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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

ཨ་ཁུ་ཤྗེས་རབ་ཆོས་འཕྗེལ་ལམ་ཤྗེས་རབ་ཨོཾ་ཆོས་ནི། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་སོད་ཙམ་ལ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་ཉྗེ་འགམ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། 

ཆུང་དུས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྗེ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་དུས་འཁོར་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆོས་ཞུགས་ཀིས། དུས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཕོགས་ཀི་གཞུང་ཆྗེན་

ཁག་ལ་སོབ་གཉྗེར་དང་ཐུགས་འཛིན་གནང་ཞིང་། ཞོར་དུ་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་དང་གཞུང་ཆྗེན་གཞན་གི་སོར་ལའང་སྦྱང་བརོན་གནང་། 

ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུ་པ་ནས་ཕིར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ། དོན་གཉྗེར་ཅན་རྣམས་ལ་སྒ་དང་སུམ་རྟགས། རིས་དཀར་ནག་སོགས་

ཀིས་ཁིད་ཆག་མྗེད་གནང་ཞིང་། གཞན་སོབ་གྲྭ་འདྲ་མིན་དུའང་འཆད་ཁིད་ཀིས་བོད་ཀི་སད་ཡིག་སོགས་ཉམས་པ་སར་གསོའི་ཕོགས་སུ་མཛད་རྗེས་

བསྐྱངས། 

ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡུལ་དུ་ལྗེགས་སྦྱར་གི་བརྡ་སྤོད་པའི་བསན་བཅོས་བཞི་ལས་པ་ཎི་པའི་ཁིད་རྒྱུན་བོད་དུ་ཆད་ནས་ཡུན་རིང་སོང་ཡོད་པ་ལ། 

དྗེ་ཉིད་སར་གསོའི་ཐུགས་རྗེ་བཅངས་ཏྗེ། གྲྭ་ཤག་སོགས་ཡོ་ཆས་གང་ཡོད་བཙོངས་ཤིང་། འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའི་བོད་ཀི་མཐོ་སོབ་ཏུ་

བཞུགས་ནས། པ་ཎི་པའི་ཁིད་རྒྱུན་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་ཞིག་ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་བ་དང་། སད་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་བ་ཞིག་ལ་ག་ཆ་སྤད་དྗེ་པ་ཎི་པའི་

ཁིད་རྒྱུན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཞུས། ཕིར་བོད་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་པ་ཎི་པའི་ཁིད་རྒྱུན་སྗེལ་བ་སོགས་བླ་ན་མྗེད་པའི་མཛད་རྗེས་བཞག ། 

ད་ལན་དྲ་ཚིགས་ཀི་རྒྱ་རིས་ཀི་ཚན་པར་གནས་ཟིན་ཕིར། མཁས་དབང་དམ་པ་ཁོང་གི་གསུང་རོམ། རྒྱ་རིས་ཀི་བསན་བཅོས་ལས་ཚན་པ་ཐུང་

ངུ་ཞིག་རོམ་སྒིག་བས་པ་ཡིན།



ཞུ་སྒྩིག་པའྩི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤྗེལ་གི་མཆོད་རྟྗེན་གི་ཕྗེང་བས་མུ་ཁྱུད་བས་པའི་རང་རྗེའི་ས་ལའི་སྨན་ལོངས་སུ། ཆོས་རྒྱལ་ལོ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་

དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་ཀི་གྗེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏོས་དང་མཉམ་པ་ཡོད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕྗེལ་འགིབ་སོགས་ཀིས་མང་པོ་

ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁོད་དུ་ཆྗེས་མཐའ་མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསྗེན་ལ་ཉྗེ་བ་སོགས་ཀིས་དྗེ་དག་མྱུར་

སྐྱོབ་དང་། གཅྗེས་ཉར་བྗེད་རྒྱུ་ནི་འཕིས་མྗེད་ན་སྔ་མྗེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དྗེས་རང་རིགས་བསམ་ཡོད་གང་མང་ཞིག་གིས་དྗེ་དག་བསྐྱར་དཔར་དང་། 

དྗེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སོགས་ཀིས་འགྗེམས་སྗེལ་དང་། སྲུང་སྐྱོབ་ལ་རྗེམ་བཞིན་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལྗེགས་སོ་འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་

ནོ།། 

ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དྗེའི་ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་དྗེའི་བླ་སོག་ཡིན་ཞིང་། དྗེ་ཉིད་དར་སྗེལ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་

བྗེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དྗེ་ཉིད་ཀི་འོས་འགན་ཡིན་ན། བསམ་བློའི་རྒྱགས་ཕྗེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གྗེགས་བམ་དྗེ་དག་ནི། ཤྗེས་རིག་གི་ཉིང་

བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བླ་སོག་ཀང་ཡིན་ནོ།།  སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ལས་ཀང་། ཤྗེར་ཕིན་གི་གྗེགས་བམ་རིན་པོ་ཆྗེ་ཉིད། ཡི་གྗེར་

འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་སོགས་ཀི་ཕན་ཡོན་ནི་སོང་གསུམ་ནོར་གིས་བཀང་སྗེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསོད་

ནམས་ཆྗེ་བར་གསུངས་པ་སོགས་ཀིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་གྗེགས་བམ་དག་ཡི་གྗེར་འབྲི་བ་དང་། འབྲིར་བཅུག་པ་དག་གི་ཕན་ཡོན་དང་དགྗེ་མཚན་ཀང་

མཚོན་ལ། དོན་གནད་ཀང་གོ་ཐུབ་བོ།། 

༸ གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆྗེན་པོ་མཆོག་གིས་ཀང་། ང་རང་སྐུ་ཆྗེན་པོ་དང་འདུ་ཁང་རིག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་དྗེ་ཙམ་དགའ་བོ་མྗེད། སྐུ་ཆྗེན་པོ་

བཞྗེངས་རུང་དྗེས་གསུང་ནི་མི་འབོན། དྗེ་ལས་དཔྗེ་ཆ་མང་པོ་དཔར་བསྐྲུན་གིས་འགྗེམས་སྗེལ་བས་ན་བཟང་། ཞྗེས་ཚོགས་སུ་བཀའ་གནང་བ་
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དང་འོག་མཁའ་
༦༠

རོས། །བསྒྱུར་ལ་ཐིག་
༦༠

རོ་བརྒྱན་ཐུབ་
༢༤༧

རྒྱལ། །གིས་ཐོབ་སྗེང་སྤིན་འཕོ་ཞག་གོ།ལོ་འཕོའི་ཞག་ཅྗེས་བ་བ་འདི། །རིས་ཀི་འཕོ་རྣམས་སོོར་མཚམས་ནས། །བརི་བའི་ལོ་

འགོ་ཉི་ལྡོག་ཡན། །སོང་བའི་ཉིན་ཞག་གངས་ཡིན་ནོོ། །
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རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སྒོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྗེས་ལྗེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅྗེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲྗེན་ཤཱཀ་སྗེངྗེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་

སོགས་འཕལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆྗེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྗེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་

དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགྗེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགྗེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །
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