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སྐྱབས་འགོྲོ་དང་སེམས་བསེྐྱད་བཞུགས།

དང་པེ་ོསྐྱབོསེ་སུ་འིག་ོབོ་ནི། བོདག་དང་འིག་ོབོ་སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིི། སྐྱབོསེ་ཀྱི་ི

དང་པེོ་བླ་མ་དམ་པེ་རྣམསེ་ལ་སྐྱབོསེ་སུ་མཆེིའིོ། །སེངསེ་རྒྱསེ་ལ་སྐྱབོསེ་སུ་

མཆེིའིོ། །བོོན་ལ་སྐྱབོསེ་སུ་མཆེིའིོ། །གཤེན་རབོ་གཡུང་དྲུང་སེེམསེ་དཔེའི་ིཚེོགསེ་
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ཡ་ེཤེསེ་པེའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་རྣམསེ་ལ་སྐྱབོསེ་སུ་མཆེིའི།ོ །ལན་གསུམ་བོརྗེོད། སེེམསེ་བོསྐྱེད་ན།ི བླ་

མ་སེངསེ་རྒྱསེ་བོནོ་དང་གཤནེ་རབོ་ལ། བྱེང་ཆུབོ་མ་ཐབོོ་བོར་དུ་བོདག་སྐྱབོསེ་མཆེ།ི 

མར་གྱུར་འིག་ོརྣམསེ་སྲིིད་མཚེོར་ལསེ་བོསྒྲིལ་ཕྱོིར། བོདག་ན་ིབྱེང་ཆུབོ་མཆེོག་ཏུ་

སེེམསེ་བོསྐྱེད་ད།ོ །ལན་གསུམ་བོརྗེོད། མཁའི་མཉིམ་སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་བོད་ེབོ་དང་

བོད་ེབོའི་ིརྒྱུ་དང་ལྡན་པེར་གྱུར་ཅོིག སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་སྡུག་བོསྔོལ་དང་སྡུག་

བོསྔོལ་གྱི་ིརྒྱུ་དང་བྲལ་བོར་གྱུར་ཅོགི  སེམེསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་སྡུག་བོསྔོལ་མདེ་པེའི་ི
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བོད་ེབོ་དང་རྒྱུན་དུ་མ་ིའིབྲལ་བོར་གྱུར་ཅོགི སེམེསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་བོད་ེསྡུག་གཉིིསེ་

དང ་བྲལ ་བོའིི ་བོཏེང ་སྙོོམསེ ་ཚེད ་མེད ་པེ ་ལ ་སེེམསེ ་གནསེ ་པེར ་གྱུར ་

ཅོགི ། རྗེ་ེརནི་པེ་ོཆེའེི་ིརྒྱལ་ཚེབོ་སྐུ་མདུན་གཡུང་དྲུང་དབོང་རྒྱལ་གྱིསིེ་གསུངསེ་པེ་དགེའི།ོ །

མཛད་པེ་བཅུ་གཉིིས་ཀྱིི་བསོྟོད་ཕྱག་བཞུགས།

ཞ ང ་ ཞུ ང ་ སྐ ད ་ དུ །  ད མུ ་ ར ་ ཝེེ ར ་ རོ ་ སྤུ ང ས ་ སོ ་ པ ་ ཏ ་ ཡ །  བོོད་སྐད་དུ། གཤེན་རྒྱལ་

སྟོན་པེ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། །བོོན་རྣམ་པེ་ཐམསེ་ཅོད་མཁྱེན་པེ་ཡང་དག་པེར་རྫོོགསེ་

པེའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་བོསྟན་པེའི་ིགཙ་ོབོ་ོསྟནོ་པེ་གཤནེ་རབོ་མ་ིབོ་ོལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །

ན་མོ་སེད་གྱིེར་སྨར་ལ་སྤུངསེ་སེོ་པེ་ཏེ་ཡ། །སྔོོན་ཚེེ་སྤྲུལ་སྐུ་བོསེོད་ནམསེ་

དབོང་དྲུང་དུ། །ཐུགསེ་མཆེོག་བོསྐྱེད་ནསེ་སྨོན་ལམ་ཆེེན་པེོར་བོཏེབོ། །བོསྐལ་པེ་

གངསེ་མདེ་གསུམ་དུ་ཚེགོསེ་གཉིསིེ་བོསེགསེ། །ཐམསེ་ཅོད་མཁྱནེ་གྱུར་སྟནོ་པེ་བླ་ན་

མེད། །སངསེ་རྟོགསེ་མཐར་ཕྱོིན་མངོན་པེར་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱིང༌། །འིག་ོལ་རྣམ་བོརྩོེསེ་

གཟིིགསེ་ཚེད་ལྔ་དགོངསེ་ནསེ། །སེེམསེ་ཅོན་འིདྲིེན་ཕྱོིར་དམུ་རྒྱལ་ཐོད་དཀར་

སྲིསེ། །སྐྱ་ེབོ་བོཞེསེ་པེར་མཛོད་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །སུམ་ཅུའི་ིམཚེན་བོཟིང་བོརྒྱད་

ཅུའི་ིདཔེ་ེབྱེད་ལྡན། །འིོད་ཟིེར་མཐའི་ཡསེ་མངའི་བོའི་ིཞལ་བོསྟན་ནསེ། །གདུལ་བྱེ་

དང་པེོའི་ིའིཁོར་བོ་བོཀྲིིད་དྲིངསེ་ཕྱོིར། །བོསྟན་པེ་སེལ་བོར་མཛོད་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་

ལོ། །སྡོིག་ཅོན་གཏེ་ོབུ་དོད་ད་ེདམྱལ་བོར་ལྟུང༌། །སྔོོན་བོཤད་རྗེེསེ་དྲིན་བོོན་བོསྟན་

སྐད་ཅོགི་མར། །བྱེང་ཆུབོ་སེམེསེ་དཔེར་བོསྒྱུར་ནསེ་ཐར་པེར་དྲིངསེ། །དམྱལ་ཁམསེ་

བོདེ་བོར་མཛོད་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། །ཆེགསེ་པེའིི་རྒྱ་མཚེོར་བྱེིང་བོའིི་འིགུ་ལིང་

མསེ། །སློོབོ་དཔེནོ་སྨད་པེའི་ིསྐྱནོ་གྱིིསེ་མཛོ་ེཡསིེ་གདུངསེ། །ཐུགསེ་རྗེའེི་ིཉི་ིམསེ་སྡུག་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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བོསྔོལ་མཚེ་ོབོསྐམསེ་ནསེ། །ལྷ་མོར་བོསྒྱུར་བོར་མཛོད་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །འིཁོར་

བོའི་ིསྐྱནོ་གྱིིསེ་མ་གོསེ་པེདྨོ་ོལྟར། །རྣམ་པེར་དག་ཀྱིང་གདུལ་བྱེའི་ིསྣང་ང་ོརུ། །ཐབོསེ་

ཤེསེ་གཉིིསེ་མེད་གཞོན་ནུའི་ིརོལ་རྩོེད་མཛོད། །ཡ་ེཤེསེ་རྒྱསེ་པེར་མཛོད་ལ་ཕྱོག་

འིཚེལ་ལ།ོ །འིག་ོབོ་ནད་གདནོ་དུག་ལྔསེ་གཟིརི་གྱུར་པེ། །རྣམ་པེར་བོསེལ་ནསེ་བོད་ེ

ཆེནེ་སེར་འིགདོ་ཕྱོརི། །སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིའིདོ་ཟིརེ་སྲིསེ་སྤྲུལ་ནསེ། །དུསེ་ཀུན་འིག་ོ

དོན་མཛོད་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། །ལོག་ཚེོགསེ་འིབྲེལ་བོའིི་མི་དགུ་སུམ་སྟོང ་

དམག །ངན་སེོང་ལྟུང་ནསེ་སྡུག་བོསྔོལ་ཚེ་གདུང་སེེལ། །ཐུགསེ་རྗེེའི་ིསྤྲིིན་ལསེ་བྱེིན་

རླབོསེ་ཆེར་རྒྱུན་ཕོབོ། །བོད་ེཆེེན་བོསེིལ་སྦྱིིན་མཛོད་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཁྱབོ་པེསེ་

བོདུད་དམག་དུང་ཕྱུར་དོསེ་འིཛུག་ཚེེ། །བོཟིོད་པེའི་ིག་ོགྱིོན་སྙོིང་རྗེེའི་ིདམག་དཔུང་

བོསྐྱེད། །བོདུད་གླིིང་ཕོམ་མཛོད་ལོག་ལྟའི་ིགཡུལ་ང་ོབོཟློག ། བོད་ེཆེེན་སེར་འིགོད་

མཛོད་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །རྣམ་པེར་རྒྱལ་མཛོད་རྒྱལ་པེའོི་ིབོསེམ་པེ་འིགྲུབོ། །དཔེལ་

མགནོ་བྱེ་ེབོ་དབོང་བོསྡུད་སྲུང་མར་བོསྐསོེ། །འིག་ོཀུན་འིདྲིནེ་ཕྱོརི་བོརྒྱད་ཁྲི་ིབོཞ་ིསྟངོ་

བོོན། །བོསྟན་པེ་རྗེེསེ་བོཞག་མཛོད་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། །རྗེེསེ་འིཇུག་བྱེང་ཆུབོ་བོད་ེ

ལམ་བོསྙོགེསེ་མཛོད་ཕྱོརི། །འིཁརོ་དང་རྒྱལ་སྲིདི་ལངོསེ་སྤྱིདོ་ཀུན་སངསེ་ནསེ། །རྣམ་

དག་མཆེོད་རྟེན་རང་འིབྱུང་བོཞ་ིཡ་ིདྲུང༌། །རབོ་ཏུ་བྱུང་བོར་མཛོད་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་

ལ།ོ །དག་པེ་དྲིང་སྲིངོ་ཕོ་ོམའོི་ིའིཁརོ་སྡོ་ེཡང༌། །སངསེ་ནསེ་གཅོགི་པུར་མ་ིདང་བྱེ་སྤྲིལེ་

གྱིིསེ། །འིཚེ་ོབོ་ཆེ་ཤསེ་ཙམ་ཡང་ལ་ོདགུ་རུ། །དཀའི་བོ་ཐུབོ་པེར་མཛོད་ལ་ཕྱོག་

འིཚེལ་ལ།ོ །རྒྱལ་བོའི་ིམཆེགོ་ལ་སྐྱ་ེའིཆེ་ིམ་ིམངའི་ཡང༌། །རྟག་པེར་འིཛོནི་རྣམསེ་སུན་

ཕྱུང་དག་ེབོསྐུལ་ཕྱོིར། །མ་ིརྟག་ཚུལ་བོསྟན་དགོངསེ་པེ་མྱ་ངན་འིདསེ། །བོད་ེཆེེན་
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དབྱེིངསེ་གཤེགསེ་མཛོད་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། །ད་ེལྟར་བོསྟན་པེའི་ིབོདག་པེ་ོགཤེན་

རྒྱལ་ལ། །མཛོད་པེ་བོཅུ་གཉིིསེ་ཚུལ་དུ་མདོར་ཙམ་བོསྟོད། །ད་ེཡ་ིདག་ེབོསེ་བོདག་

སེོགསེ་འིག་ོབོ་ཀུན། །རྒྱལ་བོ་ཁྱེད་དང་དབྱེེར་མེད་མྱུར་ཐོབོ་ཤོག །རྒྱལ་བོ་གཤེན་

རབོ་ཁྱེད་སྐུ་ཅོ་ིའིདྲི་བོ། །འིཁོར་དང་སྐུ་ཚེེའི་ིཚེད་དང་ཞིང་ཁམསེ་སེོགསེ། །ཁྱེད་ཀྱི་ི

མཚེན་མཆེོག་བོཟིང་པེོ་ཅོི་འིདྲི་བོ། །དེ་འིདྲི་ཁོ་ནར་བོདག་སེོགསེ་འིགྱུར་བོར་

ཤོག །ཁྱེད་ལ་བོསྟོད་ཅོིང་གསེོལ་བོ་བོཏེབོ་པེའིི་མཐུསེ། །བོདག་སེོགསེ་གང་དུ་

གནསེ་པེའི་ིསེ་ཕྱོོགསེ་སུ། །ནད་གདོན་དབུལ་འིཕོོངསེ་འིཐབོ་རྩོོད་ཞ་ིབོ་དང༌། །བོོན་

དང་བོཀྲི་ཤིསེ་འིཕོེལ་བོར་མཛོད་དུ་གསེོལ། །ཞེསེ་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བོ་གཤེན་རབོ་ལ་མཛོད་པེ་རྣམ་

པེ་བོཅུ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིསྒོ་ོནསེ་བོསྟདོ་པེ་འི་ཞ་གསེང་ཐུབོ་ཀྱིིསེ་ཕུལ་བོ་རྫོགོསེ་སེ།ོ །

རེྗེ་རིིན་པོེ་ཆེེའི་བསོྟོད་ཕྱག་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ།

༸ ཨ་ེམ་ཧོོ། བོད་ེཆེེན་ལྷུན་གྲུབོ་བོོན་སྐུའི་ིངང་ཉིིད་ལསེ། །མ་འིགག་རོལ་པེ་

ལོངསེ་སྐུའི་ིའིོད་ཟིེར་གསེལ། །ཅོ་ིམཛོད་ཐབོསེ་མཁསེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ིཕྲིིན་ལསེ་ཅོན། །སྐུ་

གསུམ་ངོ་བོོ་མཉིམ་མེད་རིན་པེོ་ཆེེ། །ཚེད་མེད་ཐུགསེ་རྗེེསེ་འིགོ་བོ་སྐྱོབོསེ་པེའིི་

ཕྱོིར། །མོསེ་པེསེ་སྤྱིན་འིདྲིེན་བོརྩོ་ེབོསེ་འིདིར་གཤེགསེ་ཤིང༌། །ཉི་ིཟླ་པེདྨོ་བོརྩོེགསེ་

པེའི་ིགདན་སྟངེ་དུ། །དགྱིསེེ་པེའི་ིཚུལ་གྱིསིེ་བོརྟན་པེར་བོཞུགསེ་སུ་གསེལོ། །ལུསེ་ཀྱི་ི

ཕྱོག་བོགྱིིསེ་སྣ་ཚེགོསེ་རྒྱན་དང་བོཅོསེ། །ངག་ག་ིཕྱོག་བོགྱིིསེ་སྤྲི་ོདགའི་ིདབྱེངསེ་དང་

བོཅོསེ། །ཡདི་ཀྱི་ིཕྱོག་བོགྱིསིེ་བོརྩོ་ེབོའི་ིམཆེགོ་བོསྐྱདེ་པེའི།ི །སྒོ་ོགསུམ་རྣམ་དག་སྦྱིར་

ལ་གུསེ་ཕྱོག་འིཚེལ། །བོདག་སེགོསེ་མཁའི་མཉིམ་སེམེསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིསིེ། །མ་ི

དག་ེབོཅུ་སེགོསེ་འིགལ་བོ་ཅོ་ིབོགྱིིསེ་པེ། །མཁྱནེ་ལྡན་བོརྩོ་ེབོའི་ིསྤྱིན་སྔོར་མཐལོ་ཞངི་
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བོཤགསེ། །ལསེ་སྒྲིིབོ་མ་ལུསེ་ཐུགསེ་རྗེེསེ་བྱེང་བོར་མཛོོད། ཕྱོ་ིནང་གསེང་གསུམ་

མཆེོད་སྤྲིིན་རྣམ་དག་ཚེོགསེ། །སྒྲིིབོ་གཉིིསེ་རྣམ་བྱེང་ཚེོགསེ་གཉིིསེ་རབོ་རྫོོགསེ་

ཕྱོིར། །རྩོེ་གཅོིག་མོསེ་པེའིི་སྟོབོསེ་ཀྱིིསེ་མཆེོད་པེ་འིབུལ། །ཐུགསེ་རྗེེ་ཆེེན་པེོའི་ི

དབྱེིངསེ་སུ་བོཞེསེ་སུ་གསེོལ། །སྔོོན་སྦྱིངསེ་ལསེ་གྲུབོ་དལ་འིབྱེོར་ཕུན་སུམ་

ཚེགོསེ། །ཐར་པེའི་ིལམ་མཆེགོ་ཕོ་རལོ་ཕྱོནི་བོཅུར་སྤྱིདོ། །རྒྱུ་འིབྲསེ་ལསེ་ལ་བླ་ོཡ་ིཐ་ེ

ཚེོམ་བྲལ། །བོསྟན་འིཛོིན་སྐྱེསེ་བུའི་ིཞབོསེ་ལ་གུསེ་ཕྱོག་འིཚེལ། །ལྷུན་པེོའི་ིསྐུ་ལ་

བོསློབོ་གསུམ་འིོད་སྟོང་འིབོར། །ཚེངསེ་པེའིི་མགུར་ལསེ་བོརྒྱད་ཁྲིི་བོཞི་སྟོང་

སྤྲིོསེ། །མཉིམ་པེའི་ིཐུགསེ་ལ་ཇི་ིལྟ་ཇི་ིསྙོེད་གསེལ། །རྗེ་ེའིགན་ཟླ་བྲལ་ལ་གུསེ་ཕྱོག་

འིཚེལ། །ཚེད་མདེ་ཐུགསེ་རྗེེསེ་འིག་ོལ་བུ་བོཞནི་སྐྱོབོསེ། །དབོང་བོཞ་ིཡངོསེ་རྫོགོསེ་

སྐུ་བོཞའིི་ིལྷ་ཞལ་ཁུམསེ། །ཉིིསེ་བོརྒྱ་ལྔ་བོཅུ་བོསྟན་པེའི་ིསྲིགོ་ཤངི་འིཛུགསེ། །བོསློབོ་

གསུམ་དབོང་ཕྱུག་ཞབོསེ་ལ་གུསེ་ཕྱོག་འིཚེལ། །བོརྒྱད་ཁྲི་ིབོཞ་ིསྟོང་རྒྱ་མཚེོའི་ིཀློོང་

ཡངསེ་ནསེ། །རྣམ་གསུམ་ཤེསེ་རབོ་རིག་པེའི་ིགླིོག་ཕྲིེང་འིཁྱུག །ཚེད་གསུམ་ཟུང་

འིབྲེལ་ལུང་རིགསེ་འིབྲུག་ལྟར་སྒྲིོག །ལུང་རིག་མངའི་བོདག་ཞབོསེ་ལ་གུསེ་ཕྱོག་

འིཚེལ། །སྦྱིངསེ་པེའི་ིསྟབོོསེ་ལསེ་ཤསེེ་བྱེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་གསེལ། །བོརྩོ་ེབོའི་ིསྟོབོསེ་

ཀྱིིསེ་འིགོ་ལ་མ་ལྟར་བྱེམསེ། །དགེ་ལེགསེ་ཀུན་འིབྱུང་ཡོན་ཏེན་ཀུན་གྱིི་

གཏེེར། །མཁྱེན་བོརྩོེའི་ིབོདག་ཉིིད་ཞབོསེ་ལ་གུསེ་ཕྱོག་འིཚེལ། །མཐའི་བྲལ་ལྟ་བོསེ་

སྤྱི་ིརྒྱ་རླབོསེ་ཀྱིསིེ་གཅོདོ། །ཤུགསེ་ཆེནེ་སྤྱིདོ་པེསེ་ཉིནོ་མངོསེ་གདར་ཤ་གཅོདོ། །གཡ་ོ

མེད་སྒོོམ་པེསེ་སེེམསེ་ཉིིད་གདེངསེ་མདངསེ་གསེལ། །རྗེ་ེབོཀའི་དྲིིན་ཅོན་ལ་གུསེ་

ཕྱོག་འིཚེལ། །རྣམ་དག་ཡ་ེསྲུང་ཀུན་བོཟིང་རང་སེ་ཟིིན། །རྣམ་བོཞིའི་ིཕྲིིན་ལསེ་རྩོོལ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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མདེ་ལྷུན་གྱིིསེ་གྲུབོ། །མཆེགོ་ཐུན་དངོསེ་གྲུབོ་ར་ེདྭོགོསེ་མདེ་པེར་ཐོབོ། །རྗེ་ེཐུགསེ་རྗེ་ེ

ཅོན་ལ་གུསེ་ཕྱོག་འིཚེལ། །བྱེིན་རླབོསེ་བོརྒྱུད་པེའིི་སྤྲིིན་ཕུང་མཁའི་ལ་

འིཁྲིིགསེ། །འིགག་མེད་རོལ་པེའི་ིསྤྲིིན་ཆེར་ཀློོང་དུ་འིཁྱིལ། །སྡུག་བོསྔོལ་ཉིོན་མོངསེ་

ཚེ་གདུང་བོསེིལ་མཛོད་པེ། །རྒྱུད་གསུམ་འིཛོིན་པེའིི་ཞབོསེ་ལ་གུསེ་ཕྱོག་

འིཚེལ། །འིཆེད་པེའི་ིངག་གིསེ་གདུལ་བྱེ་སྤྲི་ོཞིང་དྭོངསེ། །རྩོོམ་པེའི་ིསྟོབོསེ་ཀྱིིསེ་ཐེག་

དགུ་རབོ་གསེལ་ཞིང༌། །རྩོོད་པེའི་ིཤུགསེ་ཀྱིིསེ་ལོག་རྟོག་བྲག་ར་ིགཞོམ། །བོསྟན་པེ་

གསེལ་བྱེདེ་མཛོད་ལ་གུསེ་ཕྱོག་འིཚེལ། །འིད་ིབོསྟདོ་དག་ེདང་དུསེ་གསུམ་བོསེགསེ་

པེའི་ིམཐུསེ། །བོདག་འིཛོིན་ཉིོན་མོངསེ་སྡུག་བོསྔོལ་གོལ་ནསེ་ཀྱིང༌། །བོད་ེཆེེན་བྱེང་

ཆུབོ་མཆེགོ་ག་ིལམ་ཕྱོདེ་ནསེ། །མཁའི་ཁྱབོ་འིག་ོབོ་ཀུན་མཁྱནེ་མྱུར་ཐབོོ་ཤགོ །བོདག་

ཀྱིང་འིདི་ནསེ་བླ་མེད་མ་ཐོབོ་བོར། །ལམ་གྱིི་བོར་ཆེད་ཞི་དང་མཐུན་རྐྱེེན་

ཚེགོསེ། །ཐགེ་ཆེནེ་ལམ་བོསྒྲིདོ་དནོ་གཉིིསེ་ལྷུན་གྲུབོ་ནསེ། །སྐུ་གསུམ་སྤྲུལ་པེསེ་འིག་ོ

བོའི་ིདནོ་བྱེདེ་ཤགོ །ཅོསེེ་པེའི་ིབོསྟདོ་ཕྱོག་འིད་ིཉིདི་གདན་སེ་རནི་ཆེནེ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིིསེ་ཕུལ་བོའི།ོ །

ཤེས་རིབ་སྨྲ་སེང་གི་མཆོེད་བསོྟོད།

༸ ཨ་ེམ་ཧོ།ོ ཀུན་སྐྱོབོསེ་མཐུ་ལྡན་བླ་ོགོསེ་གཏེརེ་འིཛོནི་སྨྲ་བོའི་ིསེངེ་ག་ེཐུགསེ་

རྗེ་ེཅོན། །མཚེན་དཔེ་ེརབོ་རྫོོགསེ་གུར་གུམ་མདོག་དམར་ཞལ་གཅོིག་ཕྱོག་གཉིིསེ་

འིཛུམ་མདངསེ་ལྡན། །སྟོང་གསུམ་ཀུན་གགསེ་སྒྲི་རྒྱལ་འིབྲུག་གི་ཁྲིི་ལ་རོལ་པེའིི་

འིགྱིིང་བོག་ཅོན། །འིཕྲུལ་ཆེེན་ཡི་གེ་བོཞི་བོཅུསེ་རབོ་སྤྲིསེ་བོཀྲི་གསེལ་ན་བོཟིའི་

ལགེསེ་པེར་བོགོསེ། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྡོ་ེསྣདོ་ཀུན་འིབྱུང་གཏེ་ོཡ་ིབོཀའི་སྒྲིམོ་རབོ་

ཏུ་འིགེལ། །ཕྱོག་གཡསེ་སྔོོན་དམར་ཤེསེ་རབོ་རལ་གིསེ་འིཁྲུལ་རྟོག་བོདག་འིཛོིན་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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རྩོད་ནསེ་གཅོོད། །གཡོན་པེསེ་གསེལ་བོའི་ིསྒྲིོན་མེསེ་འིག་ོབོ་མ་རིག་བླ་ོམུན་སེེལ་

བོར་མཛོད། །གཡསེ་གཡོན་ཕྲིག་གཉིིསེ་འིབོར་བོའིི་ཉིི་ཟླ་ཐབོསེ་ཤེསེ་ཟུང་འིབྲེལ་

ཚུལ་དུ་བོརྗེདི། །གཡུ་ཡ་ིཟུར་ཕུད་རགིསེ་ཀྱི་ིརྟགསེ་སེགོསེ་ཞ་ིརྒྱན་མཛོེསེ་པེའི་ིརྒྱན་

གྱིསིེ་བོརྒྱན། །ལགེསེ་པེ་ཀུན་འིབྱུང་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲིསེ་ཐམསེ་ཅོད་འིདུསེ་པེའི་ིང་ོབོ་ོ

ཉིིད། །མཐའི་རིང་འིཁོར་བོའིི་རྒྱ་མཚེོ་འིདི་ལསེ་ཉིེ་བོར་སྒྲིོལ་མཛོད་ཕྲིིན་ལསེ་

ཅོན། །ལུསེ་ངག་ཡིད་གསུམ་སྒོོ་ནསེ་དྭོངསེ་བོསེ་ཁྱེད་ལ་རབོ་ཏུ་ཕྱོག་བོགྱིིསེ་

པེསེ། །མི་ཕོམ་རྒྱལ་མཛོད་དགྱིེསེ་པེའིི་ཞབོསེ་པེད་བོདག་གི་སྤྱིི་བོོར་མྱུར་དུ་

ཞོག །དམ་པེར་སྨད་པེའི་ིལསེ་རྣམསེ་གང་བོགྱིིསེ་སྤྱིན་སྔོར་བོཤགསེ་སེ་ོབོཟིོད་པེར་

གསེོལ། །ཕུན་ཚེོགསེ་ལྡན་ཀྱིང་དངོསེ་འིབྱེོར་ཡིད་སྤྲུལ་མཆེོད་ཚེོགསེ་འིབུལ་ལོ་

ཐུགསེ་རྗེེསེ་བོཞེསེ། །ཉིིན་མཚེན་ཀུན་ཏུ་འིདུན་པེསེ་བོསེམ་ཀྱིང་ད་རུང་ཁྱེད་ཀྱིི་

ཐུགསེ་རྗེེའི་ིཤུགསེ། །ཅུང་ཟིད་མེད་སྙོམ་འིོན་ཀྱིང་བོདག་ག་ིཉིེསེ་པེའི་ིསྐྱོན་གྱི་ིསྒྲིིབོ་

པེར་ཟིད། །རབོ་འིབྱེམསེ་ཤེསེ་བྱེའི་ིཚེོགསེ་ཀུན་ཀུན་གསེལ་བླ་ོགོསེ་བོདག་ལ་མྱུར་

དུ་སྩོལ། །བོདག་ལ་མགོན་བྱེེད་རེ་སེ་ཁྱེད་ལསེ་ལྷག་པེའིི་གཞན་ན་སུ་མེད་

པེསེ། །དུསེ་རྣམ་ཀུན་ཏུ་མི་འིབྲལ་ཁྱེད་ཀྱིི་ཐུགསེ་རྗེེསེ་བོདག་ལ་བོཟུང་དུ་

གསེོལ། །བོདག་གིསེ་གཞན་ཕྱོིར་བོཀའི་ཡ་ིའིཁོར་ལ་ོབོསྐོར་ཞིང་འིག་ོརྣམསེ་མྱུར་

སྒྲིལོ་ཤགོ །ཅོསེེ་པེའི་ིཤསེེ་རབོ་སྨྲ་བོའི་ིསེངེ་ག་ེལ་མཆེདོ་པེར་བོརྗེདོ་པེའི་ིཚུལ་གྱིིསེ་བོསྟདོ་པེ། །གཤནེ་གྱི་ིདྲིང་སྲིངོ་

ཤསེེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིསིེ་དཔེལ་ལྡན་མཁར་སྣའི་ིདགནོ་དུ་སྦྱིར་བོ་དགེའི།ོ །

གསོལ་འདེབས་མ་རིིག་མུན་སེལ།

༸ ཨ་ེམ་ཧོ།ོ རྒྱལ་བོ་ཀུན་འིདུསེ་སྟོན་མཆེོག་བོརྒྱ་བོའི་ིམགོན། །བླ་མ་སེངསེ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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རྒྱསེ་བོོན་དང་སེེམསེ་དཔེའི་དང༌། །ཡི་དམ་རིག་འིཛོིན་མཁའི་འིགོ་བོོན་སྐྱོང་

ལ། །གསེལོ་བོ་འིདབེོསེ་སེ་ོབོདག་རྒྱུད་བྱེནི་གྱིསིེ་རླབོོསེ། །ཁྱད་པེར་བོདརེ་གཤགེསེ་

བྱེ་ེབྲག་དངསོེ་མདེ་དང༌། །ཤེསེ་རབོ་ལྷ་བོདུན་སྨྲ་བོའི་ིསེངེ་ག་ེདང༌། །ཀངེ་ཙ་ེལནེ་མེད་

ཀུ་བྱེ་ིམང་ཀ་ེསེགོསེ། །གསུང་དབྱེངསེ་ཤསེེ་རབོ་ལྷ་མཆེགོ་ཐམསེ་ཅོད་ལ། །གསེལོ་

བོ་འིདེབོསེ་སེ་ོབོདག་རྒྱུད་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབོསེ། །གདུང་སེོབོ་སྟོན་པེ་འིཛོམ་གླིིང་རྒྱན་

དྲུག་དང༌། །མཁསེ་པེ་མ་ིབོཞ་ིབླ་ཆེེན་ཡབོ་སྲིསེ་སེོགསེ། །སྟག་གཟིིག་ཞང་བོོད་ལ་ོ

པེཎ་ཚེོགསེ་རྣམསེ་དང༌། །གཏེེར་སྟོན་བོརྒྱ་རྩོ་བྲུ་ཞུ་ས་རྨེེའུ་གཤེན། །ཤིང་རྟའི་ིསྲིོལ་

འིབྱེེད་བླ་མ་བྲུ་ཆེེན་དང༌། །མ་ེསྟོན་ཤེར་འིོད་མ་ེགཉིོསེ་རྣམ་གཉིིསེ་དང༌། །འིག་ོམགོན་

ཁུ་དབོོན་མཁསེ་གྲུབོ་རིན་བླ་ོདང༌། །བོསྟན་པེའི་ིམངའི་བོདག་མཉིམ་མེད་ཤེསེ་རབོ་

རྒྱལ། །སྒོ་སྟོན་ཚུལ་རྒྱལ་མཁསེ་མཆེོག་སྐྱབོསེ་སྟོན་པེ། །རྒྱལ་ཚེབོ་རིན་རྒྱལ་

བོརྒྱུད་འིཛོིན་རིམ་བྱེོན་དང༌། །མདོ་སྔོགསེ་བོསྟན་པེའིི་མངའི་བོདག་ཟླ་བོ་

རྒྱལ། །བོཀའི་དྲིིན་མཚུངསེ་མེད་རྩོ་བོའི་ིབླ་མ་སེོགསེ། །རྒྱུད་གསུམ་དཔེོན་གསེསེ་

མཁསེ་པེའིི་ཚེོགསེ་རྣམསེ་ལ། །སྒོོ་གསུམ་རྩོེ་ཅོིག་མོསེ་པེསེ་གསེོལ་བོ་

འིདབེོསེ། །ཚེད་མདེ་མཁྱནེ་བོརྩོའེི་ིཡ་ེཤསེེ་འིདོ་སྤྲིསོེ་ལ། །བོདག་ག་ིབླ་ོགསོེ་པེདྨོ་ོཁ་ཕྱོ་ེ

སྟ།ེ །སེངསེ་རྒྱསེ་བོསྟན་པེའི་ིགཞུང་ལུགསེ་མཐའི་དག་རྣམསེ། །ལེགསེ་པེར་རྟོགསེ་

ཤངི་ཁངོ་དུ་ཆུད་པེར་མཛོདོ། །མ་རགི་རྨེོངསེ་ཤངི་མུན་པེའི་ིཚེགོསེ་རྣམསེ་སེལེ། །ཡ་ེ

ཤེསེ་སྤྱིན་དང་ཚེངསེ་དབྱེངསེ་དྲུག་ཅུ་དང༌། །མ་ིབོརྗེེད་གཟུངསེ་དང་མ་ིའིཇིིགསེ་

སོབོསེ་པེ་དང༌། །ཤེསེ་རབོ་ཡ་ེཤེསེ་མ་ེལྟར་འིབོར་བོ་ཡིསེ། །བོཤད་སྒྲུབོ་བོསྟན་པེ་

འིཛོནི་སྐྱངོ་སལེ་ནུསེ་ཤགོ །ཅོསེེ་པེའི་ིགསེལོ་འིདེབོསེ་མ་རགི་མུན་སེལེ་འིད།ི །བླ་ོགསེལ་དནོ་གཉིརེ་འིགའི་

ཡསིེ་བོསྐུལ་ངརོ། །མཁན་མངི་ཉི་ིར་ིཤལེ་བོཞནི་འིབོདོ་པེསེ་སྦྱིར། །དག་ེདེསེ་བོཤད་སྒྲུབོ་བོནོ་བོསྟན་རྒྱསེ་གྱུར་ཅོགི །ཐ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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ཚེན་མུ་ཙུག་སྨར་ར།ོ །

རེྗེ་རིིན་པོེ་ཆེེའི་གསོལ་འདེབས་ཐུཊ་རེྗེ་མྱུརི་གཟིིགས་མ།

༄༅། །ན་མ་ོསེད་གྱིརེ་ཇུ་ཙ་ེཅོ་ིཔེར་རཏྣ་སེ་ཏྲིགི་ཝེརེ་ཞ་ིགུ་དུན་ཧྲུན། ཞསེེ་སེངསེ་

རྒྱསེ་བོསྟན་པེའི་ིགཙ་ོབོའོི་ིསྤྲུལ་པེ་འིཛོམ་གླིངི་བྱེ་ེབོ་ཕྲིག་བོརྒྱར། སྤྲུལ་སྐུ་བྱེ་ེབོ་ཕྲིག་བོརྒྱ་བྱུང་བོའི་ིནང་ཚེན། དངེ་སྐབོསེ་

ཚེ་ེལ་ོལྔ་བོཅུ་ཁ་རལ་གྱི་ིདུསེ་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་བྱེ་ེབོ་ཕྲིག་བོརྒྱའི་ིགཙ་ོབོརོ་གྱུར་པེ། ལྔ་བོདའོི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་གཉིིསེ་པེ་ཡནི་ངསེེ་

པེའི་ིརྟགསེ་སུ། བླ་ཆེེན་དྲིན་པེ་ནམ་མཁའི་གཙོསེ་པེའི་ིརིག་འིཛོིན་མཁའི་འིག་ོརྣམསེ་ཀྱིིསེ། ཡན་ལག་བོརྒྱད་ལྡན་གྱི་ི

བོསྟོད་ཕྱོག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བོཟིང་ཕུལ་བོར་མཛོད་པེ། གསེང་མཆེོག་ཐུགསེ་སྤྲུལ་དམུ་རྒྱལ་ཉི་ིམ་རྒྱལ་མཚེན་གྱི་ིསྙོན་

རྒྱུད་ལསེ་དངསོེ་སུ་གསེལ་བོ་ལྟར། སྙོགིསེ་དུསེ་ཀྱི་ིསྟནོ་པེ་སེངསེ་རྒྱསེ་མཉིམ་མདེ་ཆེནེ་པེའོི་ིགསེལོ་འིདབེོསེ་བོརྩོ་ེབོའི་ི

ཐུགསེ་རྗེ་ེམྱུར་གཟིགིསེ་མ་ཞེསེ་བྱེ་བོ་ལ། ༧ ཐགོ་མར་ཕྱོ་ིརྒྱུད་རྒྱུ་ཡ་ིཐགེ་པེའི་ིལུགསེ་བོཞིན་གསེལོ་བོ་འིདེབོསེ་པེ་ན།ི 

ཨ་ེམ་ཧོ།ོ གང་ཐུགསེ་སྤྲིོསེ་བྲལ་གཡ་ོབོ་མེད་པེ། །སྐལ་བོཟིང་སྒྲིོན་མེའི་ིབོསྐལ་

པེར་བྱེོན་པེའིི། །དུསེ་གསུམ་ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཐམསེ་ཅོད། །སྙོིགསེ་དུསེ་

རྒྱལ་བོ་གཉིིསེ་པེར་བོསྟན་པེ། །མཉིམ་མེད་ཤེསེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་མཁྱེན་ནོ། །ལན་

གསུམ་ར་ེབོརྗེོད། གང་གསུང་བོདེན་གཉིིསེ་ཚེད་གསུམ་ཟུང་འིབྲེལ། །བོཀའི་འིཁོར་ཐོག་

མཐའི་བོར་གསུམ་རང་བོཞནི། །བོརྒྱད་ཁྲི་ིབོཞ་ིསྟངོ་ལུང་རྟགོསེ་ཀུན་འིདུསེ། །སྙོགིསེ་

དུསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་གཉིིསེ་པེར་བྱེོན་པེ། །མཉིམ་མེད་ཤེསེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་མཁྱེན་

ན།ོ །ལན་གསུམ་ར་ེབོརྗེདོ། གང་སྐུ་བོསློབོ་གསུམ་རྣམ་པེར་དག་པེ། །སང་བོསྒྱུར་གལོ་བོའི་ི

ལམ་ཞུགསེ་དནོ་རྟགོསེ། །ཐགེ་མཆེགོ་རྒྱལ་སྲིསེ་སེམེསེ་དཔེའི་ཀུན་འིདུསེ། །སྙོགིསེ་

དུསེ་རྒྱལ་བོ་གཉིིསེ་པེར་བོསྟན་པེ། །མཉིམ་མེད་ཤེསེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་མཁྱེན་

ནོ། །ལན་གསུམ་ར་ེབོརྗེོད། ད་ེནསེ་ནང་རྒྱུད་འིབྲསེ་བུའི་ིཐེག་པེའི་ིལུགསེ་བོཞིན་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ་པེ་ནི། བྱེིན་

རླབོསེ་རྩོ་བོ་དཔེལ་ལྡན་བླ་མ། །རྒྱལ་བོ་དགོངསེ་རྒྱུད་གྲུབོ་ཆེེན་རིག་འིཛོིན། །སྐུ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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གསུམ་འིབྱུང་གནསེ་བླ་མ་ཀུན་འིདུསེ། །སྙོགིསེ་དུསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་གཉིིསེ་པེར་བོསྟན་

པེ། །མཉིམ་མདེ་ཤསེེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་མཁྱནེ་ན།ོ །ལན་གསུམ་ར་ེབོརྗེདོ། མཐུ་སྟོབོསེ་རྩོ་བོ་

ཡ་ིདམ་ལྷ་མཆེགོ །ཞ་ིཁྲི་ོཕུར་གསུམ་མ་ེསྟག་ཁྱུང་སེགོསེ། །གསེང་གསུམ་བོདག་ཉིདི་

ཡ་ིདམ་ཀུན་འིདུསེ། །སྙོིགསེ་དུསེ་རྒྱལ་བོ་གཉིིསེ་པེར་བོསྟན་པེ། །མཉིམ་མེད་ཤེསེ་

རབོ་རྒྱལ་མཚེན་མཁྱེན་ནོ། །ལན་གསུམ་རེ་བོརྗེོད། འིཕྲིིན་ལསེ་རྩོ་བོ་མ་སྲིིང་མཁའི་

འིགོ། །ཡ་ེཤེསེ་རྫུ་འིཕྲུལ་ལསེ་ལ་གྲུབོ་པེའིི། །གནསེ་གསུམ་མཁའི་འིག་ོརྒྱ་མཚེོའི་ི

མིང་གཅོིག །སྙོིགསེ་དུསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་གཉིིསེ་པེར་བོསྟན་པེ། མཉིམ་མེད་ཤེསེ་རབོ་

རྒྱལ་མཚེན་མཁྱེན་ནོ། །ལན་གསུམ་ར་ེབོརྗེོད། ད་ེནསེ་གསེང་བོ་བླ་མེད་ཐེག་པེའི་ིལུགསེ་བོཞིན་གསེོལ་བོ་

འིདེབོསེ་པེ་ནི། མ་གཡོསེ་སྤྲིོསེ་བྲལ་གདོད་མའི་ིམགོན་པེོ། །སྐྱ་ེམེད་སྟོང་ཆེ་མེད་པེ་ལྔ་

ལྡན། །བོོན་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བོཟིང་པེ་ོམངོན་བྱེོན། །སྙོིགསེ་དུསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་གཉིིསེ་པེར་

བོསྟན་པེ། །མཉིམ་མདེ་ཤསེེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་མཁྱནེ་ན།ོ །ལན་གསུམ་ར་ེབོརྗེདོ། འིགོ་མནི་

འིཐུག་པེོ་བོཀོད་པེའིི་ཞིང་དུ། །འིགག་མེད་ལྷུན་གྲུབོ་ངེསེ་པེ་ལྔ་ལྡན། །རྫོོགསེ་སྐུ་

གཤེན་ལྷ་འིོད་དཀར་མངོན་བྱེོན། །སྙོིགསེ་དུསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་གཉིིསེ་པེར་བྱེོན་

པེ། །མཉིམ་མེད་ཤེསེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་མཁྱེན་ན།ོ །ལན་གསུམ་ར་ེབོརྗེོད། འིཛོམ་གླིིང་རྟག་

གཟིགིསེ་འིལོ་མའོི་ིགླིངི་དུ། །གཉིིསེ་མདེ་གང་འིདུལ་མ་ངསེེ་ལྔ་ལྡན། །སྤྲུལ་སྐུ་བོསྐལ་

སྟོང་སེངསེ་རྒྱསེ་མངོན་བྱེོན། །སྙོིགསེ་དུསེ་རྒྱལ་བོ་གཉིིསེ་པེར་བོསྟན་པེ། །མཉིམ་

མེད་ཤེསེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་མཁྱེན་ན།ོ །ལན་གསུམ་ར་ེབོརྗེོད། ཡང་གསེང་ལྷན་སྐྱེསེ་སེེམསེ་ཉིིད་ཀྱི་ིསྒོ་ོ

ནསེ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ་པེ་ན།ི ཀ་དག་ཡ་ེསྟོང་སྤྲིོསེ་བྲལ་ཀུན་གཞ།ི །མ་བོཅོོསེ་ཡེང་མེད་སྐྱོང་

བོའི་ིལམ་མཆེོག །འིབྲསེ་བུ་ལྷུན་གྲུབོ་མཐར་ཕྱོིན་སྐུ་གསུམ། སྙོིགསེ་དུསེ་རྒྱལ་བོ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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གཉིསིེ་པེར་བོསྟན་པེ། །མཉིམ་མེད་ཤེསེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་མཁྱེན་ན།ོ །ཞེསེ་ལན་གསུམ་ར་ེ

ཀུན་ལ་བོརྗེོད་ཅོིང་སྙོིང་ཁོང་རུསེ་པེའི་ིགཏེིང་ནསེ་རྩོ་ེགཅོིག་གསེོལ་བོ་དྲིག་ཏུ་གདབོ་ན། རྒྱལ་བོ་མཉིམ་མེད་ཆེེན་པེ་ོ

སེངསེ་རྒྱསེ་དངསོེ་སུ་ལགསེ་ཕྱོརི། རང་རའེི་ིརྗེེསེ་འིབྲང་རྣམསེ་ལ། ཐུགསེ་རྗེ་ེཡ་ེཤསེེ་སྤྱིན་གྱིིསེ་གཟིགིསེ་པེར་ཐ་ེཚེམོ་

མདེ་ད།ོ །སྨནོ་ལམ་ན།ི

ལྷ་ཡ་ིལྷ་མཆེོག་ཉིིད་ལ་གསེོལ་བོཏེབོ་མཐུསེ། །བོསློབོ་གསུམ་བོོན་བོསྟན་དར་

རྒྱསེ་བོསྟན་པེ་དང༌། །འིད་ིཕྱོའིི་ིདནོ་གཉིིསེ་ལྷུན་གྲུབོ་མཐར་ཕྱོནི་ནསེ། །མཉིམ་མདེ་བླ་

མའི་ིབོསྟན་པེ་རྒྱསེ་བྱེདེ་ཤགོ །

ཅོེསེ་བྱེའིོ། །སྤྱིིར་རང་ར་ེབོོན་གྱི་ིབོསྟན་པེ་རྒྱ་ཆེ་ེབོ་མ་ིཡོང་བོ། སྤྱིིར་བླ་མ་ལྷ་ཡ་ིགཙ་ོབོོར་བོཟུང་སྟ་ེགསེོལ་བོ་

གདབོ་མ་ནུསེ་པེ་དང༌། རྩོ་བོའི་ིབླ་མའི་ིབོཀའི་དམ་ལ་མ་སེེམསེ་པེའི་ིསྐྱོན་ཡིན་འིདུག་པེསེ། རྗེེསེ་འིཇུག་རྣམསེ་ལུསེ་

སྲིོག་ལོངསེ་སྤྱིོད་གཏེམ་དང་སྙོན་གགསེ་ཆུསེ་སེ་ོགང་ལ་ཐུག་ཀྱིང༌། བླ་མའི་ིདམ་ཚེིག་གཙོར་འིཛོིན་ནསེ། གསེོལ་

འིདེབོསེ་བླ་མའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་ལ་བོརྩོོན་པེར་ཞུ་ཞུ། ཞེསེ་པེ་ཉིམསེ་སུ་ལེན་པེ་སྒོ་ོརིགསེ་མཁན་མིང་ཉི་ིམ་བོསྟན་འིཛོིན་

གྱིིསེ། གཡསེ་རུ་མཁར་སྣའི་ིར་ིཁྲིོད་དུ། མཉིམ་མེད་ཆེེན་པེ་ོསེངསེ་རྒྱསེ་དངོསེ་སུ་ཡིན་པེ་ད་ེབོཞིན་དད་འིདུན་དྲིག་པེ་ོ

ཤར་ཏེ་ེབོརྩོམསེ་པེ་དག་ེདེསེ་བོནོ་བོསྟན་རྒྱསེ་པེར་གྱུར་ཅོགི ། 

དཔོེན་གསས་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིི་སྤྱིི་བསོྟོད་བཞུགས།

༸ དངོསེ་རྣམ་མ་ལུསེ་ཇི་ིབོཞིན་དངོསེ་སུ་མཁྱེན། །ཚེད་མེད་ཐུགསེ་རྗེེསེ་འིག་ོ

བོ་ཡོངསེ་ལ་ཁྱབོ། །མཐའི་ཡསེ་འིག་ོབོ་ཀུན་གྱི་ིསྐྱོབོ་པེའི་ིམགོན། །ལྷ་མིའི་ིསྟོན་པེ་ད་ེ

ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཆེ་ེབོའི་ིཡནོ་ཏེན་དཔེལ་གྱིསིེ་མངནོ་མཐ་ོཞངི༌། །ཕོ་རལོ་ཕྱོནི་དྲུག་

སྤྱིོད་པེ་རྣམ་པེར་དག །འིག་ོདྲུག་འིདྲིེན་མཛོད་ཕྲིིན་ལསེ་བླ་ན་མེད། །གོང་མ་ཆེ་ེདྲུག་

ཞབོསེ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། །བོཅུ་གསུམ་སྟོབོསེ་ཀྱིིསེ་བོདུད་བོཞིའིི་དཔུང་ཚེོགསེ་

འིཇིམོསེ། །བོཅུ་གསུམ་རགི་འིཛོིན་སེ་ཡ་ིམཐར་ཐུག་བོརྙེེསེ། །རྫུ་འིཕྲུལ་སྟོབོསེ་ཀྱིིསེ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ཞིང་ཁམསེ་མཐའི་ཡསེ་བོགོད། །གདུང་རྒྱུད་བོཅུ་གསུམ་ཞབོསེ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་

ལ།ོ །འིཛོམ་གླིངི་མཁསེ་པེ་ཀུན་གྱི་ིགཙུག་ག་ིརྒྱན། །རགི་གནསེ་ཀུན་ལ་མ་ིའིཇིགིསེ་

སོབོ་པེ་ཐོབོ། །ཤེསེ་བྱེའི་ིམཁའི་ལ་བླ་ོགོསེ་ཐོགསེ་མེད་འིཁྱུག །མཁསེ་པེ་མ་ིབོཞིའི་ི

ཞབོསེ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །སྐད་གཉིསིེ་སྨྲ་བོ་འིཇིགི་རྟནེ་ཀུན་གྱི་ིམགི །སྒྲི་སྐད་ཀུན་ལ་

མཁསེ་པེ་ཕུལ་དུ་ཕྱོིན། །ལེགསེ་བོཤད་ངག་གིསེ་ཟློསེ་གར་བོསྒྱུར་མཛོད་པེའི།ི །ལ་ོ

པེཎ་གཤེན་བོརྒྱད་ཞབོསེ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། །སྲིིད་པེའིི་གནསེ་སུ་བོརྩོེ་བོའིི་གར་

བོསྒྱུར་ཞིང༌། །བོསྟན་པེ་སྐྱོངསེ་ཤིང་འིག་ོབོའི་ིདོན་མཛོད་པེ། །དག་ེལེགསེ་ཡོན་ཏེན་

ཐམསེ་ཅོད་འིབྱུང་བོའིི་གནསེ། །མ་མཆེོག་སྲིིད་རྒྱལ་ཞབོསེ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་

ལོ། །གསུང་རབོ་རིན་ཆེེན་གཏེེར་སྒོ་ོའིབྱེེད་པེའི་ིགཤེན། །རྒྱལ་བོསྟན་ནོར་བུ་སེལ་

མཛོད་ཀླུ་དབོང་མཚེན། །སྐལ་ལྡན་རྣམསེ་ལ་མད་ོརྒྱུད་དགའི་སྟོན་འིགྱིེད། །གཤེན་

ཆེེན་ཀླུ་དགའིི་ཞབོསེ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། །བོསྟན་པེ་མི་ནུབོ་བོོན་གྱིི་རྒྱལ་མཚེན་

འིཛུགསེ། །རྗེེསེ་འིཇུག་གདུལ་བྱེ་ཡོངསེ་སུ་སྨིན་པེར་མཛོད། །བྱེིན་རླབོསེ་བོདུད་

རྩོའིི་ིཆེར་རྒྱུན་འིབོེབོསེ་མཛོད་པེའི།ི །བྲུ་ཞུ་ས་རྨེའེུའི་ིཞབོསེ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །དམ་

པེ་རྣམསེ་ལ་གུསེ་པེསེ་བོསྟོད་པེ་ཡིསེ། །བོསྟོད་ཚེིག་མེ་ཏེོག་ཕྲིེང་བོ་རབོ་སེལ་

བོའི།ི །དག་ེཚེགོསེ་དྲི་ིམདེ་གང་ཞགི་ཐོབོ་པེ་དེསེ། །འིག་ོཀུན་སྲིདི་པེའི་ིམཚེ་ོལསེ་སྒྲིལོ་

བོར་ཤགོ །གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིཆེ་ེབོའི་ིཡནོ་ཏེན་ལ་རངོ་སྟནོ་ཤསེེ་བྱེ་ཀུན་རགི་གསིེ་བོསྟདོ་པེ་དགའེི།ོ །བོཀྲི་ཤསིེ་སེ།ོ །

རེྗེ་མཉིམ་མེད་པེའི་བསོྟོད་པེ་བཞུགས།

༸སྐྱབོསེ་མཆེོག་དམ་པེ་མཉིམ་མེད་འིགོ་བོའིི་མགོན། །མཁསེ་གྲུབོ་དུ་མའིི་

གཙུག་རྒྱན་རིན་པེོ་ཆེེ། །ཐོསེ་བོསེམ་བོསྒོོམ་སྒྲུབོ་ཉིན་བོཤད་སྲིོལ་ཆེེན་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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འིཛུགསེ། །བོསྟན་པེའི་ིམངའི་བོདག་མཁསེ་གྲུབོ་སྤྱིན་གཅོིག་པེ། །རྗེ་ེབོཙུན་བླ་མའི་ི

ཞབོསེ་ལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། །ཤེསེ་བྱེ་ཀུན་གསེལ་མཁསེ་མཆེོག་ཕུལ་དུ་

ཕྱོིན། །རབོ་འིབྱེམསེ་གནསེ་ལྔ་རིག་པེའི་ིཔེཎྜིིཏེ། །རྒྱལ་བོའི་ིརྒྱལ་ཚེབོ་མཁསེ་གྲུབོ་

རནི་པེ་ོཆེ།ེ །མཚེན་ལྡན་འིག་ོབོའི་ིམགནོ་པེ་ོསྤྱིན་གཅོིག་པེ། །རྗེ་ེབོཙུན་བླ་མའི་ིཞབོསེ་

ལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། །ཡོངསེ་འིཛོིན་མཁསེ་མང་རྒྱ་མཚེོའིི་ཐུགསེ་བོཅུད་

བླངསེ། །འིཆེད་རྩོོད་རྩོོམ་གསུམ་རིག་པེའི་ིཚེ་ཟིེར་གྱིིསེ། །སྡོ་ེསྣོད་གསུམ་ལ་བླ་ོགོསེ་

སབོོསེ་པེ་ཐོབོ། །ལུང་རགི་དབོང་ཕྱུག་མཁསེ་གྲུབོ་སྤྱིན་གཅོགི་པེ། །རྗེ་ེབོཙུན་བླ་མའི་ི

ཞབོསེ་ལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། །འིདུལ་ཁྲིིམསེ་བོསློབོ་བྱེའིི་མངའི་བོདག་དྲིང་སྲིོང་

རྒྱལ། །ཟིབོ་ལམ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིབོདག་ཉིིད་གསེང་འིདུསེ་གཤནེ། །གནསེ་ལུགསེ་རྫོགོསེ་

ཆེེན་དོན་རྟོགསེ་ཀུན་ཏུ་བོཟིང༌། །རྒྱུད་གསུམ་མངའི་བོདག་མཁསེ་གྲུབོ་སྤྱིན་གཅོིག་

པེ། །རྗེ་ེབོཙུན་བླ་མའི་ིཞབོསེ་ལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། འིདྲིེན་པེ་ཆེེན་པེ་ོམཚུངསེ་མེད་

བོཀའི་དྲིིན་ཅོན། །རབོ་འིབྱེམསེ་མཆེོད་སྤྲིིན་ནམ་མཁའི་གང་བོསེ་མཆེོད། །དུག་ལྔའི་ི

དབོང་གྱུར་མ་ིདགེའི་ིལསེ་རྣམསེ་བོཤགསེ། །བོདག་སེོགསེ་འིག་ོདྲུག་ཐུགསེ་རྗེེསེ་

རྒྱུན་བོཟུང་ནསེ། །བོསློབོ་གསུམ་བོསྟན་པེའི་ིསྲིོག་ཤིང་འིཛུགསེ་པེར་ཤོག །ཅོསེེ་པེ་འིད་ི

ན་ིགང་ག་ིབོཀའི་དྲིིན་རྗེེསེ་སུ་དྲིན་པེ་ལ་བོརྟེན་ནསེ་སློོབོ་འིབོངསེ་མངའི་རིསེ་བོསེོད་ནམསེ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིིསེ་ཕུལ་བོ་

དག་ེལགེསེ་འིཕོལེ། །

༧སྐྱབས་རེྗེ་སྨན་རིིའི་ཁྲིི་འཛིན་༣༣པེ་མཆོེག་གི་གསོལ་འདེབས། 

ཨ་ེམ་ཧོ།ོ རབོ་འིབྱེམསེ་ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིརྒྱལ་བོ་སྲིསེ་བོཅོསེ་ཀྱིི། །མཁྱེན་བོརྩོེའི་ི

ཡེ་ཤེསེ་ངོ་བོོ་གཅོིག་བོསྡུསེ་པེ། །ཟིབོ་རྒྱསེ་གཤེན་བོསྟན་སེལ་བོའིི་འིཕྲིིན་ལསེ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ཅོན། །ལུང་རྟོགསེ་བོསྟན་པེའི་ིཉི་ིམ་རྟག་འིཆེར་ཤོག །༧སྨན་རིའི་ིཡོངསེ་འིཛོིན་རིན་པེ་ོཆེ་ེམཆེོག་

གསིེ་ཕྱོ་ིལ་ོ༩༦ཟླ་༢ཚེེསེ་༢༧ལ་བོསྟདོ་པེའི།ོ །

༧སྐྱབས་རེྗེ་སྨན་རིིའི་ཁྲིི་འཛིན་༣༤པེ་མཆོེག་གི་གསོལ་འདེབས།

ཨ་ེམ་ཧོོ། གྱིེར་བོསྟན་རིན་ཆེེན་མཚེན་ཡང་ལྡོག་པེའི་ིཞིང་། །ལུང་རྟོགསེ་པེད་

མའིི་དགའི་ཚེལ་བོཞད་པེའིི་མགོན། །འིཕྲིིན་ལསེ་རྟ་བོདུན་སྣང་བོ་གཤེགསེ་པེའིི་

རྗེེསེ། །ཆེ་རྫོོགསེ་ཟླ་བོའི་ིམགོན་ལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། ། ༧སྨན་རིའི་ིཡོངསེ་འིཛོིན་རིན་པེ་ོཆེ་ེ

མཆེགོ་གིསེ་ཕྱོ་ིལ་ོ༢༠༡༨ཟླ་༣ཚེེསེ་༢༥ལ་བོསྟདོ་པེའི།ོ །

༧སྨན་རིིའི་ཡོོངས་འཛིན་རིིན་པོེ་ཆེེའི་གསོལ་འདེབས།

ཨ་ེམ་ཧོ།ོ བོསློབོ་གསུམ་བོསྟན་པེའི་ིབོདག་ཉིིད་འིག་ོབོའི་ིམགནོ། །ཀུན་མཁྱནེ་ཉི་ི

དབོང་རྣམ་རོལ་དགོངསེ་རྩོལ་རྫོོགསེ། །མད་ོསྡོ་ེསྔོགསེ་ཀྱི་ིགནསེ་ལུགསེ་རྫོོགསེ་པེ་

ཆེ།ེ །བོསྟན་པེ་འིཛོནི་སྐྱངོ་འིཕྲིནི་ལསེ་རྣམ་པེར་དག །ཡངོསེ་འིཛོནི་སྨྲ་བོའི་ིདབོང་པེརོ་

གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། །༧སྨན་རིའི་ིཁྲི་ིའིཛོིན་༣༣པེ་རིན་པེ་ོཆེ་ེམཆེོག་གིསེ་ཕྱོ་ིལ་ོ༩༦ཟླ་༢ཚེེསེ་༢༧ལ་བོསྟོད་

པེའི།ོ །

༧སྨན་རིིའི་དཔོེན་སློོབ་རིིན་པོེ་ཆེེའི་གསོལ་འདེབས།

ཨེ་མ་ཧོོ། མཁྱེན་བོརྩོེའིི་ཡོན་ཏེན་ཀུན་རྫོོགསེ་ངོ་བོོ་ཉིིད། །བླ་མེད་ཐེག་པེའིི་

མཛོོད་འིཛོིན་ཡ་ངལ་བོ། །འིཕྲིིན་ལསེ་རྣམ་བོཞིའི་ིཉི་ིམ་རབོ་སྤྲིོསེ་ཏེེ། །ཞ་ིབོདེའི་ིབོཀྲི་

ཤསིེ་བོསྟན་འིགའོི་ིགསེལ་བྱེདེ་ཤགོ །༧སྨན་རའིི་ིཁྲི་ིའིཛོནི་༣༣པེ་རནི་པེ་ོཆེ་ེམཆེགོ་གིསེ་ཕྱོ་ིལ་ོ༢༠༡༢ཟླ་

༡༡ཚེེསེ་༢༣ལ་བོསྟདོ་པེའི།ོ །



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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བསང་གི་དག་གཙང་སྔོོན་འགོྲོའི་རིིམ་པེ།

༄༅། །སྣང་སྲིིད་སྣོད་བོཅུད་ཐམསེ་ཅོད་ཀུན། །ཀུན་ཀྱིང་རྒྱལ་བོའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ལ། །དག་པེར་མ་གྱུར་

གང་ཡང་མདེ། །དག་གྱུར་ལྷ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །འིནོ་ཀྱིང་སེམེསེ་ཅོན་འིཁྲུལ་དབོང་གིསེ། །ལྷ་མའིི་ིསྤྱིདོ་ཚེངསེ་མ་དག་

ཅོསེེ། །གཙང་མ་ཚེན་གྱིིསེ་དག་པེར་བྱེདེ། །ད་ེཡང་དང་པེ་ོཁྲུསེ་ཀྱིིསེ་བོཀྲུསེ་ལ་འིད་ིསྐད་ད།ོ །

་ཁྲི་ོརྒྱལ་ཆེནེ་པེའོི་ིསྐུ་མཆེགོ་གསིེ། །སྐྱནོ་གྱི་ིགངསེ་ར་ིརྩོ་ེབོཅོམོསེ་ནསེ། །དག་

ཅོིང་གཙང་མར་བོཤམསེ་པེ་ཡི། །བོག་ཆེགསེ་སྒྲིིབོ་སེེལ་ཚེན་ཆེབོ་འིདིསེ། །སྟེང་ག་ི

ལྷ་ཡང་གཙང་བོར་བྱེ། །འིོག་ག་ིཀླུ་ཡང་གཙང་བོར་བྱེ། །བོར་གྱི་ིགཉིན་ཡང་གཙང་

བོར་བྱེ། །གདན་ཁྲི་ིརྣམསེ་ཀྱིང་གཙང་བོར་བྱེ། །ཆེསེ་གོསེ་རྣམསེ་ཀྱིང་གཙང་བོར་

བྱེ། །ཡ་ོབྱེད་རྫོསེ་རྣམསེ་ཀུན་ཀྱིང་གཙང་གྱུར་ཅོིག །་ཤུདྷོ་ོཀུ་ཤུདྷོ་ོགཙང་སེ་ལ་ེ

སེང་ངེ་ཡེ་སྭཧཱ། ཅོེསེ་ཁྲུསེ་གསེོལ། དེ་ནསེ་སོསེ་བོསེང་ནི། ་ཁྲིོ་རྒྱལ་ཆེེན་པེོའི་ིསྐུ་མཆེོག་

གསིེ། །ར་ིརྒྱལ་རྩོ་ེལ་ནགསེ་ཚེལ་བོཅུད། །དག་ཅོངི་གཙང་མར་བོཤམསེ་པེ་ཡ།ི །དྲི་ི

ཞམི་ངད་ལྡན་ཡདི་འིངོ་སསོེ། །སྟངེ་ག་ིལྷ་ཡང་བོསེང་བོར་བྱེ། །འིགོ་ག་ིཀླུ་ཡང་བོསེང་

བོར་བྱེ། །བོར་གྱིི་གཉིན་ཡང་བོསེང་བོར་བྱེ། །གདན་ཁྲིི་རྣམསེ་ཀྱིང་བོསེང་བོར་

བྱེ། །ཆེསེ་གོསེ་རྣམསེ་ཀྱིང་བོསེང་བོར་བྱེ། །ཡ་ོབྱེད་རྫོསེ་རྣམསེ་ཀུན་ཀྱིང་བོསེང་

གྱུར་ཅོགི །་ཞམི་ཞམི་གམ་གམ་བུན་ན་ེཐམི་ཐམི་ཡ་ེསྭཧཱ། ཅོསེེ་སསོེ་ཀྱིསིེ་བོསེང་ང༌ོ། །ད་ེནསེ་

མཚེམསེ་བོཅོད་པེ་ནི། ་བོདག་ག་ིཏེིང་འིཛོིན་སྟོབོསེ་དང་ནི། །ད་ེབོཞིན་ཉིིད་ཀྱི་ིསྟོབོསེ་

མཆེོག་གི། །ཉུངསེ་ཀར་རྒྱལ་པེོ་འིདི་དག་ཀྱིང༌། །ཁྲིོ་བོོའི་ིམཆེོག་སྟེ་བོགེགསེ་ལ་

དཔེའི། །གསེེར་གྱིི་མདོག་སྟེ་སྔོགསེ་ཀྱིི་མདའི། །འིདི་དག་སྔོགསེ་ཏེེ་བྲིམ་པེ་

ཡིསེ། །གལ་ཏེེ་གནོད་པེའིི་བོགེགསེ་ཡོད་ན། །བོགེགསེ་རྣམསེ་ཀུན་ཀྱིང་ཞི་ཞིང་

བོརླག་པེར་བྱེའི།ོ །བོསྭ་ོ་ཉི་ེལ་ོཡ་ོརུ་རུ་སྤུ་རུ་སྤུ་རུ་ཛོ་ལ་ཛོ་ལ་ཏེ་ིསྟ་ཡ་མན་ཐོར་ཙ་ེ



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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པྲ་མ་ོཧོ། བོདག་གཞན་གྱི་ིདག་ེབོ་བོཅུ་ལ་བོར་དུ་གཅོོད་ཅོིང་མ་ིདག་ེབོ་བོཅུ་ཡ་ིསྡོོང་

གོགསེ་བྱེེད་པེའི་ིཞ་ིབོ་བོསེང་མཆེོད་མ་ེཐབོ་ལ་བོར་དུ་གཅོོད་པེའི་ིབོགེགསེ་རིགསེ་

ལོག་པེ་ཅོན་རྣམསེ་མཚེམསེ་ཆེོད་ཅོིག ཅོེསེ་ཉུངསེ་ཀར་བྲིམ་མོ། །ད་ེནསེ་མཁྱེན་པེ་གསེོལ་ཏེེ། ་

གཤེན་རབོ་བླ་མ་མ་རིག་མུན་སེེལ་སྒྲིོན། །ཐུགསེ་རྗེེའིི་མངའི་བོདག་ཡེ་ཤེསེ་འིདུ་

འིབྲལ་མེད། །དཔེོན་གསེསེ་བླ་མ་བོདག་ལ་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། །ཨ་་ཧཱུྃྃ། སེེམསེ་

བོསྐྱེད་པེ་ནི། བོདག་ན་ིསྟོང་ཁམསེ་སྲིིད་གསུམ་འིཇིིག་རྟེན་གྱིི། །སྙོན་གགསེ་འིད་ིསྤྱིོད་

འིདི་སྒྲུབོ་མ་ལགསེ་ཏེེ། །རིག་པེ་རྟུལ་ཤུགསེ་ཐུགསེ་རྗེེ་ཚེད་མེད་ཀྱིིསེ། །ཀུན་ཏུ་

བོཟིང་པེོ་བླ་ན་མེད་པེ་ཡིསེ། །བྱེང་ཆུབོ་མཆེོག་སེེམསེ་བོདག་གིསེ་བོསྐྱེད་པེར་

བོགྱིིསེ། །འིད་ིནསེ་གཡུང་དྲུང་སྙོིང་པེོར་མཆེིསེ་ཀྱི་ིབོར། །འིག་ོབོའི་ིདོན་དུ་སེེམསེ་

མཆེོག་བོསྐྱེད་པེར་བོགྱིིའིོ། ཨ་་ཧཱུྃྃ། དེ་ནསེ་སྐྱབོསེ་སུ་འིག་ོབོ་ནི། གཤེན་རབོ་བླ་མ་སྐུ་

གསུམ་འིབྱུང་གནསེ་དཔེལ། །དུསེ་གསུམ་བོདེར་གཤེགསེ་འིགོ་བོ་ཡོངསེ་ཀྱིི་

མགོན། །སྐུ་གཟུགསེ་ཞལ་སྐྱིན་སྐུ་གདུང་གསུང་རབོ་རྟེན། །ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིགཤེན་

རབོ་ཐར་ལམ་སྟོན་པེའིི་སྒྲིོན། །གནསེ་བོཞིར་ཕྱོག་འིཚེལ་འིགོ་ཀུན་སྐྱབོསེ་སུ་

མཆེིའི།ོ །ཨ་་ཧཱུྃ།ྃ ད་ེནསེ་སྡོིག་པེ་བོཤགསེ་པེ་ན།ི ན་མ་ོསྲིིད་པེ་ཆེགསེ་ནསེ་དུསེ་འིདིའི་ིབོར་

དུ་ན།ི །སྐུ་དང་ཡ་ེཤསེེ་དམ་དང་ཚེགི་མནསོེ་ནསེ། །ད་ེལྟར་མ་རྟགོསེ་ཉིམསེ་སྒྲིབིོ་སྐྱནོ་

གྱི་ིགོསེ། །ཞ་ིཁྲི་ོརྫུ་འིཕྲུལ་ལྷ་ཡ་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་དུ། །ཉིམསེ་དྲིན་གནོང་འིགྱིོད་སེེམསེ་

དང་གདུང་ཚེིག་གིསེ། །དམ་ཉིམསེ་ཀུན་དང་དུསེ་དང་གནསེ་གཅོིག་ཅོིང༌། །ཉིམསེ་

དང་ཚེགོསེ་འིདྲིསེེ་ཉིམསེ་པེ་སྐངོ་ལ་སེགོསེ། །ཉིམསེ་ཀྱི་ིཟིསེ་ཟིོསེ་ཉིམསེ་ཀྱི་ིཆུ་འིཐུང་

པེ། །སྒྱུ་འིཕྲུལ་ཞ་ིཁྲིོའི་ིལྷ་ལ་མཐོལ་ལ་ོབོཤགསེ། །མཐོལ་བོཤགསེ་ཕུལ་ནསེ་ཚེངསེ་
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པེ་སྩལ་དུ་གསེལོ། །ཨ་་ཧཱུྃ།ྃ ཞསེེ་བོརྗེདོ་ལ། ད་ེནསེ་མ་ེལྷ་བོསྐྱདེ་པེ་ན།ི ཨ་་ཧཱུྃ།ྃ ཨཱ་ཨ་དཀར་

སེ་ལ་ེའིདོ་ཨ་ཡ་ཾ་འིདུ། ཅོསེེ་པེསེ། ཨ་བོདག་ཉིདི་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིམ་ེལྷ་རུ་གསེལ་

བོའི་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ། ཨ་ཡ་ཾར་ཾམ་ཾཁ་ཾབྲུ་ཾད་ེརྣམསེ་མ་ེཐབོ་ཀྱི་ིཞབོསེ་སུ་འིཕྲིོསེ་ཏེ།ེ འིོད་

དུ་ཞུ་བོ་ལསེ་ཕོ་ོབྲང་འིབོར་བོ་མ་ེཡ་ིགཞལ་ཡསེ་ཁང༌། ཕྱོ་ིལྟར་ན་གཡུང་དྲུང་བོཀོད་

ལགེསེ་མཆེདོ་རྟནེ་གྱི་ིདབྱེིབོསེ། ནང་ལྟར་ན་འིབོར་བོ་མ་ེཡ་ིཕོ་ོབྲང༌། ཉིམསེ་དགའི་བོ་

ཡདི་དུ་འིངོ་བོ། རྒྱ་ཆེ་ེལ་དཔེང་མཐ་ོབོ། དའེི་ིདབུསེ་སུ་མ་ེལྷ་རྒྱུན་གྱི་ིལྷ་ཚེགོསེ། ཤར་

དུ་ཞ་ིབོའི་ིལྷ་ཚེགོསེ། བྱེང་དུ་རྒྱསེ་པེའི་ིལྷ་ཚེགོསེ། ནུབོ་ཏུ་དབོང་ག་ིལྷ་ཚེགོསེ། ལྷ་ོརུ་

དྲིག་པེོའི་ིལྷ་ཚེོགསེ། དེའི་ིཕྱོ་ིརིམ་དུ་བོོན་སྐྱོང་དཔེལ་མགོན་ནོར་ལྷ་སྡོ་ེབོརྒྱད་རིགསེ་

དྲུག་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ་གྱིིསེ་བོསྐོར་བོ། དེ་དག་གི་ཐུགསེ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་ཡར་

འིཕྲིསོེ་དབྱེངིསེ་ནསེ་ཡ་ེཤསེེ་སེམེསེ་དཔེའི་སྤྱིན་དྲིངསེ། བོསྐྱདེ་པེའི་ིལྷ་ཚེགོསེ་རྣམསེ་

ལ་ཐིམ་པེསེ། གཉིིསེ་མེད་ལསེ་ཀྱི་ིསེེམསེ་དཔེའི་རུ་གྱུར་ནསེ་འིག་ོདོན་རྒྱ་ལག་ཕྱོད་

པེར་གྱུར། ཡང་བོདག་ག་ིཐུགསེ་ལསེ་ར་ཾཡ་ཾམ་ཾགསུམ་འིཕྲིོསེ་ནསེ་མཆེོད་རྫོསེ་དང་

སྲིེག་རྫོསེ་རྣམསེ་ལ་ཕོོག་སྟ་ེའིོད་དུ་ཞུ་བོ་ལསེ། །ཕྱོ་ིལྟར་ན་གཟུགསེ་སྒྲི་དྲི་ིར་ོརེག་

རྒྱན་བོོན་གཏེེར། ནང་ལྟར་ན་མཆེོད་འིབུལ་གྱི་ིལྷ་མ།ོ གསེང་བོ་ལྟར་ན་རྟོག་མེད་ཡ་ེ

ཤེསེ་ཀྱིི་མཆེོད་པེ་རྒྱ་ཆེེན་པེོ་རུ་གྱུར་ནསེ། བོསྐྱེད་པེའིི་ལྷ་ཚེོགསེ་རྣམསེ་ལ་ཕུལ་

བོསེ། སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་མཉིེསེ་རབོ་ཀྱི་ིམཆེོག་དགྱིེསེ་རབོ་ཀྱི་ིཕུལ་དམ་པེ་དང་ལྡན་

པེར་གྱུར་ཅོགི ཅོསེེ་མ་ེལྷ་རྒྱུན་གྱི་ིམངནོ་རྟགོསེ་ཉུང་འིདུསེ་འིད་ིན་ིགཤནེ་གྱི་ིདྲིང་སྲིངོ་ཤསེེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིསིེ་

བོཀྲི་ཤསིེ་སྨན་རའིི་ིཁྲིདོ་དུ་སྦྱིར་བོའི།ོ །

ད་ེནསེ་ཁ་སྐངོ་ཏེ།ེ ཨ་་ཧཱུྃ།ྃ ལན་གསུམ་བོརྗེདོ། རྨེད་བྱུང་མཆེདོ་པེའི་ིལངོསེ་སྤྱིདོ། མ་ིཟིད་
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རྒྱུན་གྱི་ིབོསེང་མཆེོད་འིད་ིའིབུལ་བོའི་ིགནསེ་སུ་གྱུར་པེ་ནི། ཞིང་ཁམསེ་རྣམ་པེར་

དག་པེའི་ིཕོ་ོབྲང་ན། བོནོ་སྐུ་སྐྱ་ེབོ་མདེ་པེ། རྫོགོསེ་སྐུ་མཚེན་དང་ལྡན་པེ། སྤྲུལ་སྐུ་འིག་ོ

དནོ་མཛོད་པེ། ཞ་ིབོ་ལྷུན་གྱིིསེ་གྲུབོ་པེ། རྒྱསེ་པེ་མཐའི་རུ་ཕྱོནི་པེ། ཁྲི་ོབོ་ོརྨེད་དུ་བྱུང་

བོ། དྲིག་པེ་ོདག་བོགགེསེ་སྒྲིལོ་བོ། ཕོ་ོཉི་ལསེ་ལ་མྱུར་བོ། མ་སྲིངི་མཐུ་རྩོལ་ཆེ་ེབོ། སྐུ་

གསུམ་རྫོོགསེ་པེའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ། དུསེ་གསུམ་གྱི་ིབོད་ེབོར་གཤེགསེ་པེ། སེ་བོཅུའི་ི

གཡུང་དྲུང་སེམེསེ་དཔེའི། བོརྒྱུད་ལྡན་གྱི་ིབླ་མ་དམ་པེ། གནསེ་གསུམ་མ་སྲིངི་མཁའི་

འིགོ། རྟེན་གསུམ་མ་རིག་མུན་སེེལ། སྲིིད་གསུམ་ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིགཤེན་རབོ་འིཁོར་

དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ་ལ་མི་ཟིད་རྒྱུན་གྱིི་བོསེང་མཆེོད་འིདི་ཕུལ་བོསེ་ཐུགསེ་དམ་

གཉིན་པེ་ོརྒྱུད་ཡངོསེ་སུ་བོསྐང་ང༌ོ། །

ཁྱད་པེར་དུ་ཡུམ་ཆེེན་མ་ོསེ་ཏྲིིག་ཨེར་སེངསེ་ལ་སེོགསེ། རྣམ་དག་སྲིསེ་ཡུམ་

གྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ། བོདེར་གཤེགསེ་གཙ་ོབོཞ་ིལ་སེོགསེ། གཡུང་དྲུང་ཀློོང་རྒྱསེ་ཀྱི་ིལྷ་

ཚེགོསེ། སྐུ་གསུམ་མ་ེལྷ་ལ་སེགོསེ། སྦྱིནི་སྲིགེ་རྒྱུན་གྱི་ིལྷ་ཚེགོསེ། ཀུན་ཏུ་བོཟིང་པེ་ོ

ལ་སེོགསེ། བོདེར་གཤེགསེ་ཞི་བོའིི་ལྷ་ཚེོགསེ། ཀུན་སྣང་ཁྱབོ་པེ་ལ་སེོགསེ། ང་ོ

མཚེར་རྒྱསེ་པེའིི་ལྷ་ཚེོགསེ། གཙོ་མཆེོག་མཁའི་འིགྱིིང་ལ་སེོགསེ། བྱེིན་རླབོསེ་

དབོང་གི་ལྷ་ཚེོགསེ། དབོལ་གསེསེ་རྔམ་པེ་ལ་སེོགསེ། མཐུ་སྟོབོསེ་དྲིག་པེོའི་ིལྷ་

ཚེགོསེ། འིབྲུག་གསེསེ་ཆེམེ་པེ་ལ་སེགོསེ། སྒྲིལོ་བྱེདེ་ཕུར་པེའི་ིལྷ་ཚེགོསེ། མགནོ་པེ་ོ

རྣམ་གསུམ་ལ་སེགོསེ། གཙང་མ་ཞང་ཞུང་ག་ིལྷ་ཚེགོསེ། གསེང་མཆེགོ་མཐར་ཐུག་

ལ་སེོགསེ། མ་རྒྱུད་མཁའི་འིགོའི་ིལྷ་ཚེོགསེ། ཆེེ་མཆེོག་མཁའི་འིགྱིིང་ལ་སེོགསེ། 

ཁྲིག་འིཐུང་རོལ་པེའི་ིལྷ་ཚེོགསེ། གཡུང་འིབྲང་ཕྱུག་མ་ོལ་སེོགསེ། བོདུད་རྩོ་ིསྨན་གྱི་ི
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ལྷ་ཚེོགསེ། རཀྵ་དབུ་འིབུམ་ལ་སེོགསེ། ཁྲི་ོབོ་ོསྤྱི་ིའིདུལ་གྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ། སྟག་ལ་མ་ེ

འིབོར་ལ་སེོགསེ། སྤུ་ག་ིདམར་ནག་ག་ིལྷ་ཚེོགསེ། འིཆེ་ིམེད་གཙུག་ཕུད་ལ་སེོགསེ། 

གཡུང་དྲུང་ཚེ་ེཡ་ིལྷ་ཚེོགསེ། ཁོད་སྤུང་དྲིན་པེ་ལ་སེོགསེ། དཔེོན་གསེསེ་རིག་འིཛོིན་

གྱི་ིལྷ་ཚེོགསེ། སྐལ་པེ་བོཟིང་མ་ོལ་སེོགསེ། མ་སྲིིང་མཁའི་འིགོའི་ིལྷ་ཚེོགསེ། ཚེ་ེ

དབོང་རགི་འིཛོནི་ལ་སེགོསེ། དཔེའི་བོ་ོཕོ་ོརྒྱུད་ཀྱི་ིལྷ་ཚེགོསེ། ཐུགསེ་རྗེ་ེཀུན་སྒྲིལོ་ལ་

སེགོསེ། དཔེའི་མ་ོརྒོདོ་ལྕམ་གྱི་ིལྷ་ཚེགོསེ། སྲིདི་པེའི་ིརྒྱལ་མ་ོལ་སེགོསེ། བོཀའི་སྲུང་

བོནོ་སྐྱངོ་ག་ིལྷ་ཚེགོསེ། མཁྱནེ་བོརྩོ་ེསྟོབོསེ་དང་ལྡན་པེ། འིག་ོའིདུལ་ཐབོསེ་ལ་མཁསེ་

པེ། གཙོ་འིཁོར་སྤྲུལ་པེ་ཡང་སྤྲུལ་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ་ལ་མི་ཟིད་རྒྱུན་གྱིི་བོསེང་

མཆེདོ་འིད་ིཕུལ་བོསེ་ཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོརྒྱུད་ཡངོསེ་སུ་བོསྐང་ང༌ོ། །

གཞན་ཡང་གཡུང་དྲུང་བོོན་གྱི་ིབོསྟན་པེ་སྲུང་བོར་ཞལ་གྱིིསེ་བོཞེསེ་པེའིི། མ་

མཆེོག་སྲིིད་པེའི་ིརྒྱལ་མོ། དམ་ཅོན་གནམ་ཕྱོ་ིམཆེེད་གསུམ། སྲིིད་པེའི་ིརྒྱལ་མ་ོསྡོ་ེ

དྲུགབོཀའི་ཡ་ིབྱེ་ར་མ་གསུམ། དྲིའེུ་དམར་ནག་ག་ིལྷ་ཚེགོསེ། དམ་ཅོན་ཡུམ་སྲིསེ་སྡོ་ེ

ལྔ༌། མ་སྒྲི་བླའི་ིརྒྱལ་མ་ོསྟག་ར་ིརོང༌། བྱེང་སྨན་རྒྱལ་མ་ོཀུ་མ་ར། གསེང་ཡུམ་ཀླུ་མ་ོ

འིོད་འིབོར་མ་ལ་སེོགསེ་དམ་ཅོན་མ་ོརྒྱུད་སྲུང་མའི་ིསྡོ་ེཚེོགསེ་རྣམསེ་ལ་མ་ིཟིད་རྒྱུན་

གྱི་ིབོསེང་མཆེདོ་འིད་ིཕུལ་བོསེ་ཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོརྒྱུད་ཡངོསེ་སུ་བོསྐང་ང༌ོ། །

གཞན་ཡང་མ་ིབོདུད་འིབྱེམསེ་པེ་ཁྲིག་མག།ོ །བོདུད་བོཙན་དྲི་བོ་དམར་ནག་ག་ི

སྡོ་ེཚེགོསེ། བོཙན་རྒོདོ་ཧུར་པེ་གསེདོ་རྐྱེནེ། བྲག་བོཙན་ཨ་བོསེ་ེརྒྱལ་བོ། བོསྟན་སྲུང་

རྨེ་གཉིན་པེམོ་ར། དམག་དཔེནོ་རྒྱལ་པེ་ོཡང་ན་ེཝེརེ། གནདོ་སྦྱིནི་ནརོ་བོདག་ཀུ་བཱཻཻ་ར། 

རྒྱལ་པེ་ོཆེེན་པེ་ོཉི་ིཔེང་སེད། གོགསེ་མཆེོག་ཆེེན་པེ་ོརྒྱལ་བོ་འིབོར། རྒྱལ་པེ་ོཆེེན་པེ་ོ



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ཤེལ་ཁྲིབོ་ཅོན། རྒྱལ་ཆེེན་ནོར་ལྷ་གགསེ་སེེང་ལ་སེོགསེ་དམ་ཅོན་ཕོ་ོརྒྱུད་སྲུང་མའི་ི

སྡོ་ེཚེོགསེ་རྣམསེ་ལ་མ་ིཟིད་རྒྱུན་གྱི་ིབོསེང་མཆེོད་འིད་ིཕུལ་བོསེ་ཐུགསེ་དམ་གཉིན་

པེ་ོརྒྱུད་ཡངོསེ་སུ་བོསྐང་ང༌ོ། །

གཞན་ཡང་འིཇིིག་རྟེན་གྱིི་དཔེལ་མགོན་བོདུན་ཅུ་རྩོ་གཉིིསེ། བོཀའི་ཡི་ལྷ་མ་

སྲིིན་སྡོ་ེབོརྒྱད། བོོད་ཀྱི་ིམགུར་ལྷ་བོཅུ་གསུམ། འིཇིིག་རྟེན་གྱི་ིབོརྟན་མ་བོཅུ་གཉིིསེ། 

རྨེ་རིགསེ་སུམ་བོརྒྱ་དྲུག་ཅུ། སྨན་ཕྲིན་དགུ་ཁྲི་ིདགུ་འིབུམ། ཡུལ་ར་ིའིད་ིཡ་ིགཞ་ི

བོདགདབོེན་ར་ིའིད་ིཡ་ིསྲུང་མ་རྣམསེ་ལ་མ་ིཟིད་རྒྱུན་གྱི་ིབོསེང་མཆེོད་འིད་ིཕུལ་བོསེ་

ཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོརྒྱུད་ཡངོསེ་སུ་བོསྐངསེ་ནསེ་ལསེ་སྤྱིདོ་དཀར་པེ་ོདག་ེབོའི་ིསྡོངོ་

གགོསེ་རྒྱ་ཆེནེ་པེ་ོམཛོད་དུ་གསེལོ་ལ།ོ །

གཞན་ཡང་ཁམསེ་གསུམ་གྱི་ིསྐྱ་ེབོ་གནསེ་བོཞི། ལམ་རྒྱུད་ལྔ་འིག་ོབོ་རིགསེ་

དྲུག་བོརྟེན་མེད་ཡིད་འིཕྱོ་ོབོའི་ིགནསེ་སུ་བོདུད་རྩོ་ིཆེར་བོཞིན་དུ་འིབོེབོསེ་པེར་གྱུར་

ཅོགིད་ེལྟར་སྲི་ིཞུའི་ིམགནོ་དང༌། ཡནོ་ཏེན་གྱི་ིམགནོ་དང༌། ལན་ཆེགསེ་ཀྱི་ིམགནོ་དང༌། 

སྙོིང་རྗེེའིི་མགོན་རྣམསེ་ལ་བླ་མེད་མཆེོད་སྤྲིིན་རྒྱ་ཆེེན་པེོ་འིདི་ཕུལ་བོསེ། རྒྱལ་བོ་

རྣམསེ་མཆེོད་པེསེ་མཉིེསེ་པེར་གྱུར་ཅོིགདམ་ཅོན་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་བོར་གྱུར་

ཅོིགལྷ་སྲིིན་གདུག་རྩུབོ་ཞི་བོར་གྱུར་ཅོིགརིགསེ་དྲུག་སྦྱིིན་པེསེ་ཚེིམསེ་པེར་གྱུར་

ཅོགིད་ེལྟར་གྱུར་ནསེ་ཀྱིང༌། འིཕྲིནི་ལསེ་དམ་པེ་གསེལོ་བོ་ན།ི སྒྲུབོ་གཤནེ་བོདག་ཅོག་

འིཁོར་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ་ལ། འིཕྲིལ་རྐྱེེན་བོར་ཆེད་ཞ་ིབོ་དང༌། མཐུན་རྐྱེེན་ཕུན་

སུམ་འིཚེོགསེ་པེ་དང༌། བོསེམ་དོན་སྨོན་ལམ་འིགྲུབོ་པེ་དང༌། སྡོང་དག་གནོད་

བོགེགསེ་བོརླག་པེ་དང༌། སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབོསྟན་པེ་དར་བོ་དང༌། སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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ཅོད་ལ་བོད་ེསྐྱིད་ཕུན་སུམ་འིཚེོགསེ་པེར་མཛོད་དུ་གསེོལ་ལ།ོ །གཞན་ཡང་ཡསེ་ཀྱི་ི

བོདུད་གཡསོེ་པེ་དང༌། མསེ་ནསེ་སྲི་ིལངསེ་བོ་དང༌། བྱེ་ེབོ་ོབོཙན་འིགལོ་བོ། ཐད་ནསེ་

དམུ་གཡོསེ་པེ་ལ་སེོགསེ་མི་མཐུན་པེའིི་ཕྱོོགསེ་རྣམསེ་ཐམསེ་ཅོད་མཁའི་ལ་ཟློག་

པེར་མཛོད་དུ་གསེོལ། དབྱེིངསེ་སུ་ཞི་བོར་མཛོད་དུ་གསེོལ། ཀློོང་དུ་མཉིམ་པེར་

མཛོད་དུ་གསེོལ། གལ་ཏེ་ེཞ་ིཞིང་མཉིམ་པེར་མ་གྱུར་ན། རྟེན་ལ་འིགུགསེ་པེ་དང༌། 

ཤུགསེ་ཀྱིིསེ་བོསྒྲིལ་བོ་དང༌། སྟོབོསེ་ཀྱིིསེ་མནན་པེ་དང༌། དབྱེིངསེ་སུ་གཟིིར་བོར་

མཛོད་དུ་གསེལོ་ལ།ོ །ཞསེེ་པེ་འིད་ིན་ིདམ་ཉིམསེ་ལགོ་ལྟ་བོསྒྲིལ་བོའི་ིཕྱོརི་དུ་གཤནེ་གྱི་ིདྲིང་སྲིངོ་ཤསེེ་རབོ་རྒྱལ་

མཚེན་གྱིསིེ་དཔེལ་གཤནེ་བོསྟན་བོཀྲི་ཤསིེ་སྨན་རའིི་ིཁྲིདོ་དུ་སྦྱིར་བོའི།ོ །

ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐང་བཞུགས།

༄༅། །མན་ངག་བྱེནི་རླབོསེ་དངསོེ་གྲུབོ་ཀུན་འིབྱུང་བོའི།ི བླ་མ་ཡ་ིདམ་མཁའི་འིགའོི་ིཚེགོསེ་རྣམསེ་ལ། སྒོ་ོགསུམ་

གུསེ་པེསེ་འིདུད་ད་ེཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། །དཔེོན་གསེསེ་རིག་འིཛོིན་བོརྒྱུད་པེ་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། ཐུགསེ་དམ་གྱི་ིརྒྱུད་

བོསྐུལ་ཞངི་ཚེགོསེ་ཀྱི་ིབོསྐང་བོ་ན།ི དངསོེ་འིབྱེརོ་ཡདི་སྤྲུལ་གྱི་ིམཆེདོ་པེ་བོཤམསེ་ལ། ལྟ་སྒོམོ་གསེལ་གདབོ་གདུང་བོའི་ི

དབྱེངསེ་ཀྱིིསེ་འིད་ིསྐད་ད།ོ །

ན་མ་ོསྔོོན་དང་སྔོོན་གྱི་ིདུསེ་ཙམ་ན། །འིཕྲུལ་གཤེན་སྣང་ལྡན་བོཟིང་བོཟིའི་རིང་

བོཙུན་དང༌། །འིཆེ་ིམེད་གཙུག་ཕུད་གསེང་བོ་འིདུསེ་པེ་ཡིསེ། །གཡུ་ལུང་ཤེལ་གྱི་ི

བྲག་ཕུག་ཏུ། །ཞི་བོ་བོསེང་གི་ཕུད་བོཤམསེ་ནསེ། །བོདེར་གཤེགསེ་ཞི་ཁྲིོའི་ིལྷ་

ཚེགོསེ་དང༌། །རགི་འིཛོནི་མཁའི་འིག་ོབོནོ་སྐྱངོ་ཚེགོསེ། །ཐུགསེ་དམ་ཅོ་ིལྟར་བོསྐངསེ་

བོ་བོཞནི། །ད་ོནུབོ་གནསེ་འིདརི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །མ་འིདའི་བོཅོལོ་བོའི་ིཕྲིནི་ལསེ་

མཛོདོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིདངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། །
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གཤེན་དེའི་ིཐུགསེ་དམ་རྒྱུད་འིཛོིན་པེ། །སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་ཡོངསེ་སུ་དག་པེ་

དང༌། །མ་ིལུསེ་བོསེམ་ལགེསེ་ཡ་ེཤསེེ་སྙོངི་པེ་ོདང༌། །སྣང་བོ་མདགོ་ཅོན་མུ་ཁྲི་ིབོཙན་

པེ་ོདང༌། །ཧོ་ར་ཅོ་ིཔེར་སྟག་ཝེརེ་ལ་ིཝེེར་དང༌། །ཨ་ནུ་ཕྲིག་ཐག་སེད་ན་ེགའུ་དང༌། །ཐ་

མ་ིཐད་ག་ེཤད་པུ་ར་ཁུག་དང༌། །ཟིིང་པེ་མཐུ་ཆེེན་ས་ེབོོན་ཐོག་འིཕྲུལ་དང༌། །ས་ེབོོན་

ཐོག་རྩོ་ེསྟོང་རྒྱུང་མཐུ་ཆེེན་དང༌། །རྔམ་པེ་ལྕ་ེརིང་ཤ་ར་ིདབུ་ཆེེན་དང༌། །གྱིིམ་ཙ་རྨེ་

ཆུང་ལྕ་ེཚེ་མཁར་བུ་དང༌། །ཧྲིིསེ་པེ་གྱིེར་མེད་དམུ་ཚེ་གྱིེར་མེད་དང༌། །ཁོད་སྤུངསེ་

དྲིན་པེ་ནམ་མཁའི་ཡསིེ། །རང་རང་བོཞུགསེ་པེའི་ིབོསྒྲུབོ་གནསེ་སུ། །ཞ་ིབོ་བོསེང་ག་ི

ཕུད་བོཤམསེ་ནསེ། །བོདེར་གཤེགསེ་ཞ་ིཁྲིོའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་དང༌། །རིག་འིཛོིན་མཁའི་

འིག་ོབོནོ་སྐྱངོ་ཚེགོསེ། །ཐུགསེ་དམ་ཅོ་ིལྟར་བོསྐངསེ་བོ་བོཞནི། །ད་ོནུབོ་གནསེ་འིདརི་

ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །མ་བོདའི་བོཅོོལ་བོའི་ིཕྲིིན་ལསེ་མཛོོད། །སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ི

དངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། །

གཤེན་ད་ེཡ་ིཐུགསེ་དམ་རྒྱུད་འིཛོིན་པེ། །གཤེན་གྱིེར་རྨེ་དབྱེིལ་བྲུ་ཞུ་ས་རྨེེའུ་

དང༌། བྲུ་ཆེེན་ཡབོ་སྲིསེ་བྲུ་རྗེ་ེཁུ་དབོོན་དང༌། །མ་ེགཉིོསེ་རྣམ་གཉིིསེ་འིག་ོམགོན་ཁུ་

དབོོན་དང༌། །འིདུལ་བོ་རྒྱལ་བོ་ནམ་འིོད་བོསེོད་རྒྱལ་དང༌། །བོསེོད་བླ་ོནམསེ་བོསེོད་

ཚེ་ེདབོང་ནམ་རནི་དང༌། །རྣམ་རྒྱལ་ཀ་ར་མཁསེ་གྲུབོ་རནི་བླ་ོདང༌། །ཤེསེ་རབོ་རྒྱལ་

མཚེན་རིན་ཆེེན་རྒྱལ་མཚེན་དང༌། །ནམ་མཁའི་ཡེ་ཤེསེ་ཀུན་བོཟིང་རྒྱལ་མཚེན་

དང༌། །རནི་ཆེནེ་རྒྱལ་མཚེན་ཚུལ་ཁྲིམིསེ་རྒྱལ་མཚེན་དང༌། །བོསེོད་ནམསེ་ཡ་ེཤསེེ་

བོསེོད་ནམསེ་གཡུང་དྲུང་དང༌། །ཤ་ེཙུ་དྲུང་མུ་ཤསེེ་རབོ་འིོད་ཟིེར་དང༌། །གཡུང་དྲུང་

རྒྱལ་མཚེན་ཤེསེ་རབོ་བློ་གོསེ་དང༌། །ཤེསེ་རབོ་འིོད་ཟིེར་གཙུག་ཕུད་འིོད་ཟིེར་
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དང༌། །གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁྲིིམསེ་རིན་ཆེེན་འིོད་ཟིེར་དང༌། །རིན་ཆེེན་ལྷུན་གྲུབོ་ཤེསེ་

རབོ་བོསྟན་འིཛོིན་དང༌། །ཤེསེ་རབོ་དབོང་རྒྱལ་གཡུང་དྲུང་དབོང་རྒྱལ་དང༌། །ཕུན་

ཚེོགསེ་རྣམ་རྒྱལ་བོསེོད་ནམསེ་བླ་ོགོསེ་དང༌། །ཉི་ིམ་བོསྟན་འིཛོིན་ཟླ་བོ་རྒྱལ་མཚེན་

དང༌། །བོསེོད་ནམསེ་ཕུན་ཚེོགསེ་ཤེསེ་རབོ་གཡུང་དྲུང་དང༌། །སེངསེ་རྒྱསེ་བོསྟན་

འིཛོིན་བོསྟན་འིཛོིན་ཚུལ་ཁྲིིམསེ་དང༌། །ཕུན་ཚེོགསེ་བློ་གོསེ་རྒྱལ་བོ་བློ་གོསེ་

དང༌། །བོསྟན་པེ་བླ་ོགསོེ་ཉི་ིམ་དབོང་རྒྱལ་སེགོསེ། །རྩོ་བོའི་ིབླ་མའི་ིརྗེསེེ་འིཇུག་གཤནེ་

རྣམསེ་ཀྱིིསེ། །རང་རང་བོཞུགསེ་པེའི་ིསྒྲུབོ་གནསེ་སུ། །ཞ་ིབོ་བོསེང་ག་ིཕུད་བོཤམསེ་

ནསེ། །བོདེར་གཤེགསེ་ཞ་ིཁྲིོའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་དང༌། །རིག་འིཛོིན་མཁའི་འིག་ོབོོན་སྐྱོང་

ཚེོགསེ། །ཐུགསེ་དམ་ཅོ་ིལྟར་བོསྐངསེ་བོ་བོཞིན། །ད་ོནུབོ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །མ་འིདའི་བོཅོོལ་བོའི་ིཕྲིིན་ལསེ་མཛོོད། །སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིདངོསེ་གྲུབོ་

སྩལོ། །

དེ་ནསེ་ཁྱད་པེར་བོསྐང་བོ་ནི། ་བོདེར་གཤེགསེ་ཞི་བོའིི་ལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །རྒྱསེ་པེའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །དབོང་ག་ིལྷ་ཚེགོསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །དྲིག་པེོའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཡ་ེཤེསེ་ཁྲི་ོཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །དབོལ་མོའི་ིམ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །གྱིད་དམག་རྒྱལ་ཆེེན་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །གཏེརེ་བོདག་བོོན་སྐྱངོ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཕོ་ོཉི་ལསེ་མཁན་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །འིཇིིག་རྟེན་སྨན་བོཙུན་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ལྷ་སྲིིན་སྡོ་ེབོརྒྱད་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །ཡུལ་སེ་གཞ་ིབོདག་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །འིག་ོབོ་རིགསེ་དྲུག་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །ནམ་མཁའི་ལྷབོ་ལྷུབོ་རྒྱན་གྱིདི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོར་སྣང་སྙོན་པེ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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སྒྲི་ཡ་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །སེ་གཞ་ིཞ་ིབོ་བོསེང་ག་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཐུགསེ་དམ་

བོསྐངསེ་པེའི་ིབྱེིན་རླབོསེ་ཀྱིིསེ། །བོདག་ཅོག་གཤེན་གོགསེ་མཆེེད་ལྕམ་གྱིི། །རྐྱེེན་

དང་བོར་ཆེད་ཞ་ིབོར་མཛོདོ། །མཆེགོ་དང་ཐུན་མངོ་དངོསེ་གྲུབོ་སྩལོ། །ཅོསེེ་པེའི་ིཚུལ་འིད་ི

ན་ིགཤེན་གྱི་ིདྲིང་སྲིོང་ཤེསེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིིསེ་མཁར་སྣ་དཔེལ་གྱི་ིམགོན་དུ་སྦྱིར་པེ་དག་ེལེགསེ་འིཕོེལ། བོསེང་ག་ི

སྔོནོ་འིག་ོཞསེེ་བྱེ་བོ་རྫོགོསེ་སེ།ོ །དགེའི།ོ །

 མཁྱེེན་གསོལ་རྣམ་དག་བདུད་རིྩའི་ཆུ་རྒྱུན།

༄༅། །བླ་མ་ཡ་ིདམ་མཁའི་འིག་ོགསུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །ཉིམསེ་ཆེག་བོསྐང་བོའི་ིཚུལ་ལ། ཕྱོ་ིནང་གསེང་བོའི་ི

མཆེོད་རྫོསེ་ཅོ་ིའིབྱེོར་བོཤམསེ་ཤིང༌། ཐ་མའིང་མ་ེམཆེོད་ལ་སེོགསེ་ལ་བོརྟེན་ནསེ། བླ་མ་ཡ་ིདམ་འིཁོར་དང་བོཅོསེ་པེ་

རྣམསེ། དམིགསེ་མེད་གནསེ་སུ་གསེལ་བོར་བོསྐྱེད་ཅོིང་བོསྟིམ་ལ། རང་ཉིིད་ཡ་ིདམ་དུ་གསེལ་བོསེ་མཆེོད་རྫོསེ་བྱེིན་

གྱིིསེ་བོརླབོསེ་ཤིང༌། རྔ་གཤང་ག་ིསྒྲི་ཕྱུང༌། ཉིམསེ་རྟོགསེ་ཀྱི་ིངར་འིདོན། དྭོངསེ་བོའི་ིསེེམསེ་བོསྐྱེད་ལ། གདུང་བོའི་ི

དབྱེངསེ་ཀྱིིསེ་འིད་ིསྐད་ད།ོ །

བོསྭོ་ཁྱབོ་གདལ་བོདེ་ཆེེན་གཞལ་ཡསེ་ནསེ། །དཔེོན་གསེསེ་རིག་འིཛོིན་

དགངོསེ་སུ་གསེལོ། །མཁའི་དབྱེིངསེ་ཡངོསེ་རྫོགོསེ་གསེསེ་མཁར་ནསེ། །ཕྱོ་ིནང་ལྷ་

ཚེོགསེ་དགངོསེ་སུ་གསེལོ། །མཁའི་སྤྱིདོ་ཉིམསེ་དགའི་ིཕོ་ོབྲང་ནསེ། །མ་སྲིངི་མཁའི་

འིག་ོདགོངསེ་སུ་གསེོལ། །འིདསེ་དང་མ་འིདསེ་སེ་ོམཚེམསེ་ནསེ། །བོོན་སྐྱོང་དཔེལ་

མགནོ་དགངོསེ་སུ་གསེལོ། །མ་རུང་དྲིགེསེ་པེའི་ིགནསེ་མཆེགོ་ནསེ། །སྡོ་ེབོརྒྱད་ཡུལ་

སེ་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། །ཁམསེ་གསུམ་འིཁོར་བོའི་ིཞིང་ཁམསེ་ནསེ། །རིགསེ་དྲུག་

སེེམསེ་ཅོན་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། །དགོངསེ་ཤིག་དམ་ལྡན་གཤེན ་ལ་

དགོངསེ། །གཟིིགསེ་ཤིག་ལོངསེ་སྤྱིོད་རྒྱན་ལ་གཟིིགསེ། །གསེོན་ཞིག་བོདེན་པེའི་ི



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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ཚེིག་ལ་གསེོན། །བོཞེསེ་ཤིག་མཆེོད་རྫོསེ་ལོངསེ་སྤྱིོད་བོཞེསེ། །སྐོངསེ་ཤིག་ཉིམསེ་

ཆེག་འིགལ་འིཁྲུལ་སྐོངསེ། །སྦྱིོངསེ་ཤིག་ལསེ་ཉིོན་སྡོིག་སྒྲིིབོ་སྦྱིོངསེ། །སྲུངསེ་ཤིག་

བོསྟན་པེ་གཉིནེ་པེ་ོསྲུངསེ། །ཟླགོ་ཅོགི་མ་ིམཐུན་བོར་ཆེད་ཟླགོ །སྒྲིལོ་ཞགི་ལགོ་འིདྲིནེ་

དག་བོགགེསེ་སྒྲིལོ། །མཛོོད་ཅོིག་བོཅོལོ་བོའི་ིཕྲིནི་ལསེ་མཛོདོ། །

བོསྭ་ོམཁའི་དབྱེིངསེ་ཡོངསེ་རྫོོགསེ་ཕོ་ོབྲང་ནསེ། །དཔེོན་གསེསེ་རིག་འིཛོིན་

བོརྒྱུད་པེའི་ིཚེགོསེ། །ཕྱོ་ིནང་ལྷ་ཚེགོསེ་གཙ་ོའིཁརོ་བོཅོསེ། །སྐྱ་ེམདེ་དབྱེངིསེ་ནསེ་མ་ི

གཡ་ོཡང༌། །འིགག་མདེ་རལོ་པེའི་ིསྐུར་བོཞངེསེ་ལ། བོསྒྲུབོ་གནསེ་གསེང་བོའི་ིཕོ་ོབྲང་

འིདིར། །ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་ཕྱོིར་སྤྱིན་འིདྲིེན་གྱིིསེ། །སེེམསེ་ཅོན་དོན་ཕྱོིར་གཤེགསེ་

སུ་གསེལོ། །གཉིསིེ་མདེ་དནོ་གྱིསིེ་བོརྟན་པེར་བོཞུགསེ། །སྒོ་ོགསུམ་དྭོངསེ་བོསེ་གུསེ་

ཕྱོག་འིཚེལ། །ལསེ་ཉིོན་སྡོིག་སྒྲིིབོ་སེ་ོསེོར་བོཤགསེ། །བྱེང་དག་ཚེངསེ་པེའི་ིདངོསེ་

གྲུབོ་སྩོལ། བོསྭོ་བོསྐང་ངོ་ལྷ་སྲུང་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོསྐང་བོའིི་དམ་རྫོསེ་སྣ་

ཚེོགསེ་འིདིསེ། །ཚུལ་ཁྲིིམསེ་སེ་གཞ་ིཝེངསེ་སེ་ེཝེང༌། །ཏེིང་འིཛོིན་ར་ིབོ་ོཟིངསེ་སེ་ེ

ཟིང༌། །ཤེསེ་རབོ་དཔེག་བོསེམ་ལྡམེསེ་སེ་ེལྡེམ། ཐསོེ་པེའི་ིརྒྱ་མཚེ་ོམ་ེར་ེར།ེ །བོསེམ་

པེའི་ིརྦ་རླབོསེ་ཀྱི་ིལ་ིལ།ི །སྒོོམ་རྟོགསེ་ནོར་བུ་སྤུངསེ་སེ་ེསྤུང༌། །འིཆེད་པེའི་ིའིབྲུག་སྒྲི་

ལྡ་ིར་ིརི། །རྩོོམ་པེའི་ིགཡུ་བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །རྩོོད་པེའི་ིཐོག་སྒྲི་ཆེེམསེ་སེ་ེཆེེམ། །བོསྐྱེད་

པེའི་ིསྐར་ཚེགོསེ་ཁྲི་ལ་ལ། །རྫོགོསེ་པེའི་ིའིཇིའི་འིདོ་ལམསེ་སེ་ེལམ། །ཟུང་འིཇུག་ཉི་ིཟླ་

ལྷགསེ་སེེ་ལྷག །བོསྙོེན་པེའིི་སྤྲིིན་དཔུང་འིཐིབོསེ་སེེ་ཐིབོ། །བོསྒྲུབོ་པེའིི་ཆེར་ཆེེན་

སེིབོསེ་སེ་ེསེིབོ། །ལསེ་སྦྱིོར་གླིོག་དམར་འིཁྱུགསེ་སེ་ེའིཁྱུགསེ། །ལྟ་བོའི་ིཞུ་མར་ཡ་

ལ་ལ། སྤྱིདོ་པེའི་ིསྒྲི་སྙོན་ཁྲི་ོལ་ོལ།ོ །སྒོམོ་པེའི་ིདྲི་ིབོསུང་ཆེ་ིལ་ིལ།ི །དམ་ཚེགི་ཡནོ་ཆེབོ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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འིཁྱིལ་ཏེ་ེའིཁྱིལ། །འིཕྲིིན་ལསེ་འིཕོན་དར་ལྷུབོསེ་སེ་ེལྷུབོ། །གསེལ་བོའི་ིམ་ེཏེོག་ཝེལ་

ཏེ་ེཝེལ། །བོད་ེབོའི་ིགར་སྟབོསེ་ལོགསེ་སེ་ེལོགསེ། །མ་ིརྟོག་གཏེེར་ཆེེན་ལྷུབོསེ་སེ་ེ

ལྷུབོ། །དུག་ལྔའིི་དབོལ་གཏེོར་ཟིངསེ་སེེ་ཟིང༌། །གཏེི་མུག་ཤ་རི་ལིངསེ་སེེ་

ལངི༌། །འིདདོ་ཆེགསེ་ཁྲིག་མཚེ་ོཀྱི་ིལ་ིལ།ི །ཞ་ེསྡོང་རུསེ་བྲག་ཧྲིངསེ་སེ་ེཧྲིང༌། །གསེལ་

སྟོང་སྨན་མཆེོད་མ་ེར་ེརེ། །གགསེ་སྟོང་འིཛོབོ་དབྱེངསེ་འུ་རུ་རུ། །རིག་སྟོང་ཚེོགསེ་

ཆེེན་སྤུངསེ་སེ་ེསྤུངསེ། །བོད་ེསྟོང་སྦྱིོར་བོ་ཕྱོོད་ད་ེཕྱོོད། །སྣང་སྟོང་སྒྲིོལ་བོ་ཤིགསེ་སེ་ེ

ཤིག །སྐྱ་ེམེད་ལྷ་མ་ོདུན་ན་ེདུན། །འིགག་མེད་ལྷ་སྲིསེ་ཁྲིིགསེ་སེ་ེཁྲིིག །འིད་ིལྟར་བླ་

མེད་མཆེོད་སྤྲིིན་འིདིསེ། །དཔེོན་གསེསེ་རིག་འིཛོིན་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཕྱོ་ིནང་ལྷ་

ཚེགོསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོནོ་སྐྱངོ་དཔེལ་མགནོ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ལྷ་སྲིནི་སྡོ་ེ

བོརྒྱད་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཡུལ་སེ་ལྕམ་དྲིལ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །འིག་ོབོ་རིགསེ་

དྲུག་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོསྐངསེ་བོའི་ིའིབྲསེ་བུ་མཆེིསེ་པེར་མཛོོད། །དམ་བོསྐང་

དངསོེ་གྲུབོ་བོདག་ལ་གསེལོ། །

བོསྭ་ོབོསྐང་ང་ོཐུགསེ་དམ་གཉིེན་པེ་ོབོསྐངསེ། །སྐུ་གསུམ་སེངསེ་རྒྱསེ་ང་ོབོ་ོ

ཉིིད། །རྒྱུད་ལྡན་བླ་མའིི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོསྟན་པེ་མི་ནུབོ་སྲིོག་ཤིང་

འིཛོིན། །འིདུལ་རྒྱུད་མཁན་སློོབོ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཡོན་ཏེན་ཀུན་བོསྐྱེད་ལུང་

རིགསེ་སྟོན། ཕྱོ་ིརྒྱུད་བླ་མའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །གསེང་བོའི་ིསྔོགསེ་འིཛོིན་དབོང་

བོཞིའིི་བོདགནང་རྒྱུད་བླ་མའིི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཟིབོ་མོའི་ིདོན་རྟོགསེ་གནསེ་

ལུགསེ་སྟནོ། །གསེང་རྒྱུད་བླ་མའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཟིབོ་དནོ་སྟནོ་པེའི་ིབོཀའི་དྲིནི་

ཅོན། །བོཀའི་རྒྱུད་བླ་མའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཉིམསེ་རྟོགསེ་བོསྐྱེད་པེའི་ིཐུགསེ་རྗེ་ེ
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ཅོན། །དགངོསེ་རྒྱུད་བླ་མའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོར་ཆེད་སེལེ་མཛོད་བྱེནི་རླབོསེ་

ཅོན། །སྒྲུབོ་རྒྱུད་བླ་མའིི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྟོན་པེའིི་

དཔེལ། །དྲིིན་ཅོན་བླ་མའིི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །མན་ངག་བྱེིན་རླབོསེ་འིབྱུང་བོའིི་

གནསེ། །རྩོ་བོའི་ིབླ་མའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །དཔེོན་གསེསེ་རིག་འིཛོིན་ཐུགསེ་རྗེ་ེ

ཅོན། །ཐུགསེ་རྗེེའི་ིསྤྲིིན་དཔུང་མཁའི་ལ་གཏེིབོསེ། །བྱེིན་རླབོསེ་ཆེར་ཆེེན་བོདག་ལ་

ཕོབོོསེ། །དནོ་གཉིིསེ་མཐར་ཕྱོནི་དངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། །གཞན་ཡང་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་བོ་

ན།ི །ཕྱོ་ིནང་ལྷ་ཚེགོསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །སེ་ཏྲིགི་ཨརེ་སེངསེ་ལ་སེགོསེ་ཏེ།ེ །ཀློངོ་

ཡངསེ་ལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོདེར་གཤེགསེ་གཙོ་བོཞི་ལ་སེོགསེ་

ཏེ།ེ །ཀློངོ་རྒྱསེ་ལྷ་ཚེགོསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །སྐུ་གསུམ་མ་ེལྷ་ལ་སེགོསེ་ཏེ།ེ །རྒྱུན་

གྱི་ིལྷ་ཚེགོསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཀུན་ཏུ་བོཟིང་པེ་ོལ་སེགོསེ་ཏེ།ེ །ཞ་ིབོའི་ིལྷ་ཚེགོསེ་

ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཀུན་སྣང་ཁྱབོ་པེ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །རྒྱསེ་པེའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །གཙ་ོམཆེོག་མཁའི་འིགྱིིང་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །དབོང་ག་ིལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །དབོལ་གསེསེ་རྔམ་པེ་ལ་སེོགསེ་ཏེ།ེ །དྲིག་པེོའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །འིབྲུག་གསེསེ་ཆེེམ་པེ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །དབོལ་ཕུར་ལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །མགོན་པེོ་རྣམ་གསུམ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །གེ་ཁོད་ལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །གསེང་མཆེོག་མཐར་ཐུག་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །མ་རྒྱུད་ལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཆེ་ེམཆེོག་མཁའི་འིགྱིིང་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །རོལ་པེའི་ིལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །གཡུ་འིབྲང་ཕྱུག་མོ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །བོདུད་རྩོིའིི་ལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །རཀྴ་དབུ་འིབུམ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །སྤྱིི་འིདུལ་ལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་
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བོསྐང༌། །སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་ལ་སེགོསེ་ཏེ།ེ །སྤུ་གའིི་ིལྷ་ཚེགོསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཁདོ་

སྤུངསེ་དྲིན་པེ་ལ་སེགོསེ་ཏེ།ེ །དཔེནོ་གསེསེ་རིག་འིཛོིན་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །སྐལ་པེ་

བོཟིང་མ་ོལ་སེོགསེ་ཏེེ། །མ་སྲིིང་མཁའི་འིགོའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཚེ་ེདབོང་རིག་

འིཛོནི་ལ་སེགོསེ་ཏེ།ེ །དཔེའི་བོ་ོགྲུབོ་ཐབོོ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཐུགསེ་རྗེ་ེཀུན་སྒྲིལོ་ལ་

སེོགསེ་ཏེེ། དཔེའི་མ་ོརྒོོད་ལྕམ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། ཕྱོ་ིནང་ལྷ་ཚེོགསེ་བྱེིན་རླབོསེ་

ཅོན། །མཆེོག་ཐུན་དངོསེ་གྲུབོ་ཆེར་ལྟར་ཕོོབོསེ། ཕྱོི་ནང་གསེང་བོའིི་བོར་ཆེད་

སེལེ། །ཞ་ིརྒྱསེ་དབོང་དྲིག་དངོསེ་གྲུབོ་སྩལོ། །

གཞན་ཡང་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་བོ་ནི། །སྲིིད་པེའི་ིརྒྱལ་མ་ོལ་སེོགསེ་ཏེེ། །བོོན་

སྐྱོང་སྲུང་མའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ལྷ་མ་ོམདངསེ་ལྡན་ལ་སེོགསེ་ཏེ།ེ །དུསེ་དྲུག་མ་

མའོི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །དཀར་མ་ོསྲིདི་རྒྱལ་ལ་སེགོསེ་ཏེ།ེ །བྱེ་ར་མ་ཚེགོསེ་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །གཉིན་རྗེ་ེགོང་སྔོོན་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །ཆེ་ེབོ་གཉིན་ཁམསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །འིབྱེམསེ་པེ་ཁྲིག་མག་ོལ་སེོགསེ་ཏེེ། །དྲིག་རྩོལ་བོདུད་ཁམསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཆེ་ེབོཙན་དམག་དཔེོན་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །མགྱིོགསེ་པེ་བོཙན་ཁམསེ་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །མ་བོདུད་སྲིིད་རྒྱལ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །ཡུམ་སྲིསེ་སྡོེ་ལྔའིི་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །སྒྲི་བླའི་ིརྒྱལ་མ་ོལ་སེོགསེ་ཏེེ། །རྦོད་སྟོང་མ་མོའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཉི་ི

པེང་སེད་ཝེརེ་ལ་སེགོསེ་ཏེ།ེ །རྒྱལ་པེ་ོསྲིགོ་བོདག་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །སྐྱེསེ་བུ་ཆེེན་

པེ་ོལ་སེོགསེ་ཏེ།ེ །ཕོ་ོཉི་ཚེོང་དཔེོན་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །མ་ལྟར་བྱེམསེ་པེའི་ིཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །སྲིིང་ལྟར་གདུང་བོའིི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །གོགསེ་ལྟར་བོརྩོེ་བོའིི་

ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོནོ་སྐྱངོ་སྲུང་མ་མཐུ་རྩོལ་ཅོན། །བོསྟན་པེ་བོནོ་གྱི་ིརྒྱལ་མཚེན་
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ཕྱོརོ། །སྡོང་དག་གནདོ་བོགགེསེ་བོརླག་པེར་མཛོདོ། །ཚེ་ེདབོང་མཐུ་རྩོལ་དངོསེ་གྲུབོ་

སྩོལ། །གཞན་ཡང་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་བོ་ནི། །འིཇིིག་རྟེན་དཔེལ་མགོན་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ལྷ་དབོང་བོརྒྱ་བྱེིན་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །ལྷ་ཆེེན་བོརྒྱད་ཀྱིི་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །གཙུག་ན་རིན་ཆེེན་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །ཀླུ་ཆེེན་བོརྒྱད་གྱིི་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཁྱབོ་འིཇུག་ཆེེན་པེོ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །གཟིའི་ཆེེན་བོརྒྱད་ཀྱིི་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ལྷ་སྲིསེ་ཉི་ིཟླ་ལ་སེགོསེ་ཏེ།ེ །ཕྱོགོསེ་སྐྱངོ་བོཅུ་ཡ་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཤལེ་

དཀར་ཐོད་ལྡིང་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །རྒྱལ་ཆེེན་བོཞ་ིཡ་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ནོར་བོཟིང་

གང་བོཟིང་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །གནོད་སྦྱིིན་ནོར་བོདག་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །སྨིན་དྲུག་

སྣར་མ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །གཟིའི་དང་རྒྱུ་སྐར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །འིཇིིག་རྟེན་དཔེལ་

མགནོ་རྫུ་འིཕྲུལ་ཅོན། །དཀར་པེ་ོདག་ེབོའི་ིསྡོངོ་གགོསེ་མཛོདོ། །བོསེདོ་ནམསེ་ལོངསེ་

སྤྱིདོ་རྒྱསེ་པེར་སལེ། །བོཀྲི་ཤསིེ་བོད་ེསྐྱིད་དངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། །

གཞན་ཡང་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་བོ་ནི། །ལྷ་སྲིིན་སྡོེ་བོརྒྱད་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཚེང་པེ་ཆེེན་པེ་ོལ་སེོགསེ་ཏེེ། །ལྷ་ཡ་ིསྡོ་ེཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཐང་

བོཟིང་རིང་སྐྱེསེ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །ལྷ་མིན་སྡོ་ེཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ར་ེསྟ་ེམག་ོ

ཉིག་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །བོདུད་ཀྱིི་སྡོེ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །གབོ་པེ་ལི་ཏེོར་ལ་

སེོགསེ་ཏེེ། །དམུ་ཡི་སྡོེ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །སྐྱ་དྲིང་ཆེེན་པེོ་ལ་སེོགསེ་

ཏེ།ེ །རྒྱལ་པེའོི་ིསྡོ་ེཚེགོསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །མཁའི་ལྡངི་རྒྱལ་པེ་ོལ་སེགོསེ་ཏེ།ེ །དྲི་ི

ཟིའི་ིསྡོ་ེཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཏྲིང་རུམ་རྗེ་ེབོ་ོལ་སེོགསེ་ཏེེ། །གནོད་སྦྱིིན་སྡོ་ེ

ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བྱེིན་ན་ཡ་ག་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །བོགེགསེ་ཀྱི་ིསྡོ་ེཚེོགསེ་
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ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །སར་བོ་དུང་མག་ོལ་སེོགསེ་ཏེེ། །གཉིན་གྱི་ིསྡོ་ེཚེོགསེ་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །རྒྱལ་བོ་བྱེིན་ཆེགསེ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །ཀླུ་ཡི་སྡོེ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཙང་ཙང་འིཁོར་བོ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །སེ་བོདག་སྡོེ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ལྷ་སྲིནི་སྡོ་ེབོརྒྱད་ཐ་ཚེགི་ཅོན། །སྔོནོ་གྱི་ིཐ་ཙགི་མ་འིདའི་བོར། །གནདོ་པེའི་ི

ཡདི་དང་བྲལ་ནསེ་ཀྱིང༌། །སྐྱབོོསེ་པེའི་ིསེམེསེ་དང་ལྡན་པེར་མཛོོད། །

གཞན་ཡང་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་བོ་ནི། །ཡུལ་སེ་གཞི་བོདག་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །རྨེ་གཉིན་པེོམ་ར་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །ལྷ་འིཁོར་འིབུམ་གྱིི་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཐང་ལྷ་ཡར་བོཞུགསེ་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །མགུར་ལྷ་བོཅུ་གསུམ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཤ་མེད་གངསེ་དཀར་ལ་སེོགསེ་ཏེེ། །འིཇིིག་རྟེན་སྨན་བོཙུན་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ནམ་མཁའིི་དབྱེིངསེ་ན་གནསེ་པེ་ཡི། །ལྷ་ཡི་སྡོེ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །བོར་སྣང་མཁའི་ལ་གནསེ་པེ་ཡི། །གཉིན་གྱིི་སྡོེ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །སེ་གཞིའིི་ཁམསེ་ལ་གནསེ་པེ་ཡི། །སེ་བོདག་སྡོེ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །རྒྱ་མཚེའོི་ིཀློངོ་ལ་གནསེ་པེ་ཡ།ི །ཀླུ་ཡ་ིསྡོ་ེཚེགོསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཡུལ་

ཁམསེ་འིད་ིལ་མངའི་མཛོད་པེའི།ི །ཡུལ་སེ་ལྕམ་དྲིལ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཡུལ་སེ་

གཞ་ིབོདག་དྲིག་རྩོལ་ཅོན། །གནསེ་མགོན་ཐ་ཚེིག་གཉིེན་པེ་ོསྲུངསེ། །བོསྙོེན་སྒྲུབོ་

ལསེ་སྦྱིརོ་མྱུར་བོར་མཛོདོ། །བོསེམ་དནོ་འིགྲུབོ་པེའི་ིདངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། །

གཞན་ཡང་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་བོ་ནི། །རིགསེ་དྲུག་སེེམསེ་ཅོན་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ལྷ་ཡ་ིསྡོ་ེརགིསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཕོམ་ལྟུང་སྡུག་བོསྔོལ་ཞ་ིབོར་ཤགོ །ལྷ་

མིན་སྡོ་ེཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །འིཐབོ་རྩོོད་སྡུག་བོསྔོལ་ཞ་ིབོར་ཤོག །མ་ིཡ་ིསྡོ་ེ
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རིགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །འིཕོ་ོའིགྱུར་སྡུག་བོསྔོལ་ཞི་བོར་ཤོག །བྱེོལ་སེོང་སྡོེ་

རིགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། གླིེན་ལྐུགསེ་སྡུག་བོསྔོལ་ཞ་ིབོར་ཤོག ། ཡ་ིདྭོགསེ་སྡོ་ེ

རིགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། བོཀྲིེསེ་སྐོམ་སྡུག་བོསྔོལ་ཞ་ིབོར་ཤོག །དམྱལ་བོའི་ིསྡོ་ེ

རིགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ཚེ་གང་སྡུག་བོསྡོལ་ཞ་ིབོར་ཤོག །ད་ེདག་མྱུར་དུ་ཞ་ི

ནསེ་ཀྱིང༌། །དལ་འིབྱེོར་ཕུན་ཚེོགསེ་ཀུན་ལྡན་ནསེ། །མཐ་ོརིསེ་ཐར་པེའི་ིལམ་ཕྱོེད་

ཅོངི༌། །བོད་ེཆེནེ་བྱེང་ཆུབོ་མྱུར་ཐབོོ་ཤགོ །

བོསྭ་ོབོསྐང་ང་ོལྷ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོསློབོ་གསུམ་དག་པེསེ་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །སྤྱི་ིཡ་ིཆེག་ཉིམསེ་སྐོང་གྱུར་ཅོིག །ཐོསེ་བོསེམ་སྒོོམ་པེསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ལྷག་པེའི་ིཆེག་ཉིམསེ་སྐོང་གྱུར་ཅོིག །འིཆེད་རྩོོད་བོརྩོོམ་པེསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཁྱད་པེར་ཆེག་ཉིམསེ་སྐང་གྱུར་ཅོིག །བོསྐྱེད་རྫོོགསེ་ཟུང་འིཇུག་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །རྩོ་བོའི་ིཆེག་ཉིམསེ་སྐངོ་གྱུར་ཅོགི །བོསྙོནེ་སྒྲུབོ་ལསེ་སྦྱིརོ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཡན་ལག་ཆེག་ཉིམསེ་སྐོང་གྱུར་ཅོིག །རྣམ་བོརྒྱད་འིདོད་ཡོན་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཉིངི་ལག་ཆེག་ཉིམསེ་སྐངོ་གྱུར་ཅོགི །འིབོན་བོཤསོེ་གཏེརོ་མསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ལོ་མའིི་ཆེག་ཉིམསེ་སྐོང་གྱུར་ཅོིག །ཤ་ཁྲིག་རུསེ་པེསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །གསེང་བོའི་ིཆེག་ཉིམསེ་སྐོང་གྱུར་ཅོིག །བོདུད་རྩོ་ིསྨན་གྱིིསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །བོསྒྱུར་བོའི་ིཆེག་ཉིམསེ་སྐོང་གྱུར་ཅོིག །འིཕྲི་ོའིདུ་འིཛོབོ་ཀྱིིསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །སྤྱིདོ་པེའི་ིཆེག་ཉིམསེ་སྐངོ་གྱུར་ཅོགི །ལངོསེ་སྤྱིདོ་ཚེགོསེ་ཀྱིིསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །མི་འིདའིི་ཆེག་ཉིམསེ་སྐོང་གྱུར་ཅོིག །སྦྱིོར་སྒྲིོལ་ཟིབོ་མོའི་ིཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །སངསེ་པེའིི་ཆེག་ཉིམསེ་སྐོང་གྱུར་ཅོིག །ཕྱོག་རྒྱ་བོརྡའི་ཡི་ཐུགསེ་དམ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།

 32  

བོསྐང༌། །ལུསེ་ཀྱིི་ཆེག་ཉིམསེ་སྐོང་གྱུར་ཅོིག །སྙོིང་པེོ་དབྱེངསེ་ཀྱིི་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ངག་ག་ིཆེག་ཉིམསེ་སྐོང་གྱུར་ཅོིག །ཏེིང་འིཛོིན་དགོངསེ་པེསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང༌། །ཡིད་ཀྱིི་ཆེག་ཉིམསེ་སྐང་གྱུར་ཅོིག །ཉིམསེ་པེ་ཐམསེ་ཅོད་གནོང་པེསེ་

མཐོལ། །ཆེགསེ་པེ་ཐམསེ་ཅོད་འིགྱིོད་པེསེ་བོཤགསེ། །འིགལ་འིཁྲུལ་ཐམསེ་ཅོད་

མཆེདོ་པེསེ་བོསྐངསེ། །བྱེང་དག་མཆེགོ་ག་ིདངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། །

བོསྭ་ོབོསྐང་ང་ོལྷ་སྲུང་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོཤགསེ་སེ་ོབོདག་ག་ིསྡོིག་སྒྲིིབོ་

བོཤགསེ། །ལྟ་བོ་ལོག་པེ་བོསྐང་ངོ་བོཤགསེ། །སྒོོམ་པེ་གོལ་བོ་བོསྐང་ངོ་

བོཤགསེ། །སྤྱིོད་པེ་རྩོིང་བོ་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །དམ་ཚེིག་ཆེག་ཉིམསེ་བོསྐང་ང་ོ

བོཤགསེ། །འིཕྲིནི་ལསེ་ནརོ་འིཁྲུལ་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །གསེང་སྒོམོ་འིཆེལ་བོ་བོསྐང་

ངོ་བོཤགསེ། །ཟིབོ་དོན་ཁྲིོམ་བོཤད་བོསྐང་ངོ་བོཤགསེ། །བོཏེང་བོཞག་ཚེད་ནོར་

བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །བོཟླསེ་བོརྗེདོ་དུསེ་ཆེག་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །བོསྙོནེ་བོསྒྲུབོ་དུསེ་

ཡོལ་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །མཆེོད་པེ་དུསེ་འིདསེ་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །ཉིམསེ་དང་

ཚེོགསེ་འིདྲིེསེ་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །ཉིམསེ་ཀྱི་ིཟིསེ་ཟིོསེ་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །ཉིམསེ་

ཀྱི་ིཆུ་འིཐུང་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །རྒྱུ་ཆུང་ཕུད་ཉིམསེ་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །ལ་ེལོའི་ི

དབོང་གྱུར་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །དུག་ལྔའི་ིདབོང་གྱུར་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །ཐ་ེཚེོམ་

དབོང་གྱུར་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །གོགསེ་ངན་དབོང་གྱུར་བོསྐང་ང་ོབོཤགསེ། །ཟིསེ་

ངན་དབོང་གྱུར་བོསྐང་ངོ་བོཤགསེ། །གནསེ་ངན་དབོང་གྱུར་བོསྐང་ངོ་

བོཤགསེ། །བོསྐངསེ་བོསེ་བྱེང་ལ་བོཤགསེ་པེསེ་དག །བྱེང་དག་ཚེངསེ་པེའི་ིདངོསེ་

གྲུབོ་སྩོལ། །མ་ིའིགྱུར་སྐུ་དང་མ་ིའིགག་གསུང༌། །མ་ིའིཁྲུལ་ཐུགསེ་ཀྱི་ིདངོསེ་གྲུབོ་
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སྩོལ། །བོཙན་ཕྱུག་འིཕོན་དར་ལོངསེ་སྤྱིོད་ཚེེ། །མཐུ་རྩོལ་དབོང་གི་དངོསེ་གྲུབོ་

སྩོལ། །བོཀྲི་ཤིསེ་བོདེ་སྐྱིད་ཕུན་ཚེོགསེ་དང༌། །ཐེག་ཆེེན་མཆེོག་གི་དངོསེ་གྲུབོ་

སྩོལ། །སྒྲུབོ་གཤེན་བོདག་ཅོག་འིཁོར་བོཅོསེ་ལ། །བོདུད་གཡོསེ་ཆུད་ལངསེ་བོཙན་

འིདྲིོལ་དང༌། །བོོན་ཟིོར་ཆེོསེ་ཟིོར་མུ་སྟེགསེ་བྱེད། །ལོ་ཀེག་ཟླ་ཀེག་ཞག་ཀེག་

དང༌། །རྨེསིེ་ལམ་མཚེན་སྡོགི་པྲ་ལྟསེ་རྩུབོ། །ལྟསེ་ངན་དག་ཐན་བོཅོསེ་པེ་དང༌། །དག་

རྐུན་དར་དང་ནད་ཡམསེ་གཡོསེ། །གཟིའི་དང་རྒྱུ་སྐར་དལ་ཟིེར་དང༌། །སྡོ་ེབོརྒྱད་

གདུག་པེའིི་ཟི་རེངསེ་སེོགསེ། །མི་མཐུན་ལོག་པེའིི་བོར་ཆེད་རྣམསེ། །མཁའི་ལ་

བོཟློག་ཅོིང་དབྱེིངསེ་སུ་བོསྒྱུར། །ཀློོང་དུ་བོསྟིམ་པེའི་ིའིཕྲིིན་ལསེ་མཛོོད། །བོོན་གྱི་ི

བོསྟན་པེ་བོཤིགསེ་པེའི་ིདག། །གཤེན་རབོ་དབུ་འིཕོང་སྨད་པེའི་ིགཤེད། །རྔ་ཐོགསེ་

དཀརོ་ལ་འིབོག་པེའི་ིའིདྲི།ེ །ཟིབོ་མའོི་ིདམ་ལ་ལྡགོ་པེའི་ིསྲི།ི །སྒྲུབོ་གཤནེ་བོདག་ལ་སྡོང་

བོ་དང༌། །ཚེ་ེནོར་དཀོར་ལ་གནོད་པེ་ཡིསེ། །སྡོང་དག་གནོད་བོགེགསེ་ཐམསེ་ཅོད་

ལ། །ཡ་ེཤེསེ་ལྷ་ཡིསེ་བོཀའི་ཆེད་ཆེོད། །དམ་ཅོན་སྲུང་མསེ་དབུ་གཡོག་ཐོངསེ། །ལྷ་

སྲིནི་དྲིགེསེ་པེའི་ིབྱེལོ་ཟིརོ་ཕོབོོ། །དབོང་དུ་སྡུསེ་ལ་རྡུལ་དུ་རླགོསེ། །རངི་པེར་ཁུག་ལ་

མྱུར་དུ་སྒྲིོལ། །འིཕྲིིན་ལསེ་ཅོ་ིལྟར་བོཅོོལ་བོ་བོཞིན། །རིག་འིཛོིན་ཐུགསེ་རྗེ་ེམ་ཆུང་

ལ། །རྒྱལ་བོའི་ིབྱེིན་རླབོསེ་མ་ཞན་ཅོིག །མ་སྲིིང་མཐུ་རྩོལ་མ་ཆུང་ཞིག །དམ་ཅོན་

དམ་ལ་མ་འིདའི་བོར། །བོཅོོལ་བོའི་ིཕྲིིན་ལསེ་གྲུབོ་པེར་མཛོོད། །ད་ེལྟར་ཉིམསེ་ཆེག་

སྐོང་བོའིི་མཁྱེན་གསེོལ་ནི། །ལྷ་སྲུང་ཡོན་ཏེན་དྲིན་པེ་བླ་ོཡིསེ་བོསྐུལ། །སྐྱོན་སྒྲིིབོ་

འིགལ་རྐྱེེན་སེེལ་ཕྱོིར་མཉིེསེ་པེར་བྱེ། །འིགལ་འིཁྲུལ་མཆེིསེ་ན་ལྷ་སྲུང་གཉིན་ལ་

བོཤགསེ། །དག་ེབོསེ་འིག་ོཀུན་རགི་འིཛོནི་སེ་ཐོབོ་ཤགོ །ཅོསེེ་པེ་འིད་ིན་ིལྷ་སྲུང་མཉིསེེ་ཤངི་བོར་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ཆེད་ཞ་ིབོའི་ིཆེདེ་དུ་གཤནེ་གྱི་ིདྲིང་སྲིངོ་ཤསེེ་རབོ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིསིེ་བོཀྲི་ཤསིེ་སྨན་རའིི་ིཁྲིདོ་དུ་སྦྱིར་བོ་དགེའི།ོ །

སིྲིད་རྒྱལ་དེྲེའུ་ནག་མོའི་ནང་བསྐང་བཞུགས།

དབོལ་གསས་རྔམ་པ་ཁྲོ་ོརྒྱལ་མཁའི་འིགྱིངི་ཁ། མ་མ་ོཟིལི་གནནོ་ལྷ་ལ་ཕྱག་འིཚལ་ལ།ོ །ཕྱོ་ིརབོསེ་གཤནེ་

པེ་ོརྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཀྱིང་མཁའི་ཀློངོ་མ་མ་ོབོསྙོནེ་ཅོིང་བོསྒྲུབོ། ཚུལ་ལྡན་དངསོེ་གྲུབོ་རྣམ་གཉིིསེ་འིབྱུང་། ད་ེལྟར་མ་གྱུར་རང་

ཉིིད་བོརླག ལྟ་བོ་དམན་དང་ལྷ་བོསྙོེན་མ་ཐིམ་དང་། ཏེིང་འིཛོིན་གཡེལ་དང་དམ་རྫོསེ་མ་འིཚེོགསེ་དང་། མཚེམསེ་ཁང་

ལྷོད་དང་ཕོ་རོལ་འིདུན་མ་བླངསེ། དག་བོགེགསེ་མག་ོལ་ོརྒོོད་དང་སྒྲུབོ་གཤེན་མཐུ་དབོང་ཞན། ད་ེལྟར་བྱུང་ན་བོསྐང་

བོར་འིད་ིལ་འིབོད། ད་ེཡང་དང་པེ་ོདབོལ་མ་ོཐིག་ལ་ེདྲིག་པེ་ོགཏེིང་རྫོོགསེ་སེོ། །གཞུང་ལསེ་བྱུང་བོའི་ིབོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་

རྣམསེ་བོསེགསེ། ཤ་ཁྲིག་གཏེརོ་མ་བོདུད་རྩོ་ིཚེགོསེ་མཆེདོ་རྟནེ། མཚེན་ལྡན་བོམ་དང་རགྟ་ཟུར་ལ་སྦྲེངེ་། 

༸བོདག་ཉིིད་དབོལ་གསེསེ་རྔམ་པེ་བོསྒོོམ། མགིན་པེར་ལྷ་རྒོོད་ཐུགསེ་ཀར་

གཙ་ོམཆེོག་བོསྒོོམ། མདུན་དུ་བོད་ེའིག་ོགསེང་བོའི་ིཡུམ། དུར་ཁྲིོད་ཆེསེ་བོརྒྱད་རྣ་ོ

མཚེོན་ཕྱོག་ན་བོསྣམསེ། རྔམ་བོརྗེདི་འིབོར་བོའི་ིཆེསེ་དང་ལྡན། འིདསེ་དང་མ་འིདསེ་

འིཁོར་གྱིིསེ་བོསྐོར། བོཀའི་འིཁོར་སྡོེ་བོརྒྱད་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། དཔེག་ཏུ་མེད་པེ་

གསེལ་བོར་བོསྐྱེད། འིབྲུ་གསུམ་འིབྲུ་ལྔའི་ིའིཕྲི་ོའིདུ་ཡིསེ། སྣོད་བོཅུད་སྦྱིང་སེལ་རྒྱ་

ཆེནེ་ལསེ། འིདོད་ཡནོ་ཕུན་སུམ་འིཚེགོསེ་པེ་ཡསིེ། ཐུགསེ་དམ་བོསྐངསེ་ནསེ་བོཀའི་

ཉིན་སྲུང་སྡོོད་སྒོོམ། ཚེིལ་ཆེེན་གསུར་དང་རྔ་གཤང་སྒྲི་བོཏེང་ལ། གདུང་བོའི་ིདབྱེངསེ་ཀྱིིསེ་འིད་ིསྐད་དོ། ༸ 

བོསྭ་ོམ་གཡལེ་མ་གཡལེ་མཁའི་ཀློངོ་དབྱེངིསེ་ཀྱི་ིཡུམ། མ་འིཁུ་མ་ལྡགོ་བོསྟན་སྲུང་ཐ་

ཚེིག་ཅོན། སྔོོན་འིབྱུང་བོསྐལ་སྲིིད་ཆེགསེ་པེའི་ིདང་པེ་ོལ། ཁྲི་ོརྒྱལ་དབོལ་གཤེན་

འིབོར་བོའིི་སྤྱིན་སྔོ་རུ། སྲིོག་སྙོིང་ཕུལ་ནསེ་ཁསེ་བླངསེ་ཇིི་བོཞིན་དུ་། ད་ལྟ་རྗེེསེ་

འིཇུག་སྒྲུབོ་གཤེན་བོདག་འིབོོད་ཀྱིིསེ། སྔོོན་གྱིི་ཐ་ཚེིག་མ་བོསྙོེལ་གཤེགསེ་སུ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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གསེལོ། 

བོསྭ་ོམ་གཅོིག་དབྱེིངསེ་ཤེསེ་དབྱེེར་མེད་བོད་ེབོའི་ིཡུམ། སྐྱ་ེམེད་བོོན་གྱི་ིསྐུ་རུ་

བོཞུགསེ་ཙམ་ན། ཞིང་ཁམསེ་རྣམ་པེར་དག་པེའིི་ཕོོ་བྲང་ནསེ། ཀུན་ཏུ་བོཟིང་མོ་

ཐུགསེ་ཉིིད་སྤྲིོསེ་དང་བྲལ། སྒྲུབོ་གཤེན་ལྟ་དགོངསེ་གསེལ་སྟོང་འིཛོིན་མེད་འིདིསེ། 

མ་གཅོགི་བོནོ་སྐུ་དབྱེངིསེ་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། འིག་ོབོའི་ིམ་རགི་ལགོ་རྟགོ་སྦྱིང་དུ་

གསེལོ། 

བོསྭ་ོམ་གཅོིག་རྫོོགསེ་པེའི་ིསྐུ་རུ་བོཞུགསེ་ཙམ་ན། བོཞ་ིབོཅུ་རྩོ་ལྔ་ཐེག་པེའི་ི

ཡང་གོང་ནསེ། དབུ་བོརྒྱ་ཕྱོག་སྟོང་ལྷ་བོཟིའི་མཚེན་དྲུག་མ། སྣང་སྲིིད་ཀུན་གགསེ་

མཐུ་རྩོལ་རྨེད་འིབྱུང་ཡུམ། ཁྲི་ོརྒྱལ་གསུམ་དང་ཐུགསེ་རྗེ་ེཐབོསེ་ཀྱིིསེ་རོལ། རྔམ་

བོརྗེིད་རྒྱན་རྫོོགསེ་སྲིིད་པེ་འིཁྲིོསེ་པེའི་ིསྐུ། དབུ་བོརྒྱ་བོརྩོེགསེ་པེསེ་མཐ་ོརིསེ་ཐར་

ལམ་འིབྱེེད། སྒྲུབོ་གཤེན་བྱེ་ཆེ་བོོན་སྤྱིོད་སྣ་ཚེོགསེ་འིདིསེ། མ་གཅོིག་བོད་ེའིག་ོཡུམ་

གྱི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཕྱོག་སྟོང་མཚེོན་ཆེསེ་ཁམསེ་གསུམ་གཡ་ོཞིང་འིཁྲུག སྟོང་

གསུམ་ཕྱོ་ིསྣོད་ནང་བོཅུད་ལོངསེ་སྤྱིོད་བོརྒྱན། མ་གཅོིག་བོད་ེའིག་ོཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་

དམ་བོསྐང་། སྤྱིན་བོརྒྱ་བོཟློག་པེསེ་ལྷ་སྲིིན་འིཇིིགསེ་ཤིང་སྐྲག གཟུགསེ་ལྔ་ཁ་དོག་

རྣམ་དྲུག་མཛོེསེ་པེ་འིདིསེ། མ་གཅོིག་བོད་ེའིག་ོཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། སྙོན་

བོརྒྱ་གདེང་པེསེ་ཆུ་རླུང་བོསྐལ་པེ་འིཁྲུག མ་ེཆུ་སེ་རླུང་རྔ་གཤང་སྒྲི་སྙོན་འིདིསེ། མ་

གཅོགི་བོད་ེའིག་ོཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཤངསེ་རྒྱ་གཉིརེ་བོསེ་ཆེ་ེབོཙན་བྲན་དུ་

འིཁལོ། སསོེ་དྲི་ིངད་ལྡན་ཚེལི་ཆེནེ་དུད་པེ་འིདསིེ། མ་གཅོགི་བོད་ེའིག་ོཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་

དམ་བོསྐང་། ལྗགསེ་བོརྒྱ་བོརྐྱེང་པེསེ་མ་ེཆུ་སེ་རླུང་རླབོསེ། བོརྒྱད་ལྡན་སྦྱིར་བོའི་ི



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ཞལ་ཟིསེ་ར་ོམཆེོག་འིདིསེ། མ་གཅོིག་བོད་ེའིག་ོཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཞལ་

བོརྒྱ་གདང་པེསེ་བོདུད་སྲིནི་ཁྲིགོ་བོརླག་ཟི། བོདུད་སྲིནི་མུ་སྟགེསེ་བོསྒྲིལ་བོའི་ིཕུང་པེ་ོ

འིདསིེ། མ་གཅོགི་བོད་ེའིག་ོཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཚེེམསེ་བོརྒྱ་གཙགིསེ་པེསེ་

དུག་གསུམ་རྩོད་ནསེ་གཅོོད་། ཉིམསེ་པེའི་ིཙ་ིཏེ་སྲིོག་རྩོ་ནང་ཁྲིོལ་འིདིསེ། མ་གཅོིག་

བོདེ་འིག་ོཡུམ་གྱིི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། གསུང་བོརྒྱ་བོསྒྲིགསེ་པེསེ་སྟོང་གསུམ་སྒྲི་

ཡིསེ་འིགེངསེ། ཁ་དོག་རྣམ་དྲུག་འིདབོ་བོརྒྱད་དབྱེིབོསེ་ལེགསེ་འིདིསེ། མ་གཅོིག་

བོད་ེའིག་ོཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐངསེ། ཞབོསེ་སྟངོ་འིགསོེ་ཀྱིསིེ་ངན་སེངོ་གདར་ཐག་

གཅོོད། དུག་གསུམ་རྩོད་གཅོོད་བོསྒྲིལ་བོའི་ིམཆེོད་པེ་འིདིསེ། མ་གཅོིག་བོད་ེའིག་ོ

ཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐངསེ། ཐུགསེ་ཀྱི་ིསྤྲུལ་པེའི་ིསྣང་སྲིདི་ཕྱོགོསེ་བོཅུར་ཁྱབོ། ཕྱོ་ི

ནང་མཚེན་བོཅོསེ་མཚེན་མེད་བོསེམ་འིདསེ་བོོན། མ་གཅོིག་བོདེ་འིགོ་ཡུམ་གྱིི་

ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཧོ་ཧོ་མུ་ཡ་ེཕྱོོད་ཀྱི་ིསྒྲི་སྒྲིོགསེ་ཤིང་། བོསྟན་པེ་མ་ིནུབོ་བོོན་གྱི་ི

རྒྱལ་མཚེན་འིཛུགསེ། ཕྱོ་ིནང་སྦྱིརོ་སྒྲིལོ་གསེང་བོའི་ིམཆེདོ་པེ་འིདིསེ། མ་གཅོགི་བོད་ེ

འིགོ་ཡུམ་གྱིི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། སྒྲུབོ་གཤེན་ཕྱོི་ནང་གསེང་གསུམ་འིགལ་རྐྱེེན་

བོཟླགོ  མཆེགོ་དང་ཐུན་མངོ་དངོསེ་གྲུབོ་བོསྩལ་དུ་གསེལོ། 

བོསྭོ་མ་གཅོིག་སྤྲུལ་པེའིི་སྐུ་རུ་བོཞུགསེ་ཙམ་ན། ཁམསེ་གསུམ་སེ་དགུ་ལྷ་

གནསེ་སྟོད་རོལ་གྱི།ི བོསྐལ་པེ་མ་ེདཔུང་འིབོར་བོའི་ིཀློོང་དཀྱིིལ་ན། ཁྲིག་ག་ིརྒྱ་མཚེ་ོ

རྦ་ཀློོང་འིཁྲུག་པེའི་ིདབུསེ། སྣ་ཚེོགསེ་འིཇིིགསེ་བྱེེད་དུར་ཁྲིོད་གཞལ་ཡསེ་ན། སྲིིད་

པེའི་ིརྒྱལ་མ་ོདྲིག་བྱེེད་སྤྲུལ་པེའི་ིཡུམ། ཞལ་གསུམ་ཕྱོག་དྲུག་མཐིང་ནག་གཏུམ་དྲིག་

འིབོར། གཡསེ་དཀར་གཡོན་དམར་དབུསེ་མཐིང་འིཁྲིོསེ་པེའི་ིཞལ། རལ་པེ་མཐིང་
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ནག་སེངསེ་རྒྱསེ་སྤྱིི་གཙུག་བོརྒྱན། དང་འིོག་བོར་གསུམ་ཕྱོག་དྲུག་རྣོ་མཚེོན་

བོསྣམསེ། སྐུ་སྟདོ་འིགྱིངི་ཚུལ་ཞིང་ཆེནེ་གཡང་གཞ་ིལ། སྐུ་སྨད་བོརྗེདི་བོག་གླིང་སྟག་

ཀསེ་མ་ཧྲིལ། གཡསེ་གཡནོ་བོརྐྱེང་བོསྐུམ་དྲིལེ་ནག་འིཇིགིསེ་ཚུལ་སྟོན། ཐདོ་རླནོ་ད་ོ

ཤལ་ཐོད་སྐམ་ལྷུ་ཚེིགསེ་བོརྒྱན། དུར་ཁྲིོད་ཆེསེ་བོརྒྱད་སྦྲུལ་ནག་ཆུན་པེ་ོལ། དར་

ནག་འིཕུར་ཤམ་མཛོེསེ་པེའིི་འིོད་དཔུང་བོརྒྱན། གཟིེ་གྱིད་སར་མ་ལསེ་ཀྱིི་ཕོ་ོཉིར་

འིགྱིདེ། སྤྲུལ་པེ་བྱེ་ེབོ་ཕྲིག་བོརྒྱསེ་སྟངོ་ཁམསེ་ཁྱབོ། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་ཚུལ་དུ་བོདག་

སྒྲུབོ་ཀྱིསིེ། ཐ་ཚེགི་མ་བོསྙོལེ་གནསེ་འིདརི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། རྟནེ་རྫོསེ་བོསྐང་རྫོསེ་

མཆེདོ་པེའི་ིལངོསེ་སྤྱིདོ་དང་། སྦྱིརོ་སྒྲིལོ་གསེང་བོའི་ིམཆེདོ་པེ་དཔེག་མདེ་འིདིསེ། མ་

གཅོགི་བོད་ེའིག་ོཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། གཟུགསེ་སྒྲི་དྲི་ིར་ོརགེ་རྒྱན་བོནོ་གཏེརེ་

དང་། མཚེན་ལྡན་བོམ་ཆེེན་བོདུད་ལྔའི་ིཤ་ཁྲིག་འིདིསེ། མ་གཅོིག་བོད་ེའིག་ོཡུམ་གྱི་ི

ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། རྔམ་དགུའི་ིལྟག་ཤ་ཤ་ཡ་ིར་ིབོ་ོདང་། གདུང་བོའི་ིསྙོིང་ཁྲིག་རག་

ཏེའིི་རྒྱ་མཚེོ་འིདིསེ། མ་གཅོིག་བོདེ་འིགོ་ཡུམ་གྱིི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐངསེ། ཁྱེད་ཀྱིི་

ཐུགསེ་དམ་དབྱེིངསེ་སུ་བོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། བྱེད་དང་དལ་རིམསེ་དག་མཚེོན་ལྟསེ་

ངན་རྣམསེ། རྫུ་འིཕྲུལ་སྟོབོསེ་ཀྱིིསེ་མཁའི་ལ་བོསྒྱུར་ཏུ་གསེལོ། མཆེགོ་དང་ཐུན་མངོ་

དངསོེ་གྲུབོ་བོདག་ལ་སྩལོ། གཡུང་དྲུང་སྲིདི་པེ་བོནོ་གྱི་ིབོསྟན་པེ་སྲུང་། 

བོསྭ་ོམ་གཅོིག་དུསེ་དྲུག་དྲིག་དུ་ཁྲིོསེ་པེའི་ིཚེེ། སྲིོད་ལ་ནག་མ་ོའིཇིིགསེ་ཚུལ་

སྲིོག་གཅོོད་མ། ནག་མ་ོདགུ་ཁྲི་ིལསེ་ཀྱི་ིབྲན་དུ་འིཁོལ། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་

འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། བོདུད་མོའི་ིཁྲིམ་ཁ་སྡོང་པེའི་ིདག་ལ་བོསྒྱུར། ནམ་གུང་

སྔོནོ་མ་ོགཏུམ་ཚུལ་བོཞནེ་འིདབེོསེ་མ། སྔོནོ་མ་ོདགུ་ཁྲི་ིལསེ་ཀྱི་ིབྲན་དུ་འིཁལོ། བོསྐང་
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རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། སྲིིན་མོའི་ིཟི་ཁ་སྡོང་པེའིི་དག་ལ་

བོསྒྱུར། ཐ་ོརངསེ་དཀར་མ་ོམདངསེ་ལྡན་དབོང་སྡུད་མ། དཀར་མ་ོདགུ་ཁྲི་ིལསེ་ཀྱི་ི

བྲན་དུ་འིཁོལ། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ལྷ་མོའི་ིདབུ་

ཡོག་སྡོང་པེའི་ིདག་ལ་བོསྒྱུར། ཉི་ིཤར་སེེར་མ་ོའིཇིིགསེ་ཚུལ་འིོད་འིཕྲི་ོམ། སེེར་མ་ོ

དགུ་ཁྲིི་ལསེ་ཀྱིི་བྲན་དུ་འིཁོལ། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང་། སྨན་མོའི་ིགདུག་རྩུབོ་སྡོང་པེའིི་དག་ལ་བོསྒྱུར། ཉིིན་ཕྱོེད་དམར་མོ་བོཀྲི་

གསེལ་མདངསེ་ལྡན་མ། དམར་མ་ོདགུ་ཁྲི་ིལསེ་ཀྱི་ིབྲན་དུ་འིཁོལ། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་

ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། མཁའི་འིགོའི་ིབོཀའི་ཆེད་སྡོང་པེའི་ིདག་ལ་

བོསྒྱུར། ཕྱོ་ིའིཕྲིད་སྨུག་མ་ོརྔམ་ཚུལ་ཟིེར་གསེལ་མ། སྨུག་མ་ོདགུ་ཁྲི་ིལསེ་ཀྱི་ིབྲན་དུ་

འིཁལོ། བོསྐང་རྟནེ་རྫོསེ་ཀྱིསིེ་གནསེ་འིདརི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཀླུ་མའོི་ིདལ་ཡམསེ་

སྡོང་པེའི་ིདག་ལ་བོསྒྱུར། 

བོསྭ་ོཡུམ་ཆེནེ་ཁྲི་ོམ་ོསྡོ་ེདྲུག་འིཁརོ་དང་བོཅོསེ། ཁྱདེ་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་དབྱེངིསེ་སུ་

བོསྐངསེ་བོ་ན།ི རྟནེ་རྫོསེ་བོསྐང་རྫོསེ་མཆེདོ་པེའི་ིལངོསེ་སྤྱིདོ་དང་། གཟུགསེ་སྒྲི་དྲི་ིར་ོ

རགེ་རྒྱན་བོནོ་གཏེརེ་དང་། སྣ་ཚེོགསེ་བོསྐང་རྫོསེ་འིདདོ་ཡནོ་ཚེངསེ་པེ་འིདསིེ། དུསེ་

དྲུག་སྤྲུལ་པེ་ཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཁྱེད་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་དབྱེིངསེ་སུ་བོསྐངསེ་

ནསེ་ཀྱིང་། མ་ིམཐུན་བོར་ཆེོད་སྡོང་པེའི་ིདག་ལ་བོསྒྱུར། གཤེན་གྱི་ིབོཀའི་སྲུང་སྒྲུབོ་

གཤནེ་འིཁརོ་འིདབོ་སལེ། 

བོསྭ་ོམ་གཅོིག་བོཀའི་བློན་འིབྱུང་བོཞིའི་ིརྒྱལ་མ་ོབོཞི། སེ་སྨན་ན་ེསློསེ་རྒྱལ་མ་ོ

གཡུང་དྲུང་སྟོན། སེ་ཡ་ིམ་མ་ོདགུ་ཁྲི་ིསྤྲུལ་པེར་འིགྱིེད། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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འིདརི་ཐུགསེ་དམ་སྐངསེ། སེ་ལསེ་གྱུར་པེའི་ིབྱེད་དང་དག་བོགགེསེ་སེགོསེ། ན་ེསློསེ་

མཁྲིསིེ་ནད་སྡོང་བོའི་ིདག་ལ་བོསྒྱུར། རླུང་སྨན་ལ་ིམུན་རྒྱལ་མ་ོའིཁརོ་ལ་ོབོསྐརོ། རླུང་

ག་ིམ་མ་ོདགུ་ཁྲི་ིསྤྲུལ་པེར་འིགྱིེད། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐང་། རླུང་ལསེ་གྱུར་བོའི་ིབྱེད་དང་དག་བོགེགསེ་སེོགསེ། ལ་ིམུན་རླུང་ག་ིནད་སྣ་

དག་ལ་བོསྒྱུར། མ་ེསྨན་ཚེངསེ་སྟང་རྒྱལ་མ་ོཔེད་མ་གསེལ། མ་ེཡ་ིམ་མ་ོདགུ་ཁྲི་ིསྤྲུལ་

པེར་འིགྱིེད། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། མ་ེལསེ་གྱུར་

པེའི་ིབྱེད་དང་དག་བོགེགསེ་སེོགསེ། ཚེངསེ་སྟང་ཚེ་རིམསེ་སྡོང་པེའི་ིདག་ལ་བོསྒྱུར། 

ཆུ་སྨན་ཏེིང་ནམ་རྒྱལ་མོ་རིན་ཆེེན་གཏེེར། ཆུ་ཡི་མ་མོ་དགུ་ཁྲིི་སྤྲུལ་པེར་འིགྱིེད། 

བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཆུ་ལསེ་གྱུར་པེའི་ིབྱེད་དང་

དག་བོགགེསེ་སེགོསེ། ཏེངི་ནམ་རྦ་འིཁྲུག་སྡོང་པེའི་ིདག་ལ་སྒྱུར། 

བོསྭ་ོདུསེ་བོཞ་ིདབོང་སྒྱུར་མཐུ་ལྡན་རྒྱལ་མ་ོབོཞི། ཕྱོ་ིནང་མཆེོད་པེའི་ིལོངསེ་

སྤྱིདོ་རྒྱན་ལྡན་དང་། བོསྐང་རྟནེ་རྫོསེ་ཀྱིསིེ་གནསེ་འིདརི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཁྱདེ་ཀྱི་ི

ཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། དུག་ལྔ་ལསེ་གྱུར་བྱེད་དང་དལ་ཡམསེ་

སེོགསེ། མ་ིམཐུན་རྐྱེེན་ཟིེར་སྡོང་བོའི་ིདག་ལ་སྒྱུར། འིབྱུང་བོཞ་ིབོཅུད་ཀྱི་ིདངོསེ་གྲུབོ་

བོདག་ལ་སྩལོ། 

བོསྭ་ོམ་གཅོིག་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ལསེ་སྤྲུལ་པེ་ཡི། གཟི་ེམ་གྱིད་མ་ོཐང་མ་ོསར་

མའི་ིཚེོགསེ། སྔོོན་གྱི་ིཚུལ་བོཞིན་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། སྔོོན་མ་ོའིབྲུག་

མགོསེ་ཆུ་སྲིིན་ལག་གཡསེ་གཡོབོ། ལྗང་ནག་སྦྲུལ་མགོསེ་ཁྱུང་གཤོག་མཁའི་ལ་

ཕྱོར། ནག་མ་ོསྐྱུང་མགོསེ་ཟིངསེ་སར་འིཛོནི་ཚུལ་སྟནོ། དཀར་མ་ོསེངེ་མགོསེ་མཚེལ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ཞགསེ་དབུ་ལ་བོཅོིང་། དམར་མ་ོདྲིེད་མགོསེ་ལྕགསེ་རལ་སྤྲུག་ཅོིང་བོརྡེབོ། དམར་

ནག་སྤྱིང་མགོསེ་ཁྲི་གཤགོ་ཕོ་ོཉིར་འིགྱིདེ། སྨུག་ནག་སྟག་མགོསེ་དྲིདེ་ཀྱི་ིགཡང་གཞ་ི

ཁུར། སེེར་ལྗང་ཁྱུང་མགོསེ་ཕོ་ོམ་ོརྐུང་ནསེ་འིགྱིེད། ཀླུ་མ་ོཁ་རྔམ་རླུང་གཡབོ་སྟོང་

གསུམ་གཡོབོ། མ་ིཟིད་འིཛོནི་བྱེདེ་དབོལ་གྱི་ིགཟི་ེམ་དགུ། ཁྱདེ་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་གཉིན་

པེ་ོབོསྐང་བོ་ནི། དམ་རྫོསེ་ཤ་ཁྲིག་དམར་གྱི་ིགཏེོར་མ་དང་། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་

གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཁྱེད་ཀྱིི་ཐུགསེ་དམ་དབྱེིངསེ་སུ་བོསྐངསེ་ནསེ་

ཀྱིང་། བྱེད་སྣ་ཆེ་ོདགུ་སྡོང་བོའི་ིདག་ལ་སྒྱུར། 

བོསྭ་ོའིགྱིིང་མ་འིབྲོང་མགོསེ་རུ་ཡུག་དག་ལ་བྱེེད། ཀང་ཀ་རྒོོད་མགོསེ་རྗེ་ེཕུར་

ཕོ་ོཉི་འིགྱིདེ། གཏུམ་ཆེནེ་དམོ་མགོསེ་གཏུམ་ཚུལ་དག་ལ་སྟནོ། ཐགེ་ཆེནེ་གླིང་མགོསེ་

སེ་སྲིིན་གཡང་གཞི་གཡོབོ། མཛོེསེ་ལྡན་གཟིིག་མགོསེ་བོཙན་ཞགསེ་མདའི་ལྟར་

འིཕོནེ། འིཇིགིསེ་བྱེདེ་འུག་མགསོེ་གད་རྒྱང་ཧོ་ཧོ་རྒོདོ། མགྱིགོསེ་མ་ཁྲི་མགསོེ་དཔུང་

ཟུར་དག་ལ་བོརྡེག  སྐྱ་བོཀྲི་གསེའི་མགོསེ་དྲིེད་ལག་གཡང་གཞ་ིགཡོབོ། མིག་ངན་

ཕོག་རྒོོད་མཆེ་ེབོསེ་དག་ཤ་ཟི། མ་ིཟིད་སྟོབོསེ་ཆེེན་དབོལ་གྱི་ིགྱིད་མ་ོདགུ་། ཁྱེད་ཀྱི་ི

ཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐང་བོ་ནི། ཤ་ཁྲིག་དམར་དང་དམ་རྫོསེ་བོདུད་རྩོིའི་ིཚེོགསེ། 

བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐངསེ། ཁྱེད་ཀྱིི་ཐུགསེ་དམ་

དབྱེངིསེ་སུ་བོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། དམ་ཡམསེ་ནད་རམིསེ་སྣ་དགུ་དག་ལ་སྒྱུར། 

བོསྭོ་ལྷ་སྨན་དཀར་མོསེ་བོ་དན་སྤྲིིན་ལྟར་རླབོསེ། སེ་བོདག་ཆེེན་མོསེ་སྦྲུལ་

ཞགསེ་མདའི་ལྟར་འིཕོེན། བོདུད་མ་ོནག་མོསེ་བོདུད་མདསེ་དག་སྙོིང་གཟིེར། དམུ་

སྨན་སྨུག་མོསེ་མཚེོན་དྲུག་བོསྒྱུར་ཞིང་སྡོོག  ཀླུ་སྨན་གདོང་དྲུག་ཆུ་སྲིིན་གཡང་གཞ་ི



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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གཡོབོ། གཉིན་སྨན་དཀར་མོསེ་ཤེལ་སྒོོང་དཀར་ནག་འིཐོར། སྲིིན་སྨན་མག་ོདགུསེ་

བྱུར་ཐག་དག་ལ་འིདོག  ཕྱོ་སྨན་སྔོ་ོལྗང་གཤེན་གྱིི་ཚེེ་སྲིོག་སྐྱོབོ། བོགེགསེ་སྨན་

དམར་ནག་དག་ལམ་ལགོ་པེར་འིཁྲིདི་། མ་ིབོཟིད་ཐང་མ་ོདབོལ་གྱི་ིབྱེནི་ཏེ་ེདགུ་། ཁྱདེ་

ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐང་བོ་ན།ི ཤ་ཁྲིག་དམར་གཏེོར་དམ་རྫོསེ་བོདུད་རྩོ་ིདང་། 

བོསྐང་རྟནེ་རྫོསེ་ཀྱིསིེ་གནསེ་འིདརི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཁྱདེ་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོ

བོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། ལྟསེ་ངན་ཐན་དགུ་སྡོང་པེའི་ིདག་ལ་བོསྒྱུར། 

བོསྭ་ོམ་གཅོིག་སྤྲུལ་པེ་ལསེ་ཀྱི་ིཕོ་ོཉི་མོ། ལྷ་སྲིིན་གཡབོ་འིདེབོསེ་དམག་དཔེོན་

ཆེེན་མ་ོདགུ་། སྔོོན་གྱི་ིཚུལ་བོཞིན་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ལྷ་ཡ་ིདམག་

དཔེོན་ཆེེན་མ་ོསེད་ཏེིང་ཤག ལྷ་ལྕམ་སར་མ་དགུ་ཁྲིིའི་ིགཙ་ོམ་ོམཛོད། དྲིལ་པེ་ོལྷ་ཡ་ི

དམག་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། བོསྐང་རྟནེ་རྫོསེ་ཀྱིསིེ་གནསེ་འིདརི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། 

ཁྱེད་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་དབྱེིངསེ་སུ་བོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། ལྷ་སྡོང་བོདུད་འིབོེབོ་སྡོང་བོའི་ི

དག་ལ་སྒྱུར། བོདུད་ཀྱི་ིདམག་དཔེོན་ཆེེན་མ་ོག་ེཏེིང་ཤག བོདུད་ལྕམ་སར་མ་དགུ་

ཁྲིིའི་ིགཙ་ོམ་ོམཛོད། དྲིལ་པེ་ོབོདུད་ཀྱི་ིདམག་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་

ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཁྱེད་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐངསེ་ནསེ་

ཀྱིང་། བོདུད་ཀྱི་ིཁྲིམ་ཁ་སྡོང་བོའི་ིདག་ལ་སྒྱུར། དམུ་ཡ་ིདམག་དཔེོན་ཆེེན་མ་ོབྱེིན་གྱི་ི

དཔེལ། དམུ་ལྕམ་སར་མ་དགུ་ཁྲིའིི་ིགཙ་ོམ་ོམཛོད། དྲིལ་པེ་ོདམུ་ཡ་ིདམག་དང་བོཅོསེ་

པེ་རྣམསེ། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཁྱེད་ཀྱི་ིཐུགསེ་

དམ་གཉིན་པེོ་བོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། དམུ་གབོ་འིོན་འིཐིབོསེ་སྡོང་བོའིི་དག་ལ་སྒྱུར། 

བོཙན་གྱིི་དམག་དཔེོན་ཆེེན་མ་ོནེ་རམ་ཤག བོཙན་ལྕམ་སར་མ་དགུ་ཁྲིིའིི་གཙ་ོམ་ོ



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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མཛོད། དྲིལ་པེ་ོབོཙན་གྱི་ིདམག་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་

འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཁྱེད་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། བོཙན་

གྱི་ིགཟིེར་མདའི་སྡོང་བོའི་ིདག་ལ་སྒྱུར། ཕྱྭ་ཡ་ིདམག་དཔེོན་ཆེེན་མ་ོཤ་ེཏེིང་ཤག ཕྱྭ་

ལྕམ་སར་མ་དགུ་ཁྲིིའིི་གཙ་ོམ་ོམཛོད་། དྲིལ་པེ་ོཕྱྭ་ཡི་དམག་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། 

བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐངསེ། ཁྱེད་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་གཉིན་

པེ་ོབོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། ཕྱྭ་བོདུད་དབུལ་རྨེང་སྡོང་བོའི་ིདག་ལ་སྒྱུར། ཀླུ་ཡ་ིདམག་

དཔེོན་ཆེེན་མ་ོཆུ་ཏེིང་རོན། ཀླུ་ལྕམ་སར་མ་དགུ་ཁྲིིའི་ིགཙ་ོམ་ོམཛོད། དྲིལ་པེ་ོཀླུ་ཡ་ི

དམག་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། བོསྐང་རྟནེ་རྫོསེ་ཀྱིསིེ་གནསེ་འིདརི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། 

ཁྱདེ་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། ཀླུ་ཡ་ིདལ་རམིསེ་མཛོ་ེཟིརེ་དག་ལ་

སྒྱུར། གཉིན་གྱི་ིདམག་དཔེནོ་ཆེནེ་མ་ོགུ་ཏེངི་ཤག  གཉིན་ལྕམ་སར་མ་དགུ་ཁྲིའིི་ིགཙ་ོ

མོ་མཛོད། དྲིལ་པེོ་གཉིན་གྱིི་དམག་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་

གནསེ་འིདརི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐངསེ། ཁྱདེ་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། 

གཉིན་ནད་ལྷོག་རྒོོད་སྡོང་བོའི་ིདག་ལ་སྒྱུར། སྲིིན་གྱི་ིདམག་དཔེོན་ཆེེན་མ་ོཧོ་ཏེིང་ཤག 

སྲིིན་ལྕམ་སར་མ་དགུ་ཁྲིིའིི་གཙོ་མོ་མཛོད། དྲིལ་པེོ་སྲིིན་གྱིི་དམག་དང་བོཅོསེ་པེ་

རྣམསེ། བོསྐང་རྟེན་རྫོསེ་ཀྱིིསེ་གནསེ་འིདིར་ཐུགསེ་དམ་བོསྐངསེ། ཁྱེད་ཀྱི་ིཐུགསེ་

དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། སྲིིན་གྱི་ིཟི་ཁ་སྡོང་བོའི་ིདག་ལ་སྒྱུར། བོགེགསེ་ཀྱི་ི

དམག་དཔེོན་ཆེེན་མ་ོཁ་ཏེིང་ཤག བོགེགསེ་ལྕམ་སར་མ་དགུ་ཁྲིིའིི་གཙ་ོམ་ོམཛོད། 

དྲིལ་པེ་ོབོགགེསེ་ཀྱི་ིདམག་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། བོསྐང་རྟནེ་རྫོསེ་ཀྱིསིེ་གནསེ་འིདརི་

ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཁྱེད་ཀྱིི་ཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐངསེ་ནསེ་ཀྱིང་། འིདྲིེ་སྲིིན་
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བོགགེསེ་ཀྱི་ིབྱུར་སྣ་དག་ལ་སྒྱུར། 

བོསྭ་ོལྷ་སྲིིན་གཡབོ་འིདེབོསེ་དམག་དཔེོན་ཆེེན་མ་ོདགུ་། ཁྱེད་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་

གཉིན་པེ་ོབོསྐང་བོ་ན།ི དམ་རྫོསེ་ཤ་ཁྲིག་དམར་གྱི་ིགཏེོར་མ་དང་། ཡུ་ཏེ་ིབོསྐང་རྫོསེ་

འིཚེོགསེ་པེསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐངསེ། ཁྱེད་ཀྱིི་ཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐངསེ་ནསེ་

ཀྱིང་། སྒྲུབོ་གཤེན་བོར་ཆེོད་མ་ིམཐུན་རྐྱེེན་རྣམསེ་བོཟློག སྡོ་ེབོརྒྱད་དམག་སྣ་སྡོང་

བོའི་ིདག་ལ་སྒྱུར། ནད་མུག་མཚེནོ་གྱི་ིདག་ཡུལ་ཆེམ་ལ་ཕོོབོསེ། གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ི

བོསྟན་པེ་གཉིནེ་པེ་ོསྲུངསེ། 

བོསྭ་ོམ་གཅོགི་ཐུགསེ་སྤྲུལ་མ་བོདུད་སྲིདི་པེའི་ིརྒྱལ། ལསེ་མཁན་བོདུད་མ་ོནག་

མ་ོདྲིག་རྩོལ་ཅོན། བུད་མེད་མ་ིཟིད་སྲིིན་མ་ོཁྲིོསེ་མ་བོཞིན། ཡུམ་གྱི་ིབོཀའི་སྡོོད་དམ་

ཉིམསེ་ཁྲིམ་ལ་འིདེབོསེ། དྲིེའུ་ནག་ཞོན་ནསེ་ཐོགསེ་མེད་ཕྱོོགསེ་བོཅུར་རྒྱུག བུད་

མེད་ཁ་དོག་སྣ་ཚེོགསེ་ཀུན་དུ་སྤྲུལ། ཤ་ཁྲིག་དམར་གཏེོར་དམ་རྫོསེ་བོདུད་རྩོིསེ་

བོསྐང་། སྔོོན་གྱི་ིཐ་ཚེིག་ཇི་ིབོཞིན་མ་བོསྙོེལ་བོར། གཤེན་རབོ་དམ་ཚེིག་ཅོན་ལ་སྡོོང་

གོགསེ་མཛོོད། དམ་ཉིམསེ་དག་བོ་ོམ་བོཏེང་ཁྲིམ་ལ་ཐོབོསེ། གཤེན་གྱི་ིའིཁོར་སྲུང་

བོཅོལོ་པེའི་ིཕྲིནི་ལསེ་མཛོདོ། 

བོསྭ་ོམ་གཅོིག་ཡང་སྤྲུལ་བོཀའི་སྡོོད་སྨན་མོའི་ིཚེོགསེ། གངསེ་དཀར་ཤ་མེད་

བོརྟན་མ་བོཅུ་གཉིིསེ་དང་། ཡང་སྤྲུལ་སྨན་མ་ོའིཁོར་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། ཤ་ཁྲིག་

གཏེོར་མ་སྨན་འིབྲུ་ཡུ་ཏེ་ིདང་། དམ་རྫོསེ་སྣ་ཚེོགསེ་ཚེང་པེསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། 

སྔོོན་འིབྱུང་ཁསེ་བླང་དམ་བོཅོསེ་མ་བོསྙོེལ་བོར། དམ་ཉིམསེ་དག་ལ་བོར་ཆེོད་ཧུར་

ཐུམསེ་ཐོངསེ། དལ་ཡམསེ་མཚེོན་གྱིིསེ་དག་བོ་ོམཐའི་རྒྱུད་ཐུལ། གཤེན་གྱི་ིའིཁོར་
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སྲུང་རྐྱེནེ་བོཟླགོ་གདུག་པེ་ཐུལ། མ་འིདའི་བོཅོལོ་པེའི་ིའིཕྲིནི་ལསེ་གྲུབོ་པེར་མཛོདོ། 

བོསྭོ་མ་གཅོིག་སྐུ་གསུམ་དོན་ལྡན་སྲིིད་གསུམ་རྒྱལ། བོཀའི་བློན་ཕོོ་ཉི་ཡང་

སྤྲུལ་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། ཁྱེད་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་གཉིན་པེ་ོབོསྐང་བོ་ནི། རྟེན་རྫོསེ་བོསྐང་

རྫོསེ་མཆེོད་པེའིི་ལོངསེ་སྤྱིོད་དང་། སྦྱིོར་སྒྲིོལ་གསེང་བོའིི་མཆེོད་པེ་དཔེག་མེད་

འིདིསེ། སྲིིད་རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། གཟུགསེ་སྒྲི་དྲི་ིར་ོརེག་

རྒྱན་བོོན་གཏེེར་དང་། མཚེན་ལྡན་བོམ་ཆེེན་བོདུད་ལྔའི་ིཤ་ཁྲིག་འིདིསེ། སྲིིད་རྒྱལ་

སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། རྩོ་བོརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱིར་བོའི་ིབོདུད་རྩོ་ིསྨན། 

ཡུ་ཏེ་ིགཡུ་འིབྲང་བོདུད་རྩོ་ིརྒྱ་མཚེ་ོའིདིསེ། སྲིདི་རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་དམ་

བོསྐང་། གཙང་ཤ་ལྟག་ཤ་ཤ་ཆེེན་ར་ིབོ་ོདང་། རུསེ་པེའི་ིགམ་མ་ཞག་ཆེེན་ཟི་ོརིསེ་

འིདསིེ། སྲིདི་རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། འིབྱུང་བོ་སྲིདི་པེ་འིག་ོབོའི་ི

ཁྲིག་ལ་སེོགསེ། གདུང་བོའི་ིསྙོིང་ཁྲིག་རག་ཏེའི་ིརྒྱ་མཚེ་ོའིདིསེ། སྲིིད་རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་

བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། འིབྲུ་སྣའི་ིགཏེརོ་བོཤོསེ་རྩོ་ིབོཅུད་དཀར་གསུམ་དང་། 

ཤིང་འིབྲསེ་ཁུ་བོ་འིབྲུ་བོཅུད་མངར་སྣ་འིདིསེ། སྲིིད་རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་

དམ་བོསྐང་། ལྷུན་པེོའི་ིདཔེེར་བོཞེངསེ་སྐྱ་ེའིགོའི་ིགཟུགསེ་བོརྙེན་དང་། འིདོད་ཡོན་

ཀུན་འིཚེོགསེ་གསེང་མདོསེ་རྒྱན་ལྡན་འིདིསེ། སྲིིད་རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་

དམ་བོསྐངསེ། ཞིང་ཆེེན་སྐམ་རློན་མཚེན་ལྡན་བོམ་ཆེེན་དང་། དབོང་པེ་ོམ་ེཏེོག་དར་

མའི་ིཤ་ེཐུན་འིདིསེ། སྲིིད་རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། སྒྲི་རྒྱལ་རྐང་

དུང་རྔ་གཤང་གླིིང་བུ་དང་། བྷན་དྷོ་ལྟག་སྤྲིོད་རྒྱུད་མང་རྔ་སྒྲི་འིདིསེ། སྲིིད་རྒྱལ་སྤྲུལ་

པེ་བོཅོསེ་པེའིི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། ཚེིལ་ཆེེན་གསུར་དུད་ཞུན་ཆེེན་མར་མེ་དང་། 
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མཚེན་ལྡན་ཡལོ་ཆེནེ་ལྕང་ལ་ོགཡབོ་མ་ོའིདསིེ། སྲིདི་རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་

དམ་བོསྐང་། དར་ནག་འིཕོན་གདུགསེ་རྒྱལ་མཚེན་རུ་མཚེོན་དང་། ཙཀྲི་ངར་ལྡན་

བྱེང་བུ་སྔོགསེ་བོརྒྱན་འིདིསེ། སྲིིད་རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའིི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། 

གཡག་རགོ་རྩོ་ེརྒྱལ་ལུག་ནག་དཔྱི་ིདཀར་དང་། མཁའི་ལྡངི་གསེརེ་མགི་རྨེ་བྱེའི་ིརྒྱལ་

མཚེན་འིདིསེ། སྲིདི་རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། སྟག་གཟིགི་གཅོན་

གཟིན་སྣ་ཚེོགསེ་རོལ་མ་ོདང་། ཤ་ིཤོན་དར་ཟིབོ་ལྷབོ་ལྷུབོ་སྣ་ཚེོགསེ་འིདིསེ། སྲིིད་

རྒྱལ་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་པེའི་ིཐུགསེ་དམ་བོསྐང་། 

ད་ེལྟར་ཁྱདེ་ཀྱི་ིཐུགསེ་དམ་གཉིན་བོསྐངསེ་ནསེ། སྒྲུབོ་གཤནེ་བོདག་ཅོག་འིཁརོ་

དང་བོཅོསེ་པེ་ལ། ལོངསེ་སྤྱིོད་འིཁོར་འིདབོསེ་ཚེ་ེནོར་དངོསེ་གྲུབོ་སྩོལ། སྐད་ཅོིག་

བོད་ེཆེེན་མཆེོག་ག་ིདངོསེ་གྲུབོ་སྩོལ། གཡུང་དྲུང་བོོན་གྱི་ིབོསྟན་པེ་དར་རྒྱསེ་སེལ། 

བོན་བོོན་བྱེད་ཁ་མུ་སྟེགསེ་ཟིོར་ཁ་ཟློགསེ། བོགེགསེ་རིགསེ་སྟོང་ཕྲིག་གླི་ོབུར་ཡེ་

འིབྲོག་ཟློགསེ། དལ་ཡམསེ་མ་ེའིབོར་དུསེ་མིན་འིཆེ་ིབོ་ཟློགསེ། དག་རྐུན་ཆེོམ་པེ་ོམ་ི

རྒོོད་མཚེོན་ཆེ་ཟློགསེ། སྐྱེ་བོོའི་ིཡ་ག་དུ་རུའིི་དམག་སྣ་ཟློགསེ། ཕོ་ོབོརྒྱསེ་མདའི་

བོདར་མ་ོབོརྒྱསེ་དུག་གཡོསེ་ཟླགོསེ། ཡསེ་ཀྱི་ིབོདུད་གཡོསེ་མསེ་ཀྱི་ིསྲི་ིལང་བོཟླགོ  

ལྟསེ་ངན་མ་ིམཐུན་ཕྱོགོསེ་རྣམསེ་དག་ལ་བོསྒྱུར། གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིབོསྟན་པེ་གཉིན་

པེ་ོསྲུངསེ། མ་འིདའི་བོཅོལོ་པེའི་ིའིཕྲིནི་ལསེ་གྲུབོ་པེར་མཛོདོ། །

ཅོེསེ་སྲིིད་པེའི་ིརྒྱལ་མ་ོཡང་སྤྲུལ་དང་བོཅོསེ་པེའི་ིབོསྐང་བོ་འིདིསེ། མ་མ་ོརང་ལ་ཁྲིོསེ་སེམ་ལོག་གམ། ཡང་ན་

ཉིམསེ་གིབོ་ཕོོག་གམ། ཡང་ན་དག་ལ་གཡེལ་ན་འིད་ིལྟར་བོསྐང་ང་ོ། ད་ེནསེ་མ་མོསེ་དག་བོ་ོབོསྒྲིལ་ཞིང་། གཤེན་གྱི་ི

བོསྟན་པེ་དར་ར།ོ །བོསྙོེན་སྒྲུབོ་བྱེེད་པེའི་ིསྐབོསེ་སུ་འིད་ིལྟར་བོསྐངསེ། མ་འིགྲུབོ་ན་སོག་ཅོིང་ཚེར་མང་དུ་ཡང་ཡང་བྱེ། 

སྤྱིིར་ཡང་སྒྲུབོ་གཤེན་གྱི་ིགཏེོར་མར་བོརྩོོན་ཞིང་བོསྐང་ན་མ་མ་ོདགྱིེསེ་ཏེེ། དག་བོ་ོཤུགསེ་ཀྱིིསེ་བོསྒྲིལ་བོསེ་འིད་ིགལ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ཆེའེི།ོ ། འིད་ིན་ིགཤནེ་གྱི་ིབོར་ཆེདོ་བོཟླགོ་ཅོིང་མཐུ་དབོང་ཆེ་ེབོསེ་ཀྱིང་འིད་ིགལ་ཆེེའི།ོ །གཤེན་བོནོ་སྐུ་ཚེ་ེབོསྲིངི་བོ་དང་

། སྔོགསེ་པེའི་ིཟིསེ་ནརོ་འིཕོལེ་བོ་ལ་འིད་ིགལ་ཆེའེི།ོ །འིད་ིལ་བོརྩོནོ་པེར་གྱིསིེ། མ་མ་ོསྒྲུབོ་པེའི་ིཆེ་ལག་མདསོེ་དང་བོསྐང་

བོཟློག་སྤུག་མར་འིབྱུང་བོ་འིད་ིདང་། གནད་གསུམ་ཁ་ཚེར་ལྔ་ཏེ་ེརྒྱུང་སྲུབོ་བྲག་ལ་ཡོད། ཕྱོ་ིརབོསེ་ལསེ་ཅོན་བུ་ཡིསེ་

གསེང་ལ་སྤྱིདོ། བོསྐང་བོ་འིད་ིན་ིགནམ་མཚེའོི་ིད་ོརིང་ལ་སྟངོ་རྒྱུང་མཐུ་ཆེེན་གྱིིསེ་མཛོད་པེའི།ོ །གསེང་ལ་སྤྱིདོ། འིད་ིལ་

གཏེེར་ཤོག་དམར་སྐྱ་ཞིང་ལ་མཐ་ོགང་དཀྱུསེ་ལ་མཐ་ོབོཞ་ིལ། སྔོ་ཕྱོ་ིཡིག་ཕྲིེང་བོརྒྱ་དང་ཉི་ིཤུ་རྩོ་བོདུན་འིདུག  འི་ོསྒོོམ་

ཕུག་པེའི་ིདངོསེ་གྲུབོ་ལགསེ་སེ།ོ །རིམ་པེར་བོརྒྱུད་ནསེ་བོདག་ལའི།ོ །དག་པེར་ཡོད་པེསེ་ཡིད་ཆེེསེ་པེར་མཛོོད། བོཀྲི་

ཤསིེ་པེར་ཤགོ ། 

ཡེོ་ཤེས་དབལ་མོའི་བསྐུལ་བ།

༸ མ་དུསེ་གསུམ་སེངསེ་རྒྱསེ་བོཀའི་སྐྱངོ་མཐུ་མ་ོཆེ།ེ །མ་མཆེགོ་སྲིདི་པེ་རྒྱལ་

མ་ོདབྱེངིསེ་ཀྱི་ིཡུམ། །སྐུ་མདགོ་མཐངི་ནག་ནམ་མཁའི་ིགཟི་ིམདངསེ་ཅོན། །སྐུ་ལ་རྨེ་

བྱེ་མཛོེསེ་པེའིི་ཐུལ་པེ་གསེོལ། །ཕྱོག་གཡསེ་གནམ་ལྕགསེ་རལ་གིསེ་དག་སྲིོག་

གཅོོད། །གཡོན་པེསེ་ཚེ་ེབུམ་གཤེན་གྱི་ིཚེ་ེསྲིོག་བོསྲིིང༌། །ཡ་ེཤེསེ་དབོལ་མ་ོའིཁོར་

དང་བོཅོསེ་པེ་ལ། །བོདུད་རྩོ་ིམ་ིབོཟིད་རྒྱན་ཚེོགསེ་འིད་ིའིབུལ་གྱིིསེ། །གཡུང་དྲུང་

བོོན་གྱི་ིབོསྟན་པེ་གཉིན་པེ་ོསྲུངསེ། །སྒྲུབོ་གཤེན་བོདག་ག་ིམཐུ་དཔུང་སྡོོང་གོགསེ་

མཛོོད། །བོདག་ཅོག་དཔེོན་སློོབོ་འིཁོར་དང་བོཅོསེ་པེ་ཡི། །མ་ིམཐུན་རྐྱེེན་དང་བོར་

ཆེད་མ་ལུསེ་ཀུན། །མཁའི་ཀློངོ་དབྱེངིསེ་སུ་ཐམསེ་ཅོད་ཞ་ིབོར་མཛོདོ། །བོསྭ་ོམ་མ་ར་

ཡ་ོཛོ། །

མ་མཆོེག་སིྲིད་རྒྱལ་གྱིི་ཀ་བསོྟོད་བཞུགས།

༸བོསྭ་ོམ་མ་ཛོ་བྷྱོ།ོ ཨ་ེམ་ཧོ།ོ ཀ་དག་སྤྲིསོེ་བྲལ་བོནོ་སྐུ་དབྱེངིསེ་ཀྱི་ིཡུམ། །ཁ་བོ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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ཅོན་དུ་བོོན་བོསྟན་འིཛུགསེ་པེའི་ིཕྱོིར། །ག་ནསེ་བོཞུགསེ་ཀྱིང་མ་མཆེོག་སྲིིད་རྒྱལ་

ཁྱེད། །ང་ཡིསེ་འིབོོད་པེ་ཙམ་གྱིིསེ་གཤེགསེ་སུ་གསེོལ། །ཅོ་གྲུ་འིཕྲིང་གསུམ་འིག་ོ

བོའི་ིནད་ལསེ་སྐྱོབོསེ། །ཆེ་ལུགསེ་མཛོེསེ་འིཛུམ་དགའི་བོའི་ིམདངསེ་སྟོན་ལ། །ཇི་

ཆེང་ཕུད་དང་རྒྱན་ལྡན་གཏེོར་མའིི་ཚེོགསེ། །ཉི་སྐྱོགསེ་ཐོད་པེ་རིན་ཆེེན་སྣོད་དུ་

བོཤམསེ། །ཏེ་ནོར་ལུག་ར་དཀོར་རྫོསེ་རྟེན་འིཛུགསེ་ནསེ། །ཐ་སྙོད་བྲལ་བོའི་ིམཆེོད་

པེསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །ད་ལྟ་བོདག་ཅོག་དཔེོན་སློོབོ་ཡོན་མཆེོད་ལ། །ན་ཚེ་སྡུག་

བོསྔོལ་འིཆེ་ིབོདག་ཅོ་ིཡོད་པེ། །པེ་རྩོལ་རྫུ་འིཕྲུལ་ད་ེན་ིམ་ཞན་ལ། །ཕོ་རོལ་བྱེད་དང་

རྦོད་སྟོང་ཞ་ིབོར་མཛོོད། །བོ་ག་ཀློོང་ཆེེན་དབུ་བོརྒྱ་ཕྱོག་སྟོང་མ། །མ་མ་ོམཁའི་འིག་ོ

གཟི་ེགྱིད་སར་མའི་ིཚེོགསེ། །ཙཀྲི་ཤ་འིབོལ་མཚེོན་ཆེ་ཕྱོག་ན་བོསྣམསེ། །ཚེ་ཟིེར་མ་ེ

དཔུང་འིབོར་བོའི་ིདབུསེ་ན་འིགྱིིང༌། །ཛོ་ཐུན་བོསྭ་ོདང་བྷྱོ་ོབྷྱོ་ོརྦད་པེའི་ིཚེ།ེ །ཝེ་བོརྒྱལ་

འུག་རྒོོད་སྤྱིང་མོསེ་ངུར་འིདུར་བྱེེད། ཞ་ལོང་འིོན་ལྐུགསེ་དལ་ཡམསེ་སྣ་ཚེོགསེ་

ཀྱིསིེ། །ཟི་ལམ་དག་ལ་སྟནོ་ཅོངི་དག་ཡུལ་ཕུང༌། །འི་བུ་བོདག་ག་ིའིདདོ་པེའི་ིདནོ་ཀུན་

འིགྲུབོ། །ཡ་མེད་དཔུང་དང་འིཆེ་ིབོདག་འིཇིིགསེ་ལསེ་སྐྱོབོསེ། །ར་སེ་ཡ་ན་སྨན་གྱི་ི

མཆེདོ་པེ་བོཞེསེ། །ལ་རྒྱ་སེངསེ་རྒྱསེ་བོསྟན་པེ་གཉིན་པེ་ོསྲུང༌། །ཤ་ཟིན་མ་མ་ོམཁའི་

འིག་ོཡན་ཆེད་དུ། །སེ་བོཅུའི་ིདབྱེངིསེ་ཀྱི་ིཡུམ་ཆེནེ་ཕྱོནི་ཆེད་ཀུན། །ཧོ་ཧོ་འིཛུམ་པེར་

ཞལ་གྱི་ིམདངསེ་སྟོན་ལ། །ཨ་དཀར་གཡུང་དྲུང་བོསྟན་པེའི་ིརྒྱལ་མཚེན་འིཛུག་པེར་

ཤོག །ཅོེསེ་པེ་སྲིིད་པེའི་ིརྒྱལ་མ་ོཞལ་གཟིིགསེ་ཀ་བོསྟོད་འིད་ིན་ིརྣལ་འིབྱེོར་ནམ་མཁའི་ལྷུན་གྲུབོ་ཀྱིིསེ་གཡསེ་རུའི་ི

གཙང་པེ་ོགྲུ་ཁུར་སྲིདི་རྒྱལ་ཞལ་གཟིགིསེ་སྐབོསེ་སུ་སྦྱིར་བོའི།ོ །

མི་བདུད་ཞལ་གཟིིཊ་མ་བཞུགས།



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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༸བོསྭ་ོརྒྱལ་བོ་གཤེན་གྱིི་བོསྟན་པེ་བོསྲུང་མཛོད་པེ། །མི་བོདུད་འིབྱེམསེ་པེ་

ཁྲིག་མགོ་མཐུ་རྩོལ་ཅོན། །སྒྲུབོ་གཤེན་བོདག་ལ་མགོན་སྐྱབོསེ་གོགསེ་མཛོད་

ཚེེ། །བོདག་ག་ིམདུན་གྱི་ིནམ་མཁའི་ིདབྱེིངསེ་ཀློོང་ན། །ཐོག་སེེར་འིབྲུག་སྒྲི་སྒྲིོགསེ་

པེའི་ིསྤྲིིན་ནག་དབུསེ། །སྐུ་ན་ིམུན་མདོག་དར་ནག་ན་བོཟིའི་གསེོལ། །ཆེིབོསེ་སུ་ཉི་

བོདུད་སྲིམ་ནག་རྔམ་པེ་བོཅོིབོསེ། །ཕྱོག་མཚེན་གཡསེ་ན་གནམ་ལྕགསེ་སྟ་མོ་

བོསྣམསེ། །དག་བོགགེསེ་མ་ལུསེ་མྱུར་དུ་སྒྲིལོ་བོར་མཛོདོ། །ཕྱོག་གཡནོ་དར་མདུང་

རུ་མཚེོན་རྒྱལ་མཚེན་འིཕྱོར། །སྒྲུབོ་གཤེན་ཚེེ་ནོར་ལོངསེ་སྤྱིོད་རྒྱསེ་པེར་

མཛོོད། །འིཁོར་དུ་བོདུད་དམག་བོཙན་དམག་གངསེ་འིདསེ་ཀྱིིསེ། །བོསྟན་དག་སྒྲིོལ་

ཞིང་བོོན་གྱི་ིབོསྟན་པེ་བོསྲུང་། །མ་ིབོདུད་གཙ་ོའིཁོར་སྤྲུལ་པེ་ཡང་སྤྲུལ་ལ། །གུསེ་

པེསེ་ཕྱོག་འིཚེལ་མ་ིདགའེི་ིལསེ་སྒྲིིབོ་བོཤགསེ། །དངོསེ་འིབྱེོར་ཡདི་སྤྲུལ་མཆེོད་སྤྲིནི་

རྒྱ་ཆེེན་འིབུལ། །བོདག་ལ་མགོན་སྐྱབོསེ་བོརྩོ་ེགདུང་མ་ཆུང་ཞིག །གང་བོཅོོལ་ལསེ་

རྣམསེ་མྱུར་དུ་གྲུབོ་པེར་མཛོོད། །ཅོེསེ་པེ་འིདི་སྐུ་མདུན་བོསེོད་ནམསེ་བློ་གོསེ་ཀྱིིསེ་མི་བོདུད་ཞལ་

གཟིགིསེ་སྐབོསེ་སུ་སྦྱིར་བོའི།ོ །

བྲག་བཙན་ཨ་བསེའི་བསྐུལ་བ་བཞུགས།

༄༅། །འིཇིགིསེ་བྱེདེ་འིབོར་བོའི་ིསྐུ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །བྲག་བོཙན་བོསྐང་བོསྐུལ་ལ། ཕུད་ཕྱོ་ེམ་མ་ཉིམསེ་

པེ་རནི་ཆེནེ་བོདར་ལ་བོཤོསེ་བུ་དམར་པེ་ོབྱེ། མཐའི་ལ་ཞལ་ཟིསེ་གཙང་བོཤོསེ་བོསྐརོ། ཕུད་གཙང་དང་སྤྱིན་གཟིགིསེ་

བོཤམསེ། དར་སྣ་དམར་པེོསེ་བོརྒྱན་ལ་སྒྲི་བོཏེང་ཞངི་འིད་ིསྐད་ད།ོ །

ཀཻྱི། སྲི་བོརྟན་བྲག་གི་མངའི་བོདག་པེོ། །བྱེང་ཤར་བོསེེ་མཁར་དམར་པེོའི་ི

བོདག །སྲིགོ་གཅོདོ་ཤན་པེ་ལསེ་ཀྱི་ིགངི༌། །བྲག་བོཙན་སྟངོ་སྡོའེི་ིརྗེ་ེབོ་ོཡནི། །ག་ིནད་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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ཤན་དམར་མངའི་བོདག་པེ།ོ །ཡབོ་ན་ིཨ་བོསེ་ེརྒྱལ་བོ་ལགསེ། །ཡུམ་ན་ིསེ་སྲིནི་མ་མ་ོ

ཡིན། །ཁྱེད་རང་སྲིོག་བོདག་དམར་པེོ་ཡིན། །ཤན་པེ་སྟོང་སྡོེ་འིབུམ་ཀྱིིསེ་

བོསྐརོ། །སེམེསེ་ཅོན་སྲིགོ་ལ་དབོང་ཡང་མཛོད། །འིཇིགིསེ་པེའི་ིམ་ིདམར་མདུང་ཙམ་

ཞགི །དབུ་ལ་རལ་པེ་དམར་པེ་ོགཟིངི༌། །སྐུ་ལ་དར་དམར་བོརེ་ཆེནེ་གསེལོ། །ཕྱོག་ན་

དར་མདུང་བོཙན་ཞགསེ་བོསྣམ། །ཆེིབོསེ་སུ་བོཙན་རྟ་དམར་ཞུར་བོཅོིབོ། །བྲག་བྱེ་

འུག་པེ་དག་ལ་འིགྱིེད། །གཟིསེ་པེའི་ིདག་བོ་ོམྱུར་དུ་སྒྲིོལ། །གཡུང་དྲུང་དག་འིདུལ་

དྲིག་པེ་ོརྗེེ། །ཁྱེད་ལ་ད་ནང་ནང་ག་ིག་ོའིདྲིེན་གྱིིསེ། །ད་ོནུབོ་ནུབོ་ཀྱི་ིསྐྱེམསེ་གསེོལ་

ལ།ོ །མཆེོད་པེ་དམ་པེ་འིད་ིབོཞེསེ་ལ། །བོདག་ག་ིསྡོོང་དང་གོགསེ་མཛོོད་ཅོིག །སྡོང་

དག་གནདོ་བོགགེསེ་རྡུལ་དུ་རླགོསེ། །མ་ིནརོ་ཟིསེ་གསུམ་དབོང་དུ་བོསྡུསེ། །དཀརོ་

བོདག་སྒྲི་བླ་ཁྱེད་ཀྱིིསེ་གྱིིསེ། །འིཁོར་སྲུང་རྐྱེེན་ཟློག་ར་ེབོ་སྐོང༌། །ཚེ་ེརབོསེ་ཀུན་གྱི་ི

སྲུང་མར་མཛོོད། །གཡུང་དྲུང་བོོན་གྱི་ིབོསྟན་པེ་སྲུངསེ། །བོཅོོལ་བོའི་ིཕྲིིན་ལསེ་གྲུབོ་

པེར་མཛོདོ། །་ཨ་བྷ་ིཤུ་སེ་མ་ཡ་ཏྲི་ིཤམ་རྦད་བྷ།ོ །ཨ་ེདམ་བྷ་ལངི་ཏེ་ཁ་ཁ་ཁ་ཧོ།ི །ཞསེེ་

བོརྗེདོ་ལ་གཏེརོ་མ་གཙང་སེར་བོསྐྱལ། ཕྱོ་ིརབོསེ་དནོ་དུ་སྟངོ་རྒྱུང་མཐུ་ཆེནེ་གྱིིསེ། མང་མཁར་ལྕགསེ་མཁར་མདའི་ཡ་ི

ཕུག་ཏུ་སྦསེ། ཕྱོསིེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྱུང་རྒོདོ་རྩོལ་གྱིསིེ་གཏེརེ་མའི།ོ །

རྒྱལ་པོེ་ཤེལ་ཁྲིབ་ཀྱིི་གཏོོརི་བསྐང་བཞུགས།

༄༅། །དབོལ་གསེསེ་རྔམ་པེའི་ིསྐུ་ལ་གུ་དུན་ཧྲུན། །གཏེོར་མ་ལ་ཤ་ཁྲིག་དམར་གྱི་ིབོརྒྱན་ལ་འིད་ིསྐད་

དོ། །བོསྭ་ོམ་གཡེལ་མ་འིདའི་བོསྟན་སྲུང་མཐུ་བོ་ོཆེེ། །ཆེ་ེབོརྗེིད་དཔེལ་འིབོར་འིཇིིག་

རྟེན་དཀོར་ནོར་བོསྲུང༌། །སྲུང་མ་དམ་ལྡན་ང་ཡི་དུསེ་ཀྱིི་སྔོོན། །སྔོོན་གྱིི་རྒྱལ་བོ་

འིཕོགསེ་པེ་རྣམསེ་ཀྱིི་བོཀའི། །བོཀའི་བོཞིན་ལསེ་བྱེེད་སེངསེ་རྒྱསེ་བོསྟན་པེ་
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བོསྲུང༌། །བོསྲུང་སྐྱབོོསེ་མགནོ་བྱེདེ་དག་གདནོ་གཡུལ་ལསེ་རྒྱལ། །རྒྱལ་ཆེནེ་སྐུ་ལ་

ཤེལ་ཁྲིབོ་འིབོར་བོ་བོརྗེིད། །བོརྗེིད་པེའིི་ཆེསེ་ལྡན་རྣལ་འིབྱེོར་ཡོངསེ་ཀྱིི་

གོགསེ། །གོགསེ་མཆེོག་ཆེེན་པེ་ོརྒྱལ་བོ་འིབོར་ཞེསེ་གགསེ། །གགསེ་ཞིང་སྙོན་པེའི་ི

སྒྲི་སྒྲིགོསེ་བོནོ་གྱི་ིམགནོ། །མགནོ་སྐྱབོསེ་སྡོངོ་བྱེདེ་སྨན་བོཙུན་གཤནེ་ལ་བོརྩོ།ེ །བོརྩོ་ེ

གདུང་གོགསེ་མཛོད་ཀླུ་མོ་འིོད་དཀར་མ། །མ་ལུསེ་བོསྟན་སྲུང་རྒྱལ་ཆེེན་འིཁོར་

བོཅོསེ་རྣམསེ། །རྣམ་རལོ་གསེང་བོའི་ིགནསེ་འིདརི་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། །བོསྐང་བོའི་ི

དམ་རྫོསེ་སྣ་ཚེགོསེ་མཛོསེེ་པེའི་ིགཟུགསེ། །གཟུགསེ་མཛོསེེ་ཡདི་འིངོ་རྔ་གཤང་སྙོན་

པེའི་ིསྒྲི། །སྒྲི་སྙོན་རལོ་མ་ོངར་ལྡན་སསོེ་ཀྱི་ིདྲི།ི །དྲི་ིགསུར་བོདའི་སྦྱིརོ་ཞལ་ཟིསེ་བོདའི་

དགུའི་ིར།ོ །ར་ོམཆེགོ་ཀུན་ལྡན་དཀར་མངར་ཤ་ཁྲིག་སྨན། །སྨན་ཕུད་ཡུ་ཏེ་ིདམ་རྫོསེ་

རག་ཏེ་དམར། །དམར་གྱི་ིཨརྒོ་འིབྲུ་བོཅུད་བོོང་ང་ེབོཤོསེ། །བོཤོསེ་བུ་བོརྒྱན་བྱེང་

དར་ཟིབོ་ལྷབོ་ལྷུབོ་མཛོསེེ། །མཛོསེེ་བོརྗེདི་ཡདི་འིངོ་ཟིད་མདེ་རནི་ཆེནེ་གཏེརེ། །གཏེརེ་

གྱི་ིགམ་འིཕྲིདོ་མ་ིདབོང་རྒྱལ་གྱི་ིདཀརོ། །དཀརོ་སྲུང་རྒྱལ་ཆེནེ་འིཁརོ་བོཅོསེ་ཐུགསེ་

དམ་བོསྐང༌། །བོསྐང་ནསེ་དགྱིེསེ་རབོ་མཆེོག་དང་ལྡན་པེར་མཛོོད། །མཛོོད་ཅོིག་

བོཅོོལ་བོའི་ིཕྲིིན་ལསེ་མྱུར་མཛོོད་ཅོིག ། ཅོེསེ་གཏེོར་བོསྐུལ་འིད་ིན་ིམཉིམ་མེད་ཆེེན་པེ་ོཤེསེ་རབོ་རྒྱལ་

མཚེན་གྱིིསེ། བོཀྲི་ཤསིེ་སྨན་རའིི་ིཁྲིདོ་དུ་སྦྱིར་བོའི།ོ །

རྒྱལ་ཆེེན་གྲོགས་པེ་སེང་གེའི་མཆོེད་བསོྟོད།

༸ ཀཻྱི། ཕྱོགོསེ་ཕྱོགོསེ་དག་ཀྱིང་ཕོ་ཀ་ིན། །ཉི་ིམ་བྱེང་ཕྱོགོསེ་ཕོ་ཀ་ིན། །ཡངསེ་པེ་

ཅོན་གྱི་ིགནསེ་ན་བོཞུགསེ། །ཐུགསེ་ཀྱི་ིཆེ་ོའིཕྲུལ་ཕྱོོགསེ་བོཅུར་ཁྱབོ། །སེེམསེ་ཅོན་

ཡོངསེ་ལ་སྤྲུལ་ཞིང་བོརྫུསེ། །ལྷ་སྲིིན་སྡོ་ེབོརྒྱད་ཀུན་དང་སྡོོང༌། །ནད་མུག་མཚེོན་
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འིཁྲུགསེ་བོདག་པེ་ོབྱེེད། །སེངསེ་རྒྱསེ་བོསྟན་སྲུང་དྲིག་རྩོལ་ཅོན། །སྐུ་མདོག་དཀར་

གསེལ་བླ་མའི་ིཚུལ། །རྒྱལ་ཆེེན་ནོར་ལྷ་གགསེ་སེེང་རྗེ།ེ །གཡུ་རྟ་བོཅོིབོསེ་ནསེ་སྟོང་

གསུམ་བོསྐོར། །ལྷ་འིདྲི་ེཀུན་ལ་དབོང་ཡང་བོསྒྱུར། །ལྷ་སྲིིན་སྡོ་ེབོརྒྱད་འིཁོར་གྱིིསེ་

འིསྐོར། །ཁྱེད་ཀྱི་ིབོཀའི་འིོག་མ་འིདུསེ་པེའིི། །ལྷ་འིདྲི་ེབྱེ་བོའི་ིམིང་ཡང་མེད། བོསྟན་

འིཛོནི་སྐྱསེེ་བུསེ་སྡོངོ་གགོསེ་མཛོདོ། །བོསྟན་དག་ཐམསེ་ཅོད་མྱུར་དུ་སྒྲིལོ། །ཁྱདེ་ཀྱི་ི

རྫུ་འིཕྲུལ་མཛོད་པེའི་ིཚེ།ེ །སྐུ་མདོག་ཆེ་ལུགསེ་ངེསེ་པེ་མེད། །ལྷ་འིདྲི་ེམ་ིགསུམ་ཀུན་

ལ་རྫུསེ། །སྟོང་གསུམ་འིདོད་རྒུའི་ིལོངསེ་སྤྱིོད་སྡུསེ། །དམ་ལྡན་རྣལ་འིབྱེོར་འིཁོར་

བོཅོསེ་ཀྱི།ི །བོཙན་ཕྱུག་དབོང་ཐང་ལངོསེ་སྤྱིདོ་སལེ། །དམ་ཉིམསེ་བོསྟན་དག་ཐམསེ་

ཅོད་ལ། །ནད་མུག་མཚེོན་འིཁྲུགསེ་ཆེར་ལྟར་ཕོོབོ། །དབྲ་སྟོན་ཤེར་རྒྱལ་སྤྱིན་སྔོ་

རུ། །གྱིེར་གྱི་ིབོསྟན་སྲུང་ཁསེ་བླངསེ་བོཞིན། །མ་ཐོག་མྱུར་དུ་འིདིར་བྱེོན་ལ། །གཙ་ོ

འིཁརོ་སྤྲུལ་པེ་ཡང་སྤྲུལ་བོཅོསེ། །རང་མཐུན་གདན་ལ་བོཞུགསེ་སུ་གསེལོ། །བོསྟན་

པེ་སྲུང་ཕྱོིར་གུསེ་ཕྱོག་འིཚེལ། །ཐུགསེ་འིགལ་ཐམསེ་ཅོད་བོཤགསེ་ཤིང་སྡོོམ། །སེ་

འིོག་སེ་སྟེང་སེ་བླ་ཡི། །ཕྱོ་ིནང་གསེང་བོའི་ིམཆེོད་རྫོསེ་ཀུན། །དངོསེ་འིབྱེོར་གནསེ་

འིདིར་བོཤམསེ་ནསེ་འིབུལ། །མ་འིབྱེོར་ཏེིང་འིཛོིན་དམིགསེ་ནསེ་འིབུལ། །གཙོ་

འིཁོར་སྤྲུལ་པེ་བོཅོསེ་རྣམསེ་ཀྱིི། །ཐུགསེ་དམ་ཡོངསེ་སུ་བོསྐང་གྱུར་ཅོིག །རྒྱལ་

བོསྟན་དར་བོའི་ིཕྲིིན་ལསེ་མཛོོད། །ཁྱེད་ལ་ཕྲིིན་ལསེ་བོཅོོལ་བོ་ན།ི །ནད་མུག་མཚེོན་

འིཁྲུགསེ་ཞ་ིབོར་མཛོོད། །སེངསེ་རྒྱསེ་བོསྟན་པེ་དར་བོར་མཛོོད། །སེེམསེ་ཅོན་བོད་ེ

སྐྱདི་འིཕོལེ་བོར་མཛོདོ། །རྣལ་འིབྱེརོ་འིག་ོའིདུག་གང་བྱེདེ་ཀྱིང༌། །བོསུ་སྐྱེལ་ཁ་འིཛོནི་

རྒྱབོ་བོརྟེན་མཛོོད། ཚེ་ེབོསེོད་ལོངསེ་སྤྱིོད་འིཕོེལ་བོར་མཛོོད། །ཁ་རྗེ་ེདབོང་ཐང་དར་
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བོར་མཛོོད། །དག་རྐུན་ཇིག་གསུམ་མེད་པེར་མཛོོད། །དམ་ཉིམསེ་དག་བོགེགསེ་

ཐམསེ་ཅོད་ཀྱི།ི །སྙོིང་ཁྲིག་དྲིོད་མ་ོམྱུར་དུ་བོཞེསེ། །དག་བོགེགསེ་མིང་ཡང་མེད་པེར་

མཛོོད། །བོདག་གིསེ་གང་བོཅོོལ་ཕྲིིན་ལསེ་ཀུན། །ད་ལྟ་མྱུར་དུ་འིགྲུབོ་པེར་

མཛོོད། །བོསྭ་ོ་ར་ཙ་གྷི་ིདྷོ་ིསེེང་ཧོ་སེརྦ་སེ་ིདྷོ་ིའིདུ། བོསྭ་ོ་ར་ཙ་གྷི་ིདྷོ་ིསེེང་ཧོ་ར་ིདྷོ་ི

ཨ་ཚེ་སྭཧཱ་ཕོཊཿ  ཅོསེེ་པེ་འིད་ིརྣམ་རྒྱལ་ཞེསེ་པེ་ཆུ་སྦྲུལ་ལརོ། རྒྱལ་ཆེནེ་གགསེ་སེངེ་གིསེ་དབྲ་བོཙུན་ཤརེ་རྒྱལ་

ལ་བོསྟན་པེ་བོསྲུང་བོའི་ིདམ་བོཅོའི་ཕུལ་བོར་བོརྟནེ་ནསེ་མཛོད་པེའི།ོ །

སོྲིག་བདག་གོྲོགས་མཆོེག་བསྐུལ་བ།

༄༅། །གནསེ་བོདག་གོགསེ་མཆེོག་བོཅོའི་ཐབོསེ་ལ། །གླིང་ཕོོར་རམ་བོསེ་ཟིངསེ་སྡོེར་གཅོིགབོཤོསེ་

བོསེང་ལྡེམ་པེ་ལྔ་སྟེ། །ར་དམར་རྟ་དམར་དང༌། བྱེ་དང་འིབྲང་རྒྱསེ་དང༌། །འིབྲསེ་ལུག་དང་ཡུ་ཏེིའི་ིཕུད་སྦྱིར། །སྤྱིན་

གཟིགིསེ་སྣ་ཚེགོསེ་དང༌། །མདའི་བྱེ་རྒོདོ་སྒྲི་ོལ་དར་དམར་བོཏེགསེ་པེ་བོརྟནེ་དུ་འིཛུགསེ་ལ་འིད་ིསྐད་ད།ོ །

༸ ཀཻྱི། ཕོ་ཡ་ིཆེ་ོསྨོསེ་པེ། །ཀླུ་བོཙན་མཐུ་བོ་ོཆེ།ེ །མ་ཡ་ིའིབྲང་སྨོསེ་པེ། །ཀླུ་མ་ོ

འིོད་འིབོར་མ། །ད་ེགཉིིསེ་བོཤོསེ་ཤིང་སྤྲུལ་པེའི་ིསྲིསེ། །མ་ིཕོ་ོདམར་པེ་ོགཅོིག །རྟ་

དམར་གླིགོ་རྒྱུ་བོཅོིབོསེ། །དབུ་ལ་ལ་ེརྒོན་དམར་པེ་ོབོཅོངིསེ། །སྐུ་ལ་དར་དམར་བོེར་

ཆེནེ་གསེལོ། །ཕྱོག་གཡསེ་ཟིངསེ་ག་ིདམར་པེ་ོབོསྣམསེ། །གཡནོ་པེསེ་བོཙན་ཞགསེ་

དམར་པེོ་གསེོལ། །འིཁོར་དུ་ཀླུ་བོཙན་འིབུམ་གྱིིསེ་བོསྐོར། །གསེང་བོའིི་མཚེན་

གསེོལ་བོ། །ཀླུ་བོཙན་རྡ་ོརྗེ་ེདཔུང་འིཇིོམསེ་རྩོལ། ཡང་ཅོིག་སྤྲུལ་པེའི་ིཚེེ། །མ་ིཕོ་ོ

དམར་པེ་ོལ། །དབུ་ལ་བོསེ་ེཡ་ིརྨེོག་ཞུ་གསེོལ། །སྔོོན་དམར་དར་གྱི་ིདབོང་རྟགསེ་

ཅོན། །སྐུ་ལ་བོསེེ་ཁྲིབོ་དམར་པེོ་གསེོལ། །བོསེེ་ཡི་ལྡེམསེ་དཀར་སྐེད་ལ་

བོཙུགསེ། །སྟག་རལ་གཡསེ་ལ་གཟིིག་ཤུབོ་གཡོན། །ལྕགསེ་ཀྱི་ིཆེག་བུ་ཞབོསེ་ལ་
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གསེོལ། །རྒྱབོ་ལ་བོསྭ་ེཕུབོ་དམར་པེ་ོལ། །སྦྲུལ་ནག་ཆུན་པེོའི་ིཕུབོ་ཐག་ཅོན། །ཕྱོག་

གཡསེ་བོཙན་མདུང་དམར་པེ་ོབོསྣམསེ། །ཆུ་དར་སྔོོན་པེོའི་ིབོ་དན་བོཏེགསེ། །ཡབོ་

ཡུམ་གཉིིསེ་ཀྱི་ིརྟགསེ་ཀྱིང་ཡནི། །ཕྱོག་གཡནོ་གསེརེ་གྱི་ིམདའི་གཞུ་འིཛོནི། །སྟངེ་ན་

ལྷ་བོཙན་འིབུམ་གྱིིསེ་བོསྐོར། །འིོག་ན་ཀླུ་བོཙན་འིབུམ་གྱིིསེ་བོསྐོར། །བོར་ན་བྲག་

བོཙན་འིབུམ་གྱིིསེ་བོསྐོར། །འིཁོར་ན་ིའིབུམ་ཕྲིག་བོསེམ་མ་ིཁྱབོ། །བོཞུགསེ་པེའི་ིསྐུ་

མཁར་ནི། །སྲིིན་པེོ་རི་ཡི་བྲག །ཐུགསེ་ཀྱིི་དགྱིེསེ་སྡོེ་ནི། །མཚེོ་སྨན་རྒྱལ་མོ་

ལགསེ། །བོཀའི་ཡ་ིབློན་པེ་ོནི། །སྲིོག་བོདག་རྒྱལ་པེ་ོལགསེ། །རྗེ་ེའིབོངསེ་དཔེོན་

གཡོག་ལ། །གསེསེ་བོཤོསེ་རུ་དགུ་དང༌། །བོཤོསེ་སེངསེ་ལྡེམ་པེ་དང༌། །མདའི་

དམར་དར་དམར་དང༌། །ཞལ་ཟིསེ་སྣ་ཚེགོསེ་དང༌། །ཛོ་གད་སྐྱམེསེ་གང་དང༌། །རནི་

ཆེེན་སྣ་ལྔའིི་མཆེོད། །གོགསེ་མཆེོག་ཆེེན་པེོ་རྒྱལ་བོ་འིབོར། །མ་ཡོ་མ་འིཐུར་

བོར། །སྡོངོ་དང་གགོསེ་མཛོདོ་ཅོགི །བྱེནི་རླབོསེ་མཐུ་རྩོལ་དངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། །གསེལོ་

མཆེདོ་གཙང་མ་འིད་ིབོཞསེེ་ལ། །སྒྲུབོ་གཤནེ་བོདག་ག་ིམགནོ་སྐྱབོསེ་མཛོདོ། །བོཅོལོ་

བོའི་ིཕྲིིན་ལསེ་གྲུབོ་པེར་མཛོོད། །རྒྱལ་པེ་ོཆེེན་པེོའི་ིགསེོལ་ཟིསེ་བོགྱིིསེ་ཤིག་ཅོེསེ་བྱེའིོ། །ད་ེནསེ་རང་ཡ་ི

དམ་གྱི་ིང་རྒྱལ་དང་མ་བྲལ་བོར་བྱེསེ་ནསེ་འིད་ིསྐད་ད།ོ ། 

ཀཻྱི། ཕྱོོགསེ་ཕྱོོགསེ་དག་ཀྱིང་ཕོ་ཀ་ིན། །ཉི་ིམ་ཤར་ཕྱོོགསེ་ཕོ་ཀ་ིན། །ར་ིབོ་ོམ་ལ་

ཡ་ཡ་ིརྩོ་ེམ་ོན། །དུང་མཁར་ད་ེན་ིདཀར་པེ་ོལ། །འིབྲམ་བོཞ་ིལྕགསེ་ལ་བྱེ། །ལྕགསེ་ཀྱི་ི

འིབྲམ་བོཞ་ིལ། །འིོག་ན་བྱེ་ིམ་ིའིཛུལ། །ཟུར་བོཞ་ིདུང་ལ་བྱེསེ། །དུང་ཟུར་དཀར་པེ་ོ

ལ། །སྐྱ་ིསེརེ་རླུང་མ་ིའིཕྱོ།ོ །ལགོསེ་བོཞ་ིཤལེ་ལ་བྱེསེ། །ཤལེ་ལགོསེ་སྐྱ་བོ་ོལ། །གཟིར་

ཏེ་ེསྤྲིེལ་མ་ིའིཛོེག །ཁ་པེད་གསེེར་ལ་བྱེསེ། །གསེེར་པེད་སེེར་པེ་ོལ། །མཐ་ོསྟ་ེརྒོོད་མ་ི
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ལྡངི༌། །ཅོདོ་པེཎ་གཡུ་ལ་བྱེསེ། །གཡུ་ཡ་ིཅོདོ་པེཎ་ལ། །གཉིན་ཏེ་ེཁྱུང་མ་ིཆེགསེ། །སྒོ་ོ

མོ་དུང་ལ་བྱེསེ། །དུང་གི་སྒོོ་མོ་ལ། །གཉིན་ཏེེ་རྒོོད་མི་ལྡིང༌། །རེ་བོཞི་གཟིི་ལ་

བྱེསེ། །གཟི་ིཡ་ིར་ེབོཞ་ིལ། །གདུང་སྟ་ེརླུང་མ་ིའིབྱུང༌། །དུང་ག་ིཡག་ཤངི་ཁྲི་ལ་ལ། །ད་ེ

ལ་གདུག་པེའི་ིསྦྲུལ་མ་ིའིཁྲིལི། །ཁྲུ་གང་ཙམ་གྱི་ིགནམ་མ་སློེབོསེ། །ཆེག་གང་ཙམ་གྱི་ི

སེར་མ་སློེབོསེ། །དེ་འིདྲིའིི་མཁར་གྱིི་ནང་ཤེད་ན། ཤར་ཕྱོོགསེ་རྒྱལ་པེ་ོཤེལ་ཁྲིབོ་

ཅོན། །རྒྱལ་ཕྲིན་འིབུམ་གྱི་ིདབུསེ་ན་འིགྱིིང༌། །སྐུ་ལ་དུང་འིོད་དཀར་པེ་ོའིཁྲིིལ། །ཞང་

ཞུང་བོནོ་གྱི་ིམཚེན་གསེལོ་བོ། །ཡ་ཅོ་ོདཀར་པེ་ོཞསེེ་ཀྱིང་བྱེ། །རྒྱ་གར་ཆེསོེ་ཀྱི་ིམཚེན་

གསེོལ་བོ། རྒྱལ་པེ་ོཆེེན་པེ་ོཤེལ་སྐྱ་ཅོན། སྤུ་རྒྱལ་བོོད་ཀྱི་ིམཚེན་གསེོལ་བོ། །ཉི་ིཔེང་

སེད་ཀྱི་ིམཐུ་བོ་ོཆེེ། སྐྱ་ེབོ་ོཡོངསེ་ཀྱི་ིམཚེན་གསེོལ་བོ། །ཤར་ཕྱོོགསེ་རྒྱལ་པེ་ོའིོད་

དཀར་འིཛོིན། སྔོགསེ་པེ་རྡོ་རྗེེའིི་མཚེན་གསེོལ་བོ། །སྲིོག་བོདག་རྒྱལ་པེོ་འིོད་པེོ་

ཆེེ། །མཐུ་རྩོལ་འིོད་ཀྱི་ིམཐུ་བོ་ོཆེེ། །སྔོོན་གྱི་ིབོསྐལ་པེ་དང་པེ་ོལ། །རྒྱ་གར་གཙུག་

ལག་ན་ལནེ་ཏྲི་ཡ་ིསྲུང་མ་མཛོད། །ཆེབིོསེ་སུ་སྔོནོ་པེ་ོགཞའི་འིདྲི་བོཅོབིོསེ། །སྐུ་ལ་འིདོ་

ཀྱི་ིསློགསེ་པེ་གསེོལ། །ཉི་ིཟླའི་ིའིོད་ཟིེར་འིཕྲིོསེ་པེ་གསེོལ། །འིཛོམ་གླིིང་འིོད་ཀྱི་ིཁེངསེ་

པེར་བྱེེད། །སྐུ་ཡ་ིརྫུ་འིཕྲུལ་མཛོད་པེའི་ིཚེ།ེ །སྐུ་ལ་ཤེལ་སློག་སྐྱ་བོ་ོགསེོལ། །སེེམསེ་

ཅོན་ཡངོསེ་ལ་མངའི་དབོང་མཛོད། །འིཛོམ་གླིངི་སྲིདི་པེ་ཉུལ་བོའི་ིཚེ།ེ །སྐུ་ལ་དུང་ཁྲིབོ་

དཀར་པེོ་གསེོལ། །དབུ་ལ་དུང་རྨེོག་དཀར་པེོ་ཅོིག །སྐར་ཆེེན་འིོད་ཟིེར་འིཕྲིོ་བོ་

ནི། །འིཛོམ་གླིིང་གསེལ་བོའི་ིའིོད་དཔུང་ཅོན། །ཆུང་སྲི་ིཀུན་གྱི་ིམངའི་བོདག་པེ།ོ །ན་

ཆུང་ཀུན་གྱི་ིཡདི་ཀྱིང་འིཕྲིགོ །སྲིགོ་བོདག་སྲིདི་པེའི་ིརྒྱལ་པེ་ོབྱེ། །བོདོ་ཡུལ་དབུསེ་སུ་

བྱེོན་པེའིི་ཚེེ། །རྒྱལ་པེོ་ཁྱེའུ་ཆུང་ཞེསེ་ཀྱིང་བྱེ། །དབུ་ལ་དར་དཀར་འིགྱིིང་ཐོད་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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བོཅོིངསེ། །སྐུ་ལ་དར་དཀར་རལ་ག་གསེོལ། །གསེེར་གྱིི་གོང་ལག་འིོད་དུ་

འིཕྲི།ོ །དཀར་པེ་ོཕུན་དམར་ཆེིབོསེ་སུ་བོཅོིབོ། །གསེེར་ཁྲིབོ་སེེར་པེ་ོསེ་ིལ་ིལི། གཡུ་

མཐུར་སྔོོན་པེ་ོན་ར་ར། །དུང་གི་སྒོ་སྟན་ཝེང་སེེ་ཝེང༌། །དུང་ཡོབོ་དཀར་པེ་ོཁྲི་ལ་

ལ། །ཕྱོག་ན་སྦ་ལྕགསེ་དཀར་པེ་ོབོསྣམསེ། །རུ་དར་དཀར་པེ་ོགནམ་དུ་འིཕྱོར། །སྐྱསེེ་

པེ་ཀུན་གྱི་ིབོདུད་ཀྱིང་བྱེེད། །ཁྱདེ་ཀྱི་ིརྫུ་འིཕྲུལ་མཛོད་པེའི་ིཚེ།ེ །དུང་ག་ིམ་ིཕོ་ོདཀར་པེ་ོ

གཅོིག །འིོད་དཔུང་དཀར་པེ་ོཀྱི་ིལ་ིལ།ི དུང་རྟ་དཀར་པེ་ོཆེིབོསེ་སུ་བོཅོིབོ། །ཤེལ་གྱི་ི

བྱེ་དཀར་གླིད་ན་ལྡིང༌། །ཁྱ་ིདཀར་སྣ་དམར་ཕྱོ་ིནསེ་འིབྲིང༌། །སྲིོག་ཆེགསེ་ཀུན་གྱི་ི

བོདག་པེ་ོཡནི། །ཐའེུ་རང་འིབུམ་གྱི་ིགཙ་ོབོ་ོལགསེ། །སྙོ་ོའིབོགོ་གྱིངོ་བོརྡལོ་བོདག་པེ་ོ

ལགསེ། །འིགངོ་པེ་ོསྟངོ་སྡོ་ེཕོ་ོཉིར་འིགྱིདེ། །རྫུ་འིཕྲུལ་སྟབོོསེ་དང་ལྡན་པེ་ཁྱདེ། །སྲིདོ་ལ་

ཚུར་བྱེནོ་ཟླ་བོའི་ིཟིརེ་ལ་བྱེནོ། །སེམེསེ་ཅོན་ཀུན་གྱི་ིསྲིགོ་གཅོདོ་བྱེདེ། །ནམ་གུང་ཐུན་

ལ་བོབོ་པེའི་ིཚེེ། །སྐུ་ལ་ཤེལ་ཁྲིབོ་འིོད་འིཕྲི་ོགསེོལ། །འིོད་ཀྱི་ིཐམསེ་ཅོད་སྔོངསེ་སུ་

འིཇུག ། སྔོངསེ་པེ་དམ་ཉིམསེ་བོརྒྱལ་དུ་འིཇུག ། བུད་མདེ་ཀུན་གྱི་ིསྙོངི་དུ་འིཇུག ། 

ཕྱོག་ན་ཟིངསེ་ག་ིདམར་པེ་ོཐགོསེ། །སྐྱསེེ་པེ་ཀུན་གྱི་ིསྲིགོ་གཅོདོ་བྱེདེ། །གངི་ཆེནེ་ཤར་

གྱི་ིསྐྱེསེ་གཅོིག་པེ།ོ །ཁྱེད་ལ་དམ་རྫོསེ་མཆེོད་པེ་འིབུལ། །སྡོང་བོའི་ིདག་བོོའི་ིསྲིོག་རྩོ་

ཆེོད། །ཐོ་རངསེ་ཕོར་ལ་གཤེགསེ་པེའིི་ཚེེ། །སྐྱ་རེངསེ་དང་པེོ་གཤེགསེ་པེའིི་

ལམ། །སྐར་ཆེནེ་དང་པེ་ོགླིད་ཀྱི་ིཞྭ། །ཁྱདེ་ལ་དམ་རྫོསེ་མཆེདོ་པེ་འིབུལ། །ཉི་ིཤར་ཚུར་

ལ་བྱེོན་པེའི་ིཚེེ། །ཉི་ིཟིེར་དམར་པེ་ོརྟ་རུ་ཞོན། །ཉི་ིཔེང་སེད་ཀྱི་ིམཐུ་བོ་ོཆེེ། །ཁྱེད་ཀྱི་ི

བོཀའི་བླནོ་ཆེནེ་པེ་ོན།ི །བོན་དྷོ་ེནག་པེ་ོདར་གྱི་ིཕོདོ་ཁ་ཅོན། །ཤལེ་གྱི་ིཟིངསེ་ག་ིསྐདེ་ལ་

བོཙུགསེ། །དག་སྲིོག་གཅོོད་པེའིི་མཐུ་རྩོལ་ཅོན། །རེསེ་འིགའི་བྱེི་ལ་ག་པེར་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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སྤྲུལ། །འིོད་དཔུང་གསེེབོ་ནསེ་རྒྱུག་མཆེོང་བྱེེད། །རེསེ་འིགའི་སྤྲིེའུ་ག་པེར་

སྤྲུལ། །ཞལ་འིཛུམ་མང་པེ་ོམུ་ལུ་ལུ། །རསེེ་འིགའི་ཁྱ་ིདཀར་སྣ་དམར་སྤྲུལ། །དག་བོའོི་ི

སྲིོག་ལ་ཧོབོ་ཐོབོ་བྱེེད། །རེསེ་འིགའི་བྱེ་དཀར་ཐ་ོལེར་སྤྲུལ། །དག་བོོའི་ིབླ་ཚེ་ེསར་

གྱིསིེ་འིདབེོསེ། །རསེེ་འིགའི་བོཙུན་པེ་ཆེནེ་པེ་ོསྤྲུལ། །མཁར་སེལི་གསེགེ་གཤང་ཁྲི་ལ་

ལ། །རེསེ་འིགའི་བུ་ཆུང་ཆེེན་པེོར་སྤྲུལ། །ན་ཆུང་གཞོན་པེའི་ིསྲིིད་ཀྱིང་འིཕྲིོག །ར་ེ

འིགའི་ཁྱེའུ་ཆུང་དར་ཆེསེ་ཅོན། །དམ་ཚེིག་ཅོན་ལ་དངོསེ་གྲུབོ་སྟེར། །རྫུ་འིཕྲུལ་འིོད་

ཀྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོཡིན། །གཙུག་ལག་ཁང་ག་ིསྲུང་མ་ཡིན། །ལྷ་ཁང་ཀུན་གྱི་ིདཀོར་བོདག་

ཡིན། །འིཁོར་ན་ིརྒྱལ་ཕྲིན་སྟོང་སྡོ་ེཡིན། །ལྕམ་མ་ོསྲིསེ་དང་འིཁོར་བོཅོསེ་ལ། །དམ་

རྫོསེ་མཆེདོ་པེ་སྣ་ཚེགོསེ་དང༌། །སྤྱིན་གཟིགིསེ་དཀརོ་ཆེསེ་སྣ་ཚེགོསེ་འིབུལ། །དུང་རྟ་

དཀར་པེོ་དང༌། །བྱེ་དཀར་ཐོ་ལེ་རྟ་རུ་འིབུལ། །སྙུག་རྒོོད་གཙང་མ་རྟེན་དུ་

འིཛུགསེ། །དམ་ཉིམསེ་དག་ལ་སྙོོ་འིབོོགསེ་ཐོངསེ། །གླིོ་བུར་ཧུར་ཐུམ་དག་བོོ་

སེོད། །སྲིོག་རྩོ་ཆེོད་ལ་སྙོིང་ཁྲིག་དྲིོངསེ། །དག་བོ་ོབོསྒྲིལ་བོའི་ིདུསེ་ལ་བོབོ། །བོཅོོལ་

བོའི་ིཕྲིིན་ལསེ་གྲུབོ་པེར་མཛོོད། །ར་ཙ་ཏྲི་ིཏྲི་ིསེ་མ་ཡ། །དག་བོོའི་ིསྙོིང་ལ་བྷ།ོ །ར་ཙའི་ི

དག་སྲིགོ་ཆེདོ། །སྲིགོ་རྩོ་གཏུབོ། ཁྲིག་ལ་ཡ། །མ་ར་ཡ་རྦད། །བྷ་ལངི་ཏེ་ལ་ཁ་ཧཱ།ི །ཨ་

སྨྲ་ིཏེ་ལ་ཁ་ཧཱི། །པུ་ཙ་ལ་ཁ་ཧཱི། །ཤ་ཁྲིག་ལ་ཁ་ཧཱི། །ཅོེསེ་བོརྗེོད་ལ་མཆེོད་པེ་འིབུལ་ཞིང་བོཅོོལ་

བོའི།ོ །བོསེམ་ཡསེ་གཏེརེ་མ་རྒྱལ་པེ་ོམཆེདོ་ཐབོསེ་གསེང་བོསྐུལ་ཨུ་ཡ། དགེའི།ོ །བོཀྲི་ཤསིེ། །

བོན་སོྐྱང་མངའ་གསོལ་བཞུགས།

༸བོསྭ་ོམ་གཡེལ་མ་འིདའི་བོོན་སྐྱོང་ཚེོགསེ། །རྟག་ཏུ་མཆེོད་ཅོིང་བོསྟེན་པེའི་ི

ཕྱོིར། །བོརྟེན་གཏེོར་འིདི་ཡི་མངའི་གསེོལ་ལོ། །རྒྱུན་ཏུ་མི་འིབྲལ་འིགོགསེ་པེའིི་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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ཕྱོིར། །རྒྱུན་གྱི་ིགཏེོར་མསེ་མངའི་གསེོལ་ལོ། །ཐུགསེ་དམ་གནད་ནསེ་བོསྐུལ་བོའི་ི

ཕྱོིར། །སྙོིང་པེ་ོསྔོགསེ་ཀྱིིསེ་མངའི་གསེོལ་ལོ། །སྐུ་ཡིསེ་གཟི་ིམདངསེ་བོསྐྱེད་པེའི་ི

ཕྱོིར། །དཔེའི་བོ་ོཆེང་གིསེ་མངའི་གསེོལ་ལོ། །གསུང་མཆེོག་དྲིག་པེོར་སྒྲིོགསེ་པེའི་ི

ཕྱོརི། །རཀྟ་ཁྲིག་གིསེ་མངའི་གསེལོ་ལ།ོ །ལྗགསེ་ཀྱི་ིདབོང་པེ་ོཚེམི་པེའི་ིཕྱོརི། །དམར་

ཆེེན་གཏེོར་མསེ་མངའི་གསེོལ་ལ།ོ །ཐུགསེ་མཆེོག་བོད་ེལ་བོཀོད་པེའི་ིཕྱོིར། །བོདུད་

རྩོི་སྨན་གྱིིསེ་མངའི་གསེོལ་ལོ། །དབོང་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པེའིི་ཕྱོིར། ཕྱོི་ནང་

མཆེདོ་པེསེ་མངའི་གསེལོ་ལ།ོ །བོསྒྲུབོ་གཤནེ་སྐུ་ཚེ་ེབོསྲིངི་བོའི་ིཕྱོརི། །གསེརེ་གྱི་ིཕུར་

པེསེ་མངའི་གསེོལ་ལོ། །ཕོ་ོབོརྒྱུད་འིཕོན་དར་རྒྱསེ་པེའི་ིཕྱོིར། ངང་མོའི་ིསྙོིང་གིསེ་

མངའི་གསེལོ་ལ།ོ །མ་ོརྒྱུད་བོཙན་དར་འིཛོམོསེ་པེའི་ིཕྱོརི། །དུང་ལུག་སྙོངི་གསིེ་མངའི་

གསེལོ་ལ།ོ །འིཁོར་འིདབོསེ་དར་རྒྱསེ་འིཛོམོསེ་པེའི་ིཕྱོརི། །སྨན་ཤའི་ིསྙོངི་གིསེ་མངའི་

གསེོལ་ལོ། །སྙོན་གགསེ་བོཙན་ཕྱུག་འིཛོོམསེ་པེའི་ིཕྱོིར། །བྱེ་རྒོོད་རྒྱལ་མཚེན་འིད་ི

ཡིསེ་མངའི་གསེོལ་ལོ། །སྔོོན་ཚེ་ེརྒྱལ་བོའིི་སྤྱིན་སྔོ་རུ། །ཅོ་ིལྟར་ཁསེ་བླངསེ་དམ་

བོཅོསེ་བོཞིན། །དུསེ་གསུམ་སེངསེ་རྒྱསེ་བོསྟན་པེ་སྲུངསེ། །སྒྲུབོ་རྒྱུད་འིཛོིན་པེའི་ི

དབུ་འིཕོང་བོསྟོད། །བོསྒྲུབོ་གཤེན་བོསེམ་པེའི་ིདོན་རྣམསེ་བོསྒྲུབོསེ། །ཆེག་ཉིམསེ་

འིགལ་འིཁྲུལ་བྱེང་བོར་མཛོདོ། །ཚེ་ེདང་ལངོསེ་སྤྱིདོ་རྒྱསེ་པེར་མཛོདོ། །སྡོང་བོའི་ིདག་

བོ་ོའིདུལ་བོར་མཛོདོ། །ཐུགསེ་དམ་བོསྐང་བོའི་ིདུསེ་ལ་བོབོ། །མངའི་ཆེནེ་གསེལོ་བོའི་ི

དུསེ་ལ་བོབོ། །དབོལ་ཁ་གསེལོ་བོའི་ིདུསེ་ལ་བོབོ། །མངའི་གསེོལ་དནོ་དང་ལྡན་པེར་

མཛོདོ། མངའི་གསེལོ་བྱེསེ་པེསེ་ཐུགསེ་མ་གཡལེ། །བོཅོལོ་བོའི་ིཕྲིིན་ལསེ་གྲུབོ་པེར་

མཛོོད། །ཅོེསེ་པེསེ་གྱིེར་ལ་མདོསེ་དང་གཏེོར་མ་ལ་སྨན་རག་བྲན། བོོན་སྐྱོང་མངའི་གསེོལ་འིད་ིགཉིེན་བོོན་ལ་ིཤུ་

སྟག་རངི་གསིེ་མཛོད་པེའི།ོ །ཉིམསེ་ཆེགསེ་ཆེ་ེའིམ་སྒྲུབོ་པེ་གཏུང་པེའིམ། དག་ལ་རྟགསེ་མ་ཐནོ་པེའིམ། འིཁརོ་ལ་འིགལ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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རྐྱེནེ་བྱུང་བོའིམ། དའེི་ིདནོ་དུ་ཡ་ིགརེ་བོཀདོ། ས་ག་ོསྟག་ཚེང་ནསེ་རྙེདེ་པེའི།ོ །

གརི་འདུག་ཡུལ་སའི་བསང་མཆོེད་ཕིྲིན་ལས་མྱུརི་གྲུབ།

༄༅། །ཡདི་དམ་ལྷ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ །རང་ཉིདི་གར་འིདུག་ག་ིསེ་ཕྱོགོསེ་ཀྱི།ི སེ་བོདག་ཀླུ་གཉིན་གཏེདོ་

དང་གཞ་ིབོདག་ལ། གཏེོར་མ་འིབུལ་ཞིང་གོགསེ་སུ་བོཅོོལ་བོ་དང༌། འིགེསེ་པེ་བོསྡུམ་ཞིང་དབོང་དུ་བོསྡུ་བོའི་ིཕྱོིར། 

སེེམསེ་བོསྐྱེད་ལྡན་པེའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་བོསེ། དཀྱིིལ་འིཁོར་མཆེོད་རྫོསེ་བོཤམ་ཐབོསེ་ལོགསེ་སུ་གསེལ། མཎཇི་ིརྐང་

གསུམ་ཐགོ་ཏུ་གཞ་ིབོདག་མཆེདོ་པེ་བོཤམསེ། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཤལེ་ཚེགི་ཕྱོ་ེམར་ལ་སེགོསེ་དམགིསེ་པེའི་ི

བོརྟནེ་རྫོསེ་ལངོསེ་སྤྱིདོ་སྣ་ཚེགོསེ་བོཤམསེ་ལ། ད་ེནསེ། 

རང་ཉིིད་ཀུན་བོཟིང་དུ་བོསྒོོམ་ལ། དཀར་པེ་ོདག་ེབོ་ལ་དད་པེ་སྐྱེསེ་པེསེ། གཞ་ི

བོདག་ཡུལ་སེ་ལྷ་ཀླུ་མཐུ་སྟབོོསེ་དང་ལྡན་པེ་རྣམསེ་ཀྱིསིེ། བོདག་ལ་དགའི་མགུ་ཡདི་

རང་ཕུལ་ནསེ་དག་ེབོའི་ིསྡོོང་གོགསེ་བྱེེད་པེར་བོསེམ། ད་ེནསེ་སྤྱིན་དྲིང་ལ་བོསྟིམ། གར་གནསེ་

ཡུལ་སེ་ད་ེནསེ་ཡིད་དམ་གྱི་ིསྔོགསེ་བོཤམ་འིད་ིགདགསེ་ལ་བོཟླའིོ། །ཨཱ་ཨ་དཀར་སེ་ལ་ེའིོད་ཨ་ཡ་ཾ་

དུ། །་ཨ་ཀ་ཛོ་ཤ་ར་ཌཀྐི་ིན།ི སེརྦ་དྷོ་ེབོ་ཡང་ར་ིཔེང་ཀངོ་ཛོ། ་ན་ག་ལ་ེཧཱུྃ།ྃ དུམ་པེ་

ལ་ེཧཱུྃ།ྃ ན་ག་ར་ཙ་ཨ་གུ་ཤ་ཡ་ཛོ་ཛོ་སེིདྷོ་ིཛོ་ཧཱུྃ།ྃ ད་ེནསེ། སྐད་ཅོགི་བོདག་ཉིདི་ཡ་ིདམ་ང་

རྒྱལ་གྱིིསེ་མ་ེཡ་ིཐབོ་ནང་དུ་མཁའི་འིག་ོམ་སྐུ་མདོག་སེེར་མ་ོཞལ་གཅོིག་ཕྱོག་གཉིིསེ་

གཡསེ་བྷན་དྷོ། གཡོན་དུ་བོདུད་རྩོིའིི་བུམ་པེ་བོསྣམསེ་པེ། རིན་པེོ་ཆེེའིི་རྒྱན་སྣ་

ཚེགོསེ་ཀྱིསིེ་བོརྒྱན་པེ་གཅོགི་མའེི་ིདཀྱིལི་འིཁརོ་ནང་དུ་བོསྐྱདེ། ད་ེནསེ་ཞལ་དུ་མཁན་ཤུག་ཕྱོ་ེ

མར་འིབུལ་བོ་ནི། ་ཨ་མ་རཌྞ་ཛོ་ིབྷན་དྷོ་ེསེརྦ་དྷོ་ེབོ་ཨ་ན་ལ་ེསྭཱཧཱ། གང་འིདོད་ཁ་བོསྒྱུར། དག་ེ

བོའི་ིབོར་ཆེད་ལོག་འིདྲིེན་སྡོང་དག་གནོད་བོགེགསེ་ཐམསེ་ཅོད་ཞ་ིབོ་ཤན་ཏེིང་ཀུ་རུ་

ཡ་ེསྭཱཧཱཿ ། ད་ེནསེ་བོསྟོད་པེ་ན།ི ཀཻྱི། སྟོང་གསུམ་སྲིིད་པེའི་ིའིཇིིག་རྟེན་དང་། ། ཡུལ་ར་ིསེ་
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ཕྱོོགསེ་འིད་ིདག་ལ། །གནསེ་པེའི་ིསེ་བོདག་ཀླུ་གཉིན་དང༌། །ཡུལ་སེ་གཞ་ིབོདག་

འིཁོར་བོཅོསེ་རྣམསེ། །རྣལ་འིབྱེོར་བོདག་གིསེ་སྤྱིན་འིདྲིེན་ནསེ། །འིཁོར་བོཅོསེ་མ་

ལུསེ་གཤགེསེ་སུ་གསེལོ། །ཁྱེད་ན་ིརྫུ་འིཕྲུལ་སྟོབོསེ་དང་ལྡན། །བོར་སྣང་སེ་གཞ་ིཆུ་

བོོའི་ིབོདག །བོཟིང་ངན་གཉིིསེ་ཀྱིི་ཤན་འིབྱེེད་ཅོིང༌། །འིགོ་བོ་མི་དང་ལྷན་ཅོིག་

གནསེ། །ཁྱད་པེར་ཡུལ་གྱིི་གནསེ་མཆེོག་འིདིའིི། །ཡུལ་སེའིི་རྒྱལ་པེོ་ཆེེན་པེོ་

ཁྱདོ། །རྣལ་འིབྱེརོ་བོདག་གསིེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་ན། །མཆེདོ་པེའི་ིགནསེ་འིདརི་གཤགེསེ་སུ་

གསེོལ། །ཁྱེད་ལ་མཆེོད་པེ་འིབུལ་བོ་ན།ི །འིབྲསེ་ཀྱི་ིབོཤོསེ་བུ་རྒྱན་ཅོན་དང༌། །རིན་

ཆེེན་འིབྲུ་ཡ་ིགཡག་ལུག་ར། །སྨྱུག་རྒོོད་རིན་ཆེེན་མདའི་དར་དང༌། །ཕྱོ་ེམར་མཁན་

ཤུག་བོལ་ལུ་དང༌། །ཆེང་ཕུད་གསེེར་སྐྱེམསེ་འིབྲུ་སྣ་དང༌། །དཀར་གསུམ་མངར་

གསུམ་སྨན་མཆེདོ་དང༌། །བོཟིང་ཤངི་སྣ་ཚེགོསེ་དུད་པེ་དང༌། །ཤོག་ཤགོ་དངོ་ཙ་ེབོལ་

ཚེོན་དང༌། །ཤེལ་ཚེིག་ཁྲི་ིདཀར་སྟོང་ནག་དང༌། །དག་ཅོིང་གཙང་མར་བོཤམསེ་པེ་

རྣམསེ། །བོདག་ག་ིབོསེམ་པེ་དག་པེ་དང༌། །དུསེ་གསུམ་བོདེར་གཤེགསེ་བོདེན་པེ་

དང༌། །ཏེིང་འིཛོིན་སྔོགསེ་ཀྱིི་བྱེིན་སྟོབོསེ་ཀྱིི། །ཁྱེད་ཀྱིི་དབོང་པེོ་ལྔ་ཡི་སྤྱིོད་ཡུལ་

དུ། །འིདོད་ཡོན་ལོངསེ་སྤྱིོད་ཚེིམ་གྱུར་ཅོིག །ཁྱེད་ཀྱིི་འིདོད་པེ་ཚེིམསེ་ནསེ་

ཀྱིང༌། །བོདག་ཅོག་རྣལ་འིབྱེོར་འིཁོར་བོཅོསེ་ལ། །ནད་ཡམསེ་མུ་ག་ེམཚེོན་འིཁྲུག་

དང༌། །བོཙའི་སེད་སེེར་གསུམ་ཐོག་མདའི་དང༌། ། གོད་ཁ་ཆེོ་འིཕྲུལ་ལྟསེ་ངན་

དང༌། །མ་ིནད་ཕྱུགསེ་ནད་མ་གཏེོང་ཞིག །བོདག་ག་ིའིདོད་པེའི་ིབོསེམ་པེ་སྒྲུབོསེ། ། 

དཀར་པེ་ོདག་ེབོའི་ིསྡོངོ་གགོསེ་མཛོདོ། །བོསེདོ་ནམསེ་ནརོ་གྱི་ིདངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། །སྡོང་

དག་གནོད་བོགེགསེ་རྡུལ་དུ་རློགསེ། །བྱེེསེ་སུ་འིག་ོན་བོསུ་བོསྐྱེལ་མཛོོད། །ཡུལ་དུ་
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འིདུག་ན་རྫོ་ིབུ་གྱིསིེ། །བོསྟན་པེའི་ིབོ་དན་མཁའི་ལ་ཕྱོརོ། ། བོསྟན་པེ་གཉིནེ་པེ་ོབོསྲུང་

དུ་གསེོལ། །མཐུ་དཔུང་རྒྱབོ་བོརྟེན་སྡོོང་གོགསེ་མཛོོད། །ཅོ་ིབོསེམ་དོན་རྣམསེ་གྲུབོ་

པེར་མཛོདོ། །ཀ་ིབོསྭ་ོཆེའེི་ོལྷ་རྒྱལ་ལ།ོ །ད་ེསྐད་བྱེསེ་ལ། གཏེརོ་མ་འིདདོ་ཡནོ་ལྔ་རུ་བྱེནི་གྱིསིེ་རླབོསེ་ལ། 

་ཨ་ཀ་ཛོ་ཤ་ར་དྷོ་ཀ་ིན་ིསེརྦ་ད་ེབོ་ཡ་ཾར་ིཔེང་ཀོང་ཛོ། ་ན་ག་ལ་ེཧཱུྃ།ྃ དུམ་བྷ་ལ་ེཧཱུྃ།ྃ 

ན་ག་ར་ཙ་ཨ་ཾགུ་ཤ་ཡ་ཛོ་ཛོ་སེ་ིཏེ་ིཛོ་ཧཱུྃྃ། ཡུལ་སེ་གཞ་ིབོདག་རྣམསེ་ཀྱི་ིཞལ་དུ་ཨ་ེ

དམ་བྷ་ལིང་ཏེ་ཁ་ཧཱ།ྃ ཅོེསེ་བོཏེགསེ་ལ་འིབུལ་ལ།ོ འིད་ིསེ་བོདག་ཀླུ་གཉིན་གྱི་ིསྒྲུབོ་པེ་ཞེསེ་བྱེ་བོ་ལ༌། ཅོ་ིའིདོད་

འིགྲུབོ་པེར་བྱེའི།ོ །ད་ེམནི་ན་སེ་བོདག་དང་མཐུན་དཀའི་བོསེ། ད་ེཕྱོརི་འིད་ིལ་འིབོད་རྩོལོ་གྱིིསེ། བྱེང་གཏེརེ་དུ་སྦསེ་སེ།ོ 

།ཡ་ིདམ་མཁའི་འིགོའི་ིརྒྱ། གཏེེར་བོདག་སྲུང་མའི་ིརྒྱ། བོཀའི་སྐྱོང་དབོལ་མོའི་ིརྒྱ། ད་ེནསེ་ཕྱོིསེ་སུ་དཔེོན་གསེསེ་ཁྱུང་

རྒོདོ་རྩོལ་གྱིིསེ། ཟིང་ཟིང་ལྷ་བྲག་ནསེ་དྲིངསེ་སེ།ོ །བོཀྲི་ཤསིེ། ཨ་ེམ་ཧོ།ོ ལངོསེ་སྤྱིདོ་ལྷ་ལ་རལོ་སེགོསེ་

གསུངསེ། །

མ་ཏིྲིའི་འཛབ་ཀྱིི་འཕོྲི་འདུ།

༄༅། །བོདག་ཉིིད་སྟོན་པེའིི་ཐུགསེ་ཀ་རུ། ཙིཏྟ་རིན་ཆེེན་ཟུར་བོརྒྱད་པེ། 

གཞའི་ཚེོན་འིོད་ཀྱི་ིགུར་ནང་དུ། པེདྨོ་ཟླ་བོའི་ིགདན་སྟེང་ན། ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་་ཞིག་

ལ། བོསྙོནེ་སྔོགསེ་འིབྲུ་བོརྒྱད་གཡསེ་སུ་འིཁོར། ཡུམ་གྱི་ིཐུགསེ་ཀར་པེད་མའི་ིསྟངེ༌། 

ཉི་ིམའི་ིགདན་ལ་མ་ཞིག་སྐྱེད། བོསྙོེན་སྔོགསེ་འིབྲུ་བོརྒྱད་གཡོན་དུ་འིཁོར། ་མ་ཏྲི་ི

མུ་ཡ་ེསེ་ལ་ེའིདུ། ཅོསེེ་པེ་སྔོགསེ་ལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲིོསེ། ཡབོ་ཡུམ་ཐུགསེ་ཀར་ལུ་གུ་

རྒྱུད། ཡར་འིཕྲིོསེ་བོདེར་གཤེགསེ་ཐུགསེ་དམ་བོསྐང༌། ཕོར་འིཕྲིོསེ་འིདུལ་དྲུག་

ཐུགསེ་ཀར་ཐིམ། འིདུལ་དྲུག་ཐུགསེ་ཀར་འིོད་ཟིེར་འིཕྲིསོེ། རིགསེ་དྲུག་ཞིང་ཁམསེ་

སྣོད་བོཅུད་སྦྱིངསེ། ཐམསེ་ཅོད་སྙོིང་པེོའི་ིསྒྲི་དབྱེངསེ་སྒྲིོགསེ། གཟུགསེ་སྣང་ཐམསེ་
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ཅོད་བོདེར་གཤེགསེ་སྐུ། གགསེ་ཚེད་ཐམསེ་ཅོད་སྙོིང་པེོའི་ིསྒྲི། དྲིན་རྟོག་ཐམསེ་ཅོད་

བོདེར་གཤེགསེ་ཐུགསེ། ད་ེནསེ་འིོད་ཟིེར་མདུན་དུ་འིཕྲིོསེ། བུམ་པེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་ལྷ་

ལ་ཕོོགའིོད་ཟིེར་ཉིག་ཐག་ལུ་གུ་རྒྱུད། ཡར་འིཕྲིོསེ་བོདེར་གཤེགསེ་ཐུགསེ་དམ་

བོསྐུལ། བྱེནི་རླབོསེ་འིདོ་ཟིརེ་བོདག་ལ་ཐམི། ཕོར་འིཕྲིོསེ་གནམ་ར་ིསེ་བྲག་དང༌། སྣདོ་

བོཅུད་ལྷ་དང་ལྷ་མོར་བོསྒྱུར། འིཛོབོ་དང་སྙོིང་པེོའི་ིསྒྲི་དབྱེངསེ་སྒྲིོགསེ། མར་འིཕྲིོསེ་

ངན་སེོང་གནསེ་སྟོངསེ་ནསེ། ཐམསེ་ཅོད་བོད་ེལ་འིཁོད་པེར་བོསེམ། ་མ་ཏྲི་ིམུ་ཡ་ེ

སེ་ལ་ེའིདུ། ཞསེེ་བོགང༌། །འིཛོབོ་བོསྟདོ་ན།ི ་རནི་ཆེེན་མཛོེསེ་པེའི་ིཕོ་ོབྲང་ག།ི ཉི་ིཟླའི་ིཔེདྨོའི་ི

གདན་སྟེང་ན། རྒྱལ་བོ་ཡབོ་ཡུམ་གཙོ་འིཁོར་ལ། འིཛོབོ་དང་སྙོིང་པེོའི་ིམཆེོད་པེ་

འིབུལ། ཐུགསེ་རྗེེའི་ིདགོངསེ་ལ་བོཞེསེ་སུ་གསེོལ། བོདག་དང་མཐའི་ཡསེ་སེེམསེ་

ཅོན་གྱི།ི བོག་ཆེགསེ་སྒྲིིབོ་པེ་བྱེང་བོར་མཛོདོ། མཆེགོ་དང་ཐུན་མངོ་དངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། 

་མ་ཏྲི་ིམུ་ཡ་ེསེ་ལ་ེའིདུ། ་ན་ིརྒྱལ་བོ་ཡབོ་ཀྱི་ིམཁའི། མ་ན་ིབོ་ག་ཡུམ་གྱི་ིཀློངོ༌། ཏྲི་ི

ན་ིམུ་ཆེ་ོལྡེམ་དྲུག་སྐུ། ཚེ་གང་དམྱལ་བོའི་ིསྡུག་བོསྔོལ་སྐྱོབོསེ། མུ་ན་ིགསེང་བོ་ངང་

རིང་སྐུ། བོཀྲིེསེ་སྐོམ་ཡ་ིདྭོགསེ་དབུལ་འིཕོོངསེ་སེེལ། ཡ་ེན་ིཏེ་ིསེངསེ་རང་ཞིའི་ིསྐུ། 

བྱེོལ་སེོང་གླིེན་ལྐུགསེ་མུན་པེ་འིཇིོམསེ། སེ་ན་ིག་བྱེིན་དོན་སྤུངསེ་རྗེ།ེ བྲེལ་ཕོོངསེ་མ་ི

ཡ་ིའིདདོ་པེ་སྐངོ༌། ལ་ེན་ིལྕ་ེརྒྱལ་པེར་ཏེའིི་ིསྐུ། འིཐབོ་རྩོདོ་ལྷ་མནི་བོརྩོནོ་ར་བོཤགིའིདུ་

ནི་ཡེ་གཤེན་གཙུག་ཕུད་སྐུ། ལེ་ལ་ོཕོབོ་ལྟུང་བོརྩོོན་འིགྲུསེ་བོསྐྱེད། འིད་ོཟིེར་ཕོར་

འིཕྲིསོེ་ཚུར་འིདུསེ་པེསེ། བོདག་དང་གཞན་གྱི་ིསྒྲིབིོ་པེ་སྦྱིངསེ། འིདོ་ཀྱི་ིཉིག་ཐག་ལུ་གུ་

རྒྱུད། བོདརེ་གཤེགསེ་གཙ་ོའིཁརོ་རྣམསེ་ལ་འིབུལ། བྱེནི་གྱིིསེ་རློབོསེ་ལ་བོཞེསེ་སུ་

གསེལོ། རགིསེ་དྲུག་འིཁརོ་བོའི་ིགནསེ་སྟངོསེ་ནསེ། ཐར་པེ་མངནོ་སེངསེ་རྒྱསེ་པེར་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ཤགོ ་མ་ཏྲི་ིམུ་ཡ་ེསེ་ལ་ེའིདུ། ཞསེེ་དུསེ་དྲུག་སྐབོསེ་སུ་འིབུལ་ལ།ོ །བོཀྲི་ཤསིེ་པེར་ཤགོ ། 

ཀུན་གསལ་བྱམས་མའི་སྔོགས་བསོྟོད་བཞུགས།

༄༅། །ཡུམ་ཆེེན་ཤེསེ་རབོ་བྱེམསེ་མ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། འིདིར་བྱེམསེ་མ་ཆེེན་མ་ོརྩོ་བོའི་ིའིབུམ་བོཞ་ི

ལསེ། འིཇུག་པེའི་ིཆེ་ོག་ལ་བོཞ་ིསྟ།ེ སྐྱབོསེ་སུ་འིག་ོབོ་དང༌། གསེ་ོསྦྱིངོ་དང༌། སེམེསེ་བོཟུང་བོ་དང༌། སེམེསེ་བོསྐྱདེ་པེའི།ོ 

།དང་པེ་ོསྐྱབོསེ་སུ་འིག་ོབོ་ནི། དག་ེརྒྱསེ་ཆེེན་པེ་ོབོདག་ལ་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། བོདག་དང་

མཐའི་ཡསེ་པེའིི་སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིིསེ། དགེ་བོཅུའིི་རྒྱལ་བོ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

མཛོད་པེ་ཇི་ིབོཞིན་དུ། དུསེ་འིད་ིནསེ་བོཟུང་སྟ་ེའིབྲསེ་བུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབོར། སྐུ་ལྔ་

ཡ་ེཤེསེ་ལྔ་ཡ་ིམངའི་བོདག་སེངསེ་རྒྱསེ་ལ་སྐྱབོསེ་སུ་མཆེིའི།ོ ཚེད་གསུམ་བོདེན་པེ་

གཉིིསེ་ཀྱི་ིརང་བོཞིན་བོོན་ལ་སྐྱབོསེ་སུ་མཆེིའིོ། སེ་གསུམ་སངསེ་རྟོགསེ་ལམ་གྱི་ིསྣ་

འིདྲིནེ་སེམེསེ་དཔེའི་ལ་སྐྱབོསེ་སུ་མཆེིའི།ོ གཉིསིེ་པེ་གསེ་ོསྦྱིངོ་ན།ི དྲིང་སྲིངོ་ཆེནེ་པེསོེ་བོདག་

ལ་དགངོསེ་སུ་གསེལོ། བོདག་ན་ིབོསྐལ་པེ་འིབུམ་ཕྲིག་གངསེ་མདེ་པེའི་ིདུསེ་ནསེ། ད་

ལྟ་འིདི་ལ་ཐུག་གི་བོར་དུ་སྡོིག་པེ་མི་དགེ་བོའིི་ལསེ་ཅོི་བོགྱིིསེ་པེ་ཐམསེ་ཅོད་འིབྱེང་

བོའིི་ཐབོསེ་ཤིག་འིཚེལ་ལོ། རྩོ་ལག་གི་ཉིམསེ་ཞིག་སྔོར་བྱེསེ་པེ་ལ་གནོང་ཞིང་

བོཤགསེ་པེར་འིཚེལ་ལོ། ད་ལྟ་བོགྱིིསེ་པེ་ལ་མི་འིཆེབོ་ཅོིང་འིགྱིོད་པེར་འིཚེལ་ལོ། 

སློད་ཆེད་ཀྱིང་མ་ིབོགྱིདི་ད་ེསྡོམོ་པེར་འིཚེལ་ལ།ོ གསུམ་པེ་སེམེསེ་བོཟུང་བོ་ན།ི སེམེསེ་དཔེའི་

ཆེེན་པེ་ོབོདག་ལ་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། གཡུང་དྲུང་ག་ིསེ་ཆེེན་པེ་ོལ་རབོ་ཏུ་ཞུགསེ་

པེའི་ིསེེམསེ་དཔེའི་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བོགོད་པེ་ཇི་ིབོཞིན་དུ། བོདག་དང་མཐའི་ཡསེ་པེའི་ི

སེམེསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིསིེ། རནི་པེ་ོཆེའེི་ིསེམེསེ་འིད་ིཡངོསེ་སུ་བོཟུང་ནསེ། ཐགེ་པེ་

གོང་མ་ལ་སྤྱིོད་ཅོིང་ཁྲི་ིའིཕོང་དང་པེ་ོལ་རྟོགསེ་ཏེེ། གཤེན་རབོ་ཀྱི་ིལམ་བོགོད་པེར་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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བྱེའི།ོ དཀར་པེ་ོབོག་ཆེགསེ་མེད་པེ་དང༌། ཐུགསེ་རྗེ་ེརྒྱུན་དུ་ཞུགསེ་པེ་དང༌། དྲིང་པེ་ོ

འིཁོར་བོ་མེད་པེ་དང༌། དབུ་མ་བླ་རུ་ཕྱོིན་པེ་སྟ།ེ གཤེན་རབོ་ཀྱི་ིལམ་བོགོད་ཅོིང་ངེསེ་

དོན་བོསྒོོམ་པེར་འིཚེལ་ལོ། བོཞི་པེ་སེེམསེ་བོསྐྱེད་པེ་ནི། ཡེ་གཤེན་ཆེེན་པེོསེ་བོདག་ལ་

དགོངསེ་སུ་གསེོལ། བོདག་དང་མཐའི་ཡསེ་པེའིི་སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིིསེ། 

རྫོོགསེ་པེའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིམཛོད་པེ་ཇི་ིབོཞིན་དུ། གཡུང་དྲུང་སེེམསེ་དཔེའི་ི

སྤྱིོད་པེ་ཟིབོ་མ་ོལ་བོསློབོ་པེར་བྱེའིོ། འིཁོར་བོའི་ིབོོན་རྣམསེ་འིཁོར་བོ་ལ་གནསེ་པེར་

མ་ིབྱེའི།ོ འིཁོར་བོའི་ིབོོན་རྣམསེ་ལ་འིཁོར་བོ་ལ་གནསེ་པེར་མ་ིབྱེའི།ོ འིཁོར་བོའི་ིབོོན་

རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཀྱིང་འིཁོར་བོ་ལ་གནསེ་པེར་མི་བྱེའིོ། རྣམ་པེར་བྱེང་བོ་མྱ་ངན་ལསེ་

འིདསེ་པེ་ཡང་དག་པེའི་ིདོན་ལ་སྤྱིོད་ཅོིང་སྤྱིད་པེར་བོགྱིིའིོ། འིབུམ་ལྔ་ལསེ་འིཇུག་པེའི་ིཆེ་ོག་

རྫོགོསེ་སེ།ོ །

ཡུམ་ཆེནེ་ཤསེེ་རབོ་བྱེམསེ་མའི་ིསྔོགསེ་བོསྟདོ་ཀྱི་ིཀློད་དནོ་དང་གཞུང་དནོ་ན།ོ དང་པེ་ོཀློད་དོན་ན།ི 

མ་མཆེོག་དུསེ་གསུམ་རྒྱལ་བོའི་ིཡུམ་ཆེེན་མ་ོབོད་ེབོར་གཤེགསེ་པེ་བླ་ན་མེད་

པེ་ཡང་དག་མངོན་པེར་རྫོོགསེ་པེའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེམསེ་མ་ཆེེན་མོ་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་

འིཚེལ་ལ།ོ །

གཞུང་ག་ིདོན་ན།ི ་མ་བོ་མ་ད་ེམ་ཧོ་ིམ་ོཧོ་ཨ་ེམ་ཧོ་ོམ་ཡ་ེརུ་པེ་ཡ་ེཏེ་འིདུ་འིདུ་སྭཱཧཱ། 

་ན་ིཀུན་གསེལ་བྱེམསེ་མ་ཆེནེ་མ།ོ ཐམསེ་ཆེནེ་སྨོན་ལམ་ཐུགསེ་རྗེའེི་ིཉི་ིམ། སྟབོོསེ་

ཀྱི་ིབྱེམསེ་མ་སྐུ་ལྔ་མཆེོག་ག།ི རྒྱསེ་པེ་འིབུམ་བོདག་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། །མ་ན་ིསྐྱ་ེ

མེད་གདོད་དག་བོོན་སྐུ། དྲིན་པེསེ་དག་ཡ་ིའིཇིིགསེ་པེར་སྐྱོབོ་མ། ཀུན་ཁྱབོ་སེངསེ་

རྒྱསེ་སྐྱེད་བྱེེད་བོདག་ཉིིད། འིབུམ་གཟུངསེ་མད་ོགསུམ་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། བོ་ན་ི

འིགག་མེད་བོོན་སྐུའི་ིརྩོལ་མཆེོག བོརྩོ་ེབོའི་ིབྱེད་དང་རིགསེ་སྔོགསེ་གཅོོད་མ། ཀུན་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ལྡན་ཡུམ་ཆེེན་ཐར་པེའི་ིལམ་འིདྲིེན། སྐུ་གསུམ་དོན་ལྡན་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། །མ་

མཆེགོ་ཚེད་མདེ་རྫོགོསེ་སྐུ་ཆེནེ་མ།ོ བུ་འིདདོ་འིག་ོལ་རྒྱལ་རགིསེ་སྟརེ་མ། ཀུན་ཁྱབོ་

སེེམསེ་ཅོན་དོན་ལ་བོརྩོ་ེམཛོད། དོན་གསུམ་མངའི་བོདག་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། །ད་ེ

དོན་རྫོོགསེ་སྐུ་རྟོགསེ་པེའི་ིཡ་ེཤེསེ། མཛོ་ེདང་སུར་ཡ་ཀླུ་གདོན་འིདུལ་མ། ཀུན་སྒྲིོལ་

འིཁརོ་བོའི་ིསྡུག་བོསྔོལ་ཞ་ིབྱེེད། རྣམ་གསུམ་གདནོ་འིདུལ་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། །

མ་གཅོིག་སྤྲུལ་སྐུའི་ིལམ་འིབྲསེ་ཉིིད་ནི། མུ་སྟེགསེ་ཕོ་རོལ་རྒོོལ་བོའི་ིགཤེད་མ། 

ཀུན་མཁྱེན་ཐམསེ་ཅོད་ཡུམ་གྱུར་ཇིོ་མོ། རྟགསེ་གསུམ་སྟོན་མཛོད་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་

འིཚེལ། །ཧོ་ིན་ིསྤྲུལ་སྐུ་རིག་པེའི་ིཁམསེ་ཉིིད། མ་ིགཙང་སྐྱོན་རྣམསེ་འིཇིོམསེ་པེར་

མཛོད་མ། ཀུན་སྐྱོབོ་གཟིི་བོརྗེིད་ཆེེ་བོའིི་ལྷ་མོ། དག་པེ་གསུམ་ལྡན་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་

འིཚེལ། །མ་ོན་ིགཡ་ོམེད་ང་ོབོ་ོཉིིད་སྐུ། འིཆེ་ིབོའི་ིའིཇིིགསེ་ལསེ་ཚེ་ེམཆེོག་སྦྱིིན་མ། 

ཀུན་རིག་མཚེམསེ་སྦྱིོར་ཐུགསེ་རྗེ་ེཐམསེ་མཁསེ། མངོན་སུམ་སྣང་མཛོད་ཡུམ་ལ་

ཕྱོག་འིཚེལ། །

ཧོ་ན་ིང་ོབོ་ོཉིདི་ཀྱི་ིཆེ་ེབོ། གཟིའི་སྐར་སྡོ་ེབོརྒྱད་མ་ལུསེ་འིདུལ་མ། ཀུན་འིདུལ་མ་

བྱེོན་སེངསེ་རྒྱསེ་སྐྱེད་བྱེེད། གནསེ་གསུམ་དག་པེའི་ིཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། །ཨ་ེན་ིཞ་ི

རྒྱསེ་དབོང་དྲིག་རྩོ་བོ། ཕྲིིན་ལསེ་རྣམ་བོཞ་ིརྒྱསེ་མཛོད་ཉི་ིམ། ལྷ་སྨན་མཁའི་འིག་ོམ་

མའོི་ིཚེགོསེ་བོཅོསེ། སྟབོོསེ་བོཞ་ིལྷུན་གྲུབོ་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། །མ་ཞསེེ་བླ་མདེ་སྲིདི་

པེའི་ིབྱེམསེ་ཆེེན། ཡ་ེཤསེེ་བོཀྲི་ཤསིེ་སྣ་ཚེགོསེ་སྟནོ་མ། རྣམ་དག་པེད་མ་གཡུང་དྲུང་

ཀློོང་གི། སྡོ་ེབོཞ་ིརྒྱསེ་མཛོད་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། །ཧོ་ོལསེ་ཕྱོ་ིནང་གསེང་བོ་ཡང་

གསེང༌། མངོན་རྟོགསེ་ཐབོསེ་དང་གནསེ་དག་ལམ་འིབྱེེད། བོཅུ་དྲུག་ལམ་འིབྱེེད་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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མངནོ་ཞུགསེ་ཆེནེ་མ།ོ སྒོ་ོབོཞ་ིསྲུང་མཛོད་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། །

མ་ཆེེན་བྱེམསེ་ཆེེན་བོརྒྱ་དང་རྩོ་བོརྒྱད། འིབུམ་དང་ལུང་དང་རིག་པེའི་ིགནསེ་

མ། མད་ོསྡོེའི་ིམངའི་བོདག་རྒྱུད་ཀྱི་ིདབོང་འིབུམ། མཛོོད་དོན་མཆེོག་བོཞིའི་ིཡུམ་ལ་

ཕྱོག་འིཚེལ། །ཡ་ེན་ིབྱེམསེ་ཆེནེ་སུམ་བོརྒྱ་དྲུག་ཅུ། ཁམསེ་དང་གནསེ་དང་རིག་པེའི་ི

ཡུལ་ལ། ལྟོསེ་མཛོད་འིག་ོབོའི་ིདོན་དུ་བོཞེངསེ་མ། ཡུལ་བོཞ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཡུམ་ལ་

ཕྱོག་འིཚེལ། །རུ་ནི་བྱེམསེ་སྲིསེ་ལྔ་སྟོང་ལྔ་བོརྒྱ། ཡེ་གཤེན་གཡུང་དྲུང་སེེམསེ་

དཔེའི་ིཡུམ་མ། གནམ་སེ་སྲིིད་པེའི་ིབོོན་གཤེན་རྔ་ཐོགསེ། མུ་བོཞ་ིསྲིསེ་བོསྐྱེད་ཡུམ་

ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། པེ་ན་ིབྱེམསེ་ཕྲིན་འིབུམ་ཕྲིག་མཐའི་ཡསེ། ལྷ་མ་ོསྨན་མ་ོམཁའི་འིག་ོ

མ་མོ། སྣ་ཚེོགསེ་སྤྲུལ་སྐུ་འིག་ོདོན་མངོན་ཞུགསེ། ཚེོགསེ་བོཞ་ིདཔེག་མེད་ཡུམ་ལ་

ཕྱོག་འིཚེལ། །ཡ་ེན་ིརྒྱསེ་པེ་རྒྱ་ཆེེའི་ིཡུམ་རྣམསེ། ཐུགསེ་ཀྱི་ིཡང་སྙོིང་བྱེམསེ་མར་

འིདུསེ་མ། རྩོ་བོའི་ིསྔོགསེ་བོསྟོད་འིད་ིཡིསེ་འིགྲུབོ་མ། གསེང་གསུམ་མཛོོད་འིཛོིན་

ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། །

ཏེ་ན་ིའིཇིིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ིདཔེལ་མགོན། ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིིན་ཕྱོོགསེ་སྐྱོང་འིདུལ་

མ། སྡོེ་བོརྒྱད་ཀུན་ལ་མངའི་མཛོད་ཆེེན་མོ། འིགོ་དྲུག་སྒྲིོལ་མཛོད་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་

འིཚེལ། །འིདུ་འིདུ་འིཁོར་འིདསེ་གཉིིསེ་ལ་གནསེ་ཀྱི།ི སེ་བོཅུའི་ིསེེམསེ་དཔེའི་རྣམསེ་

ཀྱིིསེ་བོསྟོད་མ། སེངསེ་རྒྱསེ་མ་ལུསེ་ཀུན་གྱི་ིཡུམ་གཅོིགསེ་གསུམ་འིདུལ་མཛོད་

ཡུམ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ། །

སྭཱ་ཡ་ིཡ་ིག་ེརྫོོགསེ་པེའི་ིབོར་དེར། ཀུན་གསེལ་འིབུམ་ལྔ་ཁམསེ་བོརྒྱད་བྱེམསེ་

མ། ཤེསེ་དང་ཤེསེ་བྱེ་མ་ལུསེ་ཉིིད་དོན། མཐའི་གསུམ་བྲལ་གྱུར་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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འིཚེལ། །ཧཱ་ན་ིམད་ོཡ་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཡུམ་སྟ།ེ བོད་ེབོར་གཤགེསེ་པེ་བླ་ན་མདེ་པེ། ཡང་

དག་མངོན་པེར་རྫོོགསེ་པེའིི་སེངསེ་རྒྱསེ། བྱེམསེ་མ་ཆེེན་མོ་ཡུམ་ལ་ཕྱོག་

འིཚེལ། །་མ་བོ་མ་ད་ེམ་ཧོ་ིམ་ོཧོ་ཨ་ེམ་ཧོ་ོམ་ཡ་ེརུ་པེ་ཡ་ེཏེ་འིདུ་འིདུ་སྭཱཧཱ། །

ད་ེནསེ་ཕོན་ཡོན་ནི། སྔོགསེ་ཀྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོཉི་ིཤུ་རྩོ་གཅོིག བོོན་གྱི་ིརྒྱལ་པེ་ོབྱེམསེ་མའི་ི

བོསྟདོ་པེ། ལུང་ག་ིརྒྱལ་པེ་ོཀུན་གསེལ་ཆེནེ་མ།ོ བོཀའི་ཡ་ིརྒྱལ་པེ་ོསྟནོ་པེསེ་གསུངསེ་

པེ། ཉིརེ་གཅོགི་ལའེུ་འིཁརོ་འིདསེ་མ་ལུསེ། མཁྱནེ་སྤྱིདོ་ཐམསེ་ཅོད་ཚེངསེ་པེ་ཉིདི་ད།ོ 

འིད་ིབོཀློག་བོོན་རྣམསེ་རྫོོགསེ་པེར་འིགྱུར་ཏེ།ེ ཕོན་ཡོན་བོསེམ་མཐའི་ཡསེ་པེ་འིཐོབོ་

བོ།ོ རྩོ་བོའི་ིསྔོགསེ་བོསྟདོ་ཉི་ིཤུ་རྩོ་གཅོགི །སྟནོ་པེསེ་གསུངསེ་པེ་ལ་མངནོ་པེར་བོསྟདོ་

ད།ོ །

འིཛོབོ་བོསྟོད་ནི། སྐུ་ལྔ་སྐྱོབོསེ་པེ་མ་བོརྒྱད་དང༌། བོཅུ་དྲུག་སེོ་གཉིིསེ་ལྔ་བོཅུའིི་

ཚེོགསེ། སྐྱ་ེརྒོསེ་ན་འིཆེ་ིའིདུལ་མཛོད་མ། བྱེམསེ་ཆེེན་རྒྱལ་བོ་སྲིསེ་བོཅོསེ་ཀྱིིསེ། 

དག་དང་བྱེད་དང་རིགསེ་དང་ཀླུ། མུ་སྟེགསེ་སྐྱོན་སྒྲིིབོ་ཚེ་ེསྲིོག་གཟིའི། འིཇིིགསེ་པེ་

བོརྒྱད་ལསེ་སྐྱབོོསེ་པེ་དང༌། དཔེལ་དང་འིབྱེརོ་བོའི་ིདངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ།  རྫོགོསེ་སེངསེ་

རྒྱསེ་པེར་མཛོད་དུ་གསེོལ། །ཞསེེ་ཡང་སྙོངི་གཟུངསེ་ལསེ་གསུངསེ་སེ།ོ །

ཐམསེ་ཅོད་བོསྟོད་པེའི་ིརྒྱལ་པེ་ོའིད་ིབོརྗེོད་པེསེ། ཤེསེ་རབོ་བྱེམསེ་མ་ཡུམ་གྱི་ི

དབྱེངིསེ་ཉིདི་དུ། སྤྲིསོེ་བྲལ་བོད་ེཆེནེ་བོནོ་སྐུར་སེངསེ་རྒྱསེ་ཤགོ །ཅོསེེ་འིབུམ་ལྔ་ལསེ་བོསྟོད་

པེ་གསུངསེ་པེ་རྫོོགསེ་སེོ། ཀུན་གསེལ་བྱེམསེ་མ་ཆེེན་མ་ོའིབུམ་ལྔ་ཁམསེ་བོརྒྱད་བོསྟོད་པེ་རྗེ་ེབོཙུན་ཁྲི་ོཚེང་འིབྲུག་

ལྷསེ་ཟིར་གྱི་ིསྟག་སྣ་ནསེ་གཏེེར་ལ་གདན་དྲིངསེ་པེ་དགེའི།ོ །



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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སྟོག་ལ་སྤུ་གིྲོ་དམརི་པོེའི་སྒྲུབ་གཞུང་རོྩད་ཟློོག་གསང་བའི་ 

ཏོན་ཏྲི་བཞུགས།

༄༅། །གཡུང་དྲུང་ལྷ་ཡི་ིསྐད་དུ་ན། ཙཀྲ་རིཾ་བྲུཾཾ་ ཧེེ་སྤུངས་ན་མ།ོ སྤུ་རྒྱལ་བོདོ་ཀྱི་ིསྐད་དུ་ན། 

སྟག་ལ་མེེ་འབར་སོྐྱོབ་པའི་ཏན་ཏྲ་རོྩོད་ཟོློག་གསང་བའི་སྔགས་ཞེས་བྱ་བ། སྟག་ལ་མེེ་འབར་དྲག་པོའི་སྐུ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། འིད་ིན་ིགནསེ་དབོནེ་ལ་ཉིམསེ་དགའི་བོ་བོཙལ། ཡང་ན་དྲིག་པེའོི་ིསེ་རུ་ཤསེེ། ད་ེལྟ་བུ་རུ་བོདནེ་པེ་

བོདར་ཞངི་གསེེར་སྐྱམེསེ་སྡོ་ེབོརྒྱད་མཆེདོ། བྱེམསེ་སེམེསེ་འིག་ོབོ་ཀུན་ལ་བོསྐྱདེ། སྲུང་བོའི་ིདནོ་ལ་མཆེདོ་རྟནེ་ཁྲུ་གང་

བོཞེངསེ། དྲི་ིཞིམ་སོསེ་དང་རྩོ་ིཡིསེ་བྱུག བུམ་པེའི་ིནང་དུ་སྲུང་འིཁོར་བོཅོསེ། ད་ེཉིིད་གཤེན་རབོ་སྐུ་རུ་བོསྒོོམ། ད་ེལ་

བོསྐོར་ཞིང་ནསེ་འིབྲུ་གཏེོར། རུ་ཏྲི་བོསེད་ཕྱོིར་དྲིག་པེོའི་ིབྲུབོ་དོང་བོརྩོིགསེ། ནང་དུ་མཆེོད་རྟེན་ནག་པེོའི་ིབོསེད་འིཁོར་

རུ། གང་ཡནི་གདགསེ་པེའི་ིམངི་རུསེ་བོཅུག ལྐུགསེ་ཐདོ་ནང་དུ་ལངིྒ་བོཞུགསེ། བྱེད་མ་བོསེད་པེའི་ིལསེ་ཡནི་ན།ོ ། ཨུ་

ཏྲི་ཨག་ཐམ། ད་ེལྟར་མཆེོད་རྟེན་རབོ་གནསེ་བྱེ། སྔོོན་དུ་འིབྲུ་སྣ་དག་ལ་དབོལ་གཤོསེ་ཟུར་གསུམ་བྱེ། ཐེབོསེ་ཀྱུའིམ་

བོཤོསེ་བུ་བོཅོ་ོབོརྒྱད་གང་རུང་བོསྐོར། ཕུད་དང་ཤ་ཁྲིག་མཆེོད་རྫོསེ་བོཤམསེ། ད་ེནསེ་བོདག་ཉིིད་བྱེམསེ་སེེམསེ་

བོསྐྱེད། འིཕྲིིན་ལསེ་ལ་འིཇུག་པེ་སྟ།ེ འིད་ིལ་སྤྱི་ིདོན་ལྔ་སྟ།ེ དང་པེ་ོམཚེམསེ་བོཅོད་ཅོིང་བོགེགསེ་བོསྐྲད་པེ་དང༌། ཏེིང་

འིཛོིན་བོསྒོོམ་ཞིང་ཕོ་ོབྲང་བོསྐྱེད་པེ་དང༌། དམ་ཚེིག་བོསྐྱེད་ཅོིང་ཡ་ེཤེསེ་སྤྱིན་དྲིངསེ་པེ་དང༌། ཕྱོག་འིཚེལ་བོཞུགསེ་

གསེོལ་སྡོིག་བོཤགསེ་མཆེོད་པེ་འིབུལ་བོ་དང༌། འིཛོབོ་བོསྙོེན་བྱེ་ཞིང་འིཕྲིིན་ལསེ་བོསྟོད་བོཅོོལ་བྱེའི།ོ ། ད་ེཡང་དང་པེ་ོ

སྟངོ་བོའི་ིངང་ལ་བོཞག བོདག་ཉིདི་སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་གྱི་ིསྐུ་རུ་གྱུར་སྟ།ེ ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པེའི་ིམཚེམསེ་བོཅོད་ད་ེའིད་ིསྐད་

ད།ོ ། 

༸བོསྭོ་ང་ནི་སྟག་ལ་མེ་འིབོར་སྐུ། ། བོགེགསེ་དང་ལོག་འིདྲིེན་འིབྱུང་པེོའི་ི

ཚེགོསེ། ། གནསེ་འིདིར་མ་འིདུག་གཞན་དུ་དངེསེ། ། གལ་ཏེ་ེམ་ིའིག་ོའིདུག་གྱུར་ན། ། 

སྲུང་བོའིི་གུར་ཁང་དགུ་རིམ་འིཁྲིིགསེ། ། ལོག་འིདྲིེན་འིབྱུང་པེོ་འིཚེིགསེ་ཤིང་

བོསྲིེགསེ། ། འིདསེ་ན་ཐལ་བོ་རྡུལ་དུ་རློགསེ། ། ཉིོན་ཅོིག་ལོག་འིདྲིེན་འིབྱུང་པེོའི་ི



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ཚེགོསེ། ། ང་ན་ིཁྲི་ོརྒྱལ་མ་ེདཔུང་འིབོར། ། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་ཁྲི་ོབོའོི་ིམཆེགོ  གཡུང་

དྲུང་མཚེོན་ཆེ་མེ་རིའིི་གུར་དུ་འིཁྲིིགསེ། ། སྟེང་འིོག་བོར་སྣང་སྤྲུལ་བོའིི་ཁྲིོ་བོོསེ་

བོཀང༌། ། ཀུན་ཀྱིང་ཞལ་བོསྒྲིད་མཆེ་ེགཙགིསེ་རྔམ་བོརྗེདི་སྐུ། ། ཕྱོག་མཚེན་འིཁརོ་

ལ་ོམཚེནོ་ཆེ་འིབོར། ། མཚེམསེ་ལསེ་འིདསེ་ན་གཅོོད་ཅོངི་གཏུབོ། ། ད་ེབོསེ་རང་རང་

གནསེ་སུ་དངེསེ། ། གལ་ཏེ་ེམ་ིའིག་ོའིདུག་གྱུར་ན། ། ཐུགསེ་རྗེའེི་ིཤུགསེ་ཀྱིིསེ་བོསྒྲིལ་

བོར་བྱེའི།ོ ། 

བོསྭ་ོཨ་ར་ཾབྲུ།ཾ ཞེསེ་སྟོང་བོའི་ིགུར་ཁང་དུ་བོསྒོོམ། ་ར་ཾབྲུ།ཾ ཞེསེ་ཡ་ེཤེསེ་ལྔ་ཡ་ིགུར་ཁང་དུ་བོསྒོོམ། 

ཧཱུྃ་ཾར་ཾབྲུ།ཾ ཞསེེ་ཁྲི་ོབོའོི་ིགུར་ཁང་དུ་བོསྒོམོ། སེད་ར་ཾབྲུ།ཾ ཞསེེ་སྐྱོབོ་པེའི་ིལྷ་སྲུང་ག་ིགུར་ཁང་དུ་བོསྒོམོ། གཡུང་

དྲུང་ར་ཾབྲུ།ཾ ཞེསེ་གཡུང་དྲུང་ག་ིགུར་ཁང་དུ་བོསྒོོམ། ཙཀྲི་ར་ཾབྲུ།ཾ ཞེསེ་འིཁོར་ལ་ོདང་མཚེོན་ཆེའི་ིགུར་ཁང་དུ་

བོསྒོམོ། རདྣ་ར་ཾབྲུ།ཾ ཞསེེ་རནི་པེ་ོཆེ་ེགུར་ཁང་ཅོསིེ་ཀྱིང་མ་ིཕྱོདེ་པེར་བོསྒོམོ། ད་ེལྟ་བུ་ནང་དུ་སུསེ་ཀྱིང་མ་ིམཐངོ་བོར་

བོསྒོོམ། ད་ེནསེ་ཏེིང་འིཛོིན་རྣམ་གསུམ་བོསྒོོམ་པེ་ནི། དང་པེ་ོསྟོང་བོ་མ་ིརྟོག་པེའི་ིངང་ལསེ་ཅོ་ིནུསེ་

སྡོོད། དེ་ནསེ་ཀུན་ལ་བྱེམསེ་སེེམསེ་སྙོིང་རྗེེ་བོསྒོོམ། བོོན་རྣམསེ་སྟོང་བོའིི་དངོསེ་

འིཛོིན་བྲལ། ཁྱབོ་གདལ་ཀུན་ལ་ཁྱབོ་ཆེེན་མཉིམ། ད་ེཕྱོིར་སྙོིང་རྗེ་ེཀུན་ཁྱབོ་བོསྐྱེད། 

ངང་ལསེ་རགི་པེ་ཨ་རུ་གསེལ། ད་ེཡང་རགི་པེ་ཨ་ལསེ་འིདོ་འིཕྲིསོེ་པེསེ། སེམེསེ་ཅོན་

གྱི་ིསྒྲིིབོ་པེ་སྦྱིངསེ། ཚུར་འིདསེ་འིོད་དུ་ཞུ་བོ་ལསེ། བོདག་ཉིིད་སྟོན་པེའི་ིསྐུ་རུ་བོསྒོོམ། 

ཡང་བོདག་ག་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ་ཨ་ལསེ་འིོད་འིཕྲིོསེ། དབྱེིངསེ་ཀྱི་ིལྷ་རྣམསེ་ཀྱི་ིཐུགསེ་

དམ་བོསྐུལ་ཏེེ། སློར་ཨ་ལ་འིདུསེ། ཨ་འིོད་དུ་ཞུ་སྟ་ེབོསྭ་ོརུ་གྱུར། བོསྭ་ོལསེ་འིོད་

འིཕྲིསོེ་གཞལ་ཡསེ་གུར་ཁང་དགུ་རམི་གྱི་ིབོསྐརོ་བོར་བོསེམ། ཡང་བོསྭ་ོཚུར་འིདུསེ་

པེསེ་བོཀྲིག་མདངསེ་སུ་གྱུར་ཏེ།ེ བོདག་ག་ིསྤྱི་ིབོོར་ཐིམ་པེསེ། ངག་ཏུ། བོསྭ་ོབོསྭ་ོབོསྭ།ོ 



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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གཟི་ིབོརྗེིད་དང་ལྡན་པེའི་ིབོསྭ་ོརུ་གསེལ། བོསྭ་ོའིོད་དུ་ཞུ་བོ་ལསེ། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་

སྐུ་མདོག་དམར་པེ་ོཞལ་གཅོིག་ཕྱོག་གཉིིསེ། སྐུ་ལ་བོསྐལ་པེའི་ིམ་ེདཔུང་འིབོར་བོ། 

སྟག་ལྤགསེ་འིབུམ་གྱི་ིསློག་པེ་ལ། མཚེོན་ཆེ་སྣ་ཚེོགསེ་ཀྱི་ིའིོད་ཟིེར་འིཕྲི་ོབོ། མ་ེཡ་ི

རལ་བོ་སྲིིད་པེའི་ིརྩོ་ེམོར་འིཁྱིལ་བོ། སྤྱིན་གསུམ་སྡོང་མིག་རབོ་ཏུ་བོསྒྲིད་པེ། མཆེ་ེབོ་

དཀར་པེ་ོཟླ་ཚེེསེ་གཙིགསེ་པེ། ཕྱོག་གཡསེ་གསེེར་གྱི་ིའིཁོར་ལ་ོབོསྐོར་བོ། གཡོན་

པེསེ་རལ་ག་ིདགུ་འིཛོིང་བོསྣམསེ་པེ། རུ་ཏྲིའི་ིསྲུང་མ་བོཀུག་ནསེ་གདན་དུ་བོཏེིང་བོ། 

ཤནི་ཏུ་འིཇིགིསེ་ལ་རྔམ་བོརྗེདི་དང་ལྡན་པེར་བོསྐྱདེ། 

དེ་ནསེ་གསེལ་གདབོ་པེ་ནི། བོསྭ་ོལསེ་སྟག་ལ་རྔམ་བོརྗེིད་སྐུ། ། ཞལ་གཅོིག་ཕྱོག་

གཉིསིེ་དམར་འིབོར་བོརྗེདི། ། སྐུ་ལ་བོསྐལ་པེའི་ིམ་ེདཔུང་འིབོར། ། མཚེནོ་ཆེའི་ིསློག་

པེ་མཚེོན་ཆེར་འིཁྲུགསེ། ། ཞལ་གདངསེ་མཆེ་ེགཙིགསེ་སྐུ་ན་ིའིགྱིིང༌། ། འིཁོར་ལ་ོ

རལ་གའིི་ིཕྱོག་མཚེན་གྱིིསེ། ། དུན་ཙ་ེཉིམསེ་པེའི་ིསྲིགོ་རྩོ་གཅོདོ། ། རྔམ་བོརྗེདི་རབོ་

འིབོར་སྐུ་རུ་བོསྐྱེད། ། ཅོསེེ་གསེལ་གདབོ་བོ།ོ ། ད་ེནསེ་ཡ་ེཤསེེ་སེམེསེ་དཔེའི་སྤྱིན་དྲིངསེ་པེ་ལ་འིད་ིསྐད་ད།ོ ། 

བོསྭ་ོབོསྐལ་པེ་མ་ེདཔུང་འིཁྲུགསེ་པེའི་ིགསེསེ་མཁར་ན། ། མཚེོན་ཆེའི་ིགུར་

ཁང་དགུ་རིམ་འིབོར་བོ་ན། ། མ་རུང་འིདུལ་བོའི་ིཁྲི་ོཆེེན་འིབོར། ། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་

གཏུམ་པེའི་ིསྐུ། ། དམར་འིབོར་འིོད་འིཕྲིོསེ་རྔམ་བོརྗེིད་ལྡན། ། སྐུ་བོརྗེིད་གསུང་ཆེེན་

ཐུགསེ་མཆེོག་ལྡན། ། འིཁོར་ན་ིའིབུམ་ཕྲིག་བོསེམ་ལསེ་འིདསེ། ། དྲིེགསེ་པེ་བོཅོ་ོ

བོརྒྱད་ལསེ་ལ་འིཁལོ། ། དུན་ཙ་ེསྒྲིལོ་ཞིང་བོགགེསེ་དཔུང་འིཇིམོསེ། ། ཁྱདོ་ན་ིམཐུ་

རྩོལ་འིགན་ཟླ་མེད། ། གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིབོསྟན་པེ་སྲུང་བོའི་ིཕྱོརི། ། ཐུགསེ་རྗེ་ེདང་ན་ི

དམ་ཚེིག་གིསེ། ། གཞལ་ཡསེ་གནསེ་འིདིར་སྤྱིན་འིདྲིེན་ན། ། བོོན་ཉིིད་སྟོང་གསེལ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ངང་ལ་སྐུ་བོཞེངསེ་ལ། ། ཐུགསེ་རྗེེསེ་མྱུར་མགྱིགོསེ་རལོ་བོའི་ིསྟོབོསེ་དང་གཤགེསེ་

སུ་གསེལོ། ། བོསྭ་ོསེ་མ་ཡ་ཛོ་་ཧོ།ེ དམ་ཚེགི་སེམེསེ་དཔེའི་དང་གཉིིསེ་སུ་མདེ་པེར་བོསེམ། ད་ེནསེ་

ཕྱོག་འིཚེལ་ཏེ།ེ བོསྭ།ོ དབོལ་བོནོ་སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་འིཁརོ་བོཅོསེ་ལ། ། བོདག་དང་མཐའི་

ཡསེ་སེམེསེ་ཅོན་གྱི།ི ། ལུསེ་ངག་ཡདི་གསུམ་ཐང་བོཅོད་ནསེ། ། རྩོ་ེགཅོགི་མོསེ་པེའི་ི

ཏེངི་འིཛོནི་གྱིསིེ། ། དབོལ་གསེསེ་ཁྲི་ོཆེནེ་རྔམ་པེ་ལ། ། ཕྱོག་འིཚེལ་དང་བོསེ་སྐྱབོསེ་

སུ་མཆེི། ། སྟག་ལ་མེ་འིབོར་དྲིག་པེོའི་ིསྐུ། ། སྟོང་གསུམ་སྐྲག་མཛོད་རྔམ་པེའིི་

གསུང༌། ། མ་ལུསེ་སྒྲིོལ་མཛོད་ཁྲི་ོཆེེན་ཐུགསེ། ། སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ལྡན་སྟག་ལ་མ་ེ

འིབོར་ལ། ། ཕྱོག་འིཚེལ་དང་བོསེ་སྐྱབོསེ་སུ་མཆེི། ། ཁྲི་ོརྒྱལ་ཁྱེད་ན་ིཡ་ེནསེ་རྔམ་

བོརྗེདི་འིབོར། ། འིཁརོ་ན་ིབྱེ་ེབོ་འིབུམ་ཕྲིག་སྟ།ེ ། མ་རུང་དྲིགེསེ་པེ་འིདུལ་མཛོད་ལ། ། 

ཕྱོག་འིཚེལ་དང་བོའི་ིསྐྱབོསེ་སུ་མཆེ།ི ། བོསྭ་ོཧོ་ེཧོ་ེན་མ། ཞསེེ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ ། ད་ན་ིབོཞུགསེ་

སུ་གསེོལ་བོ་ནི། བོསྭ་ོབོསྐལ་པེ་མ་ེདཔུང་འིབོར་བོའི་ིགསེསེ་མཁར་ན། ། འིོད་ཟིེར་འིཕྲི་ོ

འིདུ་གསེསེ་ཁང་དུ། ། དུན་ཙ་ེབོསྒྲིལ་ཕྱོིར་སྤྱིན་འིདྲིེན་ནསེ། ། མཚེོན་ཆེའི་ིགུར་ཁང་

དབུསེ་སུ་བོཞུགསེ་སུ་གསེལོ། ། བོཞུགསེ་ནསེ་དུན་ཙ་ེབོསྒྲིལ་དུ་གསེལོ། ། བོསྭ་ོ་

སེ་མ་ཡ་ཏེ་ིསྟ་ལྷན། ཞེསེ་དམ་ཚེིག་པེ་དང་ཡ་ེཤེསེ་པེ་གཉིིསེ་སུ་མེད་པེར་བོཞུགསེ་སུ་གསེོལ་བོར་བོསྐྱེད། ད་ེ

ནསེ་སྡོགི་པེ་བོཤགསེ་ཅོངི་འིད་ིསྐད་ད།ོ ། ན་མ་ོསྔོནོ་གྱི་ིརགི་འིཛོནི་འིཁརོ་དང་བོཅོསེ། ། ཡ་ིདམ་

ལྷ་མཆེོག་གཙ་ོའིཁོར་བོཅོསེ། ། རྔམ་བོརྗེིད་སྟག་ལ་ཁྲི་ོབོོའི་ིམཆེོག  སྒྲུབོ་གཤེན་

བོདག་ལ་དགངོསེ་སུ་གསེལོ། ། བོདག་འིདྲི་དུསེ་ངན་སྙོགིསེ་མའི་ིབུ། ། བོད་ེསྐྱདི་མ་

མྱོང་སྡུག་བོསྔོལ་དུསེ་ཀྱི་ིཚེེ། ། འིཁོར་བོའི་ིགཏེིང་མཐའི་འིད་ིལསེ་ཐར་བོར་མ་གྱུར་

ཏེ།ེ ། ལྷ་མཆེགོ་ཁྱདེ་ཀྱི་ིཐུགསེ་རྗེསེེ་སྤྱིན་གྱིསིེ་གཟིགིསེ། ། གསེང་བོའི་ིལྷ་ཞལ་བོདག་
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ལ་བོསྟན་དུ་གསེོལ། ། དང་པེ་ོབོསྐལ་པེ་ཐོག་མ་མེད་པེ་ནསེ། ། ད་ལྟ་དུསེ་འིདིར་

བླངསེ་པེ་ཡན་ཆེད་དུ། ། སྣང་བོ་བོདནེ་པེར་འིཛོནི་པེའི་ིརང་བོཞནི་གྱིསིེ། ། འིཇིགི་རྟནེ་

ཁསེ་དྲིག་དང་དུ་བླངསེ། ། ཉིོན་མོངསེ་འིཁྲུལ་བོ་རང་ཁར་སྤྱིོད། ། མ་ིདག་ེལསེ་ངན་

སྡོགི་སྒྲིབིོ་གང་བོགྱིསིེ་པེ། ། དཔེནོ་གསེསེ་བླ་མ་ཡ་ིདམ་སྤྱིན་སྔོར་བོཤགསེ། ། མཐལོ་

བོཤགསེ་བོཞེསེ་ལ་ཚེངསེ་པེའི་ིདངོསེ་གྲུབོ་སྩོལ། ། དབོལ་གཤེན་སྟག་ལ་ཁྲི་ོཆེེན་

རྒྱལ། ། ཁྱེད་ན་ིཡ་ེནསེ་སྟོང་ཉིིད་ཡ་ེཤེསེ་སྐུ། ། བོདག་ན་ིསྒྱུ་མ་ཤ་ཡ་ིལསེ་སུ་གྱུར་

ནསེ་ཀྱིང༌། ། མ་རིག་འིཁྲུལ་བོའི་ིསྡོིག་པེ་ཅོ་ིབོགྱིིསེ་པེ། ། སྐུ་ཡ་ིདམ་ཚེིག་ཉིམསེ་པེ་

མཐོལ་ལ་ོབོཤགསེ། ། མཐོལ་བོཤགསེ་བོཞེསེ་ལ་ཚེངསེ་པེའི་ིདངོསེ་གྲུབོ་སྩོལ། ། 

གསུང་མཆེོག་རབོ་རྔམ་སྟག་ལའི་ིགསུང༌། ། ཁྱེད་ན་ིཡ་ེནསེ་ཡ་ེཤེསེ་ཚེངསེ་པེའི་ི

གསུང༌། ། བོདག་ན་ིབོརྗེོད་བྲལ་ཚེངསེ་པེའི་ིགསུང་དུ་མ་གྱུར་ཏེེ། ། ཚེིག་རྩུབོ་ངག་

འིཁྱལ་སྤྱིོད་པེ་ཡི། ། གསུང་ག་ིདམ་ཚེིག་ཉིམསེ་པེ་མཐོལ་ལ་ོབོཤགསེ། ། མཐོལ་

བོཤགསེ་བོཞེསེ་ལ་ཚེངསེ་པེའི་ིདངོསེ་གྲུབོ་སྩལོ། ། ཐུགསེ་མཆེགོ་རབོ་གསེལ་སྟག་

ལའི་ིཐུགསེ། ། ཁྱེད་ན་ིཡ་ེནསེ་ཀུན་གསེལ་མཁྱེན་པེའི་ིཐུགསེ། ། བོདག་ན་ིམ་རིག་

འིཁྲུལ་བོ་ཡི། ། ལོག་པེའི་ིཕྱོོགསེ་སུ་ཡིད་གྱུར་ཏེེ། ། ཐུགསེ་ཀྱི་ིདམ་ཚེིག་ཉིམསེ་པེ་

མཐལོ་ལ་ོབོཤགསེ། ། མཐལོ་བོཤགསེ་བོཞེསེ་ལ་ཚེངསེ་པེའི་ིདངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། ། སྐུ་

གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིམཐོལ་བོཤགསེ་ཕུལ་བོ་ཡིསེ། ། སྐུ་གསུང་ཐུགསེ་ཀྱི་ིདངོསེ་གྲུབོ་

བོདག་ལ་སྩལོ། ། ཡ་ེཤསེེ་ཁྲི་ོབོའོི་ིལྷ་ཞལ་དུསེ་འིདིར་སྟནོ། ། ཁྲི་ོརྒྱལ་ཁྱེད་ན་ིཡནོ་ཏེན་

ཕྲིནི་ལསེ་རྨེད་བྱུང་སྐུ། ། སྒྲུབོ་གཤནེ་བོདག་ན་ིརྨེད་བྱུང་དནོ་དང་མ་ལྡན་ཏེ།ེ ། དུན་ཙ་ེ

ཉིམསེ་པེའི་ིདྲི་ིམ་ཕོགོ་སྲིདི་ན། ། སྤྱིདོ་པེ་ངན་པེ་རུ་ཏྲིའི་ིལསེ་སྤྱིདོ་པེ། ། དབོལ་གཤནེ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།

 72  

སྟག་ལའི་ིསྤྱིན་སྔོར་མཐོལ་ལ་ོབོཤགསེ། ། མཐོལ་བོཤགསེ་བོཞེསེ་ལ་ཚེངསེ་པེའི་ི

དངོསེ་གྲུབོ་སྩོལ། ། གཞན་ཡང་སྒྲུབོ་གཤེན་བོདག་འིདྲི་བོ། ། མ་རིག་འིཁྲུལ་བོའི་ི

དབོང་གྱུར་ཏེ།ེ ། བོཀའི་ལུང་མན་ངག་འིཁྲུལ་པེར་སྤྱིདོ་པེ་དང༌། ། དུསེ་ཀྱི་ིམཆེདོ་པེ་

ལ་ོཟླར་འིདསེ་པེ་དང༌། ། འིཛོབོ་དང་སྙོིང་པེ་ོགཞུང་བོཞིན་མ་བོསྐྱལ་བོསེ། ། གཡུང་

དྲུང་བོོན་གྱི་ིབོཀའི་དང་འིགལ་བོ་མཐོལ་ལ་ོབོཤགསེ། ། མཐོལ་བོཤགསེ་བོཞེསེ་ལ་

ཚེངསེ་པེའི་ིདངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། ། ཞསེེ་བོཤགསེ་པེ་བྱེའི།ོ ། ད་ེནསེ་མཆེདོ་པེ་འིབུལ་བོ་ལ་གཉིིསེ་ཏེ།ེ ད་ེལ་ཕྱོ་ི

ཡ་ིམཆེོད་པེ་དང་ནང་ག་ིམཆེོད་པེའི།ོ ། དང་པེ་ོམཆེོད་རྫོསེ་དགུ་བོཤམསེ་ཏེ།ེ བྱེིན་གྱིིསེ་རླབོསེ་པེ་ན།ི བོདག་ཉིིད་

དབོལ་བོནོ་སྟག་ལའི་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ། ཡ་ཾར་ཾམ་ཾབྲུ་ཾའིཕྲིསོེ་པེསེ། ཡ་ཾལསེ་རླུང་བྱུང༌། ར་ཾ

ལསེ་མ་ེབྱུང༌། མ་ཾལསེ་ཆུ་བྱུང༌། མཆེོད་རྫོསེ་ཀྱི་ིསྐྱོན་རྣམསེ་རླུང་གིསེ་གཏེོར། མ་ེ

ཡསིེ་བོསྲིེགསེ། ཆུ་ཡིསེ་བོཀྲུསེ། ཡང་བོདག་ག་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ་ཨ་་ཧཱུྃ་ཾའིཕྲིསོེ་པེའི།ི 

མཆེོད་པེའི་ིབྱེ་ེབྲག་བོསེམ་ལསེ་འིདསེ་པེར་བོསེམ། ཡང་ཨ་་ཧཱུྃ་ཾབྲུ་ཾསྭཱཧཱ། ཞེསེ་བོརྗེོད་

པེསེ། དང་པེ་ོཕྱོ་ིཡ་ིམཆེོད་པེ་འིབུལ་ཏེེ། རྔ་གཤང་ག་ིསྒྲི་དང་བོཅོསེ་ཏེ་ེའིད་ིསྐད་ད།ོ ། བོསྭ་ོསྒྲུབོ་གཤེན་ལུསེ་

ངག་ཡིད་གསུམ་དད་པེ་ཡིསེ། ། དངོསེ་འིབྱེོར་ཡིད་ལ་སྤྲུལ་བོ་ཡ།ི ། མཆེོད་པེའི་ིབྱེ་ེ

བྲག་སྣ་ཚེོགསེ་ན།ི ། གཟུགསེ་དང་སྒྲི་དང་དྲི་ིདང་ར།ོ ། རེག་དང་བོོན་དང་རིན་ཆེེན་

གཏེརེ། ། སྟངོ་གསུམ་གང་བོར་དམགིསེ་ནསེ་ན།ི ། ཁྲི་ོརྒྱལ་སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་འིཁོར་

བོཅོསེ་རྣམསེ་ལ་འིབུལ། ། དུན་ཙ་ེབོསྒྲིལ་ཕྱོརི་བོཞསེེ་སུ་གསེལོ། ། བོསྭ་ོརྐ་ོར་ིསློང་པེ་

ན་ིབྲུ་ཾསྭཱཧཱ། ནང་ག་ིམཆེོད་པེ་གསུམ་ཏེེ། ཕུད་དང་གཏེོར་མ་ཤ་ཁྲིག་ལ་དུན་ཙ་ེབོཀུགསེ་ནསེ་བོསྒྲིལ་ལ་འིབུལ་ཏེེ། 

བོདག་ཉིདི་སྟག་ལའི་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ་བྲུ་ཾའིཕྲིོསེ། རནི་པེ་ོཆེ་ེསྣདོ་ཡངསེ་ཤངི་རྒྱ་ཆེ་ེབོར། 

ཨ་་ཧཱུྃ།ཾ ཞསེེ་བོདུད་རྩོ་ིརུ་གྱུར་ར།ོ ། བོསྭ་ོ་ཨ་ཧཱུྃ་ཾབོ་བཱཻ་ད་ེན་ར་སེ་ཡ་ན་གཡུ་འིབྲང་བོདུད་
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རྩོ་ིབོསྭ་ོཐཱ། ཞསེེ་མང་པེ་ོསེལ་ལ་འིབུལ་ལ།ོ ། ་ཨ་ཧཱུྃ།ཾ ང་ོམཚེར་རྨེད་དུ་བྱུང་བོའི་ིསྨན། ། རྩོ་བོ་

འིབུམ་ཕྲིག་ཡངསེ་པེའི་ིབོཅུད། ། མ་ལུསེ་འིདུསེ་པེའི་ིཐུགསེ་ལསེ་ཆེེ། ། ཁྱད་པེར་

རྨེད་དུ་བྱུང་བོ་ཡི། ། བོདུད་རྩོ་ིགཡུ་འིབྲང་ཕུད་འིད་ིདག  ཕྱོོགསེ་བོཅུ་དུསེ་གསུམ་

བོདེར་གཤེགསེ་དང༌། ། དཔེོན་གསེསེ་བླ་མ་བོཅོསེ་ལ་འིབུལ། ། ཐུགསེ་རྗེེསེ་

དགོངསེ་ལ་དབོང་དང་དངོསེ་གྲུབོ་སྩོལ། ། བོདུད་རྩོ་ིགཡུ་འིབྲང་ཨ་ེར་ཾཁ་ཧོ།ི ། ཁྱད་

པེར་རྨེད་དུ་བྱུང་བོ་ཡ།ི ། བོདུད་རྩོ་ིགཡུ་འིབྲང་ཕུད་འིད་ིདག  དྲིགེསེ་པེ་འིདུལ་མཛོད་

སྟག་ལ་ལ། ། བོདུད་རྩོ་ིསྨན་གྱི་ིམཆེོད་པེ་འིབུལ། ། ཐུགསེ་རྗེེསེ་དགོངསེ་ལ་དབོང་

དང་དངོསེ་གྲུབོ་སྩོལ། ། བོདུད་རྩོ་ིགཡུ་འིབྲང་ཨ་ེར་ཾཁ་ཧོི། ཁྱད་པེར་རྨེད་དུ་བྱུང་བོ་

ཡ།ི ། བོདུད་རྩོ་ིགཡུ་འིབྲང་ཕུད་འིད་ིདག  སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་འིཁརོ་ན་གནསེ་པེ་ཡ།ི ། 

སྤྲུལ་བོ་ཡང་སྤྲུལ་དྲིེགསེ་པེ་རྣམསེ་ལ་འིབུལ། ། ཐུགསེ་རྗེེསེ་དགོངསེ་ལ་དབོང་དང་

དངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། ། བོདུད་རྩོ་ིགཡུ་འིབྲང་ཨ་ེར་ཾཁ་ཧོ།ི ཞསེེ་འིབུལ་ལ།ོ ། ད་ེནསེ་སྨན་གྱི་ིདངསོེ་གྲུབོ་

བླངསེ་ཏེེ། བོསྭ་ོ་ཨ་ཧཱུྃཿཾ  དབོལ་གཤེན་སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་སྐུ་གསུང་ཐུགསེ། ། སྒྲུབོ་

གཤེན་བོདག་གི་ལུསེ་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ། ། གཉིིསེ་མེད་གྱུར་པེའིི་དངོསེ་གྲུབོ་

སྩོལ། ། ་ཨ་ཧཱུྃ་ཾའིདུ་ལྷན། ད་ན་ིགཏེོར་མ་འིབུལ་ཏེེ། བོསྭ་ོམཚེན་ལྡན་བོཀྲི་ཤིསེ་གཏེོར་

གཞངོ་དུ། ། གཏེརོ་མ་འིདདོ་ཡནོ་སྣ་ལྔསེ་བོརྒྱན། ། ཟིད་མདེ་ཡ་ེཤསེེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲི།ོ ། 

ཁྲི་ོརྒྱལ་སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་འིཁརོ་བོཅོསེ་རྣམསེ་ལ་འིབུལ། ། བོསྟན་པེའི་ིདག་བོགེགསེ་

སྒྲིལོ་ཕྱོརི་བོཞེསེ་སུ་གསེལོ། ། ་ཨ་ཧཱུྃ་ཾབྷ་ལངི་ཏེ་ཟིད་མནི་ཁ་ཧོ།ི ད་ེནསེ་ཁྲིག་འིབུལ་ཏེ་ེདུན་

ཙ་ེགང་ཡིན་པེ་བོསྟིམསེ་ལ་འིབུལ། བོདག་ཉིིད་སྟག་ལའི་ིསྐུ་རུ་གསེལ་བོ་ལསེ། ཐུགསེ་ཀའི་ི

བོསྭ་ོལསེ་ཛོ་དམར་ནག་འིཕྲིོསེ་ཏེེ། ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིརྣམ་པེ་ཅོན་དུ་གྱུར་པེར་བོསེམ་ལ། 
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དུན་ཙ་ེསྙོངི་ཁྲིག་རྣ་ིདང་བོཅོསེ་པེ་ཁྲིག་སྣདོ་དུ་བོསྟམིསེ། རྣམ་ཤསེེ་བོསེད་པེའི་ིསྔོགསེ་

རངི་གསིེ་འིགསེ་པེ་བོཀུགསེ་ལ་བོསེད་ཅོངི་བོསྟམིསེ་ནསེ་དུན་ཙའེི་ིཤ་ཁྲིག་རུསེ་པེར་

བོསེམ། རྔ་གཤང་ག་ིསྒྲི་དང་བོཅོསེ་ཏེ་ེའིད་ིསྐད་དུ་གསེལོ། བོསྭ་ོམཚེན་ལྡན་བོཀྲི་ཤསིེ་ཞལ་བུ་རུ། ། 

དུན་ཙ་ེཉིམསེ་པེའི་ིཤ་ཁྲིག་དང༌། ། ཏེངི་མུར་ཁྲིག་སྣ་སྙོངི་སྣ་སྦྱིར། ། རུ་ཏྲི་བོསྒྲིལ་བོའི་ི

སྙོིང་ཁྲིག་མཆེོད་པེར་བོཞེསེ། ། ཁ་ར་ཾཁ་ཧོ་ིཞལ་ཕྱོེསེ་ཤིག བོསྭ་ོགཏེ་ིམུག་འིཇིོམསེ་

བྱེདེ་ཤ་ཡ་ིར་ིབོ་ོསྤུངསེ། ། འིདོད་ཆེགསེ་འིཇིམོསེ་བྱེདེ་ཁྲིག་ག་ིརྒྱ་མཚེ་ོབོསྐྱལི། ། ཞ་ེ

སྡོང་འིཇིོམསེ་བྱེེད་རུསེ་པེའིི་གམ་མར་སྤུངསེ། ། ཁྲིོ་རྒྱལ་རྔམ་བོརྗེིད་འིབོར་ལ་

འིབུལ། ། དུན་ཙ་ེཤ་ཁྲིག་མཆེོད་པེར་བོཞེསེ། ། མ་ཧོ་ཙིརྟ་ལ་ཁ་ར་ཾཁ་ཧོ།ི མ་ཧོ་ཏེིང་

མུར་སྙོིང་ཁྲིག་ལ་ཁ་ར་ཾཁ་ཧོ།ི མ་ཧོ་དུན་ཙེའི་ིཀློད་ཁྲིག་ལ་ཁ་ར་ཾཁ་ཧོ།ི ཞེསེ་དུན་ཙ་ེཉིམསེ་

པེའི་ིཤ་ཁྲིག་རུསེ་བོཅོསེ་ཞལ་དུ་གསེལོ་བོར་བོསེམ། ད་ེནསེ་འིཛོབོ་འིབུལ་ཏེ།ེ སྟངོ་བོའི་ིངང་ལསེ་བོསྭ་ོབོསྭ་ོ

བོསྭ།ོ ལན་གསུམ་བོརྗེདོ། བོདག་ག་ིསྤྱི་ིགཙུག་ཏུ་བོསྭ་ོལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲི་ོབོ་གཅོགི་བོསེམ། 

ངག་ཏུ། བོསྭ།ོ ཞསེེ་བོརྗེདོ་པེསེ། བོསྭ་ོལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲིསོེ་ཏེ་ེསྣང་སྲིདི་ཀྱི་ིལྷ་འིདྲི་ེཐམསེ་ཅོད་

བོསྲིེགསེ་པེར་བོསེམ། ཚུར་འིདུསེ་ཡང་བོདག་ལ་ཐིམ་པེསེ། བོདག་ཉིིད་སྟག་ལ་མ་ེ

འིབོར་གྱི་ིསྐུ་རུ་གྱུར། སྐུ་མདོག་དམར་པེ་ོབོསྐལ་པེའི་ིམ་ེདཔུང་འིབོར་བོ། སྟག་རྒོོད་

འིབུམ་གྱི་ིསློག་པེ་ལ། མཚེནོ་ཆེ་སྣ་ཚེགོསེ་ཀྱི་ིའིདོ་ཟིརེ་འིཕྲི་ོབོ། མ་ེཡ་ིརལ་བོ་སྲིདི་པེའི་ི

རྩོ་ེམརོ་འིཁྱལི་བོ། སྤྱིན་གསུམ་སྡོང་མགི་རབོ་ཏུ་བོསྒྲིད་པེ། མཆེ་ེབོ་དཀར་པེ་ོཟླ་ཚེེསེ་

གཙིགསེ་པེ། གཡསེ་ན་གསེེར་གྱིི་འིཁོར་ལོ་བོསྐོར་བོ། གཡོན་པེ་རལ་གི་དགུ་

འིཛོིངསེ་བོསྣམསེ་པེ། མཚེོན་ཆེའིི་གུར་ཁང་ནང་དུ་སྐུ་རྔམ་བོརྗེིད་དང་ལྡན་པེར་

བོསྐྱེད། དེའིི་ཐུགསེ་ཀར་གསེེར་གྱིི་གའུའིི་ནང་དུ་ཡིག་འིབྲུ་བོསྭོ་ནག་པེོ་གཅོིག་
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བོསེམ། ད་ེལ་བོསྲུང་བོའི་ིསྔོགསེ་ཀྱི་ིབོསྐོར་བོར་བོསེམ། ད་ེལསེ་འིོད་ཟིེར་དཔེག་ཏུ་

མེད་པེ་འིཕྲིོསེ་པེསེ། རང་ག་ིསྲུང་བྱེ་གང་ཡིན་རྣམསེ་ལ་ཐིམ་པེསེ། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་

གྱི་ིསྐུ་རུ་གྱུར། བོདག་ག་ིགཡསེ་སུ་འིཁྲིིགསེ་པེར་བོསེམ། ཡང་ད་ེགཉིིསེ་ལསེ་འིོད་

ཟིེར་འིཕྲིོསེ་པེསེ་འིཇིིག་རྟེན་གྱི་ིགདུག་པེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་བོསྲིེགསེ། ཚུར་འིདུསེ་པེ་

ལསེ་གཡུང་དྲུང་ག་ིགུར་ཁང་དགུ་རམི་འིཁྲིགིསེ་སྟ་ེགྱུར་པེར་བོསེམ། གཡུང་དྲུང་ག་ི

གུར་ཁང་དྲི་མགི་ནསེ་གསེརེ་གྱི་ིཁྲི་ོཆུང་གསིེ་ཁངེསེ་ཏེ།ེ གནདོ་བྱེདེ་གང་གསིེ་ཀྱིང་མ་ི

ཚུགསེ་པེར་བོསེམ། ཡང་བོདག་ག་ིཐུགསེ་ལསེ་འིོད་ཟིེར་ཕོར་འིཕྲིོསེ་པེསེ། འིཇིིག་

རྟེན་གྱི་ིདྲིེགསེ་པེ་ཐམསེ་ཅོད་བོསྲིེགསེ་པེར་བོསེམ། ཚུར་འིདུསེ་པེ་ལ་མཚེོན་ཆེའི་ི

གུར་ཁང་དགུ་རིམ་དུ་གྱུར་པེར་བོསེམ། དེའིི་དྲི་མིག་བོར་ཐམསེ་ཅོད་ཁྲིོ་བོོསེ་

གཏེམསེ་པེར་བོསེམ། ཡང་བོདག་ག་ིཐུགསེ་ཀ་ནསེ་འིོད་ཟིརེ་འིཕྲིོསེ་པེསེ་འིཇིགི་རྟནེ་

གྱི་ིཁམསེ་ཐམསེ་ཅོད་བོསྲིགེསེ་པེར་བོསེམ། ཚུར་འིདུསེ་པེ་ལསེ་གསེརེ་གྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོ

རྩོིབོསེ་སྟོང་དུ་གྱུར་ཏེེ། མཚེོན་ཆེའི་ིགུར་ཁང་ཕྱོ་ིརོལ་དུ་འིཁོར་བོར་བོསེམ། ཡང་

བོདག་ལ་འིོད་ཟིེར་སྔོར་བོཞིན་འིཕྲིོསེ་པེསེ། འིཇིིག་རྟེན་གྱིི་དྲིེགསེ་པེ་ཐམསེ་ཅོད་

བོསྲིགེསེ། ཚུར་འིདུསེ་པེ་ལསེ། མ་ེཡ་ིའིཁརོ་ལ་ོརྩོབིོསེ་སྟངོ་དུ་གྱུར་ཏེ་ེསྟངེ་ག་ིལྷ་དང་

ལྷ་མིན་ཐམསེ་ཅོད་བོསྲིེགསེ། བོར་གྱི་ིལྷ་འིདྲི་ེཀུན་ཀྱིང་བོསྲིེགསེ། འིོག་ག་ིདམྱལ་བོ་

ཡ་ིདྭོགསེ་བྱེོལ་སེོང་གདུག་པེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་བོསྲིེགསེ། ཡང་བོདག་ག་ིཐུགསེ་ཀའི་ི

བོསྭ་ོལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲིསོེ་པེསེ། ནམ་མཁའི་ལ་སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་མ་ེཡ་ིགཤགོ་པེ་ཅོན་

གངསེ་མེད་པེསེ་གང་བོར་བོསེམ། ཡང་འིོད་ཟིེར་འིཕྲིོསེ་པེསེ་བོར་སྣང་ལ་སྟག་ལ་མ་ེ

འིབོར་རླུང་ཚེ་གང་ག་ིགཤགོ་པེ་ཅོན་གངསེ་མདེ་པེསེ་གང་བོར་བོསེམ། ཡང་འིདོ་ཟིརེ་
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འིཕྲིོསེ་པེསེ་སེ་གཞི་ལ་སྟག་ལ་མེ་འིབོར་རལ་གིའིི་གཤོག་པེ་ཅོན་གངསེ་མེད་པེསེ་

གང་བོར་བོསེམ། སློར་འིོད་ཟིེར་ད་ེདག་ཚུར་འིདུསེ་པེ་ལ། ད་ེརྣམསེ་ཀྱིང་གཟི་ིབོརྗེིད་

དང་ལྡན་པེར་གྱུར་ཏེེ། ཞལ་ནསེ་སྲུངསེ་ཤིག་ཟིེར་བོསེ་སྒྲི་ལྷང་ལྷང་ད་ིར་ིར་ིསྒྲིོགསེ་

པེར་བོསེམ། ཏེངི་འིཛོནི་ད་ེདང་མ་བྲལ་བོར་བྱེསེ་ལ་སྲུང་བོའི་ིའིཛོབོ་བོསྙོནེ་འིད་ིབོརྗེདོ་ད།ོ ། བོསྭ་ོབོསྭ་ོར་ཾར་ཾ

ཐིསེ་བྲུ་ཾར་ཾརཾ། ཨ་བྲུ་ཾར་ཾརཾ། ་བྲུ་ཾར་ཾརཾ། ཧཱུྃ་ཾབྲུ་ཾར་ཾརཾ། བོསྭ་ོདུན་ཐ་བྲུ་ཾབོདག་ལ་རཀྵ་

སྲུངསེ་ཤགི ད་ེནསེ་བོདག་དང་ལུསེ་ངག་ཡདི་གསུམ་སྲུང་བོའི་ིབོསྙོནེ་པེའི།ོ ། འིབུམ་ཚེ་ོབོདུན་དུ་བོགངསེ་གྱུར་ན། 

བོདག་ཉིིད་མཚེན་མ་འིད་ིཉིིད་འིབྱུང༌། རིན་ཆེེན་རྫོོངསེ་ཁྲིབོ་གསེེར་ཁྲིབོ་གོན། རིག་པེ་ངར་ལྡན་འིཁོར་གྱིིསེ་བོསྐོར། 

དཔེའི་དང་གདེང་ན་ིཁོངསེ་ནསེ་འིཆེར། ད་ེནསེ་འིཁོར་རྣམསེ་སྲུང་བོའི་ིསྔོགསེ་འིད་ིབོཏེགསེ། བོསྭ་ོབོསྭ་ོར་ཾར་ཾ

དུན་ཐ་ཨ་ཨ་ཐིསེ་བྲུ་ཾར་ཾརཾ། ཙཀྲི་རཀྲི་བྲུ་ཾབྲུ་ཾསྲུངསེ་ཤིག ཅོེསེ་ཡོངསེ་སུ་བོསྲུང་བོའི་ིགུར་ཁང་དུ་

བོསྐྱེད། བོཟླསེ་སེོ། ། འིབུམ་ཚེ་ོལྔ་རུ་བོཟླསེ་ནསེ་ནི། ག་ོགོན་མཚེོན་ཆེ་ཐོགསེ་པེར་འིགྱུར། འིད་ིབོཞིན་བོཟླསེ་པེའི་ི

གཤེན་རབོ་ནི། སྔོགསེ་པེ་སྟོང་གི་ཕུར་ཁ་རྡུག ལྷ་འིདྲིེ་སྟོང་གི་གདུག་པེ་ཞི། ནད་རིགསེ་སུམ་བོརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཐུབོ། 

བོགགེསེ་རགིསེ་ཀུན་གྱི་ིཚུགསེ་མ་ིའིགྱུར། ཚེ་ེན་ིཉི་ིཟླ་དང་མཉིམ་པེར་འིགྱུར། བོདག་སྲུང་དུ་བོཟླསེ་པེའི།ོ ། ད་ེཡང་

བོདག་ག་ིསེེམསེ་གསེེར་གྱི་ིབོར་བུ་སྲུབོ་མེད་པེ་ཅོིག་ཏུ་བོསེམ། ད་ེཡ་ིནང་དུ་བོསྭ་ོ

ནག་པེ་ོཅོགི་བོསེམ། ད་ེལ་བོསྲུང་བོའི་ིསྔོགསེ་ཀྱིིསེ་གཡསེ་སུ་བོསྐོར་བོར་བོསེམ། ད་ེ

ལ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲིོསེ་པེསེ་རང་ག་ིབོ་སྤུ་ཐམསེ་ཅོད་ཁྲི་ོཆུང་གིསེ་གཏེམསེ་སྟ་ེབོསྲུང་བོར་

བོསེམ། ཐུན་མཚེམསེ་སུ། ཕོ་རལོ་རྦདོ་གཏེངོ་བོཟླགོ་པེའི་ིཁྲི་ོབོ་ོཐམསེ་ཅོད་ཞལ་ཕྱོརི་

གཟིགིསེ་ནསེ། བོཟླགོ་སྔོགསེ་ཀྱི་ིསྒྲི་ད་ིར་ིར་ིསྒྲིོག་པེར་བོསེམ། བོསྭ་ོབོསྭ་ོར་ཾར་ཾབོཟླགོ་

བོཟློག ཧོ་ེཧོ་ེབོཟློག་བོཟློག བོསྭ་ོབོསྭ་ོབོཟློག་བོཟློག ཨ་ཨ་བོཟློག་བོཟློག ར་ཾཆེེན་ར་ཾ

ཆེེན་བོཟློག་བོཟློག དུན་ཐ་ར་ཾབོཟློག་བོཟློག ཨ་ར་ཾཨ་ར་ཾབོཟློག་བོཟློག ཧོ་ར་ཾཧོ་ར་ཾ

བོཟླགོ་བོཟླགོ བྱེད་མ་གནདོ་བྱེདེ་ཀྱི་ིསྙོངི་ལ་ར་ཾབོཟླགོ་བོཟླགོ སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་ཐུགསེ་ཀྱི་ིདྲིག་
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སྔོགསེ་ར་ཾབོཅུ་འིདི། འིབུམ་ཚེ་ོལྔ་རུ་བོཟླསེ་གྱུར་ན། བོན་བོོན་བྱེད་ཁ་གང་ཡང་བོཟློག ཐོག་སེེར་གཉིིསེ་པེ་ོསྨོསེ་ཅོ་ི

དགསོེ། གཙང་པེའོི་ིཆུ་དང་གཤའི་རྦུད་ཟླགོ རྒྱ་མཚེ་ོཆེེན་པེ་ོབོསྐམ་པེར་བྱེདེ། གནདོ་བྱེདེ་གང་ཡང་འིཇིམོསེ་པེར་བྱེདེ། 

བོསྲུང་བོཟློག་འིཛོབོ་བོསྙོེན་བྱེའི།ོ ། བོསྲུང་ཟློག་དུསེ་སུ། བོསྭ་ོལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲིོསེ། སྲུང་བྱེ་ལ་ཕོོག་

སྟེ་འིོད་དུ་ཞུ་བོ་ལསེ། བོདག་ཉིིད་ཐུགསེ་ཀའིི་བོསྭ་ོལ་ཐིམསེ། དེ་ནསེ་རྣམ་ཤེསེ་གཙ་ོལ་

བོསྟིམསེ་པེ་ནི། བོདག་ག་ིསྤྱི་ིབོོར་སྟོན་པེ་གཤེན་རབོ་བོསྐྱེད། ཐུན་མཚེམསེ་སུ། བོདག་

དང་གུར་ཁང་འིོད་དུ་ཞུ་ནསེ་སྟོང་བོ་ཉིིད་ཀྱི་ིངང་ལ་ཐིམ་པེར་བོསེམ། སྐབོསེ་འིདིར་ཚེོགསེ་

འིབུལ་ཏེ།ེ ད་ེལ་གཉིསིེ་ཏེ་ེའིཛོབོ་བོསྟདོ་དང་ཚེགོསེ་མཆེདོ་ད།ེ སྔོནོ་ཆེ་འིཛོབོ་བོསྟོད་ན།ི བོདག་ཉིདི་ཏེངི་འིཛོིན་ངང་ལསེ་

དབྱེངསེ་དང་བོཅོསེ་ཏེ་ེའིད་ིསྐད་དོ། ། བོསྭ་ོབོསྐལ་པེ་མ་ེདཔུང་འིབོར་བོའི་ིགསེསེ་མཁར་ན། ། 

གུར་ཁང་དགུ་རིམ་གཞལ་ཡསེ་ན། ། ཁྲི་ོབོ་ོརྔམ་ཆེེན་སྟག་ལའི་ིསྐུ། ། ཞལ་གཅོིག་

ཕྱོག་གཉིིསེ་དམར་འིབོར་བོརྗེདི། ། འིཁརོ་ལ་ོརལ་གའིི་ིཕྱོག་མཚེན་བོསྐརོ། ། ཐུགསེ་

ཀར་རནི་ཆེནེ་གའུ་དབུསེ། ། བོསྭ་ོལསེ་འིདོ་ཟིརེ་ཕྱོགོསེ་བོཅུར་འིཕྲིོསེ། ། ཕོར་འིཕྲིསོེ་

སྟངོ་ཁམསེ་ཐམསེ་ཅོད་བོསྲིགེསེ། ། ཚུར་འིདུསེ་གཡུང་དྲུང་མཚེནོ་ཆེ་དང༌། ། འིཁརོ་

ལ་ོམ་ེརིའི་ིགུར་དུ་འིཁྲིིགསེ། ། དུན་ཙ་ེསྒྲིོལ་ཞིང་གནོད་བྱེེད་སྲུང་། ། སྤྱི་ིགཙུག་སྟོན་

པེའི་ིསྐུ་དང་ལྡན། ། མ་ིའིགྱུར་གཡུང་དྲུང་ཚེ་ེདང་ལྡན། ། བོ་སྤུའི་ིརང་བོཞིན་ཁྲི་ོབོ་ོ

འིགྱིེད། ། འིོད་ཟིེར་འིདུ་འིཕྲིོ་འིབོར་བོ་ཡིསེ། ། ཐམསེ་ཅོད་མ་ལུསེ་འིདུལ་ཞིང་

བོསྲིེགསེ། ། འིཛོབོ་དང་སྙོིང་པེོའི་ིམཆེོད་པེ་འིབུལ། ། དུན་ཙེ་ཉིམསེ་པེ་རྡུལ་དུ་

བོརླགོསེ། ། སྒྲུབོ་པེ་པེ་ོལ་དངསོེ་གྲུབོ་སྩལོ། ། ཞསེེ་འིཛོབོ་བོསྟདོ་འིབུལ། སྐབོསེ་འིདརི་གངོ་ག་ིམཆེདོ་

པེ་ཚེར་གཅོིག་འིབུལ། ཚེོགསེ་མཆེོད་ཀྱིང་འིབུལ་ལོ། ། གོང་ལྟར་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབོསེ་ལ་བོཞེསེ་སུ་གསེོལ། བོསྭ་ོ

བོསྐལ་པེ་མ་ེདཔུང་འིཁྲུགསེ་པེའི་ིགསེསེ་མཁར་ན། ། ཁྲི་ོརྒྱལ་རྔམ་བོརྗེིད་སྟག་ལའི་ི

སྐུ། ། སྤྲུལ་བོ་ཡང་སྤྲུལ་འིཁརོ་དང་བོཅོསེ། ། དུན་ཙ་ེཉིམསེ་པེ་བོསྒྲིལ་སློད་དུ། ། ཞལ་
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ཟིསེ་ཚེགོསེ་ལ་སྤྱིན་འིདྲིནེ་གཤགེསེ་སུ་གསེལོ། ། བོསྭ་ོ་སེ་མ་ཡ་ཛོ། གཞན་ཡང་

བོསྟན་པེ་སྲུང་བོར་ཞལ་བོཞསེེ་པེ། ། དཔེལ་མགནོ་ལྷ་སྲིནི་དྲིགེསེ་པེའི་ིཚེགོསེ། ། བོནོ་

སྐྱོང་འིཁོར་བོཅོསེ་སྤྱིན་འིདྲིེན་གཤེགསེ་སུ་གསེོལ། ། ཧོ་ེཧོ་ེན་མ་ཛོ། ཞེསེ་ཚེོགསེ་སྤྱིན་

དྲིངསེ་སེོ། ། དང་པེ་ོམཆེོད་དེ། བོསྭ་ོསྒྲུབོ་གཤེན་དད་པེསེ་བོཤམསེ་པེ་ཡི། ། མཆེོད་པེའི་ི

ལོངསེ་སྤྱིོད་བོསེམ་མ་ིཁྱབོ། ། གཟུགསེ་སྒྲི་དྲི་ིར་ོརེག་རྒྱན་དང༌། ། བོོན་དང་འིདོད་

ཡོན་སྣ་ཚེོགསེ་རྣམསེ། ། སྤྲིིན་དཔུང་བོཞིན་དུ་གཏེིབོསེ་ཏེ་ེའིབུལ། ། དབོལ་གཤེན་

སྟག་ལ་འིཁརོ་བོཅོསེ་ཀྱིིསེ། ། དགྱིེསེ་པེའི་ིཚུལ་གྱི་ིབོཞསེེ་སུ་གསེལོ། ། བོཞསེེ་ནསེ་

དུན་ཙ་ེཉིམསེ་པེ་སྒྲིལོ། ། གཞན་ཡང་བོཟིའི་དང་བོཅོའི་དང་བོཏུང་དང་བོག།ོ ། ཤ་ཁྲིག་

སྙོིང་ཚེིལ་ཉུངསེ་འིབྲང་ཕུད། ། རྔམ་བོརྗེིད་ཁྲི་ོརྒྱལ་ཞལ་དུ་འིབུལ། ། ཐུགསེ་རྗེེསེ་

རོལ་བོའི་ིསྟོབོསེ་ཀྱིིསེ་བོཞེསེ་སུ་གསེོལ། ། བོསྭ་ོབྲུ་ཾཟིད་མིན་སྤུངསེ་སེ་ོཁ་ར་ཾཁ་ཧོི། 

བོཤགསེ་པེ་ན།ི ན་མ་ོཁྲི་ོརྒྱལ་རྔམ་ཆེནེ་དགངོསེ་སུ་གསེལོ། ། བོདག་ན་ིཚེ་ེརབོསེ་ཐགོ་མ་

མདེ་པེ་ནསེ། ། ད་ལྟའི་ིདུསེ་འིདརི་ཡན་ཆེད་དུ། ། ཉིནོ་མངོསེ་འིཁྲུལ་བོའི་ིདབོང་གྱུར་

ཏེ།ེ ། མ་ིདག་ེསྡོགི་པེ་གང་སྤྱིདོ་དང༌། ། རྩོ་བོ་ཡན་ལག་དམ་ཉིམསེ་རྣམསེ། ། ཚེགོསེ་

ཀྱི་ིམཆེོད་པེསེ་བོསྐང་ཞིང་བོཤགསེ། ། ཁྲི་ོརྒྱལ་ཁྱེད་ལ་བོཟིོད་པེར་གསེོལ། ། ཞེསེ་

བོཤགསེ་པེའིོ། ། ཐ་མ་བོསྟབོསེ་ཏེ་ེལྒིིང་བྱེ་ལ། བོདག་ཉིིད་སྟག་ལའི་ིཐུགསེ་ཀར་ནསེ་བོསྭ་ོལསེ་

འིོད་ཟིེར་འིཕྲིོསེ་པེའི་ིསྤྲུལ་བོའི་ིཁྲི་ོབོ་ོདང་དྲིེགསེ་པེ་བོསེམ་གྱིིསེ་མ་ིཁྱབོ་པེའི་ིདུན་ཙ་ེ

བོཀུགསེ་ནསེ་ལིང་ག་ལ་བོསྟིམསེ། བོསྭ་ོརྣ་ིཛོ་ཛོ། ཨ་འིགུ་ཤ་ཛོ་ཛོ། དུན་ཙ་ེརྣ་ིཛོ་ཛོ། 

ཞསེེ་བོཀུག་ག།ོ བོསྭ་ོང་ན་ིཁྲི་ོཆེནེ་རྔམ་བོརྗེིད་འིབོར། ། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་གཏུམ་པེའི་ིསྐུ། ། 

སྤྲུལ་བོ་གངསེ་མདེ་ཁྲི་ོཆུང་འིགྱིདེ། ། དུན་ཙ་ེགང་ཡནི་ཁུགསེ་ལ་ཤགོ  དམ་ཉིམསེ་མ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།

 79  

བོཏེང་ཤ་ོར་རེ། ། ཕྱོག་མཚེན་འིཁོར་ལ་ོརལ་ག་ིཡིསེ། ། མག་ོལུསེ་གཤོག་ལ་དུམ་

བུར་གཏུབོ། ། གཟུགསེ་ཕུང་བོཤགིསེ་པེའི་ིདུསེ་ལ་བོབོ། ། བོསྭ་ོ་ཙཀྲི་བྱེ་ིག་ིདུན་ཙ་ེ

དམྱལ་རྦད་ཤག་ཐུན་ལྷན། ཞསེེ་དུམ་བུར་གཏུབོ་བོ།ོ ། ད་ེནསེ་བོསྟབོསེ་ཏེ།ེ བོསྭ་ོསྟག་ལ་རྔམ་ཆེནེ་

ཞལ་ཕྱོསེེ་ཤགི  དུན་ཙ་ེབོསྒྲིལ་བོའི་ིཤ་ཁྲིག་འིད།ི ། ར་ིབོ་ོཙམ་དུ་སྤུངསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། ། 

རྒྱ་མཚེ་ོཙམ་དུ་སྐྱིལ་བྱེསེ་ཏེེ། ། ཁྲི་ོརྒྱལ་ཁྱེད་ཀྱི་ིཞལ་དུ་སྟབོསེ། ། དུན་ཙ་ེཤ་ཁྲིག་

མཆེོད་པེར་བོཞེསེ། ། ཞལ་ན་ིཧོོམ་ཁུང་གདངསེ་པེ་འིདྲི། ། ལྗགསེ་ན་ིཧོོམ་གཟིེར་

བོསྐྱངསེ་པེ་འིདྲི། ། ཚེམེསེ་ན་ིགངསེ་ར་ིགཏེམསེ་པེ་འིདྲི། ། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་ཁྲི་ོབོའོི་ི

ཞལ་ཁ་རུ། ། གཡུང་དྲུང་བོནོ་ལ་འིགལ་བོ་ཡ།ི ། དུན་ཙའེི་ིཤ་ཁྲིག་བོསྟབོ་པེ་ོཁ་ར་ཾཁ་

ཧོ།ི ། ཤ་ཟིོསེ་ཁྲིག་འིཐུང་རུསེ་པེ་འིཆེའི། ། རྩོ་བོ་བོདུན་རྒྱུད་བོརླགསེ་པེར་མཛོདོ། ། 

ཁ་ར་ཾཁ་ཧོི། ཞེསེ་བོསྟབོསེ་སེོ། ། ད་ན་ིབོསྟོད་པེ་བྱེ་སྟེ། བོསྭ་ོབོསྐལ་པེ་མ་ེདཔུང་འིཁྲུགསེ་པེའི་ི

གསེསེ་མཁར་ན། ། གཡུང་དྲུང་མཚེོན་ཆེ་གུར་ཁང་དགུ་རིམ་གཞལ་ཡསེ་ཁང༌། ། 

འིཁོར་ལ་ོརྩོིབོསེ་སྟོང་བོསྐལ་པེའི་ིམ་ེདཔུང་འིཁྲུགསེ་པེའི་ིཀློོང་དཀྱིིལ་ན། ། དྲིེགསེ་པེ་

འིབུམ་སྒྲིལོ་དུན་ཙའེི་ིགདན་སྟངེ་ན། ། དབོལ་གཤནེ་སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་ན།ི ། སྐུ་མདགོ་

དམར་པེ་ོབོསྐལ་པེའི་ིམ་ེདཔུང་འིབོར། ། ཞལ་གཅོགི་ཕྱོག་གཉིིསེ་ཞབོསེ་ན་ིསྐྱང་སྐུམ་

བོསྒྲིད། ། སྐུ་ལ་སྟག་ལྤགསེ་མཚེནོ་ཆེའི་ིའིདོ་ཟིརེ་འིཕྲི།ོ ། བོདུད་ཀྱི་ིགཡང་གཞ་ིསྟག་

ག་ིཤམ་ཐབོསེ་ཅོན། ། ཐོད་ཕྲིེང་རྒྱན་ཆེ་སྦྲུལ་ནག་སྐ་རགསེ་བོཅོིངསེ། ། མ་རུང་

འིདུལ་བོའི་ིཁྲི་ོརྒྱལ་འིབོར། ། བོགེགསེ་དཔུང་འིཇིོམསེ་མཛོད་ལྷ་ཡ་ིརྒྱལ། ། བོདུད་

དཔུང་འིཇིམོསེ་མཛོད་སྟག་ལའི་ིསྐུ། ། མུ་སྟགེསེ་འིདུལ་མཛོད་གཤནེ་རབོ་རྗེ།ེ ། དུན་

ཙ་ེབོརླགསེ་མཛོོད་མ་ེདཔུང་འིབོར། ། ཁམ་ཁམ་ཚེིག་ཚེིག་བོསྐལ་པེའི་ིམ་ེདཔུང་
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འིབོར། ། ཞ་ེསྡོང་འིཇིམོསེ་མཛོད་ཁྲི་ོབོའོི་ིདབོལ་མ་ེའིབོར། ། ཁྱདེ་ན་ིཁྲིསོེ་ཤངི་འིཚེགིསེ་

པེའི་ིཚེ།ེ ། ཚེངསེ་པེའི་ིསྲིདི་རྩོ་ེམན་ཆེད་ནསེ། ། དམྱལ་བོའི་ིགདར་ཁམསེ་ཡན་ཆེད་

བོསྲིགེསེ། ། བོརྗེདི་འིགྱིངི་སྐུ་ཡ་ིཆེ་ལུགསེ་བོསྟན་པེ་ན།ི ། དམར་འིབོར་མ་ེདཔུང་སྲིདི་

པེའི་ིརྩོ་ེམ་ོའིཕྲིསོེ། ། མཚེནོ་དབོལ་དྲིག་པེ་ོཚེ་ཚེ་སྐར་ལྟར་འིཁྲུགསེ། ། བོསྲུང་བོཟླགོ་

ལསེ་མཛོད་ཁྲི་ོབོའོི་ིདབོལ་མ་ེཅོན། ། སྐུ་མདགོ་དམར་འིབོར་ཁམསེ་གསུམ་དབོང་དུ་

བོསྡུསེ། ། དབུ་སྐྲ་དམར་འིབོར་སྲིིད་རྩོ་ེབོསྲིེགསེ་ཤིང་འིཁྱིལ། ། སྤྱིན་གསུམ་སྡོང་

མིག་དུན་ཙ་ེགང་ཡིན་ལྟ། ། ཞལ་གདངསེ་ལྗགསེ་འིདྲིིལ་དུན་ཙ་ེསྙོིང་ཁྲིག་གསེོལ། ། 

མཆེ་ེབོ་ཟླ་ཚེེསེ་གཙིགསེ་ཤིང་དག་བོགེགསེ་ཞ་ེལ་མནན། ། ཞལ་ནསེ་བོསྭ་ོསྒྲི་སྒྲིོག་

ཅོངི་སྣང་སྲིིད་ཟིལི་གྱིསིེ་གནནོ། ། ཕྱོག་གཡསེ་གསེརེ་གྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོཡ།ི ། གཤེན་ལ་

སྲུང་ཞངི་དུན་ཙ་ེའིཇིམོསེ། ། ཕྱོག་གཡནོ་རལ་གའིི་ིའིཁརོ་ལ་ོཡསིེ། ། བོསྐརོ་ཅོངི་དག་

བོགགེསེ་སྒྲིལོ་བོར་བྱེདེ། ། ཐུགསེ་ཀར་བོསྭ་ོལསེ་འིདོ་ཟིརེ་འིབུམ་ཕྲིག་འིཕྲི།ོ ། བོ་སྤུ་

འིདོ་ཟིརེ་དབོལ་གྱི་ིཁྲི་ོབོ་ོའིགྱིདེ། ། ཁྱདེ་ཀྱི་ིསྤྲུལ་བོ་བོསྟན་པེ་ན།ི ། སྟངེ་ཕྱོགོསེ་ཁྲི་ོརྒྱལ་

བྱེ་ེབོ་སེ་ཡ་འིབུམ། ། མ་ེའིབོར་དབོལ་གྱི་ིགཤོག་པེ་ཅོན། ། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་རྒྱལ་

ཁམསེ་བོསྲིེགསེ། ། བོར་སྣང་ཁྲི་ོརྒྱལ་བྱེ་ེབོ་སེ་ཡ་འིབུམ། ། རླུང་གཤོག་འིབོར་བོའི་ི

དུན་ཙ་ེཕྱོག་མསེ་འིདེབོསེ། ། ཁྱེད་ཀྱི་ིསྤྲུལ་བོ་སེ་གཞ་ིགང༌། ། ཁྲི་ོརྒྱལ་བྱེ་ེབོ་སེ་ཡ་

འིགྱིདེ། ། ཆུ་སྲིནི་ངར་མའི་ིགཤགོ་པེསེ་དུན་ཙ་ེཐུལ། ། གཤནེ་ལ་བོསྲུང་ཞངི་ལགོ་ལྟ་

སྒྲིལོ། ། ཁྲི་ོརྒྱལ་བོརྗེདི་འིགྱིིང་སྤྲུལ་བོ་བོཅོསེ་ལ་བོསྟདོ། ། ཁྱདེ་ཀྱི་ིཐུགསེ་རྗེེསེ་བོསྒྲིལ་

བོའི་ིལསེ་གྱིིསེ་ཤིག  བོསྭ་ོདབོལ་གཤེན་སྟག་ལ་རྔམ་པེའི་ིསྐུ། ། སྐུ་ཡ་ིཆེ་ལུགསེ་

ཡོན་ཏེན་བོསྟན་པེ་ནི། ། གུར་ཁང་དགུ་རིམ་དབོལ་མ་ེཕྱོོགསེ་བོཅུར་འིབོར་བོ་ནི། ། 



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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བྱེད་ཁ་རྦོད་གཏེོང་ཟློག་ཅོིང་ལོག་ལྟ་བོསྲིེགསེ་པེའི་ིརྟགསེ། ། སྐུ་མདོག་དམར་ནག་

འིོད་ཟིེར་འིཕྲིོ་བོ་ནི། ། གདུག་བྱེེད་སྲིེག་ཅོིང་ཁམསེ་གསུམ་དབོང་དུ་བོསྡུསེ་པེའིི་

རྟགསེ། ། རལ་བོ་དམར་འིབོར་སྲིིད་རྩོ་ེའིཁྱིལ་བོ་ནི། ། ལྷ་རྣམསེ་འིདུལ་ཞིང་སྟེང་

ཕྱོགོསེ་ལགོ་ལྟ་བོསྲིགེསེ་པེའི་ིརྟགསེ། ། སྤྱིན་གསུམ་སྡོང་མགི་རབོ་ཏུ་བོསྒྲིལ་པེ་ན།ི ། 

སྲིནི་པེ་ོརུ་ཏྲི་གནསེ་ནསེ་བོརྒྱལ་བོའི་ིརྟགསེ། ། ཞལ་གདངསེ་མཆེ་ེགཙགིསེ་ལྗགསེ་

སློབོསེ་རློམསེ་པེ་ནི། ། དུན་ཙ་ེབོསྒྲིལ་ཞིང་དག་བོགེགསེ་སྒྲིོལ་བོའི་ིརྟགསེ། ། ཞལ་

ནསེ་བོསྭ་ོཆེ་ཧོ་ལའི་ིསྒྲི་ཆེེན་སྒྲིོགསེ་པེ་ན།ི ། སྟོང་གསུམ་སྲིིད་གསུམ་གཡ་ོཞིང་སྐྲག་

པེའི་ིརྟགསེ། ། ཕྱོག་མཚེན་འིཁརོ་ལ་ོརལ་ག་ིབོསྐརོ་བོ་ན།ི ། བྱེད་མ་བོསྲུང་ཞངི་རྦོད་

གཏེོང་བོཟློག་པེའི་ིརྟགསེ། ། སྐུ་ལ་བོདུད་ཀྱི་ིགཡང་གཞ་ིསྟག་སློག་གསེོལ་བོ་ནི། ། 

དྲིགེསེ་པེ་འིདུལ་ཞངི་དཔེའི་རྩོལ་ལྡན་པེའི་ིརྟགསེ། ། སྲིནི་པེའོི་ིཐདོ་ཕྲིངེ་སེ་ེརལ་བོརྒྱན་

པེ་ན།ི ། སྲིནི་པེ་ོའིདུལ་ཞངི་མུ་སྟགེསེ་འིཇིམོསེ་པེའི་ིརྟགསེ། ། ཞབོསེ་ན་ིའིགྱིངི་སྟབོསེ་

བོརྐྱེང་བོསྐུམ་བོསྒྲིད་པེ་ན།ི ། དུན་ཙ་ེགནདོ་བྱེདེ་གདན་དུ་བོཏེངི་བོའི་ིརྟགསེ། ། ཐུགསེ་

ཀར་བོསྭ་ོལསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲི་ོབོ་ནི། ། གདུག་བྱེེད་སྲིེག་ཅོིང་སྤྲུལ་བོ་ཁྲི་ོབོོའི་ིརྟགསེ། ། 

སྟངེ་འིགོ་ཕྱོགོསེ་མཚེམསེ་སྤྲུལ་བོའི་ིཁྲི་ོབོ་ོབོཀང་བོ་ན།ི ། སྲིདི་གསུམ་དྲིགེསེ་པེ་དབོང་

དུ་བོསྡུསེ་པེའི་ིརྟགསེ། ། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་སྐུ་ཡ་ིཆེ་ལུགསེ་ཡནོ་ཏེན་ལྡན་ལ་བོསྟདོ། ། 

བོསྭ་ོཁྱདེ་ན་ིཁྲིོསེ་ཤངི་འིཚེགིསེ་པེའི་ིཚེ།ེ ། སྐུ་མདགོ་མཐངི་ནག་མུན་པེའི་ིམདགོ  སྐུ་

ལ་མཚེནོ་ཆེའི་ིསློག་པེ་དགུ་རམི་གསེལོ། ། ཕྱོག་མཚེན་ཐ་ོབོ་ལྕགསེ་ཀྱུ་ཡསིེ། ། དུན་

ཙ་ེའིགུགསེ་སྒྲིོལ་བྱེེད་ཅོིང་བྱེད་མའི་ིསྙོིང་ཁྲིག་འིདྲིེན། ། བོཀའི་ཉིན་དྲིེགསེ་པེ་བོཅོ་ོ

བོརྒྱད་ལསེ་ལ་སྡོོད། ། དུན་ཙ་ེབོསྒྲིལ་བོའི་ིདུསེ་ལ་བོབོ། ། ཙ་ིཏེ་ཕྱུང་བོའི་ིདུསེ་ལ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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བོབོ། ། བོདུན་རྒྱུད་གཅོོད་པེའི་ིདུསེ་ལ་བོབོ། ། ཅོེསེ་བོསྟོད་པེ་བྱེ་ཞིང་འིཕྲིིན་ལསེ་བོཅོོལ། ད་ེནསེ་

གཏེོར་མ་གནསེ་སུ་བོཏེང་ཞིང་འིཕྲིིན་ལསེ་བོཅོོལ་བོ་ན།ི བོདག་དབོལ་བོོན་དུ་གསེལ་བོའི་ིཐུགསེ་ཀ་

ནསེ་བྲུ་ཾཞེསེ་གཏེོར་མ་ལ་ཕོོག་པེསེ་གཏེོར་སྣོད་རིན་པེ་ོཆེེའི་ིཞལ་བུ་རུ་བོསེམ་ལ། ཨ་

་ཧཱུྃ་ཾགསུམ་བོརྗེདོ་པེསེ། གཏེརོ་མ་འིདདོ་ཡནོ་ལྔ་རུ་བོསེམ། ཕོ་ོཉི་རྣམསེ་ཀྱི་ིགསེལོ་

ནསེ་མཉིེསེ་པེའི་ིལསེ་ལ་རྒྱུགསེ་པེར་བོསེམ། ད་ེནསེ་རྔ་ཡ་ིསྒྲི་དང་བོཅོསེ་ཏེ་ེའིད་ིསྐད་ད།ོ ། བོསྭ་ོ

སྔོོན་གྱི་ིབོསྐལ་པེ་དང་པེ་ོལ། ། དབོལ་གཤེན་སྟག་ལའི་ིབོཀའི་ཉིན་ལསེ་བྱེེད་པེ། ། 

ལོག་ལྟ་སྒྲིོལ་བོ་དྲིེགསེ་པེའི་ིཚེོགསེ། ། སྟེང་ཕྱོོགསེ་ལྷ་ཡ་ིདྲིེགསེ་པེ་ན།ི ། མཐིང་ནག་

དར་དཀར་ན་བོཟིའི་ཅོན། ། ལྷ་ཁམསེ་འིདུལ་བོའི་ིལསེ་མཛོོད་ཅོིག  འིོག་ཕྱོོགསེ་ཀླུ་

ཡ་ིདྲིེགསེ་པེ་ན།ི ། མཐིང་ནག་ཆུ་དར་ན་བོཟིའི་ཅོན། ། དུན་ཙ་ེསྒྲིོལ་བོའི་ིལསེ་མཛོོད་

ཅོགི  ཤར་ཕྱོགོསེ་རྒྱལ་པེའོི་ིདྲིགེསེ་པེ་ན།ི ། མཐངི་ནག་དར་དཀར་ག་ོཟུ་ཅོན། ། དུན་

ཙ་ེསྒྲིལོ་བོའི་ིལསེ་མཛོདོ་ཅོགི  ལྷ་ོཕྱོགོསེ་གཤནེ་རྗེའེི་ིདྲིགེསེ་པེ་ན།ི ། མཐངི་ནག་མ་ིཡ་ི

གཡང་གཞ་ིཅོན། ། དུན་ཙ་ེསྒྲིལོ་བོའི་ིལསེ་མཛོདོ་ཅོགི  ནུབོ་ཕྱོགོསེ་ཀླུ་དབོང་དྲིགེསེ་

པེ་ནི། ། མཐིང་ནག་དར་ནག་ག་ོཟུ་ཅོན། ། དུན་ཙ་ེསྒྲིོལ་བོའི་ིལསེ་མཛོོད་ཅོིག བྱེང་

ཕྱོགོསེ་གནདོ་སྦྱིནི་དྲིགེསེ་པེ་ན།ི ། མཐངི་ནག་དར་དམར་ག་ོཟུ་ཅོན། ། དུན་ཙ་ེསྒྲིལོ་

བོའི་ིལསེ་མཛོདོ་ཅོགི  མཚེམསེ་བོཞ་ིདྲིགེསེ་པེ་ཆེནེ་པེ་ོབོཞ།ི ། མཐངི་ནག་ཞངི་ག་ིག་ོ

ཟུ་གསེལོ། ། དུན་ཙ་ེསྒྲིལོ་བོའི་ིལསེ་མཛོདོ་ཅོགི  བོསྭ་ོདབོལ་བོནོ་ཐུགསེ་ལསེ་སྤྲུལ་

བོའི་ིདྲིེགསེ་པེ་བོརྒྱད། ། མཐིང་ནག་སློགསེ་པེའི་ིམཚེོན་ཆེ་ཅོན། ། དུན་ཙ་ེསྒྲིོལ་བོའི་ི

ལསེ་མཛོོད་ཅོིག  དྲིེགསེ་པེ་ཆེེན་པེ་ོབོཅོ་ོབོརྒྱད་པེོ། ། ཀུན་ཀྱིང་ཞལ་གཅོིག་ཕྱོག་

གཉིསིེ་པེ། ། ར་ེགཡབོ་ལྕགསེ་ཀྱུའི་ིཕྱོག་མཚེན་གྱིསིེ། ། དྲིགེསེ་པེ་དམག་ལ་བོསྐུལ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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ཞངི་དུན་ཙ་ེསྙོངི་ཁྲིག་འིབྱེནི། ། ཁྱདེ་ཀྱི་ིལསེ་སྐལ་དུན་ཙ་ེསྒྲིོལ། ། དབོལ་བོནོ་གཏེརོ་

མ་འིད་ིབོཞེསེ་ལ། ། གཤེན་གྱི་ིབོསྟན་པེ་བོསྲུང་དུ་གསེལོ། ། བོསྭ་ོདབོལ་གཤནེ་སྟག་

ལའི་ིབོཀའི་ཉིན་པེ། ། དབྱེངིསེ་ཀྱི་ིམ་མ་ོཡ་ེཤསེེ་མ་མ་ོདང༌། ། ལསེ་བྱེདེ་མ་མ་ོཚེགོསེ་

དང་བོཅོསེ། ། གངསེ་ར་ིགཡའི་ར་ིམཚེ་ོསྨན་དང༌། ། བོོད་ཁམསེ་སྐྱོང་བོའི་ིབོརྟན་མ་

དང༌། ། སྡོ་ེབོརྒྱད་དཔེལ་མགོན་བོོན་སྐྱོང་རྣམསེ། ། བོཀའི་ཡ་ིགཏེོར་མ་འིད་ིབོཞེསེ་

ལ། ། གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིབོསྟན་པེ་སྲུངསེ། ། དག་བོགགེསེ་བོསྒྲིལ་བོའི་ིལསེ་བོགྱིིསེ་

པེ། ། བྱེད་མ་བོསྒྲིལ་བོའི་ིལསེ་མཛོོད་ཅོིག  ཅོསེེ་གཏེོར་མ་གནསེ་སུ་བོཏེང་ང༌ོ། ། དུན་ཙ་ེལ་ཟིོར་དུ་

བྱེེད་ན། བོདག་ཉིིད་དབོལ་བོོན་དུ་གསེལ་བོའི་ིངང་ལ་བོསྭ་ོཞེསེ་པེསེ་འིོད་ཟིེར་འིཕྲིོསེ་

པེའི་ིགཏེརོ་མ་མཚེནོ་ཆེའི་ིཕུང་པེརོ་གྱུར་ཏེ།ེ འིདོ་ཟིརེ་སྐར་ལྟར་འིཁྲུགསེ་པེར་བོསེམ། 

མ་ཉིསེེ་པེའི་ིགཟུ་དཔེང་བོདར། རྣམ་ཤསེེ་བོསེད་པེའི་ིསྔོགསེ་རངི་བོཟླསེ་སེ།ོ ། དབོལ་གཤནེ་དྲིགེསེ་པེ་ཅོན་རྣམསེ་དུན་

ཙའེི་ིཕོ་ོབྲང་ལ་བོཏེབོ་ཏེ།ེ ལུསེ་ཤགི་མཚེནོ་གྱིིསེ་གཏུབོ་པེར་བོསེམ། བོསྭ།ོ དུསེ་གསུམ་བོདརེ་གཤགེསེ་

གཟུ་དང་དཔེང༌། ། ཡུལ་ལྷ་ཡུལ་སྨན་ཟིརོ་ལམ་ཕྱོེསེ། ། སེ་བོདག་རྗེ་ེབླནོ་ཞལ་བྱེལོ་

ཅོིག  ཀླུ་གཉིན་གཏེོད་རྣམསེ་སྐུ་ཟུར་ཅོིག  སྡོ་ེབོརྒྱད་དྲིེགསེ་པེ་གོགསེ་གྱིིསེ་ཤིག  

བོོན་སྐྱོང་སྲུང་མསེ་མཐུ་རྩོལ་བོསྐྱེད། ། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་ལསེ་བྱེེད་ནི། ། མ་ིབོཟིད་

དྲིགེསེ་པེའི་ིལསེ་མཁན་པེ།ོ ། ཤན་པེ་གཏུམ་པེ་ོགེང་ག་ིརྗེ།ེ ། མཐངི་ནག་རལ་པེ་མུན་

དུ་གཏེིབོསེ། ། སྐུ་ལ་མཚེོན་ཆེའི་ིཚེ་ཚེ་འིཕྲིོསེ། ། ཕྱོག་མཚེན་མཚེོན་ཆེ་སྐར་ལྟར་

འིཁྲུགསེ། ། སྤྲུལ་བོ་བྱེ་ེབོ་སེ་ཡ་འིབུམ། ། ཤ་ལ་རྔམ་ཞངི་ཁྲིག་ལ་དད། ། ཁྱདེ་ཀྱི་ིལསེ་

བྱེདེ་དུསེ་ལ་བོབོསེ། ། དུན་ཙའེི་ིགཟུགསེ་ཕུང་ཟིརོ་གྱིིསེ་ཤགིསེ། ། རྣམ་ཤསེེ་མར་མ་ེ

མྱངོ་གསིེ་སེདོ། ། དུན་ཙའེི་ིསྙོངི་ག་ིདཀྱིལི་དུ་མཚེནོ་ཟིརོ་ཡ། ། བོཅོལོ་བོའི་ིའིཕྲིནི་ལསེ་

གྲུབོ་པེར་མཛོོད། ། ཅོེསེ་གཏེོར་མ་དག་བོགེགསེ་ཕྱོོགསེ་སུ་འིཕོང༌། རྩོ་ེམ་ོཕོར་ལ་བོསྟན་ན་བོཟིའི། ཚུར་ལ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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བོསྟན་ན་ལོག་པེའི་ིལན་གསུམ་བོསྐྱལ་ལ།ོ ། ད་ེནསེ་གུར་ཁང་ལྷ་འིོད་དུ་ཞུ་ནསེ་སྟོང་བོའི་ིངང་ལ་ཅོ་ིནུསེ་བོསྡོོད། བོོན་

འིད་ིནསེ་ཡང་དག་དནོ་གྱི་ིགནསེ་ལུགསེ་ཡནི་པེར་བྱེའི།ོ ། བོནྡེ་ེསྤུ་ག་ིདམར་པེའོི་ིསྲིགོ་ལ་རྦད་པེ། རང་སྲུང་མཚེནོ་ཆེའི་ི

ལསེ་བྱེང༌། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་ཐུགསེ་ལསེ་བྱུང༌། ཕུང་པེ་ོམག་ོདམར་གྱིིསེ་བོརྣག་པེའི།ོ ། རྨེ་གཉིནེ་པེམོ་རའི་ིརྩོ་ེནསེ་སྤྲུལ་

སྐུསེ་གཏེརེ་ནསེ་ཕྱོསེེ་པེ་ལགསེ་སེ།ོ ། རམི་གྱིསིེ་བོརྒྱུད་ནསེ་ད་ལྟ་བོདག་ལའི།ོ ། ད་ེནསེ་བྲ་ོབོརྡུང་སྟ།ེ བོསྭ་ོདྲིག་པེ་ོ

ཨ་ེཡ་ིབྲུབོ་ཁུང་དུ། ། དག་བོགེགསེ་བོསྒྲིལ་བོའི་ིར་ོཐོག་ཏུ། ། དབོལ་གཤེན་ཁྲི་ོརྔམ་

ཁྲིསོེ་པེའི་ིབྲ་ོབོརྡུང་བོསེ། ། ཐབོསེ་དང་ཤསེེ་རབོ་རལོ་བོའི་ིབྲ།ོ ། ལསེ་ངན་སྡོིག་ཅོན་

དག་དང་བོགེགསེ། ། མནན་འིོག་འིད་ིནསེ་མ་ལྡིང་ཞིག  ཆེགསེ་འིོག་འིད་ིལསེ་མ་

འིཕོར་ཅོགི  ར་ཾན་ིཧྲི་ོམར་ཤག་དུལ་ནན། ། ཡ་ཾན་ིལ་ིཐུན་ཤག་དུལ་ནན། ། ཁ་ཾན་ིཏེངི་

མུར་ཤག་དུལ་ནན། ། ཞསེེ་བྲ་ོབོརྡུང་ང་ོ། ། དགའེི།ོ ། བོཀྲི་ཤསིེ་སེ།ོ ། 

སྤུ་གིྲོ་དམརི་པོེའི་བཅུད་དིྲེལ་བཞུགས།

༸ བོསྭ་ོཧོདེ་ར་ཾམ་ཧོ་ན་ེར་ཾཁྲི་ོཏེ་ར་ཾར་ཡ་ོཛོཿ བོདག་དང་འིཁརོ་ལ་རཀྴ་བོསྲུངསེ་

ཤགི བོསྭ་ོབོནོ་ཉིདི་དབྱེངིསེ་ཀྱི་ིགསེསེ་མཁར་ནསེ། བོད་ེབོར་གཤགེསེ་པེའི་ིཐུགསེ་

ཀྱི་ིསྲིསེ། སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་དབོལ་གྱི་ིསྐུ། སྤྲུལ་པེའི་ིའིཁོར་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ། བོནོ་

གྱི་ིབོསྟན་པེ་སྲུང་བོའི་ིཕྱོིར། གནསེ་འིདིར་སྤྱིན་འིདྲིེན་གཤེགསེ་སུ་གསེོལ། གཉིིསེ་

མེད་དོན་གྱི་ིབོརྟན་པེར་བོཞུགསེ་སུ་གསེོལ། ལུསེ་ངག་ཡིད་གསུམ་གུསེ་པེསེ་ཕྱོག་

འིཚེལ་ལ།ོ ཆེག་ཉིམསེ་འིགལ་འིཁྲུལ་ཐམསེ་ཅོད་མཐལོ་ལ་ོབོཤགསེ། ཕྱོ་ིནང་མཆེདོ་

པེའི་ིབྱེ་ེབྲག་དང༌། ག་ེཤན་དུན་ཙེའི་ིཤ་ཁྲིག་འིདི། ཁྲི་ོཆེེན་ཁྱེད་ལ་མཆེོད་པེ་འིབུལ། 

བོསྭ་ོསུ་ར་ལ་ཁ་ཧོཿི ཡུ་ཏེ་ིལ་ཁ་ཧོཿི ཤ་ཏྲུཾ་ཾབྷུད་དྷོ་དུན་ཙ་ེབྱེད་མའི་ིཤ་ཁྲིག་ལ་ཁ་ར་ཾཁ་

ཧོི། །བོསྭ་ོགཡུང་དྲུང་མ་ེར་ིམཚེོན་ཆེ་འིཁྲུགསེ་པེའི་ིགུར་ཁང་ན། ཉིིཟླ་པེདྨོ་ག་ེཤན་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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བོསྒྲིལ་བོའི་ིགདན་སྟེང་དུ། དུསེ་གསུམ་བོདེར་གཤེགསེ་ཐུགསེ་ཀྱི་ིསྲིསེ། ཁྲི་ོཆེེན་

སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་ན།ི སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་བོརྗེིད་པེའི་ིསྐུ། རལ་པེ་སྲིིད་གསུམ་རྩོ་ེལ་

འིཁྱིལ། ལྷ་གཤེན་ཁ་ལ་ོགྱིེན་དུ་བོསྒྱུར། སྤྱིན་བོསྒྲིད་ཞལ་གདངསེ་མཆེ་ེབོ་གཙིགསེ། 

དུན་ཙ་ེཉིམསེ་པེ་འིཇིམོསེ་ཤངི་སྒྲིལོ། དབུ་ལ་དབྱེངིསེ་ཀྱི་ིལྷ་ལྔ་བོཞུགསེ། སྒྲུབོ་གཤནེ་

ཚེ་ེབོསྲིངི་སྲིགོ་ཀྱིང་སྐྱབོོ། ཕྱོག་གཡསེ་མ་ེཡ་ིའིཁརོ་ལ་ོབོསྐརོ། དུན་ཙ་ེལྷ་དང་བོཅོསེ་

པེ་བོསྲིེགསེ། ཕྱོག་གཡོན་གསེེར་གྱི་ིའིཁོར་ལ་ོབོསྐོར། སྲུང་སྐྱོབོསེ་ལསེ་ལ་ཐོགསེ་

ཆེགསེ་མེད། ཐུགསེ་ཁ་གསེེར་གྱིི་གའུའིི་དབུསེ། བོསྭ་ོལསེ་འིོད་ཟིེར་གཡསེ་སུ་

འིཁོར། ཕོར་འིཕྲིོསེ་སྣང་སྲིིད་དག་བོགེགསེ་བོསྲིེག །ཚུར་འིདུསེ་གུར་ཁང་ཁྲི་ོབོོར་

འིཁྲིིགསེ། མ་ཊཾ་བོདུད་ཀྱིི་གཡང་གཞི་གསེོལ། སྟག་ཤམསེ་སྦྲུལ་གྱིི་སྐུ་རེགསེ་

བོཅོངིསེ། སྲིནི་པེའོི་ིཐདོ་རླནོ་སེ་ེརལ་ཁ། ཧོ་ར་ཾཤག་ག་ིསྒྲི་ཆེནེ་སྒྲིགོསེ། ག་ེཤན་དུན་ཙ་ེ

གནསེ་ནསེ་བོརྒྱལ། རྔམསེ་པེའིི་ང་རོ་འིབྲུག་ལྟར་སྒྲིོག །སྣང་སྲིིང་ལྷ་འིདྲིེ་བྲན་དུ་

བོཀལོ། ཁྲི་ོཆེནེ་སྟག་ལ་མ་ེའིབོར་གྱིིསེ། ཕོ་ོཉི་དྲིགེསེ་པེ་བོཅོ་ོབོརྒྱད་འིགྱིདེ། ཀུན་ཀྱིང་

མཐིང་ནག་རལ་པེ་ཅོན། གཡསེ་པེསེ་ར་ེགཡབོ་ལྕགསེ་ཀྱུ་བོསྣམསེ། ག་ེཤན་དུན་ཙ་ེ

ཉིམསེ་པེ་ཡི། ལྷ་དང་ཕྱོེསེ་ཤིང་སྙོིང་ནསེ་འིདྲིེན། གཡོན་པེསེ་ཐོག་མདའི་དམར་པེ་ོ

འིཕོེན། ག་ེཤན་དུན་ཙ་ེཉིམསེ་པེ་ཡ།ི གུར་ཁང་བོཤིགསེ་ལ་ལུསེ་སེེམསེ་ཕྲིོལ། རྣམ་

ཤེསེ་མར་མ་ེམྱུར་དུ་སེོད། རྩོ་རྒྱུད་ཆེོད་ལ་དྲུངསེ་ནསེ་ཕྱུང༌། བྱེད་མ་རང་ཤེད་ཕོོབོ་

ལ་རྡུལ་དུ་རློགགཡུང་དྲུང་བོོན་གྱི་ིབོསྟན་པེའི་ིརུ་དར་འིཕྱོོར། བོཅོོལ་བོའི་ིཕྲིིན་ལསེ་

གྲུབོ་པེར་མཛོདོ། །བོསྭ་ོཤ་ཏྲུཾ་ཾབྷུད་དྷོ་དུན་ཙ་ེབྱེད་མའི་ིཤ་ཁྲིག་ལ་ཁ་ར་ཾཁ་ཧོཿི ། །

བརི་ཆེད་ལམ་སེལ་བསམ་པེ་ལྷུན་གྲུབ།
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༸ཨ་ེམ་ཧོོ། སྔོོན་བྱེོན་དྲིང་ངེསེ་ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་དང༌། ད་བྱེོན་དྲིང་

ངེསེ་ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་དང༌། སློད་བྱེོན་དྲིང་ངེསེ་ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་

སེོགསེ། དུསེ་གསུམ་སེངསེ་རྒྱད་ཀུན་འིདུསེ་བླ་མའི་ིཐུགསེ། སྐྱབོསེ་གནསེ་ཀུན་

འིདུསེ་རྩོ་བོའི་ིབླ་མ་ལ། ཕྱོག་འིཚེལ་སྡོགི་བོཤགསེ་མཆེདོ་འིབུལ་གསེལོ་བོ་འིདེབོསེ། 

བོར་ཆེད་ཀུན་ཞ་ིཐར་པེའི་ིལམ་སྣ་འིདྲིེན། བོསེམ་པེ་ལྷུན་གྱིིསེ་གྲུབོ་པེར་བྱེིན་གྱིིསེ་

རླབོོསེ། རྒྱལ་བོ་ཀུན་གྱི་ིདགངོསེ་པེ་མངནོ་ཤར་བོཀའི། མ་ལུསེ་ཀུན་མཁྱནེ་འིཕོགསེ་

པེ་ཀུན་གྱི་ིལུང༌། བོཀའི་ལུང་ཀུན་ཤངོ་དྲི་ིམདེ་རང་རགི་སྣདོ། ཚེད་གསུམ་བོནོ་མཆེགོ་

ཀུན་འིདུསེ་བླ་མའི་ིགསུང༌། སྐྱབོསེ་གནསེ་ཀུན་འིདུསེ་རྩོ་བོའི་ིབླ་མ་ལ། ཕྱོག་འིཚེལ་

སྡོིག་བོཤགསེ་མཆེོད་འིབུལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། བོར་ཆེད་ཀུན་ཞ་ིཐར་པེའི་ིལམ་སྣ་

འིདྲིེན། བོསེམ་པེ་ལྷུན་གྱིིསེ་གྲུབོ་པེར་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབོསེ། བོསློབོ་པེ་ཚུལ་ཁྲིིམསེ་ལྡན་

པེའི་ིདག་ེའིདུན་དང༌། བོསློབོ་པེ་ཏེིང་འིཛོིན་ལྡན་པེའི་ིདག་ེའིདུན་དང༌། བོསློབོ་པེ་ཤེསེ་

རབོ་ལྡན་པེའི་ིདག་ེའིདུན་སེོགསེ། བོསློབོ་གསུམ་དག་ེའིདུན་ཀུན་འིདུསེ་བླ་མའི་ིསྐུ། 

སྐྱབོསེ་གནསེ་ཀུན་འིདུསེ་རྩོ་བོའི་ིབླ་མ་ལ། ཕྱོག་འིཚེལ་སྡོགི་བོཤགསེ་མཆེདོ་འིབུལ་

གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། བོར་ཆེད་ཀུན་ཞ་ིཐར་པེའི་ིལམ་སྣ་འིདྲིེན། བོསེམ་པེ་ལྷུན་གྱིིསེ་

གྲུབོ་པེར་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབོསེ། དུསེ་གསུམ་ཕྱོོགསེ་བོཅུའིི་སེངསེ་རྒྱསེ་བྱེིན་རླབོསེ་

དང༌། ཚེད་གསུམ་ལུང་རྟགོསེ་བོནོ་གྱི་ིབྱེནི་རླབོསེ་དང༌། བོསློབོ་གསུམ་སེམེསེ་དཔེའི་ི

མང་ཚེོགསེ་བྱེིན་རླབོསེ་ཀྱིིསེ། སྒོ་ོགསུམ་སྨོན་ལམ་གང་བོཏེབོ་མྱུར་དུ་འིགྲུབོ། འིད་ི

ཡ་ིམཐུ་སྟབོོསེ་བོདག་སེགོསེ་གར་གནསེ་སེར། ནད་མུག་མཚེནོ་འིཁྲུགསེ་མ་ིམཐུན་

མངི་མདེ་ཀུན། སེམེསེ་ཅོན་དཔེལ་འིབྱེརོ་ཕུན་ཚེགོསེ་ཐགེ་གསུམ་བོནོ། མཁའི་ཁྱབོ་
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སེ་སྟེང་དར་རྒྱསེ་ཡུན་གནསེ་ཤོག །ཅོེསེ་བོར་ཆེད་ལམ་སེེལ་བོསེམ་པེ་ལྷུན་གྲུབོ་འིད་ིནི། ཚེར་གཅོིག་

འིདནོ་པེསེ་ལ་ོགཅོགི་ག་ིབོར་ཆེད་ཞ།ི ཚེར་བོརྒྱ་འིདནོ་པེསེ་ཚེ་ེགཅོགི་ག་ིབོར་ཆེད་ཞ།ི རྒྱུན་དུ་ཡ་ིདམ་བྱེསེ་ན་སྡོགི་སྒྲིབིོ་

མ་ལུསེ་དག་ནསེ་ཚེ་ེགཅོིག་ལ་སེངསེ་རྒྱསེ། གཞན་ཡང་འིདོན་པེ་ཙམ་གྱིིསེ་ལྷ་འིདྲི་ེམ་ིགསུམ་གཅོན་ཟིན་དུད་འིག་ོ

འིབྱུང་ལྔ་ལ་སེོགསེ་པེའི་ིའིཇིིགསེ་པེ་དང་གནོད་པེ་ཐམསེ་ཅོད་སྐྱབོསེ་ནུསེ་སེོ། ནད་གདོན་ཞ་ིཞིང་མ་ིངན་རྨེ་ིངན་ཐན་

ངན་ལྟསེ་ངན་ཐམསེ་ཅོད་བོཟློག་པེར་འིགྱུར། སྨོན་ལམ་བོཏེབོ་ཅོིང་དངོསེ་གྲུབོ་ཕུལ་ན། ཟིསེ་འིདོད་པེ་ལ་ཟིསེ། གོསེ་

འིདོད་པེ་ལ་གོསེ། བུ་འིདོད་པེ་ལ་བུ་ལ་སེོགསེ་མཆེོག་ག་ིདངོསེ་གྲུབོ་གང་ཞུསེ་པེ་ཡོང་བོར་ཐ་ེཚེོམ་མེད། སེ་མ་ཡ་རྒྱ་

རྒྱ་རྒྱཿ བོནོ་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བོཟིང་པེསོེ་རྫོགོསེ་སྐུ་ཤསེེ་རབོ་སྨྲ་སེངེ་ལ་མཁའི་འིག་ོཤསེེ་རབོ་བླ་ོའིཕོལེ་གྱིིསེ་བོདག་ལའི།ོ །

སྡོོམ་གསུམ་གྱིི་སྨོན་ལམ།

རབོ་འིབྱེམསེ་ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིརྒྱལ་བོ་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིི། །ཕྲིིན་ལསེ་ཕུང་པེ་ོགཅོིག་

ཏུ་བོསྡུསེ་པེ་ཡ།ི །རྣམ་དཀར་དག་ེལ་འིདམོསེ་པེའི་ིའིཕྲུལ་ངག་བོནོ། །མཐའི་ཡསེ་འིག་ོ

བོའི་ིདཔྱིིད་དུ་འིབོར་བོར་ཤོག །ཤིན་ཏུ་རྒྱསེ་པེའི་ིསྡོ་ེསྣོད་འིཛོིན་མའི་ིཁྱོན། །ལེགསེ་

འིཕྲུལ་འིདུལ་བོའིི་སྤྱིོད་པེ་པེདྨོོའི་ིཚེལ། །རབོ་བོཞད་གསེེར་གྱིི་འིདབོ་མ་གཡོ་བོ་

ཡི། །དྲི་ིབོསྲུང་ཕྱོོགསེ་བོཅུ་ཀུན་ཏུ་འིཕྲི་ོབོར་ཤོག །རྨེད་བྱུང་ཡན་ལག་བོརྒྱད་ལྡན་

དག་ེབོའི་ིདཔེལ། །འིག་ོཀུན་མངོན་པེར་རོལ་ཞིང་ལེགསེ་བོཤད་ཀྱིི། །རིན་ཆེེན་རྔ་

བོསེང་ནམ་མཁའིི་ཁམསེ་ཀུན་ཏུ། །རྒྱུན་མི་ཆེད་དུ་ཕྱོོགསེ་བོཅུར་གགསེ་པེར་

ཤོག །ངེསེ་འིབྱུང་གཞལ་མེད་ཁང་བོཟིང་པེད་མཚེོའི་ིདབུསེ། །གཏེན་ཁྲིིམསེ་ཧོ་ར་ི

ཙན་དན་ཁྱོན་རྒྱསེ་པེསེ། །མ་ིཤེསེ་རྨེོངསེ་པེ་ཕྲིོགསེ་ཏེ་ེཕྱོོགསེ་རྣམསེ་ཀྱི།ི །འིག་ོཀུན་

རྒྱུད་རྣམསེ་ཡངོསེ་སུ་སྨནི་པེར་ཤགོ །

རབོ་དཀར་གཙང་མ་གཙུག་ཕུད་ཚུལ་ཁྲིིམསེ་ཀྱིིསེ། །སྲིིད་པེསེ་འིཆེིང་བོ་མ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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ལུསེ་རབོ་བོརྒོལ་ཏེེ། །ལེགསེ་བོཤད་མ་ེཏེོག་ཕྲིེང་བོ་གང་དག་དང༌། །རྣམ་པེ་ཀུན་ཏུ་

ལྷན་ཅོགི་རྒྱསེ་པེར་ཤགོ །ཀུན་གྱི་ིམ་ིམྱངོ་བོདུད་རྩོའིི་ིབོསྐལ་བོཟིང་གསིེ། །དགོ་འིདརི་

ནམ་མཁའི་ིཁམསེ་ཀྱི་ིམཐའི་ཀློསེ་པེར། །རྒྱུད་དྲུག་ལ་སེོགསེ་གསུང་རབོ་རིན་ཆེེན་

མཛོོད། །ཇི་ིསྙོེད་སྲིིད་མཐའི་ིབོར་དུ་རྒྱསེ་པེར་ཤོག །སྟག་གཟིིག་ཡུལ་དུ་དམུ་རྒྱལ་

ཐོད་དཀར་སྲིསེ། །རྒྱལ་སྲིིད་རྩྭ་བོཞིན་དོར་ནསེ་དཀའི་ཐུབོ་བོཞིན། །འིཁོར་བོའི་ིདུཿ 

ཁསེ་བོརླན་པེའིི་སེེམསེ་ཅོན་རྣམསེ། །དབོེན་པེའིི་གནསེ་སུ་དཀའི་ཐུབོ་སྤྱིོད་པེར་

ཤགོ །

འིཁོར་བོའི་ིའིདམ་ལ་བྱེིང་བོའི་ིསྐྱ་ེབོ་ོགང༌། །ཐུན་མཚེམསེ་གསེར་པེ་ཅོ་ིབོཞིན་

ངུར་སྨྲགི་ག།ི །ཚུལ་གྱིསིེ་ལུསེ་ཀུན་མ་ལུསེ་བྱུག་བྱེསེ་ཏེ།ེ །ཁྲི་ིགཙུག་རྒྱལ་བོའི་ིཚུལ་

བོཞནི་སྤྱིདོ་པེར་ཤགོ །ངེསེ་འིབྱུང་གསེརེ་གྱི་ིདགའི་ཚེལ་ཡངསེ་པེ་དརེ། །སྲིདི་དང་ཞ་ི

བོའི་ིདཔེལ་འིབྱེོར་རྒྱསེ་པེའི་ིགཞིར། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁྲིིམསེ་རྫོོགསེ་པེའི་ིདགའི་སྟོན་

ལ། །སྐྱ་ེའིག་ོཀུན་གྱིསིེ་རྟག་ཏུ་སྤྱིདོ་པེར་ཤགོ །

སྲིིད་གསུམ་ཀུན་གསེལ་ནམ་མཁའི་ཡངསེ་པེའིི་ཀློོང༌། །ཉིིསེ་བོརྒྱ་ལྔ་བོཅུ་

རྫོོགསེ་པེའི་ིདཀྱིིལ་འིཁོར་ལ། །ཕོ་རོལ་ཕྱོིན་བོཅུའི་ིའིབྲསེ་བུ་ཡོངསེ་དུད་ད།ེ །ངོམསེ་

པེ་མེད་པེར་ལོངསེ་སུ་སྤྱིོད་པེར་ཤོག །སྨིན་གོལ་ཟིབོ་མོ་ཟིབོ་ལམ་སྔོགསེ་ཀྱིི་

བོདག །བོདརེ་གཤགེསེ་ཀུན་གྱི་ིདགོངསེ་པེ་མཐའི་དག་པེ། །བོསློབོ་གསུམ་རྟ་བོདུན་

དབོང་པེོའི་ིལེགསེ་དྲིངསེ་ཏེེ། །སྐལ་བོཟིང་བློ་གོསེ་པེདྨོོར་འིཆེར་བོར་ཤོགབོསློབོ་

གསུམ་རིན་ཆེེན་གསེེར་གྱིིསེ་ཡོངསེ་གང་ཞིང༌། །དག་ེལེགསེ་མ་ལུསེ་འིཆེང་བོའི་ི

བོདག་ཉིདི་ཅོན། །ངུར་སྨྲིག་རྒྱན་སྤྲིསེ་འིདུལ་བོ་འིཛོནི་པེ་གང༌། །བོསྟན་འིགའོི་ིདཔེལ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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དུ་ནམ་མཁའི་གང་བོར་ཤགོ །

གཞན་ཡང་སྐྱ་ེདགུ་བུང་བོའི་ིཚེོགསེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ། །ལེགསེ་བོཤད་གསེེར་གྱི་ི

རྫོིང་བུ་བོགང་ཡསེ་པེར། །ཐོསེ་པེ་མུ་ཏེིག་ཟིེའུ་འིབྲུ་རབོ་བོསྒྲུབོ་སྟེ། །བོཅུད་ལྡན་

བོསེམ་གཏེན་ར་ོམཆེོག་མྱོང་ཤར་ཤོག །བོད་ེཆེེན་ལྷུན་གྱིིསེ་གྲུབོ་པེའི་ིའིཕྲིིན་ལསེ་

ཀྱིིསེ། །བོདག་ལྟ་འིཛོིན་པེའི་ིབོདོག་པེ་ཀུན་བོཏེང་ནསེ། །གཞན་ཕོན་བླ་ོགོསེ་འིགྱུར་

མདེ་གཡུང་དྲུང་བོཞནི། །རྒྱལ་སྲིསེ་སེམེསེ་དཔེའི་ིམཛོད་པེ་མཐར་ཕྱོནི་ཤགོ །

སྔོོན་གྱི་ིརྒྱལ་བོ་མ་ལུསེ་གཤེགསེ་པེའི་ིཤུལ། །རྣམ་གོལ་བོད་ེཆེེན་ནམ་མཁའི་ི

གུར་ཁྱིམ་ཅོན། །མ་ལུསེ་འིགོ་བོ་ཀུན་གྱིིསེ་རབོ་བོསྙོེག་ནསེ། །བླ་མེད་བྱེང་ཆུབོ་

མངོན་དུ་གྱུར་བོར་ཤོག །ཅོེསེ་པེ་འིད་ིན་ིསྐྱ་ེའིག་ོཡོངསེ་ཀྱི་ིབོསྟ་ིགནསེ་སུ་གྱུར་པེའི་ིབོསློབོ་གསུམ་དམ་དུ་

འིཆེང་ཞིང་ངུར་སྨྲིག་གར་གྱི་ིརོལ་བོའི་ིབོདག་ཉིིད་ཞུའི་ིབོསྟན་འིཛོིན་ཆེེན་པེ་ོགཡུང་དྲུང་བླ་ོགོསེ་དབོང་ག་ིརྒྱལ་པེོསེ་

བོཀསེ་བོསྐུལ་བོ་ལ་བོརྟེན་ནསེ། ཐོསེ་བོསེམ་གྱི་ིཆེ་ཙམ་འིཛོིན་པེའི་ིགཤེན་གྱི་ིཀློོག་པེ་བོ་གཡུང་དྲུང་ཚུལ་ཁྲིིམསེ་ཀྱིིསེ་

བོཀྲི་ཤསིེ་སྨན་རའིི་ིཁྲིདོ་དུ་སྦྱིར་བོའི།ོ །དགེའི།ོ །

ཚེེ་དབང་སྨོན་ལམ་དོན་འདུས་རིིན་ཆེེན་ཕེྲིང་བ།

༄༅། །འིདིར་ཚེ་ེདབོང་ག་ིཞལ་ནསེ་གསུངསེ་པེའི་ིསྨནོ་ལམ་དནོ་འིདུསེ་རནི་ཆེནེ་འིཕྲིངེ་བོ་ཞསེེ་བྱེ་བོ་འིད་ི

གནམ་མཚེ་ོད་ོརིང་སྟོང་རྒྱུང་སྒྲུབོ་ཕུག་ཏུ། རྫོིའུ་རིག་པེ་རང་ཤར་ཉིིད་ལ་སྙོན་དུ་བོརྒྱུད། རྫོིའུསེ་ཚེ་ེརབོསེ་དོན་དུ་ཡ་ི

གེར་བོཀོད། བོདག་ག་ིསྤྱི་ིགཙུག་ཉི་ིཟླ་པེདྨོའི་ིསྟེང་། བླ་མ་བོདེར་གཤེགསེ་ཡ་ིདམ་ལྷ་

ཚེགོསེ་ལ། རྟནེ་གསུམ་གཤནེ་རབོ་སེངསེ་རྒྱསེ་སེེམསེ་དཔེའི་ིཚེགོསེ། འིདོ་དང་འིདོ་

སྐུའི་ིཚུལ་དུ་བོཞུགསེ་པེར་བོསྒོམོ། ལྷ་ཚེགོསེ་སྐྱབོསེ་གནསེ་ད་ེརྣམསེ་ལ་མསོེ་གུསེ་གདངེ་ནསེ་བོསྐྱདེ་ལ་

འིད་ིསྐད་ད།ོ །



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།

 90  

ཨ་ེམ་ཧོོ། དབྱེིངསེ་ཉིིད་རྣམ་དག་ཞིང་ཁམསེ་རབོ་འིབྱེམསེ་ནསེ། བླ་མ་བོདེར་

གཤེགསེ་ཡ་ིདམ་ལྷ་ཚེོགསེ་ལ། རྟེན་གསུམ་གཤེན་རབོ་སེངསེ་རྒྱསེ་སེེམསེ་དཔེའི་ི

ཚེགོསེ། རང་བོཞནི་དབྱེངིསེ་ནསེ་གཤགེསེ་བོཞུགསེ་མ་ིམངའི་ཡང༌། བོདག་སེགོསེ་

འིག་ོརྣམསེ་ཐུགསེ་རྗེེསེ་བོཟུང་བོའི་ིཕྱོིར། སྤྱི་ིགཙུག་པེདྨོའི་ིགདན་ལ་བོཞུགསེ་སུ་

གསེལོ། སྐྱབོསེ་གནསེ་མཁྱནེ་བོརྩོའེི་ིསྟོབོསེ་ལྡན་ཁྱདེ་རྣམསེ་ལ། བོདག་སེགོསེ་འིག་ོ

རྣམསེ་གུསེ་པེསེ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལ།ོ མ་ིདག་ེསྡོིག་པེའི་ིལསེ་རྣམསེ་མཐོལ་ལ་ོབོཤགསེ། 

ཕྱོ་ིནང་སྣོད་བོཅུད་འིདོད་ཡོན་མཆེོད་པེ་འིབུལ། རྟོག་མེད་ཡ་ེཤེསེ་མཆེོག་ག་ིདངོསེ་

གྲུབོ་སྩོལ། བོདག་ག་ིདུསེ་གསུམ་དག་ེརྩོ་ཅོ་ིབོགྱིིསེ་རྣམསེ། མཁའི་ཁྱབོ་སེེམསེ་ཅོན་

དནོ་ཕྱོརི་ཡངོསེ་སུ་བོསྔོ།ོ ཀུན་ཀྱིང་རང་སེམེསེ་གནསེ་ལུགསེ་རྟགོསེ་པེར་ཤགོ 

ན་མ་ོདབྱེིངསེ་བོཞུགསེ་སྐྱབོསེ་གནསེ་མཁྱེན་བོརྩོ་ེནསེ། མ་ལུསེ་གསེན་ཅོིང་

བོདག་ལ་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། བོདག་ན་ིམོསེ་གུསེ་སྨོན་ལམ་འིད་ིགདབོ་པེསེ། ཇི་ི

ལྟར་བོཏེབོ་བོཞནི་འིགྲུབོ་པེར་མཛོད་དུ་གསེལོ། བོདག་ན་ིམ་ིལུསེ་གཙང་མ་ཐོབོ་དུསེ་

འིདིར། སྒོ་ོགསུམ་དག་ེསྤྱིོད་མཐའི་རུ་ཕྱོིན་པེ་དང༌། རྣམ་རྟོག་བླ་ོཡ་ིདྲི་ིམ་ཀུན་སེངསེ་

ནསེ། རྟགོ་མདེ་ཡ་ེཤསེེ་རྒྱུད་ལ་འིཆེར་བོར་ཤགོ རྐྱེནེ་ངན་དག་ེབོའི་ིབོར་ཆེད་ཀུན་ཞ་ི

ནསེ། དག་ེབོཅུ་མཐར་ཕྱོིན་ཅོ་ིབོསེམ་འིགྲུབོ་པེ་དང༌། བོསྟན་པེ་དར་ཞིང་སྐུ་ཚེ་ེརིང་

ནསེ་ཀྱིང༌། འིབྲེལ་ཚེད་སེེམསེ་ཅོན་ཀུན་ལ་ཕོན་ཐོགསེ་ཤོག མ་ིརྟག་དུསེ་ཆེེན་སློེབོ་

དུསེ་འིཆེ་ིཁ་ན། ལུསེ་ཀྱི་ིན་ཚེ་ཟུག་གཟིརེ་ཞ་ིབོ་དང༌། བྱེངི་སྨུགསེ་འིཐབིོ་པེའི་ིསྣང་བོ་

ཀུན་སེངསེ་ནསེ། སྒྲིིབོ་མདེ་ཟིང་ཐལ་རགི་པེ་གསེལ་བོར་ཤགོ འིཇིགི་རྟནེ་འིདརི་སྣང་

འིཁྲུལ་པེའི་ིལསེ་སྤྱིོད་ལ། ར་ེདྭོོགསེ་ཕྱོིར་འིབྲེང་ཞེན་ཆེགསེ་མེད་པེ་དང༌། འིཇིིགསེ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།

 91  

སྐྲག་སྡུག་བོསྔོལ་ཉིོན་མོངསེ་རབོ་ཞ་ིནསེ། སེེམསེ་ཉིིད་གཡ་ོམེད་ངང་ལ་གནསེ་པེར་

ཤོག སྒྱུ་ལུསེ་གཟུགསེ་ཕུང་འིབྱུང་བོ་འིཇིིག་དུསེ་སུ། འིོད་ལྔ་འིཁྲུལ་པེའི་ིསྣང་བོ་ཅོ་ི

ཤར་ཡང༌། སེམེསེ་ཀྱི་ིཆེ་ོའིཕྲུལ་རང་རྩོལ་ང་ོཤསེེ་ནསེ། སྐུ་ལྔ་ཡ་ེཤསེེ་ལྔ་རུ་གལོ་བོར་

ཤོག རྣམ་ཤེསེ་ཙི་ཏེའི་ིདབུསེ་སུ་འིདུསེ་པེའི་ིཚེེ། རང་སྣང་འིཁྲུལ་པེའི་ིསྒྲི་འིོད་ཟིེར་

གསུམ་རྣམསེ། སྐུ་གསུམ་ང་ོཤེསེ་རང་སེར་གོལ་ནསེ་ཀྱིང༌། འིཁྲུལ་སྣང་བོར་དོའི་ི

འིཕྲིང་ལསེ་ཐར་པེར་ཤོག སེེམསེ་ཉིིད་ང་ོབོ་ོཨ་ཡ་ིམཚེན་མ་ཅོན། དབུསེ་མཐིང་བོད་ེ

བོའིི་རྩོ་ལ་ལམ་ཐོན་ནསེ། སྤྱིི་གཙུག་ཀུན་བོཟིང་ངང་དུ་ཐིམ་ནསེ་ཀྱིང༌། བོོན་ཉིིད་

དབྱེིངསེ་སུ་རྫོོགསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་པེར་ཤོག གལ་ཏེེ་ལསེ་དབོང་སྐྱེ་བོ་ལེན་ན་ཡང༌། 

དམྱལ་བོ་ཡ་ིདྭོགསེ་བྱེོལ་སེོང་ལྷ་མ་ིདང༌། མཐའི་འིཁོབོ་ཕོམ་ལྟུང་གནསེ་ངན་ཀུན་

སངསེ་ནསེ། ལྷ་ོརྒྱལ་འིཛོམ་གླིིང་དབུསེ་སུ་སྐྱ་ེབོར་ཤོག གཅོན་གཟིན་འིདབོ་ཆེགསེ་

བྱེལོ་སེངོ་དུད་འིག་ོདང༌། བྲན་དང་བུད་མདེ་དམག་དཔེནོ་ཤན་པེ་དང༌། སྐྱ་ེསྒོ་ོམ་དག་

རིགསེ་ངན་ཀུན་སང་ནསེ། རིགསེ་བོཟིང་ཁུངསེ་བོཙུན་མ་ིལུསེ་ཐོབོ་པེར་ཤོག ཞ་བོ་ོ

འིོན་པེ་ལྐུགསེ་པེ་ལོང་བོ་དང༌། དབོང་པེོ་མ་ཚེང་ལུསེ་སུ་མི་སྐྱེ་ཞིང༌། ཡིད་འིོང་

གཟུགསེ་བོཟིང་མཚེན་དཔེ་ེརབོ་རྫོོགསེ་ནསེ། འིཕྲུལ་ངག་བོདེན་པེའི་ིསྣོད་དུ་རུང་

བོར་ཤོག འིཇིིག་རྟེན་འིཁྲུལ་སྤྱིོད་མ་ིདག་ེསངསེ་པེ་དང༌། དད་པེ་གསུམ་ལྡན་དག་ེལ་

རབོ་མོསེ་ཤིང༌། གསུམ་ལྡན་བླ་མ་ཞིག་དང་མཇིལ་ནསེ་ཀྱིང༌། གཞོན་ནུར་གྱུར་ལ་

རབོ་ཏུ་བྱུང་བོར་ཤོག བོདུད་དང་འིགོང་པེ་ོལྷ་སྲིིན་སྡོ་ེབོརྒྱད་རྣམསེ། འིཁྲུལ་སེེམསེ་

གནོད་སེེམསེ་སྡུག་སེེམསེ་ཞ་ིབོ་དང༌། བོདག་ག་ིབོཀའི་ཉིན་བྲན་དུ་འིཁོར་ནསེ་ཀྱིང༌། 

དག་ེབོའི་ིམཐུན་རྐྱེེན་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པེར་ཤོག ངལ་དུབོ་མེད་པེའི་ིབོརྩོོན་འིགྲུསེ་
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རབོ་བོསྐྱེད་ནསེ། ལ་ེལ་ོགཡེང་བོའི་ིའིདུ་འིཛོ་ིསང་བོ་དང༌། སྒོ་ོགསུམ་ཤེསེ་རྒྱུད་བོོན་

ལ་སྦྱིངསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། བོསློབོ་གསུམ་ཕུལ་ཕྱོིན་མཁསེ་པེར་གྱུར་བོར་ཤོག ད་ེདུསེ་

མཁསེ་པེའི་ིང་བོ་ོཀུན་སངསེ་ནསེ། ཚེིག་ཕྱོིར་མ་ིའིབྲེང་དོན་ལ་དྲིིལ་བོ་དང༌། རྟུལ་

ཤུགསེ་སྟོབོསེ་ཀྱི་ིསྣང་བོ་སྦྱིངསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། ཐེག་ཆེེན་ཟིབོ་མ་ོཉིམསེ་སུ་ལེན་པེར་

ཤགོ འིཇིགི་རྟནེ་དག་གཉིནེ་ཟིང་ཟིངི་ནརོ་རྫོསེ་ལ། ཆེགསེ་ཞནེ་འིདདོ་མདེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱ་ེ

བོ་དང༌། གཟུང་འིཛོནི་སེརེ་སྣའི་ིམདུད་པེ་གལོ་ནསེ་ཀྱིང༌། སེམེསེ་ཉིིད་གཡ་ོམདེ་ངང་

ལ་གནསེ་པེར་ཤགོ ཕྱོ་ིཡ་ིཚེགོསེ་དྲུག་སྣང་བོ་བོདནེ་མདེ་ལ། ང་བོདག་གཟུང་འིཛོནི་

རང་སེར་གལོ་བོ་དང༌། དངསོེ་པེ་ོངསོེ་གཟུང་གཟིའི་གཏེད་བྲལ་ནསེ་ཀྱིང༌། སྣང་བོ་སྣ་

ཚེགོསེ་སྒྱུ་མར་རྟགོསེ་པེར་ཤགོ ནང་ག་ིརྣམ་རྟགོ་བླ་ོཡ་ིའིགྱུ་བྱེདེ་རྣམསེ། ཞནེ་མདེ་ཀ་

དག་ངང་དུ་སེངསེ་པེ་དང༌། སྒོམོ་འིབྱུང་འིཁྲུལ་མདེ་ཤསེེ་རབོ་རྒྱསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། སེངསེ་

རྒྱསེ་དགོངསེ་པེ་རང་ལ་རྙེེད་པེར་ཤོག བྱེིང་སྨུགསེ་ཁྲི་ོརྒོོད་ཐ་ེཚེོམ་ར་ེདྭོོགསེ་རྣམསེ། 

དབྱེེར་མེད་འིོད་གསེལ་ངང་དུ་གོལ་བོ་དང༌། སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་རང་ང་ོཤེསེ་ནསེ་

ཀྱིང༌། ངེསེ་ཤེསེ་ཡིད་ཆེེསེ་གཏེིང་ནསེ་སྐྱ་ེབོར་ཤོག ཕྱོ་ིནང་གསེང་གསུམ་ལམ་གྱི་ི

དྲིོད་རྟགསེ་ལ། ཐུན་མོང་དངོསེ་གྲུབོ་སྒྱུ་འིཕྲུལ་མངའི་བོ་དང༌། སེ་ལམ་བླ་ོཡ་ིརིམ་པེ་

རྫོོགསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། སེེམསེ་ཉིིད་ར་ོསྙོོམ་བོདག་ཞལ་མཐོང་བོར་ཤོག དོན་དམ་མཐའི་

རུ་ཕྱོནི་པེའི་ིདྲིདོ་རྟགསེ་ལ། རྟགོ་མདེ་ཡ་ེཤསེེ་འིདུ་འིབྲལ་མེད་པེ་དང༌། ཉིམསེ་རྟགོསེ་

ང་ོབོ་ོར་ོདང་བྲལ་ནསེ་ཀྱིང༌། མཆེོག་ག་ིདངོསེ་གྲུབོ་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབོ་པེར་ཤོག སྣང་

སྲིིད་ཕྱོ་ིནང་འིཁོར་འིདསེ་བོོན་རྣམསེ་ཀུན། ཡ་ེསྟོང་རྩོ་བྲལ་ངང་དུ་མཉིམ་པེ་དང༌། སྣ་

ཚེོགསེ་དུ་མ་གཅོིག་ཏུ་རྫོོགསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། བོརྗེོད་མེད་བོོན་སྐུའི་ིསེ་ལ་ཕྱོིན་པེར་ཤོག 
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ཐུགསེ་ཉིིད་ངང་ལ་ཚེད་མེད་བོཞ་ིཤར་ཡང༌། སེེམསེ་ཅོན་བླ་ོཡ་ིམུན་པེ་སེེལ་བོ་དང༌། 

འིག་ོབོ་ཀུན་གྱི་ིདད་ཅོིང་མོསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། གཡུང་དྲུང་བོོན་གྱི་ིའིཁོར་ལ་ོབོསྐོར་བོར་

ཤོག གདུལ་བྱེ་བོསྟན་པེར་དར་ཞིང་རབོ་རྒྱསེ་ནསེ། ཕོ་རོལ་གཞན་སྣང་ཟིིལ་གྱིིསེ་

གནོན་པེ་དང༌། ཀུན་གྱི་ིམགོན་སྐྱབོསེ་ར་ེགནསེ་གྱུར་ནསེ་ཀྱིང༌། བོདག་ཉིིད་ཐུགསེ་

རྗེ་ེབོཞ་ིདང་ལྡན་པེར་ཤོག སྙོིང་རྗེ་ེཆེ་ེཞིང་ཐབོསེ་ལ་མཁསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། སེེམསེ་ཅོན་

དོན་ལ་སྐྱ་ོངལ་མེད་པེ་དང༌། མཁའི་ཁྱབོ་འིག་ོདྲུག་སེེམསེ་ཅོན་མ་ལུསེ་ཀུན། བོདག་

ཉིདི་ཐུགསེ་རྗེེསེ་མྱུར་དུ་དྲིངོསེ་པེར་ཤགོ སྐྱབོསེ་གནསེ་མཁྱནེ་བོརྩོའེི་ིཐུགསེ་རྗེ་ེབྱེནི་

རླབོསེ་དང༌། བོདག་ག་ིསྒོ་ོགསུམ་མོསེ་གུསེ་ནུསེ་མཐུ་ཡིསེ། སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་

མྱུར་དུ་རབོ་འིགྲུབོ་ནསེ། འིཁོར་བོ་མ་ལུསེ་དོང་ནསེ་སྤྲུག་པེར་ཤོག སྐྱབོསེ་གནསེ་

བོདེར་གཤེགསེ་ཕྱོི་ནང་ལྷ་ཚེོགསེ་དང༌། བོདག་སེོགསེ་མཁའི་མཉིམ་འིགོ་དྲུག་

སེེམསེ་ཅོན་རྣམསེ། དུ་མ་ར་ོགཅོིག་ངང་ལ་མཉིམ་ནསེ་ཀྱིང༌། བོརྗེོད་མེད་བོོན་ཉིིད་

དབྱེིངསེ་སུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཤོག ། ཨ་་ཧཱུྃ།ྃ ཨཱ་ཨ་དཀར་སེ་ལ་ེའིོད་ཁྲི་ིདུར་རུ་ཏྲི་ནག་

པེ་ོཞ་ིཞ་ིཡ་ེསྭཧཱ། །

ཞེསེ་ལན་གསུམ་བོརྗེོད། ད་ེལྟར་སྨོན་ལམ་དོན་འིདུསེ་རིན་ཆེེན་འིཕྲིེང་བོ་འིད་ིནི། གནམ་མཚེ་ོད་ོགླིིང་གསེང་

ཕུག་ཏུ། ཚེ་ེདབོང་རགི་འིཛོནི་ཆེནེ་པེ་ོཡསིེ། རྫོའིུ་རགི་པེ་རང་ཤར་ཉིིད་ལ་སྙོན་དུ་རྒྱུད། རྫོ་ིའུསེ་ཚེ་ེརབོསེ་ཀྱི་ིདནོ་དུ་ཡ་ི

གེར་བོཀོད། འིད་ིཡ་ིཕོན་ཡོན་བོསེམ་གྱིིསེ་མ་ིཁྱབོ་བོརྗེོད་ཀྱིིསེ་མ་ིལངསེ། ནང་ནུབོ་དུསེ་བོཟིང་དག་ལ་མ་ཆེག་པེ་ཡང་

ཡང་སྨནོ་ལམ་ཐབོོ། ཞསེེ་ཚེ་ེདབོང་ག་ིཞལ་ནསེ་གསུངསེ་སེ།ོ ཕོཌཿ སྒྲི་དྲིག་པེ་ོགཅོགི་གདབོ་པེསེ་རྣམ་ཤསེེ་ཚེ་ེདབོང་ག་ི

ཐུགསེ་ཀར་ཐིམ། ཚེ་ེདབོང་འིོད་དུ་ཞུ་ནསེ་ཀུན་ཏུ་བོཟིང་པེོའི་ིཐུགསེ་ཀར་ཐིམ། འིད་ིན་ིབོདག་གཞན་གཉིིསེ་ཀྱི་ིསྨོན་

ལམ་བོཏེབོ་ལེགསེ་པེསེ། རྟེན་གསུམ་ཁྱད་པེར་ཅོན་དང༌། བླ་མ་བོཟིང་པེོའི་ིདྲུང་ངམ། གནསེ་ཁྱད་པེར་ཅོན་དང་ཉི་ིཟླ་

གཟིའི་ཡིསེ་ཟིིན་པེའི་ིདུསེ་དང༌། རྒྱལ་བོ་གཤེན་རབོ་སྐུ་འིཁྲུངསེ་འིདསེ་ཀྱི་ིདུསེ་དང༌། དྲིིན་ཅོན་ཕོ་མ་འིདསེ་པེའི་ིདུསེ་
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དང༌། རྩོ་བོའི་ིབླ་མ་འིདསེ་པེའི་ིདུསེ་མཆེོད་དང༌། རང་ག་ིཐུགསེ་དམ་གྱི་ིརྗེེསེ་སུ་ཡ་ིདམ་བྱེེད་པེ་གལ་ཆེེའི།ོ འིད་ིལ་ཡ་ི

དམ་དུ་བྱེསེ་ན་སྐྱ་ེབོ་གཅོིག་ལ་ཨ་འིཐསེ་ཚུལ་ཁྲིམིསེ་བོསྲུང་བོ་དང༌། སྨནོ་ལམ་འིད་ིཉིིད་ཐུགསེ་དམ་བྱེསེ་ན། ཕྱོ་ིམའིང་

ཚེ་ེདབོང་ག་ིདྲུང་དུ་སྐྱ་ེབོར་འིགྱུར་གསུངསེ་སེ།ོ བོཀྲི་ཤསིེ། །

སྨོན་ལམ་རྣམ་གསུམ་ལས་དང་པོེ་རྣམ་རྒྱལ་ཡིོད་བཞིན་ནོརི་བུའི་སྨོན་ལམ།

༄༅། །གཤནེ་རབོ་བོགགེསེ་ལསེ་རྣམ་པེར་རྒྱལ། ཁྱུང་གསེསེ་འིབྲུག་གསེསེ་

སེེང་གསེསེ་དང༌། ཁྲི་ོབོོའི་ིརྒྱལ་པེ་ོརྣམ་རྒྱལ་གཙོ། རྒྱུན་དུ་གནསེ་པེའི་ིཐུགསེ་རྗེ་ེ

ཡིསེ། འིག་ོབོའི་ིདོན་ལ་མངོན་ཞུགསེ་ཏེ།ེ འིཁོར་བོ་སྟོང་པེར་མ་གྱུར་བོར། དཔེག་ཏུ་

མདེ་པེའི་ིཐུགསེ་རྗེ་ེན།ི ནམ་མཁའི་ལྟ་བུ་རྒྱ་ཆེ་ེབོསེ། ཐུགསེ་རྗེའེི་ིསྐྱབོསེ་འིགོ་ཚུད་དུ་

གསེལོ། ཟིད་པེ་མདེ་པེའི་ིཐུགསེ་རྗེ་ེན།ི སེ་གཞ་ིལྟ་བུ་ཀུན་འིབྱུང་བོསེ། དགོསེ་འིདདོ་

བོསྐང་བོར་མཛོད་དུ་གསེོལ། རྒྱུན་ཆེད་མེད་པེའི་ིཐུགསེ་རྗེ་ེན།ི ཆུ་བོ་ོལྟ་བུ་རྒྱུན་རིང་

བོསེ། ཉིནོ་མངོསེ་སེལེ་བོར་མཛོད་དུ་གསེལོ། དམགིསེ་པེ་མདེ་པེའི་ིཐུགསེ་རྗེ་ེན།ི ཉི་ི

མ་ལྟ་བུ་ཀུན་གསེལ་བོསེ། བོད་ེབོ་བོསྐྱདེ་པེར་མཛོད་དུ་གསེལོ། །

ནོར་བུའི་ིསྨོན་ལམ་ན།ི རྫོོགསེ་པེའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་འིག་ོབོའི་ིསྐྱབོསེ་གཅོིག་པུ། འིདོད་པེ་

ཇི་ིབོཞིན་འིགྱུར་བོའི་ིཐུགསེ་རྗེ་ེདང༌། ཡིད་བོཞིན་ནོར་བུ་དམ་པེའི་ིམཐུ་དཔེལ་དང༌། 

ཕྱོགོསེ་བོཅུའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ་ཀྱི་ིབྱེནི་རླབོསེ་ཀྱིིསེ། བོདག་གིསེ་སྨནོ་ལམ་བོཏེབོ་

པེ་ཇི་ིལྟར་བོར། ཀུན་ནསེ་ཡངོསེ་སུ་གྲུབོ་པེར་མཛོད་དུ་གསེལོ། འིཇིགི་རྟནེ་དག་ནསེ་

བོསེམ་པེ་རྩོ་ེགཅོིག་ཏུ། གཡུང་དྲུང་བོོན་ལ་མོསེ་གྱུར་ཇི་ིསྙོེད་རྣམསེ། བོསེམ་པེ་བོར་

ཆེད་མེད་པེར་གྲུབོ་པེར་ཤོག ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིཞིང་ཁམསེ་ཇི་ིསྙོེད་རྒྱ་ཆེ་ེབོར། ད་ེསྙོེད་

ཡོངསེ་སུ་དག་པེའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་བོོན། གཡུང་དྲུང་སེེམསེ་དཔེའི་མང་པེོསེ་གང་བོར་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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ཤོག རབོ་འིབྱེམསེ་གནསེ་པེའི་ིསྐྱ་ེའིག་ོདུ་མ་རྣམསེ། རྟག་ཏུ་ཚེ་ེརིང་ནད་མེད་བོད་ེབོ་

དང༌། བོནོ་དང་མཐུན་པེའི་ིདནོ་ཀུན་འིགྲུབོ་པེར་ཤགོ གཡུང་དྲུང་སེ་ལ་བོདག་ན་ིསྤྱིདོ་

བྱེེད་ཅོིང༌། ཚེ་ེརབོསེ་རྟག་ཏུ་སྐྱ་ེབོ་དྲིན་པེ་དང༌། གཞོན་ནུར་གྱུར་ལ་རབོ་ཏུ་བྱུང་བོར་

ཤོག རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོའི་ིརྗེེསེ་སུ་སློོབོ་བྱེེད་ཅོིང༌། ལེགསེ་ལམ་བོཟིང་པེོའི་ིསྤྱིོད་པེ་

ཡངོསེ་སུ་ལནེ། འིཆེལ་མདེ་དག་པེའི་ིཁྲིམིསེ་ལ་གནསེ་པེར་ཤགོ ལྷ་ཀླུ་མ་ིདང་སྐྱ་ེའིག་ོ

ཐམསེ་ཅོད་ལ། རང་སྒྲི་ཅོ་ིའིཚེམསེ་པེ་རུ་འིཕྲུལ་ངག་སྒྲི། གཡུང་དྲུང་བོནོ་འིད་ིཡངོསེ་

སུ་སྟོན་པེར་ཤོག སྡོིག་སྒྲིིབོ་ལསེ་ཀྱི་ིརྣམ་སྨིན་ཀུན་བྱེང་ནསེ། གཡུང་དྲུང་སེེམསེ་ལ་

ཉིམསེ་པེ་མེད་པེ་དང༌། བླ་མེད་དོན་ལ་དུསེ་ཀུན་བོརྩོོན་པེར་ཤོག བོདུད་དཔུང་ལསེ་

དང་ཉིོན་མོངསེ་རབོ་ཞ་ིནསེ། རྣམ་གོལ་ཞ་ིབོའི་ིམཆེོག་ལ་རབོ་གནསེ་ཤིང༌། ཐོགསེ་

མདེ་དམ་པེའི་ིདནོ་ལ་སྤྱིདོ་པེར་ཤགོ ཞངི་ག་ིརྡུལ་སྙོདེ་སེམེསེ་ཅོན་མ་ལུསེ་པེ། བོདག་

ག་ིགདུལ་བྱེ་རྣམ་དག་ཉིིད་གྱུར་ཏེ།ེ ངན་འིག་ོགནསེ་ངན་མ་ལུསེ་རྒྱུན་ཆེད་ཤགོ འིག་ོ

ལ་ཕོན་པེའི་ིསེེམསེ་ན་ིཡོངསེ་འིཕོེལ་ཞིང༌། བོསྐལ་པེ་ཀུན་ཏུ་བོདུད་ལསེ་རྣམ་པེར་

རྒྱལ། རབོ་རྒྱལ་བོནོ་གྱི་ིའིཁརོ་ལ་ོབོསྐརོ་བོར་ཤགོ བོདག་དང་མཚུངསེ་སྤྱིདོ་གཡུང་

དྲུང་སེམེསེ་དཔེའི་རྣམསེ། ཟིབོ་མའོི་ིསྤྱིདོ་དང་མ་ིའིབྲལ་བོདག་འིཕྲིད་ཅོངི༌། ནམ་ཡང་

ཡིད་སུན་འིདོད་སྐྱོ་མེད་པེར་ཤོག སེངསེ་རྒྱསེ་གང་ཞིག་རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོ་ཉིིད། 

མངོན་སུམ་ལྷང་ངེར་ལྟ་ཞིང་དེའིི་གསུང་སྤྱིོད། རྒྱ་ཆེེན་མཆེོད་པེསེ་ཚེོགསེ་ཆེེན་

བོསེོག་པེར་ཤོག བོསྐལ་པེ་མ་འིོངསེ་གངསེ་འིདསེ་མཐའི་དག་ཏུ། སྐྱ་ོབོའི་ིསེེམསེ་

མེད་རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོ་བོཞིན། མ་ིཕོམ་མགོན་གྱུར་མཆེོག་ཏུ་སྤྱིོད་པེར་ཤོག སྲིིད་པེ་

ཐམསེ་ཅོད་སྲིིད་པེསེ་ཁྱབོ་པེ་ལྟར། བོོན་རྣམསེ་ད་ེབོཞིན་རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོསེ་ཁྱབོ། 



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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སེེམསེ་ཅོན་ཤེསེ་བྱེ་ད་ེཡང་ད་ེའིདྲིར་ཤོག བོསེོད་ནམསེ་ཡ་ེཤེསེ་མ་ིཟིད་རྒྱ་མཚེ་ོལ། 

ཐབོསེ་དང་ཤེསེ་རབོ་བོསྟན་པེའི་ིགྲུ་གཟིིངསེ་ལམ། ཡོན་ཏེན་འིབྲསེ་བུ་ཡ་ེཤེསེ་ནོར་

རྙེེད་ཤོག སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིགཙ་ོབོ་ོདམ་པེའི་ིམཆེོགརྣམ་པེར་རྒྱལ་བོའི་ིསྤྱིོད་པེ་

སྤྱིདོ་བྱེདེ་ཅོངི༌། ཉིསེེ་པེའི་ིདག་དཔུང་མ་ལུསེ་འིཇིམོསེ་པེར་ཤགོ ཞངི་ཁམསེ་རྒྱ་མཚེ་ོ

མཐའི་ཡསེ་མ་ལུསེ་པེར། རྣམ་སྤྲུལ་རྒྱ་མཚེ་ོཟིད་མདེ་ཡངོསེ་འིགྱིདེ་ཅོངི༌། འིཁརོ་བོའི་ི

རྒྱ་མཚེ་ོཡོངསེ་སུ་སྐེམ་པེར་ཤོག དུསེ་གསུམ་རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོའི་ིགཟིིངསེ་ཆེེན་པེོ། 

སྙོན་པེའི་ིབོ་དན་ནམ་མཁའི་ིམཐའི་མཉིམ་ཞིང༌། སྐུ་གསུམ་གཞལ་ཡསེ་ཁང་ལ་རབོ་

གནསེ་ཤོག འིཇིིག་རྟེན་ཁམསེ་ཀྱི་ིསྒྲིོན་མ་ེསེངསེ་རྒྱསེ་རྣམསེ། ཉི་ིམ་སྤྲིིན་བྲལ་ལྷང་

ངེར་གསེལ་བོ་ལྟར། གདུལ་བྱེ་ཀུན་ལ་ད་ེཉིིད་རབོ་འིཆེར་ཤོག སྟོབོསེ་ཆེེན་ཕོ་རོལ་

གནོན་པེའི་ིཟིིལ་དང་གཟིི། བོརྗེིད་དང་ར་ིརྒྱལ་ལྷུན་པེོའི་ིབོསེོད་ནམསེ་བོརྟན། བོདུད་

དཔུང་ལསེ་དང་ཉིོན་མོངསེ་ཡོངསེ་འིཇིོམསེ་ཤོག གཡུང་དྲུང་བོོན་འིདི་རྒྱ་མཚེོའིི་

གཏེིང་ཟིབོ་པེསེ། ངོམསེ་མེད་བླ་ོཡིསེ་དོན་ལ་མྱོང་བོར་སྤྱིོད། འིཆེལ་བོ་མེད་པེར་

བོདག་ལ་རྫོགོསེ་པེར་ཤགོ སེངསེ་རྒྱསེ་ཀུན་གྱི་ིནང་ནསེ་ཐུ་བོ་ོཔེ། བོརྗེདོ་པེའི་ིཐར་པེ་

རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོ་ཞེསེ། མཁའི་མཉིམ་དག་ེབོ་འིད་ིདང་མཚུངསེ་སྤྱིོད་ཤོག མ་ིདག་ེ

ཉིེསེ་པེའི་ིབོག་ཆེགསེ་དང་བོཅོསེ་པེ། རྣམ་དག་ངང་དུ་རང་གོལ་ཞ་ིབོར་གཤེགསེ། 

ཡོན་ཏེན་ཚེད་མེད་རྒྱལ་བོའི་ིརྒྱན་གྱུར་ཅོིག མཁའི་ལ་ཟིད་པེ་མེད་ཅོིང་ཐུག་པེའིང་

མེད། ད་ེབོཞིན་སེེམསེ་ཅོན་ཁམསེ་ཀྱིང་མཐའི་མེད་པེར། བོདག་ག་ིསྨོན་ལམ་འིད་ི

ཡང་ད་ེའིདྲིར་ཤོག ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིཞིང་ཁམསེ་རིན་ཆེེན་ནོར་བུསེ་བོཀང༌། སེངསེ་

རྒྱསེ་མཆེོད་དང་སེེམསེ་ཅོན་ར་ེབོ་བོསྐང༌། བོདག་ཉིིད་ཡ་ེཤེསེ་བོསྐྱེད་པེའི་ིདཔེལ་དུ་
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ཤོག ལུསེ་ངན་གོགསེ་ངན་གནསེ་ངན་གཏེན་སངསེ་ནསེ། ད་ེགྱུར་བོཟིང་པེོའི་ིཡོན་

ཏེན་མཐའི་ཡསེ་པེ། སྐྱ་ེའིག་ོཡོངསེ་ཀྱི་ིརྒྱུད་ལ་སྐྱ་ེབོར་ཤོག བོདུད་དང་སྲིིན་པེ་ོམུ་

སྟགེསེ་ལ་སེགོསེ་པེ། ལྟ་བོ་ལགོ་པེར་ལྟ་བོ་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིང༌། རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོའི་ིངང་

དུ་གོལ་བོར་ཤོག གང་ཞིག་འིཆེི་བོའིི་ཚེེ་ན་འིགྱིོད་མེད་པེར། བོདེ་བོ་ཅོན་གྱིི་ཞིང་

ཁམསེ་རྣམ་དག་ཏུ། རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོའི་ིསྐུ་རུ་སེངསེ་རྒྱསེ་ཤོག འིཁོར་བོའི་ིརྒྱ་མཚེ་ོ

ཆེེན་པེ་ོམ་སྟོངསེ་པེར། རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་ཁམསེ་བོཟིང་ཞིང་ཉིམསེ་དགའི་བོར། མ་ིཕོམ་

རྒྱལ་པེ་ོཡོངསེ་སུ་བོཞུགསེ་པེར་ཤོག ཐུགསེ་ཉིིད་ཡ་ེཤེསེ་རྒྱ་ཆེ་ེཟིད་མེད་པེར། ད་ེ

བོཞིན་ཐུགསེ་རྗེེའི་ིརྒྱུན་ཀྱིང་ད་ེའིདྲི་བོར། འིདྲིེན་པེའི་ིསྟོན་པེ་རྒྱུན་ཏུ་བྱེེད་པེར་ཤོག 

སྟནོ་པེསེ་བོསྟན་པེའི་ིབོནོ་རྣམསེ་ཇི་ིབོཞནི་དུ། གདུལ་བྱེའི་ིབླ་ོལ་ད་ེཉིདི་རྣམ་པེར་ཞེན། 

རྟག་ཏུ་དབྱེེར་མེད་དོན་ལ་རབོ་སྤྱིོད་ཤོག འིག་ོབོའི་ིལུསེ་ན་ིཅོ་ིཙམ་གངསེ་མང་ཡང༌། 

ད་ེཡ་ིམདུན་དུ་འིདུལ་བོའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་སྐུ། སྤྲུལ་པེ་མང་པེ་ོཡངོསེ་སུ་འིགྱིདེ་ནུསེ་ཤགོ 

ད་ེདག་ད་ེབོཞིན་ཉིིད་ཀྱི་ིམཐུ་དང་དཔེལ། སྨོན་ལམ་འིད་ིན་ིཡང་དག་མཆེོག་ཆེེན་པེོ། 

ཇི་ིལྟར་བོཏེབོ་བོཞནི་འིག་ོབོའི་ིདཔེལ་གྱུར་ཤགོ གང་ཞགི་རྣམ་པེར་འིཚེ་ེམདེ་འིཇིགིསེ་

བྲལ་རྗེ།ེ ད་ེགྱུར་ད་ེན་ིརྣམ་པེར་རྒྱལ་བོ་བོཞནི། ནམ་ཞགི་བོདག་ན་ིའིབྲསེ་བུ་ད་ེའིཐབོོ་

ཤགོ ཅོསེེ་རྒྱལ་བུ་ཀུན་དགའི་འིདོ་ཀྱིིསེ་རྒྱ་མཚེའོི་ིགླིངི་ནསེ་ཡདི་བོཞནི་གྱི་ིནརོ་བུ་རནི་པེ་ོཆེ་ེབླང་དུསེ་མཛོད་པེ་དག་ེ

ལགེསེ་འིཕོལེ། །

སྐལ་བོཟིང་དབུསེ་ནསེ་བོསྟན་པེའི་ིགཙ་ོབོ་ོཆེེ། མཛོད་པེའི་ིནང་ནསེ་ཕྲིིན་ལསེ་

དམ་པེ་ཕུལ། རྗེེསེ་བོཞག་མཐའི་རུ་རྒྱསེ་པེའི་ིབོཀྲི་ཤིསེ་ཤོག བོོན་གྱི་ིསྙོིང་པེ་ོཉི་ེལམ་

གཟུངསེ་ཀྱི་ིདོན། བོཀའི་ཡ་ིཉིིང་ཁུ་སེངསེ་རྒྱསེ་དགོངསེ་པེའི་ིམཆེོགབོསྟན་པེའི་ིསྙོིང་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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པེ་ོདར་རྒྱསེ་རབོ་སྤྱིོད་ཤོག ལྷ་ཡ་ིགཙ་ོབོ་ོརྣམ་རྒྱལ་ལྷ་བོཅུ་ལ། འིཁོར་གྱི་ིདམ་པེ་

དཔེལ་མགནོ་བོརྒྱ་རྩོ་བོརྒྱད། ཡངོསེ་སུ་རྫོགོསེ་པེའི་ིའིཁརོ་ལ་ོརབོ་བོསྐརོ་ཤགོ ། ཅོསེེ་

པེ་ཡིད་བོཞིན་ནོར་བུ་དམ་པེའི་ིསྨོན་ལམ་འིད་ིན།ི གཤེན་རབོ་རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོའི་ིགཟུངསེ་ཆེེན་ལསེ་བྱུང་བོ་རྫོོགསེ་སེ།ོ 

།༧རྣམ་རྒྱལ་གཏེོར་མའིི་སྨོན་ལམ་ནི། བོདག་གཞན་དགེ་བོའིི་རྩོ་བོ་འིདིསེ། ལསེ་དང་བོག་

ཆེགསེ་ཀུན་བྱེང་ནསེ། རིགསེ་དྲུག་འིཁོར་བོའི་ིརྒྱུན་ཆེད་དེ། ཐར་པེའི་ིབོད་ེགནསེ་

འིཐོབོ་པེར་ཤོག ལསེ་རྐྱེེན་སེ་བོོན་མ་ཟིད་པེར། གལ་ཏེ་ེའིཁོར་བོར་སྐྱ་ེསྲིིད་ན། སྐྱ་ེ

གནསེ་ངན་པེའི་ིསྒོ་ོཆེོད་ཅོིང༌། དལ་འིབྱེོར་མ་ིལུསེ་འིཐོབོ་པེར་ཤོགཆུང་ནསེ་དད་པེའི་ི

སེམེསེ་བོསྐྱདེ་ཅོངི༌། རྒྱུན་དུ་དག་ེབོའི་ིལསེ་ལ་བོརྩོནོ། མཐུན་རྐྱེནེ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ་

པེ་ཡིསེ། བོར་ཆེད་རྐྱེེན་རྣམསེ་ཞ་ིབོར་ཤོག བླ་མ་དམ་པེ་རྣམསེ་བོསྟེན་ཅོིང༌། ཉིན་

ཐསོེ་བོསེམ་པེའི་ིརྒྱུད་སྦྱིངསེ་ནསེ། སྡོ་ེསྣོད་རྣམསེ་ལ་མ་རྨེོངསེ་པེར། བླ་མའི་ིཐུགསེ་

རྗེེསེ་ཟིིན་པེར་ཤོག ལུསེ་ངག་ཡིད་གསུམ་བོསློབོ་བྱེ་ལ། དོན་དང་ལྡན་པེར་རབོ་

གནསེ་ཤངི༌། ཉིསེེ་པེའི་ིདྲི་ིམསེ་མ་གོསེ་པེར། རང་རྒྱུད་ཡངོསེ་སུ་དག་པེར་ཤགོ ཟིང་

ཟིིང་འིབྱེོར་བོ་ཅོ་ིམཆེིསེ་པེར། ཆུད་མ་ིཟི་བོར་ལུསེ་གསེ་ོདང༌། ཞིང་དག་བོསེམ་པེ་

དག་པེ་ཡིསེ། མ་ིཆེགསེ་ཡོངསེ་སུ་གཏེོང་བོར་ཤོག འིག་ོབོའི་ིདོན་ལ་བླ་ོགཏེད་ཅོིང༌། 

ད་ེཉིིད་མངོན་དུ་གྱུར་པེ་ཡི། འིཁོར་བོའི་ིའིཇིིགསེ་པེ་ཐམསེ་ཅོད་ལ། ཡ་ིདམ་ལྷ་ཡིསེ་

སྐྱབོོསེ་པེར་ཤགོ ཚེགི་བོརོ་དནོ་ལ་འིཇུག་བྱེདེ་ཅོངི༌། རང་སེམེསེ་ལསེ་སུ་རུང་བོ་ཡ།ི 

སྐྱ་ེམེད་རྟོགསེ་པེའི་ིཤེསེ་རབོ་ཀྱིིསེ། རང་རིག་ཡེ་ཤེསེ་འིཆེར་བོར་ཤོག བྱེང་ཆུབོ་

སེེམསེ་དང་མི་འིབྲལ་བོར། རང་བོསེ་གཞན་དོན་གཙོར་བྱེེད་ཅོིང༌། གཡུང་དྲུང་

སེེམསེ་དཔེའི་ིསྤྱིོད་པེ་བོཞིན། འིག་ོབོའི་ིདོན་ལ་བོརྩོོན་པེར་ཤོག འིདོད་པེསེ་གདུངསེ་

པེའི་ིསེེམསེ་ཅོན་རྣམསེ། ཅོ་ིའིདོད་ར་ེབོ་བོསྐང་དོན་དུ། བོདག་ག་ིལུསེ་དང་ལོངསེ་
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སྤྱིདོ་ལ། སྲིགོ་ལའིང་མ་ིཆེགསེ་ཕོན་ཐགོསེ་ཤགོ སེམེསེ་ཅོན་མ་ིསྲུན་གང་ཞགི་གིསེ། 

བོདག་ལ་ཇི་ིསྲིདི་གནདོ་བྱེསེ་ཀྱིང༌། བོསེམ་ངན་སྦྱིརོ་བོ་མ་ཡནི་པེར། སློར་ཡང་ད་ེལ་

ཕོན་ཐོགསེ་ཤོག སེེམསེ་ཅོན་རྣམསེ་ཀྱིི་དོན་ཆེེད་དུ། ཕོ་རོལ་ཕྱོིན་དང་ཚེད་མེད་

སེགོསེ། བོད་ེབོར་གཤགེསེ་པེསེ་བོསྟན་པེ་བོཞནི། བོདག་གིསེ་རྒྱུན་དུ་སྤྱིདོ་པེར་ཤགོ 

སྡུག་བོསྔོལ་གྱུར་བོའི་ིསེམེསེ་ཅོན་རྣམསེ། བོད་ེབོར་འིདྲིངོསེ་པེའི་ིནུསེ་ལྡན་ཏེ།ེ བོདག་

ག་ིམིང་ཙམ་ཐོསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། མོསེ་ཤིང་ཡོངསེ་སུ་འིདུན་པེར་ཤོག འིཁོར་བོ་ཇི་ིསྲིིད་

གནསེ་ཀྱི་ིབོར། ད་ེསྲིདི་སྙོངི་རྗེའེི་ིརྒྱུན་བོསྲིངི་ནསེ། བྱེམསེ་པེའི་ིཕོན་གདགསེ་རམི་པེ་

ཡིསེ། སྐྱ་ོངལ་མེད་པེར་དོན་བྱེེད་ཤོག ནམ་མཁསེ་ཁྱབོ་པེའིི་སེེམསེ་ཅོན་རྣམསེ། 

བོདག་ག་ིགདུལ་བྱེར་ཀུན་གྱུར་ཏེེ། འིཁོར་བོའི་ིཆུ་བོ་ོལསེ་བོསྒྲིལ་ནསེ། མྱང་འིདསེ་

སེ་ལ་འིཁོད་པེར་ཤོག རིགསེ་དྲུག་སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིང༌། རང་རང་སྡུག་

བོསྔོལ་ཀུན་ཞ་ིནསེ། བོད་ེབོ་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་ལྡན་ཏེེ། ད་ེདག་རྒྱུན་མ་ིའིཆེད་པེར་

ཤོག སྡུག་བོསྔོལ་སྡུག་བོསྔོལ་ལསེ་གྱུར་པེའི།ི ངན་སེོང་གསུམ་པེོའི་ིལསེ་ཟིད་ནསེ། 

གང་ཞངི་གང་ག་ིབོད་ེབོ་ཡིསེ། ཐར་པེའི་ིཁ་ལ་ོབོསྒྱུར་བོར་ཤགོ སེམེསེ་ཅོན་རྣམསེ་ཀྱི་ི

སྐལ་པེ་བོཞནི། ད་ེདག་འིདྲིནེ་ཞངི་སྤྲུལ་པེ་ཡསིེ། གང་ལ་ཅོ་ིའིདུལ་སྒྲི་ཐསོེ་ཤངི༌། སྤྱིདོ་

ཅོངི་རྟགོསེ་པེའི་ིསྐལ་ལྡན་ཤགོ བོདག་ན་ིརང་གཞན་དནོ་གྲུབོ་ཅོངི༌། སྒྲིིབོ་གཉིིསེ་བྱེང་

ཞིང་ཚེོགསེ་གཉིིསེ་རྫོོགསེ། ཡ་ེཤེསེ་ལྔ་དང་ལྡན་པེ་ཡི། འིབྲསེ་བུ་སྐུ་གསུམ་འིཐོབོ་

པེར་ཤགོ འིབྲསེ་བུ་སྐུ་གསུམ་ཐབོོ་ནསེ་ཀྱིང༌། ཐབོསེ་མཁསེ་བོདརེ་གཤགེསེ་སྤྲུལ་པེ་

ཡསིེ། འིག་ོདྲུག་བོད་ེབོར་འིདྲིནེ་པེ་ལ། ཐུགསེ་རྗེ་ེབྱེནི་རླབོསེ་རྒྱུན་མ་ིའིཆེད་པེར་ཤགོ 

ཞསེེ་རྣམ་རྒྱལ་ཆུ་གཏེརོ་སྨོན་ལམ་གཉིེན་འིཐངི་ག་ིགཏེརེ་མའི།ོ །

༧སེ་བོཅུའི་ིསྨོན་ལམ་ནི། སྟོན་པེ་ཀུན་ཏུ་བོཟིང་པེ་ོའིདསེ་པེ་མ་ིམངའི་བོར། ཐུགསེ་རྗེ་ེ
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ཀུན་གྱིི་མགོན་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། དུསེ་འིདི་བོཟུང་ནསེ་ཉིོན་མོངསེ་སེེམསེ་ཅོན་

རྣམསེ། སེ་གནསེ་ཁྱད་པེར་ཅོན་དུ་བོགོད་བྱེའི་ིཕྱོིར། སེེམསེ་བོསྐྱེད་རྣམ་དག་སྨོན་

ལམ་འིད་ིགདབོ་པེའིི། འིཕྲུལ་བོོན་གསེང་བོ་ངང་རིང་ཐུགསེ་རྗེ་ེཡིསེ། འིཁོར་བོའི་ི

གནསེ་ངན་ཀུན་སངསེ་ནསེ། དག་པེའི་ིསེ་ལམ་བོགོད་པེའི་ིཕྱོིར། སེ་དང་པེ་ོརབོ་ཏུ་

དགའི་བོའི་ིསེ། རབོ་ཏུ་དགའི་བོའི་ིསེ་ལ་ནི། སེེར་སྣའི་ིསྒྲིིབོ་པེ་དག་བྱེང་ནསེ། སྦྱིིན་

པེའི་ིཚེོགསེ་ཆེེན་རབོ་རྫོོགསེ་ཏེེ། སྦྱིིན་པེ་བྱེམསེ་མའི་ིཞལ་མཐོང་ཤོག གཉིིསེ་པེ་དྲི་ི

མེད་ཤེལ་གྱི་ིསེ། དྲི་ིམེད་ཤེལ་གྱི་ིསེ་ལ་ནི། འིཆེལ་བོའི་ིསྒྲིིབོ་པེ་དག་བྱེང་ནསེ། ཚུལ་

ཁྲིམིསེ་ཚེགོསེ་ཆེནེ་རབོ་རྫོགོསེ་ཏེ།ེ ཚུལ་ཁྲིམིསེ་བྱེམསེ་མའི་ིཞལ་མཐངོ་ཤགོ གསུམ་

པེ་འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲི་ོབོའི་ིསེ། འིདོ་ཟིརེ་འིཕྲི་ོབོའི་ིསེ་ལ་ན།ི བྱུང་ཚེརོ་སྒྲིབིོ་པེ་དག་བྱེང་ནསེ། 

བོཟིདོ་པེའི་ིཚེགོསེ་ཆེནེ་རབོ་རྫོགོསེ་ཏེ།ེ བོཟིདོ་པེ་བྱེམསེ་མའི་ིཞལ་མཐངོ་ཤགོ བོཞ་ིཔེ་

ཕྱོག་རྒྱ་བོསྒྱུར་པེའི་ིསེ། ཕྱོག་རྒྱ་བོསྒྱུར་བོའི་ིསེ་ལ་ན།ི ལ་ེལོའི་ིསྒྲིབིོ་པེ་དག་བྱེང་ནསེ། 

བོརྩོོན་འིགྲུསེ་ཚེོགསེ་ཆེེན་རབོ་རྫོོགསེ་ཏེ།ེ བོརྩོོན་འིགྲུསེ་བྱེམསེ་མའི་ིཞལ་མཐོང་ཤོག 

ལྔ་པེ་བོནོ་ཉིདི་སྤྲིནི་ཚེགོསེ་སེ། བོནོ་ཉིིད་སྤྲིནི་ཚེགོསེ་སེ་ལ་ན།ི གཡ་ོརྩོོལ་སྒྲིིབོ་པེ་དག་

བྱེང་ནསེ། བོསེམ་གཏེན་ཚེགོསེ་ཆེནེ་རབོ་རྫོགོསེ་ཏེ།ེ བོསེམ་གཏེན་བྱེམསེ་མའི་ིཞལ་

མཐོང་ཤོག དྲུག་པེ་བོད་ེལྡན་རྟོགསེ་པེའི་ིསེ། བོད་ེལྡན་རྟོགསེ་པེའི་ིསེ་ལ་ན།ི མ་ནུསེ་

སྦུང་ཆུང་སྒྲིིབོ་པེ་དག་བྱེང་ནསེ། སྟོབོསེ་ཀྱི་ིཚེོགསེ་ཆེེན་རབོ་རྫོོགསེ་ཏེེ། སྟོབོསེ་ཀྱི་ི

བྱེམསེ་མའི་ིཞལ་མཐངོ་ཤགོ བོདུན་པེ་ཡདི་བོཞནི་གྲུབོ་པེའི་ིསེ། ཡདི་བོཞིན་གྲུབོ་པེའི་ི

སེ་ལ་ནི། གདུག་སེེམསེ་སྒྲིིབོ་པེ་དག་བྱེང་ནསེ། སྙོིང་རྗེ་ེཚེོགསེ་ཆེེན་རབོ་རྫོོགསེ་ཏེེ། 

སྙོངི་རྗེ་ེབྱེམསེ་མའི་ིཞལ་མཐངོ་ཤགོ བོརྒྱད་པེ་མ་ཆེགསེ་དག་པེའི་ིསེ། མ་ཆེགསེ་དག་
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པེའི་ིསེ་ལ་ན།ི ར་ེདྭོགོསེ་སྒྲིིབོ་པེ་དག་བྱེང་ནསེ། སྨནོ་ལམ་ཚེགོསེ་ཆེནེ་རབོ་རྫོགོསེ་ཏེ།ེ 

སྨོན་ལམ་བྱེམསེ་མའི་ིཞལ་མཐོང་ཤོག དགུ་པེ་ཡ་ིག་ེའིཁོར་ལོའི་ིསེ། ཡ་ིག་ེའིཁོར་

ལོའི་ིསེ་ལ་ནི། ཕྱོིན་ཅོ་ིལོག་ག་ིསྒྲིིབོ་པེ་དག་བྱེང་ནསེ། ཐབོསེ་ཀྱི་ིཚེོགསེ་ཆེེན་རབོ་

རྫོོགསེ་ཏེེ། ཐབོསེ་ཀྱི་ིབྱེམསེ་མའི་ིཞལ་མཐོང་ཤོག བོཅུ་པེ་མ་ིའིགྱུར་གཡུང་དྲུང་སེ། 

མི་འིགྱུར་གཡུང་དྲུང་སེ་ལ་ནི། འིཁྲུལ་རྨེོངསེ་སྒྲིིབོ་པེ་དག་བྱེང་ནསེ། ཤེསེ་རབོ་

ཚེོགསེ་ཆེེན་རབོ་རྫོོགསེ་ཏེེ། ཤེསེ་རབོ་བྱེམསེ་མའི་ིཞལ་མཐོང་ཤོག སེ་ཏྲིིག་ཨེར་

སེངསེ་ཞལ་མཐོང་ཤོག སེ་ཏྲིིག་ཨེར་སེངསེ་ཞལ་མཐོང་ནསེ། བོདག་དོན་ལྷུན་གྱིིསེ་

འིགྲུབོ་པེར་ཤགོ བོདག་དནོ་ལྷུན་གྱིསིེ་གྲུབོ་ནསེ་ཀྱིང༌། གཞན་དནོ་མཐའི་རུ་ཕྱོནི་པེར་

ཤོག གཞན་དོན་མཐའི་རུ་ཕྱོིན་ནསེ་ཀྱིང༌། སེེམསེ་ཅོན་དོན་ཀུན་སྨིན་པེར་ཤོག 

སེེམསེ་ཅོན་དོན་ཀུན་སྨིན་ནསེ་ཀྱིང༌། ཀུན་ཏུ་འིོད་ཀྱི་ིསེ་ནོན་ཤོག ཀུན་ཏུ་འིོད་ཀྱི་ིསེ་

ནོན་ནསེ། བོད་ེཆེེན་བོོན་སྐུའི་ིསེ་ལ་ཡང༌། ཅོིར་ཡང་བོརྗེོད་དུ་མེད་པེ་ལ། མ་ིགཡ་ོ

མཉིམ་གསེལ་སྐུ་གསུམ་རྫོོགསེ་པེར་ཤོགམ་ིགཡ་ོམཉིམ་གསེལ་སྐུ་གསུམ་རྫོོགསེ་

ནསེ་ཀྱིང༌། པེདྨོ་ོདག་ལསེ་རྫུསེ་ཏེ་ེསྐྱ་ེབོར་ཤོག པེདྨོ་ོདག་ལ་རྫུསེ་ཏེ་ེསྐྱེསེ་ནསེ་ཀྱིང༌། 

སེེམསེ་ཅོན་དོན་ཀུན་མཐའི་རུ་ཕྱོིན་པེར་ཤོག །ཅོེསེ་སེ་བོཅུ་ལམ་བོསྒྲིོད་ཀྱི་ིསྨོན་ལམ་འིད་ིན་ིཁྲི་ིརྗེ་ེ

མད་ོམང་ལསེ་བྱུང་བོ་རྫོགོསེ་སེ།ོ །

༧རྒྱ་ཀོང་ཙ་ེའིཕྲུལ་རྒྱལ་གྱིིསེ་ལྷ་སྲིིན་ཕོམ་རྒྱལ་རྩོོད་དུསེ་གསུངསེ་པེ་ནི། ཞ་ིབོར་གྱུར་ཅོིག་བོདུད་

ཀྱི་ིསྡོ།ེ སྟོངསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག་ངན་སེོང་གསུམ། དར་ཞིང་རྒྱསེ་གྱུར་གཡུང་དྲུང་བོོན། 

ད་ེབོཞིན་ཡོངསེ་ཁྱབོ་སེེམསེ་ཅོན་རྣམསེ། བྱེང་བོར་གྱུར་ཅོིག་སྡོིག་དང་སྒྲིིབོ། འིཕོེལ་

བོར་གྱུར་ཅོིག་དག་ེབོའི་ིཚེོགསེ། བོཀྲི་ཤིསེ་ཐོབོ་ཅོིག་ཡོན་གྱི་ིབོདགཐོསེ་པེར་གྱུར་

ཅོིག་སྟོན་པེའི་ིབོཀའི། བོཙན་པེར་གྱུར་ཅོིག་སྨོན་ལམ་མཐའི། ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིདུསེ་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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གསུམ་བོད་ེབོར་གཤེགསེ། བོདག་དང་མཐའི་ཡསེ་སེེམསེ་ཅོན་རྣམསེ། གཉིིསེ་མེད་

ངང་ལ་མཉིམ་གྱུར་ཅོིག སྟོན་པེའི་ིཐུགསེ་རྗེེསེ་ཆེ་ེབོར་ཤོག ལྷ་ཡ་ིསྨོན་ལམ་བོཙན་

པེར་ཤོག བོོན་གྱི་ིབོསྟན་པེ་དར་བོར་ཤོག སེེམསེ་ཅོན་བོད་ེསྐྱིད་འིཛོོམསེ་པེར་ཤོག 

མི་དགེའིི་སྡོིག་ཚེོགསེ་ནུབོ་པེར་ཤོག སྲིིན་གྱིི་དམོད་པེ་རྒུད་པེར་ཤོག འིཁོར་བོ་

སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིང༌། སྡུང་བོསྔོལ་མྱ་ངན་རྒྱུན་ཆེད་ནསེ། བོཀྲི་ཤིསེ་དམ་པེ་

ཐོབོ་པེར་ཤོག ། ཅོེསེ་མད་ོགཟིེར་མིག་ལསེ་བྱུང་བོའིོ། །བོདེར་གཤེག་སྤྱིན་དྲིངསེ་

ཕྱོག་འིཚེལ་མཆེོད་འིབུལ་དང༌། །བོཤགསེ་དང་བོསྡོོམ་དང་གསེོལ་བོ་བོཏེབོ་པེ་

དང༌། །སྨོན་ལམ་བོཏེབོ་པེའི་ིདག་ེབོ་ཅོ་ིབོསེགསེ་པེ། །འིག་ོབོ་རྣམསེ་དང་ཐུན་མོང་

སྤྱིརི་བྱེསེ་ཏེ།ེ །ཀུན་ཀྱིང་བླ་མདེ་འིབྲསེ་བུ་འིཐབོོ་བྱེའི་ིཕྱོརི། །བོདག་གཞན་དནོ་དུ་བྱེང་

ཆུབོ་སེ་ལ་བོསྔོོ། །སྔོ་རབོསེ་འིདསེ་པེའི་ིགཤེན་རབོ་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིིསེ། །དམིགསེ་པེ་

མེད་པེར་བོསྔོོསེ་པེ་ཇི་ིབོཞིན་དུ། །བོདག་གཞན་དག་ེརྩོ་བོསེོད་ནམསེ་ཅོ་ིབོསེགསེ་

པེ། །བོདག་ཀྱིང་ད་ེབོཞིན་དམིགསེ་པེ་མེད་པེ་བོསྔོ་ོབོར་བོགྱིིའི།ོ །ཞེསེ་པེ་འིད་ིཡང་ཁྲི་ིརྗེ་ེམད་ོ

མང་ག་ིམད་ོཡན་ལག་བོརྒྱད་པེ་ལསེ་བྱུང་བོའི།ོ །

རྗེ་ེརྒྱལ་བོ་འིདུསེ་པེའི་ིང་ོབོ་ོཉིིད། བླ་མ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་བྱེིན་རླབོསེ་ཀྱིིསེ། འིཇིིག་

རྟནེ་གྱི་ིསྣང་བོ་ལ་མ་ིཆེགསེ་པེར། ཆེགསེ་མདེ་ཀྱི་ིརང་གལོ་སྤྱིདོ་པེར་ཤགོསྒྱུ་ལུསེ་ལ་

ཞནེ་པེ་མ་ིཆེགསེ་པེར། སྒྱུ་མ་ཡ་ིམཚེན་ཉིདི་འིཛོནི་པེར་ཤགོ འིདོད་ཡནོ་ལ་ཞནེ་པེ་མ་ི

ཆེགསེ་པེར། ཆེོག་ཤེསེ་ཀྱི་ིགཏེེར་ལ་སྤྱིོད་པེར་ཤོག བོར་ཆེད་ཀྱི་ིརྐྱེེན་ཁར་མ་ིའིཆེོར་

བོར། རང་སེམེསེ་ལ་ངེསེ་ཤསེེ་འིཁྲུངསེ་པེར་ཤགོ ཐ་སྙོད་ཀྱི་ིཚེགི་ཕྱོརི་མ་ིའིབྲང་བོར། 

དནོ་ཟིབོ་ཀྱི་ིར་ོམཆེགོ་མྱངོ་བོར་ཤགོ ཀུན་རྫོོབོ་ཀྱི་ིསྣང་བོ་མ་ིའིགགསེ་པེར། དནོ་དམ་

དུ་ཞེན་ཡུལ་གོལ་བོར་ཤོག ཐབོསེ་ཀྱིི་ལམ་མཆེོག་རྙེེད་པེ་དང༌། ཤེསེ་རབོ་ཀྱིི་སེ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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གནསེ་བོགདོ་པེར་ཤགོ སྟངོ་གསེལ་དུ་སྣང་བོ་ལྷན་ཅོགི་ཏུ། སྣང་སྟངོ་དུ་རང་ང་ོའིཕྲིདོ་

པེར་ཤོག རྣམ་སྨིན་གྱི་ིལུསེ་རྒྱ་ཞིག་པེའི་ིདུསེ། འིོད་གསེལ་དུ་མ་བུ་འིཕྲིད་པེར་ཤོག 

མཁྱནེ་པེའི་ིཉི་ིམ་ཤར་བོ་དང༌། བོརྩོ་ེབོསེ་འིག་ོལ་ཕོན་པེར་ཤགོ སྒོ་ོགསུམ་གྱི་ིརྣམ་སྨནི་

ཀུན་བྱེང་ནསེ། སྐུ་གསུམ་གྱི་ིའིབྲསེ་བུ་སྨིན་པེར་ཤོག བོསེམ་སྦྱིོར་དག་པེའི་ིསྨོན་

ལམ་འིད།ི སྨནོ་པེ་བོཞནི་དུ་འིགྲུབོ་པེར་ཤགོ ། ཅོསེེ་པེ་འིད་ིན་ིབོནོ་གོང་སློོབོ་དཔེནོ་བོསྟན་པེ་འིདོ་ཟིརེ་

གངསེ་ཏེ་ིསེའེི་ིརྫུ་འིཕྲུལ་ཕུག་ཏུ་བོཞུགསེ་སྐབོསེ་ཇིག་པེ་མ་ིགསུམ་གྱིིསེ་རྐྱེནེ་བྱེསེ་ནསེ་སྦྱིར་བོའི།ོ །

སྨོན་ལམ་འིད་ིབོཏེབོ་དག་ེབོའི་ིམཐུ་དཔེལ་གྱིིསེ། ནད་མུག་མཚེོན་གྱི་ིབོསྐལ་པེ་

ཞི་བོ་དང༌། དཔེལ་འིབྱེོར་བོསེོད་ནམསེ་ཕུན་སུམ་ཚེོགསེ་པེ་ཡིསེ། སེངསེ་རྒྱསེ་

བོསྟན་པེ་དར་ཞིང་རྒྱསེ་པེར་ཤོགསེངསེ་རྒྱསེ་བོསྟན་པེ་རབོ་དར་ནསེ། སེེམསེ་ཅོན་

དཔེལ་འིབྱེརོ་ཕུན་སུམ་ཚེགོསེ། ཡདི་བོཞིན་ནརོ་བུའི་ིརྒྱ་མཚེ་ོལྟར། དུསེ་རྣམ་རྟག་ཏུ་

བོཀྲི་ཤསིེ་ཤགོ ཅོསེེ་གདབོ་པེ།ོ །གཤནེ་རབོ་རྣམ་པེར་རྒྱལ་བོ་ཡདི་བོཞནི་ནརོ་བུ་རནི་

པེ་ོཆེེའི་ིསྐུ་ལ་ཕྱོག་འིཚེལ་ལོ། །བོསྭ་ོམུ་ཡ་ེསྤྲིོསེ་ཁྱུང་ཡ་ེལམ་ཀྲི་ིཁྲི་ིཏེར་དར་གསེལ་

འིབོར་འིདོ་དཔེག་རམ་སྭཧཱ། བོསྭ་ོདམུ་ར་ཏེ་ཧོན་ཝེརེ་ན་ིབྲུ་ཾཧྲུན། མུ་ཏྲི་ེམུ་ཏྲི་ེམུ་ར་མུ་

ཏྲི།ེ མུ་ཡ་ེམུ་ཡ་ེཧོ་ར་མུ་ཡ།ེ མུ་སྤྲིོསེ་མུ་སྤྲིོསེ་ཝེེར་ར་ོམུ་སྤྲིོསེ། མུ་ན་ིགྱིེར་ཏེ་ོཡ་ེཁྱབོ་

ཁར་ར།ོ སྤྲིསོེ་བོདལ་ཧྲི་ིཧྲི།ོ ཝེརེ་ན་ིཝེརེ་ར།ོ ཤུད་ལ་ཝེརེ་ར།ོ ན་ཧུ་ཏེ་ཀ  ཤུད་དྷོ་ོཤུད་

དྷོ་ོདུ་ཤུད་དྷོ་ོཡ། སེ་ལ་ེསེ་ལ་ེཏྲི་ིསེ་ལ་ེཡ། སེང་ང་ེསེང་ང་ེསུ་སེང་ང་ེཡ། དམུ་ར་ཏེ་ཧོན་

ཁྲི་ིཙ་ེདྲུང་མུ། ཧོ་ཧོ་བྲུ་ཾབྲུ།ཾ ཧོ་ོཧོ་ོལམ་ལམ། ཧཱུྃ་ྃཧཱུྃཕོྃཌཿ ཕོཌཿ ། སྒོ་ོགསུམ་དག་པེའི་ིདག་ེ

བོ་གང་བོགྱིིསེ་པེ། །ཁམསེ་གསུམ་སེམེསེ་ཅོན་རྣམསེ་ཀྱི་ིདནོ་དུ་བོསྔོ།ོ །དུསེ་གསུམ་

བོསེགསེ་པེའི་ིལསེ་སྒྲིིབོ་ཀུན་བྱེང་ནསེ། །སྐུ་གསུམ་རྫོོགསེ་པེའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་མྱུར་

ཐབོོ་ཤགོ །
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བདེན་ཚིེག་སྨོན་ལམ།

༄༅། །གང་ག་ིབོདེན་ཚེིག་རྟེན་འིབྲེལ་བོསླུ་མེད་ཀྱིིསེ། གངསེ་ཅོན་མགོན་པེ་ོ

རྒྱལ་བོ་སྨན་ར་ིབོའིི། མད་ོསྔོགསེ་བོསྟན་པེའི་ིབོ་དན་མངོན་མཐ་ོཞིང༌། སྲིིད་མཐའི་ི

བོར་དུ་ཡུན་རིང་གནསེ་གྱུར་ཅོིགདུསེ་རྒྱལ་ཀུན་འིདུསེ་མཉིམ་མེད་ཤེསེ་རབོ་རྒྱལ། 

བོསློབོ་པེ་གསུམ་ལྡན་ངུར་སྨྲིག་འིཛོིན་པེའི་ིབོདེ། རྨེད་བྱུང་ཕྲིིན་ལསེ་ཟིབོ་མ་ོཕྱོོགསེ་

ཀུན་ཏུ། ཡར་ངོའི་ིཟླ་ལྟར་རྒྱསེ་པེའི་ིབོཀྲི་ཤིསེ་ཤོགརྒྱལ་བོའི་ིབོསྟན་པེ་ཉི་ིམའི་ིའིོད། 

ལྷག་པེའི་ིའིོད་ཟིེར་ཕྱོོགསེ་བོརྒྱར་འིཕྲིོསེ། བོོན་གྱི་ིརྒྱལ་མཚེན་ལེགསེ་པེར་འིཛུགསེ། 

བོསྟན་པེ་ཡུན་རངི་འིབོར་གྱུར་ཅོགིཞྭ་དཀར་རངི་ལུགསེ་འིཛོནི་པེ་ཡ།ི ཕྲིནི་ལསེ་གང་

ཡང་བོསྒྲུབོ་བྱེེད་པེའི།ི མ་བོདུད་ལྕམ་དྲིལ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཀྱིང༌། བོསྟན་པེའི་ིབོ་དན་ཕྱོོར་

ཞགི་ཀཻྱི། །ཞསེེ་གསེང་སྔོགསེ་བོདནེ་ཚེགི་སྨནོ་ལམ་འིད་ིན་ིསྐུ་མདུན་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚེན་གྱིིསེ་སྦྱིར་བོ་དགེའི།ོ །

བསྔོོ་བ་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་།

༧བླ་མ་བོཀའི་དྲིིན་ཅོན་གྱི་ིཞབོསེ་ལ་འིདུད། བོསྔོ་ོབོའི་ིམཐུན་གྱུར་མཛོད་པེར་

ཞུ། །རྒྱུ་དག་ེབོའི་ིརྩོ་བོ་ཐམསེ་ཅོད་བླ་ན་མེད་པེའི་ིབྱེང་ཆུབོ་མཆེོག་ཏུ་བོསྔོ་ོབོར་བྱེེད་

པེ་ལ། །སྔོནོ་འིག་ོསེམེསེ་བོསྐྱདེ་རྣམ་པེར་དག་པེསེ་ཟིནི་དགསོེ་ཏེ།ེ །ནམ་མཁའི་ིམཐའི་

དང་མཉིམ་པེའི་ིསེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་འིཁོར་བོ་སྡུག་བོསྔོལ་གྱི་ིརྒྱ་མཚེ་ོཆེེན་པེ་ོའིད་ི

ལ་དུསེ་གཅོགི་ཏུ་བོསྒྲིལ་ནསེ། །རྫོགོསེ་པེའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིསེ་ལ་མྱུར་དུ་འིཁདོ་པེར་

བྱེ་བོའི་ིཕྱོརི་དུ། །དག་ེབོའི་ིརྩོ་བོ་འིད་ིལ་འིཇུག་སྙོམ་པེའི་ིསེམེསེ་བོསྐྱདེ། །དངོསེ་གཞ་ི

དག་ེབོའི་ིརྩོ་བོ་སེལ་བོར་བྱེེད་པེ་ལ། །རང་ཉིིད་མདུན་གྱི་ིནམ་མཁའི་ལ་ཤེལ་གྱི་ིསེེང་

གེ་བོཞི་གཉིིསེ་བོརྒྱད་བོསྣོལ་བོའིི་ཁྲིི་དང༌། །ཉིི་ཟླ་པེདྨོ་བོརྩོེགསེ་པེའིི་གདན་སྟེང་
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དུ། །སེངསེ་རྒྱསེ་བོསྟན་པེའི་ིགཙ་ོབོ་ོསྐུ་ཁྱིམ་སངསེ་རབོ་བྱུང་ག་ིཚུལ་དུ་བོཞུགསེ་

པེ། །སྐུ་མདགོ་གསེེར་བོཙ་ོམའི་ིམདགོ་ལྟར་དྭོངསེ་ཤངི་ཡདི་དུ་འིངོ་བོ། །སྐྱསེེ་བུ་ཆེནེ་

པེོ་དེ་ལ་མཚེན་བོཟིང་པེོ་སུམ་ཅུ་རྩོ་གཉིིསེ་དཔེེ་བྱེད་བོཟིང་པེོ་བོརྒྱད་ཅུསེ་བོརྒྱན་

པེ། །མཁྱེན་པེའི་ིཡ་ེཤེསེ་མངའི་བོ། །བོརྩོ་ེབོའི་ིཐུགསེ་རྗེ་ེདང་ལྡན། །གསེལ་བོའི་ིའིོད་

ཟིེར་ཕྱོོགསེ་བོཅུར་ཡོངསེ་སུ་འིཕྲི་ོབོ། །ད་ེལ་འིཁོར་ཕྱོོགསེ་བོཅུའི་ིབོད་ེབོར་གཤེགསེ་

པེ། །སེ་བོཅུའི་ིགཡུང་དྲུང་སེེམསེ་དཔེའི། །བོརྒྱུད་ལྡན་གྱི་ིབླ་མ་དམ་པེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་

བོསྐརོ་ནསེ་བོཞུགསེ་པེར་གསེལ་གདབོ། །ད་ེདག་ག་ིསྤྱིན་སྔོར་རང་གཞན་གྱི་ིའིདསེ་

མ་འིངོ་ད་ལྟ་དུསེ་གསུམ་བོསེགསེ་པེའི།ི །དག་ེབོའི་ིརྩོ་བོ་ད་ེདག་ཐམསེ་ཅོད་བླ་ན་མདེ་

པེའི་ིམཆེོད་པེའི་ིསྤྲིིན་ཚེོགསེ་དཔེག་ཏུ་མེད་པེར་ཕུལ་བོསེ། །མཉིེསེ་ཤིང་ཚེིམསེ་ནསེ་

སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱི་ིརྒྱུད་ལ་སྒྲིིབོ་གཉིིསེ་རྣམ་པེར་བྱེང་ཞིང༌། །ཚེོགསེ་གཉིིསེ་

ཡངོསེ་སུ་རྫོགོསེ་པེའི་ིའིདུསེ་ཤསེེ་དང་ལྡན་པེར་མཛོདོ་ལ། ། བོསྔོ་ོབོའི་ིལན་མ་ོམཛོད་པེར་ཞུ། 

༧ན་མ་ོཕྱོོགསེ་བོཅུ་ན་བོཞུགསེ་པེའི་ིབོད་ེབོར་གཤེགསེ་པེ་རྣམསེ་བོདག་ལ་དགོངསེ་

སུ་གསེལོ། སེ་ལ་གནསེ་པེའི་ིགཡུང་དྲུང་སེམེསེ་དཔེའི་རྣམསེ་བོདག་ལ་དགོངསེ་སུ་

གསེོལ། །བླ་མ་རིན་པེོ་ཆེེའིི་རྒྱུད་པེ་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ་བོདག་ལ་དགོངསེ་སུ་

གསེོལ། །རྒྱུ་སྦྱིོར་བོ་ཡོན་གྱིི་བོདག་པེོའི་ིདགེ་བོའིི་རྩོ་བོ་ད་ལྟ་བོསེགསེ་པེ་འིདི་ལ་

བོརྟེན་ནསེ་སྔོར་ཅོ་ིལྟར་བོསེགསེ་པེ། །ད་བོཟིོད་བོསེགསེ་དགོསེ་བོསེམ་པེ་ཡིད་ལ་

ཡོད་པེ། །རང་གིསེ་བྱེསེ་པེ། །གཞན་ལ་བོཅོོལ་བོ། །རྗེེསེ་སུ་ཡིད་རངསེ་ཕུལ་བོ་ལ་

སེོགསེ་མཚེན་བོཅོསེ་དང་མཚེན་མེད་ཀྱིིསེ་བོསྡུསེ་པེའིི་དགེ་བོའིི་རྩོ་བོ་ཅོི་དང་ཅོི་

བོགྱིིསེ་པེ་རྣམསེ་ཀྱིི་མཐུ་དང་ནུསེ་པེ་ལ་བོརྟེན་ནསེ། །འིཇིིག་རྟེན་འིདི་ནསེ་ཞིང་
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ཁམསེ་རྣམ་པེར་དག་པེ་མཁའི་སྤྱིདོ་བོད་ེབོ་ཆེནེ་པེའོི་ིཕོ་ོབྲང་དུ། །སྐུ་ཞ་ིབོར་གཤགེསེ་

པེའིི་ཚུལ་བོསྟན་པེའིི་འིདྲིེན་པེ་མཉིམ་མེད་གཤེན་རབོ་མི་བོོ་ནསེ་ཉིེ་བོར་བོཟུང་

ནསེ། །བོཀའི་དྲིིན་མཚུངསེ་མེད་དྲིིན་ཅོན་རྩོ་བོའི་ིབླ་མའི་ིབོར་དུ་རིམ་པེར་བྱེོན་པེའི་ི

དཔེལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པེ་རྣམསེ་ཀྱིི་ཐུགསེ་ཀྱིི་དགོངསེ་པེ་ཟིབོ་མོ་ཐམསེ་ཅོད་མི་

ཉིམསེ་ཞིང་གོང་ནསེ་གོང་དུ་འིཕོེལ་ཞིང་ཡོངསེ་སུ་རྫོོགསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག ། ༧གཞན་

ཡང་རབོ་དཀར་གྱི་ིཕོན་པེ་དང་བོད་ེབོ་མ་ལུསེ་པེའི་ིའིབྱུང་གནསེ། །ཀུན་མཁྱནེ་རྒྱལ་

བོའི་ིབོསྟན་པེ་རིན་པེ་ོཆེ་ེསྤྱི་ིདང༌། །ཁྱད་པེར་དུ་མཉིམ་མེད་འིག་ོབོའི་ིམགོན་པེ་ོཤེསེ་

རབོ་རྒྱལ་མཚེན་གྱི་ིལུང་རྟོགསེ་ཀྱི་ིམད་ོསྔོགསེ་གཡུང་དྲུང་བོོན་གྱི་ིབོསྟན་པེ་རིན་པེ་ོ

ཆེ་ེའིད་ིཉིིད་ཕྱོོགསེ་དུསེ་གནསེ་སྐབོསེ་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱསེ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནསེ་

པེར་གྱུར་ཅོིག །བོསྟན་པེ་ད་ེཉིིད་སྐྱོངསེ་བོར་བྱེེད་པེའི་ིབོསྟན་འིཛོིན་གྱི་ིསྐྱེསེ་བུ་དམ་

པེ། །ཕྱོོགསེ་བོཅུའིི་རབོ་འིབྱེམསེ་ཀྱིི་ཞིང་ཁམསེ་མུ་མཐའི་མེད་པེ་ན་བོཞུགསེ་པེ་

རྣམསེ་དང༌། །ཁྱད་པེར་དུ་དངོསེ་ཀྱི་ིསྦྱིནི་པེའི་ིབོདག་པེའོི་ིགནསེ་སྐབོསེ་སུ་ལུསེ་ངག་

ཡིད་གསུམ་ལ་གནོད་ཅོིང་འིཚེ་ེབོར་བྱེེད་པེའི་ིའིགལ་རྐྱེེན་ཕྱོ་ིནང་ག་ིབོར་དུ་གཅོོད་པེ་

ཐམསེ་ཅོད་ཉི་ེབོར་ཞ་ིབོར་གྱུར་ཅོིག །༧མཐུན་པེའི་ིརྐྱེེན་དུ་གྱུར་པེའི་ིཚེ་ེདང་བོསེོད་

ནམསེ་དཔེལ་དང་གགསེ་པེ་ཐམསེ་ཅོད་གོང་ནསེ་གོང་དུ་འིཕོེལ་ཞིང་རྒྱསེ་པེར་གྱུར་

ཅོིག །དགོན་གནསེ་འིདི་ཉིིད་སྐྱོང་བོར་བྱེེད་པེའིི་བོསྟན་སྲུང་དམ་ཅོན་རྒྱ་མཚེོའིི་

ཚེོགསེ་དང་བོཅོསེ་པེ་རྣམསེ་ཀྱིི། །མཐུ་དང་ནུསེ་པེ་གཟི་ིབྱེིན་ཐམསེ་ཅོད་མ་ིཉིམསེ་

ཤིང་གོང་ནསེ་གོང་དུ་འིཕོེལ་བོར་གྱུར་ཅོིག །ཡངསེ་པེའི་ིའིཇིིག་རྟེན་གྱི་ིཁམསེ་སུ་

ཡང་མི་ནད་ཕྱུགསེ་ནད་ཐམསེ་ཅོད་རྒྱུན་ཆེད་ནསེ། །ཆེར་ཅུ་དུསེ་སུ་འིབོེབོསེ་པེ་
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དང༌། །ལ་ོཕྱུགསེ་རྟག་ཏུ་ལགེསེ་པེ་ལ་སེགོསེ་བོནོ་དང་བོད་ེསྐྱདི་དཔེལ་འིབྱེརོ་ཐམསེ་

ཅོད་གངོ་ནསེ་གངོ་དུ་འིཕོལེ་བོར་གྱུར་ཅོགི །གཞན་ཡང་རྣམ་དཀར་གྱི་ིདག་ེབོའི་ིརྩོ་བོ་

འིད་ིདག་ག་ིམཐུ་དང་ནུསེ་པེ་ལ་བོརྟནེ་ནསེ། །འིཇིགི་རྟནེ་འིད་ིནསེ་ཕོ་རལོ་དུ་ཚེ་ེལསེ་

འིདསེ་པེ་འིདསེ་མ་ཚེ་ེའིདསེ་ཀྱི་ིམངི་འིདརི་སྨསོེ། འིད་ིཞསེེ་བྱེ་བོའི་ིཐགོ་དྲིངསེ་མ་གྱུར་

ནམ་མཁའི་ིམཐའི་དང་མཉིམ་པེའི་ིསེམེསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་རྫོགོསེ་པེའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ི

ག་ོའིཕོང་རིན་པེ་ོཆེ་ེཐོབོ་པེར་གྱུར་ཅོིག །ད་ེདག་ག་ིརྒྱུད་ལ་ཚུལ་ཁྲིིམསེ་ཀྱི་ིཕུང་པེ་ོ

ཡངོསེ་སུ་རྫོགོསེ་པེར་གྱུར་ཅོགི །ཏེངི་ང་ེའིཛོནི་གྱི་ིཕུང་པེ་ོཡངོསེ་སུ་རྫོགོསེ་པེར་གྱུར་

ཅོིག །ཤེསེ་རབོ་ཀྱི་ིཕུང་པེ་ོཡོངསེ་སུ་རྫོོགསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག །རྣམ་གོལ་གྱི་ིཕུང་པེ་ོ

ཡོངསེ་སུ་རྫོོགསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག །རྣམ་པེར་གོལ་བོ་ཡེ་ཤེསེ་ཀྱིི་ཕུང་པེོ་ཡོངསེ་སུ་

རྫོོགསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག །ཁམསེ་གསུམ་འིཁོར་བོའི་ིསེ་དགུ་ལ་ཉིོན་མོངསེ་པེའི་ིསྒྲིིབོ་

བྱེང་བོར་གྱུར་ཅོིག །གཡུང་དྲུང་ཐེག་པེའི་ིསེ་བོཅུ་ལ་ཤེསེ་བྱེའི་ིསྒྲིིབོ་བྱེང་བོར་གྱུར་

ཅོིག །བོཅུ་གཅོིག་ཀུན་ཏུ་འིོད་ཀྱི་ིསེ་ལ་ནི། །རང་དོན་དུ་བོོན་གྱི་ིསྐུ་བོད་ེཆེེན་པེ་ོཐོབོ་

པེར་གྱུར་ཅོགི །གཞན་དནོ་དུ་གཟུགསེ་སྐུ་རྣམ་གཉིིསེ་སུ་སྤྲུལ་ནསེ། །འིག་ོབོ་སེམེསེ་

ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་འིདྲིེན་པེའིི་སྟོན་པེ་ཆེེན་པེ་ོརེ་རེ་བྱེོན་ནུསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག །དགེ་བོ་

བོསེོད་ནམསེ་འིད་ིཡ་ིམཐུ་དཔེལ་དང༌། །སེངསེ་རྒྱསེ་སེེམསེ་དཔེའི་རྣམསེ་ཀྱི་ིབྱེིན་

རླབོསེ་དང༌། །འིཕྲུལ་ངག་བོདནེ་པེ་བོཀའི་ཡ་ིནུསེ་མཐུ་ཡ།ི །བོདག་གིསེ་བོསྔོོསེ་ཤངི་

སྨོན་ལམ་བོཏེབོ་པེ་བོཞིན། །དོན་ཐམསེ་ཅོད་ད་ེཁ་ོནར་ཇི་ིབོཞིན་དུ་འིགྲུབོ་པེར་གྱུར་

ཅོགི །

སྔོ་རབོསེ་འིདསེ་པེའིི་གཤེན་རབོ་ཐམསེ་ཅོད་ཀྱིིསེ། །དམིགསེ་པེ་མེད་པེར་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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བོསྔོོསེ་པེ་ཇི་ིབོཞིན་དུ། །བོདག་གཞན་དག་ེརྩོ་བོསེོད་ནམསེ་ཅོ་ིབོསེགསེ་པེ། །བོདག་

ཀྱིང་ད་ེབོཞིན་དམིགསེ་པེ་མེད་པེར་བོསྔོ།ོ །བོསྔོ་ོབོ་ཐར་པེའི་ིགྲུ་གཟིིངསེ་འིད་ིགཤེན་གྱི་ིདྲིང་སྲིོང་ཤེསེ་

རབོ་རྒྱལ་མཚེན་གྱིིསེ་བོཀྲི་ཤསིེ་སྨན་རའིི་ིཁྲིདོ་དུ་སྦྱིར་བོའི།ོ །དགེའི།ོ །

ལུས་སྦྱིིན་མཁའ་འགོྲོའི་གད་རྒྱང་།

ཧྲི་ིཧོ་ོཛོ་ར་དྷོཀྐི་ིད་ེཔེ་ཧོོ། མཁའི་འིགོའི་ིདགོངསེ་སྤྱིོད་དངོསེ་གྲུབོ་སྒྲུབོ་པེ་དང་། སྒྱུ་ལུསེ་ཚེོགསེ་ཀྱི་ི

འིཁོར་ལ་ོབོསྐོར་བོ་ལ། ཐོག་མེར་གཉིན་གནསེ་ཕྱོིན་ནསེ་སེ་འིདུལ་བོ། འིཁོར་འིདསེ་མཉིམ་ཉིིད་རྟོགསེ་པེའི་ིརྣལ་འིབྱེོར་

གྱིསིེ། ཡ་ེཤསེེ་རལོ་པེའི་ིགླུ་ལེན་བྲ་ོའིཁྲིབོ་ཅོངི་། ཐབོསེ་ཤསེེ་དབྱེརེ་མདེ་དྷོར་སེལི་སྒྲི་དང་བོཅོསེ། བོདག་མདེ་ངང་ནསེ་

ཤུགསེ་འིབྱུང་ཚེགི་འིད་ིབོརྗེདོ། 

འིད་ིན་ལྷ་དང་འིདྲི་ེཞསེེ་སྣང་བོ་ཡང་། ཡུམ་ཆེནེ་བོ་གའི་ིཀློངོ་ནསེ་གཞན་མ་གྱིསེེ། 

གཞ་ིརྩོ་འིགག་མེད་རང་སྣང་གར་བོསྒྱུར་བོའིི། གཉིིསེ་མེད་ཡ་ེཤེསེ་ངང་དུ་ཡ་ལ་ལ། 

གཉིིསེ་འིཛོིན་འིདྲིེ་རྒོོད་མགོ་ལ་བྲོ་ཞིག་བོརྡུང་། བོདག་འིཛོིན་འིགོང་པེོའི་ིཕུང་པེོ་

ཤགིསེ་སེ་ེཤགི བོདག་མདེ་གཉུག་མའི་ིགླུ་དབྱེངསེ་དབྱེངིསེ་སུ་འིཐནེ། བོདནེ་མདེ་སྒྱུ་

མའི་ིབྲ་ོགར་མཁའི་ལ་འིཁྲིབོ། རྣལ་འིབྱེོར་སྟོང་ཉིིད་ཁ་ལྔའི་ིངར་སྐད་འིདིསེ། རྒྱལ་

འིགངོ་ཝེ་སྐྱསེེ་ཕོ་ོམའོི་ིཀློད་འིགམེསེ་ཤགི བོད་ེཆེནེ་ཡ་ེཤསེེ་རལོ་པེའི་ིབྲ་ོཆེནེ་གྱིསིེ། ང་

བོདག་གཟུགསེ་འིཛོིན་ཉིོན་མོངསེ་རྡུལ་དུ་རློག ཧཱུྃ་ྃཧཱུྃ་ྃཧཱུྃྃ༔ ཕོཊ༔ཕོཊ༔ཕོཊ༔ བྲ་ོབོརྡུང་། 

སྐྱབོསེ་སུ་འིག་ོབོ་ན།ི གཞ་ིམ་བོཅོོསེ་སྟངོ་ཆེནེ་སེ་ཏྲིགི་ཡུམ། མ་ཡུམ་ཆེནེ་ཀློངོ་ལ་སྐྱབོསེ་སུ་

མཆེི། མ་གཉིན་སེའིི་ལྷ་འིདྲིེ་རིགསེ་དྲུག་འིགོ། མ་ཁྱེད་ཀྱིི་ཐུགསེ་རྗེེསེ་བོཟུང་དུ་

གསེལོ། ཕོཊ༔ སྐྱབོསེ་སུ་འིག་ོཞངི་། སེམེསེ་བོསྐྱདེ་པེ། རང་འིཁྲུལ་པེ་མ་ཤསེེ་གཉིསིེ་འིཛོནི་གྱིསིེ། 

གཞན་སེེམསེ་ཅོན་ཡོངསེ་ལ་གནོད་བྱེེད་འིདྲིེ། ད་བྱེང་ཆུབོ་སེེམསེ་ཀྱིི་དོན་རྟོགསེ་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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ནསེ། དབྱེངིསེ་ཀ་དག་ངང་དུ་གལོ་གྱུར་ཅོགི ཕོཊ༔ སེམེསེ་མཆེགོ་བོསྐྱདེ་ཅོངི་། གསེལོ་བོ་འིདེབོསེ་

པེ། ༧ཨ་ེམ་ཧོ།ོ བོོན་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བོཟིང་མ་ོལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། རྫོོགསེ་སྐུ་ཤེསེ་རབོ་

ཕོར་ཕྱོིན་ལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། ཡུམ་ཆེེན་སྐྱེ་མ་འིོད་མཚེ་ོལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། 

མཁའི་འིག་ོསྐལ་པེ་བོཟིང་མ་ོལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། མཁའི་འིག་ོཐུགསེ་རྗེ་ེཀུན་གོལ་

ལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། མཁའི་འིག་ོའིོད་ལྡན་ཉི་ིའིབོར་ལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། མཁའི་

འིག་ོསྲིདི་པེའི་ིརྒྱལ་མ་ོལ་གསེལོ་བོ་འིདེབོསེ། ཞ་ིབོའི་ིམཁའི་འིག་ོདཀར་མ་ོལ་གསེོལ་

བོ་འིདེབོསེ། རྒྱསེ་པེའི་ིམཁའི་འིག་ོལྗང་མ་ོལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། དབོང་ག་ིམཁའི་

འིགོ་དམར་མོ་ལ་གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། དྲིག་པེོའི་ིམཁའི་འིགོ་སྔོོན་མོ་ལ་གསེོལ་བོ་

འིདབེོསེ། འིཇིགིསེ་བྱེདེ་སྒོ་ོམ་སྡོ་ེབོཞ་ིལ་གསེལོ་བོ་འིདབེོསེ། དྲིནི་ཅོན་རྩོ་བོའི་ིབླ་མ་ལ་

གསེོལ་བོ་འིདེབོསེ། མ་ཚེོགསེ་ཐུགསེ་རྗེ་ེདགོངསེ་པེའི་ིརྩོལ་ཕྱུང་ལ། མ་ཐུལ་གཉིན་

སེའི་ིལྷ་འིདྲི་ེདབོང་དུ་བོསྡུསེ། མ་རུང་གཉིན་སེའི་ིལྷ་འིདྲི་ེཟིིལ་གྱིིསེ་གནོན། མ་རྟོགསེ་

ཁམསེ་གསུམ་སེེམསེ་ཅོན་དབྱེིངསེ་སུ་དྲིོངསེ། མ་ཅོིག་མཁའི་དབྱེིངསེ་ཚེོམ་བུ་

གཅོགི་འིདྲིསེེ་ནསེ། མ་ལུསེ་རྫོགོསེ་པེའི་ིསེངསེ་རྒྱསེ་སེ་ཐབོོ་ཤགོ ཕོཊ༔ གསེལོ་བོ་བོཏེབོ་

ནསེ་ལུསེ་ཚེོགསེ་ལ། རྣམ་ཤེསེ་སར་ར་ེགཟུགསེ་ཕུང་བོསྒྲིལ། ༧ལུསེ་བོདག་འིཛོིན་བོོར་བོའི་ིསྐྱ་ེམེད་

སེེམསེ། རྩོ་དབུ་མའི་ིལམ་ནསེ་མཁའི་ལ་བོཏེོན། ཕོཊ༔ ཉིོན་མོངསེ་ཀྱི་ིབོདུད་བོཅོོམ་

སྐལ་བོཟིང་མ། སྐུ་རྒྱན་དྲུག་ཁྲི་ལ་ེགར་གྱིིསེ་བོཞངེསེ། ཕོཊ༔ དཀར་འིགྱིདེ་བྱེདེ་ན། གཡསེ་

ག་ིཁུག་གིསེ་ཕུང་པེོའི་ིབོདུད་པེ་ོབོསྒྲིལ། བོདུད་སྙོེམསེ་བྱེེད་མག་ོབོཅོད་ཐོད་པེ་བྲེག 

སྟོང་གསུམ་གྱིི་ཁ་ལ་ཟིངསེ་སུ་བོཙུག གཟུགསེ་ཕུང་པེོ་སྣོད་དུ་ལིང་གིསེ་བོཞག 

ཐུགསེ་གསེང་བོའིི་མཛོོད་ནསེ་འིཕྲིོསེ་པེ་ཡིསེ། ཨ་ཐུང་གི་མེ་ཡིསེ་གཟུགསེ་ཕུང་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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བོཞུསེ། ལུང་ཕུང་ཁམསེ་བོདུད་རྩོརི་ནར་གྱིསིེ་ཞུ། ཨ་ཧོ་ྃལསེ་བོདུད་རྩོའིི་ིཞུན་ཐགིསེ་

ཀྱིིསེ། ར་ོབོརྒྱ་ལྡན་བོདུད་རྩོིསེ་གནམ་སེར་ཁེངསེ། ཕོཊ༔ སྐྱབོསེ་དཀོན་མཆེོག་

མགོན་ལ་མཆེོད་པེ་འིབུལ། བོཀའི་བོསྟན་སྲུང་ཚེོགསེ་ཀྱིིསེ་དགྱིེསེ་པེར་བོཞེསེ། 

བོགེགསེ་འིབྱུང་པེ་ོསྡོ་ེབོརྒྱད་ངོམསེ་པེར་རོལ། མ་རིགསེ་དྲུག་འིག་ོརྣམསེ་ཚེིམསེ་

པེར་སྤྱིདོ། ཕོཊ༔ ལྷ་མཆེདོ་མགནོ་མཉིསེེ་ནསེ་ཚེགོསེ་གཉིསིེ་རྫོགོསེ། བོནོ་བོསྟན་སྐྱངོ་

དགྱིེསེ་ནསེ་ལསེ་བོཅོོལ་སྒྲུབོསེ། གདོན་ཕོ་ོམོའི་ིགདུག་སེེམསེ་གནོད་འིགལ་ཞི། མ་

རགིསེ་དྲུག་འིདདོ་ཚེམིསེ་ལན་ཆེགསེ་ཁརེ། ཕོཊ༔ཕོཊ༔ཕོཊ༔ 

དམར་འིགྱིདེ་ན།ི གཡསེ་ག་ིཁུག་གིསེ་ཕུང་པེའོི་ིབོདུད་པེ་ོབོསྒྲིལ། བོདུད་སྙོམེསེ་བྱེདེ་

མག་ོབོཅོད་གཡང་གཞིའི་ིསྟེང་། སྟོང་གསུམ་གྱི་ིམཁའི་ལ་ཤ་ཁྲིག་སྤུངསེ། བྱེ་རྒོོད་པེ་ོ

ར་ོཐོག་ལྷག་པེ་བོཞིན། ཁྱོད་གཉིན་སེའི་ིལྷ་འིདྲི་ེའིདིར་འིདུསེ་ལ། ཤ་འིདོད་ན་ཤ་ལ་

ཁམ་ཁམ་ཟི།ོ ཁྲིག་འིདོད་ན་ཁྲིག་ལ་ལྕིབོ་ལྕིབོ་འིཐུང་། རུསེ་འིདོད་ན་རུསེ་འིཆེོསེ་ལྷ་

རྐང་འིཇིིབོ། ནང་ཁྲིོལ་དང་རྒྱུ་མ་ཁྱུར་ཁྱུར་རོལ། ཚེ་ེསྔོ་ཕྱོིསེ་ལན་ཆེགསེ་ཁེར་གྱུར་

ཅོགི འིདྲི་ེགདུག་ཅོན་གདུག་སེམེསེ་ཞ་ིགྱུར་ཅོགི  ཕོཊ༔ཕོཊ༔ཕོཊ༔ 

བོོན་སྦྱིིན་ནི། གནསེ་གསེང་ཆེེན་ཞིང་འིཁོད་ལྷ་འིདྲི་ེརྣམསེ། དུསེ་རྟག་ཏུ་གཞན་ལ་

གནདོ་སེེམསེ་སངོསེ། ཡུལ་གཡུང་དྲུང་གནསེ་བོཞརི་སྐྱབོསེ་སུ་གསེོལ། མ་སེམེསེ་

ཅོན་ཡངོསེ་ལ་སྙོངི་རྗེ་ེབོསྐྱདེ། ཕོཊ༔ 

སྐྱབོསེ་སྦྱིིན་ན།ི སེེམསེ་དྲིན་བོསེམ་མཁན་པེོའི་ིགཞ་ིརྩོ་ཆེོད། དོན་དངོསེ་པེ་ོམ་གྲུབོ་

སེལ་ེབོ། འིད་ིཀུན་བོཟིང་དགོངསེ་པེ་ཡང་དག་ཡིན། ད་རང་ང་ོཤེསེ་ནསེ་གོལ་བོར་

ཤགོ ཕོཊ༔ 



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།
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རྗེསེེ་སུ་བོསྔོ་ོསྨནོ་ན།ི བོདག་གསིེ་ཟིག་མདེ་ཚེགོསེ་ཆེནེ་འིད་ིབོཀྱིསེེ་པེའི།ི དག་ེཚེགོསེ་

གཉིན་སེའི་ིལྷ་འིདྲི་ེཡོངསེ་ལ་བོསྔོོ། ཀུན་ཀྱིང་ཚེོགསེ་གཉིིསེ་གཏེེར་ལ་ལོངསེ་སྤྱིོད་

ནསེ། འིག་ོཀུན་ཕྱོམ་གཅོིག་སེངསེ་རྒྱསེ་མྱུར་ཐོབོ་ཤོག ཕོཊ༔ ཅོེསེ་འིཁོར་གསུམ་དམིགསེ་

མདེ་རྒྱ་ཡསིེ་གདབོ་པེའི།ོ འིདའིིང་རང་སློབོོ་ཉིག་བོཙུན་པྲཛྙའི་ིམངི་གིསེ་རནི་ཆེནེ་གཉིིསེ་པེའི་ིམ་ེཏེགོ་དང་དྲི་ིམདེ་ལྷ་དར་

གྱིིསེ་སྣ་དྲིངསེ་ཏེ་ེབོསྐུལ་བོའི་ིངོར་ཤར་རྫོའི་ིབྱེ་བྲལ་རིག་པེ་རང་ཤར་གྱིིསེ་བྲིསེ་པེསེ་དག་ེབོ་སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་

སེངསེ་རྒྱསེ་འིཐབོོ་པེའི་ིརྒྱུར་གྱུར་ཅོགི བོཀྲི་ཤསིེ་པེར་ཤགོ དགེའི།ོ །

རིབ་གནས་བསྡུས་པེ་བཞུགས།

༄༅། །བོསྭོ་ཨ་མུ་ཁྱུང་པྲ་ཕུད་བོིང་ང་ཉིི་རི་བྷ་ར་ཏྲིང་འིདུ། །མ་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་

དབྱེངིསེ་ནསེ་བོནོ་གྱི་ིསྐུ། མ་ིསྐྱ་ེམ་ིའིགག་ནམ་མཁའི་ིརང་བོཞནི་ཅོན། སྐྱ་ེའིགག་མདེ་

པེའི་ིསྐུ་རུ་བྱེནི་གྱིསིེ་རླབོོསེ། །ན་མ་ོབོནོ་གྱི་ིསྐུ་ལ་བོད་ེབོར་གཤགེསེ་པེའི་ིསྐུ་གདུང་སྐུ་

གཟུགསེ་གསུང་རབོ་འིཁོར་ལ་ོའིད་ིརྣམསེ་ལ། འིགྱུར་བོ་མེད་པེ་སྐུ་ཡ་ིཕྱོག་རྒྱ་དང་

སྙོིང་པེ་ོདང་ཚེིག་བོཤད་ཀྱིིསེ་མངའི་གསེོལ་བོ་ནི། འིགྱུར་བོ་མེད་པེ་སྐུའི་ིམངའི་དང་

ལྡན་ཏེ་ེའིག་ོབོ་སེམེསེ་ཅོན་གྱི་ིདོན་མཛོད་པེ་ལ། བོཀའི་ཞལ་དྲི་ོབོར་གྱུར་ཅོགི གསུང་

བྱེནི་ཆེ་ེབོར་གྱུར་ཅོགི བོཀྲི་ཤསིེ་པེ་དང་ལྡན་པེ་ཁ་ོནར་གྱུར་ཅོགི ། 

བོསྭ་ོ་མུ་ན་ེགླིང་ཆེེན་བོིང་ང་ཉི་ིར་ིབྷ་ར་ཏྲིང་འིདུ། །མ་བོསྒྲིགསེ་མ་ིབོསྒྲིག་ཡ་ེ

ནསེ་བོོན་གྱི་ིགསུང༌། སྨྲ་བོསེམ་ཚེིག་ལསེ་འིདསེ་ཏེ་ེབོརྗེོད་དུ་མེད། རང་བོཞིན་མེད་

པེའིི་གསུང་དུ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབོསེ། །ན་མོ་བོོན་གྱིི་སྐུ་ལ་བོདེ་བོར་གཤེགསེ་པེའིི་སྐུ་

གདུང་སྐུ་གཟུགསེ་གསུང་རབོ་འིཁོར་ལ་ོའིད་ིརྣམསེ་ལ། ཇི་ིསྲིིད་འིཁོར་བོ་མ་སྟོང་ག་ི

བོར་དུ་འིགག་པེ་མདེ་པེའི་ིགསུང་ག་ིཕྱོག་རྒྱའི་ིམངའི་དང་ལྡན་ཏེ།ེ འིག་ོབོ་སེམེསེ་ཅོན་



གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱི་ིདཔེ་ེམཛོདོ་ཁང་།
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གྱི་ིདནོ་བྱེདེ་པེ་ལ།  བོཀའི་ཞལ་དྲི་ོབོར་གྱུར་ཅོགི གསུང་བྱེནི་ཆེ་ེབོར་གྱུར་ཅོགི བོཀྲི་

ཤསིེ་པེ་དང་ལྡན་པེ་ཁ་ོནར་གྱུར་ཅོགི ། 

བོསྭ་ོཧཱུྃ་ྃམུ་ཡ་ེཤ་ེཐུན་བོིང་ང་ཉི་ིར་ིབྷ་ར་ཏྲིང་འིདུ། །མ་མཉིམ་མ་ིམཉིམ་ཡ་ེནསེ་

བོོན་གྱིི་ཐུགསེ། འིཁྲུལ་པེ་མེད་པེ་ཤེསེ་རབོ་ཆེེན་པེོའི་ིཐུགསེ། ཡེ་ཤེསེ་ཆེེན་པེོའི་ི

ཐུགསེ་སུ་བྱེིན་གྱིིསེ་རློབོསེ། །ན་མ་ོབོོན་གྱི་ིསྐུ་ལ་བོད་ེབོར་གཤེགསེ་པེའི་ིསྐུ་གདུང་

སྐུ་གཟུགསེ་གསུང་རབོ་འིཁོར་ལ་ོའིད་ིརྣམསེ་ལ། ཇི་ིསྲིདི་འིཁརོ་བོ་མ་སྟོང་ག་ིབོར་དུ། 

འིག་ོབོ་སེེམསེ་ཅོན་གྱི་ིདོན་བྱེེད་པེ་ལ་འིཁྲུལ་པེ་མེད་པེ་ཐུགསེ་ཀྱི་ིམངའི་དང་ལྡན་ཏེེ། 

འིག་ོབོ་སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་ལ། བོཀའི་ཞལ་དྲི་ོབོར་གྱུར་ཅོགི གསུང་བྱེནི་ཆེ་ེབོར་

གྱུར་ཅོིག བོཀྲི་ཤིསེ་པེ་ལྡན་པེ་ཁ་ོནར་གྱུར་ཅོིག ། མཉིམ་པེ་ཉིིད། ལོངསེ་སྤྱིོད་རྒྱན། རྫུ་འིཕྲུལ་ཁྲི་ོ

གཉིརེ། དབོང་བོསྒྱུར་འིཁོར་ལ།ོ ཁམསེ་གསུམ་དབོང་སྡུད། བོསྐྱདེ་པེ་སྐུ་བོསྟདོ་བོཅོསེ་ཀྱི་ིཕྱོག་རྒྱ་དང་སྙོངི་པེ།ོ ཡ་ིདམ་

ཕྱོ་ིནང་གསེང་གསུམ་གྱི་ིསྙོངི་པེ་ོདང༌། བོཀྲི་ཤསིེ་ན།ི གསེལ་ཟིརེ་འིདོ་དཔེག་སེོགསེ་གང་ལྕགོསེ་བོརྗེདོ་པེར་བྱེའི།ོ གུ་རུ་

རྣ་ོརྩོསེེ་མཛོད་པེའི་ིརབོ་གནསེ་བོསྡུསེ་པེ་རྫོགོསེ་སེ།ོ །

རྟེན་འིབྲེལ་སྙོིང་པེོ། ་ཡེ་རྷརྨེ་ཧོེ་དུན་ཏེེ་ཥན་ཊ་མ་སེརྦ་རྷརྨེ་གུ་རུ་སེརྦ་སེམྱག་

ཏེདཡ྄་ཐ་སེརྦ་སྭཱཧཱ། ༧ཧོ་ོན་མ་ོདུསེ་གསུམ་བོདེར་གཤེགསེ། ཡ་ིདམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་

ལྷ་ཚེོགསེ། རྩོ་བོ་རྒྱུད་པེའི་ིབླ་མ་དམ་པེ། གནསེ་གསུམ་མ་སྲིིང་མཁའི་འིག།ོ ཕྱོ་ིནང་

དམ་ཅོན་སྲུང་མ། དངསོེ་གྲུབོ་ནརོ་ལྷའི་ིསྡོ་ེཚེགོསེ། དཔེལ་མགནོ་མགུར་ལྷ་བོརྟན་མ། 

གནསེ་བོདག་གཏེེར་བོདག་སྡོ་ེཚེོགསེ། གཡུང་དྲུང་བོོན་གྱི་ིབོསྟན་པེ་སྐྱོང་ལ། རྣལ་

འིབྱེོར་དམ་ལ་གནསེ་པེའི་ིསྡོ་ེཚེོགསེ་རྣམསེ་དགོངསེ་སུ་གསེོལ། བོདག་ཅོག་རྣལ་

འིབྱེོར་དམ་ལྡན་དཔེོན་སློོབོ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ། ཚེད་མེད་བོཞིའི་ིསེེམསེ་བོསྐྱེད་པེའིི། དར་

ལྕགོ་འིད་ིའིཛུགསེ་པེའི་ིབྱེནི་རླབོསེ་ཀྱིསིེ། ཀླུང་རྟ་འིད་ིའིཛུགསེ་པེའི་ིབྱེནི་རླབོསེ་ཀྱིསིེ། 
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གསུང་རབོ་རྡ་ོའིབུམ་སེ་ཚྭ་འིད་ིབོཞེངསེ་པེའི་ིབྱེིན་རླབོསེ་ཀྱིིསེ། དཔེལ་ལྡན་བླ་མ་

དམ་པེ་རྣམསེ་ཀྱིིསེ་ཐུགསེ་དགོངསེ་གོང་ནསེ་གོང་དུ་འིཕོེལ་ཞིང༌། མཛོད་པེའི་ིཕྲིིན་

ལསེ་ཐམསེ་ཅོད་དར་ཞངི་རྒྱསེ་པེར་མཛོད་དུ་གསེལོ། སེངསེ་རྒྱསེ་ཀྱི་ིབོསྟན་པེ་དར་

བོ་དང༌། སེམེསེ་ཅོན་ལ་བོད་ེསྐྱདི་འིབྱུང་བོར་མཛོད་དུ་གསེལོ། གཡུང་དྲུང་བོནོ་གྱིིསེ་

བོསྟན་པེ་རིན་པེོ་ཆེེ་དུསེ་གསུམ་ནུབོ་པེ་མེད་པེར་རྟག་ཏུ་གནསེ་པེར་གྱུར་ཅོིགམི་

མཐུན་པེའི་ིབོར་ཆེད་ཚེོགསེ་རྣམསེ་བོཟློག་ཏུ་གསེོལ། མཐུན་པེའི་ིདག་ེཚེོགསེ་རབོ་

ཏུ་འིཕོེལ་བོར་མཛོད་དུ་གསེོལ། བོདག་སེོགསེ་འིག་ོབོ་སེེམསེ་ཅོན་ཐམསེ་ཅོད་སྒྲིིབོ་

གཉིིསེ་བྱེང་ཞིང་ཚེོགསེ་གཉིིསེ་རྫོོགསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག མཐར་ཐུག་བླ་མེད་མཆེོག་

གསིེ་ག་ོའིཕོང་རནི་པེ་ོཆེ་ེཐབོོ་པེར་གྱུར་ཅོགི དྲུང་མུ་སེད་གྱིརེ་སྨར་ལ་སྤུངསེ་སེ་ོམ་ཧོ་

ཡ།ེ རྫོགོསེ་སེ།ོ  །རབོ་གནསེ་འིད་ིམཁན་ཉི་ིམངི་པེསེ་བྲསིེ་སེ།ོ  །

་གསེལ་ཟིེར་འིོད་དཔེག་མུ་ལམ་ཁྱབོ་རྒྱར་མཁར་སྨིན་ཡོངསེ་འིདུ་ཡོངསེ་

ཁྱབོ་མུ་རྒྱསེ་འིདལ་ཁྱབོ་གསེལ། ལན་བོཞ་ིབོརྗེདོ། 

དཀར་ནག་བོཀྲི་གསེལ་སྐུ་གཟུགསེ་དང༌། མཐའི་ཡ་ིལྕགསེ་རརི་སྐུ་གདུང་དང༌། 

བོཀའི་རྒྱུད་འིབུམ་སྡོ་ེགསུང་རབོ་དང༌། ཀློོང་རྒྱསེ་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཐིག་བོཅོསེ་རྣམསེ། 

འིད་ིནསེ་དུསེ་མཐའི་ཡན་ཆེད་དུ། ཉི་ིམའི་ིཟིེར་བོཞིན་ཡོངསེ་ཁྱབོ་ནསེ། སེེམསེ་ཅོན་

རྣམསེ་ཀྱི་ིདོན་ཆེེད་དུ། བོཀྲི་ཤིསེ་ཡོངསེ་སུ་བོརྟན་གྱུར་ཅོིག །སྒོ་ོབོཞ་ིམཛོོད་དང་ལྔ་

ཡི་བོོན། སེ་ཡི་རྡུལ་བོཞིན་རྒྱསེ་འིཕོེལ་ནསེ། རིན་ཆེེན་སྣ་ལྔའིི་གཏེེར་བོཞིན་དུ། 

སེམེསེ་ཅོན་དནོ་དུ་རྒྱསེ་པེར་ཤགོ ། 

༧ཨ་ེམ་ཧོོ། ལེགསེ་པེ་ཀུན་འིབྱུང་ཡིད་བོཞིན་ནོར་བུའི་ིཚུལ། ཐར་པེའི་ིལམ་
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སྟོན་འིག་ོབོ་ཡོངསེ་ཀྱི་ིམགོན། བོསློབོ་གསེམ་རྣམ་དག་བོསྟན་པེའི་ིསྲིོག་ཤིང་འིཛོིན། 

བོརྒྱུད་པེའི་ིམཁན་སློོབོ་བོཀྲི་ཤིསེ་གང་ལེགསེ་པེ། དེང་འིདིར་གསེལ་ཞིང་བོཀྲི་ཤིསེ་

བོད་ེལགེསེ་ཤགོ 

རྨེད་བྱུང་ཡོན་ཏེན་ཀུན་གྱི་ིགཏེེར་འིཛོིན་ཅོིང༌། མཛོད་པེ་དུ་མསེ་གདུལ་བྱེའི་ིཁ་

ལ་ོབོསྒྱུར། བོསྟན་པེའི་ིམངའི་བོདག་མཚུངསེ་མདེ་གཙུག་ག་ིབོརྒྱན། ཁྲི་ིགཙུག་རྒྱལ་

བོའིི་བོཀྲི་ཤིསེ་གང་ལེགསེ་པེ། དེང་འིདིར་གསེལ་ཞིང་བོཀྲི་ཤིསེ་བོདེ་ལེགསེ་

ཤགོ །བོསྐལ་བོཟིང་དབུསེ་ནསེ་དང༌། ཞ་ིགྱུར་བོརྗེདོ། 

ན་མོ་རྒྱུ་དགེ་བོའིི་རྩོ་བོ་འིདི། ཡུལ་ཕྱོོགསེ་སུ་བོཀྲི་ཤིསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག སེ་

ཕྱོགོསེ་སུ་བྱེནི་ཆེ་ེབོར་གྱུར་ཅོགི ཕོ་ོརྣམསེ་ཚེ་ེརངི་བོར་གྱུར་ཅོགི མ་ོརྣམསེ་དཔེལ་ཆེ་ེ

བོར་གྱུར་ཅོིག ལ་ོཕྱུག་རྟག་ཏུ་ལེགསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག ཆེར་ཆུ་དུསེ་སུ་འིབོེབོསེ་པེར་

གྱུར་ཅོིག ལ་ོའིབྲསེ་རྟགསེ་ཏུ་སྨིན་པེར་གྱུར་ཅོིག དུསེ་ཀྱི་ིའིཁྲུགསེ་པེ་ཞ་ིབོར་གྱུར་

ཅོིག མཚེོན་གྱི་ིབོསྐལ་པེ་བོརླགསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག མ་ིནད་ཕྱུགསེ་ནད་ཐམསེ་ཅོད་

རྒྱུན་ཆེད་ནསེ། ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བོའི་ིབོསྟན་པེ་རིན་པེ་ོཆེ་ེའིད་ིཉིིད་ཕྱོོགསེ་ཀུན་དུསེ་

གནསེ་སྐབོསེ་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱསེ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནསེ་པེར་གྱུར་ཅོིག སྨོན་ལམ་

འིད་ིབོཏེབོ། ཡགི་བོརྒྱ།  སྒོ་ོགསུམ་དག་པེ་བོརྗེདོ་ད།ོ  །མུ་ཙུག་སྨར་ར།ོ  །

གཡུང་དྲུང་བསྟོན་པེ་རྒྱས་པེའི་སྨོན་ལམ།

༸ ན་མ་ོབོསླུ་མེད་སྐྱབོསེ་མཆེོག་རྣམསེ་ཀྱི་ིབྱེིན་རླབོསེ་དང༌། རྣམ་དཀར་དག་ེ

ཚེོགསེ་བོསྒྲུབོ་པེའི་ིནུསེ་མཐུ་དང༌། བོོན་ཉིིད་རྣམ་པེར་དག་པེའི་ིབོདེན་སྟོབོསེ་ཀྱིིསེ། 

ཅོ་ིལྟར་སྨོན་པེའི་ིདོན་ཀུན་འིགྲུབོ་གྱུར་ཅོིག བོསྟན་པེའི་ིསྙོིང་པེ་ོསེངསེ་རྒྱསེ་གཡུང་



ཞལ་འདོནོ་ཕྱོགོས་བསྒྲིིགས།

 115  

དྲུང་བོོན། བོསྟན་འིཛོིན་བུ་སློོབོ་བོཤད་སྒྲུབོ་འིཕོེལ་བོ་དང༌། བོསྟན་སྦྱིིན་མངའི་ཐང་

ལངོསེ་སྤྱིདོ་རྒྱསེ་པེ་དང༌། བོསྟན་པེ་སྲིདི་མཐའི་ིབོར་དུ་གནསེ་གྱུར་ཅོགི ཁྱད་པེར་རྗེ་ེ

བོཙུན་མཉིམ་མདེ་བླ་མ་ཡ།ི རངི་ལུགསེ་འིཁྲུལ་མདེ་གཤནེ་བོསྟན་སྨན་ར་ིབོའི།ི མད་ོ

སྔོགསེ་ཉི་ིཟླ་ཟུང་འིབྲེལ་བོསྟན་པེའི་ིམཆེོག དུསེ་ཀུན་ཉིམསེ་མེད་ཡུན་རིང་གནསེ་

གྱུར་ཅོགི ད་ེཉིདི་འིཛོནི་སྐྱོང་སལེ་བོའི་ིསྲིལོ་འིཛོནི་པེའི།ི མཚུངསེ་མདེ་བླ་མའི་ིཞབོསེ་

པེད་བོརྟན་པེ་དང༌། རྣམ་དག་འིདུསེ་སྡོ་ེདར་ཞངི་རྒྱསེ་པེ་དང༌། སྙོན་པེའི་ིགགསེ་པེསེ་

སྟེང་ཁྱབོ་གྱུར་ཅོིག ད་ེལ་བོརྟེན་ནསེ་མཁའི་མཉིམ་འིག་ོབོ་ཀུན། ནད་མུག་འིཁྲུགསེ་

རྩོོད་རབོ་ཏུ་ཞི་ནསེ་ཀྱིང༌། ཕོན་བོདེ་སྐྱིད་པེའིི་ཉིི་མ་འིབུམ་ཤར་ནསེ། མཐར་ཐུག་

རྫོོགསེ་སེངསེ་རྒྱསེ་པེའི་ིབོཀྲི་ཤིསེ་ཤོག །ཅོེསེ་བོསྟན་འིབོར་གྱི་ིསྨོན་ལམ་འིད་ིཉིིད་མཁན་ཆེེན་ཉི་ིམ་

བོསྟན་འིཛོནི་གྱིིསེ་སྦྱིར་བོའི།ོ །

༧སྨན་རིིའི་གཡོུང་དྲུང་བོན་གྱི་དཔེེ་མཛོད་ཁང་ནས་ཞུ་སྒྲིག་ཞུས། ༢༠༡༩།༠༡།༡༠
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