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སྒྲ  ོལ་མ།
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རྗ ེ་བཙུ ན་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་མ་ཡི། རྣ ལ་འབྱ ོར་གྲུ  བ་བརྙ ེས་མཆོག་སྩ ོལ་བཞུ གས།
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༄༅། །ཨ ་སྭ སྟ ི། བླ ་མ་རྗ ེ་བཙུ ན་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་མ་དང༌། །དབྱ ེར་མེད་མཆོག་གསུ མ་ལ་བཏུ ད་
ནས། །ཟབ་མོའ་ིལམ་ཁྱ ེར་རྣ ལ་འབྱ ོར་རིམ། །མདོར་བསྡུ  ས་སྙ ིང་པོ་དྲ ིལ་བ་སྤྲ  ོ། །འདི་ལ་སྤྱ  ི་དོན་རྣ མ་
གསུ མ་ལས། །སྔ ོན་འགྲ ོ་སྐྱ  བས་སེམས་ཚགས་བསགས་ནི། ན་མོ། བླ ་མ་རྗ ེ་བཙུ ན་སྒྲ  ོལ་མ་ལ། བྱ ང་ཆུ བ་བར་དུ ་སྐྱ  བས་སུ ་མཆི། །འགྲ ོ་ཀུ ན་འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་ལས། །སྐྱ  ོབ་ཕྱ ིར་འཕགས་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུ   བ། ལན་གསུ མ། རྗ ེ་བཙུ ན་འཕགས་མ་སྒྲ  ོལ་མ་དང༌། །ཕྱ ོགས་བཅུ ་དུ ས་གསུ མ་བཞུ གས་པ་ཡི། །རྒྱ  ལ་བ་སྲ ས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུ ན་ནས་དང་བས་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། །མེ་ཏོག་བདུ ག་སྤ ོས་མར་མེ་དྲ ི། །ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ། །དངོས་འབྱ ོར་ཡིད་ཀྱ ིས་སྤྲུ   ལ་ནས་འབུ ལ། །འཕགས་མའི་ཚགས་ཀྱ ིས་བཞེས་སུ ་གསོལ། །ཐོག་མ་མེད་ནས་ད་ལྟ འི་བར། །མི་དགེ་བཅུ ་དང་མཚམས་མེད་ལྔ ། །སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུ  ར་པའི། །སྡ ིག་པ་ཐམས་
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ཅད་བཤགས་པར་བགྱ ི། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱ  ལ་བྱ ང་ཆུ བ་སེམས། །སོ་སོའ་ིསྐྱ  ེ་བོ་ལ་སོགས་པས། །དུ ས་གསུ མ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པའི། །བསོད་ནམས་ལ་ནི་བདག་ཡི་རང༌། །སེམས་ཅན་རྣ མས་ཀྱ ི་བསམ་པ་དང༌། །བླ ོ་ཡི་བྱ ེ་བྲ ག་ཇི་ལྟ ་བར། །ཆེ་ཆུ ང་ཐུ ན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །ཆོས་ཀྱ ི་འཁོར་ལོ་བསྐ ོར་དུ ་གསོལ། །འཁོར་བ་ཇི་སྲ ིད་མ་སྟ ོང་བར། །མྱ ་ངན་མི་འདའ་ཐུ གས་རྗ ེ་ཡིས། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་རྒྱ  ་མཚར་བྱ ིང་བ་ཡི།    སེམས་ཅན་རྣ མས་ལ་གཟིགས་སུ ་གསོལ། །བདག་གིས་བསོད་ནམས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བྱ ང་ཆུ བ་རྒྱུ   ར་གྱུ  ར་ནས། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་འགྲ ོ་བ་ཡི། །འདྲ ེན་པའི་དཔལ་དུ ་བདག་གྱུ  ར་ཅིག །དངོས་ལ་གསུ མ་ལས། །དང་པོ་ནི། བསྐྱ  ེད་རིམ་ལྷ ་ཡི་འཁོར་
ལོ་བསྒ ོམ། ཨ ་མ་ཧཱ ་ཤུ ་ནྱ ་ཏ་ཛྙཱ  ་ན་བཛྲ ་སྭ ་བྷཱ  ་ཝ་ཨཏྨ ་ཀོ྅ཧཾ། སྟ ོང་པའི་ངང་ལས་རང་སྣ ང་རྣ མ་དག་ཞིང༌། །བདེ་ཆེན་པདྨ ོ་བཀོད་པའི་ཕོ་བྲ ང་དབུ ས། །པད་དཀར་
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འདབ་རྒྱ  ས་ཟེའུ ་འབྲུ  ར་ཟླ ་དཀྱ ིལ་སྟ ེང༌། །རང་སེམས་ཏཱ ཾ་ཡིག་ལྗ ང་གུ འི་འོད་ཟེར་གྱ ིས། །རྒྱ  ལ་མཆོད་བྱ ིན་བསྡུ  ས་འགྲ ོ་བའི་འཇིགས་པ་བསལ། །ཚུ ར་འདུ ས་ཡོངས་གྱུ  ར་རྗ ེ་བཙུ ན་སྒྲ  ོལ་མའི་སྐུ  ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱ ག་གཉིས་བརྗ ིད་ཆགས་འཛུ མ་པའི་ཉམས། །མརྒ ད་མདོག་འཚར་བརྒྱ  ད་གཉིས་ལང་ཚས་སྒ ེག །གནག་སྣུ  མ་དབུ ་སྐྲ  ་ཐོར་ཚུ གས་ལྷ ག་མ་གྲ ོལ། །རིན་ཆེན་རྒྱ  ན་སྤྲ  ས་དར་གྱ ི་ཆས་གོས་བཀླུ  བས། །ཕྱ ག་གཡས་མཆོག་སྦྱ  ིན་གཡས་པའི་པུ ས་སྟ ེང་བརྐྱ  ངས། །གཡོན་པས་ཨུ ཏྤ ་ལ་ཡི་སྡ ོང་པོ་ནི། །དཀོན་མཆོག་གསུ མ་མཚན་ཕྱ ག་རྒྱ  ས་ཐུ གས་ཀར་འཛིན། །ཞབས་ཟུ ང་གཡས་བརྐྱ  ངས་གཡོན་བསྐུ  མས་སྐྱ  ིལ་ཀྲུ  ང་བཞུ གས། །སྐུ  ་ལ་རབ་འབྱ མས་ཞིང་སྐུ  འི་བཀོད་པ་རྫ ོགས། །གསལ་འཚར་ལྷུ  ན་ཆགས་རང་འོད་གཟི་བྱ ིན་འབར། སྣ ང་སྟ ོང་མ་འདྲ ེས་ནམ་མཁའི་འཇའ་ལྟ ར་གསལ། །གནས་གསུ མ་འབྲུ  ་གསུ མ་
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ཐུ གས་དབུ ས་ཏཱ ཾ་གིས་མཚན། །དེ་ལས་འོད་འཕྲ ོས་རང་བཞིན་ཆོས་དབྱ ིངས་ནས། ཡེ་ཤེས་པ་དང་དབང་ལྷ ་རིགས་ལྔ འི་ཚགས། །མདུ ན་གྱ ི་ནམ་མཁར་སྤྱ  ན་དྲ ངས་གཤེགས་པར་གྱུ  ར། བཛྲ ་ས་མཱ ་ཛཿ ཐུ གས་ལས་སྤྲ  ོས་པའི་རྣ མ་མང་ལྷ ་མོའ་ིཚགས། ཡིད་སྤྲུ   ལ་ཀུ ན་ཏུ ་བཟང་པོའ་ིམཆོད་ཅིང་བསྟ ོད། ཨ ་ཨཱ རྻ ་ཏཱ ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ ་ར་བཛྲ ་ཨརྒྷ  ཾ་ནས། ཤབྡ ་པྲ ་ཏཱ ིཙྪ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། ལྷ ་དང་ལྷ ་མིན་ཅོད་པན་གྱ ིས། ཞབས་ཀྱ ི་པདྨ ་ལ་བཏུ ད་དེ། །ཕོངས་པ་ཀུ ན་ལས་སྒྲ  ོལ་མཛད་མ། །སྒྲ  ོལ་མ་ཡུ མ་ལ་ཕྱ ག་འཚལ་ལོ། 
ཞེས་བརྗ ོད། ཛཿཧཱུ  ྃ་བྃ་ཧོཿས་དམ་ཡེ་དབྱ ེར་མེད་འདྲ ེས། །དབང་ལྷ ས་དབང་བསྐུ  ར་དྲ ི་སྦྱ  ངས་དབུ ་གཙུ ག་ཏུ ། །རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད་པས་དབུ ་བརྒྱ  ན་ཅིང༌། ནམ་མཁའི་རྒྱ  ལ་རྣ མས་བདག་ཐིམ་གཉིས་མེད་གྱུ  ར། །གཉིས་པ་བསྙ ེན་པ་སྔ གས་ཀྱ ི་
རིམ། བཟླ ས་བརྗ ོད་གསུ ང་གི་འཁོར་ལོ་ནི། རང་ཉིད་འཕགས་མའི་ཐུ གས་ཀར་རུ ། །ཟླ ་
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བའི་དཀྱ ིལ་འཁོར་ཉ་གང་བར། །ཨུ ཏྤ ལ་འདབ་མ་བཅུ ་པ་ཡི།  །ཟེའུ ་འབྲུ  ར་ཏཱ ཾ་ཡིག་ལྗ ང་གུ ས་མཚན། །འདབ་མ་རྣ མས་ལ་རྡ ོ་རྗ ེའི་སྔ གས། །གཡོན་དུ ་བཀོད་པའི་སྒྲ  ་གདངས་ཉིད། །གྲ གས་སྟ ོང་སྐྱ  ེ་མེད་ཆོས་ཀྱ ི་སྐུ  ། །བརྗ ོད་པ་བྲ ལ་བའི་ངང་ནས་བཟླ ། ཨ ་ཏཱ ་རེ་ཏུ ཏྟཱ  ་རེ་ཏུ ་རེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དེ་ལས་སྐྱ  ོ་ན་སྤྲ  ོ་བསྡུ  ་ནི། ཐུ གས་སྲ ོག་ཐ་མར་སྔ གས་ཀྱ ི་ཕྲ ེང༌། །འོད་ཟེར་དང་བཅས་གཡོན་དུ ་འཁོར། །འོད་ཀྱ ིས་ཕྱ ོགས་བཅུ འི་རྒྱ  ལ་བ་མཆོད། །རབ་དགྱ ེས་གསང་གསུ མ་བྱ ིན་རླ བས་རྣ མས། །འཕགས་མའི་སྐུ  ་དང་སྔ གས་ཕྱ ག་མཚན། །རྣ མ་པར་ཆར་བཞིན་བྱ ོན་ནས་ནི། །རང་གི་སྒ ོ་གསུ མ་ལ་ཐིམ་པས། །རྡ ོ་རྗ ེ་གསུ མ་དང་དབྱ ེར་མེད་གྱུ  ར། གོང་བཞིན་རྩ ་སྔ གས་ཅི་འགྲུ  བ་བཟླ ། ཐུ ན་
མཐར་ལས་ཀྱ ི་སྦྱ  ོར་བ་ནི། འཕགས་མའི་སྐུ  ་ལས་རང་འདྲ འི་སྐུ  ། །གྲ ངས་མེད་ནམ་མཁའ་ཁྱ བ་པར་འཕྲ ོས། །འགྲ ོ་རྣ མས་གནས་སྐ བས་མཐར་ཐུ ག་གི །འཇིགས་པ་
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བརྒྱ  ད་དང་བཅུ ་དྲུ  ག་སོགས། །སྡུ  ག་བསྔ ལ་རྒྱུ   ་དང་བཅས་པ་སྦྱ  ངས། །འདོད་དོན་མ་ལུ ས་ཡིད་བཞིན་འགྲུ  བ། །ཀུ ན་ཀྱ ང་འཕགས་མའི་སྐུ  ར་གྱུ  ར་ནས། །བརྟ ན་གཡོ་ཀུ ན་ཀྱ ང་ལྷ ་སྔ གས་ཞིང༌། །ཡེ་ཤེས་ཕྱ ག་རྒྱ  འི་རོལ་པར་གྱུ  ར། ལས་ཀྱ ི་ཤམ་བུ ་གང་འོས་
གདགས། །ནད་ཞི་བ་ལ། ཨ ་ཏཱ ་རེ་ཏུ ཏྟཱ  ་རེ་ཏུ ་རེ་སརྦ ་ཛྭ ་ར་སརྦ ་དུ ཿཁ་པྲ ་ཤ་མ་ན་ཡེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། 
ཚ་འཕེལ་བ་ལ། ཨ ་ཏཱ ་རེ་ཏུ ཏྟཱ  ་རེ་ཏུ ་རེ་བཛྲ ་ཨཱ ་ཡུ ་ཥེ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དབང་སྡུ  ད་ལ། ཨ ་ཏཱ ་རེ་ཏུ ཏྟཱ  ་རེ་ཏུ ་རེ་སརྦ ་ལོ་ཀ་ཝ་ཤཾ་ཀུ ་རུ ་ཧོཿ རྒྱ  ལ་པོའ་ིའཇིགས་པ་ལ། ཨ ་ཏཱ ་རེ་ཏུ ཏྟཱ  ་རེ་ཏུ ་རེ་རཱ ་ཛ་དུ ཥྚ ན་ཀྲ ོ་དྷཱ  ་ཤིནྟ ཾ་ཀུ ་རུ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དགྲ ་རྐུ  ན་ལ། ཨ ་ཏཱ ་རེ་ཏུ ཏྟཱ  ་རེ་ཏུ ་རེ་ཙ་ར་བྷ ནྡྷ  ་བྷ ནྡྷ  ་ཏྲ ིག་ཐུ ཾ་སྭཱ  ་ཧཱ ། དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུ  བ་པ་ལ། ཨ ་ཏཱ ་རེ་ཏུ ཏྟཱ  ་རེ་ཏུ ་རེ་སརྦ ་ཨརྠ ་སིདྡྷ  ི་ཀུ ་རུ ་སྭཱ  ་ཧཱ ། སྤྲ  ོ་ན་ཕྱ ག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་བརྗ ོད། །གསུ མ་པ་ཐུ ན་བསྡུ  འི་རིམ་པ་ནི། རྫ ོགས་རིམ་འོད་གསལ་
འཁོར་ལོར་འཇུ ག །མཐར་ནི་སྣ ོད་བཅུ ད་ལྷ འི་འཁོར་ལོ། །འོད་ཞུ ་བདག་ཐིམ་བདག་
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ཉིད་ཀྱ ང༌། །རིམ་བཞིན་ཐུ གས་སྲ ོག་ནཱ ་དར་འདུ ས། །དེ་ཡང་དམིགས་མེད་འོད་གསལ་བ། །ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱ ིན་ཀླ ོང་དུ ་བཞག །དེ་ལས་ལྡ ང་བའི་རྗ ེས་ཐོབ་ནི། སླ ར་ཡང་སྒྱུ   ་མ་ཆུ ་ཟླ ་བཞིན། །ཡེ་ཤེས་འཕགས་མའི་ཕྱ ག་རྒྱ  ར་སད། །གནས་གསུ མ་རྡ ོ་རྗ ེའི་འབྲུ  ་གསུ མ་མཚན། །སྤྱ  ོད་ལམ་གང་འདུ ལ་འགྲ ོ་བའི་དོན། །རྒྱུ   ན་མི་འཆད་པར་ཡོངས་འགྲུ  བ་གྱུ  ར། །རྗ ེས་ཀྱ ི་བསྔ ོ་སྨ ོན་ཤིས་བརྗ ོད་ནི། ཨ ་འགྲུ  བ་པར་གྱུ  ར་ཅིག་འཕགས་མ་རྗ ེ་བཙུ ན་མ། །ཁྱ ེད་ཀྱ ི་བསྐྱ  ེད་རྫ གོས་བསྙ ེན་བསྒྲུ   བས་བགྱ ིས་པའི་མཐུ ས། བདག་དང་འགྲ ོ་ཀུ ན་འཁོར་བ་ངན་སོང་གི །འཇིགས་དང་སྡུ  ག་བསྔ ལ་ཀུ ན་ལས་ཡོངས་གྲ ོལ་ནས། །ཚ་དཔལ་བསོད་ནམས་ཤེས་རབ་སྣ ང་བ་འཕེལ། །རྡ ོ་རྗ ེ་བཙུ ན་མོ་ཁྱ ེད་སྐུ  འི་གོ་འཕང་ཤོག །འགྱུ  ར་བ་མེད་པ་རྟ ག་པ་དམ་པའི་སྐུ  ། །མི་ཤིགས་གྲ གས་སྟ ོང་གཞོམ་བྲ ལ་ནཱ ་དའི་གསུ ང༌། །འོད་གསལ་རྣ མ་ཀུ ན་མཆོག་ལྡ ན་རྡ ོ་རྗ ེའི་ཐུ གས། 
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གསང་གསུ མ་ལྷུ  ན་གྱ ིས་འགྲུ  བ་པའི་བཀྲ ་ཤིས་ཤོག །འདིས་ཀྱ ང་འཕགས་མའི་ཡེ་ཤེས་
བྱ ིན། །རྒྱུ   ད་ལ་འཇུ ག་པའི་ཐབས་ཟབ་སྟ ེ། །གྲུ  བ་པའི་གདམས་པ་དང་འབྲ ེལ་བའི། །རྣ ལ་འབྱ ོར་མདོར་
བསྡུ  ས་རྨ ད་དུ ་བྱུ  ང༌། །ཚུ ལ་འདི་མཆེད་གྲ ོགས་བྱ མས་པ་ནས། །ཆེད་དུ ་བསྐུ  ལ་ངོར་རིག་འཛིན་པས། 
།ཉི་མ་མེ་བཞིའི་འགྲུ  བ་སྦྱ  ོར་ཉིན། །ཐུ ན་གཅིག་ཤར་མར་བྲ ིས་པ་དགེ།། །། paljor lama


