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དབང་པྟོ་ལས་ཚད་མ་རྱིགས་གཏེར། སེར་ཤུལ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའྱི་མདུན་ནས་མཛོད་ཀྱི་

བཤད་ལུང་སྟོགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་དུ་མའྱི་མདུན་ནས་མདྟོ་སགས་རྱིག་གནས་དང་

བཅས་པ་ཐུགས་གཉེར་གནང་། རྟོགས་ཆེན་ཤྲྱི་སེང་དུ་ས་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་ཆྟོས་སྟོར་དང༌། དཔལ་

སྤུངས་ལྔ་རྱིག་སྟོབ་གྱིང་ནས་གསྟོ་བ་རྱིག་པ་དང༌། རྱིས་དཀར་ནག་སྟོགས་རྱིག་གནས་ཀྱི་སྟོར་

རྣམས་གསན། གཞན་རྟོགས་ཆེན་མཁན་རྱིན་པྟོ་ཆེ་པདྨ་བཛྲ་གཙོ་བྟོར་གྱུར་པའྱི་དགེ་བའྱི་

བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས་ཀང་མདྟོ་སགས་རྱིག་གནས་དང་བཅས་པའྱི་སྟོར་གསན་པར་མཛད།

གཞན་དཔའ་རྱིས་བླྟོ་བཟང་རབ་གསལ་དང༌། དམ་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ལེགས་བཤད་ཀྱི་

འབེལ་གཏམ་བསྐུར་རེས་གནང་ཡྟོད་པ་དང་། དཔའ་རྱིས་བླྟོ་བཟང་རབ་གསལ་གྱིས། ཆྟོས་འབྟོར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སྤྱིན་གྱི་ཕུང་པྟོ་འཁྱིགས་པའྱི་ཀྟོང༌། །ཁམས་ཞེས་གགས་པའྱི་གསེར་ལྡན་དཀྱིལ་འཁྟོར་

དུ༑ །གགས་སྙན་ལྷ་ཡྱི་རྔ་ཆེན་ལྡྱིར་བ་ཅན། །ངེས་དྟོན་ཆྟོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྟོར་ཡྱིད་རེ་དགའ། །ཀུན་རྟོག་

རྩྭ་སྦུར་མཆེད་པའྱི་མེ་སྟག་གྱིས། །རེག་པའྱི་ཉེས་ལྟུང་སྙྱིང་ནས་འཆག་པའྱི་ཕྱིར། །དྲྱི་མེད་ལྷ་རས་

སྤྱིན་དཀར་བླ་རེས་འདྱི། །གང་སྐུ་ས་འཛིན་ཡངས་པའྱི་མཁའ་ལ་བེས། ཞེས་དང་། ཁད་པར་རྣམ་

དཔྟོད་བརྟོན་པའྱི་མཐུ་ལྡན་ཞྱིང༌། །མང་ཐྟོས་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་ཀུ་སཱ་ལྱི། །ཟབ་དྟོན་འཚོལ་བའྱི་

ངལ་བ་མང་བསྟེན་པ། །ང་ཡྱི་མཛའ་ཆེན་མྱི་ཕམ་བཤེས་གཉེན་བཞུགས། ཞེས་སྟོགས་གསུངས་

ཡྟོད།

སྐུ་ཚེ་ཕལ་ཆེར་དབེན་གནས་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་མཛད་ཅྱིང་རེ་ཤྟོད་དཀར་མྟོ་

སྟག་ཚང་དུའང་ལྟོ་བཅུ་གསུམ་དུ་བཞུགས་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད།

དགུང་ལྟོ་ང་གཅྱིག་པར་རྒྱལ་པྟོ་ལུགས་ཀྱི་བསྟན་བཅྟོས་མཛད། དགུང་ལྟོ་རེ་གཉྱིས་པ་ས་

སྤེལ་ལྟོར་དུས་འཁྟོར་འགེལ་ཆེན་བརམས། དེའྱི་ཕྱི་ལྟོར་སྙན་འགེལ་དབངས་ཅན་དགེས་པའྱི་

རྟོལ་མཚོ་སྟོགས་བརམས། 

སྐུ་ཚེ་ཧྱིལ་པྟོར་འཆད་རྟོད་རྟོམ་གསུམ་གྱི་བ་བས་བསྟན་འགྟོ་ལ་ཕན་པའྱི་དྟོན་བསྒྲུབས་

པར་མཛད། ཁད་པར་དུ་བཟྟོ་དང་། གསྟོ་བ། རྱིས་རྱིག་བཅས་ལ་ཕག་རེས་ཆེ།

སྟོབ་མ་ལ། རྟོ་སྤྲུལ་རྟོ་རེ་དང་། གཏེར་སྟྟོན་བསྟོད་རྒྱལ། ཀ་ཐྟོག་སྱི་ཏུ་ཆྟོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། 

རྟོགས་སྤྲུལ་ལྔ་པ། དཔལ་སྤུངས་སྱི་ཏུ་སྟོགས་མང་དུ་བྱུང་།

དགུང་ལྟོ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་པ་ ༡༩༡༢ ལྟོར་འཇུ་རྱི་ཁྟོད་དུ་སྐུ་གཤེགས། ཁྟོང་གྱི་གསུང་རྟོམ་

ལ༑ པར་དུ་བརྟོས་པ་པྟོ་ཏྱི་སུམ་ཅུ་ལྷག་བཞུགས།  

༢༠༡༩.༠༥.༠༥ ལ་སེར་བེས་རྱིག་མཛོད་ཆེན་མྟོའྱི་རྟོམ་སྒྱིག་པས་ཕྟོགས་བཏུས་བས།
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད། 

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད། 

བྟོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗྟོངས་སུ་སྟོན་བྟོན་མཁས་པའྱི་དབང་པྟོ་དག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལས། བྟོད་

མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཉྱིང་བཅུད་དང་འགྟོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་ནྟོར་དུ་གྱུར་པའྱི་གསུང་རབ་

ཀྱི་གེགས་བམ་ཁྱི་ཕྲག་མང་པྟོ་ཞྱིག་བྱུང་མྟོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགྟོགས་

པའྱི་མྱིའྱི་ཉེས་སྤྟོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་ར་ཆེའྱི་གསུང་རབ་མང་པྟོ་ཞྱིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕྲྟོས་གང་མང་ཞྱིག་ར་བརླག་ཏུ་འགྟོ་ཉེར་ཡྟོད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདྱིའྱི་བྟོད་མྱི་ཞྱིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའྱི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརྟོན་དགྟོས་པ་ནྱི་དུས་ལ་བབ་པའྱི་

ལས་འགན་བཟླྟོག་ཏུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ངེས། དེ་བས་འདྱི་ག་སེར་བེས་རྱིག་མཛོད་ཆེན་མྟོའྱི་རྟོམ་

སྒྱིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའྱི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱྟོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྟོམ་སྒྱིག་གྱི་

ལས་ཀ་འདྱི་གཉེར་བཞྱིན་ཡྟོད།

དེང་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རྟོམ་སྒྱིག་བས་

པའྱི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞྱིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགྟོ་བཞྱིན་ཡྟོད་པ་ནྱི་དགའ་འྟོས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མྟོད། སྤྱིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒྱིག་བེད་སབས་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་བཅྟོས་ནྟོར་

ཤྟོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའྱི་སྐྱྟོན་ཆ་འབྱུང་སྱིད་པས་བསེས་ལྷད་དང་བཟྟོ་བཅྟོས་མེད་པར་སྟོར་

འཇྟོག་གྱིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅྱི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞྱིང་། གལ་ཏེ་ནྟོར་བར་ངེས་པའྱི་ཡྱིག་འབྲུ་

གཅྱིག་བཅྟོས་དགྟོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གྱི་མཆན་ཡྱིག་འགྟོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། 

འདྱི་ག་རྟོམ་སྒྱིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་ཕྱིར་བཟུང་ནས་དེའྱི་ཡྱིག་

འགྟོས་སྟོར་བཞག་གྱིས་རྟོམ་སྒྱིག་བེད་རྒྱུ་ར་དྟོན་དུ་འཛིན་བཞྱིན་ཡྟོད་ལ། དེའྱི་པར་གཞྱི་མྱི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སྟོན་བྱུང་ན་པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤྱིག་སྡུར་བཞྱིན་ཡྟོད།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མ་ཕྱིར་ཡྱིག་ནྟོར་མངྟོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅྟོས་ཏེ་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་བས་ཡྟོད་

ལ། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞྱི་སྟོ་སྟོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡྱི་གེ་མྱི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སྟོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀྟོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡྟོད། 

རྟོམ་སྒྱིག་ཁང་འདྱི་ནས་རྟོམ་སྒྱིག་བས་པའྱི་དེབ་ཀྟོག་སབས་ངེས་དགྟོས་པ་འགའ་ཞྱིག་ངྟོ་

སྤྟོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གྱི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་ནང་གྱི་འྟོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡྱིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདྱི་བཀྟོད་ཡྟོད་ན་དེ་ནྱི་དྟོ་སྣང་བ་

དགྟོས་སའྱི་ཡྱི་གེའམ་ཚིག་ཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཀྟོད་ཡྟོད་ལ། དེའྱི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀྱི་ཨང་

ཡྱིག་བཀྟོད་ཡྟོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའྱི་མཐའྱི་མཆན་ཡྱིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་

བས་ཡྟོད་པ་ཡྱིན། ཡང་བར་སྤྟོད་ཀྱི་བཞེད་ལུགས་མྱི་འདྲ་བ་སྟོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕྲད་སྦྟོར་སྟངས་སྟོགས་མྱི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅྱིག་བས་

པས་ཆྟོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདྱི་བཀྟོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞྱིན་

མཆན་བྱིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀྟོག་སབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡྟོད་ཚེ་དེའྱི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའྱི་པར་གཞྱི་

ལ་མ་ཕྱི་ཞེས་དང་། པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པྟོ། ཞྟོལ། སྐུ་

འབུམ། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞྟོལ། སྐུ། བླ། སྟོགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བས་ཡྟོད། མཐའ་

མཆན་གྱི་ཁྟོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕྱིའྱི་ཡྱིག་ནྟོར་ཞྱིག་ཞུ་སྒྱིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའྱི་དྟོན་དུ་གྟོ་དགྟོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདྱིས་ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་

ཚིག་མཚོན་པའྱི་སབས་ཀང་ཡྟོད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའྱི་དྟོན་དུ་གྟོ་དགྟོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བླ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གྱི་དྟོན་ནྱི། མ་ཕྱིའྱི་ཤྟོག་གངས་

༩༨མདུན་ངྟོས། ཡྱིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བྱིས་ཡྟོད་པ་མཚོན་ཞྱིང་།  *བསྒྲུབས  ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་
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ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད། 

ཡྱིག་ནྟོར་བསབ་དེ་ཉྱིད་ཞུ་སྒྱིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅྟོས་ཡྟོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གྟོ་དགྟོས། ཡང་

གཞུང་དེའྱི་ཐད་ཀྱི་སྐུ་འབུམ་པར་མའྱི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངྟོས། ཡྱིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བླ་བང་

པར་མའྱི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངྟོས། ཡྱིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀྟོད་འདུག་ཅེས་གྟོ་

དགྟོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་ཤེས་ཚད་དང་དྟོ་སྣང་གྱིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནྟོར་འཁྲུལ་ཤྟོར་བ་

སྟོགས་གཟྱིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱྟོར་དང་ལམ་སྟྟོན་གྱི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདྱི་གའྱི་རྟོམ་སྒྱིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གྱི་ངྟོ་སྤྟོད་དང་ལམ་སྟྟོན་གནང་བའྱི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདྱི་ནས་ཀང་གང་མགྟོགས་ངང་པར་གཞྱིར་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང་ལེགས་སྒྱིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏྟོང་ངེས་ཡྱིན། 

སེར་བེས་རྱིག་མཛོད་ཆེན་མྟོའྱི་རྟོམ་སྒྱིག་ཁང་ནས།

ཕྱི་ལྟོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །རྟོགས་ལྡན་རྒན་པྟོ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་སེམས་ངྟོ་མཛུབ་

ཚུགས་ཀྱི་གདམས་པ་མུན་སེལ་སྒྟོན་མེ་བཞུགས་སྟོ། །

བླ་མ་དང་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྟོ། །

ཐྟོས་བསམ་སྦྟོང་བ་རྒྱ་ཆེན་མྱི་དགྟོས་པར། །

མན་ངག་ལུགས་ཀྱིས་སེམས་ངྟོ་སྐྱྟོང་བ་ཡྱི། །

གྟོང་སགས་ཕལ་མྟོ་ཆེ་ཞྱིག་ཚེགས་ཆུང་ངུས། །

རྱིག་འཛིན་ས་ལ་གཤེགས་”དེ(1)་ལམ་ཟབ་མཐུ། །

དེ་ཡང་རང་གྱི་སེམས་འདྱི་རང་བབས་སུ་ཅྱི་ཡང་མྱི་བསམ་པར་བཞག་ནས་དེ་

ཡྱི་ངང་དུ་དྲན་པའྱི་རྒྱུན་བསྐྱང་བ་དེ་ཡྱི་ཚེ། བཏང་སྙྟོམས་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ཤེས་པ་

མུན་ནེ་ཐྟོམ་མེ་བ་ཞྱིག་འབྱུང་། དེ་ལ་འདྱི་ཤེས་དེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷག་མཐྟོང་གང་ཡང་མ་

སྐྱེས་པའྱི་ཚེ་ན། དེའྱི་ཆ་ནས་བླ་མ་དག་མ་རྱིག་པར་མྱིང་འདྟོགས་པར་འདུག །དེ་ལ་

འདྱི་འདྲ་འདྱི་ཡྱིན་གྱི་ངེས་བཟུང་སྨྲ་མ་ཤེས་པའྱི་ཆ་ནས་ལུང་མ་བསྟན་ཞེས་མྱིང་

བཏགས། ཅྱི་ལ་གནས་དང་ཅྱི་བསམ་པ་སྨྲར་མེད་པས་ཐ་མལ་བཏང་སྙྟོམས་ཞེས་

བཏགས་ཏེ། ཡྱིན་ནྱི་ཀུན་གཞྱིའྱི་ངང་དུ་ཐ་མལ་རང་གར་བསད་པ་ཡྱིན། བཞག་

ཐབས་དེ་འདྲ་བ་ལ་བརེན་ནས་མྱི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་དགྟོས་ཀང་། རང་ངྟོ་རྱིག་པའྱི་

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

ཡེ་ཤེས་མ་ཤར་བ་དེ་འདྲ་སྟོམ་གྱི་དངྟོས་གཞྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 

ཀུན་སྟོན་ལས། 

ཅྱི་ཡང་དྲན་མེད་ཐྟོམ་མེ་བ༔ 

དེ་ཀ་མ་རྱིག་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ༔ 

ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནྟོ། །

དེ་ལྟར་ཅྱི་ཡང་མ་དྲན་མ་འགྱུས་པའྱི་ཤེས་པ་ཐྟོམ་མེ་བ་དེ་འདྲ་སེམས་ཀྱིས་

མྟོང་བས་ན། དེ་འདྲའྱི་དྟོན་ཤེས་མཁན་དང་མྱི་བསམ་པར་འདུག་མཁན་ཁྟོ་རང་ལ་

བབ་ཀྱིས་བལྟས་པས། འགྱུ་དྲན་བལ་བའྱི་རྱིག་པ་ཕྱི་ནང་མེད་པར་ཟང་ཐལ་ལེ་བ་

ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལྟ་བུ། མང་བ་མྟོང་བེད་གཉྱིས་མེད་ཀང་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་

རང་གྱིས་ཁྟོ་ཐག་ཆྟོད་ནས་འདྱི་ལས་གཞན་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག་སྙམ་པ་བྱུང་ན། དེ་ལ་

བསམ་བརྟོད་ཀྱིས་འདྱི་འདྲ་ཞེས་སྨྲར་མེད་པས་མཐའ་བལ་དང་བརྟོད་བལ་དང་

གཉུག་མའྱི་འྟོད་གསལ་དང་། རྱིག་པ་ཞེས་བཏགས་ཆྟོག་སྟེ། རང་ངྟོ་འཕྲྟོད་པའྱི་ཡེ་

ཤེས་ཤར་བས་དམུ་ཐྟོམ་མེ་བའྱི་མུན་པ་”དྭངས(2)་ཏེ། ནམ་ལངས་པས་ཁྱིམ་ནང་

མཐྟོང་བ་ལྟར་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པས་སྟོ། །

འདྱི་ལ་མ་རྱིག་སྟོ་ངའྱི་”སྦུབས(3)་འབེད་པའྱི་མན་ངག་ཅེས་བའྟོ། །དེ་ལྟར་

རྟོགས་ཚེ་ཆྟོས་ཉྱིད་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི་རང་བཞྱིན་བབ་ཀྱིས་ཡེ་ནས་གནས་པས་རྒྱུ་རྐེན་

གྱིས་འདུས་མ་བས་པ་དང་། དུས་གསུམ་འཕྟོ་འགྱུར་མེད་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ཤྱིང་། 

དེ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཞེས་བ་བ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་ཡྟོད་པར་མྱི་དམྱིགས་

2 དངས

3   སྦུབ
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ངྟོ་མཛུབ་ཚུགས་ཀྱི་གདམས་པ།

སྟོ། །ས་མ་མུན་ཐྟོམ་མེ་བ་དེ་ལ་བརྟོད་དུ་མེད་ཀང་། ཅྱི་ཡང་བརྟོད་མ་ཤེས་པས་ཁྟོ་

ཐག་མ་ཆྟོད་པ་ཡྱིན་ལ། རྱིག་ངྟོ་ལ་བརྟོད་དུ་མེད་ཀང་བརྟོད་མེད་ཀྱི་དྟོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་

མེད་པའྱི་ཁྟོ་ཐག་ཆྟོད་པས། མྱིག་མེད་དང་མྱིག་ལྡན་ལྟར་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བརྟོད་དུ་

མེད་ཚུལ་ཁད་ཆེ་བས། ཀུན་གཞྱི་དང་ཆྟོས་སྐུའྱི་དབེ་བ་ཡང་འདྱིར་གནད་འདུས་

སྟོ། །

དེས་ན་ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་དང་། ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པ་དང་། བརྟོད་བལ་

སྟོགས་ལ་ཡང་དག་ཡྱིན་མྱིན་གཉྱིས་ཡྟོད་པས་སྒ་མཐུན་དྟོན་འཕགས་ཀྱི་གནད་

ངེས་པར་བས་ན་ཟབ་མྟོའྱི་ཆྟོས་ཀྱི་དགྟོངས་ཉམས་རེད་པར་འགྱུར་རྟོ། །

སེམས་ངྟོའྱི་”ངང(4)་དུ་རང་བབ་བཞག་ཚེ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་གསལ་ཙམ་རྱིག་ཙམ་

སྐྱྟོང་རྒྱུར་བས་ཏེ་ཡྱིད་ཤེས་ཀྱིས་གསལ་ལྟོ་སྙམ་པའྱི་ངང་དུ་འཇྟོག །

ཁ་ཅྱིག་གྱིས་སྟྟོང་ཆམ་མེ་བ་ཤེས་པ་སྟྟོང་སྟོང་བ་ལྟ་”བུ(5)་ལ་སེམས་འཛིན་

ཀང་། འདྱི་གཉྱིས་ཀ་ཡྱིད་ཤེས་ཀྱི་ཆ་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཉམས་ལ་ཞེན་པ་ཙམ་ཡྱིན་

པས། དེའྱི་ཚེ་གསལ་བ་དང་གསལ་བར་འཛིན་མཁན། སྟྟོང་པ་དང་སྟྟོང་པར་འཛིན་

མཁན་གྱི་ཤེས་པ་དྲན་འཛིན་གྱི་རྒྱུད་བེང་ངེ་བ་དེའྱི་བབ་ལ་བལྟས་པས། གཟུང་

འཛིན་དུ་ཞེན་པའྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རེན་”ཕུར(6)་ཕྱུངས་ཏེ་རེན་ནེ་ཡེ་རེ་བ་གསལ་སྟྟོང་

མཐའ་དབུས་དང་བལ་བའྱི་རང་བབ་ཁྟོ་ཐག་ཆྟོད་དེ་དྭངས་སེང་ངེ་བ་བྱུང་ན་དེ་ལ་

རྱིག་ངྟོ་ཞེས་མྱིང་འདྟོགས་ཏེ། འཛིན་པ་ཅན་གྱི་ཉམས་ཀྱི་ཤུན་པ་དང་བལ་བའྱི་རྱིག་

པ་ཡེ་ཤེས་རེན་པར་ཤར་བ་ཡྱིན་ནྟོ། །འདྱི་ལ་སྱིད་པའྱི་དྲ་བ་གཅྟོད་པའྱི་མན་ངག་
4   དང

5   དུ

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

ཅེས་བའྟོ། །

དེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་དཔྟོད་ཉམས་ཀྱི་སྦུན་པ་སྣ་ཚོགས་དང་བལ་བའྱི་རྱིག་པ་

འབས་སྣེའུ་ལྟ་བུ་ཆྟོས་ཉྱིད་ཀྱི་རང་བབ་རང་གསལ་གྱི་སྟོ་ནས་ངྟོས་ཟྱིན་པར་

བའྟོ། །རྱིག་པའྱི་བབ་ངྟོ་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆྟོག་པར་དེ་གའྱི་ངང་དུ་གྟོམས་པའྱི་

གནས་ཆ་བརན་དགྟོས་པས། ཤེས་པ་རང་བབ་བཞག་པའྱི་དྲན་རྒྱུན་མ་ཡེངས་པར་

སྐྱྟོང་བ་གལ་ཆེ། དེ་ལྟར་བསྐྱྟོང་དུས་རེས་ཅྱི་ཡྱིན་མེད་པའྱི་མྱི་རྟོག་རྨུན་པྟོ། རེས་

ལྷག་མཐྟོང་གྱི་དྭངས་ཆ་ཐྟོན་པའྱི་མྱི་རྟོག་ཟང་ཐལ། རེས་བདེ་ཉམས་ཞེན་པ་ཅན། 

རེས་བདེ་ཉམས་ཞེན་མེད། རེས་སྣ་ཚོགས་གསལ་ཉམས་འཛིན་པ་ཅན། རེས་

དྭངས་གསལ་རྟོགས་མེད་འཛིན་བལ། རེས་རྩུབ་ཉམས་མྱི་སྡུག་པ། རེས་འཇམ་

ཉམས་ཡྱིད་འྟོང་། རེས་རྣམ་རྟོག་ཆེས་འཚུབ་ཆེ་བའྱི་ཕྱིར་འབངས་ནས་སྟོམ་སྟྟོར་བ། 

རེས་འཐྱིབ་དྭངས་མྱི་ཕེད་པས་རྟོགས་པ་ཅན་སྟོགས། ཐྟོག་མེད་ནས་གྟོམས་པའྱི་

རྣམ་རྟོག་དང་ལས་རླུང་གྱི་རྦ་རླབས་སྣ་ཚོགས་ངེས་པ་དང་ཚད་བཟུང་མེད་པར་

འབྱུང་བ་ནྱི། ལམ་རྱིང་པྟོར་ཞུགས་པས་བདེ་གཟར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་མཐྟོང་བ་

དང་འདྲ་བས་གང་ཤར་ཆེད་འཛིན་མེད་པར་རང་ལམ་བསྐྱང་། ལྷག་པར་མ་གྟོམས་

པའྱི་དུས་ན་རྣམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་མེ་ལྟར་འབར་བ་གཡྟོ་བའྱི་ཉམས་ཀྱི་དུས་སུ་དེས་

མ་སུན་པར་བས་ཏེ། སྒྱིམ་ལྷྟོད་རན་”པྟོས(7)་རྒྱུན་མ་བཏང་བར་བསྐྱང་བས་ཐྟོབ་པ་

སྟོགས་ཉམས་ཕྱི་མ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་འབྱུང་ངྟོ་། །

འདྱི་དུས་སྤྱིར་རྱིག་པ་དང་མ་རྱིག་པ། ཀུན་གཞྱི་དང་ཆྟོས་སྐུ། རྣམ་ཤེས་དང་། 

7   བྟོས
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ངྟོ་མཛུབ་ཚུགས་ཀྱི་གདམས་པ།

ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁད་པར་བླ་མའྱི་མན་ངག་”གྱི(8)་ཉམས་མྟོང་གྱི་སྟེང་ནས་ངྟོ་འཕྲྟོད་པ་

གདྱིང་དུ་བས་ནས། སྐྱྟོང་དུས་ཆུ་མ་བསྒུལ་ན་”དྭངས་པ(9)་ལྟར། རྣམ་ཤེས་རང་

སར་བཞག་པས་དེའྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་དུ་གསལ་བའྱི་མན་ངག་གཙོ་བྟོར་

བ་དགྟོས་ཀྱི། བདག་གྱི་སྟོམ་རྒྱུ་འདྱི་རྣམ་ཤེས་སམ་ཡེ་ཤེས་གང་ཡྱིན་ཞེས་སང་

བླང་གྱི་དཔད་ར་དང་དཔེ་ཆའྱི་གྟོ་རྟོག་གྱི་འདུ་འཕྲྟོ་སེལ་བར་མྱི་བ་སྟེ། དེས་ཞྱི་ལྷག་

གཉྱིས་ཀ་ཅུང་ཟད་སྒྱིབ་པར་འགྱུར་རྟོ། །རང་བབ་འཇྟོག་པའྱི་དྲན་པའྱི་རྒྱུན་བརན་

པའྱི་ཞྱི་གནས་ཀྱི་གྟོམས་ཆ་དང་། །རང་ངྟོ་རང་གསལ་དུ་ཤེས་པའྱི་ལྷག་མཐྟོང་རང་

ཤུགས་ཀྱིས་འབེལ་བའྱི་ཚུལ་དུ་གྟོམས་པ་བརན་པྟོར་སྟོང་བ་ན། །རང་བབ་ཡེ་

གནས་དང་། རང་བཞྱིན་འྟོད་གསལ་གྱི་ཞྱི་ལྷག་ཡེ་ནས་དབེར་མེད་པ་རང་བྱུང་གྱི་

ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པ་ཆེན་པྟོའྱི་དགྟོངས་པ་འཆར་བར་འགྱུར་རྟོ། །འདྱི་ནྱི་མཁའ་ལྟར་

མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་གནས་པའྱི་མན་ངག་གྟོ །

དེ་ལྟར་ཡང་དཔལ་ས་ར་ཧས། བསམ་དང་བསམ་བ་རབ་ཏུ་སང་ནས་

སུ། །བསམ་མེད་བུ་ཆུང་ཚུལ་དུ་གནས་བ་ཞྱིང་། །ཞེས་བཞག་ཐབས་དང་། བླ་མའྱི་

ལུང་ལ་བསྒྱིམ་སྟེ་རབ་འབད་ན། །ཞེས་རྱིག་པ་ངྟོ་སྤད་པའྱི་མན་ངག་དང་ལྡན་པར་

བས་ན། ལྷན་ཅྱིག་སྐྱེས་པ་འབྱུང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་གདྟོད་ནས་རང་གྱི་

སེམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྐྱེས་པ་སེམས་ཀྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་རྱིག་པ་རང་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་

འབྱུང་སྟེ། དེ་ནྱི་ཆྟོས་ཀུན་གྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་དང་ཐ་དད་མེད་པ་གཉུག་མ་དྟོན་གྱི་འྟོད་

གསལ་ཀང་ཡྱིན་ནྟོ། །དེས་ན་རང་བབ་བཞག་པ་དང་། རང་ངྟོ་ཤེས་པའྱི་རྱིག་པའམ་

8   གྱིས

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

སེམས་ཀྱི་ངྟོ་བྟོའམ་ཆྟོས་ཉྱིད་སྐྱྟོང་ཚུལ་འདྱི་གནད་བརྒྱ་གཅྱིག་འདུས་ཀྱི་མན་ངག་

ཡྱིན། རྒྱུན་དུ་སྐྱྟོང་རྒྱུའང་དེ་ཡྱིན། གྟོམས་པའྱི་ཚད་ནྱི་མཚན་མྟོའྱི་འྟོད་གསལ་གྱིས་

འཛིན། ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པའྱི་རགས་ནྱི་དད་པ་དང་སྙྱིང་རེ་ཤེས་རབ་སྟོགས་

རང་ཤུགས་”ཀྱིས(10)་འཕེལ་བས་རྟོགས། བདེ་ཞྱིང་ཚེགས་ཆུང་བ་ནྱི་རང་གྱི་

ཉམས་སུ་མྟོང་བས་ཤེས། ཟབ་ཅྱིང་མྱུར་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་འབད་”རྟོལ(11)་ཆེན་པྟོས་

བསྒྲུབ་པའྱི་ལམ་གཞན་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་དང་རྟོགས་ཚད་བསྟུན་པས་ངེས་པ་ཡྱིན་

ནྟོ། །རང་སེམས་འྟོད་གསལ་བསྟོམ་པས་འབས་བུ་ཐྟོབ་རྒྱུའང་དེའྱི་སྟེང་གྱི་རྣམ་རྟོག་

དང་དེའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་རང་སངས་ཚེ། མཁེན་གཉྱིས་”རྟོལ(12)་མེད་དུ་

རྒྱས་ནས་གདྟོད་མའྱི་གཏན་སྱིད་ཟྱིན་ཏེ་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྟོ། །ཟབ་

པྟོ། གུ་ཧྱ༔ ས་མ་ཡ༔ 

  རབ་ཚེས་མེ་ར་ཟླ་༢ཚེས་༢ལ་ཐྟོས་བསམ་ལ་ཆེར་མྱི་བརྟོན་ཀང་སེམས་

ངྟོའྱི་ཉམས་ལེན་འདྟོད་པའྱི་གྟོང་སགས་པ་སྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ། རྟོགས་ལྡན་རྒན་པྟོ་

ཕལ་གྱི་ཉམས་མྟོང་དམར་ཁྱིད་ཀྱི་ཆྟོས་སད་གྟོ་བདེ་དང་བསྟུན་པའྱི་གདམས་པ་ཟབ་

མྟོ་མྱི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་རྟོ་རེས་བཀྟོད་པ་དགེའྟོ་མངྒ་ལཾ། །

10   ཀྱི

11   སྟོལ

12   སྟོལ
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རྱིག་སྟྟོང་རྟོ་རེའྱི་རང་གདངས།

འཇམ་དཔལ་རྟོགས་པ་ཆེན་པྟོའྱི་གཞྱི་ལམ་འབས་བུ་དབེར་མེད་

པའྱི་དྟོན་ལ་སྟོན་པ་རྱིག་སྟྟོང་རྟོ་རེའྱི་རང་གདངས་ཞེས་བ་བ་

བཞུགས།

ཕྟོགས་བཅུ་དུས་བཞྱིའྱི་བདེ་གཤེགས་སས་བཅས་ཀྱི། །

ཡེ་ཤེས་སྐུར་གྱུར་གཉྱིས་མེད་ཚུལ་འཆང་བ། །

འཇམ་དཔལ་གཞྟོན་ནུ་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་ངང། །

བར་མེད་དྟོན་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་གྱུར་ཅྱིག །

གདྟོད་མའྱི་མགྟོན་པྟོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །

མཉམ་ཉྱིད་ཆྟོས་སྐུར་ལྟ་བའྱི་མྟོས་གུས་ཀྱིས། །

དྟོན་བརྒྱུད་དགྟོངས་པའྱི་བྱིན་རླབས་སྙྱིང་ལ་འཕྟོས།  །

རྱིག་པ་རལ་གྱི་དབང་ཆེན་ཐྟོབ་པར་ཤྟོག །

ཡེ་ནས་གནས་ཕྱིར་རྟོལ་བས་བསྒྲུབ་པ་དང། །

དབང་པྟོའྱི་ཁད་པར་སྟོགས་ལ་མྱི་ལྟྟོས་ཀང། །

ས་བས་ཡྱིད་མ་ཆེས་པ་སེམས་ཀྱི་གསང། །

བླ་མའྱི་མན་ངག་སྟྟོབས་ཀྱིས་མཐྟོང་གྱུར་ཅྱིག །

སྤྟོས་ཤྱིང་དཔད་པ་ཀུན་རྟོག་སྣྟོན་མ་སྟེ། །

བཙལ་ཞྱིང་སྒྲུབ་པ་རང་ཉྱིད་ངལ་བའྱི་རྒྱུ།  །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དམྱིགས་ཤྱིང་བསྟོམ་པ་ཕྱིར་ཞྱིང་འཆྱིང་བའྱི་གཟེབ། །

ཟུག་རྔུའྱི་སྤྟོས་པ་ནང་ནས་ཆྟོད་པར་ཤྟོག །

བསམ་བརྟོད་བལ་ལ་མཐྟོང་བ་གང་མེད་ཀང། །

མ་མཐྟོང་ལྷག་མར་གྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། །

རང་སེམས་ཁྟོ་ཐག་ཆྟོད་པ་ཟབ་མྟོའྱི་དྟོན། །

མཚོན་པར་དཀའ་བའྱི་དེ་ཉྱིད་རྟོགས་པར་ཤྟོག །

སྤྟོས་ཀུན་ཀ་ནས་དག་ཕྱིར་ཡྟོད་མཐའ་སྦངས། །

རྱིག་གདངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་མེད་མཐའ་བལ། །

གཉྱིས་སུ་བརྟོད་ཀང་རྟོག་པས་འཇུག་ཚུལ་ཙམ། །

དབེར་མེད་བརྟོད་བལ་མཉམ་པའྱི་དྟོན་མཐྟོང་ཤྟོག །

འདྱི་ན་མཛུབ་མྟོས་ཟླ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །

དང་པྟོར་ཡྱིད་དཔྟོད་ཚིག་གྱིས་མཚོན་བས་ཀང། །

ཆྟོས་ཉྱིད་རང་བབས་ཡྱིད་དཔྟོད་ཡུལ་ལས་འདས། །

རང་གྱིས་རང་ལ་བླན་ཏེ་མཐྟོང་བར་ཤྟོག །

འདྱི་ལ་བསལ་བར་བ་བ་མ་མཐྟོང་ཞྱིང། །

བཞག་སྟེ་སྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་དམྱིགས་པས། །

དགག་སྒྲུབ་རྟོལ་བས་མ་བསད་ཆྟོས་ཉྱིད་ངང། །

ལྷུན་གྱིས་གནས་པའྱི་དྟོན་ལ་འཇུག་པར་ཤྟོག །



  9  

རྱིག་སྟྟོང་རྟོ་རེའྱི་རང་གདངས།

ཤེས་བའྱི་གཞྱི་དང་བགྟོད་པར་བེད་པའྱི་ལམ། །

ཐྟོབ་བ་འབས་བུའྱི་ཆྟོས་སུ་བཏགས་པ་ཡང། །

རང་བཞྱིན་གཤྱིས་ལ་ནམ་མཁའྱི་གྟོ་རྱིམ་འདྲ། །

བར་མེད་དྟོན་ལ་ལྷུན་གྱིས་གནས་པར་ཤྟོག །

འཁྲུལ་བས་སྒྟོ་བཏགས་མ་དག་འཁྟོར་བའྱི་ཆྟོས། །

དེ་ལས་ལྟོག་པ་དག་པའྱི་སྣང་བ་ཡང། །

ལྟྟོས་ནས་བཏགས་པ་རྣམ་པར་སྤྟོས་པའྱི་ཆྟོས། །

སྤྟོས་མེད་གཤྱིས་ལ་མྱི་གནས་མཐྟོང་གྱུར་ཅྱིག །

བླྟོ་བལ་ཆྟོས་ཉྱིད་གཤྱིས་ཀྱི་བཞུགས་ཚུལ་ལ། །

ལྟ་དང་སྟོམ་པས་བསད་ཀྱིན་རྟོག་པས་སྒྱིབ། །

ཐ་མལ་གཤྱིས་སུ་སྟོན་ལ་ལྟ་སྟོམ་བལ། །

རྣལ་མའྱི་དྟོན་ལ་བབ་ཀྱིས་གནས་གྱུར་ཅྱིག །

གང་ལ་དམྱིགས་པར་བ་བ་ལྟ་བའྱི་དུག །

གང་ཞྱིག་རྟོལ་བས་ཟྱིན་པ་སྟོམ་པའྱི་སྐྱྟོན།  །

གང་ལ་བླང་དྟོར་བ་བ་སྤྟོད་པའྱི་འཕྲང། །

ཟུག་རྔུ་ཀུན་བལ་ཆྟོས་ཉྱིད་མཐྟོང་བར་ཤྟོག །

སྤྟོས་པའྱི་གཟེབ་ཏུ་མ་ཚུད་རྱིག་པའྱི་གདངས། །

བླྟོ་བལ་མངྟོན་སུམ་མཐྟོང་ལ་ཡྱིད་དཔྟོད་ཀྱི། །



  10  

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

ཞགས་པས་མཁའ་ལ་མདུད་པ་མྱི་འདྟོར་བར། །

རང་བཞག་རྣལ་མའྱི་དྟོན་ལ་མཁས་གྱུར་ཅྱིག །

དེ་ཚེ་རང་རྱིག་གཞྟོན་ནུ་བུམ་པ་སྐུའྱི། །

མཁེན་ཆ་རང་འྟོད་གསལ་བ་འཇམ་པའྱི་དབངས། །

ཤེས་རབ་རང་བྱུང་སྒྟོན་མའྱི་སྣང་བ་ཡྱིས། །

སྒྱིབ་པའྱི་མུན་པ་འཐྱིབ་པྟོ་འཇྟོམས་གྱུར་ཅྱིག །

མ་བཅྟོས་འདུས་མ་བས་པའྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་ལ། །

བཅྟོས་མའྱི་ལམ་གྱིས་གསར་དུ་བསྒྲུབ་མེད་པས། །

རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་མཐར་ཐུག་འབས་བུའྱི་དྟོན། །

རང་ལ་ཡེ་ནས་གནས་པ་མཐྟོང་བར་ཤྟོག །

ཡྱིད་དཔྟོད་ཚིག་གྱི་སྦུན་པ་འཁྲུལ་བའྱི་ལམ། །

ཇྱི་ལྟར་བརྟོད་ཀང་རྟོག་པའྱི་དྲྭ་བ་སྟེ། །

ལུང་ལས་མ་བྱུང་རང་གྱིས་རྱིག་བ་བའྱི། །

མན་ངག་ཟབ་མྟོ་སྙྱིང་ལ་བསྟོམ་པར་ཤྟོག  །

གཟུང་འཛིན་སེམས་ནྱི་ངྟོ་བྟོ་ཉྱིད་ཀྱིས་འཁྲུལ། །

གང་ལྟར་དམྱིགས་པ་དེ་བཞྱིན་ཉྱིད་དུ་མྱིན། །

སེམས་ལས་མ་བྱུང་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

ངེས་པ་དྟོན་གྱི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྟོག །



  11  

རྱིག་སྟྟོང་རྟོ་རེའྱི་རང་གདངས།

རྱིག་སྟྟོང་རྱིག་པའྱི་དབྱིངས་སུ་ཆྟོས་ཐམས་ཅད། །

མཉམ་པ་ཉྱིད་གྱུར་ཐྱིག་ལེ་ཉག་གཅྱིག་ལ། །

འཁྟོར་འདས་རེ་དྟོགས་ཞྱིག་པའྱི་ངང་ཚུལ་དུ། །

མྱི་གནས་ཆྟོས་སྐུའྱི་གཏན་སྱིད་ཟྱིན་པར་ཤྟོག །

འདྱི་ལྟར་ལུས་དང་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཡང། །

རབ་རྱིབ་བཞྱིན་དུ་རྟོག་པའྱི་དབང་གྱིས་སྣང། །

མྱི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྟོའྱི་རང་མདངས་ཀྱིས། །

ཆྟོས་ཟད་གདྟོད་མའྱི་དབྱིངས་སུ་སྦངས་གྱུར་ཅྱིག །

དེ་ཚེ་མཁའ་དང་མཉམ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

ཕྟོགས་དུས་མུ་མཐའ་སྱིད་དུ་འགྟོ་ཀུན་གྱི། །

ཕན་བདེའྱི་དྟོན་ཀུན་འཇྟོ་བའྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་ནྟོར། །

སྒྱིབ་བལ་འབས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་ཐྟོབ་པར་ཤྟོག །

ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀྱི་ནྱི་ཝཱ་ར་ཧྱིའྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པར་ཡྟོངས་སུ་གགས་

པ་རེ་བཙུན་མ་བདེ་སྐྱྟོང་ཡེ་ཤེས་དབང་མྟོས་རབ་ཚེས་མེ་ཁྱི་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་དུས་དགེ་

བར་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ལྷ་རེག་དང་། ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ་རྱིན་པྟོ་ཆེའྱི་རྒྱན་ལྡན་བཅས་

བཀའ་ཡྱིས་བསྐུལ་བའྱི་རྐེན་བས་ནས་ཚེས་དེ་ཉྱིད་ལ་མྱི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགེས་

པའམ་འྟོད་གསལ་རྟོ་རེ་ཞེས་བ་བའྱི་རྟོགས་པར་བྱིས་པ་སྟེ། རྟོགས་པ་ཆེན་པྟོའྱི་

གྲུབ་མཐའྱི་རང་སད་ཐུན་མྱིན་རང་རང་ཚུགས་པར་གང་ཤར་སྨྲས་པའྱི་དགེ་བས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འགྟོ་ཀུན་གདྟོད་མའྱི་མགྟོན་པྟོ་འཇམ་དཔལ་གཞྟོན་ནུའྱི་གྟོ་འཕང་ཐྟོབ་པར་གྱུར་

ཅྱིག །ཐྟོས་པ་ཙམ་གྱིས་ངེས་པར་གྟོལ་འགྱུར་ཞེས། །རྟོ་རེ་འཆང་གྱིས་བསགས་པ་

ལམ་གྱི་མཆྟོག །འདྱི་ཚུལ་སེམས་པར་བེད་པ་སྟོས་ཅྱི་འཚལ། །ཆྟོས་ཉྱིད་བདེན་

པས་མྱུར་དུ་གྟོལ་བར་འགྱུར། །རྟོལ་བཅས་ཐེག་པས་གདུལ་བར་དཀའ་བའྱི་

ཚེ། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་འབྱུང་ཞེས་སུ། །བསགས་པའྱི་ལུང་བཞྱིན་སྙྱིང་

པྟོའྱི་བསྟན་པ་ཡྱིས། །འཇྱིག་རེན་ཀུན་ཏུ་ཁབ་ཅྱིང་རྒྱས་གྱུར་ཅྱིག །སརྦ་མངྒ་

ལམ། །     ། །

 རང་རྱིག་དྟོགས་གཅྟོད་རྟོ་རེའྱི་མེ་ལྟོང་ཞེས་བ་བ་བཞུགས། 

ན་མྟོ་མཉྫུ་ཤྲྱི་ཡེ། ཐྟོས་ཆུང་མྟོང་བ་མེད་པ་རྣམས། །རྟོགས་ཆེན་རང་རྱིག་

ཅེས་པ་འདྱི། །དབུ་མའྱི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ལས། །ས་མཚམས་དམན་པ་ཞྱིག་ཏུ་

འཛིན། །ཀ་ཡེ་དབུ་མར་རླྟོམས་ཁྟོད་ཀྱི། །ཆྟོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མཉམ་བཞག་ཚེ། །བླྟོ་

རྒྱུན་ཆད་དམ་མ་ཆད་འདྟོད། །རྒྱུན་ཆད་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་བསྟོམ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན་

བླྟོས་ཆྟོས་ཉྱིད། །ཉམས་སུ་མྟོང་བ་ཡྟོད་དམ་མེད། །མེད་ན་ཆྟོས་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟར་

རྟོགས། །ཡྟོད་ན་དེ་འདྲའྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་དེ། །ཆྟོས་ཀུན་དེ་ཉྱིད་ཡྱིན་ཕྱིར་ན། །ཡུལ་ཅན་

དེའྱི་ངྟོར་ཆྟོས་ཅན་རྣམས། །མ་འགག་སྣང་བ་ཡྟོད་དམ་མེད། །ཡྟོད་ན་གཉྱིས་སྣང་ཇྱི་

ལྟར་ནུབ། །མེད་ན་ཡུལ་དང་བལ་བ་ཡྱི། །བླྟོ་ཡྱིས་ཉམས་སུ་མྟོང་ཞེས་པ། །ཇྱི་འདྲ་

ཞྱིག་ལ་མཛུབ་མྟོ་འཛུག །

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་བལ་བ་ཡྱི། །སྟོ་སྟོ་རང་རྱིག་ཡེ་ཤེས་ཙམ། །ཡྱིན་ཟེར་ན་ནྱི་

དེ་དག་ལ། །རང་རྱིག་ཅེས་སུ་མྱིང་འདྟོག་པ། །ཡྱིན་ཕྱིར་རང་རྱིག་ཅེས་པ་
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རྣམ་པར་སྦྟོང་བ་སྟོ་སྟོར་བརག་པའྱི་དཔད་སྟོམ་འཁྟོར་ལྟོ་མ།

འདྱི། །སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀྱི་གསལ་རྱིག་དང་། །ཕྱི་དྟོན་མེད་པར་མ་ཤེས་

པའྱི། །ཤེས་པ་ཉྱི་ཚེའྱི་སྟྟོང་ཉྱིད་དུ། །གྟོ་བ་གནས་ལུགས་མྟོང་མེད་གཏམས། །ཆྟོས་

དབྱིངས་བསམ་མྱི་ཁབ་པའྱི་དྟོན། །སྟོ་སྟོ་རང་གྱིས་ཉམས་མྟོང་བ། །མཉམ་བཞག་

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟེ། །ཉྱི་ཚེའྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་ག་ལ་ཡྱིན། །སེམས་ཙམ་རྣམ་ཤེས་བདེན་

གྲུབ་འདྟོད། །འདྱིར་ནྱི་རང་རྱིག་སྟྟོང་པ་ཆེ། །མངྟོན་སུམ་མྟོང་བས་གྲུབ་པ་

ཡྱིས། །མཚན་མའྱི་དམྱིགས་གཏད་ཞྱིག་པ་ཡྱིན། །ཟུང་འཇུག་དབྱིངས་ལ་སུས་

རེག་པ། །དེས་ནྱི་ཆྟོས་ཀུན་དེ་ཉྱིད་མཐྟོང་། །ཆྟོས་ཅན་རེ་རེའྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་དག །སྟོ་

སྟོར་ཡྟོད་ན་ཐུག་པ་མེད། །དེ་ཕྱིར་མྟོང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ནྱི། །ཟུང་འཇུག་དབྱིངས་ལ་

མཉམ་གཞག་པས། །ཡྱིད་དཔྟོད་གྲུབ་མཐས་བསལ་མང་དུ། །གྲུབ་འབས་འདྱི་ན་

མངྟོན་དུ་གྱུར། །

ཅེས་པའང་མྱི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་དཀར་མྟོ་སྟག་ཚང་རྱི་ཁྟོད་དུ་ཐུན་

གསྱིང་ཞྱིག་ལ་ཤར་མར་བྱིས་པའྟོ། །     ། །

སེམས་ཀྱི་དཔྟོད་པ་རྣམ་པར་སྦྟོང་བ་སྟོ་སྟོར་བརག་པའྱི་དཔད་སྟོམ་

འཁྟོར་ལྟོ་མ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྟོ། །

ན་མྟོ་མཛྙུ་ཤྲྱི་ཡེ། །

 སྱིད་ན་ཉེས་པ་གང་མཆྱིས་པ། །

 རང་སེམས་ཉྟོན་མྟོངས་མཐུ་ཡྱིས་བས། །

 ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བེད་ཉྟོན་མྟོངས་རྒྱུ། །

 དེ་ཡང་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་བེད་ཡྱིན། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འདྱི་ལ་དྟོན་གསུམ་སྟེ། ཇྱི་ལྟར་བསྟོམ་པའྱི་ཚུལ། རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའྱི་ཚད། དེའྱི་

གྟོ་དྟོན་ནྟོ། །དང་པྟོ་ནྱི། གང་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྱི་ཡུལ། །ཡྱིད་ཀྱིས་མདུན་དུ་

མངྟོན་བས་ནས། །དེ་ལ་ཕུང་པྟོ་ལྔར་ཕེས་ཏེ། །ཐྟོག་མར་ལུས་ལ་རྣམ་པར་

བརག །ཤ་ཁག་རུས་པ་རང་དང་ཚིལ། །དྟོན་སྣྟོད་ཡན་ལག་དབང་པྟོ་དང༌། །གཤང་

ལྱི་སྱིན་བུ་སྐྲ་སེན་སྟོགས། །མྱི་གཙང་རས་རྣམས་ཇྱི་སྙེད་དང༌། །ས་ལ་སྟོགས་པ་

ཁམས་ཀྱི་ཚོགས། །སྟོ་སྟོར་དབེ་བ་རུང་བའྱི་རྱིགས། །གང་དག་ཇྱི་སྙེད་མཆྱིས་པ་

རྣམས། །ཇྱི་སྱིད་རྡུལ་གྱི་མཐར་ཐུག་བར། །རྱིམ་པར་དབེ་ཞྱིང་དེ་རེ་རེར། །ཆགས་

པ་སྐྱེའམ་མ་སྐྱེ་བལྟ། །མྱི་གཙང་སྱིལ་བུའྱི་རས་དེ་ལས། །ལུས་ཞེས་བ་བ་གཞན་

མེད་པས། །ལུས་ནྱི་མྱི་གཙང་འཁྲུལ་འཁྟོར་དང༌། །ར་དང་བརྱིགས་པ་ལུད་ཕུང་

དང༌། །ལྦུ་བ་བརྟོས་པ་ལྟ་བུ་ནྱི། །མཐྟོང་ཚེ་དེ་དྟོན་དྲན་བཞྱིན་འདུག །

 རྟོགས་པ་དེ་ཡྱི་རྒྱུན་ཡལ་ཚེ། །ཚོར་འདུ་འདུ་བེད་རྣམ་ཤེས་ཀྱི། །རང་བཞྱིན་

རེ་རེ་དག་ལ་ཡང༌། །དུ་མ་ཉྱིད་དུ་ཕེ་ཞྱིང་དཔད། །ཆུ་བུར་སྱིག་རྒྱུ་ཆུ་ཤྱིང་དང༌། །སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུར་མཐྟོང་བའྱི་ཚེ། །དེ་ལའང་ཆགས་པ་བར་མེད་པ། །ཤེས་ནས་རྣམ་རྟོག་དེ་

ཡྱི་རྒྱུན། །མ་ཡལ་བར་དུ་དེ་བསྐྱང་བ། །ཡལ་ན་ཆེད་དུ་མྱི་མཐུད་པར། །སྟོ་སྟོར་

བརག་པ་གཞན་ལ་སྟོ། །དེ་ལྟར་མྱི་གཙང་བ་དང་ནྱི། །སྙྱིང་པྟོ་མེད་པའྱི་ཕུང་པྟོ་

དེ། །བྱུང་ནས་མྱི་སྟོད་སད་ཅྱིག་གྱིས། །འཇྱིག་པ་ལ་ནྱི་ཡང་དག་བསམ། །སྟོན་བྱུང་

མཐའ་མ་མཆྱིས་པ་ཡྱི། །འཇྱིག་རེན་ཀུན་ཀང་ཞྱིག་གྱུར་ཏེ། །ད་ལྟ་མ་འྟོངས་ཀང་དེ་

འདྲ། །འདུས་བས་ངང་ཚུལ་སྐྱྟོ་བའྱི་རྒྱུ། །སྐྱེ་འགྟོ་ཐམས་ཅད་འཆྱི་ངེས་ཏེ། །གྟོ་བུར་

འཆྱི་བ་ཆ་མེད་ལ། །སྱིད་པའྱི་སྣང་བ་འདྱི་དག་ཀུན། །གནས་སབས་འགྱུར་བ་ཅན་དུ་
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རྣམ་པར་སྦྟོང་བ་སྟོ་སྟོར་བརག་པའྱི་དཔད་སྟོམ་འཁྟོར་ལྟོ་མ།

བསམ། །མདྟོར་ན་འདུ་བེད་མྱི་རག་པའྱི། །རྣམ་པ་ཇྱི་སྙེད་ཡྟོད་པ་ལ། །ཇྱི་ལྟར་ནུས་

པ་རེ་རེ་བཞྱིན། །

བླྟོ་ཡྱིས་གསལ་པྟོར་རྱིམ་གྱིས་བསམ། །གང་ཚེ་ཆགས་ཡུལ་ཕུང་པྟོ་དེ། །གྟོག་

དང་ཆུ་བུར་སྤྱིན་ལྟ་བུ། །གཡྟོ་བ་ཉྱིད་དུ་མཐྟོང་བ་ན། །ཇྱི་སྱིད་རྣམ་རྟོག་དེ་ཡྱི་

རྒྱུན། །མ་ཡལ་བར་དུ་དེ་ཉྱིད་བསམ། །དེ་ནས་དུ་མར་གྱུར་པ་ཡྱི། །ཕུང་པྟོ་སད་ཅྱིག་

རེ་རེར་ཡང༌། །སྡུག་བསལ་ཉྱིད་ཀྱི་ངྟོ་བྟོའམ། །བདེ་བར་སྣང་ཡང་འགྱུར་བ་

དང༌། །སྡུག་བསལ་ཕྱི་མའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་གྱི། །ཕུང་པྟོ་སྡུག་བསལ་གཞྱི་ཡྱིན་ལ། །སྱིད་

ན་མཆྱིས་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཀུན། །ཇྱི་ལྟར་ནུས་པ་བསམ་བས་ནས། །དེ་ཀུན་ཕུང་

པྟོའྱི་སྐྱྟོན་ཡྱིན་ཕྱིར། །ཟག་དང་བཅས་པའྱི་ཕུང་པྟོ་ལ། །ཁབ་རེ་ཙམ་གྱི་ཆ་ཤས་

ཀང༌། །སྡུག་བསལ་སྐྱྟོན་མེད་མ་མཆྱིས་པས། །ཕུང་པྟོ་འདྱི་ནྱི་སྡུག་བསལ་

གྱི། །འབྱུང་གནས་མྱི་གཙང་འདམ་དང་ནྱི། །མེ་འྟོབ་སྱིན་གྱིང་འདྲའྟོ་ཞེས། །རྟོགས་

པ་དེ་ལ་ཇྱི་སྱིད་གནས། །དེ་མཐར་སྡུག་བསལ་བསྟན་གྱུར་པ། །དུ་མ་མྱི་རག་ཕུང་པྟོ་

འདྱིར། །བདག་ཅེས་བ་བ་གང་ཡྱིན་ཞེས། །དཔད་པས་བདག་གྱི་སྟྟོང་པ་ཡྱི། །འབབ་

ཆུ་ཆར་དང་ཁང་སྟྟོང་ལྟར། །མཐྟོང་ན་ངེས་ཤེས་དེ་ཡྱི་ངང༌། །ཇྱི་སྱིད་མ་ཡལ་དེ་ངང་

འདུག །ཡལ་བར་གྱུར་ཚེ་སར་ཡང་ནྱི། །གྟོང་བཞྱིན་རྱིམ་པས་དཔད་པར་བ། །

རེས་འགའ་གྟོ་རྱིམ་མེད་པར་ཡང༌། །སྣ་ཚོགས་དཔད་པས་གང་རུང་

བསམ། །ཡང་ནས་ཡང་དུ་འདྱི་དྟོན་བརག །རེས་འགའ་གཞན་གྱི་ཕུང་པྟོར་

བསམ། །རེས་འགའ་རང་གྱི་ཕུང་པྟོར་བརག །རེས་འགའ་འདུས་བས་ཀུན་ལ་

དཔད། །གང་ལ་ཆགས་ཀང་དེ་སུན་དབྱུང༌། །མདྟོར་ན་དཔད་པ་འདྱི་བཞྱི་པྟོ། །མྱིན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པའྱི་རྣམ་རྟོག་སངས་ནས་སུ། །དཔད་པའྱི་འཁྟོར་ལྟོ་བར་མེད་བསྟོར། །ཅྱི་ཙམ་

དཔད་བཞྱིན་ངེས་པ་སྐྱེ། །འདྱི་འདྲའྱི་དམྱིགས་པ་སྣ་ཚོགས་ལ། །ཤེས་པ་གསལ་པྟོ་

རྒྱུ་བ་ཡྱིས། །ར་ལ་མཆེད་པའྱི་མེ་བཞྱིན་དུ། །རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཇུག་པར་བ། །སྟོན་

ཚེ་བདག་གྱིས་དུས་ཀུན་ཏུ། །ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ཡྱིས། །སྣ་ཚོགས་རྟོག་པ་

རྒྱུན་འཇུག་པ། །དེ་ཡྱི་ཚབ་ཏུ་འདྱི་བཞག་བ། །

གལ་ཏེ་དུབ་པར་གྱུར་ནས་སུ། །གཉེན་པྟོའྱི་དཔད་པའང་མྱི་འཇུག་ལ། །ཉྟོན་

མྟོངས་དག་ཀང་མྱི་སྐྱེ་ན། །བཏང་སྙྟོམས་ཉྱིད་དུ་ངལ་གསྟོ་བ། །རེ་ཞྱིག་ངལ་བས་

སྟོར་ཆུད་ནས། །སར་ཡང་གྟོང་བཞྱིན་སྟོ་སྟོར་བརག །སྟོ་སྟོར་བརགས་པའྱི་རྟོགས་

པ་འདྱི། །དྲན་བཞྱིན་ཤེས་བཞྱིན་ཀུན་ཏུ་གནས། །གལ་ཏེ་བརེད་པར་གྱུར་པའྱི་

སབས། །ཉྟོན་མྟོངས་སྐྱེ་བར་གྱུར་པ་ན། །དག་བྟོ་མཐྟོང་ཚེ་མཚོན་བཞྱིན་དུ། །སྟོ་

སྟོར་བརག་པ་བླང་བར་བ། །མུན་པ་ལ་ནྱི་སྣང་བ་བཞྱིན། །སྟོ་སྟོར་བརག་པ་འདྱི་ལྟ་

བུ། །ཅུང་ཟད་ཀྱིས་ཀང་ཉྟོན་མྟོངས་ལ། །གནྟོད་པ་ཆེན་པྟོ་སྨྲྟོས་ཅྱི་འཚལ། །

འདུས་བས་འཁྟོར་བའྱི་ཉེས་པ་རྣམས། །ཅྱི་ཙམ་མཐྟོང་བ་དེ་ཙམ་ལ། །མ་ངན་

འདས་པ་འདུས་མ་བས། །ཞྱི་བསྱིལ་བླ་ན་མེད་པ་ཤེས། །གཉྱིས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་

པའྱི་ཚད་ནྱི། །ནམ་ཞྱིག་གྟོམས་ནས་རང་གཞན་གྱི། །ཕུང་པྟོ་ལྔ་དང་འདུས་བས་

ཀུན། །དུ་མ་ཉྱིད་དང་མྱི་རག་དང༌། །སྡུག་བསལ་ཉྱིད་དང་བདག་མེད་པ། །ངང་གྱིས་

ཁྟོང་དུ་ཆུད་བས་ནས། །ཆེད་དུ་འབད་པ་མེད་པར་ཡང༌། །སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཧལ་

ཧྟོལ་དུ། །གྱུར་ཚེ་ཉྟོན་མྟོངས་མགྟོ་གནྟོན་འགྱུར། །ཉྟོན་མྟོངས་རླབས་དང་བལ་བས་

ན། །དེ་ཚེ་རྟོགས་མེད་ཡྱིད་ཀྱི་མཚོ། །རང་དབང་དག་དང་མཐུན་གྱུར་ནས། །ཞྱི་
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རྣམ་པར་སྦྟོང་བ་སྟོ་སྟོར་བརག་པའྱི་དཔད་སྟོམ་འཁྟོར་ལྟོ་མ།

གནས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་རེག །རེ་གཅྱིག་སེམས་ཀྱི་དངྟོས་པྟོ་ཡྱི། །དེ་ཉྱིད་བལྟས་ན་

ལྷག་པར་མཐྟོང༌། །འདྱི་ནྱི་ཐེག་གསུམ་ཐུན་མྟོང་གྱི །དང་པྟོར་འཇུག་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་

ནྟོ། །

གསུམ་པ་གྟོ་དྟོན་ནྱི།གང་ཚེ་རེན་འབྱུང་སྒྱུ་མ་ལྟའྱི། །ཆྟོས་ཀུན་གདྟོད་ནས་མ་

སྐྱེས་པས། །ཆྟོས་བདག་མེད་པའྱི་སྟྟོང་ཉྱིད་ལ། །ཐ་དད་གཅྱིག་སྟོགས་མཐའ་གཉྱིས་

བལ། །དབེར་མེད་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དབྱིངས། །བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྙྱིངཔྟོ་འང་

དེ། །དེ་ཉྱིད་རྟོགས་ན་སྱིད་ཞྱིའྱི་མཐར། །མྱི་གནས་མང་འདས་ཆེན་པྟོ་འགྲུབ། །དེ་ནྱི་

མཆྟོག་ཏུ་དག་དང་བདེ། །འདུས་མ་བས་ཆེན་ཡྟོངས་སུ་རག །བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྟོའྱི་

ཡྟོན་ཏན་གྱི། །ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་པ་བླ་ན་མེད། །བླ་མེད་ངེས་གསང་སྙྱིང་པྟོའྱི་དྟོན། །དྟོན་

གྱི་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་དབྱིངས། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཉྱིད་ལ་ཐུག །

དེ་ཡྱི་ངང་ནས་ཆྟོས་ཀུན་རྟོགས། །དེ་ཉྱིད་བླ་མའྱི་མན་ངག་གྱིས། །ཐད་ཀར་ངྟོ་

སྤྟོད་རྟོགས་ཆེན་ལུགས། །དེ་ཕྱིར་ཐེག་ཆེན་མདྟོ་དང་སགས། །ཐུན་མྟོང་ལམ་སྦྟོར་

སྟོན་འགྟོ་རུ། །འདུས་བས་འཁྲུལ་པའྱི་སྦུབ་བཤྱིགས་ནས། །སྟོ་སྟོར་བརག་པའྱི་

ལམ་འདྱི་བཟང༌། །དང་པྟོ་སྟོ་སྟོར་བརག་པའྱི་མཐུས། །ཉྟོན་མྟོངས་སྐྱེ་བའྱི་མཚན་མ་

བཤྱིག །ཕུང་པྟོ་སྟྟོང་པར་ངེས་ཤེས་ནས། །ཁམས་གསུམ་ལ་སྟོན་ཆགས་པ་

བལ། །དེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་དམྱིགས་མཚན་ཀུན། །ཉེ་བར་ཞྱི་བའྱི་སྟྟོང་པ་ཉྱིད། །སང་

གཉེན་ཀུན་ལ་མྱི་སྟོན་པས། །མཐར་འཛིན་ཆགས་པ་ཀུན་བལ་འགྱུར། །ཆགས་མེད་

སྙྱིང་རེས་རྣམ་ཆགས་པས། །ཆྟོས་དབྱིངས་མཁའ་ལ་བ་བཞྱིན་དུ། །སྱིད་པར་

འཇྱིགས་མེད་གང་རྒྱུ་བ། །རྒྱལ་སས་མཆྟོག་གྱི་གྟོ་འཕང་ཐྟོབ། །འདྱི་ལྟར་འཕགས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པའྱི་ལུང་བཞྱིན་དུ། །ཞྱི་ལྷག་ལམ་གྱི་སྟོན་འགྟོ་རུ། །སེམས་ཀྱི་དཔྟོད་པ་རྣམ་སྦྟོང་

བའྱི། །ཐེག་གསུམ་ལམ་གྱི་གལ་གནད་བཤད། །སེམས་ཀྱི་དཔྟོད་པ་རྣམ་སྦྟོང་

བའྱི། །སྟོ་སྟོར་བརག་པ་ཇྱི་གྟོམས་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཉྟོན་མྟོངས་ཆུང༌། །ཉྟོན་མྟོངས་

ཇྱི་ཙམ་སབ་པ་བཞྱིན། །དེ་ལྟར་ཞྱི་གནས་འགྲུབ་པ་ས། །

ཇྱི་ལྟར་མེ་ཡྱིས་སྦྟོང་བའྱི་གསེར། །ཤྱིན་ཏུ་བརྡུང་བ་རུང་བ་བཞྱིན། །ཆགས་

མེད་སེམས་ཀང་དེ་བཞྱིན་ནྟོ། །གང་གྱིས་ལྷ་ཡྱི་ལྟོ་སྟྟོང་དུ། །དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་

ལ་ཅྱི་དགྟོས་པའྱི། །ཡྟོ་བད་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པ་བས། །གང་གཞན་སེ་གྟོལ་གཏྟོགས་

ཙམ་དུ། །མྱི་རག་སྟྟོང་པ་བདག་མེད་པ། །དཔྟོད་ན་ས་མའྱི་བསྟོད་ནམས་

ལས། །གངས་མེད་འཕགས་པར་མདྟོ་ལས་གསུངས། །ཐེག་ཆེན་ཆྟོས་ཀྱི་སྟོམ་བཞྱི་

པྟོ། །བརྟོད་ན་ཆྟོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྱི་དང༌། །བཞྱི་སྟྟོང་རྟོགས་པར་མཉམ་གསུངས་

ཕྱིར། །འདྱི་བཤད་འདྱི་དྟོན་ལེགས་བསྟོམས་ན། །མདྟོ་སེ་བེ་བ་བརྒྱ་མང་པྟོའྱི། །དྟོན་

གནད་ཚུལ་བཞྱིན་བསྟོམ་པའྱི་ཕྱིར། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའྱི་ཤེས་རབ་མཛོད། །ཚེགས་

མེད་ཐྟོབ་ནས་མྱུར་དུ་གྟོལ། །འདྱི་བཤད་དགེ་བས་སྙྱིགས་མ་ཡྱི། །སྐྱྟོན་གྱིས་ལྷག་

པར་གཙེས་པ་རྣམས། །ཆགས་བལ་ཆྟོས་ཀྱི་བདུད་རྱིའྱི་མཐུས། །ཞྱི་བའྱི་གྟོ་འཕང་

རེག་གྱུར་ཅྱིག །

ལགས་ཡྟོས་སྱིན་ཟླའྱི་ཚེས་བཅྟོ་བརྒྱད་ལ་མྱི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་བྱིས་པ་

མངྒ་ལཾ། ། 

སེམས་ཀྱི་ངྟོ་བྟོ། 

ན་མྟོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲྱི་ཡེ། ཆྟོས་ཉྱིད་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ལ་བརྟོད་དུ་མ་
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རྣམ་པར་སྦྟོང་བ་སྟོ་སྟོར་བརག་པའྱི་དཔད་སྟོམ་འཁྟོར་ལྟོ་མ།

མཆྱིས་ཀང་ཆྟོས་ཉྱིད་ཟབ་མྟོའྱི་དྟོན་ལ་འཇུག་པར་འདྟོད་པའྱི་སལ་བཟང་རྣམས་ལ་

རེ་ཞྱིག་ཚིག་གྱིས་མཚོན་ཏེ་བསྟན་ན། སེམས་ཀྱི་ངྟོ་བྟོ་ཞེས་བ་བ་ནྱི། རྱིག་པ་འདུས་

མ་བས་པའྱི་རང་ངྟོ་རེན་པར་བླ་མའྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་ཤྱིང་མན་ངག་གྱིས་ངྟོ་

འཕྲྟོད་པ་ལ་བ་བ་ཡྱིན། དེའྱི་ངྟོ་བྟོ་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ངྟོ་བྟོ་སྟྟོང་པ་དམྱིགས་སུ་མེད་པ། 

རང་བཞྱིན་གསལ་བ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ། ཐུགས་རེ་ཀུན་ཁབ་འགགས་པ་མེད་པ། སྐུ་

གསུམ་དབེར་མེད་ཀྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱིར། ཡྱིན་པ་ཅྱིར་ཡང་མེད་པའྱི་རྱིག་པ་

འདྱི། །རྣམ་པ་འཆར་ཚུལ་ཅྱིར་ཡང་མ་འགགས་པས། །ཞེས་རྱིག་འཛིན་དགའ་རབ་

རྟོ་རེའྱི་འདས་རེས་ལས་གསུངས་སྟོ། །

དེ་ཡང་ཚུར་བསྡུས་ན། སེམས་ཀྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་ཡེ་ནས་རང་བབ་ཀྱི་ཡྱིན་ལུགས། 

གཉུག་མའྱི་རྱིག་པ་བཟྟོ་བཅྟོས་དང་བལ་བ་རྒྱ་ཡན་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནྟོ། །འདྱི་ལ་དགག་

ཕྟོགས་ནས་མཚོན་ཏེ་བརྟོད་ན། གཟུང་བར་ཡྟོད་པ་མྱིན། ཆད་པའྱི་མེད་པ་མྱིན། དེ་

གཉྱིས་ཀ་ཚོགས་པ་མྱིན། གཉྱིས་མྱིན་གྱི་ཕུང་གསུམ་པའང་མྱིན་ཏེ། འདྱི་ཞེས་སྤྟོས་

པ་གང་གྱིའང་ངྟོ་བྟོར་དམྱིགས་སུ་མེད་པའྱི། ཡྱིན་པ་ཅྱིར་ཡང་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་ཞེས་

སྟོ། །ཉམས་སུ་མྟོང་བའྱི་ངྟོ་བྟོ་སྒྲུབ་ཕྟོགས་ནས་བརྟོད་ན། སྟྟོང་ཧ་རེ་བ། གསལ་

སལ་ལེ་བ། དྭངས་སྟོང་ངེ་བ། མཉམ་ཁད་དེ་བ། ཡངས་ཕལ་ལེ་བ། དཔེས་མཚོན་

ན། མཐའ་དབུས་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ། གསལ་བ་རྒྱ་མ་ཆད་པ་མཁའ་ལ་ཉྱི་མས་

ཁབ་པ་ལྟ་བུ། ཕྱི་ནང་མེད་པ་ཤེལ་གྟོང་ལྟ་བུ། འཛིན་ཞེན་མེད་པ་བར་སྣང་གྱི་བ་

རེས་ལྟ་བུ། སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟོགས་སྟོ། །གདམས་པ་འདྱི་ལ་ལྟོག་

རྟོག་ལྡྟོག་པའྱི་སྟོ་ནས་བརྟོད་ན། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གསལ་བ་ཆེན་པྟོ། དམྱིགས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

སུ་མེད་པའྱི་སྟྟོང་པ་ཆེན་པྟོ། སྟོ་སྟོར་དབེ་བ་མེད་པའྱི་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པྟོ་སྟོགས་

སྟོ། །

དྟོན་གྱི་ཚུལ་བརྟོད་ན། ཚིག་གྱི་མྱི་མཚོན་པས་བརྟོད་དུ་མེད་པ། རྣམ་ཤེས་

ཀྱིས་མྱི་ཤེས་པས་བསམ་དུ་མེད་པ། མཐའ་ལ་མྱི་གནས་པས་སྤྟོས་བལ་ཆེན་པྟོ། 

ཐམས་ཅད་ཀུན་ཡྱིན། ཀུན་མྱིན། ཐམས་ཅད་དེའྱི་ངང་། དེ་ཡང་མྱིན་སྟོགས་མཐར་

བརྟོད་པ་དང་བལ་ཏེ་སྟོ་སྟོ་རང་རྱིག་ལ་གནས་པའྟོ། །མཚོན་པའྱི་མྱིང་ནྱི། ཀ་དག་

ལྷུན་གྲུབ། དེ་བསྡུས་ན་རང་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེ་ཉག་གཅྱིག ཡྟོན་ཏན་གྱི་ལྡན་

ཆྟོས་ཀྱི་སྟོ་ནས་ཀུན་གྱི་རེར་ཕྱིན་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོགས་

སྟོ། །བརས་བསྟན་ན། ཉྱི་མ། མེ་ཤེལ། ཤེལ་གྟོང་། ནམ་མཁའ་མཛུབ་མྟོ་སྟོགས་

ཀྱིས་ངྟོ་སྤད་པར་བའྟོ། །ནྟོར་བུ་རང་ལག་ཐྟོབ་པ་ལ། །གཞན་པས་འདྟོར་ཀང་ཁྟོང་ཁྟོ་

ཅྱི། །ཆྟོས་ཀུན་རེ་མྟོའྱི་མན་ངག་ལ། །རང་སལ་མ་ཆད་སལ་བ་བཟང་། །གཞན་པ་

གཤེ་ཡང་ཅྱི་ལ་ཁྟོ། །མྱི་ཕམ་པས་སྟོ། །

དྟོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྱི་བཞུགས་སྟོ། །

གྲུབ་མཐའ་འཁྲུལ་པ་ལྡན་པ་མྱིན། །ནྟོར་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སངས། །དྟོན་

གསུམ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའྱི་བླྟོ། །འཇམ་དཔལ་མཁེན་པའྱི་གཏེར་ལ་འདུད། །༡ ཟབ་

ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་རྟོགས་དཀའ་བ། །བདེ་གཤེགས་བསྟན་པའྱི་བདུད་རྱི་ནྱི། །གང་གྱིས་མང་

བར་འདྟོད་པ་ལ། །བླྟོ་གྟོས་སྣང་བ་རྣམ་པར་སྦྱིན། །༢ སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཆྟོས་

བསྟན་པ། །བདེན་པ་གཉྱིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །འཇྱིག་རེན་ཀུན་རྟོབ་བདེན་པ་

དང༌། །དམ་པའྱི་དྟོན་གྱི་བདེན་པའྟོ། །༣ བདེན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ། །མ་ནྟོར་
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དྟོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྱི།

ངེས་པའྱི་བླྟོས་འཇུག་ན། །དྲྱི་མེད་ཚད་མ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི། །མྱིག་བཟང་མཆྟོག་ཏུ་

བསྒྲུབ་པར་བ། །༤ ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་འདྱི་དག་ནྱི། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་ཚུལ་གྱིས་

སྐྱེ། །ལྟྟོས་པ་མེད་གང་ནམ་མཁའ་ཡྱི། །པདྨྟོ་བཞྱིན་དུ་སྣང་མྱི་འགྱུར། །༥ རྒྱུ་ཡྱི་

ཚོགས་པ་ཚངས་བས་ནྱི། །འབས་བུ་སྐྱེད་པའྱི་བ་བ་བེད། །ཇྱི་སྙེད་འབས་བུའྱི་

བདག་ཉྱིད་ཀུན། །རང་རང་རྒྱུ་ལ་ལྟྟོས་པ་ཉྱིད། །༦ དེས་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

དག །གནས་དང་གནས་མྱིན་ཚུལ་ཤེས་པས། །འཇུག་དང་ལྡྟོག་པར་བེད་པས་

ན། །བཟྟོ་སྟོགས་དང་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ། །༧ 

ཀུན་ཀང་དེ་ཡྱི་ར་བ་ཅན། །དེ་ཕྱིར་དེས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་དང༌། །འཇྱིག་རེན་འདས་

པའྱི་བསབ་བ་བསྡུས། །རེན་འབྱུང་ཚུལ་གྱིས་གང་སྐྱེས་པའྱི། །༨ ཆྟོས་ཀུན་རང་རང་

ངྟོ་བྟོ་ཡྱིས། །ཐུན་མྱིན་གནས་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཅན། །ས་གཤེར་དྲྟོ་སྟོགས་ཐ་སྙད་

ཀྱི། །ཆྟོས་ཉྱིད་འདྱི་ལ་བསྙྟོན་དུ་མེད། །༩ ཆྟོས་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཆྟོས་སྣ་ཚོགས། །སྒྲུབ་

དང་སེལ་བའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི། །རྣམ་གཞག་ཤྱིན་ཏུ་མཐའ་ཡས་དྟོན། །རང་རང་ངྟོ་བྟོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་གནས། །༡༠ 

མངྟོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་ཡྟོངས་བཟུང་དྟོན། །གང་ལ་ལྡྟོག་པའྱི་སྟོ་ནས་ནྱི། །རྣམ་

བཏགས་ཐ་དད་ལྟ་བུའྱི་ཆྟོས། །རྟོག་བཅས་ཡྱིད་ཀྱིས་ཕེ་ཞྱིང་སྦྟོར། །༡༡ དངྟོས་པྟོའྱི་

རས་དང་ལྡྟོག་པས་བཏགས། །རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚུལ་ལས་ནྱི། །ཤེས་བ་རྣམས་ཀང་

རྟོགས་བ་སྟེ། །དེ་ལས་སྤྟོས་པའྱི་རྣམ་གཞག་མང༌། །༡༢ དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་ངྟོ་བྟོའྱི་

ཆྟོས། །ཡང་དག་ཉྱིད་དུ་རྣམ་བརགས་ན། །སྐྱེད་པར་བེད་པ་མྱི་དམྱིགས་ཤྱིང༌། །ལྟྟོས་

ནས་སྐྱེ་བ་དག་ཀང་མེད། །༡༣ རང་རང་ངྟོ་བྟོར་སྣང་བ་ཡང༌། །ངྟོ་བྟོ་ཉྱིད་ཀྱིས་སྟྟོང་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པ་ནྱི། །རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་ཆྟོས་ཀྱི་དབྱིངས། །དྟོན་དམ་པ་ཡྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་དྟོ། །༡༤ 

བ་བ་བེད་དང་ལྟྟོས་པ་ཡང༌། །དངྟོས་པྟོའྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་ཡྱིན་པས་ན། །རྱིགས་པའྱི་

མཐའ་ནྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་ལ། །ཐུག་ནས་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་དུ་མེད། །༡༥ དེ་ལྟར་བདེན་

གཉྱིས་ཆྟོས་ཉྱིད་ལ། །རེས་སུ་མཐུན་པར་གང་གཞལ་བ། །དངྟོས་པྟོའྱི་སྟྟོབས་ལས་

གྲུབ་པས་ན། །འཐད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན། །༡༦ ཇྱི་ལྟར་སྣང་དང་ཇྱི་ལྟར་

གནས། །རང་གྱི་ངྟོ་བྟོ་མངྟོན་སུམ་མམ། །མངྟོན་པར་སྣང་བ་ལ་བརེན་ནས། །མྱི་བསླུ་

གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག །༡༧ མངྟོན་སུམ་ཉྱིད་ན་རྣམ་པ་བཞྱི། །མ་འཁྲུལ་དབང་པྟོ་

ཡྱིད་རང་རྱིག །རྣལ་འབྟོར་དང་བཅས་དེ་ཡྱི་ཡུལ། །རང་མཚན་སྣང་ཕྱིར་རྟོག་མེད་

པའྟོ། །༡༨ 

གལ་ཏེ་མངྟོན་སུམ་མེད་པ་ན། །རགས་མེད་དེ་ཕྱིར་རེས་དཔག་མེད། །རྒྱུ་ལས་

སྐྱེ་དང་དེ་འགག་སྟོགས། །སྣང་ཚོད་འདྱི་ཀུན་མྱི་སྱིད་ལ། །༡༩ དེ་ལྟ་ན་ནྱི་དེ་ཉྱིད་

ཀྱི། །སྟྟོང་སྟོགས་གང་ལ་བརེན་ནས་ཤེས། །ཐ་སྙད་ལ་ནྱི་མ་བརེན་པར། །དམ་པའྱི་

དྟོན་ནྱི་རྟོགས་མྱི་འགྱུར། །༢༠ དབང་ལྔ་ལས་སྐྱེས་བླྟོ་གང་གྱིས། །རང་ཡུལ་གསལ་

བར་ཉམས་མྟོང་བ། །དབང་པྟོའྱི་མངྟོན་སུམ་དེ་མེད་ན། །ལྟོང་སྟོགས་བཞྱིན་དུ་དྟོན་

མྱི་མཐྟོང༌། །༢༡ ཡྱིད་དབང་ལས་སྐྱེས་ཕྱི་ནང་ཡུལ། །གསལ་བར་གཅྟོད་པ་ཡྱིད་

མངྟོན་སུམ། །དེ་མེད་ཆྟོས་ཀུན་ཐུན་མྟོང་དུ། །ཤེས་པའྱི་རྣམ་རྱིག་མེད་པར་

འགྱུར། །༢༢ ལུང་བཞྱིན་ལེགས་པར་བསྟོམས་པ་ཡྱི། །མཐར་ཐུག་རང་ཡུལ་གསལ་

མྟོང་བ། །རྣལ་འབྟོར་མངྟོན་སུམ་དེ་མེད་ན། །ཕལ་པའྱི་ཡུལ་འདས་དྟོན་མྱི་

མཐྟོང༌། །༢༣ མངྟོན་སུམ་མྟོང་བས་གཟུགས་ལ་ནྱི། །སྒྟོ་འདྟོགས་གཅྟོད་པ་ཇྱི་ལྟ་
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དྟོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྱི།

བ། །རང་སེམས་ལ་ཡང་དེ་ཡྟོད་ན། །དེ་ཤེས་གཞན་ཡྟོད་ཐུག་མེད་འགྱུར། །༢༤ 

དེ་ཕྱིར་གསལ་རྱིག་ངྟོ་བྟོ་ཡྱིས། །ཡུལ་ཤེས་བཞྱིན་དུ་རང་ཉྱིད་ཀང༌། །ལྟྟོས་པ་

མེད་པར་རང་གསལ་བ། །འདྱི་ལ་རང་རྱིག་ཅེས་སུ་བརྟོད། །༢༥ མངྟོན་སུམ་གཞན་

གྱིས་ཉམས་མྟོང་གང༌། །མངྟོན་སུམ་ཉྱིད་དུ་ངེས་བེད་པ། །རང་རྱིག་ལས་ཡྱིན་དེ་

མེད་ན། །ཚུལ་གཞན་གང་གྱིས་འགྲུབ་མྱི་འགྱུར། །༢༦ རེས་དཔག་མངྟོན་སུམ་ར་བ་

ཅན། །མངྟོན་སུམ་རང་རྱིག་ཉྱིད་ཀྱིས་ངེས། །མ་འཁྲུལ་བླྟོ་ཡྱི་ཉམས་མྟོང་ལ། །ཐུག་

ནས་སྒྲུབ་བེད་གཞན་དུ་མེད། །༢༧ དེ་ཕྱིར་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་པའྱི། །མངྟོན་སུམ་

དག་ལ་བརེན་ནས་སུ། །མངྟོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆྟོས་རྣམས་ལ། །སྒྟོ་འདྟོགས་རྣམ་པར་

སེལ་བར་བེད། །༢༨ ཡུལ་རྣམས་དྟོན་གྱི་སྤྱི་བཟུང་ནས། །མྱིང་དང་བསེས་ཏེ་རྟོག་

བེད་པ། །རྟོག་བཅས་ཡྱིད་ཡྱིན་དེ་དག་གྱིས། །ཐ་སྙད་སྣ་ཚོགས་རྒྱས་པར་བེད། །༢༩ 

བར་མྱི་ཤེས་པའྱི་སྐྱེ་བྟོས་ཀང༌། །བླྟོ་ལ་དྟོན་གྱི་སྤྱི་སྣང་བ། །མྱིང་དང་འདྲེས་རུང་

རྟོག་པ་དེས། །དྟོན་ལ་འཇུག་ལྡྟོག་བེད་པ་ཡྱིན། །༣༠ རྟོག་བཅས་ཡྱིད་ནྱི་མེད་པ་

ན། །དགག་སྒྲུབ་ཐ་སྙད་ཀུན་མེད་ཕྱིར། །རེས་སུ་དཔག་དང་བསབ་པའྱི་གནས། །གང་

ཡང་བསྟན་པར་མྱི་ནུས་སྟོ། །༣༡ རྟོག་པས་མ་འྟོངས་དྟོན་གཉེར་སྟོགས། །མངྟོན་

གྱུར་མྱིན་པའང་འཇལ་ཞྱིང་སྒྲུབ། །རྟོག་བཅས་རེས་དཔག་མེད་གྱུར་ན། །ཐམས་ཅད་

བཙས་མ་ཐག་བཞྱིན་འགྱུར། །༣༢ 

གང་ལ་བརེན་ནས་གང་གྟོ་ནུས། །རགས་ཡྱིན་དེ་ཡང་ཕྟོགས་ཆྟོས་དང༌། །རེས་

འགྟོ་ལྡྟོག་པའྱི་ཁབ་པ་སྟེ། །ཚུལ་གསུམ་ཚང་ན་འཁྲུལ་པ་མེད། །༣༣ མངྟོན་རེས་

ཚད་མས་གཏན་ཕབ་པའྱི། །རགས་ལས་ལྟོག་ཏུ་གྱུར་པ་འགའ། །རེས་སུ་དཔྟོག་པར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བེད་པ་ཡང༌། །འབེལ་བའྱི་དབང་གྱིས་བསྒྲུབ་བ་གང༌། །༣༤ འགྲུབ་པ་འབས་དང་

རང་བཞྱིན་རགས། །མྱི་དམྱིགས་པའམ་འགལ་དམྱིགས་པས། །དགག་བ་འགྟོག་པ་

མ་དམྱིགས་རགས། །དེ་ལྟར་རགས་གསུམ་དག་ཏུ་གནས། །༣༥ ཡང་དག་ཏུ་ན་སྣང་

བ་ཀུན། །ཡེ་ནས་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཕྱིར་དང༌། །རྒྱུད་དག་པ་ན་དག་མཐྟོང་བས། །དག་

པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་གནས། །༣༦ དངྟོས་པྟོ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བ་སྟེ། །དངྟོས་མེད་

བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཡྱིན། །དེ་ཕྱིར་དངྟོས་དང་དངྟོས་མེད་པ། །རང་གྱི་ངྟོ་བྟོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་སྟྟོང༌། །༣༧ གནས་ལུགས་དྟོན་ལ་སྟྟོང་གཞྱི་དང༌། །སྟྟོང་པ་ཐ་དད་དུ་མེད་

པས། །སྣང་སྟྟོང་དབེར་མེད་བརྟོད་དང་བལ། །སྟོ་སྟོ་རང་གྱིས་རྱིག་བའྟོ། །༣༨ སྒྲུབ་

པའྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །ཡྟོད་དང་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་ལ་འདུ། །དགག་པའྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་སྙེད་

པ། །མེད་དང་མ་ཡྱིན་དགག་པས་བསྡུས། །༣༩ ཚད་མ་ལ་བརེན་དགག་སྒྲུབ་

ཀྱི། །རྣམ་གཞག་ཚུལ་བཞྱིན་ངེས་བས་ནས། །གཞན་ལའང་རྱིགས་པ་དང་མཐུན་

པར། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་སྨྲ་བར་བེད། །༤༠ སུན་འབྱིན་ལ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་

པའྱི། །གཏན་ཚིགས་རང་རྒྱུད་འགྟོད་པ་དང༌། །ཕ་རྟོལ་ཁས་བླངས་ལ་བརེན་

ནས། །ཐལ་བའྱི་ངག་གྱིས་སུན་འབྱིན་པའྟོ། །༤༡ ཐ་སྙད་ལ་ཡང་གནས་སྣང་

དག །མྱི་མཐུན་སྣང་བ་ཡྟོད་པའྱི་ཕྱིར། །མ་དག་ཚུ་རྟོལ་མཐྟོང་བ་དང༌། །དག་པའྱི་

གཟྱིགས་པ་ལ་བརེན་པའྱི། །༤༢ ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་ཚད་མ་གཉྱིས། །མྱི་དང་ལྷ་ཡྱི་མྱིག་

བཞྱིན་ནྟོ། །དེ་གཉྱིས་ཀྱི་ནྱི་ཁད་པར་ཡང༌། །ངྟོ་བྟོ་རྒྱུ་འབས་ལས་ཀྱིས་དབེ། །༤༣ 

ཉྱི་ཚེའྱི་དྟོན་ལ་མྱི་བསླུའྱི་བླྟོ། །རང་ཡུལ་ཚུལ་བཞྱིན་བཟུང་ལས་སྐྱེ། །ཚུར་

མཐྟོང་ཡུལ་ལ་སྒྟོ་འདྟོགས་སེལ། །སབས་དྟོན་ཡྟོངས་སུ་འཛིན་པའྟོ། །༤༤ རྒྱ་ཆེ་



  25  

དྟོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྱི།

བ་ཡྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི། །ཇྱི་ལྟའྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་དམྱིགས་ལས་སྐྱེ། །བསམ་མྱི་ཁབ་ཡུལ་སྒྟོ་

འདྟོགས་སེལ། །ཇྱི་སྙེད་མཁེན་པའྱི་འབས་ཅན་ནྟོ། །༤༥ དྟོན་དམ་ལ་ཡང་རྣམ་

གངས་དང༌། །རྣམ་གངས་མྱིན་པའྱི་ཚུལ་གཉྱིས་ཀྱིས། །དེ་འཇལ་དྟོན་དམ་དཔྟོད་

བེད་ཀྱི། །ཚད་མ་དེ་ཡང་གཉྱིས་སུ་འགྱུར། །༤༦ ས་མ་ལ་བརེན་ཕྱི་མར་

འཇུག །མྱིག་སྐྱྟོན་དག་པའྱི་ཚུལ་བཞྱིན་དུ། །ཚད་མའྱི་མྱིག་ནྱི་རྣམ་སྦངས་ཏེ། །དག་

དང་མཉམ་པའྱི་དྟོན་མཐྟོང་བ། །༤༧ རྟོག་པ་མེད་དང་རྟོག་བཅས་སེམས། །ཟླ་

གཉྱིས་རྱི་ལམ་ཐག་སྦྲུལ་བཞྱིན། །འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་ཆ་ཡྟོད་ཕྱིར། །ཚད་མ་ཚད་

མྱིན་རྣམ་གཞག་གྲུབ། །༤༨ ཚད་མ་ཚད་མྱིན་མེད་གྱུར་ན། །འཁྲུལ་ཕྱིར་རྫུན་དང་མ་

འཁྲུལ་བདེན། །རྣམ་དབེ་གཏན་ནས་མྱི་སྱིད་པས། །གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ནྱི་ཡྟོད་མྱི་

སྱིད། །༤༩ ཡང་དག་ཉྱིད་དུ་དཔད་བས་ན། །མངྟོན་རེས་ཚད་དང་ཚད་མྱིན་

སྟོགས། །རྣམ་གཞག་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟ་བར། །སྤྟོས་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཡང༌། །༥༠ ངྟོ་བྟོ་ཉྱིད་

ཀྱིས་སྟྟོང་གྲུབ་པ། །དེ་ཕྱིར་སྤྟོས་པ་ཀུན་བལ་ཉྱིད། །མེ་ཡྱི་ཚ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །ཐ་

སྙད་སྤྟོས་པ་ཀུན་ལ་གནས། །༥༡ དེས་ན་སྣང་དང་སྟྟོང་པ་ནྱི། །འབལ་མེད་ཆྟོས་ཀུན་

ལ་གནས་པས། །ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་ཉྱིད་ཡྱིན་སད། །གཅྱིག་བཀག་ཅྱིག་ཤྟོས་

སྒྲུབ་མྱི་ནུས། །༥༢ ཚད་མ་ཚད་མྱིན་མ་དཔད་པར། །འཇྱིག་རེན་མཐྟོང་བ་ཙམ་ཞྱིག་

གྱིས། །དྟོན་དམ་ཉྱིད་ལ་འཇུག་ཅེ་ན། །དེ་ལྟར་བཀག་པ་མེད་མྟོད་ཀྱི། །༥༣ འདྱི་

ལས་འདྱི་འབྱུང་མཐྟོང་བ་ནྱི། །འཇྱིག་རེན་པ་ཡྱི་མངྟོན་སུམ་ལ། །དེ་བརེན་དྟོན་

དཔྟོག་རེས་དཔག་ཕྱིར། །མྱིང་མ་བཏགས་ཀང་དྟོན་མྱི་སྟོང༌། །༥༤ ཐ་སྙད་ཚད་མ་

གཉྱིས་མེད་ན། །དག་པའྱི་གཟྱིགས་པ་རྫུན་འགྱུར་ཞྱིང༌། །མ་དག་མཐྟོང་བའྱི་དུང་ལ་



  26  

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

ཡང༌། །དཀར་སེར་བདེན་རྫུན་མྱི་འཐད་དྟོ། །༥༥ 

དྟོན་དམ་དཔྟོད་བེད་གཉྱིས་མེད་ན། །བདེན་གཉྱིས་ཟུང་འཇུག་མྱི་ཤེས་

ཤྱིང༌། །དྟོན་དམ་སྤྟོས་པའྱི་མཐར་ལྷུང་ལ། །དེ་ཡང་རང་གྱིས་རང་ཉྱིད་འཇྱིག །༥༦ 

གཞལ་བ་ཀུན་རྟོབ་མ་གྲུབ་ཅྱིང༌། །འཇལ་བེད་བླྟོ་དང་རང་རྱིག་ཀང༌། །དཔད་ན་མ་

གྲུབ་ཆུ་ཟླ་འདྲ། །མཐར་ཐུག་བདེན་པ་དབེར་མེད་པའྱི། །༥༧ བདེན་གཅྱིག་མང་

འདས་ཡང་དག་མཐའ། །ཆྟོས་ཀུན་དེ་ལ་མཐར་ཐུག་ཕྱིར། །ཤེས་དང་ཤེས་བ་

དབེར་མེད་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཐའ་དབུས་བལ། །༥༨ དེ་ལྟར་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་

བའྱི། །ཤེས་རབ་མྱིག་བཟང་བགད་ནས་སུ། །བདེ་བར་གཤེགས་དང་དེ་ཡྱི་

སས། །བླྟོ་གྟོས་ཆེ་རྣམས་གང་ནས་ནྱི། །༥༩ གཤེགས་པའྱི་ལམ་བཟང་མཐྟོང་བ་

སྟེ། །འདྱི་ན་མདྟོ་སགས་ཐེག་པའྱི་ཚུལ། །རེད་དཀའ་དུས་སུ་རེད་པ་ལ། །འབས་བུ་

མེད་པར་མ་བེད་ཅྱིག །༦༠ འདྱི་ལྟར་རྱིགས་པ་རྣམ་བཞྱི་དང༌། །ལྡན་པ་བླྟོ་གྟོས་སྣང་

བ་ཅན། །གཞན་དྲྱིད་མྱི་འཇྟོག་རྣམ་དཔྟོད་དེས། །རྟོན་པ་བཞྱི་ནྱི་ངེས་པར་སྐྱེད། །༦༡ 

དེ་འདྲའྱི་བླྟོ་དང་མྱི་ལྡན་ན། །མྱིག་མེད་དམྱིགས་བུར་བརེན་པ་བཞྱིན། །གགས་ཕྱིར་

ཚིག་ཕྱིར་རྟོགས་སའྱི་ཕྱིར། །རྟོན་པ་བཞྱི་ལས་གྟོ་བཟླྟོག་འགྱུར། །༦༢ དེས་ན་གང་

ཟག་དག་ལ་ནྱི། །མྱི་རྟོན་ཆྟོས་ལ་རྟོན་བ་སྟེ། །ཡང་དག་རྱིགས་པས་གྲུབ་པའྱི་

ལམ། །སྨྲས་པ་དེས་གྟོལ་སྨྲ་པྟོས་མྱིན། །༦༣ གང་གྱིས་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ན། །སྨྲ་

པྟོ་ཇྱི་ཞྱིག་ལྟར་ཀང་རུང༌། །བདེ་གཤེགས་ཉྱིད་ཀང་འདུལ་དབང་གྱིས། །གཤན་པ་

སྟོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་བཞྱིན། །༦༤ གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་དྟོན་སྟོགས་ལས། །འགལ་བར་

བསྟན་ན་སྨྲ་བ་པྟོ། །ལྟར་སྣང་བཟང་ཡང་མྱི་ཕན་ཏེ། །བདུད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་སངས་
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དྟོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྱི།

རྒྱས་བཞྱིན། །༦༥ ཆྟོས་ལ་ཐྟོས་བསམ་བེད་པ་ནའང༌། །ཚིག་ལ་མྱི་རྟོན་དྟོན་ལ་

རྟོན། །དྟོན་རྟོགས་ན་ནྱི་ཚིག་གྱི་ལམ། །ཇྱི་ལྟར་བརྟོད་ཀང་འགལ་བ་མེད། །༦༦ 

དྟོན་རྟོགས་སད་དུ་བརྟོད་འདྟོད་ཀྱིས། །བར་སྦར་དྟོན་གྱིས་དེར་གྟོ་ན། །ཕྱིར་

ཞྱིང་ཚིག་གྱི་སྤྟོས་པ་རྣམས། །ལྷུར་ལེན་གང་རེད་རེས་ཚོལ་མཚུངས། །༦༧ ཚིག་

ལ་འཆེལ་ནས་ཚིག་སྤྟོས་ན། །རྣམ་རྟོག་མ་ཟད་བར་དུ་འཕེལ། །དྟོན་ལས་ཕྱི་ཕྱིར་

གཡེལ་འགྱུར་བས། །བྱིས་པ་རང་ཉྱིད་ངལ་བའྱི་རྒྱུ། །༦༨ ཤྱིང་འྟོན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་

གཅྱིག་ལའང༌། །ཡུལ་སྟོགས་ཕེ་ན་ཟད་པ་མེད། །དེ་ཙམ་གྱིས་ཀང་དེ་གྟོ་ན། །སྒ་ཡྱི་

དགྟོས་པ་དེར་ཟད་དྟོ། །༦༩ མཛུབ་མྟོས་ཟླ་བ་བསྟན་པ་ན། །བྱིས་པས་མཛུབ་མྟོ་

ཉྱིད་ལ་ལྟ། །ཚིག་ཙམ་ལ་ཞེན་བླུན་པྟོ་དག །ཤེས་སྙམ་ན་ཡང་ཤེས་དུས་དཀའ། །༧༠ 

དྟོན་ལ་རྣམ་པར་འཇུག་པ་ན། །དྲང་དྟོན་ངེས་དྟོན་ཤེས་བས་ནས། །དྲང་བའྱི་དྟོན་ལ་

མྱི་རྟོན་པར། །ངེས་པའྱི་དྟོན་ལ་བརེན་བ་སྟེ། །༧༡ ཀུན་མཁེན་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀུན་མཁེན་

ནས། །གདུལ་བའྱི་ཁམས་དབང་བསམ་པ་དང༌། །མཐུན་པར་ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་

ནྱི། །སས་ཀྱི་གདང་བུ་བཞྱིན་དུ་བསྟན། །༧༢ དགྟོངས་གཞྱི་གང་ལ་དགྟོངས་ནས་

སུ། །ལྡེམ་དགྟོངས་དགྟོངས་པ་བརྒྱད་ལྟ་བུ། །སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་ལ་ཚད་མ་ཡྱིས། །གནྟོད་

གང་དགྟོས་ཕྱིར་གསུངས་པ་ཡང༌། །༧༣ ཡྟོད་ཕྱིར་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་དང་ནྱི། །མཐར་

ཕྱིན་རྟོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བར། །འྟོག་མས་མ་རྟོགས་ཆ་གང་ཡྱིན། །གྟོང་མས་གསལ་བར་

བས་པ་ཡྱི། །༧༤ ལུང་བཞྱིན་རྱིགས་པས་ཆེས་གྲུབ་པར། །མཐྟོང་ནས་ངེས་པའྱི་

དྟོན་འཛིན་པ། །ཆུ་ལས་འྟོ་འབེད་ངང་པ་བཞྱིན། །བླྟོ་མཆྟོག་རྒྱལ་གསུང་རྒྱ་མཚོར་

རྟོལ། །༧༥ 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཟབ་མྟོ་རྟོ་རེའྱི་ཐེག་པ་ཡང༌། །མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞྱིས་རྒྱས་བཏབ་པ། །བརྒྱུད་

པའྱི་མན་ངག་དང་འགྟོགས་པའྱི། །དྲྱི་མེད་རྱིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ། །༧༦ ཆྟོས་

ཀུན་ཡེ་ནས་དག་པ་དང༌། །མཉམ་ཉྱིད་ཆེན་པྟོ་ཟུང་འཇུག་པ། །ཡང་དག་ཚད་མ་

གཉྱིས་ཀྱིས་ནྱི། །གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་དྟོན་གང་ཡྱིན། །༧༧ ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་དང་བསྐྱེད་

པ་དང༌། །རྟོགས་དང་རྟོགས་པ་ཆེན་པྟོ་ཡྱི། །ཚུལ་དུ་ཚིག་སྤྱི་སྦས་མཐར་གྱི། །གནད་

ལ་འགལ་མེད་འཇུག་པ་ཡྱིས། །༧༨ དྟོན་ལ་ངེས་པའྱི་གདྱིང་ཐྟོབ་པ། །བླྟོ་ལྡན་

མཆྟོག་དེ་རྒྱལ་བའྱི་སས། །འཛད་མེད་ཆྟོས་གཏེར་འཆང་བ་ཡྱི། །ལུང་རྟོགས་བསྟན་

པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ཡྱིན། །༧༩ ངེས་དྟོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ན། །སྒ་རྟོག་རེས་འབངས་

གཟུང་འཛིན་སེམས། །རྣམ་པར་ཤེས་ལ་མྱི་རྟོན་པར། །གཉྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཉྱིད་ལ་

རྟོན། །༨༠ དམྱིགས་པ་ཅན་གྱི་བདག་ཉྱིད་ནྱི། །བཟུང་དང་འཛིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་

སེམས། །དེ་དེས་གང་དམྱིགས་དེ་ལྟར་རྫུན། །ཆྟོས་ཉྱིད་དྟོན་ལ་དངྟོས་མྱི་རེག །༨༡ 

དངྟོས་པྟོར་དམྱིགས་དང་དངྟོས་མེད་དམྱིགས། །གཉྱིས་སུ་དམྱིགས་དང་གཉྱིས་

མྱིན་དམྱིགས། །ཇྱི་ལྟར་དམྱིགས་ཀང་དམྱིགས་པ་སྟེ། །དམྱིགས་པས་གང་བཟུང་

བདུད་ཀྱི་ནྱི། །༨༢ སྤྟོད་ཡུལ་ཡྱིན་ཞེས་མདྟོ་ལས་གསུངས། །དགག་དང་སྒྲུབ་པ་

གང་གྱིས་ཀང༌། །དམྱིགས་པ་འཇྱིག་པར་མྱི་ནུས་ལ། །བསལ་བཞག་མེད་པར་

མཐྟོང་ན་གྟོལ། །༨༣ གཟུང་དང་འཛིན་པ་ཀུན་བལ་ཀང༌། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རང་

འྟོད་གསལ། །མཐའ་བཞྱིའྱི་སྤྟོས་པ་ཀུན་ཁེགས་པ། །འདྱི་ནྱི་ཡེ་ཤེས་མཆྟོག་ཏུ་

གསུངས། །༨༤ ཉྱི་མའྱི་གཟུགས་ལ་དམུས་ལྟོང་བཞྱིན། །བྱིས་པས་དེ་སྟོན་མཐྟོང་

མ་མྟོང༌། །ཇྱི་ལྟར་བསམས་ཀང་མྱི་ཤེས་པས། །བྱིས་པ་རྣམས་ནྱི་སྐྲག་པ་སྐྱེ། །༨༥ 



  29  

དྟོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཤེས་རབ་རལ་གྱི།

འྟོན་ཀང་ཡང་དག་ལུང་དང་ནྱི། །མཐའ་ཀུན་འགྟོག་པའྱི་རྱིགས་པ་དང༌། །བླ་མའྱི་

མན་ངག་སྟྟོབས་ལས་ནྱི། །མྱིག་ཐྟོབ་བཞྱིན་དུ་རང་ལ་སྣང༌། །༨༦ དེ་ཚེ་དེ་བཞྱིན་

གཤེགས་པ་ཡྱི། །ཆྟོས་ཀྱི་བདུད་རྱིའྱི་རྟོ་མྟོང་བའྱི། །དད་པས་དགའ་བ་རྒྱས་པའྱི་

མྱིག །བདེ་གཤེགས་ཡེ་ཤེས་སྐུར་གཏྟོད་བེད། །༨༧ 

འདྱིར་ནྱི་ཆྟོས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །མཉམ་པ་ཉྱིད་དུ་མཐར་ཕྱིན་པས། །བརྟོད་

མེད་ངེས་པའྱི་གདྱིང་ཐྟོབ་ཀང༌། །འཛད་མེད་ཆྟོས་མཛོད་བརྟོད་ལ་མཁས། །༨༨ 

བདེན་གཉྱིས་ཚུལ་ལ་མཁས་བས་པས། །བདེན་གཉྱིས་ཟུང་འཇུག་དྟོན་མཐྟོང་

ཚེ། །སྙྱིང་པྟོའྱི་ཕྱིར་དུ་སྤུན་སེལ་ལྟར། །ཐབས་ཀུན་དེ་ལ་གཞྟོལ་བར་ཤེས། །༨༩ དེ་

ཕྱིར་བདེ་གཤེགས་ཐབས་མཁེན་ཅྱིང༌། །ཐབས་ཀུན་ཡང་དག་ལམ་མྟོ་ཞེས། །སྟྟོན་

དང་དེ་ཡྱི་བསྟན་པ་ལ། །ཡྱིད་ཆེས་ལྡྟོག་པ་མེད་པར་སྐྱེ། །༩༠ མྱི་གནས་ཡེ་ཤེས་

མཆྟོག་ཐྟོབ་པས། །སྱིད་དང་ཞྱི་མཐའ་ངང་གྱིས་གྟོལ། །རྟོལ་མེད་སྙྱིང་རེ་ཆེན་པྟོའྱི་

རྒྱུན། །ཕྟོགས་དང་དུས་ཀྱི་མུ་མཐར་ཁབ། །༩༡ དེ་ལྟར་བདེན་གཉྱིས་ཆྟོས་ཀྱི་

ཚུལ། །གཏན་འབེབས་རྱིགས་པ་བཞྱིས་བསམས་པའྱི། །བེད་ལས་རྟོན་པ་རྣམ་བཞྱི་

དང༌། །ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་མཆྟོག་དྲྱི་མེད་ལས། །༩༢ འབས་བུ་ཟབ་མྟོའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྣང་

བ་རྣམ་པར་རྒྱས་པ་ན། །རྱིག་པའྱི་དབྱིངས་སུ་རྒྱས་བཏབ་པའྱི། །སྟོབས་པའྱི་གཏེར་

ཆེན་བརྒྱད་གྟོལ་ཏེ། །༩༣ སྟོན་ཆད་ཐྟོས་དང་བསམས་པའྱི་གཞུང༌། །བརེད་པ་མེད་

པ་དྲན་པའྱི་གཏེར། །དེ་དེའྱི་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའྱི་དྟོན། །རབ་ཏུ་འབེད་པ་བླྟོ་གྟོས་

གཏེར། །༩༤ མདྟོ་དང་རྒྱུད་སེའྱི་དྟོན་མཐའ་དག །ཁྟོང་དུ་ཆུད་པ་རྟོགས་པའྱི་

གཏེར། །ཐྟོས་པའྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ། །ནམ་ཡང་མྱི་བརེད་གཟུངས་ཀྱི་གཏེར། །༩༥ 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལེགས་པར་བཤད་པས་འགྟོ་བ་ཀུན། །ཚིམ་པར་བེད་པ་སྟོབས་པའྱི་

གཏེར། །དམ་པའྱི་ཆྟོས་ཀྱི་རྱིན་ཆེན་མཛོད། །ཡྟོངས་སུ་སྲུང་བ་ཆྟོས་ཀྱི་གཏེར། །༩༦ 

དཀྟོན་མཆྟོག་གསུམ་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་ནྱི། །མྱི་གཅྟོད་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གཏེར། །སྐྱེ་

མེད་མཉམ་པའྱི་ཆྟོས་ཉྱིད་ལ། །བཟྟོད་པ་ཐྟོབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏེར། །༩༧ དེ་ལྟར་མྱི་

འབལ་མྱི་ཟད་པའྱི། །གཏེར་ཆེན་བརྒྱད་ལ་དབང་འབྟོར་གང༌། །སས་བཅས་རྒྱལ་

བས་བསགས་བཞྱིན་དུ། །འཇྱིག་རེན་གསུམ་གྱི་མགྟོན་པྟོར་འགྱུར། །༩༨ ཚད་མར་

གྱུར་པ་རྒྱལ་བའྱི་གསུང༌། །ཚད་མ་དག་གྱིས་གྲུབ་པས་ན། །ཚད་མའྱི་ལམ་ནས་

ངེས་བསྐྱེད་པས། །ཚད་མའྱི་གསུང་གྱི་བདེན་འབས་མཐྟོང༌། །༩༩ 

གཟྱིགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཅྱིང༌། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པྟོའྱི་མཐར་སྟོན་པ། །བདེ་

བར་གཤེགས་པས་ལམ་བསྟན་ནས། །བདག་གྱིས་གང་བརེས་བདུད་རྱིའྱི་རྟོ། །༡༠༠ 

འདྱི་དག་རྱིགས་པ་བཞྱི་དང་ནྱི། །རྟོན་བཞྱིའྱི་སྟོ་ནས་མྟོངས་ཤྱིག་ཅེས། །བདུད་རྱིའྱི་

བགྟོ་བཤའ་འདྱིར་མཛད་ཀང༌། །སྙྱིགས་མའྱི་དབང་གྱིས་དེང་སང་ནྱི། །༡༠༡ དེ་

ལས་བཟླྟོག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ནྱི། །བསྟན་པའྱི་རྟོ་མཆྟོག་མྟོང་དཀའ་བར། །མཐྟོང་ནས་

ལྷག་པའྱི་བསམ་པ་དང༌། །བསྟན་ལ་མཆྟོག་ཏུ་གུས་པའྱི་བླྟོས། །༡༠༢ འདྱི་ལྟར་

བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི། །ཤེས་རབ་དྲྱི་མེད་སྐྱེད་པའྱི་ཚུལ། །ཅུང་ཟད་བརྟོད་པའྱི་

དགེ་བ་ཡྱིས། །འགྟོ་ཀུན་འཇམ་དཔལ་ཉྱིད་གྱུར་ཅྱིག །༡༠༣ འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའྱི་ཉྱི་

མར་མངྟོན་ཕྟོགས་པའྱི། །སྙྱིང་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་དད་པས་བཞད་པ་ན། །ལེགས་བཤད་

སྦྲང་རྱིའྱི་རྡུལ་དམར་ཕྱུང་བ་འདྱིས། །སལ་བཟང་བུང་བའྱི་དགའ་སྟྟོན་འཕེལ་གྱུར་

ཅྱིག །༡༠༤ 



  31  

བདག་མེད་གཉྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ།

ཅེས་པ་འདྱི་ནྱི་ས་ནས་བྱི་འདུན་ཡྟོད་པ་བཞྱིན། ཉེ་ཆར་མཁས་པ་ལྷག་བསམ་

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྐུལ་ནས་ས་སྐྱྟོང་གྱི་ལྟོ་ཧྟོར་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཉེར་དགུའྱི་ཉྱིན་

གཅྱིག་ལ་འཇམ་དཔལ་དགེས་པས་བྱིས་པ་མངྒ་ལཾ། །

ཤྟོ་ཀ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་ཡྟོད་དྟོ། །     ། ། 

བདག་མེད་གཉྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་བཞུགས། 

འཇམ་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྟོ། །རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་ལ་དམྱིགས་ནས་ངའྟོ་

སྙམ་པའྱི་བླྟོ་དེ་ངར་འཛིན་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཞེན་ཡུལ་དེ་གང་ཟག་གྱི་བདག་གམ་ང་

ཞེས་བ་སྟེ། དེ་མ་བརག་མ་དཔད་པར་ཡྟོད་སྙམ་དུ་ཞེན་པ་ཙམ་ལས་དྟོན་དུ་ཐག་ཁ་

ལ་སྦྲུལ་ལྟར་གྲུབ་མ་མྟོང་བ་སྟེ། བདག་གྱི་གདགས་གཞྱི་ཕུང་པྟོ་ལྔ་ནྱི་དུ་མ་དང་མྱི་

རག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བདག་ནྱི་ས་མ་ནས་འདྱིར་འྟོང་། འདྱི་ནས་ཕ་རྟོལ་ཏུ་འགྟོ་བའྱི་

རག་པ། བདག་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་ཡྟོད་སྙམ་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་ཕུང་པྟོའྱི་ཚོགས་པ་ལ་དེ་

བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དྟོན་དུ་མ་གྲུབ་བྟོ། །

དེས་ན་ཡུལ་ཅན་ངའྟོ་སྙམ་པའྱི་བླྟོ་དེ་བདག་འཛིན་ཡྱིན་ལ། །དེའྱི་ཞེན་ཡུལ་དེ་

ལ་བདག་ཅེས་བའྟོ། །ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་མེད་པ་ལྟར་ཕུང་པྟོ་ལ་བདག་ཏུ་བཏགས་པ་

ཙམ་ལས། །བདག་ངྟོ་བྟོ་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་པ་འདྱི་བདག་མེད་ཀྱི་ལྟ་

བའྟོ། །ངའམ་བདག་ཅེས་བ་བ་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་འདུས་བས་འདུས་མ་བས་ཀྱི་

ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆྟོས་ཞེས་བ་ཞྱིང་། །ཆྟོས་དེ་དག་མ་བརག་ཉམས་དགའ་བ་ཙམ་

དུ་བདེན་པར་ཡྟོད་ཡྟོད་ལྟ་བུར་ཞེན་ན་ཡང་། གཅྱིག་དུ་བལ་ལ་སྟོགས་པའྱི་རྱིགས་

པས་བརགས་ན། ཕྲ་བ་དང་རགས་པའྱི་དངྟོས་པྟོ་གང་དུ་འང་མ་གྲུབ་པར་གཞྱི་མེད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ར་བལ་དུ་ཤེས་ན་ཆྟོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ཞེས་བའྟོ། །དེས་ན་དགག་བ་གང་

ཟག་དང་ཆྟོས་བུམ་པ་ལ་སྟོགས་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་གྲུབ་པའམ་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་དེ་ལ་གང་ཟག་དང་ཆྟོས་ཀྱི་བདག་ཅེས་བ་ལ། བདག་གཉྱིས་པྟོ་དེར་བླྟོ་འཁྲུལ་

བས་གཟུང་བ་ཙམ་ལས། དཔད་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་གང་ཟག་དང་ཆྟོས་ཀྱི་

བདག་མེད་པ་ཞེས་བའྟོ། །བདག་མེད་པ་དེ་ལྟར་རྟོགས་པའྱི་བླྟོ་དེ་ལ་བདག་མེད་

རྟོགས་པ་ཞེས་བ་སྟེ། གཟུང་བ་བདག་གཉྱིས་དང་། དེའྱི་ཡུལ་ཅན་བདག་འཛིན་

གཉྱིས་ཡྱིན་ལ། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གཉྱིས་པྟོ་དྲུང་ནས་འབྱིན་པ་ལ། ཡུལ་བདག་

གཉྱིས་པྟོ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་རྱིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བདག་མེད་གཉྱིས་པྟོ་

དེའྱི་ཡུལ་ཅན་བདག་མེད་རྟོགས་པ་རང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་དགྟོས་སྟོ། །

མདྟོར་ན་ངར་འཛིན་འདྱི་འཁྟོར་བའྱི་ར་བ་ཉྟོན་མྟོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་

གནས་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེའྱི་གཉེན་པྟོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་ནྱི་ཐར་ལམ་ར་བ་

ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནྟོ། །དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞྱིན་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་

པའྱི་སྟྟོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡྟོངས་སུ་རྟོགས་པ་ལས་ཤེས་བའྱི་སྒྱིབ་པ་མཐའ་དག་ཀང་

སྟོང་བར་བེད་པས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པྟོའྱི་ལམ་གྱི་ར་བ་ཡྱིན་ལ། སྟྟོང་པ་དང་རེན་འབྱུང་

དབེར་མེད་པའྱི་ཆྟོས་ཀྱི་དབྱིངས་བརྟོད་བལ་མཉམ་པ་ཆེན་པྟོ་ལ་ངེས་པ་གཏྱིང་

ནས་མ་ཚུགས་ཀྱི་བར་དུ་ལྟ་བ་སྦང་བར་བའྟོ། །དགག་བ་བཀག་པ་ཙམ་གྱི་མེད་

དགག་གྱི་གྟོ་ཡུལ་ཙམ་ནྱི་རྣམ་གངས་པའྱི་དྟོན་དམ་ཞེས་དྟོན་དམ་པ་མཚན་ཉྱིད་པ་

ལ་འཇུག་པའྱི་སྟོ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་མྱིན་ལ། ཟུང་འཇུག་རབ་

ཏུ་མྱི་གནས་པའྱི་དབུ་མའམ་རྣམ་གངས་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྟོན་དམ་ནྱི། བདེན་གཉྱིས་
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བདག་མེད་གཉྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ།

དབེར་མེད་པའྱི་གནས་ལུགས་སྟོ་སྟོ་རང་གྱིས་རྱིག་པར་བ་བ་སྤྟོས་པའྱི་དྲྭ་བ་མ་

ལུས་པ་ཞྱི་བའྱི་བདག་ཉྱིད་ཡྱིན་ནྟོ། །

མདྟོར་ན་རྱིག་པས་དཔད་པའྱི་གྟོ་ཡུལ་དུ་འཁྟོར་འདས་ཀྱི་ཆྟོས་ཐམས་ཅད་

སྣང་ནྱི་སྣང་ཡང་། བརག་ཅྱིང་དཔད་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ངེས་པའྱི་

སྟོ་ནས་སྣང་བ་དང་རང་བཞྱིན་མ་གྲུབ་པ་འགལ་མེད་དུ་གྱུར་པའྱི་དངྟོས་པྟོ་ཐམས་

ཅད་ཆུ་ཟླ་དང་རྱི་ལམ་སྒྱུ་མའྱི་སྣང་བ་ལྟ་བུར་ཡྱིན་ཐག་ཆྟོད་པའྱི་ངེས་ཤེས་ཡང་དག་

པ་སྐྱེས་པའྱི་ཚེ་རེས་ཐྟོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ངེས་ཤེས་དང་མཚུངས་པ་སྟེ། དབུ་མའྱི་གྟོ་

ཡུལ་ལེགས་པྟོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཀང་། དེ་ཙམ་གྱིས་སྤྟོས་བལ་དབུ་མ་ཆེན་པྟོ་སྟོ་སྟོ་རང་

གྱིས་རྱིག་པར་བ་བའྱི་ཆྟོས་དབྱིངས་ཀྱི་དྟོན་མཐྟོང་བ་མྱིན་པས། ཟུང་འཇུག་བརྟོད་

པ་དང་བལ་བའྱི་རང་ཞལ་མཇལ་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟོག་པའྱི་འཛིན་སྟངས་མ་ལུས་

པ་ནུབ་པའྱི་མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་སྤྟོས་བལ་ལ་ངེས་པ་ཁད་པར་ཅན་

འདྲྟོངས་ན་ཐྟོས་བསམ་གྱི་སྟོ་ནས་ལྟ་བའྱི་དཔད་པ་རྟོགས་པའྱི་ཚད་དེ་ཙམ་ལ་

གསུངས་ཀང་། སྟོ་སྟོ་རང་རྱིག་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆྟོས་དབྱིངས་དེ་སྒ་དང་ཚིག་

གྱི་རེས་སུ་འབང་བའྱི་ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ཀྱི་དཔད་པ་ཙམ་གྱིས་གནད་མྱི་ཕྱིག་པས་

གཞན་ཕལ་གང་གྱི་བླྟོ་ཡུལ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདས་པར་མཐྟོང་ཞྱིང་བླ་མའྱི་མན་ངག་

དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཀྱི་བཞག་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དག་གྱིས་བདེ་བླག་ཏུ་ངེས་པ་

འདྲྟོང་ནུས་པ་འདྱི་ལ་དཔག་ནས་ལམ་གྱི་གནད་མ་ལྟོག་པར་ཤེས་པར་བའྟོ། །ཞེས་

པ་མྱི་ཕམ་པས་སྟོ། །
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རྱིག་ངྟོ་སྐྱྟོང་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པྟོ་བཞུགས་སྟོ། ། 

དཔལ་གདྟོད་མའྱི་མགྟོན་པྟོ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྟོ། །རྱིག་ངྟོ་སྐྱྟོང་བ་ལ་ངྟོ་ཤེས་

རལ་རྟོགས་བརན་པ་ཐྟོབ་གསུམ་རྱིམ་གྱིས་འྟོང་བས། དང་པྟོ་བླ་མའྱི་མན་ངག་གྱིས་

རྱིག་པའྱི་རང་ཞལ་རེན་པ་ཡྱིད་དཔྟོད་དང་བལ་ཏེ་མཐྟོང་བའྱི་བར་དུ་ཞུན་ཐར་

བཅད། ཐག་ཆྟོད་ནས་རང་གྱིས་དེའྱི་ངྟོ་བྟོ་སྐྱྟོང་བ་ཁྟོ་ན་གལ་ཆེ་སྟེ། ངྟོ་ཤེས་པ་ཙམ་

གྱིས་མྱི་ཆྟོག་སྟེ་རལ་རྟོགས་དགྟོས། 

དེ་ཡང་དང་པྟོར་རྱིག་ངྟོ་ཤེས་ཀང་དེ་ཐྟོག་མ་བཞག་ན་རྣམ་རྟོག་གྱིས་བར་

བཅད་ནས་རྱིག་པ་རེན་པར་འཆར་དཀའ་འྟོང་སྟེ། དེས་ན་རྣམ་རྟོག་ལ་དགག་སྒྲུབ་

མེད་པར་བཞག་ནས་རྱིག་པ་མ་བཅྟོས་པའྱི་ངང་དུ་ཡང་ཡང་འཇྟོག་ཡུན་བསྱིང་བ་

གལ་ཆེ། དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་གྟོམས་ནས་རྣམ་རྟོག་གྱི་རྦ་རླབས་ཤུགས་ཇེ་ཆུང་དང་

རྱིག་ངྟོ་ཇེ་གསལ་སྐྱྟོང་བདེ་བྱུང་ན། མཉམ་བཞག་ཏུ་དེའྱི་ཐྟོག་ཏུ་ཅྱི་གནས་དང་། 

རེས་ཐྟོབ་རྱིག་ངྟོ་དྲན་པའྱི་དྲན་པ་བརེན། དེ་གྟོམས་ན་རྱིག་པའྱི་རལ་ཇེ་རྟོགས་སུ་

འགྟོ་སྟེ། དང་པྟོར་རྣམ་རྟོག་ཤར་ཀང་དེ་འགྟོག་བེད་གཉེན་པྟོ་གཞན་བརེན་མྱི་དགྟོས་

པར། རང་མལ་བཞག་པས་ཡུན་ཅྱིག་ན་རང་གྟོལ་བ་སྦྲུལ་གྱི་མདུད་པ་རང་གྱིས་རང་

བཤྱིག་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་། སར་ཡང་གྟོམས་པས་རྣམ་རྟོག་ཤར་བས་ཅུང་ཟད་རེ་

རྟོགས་ཀང་དེ་མ་ཐག་རང་ཡལ་དུ་འགྟོ་བ་ཆུ་ལ་རྱི་མྟོ་བྱིས་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་། དེ་ངང་

གྟོམས་པས་རྣམ་རྟོག་ཤར་བས་ཅྱི་ཡང་མྱི་གནྟོད་པས་ཤར་མ་ཤར་གྱི་རེ་དྟོགས་

མེད་པ་ཁང་སྟྟོང་དུ་རྐུན་མ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཕན་གནྟོད་མེད་པའྱི་ཉམས་འཆར། དེ་ངང་

གྟོམས་པས་རལ་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་སྟེ་མཐར་རྣམ་རྟོག་དང་ཀུན་གཞྱི་འགྱུ་བེད་
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རྱིག་ངྟོ་སྐྱྟོང་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྙྱིང་པྟོ།

ཀྱི་རླུང་དང་བཅས་པ་མ་བཅྟོས་ཆྟོས་སྐུར་ཐྱིམ་ནས་རྱིག་པས་རང་སར་ཟྱིན། གསེར་

གྱིང་ན་ས་རྟོ་ཕལ་པ་བཙལ་ཀང་མྱི་རེད་པ་ལྟར། སྣང་སྱིད་མ་ལུས་པ་ཆྟོས་སྐུའྱི་ཞྱིང་

དུ་ཤར་ཏེ་དག་པ་རབ་འབམས་སུ་སྟོང་བའྱི་ཚེ་ན་བརན་པ་ཐྟོབ་པ་ཞེས་བ་སྟེ་འཁྟོར་

འདས་དང་སྐྱེ་འཆྱིའྱི་རེ་དྟོགས་རད་ནས་ཞྱིག་པའྟོ། །

དེ་ལྟར་ཉྱིན་སྣང་རྣམ་རྟོག་རྱིག་པའྱི་དབང་དུ་འདུས་པའྱི་གྟོ་རྱིམ་བཞྱིན་མཚན་

མྟོར་ཡང་གདམས་ངག་གཞན་བརེན་མྱི་དགྟོས་པར། རྱི་ལམ་དང་སབ་འཐུག་གྱི་

འྟོད་གསལ་ཟྱིན་པ་སྟོགས་ཆ་མཚུངས་འྟོང་བ་ཤེས་པར་བས་ལ་ཅྱི་ནས་བརན་པ་མ་

ཐྟོབ་བར་དུ་ཡེངས་མེད་ཀྱི་བརྟོན་པ་ཆུ་བྟོའྱི་རྒྱུན་ལྟར་མཐུད་དགྟོས་སྟོ། །མྱི་ཕམ་

པས་གདམས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

བསམ་གཏན་སྟོམ་ཚུལ། 

ཞྱི་གནས་བདུད་རྱི་འཐུང་འདྟོད་ན། །ཕྱི་ཡྱི་འདུ་འཛིའྱི་རྒྱུན་ཐག་མ་བཅད་

ན། །ནང་གྱི་རྣམ་གཡེངས་ལྡྟོག་ཐབས་མེད། །ནང་གྱི་རྣམ་གཡེངས་རྒྱུན་ཐག་

ཆྟོད། །རྣམ་གཡེངས་རྒྱུན་ཐག་མ་བཅད་ན། །རེ་གཅྱིག་གནས་པའྱི་སབས་མྱི་

རེད། །དྲན་པས་ཆུ་ལྟོན་བར་མེད་བརྱིགས། །ཅུང་ཟད་སྟོད་ནས་ཤེས་བཞྱིན་

བརེན། །ཡེངས་མེད་ངང་ལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ། །ཇྱི་གནས་ཡུན་བསྱིང་བརྟོན་པ་

བསྐྱེད། །གྟོམས་པ་ཆགས་ནས་སར་ཡང་སྒྱིམ། །འྟོག་འགྱུའྱི་དག་ཆྟོམས་གནས་ཆ་

བསྐྱེད། །བརན་ནས་ཇྱི་སྱིད་རྟོལ་མེད་དུ། །འཇུག་ཅྱིང་དེ་ལས་ཤྱིན་སྦངས་ཀྱི། །ཞྱི་

གནས་དངྟོས་སུ་མ་གྲུབ་པར། །བར་མེད་བརྟོན་ཅྱིག་ཐང་ལྷྟོད་བས། །ཡུན་རྱིང་

འབྟོང་དཀའ་ཞུམ་སྱིད་པས། །དང་པྟོ་བསན་ཚུགས་བརྟོན་པ་སེལ། །བར་དུ་རྒྱུན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཆགས་བར་མེད་འབད། །ཐ་མ་སྟྟོབས་རེད་དགའ་འབས་མྟོང་། །དེ་ལྟར་འབད་ན་དྟོན་

བཟང་འབྱུང་། །ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ལའྟོ། །

ཁེགས་ཆྟོད་གནད་ཀྱི་གདམས་པ། 

དྷྱིཿ འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་འདུད། །ཁེགས་ཆྟོད་གནད་ཀྱི་

གདམས་པ་བཤད། །ཤེས་པ་མ་བཅྟོས་རང་སྟོར་བཞག །དེ་ཡྱི་གཤྱིས་ལ་བབ་ཀྱིས་

བལྟ། །འདྱི་ཡྱིན་དེ་ཡྱིན་དམྱིགས་གཏད་ཀྱི། །རྣམ་པ་གང་ཡང་མེད་པ་ལ། །བརྟོད་

བལ་དེ་ཉྱིད་མྟོངབ་ཡྱི། །རང་གདངས་འགགས་པ་མེད་པ་འདྱི། །རྣལ་མ་གཤྱིས་ཀྱི་

བབ་ཡྱིན་པས། །བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་ཆྟོས་ཉྱིད་དྟོན། །རང་བཞྱིན་འྟོད་གསལ་ལྷག་

མཐྟོང་སྟེ། །ལྟ་བ་རྱི་བྟོ་ཅྟོག་བཞག་ཡྱིན། །དེ་ཡྱི་བབ་ལ་གནས་བཞྱིན་དུ། །བསྟོམ་དུ་

མེད་ལ་ཡེང་བ་མེད། །དགག་སྒྲུབ་རྟོག་དཔྟོད་མྱི་གཞུག་པར། །རྣལ་མ་རང་བབ་ལྷུག་

པར་བཞག །བ་རྟོལ་འཆྱིང་བས་མ་བསད་པའྱི། །ཆྟོས་ཉྱིད་བབ་ཀྱི་བསམ་གཏན་

ཏེ། །རྣལ་འབྟོར་ནམ་མཁའྱི་རྒྱལ་པྟོར་གནས། །སྟོམ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅྟོག་བཞག་ཡྱིན། །

དེ་ལྟར་བཞག་ཚེ་ནང་དུ་ནྱི། །སྣ་ཚོགས་རྣམ་རྟོག་རྒྱུ་བ་དང་། །ཕྱི་རྟོལ་སྣང་བ་

ཅྱི་ཤར་ཡང་། །དགག་སྒྲུབ་མེད་པར་རང་སར་བྟོར། །གཤྱིས་ཀྱི་རང་བབ་མ་བརེད་

ན། །གང་ཤར་ཕན་གནྟོད་བལ་བར་སྣང་། །བཟང་ངན་བླང་དྟོར་རྱིས་གདབ་

མེད། །སྤྟོད་པ་སྣང་བ་ཅྟོག་བཞག་ཡྱིན། །གྟོམས་ནས་སྣང་སྱིད་ཆྟོས་ཐམས་

ཅད། །རྱིག་སྟྟོང་ཐྱིག་ལེ་ཉག་གཅྱིག་པྟོ། །དེ་ཡྱི་ངང་དུ་འུབ་ཀྱིས་རྟོགས། །དེ་ནྱི་རྟོལ་

མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །རྟོལ་བས་སང་དང་བླང་བ་ཟད། །འཁྟོར་འདས་རེ་དང་དྟོགས་

པ་མེད། །གདྟོད་མའྱི་རང་བཞྱིན་མངྟོན་གྱུར་པ། །འབས་བུ་རྱིག་པ་ཅྟོག་བཞག་
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དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྱིད་ཟབ་མྟོ།

ཡྱིན། །ཅྟོག་བཞག་བཞྱི་ལྡན་མན་ངག་འདྱི། །ཁེགས་ཆྟོད་དགྟོངས་པ་མཐར་ཐུག་

སྟེ། །གནད་དང་ལྡང་ན་ཡུད་ཀྱིས་གྟོལ། །འཇམ་དཔལ་དཔལ་དང་ལྡན་པའྱི་མཆྟོག །

ཆུ་སྦྲུལ་ཟླ་ཚེས་ལ་མྱི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགེས་པའྱི་བླྟོ་མཚོ་ལས་བྱུང་

བའྟོ། །     ། །

དབུ་མའྱི་ལྟ་ཁྱིད་ཟབ་མྟོ་བཞུགས་སྟོ། ། 

ན་མཉྫུ་ཤྲྱི་ཡེ། དཔྟོད་པ་རྣམ་སྦྟོང་སྟོན་སྟོང་ནས། །གང་ཟག་བདག་མེད་ཚུལ་

ལ་ནྱི། །ངེས་ཤེས་གནད་དུ་འབྟོང་བའྱི་ཚེ། །བདག་ཅེས་ཕུང་པྟོ་ལ་བརེན་ནས། །མ་

བརག་རྟོག་པས་བརག་པ་ལྟར། །ཕུང་པྟོ་ལྔ་དང་འདུས་མ་བས། །ཆྟོས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་དེ་བཞྱིན་དུ། །རྟོག་པས་བརགས་ཏེ་འདྱི་འདྱི་ཞེས། །སྣ་ཚོགས་ཆྟོས་སུ་བཟུང་

མྟོད་ཀྱི། །བརག་དྟོན་བཙལ་ན་མྱི་རེད་དེ། །ཆ་མེད་གཉྱིས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་བར། །ཕྲ་

ཞྱིང་ཕྲ་བའང་མ་གྲུབ་བཞྱིན། །རེན་ཅྱིང་འབེལ་འབྱུང་དབང་གྱིས་སྣང༌། །དངྟོས་པྟོ་

བརེན་ནས་སྐྱེས་པ་སྟེ། །དངྟོས་མེད་བརེན་ནས་བརག་པ་ཡྱིན། །

དངྟོས་དང་དངྟོས་མེད་གང་ལ་ཡང༌། །མ་བརག་དེ་དང་དེ་འཛིན་གྱིས། །བརག་

ཅྱིང་དཔད་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། །གཞྱི་མེད་ར་བ་བལ་བཞྱིན་དུ། །མེད་སྣང་སྒྱུ་མ་རྱི་

ལམ་དང༌། །ཆུ་ཟླ་བག་ཆ་དྲྱི་ཟའྱི་གྟོང༌། །མྱིག་ཡྟོར་སྱིག་རྒྱུ་ལ་སྟོགས་བཞྱིན། །སྟྟོང་

བཞྱིན་སྣང་ལ་སྣང་བཞྱིན་སྟྟོང༌། །སྣང་སྟྟོང་སྒྱུ་མའྱི་ཚུལ་དུ་བསྟོམ། །འདྱི་ནྱི་རྣམ་

གངས་པའྱི་དྟོན་དམ། །རྟོགས་པའྱི་བླྟོ་ཡྱི་ངེས་ཤེས་ཅན། །རེས་ཐྟོབ་སྒྱུ་མའྱི་ཚུལ་

མཐྟོང་བའྱི། །ཤེས་རབ་དྲྱི་མེད་ཡྱིན་མྟོད་ཀང༌། །གཟུང་བའྱི་དམྱིགས་པ་མ་བལ་

ཞྱིང༌། །འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་མ་ཞྱིག་ལ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་ལས་མ་བརྒལ་ཕྱིར། །སྤྟོས་བལ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཆྟོས་ཉྱིད་མཐྟོང་བ་མྱིན། །དེ་འདྲའྱི་ངེས་ཤེས་སྐྱེས་པའྱི་ཚེ། །སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་

ཡང༌། །རྟོག་པས་བརགས་ཏེ་གཟུང་མྟོད་ཀྱི། །གཟུང་བའྱི་ངྟོ་བྟོ་མ་གྲུབ་ལ། །འཛིན་

པའྱི་སེམས་ཀང་མྱི་རེད་པས། །འཛིན་མེད་ལྷུག་པའྱི་གཤྱིས་སུ་བཞག ། དེ་ལྟར་

བཞག་ཚེ་ཕྱི་ནང་གྱི ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མ་འགགས་ཀང༌། །དེ་འཛིན་མེད་པའྱི་

གཤྱིས་ལུགས་སུ། །ཆྟོས་སུ་བཏགས་པ་ཇྱི་སྙེད་པ། །ཡེ་ནས་མ་སྐྱེས་མ་འགགས་

པས། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམས་བལ་བའྱི། །མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་

མཉམ། །ཡྟོད་མེད་ལ་སྟོགས་ཁས་ལེན་བལ། །བརྟོད་མེད་དྟོན་གྱི་རང་བབས་

ལ། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པའྱི་ཉམས་མྟོང་འཆར། །དེ་ནྱི་ཆྟོས་ཀུན་ཆྟོས་ཉྱིད་དེ། །རྣམ་

གངས་མྱིན་པའྱི་དྟོན་དམ་པ། །སྟོ་སྟོ་རང་གྱི་རྱིག་བ་བ། །མཉམ་གཞག་མྱི་རྟོག་ཡེ་

ཤེས་ཡྱིན། །དེ་ཡྱི་ངང་ནས་གྟོམས་པ་ན། །སྟྟོང་དང་རེན་འབྱུང་ཟུང་འཇུག་

པ། །བདེན་གཉྱིས་དབེར་མེད་གནས་ལུགས་དྟོན། །དབུ་མ་ཆེན་པྟོའྱི་རྣལ་འབྟོར་

ཡྱིན། །

དྟོན་དེ་སེམས་ཀྱི་སྤྟོད་ཡུལ་དང༌། །བལ་བ་གཉྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ནྱི། །མྱུར་བ་

ཉྱིད་དུ་མངྟོན་བེད་པར། །འདྟོད་ན་སགས་ཀྱི་མན་ངག་བསྟོམ། །འདྱི་ནྱི་དབུ་མའྱི་

སྟོམ་རྱིམ་གྱི། །ཟབ་གནད་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། །དང་པྟོ་སྤྟོད་པ་རྣམ་སྦངས་

ནས། །རྱིམ་པར་མྟོང་བས་གཏན་ལ་དབབ། །སྣང་སྟྟོང་སྒྱུ་མའྱི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས། །ལམ་

ནས་གསལ་བཞག་མེད་པའྱི་དྟོན། །ཤེས་རབ་ཕ་རྟོལ་ཕྱིན་པའྱི་དབྱིངས། །མཉམ་པ་

ཉྱིད་དུ་རྣམ་པར་གྟོལ། །སྟོམ་པའྱི་གདུང་བའྱི་ཕྟོགས་གང་ན། །ཆུ་ཡྟོད་གྟོ་ཡང་སྟོམ་

མྱི་སེལ། །དེ་ཕྱིར་བཏུང་ན་སེལ་བ་ལྟར། །གྟོ་མྟོང་དེ་འདྲར་མདྟོ་ལས་གསུངས། །དེ་
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སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན།

ཕྱིར་རྱིགས་པ་མང་པྟོ་ཡྱིས། །རང་ཉྱིད་ངལ་བའྱི་གྟོ་སྟོམ་ལ། །རེས་འཇྟོག་མྱི་དགྟོས་

རྱིམ་བསྟོམས་ན། །ཟབ་མྟོའྱི་བཟྟོད་པ་མྱུར་དུ་ཐྟོབ། །

འཇམ་དཔལ་དགེས་པའྱི་རྟོ་རེ་ཡྱིས། །ཆུ་འབྲུག་མགྟོ་ཟླའྱི་ཚེས་ཉེར་

དགུར། །ཤར་མར་བྱིས་འདྱིས་འགྟོ་ཀུན་གྱིས། །ཟབ་མྟོ་དབུ་མའྱི་དྟོན་རྟོགས་ཤྟོག ། 

མངྒ་ལཾ། །

སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན། 

སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སྟྟོང་གསལ་དབེར་མེད་པ། །བརྟོད་མེད་རྟོ་རེ་ནམ་

མཁའྱི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ། །མཐྟོང་ཞྱིང་མཐྟོང་མཁན་ཉྱིད་ཀང་དེ་ཉྱིད་ལས། །གཞན་ན་མེད་

པར་ཐྱིག་ལེ་ཉག་གཅྱིག་ཀྟོང་། །བལྟ་བ་ལྟ་བེད་བལ་ཡང་རང་གྱིས་རང་། །ལྷག་མ་

མེད་པར་དུས་གཅྱིག་མཐྟོང་བ་ལྟའྱི། །མཐའ་དབུས་མེད་པའྱི་ཉམས་མྟོང་ཁད་པར་

ཅན། །བར་མེད་བ་བ་ཟྱིན་པའྱི་འབས་ཅན་དེར། །མཐྟོང་བ་ཅྱི་ཡང་མེད་ཀང་མཐྟོང་

འདྟོད་ཀྱི། །ལྟ་བ་ཚོལ་བའྱི་ཞེ་འདྟོད་གཏྱིང་ནས་ནྱི། །ངང་གྱིས་ཞྱིག་པའྱི་བླྟོ་བདེ་ཁྟོད་

སྙྟོམ་ལ། །རེག་པ་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྟོའྱི་འྟོད་བཟང་ཡྱིན། །

མེ་བ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ལ་མྱི་ཕམ་པས་བྱིས་པ་མངྒ་ལཾ།།

ཆྟོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉྱིད་ཀྱི་དྟོན། 

ན་མྟོ་མཉྫུ་ཤྲྱི་ཡེ། མདྟོ་སགས་ཐེག་པའྱི་རྟོགས་བའྱི་གནད། །ཆྟོས་དབྱིངས་

མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་ཐུག །མཉམ་པ་ཉྱིད་དུ་རྟོགས་པ་ལ། །དངྟོས་པྟོར་ལྟ་བ་རྟོགས་པ་

གནད། །ལྟ་བ་སྤྟོས་བལ་དབུ་མ་དང་། །སགས་ལམ་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་གྱི། །གནད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལ་གྟོམས་པས་སྤྟོས་བལ་ཤེས། །བླྟོ་འདས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འཆར། །དེ་ལ་གྟོམས་

པ་བརན་གྱུར་ན། །འཁྟོར་འདས་ཆྟོས་ཀུན་མཉམ་པ་ཉྱིད། །ཆྟོས་སྐུ་ཐྱིག་ལེ་ཉག་

གཅྱིག་དྟོན། །རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྒྱིབ་མེད་འཆར། །ཆྟོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་

ཉྱིད། །མཉམ་པ་ཉྱིད་ལ་བླང་དྟོར་མེད། །

མཉམ་ཉྱིད་གདེང་དུ་གྱུར་པ་ན། །རྟོགས་པ་ཚད་དུ་འཁྟོལ་ཞེས་བ། །རྟོགས་པ་

ཚད་དུ་འཁྟོལ་བའྱི་ཚེ། །འཁྟོར་དང་མ་ངན་འདས་པ་དང་། །བདེ་དང་སྡུག་བསལ་

བདག་དང་གཞན། །ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉྱིད་གྟོལ་བ་ན། །འཇྱིགས་མེད་ཕྟོགས་ལས་

རྣམ་རྒྱལ་ཡྱིན། །ཕྟོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་གང་། །རྱིག་འཛིན་དཔའ་བྟོ་རྒྱལ་

བའྱི་སས། །ས་རྣམས་སྦྟོང་ཞྱིང་འགྟོ་བ་འདུལ། །འབེལ་ཚད་དྟོན་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་བརྒྱུད་པའྱི་མན་ངག་གྱིས། །ཡང་དག་ལྟ་བ་རྟོགས་བས་ལ། །མཆྟོག་

ཏུ་གྟོམས་པ་བརན་པ་ཡྱིས། །རྒྱལ་བ་རྱིག་འཛིན་གྲུབ་མཐར་སྙྟོགས། །དེ་སད་

གདམས་པ་སལ་བཟང་གྱི། །འགྟོ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་སྱིན་གྱུར་ནས། །ཡང་དག་ལམ་མཐྟོང་

རྱིག་འཛིན་གྱི། །དགྟོངས་པའྱི་བཙན་ས་ཟྱིན་གྱུར་ཅྱིག །

ལགས་བྱི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ལ་ཞེ་འཛོང་བཀྲ་ཤྱིས་ཆྟོས་གྱིང་དུ་

མྱི་ཕམ་པས་ཕྲལ་བྱིས་པ་མངྒ་ལཾ། །     ། །

ཐུབ་ཆྟོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་བཞུགས་སྟོ། །

ན་མྟོ་གུ་རུ་ཤཱཀ་མུ་ན་ཡེ། དེ་ཡང་མདྟོ་ཏྱིང་འཛིན་རྒྱལ་པྟོ་ལས། འཆག་དང་

འདུག་དང་འགེང་དང་ཉལ་བ་ན། །མྱི་གང་ཐུབ་པའྱི་བཟླ་དྲན་བེད་པ། །དེ་ཡྱི་མདུན་ན་

རག་ཏུ་སྟྟོན་པ་བཞུགས། །དེ་ནྱི་རྒྱ་ཆེན་མ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། ཞེས་དང་། སྐུ་
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ཐུབ་ཆྟོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད།

ལུས་དག་ནྱི་གསེར་གྱི་མདྟོག་འདྲ་བས། །འཇྱིག་རེན་མགྟོན་པྟོ་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་

མཛེས། དམྱིགས་པ་འདྱི་ལ་གང་གྱི་སེམས་འཇུག་པ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནྱི་

མཉམ་བཞག་ཡྱིན། ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་སྟྟོན་པ་

མཚུངས་པ་མེད་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྟོ་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་རྣལ་འབྟོར་དུ་བ་བ་ནྱི། འདྱི་

ལྟ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཆྟོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆྟོག་རྣམས་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་

ནྱི་སྐྱབས་སུ་མཆྱི། །བདག་གྱི་སྦྱིན་སྟོགས་བགྱིས་པའྱི་བསྟོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྟོ་

ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྟོག །ལན་གསུམ། 

ཚད་མེད་བཞྱི་བསྟོམ་པ་སྟོན་དུ་བཏང་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་

བདེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག །སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བལ་

བར་གྱུར་ཅྱིག །སྡུག་བསལ་མེད་པའྱི་བདེ་བ་དང་མྱི་འབལ་བར་གྱུར་ཅྱིག །ཉེ་རྱིང་

ཆགས་སང་གཉྱིས་དང་བལ་བའྱི་བཏང་སྙྟོམ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་

ཅྱིག །ཆྟོས་ཐམས་ཅད་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མ་གྲུབ་པའྱི་དྟོན་ཡྱིད་ལ་དྲན་པའྱི་ངང་

ནས།

ཨཿ སྐྱེ་མེད་སྟྟོང་པ་ཉྱིད་དང་རེན་འབྱུང་གྱི །སྣང་བ་འགག་མེད་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་

མའྱི་ཚུལ། །རང་མདུན་ནམ་མཁར་མཆྟོད་སྤྱིན་རྒྱ་མཚོའྱི་དབུས། །རྱིན་ཆེན་སེང་ཁྱི་

པད་ཉྱི་ཟླ་བའྱི་སྟེང་། །སྟྟོན་པ་མཚུངས་མེད་ཤཱཀ་སེང་གེ་ནྱི། །གསེར་གྱི་མདྟོག་ཅན་

མཚན་དང་དཔེ ་བད་ལྡན། །ཆྟོས་གྟོས་གསུམ་གསྟོལ་རྟོ ་རེ ་སྐྱྱིལ་ཀྲུང་

བཞུགས། །ཕག་གཡས་ས་གནྟོན་ཕག་རྒྱ་ལེགས་བརྐངས་ཤྱིང་། །ཕག་གཡྟོན་

མཉམ་བཞག་བདུད་རྱིའྱི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །གསེར་གྱི་རྱི་ལྟར་གཟྱི་བརྱིད་དཔལ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འབར་བ། །ཡེ་ཤེས་འྟོད་ཟེར་དྲ་བས་མཁའ་དབྱིངས་ཁབ། །ཉེ་བའྱི་སས་བརྒྱད་

གནས་བརན་བཅུ་དྲུག་སྟོགས། །འཕགས་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འཁྟོར་གྱིས་ཡྟོངས་

བསྟོར་ཞྱིང་། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིད་ཞྱིའྱི་མཐའ་གཉྱིས་ལས། །རྣམ་གྟོལ་བདེ་བ་

མཆྟོག་གྱི་དཔལ་སྟོལ་བ། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པྟོར་གསལ། །

ཞེས་དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལ་དམྱིགས་ཏེ་དེ་ན་དངྟོས་སུ་བཞུགས་ཡྟོད་

སྙམ་པའྱི་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་ཏུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྟོགས་

དང་དུས་གང་དུ་ཡང་ཉེ་རྱིང་མྱི་མངའ་བའྱི་ཕྱིར། གང་དུ་དམྱིགས་པ་དེ་ཉྱིད་དུ་ངེས་

པར་བཞུགས་པར་འགྱུར་ཏེ། མདྟོ་ལས། གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ཡྱིད་བེད་པ། །དེ་ཡྱི་

མདུན་ན་དེ་བཞུགས་ཏེ། །རག་པར་བྱིན་གྱིས་རླྟོབས་བེད་ཅྱིང་། །ཉེས་པ་ཀུན་ལས་

རྣམ་པར་གྟོལ། ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། རྒྱལ་བ་དེ་ཉྱིད་ལ་དམྱིགས་ནས་ཚོགས་

བསགས་པ་ཡང་མྱི་ཟད་པའྱི་དགེ་ར་ཆུད་མྱི་ཟ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕལ་པྟོ་ཆེ་ལས། །རྒྱལ་

བ་དེ་དག་ཐྟོས་མཐྟོང་མཆྟོད་པ་བས་པས་ཀང་། །ཚད་མེད་པ་ཡྱི་བསྟོད་ནམས་ཕུང་

པྟོ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཉྟོན་མྟོངས་འཁྟོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སང་འགྱུར་

དུ། །འདུས་བས་འདྱི་ནང་བར་མ་དྟོར་ནྱི་ཟད་མྱི་འགྱུར། ཞེས་དང་། དེའྱི་མདུན་དུ་

སྟོན་ལམ་ཇྱི་ལྟར་བཏབ་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་འགྲུབ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་ཞྱིང་གྱི་ཡྟོན་

ཏན་བསྟན་པ་ལས། །ཆྟོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྐེན་བཞྱིན་ཏེ། །འདུན་པའྱི་རེ་ལ་རབ་

ཏུ་གནས། །གང་གྱིས་སྟོན་ལམ་ཅྱི་བཏབ་པ། །དེ་འདྲའྱི་འབས་བུ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར། 

ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་རྣམས་ལ་ངེས་པ་བརན་པྟོ་བསྐྱེད་དེ།

སྙྱིང་རེ་ཆེན་པྟོས་རྟོད་ལྡན་སྙྱིགས་མའྱི་ཞྱིང་། །བཟུང་ནས་སྟོན་ལམ་ཆེན་པྟོ་
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ཐུབ་ཆྟོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད།

ལྔ་བརྒྱ་བཏབ། །པད་དཀར་ལྟར་བསགས་མཚན་ཐྟོས་ཕྱིར་མྱི་ལྡྟོག །སྟྟོན་པ་ཐུགས་

རེ་ཅན་ལ་ཕག་འཚལ་ལྟོ། །བདག་གཞན་སྟོ་གསུམ་དགེ་ཚོགས་ལྟོངས་སྤྟོད་

བཅས། །ཀུན་བཟང་མཆྟོད་པའྱི་སྤྱིན་དུ་དམྱིགས་ནས་འབུལ། །ཐྟོག་མེད་ནས་

བསགས་སྱིག་ལྟུང་མ་ལུས་པ། །སྙྱིང་ནས་འགྟོད་པ་དྲག་པྟོས་སྟོ ་སྟོར་

བཤགས། །འཕགས་དང་སྟོ་སྟོའྱི་སྐྱེ་བྟོའྱི་དགེ་བ་ནྱི། །དུས་གསུམ་བསགས་ལ་རེས་

སུ་ཡྱི་རང་ངྟོ་། །ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་ཆྟོས་ཀྱི་འཁྟོར་ལྟོའྱི་ཚུལ། །ཕྟོགས་བཅུར་རྒྱུན་མྱི་

འཆད་པར་བསྟོར་དུ་གསྟོལ། །ཁྟོད་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །དུས་གསུམ་

འཕྟོ་འགྱུར་མེད་པར་བཞུགས་མྟོད་ཀྱི། །གདུལ་བའྱི་སྣང་ངྟོར་སྐྱེ་འཇྱིག་ཚུལ་སྟྟོན་

ཀང་། །སྤྲུལ་པའྱི་གཟུགས་སྐུ་རག་ཏུ་སྣང་བར་མཛོད། །བདག་གྱིས་དུས་གསུམ་

བསགས་པའྱི་དགེ་ཚོགས་ཀྱིས། །མཁའ་ཁབ་འགྟོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་སད་དུ། །ཆྟོས་ཀྱི་

རྒྱལ་པྟོ་རག་ཏུ་མཉེས་བེད་ཅྱིང་། །ཆྟོས་རེ་རྒྱལ་བའྱི་གྟོ་འཕང་ཐྟོབ་པར་ཤྟོག །བདག་

ཅག་སྙྱིགས་མའྱི་འགྟོ་བ་མགྟོན་མེད་རྣམས། །ཐུགས་རེས་ལྷག་པར་བཟུང་བའྱི་

བཀའ་དྲྱིན་ལས། །ཞྱིང་དང་དུས་འདྱིར་རྱིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་གྱི། །སྣང་བ་ཇྱི་སྙེད་

ཁེད་ཀྱི་ཕྲྱིན་ལས་ཉྱིད། །དེ་ཕྱིར་སྐྱབས་མཆྟོག་མཚུངས་མེད་གཅྱིག་པུ་རུ། །ཡྱིད་

ཆེས་དད་པས་སྙྱིང་ནས་གསྟོལ་འདེབས་ན། །སྟོན་གྱི་དམ་བཅའ་ཆེན་པྟོ་མ་བསྙེལ་

བར། །བང་ཆུབ་བར་དུ་ཐུགས་རེས་རེས་འཛིན་མཛོད།

ཅེས་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་དྲག་པྟོས་སྟྟོན་པ་དངྟོས་སུ་བཞུགས་ཡྟོད་སྙམ་པའྱི་

སྐུ་ལ་རེ་གཅྱིག་དུ་དམྱིགས་ཏེ། བླ་མ་སྟྟོན་པ་བཅྟོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་

པ་དག་བཅྟོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལ་ཕག་ཚལ་ལྟོ། །མཆྟོད་དྟོ། །སྐྱབས་སུ་མཆྱིའྟོ། །

ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའྱི་ཚུལ་དུ་ཤེར་ཕྱིན་ཡྱི་གེ་ཉུང་ངུ་ལས་གསུངས་པའྱི་

བཟུང་ནྱི། ཏ་དྱ་ཐཱ། ༀ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭ་ཧཱ། ཞེས་ཅྱི་རྱིགས་དང་། ༀ་མུ་

ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭ་ཧཱ།

མན་ཆད་ཅྱི་འགྲུབ་ཏུ་བཟླའྟོ། །འདྱི་དག་གྱི་སབས་སུ་སྟྟོན་པའྱི་ཡྟོན་ཏན་རེས་

སུ་དྲན་ཏེ། དད་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་སྐུ་ཡྱི་གསལ་སྣང་ལ་དམྱིགས་ནས། 

མཚན་བརྟོད་པ་དང་། བཟུང་བཟླས་པའྱི་རྐེན་གྱིས།

སྟྟོན་པའྱི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འྟོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་པའྱི་སྣང་བ་ཆེན་པྟོས་བདག་

དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་ཞྱིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྟོའྱི་

ལམ་གྱི་ཡྟོན་ཏན་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ཕྱིར་མྱི་ལྡྟོག་པའྱི་ས་ནྟོན་པར་བསམ།

དེ་ལྟར་ཅྱི་ནུས་སུ་བརྟོན་པར་བའྟོ། །ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་མཎྜལ་སྟོགས་

མཆྟོད་པ་དང་། ཐུབ་སྟྟོད་ཀྱི་རྱིགས་དང་། སྙྱིང་རེ་པད་དཀར། རྒྱ་ཆེར་རྟོལ་པ། 

སྐྱེས་རབ་སྣ་ཚོགས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་མཚན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པ་སྟོགས་མདྟོ་

གང་འདྟོད་ཅྱི་ལྟར་ནུས་པར་བཀག །དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྟོ་

བ་དང་སྟོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་གདབ་པར་བའྟོ། །

༈ བདེ་གཤེགས་སས་བཅས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། །མཛད་པ་སྟོན་ལམ་

མཁེན་བརེ་ནུས་པའྱི་ཚུལ། །བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅྱི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁྟོ་ནར་

བདག་སྟོགས་འགྱུར་བར་ཤྟོག །

སྤྱིར་འགྟོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གྱི་སབས་ཀུན་ཏུ་སྟྟོན་པ་ཉྱིད་མ་བརེད་པར་དྲན་པ་
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ཐུབ་ཆྟོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད།

དང་། མཚན་མྟོ་ཡང་སྟྟོན་པ་དངྟོས་སུ་བཞུགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱི་འྟོད་ཀྱིས་ཕྟོགས་ཐམས་

ཅད་ཉྱིན་མྟོ་ཤྱིན་ཏུ་དྭངས་བའྱི་དུས་ལྟ་བུར་སྣང་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ངང་དུ་གཉྱིད་ལྟོག་

པར་བ། དུས་རྒྱུན་དུ་སྟྟོན་པ་ཉྱིད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཐུགས་བསྐྱེད་པའྱི་ཚུལ་ལས་བརམ་

སྟེ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྟོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་

པར་ཐར་པ་ལ་རེས་སུ་གཞྟོལ་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྱིན་པྟོ་ཆེའྱི་དམ་བཅའ་ལྷྟོད་

པ་མེད་པའྱི་ངང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྤྟོད་པ་སྤྱི་དང་། ཁད་པར་ཞྱི་ལྷག་གྱི་

རྣལ་འབྟོར་ལ་ཅྱི་ནུས་སུ་བརྟོན་པས་དལ་འབྟོར་ཐྟོབ་པ་དྟོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

བདག་ཅག་གྱི་སྟྟོན་པ་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱི་མཚན་ཐྟོས་པ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་རྱིམ་གྱིས་བང་ཆུབ་

ཆེན་པྟོའྱི་ལམ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡྟོག་པར་འགྱུར་བ་མདྟོ་དུ་མ་ནས་གསུངས་ལ། གྟོང་དུ་

བསྟན་པའྱི་བཟུངས་འདྱི་ལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཞྱིང། གཟུངས་འདྱི་

རེད་པའྱི་མཐུས་ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པྟོ་ཉྱིད་སངས་རྒྱས་ཤྱིང་། སྤན་རས་གཟྱིགས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྤྟོད་པ་མཆྟོག་རུ་གྱུར་པ་དང་། གཟུངས་འདྱི་ཐྟོས་པ་ཙམ་གྱིས་

བསྟོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པྟོ་ཚེགས་མེད་པར་འཐྟོབ་ཅྱིང་ལས་ཀྱི་སྒྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་

བང་བ་དང་། སགས་བསྒྲུབ་པ་ན་བགེགས་མ་མཆྱིས་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྟོ་ཞེས་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱི་གེ་ཉུང་ངུ་ཞེས་པ་དེ་ཉྱིད་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། 

བཀའ་གཞན་ལས་ཀང་གཟུངས་འདྱི་ལན་གཅྱིག་བཟླས་པས་བསལ་པ་བེ་བ་ཕྲག་

བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར་དུ་བས་པའྱི་སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་བང་བར་འགྱུར་པ་སྟོགས་ཕན་

ཡྟོན་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་སྙྱིང་པྟོ་དམ་པ་

ཉྱིད་དུ་གསུངས་སྟོ། དད་པ་བསྐྱེད་པ་དང་ཞྱི་ལྷག་གྱི་རྣལ་འབྟོར་ལ་ཇྱི་ལྟར་བརྟོན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པའྱི་ཚུལ་ཟུར་དུ་བཤད་པར་བའྟོ། །ཞེས་པ་འདྱི་ནྱི་བསབ་གསུམ་ནྟོར་བུའྱི་མཛོད་

མངའ་དབྟོན་ཨྟོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ནྟོར་བུ་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ལྷ་རས་དང་བཅས་ཏེ་

ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་བ་ཡྱིད་ལ་འཇགས་པའྱི་སྟེང་དུ་ཉེ་ཆར་ཡང་དབྟོན་རྱིན་པྟོ་ཆེ་ཉྱིད་

ནས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་འཇྱིགས་མེད་པད་མ་བདེ་ཆེན་ལ་སྦྲན་ཏེ། རྱིན་ཆེན་དང་པྟོ་སྟོགས་

བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ལྷ་རས་ཀྱི་སྐྱེས་དང་བཅས་མྱུར་དུ་གྲུབ་པར་གྱིས་ཞེས་དམ་པ་ཟུང་

གྱི་བཀས་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས། སྟྟོན་པ་མཆྟོག་ལ་མྱི་ཕེད་པའྱི་དད་པ་ཐྟོབ་ཅྱིང་། 

དུས་མཐར་ཆྟོས་སྨྲ་བའྱི་མྱིང་ཙམ་འཛིན་པ ཤཱཀའྱི་རེས་འཇུག་མྱི་ཕམ་འཇམ་

དབངས་རྒྱ་མཚོས། ར་རྟོ་རེ་འཕན་ཕྱུག་གྱི་རྱི་ཞྟོལ་ཕུན་ཚོགས་ནྟོར་བུའྱི་གྱིང་དུ། 

ཚུལ་འདྱི་མཐྟོང་ཐྟོས་དྲན་རེག་གྱི་འགྟོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་སྟྟོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་

པྟོའྱི་བྱིན་རླབས་མཚུངས་པ་མེད་པ་མངྟོན་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅྱིག །       ། ། 

ལས་དང་པྟོ་པ་ལ་གདམས་པ་བཞུགས། 

ཀེ་ཧྟོ། །འཁྟོར་བའྱི་བ་བ་ཀུན་ལ་སྙྱིང་པྟོ་མེད། །མྱི་བརན་གཡྟོ་བ་གྟོག་གྱི་ཟླྟོས་

གར་མཚུངས། །འཆྱི་བ་འདྱི་ཡང་ནམ་འབྱུང་ཆ་མེད་ལ། །ཅྱིས་ཀང་འཆྱི་ངེས་བླྟོ་སྣ་

བསྟུང་ནས་སུ། །བླ་མའྱི་གདམས་ངག་གནད་དུ་བསྣུན་བས་ཏེ། །རེ་གཅྱིག་དབེན་

པར་རང་སེམས་ཕུ་ཐག་བཅད། །སེམས་ནྱི་གྟོག་དང་རླུང་དང་སྤྱིན་དང་འདྲ། །མྱི་

བསམ་དགུ་བསམ་སྣ་ཚོགས་རྟོག་པས་བསད། །ལེགས་པར་བརགས་ན་གཞྱི་ར་

གང་ཡང་མེད། །བར་སྣང་སྱིག་རྒྱུ་ལྟ་བུར་ངྟོ་བྟོས་སྟྟོང་། །སྟྟོང་བཞྱིན་སྣང་ལ་སྣང་

བཞྱིན་སྟྟོང་པ་ཡྱི། །རང་སེམས་རང་བབས་བཞག་ནས་རྣལ་མར་སྟོད། །གྟོམས་པ་

བརན་ན་རང་སེམས་གཤྱིས་ལུགས་མཐྟོང་། །བླ་མར་མྟོས་གུས་ཆེ་ན་བྱིན་རླབས་
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ལས་དང་པྟོ་པ་ལ་གདམས་པ།

འཇུག ། ཚོགས་བསགས་སྒྱིབ་པ་སྦང་ན་རྟོགས་པ་སྐྱེ། །དེ་བས་ནན་ཏན་འབད་

པས་ཉམས་སུ་ལྟོངས། །

ལས་དང་པྟོ་པ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་ཉམས་ལེན་གྱི་གདམས་པ་དགྟོས་ཟེར་བ་ལ་མྱི་

ཕམ་པས་བསབ་བར་བྱིས། དགེའྟོ། །     ། །



པར་བང་སྟོན་ཚིག

རྣམ་གྟོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རྟོ་གཅྱིག་ཏུ། །

གཞྟོལ་བའྱི་མཐའ་ཡས་ཆྟོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

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

དྲྱི་མ་ཡྟོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྱི་འདྱི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྟོའྱི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆྟོས་ཀྱི་སྟོ་མྟོ་སྟྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགྟོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནྟོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབྟོར་ཤྟོག །

ཅེས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁྟོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སྟྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའྱི་རྱིང་ལུགས་སྟོ་ཀུན་

ནས་རྒྱས་པ་སྟོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མེད་ཀྱི་གསུང་

རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆྟོག་པའྱི་དགེ་བསྟོའྱི་སྟོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྱི་དགེ་སྦྟོང་ཆྟོས་

སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླྟོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའྟོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ སམནྟབུདདྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔྱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡྱི་གེ་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདྱི་དཔེ་ཆའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགྟོམ་ཡུག་གྱིཉེས་པ་མྱི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་

ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སྟོ། །
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