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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

སྡོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀི་མན་ངག་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པའི་
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་གདམས་པ་མཐའ་དག་མངའ་བའི་བླ་མ་གསེར་གིང་པ་ཆྡོས་ཀི་གགས་པ་
སྡོགས་ལས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་གདམས་པ་ཆ་ཚང་ཇྡོ་བྡོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་གསན་ཏེ། 
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ཐུགས་རྒྱུད་ཡྡོངས་སུ་གཏམས་པར་གྱུར། 

བྡོད་དུ་མཉམ་མེད་ཇྡོ་བྡོ་རེས་ཉིད་ཀི་སྡོབ་མའི་གཙོ་བྡོ་ཁུ་རྡོག་འབྡོམ་གསུམ་དང་། ལྷག་པར་
དུ་སྲས་ཀི་ཐུ་བྡོ་འབྡོམ་སྡོན་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཆྡོས་ཀི་གདམས་པ་ཡྡོངས་དང་
ཁྱད་པར་དུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་གདམས་པ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་གནང་། 

དེའི་དངྡོས་སྡོབ་སྐུ་མཆེད་གསུམ་སྡོགས་ལས་བརྒྱུད་དེ་བ་སྡོན་འཆད་ཁ་བ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེས་
བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་གདམས་པ་ཡྡོངས་སུ་ཐྡོབ་ཅིང་། ཐུགས་དམ་གི་མཐིལ་དུ་མཛད། 

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བླྡོ་སྦྡོང་གི་གདམས་པ་འདི་ནི་འཆད་ཀ་བ་ཉིད་ཀི་ཕྱག་སྲྡོལ་ལས་བྱུང་
བ་ཞིག་ཡིན། 

བླྡོ་སྦྡོང་དྡོན་བདུན་ནི། བཀའ་གདམས་པའི་ལུགས་ཀི་སྡོན་འགྡོ་རེན་གི་ཆྡོས་སེམས་པ་དང༌། 
དངྡོས་གཞི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྦྡོང་བ། རྐེན་ངན་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ། ཚེ་གཅིག་གི་
ཉམས་ལེན་དྲིལ་ནས་བསན་པ། བླྡོ་འབྡོངས་པའི་ཚད། བླྡོ་སྦྡོང་གི་དམ་ཚིག །བླྡོ་སྦྡོང་གི་བསབ་བ་
བཅས་བདུན་ནྡོ། །

འདིའི་ར་ཚིག་ལ་རྒྱས་བསྡུས་དང་གྡོ་རིམ་མི་འདྲ་བ་མང་ཞིང་། འདི་ལ་དམ་པ་མང་པྡོས་
མཛད་པའི་ཁིད་འགེལ་ཡང་གང་མང་ཞིག་འབྱུང་། 

འཆད་ཁ་བ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ནི། ཕྱི་ལྡོ་ ༡༡༠༡ ལྡོར་ཡུལ་ལུ་ར་ལ་འཁྲུངས་ཤིང་རུས་བ་ཡིན། 
སྐུ་ན་གཞྡོན་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ། མཚན་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་གསྡོལ། 



སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྡོའི་རྡོམ་སྒིག་ཁང་།

ii  

ཤ་ར་བ་ཡྡོན་ཏན་གགས་ལས་བླྡོ་སྦྡོང་གི་ཁིད་ཚར་གཅིག་ལ་ལྡོ་ངྡོ་གཅུ་གསུམ་གི་རིང་ལ་
གསན་པས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས། 

གཞན་རས་ཆུང་པ་དང་། བ་ཡུལ་བ། དགེ་བཤེས་བཙན་སྡོགས་བླ་མ་མང་པྡོའི་ཞབས་ལ་
གཏུགས། 

མལ་གྡོར་བྡོན་ནས་འཆད་ཁ་དགྡོན་པ་བཏབ། རང་རྣམ་ཚིགས་བཅད་མ་བརམས། ཕྱི་ལྡོ་ 
༡༡༧༥ ལྡོར་སྐུ་གཤེགས། སྡོབ་མའི་གཙོ་བྡོ་སེ་སྤིལ་བུ་ཆྡོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཡིན།



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤེལ་གི་མཆྡོད་རེན་གི་ཕེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རེའི་སཱ་ལའི་སྨན་ལྡོངས་སུ། 
ཆྡོས་རྒྱལ་ལྡོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པྡོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་
ཀི་གེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏྡོས་དང་མཉམ་པ་ཡྡོད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་སྡོགས་ཀིས་
མང་པྡོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁྡོད་དུ་ཆེས་མཐའ་མཇུག་
གི་གཟིམས་མལ་བསེན་ལ་ཉེ་བ་སྡོགས་ཀིས་དེ་དག་མྱུར་སྐྡོབ་དང་། གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུ་ནི་འཕྱིས་
མེད་ན་ས་མེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དེས་རང་རིགས་བསམ་ཡྡོད་གང་མང་ཞིག་གིས་དེ་དག་བསྐར་
དཔར་དང་། དེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སྡོགས་ཀིས་འགེམས་སེལ་དང་། སྲུང་སྐྡོབ་ལ་རེམ་བཞིན་པ་
ནི་དགའ་འྡོས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལེགས་སྡོ་འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་ནྡོ།། 

ཕྱྡོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དེའི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་དེའི་
བླ་སྲྡོག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་དར་སེལ་དང་སྲུང་སྐྡོབ་བེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀི་འྡོས་འགན་
ཡིན་ན། བསམ་བླྡོའི་རྒྱགས་ཕྱེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དེ་དག་ནི། ཤེས་རིག་གི་
ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བླ་སྲྡོག་ཀང་ཡིན་ནྡོ།།  སྡོན་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་
ལས་ཀང་། ཤེར་ཕྱིན་གི་གེགས་བམ་རིན་པྡོ་ཆེ་ཉིད། ཡི་གེར་འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་སྡོགས་
ཀི་ཕན་ཡྡོན་ནི་སྡོང་གསུམ་ནྡོར་གིས་བཀང་སེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆྡོད་པ་ཕུལ་བ་
བས་ཀང་། བསྡོད་ནམས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་སྡོགས་ཀིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་དག་ཡི་
གེར་འབི་བ་དང་། འབིར་བཅུག་པ་དག་གི་ཕན་ཡྡོན་དང་དགེ་མཚན་ཀང་མཚོན་ལ། དྡོན་གནད་ཀང་
གྡོ་ཐུབ་བྡོ།། 



སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྡོའི་རྡོམ་སྒིག་ཁང་།
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༸ གྡོང་ས་༸སྐབས་མགྡོན་ཆེན་པྡོ་མཆྡོག་གིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆེན་པྡོ་དང་འདུ་ཁང་རིག་པྡོ་
རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དེ་ཙམ་དགའ་བྡོ་མེད། སྐུ་ཆེན་པྡོ་བཞེངས་རུང་དེས་གསུང་ནི་མི་འབྡོན། དེ་ལས་དཔེ་ཆ་
མང་པྡོ་དཔར་བསྐྲུན་གིས་འགེམས་སེལ་བས་ན་བཟང་། ཞེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་གནང་བ་སྡོགས་
ཀིས། གྲྭ་ཚང་རིན་པྡོ་ཆེ་ནས་ཀང་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདིའི་ཡབ་མེས་གྡོང་མ་དག་གི་ཤུལ་བཞག་དེ་
དག་མི་ཉམས་གྡོང་འཕེལ་དང་། གནས་པ་བརྒྱུད་འཛིན་སྡོགས་དང་། རང་རིགས་ལ་ཞབས་
འདེགས་ཕན་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ན་དགྡོངས་ཏེ། སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྡོའི་དྲ་ཚིགས་སྒྡོ་འབེད་དང་། 
སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྡོའི་རྡོམ་སྒིག་ཁང་གསར་འཛུགས་བས་པ་ལགས་ན། འདི་ག་རྡོམ་
སྒིག་ཁང་གིས་ཀང་གཙོ་བྡོ་བཀའ་བསན་གཉིས་ཀིས་མཚོན། གཡུང་དྲུང་བྡོན་དང་བཅས་པའི་ཆྡོས་
བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བྡོད་ཀི་མཁས་དབང་དག་གི་བཀའ་རྡོམ་གི་གེགས་བམ་དག །པར་
བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་དང་། ཞྡོར་དུ་གཞན་གི་ཤེས་རིག་ནང་འདྲེན། དེང་རབས་ཀི་རྡོམ་པ་པྡོ་རྒན་
གཞྡོན་དབེར་མེད་ཀི་བརམས་ཆྡོས་ཀང་པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་གི་ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འདི་
གཉེར་བ་ཡིན། 

སྤིར་སྡོབ་གཉེར་པ་མང་ཤྡོས་ཤིག་དེབ་གཟུགས་ལ་མྡོས་པ་ཆེ་བ་དང་། དེབ་གཟུགས་ཀང་
གང་མང་ཞིག་པར་བསྐྲུན་བས་ཏེ་ཐྡོན་གིན་ཡྡོད་ལ། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔེ་རིང་ལྟ་ཀྡོག་བེད་མཁན་
ཇེ་ཉུང་དང་། པར་ཤིང་གི་སྤྡོད་སྒྡོ་ཡང་ཇེ་ཆུང་དུ་འགྡོ་བཞིན་ཡྡོད་པས། པར་ཤིང་མང་པྡོ་ཞིག་
མཛོད་ཕུགས་སུ་ས་རྡུལ་གི་ཁྡོད་དུ་གཟིམས་འགྡོ་རྡོམ་བཞིན་ཡྡོད།

ལྷག་པར་དུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་བར་འཕིན་གི་དུས་རབས་འདིར་འྡོད་རླབས་ཀི་འགྡོས་
དང་འགྡོགས་ཏེ། ཚན་རལ་གི་ཤེས་རིག་རབ་ཏུ་དར་བས། མི་རྣམས་ཀི་བླྡོ་ངྡོར་མི་ཤྡོང་བའི་དངྡོས་
གཟུགས་གང་མང་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་ཡྡོད་ལ། དེ་དང་བསྟུན་ནས་ཕྱྡོགས་གཞན་ཞིག་ལ་ཐྡོབ་ཤྡོར་
དང་། ཕམ་ཉེས་འབྱུང་གིན་ཡྡོད་པའང་ཆྡོས་ཉིད་ཡིན། དཔེར་ན།  eBook གམ་གྡོག་རྡུལ་འཕྲུལ་
དེབ་ཀི་བཟྡོ་རལ་འདི་དར་བས། གཟིགས་པ་པྡོ་དག་ལ་ཀྡོག་བདེ་བ་དང་། སྤྡོད་བདེ་བ། གཞུང་ཚན་



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 
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འཚོལ་ས་བ། འཁྱེར་བདེ་བ་སྡོགས་ཀིས་མི་རྣམས་ཀི་ཡིད་དབང་བཀུག་སེ། འཕྲུལ་དེབ་ལ་དགའ་
མྡོས་ཇེ་ཆེར་འགྡོ་བཞིན་པ་དེས། ཤྡོག་སེང་གི་དཔེ་ཆ་ཉར་བའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གགས་ཆེན་གང་
མང་ཞིག་གི་གཏན་པ་མེད་པའི་སྒྡོ་གེགས་ཀང་། དེ་ཉིད་ཀི་ཆྡོས་ཉིད་ལས་ལྡྡོག་བཅུག་པའང་གང་
འཚམ་བྱུང་ཡྡོད་ན། ང་ཚོ་ཡང་དུས་རབས་ཀི་རེས་ཟིན་པར་བས་ཏེ་རང་རེའི་ཤེས་རིག་གི་འྡོད་
སྣང་། ཟླུམ་གཟུགས་ཀི་གྡོ་ལ་འདིར་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། འཕིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་རླབས་རྡུལ་
གི་འགྡོས་དང་མཉམ་པ་ཡྡོང་སད་དང་། གཟིགས་པ་པྡོ་དག་གི་དགའ་མྡོས་དང་དུས་བབ་དང་བསྟུན་
ཏེ།  ང་ཚོས་ཀང་བཀའ་བསན་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བས་ཏེ་བྡོད་གངས་ཅན་གི་གནའ་དེང་གི་མཁས་
པའི་བརམས་ཆྡོས་དག་eBook དང་ PDF སྡོགས་སུ་རྡོམ་སྒིག་བས་ཏེ་འགེམས་སེལ་བེད་
རྒྱུའི་ལས་གཞི་འདི་འདེམ་པ་ཡིན། 

སྤིའི་ཆ་ནས་བཀའ་བསན་གཉིས་ཀིས་མཚོན་མཁས་དབང་ས་མ་དག་གི་གསུང་རབ་གསར་
བསྐྲུན་གིས་དེབ་གཟུགས་དཔེ་ཆ་དང་། གྡོག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཀང་གང་མང་ཞིག་འཐྡོན་བཞིན་ཡྡོད་
ན་ཡང་། གསར་དུ་པར་བསྐྲུན་བས་པའི་དེབ་གཟུགས་དང་གྡོག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་དག་ལའང་ཆད་
ལྷག་དང་ནྡོར་འཁྲུལ། ཞུས་ཆེན་པ་དག་གིས་རང་འདྡོད་དང་འྡོལ་ཚོད་སྡོགས་ཀིས་གང་བྱུང་བཟྡོ་
བཅྡོས་བརྒྱབ་པ་སྡོགས། བླྡོ་གཏད་ཆྡོག་པ་དང་ཁུངས་དག་པ། ཞུས་དག་ཚད་ལྡན་སྡོང་བའི་གསུང་
རབ་ཀི་དེབ་གཟུགས་དང་འཕྲུལ་དེབ་ཧ་ཅང་དཀྡོན་པའི་ཚོད་དུ་སྣང་བ་སྡོགས་དང་། ང་ཚོའི་ལས་
གཞི་གཙོ་བྡོ་དེ་ཡང་བཀའ་བསན་གཉིས་དང་མཁས་དབང་ས་མ་དག་གི་གསུང་རབ་དག་རྡོམ་སྒིག་
བ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་དང་། གྡོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དམ་པ་ས་མ་དག་གི་ཕྱག་རེས་གསལ་བའི་པར་ཤིང་
དག་གི་འཕིན་ལས་མཇུག་སྡུད་ཀིན་ཡྡོད་པ་སྡོགས་ཀིས། ང་ཚོས་པར་ཤིང་གི་རྒྱུན་ཡུན་གནས་ལ་
འབད་བརྡོན་དང་། ཤིང་པར་གི་ནང་དུ་པར་ཤིང་ཆག་པ་དང་། ཡིག་འབྲུ་མི་གསལ་བ། པར་ཡིག་
པས་བི་ནྡོར་དང་བརྡོས་ནྡོར་ཤྡོར་བ་སྡོགས་ཀིས་ཡིག་ནྡོར་རེ་ཟུང་ཡྡོད་ན་ཡང་། པར་ཤིང་མང་
ཤྡོས་ཤིག་རྡོམ་པ་པྡོ་རང་ཉིད་དམ། རིག་གནས་ལ་ནང་བན་ཆུབ་པའི་མཁས་དབང་དང་དམ་པའི་



སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྡོའི་རྡོམ་སྒིག་ཁང་།
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སྐེས་བུ་གང་མང་ཞིག་གིས་ཞུས་དག་བཏང་བ་ཡིན་པས་གང་བྱུང་བཟྡོ་བཅྡོས་སྡོགས་བ་རྒྱུ་མེད་པ་
དང་། གསུང་རབ་ལས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ནྡོར་ན་ཡང་དྡོན་ཕྱིན་ཅི་ལྡོག་ཏུ་འགྱུར་ན།  གསུང་རབ་ལ་
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ཐེག་པ་ཆེན་པློ་བློ་སྦློང་དློན་བདུན་མའི་ར་བ་བཞུགས་སློ།  །

༄༅།  །སྡོན་འགྡོ་རེན་གི་ཆྡོས་བསན་པ། 

དང་པྡོ་སྡོན་འགྡོ་དག་ལ་བསབ།  །

དངྡོས་གཞི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྦྡོང་བ། །

ཆྡོས་རྣམས་རི་ལམ་ལྟ་བུ་བསམ།  །
མ་སྐེས་རིག་པའི་གཤིས་ལ་དཔྱད།  །
གཉེན་པྡོ་ཉིད་ཀང་རང་སར་གྡོལ།  །
ངྡོ་བྡོ་ཀུན་གཞིའི་ངང་ལ་བཞག  །
ཐུན་མཚམས་སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་བ།  །
གཏྡོང་ལེན་གཉིས་པྡོ་སེལ་མར་སྦང༌།  །
དེ་གཉིས་རླུང་ལ་བསྐྡོན་པར་བ།  །
ཡུལ་གསུམ་དུག་གསུམ་དགེ་ར་གསུམ།  །
སྤྡོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་ཚིག་གིས་སྦང་།  །



འཆད་ཁ་བ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ།
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ལེན་པའི་གྡོ་རིམ་རང་ནས་བརམ།  །

རྐེན་ངན་བང་ཆུབ་ཀི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ།  །

སྣྡོད་བཅུད་སིག་པས་གང་བའི་ཚེ།  །
རྐེན་ངན་བང་ཆུབ་ལམ་དུ་བསྒྱུར།  །
ལེ་ལེན་ཐམས་ཅད་གཅིག་ལ་བདའ།  །
ཀུན་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་སྒྡོམས།  །
འཁྲུལ་སྣང་སྐུ་བཞིར་སྒྡོམཔ་ཡི།  །
སྡོང་ཉིད་སྲུང་བ་བླ་ན་མེད།  །
སྦྡོར་བ་བཞི་ལྡན་ཐབས་ཀི་མཆྡོག  །
འཕལ་ལ་གང་ཐུག་བསྒྡོམ་དུ་སྦར།  །

ཚེ་གཅིག་གི་ཉམས་ལེན་དྲིལ་ནས་བསན་པ།  །

མན་ངག་སྙིང་པྡོ་མདྡོར་བསྡུས་པ།  །
སྡོབས་ལྔ་དག་ལ་སྦར་བར་བ།  །
ཐེག་ཆེན་འཕྡོ་བའི་གདམས་ངག་ནི།  །
སྡོབས་ལྔ་ཉིད་ཡིན་སྤྡོད་ལམ་གཅེས།  །

བླྡོ་འབྡོངས་པའི་ཚད།  

ཆྡོས་ཀུན་དགྡོས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས།  །
དཔང་པྡོ་གཉིས་ཀི་གཙོ་བྡོར་གཟུང༌།  །
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ཡིད་བདེ་འབའ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་བསེན།  །
ཡེངས་ཀང་ཐུབ་ན་འབྡོངས་པ་ཡིན།  །

བླྡོ་སྦྡོང་གི་དམ་ཚིག  

སྤི་དྡོན་གསུམ་ལ་རག་ཏུ་བསབ།  །
འདུན་པ་བསྒྱུར་ལ་རང་སྡོར་བཞག  །
ཡན་ལག་ཉམས་པར་བརྡོད་མི་བ།  །
གཞན་ཕྱྡོགས་གང་ཡང་མི་བསམ་མྡོ།  །
ཉྡོན་མྡོངས་གང་ཆེ་སྡོན་ལ་སྦང༌།  །
འབས་བུའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་སངས།  །

དུག་ཅན་གི་ཟས་སངས། གཞུང་བཟང་པྡོ་མ་བསེན། ཤག་ངན་མ་རྒྡོད། འཕང་
མ་བསྒུག །གནད་ལ་མི་དབབ། མཛོ་ཁལ་གང་ལ་མི་འབྡོ། མགྡོགས་ཀི་རེ་མི་གཏྡོད།  
གཏྡོ་ལྡོག་མི་བ། ལྷ་བདུད་དུ་མི་དབབ། སྐིད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་སྡུག་མ་ཚོལ།  

བླྡོ་སྦྡོང་གི་བསབ་བ། 

རྣལ་འབྡོར་ཐམས་ཅད་གཅིག་གིས་བ།  །
ལྡོག་གནྡོན་ཐམས་ཅད་གཅིག་གིས་བ།  །
ཐྡོག་མཐའ་གཉིས་ལ་བ་བ་གཉིས།  །
གཉིས་པྡོ་གང་བྱུང་བཟྡོད་པར་བ།  །
གཉིས་པྡོ་སྲྡོག་དང་བསྡོས་ལ་བསྲུང༌།  །
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དཀའ་བ་གསུམ་ལ་བསབ་པར་བ།  །
རྒྱུ་ཡི་གཙོ་བྡོ་རྣམ་གསུམ་བླང༌།  །
ཉམས་པ་མེད་པ་རྣམ་གསུམ་བསྒྡོམ།  །
འབལ་མེད་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བ།  །
ཡུལ་ལ་ཕྱྡོགས་མེད་དག་ཏུ་སྦྡོང༌།  །
ཁྱབ་དང་གཏིང་འབྡོངས་ཀུན་ལ་གཅེས།  །
བཀྡོལ་བ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་བསྒྡོམ།  །
རྐེན་གཞན་དག་ལ་ལྟྡོས་མི་བ།  །

ད་རེས་གཙོ་བྡོ་ཉམས་སུ་བླང༌། གྡོ་ལྡོག་མི་བ། རེས་འཇྡོག་མི་བ། དྡོལ་ཆྡོད་
དུ་སྦང༌། རྡོག་དཔྱད་གཉིས་ཀིས་ཐར་བར་བ། ཡུས་མ་བསྒྡོམ། ཀྡོ་ལྡོང་མ་སྡོམ། ཡུད་
ཙམ་པར་མི་བ། འྡོར་ཆེ་མ་འདྡོད། སྙིགས་མ་ལྔ་པྡོ་བདྡོ་བ་འདི།  །

བང་ཆུབ་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན།  །
མན་ངག་བདུད་རིའི་སྙིང་པྡོ་འདི།  །
གསེར་གིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡིན།  །
སྡོན་སྦངས་ལས་ཀི་འཕྡོ་སད་པས།  །
རང་གི་མྡོས་པ་མང་བའི་རྒྱུས།  །
སྡུག་བསལ་གཏམ་ངན་ཁྱད་བསད་ནས།  །
བདག་འཛིན་འདུལ་བའི་གདམས་ངག་ཞུས།  །
ད་ནི་ཤི་ཡང་མི་འགྡོད་དྡོ།།  །།
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རྣམ་གྡོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྡོ་གཅིག་ཏུ། །
གཞྡོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྡོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །
ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །
དྲི་མ་ཡྡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྡོའི་མཐུས། །
ཡང་དག་ཆྡོས་ཀི་སྒྡོ་མྡོ་སྡོང་ཕག་བརྒྱ། །
གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྡོ་བ་མ་ལུས་པ། །
ངེས་ལེགས་ནྡོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྡོར་ཤྡོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱྡོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྡོན་རྣམ་འདྲེན་
ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྒྡོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྡོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་
མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་
བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆྡོག་པའི་དགེ་བསྡོའི་སྨྡོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་
དགེ་སྦྡོང་ཆྡོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླྡོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའྡོ། །
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