
མཛད་པ་པོ། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབོར།



མཛད་པ་པོ། ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

༄༅། །བླ་མ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབེར་མེད་ཀི་

རྣལ་འབོར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །



སེར་བེས་རིག་མཛོད་དེབ་སྤིའི་ཨང་། 

SJRB-0116

སེར་བེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒིག་ཁང་གིས་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟྩོས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མྩོས་འགེམས་སེལ་བས།

༢༠༡༥ ལྩོའི་ཟླ་བཞི་པར་གསར་དུ་བསྒིགས།

༢༠༢༠ ལྩོའི་ཟླ་དགུ་པར་བསྐྱར་སྒིག་བས།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་དྲ་བང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

http://www.serajeyrigzodchenmo.org
mailto:serajeyrigzodchenmo%40gmail.com?subject=


1

༄༅། །བླ་མ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབེར་མེད་ཀི་

རྣལ་འབོར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རེའྙི་རང་བཞྙིན་བཅུ་དྲུག་ཆ། །ཡོངས་རོགས་བྙིན་

རླབས་བདུད་རྙིའྙི་འོད་དཀར་ཅན། །བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟྙིགས་ལ་གུས་བཏུད་

ནས། །དེ་ཡྙི་རྣལ་འབོར་ཟབ་མོའྙི་ཆོ་ག་སེལ། །

དེ་ལ་འདྙིར་བྙིན་རླབས་དང་། དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྙི་ར་བ་བླ་མ་ལ་རག་ལས་པར་མདོ་

རྒྱུད་དུ་མ་ནས་ལན་གཅྙིག་མ་ཡྙིན་པར་བསྔགས་པ་བཞྙིན་རང་ལ་ལམ་ཕྙིན་ཅྙི་མ་ལོག་པར་སོན་

པའྙི་བླ་མ་དང་། ལྷག་པའྙི་ལྷ་ངོ་བོ་དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཉྙིད་གཏན་གྙི་

འདུན་མའྙི་གཞྙི་རེན་གཅྙིག་པུར་གལ་ཆེ་ཞྙིང་། དེ་ཡང་རང་གང་ལ་མོས་པའྙི་ཡྙི་དམ་གྙི་ངོ་བོར་

མོས་ཆོག་ཀང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའྙི་ལམ་གྙི་སོག་ལྟ་བུ་ནྙི། བམས་སྙིང་རེ། བང་ཆུབ་ཀྙི་སེམས་རྙིན་

པོ་ཆེ་ཁོ་ན་ཡྙིན་ཅྙིང་། སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆེ་བར་གསུངས་པས། རང་

གྙི་ར་བའྙི་བླ་མ་དང་། སྙིང་རེའྙི་ལྷ་མཆོག་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟྙིགས་ཟུང་འབེལ་གྙི་རྣལ་

འབོར་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པའྙི་རྣལ་འབོར་པས་ཡྙིད་དུ་འོང་བའྙི་གནས་སུ་མཆོད་རས་

སོགས་ལེགས་པར་འདུ་བས་ལ། སན་བདེ་བ་ལ་འཁོད་དེ། དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གྙི་ངང་ནས་

སྐྱབས་འགོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་པ་བཞྙི་བསོམ་པ་སྔོན་དུ་བཏང་། 
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སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

ཐམས་ཅད་དུ་ནྙི་ས་གཞྙི་དག །གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང་། །ལག་མཐྙིལ་

ལྟར་མཉམ་བཌཱཻུརྱའྙི། །རང་བཞྙིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅྙིག །ལྷ་དང་མྙི་ཡྙི་མཆོད་

པའྙི་རས། །དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡྙིད་ཀྙིས་སྤྲུལ། །ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྙིན་བླ་ན་

མེད། །ནམ་མཁའྙི་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅྙིག ། ༀ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་ས་ར་པྲ་

མརྡ་ནེ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་མཧཱ་བཛྲྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛ་

བཛྲྲེ། མཧཱ་བྙིདྱ་བཛྲྲེ། མཧཱ་བོ་དྙི་ཙིཏྟ་བཛྲྲེ། མཧཱ་བྷོ་དྙི་མཎོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲྲེ། སརྦ་

ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བྙི་ཤོ་ད་ན་བཛྲྲེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྙི་བདེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྙི་བྙིན་གྙིས་བརླབས་དང་ཚོགས་གཉྙིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྙི་

མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་ཀྙི་དབྙིངས་རྣམ་པར་དག་ཅྙིང་བསམ་གྙིས་མྙི་ཁྱབ་

པའྙི་སོབས་ཀྙིས་དེ་བཞྙིན་ཉྙིད་དུ་གྱུར་ཅྙིག ། ཅེས་ས་གཞྙི་དང་། མཆོད་རས་བྙིན་གྙིས་བརླབས། 

དེ་ནས། གཉྙིས་པ་དངོས་གཞྙི་བསོམ་པ་ནྙི། བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྐུའྙི་མཁའ་དབྙིངས་

སུ། །སྣ་ཚོགས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྙིན་འཁྙིགས་པའྙི་དབུས། །སེངེས་བཏེགས་པའྙི་

འོད་འབར་ནོར་བུའྙི་ཁྙིར། །ཆུ་སྐྱེས་ཉྙི་ཟླ་རྒྱས་པའྙི་གདན་སེང་དུ། །སྙིང་རེའྙི་གཏེར་

ཆེན་འཕགས་མཆོག་འཇྙིག་རེན་དབང་། །རྣམ་པ་ངུར་སྨྙིག་འཆང་བའྙི་ཟློས་གར་

ཅན། །ར་བའྙི་བླ་མ་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རེ་འཛིན། །རེ་བཙུན་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་

མཚོའྙི་དཔལ། །དཀར་དམར་མདངས་གསལ་དགེས་པའྙི་འཛུམ་ཞལ་ཅན། །ཕག་

གཡས་ཐུགས་ཀར་ཆོས་འཆད་ཕག་རྒྱ་ཡྙིས། །གེགས་བམ་རལ་གྙིས་མཚན་པའྙི་

པད་དཀར་དང་། །གཡོན་པ་མཉམ་གཞག་རྙིབས་སོང་འཁོར་ལོ་བསྣམས། །གུར་

ཀུམ་མདངས་ལྡན་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་དང་། །བཙོ་མའྙི་གསེར་མདོག་པཎ་ཞྭ་
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སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མཛྲེས་པར་གསོལ། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཡུལ་དང་ཡན་ལག་རྣམས། །རྙིགས་ལྔ་

ཡབ་ཡུམ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང་། །ཁོ་བོའྙི་རང་བཞྙིན་དཀྙིལ་འཁོར་འཁོར་

ལོར་རོགས། །སྣ་ལྔའྙི་འོད་ཕེང་འཁྲུགས་པའྙི་གུར་ཁྱྙིམ་དབུས། །ཞབས་གཉྙིས་མྙི་

ཕེད་རྡོ་རེའྙི་སྐྱྙིལ་ཀྲུང་ཚུལ། །གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྙི་སྤྙིན་ཕུང་འགེད། །ཐུགས་

ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་རས་གཟྙིགས། །ཞལ་གཅྙིག་ཕག་བཞྙིའྙི་དང་ཟུང་

ཐལ་མོ་སྦྱར། །འོག་མས་ཤེལ་ཕེང་པདྨ་དཀར་པོ་བསྣམས། །རྙིན་ཆེན་རྒྱན་དང་

དར་གྙི་ན་བཟས་མཛྲེས། །རྙི་དྭགས་པགས་པས་ནུ་མ་གཡོན་པ་བཀབ། །ཟླ་བའྙི་

ལང་ཚོ་པད་ཟླར་སྐྱྙིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །དེ་ཡྙི་ཐུགས་ཀར་ཏྙིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་

ནྙི། །ཧྲྙིཿཡྙིག་དཀར་གསལ་འོད་ཟེར་ཕོགས་བཅུར་འཕོ། །བླ་མའྙི་གནས་གསུམ་རྡོ་

རེ་གསུམ་གྙིས་མཚན། །ཐུགས་ཀའྙི་ཧཱུཾ་ཡྙིག་ལས་འཕོས་འོད་ཟེར་གྙིས། །རབ་

འབམས་མཆོག་གསུམ་མ་ལུས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །ཐྙིམ་པས་སྐྱབས་གནས་ཀུན་

འདུས་ངོ་བོར་གྱུར། ། ཅེས་བླ་མ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཀུན་འདུས་ནོར་བུའྙི་ལུགས་སུ་གསལ་གདབ། 

གསལ་རོགས་མཚན་དཔེས་མཛྲེས་པའྙི་མཐོང་གོལ་སྐུ། །སན་འཇེབས་དྲུག་

ཅུའྙི་དབངས་ལྡན་འགག་མེད་གསུང་། །ཟབ་ཡངས་མཁྱེན་བརེ་དཔག་པར་དཀའ་

བའྙི་ཐུགས། །གསང་གསུམ་རྒྱན་གྙི་འཁོར་ལོར་གུས་ཕག་འཚལ། །བདག་པོས་

བཟུང་དང་མ་བཟུང་མཆོད་པའྙི་རས། །དངོས་བཤམས་ཡྙིད་སྤྲུལ་ལུས་དང་ལོངས་

སྤྱོད་དང་། །དུས་གསུམ་བསགས་པའྙི་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཀུན། །ཀུན་བཟང་

མཆོད་སྤྙིན་རྒྱ་མཚོར་དམྙིགས་ནས་འབུལ། །མ་རྙིག་འཐྙིབ་པོའྙི་སྨག་གྙིས་ཡྙིད་

ནོན་པས། །བཅས་རང་ཁ་ན་མ་ཐོའྙི་སྙིག་ལྟུང་སོགས། །ལོག་པར་འཕན་པའྙི་ནོངས་

པ་ཅྙི་མཆྙིས་པ། །འགོད་སོམ་དྲག་པོས་དམྙིགས་མེད་ངང་དུ་བཤགས། །དཔལ་ལྡན་
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སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

བླ་མའྙི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། །ཐེག་གསུམ་སྐྱེས་འཕགས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་

ཀྙི། །དུས་གསུམ་རྣམ་དཀར་དགེ་བའྙི་ཕུང་པོ་ལ། །སྙིང་ནས་བསམ་པ་ཐག་པས་

རེས་ཡྙི་རང་། །སྣ་ཚོགས་གདུལ་བའྙི་ཁམས་ཀྙི་རེས་སོང་བའྙི། །དམ་ཆོས་སྐབས་

གསུམ་ལྷ་ཡྙི་རོལ་མོའྙི་སྒྲ། །ཟབ་ཞྙིའྙི་དབྙིངས་སུ་འཁོལ་བས་ཡྙིད་ཅན་ཀུན། །ཤེས་

ཉོན་སྒྲྙིབ་པའྙི་གཉྙིད་ལས་སོང་དུ་གསོལ། །སྙིད་ཞྙིའྙི་མུ་མཐའ་བལ་བའྙི་མངོན་

རོགས་ལ། །འགོ་ཀུན་བདེ་བའྙི་དབུགས་འབྙིན་མ་ཐོབ་བར་། །ཞབས་ཟུང་ཨེ་ཝྃ་མྙི་

ཤྙིགས་སྐྱྙིལ་མོ་ཀྲུང་། །གཞོམ་མེད་རྡོ་རེའྙི་ཁྙི་ལ་བརན་པར་བཞུགས། །རྣམ་དཀར་

ལེགས་བས་བགྙིས་དང་བགྙིད་འགྱུར་ཀུན། །རེས་བཙུན་བླ་མས་འབལ་མེད་རེས་

འཛིན་ཅྙིང་། །ཀུན་བཟང་སྤྱོད་མཆོག་སྨོན་ལམ་ཡོངས་འགྲུབ་ནས། །འགོ་ཀུན་དོན་

དུ་རོགས་བང་ཐོབ་ཕྙིར་བསྔོ། །ས་གཞྙི་སོས་ཀྙིས་བྱུགས་ཤྙིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །རྙི་

རབ་གྙིང་བཞྙི་ཉྙི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདྙི། །སངས་རྒྱས་ཞྙིང་དུ་དམྙིགས་ཏེ་དབུལ་བར་

བགྙི། །འགོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞྙིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡྙིད་

གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་དང་། །རྙིན་ཆེན་མཎལ་བཟང་པོ་ཀུན་

བཟང་མཆོད་པའྙི་ཚོགས་དང་བཅས། །བློ་ཡྙིས་བླངས་ནས་བླ་མ་ཡྙི་དམ་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རེའྙི་དབང་གྙིས་བཞེས་ནས་བདག་ལ་བྙིན་གྙིས་

བརླབ་ཏུ་གསོལ། ། ཨྙི་དཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎལ་ཀཾ་ནྙིརྱ་ཏ་ཡཱ་མྙི། ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎལ་

དང་བཅས་པ་འབུལ། 

རེ་བཙུན་བླ་མའྙི་ཐུགས་ཀའྙི་ཧྲྙིཿཡྙིག་ལས། །བདུད་རྙི་འོད་ཟེར་སྣ་ལྔའྙི་རྒྱུན་

བབས་ཏེ། །རང་གྙི་སྤྱྙི་བོ་ནས་ཞུགས་སྙིག་སྒྲྙིབ་སྦྱངས། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་

ལུས་ཐོབ་པར་གྱུར། ། ཅེས་བརོད་ཅྙིང་བསམས་ལ། 
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སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

ༀ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་ད་ར་བྷཊྚཱ་ར་ཀ་མཉྫུ་ཤྲྙི་ཝཱ་གྙིནྡྲ་སུ་མ་ཏྙི་ཛྙཱ་ན་ཤཱ་ས་ན་ད་ར་

ས་མུ་དྲ་ཤྲྙི་བྷ་དྲ་སརྦ་སྙིདྡྷྙིཿཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞེས་མཚན་སྔགས་གང་འགྲུབ་བཟླ། 

དེ་ནས་འདོད་བའྙི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནྙི། འཕལ་དང་ཡུན་གྙི་བདེ་བ་མ་ལུས་

པའྙི། །གཞྙིར་གྱུར་མ་ནོར་ལམ་སོན་དྲྙིན་ཅན་རེ། །རབ་འབམས་སྐྱབས་ཀྙི་ཕུང་པོར་

ངེས་རེད་ནས། །བསམ་སྦྱོར་དག་པས་བསེན་པར་བྙིན་གྙིས་རློབས། །ནོར་མཆོག་

བེ་བས་བསྒྲུན་མྙིན་དལ་འབོར་རེན། །ཐོབ་ཀང་མྙི་བརན་ནམ་འདོར་ཆ་མེད་

པས། །འདྙི་སྣང་བ་བས་ནམ་ཡང་མྙི་གཡེང་བར། །དམ་ཆོས་སྤྱོད་པས་འདའ་བར་

བྙིན་གྙིས་རློབས། །བཟོད་དཀའ་ངན་འགོའྙི་འཇྙིགས་ལས་སྐྱོབ་པའྙི་ཕུལ། །མཆོག་

གསུམ་གཏན་གྙི་སྐྱབས་སུ་ལེགས་བཟུང་སེ། །དཀར་ནག་ལས་འབས་ཇྙི་བཞྙིན་

སེམས་པ་ཡྙིས། །སྙིག་སོང་དགེ་སྒྲུབ་ནུས་པར་བྙིན་གྙིས་རློབས། །སྙིན་མོའྙི་བསླུ་

བྙིད་ཇྙི་བཞྙིན་ལྷ་དབང་གྙི །ཕུན་ཚོགས་ཀུན་ཀང་བསླུ་བའྙི་ཆོས་ཅན་དུ། །མཐོང་

བའྙི་ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། །བསབ་གསུམ་ཉམས་ལེན་བེད་པར་

བྙིན་གྙིས་རློབས། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་དྲྙིན་གྙིས་ལེགས་བསྐྱངས་པའྙི། །སྙིད་ཞྙིའྙི་

རྒུད་པས་མནར་བའྙི་མར་གྱུར་འགོའྙི། །ངང་ཚུལ་བསམས་ནས་སེམས་མཆོག་རབ་

བསྐྱེད་དེ། །སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོར་སོབ་པར་བྙིན་གྙིས་རློབས། །རབ་དྭངས་གཡོ་མེད་

མཉམ་བཞག་མེ་ལོང་ངོགས། །མཐའ་བལ་གདོད་ནས་སོང་པའྙི་ངོ་མཚར་

འབུམ། །འགོག་མེད་བཀྲ་བའྙི་ཞྙི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གྙི། །རྣལ་འབོར་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་

བྙིན་གྙིས་རློབས། །མཚན་ལྡན་རྡོ་རེ་འཛིན་པའྙི་བཤེས་གཉེན་གྙི། །དྲྙིན་ལས་ཆེས་

ཟབ་སྔགས་ཀྙི་སོར་ཞུགས་ནས། །དངོས་གྲུབ་ར་བ་དམ་ཚིག་སོམ་པ་རྣམས། །ཚུལ་

བཞྙིན་བསྲུང་བར་ནུས་པར་བྙིན་གྙིས་རློབས། །གཉྙིས་མེད་བདེ་སོང་ཡེ་ཤེས་
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སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མཚོན་རྣོན་གྙིས། །ཀུན་བེད་ལས་རླུང་རྒྱུ་བ་རབ་བཅད་ནས། །སྐུ་ཐུགས་ཟུང་

འཇུག་བདེ་ཆེན་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །ཚྲེ་འདྙིར་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྙིན་གྙིས་རློབས། ། 

ཞེས་མདོ་སྔགས་ཀྙི་ལམ་ཡོངས་རོགས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའྙི་གསོལ་འདེབས་དང་བཤར་སོམ་བས་མཐར་བླ་མ་

སྙིང་ཞུགས་དང་འབེལ་བའྙི་ཡྙིག་དྲུག་གྙི་བཟླས་པ་བ་བ་ནྙི། 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་མཆོག །དགེས་བཞྙིན་བོན་ཏེ་རང་གྙི་

ཚངས་བུག་བརྒྱུད། །འདབ་བརྒྱད་སྙིང་དབུས་མྙི་ཤྙིགས་ཐྙིག་ལེར་ཐྙིམ། །དེ་ཉྙིད་

སར་ཡང་པད་ཟླར་བླ་མའྙི་སྐུ། །སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་སྔར་བཞྙིན་གསལ་བ་

ཡྙི། །ཐུགས་ཀའྙི་ཧྲྙིཿམཐར་ཡྙིག་དྲུག་སྔགས་ཕེང་གྙིས། །བསྐོར་ལས་བདུད་རྙིའྙི་

རྒྱུན་བབས་ནད་གདོན་དང་། །སྙིག་སྒྲྙིབ་ཀུན་བང་ལུང་རོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །སས་

བཅས་རྒྱལ་བའྙི་བྙིན་རླབས་མ་ལུས་ཐོབ། །སར་ཡང་འོད་འཕོས་སྣོད་བཅུད་སྐྱོན་

སྦྱངས་ཏེ། །སྣང་གག་རྙིག་གསུམ་འཕགས་པའྙི་གསང་གསུམ་དུ། །འཁྱེར་བའྙི་རྣལ་

འབོར་མཆོག་ལ་གནས་པར་གྱུར། ། ཅེས་བརོད་ཅྙིང་བསམས་ལ། ཡྙིག་དྲུག་ཅྙི་ནུས་བཟླ། མཐར་ཡྙི་

གེ་བརྒྱ་པས་བརན་པར་བས་ལ། 

འདྙིས་མཚོན་ལེགས་བས་ཟླ་གཞོན་འབུམ་གྙི་གཟྙིས། བློ་གཏེར་རྒྱལ་བའྙི་

ཆོས་ཚུལ་ཀུནྡའྙི་ཚལ། །བཤད་སྒྲུབ་གེ་སར་དགོད་པས་ས་ཆེན་ཁྱོན། །ཤྙིས་པ་

སྒྲུབ་པས་སྙིད་མཐར་མཛྲེས་གྱུར་ཅྙིག །ཕུན་ཚོགས་དགེ་ལེགས་བེ་བས་རབ་

བརྙིད་པའྙི། །དགའ་ལྡན་ཆབ་སྙིད་ནོར་བུའྙི་རྒྱལ་མཚན་ཆེ། །མྙི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་

བླ་ན་སྒྲེང་བ་ཡྙིས། །ཕན་བདེའྙི་འདོད་པ་འབུམ་དུ་འཇོ་གྱུར་ཅྙིག །རྒྱ་ཆེན་དབྙིག་

འཛིན་སེག་མོའྙི་ཁྱོན་ཡངས་པོར། །དུས་ཀྙི་རྒུད་པའྙི་མུན་ཚོགས་ཐག་བསྙིངས་
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སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

ནས། །བདེ་སྐྱྙིད་སྣང་བ་དར་བའྙི་དགེ་མཚན་ཆེར། །ཡྙིད་ཅན་རྣམ་པར་རེན་པས་

སེམས་གྱུར་ཅྙིག །མདོར་ན་སྐྱེ་བའྙི་ཕེང་བར་མགོན་ཁྱོད་ཀྙིས། །འབལ་མེད་མཉེས་

བཞྙིན་རེས་སུ་བཟུང་བའྙི་མཐུས། །ཀུན་གྙི་དབང་ཕྱུག་ཟུང་འཇུག་རྒྱལ་ས་

ཆེར། །འབད་མེད་བདེ་བླག་ཉྙིད་དུ་སོན་གྱུར་ཅྙིག ། ཅེས་བསྔོ་བ་བ་ཞྙིང་། གཞན་ཡང་བཟང་པོ་

སྤྱོད་པའྙི་སྨོན་ལམ་སོགས་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་ཅྙི་རྙིགས་པའྙི་མཐར། 

སས་བཅས་རྒྱལ་བའྙི་རྨད་བྱུང་ཐུགས་རེའྙི་མཐུས། །ཕོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་མྙི་

མཐུན་རྒུད་ཚོགས་ཞྙི། །སྙིད་ཞྙིའྙི་དགེ་ལེགས་ཡར་ངོའྙི་ཟླ་བ་ལྟར། །འཕེལ་རྒྱས་

དགེ་མཚན་དར་བའྙི་བཀྲ་ཤྙིས་ཤོག ། ཅེས་ཤྙིས་པ་བརོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བའོ། །

ཞེས་པ་འདྙི་ཡང་དད་སོབས་ལྷག་བསམ་དགེ་བ་བཀའ་བློན་ལས་རོགས་ཤན་ཁ་བ་འགྱུར་

མེད་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་ནས། ངོས་དང་སྤྱན་རས་གཟྙིགས་དབེར་མེད་ཀྙི་བླ་མའྙི་རྣལ་

འབོར་ལམ་ཡོངས་རོགས་ཀྙི་བཤར་སོམ་མདོར་བསྡུས་ཚང་ཞྙིང་། མཚན་སྔགས་དང་། ཡྙིག་

དྲུག་གྙི་བཟླས་པ་ཡང་བས་ཆོག་པ་ཆ་ཚང་ཁྱེར་བདེ་ཞྙིག་དགོས་ཞེས་བདོག་པའྙི་རེན་དང་བཅས་

ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བར། རང་གྙིས་རང་ལ་འདྙི་ལྟ་བུའྙི་བླ་མའྙི་རྣལ་འབོར་སྦྱར་བ་མྙི་རྙིགས་

ཀང་དད་པ་བས་ན་ཁྱྙི་སོར་རྙིང་བསེལ་འབྱུང་བ་ལྟར། སོབ་མའྙི་ངོས་ནས་མོས་གུས་བྱུང་ན་སོ་

སྐྱེ་ལས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྙི་བྙིན་རླབས་འབྱུང་བས། དད་ལྡན་འགའ་ཤས་ལ་དོན་དུ་འགྱུར་བ་

སྙིད་སམ་སེ་པད་དཀར་འཆང་བའྙི་མྙིང་འཛིན་ཤཱཀའྙི་དགེ་སྦྱོང་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བློ་བཟང་

ཡེ་ཤེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།།



8

པར་བང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞྙི་བའྙི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྙིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྙི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྙི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྙི། །

དྲྙི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྙི་འདྙི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྙི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྙི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྙི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྙི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའྙི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གྙིང་ཡངས་པའྙི་ཁྱོན་ལ་འཚྲེ་མེད་ཞྙི་བའྙི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའྙི་རྙིང་

ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའྙི་ཆེད་དུ་དམྙིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རྙིས་མེད་ཀྙི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆོག་པའྙི་དགེ་བསྔོའྙི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྙི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །


