
 
 
 
 

༄༅། །ཨེ་ཝྃ་ཡང་ཏི་སྒོམ་སེའི་ལྒོ་བདུན་གི་འཆར་གཞི་ཕྒོགས་སྒོན་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྒོ། ། 
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༄༅། །ཨེ་ཝྃ་ཡང་ཏི་སྒོམ་སེའི་ལྒོ་བདུན་གི་འཆར་གཞི་ཕྒོགས་སྒོན་ཡེ་ཤསེ་དྲྭ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྒོ། ། 

 
༄༅། །ན་མྒོ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱཀ ི་ཡེ། 

 
གདྒོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་རང་རགི་རྩ་གསུམ་ལྷ། །མངྒོན་གསུམ་སྒོན་མཛད་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡི། ། 

ཞབས་ལ་མི་ཕེད་དད་པས་ཕག་འཚལ་ནས། །ཡང་ཏིའི་ཉམས་བཞེས་བཅའ་ཡིག་འདི་ན་སེལ། ། 
 
དེ་ལ་ཐྒོག་མར་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གི་བཀའ་དནི་ལས་ཐྒོབ་པའི་ཚེ་གཅགི་སངས་རྒྱས་ལག་མཐིལ་དུ་བཞག་འདའི་ཁྱད་ཆྒོས། 
ཡང་ཏི་ནག་པྒོ་གསེར་གི་འབྲུ་གཅིག་པའི་ལམ་འདིའི་གཙོ་བྒོ་རྒོགས་ཆེན་ཁེགས་ཆྒོད་ཐྒོད་རྒལ་སི་དང་། ཁྱད་པར་ཨར་གཏད་
མུན་པའི་རྣལ་འབྱྒོར་ཁྒོ་ན་ཡིན་ཡང་། གང་ཟག་གི་དབང་པྒོའི་རིམ་པ་དང་ལམ་རིམ་ཞུགས་ཅི་རིགས་ལ་དགྒོངས་ཏེ་འཁྲུལ་
ཞིག་མདྒོ་སྔགས་གིང་པས་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡྒོངས་སུ་རྒོགས་པ་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་བཞནི། དེང་དུས་རང་ལྒོས་ནུབ་གིང་
གི་སྒོབ་མ་གྒོས་དཀར་ལྕང་ལྒོའི་སེ་ཚོགས་ཏེ། སྒྲུབ་བརྩྒོན་སྐལ་ལྡན་ཕྒོ་མྒོ་རྣམས་ཀི་རེ་འདུན་དང་། བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛནི་
བླ་མའི་ཐུགས་ཀི་ཡང་ཞུན་མན་ངག་སིང་པྒོ་ཨ་ཏིའི་མཐར་ཐུག་ཡང་ཏི་ཡིད་བཞིན་ནྒོར་བུའི་བསན་པ་རིན་པྒོ་ཆེ་མི་ནུབ་
རྒྱུན་འཛིན་ཡྒོང་ཆདེ་དུ། ལམ་གི་རམི་པ་ཡྒོངས་རྒོགས་གདན་ཐྒོག་གཅིག་ཏུ་ཇི་ལར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ། ཨ་རི་ཨེ་ཝྃ་ཆྒོས་
སེའི་ནང་གསེས། ཡང་ཏི་སྒོམ་སེའི་ཉམས་ལེན་ལྒོ་བདུན་གི་འཆར་གཞི་ལམ་སྒོན་ལར་དགྒོད་པ་ལ། ལམ་གི་གཞི་རེན་སྐྱབས་
འགྒོ་དང་ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་པ་གཞརི་བཞག་ཐྒོག་གསང་སྔགས་རྒོ་རེ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་ཞུགས་དགྒོས་
པས་ཐྒོག་མར་འཇུག་སྒོ་དབང་གསི་སིན་པར་བྱས་ཤིང་བསྐྱེད་རྒོགས་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་སེ་ཚན་བདུན་དུ་དབྱེ་བའི་སྒོ་ནས་
ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ།  
 
༡༽དང་པྒོ་སྔྒོན་འགྒོའི་ལྒོ་རིམ་སེ་བཛྲ་སེ་ཚན་ལ། ཡང་ཏི་རང་ལུགས་ལར་ན་དམ་པ་གསུམ་དང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱྒོར་སྔྒོན་དུ་
འགྒོ་བར་བྱས་ནས། ཐུན་མྒོང་གི་སྔྒོན་འགྒོ་བླྒོ་སྒོང་གི་མྒོང་ཁདི་ཞུས་ཏེ་བླྒོ་ལྡྒོག་རྣམ་བཞིས་རྒྱུད་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ། ཐུན་མིན་
སྐྱབས་ཕག་དང་སྦྲག་སྐྱབས་འགྒོ་འབུམ་གཅིག སམེས་བསྐྱེད་བླྒོ་སྒོང་གི་རིམ་པ་ཚད་མེད་བཞི་དང་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་ཉམས་
ལེན་བཅས་གངས་ཁི་གསུམ་ལས་མ་ཉུང་བར་བསགས་དགྒོས་ལ། སིབ་སང་རྒོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་སྒོབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒོ་
ནས་ཡིག་བརྒྱ་འབུམ་དང་། ཚོགས་བསགས་མཎྜལ་འབུམ་གཅིག དངྒོས་གཞི་མྒོས་གུས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱྒོར་ལ་རྩལ་དུ་བཏྒོན་
ནས་བསག་སངས་མཚན་སྔགས་ཁྒོ་ན་ལ་འབད་པ་དང་། བསེན་པ་སྒོང་རེའི་མཚམས་སུ་གསྒོལ་འདེབས་ཚར་རེ་བཅས་འབུམ་
ལྔ་ཁ་སྐྒོང་དང་བཅས་ཀིས་མདྒོར་ན་སྔྒོན་འགྒོའི་ལྒོ་རིམ་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ལ་སྔར་སྔྒོན་འགྒོ་འབུམ་ལྔ་གཞན་གང་རུང་སྐྱེལ་ཟིན་
པ་རྣམས་རང་ལུགས་འདི་གའི་སྔྒོན་འགྒོ་བཅུ་ཆ་གཅིག་སེ་ཁི་རེ་དང་། བླ་མའི་རྣལ་འབྱྒོར་ནི་གྒོང་དང་མཚུངས་པར་འབུམ་ལྔ་
ཁ་སྐྒོང་དང་བཅས་པ་བསག་དགྒོས་སྒོ། ། 
 
༢༽ལྒོ་རིམ་གཉིས་པ་རཏྣ་སེ་ཚན་ལ། དངྒོས་གཞི་ཐུགས་ཐིག་སྐྒོར་བཞིའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་། རྒོགས་རམི་ཟབ་མྒོའི་སིང་པྒོ་རྒོ་རེ་
གསུམ་གི་གསང་ལམ་དུ་འཇུག་ཚུལ་སེ། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཐགི་གི་སིན་བྱེད་དབང་གིས་སིན་པར་བྱས་ནས་ལམ་བསྐྱདེ་
རིམ་གི་ཞིབ་ཁིད་གསན་མཐར་ལྒོ་གཅིག་གི་ནང་སྐྱབས་རེ་འཁྲུལ་ཞགི་རིན་པྒོ་ཆེའི་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཐིག་གི་བསེན་ཡིག་
བཞིན་སིདི་འབུམ་བཅུ་གཉིས་ཁ་སྐྒོང་དང་བཅས་པ་འགྲུབ། བླ་མ་ལྒོངས་སྐུ་ཡིག་དྲུག་འབུམ་གསུམ། ཆྒོས་སྐུ་འབུམ་གཅགི་དང་
ཁི་ལྔ་གྲུབ་པར་བྱ་དགྒོས་ལ། དེ་ནས་མཁའ་འགྒོ་ཐུགས་ཐགི་གི་དབང་ཆེན་དང་འབེལ་བའི་མཁའ་འགྒོའི་ཕི་ཡི་དབང་ཙམ་
སྒོང་ནས་རྒོགས་རིམ་རྩ་རླུང་དང་ལུས་སང་འཁྒོར་ལྒོ་དྲུག་གི་མདུད་གྒོལ་བཅས་ཉམས་ལནེ་གནང་དགྒོས། །  



 
༣༽ ལྒོ་རིམ་གསུམ་པ་སེ་པདྨ་སེ་ཚན་ལ། ཐུགས་ཐིག་སྐྒོར་བཞའིི་ནང་གསེས་མཁའ་འགྒོ་ཐུགས་ཐིག་གི་ཁིད་ཡིག་ལར་བསེན་
སྒྲུབ་ལ་འབུང་དགྒོས་པས་མཁའ་འགྒོའི་བསྐྱེད་རམི་དང་འབེལ་བསནེ་པ་དུས་བསེན་ཟླ་བ་གཅིག་གམ། ཡང་ན་གངས་བསེན་
རྒོགས་མཐར་སན་བརྒྱུད་ཤྒོག་དིལ་ནྒོར་བུ་སྐྒོར་བདུན་སྒོ་སྒོའི་རེས་གནང་དང་བཅས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་ནུས་ན་རབ་དང་། དེ་
ལར་མ་ནུས་ཀང་རྩ་རླུང་གཏུམ་མྒོ་ནི་མཁའ་འགྒོའི་རྒོགས་རིམ་ཐུན་མིན་ཡིན་པར་བརེན། མཁའ་འགྒོ་ཐུགས་ཐགི་གི་དབང་
ཆེན་དང་འབེལ་བའི་མཁའ་འགྒོའི་ཟབ་དབང་གཏུམ་མྒོའི་མེ་དབང་སྒོགས་བཀའ་རྒྱ་ཅན་རྣམས་ཞུས་ཏེ་སན་བརྒྱུད་ཤྒོག་
དིལ་གཉིས་པ་ལས་ཁུལ་དུ་ཕྱུངས་པའི་གཏུམ་མྒོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མ་ེདཔུང་ལར་ཉིན་བདུན་ཙམ་ངེས་པར་སང་དགྒོས། དེ་
ཡང་སན་བརྒྱུད་ཤྒོག་དལི་དང་པྒོ་བླ་མའི་རྒོལ་རྩལ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱྒོར་དང་སར་ན་འཚམས་ལ། སྒྱུ་ལུས་ནི། རང་ལུགས་ཕི་ཡི་
འཁྒོར་འདས་རུ་ཤན་གི་རེས་སུ་བྱ་སྒོལ་ཡྒོད་པས་དེས་འཐུས། འཕྒོ་བ་ཡང་ལུས་སྒོང་རིགས་ལྔའི་རེས་སུ་སྒོས་མེད་འཕྒོ་བའི་
གདམས་ཟབ་བཞུགས་པས་དེས་འཐུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། གཞན་རྣམས་ཀང་དངྒོས་གཞའིི་ཁིད་རིམ་ལེའུ་ཚན་བཅུ་གསུམ་
པར། ཟབ་ལམ་ནྒོར་བུ་སྐྒོར་བདུན་གི་ཡྒོན་ཏན་གཅགི་ཆར་རྒོགས་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞིན་འདུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། འྒོན་
ཀང་ཉམས་ལེན་ཐུབ་མཁན་ཁྒོ་ན་ལ། སན་བརྒྱུད་ཤྒོག་དིལ་གསུམ་པ་སྒྱུ་ལུས་ལྷ་ཁིད་ལ་ཉིན་བདུན། སན་བརྒྱུད་ཤྒོག་དིལ་བཞི་
པ་རི་ལམ་དན་འཛིན་ཉིན་བདུན། གཞན་ཤྒོག་དིལ་ལྔ་པ་འྒོད་གསལ་ལམ་ལྷྒོངས་ལ་ཉིན་བདུན། དྲུག་པར་དམགིས་བསལ་
ཉམས་ལེན་མེད་ཅིང། སན་བརྒྱུད་ཤྒོག་དལི་བདུན་པ་སྐུ་གསུམ་འཕྒོ་བ་ལ་ཉིན་བདུན་སྒོགས་ནན་ཏན་དུ་བསྒོམ་དགྒོས་པས་
འདི་དག་དུས་བཅད་སྐབས་གཞན་ལ་ཉམས་ལནེ་ཐུབ་ན་མཆྒོག་ཏུ་གྱུར་པས་དེ་ལར་ཐུགས་ལ་ཞྒོག་ཅིག །   
 
༤༽ལྒོ་རིམ་བཞི་པ་སེ་ཀར་སེ་ཚན་ལ། ཐུགས་ཐིག་སྐྒོར་བཞིའི་ནང་གསེས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྒོ་ཐུགས་ཐགི་གི་དབང་ཆེན་དང་། 
གསང་དབང་། ཐུན་མིན་རྒོགས་ཆེན་རིག་པའི་རྩལ་དབང་ཆེན་མྒོ་དང་སྦྲག་ནས་ཞི་ཁྒོའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་འབེལ་བའི་བསེན་
པ་དུས་བསེན་ཟླ་བ་གཅིག་གམ། གངས་བསེན་རྒོགས་པར་བྱ། འགྱུར་མེད་གཟེར་ཆེན་ཞི་ལྷག་གི་ཉམས་ལནེ་ལ་ནན་ཏན་བྱའྒོ། ། 
 
༥༽ ལྒོ་རིམ་ལྔ་པ་སེ་བུད་སེ་ཚན་ལ།  ཨ་ཏིའི་དགྒོངས་དྒོན་གཙོར་གྱུར་གིས་བཙན་ཐབས་སུ་བགྒོད་པར་བྱེད་པ་བྱིན་རླབས་
ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཐིག་གི་དབང་དང་གདམས་གཏད་སྔྒོན་དུ་སྒོང་ནས། རྒོགས་ཆེན་ལམ་གི་ཐུན་མིན་སྔྒོན་འགྒོ་འཁྒོར་འདས་
རུ་ཤན་ལ། ཡྒོ་ག་རིན་པྒོ་ཆེ་བདུན་དང་བཅས་འཁྒོར་འདས་རུ་ཤན་དབྱེ་བའི་མན་ངག་ལར། ཕི་ཡི་འཁྒོར་འདས་རུ་ཤན་ལ། སྒོ་
གསུམ་ཕྲུགས་གཅགི་ལ་བྱེད་པ་དང་། སྒོ་སྒོར་བྱེད་པ་གཉིས་ལས། དང་པྒོ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་འཇུག་པ་གཅིག་གིས་རིག་
དྲུག་སྒོ་སྒོར་ཁྒོམ་ན་ཉིན་གསུམ་རེ་དང་མ་མཐར་ཉནི་རེ་ཅི་ནས་ཀང་བྱ། དེ་དང་ལྷན་ལུས་དང་ངག་ཡིད་སྒོ་སྒོར་སང་པ་
སྒོགས་སེལ་མར་ཡང་བྱ། དེ་ནས་དཀྒོན་མཆྒོག་གསུམ་གི་སྒོད་པའང་སད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་མཐར་ཞི་དུལ་གི་སྒོད་པ་ལ་
སྒོབས། ཁྱད་པར་ཡང་ཏི་རང་ལུགས་ལར་སྒྱུ་མའི་དཔེ་དགུ་རེ་རེ་བཞིན་སར་ནས་བྱ་བ་སྔར་སྒྱུ་ལུས་སྒོགས་ནྒོར་བུ་སྐྒོར་བདུན་
གཞན་དུ་སྒོང་ཡྒོད་ན་དེས་ཆྒོག ། དེ་མིན་འདིར་ཉིན་ཤས་ལ་བྱ་དགྒོས་པས་སྐབས་ཕེ་བར་བྱའྒོ། ། གཞུང་ལས་སྐབས་འདིར་
ནང་གི་རུ་ཤན་བཞུགས་ཀང་མན་ངག་བཞིན་འཁྲུགས་བསེབས་བྱ་ཞངི་། འདིར་རྣལ་བབ་ལ་ཉིན་བདུན་ཙམ་བྱ། དེ་ནས་སྒོར་
ཞུགས་ལ། ཉན་ཐྒོས་ཞི་བའི་བལ་སངས་ཉིན་གསུམ། བྱང་སེམས་ཀ་ིབལ་སངས་ཉིན་གསུམ། ཁྒོ་བྒོའི་བལ་སངས་ཉིན་གསུམ་
བཅས་བྱའྒོ། །དེ་ནས་ནང་གི་འཁྒོར་འདས་རུ་ཤན་ཁིད་དང་ལག་ལནེ་སྒོང་ནས། འབུམ་དྲུག་ཁ་སྐྒོང་བཅས་ལྒོ་གཅིག་གི་ཁྒོངས་
སུ་གྲུབ་པར་བྱའྒོ། །  
 
༦༽ལྒོ་རིམ་དྲུག་པ་སེ་དར་ཀཱ་ཡ་སེ་ཚན་ལ། ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཐགི་གི་ཐུན་མིན་ཉམས་ལེན་དང་ལྷན། སྒོ་གསུམ་སང་བ་ནི། 
དྒོན་ཁིད་རང་ལུགས་ལར་ལུས་སྒོང་རྒོ་རེ་ལྔ་ལས། རང་ལུས་རྒོ་རེ་དཀར་པྒོ་རྒོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་གི་དག་དན་བསེན། དེ་
བཞིན་རྒོ་རེ་སེར་པྒོ་དང་། དམར་པྒོ། ལྗང་ཁུ། སྔྒོན་པྒོ་སྒོགས་རེ་རེ་ལ་ཞག་གསུམ་མམ་ཉུང་མཐར་རེ་རེ་ལ་ཞག་རེ་ལས་མི་ཉུང་



བར་སང་དགྒོས། དེ་ནས་རྒོ་རེའི་འཕྒོ་བའི་རྩལ་སང་སེ་སྔར་ཡྒོ་ག་བདུན་སྐབས་སུ་སངས་ཟིན་ན་དེས་ཆྒོག  དེ་མིན་ཞག་གསུམ་
མམ་ཞག་བདུན་སྒོགས་བྱའྒོ། ། 
 
གཉིས་པ་ངག་སྒོང་ལ། རྒྱས་གདབ་པ་དང་། རྩལ་སང་བ། མཉེན་བཙལ་བ། ལམ་དུ་ཞུགས་པ་བཞི་ལས། དང་པྒོ་རྒྱས་གདབ་པ་
ལའང། ཕི་སྣང་བ་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་དང་ནང་ཕུང་པྒོ་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་གཉིས་ལ་ཞག་གསུམ། གཉིས་པ་རྩལ་སང་ལའང་། ཕི་
སྣང་བ་ལ་རྩལ་སང་བ་དང་ནང་ཕུང་པྒོ་ལ་རྩལ་སང་བ་གཉིས་ལ་ཞག་གསུམ། གསུམ་པ་མཉེན་བཙལ་བ་ལ་ཞག་གསུམ། བཞི་
པ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལའང་གསུམ་ལས། ཚེ་འདིའི་བག་ཆག་སྒོང་བའི་ལམ་ཞུགས་པ་ལ་ཞག་གསུམ། མ་དག་རིགས་དྲུག་གི་ལམ་
དུ་ཞུགས་ཏེ་སྐྱེ་སྒོ་གཅྒོད་པ་ལ་ཞག་གསུམ། དག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞངི་ཁམས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཞག་གསུམ་བཅས་དགུས་གྲུབ་
བྒོ། ། 
འཁྒོར་འདས་ཆྒོས་རྣམས་ལྔ་ཚན་བདུན་གིས་རྩལ་སྒོང་ལྷག་མཐྒོང་ཆནེ་མྒོའི་ནང་གསལ་བ་ལར་གབ་སྒོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྒོ་བསྡུ་
ནི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ་འདི་ལ་ཞག་ལྔའྒོ། ། དེ་ནས་སེམས་སྒོང་ལའང་ཐུན་མྒོང་ཐུན་མིན་གཉསི་ལས། དང་པྒོ་
འབྱུང་གནས་འགྒོ་གསུམ་བརགས་པ་ལ་ཞག་བདུན་ལ་སྒོགས་ཅི་རིགས་པར་བྱ། སེམས་སྒོང་གཉིས་པ་འདི་སེམས་སྒོང་དུ་
གསུངས་ཀང་དྒོན་དུ་ཁགེས་ཆྒོད་ཡིན་ལ། དེའང་སེམས་ཐྒོག་ལ་རིག་པ་ངྒོ་སྒོད་པ། ལྷག་མཐྒོང་ཡེ་ཤེས་སྐུ་གསུམ་དུ་ངྒོ་སྒོད་པ་
དང་། འཕྒོ་གནས་གཉིས་མེད་སྒོ་གསུམ་ལ་རྩལ་སྒོང་བ། འཕྒོ་བ་རིག་རྩལ་དུ་ངྒོ་སྒོད་པ། འཕྒོ་གནས་གཉིས་མེད་མཉམ་པ་རུ་ངྒོ་
སྒོད་པ་དང་། སྒོམ་སྐྱྒོན་བར་ཆད་སེལ་ཐབས་དང་། མཐར་རྒོགས་གྒོལ་དུས་མཉམ་རེས་མེད་རང་གྒོལ་དུ་ངྒོ་སྒོད་པ་བཅས་
བདུན་པྒོ་རེ་རེ་ལ་བདུན་ཕག་རེ་ལས་མི་ཉུང་བར་བྱ་རྒྱུ་དང་བཅས་ཉམས་ལེན་མཐར་སྒོན་གནད་སིན་བྱ་དགྒོས་རྒྱུ་། ཁྱད་
པར་བའི་སྒོབ་མར་ཁེགས་ཆྒོད་རལ་གི་ཀླད་བསྐྒོར་མ་དང་། སན་བརྒྱུད་གསེར་གི་སྦུ་གུ་སྒོགས་ཡིན་ནྒོ། ། 
༧༽ ལྒོ་རིམ་བདུན་པ་སེ་སྭ་བྷཱ་བ་ཀཱ་ཡ་སེ་ཚན་ལ། ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཐིག་གི་ཐུན་མིན་ཉམས་ལེན་དང་ལྷན། ཡང་ཏི་རང་
གཞུང་ལས་བསན་པ་ལར་སིར་ཐྒོད་རྒལ་གི་ཁྱད་འཕགས་བདུན་དང་། ཁྱད་པར་ཁེགས་ཆྒོད་ལས་ཐྒོད་རྒལ་ཁྱད་དུ་འཕགས་
ཚུལ་བདུན། སེམས་རིག་མི་གཅགི་པར་དབྱེ་བའི་ལེའུ་བདུན་སྒོགས་ས་ཆྒོས་སུ་མ་སྒོང་བར་རྩ་བརར་ཆྒོད་པར་བྱས་ནས། 
དངྒོས་གཞི་གསྒོལ་འདེབས་འཇའ་ལུས་ཆྒོས་སྐུ་མ་སྔྒོན་དུ་འགྒོ་བས་བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བཏང་ལ། བཞུགས་སངས་གསུམ་དང་
གཟིགས་སངས་གསུམ་གི་གནད་མ་འཆུག་པའི་སྒོ་ནས། སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གི་གནད་བཞི་འྒོད་གསལ་སྒོན་དྲུག་ལ་ཉིན་མཚན་
བར་མེད་པར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཡང་ཏི་ནག་པྒོ་གསེར་གི་འབྲུ་གཅགི་པའིི་ཡང་ཟབ་དངྒོས་གཞི་ལྷག་མཐྒོང་རིག་པ་ལུ་གུ་
རྒྱུད་དངྒོས་སུ་སྒོན་པ་ཕག་རྒྱ་བཞི་དང་འྒོད་གསལ་ཡྒོ་ག་བདུན་ལ་བསབ་པར་བྱ་དགྒོས་ཞེས་གསུངས་པ་དག་བསྡུ་ན། ཉནི་
མྒོའི་རྣལ་འབྱྒོར་མཆྒོག་ཏུ་གསང་བ་དང་། མཚན་མྒོའི་རྣལ་འབྱྒོར་རྒྱ་མཚོ་ཨར་ལ་གཏད་པ་གཉིས་སྒོ། ། དེ་ལ་ཉིན་མྒོའི་རྣལ་
འབྱྒོར་ནི། དང་པྒོ། འྒོད་གསལ་མངྒོན་སུམ་རིག་པ་དཀར་ཁིད་ཀི་ཡྒོ་ག  གཉིས་པ། ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མངྒོན་གྱུར་དམར་ཁདི་ཀི་
ཡྒོ་ག  གསུམ་པ། འྒོད་གསལ་ཤུགས་འབྱུང་མེ་ཁིད་ཀི་ཡྒོ་ག བཞི་པ། ཞིང་ཁམས་བལ་བའི་མེ་ལྒོང་སེར་ཁིད་ཀི་ཡྒོ་ག་སེ་ཕི་མ་
གཉིས་ནི་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་འཇུག་ལ། དེ་ལར་ཉིན་མྒོའི་རྣལ་འབྱྒོར་མཆྒོག་ཏུ་གསང་བ་ཐྒོད་རྒལ་དཀར་ཁིད། ཁ་ཁིད། 
སེར་ཁིད། དམར་ཁིད་སྒོགས་ལ་བསྒོམས་ཟླ་བ་དྲུག་ཉམས་ལནེ་ངེས་པར་གནང་དགྒོས། དེ་ནས་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་མཚན་མྒོའི་
རྣལ་འབྱྒོར་ལའང། རྒྱ་མཚོ་ཨར་ལ་གཏད་པ་དང།  རྒྱ་མཚོ་དངས་ལ་གཞུག་པ་གཉིས་ལས། དང་པྒོ་ནི། རང་ལུགས་ཡྒོ་ག་བདུན་
དང་སར་ན་ལྔ་པ་འྒོད་གསལ་སྒོང་སྒོན་འཆར་བ་ཁ་ཁིད་མགི་གི་ཡྒོ་ག་ལར་བྱ། གཉིས་པ་ནི། ཁྱད་པར་མུན་པའི་རྣལ་འབྱྒོར་
ཆྒོས་ཉིད་ཟད་པར་སྒོར་བ་དྒོན་ཁིད་ཏི་ལའི་ཡྒོ་ག་སེ་འདི་ནི་ནག་ཁིད་དངྒོས་ཡིན་ནྒོ། ། དེ་ལའང་ཡང་ཏིའི་གསེར་འབྲུའི་
བདུན་གསུམ་ཉེར་གཅགི་ཤྒོག་དིལ་རིན་པྒོ་ཆེ་དང་ཞལ་ཤེས་སན་བརྒྱུད་ཉེར་གཅིག  ཞག་བདུན་སན་བརྒྱུད་རིན་པྒོ་ཆེ་བཅས་
ཞག་ཞེ་དགུ་སྒོང་ན་སན་བརྒྱུད་ཡྒོངས་རྒོགས་ཐྒོབ་པ་ལགས་ཀང་།  སན་བརྒྱུད་ཞལ་ཤེས་མ་དང་། ལྷག་པར་ཞག་བདུན་
སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་འདི་དག་ཆིག་བརྒྱུད་མ་ཚད་འགྒོ་དྒོན་ནུས་པའི་སྐྱེས་བུ་མ་གཏྒོགས་ཀུན་ལ་མི་སེལ་བའི་བཀའ་རྒྱ་
ཅན་ཡིན་ནྒོ། ། 



སར་སྨྲས་པ། 
 

ཀུན་བཟང་རྒོར་སེམས་རྒོར་འཆང་ཐུགས་ཀི་བཅུད། །པདྨའི་སངི་ཐིག་མཐར་ཐུག་ཡང་ཏི་ཞེས། ། 
མཁའ་འགྒོའི་སན་བརྒྱུད་སངས་རྒྱས་མྱུར་ལམ་རད། །བླ་མའི་དིན་ལས་ཐྒོབ་འདི་སྐལ་བ་བཟང་། ། 

 
འདི་མཐྒོང་ཐྒོས་དང་དན་པས་གྒོལ་འགྱུར་ཞེས། །བདེན་ཚགི་རྒོ་རེའི་རྒྱུད་ལས་རབ་བསྔགས་ན། ། 

འདི་དྒོན་སྒོམ་པར་མཛད་ལ་སྒོས་ཅི་དགྒོས། །རྩྒོལ་མེད་ཐེག་པའི་ཆེ་ཆྒོས་ཨེ་མ་རད། ། 
 

དེ་ཕིར་འདི་ཡི་མཚན་ཐྒོས་འབལེ་ཐྒོབ་ཡང་། །བསྐལ་མང་ཚོགས་ཆེན་བསྐྲུན་པའི་ལག་གི་རེས། ། 
ཡིན་སམ་དགའ་དང་སྒོ་བའི་གདེང་ཤུགས་ཀིས། །ཡིད་ལ་བདེ་དགའ་ིདཔལ་ཡྒོན་ཅི་ཡང་སིན། །  

 
སངས་རྒྱས་གཞན་ལ་མི་འཚལོ་ཡང་ཏིའི་ལམ། །མངྒོན་སུམ་ད་ལ་སྒོན་ནུས་ཆེ་བའི་ཆྒོས། ། 
སིད་འདིར་མཚུངས་པའི་ཟླ་མེད་ཡིད་བཞིན་གི། །ནྒོར་བུ་ཐྒོབ་དུས་མཆིང་བུ་མ་འཚོལ་ཅིག ། 

 
རང་སེམས་དཔང་དུ་བཙུགས་ལ་ཉམས་སུ་ལྒོངས། །ཉིན་མཚན་འྒོད་གསལ་འཁྒོར་ལྒོའི་ཤངི་ར་ཡིས། ། 
རྣམ་མཁྱེན་གདྒོད་མའི་ས་ལ་ལེགས་དངས་ནས། །དྒོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྒོགས་སངས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 

 
 
ཅེས་པ་འདི་ཡང་ཏི་སྒོམ་སེའི་སྒོབ་ཚོགས་སྒྲུབ་བརྩྒོན་རྣལ་འབྱྒོར་ཕྒོ་མྒོ་རྣམས་ཀི་དགྒོས་མཁྒོའི་ཆེད། ལྒོ་བདུན་འཆར་གཞི་ཕྒོགས་སྒོན་ཡེ་ཤེས་
དྲྭ་བ་ཞེས་པ་སྒོ་ཆེན་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ངག་དབང་ཀླུ་སྒྲུབ་དཔལ་བཟང་པྒོས་སངས་རྒྱས་སྒོང་གི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་མེ་
བྱ་ལྒོ་སྒོན་ཟླ་ར་བའི་དུས་ཚེས་དམར་ཕྒོགས་མཁའ་འགྒོའི་འདུ་ཚེས་ཉེར་ལྔའི་ཉིན་ཡང་ཏི་ནག་པྒོའི་སྔྒོན་དངྒོས་རྒོགས་ཆེན་བཅས་མཐའ་
རྒྱས་གྲུབ་པའི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྲུབ་པར་བགིས་པ་འདིས་ཀང་སིང་པྒོའི་བསན་འདིར་བྱ་བ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་གཅིག་གུ ། 
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