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༄༅། །དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་ཀི་བསྡུས་དོན་སིང་པོའ་ིགསལ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ་བཞུགས་སོ།། ཨོཾ་སྭསི། དབུ་མའི་ལྟ་
ཁིད་ཀི་བསྡུས་དོན་སིང་པོའ་ིགསལ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་
སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་ཀི་བསྡུས་པའི་དོན་ནི། ལྟ་བས་སོས་པ་
མཐའ་དག་ཐག་བཅད། སོམ་པས་དོན་མས་སུ་བླང་། སོད་པས་བོགས་དབྱུང་བའི་མན་ངག་གོ །སོམ་པས་
དོན་མས་སུ་བླང་བ་ལ་གིས་ཏྱེ། ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་ངོ་། །ལྷག་མཐོང་ལའང་གིས་ཏྱེ། གང་ཟག་གི་
བདག་མྱེད་བསོམ་པ་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མྱེད་བསོམ་པའོ། །འདི་གིས་ཀིས་ནི། ཕྱི་སོང་པ་ིད་དང་། ནང་
སོང་པ་ིད་དང་། གིས་ཀ་སོང་པ་ིད་བསོམ་པ་བསན་ཏོ། །བདག་མྱེད་གིས་ལ་བདྱེན་པར་ཞྱེན་པ་ཡང་
གཅོད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ན། གིས་ཀ་རང་བཞིན་མྱེད་པར་བསོམ་དགོས་པས་སོང་པ་ིད་སོང་པ་ིད་བསོམ་པ་
བསན་ཏོ། །སོང་ིད་བཞི་པོ་བསོམ་པ་འདིར་སོང་ིད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་བསོམ་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མྱེད་
པར་འདུས་སོ། །སོང་ིད་དང་པོ་གསུམ་བསོམས་པས་ནི་ཆོས་ཅན་ལ་སོ་འདོགས་གཅོད་ལ། སོང་པ་ིད་སོང་
པ་ིད་བསོམས་པས་ནི་ཆོས་ིད་ལ་སོ་འདོགས་གཅོད་དོ། །ཞི་བ་ལྷས། གང་ཚེ་དངོས་དང་དངོས་མྱེད་པ། །བློ་
ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ། །དྱེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མྱེད་པས། །དམིགས་པ་མྱེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི། །ཞྱེས་གསུངས་
སོ། །དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་ཀི་བསྡུས་དོན་རོང་སོན་ཆྱེན་པོས་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲར་སྦྱར་བ་མངྒ་ལཾ།།  ༄༅། །ཨོཾ་སྭ་སི། 
དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་ཟབ་དོན་སིང་པོར་དིལ་བ་ཞྱེས་བ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་རྱེ་བཙུན་གངས་རིའི་མདོག་ཅན་
ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བིན་གིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཀུན་མཁྱེན་ཡྱེ་
ཤྱེས་ཕུང་པོའ་ིདཀིལ་འཁོར་ཅན། །ཕིན་ལས་འོད་ཀིས་ཁམས་གསུམ་མུན་པ་སྱེལ། །འགོ་བ་མ་ལུས་ཡོངས་
སུ་སྐྱོབ་པའི་དབང་། །ཐུབ་པའི་དབང་པོ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་མཁྱེན་རབ་མ་ལུས་
པ། །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་རྱེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་དང་། །དབུ་མའི་རིང་ལུགས་མཆོག་ཏུ་གསལ་མཛད་
པ། །འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་གནད་ཀི་མན་ངག་རྣམས། །དབུ་མ་
རིགས་པའི་ཚོགས་ལ་སོགས་པའི་དོན། །རྣལ་འབོར་དམ་པ་རྣམས་ཀི་འཇུག་ངོགས་ཆྱེ། །ངྱེས་དོན་སིང་པོ་
རབ་ཏུ་གསལ་བར་བ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ིད་ཀི་གོ་འཕངས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་མས་
སུ་བླང་བར་བ་བ་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་ཁིད་འདི་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཚུལ་ལ། སོན་



2   རོང་སོན། 

འགོའ་ིཆོས་དང་། དངོས་གཞི་ལྟ་བ་བསོམ་པའི་རིམ་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཐོག་མར་དཀོན་མཆོག་
གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་བྱེད་པ་གལ་ཆྱེ་སྱེ། དྱེས་ནང་པའི་གལ་དུ་ཚུད། ལམ་མས་སུ་ལྱེན་པའི་དུས་སུའང་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་བ། དྱེས་ལམ་གི་བར་ཆད་སྱེལ། བསླབ་པ་ལྱེན་པའི་དུས་སུའང་དཀོན་
མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་བ། དྱེས་བསླབ་པའི་གཞི་འཛིན། བང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པའི་དུས་
སུའང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགོ་བ། དྱེས་ཐྱེག་ཆྱེན་གི་བློ་སྦྱོང་ངོ་། །མདོར་ན་ངན་འགོའ་ིའཇིགས་པ་
ལས་ཐར་པར་འདོད་པ་དང་། སིག་པ་སྦྱང་བ་དང་། དགྱེ་བ་སྱེལ་བ་ལ་འདི་མྱེད་པའི་ཐབས་མྱེད་པས་དུས་རག་
ཏུ་སྐྱབས་འགོ་ལ་བརོན་པར་བའོ། །སྐྱབས་འགོ་བས་པས་རིགས་སད་དྱེ་དགྱེ་བའི་ས་བོན་བརས་པར་འགྱུར་
རོ། །དྱེ་ནས་ཚད་མྱེད་པ་བཞི་བསོམ་པར་བ་སྱེ། སོམ་པའི་ཚུལ་ནི། རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསལ་དམིགས་ནས་
དྱེ་དག་ཐམས་ཅད་བདྱེ་བ་དང་བདྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་
བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསལ་མྱེད་པའི་བདྱེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །ྱེ་རིང་དང་ཆགས་སང་མྱེད་
པའི་བཏང་སོམས་ལ་རྒྱུན་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་པའི་བློ་བསྐྱྱེད་པར་བའོ། །བློ་དྱེ་སྐྱྱེས་པ་ན་གཞན་གི་
སྡུག་བསལ་སྱེལ་བ་དང་བདྱེ་བ་བསྐྱྱེད་པའི་ཐབས་ལ་རོག་པར་བའོ། །ཐབས་ནི། མདོ་ལས། ཐུབ་རྣམས་སིག་
པ་ཆུ་ཡིས་མི་བཀྲུ་ཞིང་། །འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་ཕྱག་གིས་མི་སྱེལ་ལ། །ིད་ཀི་རོགས་པ་གཞན་ལ་སོ་བའང་
མིན། །ཆོས་ིད་བདྱེན་པ་བསན་པས་གོལ་བར་མཛད། །ཅྱེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞན་དོན་དུ་ཆོས་ཀི་འཁོར་
ལོ་བསོར་བ་ིད་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་སྱེལ་བ་དང་བདྱེ་བ་བསྐྱྱེད་པའི་ཐབས་ཀི་མཆོག་ཏུ་ཤྱེས་པར་
བའོ། །ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བ་ལ་བླ་ན་མྱེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་དགོས་ལ། དྱེ་ལ་གཞན་དོན་དུ་བང་ཆུབ་
མཆོག་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་དགོས་པས། མདུན་གི་ནམ་མཁར་སངས་རྒྱས་བང་སྱེམས་ཐམས་ཅད་དངོས་སུ་
བཞུགས་པར་མོས་ལ། དྱེ་ལ་དངོས་སམ་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ་ཕུལ་ནས། ཡན་ལག་བདུན་པ་བས་ལ། 
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །ཞྱེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གསུམ་མམ། ཡང་ན། བང་ཆུབ་སིང་པོར་
མཆིས་ཀི་བར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞྱེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གསུམ་པོ་འདི་ལན་གསུམ་བརོད་
ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་སྱེམས་བསྐྱྱེད་པ་དང་འཇུག་སོམ་ལྱེན་པ་གལ་ཆྱེ་སྱེ། འཇུག་སོམ་མྱེད་པའི་སྱེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀིས་དགྱེ་ར་རྒྱ་ཆྱེན་བསགས་པ་ལས་འཇུག་སོམ་ལྡན་པའི་སྱེམས་ཅན་གཅིག་གིས་དགྱེ་ར་ཕ་མོ་
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ཙམ་བས་པ་ཡང་བསོད་ནམས་ཆྱེས་ལྷག་པར་རིན་པོ་ཆྱེའི་ཕུང་པོའ་ིམདོ་ལས་གསུངས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མདོ་
ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དངས་པ་ལྟར་རོ། །དྱེས་ན་ཐོག་མར་སྐྱབས་འགོ་དང་། དྱེ་ནས་བམས་སོགས་ཚད་མྱེད་
བཞི་དང་དྱེ་ནས་སྱེམས་བསྐྱྱེད་བསོམ་པའི་རིམ་པ་འདི་ནི་རིག་པའི་རྨང་དང་འད་བས་ཐོག་མར་འདི་ལ་བློ་སྦྱོང་
བ་གལ་ཆྱེའོ། །ལྟ་བ་སོམ་པའི་རིམ་པ་དངོས་ལ། ཐོག་མར་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་སོས་པ་གཅོད་པ་དང་། སོམ་
པས་དོན་མས་སུ་ལྱེན་ཚུལ་ལོ། །སོས་པ་གཅོད་པའི་རིམ་པ་ལ་གིས་ཏྱེ། རིགས་པས་སོ་འདོགས་གཅོད་པ་
དང་། མན་ངག་གིས་སོས་པ་གཅོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡོད་པ་སོ་འདོགས་ཀི་མཐའ་སྱེལ་བ་དང་། ཡོད་མྱེད་
གིས་ཀའི་སོས་པ་གཅོད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སཱ་ལུ་ལྗང་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་རོ་རྱེ་གཟྱེག་མའི་རིགས་
པ་དང་། ལང་ཀར་གཤྱེགས་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་གཅིག་དུ་བྲལ་དང་། ཡོད་མྱེད་སྐྱྱེ་འགོག་གི་རིགས་
པ་གིས་དང་། མདོ་གིས་ཀ་ལས་གསུངས་པ་མུ་བཞི་སྐྱྱེ་བྲལ་གི་རིགས་པའོ། །རིགས་པ་བཞི་པོ་འདིས་ནི་
དངོས་སྨྲ་བས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་སོ་འདོགས་པ་སྱེལ་བས་ཡོད་པ་སོ་འདོགས་ཀི་མཐའ་སྱེལ་
ལོ། །གིས་པ་ཡོད་མྱེད་གིས་ཀའི་སོས་པ་གཅོད་པ་ནི། ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་མ་དོས་པས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་
གསུངས་པ་རྱེན་འབྲྱེལ་གི་རིགས་པའོ། །དྱེ་ཡང་རྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་བ་སྱེ་གཞན་ལ་རག་ལུས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པས་ཡོད་པ་སོ་འདོགས་ཀི་མཐའ་སྱེལ་ལ། རྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་བར་འབྱུང་
བ་སྱེ་གཞན་ལ་རག་ལུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐ་སད་དུ་མྱེད་པ་མ་ཡིན་པས་ཆད་པ་སྐུར་འདྱེབས་ཀི་མཐའ་སྱེལ་
ལོ། །འདིས་ནི་སོ་སྐུར་གི་མཐའ་གིས་ཀ་སྱེལ་བའི་ཕྱིར་རིགས་པ་གཞན་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བར་བཤད་དྱེ། 
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་མཆོད་བརོད་དུ། གང་གིས་སྐྱྱེ་དང་འཇིགས་པ་དག །འདི་ཡི་ཚུལ་གིས་སངས་གྱུར་
པ། །རྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་འབྱུང་གསུངས་པ་ཡི། །ཐུབ་དབང་དྱེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྱེས་པ་དང་། རོད་ཟོག་ལས། 
གང་ཞིག་སོང་དང་རྱེན་འབྱུང་བ། །དབུ་མའི་ལམ་དུ་དོན་གཅིག་པར། །གསུང་མཆོག་མཚུངས་པ་མྱེད་པ་
ཡི། །སངས་རྒྱས་དྱེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞྱེས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གགས་པས་ཀང་དོན་འདི་ཚད་མར་བས་
ནས། དྱེ་ཕྱིར་རྱེན་འབྱུང་རིགས་པ་འདི་ཡིས་ནི། །ལྟ་ངན་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བྱེད། །ཅྱེས་སོ། །དབུ་མ་
ར་བ་ལས་ཀང་རྱེན་ཅིང་འབྲྱེལ་པར་འབྱུང་བ་གཞིར་བས་ནས་དྱེས་སོས་བྲལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་བོ། །འདི་དག་ནི་
རིགས་པས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །རིགས་པ་གཞན་གིས་གོ་དཀའ་བས་གིས་པ་མན་ངག་གི་སོ་ནས་
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སོས་པ་གཅོད་ཚུལ་ལ། ཕྱི་སྣང་སོང་དབྱེར་མྱེད་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། ནང་རིག་སོང་དབྱེར་མྱེད་དུ་གཏན་
ལ་དབབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དཔྱེ་རྨི་ལམ་དང་སྦྱར་ཏྱེ་བཤད་ན། རྨི་ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་ཁང་པ་
བཟང་པོའ་ིནང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། གོགས་བཟང་པོ་དང་ཕད་པ་དང་། ནོར་བཟང་པོ་རྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྨིས་པའི་
དུས་སུ་ད་ལྟར་གི་སྣང་བ་དང་ཁད་མྱེད་པ་འབྱུང་ལ། དྱེ་སྣང་བཞིན་པའི་དུས་ནས་དྱེར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྱེ། ཡོད་
ན་སད་པའི་དུས་སུའང་དམིགས་པར་རིགས་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། བློ་ལ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། ཡུལ་
གི་སོད་ཚུལ་ལ་མྱེད་པར་ངྱེས་སོ། །དཔྱེ་དྱེ་ིད་ངྱེས་པར་བས་ནས་ད་ལྟར་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་སྦྱར་ཏྱེ་
ཤྱེས་པར་བའོ། །སྡུག་བསལ་གི་རྨི་ལམ་དང་སྦྱར་ཏྱེ་བཤད་པ་ནི། རྨི་ལམ་གི་དུས་སུ་གཡང་ལ་མཆོང་བ་དང་། 
དག་དང་ཕད་པ་དང་། མི་བསད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྨིས་པའི་ཚོན་ད་ལྟར་གི་སྣང་བ་དང་ཁད་མྱེད་པར་འབྱུང་
ངོ་། །དྱེ་ཡང་བློ་ལ་སྣང་བཞིན་པའི་དུས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། ཡུལ་གི་སོད་ཚུལ་ལ་མྱེད་པར་ངྱེས་
སོ། །དཔྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟར་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་སྦྱར་ནས་ཤྱེས་པར་བའོ། །བཏང་སོམས་ཀི་རྨི་ལམ་
དང་སྦྱར་ཏྱེ་བཤད་པ་ནི། རྨི་ལམ་གི་དུས་སུ་འགོ་འོང་དང་གནས་སབས་ཀི་བ་བ་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྣང་བའི་
ཚེ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། ཡུལ་གི་སོད་ཚུལ་ལ་མྱེད་པར་ངྱེས་སོ། །དཔྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟར་གི་སྣང་བའང་ཤྱེས་
པར་བའོ། །ཡང་ཆུ་ཟའི་དཔྱེ་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་ན། ཆུ་ནང་དུ་ཟ་བའི་གཟུགས་བརན་སྣང་བའི་ཚེ་བསོན་དུ་
མྱེད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་ཟ་བར་སྣང་ལ། ཟ་བར་སྣང་བཞིན་པའི་དུས་ན་ཟ་བའི་ངོ་བོའམ་མཚན་ིད་ཅུང་ཟད་
ཀང་མྱེད་པས་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མྱེད་པ་ཞྱེས་བའོ། །དཔྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་སྣང་བའི་དུས་དྱེ་
ིད་ནས་རང་བཞིན་མྱེད་པའོ། །སྣང་ལ་རང་བཞིན་མྱེད་ཅྱེས་པའི་དོན་ཡང་འདི་ལྟར་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཡང་
འཇའ་ཚོན་གི་དཔྱེས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། འཇའ་ཚོན་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་བ་གཟུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་ཅུང་ཟད་
ཀང་གཟུང་དུ་མྱེད་དོ། །དཔྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤྱེས་པར་བའོ། །ཡང་གཟུགས་བརན་གི་
དཔྱེས་བསན་པ་ནི། མྱེ་ལོང་གི་ནང་དུ་མིའི་གཟུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྣང་ཡང་དྱེར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དཔྱེ་
དྱེ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤྱེས་པར་བའོ། །སིག་རྒྱུའི་དཔྱེས་བསན་པ་ནི། སོས་ཀའི་དུས་སུ་ཐང་ཆྱེན་
པོ་ལ་ཕྱིན་པ་ན་སིན་རྒྱུ་ལ་ཆུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྣང་ཡང་ཆུ་ཐིགས་པ་ཙམ་ཡང་མྱེད་དོ། །དཔྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་
ཐམས་ཅད་ཀང་ཤྱེས་པར་བའོ། །སྒྱུ་མའི་ར་གླང་གི་དཔྱེས་བསན་པ་ནི། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སགས་དང་རྫས་ལ་
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བརྱེན་ནས་ར་གླང་དུ་སྤྲུལ་པ་བས་པའི་ཚེ་ར་གླང་དུ་སྣང་བཞིན་པའི་དུས་ན་ར་གླང་དུ་གདོད་མ་ནས་གྲུབ་པ་མྱེད་
དོ། །དཔྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་དམྱལ་བ་ནས་འོག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དང་། ད་ལྟ་འོ་སོལ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་
བ་ཐམས་ཅད་དཔྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་ཤྱེས་པར་བའོ། །མདོ་དང་བསན་བཅོས་ལས་སྒྱུ་མའི་དཔྱེ་བཀོད་པ་སོགས་ལ་
སྒྱུ་མའི་དཔྱེ་ལྱེན་ཚུལ་མ་ནོར་བར་བའོ། །དཔྱེ་ལྱེན་ཚུལ་མ་ཤྱེས་ན་དོན་ལོག་པར་འགྱུར་རོ། །ཟ་བ་སོན་མྱེས་
ཞུས་པའི་མདོ་ལས། སྒྱུ་མ་བྱེད་པ་དག་གིས་གཟུགས་སྤྲུལ་ཏྱེ། །ར་དང་གླང་པོ་ཤིང་ར་སྣ་ཚོགས་བས། །ཇི་
བཞིན་སྣང་ཡང་སྣང་བ་གང་ཡང་མྱེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་ཤྱེས་པར་གིས། །ཞྱེས་པ་དང་། ཇི་
ལྟར་ནམ་མཁའ་དྭངས་བར་ཟ་ཤར་བ། །དྱེ་ཡི་གཟུགས་བརན་དྭང་བའི་མཚོར་སྣང་ཡང་། །ཟ་བ་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་
འཕོས་པ་མྱེད། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་ཤྱེས་པར་གིས། །ཞྱེས་པ་དང་། སྐྱྱེས་བུ་སོམ་པ་ཆུ་ཡིས་
གདུངས་པ་ལ། །སིག་རྒྱུ་དག་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པོར་སྣང་། །ཇི་བཞིན་སྣང་ཡང་སྣང་བ་གང་ཡང་མྱེད། །ཆོས་རྣམས་
ཐམས་ཅད་དྱེ་བཞིན་ཤྱེས་པར་གིས། །ཞྱེས་སོ། །དཔྱེ་དྱེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ཡང་གསུངས་མོད་
ས་མ་དག་གིས་གོ་བས་འདིར་མ་བཀོད་དོ། །དཔྱེ་འདི་དག་ལས་སྣང་སོང་དབྱེར་མྱེད་དུ་ཤྱེས་པར་གིས་ཤིག 
མངོན་རོགས་རྒྱན་གི་ཕིན་ལས་ཀི་སབས་སུ། འདུས་བས་འདུས་མ་བས་པ་ལ། །ཐ་དད་ཡོངས་སུ་མི་ཤྱེས་
དང་། །ཞྱེས་འབྱུང་ངོ་། །ཤྱེས་རབ་སིང་པོ་ལས་ཀང་། གཟུགས་སོང་པའོ་ཞྱེས་པས་ཡོད་པ་སོ་འདོགས་ཀི་
མཐའ་སྱེལ་ལ། སོང་པ་ིད་གཟུགས་སོ་ཞྱེས་པས་མྱེད་པ་སྐུར་འདྱེབས་ཀི་མཐའ་སྱེལ་ལོ། །གཟུགས་ལས་
སོང་པ་ིད་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །སོང་པ་ིད་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ་ཞྱེས་པས་ནི་བདྱེན་གིས་
དབྱེར་མྱེད་དུ་བསན་ཏོ། །ཕྱི་སྣང་སོང་དབྱེར་མྱེད་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་ནང་རིག་སོང་
དབྱེར་མྱེད་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། རང་གི་རྒྱུད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྱེ་སང་སོགས་གང་སྐྱྱེས་ཀང་དྱེ་དག་རྱེ་
རྱེ་ནས་བ་ར་བའི་ཚུལ་གིས་རིག་པར་བས་ནས། དང་པོར་གང་ནས་བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་དང་ནང་གང་ན་འདུག་པ་
དང་། དབིབས་དང་ཁ་དོག་གང་དུ་གྲུབ་པ་སོགས་སོ་སོར་རོགས་པའི་ཤྱེས་རབ་ཀིས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བཙལ་བས་
མི་རྱེད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་སོགས་དྱེ་དང་དྱེའི་གནས་ཚུལ་ལོ། །བརགས་ན་མི་རྱེད་ཅིང་མ་བརགས་ན་སྣང་བས་
རིག་སོང་དབྱེར་མྱེད་དོ། །དྱེ་བཞིན་དུ་དགྱེ་བའི་རོག་པ་དང་། མི་དགྱེ་བའི་རོག་པ་དང་། ལུང་མ་བསན་གི་རོག་
པ་ལའང་བར་བའི་ཚུལ་གིས་དྱེ་དག་སོ་སོར་རིག་པར་བས་ནས་ས་མ་བཞིན་དུ་བའོ། །རོག་པ་གང་སྐྱྱེས་སོ་
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སོར་རིག་པ་འདི་གནད་དུ་ཆྱེའོ། །ལྟ་བས་སོས་པ་གཅོད་པའི་ཚུལ་བསན་ཟིན་ཏོ། །གིས་པ་སོམ་པས་དོན་
མས་སུ་བླང་བ་ལ། ལྟ་བས་སོས་བ་གཅོད་པ་སོན་དུ་བཏང་ནས། ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་གིས་ལས། 
ཐོག་མར་ཞི་གནས་སྦྱང་དགོས་པར་བཤད་དོ། །སོད་འཇུག་ལས། ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐོང་
གིས། །ོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤྱེས་བ་སྱེ། །ཐོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་བ་དྱེ་ཡང་ནི། །འཇིག་རྱེན་
ཆགས་པ་མྱེད་ལ་མངོན་དགས་འགྲུབ། །ཅྱེས་འབྱུང་ངོ་། །གོ་རིམ་འདི་བཞིན་བས་ན་ལྱེགས་སོ་ཞྱེས་པའི་དོན་
ཡིན་གི། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གོ་རིམ་ངྱེས་པ་མྱེད་པར་བཤད་དོ། །ཞི་གནས་སོམ་པའི་ཚུལ་ནི་
འཕགས་པ་ཐོགས་མྱེད་ཀིས་མཛད་པའི་བསམ་གཏན་གི་སོན་མའི་འགྱེལ་པར་ཁོ་བོས་རྒྱས་པར་བསན་ཟིན་
པས་དྱེར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །འདིར་ནི་ལྷག་མཐོང་གཙོ་བོར་བསན་གི་ཞི་གནས་གཙོ་བོར་མི་བསན་ན། 
དྱེའང་ལྷག་མཐོང་གི་རྒྱུ་གང་ཞྱེ་ན། མང་དུ་ཐོས་པ་བཙལ་བའོ་ཞྱེས་དགོངས་འགྱེལ་ལས་གསུངས་སོ། །ལྷག་
མཐོང་གི་ངོ་བོ་ནི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་ཤྱེས་རབ་སྱེ། མདོ་སྱེ་རྒྱན་ལས། སྱེམས་ལ་སྱེམས་ནི་འཇོག་ཕྱིར་
དང་། །ཆོས་རབ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཕྱིར། །ཞི་གནས་དང་ནི་ལྷག་མཐོང་འདོད། །ཅྱེས་སོ། །དབྱེ་ན་ཡུལ་ཇི་
སྱེད་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱྱེ་མཆྱེད་སོ་
སོར་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །གིས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མྱེད་རོགས་པ་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མྱེད་རོགས་
པའི་དབྱེ་བས་གིས་སོ། །ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་རོག་པ་དང་དཔོད་པའོ། །རོག་ཚུལ་ནི། དགོངས་པ་
ངྱེས་པར་འགྱེལ་པ་ལས། རབ་ཏུ་རོག་པ་དང་། ངྱེས་པར་རོག་པ་དང་། རབ་ཏུ་འཇལ་བ་དང་། ྱེ་བར་འཇལ་བའོ་
ཞྱེས་གསུངས་སོ། །སྦྱོར་བ་དང་དངོས་གཞིའི་དབྱེ་བས་གིས་ཏྱེ། སྦྱོར་བའི་སབས་སུ་སོ་སོར་རོག་པའི་ལྷག་
མཐོང་དང་། དངོས་གཞིའི་སབས་སུ་རྣམ་པར་མི་གཡོ་བའི་ལྷག་མཐོང་ངོ་། །ལྷག་མཐོང་རྒྱུད་ལ་སྐྱྱེད་པའི་ཚུལ་
ནི། ཐོག་མར་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྱེས་རབ་ཀིས་ཆོས་ཅན་སོ་སོ་ལ་དམིགས་དགོས་ཏྱེ། ཁད་གཞི་མ་བཟུང་བར་
ཁད་ཆོས་ལ་སོ་འདོགས་མི་ཆོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐོག་མར་སོ་འདོགས་གཅད་པར་བ་བའི་ཡུལ་གསལ་བཏབ་
ནས། དྱེ་ལ་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྱེས་རབ་ཀིས་བརགས་ཏྱེ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མྱེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་བོ། །ཏིང་ངྱེ་
འཛིན་གིས་ཡུལ་དྱེ་ལ་མ་ཡྱེངས་པར་གཟུང་བར་བའོ། །ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཡུལ་དྱེ་ིད་
སྣང་ལ་རང་བཞིན་མྱེད་པར་རོགས་པར་བའོ། །དྱེས་ན་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་གིས་དམིགས་པ་གཅིག་ཏུ་
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དིལ་ཏྱེ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བའོ། །མངོན་པ་ལས། ཏིང་ངྱེ་འཛིན་དང་ཤྱེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ་ཞྱེས་
པའི་དོན་ནོ། །ཐོག་མར་འདི་ལ་གོམས་པ་བསྐྱྱེད་པར་བའོ། །འདི་ནི་གཟུང་བ་མི་དམིགས་པའི་རྣལ་འབོར་
རོ། །དྱེ་ནས་སྣང་བ་ཙམ་ཡང་མི་དམིགས་པར་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ལྟར་དུ་བསོམ་པར་བའོ། །སློབ་དཔོན་ཆྱེན་པོ་
ཀཱ་མ་ལ་ཤི་ལས། རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཟུངས་ཁུངས་སུ་བས་ནས་མམ་གཞག་གིས་ནི་ནམ་
མཁའི་དཀིལ་ལྟར་དུ་མཁྱེན་ཏོ། །རྱེས་ཐོབ་ཀིས་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གཟིགས་སོ་ཞྱེས་འབྱུང་ངོ་། །དབུ་མ་སྣང་
བཅས་པས་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསོམ་པའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་གོ །དབུ་མ་སྣང་མྱེད་པས་ནི་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ལྟར་དུ་
སོམ་པ་ལ་འཇུག་གོ །འོན་ཀང་གིས་ཀ་ལ་སྦྱང་དགོས་པར་བསན་ཏོ། །ནང་རིག་སོང་དབར་མྱེད་དུ་བསོམ་པ་
ནི། ཞྱེ་སང་ལྟ་བུ་གཅིག་རྒྱུད་ལ་སྐྱྱེས་པ་ན་དྱེ་ལ་གསལ་བཏབ་ནས་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤྱེས་རབ་ཀིས་དང་པོར་
གང་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ལ་བརག བར་དུ་ཕྱི་ནང་གང་ན་གནས་པ་དང་། ངོ་བོ་དབིབས་དང་ཁ་དོག་སོགས་གང་
དུ་འདུག་བརགས་པས་གང་དུའང་མ་རྱེད་པའི་དོན་ལ་མམ་པར་བཞག་པར་བའོ། །ཚུལ་འདི་ནི་ར་ོན་དྲུག་པོ་
གང་སྐྱྱེས་ལ་སྦྱར་ནས་བསོམ་པར་བའོ། །ལུང་མ་བསན་གི་རོག་པ་སོགས་རོག་པ་གང་སྐྱྱེས་ཐམས་ཅད་ཀང་
རིག་པར་བས་ནས་ཚུལ་དྱེ་བཞིན་དུ་བསོམ་པར་བའོ། །སྣང་སོང་དབྱེར་མྱེད་དང་རིགས་སོང་དབྱེར་མྱེད་དུ་
བསོམ་པ་གིས་ཀའི་སབས་སུ་དམིགས་པ་མི་གསལ་ན་བིངས་བ་ཡིན་པས་སླར་ཡང་དམིགས་པ་གསལ་
གདབ་པར་བའོ། །གང་བསོམ་པར་འདོད་པའི་ཡུལ་ལ་སྱེམས་མི་གསལ་བར་གཞན་དུ་འཕོས་ན་རོད་པ་ཡིན་
པས་སླར་ཡང་སྱེམས་བཀུག་ནས་དམིགས་པ་དྱེ་ིད་ལ་སྱེམས་གཏོད་པར་བའོ། །སློབ་དཔོན་ལྱེགས་ལྡན་
འབྱེད་ཀིས་རོག་གྱེ་འབར་བ་ལས། སྱེམས་ཀི་གླང་པོ་ཡན་པ་འདི། །དམིགས་པའི་ཀ་བ་བརན་པོ་ལ། །དན་པའི་
ཐག་པས་ངྱེས་བཅིངས་ཏྱེ། །ཤྱེས་རབ་ལྕགས་ཀྱུའི་རིང་དབང་བ། །ཞྱེས་སོ། །སོམ་པའི་དག་བིངས་རོད་
གིས་ཞྱེས་འབྱུང་བས་ཤྱེས་བཞིན་གི་བ་ར་བས་བྱུང་མ་བྱུང་བརགས་ཏྱེ། ནམ་བྱུང་པའི་དུས་སུ་བསལ་བར་
བའོ། །ོན་མོངས་པ་གང་སྐྱྱེས་དང་། རོག་པ་གང་སྐྱྱེས་ལ་སྦྱར་ནས་བསོམ་ན་རོག་པ་འཕོ་བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་
རོ་ཞྱེ་ན། འདིའི་གནས་སབས་སུ་མམ་གསུམ་འབྱུང་བར་བཤད་དྱེ། ཆུ་ཟངས་སུ་ཐིགས་པ་བབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། 
རུས་སྦལ་མཁར་གཞོང་དུ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཆུའི་གཏིང་དུ་་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ལ་འཕོས་
པའི་ཡུལ་དྱེ་ིད་སོང་པ་ིད་དུ་ཝལ་ཝལ་གིས་འཆར་ན་རོག་པ་འཕོ་འཕོ་འད་ཡང་ཆོས་ིད་ཀི་ངང་ནས་མི་
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གཡོ་བའོ། །དཔྱེར་ན་ཆུ་ཟངས་སུ་ཐིགས་པ་བབ་པ་ན་ཆུའི་ཁ་ན་གཡོ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་གཏིང་མི་གཡོ་བ་ལྟ་
བུའོ། །གིས་པ་ནི། རུས་སྦལ་མཁར་གཞོང་དུ་བཞག་པ་ན་སྱེར་མོ་གོང་བས་བཟུང་ས་མ་རྱེད་པར་མཁར་
གཞོང་གི་དཀིལ་དུ་ལྷན་ནྱེ་བསོད་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ིད་དུ་རོགས་པས་བདྱེན་པར་བཟུང་སའི་ཡུལ་མ་
རྱེད་པར་ཆོས་ིད་སོང་པ་ིད་ཀི་ངང་དུ་ལྷན་ནྱེ་བསོད་པའོ། །ཇོ་བོས། རོག་མྱེད་ཚུལ་གིས་རོགས་པ་ལ། །དོན་
དྱེ་རོགས་ཞྱེས་ཐ་སད་གདགས། །ཞྱེས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། དགག་བ་ཅི་ཡང་མྱེད་པས་ན། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་
འགོག་གོ །ཞྱེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆུ་གཏིང་དུ་་ཞུགས་པ་ན་ཆུའི་སྱེང་མི་གཡོ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་ཆུའི་གཏིང་
འཁྲུགས་པ་ལྟར་རོག་པ་འོག་འགྱུར་སོང་བ་མ་ཚོར་བའོ། །སོང་ིད་རོགས་པའི་ལྟ་བས་ཟིན་ན་རོག་པ་ཅི་ཙམ་
སྐྱྱེས་ཀང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཀི་གོགས་སུ་འགྱུར་བས་སྐྱོན་དུ་མི་ལྟ་སྱེ། མདོ་ལས། ོན་མོངས་རྣམ་རོག་བུད་ཤིང་
གིས། །ཡྱེ་ཤྱེས་མྱེ་ལྕྱེ་འཕྱེལ་བར་བྱེད། །ཅྱེས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་གོང་ཁྱེར་སྲང་གི་མི་གཙང་ལུད། །དྱེ་ནི་བུ་རམ་
ཤིང་གི་ཞིང་ལ་ཕན། །དྱེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའི་ོན་མོངས་ལུད། །དྱེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་
བསྐྱྱེད་ལ་ཕན། །ཞྱེས་དང་། དཀོན་མཆོག་བརྱེགས་པ་ལས་ཀང་། བརག་པ་མཐའ་བཟུང་སྱེ། མྱེ་དང་རྩྭ་ཤིང་
འཐབ་པར་བརམས་པ་ན་འགའ་ཞིག་གིས་མྱེའི་གམ་དུ་ཕྱིན་ཏྱེ། རྩྭ་ཤིང་གི་དཔུང་མང་པོ་བསྡུས་འདུག་པ་ལ་
ཁོད་ཅིའི་ཕྱིར་དཔུང་མི་སྡུད་ཅྱེས་དིས་པ་ན། མྱེས་སྨྲས་པ། རྩྭ་ཤིང་གི་དཔུང་ཇི་ཙམ་ཆྱེ་བ་དྱེ་ིད་བདག་གི་
དཔུང་ཡིན་ཏྱེ་ཞྱེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དྱེས་ན་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་ཇི་ཙམ་སྐྱྱེས་ཀང་
རྱེ་རྱེ་ནས་སོང་ིད་རོགས་པའི་ལྟ་བས་བཅོམ་ན་ཡྱེ་ཤྱེས་སྐྱྱེ་བའི་གོགས་སུ་འགྱུར་རོ། །གཞི་ལམ་འབྲས་བུ་
གསུམ་ཡང་འདི་ལ་ཚང་སྱེ། སོ་འདོགས་གཅད་པར་བ་བའི་ཡུལ་ནི་གཞིའོ། །སོང་ིད་རོགས་པའི་ལྟ་བས་སོ་
འདོགས་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ནི་ལམ་མོ། །སོ་འདོགས་བཅད་ནས་སོད་པ་ཞི་བ་ནི་འབྲས་བུའོ། །བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་
རིམ་པ་ལས་འདས་པ། །ཡང་དག་ལྟ་བ་ཟབ་མོ་སོམ་པའི་ཚུལ། །ཚུལ་བཞིན་མ་ནོར་གསལ་བར་བཀོད་པ་
འདི། །དད་ལྡན་དོན་གྱེར་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་བཤད། །འདི་སྦྱར་དགྱེ་བ་འོད་སོང་ལྡན་པ་དྱེས། །འགོ་བའི་དངོས་
འཛིན་མུན་པ་ཀུན་བསལ་ནས། །ཡང་དག་ལྟ་བའི་སྣང་བ་རབ་རྒྱས་ཏྱེ། །སོས་པ་ྱེར་ཞིའི་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་
ཤོག །སོམ་དོན་འདི་ལས་བཤད་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཚུལ་བཞིན་སོམ་པར་བྱེད་པའི་རྣལ་འབོར་ལ། །སོམ་གི་
གོལ་ས་དམིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དཔང་པོར་གནས་པ་ཡིན། །རིང་དུ་བརགས་ཀང་
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རོགས་པར་དཀའ་བའི་དོན། །རིང་ནས་སྦྱངས་པའི་བློ་གོས་ཕུལ་བྱུང་གིས། །ལྱེགས་པར་རོགས་ནས་ཚུལ་
བཞིན་བཤད་པའི་མཐུས། །འགོ་ཀུན་རྣམ་མཁྱེན་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅྱེས་དབུ་མའི་ལྟ་ཁིད་ཟབ་དོན་གནད་
ཀི་ཟ་ཟྱེར་འདི་ཡང་རོང་སོན་ཆྱེན་པོ་ཤྱེས་བ་ཀུན་རིག་གིས་དཔལ་ནཱ་ལྱེནྡྲའི་ཆོས་སྱེ་ཆྱེན་པོར་སྦྱར་
བའོ། །འདིས་ཀང་བསན་པ་རིན་པོ་ཆྱེ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག འདི་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཡི། །དགྱེ་བའི་ར་བ་གང་ཐོབ་པ། །དྱེས་ནི་སྐྱྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བདྱེ་གཤྱེགས་ཤྱེས་རབ་ཐོབ་པར་
ཤོག །འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་སན་གཅིག་པུ། །བདྱེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསན་པ་རྱེད་དང་བཀུར་
སི་དང་། །བཅས་ཏྱེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །བང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སྐྱོབ་པ་མཆོག་གྱུར་པ། །མཁས་གྲུབ་རྒྱ་
མཚོས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་གནས། །གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་བསན་པ་གསལ་མཛད་པ། །ས་སྐྱ་པ་ཡི་བསན་པ་
རྒྱས་གྱུར་ཅིག །གངས་ཅན་བོད་ཀི་ལྟྱེ་བ་རོ་རྱེ་གདན། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་ཆོས་སྲིད་རྒྱས་གྱུར་ཅིང་། །སྤྲུལ་
པའི་གདུང་བརྒྱུད་རྒྱུན་ཆད་མྱེད་པ་དང་། །ཀུན་ཀང་ཕིན་ལས་ནམ་མཁར་མམ་པར་
ཤོག །དགྱེའོ། །དགྱེའོ། །དགྱེའོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྱེལ།། །། 

 


