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དགུང་ལོ་ོལྔའི་ིསྐབས་གུང་ཐང་སྐུ་གོང་མེའི་ིཡང་སྲིིད་དུ་ངོས་འིཛོིན་གནང་། དགུང་ལོ་ོབདུན་གྱི་ི
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ཞུས། དབུས་སུ་བཞུགས་རངི་མེད་ོསྔགས་ཀྱི་ིཆོསོ་རྒྱུན་སྔར་མེ་གསན་པ་མེང་པ་ོཞིིག་གསན། 
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བ། གཞུང་ཚིག་འིཚོལོ་སློ་བ། འིཁྱིེར་བད་ེབ་སོགས་སྟབས་བདེའི་ིདབང་གིས་ཀློོག་པ་པ་ོརྣམེས་
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དགོས་མེཁ་ོདང་བསྟུན་པའི་ིཞུ་སྒྲོིག་ག་ིལོས་གཞི་ིའིད་ིནི། མེིའི་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནོར་ལྟོ་བུར་གྱུར་པའི་ི

རང་རེའི་ིཤིེས་རིག་འིད་ིཉེིད་འིཇིག་རྟེེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འིདིའི་ིའིཕྲིན་ལོས་ཀྱི་ིའིཇུག་

པ་ལོ་བརྟེེན་ནས་མེིའི་ིསྤྱི་ིཚོགས་སུ་ཞི་ིབདེའི་ིདཔལོ་ཡོན་འིདྲེན་པའི་ིལོས་ཀོ་རླབས་ཆོ་ེབ་ཞིིག་ཡིན་

ཞིསེ་ཀྱིང་བརྗོདོ་ཆོགོ་པ་ཡནི་ན།ོ །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒྲོིག་བྱོེད་སྐབས་མེ་ཕྱི་ིཚད་ལྡན་ཞིིག་གཞི་ིརྩོར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒྲོིག་བྱོེད་

རྒྱུར་འིབད་བརྩོོན་བྱོེད་འིོས་ཤིིང་། ད་ེཡང་སྔོན་གྱི་ིསྲིོལོ་ལོ་གསུང་རབ་ཀྱི་ིཔར་ཤིིང་རྐོ་ོསྐབས་རྩོོམེ་

པ་པོ་རང་ཉེིད་དམེ། ཡང་ན་གཞིན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚད་ལྡན་བཏེང་སྟེ་རྐོོ་བ་ཡིན་པས་ཤིིང་པར་

རྣམེས་སྤྱིིའི་ིཆོ་ནས་དག་པོར་བརྩོ་ིཆོོག་པ་ཡིན། ད་ེབས་ན་འིད་ིག་རྩོོམེ་སྒྲོིག་ཁང་ནས་ཀྱིང་མེ་དཔ་ེ

ཚད་ལྡན་འིཚོལོ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡིག་འིབྲུ་གཅིིག་ལོའིང་གང་བྱུང་དུ་བཟི་ོབཅིོས་མེེད་པར་སོར་བཞིག་བྱོ་

རྒྱུ་རྩོ་དནོ་དུ་བཟུང་ནས་མེ་ཕྱི་ིཇ་ིམེ་ཇ་ིབཞིནི་འིཕྲུལོ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འིབད་བཞིིན་ཡདོ་པ་དང་། མེ་

ཕྱི་ིཚད་ལྡན་ལོག་སོན་མེ་བྱུང་ནའིང་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པ་ོཡོང་བར་བརྩོོན་བཞིིན་ཡོད། གལོ་ཏེ་ེམེ་

ཕྱི་ིརང་ལོ་ནོར་བ་མེངོན་གསལོ་བྱུང་བ་དང་། དོགས་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡ་ིག་ེཆོད་ལྷག་བྱུང་བ་

སགོས་ལོ་གཤིམེ་དུ་གསལོ་བཤིད་ཀྱི་ིམེཆོན་བཀོདོ་ཡདོ།

རྩོམོེ་སྒྲོགི་ཁང་འིད་ིནས་སྒྲོགི་སྦྱརོ་བྱོས་པའི་ིའིཕྲུལོ་དབེ་ཏུ་ཆོད་ལྷག་ནརོ་བ་སགོས་བྱུང་བ་

མེཐངོ་ན་འིཕྲལོ་མེར་ལོགེས་བཅིསོ་ཡངོ་བའི་ིཆོདེ་དུ།

ང་ཚའོི་ིཡགི་འིབྲིལེོ་དྲ་བྱོང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འིདའིི་ིབརྒྱུད་

ནས་འིབྲིེལོ་བ་གནང་བའི་ིར་ེབསྐུལོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འིད་ིནས་ཀྱིང་གང་མེགྱིོགས་པར་གཞིིར་བསྐྱེར་

ཞིབི་དང་ལོགེས་སྒྲོགི་ཞུས་ཏེ་ེསྤུས་ཀོ་ཇ་ེལོགེས་སུ་གཏེངོ་ངསེ་ཡནི། 

སརེ་བྱོསེ་རིག་མེཛོོད་ཆོནེ་མེའོི་ིརྩོོམེ་སྒྲོགི་ཁང་ནས། 

ཕྱི་ིལོ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ལོ།
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༄༅། །བསློབ་བྱ་ནརོ་བུའི་ིགླིངི་དུ་བགྲོདོ་པའི་ི 

ལམ་ཡིགི་ཅེསེེ་བྱ་བ།

༄༅། །རྒྱལོ་ཀུན་མེཁྱིེན་རབ་གཅིིག་བསྡུས་འིཇམེ་པའི་ིདབྱོངས། །ངུར་སྨྲིིག་གར་

གྱིིས་རྣམེ་རོལོ་ཙོོང་ཁ་པ། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོོལོ་བཅིོམེ་ལྡན་གཤིིན་རྗོེའིི་

གཤིེད། །རྣམེ་གསུམེ་དབྱོེར་མེེད་ཞིབས་ཀྱི་ིཔདྨོ་ོལོ། །གུས་པས་འིདུད་ད་ོབརྩོ་ེབས་

རྗོསེ་སུ་ཟུངས། །

སྐྱེ་ེབར་བཏེགས་པས་མེངནོ་རླམོེ་ཚངས་པ་དང༌། །ཁངེས་དྲགེས་འིབྱོརོ་བས་

གཡངེ་བའི་ིའིདདོ་ལྷའི་ིརགིས། །མེ་ཡནི་བླ་ོགསལོ་ཚུལོ་མེཐུན་དནོ་གཉེརེ་ཅིན། །སློབོ་

གཉེེར་ཚུལོ་བཞིིན་བྱོེད་པར་འིདོད་རྣམེས་ལོ། ། གདམེས་ངག་ཅུང་ཟིད་སྦྱིན་ན་ོཉེོན་

ཅིགི་ཨང༌། །

དལོ་བའི་ིརྟེནེ་ཐབོ་རྒྱལོ་བའི་ིབསྟན་དང་མེཇལོ། །མེཚན་ལྡན་བཤིསེ་དང་ཆོསོ་

མེཐུན་གྲིགོས་ཀྱིསི་བསྐྱེངས། །མེཐུན་རྐྱེནེ་རྟེནེ་འིབྲིལེོ་འིཛོམོེས་པ་འིད་ིའིདྲ་བ༑ །ཡང་

ཡང་རྙིདེ་པར་དཀོའི་ལོ་དནོ་ཆོ་ེབས། །ཕྱི་ིབཤིལོོ་སྤེངས་ཏེ་ེསྙིངི་པ་ོལོངོས་ཤིགི་ཨང༌། །

ལོས་ཀྱིསི་བསྡུས་པའི་ིཕེ་ཡུལོ་ཉེ་ེདུ་ཀུན། །བཞིག་སྟ་ེརྒྱང་རངི་ཡུལོ་དུ་སངོ་ན་
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གུང་ཐང་བསྟན་པའིི་སོྒྲོན་མེ།ེ

ཡང༌། །རྒྱུས་མེེད་ཡུལོ་ནས་དོན་མེེད་མེཛོའི་བཤིེས་སོགས། །བསྡུས་ཏེ་ེརྣམེ་གཡེང་

བྱོདེ་པ་སྨྱོནོ་པ་ཡནི། །འིངོས་དནོ་ཐསོ་བསམེ་ལོས་ལོ་སྒྲོིམེས་ཤིགི་ཨང༌། །

སྒོ་ོགསུམེ་དག་ེལོ་སྦྱར་ཕྱིིར་མེིང་དང་དོན། །མེཐུན་པའི་ིབཤིེས་ཤིིག་རང་ག་ི

དག་ེརྒན་དུ། །བསྟནེ་ནས་ཆོསོ་ཀྱི་ིབྱོ་བ་མེ་ལུས་པའི།ི །རྩོ་བར་མེཐངོ་སྟ་ེབཀོའི་བཞིནི་

བསྒྲུབས་པ་ཡསི། །རྟེནེ་འིབྲིེལོ་མེག་ོནས་འིགྲིགི་པར་གྱིསི་ཤིགི་ཨང༌། །

སྡོིག་གྲིོགས་ཡིན་ཞིེས་རྭ་ཅིན་མེི་འིབྱུང་གིས། །གཅིེས་ཤིིང་ཕེན་པའིི་ཟིོལོ་

གྱིིས་འིཛུམེ་བསྟན་ནས། །རྩོེད་རྒོད་གཡེང་བའི་ིགྲིོགས་བྱོེད་བག་མེེད་ཀྱིི༑ །ལོས་ལོ་

སྦྱརོ་ད་ེསྡོགི་པའི་ིགྲིགོས་ཡནི་པས། །འིག་ོབའི་ིནད་བཞིནི་རངི་དུ་སྤེངོས་ཤིགི་ཨང༌། །

ཆོ་རྐྱེེན་ཡོད་ན་མེ་ིབཟིོད་མྱུར་དུ་བརླག །མེེད་ན་མེ་ིབཟིོད་བུ་ལོོན་སྟོང་འིཇལོ་

བྱོེད། །ཅི་ིབྱོས་ཆོོས་ཀྱི་ིགེགས་སུ་འིགྲི་ོབ་འིདི། །གྲིོགས་ངན་འིདུ་འིཚོགས་མེང་བའི་ི

སྐྱེནོ་ཡནི་པས། །བས་ེརུ་ལྟོ་བུར་གནས་པར་གྱིསི་ཤིགི་ཨང༌། །

མེིང་ལོ་མེཐུན་རྐྱེེན་ཟིེར་ཡང་ཆོོས་ཕྱིོགས་ལོས། །ཉེམེས་བྱོེད་འིདོད་ཡོན་

བདུད་ཀྱི་ིགཡབ་མེ་ོསྟ།ེ །འིདདོ་ཆུང་ཆོོག་ཤིསེ་སྔནོ་བྱོནོ་དམེ་པ་རྣམེས། །དབུལོ་བས་

མེ་མེནར་དནོ་གཉེསི་རྩོརེ་སནོ་པས། །འིཕྲལོ་ཕུགས་ཁ་ེཉེནེ་གང་ཆོ་ེདཔྱདོ་ཅིགི་ཨང༌། །

གདལོོ་སྤྱིདོ་ཁྱིམིེ་པའི་ིརྗོསེ་འིཇུག་གཡ་ོཁྲིམེ་མེཁན། །ཆོསོ་མེནི་སྤྱིདོ་པའི་ིཐན་

སྙི་ེམེག་ོའིཕེང་མེཐ།ོ །ལྟོ་ོསྐྱེ་གོས་ཧྲུལོ་ཐོས་དང་ཚུལོ་ཁྲིིམེས་ཀྱིི། །བཅུད་ལྡན་སྙི་ེམེའི་ི

མེག་ོབ་ོདམེའི་ན་ཡང༌། །གཏེན་གྱི་ིསྐྱེདི་སྡུག་འིདྲ་འིདྲ་མེནི་ན་ོཨང༌། །

བླ་མེ་ལོ་གུས་མེཐ་ོལོ་ཕྲག་དོག་མེེད། །དམེན་ལོ་བརྩོ་ེསོགས་ནང་ནས་དུལོ་

གྱུར་ན། །ཕྱི་ིབལྟོས་ཅིོལོ་ཆུང་སྐྱེ་ེབོས་མེངགས་ཚད་ལོ། །མེ་ིཉེམེ་གྱིོང་བོར་སྣང་ཡང་
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སྐྱེནོ་མེདེ་པས། །ཕྱི་ིའིཇམེ་ཁངོ་རྩུབ་སྤྱིདོ་པ་སྤེངོས་ཤིགི་ཨང༌། །

མེངོན་མེཐ་ོངེས་ལོེགས་ཡོན་ཏེན་ཀུན་གྱི་ིརྒྱུ། །བསྟན་པའི་ིགཞི་ིམེ་ལྷག་པའི་ི

ཚུལོ་ཁྲིམིེས་འིད།ི །རྣམེ་གྲིལོོ་དནོ་གཉེརེ་རྣམེས་ཀྱི་ིསྲིགོ་ཡནི་ཀྱིང༌། །ཚུལོ་འིཆོསོ་སྤྱིདོ་

པ་འིད་ིཡསི་ཐར་དཀོའི་བས། །བསློབ་ཁྲིིམེས་ང་ོལྐོགོ་མེདེ་པར་སྲུངས་ཤིགི་ཨང༌། །

ཀུན་སྤྱིོད་གཙོང་བས་གཞིན་གྱི་ིཡིད་དུ་འིཐད། །སྨྲི་བ་ཉུང་བས་ཕེོག་ཐུགས་

གཡངེ་བ་མེདེ། །དད་བརྩོནོ་དྲན་ཤིསེ་བརྟེན་པསོ་ཉེནི་ར་ེབཞིནི། །ཡནོ་ཏེན་ཡར་ཚསེ་

ཟླ་ལྟོར་འིཕེལེོ་འིགྱུར་བས། །སྒོ་ོགསུམེ་བག་དང་ལྡན་པར་གྱིསི་ཤིགི་ཨང༌། །

དང་པོ་ཐོས་པའིི་སྒྲོོན་མེེ་མེ་སྦར་ན། །ཀུན་ནས་ཉེོན་མེོངས་སྲིིད་པའིི་སྐྱེོན་

མེཚང་དང༌། །རྣམེ་བྱོང་ཐར་པའི་ིལོམེ་གྱི་ིབགྲིདོ་ཚུལོ་སགོས། །བླང་དརོ་ཇ་ིལྟོར་བྱོ་བ་

མེ་ིཤིསེ་པས། །ཐསོ་པས་བླ་ོམེགི་སྦྱངས་པར་གྱིསི་ཤིགི་ཨང༌། །

དོན་གྱིི་རྒན་པ་ོཚིག་གི་འིཁར་བ་ལོ། །བརྟེེན་ཕྱིིར་གཞུང་ཚིག་བླ་ོའིཛོིན་མེི་

བྱོདེ་པར། །དཔ་ེཀློགོ་ཙོམེ་དང་ངག་སྒྲོསོ་ཐན་ཐུན་གྱིསི། །ཉེནི་ར་ེའིགྲི་ོཐབས་དསེ་ཀྱིང་

མེ་ིཕེན་པས། །དཔ་ེའིཛོནི་སྐྱེརོ་སྦྱངས་ཡུན་དུ་གྱིསི་ཤིགི་ཨང༌། །

གཞུང་ཚིག་མེང་དུ་བཟུང་སྟ་ེབསྐྱེར་ན་ཡང༌། །དོན་ལོ་མེ་ིསེམེས་རིམེ་གྲིོའི་ི

ཆོོས་ཀློོག་དང༌། །ན་ེཙོོའི་ིའིདོན་པ་ལྟོ་བུ་བརྒྱ་ཚར་གྱིིས། །བརྗོོད་བྱོའི་ིགནད་ལོ་སྒྲོ་ོ

འིདོགས་མེ་ིཆོདོ་པས། །དནོ་ལོ་བརྟེག་དཔྱད་ཞིབི་མེ་ོགྱིིས་ཤིགི་ཨང༌། །

ཀུན་བྱོང་འིཇུག་ལྡོག་ཚུལོ་ལོ་མེ་རྨོོངས་ཤིིང༌། །ཚོགས་ཀྱིི་དབུས་སུ་སྨྲི་

མེཁས་དཔལོ་འིདདོ་ན། །ད་ལྟོ་བཟིའི་བཏུང་ཉེདི་ཀྱི་ིབད་ེབ་ལོ། །ཆོགས་པའི་ིསྐྱེདི་ཆོསོ་

འིད་ིཡསི་མེ་ིའིགྲུབ་པས། །དཀོའི་སྤྱིད་སྡུག་རུས་བཟིདོ་པར་གྱིསི་ཤིགི་ཨང༌། །
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གུང་ཐང་བསྟན་པའིི་སོྒྲོན་མེ།ེ

ཉེནི་ར་ེཟིས་ཀྱིང་མེ་ིདྲན་བརྩོནོ་འིགྲུས་རྩོོམེ། །ཞུགས་མེ་ཐག་ནས་མེཁས་པའི་ི

ག་ོའིཕེང་འིདོད། །ཞིག་གསུམེ་ལོོན་ཚ་ེརྗོེས་མེེད་གཡེང་བས་ཁྱིེར། །ད་ེའིདྲ་ད་ེལོ་ཅི་ི

ཡང་མེ་ིཡངོ་བས། །བརྩོནོ་པ་ཆུ་བའོི་ིརྒྱུན་བཞིནི་སྟེན་ཅིགི་ཨང༌། །

དཀོོར་དང་སྒྲོིབ་པས་བྱོིང་ཞིིང་རྨུགས་པའི་ིསྟེང༌། །ད་རུང་ཟིས་དང་གཉེིད་ཀྱི་ི

ཚདོ་མེ་ིརགི །ལོང་ཤིརོ་བླ་ོངན་འིཕྲ་ོཞིངི་རྒདོ་པའི་ིཐགོ །ཕྱི་ིཕྱིརི་འིཆོལོ་གཏེམེ་དུ་མེས་

གཡངེ་བ་སགོས། །དགག་བྱོའི་ིརགིས་ལོ་བསྒྲུབ་བྱོར་མེ་འིཛོིན་ཨང༌། །

སྐྱེོན་ཡོན་བླང་དོར་རང་གིས་མེི་ཕྱིེད་པར། །གྲིགས་སྐམེ་འུད་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་

འིབྲིང་ན་ཡང༌། །ཉེེས་སྐྱེོན་སུ་ཡིས་ལོག་པས་མེ་ིསེལོ་ལོ། །ཡོན་ཏེན་སུས་ཀྱིང་ཁ་རུ་

མེ་ིལྡུག་པས། །བླུན་པ་ོཆུ་སྣ་གར་ཁྲིདི་མེ་བྱོདེ་ཨང༌། །

ཟིབ་ཟིབ་མེན་ངག་ཟིེར་དགུ་ཚོལོ་བ་དང༌། །ཐོབ་ཐོབ་མེང་པོའི་ིརྣམེ་གྲིངས་

གསགོ་བྱོདེ་ཅིངི༌། །སྒྲོ་སྙིན་སྨན་རྩོསི་སགོས་ལོ་མེག་ོའིཁརོ་བ། །གཞུང་ལུགས་ཐསོ་

བསམེ་རྣལོ་མེའི་ིགགེས་ཡནིཔས། །རྩོ་བ་བརོ་ནས་ཡལོ་ག་མེ་འིཛོནི་ཨང༌། །

རང་རང་གཞུང་ག་ིབརྗོོད་བྱོ་དགོས་དོན་སོགས། །མེ་མེཐོང་ཤིགས་འིགྱིེད་

ཚིག་འིཁྲི་ིསྐམེ་པ་ོདང༌། །རིགས་པས་དཔྱད་པ་མེ་ིབཟིོད་ག་ོཐོབ་ཀྱིི། །བམེ་བཤིད་

འིདསི་ཀྱིང་བརྡར་ཤི་མེ་ིཆོདོ་པས། །ག་ོརགིས་ཟུང་དུ་འིབྲིལེོ་བར་སྦྱངོས་ཤིགི་ཨང༌། །

འིཁྲུལོ་བྲིལོ་གཞུང་ར་ེངེས་བཟུང་གཞིིར་བྱོས་ནས། །གཞིན་རྣམེས་ད་ེདང་

སྦྱར་ཏེ་ེདཔྱདོ་པ་ལོས། །གང་བྱོང་དཔ་ེལོ་ལྟོ་ཞིངི་ཐམེས་ཅིད་ཀྱི།ི །རྗོསེ་སུ་འིབྲིངས་པ་

ཤིསེ་རབ་འིཆོལོ་འིགྱུར་བས། །རང་ལུགས་གཏེད་ས་ོཡདོ་པར་གྱིསི་ཤིགི་ཨང༌། །

དཔྱད་པས་ངེས་པ་ལོམེ་ཙོམེ་རྙིེད་ན་ཡང༌། །ཆོོས་ཚུལོ་ཟིབ་པས་ཐག་གཅིོད་
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མེ་ིསྔ་ཞིངི༌། །འིགྲིགི་འིགྲིགི་མེང་བསོ་རྣམེ་རྟེགོ་རྒྱ་སྐྱེདེ་པས། །དཔྱད་པ་མེ་ཐལོ་གཞུང་

ལོ་འིཁྲིལིོ་བཞིནི་དུ། །རྒྱས་བསྡུས་འིཚམེ་པའི་ིདཔྱད་ཚུལོ་གྱིསི་ཤིགི་ཨང༌། །

མེ་རིག་མུན་སེལོ་ཐོས་པའི་ིམེ་ེསྦར་ཅིིང༌། །ང་རྒྱལོ་དུ་བའི་ིང་ོབོར་འིཁྱིིལོ་བ་

ཡིས། །ཕྱི་ིཕྱིིར་སྐྱེོན་ཡོན་མེཐོང་བ་སྒྲོིབ་བྱོེད་ལོ། །ཆོོས་སུ་སོང་ན་ཤིེས་རྒྱུད་དུལོ་

དགསོ་པས། །སྙི་ེམེ་ལོོང་བ་མེག་ོའིཕེང་མེ་མེཐ་ོཨང༌། །

མེཐོན་པོའི་ིསྒོང་ལོ་ཆུ་བོ་མེི་ཆོགས་པས། །དམེན་ས་བཟུང་སྟེ་གུས་པའིི་

བརྟུལོ་ཞུགས་ཀྱིིས། །ཆོོས་མེཐུན་བླ་ོཁ་མེཐ་ོབ་ཐམེས་ཅིད་ལོས། །བླ་ོསྐྱེེད་གང་ལོོན་

བྲི་ེགསགོ་ཕུལོ་གསགོ་གསི། །སྒྲོ་ོའིདགོས་འིཕྲལོ་དང་འིཕྲལོ་དུ་ཆོདོ་ཅིགི་ཨང༌། །

དབུ་ཚད་ཟུང་དུ་འིཇུག་པའི་ིལྟོ་བ་དང༌། །ཆོསོ་མེངནོ་མེཛོདོ་དང་ཕེ་རོལོ་ཕྱིནི་

པའི་ིསྒོམོེ། །བསྟན་པའི་ིནང་མེཛོོད་འིདུལོ་བའི་ིསྤྱིདོ་པ་རྣམེས། །མེ་ཚང་བསློབ་གསུམེ་

ཡ་བྲིལོ་འིགྱུར་བའི་ིཕྱིརི། །བཀོའི་པདོ་ལྔ་ལོ་ཚང་བར་སྦྱངོས་ཤིགི་ཨང༌། །

དཀོའི་བས་བསགས་པའི་ིམེང་ཐསོ་ནརོ་བུ་ཡང༌། །བརྗོདེ་ངས་རྐུན་པསོ་དལོ་

གྱིསི་འིཇམོེས་བྱོས་ཏེ།ེ །རནི་ཆོནེ་གླེངི་ནས་སྟངོ་བར་ལྡགོ་སྲིདི་པས། །རྒྱུན་དུ་གམོེས་

འིདྲསི་དྲན་ཤིསེ་བརྟེན་པ་ོཡསི། །གང་ཤིསེ་བརྗོདེ་པ་མེདེ་པར་སགོས་ཤིགི་ཨང༌། །

སྙིིགས་དུས་བླ་ོདང་བསོད་ནམེས་དམེན་པའི་ིཕྱིིར། །ལྷག་པའི་ིལྷ་དང་ཡ་ིདམེ་

ཆོོས་སྲུང་ལོ། །རྩོེ་གཅིིག་གསོལོ་འིདེབས་ཕྱིག་མེཆོོད་མེཎྜལོ་སོགས། །ཚོགས་

བསགས་སྒྲོིབ་སྦྱོང་འིབད་པ་དྲག་པོ་ཡིས། །ཞིིང་གི་མེཐུ་ལོ་རྒྱབ་རྟེེན་གྱིིས་ཤིིག་

ཨང༌། །

ཐུན་མེོང་ལོམེ་སྦྱངས་སྔོན་དུ་མེ་སོང་ཞིིང༌། གཞུང་དོན་ལྟོ་བའི་ིབླ་ོམེིག་མེ་ཕྱི་ེ



 6  

གུང་ཐང་བསྟན་པའིི་སོྒྲོན་མེ།ེ

བར། །ཆོ་ོགའི་ིངག་འིདོན་བྱོང་བ་ཙོམེ་ཞིིག་གིས། །གསང་སྔགས་འིཆོང་བའི་ིགྲིལོ་དུ་

མེ་ིཚུད་པས། །བསྟན་ལོ་རིམེ་པ་བཞིིན་དུ་སློབོས་ཤིགི་ཨང༌། །

གསང་ཆོེན་རྒྱུད་ཀྱིི་རྒྱལོ་པོའི་ིསྨན་ཧྲོོག་རྣམེས། །སྦྱོར་བར་བསྡོེབས་པ་

བསྐྱེེད་རྫོོགས་རིམེ་པ་སོགས། །ཡིན་ཕྱིིར་གཞུང་ལུགས་ཆོེ་རྣམེས་ཡལོ་བོར་

ནས། །མེན་ངག་ཁ་ོནར་དགའི་བ་གནས་མེནི་པས། །རྩོ་བཤིད་སྦྱར་ཏེ་ེརྒྱུད་དནོ་ཚོལོ་

ཅིགི་ཨང༌། །

གསང་སྔགས་དེ་ཡང་འིཕྲལོ་གྱིི་རྐྱེེན་སེལོ་ལོམེ། །ཚེ་དང་ནོར་སྒྲུབ་དབང་

སྡུད་མེངནོ་སྤྱིདོ་སགོས། །ཚ་ེའིདའིི་ིལོག་ཆོ་ཁ་ོནར་འིཁྱིརེ་བ་ན།ི །ས་མེཆོགོ་ཙོན་དན་

སལོོ་བར་བྱོས་འིདྲ་བས། །ཆོསོ་ཀྱིསི་ངན་སངོ་བསྒྲུབས་པ་མེ་བྱོེད་ཨང༌། །

སྔགས་གཞུང་ཐོས་བསམེ་བྱོས་པའི་ིཉེིང་དགོས་སུ། །རྒྱལོ་ཀུན་དགོངས་པ་

གཅིིག་གྱུར་རྟེག་པའི་ིབཀོའི། །དངོས་གྲུབ་རྩོ་བ་དམེ་ཚིག་བསྲུང་བ་འིདིར། །འིབབ་

པའི་ིཚུལོ་ལོ་ག་ོབ་གཏེངི་ཚུགས་པས། །གཏེན་འིདུན་འིཆུགས་པ་མེདེ་པར་གྱིསི་ཤིགི་

ཨང༌། །

ཁྱིད་པར་ལྟོ་བ་སྙིིགས་མེའིི་གནས་སྐབས་འིདིར། །དམེ་བཅིའི་ཙོམེ་གྱིིས་

མེཁས་རློམེ་སྐྱེ་ེབ་ོཡ།ི །སྔནོ་མེདེ་ལོགེས་བཤིད་སྐད་ཀྱི་ིའིཆོལོ་གཏེམེ་ཡང༌། །བསདོ་

ཆུང་ཤིསེ་འིཆོལོ་རྣམེས་ཀྱི་ིརྣར་འིགྲི་ོབས། །ར་ིབངོ་ཅིལོ་གྱི་ིརྗོསེ་སུ་མེ་རྒྱུག་ཨང༌། །

འིཇམེ་པའི་ིདབྱོངས་ཀྱིིས་ཉེིན་བཞིིན་གདམེས་པ་ཡིས། །རྒྱལོ་བའི་ིདགོངས་

པ་མེཐའི་དག་མེངོན་གྱུར་པ། །བློ་བཟིང་རྒྱལོ་བ་ཡིས་ཀྱིང་མེ་ཐོན་པའིི། །གསར་

བཤིད་ཕྲ་མེནེ་མེ་ཡ་ིས་ོནམེ་དསེ། །ཕེན་ལོས་གནདོ་པ་ཆོ་ེབས་སྒྲོིམེས་ཤིགི་ཨང༌། །



སོློབ་གཉེརེ་བསློབ་བྱ།
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ཐུགས་བཅུད་ཟིབ་མེརོ་བསྔགས་པ་ཙོམེ་མེནི་པར། །རྒྱན་དྲུག་མེཆོགོ་གཉེསི་

གྲུབ་ཆོེན་ཐམེས་ཅིད་ཀྱིི། །རང་གཞུང་དབང་པོར་བཞུགས་པའིི་མེདོ་རྒྱུད་

ཀུན། །གསལོ་བྱོདེ་རྒྱལོ་བ་གཉེསི་པའི་ིལུགས་བཟིང་འིདརི། །བླ་ོརྩོ་ེགཅིིག་ཏུ་དྲིལོ་ཏེ་ེ

འིཇུས་ཤིགི་ཨང༌། །

གར་རྒྱུགས་ཕྱིོགས་སུ་དཀྱུས་སྟོན་བྱོེད་པ་བཞིིན། །དང་པ་ོཉེིད་ནས་གཅིིག་

ཤིེས་གཉེིས་ཤིེས་ཀུན། །སྲིིད་པར་འིཁྱིེར་བའིི་དམུ་རྒོད་སེམེས་ཀྱིི་རྟེ༑ །འིདི་ཉེིད་

གདུལོ་ཐབས་ཁོ་ནར་འིཁྱིེར་བ་ཡིས། །ཐོས་བསམེ་ཆོོས་སུ་འིགྲིོ་བར་གྱིིས་ཤིིག་

ཨང༌། །

འིཁོར་ལོ་ོབཞི་ིལྡན་རྟེེན་བཟིང་ཐོབ་སྐབས་འིདི། །འིཁོར་བའི་ིའིཆོིང་བ་གཅིོད་

པའི་ིདུས་ཡིན་པས། །འིཁོར་གསུམེ་སྐོར་བའི་ིཐབས་ཙོམེ་མེ་ཡིན་པར། །འིཁོར་ལོ་ོ

གསུམེ་གྱི་ིདགངོས་དནོ་ངསེ་རྙིདེ་ནས། །འིཁརོ་གསུམེ་དག་པའི་ིདག་ེསྦྱརོ་གྱིསི་ཤིགི་

ཨང༌། །

ཆོོས་ཀྱི་ིརྩོ་བ་བསམེ་པའི་ིབཟིང་ངན་ཡིན། །ཆོོས་ཀྱི་ིསྒོ་ོའིབྱོེད་རྣམེ་དག་ཐོས་

པ་ཡིན། །ཆོོས་སུ་སོང་ཚད་འིད་ིསྣང་ཞིེན་ལོོག་ཡིན། །ཆོོས་ཀྱི་ིསྙིིང་པ་ོཐབས་ཤིེས་

ཟུང་འིཇུག་ཡནི། །ཆོསོ་ལོ་ཆོསོ་བཞིནི་སྤྱིདོ་པར་གྱིསི་ཤིགི་ཨང༌། །

རྣམེ་མེང་གཞུང་ལུགས་ཟིབ་ཡངས་ཆུ་གཏེེར་ལོས། །རྣམེ་དག་ཐོས་པའི་ིནོར་

བུ་ལོེན་པའི་ིཚུལོ། །རྣམེ་པར་བཤིད་པའི་ིམེིག་སྨན་ཐུར་མེ་ཡིས། །རྣམེ་གྲིོལོ་དོན་

གཉེརེ་ཡངོས་ཀྱི་ིམེགི་ཕྱི་ེསྟ།ེ །རྣམེ་ཀུན་མེཁྱིནེ་པའི་ིདཔལོ་ལོ་སྤྱིདོ་གྱུར་ཅིགི །
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གུང་ཐང་བསྟན་པའིི་སོྒྲོན་མེ།ེ

ཅིེས་མེད་ོསྔགས་ཀྱིི་གཞུང་ལོ་སློོབ་གཉེེར་བྱོེད་ཚུལོ་གྱིི་བསློབ་བྱོ་ནོར་བུའིི་

གླེིང་དུ་བགྲིོད་པའི་ིལོམེ་ཡིག་ཅིེས་བྱོ་བ་འིད་ིན།ི སྤྱིིར་དེང་སང་བསྟན་པ་སྙིིགས་མེའི་ི

མེཐར་སོན་པའིི་དབང་གིས་ཉེམེས་ལོེན་དགོས་པའིི་གཏེམེ་ཙོམེ་ཡང་ནུབ། ཐོས་

བསམེ་དགསོ་པའི་ིགཏེམེ་ཙོམེ་ཡདོ་ཀྱིང༌། གང་ལོ་ཐསོ་པ་བྱོ་བའི་ིཡུལོ་དང༌། ཐསོ་པ་

ཇ་ིལྟོར་བྱོ་བའི་ིཚུལོ་སོགས་ལོེགས་པར་ཤིེས་པ་ཤིིན་ཏུ་དཀོོན་པར་སྣང་བས། འིད་ི

འིདྲ་ཞིིག་འིབྲི་ིའིདུན་སྔར་ནས་ཡོད་པའི་ིཐོག་ཉེ་ེཆོར་དར་ཧན་བེའི་ིལོིའི་ིཤིོག་ནས་བླ་ོ

དང་ལྡན་པ་དག་ེསློོང་དཀོོན་མེཆོོག་རྡ་ོརྗོེས་བསྐུལོ་པའི་ིངོར་བཙུན་པ་དཀོོན་མེཆོོག་

བསྟན་པའི་ིསྒྲོནོ་མེསེ་ཐསོ་དནོ་རྒྱུད་ལོ་སྦྱར་བའི་ིཉེམེས་ལོནེ་མེ་ཐུབ་ཀྱིང༌། བླ་མེ་གངོ་

མེ་ཞིིག་གི་མེིང་ཙོམེ་ལོ་སྐྱེབས་སུ་མེ་མེཆོི་བར་གྲྭ་རྐྱེང་དཀྱུས་མེའིི་ལུགས་བཞིིན་

སློོབ་གཉེེར་བ་སྡུག་རུས་ཅུང་ཟིད་བྱོས་པའི་ིརང་མྱོོང་དང༌། དམེ་པ་གོང་མེའི་ིགསུང་

རྒྱུན་ལོ་བསྟེན་ནས་རགས་རིམེ་ཞིིག་བྲིིས་པའི་ིམེཚམེས་སུ་ད་ལྟོ་ཕེན་པར་སྨྲིས་ཀྱིང་

ག་ོབ་དཀོོན་པར་སྣང་བས་དགོས་པ་མེ་ིའིདུག་སྙིམེ་ནས་བཞིག་པའི་ིཚེ། བསྟན་ལོ་

གཅིིག་ཏུ་སྨན་པའི་ིལྷག་བསམེ་དང་མེཁྱིེན་རབ་ཀྱི་ིདབང་ཕྱུག་དམེ་པ་དགོན་པའི་ིཁྲི་ི

ཐོག་པ་དཀོོན་མེཆོོག་རྒྱལོ་མེཚན་པས་འིདིའི་ིའིཕྲ་ོབསྐངས་ཏེ་ེཆོ་ཚང་བ་ཞིིག་དགོས་

ཞིེས་ནན་ཏེན་གནང་བ་བཞིིན་མེཇུག་གྲུབ་པར་བྱོས་པ་འིདིས་ཀྱིང་དོན་གཉེེར་ཅིན་

རྣམེས་ལོ་ཕེན་ཐགོས་པར་གྱུར་ཅིགི །
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རྣམེ་གྲིལོོ་ཞི་ིབའི་ིརྒྱ་མེཚརོ་ར་ོགཅིགི་ཏུ། །

གཞིལོོ་བའི་ིམེཐའི་ཡས་ཆོསོ་ཚུལོ་དལོ་འིབབ་ཀླུང༌། །

ཚགི་ག་ིགཟིགེས་མེ་རསེ་ཀྱིང་དུག་གསུམེ་གྱི།ི །

དྲ་ིམེ་ཡངོས་འིཁྲུད་ལོགེས་བཤིད་བདུད་རྩོ་ིའིད།ི །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ིརྣམེ་དཀོར་ཕུང་པའོི་ིམེཐུས། །

ཡང་དག་ཆོསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམེ་ོསྟངོ་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའི་ིའིགྲི་ོབ་མེ་ལུས་པ། །

ངསེ་ལོགེས་ནརོ་བུའི་ིམེཛོདོ་ལོ་དབང་འིབྱོརོ་ཤིགོ །

ཅིེས་འིཛོམེ་གླེིང་ཡངས་པའིི་ཁྱིོན་ལོ་འིཚེ་མེེད་ཞིི་བའིི་ལོམེ་སྟོན་རྣམེ་འིདྲེན་

ཤཱཀྱི་སེངྒེེའི་ིརིང་ལུགས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འིཕྲལོ་ཡུན་ལོེགས་ཚོགས་དུ་

མེའི་ིཆོེད་དུ་དམེིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མེཐའི་རིས་མེེད་ཀྱི་ིགསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འིགྱུར་གང་ལོའིང་སྦྱར་ཆོོག་པའི་ིདག་ེབསྔོའི་ིསྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀྱིའི་ི

དག་ེསྦྱངོ་ཆོསོ་སྨྲི་བ་ངག་དབང་བླ་ོབཟིང་བསྟན་འིཛོནི་རྒྱ་མེཚསོ་སྦྱར་བའི།ོ །
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