༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བའྱི་ཁ་སྡོང་གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསལ་བར་བེད་པའྱི་ལེགས་
བཤད་འྡོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས།། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བའྱི་ཁ་སྡོང་གཞྱི་ལམ་འབྲས་
གསུམ་གསལ་བར་བེད་པའྱི་ལེགས་བཤད་འྡོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ། རེ་བཙུན་བླ་མ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་
ལྡན་པ་རྣམས་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷ་མཆྡོག་མགྡོན་པྡོ་འཇམ་པའྱི་དབངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཡྡོན་ཏན་
ལྷུན་གྲུབ་གཞྱིར་གནས་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །སྱིབ་པའྱི་དྱི་མ་སེལ་བར་བེད་པའྱི་ལམ། །གནས་གྱུར་བྲལ་དང་
རྣམ་པར་སྱིན་པའྱི་འབྲས། །དབེར་མེད་སྱིང་པྡོ་དེ་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དང་ཚད་ལྡན་གཞུང་
ལུགས་དང་། །འཁྲུལ་ཟད་དམ་པའྱི་མན་ངག་ལ་བརྟན་ནས། །གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསལ་བེད་སྣང་བ་
འདྱི། །གཟུར་གནས་གཞན་ལ་ཕན་ཕྱྱིར་བརེ་བས་བཤད། །རང་བཞྱིན་འྡོད་གསལ་ཤེལ་གྱི་ཁམས། །བག་
ཆགས་ཚོན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ལས། །གནས་སབས་དུ་མར་སྣང་བ་ཡྱི། །དབྱིངས་ྱིད་འཁྡོར་འདས་ཀུན་གྱི་
གཞྱི། །ཐེག་གསུམ་བསླབ་པ་ལྕགས་ཟངས་དངུལ། །རྱིག་འཛིན་རྱི་ཡྱིས་གསང་ཆེན་གྱི། །གསེར་དུ་བསྒྱུར་
བའྱི་མས་ལེན་ནྱི། །དྱི་མ་སེལ་བེད་ལམ་གྱི་མཆྡོག །གནས་གྱུར་ནམ་མཁར་བྲལ་འབྲས་ཀྱི། །ཡྡོན་ཏན་ཟླ་བ་
ཤར་བ་ལས། །གདུལ་བ་དག་པའྱི་ཆུ་གཙང་དུ། །གཟུགས་སྐུ་འཆར་བ་འབྲས་བུའྡོ། །གཞྱི་ལ་གྲུབ་མཐའྱི་བེ་
བྲག་གྱིས། །སེམས་བྱུང་ཟག་མེད་ས་བྡོན་དང་། །སེ་མཆེད་དྲུག་གྱི་ཁྱད་པར་སྡོགས། །འདྡོད་པ་ཡྡོད་ཀང་
འདུས་བས་ཡྱིན། །འདྱིར་ནྱི་བམས་མགྡོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །གསལ་བ་རྒྱུན་ཆགས་མ་འགགས་པ། །མཐའ་
བཞྱིའྱི་སྡོས་པས་སྡོང་པ་ཡྱི། །ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བས་ལ་བཞེད། །དེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླ་མར། །གཞྱི་ལམ་
འབྲས་བུའྱི་ཡྡོན་ཏན་གྱི། །ལྡྡོག་པ་མ་ལུས་ཚང་བ་ནྱི། །སྒྲུབ་བེད་གསུམ་གྱིས་ཡྡོད་པར་བསྒྲུབ། །རྣམ་གཞག་
བཅུ་ཡྱིས་གཏན་ལ་དབབ། །དྱི་མས་སྱིབ་ཚུལ་དཔེ་དགུས་བསན། །བང་ཆུབ་ཡྡོན་ཏན་ཕྱིན་ལས་ཀྱིས། །འབྲས་
བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཁྱད་པར་བཤད། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་རྱིགས་ཚོགས་ལས། །རྟེན་འབྲེལ་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྡོས་པ་
ཡྱིས། །སྡོང་ཚུལ་རྱིགས་པས་གཏན་ཕབ་ནས། །སྡོང་ྱིད་བ་བེད་རུང་བར་གསུངས། །བསྡོད་པའྱི་ཚོགས་ལས་
སྡོང་ྱིད་དེའང་། །ཅྱི་ཡང་མེད་ཙམ་ཡྱིན་སྤངས་ནས། །འཁྡོར་འདས་ལྷུན་གྲུབ་སེམས་ྱིད་ཀྱི། །ཡྱིན་ཕྱྱིར་བ་
བེད་རུང་བར་གསུངས། །དེས་ན་ཐེག་ཆེན་དབུ་མ་ཡྱི། །ལུགས་ཀྱི་གཞྱི་ཡྱི་འདྡོད་ཚུལ་ལ། །རྒྱལ་ཚབ་རྒྱལ་
བས་ལུང་བསན་པའྱི། །སྡོལ་འབེད་འདྱི་གྱིས་དགྡོངས་པ་མཐུན། །ཆྡོས་དབྱིངས་དྱི་བཅས་དེ་བཞྱིན་
ྱིད། །འྡོད་གསལ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་དང་། །སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དག་པ་སྡོགས། །མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་
དུ་མས་བསན། །ལང་གཤེགས་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པ་དང་། །རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་མན་ངག་དང་། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་
སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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བའྱི་ཞབས་སྡོགས་ཀྱིས། །ཀུན་གཞྱིའྱི་ས་ཡང་འདྱི་ལ་བཞེད། །ཟབ་མྡོའ་ི རྒྱུད་དུ་འཇམ་དཔལ་དང་། །ཡེ་ཤེས་
ཆེན་པྡོ་ལྷན་སེས་དང་། རྡོ་རེ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་དཔལ། །ཀུན་བཟང་ལ་སྡོགས་བགྲང་ཡས་གསུང་། །དེང་སང་
ཚིག་ཙམ་སྨྲ་བ་ལ། །ངྡོ་མཚར་འཛིན་པའྱི་མཁས་རྡོམ་འགའ། །དྱི་བཅས་སེམས་ལ་རྱིགས་པ་ཡྱིས། །བདེན་པ་
བཀག་ཙམ་སྱིང་པྡོར་འདྡོད། །འདྱི་ྱིད་ཐྡོགས་བཅས་བསལ་བ་ལ། །ནམ་མཁའ་ཞེས་ནྱི་བཏགས་པ་དང་། མགྡོ་
བྡོར་འབྱིགས་ནུས་བསལ་བ་ལ། །རྭ་མེད་ཅེས་ནྱི་བཏགས་པ་ལྟར། །རྟྡོག་པས་དགག་བ་བཅད་ཙམ་
གྱིས། །གཞན་སེལ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་གནས་ལུགས་ཀང་། །མྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་དང་། །བདེ་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༥༽གཤེགས་སྱིང་པྡོར་ག་ལ་འཐད། །འདྱི་ལ་འཁྡོར་བ་ཇྱི་ལྟར་ཚང་། །འདྱི་ལ་ལམ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་བསྡོམ། །འདྱི་
ལ་འབྲས་བུ་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་། །ངན་རྟྡོག་ད་བ་འདྱི་དྡོར་ཅྱིག །ཁ་ཅྱིག་སེམས་ཀྱི་སྡོང་གསལ་གྱིས། །འདུས་མ་
བས་དང་འདུས་བས་ཀྱི། །རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་སྡོ་སྡོར་བཞེད། །འདྱི་ཡང་རེ་ཞྱིག་བརྟག་པར་བ། །ཟུང་
འཇུག་སྒྲུབ་ཕྱྱིར་གནས་སབས་སུ། །འཁྱྡོག་པྡོ་བསང་བའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ན། །འགལ་བ་མེད་དེ་ཟུང་འཇུག་ལ། །ཡ་
གལ་གྱིས་པྡོ་དགྡོས་ཕྱྱིར་རྡོ། །གཞན་དུ་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ན། །རང་བཞྱིན་གནས་རྱིགས་འདུས་བས་
སུ། །འདྡོད་པ་དངྡོས་སྨྲའྱི་ལུགས་ཡྱིན་གྱི། །དབུ་མ་པ་ཡྱིས་ལུགས་ལ་མེད། །འགའ་ཞྱིག་ཆྡོས་ནྱི་ཐམས་ཅད་
ཀྱི། །སྱིང་པྡོ་རང་རང་ལ་ཡྡོད་ཕྱྱིར། །བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་བདེ་གཤེགས་ལ། །ཡྡོད་ཀྱི་འགྲྡོ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་
མེད། །འགྲྡོ་ལ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་ནྱི། །བདག་ྱིན་ཆེན་པྡོ་ས་པཎ་གྱིས། །ཆྡོས་གསུམ་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་
དུ། །གཏན་ལ་དབབ་ཅེས་སྡོ་འདྡོགས་བེད། །འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་བསན་བཅྡོས་ཀྱི། །ཐ་སད་གྱིས་ལས་འདས་པ་
སེ། །སྦྲུལ་གྱི་སྱིང་པྡོ་སྦྲུལ་ྱིད་དང་། །མར་གྱི་སྱིང་པྡོ་མར་ྱིད་ལ། །ཡྡོད་ཕྱྱིར་ཙནྡན་སྦྲུལ་སྱིང་དང་། །མར་ནྱི་འྡོ་
མའྱི་སྱིང་པྡོ་སྡོགས། །འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ཡྱི། །ཐ་སད་ཀུན་དང་འགལ་ཕྱྱིར་དང་། །དྱི་མེད་བཀའ་དང་
བསན་བཅྡོས་ལས། །བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོས་འགྲྡོ་ཀུན་ཁྱབ། །ལུས་ཅན་སངས་རྒྱས་སྱིང་པྡོ་ཅན། །ཞེས་
གསུངས་པ་དང་འགལ་
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༼༦༽ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ྱིད་དང་དྡོན་ཡྱིན་སམ་ན། །བདེན་གྱིས་སྡོ་ནས་དང་ངེས་ཀྱི། །རྣམ་གཞག་བེད་ཚེ་དང་
དྡོན་ཀུན། །ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་ན་ནྱི། །ཕུང་པྡོ་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་སྡོགས། །ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྱི་རྣམ་གཞག་
ཀུན། །ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་འགྱུར་ཏེ། །དེ་དག་དང་དྡོན་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །འཇམ་དབངས་དགྡོངས་པར་འདྡོད་ན་
ནྱི། །དེས་ན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཡྱི། །སྱིང་པྡོ་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་
དང་། །འཁྡོར་བ་གྱིས་ཀ་འབྱུང་བ་འཐད། །ཅེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །སེམས་ནྱི་རང་གནས་
སེག་པའྱི་ཕྱྱིར། །མེ་ཡྱི་སྒྲུབ་བེད་ཚ་བ་ལྟར། །བདེ་གཤེགས་ཁམས་ཀྱི་སྒྲུབ་བེད་འཐད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་
ཅྱིས་མྱི་འགལ། །གཞན་ཡང་བེམ་པྡོའ ་ི ཆྡོས་དབྱིངས་དང་། །སེམས་ཅན་སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་
གྱིས། །སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་པར་ཁྱད་མེད་དེ། །ཆྡོས་དབྱིངས་དབེ་བ་མེད་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་གནྡོད་
པ་སེ། །སེམས་ཅན་སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་དང་། །སངས་རྒྱས་སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་གྱིས། །སྱིང་པྡོ་
ཡྱིན་པར་ཁྱད་མེད་དེ། །ཆྡོས་དབྱིངས་དབེ་བ་མེད་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ་ཀུན་ཏུ་མྱི་མཚུངས་སམ། །རང་གྱི་ངན་
རྟྡོག་ཁྭ་ཏ་ཡྱིས། །ལྟ་ངན་མྱི་གཙང་ཟྡོས་པའྱི་མཆུ། །འཇམ་དབངས་གཞུང་བཟང་པདྡོའ ་ི ཚུལ། །དྱི་ཞྱིམ་ལྡན་ལ་
བསྡོ་བ་མཚར། །དེས་ན་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པྡོ་ཡྱི། །དགྡོངས་པ་ཁྡོ་བྡོས་ཚུལ་བཞྱིན་བཤད། །ཕག་དྡོག་ཕྱྡོགས་
འཛིན་ཡྱིད་དྡོར་ལ། །གཟུ་བྡོར་གནས་པའྱི་བླྡོ་ཡྱིས་དཔྡོད། །ཆྡོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་སྱིང་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༧༽པྡོ་དང་། །སྡོང་ྱིད་ལ་སྡོགས་རྣམ་གྲངས་ནྱི། །དྡོན་དམ་བདེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ངེས་དྡོན་ཡྱིན་གྱི་དང་
དྡོན་མྱིན། །འྡོན་ཀང་དཔེ་དགུས་བསན་པ་ལྟར། །དེ་ྱིད་འགྲྡོ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་ནྱི། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
སམ། །སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡྡོད་པ་ནྱི། །དང་དྡོན་ཡྱིན་གྱི་ངེས་དྡོན་མྱིན། །ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་
རྡོ། །དགྡོངས་གཞྱི་མཐའ་བཞྱི་སྡོས་བྲལ་དང་། །དགྡོས་པ་སྡོན་ལྔ་སྤྡོང་བ་ཡང་། །སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡྡོད་ལ་
འཐད། །དེ་ྱིད་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ན། །མུ་སེགས་བདག་དང་མཚུངས་པ་སྡོགས། །དངྡོས་ལ་གནྡོད་བེད་སྡོན་
རྣམས་འབྱུང་། །འདྱི་ྱིད་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླ་ལས། །འགྲྡོ་བའྱི་སེམས་རྒྱུད་བདག་གྱིས་ཀྱི། །སྡོས་པ་ཞྱི་བར་
མཐྡོང་བ་ལ། །ཇྱི་ལྟར་མཐྡོང་བར་གསུངས་པ་དང་། །སྡོས་བྲལ་ཆྡོས་ྱིད་དེ་ྱིད་ཀང་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་ཡྡོད་པར། །མཐྡོང་ལ་ཇྱི་སེད་མཐྡོང་བར་ནྱི། །གསུངས་པ་རྟྡོགས་ན་འབད་མེད་འགྲུབ། །ཁ་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་
རྣམ་དག་དང་། །གྡོ་བུར་དྱི་བྲལ་ཆྡོས་དབྱིངས་གྱིས། །ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏེ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར། །གྡོ་བུར་དྱི་བྲལ་
ཆྡོས་དབྱིངས་ནྱི། །རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་མྱིན་ཅེས་ཐྡོས། །དེ་སྨྲ་ཁ་ཡྱི་བུ་ག་ནྱི། །བུ་ག་དྡོན་མེད་གཞན་དང་
མཚུངས། །གང་ཕྱྱིར་དྱི་མ་བདེན་གྲུབ་ཀྱིས། །དག་པའྱི་དབྱིངས་དང་གྡོ་བུར་གྱི། །དྱི་མ་གེན་པྡོས་བཅྡོམ་པ་
ཡྱི། །དབྱིངས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་མེད་པའྱི་ཚིག །འབྱུང་བའྱི་བུ་ག་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །དག་ཆ་གྱིས་པྡོ་འགལ་བའྱི་
ཕྱྱིར། །དག་པ་གྱིས་པྡོ་འགལ་སམ་ན། །སེས་དང་འཇྱིག་པའྱི་ཆ་འགལ་ཕྱྱིར། །བས་དང་མྱི་
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༼༨༽རྟག་འགལ་བར་འགྱུར། །དག་པ་དང་པྡོ་མངྡོན་གྱུར་ཚེ། །གྱིས་པ་མཐའ་དག་མངྡོན་འགྱུར་ཏེ། །གྱིས་
པ་དང་པྡོ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །སམ་ན་ཚིག་གྱི་སྱིབ་གཡྡོགས་ཏེ། །བདག་མེད་དང་པྡོ་མངྡོན་གྱུར་ཚེ། །གྱིས་པ་
མཐའ་དག་མངྡོན་འགྱུར་ཏེ། གྱིས་པ་དང་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཞེས་སྡོགས་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་
འཕགས་མཆྡོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡོད་པ་ལས། །གང་ཞྱིག་ཀུན་ཏུ་མ་ཤེས་ན། །སྱིད་པ་
གསུམ་དུ་རྣམ་འཁྡོར་བ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ངེས་གནས་པའྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་
འདུད། །གང་ཞྱིག་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །དེ་ྱིད་སྦྱང་བ་བས་པ་ལས། །དག་པ་དེ་ྱིད་མྱ་ངན་འདས། །ཆྡོས་
ཀྱི་སྐུ་ཡང་དེ་ྱིད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོན་གྱི་མཁས་རྣམས་ཀང་། །ཆྡོས་དབྱིངས་རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ལ། །གྡོ་
བུར་དྱི་མ་དང་བྲལ་བའྱི། །དག་པ་གྱིས་ལྡན་ཞེས་གསུངས་པ། །ཚད་མར་བས་ནས་ཆྡོས་དབྱིངས་ཀུན། །རང་
བཞྱིན་རྣམ་དག་ཤེས་པར་གྱིས། །མཁྱེན་རབ་གཤྡོག་ཡངས་རྒྱས་པ་ཡྱིས། །གསུང་རབ་མཁའ་ལ་བགྲྡོད་གྱུར་
ཀང་། །རྣམ་རྱིག་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསྱིབས་པའྱི། །སེས་ཆེན་འགའ་ཞྱིག་འདྱི་སད་གསུངས། །ཤེས་བ་ཀུན་ལ་
བདེན་གྱིས་དང་། །མཚན་ྱིད་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་ལས། །ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་ཀུན་རྡོབ་སེ། །ཡྡོངས་གྲུབ་
དྡོན་དམ་བདེན་པ་འྡོ། །ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དྡོན་དམ་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་ཁྱད་མེད་ཕྱྱིར། །སེམས་ཅན་
ཀུན་ལ་སངས་རྒྱས་ྱིད། །ཡྡོད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་མྱིན། །དྡོན་དམ་ཆྡོས་སྐུ་རང་འཁྲུངས་
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༼༩༽ནྱི། །ཚོགས་གྱིས་བསགས་པས་ཐྡོབ་མྱི་དགྡོས། །ཀུན་རྡོབ་ཚོགས་གྱིས་བསགས་པ་ཡྱིས། །ཀུན་
རྡོབ་གཟུགས་སྐུ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད། །དྡོན་དམ་ཀུན་རྡོབ་ཆྡོས་ཀྱིས་སྡོང་། །རང་གྱི་ངྡོ་བྡོས་མྱི་སྡོང་སེ། །རྟག་
བརྟན་ཐེར་ཟུག་བདེན་གྲུབ་ཕྱྱིར། །ཀུན་རྡོབ་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོས་སྡོང་། །དྡོན་དམ་འདྱི་ནྱི་གཞྱི་དུས་དང་། །འབྲས་
བུའྱི་སབས་སུ་དྱི་མ་ཡྱིས། །དག་དང་མ་དག་མ་གཏྡོགས་པ། །ཡྡོན་ཏན་ལྡྡོག་པ་ཁྱད་པར་མེད། །འདྱི་ནྱི་བདེན་
པའྱི་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ། །སྡོབས་སྡོགས་ཆྡོས་སྐུའྱི་ཡྡོན་ཏན་དང་། །གཟུགས་སྐུའྱི་ཡྡོན་ཏན་མཚན་དཔེ་
སྡོགས། །དམ་པའྱི་དྡོན་དུ་འདྱི་ལ་ཚང་། །དཔལ་ཕེང་མྱང་འདས་སྱིང་པྡོའ ་ི མདྡོ། །སྡོར་ཕེང་ལ་ཕན་ལང་
གཤེགས་དང་། །དགྡོངས་འགྲེལ་ལ་སྡོགས་ངེས་དྡོན་གྱི། །མདྡོ་སེའྱི་དགྡོངས་པ་འདྱི་ྱིད་དེ། །བམས་པའྱི་
གསུང་རབ་རྣམ་ལྔ་དང་། །ཐྡོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཕྱྡོགས་གང་དང་། །ཆྡོས་ཀྱི་གྲགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་
རྣམས། །དབུ་མ་ཆེན་པྡོའ་ི ལུགས་ཡྱིན་པས། །དེ་དག་དགྡོངས་པའང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀང་ནྱི་
བཞེད། །ཟབ་མྡོའ ་ི རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དགྡོངས་པ་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་པ་ཞེས་སྨྲ། །འདྱི་ལ་སྡོ་སྐུར་སྤངས་ནས་
ནྱི། །ལུང་དང་རྱིགས་པས་དཔད་པར་བ། །གཞྱི་འབྲས་ཀུན་ཏུ་དབེར་མེད་པའྱི། །ཆྡོས་དབྱིངས་བདེ་གཤེགས་
སྱིང་པྡོ་དང་། །རང་བཞྱིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱི། །དྡོན་དམ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་ནྱི། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི མདྡོ་
རྒྱུད་ཀྱི། །དགྡོངས་པ་ཡྱིན་པར་ཁྡོ་བྡོའང་འདྡོད། །ལྷག་མ་ཐ་སད་དྡོན་དམ་པ། །གྱིས་དང་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༡༠༽འགལ་བ་འདྱི་ལྟར་མཐྡོང་། །ཐ་སད་སྡོ་ནས་གསུང་རབ་དྡོན། །འཆད་ཚེ་དྱི་མས་མ་དག་པའྱི། །ཆྡོས་
དབྱིངས་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་སྨྲ་བ། །ཐ་སད་ྱིད་དང་འགལ་བ་སེ། །ཐ་སད་ཚེ་ན་དམན་མམ་དང་། །ཁྱད་
འཕགས་ཡྡོད་མེད་སེ་འགག་སྡོགས། །སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་ནས་སྨྲ་དགྡོས་ཕྱྱིར། །དེ་སད་དུ་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །སྡོང་
ྱིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས་ནྱི། །གནས་པའམ་སེ་འཇྱིག་ཡྡོད་མེད་དམ། །དམན་པའམ་མམ་དང་ཁྱད་པར་
ཅན། །སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྟེན་བསད་དབང་གྱིས། །གསུང་གྱི་ཡང་དག་དབང་གྱིས་མྱིན། །ཞེས་སྡོགས་རྒྱས་
པར་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཐ་སད་ཚེ་ན་དེ་ཡྱིན་མྡོད། །དེ་ྱིད་ཚད་མར་བེད་ན་ནྱི། །རྟྡོན་པ་བཞྱི་ཡྱི་གྡོ་རྱིམས་
རྣམས། །ལྡོག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། །དེ་ཡྱི་གྡོ་རྱིམས་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །ཐྡོག་མར་ཐ་སད་ཁས་བླངས་ནས། །ཕྱྱི་
ནས་དམ་པའྱི་གནས་ལུགས་ལ། །འཇུག་པ་ཡྱིན་གྱི་ཐ་སད་ྱིད། །དང་པྡོ་ྱིད་ནས་དྡོར་ན་ནྱི། །ཐ་སད་དྡོན་མེད་
འགྱུར་བ་འམ། །གྡོ་རྱིམས་ལྡོག་པར་ཁྱྡོད་ལ་འགྱུར། །དེ་སད་དུ་ཡང་རྡོད་ཟླྡོག་ལས། །ཐ་སད་ཁས་ནྱི་མ་བླངས་
པར། །ངེད་ཅག་འཆད་པར་མྱི་བེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་ར་བའྱི་ཤེས་རབ་ལས། །ཐ་སད་ལ་ནྱི་མ་བརྟེན་
པར། །དམ་པའྱི་དྡོན་ནྱི་རྟྡོགས་མྱི་འགྱུར། །དམ་པའྱི་དྡོན་ནྱི་མ་རྟྡོགས་ན། །མྱ་ངན་འདས་པ་ཐྡོབ་མྱི་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཀང་། །ཀུན་རྡོབ་དྡོན་དམ་ཐབས་དང་ནྱི། །ཐབས་བྱུང་ཡྱིན་ཕྱྱིར་དེ་
གྱིས་ཀྱི། །རྣམ་དབེ་མྱི་ཤེས་ལམ་ངན་ཞུགས། །གསུངས་པའང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་ཐ་སད་ཚེ་ན་
ཡང་། །མ་དག་དབྱིངས་ྱིད་སངས་རྒྱས་སུ།
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༼༡༡༽།སྨྲ་བ་ཡྱིན་པས་སྡོན་མེད་ན། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་པའྱི་གཞུང་དང་འགལ། །ཅྱི་སླད་ཅེ་ན་རྒྱུད་བླ་མར། །མ་
དག་མ་དག་དག་པ་དང་། །ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་དག་གྡོ་རྱིམས་བཞྱིན། །སེམས་ཅན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བརྡོད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་ཆྡོས་དབྱིངས་བསྡོད་པ་ལས། །ཇྱི་ལྟར་སྡོས་ཀའྱི་དུས་སུ་
ཆུ། །དྡོ་འྡོ་ཞེས་ནྱི་བརྡོད་པར་བེད། །དེ་ྱིད་གྲང་བའྱི་དུས་སུ་ནྱི། །གྲང་ངྡོ་ཞེས་ནྱི་བརྡོད་པ་བཞྱིན། །ྡོན་མྡོངས་
ད་བས་གཡྡོགས་པ་ན། །སེམས་ཅན་བ་བར་བརྡོད་པ་ཡྱིན། །དེ་ྱིད་ྡོན་མྡོངས་བྲལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་
ཞེས་ནྱི་བརྡོད་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །ཇྱི་ལྟར་སྦུན་པས་གཡྡོགས་པ་ན། །སྡོ་བ་
འབྲས་བུར་མྱི་འདྡོད་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ྡོན་མྡོངས་ཀྱིས་གཡྡོགས་པས། །དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཞེས་མྱི་རྟག །ཇྱི་ལྟར་
སྦུན་པ་ལས་གྲྡོལ་ན། །འབྲས་ྱིད་སྣང་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ྡོན་མྡོངས་བྲལ་གྱུར་ན། །ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་
རབ་ཏུ་གསལ། །ཞེས་སྡོགས་ཐ་སད་སྡོ་སྡོར་གསུངས། །དེས་ན་དཔལ་ལྡན་རེ་མྡོ་ཡྱིས། །ཀེ་རྡོར་ཞེས་བའྱི་
མཚན་གྱིས་ནྱི། །འབྲས་རྒྱུད་དངྡོས་བསན་རྒྱུ་དང་ལམ། །ཤུགས་ལས་ཤེས་པའྱི་མཐུན་པའྱི་དཔེར། །ཕྱྡོགས་
ཀྱི་གང་པྡོས་ཤེར་ཕྱྱིན་དངྡོས། །འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །གཞུང་དང་ལམ་གྱིས་བཏགས་པ་
བར། །གསུངས་པ་བཀྡོད་འདྱི་གུས་པས་ལྡོངས། །གལ་ཏེ་འདྱི་ལའང་རྒྱུད་གསུམ་ཀ །ཀེ་རྡོར་ྱིད་དུ་བཞེད་ཅེ་
ན། །རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་དྡོན་འཆད་པའྱི་ཚེ། །བརྡོད་བ་དྡོན་གྱི་ཀེ་རྡོ་རེ། །རྒྱུད་ནྱི་གསུམ་
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༼༡༢༽ཆར་ལ་འཇུག་ཀང་། །དེ་ྱིད་དངྡོས་བཏགས་ཕྱེ་བའྱི་ཚེ། །ཧེ་ནྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ྱིད། །བཛྲའང་ཤེས་
རབ་བརྡོད་པར་བ། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་ནྱི་དངྡོས་ཡྱིན་ལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བདག་ྱིད་རྒྱུད། །ཅེས་པའྱི་དྡོན་
ནྱི་ཚང་བས་ན། །རྒྱུ་དང་ལམ་ལའང་ཀེ་རྡོར་ས། །འཇུག་ཕྱྱིར་དེ་གསུམ་འཆད་པ་ལ། །ཀེ་རྡོར་འཆད་ཅེས་
གསུང་པ་ཡྱི། །དྡོན་ཡྱིན་གཞན་དུ་རྒྱུད་གསུམ་ཀ །ཀེ་རྡོར་ཡྱིན་ན་དེ་ཡྱིས་སས། །འབྲས་རྒྱུད་དངྡོས་བསན་རྒྱུ་
དང་ལམ། །ཤུགས་ལས་བསན་པ་མྱི་འཐད་དེ། །གསུམ་ཀ་ཀེ་རྡོར་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །དཔེར་ན་བུམ་པ་ཞེས་པའྱི་
སས། །གསེར་བུམ་དངྡོས་བསན་དངུལ་བུམ་ནྱི། །ཤུགས་ལས་བསན་པར་མྱི་འཐད་བཞྱིན། །དེས་ན་ཧ་རྱི་བྷ་ད་
ཡྱིས། །དངྡོས་དང་བཏགས་པར་གསུངས་པ་དང་། །དཀྡོན་མཆྡོག་འབངས་ཀྱིས་གཙོ་ཕལ་དུ། །གསུངས་པ་དེ་
གྱིས་དྡོན་གཅྱིག་སེ། །དངྡོས་བཏགས་གཙོ་ཕལ་དྡོན་གཅྱིག་པ། །གཞུང་ལུགས་ཆེན་པྡོའ་ི ལུགས་ཡྱིན་
ཕྱྱིར། །དེ་སད་དུ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། །ཇྱི་ལྟར་གྲགས་ལས་གྲུབ་གང་ཡྱིན། །དངྡོས་དང་དེ་དང་མཚུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། །གང་ལ་དེ་སད་བརྡོད་ཕལ་བ། །དངྡོས་ལ་དངྡོས་མེད་བཏགས་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་སྡོགས་དུ་མ་གསུངས་ལ་
ལྟྡོས། །གཞུང་ལམ་ཤེར་ཕྱྱིན་མཚན་ྱིད་པར། །འདྡོད་པ་ངེས་དྡོན་རྒྱ་མཚོ་ཡྱི། །དགྡོངས་པ་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་
ཏེ། །དེར་ནྱི་གཞྱི་འབྲས་དབེར་མེད་པའྱི། །གྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་མཚན་ྱིད་པར། །བས་ན་གཞུང་དང་ལམ་
གྱིས་ལ། །བཏགས་པ་བར་ནྱི་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་འདྱི་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། །གཞྱི་དུས་གྱིས་སུ་མེད་
ཡེ་ཤེས། །ཤེར་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༡༣༽ཕྱྱིན་ཡྱིན་ན་དེ་བཞྱིན་གཤགས། །ཞེས་པས་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། །བསན་པ་དྡོན་མེད་འགྱུར་ཕྱྱིར་
རྡོ། །དེ་ྱིད་རྣམ་གྲངས་ཡྱིན་སམ་ན། །གཞྱི་དུས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་ཡྡོད་ལ། །ཐ་སད་དང་འགལ་སར་བསན་
ཟྱིན། །གཞན་ཡང་གཞུང་དང་ལམ་གྱིས་ལ། །མཚན་ྱིད་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་ཡྱི། །ཡྡོངས་གྲུབ་ཤེར་ཕྱྱིན་མ་ཡྱིན་
ན། །རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ྱིད་དང་འགལ། །ཡྱིན་ན་འདྱི་དྡོན་བཤད་དང་འགལ། །དེས་ན་གཞུང་དེའྱི་དགྡོངས་པ་
ནྱི། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་གྲུབ་ཀུན་མཐུན་པར། །ས་སའྱི་རེ་བཙུན་གྡོང་མ་ཡྱིས། །ཚུལ་བཞྱིན་བཤད་པ་གུས་
པས་ལྡོངས། །ཆྡོས་སྐུ་གྡོ་བུར་དྱི་བྲལ་ཆ། །ཚོགས་གྱིས་བསགས་པས་ཐྡོབ་དགྡོས་ན། །དྡོན་དམ་ཆྡོས་སྐུ་
མྱིན་པར་འགྱུར། །ཚོགས་གྱིས་བསགས་ལ་མྱི་ལྟྡོས་ན། །འགྲྡོ་ཀུན་དང་པྡོ་ྱིད་ནས་ཀང་། །གྡོ་བུར་དྱི་མ་བྲལ་
འགྱུར་བས། །སྱིང་པྡོ་དྱི་མས་སྱིབ་པའྱི་ཚུལ། །དཔེ་དགུས་བསན་པ་དྡོན་མེད་འགྱུར། །དྡོན་དམ་གནས་ལུགས་
དང་འགལ་བ། །འདྱི་ལྟར་མཐྡོང་སེ་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཡྡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྱི། །ངེས་པའྱི་དྡོན་གྱི་
མདྡོ་སེ་དང་། །ཀླུ་སྒྲུབ་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །མདྡོ་ལས་ཟབ་ཞྱི་སྡོས་བྲལ་དང་། །འྡོད་གསལ་འདུས་མ་བས་
པ་ལྔ། །རྣམ་གྲངས་ྱིད་དུ་གསུངས་ཕྱྱིར་དང་། །དེ་ྱིད་མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །སེ་དང་གནས་དང་འཇྱིག་པ་
དག །མ་གྲུབ་ཕྱྱིར་ན་འདུས་བས་མེད། །འདུས་བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་འདྱི་ཡྱི་འདུས་བས་དང་། །འདུས་མ་བས་གྱིས་བདེན་མེད་པར། །མཚུངས་
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༼༡༤༽པ་ྱིད་དུ་བསན་ཕྱྱིར་རྡོ། །སངས་རྒྱས་གྱིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །དངྡོས་སྨྲ་འགྡོག་པའྱི་རྱིགས་པ་
རྣམས། །རང་ལ་ལྡོག་པ་ྱིད་འགྱུར་ཏེ། །བདེན་གྲུབ་ཆྡོས་ནྱི་དམ་བཅས་ཕྱྱིར། །དེ་སད་དུ་ཡང་རྡོད་ཟླྡོག་
ལས། །གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡྡོད། །དེས་ན་ང་ལ་སྡོན་དེ་ཡྡོད། །ང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ནྱི་
སྡོན་མེད་ཁྡོ་ན་ཡྱིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱི་དམ་བཅའྱི་དྡོན། །བདེན་གྲུབ་དམ་བཅས་ྱིད་ལ་ནྱི། །རང་ྱིད་ཀང་
ནྱི་འཆད་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ལ་སྡོན་སྤྡོང་འདྱི་སད་དུ། །འདུས་མ་བས་ནྱི་མ་གྲུབ་དང་། །བདེན་གྲུབ་དམ་བཅའ་མེད་པ་
ནྱི། །མམ་གཞག་ལ་ཟླྡོའ་ི སབས་ཡྱིན་གྱི། །རེས་ཐྡོབ་ཤན་འབེད་སབས་མྱིན་ཕྱྱིར། །ངེད་ལ་གནྡོད་པ་མེད་
ཅེས་ཟེར། །གདུལ་བས་གནས་ལུགས་རྟྡོགས་དྡོན་དུ། །རྱིགས་པས་གཏན་འབེབས་གནས་སབས་དང་། །དབུ་
མ་པ་ཡྱི་སེས་ཆེན་གྱིས། །དངྡོས་སྨྲའྱི་རྡོད་པ་ཟླྡོག་པའྱི་སབས། །མམ་པར་བཞག་པའྱི་སབས་ཡྱིན་གྱི། །རེས་
ཐྡོབ་གནས་སབས་མྱིན་ནྡོ་ཞེས། །སྨྲ་བ་འདྱི་ལའང་བདེན་འཛིན་ཡྡོད། །རེས་ཐྡོབ་རྡོད་པ་མྱི་བེད་པར། །མམ་
གཞག་རྡོད་པ་བེད་ཅེས་པ། །ར་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ཤེས་སྡོང་ལ། །སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སྣང་ཚོན་རྣམས་ཀྱིས། །རེ་ཞྱིག་
ནྡོར་བུར་ཁ་བསྒྱུར་ཡང་། །དངྡོས་སྡོབས་རྱིགས་པའྱི་ཆུ་གཙང་དང་། །ཕད་ཚེ་རང་མདྡོག་འདྱི་ལྟར་སྡོན། ཤེས་
རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་མདྡོ་ལས། །ཆྡོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །སྡོང་པ་ཞེས་ནྱི་གསུངས་པ་དང་། །འཁྡོར་
ལྡོ་ཕྱྱི་མར་སེམས་ཅན་ལ། །སྱིང་པྡོ་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་གྱིས། །འགལ་ལྡོ་སམ་དུ་དྡོགས་པའྱི་ལན། །ས་མ་
ངེས་པའྱི་དྡོན་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༡༥༽ཡྱིན་ཞྱིང་། །ཕྱྱི་མ་སྡོན་ལྔ་སྤྡོང་ཕྱྱིར་དུ། །གསུངས་པས་དང་དྡོན་ྱིད་ཡྱིན་པར། །མགྡོན་པྡོ་བམས་
པས་རྒྱུད་བླར་གསུངས། །དེས་ན་དང་དྡོན་ངེས་དྡོན་གྱི། །མདྡོ་སེ་མ་འདེས་སྡོ་སྡོར་སྨྲས། །ཆྡོས་དབྱིངས་
གྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྡོགས། །བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྒྱུད་སེ་ཡྱི། །དགྡོངས་པ་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། །རང་རྱིག་ཡེ་
ཤེས་མཁའ་མམ་དང་། །རྡུལ་བྲལ་སྡོང་པ་ལ་སྡོགས་པ། །བདེ་གྲུབ་ལྡོག་རྟྡོག་བཟླྡོག་ཕྱྱིར་དུ། །གཅྱིག་དང་དུ་
མ་བྲལ་བའང་དེ། །ཞེས་པ་ཀེ་རྡོར་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །བམས་ཆྡོས་ཕྱྱི་མ་རྣམ་གསུམ་དང་། །ཐྡོགས་མེད་སྐུ་
མཆེད་རང་གཞུང་དང་། །ཕྱྡོགས་གང་གྲགས་པའྱི་མདྡོ་དང་ནྱི། །སེ་བདུན་ལ་སྡོགས་གཞུང་ལུགས་
རྣམས། །དབུ་མ་ཆེན་པྡོའ་ི ལུགས་ཡྱིན་ན། །འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནས་གངས་ཅན་འདྱིར། །སེམས་ཙམ་གཞུང་
ལུགས་མ་འགྱུར་རམ། །འགྱུར་ན་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སྨྲྡོས། །བདག་ནྱི་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁྡོར་གྱི། །སྡོལ་འཛིན་
མས་རྟྡོགས་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི། །སེས་ཆེན་བརྒྱུད་པ་འདྱི་དག་ལ། །ཡྱིད་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དད་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་རྒྱ་
བྡོད་ཀུན་མཐུན་པའྱི། །ལྟ་བ་སྡོས་བྲལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྡོ་སྐུར་སྤངས་ནས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག །རྣམ་པར་དཔད་པ་
དང་པྡོར་ཟུང་། །མདྡོར་ན་ཆྡོས་རྣམས་སེམས་སུ་འདུས། །སེམས་ྱིད་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྡོས་དང་བྲལ། །དེ་ཡང་
གསལ་ལ་མ་འགགས་པའྱི། །བརྡོད་བྲལ་སྱིང་པྡོར་ཤེས་པར་གྱིས། །གཞྱིའྱི་སབས་ཏེ་དང་པྡོའ །ྡོ ། ༈ །།ལམ་ལ་
གྲུབ་མཐའ་རྣམ་བཞྱི་ཡྱི། །རང་རང་གཞུང་ལས་ཐེག་གསུམ་གྱི། །ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བེད་མྡོད་ཀྱི།
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༼༡༦༽།རྣལ་འབྡོར་པ་ཡང་བླྡོ་ཁྱད་ཀྱིས། །གྡོང་མ་གྡོང་མས་གནྡོད་པའྱི་ཚེ། །དབུ་མའྱི་གཞུང་ལུགས་མ་
རྟྡོགས་པར། །ཐེག་གསུམ་ལམ་ྱིད་ཚང་བར་ནྱི། །མེད་ཅེས་དབུ་མ་པ་རྣམས་བཞེད། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་ལས་ཆེས་
འཕགས་པའྱི། །ཟབ་མྡོ་སགས་ཀྱི་སྡོར་ཞུགས་ཚེ། །སྡོམ་གསུམ་ལྡན་པས་འབྲས་བུ་མཆྡོག །སྒྲུབ་ཅྱིང་སྡོམ་
གསུམ་དེ་ྱིད་ཀང་། །རང་རང་ཆྡོ་གས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། །བླངས་སམ་དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་ལས། །གསུམ་ཆར་
ཐྡོབ་པ་ྱིད་ཀང་རུང་། །གསུམ་ལྡན་ཚེ་ན་ངྡོ་བྡོ་གཅྱིག །དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་སྡོ་ཐར་གྱི། །སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་དུ་
འདྡོད་ཅྱིང་། །གྲངས་ཀང་རྱིགས་བརྒྱད་ཁྡོ་ནར་ངེས། །འཆྱི་ཚེ་གཏྡོང་བས་ཁྱབ་པར་འདྡོད། །མདྡོ་རྒྱུད་གཞུང་
མང་མ་མཐྡོང་བར། །བེ་སྨྲའྱི་འདུལ་མངྡོན་མཐྡོང་ཙམ་གྱིས། །ཁྡོན་པའྱི་སྦལ་ཆུང་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །རང་སྣང་ཙམ་
གྱིས་ཚིམ་པར་ཟད། །བེ་སྨྲས་སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་དུ། །འདྡོད་པ་མདྡོ་སེའྱི་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བཀག་ན་
དབུ་སེམས་གཞུང་བཟང་དང་། །ཟབ་མྡོའ་ི རྒྱུད་སེར་སྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །གཞན་དུ་རྒྱུད་རྒྱས་འབུམ་པ་
ལས། །རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་བསླབ་པ་ཡང་། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོ་འདྱིར་ཞུགས་ན། །རྱིག་འཛིན་སྡོམ་པར་
འགྱུར་ཞེས་པའྱི། །ལུང་གྱིས་དངྡོས་སུ་གནྡོད་པ་སེ། །བེམ་པྡོ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི། །རྒྱང་འཕེན་པ་ཡྱི་ལུགས་
ཡྱིན་གྱི། །སངས་རྒྱས་གཞུང་ལས་མྱི་སྱིད་ཕྱྱིར། །རྱིགས་བརྒྱད་ཁྡོ་ནར་ངེས་ན་ནྱི། །ེ་བར་འཁྡོར་གྱིས་ཞུས་
པ་དང་། །བང་སེམས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་དང་། །ཆྡོས་བཞྱི་བསན་པའྱི་མདྡོ་རྣམས་ལས། །གསུངས་པའྱི་སྡོ་སྡོར་
ཐར་པ་རྣམས། །བརྒྱད་པྡོ་གང་དུ་འདྡོད་པ་སྨྲྡོས།
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༼༡༧༽།སགས་སྡོམ་བང་སེམས་སྡོམ་པ་ཡྱི། །བེ་བྲག་ཡྱིན་ཞྱིང་དེ་ྱིད་ཀང་། །གཞན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་
ལ། །གཞན་ལ་གནྡོད་པ་སྤྡོང་བ་ཡྱིས། །ཁྱབ་ཕྱྱིར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡྱི། །དྡོན་ཚང་གྱིས་པྡོ་གང་དུ་འདུས། །འྡོན་
ཀང་རྡོ་རེ་རེ་མྡོ་ལས། །གསུངས་པའྱི་ཁྱྱིམ་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་། །ས་གྡོན་འཇུག་པའྱི་གནས་སབས་སུ། །ཐུན་མྡོང་
མྱིན་པའྱི་སབས་འགྲྡོ་ལས། །ཐྡོབ་པའྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་རྣམས། །དགེ་བསེན་སྡོམ་པར་བླ་མ་བཞེད། །འདྱི་ལ་
འཐད་པ་མང་ཡྡོད་ཀང་། །གཞུང་མང་དྡོགས་པས་རེ་ཞྱིག་བཞག །དེས་ན་ཇྱི་སད་བཤད་པ་ཡྱི། །སྡོ་སྡོར་ཐར་
པའྱི་སྡོམ་པ་རྣམས། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཤྱི་འཕྡོས་ཚེ་ན་ཇྱི་ལྟར་གཏྡོང་། །ལ་ལ་སྡོ་སྡོར་ཐར་
པ་ལ། །འཇྱིགས་སྡོབ་ལེགས་སྡོན་ངེས་འབྱུང་གྱི །ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་དུ་དབེ་བར་འདྡོད། རྒྱུ་ཡྱི་་་་་་ཀླུ་སྒྲུབ་ངག་
དབང་ཆྡོས་གྲགས། ཆྡོས་རྣམ་པ་སྡོགས་ཀྱི་བཞེད་པས། དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྡོང་མྱང་འདས་ཀྱི། །ཞེས་དང་། རྒྱུ་ཡྱི་ཀུན་སླྡོང་སྡོ་ནས་ནྱི། །ཞེས་ཚིག་
བསྒྱུར་དགྡོས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་མཛད་ཀང་ཁ་སྡོང་གྱི་དཔེ་ཕལ་ཆེར་ན་གྡོང་བཞྱིན་ཡྡོད།

ཀུན་སླྡོང་མྱང་འདས་ཀྱི། །བསམ་པས་ཟྱིན་

པས་གསུམ་ཆར་ནྱི། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཁྱད་མེད་ཀང་། །དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྡོང་སྡོ་ནས་ནྱི། །གསུམ་པྡོ་སྡོ་སྡོར་དབེ་
ཞེས་ཟེར། །འྡོ་ན་ཕྱྱི་རྡོལ་པ་རྣམས་ལ། །འཇྱིགས་སྡོབ་ལེགས་སྡོན་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པར་
འགྱུར། །འདྡོད་ན་ཕྱྱི་རྡོལ་པ་དག་ལ། །ཡང་དག་བླངས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི། །ཡྡོད་ཀང་སྱིད་པ་ལ་བརྟེན་
ཕྱྱིར། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་མེད་དྡོ་ཞེས། །མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པར་གསུངས་དང་འགལ། །འཇྱིགས་སྡོབ་དང་ནྱི་
ལེགས་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༡༨༽སྡོན་གྱིས། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །སྱིད་པ་ལ་བརྟེན་ཕྱྱིར་ཞེས་པའྱི། །སྡོན་ཡང་ལུང་དེས་
གསལ་བར་བསན། །དེས་ན་ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། །སྡོ་ཐར་དྡོན་གཅྱིག་འདུལ་བའྱི་ལུགས། །གལ་ཏེ་
སབས་འགྲྡོའ ་ི དུས་ཀྱི་ཚེ། །ངེས་འབྱུང་བསམ་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །གྱིས་པྡོའང་སྡོ་ཐར་ཡྱིན་སམ་ན། །དེ་
ཡང་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་ཏེ། །སབས་འགྲྡོ་ྱིད་ལ་འཇྱིགས་སྡོབ་དང་། །ལེགས་སྡོན་སབས་འགྲྡོ་ཡྡོད་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གཞན་ཡང་འདྱི་ལ་ལུང་རྱིགས་ཀྱི། །གནྡོད་བེད་ཆར་ལྟར་འབབ་ན་ཡང་། །ཀུན་གྱིས་ནྡོར་བར་གྡོ་བའྱི་
ཕྱྱིར། །འདྱིར་ནྱི་རེ་ཞྱིག་མྱི་སྡོ་འྡོ། །ཁ་ཅྱིག་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ཡྱི། །ངྡོ་བྡོ་གཞན་གནྡོད་གཞྱི་དང་བཅས། །སྤྡོང་པར་
འཕགས་ཡུལ་གཞུང་འགྲེལ་ལས། །བཤད་པ་མེད་ཅེས་སྡོག་པ་ཐྡོས། །དཔལ་ལྡན་ཁ་ཆེ་བླྡོ་བརྟན་གྱིས། །བེ་
བྲག་བཤད་པ་ལས་གསུངས་གང་། །བྡོད་ཀྱི་མཁས་པ་ས་མ་རྣམས། །སྱི་བྡོའ ་ི ཐྡོད་བཞྱིན་ཁུར་བར་མཛད། །ལ་
ལ་གཞན་གནྡོད་གཞྱི་དང་བཅས། །སྤྡོང་བ་དགེ་སླྡོང་སྡོམ་པ་ཡྱི། །ངྡོ་བྡོ་ཡྱིན་གྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར། །སྱི་ཡྱི་ངྡོ་བྡོ་མྱིན་
ཞེས་སྨྲ། །ངེད་ཀྱི་ལུགས་འདྱི་བླྡོ་བརྟན་དང་། །ས་སའྱི་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་དང་། །དཔང་ལྡོ་མཆྱིམས་སྡོན་ནམ་
མཁའ་གྲགས། །བུ་སྡོན་ཁ་ཆེ་ལ་སྡོགས་ཀྱིས། །མགྲྱིན་གཅྱིག་ྱིད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཁྱེད་ཀྱི་ལུགས་འདྱི་
ཁྱེད་ྱིད་ལས། །གཞན་པའྱི་རྒྱ་བྡོད་སུ་ཞྱིག་གྱིས། །བཤད་པ་ཡྡོད་ན་ཁུངས་སྡོན་ཅྱིག །འགའ་ཞྱིག་སེས་
ཚོགས་ཁྡོ་ན་ཡྱིས། །དེང་སང་བུད་མེད་བསེན་རྡོགས་བེད། །དངྡོས་གཞྱི་གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱི་ཚེ། །ཚོགས་
གྱིས་ཕན་ཚུན་བསྣྡོར་བ་དང་།
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༼༡༩༽།ལས་ཚིགས་ཕན་ཚུན་བསྣྡོར་བས་ཀང་། །འཆགས་པར་ལས་གཞྱི་ྱིད་ལས་གསུངས། །འྡོན་ཀང་ད་
ལྟའྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིས། །བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས་པ་ལ། །ཚངས་སྡོད་ེར་གནས་མ་སྡོང་བར། །བསེན་པར་
རྡོགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། །ཚང་སྡོད་ེར་གནས་མ་ཚོགས་ནྱི། །ཁྡོ་ནས་སེར་བར་གཞུང་ལས་
གསུངས། །འདྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་མ་གསུངས་ཤྱིང་། །སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡང་མེད་པས་ན། །འདྱི་འདའྱི་ཆྡོ་ག་
བེད་པ་ནྱི། །བསན་པ་དཀྲུག་པའྱི་སད་ཀར་ཟད། །དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ཚིགས་ས་མ། །མེད་པར་སེ་ལ་ེས་བས་
སུ། །གསུངས་པས་འདྱི་ྱིད་འགྲུབ་ཅེས་ཟེར། །ཚངས་སྡོད་ེར་གནས་བསླབ་ཚིགས་སུ། །འདྡོད་པ་མཁས་
པའྱི་བཞད་གད་གནས། །ཅྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན་བུད་མེད་ལ། །དགེ་སླྡོབ་མ་ལས་མ་གཏྡོགས་པའྱི། །བསླབ་ཚིགས་ལྷག་
པྡོ་མ་གསུངས་ཕྱྱིར། །བསླབ་ཚིགས་དྡོན་ཡང་མྱི་གནས་ཏེ། ཚངས་སྡོད་ེར་གནས་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། །བསེན་པར་
རྡོགས་པ་མ་ཐྡོབ་པའྱི། །བར་དེར་བསླབ་མཚམས་མེད་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་ཁྱྡོད་ལས་མཁྱེན་བརེའྱི་ཚོགས། །ཆེ་
བ་སྡོན་གྱི་ཞྱི་འཚོ་དང་། །བར་གྱི་བླ་ཆེན་མཁས་བརྒྱུད་དང་། །ཐ་མར་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྱི་སྡོགས། །བྡོད་ཡུལ་
འདུལ་པའྱི་སྡོལ་འབེད་རྣམས། །ལྡོངས་འདྱིར་བུད་མེད་བསེན་པར་རྡོགས། །མཛད་པ་མེད་པ་འདྱི་ྱིད་
ལ། །བསམས་ནས་བསན་པ་མ་དཀྲུགས་ཤྱིག །ལ་ལ་བསེན་རྡོགས་བསྒྲུབ་བ་ནྱི། །གསུམ་ལས་མང་བར་མྱི་
རུང་ཡང་། །རབ་བྱུང་དགེ་ཚུལ་དག་ལ་ནྱི། །གསུམ་ལས་མང་བ་འཇུག་རུང་སེ། །ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ལ་མྱི་
ཆགས་པར། །གསུངས་པ་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༢༠༽ལས་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་པྡོ། །ཁྡོ་ནའྱི་དབང་དུ་བས་ཕྱྱིར་དང་། །གྱིས་ལ་དེ་དག་མེད་ཅེས་ཟེར། །འྡོ་ན་
དངྡོས་གཞྱི་གསྡོལ་བཞྱི་ལས། །མ་གཏྡོགས་བསེན་རྡོགས་ཆྡོ་གའྱི་སབས། །གཞན་ལའང་དེ་དག་རུང་འགྱུར་
ཏེ། །རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདུལ་བར་གསུངས་པའྱི་ལས་ལ་ནྱི། །བརྒྱ་ར་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་
ཏེ། །རབ་བྱུང་ཞུ་བ་ལ་སྡོགས་ལ་འང་། །ལས་སུ་གཞུང་ལས་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱི་ནྱི་རེ་བཙུན་རེ་མྡོ་
དང་། །དཔལ་ལྡན་ས་ས་པཎྱི་ཏས། །ན་ཐྡོས་བསན་པ་ནུབ་གྱུར་ཀང་། །གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ཞྱིག་སྣང་པའྱི་
དཔེར། །རབ་བྱུང་གང་ཟག་གསུམ་ལས་ནྱི། །མང་བ་མྱི་འཇུག་བཀྡོད་གྱུར་ཀང་། །ང་ནྱི་འདྱི་ལའང་བརྒལ་བར་
སྣང་། །ཀེ་མ་བརྟན་པ་འདྱི་ལྟར་གྱུར། །དེས་ན་བང་ཆུབ་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི། །སྡོ་ཐར་མས་སུ་ལེན་འདྡོད་
ན། །ཡང་ན་ན་ཐྡོས་འདུལ་བ་ལས། །ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་མས་སུ་ལྡོངས། །འདྱི་ྱིད་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་
ཀྱིས། །ཟྱིན་ན་བང་སེམས་སྡོམ་པར་འགྱུར། །ཡང་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལས། །བྱུང་བའྱི་སབས་འགྲྡོའ ་ི སྡོམ་པ་
ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བསླབ་པའྱི་གཞྱི། །ལྔ་ཆར་འཛིན་པ་ཐྡོབ་པ་འམ། །དྡོན་ཞགས་རྟྡོག་པ་ནས་བཤད་
པའྱི། །ྱིན་ཞག་གསྡོ་སྦྱྡོང་མས་སུ་ལྡོངས། །སྡོ་སྡོ་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པའྱི་སབས་ཏེ་གྱིས་པའྡོ།། ༈ །།བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་དབུ་སེམས་ཀྱི། །སྡོལ་ཆེན་གྱིས་ལས་ཐྡོབ་པ་འམ། །གསང་
སགས་རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པའྱི། །ཆྡོ་ག་དག་ལས་ཐྡོབ་ཀང་རུང་། །སྡོན་འཇུག་སེམས་བསེད་ཐྡོབ་ནས་
ནྱི། །ཚུལ་ཁྱིམས་བསླབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ། །བསྲུང་བ་མས་ལེན་དངྡོས་གཞྱི་ཡྱིན། །དེ་ཡྱི་གཙོ་བྡོ་སྡོད་པའྱི་
ཆ། །བདག་གཞན་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༢༡༽བརེ་བའྱི་བང་སེམས་དང་། །ལྟ་བ་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྡོས་བྲལ་གྱིས། །ཟུང་འཇུག་མས་སུ་ལེན་པ་
ཡྱིན། །དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་བརྡོད་པའྱི་དྡོན། །གཅེས་འཛིན་བརེ་བ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། །དགེ་སྱིག་བདེ་སྡུག་བརེ་མྱིན་
ཏེ། །བརེ་བར་མྱི་ནུས་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར། །འྡོ་ན་གཅེས་འཛིན་བརེ་བ་ཡང་། །བརེ་བའྱི་དྡོན་ྱིད་མྱིན་འགྱུར་
ཏེ། །བརེ་བར་མྱི་ནུས་མཚུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །དངྡོས་སུ་བརེ་བར་མྱི་ནུས་ཀང་། །བླྡོ་ཡྱི་སེང་དུ་སྦྱྡོར་ཞེ་ན། །དེ་ནྱི་
ཅྱིག་ཤྡོས་ལ་མཚུངས་ཏེ། །རང་གཞན་བདེ་དང་སྡུག་བསལ་གྱིས། །དངྡོས་སུ་བརེ་བར་སུ་ཡྱིས་ནུས། །བླྡོ་ལ་
བདེ་སྡུག་མྱི་བརེ་ན། །གཅེས་འཛིན་བརེ་བ་འགལ་བ་སེ། །ཁ་ཟས་གཞན་ལ་མ་བྱིན་པར། །རང་གྱིས་ཟྡོས་པ་ཇྱི་
བཞྱིན་ནྡོ། །དགེ་སྱིག་བརེ་བ་བཀག་པ་ནྱི། །སངས་རྒྱས་གྱིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །བདག་ལ་དེ་དག་སྱིག་སྱིན་
ཅྱིང་། །བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སྱིན་ཤྡོག །ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཅྱིས་མྱི་འགལ། །བདེ་སྡུག་རེ་བ་བཀག་པ་
ནྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོད་འཇུག་ལས། །བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་དག །ཡང་དག་བརེ་བ་མ་
བས་ན། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། །འཁྡོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཅྱིས་མྱི་
འགལ། །སྡོད་འཇུག་ལུང་དྡོན་དེ་ྱིད་ལ། །ཁྱྡོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཆྡོས་ཅན་དུ། །བཟུང་ནས་ཐལ་བ་འཕེན་ན་
ནྱི། །ཆྡོས་མཐུན་ལན་ྱིད་གང་ལ་འདེབས། །མདྡོར་ན་བླྡོ་ལ་འདྡོད་མྱི་འདྡོད། །གྱིས་སུ་ཕྱེ་བའྱི་འདྡོད་པ་
ཀུན། །གཞན་ལ་སེར་ཞྱིང་མྱི་འདྡོད་ཀུན། །རང་ལ་ལེན་པར་གྡོམས་པ་ནྱི། །མདྡོ་སེ་དབྱུག་གསུམ་ཕེང་བ་
དང་། །བསན་བཅྡོས་བསླབ་བཏུས་སྡོད་འཇུག་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༢༢༽སྡོགས། །དགྡོངས་པ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤས། །ཟབ་དྡོན་མས་ཁྱིད་སྡོ་ནས་ནྱི། །བཤེས་གེན་སྡོན་པ་
ྱིད་ལ་གནང་། །ཕྱྱི་ནས་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱིར་འཕེལ། །སངས་རྒྱས་བསྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་ཀྱི། །བསྡོམ་ཚུལ་
ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་པའང་མཐྡོང་། །ས་སའྱི་རེ་བཙུན་མཆྡོག་རྣམས་ལ། །རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་བྱིརྺ་པའྱི། །མན་ངག་
གྱིས་ལས་འདྱི་ྱིད་ཀྱི། །མས་ལེན་གསལ་བའྱི་བཀའ་བབས་བཞུགས། །དེ་དང་སར་གྱི་བཀའ་སྡོལ་
གྱིས། །ཁྱད་པར་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །བསན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །མྡོས་པ་ཙམ་ལའང་བྱིན་
རབས་འབྱུང་། །ཁ་ཅྱིག་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྡོས་བྲལ་ནྱི། །རྒྱ་ནག་དགེ་སླྡོང་ལྟ་བ་དང་། །ཁྱད་པར་མེད་ཕྱྱིར་ནྡོར་པ་
ཡྱིན། །རྱིགས་པས་བདེན་པ་བཀག་རེས་སུ། །བདེན་མེད་ྱིད་ལ་ཞེན་པ་ནྱི། །དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་
སེ། །ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་འདྱི་ྱིད་ནྱི། །རྟྡོགས་ཕྱྱིར་ལྟ་བ་ཁྱར་པར་མེད། །བདེན་ཚད་དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་
པས། །བླྡོ་ལ་མ་ལྟྡོས་ཡུལ་ངྡོས་ནས། །གྲུབ་པ་ྱིད་ལ་འདྡོད་གྱུར་ཀང་། །དེ་ནྱི་དགག་བ་ཐུན་མྡོང་སེ། །མྱིང་
གྱིས་བཏགས་དྡོན་བཙལ་བའྱི་ཚེ། །རྙེད་པ་བདེན་ཚད་དུ་བས་ནས། །དེ་ྱིད་འགྡོག་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི། །ཐུན་
མྡོང་མ་ཡྱིན་ཁྱད་ཆྡོས་ཡྱིན། །དགག་བའྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་རྟྡོགས་ན། །བླྡོ་ཡྱིས་གང་དུ་ཞེན་པའྱི་ཡུལ། །རྱིགས་
པས་དཔད་ནས་འགྡོག་པ་ཡྱི། །ལྡོག་རྟྡོག་ཐམས་ཅད་ཁེགས་པར་འགྱུར། །གཞན་དུ་བདེན་པ་བཀག་རེས་
སུ། །བདེན་མེད་ཞེན་པའང་འགྡོག་དགྡོས་ན། བླྡོ་ཡྱིས་ས་མ་གནྡོད་བཅས་དང་། །ཕྱྱི་མ་ཐུག་མེད་ྱིད་དུ་
འགྱུར། །བདེན་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༢༣༽པར་མེད་པ་འགྡོག་ན་ནྱི། །བདེན་པར་ཡྡོད་པ་ྱིད་འགྱུར་ཏེ། །དགག་པ་གྱིས་ཀྱི་རྣལ་མ་ནྱི། །གྡོ་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེས་འཛེར་བར་བེད། །ལྟ་བའྱི་སྱིགས་མ་འདྱི་དག་ནྱི། །ལུང་དང་རྱིགས་པས་དགག་པར་བ། །རྒྱ་ནག་
དགེ་སླྡོང་མ་དཔད་པར། །རང་དགར་རྟྡོག་པ་བཀག་པ་ལ། །སྡོམ་གྱི་མཆྡོག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། །འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པས་
དཔད་པའྱི་ཚེ། །མཐར་བཞྱིའྱི་སྡོས་པ་མ་རྙེད་པའྱི། །འཛིན་མེད་ལྟ་བར་སྨྲ་བ་གྱིས། །མཚུངས་ཞེས་སྨྲ་བ་སྡོང་
པ་ྱིད། །ཟབ་མྡོ་སྤྡོང་བའྱི་བདུད་ཚིག་ཡྱིན། །གཞན་ཡང་དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པ་ལས། །ཡྡོད་མེད་གྱིས་པྡོ་
མཐའ་རེ་རེ། །བས་ནས་དབུས་ནྱི་དབུ་མ་སེ། །དེ་ཡང་བསན་མེད་བརྡོད་མེད་པར། །གསུངས་པ་དེ་ཡང་རྒྱ་
ནག་གྱི །ལྟ་བ་ྱིད་དང་ཁྱད་མེད་འགྱུར། །དེ་བཞྱིན་ཏྱིང་འཛིན་རྒྱལ་པྡོ་ལས། །ཡྡོད་མེད་གཙང་དང་མྱི་གཙང་
སྡོགས། །མཐའ་གྱིས་ཡྱིན་ཕྱྱིར་དེ་སྤངས་ནས། །དབུས་ལའང་མྱི་གནས་གསུངས་པ་དང་། །ཡུམ་ལས་སྡོང་
དང་མྱི་སྡོང་སྡོགས། །གྱིས་ལ་སྡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །མཚན་མར་སྡོད་པ་གསུངས་པ་དང་། །ཡང་དག་སྦྱྡོར་
བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་། །སྡོང་པ་བསྡོམ་པར་མྱི་བ་སེ། །སྡོང་མྱིན་བསྡོམ་པར་མྱི་བའྡོ། །སྡོང་པ་མྱི་སྤྡོང་རྣལ་འབྡོར་
པས། །སྡོང་མྱིན་ཡྡོངས་སུ་མྱི་སྤང་ངྡོ་། །སྡོང་དང་མྱི་སྡོང་གཟུང་བ་ལ། །རྟྡོག་པ་ཉུང་མྱིན་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་པ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི །ལྟ་བ་ྱིད་དང་ཁྱད་མེད་འགྱུར། །མགྡོན་པྡོ་བམས་པས་རྒྱུད་བླ་མར། །འགྡོག་
བདེན་ཡྡོད་དང་མེད་པ་དང་། །གྱིས་དང་གྱིས་མྱིན་རྣམ་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༢༤༽པ་བཞྱིར། །བརྟག་པར་མྱི་ནུས་གསུངས་པ་དང་། །དབུ་མ་ར་བའྱི་བསན་བཅྡོས་ལས། །སྡོང་ངྡོ་ཞེས་
ཀང་མྱི་བརྡོད་དེ། །མྱི་སྡོང་ཞེས་ཀང་མྱི་བ་ཞྱིང་། །གྱིས་དང་གྱིས་མྱིན་མྱི་བ་སེ། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་
དེ་ྱིད་ལས། །བཅྡོམ་ལྡན་བཞུགས་དང་མྱ་ངན་ལས། །འདས་པ་གྱིས་ལ་མཐའ་བཞྱི་ཡྱི། །སྡོས་པ་བཀག་པར་
མཛད་པ་དང་། །རྱིགས་ལྡན་པད་དཀར་པྡོ་དང་། །འཕགས་པ་ལྷ་ཡྱིས་འདྱི་སད་དུ། །ཡྡོད་མྱིན་མེད་མྱིན་ཡྡོད་
མེད་མྱིན། །གྱིས་ཀའྱི་བདག་ྱིད་ཀང་མྱིན་པ། །མཐའ་བཞྱི་ལས་གྲྡོལ་དབུ་མ་པ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་
ཁྡོ་ན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི །ལྟ་བ་ྱིད་དང་ཁྱད་མེད་འགྱུར། །དེ་ལ་ཡྡོད་མྱིན་མེད་མྱིན་
དྡོན། །ཀུན་རྡོབ་དྡོན་དམ་ལ་དགྡོངས་པས། །ངེད་ལ་གནྡོད་པ་མེད་ཅེས་ཟེར། །འྡོ་ན་སྣང་བའྱི་དངྡོས་པྡོ་
ཀུན། །དྡོན་དམ་ཡྡོད་དང་ཀུན་རྡོབ་ཏུ། །མེད་པ་གྱིས་ཀར་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། །གྱིས་ཀ་མྱིན་པ་མྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། །རྣམ་གསུམ་ཁས་བླངས་དན་པར་གྱིས། །ཁ་ཅྱིག་ཡྡོད་མེད་ལ་སྡོགས་བཞྱི། །བདེན་པར་མེད་པའྱི་དྡོན་
ཡྱིན་ཟེར། །བཞྱི་པྡོ་ཆྡོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས། །བདེན་པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་ཆྡོས་སུ། །ཡབ་སས་གཞུང་ལས་མ་
གསུངས་ཏེ། །ཐམས་ཅད་བཅྡོམ་ལྡན་གཤེགས་བཞུགས་དང་། །གྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལ་སྡོགས་ལ། །བཞྱི་པྡོ་
བཀག་པར་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །བདེན་པ་བཀག་པའྱི་མེད་དགག་ལ། །དབུ་མའྱི་ལྟ་བར་ཞེན་པ་ནྱི། །སར་བཤད་
ཡྱིད་ཆེས་ལུང་གྱིས་གནྡོད། །རྒྱུད་ལས་ར་བའྱི་ལྟུང་བར་གསུངས། །ཐེག་གསུམ་ལྟ་བ་ཁྱད་མེད་ན། །མྱི་ཕམ་
མགྡོན་པྡོས་ཐེག་གསུམ་ལ།
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༼༢༥༽།བདག་མེད་རྟྡོགས་པ་རྱིམ་གསུམ་དང་། །ཐེག་ཆེན་སྦྱྡོར་མཐྡོང་བསྡོམ་པ་གསུམ། །དམན་པའྱི་སྦྱྡོར་
མཐྡོང་བསྡོམ་གསུམ་ལས། །ལྟ་བས་འཕགས་ཚུལ་གསུང་དང་འགལ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་མཚན་མེད་
ནྱི། །ཚང་པར་རྟྡོགས་དང་མ་རྟྡོགས་པའྱི། །ཁྱད་པར་གསུངས་ཤྱིང་ཟླ་བས་ཀང་། །འཁྡོར་གསུམ་མྱི་དམྱིགས་
ཤེས་རབ་དང་། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་ཆྡོས་ྱིད་སྡོགས། །རྟ་བའྱི་ཁྱད་པར་གསུང་དང་འགལ། །རྱིགས་པས་
ཀང་ནྱི་གནྡོད་པ་སེ། །དམན་པའྱི་མཐྡོང་བའྱི་ལམ་ྱིད་ནས། །བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་མཐྡོང་བར་འགྱུར། །འདྡོད་
ན་ལས་ྡོན་ལས་བྱུང་བའྱི། །སེ་སྡོགས་རྣམས་ལས་འདས་འགྱུར་ཞྱིང་། །ན་རང་སྱིང་པྡོ་ལྟ་བ་ལ། །མྱིག་དང་
མྱི་ལྡན་གང་ཟག་ཏུ། །ཐྡོགས་མེད་ཞབས་ཀྱིས་གསུང་དང་འགལ། །བླྡོ་ལ་མ་ལྟྡོས་ཡུལ་ངྡོས་ནས། །གྲུབ་པར་
རང་རྒྱུད་ཀུན་འགྡོག་ན། །བྷ་བས་ཕྱྱི་དྡོན་རང་ངྡོས་ནས། །གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་སྨྲས་དང་འགལ། །བཏགས་
དྡོན་བཙལ་ཚེ་མ་རྙེད་དྡོན། །ཐ་སད་དྡོན་དམ་གང་དུ་འདྡོད། །ཐ་སད་ཡྱིན་ན་འདྡོགས་བེད་ཀྱི། །མྱིང་ཡང་ཐ་སད་
མེད་འགྱུར་ཏེ། །དེ་དག་ཕན་ཚུན་ལྟྡོས་གྲུབ་ཕྱྱིར། །དེ་སད་དུ་ཡང་དབུ་མ་ལས། །བེད་པྡོ་ལས་ལ་བརྟན་བས་
ཤྱིང་། །ལས་ཀང་བེད་པྡོ་དེ་ྱིད་ལ། །བརྟེན་ནས་འབྱུང་བར་མ་རྟྡོགས་པར། །འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་མཐྡོང་
ངྡོ་། །བེད་པ་པྡོ་དང་ལས་དབང་གྱིས། །དངྡོས་པྡོ་ལྷག་མ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་དངྡོས་པྡོ་ལྷག་མ་
ནྱི། །བརྡོད་བ་རྡོད་བེད་ལ་སྡོགས་པ། །ལྟྡོས་གྲུབ་ཀུན་ལ་འཇུག་པར་གསུངས། །དམ་པའྱི་དྡོན་དུ་མ་རྙེད་
པ། །དེ་དྡོན་ཡྱིན་ན་ཆྡོས་ཐམས་ཅད། །དམ་པའྱི་དྡོན་དུ་མྱི་རྙེད་
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༼༢༦༽པར། །ཐལ་རང་གྱིས་ཀ་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར། །གཅྱིག་གྱི་ཁྱད་ཆྡོས་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། །བླྡོ་ཡྱིས་གང་དུ་
ཞེན་པའྱི་ཡུལ། །རྱིགས་པས་དཔད་ནས་འགྡོག་པ་ནྱི། །ལྡོག་རྟྡོག་ཡྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ནས། །བཟུང་སེ་རྒྱ་བྡོད་
མཁས་གྲུབ་ཀུན། །ལྡོག་རྟྡོག་དེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཏེ། །དེ་དག་སྡོང་དང་མྱི་སྡོང་སྡོགས། །གྱིས་འཛིན་ཞེན་ཡུལ་
བཀག་ཕྱྱིར་རྡོ། །གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། །རྟྡོག་བླྡོས་ཞེན་ཡུལ་བདེན་གྲུབ་པ། །འགྡོག་ན་ཁྱྡོད་
ཀྱི་དམ་བཅའ་མས། །མྱི་འགྡོག་ན་ནྱི་བདེན་འཛིན་གྱི། །ལྡོག་རྟྡོག་གང་གྱིས་ཁེགས་པར་འགྱུར། །ཅྱི་སྱིད་རྟྡོག་
བླྡོས་ཡུལ་གྱི་ནྱི། །གནས་ལུགས་དཔྡོད་པར་བེད་པའྱི་ཚེ། །ས་ཕྱྱི་གནྡོད་བཅས་ཐུག་མེད་གྱིས། །འདྡོད་ཐྡོག་
ཡྱིན་ན་གང་གྱིས་གནྡོད། །འདྱི་ལ་གནྡོད་བེད་གང་བརྡོད་པ། །དབུ་མ་ར་བའྱི་བསན་བཅྡོས་ལས། །བདག་གྡོ་
ཞེས་ཀང་བཏགས་འགྱུར་ཞྱིང་། །བདག་མེད་ཅེས་ཀང་བསན་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་
དང་ནྱི། །བདག་མེད་འགའ་མེད་ཅེས་ཀང་བསན། །ཅེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །ཐམས་ཅད་ཡང་
དག་ཡང་དག་མྱིན། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ྱིད། །ཡང་དག་མྱིན་མྱིན་ཡང་དག་མྱིན། །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་
རེས་བསན་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཅྱིས་མྱི་གནྡོད། །འྡོན་ཀང་འཕགས་པའྱི་མམ་གཞག་ངྡོར། །སྡོས་པ་
ཐམས་ཅད་ེར་ཞྱིའྱི་ཚེ། །གྱིས་པྡོའ ་ི སྡོན་ཡྡོད་མ་ཡྱིན་ཏེ། །ས་མས་ཞེན་པ་མེད་ཕྱྱིར་རྡོ། །རྱིགས་པས་གནས་
ལུགས་དཔད་པའྱི་ཚེ། །དགག་པ་གྱིས་ཀྱི་རྣལ་མ་ནྱི། །གྡོ་བ་མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །ཡང་དག་ཇྱི་བཞྱིན་
ཡྡོངས་ཤེས་
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༼༢༧༽པས། །མེད་དང་ཡྡོད་པར་མྱི་འདྡོད་པ། །དེ་ཕྱྱིར་མེད་པ་པར་འགྱུར་ན། །ཅྱི་ཕྱྱིར་ཡྡོད་པ་པར་མྱི་
འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཡྡོད་པ་སུན་ཕྱུང་བས། །དྡོན་གྱིས་འདྱི་ནྱི་མེད་པར་བསླན། །དེ་བཞྱིན་མེད་པ་སུན་ཕྱུང་
བས། །ཡྡོད་པར་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར་མྱི་བསླན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཅྱིས་མྱི་འགལ། །དབུ་མའྱི་ཐ་སད་མྱི་རུང་
སེ། །རྟག་མཐའ་བཀག་ཚེ་ཆད་མཐའ་སྡོགས། །མཐའ་གྱིས་གང་རུང་བཀག་པའྱི་ཚེ། །ཅྱིག་ཤྡོས་དེར་ནྱི་
འགྱུར་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཁ་ཅྱིག་ཐ་སད་ཚེ་ན་ཡང་། །ཡྡོད་མྱིན་མེད་མྱིན་ལ་སྡོགས་པ། །མཐའ་བཞྱིའྱི་སྡོས་བྲལ་སྨྲ་བར་
བེད། །འདྱི་ནྱི་མདྡོ་ལས་སྡོན་པ་ཡྱིས། །འཇྱིག་རྟེན་ང་དང་རྡོད་བེད་ཀྱི། །ང་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་མྱི་རྡོད་དེ། །འཇྱིག་
རྟེན་ཡྡོད་མེད་གང་སྨྲ་བ། །ང་ཡང་སྨྲ་ཞེས་གསུང་དང་འགལ། །འདྱི་ལ་དགྡོངས་ནས་ཟླ་བས་ཀང་། །ཐ་སད་
འཇྡོག་ཚེ་ཡྡོད་མེད་སྡོགས། །འགྡོག་ན་འཇྱིག་རྟེན་གྱིས་གནྡོད་པས། །ཡྡོད་མེད་སྡོ་སྡོར་སྨྲྡོས་ཞེས་
གསུངས། །རྱིགས་པས་ཀང་ནྱི་གནྡོད་པ་སེ། །ཀུན་རྡོབ་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཞྱི་ཡྱི། །སྡོས་པ་ྱིད་ལས་མ་འདས་
ཕྱྱིར། །ཀུན་རྡོབ་རྣམ་གཞག་མྱི་རུང་འགྱུར། །མྱྡོང་བ་དང་འགལ་བཤད་པར་བ། །ཟས་གྡོས་མེ་ཆུ་ལ་སྡོགས་
པ། །ཡྡོད་མེད་དྱིས་ཚེ་དབུ་མ་པས། །ཡྡོད་མྱིན་མེད་མྱིན་སྨྲ་བེད་ན། །སབས་ཀྱི་དྡོན་ཡང་མྱི་འགྲུབ་
ཅྱིང་། །གཞན་ལ་ཀླན་ཀར་འགྱུར་བ་མཐྡོང་། །ཀུན་རྡོབ་ལ་ཡང་སལ་དྡོན་དང་། །རྒྱུ་ཡྱི་དུས་ན་འབྲས་བུ་
སྡོགས། །ཡྡོད་མྱིན་མེད་མྱིན་དགྡོས་པའང་ཡྡོད། །ལྷག་མ་སྣང་རུང་ཆྡོས་རྣམས་ལ། །ཡྡོད་མེད་ཡྱིན་མྱིན་ལ་
སྡོགས་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༢༨༽པ། །སྡོ་སྡོར་སྨྲ་བ་དབུ་མའྱི་ལུགས། །ལ་ལ་བདག་དང་གང་ཟག་གྱིས། །རྣམ་གྲངས་ཡྱིན་སྨྲ་མུ་
སེགས་གཞུང་། །ཡྱིན་ཕྱྱིར་ཐ་སད་དུ་ཡང་བདག །མེད་ཕྱྱིར་གང་ཟག་ཡྡོད་པར་འདྡོད། །སྒྲུབ་བེད་བདག་མེད་
རྟགས་པའྱི་བླྡོས། །ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རྟྡོགས་ཕྱྱིར་དང་། །བདག་འཛིན་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ། །མ་ཞུགས་
ཕྱྱིར་ཞེས་སྨྲ་བ་ཐྡོས། །འྡོ་ན་ཡུམ་གྱི་མདྡོ་རྣམས་དང་། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་གཞུང་ལུགས་རྣམས། །མུ་སེགས་
གཞུང་ལུགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། །དེ་དག་རྣམ་གྲངས་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ཡང་མདྡོ་ལས་བདག་དང་ནྱི། །སེམས་
ཅན་སྡོག་དང་གང་ཟག་དང་། །གསྡོ་བ་སེས་བུ་ཤེད་བདག་དང་། །ཤེད་སེས་བེད་པྡོ་ཚོར་པྡོ་དང་། །ཤེས་པ་པྡོ་
དང་མཐྡོང་པྡོ་སེ། །བེད་པའྱི་སེས་བུ་བཅུ་གྱིས་གསུངས། །དེ་དྡོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །ཇྱི་སྱིད་ཕུང་
པྡོར་འཛིན་ཡྡོད་པ། །དེ་སྱིད་ངར་འཛིན་ཡྡོད་ཅེས་པའྱི། །ངར་འཛིན་དམྱིགས་ཡུལ་ང་ཙམ་ལ། །བེད་པའྱི་སེས་
བུ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི། །མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་བཏགས་པར་བཞེད། །དེ་ྱིད་ཕུང་པྡོ་རྣམས་ལ་ནྱི། །རྣམ་པ་ལྔ་འམ་རྣམ་
བདུན་གྱིས། །བཙལ་བའྱི་ཚེ་ན་མྱི་རྙེད་ཀང་། །མ་དཔད་འཇྱིག་རྟེན་གྲགས་པའྱི་ངྡོར། །རང་གྱི་ེ་བར་བླང་བ་
དང་། །ཆ་ཤས་དང་ནྱི་ཡན་ལག་ལ། །བརྟེན་ནས་ལེན་པ་པྡོ་དང་ནྱི། །ཆ་ཤས་ཅན་དང་ཡན་ལག་ཅན། །འཇྡོག་པ་
ཤྱིང་རྟའྱི་དཔེ་དང་ནྱི། །སྦྱར་བར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་གསུངས། །རྡོད་ཚེ་འདྱི་ལ་མ་བསྡོན་ཅྱིག །འཆད་ཚེ་སླྡོབ་
མ་མ་བསླུ་ཞྱིག །སྒྲུབ་བེད་ཀང་ནྱི་ལྟར་སྣང་སེ། །སེ་མེད་མཚན་མེད་སྡོས་མེད་རྣམས། །རྟྡོགས་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༢༩༽པའྱི་བླྡོ་ལ་མཚུངས་པ་སེ། །སེ་སྡོགས་ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་ཕྱྱིར། །གཞན་ལ་སྡོན་བརྡོད་ཚེ་ན་བདག །དྡོན་
དམ་མེད་མཐྡོང་གྲྡོལ་འགྱུར་ན། །མྡོ་གཤམ་བུ་མེད་མཐྡོང་བས་ཀང་། །གྲྡོལ་བར་འགྱུར་ཞེས་སུན་འབྱིན་
སྨྲ། །སུན་འབྱིན་འདྱི་ནྱི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །བདག་ཡྡོད་བདག་གྱི་ཡྡོད་ཅེས་པ། །འདྱི་ནྱི་དམ་པའྱི་དྡོན་དུ་ལྡོག །གང་
ཕྱྱིར་ཡང་དག་ཇྱི་ལྟ་བ། །ཡྡོངས་སུ་ཤེས་པས་གྱིས་མྱི་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྡོད་པར་
སྣང་། །རགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་འད་ལའང་། །འཁྲུལ་ན་ཕ་མྡོ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། །རང་ལུགས་ཐ་སད་བདག་
མེད་དང་། །ཕུང་སྡོགས་དྡོན་དམ་མེད་པ་ལའང་། །ཐལ་བ་དེ་ནྱི་མཚུངས་འགྱུར་ཏེ། །རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་
ཤེས་ན་དཔྡོད། །གཞུང་ལུགས་རྣམ་གཞག་དྡོར་ནས་ནྱི། །ཕལ་པའྱི་ངག་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས། །གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་
གཞག་འཇྡོག་བེད་པ། །མཁས་པས་མཐྡོང་ན་བཞད་གད་གནས། །ཆྡོས་དང་གང་ཟག་ཚིག་ཟུར་ལ། །སྦྱར་བའྱི་
བདག་དང་ཆྡོས་ཐམས་ཅད། །བདག་མེད་ཅེས་པའྱི་བདག་གྱི་དྡོན། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བ་ཡྱིས། །ངྡོ་
བྡོས་གྲུབ་པ་ལ་བཤད་ནས། །ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་བཞེད། །དེ་དང་བེད་པའྱི་སེས་བུ་ལ། །བདག་ཅེས་བརྡོད་
པར་སྡོ་སྡོར་སྨྲྡོས། །ལ་ལ་གང་ཟག་བདག་འགྡོག་པའྱི། །རྱིགས་པའྱི་གཙོ་བྡོ་གང་ཟག་ྱིད། །ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་རྣམ་
བདུན་གྱིས། །བཙལ་ཚེ་མ་རྙེད་པ་ཡྱིན་པས། །གང་ཟག་དང་ནྱི་གང་ཟག་བདག །ཁྱད་པར་མེད་ཕྱྱིར་གྱིས་ཀ་
ཡང་། །ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་དྡོན་དམ་དུ། །མེད་པ་དབུ་མའྱི་ལུགས་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༣༠༽ཞེས་སྨྲ། །གྱིས་པྡོ་ཁྱད་མེད་མུ་སེགས་དང་། །མང་བཀུར་ལུགས་ཡྱིན་གཞན་ལ་མེད། །གཞན་དུ་
ཆྡོས་ཀང་ཆྡོས་བདག་ཏུ། །འགྱུར་ཏེ་བཙལ་ཚུལ་མཚུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྡོད་ན་འཕགས་པའྱི་རེས་ཐྡོབ་
ཀྱིས། །ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟྡོགས་པའྱི་ཚེ། །ཆྡོས་ཙམ་མེད་པ་རྟྡོགས་པར་འགྱུར། །སྒྲུབ་བེད་བླྡོ་གྲྡོས་རྱིང་བ་
ཡྱི། །འབྲས་རྟགས་ྱིད་དུ་ཤེས་བ་སེ། །དེ་དྡོན་གང་ཟག་རྣམ་བདུན་གྱིས། །བཙལ་ཚེ་རྙེད་ན་གང་ཟག་
གྱི །བདག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ཕྱྱིར། །ཁ་ཅྱིག་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིས། །གདུལ་བའྱི་སེམས་རྒྱུད་འཁྱིད་པའྱི་
ཚེ། །ཐྡོག་མར་ང་ཞེས་བརྡོད་པ་ཡྱི། །རེས་འབྲངས་རྟྡོག་པའྱི་ཕེང་བ་ྱིད། །གྡོམས་པས་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་
ཀྱི། །ཞེན་ཡུལ་ང་ྱིད་རྙེད་པའྱི་རྟགས། །མཚན་མ་ཅྱི་རྱིགས་འབྱུང་བར་འདྡོད། །དེར་རེས་ང་མེད་ཅེས་བརྡོད་
པའྱི། །རེས་འབྲང་རྟྡོག་པ་གྡོམས་པ་ལས། །མེད་དགག་བླྡོ་ལ་ཤར་བ་ྱིད། །གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་རྟྡོགས་
པ་ཡྱི། །ལྷག་མཐྡོང་ཡྱིན་ཞེས་སྡོག་པར་བེད། །བདག་ལྟའྱི་ཞེན་ཡུལ་གྡོམས་པ་ཡྱི། །སྡོམ་པ་མུ་སེགས་ལུགས་
ཡྱིན་གྱི །ཁ་ཆེ་བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནས། །དབུ་མའྱི་བར་ལ་ལུགས་འདྱི་མེད། །འདྱི་ྱིད་མགྡོན་པྡོ་བམས་པ་
ཡྱིས། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བསེད་མྱི་དགྡོས། །གྡོམས་པ་ཐྡོག་མ་མེད་དུས་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིས་འདྱི་བཀག་
ཟྱིན། །ང་མེད་ཅེས་ནྱི་བརྡོད་པ་ཡྱི། །རེས་འབྲང་རྟྡོག་པ་གྡོམས་ཙམ་གྱིས། །དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་རྟྡོགས་ན་ནྱི། །དབུ་
མའྱི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལས། །གསུངས་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ། །ཐྡོས་བསམ་དྡོན་མེད་ྱིད་
འགྱུར་
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༼༣༡༽ཏེ། །སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་བླུན་པྡོ་དང་མཁས་པ་གྱིས་ལ་ཁྱད་མེད་ཕྱྱིར། །འདྱི་འད་ལྷག་མཐྡོང་ཡྱིན་ན་
ནྱི། །འདྱི་དང་ཞྱི་གནས་ཟུང་འབྲེལ་དུ། །སྡོམ་པ་མྱི་སྱིད་ྱིད་འགྱུར་ཏེ། །བརྡོད་པའྱི་རེས་འབྲང་ྱིད་མྱིན་
ཕྱྱིར། །ཀེ་མ་སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱི་མཚར། །འདྱི་འད་བླུན་པྡོས་འཛིན་སྱིད་ནའང་། །དབུ་མའྱི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་
པས་ཀང་། །འདྱི་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། །མདྡོར་ན་ཐེག་ཆེན་ལྟ་སྡོད་གྱིས། །མ་འཁྲུལ་མས་སུ་ལེན་
འདྡོད་ན། །མཐའ་བཞྱིས་དབེན་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད། །སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་
པའྱི་སབས་ཏེ་གསུམ་པའྡོ།། ༈ །།རྱིག་འཛིན་སྡོམ་པ་དབང་བསྐུར་ལས། །ཐྡོག་མར་ཐྡོབ་པ་མྱིན་བེད་
དང་། །དེ་ྱིད་བསྲུང་ཞྱིང་སྤེལ་བ་ལ། །གྲྡོལ་བེད་ཅེས་ནྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །སྱིན་བེད་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་པྡོ་
ལ། །དབང་གྱི་དངྡོས་གཞྱིའྱི་རྱིམ་པ་བཞྱི། །ཡེ་ཤེས་ཐེག་ལེར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྡོམ་པའྱི་ཐྡོབ་ཚུལ་རྣམ་
བཞྱིར་ངེས། །ཁ་ཅྱིག་རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་ལ། །རང་བཟྡོའ ་ི ཆྡོག་ཁྱིགས་སྦྱར་ནས་ནྱི། །བཀའ་ལུང་ཡྡོད་པའྱི་སྒྲུབ་
བེད་དུ། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི དབང་བསྐུར་ཅྱིག །ཐྡོབ་པས་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཀུན་གྱི་དབང་། །ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་
བདེ་མཆྡོག་ལས། །རྒྱུད་འདྱི་རུ་ནྱི་དབང་བསྐུར་གང་། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་གྱི་སྒྲུབ་པྡོར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་
རྱིག་པའྱི་དབང་ལྔ་ཡྱི། །ངྡོ་སྡོད་ཚེ་ན་བ་སྡོད་གྱིས། །འཆད་དང་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ན་པར། །དབང་བར་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར། །འདྱི་ནྱི་ཕག་མྡོ་མངྡོན་འབྱུང་དང་། །མྱི་གཡྡོ་བླ་མེད་རྒྱུད་དག་ལས། །དཀྱིལ་
འཁྡོར་དུ་ནྱི་མ་ཞུགས་ལ།

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༣༢༽།རྒྱུད་འདྱི་བསན་པར་མྱི་བ་སེ། །དཀྱིལ་འཁྡོར་གཞན་དུ་ཞུགས་པ་ལའང་། །རྒྱུད་འདྱི་བསན་པར་མྱི་
བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །བཞྱི་མདྡོའ་ི རྩྭ་བཞྱིན་དྡོར་བར་བ། །དབང་བསྐུར་གཅྱིག་གྱིས་
དབང་བསྐུར་ཀུན། །ཐྡོབ་ན་སྡོན་པས་རྒྱུད་སེ་ལས། །དབང་ཆྡོག་གཅྱིག་ྱིད་ཅྱིས་མ་གསུངས། །དཔེར་ན་
འདུལ་བའྱི་ལས་ཆྡོག་བཞྱིན། །རྒྱུད་ལས་སྡོ་བ་སེད་ཕྱྱིར་དུ། །ཕན་ཡྡོན་གསུངས་པའྱི་གནས་སབས་
དང་། །འཇྱིགས་པ་བསེད་ཕྱྱིར་ལ་དྡོར་གྱིས། །ཚིག་རྣམས་ཇྱི་བཞྱིན་ས་ཡྱིན་ན། །ཀེ་རྡོ་རེ་ཡྱི་ར་རྒྱུད་
ལས། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་གསང་བའྱི་སད། །མྱི་གསུངས་ན་ཡང་འགྲྡོངས་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའང་ཇྱི་བཞྱིན་
ས་རུ་འགྱུར། །གྡོང་མའྱི་དབང་བསྐུར་ནང་དུ་ནྱི། །འྡོག་མའྱི་དབང་དང་ནུས་མམ་པ། །འདུས་ཕྱྱིར་གྡོང་མའྱི་
དབང་ཐྡོབ་ན། །འྡོག་མ་འཆད་དང་ན་པར་གསུངས། །དེ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་འྡོག་མའྱི་དབང་། །ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ན་
ཐེག་ཆེན་གྱི། །མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་ཚེ་ན་ཐྡོས་དང་། །རང་རྒྱལ་མྱི་སླྡོབ་ལམ་ཐྡོབ་འགྱུར། །སླར་ཡང་དམ་བཅའ་
སྒྲུབ་ཕྱྱིར་དུ། །ཁྡོ་བྡོས་བདག་འཇུག་བླངས་པའྱི་ཚེ། །དཀྱིལ་འཁྡོར་གཙོ་བྡོ་རྡོར་སེམས་ལས། །ཐྡོབ་པས་ཁྡོ་བྡོ་
གཅྱིག་བརྒྱུད་ཡྱིན། །ཁྡོ་བྡོ་ལས་ནྱི་བླངས་པ་རྣམས། །གྱིས་བརྒྱུད་ལ་སྡོགས་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ། །འདྱི་དང་སྒྲུབ་
བེད་གྡོང་མ་གྱིས། །གཅྱིག་གྱིས་གྲུབ་ན་ཅྱིག་ཤྡོས་ནྱི། །དྡོན་མེད་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་སེ། བདག་འཇུག་བླངས་
པས་ཀུན་གྱི་དབང་། །མ་ཆད་པར་ནྱི་སྒྲུབ་དགྡོས་ན། །གཅྱིག་གྱིས་ཀུན་ཐྡོབ་དྡོན་མེད་འགྱུར། །སླྡོབ་མའྱི་
བརྒྱུད་པ་གཞན་དག་ཀང་། །གྱིས་བརྒྱུད་སྡོགས་ཀྱིས་
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༼༣༣༽ཅྱི་ཞྱིག་བ། །རང་ྱིད་བདག་འཇུག་བླངས་ནས་ནྱི། །གཅྱིག་བརྒྱུད་འབའ་ཞྱིག་ཅྱིས་མྱི་
བེད། །འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་རྣམས། །སེམས་ཅན་ཡྱིན་ཕྱྱིར་འཁྲུལ་པ་སྱིད། །དེས་ན་མ་འཁྲུལ་ཆྡོ་
ག་ནྱི། །ཁྡོ་བྡོས་རྒྱུད་ལས་འདྡོན་ཞེས་ཟེར། །འཕགས་ལ་སྐུར་འདེབས་འདྱི་འདའྱི་ཚིག །ཐྡོས་པར་གྱུར་ནའང་རྣ་
བ་དགབ། །འྡོ་ན་ཁྱྡོད་ཀང་སེམས་ཅན་ཕྱྱིར། །ཅྱི་སྨྲས་ཚད་མར་སུ་ཡྱིས་བཟུང་། །ཟག་མེད་བླྡོ་མངའྱི་བསན་
བཅྡོས་རྣམས། །དང་སྡོང་བཀའ་བཞྱིན་སྱི་བྡོར་ནྱི། །བླང་བ་ཡྱིན་པར་བམས་པས་གསུངས། །ཀུ་ཀུ་རྱི་པ་ཀུན་
སྱིང་སྡོགས། །རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་འཛིན་པ་ལ། །འཁྲུལ་པ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་གསུངས། །དེ་དག་འཁྲུལ་ལྡོ་
ཞེས་བརྡོད་པ། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ལའང་བརྒལ་བར་སྣང་། །དེས་ན་བདག་ྱིད་ལེགས་འདྡོད་རྣམས། །རྡོ་རེ་
འཆང་ནས་འཕགས་ཡུལ་གྱི། །གྲུབ་ཆེན་རྣམས་ལས་རྱིམ་བརྒྱུད་ཅྱིང་། །ལྡོ་པཎ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་
བསྒྱུར། །དེ་ནས་ར་བའྱི་བླ་མའྱི་བར། །བརྒྱུད་པ་མ་མས་དབང་བསྐུར་ཞུས། །དབང་དང་དམ་ཚིག་ལ་གནས་
པ། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བསན་པ་ཡྱིན། །དེང་སང་སགས་པར་རྡོམ་པ་འགའ། །དབང་གྱིས་མ་སྱིན་སེ་བྡོ་ལ། །རྣལ་
འབྡོར་ཆེན་པྡོའ ་ི གསང་སྡོད་ཀུན། །འཛེམ་བག་མེད་པར་གསང་སྡོག་བེད། །འདྱི་ནྱི་དམ་པ་དང་པྡོ་དང་། །རྡོ་རེ་
གུར་དང་དགྲ་ནག་དང་། །ར་བའྱི་ལྟུང་བའྱི་གཞུང་རྣམས་ལས། །ར་བའྱི་ལྟུང་བ་ྱིད་དུ་གསུངས། །ར་ལྟུང་དྡོན་
ཡང་མ་བསྲུང་ན། །ེས་པ་ཀུན་གྱི་ར་བ་དང་། །བསྲུང་ན་དངྡོས་གྲུབ་ར་བར་ནྱི། །གསུངས་ཕྱྱིར་ལེགས་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༣༤༽འདྡོད་བག་ཡྡོད་མཛོད། །ཁ་ཅྱིག་སགས་ཀྱི་སྡོམ་ལྡན་ཀུན། །རྡོ་རེ་སྤུན་དུ་བས་ན་ནྱི། །ཧ་ཅང་རྒྱ་
ཆེས་སྡོན་ཡྡོད་ཕྱྱིར། །བླ་མ་གཅྱིག་དང་དཀྱིལ་འཁྡོར་ནྱི། །གཅྱིག་ལས་དུས་གཅྱིག་དབང་ཐྡོབ་པ། །རྡོ་རེའྱི་སྤུན་
ཡྱིན་གཞན་དུ་ན། །མངལ་གྱི་སྡོ་ནྱི་མྱི་གཅྱིག་ཕྱྱིར། །སྤུན་གྱི་དྡོན་མྱི་གནས་ཞེས་ཟེར། །འྡོ་ན་བསླབ་གསུམ་ལྡན་
པ་ཀུན། །ཚངས་པ་མཚུངས་སྡོད་མྱིན་འགྱུར་ཏེ། །ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་སྡོན་ཡྡོད་ཕྱྱིར། །འདྡོད་ན་རྣམ་བཤད་རྱིགས་
པ་ལས། །ཚངས་པ་མྱ་ངན་འདས་ཡྱིན་ཏེ། །དེ་ཡྱི་ཆེད་དུ་སྡོད་པ་ནྱི། །བསླབ་གསུམ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་ལྡན་
ཀུན། །ཚངས་པ་མཚུངས་སྡོད་གསུང་དང་འགལ། །ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་སུ། །སྡོད་པའྱི་ཚེ་ན་བར་དང་
ནྱི། །བར་ཡྱི་ལན་ཤེས་གང་ཟག་ཀུན། །རྡོ་རེ་སྤུན་དང་སྱིང་མྡོ་ནྱི། །མ་ཡྱིན་འགྱུར་ཏེ་དེ་དག་ལ། །སར་གྱི་མཚན་
ྱིད་མ་ཚང་ཕྱྱིར། །འདྡོད་ན་བདེ་མཆྡོག་ཀེ་རྡོར་གྱི། །ར་བའྱི་རྒྱུད་དང་ཁ་སྦྱྡོར་ལས། །གང་གྱིས་སྤུན་དང་སྱིང་
མྡོར་ཡང་། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཤཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །གཞན་གྱི་མས་རེན་མ་
བེད་ཅྱིག །མངལ་སྡོ་གཅྱིག་དང་མྱི་གཅྱིག་དྡོན། །དྱིས་ན་རང་བཟྡོ་མ་ཡྱིན་པར། །ལུང་དང་མཐུན་པ་ཁྱྡོད་ལ་
མེད། །འཇྱིག་རྟེན་ཐ་སད་དང་འགལ་ཏེ། །འཁྡོར་ལྡོས་སྒྱུར་བ་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱི། །བཙུན་མྡོ་ལྔ་བརྒྱའྱི་སས་རྣམས་
ཀུན། །རྱིགས་ཀྱིས་སྤུན་ཡང་མ་ཡྱིན་པར། །འགྱུར་ཏེ་མངལ་སྡོ་མྱི་གཅྱིག་ཕྱྱིར། །ཁ་ཅྱིག་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་
གྱི། །ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྡོ་ཡན་ཆད་ནྱི། །སགས་ལམ་ཁྡོ་ནས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད། །སྒྲུབ་བེད་ཆྡོས་རྒྱུན་ཏྱིང་འཛིན་
ལ། །བརྟེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཞྱིང་བགྲྡོད་ཚེ། །ལམ་གྱི་ཟབ་ཤྡོས་གདུལ་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༣༥༽བས་ཀང་། །ན་འདྡོད་ཡྡོད་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་ལ། །དེ་སྡོན་མཁྱེན་བརེ་མངའ་ཕྱྱིར་དང་། །ཀུན་རྱིག་
ཁྱམས་ལ་བཀྡོད་པ་ཡྱི། །ན་རང་རྣམས་ཀང་སགས་ལམ་གྱིས། །ཐྡོབ་པའྱི་ན་རང་མཚན་ྱིད་དང་། །ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་སྨྲ་བར་བེད། །འདྱི་ནྱི་མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་དང་། །རྱིགས་པ་ཀུན་དང་འགལ་བ་སེ། །མྱི་ཕམ་
མགྡོན་པྡོས་ཐེག་ཆེན་གྱི། །ལམ་དུ་ཆྡོས་རྒྱུན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན། །གསུངས་ཀྱི་དམན་པའྱི་ལམ་དག་ལ། །ཆྡོས་རྒྱུན་
ཏྱིང་འཛིན་ཐྡོབ་པ་ནྱི། །ཚད་ལྡན་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་མེད། །རྱིགས་པས་ཀང་ནྱི་གནྡོད་པ་སེ། །དམན་པའྱི་
མཐྡོང་ལམ་ས་རྡོལ་དུ། །ཆྡོས་རྒྱུན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐྡོབ་ན། །བསམ་གཏན་དངྡོས་གཞྱི་ཐྡོབ་དགྡོས་པས། །དེ་ཡྱིས་
འཕགས་ལམ་ཐྡོབ་པའྱི་ཚེ། །རྒྱུན་ཞུགས་ཕྱྱིར་འྡོང་མྱི་སྱིད་དང་། །འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ལ་གནས་པའྱི། །ཆགས་
བྲལ་སྡོན་སྡོང་ཁྡོ་ནར་འགྱུར། །གཞན་ཡང་འདུལ་བ་ལུང་དག་ལས། །ན་ཐྡོས་སླྡོབ་པ་ལྟ་ཞྡོག་གྱི །དགྲ་བཅྡོམ་
ཐྡོབ་ཀང་རྫུ་འཕྲུལ་ནྱི། །མ་ཐྡོབ་མང་དུ་བསན་པ་དང་། །ཁྱྡོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འདྱི་ྱིད་འགལ། །ལམ་གྱི་ཟབ་ཤྡོས་
ཡྱིན་ཙམ་གྱིས། །གདུལ་བས་ན་འདྡོད་ཡྡོད་པར་ནྱི། །མ་ངེས་གཞན་དུ་ཐེག་གསུམ་གྱི། །རྱིམ་པ་བསན་པ་
དྡོན་མེད་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་དངྡོས་ཀྱིས་གདུལ་བ་ལ། །སགས་ལམ་སྡོན་པར་མ་ངེས་ཏེ། །གདུལ་བའྱི་བླྡོ་
ཡྱི་རྱིམ་པ་དང་། །འཚམས་པར་སྡོན་པར་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ཡང་ཀེ་རྡོར་ར་རྒྱུད་ལས། །གདུལ་བ་བཀྱི་བའྱི་
རྱིམ་པའྱི་ཚུལ། །སྡོམ་པ་རྱིམ་བཞྱིན་བླངས་ནས་ནྱི། །གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྱིར། །རྱིམ་
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༼༣༦༽གྱིས་བསླབ་པའྱི་བཀྱི་ཚུལ་གསུངས། །ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། །ཇྱི་ལྟར་ནད་པ་ནད་
པ་ལ། །སན་པས་སན་རྣམས་གཏྡོང་བ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་ལ། །ཅྱི་ཙམ་བཟྡོད་པའྱི་ཆྡོས་
སྡོན་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །བར་སྡོད་པ་དག་ཇྱི་ལྟ་བུ། །ཡྱི་གེའྱི་ཕྱྱི་མྡོ་ཀླྡོག་འཇུག་
ལྟར། །དེ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་གདུལ་བ་ལ། །ཅྱི་ཙམ་བཟྡོད་པའྱི་ཆྡོས་སྡོན་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་འཕགས་པ་ལྷ་
ཡྱིས་ཀང་། །ཡྡོད་དང་མེད་དང་ཡྡོད་མེད་དང་། །གྱིས་ཀ་མྱིན་ཞེས་ཀང་བསན་ཏེ། །ནད་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཐམས་
ཅད་ཀང་། །སན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་ཚད་མ་ཡྱིན། །ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་
སགས་ལམ་ལས། །འབྲས་བུའྱི་དམན་ཤྡོས་ཐྡོབ་བྡོ་ཞེས། །སྨྲ་བ་རྒྱུད་དང་འབྲས་བུ་ལ། །སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་
སྨྲ་ངན་ཡྱིན། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི། །ལྷ་ལ་ན་རང་མཚན་ྱིད་པ། །ཡྡོད་ན་སགས་སྡོམ་ལྡན་པ་
ཡྱིས། །ན་ཐྡོས་དག་ཏུ་རྡོམ་བེད་པའྱི། །ནང་དུ་ཞག་བདུན་གནས་པ་ལ། །ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཅྱི། །ཀུན་རྱིག་ཁྱམས་ཀྱི་ན་རང་རྣམས། །ཐེག་དམན་རང་རྒྱུད་པ་ཡྱིན་ན། །རྱིགས་ལྔའྱི་གདན་གྱི་སེངེ་
སྡོགས། །དུད་འགྲྡོ་རང་རྒྱུད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། །ཟླ་བ་ྱི་མ་ལ་སྡོགས་ཀང་། །ནམ་མཁའྱི་ྱི་ཟླ་སྡོགས་སུ་
འགྱུར། །གྲུབ་མཐར་གྱི་ན་སྨྲ་བ་པྡོ། །འདྱིས་ནྱི་དབང་བསྐུར་དུས་སུ་ཡང་། །རྒྱུན་བཤགས་སྡོམ་བཟུང་སྡོན་
རྡོལ་དུ། །བང་ཆུབ་གསུམ་པྡོ་གང་འདྡོད་ལ། །དམྱིགས་ནས་རེས་ཟླྡོས་གྱིས་ཞེས་ཟེར། །སྡོམ་པ་བསག་ཚེ་རེ་
མྡོ་ལས། །ཐེག་པ་དམན་ལ་འདྡོད་མྱི་བ། །སེམས་ཅན་དྡོན་ལ་རྒྱབ་ཕྱྡོགས་མྱིན།
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༣༧༽།འཁྡོར་བ་དག་ཀང་ཡྡོངས་མྱི་སྤྡོང་། །ཞེས་པ་བསགས་ནས་བཟུང་བའྱི་ཚེ། །ཐེག་པ་དམན་ལ་འདྡོད་
པ་སྡོགས། །འགལ་ཟླ་གསུམ་པྡོ་བཟུང་བ་འགལ། །ཀུན་སླྡོང་ཐེག་དམན་སེམས་བསེད་ཀྱིས། །བླངས་ནས་བང་
ཆུབ་སེམས་བླ་མེད། །དམ་པ་བདག་གྱིས་གཟུང་བར་བགྱི། །ཞེས་སྨྲ་འདྱི་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། །ན་ཐྡོས་ས་རུ་
སེམས་བསེད་ན། །ཐེག་ཆེན་སྡོན་སེམས་སྤྡོང་དགྡོས་ཤྱིང་། །སྡོན་སེམས་སྤངས་ན་ར་ལྟུང་དུ། །འགྱུར་བར་
རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ཆར་མཐུན། །གཞན་ཡང་རྒྱུད་སེ་ཕལ་ཆེར་དང་། །གྲུབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་གཞུང་བཟང་
རྣམས། །འདྱི་ལ་གཅྱིག་ཏུ་གནྡོད་པ་སེ། །གཞུང་ལུགས་མཐྡོང་ཚེ་གསལ་བར་འགྱུར། །ཁ་ཅྱིག་བ་རྒྱུད་སེད་
ཆྡོག་ལ། །བདག་བསེད་སྡོད་རྒྱུད་གཞུང་འགྲེལ་གྱི། །ལུང་གྱིས་བསྒྲུབ་ཅྱིང་རྱིགས་པ་ཡང་། །བལྟས་པའྱི་བདེ་
བ་ལམ་བེད་དང་། །རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་གཞྱི་གྱིས་པྡོ། །བདག་མདུན་གྱིས་ལ་བཤད་རུང་ན། །བསམ་
གཏན་ཕྱྱི་མའྱི་གཞྱི་གྱིས་ཀང་། །བདག་མདུན་གྱིས་སུ་རུང་བར་མཚུངས། །བདག་བསེད་མེད་པར་བཤད་
པ་ནྱི། །བ་རྒྱུད་ཕལ་ལ་དགྡོངས་པའམ། །སྡོག་རྡོལ་ལ་སྡོགས་བསམ་གཏན་གྱི། །ཡན་ལག་བསྡོམ་པར་མྱི་
ནུས་པའྱི། །གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དགྡོངས་ཞེས་ཟེར། །སྡོད་རྒྱུད་ལུང་གྱིས་བ་རྒྱུད་ལ། །བདག་བསེད་འགྲུབ་ན་
བླ་མེད་ཀྱི། །ལུང་གྱིས་བསེད་རྡོགས་ཅྱིས་མྱི་འགྲུབ། །བ་སྡོད་གྱིས་ཀྱི་སེད་ཆྡོག་ལ། །བདག་བསེད་ཡྡོད་
པར་ཁྱད་མེད་ན། །མས་ལེན་ཁྱད་པར་གང་གྱིས་འབེད། །རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའྱི་ལུང་དང་འགལ། །བལྟས་པའྱི་
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༼༣༨༽བདེ་བ་ལམ་བེད་ཀྱིས། །བདག་བསེད་ཡྡོད་པར་མྱི་འགྲུབ་སེ། །མདུན་བསེད་ཕྡོ་མྡོ་བལྟས་པ་
ལ། །དམྱིགས་པས་ལམ་བེད་དེ་འགྲུབ་ཕྱྱིར། །རྒྱུད་སེ་གྱིས་ཀྱི་གཞྱི་ཡྱི་དྡོན། །བདག་མདུན་གྱིས་སུ་མྱི་
མཚུངས་ཏེ། །རྣམ་སྣང་མངྡོན་པར་བང་ཆུབ་ལས། །ཡྱི་གེ་དང་ནྱི་ཡྱི་གེ་སྦྱར། །དེ་བཞྱིན་གཞྱི་ལས་གཞྱིར་གྱུར་
པ། །ཞེས་གསུངས་བསམ་གཏན་ཕྱྱི་མ་ལས། །ས་དང་སེམས་དང་གཞྱི་ལ་གཞྡོལ། །ཞེས་པ་གཞྱི་ནྱི་གཅྱིག་
གསུངས་ཕྱྱིར། །ཡྱི་གེ་གྱིས་དང་ས་སེམས་གྱིས། །སྡོན་འགྲྡོའ ་ི དྡོན་དུ་མཚུངས་པས་ན། །དངྡོས་གཞྱི་གཞྱི་
གྱིས་གཅྱིག་གྱི་ནྱི། །ཁྱད་པར་ཡྡོད་པས་དེ་གྱིས་ཀྱི། །བདག་བསེད་ཡྡོད་མེད་ཁྱད་འགྲུབ་སེ། །བསམ་གཏན་
ཕྱྱི་མའྱི་གཞྱི་ཡྱི་དྡོན། །མདུན་བསེད་ྱིད་ལ་བཤད་དགྡོས་ཕྱྱིར། །སྡོན་སྤྡོང་གྱིས་ཀང་མྱི་འཐད་དེ། །བ་རྒྱུད་
ཕལ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱི། །བདེ་བ་ལམ་བེད་མེད་འགྱུར་བའམ། །ལམ་དང་གདུལ་བའྱི་གཙོ་བྡོ་གྱིས། །གྡོ་རྱིམས་
ལྡོག་པའྱི་སྡོན་དུ་འགྱུར། །ཁ་ཅྱིག་ངན་སྡོང་སྦྱྡོང་རྒྱུད་ལས། །གསུངས་པའྱི་གཙོ་བྡོ་ཕྱག་རྡོར་ལ། །རྒྱལ་ཆེན་
བཞྱི་སྡོགས་ཀྱིས་བསྡོར་བའྱི། །དཀྱིལ་འཁྡོར་དྲུག་གྱི་འཁྡོར་གྱི་ལྷ། །འཇྱིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་སྨྲ། །སྒྲུབ་
བེད་དྱིས་ཚེ་དམ་བཅའ་འགྡོད། །ལ་ལ་བླ་མ་གསུངས་ཞེས་ཟེར། །སྡོག་སྱིང་ཕུལ་ནས་དཀྱིལ་འཁྡོར་
ལ། །བཀྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་འཇྱིག་རྟེན་པ། །ཞེས་པའྱི་མྱིང་དང་ལྡན་ཕྱྱིར་དང་། །རྒྱུད་གསུངས་འཁྡོར་གྱི་ཚངས་
པ་སྡོགས། །ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་འགྡོད་པར་བེད། །དེ་བཞྱིན་དཔལ་མཆྡོག་ལས་གསུངས་པའྱི། །མྱིང་་་་་ཁ་སྡོང་གྱི་
དཔེ་ཕལ་ཆེར་ལས་འདྱི་བཞྱིན་འབྱུང་ཡང་པྡོ་
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༼༣༩༽མྱིང་པྡོ་གསུམ་དང་སྱིང་མྡོ་བཞྱི་དཔལ་མཆྡོག་ན་ཡྡོད་ཅྱིང་། ངག་དབང་ཆྡོས་གྲགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ནའང་དེ་བཞྱིན་གསུངས་
སྡོ། །སྱིང་མྡོ་བཞྱི་བཞྱི་དང་།

།སན་བླའྱི་ཁྱམས་ལ་བཀྡོད་པ་ཡྱི། །གནྡོད་སྦྱྱིན་ཚངས་པ་ལ་སྡོགས་པ། །བཅུ་

བདུན་ལྷ་ཚོགས་འཇྱིགས་བེད་ཀྱི། །འཁྡོར་གྱི་གཤྱིན་རེ་ཕྡོ་མྡོ་དང་། །ལྷ་མྡོ་འདྡོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་
དང་། །དཔལ་མགྡོན་གདྡོང་བཞྱི་གེན་པྡོ་དང་། །པུ་ཏྲ་ལ་སྡོགས་ལས་མཁན་དང་། །བ་ནག་ཁྱྱི་ནག་ལ་སྡོགས་
པ། །སྤྲུལ་པའྱི་ཕྡོ་་ཐམས་ཅད་ཀང་། །འཇྱིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་སྨྲ། །འདྱི་དག་སངས་རྒྱས་རྣམ་འཕྲུལ་
ལ། །སྐུར་འདེབས་ཡྱིན་པས་དགག་པར་བ། །རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི། །གཙོ་བྡོ་ནས་བཟུང་མེ་རྱིའྱི་
བར། །གཙོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས། །མ་གཏྡོགས་རྒྱུད་ནྱི་ཐ་དད་དང་། །རྟེན་དང་བརྟེན་པ་རས་ཐ་
དད། །གནས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་རྣམ་གཞག་ནྱི། །རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའྱི་གཞུང་བཟང་དང་། །དམ་པའྱི་གསུང་ལས་
ཐྡོས་པ་མེད། །འདྱི་ནྱི་འདུས་པ་རྣམ་གྱིས་སྡོགས། །རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྤྲུལ་བཤད་ཀྱི། །སབས་དང་ར་
རྒྱུད་བརྟག་གྱིས་ལས། །འཆད་པ་པྡོ་ང་ཆྡོས་ཀང་ང་། །རང་གྱི་ཚོགས་ལྡན་ན་པ་ང་། །ཞེས་སྡོགས་རྟྡོགས་ན་
འབད་མེད་འགྲུབ། །ཁྱད་པར་དཀྱིལ་འཁྡོར་དྲུག་པྡོ་ཡྱི། །འཁྡོར་རྣམས་འཇྱིག་རྟེན་པ་ཡྱིན་ན། །བདག་བསེད་
བསེན་པ་རྒྱས་པའྱི་ཚེ། །སེད་ཆྡོག་ཚུལ་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་བ། །ཕྱག་རྡོར་ཐུགས་ཀར་བསེད་པ་ཡྱི། །འཇྱིག་རྟེན་
པ་དེ་ངྡོ་མཚར་ཆེ། །དཀྱིལ་འཁྡོར་དྲུག་པྡོ་འདྱི་དག་ལ། །བསེན་པ་རྒྱས་པ་མྱི་འཇུག་ན། །གྲགས་པ་རྒྱལ་
མཚན་གསུངས་རབ་ལས། །སྦྱྡོང་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༤༠༽རྒྱུད་དཀྱིལ་འཁྡོར་བཅུ་གྱིས་ལ། །དཀྱིལ་འཁྡོར་སུམ་ཅུ་སྡོ་དྲུག་ཏུ། །ཕྱེ་བའྱི་མཚན་གཞྱི་གང་ཡྱིན་
སྨྲྡོས། །བདག་བསེད་ཚེ་ན་གཙོ་བྡོས་སྤྲུལ། །སྒྲུབ་ཚེ་ཡེ་ཤེས་དགུག་གཞུག་དང་། །མཆྡོད་ཚེ་སེག་སྡོགས་
ཀྱིས་མཆྡོད་དང་། །བསྡོད་ཚེ་ཕྱག་འཚལ་ཚིག་བརྡོད་དང་། །རྒྱུན་བཤགས་སབས་འགྲྡོའ ་ི ཡུལ་བས་
དང་། །འཇུག་ཚེ་མེ་ཏྡོག་འདྡོར་བ་དང་། །སགས་བཟླས་བུམ་ཆུས་དབང་བསྐུར་བ། །རྒྱུད་དང་གྡོང་མའྱི་གསུང་
རབ་ལས། །འབྱུང་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རྟེན་པ་ཡྱིན་ཞེས། །སེམས་ལྡན་སུ་ཞྱིག་སྨྲ་བར་ནུས། །དེ་དང་གཙོ་འཁྡོར་ཁྱད་
པར་ལ། །ཡྡོད་མེད་སྨྲ་ན་རྒྱུད་དང་འགལ། །སྤྲུལ་པ་མཆྡོག་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ། །དབང་ཐྡོབ་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་
པའྱི་ས། །ཐྡོབ་དང་དཀྱིལ་འཁྡོར་དེ་ཡྱི་ལྷ། །འཇྱིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡྡོད་འགལ། །རྡོ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སྡོགས་
ཀྱིས། །སྡོ་སྲུང་བས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ནང་། །སྡོད་པར་ནུས་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་པ། །རང་རྒྱུད་པ་དེ་ཅྱི་འད་
ཞྱིག །སྒྲུབ་བེད་ལ་ཡང་དཔད་པར་བ། །དམ་བཅས་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་ན་ནྱི། །ཕ་རྡོལ་དམ་བཅའ་བཟླྡོག་པ་
ཡྱིས། །དམ་བཅའ་དེ་ྱིད་འགྡོག་པར་འགྱུར། །རེ་བཙུན་མཁྱེན་པའྱི་དབང་པྡོ་དེས། །བསེན་པ་རྒྱས་པའྱི་ཆྡོ་
གར་ནྱི། །རྱིགས་བཞྱི་ནས་ནྱི་འཁྡོར་ཡུག་བར། །ཀུན་རྱིག་ཐུགས་ཀར་བསེད་ནས་ནྱི། །སྡོ་སྡོར་བཀྡོད་པ་སྤྲུལ་
བའྱི་སྐུ། །མས་ལེན་ཡྱིན་གསུངས་ཁྱད་པར་དུ། །སངས་རྒྱས་གང་ལ་གང་འདུལ་བ། །དེ་དང་དེ་ཡྱི་སྐུར་སྡོན་
ཅེས། །འཁྡོར་ཡུག་བར་དུ་སྦྱར་ཏེ་གསུངས། །འདྱི་དང་ཁྱེད་ཀྱི་གསུང་སྡོས་འགལ། །དེ་ལ་སྡོན་སྤྡོང་འདྱི་སད་
དུ། །ཀུན་རྱིག་འཁྡོར་ཡུག་ལྷ་རྣམས་ནྱི། །སངས་
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༼༤༡༽རྒྱས་ཡྱིན་ཞྱིང་ཅྱིག་ཤྡོས་ནྱི། །འཇྱིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་སྨྲ། །ཀེ་མ་འདྱི་འདའྱི་ཚིག་གྱིས་
ཀང་། །ཤེས་ལྡན་ངེས་པ་སེ་བ་རེ། །ཀུན་རྱིག་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཕྱྱི་རྡོལ་དུ། །འཁྡོར་ཡུག་ལ་བཀྡོད་ལྷ་ཀླུ་
སྡོགས། །སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ཞྱིང་ཕྱག་རྡོར་གྱི། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ནང་བཀྡོད་ཡེ་ཤེས་པས། །སྡོ་སྲུང་བས་པའྱི་ལྷ་
རྣམས་ཀང་། །འབྱུང་པྡོ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཙམ་གྱི། །ཁྱད་པར་ཀུན་རྱིག་ཕྱག་རྡོར་གྱིས། །བཟང་ངན་དབང་ཆ་ཆེ་
ཆུང་གང་། །བླ་མས་འཆད་ཚེ་ཟྡོར་ཡང་ཕྱྱིར། །འཇྱིག་རྟེན་པ་ཞེས་གསུངས་ཙམ་ལ། །བླ་མའྱི་གསུང་སྡོས་ཡྱིན་
ནྡོ་ཞེས། །བླ་མ་མཆྡོག་ལ་སྐུར་མྱི་བ། །སྡོག་སྱིང་ཕུལ་པའྱི་ཚུལ་སྡོན་པ། །ཙམ་གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་པར་འགྱུར་
ན། །གདུལ་བ་དག་པྡོ་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །འདུལ་བེད་ཧེ་རུ་ཀས་འདུལ་བའྱི། །རྣམ་འཕྲུལ་ཆ་ཤས་ཙམ་གྱིས་
ཀང་། །དེ་གྱིས་རྒྱུད་གཅྱིག་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། །དེ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་རྣམ་འཕྲུལ་ལ། །རང་གྱི་བླྡོ་ཚོད་སྦྱར་མྱི་
རུང་། །འཇྱིག་རྟེན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན། །མྱིང་གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་པར་འགྱུར་ན། །མྱི་ལ་སེང་གེའྱི་མྱིང་བཏགས་
ཚེ། །སྣ་ག་རལ་པ་སྤྲུག་པར་འགྱུར། །མྱིང་དྡོན་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི། །འབྲེལ་བར་འདྡོད་པ་རྱིག་བེད་
གཞུང་། །ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྱིག་པའྱི་རྒྱལ་པྡོས་བཀག །མྱིང་ལ་དངྡོས་མྱིང་བཏགས་མྱིང་གྱིས། །གསུང་རབ་འཆད་
པ་ཀུན་ལ་གྲགས། །འཇྱིག་རྟེན་ཐ་སད་ལ་ཡང་ཡྡོད། །འྡོན་ཀང་སྒྲུབ་བེད་གཙོ་བྡོ་ནྱི། །འདྱི་ྱིད་ལ་ནྱི་རེ་བར་
སྣང་། །སྡོན་པས་རྒྱུད་སེ་གསུངས་པའྱི་ཚེ། །འཁྡོར་ལ་རང་རྒྱུད་པས་ཁྱབ་ན། །སྤྲུལ་པ་དང་ནྱི་རང་
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༼༤༢༽རྒྱུད་པའྱི། །འཁྡོར་གྱིས་རྒྱུད་ལས་གསུང་དང་འགལ། །སྡོན་པས་རྒྱུད་སེ་འདྱི་གསུངས་ཚེ། །འཁྡོར་
གྱི་ཚངས་སྡོགས་སྤྲུལ་པ་ྱིད། །ཡྱིན་ཕྱྱིར་ཀུན་རྱིག་འཁྡོར་ཡུག་ཏུ། །ཚང་པར་བཀྡོད་ཅྱིང་ཕྱག་རྡོར་
གྱིས། །བརྟག་པ་ཕྱྱི་མ་གསུངས་པའྱི་ཚེ། །སྡོག་སྱིང་ཕུལ་ནས་རང་ྱིད་ཀྱི། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ལ་ནྱི་སྡོ་སྡོར་
བཀྡོད། །དེ་ཚེ་དཀྱིལ་འཁྡོར་རྣམ་དྲུག་འབྱུང་། །དཔལ་མཆྡོག་ལས་གསུངས་ལྷ་རྣམས་ཀང་། །འཇྱིག་རྟེན་རང་
རྒྱུད་པ་ཡྱིན་པའྱི། །སྒྲུབ་བེད་ས་མ་ལས་གཞན་མེད། །ཀུན་དགའ་སྱིང་པྡོས་སྤྲུལ་པར་བཤད། །སན་བླའྱི་གནྡོད་
སྦྱྱིན་ལ་སྡོགས་པ། །འཇྱིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་ཡྱིན་ན། །སན་བླའྱི་ཆྡོ་ག་བས་པ་ཀུན། །སབས་འགྲྡོའ ་ི སྡོམ་པ་
འཆྡོར་འགྱུར་ཏེ། །འཇྱིག་རྟེན་པ་ཡྱི་ལྷ་རྣམས་ལ། །ཕྱག་འཚལ་སབས་འགྲྡོ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཞྱི་འཚོས་མདྡོ་
ལས་གསུངས་པ་ཡྱི། །བདེ་གཤེགས་བརྒྱད་པྡོ་སངས་རྒྱས་སུ། །བས་ནས་སབས་དེར་དམ་ཆྡོས་
བསྣན། །ལྷག་མ་སབས་གྲྡོལ་ལ་སྡོགས་པ། །འཇྱིག་རྟེན་འདས་དང་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི། །སྐུར་སྡོན་དགེ་འདུན་དུ་
བས་ནས། །སབས་གནས་གསུམ་ལ་ཕྱག་མཆྡོད་སྡོགས། །ཡན་ལག་དྲུག་པྡོ་དངྡོས་སུ་སྦྱར། །བདུན་པ་མདྡོ་
ཡྱི་སྡོན་ལམ་ྱིད། །སྦྱར་བ་སན་བླའྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིན། །དྡོན་ཡྡོད་རྡོ་རེས་འཇྱིགས་བེད་ཀྱི། །གསུང་ལས་རྡོར་
སེམས་ཡབ་ཡུམ་གྱི། །མངལ་ནས་གཤྱིན་རེ་ཕྡོ་བརྒྱད་ཕྱུང་། །སྲུང་འཁྡོར་རྱིབས་བརྒྱད་ལ་བཀྡོད་ནས། །རྡོར་
སེམས་ཞུ་བའྱི་གཞལ་ཡས་དབུས། །འཇྱིགས་བེད་གཤྱིན་རེ་མྡོ་བརྒྱད་དང་། །བཅས་པ་བསེད་པར་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། །དེ་དག་
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༼༤༣༽འབྱུང་པྡོར་སུས་སྨྲ་ནུས། །འདྡོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་འཇྱིག་རྟེན་པ། །ཡྱིན་ན་བྲམ་ཟེ་མཆྡོག་སེད་
ཀྱིས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་བསེད་པ་དང་། །རྱིགས་ལྔའྱི་ཡུམ་དུ་བཤད་དང་འགལ། །གདྡོང་བཞྱི་གེན་
པྡོ་འཇྱིག་རྟེན་པ། །ཡྱིན་ན་རྡོ་རེ་འཆང་དབང་གྱི །ཐུགས་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་ལས་སྤྲུལ་དང་། །སྡོན་པའྱི་ྱིང་སྤྲུལ་དུ་
བཤད་འགལ། །ལས་མགྡོན་ལྔ་པྡོ་འཇྱིག་རྟེན་པ། །ཡྱིན་ན་མགྡོན་པྡོ་ལྕམ་དལ་གྱི། །ཐུགས་ཀའྱི་ས་བྡོན་ལས་
བརྒྱུད་དེ། །རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསེད་པ་འགལ། །སྤྲུལ་པའྱི་བ་ནག་ཁྱྱི་ནག་སྡོགས། །འཇྱིག་རྟེན་རང་རྒྱུད་པ་
ཡྱིན་ན། །སྤྲུལ་པའྱི་ཕྡོ་་ཞེས་བརྡོད་པའྱི། །ཚིག་དང་འགལ་བར་མྱི་འགྱུར་རམ། །དེས་ན་བརེ་ཆེན་ས་པཎ་
གྱིས། །ཀེ་མ་བསྡོད་ནམས་དམན་པའྱི་མྱི། །ལྷ་སལ་ཆད་པ་འབྱུང་པྡོ་བསྒྲུབ། །ཅེས་གསུངས་ཡྱིད་ལ་བཞག་
ནས་ནྱི། །ཡྱི་དམ་ཆྡོས་སྡོང་ཕལ་ཆེ་བ། །འབྱུང་པྡོ་ཡྱིན་ཞེས་མ་སྨྲ་ཞྱིག །སབས་གནས་མཆྡོག་ལ་ཐེ་ཚོམ་
གྱི། །རྒྱུ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་ན་ེས་དམྱིགས་ཆེ། །དེས་ན་ཕན་པའྱི་གདམས་ངག་ནྱི། །ན་ཐྡོས་རང་རྒྱལ་སྐུར་སྡོན་
ལ། །སངས་རྒྱས་བང་སེམས་སྤྲུལ་པ་དང་། །རང་རྒྱུད་པ་དང་རྣམ་གསུམ་ཡྡོད། །ཚངས་དང་བརྒྱ་བྱིན་ལ་
སྡོགས་པ། །འཇྱིག་རྟེན་ཆེ་དགུ་མཐའ་དག་དང་། །དུར་ཁྡོད་བདག་པྡོ་ཤ་ཟའྱི་ཚོགས། །འཇྱིག་རྟེན་ཆ་ལུགས་
ལྡན་རྣམས་དང་། །རྱི་བྡོང་སག་དང་སེང་གེ་སྡོགས། །རྱིགས་དྲུག་འགྲྡོ་བའྱི་གཟུགས་སྡོན་ཀུན། །ས་མ་བཞྱིན་
དུ་རྣམ་གསུམ་ཡྡོད། །དེ་འདའྱི་རྣམ་དབེ་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི། །དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །རྣམ་
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༼༤༤༽འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་ཤེས་པར་བ། །ལ་ལ་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ལ། །དབང་བཞྱི་མེད་པས་དེ་ལ་ནྱི། །ལྟྡོས་
པའྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་མེད་ཀང་། །རྱིམ་གྱིས་ངེས་པར་འདྡོད་དགྡོས་ཏེ། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ཕྱྱིར། །དེ་
ཡང་སངས་རྒྱས་ཕྱིན་ཡྱིག་ལས། །བཅྡོམ་ལྡན་ཁྱྡོད་ཀྱི་གསང་སགས་ལམ། །རྱིམ་པ་གྱིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་
བསན། །ཞེས་གསུངས་སྡོམ་གསུམ་རབ་དབེ་ལས། །དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་མྱི་ལྡན་པས། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་
བསན་པ་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཟེར། །འྡོ་ན་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ལའང་། །དབང་བཞྱི་ཡྡོད་པ་ྱིད་
འགྱུར་ཏེ། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ཕྱྱིར། །དེ་ཡང་བསན་བཅྡོས་འདྱི་ྱིད་ལས། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་ཞུགས་
ནས། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ན། །སྱིན་གྲྡོལ་གྱིས་ལ་འབད་དགྡོས་པའྱི། །སྱིན་བེད་དབང་བཞྱི་ྱིད་
ལ་ནྱི། །གསུངས་ཤྱིང་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །གལ་ཏེ་གསང་སགས་བསྡོམ་འདྡོད་ན། །ནྡོར་པ་མེད་པའྱི་
དབང་བཞྱི་ལྡོངས། །ཞེས་སྡོགས་མཚུངས་པར་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །དབང་བསྐུར་བཞྱི་ལ་མ་ལྟྡོས་པའྱི། །རྱིམ་
གྱིས་སྡོན་མེད་གཏམ་ཡྱིན་ཏེ། །ས་བྡོན་འདེབས་ལ་མ་ལྟྡོས་པའྱི། །མྱུ་གུ་སྡོན་པྡོ་ཇྱི་བཞྱིན་ནྡོ། །བླྡོ་ཡྱིས་རྱིམ་
གྱིས་ལྷ་བསེད་ཙམ། །བསེད་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་དྡོན་མྱིན་ཏེ། །བསེད་རྱིམ་སྦྱང་གཞྱི་སྦྱྡོང་བེད་གྱིས། །སྦྱར་བ་
ྱིད་ལ་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །མཚན་མེད་རྣལ་འབྡོར་བསྡོམ་པ་ཙམ། །རྡོགས་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་དྡོན་མྱིན་ཏེ། །རྡོགས་
རྱིམ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ནྱི། །རྡོགས་པ་ྱིད་ལ་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཁ་ཅྱིག་བསེད་རྡོགས་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༤༥༽རྣམ་གྱིས་ལ། །སྣང་བ་ལྷ་རུ་འཆར་བའྱི་དྡོན། །ཡྱིད་ངྡོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡྱི། །ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་
བསྡོམ་པའྱི་ཚེ། །རྟྡོག་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་མྱི་འཇུག་པས། །ཡྱིད་ངྡོའ ་ི སྣང་བ་དེར་འཆར་བའྱི། །དྡོན་ཡྱིན་ཕྱྱི་རྡོལ་
སྣང་བ་ཀུན། །ལྷ་རུ་འཆར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །ལྡོག་ཤེས་ྱིད་དུ་ཐལ་ཕྱྱིར་དང་། །ཕྱྱི་རྡོལ་སྣང་བ་ལྷར་བསྡོམ་
པས། །ལྷ་རུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །རང་བཞྱིན་རྣམ་དག་ལྷ་མྱིན་ཕྱྱིར། །སྡོལ་བ་རར་བས་དུང་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
པས་གྲུབ་མཐའ་འཛུགས་པ་མཐྡོང་། །འདྱི་ནྱི་རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ཀྱི། །གནད་བཅྡོས་པ་ཡྱི་བདུད་ཀྱི་ཚིག །ཡྱིན་
ཕྱྱིར་ལུང་དང་རྱིགས་པ་དང་། །ཁས་བླངས་འགལ་བས་དགག་པར་བ། །དེ་ཡང་གསང་བ་འདུས་པ་
ལས། །མདྡོར་ན་ཕུང་པྡོ་ལྔ་རྣམས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ལྔར་ནྱི་རབ་ཏུ་བསགས། །རྡོ་རེའྱི་སེ་མཆེད་ྱིད་དག་
ཀང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་མཆྡོག །ས་ནྱི་སན་ཞེས་བ་བར་བཤད། །ཆུ་ཡྱི་ཁམས་ནྱི་མཱ་མ་
ཀྱི །གྡོས་དཀར་མྡོ་དང་སྡོལ་མ་ནྱི། །མེ་དང་རླུང་དུ་རབ་ཏུ་གྲགས། །ཞེས་གསུངས་དེ་དྡོན་སྡོད་བསྡུས་
ལས། །ཐ་མལ་དངྡོས་པྡོ་རྱིགས་རྣམས་བརྒྱར། །ཕྱེ་ནས་དེ་དག་འདུས་པ་ཡྱི། །དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱར་བསྡོམ་
ཚུལ་གསུངས། །འདྱི་དང་ཁྱྡོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འགལ། །དེ་བཞྱིན་ཀེ་རྡོར་ར་རྒྱུད་ལས། །ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་ྡོན་
མྡོངས་ལྔ། །ཁམས་ལྔ་བཞྱི་དང་སེ་མཆེད་དྲུག །བདག་མེད་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔ་ཡྱི། །ལྷ་རུ་བསྡོམ་པར་གསུངས་པ་
འདྱི། །ཁྱྡོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་གེན་པྡོ་ཡྱིན། །དེ་བཞྱིན་བདེ་མཆྡོག་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༤༦༽བཤད་རྒྱུད་ལས། །ཕུང་པྡོ་སེ་མཆེད་ཁམས་བཅུ་བདུན། །རྣམ་སྣང་ལ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་
སུ། །བསྡོམ་པར་གསུངས་ཤྱིང་སྡོ་སེན་སྡོགས། །ལུས་ཀྱི་ཁམས་ནྱི་ྱི་ཤུ་བཞྱི། །དཔའ་བྡོ་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱིར་ནྱི།
བསྡོམ་པར་གསུངས་དང་དེ་བཞྱིན་དུ། །འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐྡོབ་གསུངས་རྣམས་དང་། །བྡོད་ཡུལ་སྡོན་གྱི་
སགས་འཆང་གྱི །མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཁྱྡོད་ཀྱི་ནྱི། །གྲུབ་མཐའ་འདྱི་ཡྱི་གེན་པྡོ་ཡྱིན། །དེས་ན་སྤང་བ་དེ་དྡོར་
བ། །སྣང་བ་ལྷ་མྱི་ངྡོ་བྡོར་ནྱི། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་རྣམ་དག་ན། །དེ་བསྡོམ་ལྷ་རུ་མྱི་འགྱུར་དང་། །དེ་འཆར་ལྡོག་
ཤེས་ཡྱིན་པ་འགལ། །ལྷ་ཡྱིན་ངྡོ་བྡོར་རང་བཞྱིན་གྱིས། །རྣམ་དག་མ་ཡྱིན་བརྟག་གྱིས་ལས། །ངེས་པར་
དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དག་པ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་བརྡོད། །ཕྱྱི་ནས་རེ་རེའྱི་དབེ་བ་ཡྱིས། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་
བརྡོད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་དེ་ཡྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ། །ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་དབང་པྡོ་དྲུག །སེ་མཆེད་དྲུག་དང་འབྱུང་ཆེ་
ལྔ། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་དག །ྡོན་མྡོངས་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་སྦྱང་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་
འགྱུར། །དེ་ྱིད་དག་པ་དང་པྡོ་ཡྱི། །སྒྲུབ་བེད་ཡྱིན་གྱི་ལྷ་ཡྱི་ནྱི། །དག་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་མྱིན་སམ་ན། །ལྷ་ཡྱི་རྣམ་
པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ནྱི། །བཞྱིན་ལག་ཁ་དྡོག་གནས་པ་ནྱི། །སེས་པ་ཙམ་གྱིས་རྣམ་པར་གནས། །འྡོན་ཀང་བག་
ཆགས་ཕལ་པས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཅྱིས་མྱི་འགལ། །གཞན་ཡང་ལུགས་འདྱི་སྨྲ་བ་པྡོས། །སྦྱང་གཞྱི་
མ་འྡོངས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི། །སེ་འཆྱི་བར་དྡོ་ཁྡོ་ན་དང་། །སྦྱྡོང་བེད་གནས་སབས་དེ་ྱིད་ཀྱི།
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༼༤༧༽།བསེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ཁྡོ་ན་དང་། །སྦྱྡོང་ཚུལ་ཆྡོས་གསུམ་དྡོད་དུ་ནྱི། །སྐུ་གསུམ་འབྱུང་བར་སྡོ་
བཏགས་པ། །གཞན་དུ་བཀག་ཟྱིན་བལྟ་བར་བ། །ཁ་ཅྱིག་སྣང་བའྱི་དངྡོས་ཀུན་ལ། །མཚན་ྱིད་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་
ཡྱི། །ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་ཀུན་རྡོབ་ྱིད། །ཡྱིན་ཕྱྱིར་ལྷ་རུ་བསྡོམ་བ་མྱིན། །ཡྡོངས་གྲུབ་དྡོན་དམ་ལྷ་ཡྱིན་
ཕྱྱིར། །བསྡོམས་པས་ལྷ་རུ་འགྱུར་བ་སེ། །གྡོ་བུར་དྱི་མ་བྲལ་བའྱི་ཚེ། །དྡོན་དམ་ལྷ་ྱིད་མངྡོན་འགྱུར་
ཕྱྱིར། །རྒྱུད་ལས་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་སྡོགས། །དངྡོས་ཀུན་ལྷ་རུ་གསུངས་པ་ཡང་། །འདྱི་ལ་དགྡོངས་ཏེ་དེ་
དག་གྱི །ཡྡོངས་གྲུབ་ལྷ་ྱིད་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསག་དུས་སུ་ཡང་། །སྡོས་བྲལ་ྱིད་ལ་ཨ་ཧཾ་
ཞེས། །ང་རྒྱལ་འཇྡོག་པའང་འདྱི་ྱིད་དེ། །འྡོག་ཏུ་ལྷ་ནྱི་བསྡོམ་ཕྱྱིར་ལྡོ། །འདྱི་ལ་ལུང་རྱིགས་ཁས་བླངས་
དང་། །འགལ་བ་གསུམ་ལས་ལུང་འགལ་ནྱི། །ཀེ་རྡོར་ར་བའྱི་རྒྱུད་ྱིད་ལས། །ངེས་པར་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི། །ཞེས་སྡོགས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་ནྱི། །ཕྱྱི་ནས་ཀུན་རྡོབ་སྡོས་པ་ཀུན། །ལྷ་རུ་བསྡོམ་པར་གསུངས་པ་
དང་། །ཁྱྡོད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འདྱི་ྱིད་འགལ། །བསྡོམ་གཞྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་ྱིད་ཡྱིན་ན། །རེ་རེ་ཞེས་པ་དང་འགལ་
ཏེ། །རེ་རེ་ཞེས་པ་སྡོ་སྡོའ ་ི ཚིག །ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོ་སྡོར་མེད་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་བཞྱིན་བརྟག་པ་ཕྱྱི་མར་ཡང་། །ཀུན་
རྡོབ་གཟུགས་སུ་གནས་ནས་ནྱི། །དེ་རྣམས་བདེ་གཤེགས་རྱིགས་སུ་འགྱུར། །བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
འདྱི། །ཇྱི་ལྟར་སེས་པ་དེ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཀུན་རྡོབ་ཐ་སད་ཚུལ་ལས་ནྱི། །དེ་ཡྱི་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༤༨༽རྱིགས་སུའང་དེ་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་བཤད་རྒྱུད་གུར་ལས་ཀང་། །དྡོན་ལ་འགལ་བ་ཡྡོད་མྱིན་
ཡང་། །རྒྱལ་བའྱི་དངྡོས་པྡོས་སྦྱངས་པ་ཡྡོད། །ཀུན་རྡོབ་གཟུགས་སུ་གནས་ནས་ནྱི། །འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གཟུགས་ཀྱི་
ཆྡོས་ཙམ་བརྟག །ཅེས་གསུངས་དེ་བཞྱིན་གསང་འདུས་ལ། །སྡོགས་པའྱི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ལས། །ཀུན་རྡོབ་
སྡོས་པའྱི་དབེ་བ་ཀུན། །ལྷ་རུ་བསྡོམ་པར་གསུང་དང་འགལ། །རྱིགས་པས་ཀང་ནྱི་གནྡོད་པ་སེ། །གཞན་དབང་
གྱིས་བསྡུས་ཆྡོས་ཅན་ལ། །ཐ་མལ་རྣམ་རྟྡོག་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །དེ་དག་ལྷ་རུ་བསྡོམ་དགྡོས་ཏེ། །གཞན་དུ་སྱིད་
པའྱི་འཆྱིང་བ་ལས། །གྲྡོལ་བའྱི་ཐབས་ནྱི་མེད་པར་གསུངས། །དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ྱིད་ཀྱིས། །ཐ་མལ་རྣམ་
རྟྡོག་རྒྱུན་དེ་ལས། །གཞན་དུ་སྱིད་པའྱི་འཆྱིང་བ་མེད། །དེ་དང་རྣམ་པ་འགལ་བའྱི་སེམས། །གང་ཡྱིན་ཀུན་རྟྡོག་
སྣང་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིས་ལེགས་པར་གྲུབ། །ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོས་བྲལ་རང་ངྡོས་ནས། །ལྷ་རུ་
བསྡོམ་ན་སྡོས་མེད་ལ། །སྡོས་པར་བས་ཕྱྱིར་སྡོས་པ་གཞན། །འགྡོག་པའྱི་ཐབས་ནྱི་མེད་པར་འགྱུར། །དེ་སད་
དུ་འང་བརྟག་གྱིས་ལས། །བསེད་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱིས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་སྡོས་པ་
བསྡོམ། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །སྡོམ་པ་པྡོ་མེད་བསྡོམ་པའང་མེད། །ལྷ་མེད་སགས་ཀང་ཡྡོད་
མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་སྡོས་པ་སྡོས་མེད་དུ། །བེད་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་བཟླྡོག་པ་མྱིན། །ས་དང་རྟྡོག་པའྱི་ཡུལ་གྱུར་
པའྱི། །ཆྡོས་དབྱིངས་ཀུན་རྡོབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཐ་མལ་རྣམ་རྟྡོག་བཟླྡོག་ཆེད་དུ།
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༼༤༩༽།རྡོ་རེ་སེམས་དཔའའམ་ཆྡོས་དབྱིངས་མར། །བསྡོམ་པར་རྒྱུད་གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས། །འདྱི་
ཡང་ཀུན་རྡོབ་ལྷར་བསྡོམ་ཞྱིང་། །དྡོན་དམ་སྡོས་བྲལ་རང་ངྡོས་ནས། །ལྷར་མྱི་བསྡོམ་པའྱི་རྱིགས་པ་
ཡྱིན། །གང་ལ་སད་ན་ར་བ་ཡྱི། །ལྟུང་བ་བརྒྱད་པ་འབྱུང་བའྱི་གཞྱི། །ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན་ན་རྱིགས་པས་
གནྡོད། །ཆྡོས་ཅན་ཡྱིན་ན་ཁས་བླངས་འགལ། །ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསན་བ་སེ། །བསེད་པའྱི་རྱིམ་པས་ཐུན་
མྡོང་ྱིད། །འགྲུབ་ཀྱི་མཆྡོག་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་། །བསེད་པའྱི་རྱིམ་པས་གང་བསྡོམ་པ། །དྡོན་དམ་ཆྡོས་སྐུ་ཡྱིན་
པ་འགལ། །བསེད་རྱིམ་བསྡོམ་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། །གཟུགས་སྐུ་ཡྱིན་ན་ཆྡོས་ྱིད་ནྱི། །གཟུགས་སྐུར་འགྱུར་བ་
བཟླྡོག་ཏུ་མེད། །དེ་ཡང་འདྡོད་ན་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །ཀུན་རྡོབ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ། །དྡོན་དམ་ཡྱིན་པར་ཁས་
བླངས་པའྱི། །རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ྱིད་དང་འགལ། །བསེད་རྱིམ་གཟུགས་སྐུའྱི་རྒྱུ་མྱིན་ན། །རྡོགས་རྱིམ་ཆྡོས་
སྐུའྱི་རྒྱུ་ྱིད་དུ། །འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་བསེད་རྡོགས་གྱིས། །སྐུ་གྱིས་རྒྱུར་ནྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །སྦྱང་
གཞྱི་སྦྱྡོང་བེད་འཆྡོལ་བ་ཡྱི། །རྣམ་གཞག་ངན་པ་འདྱི་དྡོར་ལ། །དྡོན་དམ་སྡོས་བྲལ་མ་རྟྡོགས་པས། །ཀུན་རྡོབ་
འཁྡོར་བའྱི་ཕུང་སྡོགས་ཀྱི། །སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཀུན། །འཆྱིང་གྲྡོལ་ཀུན་གྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པས། །ལྷ་ཡྱི་ངྡོ་
བྡོར་རང་བཞྱིན་གྱིས། །རྣམ་པར་དག་ཕྱྱིར་ལྷར་བསྡོམས་པས། །ལྷ་རུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་འདྱི། །རྒྱུད་དང་
གྲུབ་པའྱི་གཞུང་བཟང་གྱི །དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་གསེར་རྒྱན་ལྟར། །བླྡོ་གྲྡོས་ལུས་ལ་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༥༠༽འདྡོགས་པར་གྱིས། ༈ །ད་ནྱི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་དང་། །འཕལ་གྱི་ལག་ལེན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་། །འཁྲུལ་
ན་བསན་ལ་གནྡོད་མཐྡོང་ནས། །ཆེ་ལྡོང་ཙམ་ཞྱིག་བརྡོད་པར་བ། །ལྷ་རྣམས་ཚིམ་པར་བ་བ་དང་། །སགས་ཀྱི་
འབྲས་བུ་འབྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །རས་སགས་གྲངས་མམ་བགྲངས་པ་ཡྱི། །སྦྱྱིན་བསེག་བ་བར་རྒྱུད་ལས་
གསུངས། །དེང་སང་སྦྱྱིན་སེག་བེད་པ་འགའ། །རས་སགས་བཅུ་ཙམ་ཡུན་ཚོད་ལ། །གཅྱིག་བཅུ་ྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་
སྡོགས། །བརྡོད་ནས་བརྒྱ་ཐམ་ཐལ་ལྡོ་ཞེས། །སད་པྡོ་ཆེ་ཡྱིས་ལྡོགས་ནས་བགྲངས། །དེ་ཡང་སྦྱྱིན་སེག་
གྲངས་སུ་བེད། །འཆྱི་བསླུའྱི་ཚེ་ན་འཆྱི་བདག་ལ། །བྲེ་སང་ཞྡོ་ཆས་རས་གཞལ་ཚེ། །འདྱི་འདའྱི་མགྡོ་སྡོར་བེད་
པ་བཤད། །སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོས་སངས་རྒྱས་ལ། །མགྡོ་སྡོར་བེད་པ་ཨེ་མ་མཚར། །འདྱི་ཡྱིས་འབྲས་བུ་ཅྱི་ཞྱིག་
འགྲུབ། །དེས་ན་རས་སགས་རེ་རེ་བཞྱིན། །བགྲངས་པའྱི་གྲངས་ཀྱིས་ལས་བཞྱི་ལ། །སྡོ་སྡོའ ་ི རས་སགས་
གཙོར་བས་པའྱི། །བསེན་པའྱི་བཅུ་ཆ་བསྒྲུབ་བར་བ། །ཁ་ཅྱིག་གཏྡོར་མགྲྡོན་ལ་སྡོགས་པའྱི། །མདུན་བསེད་
གཤེགས་ཚེ་དམ་ཚིག་པ། །གཤེགས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ། །བསྡུ་སེ་དེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། །དེ་གྱིས་
བཟང་ངན་ཐ་དད་ཕྱྱིར། །ངན་པ་གཤེགས་ནས་བཟང་པྡོ་ནྱི། །རང་ལ་བསྡུ་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །འདྱི་འད་བླུན་པྡོའ ་ི
རྱིགས་པ་སེ། །འྡོ་ན་མགྲྡོན་བཟང་བྡོས་པའྱི་ཚེ། །བསེན་བཀུར་བས་རེས་མགྲྡོན་བཟང་ྱིད། །འཁྡོར་དུ་བསྡུས་
ནས་དེའྱི་ཚབ་ཏུ། །གཡྡོག་ངན་གཞན་ཞྱིག་གཏྡོང་དགྡོས་འགྱུར། །ཡྡོ་གར་བདག་ྱིད་དམ་ཚིག་པར། །བསེད་
ནས་ཡེ་ཤེས་པ་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༥༡༽བཅུག་སེ། །ཆྡོ་ག་ཚར་ནས་གཤེགས་པའྱི་ཚེ། །ཚུལ་འདྱི་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར་མྱི་མཚུངས། །ལུང་རྱིགས་མན་
ངག་མེད་པ་ཡྱི། །གྲུབ་མཐའ་བླུན་པྡོའ ་ི ཁྱད་ནྡོར་ཡྱིན། །དེ་གྱིས་བཟང་ངན་ཐ་དད་དུ། །འཛིན་པ་ཡྡོད་པ་དེ་ྱིད་
ཀྱིས། །སན་དངས་པ་ྱིད་གཤེགས་དགྡོས་ཏེ། །ཚོགས་བསག་ཞྱིང་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །བཟང་ངན་ཐ་དད་
འཛིན་མེད་ན། །དེ་འདའྱི་བླང་དྡོར་བ་ཅྱི་དགྡོས། །མྱི་འཁྲུག་མགྡོན་པྡོའ་ི དཀྱིལ་འཁྡོར་སྡོགས། །ཚུལ་བཞྱིན་
བྲྱིས་ནས་གནམ་རྒྱན་ལ། །བཏགས་པས་དེ་འྡོག་འགྲྡོ་རྣམས་ཀྱི། །བསྡོད་ནམས་སྤེལ་ཕྱྱིར་མཁས་རྣམས་
མཛད། །འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་འཁྡོར་གྱི་དབུ། །ཕྱྱིར་བསན་བྲྱིས་ན་བླྡོས་སླྡོང་ཚེ། །དབུ་རྣམས་ཐུར་བསན་འབྱུང་བས་
ན། ལྷ་མགྡོ་ནང་དུ་བསན་ཞེས་ཟེར། །འྡོ་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཡང་། །མདའ་ཡབ་པུ་ཤུ་ལ་སྡོགས་པ། །ནང་
ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བྲྱིས་ནས་ནྱི། །རྱིག་པ་ཕྱྱི་རུ་འདྱི་དགྡོས་འགྱུར། །དེ་ལྟར་བས་ཀང་གཞལ་ཡས་ཀྱི། །སེང་དུ་
འྡོག་གཞྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། །ལྷ་སྡོགས་མཚན་མ་གཏན་མེད་པར། །འྡོག་གཞྱི་ཁྡོ་ན་འདྱི་དགྡོས་འགྱུར། །གཙོ་
ཞལ་ཤར་བསན་འདྱི་ན་ནྱི། །བླྡོས་སླྡོང་ཚེ་ན་ནུབ་བསན་འགྱུར། །ནུབ་བསན་འདྱི་ན་དེ་འད་བའྱི། །དཀྱིལ་འཁྡོར་
རྒྱ་བྡོད་སུ་ཡྱིས་བས། །འྡོག་གཞྱིར་སྱི་གཙུག་བསན་ནས་ནྱི། །ཕྱྱི་ནས་སླྡོང་ན་མགྡོ་མཇུག་བསྒྱུར། །ནང་ནས་
སླྡོང་ན་གཙོ་བྡོ་ལ། །རྒྱབ་བསན་གསུམ་ལས་མ་འདས་པས། །འདྱི་འདའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཡུལ་ཕྱྡོགས་དེའྱི། །གཙོ་
འཁྡོར་ཀུན་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ།
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༼༥༢༽།གནྡོད་ཕྱྱིར་རྒྱལ་པྡོའ་ི ཁྱིམས་ཡྡོད་ན། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དགག་པར་རྱིགས། །ལྡོགས་ལ་དཀྱིལ་འཁྡོར་
འདྱི་བ་ལ། །བླྡོས་སླྡོང་ཚེ་ན་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། །དེ་བཅྡོས་པ་ཡྱི་ཐབས་སུ་ནྱི། །འདྱི་ལུགས་ཅྱི་ཡྱིན་སྨྲ་དགྡོས་
སྡོ། །དེས་ན་ས་ལ་བཀམ་པ་འམ། །ལྡོགས་ལ་འགྲེམས་སམ་གནམ་རྒྱན་ལ། །འདྡོགས་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་
རུང་། །འདྱི་ལུགས་ཁྱད་མེད་ཤེས་དགྡོས་སྡོ། །སན་བླའྱི་ཕྡོ་བྲང་ཞེས་བ་བ། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ལྷ་རྣམས་ཙ་ཀ་
ལྱིར། །བྲྱིས་པ་ཁ་ཕྱྱིར་བསན་ནས་ནྱི། །མཆྡོད་རྟེན་བང་རྱིམ་ལྟ་བུར་བེད། །མྱིག་ལམ་མཛེས་པ་ལྟར་སྣང་
བས། །ང་ཤབ་གཙང་གྱི་ཕྱྡོགས་འདྱིར་དར། །འདྱི་ཡང་ང་སྡོད་སྡོམ་ཆེན་གྱི། །མས་སྣང་ལས་བྱུང་ཡྱིན་
པར་གྲགས། །མས་སྣང་བདུད་ཀྱི་མྱིན་ན་རུང་། །མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་ལས། །འདྱི་འདའྱི་དཀྱིལ་
འཁྡོར་གསུངས་པ་མེད། །དེས་ན་ཅྱིར་འགྱུར་བརྟག་དགྡོས་སྡོ། །རྟེན་གྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་མེད་པར། །ལྷ་ཡྱི་
བཀྡོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ན། །རུང་མྡོད་འདྱི་ལ་གཙོ་བྡོ་མེད། །ཁྡོང་སྡོང་བཞག་པས་མྱི་ཤྱིས་སྡོ། །གལ་ཏེ་སེང་དུ་པྡོ་
ཏྱི་ྱིད། །བཞག་པ་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་སམ་ན། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་གཙོ་བྡོ་ལ། །འཁྡོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་རྒྱབ་བསན་པས། །ཕྱྱི་
ནང་རྟེན་འབྲེལ་ཀུན་ལ་གནྡོད། །བྡོད་ཀྱི་འབངས་རྣམས་རྒྱལ་པྡོ་ལ། །ངྡོ་ལྡོག་བེད་པ་ལ་སྡོགས་ཀང་། །དེ་ནས་
དར་བས་སྤང་བར་བ། །མཆྡོད་རྟེན་ལྡོགས་ལ་ལྷ་བྲྱི་བ། །བཤད་པ་མེད་མྡོད་བེད་ན་ཡང་། །དཀྱིལ་འཁྡོར་རྣམ་
གཞག་མ་ཡྱིན་པས། །བསྡོད་ནམས་བསག་ཕྱྱིར་འགལ་བ་
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༼༥༣༽མེད། །འདྱི་ཡྱི་ཚུལ་ལུགས་ཞྱི་བ་འཚོས། །བ་རྒྱུད་སྱི་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་། །མཐུན་པའྱི་རྣམ་གཞག་
གསུངས་པ་ྱིད། །མས་སུ་བླངས་ན་དགེ་ལེགས་འབྱུང་། །ཁ་ཅྱིག་ངན་སྡོང་སྦྱྡོང་རྒྱུད་ནས། །གསུངས་པའྱི་
ཆྡོ་ག་མྱི་བེད་པར། །གཤྱིན་པྡོའ ་ི མྱིང་བང་བསེགས་པ་ཡྱིས། །དད་རས་མང་དུ་ལེན་པ་མཐྡོང་། །དཀྡོན་མཆྡོག་
བརེགས་པའྱི་མདྡོ་སེ་ལས། །དད་རས་ཟ་བའྱི་ེས་མཐྡོང་ནས། །དགེ་སླྡོང་ལྔ་བརྒྱས་བསླབ་པ་ཕུལ། །དེ་ལ་
སྡོན་པས་ལེགས་ཞེས་གསུངས། །གཞན་ཡང་འདུལ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས། །མྱི་སླྡོབ་པ་ནྱི་བདག་པྡོར་
སྡོད། །སླྡོབ་པ་བྱིན་པར་སྡོད་པ་སེ། །བསམ་གཏན་ཀླྡོག་དང་ལྡན་པ་ནྱི། །རེས་གནང་སྡོད་པས་ེས་པ་
མེད། །ལྷག་མ་ལེ་ལྡོས་བཅྡོམ་པ་ཡྱི། །བདག་ྱིད་རྣམས་ནྱི་བུ་ལྡོན་སྡོད། །ཅེས་གསུངས་སྡོན་གྱི་སེས་ཆེན་
འགས། །སྡོང་ྱིད་འཇུ་རྱི་མ་རྟྡོགས་པ། །དད་རས་འཇུ་བ་ངས་མ་མཐྡོང་། །ཞེས་གསུངས་ཡྱིད་ལ་བཞག་ནས་
ནྱི། །དད་རས་འཇུ་བར་འདྡོད་གྱུར་ན། །ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་དང་ལྡན་པས། །བསམ་གཏན་ཀླྡོག་ལ་བརྡོན་
པར་བ། །ཁྱད་པར་གཤྱིན་པྡོ་རེས་འཛིན་ན། །ངན་སྡོང་སྦྱྡོང་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་ལས། །གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཚུལ་
བཞྱིན་དུ། །བ་བར་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གསུངས། །དེ་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ་གཟབ་པར་བ། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ལྷ་བཀྡོད་
ཚངས་དབང་དང་། །གནྡོད་སྦྱྱིན་བཅུ་གྱིས་རྒྱལ་ཆེན་རྣམས། །སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྟེན་སྐུར་སྡོན་པ། །ཡྱིན་
ཕྱྱིར་ཕྱག་མཆྡོད་སབས་འགྲྡོ་དང་། །འཁྡོར་གྱི་བདུན་འབུམ་དང་

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༥༤༽བཅས་ལ། །ཕྱག་མཆྡོད་སབས་འགྲྡོ་མྱི་བེད་ཀང་། །ཕྱིན་ལས་འཆྡོལ་བ་ཞྱི་འཚོས་གསུངས། །དེང་
སང་རྣམ་དབེ་མྱི་ཤེས་པར། །ཁ་ཅྱིག་དཀྱིལ་འཁྡོར་ནང་བཀྡོད་ཀང་། །འཇྱིག་རྟེན་པར་འདྡོད་སར་བཀག་
ཟྱིན། །ལ་ལ་འཁྡོར་གཡྡོག་བདུན་འབུམ་ལ། །ཕྱག་འཚལ་སབས་སུ་འགྲྡོ་བ་མཐྡོང་། །འདྱི་ནྱི་སབས་འགྲྡོའ ་ི
བསླབ་བ་ལ། །གནྡོད་པས་ཞྱི་འཚོས་མྱི་བཞེད་དེ། །འཁྡོར་གཡྡོག་བདུན་འབུམ་ཕལ་ཆེ་བ། །འཇྱིག་རྟེན་རང་
རྒྱུད་པ་ཡྱིན་ཕྱྱིར། །དེ་དག་འདུལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ནྱི། །དེ་དང་མཐུན་པའྱི་སྐུར་སྡོན་པ། །སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རྟེན་
སྐུར་སྡོན་པའྱི། །དགྡོས་པ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་གཞན་ལ་འང་སྦྱར། །རྟེན་གྱི་ནང་རྡོང་གཟུངས་དྱིལ་ཚེ། །ཕལ་ཆེར་མཐའ་
ནས་སྱིལ་བ་མཐྡོང་། །དེ་ཚེ་ཨོྃ་སྡོགས་སགས་ཀྱི་མགྡོ །ཕྱྱི་རུ་འབྱུང་ཞྱིང་སགས་མཇུག་རྣམས། །དབུས་སུ་
འབྱུང་ཕྱྱིར་འདྱི་ཡང་ནྱི། །ཕྱྱི་ནང་རྟེན་འབྲེལ་ཀུན་ལ་གནྡོད། །མགྡོ་ནས་སྱིལ་ན་སགས་ཀྱི་མགྡོ །དབུས་སུ་
འབྱུང་ཕྱྱིར་བླང་བར་བ། །འདྱི་ནྱི་རྡོ་རེ་་་་་་ཁ་སྡོང་གྱི་དཔེ་ཕལ་ཆེར་དུ་འདྱི་བཞྱིན་སྣང་ཡང་ཚིག་འདྱི་ས་ཇྱི་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་རེ་མྡོ་ན་
མེད། །འགྱུར་གཞན་ཡྡོད་ན་མ་ངེས་སྡོ། རེ་མྡོ་ལས། །ཡྱི་གེ་ཨོྃ་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན་བརྡོད། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་གཡང་དང་ནྱི། །སལ་བཟང་རྣམ་པ་
དང་ལྡན་པ། །དམ་བཅའ་བ་དང་བཀ་ཤྱིས་དྡོན། །ནྡོར་བུ་འཛིན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པ་སེ། །དམ་པ་གྡོང་མའྱི་ཕྱག་
ལེན་ཡྱིན། །གནྡོད་སྦྱྱིན་ཕྡོ་མྡོའ་ི འཁྡོར་ལྡོ་གྱིས། །ཁ་སྦྱར་རྟེན་གྱི་ཞབས་སྡོམ་དུ། །བས་ན་དཔལ་འབྡོར་འབྲས་འབྱུང་
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༼༥༥༽བར། །དཔའ་བྡོ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་སགས་ཀྱི་མགྡོ །ནང་བསན་བེད་པ་སར་བཀག་ཟྱིན། །ལ་ལ་ཕྡོ་འཁྡོར་
འྡོག་ཏུ་འདྡོད། །ཕྡོ་འཁྡོར་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་ན་ནྱི། །ཚུལ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་འཐད་གྱུར་ཏེ། །གཤེད་དམར་ལྷ་ལྔའྱི་བྲྱིས་སྐུ་བཞྱིན། །རྒྱུད་ལས་མྡོ་འཁྡོར་གཙོ་
བྡོར་གསུངས། །དེ་ཚེ་མྡོ་འཁྡོར་འྡོག་ྱིད་དུ། །འབྱུང་སེ་སྡོལ་མ་བླ་མེད་བཞྱིན། །དེས་ན་གཙོ་མྡོ་ནྡོར་རྒྱུན་མའྱི། །མདུན་དང་རྟེན་གྱི་མདུན་
གྱིས་པྡོ། །ཕྱྡོགས་གཅྱིག་འབྱུང་ན་འཁྲུལ་པ་མེད། །དེ་སྡོགས་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའྱི། །འཕལ་གྱི་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀང་། །མཁས་ལ་
དྱིས་ནས་དག་པར་བ། །དེ་ལས་དཔལ་འབྡོར་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་། །རྱིམ་མམ་ཅྱིག་ཆར་དངས་ཀང་རུང་། །སྡོམ་གསུམ་ཆྡོ་གར་ལྡན་བས་
ནས། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་མས་ལེན་དུ། །གསུམ་ཆར་བསྲུང་བ་སགས་སྡོམ་ཡྱིན། །རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་སྡོམ་པའྱི་སབས་ཏེ་བཞྱི་པའྡོ།། ༈ །།དེ་
ལྟར་སྡོམ་གསུམ་ལྡན་པ་ཡྱིས། །རྱིམ་གྱིས་ཟབ་མྡོའ་ི ལམ་བསྡོམས་ན། །ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོ་ལ་སྡོགས་སུ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གྡོ་འཕང་
འགྲུབ། །འདྱི་ལ་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་ཡྱིས། །དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་བསྡོམས་པས། །མཚོན་བ་དྡོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་
འཐྡོབ། །འཕགས་པའྱི་ས་ལ་ཀེ་རྡོ་རེར། །གནས་སྡོགས་བཅུ་གྱིས་གསུངས་པ་ནྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སར་གསུངས་ཕྱྱིར། །སླྡོབ་པའྱི་
ལམ་གྱི་དབེ་བ་ཡྱིན། །དེ་ཚེ་ཕྱྱི་ནང་ཡུལ་ཆེན་ནྱི། །སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་འདུས་པ་ལས།

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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༼༥༦༽།གནས་ནས་ེ་བའྱི་འཐུང་གཅྡོད་བར། །བཅུ་གྱིས་ས་རྣམས་འགྲུབ་པར་གསུངས། །བདེ་མཆྡོག་ཉུང་ངུ་ཁ་སྦྱྡོར་ལས། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་
དང་སྡོ་བསྟུན་ནས། །གནས་ནས་ེ་བའྱི་དུར་ཁྡོད་བར། །ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ས་བཅུར་བསྡུས། །འདྱི་ལའང་དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །བསྣན་པར་ཨ་བྷྱི་
དྷ་ནར་གསུངས། །དེ་ཕྱྱིར་སླྡོབ་ལམ་ས་བཅུ་གྱིས། །རྒྱུད་རྒྱལ་གྱིས་ཀ་དགྡོངས་པ་མཐུན། །ནང་དུ་སྦས་པའྱི་ར་ལྔ་དང་། །ཕྱྱི་རུ་ཡུལ་ཆེན་
ལྷག་མ་ལྔ། །འདུས་པས་བཅུ་གསུམ་ས་བསེད་པར། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི རྒྱུད་ལས་གསུངས། །འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་ཕ་རྡོལ་ཏུ། །ཕྱྱིན་པའྱི་ས་བཅུ་
ལས་གཞན་པའྱི། །སླྡོབ་ལམ་མེད་པས་ལྷག་མ་གྱིས། །བཅུ་པའྱི་ནང་དུ་འདུས་ཞེས་སྨྲ། །ཕྱྱི་རྡོལ་ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་བདུན། །དབང་དུ་འདུས་
པས་ལུས་ཀྱི་ནྱི། །ར་ཁམས་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་གྱི། །རླུང་སེམས་དབུ་མར་འདུས་པ་ལས། །ས་རྣམས་འགྲུབ་པའྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་
ཆེན་པྡོའ་ི རྒྱུད་སེ་ལས། །གསུངས་པས་ཁས་ལེན་དེ་ཡྱི་ཚེ། །ལྷག་གྱིས་བཅུ་པར་ཇྱི་ལྟར་འདུས། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི ས་ལམ་གྱི། །རྣམ་
གཞག་མྱི་བེད་དེ་ཡྱི་ཚེ། །བཅུ་གསུམ་ས་ཡྱི་ཐ་སད་མེད། །དེ་ཚེ་དབེ་བསྡུ་དྡོན་མེད་དེ། །གཞན་ཡང་དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །ཆྡོས་ཀྱི་སྱིན་དུ་
མྱི་འདུས་ན། །གྱིས་པྡོ་བཅུ་པར་ཇྱི་ལྟར་འདུས། །འདུས་ན་འཐུང་གཅྡོད་སྡོགས་གྱིས་ལས། །ཕྱེ་བའྱི་ཕྱྱི་ནང་ཡུལ་ཆེན་བརྒྱད། །ེ་བའྱི་དུར་
ཁྡོད་དུ་འདུས་འགྱུར། །དགུ་པ་བཅུ་པ་གྱིས་ཀང་ནྱི། །བརྒྱད་པར་འདུས་ཞེས་མགྡོ་བསེ་ན། །ཆྡོས་མཐུན་ལན་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་འདེབས། །ཕ་རྡོལ་
ཕྱྱིན་པའྱི་
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ཀུན་མཁྱེན་གྡོ་རམས་པ།

༼༥༧༽གཞུང་ལུགས་ཀྱིས། །རྡོ་རེ་ཐེག་ལ་གནྡོད་མྱི་ནུས། །ནུས་ན་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ལའང་། །གྲུབ་མཐའ་འྡོག་མ་འྡོག་མ་ཡྱིས། །གྡོང་མ་གྡོང་
མ་གནྡོད་པར་འགྱུར། །བསེད་རྱིམ་ལྷ་ཡྱི་རྣམ་གཞག་དང་། །འགལ་བའྱི་ཚུལ་ཡང་བརྡོད་པར་བ། །བདག་མེད་ལྷ་མྡོ་བཅྡོ་ལྔ་ཡྱི། །སེང་འྡོག་
དབུས་ཀྱི་ལྷ་མྡོ་གསུམ། །གྷས་རྱི་རུ་མྱི་འདུ་ན། །ས་གྱིས་བཅུ་པར་ཇྱི་ལྟར་འདུས། །འདུས་ན་ལྷ་མྡོའ ་ི གྲངས་ངེས་མས། །ས་ལམ་དེ་ལྟར་མྱི་
སྦྱྡོར་ན། །ར་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ར་སྡོ་གྱིས། །གསུངས་པ་བརྟག་པ་ཕྱྱི་མར་ནྱི། །ར་ནྱི་གྱིས་གྱིས་རྣལ་འབྡོར་མ། །རེ་རེའྱི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་
བརྡོད། །རང་མ་རྡོ་མ་ཀུན་འདར་མ། །བདག་མེད་མར་གསུངས་འདྱི་དང་འགལ། །འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི། །བདེ་ཆེན་དམ་ཚིག་
འཁྡོར་ལྡོ་ཡྱི། །ལྷ་རྣམས་གཞན་དུ་འདུས་མྱི་འདུས། །དཔད་པའྱི་རྱིགས་པ་སར་བཞྱིན་མཚུངས། །མདྡོར་ན་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ཡྱི། །ས་ལམ་རྣམ་
གཞག་ཕྱེད་པའྱི་ཚེ། །བཅུ་གསུམ་ས་ཡྱི་ཐ་སད་མེད། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི རྒྱུད་སེ་ལས། །གསུངས་པའྱི་ས་ལམ་རྣམ་གཞག་ལ། །བཅུ་གསུམ་
ས་རུ་འབེད་པའྱི་ཚེ། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་ལ་མངྡོན་ཞེན་ནས། །དེ་ཡྱི་ལུགས་དང་བསྟུན་མྱི་བ། །གསང་བ་ཆེན་པྡོའ ་ི རྒྱུད་སེ་ལས། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་དང་
སྡོ་བསྟུན་པའྱི། །རྣམ་གཞག་གསུངས་པའང་དེ་ྱིད་ལས། །མངྡོན་ཞེན་ཆེ་རྣམས་དངས་ཕྱྱིར་གསུངས། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཡྱིས། །མདྡོ་
སྡོགས་ལ་ནྱི་རབ་ཞུགས་པའྱི། །འགྡོད་པ་ཟླྡོག་པར་བེད་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འདྱི་ལ་དགྡོངས། །ཁ་ཅྱིག་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་
ནས། །བཤད་པའྱི་སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞྱི། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བཅུ་གཅྱིག་ས། །ཡྱིན་ཕྱྱིར་དེ་ཡྱི་གྡོང་དུ་ཡང་། །བཅུ་གྱིས་བཅུ་གསུམ་བགྲྡོད་
ཅེས་ཟེར། །འདྱི་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ལས། །བཅུ་གཅྱིག་
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༼༥༨༽པར་བཤད་ལ་འཁྲུལ་ནས། །གྲངས་དང་མཚན་གཞྱི་ནྡོར་བར་ཟད། །བེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ནས། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི རྒྱུད་
སེའྱི་བར། །འབྲས་བུའྱི་རྣམ་གཞག་གང་བཤད་རྣམས། །རང་རང་གདུལ་བའྱི་བླྡོ་ྱིད་ལ། །འཚམས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ལྡྡོག་པ་ྱིད། །སྡོས་པའྱི་ཁྱད་
པར་མ་གཏྡོགས་པ། །མཐར་ཐུག་འབྲས་བུར་ཁྱད་པར་མེད། །དཔེར་ན་ཤཱཀ་ཐུབ་ཡྡོན་ཏན་བཞྱིན། །གཞུང་དེར་འབྲས་བུར་བཤད་པ་
རྣམས། །དེ་ཡྱི་ལམ་གྱིས་ཐྡོབ་དགྡོས་ན། །དངྡོས་སྨྲའྱི་གཞུང་ལས་བཤད་པ་ཡྱི། །འབྲས་བུ་ས་མཚམས་གང་དུ་འཇྡོག །འབྲས་བུ་སྐུ་ཡྱི་རྣམ་
གཞག་ལ། །བེ་སྨྲས་རྣམ་གྲྡོལ་ཆྡོས་སྐུ་དང་། །གཟུགས་སྐུ་གྱིས་འདྡོད་ལྡོངས་སྤྲུལ་གྱི། །དྡོན་དང་ཐ་སད་གྱིས་ཀ་མེད། །མདྡོ་སེ་པ་སྡོགས་
གྡོང་མ་གསུམ། །སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་རུ་འདྡོད། །རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་པྡོར་ཡང་། །སྐུ་གསུམ་འདྱི་དང་ཆ་འད་ལ། །རྣམ་པའྱི་འདྡོད་ཚུལ་
སྡོ་སྡོར་ཡྡོད། །གཟུགས་སྐུ་རྱིགས་ལྔར་འདྡོད་པའྱི་ཚེ། །འབྱུང་བ་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །དག་བ་དག་བེད་སྦྱར་ནས་གསུངས། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་
པྡོའ་ི རྒྱུད་སེ་ལས། །རྒྱུ་ཡྱི་སབས་སུ་དབང་བཞྱི་དང་། །བསེད་རྱིམ་ལ་སྡོགས་ལམ་བཞྱི་པྡོ། །བསྡོམས་པར་སྐུ་བཞྱི་འབྱུང་བར་བཞེད། །རྣལ་
འབྡོར་དབང་ཕྱུག་མན་ངག་ལས། །དྲུག་ཚན་བཞྱི་རུ་སྦྱར་བ་དང་། །སྐུ་ལྔའྱི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཡྡོད། །གསང་ཆེན་ཡྱིན་ཕྱྱིར་འདྱིར་མ་
བཤད། །འཇམ་དཔལ་རང་གྱི་ལྟ་བ་ཡྱི། །འདྡོད་པ་མདྡོར་བསན་མདྡོ་ལས་ཀང་། །སྐུ་གཅྱིག་ནས་ནྱི་ལྔ་ཡྱི་བར། །རྣམ་གཞག་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་
གསུངས། །སྐུ་གཅྱིག་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡྱིན་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་མྱིག་གཅྱིག་དྱི་མ་མེད། །སྐུ་གྱིས་རང་དྡོན་དྡོན་དམ་དང་། །གཞན་དྡོན་ཀུན་རྡོབ་སྐུ་ྱིད་
ཡྱིན། །སྐུ་གསུམ་ཆྡོས་དང་ལྡོངས་སྡོད་
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༼༥༩༽རྡོགས། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ྱིད་ཡྱིན་པར་གསུངས། །སྐུ་བཞྱི་ྱིད་ཀང་བཤད་བ་སེ། །ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ལྡོངས་རྡོགས་བཅས་དང་། །དེ་བཞྱིན་
གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་དང་། །ཆྡོས་སྐུ་མཛད་པར་བཅས་པ་སེ། །རྣམ་པ་བཞྱིར་ནྱི་ཡང་དག་བརྡོད། །ཅེས་པ་མདྡོ་དེའྱི་ལུང་ཚིག་ཡྱིན། །བམས་པས་
ནྱི་ཞེས་ཚིག་སྦྱྡོར་ཚེ། །སྐུ་གསུམ་ཆྡོས་སྐུའྱི་དབེ་བར་བཞེད། །འདྱིར་ནྱི་དང་ཞེས་འབེད་པའྱི་ཚེ། །ཆྡོས་སྐུ་དབེ་བའྱི་གྲངས་སུ་བཞེད། །སྐུ་ལྔ་
ྱིད་ཀང་ལུང་དེར་ནྱི། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ལྔའྱི་བདག་ྱིད་ཅན། །ཁྱབ་བདག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྱི་བདག །སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ཅྡོན་པན་ཅན། །སན་ལྔ་
ཆགས་པ་མེད་པ་འཆང་། །ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན། །དེ་འདའྱི་རྣམ་དབེ་མྱི་ཤེས་པར། །ཁ་ཅྱིག་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ལའང་། །སྐུ་བཞྱི་
བམས་པའྱི་ལུང་ྱིད་ཀྱི། །འགྲུབ་པར་སྨྲ་བ་ལུང་ཚིག་ལ། །དཔད་པའྱི་ནུས་པ་མེད་པར་ཟད། །དེས་ན་ལེགས་པར་སྡོད་ལ་སྨྲྡོས། །མདྡོར་ན་ན་
ཐྡོས་ཐེག་པ་ནས། །གསང་ཆེན་བླ་ན་མེད་པའྱི་བར། །འབྲས་བུ་དྡོན་གཅྱིག་བཤད་པའྱི་ཚུལ། །ཐ་དད་སྡོ་བ་བསེད་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །འབྲས་བུའྱི་
སབས་ཏེ་ལྔ་པའྡོ།། །།དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞྱིན་བཤད་པ་འདྱི། །བདག་ྱིད་གྲགས་པ་བསགས་པ་འམ། །གཞན་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱིན་ཏེ། །གཅྱིག་
ཏུ་བསན་ལ་ཕན་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་ཀླུ་སྒྲུབ་སྡོགས། །འཛམ་གྱིང་མཛེས་པའྱི་རྒྱན་རྣམས་ཀྱིས། །འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱྱི་ནང་
གྱི །ལྡོག་སྨྲའྱི་མུན་པ་བསལ་བར་མཛད། །ལྡོངས་འདྱིར་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོ་དག །བླ་ཆེན་འབྲྡོག་དང་འགྡོས་སྡོགས་ཀྱིས། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་
བསན་པ་མཆྡོག །བཤད་སྒྲུབ་ཆུ་བྡོའ་ི རྒྱུན་བཞྱིན་མཛད། །དེ་རེས་ཆྡོས་ལྡོག་འཕེལ་བ་རྣམས། །ས་སའྱི་འཇམ་དབངས་གྲགས་ཐྡོབ་
དེས། །ལུང་རྱིགས་འྡོད་ཀྱིས་རབ་བསལ་ནས། །ལམ་བཟང་
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༼༦༠༽སྣང་བ་གསལ་བར་མཛད། །མགྡོན་པྡོ་དེ་ྱིད་སླྡོབ་ཚོགས་དང་། །བཅས་པ་ཞྱིང་གཞན་གཤེགས་གྱུར་ནས། །རྱིང་ཞྱིག་ལྡོན་ནས་བྡོད་
ཡུལ་འདྱིར། །ལུང་རྱིགས་མན་ངག་དང་བྲལ་བའྱི། །རང་བཟྡོའ ་ི ཆྡོས་ལུགས་དུ་མ་ཡྱིས། བསན་པའྱི་མས་ལེན་སྡོམ་གསུམ་ལ། །གནད་ཀྱི་
དྡོན་རྣམས་བཤྱིགས་ནས་ནྱི། །ཐྡོས་ཆུང་མགྡོ་སྡོར་མང་དུ་བྱུང་། །དེ་དག་ལུང་དང་རྱིགས་པ་ཡྱིས། །རྣམ་པར་བསལ་ནས་གནད་རྣམས་
ལ། །སལ་ལྡན་མ་འཁྲུལ་སྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །བསན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་འདྱི་བས་སྡོ། །ཕྱྡོགས་ཞེན་རབ་རྱིབ་དང་བྲལ་ཞྱིང་། །རྣམ་དཔྡོད་གསལ་བའྱི་
མྱིག་ལྡན་པས། །ཚུལ་བཞྱིན་བལྟས་ན་ལམ་བཟང་གྱི །སྣང་བ་གསལ་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས། །ཁྡོ་བྡོས་གསངས་མཐྡོའ་ི སད་ཀྱིས་སྡོགས། །ཅྱི་
ཕྱྱིར་ཞེ་ན་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི། །གནད་ལ་བླྡོ་གྲྡོས་དྱི་མེད་ཀྱིས། །དཔད་ནས་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་སླད་སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱི་རུ། །སལ་ལྡན་ཟབ་
དྡོན་དྡོན་གེར་རྣམས། །ལེགས་བཤད་འདྱི་ཡྱིས་འཁྱིད་བས་ནས། །གསུང་རབ་གྲྡོང་ཁྱེར་བགྲྡོད་པར་རྱིགས། །བསྡོད་ནམས་འདྱི་ཡྱིས་
ཚོགས་གྱིས་རྱི་བྡོའ་ི རེར། །སྤངས་རྟྡོགས་ནུས་པའྱི་ལུས་སྡོབས་རབ་རྒྱས་ཏེ། །མཐའ་ཡས་འགྲྡོ་ལ་སྱིད་པའྱི་མཐར་ཐུག་པར། །དམ་ཆྡོས་
སེངེའྱི་ས་དབངས་སྡོགས་པར་ཤྡོག །གང་སྐུ་འཇྱིགས་རུང་སྱིན་སྡོན་ཀླྡོང་དཀྱིལ་ནས། །ཞལ་དམར་རྣམ་པར་གཡྡོ་བའྱི་ཀླྡོག་ཕེང་འཁྱུག །ཧཱུྃ་
ཕཉ་འབྲུག་གྱི་འུར་ཆེམ་སྡོགས་པ་ཅན། །སྲུང་མའྱི་དབང་པྡོས་ལེགས་བཤད་འདྱི་སྤེལ་ཅྱིགཤ །།སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བའྱི་ཁ་སྡོང་
གཞྱི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསལ་བ་བེད་པའྱི་ལེགས་བཤད་འྡོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི། །དཀྱིལ་འཁྡོར་རྒྱ་མཚོའྱི་རྱིགས་བདག་རྡོ་རེ་
འཆང་དང་དབེར་མ་མཆྱིས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ཡྡོངས་འཛིན་དུ་མའྱི་ཞབས་རྡུལ་སྱི་བྡོས་བླངས་པ་ལ་
བསན་ནས། །སེ་སྣྡོད་དང་རྒྱུད་སེའྱི་དྡོན་ལ་མ་
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༼༦༡༽འཁྲུལ་པའྱི་ངེས་པ་གཏྱིང་ནས་རྙེད་པ། །ཤཱཀའྱི་དགེ་སླྡོང་བསྡོད་ནམས་སེངེས་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པཎྱི་ཏ་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཞུགས་
ནས་ལྡོ་ྱིས་བརྒྱ་དང་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་འདས་པ་ས་ཕྡོ་ཁྱྱིའྱི་ལྡོ་ལ་རྟ་ནག་རྱིན་ཆེན་རེ་ཐུབ་བསན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་དགྡོན་པར་སྦྱར་བའྱི་ཡྱི་གེ་བ་ནྱི་
གཞྡོན་ནུ་བཟང་པྡོའ།ྡོ །འདྱིས་བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་གཅྱིགཤ །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྡོངས་ས་ཆེན་
ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །།

སྡོམ་གསུམ་ཁ་སྡོང་ལེགས་བཤད་འྡོད་སྣང་བ།
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