེ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྱེ་ཡྱི། །སྤྲུལ་པ་དྲག་པྡོ་ཞྱེས་བ་བའྱི། །རྒྱལ་པྡོས་ཀླ་ཀླྡོ་ཀུན་བཅྡོམ་ནས། །འཕགས་
པའྱི་ཡུལ་གྱི་བར་དུ་ཡང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤྱེལ་བར་གསུངས། །དྱེས་ན་རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་དུ། །རྫུ་འཕྲུལ་
མྱེད་པས་འགྡོ་མྱི་ནུས། །མངྡོན་པ་ལས་ཀང་འདྱི་སྐད་དུ། །འདྱི་ནས་བང་དུ་རྱི་ནག་པྡོ། །དགུ་འདས་གངས་རྱིའྡོ་
དྱེ་ནས་ནྱི། །སྤྡོས་ངད་ལྡན་པའྱི་ཚུ་རྡོལ་ན། །
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ཆུ་ཞྱེང་ལྔ་བཅུ་ཡྡོད་པའྱི་མཚོ། །ཞྱེས་སྡོགས་མཚན་ྱིད་རྒྱས་པར་གསུངས། །དྱེར་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མྱི་ལྡན་
པས། །བགྡོད་པར་བ་བ་མྱིན་ཞྱེས་བཤད། །ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སྱེ་འདྱི་ལ་ནྱི། །མཚན་ྱིད་འདྱི་དག་གང་ཡང་མྱེད། །མུ་
སྟྱེགས་བྱེད་པའྱི་གཞུང་ལས་ཀང་། །ཤར་ནུབ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་བར། །གངས་ཅན་གྱིས་ནྱི་ཁྱབ་པར་
བཤད། །ཧ་ནུ་མནྠས་འཕངས་པ་ཡྱི། །གངས་རྱིའྱི་དུམ་བུ་འཚར་བ་ཞྱིག །ཏྱི་སྱེ་ཡྱིན་ཞྱེས་གྡོག་མཁར་
སྨྲ། །དྱེས་ན་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྡོའ ་ི གནས། །ས་སྲུང་བུ་ཡྱིས་བརྱེན་པའྱི་ས། །དག་བཅྡོམ་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས་པའྱི་
ཡུལ། །ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སྱེ་འདྱི་མ་ཡྱིན། །རྨ་བ་ཆྱེན་མྡོའ་ི མདྡོ་ལས་ཀང་། །གངས་ཅན་ཏྱི་སྱེ་ཐ་དད་གསུངས། །ཕལ་
པྡོ་ཆྱེ་ཡྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། །མ་དྲྡོས་པ་ཡྱི་ཆུ་ཞྱེང་དུ། །དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུར་གསུངས། །ས་གཞྱིར་རྱིན་
ཆྱེན་གསྱེག་མ་བདལ། །ངྡོས་ནྱི་རྱིན་ཆྱེན་ཕ་གུར་བརྩྱིགས། །དྱེ་ལས་འབབ་པའྱི་ཆུ་བྡོ་བཞྱི། །གངྒཱ་གང་ཆྱེན་ཁ་
ནས་ནྱི། །དངུལ་གྱི་བྱེ་མ་འདྲྱེན་ཅྱིང་འབབ། །སྱི་ཏ་སྱེང་གྱེའྱི་ཁ་ནས་ནྱི། །རྡོ་རྱེའྱི་བྱེ་མ་འདྲྱེན་ཅྱིང་འབབ། །སྱིནྡྷུ་
གང་གྱི་ཁ་ནས་ནྱི། །གསྱེར་གྱི་བྱེ་མ་འདྲྱེན་ཅྱིང་འབབ། །པཀྵུ་ར་ཡྱི་ཁ་ནས་ནྱི། །བཻཌཱུརྻ་སྔྡོན་འདྲྱེན་ཅྱིང་
འབབ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནྱི་ཁ་ཞྱེང་ལ། །དཔག་ཚད་རྱེ་རྱེ་ཡྡོད་པར་གསུངས། །ཆུ་བྡོ་དྱེ་བཞྱིས་མ་དྲྡོས་ལ། །ལན་
གངས་བདུན་བདུན་གཡས་བསྐྡོར་ནས། །ཕྱྡོགས་བཞྱི་དག་ཏུ་འབབ་པར་བཤད། །དྱེ་ཡྱི་བར་མཚམས་ཐམས་
ཅད་ནྱི། །ཨུཏྤལ་པདྨ་ལ་སྡོགས་ཀྱི། །མྱེ་ཏྡོག་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དང་། །རྱིན་ཆྱེན་ལྗྡོན་ཤྱིང་ས་ཚོགས་
ཀྱིས། །རབ་ཏུ་གང་བར་གནས་པ་ཡྱིན། །དྱེ་སྡོགས་
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མཚན་ྱིད་རྒྱས་པར་ནྱི། །ཕལ་པྡོ་ཆྱེ་ཡྱི་མདྡོ་སྱེར་ལྟྡོས། །ད་ལྟའྱི་མ་ཕམ་འདྱི་ལ་ནྱི། །མཚན་ྱིད་དྱེ་དག་གང་
ཡང་མྱེད། །དྱེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་སྐད་དུ། །བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོའ ་ི རྱི་ལ་ཡང་། །དཀྡོན་བརྩྱེགས་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་
མྱེད། །དུས་ཀྱི་སྟྡོབས་ཀྱིས་ཡུལ་ཀུན་ཡང་། །རྣམ་པ་འགྱུར་བར་སང་ཞྱེས་ཟྱེར། །འདྱི་ཡང་ཕྱྱེ་སྟྱེ་བཤད་ཀྱིས་
ྡོན། །དངྡོས་པྡོའ ་ི གནས་ལུགས་འཆད་པ་དང་། །སྡོན་ཡྡོན་བསྔགས་པ་རྣམ་གྱིས་ཡྡོད། །སྡོན་དང་ཡྡོན་ཏན་
སྒྲྡོགས་པ་ན། །སན་ངག་མཁན་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ། །བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོའ ་ི རྱི་ལ་ཡང་། །མཐྡོ་བ་ཟླུམ་པ་ལ་སྡོགས་
བཤད། །བྡོད་ཀྱི་ཐང་ཆྱེན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་རྱི་ཆྱེན་ཡྱིན། །དྱེ་ལྟར་འཆད་ལ་སན་ངག་
མཁན། །སྡོན་དུ་བརྩྱི་བ་གང་ཡང་མྱེད། །དངྡོས་པྡོའ ་ི གནས་ལུགས་འཆད་པ་ན། །ལྷག་ཆད་འཁྲུལ་པ་བྱུང་བ་
ལ། །དྱེ་ལ་མཁས་རྣམས་སྡོན་དུ་བརྩྱི། །དཔྱེར་ན་བ་ལང་བསྔགས་པའྱི་ཚེ། །གངས་རྱིའྱི་ཕུང་པྡོ་འགྡོ་ཤྱེས་
པའམ། །སྱིན་ཆད་པ་ཡྱི་དུམ་བུ་དང་། །རྭ་རྩྱེ་རྡོ་རྱེ་འདྲ་བ་དང་། །རྨྱིག་པ་ཨྱིནྡྲ་ནཱྱི་ལ་དང་། །རྔ་མ་དཔག་བསམ་
ལྗྡོན་པ་སྡོགས། །གཞན་ཡང་སྱེས་བུ་བསྔགས་པ་ན། །བཞྱིན་ལ་ྱི་མ་ཟླ་བ་དང་། །སྡོ་ལ་གངས་རྱིའྱི་ཕྱེང་བ་
སྡོགས། །རྒྱ་ཆྱེ་བ་ལ་ནམ་མཁའྱི་དཔྱེ། །ཆུང་ལ་རྡུལ་ཕན་དཔྱེ་སྡོར་དང་། །རགས་པའྱི་དཔྱེ་ལ་རྱི་རབ་
དང་། །བྱི་བ་ལ་ནྱི་གང་ཆྱེན་དཔྱེ། །ཕྱུག་པྡོ་ལ་ནྱི་རྣམ་ཐྡོས་བུ། །རྒྱལ་ཕན་ལ་ཡང་བརྒྱ་བྱིན་དཔྱེ། །དགྱེ་བའྱི་
བཤྱེས་གྱེན་ཕལ་པ་ལའང་། །སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་བསྔགས་པ་ནྱི། །སན་ངག་མཁན་ལ་བཀག་པ་
མྱེད། །དངྡོས་པྡོའ ་ི གནས་ལུགས་འཆད་
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༼༦༨༽
པའམ། །མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབྱེབས་པ་ན། །གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ། །བཤད་ན་མཁས་རྣམས་ག་
ལ་དགའ། །དྱེས་ན་བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོ་སྡོགས། །བསྔགས་པ་སན་ངག་ལུགས་བཞྱིན་ཡྱིན། །གངས་ཅན་མ་དྲྡོས་ལ་
སྡོགས་པ། །དངྡོས་པྡོའ ་ི གནས་ལུགས་འཆད་པ་ན། །དྱེ་ལ་འཁྲུལ་ན་ཀུན་མཁྱྱེན་མྱིན། །སྱིགས་མའྱི་དུས་ཀྱི་
ཤུགས་བརས་པས། །ཅུང་ཟད་ངན་པར་འགྡོ་སྱིད་ཀྱི། །ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པར་ག་ལ་སྱིད། །ཙ་རྱི་ཏྲ་ཞྱེས་བ་བའྱི་
ཡུལ། །ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་ན་ཡྡོད། །ཙ་རྱི་ཙ་གྡོང་དྱེ་མ་ཡྱིན། །དྱེ་བྱི་ཀྡོ་ཉའྱི་གནས་གཞན་ཞྱིག །ཙ་རྱི་
ཡྱིན་ཞྱེས་ལ་ལ་སྨྲ། །རྡོ་རྱེ་མཁའ་འགྡོའ ་ི རྒྱུད་ལས་ནྱི། །དྱེ་བྱི་ཀྡོ་ཉར་བྷ་ཏྲ་གནས། །ཞྱེས་གསུངས་གཞན་ཡང་
དྱེ་ྱིད་ལས། །བྡོད་ཡུལ་ལྷན་ཅྱིག་སྱེས་མ་ནྱི། །རྡོ་བའྱི་ཕུག་ལ་བརྱེན་ཏྱེ་གནས། །ཡུལ་དྱེར་གནས་པའྱི་ལྷ་མྡོ་
ནྱི། །བྷ་ཏྲའྱི་ཤྱིང་ལ་བརྱེན་ཞྱེས་གསུངས། །དྱེ་ཡྱི་ཕྱྡོགས་ན་བྷ་ཏྲའྱི་ཤྱིང་། །ཡྡོད་ན་ཡུལ་དྱེ་འགལ་བ་མྱེད། །ཏྱི་སྱེ་
དང་ནྱི་ཙ་རྱི་སྡོགས། །གལ་ཏྱེ་གནས་ཆྱེན་ཡྱིན་ན་ཡང་། །ཡུལ་དྱེར་འགྡོ་བའྱི་གང་ཟག་ནྱི། །དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་
ཅྱིང་དམ་ཚིག་ལྡན། །བར་དང་བར་ཡྱི་ལན་ཤྱེས་ཤྱིང་། །རྱིམ་གྱིས་རྡོགས་པ་བརན་པ་ཡྱིས། །སྡོད་པའྱི་དྡོན་དུ་
རྒྱུ་བར་གསུངས། །དྱེ་ལྟ་མྱིན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས། །ཡུལ་དྱེར་འགྡོ་བ་རྒྱུད་ལས་བཀག །ཁ་ཅྱིག་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་
ཐུབ་ལས། །འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་ཞྱེས་ཟྱེར། །གཅྱིག་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་མྱི་ནུས། །གལ་ཏྱེ་གཅྱིག་ལས་
འབས་བུ་ཞྱིག །བྱུང་ཡང་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་བཞྱིན། །འབས་བུ་དྱེ་
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ཡང་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར། །འགའ་ཞྱིག་ཆྱིག་ཐུབ་བསྡོམས་པ་ཡྱི། །རྱེས་ལ་བསྔྡོ་བ་བ་དགྡོས་ཟྱེར། །འྡོ་ན་ཆྱིག་ཐུབ་
གྱིས་སུ་འགྱུར། །དྱེ་ལའང་སབས་འགྡོ་སྱེམས་བསྱེད་དང་། །ཡྱི་དམ་ལྷ་བསྡོམ་ལ་སྡོགས་པ། །དགྡོས་ན་ཆྱིག་
ཐུབ་དུ་མར་འགྱུར། །དྱེས་ན་ཆྱིག་ཐུབ་འདྱི་འདྲའྱི་ལུགས། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་མྱེད། །ཐུབ་
པས་སྟྡོང་ྱིད་བསྔགས་པ་ནྱི། །དངྡོས་པྡོར་འཛིན་པ་བཟླྡོག་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་བརྡོད་ཙམ་
གྱིས། །འཁྡོར་བ་ལས་ནྱི་ཐར་ཅྱེས་གསུངས། །དྱེ་བཞྱིན་མཆྡོད་རྱེན་བསྐྡོར་བ་དང་། །རྱེན་འབྱེལ་ཙམ་ཞྱིག་ཐྡོས་
སྡོགས་དང་། །སྔགས་འབྲུ་འགའ་ཞྱིག་དྲན་ཙམ་གྱིས། །སྱིག་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ་འགྱུར་ཞྱེས། །གསུངས་པའྱི་
དགྡོངས་པ་མྱི་ཤྱེས་པར། །ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ལ་བརྱེན་མྱི་བ། །མདའ་རང་ལ་ནྱི་བྱེད་པ་མྱེད། །གཞུ་བཟང་འཕྱེན་པ་
མཁས་གྱུར་ན། །དྱེ་ཡྱིས་འདྡོད་པའྱི་བ་བ་འགྲུབ། །དྱེ་བཞྱིན་སྟྡོང་ྱིད་རང་པ་ལ། །བྱེད་པ་ཅྱི་ཡང་ཡྡོད་མ་
ཡྱིན། །ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་ལྱེགས་འབྱེལ་ན། །འདྡོད་པའྱི་འབས་བུ་རྱིམ་བཞྱིན་ཐྡོབ། །རྡོ་རྱེ་གུར་ལས་འདྱི་
སྐད་གསུངས། །གལ་ཏྱེ་སྟྡོང་པ་ཐབས་ཡྱིན་ན། །དྱེ་ཚེ་སངས་རྒྱས་ྱིད་མྱི་འབྱུང་། །འབས་བུ་རྒྱུ་ལས་གཞན་
མྱིན་ཕྱྱིར། །ཐབས་ནྱི་སྟྡོང་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན། །ལྟ་བ་རྣམས་ལས་བཟླྡོག་པ་དང་། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཚོལ་རྣམས་
ཀྱི། །བདག་ཞྱེན་བསམ་པ་བཟླྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྟྡོང་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །དྱེ་ཕྱྱིར་དཀྱིལ་འཁྡོར་
འཁྡོར་ལྡོ་ཞྱེས། །ཐབས་ནྱི་བདྱེ་བའྱི་སྡོམ་པ་སྟྱེ། །སངས་རྒྱས་ང་རྒྱལ་རྣལ་འབྡོར་གྱིས། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་
ངྱེས་པར་འགྲུབ། །དྱེ་སྡོགས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་
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༼༧༠༽
གསུངས། །རྣམ་སང་མངྡོན་བང་ལས་ཀང་ནྱི། །ཐབས་དང་མྱི་ལྡན་ཡྱེ་ཤྱེས་དང་། །བསླབ་པ་དག་ཀང་གསུངས་
པ་ནྱི། །དཔའ་བྡོ་ཆྱེན་པྡོས་ན་ཐྡོས་རྣམས། །དྱེ་ལ་གཞུག་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་སྡོ། །གང་དག་དུས་གསུམ་
མགྡོན་པྡོ་རྣམས། །ཐབས་དང་ཤྱེས་རབ་ལྡན་པ་ལ། །བསླབས་ནས་བླ་མྱེད་ཐྱེག་པ་ནྱི། །འདུས་མ་བས་པ་དྱེས་
ཐྡོབ་བྡོ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་ཤྱེས་པར་གྱིས། །ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས་རྣམ་འགྱེལ་ལས། །རྣམ་པ་དུ་མར་
ཐབས་མང་པྡོ། །ཡུན་རྱིང་དུས་སུ་གྡོམས་པ་ལས། །དྱེ་ལ་སྡོན་དང་ཡྡོན་ཏན་དག །རབ་ཏུ་གསལ་བ་ྱིད་དུ་
འགྱུར། །དྱེས་ན་ཐུགས་ཀང་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྒྱུ་ཡྱི་བག་ཆགས་སྤངས་པ་ཡྱིན། །ཐུབ་ཆྱེན་གཞན་དྡོན་
འཇུག་ཅན་གྱི། །བསྱེ་རུ་སྡོགས་ལས་ཁྱད་འདྱི་ཡྱིན། །དྱེ་དྡོན་ཕྱྱིར་ན་ཐབས་གྡོམས་པ། །དྱེ་ྱིད་སྟྡོན་པ་ཡྱིན་
པར་བཞྱེད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ཡང་དྱེ་ྱིད་ཡྱིན། །དྱེས་ན་ཐབས་ལ་མ་སངས་ན། །ཤྱེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱྱེན་
པ་དང་། །གཞན་དྡོན་མཛད་པ་མྱི་སྱིད་དྡོ། །ཐགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྣམས་ཕལ་ཆྱེར་མཐུན། །སྤུན་གྱི་དབྱེ་བས་བཟང་ངན་
འབྱུང་། །དྱེ་བཞྱིན་སྟྡོང་ྱིད་ཕལ་ཆྱེར་མཐུན། །འབས་བུའྱི་བཟང་ངན་ཐབས་ཀྱིས་བྱེད། །སྟྡོང་ྱིད་ལྟ་བས་མྱ་
ངན་འདའ། །ཐབས་ལ་མཁས་ན་རྡོགས་འཚང་རྒྱ། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ན། །ཐབས་མཁས་པ་ལ་
ནན་ཏན་གྱིས། །དག་བཅྡོམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པ་གསུམ། །རྣམ་པར་གྡོལ་
བར་མཚུངས་ན་ཡང་། །བཟང་ངན་ཐབས་ཀྱིས་ཕྱྱེ་བ་ཡྱིན། །དྱེ་ཡང་མདྡོ་སྱེ་རྒྱན་ལས་ནྱི། །ཇྱི་ལྟར་མདུད་པའྱི་
བྱེ་བག་གྱིས། །གྡོས་ལ་ཚོན་བཀ་མྱི་བཀ་བ། །
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༼༧༡༽
དྱེ་བཞྱིན་འཕྱེན་པའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི། །གྡོལ་བའྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་བཀ་མྱི་བཀ །དྱེ་སྐད་གསུངས་པའང་དྡོན་འདྱི་
ཡྱིན། །སླྡོབ་དཔྡོན་མ་ཏྱི་ཙི་ཏྲས་ཀང་། །བསྱེ་རུའྱི་རྭ་དང་འདྲ་གང་དང་། །གང་ཡང་ཁྱྡོད་ཀྱི་རྱེས་འགྡོ་སླྡོབ། །ཞྱི་
བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱྡོད་དང་མཚུངས། །བསམ་ཡས་ཡྡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱིས་མྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་དྡོན་འདྱི་
ཡྱིན། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ན། །སྟྡོང་པ་ྱིད་ལ་འདྲྱིས་པར་གྱིས། །ཐབས་མཁས་པ་ལ་འབད་པས་
སྡོམས། །སྟྡོང་ྱིད་ལ་ནྱི་འདྲྱིས་བ་ཡྱི། །སྟྡོང་ྱིད་མངྡོན་དུ་མ་བྱེད་ཅྱེས། །ཤྱེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་ལས་
གསུངས། །སྟྡོང་ྱིད་རང་པ་བསྡོམས་ན་ནྱི། །སྟྡོང་ྱིད་ྱིད་ཀང་རྡོགས་མྱི་ནུས། །གལ་ཏྱེ་སྟྡོང་ྱིད་རྡོགས་ན་
ཡང་། །ན་ཐྡོས་ཀྱི་ནྱི་འགྡོག་པར་ལྟུང་། །འཕགས་པ་དཀྡོན་མཆྡོག་བརྩྱེགས་པ་ལས། །སྱེང་གྱེ་གང་ལའང་མྱི་
འཇྱིགས་མྡོད། །མྱེ་ཆྱེན་མཐྡོང་ན་འཇྱིགས་པ་སྱེ། །དྱེ་བཞྱིན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་ཡང་། །ཆྡོས་གཞན་གང་
ལའང་མྱི་འཇྱིགས་ཀང་། །སྟྡོང་པ་ྱིད་ལ་སྐྲག་ཅྱེས་གསུངས། །དྱེ་ཡྱི་དགྡོངས་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །ཐབས་དང་
བལ་བའྱི་སྟྡོང་ྱིད་ཀྱིས། །མྱ་ངན་འདས་པར་འགྱུར་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལ་ལ་སྟྡོང་ྱིད་བསྡོམས་པ་ལས། །འབས་བུ་སྐུ་
གསུམ་འདྡོད་པ་དང་། །ལ་ལ་ཟུང་འཇུག་བསྡོམས་པ་ལས། །འབས་བུ་འྡོད་གསལ་འདྡོད་པ་ཡྡོད། །རྒྱུ་འབས་
ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར། །གྱི་ག་ཡང་ནྱི་སྡོན་ཅན་ཡྱིན། །ཁ་ཅྱིག་ས་ལམ་མྱི་བགྡོད་པར། །རྡོགས་འཚང་རྒྱ་བར་
འདྡོད་པ་དང་། །ཏྱི་སྱེ་ལ་སྡོགས་བསྐྡོར་བ་དང་། །རྩ་མདུད་མྱེད་སྡོགས་འདྡོད་པ་

70

ས་ས་པཎྱི་ཏ།

༼༧༢༽
ཡང་། །རྒྱུད་སྱེའྱི་དགྡོངས་པ་མ་ཤྱེས་པས། །དྱེ་དག་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བ་ཡྱིན། །ཕྱྱི་རུ་ཡུལ་རྣམས་བགྡོད་པ་
དང་། །ནང་དུ་རྩ་མདུད་གྡོལ་བ་ནྱི། །ས་བཅུ་ལ་སྡོགས་བགྡོད་པ་ཡྱི། །རྱེན་འབྱེལ་ྱིད་ཀྱིས་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །འདྱི་
དྡོན་རྣལ་འབྡོར་ཆྱེན་པྡོ་ཡྱི། །རྒྱུད་ཀྱི་ས་ལམ་སྐབས་སུ་ལྟྡོས། །དྱེས་ན་ས་ལམ་མྱི་བགྡོད་པའྱི། །ཡུལ་སྡོགས་
བགྡོད་པ་བཞད་གད་གནས། །ལ་ལ་དབང་བཞྱི་མྱི་འདྡོད་ཅྱིང་། །བསྱེད་རྱིམ་ལ་སྡོགས་ལམ་བཞྱི་པྡོའ །ི །རྣམ་
པར་གཞག་པ་མྱི་འདྡོད་པར། །རྡོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་འབས་བུ་ནྱི། །སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སྡོགས་སྐུ་བཞྱི་ཞྱེས། །འདྡོད་པ་དྱེ་ཡང་
ལྡོག་ཤྱེས་ཡྱིན། །ཁ་ཅྱིག་འབས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་ནྱི། །འྡོད་གསལ་ཡྱིན་ཞྱེས་སྨྲ་བ་ཐྡོས། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་
དགྡོངས་པ་མྱིན། །རྱིམ་ལྔ་དང་ནྱི་སྡོད་བསྡུས་སུ། །འྡོད་གསལ་བ་ལས་ཟུང་འཇུག་སྐུར། །ལྡང་བ་མཐར་ཐུག་
ཡྱིན་པར་གསུངས། །ལ་ལ་གྲུབ་ཐྡོབ་ངན་ཞྱེས་ཟྱེར། །རྡོགས་ལྡན་བཟང་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ལྡོ། །གྲུབ་ཐྡོབ་བརྒྱད་ཅུའྱི་
ནང་ན་ཡང་། །རྡོགས་ལྡན་མྱེད་ཅྱེས་ཟྱེར་བ་ཐྡོས། །འདྱི་འདྲ་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་དང་། །བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐུར་
འདྱེབས་ཡྱིན། །འདྱི་འདྲ་འཛིན་པ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། །ཐྡོས་པར་གྱུར་ཀང་རྣ་བ་དགབ། །དྱེ་ཡྱི་འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་
ྡོན། །གྲུབ་ཐྡོབ་ཆུང་ངུ་མཐྡོང་ལམ་ཡྱིན། །གྲུབ་ཐྡོབ་འབྱིང་པྡོ་ས་བརྒྱད་པ། །གྲུབ་པ་ཆྱེན་པྡོ་སངས་རྒྱས་
ས། །འཕགས་པ་མྱིན་ལ་གྲུབ་ཐྡོབ་མྱེད། །མདྡོ་སྱེ་རྒྱན་ལས་འདྱི་སྐད་གསུངས། །གྲུབ་པ་དག་དང་མ་གྲུབ་
དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཤྱེས་པར་བ། །མ་གྲུབ་པ་ཡང་གྲུབ་པ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་
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༼༧༣༽
ཏུ་ཡང་དག་འདྡོད། །ཅྱེས་གསུངས་དགྡོངས་པ་དྱེ་ྱིད་ཡྱིན། །རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྡོ་ཡྱིས། །ལམ་
འབས་ལས་ཀང་དྱེ་སྐད་གསུངས། །ངྱེད་ཀྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་དྱེ་འདྲ་ཡྱིན། །རྡོགས་ལྡན་མཚན་ྱིད་འདྱི་ཡྱིན་
ཞྱེས། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མྱེད། །དྱེས་ན་རྡོགས་ལྡན་བླུན་པྡོ་ལ། །གགས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་
མྱིན། །ལ་ལ་མས་དང་གྡོ་བ་དང་། །རྡོགས་པ་ཞྱེས་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །མས་ནྱི་ངན་ལ་གྡོ་བ་འབྱིང་། །རྡོགས་
པ་བཟང་བ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། །འདྱི་ཡང་རྱེ་ཞྱིག་བརག་པར་བ། །མས་ཞྱེས་བ་བ་མས་མྱྡོང་ལ། །ཟྱེར་ན་
སྱེམས་ཡྡོད་ཐམས་ཅད་ལ། །མྱྡོང་བ་དྱེ་ཡང་ཡྡོད་པ་ཡྱིན། །གལ་ཏྱེ་བསྡོམས་པའྱི་མས་མྱྡོང་ལ། །ཟྱེར་ན་
ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས། །མཐར་ཕྱྱིན་ལམ་གྱི་བར་དུ་ཡྡོད། །འྡོན་ཏྱེ་སྡོ་སྡོ་རང་རྱིག་པའྱི། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཡྱིན་ན་
འཕགས་པ་ཡྱི། །གང་ཟག་རྣམས་ལ་མས་དྱེ་ཡྡོད། །གྡོ་བ་དང་ནྱི་རྡོགས་པ་གྱིས། །རྣམ་གངས་སྒྲ་ཡྱིན་ངྡོ་བྡོ་
གཅྱིག །རྒྱ་སྐད་གཅྱིག་ལ་ལྡོ་ཙཱ་བའྱི། །འགྱུར་གྱི་དབྱེ་བ་ཁྡོ་ནར་ཟད། །རྡོགས་པ་གསལ་དང་མྱི་གསལ་ལ། །གྡོ་
དང་རྡོགས་པར་འདྡོགས་ན་ཐྡོགས། །གཞུང་ལུགས་འགའ་ལས་བསྡོམས་པ་ཡྱི། །ཏྱིང་འཛིན་མས་ཀྱི་སང་བ་
སྟྱེ། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལ། །དག་པའྱི་སང་བར་བཤད་པ་ཡྡོད། །བསྡོམས་མས་སྡོན་མྱེད་ཅྱེས་
བ་བ། །སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཤད་པའང་མཐྡོང་། །དྱེ་འདྲའྱི་མས་དང་རྡོགས་པ་ལ། །བཟང་ངན་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་
མྱེད། །རྩྱེ་གཅྱིག་དང་ནྱི་སྡོས་བལ་དང་། །རྡོ་གཅྱིག་དང་ནྱི་བསྡོམ་མྱེད་བཞྱི། །རྩྱེ་གཅྱིག་མཐྡོང་ལམ་སྡོས་བལ་
ནྱི། །ས་བདུན་བར་ཡྱིན་རྡོ་གཅྱིག་ནྱི། །དག་པའྱི་ས་གསུམ་བསྡོམ་མྱེད་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ས་
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༼༧༤༽
ཞྱེས་ལ་ལ་ཟྱེར། །འདྱི་ཡང་ཕྱྱེ་སྟྱེ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །སྡོ་སྡོའ ་ི སྱེ་བྡོ་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་། །གལ་ཏྱེ་ཆྡོས་མཐུན་ཙམ་
བརྩྱི་འམ། །འྡོན་ཏྱེ་འཕགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི། །བདྱེན་པའྱི་ས་ལམ་དངྡོས་སུ་བྱེད། །སྡོ་སྡོའ ་ི སྱེ་བྡོའ ་ི གང་ཟག་
ལ། །ཆྡོས་མཐུན་ཙམ་ཞྱིག་སྒྲྱིག་ན་ནྱི། །ཆྡོས་ནས་གསུངས་ན་འགལ་བ་མྱེད། །དཔྱེར་ན་རྨྱི་ལམ་ངྱེས་བསྟན་
ལས། །ཐུབ་པའྱི་མཆྡོད་རྱེན་འཇྱིམ་པ་ལས། །བས་པ་མཐྡོང་ན་ས་དང་པྡོ། །རྡོ་ལས་བས་མཐྡོང་ས་གྱིས་
པ། །རྡོ་ཐལ་གྱིས་བླུགས་༼བྱུགས་༽ས་གསུམ་པ། །སྟྱེགས་བུ་གདུགས་བས་ས་བཞྱི་པ། །རྡོ་སྐས་བྱི་དྡོར་
བས་ས་ལྔ། །གསྱེར་གྱིས་སྱེལ་མཐྡོང་ས་དྲུག་པ། །རྱིན་ཆྱེན་དྲྭ་བས་གཡྡོགས་པ་བདུན། །གཡྱེར་ཁའྱི་དྲྭ་བས་
གཡྡོགས་པ་བརྒྱད། །ས་དགུ་དང་ནྱི་བཅུ་པ་ལ། །རྨྱི་ལམ་ལྡོགས་པ་མཐྡོང་མྱེད་གསུངས། །དྱེ་སྡོགས་རྨྱི་ལམ་
བྱེ་བག་ལ། །ས་བཅུའྱི་དབྱེ་བ་མཛད་པ་མཐྡོང་། །འདྱི་ནྱི་མྡོས་པས་སྡོད་པ་ཡྱི། །ས་བཅུ་ཡྱིན་གྱི་འཕགས་པའྱི་
མྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་རྩྱེ་གཅྱིག་ལ་སྡོགས་ལའང་། །གལ་ཏྱེ་མདྡོ་དང་རྒྱུད་སྱེ་ལས། །མྡོས་པ་སྡོད་པའྱི་ས་ལམ་
དུ། །གསུངས་པ་མཐྡོང་ན་མྱི་འགལ་མྡོད། །འྡོན་ཀང་འདྱི་འདྲ་བཤད་པ་མྱེད། །ཅྱི་སྟྱེ་འཕགས་པའྱི་སར་བྱེད་
ན། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་འགལ་བར་འགྱུར། །ཁ་ཅྱིག་ཐྱེག་པ་རང་ས་ན། །བདྱེན་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཀུན་ལ་
སྒྲྡོགས། །འདྱི་ཡང་བརག་པར་བ་བས་ྡོན། །གལ་ཏྱེ་སྨྲས་ཚད་བདྱེན་ན་ནྱི། །བརྫུན་ཚིག་ཤྱེས་བ་ལ་མྱི་
སྱིད། །འྡོན་ཏྱེ་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་བདྱེན་ན། །འཚེ་བ་ཆྡོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། །འཇྱིག་རྱེན་ཕ་རྡོལ་མྱེད་པ་སྡོགས། །ལྟ་
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༼༧༥༽
ལྡོག་ཐམས་ཅད་བདྱེན་པར་འགྱུར། །གལ་ཏྱེ་མུ་སྟྱེགས་མཆྡོག་རྣམས་ལ། །རག་པའྱི་དངྡོས་པྡོ་ལ་སྡོགས་
པ། །བརྫུན་པའང་དུ་མ་ཡྡོད་མྡོད་ཀང་། །སྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བཟྡོད་པ་སྡོགས། །བདྱེན་པའང་དུ་མ་ཡྡོད་པའྱི་
ཕྱྱིར། །བདྱེན་པའྱི་ཆ་ནས་གྲུབ་མཐའ་ཀུན། །རང་ས་ན་ནྱི་བདྱེན་སམ་ན། །སྱིན་སྡོགས་ཕལ་ཆྱེར་བདྱེན་མྡོད་
ཀང་། །སབས་གནས་དང་ནྱི་ལྟ་བ་དང་། །ཐབས་ཀྱི་གནད་རྣམས་འཁྲུལ་པས་ན། །ཆྡོས་གཞན་བཟང་ཡང་སྡོབ་
མྱི་ནུས། །ཅྱི་སྟྱེ་སངས་རྒྱས་ཐྱེག་པ་ཀུན། །རང་ས་ན་ནྱི་བདྱེན་སམ་ན། །འདྱི་ཡང་ཅུང་ཟད་བརག་པར་
བ། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་དྲང་དྡོན་དང་། །ངྱེས་དྡོན་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ཡྡོད། །སྒྲ་ཡང་ཇྱི་བཞྱིན་པ་དང་ནྱི། །ཇྱི་
བཞྱིན་མྱིན་པ་གྱིས་སུ་གསུངས། །ཐྱེག་པ་ཡང་ནྱི་འཇྱིག་རྱེན་དང་། །འཇྱིག་རྱེན་འདས་པ་གྱིས་སུ་
གནས། །བཤད་པ་ཡང་ནྱི་དགྡོངས་པ་དང་། །ལྡྱེམ་པྡོར་དགྡོངས་དང་དྲང་པྡོ་རུ། །དགྡོངས་པ་ཞྱེས་བ་རྣམ་
གསུམ་ཡྡོད། །དྱེ་ལ་འཇྱིག་རྱེན་མཐུན་འཇུག་ལ། །དགྡོངས་ནས་ཕྱྱི་རྡོལ་དྡོན་དུ་གསུངས། །ཐ་སད་དཔྱྡོད་པའྱི་
རྱིགས་པ་ལ། །དགྡོངས་ནས་ཆྡོས་རྣམས་སྱེམས་སུ་གསུངས། །དམ་པའྱི་དྡོན་ལ་དགྡོངས་ནས་ནྱི། །ཆྡོས་ཀུན་
སྡོས་པ་བལ་ཞྱེས་གསུངས། །དྱེས་ན་དྲང་བའྱི་དྡོན་དང་ནྱི། །ཇྱི་བཞྱིན་མྱིན་པའྱི་སྒྲ་དག་དང་། །དགྡོངས་པ་དང་
ནྱི་ལྡྱེམ་དགྡོངས་དང་། །འཇྱིག་རྱེན་པ་ཡྱི་ཐྱེག་པ་ལ། །དགྡོངས་ཏྱེ་གསུངས་པའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན། །དྱེ་ལྟར་བདྱེན་
པར་མྱི་བཟུང་ངྡོ་། །ངྱེས་པའྱི་དྡོན་དང་ཇྱི་བཞྱིན་སྒྲ། །འཇྱིག་རྱེན་འདས་པའྱི་ཐྱེག་པ་

74

ས་ས་པཎྱི་ཏ།

༼༧༦༽
དང་། །དྲང་པྡོར་དགྡོངས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི། །ཇྱི་སྐད་གསུངས་བཞྱིན་བདྱེན་པར་གཟུང་། །གལ་ཏྱེ་མུ་སྟྱེགས་བྱེད་
ལ་ཡང་། །བམས་དང་སྱིང་རྱེ་སྱིན་ལ་སྡོགས། །བདྱེན་པའྱི་ཆྡོས་ཀང་མང་པྡོ་སང་། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལའང་
དྲང་དྡོན་དང་། །དགྡོངས་པ་དང་ནྱི་ལྡྱེམ་དགྡོངས་སྡོགས། །བདྱེན་པ་མྱིན་པའང་གསུངས་པས་ན། །བདྱེན་
བརྫུན་གྱིས་ཀ་མཚུངས་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལྱེན་མུ་སྟྱེགས་བྱེད། །སྤྡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྱེ་
ན། །སངས་རྒྱས་དྲང་དྡོན་གྱིས་ཁྱིད་ནས། །བདྱེན་པ་ྱིད་ལ་སྡོར་བར་མཛད། །མུ་སྟྱེགས་བདྱེན་པས་ཁྱིད་ནས་
ནྱི། །བརྫུན་པ་ྱིད་ལ་སྡོར་བར་བྱེད། །དྱེས་ན་བདག་ཅག་སངས་རྒྱས་ལ། །གུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྱེ་ལྟར་
ཡྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་གངས་ཅན་འདྱི་ན་ཡང་། །རྣམ་ཐར་བཟང་པྡོ་བསྟན་ནས་ནྱི། །ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་ལ་སྡོར་མཐྡོང་
ནས། །མུ་སྟྱེགས་ཆྡོས་བཞྱིན་ངྱེད་ཀྱིས་སྤངས། །ཐྱེག་པ་ས་ཚོགས་ཚུལ་བསྟན་ནས། །གནད་རྣམས་སངས་
རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་དུ། །ཡང་དག་སྟྡོན་མཛད་བླ་མ་དྱེ། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་བདག་གྱིས་བཟུང་། །ཆྡོས་གཞན་
ལྱེགས་པར་སྟྡོན་ན་ཡང་། །ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པ་ནྱི། །ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་པ་ཆྱེན་པྡོར་བལྟ། །དྱེ་འདྲ་བ་
ལས་སྡོན་བྱུང་མང་། །འདས་པའྱི་དུས་ན་སྔྡོན་བྱུང་བ། །ལངྐ་མགྱིན་བཅུ་ཞྱེས་བ་བས། །འབད་པས་དབང་ཕྱུག་
ཆྱེན་པྡོ་བསྒྲུབས། །ལྡོ་གངས་ས་ཡ་བཅུ་གྱིས་དང་། །ཕྱྱེད་ཀྱིས་ལྷག་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་བྱིན། །ཁྱབ་འཇུག་ཕག་
དྡོག་གྱིས་གཟྱིར་ནས། །མགྱིན་བཅུ་ལ་ནྱི་འདྱི་སྐད་སྨྲས། །ཁྱྡོད་ཀྱི་འབད་པ་ཆྱེ་མྡོད་ཀྱི། །
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དབང་ཕྱུག་གྱི་ནྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཆུང་། །ད་དུང་སྔར་གྱི་མ་ཡྱིན་པ། །ས་ཡ་ཕག་ཕྱྱེད་ཐུབ་པ་སླྡོངས། །མགྱིན་བཅུས་
བདྱེན་པར་བསམས་ནས་ནྱི། །དབང་ཕྱུག་ལ་ནྱི་དྡོན་དྱེ་ཞུས། །དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྡོས་དྱེ་བྱིན་པས། །གནད་
བཅྡོས་པ་ཡྱི་ཚིག་དྱེ་ཡྱིས། །སྔར་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡལ། །གསྱེར་ཅན་གྱི་ནྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཀང་། །དྱེ་
འདྲའྱི་ཚུལ་གྱིས་མས་ཞྱེས་ཐྡོས། །ཨོཾ་མྱེད་པ་ཡྱི་གསང་སྔགས་ལ། །གཡྡོན་ཅན་གྱིས་ནྱི་ཨོཾ་བཅུག་
པས། །སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་མས་པ་མཐྡོང་། །དྱེ་བཞྱིན་སྭཱཧཱ་ཧཱུྃ་ཕཉ་྄ སྡོགས། །ཡྡོད་པ་རྣམས་ལ་འཕྱི་བ་
དང་། །མྱེད་པ་རྣམས་ལ་བསན་པ་དང་། །གཞན་ཡང་སྔགས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ལ། །གཡྡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་
བཅྡོས་པ་ཡྱིས། །གསང་སྔགས་དག་གྱི་ནུས་པ་རྣམས། །མས་ཤྱིང་འགངས་པ་མང་པྡོ་མཐྡོང་། །དྱེ་བཞྱིན་
ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ཀང་། །ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པ་ལས། །དངྡོས་གྲུབ་མས་པར་འགྱུར་བར་
གསུངས། །དྱེ་ཕྱྱིར་ཆྡོས་གཞན་ལྱེགས་ན་ཡང་། །གནད་རྣམས་བཅྡོས་ན་ཐམས་ཅད་འཇྱིག །དྱེས་ན་ན་ཐྡོས་
ཐྱེག་པ་ལ། །སྡོམ་པ་དང་ནྱི་བདྱེན་བཞྱིའྱི་གནད། །བཅྡོས་ན་ན་ཐྡོས་ཆྡོས་ཀུན་འཇྱིག །ཐྱེག་པ་ཆྱེ་ལ་སྱེམས་
བསྱེད་དང་། །དྱེ་ཡྱི་བསླབ་བའྱི་གནད་བཅྡོས་ན། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི ཆྡོས་ཀུན་འཇྱིག །གསང་སྔགས་ལ་ནྱི་
དབང་བསྐུར་དང་། །རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་གནད་བཅྡོས་ན། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ནྱི་ཆྡོས་ཀུན་འཇྱིག །དྱེས་ན་ད་ལྟའྱི་
ཆྡོས་འགའ་ལ། །གནད་ཀྱི་གནས་རྣམས་བཅྡོས་པ་རུ། །དྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད། །དྱེ་ཡང་
མདྡོ་ཙམ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་
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༼༧༨༽
ནྱི། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བླངས་གྱུར་ན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཅྱི་ནས་འཇྱིག །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་
དྡོགས། །བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ལ། །དབུ་མའྱི་ལུགས་བཞྱིན་མྱི་བྱེད་པར། །སྱེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་
ནྱི། །སྱེ་བྡོ་ཀུན་ལ་བྱེད་པ་མཐྡོང་། །འདྱི་ཡྱི་ཆྡོ་ག་ངྱེས་པར་འཇྱིག །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་
མཐྡོང་། །སྱེམས་བསྱེད་ཀྱི་ནྱི་བསླབ་བའྱི་མཆྡོག །བདག་གཞན་བརྱེ་བའྱི་བང་ཆུབ་སྱེམས། །བསྡོམ་དུ་མྱི་རུང་
ཞྱེས་སྨྲ་བ། །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་མཐྡོང་། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ནྱི་དབང་བསྐུར་བ། །མྱེད་ཀང་
གསང་སྔགས་བསྡོམ་རུང་ཟྱེར། །རྡོ་རྱེ་འཆང་གྱིས་བཀག་པས་ན། །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་
དྡོགས། །གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་མཆྡོག་གྱུར་པ། རྱིམ་གྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་མྱི་བསྡོམ་པར། །རང་བཟྡོའ ་ི གདམས་
ངག་དུ་མ་ཡྱིས། །བླུན་པྡོ་ངྱེས་ཤྱེས་སྱེད་པ་ཐྡོས། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་འདྱི་བཀག་པས། །འདྱི་ཡང་གནད་
རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །བསྱེད་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་མཐར་ཐུག་པ། །དབུ་རྒྱན་ལ་ནྱི་རྱིགས་བདག་
འབྱུང་། །རྱིགས་བདག་དྱེ་ནྱི་བླ་མ་ཡྱིན། །འདྱི་ནྱི་གལ་ཏྱེ་འཆྡོལ་གྱུར་ན། །དངྡོས་གྲུབ་མྱེད་པར་རྒྱུད་ལས་
གསུངས། །འྡོན་ཀང་བླ་མ་སྱི་བྡོ་རུ། །བསྡོམ་བ་མྱིན་ཞྱེས་ལ་ལ་ཟྱེར། །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་
དྡོགས། །ཡྡོད་པའྱི་དགྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་བསམས་ནས་ནྱི། །དྱེ་ནྱི་བསྔྡོ་བའྱི་རྒྱུར་བྱེད་
པ། །དམྱིགས་པ་མྱེད་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །དམྱིགས་པའྱི་དགྱེ་བར་བསྒྱུར་བ་འདྱི། །བསྔྡོ་བ་དུག་དང་བཅས་
པར་གསུངས། །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །དྱེ་བཞྱིན་གཏུམ་མྡོ་བསྡོམ་པ་དང་། །
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༼༧༩༽
ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་དང་། །དམ་ཚིག་དང་ནྱི་སྡོམ་པ་ཡྱི། །གནད་རྣམས་བཅྡོས་པ་མང་མྡོད་ཀྱི། །གསང་
སྔགས་ཡྱིན་ཕྱྱིར་འདྱིར་མྱི་བཤད། །ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ནྱི། །སྟྡོང་ྱིད་སྱིང་རྱེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན། །ཐབས་དང་
ཤྱེས་རབ་ཟུང་འཇུག་ཏུ། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ལ་ལ་སྡོས་བལ་རང་པ་ནྱི། །དཀར་པྡོ་
ཆྱིག་ཐུབ་ཡྱིན་ཞྱེས་ཟྱེར། །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །གནད་རྣམས་མྱིན་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་
འགའ། །མ་ཚང་བ་དང་ལྷག་པ་དང་། །ཅུང་ཟད་འཁྲུལ་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །ྱེས་པ་ཆྱེན་པྡོ་བསྱེད་མྱི་
ནུས། །ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་གྱུར་ན། །ཆྡོས་གཞན་བཟང་ཡང་འཚང་མྱི་རྒྱ། །དཔྱེར་ན་འགྡོ་བའྱི་སྡོག་
རྩ་དང་། །ལྗྡོན་ཤྱིང་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བ་དང་། །ས་བྡོན་གྱི་ནྱི་སྱེ་ས་དང་། །ཐགས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་སྡོག་ཤྱིང་
དང་། །བཅུད་ཀྱིས་ལྱེན་གྱི་རྩ་བ་དང་། །དབང་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ནྱི། །འཆུགས་ན་བསྒྲུབ་ཏུ་མྱི་རུང་
བཞྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་འཆུགས་ན། །ལྱེགས་ལྱེགས་འདྲ་ཡང་འབས་བུ་མྱེད། །དྱེས་ན་ལ་ལ་འཁྲུལ་
ཡང་བླ། །གནད་རྣམས་འཁྲུལ་མྱེད་དཔྱད་དགྡོས་སྡོ། །དྱེ་ལ་གནད་རྣམས་འཆྡོས་པའྱི་བདུད། །ལ་ལ་སངས་
རྒྱས་དངྡོས་སུ་སྟྡོན། །ཁ་ཅྱིག་མཁན་པྡོ་སླྡོབ་དཔྡོན་དང་། །བླ་མའྱི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་དང་། །ཕ་མའམ་ྱེ་དུའྱི་
ཆ་ལུགས་ཀྱིས། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སླུ་བར་བྱེད། །འགའ་ཞྱིག་རྩུབ་མྡོར་སྨྲ་བྱེད་ཅྱིང་། །བསྱིགས་པའྱི་ཚུལ་
གྱིས་སྒྱུར་བར་བྱེད། །ལ་ལ་འཇམ་པྡོར་སྨྲ་བྱེད་ཅྱིང་། །བམས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སླུ་བར་
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༼༨༠༽
བྱེད། །ལ་ལ་སངས་རྒྱས་གསུངས་པའྱི་ལུང་། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བཤད་ནས་བསྒྱུར། །ལ་ལ་རྱིགས་པ་བཟང་པྡོ་
ལ། །ངན་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་བཤད་ནས་བསྒྱུར། །ལ་ལ་རྱིགས་པ་ངན་པ་ལ། །བཟང་པྡོ་ལྟ་བུར་བཅྡོས་ནས་
བསྒྱུར། །ལ་ལ་ཟས་ནྡོར་ཅྱི་འདྡོད་པའྱི། །རྔན་པ་བྱིན་ནས་ཆྡོས་ལྡོག་སྟྡོན། །ལ་ལ་ལུས་དང་སྱེམས་ལ་ནྱི། །ཏྱིང་
འཛིན་ཅུང་ཟད་བསྱེད་ནས་ཀང་། །དྱེ་ལ་ཡྱིད་ཆྱེས་སྱེས་པ་དང་། །ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་བསྟན་ནས་སླུ། །ལ་ལ་
མངྡོན་པར་ཤྱེས་པ་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་ཅུང་ཟད་བསྟན་ནས་ཀང་། །བླུན་པྡོ་ཡྱིད་ཆྱེས་བསྱེད་ནས་ནྱི། །ཕྱྱི་ནས་
ཆྡོས་ལྡོག་སྟྡོན་པར་བྱེད། །ལ་ལ་ང་ཡྱིས་འདྱི་ལྟར་བསྡོམས། །དྱེ་ལ་རྡོགས་པ་འདྱི་སྱེས་པས། །ཁྱྱེད་ཀང་འདྱི་
ལྟར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྱེས། །རང་གྱི་མས་མྱྡོང་ཡྱིན་པ་ཡྱི། །ཚུལ་དུ་བས་ནས་ལྡོག་པར་འཆྡོས། །མདྡོར་ན་སངས་
རྒྱས་གསུང་རབ་དང་། །ཕལ་ཆྱེར་མཐུན་པར་སྟྡོན་བྱེད་ཅྱིང་། །གནད་རྣམས་ལྡོག་པར་སྟྡོན་པའྱི་
ཆྡོས། །ལྱེགས་ལྱེགས་འདྲ་བར་སྟྡོན་ན་ཡང་། །བདུད་ཀྱི་བྱིན་རབས་ཡྱིན་ནྡོ་ཞྱེས། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་
གསལ་བར་གསུངས། །འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ། །མདྡོ་ཙམ་ང་ཡྱིས་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །རྱིན་ཆྱེན་བཟང་
པྡོ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། །སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ཞྱེས་བ་བ། །དཔྲལ་བ་ནས་ནྱི་འྡོད་འབྱིན་ཅྱིང་། །བར་སང་ལ་ནྱི་
སྱིལ་དཀྲུང་འཆའ། །རྱེས་འགའ་འཇག་མའྱི་ཁྱི་ལ་སྡོད། །སྟྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཆྡོས་རྣམས་སྟྡོན། །བམས་དང་སྱིང་རྱེ་
ཆྱེ་བར་སང་། །དྱེ་ཡྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་གཞན་དག་ལ། །ཏྱིང་ངྱེ་འཛིན་ཡང་སྱེ་བར་བྱེད། །དྱེ་ལ་འཇྱིག་རྱེན་ཐམས་ཅད་
མྡོས། །ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པྡོའ ་ི བསྟན་པ་དང་། །འདྲ་མྱིན་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པར་
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འཆད། །དྱེ་ཡྱི་བསྟན་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཕྱེལ། །དྱེ་ཚེ་རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྡོ་ཡྱིས། །སྒྲུབ་པ་ཟླ་བ་དྲུག་མཛད་ནས། །ཏྱིང་
འཛིན་བརན་པས་དྱེ་དྲུང་བྡོན། །སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་བར་སང་ལ། །སྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ནས་ཆྡོས་འཆད་
ཚེ། །རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྡོས་གཟྱིགས་ཙམ་གྱིས། །ས་ལ་ལྷུང་ནས་བརྒྱལ་ཞྱེས་གག །གལ་ཏྱེ་རྱིན་བཟང་ཞྱེས་བ་
བའྱི། །སྱེས་མཆྡོག་དྱེ་ཚེ་མྱི་བཞུགས་ན། །སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ཞྱེས་བ་བའྱི། །ཆྡོས་ལྡོག་བསྟན་པ་འབྱུང་
ཞྱེས་གསུངས། །ནག་པྡོའ ་ི ཕྱྡོགས་ལ་དགའ་བ་ཡྱི། །སྐར་རྒྱལ་ཞྱེས་བའྱི་ཀླུ་ཆྱེན་ཞྱིག །སྱེས་ངན་ཞྱིག་ལ་
ཞུགས་ནས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་སུ་བརྫུས་ཞྱེས་གསུངས། །འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདུད་རྱིགས་
འགའ། །མྱི་འམ་འཕགས་པའྱི་གཟུགས་བཟུང་ནས། །ལྡོག་པའྱི་བསྟན་པ་སྤྱེལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ཆྡོས་དང་བསྱེས་
ནས་གནད་རྣམས་སུ། །ལྡོག་ཆྡོས་བསྱེས་ནས་འཆད་པ་སྱིད། །དཔྱེར་ན་ཁ་ཟས་བཟང་པྡོ་ལ། །སར་བའྱི་དུག་
གྱིས་ཕལ་ཆྱེར་གསྡོད། །དུག་རང་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་ན་ནྱི། །འགའ་ཡང་གསད་པར་ནུས་མ་ཡྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་ཆྡོས་
བཟང་འགའ་ཞྱིག་ལ། །ཆྡོས་ལྡོག་བསླད་པས་ཕ་རྡོལ་སླུ། །ཆྡོས་ལྡོག་རང་པར་གྡོ་ན་ནྱི། །འགའ་ཡང་བདུད་
ཀྱིས་སླུ་མྱི་ནུས། །རྱི་དྭགས་རྔ་མ་མ་བསྟན་ན། །བྡོང་ཤ་བཙོང་བར་མྱི་ནུས་ལྟར། །དྱེ་བཞྱིན་བཟང་སྡོད་མ་
བསྟན་ན། །ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་སླུ་མྱི་ནུས། །བདུད་ཀྱི་བྱིན་རབས་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ངན་པ་ཁྡོ་ནར་ངྱེས་པ་
མྱིན། །འྡོན་ཀང་བཟང་པྡོའ ་ི ནང་ནས་ནྱི། །གནད་རྣམས་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པ་ཡྱིས། །ཕན་པ་ལྟ་བུས་ཕ་རྡོལ་
སླུ། །འདྱི་འདྲ་ཤྱེས་པར་བས་ནས་ནྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་མདྡོ་རྒྱུད་
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བཞྱིན། །མ་བསླད་པར་ནྱི་ལྱེགས་པར་ཟུངས། །ཤྱིང་རའྱི་སྡོག་ཤྱིང་ཆག་གྱུར་ན། །འཁྡོར་ལྡོ་བཟང་ཡང་འགྡོ་མྱི་
ནུས། །སྡོག་གྱི་དབང་པྡོ་འགགས་གྱུར་ན། །དབང་པྡོ་གཞན་དག་བ་བྱེད་མྱེད། །དྱེ་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་
འཆུགས་ན། །ཆྡོས་གཞན་བཟང་ཡང་ནུས་མྱེད་འགྱུར། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ལས་མཁས་པ་ཡྱི། །གང་ཟག་
འཇྱིག་རྱེན་གསུམ་ན་མྱེད། །དྱེས་ན་དྱེ་ཡྱིས་གསུངས་པ་ཡྱི། །མདྡོ་རྒྱུད་རྣམ་པར་དཀྲུག་མྱི་བ། །མདྡོ་རྒྱུད་
དཀྲུགས་ན་ཆྡོས་སྤྡོང་ཞྱིང་། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀང་སད་འགྱུར་ཞྱེས། །མགྡོན་པྡོ་བམས་པས་རྒྱུད་བླར་
གསུངས། །འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སུན་འབྱིན་པའྱི། །རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །མུ་སྟྱེགས་སྟྡོན་པ་
དབང་ཕྱུག་སྡོགས། །མནན་པའྱི་སངས་རྒྱས་མཐྡོང་ནས་ནྱི། །དྱེ་བཟླྡོག་པ་ཡྱི་བྱིས་སྐུ་ཞྱིག །མུ་སྟྱེགས་
དབངས་ཅན་དགའ་བས་བས། །མཁས་པ་ཆྱེན་པྡོ་ཛྙཱ་ན་ཤྱིས། །དྱེ་དང་རྩྡོད་པའྱི་རྩྡོད་གྲྭ་རུ། །རང་གཞན་གྱིས་
ཀའྱི་སྱེ་པ་དང་། །རྒྱལ་པྡོ་སྡོགས་ཀྱི་དཔང་པྡོའ་ི གྲྭར། །སངས་རྒྱས་མནན་པ་རང་བཟྡོ་ཡྱིན། །དྱེས་ན་འཁྲུལ་པ་
ཡྱིན་པར་བསྒྲགས། །དྱེས་ཀང་དབང་ཕྱུག་མནན་པ་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་ཞྱེས་བསྒྲྱེས། །དྱེ་ལ་
མཁས་པས་འདྱི་སྐད་བརྩད། །སངས་རྒྱས་མནན་པ་ཁྱྱེད་ཀྱི་གཞུང་། །ཁུངས་མ་རྣམས་ནས་བཤད་པ་
མྱེད། །མུ་སྟྱེགས་མནན་པ་ངྱེད་ཀྱི་རྒྱུད། །གདྡོད་མ་ྱིད་ནས་ཡྡོད་པ་ཡྱིན། །དྱེས་ན་ངྱེད་ཀྱི་རང་བཟྡོ་མྱིན། །དྱེ་
ནས་སྤྡོབས་པ་མྱེད་གྱུར་ཚེ། །རྒྱལ་པྡོ་ཁྱྡོད་ཀྱི་ཡུལ་འདྱི་རུ། །འདྱི་འདྲའྱི་རང་བཟྡོ་འཕྱེལ་ན་ནྱི། །ད་དུང་རང་བཟྡོ་
གཞན་འབྱུང་བས། །བསྟན་པ་སྱི་ལ་
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གནྡོད་པ་འདྱི། །ཁྡོ་རང་ལ་ཡང་ཅྱིས་མྱི་གནྡོད། །འདྱི་འདྲའྱི་རང་བཟྡོའ ་ི ཆྡོས་ལུགས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་པ་ལ་བྱུང་
ན་ཡང་། །རྒྱལ་པྡོ་ཁྱྡོད་ཀྱིས་དགག་དགྡོས་སྡོ། །དྱེ་སྐད་བསྡོ་ནས་གྱེང་རྱིས་བསུབས། །ཕྱྱི་ནས་གྲུབ་མཐའ་
བརྩད་པ་ལའང་། །མུ་སྟྱེགས་གྲུབ་མཐའ་ཕམ་མཛད་ནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཕྱེལ་ཞྱེས་ཐྡོས། །གལ་ཏྱེ་
མུ་སྟྱེགས་བྱེད་པའྱི་གཞུང་། །གདྡོད་ནས་གྲུབ་པའྱི་རྱིག་བྱེད་ལས། །ཆྡོས་ལྡོག་དྱེ་འདྲ་བཤད་ན་ཡང་། །རང་
བཟྡོ་ཡྱིན་ཞྱེས་བར་མྱི་རུང་། །གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་གཞག་བཟུང་ནས་ནྱི། །རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་སུན་དབྱུང་
དགྡོས། །བདག་དང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལའང་། །གལ་ཏྱེ་འགལ་བ་སང་ན་ནྱི། །རྱིགས་པ་དག་དང་འགལ་
གྱུར་ན། །དྱེ་ནྱི་རྱིགས་པས་སུན་ཕྱུངས་ཤྱིག །གལ་ཏྱེ་ལུང་དང་འགལ་གྱུར་ན། །དྱེ་ནྱི་ལྱེགས་པར་སུན་འབྱིན་
པའྱི། །གདམས་ངག་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ཕ་རྡོལ་ལུང་དྱེ་ཁས་ལྱེན་ཅྱིང་། །དྱེ་དང་འགལ་བའྱི་ཆྡོས་སྡོད་
ན། །ལུང་དང་འགལ་བས་སུན་དབྱུང་བ། །གལ་ཏྱེ་ལུང་དྱེ་ཁས་མྱི་ལྱེན། །རང་གྱི་ལུང་གཞན་ཁས་ལྱེན་ན། །དྱེ་
ཚེ་ངྱེད་ཀྱི་ལུང་གྱིས་ནྱི། །དྱེ་ཡྱི་ཆྡོས་ལྡོག་དགག་མྱི་ནུས། །འྡོན་ཀང་དྱེ་ཡྱི་ལུང་ྱིད་ཀྱིས། །དྱེ་ཡྱི་ཆྡོས་ལྡོག་
དགག་དགྡོས་སྡོ། །དཔྱེར་ན་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་བ། །གལ་ཏྱེ་ཆྡོས་ལྡོག་སྡོད་ན་ནྱི། །གསང་སྔགས་གཞུང་དང་
འགལ་ལྡོ་ཞྱེས། །དྱེ་ནྱི་སུན་དབྱུང་ནུས་མ་ཡྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་གསང་སྔགས་པ་འགའ་ཞྱིག །ལག་ལྱེན་ལྡོག་པར་
སྡོད་གྱུར་ཀང་། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་གཞུང་དང་འགལ་ཞྱེས། །སུན་དབྱུང་བར་ནྱི་ནུས་མ་ཡྱིན། །དྱེ་ལྟར་ཐྱེག་པ་ཆྱེ་
ཆུང་ལའང་། །ཕན་ཚུན་གྱི་ནྱི་ལུང་འགལ་གྱིས། །སྡོ་སྡོའ ་ི
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༼༨༤༽
གཞུང་ལུགས་དགག་མྱི་ནུས། །ན་ཐྡོས་གཞུང་ལུགས་ཁས་ལྱེན་ཅྱིང་། །དྱེ་ཡྱི་ལུང་དང་འགལ་གྱུར་ན། །དྱེ་ཡྱི་
ལུང་གྱིས་དགག་པར་ནུས། །དྱེ་བཞྱིན་བཀའ་གདམས་ལ་སྡོགས་ཀང་། །ཇྡོ་བྡོའ ་ི གཞུང་ལུགས་ཁས་ལྱེན་
ཅྱིང་། །དྱེ་ཡྱི་ལུང་དང་འགལ་གྱུར་ན། །བཀའ་གདམས་པ་ལ་གནྡོད་པ་ཡྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་ཕྱག་རྒྱ་པ་ཡང་ནྱི། །ནཱ་
རྡོ་པ་ལ་མྡོས་བྱེད་ཅྱིང་། །ནཱ་རྡོའ་ི གཞུང་དང་འགལ་གྱུར་ན། །ཕྱག་རྒྱ་པ་ལ་གནྡོད་པ་ཡྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་གསང་
སྔགས་སྡོད་བཞྱིན་དུ། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྱེ་དང་འགལ་ན། །གསང་སྔགས་པ་ལ་གནྡོད་པར་འགྱུར། །ཕ་རྡོལ་
ཕྱྱིན་པའྱི་ལུགས་བྱེད་ཅྱིང་། །མདྡོ་སྱེ་རྣམས་དང་འགལ་གྱུར་ན། །ཕར་ཕྱྱིན་པ་ལ་ཅྱིས་མྱི་གནྡོད། །དྱེ་ཡྱི་དཔྱེ་
བརྡོད་མདྡོ་ཙམ་ཞྱིག །ལྱེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་མན་པར་གྱིས། །ཇྡོ་བྡོ་གསང་སྔགས་སྡོད་བཞྱིན་དུ། །གསང་
སྔགས་སྡོད་པའྱི་དུས་མྱིན་ཞྱེས། །སྨྲ་བ་ཇྡོ་བྡོའ ་ི ལུགས་ྱིད་དང་། །འགལ་བ་ཡྱིན་པར་ཤྱེས་པར་བ། །སྱེམས་
བསྱེད་ཇྡོ་བྡོའ ་ི ལུགས་བྱེད་ཅྱིང་། །ཇྡོ་བྡོ་གཏན་ནས་མྱི་བཞྱེད་པའྱི། །སྱེམས་བསྱེད་ཀུན་ལ་བྱེད་པ་དང་། །དྡོན་
དམ་སྱེམས་སྱེད་བྱེད་པ་ནྱི། །གཞན་དང་འགལ་བ་སྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། །ནཱ་
རྡོ་ཏ་པ་དབང་བསྐུར་དང་། །རྱིམ་གྱིས་ཆྡོས་ཀྱི་གཙོ་བྡོར་མཛད། །ནཱ་རྡོའ་ི བརྒྱུད་པ་འཛིན་བཞྱིན་དུ། །དབང་
དང་རྱིམ་གྱིས་མྱི་བསྡོམ་པ། །རྒྱུད་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། །རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། །རྡོ་རྱེ་
ཕག་མྡོའ ་ི བྱིན་རབས་ནྱི། །མར་པ་ལྷྡོ་བག་པ་ལ་མྱེད། །མར་པའྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་བཞྱིན་དུ། །ཕག་མྡོས་ཆྡོས་སྡོ་
འབྱེད་པ་ནྱི། །རྒྱུད་དང་འགལ་བ་ལྟ་མྱི་སྡོས། །རང་
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ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། །ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ཅྱེས་བའྱི་ཁྱིད། །མྱི་ལ་ཡན་ཆད་དྱེ་ལས་མྱེད། །ཆྡོས་དྲུག་
བྡོར་ནས་ལམ་འབས་དང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ། །གཞན་གྱི་གདམས་ངག་སྡོམ་བཞྱིན་དུ། །ནཱ་རྡོའ ་ི
བརྒྱུད་པ་འདྱེད་བྱེད་པ། །གཞན་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྡོས། །རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། །གཏྱེར་ནས་
བྱུང་བའྱི་གྱེགས་བམ་དང་། །གཞན་ནས་བརྐུས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་དང་། །བརྩམས་ཆྡོས་དང་ནྱི་རྨྱི་ལམ་
ཆྡོས། །བླྡོ་བཟུང་མ་ཡྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ། །རྡོ་རྱེ་འཆང་ལ་བརྒྱུད་པ་སྱེག །དྱེ་ལའང་གཞན་དག་ལུང་ལྱེན་
པ། །ཆྡོས་དང་འགལ་བ་སྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །རང་ཚིག་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། །གལ་ཏྱེ་འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་
གྱི། །འགལ་བ་ཁས་ལྱེན་སང་གྱུར་ན། །དྱེ་ཡྱི་རྱིགས་སུ་ཤྱེས་པར་བ། །མདྡོར་ན་ཆྡོས་དང་འགལ་བ་ཡྱི། །ཆྡོས་
ཞྱིག་གང་ན་འདུག་ན་ཡང་། །ལུང་དང་རྱིགས་པས་སུན་ཕྱུངས་ཤྱིག །གལ་ཏྱེ་མུ་སྟྱེགས་ལ་སྡོགས་པ། །ལུང་དྱེ་
ཁས་མྱི་ལྱེན་པ་དང་། །ལུང་དང་འགལ་ཡང་ངྱེད་ཅག་གྱི །བླ་མའྱི་བཀའ་སྡོལ་ཡྱིན་ཟྱེར་བ། །དྱེ་དག་ལུང་དྱེ་མྱི་
ལྱེན་ཡང་། །རྩ་བའྱི་བརྒྱུད་པ་གང་ཡྱིན་དྲྱི། །གདྡོད་ནས་ཆྡོས་དྱེ་ཡྡོད་ན་ནྱི། །འཁྲུལ་ཡང་མཁས་པས་བགང་རྒྱུ་
མྱེད། །སྱེམས་ཅན་ལས་ངན་སྡོད་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་ཅྱི་བར་ཡྡོད། །གལ་ཏྱེ་གདྡོད་ནས་མྱེད་པའྱི་
ཆྡོས། །གྡོ་བུར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། །ཀུན་གྱིས་རང་བཟྡོར་གྡོ་བའྱི་ཕྱྱིར། །སངས་རྒྱས་པ་འམ་མུ་སྟྱེགས་
བྱེད། །སུ་ལ་འདུག་ཀང་དྡོར་བ་ཡྱིན། །ངྱེད་ལའང་དྱེ་འདྲ་འདུག་ན་ནྱི། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
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༼༨༦༽
བཞད་གད་གྱིས། །གལ་ཏྱེ་རྒྱལ་པྡོའ ་ི ཁྱིམས་ཡྡོད་ན། །ཆད་པས་བཅད་པའྱི་འྡོས་ཡྱིན་ནྡོ། །ནྡོར་ལ་ཟྡོག་ཚོང་
བས་པ་ལ། །རྒྱལ་པྡོའ ་ི ཁྱིམས་ལ་ཐུག་གྱུར་ན། །ཆྡོས་ལྡོག་བརྫུན་མས་སར་བ་ལའང་། །རྒྱལ་པྡོའ ་ི ཁྱིམས་ལ་
ཅྱིས་མྱི་ཐུག །བླུན་པྡོ་མཁས་པར་འཆྡོས་པ་འགའ། །ལུང་གྱི་གནས་སྐབས་མྱི་ཤྱེས་པར། །མདྡོ་རྒྱུད་ལུང་སྡོར་
བྱེད་མྡོད་ཀྱི། །དྱེ་ནྱི་བླུན་པྡོའ་ི ཁ་ཤགས་ལྟར། །གང་དུ་འགྡོ་བ་མྱི་ཤྱེས་སྡོ། །དཔྱེར་ན་ཕྱག་དང་མཆྡོད་པ་
དང་། །སྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་སྡོགས་མྱི་དགྡོས། །སྱེམས་བསྱེད་དབང་བསྐུར་བ་མྱི་དགྡོས། །བསམ་གཏན་
ཀླྡོག་པ་འདྱིར་མྱི་དགྡོས། །དགྱེ་དང་སྱིག་པ་གྱིས་ཀ་མྱེད། །སངས་རྒྱས་སྱེམས་ཅན་ཡྡོད་མྱིན་སྡོགས། །འདྱི་
འདྲ་གསུངས་པའྱི་ལུང་རྣམས་ཀུན། །ལྟ་བ་ཡྱིན་གྱི་བསྡོམ་པ་དང་། །སྡོད་པ་གྱིས་ཀྱི་ལུང་མ་ཡྱིན། །དབང་
མྱེད་པ་ལ་དངྡོས་གྲུབ་མྱེད། །ཆྡོ་ག་འཁྲུགས་ན་ལས་མྱི་འཆགས། །ལྡོག་པར་སད་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་། །ལྷ་བསྡོམ་
འཁྲུལ་ན་བྱིན་མྱི་རྡོབ། །ཐྱེ་ཚོམ་ཟ་ན་ྱེས་པ་སྱེ། །དྱེས་ན་ཆྡོ་ག་ཅྱི་བྱེད་ཀང་། །ཤྱིན་ཏུ་དག་པར་བ་དགྡོས་
ཞྱེས། །དྱེ་འདྲའྱི་ལུང་ཀུན་སྡོད་པ་དང་། །བསྡོམ་པ་ཡྱིན་གྱི་ལྟ་བ་མྱིན། །གཞན་ཡང་ལུང་སྡོར་བྱེད་པ་
ལ། །འཇྱིག་རྱེན་པ་དང་འཇྱིག་རྱེན་ལས། །འདས་པའྱི་གནས་སྐབས་རྣམ་གྱིས་ཡྡོད། །དབང་དང་དམ་ཚིག་
སྡོམ་པ་སྡོགས། །འབད་ནས་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནྱི། །འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་མ་བརྒལ་བའྱི། །འཇྱིག་རྱེན་པ་ལ་
གསུངས་པ་ཡྱིན། །དབང་དང་དམ་ཚིག་སྡོགས་མྱི་དགྡོས། །ཕྱག་དང་མཆྡོད་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ། །བསམ་གཏན་
བསྡོམ་པ་ཀུན་སྤངས་ཏྱེ། །ལམ་ཀུན་གཟྱིངས་བཞྱིན་དྡོར་བ་ཞྱེས། །གསུངས་པ་འཁྡོར་བའྱི་
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༼༨༧༽
རྒྱ་མཚོ་ལས། །བརྒལ་བའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་གསུངས། །དྱེ་འདྲའྱི་གནས་སྐབས་ཤྱེས་ནས་ནྱི། །དྱེ་དང་འཚམ་
པའྱི་ལུང་སྡོར་བ། །དྱེ་འདྲའྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་ཤྱེས་པའྱི། །ལུང་སྡོར་མཁས་པའྱི་བཞད་གད་གནས། །མྱིག་ལྡན་ཇྱི་
ལྟར་ལམ་ནྡོར་ཡང་། །གཡང་སར་གྡོམ་པ་འཇྡོག་མྱི་སྱིད། །དྱེ་བཞྱིན་མཁས་པ་འཁྲུལ་ན་ཡང་། །སངས་རྒྱས་
བསྟན་ལས་འདའ་མྱི་ནུས། །མྱིག་མྱེད་གལ་ཏྱེ་ལམ་ནྡོར་ན། །གཡང་སར་མཆྡོངས་ནས་ལྟུང་བར་འགྱུར། །དྱེ་
བཞྱིན་བླུན་པྡོ་འཁྲུལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལས་འདས་ཏྱེ་ལྟུང་། །ཆག་ཚད་ཤྱེས་པའྱི་བཟྡོ་ལ་ནྱི། །རྱིང་
ཐུང་བྱུང་ཡང་སྡོར་གང་ཡྱིན། །ཆག་ཚད་མྱེད་པའྱི་བཟྡོ་འགའ་ཞྱིག །ྱེས་ན་བཞད་གད་གནས་སུ་འགྱུར། །དྱེ་
བཞྱིན་གཞུང་ལུགས་ཤྱེས་པའྱི་མྱི། །འཁྲུལ་ཡང་ཚིག་དྡོན་ཅུང་ཟད་ཡྱིན། །གཞུང་ལུགས་གང་ཡང་མྱི་ཤྱེས་
པ། །འཁྲུལ་ན་བསྟན་པ་འཇྱིག་ལ་ཐུག །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཞྱིན། །བསྒྲུབ་པར་འདྡོད་ན་གཞུང་
བཞྱིན་བ། །མྱིག་མངས་རྒྱ་དང་མ་འབྱེལ་ན། །རྱེའུ་མང་ཡང་ཤྱི་རྡོ་ཡྱིན། །དྱེ་བཞྱིན་ཁུངས་དང་མ་འབྱེལ་
བའྱི། །ཆྡོས་ལུགས་མང་ཡང་རྡོ་དང་འདྲ། །སན་བརྒྱུད་དང་ནྱི་ཆྱིག་བརྒྱུད་དུ། །གགས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མང་
པྡོ་ཡྡོད། །རྒྱུད་དང་མཐུན་ན་བླང་དུ་རུང་། །མྱིན་ན་བརྫུན་གྱི་སྱེབ་ཕྱྡོགས་ཡྱིན། །རྨྱི་ལམ་གྱི་ནྱི་ཆྡོས་ལུགས་
དང་། །ཞལ་མཐྡོང་གྱི་ནྱི་ལྷ་ལ་སྡོགས། །འདྱི་དག་མདྡོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་ན། །བླངས་ཀང་སྡོན་དུ་འགྱུར་བ་
མྱེད། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་མྱི་མཐུན་ན། །བདུད་ཀྱི་བྱིན་རབས་ཡྱིན་ཞྱེས་བ། །བླ་མའང་མདྡོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་
ན། །དྱེ་ནྱི་བླ་མ་ཡྱིན་པར་གཟུང་། །
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༼༨༨༽
སངས་རྒྱས་བསྟན་བཞྱིན་མྱི་གསུངས་ན། །བླ་མ་ཡྱིན་ཡང་བཏང་སྡོམས་བཞག །དྱེས་ན་རྨྱི་ལམ་ཆྡོས་ལུགས་
དང་། །ཞལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱི་ཡྱི་དམ་དང་། །ལུང་བསྟན་མཛད་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། །བླ་མའྱི་གསུང་སྒྲྡོས་ལ་
སྡོགས་པ། །མ་དཔྱད་པར་ནྱི་གཏམ་འཆྡོལ་དུ། །ཚད་མ་ཡྱིན་ཞྱེས་གཟུང་མྱི་བ། །འདྱི་འདྲ་བདུད་ཀྱི་བྱིན་
རབས་ལས། །འབྱུང་བ་སྱིད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །དྱེས་ན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་མཆྡོག །ངྱེས་དྡོན་ཚད་
མ་ཡྱིན་པར་གཟུང་། །ཡང་ན་དངྡོས་པྡོ་སྟྡོབས་ཞུགས་ཀྱི། །རྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ཚད་མར་གཟུང་། །སྱེས་བུ་
བརྫུན་མས་སར་བ་ཡྱི། །མདྡོ་རྒྱུད་ཚད་མར་གཟུང་མྱི་བ། །ཀྡོའུ་ཤྱི་ཀ་ཡྱི་མདྡོ་དང་ནྱི། །དྱེ་བཞྱིན་འཕགས་པ་
ཤྱིག་ཅན་དང་། །བླྡོ་གྡོས་བཟང་མྡོ་ཆུང་ངུ་སྡོགས། །བྡོད་ཀྱིས་སར་བའྱི་མདྡོ་སྱེ་ཡྱིན། །གཞན་ཡང་གསང་
སྔགས་གསར་རྱིང་ལའང་། །བྡོད་ཀྱིས་སར་བའྱི་རྒྱུད་སྱེ་མང་། །དྱེ་འདྲའྱི་རང་བཟྡོའ ་ི མདྡོ་རྒྱུད་ལ། །མཁས་པས་
ཡྱིད་བརན་མྱི་བ་འྡོ། །གཙུག་ཏྡོར་ནག་མྡོ་ལ་སྡོགས་པ། །བྡོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲྱེས་སར་བ་ཡྡོད། །འཕལ་གྱི་བྱིན་
རབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་། །འྡོན་ཀང་ཚད་མར་བར་མྱི་རུང་། །ལྷ་མྡོ་གནས་མཁར་ལ་སྡོགས་པ། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་
ཀྱི་རྒྱུད་ཀང་ཡྡོད། །ཅུང་ཟད་བདྱེན་པ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །དྱེ་ལའང་ལུང་དུ་བར་མྱི་རུང་། །དྱེ་ཡྱི་འཐད་པ་རྒྱུད་བླ་
མར། །མགྡོན་པྡོ་བམས་པས་འདྱི་སྐད་གསུངས། །མ་རྱིག་ལྡྡོངས་པའྱི་མུ་སྟྱེགས་ལའང་། །སྱིན་བུའྱི་ཡྱི་གྱེ་འདྲ་
བ་ཡྱི། །ཅུང་ཟད་བདྱེན་པ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་ཡྱིད་བརན་མྱི་བ་གསུངས། །རྱིང་བསྱེལ་དང་ནྱི་ཐུགས་དང་
ལྗགས། །སྐུ་གཟུགས་ལ་སྡོགས་རུས་པ་ལས། །འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་
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༼༨༩༽
དཔྱད། །འཕགས་པ་གསུམ་གྱི་རྱིང་བསྱེལ་ནྱི། །ཡྡོན་ཏན་སྟྡོབས་ཀྱིས་འབྱུང་བ་སྟྱེ། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་
བསྡོད་ནམས་རྱེན། །འབྱུང་ཁུངས་ལས་བྱུང་རྱིན་ཆྱེན་འདྲ། །རྱིང་བསྱེལ་ལ་ལ་གདྡོན་གྱིས་བྱེད། །ལ་ལ་འབྱུང་
བཞྱིའྱི་སྟྡོབས་ལས་འབྱུང་། །ཁ་ཅྱིག་བསྟན་ལ་དགའ་བའྱི་ལྷས། །དད་པར་བ་ཕྱྱིར་སྤྲུལ་པའང་སྱིད། །དྱེང་སང་
རྱིང་བསྱེལ་ཕལ་ཆྱེ་བ། །བརྫུན་མས་བས་པའྱི་རྱིང་བསྱེལ་ཡྱིན། །དྱེས་ན་རྣམ་དབྱེ་མཁས་པས་
དཔྱད། །ཐུགས་ལྗགས་སྐུ་གཟུགས་ལ་སྡོགས་པ། །འབྱུང་བ་ཆྡོས་ནས་གསུངས་པ་མྱེད། །འྡོན་ཀང་དྱེ་འདྲ་
འབྱུང་བ་ཀུན། །ཕལ་ཆྱེར་བརྫུན་མས་བས་པ་ཡྱིན། །གལ་ཏྱེ་བདྱེན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་། །ལུང་རྱིགས་གྱིས་ཀ་
མྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །བཟང་ངན་གྱིས་ཀར་ལུང་བསྟན་དཀའ། །ྱི་མ་དུ་མ་ཤར་བ་དང་། །མཁའ་ལ་བུ་ག་དྡོད་པ་
དང་། །མཚན་མྡོ་གཞའ་ཚོན་འབྱུང་བ་དང་། །ལུས་ལ་འྡོད་ཟྱེར་འཕྡོ་བ་དང་། །གྡོ་བུར་ལྷ་འདྲྱེ་མཐྡོང་བ་
དང་། །གསྡོན་པྡོའ ་ི ལུས་ལ་བརྫུན་མྱེད་པར། །རྱིང་བསྱེལ་འཛག་པ་ལ་སྡོགས་པ། །བླུན་པྡོ་རགས་སུ་བྱེད་མྡོད་
ཀྱི། །མཁས་པས་འདྱི་འདྲ་མཐྡོང་གྱུར་ན། །བར་ཆད་རགས་སུ་ཤྱེས་པར་གྱིས། །སྐུ་གཟུགས་མཆྱི་མ་འཛག་པ་
དང་། །དྱེ་བཞྱིན་གྡོམ་པས་འགྡོ་བ་དང་། །གར་བྱེད་པ་དང་སྐད་འབྱིན་དང་། །ཁག་གྱི་ཆར་པ་འབབ་པ་དང་། །ས་
འྡོག་བྡོང་བུའྱི་སྒྲ་སྒྲྡོགས་དང་། །དུད་འགྡོ་མྱི་སྐད་སྨྲ་བ་སྡོགས། །བླུན་པྡོ་ངྡོ་མཚར་སྱེད་མྡོད་ཀྱི། །མཁས་པས་
འདྱི་འདྲ་མཐྡོང་གྱུར་ན། །ཡུལ་དྱེར་དག་བྡོ་གཞན་དག་འཇུག །ཡང་ན་ལྟས་ངན་གཞན་དག་འབྱུང་། །འདྱི་འདྲའྱི་
རྱིགས་ཅན་གཞན་

88

ས་ས་པཎྱི་ཏ།

༼༩༠༽
མཐྡོང་ཡང་། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་ལྱེགས་པར་དྲྱིས། །དྱེ་དག་དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྱི། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མདྡོ་ཙམ་
ཡྱིན། །དྱེ་ནས་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྱི། །རྣམ་དབྱེ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཤད་པ་
ལ། །བཞྱི་བཅྡོམ་དྲུག་ལྡན་བཤད་པ་དང་། །གྱེགས་བམ་གྱི་ནྱི་བཤད་པ་ལ། །གྱེགས་ཤྱིང་གྱེགས་ཐག་འཆད་པ་
དང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི བཤད་པ་ལ། །ལག་པའྱི་སྒྲ་དྡོན་འཆད་པ་དང་། །ཡྱེ་ཤྱེས་ཀྱི་ནྱི་བཤད་པ་ལ། །གདྡོད་
མའྱི་ཤྱེས་པར་འཆད་པ་དང་། །རྣལ་འབྡོར་འཆད་ལ་སྱེམས་རྣལ་མ། །རྱིག་པ་འབྡོར་ཅྱེས་འཆད་པ་དང་། །རྒྱལ་
མཚན་རྩྱེ་མྡོའ ་ི དཔུང་རྒྱན་ལ། །དམག་གྱི་དཔུང་དུ་འཆད་པ་དང་། །གཏུམ་མྡོའ ་ི སྒྲ་བཤད་རྣམ་རྡོག་ནྱི། །ཆྡོས་
ྱིད་གཏུམ་པར་འཆད་པ་དང་། །གླུ་ཡྱི་སྒྲ་བཤད་བྱེད་པ་ལ། །སྱེམས་ཅན་སླུ་བར་འཆད་པ་དང་། །ཕུར་མ་རྱི་
རབ་མམ་པ་ལ། །དྲྱི་རབ་མནམ་པར་འཆད་པ་དང་། །ཤཱཀའྱི་བུ་མྡོ་གྡོ་པཱའྱི་སྒྲ། །གྡོ་ནྱི་ས་ཡྱིན་པཱ་ཡྱི་སྒྲ། །འཚོ་
བའམ་སྡོང་བ་སྡོགས་ལ་འཇུག །དྱེས་ན་བྡོད་སྐད་ས་འཚོ་ཡྱིན། །དྱེ་ལ་གྡོ་པཱའྱི་སྒྲ་བཤད་ནྱི། །རྡོགས་པའྱི་དྡོན་
དུ་བཤད་པ་དང་། །རྒྱ་སྐད་རཏྣ་ཀྱེ་ཏུ་ལ། །ཀྱེ་ཏུའྱི་སྒྲ་ནྱི་དབལ་དང་ཏྡོག །དུ་བ་མཇུག་རྱིངས་སྡོགས་ལ་
འཇུག །སྐད་རྱིང་རྣམས་ལ་དབལ་དུ་ཡྡོད། །གསར་བཅད་མན་ཆད་ཏྡོག་ཏུ་བསྒྱུར། །དྱེས་ན་འབུམ་ལས་རྱིན་
ཆྱེན་དབལ། །གསར་བཅད་ཀྱིས་ནྱི་ཞུས་པ་ཡྱི། །བརྒྱད་སྟྡོང་པ་ལས་རྱིན་ཆྱེན་ཏྡོག །ཅྱེས་བར་བསྒྱུར་བ་མྱི་
ཤྱེས་པར། །རྱིན་ཆྱེན་དཔལ་དུ་བཤད་པ་དང་། །པྡོ་ཏ་ལ་ཞྱེས་བ་བའྱི་སྒྲ། །བྡོད་སྐད་དུ་ནྱི་གྲུ་འཛིན་ཡྱིན། །
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༼༩༡༽
རྱི་བྡོ་གྲུ་འཛིན་ཞྱེས་བ་བར། །བསྒྱུར་ན་བྡོད་ལ་འཐད་མྡོད་ཀྱི། །ལ་ལས་རྒྱ་སྐད་སྡོར་བཞག་ནས། །པྡོ་ཏ་ལ་ཡྱི་
རྱི་ཞྱེས་བསྒྱུར། །དྱེ་ལ་སྒྲ་བསྒྱུར་ལ་ལ་ཡྱིས། །རྱི་སྒྲ་གྡོང་དུ་ཕྱུང་ནས་ནྱི། །རྱི་པྡོ་ཏ་ལ་ཞྱེས་བར་བསྒྱུར། །དྱེ་
དྡོན་མ་རྡོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས། །རྱི་བྡོ་ཏ་ལར་བཤད་པ་འཁྲུལ། །འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་དག་ཅྱེས་བ་བ། །རྒྱ་སྐད་
དུ་ནྱི་ཏྲྱི་མཎལ། །པ་རྱི་ཤུདྡྷ་ཞྱེས་བར་ཡྡོད། །ཏྲྱི་ནྱི་གསུམ་ཡྱིན་མཎལ་ལ། །ཞྱེས་བ་བྡོད་སྐད་དཀྱིལ་འཁྡོར་
ཡྱིན། །པ་རྱི་ཤུདྡྷ་ཡྡོངས་དག་པ། །དྲང་པྡོར་བསྒྱུར་ན་དཀྱིལ་འཁྡོར་གསུམ། །ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ཞྱེས་བར་
འགྱུར། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲ་བསྡུས་ནས། །འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་དག་ཅྱེས་བར་བསྒྱུར། །དྱེ་ཡྱི་སྒྲ་དྡོན་མྱི་
ཤྱེས་པར། །འཁྡོར་གསུམ་གཡྡོག་ཏུ་འཆད་པ་འཁྲུལ། །རྒྱ་སྐད་ལངྐ་པཱུ་རྱི་ལ། །པཱུ་རྱིའྱི་སྒྲ་ནྱི་གྡོང་ཁྱྱེར་
ཡྱིན། །བྡོད་སྐད་ལངྐའྱི་གྡོང་ཁྱྱེར་ཏྱེ། །ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང་ན་ཡྡོད། །འྡོན་ཀང་རྒྱ་སྐད་མ་ཤྱེས་པར། །པུ་
རངས་སུ་ནྱི་འཆད་པ་དང་། །རྒྱ་སྐད་བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏྲ། །བྡོད་སྐད་དྲྱི་མྱེད་བཤྱེས་གྱེན་ཡྱིན། །དྱེ་ཡྱི་སྒྲ་དྡོན་མྱི་
ཤྱེས་པར། །བྱེ་མ་ལ་དང་མུ་ཏྲའྱི་སྒྲ། །ཕྱག་རྒྱ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དང་། །རྒྱ་སྐད་ནཱ་རྡོ་ཏ་ཡྱི་སྒྲ། །བམ་ཟྱེའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་བྱེ་བག་ཡྱིན། །དྱེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་ཤྱེས་པར། །དཀའ་བ་སད་པས་ཨ་ན་ན། །རྡོ་རུ་སྡོང་ཞྱེས་འཆད་
པ་དང་། །ཏྱི་ལྡོ་ཞྱེས་བ་ཏྱིལ་བརྡུང་ཡྱིན། །དྱེ་ལ་ཏྱེ་ལྡོར་འཆད་པ་དང་། །རྒྱ་སྐད་ལཱུ་ཧྱི་ཞྱེས་བ་བ། །བྡོད་སྐད་་
ཡྱི་རྒྱུ་ལྟྡོ་ཡྱིན། །དྱེ་ཡྱི་སྒྲ་དྡོན་མྱི་ཤྱེས་པར། །གླུ་ཡྱི་པ་རུ་འཆད་པ་དང་། །རྒྱ་སྐད་ཨྱིནྡྲ་བྷཱུ་ཏྱི་ནྱི། །བྡོད་སྐད་
འབྱུང་པྡོའ ་ི དབང་པྡོ་ཡྱིན། །དྱེ་ཡྱི་སྒྲ་འགྱུར་མྱི་ཤྱེས་པར། །བརྒྱ་བྱིན་བང་
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༼༩༢༽
ཆུབ་ཏུ་འཆད་དང་། །རྒྱ་སྐད་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་སྒྲ། །གྱིས་སྤངས་སམ་ནྱི་ཀུན་འདར་ཡྱིན། །དྱེ་ལ་འདྡོད་སྟྱེར་འཆད་
པ་དང་། །རྒྱ་སྐད་དྡོ་ཧ་ཞྱེས་བ་བ། །བྡོད་སྐད་ལྷུག་པའམ་མ་བཅྡོས་པ། །ཞྱེས་བའྱི་དྡོན་ལ་འཇུག་མྡོད་ཀྱི། །དྱེ་
ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་ཤྱེས་པར། །དྡོ་ནྱི་གྱིས་ཡྱིན་ཧ་དགྡོད་པ། །གྱིས་ལ་དགྡོད་པར་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་ཛ་བ་
ཞྱེས་བ་བ། །མྱེ་ཏྡོག་དམར་པྡོ་ཞྱིག་ལ་འཇུག །དྱེ་ཡྱི་བར་དྡོན་མྱི་འཕྡོད་པར། །བམས་པའྱི་མཛའ་བར་འཆད་པ་
སྡོགས། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ལ་ལྱེགས་ལྱེགས་འདྲ། །མཁས་པས་མཐྡོང་ན་བཞད་གད་གནས། །རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱི་
ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན། །སཾ་སྐྲྐྲྀ་ཏ་ཡྱི་སྒྲ་དྡོན་ལ། །བཤད་དུ་མྱི་རུང་ྱིད་ཕྱྱིར་དང་། །རྒྱ་སྐད་ཡྱིན་པར་མྱི་ཤྱེས་པར། །བྡོད་
སྐད་ཡྱིན་པར་བཤད་ཕྱྱིར་རྡོ། །དྱེས་ན་དྱེ་འདྲའྱི་བཤད་པ་ཀུན། །བྡོད་ཀྱི་བླུན་པྡོས་སར་བས་ན། །མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་དྡོར་བར་བ། །དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་བཤད་པ་ནྱི། །དྱེ་ྱིད་རྡོགས་པར་འཆད་པ་དང་། །དག་
བཅྡོམ་སྒྲ་དྡོན་མཆྡོད་འྡོས་དང་། །རྒྱལ་པྡོའ ་ི བཤད་པ་གསལ་བ་དང་། །བཟྡོད་པའྱི་བཤད་པ་མྱི་འབྱེད་
དང་། །ཕུང་པྡོ་ཕག་པར་འཆད་པ་དང་། །ཁམས་ལ་དབྱིངས་སུ་འཆད་པ་དང་། །བཅྡོམ་པ་སྐལ་བར་འཆད་པ་
དང་། །སང་དཀའ་ཐུབ་དཀར་འཆད་པ་དང་། །བག་ཆགས་གནས་སུ་འཆད་པ་དང་། །ཤཱཀ་ཕྡོད་པར་བཤད་པ་
སྡོགས། །བྡོད་ལ་ཅུང་ཟད་མྱི་བདྱེ་ཡང་། །ལྱེགས་པར་སར་བའྱི་སྒྲ་དག་ལ། །ཤྱིན་ཏུ་འཐད་ཕྱྱིར་མཁས་པས་
བླང་། །སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དྲྱི་མ་མྱེད། །བསྡུ་བ་དང་པྡོ་བས་པའྱི་
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༼༩༣༽
རྱེས། །བསྟན་པ་དག་པར་གནས་པ་ན། །ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དགྱེ་སླྡོང་གྱིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་འགལ་བ་
ཡྱི། །མྱི་རུང་བ་ཡྱི་གཞྱི་བཅུ་བས། །དྱེ་ལ་འཕགས་པ་བདུན་བརྒྱ་ཡྱིས། །ཆྡོས་ལྡོག་ལྱེགས་པར་སུན་དབྱུང་
ཕྱྱིར། །བསྡུ་བ་གྱིས་པ་མཛད་ཅྱེས་གག །དྱེ་ལྟར་དག་པར་བས་པའྱི་རྱེས། །ལྷ་ཆྱེན་ཞྱེས་བའྱི་དགྱེ་སླྡོང་
ཞྱིག །བསྟན་པ་འདྱི་ཡྱི་ཆྡོམ་རྐུན་བྱུང་། །དྱེ་ཡྱིས་རང་གྱི་ཕ་མ་བསད། །སླྡོབ་དཔྡོན་ཡྱིན་པའྱི་དག་བཅྡོམ་
བཀྡོངས། །མཁན་སླྡོབ་མྱེད་པའྱི་དགྱེ་སླྡོང་བས། །ཕྱྱི་ནས་དགྡོན་པར་བསད་ནས་ནྱི། །སྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་
དད་རས་ཟྡོས། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་མཁན་སླྡོབ་བས། །བླུན་པྡོ་ལྡོངས་སྡོད་ཅན་རྣམས་ཀྱིས། །ཕུལ་བའྱི་ཟས་
ནྡོར་ཆར་བཞྱིན་བབ། །སྐལ་མྱེད་དད་ཅན་འདུས་པ་ཡྱི། །དགྱེ་འདུན་འབུམ་ཕག་དུ་མས་བསྐྡོར། །དྱེ་ནས་བརྫུན་
རབས་ཆྱེན་པྡོ་དྱེ། །དག་བཅྡོམ་ཡྱིན་པར་ཁས་བླངས་སྡོ། །འཁྡོར་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཞུས་པ་ན། །རྫུ་འཕྲུལ་ཐྡོ་
རངས་མས་ཞྱེས་ཟྱེར། །རང་གྱི་སྱིག་པ་དྲན་པ་ཡྱིས། །སྨྲྱེ་སྔགས་ཆྱེན་པྡོ་བཏྡོན་པ་ལ། །སྡུག་བསྔལ་བདྱེན་པ་
བྡོས་ཞྱེས་བསྒྲགས། །དྱེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བརྫུན་ཚིག་གྱིས། །ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མགྡོ་བྡོ་བསྐྡོར། །འཕགས་པ་
རྣམས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱི། །དད་རས་རྣམས་ཀང་དྱེ་ལ་འགྱུར། །རབ་བྱུང་བླུན་པྡོ་ཕལ་ཆྱེར་གྱིས། །དག་བཅྡོམ་
བྡོར་ནས་དྱེ་ལ་འདུས། །སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་འདས་འྡོག་ཏུ། །སྡོ་སྡོ་སྱེ་བྡོས་འཁྡོར་བསྡུས་པ། །དྱེ་ལས་མང་བ་
མྱེད་ཅྱེས་གགས། །དྱེ་ཡྱི་ཆྡོས་ལྡོག་བཤད་པ་ཡྱི། །རྱེས་སུ་སླྡོབ་མ་རྣམས་འབངས་ནས། །འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་
མཐའ་དུ་མ་བྱུང་། །ལྷ་ཆྱེན་བླུན་པྡོ་དྱེ་ཤྱི་ནས། །
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༼༩༤༽
སྱེམས་ཅན་དམྱལ་བར་གྱུར་ཅྱེས་གག །དྱེ་ཡྱི་ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་དྱེ་དག །དག་བཅྡོམ་རྣམས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་
ནས། །བསྡུ་བ་གསུམ་པ་བས་ཞྱེས་ཐྡོས། །འྡོན་ཀང་དྱེ་ཡྱི་ལྱེ་ལན་གྱིས། །སྱེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་རྣམས་ལ་
ཡང་། །ཅུང་ཟད་བསླད་པ་ཡྡོད་ཅྱེས་ཟྱེར། །མཁས་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་དབྱིག་གྱེན་གྱིས། །ཡང་དག་བསྡུས་པའྱི་
གཞྱི་མས་ཕྱྱིར། །མཐའ་དག་མྱིན་པར་རྡོགས་པ་ཡྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་པ་ཡང་དྱེ་ལ་དགྡོངས། །དྱེ་ནྱི་ན་ཐྡོས་
རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི བསྟན་པ་ནྱི། །ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། །ྱི་མ་བསྒྲུབས་པའྱི་མུ་སྟྱེགས་
བྱེད། །སང་པྡོ་ྱི་མའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཀྱིས། །གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བསྱེགས་པའྱི་ཚེ། །དམ་ཆྡོས་མངྡོན་པ་ལ་
སྡོགས་པ། །སྱེ་སྡོད་ཕལ་ཆྱེར་བསྱེགས་ཞྱེས་གག །དྱེ་ནས་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མྱེད་ཀྱིས། །མྱི་ཕམ་མགྡོན་ལ་
གསན་ནས་ནྱི། །དྱེ་ཡྱི་གཞུང་ལུགས་དར་བར་མཛད། །དྱེ་ཡྱི་རྱེས་ལ་མཁས་པ་དང་། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་བྱེ་
བག་གྱིས། །བསྟན་པའྱི་འཕྱེལ་འགྱིབ་དུ་མ་བྱུང་། །ཕྱྱི་ནས་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱི་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་
ལྱེགས་པར་བསྒྱུར། །དྱེ་ནས་བསྟན་པ་དར་བའྱི་ཚེ། །རྒྱལ་པྡོ་དར་མས་བསྟན་པ་བསྣུབས། །དྱེ་རྱེས་ཆྡོས་ལྡོག་
དུ་མ་འཕྱེལ། །དྱེ་ཚེ་བླ་མ་ཡྱེ་ཤྱེས་འྡོད། །ཆྡོས་རྒྱལ་དྱེ་ཡྱིས་སྱེས་བུ་མཆྡོག །རྱིན་ཆྱེན་བཟང་པྡོ་ཁ་ཆྱེར་
བརངས། །འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་བྱིན་བརབས་པའྱི། །མཁས་པ་དྱེ་ཡྱིས་སྔྡོན་མྱེད་པའྱི། །ཆྡོས་རྣམས་ཕལ་
ཆྱེར་བསྒྱུར་ཅྱིང་ཞུས། །ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མྱིན་རྣམ་འབྱེད་པ། །ཞྱེས་བའྱི་བསྟན་བཅྡོས་མཛད་ནས་ནྱི། །ཆྡོས་
ལྡོག་ཐམས་ཅད་
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༼༩༥༽
ནུབ་པར་མཛད། །དྱེ་ཡྱི་སླྡོབ་མ་ཞྱི་བ་འྡོད། །དྱེས་ཀང་སྔགས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་པ། །ཞྱེས་བའྱི་བསྟན་བཅྡོས་
མཛད་ཅྱེས་ཟྱེར། །དྱེ་དག་འདས་པའྱི་འྡོག་ཏུ་ཡང་། །ཆྡོས་ལྡོག་འགའ་ཞྱིག་འཕྱེལ་བའྱི་རྒྱུས། །ལྷས་བཙས་
ཞྱེས་བའྱི་ལྡོ་ཙཱ་བ། །དྱེས་ཀང་ཆྡོས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་པ། །ཞྱེས་བའྱི་བསྟན་བཅྡོས་མཛད་ནས་ནྱི། །ཆྡོས་དང་
ཆྡོས་མྱིན་རྣམ་པར་ཕྱྱེ། །དྱེ་ནས་ཆྡོས་རྱེ་ས་ས་པ། །ཆྱེན་པྡོ་བཞུགས་པ་ཡན་ཆད་དུ། །ཆྡོས་ལྡོག་སྡོད་པ་ཉུང་
ཞྱེས་ཐྡོས། །ཕྱྱི་ནས་ཕག་མྡོའ ་ི བྱིན་རབས་དང་། །སྱེམས་བསྱེད་རྨྱི་ལམ་མ་ལ་སྡོགས། །ཡྱི་དམ་བསྡོམ་པ་
དཀྡོངས་བསྱེད་དང་། །དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ལ་སྡོགས་པ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་འགལ་བ་ཡྱི། །ཆྡོས་ལྡོག་དུ་
མ་དྱེང་སང་འཕྱེལ། །མཁས་རྣམས་འདྱི་ལ་མྱི་དགྱེས་ཀང་། །དུས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བཟླྡོག་མ་ནུས། །བླུན་པྡོ་
སངས་པ་ཆུང་བ་རྣམས། །འདྱི་འདྲ་སྡོད་པ་བདྱེན་མྡོད་ཀྱི། །མཁས་པ་སངས་པར་རྡོམ་པ་ཡང་། །རྱི་བྡོང་ཆལ་
བཞྱིན་འདྱི་ལ་སྡོད། །འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ཅན་འཕྱེལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་གནྡོད་མྱི་གནྡོད། །མཁས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱྡོད་ལ་སྨྲྡོས། །གལ་ཏྱེ་འདྱི་འདྲའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་གྱིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་མྱི་གནྡོད་ན། །མུ་
སྟྱེགས་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཀང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་ཅྱི་སྟྱེ་གནྡོད། །ཆྡོས་ལྡོག་གཞན་གྱིས་གནྡོད་ན་
ནྱི། །འདྱི་དག་གྱིས་ཀང་མྱི་གནྡོད་དམ། །གནྡོད་ཀང་སུན་འབྱིན་མྱི་འཐད་ན། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་དང་ན་ཐྡོས་
སྡོགས། །འདྱི་ལའང་སུན་དབྱུང་ཅྱི་སྟྱེ་བ། །འདྱི་དག་བསྟན་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །མཁས་རྣམས་སུན་འབྱིན་
མཛད་ན་ནྱི། །བསྟན་ལ་གནྡོད་
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༼༩༦༽
པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཀང་། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུངས་ཤྱིག །ཅྱི་ཕྱྱིར་ཞྱེ་ན་རྒྱལ་བ་ཡྱིས། །རྱིན་ཆྱེན་ཆྡོས་
ཀང་དཀྡོན་ལ་ནྱི། །རག་ཏུ་འཚེ་བ་མང་ཞྱེས་གསུངས། །འདྱི་ལ་བསམས་ལ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །རག་ཏུ་བསྟན་
པའྱི་བྱི་དྡོར་བ། །ྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་བཟའ་བཏུང་ལའང་། །བཟང་ངན་རྡོག་དཔྱྡོད་ས་ཚོགས་གཏྡོང་། །གྡོས་དང་
མཁར་ལྷན་ལ་སྡོགས་པའྱི། །བ་བ་གང་ལའང་ལྱེགས་ྱེས་དང་། །བཟང་ངན་མཁས་དང་མྱི་མཁས་ཞྱེས། །བླང་
དྡོར་རྡོག་དཔྱྡོད་ས་ཚོགས་བྱེད། །ར་དང་ནྡོར་བུ་ལ་སྡོགས་པ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ྡོ་ཚོང་ལའང་། །ཀུན་ལ་འདྲྱི་
ཞྱིང་བརགས་ནས་དཔྱྡོད། །ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བ་ཅུང་ཟད་ལའང་། །དྱེ་འདྲའྱི་འབད་པ་བྱེད་པ་མཐྡོང་། །སྱེ་བ་གཏན་གྱི་
ལྱེགས་ྱེས་ནྱི། །དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་རག་ལས་ཀང་། །ཆྡོས་འདྱི་ཁྱྱི་ཡྱི་ཟས་བཞྱིན་དུ། །བཟང་ངན་གང་དུའང་མྱི་
དཔྱྡོད་པར། །གང་ཕད་དྱེ་ལ་གུས་པར་འཛིན། །ྱིན་གཅྱིག་གྱི་ནྱི་སྱེལ་མ་འམ། །ཚེ་གཅྱིག་གྱི་ནྱི་གྱེན་འབྱེལ་
ལའང་། །འབད་དྱེ་བརགས་ནས་ལྱེན་པ་མཐྡོང་། །དྱེང་ནས་བརྩམས་ཏྱེ་རྡོགས་པ་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་མ་ཐྡོབ་བར་
གྱི་དྡོན། །བླ་མ་མཆྡོག་ལ་རག་ལས་མྡོད། །འྡོན་ཀང་རྡོག་དཔྱྡོད་མྱི་བྱེད་པར། །ཚོང་དུས་ངན་པའྱི་ཟྡོང་བཞྱིན་
དུ། །སུ་ཕད་རྣམས་ལས་ལྱེན་པ་མཐྡོང་། །ཀྱེ་མ་སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱི་མཚར། །འབད་མྱི་དགྡོས་ལ་འབད་པ་
བྱེད། །འབད་དགྡོས་ཆྡོས་དང་བླ་མ་ནྱི། །ཅྱི་ཡང་རུང་བས་ཚིམ་པར་སང་། །བདག་ནྱི་སྱེམས་ཅན་ཀུན་ལ་
བམས། །གང་ཟག་ཀུན་ལ་བདག་མྱི་སྡོད། །བརྒྱ་ལ་མམ་པར་མ་བཞག་པས། །སད་པ་སྱིད་ནའང་སྱིག་དྱེ་
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༼༩༧༽
བཤགས། །དམ་ཆྡོས་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ། །སྱེ་བ་གཏན་གྱི་གྡོས་ཡྱིན་པས། །འདྱི་ཡྱི་ལྱེགས་ྱེས་དཔྱྡོད་པ་
ལ། །སང་ཞྱེས་སྨྲ་ན་རང་སྡོན་ཡྱིན། །ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ནྱི་དབྱིག་གྱེན་དང་། །ཕྱྡོགས་ཀྱི་གང་པྡོ་ཆྡོས་གགས་
སྡོགས། །མཁས་པ་ཀུན་གྱིས་རང་གཞན་གྱི། །ཆྡོས་ལྡོག་ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་བ། །དྱེ་ལའང་སང་ཞྱེས་ཟྱེར་
རམ་ཅྱི། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ཀང་། །བདུད་དང་མུ་སྟྱེགས་སུན་ཕྱུང་བ། །དྱེ་ཡང་ཕག་དྡོག་ྱིད་
འགྱུར་རམ། །མཁས་རྣམས་བླུན་པྡོའ་ི ལྡོང་ཁྱིད་ཡྱིན། །ནྡོར་པའྱི་ཆྡོས་དང་མ་ནྡོར་བའྱི། །ལྡོང་ཁྱིད་ལྱེགས་པར་
བས་པ་ལ། །སང་ཞྱེས་སྨྲ་ན་ད་སླན་ཆད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྲུང་། །ལྡོང་ཁྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ལྡོང་བ་
ལ། །གཡང་ས་བཀག་ཅྱིང་ལམ་བཟང་པྡོར། །ཁྱིད་པའང་ཕག་དྡོག་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི། །འྡོ་ན་ལྡོང་བ་ཇྱི་ལྟར་
བཀྱི། །ནད་པ་ལ་ནྱི་གནྡོད་པ་ཡྱི། །ཁ་ཟས་སྤྡོངས་ཤྱིག་ཕན་པ་བསྟྱེན། །དྱེ་སྐད་སན་པས་སྨྲ་ན་ཡང་། །སང་དང་
ཕག་དྡོག་འགྱུར་ན་ནྱི། །འྡོ་ན་ནད་པ་ཇྱི་ལྟར་གསྡོ། །ཆྡོས་ལྡོག་པ་དང་མ་ལྡོག་པའྱི། །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བས་པ་
ལ། །སང་དང་ཕག་དྡོག་ཡྱིན་ཟྱེར་ན། །འྡོ་ན་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །སྱེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
བསྒྲལ། །སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྱེན་བྡོན་པ་དང་། །མཁས་རྣམས་བཤད་པ་བྱེད་པ་ལ། །འབས་བུ་རྣམ་གསུམ་
འབྱུང་བ་འདྱི། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་སྱི་ལུགས་ཡྱིན། །མ་ཁྡོལ་གྱིས་ཀང་འདྱི་སྐད་གསུངས། །དཔའ་བྡོ་ཁྱྡོད་
ཀྱི་བསྟན་པ་ནྱི། །མུ་སྟྱེགས་ཐམས་ཅད་སྐྲག་མཛད་ཅྱིང་། །བདུད་ནྱི་སྱེམས་ཁྡོང་ཆུད་མཛད་ལ། །ལྷ་དང་མྱི་
རྣམས་དབུགས་ཀང་འབྱིན། །ཞྱེས་གསུངས་དྱེང་
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༼༩༨༽
སང་འདྱི་ན་ཡང་། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆྡོས་བཤད་ན། །ཆྡོས་ལྡོག་སྡོད་པ་ཕམ་བྱེད་ཅྱིང་། །བདུད་རྱིགས་
ཐམས་ཅད་ཡྱི་མུག་འགྱུར། །མཁས་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད། །འདྱི་འདྲས་བསྟན་པ་འཛིན་པར་
ནུས། །འདྱི་ལས་བཟླྡོག་པ་བྱུང་གྱུར་ན། །བསྟན་ལ་གནྡོད་པར་ཤྱེས་པར་གྱིས། །བདག་ཀང་རྡོ་རྱེ་ཕག་མྡོ་
ཡྱི། །བྱིན་རབས་ཙམ་རྱེ་བས་པ་ལ། །དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་བསྟན་ནས་ཀང་། །མྱྡོང་བ་ཅུང་ཟད་སྱེས་པ་
ལ། །མཐྡོང་ལམ་དུ་ནྱི་ངྡོ་སད་ནས། །རྩྡོལ་བསྒྲུབ་མྱེད་པའྱི་དྡོན་བསྟན་ན། །ཚོགས་པའང་འདྱི་བས་མང་བ་
འདུ། །ལྡོངས་སྡོད་འབུལ་བའང་མང་བར་འགྱུར། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ལའང་། །སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་
མྡོས་པ་སྱེ། །ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་མྱི་ཤྱེས་པའྱི། །སྱེ་སྡོད་འཛིན་པར་རྡོམ་པ་ཡང་། །དྱེ་ལ་ལྷག་པར་དད་
འགྱུར་བར། །བདག་གྱིས་ལྱེགས་པར་གྡོ་མྡོད་ཀྱི། །འཁྡོར་དང་ཟང་ཟྱིང་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །བདག་གྱིས་སྱེམས་
ཅན་བསྡུས་པ་མྱིན། །འྡོན་ཀང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །ཕན་པར་བསམས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། །སངས་
རྒྱས་བསྟན་པ་བཞྱིན་བསྒྲུབས་ན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་ཕན་པར་བསམས། །མུ་སྟྱེགས་བྱེད་དང་ན་ཐྡོས་
དང་། །ཐྱེག་པ་ཆྱེན་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་ལའང་། །འཁྲུལ་པ་ཡྡོད་མྡོད་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །སུན་ཕྱུང་ཕྱྱིར་ན་འདྱིར་མ་
བཤད། །དྱེང་སང་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱི་ན། །རྱིགས་པས་བསྒྲུབས་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་
འགལ་བ་ཡྱི། །འཁྲུལ་པ་གསར་པ་དུ་མ་བྱུང་། །རྡོ་རྱེ་ཐྱེག་པའྱི་གནད་འཆུགས་པས། །རྒྱུད་སྱེ་རྣམས་དང་གྲུབ་
ཐྡོབ་ཀྱི། །དགྡོངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་བའྱི་གནད། །
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༼༩༩༽
དཔག་མྱེད་ཡྡོད་མྡོད་གསང་སྔགས་ྱིད། །ཡྱིན་ཕྱྱིར་ཁྡོ་བྡོས་གཞན་དུ་བཤད། །འདྱི་ནྱི་ཀུན་ལ་བཤད་རུང་
བའྱི། །འཁྲུལ་པ་རགས་རྱིམ་ཅྱི་རྱིགས་པ། །འཕྱེལ་ན་བསྟན་ལ་གནྡོད་མཐྡོང་ནས། །ཆྱེ་ལྡོང་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་པ་
ཡྱིན། །ད་དུང་འཁྲུལ་པའྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི། །སྡོན་ཅན་དཔག་མྱེད་སང་ན་ཡང་། །གཞུང་མངས་དྡོགས་པས་རྱེ་
ཞྱིག་བཞག །གལ་ཏྱེ་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་གནད། །ཤྱེས་པའྱི་བླྡོ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དྱེ། །ལྱེགས་པར་དཔྱྡོད་ལ་
དགག་བསྒྲུབ་གྱིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་ཕད་དཀའ་ཞྱིང་། །དལ་བ་འབྡོར་པའང་རྱེད་དཀའ་བས། །མཁས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྱེགས་རྡོགས་ལ། །གཟུ་བྡོར་གནས་པའྱི་བླྡོ་ཡྱིས་དཔྱྡོད། །བདག་གྱིས་སྒྲ་དང་ཚད་མ་
བསླབས། །ཚིག་གྱི་སྱེབ་སྡོར་རྣམས་ཀང་ཤྱེས། །རྒྱན་དང་མངྡོན་བརྡོད་ཕལ་ཆྱེར་གྡོ །འདུལ་བ་དང་ནྱི་མངྡོན་
པ་དང་། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའང་ཕལ་ཆྱེར་ཐྡོས། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྱེ་བཞྱི་པྡོ་ཡང་། །ན་བཤད་ཡྡོད་པ་ཕལ་
ཆྱེར་ཐྡོས། །ཐྡོས་པ་དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་། །མྱིང་རང་ཙམ་དུ་མ་བཞག་གྡོ །བྱེ་བག་སྨྲ་དང་མདྡོ་སྱེ་
པ། །སྱེམས་ཙམ་དང་ནྱི་དབུ་མ་ཡྱི། །གདམས་ངག་ཇྱི་སྱེད་ཕལ་ཆྱེར་ཐྡོས། །དྱེང་སང་བྡོད་ལ་གགས་པ་
ཡྱི། །ཞྱི་བྱེད་རྡོགས་ཆྱེན་གཅྡོད་ལ་སྡོགས། །སྐབས་བརྒྱད་ཅྱིག་ཆར་བསྡོམ་པ་དང་། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་བླྡོ་
སྡོང་དང་། །བཀའ་གདམས་གདམས་ངག་ལུགས་གྱིས་དང་། །ས་ར་ཧ་དང་ཏྱི་ལྡོ་པ། །ནག་པྡོ་སྡོད་པའྱི་དྡོ་ཧ་
དང་། །རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་བྱིརྺ་པའྱི། །དྡོ་ཧ་སྱེང་གྱེ་ཞྱེས་བ་སྡོགས། །དྡོ་ཧའྱི་བྱེ་བག་དུ་མ་ཐྡོས། །རྱིམ་ལྔ་
སྟན་ཐྡོག་གཅྱིག་པ་དང་། །ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་
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ལུགས་གསུམ་དང་། །གསང་བ་འདུས་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཞབས། །དྱེ་བཞྱིན་འཕགས་སྐྡོར་གདམས་ངག་
དང་། །དགྱེས་པ་རྡོ་རྱེ་སྱིང་པྡོའ ་ི སྐྡོར། །གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་དང་འཇྱིགས་བྱེད་སྡོགས། །དྱེ་ཡྱི་གདམས་ངག་
གསར་རྱིང་དང་། །འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་གདམས་ངག་དང་། །དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ི སྡོར་དྲུག་སྡོགས། །མཚན་
བརྡོད་བཤད་པ་ལུགས་དྲུག་དང་། །འཆྱི་མྱེད་གྲུབ་པའྱི་གདམས་ངག་དང་། །ལམ་འབས་ལ་སྡོགས་ལམ་སྐྡོར་
དགུ། །དྱེ་ལས་འཕྡོས་པ་དུ་མ་དང་། །གཞན་ཡང་བྡོད་དང་རྒྱ་གར་ལ། །དྱེང་སང་གགས་པ་ཕལ་མྡོ་ཆྱེ། །བདག་
གྱིས་འབད་དྱེ་ལྱེགས་པར་མན། །བསླབས་པ་དྱེ་དག་མྱིང་རང་མྱིན། །དྱེ་ཕྱྱིར་ཆྡོས་རྣམས་ཕལ་ཆྱེར་
ཐྡོས། །དྱེས་ན་བདག་ལ་ཕྱྡོགས་ལྷུང་མྱེད། །དྱེ་ཕྱྱིར་གཟུ་བྡོས་དཔྱད་པ་འདྱི། །བླྡོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་
ཟུངས། །ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་ཆྱེན་གཞལ་མྱེད་ཁང་། །ལྡོག་ལྟའྱི་མུན་ནག་ཚང་ཚིང་རྣམ་པར་བསལ། །བླྡོ་
གསལ་བླྡོ་ཡྱི་པདྨ་ཁ་འབྱེད་པ། །བསྟན་བཅྡོས་ྱི་མའྱི་སང་བ་དྱེང་འདྱིར་ཤར། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དགྡོངས་པ་འདྱི་
ཡྱིན་ཞྱེས། །འགྡོ་ལ་ཕན་པའྱི་བསམ་པས་བདག་གྱིས་བཤད། །མཁས་པ་ཀུན་གྱི་དགྡོངས་པ་འདྱི་ཡྱིན་
མྡོད། །ད་དུང་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོགས་པར་དཀའ། །ཀུན་དགའྱི་ྱི་མས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡྱི། །པདྨྡོ་རྣམ་
པར་ཕྱྱེ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི། །དམ་པའྱི་སང་རྩྱིས་འགྡོ་བའྱི་བུང་བ་ཀུན། །རྒྱུན་དུ་བདྱེ་བའྱི་དགའ་སྟྡོན་འགྱེད་པར་
ཤྡོག །

སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ།
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གང་གྱི་ཐུགས་བརྩྱེས་ྱེར་བཟུང་ནས། །ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་སྤངས་ནས་ཀང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་
ལྱེགས་སྡོད་པའྱི། །འཇམ་མགྡོན་བླ་མ་དྱེ་ལ་འདུད། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞྱེས་བ་བ། ཆྡོས་དང་
ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའྱི་བསྟན་བཅྡོས། མང་དུ་ཐྡོས་པའྱི་ནྡོར་དང་ལྡན་པ། རྱིགས་པ་དང་མྱི་རྱིགས་
པ་དཔྱྡོད་པར་ནུས་པའྱི་བླྡོ་གྡོས་ཅན། སྱེ་སྡོད་འཛིན་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོས་སར་བ་
རྡོགས་སྡོ། །བྱེ་བག་ཏུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་གནད་གཏན་ལ་དབབ་པ་གསང་ཆྱེན་ཡྱིན་པས་ཁྡོ་བྡོས་ལྡོགས་སུ་
བཤད་པར་བལྟའྡོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྡོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྱེལ།། །།
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