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རབས་འད་ིདངོ་མ་འོངོས་པོར་ཤེིན་ཏུ་མཁ་ོཆ་ེཞེིངོ་། མིའ་ིརིགས་སྤྱིིའ་ིཤེེས་རབ་དངོ་ཀུན་སྤྱིོད་ལ་

ལམ་སྟོནོ་བྱེདེ་ཐུབ་པོའ་ིའདོ་སྣངོ་ལྟོ་བུར་གྱུར་ཡིདོ།

དེ་བས་ན་ ༸གོངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོོ་མཆོག་གིས་ཡིངོ་ཡིངོ་བཀའ་གནངོ་བའི་

དགོངོས་དོན་བཞེིན། གྲྭ་ཚོངོ་རིན་པོ་ོཆ་ེནས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའ་ིདྲི་ཚོིགས་དངོ་རྩོམ་སྒྲིིག་ཁངོ་

གསར་འཛུགས་བྱེས་ཏེ། བཀའ་བསྟོན་གཉིིས་ཀྱིིས་མཚོོན་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་ིམཁས་པོའ་ི

བཀའ་རྩོམ་གླེེགས་བམ་དངོ་། བརྩམས་ཆོས་གསར་རྙེིངོ་གངོ་མངོ་ཞེིག་ཞུ་སྒྲིིག་འགྲེེམས་སྤེེལ་གྱི་ི

ཞེབས་ཞུའ་ིལས་གཞེ་ིའད་ིགཉིརེ་བ་ཡིནི།

དུས་རབས་འདིར་ཚོན་རྩལ་ཤེིན་ཏུ་དར་བ་དངོ་བསྟུན་ནས། ཀློོག་བད་ེབ་དངོ་། སྤྱིོད་བད་ེབ། 



ཞུ་སིྒྲིག་པའིི་གསལ་བཤད།

 E 

གཞུངོ་ཚོིག་འཚོོལ་སློ་བ། འཁྱེར་བད་ེབ་སོགས་སྟོབས་བདེའ་ིདབངོ་གིས་ཀློོག་པོ་པོ་ོརྣམས་འཕྲུལ་

དེབ་ལ་དགའ་མོས་ཇེ་ེཆེར་འགྲེ་ོབཞེིན་པོར་བརྟེེན། དུས་རབས་ཀྱི་ིའགྱུར་བའ་ིཁ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ིདགོས་

མཁ་ོདངོ་བསྟུན་པོའི་ཞུ་སྒྲིིག་གི་ལས་གཞེི་འདི་ནི། མིའི་རིགས་ཀྱིི་སྤྱིི་ནོར་ལྟོ་བུར་གྱུར་པོའི་རངོ་

རེའ་ིཤེེས་རིག་འད་ིཉིིད་འཇེིག་རྟེེན་ན་ཡུན་རིངོ་དུ་གནས་པོ་དངོ་། འདིའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིའཇུག་པོ་ལ་

བརྟེེན་ནས་མིའ་ིསྤྱི་ིཚོོགས་སུ་ཞེ་ིབདེའ་ིདཔོལ་ཡིོན་འདྲིེན་པོའ་ིལས་ཀ་རླབས་ཆ་ེབ་ཞེིག་ཡིིན་ཞེེས་

ཀྱིངོ་བརྗེདོ་ཆགོ་པོ་ཡིནི་ན།ོ །

གསུངོ་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེེད་སྐབས་མ་ཕྱི་ིཚོད་ལྡན་ཞེིག་གཞེ་ིརྩར་བཟུངོ་ནས་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེེད་རྒྱུར་

འབད་བརྩོན་བྱེེད་འོས་ཤེིངོ་། ད་ེཡིངོ་སྔོོན་གྱི་ིསྲིོལ་ལ་གསུངོ་རབ་ཀྱི་ིཔོར་ཤེིངོ་རྐོ་ོསྐབས་རྩོམ་པོ་པོ་ོ

རངོ་ཉིིད་དམ། ཡིངོ་ན་གཞེན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚོད་ལྡན་བཏངོ་སྟོ་ེརྐོ་ོབ་ཡིིན་པོས་ཤེིངོ་པོར་རྣམས་

སྤྱིིའ་ིཆ་ནས་དག་པོོར་བརྩ་ིཆོག་པོ་ཡིིན། ད་ེབས་ན་འད་ིག་རྩོམ་སྒྲིིག་ཁངོ་ནས་ཀྱིངོ་མ་དཔོ་ེཚོད་

ལྡན་འཚོོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡིིག་འབྲུ་གཅིིག་ལའངོ་གངོ་བྱུངོ་དུ་བཟེ་ོབཅིོས་མེད་པོར་སོར་བཞེག་བྱེ་རྒྱུ་

རྩ་དོན་དུ་བཟུངོ་ནས་མ་ཕྱི་ིཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞེིན་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞེིན་ཡིོད་པོ་དངོ་། མ་

ཕྱི་ིཚོད་ལྡན་ལག་སོན་མ་བྱུངོ་ནའངོ་གངོ་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པོ་ོཡིོངོ་བར་བརྩོན་བཞེིན་ཡིོད། གལ་ཏ་ེ

མ་ཕྱི་ིརངོ་ལ་ནོར་བ་མངོོན་གསལ་བྱུངོ་བ་དངོ་། དོགས་གནས་སུ་གྱུར་པོ། ཡི་ིག་ེཆད་ལྷག་བྱུངོ་བ་

སགོས་ལ་གཤེམ་དུ་གསལ་བཤེད་ཀྱི་ིམཆན་བཀདོ་ཡིདོ།

རྩོམ་སྒྲིིག་ཁངོ་འད་ིནས་རྩོམ་སྒྲིིག་བྱེས་པོའ་ིའཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ཆད་ལྷག་ནོར་བ་སོགས་བྱུངོ་བ་

མཐོོངོ་ན་ངོ་ཚོོའ་ིཡིིག་འབྲེལ་དྲི་བྱེངོ་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདིའ་ི

བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བ་གནངོ་བའ་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དངོ་། འད་ིནས་འཕྲལ་མར་བསྐྱར་བཅིོས་དངོ་

ལེགས་སྒྲིགི་ཞུས་ཏ་ེསྤུས་ཀ་ཇེ་ེལགེས་སུ་གཏོངོ་ངོསེ་ཡིནི། 

སརེ་བྱེསེ་རིག་མཛོད་ཆནེ་མོའ་ིརྩམོ་སྒྲིགི་ཁངོ་ནས། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚོསེ་ ༢༦ ལ།

https://www.serajeyrigzodchenmo.org
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ཁྱད་པོར་དུ་འཕགས་པོའ་ིབསྟོདོ་པོ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ།  བ་ིཤེཥིྚ༌སྟོ་བཿ །  བདོ་སྐད་དུ།  ཁྱད་པོར་དུ་འཕགས་

པོའ་ིབསྟོདོ་པོ།  

ད་ེབཞེིན་གཤེེགས་པོ་ཐོམས་ཅིད་ལ་ཕྱིག་འཚོལ་ལོ། །བདག་ན་ིསྟོོན་པོ་གཞེན་

སྤེངོས་ནས། །བཅིམོ་ལྡན་ཁྱདོ་ལ་སྐྱབས་མཆསི་པོ། །ད་ེཅིིའ་ིསློད་དུ་ཞེ་ེན་ཁྱདོ། །སྐྱནོ་

མི་མངོའ་ལ་ཡིོན་ཏན་ལྡན། །གངོ་ཕྱིིར་འཇེིག་རྟེེན་སྐྱོན་ལ་དགའ། །ཡིོན་ཏན་

འཛིན༌པོར་ཞེེན་པོས་ན། །སྐྱོན་ཡིངོ་ཡིོན་ཏན་ལྟོར་མཐོོངོ་ནས། །གཞེན་ལ་སྐྱབས་སུ་

མཆིས་པོར་གྱུར། །ཁྱབ་འཇུག་དབངོ་ཕྱུག་ལ་སོགས་པོ། །ད་ེལ་སྐྱ་ེབ་ོདགའ་དད་

པོས། །ད་ེཡི་ིཡིནོ་ཏན་གངོ་བསྒྲིགས་པོ། །ཁྱདོ་ཀྱི་ིབསྟོན་ལ་ད་ེདག་སྐྱནོ། །ལྷ་ཆནེ༌ཁྲསོ་

པོའ་ིམདའ་གཅིགི་གསི། །གྲེོངོ་ཁྱརེ་སུམ་བརྩགེས་བསྲིགེས་ཞེསེ་གདའ། །ཁྱདོ་ཀྱི་ིཡི་ེ

ཤེེས་མདའ་ཆེན་གྱིིས། །ཁྲ་ོབའ་ིསེམས་ཉིིད་ངོེས་པོར་བསྲིེགས། །ལྷ་ཆེན་གྱིིས་ན་ི

འདོད་པོ་དག །བསྲིགེས་ཉིསེ་པོས་ན་ཕྱིརི་ཡིངོ་དྲིངོས། །ཁྱདོ་ཀྱི་ིཡི་ེཤེེས་ཞུགས་ཀྱིསི་

ནི། །འདོད་པོ་རྩད་བཅིད་བསྲིེགས་ནས་བཏོན། །ལྷ་ཆེན་ཐོིག་ལེའི་མཆོག་མ་

ལ། །ཆགས་པོ་སྐྱེས་པོས་གདོངོ༌བཞེ་ིབྱུངོ་། །བདུད་ཀྱི་ིབུ་མ་ོསྒོེག་མ་ོཡིིས། །ཁྱོད་ཀྱི་ི

བ་སྤུའི་རྩེ་མ་གཡིོས། །ལྷ་ཆེན་ཕྱིེད་ནི་ཆུངོ་མ་བས། །དུད་པོ་ཡིིས་ཀྱིངོ་ཐུབ་མ་
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སོློབ་དཔོོན་མཐོོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེ།ེ

ལགས། །ཁྱོད་ན་ིབད་ེབར་བགྱིདི་པོ་ཡི།ི །འདདོ་པོ་ཉིདི་ཀྱིསི་རྨོངོས་མ་གྱུར། །འཁརོ་

ལ་ོམདུངོ་ཐུངོ་ཅིན་དག་གསི། །བདུད་སྟོབོས་ད་ེལས་རྒྱལ་མ་ིནུས། །ཁྱདོ་ན་ིའཁརོ་ལ་ོ

མདུངོ་མདེ་པོར། །བྱེམས་པོའ་ིམཚོནོ་གངོ་ལགས་པོས་རྒྱལ། །རྒན་པོསོ་ཁྱབ་འཇུག་

མདའ་ཡིསི་བསྣུན། །ལྷ་ཆནེ་མགྲེནི་པོ་སྔོ་ོགྱུར་པོས། །ལྷ་འད་ིགཉིསི་ལ་གནདོ་བགྱིདི་

མཆིས། །མགོན་ཁྱོད་གནོད་བགྱིིད་བྲལ་བ་ལགས། །ཁྱབ་འཇུག་མ་ིཐུངོ་གཟུགས་

བསྒྱུར་ནས། །གཡི་ོཐོབས་ཀྱིསི་ན་ིསྟོབོས་ལྡན་བསླུས། །ཁྱདོ་ན་ིགཡི་ོཡིངོ་མཁྱནེ་གྱུར་

ལ། །གཞེན་དག་ལ་ཡིངོ་སླུ་མ་ིམཛད། །མགནོ་ཁྱདོ་རྫུ་འཕྲུལ༌ཙམ་བླངོ་ག ི།རྨད་བྱུངོ་

གངོ་གསི་མཐོོངོ་བ་དསེ། །ཁྱབ་འཇུག་འཇེགི་རྟེནེ་གསུམ་བརྒལ་བ། །འཕྱི་ེབ་ོམཆ་ིབ་

བཞེིན་དུ་མཐོོངོ་། །གཞེོན་ནུ་ཚོངོས་པོར་སྤྱིོད་པོ་ན། །དྲུག་ལྡན་མ་དངོ་ལྷན་ཅིིག་

སྤྱིོད། །ཁྱོད་ཀྱིིས་འཁྲིག་པོའི་སྦྱོོར་བ་བདུན། །ཐོལ་བ་བཞེིན་དུ་བགྱིིས་པོར་

གྱུར། །ཚོངོས་སོགས་འཇེིག་རྟེེན་འབྱེིན་པོ་པོོ། །བདག་གཅིིག་ཡིིན་པོར་སྨྲ་ཞེེས་

གྲེག །དེ་ཉིིད་གཟེིགས་ཁྱོད་འཇེིག་རྟེེན་དངོ་། །དེ་ཡིངོ་ལས་ལས་སྐྱེས་ཞེེས་

བསྟོན། །བརྒྱ་བྱེིན་གྱིིས་ནི་བཤེོལ་མེད་མ། །མཐོོངོ་ནས་འདོད་པོས་རྨོངོས་ཞེེས་

གྲེག །དཔོའ་ཁྱོད་འདོད་པོ་ཉིིད་ཀྱིིས་ནི། །མ་རྨོངོས་སློད་དུ་བཙུན་མ་ོབཏངོ་། །སྒྲི་

གཅིན་ལག་པོས་ཟླ་བ་ཡིངོ་། །དབངོ་མདེ་པོར་ན་ིམདི་པོ་ལགས། །མངོའ་བརྙེསེ་ཁྱདོ་

ལ་སམེས་ཅིན་གངོ་། །དབངོ་མདེ་བགྱིདི་པོ་ད་ེམ་མཆསི། །མ་ིདབངོ་དགའ་བྱེེད་གསོ་

སྲིདེ་སགོས། །ནགས་ཚོལ་ནས་ན་ིཕྱིརི་ཡིངོ་མཆསི། །བད༌ེབར་གཤེགེས་ཁྱདོ་དབནེ་

པོ་ཡིི། །བདུད་རྩིས་ངོོམས་ལས་ཕྱིིར་མ་ིབྱེོན། །མཆོད་སྦྱོིན་ལ་ན་ིཕྱུགས་འགུམས་

པོར། །དྲིངོ་སྲིངོོ་རྣམས་ན་ིསྨྲ་ཞེསེ་གྲེག །སྡེགི་མདེ་ཁྱདོ་ཀྱིསི་གྲེགོ་མ་ལའངོ་། །གནདོ་
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པོ་བགྱིིད་པོར་རྗེསེ་མ་གནངོ་། །གཞེན་དག་རངོ་དནོ་མཆདོ་སྦྱོནི་ལ། །གཞེན༌གྱི་ིསྲིོག་

ག་ིསྦྱོིན་སྲིེག་བྱེེད། །གཞེན་གྱི་ིདོན་དུ་ཁྱོད་གཅིིག་པུ། །རངོ་ག་ིསྲིོག་གིས་སྦྱོིན་སྲིེག་

མཛད། །དྲིངོ་སྲིངོོ་དམདོ་མ་ེམ་ིབཟེད་པོས། །སྐྱ་ེབ་ོམངོ་པོ༌ོབསྲིགེས་པོར་འགྱུར། །ཁྱདོ་

ཀྱིིས་ཡི་ེཤེེས་མ་ེཡིིས་ནི། །སྐྱ་ེབ་ོརྣམས་ཀྱི་ིསྐྱ་ེརྒྱུ་བསྲིེགས། །རྒྱས་པོ་དྲིན་པོའ་ིམཐུ་

ཆུངོ་བས། །མངོ་པོོ་བགྱིིས་པོའི་ཚོིག་དག་ནི། །ལྟོག་འོག་འགལ་བར་གྱུར་ཅིེས་

ཐོསོ། །ཐུབ་པོ་ཁྱདོ་ཀྱི་ིཀུན་ཀྱིངོ་མནི། །དྲིངོ་སྲིོངོ་དམདོ་པོ་གྲུབ་པོ་ལས། །དཀའ་ཐུབ་

གྲུབ་པོར་རྗེསེ་སུ་དཔོག །མགནོ་ཁྱདོ་ཐུགས་རྗེ་ེགྲུབ་པོ་ལས། །དཀའ་ཐུབ་གྲུབ་པོར་

རྗེེས་སུ་དཔོག །ལྷ་ཆེན་འདོད་པོ་ཅིན་གྱི་ིམཚོན། །དྲིངོ་སྲིོངོ་རྣམས་ཀྱི་ིདམོད་པོས་

ལྷུངོ་། །ཁྱདོ་ཀྱིསི་ཕུངོ་ཁྲལོ་མཐོའ་དག་ག ི།རྩ་བ་འདདོ་པོ་ཉིདི་ལྷུངོ་བགྱིསི། །གླེངིོ་ལས་

སྐྱེས་སོགས་ཕལ་ཆེར་ནི། །གཞེན་གྱིིས་གངོ་སྨྲས་སྨྲ་བར་བགྱིིད། །ཁྱོད་ཀྱིིས་ཐུན་

མོངོ་མ་ཡིིན་ཆོས། །རངོ་གིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་བསྟོན། །མུ་སྟོེགས་ཅིན་གྱི་ིརིག་

བྱེདེ་ཚོགི །དབནེ་པོ་ཁ་ོནར་སྨྲ་བར་བགྱིདི། །ཁྱདོ་ཀྱིསི་བསྒྲིགས་ནས་སེངོ་ག་ེཡི།ི །སྒྲི་

ཡིསི་ཆསོ་དག་སྟོནོ་པོར་མཛད། །གྲེངོས་ཅིན་བྷ༌ར་དྭ་ཛ་ན།ི །ད་ེཉིདི་མཐོངོོ་ཡིངོ་དཔྱདི་

ལྡན་ལ། །ཡིོངོས་སུ་ཆགས་ཀྱིི་གཙོ་ཁྱོད་ཀྱིི། །སློོབ་མའངོ་བུད་མེད་ཉིིད་མ་

ཆགས། །འུག་པོ་པོས་ན་ིདམན་པོ་ལས། །ཁྱད་པོར་ཅིན་ལ་སྦྱོནི་ཞེསེ་བསྟོན། །མགནོ་

པོ་ོཁྱོད་ན་ིཐུགས་རྗེ་ེཡིིས། །ཁྱ་ིལའངོ་སྦྱོིན་པོར་བྱེ་ཞེེས་གསུངོས། །ལུས་ཀྱི་ིདཀའ་

ཐུབ་བགྱིིས་པོ་ཡིིས། །མདུད་པོ་འཇེིག་པོར་གཅིེར་བུས་འཚོལ། །ཁྱོད་ན་ིཐུགས་ཀྱི་ི

དཀའ་ཐུབ་ཀྱིིས། །མདུད་པོ་འཇེིག་པོར་བཞེེད་པོ་ལགས། །རྟེོག་ག་ེཔོ་དག་དངོོས་པོ་ོ

རྣམས། །ལྟོོས་པོ་མེད་པོར་གྲུབ་པོར་འཚོལ། །ཚོིག་དབངོ་ཁྱོད་ཀྱིིས་ཅུངོ་ཟེད་
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སོློབ་དཔོོན་མཐོོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེ།ེ

ཀྱིངོ་། །མ་ིལྟོོས་མེད་ཅིེས་ལེགས་པོར་གསུངོས། །ན་ེཙོས་ཉི་ིམ་བརྟེོལ་ནས་ན།ི །ཐོར་

པོ་མཆིས་པོར་བཤེད་ཅིེས་གྲེག །ཁྱོད་ན་ིམྱོ་ངོན་འདས་བརྙེེས་ལ། །གངོ་དུ་ཡིངོ་ན་ི

གཤེེགས་མ་མཆིས། །ཐོར་པོ་རྒྱུད་གཞེན་སྐྱེད་པོ་དངོ་། །ན་ེཙོས་ལམ་གཞེན་སོངོ་

བར་གྱུར། །ཁྱོད་ཉིིད་ལམ་གངོ་ནས་གཤེེགས་པོ། །དེ་ཉིིད་ནས་ནི་སློོབ་མའངོ་

མཆི། །ཁྱབ་འཇུག་དག་གིས་བུད་མེད་ནི། །སྟོོངོ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་ཡིོངོས་བཟུངོ་

གྱུར། །སྟོནོ་པོ་འཇེགི་རྟེནེ་འདས་ཁྱདོ་ལ། །བདག་ག་ིམདེ་ཅིིངོ་ཡིངོོས་འཛནི་མདེ། །ཀ་

ཤེི་མཛེས་དགའ་མོ་ལ་ནི། །རྒྱས་པོ་ཡིོངོས་ཆགས་རྣམ་པོར་འགྱུར། །ཁྱོད་ཁབ་

བཞུགས་ནའངོ་ཕུངོ་ཁྲལོ་བའ།ི །གདནོ་གྱིསི་དབངོ་པོ་ོརྨངོོས་མ་གྱུར། །རྒྱས་པོ་འདདོ་

གདུངོས་གཡིེན་སྤྱིོ་བས། །བུད་མེད་ཀྱིི་ནི་རྡོོག་པོས་བསྣུན། །ཁྱོད་ནི་ཁྱིམ་པོར་

བཞུགས་ན་ཡིངོ་། །ཕྱིིར་ཞེིངོ་འཁྲུག་པོར་འགྱུར་བ་མེད། །དགའ་བྱེེད་ཆུངོ་མའ་ིདོན་

གྱིི་ཕྱིིར། །རྒྱ་མཚོོའི་ཕ་རོལ་སོན་ཅིེས་གྲེག   །ཁྱོད་ཀྱིིས་བུད་མེད་སྟོོངོ་ཕྲག་

ནི། །བརྒྱད་ཅུ་སྤེངོས་ནས་ནགས་སུ་གཤེེགས། །རྣ་ཅིན་འཐོབ་དཀའ་ལ་སོགས་

ལ། །ཁྱབ་འཇུག་གིས་ནི་གནོད་པོ་བརྩམས། །སེམས་ཅིན་རྣམས་ལ༌ཕན་བཞེེད་

པོ། །ཁྱོད་ཀྱིིས་སྲིོག་ཀྱིངོ་བཏངོ་བ་མཛད། །ཁྱབ་འཇུག་གིས་ན་ིསྒྱུ་བྱེས་ནས། །གོམ་

གསུམ་གྱིིས་ཕྲོགས་གངོ་ཡིིན་པོའི། །ས་ད་ེངོེས་པོར་ཐོར་བཞེེད་པོ། །ཁྱོད་ཀྱིིས་རྩ་

བཞེིན་བཏངོ་བར་གྱུར། །དགའ་བྱེེད་སྲིོག་གཅིོད་བྱེེད་པོའ་ིམདས། །འཇེིག་རྟེེན་རྒྱལ་

རིགས་མེད་བྱེས་ནས། །གྲེགས་པོ་ཐོོབ་པོ་གངོ་ཡིིན་ད།ེ །ཁྱོད་ཀྱི་ིབསྟོན་ལ་གྲེགས་པོ་

མནི། །སྒྲི་ངོན་དངོ་ན་ིསྐྱ་བསངེོ་དག །གངོ་ག་ིཕྱིརི་ན་ིགཡུལ་བཀྱི་ེབའ།ི །དཔོལ་ད་ེཁྱདོ་

ཀྱིིས་འཁྲ་ིཤེངིོ་ན།ི །གདུག་པོ་བཞེིན་དུ་སྤེངོས་ནས་གཤེེགས། །ཁྱོད་ཀྱི་ིབསྟོན་པོ་རྙེེད་
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པོ་ན། །ཐོངོ་ཤེིངོ་ནགས་ན་ལྷ་ཆེན་པོོ། །རྣལ་འབྱེོར་དབངོ་ཕྱུག་སྤྱིོད་པོ་པོོ། །ད་ེན་ིམ་ི

ཤེེས་སྤྱིོད་པོར་བས། །དབངོ་པོོ་གཤེོལ་མེད་བྱེི་བོ་ཞེེས། །བྲམ་ཟེེ་ད་དུངོ་བར་དུ་

སྒྲིོགས། །ཁྱོད་ཀྱིིས་འབྲས་བུ་མཆོག་བརྙེེས་པོའི། །གྲེགས་པོ་བརྒྱ་བྱེིན་སྒྲིོགས་པོར་

གྱུར། །ཁྱབ་འཇུག་དག་ན་ིནག་བཀྲ་བསོ། །བྲདེ་འཐོམོས་གྱུར་ནས་ཀུན་གཏོངོ་ག ི།ཁྲ་ི

ཡི་ིའགོ་ཏུ་ཞུགས་པོར་གྱུར། །གཙ་ོཁྱདོ་ཀུན་དུ་བསྙངེོས་མ་ིམངོའ། །སྐྱ་ེདགུའ་ིབདག་

པོ་ོརངོ་ཉིདི་ཀྱི།ི །བུ་མ་ོདངོ་ན་ིའཁྲགི་ཅིསེ་ཐོསོ། །ཐུབ་པོ་ཁྱདོ་ཀྱི་ིསློབོ་མ་ཡིངོ་། །ཚོངོས་

པོར་སྤྱིདོ་པོ་སྐྱནོ་མ་མཆསི། །བྲམ་ཟེ་ེརྣམས་ན་ིདག་ེསྡེགི་དག །སྦྱོནི་པོ་ལེན་ཅིིངོ་འཕ་ོ

པོར་སྨྲ། །ཁྱོད་ཀྱིིས་བྱེས༌པོ་ཆུད་མ་ིཟེ། །མ་བྱེས་པོ་དངོ་ཕྲད་མེད་གསུངོས། །སེར་

སྐྱས་བདག་ག་ིམཚོན་ཉིདི་ན།ི །ཤེསེ་དངོ་ལྡན་པོ་རབ་ཏུ་བརྟེགས། །ཁྱདོ་ཀྱིསི་ད་ེལྟོར་

ཡིིན་ན་བདག །མ་ིརྟེག་ཉིིད་དངོ་ལྡན་ཞེེས་བསྟོན། །གཟེེགས་ཟེན་གྱིིས་ན་ིཤེེས་ལས་

བདག །གཞེན་དངོ་ཁྱད་པོར་ཡིོངོས་སུ་བརྗེོད། །ཁྱོད་ཀྱིིས་ད་ེན་ིཤེེས་མེད་ན། །ཤེིངོ་

དངོ་འདྲི་བར་ཐོལ་འགྱུར་གསུངོས། །གཅིེར་བུས་ལུས་ཀྱི་ིཚོད་བཞེིན་དུ། །སྲིོག་ན་ི

ཞུམ་དངོ་རྒྱས་པོར་སྨྲ། །ཁྱོད་ཀྱིིས་ད་ེན་ིཕྱིོགས་གཅིིག་ན། །རྣམ་པོར་འཇེིག་པོར་

འགྱུར་ཞེེས་གསུངོས། །བྲམ་ཟེེས་འགྲེ་ོབ་རྣམས་ཀྱི་ིརྒྱུ། །སྐྱེས་བུ་རྟེག་པོ་ཡིིན་ཞེེས་

བསྟོན། །ཁྱོད་ཀྱིིས་རྟེག་པོ་ཞེེས་བྱེ་བའི། །རྒྱུ་ན་ིཅི་ིཡིངོ་མེད་ཅིེས་གསུངོས། །བདག་

ཉིདི་ཆནེ་པོ་ོདུག་ཅིན་པོའ།ི །སྲིས་པོ་ོསྟོོངོ་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་དག །སརེ་སྐྱས་བལྟོས་པོ་ཙམ་

གྱིིས་བསྲིེགས། །དེ་ལའངོ་ཁྱོད་ནི་ཐུགས་རྗེེ་མཛད། །སེར་སྐྱ་དེ་ཉིིད་རིག་པོས་

ན།ི །གཙ་ོལས་འགྲེ་ོབ་སྐྱ་ེབར་བཤེད། །ཁྱོད་ཀྱི་ིའགྲེ་ོབའ་ིསྐྱ་ེབ་ན།ི །ཉིོན་མོངོས་ལས་

ལས་བྱུངོ་བར་བསྒྲིགས། །སརེ་སྐྱ་ལ་སགོས་ཐོར་པོ་ཡི།ི །བདག་ན་ིསྲིདི་པོའ་ིརྒྱུ་ཞེསེ་
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སོློབ་དཔོོན་མཐོོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེ།ེ

ཟེརེ། །ཁྱདོ་ན་ིཞེ་ིབར་གཤེགེས་གྱུར་ནས། །ཞུགས་གུམ་ལྟོ་བུར་བགྲེངོ་དུ་མདེ། །མུ་

སྟོགེས་བྱེདེ་པོ་ཁ་ཅིིག་ན།ི །ཐོར་པོ་འགྲེ་ོདངོ་ལྡན་ཞེསེ་སྨྲ། །གངོ་ལ་འགྲེ་ོཡིདོ་ད་ེའཁོར་

བ། །ཁྱོད་ཀྱིིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་བསྟོན ། །གཅིེར་བུས་ཀུན་དགའ་ར་བ་

སགོས། །རྩགི་པོ་སྡེགི་པོའ་ིརྒྱུ་ཞེེས་ཟེརེ། །ཐོམས་ཅིད་མཁྱནེ་པོ་ཁྱདོ་ཉིདི་ན།ི །ད་ེཉིདི་

བསདོ་ནམས་རྒྱུ་ཞེསེ་གསུངོས། །ལུས་ལས་ལུས་གཞེན་དག་ཏུ་ན།ི །ཕྲ་བའ་ིསྲིགོ་ན་ི

འཕོ་ཞེེས་གྲེག །ཁྱོད་ཀྱིི་ལུས་ལས་གཞེན་གྱུར་པོའི། །སྲིོག་ནི་ཡིོད་པོ་མིན་ཞེེས་

གསུངོས། །ཁྲོས་པོས་གཡུལ་ངོོར་བསད་ན་ནི། །བདེ་འགྲེོར་འགྱུར་ཞེེས་རྒྱས་པོ་

ཟེེར། །མགོན་པོོ་ཁྱོད་ཀྱིིས་གནས་སྐབས་དེའི། །སེམས་ནི་ངོན་འགྲེོ་ཡིིན་ཞེེས་

གསུངོས། །སྐྱ་བསེངོ་བུ་ནི་བརྗེོད་བྱེས་ན། །བསོད་ནམས་འགྱུར་ཞེེས་སོ་སོར་

སྨྲ། །གངོ་ཞེགི་བགྲེོད་མིན་བགྲེདོ་བྱེདེ་པོ། །ད་ེདག་ཁྱདོ་ཀྱི་ིབསྟོན་ལ་སྨད། །སྐེམ་བྱེདེ་

དབངོ་པོ་ོཉི་ེདབངོ་པོ།ོ །དྲིག་པོ་ོལ་སགོས་འཇེགིས་པོ་དངོ་། །བསྡེགིས་ཕྱིརི་མཚོནོ་ཆ་

རྟེག་ཏུ་ཐོོགས། །ཁྱོད་བསྙེངོས་བྲལ་ཞེིངོ་བསྡེིགས་མ་ིམཛད། །ཁྱོད་ན་ིསུས་ཀྱིངོ་མ་ི

བསྙངེོས་ལ། །སུ་ལའངོ་བསྡེགིས་པོར་མ་ིམཛད་པོས། །ཁྱདོ་ཉིདི་གཅིགི་པུ་མཚོནོ་མ་ི

བསྣམས། །དེས་ན་འགྲེོ་བ་རྣམས་ལས་འཕགས། །སྨྲ་པོོ་ཉིོན་མོངོས་བཅིས་པོའི་

ཚོགི །རགི་བྱེདེ་ལ་སགོས་ཚོགི་དག་ན།ི །ཕལ་ཆརེ་ལྟོག་འགོ་འགལ་བ་ལགས། །ཁྱདོ་

ཀྱི་ིཐོམས་ཅིད་མཁྱེན་པོའ་ིགསུངོ་། །གཞེན་གྱི་ིབསྟོན་བཅིོས་གཞེན་དག་ནི། །ཕལ་

ཆེར་སྔོ་ཕྱི་ིའགལ་བ་ལས། །ཁྱོད་ཉིིད་ཀྱི་ིན་ིགཞུངོ་ལུགས་དག །ཐོོག་མ་བར་མཐོར་

སྐྱོན་མ་མཆིས། །ཆོས་འདོད་པོ་དག་དམངོས་རིགས་ལ། །བླ་ོགྲེོས་སྦྱོིན་པོར་བྱེ་མིན་

ཟེེར། །ཁྱོད་ནི་གདོལ་པོ་རྣམས་ལ་ཡིངོ་། །ཐུགས་རྗེེས་དམ་ཆོས་སྟོོན་པོར་
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མཛད། །ལྗོནོ་ཤེངིོ་བཟེངོ་པོ་ོརྣམས་སྤེངོས་ནས ། །ངོན་པོ་ལ་ན་ིསུ་ཞེགི་བརྟེནེ། །འདདོ་

ཆགས་བྲལ་བརྙེེས་ཁྱོད་བཞུགས་ན། །མཁས་པོ་སུ་ཞེིག་སྟོོན་གཞེན་འདུད། །སེར་

སྐྱས་ཡུལ་རྣམས་ལ་སྤྱིད་བཞེནི། །ཡི་ེཤེསེ་འགྱུར་མཆ་ིསྡེིག་བྲལ་བ། །ཁྱདོ་ཀྱིསི་ཀུན་

ནས་ཉིོན་མོངོས་ལ། །ཐོར་པོ་ག་ལ་ཡིོད་ཅིེས་གསུངོས། །བསོད་ནམས་བྱེས་པོའ་ི

ཚོགོས་དག་ན།ི །སམེས་ཅིན་རྣམས་ལ་ཡིངོོས་བསྔོ་ོབར། །བཅིམོ་ལྡན་ཁྱདོ་ཀྱིསི་གངོ་

གསུངོས་པོ། །ད་ེགཞེན་བསྟོན་བཅིོས་ལས་མ་བཤེད། །ལྷ་རྟེེན་དངོ་ན་ིམཆོད་སྦྱོིན་

ལ། །སེམས་ཅིན་གསོད་པོར་བྱེེད་པོ་གངོ་། །འཇེིག་རྟེེན་པོ་ན་ིཆོས་སུ་འཚོལ། །ཁྱོད་

ཀྱི་ིབསྟོན་ལ་ད༌ེདག་སྨད། །གངོ་ཞེིག་སྲིོག་ཆགས་ལ་རྟེག་གནོད། །ད་ེལ་ཆོས་ཉིིད་ག་

ལ་ཡིོད། །གཙོ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིིས་རངོ་ཉིིད་ཀྱིི། །སྲིོག་གིས་སེམས་ཅིན་ལེགས་པོར་

བསྲུངོས། །ཤཱཀྱིའི་རྒྱལ་རིགས་འཁྲུངོས་ཁྱོད་ཀྱིིས། །གངོ་ཞེིག་བདེན་དངོ་མི་སླུ་

དངོ་། །ཚོངོས་པོར་སྤྱིོད་དངོ་དུལ་བ་དངོ་། །བརྩེར་ལྡན་དམ་ཆོས་ལགས་པོར་

དགོངོས། །རིག་བྱེེད་མཐོའ་ལ་འབྱེམས་པོས་ཀྱིངོ་། །གཡུལ་ངོོར་དགྲེ་མངོོན་འོངོས་

བསད་ཅིེས། །འཇེིག་རྟེེན་སྨྲ་ཡིི་ཁྱོད་ཀྱིིས་ནི། །དགྲེ་ལའངོ་སྙིངོ་རྗེེ་བྱེ་ཞེེས་

གསུངོས། །གཞེོན་ནུས་རངོ་ག་ིཞེངོ་པོ་ོལ། །མདུངོ་གིས་བསྣུན་ཞེེས་བཀའ་མཆིད་

གདའ། །དཔོའ༌བ་ོཁྱདོ་ཀྱིསི་ཉིནོ་མངོོས་པོའ།ི །དྲི་བ་ཤེསེ་རབ་མཚོནོ་གྱིསི་དྲིལ། །ཁྱབ་

འཇུག་གསི་ན་ིརངོ་ཉིདི་ཀྱི།ི །སློས་ཀྱིངོ་ཡིངོོས་སུ་བསྐྱབ་མ་ནུས། །གཙ་ོབ༌ོཁྱདོ་ཀྱིསི་

སེམས་ཅིན་ཀུན། །བསྐྱབ་པོའི་སློད་དུ་བརྩོན་པོ་ལགས། །རྒན་པོོས་སྦྱོར་བའི་

འཇེིགས་ཤེེས་ནས། །ཁྱབ་འཇུག་གིས་ནི་བཅིོམ་བརླག་བཏངོ་། །ཐུབ་པོ་ཁྱོད་ལ་

བསྙིངོས་བགྱིིད་གངོ་། །སེམས་ཅིན་དེ་ནི་འགའ་མ་མཆིས། །ཁྱབ་འཇུག་གིས་ནི་



 8  

སོློབ་དཔོོན་མཐོོ་བཙུན་གྲུབ་རྗེ།ེ

གཉིནེ་འདུན་དག   །ལ་ེལན་གྱིསི་ན་ིགཏུགས་པོར་གྱུར། །ཁྱདོ་ཀྱི་ིགཉིནེ་འདུན་ཐོམས་

ཅིད་ན།ི །འཁརོ་བ་ལས་ན་ིརྣམ་པོར་སྒྲིལོ། །མུ་སྟོགེས་ཅིན་གྱི་ིགཞུངོ་ལུགས་ལ། །ཇེ་ི

ལྟོ་ཇེ་ིལྟོར་རྣམ་བསམས་པོ། །ད་ེལྟོ་ད་ེལྟོར་མགོན་ཁྱོད་ལ། །བདག་ག་ིསེམས་ན་ིདད་

པོར་གྱུར། །ད་ེལྟོར་ཐོམས་ཅིད་མཁྱེན་མིན་པོའ།ི །གྲུབ་མཐོའ་ིསྐྱོན་གྱི་ིབརླག་སེམས་

ལྡན། །བསམ་བརླག་རྣམས་ཀྱིིས་སྐྱོན་མེད་པོའི། །སྟོོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིངོ་མི་མཐོོངོ་

ངོ་ོ། །འཇེགི་རྟེནེ་ལྷ་དངོ་བྲམ་ཟེ་ེདངོ་། །རགི་བྱེདེ་ཤཱཀྱི་འད་ིདག་ཅིསེ། །སྡེངོ་བར་སྨྲ་བ་

རངོ་སྐྱོན་ཉིིད། །ཅི་ིཕྱིིར་སེམས་པོར་བྱེེད་ཅི་ེན། །གངོ་སློད་ཁྱོད་ཀྱི་ིབསྟོན་པོ་ན།ི །བད་ེ

བས་བད་ེཉིདི་ཐོབོ་བགྱིདི་པོ། །ད་ེསློད་སྨྲ་བའ་ིསངེོ་ཁྱདོ་ཀྱི ི། །གཞུངོ་ལུགས་ལ་ན་ིའགྲེ་ོ

འད་ིདགའ། །ཁྱདོ་ཀྱི་ིཡིནོ་ཏན་ཡིངོ་དག་པོ། །རྣམ་པོ་འད་ིལྟོར་རབ་བརྗེདོ་པོས། །བདག་

གིས་བསོད་ནམས་གངོ་ཐོོབ་དེས། །འགྲེ་ོབའ་ིའཇེིག་རྟེེན་ཁྱོད་འདྲིར་ཤེོག །མགོན་པོ་ོ

ཁྱད་པོར་འཕགས་བསྟོོད་པོ། །བཏོན་པོས་བདག་གིས་དག་ེབསགས་པོ། །གངོ་ཡིིན་

དེས་ན་ིའགྲེ་ོབ་ཀུན། །བྱེངོ་ཆུབ་ལམ་ལ་གཞེོལ་གྱུར་ཅིིག །ཁྱད་པོར་དུ་འཕགས་པོའ་ི

བསྟོདོ་པོ་སློབོ་དཔོོན་མཐོ་ོབཙུན་གྲུབ་རྗེེས་མཛད་པོ་རྫོགོས་ས།ོ། །། 

        རྒྱ་གར་གྱི་ིམཁན་པོ་ོསརྦ་ཛྙཱ་ད་ེཝ་དངོ་། ཞུ་ཆནེ་གྱི༌ིལ་ོཙཱ་བ་བན་ད་ེརནི་ཆནེ་མཆགོ་

གསི་བསྒྱུར། སློད་ཀྱིསི་བན་ད་ེདཔོལ་བརྩགེས་རཀྵི་ིཏས་བསྒྱུར་ཅིིངོ་ཞུས་ཏ་ེགཏན་ལ་ཕབ་པོའ།ོ། །།
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ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུངོ་བར་བསྟོདོ་པོ།

༄༅། །རྒྱ་གར་སྐད་དུ ། ད་ེཝ་ཨ་ཏ་ིཤེ་ཡི་སྟོ་ོཏྲཿཿ། བདོ་སྐད་དུ། ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་

བྱུངོ་བར་བསྟོདོ་པོ། ད་ེབཞེནི་གཤེགེས་པོ་ཐོམས་ཅིད་ལ་ཕྱིག་འཚོལ་ལ།ོ །

བཅིོམ་ལྡན་བདེ་གཤེེགས་མངོོན་སུམ་མ་གྱུར་ཁྱབ་འཇུག་མིན། །ཚོངོས་

པོ་མ་ཡིིན་ལྷ་ཆེན་པོོ་ཡིངོ་མ་མཐོོངོ་སྟོེ། །དེ་དག་གི་གཟུགས་མཐུ་དངོ་སྤྱིོད་པོ་

བསམ་པོ་རྣམས། །ཐོོས་ནས་སུ་ལ་ཡིོན་ཏན་ཡིོད་དམ་མེད་པོ་དཔྱད། །ཁྱབ་འཇུག་

དཔུངོ་དྲིག་མཚོོན་ཆ་དབྱུག་ཏ་ོཐོོགས་པོར་བརྩོན། །ལྷ་ཆེན་མ་ིཡི་ིཐོོད་པོའ་ིཕྲེངོ་བ་

རྣམས་ཀྱི་ིབཞེག །སངོས་རྒྱས་ཆ་ལུགས་གཅིིག་ཏུ་ཞེ་ིབའ་ིཕུལ་ཕྱིིན་ན། །ཉི་ེབར་

ཞེི་དངོ་མ་ཞེི་གངོ་ལ་མཆོད་པོར་བྱེ། །ཁྱབ་འཇུག་གིས་ནི་འཐོབ་དཀའ་ལ་སོགས་

རིགས་རྣམས་བརླག་པོར་གྱུར། །ལྷ་ཆེན་པོོས་ནི་གྲེོངོ་ཁྱེར་སུམ་བརྩེགས་བཅིོམ་

པོར་གྱུར་ཞེེས་གྲེག །སྐེམ་བྱེེད་ཀྱིིས་ཀྱིངོ་མདུངོ་ཐུངོ་འཇེེབས་བསྣུན་ཀྲུངོ་ཀྲུངོ་

བསད་པོར་གྱུར། །སངོས་རྒྱས་ཉིག་གཅིིག་འགྲེོ་ལ་སྨན་པོ་ཐོམས་ཅིད་མཛད་པོ་

ལགས། །ངོ་ཡིིས་འདི་ལ་གནོད་བྱེ་འདི་ཉིིད་བསྲུངོ་བྱེ་འདི། །གསད་བྱེ་ཞེེས་པོ་ལྷ་

ཡིི་མཆོག་གི་གཞུངོ་ལུགས་ཡིིན། །སངོས་རྒྱས་ལ་ནི་དགྲེ་དངོ་མཛའ་བཤེེས་མི་

མངོའ་བར། །ངོེས་པོར་ལེགས་དངོ་མངོོན་པོར་མཐོ་ོབས་ཕན་འདོགས་མཛད། །ཁྱབ་

འཇུག་ཚོིག་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་སྐྱོན་རྣམས་བསྐྱེད། །ལྷ་ཆེན་པོོ་ཡིི་བྱེེད་
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སོློབ་དཔོོན་བད་ེབྱེདེ་བདག་པོོ།

སྤྱིོད་གངོ་ཡིིན་སྨྱོོན་པོ་བཞེིན། །ད་ེབཞེིན་གཤེེགས་པོ་ཉིེས་པོ་མ་ལུས་སེལ་མཛད་

ན། །སུ་ཞེིག་སྟོོན་པོ་ཆེན་པོོར་འོས་པོ་དཔྱད་པོར་གྱིིས། །གངོ་ཞེིག་བརྩ་ེམེད་གཞེན་

ལ་གནདོ་པོར་བརྩནོ་པོ་དངོ་། །གངོ་ལ་འགྲེ་ོབ་དག་ན་ིསྐྱབས་སུ་སོངོ་གྱུར་པོ། །འདདོ་

ཆགས་བཅིས་དངོ་གངོ་ཞེིག་འདོད་ཆགས་རྣམ་བྲལ་བ། །ད་ེལས་གངོ་ཞེིག་འད་ིན་

མཆོད་བྱེ་སོམས་ཏེ་སྨྲོས། །བརྒྱ་བྱེིན་རྡོ་ོརྗེེ་ཐོོགས་ཤེིངོ་སྟོོབས་ཅིན་གཤེོལ་ཐོོགས་

ཁྱབ་འཇུག་འཁོར་ལོའ་ིམཚོོན་ཐོོགས་དངོ་། །སྐེམ་བྱེེད་མདུངོ་ཐུངོ་ཐོོགས་ཤེིངོ་ལྷ་

ཆེན་རྩེ་གསུམ་མཚོོན་ཐོོགས་དུར་ཁྲོད་གནས་གྱུར་པོ། །དེ་དག་བྱེིས་པོ་སྙིངོ་བརྩེ་

མེད་པོ་སྣ་ཚོོགས་མཚོོན་ཐོོགས་སྡུག་བསྔོལ་འཇེིགས་པོས་ཉིེན། །རྟེག་ཏུ་སྲིོག་

ཆགས་འཇེོམས་པོར་བརྩོན་པོ་ད་ེལ་མཁས་པོ་སུ་ཞེིག་འདུད་པོར་བྱེེད། །གངོ་ཞེིག་

རྩ་ེགསུམ་མ་ིབསྣམས་ཆགས་བཅིས་མཆན་ན་ཆུངོ་མ་མེད། །འཁོར་ལ་ོམདུངོ་ཐུངོ་

དྲིག་པོ་ོདངོ་ན་ིབཤེོལ་མ་ིབསྣམས། །ཉིོན་མོངོས་རྣམ་གྲེོལ་མཁས་པོ་གཞེན་ལ་ཕན་

འདོགས་རྣམ་པོར་བརྩོན། །འཇེིག་རྟེེན་སྐྱབས་གྱུར་དྲིངོ་སྲིོངོ་ད་ེལ་འདིར་ན་ིསྐྱབས་

སུ་མཆི། །ལྷ་ཆེན་འདོད་ཆགས་དབངོ་གྱུར་ངོོ་ཚོ་སྤེངོས་ཤེིངོ་ཅིོ་འདྲིི་ཆུངོ་མ་ལེན་

པོར་བྱེེད། །ཁྱབ་འཇུག་ལྷག་པོར་གཏུམ་ཞེིངོ་བྱེས་པོ་ཆུད་གཟེོན་སྐེམ་བྱེེད་རངོ་ག་ི

གཉིེན་ཡིངོ་གསོད། །དཀའ་བཟློག་ཁྲ་ོཞེིངོ་མ་ཧེ་ེགསོད་བྱེེད་མ་མ་ོརྣམས་ན་ིམ་ིཡི་ིཤེ་

ཚོིལ་ཟེ། །ལོག་འདྲིེན་ཆངོ་དད་ཆ་ེཡི་ིསྟོོབས་བཅུ་ལྡན་ལ་ཉིེས་པོ་ཆུངོ་ངུའངོ་འགའ་མ་ི

མངོའ། །བཅིམོ་ལྡན་ད་ེན་ིབདག་ག་ིགཉིནེ་མནི་མུ་སྟོགེས་གཞེན་དག་དགྲེ་མ་ཡིནི། །ད་ེ

དག་ག་ིསྤྱིོད་གཞེན་ཡིངོ་མངོོན་སུམ་གྱུར་པོར་མ་མཐོོངོ་སྟོེ། །ཚོིག་དངོ་སྤྱིོད་པོ་དག་

གསི་ས་ོསོའ་ིཁྱད་པོར་ཐོསོ་པོ་ལས། །སངོས་རྒྱས་ཡིནོ་ཏན་ཕུལ་དུ་ཕྱིནི་ལ་དད་ཕྱིརི་



ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསོྟོད་པ།
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བདག་རྟེེན་ལགས། །བད་ེབར་གཤེེགས་པོ་བདག་ག་ིཕ་མིན་མུ་སྟོེགས་གཞེན་དག་

དགྲེ་མ་ཡིནི། །ད་ེབཞེནི་གཤེགེས་དསེ་བདག་ནརོ་མ་སྩལ་གཟེགེས་ཟེན་སགོས་ཀྱིསི་

ཅིངོ་མ་ཕྲོགས། །འོན་ཀྱིངོ་སངོས་རྒྱས་བཅིོམ་ལྡན་ད་ེན་ིགཅིིག་ཏུ་འགྲེ་ོལ་སྨན་མཛད་

གསུངོ་། །དྲི་ིམེད་དྲི་ིམ་ཐོམས་ཅིད་སེལ་བ་གངོ་ཡིིན་ད་ེལ་བདག་དད་ལགས། །གངོ་

ཞེིག་རྟེག་ཏུ་ཕན་དགྱིེས་རྒྱུན་དུ་འགྲེ་ོལ་ཕན་འདོགས་མཛད། །གངོ་ཞེིག་འགྲེ་ོབ་སྡུག་

བསྔོལ་རྣམ་མངོ་གདུངོས་པོ་བད་ེམཛད་དངོ་། །གངོ་ཞེིག་ཤེེས་བྱེ་མཐོའ་དག་ལག་

མཐོིལ་བཞེིན་དུ་གསལ་མཁྱེན་པོ། །དྲིངོ་སྲིོངོ་མཉིམ་མེད་རྒྱུ་མངོའ་ད་ེལ་གླེ་ོབ་དད་

པོར་གྱུར། །སྙིངོ་ནས་དད་དམ་ཇེ་ིལྟོར་དགའ་བ་དངོ་། །ཐོ་ེཚོོམ་གྱིིས་སམ་གཞེན་གྱི་ི

ངོརོ་ཡིངོ་རུངོ་། །གངོ་ཞེགི་ཐུབ་དབངོ་ཟླ་བ་དརེ་ཕྱིག་བྱེདེ། །དསེ་ན་ིལྷ་ཡི་ིབད་ེབ་ཕུན་

ཚོགོས་ཐོབོ། །གནའ་སྔོནོ་ཁྱབ་འཇུག་འད་ིཡིསི་འཇེགི་རྟེནེ་སྐྱ་ེརྒ་ན་འཆིའ་ིདབངོ་གྱུར་

ཐོོབ་ནས་སུ། །མ་ིརྣམས་བསྐྱབ་ཕྱིིར་རྨད་བྱུངོ་བླ་ོཡིིས་སྙིངོ་བརྩ་ེབརྩོན་པོས་ཤཱཀྱིའ་ི

རིགས་རྒྱས་པོར། །གཽ་ཏ་མར་འཁྲུངོས་ས་སྟོེངོས་འཇེིག་རྟེེན་འདིར་ནི་སངོས་

རྒྱས་གྱུར་པོར་གྲེག་ཅིེས་ཐོོས། །སྐྱ་ེབ་ོཉིོན་མོངོས་བླུན་ཞེིངོ་རྨོངོས་པོས་སྟོོན་པོ་ཕན་

འདོགས་ལགས་པོར་མ་འཚོལ་གྲེངོ་། །གངོ་ཚོ་ེའདོད་ཆགས་ཞེ་ེསྡེངོ་གིས་ན་ིལྷ་མིན་

ཁྱམི་ནས་རནི་ཆནེ་ཕྲགོས་པོ་དངོ་། །ཆགས་པོའ་ིབླ་ོགྲེསོ་ཀྱིིས་ན་ིངོན་གཡི་ོབྱེས་ནས་

ས་དག་ཕྲོགས་པོར་གྱུར་ཀྱིངོ་ནི། །ད་ེཚོ་ེཁྱབ་འཇུག་མ་གྲེོལ་བཞེིན་དུ་སྐྱ་ེབ་ོབླུན་པོ་ོ

རྣམས་ན་ིམཆོད་ཕྱིག་འཚོལ། །སངོས་རྒྱས་ངོེས་པོར་རྣམ་གྲེོལ་གྱུར་ཀྱིངོ་སྐྱ་ེབ་ོཕལ་

ཆེར་རྨོངོས་པོས་ཕྱིག་མ་ིའཚོལ། །ས་འད་ིརྒྱ་མཚོ་ོབཞེ་ིཡི་ིསྐ་རགས་གཏམས་པོའ་ི

ལྗོདི་ཀྱིསི་ན།ི །ལྕི་ིལྕི་ིལྟོར་འདུག་ཁྱབ་འཇུག་བྱེནི་ཡིངོ་སྟོབོས་ཆནེ་སྡུག་བསྔོལ་གནས་
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སོློབ་དཔོོན་བད་ེབྱེདེ་བདག་པོོ།

སྐབས་གྱུར། །ཐུབ་པོ་ལ་ན་ིརྡུལ་ཙམ་ཕུལ་བས་རྒྱལ་པོ་ོམྱོ་ངོན་མེད་པོ་ཡིིས། །ཟླ་

བའ་ིདཀྱིིལ་འཁོར་ཐོེལ་གྱི་ིའོད་ཟེེར་གོས་ཅིན་ས་སྟོེངོས་མཐོའ་དག་ཐོོབ། །བདག་ན་ི

སངོས་རྒྱས་ཕྱིོགས་མ་ིའཛིན། །སེར་སྐྱ་སོགས་ལ་མ་ིསྡེངོ་ཡིངོ་། །གངོ་ཞེིག་རིགས་

པོར་ལྡན་པོའ་ིཚོིག །ད་ེཉིིད་སྟོོན་པོར་ཡིོངོས་སུ་འཛིན། །འད་ིལྟོར་སུ་ཡིངོ་རུངོ་སྟོ་ེ

ངོེས་པོར་ཀུན་མཁྱེན་དངོ་། །འགྲེ་ོལ་གཅིིག་ཏུ་ཕན་འདོགས་མཛད་པོའ་ིལུགས་ཆ་ེ

བ། །ད་ེདག་བླ་ོགྲེོས་ཞེིབ་མོའ་ིམིག་གིས་བཙལ་ནས་སུ། །བསྟོེན་པོར་བྱེ་ཡི་ིགཞེན་

དག་མཁས་ལ་ཅི་ིཞེིག་མཁ།ོ །གངོ་ལ་སྐྱོན་ཀུན་ཡིོད་མིན་ལ། །ཡིོན་ཏན་ཐོམས་ཅིད་

ཡིོད་གྱུར་ན། །ཚོངོས་དངོ་ཁྱབ་འཇུག་དབངོ་ཕྱུག་ཆེ། །དེ་ཡིངོ་བདག་གི་སྟོོན་པོ་

ཡིིན། །གངོ་ལ་སྐྱོན་ན་ིམ་ིམངོའ་ཞེིངོ་། །ཡིོན་ཏན་དཔོག་མེད་མངོའ་བ་དངོ་། །ཐོམས་

ཅིད་མཁྱེན་དངོ་ཐུགས་རྗེ་ེཅིན། །ད་ེལ་བདག་ན་ིསྐྱབས་སུ་མཆི། །པོདྨ་ཁ་བྱེ་ེརྒྱས་

པོའ་ིའདབ་ལྟོར་དཀྱུས་རིངོ་སྤྱིན་མངོའ་བ། །བསྟོོད་པོའ་ིཆུ་ཀླུངོ་སྟོོངོ་གིས་རྒྱ་མཚོ་ོ

ད་ེལྟོར་བསྟོདོ་བགྱིསི་པོ། །བདག་ག་ིཚོགི་གསི་བསྐྲུན་པོའ་ིདག་ེབ་ཅུངོ་ཟེད་ཅི་ིམཆསི་

པོ། །དསེ་ན་ིསམེས་ཅིན་ཐོམས་ཅིད་བད་ེབ་དག་དངོ་ལྡན་གྱུར་ཅིགི །

ལྷ་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུངོ་བའ་ིབསྟོོད་པོ་སློོབ་དཔོོན་བད་ེབྱེེད་བདག་པོོས་མཛད་པོ་

རྫོགོས་ས།ོ། །།

རྒྱ་གར་གྱི་ིམཁན་པོ་ོསརྦ་ཛྙཱ་ད་ེཝ་དངོ་། ལ་ོཙཱ་བ་བནྡེ་ེརནི་ཆནེ་མཆགོ་གསི་བསྒྱུར། ཞུ་ཆནེ་

གྱི་ིལ་ོཙཱ་བ་བནྡེ་ེདཔོལ་བརྩགེས་རཀྵི་ིཏས་ཞུས་ཏ་ེགཏན་ལ་ཕབ་པོའ།ོ། །།
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པོར་བྱེངོ་སྨོན་ཚོགི

རྣམ་གྲེལོ་ཞེ་ིབའ་ིརྒྱ་མཚོརོ་ར་ོགཅིགི་ཏུ། །

གཞེལོ་བའ་ིམཐོའ་ཡིས་ཆསོ་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུངོ༌། །

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

དྲི་ིམ་ཡིངོོས་འཁྲུད་ལགེས་བཤེད་བདུད་རྩ་ིའད།ི །

དཔོར་དུ་བསྐྲུན་པོའ་ིརྣམ་དཀར་ཕུངོ་པོོའ་ིམཐུས། །

ཡིངོ་དག་ཆསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟོོངོ་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངོས་ཏ་ེརྒྱུད་ལྔའ་ིའགྲེ་ོབ་མ་ལུས་པོ། །

ངོསེ་ལགེས་ནརོ་བུའ་ིམཛདོ་ལ་དབངོ་འབྱེརོ་ཤེགོ །

ཅིེས་འཛམ་གླེིངོ་ཡིངོས་པོའ་ིཁྱོན་ལ་འཚོ་ེམེད་ཞེ་ིབའ་ིལམ་སྟོོན་རྣམ་འདྲིེན་ཤཱཀྱི་སེངྒེེའ་ིརིངོ་

ལུགས་སྒོོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནངོ་

བསྟོན་གྲུབ་མཐོའ་རིས་མེད་ཀྱི་ིགསུངོ་རབ་དག་དཔོར་དུ་བསྐྲུན་དངོ་བསྐྲུན་འགྱུར་གངོ་ལའངོ་སྦྱོར་

ཆོག་པོའི་དགེ་བསྔོོའ་ིསྨོན་ཚོིག་ཏུ་ཤཱཀྱིའི་དགེ་སྦྱོོངོ་ཆོས་སྨྲ་བ་ངོག་དབངོ་བླ་ོབཟེངོ་བསྟོན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོསོ་སྦྱོར་བའ།ོ།
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