༄༅། །རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་
རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་ལྷ་མཆོག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཟས་གཙང་སྲས་
པོ་མཉེས་པའི་གསུང་སྐྱེས་མཆོག །ཀུན་དགའ་བོ་ཞེས་ངེས་དོན་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་འདིར་
ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ཞེས།

།ལུང་བསྟན་སྐྱེས་བུ་མཆོག་དེ་བསྟོད་པར་བགྱི།

།མགོན་ཁྱོད་ངེས་དོན་སྟོན་

བསྡུད་དབྱེར་མེད་ཕྱིར། །རྟོགས་བརྗོད་ཀུན་མཁྱེན་ཁོ་ནའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས། །སར་གནས་སེམས་དཔས་
རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་ན།

།བྱོལ་སོང་ཡིད་ཅན་བདག་འདྲས་ཅི་ཞིག་འཚལ།

།ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་

ལེགས་གསོལ་བའི། །ལྷ་ཚགས་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྟོད་ཚགས་དབྱར་རྔས་
སྟོང་གསུམ་འགེངས་མཐོང་ནས། །བདག་ཡིད་གདེངས་ཅན་སར་ནས་འདི་སྤྲོས་སོ། །ཀུན་ཁྱབ་ཟབ་གསལ་
གཉིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །དགའ་ཆེན་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །བཟང་པོའ ་ི ཕྲིན་ལས་བསམ་
ཡས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །འོག་མིན་ཞིང་གི་དཔལ་གྱུར་ཁྱོད་ཕྱག་འཚལ། །གྲངས་མེད་བསྐལ་པའི་སྔོན་དུ་བྱང་
ཆུབ་ཀྱང་།

།འཇིག་རྟེན་མགོན་དང་གསང་བའི་བདག་པོ་སོགས།

སོགས།

།ཐོས་སྒྲོགས་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པར་སྤྲུལ་ལ་འདུད།

།རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཉེ་སྲས་ཚུལ་འཛིན་
།གང་ལ་གང་འདུལ་སྣ་ཚགས་སྤྲུལ་པའི་

གར། །སྲིད་མཐའི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་ན། །དེ་མཐའ་འདི་ཞེས་ཁྱབ་མཐའ་སུ་ཡིས་འཛིན། །བསམ་མི་
ཁྱབ་པ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འོན་ཀྱང་འཕགས་པའི་ཡུལ་དང་གངས་ཅན་འདིར། །གནས་ལྔ་རིག་པ་
བསླབ་གསུམ་རྒྱན་ཕྲེང་ཅན། །བསྟན་པའི་རྩ་ལག་སྐྱེས་ཆེན་རབ་མང་དུ། །སྤྲུལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱད་པར་ཞིང་འདིར་རིགས་བཟང་གཞོན་ནུ་ནས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་བསླབ་གསུམ་ལང་
ཚ་ལ། །ཡོངས་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་འབྲས་ལྟར་འཚ། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཁྱོད་
ཕྱག་འཚལ། །ཅི་ནུས་ཀློག་སྤོང་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །སེམས་གཉིས་ཡིད་ནོར་ཐབས་ཤེས་བཙུན་མོའ ་ི
དངོས།

།བློ་ཡི་ནོར་འཆང་ཁྱིམ་བདག་ཐེག་ཆེན་གླང་།

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་སོགས།

།མྱུར་འགྲོ་གོ་ཆ་རིན་ཆེན་བདུན་སོགས་
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འབུལ། །རང་གཞན་བཅས་རང་ཉེས་ཀུན་བཤགས་ཤིང་སྡོམ། །འཁོར་འདས་དུས་གསུམ་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་
རང་།

།ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བསྐུལ་མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ།

།དགེ་ཚགས་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཕྱིར་

བསྔོ། །ད་ནི་ཡིད་ཀྱི་འཕྱང་མོའ ་ི ཆ་འགའ་ཞིག །ཞུ་བ་འདི་ལ་ཡིན་མིན་ངེས་པའི་ཆ། །རིང་པོར་མི་འགྱངས་
སྲིད་འདིར་གསལ་གྱུར་ནས། །དཔྱོད་ལྡན་བློ་ལ་ངེས་པའི་དཔལ་སྟེར་མཛད། །དམ་པའི་རིང་ལུགས་ཡོངས་
རྫོགས་བསྟན་པའི་ཁུར།

།ཕལ་ཆེར་ནུབ་ནས་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ།

འཛིན་པ་ལ་ལ་ཁེ་རྙེད་འདུ་འཛི་

དང་། །ལ་ལ་དེ་མེད་ཀུན་གྱི་བརྙས་པའི་གཞི། །འདི་འདྲའི་དུས་སུ་ངེས་དོན་གདམས་པའི་བཅུད། །གཞི་ལམ་
འབྲས་བུའི་ངེས་གསང་བདུད་རྩིའི་ཐིག །འཛིན་པ་གང་ལ་ཁྱོད་ཞལ་ཉམས་རྨི་ལམ། །བསྟན་ནས་དབུགས་
དབྱུང་དུས་བབ་འདྲེན་དབང་ཀྱེ།

།ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་འདི་འདྲར་མི་གཟིགས་ན།

།ཚགས་ལམ་ཆེར་གནས་

སོགས་ཀྱིས་མཐོང་ཞེས་པ། །དེ་ཚ་འབྱོར་དུས་གཉེན་གྱི་དཔེ་ཇི་བཞིན། །གནས་ཚུལ་དེ་ལ་བདག་ཅག་
སོམ་ཉིར་མཆིས།
པར།
གསོལ།

།འོན་ཀྱང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁྱོད་ཉིད་ལས།

།ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རྣམ་རོལ་གྱིས།

།སྐྱབས་གཞན་མེད་པར་མོས་པ་རྩེ་གཅིག་
།དོན་གཉིས་ཕུན་ཚགས་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་

།ཞེས་པ་འདི་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའ ་ི དུས་ཆེན་གྱིས་མཆོད་པའི་དུས་དུ་དགེ་སློང་སངས་

རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །སརྦ་མངྒཱ་ལཾ།།

༈ །ཡན་ལག་བདུན་པ་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད་བཞུགས་སོ།།

སྭ་

སྟི། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚགས་དང་། །དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚགས། །ཕྱག་
འོས་ཀུན་ལ་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཀུན། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཀུན་ནས་
མཆོད་ཅིང་སྡིག་བཤགས་དགེ་ཡིད་རང་།
གསོལ།

།ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་སུ་

།དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཅི་མཆིས་རྣམས།

།བླ་མེད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ཕྱིར་

བསྔོ། །དེ་ལྟའི་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །དལ་འབྱོར་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་ནས། །དཀོན་
མཆོག་སྐྱབས་བརྙེས་དམ་པས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ཚུལ་རྒྱ་མཚ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཚ་འདིར་
བདག་ལ་གློ་སྙིང་བྲང་གསུམ་གྱིས།
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།འདི་ཕྱིའི་རྐྱེན་སེལ་འདྲེན་ལྟོས་རེ་བ་རྣམས།

།གནས་སྐབས་ཆོས་
སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས།

མཐུན་དགེ་ཚགས་རྣམ་པར་འཕེལ། །མཐར་ཐུག་རྫོགས་བྱང་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཁྱད་པར་དམིགས་
ཡུལ་ཚ་འདས་བགྲང་ཡས་ཀྱི། །སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་ཀུན་བྱང་ནས། །ཐེག་ཆེན་ས་ལམ་རིམ་པ་
ལེགས་བགྲོད་དེ། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །གང་དག་བདག་ལ་གཤེ་བར་བྱེད་པ་
དང་། །སྲོག་གི་བར་དུ་འཚ་བ་བྱེད་ནའང་། །དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡིག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་
བའི་བཟོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས། །ཚ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་ལ་
བློ་ཁ་ཕྱོགས།

།ཆོས་དོན་ཡར་ངོའ ་ི ཟླ་བ་ལྟར་འཕེལ་ཏེ།

།ཕུན་ཚགས་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་

ཤོག །བདག་གི་ཚ་འདིའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུའང་། །རང་དོན་ཡིད་བྱེད་དམན་པའི་སེམས་སྤངས་
ཏེ། །ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་འདོད་དོན་ཀུན་འགྲུབ་ནས། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་འགྲོ་བར་ཤོག །ཅེས་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འདོད་དོན་ཞུ་བའི་ཚིགས་བཅད་འདི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་འབངས་སུ་གནས་པ་
བུདྡྷ་ལཀྵི་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་དུས་ཆེན་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཉེར་ལྔ་ལ་བྲིས་ཏེ་ཁ་
འདོན་དུ་བྱས་པའོ།
བསྟན།

།སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

༈

།ཨ་ཧོ།

ངོ་མཚར་དཔག་པར་དཀའ་བའི་སངས་རྒྱས་

།གངས་ཅན་འདིར་ཡང་དམ་པས་རྒྱས་མཛད་ཀྱང་།

འདིར། །ཐར་ལམ་མི་འཚལ་སེམས་ལྡན་དེ་ཅི་འདྲ། །ཞེས་སོ།།
བ་ཀུན་དངོས་དཔལ་མཆོག་དང་པོའ ་ི སངས་རྒྱས་གང་།
བཅས་འགྲོ་བའི་འདྲེན་པ་མཆོག

།ད་ནི་ལྔ་བདོའ ་ིཤུགས་དྲག་ལྷགས་དུས་
༈ །བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕུར་ཚུགས་བཞུགས་སོ།།

རྒྱལ་

།གང་གི་རང་བཞིན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལྷར་

།མཆོག་གི་བླ་མར་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་འདུད།

།འདུད་བསྟོད་

མཆོད་སོགས་རླབས་ཆེན་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ། །དེ་ལྟར་སྐྱབས་ཀུན་ངོ་བོ་བླ་མ་ལ། །དད་པ་གསུམ་
གྱི་ཡན་ལག་བདུན་པའི་མཐུས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་དང་། །དེ་འཛིན་བྱེད་པའི་སྐྱེས་
རྣམས་རྟག་རྒྱས་ཤོག །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཁྲི་ཤིང་དྲྭ་བ་
ཀུན། །བདག་མེད་རྟོགས་པའི་མཚན་གྱིས་ལེགས་བཅད་དེ། །བདག་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་མཐུ་ལྡན་
ཤོག

།གང་དག་བདག་ལ་ཀུན་ཏུ་ལྟོས་བཅས་རྣམས།

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་སོགས།

།གང་ཡང་བདག་ལ་སྐྱོབས་ནུས་མ་མཆིས་
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པས།

།གང་ཕྱིར་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས།

།གང་རྣམས་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་གནས་ཐོབ་

ཤོག །རབ་མཆོག་ཐུབ་པའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ནི། །རབ་ཏུ་བླ་མའི་མོས་གུས་ཞེས་གསུངས་ཀྱང་། །རབ་
མགྱོགས་འཇིག་རྟེན་ཟས་ནོར་རྗེས་འགྲོ་བའི། །རབ་དམན་བདག་ལ་དད་པའི་རླན་སྐྱེ་ཤོག །ཅེས་བླ་མ་ལ་
ཕུར་ཚུགས་སུ་བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

༈ །མཁན་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་ལ་

བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ།།

རྣམ་དཀར་ཚགས་གཉིས་གོམས་པའི་ལེགས་བྱས་མཐུས། །དྲི་མེད་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་རྩ་

ལག་ཏུ།

།ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་དཔལ་མངའ་བ།

འཚལ།

།རྡོ་རྗེ་གསུམ་དངོས་ལྡན་པ་ཁྱོད་ཕྱག་

།ཞེས་པ་འདི་རྗེ་ཆོས་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚས་བསྐུལ་ངོར་དགེ་སློང་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་

བྲིས་པའོ།།

༈

།ཤར་པ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ།།

སྭ་སྟི། ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་རྗེའི་རྟ་ལྗང་

གིས། །རྣམ་དཔྱོད་བརྩོན་པའི་མཁའ་ལ་ལེགས་དྲངས་ནས། །ཕན་བདེའི་པད་ཚལ་མ་ལུས་རྒྱས་མཛད་
པ། །ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་འདུད། །ཅེས་རྗེ་ཤར་པ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་འདི་
ཡང་བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་སོ།།

༈ །ཤར་པ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ཁུ་དབོན་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བའི་ཚིགས་བཅད།།

ཨ་སྭ་སྟི། རབ་མཆོག་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཁམས་ལས་གྲུབ། །རབ་ཟབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚར་མངོན་པར་
བརྗིད།

།རབ་མང་གདུལ་བྱ་གླིང་བཞིའི་ལྟེ་འཛིན་དབང་།

།རབ་མཁས་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་རྒྱལ་གྱུར་

ཅིག །བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་བཞི་པའི་རིང་ལུགས་མཆོག །མཆོག་ཏུ་བསྟན་འཛིན་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་
གནས། །གནས་བཞི་ཆོས་གྲྭ་འོ་མའི་རྒྱ་མཚ་ཆེ། །ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོར་ཤོག །རྒྱལ་
བའི་བསྟན་འཛིན་བླ་མ་ཡབ་སྲས་སོགས། །རླབས་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པའི་གོ་སྒྲུབ་རྣམས། །ཡིད་སྲུབ་བྱེད་
པོའ ་ི ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཕན་བདེའི་སྒོ་འབྱེད་ཤོག །རིག་འཛིན་ཚ་དང་
རྣམ་ཐོས་འབྱོར་པ་དང་། །ཀློག་སྤོང་བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས། །བསྟན་དང་སེམས་ཅན་བདེ་བའི་ཕྲིན་
ལས་རྣམས།

།རྫོགས་ལྡན་གཞོན་ནུའི་སྤྲིན་བཞིན་རྒྱས་པར་ཤོག

།དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་

ཐུགས་རྗེ་དང་། །བསྟན་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚགས་ཀྱི་མཐུ་དཔལ་དང་། །ཆོས་ཉིད་འགྱུར་མེད་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་
4

སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས།

མེད་མཐུས། །ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཤར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོ་ཁུ་དབོན་གྱི་
བརྟན་བཞུགས་བདེན་ཚིག་བརྗོད་རྒྱུར་ཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར་ཞེས་བྱ་བ་འདི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དཱ་རི་དྲ་པ་
སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
བཞུགས།། ཤེས་བྱའི་ལྷ་ལམ་ངོས་ཡངས་པར།

༈ །མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚའི་བརྟན་

།རབ་གསལ་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །ཕན་བདེ་རྒྱ་མཚ་

འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པའི་དཔལ་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེའི་
རྒྱལ་ཚབ་ཐར་རྩེ་ནས་མཁན་ཆེན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚའི་བརྟན་བཞུགས་སུ་དགེ་སློང་སྙོམས་ལས་པ་སངས་
རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་བརྗོད་པའོ།།

༈ །བླ་མ་དམ་པ་ཕུན་ཚགས་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་བཅད།།

ན་མོ་གུ་རུ་ཝེ།

ཕུན་ཚགས་ཚགས་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་སྐྱབས་ཀུན་གཙ། །རྡོ་རྗེ་རྗེ་བཙུན་མི་ཕྱེད་གསུམ་གྱི་དངོས། །ཡོངས་
གྲགས་གྲགས་དཀར་མི་བཟད་འབྱུང་བའི་སྒོ། །དཔལ་བཟང་བཟང་པོ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལ་འདུད། །མགོན་པོ་
ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུ་ཡིས། །རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རྟག་ཏུ་སྐྱབས་ན་ཡང་། །རིང་མོའ ་ི བར་དུ་གནས་
ཚུལ་ཤེས་མ་གྱུར། །ད་ནི་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་ཞུགས། །སྣང་སྲིད་འདི་ཀུན་མཐུན་རྐྱེན་གྲོགས་སུ་
ཤར། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྟེན་འབྲེལ་གསང་བ་ཆེར། །ངེས་པ་གཏིང་ནས་རྙེད་པའི་དགའ་སྟོན་འདི། །མར་
གྱུར་བགྲང་ཡས་འགྲོ་ལ་སྟོན་པར་ཤོག

།ཅེས་པ་འདི་ནི་གཞོན་ནུའི་དུས་གཅོད་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་དམ་

པའི་ཆོས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་བླ་མ་ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕུན་ཚགས་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་
དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གོ་ཞིང་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་ཞུགས་པའི་མཚན་མ་
མཐོང་མ་ཐག་མེ་ཕོ་སྟག་ལོ་ཟླ་བ་དང་པོའ ་ི ཡར་ཚས་བཅུའི་དུས་བཟང་ལ་དགེ་སློང་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་
ཀྱིས་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

༈ །མཁས་བཙུན་ཀུན་ལེགས་ལ་བསྟོད་པ།།

སྭ་སྟི། ཀུན་ནས་དགའ་བཞི་

བརྙེས་པའི་སྙིང་པོའ ་ི དོན། །ལེགས་བྱས་བསོད་ནམས་མཆོག་གི་རྩེར་སོན་དང་། །རྣམ་དཀར་གྲགས་པའི་
རྒྱ་མཚན་འཛིན་པ་སོགས། །དབྱེར་མེད་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་སྐུ་མཁས་བཙུན་བཟང་
པོའ ་ི ཆུ་འཛིན་ལས། །གང་གསུང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོག །གང་ཐུགས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་
རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་སོགས།
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ཆར་རྒྱུན་གྱིས། །གང་ཞིག་གདུལ་བྱའི་ལོ་ཐོག་སྨིན་ལ་འདུད། །དགེ་བ་འདི་དང་འཁོར་འདས་ལེགས་བྱས་
ཀུན།

།མ་ལུས་བློ་ཡིས་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པའི་མཐུས།

།གནས་སྐབས་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ ་ི

བར། །མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པར་ཤོག །ཅེས་མཁས་བཙུན་དམ་པ་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་
ལ་བསྟོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དྲ་པ་བུདྡྷའི་མིང་ཅན་གྱིས་ཕུལ་བའོ།།
གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་བཅད་བཞུགས།།

༈ །བླ་མ་དམ་པ་དམ་ཆོས་བསམ་གྲུབ་ལ་

རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚའི་རིགས་བདག་དམ་པ་མཆོག །ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚ་མི་

ཟད་འབྱུང་བའི་སྒོ། །གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚའི་བསམ་པ་འགྲུབ་མཛད་པའི། །ཕན་བདེ་རྒྱ་ཚའི་གཏེར་ཆེན་ཁྱོད་
ཕྱག་འཚལ།
ལས།

།གསང་གསུམ་འཁོར་ལོའ ་ི མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ

།སྨིན་གྲོལ་ཟིལ་མངར་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས།

།ངུར་སྨྲིག་ཆུ་འཛིན་གར་གྱི་རྣམ་རོལ་

།སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་གདུང་སེལ་ཁྱོད་ཕྱག་

འཚལ། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་རིགས་བདག་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བཏབ་དགེ་དང་དུས་གསུམ་དགེ་ཚགས་
ཀྱིས།

།མཐའ་ཡས་སྲིད་ཞིའི་གདུང་བ་ཀུན་བསལ་ནས།

།ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚར་འཇུག་གྱུར་

ཅིག །ཞེས་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཟུར་ཆེན་རྗེ་བླ་མ་དམ་ཆོས་བསམ་འགྲུབ་ལས་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལོ་ནག་
སོགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་དྲན་ནས་དགེ་སློང་སངས་རྒྱས་མིང་ཅན་གྱི་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
དེང་སང་མི་མང་པོ་རིགས་རུས་དང་གྲགས་པ་གང་ཆེ་དང་ཟས་ནོར་གྱི་ཕན་ཆ་གང་ཆེ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་མ་
གཏོགས་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་བསམ་མཁན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་སྣང་ངོ་།།
བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ།།

༈ །བླ་མ་དམ་བ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ལ་

སྭ་སྟི། རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀུན་དགའི་ཁང་བཟང་ཆེར། །རྣམ་མང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་

ནོར་གྱིས་ཕྱུག །རྣམ་དཀར་ཕྲིན་ལས་དཔལ་འབྱོར་ཀུན་སྩོལ་བའི། །རྣམ་མཁྱེན་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་དེ་ལ་
འདུད།

།ཅེས་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་དབུ་མཛད་ཤར་མི་ཉག་གི་སྟོན་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ལ་བསྟོད་པ་

དགེ་སློང་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་སོ།།

༈ །ཁམས་སྟོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ།།

སྭ་སྟི། སངས་

རྒྱས་བསྟན་རྩ་སོ་ཐར་རབ་བརྟན་ཞིང་། །བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་ཡལ་འདབ་རབ་ཏུ་རྒྱས། །རིག་འཛིན་གསང་
སྔགས་འབྲས་བུའི་དཔལ་གྱི་ལྗིད། །དོན་གཉིས་དཔག་བསམ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་ཁམས་སྟོན་
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སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས།

ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་ལ་བསྟོད་པ་འདི་ཡང་སྙོམས་ལས་པས་སོ།།

༈ །རང་བསྟོད་བཞུགས།།

སྭ་སྟི།

མཁྱེན་རབ་འོད་ཀྱི་མ་རིག་མུན་སངས་ཤིང་། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པ་ཡི། །ནུས་པ་
ཕུན་ཚགས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚའི་གཉེན། །དགེ་ལེགས་འོད་སྟོང་ལྡན་པ་དེ་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་
དངོས་བླ་མ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས། །ཕུན་ཚགས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་ལེགས་བཟུང་པས། །བཤད་དང་སྒྲུབ་
པའི་དཔལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །མང་ཐོས་ངུར་སྨྲིག་གོས་ཅན་དེ་ལ་འདུད། །འདིས་མཚན་དགེ་ཚགས་མ་
ལུས་གཅིག་བསྡུས་པས། །ལྷན་སྐྱེས་བློ་ཡི་མུན་པ་རབ་སངས་ནས། །ཡང་དག་དོན་གྱི་སྣང་བ་རབ་རྒྱས་
ཏེ། །དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་འདི་དབང་ཞུས་དད་ལྡན་འགས། །བསྐུལ་ངོར་
སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས། །ཨེ་ཝཾ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྲིས། །འདི་ནི་སྙན་ངག་བསྟན་བཅོས་ལས། །སྒྲོ་
བཏགས་བྱི་བ་གླང་ཆེན་བཞིན། །ཡིན་ནོ་རང་བཞིན་རྒྱན་གྱིས་དབེན། །དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དགོངས་
མཛད། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

༈ །རང་བསྟོད་ཁ་སྐོང་བཞུགས།།

དགེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །ཕན་

དགོས་ལྷག་བསམ་ཕུན་ཚགས་དཔལ་ཡོན་ཅན། །སྐུ་ཚ་བརྟན་ཞིང་བཤད་སྒྲུབ་གོང་འཕེལ་ནས། །རྡོ་རྗེ་
གསུམ་དངོས་ངོ་བོ་མངོན་གྱུར་ཤོག །དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་
བསྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་མེད་མཐུས། །ཇི་ལྷར་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་
འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིང་འཚར་མང་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར་བྱ་བྲལ་བ་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་
ཀྱིས་སོ། །མངྒ་ལཾ།།
གསུམ་གྱི།

༈ །ཤར་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་ལ་སྟོད་པ།།

ཨ་སྭ་སྟི། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་སྡོམ་

།བཅུད་འཛིན་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རིན་པོ་ཆེ།

།དཔལ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་

དངོས། །འཕྲིན་ལས་བཟང་པོའ ་ི ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ་ཆེན་ཚགས་གཉིས་སྔོན་བསགས་འབྲས་
བུས་མཆོག །རིགས་རུས་མངོན་མཐོ་གཙང་མའི་སྐུ་བརྙེས་ནས། །ཤེས་ལྡན་གཟུ་བོར་གནས་པའི་རྡོ་རྗེ་
འཆང་།

།དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

།རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་

ཡིས། །བདག་སོགས་གདུལ་བྱའི་ཤེས་རྒྱུད་སྨིན་པ་དང་། །བསྟན་འགྲོའ ་ི དགེ་ལེགས་མི་ཉམས་རྒྱས་པ་
རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་སོགས།
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དང་། །མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་ཤར་ཆེན་པ་སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན་གཞན་དོན་ལ་དགོངས་པའི་ཚ།
གདན་རབས་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་དུ་སྙོམ་ལས་པ་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱི་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་དུས་སུག་བྲིས་སོ།
རྒྱས་བསྟན་འཛིན་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས།།

།མངྒ་ལཾ།།

༈ །ཤར་པ་སངས་

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་གར་གྱི་དབང་། །རྒྱལ་བའི་ལུང་བསྟན་རྗེ་བཙུན་

ཨེ་ཝཾ་པའི། །བསྟན་འཛིན་མཆོག་གྱུར་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས། །དཔལ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་རྟག་
བརྟན་ཤོག

།དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚ་རབ་བརྟན་ཞིང་།

།རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རིང་ལུགས་

འདི། །སྲིད་མཐའི་བར་དུ་མི་ཉམས་རྒྱས་པ་དང་། །སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་མ་ལུས་རྒྱས་པར་ཤོག །རྩ་
བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷ། །མཐུ་ལྡན་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་
རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་མེད་མཐུས། །ཇི་ལྟར་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་ཤར་ཆེན་སངས་རྒྱས་བརྟན་འཛིན་
ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བྷ་དནྟ་བུདྡྷ་ལཀྵིས་སོ།།

༈ །མཁན་ཆེན་ཤེས་བྱ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས།།

མཁས་ཀུན་

དགའ་མཛད་འདྲེན་པ་བཟང་པོ་ཡིས། །རིང་ལུགས་ཤེས་བྱར་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོའ ་ི ཕུལ། །བསྟན་དང་འགྲོ་
བའི་དཔལ་དུ་རབ་བརྟན་ཞིང་། །རྣམ་པར་དཀར་བའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་ཡང་སྤོ་འབོར་དགེ་སློང་དཀོན་
མཆོག་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱི་བྲིས་པའོ།།
བཞུགས།།

༈ །རང་ཉིད་དང་མཁན་ཆེན་ཤེས་བྱ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བརྟན་བཞུགས་བཅས་

མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱར་མུན་སངས་བློ་གྲོས་རྒྱས། །བཟང་པོའ ་ི འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚགས་གདུལ་བྱའི་

དཔལ། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དེ་འདེགས་བཅས་པ་ཀུན། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་
ཤོག །ཅེས་པ་རང་གི་མིང་དང་བསྲེས་ནས་བསྟོད་པ་འདིའང་རང་དང་གདན་ས་པ་གཉིས་ཆར་རིང་འཚར་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་བྲིས་པའོ།
ལཾ།། ༈ །བླ་མ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་གྱི་བརྟན་གཞུག་བཞུགས་སོ།།

།མངྒ་

སྭ་སྟི། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །བདག་

གིས་སྨོན་གནས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛད།

།ཀུན་དགའི་ཡོངས་འཛིན་ཕན་བདེའི་རིན་ཆེན་

གཏེར། །ཞབས་པད་བརྟན་ཞིང་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བདག་སོགས་ལྟོས་པར་བཅས་པའི་གདུལ་བྱ་
རྣམས། །གནས་སྐབས་རྒྱལ་བས་སྔགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚང་། །ཡེ་ཤེས་ཚགས་དང་ལྷན་ཅིག་འཁོར་ལོ་
བཅུས།་་་་་དགེ་བཅུ་ལ་ཟེར།
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།སྟོབས་བཅུ་མངའ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག

།དམ་པ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་པའི་བརྟན་

སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས།

བཞུགས་འདོད་དོན་གསོལ་བཏབ་དང་བཅས་པ་འདི་དགེ་སློང་སངས་རྒྱས་བཟང་པོས་བསྐུལ་ནས་བྷ་དནྟ་བུདྡྷ་ལཀྵིས་ཨེ་ཝཾ་ནས་ཕུལ། བཀྲ་ཤིས།། ༈ །ཆོས་རྗེ་
ཤེས་རབ་དོན་བཟང་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ།།

ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་རབ་གསལ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། །ངེས་དོན་སྣང་བས་

བློ་གསལ་དགའ་སྟོན་འགྱེད། །འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་དཔལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་
ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱ་བྲལ་བུརྡྷས་བགྱིས་སོ།།

༈ །གསེར་མདོག་ཆོས་གྲྭའི་མཁན་པོར་བསྟོད་པ།།

དྲི་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་

བསྟན་པ་ཡངས་པའི་གཞིར། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་བརྩོན་འགྲུས་གོ་ཆ་ཅན། །ལུང་དང་རྟོགས་པའི་དགེ་
ཚགས་རབ་རྒྱས་པའི། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ཕུན་ཚགས་དེ་ལ་འདུད། །ཀུན་མཁྱེན་ཤཱཀྱའི་རིང་ལུགས་དྲི་
མ་མེད།

།ཚུལ་གནས་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་བྱི་དོར་གྱིས།

།ཕན་བདེའི་འོད་བརྒྱ་འཕྲོ་བའི་དཔལ་འབར་

བས།

།རང་གཞན་དོན་གཉིས་ཕུན་ཚགས་དེ་ལ་འདུད།

།འདིས་མཚན་དགེ་བས་ཤེས་རབ་སྣང་བ་

རྒྱས། །དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །བསམ་དོན་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ལེགས་གྲུབ་སྟེ། །རང་
གཞན་དོན་གཉིས་ཕུན་ཚགས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་གནས་ལྔ་རིག་པའི་པནྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་དྲི་
མེད་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་བསྟི་གནས་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་ཐུབ་བསྟན་གསེར་མདོག་ཅན་གྱི་གདན་ས་པ་
མཁན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ཕུན་ཚགས་དང་།

ཤཱཀྱ་ཕུན་ཚགས་ལ་བསྟོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞིག་

དགོས་ཞེས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལས་སྐྱེས་པའི་སྲས། ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དཔལ་འཁོར་བདེ་ཆེན་གྱི་མངོན་
དགའ་གྲྭ་ཚང་གི་གདན་རྙིང་པ་ཆོས་རྗེ་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚགས་པའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ནས་སྙོམ་ལས་པ་
སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་དུ་སྨྲས་པའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
བཤེས་གཉེན་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས།།

༈ །དགེ་བའི་

རྣམ་དག་ཁྲིམས་ལྡན་ཤེས་རབ་རྣམ་གསུམ་གྱིས། །ལེགས་སྦྱངས་

དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ། །རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྩེར་བཀོད་ནས། །རང་གཞན་དོན་
གཉིས་སྒྲུབ་མཛད་དེ་ལ་འདུད། །འདིས་མཚན་དགེ་ཚགས་དཔལ་གྱི་ལམ་ཆེན་པོས། །བདག་ཅག་དཔོན་
སློབ་བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ།

།མར་གྱུར་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ།

།མངོན་མཐོ་ངེས་པར་

ལེགས་པའི་ལམ་འཇུག་ཤོག །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱིས་གཟིགས། །མཆོག་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་
རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་སོགས།
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ཐུགས་རྗེའི་སྤྲིན་བསྡུས་ནས། །དོན་གཉིས་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚགས་ལོ་ཏོག་རྒྱས། །མཐར་ཐུག་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་
གཟིགས་ཐོབ་པར་ཤོག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྒྲུབ་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ལ་བསྟོད་
ཅིང་འདོད་དོན་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགོས།

ཞེས་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱིས་

བསྐུལ་བའི་ངོར། བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་ནས་བོད་ཆེན་གྱི་སའི་ཆར་
ཕུལ་པའོ། །ཛ་ཡནྟུ།།

༈ །བླ་མ་གནམ་ཁའུ་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད།།

སྭ་སྟི། དཔལ་ལྡན་གཉན་ལོའ ་ི ཐུགས་སྲས་

གྲུབ་དབང་མཆོག །གཉན་མགོན་དབང་བསྐུར་གསང་སྔགས་རྒྱ་མཚའི་བདག །སྙན་གྲགས་སྲིད་གསུམ་
ཁྱབ་པའི་ཁའུ་པ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདི་ཡང་གནས་མཆོག་ཁའུའི་བྲག་
རྫོང་དུ་དགེ་སློང་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།
བཅད།།

༈ །བཱ་རི་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིགས་

སྭ་སྟི། ཚགས་གཉིས་སྔོན་གོམས་འདོད་ལྷས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །སྐད་གཉིས་སྨྲ་བ་གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་

དཔལ། །འདིར་ཚིག་དྲུག་ཆད་་་་་་ལོ་ཙཱ་བ། །རིན་ཆེན་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་
རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་གནས་མཆོག་དཔལ་གཡུར་མཁར་མོའ ་ི གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་སློང་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་
ཀྱིས་སོ།།

༈ །བདག་ཆེན་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལ་ཞབས་བརྟན་ཕུལ་པའི་ཚིགས་བཅད།།

ཨ་སྭ་སྟི། ངག་དབང་ཀུན་གཟིགས་

ཟུར་ཕུད་ལྔ་པའི་གར། །དགའ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བཀྲ་ཤིས་ལྷར་བཅས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་
མགོན་མཆོག །གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་རྒྱལ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཐུགས་
རྗེ་དང་།

།ཁྱད་པར་མྱུར་མ་དཔའ་མོའ ་ི ནུས་མཐུ་ཡིས།

།སྐྱབས་ཀུན་རྩ་བ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་

རྒྱལ། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་རྩ་ལག་མཆོག་གྱུར་
པ།

།ལྷ་བབས་འཁོན་གྱི་གདུང་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཤིང་།

པས། །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག

།ཕྲིན་ལས་བ་དན་དཀར་པོ་རབ་བསྐྱོད་

།ཅེས་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་སྔགས་འཆང་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་། གདུང་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་འབྱོན་པར་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི། ཤཱཀྱ་
དགེ་སློང་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས་ཀྱིས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་དུ་བྲིས་ནས། མེ་ཕོ་བྱི་ལོ་གསར་པ་ཤར་བའི་ཚ། ཡར་ཚས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་ལ་དཔལ་ས་སྐྱར།
ཁོ་བོ་ཅག ངོར་ཁྲི་ཐོག་པ་དང་བཅས་པ། མགྲིན་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ། ལེགས་འབུལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཛ་ཡནྟུ། མངྒ་ལཾ།།
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།།

སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚགས།

