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འཕེེལ་འགྲིབ་སོགས་ཀྱི་ིདབང་གིས་མང་པོ་ོཞིག་རྩོ་བརླག་ཏུ་ཕྱིིན་ཟིིན་པོ་དང་། གང་མང་ཞིག་མེད་
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དུས་ལ་བབ་པོའ་ིའསོ་འགན་ཡནི།

ད་ེཡང་། གསུང་རབ་གླེེགས་བམ་ད་ེདག་ན།ི རྒྱུ་ནོར་དང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངས་ཁྲག་བཅས་ཀྱི་ི

འགྲ་ོསོང་བཏེང་ཞིང་། ལྟོ་ོསྐྱ་གོལ་ཧྲུལ་གྱིིས་མ་ིཚི་ེཐོས་བསམ་ལ་བསྐྱལ་བའ་ིམཁོས་པོ་རིམ་བྱོན་

གྱིིས་དཔྱད་ཞིབ་མཛད་ཅིང་། དཔྱད་འབྲས་ལག་ལེན་ལ་བཀོལ་བའ་ིཉེམས་མྱོོང་དང་གྲུབ་དོན་གྱི་ི

ཟིིན་ཐ་ོལྟོ་བུ་ཡིན་པོས་ན། མ་ིལ་ོསྟོོང་ཕྲག་དུ་མའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པོའ་ིམ་ིརིགས་འདིའ་ིཤེས་རིག་ག་ི

ཉེིང་བཅུད་ཡིན་པོ་དང་། གསུང་རབ་གླེེགས་བམ་ད་ེདག་ག་ིབསྟོན་དོན་ཕེལ་མ་ོཆེ་ེཞིག་ན་ིདེང་ག་ི

དུས་རབས་འད་ིདང་མ་འོངས་པོར་ཤིན་ཏུ་མཁོ་ོཆེ་ེཞིང་། མིའ་ིརིགས་སྤྱིིའ་ིཤེས་རབ་དང་ཀུན་སྤྱིོད་

ལ་ལམ་སྟོནོ་བྱེད་ཐུབ་པོའ་ིའདོ་སྣང་ལྟོ་བུར་གྱུར་ཡདོ།
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བཀོའ་རྩོོམ་གླེེགས་བམ་དང་། བརྩོམས་ཆེོས་གསར་རྙིིང་གང་མང་ཞིག་ཞུ་སྒྲིིག་འགྲེམས་སྤེེལ་གྱི་ི

ཞབས་ཞུའ་ིལས་གཞ་ིའད་ིགཉེརེ་བ་ཡནི།
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བ། གཞུང་ཚིིག་འཚིོལ་སློ་བ། འཁྱེེར་བད་ེབ་སོགས་སྟོབས་བདེའ་ིདབང་གིས་ཀློོག་པོ་པོ་ོརྣམས་

འཕྲུལ་དེབ་ལ་དགའ་མོས་ཇེ་ེཆེེར་འགྲ་ོབཞིན་པོར་བརྟེེན། དུས་རབས་ཀྱི་ིའགྱུར་བའ་ིཁོ་ཕྱིོགས་ཀྱི་ི

དགོས་མཁོ་ོདང་བསྟུན་པོའ་ིཞུ་སྒྲིིག་ག་ིལས་གཞ་ིའད་ིནི། མིའ་ིརིགས་ཀྱི་ིསྤྱི་ིནོར་ལྟོ་བུར་གྱུར་པོའ་ི

རང་རེའ་ིཤེས་རིག་འད་ིཉེིད་འཇེིག་རྟེེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པོ་དང་། འདིའ་ིའཕྲིན་ལས་ཀྱི་ིའཇུག་

པོ་ལ་བརྟེེན་ནས་མིའ་ིསྤྱི་ིཚིོགས་སུ་ཞ་ིབདེའ་ིདཔོལ་ཡོན་འདྲེེན་པོའ་ིལས་ཀོ་རླབས་ཆེ་ེབ་ཞིག་ཡིན་

ཞསེ་ཀྱིང་བརྗོདོ་ཆེགོ་པོ་ཡནི་ན།ོ །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་སྐོབས་མ་ཕྱི་ིཚིད་ལྡན་ཞིག་གཞ་ིརྩོར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒྲིིག་བྱེད་

རྒྱུར་འབད་བརྩོོན་བྱེད་འོས་ཤིང་། ད་ེཡང་སྔོན་གྱི་ིསྲོལ་ལ་གསུང་རབ་ཀྱི་ིཔོར་ཤིང་རྐོ་ོསྐོབས་རྩོོམ་

པོ་པོོ་རང་ཉེིད་དམ། ཡང་ན་གཞན་གྱིིས་ཞུས་དག་ཚིད་ལྡན་བཏེང་སྟོེ་རྐོོ་བ་ཡིན་པོས་ཤིང་པོར་

རྣམས་སྤྱིིའ་ིཆེ་ནས་དག་པོོར་བརྩོ་ིཆེོག་པོ་ཡིན། ད་ེབས་ན་འད་ིག་རྩོོམ་སྒྲིིག་ཁོང་ནས་ཀྱིང་མ་དཔོ་ེ

ཚིད་ལྡན་འཚིོལ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ལའང་གང་བྱུང་དུ་བཟི་ོབཅོས་མེད་པོར་སོར་བཞག་བྱ་

རྒྱུ་རྩོ་དནོ་དུ་བཟུང་ནས་མ་ཕྱི་ིཇེ་ིམ་ཇེ་ིབཞནི་འཕྲུལ་དབེ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞིན་ཡདོ་པོ་དང་། མ་

ཕྱི་ིཚིད་ལྡན་ལག་སོན་མ་བྱུང་ནའང་གང་ཐུབ་ཀྱིིས་དག་པོ་ོཡོང་བར་བརྩོོན་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་ེམ་

ཕྱི་ིརང་ལ་ནོར་བ་མངོན་གསལ་བྱུང་བ་དང་། དོགས་གནས་སུ་གྱུར་པོ། ཡ་ིག་ེཆེད་ལྷོག་བྱུང་བ་

སགོས་ལ་གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ིམཆེན་བཀོདོ་ཡདོ།

རྩོམོ་སྒྲིགི་ཁོང་འད་ིནས་སྒྲིགི་སྦྱོརོ་བྱས་པོའ་ིའཕྲུལ་དབེ་ཏུ་ཆེད་ལྷོག་ནརོ་བ་སགོས་བྱུང་བ་

མཐངོ་ན་འཕྲལ་མར་ལགེས་བཅསོ་ཡངོ་བའ་ིཆེདེ་དུ།

ང་ཚིའོ་ིཡགི་འབྲལེ་དྲེ་བྱང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདའི་ིབརྒྱུད་

ནས་འབྲེལ་བ་གནང་བའ་ིར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འད་ིནས་ཀྱིང་གང་མགྱིོགས་པོར་གཞིར་བསྐྱར་

ཞབི་དང་ལགེས་སྒྲིགི་ཞུས་ཏེ་ེསྤུས་ཀོ་ཇེ་ེལགེས་སུ་གཏེངོ་ངསེ་ཡནི། 

སརེ་བྱསེ་རིག་མཛོད་ཆེནེ་མོའ་ིརྩོམོ་སྒྲིགི་ཁོང་ནས། 

ཕྱི་ིལ།ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚིསེ་ ༢༦ ལ།
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༄༅།།རྣལ་འིབྱེརོ་གྱི་ིདབིང་ཕྱུག་དཔལ་སེ་སྐྱ་བི་བིརྩོ་ེབི་ཆེནེ་པ་ོ 

ཀུན་དགའི་སྙིངི་པའོི་ིགསུང་རབི་གླེགེསེ་བིམ་ 

དང་པ་ོལསེ་དཔལ་ལྡན་བི་ིརཱུ་པ་ལ་ 

བིསྟོདོ་པ་བིཞུགསེ་སེ།ོ །

༄༅། །ན་མོ་བི་རཱུ་པཱ་ཡ། ཨ་ལ་ལ་སྟོེ་ལྷོན་སྐྱེས་སྤྲོོས་བྲལ་ལས། །འདི་

འདྲེའ་ིརབ་བརྗོིད་དཔོལ་འབར་བསམ་ལས་འདས། །གང་ད་ེརྗོ་ེབཙུན་བ་ིརཱུ་པོ་ཞེས་

པོ། །བདག་གི་དཔོལ་དུ་གྱུར་པོ་ཨེ་མ་ཧོ། །ཁྱེོད་ཀྱིི་གཟིི་ཡིས་རྟེོག་པོ་ཀུན་བྲལ་

ཏེེ། །སྒོ་ོགསུམ་རླུང་རྣམས་དགའ་བ་བཞ་ིརྒྱས་ནས། །ཟི་ཟི་ིལས་ཀྱིང་བད་ེསྟོོང་གྱུར་

ནས་ན།ི །སངས་ནས་རྗོེས་དྲེན་ཅུང་ཟིད་བསྟོོད་པོར་གྱུར། །བད་ེལེགས་ཕུན་ཚིོགས་

དོན་གཉེིས་འབྱོར་བའ་ིདཔོལ། །མཁྱེེན་དང་བརྩོ་ེབས་སྐོལ་ལྡན་གདུལ་བྱ་ལ། །ལམ་

མཆེགོ་བསྟོན་ནས་མྱོང་འདས་ལ་འགདོ་པོ། །མ་ིགཡའོ་ིམཆེགོ་ཏུ་རལོ་ལ་མགསོ་ཕྱིག་

འཚིལ། །གང་ཞགི་འཇེགི་རྟེནེ་འདརི་ན་ིརྒྱལ་རགིས་ལས། །རབ་བྱུང་རགི་པོའ་ིགནས་

ལྔ་མཐར་ཕྱིིན་ཏེེ། །གནས་རིགས་དགེ་འདུན་བྱེ་བས་ལེགས་བསྟོེན་པོ། །གནས་

བརྟེན་ཆེོས་སྐྱོང་གྲགས་ལ་མགོས་ཕྱིག་འཚིལ། །བསློབ་གསུམ་དོན་ལྡན་ཤིང་རྟེ་

ཆེེན་པོོའ་ིགཞུང་། །སྨྲ་བའ་ིདབང་ཕྱུག་རྒོོལ་བས་མ་ིརྫི་ིབས། །བསྟོན་པོའ་ིསྲོག་ཤིང་

ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་གཉེིས་པོར། །ས་སྟོེང་རྩོོད་པོ་མེད་ལ་མགོས་ཕྱིག་འཚིལ། །ཀུན་
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ས་ཆེནེ་ཀུན་དགའ་སྙིིང་པོོ།

ནས་འདུས་པོའ་ིཚིགོས་ལ་ཉེནི་བཞིན་དུ། །ཐགེ་རམི་ཆེསོ་ཀྱི་ིབདུད་རྩོསི་ཚིམི་མཛད་

ནས། །མཚིན་མརོ་གསང་སྤྱིདོ་བསྒྲུབས་པོས་རྣམ་གྲོལ་ཏེ།ེ །བདག་མདེ་ཀྱིསི་བཟུང་

ས་དྲུག་གྱུར་ལ་འདུད། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱིོད་པོས་འགྲ་ོརྣམས་དྲེང་བའ་ིཕྱིིར། །དག་ེ

འདུན་གནས་ནས་དམན་པོའི་སྤྱིོད་པོ་ཡིས། །གྲོང་བཞུད་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བས་འཇེིག་

རྟེེན་དུ། །ཀུན་གྱིིས་བིརྺར་གྲགས་ལ་མགོས་ཕྱིག་འཚིལ། །གངྒཱ་བཟློག་ཅིང་མ་

རུངས་རྒྱལ་པོ་ོབཏུལ། །ཉེ་ིམ་བཟུང་ནས་ཡུལ་ཁོམས་མྱོསོ་བྱདེ་གསལོ། །མྱོོས་མིན་

ལིངྒ་རབ་བཀོས་གཏུམ་མ་ོབཏུལ། །མཐུ་སྟོོབས་དབང་ཕྱུག་གྲགས་ལ་མགོས་ཕྱིག་

འཚིལ། །དེ་ལྟོར་དཔོག་ཡས་ནུས་བསྟོན་དེ་ཡི་མཐར། །སཽ་རཱཥྚར་ཀོརྟེི་ཀོ་བཏུལ་

ཏེེ། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗོེས་མཁོའ་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱེབ་པོའི། །ཟུང་འཇུག་བདེ་

ཆེེན་རོལ་ལ་མགོས་ཕྱིག་འཚིལ། །ཆེོས་རྣམས་བད་ེསྟོོང་ཤིན་དུ་རྣམ་དག་པོའི། །ད་ེ

ཉེིད་ཁོ་ོན་མྱུར་དུ་རྟེོགས་བྱེད་ཐབས། །སྙིན་བརྒྱུད་བཞ་ིཡིས་ཟིབ་མོའ་ིལམ་བསྟོན་

ནས། །སྐོལ་ལྡན་སྨོིན་གྲོལ་མཛད་ལ་མགོས་ཕྱིག་འཚིལ། །ཨ་ེམ་བདག་ཡིད་དག་

པོའི་དབྱིངས། །རྣམ་གྲོལ་གོ་འཕེང་མ་ཐོབ་པོར། །རྗོེ་བཙུན་ཁྱེོད་ཉེིད་མངོན་སུམ་

དུ། །འད་ིལྟོར་ཡང་ཡང་གཟུང་དུ་གསོལ། །ད་ེལྟོར་ཁྱེེད་ཀྱི་ིཐུགས་རྗོ་ེཡི། །ཤུགས་

ལས་བྱུང་བ་ད་ེདག་གི །བདུད་རྩོིའ་ིརྒྱུན་ཡང་སྤེེལ་བགྱིིད་ན། །དོན་ཡང་ཕུན་ཚིོགས་

མཛད་དུ་གསོལ། །རྗོེས་སུ་སློོབ་པོ་གང་རྣམས་ཀྱིང་། །རིམ་པོ་གཉེིས་དང་མ་ིའབྲལ་

ཞངི་། །ལམ་གྱི་ིགགེས་དང་མ་ིལྡན་པོར། །བསྟོན་ལ་ཕེན་པོར་མཛད་དུ་གསལོ། །ཀུན་

ནས་དག་པོའ་ིསྒོ་ོགསུམ་རླུང་། །དགའ་བ་བཞ་ིཡིས་རབ་རྒྱས་ཏེེ། །སྙིིང་པོ་ོའགྲོས་

བཞ་ིཐིམ་གྱུར་ནས། །རྡོ་ོརྗོ་ེའཛིན་དབང་ཐོབ་པོར་ཤོག  །ཉེ་ེབར་བསྟོེན་པོའ་ིགནས་
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འད་ིཡང་། །གྲགས་པོས་ས་དང་མཁོའ་ཁྱེབ་ནས། །ཟླ་བ་ཀུ་མུད་ལྟོར་སྐྱ་བའ།ི །དག་ེ

བའ་ིདཔོལ་གྱིིས་རོལ་པོར་མཛོད། །རྗོ་ེབཙུན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ིདབང་ཕྱུག་ཆེེན་པོ་ོཉེིད་

ས་དཀོར་པོ་ོརྒྱབ་ཡལོ་གྱི་ིཚུལ། འབལ་གྲགོ་མནོ་གྲགོ་ག་ིབར་སྐྱལི་ཀྲུང་གིས་ཁོབེས་

པོར་མཛད། ཆེོས་འཆེད་ཀྱི་ིཕྱིག་རྒྱ་ཅན། གཡས་སུ་ནག་པོ་ོཔོ། གཡོན་དུ་ག་ཡ་དྷ་

ར། རྒྱབ་ཏུ་ཀོ་ོཀོ་ལ་ིཔོ། མདུན་དུ་བ་ིན་ས་དང་བཅས་ཏེ་ེམངནོ་སུམ་དུ་ཞལ་གཟིགིས། 

འདི་ཉེིད་ཀྱིི་དབང་བཞིའི་བྱིན་རླབས། ལམ་སྦས་བཤད། རྡོོ་རྗོེ་རྣམ་འཇེོམས་ཀྱིི་

དབང་། རྒྱུད་སྡེ་ེབདུན་ཅུ་རྩོ་གཉེིས་ཀྱི་ིལུང་། མ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པོའ་ིམན་ངག 

།གྲུབ་ཆེནེ་བཅུ། ཕྲ་མ་ོབརྒྱད་དང་བཅས་པོ་རྣམས་གསུངས་པོའ་ིདུས། ས་ཆེནེ་གྱིསི་

བསྟོདོ་པོའ་ིཚིགི་ཉེམས་ཀྱི་ིཤུགས་ལས་བྱུང་བ། ས་མཱཔྟ་མ་ིཐ།ི །
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རྣམ་གྲལོ་ཞ་ིབའ་ིརྒྱ་མཚིརོ་ར་ོགཅགི་ཏུ། །

གཞལོ་བའ་ིམཐའ་ཡས་ཆེསོ་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང་། །

ཚིགི་ག་ིགཟིགེས་མ་རསེ་ཀྱིང་དུག་གསུམ་གྱི།ི །

དྲེ་ིམ་ཡངོས་འཁྲུད་ལགེས་བཤད་བདུད་རྩོ་ིའད།ི །

དཔོར་དུ་བསྐྲུན་པོའ་ིརྣམ་དཀོར་ཕུང་པོོའ་ིམཐུས། །

ཡང་དག་ཆེསོ་ཀྱི་ིསྒོ་ོམ་ོསྟོངོ་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་ེརྒྱུད་ལྔའ་ིའགྲ་ོབ་མ་ལུས་པོ། །

ངསེ་ལགེས་ནརོ་བུའ་ིམཛདོ་ལ་དབང་འབྱརོ་ཤགོ །

ཅེས་འཛམ་གླེིང་ཡངས་པོའི་ཁྱེོན་ལ་འཚིེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོོན་རྣམ་འདྲེེན་

ཤཱཀྱི་སེངྒེའ་ིརིང་ལུགས་སྒོ་ོཀུན་ནས་རྒྱས་པོ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚིོགས་དུ་

མའ་ིཆེེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟོན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་ིགསུང་རབ་དག་དཔོར་

དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱོར་ཆེགོ་པོའ་ིདག་ེབསྔའོ་ིསྨོནོ་ཚིགི་ཏུ་ཤཱཀྱིའ་ི

དག་ེསྦྱོངོ་ཆེསོ་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་ོབཟིང་བསྟོན་འཛནི་རྒྱ་མཚིསོ་སྦྱོར་བའ།ོ །
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