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བ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་ཚོགས་དང་རློང་བློ་དགློན་ཆེན་དང་སེང་གེ་གཤློང་སློགས་

ནས་ཚོགས་མང་དང་བན་སྔགས་དློན་གཉེར་ཅན་ལ་གང་འདློད་ཆློས་ཀིས་ཚིམ་པར་བས། 

བརམས་ཆློས་ཀང་ལམ་རིམ་སྙིང་བློ་བསན་འཛིན་བེ་བ་འབྱུང་གནས་ཀི་ས་བཅད། སྤློད་

འཇུག་གི་ས་བཅད། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་སྦློར་ཊིཀ ། སྤློད་འཇུག་ཤེར་ལེའུའི་འབྲུ་འགེལ་

སིན་ཆུང་འཕློངས་ཀི་འློད་སྣང་། མི་ཏྲ་བརྒྱ་རའི་དབང་གི་གསུང་བཤད་ཟིན་བིས། རྡློ་རེ་འཕྲེང་བའི་

དབང་གི་གསུང་བཤད་ཟིན་བིས། བརྒལ་ལན་རྡློ་རེའི་གཟེགས་མ་ལ་རྣམ་པར་དཔད་པ་གསང་

འཛིན་མཚོན་གི་འཁློར་ལློ། །སྒ་རིག་གནམ་འཕང་གཅློད་བེད་བརྡ་དག་ཕེ་མ་ལེབ་ཀི་གཤློག་

རླབས། ཚུལ་གསུམ་རྣམ་གཞག་བིས་པའི་ཐེམ་སྐས་སློགས་བསྡུས་སྦློར་ལེ་ཚན་འགའ། སྙན་

ངག་གི་གབ་ཚིག་གཞློན་ནུའི་བློ་གློས་སློ་འབེད། ཆབ་ཤློག་དང་མཎྜལ་བཤད་པ་སློགས་ཐློར་བུ་དུ་

མ་ཞིག་དང་། ད་དུང་བློར་བརླག་ཏུ་སློང་བའི་གསུང་རློམ་འགའ་ཡང་ཡློད་པར་སྙམ། 

སྤི་ལློ་[༡༩༤༨] ལློར་རེབ་གློང་སྔགས་མང་ཁི་ཟུར་རི་སློམ་དཀློན་མཆློག་བསན་འཛིན་
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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

ཆློས་འཕེལ་ཚང་དང་དཔི་སའི་དཔློན་པློ་དབང་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་གཉིས་ཀིས་ཞུས་པ་ལྟར་ས་

གང་སྤི་ལློ་[༡༩༤༩] ལློར་བཀའ་གདམས་དགེ་བེད་གིང་ཕག་བཏབས་ཤིང་། དཔི་ས་བན་གའི་

ཆེ་གས་རྣམས་ལ་རབ་བྱུང་གི་སློམ་པ་བསྩལ། འབྲུག་གི་ལློ་ནས་བཟུང་སེ་དབང་ལུང་བཀའ་ཆློས་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གསུངས། ཤིང་རྟ་སྤི་ལློ་[༡༩༥༤] ལློར་གཞི་གསུམ་གི་ཕག་ལེན་བཙུགས། 

སྤི་ལློ་[༡༩༥༩]ལློར་རྒྱའི་བཙོན་འློག་ཏུ་སྐུ་གཤེགས། དམ་པ་གང་གི་ཡང་སིད་ལྷ་རམས་

པ་དཔི་ས་དྲུང་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པློ་ཆེ་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་དགློངས་པ་གཅིག་མཐུན་ལྟར་༸གློང་ས་

མཆློག་གིས་ངློས་འཛིན་ཕག་རྟགས་བསྩལ། གྲྭ་བ་དཀྱུས་མ་བཞིན་ཐློས་བསམ་སླློབ་གཉེར་གནང་

སེ། དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་རྟགས་བཞེས་ཤིང་། དཔེ་ཁིད་དང་། གསུང་རློམ་ཡང་མང་

དུ་མཛད། ད་ལྟ་ནང་བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀི་༸བཀའ་འབེལ་རློམ་སྒིག་པའི་ཕག་

ལག་གནང་བཞིན་པའློ། །

དམ་པ་ཁློང་གི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ལ། དཔི་ས་ཞབས་དྲུང་ཆེན་མློ་དཀློན་མཆློག་བློ་གློས་

རྒྱ་མཚོ། དཔི་ས་དྲུང་ཆེན་དཀློན་མཆློག་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། དཔི་ས་དཀློན་མཆློག་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། 

དཀློན་མཆློག་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། དཔི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། དཔི་པའི་དགེ་བཤེས་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། 

དཔི་པའི་བློ་གློས་རྒྱལ་པློ། དཔི་ས་བློ་གློས། མཁས་པའི་དབང་པློ་དཀློན་མཆློག་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། 

སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་དཀློན་མཆློག་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དཔི་ས་བློ་གློས་རྒྱ་

མཚོ། སྨྲ་བའི་སེང་ཆེན་བློ་གློས་རྒྱ་མཚོ། དྲང་ངེས་འཇུག་ངློགས་ཀི་མཛད་བང་སློགས་ན་གསལ་

བ་ལྟར། མཁས་པའི་དབང་པློ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གི་སྙེ་མ། མ་ཏི་ས་ར། ཀུན་ཕན་ཡིད་བཞིན་དབང་

པློ་སློགས་མཚན་གི་རྣམ་གངས་མང་དུ་སྣང་། 
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༄༅། །སྒ་རིག་གནམ་འཕང་གཅློད་བེད་བརྡ་དག་ 

ཕེ་མ་ལེབ་ཀི་གཤློག་རླབས་ཞེས་ 

བ་བ་བཞུགས་སློ། །

༄༅། །ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། གངས་ལློངས་ཞིང་གི་རློངས་པའི་སྨག །མཐར་

བེད་ཀ་ཕྲེང་སྣང་བའི་གཏེར། །འདྲེན་མཛད་འཇམ་མགློན་ཐློན་མི་ལ། །བཀའ་དྲིན་དྲན་

པས་ཕག་བས་ཏེ། །སྒ་འགློས་ཕློགས་ཙམ་མཐུན་པའི་རྒྱུས། །འབི་ཀློག་དློན་གསུམ་

བལ་བ་ཛའི། །ཟླ་བློར་འཛིངས་བས་རྩྭ་མཆློག་རེ། །ཇི་བཞིན་འབེད་ལ་ཡིད་རབ་

དང་། །གང་ཞིག་མགིན་བཟང་གལ་དབུ་ལ། །ཡི་ག་ལློག་སེ་དཔློད་ལྡན་ཁིར། །འཛེག་

འདློད་བློ་གསལ་འགའ་མཆིས་ན། །འཁྲུལ་སེལ་འབབ་སེགས་འདི་བསེན་རིགས། །

༼ཀ༽

ཀ་དང་ཀྭ་དང་བཀའ་རྣམས་ནི། །ཀ་དག་ཀྭ་ཡེ་རྒྱལ་བའི་བཀའ། །ཀི་དང་ཀུ་

དང་བཀུ་རྣམས་ནི། །ཀི་ཀང་ཀུ་ཤ་སྨན་བཀུ་བ། །དཀར་དང་སྐར་དང་བཀར་རྣམས་

ནི། །མདློག་དཀར་རྒྱུ་སྐར་ལློགས་སུ་བཀར། །སྐ་དང་རྐ་དང་དཀའ་རྣམས་ནི། །སྐ་

ཅློག་ཆུ་རྐ་ཚེགས་ཆེའི་དཀའ། །སྐུ་དང་རྐུ་དང་དཀུ་རྣམས་ནི། །ལྷ་སྐུ་ནློར་རྐུ་ས་ཟུར་

དཀུ །དཀན་དང་རྐན་དང་སྐན་རྣམས་ནི། །དཀན་གཟར་ཡ་རྐན་ནུས་རེ་སྐན། །སྐློན་



  2  

དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

དང་རྐློན་དང་དཀློན་རྣམས་ནི། །གློས་སྐློན་རྐློན་པ་( རི། )རེད་དཀའི་དཀློན། །བརྐམ་

དང་བསྐམས་དང་སྐམ་རྣམས་ནི། །བརྐམ་ཆགས་རླན་བསྐམས་སྐམ་པས་

འཛིན། །སྐད་དང་སྐལ་དང་བསྐལ་རྣམས་ནི། །སྐད་ངག་ཐློབ་སྐལ་སྒློན་བསྐལ་

དུས། །རྐློང་དང་སྐློང་དང་སྐུང་རྣམས་ནི། །ཟ་རྐློང་( པཊ་ནད་ཅིག )རེ་སྐློང་སྦ་བའི་

སྐུང་། །དཀྲློང་དང་བཀྲློངས་དང་ཀྲུང་རྣམས་ནི། །དཀྲློང་བསྐྱེད་བསད་བཀྲློངས་སྐྱིལ་

མློ་ཀྲུང་། །ཀྲློལ་དང་བཀྲློལ་དང་དཀྲློལ་རྣམས་ནི། །ཕུང་ཀྲློལ་བཅིངས་བཀྲློལ་དྲིལ་བུ་

དཀྲློལ། །བཀྲས་དང་བཀྲེས་དང་བཀྲློས་རྣམས་ནི། །བཀྲས་རྔབ་བཀྲེས་སྐློམ་གདམ་

པའི་བཀྲློས། །བཀྲུས་དང་བསྐྲུས་དང་དཀྲིས་རྣམས་ནི། །གདློང་བཀྲུས་ཟས་བསྐྲུས་

སད་པུས་དཀྲིས། །ཀལ་དང་རྐྱལ་དང་བསྐྱལ་རྣམས་ནི། །ངག་ཀལ་ཆུར་རྐྱལ་གནས་

སུ་བསྐྱལ། །སྐྱེས་དང་སྐྱས་དང་བསྐྱས་རྣམས་ནི། །ཤིང་སྐྱེས་སྐྱས་འདེགས་ཀ་ཅ་

བསྐྱས། །སྐྱེད་དང་སྐྱེལ་དང་བསྐྱེད་རྣམས་ནི། །སྐྱེད་ཁེ་བསུ་སྐྱེལ་འབས་བུ་

བསྐྱེད། །སྐྱེངས་དང་བསྐྱངས་དང་རྐྱང་རྣམས་ནི། །

ཁ་སྐྱེངས་( ངློ་ཚ་བ། ) བུ་བསྐྱངས་རི་དྭགས་རྐྱང་། །སྐྱེགས་དང་སྐྱེག་དང་སྐྱག་

རྣམས་ནི། །རྒྱ་སྐྱེགས་རིས་སྐྱེག་( གེགས )ཕི་སའི་སྐྱག །སྐྱི་དང་སྐྱུ་དང་དཀྱུ་རྣམས་

ནི། །སྐྱི་གཡའ་སྐྱུ་རུ་ཁ་ལློ་དཀྱུ། །བཀློན་དང་སྐྱློན་དང་བསྐྱློན་རྣམས་ནི། །བཀའ་

བཀློན་སྐྱློན་མཚང་རྟ་ལ་བསྐྱློན། །སྐྱུག་དང་སྐྱིགས་དང་བཀིགས་རྣམས་ནི། །ཟས་

སྐྱུག་སྐྱིགས་བུ་ཐ་གུས་བཀིགས། །སྐྱིད་དང་བསྐྱིལ་དང་བསྐྱུད་རྣམས་ནི། །བདེ་སྐྱིད་

ཆུ་བསྐྱིལ་བརེད་པའི་བསྐྱུད། །དཀློར་དང་སྐློར་དང་ཀློར་རྣམས་ནི། །དཀློར་རས་མགློ་

སྐློར་ཐློད་ལེ་ཀློར། །སྐུམ་དང་བཀུམས་དང་ཀིམ་རྣམས་ནི། །རྐྱློང་སྐུམ་སློག་བཀུམས་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

ཀིམ་པའི་འབས། །ཀེང་དང་རྐང་དང་བསྐངས་རྣམས་ནི། །ཀེང་རུས་རྐང་མར་མ་ཚང་

བསྐངས། །སྐེ་རྐེ་སྐེ་ཚེ་མགུལ་བའི་རྐེ། །བཀེད་དཀེལ་ཕིར་བཀེད་དཀེལ་ཆེ་

བ། །བཀློད་བཀློལ་བཤམས་བཀློད་ཟུར་དུ་བཀློལ། །ཀན་བཀན་བད་ཀན་ལག་པ་

བཀན། །བཀག་ཀེག་ལམ་བཀག་བར་ཆད་ཀེག །བཀློང་ཀློང་ས་བཀློང་མར་མེའི་

ཀློང་། །བཀད་བཀལ་བཀད་ས་( གལ་དང་གཡློས་ཁང་། )ཁལ་སློགས་བཀལ། །བཀློག་

ཀློག་འབར་བཀློག་ཀློག་གིས་ལངས། །ལློག་སྐློགས་ལློག་གྱུར་ཐུམ་གི ་

སྐློགས། །དཀློས་སྐས་དཀློས་ཐག་ཐེམ་པའི་སྐས། །བརྐློས་བསྐློས་ས་བརྐློས་ལས་

བེད་བསྐློས། །བསྐྱུངས་སྐྱུང་གཅློམ་བསྐྱུངས་བ་སྐྱུང་ག །སྐྱློང་རྐྱློང་ཆློས་སྐྱློང་ལག་པ་

རྐྱློང་། །བསྐུས་བརྐུས་སྣུམ་བསྐུས་ལློག་ནས་བརྐུས། །

སྐུགས་ལྐུགས་རྒྱལ་སྐུགས་ཁ་ལེ་ལྐུགས། །སྐུད་སྐུལ་ཚོན་སྐུད་ཆློས་ལ་

སྐུལ། །དཀྲིགས་དཀྲུགས་སྤིན་དཀྲིགས་གློ་རིམ་དཀྲུགས། །རྐུན་སྐུན་རྐུན་མ་སྐུན་བུ་

སྣློད་( སླློ་མ། )། བཀྲལ་ཀྲད་དགློངས་བཀྲལ་ལྷམ་ཀྲད་གློན། །བཀྲི་བཀྲུ་ལམ་བཀྲི་དྲི་མ་

བཀྲུ། །དཀྱུས་བསྐྱིས་དཀྱུས་མ་གློ་ནས་བསྐྱིས། །རྐྱེན་སྐྱེན་རྒྱུ་རྐྱེན་མྱུར་བའི་

སྐྱེན། །བསྐྱློད་སྐྱློལ་རླུང་བསྐྱློད་སྐུད་པ་སྐྱློལ། །སྐྱར་བསྐྱར་ཆུ་སྐྱར་བལྡབས་ཏེ་

བསྐྱར། །སྐྱུར་བསྐྱུར་རློ་སྐྱུར་ཤུལ་དུ་བསྐྱུར། །བརྐྱང་སྐྱང་ས་བརྐྱང་སྐྱང་ནུལ་

བེད། །སྐེག་སྐག་རི་སྐེག་སྐར་མ་སྐག །དཀྲློགས་སྐློག་ཞློ་དཀྲློགས་ཌ་རུ་སྐློག །དཀློག་

སྐྱློགས་སྐེ་དཀློག་གཟར་བུའི་སྐྱློགས། །ཀླུང་ཀློང་ཆུ་ཀླུང་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་། །ཀག་

བཀགས་ཀག་ཅློར་( ཀུ་ཅློ་ཆེ་བ། )གསུང་རབ་བཀགས། །
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

༼ཁ༽

ཁུང་ཁུངས་ཁློང་ཁློངས་ཁུང་བུ་དང་། །འབྱུང་ཁུངས་ཁློང་ཁློ་ཁློངས་སུ་

གཏློགས། །ཁི་ཁྲུ་འཁི་འཁྲུ་གདན་ཁི་དང་། །ལག་ཁྲུ་འཁི་ཤིང་སྦློངས་པའི་འཁྲུ། །འཁྲུད་

འཁྲུལ་འཁིད་འཁིལ་དྲི་འཁྲུད་དང་། །ནློར་འཁྲུལ་ལམ་འཁིད་ལུས་ལ་འཁིལ། །ཁད་

ཁལ་མཁལ་འཁལ་རིམ་ཁད་དང་། །མཛོ་ཁལ་མཁལ་མ་སྐུད་པ་འཁལ། །ཁློད་ཁློལ་

འཁློལ་འཁློད་ཁློད་སྙློམས་དང་། །ཇ་ཁློལ་གཡློག་འཁློལ་གལ་ལ་འཁློད། །ཁྱུད་དང་

འཁིལ་དང་འཁྱུད་རྣམས་ནི། །མུ་ཁྱུད་མཚོ་འཁིལ་ཡུམ་ལ་འཁྱུད། །

མཁས་དང་མཁློས་དང་འཁློས་རྣམས་ནི། །མཁས་པ་མཁློས་ཕབ་( སློས་བདེར་

གནས་པ། )འཁློས་ཀ་( ནུས། )ཆུང་། །ཁུར་དང་འཁུར་དང་མཁུར་རྣམས་ནི། །ཁུར་བློ་

སྣུམ་འཁུར་མཁུར་ཚོས་དམར། །ཁང་དང་ཁེངས་དང་འཁངས་རྣམས་ནི། །ཁང་བཟང་

ཁེངས་དྲེགས་འཁངས་ར་བེད། །ཁྲུས་དང་མཁིས་དང་འཁིས་རྣམས་ནི། །སྐུ་ཁྲུས་

མཁིས་པ་ཤིང་ལ་འཁིས། །ཁམ་དང་ཁམས་དང་འཁམས་རྣམས་ནི། །ཁམ་ཟས་འབྱུང་

ཁམས་བརྒྱལ་བའི་འཁམས། །མཁིག་དང་ཁིག་དང་འཁིག་རྣམས་ནི། །མཁིག་མ་ཁག་

ཁིག་གཡེམ་པའི་འཁིག །

འཁིགས་དང་འཁྲུགས་དང་འཁྲུག་རྣམས་ནི། །སྤིན་འཁིགས་སེམས་འཁྲུགས་

འཐབ་པའི་འཁྲུག །ཁྱུང་དང་འཁློངས་དང་ཁློངས་རྣམས་ནི། །བ་ཁྱུང་ཐུན་འཁློངས་

ཚོན་དྲུ་ཁློངས། །ཁུལ་དང་འཁུལ་དང་ཁུད་རྣམས་ནི། །ཡིན་ཁུལ་སེམས་འཁུལ་སྐྱེས་

ཀི་ཁུད། །མཁའ་དང་ཁ་དང་ཁྭ་རྣམས་ནི། །ནམ་མཁའ་ཁ་ལེ་བ་རློགས་ཁྭ། །ཁློད་དང་

ཁློལ་དང་འཁློལ་རྣམས་ནི། །དུར་ཁློད་ནང་ཁློལ་རློལ་མློ་འཁློལ། །ཁློགས་དང་འཁློགས་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

དང་ཁློག་རྣམས་ནི། །འཁུར་ཁློགས་ཤིང་འཁློག་མནན་པ་ཁློག །

ཁེས་དང་འཁས་དང་ཁློས་རྣམས་ནི། །ཁེས་པློ་ཞེན་འཁས་ཁློང་ནས་

ཁློས། །མཁིད་མཁྱུད་མཁིད་གང་( སློར་ལྔ། )སྦས་པའི་མཁྱུད། །མཁར་འཁར་མཁར་

རློང་འཁར་བའི་རྔ་། །ཁློག་འཁློགས་བང་ཁློག་རྒས་ནས་འཁློགས། །འཁློབ་འཁློབས་

མཐའ་འཁློབ་ཁབ་པའི་འཁློབས། །ཁློ་མཁློ་ཁློ་བློ་མཁློ་ཆས་འཚོལ། །ཁས་ཁློས་ཁས་

ཞན་མགློ་བློ་ཁློས། །ཁན་མཁན་ཁན་འཇློག་མཁན་པློ་བས། །ཁམས་འཁམས་བར་

ཁམས་ཕློགས་སུ་འཁམས། །ཁློར་འཁློར་ཁློར་བ་གློམ་འགློས་འཁློར། །ཁུག་ཁུགས་

དག་ཁུག་སན་གི་ཁུགས། །

ཁག་ཁེགས་ཁག་ཐེག་རིགས་པས་ཁེགས། །ཁིམས་ཁྲུམས་ཚུལ་ཁིམས་

ཁྲུམས་སློད་སྨད། །ཁེམ་ཁེམས་ཁེམ་གཉེར་( ཆུའི་རླབས་གཉེར། )ཆུ་ཁེམས་( སི་ཏུས་འདས་

ཚིག ) ཤིག །འཁུམ་འཁུམས་རྐང་འཁུམ་( འཕྲང་འགློར་ས་ཡློད། )ཤེས་པའི་འཁུམས། །ཁིད་

ཁྲུད་ལློང་ཁིད་ཁྲུད་ཁུ་འབློ། །ཁག་མཁེགས་ཤ་ཁག་ས་ཞིང་མཁེགས། །འཁྲུངས་ཁྲུང་

སྐུ་འཁྲུངས་བ་ཁྲུང་ཁྲུང་། །ཁི་ཁྱུ་ཁི་ཕག་ར་ལུག་ཁྱུ། །ཁྱུར་འཁྱུར་ཁྱུར་མིད་ཤུལ་དུ་

འཁྱུར། །འཁལ་ཁད་ངག་འཁལ་ཁད་དུ་བསད། །ཁ་འཁ་ཁ་བློ་ཞེན་པའི་འཁ། །ཁབ་

འཁབ་གློ་ཁབ་གློ་ནས་འཁབ། །འཁྱུག་འཁིག་གློག་འཁྱུག་ཐ་གུས་འཁིག །ཁློད་འཁློལ་

ཁློད་རང་ཚེ་མཐར་འཁློལ། །ཁློར་འཁློར་ཁློར་ཡུག་ཆློས་འཁློར་བསྐློར། །

༼ག༽

དགེ་དགེས་བགློས་དགློས་དགེ་བ་དང་། །དགེས་དགེས་སྐལ་བགློས་དགློས་

དློན་གྲུབ། །བསློས་སློས་རྒས་དགས་བཀའ་བསློས་དང་། །སྤི་སློས་རྒས་འཁློགས་
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

དུམ་བུར་དགས། །རྒད་སལ་དགལ་བརྒལ་རྒད་པློ་དང་། །སལ་ཚིགས་ཁལ་དགལ་

ཆུ་ལ་བརྒལ། །དགང་ལྒང་སང་བསང་སྣློད་དགང་དང་། །ལྒང་ཕུག་རི་སང་བ་བའི་

བསང་( དངློས་གཞི། )། །བགློ་སློ་བསློ་དགློ་བགློ་བཤའ་དང་། །སློ་གེགས་བཀའ་བསློ་རི་

དྭགས་དགློ( རྔློག་རྒློ )། །བརྒྱུད་རྒྱུད་སྒིད་བགིད་བ་བརྒྱུད་དང་། །ཕྲེང་རྒྱུད་སྒིད་ལུག་

བེད་པའི་བགིད། །ག་དང་འགའ་དང་གྭ་རྣམས་ནི། །ག་ཤེད་འགའ་ཞིག་རྟ་གྭ་བ། །དགུ་

དང་སྒུ་དང་རྒུ་རྣམས་ནི། །དགུ་ཕྲུགས་སྒུ་དློ་མཁློ་རྒུ་ཚང་། །རྒློད་དང་རྒློལ་དང་

བགློད་རྣམས་ནི། །བ་རྒློད་ཕི་རྒློལ་རེད་པ་བགློད། །འགློལ་དང་འགློད་དང་དགློད་

རྣམས་ནི། །འགློལ་ས་བདེར་འགློད་རང་གནས་དགློད། །དགའ་དང་རྒ་དང་ས་རྣམས་

ནི། །སེམས་འགའ་རྒ་ཤི་ཁལ་རྟའི་ས། །དགག་དང་བགེགས་དང་བགགས་རྣམས་

ནི། །དགག་སྒྲུབ་གདློན་བགེགས་འགློ་ལམ་བགགས། །

བརྒྱད་དང་རྒྱལ་དང་བརྒྱལ་རྣམས་ནི། །གངས་བརྒྱད་རྒྱལ་ཕམ་དྲན་མེད་

བརྒྱལ། །བསྒིལ་དང་འགྲུལ་དང་འགིལ་རྣམས་ནི། །སྐྱ་བསྒིལ་འགིམ་འགྲུལ་ཐུམ་

གིས་འགིལ། །རྒྱུས་དང་བརྒྱུས་དང་བགིས་རྣམས་ནི། །ལློ་རྒྱུས་སར་བརྒྱུས་བས་

པའི་བགིས། །སྒེད་དང་དགེད་དང་བསྒེལ་རྣམས་ནི། །སྒེད་པུ་ཕིར་དགེད་རིག་པ་

བསྒེལ། །རྒློངས་དང་དགུང་དང་དགློངས་རྣམས་ནི། །རྒློངས་ཀ་མཚན་དགུང་ཐུགས་

དགློངས་གསལ། །སྒྱུ་དང་རྒྱུ་དང་བགི་རྣམས་ནི། །གཡློ་སྒྱུ་རྒྱུ་ལློང་བ་བའི་

བགི། །དགློལ་དང་བགློད་དང་སྒློལ་རྣམས་ནི། །དགློངས་དགློལ་ལམ་བགློད་ཆུ་ལས་

སྒློལ། །གིམས་དང་གྲུམ་དང་འགིམ་རྣམས་ནི། །བློ་གིམས་གྲུམ་བུ་རྒྱལ་ཁམས་

འགིམས། །སར་དང་དགར་དང་བསར་རྣམས་ནི། །གུར་སར་ལུག་དགར་བུ་རམ་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

བསར། །གེགས་དང་གག་དང་གགས་རྣམས་ནི། །གེགས་བུ་བ་གག་གགས་ཚོལ་

ངེས། །གང་དང་གེང་དང་གིང་རྣམས་ནི། །གང་ཆེན་གེང་གཞི་སྐམ་སའི་གིང་། །

བརྒྱངས་དང་རྒྱངས་དང་རྒྱང་རྣམས་ནི། །གད་བརྒྱངས་( ངར་སྐད་བཏློན་པ། ) 

རྒྱངས་བུ་རྒྱང་འཕེན་པ། །གང་གངས་གང་ཞིག་ཁ་བའི་གངས། །འགེངས་འགངས་

སྣློད་འགེངས་གཤིས་ཀི་འགངས། །གིབ་གྲུབ་བཙོག་གིབ་རྒྱུ་ལས་གྲུབ། །འགྲུབ་

འགིབས་དློན་འགྲུབ་ཉམས་པའི་འགིབས། །གྲུལ་གིལ་གྲུལ་བུམ་ཐུམ་གིས་

གིལ། །འགློམས་འགློམ་ཐལ་འགློམས་རྐང་བས་འགློམ། །གལ་གད་གལ་ཆེ་སེར་ག་

གད། །གས་གློས་གས་ཆག་ཕིང་སྣམ་གློས། །གུལ་གུད་གུ་གུལ་གུད་ན་མཆིས། །གུང་

གློང་ཉིན་གུང་གང་དུ་ཕུད། །གློམས་གློམ་གློམས་འདྲིས་གློམ་པའི་འགློས། །འགེལ་

འགེད་ཁལ་འགེལ་བགློད་རས་འགེད། །བགམ་སམ་ཚོད་བགམ་ཟབ་པའི་སམ། །གློལ་

གློད་ལམ་གློལ་གློད་ཁས་བརླགས། །རྒུད་སྒུལ་དར་རྒུད་སྒུལ་ཞིང་སྐྱློད། །མགལ་

འའགལ་མགལ་དུམ་མི་མཐུན་འགལ། །

བརྒྱགས་རྒྱགས་ལམ་བརྒྱགས་( ངག་སྒློན། )ཁེངས་པའི་རྒྱགས། །གི་གུ་ཕ་གི་

ཐ་གུ་སྒིལ། །སློང་བསློངས་བ་སློང་མེ་ཤིང་བསློངས། །འགུལ་མགུལ་གཡློ་འགུལ་

མགིན་པའི་མགུལ། །སློམ་བགློམས་སློམ་ཆེན་གློམ་པ་བགློམས། །མགློ་འགློ་ལུས་

མགློ་བ་བའི་འགློ །རྒན་བརྒན་རྒན་པློ་ལེ་བརྒན་དར། །དགུན་རྒུན་དགུན་དུས་རྒུན་

འབྲུམ་ཟ། །རྒྱ་བརྒྱ་ཕག་རྒྱ་བརྒྱ་ཕྲག་གངས། །སེག་བསགས་འཇློ་སེག་མནའ་

བསགས་པ། །དག་སྒ་དག་བློ་སྐད་སྒ་ཉམས། །སྒློག་སྒློགས་ལགས་སྒློག་སྒ་ཆེན་

སྒློངས། །གྲུང་སྒྲུང་སྤང་གྲུང་གེ་སར་སྒྲུང་། །སྒློ་བགློ་བ་སྒློ་བགློ་གེང་བེད། །གག་



  8  

དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

གེགས་བ་གག་བར་ཆད་གེགས། །གློང་གློངས་གློང་ཁེར་ཤི་བའི་གློངས། །བགློངས་

བགྲུངས་སྐུ་བགློངས་རློག་མ་བགྲུངས། །སྒྲུབ་སྒིབ་སིད་སྒྲུབ་ཤེས་ཉློན་སྒིབ། །དགུམ་

སྒུམ་དགུམ་བ་སྒུམ་བུ་འཐུ། །གེ་གློས་གེ་བ་གློས་ཀིས་བསལ། །

གློས་གེས་གློས་( ཁློ་དང་ཆུང་མའི་ཕ། )སྒྱུག་( ཁློ་དང་ཆུང་མའི་མ། )སློ་སློར་

གེས། །མགློན་འགློན་བློས་མགློན་ལམ་གི་འགློན། །རྒྱུག་རྒྱུགས་འདུར་རྒྱུག་ཁེ་ཚོང་

རྒྱུགས། །གངས་གང་རིས་གངས་དྲློ་མིན་གང་། །གློག་གློགས་ཁ་གློག་མཛའ་བའི་

གློགས། །འགངས་འགིང་དུས་འགངས་ཁེངས་པས་འགིང་། །འགེད་འགེལ་ཕློགས་

འགེད་རིག་པ་འགེལ། །

གྲྭ་ག་གྲྭ་ཟུར་ཤིང་ག་མ་( རྔློག་བ། )། གློད་གློལ་དག་གློད་གློལ་བློ་དང་། །གི་གྱུ་

གི་ན་ག་གྱུ་ཆེ། །གགས་གག་སྙན་གགས་འབྲུག་ལྟར་གག །འགམ་འགམས་ཆུ་འགམ་

ཁབ་པའི་འགམས། །གློད་གློལ་གློད་པ་བཅིངས་པ་གློལ། །བགད་བསྒལ་མིག་བགད་

དག་བློ་བསྒལ། །འགངས་འགེང་ལྟློ་འགངས་གེན་ལ་འགེང་། །བགློས་བགེས་གློས་

བགློས་དགུང་ལློ་བགེས། །བགངས་བསྒིངས་དུས་བགངས་སེང་གེ་བསྒིངས། །གལ་

གད་ཡ་གལ་མི་ཐུང་གད། །འགས་འགློས་ཞེ་འགས་གློམས་པའི་འགློས། །མགློགས་

འགློག་མྱུར་མགློགས་འདེགས་པའི་འགློག །བརྒྱུངས་སྒློང་བརྒྱུངས་པ་ཉེས་པ་

སྒློང་། །བགངས་བསྒེངས་གངས་བགངས་རྒྱལ་མཚན་བསྒེངས། །དགུག་སྒུག་

དགུག་གཞུག་གློགས་ལ་སྒུག །སྒིན་བསྒྲུན་མཁས་སྒིན་འགན་པའི་བསྒྲུན། །བསྒིགས་

བསྒྲུགས་གལ་བསྒིགས་ཕེ་མར་བསྒྲུགས། །སྒེ་དགེ་སྒེ་སྣློད་ལྟག་པར་དགེ། །སྒེགས་

བསྒགས་ཟས་སྒེགས་ཆློས་སྒ་བསྒགས། །
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

༼ང༽

ང་དང་སྔ་དང་མངའ་རྣམས་ནི། །རུ་ང་དུས་སྔ་ཐུགས་ན་མངའ། །ངར་དང་

མངར་དང་དངར་རྣམས་ནི། །ངར་སྣབས་རློ་མངར་ཟིལ་དངར་ཞིམ། །ངད་དང་ངལ་

དང་མངལ་རྣམས་ནི། །དྲི་ངད་ངལ་དུབ་གཡློན་མའི་མངལ། །ངག་དང་མངག་དང་

མངགས་རྣམས་ནི། །སྐད་ངག་མངག་གཞུག་རྒྱང་དུ་མངགས། །ངས་དང་ངློས་དང་

ངེས་རྣམས་ནི། །བརེད་ངས་ངློས་འཛིན་ཚད་མས་ངེས། །

དངློས་དང་བརྔས་དང་བརྔློས་རྣམས་ནི། །དངློས་པློ་རྩྭ་བརྔས་ནས་སློགས་

བརྔློས། །བརྔ་དང་རྔ་དང་ལྔ་རྣམས་ནི། །རྩྭ་བརྔ་བརྡུང་རྔ་གངས་ཀི་ལྔ། །ངུར་སྔུར་

ངུར་བ་སྔུར་བ་འདྲེན། །རྔུབ་བརྔུབས་དབུགས་རྔུབ་ཧུབ་ཀིས་བརྔུབས། །རྔློ་དངློ་རྔློ་

རྣུ་གི་ཡི་དངློ་( སློ། )། །ངློགས་རྔློག་འཇུག་ངློགས་རུས་ཀི་རྔློག །རྔན་བརྔན་ག་རྔན་

མཆློད་པའི་བརྔན། །རྔུལ་དངུལ་ལུས་རྔུལ་རིན་ཆེན་དངུལ། །མངློན་རྔློན་མངློན་

གྱུར་རི་དྭགས་རྔློན། །རྔུ་ངུ་ཟུག་རྔུ་རྟག་ཏུ་ངུ་། །སྔློ་བསྔློ་མདློག་སྔློ་དགེ་ར་

བསྔློ། །སྔློགས་བསྔློགས་སྐྱློ་སྔློགས་མཚང་ནས་བསྔློགས( འབྲུ་བ། )། །རྔེའུ་སྔེའུ་རྔེའུ་

ཕྲུག་མློན་སན་སྔེའུ། །ངན་དངན་ངན་འགློ་དངན་འཐེན་པ་( གཞན་གི་རས་གཡར་བ་ཕིར་མི་

སྤློད་པ། )། །རྔློད་བརྔློད་ག་( རི་དྭགས། )རྔློད་བུད་མེད་བརྔློད་( བུད་མེད་ཀིས་འདྲིད་པ། )། །ངང་

སྔངས་ངང་བ་སྐག་པའི་སྔངས། །ངློམ་ངློམས་སྤློམས་ངློམ་ཚིམ་པའི་ངློམས། །སྔས་

སྔློང་སྔས་འབློལ་ གཞན་ལ་སྔློས( ཤིག )། །རྔམ་རྔམས་བརིད་རྔམ་མཐུག་པའི་

རྔམས། །སྔགས་བསྔགས་གསང་སྔགས་བསློད་པའི་བསྔགས། །
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

༼ཅ༽

གཅིག་གཅུགས་ལྕུག་ལིགས་གངས་གཅིག་དང་། །མཛའ་གཅུགས་ལྕུག་མ་

བློ་ཡིས་ལིགས། །ལྕུང་ལློང་གཅློང་གཅུང་ལྕུང་ག་དང་། །ལློང་མློ་གཅློང་རློང་ནུ་བློའི་

གཅུང་། །ཅློག་གཅློག་ལློག་ལློགས་ཐློར་ཅློག་དང་། །ཤིང་གཅློག་རིའི་ལློག་(འཕྲང་ལློགས།)

བློ་ཡིས་ལློགས། །བཅམས་གཅམ་ལམ་ཙམ་གློས་བཅམས་དང་། །གཅམ་ཚིག་ལམ་

དྲལ་ཅམ་གིས་འཇློག །ཅུར་བཅུར་བཅིར་གཅུར་ཅུར་ནིས་( སྨན་ཕེ་མ། )དང་། །འཕྲང་

བཅུར་རླན་བཅིར་( བཙིར་བ། )ཕུག་ཏུ་གཅུར། །ཅད་བཅད་ཅལ་བཅལ་ཐམས་ཅད་

དང་། །ཤིང་བཅད་ཅལ་འདྲློག་སང་ལ་བཅལ། །

ཅིང་དང་བཅིང་དང་བཅིངས་རྣམས་ནི། །ཡློད་ཅིང་བཅིང་བ་ལྔ་ཡིས་

བཅིངས། །གཅི་དང་གཅུ་དང་ལི་རྣམས་ནི། །གཅིན་གཅི་ལུས་གཅུ་བའི་ལི་བ། །ལག་

དང་ལགས་དང་གཅགས་རྣམས་ནི། །རྟ་ལག་མགར་ལགས་ཡིད་ལ་གཅགས། །ཅག་

དང་བཅག་དང་བཅགས་རྣམས་ནི། །རང་ཅག་རྡློ་བཅག་ཞབས་ཀིས་བཅགས། །ཅས་

དང་བཅློས་དང་བཅས་རྣམས་ནི། །ཅས་ཅུས་བསན་བཅློས་དམ་བཅས་པ། །ཅེ་དང་ལེ་

དང་གཅེས་རྣམས་ནི། །ཅེ་སྤང་ལེ་རྐན་གཅེས་འཛིན་ཆེ། །ཅི་དང་ཅུ་དང་བཅུ་རྣམས་

ནི། །ཅི་ཞིག་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་དང་། །ཅེར་དང་གཅེར་དང་བཅེར་རྣམས་ནི། །སྤི་ཅེར་

མིག་གཅེར་བུད་ཤིང་བཅེར། །གཅིས་གཅུས་གཅིན་གཅིས་མགིན་པ་གཅུས། །ཅློ་

བཅློ་ཅློ་ཏློ་བཅློ་ལྔ་དང་། །

ཅང་བཅངས་ཅང་ཤེས་ལག་ཏུ་བཅངས། །གཅུན་གཅིན་དྲན་གཅུན་དྲི་ཆུའི་

གཅིན། །གཅན་ཅན་གཅན་གཟན་ལྡན་པའི་ཅན། །ལྕུམ་བཅུམས་ལྕུམ་ཚ་ནང་དུ་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

བཅུམས། །ལང་གཅང་ལང་མ་ཁ་གཅང་( ཁ་གསགས། )བ། །བཅབས་ཅབ་ཉེས་བཅབས་

ཅབ་ཅློབ་ཟ། །བཅུད་བཅིལ་སྣློད་བཅུད་བཅློམ་པའི་བཅིལ། །བཅློམ་གཅློམ་དག་

བཅློམ་འདུན་གློས་གཅློམ། །ལིབས་བཅིབས་ལག་ལིབས་ཆིབས་ལ་བཅིབས། །ཅར་

བཅར་ཅིག་ཅར་ལྟ་བེད་བཅར། །ཅློལ་བཅློལ་ཅློལ་ཆུང་འཕྲིན་ལས་བཅློལ། །ཅ་བཅའ་

ཅ་ཅློ་བཅའ་བ་འཆའ། །ཅུང་ཅློང་ཅུང་ཟད་རློལ་མློ་ཅློང་། །ཅློད་གཅློད་ཅློད་པན་སིག་

རྒྱུན་གཅློད། །

༼ཆ༽

ཆློད་ཆློལ་འཆློལ་མཆློད་མཚམས་ཆློད་དང་། །ཆློལ་ཟངས་རིམ་འཆློལ་དཀློན་

མཆློག་མཆློད། །ཆུང་མཆློང་མཆློངས་ཆློངས་ཆུང་ངུ་དང་། །གཟི་མཆློང་མཆློངས་

ལྡིང་ཡིད་ལ་ཆློངས། །ཆིག་ཆུག་མཆིག་འཆུགས་ཆིག་རྐྱང་དང་། །ཁར་ཆུག་མཆིག་

གུ་ནློར་བའི་འཆུགས། །ཆག་ཆགས་འཆག་འཆགས་ཆག་ཤིང་དང་། །འདློད་ཆགས་

འགློ་འཆག་ཉེས་པ་འཆགས། །མཆློག་དང་ཆློག་དང་ཆློགས་རྣམས་ནི། །དཀློན་

མཆློག་ཆློག་ཤེས་སྣམ་བུ་ཆློགས། །ཆས་དང་ཆེས་དང་ཆློས་རྣམས་ནི། །ཆས་ཀ་

ཡིད་ཆེས་དམ་པའི་ཆློས། །ཆང་དང་ཆངས་དང་ཆིངས་རྣམས་ནི། །རྒུན་ཆང་ཟན་

ཆངས་ཞགས་པས་ཆིངས། །འཆང་དང་འཆིང་དང་མཆིང་རྣམས་ནི། །སྔགས་འཆང་

འཆིང་ཞགས་རྡློ་མཆིང་བུ། །མཆི་དང་མཆུ་དང་འཆི་རྣམས་ནི། །འགློ་མཆི་ཁ་མཆུ་

འགུམ་པའི་འཆི། །

མཆད་དང་འཆད་དང་འཆལ་རྣམས་ནི། །དུར་མཆད་ཆློས་འཆད་ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ། །ཆབ་དང་ཆབས་དང་འཆབ་རྣམས་ནི། །ཆབ་ཤློག་ཆབས་གཅིག་སྦེད་པའི་
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

འཆབ། །ཆེད་དང་མཆེད་དང་འཆེལ་རྣམས་ནི། །དགློས་ཆེད་གློགས་མཆེད་བརྟེན་

པའི་འཆེལ། །ཆུམས་དང་མཆིམས་དང་འཆུམས་རྣམས་ནི། །དག་ཆུམས་རུས་

མཆིམས་ཞེན་པའི་འཆུམས། །

ཆུན་དང་མཆིན་དང་འཆུན་རྣམས་ནི། །ཆུན་པློ་མཆིན་པ་སློབས་ཀིས་

འཆུན། །ཆུད་དང་མཆིད་དང་མཆིལ་རྣམས་ནི། །ཆུད་མཛའ་འབེལ་མཆིད་མཆིལ་

བས་འདྲེན། །མཆེ་དང་འཆེ་དང་ཆེ་རྣམས་ནི། །མཆེ་གཙིགས་ཁས་འཆེ་བློངས་

སློགས་ཆེ། །འཆློས་འཆས་ཚུལ་འཆློས་རུས་པ་འཆས། །ཆུ་འཆུ་ཆུ་ཀླུང་ཡི་ག་

འཆུ། །ཆད་ཆལ་སླན་ཆད་ཆལ་མར་བརྡལ་( ཐང་མར་བརྡལ། )། །ཆུབ་ཆིབས་བང་ཆུབ་

ཆིབས་པའི་རྟ། །ཆེམ་ཆེམས་ཆེམ་སྒ་ཁ་ཆེམས་སྨྲ། །ཆློ་འཆློ་ཆློ་རིགས་བཅའ་བ་

འཆློ། །འཆུས་མཆིས་ཡློ་འཆུས་ཡློད་པའི་མཆིས། །ཆམ་འཆམས་ཆམ་ནད་གར་གི་

འཆམས། །ཆན་མཆན་འབས་ཆན་མཆན་གི་བུ། །འཆློར་མཆློར་ཆུ་འཆློར་རྒྱན་གིས་

མཆློར། །ཆློམ་འཆློམས་ཆློམ་རྐུན་གློས་འཆློམས་ཤིག །ཆ་འཆའ་ཆ་མཉམ་གནས་

འཆའ་དང་། །ཆར་འཆར་ཆར་བབས་ཉི་མ་འཆར། །

༼ཇ༽

རེ་དང་རེས་དང་བརེས་རྣམས་ནི། །རེ་བློ་རེས་ཐློབ་ཕན་ཚུན་བརེས། །མཇིང་

དང་འཇིང་དང་འཇང་རྣམས་ནི། །སྐེ་མཇིང་ར་འཇིང་( གཉེན། )འཁྲུ་བའི་འཇང་། །བརིད་

དང་རྗུད་དང་ལིད་རྣམས་ནི། །གཟི་བརིད་རིད་རྗུད་ལིད་ཀི་ལིད། །འཇུམས་འཇིམ་ཤ་

འཇུམས་( རིད་པ། )འདག་པའི་འཇིམ། །མཇུག་འཇུག་མཇུག་མ་རེས་འཇུག་

དང་། །འཇིག་འཇིགས་འཇིག་རྟེན་འཇིགས་སྐག་ཆེ། །
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

འཇི་འཇུ་འཇི་བ་( འདམ། )བཟའ་བཏུང་འཇུ། །འཇག་འཇགས་འཇག་མ་ཡིད་

ལ་འཇགས། །འཇློང་འཇུངས་དབིབས་འཇློང་སེར་སྣའི་འཇུངས། །འཇུད་འཇིལ་

འཇུད་མཐུན་( སྨན་འཚོང་། ) འཇློམས་པའི་འཇིལ། །རེད་བརེད་རེད་བེད་( བཀུར་བའི་ཁད་

པར། ) སྔར་བས་བརེད། །ཇི་ཇུ་ཇི་སིད་རྡློའི་ཇུ་བློ། །འཇས་འཇློས་ཞ་འཇས་འློ་མ་

འཇློས། །འཇློལ་མཇློལ་ཁལ་འཇློལ་བ་མར་མཇློལ། །འཇལ་མཇལ་འདློམ་འཇལ་རྟེན་

ལ་མཇལ། །

༼ཉ༽

རིང་བརིངས་བརངས་བརང་གསར་རིང་དང་། །གློས་བརིངས་ཁ་བརངས་( 

ཁའི་ཚིག་བརྟགས་པ་། )འཁྲུ་བའི་བརང་། །རིལ་རིད་གཉིད་གཉུལ་སློ་རིལ་དང་། །ལང་རིད་

གཉིད་མཐུག་སློ་བཙུགས་གཉུལ། །བསྙིལ་སྙིད་བསྙུལ་སྙིལ་ཕིར་བསྙིལ་དང་། །སྙིད་

མློ་( ཕའི་སིང་མློ་སློགས། )བཀྲུས་བསྙུལ་རི་སྙིལ་ཅིག །སྙུགས་བསྙུགས་སྙིགས་བསྙིགས་

སྙུགས་བསིངས་དང་། །སྣུམ་བསྙུགས་དུས་སྙིགས་ལྷུང་བཟེད་བསྙིགས། །ཉེ་མཉེ་

གཉེ་གཉློས་ཉེ་བློ་དང་། །ར་མཉེ་གཉེ་མ་རུས་ཀི་གཉློས། །ཉམ་དང་ཉམས་དང་མཉམ་

རྣམས་ནི། །ཉམ་ང་ཉམས་རྟློགས་བཟང་ངན་མཉམ། །

ཉིལ་དང་ཉུལ་དང་ཉིད་རྣམས་ནི། །རི་ཉིལ་ནགས་ཉུལ་ཆློས་ཉིད་རྟློགས། །ཉེས་

དང་མཉེས་དང་ཉློས་རྣམས་ནི། །ཉམ་ཉེས་ཐུགས་མཉེས་རིན་གིས་ཉློས། །སྙློལ་དང་

བསྙློད་དང་སྙློད་རྣམས་ནི། །ཆང་སྙློལ་ཟས་བསྙློད་སྐུད་པ་སྙློད། །སྙད་དང་བསྙད་དང་

བསྙལ་རྣམས་ནི། །ཐ་སྙད་གཏམ་བསྙད་བུ་ཆུང་བསྙལ། །རེད་དང་སྙེད་དང་བསྙེལ་

རྣམས་ནི། །ནློར་རེད་ཇི་སྙེད་བརེད་པའི་ བསྙེལ། །གཉློག་དང་རློག་དང་བརློགས་
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

རྣམས་ནི། །ནློར་གཉློག་ཆུ་རློག་ཟས་ཀིས་བརློགས། །གཉེར་བསྙེར་དཀློར་གཉེར་ཁློ་

གཉེར་བསྙེར། །གཉེན་བསྙེན་བཤེས་གཉེན་དྲུང་དུ་བསྙེན། །ཉེན་མཉེན་ཁེ་ཉེན་རེག་

བ་མཉེན། །ཉན་མཉན་ཉན་རྣ་ཆུའི་མཉན་པ། །གཉགས་གཉག་རུས་གཉགས་ཉག་པློར་

གཉག །གཉུག་གཉིག་གཉུག་མ་( སློ་མའམ་གཤིས། )གཅིག་གི་གཉིག །མཉེད་མཉེལ་ཀློ་

མཉེད་ངལ་བའི་མཉེལ། །ཉློད་ཉློལ་ཉློད་པ་( ཟས། )མལ་དུ་ཉློལ། །

བརས་བརེས་བརས་ཆས་བདུད་རི་བརེས། །སྙིང་བསྙེངས་སྙིང་རེ་འཇིགས་

པའི་བསྙེངས། །སྙློམས་སྙློམ་བཏང་སྙློམས་སྙློམ་ལས་( ལེ་ལློ། )པ། །བསྙུངས་སྙུང་ནློར་

བསྙུངས་འབིགས་བེད་སྙུང་། །རློང་རློངས་རི་རློང་ཐུར་དུ་རློངས། །སྙུན་བསྙུན་སྙུན་

ནད་ནད་ཀིས་བསྙུན། །བརན་གཉན་ཕག་བརན་རི་དྭགས་གཉན། །ཉིང་ཉང་ཉིང་ཁུ་

རུས་ཀི་ཉང་། །སྙློན་བསྙློན་སྙློན་མློངས་བསྙློན་འདིང་བ། །ཉ་ཉྭ་གསེར་ཉ་ཉྭ་སུག་

དལ། །

༼ཏ༽

ཏིང་བཏིང་ཏང་བཏང་ཏིང་ཤགས་དང་། །གདན་བཏིང་ཏང་ཀུན་བཟུང་བ་

བཏང་། །བཏེག་བཏག་བཏགས་གཏག་གེན་བཏེག་དང་། །བཏག་སློ་( འཐག་སྤད། )ཕེ་

བཏགས་གདབ་བུས་གཏག །གཏློང་བསློངས་སློང་སློངས་སྤིན་གཏློང་དང་། །མི་

བསློངས་( མི་ཕན། )སློང་ཕྲག་ཟད་ནས་སློངས། །བཏུང་ལྟློང་ལྟུང་བསྟུངས་བཏུང་བ་

དང་། །མདའ་ལྟློང་ཉེས་ལྟུང་ཐུང་ངུར་བསྟུངས། །སང་སངས་ལྟེང་སེང་བསི་སང་

དང་། །བཞུགས་སངས་ལྟེང་ཀ་ཐློག་གི་སེང་། །གཏློས་བརྟས་ལྟས་ལྟློས་རིའི་གཏློས་( 

བློངས་ཚོད། ) དང་། །ལུས་བརྟས་མཚན་ལྟས་མིག་གིས་ལྟློས། །ཏིལ་བཏུད་བཏུལ་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

གཏུལ་ཏིལ་འབྲུ་དང་། །དྲུང་བཏུད་ བདུད་བཏུལ་བདུག་སློས་གཏུལ། །གཏའ་ལྟ་ས་རྟ་

གཏའ་མ་དང་། །ལྟ་བ་ས་རེ་བཞློན་པའི་རྟ། །བསློད་སློད་གཏློལ་རྟློད་བསློད་བསྔགས་

དང་། །ལུས་སློད་གཏློལ་( ཆ་རྒྱུས། ) མེད་རྟློད་ཐག་བསིངས། །བཏློད་རྟློལ་བརྟློལ་གཏློད་

སློལ་བཏློད་དང་། །ནློར་རྟློལ་ས་བརྟློལ་ལག་ཏུ་གཏློད། །

བསི་སི་གཏི་སྟུ་བསི་གནས་དང་། །བཀུར་སི་གཏི་མུག་བྷ་གའི་སྟུ། །གཏད་

ལྟད་བསད་བརྟད་གཉེར་གཏད་དང་། །ལྟད་མློ་ས་བསད་གློ་བུར་བརྟད། །བརྟགས་

རྟགས་རྟག་ལྟག་ཀུན་བརྟགས་དང་། །རྟགས་མཚན་རྟག་འཛིན་གཉའ་ལྟག་

ཕློགས། །སེགས་སགས་སག་སེག་སེགས་བུ་དང་། །ཡ་སགས་མེ་སག་སེག་ཉམས་

སེག །གཏིགས་གཏུགས་རྟུག་སྟུག་ཆུ་གཏིགས་དང་། །དྲི་གཏུགས་བྲུན་རྟུག་འཐུག་

པློའི་སྟུག །གཏར་ལྟར་སར་བསར་ཁག་གཏར་དང་། །ལྟར་སྣང་སར་བུ་བསྒིགས་པའི་

བསར། །གཏན་བརྟན་བསན་སན་སློ་གཏན་དང་། །བརྟན་བཞུགས་བསན་འཛིན་སན་

ལ་འཁློད། །བསབས་བལྟབས་སབས་བརྟབས་ཟས་བསབས་དང་། །གློས་བལྟབས་

སབས་གཅིག་བེད་པའི་བརྟབས། །

ལྟློགས་དང་རྟློག་དང་རྟློགས་རྣམས་ནི། །བཀྲེས་ལྟློགས་རྟློག་དཔློད་ཚད་མས་

རྟློགས། །རྟུལ་དང་བརྟུལ་དང་བསྟུད་རྣམས་ནི། །རྟུལ་བློ་བརྟུལ་ཞུགས་སྔ་ཕི་

བསྟུད། །གཏང་དང་གཏིང་དང་གཏེང་རྣམས་ནི། །གཏང་རག་གཏིང་ཟབས་གཏའ་མའི་

གཏེང་། །རྟིང་དང་བསིང་དང་བསང་རྣམས་ནི། །ཕི་རྟིང་བསིང་ཚིག་མགློན་གི་

བསང་། །ཏུར་དང་གཏུར་དང་ལྟིར་རྣམས་ནི། །ནན་ཏུར་གཏུར་བུ་ལྟིར་( ལྟེམ། )གིས་

བཀང་། །བཏློགས་དང་གཏློགས་དང་ཏློག་རྣམས་ནི། །སྤུ་བཏློགས་ཕློགས་གཏློགས་
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

ནློར་བུའི་ཏློག །གཏམ་དང་བལྟམས་དང་གཏམས་རྣམས་ནི། །གཏམ་སྨྲ་སྐུ་བལྟམས་

བཅུད་ཀིས་གཏམས། །གཏུན་དང་བསྟུན་དང་བརྟུན་རྣམས་ནི། །གཏུན་ཤིང་གཞན་

བསྟུན་བརློན་པའི་བརྟུན། །གཏིབས་དང་གཏུབས་དང་བཏུབ་རྣམས་ནི། །སྤིན་

གཏིབས་ཤིང་གཏུབས་རུང་བའི་བཏུབ། །

རྟློན་སློན་ཡིད་རྟློན་དམ་ཆློས་སློན། །གཏློ་ལྟློ་ཁློམ་གཏློ་ལྟློ་བ་ལྟིར། །སེའུ་རྟེའུ་

འཇློག་སེའུ་རྒློད་མའི་རྟེའུ། །གཏློར་སློར་བསང་གཏློར་བློར་བའི་སློར། །ཏིག་ཏུག་ཏིག་

ཏ་ཏུག་ཆློམ་སྒ། །གཏུམ་གཏུམས་གཏུམ་པློ་གཡློགས་པའི་( ངག་སྒློན། )གཏུམས། །ཏློན་

བཏློན་ཁ་ཏློན་ཉིན་བཞིན་བཏློན། །སེམས་ལྟེམ་བད་སེམས་ལྟེམ་གིས་གང་། །སློབ་

སློབས་ཟས་སློབ་རལ་གི་སློབས། །ལྟེ་སེས་ལྟེ་བ་སབས་ལེགས་སེས། །སེར་གཏེར་

ཟས་སེར་འཛད་མེད་གཏེར། །བསེར་བརྟེན་བཤེས་བསེན་བཤེས་ལ་བརྟེན། །

༼ཐ༽

ཐིངས་མཐིང་འཐིང་མཐང་ལྷུས་ཐིངས་དང་། །མཐློན་མཐིང་འཐིང་སླད་( སྨློད་

ཚིག)སྨད་ཀི་མཐང་། །ཐི་ཐུ་མཐུ་འཐུ་ཐི་བ་དང་། །ཐུ་བློ་མཐུ་ཆེན་མེ་ཏློག་འཐུ། །ཐིབ་

ཐུབ་འཐིབས་འཐུབ་ཐིབ་པློ་དང་། །དག་ཐུབ་སྤིན་འཐིབས་དུམ་བུར་འཐུབ། །ཐུག་

དང་ཐུགས་དང་མཐུག་རྣམས་ནི། །ཐུག་འཕྲད་ཐུགས་རེ་སྟུག་པློའི་མཐུག(ངག་སྒློན་

ལྟར།)། ། ཐག་དང་འཐག་དང་ཐགས་རྣམས་ནི། །ཉམ་ཐག་ཕེ་འཐག་ཚེམས་ཐགས་

བཟང་། །

ཐུང་དང་ཐློངས་དང་འཐུངས་རྣམས་ནི། །ཐུང་ངུ་ཐློངས་ཤིག་སྐློམ་སྐྱེམས་

འཐུངས( འདས། )། །ཐེངས་དང་འཐེང་དང་ཐང་རྣམས་ནི། །ཐེངས་གཅིག་ཞ་འཐེང་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

མཉམ་བདེའི་ཐང་། །མཐིལ་དང་མཐུད་དང་འཐུལ་རྣམས་ནི། །ལག་མཐིལ་ཆད་

མཐུད་དྲི་བསུང་འཐུལ། །ཐབ་དང་ཐབས་དང་འཐབ་རྣམས་ནི། །ཐབ་ཀ་ཐབས་མཁས་

དག་ལ་འཐབ། །ཐམ་དང་ཐམས་དང་འཐམས་རྣམས་ནི། །ཐམ་ག་ཐམས་ཅད་མཛའ་

མློར་འཐམས། །ཐློས་དང་མཐློས་དང་འཐས་རྣམས་ནི། །སྒ་ཐློས་མདའ་མཐློས་ས་ཞིང་

འཐས། །ཐློད་དང་ཐློལ་དང་མཐློལ་རྣམས་ནི། །མགློ་ཐློད་ཐློལ་བྱུང་སིག་པ་མཐློལ། །

ཐེབས་དང་མཐེབ་དང་འཐེབ་རྣམས་ནི། །བཤློལ་ཐེབས་མཐེབ་རལ་མལ་

གློས་འཐེབ། །ཐློག་དང་ཐློགས་དང་འཐློག་རྣམས་ནི། །ཐློག་མདའ་ཐློགས་མེད་ཁ་སྤུ་

འཐློག །ཐེ་དང་མཐེ་དང་ཐེའུ་རྣམས་ནི། །ཐེ་གཏློགས་མཐེ་བློང་ཐེའུ་རང་

བསྐད། །མཐློན་དང་འཐློན་དང་ཐློན་རྣམས་ནི། །མཐློན་ཀ་མགློ་འཐློན་འགྲུལ་བ་

ཐློན། །ཐད་དང་ཐལ་དང་འཐད་རྣམས་ནི། །ཐད་ཀ་ཐལ་འགྱུར་བློ་ལ་འཐད། །ཐུན་དང་

འཐུན་དང་མཐུན་རྣམས་ནི། །ཐུན་མློང་འཇུད་འཐུན་( སྨད་འཚོང་། ) ཀུན་དང་

མཐུན། །ཐིམ་དང་ཐུམ་དང་འཐུམ་རྣམས་ནི། །

ཆུར་ཐིམ་གེགས་ཐུམ་གློས་ཀིས་འཐུམ( བེད་པ། )། །ཐིག་ཐིགས་ཐིག་གདབ་

ཐིགས་པ་ཟགས། །ཐེག་ཐེགས་ཐེག་ཆེན་ལམ་ལ་ཐེགས། །མཐློང་མཐློངས་གཟུགས་

མཐློང་ནམ་མཁའི་མཐློངས། །ཐེལ་ཐེད་ཐེལ་ཚེ་ཐེད་ལ་བློར། །ཐ་མཐའ་ཐ་མལ་མཐའ་

འཁློབ་དང་། །ཐུལ་ཐུད་དག་ཐུལ་མར་ཕྱུར་ཐུད། །ཐན་འཐན་བཙའ་ཐན་ ནན་ཏན་

འཐན། །ཐུར་མཐུར་གེན་ཐུར་རྟ་ཡི་མཐུར། །ཐློ་མཐློ་ཐློ་ཅློ་དཔངས་སུ་མཐློ། །ཐློར་

འཐློར་ཐློར་ཅློག་ཕློགས་སུ་འཐློར། །ཐློམ་འཐློམས་ཤིང་ཐློམ་མགློ་བློ་འཐློམས། །ཐེམ་

འཐེམས་ཐེམ་སྐས་ནན་ཆགས་འཐེམས ( འཕྲང་མགློར་འཐེབས་ཟེར། )། །མཐར་ཐར་མཐར་
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

ཐུག་ཐར་པ་ཐློབ། །

༼ད༽

གདའ་བདའ་བརྡ་ལྡ་ཡློད་གདའ་དང་། །རློ་བདའ་དུང་བརྡ་ལྡ་ལྡི་བེས། །བདུངས་

གདློང་གདུང་གདུངས་གཞུ་བདུངས་དང་། །ངློ་གདློང་རུས་གདུང་ནད་ཀིས་

གདུངས། །རྡུང་བརྡུངས་བརྡུང་བསློངས་འཚོག་རྡུང་དང་། །ལགས་བརྡུངས་བློ་

བརྡུང་གློགས་དང་བསློངས། །དྲག་དྲགས་དྲེག་དྲེགས་དྲག་པློ་དང་། །ཐལ་དྲགས་དྲེག་

ནད་ཁེངས་དྲེགས་ཆེ། །ལྡིང་ལྡེང་ལྡངས་ལྡང་མཁའ་ལྡིང་དང་། །སེང་ལྡེང་ནེའུ་ལྡངས་

དྲི་བསུང་ལྡང་། །བདེ་སེ་ལྡེ་རྡེའུ་བདེ་སྐྱིད་དང་། །སེ་ཚན་རེ་ལྡེ་རྡློ་ཆུང་རྡེའུ། །བསློགས་

རྡློག་ལྡློག་བདློག་ཉེར་བསློགས་དང་། །ཕྲེང་རྡློག་སླར་ལྡློག་ཡློད་པའི་བདློག །གདུལ་

བདུད་སྡུད་ལྡུད་གདུལ་བ་དང་། །བདུད་རི་ཚུར་སྡུད་འློ་མ་ལྡུད། །ལྡུམ་རྡུམ་སྡུམ་

བསྡུམས་རྩྭ་ལྡུམ་དང་། །ལག་རྡུམ་སྡུམ་པ་( ཁིམ། ) འཁློན་པ་བསྡུམས། །

སིགས་སྡུག་རྡུགས་ལྡུགས་སིགས་མཛུབ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ཐབས་རྡུགས་

སྣློད་དུ་ལྡུགས( འཕྲང་མགློ་ལྟར)། །གདབ་བལྡབས་རྡབ་བརྡབས་གདབ་ལས་

དང་། །བསྐྱར་བལྡབས་རྡབ་འཆལ་( གཏད་མེད་དུ་འགེལ་བ། ) གཏློར་མ་བརྡབས། །བདར་

གདར་སར་བརྡར་ཕི་བདར་དང་། །གདར་རྡློ་སར་མ་སྤུ་གི་བརྡར། །འདྲུད་འདྲིད་འདྲུལ་

སྐན་འདྲིལ་དང་། །སར་འདྲུད་བློ་འདྲིད་རུལ་འགྱུར་འདྲུལ། །ལྡེབས་རྡེབ་སེབ་

བསེབས་གང་ལྡེབས་དང་། །ཕུར་རྡེབ་སེབ་སྦློར་ལྷ་ཅིག་བསེབས། །དློང་དང་དུང་དང་

དུངས་རྣམས་ནི། །དློང་ཟབས་ཆློས་དུང་ཡུལ་ལ་དུངས། །

གདལ་དང་ལྡད་དང་བལྡད་རྣམས་ནི། །ཁབ་གདལ་ལྡད་བེད་སློ་ཡིས་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

བལྡད། །བལྡག་དང་བལྡགས་དང་ལྡེག་རྣམས་ནི། །བལྡག་བ་ལེས་བལྡགས་གཡློ་བའི་

ལྡེག །རྡལ་དང་བསད་དང་བརྡལ་རྣམས་ནི། །གློང་རྡལ་མལ་བསད་ཐང་མར་

བརྡལ། །སློང་དང་ལྡློང་དང་ལྡློངས་རྣམས་ནི། །ཤིང་སློང་ལྡློང་རློས་བློ་མིག་

ལྡློངས། །གདེག་དང་གདགས་དང་བརྡེགས་རྣམས་ནི། །གེན་གདེག་གདགས་གཞི་

དབྱུག་པས་བརྡེགས། །དྲིང་དང་དྲང་དང་དྲངས་རྣམས་ནི། །གཞན་དྲིང་དྲང་དློན་

གནས་ནས་དྲངས། །དྲེ་དང་དྲས་དང་དྲེས་རྣམས་ནི། །མློན་དྲེ་( ངག་སྒློན། )དྲས་དྲུབས་

རྩྭ་དྲེས་མ། །དྭངས་དང་དེང་དང་དེངས་རྣམས་ནི། །དྭངས་གསལ་དེང་དུས་གཞན་དུ་

དེངས། །

མདུང་དང་མདློངས་དང་འདློང་རྣམས་ནི། །མདའ་མདུང་སྒློ་མདློངས་འགློ་བའི་

འདློང་། །མདུང་དང་འདུད་དང་འདུལ་རྣམས་ནི། །སྲུང་མདུད་གུས་འདུད་མ་རུངས་

འདུལ། །གདམ་དང་གདམས་དང་བསམས་རྣམས་ནི། །གདམ་ང་གདམས་ངག་ཉེས་

པ་བསམས། །བསྡུར་དང་ལྡིར་དང་ལྡུར་རྣམས་ནི། །གློས་བསྡུར་འབྲུག་ལྡིར་ཐུག་པ་

ལྡུར། །འདིང་དང་འདང་དང་འདེང་རྣམས་ནི། །སན་འདིང་ཕེས་འདང་སང་ཉིན་

འདེང་། །གདུས་དང་བསྡུས་དང་ལྡུས་རྣམས་ནི། །སྨན་གདུས་མདློར་བསྡུས་ལྷག་མ་

ལྡུས། །དྲུང་དང་དྲློངས་དང་དྲུང་རྣམས་ནི། །ཞབས་དྲུང་སྤན་དྲློངས་དྲུངས་ནས་

ཕྱུང་། །

སློམ་དང་བསློམས་དང་ལྡློམ་རྣམས་ནི། །སིན་སློམ་ཁློན་བསློམས་ལྡློམ་བུ་

བ། །སློ་དང་བདློ་དང་རྡློ་རྣམས་ནི། །སློག་སློ་དར་བདློ་བག་གི་རྡློ། །གདུགས་དང་

གདུག་དང་བདུག་རྣམས་ནི། །དབུབ་གདུགས་གདུག་རྩུབ་སློས་ཀིས་བདུག །གདེང་
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

དང་གདངས་དང་གདེངས་རྣམས་ནི། །གདེང་ཐློབ་གདངས་སྙན་གདེངས་ཀ་

བརིད། །གདིང་གདང་གདིང་བ་གློས་ཀི་གདང་། །སང་རྡང་ཆགས་སང་འདློགས་ཐག་

རྡང་། །སིག་བསིགས་སིག་ཅན་གཞན་ལ་བསིགས། །འདྲད་འདྲལ་སེན་འདྲད་བཅས་

ཁིམས་འདྲལ། །མདློས་འདས་མདློས་གླུད་མྱ་ངན་འདས། །མདང་མདངས་མཚན་

མདང་ཚོན་གི་མདངས། །འདད་འདལ་ཆགས་འདད་སྣག་ཚ་འདལ། །ད་དྭ་ད་ལྟ་དྭ་

ཕྲུག་མང་། །དློད་དློལ་ཚབ་དློད་ཉ་ཡི་དློལ། །དྲེལ་དྲེད་རྟ་དྲེལ་གཅན་གཟན་དྲེད། །དྲིལ་

དྲུད་ཤློག་དྲིལ་ས་ལ་དྲུད། །ལྡེར་སེར་ལྡེར་སྐུ་སེར་མློ་རྣློ། །འདྲི་འདྲུ་གཏན་འདྲི་ཁུང་བུ་

འདྲུ། །མདའ་འདའ་མདའ་གཞུ་མྱ་ངན་འདའ། །འདི་འདུ་འདི་ཉིད་འདུ་ལློང་བེད། །

འདློ་མདློ་འདློ་མེད་ལུང་བའི་མདློ། །མདེ་འདེ་མདེའུ་མེ་ལ་འདེ། །གདུ་བསྡུ་

སྨན་གདུ་ཡུལ་ཁལ་བསྡུ། །གདློད་སློད་གདློད་མ་མལ་དུ་སློད། །འདྲེ་འདྲེས་འདྲེ་གདློན་

འློ་ཆུ་འདྲེས། །འདབ་འདབས་པད་འདབ་གློང་གི་འདབས། །མདློར་འདློར་མདློར་

བསྡུས་སྙིགས་མ་འདློར། །དྲློག་དྲློགས་ཁ་དྲློག་( ཁ་སྐྱིད། )ཁུར་བློའི་དྲློགས། །དག་

དྭགས་རྣམ་དག་རི་དྭགས་དང་། །གདན་ལྡན་གདན་ཁི་སྐལ་ལྡན་བུ། །

འདློད་འདློལ་ཅི་འདློད་ས་གཤིན་འདློལ། །གདློལ་རྡློལ་གདློལ་བ་ཆུ་མིག་

རྡློལ། །དྲུ་དྲི་དྲུ་གུ་སློས་ཀི་དྲི། །མདློག་འདློགས་ཚོན་མདློག་རྟ་དྲེལ་འདློགས། །འདློམ་

འདློམས་ལག་འདློམ་གསང་ནས་འདློམས། །རྡིབ་ལྡིབ་ཐློག་རྡིབ་ལྡབ་ལྡིབ་སྐད། །དློག་

དློགས་ཁློན་དློག་དློགས་ཟློན་བེད། །དུས་དེས་དུས་ཚོད་རྒྱུད་འཇམ་དེས། །རྡློབ་

ལྡློབས་ཕེག་རྡློབ་ཆློས་ལྡློབས་སྐྱེན། །ལྡློག་རྡློག་འགློ་ལྡློག་རྡློག་པས་བེད། །གདས་

གདློས་གདས་སྨྲ་( གློ་བར་བས་པ། )གདློས་པ་འཛིན། །བདས་བསློས་ཕྱུགས་བདས་སློག་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

ལ་བསློས། །དུག་དུགས་དུག་ཟློས་དུགས་ཀིས་བཅློས། །རྡློར་སློར་གི་རྡློར་ཐུག་སློར་

གཏུབ། །དིང་དང་དིང་སང་དང་བ་སྐྱེ། །གདློན་ལྡློན་ཀློག་གདློན་དྲི་ལན་ལྡློན། །

༼ན༽

ནབ་དང་མནབ་དང་མནབས་རྣམས་ནི། །ནབ་སློ་མནབ་རལ་( ཁ་ཟས། )ཆློས་

གློས་མནབས། །ནང་དང་ནངས་དང་ནིང་རྣམས་ནི། །ཕི་ནང་ནངས་དུས་ན་ནིང་

མཐློང་། །གནག་དང་རྣག་དང་བརྣགས་རྣམས་ནི། །གནག་ཕྱུགས་རྣག་ཁག་ཡིད་ལ་

བརྣགས། །གནམ་དང་རྣམ་དང་རྣམས་རྣམས་ནི། །གནམ་སྔློན་རྣམ་གཞག་མང་ཚིག་

རྣམས། །མནློག་དང་བརྣློགས་དང་ནློག་རྣམས་ནི། །ཟས་མནློག་སྦས་བརྣློགས་ཤ་སའི་

ནློག །ནན་དང་མནན་དང་བརྣན་རྣམས་ནི། །ནན་ཏན་མནན་གཏད་ངེས་བཟུང་

བརྣན། །མནལ་དང་ནད་དང་ནལ་རྣམས་ནི། །མནལ་གཟིམ་ནད་པ་ནལ་བུ་སྐྱེས། །མན་

དང་ནམས་དང་མནམ་རྣམས་ནི། །ནམ་ཞིག་བསློད་ནམས་དྲི་མ་མནམ། །གནང་

གནངས་གནང་སྦིན་གནངས་ཉིན་བེད། །བརྣངས་རྣང་ཟས་བརྣངས་ཞིང་རྣང་མ( ས་

སང་ངམ་ཤུས་བཟློས་པའི་ཞིང་ཆུ་མ། )། །སྣློན་སྣློན་ ཟས་སྣློན་རྒྱུ་སྐར་སྣློན། །རྣློན་གནློན་མཚོན་

རྣློན་ཞབས་ཀིས་གནློན། །སྣམ་བསྣམས་སྣམ་བུ་རྡློ་དྲིལ་བསྣམས། །གནས་གནློས་

གནས་འདིར་བདེར་གནློས་ཤིག །

ན་མནའ་ན་འཆི ་མནའ་ལ་གཏད། །གནའ་རྣ་གནའ་དུས་རྣ་ལློང་

འདློགས། །སྣལ་བསྣད་སྣལ་མ་སློར་མློ་བསྣད། །རྣལ་གནད་རྣལ་མ་གནད་དུ་

སློང་། །བསྣུབས་སྣྲུབས་སློལ་བསྣུབས་རྒྱུ་སྐར་སྣྲུབས། །བསྣུར་སྣུར་དུས་བསྣུར་

སྣག་ཚ་སྣུར། །ནློད་མནློལ་ལུང་ནློད་མནློལ་བ་བསངས། །ནག་ནགས་མདློག་ནག་
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

ནགས་ཚལ་སྟུག །ནིས་ནུས་ཅིར་ནིས་( སྨན་ཕེ་མ། )འློ་མ་ནུས། །སྣར་བསྣར་སྣར་མ་

མཇུག་མ་བསྣར། །སྣློད་བསྣློལ་སྣློད་བཅུད་ཕན་ཚུན་བསྣློལ། །མནློ་རྣློ་མནློ་བསམ་

ཤེས་རབ་རྣློ། །གནློང་ནློངས་ངློ་གནློང་ཉེས་པའི་ནློངས། །ནུད་ནུལ་ནུད་ཆུང་སྐྱང་

ནུལ་བེད། །ནར་མནར་ནར་མ་ཨ་ནེས་མནར། །ནློམ་ནློམས་ནློམ་བུ་( ཟས། )ལག་པས་

ནློམས། །ནུ་ནི་ནུ་མ་ནི་གུ་མ། །ནས་མནློས་གློ་ནས་སློམ་པ་མནློས། །

༼པ༽

དཔག་དཔགས་དཔག་ཚད་བློ་ཡིས་དཔགས། །དཔློང་དཔུང་དཔློང་ས་དཔུང་

བ་གཏུམ། །དཔངས་དཔང་དཔངས་མཐློ་དཔང་བློར་གསལ། །པི་པུ་པི་ཝང་པུ་ཤུད་

བ། །པུར་པིར་པུར་ཁང་ལྷ་བཟློའི་པིར། །སང་སངས་སང་ལློངས་བློ་ཡིས་

སངས། །ལྤགས་པགས་མི་ལྤགས་མིའི་པགས་པ། །སྤས་སྤློས་གཅེས་སྤས་སྤློས་ནས་

བཤད། །སྤང་སྤིངས་སྤང་ཀི་ཆུ་ལ་སྤིངས་( བིང་དུ་བཅུག་པ། )། །

སློས་སེའུ་བདུག་སློས་སེའུ་མཁར། །པློད་སློད་ལག་པློད་( ལས་བསེབས། )ས་

གཡེར་སློད། །དཔང་དཔངས་དཔང་ཐག་ཐུར་དུ་དཔངས། །སྤིང་སྤིངས་སྤིང་ཡིག་ཁ་

སང་སྤིངས། །དཔྲལ་སྤད་དཔྲལ་བ་གཞན་ལ་སྤད། །སློང་སྤུངས་འཁྲུལ་སློང་ཕུང་བློར་

སྤུངས། །

༼ཕ༽

ཕུང་ཕློངས་འཕློང་འཕློངས་ཕུང་བློ་དང་། །དབུལ་ཕློངས་འཕློང་སྐྱེན་ལུས་ཀི་

འཕློངས། །ཕྲད་ཕྲལ་འཕྲད་འཕྲལ་ཚིག་ཕྲད་དང་། །ཁ་ཕྲལ་ནང་འཕྲད་འཕྲལ་གི་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

དློན། །ཕྲུག་ཕྲུགས་འཕྲིག་འཕྲིགས་ཕྲུག་གུ་དང་། །ཕྲུགས་གཅིག་ཁུ་འཕྲིག་འཕྲིགས་

ཚུད་པ། །ཕང་ཕངས་འཕང་འཕངས་རིའི་ཕང་( པང་། )དང་། །གཅེས་ཕངས་གློ་འཕང་

རྒྱང་དུ་འཕངས། །ཕད་དང་ཕལ་དང་འཕལ་རྣམས་ནི། །ཕད་བུ་ཕལ་ཆེར་འཕལ་ག་

འགིགས། །ཕག་དང་ཕགས་དང་འཕག་རྣམས་ནི། །ཕག་རྒྱ་ཕགས་ལྷམ་གད་སྙིགས་

འཕག །ཕག་དང་འཕགས་དང་འཕག་རྣམས་ནི། །ཕག་རྒློད་ཁད་འཕགས་འཕག་ནས་

ལངས། །

ཕྲེང་དང་འཕྲང་དང་འཕྲེང་རྣམས་ནི། །བགང་ཕྲེང་ལམ་འཕྲང་སེམས་ལ་

འཕྲེང་། །འཕྲློས་དང་འཕྲེས་དང་འཕྲས་རྣམས་ནི། །འློད་འཕྲློས་གཞློགས་འཕྲེས་

དྲེའུས་འཕྲས། །ཕྲི་དང་ཕྲུ་དང་འཕྲུ་རྣམས་ནི། །སྣློན་ཕྲི་ཕྲུ་མ་རྒློད་འཕྲུ་ལྡེམ། །ཕེ་དང་

འཕེ་དང་འཕས་རྣམས་ནི། །བཏགས་ཕེ་འཕེ་བློ་གཞན་ལ་འཕས། །ཕུད་དང་ཕུལ་དང་

འཕུལ་རྣམས་ནི། །ཟས་ཕུད་ཕུལ་ཡློན་རླུང་གིས་འཕུལ། །ཕུག་དང་ཕུགས་དང་

ཕིགས་རྣམས་ནི། །བག་ཕུག་འཕྲལ་ཕུགས་དཀའ་གནད་ཕིགས། །ཕྲ་འཕྲ་ཕྲ་རགས་

རྐང་བའི་འཕྲ། །འཕར་ཕར་འཕར་བ་ཕར་ལ་རྒྱུག །ཕློ་འཕློ་ཕློ་ཉ་གནས་ནས་

འཕློ། །ཕུབ་ཕིབས་ཕུབ་རལ་རྒྱ་ཕིབས་འགེལ། །ཕུར་འཕུར་ཕུར་བུ་མཁའ་ལ་

འཕུར། །ཕིར་འཕྱུར་ཕིར་འློང་འློ་མ་འཕྱུར། །ཕི་འཕི་ཕི་དྲློ་འགློར་བའི་འཕི། །ཕྱུགས་

ཕྱུག་གནག་ཕྱུགས་ནློར་གིས་ཕྱུག །ཕློགས་ཕློག་འགེད་ཕློགས་གདམས་ངག་

ཕློག །ཕན་འཕན་ཕན་འདློགས་དར་གི་འཕན། །ཕང་ཕིང་ཕང་ངེ་ཕིང་བ་

གློན། །འཕིངས་འཕངས་སྐ་འཕིངས་བུམ་མཆུ་འཕངས། །
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

༼བ༽

བང་དང་བིངས་དང་བིང་རྣམས་ནི། །བང་ཕློགས་བིངས་འདྲེན་ཆུ་རུ་

བིིང་། །བེ་དང་བེས་དང་བློས་རྣམས་ནི། །བ་བེ་རྒྱན་བེས་གཞན་དུ་བློས། །བིད་དང་

བྲུལ་དང་བྲུད་རྣམས་ནི། །བསླུ་བིད་ཟས་བྲུལ་བྲུད་བྲུད་ཟ། །བེ་དང་བེས་དང་བློས་

རྣམས་ནི། །བེ་མ་བེས་སུ་བ་བ་བློས། །འབང་དང་འབིང་དང་འབེང་རྣམས་ནི། །རེས་

འབང་རབ་འབིང་འབེང་བས་འཁིག །དབེ་དང་སྤེས་དང་སྤེ་རྣམས་ནི། །བཙོག་དབེ་

འཁགས་སྤེས་སློག་ཆགས་སྤེ། །བུད་དང་བུལ་དང་བིལ་རྣམས་ནི། །ཕིར་བུད་

འགངས་བུལ་བིལ་བ་སྐྱེས། །བུང་དང་བློང་དང་བློངས་རྣམས་ནི། །བུང་བ་རི་བློང་

བློངས་ཚད་ཆུང་། །

ལྦ་དང་རྦ་དང་སྦ་རྣམས་ནི། །ལྦ་བ་རྦ་ཀློང་ལློག་ཏུ་སྦ། །འབང་དང་འབངས་དང་

འབིང་རྣམས་ནི། །ལྟློ་འབང་འཁྲུ་འབངས་( འཕྲང་མགློ )ཆུ་ལ་འབིང་། །བག་བེགས་བག་

རི་མགློ་སྐྱེས་བེགས། །བི་བྲུ་ཁ་བི་བྲུ་བ་ཚ་( ལྟློགས་པ། )། །བིས་བྲུས་ལྷ་བིས་ཁུང་བུ་

བྲུས། །འབིམ་འབྲུམ་ཆུ་འབིམ་འབྲུམ་བུའི་ནད། །འབག་འབགས་འདྲ་འབག་བཙོག་

པའི་འབགས། །བག་བགས་བག་ཆགས་བགས་ཀིས་ཕྲ། །བལ་བད་ལུག་བལ་བད་

ཀན་ནད། །བློས་བས་མགློན་བློས་ཟད་པའི་བས། །བློད་བློལ་བློད་མི་རྐང་ལག་

བློལ། །དབངས་དབིངས་སྐད་དབངས་ཆློས་ཀི་དབིངས། །བེལ་བེད་དལ་བེལ་

འཇིགས་པའི་བེད། །འབས་འབློས་འབས་ཆན་སྐག་ནས་འབློས། །སྦལ་རྦད་སྦལ་བ་

ནློར་སྐྱློང་རྦད། །

ལྦློས་སྦློས་ལྟློ་ལྦློས་( རྔློག་ལློ་དང་བམས་པ་གིང་བ་སློགས་བཞེད། )རྐུན་རས་སྦློས། །སྦིད་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

སྦྲུལ་ལུས་སྦིད་རྐང་བརྒྱའི་སྦྲུལ། །བབ་བབས་སྐབས་བབ་ཐུར་དུ་བབས། །སྦང་

སྦངས་སྦང་མ་ཆུ་ལ་སྦངས། །འབྱུང་འབློངས་འབྱུང་ཁམས་སེམས་མཆློག་

འབློངས། །བྲུན་བིན་བ་བྲུན་ཚོང་ཟློང་བིན། །བི་བྱུ་བི་ལ་བྱུ་རུ་( ངག་སྒློན། )དམར། །བང་

བངས་བང་དློར་ཉམས་སུ་བངས། །བྱུག་བྱུགས་བྱུག་པ་ལུས་ལ་བྱུགས། །སྦློང་

སྦློངས་དགེ་སྦློང་འཁྲུ་བའི་སྦློངས། །བང་བེང་བང་འློག་བེང་ཆགས་ན། །འབི་འབྲུ་འབི་

གཡག་གློ་ནས་འབྲུ། །འབལ་འབད་འདུ་འབལ་རྩུབ་མློས་འབད། །འབློག་འབློགས་སྨློ་

འབློག་བསླབ་པ་འབློགས། །འབུད་འབུལ་ཕིར་འབུད་མཆློློད་པ་འབུད། །འབུངས་

སྦུངས་འབད་འབུངས་སློབས་ཀི་སྦུངས། །སྦང་སྦེངས་སྦང་མ་ཆུ་རྒྱུན་སྦེངས། །བང་

བངས་བང་རལ་ཆུ་ལ་བངས། །བབ་བབས་བབ་སྔགས་བེ་མས་བབས། །འབལ་

འབད་སྐ་འབལ་ཆློས་ལ་འབད། །འབློད་འབློལ་མགློན་འབློད་འབློལ་གདན་

འདིང་། །བག་བགས་བདེ་བག་རྣ་བ་བགས། །

དབིག་དབྱུག་ནློར་དབིག་དབྱུག་པ་འཕར། །བུམ་བིམ་ཆུ་བུམ་བིམ་པའི་

འབས། །འབློང་འབློངས་འབློང་གཡག་བསེན་པའི་འབློངས། །དབུགས་དབུག་སློག་

དབུགས་མཚོན་གིས་དབུག །འབློག་དབློག་འབློག་དགློན་གཞན་ནློར་དབློག །དབལ་

དབད་རྣློ་དབལ་བད་པའི་དབད། །དབད་དབལ་དབད་བ་དབལ་བ་དཀའ། །བིད་བིལ་

ད་བིད་ཀློ་བིལ་སྨན། །དབྱུ་དབི་དབྱུ་གུ་རི་མློ་དབི། །སྦློམ་སྦློམས་སྦློམ་ཕྲ་ཕློགས་

གཅིག་སྦློམས། །

༼མ༽

དམར་དང་སྨྲ་དང་སྨར་རྣམས་ནི། །ཁ་དམར་གཏམ་སྨྲ་ཟློང་མིན་སྨར། །མློང་
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

དང་མློངས་དང་རློངས་རྣམས་ནི། །ཐུན་མློང་ཉློན་མློངས་དློན་ལ་རློངས། །ར་དང་སྨ་

དང་དམའ་རྣམས་ནི། །ར་ཅན་སྨ་ཕབ་དམའ་སར་བཞག །རད་དང་སྨད་དང་སྨལ་

རྣམས་ནི། །རད་བྱུང་སློད་སྨད་རྒྱུ་སྐར་སྨལ། །དམས་དང་རློས་དང་རས་རྣམས་

ནི། །ཉམ་དམས་ཞིང་རློས་མཚོན་གིས་རས། །སྨས་དང་སྨློས་དང་སྨློས་རྣམས་

ནི། །ཚིག་སྨྲས་སྨྲློས་ཤིག་སྨློས་ཅི་དགློས། །རེད་དང་རེལ་དང་སྨེལ་རྣམས་ནི། །གློང་

རེད་བལ་རེལ་སུག་སྨེལ་སྨན། །དམངས་དང་རང་དང་སྨྲེང་རྣམས་ནི། །དམངས་

རིགས་རིག་རང་ལློག་སྨྲའི་སྨྲེང་། །

རྨུགས་དང་རིག་དང་རིགས་རྣམས་ནི། །རྨུགས་འཛིན་རྟ་རིག་རིགས་བུ་

མང་། །སྨིག་དང་སྨྲིག་དང་སྨུག་རྣམས་ནི། །སྨིག་རྒྱུ་ངུར་སྨྲིག་སྨུག་པ་འཐིབས། །མག་

དང་དམག་དང་རེག་རྣམས་ནི། །མག་པ་དམག་དཔུང་རེག་མེད་བཅློམ། །མིང་དང་

མང་དང་མངས་རྣམས་ནི། །མིང་བཏགས་མང་བློ་མངས་ཆེས་པ། །དམིགས་དམིག་

བློས་དམིགས་བུ་གའི་དམིག །དམེ་རེ་དམེ་གིབ་བསིས་རེ་བེད། །སྨེ་སྨྲེ་སྨེེ་བ་སྨྲེ་

སྔགས་འདློན། །རློན་སྨློན་རློན་དློར་ཆློས་ལ་སྨློན། །དམློད་སྨློད་དམློད་བཙུགས་ཚིག་

གིས་སྨློད། །མྱང་རྨྱང་རློ་མྱང་བ་རྨྱང་བེད། །

མྱགས་མྱག་རློ་མྱགས་ལན་ལིན་མྱག །མྱུག་སྨྱུག་ས་མྱུག་སྨྱུག་མའི་

ཚལ། །དམུས་རྨུས་དམུས་ལློང་སུན་པའི་རྨུས། །དམུ་རི་དམུ་ཆུ་རི་ལམ་

འཁྲུལ། །མལ་མད་མལ་ས་བདེན་པའི་མད། །མློལ་མློད་མློལ་མཆིད་མང་བའི་

མློད། །མེས་མློས་མེས་པློ་མློས་གུས་ཆེ། །མུན་མིན་མུན་པ་ལྷ་མིན་ཕམ། །མུག་མིག་

གཏི་མུག་མཐློང་བེད་མིག །མེན་རེན་མུ་མེན་རེན་བུ་སྐང་། །མི་མུ་ལྷ་མི་མུ་མཐའ་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

མེད། །མེལ་མེད་མེལ་ཚེ་དློགས་པ་མེད། །དམན་སྨན་དམན་པ་ཀུན་ལ་སྨན། །

༼ཙ༽

᪽ᨵ་᩶ᩏ་᪠᪽ᨵ་᩶ᩏ་᪠᪽ᨵ་རྣ᪱་᪄ᨑ། །ཙག་སྒ་རྡློ་བཙག་ཚགས་ཀིས་

བཙགས། །གཙགས་དང་བརེགས་དང་རེག་རྣམས་ནི། །གཙགས་བུ་ཁང་བརེགས་

རིན་ལ་རེག །རིབ་དང་རིབས་དང་རྩུབ་རྣམས་ནི། །རིབ་རུས་འཁློར་རིབས་གདུག་

རྩུབ་ཆེ། །རློད་དང་རློལ་དང་སྩློལ་རྣམས་ནི། །འཐབ་རློད་འབད་རློལ་དངློས་གྲུབ་

སྩློལ། །རབ་དང་རབས་དང་བཙབས་རྣམས་ནི། །སྐྱུར་རབ་( ཆང་འདྲ་བའི་ བཏུང་བ། )ཞློ་

རབས་( རུ་རི། )གི་ཡིས་བཙབས། །གཙང་དང་རངས་དང་རང་རྣམས་ནི། །གཙང་མ་

རངས་པ་ཚེར་མའི་རང་། །

རིང་དང་བརེངས་དང་བཙངས་རྣམས་ནི། །རིང་བློ་གློས་བརེངས་སྣློད་དུ་

བཙངས། །བཙད་བཙལ་བཙད་པློ་སློར་བ་བཙལ། །ཙོང་བཙོངས་སློག་ཙོང་ཟློང་རས་

བཙོངས། །རིད་བཙུད་རིད་པ་སྣློད་དུ་བཙུད། །བཙོན་བརློན་བཙོན་ར་ཆློས་ལ་

བརློན། །རིག་བརིགས་རིག་པ་དྲང་བློར་བརིགས། །རི་བརི་བདུད་རི་གངས་ཀ་

བརི། །བརད་རད་ཆློས་བརད་རད་ནས་འབིན། །རམ་བརམས་ཕེ་རམ་བསན་བཅློས་

བརམས། །བཙན་ཙན་བཀའ་བཙན་ཙན་དན་ཤིང་། །བཙས་བཙོས་བུ་བཙས་རེན་པ་

བཙོས། །ར་རྩྭ་ར་རྒྱུས་རྩྭ་སྔློན་སྐྱེས། །བཙམས་ཙམ་མཐློ་བཙམས་ཙམ་པ་ཀ །ཙོག་

བཙོགས་ཙོག་བུ་བརྡེགས་བཙོགས་བས། །གཙོ་གཙོད་གཙོ་བློ་རི་དྭགས་གཙོད། །ཙོ་

བཙོ་ནེ་ཙོ་བཙོ་བག་མཁན། །གཙུབ་གཙུབས་གཙུབ་ཤིང་གཙུབས་ནས་འབར། །རལ་

སྩལ་མཐུ་རལ་འདློད་དགུ་སྩལ། །
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

༼ཚ༽

ཚ་ཚྭ་དང་མཚའ་རྣམས་ནི། །ཚ་གང་ཚྭ་སློག་གཅན་གཟན་མཚའ་( དྲེད་དམ་

འཕར་བ། )ཚོང་དང་འཚོང་དང་མཚུངས་རྣམས་ནི། །ཉློ་ཚོང་ཟློང་འཚོང་འདྲ་བའི་

མཚུངས། །ཚེགས་དང་ཚགས་དང་ཚེག་རྣམས་ནི། །དཀའ་ཚེགས་ཆུ་ཚགས་ཡི་

གེའི་ཚེག །ཚེ་དང་འཚེ་དང་མཚེ་རྣམས་ནི། །ཚེ་བསློད་གནློད་འཚེ་སྔློ་ཡི་

མཚེ། །མཚེས་དང་ཚོས་དང་ཚེས་རྣམས་ནི། །ཁིམ་མཚེས་ཚོན་ཚོས་ཟླ་བའི་

ཚེས། །ཚོ་དང་འཚོ་དང་མཚོ་རྣམས་ནི། །ལུས་ཚོ་སློག་འཚོ་ཆུ་ཡི་མཚོ། །མཚལ་

དང་འཚལ་དང་ཚལ་རྣམས་ནི། །མཚལ་ཆེན་ཕག་འཚལ་ སྐྱེད་མློས་ཚལ། །

ཚར་དང་འཚར་དང་མཚར་རྣམས་ནི། །ཟད་ཚར་འཛད་འཚར་ངློ་མཚར་

ཆེ། །ཚེར་དང་འཚེར་མཚེར་རྣམས་ནི། །ཚེར་མ་འློད་འཚེར་འབློག་རུའི་

མཚེར། །ཚུར་དང་འཚིར་དང་མཚུར་རྣམས་ནི། །ཚུར་ཤློག་ཏིལ་འཚིར་རུས་ཀི་

མཚུར། །ཚིལ་ཚུད་ཤ་ཚིལ་ནང་དུ་ཚུད། །ཚུལ་མཚུལ་གནས་ཚུལ་མཆུ་ཡི་

མཚུལ། །འཚབ་འཚབས་སྐྱིན་འཚབ་བློ་འཚབས་དང་། །འཚམ་འཚམས་བློར་འཚམ་

མཐློ་འཚམས་པ། །མཚམས་ཚམ་ས་མཚམས་ཚམ་རྔམས་བེད། །མཚང་འཚེངས་

སྐྱེན་མཚང་རྒྱལ་ཚིམས་འཚེངས། །ཚང་ཚངས་ཆ་ཚང་ཚངས་པར་སྤློད། །འཚང་

འཚངས་འཚང་རྒྱ་ནང་དུ་འཚངས། །ཚོམ་ཚོམས་ཚོམ་བུ་ཁང་བའི་ཚོམས། །ཚོད་

ཚོལ་ཆུ་ཚོད་སློར་བ་ཚོལ། །

ཚན་མཚན་སེ་ཚན་ལྷ་ཡི་མཚན། །མཚོན་ཚོན་མཚོན་ཆ་དཀར་དམར་

ཚོན། །ཚེམ་ཚེམས་ཚེམ་བུ་ཐགས་བཟང་ཚེམས། །ཚུ་ཚི་ཚུ་རི་བལ་གི་ཚི། །ཚིག་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

ཚིགས་ཚིག་རྐང་མཚམས་ཀི་ཚིགས། །ཚིས་ཚུས་སློ་ཚིས་( སློ་ནམ། )ཞལ་ཚུས་( ཞལ་

ཟས། )བཞེས། །མཚག་འཚག་ལུས་མཚག་( ལི་གུར། )འཛོམ་པའི་འཚག །ཚབ་ཚབས་

སྐུ་ཚབ་ཚབས་ཆེར་ན། །མཚེད་འཚེད་དུར་མཚེད་( གནས། )འཁུར་བ་འཚེད། །མཚོག་

འཚོག་མཚོག་མ་( འཕྲང་མགློར་འཚོགས་ཟེར། )དབྱུག་པས་འཚོག །ཚུབ་འཚུབས་ཚུབ་མ་

དུ་བ་འཚུབས། །ཚོགས་འཚོགས་ཚོགས་པ་ནང་དུ་འཚོགས། །

༼ཛ༽

མཛངས་དང་འཛིངས་དང་འཛེང་རྣམས་ནི། །མཁས་མཛངས་འཐབ་འཛིངས་

རྡློ་ཡི་འཛེང་། །མཛོད་དང་འཛོལ་དང་མཛོལ་རྣམས་ནི། །བང་མཛོད་ལམ་འཛོལ་རིའི་

མཛོལ་བུ། །ཛ་དང་མཛའ་དང་འཛའ་རྣམས་ནི། །ཛ་ལང་མཛའ་གཅུགས་ཆུད་འཛའ་

བ། །བརིས་དང་རྫུས་དང་བརྫུས་རྣམས་ནི། །ཟན་བརིས་རྫུས་སྐྱེས་བཟང་ལྟར་

བརྫུས། །རི་བརི་ཕྱུགས་རི་རྡློག་པས་བརི། །རྫུ་བརྫུ་རྫུ་འཕྲུལ་ལྷ་རུ་བརྫུ། །འཛུད་

འཛུལ་སྣློད་འཛུད་ཁུང་བུར་འཛུལ། །འཛག་འཛེགས་ཆུ་འཛག་རི་ལ་འཛེགས། །

མཛད་འཛད་ཆློས་མཛད་སིག་སྒིབ་འཛད། །མཛེས་མཛེ་མཛེས་སྡུག་ནད་ཀི་

མཛེ། །རློང་རློངས་མཁར་རློང་ནློར་གི་རློངས། །མཛེར་འཛེར་ཤ་མཛེར་ལློགས་སྐྱེས་

འཛེར། །འཛུར་འཛིར་ལམ་འཛུར་བཙིར་བའི་འཛིར། །རས་བརེས་བུམ་རས་རལ་བ་

བརེས། །

༼ཝ༽

ཝ་ཝལ་ཝ་སྐྱེས་ཝལ་ལེར་སྣང་། །
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

༼ཞ༽

ཞང་ཞེང་ཚ་ཞང་འཕྲེད་ཞེང་ཆེ། །གཞང་བཞེངས་གཞང་སིན་ལངས་པའི་

བཞེངས། །གཞུག་གཞིག་མངག་གཞུག་བློ་ཡིས་གཞིག །གཞེས་གཞས་འཚོ་གཞེས་

གླུ་གཞས་འཐེན། །བཞེས་བཞློས་ཟས་བཞེས་འློ་མ་བཞློས། །གཞི་གཞུ་གཞི་བེས་

མདའ་གཞུ་འགེངས། །བཞི་བཞུ་གངས་བཞི་རི་མར་བཞུ། །ཞྭ་ཞ་ཞྭ་མློ་རྐང་ལག་

ཞ། །ཞུ་ཞི་ཆློས་ཞུ་བར་ཆད་ཞི། །ཞེ་ཞེས་ཞེ་འདློད་ཞེས་བ་སློགས། །ཞློལ་ཞློད་ཞློལ་

བློ་ཆར་ཞློད་ཆེ། །ཞློག་ཞློགས་སྐྱུར་ཞློག་ནངས་སྔའི་ཞློགས། །

ཞད་ཞལ་བླུན་ཞད་གདློང་གི་ཞལ། །ཞིག་ཞུགས་ཞིག་རལ་ཚོགས་ལ་

ཞུགས། །ཞུམས་ཞིམ་དཔའ་ཞུམས་ཞིམ་མངར་ཟས། །གཞློན་བཞློན་ན་གཞློན་བཞློན་

པའི་རྟ། །བཞློགས་( འདས། )གཞློགས་ཤིང་བཞློགས་རིབ་ཀི་གཞློགས། །གཞའ་བཞའ་

གཞའ་ཚོན་རླན་གི་བཞའ། །བཞིན་བཞུན་བཞིན་རས་བཞུན་པའི་( ལེགས་པ། )

བན། །གཞལ་བཞད་གཞལ་བ་བཞད་གད་བེད། །( ལློངས། )ཉུལ། །གཞུང་གཞུངས་

གཞུང་དློན་ཡིད་གཞུངས་པ( བློ་གསལ། )། །གཞར་བཞར་གཞར་ཡང་སྐ་བཞར་

མཁས། །གཞུར་བཞུར་གཞུར་( ཟུར། )བརྟག་མར་ཁུ་བཞུར། །ཞག་ཞགས་ཚིལ་

ཞགས་པས་བཅིངས། །བཞུས་གཞིས་མར་བཞུས་གཞིས་ཀ་ཆེ། །

༼ཟ༽

གཟིག་གཟིགས་གཟུག་གཟུགས་སག་གཟིག་དང་། །སྤན་གཟིགས་ཤ་

གཟུག་མཛེས་པའི་གཟིགས། །བཟུང་གཟུང་གཟུངས་གཟློང་འཆང་བཟུང་

དང་། །གཟུང་འཛིན་གཟུངས་སྔགས་རྣློ་གཟློང་འབིགས། །གཟེ་བཟེ་གཟས་བཟས་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

གཟེ་མ་དང་། །བཟེ་རེ་བརྡེག་གཟས་ཟློས་ཟིན་བཟས། །གཟིངས་གཟེངས་བཟང་གཟང་

གྲུང་གཟིངས་དང་། །གཟེངས་བསློད་དྲི་བཟང་གཟང་རིང་རྣློ། །ཟུང་དང་ཟུངས་དང་

ཟློང་རྣམས་ནི། །ཟུང་འབེལ་ལུས་ཟུངས་ཚོང་གི་ཟློང་། །གཟི་དང་གཟུ་དང་བཟི་རྣམས་

ནི། །གཟི་བརིད་གཟུ་ལུམས་ཆུང་གིས་བཟི། །

ཟང་དང་ཟངས་དང་ཟེང་རྣམས་ནི། །ཟང་ཟིང་ཟངས་དམར་རྭ་ཟེང་ངེ་། །ཟ་ཟྭ་

ཟས་ཟ་ཟྭ་ཚོད་དང་། །ཟབ་ཟབས་ཟབ་ཆློས་གཏིང་རིང་ཟབས། །ཟག་ཟགས་ཟག་

བཅས་སློར་བའི་ཟགས། །ཟིལ་ཟུལ་ཟིལ་བ་བི་ཟུལ་བེད། །ཟས་ཟློས་ཁ་ཟས་ཟློས་ཏེ་

འགངས། །ཟིན་ཟུན་རེས་ཟིན་གཉེན་གི་ཟུན། །བཟུར་གཟིར་བློལ་བཟུར་ནད་ཀིས་

གཟིར། །གཟའ་བཟའ་གཟའ་སྐར་ན་བཟའ་གློན། །གཟློད་བཟློད་ད་གཟློད་དཀའ་སྤད་

བཟློད། །གཟིམས་གཟུམ་མནལ་གཟིམས་ཁ་མིག་གཟུམ། །གཟེགས་གཟགས་

གཟེགས་མ་འཛག་པའི་གཟགས། །

བཟློ་གཟློ་གློས་དྲིན་གཟློ་བགིད། །ཟླློག་བཟླློག་ཟླློག་པས་བརཆད་བཟླློག །ཟླ་

བཟླ་ལློ་ཟླ་བཟླ་བའི་སྔགས། །ཟླློས་བཟླས་ཟླློས་སྐྱློན་གཟུངས་སྔགས་བཟླས། །ཟླུམ་

བཟླུམས་ཟླུམ་པློ་གཅིག་ཏུ་བཟླུམས། །ཟུག་ཟུགས་ཟུག་རྔུ་ཚེར་མ་ཟུགས། །ཟལ་

ཟད་དཀར་ཟལ་ཞིག་པས་ཟད། །

༼འ༽

འློང་འློངས་འགློ་འློང་མ་འློངས་པ། །འློད་འློལ་འློད་པ་འློལ་བ་འཕུར། །

༼ཡ༽

ཡུང་དང་ཡུངས་དང་གཡུང་རྣམས་ནི། །ཡུང་བ་ཡུངས་དཀར་བསྲུན་པའི་
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

གཡུང་། །གཡློག་དང་གཡློགས་དང་ཡློགས་རྣམས་ནི། །བན་གཡློག་སློད་གཡློགས་

ཟློས་པས་ཡློགས། །གཡག་དང་ཡག་དང་ཡགས་རྣམས་ནི་འབི་གཡག་ཡག་ཤིང་

ལེགས་པའི་ཡགས། །ཡང་དང་ཡངས་དང་ཡེངས་རྣམས་ནི། །ལི་ཡང་ཁློན་ཡངས་

རྣམ་ཤེས་ཡེངས། །གཡང་དང་གཡེང་དང་གཡེངས་རྣམས་ནི། །ཕྱྭ་གཡང་རྣམ་གཡེང་

གཞན་དུ་གཡེངས། །ཡིག་དང་ཡུག་ཡུགས་རྣམས་ནི། །འཕྲིན་ཡིག་འཁློར་ཡུག་

ཡུགས་ས་མློ། །ཡིད་ཡུད་ཡུལ་རྣམས་ནི། །སེམས་ཡིད་ཡུད་ཙམ་སྒ་བློའི་ཡུལ། །ཡ་

གཡའ་ཡ་ང་ལགས་ཀི་གཡའ། །

ཡར་གཡར་ཡར་མར་སྣློད་སྤད་གཡར། །ཡི་ཡུ་ཡི་དམ་ཡུ་བ་རིང་། །ཡམས་

ཡམ་ཡམས་ནད་ཡམ་ཤིང་སེག །ཡུན་ཡིན་ཡུན་རིང་ཡིན་མི་བརྟག །ཡས་ཡློས་

ཡས་ཕིན་འབས་ཡློས་སློགས། །ཡན་གཡན་ཡན་མན་གཡན་པའི་ར། །ཡློང་ཡློངས་

གཏན་ཡློང་ཡློངས་སུ་རློགས། །ཡློབ་གཡློབས་ཡློབ་ཆེན་གཡབ་མློ་གཡློབས། །ཡུར་

གཡུར་ཡུར་མ་གཡུར་དུ་ཟ( ཐུར་དུ་འཕང་བ། )། །གཡས་གཡློློས་གཡས་ཕློགས་ས་རླུང་

གཡློས། །གཡེར་ཡེར་གཡེར་རྡློག་ཡེར་གིས་སད། །ཡློལ་ཡློད་ཡློལ་བ་དམིགས་

བར་ཡློད། །གཡུག་གཡིགས་མགློ་གཡུག་གཡེར་མས་གཡིགས། །གཡི་གཡུ་གཡི་

དཀར་རིན་ཆེན་གཡུ། །ཡལ་གཡལ་འཇའ་ཡལ་གལ་བའི་གཡལ། །

༼ར༽

རང་དང་རེང་དང་རིང་རྣམས་ནི། །རང་ཉིད་རེང་བུ་རིང་ཐུང་དང་། །རིངས་

དང་རངས་དང་རེངས་རྣམས་ནི། །མྱུར་རིངས་ཐློ་རངས་སྐྱ་རེངས་ཤར། །རིལ་དང་

རུལ་དང་རིད་རྣམས་ནི། །རིལ་བློ་ཡིབ་རུལ་རྗུད་པའི་རིད། །རློང་དང་རུངས་དང་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

རུང་རྣམས་ནི། །གཅློང་རློང་མ་རུངས་བཏུབ་པའི་རུང་། །རེ་དང་རེས་དང་རས་རྣམས་

ནི། །རེ་ལྡེ་རེས་མློ་རས་སུ་བློར། །

བརླང་དང་བརླིང་དང་རླངས་རྣམས་ནི། །རྩུབ་བརླང་བརྟན་བརླིང་ཁ་རླངས་

དང་། །རིམ་དང་རིམས་དང་རུམ་རྣམས་ནི། །གློ་རིམ་ནད་རིམས་མ་ཡི་རུམ། །ར་རྭ་

ར་ལུག་རྭ་ཅློ་དང་། །རེགས་རག་མགློ་རེགས་རག་ལས་པ། །རགས་རེག་ཕྲ་རགས་

རེག་བར་འཇུག །རློལ་རློད་རློལ་མློ་རློད་པ་གློས། །རབ་རབས་རབ་འབིང་རིམ་པའི་

རབས། །རིས་རུས་ཕློགས་རིས་གདུང་རུས་གཙང་། །རློག་རློགས་གཡག་རློག་

རློགས་རམ་བེད། །རམ་རམས་རམ་འདེགས་ཚོན་གི་རམས། །རིག་རིགས་རིག་

གནས་དེར་གཏློགས་རིགས། །རིབ་རུབ་རབ་རིབ་མུན་རུབ་དུས། །

རླམ་བརླམས་རླམ་ཁེར་( ཧམ་ ཁེར། )གདློན་གིས་བརླམས། །རླབས་བརླབས་

ཆུ་རླབས་བིན་གིས་བརླབས། །

༼ལ༽

ལེགས་དང་ལག་དང་ལགས་རྣམས་ནི། །ལེགས་ཚོགས་ཡན་ལག་ཞེ་སའི་

ལགས། །ལློང་དང་ལློངས་དང་ལུང་རྣམས་ནི། །མིག་ལློང་ལློངས་སྤློད་ལུང་བསན་

ཐློབ། །ལིང་ལིངས་ལིང་ཏློག་ལིངས་པས་( རྔློན་པ། )ཟིན། །ལང་ལངས་ལང་ཚོ་ཡར་ལ་

ལངས། །ལ་ལྭ་ལ་ཐུར་སྣུམ་གློས་ལྭ། །ལི་ལུ་ལི་ཟངས་གློ་སློག་ལུ། །ལུག་ལུགས་ར་

ལུག་འགློ་ ལུགས་ཤེས། །ལློག་ལློགས་ལམ་ལློག་ལློགས་སུ་བཀར། །ལས་ལློས་སྔློན་

ལས་ལློས་ཡིན་སྙམ། །
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

༼ཤ༽

ཤམ་དང་གཤམ་དང་བཤམས་རྣམས་ནི། །ཤམ་ཐབས་གལ་གཤམ་མཆློད་

པ་བཤམས། །ཤང་དང་ཤིང་དང་ཤངས་རྣམས་ནི། །ཤང་ལང་ལློན་ཤིང་སྣ་ཡི་

ཤངས། །གཤེགས་དང་གཤགས་དང་བཤགས་རྣམས་ནི། །ཚུར་གཤེགས་གིས་

གཤགས་སིག་པ་བཤགས། །བཤེས་དང་བཤློས་དང་བཤས་རྣམས་ནི། །ངློ་ཤེས་

ཅིག་ཤློས་ཆ་ཤས་སློ། །ཤུད་དང་ཤིད་དང་ཤུལ་རྣམས་ནི། །ཤུད་པུ་ཤིད་ཟན་ཤུལ་

དུ་ལུས། །

ཤ་ཤྭ་ཤ་ཁག་ཤྭ་འློད་རྒྱུག །ཤལ་ཤད་དློ་ཤལ་ཤད་སྦང་བེད། །བཤད་

བཤལ་ཆློས་བཤད་ཤལ་བས་བཤལ། །ཤུག་ཤུགས་ཤུག་པ་སློབས་ཤུགས་

རྒྱས། །ཤིག་ཤིགས་སློ་ཤིག་མི་ཤིགས་པ། །ཤར་བཤར་ཤར་ཕློགས་བེ་ལ་

བཤར། །ཤུ་ཤི་ཤུ་བ་ནད་ཀིས་ཤི །ཤགས་ཤག་ཏིང་ཤགས་ཤག་གིས་ཕམ། །ཤློག་

ཤློགས་འདིར་ཤློག་སིག་པ་ཤློགས། །ཤེད་ཤེལ་སློབས་ཤེད་དྭངས་པའི་ཤེལ། །ཤློད་

ཤློལ་ཆློས་ཤློད་ཞག་ཟླའི་ཤློལ། །ཤུན་ཤིན་ཤུན་ལྤགས་ཤིན་ཏུ་འཐུག །ཤུབ་ཤུབས་

ལློག་ཤུབ་གི་སློགས་ཤུབས། །

ཤུར་བཤུར་ཤུར་བུ་མེ་ཡིེས་བཤུར། །གཤིས་བཤུས་གཤིས་ལུགས་ཤུན་

པ་བཤུས། །བཤང་གཤང་བཤང་གཅི་བློན་སིལ་གཤང་། །བཤན་ཤན་བཤན་པ་ཤན་

གིས་བསླད། །བཤའ་གཤའ་བཤའ་ལུག་ཆློས་གཤའ་མ། །གཤློལ་བཤློལ་ཐློང་

གཤློལ་ཕི་བཤློལ་སངས། །བཤུལ་བཤུད་བཤུལ་ལམ་ཕན་ཚན་བཤུད་( དྲུད་པ། )། །
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

༼ས༽

སད་དང་བསལ་དང་བསད་རྣམས་ནི། །ཉམས་སད་སྙིགས་བསལ་སློག་

ཆགས་བསད། །སང་དང་སངས་དང་སེང་རྣམས་ནི། །སང་ཉིན་གཉིད་སངས་སེང་

ལྡེང་སྐྱེས། །གསང་དང་གསིང་དང་གསེང་རྣམས་ནི། །སྦ་གསང་ནེའུ་གསིང་ནགས་

གསེང་ཉུལ། །གསློད་དང་གསློལ་དང་བསློད་རྣམས་ནི། །དག་གསློད་ཞུ་གསློལ་ཚེ་

བསློད་རྒྱས། །སག་དང་གསགས་དང་གསེག་རྣམས་ནི། །སག་ལྷམ་ཁ་གསགས་

གསེག་ཤིང་ཐློགས། །གསུང་དང་གསུངས་དང་གསློང་རྣམས་ནི། །གསུང་རབ་ཆློས་

གསུངས་སྦ་བ་གསློང་( ངག་སྒློན། )། །

སྲུ་དང་སི་དང་བསི་རྣམས་ནི། །མ་སྲུ་དམ་སི་ནློར་རས་བསི། །སེར་དང་

བསེར་དང་གསེར་རྣམས་ནི། །མདློག་སེར་བསེར་བུ་རིན་ཆེན་གསེར། །སིལ་དང་

སུལ་དང་སིད་རྣམས་ནི། །སིལ་སྙན་ཕློ་སུལ་སིད་སྒ་འབིན། །སིད་དང་སྲུལ་དང་

སིལ་རྣམས་ནི། །ཇི་སིད་ལུས་སྲུལ་སིལ་གིས་ཟ། །སེ་དང་བསེ་དང་བསེ་རྣམས་

ནི། །སེ་མློང་བསེ་རུ་ཕན་ཚུན་ བསེ། །གསེས་གསེ་ནང་གསེས་བརྒྱ་ཆར་

གསེ། །གསློས་གསས་བུ་གསློས་གསས་ཁང་འབུབ། །གསིག་གསུག་རལ་གསིག་

གསུག་ཏུ་འབུལ། །སང་བསངས་ལམ་སང་ཡློ་བ་བསངས། །སིང་བསིངས་སིང་མློ་

ས་ཐག་བསིངས། །བསྲུང་བསྲུངས་དྲི་བསུང་ལྷ་ཡིས་བསྲུངས། །བསེལ་བསེལ་རིང་

བསེལ་སྐྱེལ་མའི་བསེལ། །སན་བསན་སན་མ་སྡུག་བསན་ཆེ། །

སློས་བསློས་ས་སློས་མེ་ལ་བསློས། །སེག་བསེགས་བ་སེག་སྒློ་སྤུ་

བསེགས། །སློད་སློལ་སློད་ཐུན་ཆློས་སློལ་ཚུགས། །སིབ་སྲུབ་ཉིན་སིབ་གློས་ཀི་
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དཔྱི་ས་དཀོན་མཆོག་བོ་གོས་རྒྱ་མཚོ།

སྲུབ། །བསིས་སྲུས་གློས་བསིས་འབྲུ་རིགས་སྲུས། །སིན་བསྲུན་སིན་བུ་དུལ་བའི་

བསྲུན། །བསིལ་གསིལ་གིབ་བསིལ་དུམ་བུར་གསིལ། །སིམ་སུམ་སིམ་གདུང་སུམ་

ཅུ་སློགས། །སློག་སློགས་སློག་རུས་མང་སྡུད་སློགས། །གསད་གསལ་གསད་བ་

ཡིད་ན་གསལ། །སབ་བསབས་སབ་མ་སྐྱིན་པ་བསབས། །བསེན་སེན་བསེན་མློ་

སེན་མློ་རིང་། །སློས་བསློས་ར་སློས་ངལ་བསློས་བདེ། །སུབ་སིབ་རེས་སུབ་ནད་ཀི་

སིབ། །སློད་སློལ་དག་སློད་སྙིགས་མ་སློལ། །བསམ་སམ་བསམ་པ་སམ་ལྤགས་

ཉློས། །སློག་གསློག་ཚེ་སློག་གསློག་འཇློག་སློང་། །གསུམ་བསུམས་ལན་གསུམ་ཐུ་

བ་བསུམས། །སློར་གསློར་སློར་མློས་གསློར་གིས་འབིགས། །བསླང་བསླངས་གེན་

བསླང་སླློང་མློ་བསླངས། །སླད་བསླད་སླད་མར་སྐྱློན་བསླད་སློང་། །

༼ཧ༽

ཧློང་ཧུང་ཧློང་ལེན་ཧུང་རྒྱས་བསམས། །ཧ་ཧྭ་ཧ་བགད་ཧྭ་ཤློ་བསུབ། །ཧིལ་

ཧྲུལ་ཧིལ་བློ་སླློག་ཧྲུལ་གློན། །ལྷག་ལྷགས་ལྷག་མ་གང་ལྷགས་ཆེ། །ལྷློག་ལྷློགས་ལྷློག་

པ་གསུང་རབ་ལྷློགས། །ལྷུང་ལྷློངས་སར་ལྷུང་འཚབ་ལྷློངས་ཞི། །

༼ཨ༽

ཨིག་ཨུག་ཨིག་བུ་ཨུག་ཨུག་ཆློས་འཆར། །དེ་ལྟར་གདངས་མཐུན་ཡི་གེའི་

རིགས། །གང་ལ་འཇུག་པའི་མཚན་གཞིའི་ཕྲེང་། །ནག་ནར་ཚིག་གི་སད་པུ་

ལ། །བརྒྱུས་པའི་འདུ་བེད་དེ་ཙམ་མློ། །
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

སྨྲས་པ། 

གངས་ཅན་བརྡ་སྤློད་ནགས་ཀློང་ལས། །རིགས་མཐུན་སྒ་ཡི་རྐང་འཐུན་སྒ་ཡི་

རྐང་འཐུང་མང་། །ལྷན་ཅིག་འདུ་བེད་གསར་བུ་འགའི། །འབད་པ་འབས་བུས་མི་སློང་

སླད། །བློ་གློས་སློག་ལེ་རྟུལ་བློ་ཡིས། །དྲས་གཏུབས་ངལ་བརྒྱས་བསྒིགས་པ་

ལས། །སྒ་རིག་རྒྱ་མཚོའི་ཆ་ཤས་ཙམ། །རྒལ་བའི་གྲུ་ཆུང་འདི་བསྐྲུན་ལློ། །འདིར་

འབད་དགེ་བས་བློ་གསལ་རྣམས། །འདི་སྣང་ཤི་སར་ཅུང་ལྷློད་དེ། །འདི་ལྟའི་རིག་

བེད་ཕྲ་མློ་ཡང་། །འདི་ཕིར་ཀློག་ལ་སྒིམ་གྱུར་ཅིག །འདི་དག་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་

དགེ །བློ་གསལ་བློ་ཡི་པད་མློ་འབུམ། །བརྡ་དག་སྦང་རིའི་ཟིལ་དངར་གིས། །རིང་

མིན་གཏམས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

སྨློན་ཚིག་འདི་ཡང་། རིག་བེད་འདི་ཀ་པར་དུ་སྐྲུན་སྐབས་སྤང་པློ་མ་ཏི་ས་

རས་བིས་སློ། །
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པར་བང་སྨློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་སློང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་
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