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༄༅།  །ལྷོ་འབྲུག་བསྟན་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མའི་   
      བཤད་པ་མཐོང་བས་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བསྡུ་སྒྲིག་པ།
ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཉི་མ་ཤར།

དེབ་དང་པ།

 དཀར་གཏོར་གྱི་སྐོར།



དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་ཚོགས་ལྟེ་བ།
སྤུངས་ཐིམ་དགེ་འདུན་ལྷན་ཚོགས།

࿐ རྟ་མགོ་རྡོར་གདན་བཀྲ་ཤིས་ཐང་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཞིབ་འཚོལ་ཚོགས་པ་དང་སྤུངས་
ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་གཏོར་མའི་སྡེ་ཚན་གཉིས་མཐུན་མོང་ལ། ཁྱེད་ནས་འདུས་དམངས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
བཀའ་རྒྱ་དྭང་དུ་བླངས་ནས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག །ལྷོ་འབྲུག་བསྟན་པའི་ཕྱག་སྲོལ་ལས་བྱུང་བའི་རྩ་གསུམ་
དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་བཅས་པའི་གཏོར་མའི་རིགས་ལ་ཞིབ་འཚོལ་མཐིལ་ཕྱིན་བགིས་ཏེ་བཟོ་དབྱིབས་དང་
རྒྱན་བཀོད་སོགས་སླད་མའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་བལྟས་པ་ཙམ་གིས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ནུས་པའི་ཆེད་དུ་
གཏོར་མའི་པར་དང་བཅས་༼གཏོར་མའི་བཤད་པ་མཐོང་བས་ཤེས་པ༽ཞེས་པའི་དེབ་ཐེར་ཞིག་པར་བསྐྲུན་
བྱ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་དེ་ལ། ངེད་རང་གི་ཁ་ཐུག་ནས་ལེགས་སོའི་དབུགས་དབྱུང་བཅས་པར་བསྐྲུན་
བྱ་ཆོག་པའི་ངོས་འབྱོར་དང་། དེ་བཞིན་དགེ་རབ་གྲྭ་ཚང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་གྲྭ་གཞོན་རྣམས་ནས་
འདི་དང་བསྟུན་ལག་ལེན་གཅིག་མཚུངས་མཛད་དགོས་པའི་རེ་བསྐུལ་དུ། གནམ་ལོ་ས་ཁྱི་རང་ཟླ་ ༩ པའི་
ཚེས་ ༢༢ སམ་རྒྱལ་བ་ལྷ་ལས་བབ་པའི་དུས་ཆེན་གི་ཉིན་མོར་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་ནས་སྤེལ།



འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་མི་སྣ་གལ་ཅན།
རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ།  ཀུན་ལེགས།                      
ལས་ཚོགས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།
ཡོན་ཏན་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་སྤྲུལ་སྐུ་འཕྲིན་ལས།
རྟ་མགོའི་སྤྱི་འཛིན་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།

ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཉི་མ་ཤར།   ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན།  རྟ་མགོ་རྡོར་གདན་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ།
དེབ་བཟོ་བཀོད་པ་དང་པར་བཏབ་མཁན། ལེགས་བཤད་པ་ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས། རྟ་མགོ་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ།
གཏོར་མ་བཞེངས་མཁན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ།  གཏོར་སློབ། སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ།
ཀུན་དགའ། དོ་དམ།
པ་སངས་རྡོ་རྗེ། གཏོར་མ་གོང་མ།
                                
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན།
ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། གཏོར་སློབ་བགྲེས་པ།
དབུ་མ་རྩ་རྒྱས།  ཆུ་ཁ་ལོག་ཅི་ནའི་བླ་མ།
སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་གཏོར་མའི་སྡེ་ཚན།

ཞུན་དག་པ། 
གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ།

དབྱིན་ལོ༢༠༡༩ལ་དེབ་གྲངས༡༠༠༠ཐམ་པ་པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད།

མ་དངུལ་གནང་མཁན་གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་མཁན་པོ་ཀུན་དགའ།



བསྡུ་སྒྲིག་པའི་གཏམ།

༆ དེ་ཡང་སྤྱིར་རང་ལ་གསང་སྔགས་གཞུང་དང་ལྷག་པར་གཏོར་མའི་དེ་ཉིད་ལ་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དམན་ཤིང་ཡང་སྒོས་མཐོང་བ་
བརྒྱུད་པའི་གཏོར་མའི་ལག་ལེན་ལ་དེ་བས་ཀྱང་གོམས་གཤིས་ཆུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་གཏོར་མའི་སྐོར་བྲི་བ་ལ་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་མ་ཚང་
མོད། དང་པོ་ས་ཟད་པ་དང་རྡོ་འབུར་བའི་དཔེ་ལྟར་རང་གི་ལས་འགན་དུ་བབ་པ་དང་། གཉིས་པ་འབྲུག་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་གཏོར་སློབ་
ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ནས་བྲི་བར་བསྐུལ་བ་དང་། གསུམ་པ་རྡོར་སློབ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ཡོན་ཏན་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག། ལྷག་པར་
ལས་ཚོགས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཀྱིས་རང་ལ་བོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྱིར་གཏོར་མའི་རྣམ་གཞག་དང་ལྷག་པར་
འབྲུག་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་གཏོར་མའི་སྐོར་བྲི་དགོས་པའི་བཀའ་ཤོག་དང་ལྷན་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་ལྷུག་པོར་གནང་བ་ལྡོག་ཏུ་མེད་
པར་བརྟེན།

བསྐྱེད་རྫོགས་དོན་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །གཏོར་མའི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པར། །ང་ནི་སྔགས་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲ། །འདུས་བྱས་དགེ་བ་ཁྱད་དུ་
གསོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྐྱེད་རྫོགས་མེད་ཅིང་གཏོར་མའི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པར་གཏོར་མའི་ལག་ལེན་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་དང་། 
ཡང་གཏོར་མ་སྣང་ཆུང་དུ་རྩིས་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་ཕན་པའི་བློས་དམ་པ་གོང་མའི་གསུང་ལས་བཏུས་ཏེ་གཏོར་མའི་སྐོར་
འབྲི་བ་ལ་སྤྲོ་བ་བརྟས་སོ། །

འོན་ཀྱང་མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་གི་དབང་ལས་དེ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་སྲིད་པས་གཟུར་གནས་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་པར་ཐེངས་
རྗེས་མའི་ནོར་བཅོས་ཀྱི་དོན་དུ་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་གནང་བར་ཞུ་བ་དང་འབྲེལ། པར་བསྐྲུན་ཐེངས་དང་པོའི་སྐབས་སུ་མ་དངུལ་ཆ་
ཚང་འབྲུག་གཞུང་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བ་ནས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལམ་པར་བསྐྲུན་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་དེབ་གངས་ལྔ་སྟོང་ཐམ་པ་པར་
བསྐྲུན་གི་དོན་དུ་དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་བདུན། ཐཱའི་ཝཱན་ནཱ་རོའི་ཆོས་ཚོགས་དང་འབྲུག་རྟེན་འབྲེལ་ཆོས་འཁོར་ཚོགས་པའི་སྐྱབས་འཛིན་
མཁན་རིན་པོ་ཀུན་དགའ་མཆོག་ནས་གཏོང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་རིང་དུ་བརྐྱངས་ཏེ་གནང་བ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མཇུག་རང་དེ་ལྟར་བྲིས་པའི་དགེ་བ་ཅུང་ཟད་མཆིས་པ་དེས་དཔལ་ལྡན་དབྱར་རྔའི་རིང་ལུགས་ལས་བྱུང་བའི་བུ་ཆོས་གར་ཐིག་དབྱངས་
གསུམ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར་ཁྱབ་པར་གྱུར་བའི་སྨོན་འདུན་ཕུལ་བའོ། ། 

   ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་ཉི་མ་ཤར།
   ཞིབ་འཚོལ་གཙོ་འཛིན།
                               རྟ་མགོ་རྡོར་གདན་བཀྲ་ཤིས་ཐང་ནང་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ།





དཀར་ཆག

ཨང་།                                          ཤོག་གྲངས།
                             ཀ༽ སྤྱིར་གཏོར་མའི་རྣམ་གཞག  

༡༽ གཏོར་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ། 
                        ཐོག་མར་གཏོར་མའི་བྱུང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་1
                        ལག་ལེན་གི་རིམ་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་2
༢༽ གཏོར་མའི་གོ་དོན།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་2
༣༽ གཏོར་མའི་དབྱེ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་3
༤༽ གཏོར་མའི་ཐ་སྙད་སོ་སོའི་ངོ་སྤྲོད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་4 

 ༥༽  གཏོར་མའི་རྫས་ལ། 
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                       གཏོར་མའི་རྒྱུ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་8
༦༽ གཏོར་མའི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་8 
 ༧༽ གཏོར་མ་བཞེངས་སྟངས་ལ།
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༩༽ སེང་གེ་སྒྲའི་གཏོར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་32

༡༠༽ གཟུངས་གྲྭ་ལྔའི་གཏོར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་33

༡༡༽ སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གི་གཏོར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་34

༡༢༽ སྨྱུང་གནས་ཀྱི་གཏོར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་35

༡༣༽ རྣམ་འཇོམས་མཐིང་ཁའི་གཏོར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་36

༡༤༽ ལྷ་བསངས་ཀྱི་གཏོར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་37



༡༥༽ དྲག་དམར་ཀི་ལ་ཡའི་གཏོར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་38

༡༦༽ མྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དམར་ཆེན་གི་གཏོར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་40

༡༧༽ བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུའི་ལས་བྱང་གི་གཏོར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་42

༡༨༽ གསང་འདུས་ཀྱི་གཏོར་མ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་48
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༄༅།  །རྡོ་རྗེ་འཆང་བ་མི་ཡི་ཤ་ཚུགས་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བླ་མར་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། །མཆོག་དང་
མཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་རྙེད་པའི་གཞི། །གཏོར་མའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བྲི་བར་བྱ། །
དེ་ལ་སྤྱིར་གཏོར་མའི་རྣམ་གཞག་དང་། དམིགས་བསལ་སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་གཏོར་མའི་རྣམ་བཤད་
པར་དང་བཅས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། གཏོར་མའི་འབྱུང་ཁུངས། གོ་དོན། དབྱེ་བ། གཏོར་མའི་ཐ་སྙད་སོ་
སོའི་ངོ་སྤྲོད། རྫས། ཁ་དོག་དང་དབྱིབས། བཞེངས་སྟངས། བཤམ་ཚུལ། བྱིན་གིས་བརླབས་པ།  དག་འདྲེན།  
མགྲོན། གཏང༌ཚུལ། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག ། དམ་ཚིག ། ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་དང་བཅོ་ལྔ་ལས། 

དང་པོ་གཏོར་མའི་འབྱུང་ཁུངས་ལ། ཐོག་མར་གཏོར་མའི་བྱུང་བ་དང་། ལག་ལེན་གི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། 
དང་པོ་ནི། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གི་ནང་དུ་གཏོར་མའི་སྐོར་གསུངས་ཡོད་པ་ཡིན་
ཏེ། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། གཏོར་མ་ནི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། འདུལ་བ་ནས་གཙང་སྦྲ་
ལེགས་པར་བྱ་བ་དང། བདེན་པ་བདར་བ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་མཛད་པ་གསུངས། མདོ་སྡེ་ནས་སྔགས་དང་བྱ་
ཐབས་རྣམས་གསུངས། དེ་ཡང་ཁ་འབར་མའི་གཟུངས་དང་། གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་མདོ་མང་པོ་ནས་
གསུངས། ཞེས་གསུངས་སོ། །

ལྷག་པར་སྔགས་གཞུང་གི་ནང་དུ་གཏོར་མའི་སྐོར་དམིགས་བསལ་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔལ་
ཕག་མོ་གྲུ་པས། གཏོར་མ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ནས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་
གཏོར་མ་འབུལ་བ་མ་གསུངས་པ་མེད་དེ། ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ། བདེ་མཆོག །གསང་བ་འདུས་པ། རྣལ་འབྱོར་བླ་ན་མེད་
པའི་རྒྱུད་ནས་སྔགས་གསུངས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་གི་རྒྱུད་ཡོ་ག་དང་། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་དང་། བྱ་བའི་རྒྱུད། ཕྱག་
ན་རྡོ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་དང་། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུད་དང་། སིདྡྷི་ཀ་ར་ལེགས་
པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་དང་། ་ཡ་དཔུང་བཟངས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱུད་དང་། གནོད་སྦྱིན་གར་
མཁན་མཆོག །དེ་རྣམས་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཁོ་ནས་འབུལ་བ་གསལ་བར་བསྟན་པ་དང་། མདོ་རྒྱུད་ལ་ལ་ནས་ཏིང་
ངེ་འཛིན་གིས་འབུལ་བ་གཙོ་བོར་བསྟན། ཞེས་དང་། དགྱེས་རྡོར་ལས། བགེགས་དང་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ལས། 
།སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་བསྲུང་ཕྱིར། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པས་གཏོར་མ་གཏང་། །ཞེས་དང་། ཕྱག་རྡོར་ལས་ཀྱི་
རིམ་པ་ལས། ལས་རིགས་ཐམས་ཅད་གང་བྱེད་ཀྱང་། །གཏོར་མ་ལས་ཀྱི་གྲོགས་སུ་འགྱུར། །དེས་ན་གཏོར་
མ་སྔོན་ལ་བཤད། །ཅེས་དང་། གཏོར་མ་ལས་དང་ཀུན་ལ་ཡང་། །ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་། །ཚིག་
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བཅད་རྫས་ཀྱི་ནུས་པའི་མཐུ། །དེ་ལྔ་ཚོགས་ལས་མ་ལུས་འགྲུབ། །ཅེས་དང་། བརྟག་གཉིས་ལས། གལ་ཏེ་
འདིས་གཏོར་མས་འབྱུང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོད་པར་བྱེད་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལེགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་
རྣམས་ལ་བདེ་བ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། ལྷ་མོ་རྣམས་དང་། འགྲོ་བ་རབ་ཏུ་འབྱོར་བ་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་
རོ། །ཞེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལག་ལེན་གི་རིམ་པ་ནི། སྟོན་པས་གསུངས་པ་དེ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་རྒྱ་གར་དུ་ཉན་ཐོས་དག་བཅོམ་
པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། གྲུབ་ཐོབ་དང་པཎྜི་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་གཏོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བརྩམས་པ་ནས་རིམ་
པར་བོད་དང་འབྲུག་ཏུ་ཡང་གཏོར་མའི་ལག་ལེན་དར་བ་ཡིན་ཏེ།  དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། དེ་ལྟར་བཀའ་ནས་
ལེགས་པར་གསུངས་པ་དང་། དེ་ནས་བཀའི་དགོངས་པ་བསྡུ་བ། དགོངས་པ་འགྲེལ་བ། བཀའི་དོན་བཤད་
པ། བཀའ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལག་ལེན་སྟོན་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་
དབྱངས་དང་། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ཀྱིས་མཛད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་གྲུབ་ཐོབ་ས་ར་ཧ་ཆེན་པོ་དང་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། སློབ་
དཔོན་ཛ་ཡ་སེ་ནས་ལག་ལེན་ལེགས་པར་བསྟན་ནོ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ནས་གཏོར་མའི་ལག་ལེན་མ་
གསུངས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གང་གི་ལུས་ནི་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་
ཐོབ་འགྱུར་བ། །ཡི་དྭགས་ཚིམ་བྱེད་གཏོར་མ་ནི། །དེ་ནི་གཞན་ཡང་རབ་བཤད་བྱ། །ཞེས་དང་། འཇམ་དཔལ་
གགས་པའི་སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས། འབྱུང་པོ་ཆེ་དང་དམན་པ་ཡི། །གཏོར་མའི་ལས་ལ་བརྩོན་བྱས་ན། །ཚེ་དང་
བསོད་ནམས་འཕེལ་འགྱུར་བས། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ནི་རྒྱུ་ཉིད་ཕྱིར། །འབད་དེ་དེ་ཡི་ལས་བྱའོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་
པ་གསུང་སོ། །དེས་ན་གཏོར་མ་ནི་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་དང་གནད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་
རང་དང་གཞན་གི་དོན་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་སྐུ་རིམ་སོགས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་གང་དང་
གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་གཏོར་མའི་ལག་ལེན་གཙོ་བོར་གནང་བ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་ཐུག་པའོ། །

གཉིས༌པ༌གཏོར༌མའི༌གོ༌དོན༌ནི། ཉེས༌སྐྱོན༌གཏོར༌བ༌དང༌ཡོན༌ཏན༌བླུགས༌པའི༌དོན༌ནམ། ཡང༌ན༌མ༌ཆགས༌མ༌
ཞེན༌པའི༌སྒོ༌ནས༌གཏོར༌མགྲོན༌རྣམས༌ལ༌ མཉམ༌པར༌སྦྱིན༌པ༌ཞིག༌སྟེ། དཔལ༌ཕག༌མོ༌གྲུ༌པས། གཏོར༌མ༌ཞེས༌ 
བྱ༌བ༌ནི༌མ༌ཆགས༌ཤིང༌ཆགས༌པ༌མེད༌པར༌གཏོང༌བའོ། ། མ༌ཞེས༌བྱ༌བ་ནི༌མི༌སྡང༌ཞིང༌སྡང༌བ༌མེད༌པ༌སྟེ། 
ཀུན༌ལ༌མཉམ༌པར༌གཏོང༌བའོ། །ཞེས༌དང་། དགོངས་འདུས་ལས། སེར་སྣ་འཇུར་གེགས་མི་གཙང་བ་སོགས་
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ཀྱིས་མ་བཅིངས་པར་ཕོངས་མེད་ཆགས་པ་མེད་པར་བཏང་བའོ༔ ཞེས་དང། །ཡང་ན། ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལས། 
བྷ་ཡི་ཡིག་འབྲུ་བྷ་གར་བརྗོད། །ལིང་གི་ཡིག་འབྲུ་ལིངྒར་བསྟན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྷ་ལིངྟ་ཞེས་པའི་
སྒྲ་ལས་དྲངས་ན། གཏོར་མ་ནི། ཕྱི་ལྟར་དབང་པོ་གཉིས་སྦྱོར། ནང་ལྟར་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་འདུ་འཕྲོད། 
གསང་བ་བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་གཏོར་མའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན། གཏོར་
མའི་དེ་ཉིད་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་ལས། ཆགས་མེད་ཡོངས་སུ་གཏོང་བས་གཏོར། །སྡང་མེད་བུ་ལྟར་བརྩེ་བས་
མར་བརྗོད་དོ། །ཞེས་དང་། གསར་རྙིང་རྒྱན་དང་རོལ་མོའི་བསྟན་བཅོས་ལས། གཏོར་མ་ཞེས་པ་འཛིན་རྟོག་
མཚན་མ་གཏོར་བས་གཏོར་ཅེས་དང་། རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པས་མའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

གསུམ་པ་གཏོར་མའི་དབྱེ་བ་ནི་ལྔ་སྟེ། ཕྱི་གཏོར། ནང་གཏོར། གསང་གཏོར། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་གཏོར་མ། གཏོར་
མ་ཆེན་པོའོ། །དང་པོ་ཕྱི་གཏོར་ནི། དཀར་གསུམ་དང་མངར་གསུམ་ལས་བྱས་པའོ། །གཉིས་པ་ནང་གཏོར་
ནི། འདོད་ཡོན་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་པའོ། །གསུམ་པ་གསང་གཏོར་ནི། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔའོ། །བཞི་པ་དེ་ཁོ་
ཉིད་ཀྱི་གཏོར་མ་ནི། དེ་ཁོ་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཚོགས་གསོག་དང་། ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་གོ །གཏོར་མ་ཆེན་པོ་
ནི། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་མའི་སྣོད་དང་། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མར་བྱས་པ་སྟེ། གསང་སྔགས་
གསར་རྙིང་གི་གཞུང་ལས་གཏོར་མའི་རིགས་མང་དུ་གསུངས། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། གཏོར་མའི་དབྱེ་བ་ནི་
ལྔ་སྟེ། ཕྱི་གཏོར། ནང་གཏོར། གསང་གཏོར། དེ་ཁོ་ན་ཉིད། གཏོར་མ་ཆེན་པོའོ། །ཕྱི་གཏོར་ནི་དཀར་གསུམ་
དང་མངར་གསུམ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། མགྲོན་གང་ལ་ཡང་ཕུལ་བས་ཆོག །ནང་གཏོར་ནི་འདོད་ཡོན་དུ་
བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། རིགས་དྲུག་ལ་བསྔགས་སོ། །གསང་བ་ནི་ཤ་ལྔ་བདུ་རྩི་ལྔ་རུ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་
ནི་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ་ཤིས་སོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཚོགས་གསོག་དང་། ཀུ་སུ་ལུའི་ཚོགས་གསོག་
ཡིན་ཏེ། གནོད་བྱེད་དང་ལན་ཆགས་ལ་ཤིས་སོ། །གཏོར་མ་ཆེན་པོ་ནི་ཕྱི་གནོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་མའི་སྣོད། 
ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གཏོར་མའི་རང་བཞིན་ཏེ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་གཏོར་མར་མ་གྱུར་མེད་དེ། མི་གཏོང་
བའི་དངོས་པོ་སྤུའི་རྩེ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་དེ། བདག་འཛིན་དང་བྲལ་བའོ། །ཞེས་དང་། ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་གི་
གཏོར་ཆོག་ལས། གསང་བ་བླ་མེད་མཆོག་ཏུ་འདོད། །ཕྱི་ནང་མཐུན་མོང་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་སོ། ། 
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བཞི་པ་གཏོར་མའི་ཐ་སྙད་སོ་སོའི་ངོ་སྤྲོད་ལ། བླ་མའི་གཏོར་མའི་གོ་དོན་ནི། བླ་མ་ནི་རང་ཉིད་ལ་བཀའ་དྲིན་
ཆེ་བའི་རྩ་བ་དང་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གོ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་དང་མཆོད་པའི་སྐབས་
སུ་འབུལ་བའི་གཏོར་མ་ལ་བླ་མའི་གཏོར་མ་སྟེ། སྤྱིར་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་བླ་མའི་གཏོར་མ་དེ་ལ་མཆོད་གཏོར་
ལས་བླ་གཏོར་ཞེས་པ་གསང་སྔགས་གསར་མའི་རྒྱུད་དུ་མ་གགས་ཀྱང་། སྔགས་རྙིང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལ་
ཡོད་པ་ཡིན།  
ཡི་དམ་གི་གཏོར་མའི་གོ་དོན་ནི། ཡི་དམ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྷག་པའི་ལྷ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་
ལ།  དེ་ཡང་རྒྱུད་སྡེ་དང་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་དབང་གིས་གཏོར་མ་ཡང་མི་འདྲ་བ་མང་། འདིར་གཏོར་དབང་གི་
དུས་གཏོར་མ་ལྷ་ཡིན་ལ། མཆོད་པའི་དུས་གཏོར་མ་མཆོད་རྫས་ཡིན། སྒྲུབ་པའི་དུས་གཏོར་མ་རྟེན་ཡིན་པས། 
སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས། 
མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་མའི་གོ་དོན་ནི། སྤྱིར་མཁའ་འགྲོ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བའི་བྱ་རིགས་སོགས་ལའང་
འཇུག་ཀྱང་། སྐབས་འདིར་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་མཁའ་ལ་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲོ་བའི་མོ་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་རིགས་
ཀྱི་མིང་ཡིན་ལ། མོ་རྒྱུད་ཀྱི་རིགས་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་རྟོགས་པ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་བ། སྐྱེས་པ་མི་ཉམས་པའི་
གྲོགས་བྱེད་པས། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷར་ཡང་གསུངས་པ་འདི་ཡིན། དེ་ལ་ཡང་སྤྱིར་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོར་མི་འདྲ་
བ་ཡོད་ཅིང་། བྱེ་བྲག་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་ལྟར། གཏོར་དབང་གི་དུས་གཏོར་མ་ལྷ་ཡིན་
ལ། མཆོད་པའི་དུས་གཏོར་མ་མཆོད་རྫས་ཡིན། སྒྲུབ་པའི་དུས་གཏོར་མ་རྟེན་ཡིན་པས། སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་ངོ་བོ་
མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་དགོས། དབྱེ་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད།  
ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་མའི་གོ་དོན་ནི། བླ་མ་གོང་མའི་དྲུང་དུ་དམ་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་
སྲུང་བར་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་བཞག་པར་བརྟེན། དངོས་སུ་སྲུང་མར་བསྐོས་པ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་
དགོས་ལ། འབུལ་དོན་ནི་སྔར་བཅོལ་གྲུབ་པའི་ལེགས་སོའི་གཏང་རག་དང་ད་བཅོལ་འགྲུབ་པའི་གཉེར་ཟས། 
ཕྱིས་བཅོལ་འགྲུབ་པའི་ཞུ་རྟེན་གི་སྟོན་མོ་མཚོན་བཞིན་ཡོད། ཆོས་སྐྱོང་འཇིག་རྟེན་འདས་མ་འདས་ཀྱི་ས་
མཚམས་དང་། ཕོ་རྒྱུད་དང་མོ་རྒྱུད་དབྱེ་བའི་ཐོག་ནས། ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་གཟའ་དམུ་རྒྱལ་བཙན་བདུད་སྨན་མ་
མོ་ཐེ་རང་སོགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་དང་། སྤྱོད་ཡུལ་དང་འཁོར་མི་འདྲ་བར་བརྟེན་གཏོར་མ་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཡོད།
སྤྱི་གཏོར་རམ་སྤུང་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྩ་བ་གསུམ་དང་ལྷག་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་
མ་ཀུན་ཐུན་མོང་གི་མཆོད་གཏོར་ལ་གོ་དགོས། སྤྱིར་བླ་མའི་གཏོར་མ་ནི་བླ་མའི་སྤྱི་གཏོར་དང་། ཡི་དམ་གི་
གཏོར་མ་ནི་ཡི་དམ་སྤྱི་གཏོར་ཡིན།  མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་མ་ནི་མཁའ་འགྲོའི་སྤྱི་གཏོར་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིར་
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དེ་བས་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྤྱི་གཏོར་ཡིན་པ་ལ་གོ་དགོས། ལུགས་གཞན་ལ་ཡང་སྤྱི་གཏོར་དང་། དཔལ་གཏོར་ཞེས་
བརྒྱ་གོ་གཅིག་ཆོད་ཀྱི་གཏོར་མ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་རང་རེའི་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་གི་སྤྱི་གཏོར་ནི་གཏོར་
བསྔོས་ཀྱི་གཏོར་མ་དེ་ཡིན།
མཆོད་གཏོར་རམ་བསྐང་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། གཏོར་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཀ་པཱ་ལ། གཏོར་རྫས་དཀར་མངར་
བདུད་རྩི་དང་། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། འདོད་ཡོན་ལྔའི་ངོ་བོ་ཆོས་སྐྱོང་སོ་སོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་བྱེད་ཀྱི་གཏོར་མ་
ལ་གོ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་སྲུང་སོ་སོའི་བསྐང་གསོའི་སྐབས་ཀྱི་འབུལ་བའི་གཏོར་མ་དེ་ཡིན། ཆོས་སྲུང་
གི་གསོལ་མཆོད་ལ་གསོལ་བསྐང་ཟེར་འདོད་དོན་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཆེད་དུ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་དང་། 
ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་རང་རེའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཁའི་གཏོར་མ་རྣམས་ནི་
བསྐང་གཏོར་ཡིན་ཞིང་། དམ་ཚིག་གི་དབང་གིས་ཡིན་སྟབས་དམ་རྫས་ཀྱི་གཏོར་མ་ཞེས་ཐོགས་པ་ཡིན།
དབང་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ་དབང་བསྐུར་བྱེད་ཀྱི་གཏོར་མ་ལ་དབང་གཏོར་ཞེས་
བཞག་པ་ཡིན་ལ། གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་རྣམས་བསྐུར་ཞིང་། དེ་ཡང་གཏོར་མ་ནི་སྤྱིར་བཏང་གི་གཏོར་
མ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གཏོར་མ་དང་ལྷ་དབྱེར་མེད་པར་བསྒོམ་པའི་སྒོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན། འདི་ནི་གཏོར་
མའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གཏོར་དབང་ཟེར་ཡང་བརྗོད་སྲོལ་ཡོད། 

ལོ་གཏོར་རམ་རྟེན་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། རྩ་བ་གསུམ་དང་ལྷག་པར་ཆོས་སྲུང་ཁག་གི་གཏོར་མ་ལོ་རེར་ཐེངས་
རེ་བརྗེ་བའི་གཏོར་མ་ལ་གོ་དགོས། མར་དང་ཕྱེ་འབྲུ་ལ་སོགས་པས་བཞེངས་པའི་ཆོས་ལུགས་རང་རང་སོ་
སོའི་ལྷ་དང་ཆོས་སྲུང་གི་གཏོར་མ་ལ་རྩེ་དྲ་དང་རྒྱན་བཀོད་གང་ལེགས་གང་གཟབ་ཀྱིས་བཟོས་པ་དང་། གཏོར་
སྒྲོམ་ནང་དུ་བཅུག་ནས་མ་རུལ་མ་བསུང་བར་ཉར་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་དོན་དངོས་ཐོག་རྟེན་གཏོར་ཡིན་
ཀྱང་བདག་ཉར་བའི་དུས་ཡུན་དང་འབྲེལ་བས་ལོ་གཏོར་ཞེས་གགས།

ཕུག་གཏོར་རམ་ནང་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། རྩ་བ་གསུམ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཆོས་སྲུང་ཁག་གི་གཏོར་མ་ཕྱིར་མངོན་
གསལ་མ་ཡིན་པར། གཏོར་སྒྲོམ་སོགས་ཀྱི་ཕུག་ཏུ་སྒྲིག་གཤོམ་ཀྱིས་འཇོག་པ་ལ་གོ་དགོས། འདི་ཡང་དོན་
དངོས་རྟེན་གཏོར་ཡིན་ན་ཡང་། སྒྲིག་གཤོམ་གི་ཐད་ཕྱི་རོལ་དུ་མ་ཡིན་པར་ཕུག་ཏུ་བཞག་པའི་དབང་གིས་
ཕུག་གཏོར་དུ་གགས་ལ། ཕྱི་རོལ་དུ་མ་ཡིན་པར་གཏོར་སྒྲོམ་དུ་འཇོག་པ་དང་། ཕྱི་སྤྱོད་འཕྲལ་སེལ་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་ཡུན་རིང་ནང་དུ་འཇོག་པའི་དབང་གིས་ནང་གཏོར་ཞེས་སུ་ཡང་གགས་ཡོད།
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རྟེན་གཏོར་རམ་སྒྲུབ་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། རྟེན་གི་གཏོར་མ་དེ་ཉིད་ནི་གཏོར་མ་དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡི་དམ་ལྷ་དང་
ཆོས་སྲུང་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་གཏོར་མ་རང་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་དོན་ཡིན། རང་རེའི་སྒྲུབ་ཆེན་
ཕལ་ཆེ་བ་འདི་འདྲ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་པ་སོ་སོའི་སྐབས་སུ་མགོ་ཚུགས་ནས་མཇུག་མ་ཐོན་བར་སྒུལ་བསྐྱོད་མི་
གཏོང་བར་དཀྱིལ་འཁོར་གི་མདུན་དུ་བཞག་པའི་གཏོར་མ་དེ་རྣམས་ཡིན། 
འཕངས་གཏོར་རམ་དམར་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། ལྷ་དང་ཆོས་སྲུང་སྒྲུབ་པའི་གཏོར་མ་དག་དང་བགེགས་ཀྱི་
ཐོག་ཏུ་ཟོར་དུ་འཕངས་པའམ་འཕེན་པའི་གཏོར་མ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གོ་དགོས་ལ། འདི་ནི་དྲག་པོའི་ལས་
མནན་སྲེག་འཕངས་གསུམ་གི་གས་ཡིན། ལ་ལས་གཏོར་མ་འཕེན་པའམ་གཏོར་ཟོར་འཕེན་པ་ཞེས་ཀྱང་
ཟེར། དག་བོའི་ཐོག་ཏུ་གཏོར་མའི་དམག་གིས་རྒྱག་གི་ཡོད་སྟབས་གཏོར་རྒྱག་ཞེས་ཕྱིས་སུ་ཡོངས་གགས་
སུ་གྱུར་ལ། གཏོར་མ་དེ་ལྷ་དང་སྲུང་མའི་དམག་དཔུང་བལྟ་བ་མིག་གིས་མི་བཟོད། བསམ་པ་སེམས་ཀྱི་མི་
ལངས། སྨྲ་བ་ངག་ལ་མི་ཐོན། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་དམག་དཔུང་དག་བོའི་ཕྱོགས་སུ་སོང་ནས་དེ་རྣམས་ཚར་
གཅད་པར་བསམ་ནས། གཏོར་མ་དག་ཕྱོགས་སུ་འཕངས་དགོས་པ་ཡིན།
གཏའ་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། ལྷ་དང་ཆོས་སྲུང་ལ་བརྔན་པའམ་བྱ་དགའི་གཏོར་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་དུས་ཚོད་
འདིའི་ནང་ཚུན་བཅོལ་བའི་བྱ་བ་དེ་འགྲུབ་ན། བྱ་དགར་འབུལ་རྒྱུའི་གཏའ་མར་བཞག་པའི་གཏོར་མ་ཡིན། 
གཏོར་མ་འདི་ནི་ཞི་དྲག་གི་སྒྲུབ་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ཡོད་ལ། ལྷག་ཏུ་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་རྣམས་སུ་གཏའ་གཏོར་
འདི་བྱུང་ཞིང་། ཆོས་སྐྱོང་བསྒྲུབས་ནས་ལས་འདྲ་མིན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་གཙོ་ཆེར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན།
རྒྱུན་གཏོར་རམ་རྟག་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། དུས་རྒྱུན་དུ་ལྷ་དང་ཆོས་སྐྱོང་ལ་འབུལ་བའི་མཆོད་གཏོར་ལ་གོ་
དགོས། གྲྭ་ཚང་དང་དགོན་པ་ཁག་གི་མགོན་ཁང་ན་ཉིན་ལྟར་གཏོར་མ་གསར་པ་འབུལ་ཞིང་། རྙིང་པ་བརྗེས་
ནས་རྒྱུན་དུ་བསྐང་གསོ་གྱེར་འདི་ཡིན་། རྒྱུན་གི་དམ་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུན་གི་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་
བསྐངས། ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན།
འཕྲལ་གཏོར་རམ་འཛིན་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པར་སྐབས་རེ་སྐབས་རེའམ། འཕྲལ་སེལ་གི་
དགོས་པའི་དབང་གིས་འབུལ་བའི་གཏོར་མ་ལ་གོ་དགོས། དཔེར་ན་མི་ཞིག་གམ། མི་ཚང་ཞིག་ལ་མོ་རྩིས་
ཀྱི་ལུང་ལས་ལྷ་ཆོས་སྲུང་སོགས་གསོལ་དགོས་པའི་ལུང་བབ་ཚེ། འཕྲལ་སེལ་གི་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་ཉིན་
གཅིག་རང་བསྐང་གསོ་འདོན་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།
ཐུན་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། ལྷ་དང་ཆོས་སྲུང་སྒྲུབ་མཁན་གིས་ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་འབུལ་བའི་གཏོར་མ་ལ་
གོ་དགོས། ཉིན་གཅིག་ལ་ཐུན་དྲུག་དང་། ཐུན་བཞིར་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་བཞིན། དེ་འདྲའི་ཐུན་གཏོར་ཡང་འབུལ་
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བའི་དུས་ནི་ཐུན་རྣམས་ཀྱི་མཚམས་སྟེ། ཐུན་གྲོལ་ཁར་རམ་མཚམས་བཞག་ཁར་འབུལ་བའི་གཏོར་མ་ལ་ཟེར་
ཞིང་། སྒྲུབ་ཐབས་མང་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཡང་། དེ་ནས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཞེས་འབུལ་དུས་
དང་འབུལ་ལུགས་སོགས་ཁ་གསལ་འཁོད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། ། 
ཆུ་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། གཙོ་བོ་ཆུ་སྦྱིན་པ་དང་ཆུ་དང་མཉམ་དུ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ལ་གོ་དགོས། གཏོར་
མགཞན་ལ་བདུད་རྩི་སོགས་བྲན་པ་ལས་ཆུ་དང་མཉམ་དུ་འབུལ་གི་མེད་ལ། འདི་ནི་ཆུ་དང་མཉམ་དུ་འབུལ་བ་
ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཐོགས་ལ། ལ་ལས་ཆབ་གཏོར་ཡང་ཟེར། གཏོར་རིལ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཡོད་པས་གཏོར་མ་བརྒྱ་
རྩ་ཡང་ཟེར་གི་ཡོད། ནོར་གི་ལྷ་རྣམས་དང་ཡི་དྭགས་འཇུར་གེགས་ཅན་ལྟ་བུ་ནི་ཆུ་ཙམ་མ་གཏོགས་མི་ཐོབ་
ལ། དེ་ཡང་མ་སྦྱིན་ན་མི་ཐོབ་པས་ཆུ་ཡི་སྦྱིན་པ་གསུངས་ཡོད། བརྒྱ་རྩའི་ནང་དུ་མགྲོན་རིགས་ཀུན་ཚང་ཡོད་
པས་ཆུ་གཏོར་སྤྱི་འདུས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གི་ནང་དུ་ལག་ལེན་བྱ་སྲོལ་ཡོད་པ་ཡིན།
ཀླུ་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། འགྲོ་བ་ཀླུ་ཡི་རིགས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཆུ་ལ་གནས་པའི་
འགྲོ་བའི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། བརླན་གཤེར་གིས་བསྐྱེད་པའི་ནད་གཞི་བད་ཀན་དང་གང་བ་ཆུ་སེར་སོགས་ཆུ་
ཁམས་དང་འབྲེལ་བའི་ནད་ཀུན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལ། ཀླུ་ཡི་གནོད་པ་དེ་དག་སེལ་ཞིང་ཀླུ་དང་མི་གཉིས་ཀ་
བདེ་བའི་ཐབས་ལ་ཆུ་གཏོར་གཏོང་བ་ཡིན། ཤ་ཆང་སྒོག་ཙོང་མི་ཟ་བ་ཡང་དེ་དག་གིས་ཀླུ་ལ་གནོད་པས་ཡིན་
ལ། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་དང་ཀླུ་སྨན་གིས་དེ་དག་ལ་ཕན་པས་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ལ་ཕན་ལ་རང་ཉིད་
ལ་ཡང་ཕན་པ་ནི་ལྟོས་བཅས་ཡིན་པས་ཡིན་ནོ། །
བགེགས་གཏོར་གི་གོ་དོན་ནི། ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་དུས་དེ་ལ་གེགས་བྱས་ནས་བར་གཅོད་ཀྱིས་བགེགས་པའི་
གཟུགས་མེད་ཀྱི་འགྲོ་བའི་རིགས་ལ་བརྔན་པ་སྤྲད་རྒྱུའི་གཏོར་མ་ལ་གོ་དགོས། འདྲེ་གདོན་དེ་དག་ལས་ངན་
གི་དབང་གིས་རང་བཞིན་གིས་གཞན་ལ་གནོད་སྐྱེལ་རྒྱུར་དགའ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དམ་པའི་ཆོས་བྱེད་པ་ལ་
བྱེད་རྒྱུར་དགའ་བས་དེ་དག་ལ་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ལས་འདི་ལ་བར་ཆད་མི་བྱེད་པར་ས་ཆ་གཞན་དུ་སོང་ཞིག།  
དེའི་བརྔན་པ་ལ་གཏོར་མ་འདི་སྦྱིན་ཆོག་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་བྱ་བ་གང་བརྩམས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ན་
སྔོན་འགྲོའི་གཏོར་མ་ཡང་ཟེར། ཆོ་ག་ཁག་གི་མགོར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་ལ། བཟོ་དབྱིབས་ནི་
གྲུབ་མཐའ་སོ་སོར་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད།

ལྔ་པ་གཏོར་མའི་རྫས་ལ། གཏོར་མའི་སྣོད་དང་། གཏོར་མའི་རྒྱུ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ནང་གཏོར་གི་སྣོད་ཀ་
པཱ་ལ་དང་། ཕྱི་གཏོར་གི་སྣོད་ནི་ཀ་པཱ་ལ་དང་ལྕགས་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། སྣོད་ནི་ནང་གཏོར་
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ལ་ཀ་པཱ་ལ་གཤིས། ཕྱི་གཏོར་གི་སྣོད་ཀ་པཱ་ལ་མ་ཡིན་པ། ཏིང་མ་ཡིན་པ། ལྕགས་ཕོར་དང་། ལྕགས་གཟེར་
མེད་པ་གས་ཆགས་མེད་པའི་སྣོད་ལ་བྱའོ། །ཀ་པཱ་ལ་ཡང་ཡི་དྭགས་ཕྲ་མོ་རྣམས་འཇིགས་པ་དང་། ཏིང་ལྷ་མ་
ཡིན་གི་ཐོད་པ་དང་མཐུན་པའོ། །ལྕགས་ནི་དྲག་པོའི་རྫས་མཚོན་ཆའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཡི་དྭགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
འཇིགས་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་གཏོར་མའི་རྒྱུ་ལ། ནང་གཏོར་ནི་ཤ་ལྔ་1བདུད་རྩི་ལྔ་དང་། ཕྱི་གཏོར་ནི། ཤ་ཆང་དང་སྒོག་ཙོང་མ་ཡིན་
པའི་ཟས་བཟང་པོ་སྟེ། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། གཏོར་མའི་རྒྱུ་ནི། ནང་གཏོར་ལ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔའམ། ཤ་ཆང་
ལ་སོགས་པ་ཟས་བཟང་པོ་ལ་བྱའོ།  །ཐ་མ་དུག་དང་མཚོན་སྤངས་པ་གང་རྙེད་ལ་བྱའོ། །ཕྱི་གཏོར་ནི། ཤ་ཆང་
སྒོག་ཙོང་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་2མངར་གསུམ་དང་། དཀར་གསུམ་3ལ་སོགས་པ་ཟན་དང་ཆུ་དང་རིན་པོ་
ཆེ་དང་། འབྲུ་སྣའམ། ཤིང་ཐོག་གམ། མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཛོམས་ན་བཟང་། ཐ་མ་སྣ་རེ་བསྟེན་
པས་ཆོག །ཅེས་དང་། དགོངས་འདུས་ལས། གཏོར་མའི་རྒྱུ་དངོས་པོ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕུད་མ་ཉམས་པ་རོ་
བཅུད་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཞིང༔ ཞེས་དང་།  བརྐུས་པ་དང་འཕྲོག་པའི་རྫས་མ་དག་པ་མ་ཡིན་པ༔ ཞེས་གསུངས་
སོ། །

དྲུག་པ་གཏོར་མའི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་བསྟན་པ་ནི། བསྡུས་ན་དཀར་དང་དམར་གི་རྒྱན་པ་ཞེས་དཀར་དམར་
གཉིས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ལ། ༼པ་ཏྲ་དང་མེ་ཏོག་ཁང་བརྩེགས་རྣམས་ཀྱིས་ཞི་བ་དང་། ཐོད་ཁ། མགོ་ལིང་། མེ་
རི་རྣམས་ཀྱིས་དྲག་པོ་དང་། ལྷའི་གཟུངས་དང་ས་བོན་བཀོད་པས་རྟེན་གཏོར་མཚོན་པ་ཡིན།༽ ཅུང་ཟད་རྒྱས་
པར་ཕྱེ་ན། གཏོར་མ་གལ་བྱང་ལས། ཞི་བ་ཟླུམ་པོ་ཕྱོགས་མེད་འབུར་དུ་རྒྱས། །ལྷུན་སྟུག་བྱིན་ཆེ་བརྗིད་དང་
ལྡན། །ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩེ་མོ་དོད་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྐུ་ཤ་རྒྱས་པ། བསམ་གཏན་གི་ཞབས་གཞི་བརྟན་པ། །ཚུལ་
ཁྲིམས་ཀྱི་རྐེད་པ་སྤུངས་པར་བྱ། ཞེས་དང་། རྒྱས་པ་རིན་ཆེན་ཚུལ་དུ་གྲུ་བཞི་བྱ། །དབང་ནི་ཟ་གམ་ཚུལ་དུ་

1. ཤ་ལྔ་ནི། གླང་པོ་ཆེའི་ཤ། མི་ཤ། རྟ་ཤ།  ཁྱི་ཤ། བ་གླང་ངམ་རྨ་བྱའི་ཤའོ། །བདུད་རྩི་ལྔ་ནི། དྲི་ཆེན་དང་དྲི་ཆུང་།  བྱང་སེམས་དཀར་དམར། ཀླད་པའོ།

2. མངར་གསུམ་ནི། ཀ་ར་བུ་རམ་སྦྲང་རྩི་གསུམ་མོ། 

3. དཀར་གསུམ་ནི། འོ་ཞོ་མར་གསུམ་མོ།
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གུག་ཆགས་བྱ། །དྲག་པོ་ཟུར་གསུམ་ཚུལ་དུ་ཉམས་དཔལ་རྒྱས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞི་བའི་
གཏོར་མ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་དང་རྩ་བ་བརྟན་པ། རྩེ་མོ་ཕྲ་བ། ཁ་དོག་དཀར་ཤས་ཆེ་བ། རྒྱས་པའི་གཏོར་མ་
དབྱིབས་གྲུ་བཞི། ཁ་དོག་གསེར་ཤས་ཆེ་བ། དབང་གི་གཏོར་མ་དབྱིབས་ཟ་གམ། ཁ་དོག་དམར་ཤས་ཆེ་བ། 
དྲག་པོའི་གཏོར་མ་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ། ཁ་དོག་ནག་པོའམ་མཐིང་ནག་ཤས་ཆེ་བའོ། །གཞན་ཡང་ལས་སོ་
སོའི་དབང་ལས་ཞི་དྲག་སྤྤེལ་མའི་གཏོར་མ་སྟོད་སྨད་གང་རུང་ཟླུམ་པོ་དང་ཟུར་གསུམ་བྱས་པ་སོགས་ཞི་དྲག་
སྤྤེལ་མ། ཞི་བ་དང་དབང་ཟུང་དུ་འདྲེས་པ། དབང་དང་དྲག་པོ་ཟུང་དུ་འདྲེས་པ། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་བཞི་པོ་
འདྲེས་པའི་གཏོར་མ་ཡང་ཡོད་དོ། །
གཞན་ཡང་། དཀར་གི་ཐིག་ཕྲན། དམར་གི་གུར་ཕུབ། ཀྱུ་གུ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་ཉི་ཟེར་གི་ཚུལ་དང་། དར་ཟབ་རཏྣ་ལ་
སོགས་མཛེས་པ་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་བཞིན། གཏོར་མའི་རྒྱན་ལ་རིགས་མང་པོ་ཡོད་མོད། 
སྤྱིར་གཏང་དཀར་རྒྱན་དང་དམར་རྒྱན་ནི་ཡོངས་གགས་ཏེ། དཀར་རྒྱན་ནི་མར་དང་། དམར་རྒྱན་ནི་མར་ལ་ཚོན་
དམར་བསྲེས་ནས་ཁྲག་གི་དོད་དུ་འབུལ་བ་དང་།  
རྒྱན་བཟོ་ཡང་། ཞི་བའི་གཏོར་མ་ལ་རྩེ་མོ་ཏོག་གི་ཚུལ་དུ་ནོར་བུ་འབར་བ་དང་། མདུན་ངོས་སུ་པད་འདབ་བཞི་
ཅན་དང་། པད་འདབ་དྲུག་ཅན་དང་། པད་འདབ་བརྒྱད་ཅན་སོགས་དང་། རྒྱས་པའི་གཏོར་མ་ལ་རྩེ་མོར་ནོར་
བུ་འབར་བ་དང་། མདུན་ངོས་སུ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་མཚོན་བྱེད་ཉི་ཟ་དང་། དབང་གི་གཏོར་མ་ལ་ཕྱོགས་
བཞིར་རིགས་རྟགས་དང་རྩེ་མོར་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཏོག་འོད་འབར་བས་བརྒྱན་པ། དྲག་པོའི་གཏོར་མ་ལ་
རྩེ་མོ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་ལ་མེ་རུ་འབར་བ་དང་། མདུན་ངོས་སུ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་དང་བརྒྱད་གང་རུང་གིས་
བརྒྱན་སྲོལ་ཡོད།

བདུན་པ་གཏོར་མ་བཞེངས་སྟངས་ལ། གཏོར་མ་ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་གཞི་དང་། གཏོར་མའི་ཐིག་ཚད་གཉིས་ལས། 
དང་པོ་ནི། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། གཏོར་ཟན་སླ་མོ་མི་བྱ། རང་བཟའ་ཉན་པ་ལ་བྱ། གཏོར་མ་ལ་མཐེབ་ཀྱུ་
མི་བྱ། ཇོ་བོ་རྗེའི་ཞལ་ནས། བོད་ལ་ཕྱུག་པོ་མི་འོང་། གཏོར་ཟན་སླ་མོ་བྱེད། གཏོར་མ་ལ་མཐེབ་ཀྱུ་བྱེད་པར་
འདུག་གསུང་སྐད། གཏོར་ཟན་ལ་དྲི་མས་མ་གོས་པར་བྱ། དྲི་མ་ཅན་ལ་ཆོས་སྐྱོང་མི་འཁོར། རང་ལ་འགོ་
བའི་ནད་ལྡང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་གསལ། དྲི་མ་ཅན་ནི་ཀུན་ལ་སྤང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རབ་བྱུང་ན་གཏོར་
ཟན་དེ་དཀའ་སླ་རན་པར་གཙང་སྦྲ་དང་བཅས་མཐེབ་ཀུྱ་མེད་པར་བཞེངས་དགོས་པ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ཡང་
གཏོར་མ་ཆུང་བ་ལ་དཔུང་པ་མན་ཆད་སོར་བཞི་དང་། དཔུང་པ་ཡན་ཆད་སོར་དྲུག་དགོས་པ་དང་། དཔུང་པ་
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མན་ཆད་བརྒྱད་ཡིན་ན། དཔུང་པ་ཡན་ཆད་བཅུ་གཉིས་དང་། དེས་རིགས་འདྲེས་ཏེ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་སྦྱར་
བར་བྱའོ། །མདོར་ན་དཔྱ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱིས་དཔུང་པ་ཡན་ཆད་མཐོ་བར་བྱ་དགོས་པ་དང་། གཏོར་མའི་ལྡེམ་
ཡང་རལ་གྲིའི་ལྟག་པ་ནས་མཇུག་སིན་ཊི་མི་ཊར་གཉིས་ཙམ་གིས་ཆེ་བ་དགོས་པ་དང་། གཏོར་མ་ལས་སྤྱ་
གཉིསཀྱིས་ལྡེམ་རིང་བ་དགོས།4 

གཉིས་པ་གཏོར་མའི་ཐིག་ཚད་ནི། གཏོར་མའི་གཤོག་པ་དང་མདུན་མཉམ་པར་འོང་ཆེད་དང་ལྡེམ་ཡ་ཡོ་མེད་
པར་གནས་ཕྱིར་གཏོར་མའི་མགོར་རྟགས་གམ་དང་དེས་ནས་སྤྱ་སྒོའི་ཚད་རྒྱབ་དགོས། ༼ཁ་གསལ་པར་ནང་
ཡོད་པ་ལྟར་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་ལས་ཤེས་དགོས༽

བརྒྱད་པ་གཏོར་མ་བཤམ་ཚུལ་ནི། སྟེགས་ཁར་དྲང་པོར་བཤམ་ནས་ཕྱིས་བཅོས་མེད་པར་བཞག་དགོས་པ་མ་
ཟད་གཏོར་མའི་རྩར་སྣོད་སྟོང་པ་བཞག་དུ་མི་རུང་ཞིང་། མགྲོན་སོ་སོ་ལ་གཏོར་མ་སོ་སོར་བཤམ་ན་རབ་ཡིན་ཏེ། 
དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། གཏོར་མ་བཤམ་པ་ནི། སྟེགས་ཅན་ལ་བཤམ། སྟེགས་མེད་པར་མི་བཤམ། མཐོང་
བའི་སར་བཤམ། མི་མཐོང་བའི་སར་མི་བཤམ་མོ། །དྲང་པོར་བཤམ། ཡོན་པོར་མི་བཤམ་མོ། །
ཕྱིས་བཅོས་ན་བར་ཆད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན། རྩ་རུ་སྣོད་སྟོང་པ་མི་བཞག །དེ་ལ་ཡང་རེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེསདང་། ཐམས༌ཅད
༌ཕྱོགས༌གཅིག༌ཏུ༌བྱས༌བཏང༌བ༌བས།  ཆ༌མང༌དུ༌བྱས༌ན༌སོ༌སོར༌གང༌འདོད༌ཀྱི༌གནས༌སུ༌ཐོབ༌པས༌བསོད་
ནམས༌ཆེ༌བར༌གསུངས༌སོ། །ཞེས་དང་། གཏོར༌མ༌གཙང༌མ༌སྟེགས༌མཐོ༌བའི༌ཁར༌གཏང༌ངོ༌། ། 
ཁྱིས༌ཟོས༌ན༌ཁྱི༌ལ༌མཆེ༌བ༌དུག༌ཡོད༌པས༌གཅན༌གཟན༌གི༌རིགས༌ཡིན༌པས༌འབྱུང༌པོ༌སྟོར༌ཁུང༌ནས༌འབབ༌པ༌ཟ
༌བ༌རྣམས༌ཀྱིས༌མི༌ཐོབ། མི༌གཙང༌བའི༌སར༌བཏང༌ན༌ཀླུ༌ལ༌སོགས༌པ༌གཙང༌སྦྲ༌ལ༌གནས༌པ༌རྣམས༌ཀྱིས༌མི༌ཟ། 
རྣལ༌འབྱོར༌པ༌ལ༌འགོ༌བའི༌ནད༌ལྡང༌། རིག༌པ༌རྒུད༌སྒོག༌ངན། ཞེས་དང་། དགོངས་འདུས་ལས། ཚུལ་སོ་སོའི་
མགྲོན་མི་དགྱེས་པ་འདྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ༔  ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ལའོ༔  ཞེས་
གསུངས་སོ། །

4. སྐྱབས་རྗེ་ཁྲི་ཟུར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་རྒྱུན་ཡིན་ཚུལ་བླ་མ་དབུ་མ་རྩ་རྒྱས་ནས་གསུངས། 
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དགུ་པ༌གཏོར༌མ༌བྱིན༌གིས༌བརླབས༌དགོས༌པར༌བསྟན༌པ༌ནི། རང༌དང༌གཏོར༌མགྲོན༌ཐམས༌ཅད༌ལ༌ཕན༌པའི༌
ཕྱིར༌གཏོར༌མ༌བཤམས༌མ༌ཐག༌ཏུ༌བྱིན༌གིས༌བརླབས༌དགོས༌པ༌ཡིན༌ཏེ། དཔལ༌ཕག༌མོ༌གྲུ༌པས། བཤམས༌
མ༌ཐག༌བྱིན༌གིས༌བརླབས༌པས༌བར༌ཆད༌མི༌འབྱུང༌བ༌ཡིན། ཚད༌མེད༌པ༌བཞི༌བསྒོམས༌པས༌ཕན༌པ༌རྒྱ༌ཆེན༌པོ༌
འབྱུང༌བ༌ཡིན། སྐྱབས༌སུ༌འགྲོ༌བ༌བྱས༌པས༌ངག༌བདེན༌པའི༌བྱིན༌བརླབས༌འགྲུབ༌པ༌ཡིན།  ཕྱོགས༌བཅུའི༌
སངས༌རྒྱས༌སྤྱན༌དྲངས༌ནས༌འདུན༌རྣམ༌དག༌བྱས༌པས༌ཚོགས༌རྒྱ༌ཆེན༌པོ༌རྫོགས༌པ༌ཡིན། ཡི༌དམ༌གི༌ལྷ༌
བསྒོམས༌པས༌གཏོར༌མ༌བྱིན༌གིས༌བརླབས༌པ༌ཡིན། 
དག༌པ༌གསུམ༌གི༌སྔགས༌བརྗོད༌པས༌བདག༌འཛིན༌གི༌དྲི༌མ༌དག༌པ༌ཡིན། ཡིག༌གེ༌གསུམ༌བརྗོད༌པས༌དངོས༌
པོ༌བདུད༌རྩིར༌བསྒྱུར༌ཞིང༌། འདོད༌ཡོན༌ཟག༌མེད༌དུ༌བསྒྱུར༌བ༌ཡིན། གཟུང༌སྔགས༌བརྗོད༌པའི༌ཡོན༌ཏན༌བདུད༌རྩིར༌
བསྒྱུར༌བ༌དང༌། མང༌པོ༌དཔག༌ཏུ༌མེད༌པར༌སྤྤེལ༌བ༌དང༌། དགོས༌འདོད༌ཐམས༌ཅད༌འབྱུང༌བ༌དང༌། 
གང༌འདོད༌པ༌དེ༌ཐོབ༌པར༌འགྱུར༌བ༌དང༌། ངོམས༌ཤིང༌ཚིམ༌པར༌འགྱུར༌བའི༌ཡོན༌ཏན༌ 
ལན༌མང༌དུ༌བརྗོད༌པར༌བྱའོ། །དེ༌བཞིན༌གཤེགས༌པའི༌ཡོན༌ཏན༌ནི། དང༌པོ༌གཉིས༌ཀྱིས༌གཏོར༌མ༌བྱིན༌གིས༌
བརླབས༌པའི༌ཡོན༌ཏན། ཕྱི༌མ༌གཉིས༌ཀྱིས༌མགྲོན༌བྱིན༌གིས༌བརླབས༌པའི༌ཡོན༌ཏན༌ནོ། །མཆོད༌པ༌བྱིན༌གིས༌བ
རླབས༌པའི༌ཡོན༌ཏན། སྤྱན༌འདྲེན༌པའི༌ཕྱག༌རྒྱ༌ནི། འབར༌བའི༌ཕྱག༌རྒྱའམ། ལྕགས༌ཀྱུའི༌ཕྱག༌རྒྱས༌སྤྱན༌
དྲངས༌པའིཡོན༌ཏན། སོ༌སོའི༌གནས༌སུ༌བསྐྱེལ༌བའི༌ཡེ༌ཤེས༌སྐར༌མདའི༌ཕྱག༌རྒྱ། ཏིང༌ངེ༌འཛིན༌རྩེ༌གཅིག༌པས༌
དོན༌ཐམས༌ཅད༌འགྲུབ༌པའི༌ཡོན༌ཏན༌ནོ། །གཞན༌ཡང༌མགྲོན༌གི༌བྱེ༌བྲག༌ལ༌ལ༌ནི༌བཤམས༌པ༌ཙམ༌གིས༌
ཐོབ༌པ༌ཡོད། ལ༌ལ༌བཤལ༌གསི༌ཐོབ༌ཡོད། ལ༌ལ༌ཚིག༌གིས༌ཐོབ་པ༌ཡོད།          ལ༌ལ༌སྔགས༌བརྗོད༌པས༌ཐོབ༌པ༌དང༌། 
ལ༌ལ༌ཏིང༌ངེ༌འཛིན༌གིས༌ཐོབ༌པ་ཡོད༌དོ། །གཏོར༌མ༌བཅོས༌ནས༌མ༌བསྔོས༌པའི༌བར༌དེར༌མི༌མ༌ཡིན༌གཞན༌ 
གིས༌ཁྱེར༌བ༌ཡང༌ཡོད༌དོ། །བླ༌མ༌རྡོ༌རྗེ༌གདན༌པས༌གཏོར༌མ༌བཅོས༌ནས༌བསྔོས༌པ༌མ༌འབྱུང༌བར། ཨན༌ཙམ༌
ལོན༌ནས༌བསྔོས༌པས༌མགྲོན༌དེ༌མངོན༌སུམ༌དུ༌བྱུང༌ནས། ཁྱོད༌ཀྱི༌དེ༌ང༌འདོད༌ཡི༌དྭགས༌ཀྱིས༌ཟོས༌ཟིན༌ཟེར༌སྐད། 
གཏོར༌མ༌བཅས༌ནས༌འཇོག༌ཚེ། བསྲུང༌བའི༌འཁོར༌ལོ༌བསྒོམས༌ལ༌བཞག༌གོ། །
གཏོར༌མ༌བཅས༌ནས༌མ༌བསྔོས༌པའི༌བར༌དེར༌དེའི༌ཁ༌འཁྱལ༌གིས༌གཞན༌ལ༌བསྔོས༌ནང༌ཡང༌མགྲོན༌དེས༌མི༌
ཐོབ༌སྟེ། དེའི༌རྒྱུ༌མཚན༌སྔོན༌གླང༌ཐང༌སྒྲོལ༌མའི༌ཆོས༌སྐྱོང༌རྡོ༌རྗེ༌ཁོལ༌པོ༌ཡིན༌པས༌མཆོད༌པ༌བྱེད༌པའི༌
དུས༌ཤིག༌ན། ཁོ༌ལ༌བཤོས༌བུ༌བཟང༌པོ༌བཤམས༌ནས༌མ༌བསྔོས༌པའི༌བར༌དེར༌བྱིས༌པས༌ཀྱལ༌ཁ༌བྱས
༌ནས༌དཔལ༌མགོན༌པོ༌མཆོད༌བྱས༌པས། དེ༌ནས༌ཁོ༌ལ༌བསྔོས༌པས༌དེའི༌ནུབ༌མོ༌གཉེར༌པའི༌རྨི༌ལམ༌དུ༌
བྱུང༌ནས༌ང༌ལ༌བཤོས༌བུ༌མི༌སྟེར༌བ༌ཅི༌ཡིན༌ཟེར༌སྐད། ཁྱོད༌ལ༌བཤོས༌བུ༌བཟང༌པོ༌ཞིག༌བྱིན༌པ༌བྱས༌སྐད། 
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དེ༌བྱིས༌པས༌དཔལ༌མགོན༌པོ༌ལ༌ཕུལ། དེ༌ལ༌ངས༌མིག༌ཀྱང༌བལྟ༌བར༌མ༌ནུས༌ཟེར༌སྐད། དེ༌ཡང༌གཏོརམ༌
གཏོང༌བའི༌དུས༌སུ༌མྱུར༌དུ༌བསྔོ༌བ༌གལ༌ཆེའོ། །མགྲོན༌ལ༌ལ་ནི༌ཕུད༌ཁོ༌ན༌ཟ༌ལ། ལྷག༌མ༌མི༌འདོད༌པ༌ཡོད། 
ལ༌ལ༌ལྷག༌མ༌ཁོ༌ན༌ཟ༌ལ། ཕུད༌མི༌འདོད༌པ༌ཡང༌ཡོད༌པས། ཐམས༌ཅད༌ཕྱོགས༌གཅིག༌ཏུ༌བྱས༌བཏང༌བ༌བས། 
ཆ༌མང༌དུ༌བྱས༌ན༌སོ༌སོར༌གང༌འདོད༌ཀྱི༌གནས༌སུ༌ཐོབ༌པས༌བསོད༌ནམས༌ཆེ༌བར༌གསུངས༌སོ། །
བདེན༌པ༌བདར༌ཞིང༌ཆོས༌བཤད༌པས༌རྒྱུད༌གྲོལ༌ནས༌ཕན༌པ༌བསྒྲུབ༌ཅིང༌གནོད༌པ༌མི༌བསྐྱེལ༌བའི༌ཡོན༌ཏན༌ཡོ
ད༌དོ། །གཏོར༌མ༌མ༌ཆག༌པར༌བཏོང༌ངོ༌། ། ཆག༌ན༌ཉེས༌པ༌ཆེ༌བ༌སྟེ། དཔལ༌ནཱ༌རོ༌པས༌ལན༌གཅིག༌གི༌ཚེ། 
ལྷག༌གཏོར༌བརྗེད༌པས། རྨི༌ལམ༌དུ༌ངེད༌རྣམས༌ཀྱི༌སྐལ༌བ༌ཆད༌ཟེར༌ནས༌ངུ༌བ༌མང༌པོ༌བྱུང༌གསུང༌སྐད༌དོ། ། 
ཞེས༌གསུངས༌སོ། །

བཅུ་པ་གཏོར་མའི་དག་འདྲེན་ནི། དགོངས་འདུས་ལས། དཔལ་བཤོས་ཟུར་གསུམ་འོང་བ་ནི༔ སྔོན་ཚེ་རཱུ་ཏྲའི་
སྙིང་གི་དཔེ༔ ཟུར་ནི་རང་ལ་མི་བསྟན་པ༔ ཟུར་ལ་དུག་སུམ་མཚོན་ཡོད་ཕྱིར༔ འཁོར་སྐྱུ་བཅད་ཁ་ཚལ་པ་ནི༔ 
རཱུ་ཏྲའི་ཐོད་ཚལ་རྒྱ་ཡི་ཚུལ༔ དཔལ་བཤོས་ཟ་གམ་འོང་བ་ནི༔ རཱུ་ཏྲའི་སྨྲ་བྱེད་དབང་པོའི་ཚུལ༔ ངོས་གཅིག་
རང་ལ་བསྟན་པ་ནི༔ གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་སྒོ༔ དཔལ་བཤོས་གྲུ་བཞིར་འོང་བ་ནི༔ རཱུ་ཏྲའི་ལུས་ཀྱི་
བྲང་གི་དཔེ༔ ལོགས་གཅིག་རང་ལ་བསྟན་པ་ནི༔ ཚེ་དཔལ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པའི་དཔེ༔ དཔལ་བཤོས་ཟླུམ་
པོར་སྣང་བ་ནི༔ རཱུ་ཏྲའིམགོ་བོ་སྤྱི་ཟླུམ་ཚུལ༔ རྒྱན་ཕྱོགས་ཕར་བསྟན་ལྷ་ལ་མཆོད༔ ཚུར་བསྟན་དངོས་གྲུབ་
བླང་བའི་ཚུལ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། 
གཏོར་མར་སྨུག་རྩི་བྱུག་པ་ནི་ཁྲག་གི་དོད་ཡིན་པ་དང་།5  གཏོར་མ་ལ་གསུམ་གམ་དང་གྲི་གམ་ཕུལ་བའི་
དགོས་པ་ནི། བཤད་ཚུལ་གཉིས་ཏེ། དང་པོ་ནི། སྤྱིར་གཏོར་མའི་བཟོ་དབྱིབས་ལ་ཟླུམ་པོ་དང་། བཙན་བཤོས་
དང། དཔལ་བཤོས་དང་གསུམ་ཡིན།  དེ་ལས་གསུམ་ལམ་ཕུལ་བ་ནི་སྤྱིར་གཏོར་མ་དེ་དཔལ་བཤོས་ཡིན་
པར་ངོས་འཛིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བྱེ་བྲག་གསུམ་གམ་དུ་ཕུལ་བ་ནི་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་མཚོན་བྱེད་ཡིན་པ་དང་།
གྲི་གམ་ཕུལ་བ་ནི་གཏོར་མ་དེ་བཙན་བཤོས་ཡིན་པར་མཚོན་བྱེད་དོ། ཡང་ན། གཏོར་མ་དེ་གྲུབ་ནས་རྒྱས་
འདབས་པའི་ཚུལ་ཡིན་ཞེས་ཐོས་སོ། །འོན་ཀྱང་ཡིག་ཆ་འི་ནང་དུ་མ་མཇལ་བས་དཔྱད་པར་ཞུ། 

5.   སྐྱབས་རྗེ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་གཏོར་སློབ་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་གིས་སོ།༼མ་མཱ་གྷན་ཛི༽
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བཅུ་གཅིག་པ༌གཏོར༌མའི༌མགྲོན༌ངོས༌བཟུང༌བ༌ནི། བསྡུས་ན་མཆོད་ཡུལ་དང་སྦྱིན་གནས་གཉིས་སུ་འདུ། 
རྒྱས་ན། དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན། མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གི་མགྲོན། འགྲོ་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན། བགེགས་
རིགས་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་དང་བཞི་ཡིན་ཏེ། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། གཏོར་མའི་མགྲོན་བསྟན་པ་ནི། 
དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་དང་། མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གི་མགྲོན་དང་། རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་དང་། ཤ་
འཁོན་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་དང་བཞིའོ། །མགྲོན་དེ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ན་ནི་འབྱོན། སྤྱན་མ་དྲངས་ན་ནི་མི་
འབྱོན་པའི་མགྲོན་དེ་གང་ཡིན། སྤྱན་དྲངས་ཡང་མི་འབྱོན་པ་དེ་གང་ཡིན། དྲངས་ཏུ་མི་བཏུབ་པ་དེ་གང་ཡིན། 
དེ་ལ་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་དང་། ཡོན་ཏན་གི་མགྲོན་གཉིས་སྤྱན་མ་དྲངས་ན་མི་འབྱོན། སྤྱན་དྲངས་ན་ཐུགས་རྗེ་དང་
སྨོན་ལམ་གི་སྟོབས་ཀྱིས་མོས་པ་དང་གུས་པའི་སར་ཅིས་ཀྱང་འབྱོན་པའོ། །སྤྱན་དྲངས་ཀྱང་མི་འབྱོན་པའི་
མགྲོན་ནི་རི་རབ་ཀྱི་ཁོང་སེང་ན་ཡོད་དེ། གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་གཞོང་ཐོགས། གནོད་སྦྱིན་ལག་རིངས། རི་རྩེ་ཀན། 
རྟག་མྱོས་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཀྱང་འོང་བའི་སྐབས་མེད། ལག་ན་གཞོང་ཐོགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་རི་རབ་ཀྱི་བང་རིམ་
དང་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་མཚམས་ན་ཡོད་པས། ཕོ་བྲང་ཆུས་ཁྱེར་དོགས་པ་དང་། གླིང་བཞི་པའི་སེམས་ཅན་ཆུ་ཡིས་ཤི་
དོགས་ནས། དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ལག་ན་གཞོང་པས་ཆུ་བཤོ་དགོས་པས་ཁོ་འོང་བའི་སྐབས་མེད། ལག་
རིངས་ནི་རི་བོ་མཆོག་རབ་ལ་འཁྱུད་ནས་ཡོད་པས་ཁོ་འོངས་ན་རི་རབ་འགྱེལ་གིས་དོགས་པས་ཁོ་འོང་བའི་
སྐབས་མེད་དོ། །རི་རྩེ་ཀན་ནི་རི་བོ་མཆོག་རབ་ཀྱི་རྩེ་ནས་གླིང་བཞི་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དག་འབྱུང་གིས་
དོགས་པ་དང་། བྱ་ར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱེད་དགོས་པས་ཁོ་འོང་བའི་སྐབས་མེད་དོ། །རྟ་མྱོས་ནི་འདོད་པའི་ཡོན་
ཏན་ལྔས་དུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མྱོས་པས་འོང་བའི་སྐབས་མེད་དོ། །
སྤྱན་དྲངས་དུ་མི་བཏུབ་པའི་མགྲོན་བཞི་ནི། ས་བདག་སྟོབས་པོ་ཆེ། ཡི་དྭགས་གཏེར་སྲུང་། ས་བདག་ཤི་རི་པ་
ཏྲ། ཀླུ་ཧོན་པན་རྣམས་ནི་སྤྱན་དྲངས་ཏུ་མི་བཏུབ་སྟེ། ས་བདག་སྟོབས་ཆེན་སྤྱན་དྲངས་ན། ཁོ་རི་རབ་ཀྱི་འོག་
ན་ཡོད་པས་རླུང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གམ་གཡོ་བས། སེམས་ཅན་གི་གནས་སུ་ས་གཡོས་དང་། འཁྲུག་པ་དང་མི་བདེ་བ་
སྣ་ཚོགས་འོང་བས་སྤྱན་དྲངས་ཏུ་མི་བཏུབ། ཡི་དྭགས་གཏེར་སྲུང་སྤྱན་དྲངས་ན། གཏེར་གི་བུམ་པ་གཞན་
གིས་ཁྱེར་ནས་འཇིག་རྟེན་དུ་མུ་གེ་འོང་བས་ཁོ་སྤྱན་དྲངས་ཏུ་མི་བཏུབ། ས་བདག་ཤི་རི་པ་ཏྲའི་ལག་ན་ནད་
ཀྱི་རྐྱལ་པ་ཡོད་པས་ཁོ་འོངས་ན་ནད་ཀྱི་རྐྱལ་པ་ཤོར་བས་འཇིག་རྟེན་དུ་མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་འོང་བས་ཁོ་སྤྱན་
དྲངས་ཏུ་མི་བཏུབ། ཀླུ་ཧོན་པན་ལ་མཐོང་བའི་དུག་ཡོད་པས་ཁོ་འོངས་ན་དུག་གིས་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་
སྣ་ཚོགས་འོང་བས་ཁོ་སྤྱན་དྲངས་ཏུ་མི་བཏུབ། 
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སྤྱན་མ་དྲངས་ཀྱང་འོང་བའི་མགྲོན་ནི། ཡི་དྭགས་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་དྲི་ཟའི་མགྲོན་ཏེ། གཏོར་མ་བཤམས་པ་
ཙམ་གིས་འོངས་ཏེ། དཔེར་ན། སྦྲང་མ་དྲི་ལ་འདུ་བའམ།་སྟོན་མོའི་དུས་སུ་སྤྲང་པོ་འདུ་བ་དང་འདྲའོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །
བཅུ་གཉིས་པ་གཏོར་མ་བཤགས༌པའམ༌གཏོང༌བའི༌ཚུལ༌ནི། ལས༌བཞི༌རབ༌འབྱམས༌རང༌སོའི༌གནད༌དང༌
བསྟུན༌དགོས༌པ༌ལས༌གང༌བྱུང༌དུ༌གཏོར༌མ༌བཤགས༌མི༌རུང༌སྟེ། དཔལ༌ཕག༌མོ༌གྲུ༌པས། རྣལ༌འབྱོར༌པའི༌
ཚོགས༌གསོག༌ཞི༌བའི༌གཏོར༌མ༌ཟོར༌དུ༌མི༌འཕང༌། འཕངས༌ན༌སྲོག༌ལ༌གནོད། རྒྱས༌པ༌དང༌དབང༌གི༌གཏོར༌མ
༌ཐག༌རིང༌དུ༌མི༌བསྐྱེལ། བསྐྱལ༌ན༌དངོས༌གྲུབ༌ གཞན༌དུ༌འཕོ། ལམ༌ཞུགས༌བར༌ཆད༌སེལ༌བའི༌གཏོར༌མ༌འགྲོ༌
ཕྱོགས༌སུ༌བཏང༌། ཕྱོགས༌ལོག༌ན༌ཕྱི༌དལ༌གི༌རྒྱུ༌འཆི༌བ༌བླུ༌བ༌ལན༌ཆགས༌ཀྱི༌གཏོར༌མ༌ཕྱོགས༌བཅུར༌བཏང༌ངོ༌། 
བསྐྲད༌པ༌བགེགས༌སྒྲོལ༌བའི༌གཏོར༌མ༌ཟོར༌དུ༌བརྡེག༌གོ །ཞེས༌གསུངས༌ སོ། །

བཅུ་གསུམ་པ་གཏོར་མ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་བསྟན་པ་ནི། གཏོར་མའི་ཉམས་ལེན་གི་སྐབས་སུ། གང་
ཟག་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་མ་རང་སོའི་རྒྱུད་ཚོད་དང་བསྟུན་ཉམས་ལེན་གནང་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔལ་ཕག་
མོ་གྲུ་པས། གཏོང་བའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དབང་པོ་རབ་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྟེན་གི་གང་ཟག་གིས་
གཏོར་མ་ཆ་གཅིག་ལས་མེད་ཀྱང་མགྲོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་སོ་སོར་གང་འདོད་པ་དབང་པོ་མཐུན་པའི་
ལོངས་སྤྱོད་དུ་འབྱུང་སྟེ། རིན་པོ་ཆེ་འདོད་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་འབྱུང་བ་དང་། འབྲུ་འདོད་པ་ལ་འབྲུའི་ཕུང་པོ་འབྱུང་བ་
དང་། དཀར་གསུམ་འདོད་པ་ལ་དཀར་གསུམ་འབྱུང་བ་དང་། ཤ་ཁྲག་འདོད་པ་ལ་ཤ་ཁྲག་རྟ་གླང་ལ་སོགས། 
གཞོན་པ་འདོད་པ་ལ་གཞོན་པ་དང་། དྲི་འདོད་པ་ལ་དྲི། མདོར་ན་གང་ལ་གང་འདོད་འབྱུང་། དབང་པོ་འབྲིང་
གི་གང་ཟག་གིས་ཆོ་ག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མེད་པ། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་
པས། བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་བསྒྱུར་ཤེས་སོ། །དབང་པོ་ཐ་མས་གང་བཤམས་པ་དེ་ཐོབ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །

བཅུ་བཞི་པ་གཏོར་མའི་དམ་ཚིག་བསྟན་པ་ནི། དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པས། གཏོར་མའི་དམ་ཚིག་ལ་དྲུག །ཉམས་
སུ་ལེན་པའི་དམ་ཚིག་གཏོར་མ་མ་ཆག་པ། སྣོད་ཀྱི་དམ་ཚིག་གས་ཆག་མེད་པ་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པ། རྒྱུའི་
དམ་ཚིག་འབག་བཙོག་མེད་ཅིང་དྲི་མས་མ་གོས་པ། བཤམས་པའི་དམ་ཚིག་ནི་སྟེགས་དང་ལྡན་ཞིང་མི་ཡོ་
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བ། བྱིན་གིས་རློབ་པའི་དམ་ཚིག་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསལ་ཞིང་མ་ཡེངས་པ། གཏང་སའི་དམ་ཚིག་གཙང་སར་
བསྐྱལ་ཞིང་གཏོར་སྣོད་བཤལ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །
བཅོ་ལྔ་པ་གཏོར་མའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ནི། དཔལ་ཕག་ཕོ་གྲུ་པས། ཕན་ཡོན་མང་པོ་བཤད་ཀྱང་། འདིར་དོན་
བརྒྱད་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཏེ། གཏོར་མའདི་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཚང་བ་དང་། བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་
ཚང་བ་དང་། སྡོམ་པ་གསུམ་ཚང་བ་དང་། བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་དང་། ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་དུ་
འགྲོ་བ་དང་། ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དང་། ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མ་ཚང་བ་ཁ་སྐོང་བ་དང་། 
ཚོགས་གཉིས་མྱུར་དུ་རྫོགས་ཤིང་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་དང་བརྒྱད་དོ། །
དང་པོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཚང་བ་ནི། དངོས་པོ་གཏོང་བ་དེ་སྦྱིན་པ། སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་མེད་ཅིང་གཙང་སྦྲ་
དང་ལྡན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས། དཀའ་བ་དང་དུ་ལེན་པ་བཟོད་པ། གཏོང་བ་ལ་སྤྲོ་བ་བརྩོན་འགྲུས། གཏོང་བའི་དུས་
སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་མ་ཡེངས་པ་དེ་བསམ་གཏན། ཆོ་ག་ནོར་བ་མེད་ཅིང་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པར་
ཤེས་པ་ཤེས་རབ་བོ། །དེས་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཚང་བའོ། །
གཉིས་པ་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ཚང་བ་ནི། གཏོར་མ་མགྲོན་རྣམ་པ་བཞི་ལ་གཏོང་བ་སྦྱིན་པ། མགྲོན་སོ་སོའི་
བསྟོད་པ་བརྗོད་པ། ཚིག་སྙན་པ། མགྲོན་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ། དོན་སྤྱོད་པ། འཁོར་གསུམ་
ཡོངས་སུ་དག་པར་བསྔོ་བ་དེ་དོན་མཐུན་པའོ། །
གསུམ་པ་སྡོམ་པ་གསུམ་ཚང་བ་ནི། གཏོར་མ་གཏོང་བའི་དུས་སུ་གཙང་སྦྲ་དང་འབྲེལ་བ། སེམས་ཅན་ལ་
གནོད་པ་མེད་པ་མི་དགེ་བ་མེད་པས་སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ། གཞན་དོན་དུ་གཏོང་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
བསླབ་པ། ལྷ་བསྒོམ་དགོས་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གོ །
བཞི་པ་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་བ་ནི། གཏོར་མས་བདུད་བཞིའི་བར་ཆད་སེལ་ཏེ། གཏོང་བའི་དུས་སུ་སེམས་
བསྐྱེད་བཟང་པོ་དེས་ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་འཇོམས་སོ། །གཏོར་མས་ན་ཚ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབ་ནུས་པས་ཕུང་
པོའི་བདུད་འཇོམས་སོ། །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་བཅུའི་གནོད་པ་བསྲུངས་པས་ལྷའི་བུའི་བདུད་ལས་
སྐྱོབ་པར་ནུས། འཆི་བ་བཟྲོག་པས་འཆི་བདག་གི་བདུད་འཇོམས་སོ། །
དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་གཅུང་དགའ་བོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕྱིན་ཙ་ན། ཡི་དྭགས་ཁ་ནས་མེ་འབར་བ་
གཅིག་དང་ཕྲད་ནས། ཁྱོད་ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་འཆི་བ་ཡིན། ངའི་ཟས་སྐལ་ཡིན་ཟེར་བས། གཅུང་དགའ་བོ་ཤིན་
ཏུ་བྲེད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱིན་ནས། བདག་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། 
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ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། གཟུངས་སྔགས་གཟི་བརྗིད་ཚད་མེད་པའི་གཏོར་མ་
གནང་ནས། གཏོར་མ་བཏང་བསའཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་བཟྲོག་པ་ལྟ་བུའོ། །
ལྔ་པ་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ནི། ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ནད་དང་གནོད་པ་ཞི་བ་ལ་གཏོར་མ་
དགོས་པ་དང་། རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྤྤེལ་བ་ལ་གཏོར་མ་དགོས་པ་དང་། དབང་ལ་
གཏོར་མ་དགོས་པ་དང་། དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་གང་སྒྲོལ་ཡང་གཏོར་མ་དགོས་པའོ།  །དྲུག་པ་གཏོར་མས་
ལྷག་པའི་ལྷ་བསྙེན་པས་འཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ། གཏོར་མ་མ་ཆག་པ་གཏང་ན། མི་མ་ཡིན་པ་ཕྲ་མོ་རྣམས་
ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་སྣ་རེ་སྟེར་བ་ཡོད་དོ། །རྣལ་འབྱོར་དྷ་རི་པ་བྱ་བ་ཞིག་གཏོར་མ་གཏོང་བའི་དུས་སུ་མི་མ་ཡིན་
ཕྲ་མོ་མང་པོ་གླུ་ལེན། རྩེད་མོ་བྱེད་ཅིང་འོང་སྐད། ཕྱིས་ཞིག་ཁོང་རྣམས་ངུ་ཞིང་བྱུང་སྐད། ཁྱེད་རྣམས་ཅི་ཉེས་
བྱས་པས། ཁྱེད་ད་སྟེ་ཞག་བདུན་ན་འཆི་བར་འདུག་པས་ངེད་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་སྟེར་མི་མེད་ཟེར་སྐད། རྣལ་
འབྱོར་པས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་འཆི་བ་བཟྲོག་པའི་ཐབས་མེད་དམ་བྱས་པས། ཁོང་རྣམས་ན་རེ་ཐབས་ཡོད་ཁྱོད་
ཀྱིས་བདོག་པ་ཐམས་ཅད་ཐོང་ཞིག །ངེད་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕར་འགམ་ན་སྨན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་
དངུལ་ཆུ་ཡོད་ཀྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་དེའི་བཅུད་ལེན་གིས་ཤིག་ཚེ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཟེར་བས། རྣལ་འབྱོར་པས་
རྫས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བཏང་། གཏོར་མ་ལ་བརྩོན་པར་བྱས། སྨན་ཆེན་པོའི་བཅུད་ལེན་བྱས་པས་ཚེ་
འཕེལ་ཏེ་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །
བདུན་པ་མ་ཚང་བ་ཁ་སྐོང་བར་གྱུར་པ་ནི། སློབ་དཔོན་པདྨའི་ཞལ་ནས། གཟུངས་སྔགས་གཟི་བརྗིད་ཚད་མ་
པ་འདི་ལན་བདུན་བརྗོད་ན་ཆོ་ག་མ་ཚང་བ་ཐམས་ཅད་ཁ་སྐོང་བ་ཡིན། སྔགས་པས་མདོས་གཏོང་བའི་དུས་སུ་
ལན་བདུན་བརྗོད་པས་ཆོ་ག་མ་ཚང་བ་ཐམས་ཅད་ཁ་སྐོང་བར་འགྱུར་རོ་གསུང་སྐད། བསྐང་གསོ་ཐམས་ཅད་
གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་དགོས་པས་སོ། །
བརྒྱད་པ་ཚོགས་གཉིས་མྱུར་དུ་རྫོགས་པ་ནི། གཏོར་མ་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པ་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་ལ་
དངོས་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་བདུད་རྩའི་རྒྱ་མཚོ་ཕུལ་བས། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་
པོ་རྫོགས་ཤིང་། ཐུགས་རྗེས་སྐྱོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕན་ཡོན་དང་། ཡོན་ཏན་གི་མགྲོན་ལ་ཕུལ་བས་ཕན་པ་རྒྱ་
ཆེན་པོ་འགྲུབ་ཅིང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བཟྲོག་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ལ་བསྔོས་པས་གཞན་
དོན་འགྲུབ་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བའི་ཕན་ཡོན་དང་། ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་
ལ་བསྔོས་པས་སྔ་མའི་ཤ་འཁོན་བྱང་བ་དང་། ཕྱི་མ་གནོད་པ་མི་བྱེད་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །
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ཞིང་དམན་པ་ཡི་དྭགས་ལ་གཏོར་མ་བྱིན་པས་ཚོགས་ཆེ་བ་ནི། སློབ་དཔོན་ཛེ་ཏ་རི་དག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བས། ཡི་དྭགས་ཀྱི་གླིང་དུ་ཕྱིན་ཙམ་ན། ཡི་དྭགས་མོ་ཤིན་ཏུ་རིད་པ་ཞིག་དང་ཕྲད་སྐད། མོ་ན་རེ། ལོ་དགུའི་
བར་དུ་ཆུ་མ་མྱོང་། ངའི་ཁྱོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འདི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་གླིང་དུ་ཆུ་འཚོལ་དུ་སོང་ཡོད་པ་ཁྱེད་དེ་རུ་འགྲོ་
ན་ཆུ་མྱུར་དུ་ཁྱེར་ལ་ཤོག་གིས་སྐད། དེ་ངས་མི་ཤེས་བྱས་པས། རིད་པ་ཤ་རྩ་སེར་བ་ལག་ན་ཤོག་བུ་ཐོགས་པ་
ཞིག་ཡོད་ཟེར་སྐད། 
དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གིས་བྱོན་ནས། དེ་ལཁྱོད་རང་གི་བུད་མེད་ལ་ཆུ་མ་བསྐྱལ་ན་འཆི་བར་འདུག་གོ་བྱས་པས། 
ང་རང་གི་འཐུང་རྒྱུ་ཡང་མ་རྙེད། དགེ་ཚུལ་ཞིག་གིས་ལུད་པ་ཞིག་བོར་ནས་དེ་ལ་ཐོབ་ཤ་བྱས་པས། ངས་ཕྱེད་དེ་
ལས་མ་ཐོབ། དེ་ཤོག་བུར་བླུགས་པས་སྐམས་ནས་མི་འདུག །ལོ་བདུན་ལ་ཆུ་དེ་ལས་མ་མཐོང་ཟེར་སྐད། དེར་
སློབ་དཔོན་གིས་གཏོར་མ་དང་ཆུ་སྦྱིན་མང་པོ་བཏང་ནས་ཡི་དྭགས་ཚིམ་པར་བྱས། ཁོ་ཡང་ངོམས་པར་བྱས། 
སྐྱོས་མ་ཡང་བསྐུར་ནས་བཏང་སྐད། ཡི་དྭགས་ལ་ཆུ་སྦྱིན་པ་བས་བསོད་ནམས་ཆེ་བ་མེད་སྐད། 
དེ་ལྟར་གཏོར་མ་ནི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ནི་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་སྟེ། 
གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་དམིགས་བསལ་སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་གཏོར་མའི་བཤད་པ་ལ། མཆོད་གཏོར་རམ་དཀར་
གཏོར་དུ་གགས་པའི་སྐོར་དང་། རྒྱུན་གཏོར་དུ་གགས་པའི་རྒྱན་ལྡན་གཏོར་མའི་སྐོར་དང་། རྟག་གཏོར་དུ་
གགས་པའི་རྒྱན་ལྡན་གཏོར་མའི་སྐོར་དང་གསུམ། 
དང་པོ་མཆོད་གཏོར་རམ་དཀར་གཏོར་དུ་གགས་པའི་སྐོར་ལ་འཕྲོས་དོན་དང་། གཞུང་དོན་གཉིས་ལས། དང་
པོ་ལ་རྒྱན་སྤྲོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རང་ལུགས་མཆོད་གཏོར་རམ་དཀར་གཏོར་གི་བྱུང་རབས་དང་གཉིས་ལས། 
དང་པོ་ནི། སྤྱིར་གཏོར་མའི་རྣམ་གཞག་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་དེས་རིགས་འགྲེས་ཏེ་མཆོད་གཏོར་གི་སྐབས་སུ་
ཡང་ལས་བཞི་རབ་འབྱམས་རང་སོའི་གཏོར་མའི་སྐོར་འཕྲུལ་ཏེ་ཤེས་ནུས་མོད། ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ལ་ཅུང་
ཟད་ཕྱེ་སྟེ་ཞུ་ན། དམིགས་བསལ་བསྒྲལ་ལས་ཀྱི་སྐབས་དང་སྒྲུབ་གཏོར་ཏེ་རྟེན་གཏོར་གི་སྐབས་མ་གཏོགས། 
གཞན་མདོ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་དགོངས་པར་མཆོད་གཏོར་རམ་དཀར་གཏོར་གི་སྐབས་སུ་ལྷའི་ས་བོན་དང་བླ་
མའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆེད་དུ་བཟོས་ཏེ་གཏོར་མར་བཙུགས་དགོས་པ་གཞུང་ན་གསུངས་པ་མེད་ཅིང་
བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མན་ངག་གི་ལག་ལེན་དུ་ཡང་མེད་པར་མངོན། 
འོན་ཀྱང་དེང་སང་གཏོར་མའི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པར་གཏོར་མའི་ལག་ལེན་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་ལ་ལས་སྒྲུབ་གཏོར་
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དང་རྟེན་གཏོར་གི་འགྲེས་ཤོར་ཏེ་མཆོད་གཏོར་ལ་ཡང་སྐུ་གཟུགས་དང་ས་བོན། གཞན་ཡང་རྒྱན་གི་སྤྲོས་པ་
ཆེར་བཙུགས་ཏེ་མ་དག་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་འདུག་པ་དང་། ལ་ལས་མཛེས་ཆོས་དང་གཞན་ལ་འགན་བདོ་
བའི་བསམ་པས་གཞུང་དང་འགལ་ཞིང་འཇིག་རྟེན་མི་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ། དཔེར་ན་མཆོད་གཏོར་ལའང་མར་
གིས་བཟོས་པའི་མེ་ཏོག་དང་། ནོར་བུ་དང་། པ་ཏྲ་དང་། འཁོར་ལོ་དང་། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དང་། 
རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་དང་ལྷ་དང་བླ་མའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་བཟའ་བཏུང་དུ་ལོངས་སྤྱོད་དུ་མི་རུང་
བའི་རིགས་མང་པོ་ཆེད་དུ་བཟོས་ཏེ་གཏོར་མ་ལ་བཙུགས་པ་མཐོང་ངོ་།   །དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། མཆོད་
གཏོར་གི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་གཏོར་མའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། གཏོར་མའི་སྣོད་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཀ་
པཱ་ལ་སོགས་པ་དང་། གཏོར་རྫས་ཡང་བཟང་བ་དང་བཏུང་བ་རུངབའི་རྫས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་དཀར་གསུམ་
མངར་གསུམ་སོགས་མ་གཏོགས་གཟའ་མི་རུང་བ་དང་བཏུང་མི་རུང་བའི་རིགས་བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇིག་
རྟེན་དང་ཡང་རྒྱབ་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མཆོད་གཏོར་གི་སྐབས་བཟའ་རུང་བ་དང་བཏུང་བར་རུང་བའི་
རིགས་འབུལ་བ་ནི་གཞུང་དང་བླ་མ་གོང་མའི་གསུང་དང་མཐུན་པའི་ཁར་འཇིག་རྟེན་དང་ཡང་མི་འགལ་བ་ཡིན་
ནོ། །
དམིགས་བསལ་སྒྲུབ་གཏོར་དང་རྟེན་གཏོར་གི་སྐབས་སུ་ལྷའི་ས་བོན་དང་ཕྱག་མཚན། སྐུ་གཟུགས་དང་རྒྱན་
གོས། གཞན་ཡང་རྒྱན་གི་སྤྲོས་པ་མང་པོས་བརྒྱན་ཏེ་གཏོར་མ་བཟོ་བ་ནི་དེ་སྐབས་ཀྱི་གཏོར་མ་དེ་མཆོད་རྒྱུ་ཁོ་
ན་མ་ཡིན་པར་གཏོར་མ་ལ་ལ་ལྷ་གང་ཡིན་དེ་རང་ཡིན་པས་དང་། ལ་ལ་ལྷ་དེའི་སྤྱན་གཟིགས་དང་ཐུགས་དམ་
བསྐང་བའི་རྫས་སུ་འབུལ་བ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །དཔེར་ན། དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གཏོར་མ་
གཅིག་ལ་མཚོན་ན་ཡང་སྒྲུབ་གཏོར་དང་། རྟེན་གཏོར་དང་། རྟག་གཏོར་དང་། མཆོད་གཏོར་ཞེས་རིགས་མི་འདྲ་
བ་མང་པོ་བྱུང་བ་བཞིན་ནོ། ། 
གཉིས་པ་ནི། དཀར་གཏོར་གི་མགོར་ལྡེམ་གདབས་དགོས་པའི་ཁུངས་དང་བོད་གཏོར་ལས་འབྲུག་པ་རང་
ལུགས་ཀྱི་གཏོར་མའི་བཟོ་དབྱིབས་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཚུལ་ཏེ། དེ་ཡང་སྔོན་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་
པོ་ཆེ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ལྷོ་མོན་གི་ལྗོངས་འདིར་མ་བྱོན་གོང་དང་། བྱོན་ནས་ཀྱང་དུས་
ཡུན་རིང་གི་བར་གཏོར་མའི་བཟོ་དབྱིབས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་གནས་ཡོད་པ་ཡིན་མོད། ཕྱིས་སུ་དུས་ཅིག་
ན་ཕྱི་ནང་གི་དག་སྡེ་མ་ལུས་པ་ཐལ་བར་བརླགས་དགོས་པར་ཤར་སྐབས། བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་
ཆོས་སྐྱོངས་རྣམས་ལ་འཕྲིན་བཅོལ་གནང་དུས། ཐོག་མར་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བོད་གཏོར་གི་མགོ་བོ་བཅད་ཏེ་
གནང་ཞིང་། གལ་སྲིད་ཕྱི་ནང་གི་དག་བོའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་སོང་ན་གཏོར་མའི་མགོ་ཚང་བར་གནང་
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རྒྱུ་ཡིན། དེ་མིན་ན་ཕྱིན་ཆད་གཏོར་མ་མགོ་བོ་མེད་པར་ཕྱེད་མ་གཏོགས་བཟའ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་
ལྟར། ཆོས་སྐྱོང་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ལ་ཞུགས་
ཏེ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་སྲིད་ལ་གནོད་པའི་ཕྱི་ནང་གི་དག་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་བརླགས་པས། 
ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཀྱང་ཆོས་སྐྱོངས་རྣམས་ལ་འཛིན་གཏོར་རམ་གཏའ་གཏོར་གི་ཚུལ་དུ་སྔར་
གི་བོད་གཏོར་མགོ་བོ་བཅད་པ་དེ་ཉིད་སླར་གསོ་ཞིང་ཕྱི་ནང་གི་དག་བོའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བརྡ་
མཚོན་དུ་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་གང་དུ་ཡང་མ་གགས་པའི་མཆོད་གཏོར་གི་བཟོ་དབྱིབས་གསར་བཟོ་དང་ལྡེམ་
བཙུགས་དགོས་པ་གནང་བ་མ་ཟད། ལྷག་པར་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་མའི་རིགས་ལྡེམ་མགོ་རལ་གྲི་ཉིད་དུ་བཟོ་
དགོས་པར་བཀས་གནང་བ་ལས་བཟུང་རང་ལུགས་ཀྱི་གཏོར་མ་གཞན་ཡང་མགོར་ལྡེམ་གདབས་དགོས་
པ་དང་ལྡེམ་གི་མགོ་རལ་གྲི་བཟོ་བའི་སྲོལ་དར་ཁྱབ་སོང་བ་ཡིན་ཅེས། འབྲུག་གཞུང་སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་གི་
གཏོར་མའི་སྡེ་ཚན་གི་ཞལ་རྒྱུན་དུ་དུས་ད་ལྟའི་བར་ཡང་གགས་སོ། །6 

6.     སྐྱབས་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས། གཏོར་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་དང་། བླ་མ་དབུ་མ་རྩ་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས།
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གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ནི། སྤུངས་ཐིམ་གྲྭ་ཚང་ལྟེ་བའི་ཕྱག་བཞེས་མཆོད་གཏོར་གི་རིམ་པ་ལས་གཙོ་བོ་གཏོར་
མའི་བཟོ་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག ། འཁོར་དང་མཐེབ་ཀྱུའི་རིམ་པ་སྐྱབས་རྗེ་ཡོན་ཏན་འོད་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་
གཏོར་མའི་རེག་ཟིག་གཞིར་བཟུང་ཞིང་གཞན་ལས་བཤད་པས་ཁ་སྐོང་སྟེ་ཞུ་བ་ལ།
བླ་མ་མཆོད་པའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ། པད་འདབ་ལྔ་ལྡན་ལ། འཁོར་རང་འདྲ་ལྔས་བསྐོར་བ། 
ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་བཞི་མ་བཅས་ཐམས་ཅད་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

བླ་མ་མཆོད་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།བླ་མ་མཆོད་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།

བླ་མ་མཆོད་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།བླ་མ་མཆོད་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།
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 ཞལ་ཟས་དང་། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་བཞི་མ། 
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ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ལ། པད་འདབ་བཅུ་དྲུག་དང་འཁོར་རང་
འདྲ་བཅུ་དྲུག་གིས་བསྐོར་བ། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་མ་བཞི། གཞི་
བདག་གི་གཏོར་མ་དེ་དང་འདྲ་བ་གཅིག །ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །ཆ་གསུམ་ནི། གདོན་
རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །
བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་མཚོན་
པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།

ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།

ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།

ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།
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རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།

རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན། རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།
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གཞི་བདག་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན། གཞི་བདག་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།

གཞི་བདག་གིགཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན། གཞི་བདག་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།
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ཆ་གསུམ།  ཞལ་ཟས་དང་།    

7༼ཐུབ་དབང་གནས་བཅུའི་གཏོར་མ་སོགས་བྱ་རྒྱུད་སྐོར་གི་མཆོད་གཏོར་ལ་ཚོན་ཁྲ་རྒྱབ་སྲོལ་མེད་ཀྱང་། རྒྱུན་
གཏོར་ལ་ནི་བཀྲག་རྩི་དང་ཚོན་ཁྲ་རྒྱབ་སྲོལ་གནང་ངོ་། །༽ 

7.    སྐྱབས་རྗེ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་གཏོར་མའི་རེག་ཟིག་ལས།
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མི་འཁྲུགས་པའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞིས་རྒྱན་པ། ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། ཆ་གསུམ་
ནི། གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་
གཅིག །བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་
མཚོན་པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

མི་འཁྲུགས་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།

མི་འཁྲུགས་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།

མི་འཁྲུགས་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།

མི་འཁྲུགས་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།
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རྡོར་སེམས་ཀྱི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞིས་རྒྱན་པ། ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། ཆ་གསུམ་
ནི། གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་
གཅིག །བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་
མཚོན་པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

རྡོར་སེམས་ཀྱི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

རྡོར་སེམས་ཀྱི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

རྡོར་སེམས་ཀྱི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

རྡོར་སེམས་ཀྱི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞིས་རྒྱན་པ། ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། ཆ་གསུམ་
ནི། གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་
གཅིག །བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་
མཚོན་པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།

རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།

རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།

རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།
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སྒྲོལ་དཀར་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞིས་རྒྱན་པ། ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། ཆ་གསུམ་
ནི། གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་
གཅིག །བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་
མཚོན་པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

སྒྲོལ་དཀར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

སྒྲོལ་དཀར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

སྒྲོལ་དཀར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

སྒྲོལ་དཀར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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སྒྲོལ་མ་གཡུལ་ཟྲོག་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞིས་བརྒྱན་པ་དཀར་རྩིས་བྱུག་པ་
དང་། ཡང་སྣོད་གཞན་དུ་རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་དང་ལན་ཆ་ཤ་འཁོན་གི་མགྲོན་རྣམས་ལ་བསྔོ་རྒྱུའི་
གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་གོང་དང་འདྲ་བ་ལ་གཙོ་བོའི་གཏོར་མ་ལས་ཅུང་ཟད་ཆུང་བ་དང་སྟེགས་ཀྱང་དེ་ལས་
དམའ་བར་བཤམ་དགོས།  ཆ་གསུམ་ནི། གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་
རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་
རྒྱགས་མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་མཚོན་པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

སྒྲོལ་མ་གཡུལ་ཟླློག་མའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

སྒྲོལ་མ་གཡུལ་ཟླློག་མའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

སྒྲོལ་མ་གཡུལ་ཟླློག་མའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

སྒྲོལ་མ་གཡུལ་ཟླློག་མའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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འཇམ་དཀར་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞིས་རྒྱན་པ། ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། ཆ་གསུམ་
ནི། གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་
གཅིག །བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་
མཚོན་པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

འཇམ་དཀར་གི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

འཇམ་དཀར་གི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

འཇམ་དཀར་གི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

འཇམ་དཀར་གི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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སེང་གེ་སྒྲའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞིས་རྒྱན་པ། ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། ཆ་གསུམ་ནི། 
གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་
གཅིག །བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་
མཚོན་པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

སེང་གེ་སྒྲའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

སེང་གེ་སྒྲའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

སེང་གེ་སྒྲའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

སེང་གེ་སྒྲའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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གཟུངས་གྲྭ་ལྔའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་ལྡན་ལ། འཁོར་རང་འདྲ་བཞིས་བསྐོར་བ། 
ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། ཆ་གསུམ་ནི། གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་
ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་
མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་མཚོན་པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

གཟུངས་གྲྭ་ལྔའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

གཟུངས་གྲྭ་ལྔའི་གཏོར་མ།

གཟུངས་གྲྭ་ལྔའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   
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སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་པའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་མ་ལ། འཁོར་
རང་འདྲ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། ཆ་གསུམ་ནི། གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་
བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་
པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་མཚོན་པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་
བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་
པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་པའི་
གཏོར་མ་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

སྤྱན་རས་གཟགིས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་
པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

སྤྱན་རས་གཟིགས་གཙོ་འཁོར་གསུམ་
པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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སྨྱུང་གནས་ཀྱི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞིས་བརྒྱན་པ་གངས་གསུམ་ལ་དཀར་རྩིས་བྱུག་
པ་དང་། ཆ་གསུམ་ནི། གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཤོས་
བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་མཚོན་པའི་
ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་མཚོན་པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

སྨྱུང་གནས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

སྨྱུང་གནས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

སྨྱུང་གནས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

སྨྱུང་གནས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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རྣམ་འཇོམས་མཐིང་ཁ་ལྷ་བཅོ་ལྔ་པའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་དང་པད་
འདབ་བཞི་ལྡན་ལ། འཁོར་བསྡུས་ན་རང་འདྲ་བཞི་དང་རྒྱས་ན་བཅུ་བཞི། ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། ཆ་གསུམ་
ནི། གདོན་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །ཕྱོགས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་བཞི་མ་
གཅིག །
བགེགས་རྣམས་ལ་བཤོས་བུ་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ལམ་རྒྱགས་མཚོན་པའི་ཆང་བུ་དང་ལམ་སྒྲོན་མཚོན་
པའི་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

རྣམ་འཇོམས་མཐིང་ཁ་ལྷ་བཅོ་ལྔ་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

རྣམ་འཇོམས་མཐིང་ཁ་ལྷ་བཅོ་ལྔ་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

རྣམ་འཇོམས་མཐིང་ཁ་ལྷ་བཅོ་ལྔ་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

རྣམ་འཇོམས་མཐིང་ཁ་ལྷ་བཅོ་ལྔ་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ལྷ་བསངས་ཀྱི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་གངས་རི་ལྟ་བུ་ལ། འཁོར་རྒྱས་ན་གངས་མེད་དང་། བསྡུས་
ན་ཕྱོགས་རེར་འཁོར་བཤོས་བུ་རང་འདྲ་གསུམ་གསུམ་དང་། མཚམས་རེར་འཁོར་བཤོས་རང་འདྲ་གསུམ་
གསུམ། དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་གསུམ་གསུམ་གིས་བསྐོར་བ། ཞལ་ཟས་བཅས་
དཀར་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། ལིང་ག་དམར་བྱང་དུ་བཏབ་པ་བཅས་སོ།8 ༼གཞུང་སྲོལ་ལ་མེད་ཀྱང་བླ་མ་འགའ་
ཞིག་གི་ཕྱག་བཞེས་ལ་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གཏོར་མ་བཤོས་བུ་གསུམ་གི་མདུན་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་གསུམ་
གསུམ་གིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་ཀྱང་བཤམས་སྲོལ་སྣང་ཞེས་དང་། ལྷ་བསངས་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་ལ་ཚོན་ཁྲ་མི་
རྒྱབ་པའི་དོན་ཡང་མགྲོན་སྤྱི་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ལྷ་བཤོས་ཡིན་པས་ཏེ་བྱེ་བྲག་ཆོས་སྐྱོང་ལ་བསྒྲལ་མཆོད་ཟུར་དུ་
ཡོད་པས་སོ་སྙམ་སྟེ་སླར་བརྟག་གོ །༽

ལྷ་བསངས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ལྷ་བསངས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ལྷ་བསངས་ཀྱི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ལྷ་བསངས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   

8.    སྐྱབས་རྗེ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་གཏོར་མའི་རེག་ཟིག་ལས།

ལིངྒ།



- 38 -

དྲག་དམར་ཀི་ལ་ཡའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་ལྡན། གསུམ་གམ་ཅན་པད་
འདབ་བཞིས་བརྒྱན་པ་དང་། ཤ་གཙང་གི་ལྡིང་གུར་ཕུབ་པའོ། །སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་ཟུར་གསུམ་འཁོར་
བཤོས་བུ་བརྒྱད་པ། བསྡུ་ན་དཔལ་བཤོས་པད་འདབ་བརྒྱད་དང་འཁོར་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་བཤོས་བུ་བརྒྱད་ཀྱིས་
བསྐོར་བ། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་གཅིག་མ་ཆང་བུ་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་བཅས་ལ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། 
ཞལ་ཟས་ཀྱང་རྒྱུ་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ལས་གྲུབ་པ་མཚོན་བྱེད་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

དྲག་དམར་ཀི་ལ་ཡའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

དྲག་དམར་ཀི་ལ་ཡའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

དྲག་དམར་ཀི་ལ་ཡའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

དྲག་དམར་ཀི་ལ་ཡའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་ཟུར་གསུམ།
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མྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དམར་ཆེན་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་དབལ་བཅད་པད་འདབ་གསུམ་ལྡན་
ལ། འཁོར་རང་འདྲ་བཅུ་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་དང་། ཤ་གཙང་གི་ལྡིང་གུར་ཕུབ་པའོ། །དམར་གཏོར་ཟུར་
གསུམ་མེ་རི་ཅན་ལ། འཁོར་རང་འདྲ་བཅུ་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ། བསྟན་སྐྱོང་ནི་སྨན་བཤོས་བཞི་དང་། 
གནོད་སྦྱིན་གི་བཤོས་བུ་བཞི། བདུད་བཤོས་བཞི་སྟེ་བཅུ་གཉིས་སྣོད་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ། བགེགས་གཏོར་པད་
འདབ་གཅིག་འཆང་བུ་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་བཅས་སྨུག་རྩི་བྱུག་པ། ཞལ་ཟས་ཀྱང་རྒྱུ་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ལས་
གྲུབ་པ་མཚོན་བྱེད་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

མྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དམར་ཆེན་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

མྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དམར་ཆེན་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

མྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དམར་ཆེན་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

མྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དམར་ཆེན་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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བསྟན་སྐྱོང་། དམར་གཏོར་།
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བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུའི་ལས་བྱང་གི་གཏོར་མ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ལས། རྒྱས་པ་རྩ་གསུམ་
སོ་སོར་བྱས་པའི་ལུགས་ལ། དབུས་སུ་བླ་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་ལྡན་ལ་མཐེབ་
སྐྱུ་བཞིས་རྒྱན་པ། གཡས་སུ་ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་བཞི་ལྡན་གསུམ་
གམ་ཅན་ལ། འཁོར་མདུན་དུ་རྟ་མགྲིན་ཟུར་གསུམ་གྲི་གམ་ཅན། གཡས་སུ་རྣམ་སྲས་ཟླུམ་པོ། གཡོན་དུ་
དམ་ཅན་ཟུར་གསུམ་གྲི་གམ་གཉིས་ལྡན། རྒྱབ་ཏུ་ཞིང་སྐྱོང་ཟུར་གསུམ་གྲི་གམ་གཉིས་ལྡན། དེ་གཉིས་ཀྱི་
བར་དུ་སྡེ་བརྒྱད་ཟུར་གསུམ། དེ་དག་གི་མཚམས་སུ་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་དང་། ཤ་གཙང་གི་ལྡིང་གུར་ཕུབ་
པའོ། །
གཡོན་དུ་མཁའ་འཁྲོ་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གཉིས་ལྡན་གསུམ་གམ་ཅན་
ལ། འཁོར་མདུན་དུ་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ་ཟུར་གསུམ་དབལ་བཅད་གྲི་གམ་གཉིས་ལྡན། གཡས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཟླུམ་པོ་
གཤོག་པ་དྲུག་ལྡན། གཡོན་དུ་བཙན་རྒོད་ཟུར་གསུམ་གྲི་གམ་གསུམ་ལྡན། རྒྱབ་ཏུ་གཞི་བདག་ཟླུམ་པོ། དེ་
དག་གི་མཚམས་རྣམས་སུ་རང་འདྲ་བཞི། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་དུ་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པའོ། །
དམར་གཏོར་བཟོ་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་ལ་འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ། བསྟན་སྐྱོང་གི་བཟོ་
དབྱིབས་གཡས་སུ་ཟླུམ་པོ་གཅིག །གཡོན་དུ་ཟུར་གསུམ་གཅིག །དབུས་སུ་གྲུ་བཞི་གཅིག །དེ་རེ་རེའི་མདུན་
དུ་མཐེབ་སྐྱུ་གསུམ་བརྩེགས་རེ་རེ། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ཆང་བུ་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པའོ། །

བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུའི་ལས་བྱང་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུའི་ལས་བྱང་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུའི་ལས་
བྱང་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཚེས་བཅུའི་ལས་
བྱང་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   
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ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   

ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   
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མཁའ་འཁྲོ་མའི་གཏོར་མ་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   མཁའ་འཁྲོ་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   

མཁའ་འཁྲོ་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   མཁའ་འཁྲོ་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   
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དམར་གཏོར་།བསྟན་སྐྱོང་།

བགེགས་གཏོར་
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གཉིས་པ་བསྡུས་ན་སྤུངས་གཏོར་བྱ་སྟེ།  བླ་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་ལྡན་ལ་
མཐེབ་སྐྱུ་བཞིས་རྒྱན་པ། འཁོར་བཅུ་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་ལ་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །དམར་གཏོར་བཟོ་
དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་ལ་འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ། བསྟན་སྐྱོང་གི་བཟོ་དབྱིབས་གཡས་
སུ་ཟླུམ་པོ་གཅིག །གཡོན་དུ་ཟུར་གསུམ་གཅིག །དབུས་སུ་གྲུ་བཞི་གཅིག །དེ་རེ་རེའི་མདུན་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་
གསུམ་བརྩེགས་རེ་རེ། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ཆང་བུ་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པའོ། །

བླ་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

བླ་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

བླ་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

བླ་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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གསང་འདུས་ཀྱི་གཏོརམ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ། ད་ལྟའི་ཕྱག་སྲོལ་ལ་པད་འདབ་ལྔ་དང་འཁོར་རང་འདྲ་ལྔས་
བསྐོར་བར་མཛད་ཀྱང་། སྔ་དུས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ལ་འཁོར་ལྷ་གངས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཡིན་ཚོད་འདུག་པས་གང་
བཙན་བརྟག །ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་བཞི་མ་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

གསང་འདུས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན། 

གསང་འདུས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།    

གསང་འདུས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།

གསང་འདུས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།
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༼སྐོང་བཤགས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་གཏོར་མ་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཀྱང་སྨོས་མ་ཐག་པ་ལྟར་བྱ་ཞིང་།༽ བསྐང་
གཏོར་འདི་ལ་སྔ་དུས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་དང་དེང་སང་གི་ཕྱག་བཞེས་གཉིས་སུ་སྣང་བ་ལས། སྔ་དུས་ཀྱི་ཕྱ་
བཞེས་ལྟར་ན། བང་རིམ་བཞི་བརྩེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་ལྡན་
ལ། འཁོར་གཏོར་མའི་རྩ་བར་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་བརྒྱད། བང་རིམ་གཉིས་པའི་ཟུར་ལ་རེ་རེ་
བྱས་ཏེ་བཞི་དང་ལོགས་རེ་ལ་བདུན་བདུན་བྱས་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་བཅས་འཁོར་གངས་སོ་གཉིས། བང་རིམ་
གསུམ་པ་ལའང་ཟུར་ལ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་བཞི་དང་ལོགས་ལ་བདུན་བྱས་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་བཅས་འཁོར་གངས་
སོ་གཉིས། བང་རིམ་བཞི་པའི་ཟུར་ལརེ་རེ་དང་ལོགས་ལ་བརྒྱད་བརྒྱད་བཅས་འཁོར་སོ་དྲུག་སྟེ། དེ་ལས་བང་
རིམ་གོང་མའི་དགུ་པོ་དེ་མ་རྩིས་པར། བང་རིམ་འོག་མ་གསུམ་ལ་འཁོར་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཚང་བར་མཛད་
པས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་ལོགས་སུ་མ་བཅའ་ནའང་འཐུས་པར་མཛད་དོ། །༼དེང་སང་སྐང་གཏོར་དེ་གཤོག་པ་
བཞི་ལྡན་དུ་བཞེངས་སྲོལ་དར་འདུག་པས་བརྟག་པར་བྱ་དགོས་ཏེ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་དང་འགལ་བས་སོ། 
ཁོ་བོའི་བསམ་འཆར་ཡིན་ན་དགོངས་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་ཡི་དམ་གི་གཏོར་མའི་འདྲེས་ཤོར་བ་མིན་ནམ་མཉམ་
མོ།༽
དེང་སང་གི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ན། བང་རིམ་སུམ་བརྩེགས་ཀྱི་སྟེང་ན་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་ལྡན་ལ། 
འཁོར་གཏོར་མའི་རྩ་བར་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་མིག་གསུམ་རེ་
རེས་བརྒྱན་པའོ། །བང་རིམ་གསུམ་པའི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་རེ་རེ་བྱས་ཏེ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་
མིག་གསུམ་རེ་རེས་བརྒྱན་པའོ། །ཡང་སྣོད་གཅིག་ཏུ་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་བཤོས་བུ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་བཅའ་
བར་མཛད་དོ། །མཁའ་འགྲོ་དཔལ་གཏོར་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གཉིས་དང་པད་འདབ་བཞི་
ལྡན་གསུམ་གམ་ཅན་ལ། འཁོར་རང་འདྲ་བཞིས་བསྐོར་བ། 
དམར་གཏོར་བཟོ་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་ལ་འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ། བསྟན་སྐྱོང་གི་བཟོ་
དབྱིབས་གཡས་སུ་ཟླུམ་པོ་གཅིག །གཡོན་དུ་ཟུར་གསུམ་གཅིག །དབུས་སུ་གྲུ་བཞི་གཅིག །དེ་རེ་རེའི་མདུན་
དུ་མཐེབ་ཀྱུ་གསུམ་བརྩེགས་རེ་རེ། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ཆང་བུ་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པའོ། 
ཆ་གསུམ་ནི་པད་འདབ་ལྔ་མ་གཅིག །པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག །པད་འདབ་གཅིག་མ་གཅིག །གཏོར་མ་
ལམ་སྒྲོན་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་མ་ལ་རྒྱས་ན་ལམ་སྒྲོན་སྤགས་ཀོང་དང་ལམ་རྒྱགས་སུ་
ཟས་སྣས་གཏམས་པ། བསྡུས་ན་གཡས་གཡོན་ན་ལམ་སྒྲོན་ཏིང་ལོ་གཉིས་དང་རྒྱབ་ཏུ་ལམ་རྒྱགས་ཆང་བུ་
གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཅས་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ། ཞལ་ཟས་ལྷ་བཤོས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །
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ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   

ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   ཡི་དམ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   
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མཁའ་འཁྲོ་མའི་གཏོར་མ་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   མཁའ་འཁྲོ་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   

མཁའ་འཁྲོ་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   མཁའ་འཁྲོ་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   
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དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   

དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   
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བསྟན་སྐྱོང་། དམར་གཏོར་།
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བདེ་མཆོག་དྲུག་ཅུ་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་དང་པད་འདབ་བཞི་ལྡན་
ལ། འཁོར་བསྡུས་ན་རང་འདྲ་བཞི་དང་རྒྱས་ན་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་གིས་བསྐོར་བ། འཇིག་གཏོར་བཟོ་དབྱིབས་
ཟུར་གསུམ་འདབ་གསུམ་པ་གསུམ་གམ་ཅན་ལོགས་རེར་མཐེབ་ཀྱུ་སུམ་བརྩེགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། བགེགས་
གཏོར་པད་འདབ་གསུམ་མ་བཅས་སྨུག་རྩིས་དང་། ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པ་བཅས་སོ། །

བདེ་མཆོག་དྲུག་ཅུ་མའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

བདེ་མཆོག་དྲུག་ཅུ་མའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

བདེ་མཆོག་དྲུག་ཅུ་མའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

བདེ་མཆོག་དྲུག་ཅུ་མའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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འཇིག་གཏོར་

བགེགས་གཏོར་
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བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་དང་པད་འདབ་བཞི་
ལྡན་ལ། འཁོར་བསྡུས་ན་རང་འདྲ་བཞི་དང་རྒྱས་ན་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། འཇིག་གཏོར་བཟོ་དབྱིབས་ཟུར་
གསུམ་འདབ་གསུམ་པ་གསུམ་གམ་ཅན་ལོགས་རེར་མཐེབ་ཀྱུ་སུམ་བརྩེགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་དགོས་
ཀྱང་གཞུང་སྲོལ་ལ་མི་གནང་ལ། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་བཞི་མ་བཅས་སྨུག་རྩིས་དང་། ཕྱོགས་སྐྱོང་
བཅུའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་མ་བཅུ་དང་། ཞལ་ཟས་བཅས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་དང་པད་འདབ་བཞི་ལྡན་ལ། འཁོར་
རང་འདྲ་བཞིས་བསྐོར་བ། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་གསུམ་མ་བཅས་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔའི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ལྷན་སྐྱེས་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་དང་པད་འདབ་བཞི་
ལྡན་འཁོར་མེད་ཀྱང་། དེང་སང་བཞི་རྒྱབ་སྲོལ་དར་བ་དེ་ནི་དྲིལ་བུའི་ལུགས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་ཚུལ་ཙམ་འདྲ་
བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་ལྷ་ལྔ་དང་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ནོར་བ་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་སོང་བའོ། །འཇིག་གཏོར་ཟུར་
གསུམ་འདབ་གསུམ་པ་གསུམ་གམ་ཅན་ལོགས་རེར་མཐེབ་ཀྱུ་གསུམ་བརྩེགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། བགེགས་
གཏོར་པད་འདབ་བཞི་པ་བཅས་སྨུག་རྩི་དང་། ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པ་བཅས་སོ། །

ལྷན་སྐྱེས་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ལྷན་སྐྱེས་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ལྷན་སྐྱེས་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ལྷན་སྐྱེས་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་དང་པད་འདབ་བཞི་ལྡན་ལ། འཁོར་
བསྡུས་ན་རང་འདྲ་བཞི་དང་རྒྱས་ན་བཅུ་གཞིས་བསྐོར་བ། འཇིག་གཏོར་ཟུར་གསུམ་འདབ་གསུམ་པ་གསུམ་
གམ་ཅན་ལོགས་རེར་མཐེབ་ཀྱུ་སུམ་བརྩེགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཅས་སྨུག་རྩི་དང་། ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་བྱུག་
པའོ། །

ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ཕག་མོ་བདེན་གཉིས་ཞལ་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་དང་པད་འདབ་
བཞི་ལྡན། འཇིག་གཏོར་ཟུར་གསུམ་འདབ་གསུམ་པ་ལོགས་རེར་མཐེབ་ཀྱུ་སུམ་བརྩེགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་
བཅས་སྨུག་རྩི་དང་། ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

ཕག་མོ་བདེན་གཉིས་ཞལ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ཕག་མོ་བདེན་གཉིས་ཞལ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ཕག་མོ་བདེན་གཉིས་ཞལ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ཕག་མོ་བདེན་གཉིས་ཞལ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ཕག་མོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་དང་པད་འདབ་བཞི་
ལྡན། འཇིག་གཏོར་ཟུར་གསུམ་འདབ་གསུམ་པ་ལོགས་རེར་མཐེབ་སྐྱུ་སུམ་བརྩེགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཅས་
སྨུག་རྩི་དང་། ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

ཕག་མོ་བདེན་གཉིས་ཞལ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ཕག་མོ་བདེན་གཉིས་ཞལ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ཕག་མོ་བདེན་གཉིས་ཞལ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ཕག་མོ་བདེན་གཉིས་ཞལ་མའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་ལྡན། བགེགས་
གཏོར་པད་འདབ་གཅིག་མར་ཆང་བུ་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་བཅས་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་
བྱུག་པའོ། །

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ཚེ་དཔག་མེད་ཞི་བ་ལྷ་མང་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་ལྡན། བགེགས་གཏོར་པད་
འདབ་གཅིག་མར་ཆང་བུ་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་བཅས་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། ། 
༼ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་འགྲེས་ཤོར་ཏེ་འཁོར་ཆད་པ་མིན་ནམ་སྙམ༽

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   



- 64 -

ཚེ་དཔག་མེད་ཁྲོ་བོ་ལྷ་མང་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་ལྡན། བགེགས་གཏོར་པད་
འདབ་གཅིག་མར་ཆང་བུ་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་བཅས་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། ། 
༼ཚེ་དཔག་མེད་ཁྲོ་བོ་ལྷ་མང་གི་གཏོར་མ་དེ་ལ་དེང་སང་འཁོར་རྒྱབ་སྲོལ་མེད་པ་དེ་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་
བུམ་གཅིག་གི་འགྲེས་ཤོར་ཏེ་འཁོར་ཆད་པ་མིན་ནམ་སྙམ་མོ་ཞེས་གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ་
མཆོག་གིས་གསུངས་སོ། ། དཔྱད་པར་ཞུ༽

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་
གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་གི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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རྟ་མགྲིན་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་དང་པད་འདབ་བཞི་ལྡན། བགེགས་
གཏོར་པད་འདབ་གཅིག་མར་ཆང་བུ་ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་བཅས་སྨུག་རྩི་དང། ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

རྟ་མགྲིན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

རྟ་མགྲིན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

རྟ་མགྲིན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

རྟ་མགྲིན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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རད་གླིང་ཕུར་པའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་ལྡན་གསུམ་གམ་ཅན་ལ། འཁོར་
ཁྲོ་བོ་བཅུ་དང་སྲས་བཞི་སྟེ་རང་འདྲ་བཅུ་བཞི་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ། ཕུར་སྲུང་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་
བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ་དབལ་བཅད་གསུམ་གམ་ཅན་ལ། འཁོར་རང་འདྲ་བཅོ་ལྔ་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་
དང་། ཤ་གཙང་གི་ལྡིང་གུར་ཕུབ་པའོ། །

ཕུར་སྲུང་གི་གཏོར་མ།

ཕུར་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   ཕུར་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ཕུར་པའི་གཏོར་མ་བསྡུས་ན་སྤུངས་གཏོར་བྱ་སྟེ། ཕུར་པའི་གཏོར་མ་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་ལྡན་
གསུམ་གམ་ཅན་ལ། ནང་བསྐོར་དུ་འཁོར་ཁྲོ་བོ་བཅུ་དང་སྲས་བཞི་སྟེ་བཅུ་བཞི་དང་། ཕྱི་བསྐོར་དུ་ཕུར་སྲུང་བཅུ་
གཉིས་དང་སྒོ་མ་བཞི་སྟེ་བཅུ་དྲུག །དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ། རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་
འདྲ་བར་དམར་གཏོར་བཟོ་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་ལ། འཁོར་རང་འདྲ་བཅུ་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་དང་། ཤ་
གཙང་གི་ལྡིང་གུར་ཕུབ་པའོ། །

ཕུར་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ཕུར་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ཕུར་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ཕུར་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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བསྟན་སྐྱོང་གི་བཟོ་དབྱིབས་གཡས་སུ་ཟླུམ་པོ་གཅིག །གཡོན་དུ་ཟུར་གསུམ་གཅིག །དབུས་སུ་གྲུ་བཞི་
གཅིག །དེ་རེ་རེའི་མདུན་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་གསུམ་བརྩེགས་རེ་རེ། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་གཅིག་མ་ལ་ཆང་བུ་
ཏིང་ལོས་བརྒྱན་པ་ལ་སྨུག་རྩི་དང་། ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཞལ་ཟས་སྨུག་རྩི་དང་། དཀར་མངར་
ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་མཆོད་ཀྱི་ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

དམར་གཏོར་།བསྟན་སྐྱོང་།
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འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་གཏོར་མ་རུས་སྦལ་གི་སྤགས་པའི་སྟེང་དུ་ཤིང་གི་ཁྲི་གཞི་ཟླུམ་པོ་ལ་
མིག་གྲུ་བཞི་པ་ཤོ་འདྲ་བ་དང་དོང་གྲུ་བཞི་པས་བརྒྱན་པ་ལ་བཟོ་དབྱིབས་མགོ་བཙན་བཤོས་དང་མཇུག་ཟླུམ་
པོ་ལ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པའོ།༼ཤིང་ཁྲི་བརྩེགས་པ་ནི་མངོན་རྟོགས་སུ་བྱུང་བ་ལྟར་ཆོས་འབྱུང་རིམ་བརྩེགས་ལ་
སོགས་པའི་དོད་ཡིན་ནམ་མཉམ།༽

འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་
གཏོར༌མ༌དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

འཇིགས་བྱེད་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་
གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   



- 70 -

མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་སྡེ་ལྔའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་ལྡན་གསུམ་གམ་
ཅན་ལ། མདུན་དུ་འཁོར་རང་འདྲ་གཉིས་དང་ཁྲག་ཀོང་གསུམ། རྒྱབ་ཀྱི་གཡས་སུ་འཁོར་རང་འདྲ་གཅིག་དང་
ཁྲག་ཀོང་གཅིག །རྒྱབ་ཀྱི་གཡོན་དུ་འཁོར་རང་འདྲ་གཅིག་དང་ཁྲག་ཀོང་གཅིག །དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་མཐེབ་
ཀྱུས་བརྒྱན་པ་དང་། ཤ་གཙང་གི་ལྡིང་གུར་ཕུབ་པའོ། ། 
དམར་གཏོར་བཟོ་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་ལ་གསུམ་གམ་ཅན་ལ། འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་
བ་བཅས་སྨུག་རྩིས་དང་། ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཞལ་ཟས་སྨུག་རྩི་དང་། དཀར་མངར་ལས་གྲུབ་པའི་
ཕྱི་མཆོད་ཀྱི་ཞལ་ཟས་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། །

མཁའ་འགྲློ་སེང་གདོང་སྡེ་ལྔའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

མཁའ་འགྲློ་སེང་གདོང་སྡེ་ལྔའི་གཏོར་མ༌
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

མཁའ་འགྲློ་སེང་གདོང་སྡེ་ལྔའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

མཁའ་འགྲློ་སེང་གདོང་སྡེ་ལྔའི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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སེང་གདོང་མའི་དམར་གཏོར།
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དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལྷ་མང་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་བར་རིམ་སུམ་བརྩེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་གཙོ་བོའི་
གཏོར་མ་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་ལྡན་གསུམ་གམ་ཅན་ལ་འཁོར་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་སྟེ། གཙོ་བོའི་
གཏོར་མའི་རྩ་བར་བང་རིམ་གོང་མར་ཐུགས་དཀྱིལ་གི་དཔལ་བཤོས་ཟུར་བཞིར་རེ་རེ་དང་། ལོགས་རེ་ལ་ལྔ་
ལྔར་བྱས་ཏེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་སྨན་སྣོད་ཟླུམ་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དང་རཀྟའི་ཁྲག་ཀོང་ཟུར་གསུམ་ཉི་
ཤུ་རྩ་བཞིས་གཏམས་པ་དང་། བང་རིམ་བར་མར་གསུང་དཀྱིལ་གི་ཟླུམ་བཤོས་ཟུར་བཞིར་རེ་རེ་དང་། ལོགས་
རེ་ལ་ལྔ་ལྔ་རེ་བྱས་ཏེ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི། དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་གོང་བཞིན་སྨན་སྣོད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དང་རཀྟའི་ཁྲག་ཀོང་
ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིས་གཏམས་པ་དང་། བང་རིམ་འོག་མར་བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ་ཟུར་བཞིར་རེ་རེ་དང་། མདུན་
དང་གཡས་གཡོན་གི་ལོགས་ལ་ལྔ་ལྔ་དང་། རྒྱབ་ཀྱི་ལོགས་ལ་དྲུག་རྒྱབ་པས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱི་
བར་དུའང་གོང་བཞིན་སྨན་རག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔས་གཏམས་པ་དང་། བང་རིམ་འོག་མའི་ཕྱོགས་བཞིར་ལས་བཞིའི་
མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་ལ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། ཤ་གཙང་གིས་བརྒྱན་པའོ། །
མགོན་པོའི་གཏོར་མ་བསྡུས་ན། ༼མགོན་པོ་གཏོར་བསྔོ༽གཙོ་བོའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་
གཤོག་པ་གསུམ་ལྡན་གསུམ་གམ་ཅན་ལ། འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་ལ་སྨུག་རྩིས་
བྱུག་པ་དང་། ཤ་གཙང་གིས་བརྒྱན་པའོ། །
ཐུན་གཏོར་ནི། ཕོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུན་གཏོར་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་གི་ལོགས་རེར་ཁྲག་ཀོང་རེ་རེ་སྟེ་གསུམ་དང་མཐེབ་
ཀྱུས་བརྒྱན་པ། མོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུན་གཏོར་ཡང་དབྱིབས་དང་ཁྲག་ཀོང་གོང་དང་འདྲ་བ་སྟེ་ཆ་མཚུངས་པའོ། །
བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་གསུམ་མ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པའོ། ། ༼དེང་སང་ལག་ལེན་བསྟར་ཡོད་པའི་མགོན་
པོའི་ཐུན་གཏོར་གི་བཟོ་དབྱིབས་ནི་རྗེ་བཙུན་ཡོན་ཏན་འོད་ཞབས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བཟོ་དབྱིབས་དང་མི་འདྲ་
བར་འདུག་པས་ཕྱིས་བྱོན་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་ནས་མཐའ་བཅད་པར་ཞུ།༽

མགོན་པོ་ལྷ་མང་གི་གཏོར་མ༌དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   མགོན་པོ་ལྷ་མང་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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མགོན་པོ་ལྷ་མང་གི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

མགོན་པོ་ལྷ་མང་གི་གཏོར་མ་
དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་ཐུན་གཏོར་དཀར་
རྒྱན་མེད་པ་མདུན།

མགོན་པོའི་གཏོར་མ་བསྡུས་པ། ༼གཏོར་བསྔོ ༽

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་ཐུན་གཏོར་དཀར་
རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།
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ལས་མགོན་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཅོག་བུ་ལ་དབལ་བཅད་གསུམ་གམ་ཅན་ལ། འཁོར་དུ་ཚེ་བདག་གི་
བཤོས་བུ་རང་འདྲ་གཅིག་དང་། དེའི་གཡས་གཡོན་དུ་ཁྲག་ཀོང་རེ་སྟེ་གཉིས། རྒྱབ་ཀྱི་གཡས་སུ་སྲོག་བདག་
གི་བཤོས་བུ་རང་འདྲ་གཅིག་དང་ཁྲག་ཀོང་གཅིག །རྒྱབ་ཀྱི་གཡོན་དུ་འཆི་བདག་གི་བཤོས་བུ་རང་འདྲ་
གཅིག་དང་ཁྲག་ཀོང་གཅིག །དེ་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བར་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་ལ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། ཤ་གཙང་
གིས་བརྒྱན་པའོ། །

ལས་མགོན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ལས་མགོན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ལས་མགོན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ལས་མགོན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔུང་པ་ཅན་གསུམ་གམ་གིས་མཚན་པ་ལ། འཁོར་མདུན་དུ་
གཅེར་བུ་རལ་ཅན་གསུམ་དང་རིགས་བཞིའི་ལྷ་མོ་སྟེ་བདུན། རྒྱབ་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ་གདོང་ཅན་བརྒྱད་དང་
སྒོ་མ་བཞི་སྟེ་བཅུ་གཉིས་ཕྱེད་བགོས་བྱས་པས་དྲུག་རེ། ལྷ་མོའི་ཐུན་གཏོར་དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་གསུམ་གམ་
ཅན་ལ་འཁོར་གཅེར་བུ་རལ་ཅན་གི་བཤོས་བུ་གསུམ་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་ལ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། ཤ་
གཙང་གིས་བརྒྱན་པའོ། ། ། ༼དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཐུན་གཏོར་གི་བཟོ་དབྱིབས་དེ་ཡང་ལག་ལེན་དུ་ཡོད་པ་དེ་
དང་རྗེ་བཙུན་ཡོན་ཏན་འོད་ཞབས་ཀྱིས་གསུངས་པ་གཉིས་མི་མཐུན་པ་དང་། ལྷག་པར་དེང་སང་ལ་ལས་འཁོར་
ཡང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་སྤྱི་མཚུངས་སུ་ཁྲག་ཀོང་རྒྱབ་པ་ནི་མ་དག་པར་བསམ་ཏེ་དཔྱད་པར་ཞུ༽

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའིཐུན་གཏོར་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའིཐུན་གཏོར་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའིཐུན་གཏོར་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།
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རྣམ་སྲས་ཀྱི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ནོར་གཞོང་གི་དབུས་སུ་ལྷ་ཀླུ་མིའི་ནོར་བུ་མཚོན་བྱེད་རིལ་བུ་གསུམ། དེ་
ལྟེང་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་སྙེ་མ་ལོ་འདབ་དང་བཅས་པའི་དབྱིབས་ཅན་གིས་བརྒྱན་པ་ལ། དཀར་རྩིས་
བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་མི་དགོས།

རྣམ་སྲས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

རྣམ་སྲས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

རྣམ་སྲས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

རྣམ་སྲས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ཚེ་རིང་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ལ་པད་འདབ་བཞི་དང་འཁོར་རང་འདྲ་བཞིས་བསྐོར་བ་ལ། དཀར་
རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་མི་དགོས། 

ཚེ་རིང་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ཚེ་རིང་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ཚེ་རིང་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ཚེ་རིང་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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གཡུ་སྒྲོན་མའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས་གཤོག་པ་གསུམ་ལྡན་གསུམ་གམ་ཅན་ལ། འཁོར་
མདུན་དུ་སྨན་བཤོས་བུ་འཁུར་གཅིག །གཡས་སུ་ལྷ་བཤོས་ཟླུམ་པོ་གཅིག །གཡོན་དུ་བཙན་བཤོས་གཡོན་
གཅུད་གཅིག །དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་ལ་དཀར་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་མི་དགོས།

གཡུ་སྒྲོན་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

གཡུ་སྒྲོན་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

གཡུ་སྒྲོན་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

གཡུ་སྒྲོན་མའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ཇོ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ་གསུམ་གམ་ཅན་ལ། འཁོར་མདུན་དུ་བློན་
པོ་སྡེ་ལྔའི་བཤོས་བུ། རྒྱབ་ཀྱི་གཡས་གཡོན་དུ་མ་སྲིང་མཆེད་བཞིའི་བཤོས་བུ། དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་མཐེབ་ཀྱུས་
བརྒྱན་པ་ལ། དཀར་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་མི་དགོས།

ཇོ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ཇོ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ཇོ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ཇོ་མོ་རེ་མ་ཏིའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ཞིང་སྐྱོང་ཅིག་ཅར་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ་གྲི་གམ་ཅན་གི་རྒྱབ་གོང་དུ་སྦྲུལ་
གདེངས་མགོ་གཡས་སུ་མཇུག་རྩེ་གཡོན་བསྟན་ལ། འཁོར་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་བཤོས་བུ་བརྒྱད་དང་བར་དུ་མཐེབ་
ཀྱུས་བརྒྱན་པ་དང་། སྨུག་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་ཡང་འབུལ་དགོས།

ཅིག་ཅར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ཅིག་ཅར་གི་གཏོར་མ་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ཅིག་ཅར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ཅིག་ཅར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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དྲང་སྲོང་གཟའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་གཟའ་བཤོས་ཟུར་གསུམ་གྲི་གམ་ཅན་གི་རྒྱབ་གོང་དུ་སྦྲུལ་གདེངས་
མགོ་མགོ་བོ་གཡས་སུ་འཕྱོ་ཞིང་མཇུག་རྩེ་གཡོན་བསྟན་ལ། འཁོར་བདུན་དུ་སྲས་བཞིའི་གཟའ་བཤོས་
མཉམ་པ་བཞི། དེའི་གཡས་སུ་ཡབ་ཀྱི་སྲིན་བཤོས་མཐོ་བ་གཅིག །སྲས་བཞིའི་གཡོན་དུ་ཡུམ་གི་ཀླུ་བཤོས་
ཟླུམ་པོ་ཅུང་ཟད་དམའ་ཙམ་བྱས་པ་གཅིག །རྒྱབ་ཀྱི་གཡས་དང་གཡོན་དུ་གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་བཤོས་བུ་བཞི་
བཞི་སྟེ་བརྒྱད། དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ཀྱི་མཐེབ་ཀྱུ་སུམ་བརྩེགས་སྤྤེལ་མས་བརྒྱན་པ་དང་། 
གཏོར་མའི་གཡས་ཀྱི་ཕྲག་གོང་དུ་ཞིང་རོ་བཅོ་ལྔ་དང་། གཡོན་གི་ཕྲག་གོང་དུ་དོན་སྙིང་བཅོ་ལྔ་སྟེ་གཟའི་
གངས་དང་མཉམ་པ་བཅས་དང་། གཏོར་མ་ལ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་ཡང་འབུལ་དགོས།

གཟའི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

གཟའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

གཟའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

གཟའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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སྙོན་ཁའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ་གྲི་གམ་ཅན་གི་རྒྱབ་གོང་དུ་སྦྲུལ་གདེངས་མགོ་
གཡས་སུ་མཇུག་རྩེ་གཡོན་བསྟན་ལ། འཁོར་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་བཤོས་བུ་བརྒྱད་དང་བར་དུ་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་
དང་། སྨུག་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་ཡང་འབུལ་དགོས།

སྙོན་ཁའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

སྙོན་ཁའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

སྙོན་ཁའི་གཏོར་མ་་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

སྙོན་ཁའི་གཏོར་མ་་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   



- 84 -

རྒྱལ་པོ་བྷེ་ཧར་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་གངས་རི་ལྟ་བུའི་གིང་བཤོས་གཤོག་པ་དྲུག་ལྡན་གི་རྩེར་
གིང་ཐོད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ལ། འཁོར་མདུན་དུ་ཀོང་བུ་ཟུར་ལྔ་མའི་ནང་དུ་བཤོས་ཆུང་ཟུར་གསུམ་གཡས་གཅུད་
ཀྱིས་གཏམས་པ་གཅིག །གཡས་སུ་ལྷ་བཤོས་ཟླུམ་པོ་གཅིག །གཡོན་དུ་བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ་གཅིག །
རྒྱབ་ཏུ་ཀོང་བུ་ཟུར་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་རིལ་བུས་གཏམས་པ་གཅིག །དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་ལ་
དཀར་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་མི་དགོས།

རྒྱལ་པོ་བྷེ་ཧར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

རྒྱལ་པོ་བྷེ་ཧར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

རྒྱལ་པོ་བྷེ་ཧར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

རྒྱལ་པོ་བྷེ་ཧར་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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གདན་ས་ར་ལུང་གི་གཞི་བདག་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞིས་བརྒྱན་པ། དེའི་མདུན་
དུ་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་མའི་སྟེང་དུ་ར་མགོའམ་མཐེབ་ཀྱུ་མགོ་གཉིས་མས་བརྒྱན་པ་ལ་དཀར་རྩིས་བྱུག་ཅིང་
དམར་རྒྱན་མི་དགོས།

གདན་ས་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

གདན་ས་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

གདན་ས་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

གདན་ས་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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དགེ་བསྙེན་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ་གྲི་གམ་ཅན་གི་རྒྱབ་གོང་དུ་སྦྲུལ་གདེངས་
མགོ་གཡས་སུ་འཕྱོ་ཞིང་མཇུག་རྩེ་གཡོན་དུ་བསྟན་པ་ལ། འཁོར་མདུན་དུ་རང་འདྲ་གཉིས་དང་། རྒྱབ་ཀྱི་
གཡས་སུ་རང་འདྲ་གཅིག །གཡོན་དུ་སྨན་བཤོས་བུ་འཁུར་གཅིག །དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་
དང་། སྨུག་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་ཡང་འབུལ་དགོས།

དགེ་བསྙེན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

དགེ་བསྙེན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

དགེ་བསྙེན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

དགེ་བསྙེན་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   



- 87 -

དམ་ཅན་སྒོ་མོ་ལུང་པའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་མཁར་བཟོ་ཟ་གམ་ལྟ་བུའི་མདུན་ངོས་སུ་སྒོ་གམ་ཅན་ལ། 
འཁོར་མདུན་དུ་རང་འདྲ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་དང་། འཁོར་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་ན་གཡག་
མགོ །དེའེ་ལྟེང་ན་མི་རོ་གན་རྐྱལ་མགོ་གཡས་བསྟན་གཅིག །རྒྱབ་ཏུ་བདུད་བཤོས་གཡས་གཅུད་མཐེབ་
ཀྱུས་བརྒྱན་པ་གཅིག་དང། སྨུག་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་ཡང་འབུལ་དགོས།

སྒོ་མོའི་་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

སྒོ་མོའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

སྒོ་མོའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

སྒོ་མོའི་་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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གནམ་འབྲུག་ཕུ་མདའི་གཞི་བདག་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་མེད་པ་ལ། འཁོར་མདུན་
དུ་རང་འདྲ་བཞི་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་དང་། དཀར་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་མི་དགོས། ༼དེང་སང་རྒྱབ་
ཏུ་འཁོར་བཞི་རྒྱབ་སྲོལ་དར་འདུག་པས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །༽

ཕུ་མདའི་གཏོར་མ།   



- 89 -

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་རྫོང་གི་གཞི་བདག་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ་
གྲི་གམ་ཅན་གི་རྒྱབ་གོང་དུ་སྦྲུལ་གདེངས་མགོ་གཡས་སུ་འཕྱོ་ཞིང་མཇུག་རྩེ་གཡོན་དུ་བསྟན་པ་ལ། འཁོར་
མདུན་དུ་རང་འདྲ་གཉིས་དང་། རྒྱབ་ཀྱི་གཡས་སུ་རང་འདྲ་གཅིག །གཡོན་དུ་སྨན་བཤོས་བུ་འཁུར་གཅིག །དེ་
རྣམས་ཀྱི་བར་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་དང་། སྨུག་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་ཡང་འབུལ་དགོས།

རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གི་་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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རྭ་བྲག་པའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ་གྲི་གམ་ཅན་གི་རྒྱབ་གོང་དུ་སྦྲུལ་གདེངས་
མགོ་གཡས་སུ་འཕྱོ་ཞིང་མཇུག་རྩེ་གཡོན་དུ་བསྟན་པ་ལ། འཁོར་མདུན་དུ་རང་འདྲ་གཉིས་དང་། རྒྱབ་ཀྱི་
གཡས་སུ་རང་འདྲ་གཅིག །གཡོན་དུ་སྨན་བཤོས་བུ་འཁུར་གཅིག །དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ།  
མདུན་གི་མཐེབ་ཀྱུའི་སྟེང་དུ་གཡག་མགོ་བཞག་པ་དང་།  སྨུག་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་ཡང་འབུལ་དགོས།

རྭ་བྲག་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

རྭ་བྲག་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

རྭ་བྲག་པའིི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

རྭ་བྲག་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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ཁྱུང་འདུས་ཀྱི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་བཙན་བཤོས་དཔུང་པ་ཅན་ལ། འཁོར་མདུན་དུ་རང་འདྲ་གཉིས་དང་
མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་དང་། སྨུག་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་ཡང་འབུལ་དགོས།

ཁྱུང་འདུས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

ཁྱུང་འདུས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

ཁྱུང་འདུས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

ཁྱུང་འདུས་ཀྱི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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བག་ཡོད་པའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་བཙན་བཤོས་ཟུར་གསུམ་གྲི་གམ་ཅན་གི་རྒྱབ་གོང་དུ་སྦྲུལ་གདེངས་
མགོ་གཡས་སུ་འཕྱོ་ཞིང་མཇུག་རྩེ་གཡོན་དུ་བསྟན་པ་ལ། འཁོར་མདུན་དུ་རང་འདྲ་གཉིས་དང་། རྒྱབ་ཀྱི་
གཡས་སུ་རང་འདྲ་གཅིག །གཡོན་དུ་སྨན་བཤོས་བུ་འཁུར་གཅིག །དེ་རྣམས་ཀྱི་བར་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ་
དང་། སྨུག་རྩིས་བྱུག་ཅིང་དམར་རྒྱན་ཡང་འབུལ་དགོས།9 ༼སྒེར་གསོལ་དེ་དག་ལས་རྣམ་སྲས། ཚེ་རིང་མ། 
གཡུ་སྒྲོན་མ། ཇོ་མོ་རེ་ཏི། རྒྱལ་པོ། སྤྱི་འགྲོ་རྣམས་ལ་དཀར་རྒྱན་ཁོ་ན་ལས་དམར་རྒྱན་མི་དགོས་ལ། སྒེར་
གསོལ་གཞན་ཐམས་ཅད་དཀར་དམར་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །

བག་ཡོད་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

བག་ཡོད་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

བག་ཡོད་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

བག་ཡོད་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   

9.    སྐྱབས་རྗེ་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་གཏོར་མའི་རེག་ཟིག་ལས།
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སྲི་ཟྲོག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞི་མ་འཁོར་བཅུ་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་
པ་ལ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་དང། དེ་དང་མཉམ་དུ་མགོན་པོ་གཏོར་བསྔོ་དང་། ཚེ་རིང་མའི་གཏོར་མ་དང་། གཞི་
བདག་གི་གཏོར་མ་གཅིག །གཞན་ཡང་དཀར་གཏོར་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་གཅིག་དང་། དམར་གཏོར་ཟུར་
གསུམ་མ་གཅིག །དེ་རེ་རེའི་མདུན་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་གསུམ་བརྩེགས་རེས་བརྒྱན་པའོ། །དེ་བཞིན་དམར་གཏོར་ཟུར་
གསུམ་མེ་རི་འབར་བ་ལ་འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་དང་། བསྟན་སྐྱོང་གཡས་སུ་གྲུ་བཞི་
ནག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། གཡོན་དུ་ཟླུམ་པོ་དཀར་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། དབུས་སུ་གཟུར་གསུམ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་
གཅིག། དེ་རེ་རེའི་མདུན་དུ་མཐེ་ཀྱུ་གསུམ་བརྩེགས་རེྤེ་རེ། བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་གཅིག་མ་སྨུག་རྩིས་
བྱུག་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཀར་གཏོར་པད་འདབ་བཞི་མ་གཅིག་བཅས་སོ། །

སྲི་ཟླློག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།   

སྲི་ཟླློག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན།   

སྲི་ཟླློག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་རྒྱབ།   

སྲི་ཟླློག་འཁོར་ལོའི་གཏོར་མདཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།   
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 བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་གཅིག་མ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། 
དེ་དང་མཉམ་དུ་དཀར་གཏོར་པད་འདབ་བཞི་མ།

དམར་གཏོར་ཟུར་གསུམ་མེ་རི་འབར་བ་ལ་འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་དང་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐོར་བ་།
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བསྟན་སྐྱོང་གཡས་སུ་གྲུ་བཞི་ནག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། གཡོན་དུ་ཟླུམ་པོ་དཀར་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། 
དབུས་སུ་གཟུར་གསུམ་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་གཅིག། དེ་རེ་རེའི་མདུན་དུ་མཐེ་ཀྱུ་གསུམ་བརྩེགས་རེྤེ་

རེས་བརྒྱན་པ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ།

བསྟན་སྐྱོང་གཡས་སུ་ཟུར་གསུམ་ནག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། གཡོན་དུ་ཟླུམ་པོ་དཀར་རྩིས་བྱུག་པ་དང་།
དབུས་སུ་གྲུ་བཞི་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་གཅིག། དེ་རེ་རེའི་མདུན་དུ་མཐེ་ཀྱུ་གསུམ་བརྩེགས་རེྤེ་རེས་

བརྒྱན་པ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ།
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དཀར་གཏོར་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་གཅིག་དང་། དམར་གཏོར་ཟུར་གསུམ་མ་གཅིག །
དེ་རེ་རེའི་མདུན་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་གསུམ་བརྩེགས་རེས་བརྒྱན་པ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ།

དཀར་གཏོར་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་གཅིག་དང་། དམར་གཏོར་ཟུར་གསུམ་མ་གཅིག །
དེ་རེ་རེའི་མདུན་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་གསུམ་བརྩེགས་རེས་བརྒྱན་པ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ།
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ཁ་གསོའི་རིགས་དཀར་ཐིག་མེད་པ་རྒྱབ།

ཁ་གསོའི་རིགས་དཀར་ཐིག་མེད་པ་མདུན།
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ཁ་གསོའི་རིགས་དཀར་ཐིག་ཡོད་པ་རྒྱབ།

ཁ་གསོའི་རིགས་དཀར་ཐིག་ཡོད་པ་མདུན།
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གཏོར་མའི་ལྡེམ་ཡང་རལ་གྲིའི་ལྟག་པ་ནས་མཇུག་སིན་ཊི་
མི་ཊར་གཉིས་ཙམ་གིས་ཆེ་བ་དགོས་པ་དང་། གཏོར་མ་

ལས་སྤྱ་གཉིསཀྱིས་ལྡེམ་རིང་བ་དགོས།
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གཏོར་མའི་གཤོག་པ་དང་མདུན་མཉམ་པར་འོང་ཆེད་དང་ལྡེམ་ཡ་ཡོ་མེད་པར་གནས་ཕྱིར་
གཏོར་མའི་མགོར་རྟགས་གྲམ་དང་དེས་ནས་སྤྱ་སྒོའི་ཚད་རྒྱབ་དགོས། 

༼ཁ་གསལ་པར་ནང་ཡོད་པ་ལྟར་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ལག་ལེན་ལས་ཤེས་དགོས༽
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མཆོད་གཏོར་ཚོན་ཁྲ་ཅན་དཔལ་ཤོག།
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མཆོད་གཏོར་ཚོན་ཁྲ་ཅན་བཙན་བཤོས།
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མཆོད་གཏོར་ཚོན་ཁྲ་ཅན་ཟླུམ་པོ།
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དགོན་བྲག་པའི་གཏོར་མ་དཀར་ཡོད་པ་རྒྱབ།དགོན་བྲག་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་ཡོད་པ་མདུན།

སྤུངས་རྫོང་གཞི་བདག་དགོན་བྲག་པའི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་བཞིས་བརྒྱན་པ། མདུན་
དུ་འཁོར་གཉིས་ལ་དཀར་རྩིས་བྱུག་པའོ། ། 

དགོན་བྲག་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་མདུན། དགོན་བྲག་པའི་གཏོར་མ་དཀར་རྒྱན་མེད་པ་རྒྱབ།
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སྐོང་བཤགས་སྐབས་ཀྱི་གཏོར་མ་ལམ་སྒྲོན་རྒྱས་པ། 

སྐོང་བཤགས་སྐབས་ཀྱི་བགེགས་གཏོར་སོགས་ལྔ།
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ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་གཏོར་མ་བཟོ་དབྱིབས་དཔལ་བཤོས། འཁོར་རྒྱབ་ཏུ་བཞི་དང་མདུན་དུ་བཞི་བར་དུ་
ཐེབ་ཀྱུས་བརྒྱན་པ། ཞལ་ཟས་དང་བགེགས་གཏོར་པད་འདབ་བཞི་མ་བཅས་སྨུག་རྩིས་བྱུག་པ་དང་། གཞི་
བདག་གི་གཏོར་མའོ། །

ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་གཏོར་མ་ཆ་ཚང་།
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རྒྱབ་རྟེན་གི་ཡིག་ཆ།
 ༡༽ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཕག་མོ་གྲུ་པས་མཛད་པའི་གཏོར་མའི་དེ་ཉིད་བསྟན་པ།
 ༢༽ རྡོ་རྗེ་འཆང་བ་ཡོན་ཏན་འོད་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གཏོར་མའི་རེག་ཟིག
 ༣༽ གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་གཏོར་མའི་ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས།

འགྲློ་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གཞི་གཅིག་པུ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་
དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །འགྲློ་ཀུན་ཐབས་མཁས་དེ་ཡིས་གྲློལ་གྱུར་ཅིག །ཡུལ་ལྗོངས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་འབྲུག་
ཡུལ་འདིར། །མི་མཐུན་ཉེར་འཚེའི་མིང་ཡང་མི་གྲགས་ཤིང་། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་། །དགེ་
འདུན་སྡེ་རྣམས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག །

ས་སྐྱོང་མི་དབང་ཆབ་སྲིད་བརྟན་པ་དང་། །འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །འདི་ཡི་དགེ་
བས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་གེགས། །བདུད་རིགས་རྣམས་དང་དེ་ཡིས་ཡིད་བསྐྱོད་པས། །ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་
མཐའ་དག་ཚར་བཅད་ནས། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོགས་བཅུར་བསྒྲེང་བར་ཤོག །

གནས་འདིར་དཔལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་མི་ཉམས་ཤིང་། །བསམ་སྦྱོར་ངན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཞི་བ་དང་། །བསླབ་
གསུམ་རྣམ་དག་བསྟན་པ་གཅེས་འཛིན་པའི། །དགེ་འདུན་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
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