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དགོས་མཁ་ོདངོ་བསྟུན་པའི་ིཞུ་སྒྲིིག་ག་ིལས་གཞི་ིའིད་ིནི། མིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནོར་ལྟོ་བུར་གྱུར་པའི་ི

རངོ་རེའི་ིཤེས་རིག་འིད་ིཉིད་འིཇེིག་རྟེེན་ན་ཡུན་རིངོ་དུ་གནས་པ་དངོ་། འིདིའི་ིའིཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིའིཇུག་

པ་ལ་བརྟེེན་ནས་མིའི་ིསྤྱི་ིཚོོགས་སུ་ཞི་ིབདེའི་ིདཔལ་ཡོོན་འིདྲེན་པའི་ིལས་ཀ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ཡོིན་

ཞིསེ་ཀྱིངོ་བརྗོདོ་ཆོགོ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

གསུངོ་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་སྐབས་མ་ཕྱོི་ཚོད་ལྡན་ཞིིག་གཞིི་རྩོར་བཟུངོ་ནས་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་

རྒྱུར་འིབད་བརྩོནོ་བྱདེ་འིསོ་ཤངིོ་། ད་ེཡོངོ་སྔོནོ་གྱི་ིསྲོལོ་ལ་གསུངོ་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤངིོ་རྐོ་ོསྐབས་རྩོམོ་པ་

པ་ོརངོ་ཉིད་དམ། ཡོངོ་ན་གཞིན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚོད་ལྡན་བཏེངོ་སྟ་ེརྐོ་ོབ་ཡོིན་པས་ཤིངོ་པར་རྣམས་

སྤྱིིའི་ིཆོ་ནས་དག་པོར་བརྩོ་ིཆོོག་པ་ཡོིན། ད་ེབས་ན་འིད་ིག་རྩོོམ་སྒྲིིག་ཁངོ་ནས་ཀྱིངོ་མ་དཔ་ེཚོད་

ལྡན་འིཚོལོ་སྒྲུབ་ཀྱིསི་ཡོགི་འིབྲུ་གཅོགི་ལའིངོ་གངོ་བྱུངོ་དུ་བཟ་ོབཅོསོ་མདེ་པར་སརོ་བཞིག་བྱ་རྒྱུ་རྩོ་

དོན་དུ་བཟུངོ་ནས་མ་ཕྱོ་ིཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞིིན་འིཕྲུལ་དེབ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འིབད་བཞིིན་ཡོོད་པ་དངོ་། མ་ཕྱོ་ི

ཚོད་ལྡན་ལག་སོན་མ་བྱུངོ་ནའིངོ་གངོ་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པ་ོཡོོངོ་བར་བརྩོོན་བཞིིན་ཡོོད། གལ་ཏེ་ེམ་ཕྱོ་ི

རངོ་ལ་ནོར་བ་མངོོན་གསལ་བྱུངོ་བ་དངོ་། དོགས་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡོི་གེ་ཆོད་ལྷག་བྱུངོ་བ་

སགོས་ལ་གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ིམཆོན་བཀདོ་ཡོདོ།

རྩོམོ་སྒྲིགི་ཁངོ་འིད་ིནས་སྒྲིགི་སྦྱརོ་བྱས་པའི་ིའིཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆོད་ལྷག་ནརོ་བ་སགོས་བྱུངོ་བ་

མཐིངོོ་ན་འིཕྲལ་མར་ལགེས་བཅོསོ་ཡོོངོ་བའི་ིཆོདེ་དུ།

ངོ་ཚོོའི་ིཡོིག་འིབྲེལ་དྲ་བྱངོ་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འིདིའི་ི

བརྒྱུད་ནས་འིབྲེལ་བ་གནངོ་བའི་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དངོ་། འིད་ིནས་ཀྱིངོ་གངོ་མགྱིོགས་པར་གཞིིར་

བསྐྱོར་ཞིབི་དངོ་ལགེས་སྒྲིགི་ཞུས་ཏེ་ེསྤུས་ཀ་ཇེ་ེལགེས་སུ་གཏེོངོ་ངོསེ་ཡོནི། 

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛོད་ཆོནེ་མའོི་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་ཁངོ་ནས། 

ཕྱོ་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༢༦ ལ།
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མངོནོ་བརྗོདོ་ཀྱི་ིབསྟན་བཅོསོ་རྒྱ་མཚོའོི་ིཆུ་ཐིགིས།

མཆེདོ་བརྗོདོ་དངོ་རྩོམོ་པར་དམ་བཅོའི་བ།

ན་མ་ོགུ་རུ་མནྫུ་ུགྷོ་ོཥཱ་ཡོ། །གཙུག་ན་ཟླ་བ་རངོ་བྱུངོ་པད་དཀར་མིག །སྤྲོིན་

ལ་ཞིོན་དངོ་མ་གཉིས་ཀརྟཱི་ིཀ །མ་ེཟླུམ་ཆོ་གཏེེར་གཙུག་ག་ིནོར་བུའི་ིཁྲོིར། །ཞིབས་

སེན་འིགོད་མཛད་ཟས་གཙངོ་སྲོས་ལ་འིདུད། །མཚོན་དཔེའི་ིདཔལ་འིབར་ཟླ་ཞུན་

ཕུངོ་པོའི་ིསྐུ། །ཨིིནྡྲ་ནཱིི་ལའིི་ཟུར་ཕུད་ལྔས་མཛེས་པ། །ཅུངོ་ཟད་དྲན་པ་ཡོིས་ཀྱིངོ་

རྨོངོས་པའིི་མུན། །ཕེམ་མཛད་གསུངོ་གི་དབངོ་ཕྱུག་ལ་ཕྱོག་འིཚོལ། །སྟོངོ་ཕྲག་

བརྒྱད་ཅུ་རྩོ་བཞིིའིི་ཆོོས་ཀྱིི་གླུ། །རྒྱུད་མངོས་སྒྲི་ལས་དྲངོས་ནས་སྙན་པའིི་

དཔྱིད། །འིཇེ་ོམཛད་དྲ་ིཟའི་ིསྒོེག་མ་ོདབྱངོས་ཅོན་མས། །མ་ིཟད་སྤེོབས་པའི་ིདངོོས་པ་ོ

དངེོ་འིདརི་སྩོལོ། །འིཁརོ་འིདས་བརྟེན་གཡོའོི་ིདངོསོ་པ་ོར་ེརརེ་ཡོངོ་། །བརྡོ་དངོ་ཐི་སྙད་

མངིོ་ཚུལ་མཐིའི་ཡོས་ཕྱོརི། །སར་གནས་དཔའི་བ་ོཁ་ོནའི་ིསྤྱིདོ་ཡུལ་ལས། །ཉམ་ཆུངོ་

བྱསི་བླའོི་ིགཞིལ་བྱ་ག་ལ་ཡོནི། །འིནོ་ཏེ་ེའིབབ་ཆུའི་ིརྒྱུན་ལས་ཆོ་ཤས་ཙམ། །བཏུངོས་

ཀྱིངོ་སྐྱོེས་བུའི་ིསྐམོ་སྲོདེ་སལེ་བ་ལྟོར། །མངོནོ་བརྗོདོ་རྒྱ་མཚོའོི་ིདབུས་ནས་ཆུ་ཐིགིས་

ཙམ། །ཐིསོ་བརྩོནོ་ཀུ་ཤའི་ིརྩོ་ེམསོ་བླངོས་ཏེ་ེབརྗོདོ། །
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

རྒྱལ་བ་དངོ་བྱེངོ་སམེས་ལ་སགོས་པའི་ིརབ་བྱེེད།

རྒྱལ་བ་བད་ེགཤེགས་ལྷ་རྣམས་དངོ་། །ཕྱོོགས་དངོ་ནམ་མཁའི་གཟའི་རྒྱུ་

སྐར། །དུས་དངོ་བསྐལ་པ་ཡོན་ལག་བཅོས། །མཐི་ོརསི་སྡེ་ེཚོན་འིདརི་བཤད་བྱ། །ཁ་

སྦྱོར་བདུན་ལྡན་རིགས་བརྒྱའི་ིབདག །དྲུག་པ་རྡོ་ོརྗོ་ེའིཆོངོ་ག་ིམཚོན། །རྒྱལ་བ་བད་ེ

གཤེགས་ཀུན་མཁྱེེན་དངོ་། །རྣམ་འིདྲེན་དཔལ་སྟུག་རྐོངོ་གཉིས་གཙོ། །གཉིས་མེད་

གསུངོ་དངོ་བཅོོམ་ལྡན་འིདས། །སྟོབས་བཅུ་མངོའི་བ་སངོས་རྒྱས་མཚོན། །བུ་རམ་

ཤིངོ་པ་ཉ་ིམའི་ིགཉེན། །གཽ་ཏེ་མ་དངོ་ཟས་གཙངོ་སྲོས། །མ་ིམཇེེད་བདག་པ་ོཤཱཀྱིའི་ི

རྒྱལ། །ལྷ་ཡོ་ིལྷ་རྣམས་ཤཱཀ་ཐུབ་མཚོན། །རྒྱལ་སྲོས་རྒྱལ་བའི་ིམྱུ་གུ་དངོ་། །འིཕེགས་

མཆོོག་བྱངོ་སེམས་སྤྱི་ིཡོ་ིམཚོན། །རྒྱལ་ཚོབ་མ་ིཕེམ་མགོན་པ་ོདངོ་། །ས་བཅུའི་ི

དབངོ་ཕྱུག་བྱམས་པའི་ིམཚོན། །བརྟེན་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོསྨྲ་བའི་ིརྒྱལ། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་

བླ་ོཡོ་ིགཏེེར། །ཡོ་ེཤེས་མ་ེལོངོ་འིཇེམ་དབྱངོས་མཚོན། །འིཇེིག་རྟེེན་དབངོ་ཕྱུག་གྲུ་

འིཛིན་བདག །ཕྱོག་ན་པད་མ་སྤྱིན་རས་གཟིགས། །ལག་ན་རྡོ་ོརྗོ་ེགསངོ་བའི་ིབདག 

།མཐུ་སྟོབས་བདག་པ་ོཕྱོག་རྡོོར་མཚོན། །རྒྱལ་ཡུམ་མྱུར་སྐྱོོབ་ཞི་ིམ་དངོ་། །ཆོོས་ཀྱི་ི

དཔལ་མ་ོསྒྲིལོ་མའི་ིམཚོན། །སྒྲི་དབྱངོས་ལྷ་མ་ོཚོངོས་སྲོས་མ། །ཟླ་བའི་ིསྲོིངོ་མ་ོམཚོ་ོ

བྱུངོ་མ། །ཤེས་རབ་ལྷ་མོ་དབྱངོས་ཅོན་མཚོན། །ཆུ་ཡོི་དབངོ་པོ་རྨུགས་འིཛིན་

དངོ་། །ནོར་གྱི་ིདབངོ་ཕྱུག་འིཛམ་ལྷའི་ིམཚོན། །སངོས་རྒྱས་འིབྲིངོ་པ་ོརྐྱེེན་གཅོིག་

རྟེོགས། །བས་ེརུའི་ིརྒྱལ་བ་རངོ་རྒྱལ་མཚོན། །ཐུབ་དབངོ་གསུངོ་སྐྱོེས་ཐིོས་སྒྲིོག་

པ། །བརྟུལ་ཞུགས་དབངོ་པ་ོཉན་ཐིོས་མཚོན། །རྒྱལ་བ་དངོ་བྱངོ་སེམས་ལ་སོགས་

པའི་ིརབ་ཏུ་བྱདེ་པའི།ོ།     །།



མངོོན་བརོྗོད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཆུ་ཐིིགས།
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ལྷ་དངོ་ཕྱོགོས་ལ་སགོས་པའི་ིརབ་བྱེདེ།

མཐིོ་རིས་ས་བླ་སྐབས་གསུམ་གནས། །སུམ་རྩོེན་དལ་འིཛིན་ལྷ་ཡུལ་

མིངོ་། །ལེགས་བྲིས་འིཆོ་ིམེད་སྐབས་གསུམ་པ། །མཁར་ཉལ་ཚོིགས་བཟངོ་ཚོིག་

མདའི་ཅོན། །མེ་ཞིལ་རྣམ་སད་ལྷ་སྤྱིིའིི་མིངོ་། །གྲོགས་པའིི་མུ་ཁྱུད་སྤྲོིན་ལ་

ཞིོན། །མཆོོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པ་མིག་སྟོངོ་ཅོན། །ལྷ་དབངོ་གྲོོངོ་འིཇེོམས་བརྒྱ་བྱིན་

མིངོ་། །པུ་ལོའི་ིསྲོས་མོ་བདེ་སོགས་མ། །ལེགས་བརྗོོད་བརྒྱ་བྱིན་བཙུན་མོའི་ི

མངིོ་། །རངོ་བྱུངོ་གསརེ་མངོལ་སྐྱོ་ེདགུའི་ིབདག །མེས་པ་ོགདོངོ་བཞི་ིམ་ིམཇེདེ་བདག 

།དགའི་བ་བརྒྱ་པ་ཚོངོས་པའི་ིམིངོ་། །ཐིིག་ལ་ེདྲུག་པ་ཐི་གུའི་ིལྟོོ། །འིཇུག་པ་བཅུ་པ་

གོས་སེར་ཅོན། །ཉ་ེདབངོ་དཔལ་བདག་པད་དཀར་མིག །མ་ིཡོ་ིསེངོ་ག་ེཁྱེབ་འིཇུག་

མིངོ་། །པད་མ་ཅོན་དངོ་འིཕྲོག་བྱེད་ཡུམ། །དཔལ་མོ་ཁྱེབ་འིཇུག་བཙུན་མོའི་ི

མངིོ་། །ཡོདི་སྲུབས་བདག་པ་ོཉ་ཡོ་ིཏེགོ །མ་ེཏེགོ་མདའི་ཅོན་མདའི་ལྔ་པ། །ལུས་མདེ་

ཆུ་སྲོིན་རྒྱལ་མཚོན་ཅོན། །དགའི་རབ་དབངོ་ཕྱུག་འིདོད་ལྷའི་ིམིངོ་། །སྐྱོ་རེངོས་ནུ་བ་ོ

སྐར་མིག་བུ། །མཁའི་འིགྲོོའི་ིདབངོ་ཕྱུག་བྱ་ཁྱུངོ་མིངོ་། །གཙུག་ན་ཟླ་བ་མགྲོིན་སྔོོན་

ཅོན། །དཔལ་མགྲོིན་བད་ེའིབྱུངོ་ཕྱུགས་བདག་དངོ་། །དྲག་པ་ོདབངོ་ཕྱུག་ཆོེན་པོའི་ི

མིངོ་། །ཨུ་མ་གཽ་རཱི་ིདཀའི་ཟློག་མ། །ར་ིསྐྱོེས་དབངོ་ཕྱུག་བཙུན་མོའི་ིམིངོ་། །མཆོ་ེབ་

གཅོགི་པ་གླེངོ་པའོི་ིགདངོོ་། །རྡོ་ོརྗོའེི་ིམཆུ་ཅོན་མ་གཉསི་པ། །ལགོ་འིདྲནེ་ཚོགོས་བདག་

གླེངོ་སྣའི་ིམིངོ་། །མ་དྲུག་གཞིོན་ནུ་ལྷའི་ིདམག་དཔོན། །བཅུ་གཉིས་མིག་ལྡན་གདོངོ་

དྲུག་མིངོ་། །ཚོངོས་དབངོ་སྲོས་པ་ོར་ལ་ཞིོན། །གསེར་གྱི་ིཐིིག་ལ་ེསྦྱིན་སྲོེག་ཟ། །རྟེ་

དམར་ཅོན་རྣམས་མ་ེལྷའི་ིམིངོ་། །འིཁྱེོག་འིབར་བ་ིཤྭ་ན་རའི་ིབུ། །རླུངོ་ག་ིགྲོོགས་པ་ོ
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

ལམ་ནག་ཞུགས། །ནོར་ལས་རྒྱལ་རྣམས་མ་ེཡོ་ིམིངོ་། །ཆོོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོམཚུན་གྱི་ི

ལྷ། །ཡོ་མུ་ན་སྤུན་ལྔ་པའི་ིབདག །ཉ་ིབུ་མཚུངོས་འིཇུག་གཤིན་རྗོེའི་ིམིངོ་། །ལངྐའི་ི

བདག་པ་ོམགྲོིན་བཅུ་པ། །བདེན་བྲལ་བདག་པ་ོསྲོིན་པོའི་ིམིངོ་། །འིབོད་སྒྲིོག་མཚོན་

རྒྱུ་ཤ་རྗོེན་ཟ། །རོ་ཟན་སྲོིན་པོ་སྤྱིི་ཡོི་མིངོ་། །མཆོོག་སེམས་ཆུ་བདག་ལྕེེ་བརྒྱ་

པ། །ཞིགས་པ་ཅོན་རྣམས་ཆུ་ལྷའི་ིམིངོ་། །སྣ་ཚོགོས་རྟེ་ཅོན་སྟབོས་ཀྱི་ིལྷ། །གཡོ་ོབྱདེ་

མགནོ་པ་ོརླུངོ་ལྷའི་ིམངིོ་། །དྲ་ིབཞིནོ་རྟེག་འིགྲོ་ོམ་མསོ་འིཕེལེ། །རྡུལ་གྱི་ིཁ་ལ་ོརླུངོ་སྤྱིའིི་ི

མིངོ་། །མིག་སྐྱོ་གསངོ་བདག་གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ། །ངོལ་བསོས་ལུས་ངོན་རྣམ་སྲོས་

མིངོ་། །བདེན་དཔངོ་ཕེག་གི་ཤིངོ་རྟེ་ཅོན། །བདུད་ལ་སྐྱོེངོས་སྟེར་བསྟན་མའིི་

མངིོ་། །སྦྱནི་སྐྱོསེ་གཞུ་རྒྱལ་དབངོ་པའོི་ིདགྲོ །ཁུ་བའི་ིསློབོ་མ་བཅུད་མ་ིལྡན། །སྔོནོ་གྱི་ི

ལྷ་རྣམས་ལྷ་མིན་མིངོ་། །ཀུན་ཁྱེབ་འིཕྲོག་བྱེད་ཕྱོོགས་སྤྱིིའི་ིམིངོ་། །ལྷ་དངོ་ཕྱོོགས་ལ་

སགོས་པའི་ིརབ་ཏུ་བྱདེ་པའི།ོ།     །།

ནམ་མཁའི་དངོ་གཟའི་སྐར་ལ་སོགས་པའི་ིརབ་བྱེདེ།

ལྷ་ལམ་སྤྲོིན་ལམ་རྒྱུ་སྐར་ལམ། །ཀུན་གསལ་ཆུ་མཐིོངོ་ལྷའིི་རྫིིངོ་

རིངོ་། །གནམ་དགུངོ་ཀུན་ཁྱེབ་ནམ་མཁའིི་མིངོ་། །ཆུ་འིཛིན་སྒྲི་ལྡན་ཚོ་ཟེར་

འིཇེམོས། །ཆུ་ཁུར་མཁའི་གླེངོ་སྤྲོནི་གྱི་ིམངིོ་། །འིཇུག་པ་བརྒྱ་པ་གཞི་ིསྔོནོ་སྐྱོསེ། །ལུས་

ཕྲ་བད་ེའིཐུངོ་གླེགོ་ག་ིམངིོ་། །སྤྲོནི་གྱི་ིསྒྲི་དངོ་དབྱར་སྐྱོསེ་རྔ། །སྒྲི་བརྒྱ་པ་རྣམས་འིབྲུག་

སྐད་མིངོ་། །མེ་ཆོར་གནམ་ལྕེགས་སྤྲོིན་གྱིི་འིོད། །རི་འིཇེོམས་ལྕེེ་འིབབ་ཐིོག་གི་

མངིོ་། །སྐྱོནི་ཐིངོ་སྤྲོནི་རུས་ལ་ོཐིགོ་གཤདེ། །རྡོ་ོཆོར་ཆུ་མཁྲོགེས་སརེ་བའི་ིམིངོ་། །གྲུ་



མངོོན་བརོྗོད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཆུ་ཐིིགས།
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ཆོར་སྦྲངོ་ཆོར་སྤྲོནི་བཅུད་དངོ་། །སྤྲོནི་གྱི་ིམ་ེཏེགོ་ཆོར་པའི་ིམངིོ་། །རླུངོ་ག་ིརྒྱལ་མཚོན་

རྒན་པའོི་ིཐིགི །ངོ་འིཁྱེགོ་གཞུ་རསི་བརྒྱ་བྱནི་གཞུ། །སསོ་ཀ་བཞིད་རྣམས་འིཇེའི་ཚོནོ་

མིངོ་། །མདོངོ་སེལ་བུམ་སྐྱོེས་ཆུ་ལྷའི་ིབུ། །ཨི་གསྡེ་རྣམས་ར་ིབྱིའི་ིམིངོ་། །མཐི་ོརིས་

སྣངོ་བྱེད་མུན་པ་ཅོན། །སྲོིད་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་རཱི་ཧུ་ལ། །སེངོ་གེའི་ིབུ་མ་ོསྒྲི་གཅོན་

མངིོ་། །བཅུ་གཉསི་བདག་པ་ོའིདོ་སྟོངོ་ལྡན། །ནམ་མཁའི་ིནརོ་བུ་པད་མའི་ིགཉནེ། །རྟེ་

བདུན་བདག་པ་ོརྟེ་ལྗོངོ་ཅོན། །སྣངོ་བྱདེ་མ་ེཟླུམ་ཉ་ིམའི་ིམིངོ་། །བརླ་མདེ་འིདོ་སྲུངོ་ཁྱུངོ་

སྔོནོ་སྐྱོསེ། །ཉ་ིམའི་ིཁ་ལ་ོསྐྱོ་རེངོས་མངིོ་། །བད་ེའིབྱུངོ་གཙུག་རྒྱན་ར་ིབོངོ་འིཛནི། །རྒྱུ་

སྐར་རྒྱལ་པ་ོཀུ་མུད་གཉེན། །གཉིས་སྐྱོེས་རྒྱལ་པ་ོབསིལ་སྦྱིན་མཁན། །འིོད་དཀར་

ཅོན་དངོ་བཅུ་དྲུག་ཆོ། །ཆོ་གཏེེར་ཀུན་ཕེན་ཟླ་བའི་ིམིངོ་། །ས་སྐྱོེས་འིོད་ཟེར་དགུ་པ་

དངོ་། །བཀྲ་ཤསི་ཞིསེ་པ་མགི་དམར་མིངོ་། །གསལ་ལྡན་ཟླ་བུ་སྣར་མ་སྐྱོསེ། །གསརེ་

ལྡན་ལུས་གཅོགི་ལྷག་པའི་ིམིངོ་། །བླ་ོལྡན་དབྱངོས་བདག་མ་ེབཞི་ིསྐྱོསེ། །ལྷ་ཡོ་ིབླ་མ་

ཕུར་བུའི་ིམངིོ་། །ཁུ་བ་དཀར་པ་ོངོན་སྤེངོོ་བུ། །ལྷ་མནི་བླ་མ་པ་སངོས་མངིོ་། །འིདོ་ཟརེ་

བདུན་པ་གོས་སྔོོན་ཅོན། །ཚོངོས་སྐྱོེས་ཉ་ིབུ་སྤེེན་པའི་ིམིངོ་། །ནམ་མཁའི་དངོ་གཟའི་

སྐར་ལ་སགོས་པའི་ིརབ་ཏུ་བྱདེ་པའི།ོ།     །།

དུས་དངོ་བསྐལ་བ་ལ་སགོས་པའི་ིརབ་བྱེདེ།

བགྲོངོ་བྱ་སློར་བྱུངོ་ཡོངོ་དག་འིགྲོ།ོ །དུས་སྤྱིའིི་ིམངིོ་ཡོནི་ཉནི་མ་ོལ། །གདུགས་

དངོ་མུན་གསལ་བདུད་འིཇེོམས་ཟེར། །བྱ་བྲལ་སྣངོ་མེད་མེལ་ཚོ་ེཅོན། །སྔོ་ོསངོས་

ཆོགས་དུས་མཚོན་མའོི་ིམིངོ་། །དགའི་བཟངོ་རྒྱལ་སྟངོོ་རྫིགོས་པ་ལྔ། །ཟླ་བའི་ིཕྱོགོས་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

རེར་ལན་གསུམ་འིཁོར། །དཀར་ཕྱོོགས་གངོ་ཕྱོོགས་ཕྱོོགས་སྔོ་མ། །ཞི་ིདངོ་རྒྱས་

ཕྱོོགས་ཡོར་ངོོའི་ིམིངོ་། །ནག་ཕྱོོགས་དམར་ཕྱོོགས་ཕྱོོགས་ཕྱོ་ིམ། །དབངོ་དངོ་དྲག་

ཕྱོོགས་མར་ངོོའི་ིམིངོ་། །འིཇེལ་བྱེད་དབུགས་སྐྱོེས་ལོའི་ིཡོན་ལག །ཕྱོོགས་ཅོན་དུས་

ཀྱིི་ཟླ་བའིི་མིངོ་། །བཟོད་ལྡན་མ་དངོ་ལོའི་ིཐིོག་མ། །ཧོོར་ཟླ་བཅུ་གཅོིག་པ་ཡོི་

མངིོ་། །ཚོམི་བྱདེ་ནུས་ཟླ་རྒྱལ་ཟླའི་ིམིངོ་། །དཀའི་ཐུབ་ཟླ་བ་མཆུ་ཟླའི་ིམིངོ་། །འིབྲས་

ཟླ་དབ་ོཟླའི་ིམིངོ་དུ་གྲོགས། །འིདོད་དུས་ནག་པ་ཟླ་བའི་ིམིངོ་། །མ་ེཏེོག་ཅོན་དངོ་སྦྲངོ་

དུས་ནི། །ས་གའི་ིམིངོ་ཡོིན་སྣྲོོན་ཟླ་ལ། །འིདོད་འིཕེེལ་དག་བྱེད་ཟླ་བ་ཟེར། །ཆུ་སྟོད་

ཧོོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ིམིངོ་། །མཁའི་སྤྲོིན་ཅོན་ན་ིགྲོ་ོབཞིིན་མིངོ་། །སྤྲོིན་བཟངོ་ཁྱུ་མཆོོག་

ཁྲུམས་ཟླའིི་མིངོ་། །ལྟོད་མོའི་ིཟླ་བ་ཐི་སྐར་མིངོ་། །གླུ་དབྱངོས་ཟླ་བ་མངོ་པོ་

འིཛནི། །སྨནི་དྲུག་ཟླ་བའི་ིམངིོ་དུ་གྲོགས། །གྲོངོ་རགེ་ཅོན་དངོ་བསལི་ལྡན་མ། །ཁ་བའི་ི

དུས་རྣམས་དགུན་གྱི་ིམངིོ་། །དྲ་ིཞིམི་དྲདོ་འིབབེས་འིདདོ་པའི་ིདུས། །མ་ེཏེགོ་ལྡན་དུས་

དཔྱདི་གྱི་ིམིངོ་། །བད་ེབྱདེ་ངོསེ་སྲོགེ་ཚོ་གདུངོ་ཅོན། །སསོ་ཀའི་ིམིངོ་ཡོནི་ཆོར་འིབབ་

དུས། །སྤྲོིན་འིབྱུངོ་ཆོར་ལྡན་དབྱར་གྱི་ིམིངོ་། །འིབྲས་ལྡན་དུས་ཀྱི་ིལྔ་པ་དངོ་། །མདའི་

སྦྱནི་སྟནོ་གྱི་ིམངིོ་དུ་གྲོགས། །འིགྲོ་ོའིངོོ་འིདརོ་བྱདེ་ཟླ་བའི་ིཕྲངེོ་། །བགྲོངོ་གཞི་ིབགྲོངོ་བྱ་

ལོ་ཡོི་མིངོ་། །རབ་བྱུངོ་རྣམ་བྱུངོ་དཀར་པོ་དངོ་། །རབ་མྱོོས་སྐྱོེས་བདག་ཨིིངྒ་

ར། །དཔལ་གདོངོ་དངོསོ་པ་ོན་ཚོདོ་ལྡན། །འིཛནི་བྱདེ་དབངོ་ཕྱུག་འིབྲུ་མངོ་པ།ོ །མྱོསོ་

ལྡན་རྣམ་གནོན་ཁྱུ་མཆོོག་དངོ་། །སྣ་ཚོོགས་ཉི་མ་ཉི་སྒྲིོལ་བྱེད། །ས་སྐྱོོངོ་མི་ཟད་

ཐིམས་ཅོད་འིདུལ། །ཀུན་འིཛིན་འིགལ་བ་རྣམ་འིགྱུར་དངོ་། །བོངོ་བུ་དགའི་བ་རྣམ་

རྒྱལ་དངོ་། །རྒྱལ་བ་མྱོོས་བྱེད་གདོངོ་ངོན་དངོ་། །གསར་བྱུངོ་རྣམ་འིཕྱོངོ་སྒྱུར་བྱེད་



མངོོན་བརོྗོད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཆུ་ཐིིགས།
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དངོ་། །ཀུན་ལྡན་འིཕེར་བ་དག་ེབྱདེ་དངོ་། །མཛསེ་བྱདེ་ཁྲོ་ོམ་ོསྣ་ཚོགོས་དབྱགི །ཟལི་

གནནོ་སྤྲོ་ེའུ་ཕུར་བུ་དངོ་། །ཞི་ིབ་ཐུན་མོངོ་འིགལ་བྱདེ་དངོ་། །ཡོོངོས་འིཛནི་བག་མདེ་

ཀུན་དགའི་དངོ་། །སྲོིན་པ་ོམ་ེདངོ་དམར་སེར་ཅོན། །དུས་ཀྱི་ིཕེ་ོཉ་དོན་གྲུབ་དྲག །བླ་ོ

ངོན་རྔ་ཆོནེ་ཁྲོག་སྐྱུག་པ། །མགི་དམར་ཁྲོ་ོབ་ོཟད་པ་རྣམས། །མ་ེཡོསོ་ལ་སགོས་དྲུག་

ཅུའིི་མིངོ་། །ཡོོངོས་གྱུར་སྤྱིད་ཟིན་ལོའི་ིཕུངོ་པོ། །བསྐལ་པའིི་མིངོ་དུ་གྲོགས་པ་

ཡོིན། །དུས་དངོ་བསྐལ་པ་ལ་སོགས་པའི་ིརབ་ཏུ་བྱེད་པའི།ོ །མངོོན་བརྗོོད་ཀྱི་ིབསྟན་

བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའི་ིཆུ་ཐིིགས་ཞིེས་བྱ་བ་ལས་མཐི་ོརིས་ཀྱི་ིསྡེ་ེཡོན་ལག་དངོ་བཅོས་པ་

བཤད་ཟནི་ཏེ།ོ།         །།

ས་འིགོ་ག་ིསྡེ་ེཚོན་དངོ་བཅོས་པ།

ས་འིོག་གདེངོས་ཅོན་དམྱོལ་བ་དངོ་། །ཡོི་དྭགས་ཆུ་དངོ་ཆུའིི་སྲོོག་

ཆོགས། །གཟིངོས་དངོ་ཆུ་སྐྱོེས་སོགས་དབྱ་ེབ། །ཡོན་ལག་དངོ་བཅོས་འིདིར་བཤད་

བྱ། །བཅུ་འིོག་རྐོངོ་འིོག་སྟོབས་ལྡན་གནས། །ཀླུ་ཡོ་ིའིཇེིག་རྟེེན་ས་འིོག་མིངོ་། །རབ་

རིབ་སྨག་རུམ་མཁའི་ིཔགས་པ། །ཤ་ེམུན་ལྡོངོས་བྱེད་མུན་པའི་ིམིངོ་། །ར་ིགནས་

གདེངོས་ཅོན་ཀ་དྲུའི་ིབུ། །ན་ག་ཀླུ་ཡོ་ིམིངོ་དུ་བཤད། །རྐོངོ་སྦས་ལྟོ་ོའིཕྱོ་ེམིག་གིས་

ཐིསོ། །ལྕེ་ེགཉསི་བྲངོ་འིགྲོ་ོརླུངོ་ཟས་ཅོན། །དུག་འིཛནི་འིཁྱེགོ་འིགྲོ་ོསྦྲུལ་གྱི་ིམངིོ་། །ནག་

པ་ོབརྩོེགས་པ་ཚོངོས་པའི་ིབུ། །བེའུའི་ིལྟོ་ེབ་དུག་ག་ིམིངོ་། །འིདོད་པའི་ིའིབྲས་བྲལ་

ངོན་འིགྲོོའི་ིམཐིིལ། །བད་ེམེད་དམྱོལ་བའི་ིམིངོ་དུ་གྲོགས། །ངོན་ཁྱེབ་དཔལ་མིན་ཕུན་

ཚོོགས་མིན། །ཆུ་བོ་རབ་མེད་ཡོི་དྭགས་མིངོ་། །བརྣག་དཀའི་ཟུག་རྔུ་བྲོ་འིཚོལ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

བ། །མནར་བ་གདུངོ་བ་སྡུག་བསྔོལ་མིངོ་། །ཆུ་སྤེེལ་ཆུ་གཏེེར་ཟླ་བས་འིཕེེལ། །རིན་

ཆོེན་འིབྱུངོ་གནས་སིནྡྷུའི་ིབདག །ཟླ་བའི་ིམ་མ་རྒྱ་མཚོོའི་ིམིངོ་། །དག་བྱེད་ངོན་སེལ་

འིབྲུ་ཕེན་དངོ་། །བཏུངོ་བྱ་ཉལ་འིགྲོ་ོཆུ་ཡོ་ིམིངོ་། །ཛ་ཧུའི་ིབུ་མ་ོགསེར་ལྡན་མ། །ལམ་

གསུམ་ལྷ་ཆུ་གངྒཱའིི་མིངོ་། །རྩོོད་ཅོན་ཉི་མའིི་བུ་མོ་དངོ་། །ཞིི་བའིི་སྲོིངོ་མོ་པཀྵུའིི་

མངིོ་། །རྩོདེ་འིཇེའོི་ིཆུ་བ་ོཟླ་བ་སྐྱོསེ། །སྔོནོ་གྱི་ིགངོ་གཱ་སནིྡྷུའི་ིམངིོ་། །ཁྲོག་འིབབ་བརྒྱར་

གྱིསེ་སྲོདི་སྒྲུབ་མ། །ལག་པའི་ིཆུ་བ་ོས་ིཏེའི་ིམིངོ་། །འིཛུམ་དཀར་ཆུ་སྦུར་ལྦུ་བ་སྟ།ེ །ཆུ་

འིཁྱེགས་ཆོབ་རོམ་འིཁྱེགས་པའི་ིམིངོ་། །ཤ་ཾཀ་ཆུ་སྲོིན་གཤེད་དུངོ་སྟེ། །སྐྱོ་ེབ་ལྔ་པ་

གཡོས་འིཁྱེིལ་མིངོ་། །མུ་ཏེིག་འིབྱུངོ་གནས་ཉ་ལྕེིབས་ཏེེ། །ན་ཀྲ་འིཛིན་ཁྲོ་ིཆུ་སྲོིན་

མངིོ་། །གསརེ་མགི་ཅོན་དངོ་མིག་མ་ིའིཛུམ། །ཆུར་ཉལ་རྒྱབ་རིངོ་ཉ་ཡོ་ིམངིོ་། །འིགྲོམ་

སྐྱོངོོ་བུལ་འིགྲོ་ོངོན་ཤུབས་ཅོན། །ཡོན་ལག་ལྔ་པ་རུས་སྦལ་མངིོ་། །ལྕེ་ེམདེ་འིཕེར་འིགྲོ་ོ

སྦལ་བ་སྟེ། །ཆོོ་ལོའི་ིས་བོན་འིགྲོོན་བུ་མིངོ་། །ཉ་འིཛིན་ཆུའིི་སྤྲོེའུ་སྐད་ཅོིག་

དབུགས། །འུག་པ་མཆོདོ་བྱདེ་སྲོམ་གྱི་ིམིངོ་། །ཆུ་གཏེརེ་ལམ་ན་ིགཟིངོས་ལ་སྟ།ེ །ཞི་ོ

ཤ་རྣམ་བདུན་དེད་དཔོན་མིངོ་། །རྟེགས་གསུམ་སྒྲིོལ་བྱེད་རྟེ་མག་ོཅོན། །ཆུ་ཡོ་ིཤངིོ་རྟེ་

གྲུ་ཡོི་མིངོ་། །མཉན་པ་གདོས་དངོ་རྣ་བ་འིཛིན། །སྐྱོ་བ་འིཛིན་རྣམས་གྲུ་མཁན་

མིངོ་། །དཔལ་གོས་འིདབ་བརྒྱ་ཆུའིི་ལངོ་ཚོོ། །ཆུ་སྐྱོེས་འིདམ་སྐྱོེས་པད་མའིི་

མངིོ་། །དབངོ་མཆོགོ་སྟེངོ་འིཐུངོ་མགི་ག་ིགཉནེ། །ས་ཡོ་ིགདུ་བུ་ཨུད་པལ་མིངོ་། །སྟེངོ་

འིཐུངོ་དཀར་པ་ོམཚོན་མ་ོབཞིད། །ས་མོས་ས་དགའི་ཀུནྡའི་ིམིངོ་། །ཞིེས་པ་མངོོན་

བརྗོོད་ཀྱི་ིབསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའི་ིཆུ་ཐིིགས་ཞིེས་བྱ་བ་ལས་ས་འིོག་ག་ིསྡེ་ེཚོན་ཡོན་

ལག་དངོ་བཅོས་པ་བཤད་ཟནི་ཏེ།ོ། །།



མངོོན་བརོྗོད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཆུ་ཐིིགས།
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ས་གཞེ་ིདངོ་ར་ིགྲོོངོ་ལ་སགོས་པའི་ིརབ་བྱེདེ།

ས་གཞིི་ཡུལ་དངོ་ས་འིཛིན་གྲོོངོ་། །ནགས་ཚོལ་སྨན་དངོ་རི་དྭགས་

ཚོོགས། །མི་རིགས་དབྱེ་བ་བྱེ་བྲག་གཞིན། །འིདིར་ནི་ཡོན་ལག་དངོ་བཅོས་

བརྗོོད། །ནོར་འིཛིན་འིཛིན་མ་གསེར་ལྡན་མ། །ཀུན་བཟོད་ནོར་གྱི་ིབླ་ོགྲོོས་མ། །རྒྱ་

མཚོོའི་ིགོས་ཅོན་ས་གཞིིའི་ིམིངོ་། །དབུས་འིགྱུར་འིཆོངོ་དངོ་སའི་ིསྙིངོ་པ།ོ །འིཕེགས་

པའི་ིཡུལ་གནས་རྒྱ་གར་མིངོ་། །ནཾ�ཾ་པ་ལ་ན་ིབལ་པ་ོསྟེ། །མོངྒ་ོཞིེས་པ་སོག་པོའི་ི

མིངོ་། །སྟོངོ་ཁུན་མ་ཧཱ་ཙ་ིན་ནི། །རྒྱ་ནག་མིངོ་ཡོིན་བོད་འིད་ིལ། །བྷ་ོཊ་གངོས་ཅོན་

བསལི་ལྗོོངོས་ཟརེ། །ལམ་སྲོལོ་བགྲོདོ་བྱ་འིཇུག་བྱ་དངོ་། །བཤུལ་ལམ་ཤསེ་པ་ལམ་

གྱི་ིམིངོ་། །རནི་ཆོནེ་བརྩོགེས་པ་ར་ིཡོ་ིམཆོགོ །ར་ིརབ་ལྷུན་པའོི་ིམིངོ་དུ་གྲོགས། །ཁརོ་

ཡུག་མུ་ཁྱུད་རྩོ་ེགསུམ་པ། །རྡོ་ོརྗོའེི་ིར་ིརྣམས་ལྕེགས་རའིི་ིམངིོ་། །འིགྲོ་ོམདེ་གྱིནེ་འིཕྱུར་

མ་ིགཡོ་ོབ། །ས་འིཛིན་ཆུ་སྐྱོོབ་ར་ིསྤྱིིའི་ིམིངོ་། །ཁ་བའི་ིརྡུལ་བརྩོེགས་ཀ་ེལ་ཤ །ས་

འིཛིན་དཀར་པ་ོགངོས་རིའི་ིམིངོ་། །སྦེད་བྱེད་གོར་མ་བཅོོག་པ་ོདངོ་། །ཇུ་བ་ོགཏུན་

རྣམས་རྡོ་ོབའི་ིམིངོ་། །རྡུལ་དམར་ཕྱོ་ེདམར་ཞི་ཉ་ེསྐྱོེས། །སིན་དྷུ་ར་རྣམས་ལ་ིཁྲོིའི་ི

མིངོ་། །ས་འིོག་འིཕྲེངོ་བ་སྣ་ཚོོགས་མདོག །བྱ་ིལའི་ིམིག་རྣམས་བ་བླའི་ིམིངོ་། །བལ་

ཡུལ་སྐྱོསེ་དངོ་གླུ་ལྕེ་ེབ། །གར་མཁན་མ་རྣམས་ལྡོངོ་རསོ་མིངོ་། །སྔོནོ་པ་ོདངོ་ན་ིརྨ་བྱ་

ཅོན། །རྩོ་ེཅོན་མགྲོནི་རྣམས་སྤེངོ་མའི་ིམངིོ་། །མགི་སྨན་སྔོནོ་པ་ོབྱ་ཁྱུངོ་རྡོ།ོ །དུས་ཀྱི་ིམ་ེ

ཏེོག་མཐིིངོ་གི་མིངོ་། །མེ་ལྕེེ་ལེ་བརྒན་མེ་ཏེོག་དངོ་། །ཚོོན་ཆོེན་བཙག་སྟེ་རྡོོ་ཐིལ་

ན།ི །ས་དཀར་མངིོ་དུ་བཤད་པ་མཐིངོོ་། །སྐྱོངོོ་བྱདེ་རྒྱལ་ལམ་ཕེ་ོབྲངོ་འིཁརོ། །འིཇེགིས་

མེད་གནས་རྣམས་གྲོོངོ་སྤྱིིའི་ིམིངོ་། །གནས་གཞི་ིརྟེེན་གཞི་ིབླ་གབ་ཅོན། །ཁྱེིམ་དངོ་
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ཁབ་རྣམས་ཁངོ་པའི་ིམིངོ་། །གནྡྷོ་ོལ་དངོ་དྲ་ིགཙངོ་ཁངོ་། །ཀུན་དགའི་ར་བ་གཙུག་

ལག་ཁངོ་། །འིདུ་ཁངོ་དཀནོ་མཆོགོ་ཕེ་ོབྲངོ་མངིོ་། །དབནེ་གནས་ཞི་ིགྲོངོོ་བསམ་གཏེན་

ཁངོ་། །ཆོསོ་ཀྱི་ིའིདུན་ས་དགནོ་པའི་ིམིངོ་། །གཡུངོ་དྲུངོ་འིཁྱེལི་བ་བ་གམ་ཅོན། །རྒྱལ་

ཁབ་རྒྱལ་པའོི་ིཕེ་ོབྲངོ་མངིོ་། །ཁྲོམིས་མུན་ཕྱོག་སྦལ་འིཕྲུལ་འིཁརོ་ཁྱེམི། །ཏེལི་མར་ར་

བ་བཙནོ་རའི་ིམངིོ་། །ཡོངོ་ཐིགོ་ཡོ་ཕུབ་ཆུ་སྐྱོབོ་ན།ི །ཐིགོ་ག་ིམངིོ་སྟ་ེཆུ་སྐྱོརོ་ལ། །པུ་ཤུ་

མདའི་ཡོབ་ལན་ཀན་ཟེར། །རླུངོ་སྒོ་ོདྲ་མིག་བ་ལངོ་མིག །སྐར་ཁུངོ་མིངོ་སྟ་ེསྐས་ཀ་

ལ། །ཡོ་གད་ཐིེམ་སྐས་འིཛེགས་རྟེེན་ཟེར། །ཆོབ་སྒོ་ོསྒོ་ོའིཕེར་སྒོ་ོགླེེགས་ཏེེ། །ར་བ་

ཡོོངོས་བསྐོར་ལྕེགས་རིའིི་མིངོ་། །ས་གཞིི་དངོ་རི་གྲོོངོ་ལ་སོགས་པའིི་རབ་ཏུ་བྱེད་

པའི།ོ།     །།

ནགས་དངོ་སྨན་ལ་སོགས་ཀྱི་ིརབ་བྱེདེ།

ནགས་ཀླུངོ་དངོ་ནི་ཚོངོ་ཚོིངོ་ཅོན། །འིཐིིབས་པོ་ཤིངོ་ལྡན་ནགས་ཚོལ་

མིངོ་། །ལྗོོན་ཤིངོ་ལྡུམ་ར་བཅོོས་མའིི་ནགས། །ཉེ་བའིི་ཚོལ་རྣམས་སྐྱོེད་ཚོལ་

མངིོ་། །ཁྱེའེུ་ཁ་དངོ་སྟེངོ་དུ་འིཐིནེ། །ཞི་ལུ་སྐྱོསེ་རྣམས་མྱུ་གུའི་ིམིངོ་། །འིདབ་ལྡན་རྐོངོ་

འིཐུངོ་ཡོལ་ག་ཅོན། །རླན་སྐྱོེས་ས་སྐྱོེས་ཆུར་མ་ིལྷུངོ་། །རྩོ་ེམ་ོཅོན་རྣམས་ལྗོོན་ཤིངོ་

མངིོ་། །འིབྲས་བུས་འིཇེགི་དངོ་ཨི་ེརཎྜ༌། །ཆུ་ཤངིོ་སྨྱུག་མའི་ིམངིོ་དུ་གྲོགས། །སྡེངོོ་པའོི་ི

སོར་མ་ོཡོལ་ག་སྟེ། །ལྟུངོ་བྱེད་སྒྲིིབ་བྱེད་ལ་ོའིདབ་མིངོ་། །ཡོིད་དགའི་པུཥྤ་མ་ེཏེོག་

སྟེ། །སྙ་ེམ་གངོ་བུ་འིབྲས་བུ་མིངོ་། །ཡོམ་ཤིངོ་བུད་ཤིངོ་ཚོིམ་བྱེད་ཤིངོ་། །སྲོེག་ཤིངོ་

སྦྱནི་སྲོགེ་ཤངིོ་ག་ིམངིོ་། །ཨི་ཤ་ཏྭ་དངོ་གླེངོ་པའོི་ིཟས། །ཤིངོ་དབངོ་བྱངོ་ཆུབ་ལྗོནོ་ཤངིོ་



མངོོན་བརོྗོད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཆུ་ཐིིགས།
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མིངོ་། །ཡོོངོས་འིདུ་གསེར་ཤིངོ་རྔ་ཡོབ་ཅོན། །ས་བརྟེོལ་དཔག་བསམ་ཤིངོ་གི་

མིངོ་། །བདུད་འིཇེོམས་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་སྟེ། །སྔོ་ོསངོས་དངོ་ན་ིཙན་དན་མཆོོག །ཧོ་ར་ི

ཙན་དན་བ་གླེངོ་མགོ །ས་མཆོོག་ཟེར་རོ་དམར་པོ་ལ། །ཙནྡ་སྦྲུལ་གྱིི་སྙིངོ་པོའི་ི

མིངོ་། །དཔལ་དུམ་མ་ལ་ཡོར་སྐྱོེས་ནི། །ཙནྡ་སྤྱི་ིསྟ་ེདཀར་པ་ོལ། །འིདབ་ལུས་ཚོོས་

བྱདེ་སྣུམ་ལྡན་ཟརེ། །སཱ་ལ་སྤེསོ་དཀར་ཤངིོ་ལ་སྟ།ེ །ནགས་ཀྱི་ིཙནྡན་ཨི་ག་རུའི།ོ །ལྷ་

ཤིངོ་ཐིངོ་ཤིངོ་ཤུག་པ་སྟེ། །རྐོངོ་མཛེས་འིདྲ་ེའིཇེིགས་གུ་གུལ་ལ།ོ །འིཛག་བྱེད་ཙཱུ་ཏེ་

ཨི་མྲ་སྟ།ེ །རྐོངོ་མཛེས་མྱོ་ངོན་མདེ་ཀྱི་ིམིངོ་། །ནུས་ལྡན་བནྡྷུན་ཀ་ལ་སྟ།ེ །དྲ་ིལྡན་བ་ཀུ་

ལ་ཡོི་མིངོ་། །རོ་མངོར་བཅུད་འིཛིན་བུར་ཤིངོ་སྟེ། །རོ་ལྡན་རྒུན་འིབྲུམ་ཤིངོ་གི་

མིངོ་། །པཱ་ལ་ཤ་དངོ་ཀེངོ་ཤུ་ཀ །འིདབ་གསུམ་རྒྱ་སྐྱོེགས་ཤིངོ་ག་ིམིངོ་། །དམར་པ་ོ

ལེན་པ་ཞུ་མཁན་ཏེ།ེ །ལ་ེབརྒན་བཙོད་ཀྱི་ིམིངོ་དུ་གྲོགས། །མདོག་མཛེས་ཡུངོ་བ་ལྒ་

སརེ་ཏེ།ེ །ཤིངོ་སརེ་དུས་སྐྱོསེ་སྐྱོརེ་པའི་ིམིངོ་། །བྱསི་པའི་ིནུ་མ་གླུ་ལནེ་མ། །སེངོ་ལྡངེོ་

མིངོ་སྟེ་གསོམ་ལ་ནི། །ཐིངོ་ཤིངོ་བཅུད་འིཛིན་ཟེར་བ་ཡོིན། །ཏེི་ལྡུ་སྟར་ག་ནག་པ་ོ

སྟ།ེ །རྒྱ་ཤུག་རས་བལ་ཤངིོ་ག་ིམངིོ་། །སྨྱུག་རྒདོ་ལས་ཤངིོ་ཤུན་པ་མཁྲོགེས། །ཚོགིས་

བརྒྱ་པ་རྣམས་འིདོ་མའི་ིམིངོ་། །སྲོནི་ཅོན་སྦུབས་ལྡན་གླེིངོ་བུའི་ིཤངིོ་། །རླུངོ་ག་ིསྒྲི་སྒྲིགོ་

སྨྱུག་མའིི་མིངོ་། །གྲོོ་ག་ཤུན་འིཇེམ་རེ་ཥ་འིདབ། །ཡོི་གེའིི་གཞིི་ཅོན་སྟག་པའིི་

མངིོ་། །གཞིནོ་ནུའི་ིའིཕྲངེོ་ཅོན་མ་ལ་ཏེ།ི །སྣ་མའི་ིམ་ེཏེགོ་ཛཱ་ཏེིའི་ིམིངོ་། །དཔལ་གྱི་ིམིངོ་

ཅོན་ལྷའི་ིམ་ེཏེོག །སྤེོས་ཀྱི་ིརྒྱལ་པ་ོལ་ིཤིའི་ིམིངོ་། །རྩོ་བ་བརྒྱ་པ་ཁ་ཆོ་ེསྐྱོེས། །གུར་

ཀུམ་མིངོ་སྟ་ེསུག་སྨེལ་ལ། །ཐུམ་གསུམ་ལུས་ངོན་མ་ཞིེས་ཟེར། །མ་ིརྒན་སེན་མ་ོན་

ག་ིསྟ།ེ །ཟླ་བའི་ིབྱ་ེམ་ཀ་ཀ་ོལའི།ོ །དྲ་ིསྲོས་སྤུ་ཅོན་སྤེངོ་སྤེོས་ཏེ།ེ །སྟོན་གྱི་ིམ་ེཏེོག་སྤེངོ་
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རྒྱན་མངིོ་། །ཀུན་དངོོ་ར་ོལྡན་ལྷ་མནི་ཁྲོག །ཀློ་ཀློའོི་ིསྤེསོ་རྣམས་སྒོགོ་པའི་ིམངིོ་། །འིདབ་

གསུམ་གཏུན་ཤིངོ་ངོངོ་པའི་ིརྐོངོ་། །ལ་ཕུག་མིངོ་ཡོིན་ཀུ་ཤ་ལ། །དག་བྱེད་རྩྭ་མཆོོག་

ཁྲུས་རྩྭ་ཟརེ། །ནགས་དངོ་སྨན་ལ་སགོས་ཀྱི་ིརབ་ཏུ་བྱདེ་པའི།ོ།       །།

ར་ིདྭགས་དངོ་བྱེ་ལ་སགོས་པའི་ིརབ་བྱེདེ།

འིཕྲགོ་བྱདེ་གདངོོ་ལྔ་རལ་བ་ཅོན། །སྡེརེ་ཆོགས་རྒྱལ་པ་ོསེངྒའེི་ིམིངོ་། །ལུས་

བཀྲ་དྲ་ིསྣོམ་ངོར་སྐད་ཅོན། །ནགས་ཀྱི་ིཤྭ་ན་སྟག་ག་ིམིངོ་། །གཅོན་གཟན་གཏུམ་པ་ོ

དོམ་ལ་སྟེ། །ར་ིདྭགས་ཟ་བ་དྲེད་ཀྱི་ིམིངོ་། །མངོ་སྐྱོ་ེས་འིཇེོམས་ངུར་སྒྲི་ཅོན། །མཆུ་

རིངོ་སྤུ་རིངོ་ཕེག་པའི་ིམིངོ་། །མཚོའི་དངོ་ཀ་ོཔ་འིཕེར་བ་སྟ།ེ །ས་མྱོོས་ཅོ་ེསྤྱིངོ་ཝ་སྐྱོེས་

མིངོ་། །གྲོོངོ་སྤྲོེའུ་ཁྲུས་མཁན་བྱ་ིལ་ནི། །ཞུམ་བུའི་ིམིངོ་སྟ་ེམ་ཧོ་ེལ། །ས་ཉལ་མིག་

དམར་ཁྱུ་མཆོོག་ཟེར། །ཁྲོ་ིགཉན་ས་ལུས་རླུངོ་ག་ིསྲོོག །འིཕྲོག་བྱེད་ར་ིདྭགས་སྤྱི་ིཡོ་ི

མིངོ་། །བས་ེདངོ་རྭ་གཅོིག་གཅོིག་པུར་གནས། །བས་ེརུའི་ིམིངོ་སྟ་ེསྤྲོེའུ་ལ། །ཡོལ་

གའི་ིར་ིདྭགས་གཉརེ་མའི་ིགདོངོ་། །འིཕེར་འིགྲོ་ོས་ཡོ་ིམཇུག་མ་ཟརེ། །རྐུན་པ་ོརྐོ་ོབྱདེ་

བྱ་ིབ་སྟ།ེ །གཤནི་རྗོའེི་ིབུ་ན་ིགྲོགོ་མའི་ིམངིོ་། །བལ་ཅོན་ཐིགས་མཁན་སྡེམོ་ལ་སྟ།ེ །མར་

གྱིིས་ཉམས་བྱེད་སྡེིག་རྭའི་ིམིངོ་། །སྒོོངོ་སྐྱོེས་ཚོངོས་སྐྱོེས་གཉིས་སྐྱོེས་དངོ་། །ཡོན་

ལག་དྲུག་པ་ནམ་མཁའི་ིརྟེ། །མཁའི་འིགྲོ་ོའིདབ་ཆོགས་བྱ་སྤྱིིའི་ིམིངོ་། །མིག་མཛེས་

དབྱངོས་སྙན་གཞིན་གྱིིས་གསོས། །དཔྱིད་ཀྱི་ིཕེ་ོཉ་ཁུ་བྱུག་མིངོ་། །སྤྲོིན་སྒོེག་མགྲོིན་

སྔོནོ་འིདབ་བརྒྱ་པ། །མདོངོས་མཐིའི་གཙུག་ལྡན་སྤྲོནི་ལ་དགའི། །འིབྲུག་སྒྲིས་མངོལ་

འིཛནི་རྨ་བྱའི་ིམངིོ་། །འིཐིརོ་བྱདེ་ཡོདི་གཞུངོས་ལྕེ་ེགཉསི་པ། །འིཇེམ་ལྗོངོ་ཚོགི་འིཇེམ་



མངོོན་བརོྗོད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཆུ་ཐིིགས།
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ན་ེཙོའི་ིམིངོ་། །རིངོ་འིཕུར་རླུངོ་སྤྱིོད་བྱ་རྒོད་མིངོ་། །མཇུག་ནག་མགྲོིན་རིངོ་ཁྲུངོ་ཁྲུངོ་

མིངོ་། །ལུས་དཀར་གྲོོངོ་འིཇེོམས་འིཁོར་ལོའི་ིལག །དྲ་བའིི་རྐོངོ་ལྡན་ངོངོ་པའིི་

མིངོ་། །གཉིས་གཉིས་སྤྱིོད་དངོ་མཚོན་མ་ོའིབྲལ། །འིདབ་ལྡན་གསེར་ལྡན་ངུར་པའི་ི

མངིོ་། །གངོས་སྦལ་མཛའི་མ་ོཀ་དམ་པ། །ཆུ་སྐྱོར་མིངོ་སྟ་ེཕུག་རནོ་ལ། །དགི་སྙན་རྡོ་ོ

ཡོ་ིཟས་ཅོན་ཟེར། །ནོར་བུའི་ིམགྲོིན་ཅོན་ཟངོས་ཟ་ེཅོན། །མཚོན་མ་ོརིག་པ་ཆུ་བྱའི་ི

མིངོ་། །སྣ་རིངོ་མཚོན་སྤྱིོད་བྱ་རོག་དགྲོ། །ཉིན་མ་ོལོངོ་བ་འུག་པའི་ིམིངོ་། །འིགལ་

འིདུའི་ིརྫུན་ཅོན་འིབྱུངོ་པོའི་ིབྱ། །གད་མོའི་ིདབྱངོས་ལྡན་སྲོིན་བྱའི་ིམིངོ་། །འིཁྲོིག་སྦེད་

གཞིན་གསོས་མདོག་གཅོིག་པ། །ཁ་ཏྭ་ཐིོས་སྒྲིོག་བྱ་རོག་མིངོ་། །འིོལ་བ་ཙ་ིལ་ན་ེལ་ེ

སྟ།ེ །ཀ་ལནྡ་ཀ་མཆོལི་པའི་ིམིངོ་། །པགས་བྱའེུ་མཚོན་རྒྱུ་ཕེ་ཝངོ་སྟ།ེ །ཆོ་ག་ཕྱོ་ེལབེ་

ཅོ་ོཀའི་ིམངིོ་། །རྐོངོ་དྲུག་བུངོ་བ་བྷྲ་མ་ར། །ར་ཡོགི་གཉསི་པ་མ་ེཏེགོ་འིཐུངོ་། །སྦྲངོ་རྩོའིི་ི

བརྟུལ་ཞུགས་གེ་སར་སྤྱིོད། །འིཁོར་འིགྲོོ་བཅུད་འིཛིན་སྦྲངོ་མའིི་མིངོ་། །སྦུབས་

ཤུབས་མཛདོ་རྣམས་སྒོ་ོངོ་སྟ།ེ །འིགབེས་བྱདེ་ལུས་འིདགེས་འིདབ་གཤགོ་དངོ་། །ར་ི

དྭགས་དངོ་བྱ་ལ་སོགས་པའི་ིརབ་ཏུ་བྱདེ་པའི།ོ།       །།

བྲམ་ཟ་ེདངོ་རྒྱལ་རགིས་ལ་སགོས་རབ་བྱེདེ།

གངོ་ཟག་ཤེད་བུ་མ་ནུའི་ིབུ། །རྐོངོ་གཉིས་ཤེས་ལྡན་མ་ིསྤྱིིའི་ིམིངོ་། །སྐྱོ་ེརྒྱལ་

ལྔ་སྐྱོསེ་བགྲོདོ་བྱདེ་དངོ་། །ཁུ་བའི་ིབདག་ཉདི་སྐྱོསེ་པའི་ིམིངོ་། །སྐྱོ་ེདམན་སྟོབས་མདེ་

འིཆོིངོ་བྱེད་མ། །གཡོོན་མ་བགྲོོད་བྱ་བུད་མེད་མིངོ་། །ཡོན་ལག་མཆོོག་མ་གླེངོ་ཆོེན་

འིགྲོསོ། །ལུས་ཕྲ་སྒོགེ་མ་ོསྐདེ་མདེ་མ། །ར་ིདྭགས་མགི་ཅོན་མཛསེ་མའི་ིམངིོ་། །མཆོསི་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

འིབྲངོ་ཆུངོ་མ་ཁྱེིམ་འིཛིན་མ། །མནའི་མ་རིགས་སྐྱོོངོ་བག་གསར་མིངོ་། །འིཕེགས་མ་

རྒྱལ་མ་ོས་སྤྱིོད་མ། །བཙུན་མོའི་ིམིངོ་སྟ་ེརྗོ་ེམ་ོདངོ་། །ཇེ་ོམ་ོསྐྱོ་ེདགུའི་ིབདག་མོའིངོ་

ཟེར། །འིཕྱོོན་མ་གཡོེམ་མ་གཟུགས་འིཚོོངོ་མ། །གཟུགས་ཀྱིི་སྙེ་མ་ལྕུག་ལྡན་

མ། །འིཇུད་མཐུན་རེས་མ་སྨད་འིཚོོངོ་མིངོ་། །འིཁྲོིག་པ་ལོག་གཡོེམ་དགའི་མགུར་

སྤྱིོད། །ཤེ་སྦྱོར་གསངོ་སྤྱིོད་གྲོོངོ་པའིི་ཆོོས། །ལག་བསྡེམས་མི་ཚོངོས་སྤྱིོད་ཀྱིི་

མིངོ་། །རྡུལ་དངོ་མེ་ཏེོག་ཟླ་མཚོན་ཏེེ། །མངོལ་ཆོགས་ལུས་ལྕེི་སྦྲུམ་མའིི་

མིངོ་། །བལྟོམས་པ་བཙས་པ་སྐྱོེས་པ་སྟེ། །ཞི་ོའིཐུངོ་བྱིས་པ་བུས་པའི་ིམིངོ་། །སྐྱོེད་

བྱེད་ཕེ་དངོ་ཡོབ་ལ་སྟེ། །རབ་བསྐྲུན་སྐྱོེད་མ་མ་དངོ་ཡུམ། །ཁྱེ་ོཤུག་ཁྱེིམ་ཐིབ་བཟའི་

ཚོ་ོསྟ།ེ །ཐིརོ་བུ་ལངོ་ཚོ་ོགཞིོན་ནུའི་ིམིངོ་། །སྨནི་དངོ་ལ་ོམངོ་ཁུར་ལྡན་དངོ་། །བཞི་ིབའི་ི

གནས་སྐབས་རྒན་པོའི་ིམིངོ་། །དུས་ཆོོས་ལྔ་བ་བལྟོ་བའི་ིམཐིའི། །ཚོ་ེའིདའི་ཚོ་ེའིཕེ་ོ

འིཆོ་ིབའི་ིམིངོ་། །འིཇེིགས་གནས་ར་ོགནས་ཕེ་མེས་གནས། །ཞི་ིབའི་ིགནས་རྣམས་

དུར་ཁྲོདོ་མིངོ་། །གསུམ་པའི་ིརངོ་བཞིནི་ཟ་མ་ན།ི །མ་ནིངོ་མངིོ་སྟ་ེའིགོ་མདེ་ལ། །རལ་

གུ་ཅོན་དངོ་ཉུག་རུམ་ཟེར། །མཉེས་གཤིན་མཛའི་བཤེས་རྩོ་ལག་དངོ་། །ཉ་ེའིབྲེལ་ཉ་ེ

དུ་གཉེན་སྤྱིིའིི་མིངོ་། །སྔོོན་སྐྱོེས་ཕུ་བོ་གཅོེན་རྣམས་ནི། །ཇེོ་ཇེོའི་ིམིངོ་ཡོིན་ནུ་བོ་

ལ། །ཕྱོིས་སྐྱོེས་གཅུངོ་པ་ོཐི་ཆུངོ་དངོ་། །སྲོིངོ་མོར་ཆོ་ེཞི་ེལྕེམ་མ་ོཟེར། །ཟག་ཕུངོ་ཉེར་

ལེན་ཕུངོ་པ་ོགཟུགས། །ཚོོགས་པ་སྐུ་ལུས་སྤྱི་ིཡོ་ིམིངོ་། །མིག་འིཛིན་དབུ་དངོ་ཡོན་

ལག་མཆོོག །མག་ོབོའི་ིམིངོ་སྟ་ེསྐྲ་ལ་ན།ི །རལ་བ་ཐིོར་ཚུགས་སློར་སྐྱོ་ེདངོ་། །གཙུག་

ཕུད་མག་ོཉལ་ལན་བུ་ཟེར། །ཡོལ་ག་ལྔ་བ་དཔུངོ་པའི་ིའིདབ། །སུག་པ་འིཛིན་བྱེད་

ལག་པའིི་མིངོ་། །ལག་པའིི་ཡོལ་ག་སོར་མོ་སྟེ། །ལག་སྐྱོེས་སྡེེར་མོ་སེན་མོའི་ི



མངོོན་བརོྗོད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཆུ་ཐིིགས།
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མངིོ་། །རྒྱུ་བྱདེ་བགྲོདོ་བྱདེ་རྐོངོ་པ་སྟ།ེ །སྒྲི་ོབ་འིབྲས་བུ་རླགི་པའི་ིམངིོ་། །ཕེ་ོརྟེགས་དྲན་

ཀ་མྱོོས་བྱེད་ཤིངོ་། །འིདོམས་ཀྱིི་སྦ་བ་ཕེོ་མཚོན་མིངོ་། །ཆོོས་འིབྱུངོ་པདྨ་མེ་ཏེོག་

ལམ། །ཆུ་གཉརེ་སྲོདི་ལམ་གཉསི་དགའི་ིཁྱེམི། །དགའི་བའི་ིབུ་ག་མ་ོམཚོན་མངིོ་། །ཤ་

མཆོགོ་སྲོགོ་གནས་ཙཏིྟ་ཐུགས། །སམེས་ཀྱི་ིཁངོ་པ་སྙངིོ་ག་ིམིངོ་། །རཀྟ་རྨ་སྐྱོསེ་ཤའི་ི

ས་བནོ། །ཁྲོག་ག་ིམངིོ་སྟ་ེཤ་ལ་ན།ི །མ་ཾས་ལུས་ཟུངོས་གསུམ་པ་ཟརེ། །ཞིག་དངོ་སྣུམ་

བག་ཚོིལ་ལ་སྟ།ེ །རུས་པར་གདུངོ་དངོ་ཀེངོ་རུས་ཟེར། །ཁུ་བ་ས་བོན་ཁམས་དཀར་

པོ། །དྭངོས་མ་ཀུནྡ་ཐིིག་ལེའི་ིམིངོ་། །རུས་འིཆོིངོ་འིདབ་ལྡན་རྩོ་ལ་སྟེ། །ཁྲོག་འིཛིན་

རུས་གཟེབ་པགས་པའི་ིམིངོ་། །ལུས་སྐྱོེས་པགས་པའི་ིམྱུ་གུ་དངོ་། །པགས་པའི་ིམ་ེ

ཏེོག་བ་སྤུའིི་མིངོ་། །ལྟོ་བྱེད་འིདྲེན་བྱེད་ལྷའིི་སྒྲིོན་མེ། །སྣངོ་བྱེད་ཙཀྵུ་སྤྱིན་མིག་

མིངོ་། །སྒྲི་འིཛིན་ཐིོས་འིཛིན་ཉན་བྱེད་སྙན། །རྣ་བའི་ིམིངོ་སྟ་ེསྣོམ་བྱེད་ཤངོས། །དྲ་ི

འིཛིན་དྲ་ིལེན་སྣ་ཡོ་ིམིངོ་། །བཅུད་མ་ར་ོའིཛིན་ངོག་ག་ིའིདབ། །སྨྲ་བའི་ིའིབབ་སྟེགས་

ལྗོགས་ལྕེེའི་ིམིངོ་། །ལྡད་བྱེད་མཆོ་ེབ་ཚོེམས་གཉིས་སྐྱོེས། །ས་ོསྟ་ེས་ོགོས་སྒྲི་ོདམར་

མཆུའི།ོ །གདོངོ་ཞིལ་ཟ་བྱེད་སྨྲ་བའི་ིསྒོ།ོ །གཏེམ་གྱི་ིའིབྱུངོ་གནས་ཁ་ཡོ་ིམིངོ་། །གྲོ་ེབ་

མགྲོིན་མགུལ་མགུར་སྐ་ེསྟ།ེ །གསུས་པ་དཀུ་དག་ལྟོ་ོབའི་ིམིངོ་། །བྲངོ་སྐྱོེས་འི་ོའིཛིན་

ལངོ་ཚོོའི་ིམཚོན། །འིདོད་པའི་ིམྱོོས་བུམ་ནུ་མའི་ིམིངོ་། །བཤངོ་ལམ་འིོག་སྒོ་ོའིཕེོངོས་

རྐུབ་སྟ།ེ །དཔྱ་ིདངོ་སྟ་ཟུར་དཔྱ་ིམགོའི་ིམིངོ་། །རྒྱུན་འིབབ་དྲ་ིཆུ་གཅོིན་ལ་སྟ།ེ།བཤངོ་

བ་ཕྱོ་ིས་དྲ་ིཆོེན་མངིོ་། །རདི་སྐམེ་ཤ་སྲོབ་སྟབོས་ཆུངོ་སྟ།ེ །འིཚོག་ལྡན་ཤ་རྒྱས་སྟབོས་

ལྡན་མིངོ་། །ཚོིག་ཉམས་ངོག་དབུལ་ལྐུགས་པ་སྟེ། །གླེེན་པ་རྨོངོས་པ་བླུན་པོའི་ི

མིངོ་། །གྲོིམ་གྲུངོ་སྒྲིིན་པ་ོསྤྱིངོ་ལ་སྟེ། །ནད་ལ་བྲ་ོའིཚོལ་འིདུ་བ་འིཁྲུགས། །ཟུག་རྔུ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

གཅོོངོ་དངོ་སྙུན་ཞིེས་ཟེར། །རྩོ་ིསྨན་ནད་སེལ་རྐྱེེན་སྨན་རྣམས། །སྨན་ཏེ་ེསྨན་པར་

འིཁྱུད་དཔྱད་པར། །འིཚོ་ོབྱདེ་སྐྱོནོ་ཤསེ་ཚོ་ེརགི་ཟརེ། །བཀདོ་དངོ་སྤྲོས་དངོ་སྤུད་དངོ་

སྤེ། །བརྒྱན་པའི་ིམིངོ་སྟ་ེདབུ་རྒྱན་ལ། །ཅོདོ་པན་པྲོོག་ཞུ་རྩོ་ེཕྲན་ཟརེ། །འིཁྱེལི་བ་ཅོན་

ན་ིརྣ་རྒྱན་ཏེ།ེ །མགུལ་ན་སྤེ་བ་མགྲོནི་རྒྱན་མིངོ་། །ཕྱོངོ་ཕྲུལ་ཞིསེ་པ་ད་ོཤལ་ཏེ།ེ །འིགོ་

པག་སྐ་རགས་རྒྱན་ཅོན་མིངོ་། །ཁ་བ་བྱ་ེམ་ཟླ་བའི་ིཐིལ། །ནུས་ལྡན་སྤྲོནི་སྙིངོ་ག་བུར་

མིངོ་། །ར་ིདྭགས་ལྟོ་ེབ་སྦྲུལ་སྐྲག་བྱེད། །མྱོོས་པའི་ིམཚོན་མ་གླེ་རྩོིའི་ིམིངོ་། །ཀུན་

མཐིོངོ་བཞིིན་སྣོད་མ་ཀུ་ར། །བྱ་ིདོར་མེལ་ཚོ་ེམ་ེལོངོ་མིངོ་། །ཁྱེིམ་གྱི་ིནོར་བུ་སྣུམ་ཟ་

དངོ་། །སྣངོ་གསལ་སྒྲིོན་མ་ེམར་མེའི་ིམིངོ་། །བག་ོབ་དགབ་བྱ་གཅོེར་སྐྱོོབ་དངོ་། །ན་

བཟའི་གསོ་ཀྱི་ིམིངོ་དུ་གྲོགས། །མ་ིལ་སགོས་པ་རབ་ཏུ་བྱདེ་པའི།ོ །

བྲམ་ཟ་ེདངོ་རྒྱལ་རགིས་ལ་སགོས་པའི་ིརབ་བྱེདེ།

ས་བནོ་ལས་བྱུངོ་གདུངོ་དངོ་རུས། །ཆོ་ོའིབྲངོ་ཤ་ཉ་ེརྣག་ལས་སྐྱོསེ། །རགིས་

བརྒྱུད་མིངོ་ཡོིན་འིཕེགས་རིགས་ལ། །ཚོངོས་སྤྱིོད་ནགས་གནས་དགེ་སློོངོ་

ཟེར། །སྔོོན་སྐྱོེས་གཉིས་སྐྱོེས་ཚོངོས་པའིི་བུ། །ཁ་སྐྱོེས་མགྲོིན་སྐུད་བྲམ་ཟེའིི་

མངིོ་། །སྡེམོ་བརྩོནོ་ཐུབ་པ་དཀའི་ཐུབ་སྤྱིདོ། །བདེན་སྨྲ་གཙངོ་གནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ། །མ་ི

སྨྲ་ངོག་བཅོད་དྲངོ་སྲོོངོ་མངིོ་། །བླ་ོལྡན་སེམས་ཤེས་དུས་ཡོིག་ཅོན། །དཔྱོད་ལྡན་རྣམ་

གསལ་དྲན་པའི་ིདབངོ་། །གསལ་སྒོ་ོཀུན་རགི་གྲོངོས་ཅོན་མཛངོས། །རགི་པའི་ིདཔའི་

བོ་མཁས་པའིི་མིངོ་། །ལམ་སྟོན་བླ་མ་སློོབ་དཔོན་ཏེེ། །གྲྭ་བ་ཉེ་གནས་སློོབ་མའིི་

མིངོ་། །ཚོོགས་པ་འིདུས་པ་འིཁོར་ལ་སྟེ། །བརྟུལ་ཞུགས་གས་ོསྦྱོངོ་བསྙེན་གནས་



མངོོན་བརོྗོད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཆུ་ཐིིགས།
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མངིོ་། །རྒྱུད་བདུན་པ་དངོ་མཐི་ོརསི་དནོ། །སྦྱནི་སྲོགེ་ཅོསེ་པ་མཆོདོ་སྦྱནི་ཏེ།ེ །གསར་

འིོངོས་གླེ་ོབུར་འིོངོས་པ་ནི། །མགྲོོན་པོའི་ིམིངོ་ཡོིན་ཡོོན་ལ་ནི། །མཆོོད་པ་དངོ་ན་ིམ་ེ

ཏེོག་ཟེར། །ཕུལ་དངོ་དབུལ་བ་འིབུལ་བ་སྟ།ེ །སྦྱིན་དངོ་གཏེོངོ་བ་བྱིན་པའི་ིམིངོ་། །ཉ་ེ

རགེ་ཞིལ་བསལི་ཁ་བཤལ་ཏེ།ེ །འིཐིརོ་འིཐུངོ་མཆོདོ་ཡོནོ་ཡོནོ་ཆོབ་མངིོ་། །ས་སྐྱོོངོ་མ་ི

རྗོ་ེདཔུངོ་པ་སྐྱོེས། །དམའི་སྐྱོོབ་ས་སྤྱིོད་སྐྱོ་ེདགུའི་ིབདག །ས་བདག་མ་ིདབངོ་རྒྱལ་

པོའི་ིམིངོ་། །མིའི་ིལྷ་གནམ་བསྐོས་འིཁོར་སྒྱུར་ཏེེ། །ཁམས་རྒྱལ་སྡེ་ེདཔོན་རྒྱལ་ཕྲན་

མིངོ་། །བཀའི་དབངོ་གྲོོས་སྣོད་མདུན་ན་འིདོན། །ཕྱོིངོ་སངོ་སྣ་ཆོེན་བློན་པོའི་ི

མིངོ་། །མཛོད་པ་ནོར་སྐྱོོངོ་ལྡ་ེམིག་པ། །མིག་ག་ིཆོོས་ཅོན་གཉེར་པའི་ིམིངོ་། །དུས་

ཤེས་མཚོན་མཁན་སྐར་དཔྱད་པ། །གྲོངོས་ཤེས་ལྟོས་མཁན་རྩོིས་པའི་ིམིངོ་། །སྨྱུག་

ཅོན་འིབྲ་ིམཁན་ཡོིག་མཁན་ཏེེ། །ཕེ་ོཉ་ཉན་རྣ་བྱ་མ་རྟེ། །གཏེམ་སྐྱོེལ་འིཕྲིན་སྐྱོེལ་བངོ་

ཆོེན་མིངོ་། །གདམས་པ་རྗོེས་གནངོ་བཀའི་ལུངོ་སྟེ། །ནོངོས་པ་སྐྱོོན་ཅོན་ཉེས་པའི་ི

མིངོ་། །ལུགས་དངོ་ཡུལ་ཆོོས་རྒྱལ་ཁྲོིམས་ཏེེ། །རྣམ་གཞིག་ཕྱོག་རྟེེན་འིབུལ་བའི་ི

མིངོ་། །གཡོར་ཁྲོལ་ཤོ་གམ་སྡུད་པ་དཔྱ། །ཁྲོལ་རིགས་མིངོ་ཡོིན་གདུགས་ལ་

ན།ི །ཚོད་སྐྱོབོ་ཐུར་མ་བརྒྱ་པ་ཟརེ། །བ་དན་བྷྭ་ཛ་རྒྱལ་མཚོན་ཏེ།ེ །གཡོ་ོབྱདེ་བསལི་

བྱདེ་རྔ་ཡོབ་མངིོ་། །མ་ཎ་ིཞིསེ་པ་ནརོ་བུ་སྟ།ེ །རཏྣ་རནི་པ་ོཆོ་ེཡོ་ིམངིོ་།རྡོ་ོརྗོའེི་ིརགིས་ན་ི

ཕེ་ལམ་སྟ།ེ །སྤྲོནི་ཆོནེ་གཞིནོ་སྐྱོསེ་བཌཱེུར་མིངོ་། །ནརོ་བུའི་ིསྙངིོ་པ་ོཨིནིྡྲ་སྙལི། །དབངོ་

སྔོནོ་མཐིནོ་ཀ་ཆོནེ་པའོི་ིམིངོ་། །རནི་ཆོནེ་དམར་པ་ོཔད་རག་སྟ།ེ །ནརོ་བུ་སེར་པ་ོཀ་ེཏེ་

ཀའི།ོ །མཁའི་ལྡིངོ་གཤགོ་པ་རྡོའོི་ིསྙངིོ་པ།ོ །ནརོ་བུ་ལྗོངོ་ཁུ་མརྒད་མིངོ་། །མན་ཤལེ་ཟླ་

འིོད་མིག་ལ་ཕེན། །ནོར་བུ་དཀར་པོ་ཆུ་ཤེལ་མིངོ་། །ས་ཟླ་མདོག་བཟངོ་ས་ལེ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

སྦྲམ། །རིན་ཆོེན་དངོ་པ་ོགངོ་གཱ་སྐྱོེས། །ཧོ་ེམ་ཟོངོ་མཆོོག་གསེར་གྱི་ིམིངོ་། །མཚོོན་

ཅོན་མདོག་ངོན་ཁརྫུ་རཾ། །རིན་ཆོེན་གཉིས་པ་དངུལ་གྱི་ིམིངོ་། །མཚོལ་སྐྱོེས་མེས་

འིཆོིངོ་དངུལ་ཆུ་སྟེ། །ར་ིསྙིངོ་གར་བུ་ལྕེགས་ཀྱི་ིམིངོ་། །ལྗོོན་དམར་ཀློ་ཀློ་ོཁ་ཟངོས་

ཏེ།ེ །ཟངོས་སྐྱོསེ་བསལི་སྐྱོསེ་འིཁར་བའི་ིམིངོ་། །གསེར་ཅོན་རྩོབིས་བརྩོགེས་ར་གན་

ཏེ།ེ །སྐུད་འིདྲནེ་ལནེ་པ་ོཁབ་ལནེ་མིངོ་། །རྡོ་ོཡོ་ིརྒྱལ་པ་ོགཡུ་ལ་སྟ།ེ །གྲོལོ་བ་ཅོན་ན་ིམུ་

ཏེིག་མིངོ་། །ལུས་དམར་འིདབ་དངོ་དཔལ་མེ་ཏེོག །རིན་ཆོེན་སྡེོངོ་པོ་བྱུ་རུའིི་

མིངོ་། །ལག་ལྡན་གཉིས་འིཐུངོ་མྱོོས་བུམ་ཅོན། །ས་ོལྡན་ཉ་ིབུ་ས་ོགཉིས་པ། །དབྱུག་

པའི་ིསྣ་ཅོན་གླེངོ་པོའི་ིམིངོ་། །མགྱིོགས་འིགྲོ་ོརྒྱབ་འིཛིན་རྟེག་ཏུ་ཟ། །དཔལ་བུ་རྔ་ཡོབ་

མཇུག་མ་ཅོན། །རླུངོ་སྐྱོསེ་བངོ་ལྡན་རྟེ་སྤྱིའིི་ིམངིོ་། །ཅོངོ་ཤསེ་ལགེས་འིགྲོ་ོརླུངོ་གཤགོ་

ཅོན། །རིགས་ལྡན་གྱི་ིལིངོ་རྟེ་མཆོོག་མིངོ་། །ལམ་བགྲོོད་སྒྲི་ལྡན་ཤིངོ་རྟེ་སྟེ། །ཁྱེོགས་

དངོ་ཐིེག་པ་བཞིོན་པའི་ིམིངོ་། །མཚོོན་ཆོས་འིཚོ་ོབ་དཔུངོ་བུ་ཆུངོ་། །ལུས་ཀྱི་ིརྒོལ་བ་

རྐོངོ་དམག་མིངོ་། །མདའི་རྟེེན་མདའི་ཟ་མདའི་སྣུན་བྱེད། །མདའི་བསྐྱོེད་གནམ་རུ་

གཞུ་ཡོི་མིངོ་། །ཉག་ཕྲན་འིབིགས་བྱེད་རྩོེ་མོ་ཅོན། །སྒྲིོ་ལྡན་དྲངོ་འིགྲོོ་མདའི་ཡོི་

མིངོ་། །ཤངོ་ལངོ་རྡོེག་ཆོ་རྗོེས་སུ་གཅོོད། །དཔལ་གྱི་ིསྙིངོ་པ་ོརལ་གྲོིའི་ིམིངོ་། །འིཁྲུག་

གོས་མཚོོན་སྐྱོོབ་ལྕེགས་གོས་དངོ་། །ག་ོཆོ་ཁྲོབ་སྟ་ེརྨོག་ལ་ན།ི །ལྕེགས་ཞུ་མག་ོསྐྱོོབ་

ཡོ་ལད་ཟེར། །རུ་བ་དཔུངོ་ཚོོགས་དམག་དཔུངོ་དངོ་། །ཡོན་ལག་བཞིི་པ་དམག་

ཚོགོས་མིངོ་། །སྟབོས་ཆོནེ་གྱིད་མ་ིཕེ་རལོ་གནནོ། །བརྟུལ་ཕེདོ་བསྙེངོས་བྲལ་གཡུལ་

ངོོར་བརྟེན། །གཏུམ་པོའི་ིདཔུངོ་ཅོན་དཔའི་བོའི་ིམིངོ་། །དཔུངོ་ག་ིཁྱུ་མཆོོག་རལ་གྲོིའི་ི

གཉེན། །དམག་ག་ིའིདྲེན་པ་དམག་དཔོན་མིངོ་། །འིཁྲུག་འིཛིངོ་འིཐིབ་རྩོོད་གཡུལ་



མངོོན་བརོྗོད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཆུ་ཐིིགས།
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འིགྱིེད་དེ། །ཞིོགས་འུར་བྱེར་འིཁྱུས་བྲོས་པའི་ིམིངོ་། །སྡེངོ་བྱེད་མཛའི་བྲལ་ཕེ་རོལ་

པོ། །ཕྱོིར་རྒོལ་ཕེས་རྒོལ་དགྲོ་ཟླའི་ིམིངོ་། །བརྒྱལ་མྱོོས་བོག་རྨོངོས་འིཇེིགས་སྐྲག་

སྟེ། །བསྒྲིལ་བ་བཀུམས་པ་བསད་པའི་ིམིངོ་། །སྲོོག་བྲལ་ཕུངོ་པ་ོར་ོལ་སྟེ། །བྱུས་

ལེགས་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའིི་མིངོ་། །ཡོིད་གཅུགས་མཛའི་བཤེས་ཁོན་མེད་

ཟུན། །གྲོགོས་པ་ོབླ་ོཉ་ེརངོ་ཕྱོགོས་མིངོ་། །བྲམ་ཟ་ེདངོ་རྒྱལ་རགིས་ལ་སགོས་རབ་ཏུ་

བྱདེ་པའི།ོ། །།

རྗོ་ེརགིས་དངོ་དམངོས་རགིས་ལ་སགོས་པའི་ིརབ་བྱེདེ།

བརླ་སྐྱོེས་ཇེ་ོབ་ོརྗོེའུ་རིགས་ཏེེ། །འིཚོ་ོཚོིས་འིཇུག་བྱེད་ས་ོནམ་མིངོ་། །འིབྲུ་

སྐྱོསེ་ས་རྨསོ་ཞིངིོ་པ་སྟ།ེ །རྨ་ོབྱདེ་ས་འིཇེམོས་ཐིངོོ་གཤལོ་མངིོ་། །གཤལོ་མདའི་གཉའི་

ཕུར་གཉའི་ཤིངོ་སྟེ། །འིཇེོར་དངོ་རྐོ་ོབྱེད་ཏེོག་ཙེའི་ིམིངོ་། །གཅོོད་བྱེད་རྔ་བྱེད་ཟོར་བ་

སྟ།ེ །བཙུགས་སྐྲུན་བསྐྱོདེ་གདབ་བཏེབ་པའི་ིམངིོ་། །འིབྲུ་དཀར་པ་ཏེ་ལ་འིབྲས་སྟ།ེ །ཆུ་

མ་རྩོ་ིདཀར་ནས་ཀྱི་ིམིངོ་། །ཡོིད་ལེགས་ཡོིད་བཟངོ་གྲོ་ོལ་སྟེ། །ཚོོགས་ཅོན་འིཕྲོག་

བྱེད་ཙ་ན་ཀ །ནས་ཀྱི་ིའིཁྲོ་ིཤིངོ་སྲོན་མའི་ིམིངོ་། །དོན་གྲུབ་ཟས་གཙངོ་ཡུངོས་ཀར་

ཏེེ། །ཚོ་བའི་ིསྣུམ་ཅོན་པད་ཁའི་ིམིངོ་། །སྔོོན་སྐྱོེས་ནག་མ་ོལྷ་མིན་མོ། །ཡུངོས་ཀར་

རྒྱལ་པ་ོསྐ་ེཚོའེི་ིམངིོ་། །དགོ་པ་ཞིསེ་པ་སྙ་ེམ་སྟ།ེ །སྦུན་པ་ཕུབ་མ་ཕྱོ་ིསྐགོས་མིངོ་། །སྔོ་ོ

སངོས་ངོེས་སྒྲིིབ་ལྗོངོ་པ་སྟ།ེ །ས་ོམ་རྨ་མེད་སྲུས་ཀྱི་ིམིངོ་། །གཡོོས་མ་ལག་བད་ེཕྱོག་

ཚོངོ་བ། །ཐིབ་ཀ་པ་སྟ་ེཐིབ་ཚོངོ་ལ། །གཡོསོ་ཁངོ་གསལོ་ཁངོ་བསྲོ་ོཁངོ་ཟརེ། །མ་ེཐིབ་

སྒྱེེད་པུ་ཐིབ་ཀ་སྟེ། །རྔོད་གཞིི་ཐིེར་པོ་སློ་ངོའིི་མིངོ་། །ཁོལ་མ་གཡོོ་སྣོད་ཕྲུ་བ་
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དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

སྟ།ེ །སྐྱོགོས་དངོ་ལག་སྐྱོགོས་གཟར་བུའི་ིམིངོ་། །ཁམ་ཕེརོ་ཞིསེ་པ་རྫི་ཕེརོ་ཏེ།ེ །ཡོལོ་

གོ་ཞིེས་པ་སྣོད་སྤྱིད་མིངོ་། །བཞིེས་པ་ཟས་ལྟོོ་ཁ་ཟས་སྟེ། །བྱ་ན་སྐྱོོ་ཚོ་ཚོོད་མའིི་

མིངོ་། །ཆུ་རོ་འིགྱུར་བྱེད་དཔྱིད་དུས་ཆོགས། །ལན་ཚོའིི་མིངོ་ཡོིན་འིདོད་ཞིེན་

ལ། །གདུངོ་བ་ཆོགས་པ་སྲོེད་པ་ཟེར། །ཁ་སྐམ་ཆུ་འིདོད་སྐོམ་པ་སྟེ། །བྲུ་བ་ཚོ་བ་

ལྟོགོས་པའི་ིམངིོ་། །ཕྱུགས་སྐྱོངོོ་ཕྱུགས་ལྡན་འིབྲགོ་པ་སྟ།ེ །ལྐོགོ་ཤལ་ནགོ་ཅོན་བ་ལངོ་

མངིོ་། །བཟངོ་པ་ོཁྱུ་མཆོགོ་གླེངོ་ལ་སྟ།ེ །གྲུས་མ་འིབབ་བྱདེ་བ་ཡོ་ིམིངོ་། །མཆུ་འིཕྱོངོ་

རླུངོ་དགའི་རྔ་མོངོ་སྟེ། །ལྦ་འིཕྱོངོ་ཚོེ་ཚོེ་ར་ཡོི་མིངོ་། །ལྟོོ་འིཕྱོངོ་གཡོངོ་མོ་ལུག་ལ་

སྟེ། །ནུ་སྐྱོེས་འི་ོམ་རབ་ཆོགས་ཞི་ོའིོ། །རྩོ་ིབཅུད་བསྲུབས་སྐྱོེས་མར་ལ་སྟེ། །ཆུ་སྐྱོ་

ཆོབ་སྐྱོ་དར་བའི་ིམངིོ་། །ལམ་འིགྲོོན་ཟངོོ་འིཚོ་ོཚོོངོ་ལ་སྟ།ེ །བརྗོ་ེདངོ་བསྒྱུར་བ་ཉ་ོཚོོངོ་

མངིོ་། །འིཇེལ་བྱདེ་ཉ་ག་སྲོངོ་ལ་སྟ།ེ །འིདགེས་བྱདེ་སྙམོ་བྱདེ་ན་རའི་ིམིངོ་། །ནརོ་རྫིས་

ཡོ་ོབྱདེ་ཟངོ་ཟངིོ་དཀརོ། །ཀ་ཅོ་དབྱགི་རྣམས་དངོསོ་པའོི་ིམིངོ་། །འིདྲསེ་མ་ཀུན་གཏུམ་

རིགས་ཀྱི་ིཐི། །ཕྱོིས་སྐྱོེས་རྐོངོ་སྐྱོེས་དམངོས་རིགས་མིངོ་། །འིཕྲེངོ་ལྡན་མ་ེཏེོག་གིས་

འིཚོོ་བ། །ཕྲེངོ་རྒྱུད་མཁན་ཏེེ་རྫི་མཁན་ལ། །འིཁོར་ལོས་འིཚོོ་དངོ་བུམ་མཁན་

ཟེར། །མཚོོན་ཆོ་མཁན་དངོ་རྡོེག་ཆོ་མཁན། །མགར་བའི་ིམིངོ་སྟ་ེར་ིམ་ོབར། །པིར་

ཐིོགས་བཀྲ་བྱེད་ཚོོན་འིཚོོ་ཟེར། །འིདྲ་འིབག་ལྡེར་བཟོ་སྣངོ་བརྙིན་དངོ་། །སློར་

གཟུགས་སློོངོ་བྱས་སྐུ་གཟུགས་མིངོ་། །ལྷ་ཡོསི་འིཚོ་ོབ་སྐུ་གཉརེ་ཏེ།ེ །གསོ་བཟ་ོཚོམེ་

བུ་མཁན་གྱི་ིམངིོ་། །ཀ་ོཔགས་མཁན་ན་ིལྷམ་བཟ་ོསྟ།ེ །རྩོ་ེརྣ་ོཀ་ོའིབགིས་སྙུངོ་བུའི་ིམངིོ་

། །འིབྱར་བྱེད་སྣག་ཚོ་འིཕེེལ་བྱེད་སྤྱིིན། །ཡོིན་ཏེེ་ལྷམ་ལ་ཚོེར་མ་སྲུངོ་། །ཞིབས་

ཕྱོགས་མཆོིལ་ལྷམ་བཅོག་ལྷམ་ཟེར། །ཤིངོ་མཁན་ཞིེས་པ་ཤིངོ་བཟ་ོསྟེ། །བཙ་ོབླག་



མངོོན་བརོྗོད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའིི་ཆུ་ཐིིགས།
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མཁན་ན་ིཚོོས་མཁན་མིངོ་། །ཟླ་འིཛིན་སྐྲ་མཁན་འིདྲེག་མཁན་ཏེ།ེ །མིག་འིཕྲུལ་བྱེད་

པ་སྒྱུ་མའིི་མིངོ་། །ཟློས་གར་མཁན་ནི་གར་པ་སྟེ། །མྱོོས་བྱེད་ཟོངོ་ཅོན་ཆོངོ་མའིི་

མངིོ་། །མྱོསོ་བྱདེ་མྱོསོ་འིགྱུར་ཆུ་བདག་སྐྱོསེ། །ཡོངོ་འིབབ་ཆུ་མ་ཅོ་ཅོ་ོབྱདེ། །ལྷ་མིན་

ཉིངོ་ཁུ་ཆོངོ་གི་མིངོ་། །མངོར་ལྡན་སྤྲོ་ཚོིལ་སྦྲངོ་རྩོི་སྟེ། །གླེ་རྔན་བྱ་དགའི་ཡོོན་གྱིི་

མངིོ་། །ཡུངོ་པ་ོའིདལོ་བ་རགིས་ངོན་ཏེ།ེ །གསདོ་པ་ོགཤདེ་མ་ཤ་བ་ར།ི །བཤན་པ་ལངིོ་

པ་རྔནོ་པའི་ིམངིོ་། །འིཆོངིོ་བྱདེ་དྲ་བ་རྙི་ིརྒྱ་སྟ།ེ །སྲོད་བུ་ཐིག་པ་ཞིགས་པའི་ིམིངོ་། །གྲོོངོ་

ག་ིགཅོན་གཟན་སེངྒ་ེརགིས། །ནརོ་སྲུངོ་རྡོ་ོརྗོའེི་ིམཇུག་མ་ཁྱེིའི།ོ །མགྲོནི་བཟངོ་རྣ་ཆོནེ་

ཤུགས་འིགྲོ་ོབ། །བཟདོ་པའི་ིམུ་ཁྱུད་བོངོ་བུའི་ིམིངོ་། །རྩོ་ེརྒདོ་བྲན་ཁལོ་མངོག་གཞུག་

འིབངོས། །ཞིབས་འིབྲིངོ་གཞིན་གསསོ་ཕྱོག་བརྙིན་དངོ་། །བཀའི་ཉན་ཅོ་ིབགྱི་ིགཡོགོ་

ག་ིམིངོ་། །ཨིར་པ་ཇེག་པ་འིཇེབ་བུ་བ། །འིགོ་རྒྱུ་གཡོས་མ་ཆོམོ་རྐུན་མིངོ་། །བཀྲནེ་པ་ོ

དབུལ་པ་ོསྒྲུབ་ངོན་དངོ་། །ཕེོངོས་པ་ནོར་མེད་མིངོ་དུ་གྲོགས། །ལག་རྐྱེོངོ་ལམ་པ་མུ་

ལྟོ་ོབ། །ད་ར་ིདྲ་རྣམས་སྤྲོངོ་པའོི་ིམིངོ་། །ཆོ་འིཛིན་གཉའི་པ་ོདཔངོ་པ་ོསྟ།ེ །ཆོ་ོལ་ོཟ་རྒྱན་

ཤ་ོཡོ་ིམངིོ་། །རྗོ་ེརགིས་དངོ་དམངོས་རགིས་ལ་སགོས་པའི་ིརབ་ཏུ་བྱདེ་པའི།ོ །

མངོོན་བརྗོོད་ཀྱི་ིབསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའི་ིཆུ་ཐིིགས་ཞིེས་བྱ་བ་ལས་ས་གཞིིའི་ི

སྡེ་ེཡོན་ལག་དངོ་བཅོས་པ་བཤད་ཟནི་ཏེ།ོ། །།

མཇུག་བྱེངོ་།

  སྨྲས་པ། འིཕེགས་ཡུལ་འིཆོི་མེད་བངོ་མཛོད་ལས་བྱུངོ་བའིི། །ལེགས་

བཤད་ནོར་བུ་རིན་ཐིངོ་ཆོེ་ན་ཡོངོ་། །དེངོ་དུས་འིགྲོོ་བློའི་ིསྤྱིོད་ཡུལ་མ་ཡོིན་
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ཞིེས། །མཆོོད་སྦྱིན་བརྒྱ་པའི་ིམདུན་སར་ལྷ་རྣམས་གླེེངོ་། །བརྟེན་པའི་ིའིཁོར་ལ་ོངུར་

སྨྲིག་གར་མཁན་མཆོོག །ཀུན་དགའི་ིམཚོན་ཅོན་གཞུངོ་བཟངོ་ཚོིག་ག་ིགཏེེར། །ད་ེ

ཡོངོ་ལེགས་སྦྱར་བརྡོ་ལ་མ་བྱངོ་ན། །བརྗོོད་བྱའིི་གཏེིངོ་མཐིའི་ཆོ་ཙམ་ག་ལ་རྙིེད། 

།བསིལ་ལྗོོངོས་ས་སྤྱིོད་ཡོོངོས་ཀྱིི་རབ་དངོ་ཕུལ། །ངོག་གི་དབངོ་ཕྱུག་འིཇེིག་རྟེེན་

གྲོགས་པའི་ིསྡེའེི།ི །ལགེས་པར་བཤད་པ་མཁས་པའི་ིརྣ་རྒྱན་དའེི།ི །རྗོདོ་བྱདེ་ཕེ་མཐིའི་

ཚོིག་མདའིི་ལམ་ལས་བརྒལ། །དེ་ཕྱོིར་ཧོ་ཅོངོ་རྒྱས་བསྡུས་མཐིའི་སྤེངོས་ཤིངོ་། 

།བཀློགས་པ་ཙམ་གྱིསི་བད་ེབླག་དནོ་རྟེགོས་པའི།ི །སྔོནོ་མདེ་བསྟན་བཅོསོ་རྒྱ་མཚོའོི་ི

ཆུ་ཐིིགས་འིད།ི །བླ་ོགསལ་གཞིོན་ནུ་དགའི་བའི་ིགཉེན་མཆོོག་ཡོིན། །ད་ེལས་འིོངོས་

པའི་ིལེགས་སྤྱིད་མཐུ་དཔལ་གྱིིས། །བརྟེན་གཡོོའི་ིམིངོ་དོན་ཀུན་ལ་མ་རྨོངོས་པར། 

།མཁས་པའིི་བགྱིི་བ་གསུམ་གྱིིས་རྒྱལ་བའིི་བསྟན། །འིཛིན་ལ་རྒྱལ་བ་ཉིད་དངོ་

མཚུངོས་པར་ཤོག །ཅོེས་མངོོན་བརྗོོད་ཀྱི་ིབསྟན་བཅོོས་རྒྱ་མཚོོའི་ིཆུ་ཐིིགས་ཞིེས་བྱ་

བ་འིད་ིཡོངོ་དཔྱོད་ལྡན་ཚོོངོ་དཔོན་དཔལ་འིབྱོར་ཕུན་ཚོོགས་ལགས་སྐུ་མཆོེད་ཟུངོ་

ནས་ནན་ཆོེན་པོས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་ལྟོར། རྒྱ་བོད་ཀྱིི་བརྡོ་དངོ་མངོོན་བརྗོོད་ཀྱིི་

གཞུངོ་མངོ་པ་ོཞིིག་མིག་ལམ་དུ་བྱས་པའིི་ཤཱཀྱིའིི་དགེ་སློོངོ་དྷརྨ་བྷ་དྲས་རངོ་ལ་ོས་ོ

གཅོིག་པ་རྔ་ཆོེན་གྱི་ིལོའི་ིགྲོ་ོབཞིིན་ཟླ་བའི་ིཡོར་ཚོེས་བཟངོ་པོར་བཞིད་དངུལ་ཆུའི་ིར་ི

ཁྲོདོ་དགའི་ལྡན་རྩོེའི་ིསྤེངོོ་ཁངོ་དུ་སྦྱར་བ་དག་ེལགེས་འིཕེལེ།།
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རྣམ་གྲོལོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མཚོརོ་ར་ོགཅོགི་ཏུ། །

གཞིལོ་བའི་ིམཐིའི་ཡོས་ཆོསོ་ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུངོ་། །

ཚོགི་ག་ིགཟགེས་མ་རསེ་ཀྱིངོ་དུག་གསུམ་གྱི།ི །

དྲ་ིམ་ཡོངོོས་འིཁྲུད་ལགེས་བཤད་བདུད་རྩོ་ིའིད།ི །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ིརྣམ་དཀར་ཕུངོ་པའོི་ིམཐུས། །

ཡོངོ་དག་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟོངོ་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངོས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲོ་ོབ་མ་ལུས་པ། །

ངོསེ་ལགེས་ནརོ་བུའི་ིམཛདོ་ལ་དབངོ་འིབྱརོ་ཤགོ །

ཅོེས་འིཛམ་གླེིངོ་ཡོངོས་པའི་ིཁྱེོན་ལ་འིཚོ་ེམེད་ཞི་ིབའི་ིལམ་སྟོན་རྣམ་འིདྲེན་

ཤཱཀྱི་སེངྒེའི་ིརིངོ་ལུགས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འིཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོོགས་དུ་

མའི་ིཆོེད་དུ་དམིགས། ནངོ་བསྟན་གྲུབ་མཐིའི་རིས་མེད་ཀྱི་ིགསུངོ་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དངོ་བསྐྲུན་འིགྱུར་གངོ་ལའིངོ་སྦྱར་ཆོོག་པའི་ིདག་ེབསྔོོའི་ིསྨོན་ཚོིག་ཏུ་ཤཱཀྱིའི་ི

དག་ེསྦྱངོོ་ཆོསོ་སྨྲ་བ་ངོག་དབངོ་བླ་ོབཟངོ་བསྟན་འིཛནི་རྒྱ་མཚོསོ་སྦྱར་བའི།ོ།
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