༄༅། །གསུང་འབུམ་ཐོར་བུའི་དཀར་ཆག་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། སྭསྟི། དཀར་
ཆག་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ཞེས་བྱ་བ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤེས་བྱའི་རི་མོ་
མཐའ་དག་མཁྱེན་པའི་མེ་ལོང་གཅིག་ལ་ཤར། །ཐེག་གསུམ་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་བརྩེ་བའི་ཐེམ་སྐས་གཅིག་
གིས་སྒྲོལ། །བཟོད་དཀར་ལྷུང་བ་མཐའ་དག་མཛད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་གཅིག་གིས་གཟུང་། །ས་གསུམ་བླ་མ་
ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལ་བདག་བློ་དང་བས་འདུད། །གང་གིས་མཁས་པའི་མཛད་པ་ཡིས། །བསམ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་
གྱི་ཕྱིར། །བཅུ་ཕྲག་བརྒྱད་དང་ཟུང་གི་ལོར། །དགོངས་འགྲེལ་མཐའ་དག་མཛད་ཟིན་མོད། །འོན་ཀྱང་ཞིང་
ཁམས་གཞན་གྱི་དོན། །འབྱོན་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པའི་ཚ། །རབ་བྱུང་རྣམ་བྱུང་ལོ་ཡི་བར། །རྗེས་སུ་
གནང་བའི་གསུང་རབ་ནི། །བསྟོད་པའི་མེ་ཏོག་ཆེར་རྒྱས་ཤིང་། །སྔོན་མེད་བསྒོམ་དོན་དྲི་བསུང་ཅན། །ཀུན་
དགའི་དཔལ་སྟེར་མཆོག་གྱུར་པ། །ལྗོན་པའི་རྣམ་གྲངས་འདི་འཁྲུངས་སོ། །དེ་ཡང་རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་
བསྟོད་པའི་སྐོར་ལ། རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ལ་བསྟོད་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་བ། ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་བསྟོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ། མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་
བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས།

དིང་རི་བའི་ཆོས་རྗེ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚ་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་མི་

ཟད་འབྱུང་བའི་གཏེར། མུས་པ་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བསྟོད་
དབྱངས།

ཡར་ལུང་ཐང་པོ་ཆེའི་ཆོས་རྗེ་ཉི་མ་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་

སྤྲིན་གྱི་བཀོད་པ།

།སྐྱོར་མོ་ལུང་གི་མཁན་ཆེན་བློ་གྲོས་གསལ་བ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མི་ཟད་འབྱུང་

བའི་གཏེར། བླ་མ་གངས་ཆེན་པ་ལ་བསྟོད་པ་མི་མཐུན་ཀུན་སེལ། ཀུན་མཁྱེན་ཤེར་འོད་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཡང་
དག་པའི་སྣང་བ་རྒྱས་བྱེད། འཇམ་དབྱངས་ཁ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ། འཇམ་དབྱངས་རིན་
ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་མེ་ཏོག་འཕྲེང་འཛིན། །གྲྭ་སྨན་གཅིག་གི་བླ་མ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་
ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ། མཁས་པ་དཔལ་ཆེན་ལ་བསྟོད་པ་དཔལ་གྱི་འབྱུང་གནས། བླ་མ་ཀུན་འདུས་ལ་བསྟོད་པ་སྙན་
ངག་རྒྱ་མཚའི་རླབས་འཕྲེང་། ཆོས་རྗེ་ལོ་ཙཱ་བ་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་སྙན་ངག་མེ་ཏོག་
གསུང་འབུམ་ཐོར་བུའི་དཀར་ཆག།

1

ཕྲེང་འཛིན། བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྒྱན་གར་བ་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པའི་སྐོར་ལ། སྒྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་ལ་བསྟོད་པ་
བྱིན་རླབས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། བིརྺ་པ་ལ་བསྟོད་པ་སེང་གེའི་སྒྲ་དབྱངས། མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤཱནྟི་
པ་ལ་སྟོད་པ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གློག་ཕྲེང་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་འོད་ཟེར།
རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ས་གའི་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་བསྟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྤུངས་པ། མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཀ་མ་
ལ་ཤཱི་ལ་ལ་བསྟོད་པ་རྒྱ་མཚའི་རླབས་ཕྲེང་།
འབེབས།

རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རྒྱ་གར་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆར་

སྒྲུབ་ཆེན་ལ་བ་པ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀུན་འབྱུང་།

དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་

སྒྲོགས་པའི་རྔ་སྒྲ། ཇོ་བོ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱ་མཚ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་བཀོད་
པ། རམ་སྡིང་མ་ལ་བསྟོད་པ། ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་བསྟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ། བླ་མ་གསེར་གླིང་
པ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཏེར་མཛད། པཎྜི་ཏ་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་ལ་བསྟོད་པ་མཁས་པ་དགའ་བྱེད། ཡང་
འཛམ་གླིང་གི་རྒྱན་དྲུག་གི་བསྟོད་པ་ཐར་པའི་ཐེམ་སྐས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མའི་བླ་མ་བརྒྱུད་རིམ་སོགས་
ལ་བསྟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་མཛས། བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བོད་དུ་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པའི་སྐོར་ལ། ལོ་ཙཱ་
བ་ཀ་ཅོག་ཞང་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་སྨྲ་བའི་རྒྱན།

ལོ་ཙཱ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་རྨད་བྱུང་རྒྱ་

མཚའི་བཀོད་པ། ལོ་ཙཱ་བ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ལ་བསྟོད་པ་མཁས་པ་དགའ་བའི་དབྱངས། ཇོ་བོ་རྗེའི་དངོས་ཀྱི་
སློབ་མ་ཁུ་རྔོག་འབྲོམ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་སྣང་བ་རྒྱས་བྱེད།
སོགས་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་འོད་འཕྲོ།

ཇོ་བོའ ་ི བརྒྱུད་པའི་སློབ་མ་པོ་ཏོ་བ་

ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་མུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ལ་བསྟོད་པ་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན། ཇོ་བོས་ས་སྐྱར་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་བདུན་
ཕྲག་ལུང་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།

ཕྱག་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་རྗེ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་རྨད་དུ་

བྱུང་བའི་འོད་འཕྲེང་། བཅོམ་ལྡན་རིགས་པའི་རལ་གྲི་ལ་བསྟོད་པ་སྨྲ་བའི་རྒྱན། རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་པ་ལ་
བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་འོ་རྒྱུན།

བྱང་སེམས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག

ཀུན་

མཁྱེན་དོལ་པོ་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཟབ་དོན་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། ཀུན་མཁྱེན་བུ་སྟོན་པ་ལ་བསྟོད་པ་རབ་ཏུ་སྙན་པའི་
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རོང་སྟོན།

གཏམ། ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ངོ་མཚར་རབ་རྒྱས། མཁས་པ་ཆེན་པོ་གྲོ་ལུང་པ་དང་ཆ་
ཙང་དན་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་པདྨོའ ་ི ཕྲེང་བ། འགྲོ་མགོན་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་
ཆར་འབེབས། ཐུགས་དམ་ཀྱི་ལྷ་ཚགས་ཀྱི་བསྟོད་པའི་སྐོར་ལ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་
སྤོབས་པ་མི་ཟད་པའི་གཏེར། ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་
མཛད།

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱ་མཚ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་སྤྲིན་གྱི་བཀོད་པ།

ཐུབ་པའི་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆར་སྤྲིན་རྣམ་པར་གཡོ་བ། འཕགས་པ་བྱམས་པ་ལ་བསྟོད་པ་མཁས་པ་
དགའ་བའི་དབྱངས།

སངས་རྒྱས་ཀླུ་དབང་ལ་བསྟོད་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དབྱངས།

ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱ་མཚ། སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་ལ་བསྟོད་པ་ཆོས་
ཀྱི་རྔ་སྒྲ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་མཛད། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁར་ས་པ་ཎི་
ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆར་སྤྲིན། ཚ་དཔག་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ། མཁའ་
འགྲོ་མ་རྨེ་བརྩེགས་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆར་འབེབས།

མཁའ་སྤྱོད་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་

རླབས་རྣམ་རོལ་དང་། རིན་ཆེན་རྒྱན་ཕྲེང་གཉིས། མཁའ་སྤྱོད་དམར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་མགྱོགས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་
ཆར་རྒྱུན།

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་རྒྱ་མཚའི་གཏེར།

དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཁོད་པའི་ཁྲོ་བཅུ་དང་བཅས་པ་ལ་བསྟོད་པ་རྔམ་པ་སྒྲ་སྒྲོགས།
རིགས་བཞིའི་ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་མ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱི་ཕྲེང་བ།
ཆར་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡོ་བ།

གསང་བ་འདུས་པའི་
གསང་བ་འདུས་པའི་

ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་

གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་ལ་བསྟོད་པ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས།

འཇིགས་བྱེད་ལ་བསྟོད་པ་འཇིགས་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས།

རྡོ་རྗེ་

འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་

འཇུག བདེ་མཆོག་གི་འཁོར་ལོ་བཞིའི་ལྷ་ཚགས་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན། བདེ་མཆོག་གི་སྙིང་
པོའ ་ི རྣལ་འབྱོར་མ་བཞིའི་བསྟོད་པ་སྙིང་པོ་མཆོག འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་ལ་བསྟོད་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཏེར་
གསུང་འབུམ་ཐོར་བུའི་དཀར་ཆག།
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མཛད། མི་གཡོ་བ་ལ་བསྟོད་པ་སྤོབས་པ་མི་ཟད་པ་འབྱུང་བའི་གཏེར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་ལ་བསྟོད་
པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ།

ཕྱག་རྡོར་འཆི་བདག་འཇོམས་པ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།

དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་དགའ་བའི་མེ་ཏོག་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའི་ཕྲེང་བ། བྱང་སེམས་
སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་ལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་དབྱངས། སྒྲོལ་མ་ཨུགྲ་ཏཱ་ར་ལ་བསྟོད་པ་
སྤོགས་པ་མི་ཟད་པའི་གཏེར། ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆུ་ཆར་གཡོ་བའི་སྤྲིན། ཉེ་བའི་
སྲས་མཆོག་ཟུང་ཅིག་ལ་བསྟོད་པ་སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས། བཀའི་བསྡུ་བ་པོ་དགྲ་བཅོམ་སོགས་ཀྱི་བསྟོད་པའི་
སྐོར་ལ། དམ་པའི་ཆོས་བསྡུད་པ་པོ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་བཀོད་པ། གནས་
བརྟན་བཅུ་དྲུག་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྔ་སྒྲ། དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་རྔ་སྒྲ།
ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་ཚགས་གཉིས་ལ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པའི་གཏམ།

བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ཡོན་

ཏན་བརྗོད་པ་ཐར་པའི་ས་འཛིན། དག་སྣང་རྒྱས་པ་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྨོན་ལམ་གྱི་གཏམ།
ཁྲིད་ཆེན་དང་སྡེ་སྣོད་སོ་སོའ ་ི བརྒྱུད་པ་ལ་བསྟོད་པའི་སྐོར་ལ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པ་རིན་ཆེན་སྣ་
བདུན་ལ་བསྟོད་པ་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་གནད་ཀྱི་ཟླ་
ཟེར།

ཞི་བྱེད་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་བསྟོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཕྲེང་བ།

དམ་ཆོས་མངོན་པའི་བླ་མ་

བརྒྱུད་པ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་ཀྱི་པདྨོ་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཉི་མ། གནས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པའི་སྐོར་ལ།
རྡོ་རྗེ་གདན་ལ་བསྟོད་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ། རྒྱ་གར་གྱི་ཤྲཱི་ནཱ་ལེཎྜ་ལ་བསྟོད་པ་སྙན་
པའི་རྔ་སྒྲ། བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ ་ི རི་ལ་བསྟོད་པ་སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས། དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷ་གནས་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་
དུ་བྱུང་བའི་རྔ་སྒྲ། རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྒྲ་དབྱངས། རི་བོ་གྲུ་འཛིན་ལ་བསྟོད་པ་
བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྔ་སྒྲ། བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་བསྟོད་པའི་སྐོར་ལ། གུར་གྱི་མགོན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་རྔམ་པ་སྒྲ་
སྒྲོགས།

ཞལ་བཞི་པ་ལ་བསྟོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྒྲ་སྒྲོགས།

ཨ་གྷོ་ར་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་

འབེབས། ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་བསྟོད་པ་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛད། དཀར་མོ་ཉི་ཟླ་ལ་བསྟོད་པ་མི་འཇིགས་པའི་
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རོང་སྟོན།

གཏེར། པུ་ཏྲ་ལྕམ་སྲིང་ལ་བསྟོད་པ་སྙན་པའི་རྔ་ཆེན། བདུད་རྒྱལ་ཐོད་ཕྲེང་ལ་བསྟོད་པ་མཐུ་སྟོབས་བསྐྱེད་
བྱེད། ཕྱག་བཞི་པ་ལ་བསྟོད་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བསྟོད་དབྱངས། སྒོམ་རིམ་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་ལ། ནི་གུའི་
ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛད།

སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གནད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཇོ་བོ་

ཆེན་པོའ ་ི ལུགས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་པའི་མན་ངག མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དུ་གསུངས་པའི་དམིགས་རྣམ་
སྒོམ་པའི་མན་ངག རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་འཇུག་ངོགས། བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་བཤེད་པ་ཞུས་ལན། ཤེར་ཕྱིན་
ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མན་ངག་ལམ་ལྔ་གསལ་སྒྲོན། ལམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཇོ་བོའ ་ི ལུགས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་
གོལ་སའི་མཐའ་དཔྱད་པའི་གདམས་ངག་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ།

བློ་སྦྱོང་སྤྱི་དཔུང་དོན་གྱི་མན་ངག

སྐུ་

གསུང་ཐུགས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མན་ངག་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཉམ་པར་བཞག་
པའི་མན་ངག་ཟབ་དོན་རྒྱ་མཚ། སྐྱབས་འགྲོའ ་ི མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཟླ་ཟེར། ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཉིད་བཞི་སྦྱོར་
ཉམས་སུ་ལེན་པའི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན། དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་སྒོམ་རིམ་སྙིང་
པོ་རབ་གསལ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱི་སྒོམ་རིམ་ལེགས་བཤད་སྒྲོན་མེ། རྒྱུད་བླའི་སྒོམ་རིམ་མི་ཕམ་དགོངས་དོན།
རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་སྒོམ་རིམ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ།

རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་རིམ་པའི་མན་ངག་གནད་ཀྱི་སྙིང་པོ།

ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཐར་ལམ་བདེ་བའི་འཇུག་ངོགས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ ་ི དམར་ཁྲིད་པདྨ་
དཀར་པོའ ་ི ཕྲེང་བ། དབུ་མ་ལྟ་ཁྲིད་ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་ཟླ་ཟེར་དང་། ལྟ་ཁྲིད་ཀྱི་བསྡུས་དོན། དབུ་མ་འཇུག་
པའི་སྒོམ་རིམ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ། སྤྱོད་འཇུག་གི་སྒོམ་རིམ་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཕྲེང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་སྒོམ་
རིམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྙིང་པོ་དང་། ངོ་མཚར་སྣང་བ་གཉིས། ཉམས་ལེན་སྤྱིའི་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་མདོར་
བསྡུས་གནད་ཀྱི་ཟླ་འོད། རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་སྒོམ་ཚུལ་ཐེག་ཆེན་ལམ་བཟངས་དང་། རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་ལ་
འཇུག་པའི་མན་ངག་སྙིང་པོ་རབ་གསལ།

འགྲེལ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་ལ།

འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་

མཛད་པའི་བསམ་གཏན་སྒྲོན་མེའི་དོན་བསྡུ། དབུ་མ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའ ་ི འགྲེལ་པ་ཞི་ལྷག་བསལ་བ། རྒྱལ་
པོ་འཆར་བྱེད་ལ་གདམས་པའི་མདོའ ་ི འགྲེལ་པ་ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ། ཚད་མ་སྨྲ་བའི་དོན་འགྲེལ། ལྟ་བ་
གསུང་འབུམ་ཐོར་བུའི་དཀར་ཆག།
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བཀའ་བཏགས་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་དོན་འགྲེལ་སྙིང་པོ་མཆོག དོན་དམ་པར་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་བ་ཟབ་དོན་རབ་
ཏུ་གསལ་བ།

བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།

བྱང་ཆུབ་སེམས་འཁྲིད་ཀྱི་དོན་

བསྡུས་པ་མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཟླ་ཟེར། ཆོས་དབྱིངས་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་རྣམ་པར་གཡོ་བའི་
སྤྲིན། འཕགས་པ་སྒྲ་གཅན་འཛིན་གྱིས་མཛད་པའི་ཤེར་ཕྱིན་བསྟོད་པའི་འགྲེལ་པ་བྱིན་རླབས་རྣམ་པར་གཡོ་
བའི་གཏེར།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་བསྡུས་པ་རྣམས་བཞུགས་

སོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཚན་བརྒྱ་དང་ནི། །བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་བཞུགས་པ་ཡི། །དཀར་ཆག་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་
འདི། །བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་ལྡན་པས་བགྱིས། །དེ་ལས་ཐོབ་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེ་མཉེས་
བྱས་ཏེ། །ཀུན་གྱི་འདི་དོན་རྟོགས་གྱུར་ནས། །ཀུན་མཁྱེན་གོ་འཕང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ཤུ་བྷཾ།། །།
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རོང་སྟོན།

